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૧) હાલમાાં અમમતાભ બચ્ચન અને રણવીર મ ાંહને  ય ાંકત રીત ેબેસ્ટ એક્ટર એવોર્ડથી  ન્મામનત 

કરવામાાં આવ્યા છે. 

૨) ગત ર્ી ેમ્બરમાાં એપલ ેએપલ કાર એપલ કા ડ અન ેએપલ ઓટો નામથી ર્ોમેન નોંધાવ્યા છે, 

તેથી ભમવષ્યમાાં તે ઓટો મોબાઈલ ક્ષેત્રે ઝાંપલાવશે. 

3) હહન્દીના પ્રમ દ્ધ કથાકાર રવીન્ર કામલયાન ાં હાલમાાં અવ ાન થયલે છે તેઓ 73 વર્ડની વયના 

હતા. 
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૪) હિલીપાઈન્ નો 21 વર્ીય ગોલ્િર મમગ એલ તબ એનાન ેતેના પ્ર ાંશકોએ તેને ઓન લાઈન 

વોટીંગનાાં આધારે 2015 ના િેવરીટ એમશયન ગોલ્િર તરીકે પ ાંદ કરાયા છે. 

૫) હાલ હદલ્હીના પ્રગમત મેદાનમાાં 24 માાં રાષ્ટ્ર ીય પ સ્તક મેળાન ાં આયોજન કરવામાાં આવેલ છે, 

તેમાાં 30 થી વધારે દેશો ભાગ લઇ રહ્યા છે. 

૬) ગ જરાતના પૂવડ આઈ.એ.એ . અમધકારી ર્ી.કે.  ીકરી 8 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ  ી. ી. 

આઈના પ્રમ ખ તરીકે મનય ક્ત કરવામાાં આવ્યા છે. 

૭) પેટર ોલીયમ સ્પોર્ટ ડ પ્રમોશન બોરે્ 7 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ હૈદરાબાદમાાં આયોમજત 77 મી 

નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ ટેબલ ટેની  ચમૈમ્પયનશીપમાાં પ રુર્ અને મહહલા વગડનો મખતાબ જીતેલ 

છે. 

૮) 7 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ મક્વકરે ઓન લાઈન રીયલ સ્ટેટ પોટડલ કોમન ફ્લોર ર્ોટ કોમને 

અમધગ્રહણ કરેલ છે. 

૯) દેશની  ૌથી મોટી  ોફ્ટવેર કાંપની મવપ્રોએ 8 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ ભાન મતી બી.એમ.ન ે

નવા અધ્યક્ષ તરીકે મનય ક્ત કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૦) નોબેલ પ રસ્કાર મવજતેા કૈલાશ  ત્યાથીના પ સ્તક “આઝાદ બચપન કી ઔર”ન ાં 7 

જાન્ય આરી 2016 ના રોજ હદલ્હી ખાતે લોકાપડણ કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૧) હાલમાાં  રકારે ઊમજડત પટેલને િરી ત્રણ વર્ડ માટે રીઝવડ બેંકના રે્પ્ય ટી ગવડનર તરીકે મનય ક્ત 

કરેલ છે. 

૧૨) રમશયાને પરામજત કરીને િીનલને્રે્ મવશ્વ જ નીયર આઈ  હોકી ચમૈમ્પયન શીપ 2016ના 

િાઈનલ મ કાબલામાાં   વણડ પદક હાાં લ કરેલ છે. 

૧૩) બચપન બચાવો આાંદોલન  ાંસ્થા કૈલાશ  ત્યાથી  ાંચામલત  ાંસ્થા છે. 

૧૪) બ લેટ ટરેન પહરયોજનાને ઝર્પથી કાયડવાંત કરવા માટે કેન્ર  રકારે એક ઉચ્ચ સ્તરીય 

 મમમતની રચના કરી તેના અધ્યક્ષ તરીકે અરમવાંદ પનગહિયા  બન્યા છે. 
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૧૫) આગામી 26 મી જાન્ય આરી 2016 ના રોજ ફ્ાાં  દેશની  ેના ભારતીય  ેના  ાથે પરેર્માાં 

 મામવષ્ઠ થશ.ે 

૧૬) ભારતની કેન્ર  રકાર દ્વારા પ્રવા ી ભારતીય બાબતોના માંત્રાલયને મવદેશ માંત્રાલય  ાથ ે

મજડ કરી દીધેલ છે. 

૧૭) હાલમાાં INS કદમત નામના ય દ્ધ જહાજને નૌ ેનામાાં દાખલ કરવામાાં આવ્ય ાં, તેન ાં મનમાડણ 

મે  ડ ગાર્ડન રીચ મશપયાર્ડ  એન્ર્ એન્જીન્યહરાંગ લીમીટેર્ કાંપની દ્વારા કરવામાાં આવ્ય ાં હત ાં. 

૧૮) હાલ તાતા સ્ટીલ લીમીટેર્ન ેપ્રધાનમાંત્રી ટર ોિી મવજતેા જાહેર કરવામાાં આવેલ આ ટર ોિી પી.વી. 

નરમ ાંહરાવ જયારે વર્ાપ્રધાન હતા, ત્યારે પ્રારાંભ કરવામાાં આવી છે. 

૧૯) હાલમાાં દલાલ સ્ટર ીટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જનડલ ના કાયડકારી  ાંપાદક તરીકે જયદીપ આર રે ને 

મનય ક્ત કરાયા છે. 

૨૦) 7 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ રઘ રામ રાજનને  ેન્ટરલ બેન્કર ઓિ ધ ઈયર એવોર્ડથી 

 ન્મામનત કરવામાાં આવેલ છે. 
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૧) બ ાંદેલખાંર્ના મહોબામાાં એવા 10 ATM કાયડરત કરવામાાં આવ્યા છે જ ેપૈ ાને બદલ ેરોટલી 

આપે છે. 

૨) આ રોટી ATM માાં દરરોજ 500 ગરીબ અ હાય લોકોને રોટલી મળે છે, આ ATM માાં રોટલી 

અને શાકના પેકેટ મ કવામાાં આવે છે. 

3) ભારતીય મૂળના 11 વર્ડના કમમમયા વાહીએ મેન્ ા આઈ.કય ાં ટેસ્ટમાાં ટોપ કય ું છે, તેમણે 162 

માાંથી 162 ગ ણ પ્રાપ્ત કરેલ છે, હવે તેઓ આલ્બટડ  આઇન્સ્ટાઇન અને સ્ટીિન્  હોકીન્ ની શ્રેણીમાાં 

 ામેલ થઈ ગયા છે. 

૪) દમક્ષણ ભારતના મત્રશ ર જીલ્લાના મ રલી નારાયણે 27 કલાક 20 મમનીટ 50  ેકાં ર્ વાાં ળી 
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વગાર્ીને મવશ્વ મવક્રમ સ્થાપલે છે. 

૫) ટેબલ ટેની  ખલેાર્ી એન્થની અમલરાજ નેશનલ ટેબલ ટેની નો મખતાબ બીજીવાર જીતી 

ચ ક્યા છે.  

૬) ટેબલ ટેમન ની મહહલા મવભાગમાાં મમણકા બત્રાએ પહેલીવાર નેશનલ ચમેમ્પયનન ાં ટાઈટલ 

જીતેલ છે. 

૭) મ ાંગાપોરમાાં ભારતવાંશી  મીયાએ 9 વર્ડની વયે હહન્દી ભાર્ા  ાથે જોર્ાયલે એક સ્પધાડમાાં 

હહન્દી  ાહહત્ય પ રસ્કાર જીતેલ છે. 

૮) આગામી 12 જાન્ય આરી 2016 થી ભારત ઓસ્ટરેલીયા વચ્ચે વન-રે્ શ્રેણી શરુ થશે. 

૯) આગામી 15 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ હદલ્હી એકી-બેકી િોમ્ય ડલાનો અાંમતમ હદવ  રહેશે. 

૧૦) સ્પોર્ટ ડ કોન્િેર્રેશન ઓિ રે્ન્માકડ  દ્વારા રેન ેપોલ ેનને આ વર્ડનો  વડશ્રષે્ઠ ખલેાર્ી તરીકે 

જાહેર કરેલ છે. 

૧૧) હાલમાાં રિેલ નર્ાલન ેહરાવીને નોવાક જોકોમવચે કતાર ઓપન ચમૈમ્પયનશીપ જીતેલ છે. 

૧૨) દ મનયાની નાંબર વન ખલેાર્ી  ામનયા મમઝાડ અને માટીના હહાંગી ે મિસ્બેન ઇન્ટરનેશનલ 

મખતાબ જીતેલ છે. 

૧૩) કેન્ર  રકારે હાલમાાં છત્તી ગિ રાજ્યની 7 રાષ્ટ્ર ીય રાજમાગડ પહરયોજનાઓને માંજ રી આપેલ 

છે. 

૧૪) “અાંરે્ કે મછલકે” નામન ાં પ સ્તક મોહન રાકેશ દ્વારા રચાયેલ પ સ્તક છે. 

૧૫) હાલમાાં જમ્મ  કામમીરમાાં રાજ્યપાલ શા ન લાગ  કરવામાાં આવેલ છે, ત્યાના રાજ્યપાલ 

એન.એન. વોહરા છે. 

૧૬) હાલ હદલ્હીમાાં ચાલી રહેલ પ સ્તક મેળાન ાં આયોજન નેશનલ બ ક ટરસ્ટ દ્વારા કરવામાાં આવેલ 

છે, તેન ાં ઉદ્ઘાટન માનવ  ાં ાધન માંત્રી સ્મૃમત ઈરાનીના હસ્તે કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૭) ભારતીય ય દ્ધ જહાજ માટે હવેથી છત્તી ગિના મભલાઈ કારખાનામાાં સ્ટીલ બનાવવામાાં 
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આવશે, આ પહેલા આ સ્ટીલ રમશયાથી માંગાવવામાાં આવત ાં હત ાં. 

૧૮) આવનારા પાંદર વર્ડમાાં ભારતીય નૌ ેના માટે 7 ય દ્ધ જહાજ મનમાડણ કરવાનીયોજના 

બનાવવામાાં આવી છે. 

૧૯) અમેહરકાના લો ડએન્જલેા ડમાાં 10 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ 73 માાં ગોલ્ર્ન ગ્લોબ 

પ રસ્કારોની ઘોર્ણા કરવામાાં આવી. 

૨૦) પ્રથમ ગોલ્ર્ન ગ્લોબ પ રસ્કાર વર્ડ 1944 ના જાન્ય આરીમાાં આયોમજત કરવામાાં આવેલ, આ 

પ રસ્કાર 10 આાંતરરાષ્ટ્ર ીય પત્રકારોના મત મ જબ આપવામાાં આવે છે. 
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૧) કેન્ર  રકાર પા ેથી LTCનો લાભ લેનાર કમડચારીઓને પ રાવા તરીકે િોટો બતાવવા 

પર્શે.LTC ની અરજી સ્વીકારવાની  મય મયાડદા 5 હદવ  હોય છે. 

૨) કેન્ર  રકારે દરેક મવભાગોને  રકારી નોકરી માટેની મનમણાંક પ્રહક્રયા છ મહહનામાાં પૂણડ 

કરવાનો આદેશ આપેલ છે, તેમાાં જાહેરાત પરીક્ષાન ાં આયોજન અન ેઈન્ટરવ્ય ાં   ધીની પ્રહક્રયા 

 ામેલ છે. 

3) ઇંગ્લને્ર્ના સ્કોટ વેર્ટ  ત્રણ વર્ડમાાં બીજીવાર ર્ાટડ  ચૈમમ્પયન બન્યા છે. 

૪) વર્ોદરાના મવશ્વામમત્રી નદીના કાાંઠે 66 એકરમાાં રાજ્યન ાં પ્રથમ ક્રોકોર્ાઈલ પાકડ  બનાવવામાાં 

આવશે, તેના માટે ચાલ  વર્ડના બજટેમાાં 10 કરોર્ રૂમપયાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે. 

૫) ર્ીિેન્  રીચ ડ એન્ર્ રે્વલપમેન્ટ ઓગેનાઈઝેશન  ાંસ્થા મૈ  ર દ્વારા દ ધમાાં થતી  ાત પ્રકારની 

ભેળ ેળને ઓળખવા માટે  ાત પ્રકારની કીટ તૈયાર કરેલ છે. 

૬) આાંધ્રપ્રદેશ  રકારે ત્રણ હદવ ીય  ી.આઈ.આઈ.  જદેારી  ાંમેલનમાાં 1.95 લાખ કરોર્ 

રૂમપયાન ાં રોકાણ કરવા માટે 32 કાંપનીઓ  ાથે  મજ તી કરાર કરેલ છે. 

૭) મ્યાનમાર રેલ્વેએ 70 વર્ડથી બાંધ રહેલ પોતાની પહેલી ટર ામ રેલ્વે  ેવા શરુ કરેલ છે. 
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૮) હાલમાાં નેપાળ દેશને ય મન ેિના કાયડકારી બોર્ડના  દસ્ય તરીકે ચૂાંટવામાાં આવેલ છે. 

૯) સ્વી  ટેની  ખેલાર્ી સ્ટેન  વાાંવહરકાએ SDT ટેની  સ્ટેર્ીયમમાાં ચૈમમ્પયન ઓપનનો પ રુર્ 

મ ાંગલનો મખતાબ જીતેલ છે. 

૧૦) દ મનયાની પ્રથમ મહહલા િોમ્ય ડલા વન ર્ર ાઈવર ઇટાલીના માહરયા ટેરે ા રે્ િીલીપ્ ન ાં મનધન 

થયેલ છે. 

૧૧) ભારતના રાષ્ટ્રપમતએ નીખીલ ભારત બાંગ  ાહહત્ય  ાંમેલનના 88 માાં વામર્ડક  ાંમેલનન ાં 

ઉદ્ઘાટન કરેલ છે. 

૧૨) ગ જરાતમાાં આાંતરરાષ્ટ્ર ીય પતાંગ મહોત્ વની શરૂઆત થયેલ છે, આ મહોત્ વ   રત અને 

રાજકોટમાાં આયોમજત થયલે છે. 

૧૩) ઓસ્ટરેલીયા  ામે પાાંચ મેચોની  ીરીઝમાાં પ્રથમ વન રે્ મૈચમાાં 12 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ 

રોહહત શમાડએ 122 દર્ામાાં  ેન્ચ્ય રી લગાવેલ છે, તે  ાથે પથડની પીચ પર  ેન્ચ્ય રી લગાવનાર તે 

પ્રથમ ભારતીય ખલેાર્ી બનેલ છે. 

૧૪) િીિા બેલોન ર્ીઓર પ રસ્કારની ઘોર્ણા 11 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૫) પઠાણકોટમાાં પાક આતાંકી હ મલા બાદ રાજસ્થાનના જ ૈલમેરમાાં BSF દ્વારા ઓપરેશન  દડ 

હવા શરુ કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૬) મવશ્વની પ્રમ ખ એરોનેટીક  અને સ્પે  કાંપની  ાંબમધત  ેવા આપનાર એયરબ  ગ્ર પ દ્વારા 

ભારતીય મૂળના આમશર્  રાિડ  ને 11 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ ઉપાધ્યક્ષના રૂપ મનય ક્ત 

કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૭) હહરયાણા પાંચાયતની ચૂાંટણીમાાં 21 વર્ડની મહહલાને 10 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ 

 રપાંચના રૂપમાાં ચૂાંટવામાાં આવેલ છે. 

૧૮) 73 માાં ગોલ્ર્ન ગ્લોબ પ રસ્કારમાાં હાં ગેરી દેશની હિલ્મ  ન ઓિ  ોલને મવદેશી ભાર્ા 

મવભાગમાાં  વડશ્રેષ્ઠ હિલ્મ તરીકે પ ાંદ કરાઈ છે. 
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૧૯) નેપાળ  ય ાંકત રાષ્ટ્રના ય મન િેના કાયડકારી અધ્યક્ષ તરીકે  દસ્ય બનવાથી તેની કામગીરી 

દ ગાડ પ્ર ાદ  ાંભાળશે. 

૨૦) મ્યાનમારની પ્રથમ ટર ામ રેલ્વે  ેવા વર્ડ 1904 માાં શરુ થઇ હતી, જ ેિરીથી આ વરે્ શરુ 

થયેલ છે. 
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૧) ર્ર ાઈમવાંગ ટેસ્ટ પા  કયાડ પછીના ત્રણ હદવ  પછી ર્ર ાઈમવાંગ લાઇ ન્  મળશે, હવેથી 

કમ્પ્ય ટરાઈઝર્ ર્ર ાઈમવાંગ ટેસ્ટ િરજીયાત કરવામાાં આવ્યા છે. 

૨) આગામી 14 જાન્ય આરી 2016 થી હજ માટેની ઓન લાઈન ઓિ લાઈન િોમડ ભરવાની પ્રહક્રયા 

શરુ થશે, અરજદાર પા ે મશીન રીરે્બલ પા પોટડ  હોવા જરૂરી છે. 

3) આજને્ટીના સ્ટાર સ્ટર ાઈકર લાયોનલ મેસ્ ીને વર્ડ 2015 ની  ીઝન માટે મવશ્વના શ્રષે્ઠ 

િૂટબોલર તરીકેન ાં  ન્માન મળેલ છે. 

૪) િીિા દ્વારા આયોમજત બહ પ્રમતમષ્ઠત બલેોન ર્ી ઓર એવોર્ડથી મેસ્ ીને પાંચમી વખત આ 

એવોર્ડથી  ન્મામનત કરયા છે. 

૫) ઇમન્ર્યન ઓવર  ીઝ બેંક પોતાની કાયડક્ષમતા   ધારવા માટે 10 રીઝનલ ઓિી  બાંધ કરશે. 

૬) અમેહરકાએ પામકસ્તાનન ેએિ.16 મવમાન આપવાની  મજ તી પર રોક લગાવી છે. 

૭) કેન્રના માંત્રીમાંર્ળે એમશયન એનજી  ીસ્ટમ નામની આાંતરરાષ્ટ્ર ીય ઉજાડ એજન્ ીમાાં ભારતની 

 દસ્યતાને માંજ રી આપવામાાં આવી. 

 

૮) હાલમાાં કેરલ 100 ટકા  ાક્ષરતા હાાં લ કરનાર રાજ્ય બનવા પામ્ય  છે, ઉપરાષ્ટ્રપમત હમીદ 

અન્ ારી દ્વારા આ ઘોર્ણા કરવામાાં આવી છે. 

૯) વર્ડ 1971 ના ભારત પામકસ્તાન ય દ્ધના િાાંકાના પામકસ્તાની  ૈમનકના આત્મ  મપડણની 
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પ્રહક્રયાને અાંજામ આપનાર ભારતના લેફ્ટનાંટ જનરલ જ.ેએિ. આર જકૈબન ાં 13 જાન્ય આરી 2016 

ના રોજ અવ ાન થયલે છે. 

૧૦) રે્નીશ કાયકર રેને હોલ્ટર પોલ ન 9 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ વર્ડ 2015 ના ખેલાર્ી 

તરીકે નામાાંમકત થયા છે. 

૧૧) કેન્ર  રકાર  ર્ક દ ઘડટના રોકવા માટે માળખાગત   મવધા વધારવા માટે આવનારા પાાંચ 

વર્ડમાાં 11,000 કરોર્ રૂ.થી વધારેન ાં રોકાણ કરશે. 

૧૨) હાલમાાં ટેલીકોમ  ેક્ટર સ્કીલ કાઉન્ ીલ દ્વારા ઈલકે્ટર ોમનક  ીસ્ટમ ર્ીઝાઇન એન્ર્ 

મેન્ય િેક્ચહરાંગ યોજના અન  ાંધાને 12 રાજ્યો  ાથે કરાર કરેલ છે. 

૧૩) ભેલ દ્વારા આાંધ્રપ્રદેશમાાં કોલ ાથી ચાલનાર 520 મેગાવોટન ાં તાપ મવદ્ય ત મથક શરુ કરેલ 

છે. 

૧૪) ભારત  રકારે 13 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ રાષ્ટ્ર ીય નદી  ાંરક્ષણ યોજના અાંતગડત પ ણેમાાં 

મ લા મ થા નદીની  િાઈ માટે જાપાન આાંતરરાષ્ટ્ર ીય  હયોગ એજન્ ી  ાથે  મજ તી કરાર કરેલ 

છે. 

૧૫) 9 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ શ્રીલાંકામાાં નવા બાંધારણની પ્રહક્રયાન ેઆરાંભ કરવામાાં આવી. 

૧૬) નવા બાંધારણનો ઉદેમય વર્ડ 1978 માાં અપનાવાયેલ બાંધારણને બદલવાનો છે. 

૧૭) આાંતરરાષ્ટ્ર ીય હક્રકેટ કાઉન્ ીલે રૂમપયાન ાં ટર ાન્ િર કરતી મ ખ્ય કાંપની મનીગ્રામ ઇન્ટરનેશનલ 

 ાથે આઠ વર્ડ માટે પ્રમતયોગીતા કરાર કરેલ છે. 

૧૮) અમેહરકન ગોલ્િર જોર્ડન સ્પીથે ય .એ . પી.જી.એ. ટ ર મખતાબ જીતેલ છે. 

૧૯) મિટીશ  ાંગીતકાર રે્મવર્ બોબીન ાં હાલમાાં 69 વર્ડની વયે અવ ાન થયેલ છે. 

૨૦) આવતી કાલે 15 જાન્ય આરીએ  ેના હદવ ની ઉજવણી થવાની છે ત્યારે ર્ીસ્કવરી ચેનલ ે

ભારતીય  મૈનકોની યાદમાાં હરમવલ્ર્ મ યાચીન નામના એક ખા  શો ન ાં આયોજન કરેલ છે.  
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૧) કેન્ર  રકારે  ાતમાાં પગારપાંચની ભલામણો માટે હાઈલેવલની  મમમતની રચના કરવામાાં 

આવી છે, તેના મ ખ્ય પ્રમ ખ કેબીનેટ  મચવ પી.કે. મ ાંહા રહેશે. 

૨) મ ાંબઈ હાઈકોટડના પહેલા ગ જરાતી જજ તરીકે નાનાભાઈ મનમાયા હતા, તણેે વર્ડ 1884 માાં 

અાંગ્રેજો પા  ેઉતરાયણની રજા જાહેર કરાવી હતી. 

3) અમદાવાદ આઈ.આઈ.એમ.માાં આગામી 15 થી 17 જાન્ય આરી   ધી એમશયા-પે ેહિક ક્ષેત્રમાાં 

 ૌથી િૂર્ એન્ર્ એગ્રી બીઝને   મમટ એમેથોનન ાં આયોજન કરવામાાં આવેલ છે. 

૪) મહહલા ર્બલ્ માાં નાંબર વન ખલેાર્ી  ામનયા મમઝાડ અન ે મસ્વત્ઝરલેન્ર્ના માટીના હહાંગી ે 

મ ર્ની ઇન્ટરનેશનલ ટેની  ચમેમ્પયનશીપના બીજા રાઉન્ર્માાં જીત મેળવી 28 મી મેચ જીતેલ છે, 

આ મેચ જીતવાથી તેઓ િનાડન્ર્ીઝ અને નતાશા જ્વેરેવાના રેકોર્ડની બરાબરી કરી લીધી છે. 

૫) ભારતના પૂવડ કેપ્ટન  ૌરવ ગાાંગ લીને માસ્ટ ડ ચેમમ્પયન્  લીગના મલિા લીજરે્ ટીમના કેપ્ટન 

અને એમ્બે ેર્ર બનાવાયા છે. 

૬) હાલમાાં ઝારખાંર્ રાજ્યમાાં પીવાના પાણીની  મસ્યાને ગાંભીર સ્થામનક  ાંકટ તરીકે  માવવાનો 

મનણડય લેવામાાં આવ્યો છે. 

૭) રાષ્ટ્રપમતએ હાલમાાં ખાાંર્ ખાદ્ય વસ્ત  પર ઉપકર  ાંશોધન મવધયેક 2015 ન ેમાંજ રી આપી 

દીધેલ છે. 

૮) હાલમાાં અમેહરકાએ એચ-1 અને બી-અને એ-1 મવઝાની થોર્ી શ્રેણીઓ પર ખચડમાાં વધારો 

કરેલ છે. 

 

૯) મ ાંબઈ ય નીવ ીટી વર્ડ 2016 થી જાન્ય આરી મા થી દશેમાાં પ્રથમ આર.ટી.આઈ. પર કો ડ 

ચલાવનાર ય નીવ ીટી બનવા પામશે. 

૧૦) વલ્ર્ડ  બેંકે ભારતમાાં ભ્રષ્ટ્ાચાર ઓછો કરવા માટે ભારતની આધાર  ેવાને ર્ીઝીટલ  ેવા 
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રીપોટડમાાં જગ્યા આપેલ છે. 

૧૧) હાલમાાં  રકારે 14 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ એિ.આઈ.પી.બી.દ્વારા 6050 કરોર્ 

રૂમપયાના પાાંચ એિ.ર્ી.આઈ.પ્રસ્તાવોને માંજ રી આપેલ છે. 

૧૨)  ામનયા હહગીન્ ની જોર્ીએ મ ર્ની ઇન્ટરનેશનલ ટેની  ટ નાડમેન્ટની િાઈનલમાાં 

પહોંચવાની  ાથ ે 13 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ લગાતાર 29 મી જીત મેળવીને મવશ્વ મવક્રમ 

સ્થામપત કરેલ છે. 

૧૩) હાલમાાં ઝારખાંર્માાં જાદ -ટોના જવેી ઘટનાઓ પર ત્વહરત કાયડવાહી માટે િાસ્ટ ટરેક કોટડની 

રચનાને માંજ રી આપવામાાં આવી છે. 

૧૪) રાષ્ટ્ર ીય રાજ્ય માગડ પર નજર રાખવા નશેનલ હાઈ વે ઓથોરીટી ઓિ ઇમન્ર્યાએ ઈ રો અન ે

નેકટાર વચ્ચે  મજ તી કરાર થયેલ છે. 

૧૫) મ ક્ય રીટી એક્ ચેન્જ બોર્ડ  ઓિ ઇમન્ર્યાએ અન્ય રસ્તથેી નાણા એકત્ર કરવાની યોજના 

 ામે કાયડવાહીમાાં 12 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ કરીના ઇન્િોટેક પર પ્રમતબાંધ લગાવેલ છે. 

૧૬) હાલમાાં કેન્રીય માંત્રી નીમતન ગર્કરીએ મ ાંબઈ પોટડ  ટરસ્ટ ઓિ ઇમન્ર્યા પર બીજા લીક્વીર્ 

કેમમકલ બથડન ાં ઉદ્ઘાટન કરેલ છે. 

૧૭) કેન્રીય માંત્રી માંર્ળ દ્વારા નવી પાક વીમા યોજનાને માંજ રી આપેલ છે. 

૧૮) હાલમાાં પયડટન માંત્રાલય દ્વારા રાષ્ટ્ર ીય ય વા હદવ  પર ય વાઓ માટે નવી કૌશલ્ય પહેલનો 

શ ભારાંભ કરેલ છે. 

૧૯) હાલમાાં ઓહરસ્ ા  રકારે રાજ્યમાાં 29 મજલ્લાઓમાાં આહાર યોજના લાગ  કરવાનો મનણડય 

કરેલ છે. 

૨૦) જાન્ય આરી 2016 માાં ચીને પ્રથમવાર મતબ્બતી ભાર્ામાાં  ચડ એન્જીનન ાં પરીક્ષણ શરુ કરેલ 

છે. 
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૧) ભારત અને માલદીવ વચ્ચે સ્વાસ્્ય ક્ષેત્રમાાં  મજ તી કરાર થયા છે. 

૨) મધ્યપ્રદેશ રાજ્યન ે તત ચોથીવાર ખેતી ક્ષેત્રમાાં ઉત્કૃષ્ઠ કાયડ બદલ કમડણ પ રસ્કાર માટે પ ાંદ 

કરવામાાં આવ્ય ાં છે. 

3) મધ્યપ્રદેશ રાજ્યન ેઆ પહેલા વર્ડ 2011, 2012-13 વર્ડ 2013-14  અન ેઆ વરે્ પ રસ્કાર 

માટે પ ાંદ કરાય ાં છે. 

૪) અમેહરકી પ્રમતમનમધ  ભાએ ઉતર કોહરયા પર પ્રમતબાંધ લગાવવાનો પ્રસ્તાવ પાહરત કરેલ છે. 

૫) હાલમાાં કમડચારી ભમવષ્ય મનમધ  ાંસ્થાને ઈ-ગવડનન્  2015-16 નો રાષ્ટ્ર ીય પ રસ્કાર જીતેલ 

છે. 

૬) નેશનલ ગ્રીન ટર ીબ્ય નલ દ્વારા નમામમ ગાંગે પહરયોજના હેત  નાણાકીય િાંર્ ન આપવાની વાત 

કરેલ છે, કારણ કે આ  ાંસ્થાએ પ્રદ ર્ણના આાંકર્ા ઉપલબ્ધ કરાવેલ નથી. 

૭) લેફ્ટનાંટ જનરલ જ.ેએિ આર જકૈબ ન ાં હાલમાાં અવ ાન થય ાં તે ગોવા અને પાંજાબના રાજ્યપાલ 

રહી ચ ક્યા હતા. 

૮) રાષ્ટ્ર ીય ય વાહદન શ્રી મવવેકાનાંદની યાદમાાં વર્ડ 1985 થી 12 જાન્ય આરીના રોજ મનાવવામાાં 

આવે છે. 

૯) હાલમાાં ભારતી મ હાગે એન.એમ.ર્ી. ી. ના અધ્યક્ષ તરીકેનો પદભાર  ાંભાળલે છે. 

૧૦) ચીને મતબ્બતી ભાર્ામાાં પ્રથમ  ચડ એન્જીનન ાં પરીક્ષણ શરુ કય ું તેન ાં નામ કલાઉર્ મતબ્બત 

રાખેલ છે. 

 

૧૧) હાલમાાં દેવલાલી હિલ્ર્ િાયરીંગ રેન્જમાાં સ્કૂલ ઓિ આટીલરીએ અભ્યા  કરેલ છે તેન ાં નામ 

 વડત્ર પ્રહાર રાખેલ છે. 

૧૨) અમેહરકના ગોલ્િર જોર્ડન સ્પીથ ાંએ કપાલ આ હવાઈમાાં આયોમજત હ ાંર્ઈ ટ નાડમેન્ટ ઓિ 
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ચેમમ્પયન્ માાં પોતાન ાં  ાતમ ાં ય .એ .પી.જી.એ. ટર મખતાબ જીતેલ છે. 

૧૩) નવી હદલ્હીમાાં ઉદેમય રેલ્વે એન્જીનીયરીંગ ટરેક કાયડ અને અન્ય નામના પ સ્તકની ત્રીજી 

આવૃમત્તન ાં મવમોચન રેલ્વે રાજ્ય માંત્રી મનોજ મ ન્હા દ્વારા કરવામાાં આવેલ છે.  

 ૧૪) ભારતીય િૈશન ર્ીઝાઈનર  ાંકેત ધીરને વ ાંલમાાંકડ  પ રસ્કારથી  ન્મામનત કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૫)  ાંકેત ધીરને આ પ રસ્કાર પ રુર્ોના વસ્ત્રો ર્ીઝાઈન કરવા બદલ 13 જાન્ય આરી 2016 ના 

રોજ ઇટાલીના ફ્લોરેન્ માાં આપવામાાં આવેલ છે. 

૧૬) અમભનેતા મનમાડતા કમલ હ ન અન ેમનદેશક ગૌતમ ઘોર્ને 15 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ 

 ેન્ ર બોર્ડમાાં   ધારો કરવા માટે  રકાર દ્વારા મયામ બેનગલના નેતતૃ્વ વાળા બોર્ડમાાં  ામેલ 

કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૭) રમશયા ટેની  મહા ાંઘે 14 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ મવશ્વના પૂવડ નાંબર એક ટેની  ખલેાર્ી 

મરાત  ાહિનન ેઆાંતરરાષ્ટ્ર ીય ટેની  હોલ ઓિ િેમમાાં  ામેલ કરવાની ઘોર્ણા કરેલ છે. 

૧૮) હાલ  ાઉદી આરબ દ્વારા 25 વર્ડ બાદ ઈરાકમાાં પોતાના દ તાવા ને ખોલવાનો પ્રારાંભ કરેલ 

છે. 

૧૯)  ાઉદી અરબમાાં   ન્ની શામર્ત વ્યવસ્થા છે જયારે ઈરાકમાાં મશયા શામર્ત વ્યવસ્થા છે. 

૨૦) ભારતમાાં સ્વદેશમાાં તૈયાર થયેલ ત્રીજી પેિીની એન્ટી ટેંક મમ ાઈલ નાગન ાં વર્ડ 2016 માાં 

જાન્ય આરી મા માાં  િળ પરીક્ષણ કરવામાાં આવેલ છે. 
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૧) હાલમાાં  ામનયા મમઝાડ અને માટીના હહાંગી ે મ ર્નીમાાં રમાયેલ ર્બ્લ્ય .ટી.એ .ની િાઈનલમાાં 

30 મો મવજય હાાં લ કરેલ છે. 

૨) જાપાનીઝ  રકાર કણાડટક  ાથે  હયોગ  ાધી રાજ્યમાાં એક્ ક્લ મઝવ જાપાનીઝ ટાઉનશીપ 
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કમ ઇન્ર્સ્ટર ીયલ ઝોન સ્થપાશે. 

૩) આગામી 28 મી િેિ આરી 2016 ના રોજ ઓસ્કાર નોમીનેટની જાહેરાત થશે, આ સ્પધાડમાાં 

રેવનન્ટ હિલ્મ લીર્ કરી રહી છે તેને 12 નોમીનેટ મળ્યા છે. 

૪)  હાલમાાં ગ જરાતના બાલ અમધકાર આયોગના અધ્યક્ષ તરીકે જાગૃમત પાંડ્યાને મનય ક્ત કરવામાાં 

આવ્યા છે. 

૫)  ામનયા મમઝાડ અને માટીના હહાંગી ે  તત 30 મી જીત મેળવીને જીજી ફ્નાન્ર્ી  અને નતાશા 

જ્વેરેવા મહહલા ય ગલનો રેકોર્ડ  તોરે્લ છે. 

૬) હાલમાાં સ્ટેટ બેંક ઓિ ઇમન્ર્યા ધન પ્રબાંધન  ેવામાાં પ્રવેશ કરનાર પ્રથમ  રકારી બેંક બનલે 

છે. 

૭) SBI દ્વારા SBI એક્ ક્લ મઝવ નામની ધન પ્રબાંધન  ેવાની શરૂઆત કરેલ છે. 

૮) હાલમાાં મધ્યપ્રદેશ રાજ્યએ મ ાંગાપ ર  ાથે ચાર  હમમત પત્રો પર હસ્તાક્ષર કરેલ છે. 

૯) મનરાન્ચલ રાષ્ટ્ર ીય વોટરશેર્ પહરયોજના માટે ભારત  રકારે વલ્ર્ડ  બેંક  ાથે ઋણ  મજ તી પર 

હસ્તાક્ષર કરેલ છે. 

૧૦) ભારત અને જાપાનના  મ રતટ રક્ષક બળના જવાનોએ 15 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ 

ચેન્નાઈના તટ પર બાંગાળની ખાર્ીમાાં  ય ાંકત અભ્યા   હયોગ કૈજીનન ાં આયોજન કરવામાાં આવેલ 

છે. 

૧૧) ભારત જાપાન  મ ર રક્ષક બળોના  ય ાંકત અભ્યા માાં ભારતીય જહાજ  મ ર પહેરેદાર અન ે

જાપાની જહાજ ઇચીગો ભાગ લેશે. 

૧૨) મવશ્વના પૂવડ  વોચ્ચ વહરમયતા પ્રાપ્ત ટેની  સ્ટાર રમશયાના મરાત  ાહિનને આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

હોલ ઓિ િેમમાાં  ામેલ કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૩) મશહ ર હિલ્મ અમભનેતા એલન રીક્મૈનન ાં હાલમાાં લાંર્નમાાં અવ ાન થયલે છે.તઓે 69 

વર્ડના હતા. 
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૧૪) બહરીનમાાં 21 થી 23 જાન્ય આરી 2016 દરમમયાન એર શો યોજાઈ રહ્યો છે ત્યારે મવદેશી 

આકાશમાાં પામકસ્તાન ચીન દ્વારા  ય ાંકત રૂપથી મવકમ ત થયેલ જ.ેએિ. 17 થાંર્ર વચ્ચે મ કાબલો 

યોજાશે. 

૧૫) 14 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ આયોમજત થયેલ અમેજીંગ ઇમન્ર્યા શો માાં દેશના 

પ્રધાનમાંત્રીએ  માજમાાં યોગદાન દેનાર  ામાન્ય લોકોને પ્રોત્ ાહહત કરેલ છે. 

૧૬) WWE ની મહેરબાની અાંતગડત ભારત 14 વર્ડ બાદ 15 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ ભારત 

વલ્ર્ડ  રે મલાંગ એન્ટરટેન્મેન્ટમાાં પરત િરેલ છે. 

૧૭) જ વેનાઈલ જસ્ટી  એક્ટ 2015 મ જબ 15 જાન્ય આરી 2016 થી દેશમાાં લાગ  કરવામાાં 

આવેલ છે, તે અન  ાંધાને 16 થી 18 વર્ડના બાળકો કોઈ ગાંભીર ગ નામાાં  ામેલ હોય તો તેન ે

વયસ્ક મનાવામાાં આવશે. 

૧૮) હાલમાાં હિલ્મ લગાનમાાં ગ રનબાબાનો અમભનય કરનાર રાજશે મવવેકન ાં 15 જાન્ય આરીના 

રોજ અવ ાન થયેલ છે. 

૧૯) 14 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ મવશ્વ સ્વાસ્્ય  ાંગઠન ેલાઇબેહરયા દેશન ેઇબોલા મ ક્ત જાહેર 

કરેલો. 

૨૦) પાંજાબની પાંજાબ પીપ લ્  પાટીએ 14 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ કોંગ્ર માાં જોર્ાવવાની 

જાહેરાત કરેલ છે. 
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૧) ભારતીય મૂળના અમેહરકી ર્ો.જનૈન ાં મવજ્ઞાનમાાં યોગદાન આપવા બદલ અમેહરકામાાં તેમન ાં 

 ન્માન કરવામાાં આવશે, ર્ો. જનૈ અમેહરકાની રાષ્ટ્ર ીય એકરે્મીની ત્રણ શાખાના  ભ્ય છે. 

૨) તાઈવાનમાાં પહેલા મહહલા પ્રમ ખ તરીકે  ાઈ ઈંગ વેન બનશ,ે તેઓ મવપક્ષ રે્મોકે્રહટક પ્રોગ્રે ીવ 

પાટીના ઉમેદવાર છે. 
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3) આગામી  મયમાાં ભારતની આઈ.આઈ.ટી.માાં મવદેશી મવદ્યાથીઓ ભણી શકે તે માટે માનવ 

 ાં ાધન માંત્રાલય પ ાંદગીના દશેોમાાં જઈેઈ અને ગેટ યોજશે. 

૪) જાપાનની  ોફ્ટ બેંકના સ્થાપક અને  ી.ઈ.ઓ. મા ાયોશી  ોને છે. 

૫) 18 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ ગ જરાત રાજ્યનો   ૌપ્રથમ વોટર સ્પોર્ટ ડનો પ્રારાંભ નમડદા નદી 

પાકડ  ખાતે શરુ કરવામાાં આવશે. 

૬) નેપાળે ભારત  ાથે હદ્વપક્ષીય  મજ તીની  મીક્ષા માટે પ્રમતમષ્ઠત વ્યમક્તઓની ચાર  દસ્યોની 

 મમમતની રચના કરેલ છે. 

૭) કોચીન પોટડ  ટરસ્ટ અન ેકોનકોર વચ્ચે  ાપ્તાહહક કન્ટેનર ટરેન  ેવા માટે  મજ તી કરાર પર 

હસ્તાક્ષર કરેલ છે. 

૮) આ વર્ડની  ૌથી શ્રેષ્ઠ હિલ્મ તરીકે બાજીરાવ મસ્તાની  ામબત થઇ છે, તેન ેઆ વર્ડનો હિલ્મિેર 

એવોર્ડ  આપવામાાં આવેલ છે. 

૯) 61 માાં હિલ્મિેર એવોર્ડમાાં અમભનેતા રણવીર મ ાંહને  વડશ્રષે્ઠ અમભનેતાનો પ રસ્કાર આપવામાાં 

આવેલ છે. 

૧૦) ભારતના રોહન બોપન્ના અને રોમામનયાના ફ્લોરીન મરજીયાની જોર્ી એમપયા ઇન્ટરનેશનલ 

ટ નાડમેન્ટની ઉપમવજતેા થયલે છે. 

૧૧) મવરાટ કોહલીએ વન રે્ હક્રકેટમાાં  ૌથી ઓછી રમતોમાાં 7000 રન બનાવનાર પ્રથમ બેર્ટ મેન 

બની ગયલે છે, તેમણે આ બહ માન 161 રમતોમાાં મેળવેલ છે. 

૧૨) હાલમાાં ચીન ય રોપીય મવકા  બેંકન ાં 67 મ   દસ્ય બનેલ છે. 

૧૩) ય રોપીયન બેંક િોર રી કન્સ્ટરકશન એન્ર્ રે્વલપમેન્ટ  ાંસ્થા આાંતરરાષ્ટ્ર ીય નાણા 

 ાંસ્થાઓમાાં એક મહત્વપૂણડ એકમ છે. 

૧૪) EBRD બેન્કની સ્થાપના વર્ડ 1991 માાં કરવામાાં આવી હતી, તેન ાં વર્ મથક લાંર્નમાાં 

આવેલ છે. 
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૧૫) હાલમાાં ઓ.પી. શમાડને ઉત્તરપ્રદેશ મવધાન પહરર્દના અસ્થાઈ અધ્યક્ષ તરીકે મનય ક્ત 

કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૬) હાલમાાં હદલ્હીમાાં ઉતર ભારતન ાં પ્રથમ સ્થાઈ પ્રદશડન હોલ ઓિ ન્ય મક્લયર પાવર અાંતરીક્ષ 

મવભાગના માંત્રી ર્ો. જીતેન્ર મ ાંહ દ્વારા ખ લ્લ ાં મ કવામાાં આવેલ છે. 

૧૭) હાલમાાં ભારત ે પોલીયો નાબ દી માટે હાલની ર ીને હટાવીન ે બાઈવેલેન્ટ  ાંસ્કરણ 

અપનાવવાનો મનણડય લીધલે છે. 

૧૮) હાલ ઇન્ટરનશેનલ વ ાંલમાાંકડ  પ રસ્કાર જીતનાર   કેત ધીર છેલ્લા ચાર વર્ડથી આ પ રસ્કાર 

જીતનાર બીજા ભારતીય બનેલ છે. 

૧૯) ઇન્ટરનેશનલ વ ાંલમાાંકડ  પ રસ્કાર જીતનાર ભારતીય ર્ીઝાઈનર રાહ લ મમશ્ર પણ ચાર વાર 

મવજતેા બનનાર પ્રથમ ભારતીયનો દરજ્જો ભોગવે છે. 

૨૦)  દ્દામ હ  ેનની  ેના દ્વારા ક વેત પર હ મલો કરવાને કારણ ેવર્ડ 1990 માાં  ાઉદી આરબ ે

ઈરાકમાાં પોતાન ાં દ તાવા  બાંધ કરી દીધ ાં હત ાં.જ ેઆ વરે્ િરીથી શરુ કરેલ છે. 
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૧) મવશ્વ બેંકે મવશાખાપટ્ટનમમાાં આવેલ ઇમન્દરાગાાંધી ઝ ઓલોજીક્લ પ્રાણી  ાંગ્રહાલયને હ ર્ હ ર્ 

વાવાઝોર્ામાાં ન કશાન થવા બદલ દતક લીધ ાં છે, તેન ેિરીથી વ ાવવા માટે આ બેંક 135 કરોર્ 

રૂમપયાની મદદ કરશે. 

૨) હવેથી રાજ્યની ગ્રામપાંચાયતો બાયોમેહટરકથી  જ્જ થશે, રાજ્યમાાં  ૌપ્રથમ ભાવનગરના 

ર્ી.ર્ી.ઓ. દ્વારા પાઈલટ પ્રોજકે્ટ હાથ ધરાશ.ે 

3) ઉતર ધ્ર વથી 1300 મકલોમીટર દ ર પહાર્ોની નીચ ે ગ્લોબલ  ીર્ વોલ્ટ બને્કની સ્થાપના 

કરવામાાં આવી છે. 

૪) આ  ીર્ વોલ્ટ બેંકમાાં આજ   ધીમાાં મવશ્વની 5000 થી વધ પ્રજામતના પાકના 8,65,871 
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 ેમ્પલ જમા કરાયા છે. 

૫) ગ્લોબલ  ીર્ વોલ્ટ બને્કન ાં મનમાડણ નોવે  રકારે 60 કરોર્ના ખચે કરેલ છે, અહી બીજ 

મ કનારને નાણા ખચડવા પર્તા નથી. તેનો ખચડ નોવે  રકાર અને ર્ાઈવર  ીટી ટરસ્ટ ઉઠાવે છે. 

૬) આગામી 5 ઓગસ્ટ 2016 માાં હરયો ઓમલમમ્પક ગેમ્  શરુ થવાની છે, ત્યારે િાઝીલમાાં 

હરયોની 95 ટકા કામગીરી  ાંપૂણડ થઇ ગઈ છે, આ ગેમ્  માટેની 45 લાખ ટીકીટો વહેંચાઇ ગઈ છે. 

૭) ભારતની નેમવગેશન પ્રણાલીને મજબ ત બનાવવા અઆગામી 20 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ 

ઈ રો  ેટેલાઈટ છોર્શે. 

૮) મવશ્વમાાં  ૌપ્રથમવાર એક્ -રે મશીન 18 જાન્ય આરી 1896 ના રોજ રજ  કરવામાાં આવ્ય ાં 

હત ાં.આ મશીનની શોધ મિટનના મવજ્ઞાની મવમલયમ ક્ર ક્  દ્વારા કરવામાાં આવી હતી. 

૯) આગામી 21 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ જયપ રમાાં લીટરેચર િેસ્ટીવલ શરુ થશે. 

૧૦) 22 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ દેશના વર્ાપ્રધાન વારાણ ીમાાં દેશના 7766 હદવ્યાાંગોન ે

ટર ાઈમ કલ આપશ.ે 

૧૧) આગામી 23 જાન્ય આરીના રોજ   ભાર્ચાંર બોઝ  ાથે જોર્ાયેલી િાઈલો જાહેર કરવામાાં 

આવશે. 

૧૨) 24 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ ફ્ાન્ ના રાષ્ટ્રપમત ફ્ાન્સ્વા ઓલાદે ભારતના પ્રવા  ેઆવશે. 

તે આપણા ગણતાંત્ર હદનના મ ખ્ય અમતમથ બનશે. 

૧૩) ય કે્રનના ઇમન્જનીયરે હર્ટેચેબલ કેબીનવાળા પ્લેનની ર્ીઝાઇન તૈયાર કરી છે, તેનાથી 

ઈમરજન્ ીના  મય ેપેરાશૂટની મદદથી  લામત લેન્ર્ીંગ થઇ શકશ.ે 

૧૪) આગામી પહેલી એમપ્રલથી ગરીબીરેખા નીચે જીવતા પહરવારને પ્રમત મા  35 મકલો અનાજ 

 સ્તી મકમાંતે આપવામાાં આવશે, આ કાયડ નશેનલ િૂર્ મ ક્યોરીટી અાંતગડત અપાશે. 

૧૫) મહે ાણા જીલ્લાન ાં ગોમવાંદપ રા ગામ 100 ટકા રાાંધણગે  જોર્ાણ ધરાવનારુાં  ગામ બન્ય ાં છે. 

જ ેરાજ્યમાાં પ્રથમ અને દશેમાાં બીજા નાંબરન ાં પ્રદ ર્ણ મ ક્ત ગામ બનવા પામ્ય ાં છે. 
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૧૬) ગ જરાતની પ્રથમ ઓટો ગીયર ઇલમેક્ટરક બ  18 જાન્ય આરીથી રાજકોટમાાં શરુ કરવામાાં 

આવી છે, બેટરી  ાંચામલત આ બ  એકવાર ચાજીંગથી 240 મકલોમીટર ચાલે છે. 

૧૭)  ાંજયગાાંધી નેશનલ પાકડમાાં  ાત પ્રાચીન બૌદ્ધ ગ િાઓ શોધી કાિવામાાં આવી છે. 

૧૮) દરવરે્ 15 જાન્ય આરીના રોજ ઇમન્ર્યન આમી રે્ ઉજવવામાાં આવે છે, આ વરે્ 68 મો 

ઇમન્ર્યન આમી રે્ ઉજવાઈ ગયો. 

૧૯) તમાક ના વેંચાણ પર  ાંપૂણડ પ્રમતબાંધ મ કતો પ્રથમ દેશ બન્યો ત કડ મેમનસ્તાન  

૨૦) જાપાનના વૈજ્ઞામનકો દ્વારા દહરયાઈ પ્રાણી વોટર બીયરને 30 વર્ડ   ધી થીજવીને િરીથી 

જીવાંત કરવામાાં આવ્ય ાં છે. 
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૧) આપણા દેશની 24 હાઇકોટડમાાં 1044 જજોની  ાંખ્યા  ામે 443 જગ્યાઓ ખાલી પરે્લ 

છે.દેશની આઠ હાઈકોટડમાાં ચીિ જસ્ટી  જ નથી. 

૨) હાલ   પ્રીમકોટડમાાં 31 જજોની જગ્યા  ામે 5 જજોની જગ્યા ખાલી છે. 

૩) દેશની   પ્રીમ કોટડમાાં પર્તર કે ોની  ાંખ્યા 60 હજાર છે, જયારે હાઇકોટડમાાં 45 લાખ કે ો 

પર્તર છે. 

૪) જાણીતા મચત્રકાર અને એમ.એ . કોલજેના ભૂતપૂવડ ર્ીન જરેામ પટેલન ાં 86 વર્ડની વયે 

અવ ાન થયેલ છે. 

૫) રાજ્ય  રકાર દ્વારા અલાંગના શીપ િેકીંગ ઉદ્યોગને િરી બેઠો કરવા શીપ હર ાઈકલીંગ પોલી ી 

2015 જાહેર કરેલ છે. 

૬)  ોમનાથ માંહદરન ાં  ોન ાં ગોલ્ર્ મોનેટાઈઝેશન સ્કીમ હેઠળ મ કવામાાં આવશ.ે 

૭) ભારતીય જાનતા પાટીના વહરષ્ઠ નેતા અને મ મિમના પૂવડ રાજ્યપાલ વી.રામારાવન ાં 81 

વર્ડની વયે અવ ાન થયલે છે. 

૮) ઉત્તરપ્રદેશ રાજ્ય  રકાર દ્વારા ખેરૂ્તો માટે નવી વીમા યોજનાની જાહેરાત કરેલ છે. 
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૯) ઉત્તરપ્રદેશ  રકાર દ્વારા નોઇર્ામાાં એઈમ્  અને ઇટાવામાાં વન્યજીવો માટે  િારીપાકડ  

સ્થાપવાની જાહેરાત કરેલ છે. 

૧૦) ભારતના મવદેશમાંત્રી   ષ્માસ્વરાજ ે િીલીસ્તાનમાાં ર્ીઝીટલ અધ્યયન કેન્રનો શ ભારાંભ 

કરાવેલ છે. 

૧૧) ચીનની આગેવાની હેઠળ એમશયન ઇન્ફ્ાસ્ટરકચર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંકની શરૂઆત કરી દેવામાાં 

આવી છે.તેમાાં 57 દશેો  ભ્ય છે અને તેન ાં વર્ ાં મથક બેઇજીંગમાાં મસ્થત રહેશે. 

૧૨) પ્રખ્યાત ભારતીય ઉપન્યા કાર અન રાધા રોયે પોતાનો ઉપન્યા  સ્લીમપાંગ ઓન જ્ય મપટર 

માટે પ્રમતમષ્ઠત ર્ી.એ , ી. દમક્ષણ એશીયાઇ  ાહહત્ય પ રસ્કાર જીતેલ છે. 

૧૩) ભારતીય મૂળના ઈંગ્લીશ શટલર રાજીવ ઓ ેિે  ારા પ્રદશડનન ેકારણે હદલ્હી એ  ે મ ાંબઈ 

રોકેર્ટ ને હરાવી મપ્રમયર બેર્મમન્ટન લીગના બીજા રાઉન્ર્માાં મખતાબ અાંકે કરેલ છે. 

૧૪) હાલમાાં મવક્ટર ટર ોઇકીએ ગ્રીગોર હદમીત્રોવને હરાવીને WTA એમપયા ઇન્ટરનેશનલ મખતાબ 

જીતેલ છે. 

૧૫) જાણીતી  ાંસ્થા ICC, UNICEF, અને BCCI દ્વારા  ય ાંકત સ્વસ્છતા અમભયાનની 

શરૂઆત કરેલ છે તેની નામ હક્રકેટ િોર ગ ર્ એન્ર્ ટીમ સ્વચ્છ રાખવામાાં આવેલ છે. 

૧૬) હાલમાાં UNWTO  ાંસ્થા દ્વારા મવશ્વ પયડટન પ્રવૃમતઓની  મીક્ષા કરીને વર્ડ 2016 માાં 

પ્રવા ે જનારા લોકોની  ાંભમવત  ાંખ્યા જાહેર કરેલ છે. 

૧૭) હક્રકેટર અજીત ચાંદેલા પર સ્પોટ હિમક્ ાંગ મામલે આજીવન હક્રકેટ રમવા પર પ્રમતબાંધ 

લાદવામાાં આવ્યો છે. 

૧૮) હાલમાાં તાતા મોટ ડ દ્વારા ગાંટ ર બટ ેકને  ીઈઓ તરીકે મનય ક્ત કરેલ છે. 

૧૯) હાલમાાં બોમ્બે સ્ટોક એક્ ેન્જ દ્વારા એલ્ગોરીધમ ટરેર્ીંગ પરીક્ષણની   મવધા શરુ કરેલ છે. 

૨૦) હાલમાાં કેન્રીય પ્રો ેમ ાંગ  ેન્ટર બેંગ્લોરને મિટીશ માનાાંક  ાંસ્થાએ ગ ણવતા  ાંબમધત ISO 

9001:2008 ન ાં પ્રમાણપત્ર આપેલ છે. 


