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૧) પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર સુનીલ જોશીન ે18 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ આર્નાર ર્રે્ષ યોજાનારી 

માર્વ 2016 ની ટ્વેં ટી-20 વર્શ્વકપ માટે ઓમાન ક્રિકેટ ટીનના બેટ્સમેન માટેના કોર્ તરીકે 

વનયુવતત આપર્ામાાં આર્ી છે. 

૨) 18 ડીસેમ્બરના રોજ  વર્શ્વસ્તર પર આાંતરરાષ્ટ્ર ીય પ્રર્ાસી ક્રિન મનાર્ર્ામાાં આવ્યો હતો. 

3) ન્યુઝીલને્ડના રગ્બી ખેલાડી ડૈન કાટવરન ેબી.બી.સી. ઓર્એસીઝ સ્પોટ્રસ પસવનાવલટી ઓફ 

ધ યર માટે પસાંિ કરાયા છે. 
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૪) ભારતીય પુરુર્ષ ટીમે 20 મી અર્ધ રાષ્ટ્રમાંડળ ટેબલ ટેનીસ ટુનાવમેન્ટ ર્ેવમ્પયનશીપમાાં 

સુર્ર્વ પિક હાાંસલ કરેલ છે. 

૫) ગ્રીક ટેનીસ ખલેાડી એલેતજેંડર જકુેપોવર્ક પર ભ્રષ્ટ્ાર્ાર મામલ ેરમત પર આજીર્ન પ્રવતબાંધ 

લાિર્ામાાં આવ્યો. 

૬) આગામી સમયમાાં ભરૂર્ પાસે આરે્લ ગોલ્ડન વિજને સમાાંતર નર્ો િીજ નમવિા મૈયા િીજ 

309.10 કરોડના ખર્ ેતૈયાર કરર્ામાાં આર્શે. 

૭) NRI દ્વારા નાર્ા સ્ર્િેશ મોકલર્ામાાં ભારત પ્રથમ સ્થાને રહેર્ા પામ્યુાં છે, જયારે ર્ીન બીજા 

નાંબરે છે. 

૮) ગુજરાતના િક્રરયાકાાંઠાના પ્રિુર્ષર્ને રોકર્ા સમુદ્ર પાર્કશીપ પાર્ીમાાં તરતુ મુકાશે. 

૯ ) સમૂદ્ર પાર્ક શીપનુાં વનમાવર્ એ.પી.જી.શીપયાડવ  લીમીટેડ નામની કાંપનીએ પોલ્યુશન 

કાં ટર ોલર દ્વારા કરર્ામાાં આવ્યુ છે. 

૧૦) આગામી 26 થી 28 ક્રડસેમ્બર 2015 સુધી જૂનાગઢમાાં ગીરનાર મહોત્સર્ ઉજર્ાશે. 

૧૧)  19 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ  બસેલાની વમસ સ્પેન મીરેઆ લાલાગુના રોયોએ મીસ ર્લ્ડવ  

2015 નો વખતાબ જીતેલ છે. 

૧૨) રાજ્યમાાં હાટવ  ડોનેટ નો પ્રથમ  વકસ્સો સુરતમાાં નોંધાયો, િેઇન ડેડ વવ્યતતના હાટવનુાં  

મુાંબઇના રહીશમાાં સફળ ટર ાન્સપ્લાન્ટ કરાયુાં. 

૧૩) હાલમાાં િીસગેલ નામના ક્રિકેટર ટી-20 રમતમાાં 600 છક્કાનો સ્કોર બનર્ાનાર પ્રથમ 

ખેલાડી બની ર્તુયા છે. 

૧૪) હાલમાાં કેરલ રાજ્યએ પ્રથમ પેટકોક આધારીત ર્ીજળીનુાં એકમ બનાર્ર્ાનુાં, ઉજાવ એકમની 

જાળર્ર્ીનુાં કાયવ કેરલ રાજ્યની ર્ીજળી અને સયાંત્ર પ્રારાંભ કરર્ાની જાહેરાત કરી છે. 

૧૫) ઉતરપ્રિેશ રાજ્યમાાં પ્લાસ્ટીકની બગે પર સાંપૂર્વપર્ ે પ્રવતબાંધ લાિર્ામાાં આવ્યો છે, 

આગામી માસ સુધીમાાં અવધવનયમ પ્રમાર્ ેઉતરપ્રિેશમાાં પ્લાસ્ટીકની બેગ ર્ાપરર્ા પર પયાવર્રર્ 
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સાંબવધત ફક્રરયાિ િાખલ કરાર્ી શકાશે. 

૧૬) વબહારમાાં મેડીકલ કાઉન્સીલ ઓફ ઇવન્ડયાની માન્યતા ર્ાળા પાાંર્ મેડીકલ કોલજે 

ખોલર્ામાાં આર્શે. 

૧૭) ખાનગી ક્ષેત્રની એતસીસ બેંકે કેન્દ્ર સરકારની ડીજીટલ યોજના પર ર્ાલતા ઓન લાઈન 

ઈલેતટર ોવનક હસ્તાક્ષર સેર્ા ઈ-સાઈન શરુ કરર્ા માટે ડીજીટલ સુરક્ષા પ્રિાન કરનાર ઈ-મુદ્રા 

લીમીટેડ સાથ ેકરાર કરેલ છે. 

૧૮) ભારતની રીઝર્વ બેંક આર.ટી.આઈ. પર સુર્ના િેર્ા માટે જર્ાબિાર છે, તેરુ્ાં સુપ્રીમ કોટે 

જર્ાવ્યુાં છે. 

૧૯) મેઘાલય રાજ્ય સરકારે UALA (યુનાઇટેડ અન્ર્ીંક લીબરેશન આમી) ઉગ્રર્ાિી સાંગઠન 

સાથે શાાંવત સમજુતી પર હસ્તાક્ષર કરેલ છે. 

૨૦) હાલમાાં રતન લાલ હન્ગલુાં ઇલાહાબાિ વર્શ્વવર્દ્યાલયના કુલપવત તરીકે વનયવુતત પામ્યા છે. 

- પરેશ ર્ાર્ડા 
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૧) આગામી 31 ડીસેમ્બરથી 4 જાન્યઆુરી 2016 સુધી સમગ્ર રાજ્યમાાં કૃવર્ષ મહોત્સર્ 

ઉજર્ર્ામાાં આર્શે, આ ર્ર્ષવના 55 કરોડના બજટેમાાં સરકારે 10 ટકા ર્ધારો કરેલ છે. 

૨) આજ ેમહત્ર્ની ત્રર્ ખગોળીય ઘટના સજાવશે,-આજનો ક્રિર્સ માત્ર 10 કલાક 40 મીનીટનો 

હશે, આજની રાવત્ર 13 કલાક 20 મીનીટની રહેશ,ે અન ે22 ડીસેમ્બર બાિ રાત્રીનો સમયગાળો 

િમશ: ઘટતો જશે. 

3) 24 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ ક્રિલ્હીમાાં િશેનો પ્રથમ આાંતરરાષ્ટ્ર ીય ઇલેવતટરક એતસ્પો યોજાશે. 

૪) આગામી 25 ડીસેમ્બરને શુસાશન ક્રિન તરીકે ઉજર્ર્ામાાં આર્શે. 

૫) 25 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ CBSE ના પુસ્તકો ઓન લાઈન મફતમાાં મળતા થશે. 
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૬) આગામી 26 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ બુાંિેલ લોકકલાનો ‘ઝાાંસી જનમહોત્સર્’ શરુ થશે. 

૭) આગામી 26 ડીસેમ્બરના રોજ ભારતીય કમ્યવુનસ્ટ પાટી પોતાનો 90 મો સ્થાપના ક્રિન 

ઉજર્શે. 

૮) હાલમાાં સ્ટાર એથલેટ સુધા વસાંહ અને ઈલેમ વસાંહ રવર્ર્ારે યોજાયલેી તાતા સ્ટીલ 25 કઈ.મી. 

મેરેથનમાાં અનુિમે મક્રહલા અને પુરુર્ષનો વખતાબ જીતી લીધો હતો. 

૯) પોટુવગલ સ્ટાર ફૂટબોલ પ્લયેર ક્રિસ્ટીયાનો રોનાલ્ડોએ પોતાની હોટેલ ખોલેલ છે, તેનુાં નામ 

ર્ેન સી.આર-7 હોટલ્સ લોન્ર્ કરી હતી. 

૧૦) 21 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ ભારતના સાંરક્ષર્ માંત્રાલય દ્વારા મેક ઇન ઇવન્ડયા ડીફેન્સ 

ડોટકોમનો શુભારાંભ કરેલ છે. 

૧૧) ભારતના ર્સ્ત્ર માંત્રાલય દ્વારા 20 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ રાષ્ટ્ર ીય હાથસાળ વર્કાસ 

વનગમ લીમીટેડે ઉદ્યમી સાંસાધન વનયોજન પ્રર્ાલીની શરૂઆત કરેલ છે. 

૧૨) આાંતરરાષ્ટ્ર ીય ફૂટબોલ મહાસાંઘ ફીફાએ સેપ બ્લેટર અન ેમાઈકલ પ્લાતીન પર આઠ ર્ર્ષવનો 

પ્રવતબાંધ લગાવ્યો છે, તેઓ પર 20 લાખ સ્ર્ીસ ફ્રેન્તસની ર્ુકર્ર્ી મામલ ેઆરોપ લગાર્ર્ામાાં 

આવ્યો હતો. 

૧૩) ઉત્તરપ્રિેશના વર્કાસ માટે રતન તાતા અને અવખલેશ યાિર્ ર્ચ્ર્ે સમજુતી કરાર પર 

હસ્તાક્ષર થયેલ છે. 

૧૪) િારીયાસ ર્ેનાઈએ 59 મી રાષ્ટ્ર ીય વનશાનેબાજી ર્વેમ્પયનશીપમાાં પરુુર્ષોની ટરેપ સ્પધાવમાાં 

સુર્ર્વ પિક જીતર્ામાાં સફળતા મળર્ા પામી છે. 

૧૫) સયુાંકત રાજ્ય અમેક્રરકાની સેનેટે 19 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ ઉભરતી અથવવ્યર્સ્થાન ે

આગળ ર્ધારર્ા માટે આઈ.એમ.એફ. ના સધુારાઓને સ્ર્ીકૃવત પ્રિાન કરેલ છે. 

૧૬) સ્તર્ોશ ખેલાડી અભયવસાંહે હાલમાાં વસાંગાપુર સ્તર્ોશ ઓપનનો વખતાબ જીતેલ છે. 

૧૭) હાલમાાં ઉત્તરપ્રિેશ રાજ્ય ઉિય યોજનામાાં સામેલ થયલે છે.(UDAY) નુાં પૂરુાં નામ ઉજ્જર્ળ 
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ક્રડસ્કોમ એન્્યોરાંસ યોજના થાય છે. 

૧૮) 430 કરોડના ખર્ ે બનેલી ર્ીનની શાાંઘાઈ હીટાર્ી ઈલેતટર ીકલ કાંપની ગુજરાતમાાં 

ઔઘ્યોવગક એકમનો વર્સ્તાર કરશે. 

૧૯) હાલમાાં ભારતના સ્ર્ાસ્્ય માંત્રી જ.ેપી. નદ્દાએ આાંધ્રપ્રિેશમાાં નર્ા AIIMS નુાં ખાતમુહુવત 

કરેલ છે. 

૨૦) હાલમાાં ભારતીય બોતસર વર્જને્િર વસાંહે મૈન્ર્ેસ્ટરમાાં બલ્ગેક્રરયાના સમેટ હુસીનોર્ને હરાર્ી 

સતત ત્રીજીર્ાર સ્કોર કરનાર પ્રથમ ભારતીય બનેલ છે. 

- પરેશ ર્ાર્ડા 
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૧) અટલ પને્શન યોજનાના છ મક્રહના બાિ તેમાાં 12.5 લાખ સબસ્િાઈબર જોડાયા છે. 

૨) અમેક્રરકન પહેલર્ાન ઓસ્ટીન રોબટવસનનુાં રેસવલાંગની ફાઈટ િરવમયાન ક્રરાંગમાાં જ મોત થયુાં છે, 

તેઓ 18 ર્ર્ષવની ર્યના હતા. 

3) 20 મી કોમનરે્લ્થ ટેબલ ટેનીસ ટુનાવમેન્ટમાાં યજમાન ભારતન ેત્રર્ ગોલ્ડ, પાાંર્ વસલ્ર્ર અન ે

સાત િોન્ઝમેડલ મળીને કુલ 16 મેડલ મેળર્ીને વર્િમ સ્થાપ્યો છે. 

૪) ભારતીય મૂળના રૈ્જ્ઞાનીકનુાં સાંશોધન હાઈડર ોસીટી નામના પ્રોજતેટ દ્વારા રાત્રે પર્ સૌર ઉજાવ 

મેળર્ી શકશ ેતેર્ા સાંકેત મળેલ છે. 

૫) 22 ડીસેમ્બર 1851 ના રોજ ભારતમાાં પ્રથમ ર્ખત સતાર્ાર રીતે માલર્ાહક ટરેન ર્લાર્ર્ામાાં 

આર્ી હતી. 

૬) હાલ ક્રફલીપીન્સની વપયા એલને્ઝો વમસ યુવનર્સવ 2015 બની ર્ુતયા છે. 

૭) હાલમાાં સાંસિ ે રાજ્ય સભામાાં જુરે્નાઈલ જસ્ટીસ બીલ 2015 વર્ના સાંશોધન સાથ ે 22 

ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ પાક્રરત કરર્ામાાં આવ્યુાં છે. 
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૮) 22 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ લોકસભામાાં રાષ્ટ્ર ીય જળમાગવ વર્ધયેક 2015 સર્વસમાંવતથી 

પાક્રરત કરર્ામાાં આવ્યુાં છે. 

૯) એલ. એન. જી. ર્હાર્ બનાર્ર્ા માટે કોર્ીન વશપયાડવ  લીમીટેડને લાઈસન્સ આપર્ામાાં 

આવ્યુ છે. 

૧૦) ડીસેમ્બર 2015 ના સ્પેનમાાં સાંપન્ન સામાન્ય ર્ૂાંટર્ીમાાં સતાધારી કન્ઝરે્ટીર્ પીપુલ્સ 

પાટીએ જીત મેળર્ી છે. 

૧૧) હેવમલ્ટન ટેસ્ટ ટુનાવમેન્ટમાાં ન્યુઝીલને્ડે શ્રીલાંકાન ે5 વર્કેટથી હરારે્લ છે. 

૧૨) 22 ડીસેમ્બર 2015ના રોજ  ભારતીય સૈન્ય (BSF) નુાં એક ર્ાટવડ પ્લેન સુપરવકાંગ 

ક્રિલ્હીમાાં િુઘવટના ગ્રસ્ત થયલે છે. 

૧૩) ઈરાકમાાં ર્ર્ષવ 1972 બાિ એટલ ે કે 40 ર્ર્ષવ બાિ યોજાયલેી બ્યુટી કોન્ટેસ્ટ સ્પધાવમાાં 

વકરકુકની રહેર્ાસી 20 ર્ર્ષીય શાઈમાાં કાસીમ અબ્િુલ રહમાને વમસ ઈરાકનુાં ટાઈટલ પ્રાપ્ત કરેલ 

છે. 

૧૪) હાલમાાં વમશ્ર િેશ અને વર્શ્વ બેંક ર્ચ્ર્ે એક અરબ ડોલરના ઋર્ની સમજુતી પર હસ્તાક્ષર 

કરર્ામાાં આવ્યા છે. 

૧૫) 18 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ ત્રર્ ક્રિર્સીય ક્રદ્વતીય વર્શ્વ ઈન્ટરનેટ સાંમેલન (WYC) 

ર્ીનના રુ્જને શહેરમાાં સાંપન્ન થયલે છે. 

૧૬) હાલમાાં વસવક્કમ રાજ્યને કેન્દ્ર સરકારે એક બહુઉિેશીય ક્ષમતા વનમાવર્ સાંસ્થાનની સ્થાપના 

કરર્ાનો પ્રસ્તાર્ આપેલ છે. 

૧૭) હાલમાાં સાંસિમાાં અનુસુવર્ત જાવત અને અનુસુવર્ત જનજાવત (અત્યર્ાર વનર્ારર્) 

સાંશોધન વર્ધેયક 2014 પાક્રરત કરર્ામાાં આવ્યુાં છે. 

૧૮) હાલમાાં ગોપાલ સુિમણ્યમને DDCA આયોગના પ્રમુખ તરીકે વનયુતત કરર્ામાાં આવ્યા 

છે. 
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૧૯) હાલમાાં અભયવસાંહ વર્શ્વના નાંબર ર્ન જુવનયર ખેલાડી છે, તેની પાસ ે આ ર્ર્ષવના સાત 

જુવનયર વખતાબ છે, જમેાાંથી બ ેઆાંતરરાષ્ટ્ર ીય છે. 

૨૦) હાલમાાં નેપાળ િેશ ે મેઘસીયો જાવતની માાંગ પર પોતાના બાંધારર્માાં સુધારો કરર્ાનો 

વનર્વય લીધલે છે. 

- પરેશ ર્ાર્ડા 
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૧) આગામી 14 મી જાન્યુઆરી 2016 થી હક્રરદ્વારમાાં અધવ કુાંભનુાં પ્રથમ સ્નાન શરુ થશે, ત્રર્ 

માસ ર્ાલનાર આ અધવકુાંભ મેળામાાં કુલ િસ સ્નાન થશ,ે આ મેળાનુાં છેલ્ુાં સ્નાન 22 એવપ્રલના 

રોજ થશે. 

૨) જુરે્નાઈલ જસ્ટીસ (િેખરેખ અન ેસાંરક્ષર્) સુધારા બીલ રાજ્યસભામાાં પસાર થઇ ગયુાં છે, 

રાષ્ટ્રપવતની માંજુરી બાિ આ ખરડો કાયિો બનશ,ે ત્યારબાિ જઘન્ય ગુના આર્રનાર સગીરની 

ર્ય 18 ને બિલ ે16 ર્ર્ષવની ગર્ર્ામાાં આર્શે. 

3) આગામી ફેિુઆરી 2016 થી ન્યુઝીલને્ડના ક્રિકેટર િેન્ડન મેકુ્કલમ આાંતરરાષ્ટ્ર ીય ક્રિકેટના 

િરેક ફોમેટમાાંથી વનરૃ્વત્ત લેશે. 

૪) ગુજરાતના એકમાત્ર હર્ાખાર્ાના સ્થળ સાપુતારામાાં 24 થી 31 ડીસેમ્બર વર્ન્ટર ફેસ્ટીર્લનુાં 

આયોજન કરર્ામાાં આવ્યુાં છે. 

૫) ગુજરાત રાજયના વશક્ષર્ વર્ભાગ દ્વારા જર્ાર્ર્ામાાં આવ્યુાં છે કે હરે્થી કોલેજોની જમે 

સ્કુલોમાાં પર્ ર્ીઝીટીંગ ટીર્રો રાખી શકાશ,ે તેઓન ેમાનિ રે્તન ર્ુકર્ર્ામાાં આર્શે. 

૬) ભારતીય ખેલાડી અાંવકતા રૈના આઈ.ટી.એફ. ટેનીસ ટુનાવમેન્ટના પ્રથમ રાઉન્ડમાાં જીત હાાંસલ 

કરી ર્તુયા છે. 

૭) ઝારખાંડના વર્કેટકીપર,બેટ્સમેન ઇશાન વકશન આગામી 27 જાન્યુઆરી 2016 થી 
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બાાંગ્લાિેશમાાં યોજાનારી અન્ડર-19 ર્લ્ડવકપમાાં ભારતીય ટીમનુાં નેતતૃ્ર્ કરશે. 

૮) ર્ર્ષવ 2015 માાં શાનિાર સફળતા હાાંસલ કરનાર સાવનયા વમઝાવ અન ેમાટીના ક્રહાંગીસની જોડી 

આ ર્ર્ષવની ર્લ્ડવ  ર્ેવમ્પયન જાહેર થઇ છે. 

૯) આગામી 2020 માાં યોજનાર ટોતયો ઓવલવમ્પકના સ્ટેડીયમની ડીઝાઇન બિલીને જાપાન 

53 અબજ રૂવપયા બર્ાર્શે. 

૧૦) ભારતીય ખલેાડી મનુાં અત્રી અને સવુમત રેડ્ડીએ મેવતસકો ઓપન બેડવમન્ટન ફાઈનલમાાં 

થાઈલને્ડની જોડીન ેહરાર્ી ટાઈટલ પોતાને નામે કરેલ છે. 

૧૧) આગામી ર્રે્ષ ફેિુઆરી 2016 માાં યોજાનાર ફેડકપમાાં ભારતનુાં નેતતૃ્ર્ સાવનયા વમઝાવ કરશે. 

૧૨) હાલમાાં માનર્ સાંસાધન માંત્રી સ્મૃવત ઈરાનીએ અવખલ ભારતીય ઉચ્ર્ વશક્ષા સરે્ક્ષર્ 

2014-15 જાહેર કરેલ છે. 

૧૩) 22 ડીસેમ્બરને રાષ્ટ્ર ીય ગવર્ત ક્રિર્સ તરીકે મનાર્ર્ામાાં આવ્યો, આ ક્રિર્સ ર્ર્ષવ 2012 થી 

મનાર્ર્ામાાં આરે્ છે. 

૧૪) ઉત્તરપ્રિેશના મુખ્યમાંત્રી અવખલેશ યાિરે્ ડાયલ 100 ભર્નનો વશલાન્યાસ કરેલ છે. 

૧૫) હાલમાાં ર્ીન િશેે ક્રહમાલયની જગ્યાઓના મહત્ર્ને સમજર્ા ત્યાના રૈ્જ્ઞાવનકોએ ‘ફ્લોરા 

ઓફ ધ પૈન ક્રહમાલયાઝ’ નામનુાં પુસ્તક બહાર પાડેલ છે. 

૧૬) ભારત સરકારે દ્રષ્ટ્ીહીન અને અન્ય વન:શકત લોકો માટે ટોલ ફ્રી આઈ રે્ નેશનલ હેલ્પ 

ડેસ્કની શરૂઆત કરેલ છે. 

૧૭) હાલમાાં ઓક્રરસ્સા રાજ્ય સરકારે અનુસવુર્ત જાવતઓ માટે અન ેઅનુસુવર્ત જનજાવતઓના 

બાળકો માટે વનશુલ્ક વશક્ષા પ્રિાન કરર્ા માટે ‘અન્રે્ર્ષ’ યોજનાનો પ્રારાંભ કરેલ છે. 

૧૮) હાલમાાં ગુજરાત રાજ્ય મલીન ર્સવતઓના પુન:વર્કાસ માટે સાર્વજવનક-ખાનગી ભાગિારી 

પક્રરયોજનાઓનો પ્રારાંભ કરનાર િેશનુાં પ્રથમ રાજ્ય બનર્ા પામેલ છે. 

૧૯) ભારત સરકારે શરુ કરેલ ટોલ-ફ્રી આઈ-રે્ નેશનલ હેલ્પ ડેસ્કની ભાગિારી સ્કોર 
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ફાઉન્ડેશન નામની સાંસ્થા દ્વારા કરર્ામાાં આર્ી છે. 

૨૦) રાષ્ટ્ર ીય ભર્ન વનમાવર્ વનગમ લીમીટેડ (NBCC) એ AIIMS માાં એક ટર ોમાાં સેન્ટર 

વર્કવસત કરર્ા માટે એક સમજુતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કરેલ છે. 

- પરેશ ર્ાર્ડા 
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૧) આઈ.સી.સી. ર્ર્ષવ 2014-15 માાં શાનિાર પ્રિશવન કરનાર ઓસ્ટરેલીયાના કેપ્ટન સ્ટીર્ન 

વસ્મથ આ ર્ર્ષવના આઈ.સી.સી. ક્રિકેટર ઓફ ધ યર અન ેટેસ્ટ ક્રિકેટર ઓફ ધ યર બન્યા છે. 

૨) આાંતરરાષ્ટ્ર ીય ટેનીસ ફેડરેશનના પરુુર્ષ વર્ભાગના નાંબર ર્ન ખલેાડી નોર્ાક જોકોવર્ર્ અન ે

મક્રહલા વર્ભાગમાાં સરેના વર્વલયમ્સ આ ર્ર્ષવના આઈ.ટી.એફ. ર્લ્ડવ  ર્ેવમ્પયન જાહેર કરાયા છે. 

3) હાલમાાં અમેક્રરકાના માઈકલ િેડલી તેના શાનિાર પ્રિશવનને કારર્ે આ ર્ર્ષવના સર્વશ્રષે્ઠ પરુુર્ષ 

ખેલાડીના રૂપમાાં જાહેર કરર્ામાાં આવ્યા છે. 

૪) હરે્થી પાસર્ડવ  મુતત ગૂગલ એકાઉન્ટ એતસેસ કરી શકાશ,ે ઈ-મેઈલ આઈ.ડી. લખીન ે

મોબાઈલ પર મળેલ પાસર્ડવ  નાાંખતા લોગઈન થઇ શકાશે. 

૫) હરે્ બેન્કની રે્બસાઈટ ઉપર પર્ રેલ્રે્ની ટીકીટ બકુ થઇ શકશે આ માટે 

આઈ.સી.આઈ.સી.આઈ. બેંક અન ેઆઈ.આર.સી.ટી.સી. ર્ચ્ર્ે કરાર થયલે છે. 

૬) ભૂતાનમાાં રહેલા ભારતીય રાજિૂત ગૌતમ એર્. બમ્બાર્ાલાની પાવકસ્તાનમાાં ભારતના નર્ા 

રાજિૂત તરીકે વનમણાંક કરર્ામાાં આર્ી છે. 

૭) આગામી ફેિુઆરી 2016 માાં િુબઈ ખાત ેએતસયોગ મહોત્સર્ યોજાશ,ે તેમાાં િસ હજારથી 

ર્ધારે લોકો ભાગ લ ેતેર્ી સાંભાર્ના છે. 

૮) િેશમાાં ર્ાલ ુર્રે્ષ કુલ 138 ફૂડ પ્રોસેવસાંગ પ્રોજતેટ્સન ેમાંજુરી આપર્ામાાં આર્ી છે. 

૯) ભારતમાાં રવશયાની મિિથી 12 પરમાણાં ઉજાવ કેન્દ્રો સ્થાપર્ામાાં આર્શે. 
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૧૦) 24 ડીસેમ્બર 2000 ના રોજ ભારતના વર્શ્વનાથ આનાંિ ર્ેસમાાં ભારતના પ્રથમ વર્શ્વ 

ર્ેવમ્પયન બન્યા હતા. 

૧૧) કેન્દ્રીય કાપડ માંત્રી શ્રીસાંતોર્ષ કુમાર ગાંગર્ારે નર્ી ક્રિલ્હીમાાં રાષ્ટ્ર ીય વશલ્પ સાંગ્રહાલયમાાં 

ભારતીય હાથશાળ ઉત્પાિકોના ઉત્કૃષ્ટ્ સાંગ્રહનુાં પ્રિશવન ખલુ્ુાં મુકેલ છે. 

૧૨) હાલમાાં જટે એયરરે્જ ેઅવમત અગ્રર્ાલને સીએફઓ તરીકે વનયુતત કયાવ છે. 

૧૩) ભારતીય મૂળના અમેક્રરકી પ્રોફેસર રાકેશ જનૈ અમેક્રરકાના રાષ્ટ્ર ીય વર્જ્ઞાન પિક 2015 માટે 

પસાંિગી પામ્યા છે. 

૧૪) પ્રિુર્ષર્ને વનયાંવત્રત કરર્ા માટે પટનામાાં 15 ર્ર્ષવ જૂની ડીઝલ ગાડીઓ ર્લાર્ર્ા પર 

પ્રવતબાંધ લાિર્ામાાં આર્શે. 

૧૫) કેન્દ્રીય કૃવર્ષ અન ેકલ્યાર્ માંત્રી રાધામોહન વસાંહે ખેડૂતો માટે બે મોબાઈલ એપ્સ શરુ કરેલ 

છે, તેમાાં િોપ ઇન્સ્યોરન્સ  

અને એગ્રીમાકેટ મોબાઈલ એપ્સ લોન્ર્ કરેલ છે. 

૧૬) હાલમાાં કેન્દ્રીય માંત્રીમાંડળે લખનઉ મેટર ો રેલ પક્રરયોજના પ્રોજતેટ્સને માંજુરી આપી િીધેલ છે. 

૧૭) હાલ આઈ.ટી.એફ. દ્વારા છઠ્ઠીર્ાર સેરેના વર્વલયમ્સને વર્શ્વ ર્વેમ્પયન જાહેર કરર્ામાાં આર્ી 

છે. 

૧૮) ભારત સરકારે છેલ્ા 20 માસમાાં 16000 કરોડ રૂવપયાના કાળા નાર્ાનો વ્યર્હાર પકડી 

પાડ્યો છે. 

૧૯) હાલમાાં ભારતીય સૈન્ય માાંથી INS ગોિાર્રીને સેર્ા મુતત કરી િેર્ામાાં આવ્યુાં છે. 

૨૦) હાલમાાં પાથવ સારથીન ેલક્ષ્મી વર્લાસ બેંકના નર્ા પ્રબાંધક અન ેમુખ્ય કાયવકારી અવધકારીના 

રૂપમાાં વનયતુત કરર્ામાાં આરે્લ છે. 

- પરેશ ર્ાર્ડા 
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૧) આગામી 18 જાન્યુઆરીના રોજ રાજ્ય કક્ષાના ખલેમહાકુાંભનો પ્રારાંભ રાજ્યના મુખ્યમાંત્રીના 

હાથે કરાર્ર્ામાાં આર્શે. 

૨) ભારત સરકાર દ્વારા હાલ 23 થી 29 ડીસેમ્બર િરવમયાન જયવકસાન જય વર્જ્ઞાન સપ્તાહ 

સમારોહ ઉજર્ાઈ રહ્યો છે. 

3) ભારતના ભૂતપૂર્વ વર્કેટ કીપર સૈયિ વકરમાર્ીન ે ર્ાલ ુ ર્રે્ષ સી.કે. નાયડુ લાઈફ ટાઈમ 

અવર્ર્મેન્ટ એર્ોડવ  માટે નોમીનેટ કરર્ામાાં આવ્યા છે. 

૪) સ્ર્ીડનના ખેલાડી રોબીન સોડરવલાંગે સતત બીમારીને કારર્ ેટેનીસ ખલેમાાંથી વનરૃ્વત્ત જાહેર 

કરી છે. 

૫)  ર્ર્ષવ 2019 ની નેશનલ ગેમ્સ આાંધ્રપ્રિેશમાાં યોજાશ,ે હાલ આાંધ્રપ્રિેશના રમત વર્ભાગના 

અધ્યક્ષ પી.આર.મોહન છે. 

૬) જામનગર ગુજરાતનુાં સૌપ્રથમ ર્ાઈ-ફાઈ સીટી બનશ,ે આ માટે મહાનગર પાવલકાને 1.21 

કરોડનો ખર્વ કરર્ામાાં આર્શે. 

૭) જાપાન ેતેના વમલીટરી તાકાતન ેર્ધારર્ા અન ે વર્સ્તરર્ માટે જાપાનના કેબીનેટે આગામી 

નાર્ાકીય ર્ર્હસવ માટે 41.8 અબજ ડોલરના જાંગી રોકાર્ સાથ ેજાપાનનુાં અત્યાર સુધીનુાં સૌથી 

મોટુાં  ર્ાવર્ષવક ડીફેન્સ બજટે માંજુર કરેલ છે. 

૮) આગામી 12 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ સ્ર્ામી વર્રે્કાનાંિ મેડીકલ રીસર્વ ટરસ્ટ પાલમપુર 

ખાતે વર્રે્કાનાંિની 12 ફૂટ ઉંર્ી મૂવતવનુાં અનાર્રર્ કરર્ામાાં આર્શે. 

૯) ભારતની િુરસાંર્ાર કાંપની આઈક્રડયાએ િવક્ષર્ના ર્ાર રાજ્યોમાાં 4 જી સેર્ાની શરૂઆત કરેલ 

છે. 

૧૦) આઈક્રડયા દ્વારા િવક્ષર્ના પાાંર્ રાજ્યોના 75 શહેરોમાાં 4 જી સેર્ા શરુ કરર્ામાાં આર્શે. 

૧૧) મધ્યપ્રિેશમાાં શ્રવમકોના બાળકો માટે શ્રમોિય વર્દ્યાલય બનાર્ર્ામાાં આર્ી રહ્યા છે. 
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૧૨) ક્રિલ્હી સરકારે સાર્વજવનક પક્રરર્હનની છ બસોમાાં મફત ર્ાઈ-ફાઈ સેર્ાને શરુ કરેલ છે. 

૧૩) ડબ્લ્યુ.ર્ી. રમર્ અને નરેન્દ્ર ક્રહરર્ાર્ી અને ટી.એ. શખેર એન.સી.એફ ના કોર્ તરીકે 

વનમણાંક પામ્યા છે. 

૧૪) કેન્દ્રીય સુર્ના અન ેપ્રસારર્ માંત્રી અરુર્ જટેલીએ ર્ર્ષવ 2016 નુાં ભારત સરકારનુાં રાષ્ટ્ર ીય 

કેલેન્ડર જાહેર કરેલ છે. 

૧૫) હાલમાાં ભારતીય રેલ્રે્ દ્વારા તત્કાળ ટીકીટના મૂલ્યમાાં 33 ટકાનો ર્ધારો કરર્ામાાં આવ્યો 

છે. 

૧૬) હાલમાાં ભારતીય સાંસિ દ્વારા બોનસ ર્ુકર્ર્ી સાંશોધન વર્ધેયક 2015 પાક્રરત કરર્ામાાં 

આરે્લ છે. 

૧૭) હાલમાાં શહેરી વર્કાસ માંત્રાલય દ્વારા રાષ્ટ્ર ીય શહેરી સરુ્ના પ્રર્ાલી NIUS સાથે કરાર બદ્ધ 

થયેલ છે. 

૧૮) 24 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ 30 મો રાષ્ટ્ર ીય ગ્રાહક અવધકાર ક્રિર્સ મનાર્ર્ામાાં આવ્યો. 

૧૯) ભારતીય સુર્ના અન ેપ્રધ્યોગીકી કાંપની વર્પ્રોએ 13 કરોડ ડોલરમાાં અમેક્રરકાની ર્ીટીઓસ 

કાંપનીને ખરીિેલ છે. 

૨૦) વબહારના મુખ્યમાંત્રી નીતીશ કુમારે રાજધાની પટનામાાં પ્રિુર્ષર્ને કાં ટર ોલમાાં રાખર્ા ડીઝલ 

ર્ાહનો પર હાલ પુરતો પ્રવતબાંધ લગારે્લ છે. 
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૧) આગામી ર્ર્ષવથી સરકારી નોકરી શાળા પ્રરે્શ કે અન્ય સરકારી અરજીઓ માટે એક જ પાનાનુાં 

ફોમવ ભરર્ાનુાં રહેશે, કેન્દ્ર સરકારે અરજી પત્રકને મયાવિામાાં બાાંધી લીધુાં છે. 

૨) હાલમાાં એયર ઇવન્ડયાએ અઠર્ાડીયાના ત્રર્ ર્ાર શુિ,શવન અન ેરવર્ મુાંબઈ થી સુરત ફ્લાઈટ 

શરુ કરેલ છે. 
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3) નર્ા ર્ર્ષવથી મોબાઈલ ર્ોલેટનો ઉપયોગ કરતી ર્ખત ેપાન નાંબરની જાર્કારી આપર્ી પડશે, 

રૂવપયા 50 હજારની લેર્ડ-િેર્ડ ર્ખતે પર્ પાન નાંબર આપર્ો પડશે. 

૪) રૂપેરી પડિાના સ્ટાઇલ આઇકોન ગર્તા પીઢ અવભનેત્રી સાધનાનુાં હાલમાાં અર્સાન થયેલ છે, 

તેઓ 74 ર્ર્ષવની ર્યના હતા. 

૫) આગામી 18 મી જાન્યુઆરીએ ખલે મહાકુાંભ યોજાનાર છે ત્યારે સરકાર રાજ્યની પ્રથમ 

સ્પોટ્સવ પોલીસીની જાહેરાત કરશે. 

૬) હાલ ભારતીય રૈ્જ્ઞાવનક ડો. પલ્ર્ી વતર્ારીએ કેન્સરના િિીઓ માટે એક સોફ્ટરે્ર તૈયાર 

કરેલ છે. 

૭) એવશયન િેશોની નેશનલ બેંકો દ્વારા એવશયન ધ્ર્જ ધરાર્તો ર્ાાંિીનો વસક્કો બહાર પાડ્યો 

છે. 

૮) 26 ડીસેમ્બર 2004 ના રોજ ક્રહન્િમહાસાગરમાાં સુનામી આર્ર્ાને કારર્ ેઅઢીલાખ લોકોના 

મોત થયા હતા. 

૯) જાર્ીતા ગાયક મહમાંિ રફીના 91 માાં જન્મક્રિર્સે સુજાતા િેરે્ તેમની બાયોગ્રાફી લોન્ર્ કરેલ 

છે. 

૧૦) ભારતમાાં ર્ર્ષવના અાંતમાાં જાહેર કરાયલેા રીપોટવમાાં જાર્ર્ા મળેલ કે િેશમાાં પ્રર્ાસીઓન ે

આકર્ષવર્ામાાં ઉતરપ્રિેશ રાજ્ય પ્રથમ નાંબરે રહેર્ા પામ્યુાં છે. 

૧૧) કર્ાવટક અન ે કેરળમાાં ઉચ્ર્ ન્યાયધીશ તરીકે રહી ર્કેુલા ર્ી.એસ. માલીમતનુાં હાલમાાં 

અર્સાન થયેલ છે.તેઓ 86 ર્ર્ષવની ર્યના હતા. 

૧૨) ર્ર્ષવ 2007 માાં માઉન્ટ એર્રેસ્ટ સર કરનાર જાપાની પર્વતારોહી તાનીગુર્ી પર્વત પર ર્ડતી 

ર્ખત ેપડર્ાને કારર્ે મૃત્યુ પામેલ છે. 

૧૩) ગત 1 થી 7 જુલાઈ 2015 સુધી િેશમાાં આયોવજત ડીઝીટલ ઇવન્ડયા સપ્તાહ િરવમયાન 

છતીસગઢ રાજ્ય સરકાર દ્વારા સુર્ના અન ે પ્રધ્યોગીકી ક્ષેત્રમાાં કરેલ કાયોને કારર્ે તે રાજ્યન ે
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ડીઝીટલ સેર્ા પ્રિાન કરર્ા માટે પ્રથમ નાંબરે સ્થાન આપર્ામાાં આરે્લ છે. 

૧૪) સાંજીતા ર્ાનુાં અને કોરાિા રામન્નાને સીનીયર રાષ્ટ્ર ીય રે્ઇટલીફટીંગ ર્વેમ્પયનશીપમાાં ગોલ્ડ 

મેડલ આપર્ામાાં આવ્યા છે. 

૧૫) ભારતનુાં પહેલુાં સ્ર્િેશી જહાજ INS ગોિાર્રીને 23 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ સરે્ાવનરૃ્ત 

કરી િેર્ામાાં આરે્લ છે. 

૧૬) ઓક્રહયોના પ્રથમ મહાકવર્ તરીકે 36 ર્ર્ષવના ભારતીય મૂળના કવર્ જહોન કસીકને નામાાંવકત 

કરર્ામાાં આવ્યા છે. 

૧૭) હાલ અફઘાવનસ્તાન િેશના રાષ્ટ્રપવત તરીકે અશરફ ગની વબરાજલેા છે. 

૧૮) કેન્દ્રીય સડક અન ે પક્રરર્હન માંત્રી નીવતન ગડકરીએ પ્રગવત મેિાનમાાં િેશનો પ્રથમ 

ઈલેતટર ીકલ ર્ાહન મહોત્સર્નુાં ઉદ્ઘાટન કરેલ છે. 

૧૯) હાલમાાં િેશના રાષ્ટ્રપવત દ્વારા આાંધ્રપ્રિશેના વતરુમાલા વતરુપવત િેર્સ્થાનમ દ્વારા વનવમવત 

રે્િપાઠશાળાનુાં ઉદ્ઘાટન કરેલ છે. 

૨૦) હાલમાાં એમ-રે્ કાંપનીએ પોતાના િાાંડએમ્બેસેડર તરીકે બોલીરુ્ડના અવભનેતા ફરહાન 

અખ્તરને વનયુતત કરેલ છે. 
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૧) હાલમાાં રાજીર્ ગાાંધી કેન્સર ઇન્સ્ટીટયુટ એન્ડ રીસર્વ સેન્ટર દ્વારા કેન્સર પીક્રડત બાળકો માટે 

કુકબુક લોન્ર્ કરર્ામાાં આર્ી છે. 

૨) 26 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ વતરુપવતથી વશરડી ર્ચ્ર્ે સીધી રેલ સેર્ા શરુ કરર્ામાાં આર્ી 

છે. 

3) ર્ર્ષવ 2014 િરવમયાન પ્રવત હજાર બાળકોએ અમેક્રરકામાાં સૌથી ર્ધારે 33.9 જોક્રડયા 

બાળકોનો જન્મ થયેલ. 
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૪) કેન્દ્ર સરકારના આરોગ્ય માંત્રાલય દ્વારા ઓક્રડયો મોબાઈલ સેર્ા શરુ કરેલ છે, તેમાાં 17 

મક્રહનામાાં સગભાવ માતાઓન ે72 કોલ કરીને આરોગ્યની ટીપ આપર્ામાાં આર્શે. 

૫) આગામી 13 થી 18 ફેિુઆરી 2016 િરવમયાન મેક ઇન ઇવન્ડયા વર્ક યોજાશે. 

૬) કોલકાતા ખાતે યોજાયલે 77 મી કેટેડ અને સબજુવનયર નેશનલ અને ઇન્ટર સ્ટેટ 

ર્ેવમ્પયનશીપ 2015 માાં ગુજરાતે સબ જુનીયર બોયસ ઇર્ેન્ટમાાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને ઈવતહાસ 

રર્ેલ છે. 

૭) 27 ડીસેમ્બર 1911 માાં ભારતીય રાષ્ટ્ર ીય કોંગ્રેસના અવધરે્શન િરવમયાન પ્રથમર્ાર ભારતનુાં 

રાષ્ટ્ર  ગીત ગર્ાયુાં હતુાં. 

૮) 27 ડીસેમ્બર 1945 ના રોજ ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફાંડ (IMF) ની સ્થાપના કરર્ામાાં આર્ી 

હતી. 

૯) ગયા ર્રે્ષ ગુજરાત સરકારના બજટેની જ ેરકમ નક્કી થઇ હતી તેમાાંથી માત્ર 42 ટકા રકમ જ 

રાજય સરકાર ર્ાપરી શકી છે. 

૧૦) ભારતના ર્ડાપ્રધાન ે આ ર્રે્ષ 34 િેશોનો પ્રર્ાસ કયો, િેશના વર્િેશમાંત્રીએ 28 િેશોનો 

પ્રર્ાસ કયો, રાષ્ટ્રપવત પ્રર્ર્ મુખજીએ 10 િશેોની યાત્રા કરી, જયારે ઉપરાષ્ટ્રપવતએ ત્રર્ િશેોની 

યાત્રા કરેલ છે. 

૧૧) આગામી 15 અન ે 16 મી જાન્યુઆરીએ હક્રરયાર્ાના સતેન્દ્ર WWE ક્રરાંગમાાં ઉતરશે, જ ે

પ્રથમ જ્હોન સીના સામે ટકરાશે. 

૧૨) સમગ્ર વર્શ્વમાાં સ્ર્ીડન િેશ કામના 6 કલાક કરનાર પ્રથમ િેશ બનર્ા પામ્યો છે. 

૧૩) ભારત અન ેરવશયાએ વર્વભન્ન ક્ષેત્રોમાાં સહયોગ ર્ધારર્ાનાાં હેતુસર 16 સમજુતી કરાર પર 

હસ્તાક્ષર કરર્ામાાં આવ્યા છે. 

૧૪) ભારતના રોજગાર માંત્રીએ ગુડ ગર્નવન્સ ક્રિર્સ પર EPFO નુાં ફેસબુક –ટ્વીટર એકાઉન્ટ 

શરુ કરેલ છે. 
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૧૫) સયુાંકત રાષ્ટ્રના આગામી બજટેમાાં ત્રીજો સૌથી ર્ધારે યોગિાન આપનાર િશે તરીકે ર્ીનની 

ગર્ના થશે. 

૧૬) હાલમાાં ભારતના કેન્દ્રીય રેલ્રે્ માંત્રી સુરેશ પ્રભુન ેશ્રેષ્ઠ નેતૃત્ર્ માટે SIES શ્રી ર્ાંદ્રશખેરેન્દ્ર 

સરસ્ર્તી રાષ્ટ્ર ીય શ્રેષ્ઠતા પુરસ્કારથી નર્ાજર્ામાાં આરે્લ છે. 

૧૭) બાાંગ્લાિશેની 100 મેગાર્ોટની ર્ીજળીની કમી પૂર્વ કરર્ા માટે ભારત ે પારેર્ષર્ લાઈન 

બીછાર્ર્ાની કામગીરીન ેપૂર્વ કરી લીધેલ છે. 

૧૮) બાાંગ્લાિેશના સરકારી પરમાણાં ઉજાવ આયોગે કુલ 12.65 ડોલર વબવલયનના રોકાર્ સાથ ે

બે પરમાણાં ઉજાવ એકમ સ્થાપર્ા માટે રવશયા સાથે સમજુતી કરાર કરેલ છે. 

૧૯) હાલમાાં રવશયાએ ભારત સાથે કુડનફૂલમ પરમાણાં એકમ સ્થાપર્ા માટે એક સમજુતી કરાર 

પર હસ્તાક્ષર કરેલ છે. 

૨૦) હાલમાાં ક્રિલ્હીમાાં ભારત સરકાર દ્વારા ખેડૂતો માટે ‘એગ્રીમાકેટ’ નામની મોબાઈલ 

એપ્લીકેશન શરુ કરર્ામાાં આર્ી છે. 
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૧) આગામી 1 જાન્યુઆરી 2016 થી નકલીનાર્ાને ર્લર્માાં આર્તુાં અટકાર્ર્ા માટે 

પસાંિગીની બને્કોમાાં જ ર્ર્ષવ 2005 પહેલાની જૂની બેંકો બિલી આપર્ામાાં આર્શે. 

૨) હાલના માનર્ સાંસાધન માંત્રાલયના સરે્ક્ષર્માાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યએુશન અને એમ.ક્રફલમાાં 

છોકરાઓ કરતા છોકરીઓની સાંખ્યા ર્ધતી જાય છે, છોકરીઓની સાંખ્યા 51 ટકા અન ે

છોકરાઓની સાંખ્યા 49 ટકા થર્ા જાય છે. 

3) આગામી 16 મી જાન્યુઆરીએ સ્ટાટવ  અપ અને સ્ટેન્ડઅપ ઇવન્ડયાની કાયવયોજના લોન્ર્ 

કરર્ામાાં આર્શે. 
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૪) હાલમાાં િેશના ર્ડાપ્રધાનશ્રીએ વર્કલાાંગ માટે ક્રિવ્યાાંગ શબ્િ ર્ાપરર્ાની ર્ાત ‘મન કી બાત’ 

કાયવિમમાાં કરેલ છે. 

૫) સગવભા માતાઓ માટે ઓસ્ટરેલીયાના રૈ્જ્ઞાવનકોએ કરેલ રીસર્વ સફળ થયેલ છે, આર્ી 

સ્ત્રીઓના બ્લડપ્રેશરને વનયાંવત્રત રાખર્ા માટે મેટફોમીન િર્ા ર્ાપરર્ા િેર્ામાાં આર્શે. 

૬) હાલમાાં ટ્વીટરે ભારતીય સ્ટાટવઅપ કાંપની સાથે કરાર કરેલ છે, જનેાથી મેસેજ મોકલી 

એપોઇમેન્ટ લઈને લેર્ડ-િેર્ડ કરી કરી શકાશે. 

૭) આગામી પહેલી જાન્યુઆરી 2016 થી રાાંધર્ગેસનુાં ઈ-પેમેન્ટ કરી શકાશે. 

૮) ગુજરાત રાજ્યમાાં મેડીકલ ટુક્રરઝમને વર્કસાર્ર્ા માટે રાજ્ય સરકાર ટૂાં ક સમયમાાં હેલ્થ 

પોલીસી જાહેર કરશે. 

૯) આગામી સમયમાાં ભારતીય રેલ્રે્ વબનઅવધકૃત ફેક્રરયાઓ માટે પ્રથમ ર્ખત નર્ી નીવત ઘડશે, 

રેલરે્ના 158 ર્ર્ષવના કાયવકાળમાાં આ પ્રથમર્ાર આર્ી નીવત ઘડાશે. 

૧૦) ગુજરાત સરકારના પુરાતત્ર્ ખાતા અને સાંગ્રહાલય વર્ભાગ દ્વારા હસ્તકલાની પ્રરૃ્વતન ે

પ્રોત્સાહન આપર્ા 24 થી 30 ડીસેમ્બર સુધી અવખલ ભારતીય હસ્તકલા સપ્તાહ 2015 નુાં 

આયોજન કરર્ામાાં આરે્લ છે. 

૧૧) ભારતીય વશર્ા કેશર્ાને 18 મી એવશયન લ્યુઝ ર્વેમ્પયનશીપમાાં વસલ્ર્ર મેડલ મળલે છે. 

૧૨) આગામી 2 અન ે3 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ પોરબાંિર ખાતે રાષ્ટ્ર ીય સમુદ્ર તરર્ સ્પધાવ 

યોજાશે. 

૧૩) ર્ાલુ ર્રે્ષ િેશમાાં ર્ાઘની સાંખ્યા ર્ધાર્ા પામી છે, ર્ર્ષવ 2013 માાં િેશમાાં કુલ 1706 ર્ાઘ 

હતા,જયારે આજ ેર્ર્ષવ 2015 માાં 2226 ર્ાઘની સાંખ્યા ર્ધી છે. 

૧૪) 28 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ માઈિોસોફ્ટના સી.ઈ.ઓ. નાિેલા હૈિરાબાિ આરે્લ. 

૧૫) આગામી 2 જાન્યુઆરી 2016 થી િેશમાાં પ્રીવમયર બેડવમન્ટન લીગની શરૂઆત થશે. 

૧૬) બાંધારર્ની કલમ 81 ની તલોજ 3 હેઠળ ર્ર્ષવ 2026 માાં િેશની લોકસભાની બૈઠકોમાાં 
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ર્ધારો થશે. 

૧૭) હાલમાાં લોકસભાના અધ્યક્ષ સવુમત્રા મહાજને િેશની સાંસિ માટે નર્ી ઈમારત બાંધાર્ાનો 

પ્રસ્તાર્ મુકેલ છે, હાલનુાં સાંસિ ભર્ન 88 ર્ર્ષવ જુનુાં થર્ા પામ્યુાં છે, ર્ળી તે હેરીટેજ ગ્રેડ-1 

સ્ટરતર્ર જાહેર કરાઈ છે. 

૧૮) પશ્ચીમી આક્રફ્રકાનો િેશ વગનીના રાષ્ટ્રપવત અલ્ફા કોડેએ પ્રખ્યાત વ્યર્સાવયક મમાિી 

યોલોને િેશના નર્ા ર્ડાપ્રધાન તરીકે નોમીનટે કયાવ છે. 

૧૯) 28 ડીસેમ્બર 1895 ના રોજ આજથી 120 ર્ર્ષવ પહેલા િુવનયાની પહેલી પ્રોફેશનલ ક્રફલ્મ 

પેક્રરસના ગ્રાાંડ કેફેમાાં બતાર્ર્ામાાં આર્ી હતી. 

૨૦) આગામી 3 જાન્યુઆરી 2015 ના રોજ િશેના ર્ડાપ્રધાન બેંગલુરુમાાં ભારતીય વર્જ્ઞાન 

કોંગ્રેસનુાં ઉદ્ઘાટન કરશે. 
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૧) હક્રરયાર્ાના િીપક લાથરે સીનીયર રાષ્ટ્ર ીય રે્ઇટ લીફટીંગ ર્ેવમ્પયનશીપમાાં પરુુર્ષોની 62 

કી.ગ્રા.ની સ્પધાવમાાં એક રાષ્ટ્ર ીય રેકોડવ  બનારે્લ છે. 

૨) હાલ ગીનીના રાષ્ટ્રપવત અલ્ફા કોન્ડે છે,તેમર્ે નાિુરસ્ત અથવતાંત્રન ે પુનજીવર્ત કરર્ાની 

રર્નીવતના ભાગ રૂપ ેનર્ા પ્રધાનમાંત્રીર્ વનમણાંક કરેલ છે. 

3) હાલમાાં અશોક કુમારને ક્રરયો ઓવલવમ્પકમાાં અમ્પાયક્રરાંગ કરર્ા માટે પસાંિ કરર્ામાાં આવ્યા છે. 

૪) ભારતીય કુ્તીના ઇવતહાસમાાં પ્રથમર્ાર એક ઘટના બનર્ા જઈ રહી છે કે એક ભારતીય રેફરી 

આર્તા ર્રે્ષ યોજાનાર ક્રરયો ડી જાનેરીયોમાાં આયોવજત ઓવલવમ્પકમાાં અમ્પાયક્રરાંગ કરશે. 

૫) વસવક્કમ સરકારે ખેડૂતોની જરૂરીયાતોન ેપહોર્ી ર્ળર્ા માટે રાજ્યમાાં ૩૦૦ મેક્રટરકટન જવૈર્ક 

ખાતર ઉદ્યોગ એકમની સ્થાપના કરશે. 
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૬) સુપ્રીમ કોટવના ર્કીલ ર્ી.કે મૂવતવન ે ર્ર્ષવ 2016 માટે ઓલ ઇવન્ડયા ફેડરેશન ઓફ ટેતસ 

પ્રેકટીશનરના નર્ા અધ્યક્ષના રૂપમાાં પસાંિ કરર્ામાાં આવ્યા છે. 

૭) હાલ ભારતના રક્ષામાંત્રી મનોહર પરીકરે િેશને જમ્મુ કા્મીરના કઠુઆ જીલ્ાના બશોલીમાાં 

કેબલથી વનવમવત પલૂ િેશન ેસમવપવત કરેલ છે. 

૮) આગામી 1 જાન્યુઆરીથી MTNL (મહાનગર ટેલીકોમ વનગમ લીમીટેડ) દ્વારા ફ્રી રોવમાંગ 

સુવર્ધા સમગ્ર િેશમાાં લાગુ કરર્ામાાં આર્શે. 

૯) હાલ MTNL ના ર્ેરમેન અને મેનેજીંગ ડીરેતટર એન.કે. યાિર્ છે. 

૧૦) ર્ીનની પ્રમુખતા ર્ાળી એવશયન ઇન્ફ્રાસ્ટરકર્ર ઇન્રે્સ્ટમેન્ટ બેંક (એ.આઈ.આઈ.બી) 

અવધકારીક રૂપથી ર્ીનના બઇેજીંગમાાં લોન્ર્ કરર્ામાાં આર્ી છે. 

૧૧) હાલમાાં ભારતના આાંધ્રપ્રિેશ રાજ્યન ેર્ર્ષવ 2019 ની રાષ્ટ્ર ીય ખલેોની મેજબાની કરર્ાની તક 

પ્રાપ્ત થયેલ છે. 

૧૨) હાલમાાં ઓ.કે.પ્લ ે લીમીટેડ દ્વારા િશેમાાં પ્રથમર્ાર સાંપૂર્વ સ્ર્િેશી ઈકોફ્રેન્ડલી રીક્ષા 

વર્કવસત કરર્ામાાં આર્ી છે. 

૧૩) હાલમાાં ક્રફલ્મી અવભનેતા અક્ષયકુમાર િેશની એકમાત્ર બેડવમન્ટન લીગ ટુનાવમેન્ટ, પ્રીવમયર 

બેડવમન્ટન લીગ (પી.બી.એલ.) ના િાાંડ એમ્બેસેડર બન્યા છે. 

૧૪) હાલમાાં ર્ીનની સરકારે િેશમાાં આાંતકર્ાિ વર્રુદ્ધ કાયિાને પ્રથમર્ાર માંજુરી આપી િેર્ામાાં 

આર્ી છે. 

૧૫) વત્રપુરાની ગૈસ આધાક્રરત ર્ીજળી પક્રરયોજના 13 ર્ર્ષવની મહેનત પછી ર્ાલુ થર્ા પામી છે, 

અહી 101 મેગાર્ોટ ર્ીજળીનુાં ઉત્પાિન શરુ કરર્ામાાં આરે્લ છે. 

૧૬) હાલ આાંધ્રપ્રિેશ રાજ્યની સરકારે પ્રધ્યોગીકી પહેલા માટે માઈિોસોફ્ટ ઇવન્ડયા સાથે એક 

સમજુતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કરેલ છે. 

૧૭) મહારાષ્ટ્રના મુાંબઈમાાં 28 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ કેન્દ્રીય પેટર ોલીયમ માંત્રી ધમેન્દ્રવસાંહ અન ે
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મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમાંત્રી િેરે્ન્દ્ર ફડનર્ીસના હસ્તે ભારત પેટર ોલીયમની નર્ી િુડ ડીસ્ટીલેશન 

રીફાઈનરી રાષ્ટ્રન ેસમવપવત કરર્ામાાં આર્ી. 

૧૮) ભારતીય ગોલ્ફર એસ.વર્ક્કારાંગાપ્પાએ 27 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ મૈકલોરોડ રાસેલ ટુર 

ગોલ્ફ ર્ેમ્પીયનશીપનો વખતાબ જીતેલ છે. 

૧૯) 28 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ ઇન્િોરમાાં એકસાથ ે 15000 થી ર્ધારે લોકોએ સાઇકલ 

ર્લાર્ીન ેિવક્ષર્ આક્રફ્રકાના રેકોડવને તોડેલ છે. 

૨૦) ભારતના DRDO ના રૈ્જ્ઞાવનકોએ હાલમાાં અસ્ત્ર વમસાઈલની મહત્ર્પૂર્વ એન્ટી જમૈીંગ 

ક્ષમતાનુાં સફળ પરીક્ષર્ કરર્ામાાં આરે્લ છે. 
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૧) હાલમાાં ર્ીન સરકારે એક જાન્યુઆરીથી તમામ િાંપવતઓન ેબે બાળકો રાખર્ાની અનુમવત 

આપતો ઐવતહાવસક ર્ુકાિો પાક્રરત કરેલ છે, છેલ્ા ત્રીસ ર્ર્ષવથી ર્ાલતી જૂની એક સાંતાન ર્ાળી 

નીવતને હરે્થી સમાપ્ત કરેલ છે. 

૨) હાલમાાં વર્જય હજારે ટર ોફીની ફાઈનલ મેર્માાં ગુજરાતે ક્રિલ્હીન ેહરાર્ીન ેપ્રથમર્ાર ટર ોફી જીતેલ 

છે. 

૩) હાલમાાં િોએવશયાની નર્ી સાંસિના અધ્યક્ષ તરીકે જલેજ્કો રેનરને ર્ૂાંટર્ામાાં આવ્યા છે. 

૪) હાલમાાં ર્ીન સરકારે ર્ીનની રાજધાની બેઇજીંગમાાં પ્રિુર્ષર્ ફેલાર્તા 326 ઉદ્યોગોને બાંધ કરી 

િીધા છે. 

૫) 28 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ અવમતાભ કાાંતને નર્ી નીવત આયોગના મુખ્ય કાયવકારી તરીકેની 

ર્ધારે જર્ાબિારી સોંપર્ામાાં આરે્લ છે. 

૬) 28 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ અિાર્ી પોટવ  અન ે સ્પેશયલ ઇકોનોવમક ઝોન વલવમટેડના 

સી.ઈ.ઓ. તરીકે કરર્ અિાર્ીએ કાયવભાર સાંભાળેલ છે. 
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૭) મહારાષ્ટ્રના ઔરાંગાબાિમાાં રોટી બને્કની શરૂઆત કરર્ામાાં આર્ી છે, રોટી બેન્કની શરૂઆત 

પ્રથમર્ાર ભારતના બુાંિલેખાંડમાાં કરર્ામાાં આર્ી હતી. 

૮) 28 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ કેન્દ્ર સરકારે વનર્વય કરેલ છે કે ભારતના જ ેપક્રરર્ારની આર્ક 

ર્ાવર્ષવક 10 લાખથી ર્ધારે હોય તેઓન ેLPG સબસીડી આપર્ામાાં નક્રહ આરે્. 

૯) હાલમાાં સ્ટાર ફૂટબોલર ખેલાડી લીયોનલ મેસીન ે સાતમાાં ગ્લોબ સોકર એર્ોડવ  સમારોહમાાં 

સર્વશ્રેષ્ઠ ખલેાડીના પુરસ્કારથી સન્માવનત કરર્ામાાં આરે્લ છે. 

૧૦) હાલમાાં કેન્દ્ર સરકારના મક્રહલા અન ે બાલ વર્કાસ માંત્રાલય દ્વારા ઈ-ઓફીસ પ્રર્ાલીન ે

લોન્ર્ કરર્ામાાં આરે્લ છે. 

૧૧) હાલમાાં જઠેાભાઈ ભરર્ાડને પાંર્મહાલ જીલ્ા સહકારી િૂધ ઉત્પાિક સાંઘ લીમીટેડ ગોધરાના 

અધ્યક્ષન ેસર્વસાંમવતથી ગુજરાત કો ઓપરેટીર્ વમલ્ક માકેક્રટાંગ ફેડરેશન વલવમટેડના ઉપાધ્યક્ષના 

રૂપમાાં ર્ૂાંટર્ામાાં આવ્યા છે. 

૧૨) હાલમાાં ર્ીન િેશ ેિેશની હાઈ ડેફીનેશન પૃ્ર્ીના અર્લોકન પક્રરયોજનાના રૂપમાાં પોતાનો 

સૌથી પક્રરસ્કૃત અર્લોકન ઉપગ્રહ Gaofen-4 ને સફળતાપૂર્વક પ્રક્ષેવપત કરેલ છે. 

૧૩) હાલના વર્શ્વ સ્ર્ાસ્્ય સાંગઠન દ્વારા ગીની િેશન ેઇબોલા મુતત જાહેર કરર્ામાાં આરે્લ છે. 

૧૪) હાલમાાં નાગર વર્માનન માંત્રાલય દ્વારા િેશમાાં ર્ાર ગ્રીનક્રફલ્ડ હર્ાઈ મથકને માંજુરી આપી 

િેર્ામાાં આર્ી છે, તેમનુાં એક ગુજરાતના ધોલરેામાાં અન ેત્રર્ આાંધ્રપ્રિેશમાાં બનશે. 

૧૫) જળર્ાયુાં પક્રરર્તવન પર કાયવ કરતી રાષ્ટ્ર ીય સાંર્ાલન સવમવત NSCCC એ તવમલનાડુાંના 

મનારની ખાડીમાાં તટીય વનર્ાસ પ્રબાંધન અને પુન:ર્સન સહીત ર્ાર પક્રરયોજનાઓને માંજુરી 

આપેલ છે. 

૧૬) હાલમાાં આઈ.સી.સી. દ્વારા પાવકસ્તાનના લેગ વસ્પનર યાશીર શાહને ઇંગ્લને્ડ વર્રુદ્ધ ર્ન ડે 

સીરીઝમાાં ડોપ સ્ટેટમાાં અસફળ રહેર્ા બિલ તેને પડતા મુકાયલે છે. 

૧૭) હાલમાાં નીરજ કુમાર ગુપ્તાન ે ડીસઇન્રે્સ્ટમેન્ટ વર્ભાગના સવર્ર્ તરીકે વનયુતત કરર્ામાાં 
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આરે્લ છે. 

૧૮) સાંસ્કૃવત માંત્રાલય દ્વારા રાષ્ટ્ર ીય પુસ્તકાલય વમશન માટે 400 કરોડ રૂવપયાની યોજના પાક્રરત 

કરેલ છે. 

૧૯) હાલમાાં જાર્ીતા ક્રફલ્મ મેકર હાસ્કેલ રે્તસ્લરનુાં 93 ર્ર્ષવની ર્યે અર્સાન થયલે છે. 

૨૦) આાંધ્રપ્રિેશ સરકાર દ્વારા જ.ેએસ. ર્ૌધરીને આઈ.ટી. સલાહકારના રૂપમાાં વનયુતત કરર્ામાાં 

આરે્લ છે. 

- પરેશ ર્ાર્ડા 

 

 


