
Current affairs ૧ થી ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ સામાન્ય જ્ઞાન 
 

 આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar લખી સર્ચ કરી  એપ્સ ડાઉનલોડ કરો 

              

Current affairs 316 સામાન્ય જ્ઞાન 1/1/16 

૧) ભારતીય મૂળના મનોજ વર્ધન હાવર્ધ  યુનીવર્સીટીની ફૂટબોલ ટીમ તરફથી રમશે, આ તક 

પ્રાપ્ત કરનાર તેઓ પ્રથમ ભારતીય બન્યા છે. 

૨) ગુજરાત ર્સરકારના પ્રયાર્સથી ભારત ર્સરકાર દ્વારા કચ્છી ઊંટર્ીના દરુ્ને આગામી માર્ધ 

મહહનામાાં ખાદ્ય લાયર્સન્ર્સ મળી જશે. 

૩) જાપાન અને દક્ષિણ કોહરયા વચ્ર્ે કમ્ફટધ  વીમેન ક્ષવવાદની ર્સફળ ર્સમજુતી થઈ છે, આ 

ક્ષવવાદનો અાંત 28 ર્ીર્સેમ્બર 2015 ના રોજ આવેલ છે. 

૪) 30 ર્ીર્સેમ્બર 2015 ના રોજ સ્વીર્નના બ્યોનધ ઈજ્બગધ ને કોલ ઇક્ષન્ર્યા હોકી ઇક્ષન્ર્યા લીગ 

(એર્.આઈ. એલ.) ના ટુનાધમેન્ટ ર્ાયરે્ટર તરીકે ક્ષનયુ્ત કરાયા છે. 
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૫) સ્કોટધલેન્ર્ના એન્ર્ી મીરને કો ઇક્ષન્ર્યા હોકી ઇક્ષન્ર્યા લીગ ટુનાધમેન્ટના અમ્પાયર મેનેજર 

તરીકે ક્ષનયુ્ત કરાયા છે. 

૬) 30 ર્ીર્સેમ્બર 2015 ના રોજ કેન્ર ર્સરકારે શહેરી ક્ષનયોજન અને અન્ય આવાર્સીય રુ્સક્ષવર્ાઓ 

માટે 42,000 કરોર્ રૂક્ષપયા માંજુર કરેલ છે. 

૭) 30 ર્ીર્સેમ્બર 2015 ના રોજ ક્ષિકર્સ ર્સાંઘ ક્ષવશ્વ ક્ષવદ્યાલય પર ક્ષિકર્સ દેશો વચ્ર્ ે આપર્સી 

ર્સમજુતી થવા પામી છે. 

૮) 30 ર્ીર્સેમ્બર 2015 ના રોજ રાષ્ટ્ર ીય ર્સૌર ઉજાધ ક્ષમશન અાંતગધત કેન્ર ર્સરકાર દ્વારા છતો ઉપર 

ર્સૌર પેનલ માટે 5000 કરોર્ રૂક્ષપયા માંજુર કરેલ છે. 

૯) 31 ર્ીર્સેમ્બર 2015 ના રોજ ભારતીય મૂળના કેન્ર્સર ક્ષવશેષજ્ઞ હરપાલ ક્ષર્સાંહ કુમારને 

મહારાણી એલીઝાબથે દ્વારા નાઈટહુર્ની ઉપાર્ી આપવામાાં આવેલ છે. 

૧૦) 30 ર્ીર્સેમ્બર 2015 ના રોજ જ્ઞાનેન્ર ર્ી બન્ગ્યાન નેશનલ ર્સેન્ટર ફોર ગુર્ ગવનધન્ર્સના 

મહાક્ષનદેશક તરીકે ક્ષનયુ્ત થયા છે. 

૧૧) હાલમાાં આઈ.એન.એર્સ. નૌર્સેના જહાજ કોલકાતામાાં ભારતે એલ.આર.એ.એમ.એયર 

ક્ષમર્સાઈલનુાં ર્સફળતાપૂવધક પરીિણ કરેલ છે. 

૧૨) હાલમાાં પ્રક્ષર્સદ્ધ મરાઠી કક્ષવ માંગેશ કેશવ પર્ગાાંવકરનુાં મુાંબઈમાાં અવર્સાન થયેલ છે, તેઓ 

86 વષધના હતા. 

૧૩) પ્રક્ષર્સદ્ધ મરાઠી કક્ષવ માંગેશ કેશવ પર્ગાાંવકરને વષધ 1980 માાં ર્સાહહત્ય અકાદમી પરુસ્કાર 

પ્રાપ્ત થયો હતો. 

૧૪) હાલમાાં આયોક્ષજત ક્ષર્સનીયર રાષ્ટ્ર ીય વેઇટલીફટીંગ ર્ૈક્ષમ્પયનશીપમાાં 69 ક્ષકલોગ્રામ મહહલા 

વગધમાાં 213 ક્ષકલોગ્રામની એક ર્સમગ્ર લીફ્ટ રાખી હલ્દરે ર્સવુણધ પદક જીતેલ છે. 

૧૫) રક્ષશયાની રોસ્ટેક સ્ટેટ કોપોરેશને ભારતમાાં 200 કામોવ 226T લાઈટ હેલીકોપ્ટરોનુાં 

ક્ષનમાધણ કરવાની એક ર્સમજુતી કરાર પર હહન્દુસ્તાન એયરોનોહટકર્સ લીમીટેર્ ર્સાથે હસ્તાિર 
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કરેલ છે. 

૧૬) હાલમાાં કેન્રીય માંત્રીમાંર્ળ દ્વારા ઓસ્ટરેલીયા ર્સાથ ે અરૈ્સક્ષનક પરમાણાં ર્સહયોગ કરારન ે

પોતાની માંજુરી આપેલ છે. 

૧૭) ભારત ર્સરકાર ઓસ્ટરેલીયા ર્સાથ ેઇંર્ણ આપૂક્ષતધની વ્યવસ્થાથી ભારતમાાં પરમાણાં ઉજાધના 

ક્ષવસ્તારનુાં ર્સમથધન કરીન ેઉજાધ ર્સુરિા વર્ારશે. 

૧૮) ભારતીય રાજ્યો ર્સાથ ે ર્સયુાંકત ઉદ્યોગ કાંપનીઓમાાં રેલ માંત્રાલય દ્વારા રેલવેના 

આાંતરમાળખાને બદલવા માટે 50 કરોર્ રૂક્ષપયાના પૈર્અપ કેક્ષપટલની માંજુરી આપવામાાં આવી છે.   

૧૯) હાલમમાાં ભારત ર્સરકાર દ્વારા કેનેર્ા દેશ ર્સાથે ઉચ્ર્  ક્ષશિા પર એક ક્ષવશેષ ર્સમજુતી કરાર 

કરવામાાં આવેલ છે. 

૨૦) કેરલની રુ્સપ્રીમ કોટે 10 વષધમાાં રાજ્યમાાં પૂણધત શરાબ બાંર્ કરવાની નીક્ષત પ્રા માંજુરીની 

મહોર લગાવવામાાં આવી છે. 
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૧) હાલમાાં બેં્લોરની સ્ટાટધઅપ લબેોરેટરીમાાં કુક્ષત્રમ લીવર તૈયાર કરવામાાં આવ્યુાં છે, આ લીવર 

હુ્યમન ર્સેલ અને 3-ર્ી ક્ષપ્રન્ટરની મદદથી તૈયાર કરાયુાં છે. 
૨) 1 જાન્યુઆરી 2016 થી તક્ષમલનારુ્ રાજ્યના માંહદરોમાાં ર્રેર્સકોર્ નક્કી કરવામાાં આવ્યો છે. 
3) રૂક્ષપયા 50000 રુ્સર્ીના હોટેલ બીલ માટે પાનકાર્ધ  ફરજીયાત કરવામાાં આવ્યુાં છે. 
૪) હાલ ભારતીય નેવીફોર્સધ એર્ક્ષમરલ આર.કે. ર્વન છે. 
૫) હાલ ભારતીય વાયુરે્સના પમુખ એરર્ીફ માશધલ અરૂપ ર્સહા છે. 
૬) હાલના દેશના વર્ાપ્રર્ાને દેશના હદલ્હી – મેરઠ  વચ્ર્ે 14 ના પહેલા એ્ર્સપ્રરે્સ વેનો 

ક્ષશલાન્યાર્સ કયો. 
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૭) પાક્ષકસ્તાની નાગહરક ગાયક અદનાન ર્સામીની ભારતીય નાગહરક માટેની અરજીને ગૃહમાંત્રાલય 

દ્વારા સ્વીકારી લેવામાાં આવી છે, જાન્યુઆરીથી ત ેભારતીય નાગહરક ગણાશે. 
૮) હાલ ભારતમાાં મોબાઈલ યુઝરની ર્સાંખ્યા એક અબજને પર કરી ગઈ છે, ર્ીન પછી ભારતને 

આ બીજુાં સ્થાન મળેલ છે. 
૯) આઈ.ર્સી.ર્સી દ્વારા વષધના અાંક્ષતમ હદવરે્સ જાહેર કરાયેલી ટેસ્ટ રેક્ષન્કાંગમાાં ભારતીય ખેલાર્ી 

અક્ષશ્વન રે્લ સ્ટેનને પાછળ ર્કેલી નાંબર વનના સ્થાન ેપહોચ્યા છે. 
૧૦) વષધ 1973 માાં ભારતીય ખલેાર્ી ક્ષબશનક્ષર્સાંહ નાંબર વન બન્યા હતા, ત્યારબાદ 42 વષે 

બીજા ભારતીય આ સ્થાન ેપહોચ્યા છે. 
૧૧) આગામી 9 થી 16 જાન્યુઆરી 2016 માાં યોજાનાર રાષ્ટ્ર ીય બાસ્કેટબોલ ર્કૈ્ષમ્પયનક્ષશપની 

મેજબાની મૈરુ્સરને ર્સોંપવામાાં આવી છે. 
૧૨) આગામી 15 અને 16 ફેિુઆરી યોજાનાર આક્ષર્સયાન ક્ષશખર ર્સાંમેલન કેલીફોનીયાના રૈન્ર્ો 

ક્ષમરાજ ર્સનીલને્ર્માાં યોજાશે,તેની મેજબાની અમેહરકા કરશે. 
૧૩) હાલ ર્ીનના શેનઝેનમાાં એક્ષશયાના ર્સૌથી મોટા ભૂક્ષમગત રેલ્વે સ્ટેશનનો પ્રારાંભ થયો છે.  
૧૪) આક્ષર્સયાન ર્સાંગઠનમાાં િુનઇે. કમ્બોહર્યા, ઇન્ર્ોનેક્ષશયા, લાઓર્સ, મલેક્ષશયા હફલીપીન્ર્સ, 

મ્યાનમાર, ક્ષવયેતનામ, ક્ષર્સાંગાપુર, અન ેથાઇલેન્ર્ ર્સામેલ છે. 
૧૫) ભારતીય બાસ્કેટબોલ મહાર્સાંઘ દ્વારા મૈરુ્સરમાાં 66 મી રાષ્ટ્ર ીય બાસ્કેટબોલ ર્કૈ્ષમ્પયનશીપ 

યોજાશે. 
૧૬) ન્યકૈુશલ યુનાઇટેર્ના પૂવધ ગોલકીપર બ્યોન ઈજ્બગધ બ્યોન ઈજ્બગધનુાં 29 ર્ીર્સેમ્બર 2015 

ના રોજ હૃદયઘાતના હુમલાન ેકારણે અવર્સાન થયલે છે. 
૧૭) ઉતર કોરીયાના મુખ્ય ર્સલાહકાર કીમ યાાંગ ગોનનુાં 29 ર્ીર્સેમ્બર 2015 ના રોજ દઘુધટનામાાં 

અવર્સાન થયેલ છે. 
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૧૮) હાલ 30 ર્ીર્સેમ્બર 2015 ના રોજ હદલ્હીમાાં જવૈ પ્રધ્યોક્ષગક ક્ષવકાર્સ રણનીક્ષત 2015-2020 

નો પ્રારાંભ ર્ો.હષધવર્ધને કરાવ્યો. 
૧૯) કેન્રીય માંત્રીમાંર્ળે 30 ર્ીર્સેમ્બર 2015 ના રોજ કપર્ા ઉદ્યોગ માટે ર્સાંશોક્ષર્ત પ્રધ્યોક્ષગક 

ક્ષનક્ષર્ યોજના માટે 17,822 કરોર્ રૂક્ષપયા ફાળવેલ છે. 
૨૦) ભારતીય હિકેટર અને બાંગાળના ઓલ રાઉન્ર્ર લક્ષ્મી રતન શુ્લાએ 30 ર્ીર્સેમ્બર 2015 

ના રોજ હિકેટના તમામ ફોમેટ માાંથી ક્ષનવૃક્ષિ લેવાની જાહેરાત કરેલ છે. 
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૧) હાલ ક્ષભલાઈના દેવેન્ર યાદવ ક્ષભલાઈ નગરપાક્ષલકાના મેયર પદે દેશના બીજા યુવા મેયર 

તરીકે ક્ષનમણાંક પામેલ છે, તેની ઉંમર 25 વષધ 10 મહહના છે. 
૨) ટૂાં ક ર્સમયમાાં મુાંબઈ દશધન કરવા માટે મુાંબઈ દશધન નામની રે્સવા શરુ કરવામાાં આવશે. 
૩) રાજ્ય ર્સરકાર દ્વારા ટૂાં ક ર્સમયમાાં જ મીઠા ઉદ્યોગ માટે નવી પોલીર્સી 2016 ની જાહેરાત 

કરવામાાં આવશે. 
૪) હાલ ભલેના ર્સી.એમ.ર્ી. તરીકે અતુલ ર્સોબતીએ કાયધભાર ર્સાંભાળેલ છે, તેઓ 56 માાં 

CMD છે. 

૫) ભારતીય ટેસ્ટ કેપ્ટન ક્ષવરાટ કોહલીને BCCI દ્વારા હિકેટ ઓફ ર્ યર અન ેક્ષમતાલી રાજને 

આ વષધના ર્સવધશ્રેષ્ઠ મહહલા હિકેટર તરીકે પર્સાંદ કરવામાાં આવ્યા છે. 

૬) ઉિરપ્રદેશ ર્સરકારે જાવેદ અહમદને નવા પોલીર્સ મહાક્ષનદેશક (DGP) તરીકે ક્ષનયુ્ત કરાયા 

છે. 
૭) ઉરુ્વેના ર્સાનર્ેજન ેદક્ષિણ અમેહરકાના ર્સવધશ્રેષ્ઠ ફૂટબોલ ખેલાર્ી તરીકે ર્ૂાંટવામાાં આવ્યા 

છે. 
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૮) પ્રક્ષર્સદ્ધ ર્સાંગીતકાર ઈલૈયારાજાને આ વષધના પ્રક્ષતક્ષષ્ઠત ક્ષનશાગાાંર્ી પુરસ્કાર માટે પર્સાંદ કરવામાાં 

આવ્યા છે. 
૯) કેરલ ર્સરકાર દ્વારા સ્થાક્ષપત આ પુરસ્કાર ર્સાથે 1.50.000 રૂક્ષપયાની રકમ અને પ્રશક્ષસ્તપત્ર 

અને એક પ્રક્ષતમા આપવામાાં આવે છે. 
૧૦) વાણીજ્ય ક્ષવભાગની પહરયોજના દવા એ વષધ 2015 નો ઈ-એક્ષશયા પુરસ્કાર જીતેલ છે. 
૧૧) ર્સેન્ર્સર બોર્ધમાાં ર્સુર્ારા હેતુ શ્યામ બેનેગલના નેતતૃ્વમાાં એક ર્સક્ષમક્ષતની રર્ના કરવામાાં 

આવી છે. 
૧૨) કેન્રીય માંત્રીમાંર્ળે મ્યાનમાર માાં ક્ષત્રપિીય રાજમાગધ માટે 69 પુલોના ક્ષનમાધણની માંજુરી 

આપેલ છે. 
૧૩) હહરયાણા ર્સરકારે 1 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ અશોક ખેમકાને ર્સક્ષર્વથી મુખ્ય ર્સક્ષર્વ 

તરીકે બઢતી આપેલ છે. 
૧૪) 1 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ ગાયક ર્સાંજય ર્સિુહ્મણ્યમને ર્સાંગીત કલાક્ષનક્ષર્ પુરસ્કારથી 

ર્સન્માક્ષનત કરવામાાં આવ્યા છે. 
૧૫) હાલ ર્સને્ર્સર બોર્ધના અધ્યિપદ પર અન્ય ક્ષર્સનીયર પહેલાજ ક્ષનહલાની છે. 
૧૬) અફઘાક્ષનસ્તાનમાાં 2 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ 5.8 ની તીવ્રતાનો ભૂાંકપ નોંર્ાયો છે. 
૧૭) રક્ષશયાના પક્ષિમ ભાગમાાં 3 લાખની વર્સક્ષત ર્રાવતુાં મુરમ્ન્સ્ક નામનુાં શહેર અાંર્કારમાાં 

ગરકાવ થઇ ગયુાં છે, અહી ભૌગોક્ષલક પહરક્ષસ્થક્ષતને કારણે 40 હદવર્સ ર્સુરજ ઉગતો નથી. 
૧૮) હવેથી પહેલી જાન્યુઆરી 2016 પછી ક્ષિટન ભારતને આપતી નાણાકીય મદદ ર્સાંપૂણધપણે 

બાંર્ કરી દશેે. 
૧૯) વષધ 2016 નો આાંતરરાષ્ટ્ર ીય રમતોત્ર્સવ િાઝીલમાાં યોજાશે. 
૨૦) આ વષધના ર્ીર્સેમ્બર માર્સમાાં ર્સયુાંકત રાષ્ટ્રના મહાર્સક્ષર્વની ર્ૂાંટણી યોજાશે. 
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૧) હાલ ર્સાઉદી અરબની ર્સરકાર દ્વારા એકર્સાથે 47 લોકોના ર્સર કલમ કરવામાાં આવેલ છે. 
૨) હાલ કચ્છ યુનીવર્સીટીના કુલપક્ષત તરીકે લીંબર્ીના પ્રો.જારે્જાને ક્ષનયુ્ ત કરાયા છે. 
3) આગામી પ્રથમ એક્ષપ્રલથી કેન્ર ર્સરકાર કેરોર્સીન માટે ર્સીર્ા લાભ તબહદલની યોજના લાવશે. 

૪) આગામી 1 માર્ધ 2016 થી CBSE બોર્ધ  દ્વારા ર્ોરણ-10 અન ે12 ની પરીિાઓ યોજાશે. 

૫) 8 થી 10 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ રાજકોટમાાં ર્સૌરાષ્ટ્ર  એ્સ્પો ર્સક્ષમટ યોજાશે, 20 દશેો 

તથા 18 રાજ્યના પ્રક્ષતક્ષનક્ષર્ઓ ભાગ લશેે. 
૬) ભારતના પ્રથમ મહહલા ક્ષશક્ષિકા તરીકે નામના મેળવેલ ર્સાક્ષવત્રીબાઈ ફૂલેની જન્મ જયાંક્ષત 3 

જાન્યુઆરીના રોજ ઉજવવામાાં આવે છે. 
૭) ર્સી.પી.આઈ.ના વહરષ્ઠ નેતા એ.બી. વર્ધનનુાં અવર્સાન 2 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ થયેલ 

છે, તેઓ 92 વષધની વયના હતા. 
૮) હાલમાાં જયપુર હફલ્મ ફેસ્ટીવલનુાં આઠમુાં ર્સાંસ્કરણ શરુ થઇ રહેલ છે, હફલ્મ ક્ષનમધતા પ્રકાશ 

જહાાં તેનુાં ઉગઘાટન કરશે. 
૯) તાજતેરમાાં એયર માશધલ રાકેશ કુમાર ક્ષર્સાંહ ભદોહરયાએ ભારતીય વાયુરે્સનાના ઉપપ્રમુખનો 

ર્ાજધ ર્સાંભાળલે છે. 
૧૦) ભારતના પ્રથમ હલકા લર્ાકુ ક્ષવમાનની ઓળખ ર્રાવતા તેજર્સ ઇન્ટરનેશનલ એયરશો 

બહેરીનમાાં હહસ્ર્સો લશેે. 
૧૧) ઓક્ષલક્ષમ્પક ર્કૈ્ષમ્પયન બો્ર્સર હોવર્ધ  રે્ક્ષવર્સ જુક્ષનયરનુાં ફેફર્સાની બીમારીન ેકારણે 59 

વષધની વયે અવર્સાન થયેલ છે. 
૧૨) વૈક્ષશ્વક અન ેસ્થાક્ષનક રોકાણકારો માટે ર્સૌથી લોકક્ષપ્રય રાજ્ય બનવાની હરીફાઈમાાં ગુજરાત 

રાજ્યને મહારાષ્ટ્ર  રાજ્યે પાછળ 
રાખી દીર્ુાં છે, રૂ.15 કરોર્ના રોકાણ ર્સાથે મહારાષ્ટ્ર  આગળ છે. 
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૧૩) પેરીર્સ યુનીવર્સીટીના ર્ો. નલીની બલવીરને હેમર્ાંરાર્ાયધ ર્ન્રક એનાયત કરવામાાં 

આવશે. 
૧૪) આઇન્સ્ટાઇનના ર્સાપેિવાદના ક્ષર્સાંર્ાાંતને ભારતીય વૈજ્ઞાનીક વક્ષશ નારાયણ ેપર્કાયો હતો. 
૧૫) અમદાવાદમાાં વાઈિન્ટ ક્ષવજ્ઞાન પહરષદ 10 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ યોજાશે. 
૧૬) હાલમાાં તણૃમુલ કોંગ્રેર્સ ે1 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ પોતાના 18 વષધ પૂણધ કરેલ છે. 
૧૭) આાંધ્રપ્રદેશ ર્સરકાર દ્વારા આાંગણવાર્ી કાયધકતાધઓનુાં વેતન 4200 થી વર્ારીને 7000 કરી 

આપેલ છે. 
૧૮) ભારતના દીલ્હી રાજ્યમાાં નાગહરકોના ફેફર્સાની મુ્ત તપાર્સ માટે રાજ્યમાાં 10 મોબાઈલ 

વેનનો પ્રારાંભ કરેલ છે. 
૧૯) કેન્ર ર્સરકાર દ્વારા સ્લોવેનીયા અને માલદીવ ર્સાથે કર ર્સાંબક્ષર્ત ર્સમજુતી કરાર કરેલ છે. 
૨૦) ભારત ર્સરકાર દ્વારા ર્ાકરે્સવકો માટે વેતનની પ્રણાલી ર્સાંદભ ેએક ર્સક્ષમક્ષત રર્વામાાં આવી. 
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૧) ર્સાઉથ એક્ષશયન ફૂટબોલ ફેર્રેશન ર્કે્ષમ્પયનશીપની ફાઈનલમાાં ભારતે અફઘાક્ષનસ્તાનને 

2-1 થી હરાવેલ છે. 

૨) 4 જાન્યુઆરી 1906 ના રોજ કોલકાતામાાં ક્ષવ્ટોહરયા મેમોરીયલનો ક્ષશલાન્યાર્સ કરવામાાં 

આવ્યો હતો. 

3) ભારતની રાષ્ટ્ર ીય આપક્ષત મેનેજમેન્ટ ર્સિા ર્સાંસ્કૃક્ષત માંત્રાલયની ર્સાથ ેમળીને ભારતના બર્ા 

મ્યુઝીયમોને ભકૂાંપથી બર્ાવવા માટેની કામગીરી હાથ ર્રવામાાં આવી છે. 

૪) આગામી 9 જાન્યુઆરી 2016 થી શ્રીલાંકાના નવા બાંર્ારણ ઘર્વાની કામગીરી હાથ ર્રવામાાં 

આવશે. 

૫) રક્ષશયાના રાષ્ટ્રપક્ષત વ્લાહદમીર પુક્ષતનને ઈઝરાઈલે પર્સધન ઓફ ર્ અથધ તરીકે પર્સાંદ કયાધ છે. 
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૬) ર્સાંગીત કલાક્ષનક્ષર્ પુરસ્કાર મરાર્સ મ્યુઝીક એકરે્મી દ્વારા આપવામાાં આવે છે, કે જ ે ખાર્સ 

કરીને કણાધટક ર્સાંગીતમાાં ક્ષવશેષ સ્થાન બનાવેલ હોય. 

૭) ર્સાંગીત કલાક્ષનક્ષર્ શબ્દ ર્સાંસ્કૃત પરથી લેવામાાં આવ્યો છે, તેનો અથધ ર્સાંગીત અને કલાનો 

ખજાનો તેવો થાય છે. 

૮) ર્સયુાંકત રાષ્ટ્ર ોની ર્સરિા પહરષદમાાં પાાંર્ નવ દેશોને બે વષધ માટે અસ્થાઈ ર્સદસ્યતા આપવામાાં 

આવી છે. 

૯) હાલમાાં જરે્સલમેર જીલ્લાના પોખરણ ક્ષવસ્તારમાાં મલ્ટી બેરલ રોકેટ લોન્ર્ર પીનાકા 

એમ.કે.-2 નુાં ર્સફળ પરીિણ કરવામાાં આવ્યુાં છે. 

૧૦) હાલમાાં પાંજાબ નેશનલ બેંકે ગ્રાહકો માટે પી.એન.બી. એ.ટી.એમ. એક્ષર્સસ્ટ  મોબાઈલ 

એપ્લીકેશન શરુ કરેલ છે. 

૧૧) આ ઉપરાાંત PNB બેંક દ્વારા ગ્રીનપીન ર્સુક્ષવર્ા પણ શરુ કરવામાાં આવી છે, જનેા દ્વારા 

ગ્રાહક SMS કરીન ેતરત બીજો પીન નાંબર પ્રાપ્ત કરી શકશે. 

૧૨) ક્ષવશ્વ રેકોર્ધ  ર્રાવનાર પવધતારોહી અરુણીમાાં ક્ષર્સન્હાએ એવરેસ્ટ ક્ષવજય બાદ હવે એક્ષશયાની 

બહાર ર્સૌથી ઊંર્ા પવધત ક્ષશખર માઉન્ટ અકોન્કાગુઆ પર પહોંર્વાની ઉપલબ્ર્ી પણ હાાંર્સલ 

કરેલ છે. 

૧૩) કેલીફોનીયા ક્ષસ્થત કાંપનીમાાં ફોમના બોર્ધ  બનાવીને ર્સહફિંગ િેત્રે િાાંક્ષત લાવનાર લૈરી 

ગોર્ધનનુાં હાલમાાં અવર્સાન થયલે છે તેઓ 76 વષધની વયના હતા. 

૧૪) આ વષધના જયપુર હફલ્મ ફેસ્ટીવલ લખેકોને ર્સમક્ષપધત કરવામાાં આવેલ છે, તેમાાં 35 દેશોની 

152 હફલ્મો બતાવવામાાં આવશે. 

૧૫) હાલમાાં ભારતીય ર્સાંસ્થાન CBDT દ્વારા જાહેર કરવામાાં આવ્યુાં છે કે વર્ારે મૂલ્યના ર્સોદા 

વખતે (લેણ-દેણ) નવા રીપોટીંગ અનુર્સાર કાયધ કરવુાં પર્શે, અન ે નવા ક્ષનયમોન ે અનુર્સરવુાં 
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પર્શે. 

૧૬) હાલમાાં IIM કોઝીકોર્ ભારતીય ર્સાંસ્થા ભારતીય અથધક્ષમક્ષતય ર્સોર્સાયટીના 52 માાં વાક્ષષધક 

ર્સાંમેલનની મેજબાની કરશે. 

૧૭) કોર્ી મેટર ો રેલ દ્વારા આલ્ર્સટોમ ટર ાન્ર્સપોટધ  પહરયોજના પારે્સથી ભારતમાાં બનલેા મેટર ો 

ર્બ્બાનો પ્રથમ રે્સટ પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

૧૮) આ મહહનામાાં શખેર ર્સરને રે્સન્ટરલ માઈન પ્લાક્ષનાંગ એન્ર્ ર્ીઝાઇન ઇન્સ્ટીટયુટ લીમીટેર્ના 

અધ્યિ અન ેપ્રબાંર્ક ક્ષનદેશકનો કાયધભાર ર્સાંભાળેલ છે. 

૧૯) હાલમાાં ભારતીય કાંપની તાતાએ પોતાનો કારોબાર આહિકામાાં ક્ષવસ્તારવાની યોજના 

બનાવેલ છે. 

૨૦) ભારતીય કાંપની મહહન્રા એન્ર્ મહહન્રાએ કાબધન ન્યુટરલ બનાવવા માટે એક જવૈ CNG 

રુ્સક્ષવર્ાનો પ્રારાંભ કરેલ છે. 
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૧) હાલ ર્સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ શહેરમાાં આાંતરરાષ્ટ્ર ીય કિાનુાં ક્ષર્સન્થેહટક ગ્રાઉન્ર્ તૈયાર થવા જઈ રહુ્યાં 

છે, તેને ર્સાંભક્ષવત આગામી 24 જાન્યુઆરી 2015 ના રોજ આ મેદાનને પી.ટી.ઉષા ખુલ્લુાં મુકશે. 

૨) ગુજરાતના કચ્છમાાં રાજ્ય કિાની પ્રથમ ર્સૌર અન ે નિત્ર વૈર્ શાળા ક્ષનમાધણ પામશે, આ 

શાળા 15 કરોર્ રૂક્ષપયાના ખર્ે તયૈાર કરાશે. 

3) દક્ષિણ કોહરયાની એક કાંપનીએ પુસ્તકની જમે વળી જતા ફોનની પેટન્ટ નોંર્ાવી છે, તેન ે

યુ.એર્સ. પેટન્ટ એન્ર્ ટરેર્માકધ  ઓહફરે્સ માંજુરી આપેલ છે. 

૪) હાલમાાં નવા આઠમા માહહતી ર્સક્ષર્વ તરીકે આર.કે. માથુરે શપથ લીર્ા છે. 

૫) કેક્ષમસ્ટર ીના ક્ષપરીયર્ીક ટેબલની 7 મી હરોળમાાં નવા શોર્ાયલેા 4 તત્વોનો ર્સમાવેશ કરાયો છે 
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૬) કેમેસ્ટર ીના ર્ાર નવા તત્વોનો ર્સમાવેશ જાપાન, રક્ષશયા, અને અમેહરકાના ક્ષવજ્ઞાનીઓ દ્વારા 

કરવામાાં આવેલ છે. 

૭) નવા ર્ાર શોર્ાયલેા તત્વો 113, 115, 117, અને 118 પરમાણાં ર્સાંખ્યા વાળા જોર્વામાાં 

આવ્યા છે. 

૮) હાલમાાં સ્કોટીશ સ્ટાર ગેરીએન્ર્રર્સને પી.ર્ી.ર્સી. વલ્ર્ધ  ર્ાટધ  ર્ૈક્ષમ્પયનશીપ ર્સતત બીજા વષે 

જીતી લીર્ેલ છે. 

૯) હાલમાાં આઈ.બી.આર. ઇન્િાસ્ટરકર્ર રે્વલોપર્સધ લીમીટેર્ કાંપનીને કેન્રીય ર્સર્ક અન ે

પહરવહન માંત્રાલય દ્વારા જમ્મુ કાશ્મીરમાાં જોજીલા રુ્સરાંગ ર્સાથ ે રાષ્ટ્ર ીય રાજ્ય માગધ NH-1 ના 

ક્ષનમાધણ અને ર્સારર્સાંભાળ માટે 10,050 નો ઓર્ધર મળેલ છે. 

૧૦) એક ક્ષશયા ર્મધગુરુન ે ર્સાઉદી અરબ તરફથી મૃત્યુદાંર્ આપવા બદલ તહેરાનમાાં દેખાવો 

થવાને કારણ ેર્સાઉદી અરબ ેઈરાન ર્સાથ ેરાજનૈક્ષતક ર્સાંબાંર્ પૂણધ કરવાની જાહેરાત કરી છે. 

૧૧) ર્ાંદીગઢમાાં 2 જાન્યુઆરી 2016 થી ઈ-રીિા મોટર વાહન શ્રણેીની શરૂઆત કરવામાાં આવી 

૧૨) ઇન્ફોમેશન ટેકનોલોજી િેત્ર ેઅગ્રેર્સર ક્ષવપ્રો કાંપનીના નવા ર્સી.ઈ.ઓ. તરીકે 4 જાન્યુઆરી 

2016 ના રોજ આક્ષબદઅલી નીમર્વાલાન ેક્ષનયુ્ત કરાયા છે. 

૧૩) કેન્ર ર્સરકારે રાાંર્ીમાાં ખેલ ક્ષવશ્વક્ષવદ્યાલય ખોલવાની જાહેરાત કરી છે. 

૧૪) ભારતીય હિકેટ કાં ટર ોલ બોર્ધ  દ્વારા હિકેટમાાં રુ્સર્ારો લાવવા માટે રે્સવાક્ષનવૃત આર.એમ. 

લોઢાની ર્સક્ષમક્ષતએ પોતાની રીપોટધ  ર્સવોચ્ર્ અદાલતન ેર્સોપેલ છે. 

૧૫) ઉિરપ્રદેશ ર્સરકાર પોતાનો પ્રથમ યુ.પી.પ્રવાર્સી હદવર્સનુાં આયોજન આગ્રામાાં કરશે. 

૧૬) હાલમાાં ARAI ર્સાંસ્થાને અાંતહરિ વાહન બૈટરીનો પ્રયોગ કરીને યાત્રી કારો માટે એક બૈટરી 

ક્ષવકક્ષર્સત કરવાની યોજના બનાવેલ છે. 
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૧૭) ભારતે હાલ ક્ષવશ્વબેંક ર્સાથ ે અલ્પર્સાંખ્યકો માટે “નઈ માંઝીલ”,ક્ષશિણ અન ે કૌશલ્ય 

પ્રક્ષશિણ માટે 50 ક્ષમક્ષલયન ર્ોલરની આક્ષથધક ર્સહાયતા પર હસ્તાિર કરેલ છે. 

૧૮) હાલમાાં ભારતીય રીઝવધ બેંક દ્વારા ક્ષનયમોના ઉલાંઘન બદલ સ્ટેટ બેંક ઓફ ત્રાવણકોરન ે

એક કરોર્ રૂક્ષપયાનો દાંર્ ફટકારેલ છે. 

૧૯) હાલ ભારતીય ફૂટબોલ ટીમના કેપ્ટન તરીકે રુ્સનીલ છેત્રી છે જણેે ભારતને રૈ્સફ ફૂટબોલ 

ર્ૈક્ષમ્પયનશીપનો ક્ષખતાબ જીતારે્લ છે. 
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૧) ભારતના મહાન હિકેટર ર્સક્ષર્ન તેંદુલકર હવે દેશના લોકોમાાં ર્ાયાબીટીર્સની જાગરૂકતા 

ફેલાવવા માટે “ર્ને્જીંગ ર્ાયાબીટીર્સ” ના િાાંર્ એમ્બેરે્સર્ર બન્યા છે. 

૨) ભારતમાાં હાલના ર્સમય ે 6.92 કરોર્ લોકો ર્ાયાબીટીર્સના રોગીઓ છે, તેની ર્સાંખ્યા વષધ 

2035 ર્સુર્ીમાાં 12.35 કરોર્ થવાનો અાંદાજ છે. 

3) 3 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ ભારતની પેટર ોલીયમ કાંપની ONGC એ લાલબહાદુર શાસ્ત્રી 

હોકી ટુનાધમેન્ટ જીતેલ છે. 

૪) કારની ર્સસ્તી બેટરી માટે દેશીની ર્સાંસ્થા ઓટોમોટીવ રીર્સર્ધ એર્સોર્સીએશન ઓફ ઇક્ષન્ર્યાએ 

ક્ષવિમ ર્સારાભાઇ સ્પેર્સ રે્સન્ટર ર્સાથે હાથ ક્ષમલાવ્યો છે. 

૫) પાક્ષકસ્તાનની રાજર્ાની ઇસ્લામાબાદ હવે બેલારુર્સની રાજર્ાની ક્ષમસ્ક ર્સીટીની ક્ષર્સસ્ટર ર્સીટી 

બનશે તે માટે પાક્ષકસ્તાનના વર્ાપ્રર્ાને બલેારુર્સની યાત્રા દરક્ષમયાન કરાર કરેલ છે. 

૬) અમેહરકાની વાહન ક્ષનમાધતા કાંપની જનરલ મોટર્સધના બોર્ધ  ઓફ ર્ાયરે્ટર દ્વારા આ કાંપનીના 

મુખ્ય કાયધકારી અક્ષર્કારી તરીકે મૈરી બારાને 4 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ ક્ષનયુ્ત કરવામાાં 

આવ્યા છે. 

૭) રુ્સપ્રીમ કોટધના પૂવધ ર્ીફ જસ્ટીર્સ ર્સરોષ હોમી કાપહર્યાનુાં 5 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ મુાંબઈ 
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ખાતે અવર્સાન થયલે છે, તેઓ 68 વષધના હતા. 

૮) ર્સરોષ હોમી કાપહર્યા 12 મેં 2010 ના રોજ ભારતના 38 માાં ર્ીફ જસ્ટીર્સ બન્યા હતા. 

૯) ભારતથી નેપાળ જવા વાળી મૈત્રી બર્સ ર્સેવા 27 વષધ બાદ 4 જાન્યુઆરી 2016 થી ફરી શરુ 

કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૦) ભારતની તેલ્ફોન ર્સેવા આપનારી BSNL કાંપની આગામી ત્રણ વષધમાાં દેશમાાં 40,000 

વાઈ-ફાઈ સ્પોટ લગાવવા પર યોજના બનાવી રહી છે. 

૧૧) હાલમાાં ભારતના કેન્રીય માંત્રીમાંર્ળે આાંતરરાષ્ટ્ર ીય શ્રમ ર્સાંગઠનની ભલામણ (આર-204) 

ને 6 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ માંજુરી આપેલ છે. 

૧૨) કેન્ર ર્સરકારે 5 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ ર્સશસ્ત્ર પોલીર્સ ફોર્સધમાાંમહહલાઓ માટે 33 ટકા 

અનામતના પ્રસ્તાવને માંજુરી આપી દીર્લે છે. 

૧૩) નાગહરક ઉડ્ડયન િેત્રમાાં ભારત અન ેક્ષર્સાંગાપુર વચ્ર્ે થયેલ ર્સમજુતી કરારને કેબીનટે દ્વારા 

માંજુરી આપી દેવામાાં આવી છે. 

૧૪) 5 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ શ્રીલાંકાની ખાણમાાં 1404.49 કેરેટનો એક નીલમ રત્ન મળેલ 

૧૫) શ્રીલાંકાના જ ેિતે્રમાાં નીલમ રત્ન મળી આવેલ છે તે ક્ષવસ્તાર રત્નપુર નામે ઓળખાય છે, 

તેને ર્સીટી ઓફ જમે્ર્સના નામથી ઓળખવામાાં આવે છે. 

૧૬) નીલમ રત્નને સ્ટાર રત્ન પણ કહેવામાાં આવે છે, કારણ કે તેમાાંથી છ કોણ માાંથી પ્રકાશ 

રેલાય છે તેથી. 

૧૭) 6 જાન્યુઆરી 2016 થી અમદાવાદમાાં ર્સાબરમતી ફેસ્ટીવલ મુખ્યમાંત્રીના હસ્તે ખુલ્લો મુકાયો 

છે. 

૧૮) ગુજરાતના પ્રક્ષર્સદ્ધ ર્સાહહત્યકાર વૈર્ લાભશાંકર ઠાકરનુાં ક્ષનર્ન થયુાં છે, તેઓ પુનવધર્સુ 

નામથી જાણીતા હતા. 

૧૯) મુાંબઈના કલ્યાણમાાં રહેતા પ્રણવ ર્નાવરે્એ બ ેહદવર્સીય મેર્માાં 327 બોલમાાં 1009 રણ 
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કરી અણનમ રહી ક્ષવશ્વ ક્ષવિમ બનાવેલ છે. 

૨૦) ર્સાણાંદ નજીક 1 ક્ષબક્ષલયન યુ.એર્સ. ર્ોલરના ખર્ ેર્ાઈના ઇન્ર્સ્ટર ીયલ પાકધ  સ્થપાશ.ે 
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૧) સ્પેનીશ ફૂટબોલ ્લબ બર્સલેોનાએ ટર ાન્ર્સફર અન ેકરાર ર્સાંબાંક્ષર્ત પ્રક્ષતબાંર્ હટતા જ 5 

જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ 77 ખેલાર્ીઓ ર્સાથે કરાર કરેલ છે. 

૨) છતીર્સગઢ પૂવધ મુખ્યમાંત્રી અજીત જોગીના પુત્ર અક્ષમતને કોંગ્રેરે્સ છ વષધ માટે પિમાાંથી હાાંકી 

કઢાયા છે. 

3) એક અાંદાજ મુજબ ક્ષવશ્વમાાં 9 દશેો પાાંર્સે 16000 પરમાણાં શસ્ત્રો છે. 

૪) રક્ષશયાએ પ્રથમવાર વષધ 1949 માાં પરમાણાં બોમ્બનુાં પરીિણ કયુિં હતુાં, હાલ રક્ષશયા પાાંર્સે 

8000 જટેલા પરમાણાં હક્ષથયાર છે. 

૫) અમેહરકાએ વષધ 1945 માાં પહેલીવાર પરમાણાં પરીિણ કરેલ તેની પાાંરે્સ હાલ 7300 પરમાણાં 

હક્ષથયાર છે. 

૬) હાલ ર્સને્ટરલ આઈ.બી.ના ર્ાયરે્ટર હદનેશ્વર શમાધ છે. 

૭) બલ્ગેહરયામાાં એક્ષપફેમી રે્ ઉજવાય છે, જમેા બરફમાાં થીજી રહેલી ટુાં ર્જ્હા નદીમાાં પુરૂષોએ 

કર્કર્તી ઠાંર્ીમાાં નૃત્ય કયુિં હતુાં. 

૮) 6 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ ઉતર કોહરયાએ હાઇર્ર ોજન બોમ્બનુાં ક્ષપરિણ કરેલ છે. 

૯) ભારત ર્સરકાર દ્વારા HMT વોર્ીઝ અને HMT ક્ષર્નાર વોક્ષર્ઝન ેબાંર્ કરવાનો ક્ષનણધય 

લેવામાાં આવેલ છે. 

૧૦) ભારતીય સ્ટાર મહહલા શુટર અપૂવી ર્ાંદેલાએ સ્વીર્ીશ કપ ગ્રાન્ર્ ક્ષપ્ર્ર્સ શુહટાંગ 

ર્ેક્ષમ્પયનશીપની 10 મીટર એર રાઈફલ શુટીંગ ઇવેન્ટમાાં નવો રેકોર્ધ  નોંર્ાવેલ છે. 

 



Current affairs ૧ થી ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ સામાન્ય જ્ઞાન 
 

 આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar લખી સર્ચ કરી  એપ્સ ડાઉનલોડ કરો 

૧૧) 7 જાન્યુઆરી 1980 માાં ભારતના પૂવધ વર્ાપ્રર્ાન ઈક્ષન્દરા ગાાંર્ી ભારે બહુમતી ર્સાથ ેર્સતા 

પર પરત ફયાધ હતા. 

૧૨) હાલમાાં હૈદરાબાદ ખાતે હિયાશીલ ર્સમુર ક્ષવજ્ઞાન માટે આાંતરરાષ્ટ્ર ીય પ્રક્ષશિણ કેન્રનુાં 

ખાતમુહુતધ કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૩) ખાનગી બને્કોની માકેટ પરફોમધન્ર્સ જાણવા માટે નશેનલ સ્ટોક એ્ર્સર્ને્જ દ્વારા હાલમાાં 

નવી ઇન્રે્્ર્સ ક્ષનફ્ટી પ્રાઈવેટ બને્કની શરૂઆત કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૪) હાલમાાં ઓસ્ટરેલીયાએ બાાં્લાદેશમાાં રમાનાર અન્ર્ર 19 હિકેટ ક્ષવશ્વકપમાાં ભાગ લેવાની 

મનાઈ કરી દીર્લે છે. 

૧૫) ઇં્લેન્ર્ ફૂટબોલ ટીમના કેપ્ટન વેન રૂનીને હાલમાાં ર્સતત બીજીવાર ઈં્લેન્ર્ના ર્સવધશ્રષે્ઠ 

ફૂટબોલર તરીકે ર્ૂાંટવામાાં આવ્યા છે. 

૧૬) કેન્ર ર્સરકારે હાલ લોહ અયસ્ક પેલેટર્સ પ્લાન્ટની ઉપયોગીતા વર્ારવા માટે તેના પર 

ક્ષનકાર્સ શુલ્કને ર્સમાપ્ત કરી દીર્ેલ છે. 

૧૭) પૂવધ ભારતીય ક્ષવકેટકીપર રૈ્સયદ ક્ષકરમાણીને ઇક્ષન્ર્યા હિકેટમાાં પોતાના યોગદાન બદલ 

તેઓને ર્સી. કે. નાયરુ્ લાઈફ ટાઈમ અક્ષર્વમેન્ટ એવોર્ધથી ર્સન્માક્ષનત કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૮) ર્સાવધજક્ષનક િેત્રની વીજળી ઉત્પાદન કરતી કાંપની ભેલ ેતેલાંગાણામાાં 600 મેગાવોટના 

પ્રથમ યુક્ષનટની શરૂઆત કરેલ છે. 

૧૯) નેટવકીગ ર્સાઈટ ક્ષલન્કર્ને 5 જાન્યુઆરી 2016 થી અિય કોઠારીને તત્કાક્ષલક અર્સરથી 

ભારતીય કારોબારના પ્રબાંર્ક ક્ષનયુ્ત કરવામાાં આવ્યા છે. 

૨૦) 7 જાન્યુઆરી 2015 ના રોજ કેન્ર ર્સરકારના પયધટન માંત્રાલય દ્વારા અતુલ્ય ભારત 

ઝુાંબેશના નવા િાાંર્ એમ્બેરે્સર્ર તરીકે અક્ષમતાભ બચ્ર્નન ેક્ષનયુ્ ત કરેલ છે. 
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૧) 7 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ જમ્મુ કાશ્મીરના મુખ્યમાંત્રી મુફ્તી મહોમ્મદ ર્સઈદનુાં આવર્સાન 

થયેલ છે. 

૨) આાંતરરાષ્ટ્ર ીય ફૂટબોલ ફેર્રેશનની નૈક્ષતક ર્સક્ષમક્ષતએ ભ્રષ્ટ્ાર્ારના આરોપી ફીફાના મહા 

ર્સક્ષર્વ જરેોમ વાલ્કેનુાં ર્સસ્પેશન 45 હદવર્સ વર્ુ લાંબાવાયુાં છે. 

૩) બેર્ક્ષમન્ટન વલ્ર્ધ  ફેર્રેશને ગુરુવારે રેક્ષન્કાંગ જાહેર કરેલ તેમાાં ભારતના ક્ષર્સહરલ વમાધએ 11 

સ્થાનની છલાાંગ લગાવી જુક્ષનયર બેર્ક્ષમન્ટનના ક્ષર્સાંગલ્ર્સમાાં ટોર્નુાં સ્થાન મેળવેલ છે. 

૪) ભારતીય બેર્ક્ષમન્ટન ખેલાર્ી ક્ષર્સહરલ વમાધ જુક્ષનયર ક્ષવભાગમાાં ટોંર્ ેપહોંર્નાર પ્રથમ ભારતીય 

બનવા પામ્યા છે. 

૫) નેશનલ પેન્શન સ્કીમ યોજના હેઠળ હવેથી ઓનલાઈન એન.પી.એર્સ. ખાતા ખોલાવી 

શકાશે. 

૬) હાલ ક્ષપ્રયાંકા ર્ોપરા કવાાંહટકો પીપલ્ર્સ ર્ોઈર્સ એવોર્ધ  જીતનાર પ્રથમ ભારતીય મહહલા બનવા 

પામ્યા છે. 

૭) ગુજરાતની ક્ષખલક્ષખલાટ વાનની યોજના દશેભરમાાં અમલ કરાવાશે, કેન્રના આરો્ય પ્રર્ાન 

દ્વારા જાહેરાત કરવામાાં આવી. 

૮) ઇક્ષન્ર્યન એર્સોક્ષર્સયશેન ઓફ ક્ષપ્રવેન્ટીવ એન્ર્ ર્સોક્ષશયલ મેર્ીર્સીનની 43 મી રાષ્ટ્ર ીય 

કોન્ફરન્ર્સ ગાાંર્ીનગર ક્ષર્સક્ષવલ હોક્ષસ્પટલમાાં યોજવામાાં આવેલ. 

૯) દેશના પ્રર્ાનમાંત્રીની અધ્યિતામાાં કેન્રીય માંત્રીમાંર્ળે નમાક્ષમ ગાંગે કાયધિમ અાંતગધત ક્ષમક્ષશ્રત 

વાક્ષષધક વૃક્ષત આર્ાહરત ર્સાવધજક્ષનક ખાનગી મોરે્લ પી.પી.પી. ના પ્રસ્તાવને માંજુરી આપી દવેામાાં 

આવી છે. 

૧૦) કેન્ર ર્સરકાર દ્વારા ભારત અન ેક્ષર્સાંગાપુર વચ્ર્ે 6 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ બાંને દેશો વચ્ર્ે 

નાગહરક ઉડ્યન િેત્રમાાં ર્સહયોગ વર્ારવા માટેના ર્સમજુતી કરારને માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે. 



Current affairs ૧ થી ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ સામાન્ય જ્ઞાન 
 

 આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar લખી સર્ચ કરી  એપ્સ ડાઉનલોડ કરો 

૧૧) આાંતરરાષ્ટ્ર ીય આાંતકવાદનો ર્સામનો કરવા માટેના ર્સહયોગ અાંતગધત ભારત અને બહરીન 

ર્સમજુતીને ભારતના કૈક્ષબનેટ દ્વારા પૂવધવ્યાપી માંજુરી આપી દેવામાાં આવી છે. 

૧૨) વામપાંથી ઉગ્રવાદી ર્સાંગઠનથી પ્રભાક્ષવત રાજ્યોન ેકેન્ર ર્સરકાર દ્વારા 1000 કરોર્ની 

વર્ારાની ર્સહાય આપવામાાં આવી છે. 

૧૩)તાતા ટરસ્ટ અન ેવૈક્ષશ્વક ખાદ્ય કાંપની મારે્સ દેશમાાં કૃક્ષષ અાંતગધત ક્ષવકાર્સ થઈ શકે તે માટે 

ર્સહયોગ ર્સાર્લે છે. 

૧૪) હાલ મહહલા કાયધકતાધ મનન ર્તુવેદીને રાજસ્થાન રાજ્ય બાળ અક્ષર્કાર ર્સાંરિણ આયોગના 

અધ્યિ તરીકે ક્ષનયુ્ ત કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૫) નમાક્ષમ ગાંગે પહરયોજના ઉિરપ્રદેશના અનુપ શહેરથી શરુ કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૬) વામપાંથી ઉગ્રવાદી ર્સાંગઠનથી પ્રભાક્ષવત દેશના 35 ક્ષજલ્લાઓ ઉતરપ્રદેશ રાજ્યમાાં આવેલ 

છે. 

૧૭) ઉતરકોહરયાએ હાલ હાઈર્ર ોજન બોમ્બનુાં પરીિણ કયુિં ત ેનાક્ષભકીય ક્ષવખાંર્ન અન ેનાક્ષભકીય 

ર્સાંલયન પ્રહિયા પર આર્ાહરત છે. 

૧૮) જમ્મુ કાશ્મીરના મુખ્યમાંત્રી મુફ્તી મોહમ્મદ ર્સઈદનુાં અવર્સાન થયુાં તે પી.ર્ી.પી.પાટી ર્સાથે 

ર્સાંકળાયલે હતા, જ ેભાજપ ર્સાથે ગઠબાંર્નથી જોર્ાયેલ છે. 

૧૯) ગાંગા નદીના ક્ષકનારે આશરે 118 શહેરના અક્ષવક્ષશષ્ટ્ કર્રો નદીમાાં ભળતો હોવાન ેકારણે 

પણ પ્રદુષણની માત્રા વર્ી જાય છે. 

૨૦) હાલમાાં હિકેટ િેત્રે લોઢા ર્સક્ષમક્ષતએ આપેલ રીપોટધમાાં જણાવવામાાં આવેલ છે કે BCCI ના 

અક્ષર્કારીઓ પર અાંકુશ લગાવીન ેતેની ઉમ્ર ર્સીમા 70 વષધ કરવી જોઈએ. 
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૧) નોબેલ પાહરતોક્ષષક ક્ષવજતેા મલાલા પર બનેલી અમેહરકન ર્ો્યુમેન્ટર ી હફલ્મ હી નેમ્ર્ મલાલા 

68 માાં બાફટા એવોર્ડર્સધ માટે નોમીનેટ થઇ છે. 

૨) ભારતીય ટેનીર્સસ્ટાર ર્સાક્ષનયા ક્ષમઝાધ અને માટીના હહાંગીર્સ બાંનેએ ક્ષિર્સબેન ઇન્ટરનેશનલ 

ટેનીર્સ ટુનાધમેન્ટની ફાઈનલમાાં પ્રવેશ મેળવી ર્ુકી છે. 

૩) આહિકન ફૂટબોલર ગેબોનીઝ સ્ટર ાઈર ક્ષપયરે વષધ 2015 નો એમેહરક આહિકન ફૂટબોલર ઓફ 

ર્ યર જાહેર થયા છે. 

૪) હદલ્હી ઇન્ટરનેશનલ ર્ેર્સ ટુનાધમેન્ટમાાં આ વષે 1400 થી પણ વર્ારે ખલેાર્ીઓ ભાગ લેશે. 

૫) ઓસ્ટરેલીયાના પ્રવાર્સમાાં 3 વન-રે્ અને 3 ટી.ટ્વેં ટી ઇન્ટરનેશનલ માટેની ભારતીય મહહલા 

ટીમનુાં નેતૃત્વ ક્ષમતાલીરાજ કરશે. 

૬) ગુજરાત ર્સરકાર છ વષધ પછી નવી ઔદ્યોક્ષગકનીક્ષત તૈયાર કરી રહી છે, તેમાાં રોકાણ રાહત માટે 

20 નવા િેત્રો ખુલશે. 

૭) ગીર અભયારણ્યથી 10 ક્ષકલો મીટરનો ક્ષવસ્તાર ઇકો રે્સન્રે્સટીવ ઝોન તરીકે જાહેર કરવામાાં 

આવેલ છે. 

૮) હાલ ર્સરકાર દ્વારા બોનર્સની યો્યતા મયાધદા 10 હજાર માક્ષર્સક વેતનથી વર્ારીને 21 હજાર 

અને માક્ષર્સક ગણતરીની મયાધદા 3500 થી 7000 રૂક્ષપયા કરવાની જોગવાઈ વાળો ખરર્ો લીસ્ટેર્ 

થઇ ગયો છે. 

૯) કેન્ર ર્સરકારે તક્ષમલનારુ્માાં પોંગલના અવર્સર પર આયોક્ષજત કરવામાાં આવતો પરાંપરાગત ખેલ 

જલ્લીકટુ્ટ પરથી પ્રક્ષતબાંર્ હટાવી લેવામાાં આવ્યો છે. 

૧૦) જલ્લીકટુ્ટ ખલેમાાં ર્સાાંઢ અથવા બળદન ેકાબુમાાં લેવામાાં આવે છે. 

૧૧) ભારતના નવા રજીસ્ટાર જનરલ અને રે્સન્ર્સર્સ કક્ષમશનર તરીકે શૈલશેને ક્ષનયુ્તકરવામાાં 

આવ્યા છે. 
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૧૨) શ્રી શૈલશે હવેથી ર્સી.ર્ાંરમૌલીના સ્થાન ેવષધ 2017 ર્સુર્ી કાયધરત રહેશે. 

૧૩) ભારતીય ક્ષવદેશ રે્સવાના આક્ષર્કારી પવન કપૂરને ઈઝરાઈલમાાં ભારતના નવા રાજદૂત તરીકે 

ક્ષનયુકત કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૪) હાલ પવન કપૂર મોજામ્બીકની રાજર્ાની માપુટોમાાં ઉચ્ર્ાયુ્તના રૂપમાાં કાયધ કરી રહ્યા છે. 

૧૫) સ્વદેશમાાં ક્ષવકક્ષર્સત કરવામાાં આવેલ કદમતને ભારતીય નૌર્સેનામાાં ર્સમક્ષપધત કરવામાાં આવેલ 

છે. 

૧૬) કેન્રીય માંત્રી નીક્ષતન ગર્કરીએ ભારતની પ્રથમ નદી રુ્સર્ના પ્રણાલીનુાં ઉગઘાટન કરે છે, 

ગાંગા નદી પર રાષ્ટ્ર ીય જળમાગધ-1 પર ર્સુરક્ષિત અને ર્સીર્ા નૌકા પહરવહનને ર્સરળ બનાવશે. 

૧૭) ભારત અન ેિાાંર્સ વચ્ર્ે આઠ હદવર્સીય ર્સયુાંકત રૈ્સન્ય અભ્યાર્સ શક્ષ્તનો પ્રારાંભ 8 

જાન્યુઆરી 2016 હી શરુ કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૮) શક્ષ્ત 2016 ના અભ્યાર્સ માટે િાાંર્સની ર્સાતમી આમ્ર્સધ ક્ષિગેર્ ઇન્ફેટરીના 56 જવાનો 

જોર્પુર પહોંર્ી ર્ુ્યા છે. 

૧૯) વષધ 2013-14 માટે તાતા સ્ટીલ લીમીટેર્ને પ્રર્ાનમાંત્રી ટર ોફી ક્ષવજતેા જાહેર કરવામાાં 

આવેલ છે. 

૨૦) દેશભરમાાં ર્સારુાં  પફોક્ષમાંગ કરતી કાંપનીઓ માટે આ ટર ોફી અપાય છે તેમાાં તાતા આઠમી વાર 

ટર ોફી જીતવા માટે નોમીનેટ થયુાં છે. 

- Paresh chavda  

 


