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 આંતરરાષ્ટ્રીય
 20 માર્ચ : દિન વિશેષ
 િર્લડચ ઓરલ હેર્લથ ડે
 િર્લડચ હેપીનેસ ડે
 િર્લડચ સ્પેરો ડે
 21 માર્ચ : દિન વિશેષ
 વિશ્વ કવિતા દિિસ
 આંતરરાષ્ટ્રીય િન દિિસ
 વિશ્વ જળ દિિસ : 22 માર્ચનો દિિસ વિશ્વમાં વિશ્વ જળ દિિસ તરીકે ઉજિિામાં આિે છે .
 વિશ્વ ક્ષય રોગ દિિસ : 24 માર્ચનો દિિસ િર િષે વિશ્વ ક્ષય રોગ દિિસ તરીકે ઉજિાય છે .
ુ ાઇટ ટૂ એન્ડ ટીબી”
આ િષચનો વિશ્વ ક્ષય રોગ દિિસનો વિષય છે , “યન
 વિશ્વ મૌસમ દિિસ : 23 માર્ચના રોજ વિશ્વ મૌસમ દિિસન ંુ આયોજન કરિામાં આિે છે . િષચ
2017ના વિશ્વ મૌસમ દિિસનો વિષય ‘અન્ડરસ્ટે ન્ડીંગ કલાઉડસ’ છે .
 25 માર્ચ 2017 ના રોજ ‘અથચ અિર’-2017 મનાિિામાં આવ્યો. ‘અથચ અિર’ એક વિશ્વવ્યાપી
આંિોલન છે , જે WWF દ્વારા આયોજજત કરિામાં આિે છે .
 વિશ્વ રં ગમંર્ દિિસ : 27 માર્ચનો દિિસ વિશ્વ રં ગમંર્ દિિસ તરીકે ઉજિિામાં આિે છે .
 ભારત ઇન્ટરનેશનલ એનજી એજન્સીન ંુ સહયોગી સભ્ય બન્ય.ંુ
 રાષ્ટ્રીય
ુ ના સ્િાસ્્ય પ્રત્યે જાગૃત કરિા માટે એક િં ત ચર્દકત્સા અને મખ
ુ
 સરકારે લોકોને િાંત અને મખ
સ્િાસ્્ય પોટચ લની શરૂઆત કરી.
ુ ાને માનિ સમાન અવિકાર આપ્યા. આ પ્રમાણે બંને
 ઉત્તરાખંડ ઉચ્ર્ ન્યાયાલયે ગંગા અને યમન
નિીઓને કાન ૂની રીતે સંરચક્ષત થિાનો અવિકાર છે .
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ુ ી પાંર્માં ‘રાષ્ટ્રીય સંસ્કૃવત મહોત્સિ ભારતના પ ૂિોત્તર વિસ્તારમાં 23 માર્ચથી 31 માર્ચ સિ
2017’ ન ંુ આયોજન કરિામાં આિશે.
ુ રાતના તમામ બાંિકામની મંજૂરી ઓનલાઈન અપાશે.
 ગજ
 જમ્મ ુ અને કાશ્મીરમાં ઉિમપરુ અને રામબન િચ્ર્ે ર્ેનાની નૈશારીમાં ભારતની સૌથી લાંબી
રાજમાગચ સરુ ં ગન ંુ ઉદ્ઘાટન 2 એવપ્રલના રોજ થશે.
 બાંગ્લાિે શ અને ભારતીય સેનાના 11 દિિસીય સંયક્ુ ત સાયકલીંગ અચભયાન’ શરુ થય.ંુ
 અસમના મખ્ુ યમંત્રી શ્રી સિાચનિ
ં સોનોિાલે દુવનયાના સૌથી મોટા નિીય દ્વીપ મજૂલીને ભારતનો
પહેલો કાબચન ન્યરુ લ જજર્લલો બનાિિા તથા જૈિ વિવિિતા વિરાસત તરીકે વિકવસત કરિા પહેલ
કરી.
ુ યમંત્રી એસ. એમ. કૃષ્ટ્ણા ભાજપામાં શામેલ થયા.
 કોંગ્રસના િદરષ્ટ્ઠ નેતા અને કણાચટકના પ ૂિચ મખ્
ુ ઃવનમાચણ
 લંડનમાં ભારતીય મ ૂળના ડૉ. ડાયા ગાહીરે થ્રીડી ટેકનોલોજીની મિિથી જડબાન ંુ પન
કય.ું ુ
 પ્રિાનમંત્રી આિાસ યોજના હેઠળ િધ ુ સસ્તા 1.17 ઘરોના વનમાચ ણને મંજૂરી આપિામાં આિી.
 બેંગ્લોરમાં ભારતનો પહેલો િટીકલ બગીર્ો બનાિિામાં આવ્યો. તે ફ્લાયઓિરના એક સ્તંભ
પર બનાિેલ છે . આ બગીર્ામાં 10 થી િધ ુ પ્રજાવતના લગભગ 3500 છોડ છે .
ુ ારં ભ કયો. જે ગેસ ક્ષેત્રના તમામ પ્રશ્નો તથા
 પેરોચલયમ મંત્રીએ ‘MoPNG ઈ-સેિા’નો શભ
ફદરયાિોના વનિારણન ંુ પ્લેટફોમચ છે .
ુ ી રોકડ ખરીિી પરનો 1 ટકા ટીસીએસ (ટે ક્સ કલેક્શન એટ સોસચ) રદ્દ
 રૂવપયા બે લાખથી િધન
કરિામાં આવ્યો.
 રાષ્ટ્રીય હેચલકોપ્ટર ઓપરે ટર પિન હંસ આિતા મહીને “દિર્લલી િશચન” સિારી શરુ કરશે. જેમાં
10 વમનીટની સિારીની દકિંમત 2499 રૂવપયા પ્રવત વ્યક્ક્ત હશે.
ુ જીએ 25 માર્ચ, 2017 ના રોજ નિી દિર્લલીમાં “વિશ્વ પયાચિરણ સંમેલન” ન ંુ
 રાષ્ટ્રપવત પ્રણિ મખ
ઉદ્ઘાટન કય.ું ુ
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ુ ાન આપિાની મખ્ુ યમંત્રી
 ઉત્તર પ્રિે શના લોકોને કૈ લાશ-માન સરોિર યાત્રા માટે 1 લાખ અનિ
યોગી આદિત્યનાથની જાહેરાત.
 ભારતીય નૌસેનાન ંુ લાંબી દૂરીન ંુ મરીન પેરોચલિંગ વિમાન TU 142 ને લગભગ 29 િષોની સેિા
બાિ વનવ ૃત કરિામાં આિશે.
ુ યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ ગજ
ુ રાતના વસવનયર વસટીઝનોને યાત્રાનો 50 ટકા ખર્ચ આપિાની
 મખ્
જાહેરાત કરી.
 સરકારે સવુ પ્રમ કોટચ ના પ્રસ્તાિનો સ્િીકાર કરી સવુ પ્રમ કોટચ અને હાઇકોટચ ના જજોનો પગાર
ત્રણગણો કરિા મંજૂરી આપી.
 આંતરરાષ્ટ્રીય ડાયમંડ સંમેલનન ંુ મબ
ંુ ઈમાં આયોજન કરિામાં આવ્ય.ંુ
 માનવસક રોગીઓને ઉત્તમ સારિાર આપિા તેમજ આત્મહત્યાના પ્રયાસને અપરાિ ન ગણતા
તેને ગંભીર દડપ્રેશનની શ્રેણીમાં નાખતા માનવસક સ્િાસ્્ય વિિેયક 2016ને સંસિે મંજૂરી આપી.
 સંસ્કૃવત અને પયચટન રાજ્ય મંત્રી ડૉ. મહેશ શમાચએ નિી દિર્લલીમાં ‘રાષ્ટ્રીય જનજાતીય અને
ઉત્તર પ ૂિચ સંમેલન’ ન ંુ ઉદ્ઘાટન કય.ું ુ
ુ તો
 સવુ પ્રમ કોટે 29 માર્ચના રોજ બીએસ-3 િાહનોના િેર્ાણ તેમજ રજીસ્રે શન પર પ્રવતબંિ મક
આિે શ જાહેર કયો.
ુ જીએ 31 માર્ચના રોજ ગિ
ુ ાહાટીમાં ‘નમામી બ્રહ્મપત્ર
ુ ’ મહોત્સિન ંુ ઉદ્ઘાટન
 રાષ્ટ્રપવત પ્રણિ મખ
કય.ું ુ
ુ રાત સ્િવનભચર શાળા ફી વનયમન વિિેયક ગજ
ુ રાત વિિાનસભા ગૃહમાં પસાર થય.ંુ આ
 ગજ
ુ ાર ફી િસલ
ુ નદહ કરી શકે.
વિિેયક અંતગચત ખાનગી શાળાઓ પોતાની ઈચ્છા અનસ
 િેપાર/બેન્કીંગ
 ભારતીય મદહલા બેંકન ંુ સ્ટે ટ બેંક ઓફ ઇન્ન્ડયા સાથે વિલીનીકરણ થશે.
 ICICI બેંકે ગ્રામીણ ગ્રાહકો માટે ‘મેરા આઈમોબાઈલ’ નામની મોબાઈલ બેન્ન્કિંગ એપ્લીકેશન
લોન્ર્ કરી.
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 અસમ સરકાર પોતાના કમચર્ારીઓને સબસીડીિાળા વ્યાજ િરે લોન આપશે. જેમાં મદહલા
કમચર્ારીઓને 5% ના િરે , પરુ ુ ષ કમચર્ારીઓને 5.5% ના િરે અને તેના બાળકો માટે ના ઉચ્ર્
વશક્ષણ માટે 4% ના વ્યાજ િરે વશક્ષણ લોન આપિામાં આિશે.
 કરુર િૈશ્ય બેંકને િષચ-2016 માટે ‘બેસ્ટ સ્મોલ બેંક’ તરીકે પસંિ કરિામાં આિી.
 સ્ટે ટ બેંક ઓફ ઇન્ન્ડયા ખાતામાં 20,000 કે િધ ુ રકમ િરાિતા ખાતાિારકો માટે ‘શ ૂન્ય િાવષિક
શર્લુ ક’ િાળા ક્રેડીટ કાડચ જાહેર કરશે.
 વનયક્ુ ક્ત
ુ ી પાદરક BSFના 51 િષચના ઈવતહાસમાં િે શની સૌથી મોટી સીમા સરુ ક્ષા બળની પહેલી
 તનશ્ર
મદહલા કોમ્બેટ આવિકારી બનિા જઈ રહી છે .
ુ સરુ ૈ ના વસિંહને નાલંિા વિશ્વવિદ્યાલયના નિા
 અંગ્રેજી અને વિિે શી ભાષા વિશ્વવિદ્યાલયના પ્રમખ
કુ લપવત તરીકે વનયક્ુ ત કરિામાં આવ્યા.
 પરુ સ્કાર
 કેનેડાની વશક્ષક મૈગી મૈકડોનેલે દુબઈના એક સમારોહમાં 1 મીલીયન ડોલરનો િૈવશ્વક વશક્ષક
પરુ સ્કાર જીત્યો.
 ફ્રાન્સના ગચણતજ્ઞ યિેસ મેયરને તરં ગીકાઓ પર કામ કરિા બિલ 2017ના એબેલ પરુ સ્કારથી
સમ્માવનત કરિામાં આવ્યા.
 NDTVના રવિશ કુ મારે પહેલો કુ લિીપ નાયર પત્રકાદરતા પરુ સ્કાર જીત્યો.
ુ ના અને પ્રસારણ મંત્રી િેંકૈયા નાયડુએ ફોટો જનાચલીસ્ટ રઘ ુ રાયને પોતાના ક્ષેત્રમાં
 સર્
ઉર્લલેખનીય યોગિાન બિલ લાઈફટાઇમ અર્ીિમેંટ એિોડચ થી સમ્માવનત કયાચ.
ુ મ ખેરને ઉપરાષ્ટ્રપવત હામીિ અન્સારી દ્વારા કલા રત્ન પરુ સ્કાર આપિામાં
 અચભનેતા અનપ
આવ્યો.
 ભારતીય મ ૂળની ચબ્રટીશ દફર્લમ વનિે શક ગદુ રન્િર ર્ઢ્ઢાને વસખ જ્િૈલ પરુ સ્કારથી સમ્માવનત
કરિામાં આિી.
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 ભારતીય મ ૂળની પ્રીવત પટેલને પ્રિાસી ભારતીય માટેના સિોચ્ર્ સમ્માન ‘પ્રિાસી ભારતીય
સમ્માન પરુ સ્કાર’ થી સમ્માવનત કરિામાં આિી. તે યકુ ે સરકારની આંતરરાષ્ટ્રીય વિકાસ રાજ્ય
મંત્રી છે .
ુ બીપીન રાિતને નેપાળ સેનાના જનરલ પિની માનિ રે ન્કથી સમ્માવનત કરિામાં
 સેના પ્રમખ
આવ્યા.
ુ જીના
 ભારતીય દક્રકેટ ટીમના કેપ્ટન વિરાટ કોહલી સદહત સાત ખેલાડીઓને રાષ્ટ્રપવત પ્રણિ મખ
હસ્તે પદ્મશ્રી એિોડચ આપિામાં આવ્યો.
ુ ીલને એશીયાઇ હોકી ફેડરે શનનો િષચ 2016નો પ્લેયર ઓફ િ યર પરુ સ્કાર
 એસ.િી. સન
આપિામાં આવ્યો.
 ખેલ જગત
 િષચ 2017 ની વિજય હજારે રોફીમાં તવમલનાડુની ટીમ ર્ેક્મ્પયન બની.
 વિશ્વ મદહલા સ્ન ૂકર ર્ેક્મ્પયનવશપમાં ભારતની વિદ્યા વપર્લલઇએ રજત ર્ંદ્રક જીત્યો.
 આઈસીસી ટે સ્ટ રે ન્ન્કિંગમાં રિીન્દ્ર જાડેજા વિશ્વનો પ્રથમ નંબરનો બોલર બન્યો.
 ISSF િર્લડચ કપ : અંકુ ર વમતલે મૈક્ક્સકોમાં પરુ ુ ષોના ડબલ રે પમાં ગોર્લડ મેડલ જીત્યો.
ુ ણચ ર્ંદ્રક જીત્યો.
 ભારતીય વનશાનેબાજ અંકુ ર વમતલે શોટગન વિશ્વકપમાં સિ
 શશાંક મનોહર આઈસીસીના ર્ેરમેન બની રહેશે. આઈસીસી બોડચ ના પ્રસ્તાિ બાિ પોતાના
વનણચયને સ્થચગત કરિા માટે તેઓ સહમત થયા.
 ભારતીય ક્સ્પનર રવિર્ંદ્રન અવશ્વને એક જ ટે સ્ટ વસઝનમાં સૌથી િધ ુ વિકેટ લેિાનો ડેલ સ્ટે નનો
રે કોડચ તોડયો.
 સંતોષ રોફી : બંગાળે ફાઈનલમાં ગોિાને હરાિીને 32મી િાર આ ચખતાબ જીત્યો.
 ભારતે સ્પેશીયલ ઓલક્મ્પક વિશ્વ શીતકાલીન રમતોમાં 73 પિક જીત્યા.
 ફીફા U-17 વિશ્વ કપની ફાઈનલ કલકત્તાના સોર્લટ લેક સ્ટે દડયમમાં રમાશે.
 ઓસ્રે ચલયાના ફાસ્ટ બોલર શોન ટે ટએ દક્રકેટના તમામ ફોમેટમાંથી રાજીનામાની જાહેરાત કરી.
ુ નેશ્વરમાં કરિામાં આિશે.
 પરુ ુ ષ હોકી િર્લડચ કપ 2018 ન ંુ આયોજન ભિ

ુ માં એડ કરો.
WhatsApp અપડેટ માટે 8000966517 નંબર તમારા ગ્રપ

 ભારતીય દક્રકેટ ટીમે ઓસ્રે ચલયા સામેની ટેસ્ટ સીરીઝ જીતી બોડચ ર ગાિસ્કર રોફી મેળિી.
 રવિર્ંદ્રન અવશ્વનને િમચશાલામાં 28 માર્ચના રોજ પ્રવતન્ષ્ટ્ઠત સર ગારદફર્લડ સોબસચ રોફીથી
સમ્માવનત કરિામાં આવ્યો.
 પાદકસ્તાનના ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મિ ઈરફાન પર એક િષચનો પ્રવતબંિ તથા 1000 ડોલરનો િં ડ
લગાિિામાં આવ્યો.
 તવમલનાડુએ ભારત-બીને હરાિીને િે િિર રોફી 50 ઓિર ટુનાચમેન્ટ જીતી.
 વનિન
 પ્રવસદ્ધ તવમલ લેખક અશોક વમત્રનન ંુ 85 િષચની િયે વનિન થય.ંુ
 પ્રસીધ્િ નાટકકાર અને સાદહત્ય અકાિમી પરુ સ્કાર વિજેતા અરુણ શમાચન ંુ વનિન થય.ંુ
 ભારતના પ ૂિચ સોચલવસટર જનરલ તેહમ્તાન અન્ધ્યારુજીનાન ંુ વનિન થય.ંુ
 પસ્ુ તકો
ુ , “50 યસચ – િ ગ્રેટ
 કેન્દ્રીય કૃવષ અને દકસાન કર્લયાણ મંત્રી શ્રી રાિા મોહન વસિંહે કોફી ટે બલ બક
ુ ન” ન ંુ વિમોર્ન કય.ું ુ
ઇન્ડીયન વમર્લક દરિોર્લયશ
 તબલા ઉસ્તાિ જાકીર હુસેનના જીિન પર ‘જાકીર હુસેન : અ લાઈફ ફોર મ્યચુ ઝક, ઇન િાસચિોસેજ
ુ ી કબીર’ નામન ંુ પસ્ુ તક જાન્યઆ
ુ રી 2018માં રીલીઝ થશે.
વિથ નસરીન મન્ન
--------------------------------------------------¤ તમામ સ્પિાચત્મક પરીક્ષાઓની લેટેસ્ટ અપડેટ માટે તેમજ આિી પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી
પ્રશ્નપત્રો, ક્િીઝ તથા સાદહત્ય મેળિિા માટે એકમાત્ર એપ્લીકેશન, GKExam

આપના

મોબાઈલમાં install કરો.
(એપ્લીકેશન માટે Play stor માં GKExam અથિા edumaterial લખી Search કરો.)
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