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Current affairs 2(1) સામાન્ય જ્ઞાન 21/2/16 

 

૧) સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયાના લોન્ચ કરેલ ગ્રીનપીન પ્લાન  દ્વારા ગ્રાહક જાતેજ પોતાનો 

એ.ટી.એમ. પીન નબંર જનરેટ કરી શકશે. 

૨) હાલમાં છતીસગઢ ક્રિકેટ ટીમને BCCI દ્વારા માન્યતા આપવામાં આવી છે, આગામી ક્રિકેટ 

સત્રથી તેઓ રણજી ટર ોફી તથા સ્થાનનક મેચમાં રમી શકશે. 

૩) નવદ્યાથીઓના ખાતામા ં સીધા જ નશષ્યવૃનતના નાણા જમા થાય છે તે યોજના ડાયરેક્ટ 

બેનીફીટ ટર ાન્સફર યોજના હેઠળ જમા કરવામાં આવે છે. 



Current affairs ૨૧ થી ૨૯  ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ સામાન્ય જ્ઞાન 
 

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

૪) BCCI દ્વારા છતીસગઢને માન્યતા મળવાને કારણે હવે તેના સભ્યની સંખ્યા 28 સુધી 

પહોંચી છે. 

૫) એનશયાકપ બેડનમન્ટન ટુનાામેન્ટમાં ભારતે સારો દેખાવ કરી હોંગકોંગને હરાવી સેમી 

ફાઈનલમા ંસ્થાન મેળવેલ છે. 

૬) 20 ફેબ્રુઆરી 1987 ના ક્રદવસે નમઝોરમ દેશનું 23 મુ રાજ્ય બન્યુ ં હતું, હાલ ભારતમાં 

સાક્ષરતાના િમાંકમા ંઆ રાજ્ય બીજા નબંર પર રહેલ છે. 

૭) કેન્ર સરકાર 44 શ્રમકાયદાન ે4 શ્રમકોડ,વેતન ઇન્ડસ્ટર ીયલ રેલશેન્શ સામાનજક સુરક્ષા અન ે

સેફ્ટીમાં બદલાવ લાવશે. 

૮) ગાંધીજીને મહાત્માનું નબરુદ આપનાર સૌપ્રથમ રવીન્રનાથ ટાગોર ગણાય છે, તણેે 6 માચા 

1915 ના રોજ ગાધંીજીન ેએક પત્ર લખ્યો હતો તેમા ંગાંધીજી માટે મહાત્મા શબ્દ વાપયો હતો, 

તેવો ચુકાદો હાઈકોટા  દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે. 

૯) અમેક્રરકાના રાષ્ટ્રપનત બરાક ઓબામા ં પ્રોસીડેનસીયલ અલી કેક્રરયર એવોડા  માટે ભારતીય 

મૂળના છ અમેક્રરકનોને સન્માનનત કરશે. 

૧૦) ચાલ ુવરે્ષ સરકાર બફર સ્ટોક માટે માકેટમાંથી 300 લાખ ટન ઘઉંની ખરીદી કરશ,ે તેમા ં

સૌથી વધારે ઘઉં તે પંજાબ રાજ્યમાથંી 106 લાખ ટન ખરીદશે. 

૧૧) હાલ શાખાની રષ્ટ્ીએ દેશની સૌથી મોટી બેંક ગણાતી S.B.I. એ બીઝનેસ ગ્રોથ માટે 

રૂ.3000 કરોડ ઉભ કયાા છે. 

૧૨) સોમનાથના લાઈટ એન્ડ સાઉન્ડ શો માં ગુજરાતના બ્રાંડ એમ્બેસેડર અનમતાભ બચ્ચન 

પોતાનો અવાજ આપશે. 

૧૩) ઝારખંડ સરકારની જાહેરાત મુજબ અદાણી તથા વેદાંતા જવેી બ્રાંડ કંપનીઓએ રાજ્યમાં 62 

કરોડ રૂનપયાનું રોકાણ કરવાનો પ્રસ્તાવ મળલે છે.જ ેમેક ઇન ઇનન્ડયાથી સંભાનવત થયું. 
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૧૪) નવશ્વ બેંક દ્વારા નઝકા વાયરસથી પ્રભાનવત દેશોને 15 કરોડ ડોલર આપવાની જાહેરાત કરેલ 

છે. 

૧૫) રક્ષામંત્રી મનોહર પક્રરકર દ્વારા 18 ફેબ્રઆુરી 2016 ના રોજ સશસ્ત્ર બળ નચનકત્સા સેવાઓ 

માટે કમાન હોનસ્પટલ કોલકાતાન ેસન્માનનત કરવામાં આવેલ છે. 

૧૬) નઝકા વાયરસના ખતરાન ેકારણે નવશ્વ બેન્કના કહેવા મુજબ ચાલુ વર્ષાની અથાવ્યવસ્થામા ં

સાડા ત્રણ અરબ ડોલરનુ ંનુકશાન થઇ શકે છે. 

૧૭) હાલમાં કેન્રીય મંત્રીમંડળે સીમાકંન અનધનનયમ 2002 અને જન પ્રનતનનનધત્વ અનધનનયમ 

1950 માં સંશોધન કરવાની મંજુરી આપી દીધેલ છે. 

૧૮) ભારતે મ્યાનમાર દેશ સાથે 16 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ સામુક્રરક સમજુતી કરાર કરેલ છે. 

૧૯) સવાશ્રેષ્ઠ સેવા હોનસ્પટલ માટે રક્ષામંત્રી ટર ોફીમા ંબીજા નબંરે આઈ.એન.એચ.એસ. અનશ્વની 

મંુબઈ હોનસ્પટલન ેએનાયત કરવામાં આવેલ છે. 

૨૦) ભારતના ગાચીબાવલી ઇન્ડોર સ્ટેડીયમમાં હાલ એનશયા બેડનમન્ટન ચનેમ્પયનશીપ ચાલી 

રહી છે. 
  

Current affairs 3(1) સામાન્ય જ્ઞાન 22/2/16 

૧) હાલમાં બોલીવુડના કલાકાર શત્રુઘ્ન નસંહાની આત્મકથા ‘એનીનથંગ બટ ખામોશ’નુ ં

નવમોચન અનમતાભ બચ્ચન અને સુભાર્ષ ઘાઈની હાજરીમાં કરવામાં આવેલ છે. 

૨) ઇટાલીની નાડીયા ફેન્ચીનીએ સ્કીઈંગ વર્લડાકપમાં સ્વીત્ઝરલૅન્ડને હરાવી વર્લડાકપ નખતાબ 

જીતેલ છે. 

૩) ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ભારત તરફથી ફેબ્રુઆરી 2016 સુધીમા ંસવાાનધક 16 વાર 100 માંથી ઓછા 

બોલમા ંસદી નોંધાઈ છે. 

૪) આગામી ટી-20 નવશ્વકપની ટીકીટનું વેંચાણ 22 ફેબ્રુઆરી 2016 થી શરુ થનાર છે, આ મેચ 

જ્યાં રમાવાની છે તે તમામ સ્ટેડીયમની દશાકોની સંખ્યાના 10 ટકા ટીકીટ બહારથી આવનારા 
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ફેંસ માટે રીઝવા રખાશે. 

૫) હાલમાં ભારત અને નેપાળના વડાપ્રધાને ઢલકેબાર-મુઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ફ્ફરપુર ટર ાન્સમીશન લાઈનનુ ં

ઉદ્ઘાટન કરેલ છે. 

૬) એક સવે મુજબ નવશ્વમાં દર વરે્ષ 130 ટન ખોરાકનો બગાડ થાય છે. 

૭) ચીનની મન્દારીન ભાર્ષા સૌથી વધારે 1 અબજ લોકો દ્વારા બોલવામાં આવે છે. 

૮) યુ.એન.ની અનધકારીક ભાર્ષા બનવા માટે કોઇપણ ભાર્ષાને 129 દેશોનું સમથાન હોવંુ જરૂરી 

છે,હાલમા ંઅરબી,રનશયન,ચીની,ફ્રેંચ,અને સ્પેનીશ ભાર્ષા અનધકારીક ભાર્ષા છે. 

૯) નવશ્વમાં 87 કરોડ લોકો ભૂખ્યા સુવા માટે મજબુર છે. 

૧૦) ભારતમાં નવકસી રહેલ સ્ટાટાઅપ નબઝનેસને પ્રોત્સાહન આપવા મોદી સરકાર બજટે 

2016-17 માં સ્ટાટાઅપ હબ બનાવશે. 

૧૧) નવશ્વ ખાદ્ય સંગઠનના અહેવાલ મુજબ દેશમાં દર વરે્ષ 50 હજાર કરોડ રૂનપયાના ભોજનનો 

બગાડ થાય છે. 

૧૨) ન્યુઝીલને્ડના બેટ્સમેન બ્રને્ડન મેકુલમ ઓસ્ટરે નલયા સામે શરુ થયલેી બીજી તથા પોતાની 

નવદાય ટેસ્ટમાં ઇનતહાસની સૌથી ઝડપી સદી ફટકારનાર ખેલાડી બની ગયા છે. 

૧૩) પોતાની કારનકદી દરનમયાન 106 નસક્સર સાથે ટેસ્ટમાં સૌથી વધારે નસક્સર ફટકારનાર 

બેટ્સમેન પણ મેકુલમ બનેલ છે. 

૧૪) કકેન્ર સરકારે છ રાજ્યો પંજાબ,ઝારખંડ,મધ્યપ્રદેશ,રાજસ્થાન,ક્રહમાચલપ્રદશે,અન ે

ઓક્રરસ્સા માટે 6000 કરોડ રૂનપયાની આઠ રાજમાગા પક્રરયોજનાન ેમંજુરી આપી દીધેલ છે. 

૧૫) નબહાર મંત્રીમંડળે 19 ફેબૃઆરી 2016 ના રોજ નીતીશકુમારે સાત નીશ્ચચ્યી યોજના 

આવનારા પાંચ વર્ષા માટે લાગુ કરવાની મંજુરી આપેલ છે. 

૧૬) નેપાળ સરકારે દેશમાં અનુભવાઈ રહેલ વીજળી સંકટને બે વર્ષામાં હલ કરવા માટે ઉજાા 

આપતકાળની જાહેરાત કરેલ છે. 
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૧૭) જાપાને બ્લેકહોલના અધ્યયન માટે એક સેટેલાઈટ લોન્ચ કરેલ છે. 

૧૮) ટુ નકલ એ મેનકંગ બડાથી દુનનયાભરમાં પ્રખ્યાત બનલે લેનખકા હાપાર લીનુ ંઅવસાન થયલે 

છે. 

૧૯) આંતરરાષ્ટ્ર ીય નાણા ભંડોળના કાયાકારી બોડાના ક્રિસ્ટન લેગાડા  આવનારા પાંચ વર્ષા માટે 

ફરી પ્રબંધક નનદેશક તરીકે ચૂંટાયા છે. 

૨૦) જાપાન દ્વારા બ્લકેહોલના અધ્યયન માટે છોડાયલે ઉપગ્રહને જાપાન સ્પેસ એજન્સી તથા 

નાસા અને અન્ય સંસ્થાઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. 
 

Current affairs 4(1) સામાન્ય જ્ઞાન 23/2/16 

૧) આગામી વર્ષાથી ભારત અન્ય આઠ દશેોમાં આઈ.આઈ.ટી.ની પ્રવેશ પરીક્ષા યોજશે. 

૨) હાલમાં ડેનવડ શુલમેન નામના ભારતીયને ઈઝરાઈલ પુરસ્કારથી સન્માનનત કરવામા ંઆવેલ 

છે. 

૩) 20 ફેબ્રુઆરી 2016ના રોજ મધ્ય આક્રફ્રકી ગણરાજ્યના રાષ્ટ્રપનત તરીકે ફૌસ્ટીન અચાજાન ે

ચૂંટવામાં આવ્યા છે. 

૪) દેશના પ્રધાનમંત્રીએ છત્તીસગઢ રાજ્યમાં 21 ફેબ્રુઆરી 2016ના રોજ રાષ્ટ્ર ીય રુબના 

નમશનનો શભુારંભ કરેલ છે. 

૫) 19 ફેબ્રુઆરી 2016ના રોજ એક ઈટાલીયન લખેક અમ્બેટો ઇકોનું અવસાન થયું, તનેા દ્વારા 

પ્રનસદ્ધ ઉપન્યાસ ‘ધ નેમ ઓફ રોજ’ લખવામાં આવેલ છે. 

૬) હાલમાં બનલાન ઇન્ટરનેશનલ ક્રફર્લમ ફેસ્ટીવલમાં સવાશ્રેષ્ઠ બાળ ક્રફર્લમ તરીકે મલયાલમ ક્રફર્લમ 

‘ઓતલ’ પસંદ થઇ છે. 

૭) ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થા ઈસરોએ 19 ફેબ્રુઆરી 2016ના રોજ ઉચ્ચ જોર 

િાયોજનેનક ઈંજન સી.ઈ.-20 નું સફળ પરીક્ષણ કરેલ છે. 
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૮) 21 ફેબ્રુઆરી 2016ના રોજ પંજાબ હોકી ઇનન્ડયા લીગ દ્વારા ફાઈનલ મેચમાં જપેી પંજાબ 

વોરીયસે કનલંગા લાન્સસાન ે6-1 થી હરાવીન ેનખતાબ જીતેલ છે. 

૯) ભારતીય સ્ટેટ બેંક દ્વારા પોતાની નવી યોજના ગ્રીનપીનની શરૂઆત કરી દેવામાં આવી છે, 

તેનું લોનન્ચંગ સ્ટેટ બેન્કના અધ્યક્ષ અરંુધતી ભટ્ટાચાયા દ્વારા કરવામા ંઆવેલ. 

૧૦) પનિમ બંગાળ રાજ્યના નાણામંત્રી અનમત નમત્રાન ે ગુડ્સ એન્ડ સનવાસ ટેક્સ પર 

નાણામંત્રીઓની સનમનતના અધ્યક્ષ તરીકે નનયુક્ત કરવામા ંઆવેલ છે. 

૧૧) દુનનયાની સૌથી જૂની સૌન્દયા સ્પધાામાંની એક ગણાતી નમસ જમાનીમાં 28 વનર્ષાય સ્કૂલ 

ટીચર લેના બ્રોએડરે નમસ જમાની બનેલ છે. 

૧૨) એર ઇનન્ડયા કોલકાતાથી પોટાબ્લેર માટે 25 ફેબ્રુઆરીથી નનયનમત સાપ્તાક્રહક રાનત્ર ફ્લાઈટ 

શરુ કરશે.  

૧૩) દેશની પ્રથમ પેપર લેસ યનુનવસીટી તરીકે વડોદરાની MS-યુનીવસીટી બનવા પામેલ છે. 

૧૪) હાલમા ં આઈ.એ.એમ.આઈ. દ્વારા ગુગલ પર ભારતીય ભાર્ષાઓના પ્રસાર અંગેનો રીપોટા  

જાહેર કરવામાં આવ્યો તેમાં નેટ પરની ભાર્ષાઓમાં અંગ્રેજીની તલુનાએ ક્રહન્દી ભાર્ષાનો પ્રસાર 

પાંચ ગણો વધવા પામ્યો છે. 

૧૫) આગામી 28મી ફેબ્રુઆરી 2016ના રોજ કેલીફોનીયામા ં ઓસ્કાર એવોડાનું આયોજન 

કરવામાં આવશે. 

૧૬) આગામી 26 ફેબ્રુઆરી 2016ના રોજ આગ્રામા ં તાજ સાક્રહત્યોત્સવનું આયોજન કરવામા ં

આવશે. 

૧૭) જામનગરના સજાન ડો.વખાક્રરયા ત્રણ દાયકાથી નનશુર્લક સેવા કરતા હોવાન ેકારણ ેતેઓને 

ઇનન્ડયા બકૂ એવોડાથી સન્માનનત કરી તેની નોંધ રાષ્ટ્ર ીય ક્ષેત્ર ેલેવાઈ છે. 

૧૮) ભારતીય મક્રહલા એથ્લીટ મયુકંા જ્હોની અને પુરુર્ષ નવભાગમાં રણજીત મહેશ્વરીએ એનશયન 

ઇન્ડોર ચનેમ્પયનશીપમાં નસર્લવર મેડલ જીતેલ છે. 
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૧૯) બેડનમન્ટન ટીમ એનશયા ચનેમ્પયનશીપની સેમી ફાઈનલમાં ભારતીય પરુુર્ષ ટીમનો 

ઇન્ડોનેનશયા સામે 1-3 થી પરાજય થયેલ છે. 

૨૦) 22 ફેબ્રુઆરી 1997ના રોજ સ્કોટલનૅ્ડના રોસ્લીન સંસ્થાનમાં સશંોધનકારોની એક ટીમે 

નવશ્વના પ્રથમ ઘેટા ડોલીનું ક્લોન બનાવાયુ ંહતું. 
  

Current affairs 5(1) સામાન્ય જ્ઞાન 24/2/16 

૧) ભારત પાસપોટા  બનાવવામાં નવશ્વમાં ત્રીજા િમાંકે રહેવા પામેલ છે, પ્રથમ સ્થાને ચીન બીજા 

સ્થાન ેઅમેક્રરકા અને ત્રીજા સ્થાન ેભારત રહેલ છે. 

૨) હવેથી અમક્રરકાની બેંકો સ્માટાફોન ટેકનોલોજી ધરાવતા એ.ટી.એમ.લગાવી રહી છે, તેમા ં

સ્માટા  ફોનના માધ્યમથી નાણા ઉપાડી શકાશે. 

૩) 22 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ બાસેલોનામાં મોબાઈલ વર્લડા  કોંગ્રેસ યોજાયલે છે તે ચાર ક્રદવસ 

ચાલનાર છે. 

૪) ભારતીય મૂળના નશખ કમાચારી અમરનસંહ કુઆલાલમ્પુરમાં પોલીસ કનમશનર બનેલ છે. 

૫) આગામી 1 એનપ્રલ 2016 થી ગુજરાત રાજ્યમા ં નેશનલ ફૂડ નસક્યકુ્રરટી યોજના અમલી 

બનાવવા માટે સાડા ત્રણ લાખ ગરીબોના રેશનકાડામાં નસક્કાઓ મારવામા ંઆવશે. 

૬) ઓસ્ટરે નલયાના નનક કીગીયોસે માસીલે ઓપન ટેનીસ ટુનાામેન્ટ જીતી લીધેલ છે. 

૭) તાજતેરમાં યોજાયેલ થાઈલેન્ડના પાટનગર બેંગકોકમા ં યોજાયેલ એનશયન રેસનલંગ 

ચેનમ્પયનશીપમાં ભારતે એક ગોર્લડ સહીત નવ મેડલ જીતેલ છે. 

૮) વર્ષા 2016 મુજબ ચીન હનથયારોની નનકાસમાં દુનનયામાં ત્રીજા સ્થાન ેરહેવા પામ્યો છે. 

૯) અમેક્રરકા અત્યાધુનનક થ્રીડી નપ્રન્ટેડ યદુ્ધ રોણ નવમાન નવકસાવાશે, ત ે2017 લોન્ચ કરવામાં 

આવશે. 

૧૦) ફેબ્રુઆરી 2016 મા ં હૈદરાબાદમા ં આયોનજત એનશયા બેડનમન્ટન ટીમ ચેનમ્પયનશીપમા ં

ઇન્ડોનેનશયા અન ેચીન ેિમશ પુરુર્ષ અન ેમક્રહલા વગામાં નખતાબ જીતેલ છે. 



Current affairs ૨૧ થી ૨૯  ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ સામાન્ય જ્ઞાન 
 

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

૧૧) રોનીઓ સુનલવાને 21 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ કાક્રડાફમાં યોજવામા ં આવેલ સ્નુકર 

મુકાબલામાં નીલ રોબટાસનને 9-5 થી હરાવીને ચૌથો વેર્લશ ઓપનનો નખતાબ જીતેલ છે. 

૧૨) ભારતના ખલેાડી કુમાંરાવેલ પ્રેમકુમારે 22 ફેબ્રુઆરી 2016ના રોજ કતાર નસ્થત દોહામાં 

આયોનજત સાતમી એનશયન ઇન્ડોર એથલેટીક્સ ચેનમ્પયનશીપમાં લાબંી કુદ સ્પધાામાં રજતપદક 

જીતેલ છે. 

૧૩) કેન્રીય નાણામંત્રી અરુણ જટેલીએ 22 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ ભારતના નસક્કા અને નોટ 

નવર્ષય પર આયોનજત પ્રદશાનનો શભુારંભ કરેલ છે. 

૧૪) યુિેનની યુરોપીયન ટીમ એફ.સી.ડીનીપ્રો નીપ્રોપેટર ોસે 21 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ 

કોઝીકોડ કેરળમાં સૈટ નાજી ટર ોફી જીતેલ છે. 

૧૫) શહેરોની સ્માટાસીટી યોજનાઓન ે િીયાવંત કરવા માટે નવશેર્ષ ઉદેશ્ચય વાનની રચનામા ં

મધ્યપ્રદેશ અન ેરાજસ્થાન સૌથી આગળ રહ્યા છે. 

૧૬) 19 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ અરુણાચલપ્રદેશના નવમા ંમુખ્યમંત્રી તરીકે કલીખાઓ પુલો 

બનેલ છે. 

૧૭) કેન્રીય પયાટન અને સંસ્કૃનત મંત્રીએ સ્વચ્છ પયાટન મોબાઈલ એપ લોન્ચ કરેલ છે. 

૧૮) અફઘાનનસ્તાન સરકાર સમનથાત ઉચ્ચ શાંનત પક્રરર્ષદના પ્રમુખના રૂપમાં પીર સૈયદ અહમદ 

ગીલાનીની નનયનુક્ત કરેલ છે. 

૧૯) ફીઝીમા ંઆવેલ નવન્સ્ટન ઉષ્ણકટીબધંીય ચિવાત ેસૈંકડો લોકોન ે મોતના મુખમા ંધકેર્લયા 

છે. 

૨૦) લુપ્ત પ્રાય થતા પૈગોલીનની સુરક્ષા માટે પાંચમો નવશ્વ પૈગોલીન ક્રદવસ મનાવવામા ંઆવ્યો 

છે. 
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Current affairs 6(1) સામાન્ય જ્ઞાન 25/2/16 

૧) ગુજરાતના નાણામંત્રીશ્રી સૌરભભાઈ પટેલ દ્વારા વર્ષા 2016-17 નું 1,51,852 રૂનપયાનું 

બજટે જાહેર કરવામા ંઆવેલ છે. 

૨) હાલમાં દુબઈના ટરેડ શોમા ં કે.આર.બી.એલ. લીમીટેડે 550 નકલો ચોખાની બેગ બનાવીને 

ઇનન્ડયા ગેટ બાસમતીનું નામ નગનનસ બૂક ઓફ વર્લડા  રેકોડામાં સામેલ કરવામા ંઆવેલ છે. 

૩) દેશની માકેટમાં બહુ ચનચાત રીનન્ગંગ બલે કંપની ફ્રીડમ -251 ફોન ગ્રાહકને નક્રહ આપે તો 

કંપની સામે સરકાર દ્વારા કાયાવાહી કરવામાં આવશે. 

૪) હવેથી સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામા ંઆવેલ છે કે અટલ પેન્શન યોજના ઉપર જમા થનારી 

રકમ ઉપર ટેક્સમાં છૂટ મળશે. 

૫) રાજ્યના નશક્ષણ નવભાગ દ્વારા જુન 2017 થી ધો.9 અન ે11 ના અભ્યાસિમમાં ફેરફાર 

કરવાનો નનણાય લેવામાં આવેલ છે. 

૬) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ધોરણ-9 માં 14 નવર્ષયો અન ેધોરણ 11 મા ં21 નવર્ષયો અન ે25 ટાઈટલ 

બદલાશે. 

૭) ગુજરાતના સ્વપ્ન રષ્ટ્ા ઇન્દુલાલ યાનિકની 125 જન્મ જયનંતની ઉજવણીના પગલ ે

મુખ્યમંત્રી દ્વારા વર્ષા 2016-17 ને યુવા નવકાસ વર્ષા તરીકે ઉજવવામા ંઆવશે. 

૮) આ વર્ષાના બજટેમાં હાલના તબકે્ક રાજ્યની આઠ મહાનગરપાનલકાની કોલેજોમા ંઅન ે

યુનીવસીટીઓમાં વાઈફાઈની સનુવધા ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવશે. 

૯) હાલ ગુજરાત સરકાર દ્વારા વર્ષા 2016-17 નું બજટે બહાર પડંુ્ છે ત્યારે 18,20,098 કરોડ 

થવા પામ્યું છે. 

૧૦) ગુજરાતમાં વડોદરા ખાત ેસ્વનણામ સ્પોટ્સા યુનનવસીટી સ્થાપવા માટે આ વર્ષાના બજટેમાં 

20 કરોડની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 

૧૧) 41 મુ ટાઈટલ જીતવા મંુબઈની ટીમ સૌરાષ્ટ્રની ટીમ સામે 24 ફેબ્રુઆરી 2016 થી પણુેના 
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એમ.સી.એ. સ્ટેડીયમમાં રમવા ઉતરશે. 

૧૨) 24 ફેબ્રુઆરી 2010 ના રોજ વન-ડે ક્રિકેટમાં પ્રથમ વખત સનચન તેંદુલકરે બેવડી સદી 

ફટકારી હતી. 

૧૩) ઇન્ડસ્ટર ીયલ મશીનરી અને કપડાની બ્રાડં કેટ કંપનીએ એન્ડર ોઈડ સ્માટાફોન એસ.60 લોન્ચ 

કયો છે, તે અમેક્રરકી લશ્ચકરના માપદંડોના આધારે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. 

૧૪) કેન્ર સરકારની સ્માટાસીટી યોજના બાદ રાજ્ય સરકારે સ્માટા  નવલજે યોજના માટે 185 કરોડ 

ફાળવ્યા છે. 

૧૫) ઇન્ટરનેશનલ જનાલ ઓફ ફામાસી એન્ડ ફામાાસ્યુક્રટકલ સાયન્સના અંકમા ંકહેવામાં આવેલ 

છે કે ભારતમા ંવહેંચાતી દવાઓમાં સબ સ્ટાન્ડડા  એટલે કે હલકી ગુણવતાની દવાઓ 13 થી 15  

ટકા ના જટેલી વહેંચાય છે. 

૧૬) હાલમાં ભારત ફરીવાર સૌથી વધારે હનથયાર આયાત કરનાર દેશ બનવા પામેલ છે,જયારે 

રનશયા સૌથી વધારે હનથયાર વહેંચનાર દેશ બનવા પામેલ છે. 

૧૭) જમ્મુ કાશ્ચમીર અન ેનમઝોરમ સહીત પાચં રાજ્યો દ્વારા નનદેનશત 100 કરોડ રૂનપયાથી  

અનધકની જળવાયું પક્રરયોજનાઓન ેકેન્રીય પયાાવરણ મંત્રાલય દ્વારા મંજુરી આપી દેવામા ંઆવી 

છે. 

૧૮) હાલમાં અમેક્રરકા અન ેરનશયાએ સીક્રરયામાં આગામી 27 ફેબ્રુઆરીથી યુદ્ધ નવરામની મંજુરી 

આપવામાં આવેલ છે. 

૧૯) 21 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ મક્રહલા ટેનીસ ખલેાડી ફ્રાનન્સસ્કા નશયાવોને અમેક્રરકાની 

ખેલાડી શેર્લબ ેરોજસાને હરાવીન ેક્રરયો ઓપન નખતાબ જીતેલ છે. 

૨૦) સડક નીનત સાથ ેજોડાયલે મુદ્દાઓ પર પરામશાન દેવા રાજ્યોના પક્રરવહન મંત્રીના સમૂહની 

રચના કરેલ છે, તેના ઉચ્ચ અનધકારી તરીકે યુનુસખાન નનમાયા છે. 
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Current affairs 7(1) સામાન્ય જ્ઞાન 26/2/16 

 

૧) કેન્રના માક્રહતી અને સંચાર પ્રધાનમંત્રી રનવશંકર પ્રસાદે કહંુ્ય છે કે દેશની તમામ ગ્રામીણ 

પોસ્ટ ઓક્રફસોને કમ્પ્યુટર નેટવકાથી જોડવામાં આવશે. 

૨) કેન્ર સરકારના કહેવા મુજબ હવેથી િેક્રડટકાડા  અને ડેબીટ કાડા  તથા ઓન લાઈન ચકુવણી 

પર કોઈ પણ પ્રકારની સેસ લાગશે નક્રહ. 

૩) એપલ કંપનીનું વડુમથક હાલ કેલીફોનીયાના કુપરટીનોમાં તૈયાર થઇ રહંુ્ય છે, જ ેબનાવવા 

પાછળ 5 અબજ ડોલરનો ખચા અંદાજવામાં આવ્યો છે. 

૪) 25 ફેબ્રુઆરી1986ના રોજ ક્રફલીપાઈન્સમાં સરમુખત્યારશાહી સમાપ્ત થતા પ્રથમ મક્રહલા 

રાષ્ટ્રપનત માક્રરયા કોરોજોન અકીનો બન્યા હતા. 

૫) સંસદ પર કોઈ આતંકવાદી હુમલો થાય તો તેને નનષ્ફળ બનાવવા માટે એંટી ટેરરીસ્ટ વ્હીકલ 

એ.ટી.વી. તૈનાત કરવામાં આવ્યું છે. 

૬) ઇનન્દરાગાધંી નશેનલ ઓપન યુનીવસીટી (ઇગ્ન)ુ દ્વારા એમ.બી.એ.ના અભ્યાસિમનું સત્ર 

જુલાઈ 2016 થી શરુ થશે. 

૭) સેપ્ટ યુનીવસીટીના નવદ્યાથીઓએ આંધ્રપ્રદેશમાં નવશાખાપટ્ટનમ પાસે આવેલા કાકીનાડા 

શહેર માટે ડીઝાઇન કરેલ સ્માટા નસટીનો લોગો પસંદ થયો છે. 

૮) આગામી ક્રદવસોમાં સરકાર દ્વારા ચાર ફૂડ પાકાની ફળવણી કરાશે, અને આ ફૂડ પાકામાં 

રૂ.500 કરોડનું મૂડી રોકાણ કરાશે. 

૯) નવશ્વના સ્ટીલના સૌથી મોટા ત્રીજા ઉત્પાદક દેશમા ંજાન્યુઆરી 2016માં સ્ટીલનુ ંઉત્પાદન 

ગયા વર્ષાના ગાળાની સરખામણીએ 1.4 ટકા ઘટીને 7.4 નમનલયન ટન થયેલ છે. 

૧૦) ચીનમા ંહાલમા ંસતત આનથાક મંદી હોવા છતા ંત ેનવશ્વમા ંસૌથી વધ ુરીઝવા કરન્સી ધરાવતો 

દેશ બનવા પામેલ છે. 

૧૧) દેશમાં ખાતાની રષ્ટ્ીએ સૌથી મોટી બેંક ગણાતી સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇનન્ડયાએ કુલ 1164 
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ક્રડફોર્લટસાને ઓળખી કાઢ્યા છે. 

૧૨) SBI ના 1164 ક્રડફોર્લટરો બને્કના કુલ 11700 કરોડ લોન લીધી છે, જનેી તેઓ ચકુવણી 

નથી કરવા માંગતા તે નાણા એન.પી.એ.માં તબદીલ થઇ ચુક્યા છે. 

૧૩) જાપાનના ઇસ્ટ નવન્ડ ટીમના પવાતારોહક પેન્ટાગોનનયા એક્સ્પીડેશન દરનમયાન ટરે નકંગ 

અનભયાનમાં 12 દેશોના 84 પ્રનતનનધીઓએ ભાગ લીધેલ છે. 

૧૪) દેશનું પહેલું પરમાણ ંજહાજ આમ્ડા  સબમરીન આઈ.એન.એસ.અક્રરહંતના તમામ ટેસ્ટ પૂણા 

હવે તે સૈન્ય કાયાવાહી માટે એકદમ તૈયાર કરેલ છે. 

૧૫) આસામ સરકારે ગુવાહાટી માટે મેટર ો ટરેન પક્રરયોજના પ્રોજકે્ટને મંજુરી આપી દીધેલ છે. 

૧૬) રીઝવા બેંક ઓફ ઇનન્ડયા દ્વારા 23 ફેબ્રઆુરી 2016 ના રોજ 2 નબનલયન અમેક્રરકી ડોલરના 

સાકા  મુરા નવનનમય વ્યવસ્થા અનબુંધન ે14 નવેમ્બર 2017 સુધી વધારવાનો નનણાય કરેલ છે. 

૧૭) 23 ફેબ્રુઆરી 2016 થી પાનકસ્તાનની સંસદ સંપૂણાપણ ે સૌર ઉજાાથી ચાલતી નવશ્વની 

પહેલી સંસદ બનેલ છે. 

૧૮) દેશના પૂવા મુખ્ય ન્યાયાધીશ રહી ચુકેલા એચ.એલ.દત્તુ.23 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ 

રાષ્ટ્ર ીય માનવ અનધકાર આયોગના પ્રમુખ ચૂટંવામાં આવ્યા છે. 

૧૯) મેઘાલય ઉચ્ચ ન્યાયાલયના મુખ્ય ન્યાયધીશ લખનૌ પીઠના ન્યાયાધીશ ન્યાયમૂનતા ક્રદનેશ 

મહેશ્વરી 24 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ બનેલ છે. 

૨૦) વૈિાનનક કે.એન. વ્યાસન ેભાભા પરમાણ ંકેન્રના નનદેશક બનાવવામા ંઆવ્યા છે.તેઓએ 

23 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ કાયાભાર સંભાળલે છે. 
 

Current affairs 8(1) સામાન્ય જ્ઞાન 27/2/16 

૧) હવેથી ચંડીગઢમાં દર મહીને એક ક્રદવસ કાર ફ્રી ડે નીઉજવણી કરવામા ંઆવશે, આ શરૂઆત 

આગામી 13 માચાથી શરુ કરાશે. 
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૨) ભારત સરકાર દ્વારા ઈ ટુક્રરસ્ટ નવઝા સ્કીમમાં વધુ 37 દેશોનો ઉમેરો કરવામાં આવેલ છે, તથેી 

હવે ટુક્રરસ્ટ નવઝા સ્કીમ વાળા દેશોની સંખ્યા 150 થઇ છે. 

૩) વર્ષા 2016-17 ના કેન્રસરકારના રેલવેના બજટેમા ં ચાર પ્રકારની ટરેન તેજસ, ઉદય, 

હમસફર, અને અતં્યોદય ટરેન ચલાવાશે. 

૪) ગુજરાત નવધાનસભાના સંકુલમાં ધારાસભ્યો માટે વાઈ-ફાઈની સેવ ઉપલબ્ધ કરાવવામા ં

આવી છે, આ જાહેરાત નવધાનસભાના અધ્યક્ષ ગણપતભાઈ વસવા દ્વારા કરવામાં આવી છે. 

૫) ગુજરાત રાજ્ય સરકારે બે વર્ષામાં ખાનગી કંપનીઓ પાસેથી 64,599 નમનલયન વીજળી ખરીદી 

છે. 

૬) આવક વેરાના તાજા ડેટા પ્રમાણ ે દેશમા ં કુલ 24,37,96,693 પાનકાડા  નવતક્રરત કરવામાં 

આવ્યા છે. 

૭) રેર્લવે કેનપટલ એક્સપેન્ડીચર માટે જરૂરી એવા રૂ.1,21 લાખ કરોડનું ફંડ એકત્ર કરવા માટે 

રૂપી બોન્ડનો ઉપયોગ કરશે. 

૮) હાલમા ંરેલવેના નવા બજટેમાં હબીબગંગને 600 કરોડના ખચે દશેનુ ંસવાપ્રથમ મોડેલ રલવે 

સ્ટેશન બનાવવામા ંઆવશે. 

૯) નવશ્વમાં સૌથી ભેદી સામ્યવાદી દેશ ચીન ેભારતીય છાત્રો માટે એકી સાથે 16 સ્કોલરશીપની 

જાહેરાત કરેલ છે. 

૧૦) ન્યાયમૂનતા શુભ્રો કમલ મુખજીએ કણાાટક ઉચ્ચ ન્યાયાલયના મુખ્ય ન્યાયધીશના પદના 

શપથ ગ્રહણ કરેલ છે. 

૧૧) ભારતીય રેર્લવે બજટેમાં ગુજરાતમા ંવડોદરા ખાતે 1,21,000 કરોડ રૂનપયા ફાળવીને રેર્લવે 

યુનીવસીટી સ્થાપવાની જાહેરાત કરવામા ંઆવેલ છે. 

૧૨) સામાન્ય બજટેથી રેર્લવે બજટેને દુર રાખવાનું સુચન એક્વથાકનમટી દ્વારા કરવામાં આવેલ. 

૧૩) અટલ નમશન યોજના માટે 6 રાજ્યોના 13 શહેરોમાં 495 કરોડ રૂનપયાના ખચા સાથે વર્ષા 
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2015-16 માં જોગવાઈ કરેલ છે. 

૧૪) ભારત દેશમાં નવા મોબાઈલ કનેક્શન માટે આધારકાડાને અનીવાય ગણલે છે, આ નનણાય 

ટર ાઈ દ્વારા લેવામા ંઆવ્યો છે. 

૧૫) હરીયાણાના માનસેરમાં ઓટોમોટીવ પ્રધ્યોગીકી હેતુથી આંતરરાષ્ટ્ર ીય પરીક્ષણ સુનવધા 

કેન્રનો શભુારંભ કરવામાં આવેલ છે. 

૧૬) ખાનગી પક્રરવહન મોબાઈલ એપ ઓલાએ ઉત્તરપ્રદેશ સરકાર સાથ ેએક સમજુતી કરાર પર 

હસ્તાક્ષર કરેલ છે.આ સમજુતી અનુસાર ઓલા કંપની આવનાર પાંચ વર્ષામાં રાજ્યમા ં50,000 

રોજગારીનુ ંનનમાાણ કરશે. 

૧૭) ઓક્રરસ્સાની રાજ્ય સરકાર દ્વારા 23 ફેબુઆરી 2016 ના રોજ ઓટોમેશન સીસ્ટમ આધાક્રરત 

ફેયર પ્રાઈસ શોપનું કમ્પ્યુટરીકૃત પાયલટ પ્રોજકે્ટનો શુભારંભ કરવામાં આવેલ છે. 

૧૮) કેન્રીય મંત્રીમંડળ દ્વારા ડીઝીટલ ચુકવણીના પ્રોત્સાહન માટેની યોજનાને મંજુરી આપેલ 

છે. 

૧૯) ચીનમાં બેરોજગાર કમાચારીઓને 100 અરબ યુઆનની સહાયતા ચીન સરકાર કરશે. 

૨૦) ભારતીય ક્રિકેટના જુસ્સાન ેજોતા યુનનસેફે BCCI અન ેઆંતરરાષ્ટ્ર ીય ક્રિકેટ કાઉનન્સલની 

ભાગીદારીથી 24 ફેબ્રુઆરીના રોજ સ્વચ્છતા કેન્રોનું ઉદ્ઘાટન કરેલ છે. 
 

Current affairs 9(1) સામાન્ય જ્ઞાન 28/2/16 

૧) કેન્ર સરકાર દ્વારા વૈષ્ણોદેવી માગા પર ટંૂક સમયમા ંશ્રદ્ધાળુઓ માટે ફ્રી વાઈ-ફાઈ લગાવાશે, 

તે માટે 75 સ્થાનો પર વાઈ-ફાઈ સ્પોટ લગાવવામાં આવશે. 

૨) રેર્લવે કોચનુ ંઇન્ટીરીયર કરવા માટેનું કાયા વડોદરાની કંપની ડીઝાઇન કરશે, કંપની પાસેથી 

રેર્લવેએ 1 કરોડ રૂનપયામાં આ ડીઝાઈન ખરીદેલ છે. 

૩) પેક્રરસમાં 26 ફેબ્રુઆરીથી 6 માચા 2016 સુધી ઇન્ટરનેશનલ એગ્રીકર્લચર શો ચાલી રહ્યો છે. 
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૪) કેન્ર સરકારની ગોર્લડ મોનેટાઈઝેશન સ્કીમ હેઠળ 3014 કરોડનું 1131 નકલો સોનું એકત્ર 

થયેલ છે, તે કુલ 71 ડીપોઝીટસા દ્વારા મુકવામાં આવેલ છે. 

૫) નાણાકીય વર્ષા 2014-15 માં દેશમાં કુલ 64000 નવી કંપની નોંધાણી છે, તેમાં સૌથી 

વધારે નવી કંપનીઓ ક્રદર્લહી અને મહારાષ્ટ્રમા ંનોંધવામા ંઆવી છે. 

૬) રણજી ટર ોફીની ફાઈનલમા ંમંુબઈની ટીમે સૌરાષ્ટ્રને 21 રને પરાજય આપી તેમણ ે41 મી જીત 

હાંસલ કરેલ છે. 

૭) વર્લડા  નંબર વન સાનનયા નમઝાા અને માટીના ક્રહંગીસન ે રનશયન જોડી એનલના 

વેસ્નીના-ડારીયા કસાત્કીનાએ કતાર ઓપન ટેનનસની ક્વાટર ફાઈનલમા ં હાર આપેલ છે, 

તેઓને 41 નવજય બાદ પરાજય મળેલ છે. 

૮) ન્યુઝીલને્ડમાં ચચાાસ્પદ વાયરારાપા બલુન ફેસ્ટીવલની શરૂઆત થઇ છે, તે ચાર ક્રદવસ 

ચાલનાર છે. 

૯) હાલમાં નબ્રટનની ન્યુ કેસલ યુનીવસીટીના વૈિાનનકો દ્વારા એવા એન્ઝાઈમની શોધ કરવામા ં

આવી છે, જ ેસામાન્ય રીતે ચામડીની કોમળતા જાળવી રાખ ેછે. 

૧૦) 27 ફેબ્રુઆરી 2002 ના રોજ ગોધરામાં સાબરમતી એક્સપ્રેસ ટરેનમા ં આગ લગાવવામાં 

આવી હતી, તેના કારણ ે58 જટેલા તીથાયાત્રીઓ મૃત્યુ પામ્યા હતા. 

૧૧) હાલમાં રીઝવા બેંકે ડૂબલેા નાણાને વસુલવા માટે એસ.ડી.આર.ના નનયમો આસાન કરેલ 

છે. 

૧૨) 24 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ કેન્ર સરકાર દ્વારા ચાબહાર બંદરના નવકાસ માટે ઈરાનને 150 

નમનલયન ડોલરના ઋણન ેમંજુરી આપવામાં આવેલ છે. 

૧૩) ભારત,દનક્ષણ આક્રફ્રકા અન ે બ્રાનજલ વચ્ચે આઈ.બી.એસ.એ.એમ.આર. અભ્યાસનો 

ગોવામાં પ્રારંભ થયેલ છે. 

૧૪) આઈ.બી.એસ.એ.એમ.આર.એ ભારત,બ્રાનજલ અને આક્રફ્રકાની નૌસેનાઓ વચ્ચેના 
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અભ્યાસની એક કડી છે, તેની શરૂઆત વર્ષા 2006 માં કરવામાં આવી હતી. 

૧૫) યુનાઇટેડ સ્પીરીટ લીમીટેડ દ્વારા 26 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ એમ.કે. શમાાન ેપોતાના નવા 

ચેરમેન બનાવવામાં આવ્યા છે. 

૧૬) પઠાણકોટ પર થયલે હુમલાની તપાસ માટે સયુંકત તપાસદળની રચના પાનકસ્તાન દ્વારા 

કરવામાં આવી છે. 

૧૭) યુનાઇટેડ સ્પીરીટના ચેરમેન પદેથી હાલમાં નવજય માર્લયાએ રાજીનામંુ આપેલ છે. 

૧૮) પૂવા ઓલરાઉન્ડર અજહર મહમૂદને પાનકસ્તાન ક્રિકેટ બોડે એનશયાકપ અને આઈ.સી.સી. 

વર્લડા-20 મેચમાં બેટ્સમેન કોચ તરીકે નનયુક્ત કરેલ છે. 

૧૯) હાલમાં ઓસ્ટરે નલયા ક્રિકેટ ટીમે ટર ાન્સ તસ્માન ક્રિકેટ ટર ોફી જીતેલ છે. 

૨૦) હાલમા ંપનિમ બંગાળ સરકારે આક્રદવાસી અન ેગોરખાઓ માટે બે કાયાબળ જૂથ રચવાની 

જાહેરાત કરેલ છે. 

    

Current affairs 10 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 29/2/16 

૧) હાલ દેશમા ં104 કરોડ લોકો મોબાઈલ ફોનનો વપરાશ કરે છે, જ ેવર્ષા 1991 માં માંડ 50 

લાખ મોબાઈલ વપરાશ કરનારા હતા. 

૨) રગ્બી નસક્સ નેશન્સ ઇન્ટરનેશનલ યુનનયનમાં વેર્લસનો ફ્રાંસ સામે સતત પાચંમો નવજય થયો 

છે. 

૩) ચીનની જેંગ હોંગે વર્લડા  નસ્પ્રન્ટ સ્કેક્રટંગ ચેનમ્પયનશીપમા ં 500 મીટર રેસનો ગોર્લડ મેડલ 

જીતેલ છે. 

૪) ભારતમાં 52 દેશોના નાગક્રરકોને નવઝામુક્ત એન્ટર ીની ઓફર કરે છે, અન ેભારતીય પાસપોટા  

મેળવવામાં 87 કલાકનો સમય લાગે છે. 
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૫) એક સવે મુજબ અફઘાન પાસપોટાને દુનનયામાં સૌથી નબળો પાસપોટા  ગણવામાં આવ્યો છે, 

જયારે જમાન પાસપોટાને સતત ત્રીજીવાર સૌથી શનક્તશાળી પાસપોટા  ગણવામાં આવ્યો છે. 

૬) સ્વીડન 174 નવઝામુક્ત દેશોની સાથ ે ટોચ પર છે, સ્વીડનમાં પાસપોટા  મેળવવામાં 43 

ડોલરનો ખચા થાય છે, અને એક કલાકમા ંપાસપોટા  મળી જાય છે. 

૭) હાલમાં અમેક્રરકાના ડેપ્યુટી ડીફેન્સ મીનીસ્ટર રોબટા  વોકા  છે, હાલમાં અમેક્રરકાએ 10,000 

નકમી.રેંજ વાળી પરમાણં સક્ષમ નમસાઈલનુ ંપરીક્ષણ કરેલ છે. 

૮) ઉતરાખંડના ગુરુનમત નસંહે નેશનલ એથલેટીક્સ ચેનમ્પયનશીપમા ં 20 નકમી. વોકમાં પ્રથમ 

સ્થાન મેળવ્યું છે. 

૯) અમેક્રરકાના ફ્લોરીડા ખાતે આવેલા રોયલ કેરેનબયન ઇન્ટરનેશનલ દ્વારા બનાવાયલેા ઓસીસ 

સીસ નામના નશપન ેનવશ્વનું સૌથી મોટંુ પ્રવાસી જહાજ માનવામાં આવે છે. 

૧૦) સ્વતંત્ર ભારતનું પ્રથમ બજટે નાણા મંત્રી આર.કે. શણમુખમ શેટ્ટીએ 26 નવેમ્બર 1947 

ના રોજ રજુ કયુું હતું. 

૧૧) ભારતના સૌથી જુના પ્રથમ કક્ષાના ક્રિકેટર અન ેમૈસુર ટીમના કપ્તાન બી.કે.ગરુદાચરનું 27 

ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ 99 વર્ષાની વયે અવસાન થયેલ છે. 

૧૨) 26 ફેબ્રુઆરી 2016ના રોજ ભારે બહુમતી સાથે નગઆની ઇન્ફેન્ટીનો ફૂટબોલની નવશ્વ 

નનયામક સંસ્થા ફીફાના અધ્યક્ષ બનેલ છે. 

૧૩) સતત ગૃહ યુદ્ધમાં સપડાયલેા નસક્રરયામા ંહાલમા ંયુદ્ધ નવરામની જાહેરાત કરવામા ંઆવેલ છે. 

૧૪) નીરજા નામની ક્રફર્લમને સૌ પ્રથમ કર મુક્ત કરનાર રાજ્ય મહારાષ્ટ્ર  ગણવામા ંઆવે છે. 

૧૫) જાપાની વાહન નનમાાતા કંપની હોન્ડા મોટસે યોચીરો યુનોન ે ભારતમા ં હોન્ડા કારના 

સી.ઈ.ઓ. અને અધ્યક્ષ બનાવ્યા છે. 

૧૬) ભારતમા ંખાનગી ક્ષેત્રમા ંપંચમી બેંક યસ બેન્કન ે 23 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ ભારતના 

ઉભારતા બજારમા ં અગ્રણી હોવાના કારણે લંડન સ્ટોક એક્ષચેન્જ લંડનમાં એક પુરસ્કાર 
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 આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar લખી સર્ચ કરી  એપ્સ ડાઉનલોડ કરો 

સમારોહમાં પ્રનતનષ્ઠત ગ્રીન બોડા  પાયોનીયર પુરસ્કાર એનાયતથયલે  છે. 

૧૭) કમાચારી ભનવષ્ય નનનધ સંગઠન દ્વારા ભનવષ્ય નનનધની નનકાસી તથા આ રકમની વક્રરષ્ઠ 

પેન્શન યોજનામાં રોકાણના નનયમોને સખત કરેલ છે. 

૧૮) નબહાર સરકાર દ્વારા 25 ફેબ્રુઆરીના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે એક દશકા દરનમયાન 

નબહારનો વાનર્ષાક વૃનદ્ધ દર 10.5 ટકા રહેવા પામેલ છે. 

૧૯) બાંગ્લાદેશના ક્રિકેટર મશરેફ નબન મુતુાજા યુનાઇટેડ નેશન્સ ડેવલોપમેન્ટ પ્રોગ્રામ અંતગાત 

સદભાવના દૂતના રૂપમાં નનયુક્ત કરવામા ંઆવેલ છે. 

૨૦) 27 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ દેશના રાષ્ટ્રપનત દ્વારા કેરળન ે દેશનુ ં પ્રથમ ડીઝીટલ રાજ્ય 

જાહેર કરવામાં આવેલ છે. 

- પરેશ ર્ાવડા    

 


