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૧) આ વર્ષના ઇન્ન્િયા સ્કીલના રીપોર્ષ  અનસુાર ભારતીય કંપનીઓ ચાલ ુ વરે્ 14.5 ર્કા વધારે 

રોજગારી મારે્ની તકો ઉભી કરશે. 

૨) રરલાયન્સ ઇન્િસ્ર્ર ીઝના ચેરમેન અને મેનજેીંગ િીરેક્ર્ર મુકેશ અબંાણી અમેરરકાની નેશનલ 

એકિેમી ઓફ એન્ીનીયરીંગના સભ્ય બન્યા છે. 

૩) શ્રીલંકા સામેની પ્રથમ ર્ી-20 માં ભારતનો પાંચ ન્વકેર્ પરાજય થયલે છે. 

૪) શ્રીલંકાન ેહરાવી ભારત અન્િર 19 વર્લિષકપ રિકેર્ની ફાઈનલમા ંપાંચમીવાર પહોંચવામાં 

સફળ રહંુ્ છે. 

૫) દુરદશષન દ્વારા હાલ નવા ર્ર ાન્સમીશન બસેાિવાની યોજના અમલમાં આવશ ેતો એક સાથે 
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દુરદશષનના માધ્યમથી 600 જરે્લી ચેનલ ફ્રીમાં જોઈ શકાશે. 

૬) 10 ફેબ્રુઆરી 1929 ના રોજ એર્લ ેકે આજથી 87 વર્ષ પહેલા પાઈલર્નું લાઈસન્સ લનેારા 

જ.ેઆર.િી. તાતા પ્રથમ ભારતીય બન્યા હતા. 

૭) જ.ેઆર.િી. તાતાએ 14 ઉદ્યોગો સાથે જૂથના નેતતૃ્વની શરૂઆત કરી હતી, અન ેજયારે જૂથનુ ં

પ્રમુખ પદ છોડ્ું ત્યા ંસુધીમાં 95 ઉદ્યોગોનું જૂથ બની ગયું હતું. 

૮) જયાં સુધી ન્સયાચીન પર ભારતનો કબજો છે ત્યાં સુધી પાન્કસ્તાન અને ચીન જોિાઈ શકે તેમ 

નથી. 

૯) આજ સુધીમાં ન્સયાચીનમા ંભારતના કોઈપણ યુદ્ધમા ંલડ્ા વગર 860 જરે્લા જવાનો શહીદ 

થયા છે. 

૧૦) ન્સયાચીનની રક્ષા મારે્ ભારતે 3000 સૈન્નકોન ેતૈનાત કરેલ છે, આ જગ્યા પર કોઈપણ 

જવાનને માત્ર 90 રદવસ જ િયુર્ી સોંપવામા ંઆવે છે. પછી ક્યારેય ત્યા ંફરજ આપવામાં આવતી 

નથી. 

૧૧) ન્સયાચીન પર કબજો જાળવી રાખવા મારે્ ભારતે રોજના પાચં થી સાત કરોિ રૂન્પયાનો 

ખચષ કરવો પિે છે. 

૧૨)  ગુગલ સાથે સંકળાયલે ભારતીય મૂળના સુંદર પીચાઈ અમેરરકામાં સૌથી વધુ પગાર 

મેળવનારા સીઈઓ બની ગયા છે. 

૧૩) 10 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ ભારતમાં રાષ્ટ્ર ીય કૃન્મ મુન્ક્ત રદનની ઉજવણી કરવામા ં

આવેલ. 

૧૪) હાલમાં રદર્લહી ખાતે 16 મી ઓલ ઇન્ન્િયા પોલીસ લોન રે્નીસ ચેન્પપયન શીપ યોજાઈ ગઈ, 

જમેાં ગુજરાત પોલીસ 16 વર્ષમાં પ્રથમવાર ન્વજતેા જાહેર થઇ છે. 

૧૫) સયુંકત રાષ્ટ્ર  પોસ્ર્ પ્રશાશન દ્વારા એલીબીલીર્ીની સમાનતા મારે્ એક સ્મારક પોસ્ર્ 

રર્ન્કર્નું લોન્ન્ચંગ કરવામા ંઆવેલ છે. 
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૧૬) 9 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ રાજને્રકુમાર પચૌરી રે્રીના કાયષકારી ઉપાધ્યક્ષ તરીકે ન્નયુક્ત 

કરાયા છે. 

૧૭) 9 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ ન્બહાર સરકારે મેર્ર ો ર્રેન યોજના પર્ના મારે્ મંજુરી આપેલ છે. 

૧૮) ન્યુઝીલને્િના રિકર્ર બ્રેિન મેકુ્કલમેં એક રદવસીય આંતરરાષ્ટ્ર ીય રિકેર્થી સન્યાસ લીધેલ 

છે. 

૧૯) 10 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ નેપાળના પુર મુખ્યમંત્રી શુશીલ કોઈરાલાનું ન્યુમોન્નયાને 

કારણ ેઅવસાન થયેલ છે, તેઓ 79 વર્ષના હતા. 

૨૦) બૃજભૂર્ણ સરન ન્સંહને દન્ક્ષણ એન્શયા કુશ્તી મહાસંઘના અધ્યક્ષ તરીકે ન્નયકુ્ત કરવામાં 

આવ્યા છે. 

 

Current affairs 358 સામાન્ય જ્ઞાન 12/2/16 

૧) હાલમા ં ન્બ્રસ્ર્લની ઓસ્લો યુનીવસીર્ીના વૈજ્ઞાન્નકોએ એવો દાવો કરેલ છે કે તાવના 

દુખાવામાં પેરાસીર્ામોલ લેનાર બાળકોને 27 ર્કા સુધી અસ્થમાનો રોગ થઇ શકે છે. 

૨) ભારતીય સ્રે્ર્ બેંક દ્વારા 13 ભાર્ાઓમા ંએસ.બી.આઈ. બિી નામે િીીર્લ વેલેર્ શરુ કરેલ 

છે, તેના માધ્યમથી કોઈપણ જાતની ઓન લાઈન શોન્પંગ અન ેલેવિ-દેવિના વ્યવહારો કરી 

શકાશે. 

૩) ન્વશ્વનો બીજા નંબરનો સૌથી મોર્ો હીરો બોત્સવાનામા ંમળી આવ્યો છે, આ હીરો 1,111  

કેરેર્નો છે. 

૪) બોત્સવાનામાંથી મળી આવેલ હીરાનું નામ લેસિી લા રોના રાખવામા ંઆવ્યુ ંછે. 

૫) દેશમાં સરકાર પાંચ લાખથી ઓછી ન્કમંતના 450 ચોરસ ફૂર્ના મકાન બનાવશે, દરેક મકાન 

પર 1.50 લાખની સબસીિી આપશે. 
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૬) ગુજરાત રે્કનોલોીકલ યુનીવસીર્ીએ પંજાબની ગુરુ કાશી યુનીવસીર્ી સાથે સંશોધન મારે્ 

હાથ ન્મલાવેલ છે. 

૭) 12 મી એન્શયન સાઉથ ગેપસમાં મેિર્લસની ગોર્લિન હેરર્રક નોંધાવી ભારતે મેિલમાં સદી પૂણષ 

કરી છે, ભારતીય ખલેાિીઓએ 115 ગોર્લિ,59 ન્સર્લવર, 14 બ્રોન્જ સહીત 188 મેિલ ીત્યા છે. 

૮) આગામી 24 મી ફેબ્રુઆરીથી બાંગ્લાદેશમાં એન્શયા કપ સીરીઝ યોજાશે. તેના મારે્ પાન્કસ્તાન ે

ર્ીમની જાહેરાત કરેલ છે. 

૯) ન્વશ્વનું સૌથી લાંબ ુએરિાફ્ર્ એર લેન્િર 10 નું કાયષ અમેરરકન સૈન્યએ કરી ઉિવા મારે્ તૈયાર 

કરેલ છે. 

૧૦) 11 ફેબ્રુઆરી 1990  ના રોજ 27 વર્ષ જલેમાં રહ્ા બાદ નેર્લસન મંિેલા મુક્ત થયા હતા. 

૧૧) પેર્ર ોલીયમ અને પ્રાકૃન્તક ગૈસ રાજય મંત્રી ધમેન્ર પ્રધાને 9 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ 

ગુવાહાર્ીમાં પૂવોતર ભારત મારે્ હાઈિર ો કાબષન ન્વઝન-2030 રજુ કયુું. 

૧૨) છતીસગઢમાં રેર્લવે સાથ ે જોિાયેલ બનુ્નયાદી ઢાંચાના ન્વકાસ  મારે્ રેલ મંત્રાલય અન ે

છતીસગઢ સરકારે એક સહમતી પત્ર પર હસ્તાક્ષર કરેલ છે. 

૧૩) પાન્કસ્તાનમા ંરહંદુઓ મારે્ ન્વશેર્ ન્વવાહ કાનુન પારરત થાય તે મારે્ રહંદુ મેરેઝ બીલ 2015 

ને સવષ સંમન્તથી મંજુર કરવામાં આવેલ છે. 

૧૪) તાતા મોર્સે 9 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ પોતાની માકોપોલો મોર્સષના ધારવાિ એકમને બંધ 

કરવાનો ન્નણષય કરેલ છે. 

૧૫) 9 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ આર.કે. વમાષએ  રેર્લવે બોિષના સન્ચવનો પદભાર સંભાળલે છે. 

૧૬)  ધીરેન્ર હીરાલાલ વાઘેલાન ે મંુબઈ ઉચ્ચ ન્યાયાલયના મુખ્ય ન્યાયધીશના રૂપમા ં ન્નયુક્ત 

કરવામાં આવ્યા છે. 

૧૭) કેન્રીય શ્રમમંત્રી બંિારૂ દતાત્રેય ે10 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ રદર્લહીમાં આયોન્જત EPFO 

ના ગ્લોબલ નેર્વકષ  સંચાલન કેન્રના ઉદ્ઘાર્ન અવસર પર 40 કરોિથી વધારે શ્રન્મકોને સ્માર્ષ  
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કાિષ  આપવાની જાહેરાત કરેલ છે. 

૧૮) કોમનવેર્લથ સાયન્ર્ીફીક એન્િ ઇન્િસ્ર્ર ીયલ રીસચષ ઓગેનાઈઝેશનના વૈજ્ઞાન્નકોએ નવી 

આકાશગંગાની શોધ કરી હોવાની ઘોર્ણા કરેલ છે. 

૧૯) 11 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ એલીફન્ર્ા આઈલને્િને ન્વદ્યુતીકરણ કરવાની જાહેરાત કરવામાં 

આવેલ છે. 

૨૦) નાર્ો અન ેયુરોન્પયન યુન્નયન ેસાઈબર સુરક્ષા પર સહયોગ સાધવાના હેતુથી સમજુતી કરાર 

કરેલ છે. 
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૧) ર્વીર્ર પર નાણામંત્રાલય દ્વારા બજરે્ કેવંુ હોવંુ જોઈએ તે અંગેના અન્ભપ્રાયો મંગાવવામાં 

આવેલ છે, બજરે્મા ંકોન ેપ્રાથન્મકતા આપવી તે અંગે પણ વોર્ીંગ આપી શકાશે. 

૨) ભારતીય મૂળના ઓસ્ર્રેલીયન હરરંદર ન્સદ્ધનુે ભારતમાં ઓસ્ર્રેલીયાના નવા ઉચ્ચાયુક્ત 

બનાવવામાં આવ્યા છે. 

૩) ન્સયાચીનમાં છ રદવસ સુધી બરફ નીચે દબાઈ રહેલા અને પછી 50 કલાક હોસ્પીર્લમાં રહ્ા 

બાદ લાન્સ નાયક હનુમંથ્પા કોપિે 11 ફેબ્રઆુરી 2016 ના રોજ શહીદી પાપયા છે. 

૪) હેરીપોર્ષર શ્રેણીનું 8 મુ સારહત્ય આગામી 31 જુલાઈના રોજ રીલીઝ થશે. 

૫) પાન્કસ્તાનના પૂવષ રાષ્ટ્રપન્ત પરવેઝ મુશરફની તન્બયત લથિતા તેઓને આઈ.સી.યુ.માં 

દાખલ કરવામા ંઆવ્યા છે. 

૬) સેબીના બોિષમા ં નવા હોલ ર્ાઈમ સભ્યની પસંદગી શરુ કરી દેવામા ં આવી છે, સેબીના 

હાલના ચેરમેન યુ. કે. ન્સન્હાનો આગામી સપ્તાહમાં પૂણષ થશે. 

૭) ભારત ેસાઉથ એન્શયન ગેપસના ઇન્તહાસમાં 1000 ગોર્લિ મેિલ પુરા કાયષ હતા, ભારતે છેલ્લી 

11 સ્પધાષઓમા ં900 ગોર્લિ, 542 ન્સર્લવર, 286 બ્રોન્ઝમેિલ સહીત 1728 મેિર્લસ ીત્ય હતા, 
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હાલમાં રમાઈ રહેલ ગેપસમાં ભારત 2000 નો આંકિો હાંસલ કરવા તરફ આગે કુચ કરી રહંુ્ છે. 

૮) આગામી 1 એન્પ્રલથી ન્વદ્યાથીઓને મળતી તમામ સહાય સીધી તેના બેંક એકાઉન્ર્માં જમા 

થશે, પ્રાથન્મકથી લઈને કોલજે સુધીના તમામ છાત્રોએ આધાર કાિષ  લઈ ખાતા ખોલાવવા આદેશ 

આપાયો છે. 

૯) દેશના રાષ્ટ્રપન્ત પ્રણવ મુખજીએ રાષ્ટ્રપન્ત ભવનના મુઘલ ગાિષન ખાત ે11 ફેબ્રુઆરીના રોજ 

વાન્ર્ષક ઉધ્યાનોત્સવનું ઉદ્ઘાર્ન કરેલ છે. 

૧૦) ભારતીય રેર્લવે 112 એલ.એચ.બી. કોચનું વેચાણ બાંગ્લાદેશ દેશને કરશે. 

૧૧) મંુબઈમાં આયોન્જત થયલે ત્રીજા સ્માર્ષ  સીર્ી સંમેલનમાં નવી રદર્લહી નગરપાન્લકા પરરર્દને 

11 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ સ્માર્ષ  પ્રોજકે્ર્ એવોિષ  આપવામાં આવેલ છે. 

૧૨) ઉત્તરાખંિના દહેરાદૂનમા ંચાર રદવસીય રાષ્ટ્ર ીય આરોગ્ય મેળો સફળતાપૂવષક સંપન્ન. 

૧૩) દન્ક્ષણ આરફ્રકાના રિકેર્ર ન્કવન્ર્ન િીકોક આંતરરાષ્ટ્ર ીય વન િે મેચોમાં સૌથી ઓછી 

ઉમરમાં 10 શતક લગાવવાનો રેકોિષ  કરી ચકુ્યા છે. 

૧૪) ઈ-કોમસષ કંપની ફ્લીપકાર્ષમાંથી મુકેશ બંસલે રાીનામંુ આપી દીધેલ છે. 

૧૫) ભારતના િી.જ.ે પારંિયનને એન્શયન ઈન્ફ્રાસ્ર્રક્ચર ઇન્વેસ્ર્મેન્ર્ બેંકના ઉપાધ્યક્ષ તથા 

મુખ્ય રોકાણ અન્ધકારી તરીકે નીમવામાં આવ્યા છે. 

૧૬) પ્રન્સદ્ધ િાયરેક્ર્ર અરન્વંદો મુખજીનુ ં10 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ અવસાન થયલે છે, તેઓ 

97 વર્ષની વયના હતા. 

૧૭) ઉતરાખંિ પયાષવરણ અન ેવન મંત્રાલય દ્વારા એક વર્ષ મારે્ જગંલી સુવરને રહંસક પશ ુજાહેર 

કરવામાં આવેલ છે. 

૧૮) હાલમા ંઅવસાન પામેલ રફર્લમ િાયરેક્ર્ર અરન્બંદો મુખજીની રફર્લમ કીછુખોન મારે્ રાષ્ટ્રપન્ત 

સન્માન મળ્ું હતું. 

૧૯) ભારત અન ેશ્રીલકંાની બીી ર્ી-20 મા ંશ્રીલંકા સામે ભારતનો 69 રન ેન્વજય થવા પાપયો. 



Current affairs ૧૧ થી ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ સામાન્ય જ્ઞાન 
 

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

૨૦) વાંચકોની ઘર્તી સંખ્યાન ે ધ્યાનમા ં લઈને ન્બ્રર્નનુ ં અગ્રણી અખબાર ધ ઈન્િીપેન્િન્રે્ 

પોતાનું ન્પ્રન્ન્રં્ગ બંધ કરીન ેસંપૂણષ િીીર્લ કોપી છાપવાની જાહેરાત કરેલ છે. 
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૧) ઇંગ્લને્િ અને વેર્લસ રિકેર્ બોિષની રાષ્ટ્ર ીય સ્પધાષમા ંબેપચાઈર્લિની આખી ર્ીમ 20 બોલમા ં

શૂન્ય રને આઉર્ થઇ હતી, જયારે પહેલા બરેરં્ગ કરનારી િાઈસ્ર્ચચષ યુની ર્ીમે 120 રન કરેલ 

હતા. 

૨) આગામી 15 મી ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ નવી રદર્લહી ખાતે સારહત્યોત્સવનું આયોજન 

કરવામાં આવશે, તેમા ં180 લખેકો ભાગ લશે.ે 

૩) દેવાની વસુલાત મારે્ ઉદ્યોગપન્ત ન્વજય માર્લયાના મંુબઈમા ં આવેલા ન્કંગ રફશર હાઉસની 

આગામી 17 માચ ેહરાી થશે, તેના પર એસ.બી.આઈ. વિપણ હેઠળ 17 બેંકોનો કબજો છે. 

૪) ભારતના સ્ર્ાર ગોર્લફર અનીબાન લાહીરીને ઓન લાઈન વોર્ીંગમાં રહર્લર્ન એન્શયન રુ્ર 

ગોર્લફર ઓફ ધ યર એવોિષ  મારે્ પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. 

૫) સેન્ર્ પીટ્સબગષ ખાતે લેિીઝ ર્ર ોફીના પ્રથમ રાઉન્િમાં સાન્નયા ન્મઝાષ અન ેમાર્ીના રહંગીસે 

સતત 37 મો ન્વજય મેળવી આગેકુચ શરુ રાખેલ છે. 

૬) પાન્કસ્તાની અપપાયર અસદ રઉફન ેબોિષની ન્શસ્ત સન્મન્તએ ભ્રષ્ટ્કાયષમા ંસામેલ થવા બદલ 

ઉપરાંત રમતવીરને હાન્ન પહોંચાિવા બદલ BCCI દ્વારા પાચં વર્ષ મારે્ રિકેર્ના કોઈ ક્ષેત્રમા ં

સામેલ થઇ શકશે નરહ. 

૭) ગોર્લિન થ્રેશોર્લિ, પોઈપસ ઓફ લાઈફ એન્િ િેથ, બ્રોકેન ન્વંગ્સ અન ેબિષ  ઓફ ર્ાઈમ વગેરે 

પુસ્તકો સરોીની નાયિુ દ્વારા લખવામાં આવ્યા છે. 
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૮) 13 ફેબ્રુઆરી1879 ના રોજ ભારતનું બલુબુલ તરીકે ઓળખાતા સરોીની નાયિુનો જન્મ 

હૈદરાબાદ ખાતે થયો હતો. 

૯) 13 ફેબ્રુઆરીને ન્વશ્વ રેરિયો રદવસ તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે. 

૧૦) ઠંિા પીણાની કંપની કોકાકોલાએ પોતાની માંગ ઘર્વાના કારણ ેઓ=પોતાના ત્રણ પ્લાન્ર્ 

બંધ કરેલ છે. 

૧૧) અમેરરકન કંપની હેર્લથકેરને 3150 કરોિ રૂન્પયામા ંન્વપ્રો ખરીદશે. 

૧૨) ન્યુઝીલેન્િના રિકેર્ર કેપ્ર્ન બ્રેિન મૈકુલ્લમ કે જ ે સતત સો રે્સ્ર્ મેચ રમનાર દુન્નયાના 

પ્રથમ ખલેાિી બની ચુક્યા છે. 

૧૩) ઉત્તરપ્રદેશના મંત્રી દ્વારા પોતાના રજુ કરેલા બજરે્માં 10 ર્કા વેર્ વધારેલ છે. 

૧૪) એક સદી પહેલા આઇન્સ્ર્ાઇને જ ેતરંગોની ભન્વષ્યવાણી કરેલી તેન ેઆજના વૈજ્ઞાન્નકોએ 

ગુરુત્વીય તરંગ તરીકે શોધી લીધા છે. 

૧૫) હાલમાં અમેરરકી ન્વદેશમંત્રીએ આંતરરાષ્ટ્ર ીય સમુદાય ન્સરરયામાં સંકર્ સમાપ્ત કરવા મારે્ 

અને માનવીય મદદ મારે્ સહમન્તની ઘોર્ણા કરેલ છે. 

૧૬) 12 મી એશીયાઇ ગેપસમાં ભારતીય મરહલા હોકી ર્ીમે સુવણષ પદક પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

૧૭) ભારત અને સયુંકત આરબ અમીરાત વચ્ચે સાઈબર સુરક્ષા અન ે નવીનીકરણીય  ઉજાષ 

સહીત ચાર સમજુતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કરેલ છે. 

૧૮) યુએઈ દ્વારા મરહલા અન્ધકારીઓને હેપીનેસ તેમજ ર્ોલરન્સ મીનીસ્ર્ર તરીકે ન્નયુક્ત કરેલ 

છે. 

૧૯) 12 મેં એન્શયન ગેપસમાં એયર રાઈફલ નીશેનેબાીમાં ભારતના ચૈનન્સંહ ચૈન્પપયન બનેલ 

છે. 

૨૦) ઉત્તરપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી અખીલેશ યાદવ દ્વારા નાણામંત્રી વગર 12 મી ફેબ્રુઆરી 2016 ના 

રોજ ન્વધાનસભામાં વર્ષ 2016-17 નું બજરે્ રજુ કરી ચુક્યા છે, આ રીતનું તેનુ ંઆ પાંચમંુ બજરે્ 
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૧) ભારતનું સંરક્ષણ મંત્રાલય હાલમાં 22 સૈન્નક શાળાઓનું સંચાલન કરી રહંુ્ છે, અને હવે 

કન્યાઓને પણ આ શાળાઓમાં પ્રવેશ આપવાની ન્વચારણા ચાલી રહી છે. 

૨) પ્રખ્યાત ગુજરાતી લખેક ગુણવંત શાહને પદ્મશ્રી બાદ સારહત્ય રત્ન એવોિષ  મારે્ હવે 

નવાજવામાં આવશે. 

૩) મલયાલવી કન્વ,ગીતકાર ઓ.એન. વી. કુરૂપનું હાલમા ં84 વર્ષની વયે અવસાન થયલે છે. 

૪) 14 થી 16 ફેબ્રુઆરી 2016 ખાતે રાજય કક્ષાની તરણસ્પધાષ રાજકોર્ ખાતે પ્રારંભ થયેલ છે, 

તેમાં 1300 તરવૈયાઓ ભાગ લઇ રહ્ા છે. 

૫) અમેરરકી રાષ્ટ્રપન્ત બરાક ઓબામાએ પાન્કસ્તાનને 8 એફ 16 યુદ્ધ ન્વમાનો વેંચવા મારે્ની 

મંજુરી આપી દીધલે છે. 

૬) ભારતીય શુર્સ ે12 મી દન્ક્ષણ એન્શયન ગેપસની શુરરં્ગ સ્પધાષમાં ચોથા રદવસે પણ ગોર્લિ 

મેિલ મેળવવાનો ન્સલન્સલો શરુ રાખ્યો હતો, 6 ગોર્લિ મેિલ તથા ર્ર ાયથલોનમા ંબ ેગોર્લિ મેિલ 

મેળવ્યા છે. 

૭) થાઇલેન્િના ન્થન્તફૂન ચપુ્રાકોંગે બાંગ્લાદેશ ઓપન રુ્નાષમેન્ર્નો ન્ખતાબ ીતી લીધો છે. 

૮) મધ્યપ્રદેશમાં ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ક્ષેત્રમા ં ન્વકાસને વધારવા મારે્ મેગાફૂિ પાકષની સ્થાપના 

કરવામાં આવી છે. 

૯) કણાષર્ક મોબાઈલ વન ગવનષન્સ મોિેલ વર્લિષ  ગવનષમેન્ર્ સન્મર્માં સુવણષપદકથી સન્માન્નત 

થયેલ છે. 

૧૦) કણાષર્કની એમ ગવષનન્સ એપ ે ન્બ્રર્ીશની ઈ ગવનષન્સ એપને પાછળ છોિીને આ શ્રેણીન ે

પ્રથમવાર પુરસ્કારમા ંસામેલ કરેલ છે. 

૧૧) ભારત શ્રીલંકાની ત્રીી અને અનં્તમ મેચમાં ભારત સામે શ્રીલકંા 18 ઓવરમાં 82 રને ઓલ 

આઉર્ થઇ ગઈ હતી. 
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૧૨) ચીનની લશ્કરી કવાયત પર નજર રાખવા મારે્ ભારતે આઈ.એન.એસ. ન્વિમારદત્ય, 

આઈ.એન.એસ.મૈસુર અને રે્ન્કર આઈ.એન.એસ.દીપકને માલદીવ- રહન્દ મહાસાગરમાં તૈનાત 

કરેલ છે. 

૧૩) ભારત–જમષનના ભૂવૈજ્ઞાન્નકો અને ીવાશ્મી વૈજ્ઞાન્નકો દ્વારા ગુજરાતના કચ્છ માથંી 15 

કરોિ સાલ જુનુ ંિાયનોસોરનું અવશેર્ શોધી કાઢવામાં આવ્યુ છે.  

૧૪) દેશની રાજધાની રદર્લહીમાં રાષ્ટ્રપન્ત પ્રણવમુખજીની અધ્યક્ષતામા ંદેશના રાજયપાલ અન ે

કેન્દ્રશાન્ર્ત પ્રદેશોના લેફ્ર્નન્ર્ ગવનષરોનું 47 મુ સંમેલન યોજાઈ ગયું. 

૧૫) ભારતના ઉત્તરપ્રદેશ રાજયમા ં 11 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ નવી રાજસ્વ સંરહતા લાગુ 

કરવામાં આવેલ છે. 

૧૬) હાલમાં ચૈનન્સંહ એયર રાઈફલ ન્નશાનેબાીમાં ચનૈ્પપયન જાહેર કરવામાં આવેલ તે જપમુ 

કાશ્મીર રાજયના છે. 

૧૭) મધ્યપ્રદેશના ખરગૌન ીલ્લામા ં 12 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ક્ષેત્રના 

ન્વકાસને વધારવા મારે્ મેગાફૂિ પાકષનુ ંઉદ્ઘાર્ન કરવામાં આવેલ છે. 

૧૮) મધ્યપ્રદેશ રાજયમાં યૌન ઉત્પીિન બાબતોના તપાસ મારે્ બનેલ સન્મન્તના અધ્યક્ષ તરીકે 

રંજન ગોગાઈન ેન્નયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. 

૧૯) રાષ્ટ્ર ીય અનુસંધાન ન્વકાસ ન્નગમ દ્વારા ઉદ્યમશીલતાના સંવધષન મારે્ ભારતીય રાસાયન્ણક 

ીવ ન્વજ્ઞાન સંસ્થા સાથ ેસમજુતી કરાર કરેલ છે. 

૨૦) સોશ્યલ નેર્વન્કુંગ વેબસાઈર્ કંપની ફેસબુકે પોતાની ફ્રી બેન્સક્સ પ્રોજકે્ર્ને ભારતમાં બંધ 

કરી દીધેલ છે. 
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૧) મંુબઈમાં આયોન્જત છઠ્ઠા નેશનલ રફર્લમ ફેસ્ર્ીવલમાં “નાગાલેન્િ ઈઝ ચેન્જીંગ બર્” રફર્લમને 

ગોર્લિન બીવર બસે્ર્ રફર્લમ એવોિષ  આપવામા ંઆવેલ છે. 
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૨) કેન્ર સરકાર વંૃદાવનની ન્ન:સહાય મરહલાઓ મારે્ 1000 બેિ ધરાવતું શેર્લર્ર હોમ બનાવશે. 

૩) ભારતમાં િબલ િેકર ફ્લાય ઓવર મંુબઈમાં વર્ષ 2013 માં શરુ થયો હતો, સાન્તાિુઝ થી 

ચેપબુર લીંક રોિ તેનાથી જોિાયલે. 

૪) 15 ફેબ્રુઆરી 2016 થી ઈન્ર્રનેર્ દ્વારા રેર્લવેની ર્ીકીર્ના બનુ્કંગમાં નવા ન્નયમો લાગુ 

કરવામાં આવેલ છે. 

૫) 17 ફેબ્રુઆરીથી 2016 ના રોજ મંુબઈ ખાતે એલીફન્ર્ા ફેસ્ર્ીવલનો પ્રારંભ થશે. 

૬) આગામી 18 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ ન્સંહોર ખાતે યોજાનાર ખેિૂત મહોત્સવમા ં દેશના 

મુખ્યપ્રધાન નરેન્ર ભાઈ મોદી હાજરી આપશ.ે 

૭) આગામી 19 મી ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ નેપાળના વિાપ્રધાન કે.પી. શમાષ ઓલી ભારત 

આવશે. 

૮) આગામી 20 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ જસેલમેર ખાતે મરંુ મહોત્સવની શરૂઆત થશે. 

૯) ગુજરાત સરકારે ઈઝ ઓફ િુઈંગ યોજના હેઠળ નવા ઉદ્યોગને હવે સાત વર્ષ સુધી પયાષવરણની 

મંજુરી મળી શકશે, તેવી જાહેરાત કરેલ છે. 

૧૦) ભારતીય રે્નીસ ખલેાિી સાન્નયા ન્મઝાષ અને તેની સાથી સ્વીત્ઝરલૅન્િની માર્ીના 

રહંગીસની જોિીએ સતત 40 મી મેચમા ંીત મેળવવાની સાથ ેસેન્ર્ પીટ્સબગષ લેિીઝ ર્ર ોફીમાં 

મરહલા િબર્લસનું ર્ાઈર્લ ીતી લીધેલ છે. 

૧૧) રાજકોર્ના નાની વયના ફોર્ોગ્રાફર ભવ્ય જોશીના ફોર્ાન ે નેચરલ બસે્ર્ ફોર્ોગ્રાફી મારે્ 

આંતરરાષ્ટ્ર ીય એવોિષ  પ્રાપ્ત થયલે છે, આગામી ઓગસ્ર્માં જાપાન ખાતે યોજાનાર એક્ઝીબીશનમાં 

તેમના ફોર્ાન ેલોકો ન્નહાળશે. 

૧૨) ન્વન્વધ કંપનીઓ સાથે મહારાષ્ટ્ર  સરકારે 21,400 કરોિ રૂન્પયાના રોકાણ મારે્ સમજુતી 

કરાર કરેલ છે. 
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૧૩) ન્ઝકા વાયરસ ન્વરોધી આંતરરાષ્ટ્ર ીય જાગૃન્ત લાવવા બ્રાીલ ેતમામના સહકારની જાહેરાત 

કરેલ છે. 

૧૪) હાલમાં પયુંનીખમાં સીરીયા સંકર્ પર ચાલી રહેલ 52 મુ પયુંનીખ સુરક્ષા સંમેલન 14 

ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ સંપન્ન થયલે છે. 

૧૫) બાંગ્લાદેશની મેજબાનીમાં ચાલી રહેલ અન્િર 19 રિકેર્ ન્વશ્વ કપમાં ભારતન ે હરાવી 

વેસ્ર્ઇન્િીઝે ન્વજય મેળવેલ છે.    

૧૬) ફેસબકુ ઇન્િીયાના મેનેજીંગ િાયરેક્ર્ર કીતીન્ગા રેડ્ડીએ પોતાના પદ પરથી રાીનામંુ આપી 

દીધેલ છે. 

૧૭) રફર્લમ અન્ભનેત્રી ન્વદ્યાબાલનને કેરલ રાજયમા ં પ્રાઈિ ઓફ કેરલ એવોિષથી સન્માન્નત 

કરવામાં આવેલ છે. 

૧૮) સયુંકત રાજય અમેરરકાના ન્યાયાધીશ એન્ર્ોનીન સ્કૈન્લયા કે જઓે કાનૂની ન્વચારને આકાર 

આપનાર મહત્વપૂણષ વ્યન્ક્ત તરીકે કામ કરતા હતા.તેઓનું ન્નધન હાલમાં થયલે છે. 

૧૯) હાલમાં ઉત્તરપ્રદેશ રાજય સરકારે પોતાના બજરે્ વર્ષ 2016-17 મા ંઆવનાર વર્ષન ેન્કસાન 

વર્ષ તથા યુવા વર્ષ તરીકે જાહેર કરવાનો ન્નણષય કરેલ છે. 

૨૦) 13 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ દેશના વિાપ્રધાનશ્રીએ મંુબઈમાં મંુબઈ આર્ષ  સોસાયર્ીનુ ં

ઉદ્ઘાર્ન કરેલ છે. 
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૧) નાણામંત્રી અરુણ જરે્લીએ નોન રે્ક્સ રરસીર્ પોર્ષલ લોન્ચ કરેલ છે, આ પોર્ષલમાં વ્યાજ, 

રોયર્લર્ી, લાઈસન્સ તથા આર.તી.આઈ. અરીના ચાજષ આપી શકાશે. 
૨) ભારતીય ન્બ્રર્ીશ પ્રોડ્ુસર આન્સફ કાપરિયાન ે ન્બ્રર્ીશ ન્સંગર એમી વાઈન હાઉસ ઉપર 

આધારરત રફર્લમ મારે્ બાફર્ા િોક્યુમેન્ર્ર ી એવોિષ  અપાયો છે. 
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૩) હવે મોબાઈલ એપ વિે ન્મસ ઇન્િીયામા ંભાગ લઇ શકાશે, ફેન્મના ન્મસ ઇન્ન્િયા 2016 અન ે

મોબસ્ર્ાર એપ વચ્ચે કરાર થયા મુજબ આ એપ પર પ્રોફાઈલ બનાવી સબન્મર્ કરાવવાની રહેશે. 
૪) ક્વોલીર્ી કાઉન્ન્સલ ઓફ ઇન્િીયા દ્વારા કરાયલે સવેક્ષણ અનુસાર સમગ્ર દેશમાં સૌથી વધ ુ

સ્વસ્છ શહેર તરીકે મૈસુર જાહેર કરવામાં આવેલ છે. 
૫) ક્વોલીર્ી કૌન્સલ ઓફ ઇન્ન્િયાના સવેક્ષણમા ં ગુજરાતના ચાર શહેરોનો સમાવેશ કરવામાં 

આવ્યો છે, રાજકોર્, વિોદરા, સુરત અન ેઅમદાવાદનો સમાવેશ થાય છે. 
૬) કેન્રના શહેરી ન્વકાસ મંત્રાલય દ્વારા ક્વોલીર્ી ઓફ ઇન્ન્િયા મારફત ત્રણ ભાગમાં થયેલ 

સવેમાં ગુજરાતના ચાર શહેરો પૈકી સમગ્ર રાજયમાં સુરત પ્રથમ નંબરે આવેલ છે.દેશમા ં છઠ્ઠા 

િમાંકે રહેલ છે. 
૭) ભારતીય મરહલા ર્ીમે શ્રીલંકાન ે107 રનથી હરાવી પરાજય આપેલ છે. 
૮) સાઉથ એન્શયન ગોર્લફ શુર્ીંગમા ંભારત ે26 ગોર્લિ માથંી 25 ગોર્લિમેિલ પોતાના નામે કરેલ 

છે. 
૯) હાલમા ંચીન અને ઈરાન વચ્ચ ેર્રેન સેવાનો પ્રારંભ થયલે છે, પ્રાચી ન્સર્લક રોિ તૈયાર કરવાના 

ઉદેશ્ય સાથે આ ર્રેન સેવા શરુ કરવામાં આવેલ છે. 
૧૦) 16 ફેબ્રુઆરી 2005 ના રોજ આજથી 11 વર્ષ પહેલા પયાષવરણની રક્ષા મારે્ આંતરરાષ્ટ્ર ીય 

ક્યોર્ો કરાર અમલી બન્યો હતો. 
૧૧) હાલમાં સરકારે સેબીના ચેરમેન યુ.કે. ન્સંહાનો કાયષકાળ એક વર્ષ લંબાવી વર્ષ 2017 કરેલ 

છે. 
૧૨) ગુજરાત રાજયમા ંગાંધીનગરમા ં11 રાજયોના પ્રન્તન્નન્ધઓ વાળી કેન્રીય મરહલા આયોગની 

બેઠક યોજાયલે. 
૧૩) કેન્રીય આયુર્ અને સ્વાસ્થ્ય કર્લયાણ રાજય મંત્રી શ્રીપદ નાઈકે 13 ફેબ્રુઆરી 2016 ના 

રોજ નાગપુરમાં 24 મુ રાષ્ટ્ર ીય હોન્મયોપેથીક કોંગ્રેસ હોમીયો ન્વઝન 2016 નો શુભારંભ કરેલ છે. 
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૧૪) ભારત સરકારના મેક ઇન ઇન્ન્િયા અન્ભયાન અનુસંધાન ે ભારતીય કંપની કર્લયાણી 

સ્ર્રે રે્ન્જક લીમીરે્િનું એયર િીફેન્સ સીસ્ર્મ હેતુ સ્વીિીશ કંપની સાબ સાથ ેસમજુતી કરાર કરેલ 

છે. 

૧૫) સાવષજન્નક ક્ષેત્રના ઉપિમે BHEL દ્વારા ન્ત્રપુરા રાજયમાં ઈન્ીનીયરીંગ ખરીદ અને 

ન્નમાષણ હેતુથી 101 મેગાવોર્નુ ં ગૈસથી અન ેચાલનાર સાયકલ પાવર પ્લાન્ર્નુ ંઉદ્ઘાર્ન કરેલ 

છે. 
૧૬) તજાન્કસ્તાનમા ંન્નયુક્ત ભારતીય રાજદૂત બીરજા પ્રસાદનું ન્નધન થયેલ છે. 
૧૭) હાલમાં ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ ઇન્ન્િયન ઇન્સ્ર્ીર્યુર્ ઓફ મીલેર્સ રીસચષના િાયરેક્ર્ર 

તરીકે ન્વલાસ ર્ોનપીને રાખવામા ંઆવેલ છે. 
૧૮) હાલમાં ભારત અન ેશ્રીલંકા વચ્ચે રમાયેલ ર્ી 20 મેચમાં શ્રીલંકાન ેહરાવી ભારત ના આર 

અન્શ્વનને મેં ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવેલ છે. 
૧૯) 15 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ રદર્લહી ન્વશ્વન્વદ્યાલયના નવા કુલપન્ત તરીકે યોગેશ કુમાર 

ત્યાગીન ેન્નયુક્ત કરાયા છે. 
૨૦) દેશના રાષ્ટ્રપન્ત પ્રણવ મુખજીએ ન્વશ્વભારતી ન્વશ્વન્વદ્યાલયના કુલપન્ત સુશાંત દ્તાગુપ્તાન ે

પોતાના હોદ્દા પરથી દુર કરેલ છે. 
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૧) જાણીતા પોપ સ્ર્ાર રે્લર ન્સ્વફ્ર્ને ગ્રેમી એવોિષમા ં ‘આર્લબમ ઓફ ધ યર’ ર્ર ોફી એનાયત 

કરવામાં આવી છે. 
૨) અંગોલામાં આજ સુધીનો સૌથી મોર્ો હીરો મળી આવ્યો છે, જ ે404 કેરેર્નો છે, તેની ન્કમંત 

આશરે 96 કરોિ રૂન્પયા છે. 
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૩) સરકાર દ્વારા પેન્શન ફોમષ આઠ પાનાનુ ંહતંુ તેનાથી સુધારીન ેએક પાનાનું કરેલ છે. 
૪) ઈ.પી.એફ.ઓ.એ વર્ષ 2015-16 ના નાણાવર્ષ મારે્ પ્રોન્વિન્ર્ ફંિના વ્યાજદર 8.75 થી 

વધારીને 8.80 ર્કા કરી દેવાયેલ છે. 
૫) દેશના સૌથી દેવાદાર રાજયમા ંગુજરાત પાંચમા િમાકેં આવેલ છે. 
૬) દેશની ઔઘ્યોન્ગક નગરી ધરાવતંુ મહારાષ્ટ્ર  રાજય પર સૌથી વધારે દેવંુ છે, મહારાષ્ટ્ર  પર 

૩.38 લાખ કરોિ રૂન્પયાનું દેવંુ છે. 
૭) હાલમાં ગાંધીનગર ખાતે નેશનલ ચાઈર્લિ એન્િ વુમન રાઈટ્સ કમીશન કોન્ફરન્સ યોજવામા ં

આવેલી. 
૮) ભારતે પોતાના ઘર આંગણ ે રમાયલે 12 મી એન્શયન ગેપસમાં 308 મેિલ સાથે ગોર્લિન 

અન્ભયાનને સમાપ્ત કરેલ છે. 
૯) મંુબઈના ચચષગેર્ ન્સ્થત િોસ મેદાન પર ભારતીય રિઝાઈનર કનીકા બાવા દ્વારા ન્વશ્વના 

સૌથી મોર્ા કોર્લહાપુરી પગરખા તૈયાર કરેલ છે. 
૧૦) ભાવનગરમાં 16 થી 18 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ રાજય કક્ષાની ઘોિેસવારી સ્પધાષ 

યુનીવસીર્ી પાસે આવેલ પેિક મેદાનમાં શરુ થયેલ છે. 
૧૧) વર્લિષ  ઇકોનોન્મક ફોરમ દ્વારા કરાયેલ સવેમાં જાણવા મળેલ કે ભારતમાં કામ કરતા મરહલા 

અને પુરુર્ોમા ંવેતન મામલ ેઅસમાનતા ઓછી થઇ છે, ભારત વેતન મામલે 145 માં સ્થાનેથી 

108 માં સ્થાને આવેલ છે. 
૧૨) હાલ અમેરરકાના લોસષ એન્જલેાસષ ખાતે 58 મો ગ્રેમી એવોર્ડસષ સમારોહ યોજાઈ ગયો. 
૧૩) આગામી 21 મી ફેબ્રુઆરીના રોજ ન્વશ્વમાતૃ ભાર્ા રદન ઉજવવામાં આવશે. 
૧૪) હાલમાં રન્શયામાં ઝીકા વાયરસનો પ્રથમ કેસ જોવા મળ્ો છે, જ ેરોગનો ભાગ બનલે છે તે 

મરહલા થોિા રદવસ પહેલા જ િોમેન્નક રર-પબ્લીકથી મોસ્કો પરત ફરી હતી. 
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૧૫) કેન્ર સરકાર આગામી સમયમા ંકોમન હેર્લથ પોલીસી જાહેર કરશે, જમેા ંરૂ.500 ના પ્રીન્મયર 

પર 1 લાખનો સ્વાસ્થ્ય વીમો મળશે. 
૧૬) આવકવેરા ન્વભાગે વોિાફોનન ેપોતાનો 14.200 કરોિનો વેરો ચુકવે અથવા તેની સંપન્ત 

જપ્ત થશે તેવી ચેતવણી આપેલ છે. 
૧૭) કેન્ર સરકાર દ્વારા કેન્પર્લ ગુર્ડસ સેક્ર્ર મારે્ 15 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ પ્રથમવાર રાષ્ટ્ર ીય 

નીન્ત જાહેર કરેલ છે. 
૧૮) ભારત અન ેસેશેર્લશ વચ્ચે આયોન્જત થનાર સાતમંુ સયુંકત યુદ્ધ અભ્યાસ લાન્મન્ત 2016 

બંને દેશોની વચ્ચ ેશરુ કરવામા ંઆવેલ છે. 
૧૯) ન્વશ્વલેર્ણાત્મક વેબસાઈર્ ગ્લોબલફાયર પાવર દ્વારા તયૈાર કરવામાં આવેલ વર્ષ 2016 ની 

વાન્ર્ષક રેન્ન્કંગ અનુસાર અમેરરકા પાસે સૌથી વધારે સક્ષમ સેના રહેલી છે. 
૨૦) ભારતીય ન્મસાઈલ પૃથ્વી-2 નું સફળ પરીક્ષણ15 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ કરવામા ં

આવેલ છે. 
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૧) ગ્વાન્લયરમા ં પ્રથમવાર દુગષના સહસ્ત્રબાહુ મંરદરના પર્ાંગણમા ં આંતરરાષ્ટ્ર ીય ધુ્રપદ 

સમારોહનું આયોજન 19 થી 21 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ કરવામાં આવશે. 

૨) હવેથી કૃન્ર્ન્વજ્ઞાન, ન્વજ્ઞાન ન્વર્યની િીગ્રી ધરાવતા તથા િીપ્લોમાં કરેલા લોકો જ ખાતર 

તથા કીર્નાશક દવાની દુકાન ખોલવાનું લાઈસન્સ મેળવી શકશે. 

૩) વર્લિષ  નંબરવન અમેરરકન રે્નીસ ખેલાિી સેરેના ન્વન્લયપસે બીમારીના કારણે કતાર ઓપન 

રે્નીસ રુ્નાષમેન્ર્માંથી પોતાનુ ંનામ પરત ખેંચલે છે. 

૪) ભારતે બેિન્મન્ર્ન એન્શયાકપ ર્ીમ ચેપપીયનશીપમાં ન્સંગાપોરને 5-0 થી હરાવેલ છે. 
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૫) ‘ધ રોકેર્’ નામથી ઓળખાતા ઈંગ્લીશ પ્રોફેશનલ ખેલાિી રોની ઓસુલીવેન ે વેર્લશ ઓપન 

સ્નુકર ચેપપીયનશીપના લાસ્ર્-32 માં સ્થાન મેળવેલ છે. 

૬) ભારતીય ગીતકાર સમીરે આજ સુધીમા ં 650 કરતા વધારે રફર્લમોમાં 3524 ગીતો લખવા 

બદલ તેનુ ંનામ ન્ગન્નસ વર્લિષ  રેકોિષમાં સમાવવામાં આવેલ છે. 

૭) વર્ષ 2016 સુધીમાં ભારતીય બેન્કોનો બેિ લોનનો ન્વસ્તાર 4,43,691 કરોિ રૂન્પયા પર 

પહોંચી ગયો છે. 

૮) ભારત સરકારે કરવેરાની રકમમાંથી છેલ્લા આઠ વર્ષમાં જાહેરક્ષેત્રની 27 બેન્કોન ે આન્થષક 

કર્ોકર્ીમાંથી બહાર લાવવા 80.૦૦૦ રૂન્પયાની મદદ કરેલ છે. 

૯) નાસાની સોલાર િાયનેન્મક ઓબ્ઝરવેર્રીને સુરજની દરેક પ્રરિયા પર નજર રાખવાના છ વર્ષ 

થયા છે. 

૧૦) એક સવેના કહેવા મુજબ ન્વશ્વની ત્રીજા ભાગની વસન્ત આશરે 4 અબજ લોકો વર્ષમાં એક 

મરહનો પાણીથી વંન્ચત રહે છે. 

૧૧) અન્ભનેતા આમીરખાન મહારાષ્ટ્ર  સરકાર સાથે ‘સત્ય મેવ જયતે વોર્ર કપ’ નામનો પ્રોજકે્ર્ 

બનાવશે. 

૧૨) દદીની ઇસ્છાથી અપાતા મૃત્યુને ઇસ્છા મૃત્યુ કહેવામાં આવે છે, વર્ષ 2012 માં બેર્લીયમમાં 

ઇસ્છા મૃત્યુના 1400 કેસો સામે આવ્યા હતા. 

૧૩) િીસેપબર 2013 મુજબ બેર્લીયમની સસંદે બાળકોને ઇસ્છામૃત્યુનો અન્ધકાર આપવા અંગે 

સહમતી દશાષવી હતી. 

૧૪) સરકાર દ્વારા ઇલકે્ર્ર ોનીક્સ મેન્યુફેક્ચરરંગને પ્રોત્સાહન આપવા મારે્ ઈલેક્ર્ર ોન્નક 

િેવલપમેન્ર્ ફંિ લોન્ચ કયુું છે. 

૧૫) ભારતીય મોબાઈલ કંપની રીન્ન્ગંગ બલે દ્વારા દુન્નયાનો સૌથી સસ્તો સ્માર્ષ  ફોન ફ્રીિમ 

251 લોન્ચ કરેલ છે. 
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૧૬) શાંન્ત અને સૌહાષદ મારે્ કન્યાકુમારીથી કાશ્મીર સુધી માનવ એકતા ન્મશન દ્વારા વોક ઓફ 

હોપ યાત્રાનું આયોજન કરવામા ંઆવેલ છે. 

૧૭) 16 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ ફૈશન રિઝાઈનર મનીશ અરોરાન ે‘નાઈર્ ઓફ ધ ન્લજન ઓફ 

ઓનર’થી સન્માન્નત કરવામાં આવેલ છે. 

૧૮) આઈ.સી.સી-આંતરરાષ્ટ્ર ીય રિકેર્ કાઉન્ન્સલ દ્વારા 15 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ 

બી.સી.સી.આઈ.સાથ ેમળીને ર્ીમ સ્વસ્છ કલીનીકનો શુભારંભ કરેલ છે. 

૧૯) 14 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ નેશનલ ચેસ ર્ીમ ચનૈ્પપયનશીપનો ન્ખતાબ ઇન્ન્િયન રેર્લવે 

દ્વારા ીતવામાં આવેલ છે. 

૨૦) એન્શયાકપ 2016 ના ર્ાઈર્લના પ્રયોજક માઈિોમેક્સ કંપની બનલે છે. 
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૧) ઇન્ર્રનેશનલ એસ્ર્ર ોનોમીકલ યુન્નયને 2006 માં પ્લુર્ો ગ્રહનો દરજ્જો છીનવી લીધો હતો, 

કારણ કે કોઈ ગ્રહની  

કક્ષા બીજા ગ્રહની કક્ષામાથંી પસાર થવી ન જોઈએ, પ્લુર્ોની કક્ષા નપે્ચ્યુનની કક્ષામા ંકાપ મૂકી 

રહી હતી. 

૨) હાલમાં વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપન્ત માિુરો છે, આ દેશનુ ંચલણ બોલીવર છે. 

૩) વેનેઝુએલા પાસે ન્વશ્વના સૌથી વધ ુ ઓઈલ સંગ્રહો છે, આજ ે ન્વશ્વમાં સૌથી વધારે સસ્તંુ 

ઇંધણ વેનેઝુએલામા ંમળે છે. 

૪) બાસેલોના લીયોનલે મેસ્સી લા લીગામાં ઈન્તહાસ રચતા રુ્નાષમેન્ર્માં 300 ગોલની ન્સન્દ્ધ 

કરનાર પ્રથમ ફૂર્બોલર બની ગયા છે. 

૫) સોલાર પાક્સષ મારે્ જમીન હસ્તગત કરવાની સમસ્યાના ઉકેલ તેમજ પ્રોજકે્ર્ ખચષ ઓછો 
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કરવાના ઉદેશ્યથી ન્યુ એન્િ રીન્યુએબલ એનજી મીનીસ્ર્ર ીએ નવી ગાઈિલાઈન જાહેર કરેલ છે. 

૬) બોલીવુિના પ્રખ્યાત સંગીતકાર ખયાયામે પોતાની તમામ ન્મલકત (10 કરોિ રૂન્પયા) 

પોતાના 90 માં જન્મરદન ેપ્રદીપ જગીત ચેરીરે્બલ ર્રસ્ર્ને દાનમાં આપવાની જાહેરાત કરેલ છે. 

૭) ગુજરાત સરકાર તેનું વર્ષ 2016-17 નુ ંબજરે્ રજુ કરવાની છે, તેમા ંમુખ્યમંત્રી શહેરી સિક 

યોજના અને સ્માર્ષ  ન્વલેીસ નામની બ ેનવી સ્કીમ અમલી બનાવવામા ંઆવશે. 

૮) વર્ષ 2013 માં પદ્મન્વભૂર્ણ ન્વજતેા અને સંગીત નાર્ક અકાદમી એવોિષથી સન્માન્નત 

પ્રખ્યાત ગાયક અબ્દુલ રાન્શદ ખાનનુ ં107 વર્ષની વયે અવસાન થયલે છે. 

૯) રિકેર્ર સન્ચન તેંદુલકરની આત્મકથા ‘પ્લેઇંગ ઇર્ માય વે’ને ન્લપકાબકુમાં સ્થાન આપવામાં 

આવેલ છે. 

૧૦) ઐન્તહાન્સક સ્થળ દાંિીમા ં મહાત્મા ગાંધીની પ્રન્તમા સાથ ે અન્ય 80 પ્રન્તમાઓ સાથ ે

મુકવામાં આવશે. 

૧૧) ભરૂચ ખાતે યોજાયલે રસ્સા ખેંચની સ્પધાષને ન્ગન્નસ બકુ ઓફ વર્લિષ  રેકોિષમાં સ્થાન મળ્ું 

છે. 

૧૨) ભારત સરકારના આયુર્ મંત્રાલય અન ેન્વશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન વચ્ચે પારંપરરક ઔર્ન્ધઓ 

મારે્ સહયોગ સાધવા પર થતા સમજુતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કરેલ છે. 

૧૩) મૂિીઝે વર્ષ 2016-17 માં ભારતનો વૃન્દ્ધદર 7.5 ર્કા હોવાનુ ંઅનુમાન લગાવ્યું છે.મૂિીઝ 

બોન્િ િેિીર્ કરવા વાળી કંપની છે. 

૧૪) ભારતના પ્રધાનમંત્રીશ્રીની અધ્યક્ષતામાં કેન્રીય મંત્રીમંિળે ગુરુત્વાકર્ષણના તરંગો પર 

સંશોધન મારે્ લીગો ભારત બૃહદ ન્વજ્ઞાન પ્રસ્તાવને સૈધાનં્તકરૂપે મંજુરી આપવામાં આવી છે. 

૧૫) કેન્રીયમંત્રી મંિળ ે દુરસંચાર આયોગ મારે્ એક અંશ કાલીન સદસ્યના રૂપમા ં નીન્ત 

આયોગના મુખ્ય કાયષકારી અન્ધકારીના નામાકંનને મંજુરી આપી દેવામાં આવી છે. 

૧૬) કેન્રીય ખાણ મંત્રી નરેન્ર તોમરે 17 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ ભારતીય ભૂગભષ સવેક્ષણ 
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પરરયોજનાનો શુભારંભ કરેલ છે. 

૧૭) ભારતીય રેર્લવે મંત્રાલય ે 15 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ રેર્લવે ક્ષેત્રમા ં તકનીકી સહયોગના 

હેતુથી સ્વીિન દેશ સાથે સમજુતી કરાર કરેલ છે. 

૧૮) 14 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ ભારતીય રેર્લવેએ પ્રથમવાર રાષ્ટ્ર ીય શતરંજ ચેન્પપયનશીપ 

ીતેલ છે, આ ચને્પપયન શીપ ભુનેશ્વરમા ંઆયોન્જત કરવામાં આવી હતી. 

૧૯) રદર્લહીના વતષમાન પોલીસ કન્મશનર બી.એસ. બચ્ચી આગામી 29 ફેબ્રુઆરીના રોજ ન્નવૃત 

થશે, તેની જગ્યાએ આલોક કુમાર વમાષને સ્થાન આપવામાં આવશે. 

૨૦) આલોકકુમાર વમાષ હાલમાં ન્તહાર જલેના મહાન્નદેશક છે. 

- પરેશ ચાવડા    

 


