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૧) અગામી સપ્તાહે બનારસ હહિં દુ યુનીવસીટીના 100 વર્ષ પૂર્ષ થશે,તથેી આખુિં વર્ષ તયાિં શતાબ્દી 

મહોતસવ ચાલશે. 

૨) માજી લશ્કરીવડા જનરલ કે.વી. કૃષ્ર્રાવનુિં 30 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ અવસાન થયેલ 

છે, તેઓ 92 વર્ષના હતા, રાવ કાશ્મીર રાજ્યના રાજ્યપાલ પર્ રહી ચકુ્યા છે. 

3) જમષનીની એન્જલીક કબષર ઓસ્ટટરેલીયન ઓપન ટેનીસ ટુનાષમેન્ટમાિં ચમે્પપયન બન્યા છે. 

૪) હાલમાિં ભારતીય સ્ટટેટ બેંક ઓફ ઇમ્ન્ડયાએ દ.કોહરયામાિં પહેલી બ્ાિંચ ખોલી છે. 

૫) એક વર્ષ સ્ટથાપનાનુિં થયા બાદ જુનાગઢની નરમ્સિંહ મહેતા યુનીવસીટીને પ્રથમ ઉપકુલપમ્ત 
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તરીકે ડો. માયાર્ીની મ્નયુમ્ક્ત કરવામાિં આવી છે. 

૬) સાતમાિં ક્રમાિંકે જમષનીના એન્જલેીક કાબષરે 1999 બાદ ગ્રાન્ડ સ્ટલેમ જીતનાર પ્રથમ જમષન 

ખેલાડી બન્યા છે. 

૭) સરેના મ્વમ્લયપસ ઓસ્ટટરેલીયન ઓપનમાિં છ વાર ટાઈટલ જીતયા છે, પરિં તુ કાબષર સામે 

પરાજય થતા તેઓને સાતમી વાર ટાઈટલ જીતવાથી વિંમ્ચત રહેવુિં પડુ્િં છે. 

 ૮) 31 જાન્યુઆરી 1958 ના રોજ અમેહરકાએ પૃથ્વીની ભ્રમર્કક્ષામાિં સ્ટથામ્પત થનાર પ્રથમ 

ઉપગ્રહ એક્સપ્લોરર અિંતરીક્ષમાિં પ્રસ્ટથામ્પત કયુું હતુિં. 

૯) ચીન સાથ ેભારતનો સરહદી મ્વવાદ 3488 વગષ મ્કલોમીટર મ્વસ્ટતાર માટે છે. 

૧૦) 26 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ ટ્વીટર ઇકના ચીફ માકેહટિંગ ઓહફસર લેસ્ટલી બલેન્ડન ે

મ્નયુક્ત કરવામાિં આવ્યા છે. 

૧૧) હાલમાિં પોંડીચેરીમાિં મ્મત્ર એપ્સનો પ્રારિંભ કરવામાિં આવ્યો, તેનુિં લોમ્ન્ચિંગ અજયકુમારે કરેલ 

તે તયાના રાજ્યપાલ છે. 

૧૨) 29 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ આગામી માસથી નેગેટીવ ઇન્ટરેસ્ટટ રેટ પોલીસી 

અપનાવવાની જાહેરાત કરેલ છે. 

૧૩) ભારતે પામ્કસ્ટતાન સાથે ત્રર્ વર્ષ માટે રેલ્વે સિંપકષ  સમજુતી કરાર કરેલ છે. 

૧૪) મ્ચમ્કતસા અન ે સ્ટવાસ્ટથ્ય ક્ષેત્રમાિં મ્પ્રિંસ મહીડોલ એવોડષ  આપવામાિં આવે છે, મોટષન માવર 

અને માઈકલ મામોટને વર્ષ 2015 નો આ એવોડષ  આપવામાિં આવેલ છે. 

૧૫) તેલુગુ સાહહતયકાર નયની કૃષ્ર્કુમારીનુિં 30 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ હૈદરાબાદમાિં 

આવસાન થયલે છે,તો 86 વર્ષની વયના હતા. 

૧૬) અન્રુલા કથા નામના સાહહતયની રચના નયની કૃષ્ર્કુમારીએ 18 વર્ષની વય ે કરેલ તે 

આિંરપ્રદેશ વાસીઓના ઈમ્તહાસ પર આધાહરત છે. 
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૧૭) મુખ્યમિંત્રી નીતીશ કુમારને સામામ્જક ન્યાયના ક્ષેત્રમાિં પ્રમ્તમ્િત વીરમર્ી સામામ્જક ન્યાય 

એવોડષ  માટે પસિંદ કરવામાિં આવ્યા છે. 

૧૮) તેઓને આ એવોડષ  વર્ષ 2015 નો આપવામાિં આવેલ છે આ એવોડષમાિં એકલાખ રૂમ્પયાની 

રોકડ રકમ આપવામાિં આવે છે. 

૧૯) ડો. કમલેશ કુમાર પાિંડેને 28 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ અશક્ત લોકોના મુખ્ય આમ્ધકારી 

તરીકે નીમવામાિં આવ્યા છે. 

૨૦) ફેબ્ુઆરી 2016 મુજબ ભારતના સ્ટવાસ્ટથ્ય સમ્ચવ બી.પી. શમાષ છે. 
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૧) દેશના પ્રથમ મહહલા આઈ.પી.એસ. અમ્ધકારી અન ેરાજનેતા મ્કરર્બેદીના પમ્ત બજૃબેદીનુિં 

રમ્વવાર 31 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ અવસાન થયેલ છે. 

૨) 2 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ હદલ્હીમાિં 18 મો ભારત રિંગ મહોતસવ શરુ થશે. 

3) આગામી 4 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ મ્વશ્વમાિં કેન્સર હદવસની ઉજવર્ી કરવામાિં આવશે. 

૪) મ્વરાટ કોહલીએ ટી-20 હક્રકેટ મેચમાિં સતત ત્રીજીવાર 50 રર્ ફટકાયાષ છે, ટી-20 5000 

રન પુરા કરનાર તે ત્રીજા ભારતીય ખેલાડી બન્યા છે. 

૫) હાલમાિં તામીલનાડુના મુખ્યમિંત્રી જ ે જયલમ્લતાએ 29 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ 800 

મેગાવોટની 6,376 કરોડના ખચ ેતૈયાર થયલે મ્વદુ્યત પહરયોજનાનો મ્શલાન્યાસ કરેલ છે. 

૬) ક્યુબા અને ઉતર કોરીયાએ પ્રધ્યોગીકીના મ્વકસ માટે બે પ્રોટોકોલ પર હસ્ટતાક્ષર કરેલ છે. 

૭) હાલમાિં ભારત પ્રથમવાર આિંતરરાષ્ટ્ર ીય નાર્ા ભિંડોળ સિંસ્ટથામાિં દસ મુખ્ય સદસ્ટયોમાિં સામેલ 

થવા પાપયુિં છે. 

૮) હાલ ભારતને આિંતરરાષ્ટ્ર ીય નાર્ા ભિંડોળમાિં 188 દેશોમાિં 2.34 ટકા મતામ્ધકાર મળલે છે. 
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૯) જાન્યુઆરી 2016 માિં દેશની સૌથી મોટી વીજળી પેદા કરનાર કિંપની NTPC ના ચેરમેન 

અને પ્રબિંધ મ્નદેશક તરીકે ગુરુદીપ મ્સઘ મ્નયકુ્ત કરવામાિં આવ્યા છે. 

૧૦) હાલમાિં ગુજરાત રાજ્ય વીજળી કિંપનીના પ્રબિંધક મ્નદેશક તરીકે ગુરુદીપ મ્સિંહ સેવા આપી 

રહ્યા હતા.  

૧૧) હાલ ઉદય યોજનામાિં સામેલ થનાર ચોથુિં રાજ્ય રાજસ્ટથાન, છત્તીસગઢ, ઝારખિંડ અન ે

ઉત્તરપ્રદેશ ચોથુિં રાજ્ય બનવા પામેલ છે. 

૧૨) ઉદય યોજના ઉજાષ ક્ષેત્રે સુધાર અને બદલાવ લાવવા માટે શરુ કરવામાિં આવેલ છે. 

૧૩) મુિંબઈ ઇન્ટરનેશનલ ફેસ્ટટીવલ 2016 માિં વી. શાિંતારામ લાઈફ ટાઈમ અમ્ચવમેન્ટ એવોડષથી 

નરેશ બેદીન ેસન્માનવામાિં આવેલ છે. 

૧૪) નરેશ બેદી એક પ્રમ્સદ્ધ વાઈલ્ડલાઈફ ફોટોગ્રાફર છે, તેઓ પ્રથમ એશીયાઇ છે કે જઓેન ે

વાઈલ્ડસ્ટક્રીન પાિંડા એવોડષ  આપવામાિં આવેલ છે. 

૧૫) પ્રમ્સદ્ધ સાહહતયકાર નયની કૃષ્ર્કુમારીનુિં અવસાન થયુિં તે તેલુગુ ભાર્ામાિં સાહહતયની 

રચના કરતા હતા. 

૧૬) બ્ામ્ઝલના રેમ્સિંગ ડર ાઈવર પીએત્રો ફીટટી પાલ્ડીએ 31 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ 

2015-16 એમ.આર.એફ. ચૈલેંજ ફોપયુષલા 2000 જીતેલ છે. 

૧૭) હાલમાિં 30 મો સુરજકુિં ડ આિંતરરાષ્ટ્ર ીય મ્શલ્પ મેળાનુિં ઉદ્ઘાટન ફરીદાબાદમાિં થયલે છે. 

૧૮) હહમાચલપ્રદેશના મુખ્યમિંત્રી વીરભદ્રમ્સિંહે ફોરેસ્ટટ ઇકો સીસ્ટટમ કલાઇમેન્ટ પ્રુફીંગ પ્રોજકે્ટનો 

શુભારિંભ કરેલ છે. 

૧૯) ભારતે હાલમાિં મેટર ો રેલના ડબ્બાન ેઓસ્ટટરેલીયા પાિંસેથી છ ટરેનના ડબ્બા ખરીદેલ છે, આ 

સોદો ભારત સરકાર દ્વારા મેક ઇન ઇમ્ન્ડયા અિંતગષત કરવામાિં આવેલ છે. 

૨૦) જાપાનનુિં શહેર ફુકોકા શહેર વરહ 2021 ની વલ્ડષ  એક્વાહટક ચેપપીયનશીપનુિં આયોજક 

બનશે. 
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૧) ગુજરાતમાિં દેશની પ્રથમ રેલ્વે યુનીવસીટી સ્ટથાપવા માટે જમીનની શોધખોળ આરિંભી દેવામાિં 

આવી છે, તયાિં સુધી વડોદરા ખાતે નેશનલ રેલ્વે એકડેમી ઓફ ઇમ્ન્ડયન રેલ્વેઝને રેલ્વે 

યુનીવસીટી તરીકે ચલાવવામાિં આવશે. 

૨) હાલમાિં આઈ.પી.એસ. અચષના રામા સનુ્દરમને સીમા સુરક્ષા દળના પ્રથમ મહહલા પ્રમુખ 

બનાવવામાિં આવ્યા છે. 

૩) અચષના રામાસુિંદરમન પેરામીલેટરી ફોસષના પ્રથમ મહહલા પ્રમુખ છે, તેઓ તમ્મલનાડુ કેડરના 

આઈ.પી.એસ. હતા. 

૪) દુમ્નયાના બેસ્ટટ શેફ તરીકે ઓળખાતા બનેોઈટ વાયોલીયરે પોતાની જ ગોળીથી આતમહતયા 

કરી લીધી છે.  

૫) વર્ષ 2008 માિં એટલ ેકે 7 વર્ષ પૂવે દક્ષીર્ ભારતની લક્ઝરી ટરેન ગોલ્ડન ચેહરયટર્ી શરૂઆત 

કરવામાિં આવી હતી. 

૬) ગાિંધીનગર ખાતે આવેલી ઇન્સ્ટટીટયુટ ઓફ મ્સસ્ટમોલોજીકલ રીસચષ દ્વારા ગુજરાતમાિં રૂમ્પયા 

પાિંચ કરોડના ખચે 50 નવા મ્સમ્સ્ટમક સ્ટટેશનો ઉભા કરશે. 

૭) મ્સમ્સ્ટમક સ્ટટેશનો ભૂકિંપનુિં મ્વશે્લર્ર્ કરશે અન ે હાલમાિં 60 સ્ટટેશનો કાયષરત છે, વધુ 50 

સ્ટથાપતા ભૂકિંપની આગાહી કરવી સરળ બનશે. 

૮) રાષ્ટ્ર ીય ખાદ્ય સુરક્ષા ધારો વર્ષ 2013 માિં 12 સપ્ટેપબરથી અમલી બનાવવામાિં આવેલ છે. 

૯) રાષ્ટ્ર ીય ખાદ્ય સુરક્ષા ધારો વર્ષ 2013 માિં અમલી બન્યા બાદ પર્ ભારતના 9 રાજ્યો અને 2 

કેન્દ્ર શામ્સત પ્રદેશોએ તેનો અમલ કયો નથી. 

૧૦) નાસા દ્વારા ભારતમાિં પ્રથમવાર આયોમ્જત સ્ટપેસવાડષ  બાઉન્ડ પ્રોગ્રામ 2016 માટે જપમુ 

કાશ્મીરના લદાખ શહેરને પસિંદ કરવામાિં આવેલ છે. 
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૧૧) ભારતમાિં બનેલ મેટર ો ટરેનના પ્રથમ બેંચ એટલે કે છ કોચ ઓસ્ટટરેલીયાને વહેચવામાિં આવેલ 

છે. 

૧૨) પયાનમારની નવમ્નવાષમ્ચત સિંસદનુિં પ્રથમ સત્ર 1 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ નેપડામાિં શરુ 

થયેલ છે. 

૧૩) અમેહરકાના રાષ્ટ્રપમ્ત ઓબામાિંના કપપ્યુટર સાઈન્સ ફોર ઓલ યોજનામાિં ટી.સી.એસ. 

ઈન્ફોસીસ અને મ્વપ્રો પર્ સામેલ થયા. 

૧૪) ભારતીય ખેલાડી કીદાપબી શ્રીકાિંત ે31 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ સૈયદ મોદી ઇન્ટરનેશનલ 

ગ્રાિં.મ્પ્ર.બેડમ્મન્ટન ચેમ્પપયનશીપ 2016 જીતેલ છે. 

૧૫) હાલમાિં આહદતય મહેતાએ વર્ષ 2016 ર્ી રાષ્ટ્ર ીય સ્ટનકુર ચેપપીયનશીપ જીતેલ છે. 

૧૬) રમય્યા શનમુદાને રમ્શયા દ્વારા ઓડષ ર ઓફ ્ેન્ડશીપ પુરસ્ટકારથી સન્મામ્નત કરવામાિં 

આવેલ છે. 

૧૭) વર્ષ 2016 ની રાષ્ટ્ર ીય મ્બમ્લયડષ  ચેમ્પપયનશીપ મહહલા વગષમાિં હદલ્હીની કીરથ ભિંડાલ ે

જીતેલ છે. 

૧૮) હાલ રમ્શયા દ્વારા સન્મામ્નત થનાર રમય્યા શનમુદા કુડન ફૂલમ પરમાણિં ઉજાષ 

પહરયોજનામાિં મ્નદેશકતરીકેની ભમ્મકા મ્નભાવતા હતા. 

૧૯) હાલ ભારતે ઓસ્ટટરેલીયાન ેમેટર ો રેલના ડબ્બા વહેંચ્યા તે વડોદરામાિં બન્યા હતા. 

૨૦) મિંગળ અને શુક્ર ગ્રહ પર શોધ માટે ભારતે ્ાિંસ દેશ સાથે સમજુતી કરત કરેલ છે. 
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૧) દેશમાિં દસ એઈપસની સ્ટથાપના કરવાની જાહેરાત જયપુરમાિં કેન્દ્રીયમિંત્રી જ.ેપી. નદ્દડા દ્વારા 

કરવામાિં આવેલ છે, તેમાિં ગુજરાતન ેએઈપસ આપવાની કોઈ વાત તેમાિં થયેલ નથી. 

૨) હાલમાિં નિંદન નીલકર્ે પાવર ટુ એસ.એમ.ઈ.ના સ્ટટરે ટેજીક ઇન્વેસ્ટટર તરીકે જોડાયા છે. 



Current affairs ૧ થી ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ સામાન્ય જ્ઞાન 
 

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

૩) દેશનો આજ સધુીનો સૌથી મોટો ઓટો એક્સ્ટપો આજથી 4 ફેબ્ુઆરી 2016 થી હદલ્હીમાિં શરુ 

થશે, ત ે9 તારીખ સુધી ચાલશ ેતેમાિં 7 લાખ મુલાકાતીઓ આવશે. 

૪) દક્ષીર્ ભારતની આિંરબેંક ગુજરાતમાિં બે નવી શાખાઓ ખોલશ ે એટલે કુલ મળીને તેની 

ગુજરાતમાિં શાખાઓ 59 થશે. 

૫) આઈ.પી.એલ. 9 ની નવી ્ેન્ચાઇઝી રાજકોટની ટીમને ગુજરાત લાયન્સ નામ આપવામાિં 

આવ્યુિં છે, ટીમના સુકાની પદ પર સુરેશ રૈના રહેશે. 

૬) વર્ષ 1925 માિં ૩ ફેબ્ુઆરીના રોજ બોપબેના વીટી હાલનુિં સી.એસ.ટી થી કુલાષ હાબષર વચ્ચ ે

પ્રથમ ઇલમે્ક્ટરક ટરેન શરુ થઇ હતી. 

૭) હાલમાિં મ્ઝકા વાઇરસના વધતા ખતરાને જોતા WHO દ્વારા ગ્લોબલ ઈમરજન્સી જાહેર 

કરવામાિં આવી છે. 

૮) હાલ WHO ના મહામ્નદેશક તરીકે માગષરેટ ચાન જવાબદારી મ્નભાવી રહ્યા છે. 

૯) અસમર્ી રાજધાની ગુવાહાટી અન ેમેઘાલયના મ્શલોંગમાિં આગામી પાિંચમી તારીખથી 12 મી 

સાઉથ એમ્શયન ગેપસનો પ્રારિંભ થઇ રહ્યો છે. 

૧૦) જાપાન મ્વશ્વનુિં પ્રથમ રોબોટ સિંચામ્લત ખેતર બનાવશે, 2017 સધુીમાિં ખેતી થઇ શકશે. 

૧૧) ગુજરાતી હફલ્મોન ે રૂ.પાિંચથી 50 લાખની સહાય આપતી સરકારની નવી નીમ્ત જાહેર 

કરવામાિં આવી. 

૧૨) સરોજ કુમારઝાને મ્વશ્વ બેંકના મ્નદેશક તરીકે 1 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ મ્નયુક્ત કરવામાિં 

આવ્યા છે. 

૧૩) મ્વશ્વમાિં પ્રમ્તવર્ષ 2 ફેબ્ુઆરીના રોજ મ્વશ્વ વેટલેન્ડ હદવસ મનાવવામાિં આવે છે, વર્ષ 2016 

નો આ હદવસનો મ્વર્ય વેટલેન્ડ આપર્ા ભમ્વષ્ય માટે ટકાઉ આજીમ્વકા એવો રાખવામાિં આવેલ 

છે. 
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૧૪) ચીન અને ઈરાન વચ્ચે મધ્ય રેશમ માગષ અિંતગષત પ્રથમવાર ટરેનની શરૂઆત 31 જાન્યુઆરી 

2016 ના રોજ કરવામાિં આવી તે ચીનના મ્યવુિંથી શરુ કરવામાિં આવી હતી. 

૧૫) ભારત ે હાલમાિં 1 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ અફઘામ્નસ્ટતાન દેશના રાજનેતાઓ માટે 

મ્વઝામુક્ત યાત્રા માટે સમજુતી કરાર કરેલ છે. 

૧૬) મ્વયેતનામ દ્વારા ભારતીય મગફળીના પાકને બાઝાર ઉપલબ્ધ કરાવતા સાથે તેના પરનો 

ઔપચાહરક પ્રમ્તબિંધ હટાવી લીધો છે. 

૧૭) મ્ઝકા વાયરસને કારર્ ે મ્વશ્વભરમાિં ઈમરજન્સી દાખલ કરવામાિં આવી છે, ત ે મ્ઝકા 

વાયરસનાિં પ્રથમ લક્ષર્ યુગાન્ડામાિં દખેાયા હતા. 

૧૮) 3 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ ન્યાયમૂમ્તષ સુભાર્ રેડ્ડીને ગુજરાત હાઈકોટષના મુખ્ય ન્યાયમૂમ્તષ 

બનાવવામાિં આવ્યા છે. 

૧૯) ગુજરાતના ઈ-ગવનષન્સની ત્રર્ એપ્લીકેશનને ગોલ્ડન, મ્સલ્વર અને રાષ્ટ્ર ીય એવોડષ  પ્રાપ્ત 

થયા છે. 

૨૦)  2 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ દેશની રીઝવષ બેન્કે નવી કે્રડીટ પોલીસીની જાહેરાત કરેલ છે. 
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૧) ભારતના હૈદરાબાદ ખાતે ભારતના બાયોટેક ઇન્ટરનેશનલના વૈજ્ઞામ્નકોએ મ્ઝકા વાઇરસને 

નાથવા માટેની મ્વશ્વની પ્રથમ રસી મ્વકસાવ્યા હોવાનો દાવો કરેલ છે. 

૨) ફેડ કપના ગ્રુપ વનમાિં એમ્શયા ઓસીયાનામાિં ભારતીય ટીમનો થાઈલને્ડ સામે ૩-૦ થી 

પરાજય થયેલ છે. 

૩) 4 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ ઈરફાન પઠાર્ અને મોડલ સફાના પમ્વત્ર મક્કાના હમશરીફમાિં  

મ્નકાહ પઢેલ છે. 
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૪) ઇમ્ન્ડયન પાવર લીફટીંગ ફેડરેશન દ્વારા તમ્મલનાડુનાિં વેલ્લુર ખાતે નેશનલ પાવર લીફટીંગ 

ચેમ્પપયનશીપનુિં આયોજન કરાયુિં હતુિં. 

૫) નેશનલ પાવર લીફટીંગમાિં ગુજરાતની મીનાક્ષી મનહરભાઈ દવેએ કાલા માસ્ટટર મ્વભાગમાિં 57 

મ્કલોગ્રામ વજન વગષમાિં પ્રથમ સ્ટથાન મેળવી ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો હતો. 

૬) સમગ્ર મ્વશ્વમાિં એક વર્ષ દરમ્મયાન તમાકુના કારર્ ે 50 લાખ લોકોના મોત થાય છે, 4 

ફેબ્ુઆરીના રોજ મ્વશ્વ કેન્સર હદવસ ઉજવાયો. 

૭) બેંગલુરુની સોફ્ટવેર બનાવતી કિંપની મ્વપ્રો લીમીટેડ 25000 એન્જીનીયરોની ભરતી કરશે. 

૮) પૂવષ લોકસભા અધ્યક્ષ અન ેમધ્યપ્રદેશના પૂવષ રાજ્યપાલ બલરામ જાખડનુિં 92 વર્ષની વય ે

અવસાન થયેલ છે. 

૯) 2 ફેબ્ુઆરી 2016  ના રોજ બૃએન અન ેભારત વચ્ચે ત્રર્ સમજુતી કરાર થયેલ છે. 

૧૦) ભારત અને મ્વયેતનામથી આવનારા વ્યમ્ક્તઓ માટે જાપાન ેમ્વઝામાિં છૂટ-છાટ આપવાનો 

મ્નર્ષય કરેલ છે. 

૧૧) અમ્ખલ ભારતીય ફૂટબોલ મહાસિંઘ દ્વારા 2 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ સબ જુમ્નયર રાષ્ટ્ર ીય 

ચેમ્પપયનશીપ 2015-16 માિંથી ચાર ટીમો પિંજાબ, ચિંડીગઢ,ઉત્તરાખિંડ અને ઉત્તરપ્રદેશને બહાર 

કરેલ છે. 

૧૨) ્ાિંસ અન ેબેલ્જીયમ આતિંકવાદ મ્વરોધી નવા ઉપાયો પર સહમત થયા છે. 

૧૩) 61 મી રાષ્ટ્ર ીય સ્ટકૂલ એથલેટીકસ ચૈમ્પપયનશીપમાિં કેરળે મ્વજય પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

૧૪) પામ્કસ્ટતાનના પ્રખ્યાત લેખક અને પત્રકાર તઝતઝાર હુસેનનુિં 93 વર્ષની વયે લાહોરની 

હોસ્ટપીટલમાિં આવસાન થયેલ છે. 

૧૫) 2 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ રીઝવષ બેંકે નવી કે્રડીટ પોલીસીની ઘોર્ર્ા કરી તેમાિં રેપોરેટ દર 

6.75 રાખવામાિં આવેલ છે. 
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૧૬) બહુચમ્ચષત બસ્ટતી નામનો ઉદુષ ઉપન્યાસ હાલમાિં અવસાન પામેલ ઇંતજાર હુસેન દ્વારા 

લખવામાિં આવેલ. 

૧૭) પામ્કસ્ટતનનો સૌથી મોટો સાહહમ્તયક પુરસ્ટકાર આદમીઝ છે, જ ેઇંતજાર હુસેનન ેઆપવામાિં 

આવ્યો હતો. 

૧૮) 61 મી રાષ્ટ્ર ીય સ્ટકૂલ એથલેટીક્સ ચેમ્પપયનશીપમાિં જીત મેળવીન ે કેરળ ે કુલ 19 વાર આ 

સ્ટપધાષ જીતેલ છે, તેમાિં તેર્ે 306 અિંક સાથ ે39 સુવર્ષ, 29 મ્સલ્વર અન ે17 કાિંસ્ટય પદક પ્રાપ્ત 

કરેલ છે. 

૧૯) ગિંગા નદીન ેમ્નમષળ બનાવવા માટે કેન્દ્ર સરકારની મહતવાકાિંક્ષી યોજના ન ેઝડપથી આગળ 

વધારવા આઠ કેન્દ્રીય મિંત્રાલય દ્વારા સયુિંકત સહમતી પત્રો પર હસ્ટતાક્ષર કરવામાિં આવેલ છે. 

૨૦) ભારતીય નાગહરક સરોજ કુમાર ઝા વર્ષ 2005 માિં મ્વશ્વ બેંકના વહરિ માળખાગત મ્વશેર્જ્ઞ 

તરીકે જોડાયા હતા. 
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૧) દેશની દરેક પિંચાયતમાિં મહહલાઓ માટે 50 ટકા અનામત રાખવામાિં આવશે, ચાલ ુ વર્ષથી 

અનામત ૩૩ ટકાથી વધારીને 50 ટકા કરવામાિં આવશે. 

૨) આગામી 25 મી ફેબ્ુઆરીના રોજ રેલ્વે બજટે અને 29 મી ના રોજસામાન્ય બજટે રજુ કરવામાિં 

આવશે. 

૩) આગામી એમ્પ્રલ માસથી ગુજરાત એસ.ટી. પોતાની મ્વશીષ્ટ્ મોબાઈલ એપ્લીકેશન શરુ 

કરશે.એપની મદદથી બસ ભાડુિં  તથા કેટલા સમય બસ મળશ ેતે પર્ જાર્ી શકાશે. 

૪) એમ્શયાકપ અને વલ્ડષ  ટી 20  માટે ભારતની ટીમ જાહેર તેમાિં ત્રર્ ગુજરાતીનો સમવેશ 

કરવામાિં આવેલ છે. 

૫) વોટરઅવનેસ અમ્ભયાન માટે ગુજરાતના મ્શક્ષર્ મ્વભાગન ે ચુિંટર્ીપિંચ એવોડષ  એનાયત 

કરશે. 
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૬) કેન્દ્રીય ચુિંટર્ીપિંચે આ વર્ષથી બેસ્ટટ ઈલકે્ટોરલ પ્રેકટીશ એવોડષ  ફોર ગવષમેન્ટ ડીપાટષ મેન્ટની 

જાહેરાત કરેલ છે, અને પહેલો એવોડષ  ગુજરાત મ્શક્ષર્ મ્વભાગને મળલે છે. 

૭) ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફિં ડે ભારત સરકાર સાથ ે મળીન ે માચષ મહહનામાિં નવી હદલ્હીમાિં 

એમ્શયાના આમ્થષક પ્રદશષન પર ઉચ્ચ સ્ટતરીય સિંમેલનનુિં આયોજન કરેલ છે. 

૮) IMF અને ભારતના સહકારથી આયોમ્જત થનાર સિંમેલનમાિં દશે વડાપ્રધાન અન ે IMFના 

પ્રબિંધક મ્નદેશક તરીકે હક્રસ્ટટન લેગાડષ  આ સિંમેલનને સિંબોમ્ધત કરશે. 

૯) હાલમાિં કેન્દ્ર સરકારે કર્ાષટકમાિં સડકના માળખાન ે મ્વકમ્સત કરવા માટે એકલાખ કરોડ 

રૂમ્પયા ફાળવેલ છે. 

૧૦) આમ્થષક રૂપથી પછાત દમ્લત ઉદ્યોગ સાહમ્સકો માટે મહારષ્ટ્ર  સરકારે આિંબેડકર મ્વશેર્ 

સામુહહક પ્રોતસાહન યોજનાની જાહેરાત કરેલ છે. 

૧૧) હાલમાિં રાષ્ટ્રપમ્તએ નેપાળ સેનાના જનરલ રાજને્દ્ર છેત્રીન ે ભારતીય સેનાના જનરલની 

માનદ રેન્ક પ્રદાન કરેલ છે. 

૧૨) હાલમાિં જોન્સ મ્નકોલ્સનને અફઘામ્નસ્ટતાનમાિં નાટો કમાન્ડર તરીકે મ્નયુક્ત કરવામાિં 

આવેલ છે. 

૧૩) લિંડનમાિં સીરીયા અને ક્ષેત્રીય સહાયતા સિંમેલન 2016 લિંડનમાિં આયોમ્જત કરવામાિં 

આવેલ. 

૧૪) અસમમાિં 5 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ દેશના વડાપ્રધાન ે 10,000 કરોડ રૂમ્પયાના ખચ ે

તૈયાર થયલે પેટર ો રસાયર્ એકમનુિં ઉદ્ઘાટન કરેલ છે. 

૧૫) ગુગલ સચષ એન્જીનના અધ્યક્ષ અમ્મત મ્સિંઘલે હાલમાિં પોતાના કાયષ પરથી રાજીનામુિં આપી 

દીધેલ છે. 

૧૬) રાહુલ દ્રમ્વડને હાલમાિં આઈ.સી.સી દ્વારા નવ મ્નયુક્ત ભ્રષ્ટ્ાચાર મ્વરોધી દેખરેખ સમ્મમ્તમાિં 

સામેલ કરવામાિં આવેલ છે. 
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૧૭) ઓસ્ટટરે મ્લયાની મહહલા હક્રકેટર પેઈપા કલીયરી સટાબાઝીમાિં દોમ્ર્ત થવાના કારર્ે 6 મહીના 

સુધી રમી નહહ શકે. 

૧૮) ઉત્તરપ્રદેશ રાજ્યમાિં રાજ્ય સરકાર દ્વારા હોમગાડષના ભથ્થામાિં ૩૩ ટકાનો વધારો જાહેર કરેલ 

છે. 

૧૯) હહરયાર્ા રાજ્ય સરકાર કન્યા ફિંડ માટે 100 કરોડ રૂમ્પયા એકત્ર કરશે. 

૨૦) હોંગ-કોંગના સી.ઈ.ઓ. એ ભારતના પ્રધાનમિંત્રી સાથે મળીન ેઆમ્થષક સહયોગ મજબુત 

કરવાનો મ્નર્ષય કરેલ છે. 
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૧) પ્રખ્યાત એડ એજન્સી મુદ્રા કોપયુનીકેશન અને માઈકાના સ્ટથાપક એ.જી. કૃષ્ર્મૂમ્તષનુિં 

હૈદરાબાદમાિં 73 વર્ષની વયે અવસાન થયલે છે. 

૨) પ્રખ્યાત નાટ્યમ્વદ્દ માકુંડભટ્ટનુિં 5 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ વડોદરાખાતે અવસાન થયલે છે. 

૩) હાલમાિં દેશના વડાપ્રધાને ગુવાહાટી ખાતે ઇમ્ન્દરા ગાિંધી સ્ટટેડીયમમાિં આઠમી સાકષ  દેશોની 

એથલીટોની હાજરીમાિં 5 ફેબ્ુઆરીના રોજ 12 મી દમ્ક્ષર્ એમ્શયન રમતોનુિં ઉદ્ઘાટન કરેલ છે. 

૪) ફેડકપ ટેનીસ ટુનાષમેન્ટમાિં ભારતીય ખલેાડી અિંમ્કતા રૈનાએ તેની મ્સિંગલ અને ડબલ્સની મેચો 

જીતવા સાથ ેફેડકપની પુલ એ માિં સતત બે પરાજય બાદ ઉજ્બેમ્કસ્ટતાનન ેહરાવી ભારતન ેમ્વજય 

અપાવેલ છે. 

૫) 6 ફેબ્ુઆરી 1999 ના રોજ એટલ ેકે 17 વર્ષ પહેલા કોલકાતામાિં દેશની પ્રથમ પેસમેકર બેંક 

સ્ટથપાઈ હતી. 

૬) હાલ ભારતનુિં આિંતરરાષ્ટ્ર ીય ફમ્લટ રીવ્ય ુ 6 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ મ્વશાખાપટ્ટનમ ખાત ે

યોજાયલે. 

૭) આિંતરરાષ્ટ્ર ીય ફમ્લટ રીવ્યુમાિં 52 દેશો ભાગ લેનાર છે, તેમાિં 100 જિંગી જહાજ પ્રદશષન કરશે. 
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૮) મ્વશ્વના દેશો પોતાની દહરયાઈ તાકાત બતાવવા ફમ્લટ રીવ્ય ુકરે છે, ભારત સ્ટવતિંત્રતા બાદ 

10 વાર ફમ્લટ રીવ્ય ુકરી ચકુ્યુિં છે. 

૯) આગામી 24 મી ફેબ્ુઆરી 2016 થી એમ્શયાકપ અને માચષમાિં યોજાનાર ટી-20 વલ્ડષકપ માટે 

ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી દેવામાિં આવેલ છે. 

૧૦) હાલ ડાયાબીટીસ અિંગે જાગૃમ્ત લાવવા માટે બોલીવુડ સ્ટટાર અક્ષય કુમારન ેબ્ાિંડ એપબેસેડર 

બનાવવામાિં આવ્યા છે. 

૧૧) વૈજ્ઞામ્નક અને પ્રાધ્યોમ્ગક અનુસિંધાન પહરર્દ દ્વારા 3 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ દેશની 

પ્રથમ ડાયાબીટીસ મ્વરોધી આયુષવેહદક દવા બી.જી.આર.-34 લોન્ચ કરેલ છે. 

૧૨) હરલાયન્સ ડીફેન્સ દ્વારા બેંગ્લોર મ્સ્ટથત એયરોસ્ટપેસમાિં સિંશોધન માટે ધીરુભાઈ અિંબાર્ી 

કેન્દ્ર સ્ટથામ્પત કરવાની જાહેરાત કરેલ છે. 

૧૩) ભારતે 3 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ થાઇલને્ડમાિં આયોમ્જત થનાર કોબરા ગોલ્ડ-2016 

સૈન્ય અ્યાસમાિં ભાગ લેવાની જાહેરાત કરેલ છે. 

૧૪) તમ્મલ રાષ્ટ્ર  ગાન પર લાગેલ અનૌપચાહરક પ્રમ્તબિંધને શ્રીલિંકન સરકાર દ્વારા હટાવી લેવામાિં 

આવેલ છે. 

૧૫) ન્યુઝીલેન્ડના પ્રશાિંત ક્ષેત્રમાિં 12 સદસ્ટય દેશોએ સૌથી મોટા બહુવ્યપાર સમજુતી કરાર પર 

હસ્ટતાક્ષર કરેલ છે. 

૧૬) પિંજાબ નેશનલ બેંકને પ્રધાનમિંત્રી જનધન યોજના હેતથુી સવોચ્ચ બેંકના પુરસ્ટકારથી 

સન્મામ્નત કરવામાિં આવેલ છે. 

૧૭) ભારતના હહરયાર્ા રાજ્યએ ચિંડીગઢમાિં ફેબ્ુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહમાિં કેનેડા સાથ ેસમજુતી 

કરાર પર હસ્ટતાક્ષર કરેલ છે. 

૧૮) 5 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ તાઇવાન દેશમાિં આવેલ 6.4 મ્તવ્રતાના ભૂકિંપન ેકારર્ે વધારે 

ખાના-ખરાબી સજાષઈ છે. 
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૧૯) આગામી માચષ-એમ્પ્રલમાિં આયોમ્જત થનાર મ્વશ્વ ટી-20 ચેમ્પપયનશીપ માટે ભારતીય 

મહહલા હક્રકેટ ટીમનુિં નેતૃતવ મ્મતાલી રાજન ેસોંપવામાિં આવેલ છે. 

૨૦) હાલમાિં સરકારે મ્સમ્ક્કમમાિં રાષ્ટ્ર ીય જમૈ્વક ખેતી અનુસિંધાન સિંસ્ટથાનની સ્ટથાપના કરેલ છે. 
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૧) એસૌચેમ સિંસ્ટથાના રીપોટષ  અનુસાર વર્ષ 2016 માિં દેશમાિં અઢી લાખ રોજગારીના અવસર 

ઈ-કોમસષ ક્ષેત્રથી પેદા થશે. 

૨) 7 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ નોથષ કોરીયાએ લાિંબા અિંતરના રોકેટનુિં પરીક્ષર્ કરેલ છે. 

૩) હાલ હદલ્હી  નેશનલ લો યુનીવસીટીના વાઈસ ચાન્સેલર પ્રો.રર્બીર મ્સિંહા છે. 

૪) 7 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ જુનાગઢના ભવનાથ ખાત ે રાષ્ટ્ર ીય કક્ષાની 9 મી પવષતારોહર્ 

સ્ટપધાષ યોજાઈ તેમાિં 381 માિંથી 292 સ્ટપધષકોએ ભાગ લીધો હતો. 

૫) આગામી 19 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ નેપાળના પ્રધાનમિંત્રી કેપી શમાષ ઓલી ભારતની 

મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. 

૬) મ્બહારમાિં વેલ્ડરના પુત્ર વાતસલ્ય ચૌહાર્ને માઈક્રોસોફ્ટ સોફ્ટમાિં વામ્ર્ષક રૂમ્પયા 1.2 

કરોડના પગારની નોકરી મળલે છે. 

૭) ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપમ્ત હમીદ અન્સારી છેલ્લા 50 વર્ોમાિં મ્મસ્ર દેશની રાજકીય યાત્રા પર 

જનાર પ્રથમ ઉપરાષ્ટ્રપમ્ત છે. 

૮) ફીફા દ્વારા હાલમાિં જાહેર કરાયલે મ્વશ્વ રેમ્ન્કિંગમાિં ભારતની ફૂટબોલ ટીમને 162 મુ સ્ટથાન 

મળેલ છે. 

૯) 7 ફેબ્ુઆરીથી ભારતના મ્વદેશસમ્ચવ તથા રાષ્ટ્રમિંડળના દેશોનુિં મિંત્રીમિંડળ માલદીવ દેશની 

અમ્ધકારીક યાત્રા પર ગયલે છે. 

૧૦) હાલમાિં રાષ્ટ્રપમ્ત પ્રર્વ મુખજી દ્વારા વર્ષ 2016-17 નુિં બજટે સત્ર 23 ફેબ્ુઆરીથી આરિંભ 
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કરવાની જાહેરાત કરવામાિં આવી છે. 

૧૧) ભારતીય હફલ્મ બાજીરાવ મસ્ટતાનીન ે 10 માિં એમ્શયન હફલ્મ એવોર્ડસષમાિં સવષશ્રિે હફલ્મ 

સહીત પાિંચ શ્રેર્ીમાિં નામાિંમ્કત કરવામાિં આવેલ છે. 

૧૨) વર્ષ 2016 ના મ્વશ્વ કેન્સર હદવસનો મ્વર્ય આઈ કેન,વી કેન રાખવામાિં આવ્યો હતો. 

૧૩) ઇન્ટરનેશનલ ફેડરેશન ફોર જનાષલીસ્ટટે પામ્કસ્ટતાન દેશને પત્રકારો માટે સૌથી વધારે 

ખતરનાક બતાવેલ છે. 

૧૪) હાલ મ્વશ્વની સૌથી મુલ્યવાન કિંપની તરીકે આલ્ફાબેટ ઇન્ક જાહેર કરવામાિં આવેલ છે. 

૧૫) હાલ પિંહડત રામનારાયર્ને વર્ષ 2015-16 ના ભારત રતન પિંહડત ભીમસેન જોશી શાસ્ત્રીય 

સિંગીત પુરસ્ટકાર માટે પસિંદ કરવામાિં આવ્યા છે. 

૧૬) હાલ મ્તતલી નામની ભારતીય હફલ્મને સીન્ડીકેટ ઓફ મ્સનેમા હક્રટીક્સ 2016 માિં સવષશ્રેિ 

મ્વદેશી હફલ્મનો પુરસ્ટકાર આપવામાિં આવેલ છે. 

૧૭) ભારતના નાર્ામિંત્રી અરુર્ જટેલીએ 5 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ નાર્ામિંત્રાલયની 

આમ્ધકાહરક યુ ટ્યબુ ચૈનલન ેલોન્ચ કરેલ છે. 

૧૮) ભારતના પ્રધાનમિંત્રીએ 5 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ હદબ્ુગઢ નજીક લેપેટકાટામાિં એક 

રાસાયમ્ર્ક એકમ બ્હ્મપુત્ર કે્રકર એન્ડ પોલીમર લીમીટેડ નામનુિં સિંસ્ટથાન દેશને સમમ્પષત કરેલ 

છે. 

૧૯) હાલ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મ્સક્કીમમાિં રાષ્ટ્ર ીય જમૈ્વક ખેતી સિંશોધન સિંસ્ટથા સ્ટથાપવાની 

જાહેરાત 5 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ હદલ્હીમાિં કરેલ છે. 

૨૦) બાસમતી ચોખનુિં ઉતપાદન કરનાર સાત ભારતીય રાજ્યોન ે જીયોગ્રાફીકલ ઈન્ડીકેટર ટેગ 

મળશે. 
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૧) હવેથી કેન્સરની બ ે દવાઓ ઈ.એમ.આઈ. પર પર્ મળશે, તેમાિં ગુજરાતના અમદાવાદ 

શહેરમાિં પર્ આ સેવા ઉપલબ્ધ થશે. 

૨) ભારતીય ખલેાડીઓએ 12 મી સાઉથ એમ્શયન ગેપસમાિં બીજા હદવસે સારુિં  પ્રદશષન કરી 28 

ગોલ્ડ, 12 મ્સલ્વર અન ે3 બ્ોન્જ મેડલ સાથ ેકુલ 42 મેડલ મેળવેલ છે. 

૩) 8 ફેબ્ુઆરી 1971 ના રોજ મ્વશ્વના પ્રથમ ઈલેક્ટર ોમ્નક શેરબજાર નેસ્ટડેકની શરૂઆત કરવામાિં 

આવી હતી. 

૪) 9 ફેબ્ુઆરી 2016 આજ ેમુિંબઈમાિં નેશનલ સાયન્સ હફલ્મ ફેસ્ટટીવલ યોજાશે. 

૫) 10 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ સ્ટમાટષ  સીટી કાઉમ્ન્સલ રેડીનેસ ગાઈડ રજુ કરશે. 

૬) આગામી 13 મી ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ રાજસ્ટથાનના ઉદયપુર ખાતે મ્વશ્વ સિંગ્રહાલય 

મહોતસવ શરુ થશે. 

૭) આગામી 14 મી ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ દેશભરમાિં UPSC દ્વારા CDS કપબાઈન્ડ ડીફેન્સ 

સમ્વષસેઝ ર્ી પરીક્ષાઓનુિં આયોજન કરાશે. 

૮) જાપાનમાિં મ્વદ્યાથીઓ અને નોકહરયાત લોકો રોજની ભાગદોડથી બચવા તર્ાવ દરુ કરવા 

એક ખાસ પ્રકારનો કલર ફૂલ ડરેસ પહેરે છે તેને જને્તેઈ આટષ  કહેવામાિં આવે છે. 

૯) ફેડકપમાિં એમ્શયા સીહરયાના ગ્રુપમાિં-1 માિં કઝામ્કસ્ટતાનન ેહરાવી ભારત પાિંચમા સ્ટથાને રહેવા 

પામેલ છે. 

૧૦)્ાન્સની પૂવષ ટેનીસ ખલેાડી મેહરયન બાતોલી ્ેંચ ઓપનની ટર ોફી સાથે હદલ્હી આવેલ છે, 

આ વરે્ ્ેંચ ઓપન 22 નવેપબરથી શરુ થશ.ે 

૧૧) દેશના પ્રધાનમિંત્રીશ્રીએ 7 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ ભુનેશ્વરમાિં રાષ્ટ્ર ીય મ્વજ્ઞાન અને મ્શક્ષા 

સિંશોધન સિંસ્ટથાન રાષ્ટ્રન ેસમમ્પષત કરેલ છે. 

૧૨) ભારતના જાર્ીતા કાટૂષનીસ્ટટ સુધીર તૈલિંગનુિં હાલમાિં અવસાન થયલે છે. 
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૧૩) દેશના પહરવાર અને સ્ટવાસ્ટથ્ય મિંત્રી જ.ેપી. નદ્ડાએ 6 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ મર્ીપુરની 

રાજધાની ઈપફાલમાિં પ્રોજકે્ટ સનરાઈઝનો શભુારિંભ કરાવેલ છે. 

૧૪) દેશના પ્રધાનમિંત્રી દ્વારા દેશની સૌથી મોટી રીફાઈનારી ઇમ્ન્ડયન ઓઈલ કોપોરેશન દ્વારા 

બનાવવામાિં આવી તેનુિં ઉદ્ઘાટન થયા બાદ ફરીથી હરલાયન્સ રીફાઈનરી બીજા સ્ટથાને પાછળ ગયુિં 

છે. 

૧૫) આઈ.ઓ.સી. દ્વારા તૈયાર કરવામાિં આવેલ રીફાઈનારી વામ્ર્ષક ક્ષમતા દોઢ કરોડ ટન જટેલી 

છે. 

૧૬) ચોખા ઉતપાદક રાજ્યોને જીયોગ્રાફીકલ ઈન્ડીકેટર ટેગ ઈન્ટેલેકચ્યઅુલ પ્રોપટી એપીલેટ 

બોડષ  દ્વારા આપવામાિં આવે છે. 

૧૭) હરલાયન્સ ઈન્્ાસ્ટટરક્ચરે પોતાનો સિંપૂર્ષ  મ્સમેન્ટ કારોબાર મ્બરલા કોપોરેશન સાથે 

વેચવાનો કરાર કરેલ છે. 

૧૮) ઉતર કોરીયાએ લાિંબી રેન્જના રોકેટનુિં પરીક્ષર્ કયુું તે તોંગચાિંગ હર- પ્રક્ષેપર્ સ્ટટેશન પરથી 

કરેલ. 

૧૯) પ્રખ્યાત ઉદુષ શાયર મ્નદા ફાઝલીનુિં 8 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ અવસાન થયેલ છે, તઓે 78 

વર્ષની વયના હતા. 

૨૦) આગામી 13 મી તારીખ ેસરકાર મેક ઇન ઇમ્ન્ડયા સપ્તાહ શરુ કરવા જઈ રહી છે તેમાિં 25 

દેશોના વેપાર પ્રધાનો અન ે1500 મ્વદેશી પ્રમ્તમ્નમ્ધઓ ઉપમ્સ્ટથત રહેશે. 
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૧) આગામી વરે્ 26 જુનથી 23 જુલાઈ દરમ્મયાન યોજાનારા મહહલા હક્રકેટ વલ્ડષકપની ફાઈનલ 

તઝગ્લેન્ડના લોર્ડસષ ખાત ેરમાશે. 
૨) ૧૨ મી એમ્શયન ગેપસમાિં ભારતીય મહહલા હોકી ટીમે પોતાના પ્રથમ મુકાબલામાિં નેપાળને 

24-0 થી પરામ્જત કરેલ છે. 
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૩) 12 મી સાઉથ એમ્શયન ગેપસમાિં 48 ગોલ્ડ સાથે ભારતીય એથ્લીટોએ શાનદાર પ્રદશષન કરેલ 

છે. 
૪) બે લાખ રૂમ્પયાથી વધારેના દાગીનાની ખરીદી પર ફરમ્જયાતપર્ે પાન કાડષ  રજુ કરવા સામે 

મ્વરોધ દશાષવવા આજ ે10 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ જવેલરો કારોબારમાિં બિંધ પાળશે. 
૫) આગામી થ્રીડી લાઈવ એનીમીનેશન હફલ્મ “ધ જિંગલ બુક” માિં ભારતીય મૂળના અમેહરકી 

નીલ શેઠી મોગલી બનશે. 
૬) ગુજરાતી રિંગભૂમ્મના જાર્ીતા કલાકાર જયશિંકર સુિંદરીના પુત્ર ડો.હદનકર ભોજકનુિં હાલમાિં 

અવસાન થયેલ છે. 
૭) દેશનુિં પ્રથમ એમ્વએશન પાકષ  અમદાવાદ નજીક બગોદરા ખાતે 60 હેક્ટર એહરયામાિં તયૈાર 

કરવામાિં આવશે. 
૮) કોહરયાની કીમ મ્સયોન ગીયોમએ જુડો ગ્રાન્ડ સ્ટલેમમાિં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે, તેર્ ે70 

મ્ક.મી. મહહલા વગષની ફાઈનલમાિં ચીનને હરાવેલ છે. 
૯) ભારત અને ચીને લડાખમાિં પ્રથમ રર્નીમ્ત મ્વર્યક અ્યાસ 7 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ શરુ 

કયો તેનુિં નામ મ્સનો-ઇમ્ન્ડયા કોઓપરેશન -2016 રાખવામાિં આવ્યુિં છે. 
૧૦) 8 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ દમ્ક્ષર્ એશીયાઇ ખેલમાિં શક્વોશ ખલેાડી જોશ્ના મ્ચનપ્પાએ 

મહહલા મ્સિંગલ્સમાિં સુવર્ષ પદક પ્રાપ્ત કરેલ છે. 
૧૧) ્ાન્સની સીનેટે 3 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ સવષસિંમતીથી એક કાયદો પાહરત કરેલ છે કે 

સુપર માકેટ દ્વારા ખાદ્ય પદાથોની બરબાદી થતી અટકાવશે, આવો કાયદો લાવનાર મ્વશ્વમાિં ્ાિંસ 

પ્રથમ દેશ બનવા પામેલ છે. 
૧૨) કોંગો ચેક ગર્રાજ્ય આહ્કન નેશન્સ ચૈમ્પપયનશીપ 2016 આહ્કાના દેશ માલીન ે

હરાવીને મ્વજતેા બનલ છે. 
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૧૩) વર્ષ 2015-16 માિં મ્બ્ટેનમાિં આ વર્ષનુિં નવમુિં તોફાન “ઈમોજીન” 8 ફેબ્ુઆરીથી દેશના 

ઘર્ા મ્વસ્ટતારોન ેપ્રભામ્વત કરી રહુ્યિં છે. 
૧૪) ભારત સરકારે વર્ષ 2014 ના “પ્રધાનમિંત્રી શ્રમ પુરસ્ટકારો”ની જાહેરાત 9 ફેબ્ુઆરી 2016 

ના રોજ કરેલ છે. 
 ૧૫) 8 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ નવી હદલ્હીમાિં  હહન્દી અને અિંગ્રેજી સહીત 12 આિંતરરાષ્ટ્ર ીય 

ભાર્ાઓમાિં ચોવીસ કલાક સાતેય હદવસ ચાલુ એવી ટોલ ્ી પ્રવાસી ઇન્્ો લાઈનનો શુભારિંભ 

કરેલ છે. 
૧૬) ઝારખિંડના દેવધરમાિં સિંસ્ટકૃત યુનીવસીટી બનાવવાની કેન્દ્ર સરકારે મિંજુરી આપેલ છે. 
૧૭) હાલમાિં મ્વશાલ મહેતાને ઇન્ટરનેશનલ ગ્રોન ડાયમિંડ એસોમ્સએશનના અધ્યક્ષ મ્નયકુ્ત 

કરવામાિં આવેલ છે. 
૧૮) “લફ્જો કે ફૂલ”, “મોર નાચ”, “ખ્વાબ કે દરમ્મયા” તથા “ખોયા હુઆસા કુછ” કાવ્ય 

સિંગ્રહો હાલમાિં મૃતય ુપામેલ ગીતકાર મ્નદા ફાઝલીના છે. 
૧૯) ઇન્ટરનેશનલ ગ્રોન ડાયમિંડ એસોમ્સએશનએ 10 મુખ્ય હીરા ઉતપાદકો.મ્વતરકો અને અન્ય 

મ્વકે્રતાઓનુિં એક નવ રમ્ચત મિંચ છે, જ ેઅમેહરકામાિં સ્ટથપાયલે છે. 
૨૦) 7 ફેબ્ુઆરી 2016 ના રોજ પામ્કસ્ટતાની હક્રકેટર યામ્સર શાહ પર આઈ.સી.સી. દ્વારા 

પ્રમ્તબિંમ્ધત દવા કલોરટામ્લડોનના સેવન બદલ ત્રર્ માસનો પ્રમ્તબિંધ લગાવવામાિં આવેલ છે. 
- પરેશ ચાવડા  

 


