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1.  વષ� 2015 ના સા�હ�ય અકાદમી પુર�કારોમાં િનબંધ માટે 
સ�માિનત ગુજરાતી સા�હ�યકાર  

રિસક શાહ  

2.  વષ� 2015 માટે �ાનપીઠ એવોડ�  મેળવનાર સા�હ�યકાર ? રઘુવીર ચૌધરી (અમૃતા 
માટે)  

3.  રિશયાના �મુખ પુિતને મોદીને બંગાળની 18મી સદીની તલવાર ભેટમાં આપી હતી. ઉપરાંત 
રા�� િપતા મહા�મા ગાંધી �ારા િલિખત ડાયરીના પાના પણ મોદીને ભેટમાં આ�યા. 

4.  રિશયાથી પરત ફરતી વખતે 25 �ડસે�બર વડા�ધાન મોદીએ અફઘાિન�તાનના કાબૂલની 
મુલાકાત લીધી હતી. આ દર�યાન તેમણે અ�હં અફઘાિન�તાનની સંસદની નવી િબિ�ડંગનું 
ઉ��ઘાટન કયુ�. (ભારતના સહયોગથી બનેલી)  

5.  ક�છના ઘોરડો ખાતે આવેલા સફેદ રણમાં તારીખ 19 થી 21 �દસે�બર, 2015 દર�યાન 
‘DG મીટ’( દેશના ટોચના પોિલસ વડાઓની વાિષ�ક બેઠક)નું આયોજન કરવામાં આ�યું 

હતંુ  

6.  વડા�ધાને નવે�બરની િ�ટનની મુલાકાત દરિમયાન લંડનના વડા�ધાન �ારા �યામ� 
કૃ�ણ વમા�ની બે�ર�ટરની સનદ આપી હતી. તે રા�યના મુ�યમં�ી આનંદીબેન ને સુપરત 
કરી હતી. 

7.  �પાનના વડા �ધાન િશ�ઝો આબેએ �દ�હીમાં આગમન કયા�બાદ 12 તારીખે વડા�ધાન 
નરે�� મોદી અને િશ�ઝોએ વારાસણીમાં દશા�મેઘ ઘાટ ખાતે ગંગા આરતીમાં મોડી સાંજ ે
ભાગ લીધો હતો. 

8.  ભારતમાં વ�ય િવ�તારમાં 5,081 િકલોમીટરનો વધારો થયો છે. 

9.  ભારતમાં વ�ય િવ�તારમાં સૌથી વધુ વધારો ન�ધાયો છે. તે આ મુજબ છે: 
તિમલનાડંુ : 2501 ચો.કીમી 
કેરલ : 1317 ચો.કીમી 

જ�મુ અને કા�મીર : 450 ચો.કીમી.  

10. સૌથી િવશાળ વ�ય િવ�તાર ધરાવનાર રા�ય? મ�ય�દેશ (77,462 
ચો.કીમી)  

11. વડા�ધાન નરે�� મોદીએ 3 �ડસે�બરના રોજ નવી �દ�હી ખાતેથી સુગ�ય ભારત 
અિભયાનનો �ારંભ કરા�યો હતો. આંતરરા�� ીય િવકલાંગતા �દવસ િનિમતે શ� કરાયેલા આ 
અિભયાનનો હેતંુ િવકલાંગ �યિ�તઓ �હેર સેવાઓ, ઇમારતી, પ�રવહનનો િવના અવરોધે 
ઉપયોગ કરી શકેએ માટેની �યવ�થા ગોઠવવાનો છે. 

12. ઉ�ચ િશ�ણનું િનયમન કરતી સં�થા UGC(યુિનવિસ�ટી �ા�ટ કિમશન)એ િવ�ની સૌથી 
મોટી ઇ�ટરનેટ લ�ગવેજ વેબસાઇટ ભારતવાણી શ� કરવાનો ��તાવ મૂ�યો છે. 

13. વડા�ધાન કાયા�લય �ારા 4 �ડસે�બરના રોજ નેતા� સુભાષચં� બોઝને લગતી 33 ગુ� 
ફાઇલો નેશનલ આકોઇ�ઝ ઓફ ઇિ�ડયાને સ�પી હતી. 

14. લાપતા બાળકોનું તેમના માતા-િપતા અને વાલીઓ સાથે ઓપરેશન �માઇલ -2
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પોનઃિમલન કરવવા નવા વષ�થી દેશમાં �યંુ ઓપરેશન હાથ 
ધરવામાં આ�યું? 

  

15. સ�ટ�લ બોડ�  ઓફ સેક�ડરી એ�યુકેશન (CBSE) �ારા 25 �ડસે�બર 2015 ના રોજ પોતાની 
નવીનતમ મોબાઇલ એપ E-cbse લો�ચ કરવામાં આવી. 

16. દેશનાં પોતાની રીતની �થમ એવી ઇિ�ડયન નશેનલ �ડફે�સ 
યુિનવિસ�ટી (INDU) નું બાંધકામ �યાં શ� કરવામાં આ�યું? 

ગુડગાંવ  

17. ભારતમાં સૌ�થમ �વદેશ િનિમ�ત યુ� જહાજ ઇિ�ડયન નેવલ િશપ(INS) ગોદાવરીને ગત 
23 �ડસે�બર, 2015 ના રોજ મંુબઇના ડોકયાડ�માં નેવીની સેવામાંથી ડી-કિમશન કરવામાં 
આ�યું હતંુ  

18. પાિક�તાને લ�કરી તાકાત વધારવા વધું એક મોટંુ પગલું ભયુ� છે. પાિક�તાને મ�યમ 
અંતરની વધુ એક બેલાિ�ટક શાહીન-3 િમસાઇલનું ટે�ટ ફાયર કયુ� છે. 

19. તુક�મેિન�તાનની રાજધાની અ�કાબાદથી લગભગ 311 િકલોમીટર દૂર મેરી નામના �ાચીન 
શહેરમાં 7-6 અબજ ડોલરનું મૂ�ય ધરાવતી ‘તાપી’ ગેસ પાઇપલાઇનનો િવિધવત 
િશલા�યસ કરાયો છે. 

20. ટ� ાંસ અફઘાિન�તાન પાઇપ લાઇન(તાપી) નો િશલા�યાસ કરવામાં આ�યો છે. 

21. યુનાઇટેડ નેશ�સ �ારા વષ� 1948માં 10 �ડસે�બરને �ુમન રાઇ�સ ડે તરીકે ઉજવવાનું 
ન�ી કરવામાં આ�યુ હતંુ. 

22. રઘુવીર ચૌધરીનો જ�મ 5 �ડસે�બર,1938 ના રોજ માણસા(િજ.ગાંધીનગર) તાલુકાના 
બાપુપુરા ગામે થયો હતો. ‘લોકાયત સુરી’ અને ‘વૈશાખનદંન’ એ તેમનાં તખ�ુસ નામો છે. 

23. તેમની �મુખ કૃિતઓમાં ‘અમૃતા’(1965), ‘પૂવ�રાગ’(1964), તેડાગર(1968), બાકી 
િજદંગી(1982), ‘લાગણી’(1976) જવેી �યિ�ત કે��ી લઘુનવલોથી માંડીને ‘પૂવ�રાગ’ 
અને ‘ઉપરવાસ�યી’(1975) જવેી સામજને લ�તી મહાકથાઓ છે. ��મહાલય(1978) 

જબેી ઐિતહાિસક અને ‘ગોકુલ-મથુરા-�ારકા’(1986) જવેી પૂરાણકથા પણ છે. 

‘વે�વ�સલા’(1972) જવેી ત�યમૂલક અને ‘�યામસુહાગી’ જવેી સમકાલીન 
ઇિતહાસમૂલક કથા પણ �વા મળે છે. ‘એકલ�ય’(1967), ‘પંચપૂરાણ’(1981), ‘જ ે
ઘરનાર સુલ�ણા’ હા�યકટા�ને �યોજતી કથાઓ છે. 
‘આકિ�મક �પશ�’(1966), ‘ગેરસમજ’(1968), ‘અિતિથગૃહ’ તેઓના વાતા�સં�હો છે. 
‘તમાસા’(1964-1972) અને ‘વહેતા વૃ� પવનમાં’(1984) તેમનાં કા�યસં�હો છે. 

24. રઘુવીર ચૌધરીને મળેલા પોર�કાર 

 કુમાર ચં�ક(1965)                       રણ�તરામ સુવણ�ચં�ક(1975) 
 સા�હ�ય અકાદમી પૂર�કાર(1977)        �નેહરિ�મ પા�રતોષીક(1977) 

 દશ�ક ફાઉ�ડેશન એવોડ�  

25. ગુજરાત �ટેટ ફ�ટ�લાઇઝર કંપની િલિમટેડ (GSFC) એ સરદાર જનિમ� િકચન ગાડ�ન 

યોજનાનો ગત 18 �ડસે�બર, 2015 ના રોજ વડોદરા ખાતે �ારંભ કય� હતો. 



 

3 
 

26. અમદાવાદમાં નારણપૂરા વોડ�ના કોપ�રેટર ગૌતમ શાહને મેયર બનાવાયા છે. તો રાજકોટના 
મેયરપદે ડો.જિૈમન ઉપા�યાયની પસંદગી કરાઇ હતી. �મનગરમાં પાટ�એ �િતભા 
કંખારાની િનમ�ંક કરી છે. �યારે ભાવનગરના મેયરપદે િનમુબેન બાંભિણયાની વરણી 

કરવામાં આવી છે. સુરતમાં પણ મ�હલા ઉમેદવારને પસંદ કરતા અિ�મતા િશરોયાને 
મેયરપદે િનયુ�ત કરાયા છે. અને વડોદરાના મેયર પદે ભરત ડાંગરની િનમ�ંક કરાઇ છે.  

27. �ાંસના પે�રસ શહેરમાં જળવાયંુ પ�રવત�ન(�લાઇમેટ ચે�જ) ના વૈિ�ક પડકારનો સામનો 
કરવા માટે 30 નવે�બરથી 12 �ડસે�બર દરિમયાન ‘કોપ-21’ (COP-21) નામે 

ઓળખાતી મહ�વની વાિષ�ક બેઠક યો�ઇ ગઇ. 

28. 2012 ના આંકડા �માણે કાબ�ન ડાયો�સાઇડના સૌથી વધું ઉ�સજ�ન કરતા 4 દેશોમાં 
અનુ�મે ચીન, અમે�રકા, યુરોિપયન યુિનયન(28 દેશો), ભારત અને રિશયાનો સમાવેશ 
થાય છે. �યારે સૌથી ઓછંુ ઉ�સજ�ન કરતાં દેશોમાં નેધરલે�ડ, િવયેતનામ, 
પાિક�તાન(ન�હંવત ઔધૌિગકીકરણના કારણે), અ�જરેીયા, ચેક રીપિ�લક અને 

ઉ�બેિક�તાનનો સમાવેશ થાય છે. 

29. િવ�ના સૌથી વધું �દૂષણ ફેલાવતાં દેશોમાં ભારતનો �મ કેટલો 
છે? 

ચોથો  

30. ભારતે આંતરરા�� ીય �તરે �ાસવાદ અને સરહદ પારના સંગ�ઠત ગુનાઓ સામે લડવા માટે 

સહકાર મેળવવા બહેરીન સાથે કરાર કયા� હતા. 

31. કેનેડાએ ભારતને યુરેિનયમનો સૌ�થમ જ�થો મોક�યો છે. જ ેઅ�ં વીજકે��ો માટે 
�ધણની સલામતીમાં મદદ કરશ.ે 

32. નેપાળના મધેસી સમાજનાં નેતાઓ નવી �દ�ીમાં સુ�મા �વરાજને મ�ા. 

33. સંયુ�ત રા��  સંધે વષ� 2016ને આંતરરા�� ીય દાળ  વષ� �હેર કયુ� છે. 

34. �ીન ટ� ી�યુનલે ગંગા નદી પર ગૌમુખથી હરી�ાર સુધી �લાિ�ટક વપરાશ પર �િતબંધ મુ�યો. 

35. ભગવાન મહાવીરની મૂિત� ચોરી અંગે CBI તપાસ કરાવવા િબહાર સરકારની ભલામણ  

36. હ�રયાણાના મુ�ય�ધાન મનોહરલાલ ખ�રે 4 �ડસે�બર, 2015 ના રોજ સેવાઓ આપવા 
માટે CM ઇ-ડેશબોડ�ની શ�આત કરી હતી.  

37. કે�� સરકારે 10 મી �ડસે�બરના રોજ તિમલનાડંુમાં આવેલા પૂરને કુદરતી �કોપ �હેર કયુ�. 

38. �ીઓમાં ડ� ાઇવરને �યવસાય તરીકે અપનાવવા માટેનું �ો�સાહન મળે તે માટે આં��દેશના 
મુ�ય�ધાન એન. ચં�ાબાબુ નાયડુએ શી ઓટોની રજુઆત કરી છે. 

39. રા�ય સરકારે આં��દેશમાં કઇ �િતના લોકોને અનામત 
�ેણીમાં સમાવવા માટેની િવચારણા કરવા માટે એક સિમિતની 
રચના કરી છે.? 

કાપુ �િતના  

40. તેલંગાણામાં પીવાના પાણીની યોજનાને �યું નામ આપવામાં 
આ�યુ?ં 

િમશન ભગીરથા  

41. મહારા��માં �થાનીક �વરાજની ચૂટંણી લડનારાના ઘરમાં શૌચાલય જ�રી. 
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42. પટનાયક �ારા ઓ�ડશાની �થમ મ�હલા યુિનવિસ�ટીનો �ારંભ 
કરાયો? 

મા રમાદેવી 

43. મેઘાલય કેિબનેટ �ારા 4 �ડસે�બર, 2015 ના રોજ મુ�ય�ધાન સામાિજક સહાયની 
યોજનામાં એકલી રહેતી માતાઓને પણ લાભાથ� તરીકે સમાવેશ કય� છે.  

44. મિણપુરના સાં�કૃિતક, સાહિસક �વાસનને વેગ આપવા �યો 
ઉ�સવ યો�યો? 

‘સાંગાઇ ઉ�સવ” 

45. હ�રયાણાએ પાણી,ગટરના નવી કને�શન માટે કઇ ઓનલાઇન 
સેવા શ� કરી? 

િબ�ાસ  

46. આસામમાં નેશનલ ફૂડ િસ�યુ�રટી એ�ટ અમલી  

47. 29 ફે�ુઆરી:- રા�� ીય િવ�ાન �દવસ  

48. િવજયકુમાર ચૌધરી : િબહારની 16 મી િવધાનસભા માટે 2 �ડસે�બર, 2015ના િવજયકુમાર 
ચૌધરીને સવ� સંમિતથી અ�ય� ચૂંટવામા ંઆ�યા છે. 

49. સર વ�કટરામન રામકૃ�ણને 1 લી �ડસે�બર, 2015 ના લંડનમાં રોયલ સોસાયટીના 
અ�ય�નું પદ સંભા�ું હતંુ. 

50. રોકમાક�  ���ટીયન કાબોર 30 નવે�બર, 2015 ના રોજ પિ�મી આ��કન દશે બૂક�ના 
ફાસોના રા��પિત ચૂટાંઇ આ�યા હતા. 

51. �યાયમૂિત� તીરથિસંહ ઠાકુર : સુિ�મ કોટ�ના વ�ર�તમ �યાયાધીશ ટી.એસ. ઠાકુરે 3 
�ડસે�બર, 2015 ના રોજ ભારતના મુ�ય �યાયાધીશ પદના શપથ લીધા હતા.   

52. ડૉ.બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુિનવિસ�ટીના કુલપિત તરીકે 

કોની િનમ�ંક કરવામાં આવી? 

ડૉ.પંકજ �ની  

53. �ટીક ઓથોરીટી ઓફ ઇિ�ડયા િલિમટેડ(સેલ) ના ચેરમેન તરીકે 
10 �ડસે�બર, 2015 ના રોજ કોને િનયુ�ત કરવામાં આ�યા 
હતા.? 

પી.કે.િસંહ  

54. દિ�ણ આ��કાના રા��પિત જકેોબ જુમાએ ભારતીય મૂળના �િતિ�ત નેતા �િવણ 
જમનાદાસ ગોવધ�નને નવા નાણાં મં�ી બના�યા છે. 

55. અલાહાબાદ હાઇકોટ�ના પૂવ� મુ�ય �યાયાધીશ િવરે��િસંહને 16, �ડસે�બર, 2015 ના રોજ 
ઉતર�દેશના નવા લોકાયુ�ત તરીકે િનયુિ�ત કરવામાં આવેલ છે. 

56. પૂવ� સંર�ણ સિચવ આર.કે.માથુરને 18 �ડસે�બર, 2015 ના મુ�ય મા�હતી કિમશનર 

(CIC) તરીકે િનયુ�ત કરવામાં આ�યા છે. 

57. ભારતના પૂવ� ��કેટર મનોજ �ભાકરને અફઘાિન�તાન ��કેટ ટીમે પોતાની રા�� ીય ��કેટ 
ટીમના બોિલંગ કોચ તરીકે િનયુ�ત કરેલ છે.  

58. જફે િવિલય�સને 18 �ડસે�બર, 2015 ના રોજ એપલ �કના ચીફ ઓપરે�ટંગ ઓ�ફસર 
(COO) િનયુ�ત કરવામાં આ�યા હતાં. 

59. SSC બોડ�ના ચેરમેનપદે કોની િનમ�ંક કરાઇ છે? IAS અશીમ ખુરાના  
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60. વ�ર� IAS અિધકારી પવનકુમાર અ�વાલને 22 �ડસે�બર,2015 ના ભારતીય ખાધ 

સુર�ા અને માનક �િધકરણ(FSSI) ના મુ�ય કાય�વાહી અિધકારી િનયુ�ત કરવામાં 
આ�યા છે. 

61. �દ�હી હાઇકોટ�ના સેવાિનવૃત �યાયાધીશ રેવા �ે�પાલે 17 �ડસે�બર,2015ના રોજ 
�દ�હીના લોકાયુ�ત પદના શપથ લીધા હતા. 

62. બોિલવૂડના િમ�ટર િખલાડી અ�યકુમાર ��યુઆરીથી શ� થનાર �ીિમયર બેડિમ�ટન 
લીગ(PBL) ના �ા�ડ એ�બેસેડર િનયુ�ત કરવામાં આ�યા છે. 

63. અિમતાભ કાંતને નીિત આયોગના મુ�ય કાય�કારી અિધકારીનો વધારાનો �ભાર સ��યો છે 
તેમણે આ �ભાર 31 �ડસે�બર, 2015 થી સંભાળી લીધો છે. અિમતાભ કાંત નીિત 
આયોગના મુ�ય કાય�કારી અિધકારી િસંધુ�ી ખુ�રનું �થાન લીધું છે. 

64. છે�ા 200 વષ�માં સૌથી �ભાવશાળી મ�હલા તરીકે િ�ટનના પૂવ� વડા�ધાન માગા�રેટ થેચર 

પસંદ કરાઇ હતી.  

65. ઠાકુર અનુપિસંહે 1 �ડસે�બર, 2015 ના રોજ બ�ગકોકમાં આયો�ત બોડી િબિ�ડંગ 
ચેિ�પયનિશપમાં િમ�ટર વ�ડ�  2015 નો િખતાબ ��યો હતો. 

66. ઉતર�દેશ ર�ન પુર�કાર  �ે�ક ઇ�લામ  

67. ટાઇમ મેગેિઝને જમ�ન ચા�સેલર એંજલેા મેક�લને 2015 ના ટાઇમ પસ�ન ઓફ ધ યર તરીકે 
ચૂંટી કા�ા છે. 

68. નસી�દીન શાહ વષ� 2015ના DIFF લાઇફ ટાઇમ એિચવમે�ટ પુર�કારથી સ�માિનત.  

69. ગાંધીધામના �ણીતા લેખક શાયર તેજ કાિબલન(ેતેજુમલ મોટુમલ ભાગચંદાણી) ગજુરાત 
સરકાર એવોડ�  આપવાનું �હેર કરવામાં આ�યું છે. તેમની રચના ‘ઉમદા અદીબ’ માટેના 
આ ઇનામમા એક લાખ �િપયા રોકડા તથા �શિ�તપ� આપવામાં આવશ.ે  

70. ક�છના િનરોણા ગામના એ�મા� પ�રવારમાં પાંગરતી અને અમે�રકાના �હાઇટ હાઉસ સુધી 

પહ�ચેલી રંગીન રોગાના કલાના કસબી જુમાભાઇ ખ�ીને વષ� 2012 નો રા�� ીય એવોડ�  
�હેર થયા પછી રા��પિતના હ�તે અપ�ણ કરાયો હતો. 

71. ભારતમાં જ�મેલ લેખક સલમાન ર�દીને 10 �ડસ�ેબર, 2015 ના રોજ લાઇફ ટાઇમ 
એિચવમે�ટ માટે ��યાત મેલર �ાઇઝથી સ�માિનત કરવામાં આ�યા હતા. 

72. િનબંધ માટે સ�માિનત રિસક શાહ(ગજુરાતી) 

73. િમસ �પેન મીરેઆ બની િમસ વ�ડ�  2015 િવ�ની આ સૌથી �િતિ�ત સ�દય� 
�તોયોિગતામાં �પેનની િમરેઆ લાલાગુના રોયો મેદાન મારી ગઇ હતી તથા વષ� 2015 નો 
િવ�સુંદરીનો િખતાબ �તી લીધો હતો. આ �યુટી કો�ટે�ટમાં બી� �મે િમસ રિશયા અને 
�ી� �મે િમસ ઇ�ડોનેિશયા રહી હતી. આ �પધા�માં ભારત તરફથી અ�દિત આયા�એ ભાગ 
લીધો હતો. � કે તે ટોપ 20 માં પણ �થાન મેળવી શકી નહોતી. અ�યાર સુધીમાં ભારતની 

પાંચ સંુદરીઓ આ િખતાબ �તી ચૂકી છે, જમેાં 1966 માં રીટા ફ�રયા, 1994 માં ઐ�યા� 
રાય, 1997 માં હેડન, 1999 માં યુ�તા મુખી તથા વષ� 2000 માં િ�યંકા ચોપરાનો 
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સમાવેશ થાય છે. 

74. �ફિલપાઇ�સની િપયા અલોમે વચ�બાકે િમસ યુિનવસ� 2015 નો િખતાબ પોતાના નામે કરી 

લીધો છે. 

75. ભારતીય ��કેટ બોડ�  તા. 24 �ડસે�બર, 2015 ના રોજ ભૂતપૂવ� િવકેટ-કીપર-બે�સમેન 
સૈયદ િકરમાણીને લાઇફ ટાઇમ એિચવમે�ટ એવોડ�  આપવાની �હેરાત કરી છે. 

76. ગુજરાતની ��કેટ ટીમે ઇિતહાસ સજ�તા 28 �ડસે�બર, 2015 ના રોજ �દ�હીને 139 રને 

હરાવીને િવજય હ�રે વન-ડે ટ� ોફી �તી લીધી હતી. 

77. ગુજરાત સા�હ�ય અકાદમી �ારા 29 �ડસે�બર, 2015 ના રોજ વષ� 2012 માટે �ે� 
પુ�તકોને પા�રતોિષક �હેર કરાયા છે. જમેાં ક�છી લેખક અમૃત ગંગરને તેમના પુ�તક 
‘િસનેમા િવમશ�’ માટે િવવેચન પારોતોિષક એનાયત થયંુ હતંુ. 

78. �િસ� સારંગીવાદક ઉ�તાદ સબરી ખાનનું 30 નવે�બર, 2015 ના રોજ �ાસની તકલીફને 

કારણે �યું �દ�હીમાં િનધન થયું હતંુ. 

79. આંતરરા�� ીય ફૂટબોલ મહાસંઘ(�ફફા) ના પૂવ� રેફરી એસ.કે.ભ�ાચાય�નું પિ�મ બંગાળનાં 
ચંદનપૂરના 8 �ડસે�બર, 2015 ના રોજ િનધન થયું હતંુ.  

80. િવ�ના મશહુર �યુિઝક કંડ�ટર કટ�  મસૂરનું 88 વષ�ની વયે 19 �ડસે�બર, 2015ના રોજ 

USA માં િનધન થયંુ હતુ.ં  

81. �િસ� ટીવી િસ�રયલ �ટારટ�ેકના લેખક �યોજ� કલ�ેટન �નસનનું 25 �ડસે�બર, 2015 ના 
રોજ લોસ એિ�જલસમાં િનધન થયંુ હતંુ. 

82. �હમાચલ �દેશ 3 �ડસે�બર, 2015 ના રોજ રોટાવાઇરસ ટીકાકરણ યોજના શ� કરનાર 
ભારતનું પહેલું રા�ય બ�યંુ છે. 

83. �યાનમારે 9 �ડસે�બર,2015 ના રોજ નવા �ટોક એ�ચે�જનુ ંઉ��ઘાટન કયુ� હતંુ. આ �ટોક 
એ�ચે�જનું નામ યાંગુન �ટોક એ�ચે�જ(YSX) રાખવામાં આ�યું છે. 

84. 12 માં દિ�ણ એિશયાઇ ખેલ 2016 ની આયોજન સિમિતએ 13 �ડસે�બર, 2016 ના રોજ 
ITA સાં�કૃિતક કે�� માચખોઆ, ગુવાહાટી અને અસમમાં આયો�ત એક સમારોહમાં 

�િતક િચ� અને શુભંકરનું અનાવરણ કરવામાં આ�યું હતંુ. 

85. કો�હાપૂરના અનંત ખસબરદાર અને NIFT પટણાના અિભિજત કૃ�ણાએ �મશઃ શુંભકર 

અને �િતક િચ�ની �ડઝાઇન �તી હતી.  

86. �િતક િચ�માં 8 પાંખડીઓ છે, જ ે12 માં દિ�ણ એિશયાઇ રમતો�સવમાં ભાગ લેનાર 
દેશોને દશા�વે છે. આ પાંખડીઓ ઘ�ડયાળના કાંટાની �દશામાં આગળ વધતી દેખાય છે. 
જનેાથી રમતો�સવની સકારા�મક ભાવના �દિશ�ત થાય છે. �તીક િચ� યુરોપમાં �ાચીન 
સમય દરિમયાન રમત િવજતેાઓના માથા પર પહેરવામાં આવતા મુગટ સમાન દેખાય છે. 
રમતના શુભંકરનું નામ િતખોર રાખવામાં આ�યું છે. જ ે12 માં દિ�ણ એિશયાઇ દિ�ણ 

એિશયાઇ રમતો�સવનું �ા�ડ એ�બેસેડર છે.  

87. ઇ�ટરનેશનલ ��કેટ કાઉિ�સલે (ICC) પાિક�તાનના મુ�ય લેગ �પીનર યાસીર શાહને 
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ડોિપંગ દોષી �હેર કયા� છે. 

88. પોલે�ડના ફૂટબોલ ખેલાડી રોબટ�  લેવાંડોવ�કોએ નવ િમિનટમાં પાંચ ગોલ કરી િવ� રેકોડ�  

બના�યો હતો. 

89. �દ�હી ખાતે રમાયેલ ભારત અને દિ�ણ આ��કા વ�ચેની ચોથી ટે�ટમાં અિજ�ંય રહાણે બ�ે 
દાવમાં સદી ફટકાવનારો પાંચમો ભારતીય બે�સમેન બ�યો છે. 

90. અનુ�કા િબનોય = ભારતીય મૂળની 11 વષ�ની એક બાિલકા િ�ટનના સૌથી બુિ�શાળી 

િવધાથ�ઓમાંથી એક બની ગઇ છે. 

91. �યૂઝીલે�ડના સુકાની તથા �ફોટક બે�સમેન �ે�ડન મે�ુલમે ટે�ટ ��કેટમાં સૌથી વધારે 
િસ�સસ� ફટકારવાના ઓ�ટ�ે િલયાના ભૂતપૂવ� િવકેટ કીપર બે�સમેન એડમ િગલ���ટના 
100 િસ�સસ�ના રેકોડ�ની બરાબરી કરી છે.  

92. �હ�દી િસનેજગતના ટ�ેજડેી િકંગ અને અિભનયના શહેનશાહ �દલીપકુમારને 13 �ડસે�બર, 

2015 ના રોજ બાંદરા િ�થત િનવાસ�થાને કે��ના ગૃહ�ધાન રાજનાથિસંહે પ�િવભૂષણનો 
િખતાબ એનાયત કરી બહુમાન કયુ� હતંુ. 

93. �થમ ભારતીય આંતરરા�� ીય િવ�ાન મહો�સવ IIT �દ�હીમાં 4 �ડસે�બર,2015 ના �ારંભ 

થયો હતો. આ િવ�ાન મહો�સવ 4 થી 8 �ડસે�બર, 2015 સુધી ચાલુ રહેલ.  

94. ઉ�ર�દેશમાં રા�યનો પહેલો બડ�  ફેિ�ટવલ 4 થી 6 �ડસે�બર, 2015 વ�ચે ચંબલ સફારી 
લોજ (જગરબાહ) આ�ામાં દેશના સૌથી મોટા બડ�  ફેિ�ટવલનું આયોજન કરવામાં આ�યું 
હતંુ. 

95. સૌથી મોટા િતબેટી બૌ� મહો�સવ લોસરનો 12 �ડસે�બર, 2015 ના રોજ જ�મુ અને 
કા�મીરના લ�ાખ �ે�માં શુભારંભ થયો હતો. 

96. ભારતનો 35 મો આંતરરા�� ીય વેપાર મેળો નવે�બર, 2015 દર�યાન �દ�હીના �ગિત 
મેદાનમાં યો�ઇ ગયો. 

97. �યૂ �દ�હીના સીરીફોટ�  ઑ�ડટો�રયમમાં અપંગો માટે �થમ આંતરરા�� ીય �ફ�મ સમારોહ.  

98. �ણ �દવસીય ��તીય િવ� ઇ�ટરનેટ સંમેલન (WYC) ચીનની વુજને શહેરમાં 18 

�ડસે�બર 2015 ના રોજ સમા� થયું હતંુ. 

99. ગુજરાત સા�હ�ય પ�રષદનું 48 મું અિધવેશન ભૂજ મુ�ત�વન કોલેજ ખાતે યો�ઇ ગયું જમેાં 
નવા િનમાયેલા �મુખ ચં�કાંત ટોપીવાલાએ પોતાનો હો�ો સંભા�ો હતો. 

નવા �કાિશત થયેલા પુ�તકો અને તેનાં લેખકો: 

100 કલકતા –  કુણાલ બસ ુ  વન પોઇ�ટ ટૂ િબિલયન –  મહેશ રાઓ  

101 ��યુમન-સન ઓફ ���ના- ઉષા 
નારાયણે  

ટ� ાવે�સ વીથ માય આંટ –  બૂલબૂલ શમા�  

102 ડાયલ ડી ફોર ડોન –  નીરજકુમાર  ધ મોડ�ન ગૂ�કુલ –  સોનાલી બે��ે  

103 દાિજ�િલંગ –  જફે કોહલર  ઇિ�ડયા �યાનમાર �રલેશ�સ –  રા�વ ભા�ટયા
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મહ�વનાં FULL FORMS : 

104 ECCE Early childhood and Education 
105 APEC Asia Pacific Economic Co-operation 
106 ICMR Indian Council for Medical Research 
107 NLD National League For democracy 
108 PSEB Public Enterprise Selection Board 
109 ICGE International Conference on Gender Equality 
110 NCDs Non Communicable Diseases 
111 ICJS Integrated Criminal Justice System 
112 IFFI International Film Festival of India 
113 IGF Internet Governance Forum 
114 કાળંુના�ં િવદેશ મોકલવામાં ચીન, રિશયા,મેિ�સકો બાદ ભારત 

કેટલામાં �મ?ે 
ચોથા �મે  

115 MCLR – Marginal Cost of Funds Based Lending Rate 
116 અમદાવાદ-લંડન વાયા મુંબઇની િવમાની સેવાનો રા�યના નાગ�રક ઉ��ન �ધાન 

સૌરભભાઇ પટેલે �ારંભ કરા�યો. 

117 કે��ીય કૃિષ અને ખેડુતોના ક�યાણમં�ી રાધામોહનિસંહે બે મોબાઇલ એિ�લકેશન લ�ચ કરી 
જમેાં ‘એિ�મારકેટ મોબાઇલ’ અને ‘�ોપ ઇ��યુર�સ’ નો સમાવેશ થાય છે. 

118 �રઝવ� બ�કે વષ� 2015 માટે �પેિશયલ �ડપોઝીટ �કીમ (SDS) પર 8.7% �યાજ ચુકવવા 

જણા�યંુ 

119 વાિષ�ક �. 10 લાખથી વધુની આવક ધરાવનાર ગસે સબિસડી 1 ��યુ. 2016 થી બંધ 
કરવા સરકારનો િનણ�ય  

120 નવી �દ�હીમાં દેશના �થમ આંતરરા�� ીય ઇલેિ�ટ�ક મેળાનો �ારંભ  

121 જન�તીય હ�તિશલા મેળો તાજતેરમાં �યાં યો�યો હતો? �દ�હી  

122 તાજતેરમાં દેશની �થમ મ�હલા ચીફ પાઇલટનું હેિલકો�ટર 
�ેશમા ંિનધન થયું હતંુ તેમનું નામ શું છે? 

સુિમતા િવજય  

123 તાજતેરમાં �યાં રા�યએ 1 એિ�લ, 2016થી રા�યમાં 

દા�બંધીની �હેરાત કરી 

િવહાર  

124 13મંુ આિશયાન-ભારત સંમેલન �યાં �થળે રાખવામાં આ�યું? કુઆલાલ�પુર   

125 તાજતેરમાં �યા દેશે �થમ �પેસ-ટેિલ�કોપ લ�ચ કરવામાં 
સફળતા મળી? 

ચીન  

126 2016 માં 26 ��યુઆરીએ મુ�ય અિતિથ તરીકે? ફાંસના રા��પિત 
ઓલાંદ ે 

127 તાજતેરમાં જિ�ટસ િવરે��િસંહની �યા રા�યના લોકપાલપદે 
સવ��ચ અદાલતે િનમ�ંક કરી? 

ઉ�ર�દેશ  
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128 િમસ વ�ડ�  2015 તરીકે કોની પસંદગી થઇ?  િમરેઆ રોય(�પેન)  

129 બુરકીનો �ાસોના નવા રા��પિત તરીકે? રોચ માક�  ��િ�ટયન 

કાબોરે  

130 �ફિલપાઇ�સમાં તાજતેરમાં આવેલા વાવાઝોડાનું નામ શું 
રાખવામાં આ�યું હતુ?ં 

મેલોર  

131 નવા સીઆઇસી તરીકે કોની પસંદગી કરાઇ છે? આર.કે.માથુર  

132 તાજતેરમાં વડા�ધાને ગુજરાતના મુ�યમં�ીને �યા �ાંિતવીરની 
સનદ સુપરત કરી? 

�યામ� કૃ�ણ વમા�  

133 રાહુલ ગાંધી તથા સોિનયા ગાંધી પર �યો કેસ ચાલી ર�ો છે? નેશનલ હેરા�ડ  

134 ડે��યુથી બચવા િવ�નાં �યાં �થમ રસી �યાં દેશે મંજૂરી આપી? મેિ�સકો  

135 ટાઇમ મેગેિઝને પસ�ન ઓફ ધ યર તરીકે કોની પસંદગી કરી છે? એંજલેા મક�લ  

136 તાજતેરમાં �યાં રા�યના પગારમાં 400% નો વધારો �હેર કરાયો 
છે? 

�દ�હી  

137 જિ�ટસ ટી.એસ.ઠાકુર સુિ�મ કોટ�ના કેટલામાં મુ�ય �યાયાધીશ 
બ�યા?ં 

43 માં  

138 તાજતેરમાં ....... શહેરમાં પૂરના કારણે ભારે �નહાની થઇ? ચે�ઇ  

139 કે�� સરકારે પૂરથી નુકસાન પામેલા ચે�ઇ શહેરને ......... �. 
ની મદદ કરવાની �હેરાત કરી.  

1000 કરોડ  

140 આંતરરા�ીય ખાતર સંગઠનના ઉપા�ય�પદે ........ ચૂંટાઇ 
આ�યા. 

રાકેશ કપૂર  

141 તાજતેરમાં ...... શહેરમાં એકી નંબર અને બેકી નંબરવાળી ગાડી 
વારાફરતી ચલાવવાનો િનયમ લાગુ કરવા �હેર કરવામાં 

આ�યો? 

�દ�હી  

142 ‘ધ હાટ�  ઓફ એિશયા’ સંમેલન......... માં આયો�ત કરાયું. પાિક�તાન  

143 �ડસે�બર માસના .......... ના �દવસને ‘િવ� એઇ�સ �દવસ’ 
તરીકે મનાવાય છે? 

1 ડીસે�બર  

144 તાજતેરમાં ........ દેશમાં �થમ શેરબ�ર યાંગુન �ટોક 
એ�ચે�જ શ� કરાયુ?ં 

�યાનમાર  

145 એંજલેા માક�લ .......... દેશના ચા�સેલર છે? જમ�ની  

146 ........... એરવેઝ કંપનીને ‘વ�ડ�  લી�ડંગ એર –  લાઇન’ ના 

એવોડ�થી સ�માિનત કરવામાં આવી.  

એિતહાદ  

147 તાજતેરમાં ........... રા�ય ‘ઉદય’ યોજનામાં સામેલ થયુ. ગુજરાત  

148 ગુજરાત ‘ઉદય’ યોજનામાં સામેલ થના� કેટલામું રા�ય બ�યું? દસમંુ  

149 �ડસે�બર માસના ........... ના �દવસને “નૌકાદળ �દવસ” 4 �ડસે�બર  
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તરીકે મનાવાય છે. 

150 તાજતેરમાં ...... અિભનેતાને પ�િવભૂષણ સ�માનથી 

સ�માિનત કરવામાં આ�યા. 

�દલીપકુમાર  

151 કાળુના�ં િવદેશ મોકલવામાં �થમ �થાને ..... દેશ છે. ચીન  

152 નેશનલ �ીન �ટ��યુનલે ........ શહેરમાં નવાં �ડઝલ વાહનોની 
ન�ધણી કરવા પર �િતબંધ મૂ�યો. 

�દ�હી  

153 નેશનલ �ીન �ટ��યુનલના અ�ય� ............... છે.  જિ�ટસ �વતં�કુમાર  

154 ફો�સ� �હેર કરેલ સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ભારતીય 
સેિલિ�ટીઝની યાદીમાં �થમ �થાને ............... છે.  

શાહ�ખ ખાન  

155 �ડસે�બર માસના �યા �દવસને ‘િવ�માનવાિધકાર �દવસ’ 

તરીકે મનાવાય છે? 

10 �ડસે�બર  

156 તાજતેરમાં જળવાયંુ પ�રવત�ન પર .......... પ�રષદ યો�ઇ ગઇ.
  

પે�રસ  

157 બુલેટ ટ�ેન માટે ........... બે દેશો વ�ચે કરાર કરવામાં આ�યો. ભારત –  �પાન  

158 ભારતની �થમ બુલેટ ટ�ેન ........... બે શહેરો વ�ચે શ� થશે? મુંબઇ-અમદાવાદ  

159 તાજતેરમાં ............. દેશમાં મ�હલાઓને મતાિધકાર 
આપવામાં આ�યો. 

સાઉદી અરેિબયા  

160 તાજતેરમાં .............. બ�કે દેશનું �થમ �ડ��લે વાળું ડેિબટ 

કાડ�  લ�ચ કયુ�. 

એિ�સસ બ�કે  

161 તાજતેરમાં ગુજરાતના ......... શહેરથી લંડન માટેની ડ� ીમ 
લાઇનર �લાઇટ શ� કરવામાં આવી.  

અમદાવાદ  

162 ............ એરવેઝ કંપનીએ અમદાવાદથી લંડન માટેની �લાઇટ 

શ� કરી.  

એર ઇિ�ડયા  

163 UNDP એ �હેર કરેલા �ુમન ડેવલપમે�ટ ઇ�ડે�માં 
ભારત.......... માં �મે છે. 

130 માં  

164 તાજતેરમાં ગુજરાતમાં .......... �થળે કોમનવે�થ ટેબલ ટેિનસ 
ચેિ�પયનિશપનું આયોજન કરાયુ.ં 

સુરત  

165 સુરતમાં ....... કોમનવે�થ ટેબલ ટેિનસ ચેિ�પયનિશપ યો�ઇ. 20 મી  

166 �ડસે�બર માસના ......... �દવસને ‘યુિનસેફ �દવસ’ તરીકે 

મનાવાય છે. 

11 �ડસે�બર  

167 તાજતેરમા �ટે�યુ ઓફ યુિનટીનું ����ટનું કામ ....... ના હ�તે 
શ� કરાય.ુ 

આનદંીબેન પટેલ   

168 અમે�રકાના �પો�સ� મેગેિઝને ..... ખેલાડીને ‘�પોટ�સ પસ�ન 

ઓફ ધ યર’ �હેર કરી.  

સેરેના િવિલય�સ  
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169 તાજતેરમાં ભારતની મુલાકાતે આવેલા સુંદર િપચાઇ ........ 
કંપનીની CEO છે. 

ગૂગલ  

170 સુરતમાં યો�યેલ કોમનવે�થ ટેબલ ટેનીસ ચેિ�પયનિશપમાં 
.... દેશોએ ભાગ લીધો. 

12  

171 ફો�સ� મેગેિઝને �હેર કરેલ િબઝનેસ માટેના �ે� દેશોની 

યાદીમાં �થમ �થાને ......... દેશ છે. 

ડે�માક�   

172 ફો�સ� મેગેિઝને �હેર કરેલ િબઝનેસ માટેના �ે� દેશોની 
યાદીમાં ભારત .......... �મે છે. 

97 માં  

173 7 વષ�ના ગાળા બાદ �યાજદરોમાં વધારો કરનારી ફેડરલ �રઝવ� 

બ�ક ......... દેશની છે. 

અમે�રકા  

174 20 મી કોમનવે�થ ટેબલ ટેિનસ ટૂના�મે�ટમાં ...... દેશની પુ�ષ 
ટીમે ગો�ડ મેડલ ��યો. 

ભારત  

175 20 મી કોમનવે�થ ટેબલ ટેિનસ ટૂના�મે�ટમાં ...... દેશની 
મ�હલા ટીમે ગો�ડ મેડલ ��યો. 

િસંગાપોર  

176 કેમનવે�થ ટેબલ ટેિનસ ટુના�મે�ટમાં ભારતની મ�હલા 
ટીમે......મેડલ ��યો.  

િસ�વર  

177 �ડસે�બર માસનાં ........ ના �દવસને ‘રા�� ીય ઊ�� સંર�ણ 
�દન’ તરીકે મનાવાય છે. 

14 �ડસે�બર  

178 તાજતેરમાં મુ�યમં�ી આનંદીબેન પટેલ ગો�ડન િ�જને સમાંતર 
નવા િ�જનું ખાતમુહૂત� કરા�યું તે ગો�ડન િ�જ ............. 

આવેલો છે. 

ભ�ચ 

179 તાજતેરમાં મુ�યમં�ીએ ............ ડેરીના �.60 કરોડના નવા 
�લા�ટનું લોકાપ�ણ કયુ�. 

દૂધધારા ડેરી  

180 તાજતેરમાં િમસ યુિનવસ� �પધા�-2015 ........ માં યો�ઇ 
ગઇ? 

લાસ વેગાસ  

181 િમસ યુિનવસ�-2015 નો િખતાબ............. યુવતીએ ��યો. ઓલા�સો બુટ�ઝબાક  

182 �ડસે�બર માસનો ........... �દવસ વષ�નો સૌથી ટંુકો �દવસ 
હોય છે. 

22 �ડસે�બર  

183 તાજતેરમાં િમસ વ�ડ�  �પધા�-2015 ...... શહેરમાં યો�ઇ ગઇ? સા�યા  

184 િમસ વ�ડ�-2015 નો િખતાબ.............. યુવતીએ ��યો. મીરેઆ લાલાગુના  

185 તાજતેરમાં જુવેનાઇલ જિ�ટસ એ�ટ રા�ય સભામાં પસાર 
કરવામાં આ�યો, તે ખરડો ........... મં�ીએ રા�યસભામાં રજુ 
કય�. 

મેનકા ગાંધી  

186 જુવેનાઇલ જિ�ટસ એ�ટમાં અપરાધીઓને પુ�ત ગણવાની �મર 16 વષ�  
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...... વષ�ની કરવામાં આવી. 

187 ICC એવોડ�માં ‘��કેટર ઓફ ધ યર’ કોને �હેર કરવામાં 

આ�યો? તે �યા દેશનો વતની છે? 

�ટીવ િ�મથ, 

ઓ�ટ�ે િલયા  

188 ICC એવોડ�માં ‘વનડે ��કેટર ઓફ ધ યર’ કોને �હેર કરવામાં 

આ�યો? 

એ બી �ડિવિલયસ�  

189 વડા�ધાન નરે�� મોદીએ િવદેશયા�ા દરિમયાન ...... દેશ સાથે 
અ�મથકો માટે કરાર કાયા�. 

રિશયા  

190 ઓઆરબી ના સવ� મુજબ િવ�ના સૌથી લોકિ�ય 
નેતા.........છે. 

બરાક ઓબામા  

191 વષ� 2005 પહેલાંની નોટો બદલવાની મુ�ત ......... સુધી 
લંબાવવામા આવી. 

30 જુન, 2016 સુધી  

192 ગુજરાત સ�હ�ય પ�રષદના નવા �મુખ.......... બ�યા છે. ચ��કાંત ટોપીવાલા  

193 તાજતેરમાં વડા�ધાને.............. દેશની સંસદનું ઉદઘાટન 
કયુ�. 

અફઘાિન�તાન  

194 આંતરરા�� ીય ટેિનસ મહાસંઘે ......... �ડીને 2015 ની 
સવ��ે� �ડી �હેર કરી. 

સાિનયા િમઝા� અને 
મા�ટ�ના �હંગીસ  

195 હાલમાં િવ�માં ��કેટમાં ટે�ટનો દર�ો ધરાવતી .......... ટીમો 
છે. 

10 ટીમો  

196 હાલમા જ ડોિપંગના સે�પલોનો નાશ કરવાના આરોપસર 
ઇ�ટરનેશનલ એસોિસયેશન ઓફ એ�લે�ટ�સ ફેડરેશને 

(IAAF) ............ દેશને ટ�ે ક અને �ફ�ડ �પધા�ઓ માંથી 
અચો�સ મુ�ત માટે સ�પે�ડ કય� છે. 

રિશયા  

197 હાલમાં ઇ�ટરનેશનલ એસોિસયેશન ઓફ એ�લે�ટ�સ ફેડરેશને 

(IAAF)ના અ�ય� કોણ છે? 

રોબે�રટયન �ો  

198 હાલમાં જ પૂણ� થયેલ ચાઇના ઓપન બેડિમ�ટન રનસ�-અપ 
તરીકે ...... ભારતીય મ�હલા ખેલાડી રહી હતી. 

સાયના નેહવાલ  

199 હાલમાં જ યુવા બાબતો અને રમતગમત મં�ાલય �ારા રચના 
કરેલા ‘ઓલ ઇિ�ડયા કાઉિ�સલ ઓફ �પોટ�સ (AICS) ના 
અ�ય� ........ છે.  

વી.કે.મ�હો�ા  

200 હાલમાં �થમ વ�ડ�  ઇિ�ડિજિનયસ ગે�સનું આયોજન ......... 
દેશમાં કરવામાં આ�યું હતું. 

�ાિઝલ  

201 િવ��તરીય યૂરો કપ ફૂટબોલની �પધા� માટે ............ દેશોની 
પસંદગી કરવામાં આવે છે. 

૨૪ દેશોની  

202 વષ�ની પુ�ષ ટેિનસ ખેલા�ડઓ માટેની અંિતમ એ.ટી.પી. વ�ડ�  આઠ ખેલાડીઓ  
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ટુર ફાઇન�સ માટે કુલ ........... ખેલાડીઓની પસંદગી કરવામાં 
આવે છે. 

203 હાલમા જ વષ�ની પુ�ષ ટેિનસ ખેલાડીઓ માટે અંિતમ એ.ટી.પી. 
વ�ડ�  ટુર ફાઇન�સની �પધા�ઓ ......... મુકામે યોજવામાં આવી 
હતી. 

લંડન  

204 અ�યાર સુધીમાં ............. દેશે ચાર વાર એિશયન ગે�સનું 
આયોજન કયુ� છે. 

થાઇલે�ડ  

205 એિશયન ગ�ેસમાં એ�લે�ટકસમાં સૌ�થમ ગો�ડ મેડલ �ા� 
કરનાર ભારતીય મ�હલા ખેલાડી ................ છે. 

કમલ�ત સધંુ  

206 હાલમા જ આસામમાં રમાયેલી નેશનલ રેિ�કંગ (ઇ�ટ ઝોન) 
ટેબલ ટેિનસ ટુના�મે�ટમાં મે�સ િસંગ�સની ચેિ�પયનિશપ 

ગુજરાતના............ ખેલાડીએ �તી હતી. 

હરમીત દેસાઇ 

207 હાલમાં જ એિશયા કપ જૂિનયસ મ�સ હોકી ટુના�મે�ટનું આયોજન 
.............. મુકામે કરવામાં આ�યંુ. 

મલેિશયાના કંુતાન
 મુકામે  

208 હાલમાં જ IBSF વ�ડ�  �નૂકર ચેિ�પયનિશપનું આયોજન 

.............. મુકામે કરવામાં આ�યંુ. 

ઇિજ�માં હગા�દા મુકામે
  

209 હાલમાં જ ભારતના �પોટ�સના સુપર�ટાર ખેલાડી પંકજ 
અડવાણીએ ........ મંુ વ�ડ�  ટાઇટલ ��યું. 

15મંુ  

210 હાલમાં જ પૂણ� થયેલ જુિનયર મે�સ હોકી ચેિ�પયનિશપ 
......... �તી હતી. 

ભારતે  

211 હાલમાં જ પૂણ� થયેલ એ.ટી.પી. વ�ડ�  ટૂર ફાઇન�સમાં 
............ ખેલાડી ચેિ�પયન બ�યો હતો. 

સિબ�યાનો નોવોક 
યોકોિવચ  

212 એિશયન ગ�ેસમાં ચં�કિવજતેા ‘મહાભારત’ નામની નામાંિકત 

સી�રયલમાં ભીમનાં પા�માં કામ કરનાર ખેલાડી............ 
હતા. 

�વીણકુમાર  

213 કોમનવે�થ ગે�સમાં શૂ�ટંગમાં ભારતને રજતચં�ક અપાવનાર 
ગુજરાતને મ�હલા ખેલાડી.  

લ� ગો�વામી  

214 અ�યાર સુધીમાં એિશયન ગે�સમાં ભારતનો સવ��ે� દેખાવ 

.......... ની રમતમાં ર�ો છે. 

કબ�ી  

215 એિશયન ગ�ેસનું સંચાલન ........... સં�થા કરે છે. OCA 

216 પુ�ષો માટે કન�ીની રમત એિશયન ગે�સમાં ...........એિશયન 
ગે�સમાં ઉમેરવામાં આવી? 

1990, બેઇિજગં 
એિશયન ગ�ેસ  

217 મ�હલાઓ માટે કબ�ીની રમત એિશયન ગે�સમાં 
........એિશયન ગ�ેસમાં ઉમેરવામાં આવી? 

2010, �વાં�ઝુ 
એિશયન ગ�ેસ 
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218 2016 ઓિલિ�પક રમતો�સવ............... મુકામે રમાશે.  રીયો ડી 
�નેરો(�ાિઝલ)  

219 હોકી િસવાય ભારતને ઓિલિ�પ�સમાં સૌ�થમ ચં�ક અપાવનાર 
ભારતીય ખેલાડી............ હતા.ં 

કે.ડી.�દવ  

220 અ�યાર સુધીમાં કોમનવે�થ ગે�સમાં ભારતે સૌથી વધુ 
સુવણ�ચં�કો ......... ની રમતમાં મેળ�યા છે. 

શૂ�ટંગ  

221 અ�યાર સુધીમાં એથલે�ટ�સમાં ‘હે�મસ એવોડ� ’ િવજતેા 
એકમા� ભારતીય ખેલાડી ............. છે. 

િમ�ખાિસંહ  

222 સૌ�થમ SAF(South Asian Federation) ગે�સનું 

આયોજન ............ મુકામે કરવામાં આ�યું હતુ.ં 

1984 માં નેપાળના 
કાંઠમંડુ મુકામે  

223 હાલમાં જ ટે�ટ ��કેટના ઇિતહાસની સૌ�થમ ડે-નાઇટ 
મેચ................. રમાઇ હતી. 

ઓ�ટ�ે િલયા, એ�ડલેટ 
મુકામે  

224 હાલમાં જ નાગપૂર મુકામે એક જ �દવસમાં 20 િવકેટ પડાવાની 
ઘટના ભારતમાં ................વષ� બાદ બની હતી. 

11 વષ� બાદ 

225 હાલમાં જ ......... વષ� બાદ િ�ટન બેિ�જયમને હરાવીને ડેિવસ 
કપ ટેિનસમાં ચેિ�પયન બની હતી. 

79 વષ� બાદ  

226 હાલમાં જ ............. ભારતીય મ�હલા ખેલાડી સતત �ી� વષ� 
આંતરરા�� ીય મકાઉ ઓપન �ા�ડ િ��સ ગો�ડ બેડિમંટન 

ટૂના�મે�ટમાં ચેિ�પયન બની. 

પી.વી.િસંધુ  

227 હાલમાં જ ટે�ટ ��કેટ ઇિતહાસની સૌ�થમ ડે-નાઇટ ટે�ટમેચમાં 

પરંપરાગત લાલ રંગના બોલની જ�યાએ ............. રંગના 
બોલનો ઉપયોગ કરવામાં આ�યો હતો. 

ગુલાબી  

228 હાલમાં જ પૂણ� થયેલ �થમ ઇિતહાસની સૌ�થમ ડે-નાઇટ 

મેચ.................��યુ હતંુ. 

ઔ�ટ�ે િલયા  

229 વષ� 2008 મા ંસાિબ�યાના ગોવોક યોકોિવચે સૌ�થમ કઇ 
�ા�ડ�લેમ ટુના�મે�ટ �તી હતી. 

ઓ�ટ�ે િલયન ઓપન  

230 હાલમાં જ ટે�ટ ��કેટના ઇિતહાસની સૌ�થમ ડે-નાઇટ 
મેચ.................બે ટીમો વ�ચે રમાઇ હતી. 

ઓ�ટ�ે િલયા –  
�યૂિઝલે�ડ  

231 અ�યાર સુધીમાં સાિબ�યાના નોવાક યોકોિવચ .......... 
�ા�ડ�લેમ ટાઇટલ �તી ચૂ�યો છે. 

10 ટાઇટલ  

232 હાલમાં આઇ.સી.સી. ના ��કેટ બાબતોના જનરલ મેનેજર 
............. છે. 

�યોજ� ઓલાડ��સ 

233 હાલમાં ICC નાં �મુખ...... છે. શશાંક મનોહર  

234 હાલમાં જ પૂણ� થયેલ હોકી વ�ડ�લીગ ફાઇન�સ ટૂના�મે�ટનું ભારતમાં રાયપૂર મુકામે
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આયોજન ........... મુકામે કરવામાં આ�યું હતંુ.   

235 2016 આઇ.પી.એલ.માં �વેશ મેળવવાની બે નવી ટીમો 

........... છે. 

પૂણે અને રાજકોટ  

236 હાલમાં જ ઇ�ટરનેટ પરનાં �ય�ટ સચ� એ��ન ‘ગૂગલ 
��ડયાએ’ 2015 માં તેના યુઝસ� �ારા કરવામાં આવેલા સચ�ના 
આધારે .......... ખેલાડીને ‘મો�ટ સચ� �પોટ�સ પસ�ન ઓફ ધ 
યર’ �હેર કય� હતો. 

િવરાટ કોહલી  

237 હાલમાં જ �દ�ી ખાતે �વાસી દિ�ણ આ��કા સામેની ચોથી 
અને અંિતમ ટે�ટમાં ભારતે .........રનથી ઐિતહાિસક િવજય 
મેળ�યો હતો. 

337 રનથી  

238 હાલમાં જ દિ�ણ આ��કા સામે પૂણ� થયેલ ચાર ટે�ટ મેચની 

�ેણીમાં ‘�લેયર ઓફ સીરીઝ’ ............ ખેલાડી �હેર થયો 

હતો. 

રિવચં�ન અિ�ન  

239 હાલમાં જ પૂણ� થયેલ વ�ડ�  હોકી લીગમાં .......... ટીમ 
ચેિ�પયન બની હતી. 

ઓ�ટ�ે િલયાની  

240 માચ� 2016 માં �ે�ટી-20 વ�ડ�  કપનંુ આયોજન �યા થયુ હતંુ. ભારતમાં 

241 હાલમાં જ �યૂિઝલે�ડના ........ ખેલાડીએ ટે�ટમાં 100 
િસ�સરના ઓ�ટ�ે િલયાના એડમ િગલ���ટના વ�ડ�  રેકોડ�ની 
બરાબરી કરી હતી. 

બી-મે�ુલમે  

242 હાલમાં ટે�ટ મેચોમાં સૌથી વધું િસ�સર લગાવનાર ભારતીય 
ખેલાડી..........છે. 

િવરે�� સેહવાગ  

243 2016 યુરો કપ ફૂતબોલમાં કુલ .......... �ૂપ પાડવામાં આ�યા 
છે. 

6  

244 તાજતેરમાં અવસાન પામનાર 1960-70 ના દાયકાની સફળ 
અિભને�ી સાધના િશવદાસાની 1955 માં આવેલ રાજકપૂરના 
�ી-420 માં સૌ�થમ �યાં ગીતમાં દેખાઇ હતી. 

મૂડમૂડ કે ના દેખ  

245 સાધનાની �ય મુખજ� સાથે અિભને�ી(મુ�ય) ના રોલમાં �થમ 
િચ�પટ  

લવ ઇન િશમલા  

246 IIFA �ારા સાધનાને કઇ સાલમાં લાઇફ ટાઇમ અિચવમે�ટ 

પુર�કાર મ�ો હતો? 

2002  

247 અમૃતલાલ િવ�લદાસ ઠ�ર(ઠ�રબાપા) 1869 માં �યાં 
જન�યાં હતા?ં 

ભાવનગર  

248 ઠ�રબાપાના �હેર�વનના ગુ� ગણાતા મરાઠી સમાજસેવક  િવ�લ રામ� િશંદે  

249 �વાતં�ય સૈિનક અને આ�વન હ�રજન સેવક એવા પાિલતાણા  
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પ�રિ�તલાલ મજમુદારનો જ�મ �યાં થયો હતો? 

250 પ�રિ�તલાલ મજમુદારે �યા �થળે હ�રજન આ�મની શ�આત 

કરી? 

નવસારી  

251 કોના �યાસોથી અમદાવાદમાં હ�રજન ક�યા છા�ાલય અને 
ગાંધી આ�મમાં દિલત બહેનોનુ ં�ી અ�યાપન મંદીર શ� થયું? 

પ�રિ�તલાલ મજમુદાર 

252 અ�યાર સુધીના િલયે�ડર પેસે ‘ડબ�સ’ની અંદર કુલ કેટલાં 

�ા�ડ�લેમ ટાઇટલ ��યા છે? 

17 ટાઇટલ  

253 હાલમાં જ IOC �ારા 2024 ઓિલિ�પક માટે અંિતમ �યાં 5 શહેરોની પસંદગી કરી –  
બુડાપે�ટ(હંગેરી), હેમબગ�(જમ�ની), રોમ(ઇટાલી), પે�રસ(�ાંસ), લોસ 

એ�જ�ેસ(અમે�રકા) 

254 હાલમાં જ ભારત અને ચકે �રપિ�લક વ�ચે ડેિવસ કપ વ�ડ�  �ૂપ 
�લે ઓફની મેચો �યાં રમાઇ હતી? 

નવી �દ�ી  

255 ‘રાઇડર કપ’ કઇ રમત માટે? ગો�ફ  

256 જયલ�મી કપ, રાજકુમારી કપ, રામાનુજ ટ� ોફી અને બના�બેલેક 
કપ  

ટેબલ ટેિનસ  

257 ફૂટબોલના �થમ વ�ડ�કપનું આયોજન ઉ��વેમાં ઇ.સ.1930 માં 
થયું હતંુ. 

 

258 હાલમાં આંતરરા�� ીય ��કેટ કાઉિ�સલના એિ�ટ કર�શન 
યુિનટના વડા કોણ -  

સર રોની ફુલાનગન  

259 હાલમાં એિશયન બા�કેટબોલ ચેિ�પયનિશપનું આયોજન �યાં 
થયું? 

ચીનમાં ચાંગશા  

260 અ�યાર સુધીમાં ભારતના પંકજ અડવાણીએ િબિલય�ઝ� અને 

�નુકરમાં કુલ કેટલા વ�ડ�  ટાઇટલ ��યા છે. 

14 ટાઇટલ  

261 હાલમાં જ એિશયન એરગન ચેિ�પયનિશપનું આયોજન �યાં 
થયું? 

નવી �દ�હી  

262 હાલની એિશયન એરગન ચેિ�પયનિશપમાં 10 મી એરરાઇફલમાં 

ગો�ડ મેડલ? 

અિભનવ િબ��ા  

263 હાલમાં જ ચીનમાં આયો�ત વુહાન ઓપન ટેિનસ 

ચેિ�પયનિશપ કઇ મ�હલા ખેલાડી એ �તી? 

િવનસ િવિલય�સ  

264 હાલમાં ફીફા(FIFA) મે�સ રેિ�કંગમાં �થમ �ામાંકે? આજ�િ�ટના  

265 હાલમાં જ ભારતમાં ફૂટબોલમાં IPL શૈલીની ઇિ�ડયન સુપર 

લીગ(ISL) ટૂના�મે�ટની બી� િસઝનનો �ારંભ �યાંથી થયો? 

ચે�ાઇ  

266 આ વષ� ફૂટબોલની ઇિ�ડયન સુપર લીગ ટૂના�મે�ટમાં કેટલી 
ટીમોએ ભાગ લીધો હતો? 

8  
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267 2022 માં િવ�ટર ઓિલિ�પક રમતો�સવ �યાં યો�શે? બેઇિજગં 

268 �ાચીન ઓિલિ�પકમાં િવજતેાને ઇનામ તરીકે શું આપતા? પિવ� ઓિલવ વૃ�ની 

ડળીનો તાજ આપતા  

269 ઓિલિ�પકમાં મ�હલાઓ માટે બોિ�સંગની શ�આત �યાં 
ઓિલિ�પકથી થઇ? 

2012, લંડન 
ઓિલિ�પક  

270 આ વષ� ફૂટબોલની ઇિ�ડયન સુપરલીગમાં કેરાલા �લા�ટસ� FC 

ટીમના સહમાિલક કોણ હતા? 

સિચન ત�ડુલકર  

271 આ વષ� રમાયેલ ફૂટબોલ ઇ. સુપર લીગમાં મુંબઇિસટી FC 

ટીમના સહમાિલક કોણ હતા? 

રણવીર કપૂર  

272 અ�યાર સુધીમાં દરેક ફૂટબોલ વ�ડ�કપમાં રમનાર િવ�નો 
એકમા� દેશ કયો હતા? 

�ાિઝલ  

273 સિચન ત�ડુલકરને �યારે ઇિ�ડયન એરફોસ�માં માનદ �ુપ કે�ટન 
બનાવવામાં આ�યો.? 

2010  

274 હાલમાં જ ચીનમાં બેઇિઝંગમાં રમાયેલ ચાઇના ઓપનમાં 
‘િવમ�સ ડબ�સ’ ની ચેિ�પયનિશપ કઇ �ડીએ �તી હતી? 

સાિનયા િમઝા� અને 
મા�ટ�ના �હંગીસ  

275 હાલમાં જ �યાં ભારતીય બેડિમ�ટન ખેલાડીએ ડચ �ા.િ�.માં 

‘મે�સ િસંગ�સ’ની ચેિ�પયનિશપ �ળવી રાખી હતી. 

અજય જયરામ  

276 હાલમાં જ �હાર કપ જુિનયર હોકી ઇ�ટરનેશનલ ટુના�મે�ટનું 
આયોજન �યાં કરવામાં આ�યું હતંુ? 

મલેિશયામાં 
કુઆલાલુ�પુર મુકામે  

277 વુહાન ઓપન ટેિનસ ટૂના�મે�ટમાં મ�હલા ડબ�સનો િખતાબ? સાિનયા િમઝા� અને 

મા�ટ�ના �હંગીસ 

278 વુહાન ઓપન ટેિનસ ટૂના�મે�ટમાં મ�હલા એકલનો િખતાબ? િવનસ િવિલય�સ  

279 િચિક�સા �ે�નું નોબલ પુર�કાર �યાં લેખકોને મ�ો? યૂયૂતૂ, સંતોષી ઓમુરા, 
િવિલયમ સી. કે�પબેલ
  

280 ભૌિતક શા�નો નોબલ પુર�કાર �યાં લેખકોને મ�ું? તાકાકી કાિજતા, આથ�ર 
બી. મેકડોના�ડ 

281 �દ�હી-મંુબઇ ઇ�ડ�ટ� ીયલ કો�રડોરના નવા સીઇઓ? અલકેશ શમા�  

282 ટેિલમોર ઇિ�ડયાના નવા સીઇઓ?  શરદ મ�હો�ા (નોવ� ની 
કંપની)  

283 વ�ડ�બ�કના અંદાજ મુજબ ચાલુ નાણાંકીય વષ�માં ભારતનો 
િવકાસદર ? 

7.5%  

284 નોબલ પુર�કાર �તનારા યૂયૂતૂ-ચીનના, સંતોષી ઓમુરા-જપાનના છે.  

285 કેપી શમા� ઓલી �યાં દેશના વડા�ધાન બ�યા? નેપાળ  
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286 ‘નાઇઘર અ હોક નોર અ ડવ’ કોનું પુ�તક છે? ખુરશીદ મહમૂદ કસૂરી 

287 એંગસ ડી ટોન(િ��ટન યુિનવિસ�ટી) ના �ોફેસરને �યા �ે�ે 

નોબલ? 

અથ�શા�  

288 ‘મલબાર-2015’ �યા �ણ દેશોની સંયુ�ત નૌકા કવાયત છે?
  

ભારત,અમે�રકા,�પાન 

289 તાજતેરમાં એિશયાના સવ��ે� નાણામં�ી તરીકે કોને �હેર 

કરાયા? 

અ�ણ જટેલી  

290 ઓંસારી ધારતી �યા દેશની સંસદની �થમ મ�હલા અ�ય� 
બની? 

નેપાળ  

291 તાજતેરમાં �યા દેશમાં ‘કો�ય’ૂ તૂફાનથી ભારે �નહાિન થઇ?  �ફિલપી�સ  

292 ‘એડવા�ટેજ ઇિ�ડયા! �ોમ ચેલ�જ ટંુ ઓપ�યુ�િનટી’ પુ�તક કોણે 
લ�યંુ? 

A.P.J.અ�દુલ કલામ & 
સૃજનપાલિસંહ  

293 વષ� 2015 નો મેનબુકર પુર�કાર �યા લેખકને અપાયો? માલ�ન જ�ેસ  

294 તાજતેરમાં ભારતની યા�ાએ આવેલા કમલ થાપા �યાં દેશના 
ઉપ.�.મં�ી છે? 

નેપાળ  

295 તાજતેરમાં અવસાન પામેલા સંગીતકાર રવી�� જનૈે કઇ �હ�દી 
�ફ�મથી શ� કયુ�? 

સોદાગર  

296 વષ� 2015 નો શાંિત માટેનો નોબલ પુર�કાર કોને અપાયો? ડાયલોગ �વાટ�ટ 
(�ુિનિશયા)  

297 તાજતેરમાં અિમતાભ બ�ચને પ�શન �વીકારવાનો ઇ�કાર કરી, તે 
‘ગરીબોને લાભાથ� વાપરવા જણા�યું’ તે પ�શન �યા રા�ય �ારા 
અપાવના�ં હતુ?ં 

ઉ�ર�દેશ  

298 જિ�ટન ટુડો �યા દેશના વડા�ધાન બ�યાં છે? કેનેડા  

299 પરમા�ં ઊ�� આયોગના નવા અ�ય� કોણ બ�યા છે? ડો.શેખર બાસુ.  

300 િવ� આિથ�ક મંચ �ારા કરાયેલ સવ�માં િવ�માં સૌથી �શંસનીય 

�યિ�ત? 

ને�શન મંડેલા 

(ગાંધી�-ચોથા નંબરે) 

301 તાજતેરમાં હાવડ�  �ુમેિનટે�રયન એવોડ�થી કોને સ�માિનત 
કરવામાં આ�યા?  

કૈલાસ સ�યાથ� 

302 �યાનમારમાં �થમ શેરબ�ર કયું શ� થયું?  યાગંોન શેર બ�ર 

303 તાજતેરમાં ભારતની મુલાકાતે આવેલાં િશં� એબે કયા દેશના 

વડા�ધાન છે?  

�પાન 

304 મૂળ ભારતીય એવા �િવણ જમનાદાસ ગોરધન કયા દેશનાં 
નાણાં�ધાન બ�યા 

દિ�ણ આ��કા 

305 તાજતેરમાં કયા �થળે �ડ� ક�ફરંસ યો�ઇ?  ઘોરડો 
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306 ઓિલિ�પ�નો મુ�ાલેખ િસ�ટયસ, ઓિ�ટયસ, ફો�ટ�યસ આપનાર: ફાધર �ડડોન  

307. ચીન પલ� રીવર ડે�ટાના 9 શહેરોમાં એકબી�માં ભેળવી દઇ િવ�નું સૌથી મોટંુ મહાનગર 
િવકસાવી ર�ંુ છે.  

308. ગુજરાત સા�હ�ય અકાદમી �ારા �ણીતા શાયર ખલીલ ધનતેજવીને વલી ગુજરાતી ગઝલ 
એવોડ�  અપ�ણ કરાયો હતો. 

309. ગુજરાત સા�હ�ય અકાદમીના અ�ય� - ભા�યેશ ઝહા 

310. ભારતીય ��કેટ કંટ� ોલ બોડ�  રા�� િપતા મહા�મા ગાંધીના જ�મ�દવસે એક ખાસ િસ�ો �રી કય� 
છે તેના પર મહા�મા ગાંધી અને ને�સન મંડેલાનું િચ� છે. (Freedom Series) 

311. INDC – Intended Nationally Determined contribution 
312. સંયુ�ત રા��ના �લાઇમેટ ચ�જ �ેમવક�  ક�વે�શન –  સંમેલન –  બોન શહેર. આ વષ� આગામી 

સમયમાં પે�રસ ખાતે �લાઇમેટ ચે�જ અંગે વૈિ�ક કરાર થશે. 

313. િસ�રયાના રા��પિત –  બશર અલ અસદ  

314. SAC Director  - Tapan Mishraa 
315. FICCI ladies organization launched ‘Swayam’ a support cell to 

encourage and support women entrepreneurs. 
316. ’30 Women in power’ – a book by  Naina Kidwai 
317. BCCI �ેિસડે�ટ :- અનુરાગ ઠાકુર  (બોડ�  સે�ેટરી –  અજય િશરકે) 

ગિતશીલ ગુજરાત :  

318.  આવાસ િવહોણા નાગ�રકો માટે ‘મુ�યમં�ી ગૃહિનમા�ણ યોજના’ નું સમયબ� 

અમલીકરણનું આયોજન 
 િકસાનોને ખેતરમાં સં�હ �મતા વધારવા : ખેત ગોડાઉન યોજના  
 ખેડુતોને વીજળી બીલમાં 50% રાહત  

 િકસાન િવકાસ વષ� : આઇ. િકસાન પોટ�લ લ�ચ  
 એિશયાનું સૌથી મોટંુ પ�પ�ગ �ટેશન ઢાંકીમાં ��ને સમિપ�ત 

 મા અમૃતમ આરો�ય યોજનાનો �યાપ વધારી મ�યમ વગ� માટે મા વા�સ�ય યોજના
  

319. આનદંીબેન પટેલે કરેલી કેટલીક નવતર પહેલો : 
 મ�હલાઓના સશિ�તકરણ માટે જ�ેડર બજટે 
 લોકોના ��ોના �થાિનક �તરે ઝડપી િનવારણ માટેનો લોકસંવાદ સેતંુ કાય��મ 

 ધરતીપુ�ોના િવકાસ માટે રવી કૃિષ મહો�સવ  

320. �વ�છતા અિભયાનના ભાગ�પે ગુજરાતમાં સૌથી વધુ સુલભ શૌચાલયોનું િનમા�ણ 

321. આનદંીબેન પટેલે તા. 22 મે 2014 ના રોજ પદભાર સંભા�ો. 

322. ગુજરાતનો સૌથી વધુ �યાસ કરી લોકોનો સંપક�  કરનારા સૌ�થમ મુ�યમં�ી  આનદંી
બેન 
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પટેલ 

323. 23 જુન, 2014 ના રોજ 11 િવષયોના 51 મુ�ાઓને આવરી લેતો ગિતશીલ ગુજરાત –  100 

�દવસનો કાય��મ –  �થમ ફેઝ –  138% િસિ�. 
બી� તબ�ામાં –  150 �દવસ –  126% િસ�ી 
ગિતશીલ ગુજરાત કાય��મના �થમ બે ફેઝના પ�રણામોથી �ો�સા�હત થઇ તેને 
મુ�યમં�ી�ીએ કાયમી િવકાસ એજ�ડા બનાવી એિ�લ– 15 થી જન�હતના 16 િવષયો 
અને 173 �વૃિતઓના લ�યાંકો િનધા�રીત કરી વષ�ભરનો �ી� તબ�ો અમલમાં મુ�યો.
   

324. વષ� 2014-15 ને ગુજરાત કૃિષ િવકાસ વષ� તરીક ઉજ�યુ.ં 

325. વ�ાલથી એપરલ પાક�ના �. 278 કરોડનો ખચ� ધરાવતી 6 કી.મીના એિલવેટેડ કો�રડોરનું 
માચ� મ�હનામાં ભૂિમપૂજન. 

326. ગિતશીલ ગુજરાત અંતગ�ત અલગ અલગ થીમ પર આધા�રત 18 િવષયોની યાદી તૈયાર 

કરવામાં આવી. ફેઇઝ –  2 માં. 

327. મહા�મા ગાંધી �વ�છતા િમશન 

 2 ઓ�ટોબર, 2014 
 ગાંધી�ની 150 મી જ�મજયંતીએ 2019 સુધીમાં સમ� દેશને ગંદકીમુ�ત કરવા 

માટે આહવાન કયુ� છે. 
 રા�ય સરકારે �ામીણ �ે�ના કચરાના �યવ�થાપન માટે ‘���છ �ામ �વ�થ �ામ’ 

યોજના અમલમાં મુકી છે. આ અંતગ�ત �ામપંચાયત ના સફાઇ અને િસવરેજ કરની 
વસુલાત પર �િપયા 1 લાખ સુધીની �ો�સાહન સહાય ચુકવવાની �ગવાઇ. 

 સામૂ�હક સૌચાલય માટે કે�� સરકાર 12,000 અને રા�ય સરકારની 18,000 એમ 

કુલ 30,000 ની સહાય 
 રા�ય સરકાર �ારા રા�ય અને િજ�ા ક�ાએ મુ�યમં�ી �વ�છતા ભંડોળની રચના 

–  સૌચાલય/�વ�છતાના અનુદાન પર કલમ 80 �(4) અંતગ�ત આવકવેરામાં 
છૂટ. 

 િજ�ા, તાલુકા, �ામ પંચાયતોની ચૂંટણીની ઉમેદવારી માટે પણ ઘરમાં શૌચાલય 
ફરિજયાત 

 દેશભરમાં શૌચાલય પૈકીના 60% શૌચાલય એકલા ગુજરાતમાં િનમા�ણ પા�યા. 

 સમ� દેશના 4041 શહેરો પૈકી મા� 329 શહેરોમાં 100% ઘનકચરાના િનકાલની 
�યવ�થા –  આ પૈકી એકલા ગુજરાતના 120 શહેરોનો સમાવેશ. ઘન કચરાના િનકાલ 
કરવાની �યવ�થામાં ગુજરાત �થમ �મે 

328. મુ�યમં�ી ગૃહ યોજના 

સમ� ભારતમાં 31.16 ટકા લોકો શહેરી િવ�તારમાં રહે છે, �યારે ગુજરાતનાં 42.58 ટકા 
શહેરી વ�તી છે. 
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 જુલાઇ 2013 માં મુ�યમં�ી ગૃહ યોજનાનો �ારંભ 

329. કૃિષ �ે� �ારા �ામીણ િવકાસ 

 રા�યના 179 તાલુકાઓમાં રવી કૃિષ મહો�સવનું આયોજન 
 ઝાઝમ અને ફાંગલી ગામ વ�ચે શેણી મદી ઉપર િવ�ના સૌથી મોટા 2.55 કી.મી 

લાંબા સાયફનનું બાંધકામ પૂણ� 

ખેતપેદાશો લાંબા સમય સુધી �ળવી શકાય એ હેતુથી રા�યનો �થમ ગામા ઇરે�ડયમ �લા�ટ 
બાવળા ખાતે �થપાયો.  

330. લોકસંવાદ સતે ુ

દરેક તાલુકામાં લોકસંવાદ સેતંુ –  તાલુકા મુ�યાલય પર યો�ય છે. 
�યુિનિસપલ કોપ�રેશન �ે�માં પણ આયોજન  

331. મ�હલા સશિ�તકરણ 

 વષ� 2015-16 જ�ેડર બજટેમાં �ી સશિ�તકરણ માટે 593 જટેલી યોજનાઓમા ં
જુદા જુદા �માણમાં મ�હલાઓને લાભ મળશે. 

 132 યોજનાઓ સો ટકા મ�હલા લ�ી 
 � ગુજરાતની દીકરી આઇ.એ.એસ.ની િ�િલિમનરી પરી�ા પાસ કરે તો મેઇન 

પરી�ાની સહાય માટે �. 60,000 અને ઇ�ટર�યુ માટે �.30,000 ની રોકડ સહાય 
રા�ય સરકાર �ારા 

 �ા�ય ક�ાએ પાણી િવતરણ �યવ�થામાં મ�હલાઓની સ��ય ભાગીદારી વધારવા 
‘મુ�યમં�ી મ�હલા પાણી સિમિત યોજના’ 

332. િશ�ણ �યવ�થા 

333.  ગીર સોમનાથ, અમરેલી, પોરબંદર અને જુનાગઢ િજ�ાના યુવાનોને ઉ�ચ િશ�ણની 
સુિવધા માટે નરિસંહ મહેતા યુિનવિસ�ટી 

334. �વ�થ ગુજરાત 
335.  સમ� દેશમાં ગુજરાતની પહેલઃ �સૃિત બાદ માતા અને બાળકોને વાહનો મારફતે 

સલામત રીતે ઘર સુધી િવના મૂ�યે પહ�ચાડવા માટે ‘િખલિખલાટ યોજના’.  

336. પોષણયુ�ત આહાર 

 ગરીબ મ�હલાઓ ગભા�વ�થામાં અને �સૃિતબાદ પૌિ�ક આહાર લઇ શકે તે માટે 
ક�તુરબા પોષણ સહાય યો�ના હેઠળ લાભાથ� દીઠ સહાયની રકમ �. 2100 થી 
વધારીને �.6000 કરી. 

 િકશોરીઓને લોહત�વની IAF ટેબલેટનું િવતરણ કરવામાં આ�યુ.ં 

337. �ી�દનદયાળ ઉપા�યાયના જ�મ�દવસે �મ એવ જયતે યોજના લાગ.ુ 

338. ઇ-ગવન��સ 

 135 કરોડ ઇ-ટ� ા�ઝે�શન સાથે e-Taal પોટ�લ પર સમ� દેશમાં ગુજરાત અ�ેસર. 
 સમ� ભારતમાં સૌથી વધારે િવશાળ િસ�મો�ાફ અને �પીએસ નેટવક�  એક મા� 
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ગુજરાતમાં. 
 સમ� રા�યને વાઇ-ફાઇ બનાવવાનો સંક�પ : અમદાવાદ, વડોદરા અને સુરતના 
�ણીતા �હેર �થળો, આ�દ�િત િવ�તાર, ખેડ��ાના 32 ગામોમાં વાઇ-ફાઇ 

કનેિ�ટિવટી. 

339. વંિચતોનો િવકાસ 

 અનુસૂિચત �િત તથા સામાિજક અને શૈ�િણક રીતે પછાત વગ� માટેની િવિવધ ક�યાણકારી 
યોજનાઓમાં હાલની આવક મયા�દા કે જ ે�ા�ય િવ�તારોમાં �. 27000 અને શહેરી િવ�તારમાં 
�. 36000 હતી. 

340. ગરીબ િનમૂ�લન માટે કે�� સરકારે તૈયાર કરેલા 20 મુ�ા અમલીકરણ કાય��મમાં 96.49 ટકાની 
િસિ� સાથે ગુજરાત દેશભરમાં �થમ   

341. ટપક/િ��ંકલર િસંચાઇ પ�િત માટે 75% અથવા �.90000 સુધીની સહાય 

342. કંુવરબાઇનું મામે� યોજના : આ યોજના અંતગ�ત બે દીકરી સુધી મામેરા માટે �. 10,000 ની 
સહાય. 

343. અનુસૂિચત �િત તથા સામાિજક અને શૈ�િણક રીતે પછાત વગ�ના િવધાથ�ઓને િવદેશમા ં

ઉ�ચ અ�યાસ માટે �.10 લાખની લોનમાં વધારો કરી �. 15 લાખ કરવામાં આવી.(4% 
�યાજનો દર) 

344. ધો.12 માં 70% કે તેથી વધુ ગુણ મેળવનાર અનુસૂિચત �િતના િવધાથ�ઓને િવના મૂ�યે 
ટે�લેટ 

345. યુ.પી.એસ.સી.ની મેઇન પરી�ા માટે અનુસૂિચત �િતના કુમારોને �.50,000 અને ક�યાઓન ે

�. 60,000, �યારે ઇ�ટર�યુ માટે કુમારોને �.25,000 અને ક�યાઓને �.30,000 સહાય. 

346. ધોરણ 10 માં 70% કે તેથી વધુ ગુણ મેળવનાર અનુસૂિચત �િત તથા સામાિજક અન ે
શૈ�િણક રીતે પછાત વગ�ના િવધાથ�ઓને ગુજકેટ/નેટ/પીએમટી/જઇેઇની પરી�ાની પૂવ� 
તૈયારી માટે કોચ�ગ સહાય �. 20,000/- આપવાની નવી યોજના શ� કરવામાં આવી છે. 

347. અનુસૂિચત �િત તથા સામાિજક અને શૈ�િણક રીતે પછાત વગ�ના તેજ�વી િવધાથ�ઓ ઉ�મ 
ક�ાના આવાસીય િવધાલયોમાં સવ��ે� િશ�ણ મળે તે માટે ટેલે�ટ પુલનું િનમા�ણ કરી 
િવધાથ� દીઠ �. 40,000/- સહાય આપવાની નવી યોજના દાખલ કરવામાં આવી છે. 

348. રા�ય સરકારની િનરાધાર વૃ� પ�શન યોજના હેઠળ �િતમાસ �. 200 થી વધારો કરી �.400 
કરવામાં આવી છે. 

349. કોમિશ�યલ પાઇલોટની તાલીમ માટે અનુસિૂચત જન�િતના િવધાથ�ઓને 4% �યાજના દરે �. 
25 લાખ સુધીની લોન સહાય. 

350. સંકિલત ડેરી િવકાસ કાય��મ અ�વયે એક પશું માટેની યુિનટ કો�ટ �. 39,400 થી વધારીન ે
54,400 કરી આ�દવાસીઓને લાભ 

351. મહેસુલ સેવા 

 રાજયના તમામ 1.75 કરોડ જટેલા ખેડુત ખાતેદારોને ગામ નમૂના નં.7 તથા 8-અ 
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ની નકલો દર વષ� િવનામુ�યે આપવાનો િનણ�ય. 
 ગણોતધારા(મંુબઇ િવ�તાર) ની કલમ 70(ઓ) હેઠળના કેસોમાં બોનાફાઇડ 

પરચેઝને પડતી મુ�કેલીઓ દૂર કરાઇ. 

 ગણોતધારા(મંુબઇ િવ�તાર) ની કલમ 32 એમ હેઠળ ખરીદ િકંમત ભરવાની 
મુ�તમાં વધારો. 

 �ા�ય ક�ાએ મ�હલા સંચાિલત દૂધ મંડળીઓને 300 ચો.વાર જમીન આપવા 
લાભાિ�વત મ�હલા મંડળીઓને મકાન બાંધકામ માટે �. 5 લાખની સહાય. 

352. સખી મંડળ યોજના : આ યોજના અ�વયે મ�હલાઓને મંજૂર કરવામા આવતી લોન િધરાણ 

અંગેના લેખોમાં �ટે�પ �ુટીમાંથી મુિ�ત મયા�દા એક લાખથી વધારીને પાંચ લાખ કરાઇ. 

353. ઊ�� િવકાસ 
 િકસાન �હત ઊ�� શિ�ત યોજના હેઠળ �.150 કરોડ તેમજ અંત�રયાળ િવ�તારના 

ખેડુતો માટે સોલાર પંપથી િસંચાઇ કરવા �. 60 કરોડની ફાળવણી 
 િસ�ા અને ભાવનગરમાં 500-500 મેગાવોટના િવધુત મથકો કાયા�િવત કરવાનું 

આયોજન 
 3482 મેગાવોટ પવન ઊ��ના ઉ�પાદન સાથે ગુજરાતનું દેશભરમાં બીજુ �થાન. 
 દેશભરમાં ગાંધીનગર શહેરની મોડેલ સોલરિસટી બનવા તરફ આગેકુચ. �ફટોફ 

સોલાર પાવર જનરેશનમાં નં.1 ગુજરાત 
 સરહદી ક�છ િજ�ાના કોઠારામાં મોટા બાયોમાસ ગેમી�ફકેશન �લા�ટને મંજૂરી. 

354. સાગરખેડુ િવકાસ 
 20 મીટરથી ઓછી લંબાઇની યાંિ�ક હોડીઓમાં વપરાતા હાઇ�પીડ �ડઝલ પર 

વેચાણ વેરા રાહત યોજના હેઠળ ડીઝલ વેટ રાહત 
 સમ� પિ�મ દ�રયા િકનારે મરીન એકેડમી �થાપનાના ભાગ �પે ગુજરાતના 

�મનગર િજ�ામાં મરીન એકેડમી �થાપવા કે�� સરકારની મંજૂરી 
 �.5.5 કરોડના ખચ� પોરબંદર અને વેરાવળ મ��ય ઉતરાણ કે��ો ખાતે આર.સી.સી. 
િ�-કા�ટ �લો�ટંગ જટેીની સવલત ઊભી થશ.ે 

355. �વાસન �ે� 

 ગાંધી�ના �વન પર આધા�રત ઓ�ડયો િવ�યુઅલ તથા મેિપંગ ટેકિનકથી એક 
કાયમી �દશ�ન –  દાંડી કુટીર 

 ધરોઇ ડેમ ન�ક સંતનગરીના િવકાસ માટે ખાસ �. 1 કરોડની �ગવાઇ  

 શામળા� પાસેના દેવની મોરી ખાતે ભગવાન બુ�ના ઔિતહાિસક અવશેષો 
આધા�રત એક સંકુલના િનમા�ણ માટે �.18 કરોડની �ગવાઇ 

 િવ�ના �વાસીઓને ગુજરાતની રહેણીકહેણી અને સં�કૃિતની અનુભૂિત થાય અને 
�થાિનક લોકોને આિથ�ક લાભ થાય એ માટે હોમ-�ટે નીિતની �હેરાત. 

 ગુજરાતના ગૌરવસમા એિશયા�ટક િસંહોની સં�યા વધીને 523 થઇ. 
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356. મુ�યમં�ી અમૃતમ યોજનાનો �યાપ વધારીને બીપીએલ પ�રવાર ઉપરાંત ર..1.20 લાખની 
વાિષ�ક આવક ધરાવતા રા�યના તમામ કુટંુબો આવરી લઇને �વા��ય કવચ પૂ�ં પાડવાની ‘મા 
વા�સ�ય’ યોજના શ� કરાઇ. 

357. સુરતમાં 1.40 કરોડ વગ�ફૂટમાં ડાયમંડ બૂઝ� કાય��મનો �ારંભ 

358. સુરતમાં ટે�સટાઇલ યુિનવિસ�ટી માટે બજટેમાં �ાવધાન 

359. ગુજરાતના ખેલાડીઓ આંતરરા�� ીય ક�ાએ િસિ�ઓ હાંસલ કરી દેશનું નામ રોશન કરે તે માટે 

�પોટ�સ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત �ારા શિ�તદુત યોજના અમલમાં મુકવામાં આવી છે. 

360. િવધાલ�મી બ�ડ –  ક�યા કેળવણીને ઉતેજન આપવાના હેતુસર રા�યમાં 35% થી ઓછો �ી 
સા�રતા દર ધરાવતા ગામો તથા શહેરી િવ�તારમાં વસતા BPL કુટંુબોની �ાથિમક તેમજ 

મા�યિમક શાળાઓમાં અ�યાસ કરતી ક�યાઓને નામે �.2000 ના નમ�દા �ીિનિધના બો�ડ. 

361. ક�તુરબા ગાધંી બાિલકા િવધાલય :  જ ેતાલુકામાં �ી સા�રતા દર નીચો છે તેવા તાલુકામાં 
િનવાસી શાળાઓ શ� કરવામાં આવી છે, જમેાં �ાથિમક િશ�ણ અધવ�ચે છોડી દીધું હોય 
તેવી ક�યાઓને �વેશ, આ શાળાઓમા ભોજન, પુ�તકો ગણવેશ, અ�ય સગવડ િવના મૂ�યે 
આપવામાં આવે છે. 

362. આ�દ�િત ક�યાના વાલીઓને અનાજ સહાય : આ�દવાસી િવ�તારમાં ક�યાઓનું શાળા 
�વેશનંુ �માણ વધે અને ડ� ોપ આઉટનું �માણ ઘટે તે માટે આ�દ�િત ક�યાઓના વાલીઓન ે
ક�યાદીઠ વાિષ�ક 60 િકલો�ામ અનાજ િવનામૂ�યે. 

363. સુર�ા સેતું યોજના અંતગ�ત બહેનોને �વર�ણની તાલીમ આપવાનું આયોજન. 

364. સરદાર સરોવર યોજના બંધનું 121.92 મીટરની �ચાઇ સુધીનું બાંધકામ પૂણ�. તથા 138.68 
મીટરની આખરી �ચાઇ સુધી પહ�ચાડવા માટેનું કામ ચાલંુ છે. 

365. સૌરા��  નમ�દા અવતરણ િસંચાઇ યોજના (સૌની યોજના)  

366. ભૂગભ� જળ �રચાજ� માટે િવ�પૂર તાલુકાના �હરપુરા ગામે સાબરમતી નદી પર વીયર 
બનાવવાની યોજના  

367. સુરે��નગરના ઢાંકીમાં કાય�રત એિશયાનું સૌથી મોટંુ પંપ�ગ �ટેશન 

368. મ�હલાઓને મદદ�પ થવા માટે 1091 ટેિલફોન સેવા ઉપલ�ધ છે. 

369. લોકસંવાદ સેતું : 1 લી ઓગ�ટ,2014 ના રોજ ખેડા િજ�ાના માતર ખાતેથી લોકસંવાદ સેતુના 

�થમ રા�ય�યાપી કાય��મનો આરંભ કય�.  

370. SATHI – System of application technology for Human 
Resources Improvement 

371. પા�ટ� િસપે�ટવ મોડેલ પોિલસી હેઠળ હ�રા, તુણા અને ધોલેરા બંદરનો િવકાસ કરવાનુ ં
આયોજન. 

372. ગુજરાત સરકારે 2014-15 ના વષ�ને ગુજરાત કૃિષિવકાસ વષ� તરીકે ઉજવવાની �હેરાત કરી 
છે. 

373. www.ikisan.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પરથી ખેડુતો કૃિષલ�ી માગ�દશ�ન મેળવી શકે 
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છે. 

374. દતોપંત ઠ�ગડી કા�રગર સહાય યોજના : કુ�ટર ઉધોગના 50000 કારીગરોને રા�ય સરકાર 

બ�કોમાંથી �િપયા એક લાખ સુધીનું િધરાણ મેળવવા મદદ�પ થશે. િધરાણ ઉપર 7% �યાજ 
સહાય, �ણ વષ� માટે. 

375. ખેડુતોને ગોડાઉન બનાવવા સહાય યોજના : �ા�ય �ે�ે પાકના સં�હ માટે ખેતરમાં ગોડાઉન 
બનાવવા માટેની લોન પર 6%ના દરે �ણ વષ� માટે �યાજ સહાય પૂરી પડાશ.ે 

376. દૂધ સં�વની યોજના : આ�દવાસી િવ�તારના 17 તાલકુાના વધારા સાથે 22 તાિલકાઓમા ં
આંગણવાડીના લગભગ 5 લાખ લાભાથ�ઓને અઠવા�ડયામાં બે �દવસ દૂધ આપવા માટેની 
યોજના. આ ઉપરાંત મ�યાહન ભોજન યોજના હેઠળ પણ 50 પછાત તાલુકામાં અઠવા�ડયામાં 
એકવાર શાળાના બાળકોને દૂધ આપવાની યોજના. 

377. િવધાથ�ઓને સાઇકલ આપવા માટેની યોજના : હાલ કેટલીક શરતોને આિધન 

SC/ST/OBC ની બાળાઓને સાઇકલ આપવામાં આવે છે. આ યોજનાનો િવ�તાર કરી હવે 

જ ે ગામમાં ઉ�ચ �ાથિમક શાળા અથવા મા�યિમક શાળા ન હોય તે ગામની દરેક વગ�ની 
બાળાઓને શાળાએ જવા માટે અનુ�મે ધો.6 અને ધો.9 ની િવધાથ�ઓને સાઇકલ આપવામાં 
આવશે. IIT માં છ માસથી લાંબા સમયગાળાની તાલેમ�મમાં �ડાયેલ િવધાથ�ઓને સાયકલ 

આપવાનું આયોજન. 

378. SC/ST/OBC ની મ�હલાઓ માટે િસિવલ સિવ�સમાં �ડાવા માટે �ો�સાહન યોજના : � 

કોઇ SC/ST/ OBC ની િવધાથ� િપિલિમનરી પરી�ા પાસ કરે તો મેઇન પ�ર�ાની તૈયારી 
કરવા માટે �. 50,000 આપવામા આવશે અને � મેઇન પરી�ા પાસ કરે તો ઇ�ટર�યુની 
તૈયારી માટે �. 25,000/- આપવામાં આવશે. 6 લાખથી ઓછી આવકવાળા કોઇપણ 
�ાિતના કુટંુબની �યિ�તને પણ આ લાભ આપવામાં આવશે અને િ�િલમ પરી�ા પાસ કરે તો 

�. 60,000 અને મેઇન પરી�ા પાસ કરે તે �. 30,000 આપવામાં આવશ.ે 

379. પ��ી મથુરભાઇ સવાણીએ સૌરા��  જલધારા ટ� �ટના ને� હેઠળ ચેકડેમ અિભયાન હાથ ધયુ�. 

380. BISAG ની ‘વંદે ગુજરાત’ નામની ચેનલ ન.ં11 પરથી િવ�ાન અને ગિણત િવષયનું �ેિ�ટકલ 

�ાન આપતાં કાય��મો �સા�રત થશે. 

381. સંત�ી �મુખ �વામી મહારાજના �વન પર ભારતના ં પૂવ� રા��પિત �ી એ.પી.જ.ે 
અ�દુલકલામ િલિખત પુ�તક –  ટ� ા�સે��સ –  માય િ�પ�ર�યૂઅલ એ�સિપ�રય�સ વીથ �મુખ 
�વામી.  

382. રા�યમાં 56 નગરપાિલકાઓની ચૂટણી યો�ઇ હતી, જમેાંથી ભાજપના પ�ે 42 અને ક��ેસના 
પ�ે 10 નગરપાિલકામાં િવજય મ�ો. 

383. ભાવનગરમાં આ વખતે રા�યમાં �થમ વખત મતગણતરીની જવાબદારી મ�હલાઓને સ�પવામાં 

આવી હતી. 

384. નરે�� મોદી 12 થી 14 નવે�બર દરિમયાન િ�ટનના 3 �દવસના �વાસે ગયા હતા.  

385. િ�ટનના વડા�ધાન : થેરેસા મે  
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386. 14 નવે�બરે વડા�ધાને લંડનમાં મહાન ભારતીય િવ�ાન બસવે�રને �િતમાનું અનાવરણ કયુ� 
હતંુ. 12 મી સદીમાં બસવે�રે મ�હલાઓના ઉ�થાન માટે યોગદાન આપેલુ.ં 

387. મોદીએ લંડનના 10 િકંગ હેનરી રોડ ખાતે ડો.ભીમરાવ આંબેડકરના �મારકનું પણ ઉ��ઘાટન 
કયુ�. 

388. મોદીએ એિલઝાબેથને દાજ�લ�ગની ��યાત મકાબારી ચા અને જ�મુ-કા�મીરનું ઓગ�િનક મધ 
બટેમાં આ�યું હતંુ. 

389. ભારત-િ�ટન િમ�તાના �તીક �વ�પ વાહન : જગેુઆર –  લે�ડરોવર 

390. વડા�ધાને િ�ટનમાં ઓક વૃ�ની ડાળી રોપી હતી  બાદમાં તેમણે ડેિવડ કેમ�નને ડેિવડ 
ઓિમસીના પુ�તક ‘Indian Voices of Great War’  ની નકલ આપી હતી. 

391. િસંગાપોરના વડા�ધાન લી સીન લ�ગ તથા �મુખ ટોની ટેન ક�ગ (સતાવાર િનવાસ�થાન –

ઇ�તાના) 

392. સુિ�મ કોટ�ના નવા ચીફ જિ�ટસ : તીથ�િસંહ ઠાકુર  

393. ભારતમાં 28 ��યુઆરી, 1950 ના રોજ સવ��ચ અદાલતનો આરંભ થયો. 

394. ��યુિન�ટ મુવમે�ટ ઓફ ઇિ�ડયાના �ણેતા એમ.એમ.રોય 1934 માં સંિવધાન સભાનો 
��તાવ મૂ�યો હતો 

395. ભારતનું સંિવધાન કોઇપણ લોકશાહી દેશમાં સૌથી લાંબુ સંિવધાન છે. જમેાં 465 કલમો, 12 
અનુસૂિચ અને 22 ભાગમાં િવભા�ત છે. િનમા�ણ સમયે તેમાં 395 કલમો, 8 અનુસૂિચ અને 

22 ભાગમાં િવભા�ત હતંુ. 

396. સંિવધાન સભાએ 2 વષ� 11 માસ અને 18 �દવસમાં કુલ 114 બેઠકો કરી હતી. આ બેઠકોમાં 
�ેસ અને જનતાને ભાગ લેવાની મંજૂરી આપવામાં આવેલ હતી. 

397. �ા�સના રા���મુખ : �ે�કોઇસ ઓલા�દે 

398. કે�� સરકાર �ારા કરવામાં આવનારા સવ��ણમાં 75 મુ�ય શહેરીને �વ�છતાના આધારે રે�ટંગ 
આપવામાં આવશે. 

399. કે�� સરકારનું શહેરી િવકાસ મં�ાલય જનેી વ�તી 10 લાખ કરતાં વધારે હોય તેનું સવ��ણ 
કરાવશે. તેમાં ગટર �યવ�થાને આધારે તેનું રે�ટંગ થશે.  

400. ગુજરાતનું મુ�ય શહેર : અમદાવાદ  

401. NGT : ના ચેરપસ�ન �વતં�કુમાર (નેશનલ �ીન �ટ��યુનલ) 

402. �દ�હી ખાતે �દૂષણનું �માણ 460 mg �િત �યુિબક મીટરનું થઇ ગયંુ. જ ે 60 mg �િત 
�યુિબકનું હોવું �ઇએ. 

403. �દ�હીની હવામાં કાબ�ન ડાયો�સાઇડ અને કાબ�ન મોનો�સાઇડનું �માણ પણ વધારે મા�ામાં 

છે. 

404. પયા�વરણ સિચવ અશોક લવાસા જણા�યંુ કે, ખેડુતો �ારા પાક બાળવામાં આવે છે તેને કડક 
પગલાઅ લેવા માટે મં�ાલયે આ માટે રા�ય સરકારને સેટેલાઇટ આધા�રત મોિનટ�રંગ 
િસ�ટમનો ઉપયોગ કરવો. 
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405. સરદાર પટેલની જ�મજયંતીને રા�� ીય એકતા �દવસ તરીકે મનાવાઇ. 

406. મોદીએ ‘એક ભારત �ે� ભારત’ યોજનાની �હેરાત કરી. 

407. તેમા બે રા�યોનું �ડાણ કરીને એક વષ� માટે ભાગીદારી કરશે, જમેાં આ સમય દર�યાન 
એકબી�ની સં�કૃિતનંુ આદાન-�દાન કરશે. અને તેમના િવધાથ�ઓની આપ-લે પણ કરશે. 
અને તેમની સં�કૃિત પણ �ણશે. 

408. જમે કે હ�રયાણા એ એક વષ� માટે તિમલનાડંુ સાથે �ડાવાનું ન�ી કયુ�. તો આ સમય દર�યાન 

હ�રયાણાના િવધાથ�ઓ 100 તાિલમ વા�યો શીખે. તેવી જ રીતે હ�રયાણા 2018 માં અ�ય 
રા�ય સાથે �ડાણ કરે અને દોર આગળ ચા�યા કરે. આ �દવસે ઇિ�દરા ગાંધીની મૃ�યુિતથી 
હોવાથી મોદી એ તમના કામો સાથે તેમણે િબરદા�યાં હતા. 

409. ઇિ�દરા ગાંધીની 31મી પુ�યિતિથ િનિમતે સોિનયા ગાંધીએ ગાંધીવાદી અને સામાિજક કાય�કર 
પી.વી.રાજગોપાલને ઇિ�દરાગાંધી એવોડ�  ફોર નેશનલ ઇિ�ટ�ેશન આપીને સ�માન કયુ� હતંુ. 

410. મેકે�ઝી �લોબલ ઇિ��ટ�ુટના જણા�યા અનુસાર દેશમાં મેઘાલય અને િમઝોરમ એવાં રા�યો 
છે કે �યાં લ�િગક અસમાનત ઓછી છે. 

411. આ અહેવાલનું નામ ‘ધ પાવર ઓફ પે�રટી : એડવાિ�સંગ િવમેન ઇિ�વટી ઇન ઇિ�ડયા’ છે. 
રજુઆત નવે�બર ; 2015 માં 

412. લ�િગંક સમાનતા અંગેના 15 ધારાધોરણો બના�યા છે અને તે આધારે િવ�ના 95 દેશોમાં 
સવ��ણ કરવામાં આ�યું હતંુ. 

413. લ�િગસ સમાનતામાં મેઘાલય અને િમઝોરમ ખુબ આગળ છે. શા�રરીક સલામતી અને 
�વતં�તામાં �હમાચલ �દેશ આગળ છે. 

414. દીકરીઓને િપતાની સંપિતમાં �હ�સો મળે તે કાયદો 2005 થી અમલી બ�યો હોવાને કારણે જ ે

�યિ�તનું અવસાન 2005 થી પહેલા થઇ ગયું છે તેવી દીકરીઓને િપતાની સંપિતમાંથી ભાગ 
મળી શકે નહી. 

415. ��ોસ િમસાઇલનું સફળ પ�ર�ણ નૈકાદલના INS કોચી જહાજ ઉપરથી અરબી સમુ�માં 

કરવામાં આ�યંુ હતંુ. તે િવ�નું સૌથી ઝડપી દોડતુ �ુઝ િમસાઇલ છે. તેણે એલપી નામના 
વહાણને પોતાનું િનશાન બના�યું હતંુ. કે જ ેતેની મારક �મતા 290 કી.મી.ની જટેલું દૂર હતંુ, 
��ોસનું વજન 7500 ટનનું માનવામાં આવે છે. તેની સુપરસોિનક ગિત મેક 2.8 ની છે. 

416. 3� �ડસે�બર : િવ� િવકલાંગતા �દન િનિમતે : 1 થી 3 �ડસે�બર સુધી સામા�ક �યાય અને 
સશિ�તકરણ મં�ાલય �ારા પહેલી વખત િવકલાંગો માટેનો �ણ �દવસનો આંતરરા�� ીય �ફ�મ 
મહો�સવ યોજનામાં આવશ.ે 

417. �દ�હી ખાતે આ�દ�તી �ધાન �યુઅલ ઓરમે આ�દવાસી હ�તકલા મેળો આ�દિશ�પ શ�. 

418. સા.�યાય અને સશિ�તકરણ મં�ાલય �ારા નવી �દ�હીમાં �ધાન થાવરચંદ ગેહલોતના હ�તે 
30 મ�હલાઓને િનમ�ંક પ�ો આ�યા હતા. 

419. 250 મ�હલા સફાઇ કામદારોને નોકરી મળે તે માટે કોમિશ�યલ મોટર ડ� ાઇવર તરીકેની તાલીમ 7 
મ�હનાની અપાઇ. 
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420. કે�� સરકાર મ�હલાઓ માટે કોઇપણ �કારની મુ�કેલીમાં હશે �યારે તેઓ હે�પલાઇન નં.112 
ઉપર ફોન કરીને મદદ માગી શકશે તેમ રાજનાથે જના�યંુ હતંુ. 

421. કેરળ સરકારનો ઓનલાઇન લોટરી ઉપરનો �િતબંધ સુિ�મે યથાવત રા�યો છે. 

422. ઇ�ટરનેશનલ �ફ�મ ફે�ટીવલ ઓફ ઇિ�ડયામાં �પેન ઉપર �યાન આપવામાં આવશે : આ 
�પધા� 15 �ફ�મો વ�ચે છે, જમેાં 2 �ફ�મો ભારતીય મેનોરમાની છે. િનણા�યક ગણોમાં ચેરપસ�ન 
તરીકે શેખર કપૂર છે. 

423. IDSA – ઇિ��ટ�ુટ ઓફ �ડફે�સ �ટડીઝ એ�ડ એનાિલિસસ. 

424. UIDAI –યુિનક આઇડેિ�ટ�ફકેશન ઓફ ઇિ�ડયા  

425. OROP : વનરે�ક વન પ�શન કાયદો : 7 નવે�બર 2015 થી ચાલુ 25 લાખ સૈિનકો. જ ેલ�કરી 
અિધકારીએ �વૈિ�છક િનવૃિત લીધી છે તેમને OROP નો લાભ નહ� મળે.  

426. સંર�ણ �ધાન મનોહર પા�રકરે 13 નવે�બર, 2015 ના રોજ બો�ગ P-8-I[પોઝાઇડન એઇટ 

ઇિ�ડયા] કે જ ે લાંબા ગાળાનું દ�રયાઇ સીમા ઉપર પહેરો ભરવા માટેનું િવમાન છે તે રા��ને 
સમિપ�ત કરાયું. 

નૌકાદળના વડા એિ�મરલ આર.કે.ધવન, પૂવ�ય નૌકાદળના �લેગ ઓ�ફસર, કમાિ�ડંગ ઇન 
ચીફ વાઇસ એડિમરલ સતીષ સોની હાજર હતા. 
2009 માં કરારો કરાયા બાદ ભારત પ-8 િસ�રઝનાં િવમાનોનું �થમ �ાહક બ�યું હતંુ. 

427. પે�રસની મં�ણા પૂવ� ભારતે �લાઇમેટ એ�શન વેબસાઇટ શ� કરી. 

428. કે��ીય વન, પયા�વરણ અને �લાઇમેટ ચે�જ �ધાન �કાશ �વડેકરે જણા�યું. આ વેબસાઇટ 
માર�તે �લાઇમેટ ચે�જ અંગેના એ�શન �લાન દશા�વવામાં આવશે. 

429. દેશની યોજના 2030 સુધીમાં કાબ�ન ડાયો�સાઇડનું �માણ 35% સુધી ઘટાડવાનું છે. કાબ�ન 

ઉ�સજ�ન ઘટાડવાને કારણે દેશના GDPમાં 30 થી 35% નો સુધારો થશે. 

430. 12 નવે�બર, 2015 ના રોજ �હેર સેવા �ોડકાિ�ટંગ ડે ની ઊજવણી કરી. આ �દવસે 1947 
ના રોજ ગાંધી�એ �દ�હીના ઓલ ઇિ�ડયાના રે�ડયોની પહેલી અને છે�ી મુલાકાત લીધી હતી. 

431. અરબી સમુ�માંથી પવનહંસનો કાટમાળ મ�ો. 

432. સંર�ણ �ધાન પ�રકરે ઇિ�ડયન કો�ટ ગાડ� િશપ (ICGS) સમથ�નું લોકાપ�ણ કયુ� છે, જ ે

દ�રયાઇ સરહદે પહેરો ભરવા માટેનું જહાજ છે. 
કો�ટગાડ�ના કાફલામા સામેલ થયેલું સૌથી મોટંુ જહાજ છે. 

433. એર�ા�ટ બનાવતી િ�વસ કંપની પાયલાટસે 10 નવે�બર, 2015 ના રોજ 75 મંુ PC-7 MK-2

ટ�ેઇિનંગ એર�ા�ટ ભારતીય વાયુદળને આ�યું છે.  

434. કે�� સરકારે ગુજરાત અને કણા�ટક માટે નેશનલ �ડઝા�ટર રીલીફ ફંડ (NDRE) ભંડોળ 
મોક�યું છે. (1540 કરોડ ગુજરાત અને 1562 કરોડ કણા�ટક માટે)  

435. UN ના ઇ�ટરનેશનલ ટ�ેડ લો ખાતે ભારતને ફરીથી ચૂટી કાંઢવામાં આ�યું છે. ફરીથી તેની ટમ� 
છ વષ�ની હશ.ે 2016 થી 2022  

436. વડાપૃધાન નરે�� મોદીના વડપણ હેઠળ બનેલી આિથ�ક બાબતોની કે��ીય સિમિતએ ગુનાઇત 
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કૃ�યો ઉપર નજર રાખતી િસ�ટમ : (ICJS) ઇિ�ટ�ેટેડ ��િમનલ જિ�ટસ િસ�ટમ શ� કરશે. 

437. સાં�કૃિતક મં�ાલય �ારા નેશનલ કાઉિ�સલ ઓફ સાય�સ �યુિઝયમ(NCSM) �ારા મોબાઇલ 
સાય�સ એિ�ઝિબશન (MSI) ની સુવણ�જયંતી(50) ઊજવણી. MSI ની શ�આત (1965) 

માં થઇ હતી. 

438. આરો�ય મં�ી જ.ેપી.ન�ાએ સ�તી દવાઓ અને સારવારની યોજના એફોટ�બલ મે�ડિસ�સ એ�ડ 
�રલાયેબલ ઇ��લા��સ ફોર ટ� ીટમે�ટ (અમૃત) ના આઉટલેટનું ઉદઘાટન AIIMS  નવી દે�હી 

ખાતે. કે�સર & હદયરોગની દવાઓ ખૂબ જ સ�તી િકંમતે મળશે. 

439. રા��પિત �ણવ� �ારા ઇ.સ. 14 નવ.ે2015 ના રોજ નવી �દ�હી ખાતે 35 મા ઇિ�ડયા 
ઇ�ટરનેશનલ ટ�ેડ ફેર (IITF) નુ ંઉદઘાટન કયુ�. 

440. નૌકાદળમાં જહાજ િવ�કમા�ને નૌકાદળમાં સામેલ કરાયું. નૌકાદળના વડા આર.કે.ધવનની 
હાજરીમાં રોજ િવશાખાપ�નમ ખાતે કયુ�. 

441. SMB : સીિકિપંગ એ�ડ મનુિવ�રંગ બેિઝનનું લોકાપ�ણ, આએક ખાસ �કારની સલામતી 
િસ�ટમ છે. તેનું નામ મારીચ રા�યું છે. મરીચ(NPOL) કોચી અને (NSTL), િવઝગ �ારા 

િવકસાવવામાં આ�યું છે. આ મેક ઇન ઇિ�ડયાની સવ��ે� સાફ�ય ગાથા છે. 

442. પણ� ખાતે 46 માં ઇ�ટરનેશનલ �ફ�મ ફેિ�ટવલ ઓફ ઇિ�ડયા (IIFI) શ�. 

443. બંગાલની ખાડી ઉપર ઇ�ટરસે�ટર િમસાઇલને અપ�ેડ કરીને 9.40 વાગે એ.પી.જ ે અ�દુલ 
કલામ ટાપુ ખાતે કરવામાં આ�યુ.ં �ડફે�સ �રસચ� & ડેવલેપમે�ટ ઓગ�નાઇઝેશન (DRDO)
�ારા તેને અપ�ેડ કરીને એડવા�સ એર �ડફે�સ (AAD) થી સ� કરવામાં આવી છે. િમસાઇલ 

2000 k.m. દૂર સુધી જઇને દુ�મનની િમસાઇલ તોડી શકે છે. 

444. ભારતે જમીનથી જમીન �હાર કરી શકતી અને પરમા�ં હિથયારોનું વહન કરી શ�તી િમસાઇલ 
અિ�-1 નું સફળ પ�ર�ણ ડો.એ.પી.જ.ે અ�દુલકલામ ટાપુ પરથી કયુ� છે. 

અિ� �ોજ�ેટના �ડરે�ટર ટેસી થોમસ, અિ�-1 અિ� સીરીઝની �થમ િમસાઇલ છે. તે �િત 
સેક�ડ 25 કી.મી. ની ઝડપે ઊડી શકે છે.  
તેની �હાર �મતા 700 k.m. સુધીની છે. વજન 12 ટનનું છે. 

445. આરો�ય �ધાન જ.ેપી.ન�ાએ �હપેટાઇ�ટસ-B ની રસી અંગેની �ગતૃી અંગેના મી�ડયા 

અિભયાનની રજુઆત મંુબઇ ખાતે કરી. 
ઇ��ધનુષ અંતગ�ત આવરી લેવામાં આવશે. 
ઉ�ેશ : યુિનસેફ �ારા �હપેટાઇટીસ-B ની રસી અંગે લોકોમાં �ગ�કતા લાવવાનો છે. અિમતાભ 

બ�ચનને તેના �ા�ડ એ�બેસેડર બનાવાયા. 

446. PMGSY : �ધાનમં�ી �ામ સડક યોજનાની મુ�ત 2019 થી 2022 સુધીની કરી છે. 
આશય : �ા�ય િવ�તારોમા ર�તાઓ બનાવવાનો છે.  

447. ડૉ.આંબેડકરના જ�મ �દવસ 26 નવે�બરને બંધારણ �દવસ તરીકે મનાવવાનું ન�ી. 

448. સંસદના િશયાળુ સ�ની શ�આત 26 નવે�બરના રોજ બંધારણ �દવસ. ડૉ.આંબેડકરની 150 મી 
જ�મજયંતી િનિમતે મનાવવામાં આ�યો. 
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449. રા�યસભામાં નાગાલે�ડ પીપ�સ ��ટના ચાલુ સ�ય ખેખો િઝમોનીનું અવસાન થતા સ� 27 
નવ�બરે મોકુફ રાખવામાં આ�યું.  

450. નેશનલ ઓગ�ન ડોનશેન રિજ�ટ� ીની રજુઆત કરી છે કે જ ેદેશભરમાં થતા અંગદાન ઉપર નજર 
રાખશે અને અંગદાન કરવા માટે લોકોને �ો�સા�હત કરશ.ે 
મુ�ય મથક �દ�ી ખાતેના સફદરજગં હોિ�પટલ ખાતે રાખવામાં આ�યું. 
NOTO : નેશનલ ઓગ�ન એ�ડ �ટ�યુ ટ� ા�સ�લા�ટ ઓગ�નાઇઝશેનના નામે ઓળખાતી આ 

રિજ�ટ� ી. 
27 નવે�બર, 2015 ના રોજ છ�ા રા�� ીય અંગદાન �દવસની ઊજવણી કરી. 
અંગદાન કરવામાં તિમલનાડુ ટોચ પર ર�ુ છે. 

451. NGO દેશના લોકોન ેખાધસલામતી પૂરી પાડવાનો �યાસ કરશે અને દશેની મ�હલાઓનું પણ 

ઉ�થાન કરશે. આ ભંડોળ “�ડપાટ�મે�ટ ઓફ ફોરેન અફેસ� અને ટ�ે ડ” �ારા આપવામાં આ�યું છે. 
ઓ�ટ�ે િલયન સરકાર �ારા આ કાય��મ સમ� િવ�માં ચલાવવામાં આવે છે. 

452. નૌકાદળને કેટમેટ નામની સબમરીઅન �િતરોધી યુ� નૌકા આપવામાં આવી. 
 ડાયરે�ટરેટ ઓફ નેવલ �ડઝાઇન (DAD)�ારા �ડઝાઇન કરવામાં આવી. 

 ��ય.ુમાં તે િવશાખાપ�નમ ખાતે નૌકાદળના કાફલામે �ડાશે. 

453. ��યુ.-ફે�ુઆરી 2016 માં 14 માં મુંબઇ આંતરરા�� ીય �ફ�મ ફેિ�ટવલનું આયોજન  

454. મેનકા ગાંધી અને સુરેશ �ભુએ બાળ સંર�ણના પો�ટર રજુ કયા�. : 
તેમણે ચાઇ�ડલાઇન િકઓ�કનું પણ ઉ��ાટન કયુ� હતંુ. જનેા માટેનો હે�પલાઇન નંબર 1098 
આપવામાં આ�યો છે. બાળકોને સંર�ણ અને તેને મદદ કરવાનું લોકોને જણા�યું. 

455. કોિ�ચમા નૌસેના બેઝ પર આધા�રત એક સમારોહમાં ભારતીય તટર�ક જહાજ(IGGS)

અ�રં�યનું જલાવરણ કયુ�. 
ICGS અ�રં�ય 20 ફા�ટ પેટ� ોલ વેસે�સ �ેણીનું 15 મંુ જહાજ છે.  

456. દેશની મા� 4.5% વ�તી જ �નાતક 

457. રા��પિત �.મુખજ� 30 નવે. થી 3 �દવસ માટે ગુજરાતની મુલાકાતે આ�યા. 
 મુ�યમં�ી, ઓ.પી.કોહલી, અમદાવાદના મેયર િમના�ી પટેલ અને અ�ય 

અિધકારીઓએ �વાગત કયુ�. અને એરપોટ�  પર જ તેમને ‘ગાડ�  ઓફ ઓનર’ આ�યંુ. 
 રા��પિત એ કપડવંજ ખાતે અમૂલ ડેરીના અધતન �વયં સંચાિલત પશુઆહાર 

�લા�ટનું ઉ��ઘાટન કયુ�. 

 IIM માં અ�દુલ કલામ ઇ�ાઇટ એવોડ�  િવતરણ 
 ગાંધીનગરમાં આદીવાસી િવધાથ�એ શૌચાલયો તેમજ હોટે�સમાં પગથી ખુલી શકે 

તેવા સ�સરવાળા દરવા�ના �ોજ�ેટને એવોડ�  આ�યો. 
 ગાંધી આ�મની મુલાકાત વખતે ગાંધી�ના હ�તિલિખત 1.35 લાખપ�ો, 72 

ઓ�ડયો કેસેટ સ�હત ગાંધી�ને લગતા સા�હ�ય ધરાવતા ‘સે�ટ�લી એસી 
આકા�ઇ�સનું ઉ��ઘાટન કયુ�. 
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 �વ�છ ભારત સાથે સમથ� ભારત બનાવવાનું સૂ� આ�યું હતું. 
 દીવમાં રા��પિતએ એિશયાની સૌથી લાંબા 77 �દવસના  ફેિ�ટવલફે�ટ ડે દીવનું 
ઉ��ઘાટન કયુ� હતંુ. 

458.  રાજનાથિસંહના હ�તે એવોડ�  �વીકારતા જણા�યું કે ‘ગિતશીલ ગુજરાત’ રા�યનો મં�ી બની 
ગયો છે. સમારોહમાં ગુજરાત રા�યને �ણ(3) કેટેગરી ‘ઓવર ઓલ પરફોમ��સ’, ‘બે�ટ �ટેટ 
ફોર ઇ�વે�ટમે�ટ’ અને ‘�વ�છતા’ માટે આ એવોડ�  મ�ા હતા. 

459.  ગુજરાતમાં રાજકોટ ખાતે રા�� ીય તરણ �પધા�માં ગુજરાતની માના પટેલ અને 

મહારા��ના િવધાલય ખાડે �ે� િ�વમર તરીકે બહાર આ�યા છે. 
 �ે� ટીમ કણા�ટકની ટીમ તરીકેનો એવોડ�  મ�ો. 
 �થમ �મે રેલવેને �થમ નંબરનો એવોડ�  મ�ો. 
 �યારે મ�હલા વગ�ની ટીમ તરીકે કણા�ટકની ટીમ �ે� ટીમ તરીકે �તી. 

 દેશના 700 તરવૈયાએ ભાગ લીધો.  

460. રા�યના ભૂતપૂવ� મુ�યમં�ી આનંદીબેન પટેલે 31 મી ઓ�ટો,2015 ના રોજ ‘�ટે�યુ ઓફ 

યુિનટી’ ની �િતક �વ�પી 30 ફૂટ લાંબી �િતમાનું ગાંધીનગર ખાતે �વિણ�મપાક�માં અનાવરણ 
કયુ� હતુ.   

461. વડોદરા ખાતે 1 લી નવે�બર ના રોજ વડોદરા અ�ટ� ા રેસમાં 55 k.m. ની �પધા� મુંબઇએ �તી 

લીધી છે. મુંબઇના રહેવાસી સમીરિસંઘ ગુજ �રે 6 કલાક, 34 િમિનટ, 28 સેક�ડમાં �થમ �થાન 
�ા� કયુ� અને 51 હ�ર �.નું ઇનામ ��યું. 

462. ચૂનાના પ�થરોના 5 �લોકની હરા� બોલાવના�ં ગુજરાત દેશનું �થમ રા�ય બનશ.ે 

463. ભારતમાં 20 �માટ�  િસટી િવકસાવવા િસગાપોરની મદદ મગાઇ. 

464. િસંગાપોરના એિશયન િસિવલાઇઝેશન �યુિઝયમને િવકસાવવા માટે ના િધરાણ પર કરાર. 

465. AAI : એરપોટ�  ઓથો�રટી ઓફ ઇિ�ડયા 

466. SCI : િસંગાપોર કોઓપરેશન એ�ટર�ાઇઝ 

467. G-20 શું છે? 

 ‘ધ �ૂપ ઓફ �ે�ટી’(G-20) એ િવ�ના GDP (�ોસ ડોમેિ�ટક �ોડ�ટ) માં 
85% યોગદાન આપતા િવ�ના એડવા��ડ અને ઊભરતાં અથ�તં�ોની આિથ�ક અને 

નાણાંિકય બાબતો અંગે ચચા� કરવાનંુ સંમેલન છે.  
 ચાલુ વષ� િવમેન-20 (W-20) નામના એક નવા જૂથની �થાપના કરવામાં આવી 

હતી. જ ે િવ�ના અથ�તં�માં મ�હલાઓનાં યોગદાન અને મ�હલાઓની ભાગીદારી 
અંગે કામ કરશે. 

 G-20 દેશોમાંથી કોઇ એક દેશને સંમેલનનું નતૃે�વ વારાફરથી સ�પવામાં આવે છે, 
જનેે “G-20 �ેિસડ�સી” તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 

 ભારત G-20 નાં �ૂપ-2 માં છે. તેની સાથે : રિશયા,દ.આ��કા અને તુક� છે. 
 �મુખ પદ માટે પસંદ થયેલા દેશોની ‘ટ� ોઇકા’ નામની એક સિમિત બનાવવામાં 
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આવે છે. 
 તુક� ખાતે યો�યેલા G-20 ના સંમેલનમાં ભાગ લેવા માટે વડા�ધાન નરે�� મોદી 15 

નવે�બરે પહ�ચી ગયા હતા.  

468. G-20 ની આગામી બેઠક ચીનના �મુખપદ હેઠળ સ�ટે�બર 2016 માં હે�ગઝોઉ ખાતે યો�શે. 

469. �દ�હી સરકારે મહો�ા િ�લિન�સ માટે �. 209 કરોડની ફાળવણી કરી છે. રાજધાનીમાં 1000 
મહો�ા િ�લિન�સ બનાવવામાં આવશ.ે 

470. રાજ�થાનના મુ�યમં�ી વસુંધરા રાજએે રા�યમાં સ�તા અનાજની દુકાનોમાં દૈિનક વપરાશની 
િવિવધ ચીજવ�તુઓ રાહત દરે આપતી અ�પુણા� ભંડાર યોજના શ� કરી હતી. 

471. ઝારખંડ સરકારે િમલકતની ખરીદી તથા જમીનની ન�ધણીમાં મ�હલાઓને �ટે�પ �યુટીમાં 10% 
ની રાહતનો િનણ�ય કય� છે. આ સાથે નોકરી માટે મદરેસા અને સં�કૃત બોડ�ના �ે�યુએટને પણ 
મા�યતા 

472. છતીસગઢના મુ�યમં�ી રમણિસંહે આંતરરા�� ીય હોકી �ટે�ડયમને સરદાર પટેલનું નામ અપાશે. 

473. અસમે પાકા ર�તાઓના િનમા�ણમાં 17% નો વધારો કય� હોવાથી તેને બે�ટ ઇ��ા�ટ��ચર 
ડેવલેપમે�ટ �ટેટ એવોડ�  મેળ�યો. 

474. આસામના મો�રગાંવ િજ�ામાં પોિબતારા વ�ય�વ અ�યાર�યમાં હાથીઓ માટે એક મોબાઇલ 
િ�લિનક શ� કરાઇ છે. 

475. કે�� સરકારે નશેનલ સોિશયાિલ�ટ કાઉિ�સલ ઓફ નાગાલે�ડ –  ખાપલાંગને �ાસવાદી સં�થા 
�હેર કરી. 

476. રા��પિતની મંજુરી સાથે હ�રયાણામાં ગૌ સુર�ા કાયદો અમલી: 
 ગૌવંશની હ�યા કરવા બદલ 10 વષ�ની કેદની સ� અને �. 1 લાખનો દંડ. 

 જ ે�યિ�ત ગાયની િનકાસ કતલ માટે કરશે તેને 3.7 વષ�ની જલે અને 30 થી 70 હ�ર �. 
સુધીનો દંડ ફટકારવામાં આવશે. 

477. િવ�ાની િ�લોચન �ધાનને ભુવને�રમાં કિલંગ સ�માન એવોડ�થી નવા�યા.  
 મહારા��  સરકારે ભાજપના �દવંગત નેતા ગોપીનાથ મુંડેના નામે ખેડુતોની અક�માત વીમા 
યોજના શ� કરવાની �હેરાત કરી. 

478. AFSPA : આ�ડ�  ફોસ� �પેિશયલ પાવસ� એ�ટ, 1968(મેઘાલયમાં)  

479. જ�મ-ુક�મીર માટે �. 80 હ�ર કરોડના પેકેજ, 
 મોદીએ બગલીહાર હાઇડ� ો ઇલે�ટ� ીક પાવર �ોજ�ેટના બીની તબ�ાની પણ 

શ�આત કરી હતી. આ �ોજ�ેટ િચનાબ નદી ઉપર છે. 

 ઉધમપૂર –  રામબાનના ફોર લેન હાઇવેનો પણ િશલા�યાસ કય�. 

480. U.P. માં 50 િજ�ાઓ દુ�કાળ��ત �હેર(70 માંથી 50) 

481. એક જ �દવસમા 10 લાખ છોડ રોપી ઉતર�દેશ વ�ડ�  રેકોડ�  ર�યો : મુ�ય�ધાન અિખલેશ 
યાદવને રેકોડ�  નું �માણપ� એનાયત કયુ�. 

482. છતીસગઢના મુ�યમં�ી ડૉ.રમણિસંહે રાયપૂરમાં 31 િવધાથ�ઓ, 5 િશ�કોનું સ�માન જવે�સ 
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એવોડ�થી કયુ�. 

483. િબહારમાં નવી સરકાર રચવામાં પાંચમી વખત નીિતશકુમાર સફળ થયા. ગાંધી મેદાનમાં શપથ 

લીધા મુ�યમં�ી તરીકે. 
 તેમના મં�ીમંડળમાં નાયબ મુ�યમં�ી તેજ�વી યાદવને બનાવાયા.  

484. પં�બે કમ�ચારીઓ માટે અને પ�શનરો માટે કેશલેસ �વા�થ વીમા યોજના ફરિજયાત. વાિષ�ક �. 
3 લાખ સુધીનંુ કેશલેસ વીમા કવચ મળશે. 

485. કે��ીય મં�ી રાધામોહનિસંહે આં��દેશના ગુ�ટુર ન�કના ગામ લામ ખાતે કૃિષ યુિનવિસ�ટીનો 
િશલા�યાસ કય�. 

486. કેરળમાં 17 મી એિશયા પેિસફીક યુથ કોરમ યો�ઇ(APYF) 

487. પં.બંગાળ સરકાર �ટવૈદોને �વા��ય કાય�કર તરીકે તાલીમ આપશ.ે તેઓ �ા�ય �વા��ય 
કાય�કર તરીકે ઓળખાશે. 

488. પં.બંગાળ સરકાર બાળકો માટે િશશું અલોપ યોજના શ� કરી.  
 ECCE :અલ� ચાઇ�ડહૂડ કેર એંડ એ�યુકેશન ના ભાગ�પે 

 બાળકોને �ાથિમક િશ�ણ માટે �ો�સા�હત કરવા. 
 રા�યના હાવડા િજ�ાના ��પૂર ગામથી યોજનાનો �ારંભ 

 કુલ 21 િજ�ામાં યોજના શ� કરવામાં આવી છે. આ અંતગ�ત બાળકોને પૌિ�ક આહાર પૂરો 
પાડવામાં આવશે. 

489. 9 ��યુઆરી –  �વાસી ભારતીય �દવસ  

490. 10 ��યુઆરી –  િવ� �હ�દી �દવસ  

491. 12 ��યુઆરી –  રા�� ીય યુવા �દવસ (�વામી િવવેકાનંદ જયંતી) 

492. 23 ��યુઆરી –  સુભાષચં� બોઝ જયંતી 

493. 24 ��યુઆરી –  રા�� ીય બાિલકા �દવસ  

494. 25 ��યુઆરી –  રા�� ીય મતદાતા �દવસ  

495. આજ�િ�ટનાના કે�ટન િલયોનેલ મેસીને ટાટા મોટસ� પોતાના વૈિ�ક �ા�ડ એ�બેસેડર િનયુ�ત 

કયા� હતા. બે વષ�નો કરાર.  

496. કે�ટન કૃ�ણા �વામીનાથન ભારતીય નૌકાદળના નવા અને અ�યાધોિનક િવમાનવાહી જહાજ 
INS િવ�મા�દ�યના સેકંડ �માિ�ડંગ ઓ�ફસરના �પમાં કારવાડમાં પદ�હણ કયુ�.   

497. ડૉ.રઘુરામ રાજનને રોજ BIS ના િનદ�શક મંડળમાં ઉપા�ય�ના �પમાં િનવા�િચત કરવામાં 
આ�યા હતાં. આ પદ પર ચૂટાનાર �થમ ભારતીય છે. 

498. અંબુ� િનયોિતયા �ૂપના અ�ય� હષ�વધ�ન િનયોિતયાને વષ� 2016 માટે ફેડરેશન ઓફ 
ઇિ�ડયાન ચે�બસ� ઓફ કોમસ� એ�ડ ઇ�ડ�ટ� ી (ફી�ી) ના અ�ય� ચૂંટવામાં આ�યા હતા. 

499. કંજરવે�ટવ પા�ટ�ના ઉમેદવાર મો�રિસયો માકરીએ આજ�િ�ટનામાં રા��પિતની ચૂંટણીમાં �ત 
મેળવી હતી. 

500. �દલીપ વ�ગસરકરને (BCCI) બ�ગાલુ� િ�થત રા�� ીય ��કેટ અકાદમીના િનદ�શક િનયુ�ત કયા� 
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છે. 

501. પોટુ�ગલના નવા વડા�ધાન એં�ટિનયા કો�ટાએ નવી સરકારની રચના કરી.  

502. દુિનયાના સૌથી મુ�યવાન દેશોમાં ભારતે એક ડગલું આગળ વધીને સાતમું �થાન હાંસલ કયુ� 
છે. પહેલા નં. અમે�રકા, બી� નં.ચીન અને �ી� નં. જમ�ની. 

503. ફો�સ� મગેેિઝન �ારા 2015 ની �હેર કરાયેલ દુિનયાના ટોચના 10 શિ�તશાળી લોકોમાં નરે�� 
મોદીનું 9(નવમુ)ં �થાન આ�યંુ છે. �થમ:�લા�દમીર પુિતન, બી� :જમ�નીના ચા�સેલર 

એંજલેા મોરકેલ.  

504. દુિનયાના સૌથી સુખી-સમૃ� દેશોમાં ભારત 99 માં �મે છે. અને સૌથી સમૃ� અને રહેવા માટે 
ઉ�મ દેશ યુરોપનો નોવ� છે. કુલ 142 દેશોમાંથી આમાં આ��કા ખંડનો સ�ટ�લ આ��કન 

�રપિ�લક નામનો ગરીબ દેશ છે. 

505. ફો�યુ�ન ઇિ�ડયા યાદીમાં સૌથી શિ�તશાળી મ�હલાઓની યાદી બહાર પડી તેમાં �થમ: 
અ�ંધિત ભ�ાચાય�(ભારતીય SBI ના અ�ય�) છે. ચંદા કોચર(ICICI) બી� નંબરે અને 

શીખા શમા�(AXIS) �ી� નંબરે છે. 

506. િવ�ની ટોપ 100 યુિનવિસ�ટીમાં �થમ વાર ભારતની યુિન. સામેલ કરી. તેમાં ભારતની 
બ�ગલુ�ની ઇિ�ડયન ઇિ��ટ�ુટ ઓફ સાય�સે �થાન મેળ�યું છે. 

507. િવ�નું સૌથી શિ�તશાળી ક��યુટર સુપર ક�પુટર એ ચીનનું સુપર ક��યુટર િતયા�હે-2 પોતાનું 
�થાન �ળવી રા�યું છે. 

508. ભારતીય ગીતાની પાિક�તાનમાં સંભાળનાર િબ�કીસબાનોને સામાિજક �યાય માટેનો મધર 
ટેરેસા મેમો�રયલ ઇ�ટરનેશનલ એવોડ�-2015 એનાયત કરવામાં આ�યો હતો. 

509. ��ચ��ય વાહન ઉધોગ હીરો મોટોકોપ�ના �થાપક િ�જમોહનલાલ મંુ�લનું િનધન થયુ.ં 

510. રા��પિત �.મુખર�એ અમદાવાદમાં 18 રા�યોના 27 િજ�ાના 40 �કુલી બાળકોને 
ડૉ.એ.પી.જ.ે અ�દુલ કલામ ઇ�લાઇટ એવોડ�  �દાન કયા�. 

511. ગુજરાતના પૂવ� રા�યપાલ રામકૃ�ણ િ�વેદીનું લાંબી િબમારી બાદ લખનૌમાં િનધન થયું.(94 

વષ�ના) 

512. ભારતની િબલકુલ ન�ક આવેલા માલ�દવમાં ત�કાલ 30 �દવસની કટોકટી લાદી દેવાઇ છે. 
સૈ�યને �યાપક સ�ા મળી ગઇ છે. �યાંની રાજધાની માલે છે. 

513. �યાનમારમાં 25 વષ�બાદ �થમ વખત યો�યેલી સંસદીય ચુંટણીમાં િવપ� પાટ� નેશનલ લીગ 
ફોર ડેમો�ેસી 145 બેઠકો સાથે ઐિતહાિસક �ત તરફ આગળ વધી રહી છે. 

514. વા�કો-દ-ગામા(ગોવા) ખાતે કો�ટગાડ�નું આધુિનક અને સૌથી મોટંુ ઓફશોર પેટ� ોલ જહાજ 
‘સમથ�’ને ભારતીય નૌકા દળમાં સામેલ કરવામાં આ�યંુ હતંુ. 

515. ઓિક�ડ િસંગાપોરનું રા�� ીય ફુલ છે. અને આ ફુલની એક ��િતને ભારતના વડા�ધાન નરે�� 
મોદીનું નામ આપવાનું િસંગાપોરની સરકારે ન�ી કયુ� છે. 

 િસંગાપોરની સરકાર ઓિક�ડની બે ��િતઓને અિમતાભ બ�ચન અને ઇિ�દરા ગાંધીનું નામ 
આપવામાં આ�યું છે. �યારે મનમોહંિસંહ અને વાજપેયીએ આ ઓફર ઠુકરાવી દીધી હતી.  
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516. �ટેલ ઇિ�ડયાએ તેલંગાણાના મહેબૂબનગર િજ�ામાંના ગામ ન�દ�પલી માં ‘એક કદમ ઉ�િત 
કી ઓર’ પહલ શ�આત કરી. આના �ારા �ામીણ �ે�ોમાં �ડિજટલ સુિવધા ઉપલ�ધ 
કરાવવાનો છે. પછી 10 રા�યોમાં લાગુ કરાશે. 

517. પૃ�વી પર આવતા કુદરતી પ�રવત�નો સચોટ ડેટા મેળવવા માટે અમે�રકાના નાસા અને ભારતની 
ઇસરો મળીને િવ�નો �થમ સાર[િસ�થ�ેટક એપેચ�ર રેડાર] સેટેલાઇટ તૌયાર કરી રહી છે. 
 િનસાર િવ�નો �થમ ટંુકી સેટેલાઇટ હશે. નાસા, ઇસરો અને સાર એ �ણેય શ�દો ભેગા 
થઇને ઉપ�હને િનસાર(નાસા-ઇસરો- િસ�થે�ટક એપેચ�ર રેડાર) નામ આ�યંુ છે. 2020 
સુધીમાં તૈયાર થશે. 

518. ઇઝરાયલે ભારતના સહયોગથી જમીનથી હવામાં માર કરનારી બરાક-8 િમસાઇલનું �થમ વાર 
સૈિનક યુ� જહાજ પરથી સફળ પરી�ણ કયુ� હતંુ. 

519. તિમલનાડુ સરકાર �ારા તેની િનમ�ંકનો માગ� મોકળો બ�યો છે. પૃિથકા યિશિન દેશની પહેલી 
ટ� ા�સઝ�ડર પોલીસ સબ ઇ�સપે�ટર બનશે. 

520. ગુજરાતની આતરરા�� ીય િ�વમર માના પટેલે કોલકતામાં યો�યેલી �કૂલ ગે�સ નેશનલ અંડર 
18 ગ�સ�માં �ી� ગો�ડ મેડલ �તવાની સાથે ઓવર ઓલ ચેિ�પયનિશપ �તી લીધી હતી. 
50 મીટર બેક�ટ� ોકમાં. 

521. P.V.િસંધુએ સળંગ �ી� વાર મકાઉ ઓપન �ા�ડ િ��સ ગો�ડ બેડિમંટન ટુના�મે�ટ �તી 

લીધી હતી. આ સીઝનનો િસંધુનો આ પહેલો અને કુલ પાંચમો િખતાબ છે. 

522. િવવેકાનંદ યોગ અનુસંધાન સં�થા �ારા યોગનું 21મું આંતરરા�� ીય સંમેલન(ઇફોફાયરા) 
બ��લોરમાં યો�શે. આ સંમેલનનો િવષય ‘સંકિલત �વા��ય �યવ�થામાં યોગ’ છે. ઉ��ઘાટન 
નરે�� મોદી કરશે. 

523. 10 મુ પૂવ� એિશયા િશખર સંમેલન(EAS) કુઆલાલ�પુર મલેિશયામા આયો�ત કરવામાં 
આ�યું હતુ.  

િવષય : હમારે લોગ, હમારા સમુદાય, હમારા િવજન(Our people, Our Community, 

Our Vision) હતું. 
મલેિશયાના વડા�ધાન ન�બ ર�કે િશખર સંમેલનની અ�ય�તા કરી   

524. સંયુ�ત રા��નું મ�હલાઓ િવ�� �હંસા નાબુદીના આંતરરા�� ીય �દવસના અવસરે 25/9 ની 
સાંજ ે �દ�હીના ઇિ�ડયા ગેટને ઓરે�જ કલરની રોશનીથી જગમગાવવામાં આ�યો હતો. આના 
પાછળ કારણ હતું. મ�હલાઓની સુર�ા જનેે ‘ ઓરે�જ ધ વ�ડ� ’ નામ આ�યું. 

525. �ા�સની રાજધાની પે�રસમાં 21 મું �લાઇમે�ટ ચે�જ કો�ફર�સ યો�ઇ. 

526. BBPS : ભારતબીલ પેમે�ટ િસ�ટમ 

527. JNPI : જવાહરલાલ નેહ� પોટ�  ટ� �ટ 

528. 7માં પગારપંચ અ�ય� જિ�ટસ અશોકકુમાર માથુર. 
 7 માં પગારપંચ લાભ કે��ના 48 લાખ કમ�ચારી અને 55 લાખ પે�સનસ�ને થશ.ે 
 પે�શનમાં 23.55% વધારાની ભલામણ. 



 

36 
 

 આમાં કમ�ચારીઓ માટે આરો�ય વીમા યોજના 
 1 ��યુ. 2016 થી અમલમાં આવનાર અને બેિઝક પગારમાં 18% પગાર વધારાની 
ભલામણ થઇ.  

529. 15 નવે�બર થી દેશમાં 0.5% �વ�છ ભારત સેસ લાગ.ુ 

530. વડા�ધાને ખાનગી �ે�ે એક નવી બ�ક IDFC નું ઉ��ઘાટન કયુ� હતુ. 

બ�કનું મુ�યાલય મંુબઇમાં આવેલંુ છે.  બ�કના મેનેિજગં �ડરે�ટર રા�વ બી.લાલને બનાવવામાં 
આ�યા. 

531. ભારતે 4000 કી.મી. સુધીની મારણ�મતા ધરાવતી પરમા� સ�મ િબલાિ�ટક િમસાઇલ 
અિ�-4 નુ ંસફળ પ�ર�ણ ઓ�ડશા પાસેના ડૉ.એ.પી.જ.ે અ�દુલ કલામ આઇલે�ડના લો�ચ 
કો��લે� થી સવારે 9.45 કલાકે કરવામાં આ�યુ હતંુ. 

4000 k.m. ની મારણ�મતા, 1 ટન �યુિ�લયર હિથયાર લઇ જવા સ�મ, પાંચમી જનરેશન 
જમીનથી જમીન મારણ, નાના મા નાના પદાથ� પર પણ અમૂક િનશાન 

532. ભારતે 350 k.m. અંતર સુધીની મારક�મતા ધરાવતી �વદેશી. 
અ�સ�મ પૃ�વી-2 નું સફળ પ�ર�ણ કયુ�. 

જમીન થી જમીન મારી શકે છે. 500 થી 1000 િકલો�ામ યુ� હિથયારો �ચકી જવાની �મતા. 

533. ગાડ�ન રીચ િશપ િબ�ડસ� એ�ડ એિ�જિનયસ� િલ. (GRSE) એ લડાયક સબમરીન ASW
‘કદમત’ ભારતીય નૌકાદળને સમિપ�ત. 

534. 27 નવે�બર થી 1 �ડસે�બર સુધી �થમ ડે-નાઇટ ટે�ટ મેચનું આયોજન ઓ�ટ�ે િલયા-
�યૂિઝલે�ડ વ�ચે થયંુ હતંુ. આ ટે�ટમાં ગુલાબી રંગના દડા ‘િપંક બોલ’ નો નવતર �યોગ કય�. 
આ મેચમાં ઓ�ટ�ે િલયા 3 િવકેટે િવજય મેળ�યો હતો. 

535. નવી �દ�હીમાં મેજર �યાનચંદ નેશનલ �ટે�ડયમાં નેશનલ હોકી એકેડમીની �થાપના કરવાનો 
િનણ�ય સાઇ બેઠકમાં લીધો હતો. 

536. બેડિમ�ટન રેિ�કંગ : �ીકાંતનું વ�ડ�  ટોપ-5 માં �મે પુનરાગમન, સાઇના એ બી� �મ �ળવી 
રા�યો. 

537. સાિનયા-મા�ટ�નાની �ડીએ WTA ફાઇન�સની ડબ�સ ટ� ોફી �તી. વષ�માં તેમનું સંયુ�ત 

નવમંુ ટાઇટલ ��યુ હતંુ. િવમે�સ ડબલમાં નં-1 રેિ�કંગ પણ મેળ�યંુ હતુ. 

538. ફીફા િવ� રેિ�કંગ 2015 –  બે��યમ પહેલીવાર �થમ �થાને 

539. દેશના ચીફ જિ�ટસ દ�ુના �થાને િસિનયર જજ ટી.એસ.ઠાકુરની વરણી. 

540. વડા�ધાન નરે�� મોદીન ેલંડનમાં િકં�સ ચા�સ� �ટ� ીટમાં ગાડ�  ઓફ ઓનર આ�યુ. 

541. મહારાણી એિલઝાબેથ ��તીય સાથે ભોજન લેનાર ભારતના બી� વડા�ધાન બ�યા નરે�� 
મોદી. 

542. યુનોને ઇિ�દરા ગાંધી શાંિત પુર�કાર આપવાની �હેરાત. 

543. ��ચ �મુખ હોલા�દે બનશે ગણતં� પરેડના મુ�ય મહેમાન. 

544. ��ોસ િમસાઇલ, 50 હ�ર સૈિનકોની સાથ ે પાક. સરહદે અ�યાર સુધીનો સૌથી મોટા 



 

37 
 

યુ�ા�યાસ ‘બાજગિત’ 

545. 2014 નો �ાનપીઠ પુર�કાર : ભાલચં� નેમાડે 

546. 2015 નો �ાનપીઠ પુર�કાર : રઘુવીર ચૌધરે (અમૃતા) 

547. તાજતેરમાં પં�ડત િશવકુમાર શમા�ને આ�દ�ય િવ�મ િબરલા કલા િશખર પુર�કારથી સનમાિનત 
કરાયા છે 

548. તાજતેરમાં વી.િશવરામા���ન ની િનમ�ંક ઓ�સફોડ�  યુિનવિસ�ટી �ેસ ઇિ�ડયાના મેનેિજગં 
�ડરે�ટર તરીકે થઇ છે. 

549. રૈફ બદાવીને પેનિપંટર પુર�કાર –  2015  

550. મિલ�ન એવોડ�  (�દુનો ઓ�કાર) –  2015 : જિેનયા બુમગારા  

551. ધરતીર�ન એવોડ�  –  2015 : હેમે�� જણસારી –  ભારતીબેન જણસારી  

552. તાજતેરમાં સાઉદીઅરબ દેશે રા�, રાણી, રાજકુમારી જવેા 50 નામો પર �િતબંધ મૂ�યો છે. 

553. �યાનમારમાં 25 વષ� પછી ચૂટંણી યો�ઇ હતી. 

554. ભારતના નવા મુ�ય �યાયાધીશ તરીકે : તીરથિસંહ ઠાકુરની પસંદગી  

555. ગુજરાતનું �દયોદર પોલીસ �ટેશન દેશનું �થમ સ�ટ� ફાઇડ પોલીસ �ટેશન બ�યું. 

556. નેપાળના �થમ મ�હલા રા��પિત : િવધાદેવી ભંડારી  

557. �ફ�ીના નવા અ�ય� : હષ�વધ�ન િનઓટીયા 

558. VHP : (િવ� �હ�દુ પ�રષદ) ના નેતાનું અવસાન : અશોક િસંઘલ 

559. તાજતેરમાં માલી & �ોસ દેશોમાં આતંકી હમલા થયા હતા. 

560. તાજતેરમાં ભારતે-રિશયા દેશ સાથે સંયુ�ત �પે યુ�અ�યાસ ‘ઇ��’ 2015 કયુ� હતંુ. 
(INDRA-2015) 

561. ભારતીય અિભનેતા શાહ�ખ ખાનને એ�ડનબગ� યુિનવિસ�ટીએ ઓનરરી ડો�ટરેટની �ડ�ી આપી. 

562. યુિનસેફ �ારા બોિલવુડ �ટાર �રિતક રોશનને બાળકો માટેની િશ�ણની ઝુંબેશ માટે ભારતના 
�ા�ડ એ�બેસેડર તરીકે પસંદ કરવામાં આ�યો. 

563. તાજતેરમાં INS કો�ચી પરથી ‘��ોસ’ િમસાઇલનંુ પ�ર�ણ 290 કી.મી. 

564. તાજતેરમાં ઇરાન દેશે ભારતીય બાસમતી ચોખાની આયાત પરનો �િતબંધ દૂર કય�. 

565. વડા�ધાને �હેર કરેલ ‘ગો�ડ મોનેટાઇઝેશન �કીમ’ માં વાિષ�ક 2.5% �યાજ મળશ.ે 

566. વડા�ધાને �હેર કરેલ ‘સોવરેન ગો�ડ બ�ડ’ �કીમમાં વાિષ�ક 2.75% �યાજ મળી શકશે. 

567. કે�� સરકારની ‘ગો�ડ મોનેટાઇઝેશન’ યોજના હેઠળ ગુજરાતમાં સુરત �થળે હોલમાિક�ગ 
સ�ટરની ફાળવણી કરવામાં આવી. 

568. બે�ટ �ટેટ ફોર ઇ�વે�ટમે�ટનો એવોડ�  : ગુજરાત  

569. હૈદરાબાદમાં 19 મો આંતરરા�� ીય બાળ�ફ�મ ઉ�સવ યો�ઇ ગયો. 

570. GSAT-15 ઉપ�હનું ભારતે સફળ પ�ર�ણ કયુ�. 

571. સુબીર ગોકણ�ની આંતરરા�� ીય મુ�ા કોષની કાય�કારી િનદ�શક પદે િનયુિ�ત. 

572. તાજતેરમાં G-20 દેશોની બેઠક તુક�માં યો�ઇ ગઇ. 
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573. ફો�સ�ની િવ�ના 40 વષ�થી ઓછી વયના ધનવાન ઉધોગપિતમાં માક�  ઝુકરબગ� �થમ �થાને 
છે. 

574. િબહારના મુ�યમં�ી નીિતશકુમારને શપથ રામનાથ ગોિવંદે લેવડા�યા. 

575. તાજતેરમાં ગુજરાત ખાતે મહાનગરપાિલકાની-6, નગરપાિલકાની-56 અને િજ�ા પંચાયતો 
230 ની ચુંટણી યોજવામાં આવી. 

576. તાજતેરમાં અવસાન પામેલા વસંતભાઇ મહેતા ગુજરાતના �થમ સનદી અિધકારી હતા. 

577. ગુજરાતના ડાંગ િજ�ામાં મતદાન �ગૃિત માટે પેરા�લાઇ�ડંગનો નવતર �યોગ હાથ ધરાયો. 

578. ગુજરાત રા�યમાં �થાિનક �વરા�યની ચૂંટણીમાં ઇ-વો�ટંગનો �યોગ કરાયો. તેના �ારા 806 
જટેલા મતદારોએ મતદાન કયુ�. 

579. હાલમાં જ સિબ�યાના નોવાક યોકોિવચ (ટેિનસ ખેલાડી) શાંઘાઇ મા�ટસ� ચેિ�પયનિશપ �તી 

હતી. અને પે�રસ મા�ટસ� ચેિ�પયનિશપ �તી. 

580. BCCI ની ટેિ�નકલ સિમિતના �મુખ તરીકે સૌરવ ગાંગુલીની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. 

581. 2020 માં ઓિલિ�પક રમતો�સવ �પાનમાં ટોિકયો મુકામે યો�શ.ે 

582. 2020 માં એિશયા ખંડમાં ચોથી વાર ઓિલિ�પક આયો�ત થશે.  

583. આર.અિ�ને ફા�ટે�ટ 150 િવકેટ ઝડપીને ઇરાવ�ી �સ�ાનો રેકોડ�  તો�ો હતો.  

584. ICC �ારા �હેર કરાયેલ યાદીમાં 2019 માં ��લે�ડ ખાતે 10 ટીમો ભાગ લઇ શકશે. 

585. 2016 માં યો�નાર 88માં ઓ�કાર પુર�કાર સમારોહમાં ‘કોટ� ’ �ફ�મ ભારતનું �િતિનિધ�વ 
કરશે.  

586. 2021 ની વસતી ગણતરી 15 મી ગણતરી હશે. 

587. 7 નવે�બર –  રા�� ીય ક�સર ��તતા �દવસ  

588. 10 નવે�બર –  મલાલા �દવસ  

589. 11 નવે�બર –  રા�� ીય િશ�ણ �દવસ  

590. 12 નવે�બર –  રા�� ીય પ�ી �દન  

591. 14 નવે�બર –  બાળ�દન  

592. 16 નવે�બર –  રા�� ીય પ�કા�રતા �દવસ  

593. 25 નવે�બર –  િવ� પયા�વરણ સંર�ણ �દવસ 

594. 26 નવે�બર –  િવ� કાયદા �દન  

595. ગુજરાતમાં એકમા� �યા ંગામમા ંવાંસના રેસાઓમાંથી ખાદીનુ ંકાપડ તૈયાર થાય છે. 
સાવરકંુડલાના વંડામાંથી  

596. �દવાળીબેન ભીલનુ ંજ�મ�થળ ? દલખાિણ
યા 

597. િકંગ ઓફ �લે કોટ�  તરીકે �યો ખેલાડી ઓળખાય છે? રાફેલ 

નડાલ  

598. કે��ીય આયુષ મં�ાલય �ારા બી� આંતરરા�� ીય યોગ �દવસ �યાં શહેર મા ં ચંદીગઢ
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ઉજવવાનુ ંન�ી કયુ�?   

599. તાજતેરમાં �યા ંરા�યમા ં‘�દન દયાલ જન આવાસ યોજના’ શ� કરાઇ? હ�રયાણા 

600. Central Administrative Tribunal  ના નવા અ�ય�? -�મોદ કોહલી  

601. કા�સ �ફ�મ ફેિ�ટવલમા ંકેન લોચની �ફ�મ ‘આઇ ડેિનયલ �લેક’ ને �ે� �ફ�મનો એવોડ�  

602. સે�ટર ફોર પે�રશેબલ કાગ�નું અમદાવાદ હવાઇ મથકે લોકાપ�ણ  

603. તાજતેરમાં િનમ�ંક પામનાર અિધક સોિલિસટર જનરલ? - આ�મારામ નાદકણ� 

604. અમે�રકામાં �લોરીડા ખાતેની ઓરલે�ડોની કઇ �લબમાં હુમલો થયો હતો? પ�સનામ
ની ગે 
�લબ 

605. સાયના નેહવાલ ેચીનની કઇ ખેલાડીને હરાવી ઓ�ટ�ે િલયા ઓપન �તી? સુન ય ે 

606. એિશયાનો �થમ રાઇસ ટે�નોલો� પાક�  �યા ં�થપાશે? કણા�ટકના 
ગંગાવતી 

607. ભારતીય પ�કાર �ફિલપ અ�ાહમ UK માં ડે�યુટી મેયર  

608. �યા ંિવ�ના સૌથી િવશાળ �ફટોપ સોલાર �લા�ટની શ�આત થઇ? અમૃતસર
માં  

609. માં અ�પૂણા� યોજનાનો �ારંભ �યાંથી થયો?- આણંદ ખાતેથી  

610. લોકસંવાદ સેતુની �ી� શૃખંલાનો �ારંભ �યાંથી થયો?  �મનગરથી  

611. કાલ� લે�ડ�ટેઇનરની યાદમાં �યો �દવસ િવ� ર�તદાતા �દવસ તરીકે ઊજવાય છે? -14 જુન 

612. 2016 માયામી ઓપન (પુ�ષ િસંગલ) િવજતેા?- નોવાક �કોવીચ 

613. 2016 ઓિલિ�પક ટીમમા ંશીવ થાપા કઇ રમતનો ખેલાડી છે?- બોિ�સંગ  

614. અપૂવ� િસંહ ચંદેલા કઇ રમતની ખેલાડી છે?- 10 મી. રાઇફલ શૂ�ટંગ 

615. 2016 મેજર �યાનચંદ લાઇફ ટાઇમ એિચવમે�ટ એવોડ� ? -શંકર લ�મણ 

616. �ફફા વ�ડ� કપ અ�ડર 17 �યા ંયો�શ?ે ભારત  

617. �હાન �ાયફ, તાજતેરમાં અવસાન પામેલ ��યાત ફૂટબોલ ખેલાડી �યા ંદેશનો 
હતો? 

નેધરલે�ડ
  

618. 2016 હીરો ઇિ�ડયન ઓપન ગો�ફ િવજતેા? -િશવ શંકર�સાદ ચૌરિસયા 

619. ગુરિમત િસંહનુ ંનામ કઇ રમત સાથે સંકળાયેલ છે? ઝડપી 
ચાલ 

620. 2016 િ�વચ �ા�ડ િ��સ ગો�ડ બેડિમ�ટન પુ�ષ િવજતેા? H.S.�ણો

ય  

621. 2016 સંતોષ ટ� ોફી િવજતેા? સિવ�સીઝ 

622. 2016 ઇરાની કપ ��કેટ િવજતેા? રે�ટ ઓફ 
ઇિ�ડયા 

623. ત�ણ કોના કઇ રમત સાથી સંકળાયેલ છે? બેડિમ�ટ
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ન 

624. 2016 �ો કબ�ી િલગ િવજતેા? -પટના પાઇરે�સ 

625. તાજતેરમા ંઅવસાન પામનાર ખેલાડી માટ�ન �ોવ �યા દેશના ��કેટ ખેલાડી હતા? �યૂિઝલે
�ડ 

626. 2016 –  ઓલ ઇિ�ડયા �નૂકર ચિે�પયનિશપ િવજતેા?- રાહુલ સચદેવ  

627. ઇ�ટરનેશનલ એશોિશયેશન ઓફ એથલેટીક ફેડના નવા ચેરમેન?- રોઝલે �ેઝે�સ  

628. બી.કે.ગુ� ચદર, તાજતેરમા ંઅવસાન પામનાર ખેલાડી, કઇ રમત? ��કેટ  

629. 2016 દુબઇ ATP ટેિનસ ટાઇટલ િવજતેા?- �ટેન વાવ�ર�કા 

630. 2015-16 રણ� ટ� ોફી િવજતેા? મુંબઇ  

631. FIFA નો નવો ચેરમેન? - �યાની ઇનફેિ�ટનો (�વી�ઝરલે�ડ)  

632. ICC WT-20 માં �થમ મ�હલા એ�પાયર? -કેથલીન �ોસ  

633. કોલ ઇિ�ડયા હોકી લીગ 2016 િવજતેા? -પં�બ વો�રયસ� 

634. સૌથી ઝડપી ટે�ટ સદી ફટકારનાર ખેલાડી? -�ા�ડન મે�ુલમ 

635. 13 મી સાઉથ એિશયન ગે�સ �યા ંરમાશે? નેપાલ  

636. 2016 ICC U-19 વ�ડ� કપ િવજતેા? -વે�ટ ઇિ�ડઝ 

637. સાઉથ એિશયન રેસિલંગ ફેડરેશનના ચેરમેન?- િ�જ ભૂષણ િસંહ  

638. ICC એિ�ટ કર�શન �કોવડમાં �યાં ભારતીય ખેલાડીન �થાન? રાહુલ 
�વીડ 

639. 2016 નેશનલ �નૂકર ચેિ�પયન શીપ િવજતેા?- આ�દ�ય મહેતા  

640. 2016 સૈયદ મોદી �ા�ડ િ�કસ બેડિમ�ટન િવજતેા?- િકદાંબી �ીકાંત  

641. 2016 ઓ�ટ�ે િલયન ઓપન િવજતેા?- નોવાક યોકોવીચ 

642. 2016 એલન બોડ� ર મેડલ િવજતેા? ડેિવડ 
વોન�ર 

643. 2016 મલેિશયા મા�ટસ� �ા�ડ િ��સ ગો�ડ બેડિમ�ટન િવજતેા? P.V.િસંધ ુ

644. 2016 માં િવ�નો �થમ અંધ T-20 એિશયા કપ િવજતેા? ભારત  

645. 2016 િ�િમયર બેડિમ�ટન લીગ િવજતેા? �દ�ી 

એસસ� 

646. સૈયદ મુ�તાક અલી ટ� ોફી કઇ રમત માટે? ��કેટ  

647. 2016 એિશયા-યુરોપ િમટ�ગ સિમટ �યા દેશમાં યો�શે? મંગોિલયા 

648. તાજતેરમાં િવશાખાપ�નમ નેવલ બેઝમા ં�યુ ંજહાજ િનયુ�ત થયું? INS કણ� 

649. ઓિલિ�પકમાં આ વષ� મ�હલા હોકીમાં 36 વષ� ભારતને �થાન મ�ંુ. આ ટીમની 

કે�ટન કોણ છે? 

સુિશલા 

ચાન ુ  

650. ભારતીય ભાષા ઉ�સવ –  “સમ�વય 2016” ની થીમ ? -Language Of Publication 

651. નવુ ંપુ�તક ‘િસયાચીન શાગા’ ના લેખક?- નીિતન ગોખલે  
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652. તાજતેરમાં િનમ�ંક પામનાર અ�પસં�યક બાબતોના મં�ી?- મુ�તાર અ�બાસ નકવી 

653. સૌ�થમ વાર યો�યેલ 2016 િવ�બ�ડન વીલચેર ટેિનસ િવજતેા?- ગોડ�ન રેઇડ  

654. ભારતમા ંદાળના ભાવવધારા-અછત બાબતે િનમાયેલ કિમ�ટના ચેરમેન? -અરિવંદ 
સુ�મ�યમ 

655. નેપાળના �થમ મ�હલા મુ�ય �યાયાધીશ?- સુશીલા કક� (2016) 

656. તાજતેરમા ંઅવસાન પામનાર અમલ દતા કઇ રમતના ખેલાડી હતા? ફૂટબોલ 

657. �યા રા�યમા તાજતેરમાં ખચ�પૂ� ઉ�સવનો �ારંભ થયો? િ�પૂરા  

658. BPCL ના નવા ચેરમેન?- ડી. રાજકુમાર 

659. 2016 ઓિલિ�પકમા ં�થાન મેળવનાર િ��ંટર?- ધરમબીર િસંહ  

660. Climate Change and The Unthinkable ના લેખક? -અિમતાભ ઘોષ  

661. 2016 િવ�બ�ડન વુમેન િસંગ�સ િવજતેા?- સેરેના િવિલય�સ  

662. 2016 Computer History Museum Book  િવજતેા? �દનેશ 

શમા� 

663. 2016 પુ�ષ િસંગ�સ િવ�બ�ડન િવજતેા? એ�ડી મરે 

664. 2016 UN જનસં�યા �દવસની થીમ? -Investing in Teenage Girls 

665. ગંગાજલ �ડિલવરી �કીમ –  પો�ટ �ારા ગંગાજળ મેળવવા માટેની સરકારની 
યોજના �યા શહેરથી શ� થઇ? 

પટણા  

666. 2016 િ�ટીશ �ા�ડ િ��સ ફોમુ�લા વન િવજતેા?- લુઇસ હેિમ�ટન 

667. 2016 UEFA યુરોિપયન ફૂટબોલ િવજતેા? પોટુ�ગલ 

668. કે��ીય કૃિષ મં�ી રાધામોહનિસંહે ફામ� સે�ટરોના મોિનટર�ગ માટે �યું વેબ પોટ�લ ખુ�ુ મુ�યુ? 
-કૃિષ િવ�ાન ક�� (kvk.icar.gov.in)  

669. ભારતે તાજતેરમાં ડ�ગ ટ� ા�ફિકંગ, �પો�સ� અને દાળના વેચાણ બાબતે �યા આ��કન દેશ સાથે 
MOU કરાર કયા�? -મોઝિ�બક  

670. ‘Ace against Odds’ કઇ ભારતીય ખેલાડીની આ�મકથા છે?- સાિનયા િમઝા�  

671. ભારતીય E-િવધાન એકેડમી �યાં શ� થશે?- ધમ�શાલા, �હમાચલ 

672. 2016 NATO સમીટ �યાં શ� થઇ?-વારસોવ, પોલે�ડ 

673. નેશનલ �ીન હાઇવ ેિમશનની શ�આત �યાંથી થઇ? �દ�ી  

674. તાજતેરમા ંઅવસાન પામનાર ઓમ�કાશ સોિનક �યા ં�ે� સાથ ેસંકળાયેલા છે?-સગંીત, 
ફી�મ 

675. �યા ંરા�યમાં દાળ બાબતે �માટ�  પ�સ સવ� થયો? આંધ�દેશ 

676. પોિબતોરા વ�ય�વ અ�યારણ �યા ંઆવેલુ ંછે? આસામ 

677. 5 મી ક�ાનુ ંવાવાઝોડંુ ‘નેપાત�ક’ તાજતેરમા ં�યાં દેશમા ં�ાટ�યુ?ં તાઇવાન 

678. �યા શહેરથી ‘નમાિમ ગંગે’ યોજના શ� થઇ? હ�ર�ાર  

679. નવા મા�હતી અને �સારણ મં�ી (કે��)?-વ�કેયા નાયડંુ  
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680. ઇ�ટરનેશનલ �મના�ટીક એસોિસએશન �ારા સૌ�થમ ‘વ�ડ� �લાસ’નું િબ�દ 
મેળવનાર ભારતીય? 

દીપા 
કમા�કર  

681. �યા ંદેશમા ઝીકા વાયરસ બાબતે કટોકટી લાગુ થઇ? પે� 

682. United Kingdom ના નવા વડા�ધાન?- થેરેસા મ(ેમાગા�રેટ થેચર બાદ ��તીય)  

683. દિ�ન સુદાનની યુ���ત િ�થિતમાંથી ભારતીયોન ેબચાવવા બાબતનંુ તાજતેરનું ભારતીય 

સેનાનુ ંઓપરેશન?- ઓપરેશન સંકટમોચન 

684. NATGRID  ના નવા સી.ઇ.ઓ.?- અશોક પ�નાયક 

685. વષ� 2017 માટે ખેડુતોન ે�યાજમાં કેટલા ટકા સબિસડી મળશે?- 5% (3 લાખ સુધી) 

686. ઇ��ાવતી નેશનલ પાક�  �યાં દેશમાં આવેલો છે? છતીસગઢ 

687. નવા એચ.આર.ડી. િમિન�ટર?- �કાશ �વડેકર 

688. તાજતેરમા ં�યા ંશહેરમાં િવ�ના સૌથી મોટા ચરખાનું િનમા�ણ થયું? નવી �દ�ી 

689. તાજતેરમા ંગાયોની ચોરી –  ગૌમાંસ બાબતે �યા રા�યએ 24 કલાકનો હે�પલાઇન નંબર 
ઘોિષત કય�?- હ�રયાણા  

690. �યા શહેરમાં 2016 વાઇડ લાઇફ ફેિ�ટવલ યો�શ?ે િશમલા  

691. પાટ�  ટાઇમ વક�રો માટે લઘુતમ રોજગાર રાશી ન�ી કરનાર �થમ રા�ય? રાજ�થાન 

692. ઓલંિપય�સ એસોિશયેશન ઓફ ઇિ�ડયાના નવા ચેરમેન?-િશવા કેશવન  

693. TRAI �ારા ઇ�ટરનેટ �પીડ માપવા કઇ એપ લ�ચ થઇ?- MySpeed 

694. RBI ના નવા એિ�ઝ�યુ�ટવ ડાયરે�ટર? સુદશ�ન 
સેન 

695. Union of European Football Association માં રમનાર �થમ ભારતીય 

ફૂટબોલ ખેલાડી? 

ગુરિ�ત 

િસંઘ સંધુ 

696. રે�કા વ�ય �વ અ�યાર�ય �યા આવેલંુ છે?- �હમાચલ �દેશ  

697. 2016 BRICS યુવા સિમટનું થીમ?- યુથ એસ �ીજ  

698. 2016 ભારત ગૌરવ પુર�કાર?-નીર� ભણોત  

699. મુહંમદ શાહીન કઇ રમતનો ભારતીય ખેલાડી છે? હોકી  

700. ભારતનો સૌથી ઝડપી દોડવીર? સમીર સેન 

701. રેલવેના કમ�ચારીઓ માટે ઓનલાઇન ફ�રયાદ પોટ�લ? િનવારણ 

702. �ફિલપાઇ�સના નવા �ેિસડે�ટ?- રો�ડ�ગા ડુટેરટે  

703. તાજતેરમા ંઅવસાન પામનાર ��યાત લેખક રામચં� ચ�તામન ઘેરે કઇ ભાષાના 
��યાત સા�હ�યકાર હતા? 

મરાઠી  

704. �રઓ –  ઓિલિ�પક 2016 ની ભારતીય ટીમના �પો�સર? અમુલ  

705. અ�ણાચલ �દેશના નવ િનયુ�ત રા�યપાલ?- તથાગત રોય  

706. 2016 �લોબલ �ુમન કેિપટલ ઇ�ડે�સમાં ભારતનો �મ?  105  

707. મૂિત� કળા માટે �િસ�, તાજતેરમાં વડોદરામાં અવસાન પામનાર કલાકાર? -
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કે.�.સુ���યમ 

708. અજુ�ન એવોડ�  મેળવનાર સં�વ રાજપૂત કઇ રમતનો ખેલાડી છે? શૂ�ટંગ  

709. 2016 BRICS Youth Summit �યાં યો�શે?- ગુવાહાટી, ભારત  

710. RBI  ના નવા ડે�યુટી ગવન�ર ?- N.S.િવ�નાથન  

711. આસામમા પૂરબચાવ માટેનું ઓપરેશન?- જલરાહત અિભયાન 

712. ભારતનો �થમ જળવાયુ િજ�ો? માજુલી  

713. તાજતેરમા ંઇરાકનુ ં�યંુ શહેર ISIS થી મુિ�ત પા�યંુ? ફ�ુ�  

714. IIFA 2016 Women of the Year?- િ�યંકા ચોપરા  

715. 2016 �રયો ઓિલિ�પકમાં �વોિલફાઇ થનાર અંિકત શમા� કઇ રમત સાથે 
સંકળાયેલ છે? 

લ�ગ જપં
  

716. 2016 વુમે�સ  હોકી ચેિ�પય�સ ટ� ોફી િવજતેા? આજ�િ�ટ

ના 

717. 2016 Iceland ના નવા રા��પિત?- ગુડની �હાનીસન 

718. સાખી –  One Stop Centre –  મ�હલાઓની મદદ માટેની યોજના �યા રા�ય �ારા શ� 
કરવામાં આવી?- નાગાલે�ડ (રા�યપાલ –  પી.બી.આચાય�)  

719. 2016 રીયો ઓિલિ�પક �વાલીફાઇ થનાર અતનુદાસ કઇ રમત? તીરંદા� 

720. 2016 COPA અમે�રકા ફૂટબોલ �યો દેશ િવજતેા બ�યો? ચાઇલ  

721. ભારતીય ��કેટ ટીમના નવા કોચ?- અિનલ કંુબલ ે  

722. International Olympic Day?  23 જુન 

723. 2016 G D બીરલા િવ�ાન પુર�કાર િવજતેા?- સંજય િમ�લ  

724. નવ િનયુ�ત આિથ�ક સલાહકાર?- અરિવંદ સુ���યમ 

725. િવ�નું સૌથી ઝડપી ક��યુટર ‘સનવે ટાઇહુલાઇન’ �યા દેશ �ારા તાજતેરમાં 
તૈયાર કરવામાં આ�ય?ુ 

ચીન  

726. િવ�યોગ કો�ફર�સ 2016 �યાં શહેરમાં યો�ઇ? નવી �દ�ી 

727. કે�સર માટે જવાબદાર �યા ત�વને કે�� સરકારે ફુડ એડેિ�ટવ તરીકે બેન કયુ�?-પોટેિશયમ 
�ોમેટ  

728. તાજતેરમાં ISRO એ �યા Launch Vehicle થી 20 સેટેલાઇટ લ�ચ કયા�? PSLV C-34 

729. િ�મૂિત� કઇ ગુફામાં આવેલી છે? એિલફ�ટા 

730. આરબોને હરાવનાર ગુજ�ર �િતહાર રા�  વ�સરાજ 

731. સોલંકી વંશના કેટલા રા�ઓએ િસંહાસન છોડી વનવાસ િ�વકાય�? 6  

732. ભારતમા ંિવદેશી કાપડની સૌ�થમ હોળી કોણે કરી?- િવનાયક દામોદર સાવરકર  

733. સામા�ય ખરડો રા�યસભામાં કેટલા �દવસ સુધી રોકી શકાય છે? 6 માસ  

734. �ય ુરા�ય ભારતનું �થમ �ડિઝટલ રા�ય બ�યંુ? કેરળ  

735. માગા�રેટ થેચર પછી િ�ટનના બી� મ�હલા વડા�ધાન? થેરેસા મ ે
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736. એિશયન બુક એવોડ�  2016 િવજતેા ભારતીય લેિખકા?- અ�દિત કૃ�ણકુમાર 

737. ફો�સ�ની 100 શિ�તશાળી મ�હલાઓની યાદીમા ં�થમ?- એંજલેા મક�લ  

738. ફેસબુક �ારા �રમોટ સ�સર અને સોલાર ડ� ોનની મદદથી ઇ�ટરનેટ કનેિ�ટિવટી પુરી 
પાડવા બાબતે �થમ સફળ પરી�ણ? 

એિ�વલા
  

739. કે��ીય મા�હતી ટે�નોલો� મં�ી રિવશંકર �સાદ અને માગ� પ�રવહન મં�ી 

િનતીન ગડકરીએ 7 સ�ટે�બર 2016 ના રોજ મહ�વકાં�ી ‘�ડિજટલ લોકર’ 
એપનો શુભારંભ કય�. 

740. િવ� િવ�યાત નન મધર ટેરેસાન ે4 Sep, 2016 ના રોજ વે�ટકન િસટી ખાતે પોપ 

�ાંિસસે સંતની ઉપાિધથી નવા�યા.  

741. રા�� ીય પય�ટન પુર�કાર –  �ે� રા�ય –  મ�ય�દેશ  

742. સવ��ે� �ફ�મ સહાયક રા�ય –  ગજુરાત.  
 


