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૧) આસામમાાં રહેતા કાર્બી સમુદાય અન ેપહાડી વિસ્તારમાાં રહેતા ર્બોડો લોકોને અનુસુવિત 

જનજાવતનો દરજ્જો આપિાની જાહેરાત કરિામાાં આિી છે. 

૨) મેટ્ર ોરેલ મેગા કાંપની દ્વારા મેટ્ર ો રેલ ફેઝ-1 માટે્ 965 કરોડ રૂવપયાના ખિ ેકોિની ખરીદી 

પ્રક્રિયા શરુ કરિામાાં આિી છે. 

3) ર્બુધને સયૂયની પ્રદવિણા કરતા 88 ક્રદિસ લાગે છે, ર્બુધનો એક ક્રદિસ પૃથ્િીના 59 ક્રદિસ 

જટે્લો હોય છે. 
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૪) પૃથ્િીના 243 ક્રદિસો ર્બરાર્બર શિુનો ફક્ત એક ક્રદિસ થાય છે. 

૫) ભારત િાલુ િરે્ષ 7.3 ટ્કાના દરે િૃવિદર નોંધાિશે, આઈ.એમ.એફ. સાંસ્થા દ્વારા રીપોટ્ય  જાહેર 

કરિામાાં આવ્યો છે. 

૬) આગામી 12 થી 15 મેં દરવમયાન યોજાનારા મોરેવશયસ ઓપન ગોલ્ફમાાં ટ્ીમ એવશયાનુાં 

નેતૃત્િ કયુું હતુાં, તે પહેલી િખત આ સ્પધાયમાાં રમશે. 

૭) એવશયા-પ્રશાાંત મહાસાગર વિસ્તારમાાં િસી રહેલા કરોડપવતઓ પૈકી ભારતમાાં 2.36 લાખ 

કરોડપવત િસી રહ્યા છે. 

૮) કરોડપવતઓની સાંખ્યાની દ્રષ્ટીએ ભારત વિશ્વમાાં િોથા નાંર્બરે આિે છે, જયારે જાપાન 12.60 

લાખ કરોડપવતઓ સાથે પ્રથમ નાંર્બરે આિે છે. 

૯) એક અહેિાલ મુજર્બ નાવસકમાાં 1000 રૂવપયાની 30 કરોડ િલણી નોટ્ના છાપકામમાાં ભૂલ 

રહી ગઈ હોિાને કારણે આ નોટ્ોને ર્બાળી નાાંખિામાાં આિી છે. 

૧૦) આ નોટ્ોના છાપકામમાાં ભૂલ રહી ગઈ હોિાને કારણે ભારતીય અથયવ્યિસ્થાને 30 હજાર 

કરોડ રૂવપયાની ખોટ્ સહન કરિી પડે તેમ છે. 

૧૧) શ્રીલાંકાના થીસારા પરેરાએ ટે્સ્ટ્ ક્રિકેટ્માાંથી સન્યાસ લેિાની જાહેરાત કરેલ છે. 

૧૨) ભારતના મડગાાંિ ડોક્યાડયમાાં તૈયાર થયેલી પ્રથમ સ્િદેશી સ્િોવપયન સર્બમરીનને આગામી 

એવપ્રલ માસમાાં પાણીમાાં ઉતારિામાાં આિશ.ે 

૧૩) ભારત પાસ ેહાલ 13 પારાંપક્રરક ડીઝલ ઇલેવક્ટ્રક સર્બમરીન છે, જમેાથી 10 સર્બમરીન 25 

િર્ષય કરતા પણ જૂની છે. 

૧૪) ઇન્ડોનેવશયામાાં મુવસ્લમોની સાંખ્યા સૌથી િધારે છે, જ ેદવુનયાના કોઈપણ દેશ કરતા િધારે 

છે, આ પૂિય એવશયાની મોટ્ી અથયવ્યિસ્થા છે. 

૧૫) કમયિારી ભવિષ્ય વનવધ સાંગઠન ેસાંગઠનાત્મક અને કૈડર પુન ગઠનમાાં સલાહ આપિા માટે્ 

એક ઉપસવમવતની રિના કરેલ છે તેના અધ્યિ તરીકે કે.કે. જાલન રહેલ છે. 
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૧૬) હોલીિુડ અવભનેતા લીયોનાડો ડીકૈવપ્રયો અને બ્રી લાસયન 21 માાં ક્રિટ્ીક્સ િોઈસ પુરસ્કારથી 

19 જાન્યુઆરીણ રોજ સન્માવનત કરિામાાં આવ્યા છે. 

૧૭) 19 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ કેન્દ્રીય કાપડ માંત્રાલય દ્વારા શ્રષે્ઠ કૃવત અન ેકોટે્જ પ્રીમીયમ 

નામના પ્રદશયનને ખુલ્ુાં મુાંકિામાાં આિેલ છે. 

૧૮) આાંધ્રપ્રદેશ સરકારે પછાત િગય માટે્ એક આયોગની રિના કરેલ છે. 

૧૯) 19 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ જાપાનમાાં વિશ્વના સૌથી િૃિ પુરુર્ષ યસુતારો કોએદનુાં 

અિસાન થયેલ છે ,તેઓ 112 િર્ષયના હતા. 

૨૦) િક્રરષ્ઠ પત્રકાર અન ેલખેક એિા અરુણ ટ્ીકેકરનુાં 19 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ અિસાન 

થયેલ છે, તેઓ 72 િર્ષયની િયના હતા.તેઓએ 20 થી િધારે પુસ્તકોન ેકલમર્બિ કરેલ છે.  
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૧) દેશમાાં 512 કેર્બી પ્રવત સેકાં ડ ડાઉનલોક્રડાંગ સ્પીડ માટે્ ટ્ર ાઈએ પ્રસ્તાિ ર્બનાિેલ છે, તનેા વનદેશ 

પણ જાહેર કરી દેિામાાં આવ્યા છે. 

૨) િર્ષય 2017 થી દરેક કાર માટે્ િેશ ટે્સ્ટ્ ફરજીયાત કરિામાાં આિશે.િતયમાન કાર માટે્ 2019 

સુધીમાાં િેશ ટે્સ્ટ્ આપિુાં ફરજીયાત થશે. 

3) તવમલનાડુ રાજ્યમાાં પુરુર્ષો કરતા મક્રહલા મતદારોની સાંખ્યા િધી ગઈ છે. 

૪) ભારતના રાહુલ ઠક્કરન ેટે્કનીકલ અવિિમેન્ટ્ ઓસ્કાર એિોડય  આપિામાાં આિશે. 

૫) બ્લૂમર્બગયના 50 ઇનોિેટ્ીિ દેશોના સિેમાાં ભારત 45 માાં સ્થાને રહેિા પામેલ છે. 

૬) ઇનોિેટ્ીિ દેશોના સાંદભ ેદવિણ કોક્રરયા પ્રથમ સ્થાને રહેિા પામેલ છે, જયારે િીન 21 માાં 

સ્થાને રહેિા પામેલ છે. 

૭) હાલ ગાાંધીનગરના વિધાનસભા ભિનમાાં ઓલ ઇવન્ડયા સ્પીકસય કોન્ફરન્સ તારીખ 21 

જાન્યુઆરી થી 24 સુધી િાલનાર છે. 
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૮) હાલમાાં ર્બોલીિુડની અવભનેત્રી આસીને માઈિોસોફ્ટ્ના કો ફાઉન્ડર રાહુલ શમાય સાથે સાદગીથી 

લગ્ન કરી લીધા છે. 

૯) ભારત ેઆાંધ્રપ્રદેશના સતીશ ધિન સ્પસે સેન્ટ્ર ખાતથેી 20 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ 

IRNSS-1E નામનો સેટે્લાઈટ્ સફળતાપૂિયક લોન્િ કરેલ છે. 

૧૦) ભારત ેપોતાનુાં જીપીએસ નેટ્િકય  વિકસાિિા માટે્ પાાંિ ઉપગ્રહ લોન્િ કરી દીધા છે, હિે ર્બે 

ઉપગ્રહ લોન્િ થાય એટ્લે ભારત પોતાનુાં જીપીએસ નેટ્િકય  ધરિતો છઠ્ઠો દેશ ર્બનશે. 

૧૧) વર્બહારમાાં મક્રહલાઓને નોકરીમાાં આરિણ માટે્ 35 ટ્કાની જાહેરાત કરિામાાં આિેલ છે. 

૧૨) ભારત સરકારના સ્િાસ્થ્ય માંત્રાલય દ્વારા દેશમાાં ર્બે રાષ્ટર ીય પ્રોઢ કેન્દ્ર સ્થાવપત કરિાની 

માંજુરી આપિામાાં આિી છે. 

૧૩) ભારતના શીપીંગ માંત્રાલય દ્વારા પક્રરયોજના હક્રરત ર્બાંદરનો શુભારાંભ કરેલ છે. 

૧૪) કેન્દ્રીય વિજ્ઞાન પ્રધ્યોગીકી અને પૃથ્િી વિજ્ઞાનમાંત્રી હર્ષયિધયને ભારતીય ભ-ૂિુાંર્બકત્િ સાંસ્થાન 

શીલોન ભૂ ભૌમીતીકીય અનુસાંધાન કેન્દ્રનો શુભારાંભ કરેલ છે. 

૧૫) ભારતીય િન-ડે ક્રિકેટ્ ટ્ીમના કેપ્ટ્ન મહેન્દ્રવસાંહ ધોનીને પણુે આઈ.પી.એલ.ની સીઝન 

2016 માટે્ કેપ્ટ્ન તરીકે વનયકુ્ત કરિામાાં આવ્યા છે. 

૧૬) પુલેલા ગોપીિાંદ પ્રીવમયર ર્બેડવમન્ટ્ન લીગના 2017 ના કવમશ્નર તીકે વનયકુ્ત કરિામાાં 

આવ્યા છે. 

૧૭) ઉત્તરપ્રદેશ અને હક્રરયાણા નિ પક્રરિહન આાંતરમાળખાકીય યોજનાને સહાયતા પ્રદાન 

કરિાનો વનણયય રાષ્ટર ીય રાજધાની િેત્ર વનયોજન ર્બોડય  દ્વારા લેિામાાં આવ્યો છે. 

 ૧૮) હાલમાાં જાપાનમાાં સૌથી િૃિ વ્યવક્ત યસુતારોનુાં અિસાન થયુાં તે 13 માિય 1903 માાં 

જન્્યા હતા. 

૧૯) હાલમાાં ફ્રાન્સમાાં આવથયક માંદી જિેી પક્રરવસ્થવત જાહેર કરિામાાં આિેલ છે. 
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૨૦) 20 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ ભારત ેક્રદશાસૂિક ઉપગ્રહ પાાંિમો સફળતાપૂિયક લોન્િ કયો 

તે પોતાની સાથ ેનેવિગેશન પે લોડ અને રેવજાંગ પેલોડ લઇ ગયેલ છે. 
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૧) ભારતના પ્રખ્યાત વિજ્ઞાવનક વિિમ સારાભાઈના પત્ની મૃણાલીની સારાભાઇનુાં 97 િર્ષયની િયે 

અમદાિાદ ખાતે અિસાન થયેલ છે. 

૨) આગામી 22 મી ફેબ્રુઆરીએ ગુજરાત વિધાનસભાનુાં ર્બજટે્ સત્ર શરુ થશે, તેમાાં િર્ષય 2016-17 

નુાં ર્બજટે્ 23 મી એ નાણામાંત્રી દ્વારા રજુ કરિામાાં આિશે. 

3) નિા શિૈવણક સત્રથી દેશભરની યુનીિસીટ્ીઓમાાં એક સમાન આદશય વસલેર્બસ શરુ કરિાનો 

વનણયય યુનીિસીટ્ી ગ્રાન્ટ્ કમીશન દ્વારા લેિામાાં આવ્યો છે. 

૪) ભારત સરકારે વર્બહારના કોશી ર્બેસીન પ્રોજકે્ટ્ માટે્ વિશ્વર્બેંક સાથે 25 કરોડ ડોલરના લોન 

કરાર પર હસ્તાિર કરેલ છે. 

૫) 22 થી 24  જાન્યુઆરી 2016 સુધી અમદાિાદમાાં 8 મુ નેશનલ વપ્રન્ટ્પેક સાઈન ક્રડજીટ્લ 

એક્ઝીર્બીશન અમદાિાદમાાં હાલ િાલે છે. 

૬) નેશનલ રૂરલ લાઇિલીહુડ (NRLM) અાંતગયત દેશની સ્િવનભયર મક્રહલાઓને રૂ.3 લાખ સધુી 

7 ટ્કાના વ્યાજદરે લોન આપિા માટે્ રીઝિય ર્બેંકે ર્બને્કોન ેઆદેશ કરેલ છે. 

૭) વિશ્વની 17 મી િમાાંવકત ખેલાડી ભારતીય દીવપકા પલ્ીકલએ સારો દખેાિ કરીને ગ્રેનાઈટ્ 

ઓપન સ્ક્િોશ ટુ્નાયમેન્ટ્ની સેમી ફાઈનલમાાં પ્રિેશ મેળિી િુક્યા છે. 

૮) વબ્રટ્નના સ્ટ્ાર રેસર મો.ફરાહે પોતાના ઓવલવ્પક ટ્ાઈટ્લ રિાની તયૈારી માટે્ તેણે પોતાની 

કારવકદીની પહેલી હાફ મેરેથોનમાાં ભાગ લેિાની જાહેરાત કરી દીધલે છે. 

૯) પૃથ્િી કરતા 10 ગણો મોટ્ો પ્લાનેટ્ નાઈન નામનો ગ્રહ શોધ્યો હોિાનો કેલીફોનીયાના 

િૈજ્ઞાવનકોનો દાિો. 

૧૦) આ િરે્ષ યુિા કાયયિમ અને ખેલ માંત્રાલય ભારત સરકાર દ્વારા આયોવજત રાજીિ ગાાંધી ખેલ 
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અવભયાનની ગ્રુપ-2 ની રાષ્ટર ીય ગ્રામીણ રમતો 2016 અાંતગયત ગાાંધીનગરમાાં યોજાઈ હતી, આજ ે

તેનુાં સમાપન છે. 

૧૧) કેન્દ્રીય માંત્રીમાંડળે શહેરી કિરાથી ર્બનનાર ખાતર(સીટ્ી ક્પોસ્ટ્) ન ેિધારિા માટે્ની નીવતન ે

માંજુરી આપેલ છે. 

૧૨) 20 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ સ્િસ્છ ઉજાયને ઉતેજન આપિા માટે્ અને સ્િસ્છ ભારત 

કાયયિમને સમથયન આપિા માટે્ નિી િીજળી ર્બીલની ટે્રીફ નીવતને માંજુરી આપેલ છે. 

૧૩) લોકપ્રશાસન અન ેશાસન સુધારા િેત્ર માટે્ ભારત અન ેવબ્રટે્ન િચ્િે સમજુતી કરાર થયેલ છે. 

૧૪) ભારતીય અાંતરીિ સાંશોધન કેન્દ્ર અને કુિૈત િૈજ્ઞાવનક સાંશોધન કેન્દ્ર િચ્િે ર્બાહ્ય અાંતરીિના 

િેત્રમાાં સહયોગ માટે્ સમજુતી કરાર કરિામાાં આિેલ છે. 

૧૫) ઉત્તરપ્રદેશે પ્રથમિાર િડોદરાને હરાિીન ેપ્રથમિાર સૈયદ મુસ્તાક અલી ટ્ર ોફી જીતેલ છે, સૈયદ 

મુસ્તાક અલી ટ્ર ોફી ક્રિકેટ્ સાથે સાંકળાયલે છે. 

૧૬) સાંગીતકાર ઈલૈયારાજાને ભારતીય ક્રફલ્મ સાંગીતમાાં તેના અમુલ્ય યોગદાન માટે્ કેરલ સરકારે 

તેમને પ્રવતવષ્ઠત વનશાગાાંધી પુરસ્કારમથી સન્માવનત કરેલ છે. 

૧૭) વનશાગાાંધી પુરસ્કારમમાાં 1,50,000 રૂવપયા અન ેએક પ્રવશસ્તી પત્ર આપિામાાં આિે છે. 

૧૮) હાલની ઉત્તરપ્રદેશ ક્રિકેટ્ ટ્ીમે સૈયદ મુસ્તાક અલી ટ્ર ોફી જીતી તે ટ્ીમના કેપ્ટ્નનુાં નામ સુરેશ 

રૈના છે. 

૧૯) હાલમાાં વર્બહાર સરકારે પ્રશાાંતકુમારને મુખ્યપ્રધાનના સલાહકાર તરીકે વનયુક્ત કરેલ છે, તેઓ 

મુખ્યપ્રધાન નીતીશ કુમારને નીવતઓ અને યોજનાઓના અમલીકરણ ર્બાર્બતે સલાહ આપિાનુાં 

કાયય કરશે. 

૨૦) વબ્રટે્નની િેર્બસાઈટે્ સુભાર્ષિાંદ્રના અાંવતમ સાંસ્કાર કયાય હતા તે અાંગેના દસ્તાિેજો જાહેર 

કયાય,અને તેનુાં વનધન તાઇિાનની વિમાની દુર્યટ્નામાાં જ થયુાં હતુાં. તે િાતને મુખ્ય ગણલે છે. 
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૧) કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સાંરિણ િેત્રોની સુરિાની સમીિા માટે્ સવમવતની રિના કરેલ છે. 

૨) જ્મુ કશ્મીર રાજ્યમાાં 20 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ કન્યાઓ માટે્ ‘નઈ માંઝીલ’ નામની 

યોજનાની શરૂઆત કરેલ છે. 

3) ‘નઈ માંઝીલ’ યોજના લર્ુમતી સમુદાય માટે્ સમયોવિત વશિણ મળી રહે અને આજીવિકા માટે્ 

યુિાઓ તૈયાર થાય તે હેતથુી િલાિિામાાં આિે છે. 

૪) ભારતીય રેલ્િે દ્વારા 19 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ ગાવજયાર્બાદ-મુરાદાર્બાદ રેલ્િે ટ્રેક પર 

વિદ્યુત માગય શરુ કરેલ છે. 

૫) 140 વકલોમીટ્રનો ગાવજયાર્બાદ-મુરાદાર્બાદ રેલ્િે ટ્રેક વિદ્યુત પક્રરયોજના 155 કરોડ રૂવપયાના 

ખિય સાથે સ્િીકૃત કરિામાાં આિી છે. 

૬) દુવનયાના શ્રષે્ઠ દેશોની સવૂિમાાં ભારત 22 માાં નાંર્બરે રહેિા પામેલ છે, જયારે જમયની પ્રથમ 

સ્થાન પર રહેિા પામેલ છે. 

૭) વિશ્વના પાાંિ શ્રેષ્ઠ દેશોમાાં જમયની, કેનેડા, વબ્રટે્ન, અમેક્રરકા અને સ્િીડન દેશ સામેલ થાય છે. 

૮) રીઝિય ર્બેંક ઓફ ઇવન્ડયાએ ગોલ્ડ મોનેટ્ાઈઝેશન સ્કીમમાાં સમય કરતા િહેલા સોનાને ઉપાડી 

શકિાની અનુમવત આપિામાાં આિી છે. 

૯) ભારતના િડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ િારાણસીમાાં મહાનામા એક્સપ્રેસને લીલીઝાંડી દખેાડી. 

૧૦) કેન્દ્રીય ગૃહરાજ્ય માંત્રી રાજનાથવસાંહે નિા જલૈ મેન્યઅુલ 2016 ને સ્િીકૃવત આપેલ છે. 

૧૧) ઉત્તરપ્રદેશ રાજ્યમાાં 21 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ રાજ્યમાાં પોલોથીનના ઉપયોગ પર 

પ્રવતર્બાંધ લગાિિામાાં આવ્યો છે. 

૧૨) માલ્ડોિાની સાંસદે પાિેલ ક્રફવલપને દેશના નિા પ્રધાનમાંત્રી તરીકે વનયુક્ત કરેલ છે. 

૧૩) પ્રખ્યાત ટે્નીસ ખેલાડી લેટ્ન હેવિટે્ ટે્નીસ રમત માાંથી વનિૃવત્ત જાહેર કરેલ છે. 

૧૪) એજ્યુકેશન મેનેજમેન્ટ્ કોપોરેશન (EMDC) દ્વારા 21 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ જ ે
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માતા-વપતાન ેસાંતાનોમાાં માત્ર દીકરીઓ હશ ેતેન ેર્બેટ્ી ર્બિાઓ-ર્બેટ્ી પઢાિો અાંતગયત સાંપવતના 

કરિેરામાાં રાહત આપિામાાં આિશે. 

૧૫) પ્રવસિ પયાયિરણવિદ્દ રવિ વિલ્મ 20 જાન્યુઆરી 2016 થી ગ્રીન પીસ ઓફ ઇન્ડીયાના 

નિા કાયયકારી વનદેશક તરીકે વનયુક્ત થયા છે. 

૧૬) ટ્યુનીવશયામાાં ર્બેરોજગારીના વિરુિમાાં િાલતા રાષ્ટરવ્યાપી વિરોધ પ્રદશયનમાાં 22 

જાન્યુઆરીથી કરફ્યુાં લાદિામાાં આવ્યો છે. 

૧૭) ભારત સરકારે સ્ત્રી-પુરુર્ષના દરન ેસમાન કરિા માટે્ ર્બેટ્ી ર્બિાઓ-ર્બેટ્ી પઢાઓ યોજના હાલ 

61 વજલ્ાઓમાાં લાગુ કરેલ છે. 

૧૮) અમેક્રરકા I.S. સાંગઠન સામે લડત આપિા માટે્ ઈરાનને એફ-16 વિમાન માટે્ ર્બો્ર્બ અન ે

સાંરિણ સામગ્રી પ્રદાન કરશે. 

૧૯) ભારતીય નૌસેના જહાજ વિિમાક્રદત્ય અને મૈસુર પવિમ ભાગના ક્રહસ્સો છે તે 21 થી 23 

જાન્યુઆરી 2016 સુધી કોલાંર્બોના અવધકારીક પ્રિાસ પર હતા. 

૨૦) ભારત ેઝેલમ અન ેતિી ફલડ રીકિરી પક્રરયોજના માટે્ વિશ્વ ર્બેંકની સાથ ે250 વમવલયન 

ડોલરનો નાણાકીય કરાર કરેલ છે. 
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૧) પોટુ્યગલનુાં સૌથી જુનુાં ર્બૂક સ્ટ્ોર પોતો શહેરમાાં આિેલ છે, તેની શરૂઆત 1881 માાં થઇ હતી. 

તેનુાં નામ લીલિાક્રરયા લેલો છે તે વિશ્વમાાં સૌથી શાનદાર ર્બૂકસ્ટ્ોરની યાદીમાાં ત્રીજા નાંર્બરે છે. 

૨) લીલિાક્રરયા લલેો ર્બૂક સ્ટ્ોરમાાં એક લાખથી િધારે પુસ્તકો છે અને આખા ર્બૂક સ્ટ્ોરનુાં 

ઇન્ટ્ીરીયર િુડનમાાંથી ર્બનાિિામાાં આિેલ છે, તેથી હજારો પ્રિાસીઓ ત્યાાં ર્બકૂ ખરીદિા અને 

મુલાકાત માટે્ આિે છે. 
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3) હિેથ કેન્દ્ર સરકારની નાની ર્બિત યોજનાની દર ત્રણ મહીને વ્યાજદરની સમીિા કરાશે.ટૂ્ાં ક 

સમયમાાં નોટ્ીફીકેશન ર્બહાર પાડિામાાં આિશે. 

૪) અમેક્રરકામાાં ર્બરફના ભયાંકર તોફાનને કારણે અમેક્રરકાના દસ રાજ્યોમાાં કટ્ોકટ્ી જાહેર કરિામાાં 

આિી છે, તોફાનથી 10 વ્યવક્તઓના મોત પણ થયા છે. 

૫) સુભાર્ષિાંદ્રર્બોઝની 119 મી જન્મ જયાંતીએ તેના મોતના રહસ્યની 100 ગુપ્ત ફાઈલો કેન્દ્ર 

સરકાર દ્વારા જાહેર કરિામાાં આિી. 

૬) સમગ્ર દેશનાાં અધ્યિ ઉપાધ્યિની મળેલ કોન્ફરન્સમાાં એક ઠરાિ પસાર કરિામાાં આવ્યો કે 

દેશની વિધાનસભામાાં દરિરે્ષ 60 ર્બેઠકો ફરજીયાત યોજિી. 

૭) હાલ ક્રદલ્હીમાાં ક્લીન ગ્રીન ઇવન્ડયા નામની ત્રણ ક્રદિસીય કોન્ફરન્સ યોજાઈ ગઈ તેનુાં ઉદ્ર્ાટ્ન 

કેન્દ્રના સ્ટ્ીલ પ્રધાન નરેન્દ્રવસાંહ તોમરે કયુું હતુાં. 

૮) દેશમાાં દરિરે્ષ રૂવપયા 750 અર્બજના સ્િેપનો િપરાશ થાય છે, અને 6.48 વમવલયન ટ્ન 

સ્િેપની આયાત કરિામાાં આિે છે આ દ્રષ્ટીએ ભારત સ્િેપ આયાત કરિામાાં ત્રીજા નાંર્બરે આિે છે. 

૯) િેસ્ટ્ઇન્ડીઝ ક્રિકેટ્ ટ્ીમના ર્બેટ્સમેન વશિનારાયણે િાંદ્રપોલે ક્રિકેટ્માાંથી વનિૃવત્ત જાહેર કરેલ છે. 

૧૦) ભારતીય ખેલાડી પી.િી. વસાંધુ 1,20,000 અમેક્રરકન ડોલરની મલવેશયા માસ્ટ્સય ગ્રાન્ડ 

વપ્રક્સ ગોલ્ડ ર્બેડવમન્ટ્ન ટુ્નાયમેન્ટ્માાં કોક્રરયાને હરાિી ફાઈનલમાાં પ્રિેશી િકુ્યા છે. 

૧૧) હાલમાાં િીનના રાષ્ટરપવત શી વજનવપાંગે ઈરાન દેશની મુલાકાત લીધી તેમાાં િીન-ઈરાન િચ્િે 

16 મહત્િના કરારો કરિામાાં આિેલ છે. 

૧૨) અમેક્રરકામાાં આિેલા ર્બરફના તોફાનનુાં નામ છે, આિુાં તોફાન િર્ષય 1922 આવ્યુ હતુાં. 

૧૩) િેરાિળના િહીિટ્ી તાંત્ર દ્વારા ર્બનાિાયલે ગીર સોમનાથ ટુ્રીઝમ મોર્બાઈલ એપ્લીકેશનનુાં 

લોવન્િાંગ મુખ્યમાંત્રીના હસ્તે કરિામાાં આિશે. 

૧૪) 24 જાન્યુઆરી 1950 ના રોજ જન ગણ મન ગીતને ભારતના રાષ્ટરગીત તરીકે સ્િીકારિામાાં 

આવ્યુાં હતુાં. 
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૧૫) 24 મી જાન્યુઆરી 1950 ના રોજ ર્બાંધારણ સભા દ્વારા દેશના પ્રથમ રાષ્ટરપવતની િુાંટ્ણી 

કરિામાાં આિી હતી. 

૧૬) િર્ષય 2015 ના ર્બુાંદેલખાંડ ડર ાફ્ટ્ ઈ્પેક્ટ્ એસેસમેન્ટ્ સિેના રીપોટ્ય  અનુસાર ત્યાના 69 ટ્કા 

ગરીર્બ લોકોએ દૂધ પીધુાં નથી, દર પાાંિમો પક્રરિાર સપ્તાહમાાં એકિાર ભૂખ્યો રહે છે. 

૧૭) આઈ.આઈ.ટ્ી. ક્રદલ્હીના પ્રોફેસર એમ.જગદીશ કુમારને જ.ેએન.ય.ુના િાઈસ િાન્સલેર 

ર્બનાિિામાાં આવ્યા છે. 

૧૮) વિશ્વના પૂિય નાંર્બર િન ટે્નીસ ખલેાડી રોજર ફેડરર દુવનયાના પ્રથમ પુરુર્ષ ખેલાડી ર્બન્યા છે કે 

જણેે ૩૦૦ ગ્રાન્ડ સ્લેમ મેિ જીતેલ છે. 

૧૯) હાલમાાં મુાંર્બઈ સેન્ટ્રલ રેલ્િે સ્ટે્શન પર ગુગલની ફ્રી િાઈ-ફાઈ સેિા શરુ કરિામાાં આિી છે. 

૨૦) િૈજ્ઞાવનકોના એક સમુહે ભારત-િીન સરહદ પર િકલીની એક નિી પ્રજાવતની શોધ કરેલ છે. 

જનેુાં નામ ક્રહમાલીયન ફોરેસ્ટ્ થ્રશ છે. 
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૧) હાલ રેલ્િેમાાં પ્રવસિ થયેલ 18,252 પદો માટે્ એક કરોડ અરજી આિી િકુી છે, તેની અાંવતમ 

તારીખ 25 જાન્યુઆરી રાખિામાાં આિી હતી. 

૨) ભારતીય જનતા પાટ્ીના પ્રમુખ અવમતશાહ રાષ્ટર ીય પ્રમુખપદે ર્બીજા કાયયકાળ માટે્ વર્બન હરીફ 

િૂાંટ્ાઈ આવ્યા છે. 

3) આજના ગણતાંત્ર ક્રદનના ધ્િજિાંદન ર્બટે્ી ર્બિાિો-ર્બેટ્ી પઢાિો અવભયાન અાંતગયત ગામમ 

સૌથી િધારે ભણેલી કન્યાના હાથે ધ્િજિાંદન િાંદન કરાિાશે. 

૪) ગુજરાતના રાજકોટ્માાં હાફ મેરેથોન દોડનુાં આયોજન થયુાં હતુાં તેમાાં 50000 થી િધારે સ્પધયકો 

દોડ્યા હોિાનો અાંદાજ છે. 
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૫) સરદાર સરોિર ડેમ ર્બનતા નમયદા પાસેનુાં હાફેશ્વર માંક્રદર ડૂર્બમાાં ગયુાં છે, તે નમયદા નદીનુાં પાણી 

ર્ટ્તા હાલ તેનુાં વશખર દેખાયુાં છે. 

૬) ભારતની બ્લાઈન્ડ ક્રિકેટ્ ટ્ીમે પાવકસ્તાનને હરાિી પ્રથમ િખત બ્લાઈન્ડ ટ્ી-20 ક્રિકેટ્માાં 

એવશયન િે્પીયનશીપ હાાંસલ કરેલ છે. 

૭) સયુાંકત રાષ્ટર  સાંસ્થામાાં ર્બાકીના નાણા ન િુકિતા 15 દેશોએ મતદાન કરિાનો અવધકાર 

ગુમાિી દીધો છે, તેમાાં તેમાાં અમેક્રરકન દેશ િેનેઝુએલા પણ સામેલ છે. 

૮) કેન્દ્ર સરકારે ક્રહમાિલ પ્રદશેની કૃવર્ષ કમયણ્ય પુરસ્કાર 2014-15 માટે્ પસાંદગી કરી છે, તે 

અાંતગયત રાજ્યને એક કરોડ રૂવપયા એક ટ્ર ોફી અને પ્રમાણપત્ર આપિામાાં આિશ.ે 

૯) હાલ અરુણાિલ પ્રદેશમાાં રાષ્ટરપવત શાસન લાદિાની કેન્દ્રના કેવર્બનેટ્ની માંજુરી આપી દેિામાાં 

આિી છે. 

૧૦) આજ ે26 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ આકાશિાણીની નિી િેનલ ‘રાગમ’ લોન્િ કરિામાાં 

આિશે. 

૧૧) આિતે કાલે 27 જાન્યુઆરી 2016 થી ર્બાાંગ્લાદેશમાાં અન્ડર 19 િલ્ડયકપ શરુ થશે. 

૧૨) 28 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ આકાશમાાં એક સાથે પાાંિ ગ્રહોનો નજારો જોિા મળશે. 

૧૩) 25 જાન્યુઆરી 1950 ના રોજ ભારતના િુાંટ્ણીપાંિની રિના કરિામાાં આિી હતી., ભારતના 

પ્રથમ િુાંટ્ણી કવમશનર સુકુમાર સેન હતા. 

૧૪) 23 જાન્યુઆરી 2015 ના રોજ ભારતના સરાંિણ પ્રધાન મનોહર પરીકરે રાાંિીમાાં દેશના 

સૌથી મોટ્ા વતરાંગાન ેલહેરાવ્યો હતો. 

૧૫) રાજસ્થાનના જોધપુરના ઉમેદભિન પૈલેસને વિશ્વના સિયશ્રષે્ઠ હોટ્લ જાહેર કરિામાાં આિેલ 

છે. 

૧૬) અમેક્રરકામાાં 2016 ની રાષ્ટરપવતની િુાંટ્ણી માટે્ ડેમોિેક્રટ્ક કન્િેન્શન સ્ટે્વન્ડાંગ કવમટ્ી માટે્ 

ત્રણ ભારતીય મૂળના લોકો નામાાંવકત થયા છે. 
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૧૭) િીને માંગોવલયાઈ ભાર્ષાનો શબ્દકોશ જાહેર કરેલ છે તેને તૈયાર કરિામાાં 10 િર્ષય જટે્લો સમય 

લાગ્યો હતો. 

૧૮) હાલમાાં અતુલેશ જીન્દલને કેન્દ્રીય પ્રત્યિ કર ર્બોડયના િેરમેન તરીકે વનયુક્ત કરિામાાં આવ્યા 

છે. 

૧૯) હાલમાાં ગુજરાત વિધાનસભાના પ્રથમ ડેપ્યુટ્ી મક્રહલા સ્પીકર વનમયલા ગજિાનીનુાં અિસાન 

થયેલ છે. 

૨૦) હાલમાાં ભારત અને ફ્રાાંસ િચ્િે 16 જટે્લા મહત્િના કરારો થિા પા્યા છે. 
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૧) માલપ ેર્બીિ દશેનો પ્રથમ િાઈ-ફાઈ સુવિધા ધરાિતો ર્બીિ ર્બનિા પા્યો છે. આ ર્બીિ પર 30 

વમનીટ્ સુધી િાઈ-ફાઈનો લાભ BSNL કાંપની તરફથી આપિામાાં આિશે. 

૨) હોલીિુડ ક્રફલ્મ ધ મેન હુાં  ન્યુ ઇન્ફીવનટ્ીની પટ્કથા મહાન ગવણતજ્ઞ શ્રીવનિાસ રામાનજુ 

આયાંગર પર આધાક્રરત છે. 

3) ગુજરાત રાજ્ય પોલીસમાાં ફરજ ર્બજાિતા આઈ.પી.એસ. અને ડી.િાય.એસ.પી. તેમજ પોલીસ 

ઇન્સ્પેકટ્ર તેમજ વિવિધ સેિાઓ ર્બજાિનાર 18 પોલીસ અવધકારીઓને રાષ્ટરપવત િાંદ્રક માટે્ 

પસાંદગી પા્યા છે. 

૪) ગોધરાના 11 કલાકારના સ્િરમાાં નેશનલ એન્થમનુાં લોવન્િાંગ 26 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ 

કરિામાાં આિેલ છે. 

૫) ભારતના ર્બાંધારણની ક્રહન્દી અન ેઅાંગ્રેજી ર્બે નકલ ભારતના સાંસદભિનમાાં ક્રહલીયમથી ભરેલા 

કર્બાટ્માાં સાિિિામાાં આિેલ છે. 

૬) કેનેડા દેશમાાં ર્બાંધારણના સ્થાને તેના અવધવનયમો હોય છે, જનેે 1867 ની 29 મી માિ ેમાંજુરી 

આપિામાાં આિી હતી, તેના આધારે કેનેડામાાં િાર રાજ્યોનુાં ગઠન કરિામાાં આિેલ છે. 
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૭) ગુજરાતી ક્રફલ્મોની અવભનેત્રી પદ્મારાણીનુાં 25 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ 80 િર્ષયની િયે 

અિસાન થયેલ છે, તેઓના જન્મ ક્રદિસ ેજ તેનુાં મૃત્યુ થયેલ છે. 

૮) ભારતના રાષ્ટરપવતએ 112 વ્યવક્તઓને પદ્મ એિોડયથી સન્માનિાની જાહેરાત કરેલ છે. 

૯) ગુજરાતની 27 નગરપાવલકાઓની સામાન્ય િુાંટ્ણી અને અન્ય નગરપાવલકાઓની ખાલી 

પડેલી ર્બેઠકો માટે્ પેટ્ા િુાંટ્ણી આગામી 21 મી ફેબ્રુઆરીએ યોજાશે. 

૧૦) ધોરણ 1 થી 3 માાં ગુણિતાસભર વશિણની પહેલ માટે્ ભારત સરકાર દ્વારા ‘પઢે ભારત ર્બઢે’ 

ભારત કાયયિમ િલાિિામાાં આિે છે. 

૧૧) ભારત સરકારનો ‘કાયાકલ્પ’ પ્રોજકે્ટ્સ સરકારી હોસ્પીટ્લમાાં સ્િસ્છતા અને સ્િસ્છભારત 

અાંતગયત િાલ ેછે. 

૧૨) ટ્ોક્યો-ક્યોટ્ો યુનીિસીટ્ીના િૈજ્ઞાવનકોએ મેળિી અનેરી વસવિ ઉંદરની પીઠ પર માનિ કાન 

વિકસાિાયો પાાંિ િર્ષય ર્બાદ ઉપયોગમાાં લઇ શકાશે. 

૧૩) ભારતીય આમીની હાઈએલ્ટ્ીટ્યુડ િોરફેર શાળા વિશ્વના સૌથી સારા ટ્રેનીંગ સાંસ્થાનમાાં 

માનિામાાં આિે છે. 

૧૪) સ્માટ્ય  ફોન માટે્ વિશ્વના સૌથી ઝડપથી િધી રહેલા ર્બજારોમાાં ભારત સૌથી આગળ છે. 

૧૫) ભારતમાાં હાલ 28 કરોડ લોકો ઈન્ટ્રનેટ્નો ઉપયોગ કરે છે, તે આ િર્ષયમાાં 31 કરોડને પર કરી 

જશે તેિી સાંભાિના છે. 

૧૬) ઉત્તરપ્રદેશ રાજ્યના જોનપુર જીલ્ાનુાં માધોપટ્ટી ગામમાાં 75 મકાનો છે, પરાં તુ તે ગામે 47 

આઈ.પી.એસ. અવધકારી વિવિધ વિભાગમાાં દેશની સેિા માટે્ આપ્યા છે. 

૧૭) પોટુ્યગલના રાષ્ટરપવતની િૂટ્ણીમાાં સોશ્યલ ડેમોિેક્રટ્ક પાટ્ીના ઉમેદિાર માશલેો રેર્બલેો 

ક્રડસૂજાએ જીત મેળિેલ છે. 

૧૮) રેર્બેલો આગામી માિય 2016 માાં પોટુ્યગલ દેશના 20 માાં રાષ્ટરપવતના રૂપમાાં શપથ લશેે. 
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૧૯) ઉત્તરપ્રદેશના મુખ્યમાંત્રી અવખલેશયાદિ દ્વારા લોક ફક્રરયાદ માટે્ ત્િક્રરત વનરાકરણ માટે્ 

ર્બનાિેલ ‘જન સુનિાઈ’ પોટ્યલનો શુભારાંભ કરાિેલ છે. 

૨૦) પ્રવસિ તર્બલા િાદક પાંક્રડત શાંકર ર્ોર્ષનુાં 80 િર્ષયની િયે અિસાન થયેલ છે. 
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૧) દવિણ કોક્રરયા અને તુકય મેવનસ્તાનમાાં ર્બાંધારણમાાં ફેરફાર કરિામાાં આિે તો તેને નિુાં ર્બાંધારણ 

જ કહેિામાાં આિ છે, જો કોઈ પક્રરિતયન કરિામાાં આિે તો િતયમાન ર્બાંધારણને જ સાંશોવધત 

ર્બાંધારણ કહેિામાાં આિે છે. 

૨) ભારતના પ્રથમ પ્રજાસતાક પિય એટ્લે કે 26 જાન્યુઆરી 1950 ના રોજ ભારતના પ્રથમ 

મહેમાન ઈન્ડોનેવશયાના તત્કાલીન પ્રમુખ સકુણો ર્બન્યા હતા. 

3) ઇઝરાઈલમાાં ર્બાંધારણ નામની િસ્તુ જ નથી તેના સ્થાને અવધવનયમો હોય છે, જનેે 1867 ની 

29 મી માિે માંજુરી આપિામાાં આિી હતી. 

૪) િીનની સને્ટ્રલ ટે્લીવિઝન સી.સી.ટ્ી.િી. સ્પોટ્સય એિોડય  સમારોહમાાં િીનના સ્િીમર નીંગ 

જતેાઓને મેન્સ િગયમાાં તથા પેદલ િાલ વસ્પ્રન્ટ્ર લીયુ હોન્ગને વિમેન્સ િગયના સિયશ્રેષ્ઠ 

એથલેટ્ના સન્માનથી નિાજિામાાં આવ્યા છે. 

૫) ભારતીય નેિી પાવકસ્તાનની નેિીની સરખામણીમાાં ત્રણ ગણી છે, ભારતીય નેિી પાસ ે

58,350 કમયિારીઓ છે. 

૬) ભારતીય સેનામાાં 30 રેજીમેન્ટ્ અને 63 સશસ્ત્ર રેજીમેન્ટ્ છે, જ ેસાત ઓપરેશનલ કમાન્ડસ 

અને અને ત્રણ પ્રકારની સેનાઓમાાં 37 ડીિીઝનમાાં ફેલાયેલી છે. 

૭) ભારતીય સેનામાાં ર્ોડેસિારની પણ ટુ્કડી છે, વિશ્વમાાં કુલ ત્રણ દેશો પાસ ેજ ર્ોડેસિાર સેના 

છે. 

 



Current affairs ૨૧ થી ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ સામાન્ય જ્ઞાન 
 

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

૮) આસામ રાઈફલ્સ ભારતીય સેનાની સૌથી જુની પેરા વમલીટ્રી ફોસય છે. જનેી સ્થાપના િર્ષય 

1835 થઈ હતી. 

૯) ગત 25 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ દેશમાાં છઠ્ઠો રાષ્ટર ીય મતદાતા ક્રદિસ મનાિિામાાં આવ્યો. 

૧૦) ભારત ે22 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ સયુાંકત રાષ્ટરને જળિાયુાં પક્રરિતયન ફ્રેમિકય  સાંમેલનને 

પોતાની પહેલી ક્રદ્વિાવર્ષયક અપડેટ્ રીપોટ્ય  સોંપેલ છે. 

૧૧) ભારતના સામુક્રદ્રક પ્રશાસન દ્વારા આાંતરરાષ્ટર ીય માપદાંડોના અનુરૂપ કરિા માટે્ એક 

સાંસ્થાની રિના કરેલ છે. 

૧૨) 26 જાન્યુઆરી 2016 થી અનુસવુિત જાવત સાંશોધન અવધવનયમ 2015 ને લાગુ કરિામાાં 

આિેલ છે. 

૧૩) ભારતના રાષ્ટરપવતએ જીિનરિા પદક શ્રેણી 2015 પુરસ્કાર પ્રદાન કરિાની અનુમવત આપી 

દીધેલ છે. 

૧૪) જીિનરિા શ્રેણી પુરસ્કાર 50 લોકોને આપિામાાં આિશે, તેમાાં ત્રણ સિોતમ અન ેનિ ઉત્તમ 

જીિન રિાપુરસ્કાર રહેશે. 

૧૫) જીિનરિા પુરસ્કાર માનિ જીિનની રિામાાં સારી કામગીરી કરનારન ેઆપિામાાં આિે છે. 

૧૬) દવિણ આક્રફ્રકી ક્રિકેટ્ર ર્બોદી 20 િર્ષય માટે્ તમામ ક્રિકેટ્ ગવતવિવધઓ માટે્ પ્રવતર્બાંવધત કરાયા 

છે. 

૧૭) હાલમાાં પાક્રરત કરિામાાં આિેલ અનુસુવિત જાવત સાંશોધન અવધવનયમનુાં મૂળ પ્રારૂપ િર્ષય 

1989 માાં પાક્રરત કરિામાાં આવ્યુાં હતુાં. 

૧૮) 67 માાં પ્રજાસતાક ક્રદિસ પર રાજપથ પર આયોવજત પરેડમાાં 36 સદસ્યીય સ્િાન ટુ્કડીએ 

પણ ક્રહસ્સ્સો લીધો હતો. 

૧૯) હાલમાાં સામુક્રદ્રક પ્રશાસનન ેઆાંતરરાષ્ટર ીય માપદાંડો અનુસાર ર્બનાિિા માટે્ જ ેસાંસ્થાન 

રિાયુાં તેનુાં મુખ્ય કાયાયલય મુાંર્બઈમાાં રાખિામાાં આિેલ છે. 
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૨૦) હાલમાાં ઉલ્ાસ ઉન્નીકૃષ્ણનને સિોતમ જીિનરિા પુરસ્કારથી સન્માવનત કરિામાાં આિેલ છે. 
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૧) સામાવજક ન્યાય અન ેઅવધકારીતા માંત્રી થાિરિાંદ ગહેલોતે દીવ્યાંગો માટે્ એક વિશેર્ષ રાષ્ટર ીય 

આજીવિકા પોટ્યલની શરૂઆત કરેલ છે. 

૨) આજીવિકા પોટ્યલની મદદથી દીવ્યાાંગો સ્િ-રોજગાર, ઋણ વશિા કૌશલ્ય પરીિણ અન ે

વશષ્યિૃવત્ત તથા રોજગારી માટે્ની સૂિનાઓ મળી શકશ.ે 

3) હાલમાાં ભારતના પ્રથમ વિમાન િાહક જહાજ આઈ.એન.એસ.વિિાાંતનુાં સ્મારકના સ્િરૂપમાાં 

અનાિરણ કરિામાાં આિેલ છે. 

૪) આાંતરરાષ્ટર ીય સીમા શુલ્ક ક્રદિસ 26 જાન્યુઆરી 1953 થી મનાિિામાાં આિે છે. આ ક્રદિસ 

વિશ્વ સીમા શુલ્ક સાંગઠનની રિનાના માનમાાં મનાિિામાાં આિે છે. 

૫) હાલમાાં કેન્દ્રીય કેવર્બનેટે્ 27 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ જ્મુ કાશ્મીર અન ેિામપાંથી 

ઉગ્રિાદથી પ્રભાવિત રાજ્યો માટે્ 17 ભારતીય રીઝિય ર્બટ્ાવલયનની રિના કરિાની માંજુરી 

આપિામાાં આિેલ છે. 

૬) રાજસ્થાન સહીત ‘ઉદય યોજના’ અનુસાર સમજુતી કરાર પર હસ્તાિર કરનાર ત્રણ રાજ્યોમાાં 

પ્રથમ ર્બ ેરાજ્યો ઝારખાંડ અને છત્તીસગઢ છે. 

૭)  હાલમાાં વિશ્વના સૌથી ઓછા ભ્રષ્ટ દેશમાાં ડેન્માકય  પ્રથમ સ્થાન પામેલ છે. 

૮) ભ્રષ્ટાિાર સાથ ેસાંકળાયેલ સાંસ્થા ‘કરપ્શન પરસેપ્શન ઇન્ડેિ’ ટ્ર ાન્સપરેન્સી ઇન્ટ્રનશેનલ 

દ્વારા ર્બહાર પાડિામાાં આિે છે. 

૯) િર્ષય 2014 ની જમે આ િરે્ષ પણ ભ્રષ્ટાિારમાાં ભારતન ે38 ગુણ આપિામાાં આવ્યા છે, ટૂ્ાં કમાાં 

ગયા િર્ષયની સરખામણીમાાં આ િરે્ષ ભ્રષ્ટાિાર ર્ટ્યો નથી. 

૧૦) ટ્ર ાન્સપરેન્સી ઇન્ટ્રનેશનલમાાં ભ્રષ્ટાિાર મામલે ભારતન ે168 દેશોમાાંથી 76 મુ સ્થાન મળ્ુાં  
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૧૧) ભારતીય શુટ્ર હીના વસાંધુએ એવશયા ઓવલવ્પક ક્િાલીફાઈયસયમાાં 10 મીટ્ર એર વપસ્તોલ 

શુક્રટ્ાંગ સ્પધાયમાાં ગોલ્ડ મેડલ જીતી ઓવલવ્પક ક્િોટ્ા મેળવ્યો હતો. 

૧૨) નાંર્બર િન ટે્નીસ ખલેાડી સેરેના વિવલય્સે પાાંિમી િમાાંવકત રવશયાની માક્રરયા શારાપોિાને 

સતત 18 મી િાર પરાજય આપી ઓસ્ટ્રેલીયન ઓપનની સેમીફાઈનલમાાં સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

૧૩) 28 જાન્યુઆરી 1986 ના રોજ નાસાનુાં િેલેન્જર અાંતરીિ યાન ઉડાન ભારતાની સાથે જ 

સાત અાંતરીિયાત્રીઓ સાથે તૂટ્ી પડુ્યાં હતુાં. 

૧૪) વિશ્વ ટ્રેક સાઈકલીંગમાાં ભારતીય હેર્બેરા ક્િાલીફાઈ કરનારી પહેલી સાઈકલીસ્ટ્ ર્બનલે છે. 

૧૫) દેશમાાં 28 જાન્યુઆરી 1950 ના રોજ સુપ્રીમ કોટ્ય  અવસ્તત્િમાાં આિી હતી, સુપ્રીમ કોટ્યના 

પ્રથમ ન્યાયધીશ હરીલાલ કાણીયા હતા, તેમનો કાયયકાળ 649 ક્રદિસનો હતો.  

૧૬) હાલમાાં ક્રફલ્મ અવભનેત્રી રેખાને યશ િોપડા મેમોરીયલ એિોડયથી સન્માનિામાાં આિેલ છે. 

૧૭) હાલમાાં રાષ્ટરપવત દ્વારા મોહનનાથ ગોસ્િામીને મરણોપરાાંત અશોકિિથી સન્માવનત કરિામાાં 

આિેલ છે. 

૧૮) ગત 26 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ દેશના રાષ્ટરપવત દ્વારા સશસ્ત્ર ર્બળોના જિાનો અને 

અન્ય 365 િીરતા અન ેરિા સન્માનને માંજુરી આપેલ છે. 

૧૯) કેવન્દ્રય પ્રત્યિ કર ર્બોડય  (સી.ર્બી.ડી.ટ્ી.) એ ડીઝીટ્લ હસ્તાિર માટે્ નિો સોફ્ટ્િેર ર્બનાિેલ 

છે. 

૨૦) ભારત સરકાર દ્વારા િર્ષય 1971 માાં ભારતીય રીઝિય ર્બટ્ાલીયન યોજનાની શરૂઆત કરિામાાં 

આિી હતી. 
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૧) એફ.એસ.એસ.એ.આઈ.દ્વારા જાહેરાત કરિામાાં આિી છે કે ક્રદલ્હીમાાં તમાકુની જમે જાંક ફૂડ 

કોલા, વિપ્સ,વપત્ઝા અને ર્બગયરના પેકેટ્સ પર પણ ફોટ્ા સાથે િેતિણી લખિામાાં આિશ.ે 
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૨) સરકારના 100 સ્માટ્ય  શહેરોના પ્રોજકે્ટ્સમાાં 28 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ 20 શહેરોની યાદી 

ર્બહાર પાડિામાાં આિી તેમાાં મધ્યપ્રદેશના સૌથી િધ ુત્રણ શહેરો છે, જયારે ગુજરાતના ર્બ ેશહેરો છે. 

3) માનિ જાતનો નિો દુશ્મન એિો જીકા નામનો િાયરસ પ્રથમિાર યુગાન્ડાના ઝીકા નામના 

જાંગલમાાં િર્ષય 1947 માાં દેખાયો હતો. 

૪) ઝીકા નામનો િાયરસ એડેન નામના મચ્છરથી ફેલાય છે, બ્રાવઝલની સરહદ ેઆિેલા 

કોલો્ર્બીયામાાં આ િાયરસના િેપના 13000 કેસ નોંધાઈ િુક્યા છે. 

૫) 29 જાન્યુઆરી 1886 ના રોજ આજથી 130 િર્ષય પહેલા કાલય ર્બેન્ઝને વિશ્વની સૌપ્રથમ પેટ્ર ોલ 

સાંિાવલત કારની પેટ્ન્ટ્ મળી હતી. 

૬) િીનના શાાંર્ાઈ શહેરમાાં િીશ્વની સૌથી ઉંિી લાઈબ્રેરી ર્બનાિિામાાં આિી છે, તે 60 માળ 

ધરાિતી હોટે્લમાાં સ્થાવપત કરિામાાં આિી છે, હાલમાાં તેનુાં નામ િલ્ડય  રેકોડય  ર્બુકમાાં નોંધિામાાં 

આિેલ છે. 

૭) હાલમાાં ય.ુજી.સી સાથે પરામશય કરીને કેન્દ્ર સરકારે જ્મુ કાશ્મીરના લડાખમાાં કેન્દ્રીય ર્બૌિ 

અધ્યયન સાંસ્થાન ેવિશ્વવિદ્યાલય જાહેર કરેલ છે. 

૮) હાલમાાં હેનરી વતફાગને કે જ ેભારતીય સામાવજક કાયયકતાય છે તેમને િર્ષય 2016 નો એમનેસ્ટ્ી 

એિોડય  આપિામાાં આિેલ છે. 

૯) માનિઅવધકાર િકીલ હેનરીને એમનેસ્ટ્ી ઇન્ટ્રનેશનલ જમયની દ્વારા આઠમા હુ્યમન રાઈટ્સ 

એિોડયથી નિાજિામાાં આિેલ છે. 

૧૦) ભારતીય રીઝિય ર્બેંકના ગિનયર રર્ુરામ રાજન હાલમાાં િલ્ડય  ઇકોનોવમક ફોરમની ટ્ાસ્ક ફોસયમાાં 

સામેલ કરિામાાં આવ્યા છે. 

૧૧) સિોચ્િ ન્યાયાલયના જસ્ટ્ીસ સાંજય વમશ્રાને ઉત્તરપ્રદેશના નિા લોકાયકુ્ત તરીકે નીમિામાાં 

આિેલ છે. 

૧૨) મલેવશયામાાં હાલ ઇસ્લાવમક સ્ટે્ટ્ જિેા કે આતાંકિાદી સાંગઠનનોના ખોટ્ા પ્રિારને રોકિા 
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ડીઝીટ્લ આતાંકિાદ વિરોધી કેન્દ્રની શરૂઆત કરેલ છે.  

૧૩) ક્રદલ્હી સરકારે મક્રહલા સુરિા ર્બાર્બતે સિય કવમટ્ી ર્બનાિી છે તેના અધ્યિ રીટ્ાયડય  જજ ક્રદનેશ 

દયાળને ર્બનાિિામાાં આવ્યા છે. 

૧૪) િર્ષય 2015 માાં ભારત દવુનયાનો સૌથી મોટ્ો િોખાની વનકાસ કરનાર દેશ ર્બનિા પામેલ છે. 

૧૫) િર્ષય 2015 માાં ભારત ેથાઈલેન્ડને પાછળ રાખીને એક કરોડ િીસ લાખ ત્રીસ હજાર ટ્ન 

િોખાની વનકાસ કરેલ છે. 

૧૬) સરકારે હાલમાાં સડક વનમાયણઅને રાજમાગય પક્રરયોજનાને ઝડપી ર્બનાિિા હાઈબ્રીડ મોડેલને 

માંજુરી આપેલ છે. 

૧૭) ભારતીય મૂળના ત્રણ વ્યવક્તઓને ઓસ્ટ્રેલીયાનુાં સિોચ્િ નાગક્રરક સન્માન મળિા પામેલ 

છે. 

૧૮) ભારતીય મૂળના કેનર્બરા વસ્થત રાષ્ટર ીય વિશ્વવિદ્યાલયના પ્રોફેસર િેન્નુપતી જગદીશન ે

ઓસ્ટ્રે વલયાનુાં સન્માન ભૌવતક વિજ્ઞાન અને એન્જીનીયરીંગ િેત્રમાાં યોગદન ર્બદલ આપિામાાં 

આિેલ છે. 

૧૯) િેસ્ટ્મેડ હોવસ્પટ્લમાાં વિટ્ક્રરયોટે્નલ સજયરીના પ્રમુખ િાંદ્રાને વિવકત્સા િેત્રમાાં સન્માવનત 

કરાયા છે. 

૨૦) ઓસ્ટ્રેલીયન સરકાર દ્વારા આપિામાાં આિતા સન્માનમાાં આ િર્ષયના ઓસ્ટ્રેલીયાઈ ક્રદિસ પર 

600 વ્યવક્તને અલગ અલગ િેત્રમાાં સન્માનિામાાં આિશે. 
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૧) યુનીિસીટ્ી ગ્રાન્ટ્ કવમશન દ્વારા આદેશ આપિામાાં આવ્યો છે કે આગામી 21 ફેબ્રુઆરી 

માતૃભાર્ષા ક્રદિસની ઉજિણી તમામ યુનીિસીટ્ી અને કોલેજોએ કરિાની રહેશે. 

 

૨) ભારતની સ્ટ્ાર ખેલાડી સાવનયા વમઝાય અને વસ્િત્ઝરલેન્ડની માટ્ીના ક્રહાંગીસે 2૯ જાન્યુઆરી 

2016 ના રોજ વિજય મેળિીને ઓસ્ટ્રેલીયન ઓપન ટે્નીસ ટુ્નાયમેન્ટ્ની વિમેન્સ ડર્બલ્સનુાં ટ્ાઈટ્લ 

જીતી લીધલે છે. 

3) ભારત આરર્બલીગ સહયોગ માંિની પ્રથમ ર્બૈઠકનુાં આયોજન ર્બહેરીનની રજધાની મનામાાંમાાં 

સાંપન્ન થયલે છે. 

૪) ભારત આરર્બલીગ સહયોગ ર્બૈઠકમાાં ભારત તરફથી સષુ્મા સ્િરાજ દ્વારા પ્રવતવનવધત્િ કરિામાાં 

આવ્યુાં હતુાં. 

૫) હાલમાાં ભારત દ્વારા જમીનથી હિામાાં િાર કરનાર આકાશ વમસાઈલનુાં સફળ પરીિણ કરિામાાં 

આવ્યુાં છે. 

૬) પ્રજાસતાક પિય પરેડ માટે્ પવિમ ર્બાંગાળની સિયશ્રેષ્ઠ કૃવતન ેપ્રથમ પુરસ્કાર આપિામાાં આિેલ 

છે. 

૭)  28 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ લાલા લજપતરાયની 150 મી જન્મજયાંવત પર સરકારે 150 

નો સ્મારક વસક્કો અને 10 રૂવપયાનો વસક્કો જાહેર કરિામાાં આિેલ છે. 

૮) લાલા લજપત રાયનો જન્મ 28 જાન્યુઆરી 1865 માાં થયો હતો, તેનુાં જન્મસ્થળ પાંજાર્બનુાં 

ઢુાં ન્ધીકે નામનુાં નાનુાં ગામ છે. 

૯) ઓસ્ટ્રેલીયાના ઓપનર ર્બેટ્સમેન ડેવિડ િોનયરે પોતાની કેક્રરયરની એક મહત્િની ઉપલબ્ધી 

પ્રાપ્ત કરતી િખત ેપ્રથમિાર ક્રિકેટ્ ઓસ્ટ્રે વલયાનુાં સૌથી મોટુ્ાં  સન્માન એલન ર્બોડય ર મેડલ જીતેલ છે. 

૧૦) તેન્સમાાં ભ્રષ્ટાિાર રોકિા માટે્ એડમ લઈુસની અધ્યિતામાાં એક સ્િતાંત્ર સમીિા પનેલની 
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રિના કરિાની જાહેરાત કરિામાાં આિી છે. 

૧૧) હાલમાાં પાવકસ્તાની ક્રિકેટ્ર ઇમરાન ફરહાતે આાંતરરાષ્ટર ીય ક્રિકેટ્ માાંથી વનિૃવત્ત જાહેર કરેલ છે. 

૧૨) 28 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જાહેર થયલે સ્માટ્ય  શહેરોની યાદીમાાં 

ઉત્તરપ્રદેશ રાજ્યનુાં એકપણ શહેર સામેલ કરિામાાં આિેલ નથી. 

૧૩) િૈવશ્વક નાણા સિેિણ સાંસ્થા િેલ્થ એક્સ દ્વારા જાન્યુઆરી 2016 ના રીપોટ્ય  અનુસાર 

વર્બલગેટ્સ વિશ્વના સૌથી ધવનક વ્યવક્ત જાહેર થયલે છે. 

૧૪) સ્િતાંત્રતાની લડાઈ િખત ેલાલા લજપત રાયને પાંજાર્બ કેસરી એિુાં ઉપનામ આપિામાાં આવ્યુાં 

હતુાં. 

૧૫) હાલ વનિૃવત્ત પામેલ પાવકસ્તાની ક્રિકેટ્ર ઇમરાન ફરહાતે પાવકસ્તાન માટે્ 40 ટે્સ્ટ્ મેિ, 58 

િન-ડે અને 7 ટ્ી.-20 મેિ રમેલ છે. 

૧૬) ભારત અરર્બ લીગ સહયોગ માંિની સ્થાપના િર્ષય 2008 માાં ક્રદલ્હીમાાં કરિામાાં આિેલ. 

૧૭) પ્રજાસતાક પિય પર અસમ રેજીમેન્ટ્ અને ર્બી.સએસ.એફ.ને સિયશ્રષે્ઠ માિીંગ દસ્તા કરાર 

આપિામાાં આિેલ. 

૧૮) ગુજરાતમાાં પાંિ મહોત્સિ િાાંપાનેરમાાં ઉજિિામાાં આિશે. 

૧૯) કનયલ કે.સી. નાયડુ ટ્ર ોફીમાાં 25 લાખ રૂવપયાનુાં રોકડ ઇનામ આપિામાાં આિે છે. 

૨૦) દેશનાાં િડાપ્રધાન દ્વારા અફર્ાવનસ્તાનમાાં જ ેઈમારતનુાં ઉદ્ર્ાટ્ન કરિામાાં આવ્યુાં તનેુાં નામ 

અટ્લ બ્લોક રાખિામાાં આિેલ છે. 

- પરેશ િાિડા  


