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 આંતરરાષ્ટ્રીય
 ટાઇમ પત્રિકાએ 100 સૌથી પ્રભાવશાળી તસવીરોમાં મહાત્મા ગાંધીનો રેં ટટયો સામેલ કયો.
 ફોર્ચ્ન
ુ ની બબઝનેસ પસુન ઓફ ધ યરની યાદીમાં 4 ભારતીય મ ૂળના CEO.
 ત્રવશ્વ એઇડ્સ ટદવસ : 1 ડીસેમ્બર દર વર્ષે ત્રવશ્વ એઇડ્સ ટદવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે .
 'ત્રનહોત્રનયમ' (Nh) પીરીયોડીક ટેબલમાં એશીયાની પહેલી શોધ બન્.ંુ
 આંતરરાષ્ટ્રીય ટદવયાંગ જન ટદવસ : 3 ડીસેમ્બર આંતરરાષ્ટ્રીય ટદવયાંગ જન ટદવસ તરીકે
ઉજવવામાં આવે છે .
 ચીન અને પાટકસ્તાન વર્ચચે સીધી રે લ તથા સમદ્રુ ી માલવહન સેવા શરુ કરવામાં આવી.
 ઇટાલીના પ્રધાનમંિી રેં જીએ રાજીનામાની ઘોર્ષણા કરી.
ુ ીલેનડના પ્રધાનમંિી જોન કીએ અચાનક રાજીનામ ંુ આપ્.ંુ
 ન્ઝ
 ભારત અને કતર વર્ચચે ત્રવઝા, સાઈબર સ્પેસ અને રોકાણ પર પાંચ કરાર થયા.
 આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક ટદવસ – 5 ડીસેમ્બર આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક ટદવસ તરીકે ઉજવવામાં
આવે છે .
 ટફલીસ્તીની શરણાથીઓ માટે ભારત સં્ક્ુ ત રાષ્ટ્ર એજનસીને 1.25 મીલીયન ડોલર આપશે.
ુ બ ત્રસિંગાપરુ ના ત્રવદ્યાથીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય ત્રશક્ષા રે નનકિંગમાં સૌથી આગળ છે .
 પીસા પરીક્ષણ મજ
ુ રક્ષા ભાગીદાર’નો દરજ્જો આપયો.
 અમેટરકાએ ભારતને પોતાના ‘પ્રમખ
 ભારત આંતકવાદના ત્રશકાર દે શોમાં સાતમા ક્રમે છે .
 માનવાત્રધકાર ટદવસ : ત્રવશ્વભરમાં 10 ડીસેમ્બર માનવાત્રધકાર ટદવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે .
 આંતરરાષ્ટ્રીય ભ્રષ્ટ્ટાચાર ત્રવરોધી ટદવસ : 9 ડીસેમ્બર આંતરરાષ્ટ્રીય ભ્રષ્ટ્ટાચાર ત્રવરોધી ટદવસ
તરીકે ઉજવવામાં આવે છે .
ુ ાર અંગ્રેજી ત્રવશ્વની સૌથી શક્ક્તશાળી
 ત્રવશ્વ આત્રથિક મંચના પાવર લેંગ્વેજ ઇનડેક્સ-2016 અનસ
ભાર્ષા છે . આ સ ૂચકાંકમાં ટહનદી ભાર્ષાને 10મ ંુ સ્થાન આપવામાં આવ્ ંુ છે .
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 રાષ્ટ્રીય
ુ ેદ કોંગ્રેસ 2-4 ટડસેમ્બરે કોલકાતામાં આવેલી સાયનસ સીટીમાં યોજાશે.
 સાતમી ત્રવશ્વ આ્વ
ુ રી 2017 માં એક સાથે 83 ઉપગ્રહો લોનચ કરશે.
 ઈસરો જાન્આ
 કેનદ્રીય માનવ સંશાધન ત્રવકાસ મંિી પ્રકાશ જાવડેકરે નવી ટદલ્લીમાં 'ત્રવત્તીય સાક્ષરતા
અબભયાનની શરૂઆત કરી.
 ટહમાચલના રાજ્યપાલ આચાયુ દે વવ્રતે રાજભવનમાં કેશલેસ સીસ્ટમ આપનાવવાનો ત્રનદે શ
કયો.
 ઓ.બી.સી. યાદીમાં 15 નવી જાત્રતઓનો સમાવેશ કરવાની મંજુરી.
 હાટુ ઓફ એત્રશયા કોનફરનસન ંુ અમ ૃતસરમાં સમાપન.
ુ જીએ કુ રુક્ષેિમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ગીતા મહોત્સવ-2016 ન ંુ ઉદ્ઘાટન ક્.ું ુ
 રાષ્ટ્રપત્રત પ્રણવ મખ
 ભારતીય નૌસેના અને રોયલ નેવી વર્ચચે વાત્રર્ષિક દ્વિપક્ષીય સમદ્રુ ી અભ્યાસ કોંકણ 16 શરૂ
 ડૉ. આંબેડકરનો જનમટદવસ 14 એત્રપ્રલ “જલ ટદવસ” ના રૂપમાં મનાવવામાં આવશે.
 પીએસએલવી-સી36 િારા ટરસોસુસૈટ-2એ ટરમોટ સેક્નસિંગ ઉપગ્રહન ંુ સફળતાપ ૂવુક પ્રક્ષેપણ.
 ભારત આંતરરાષ્ટ્રીય ત્રવજ્ઞાન મહોત્સવન ંુ નવી ટદલ્હીમાં ઉદ્ઘાટન.
 પેરોલ પંપ અને રે લવે સહીત કેટલાય સ્થળો પર કેશલેસ ચકુ વણી પર ટડસ્કાઉનટ.
ુ ના અને પ્રસારણ મંિી એમ. વેંકૈયા નાયડુ ત્રસમકોન-2016ન ંુ નેત ૃત્વ કરશે.
 સચ


ુ યમંિી પીનરાયી ત્રવજયને ત્રતરુવનંતપરુ મથી હટરત કેરલમ અબભયાનની શરૂઆત
કેરળના મખ્
કરી.

 વેપાર/બેનકીંગ
 ક્રોસ બોડુ ર વયાપારમાં વલ્ડુ ઇકોનોત્રમક ફોરમની યાદીમાં ભારત 102મા સ્થાન પર.
 ભારતે હોત્રવત્જર તોપો માટે અમેટરકા સાથે 5,000 કરોડ રૂત્રપયાનો સોદો કયો.
 ઈ-સંગ્રહ સત્રુ વધા માટે ફેડરલ બેંક અને સ્પાઇસ ડીઝીટલ વર્ચચે કરાર.
 ડીસીબી બેંકે પોતાન ંુ 'ત્રસપપી' વોલેટ લોનચ ક્.ું ુ
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 એરટે લ પેમેનટ બેંકે જમા રકમ પર ટોકટાઇમ આપવાની ઓફર જાહેર કરી.
ૂ ોને બેનનકિંગ મદદ ઉપલબ્ધ કરવાની પહેલ કરી.
 રૂચી સોયા ઇનડસ્રીઝે ખેડત
 આરબીઆઈ એ એમએસએસ ની સીમા વધારીને 6 લાખ કરોડ કરી.
 એમેઝોને ભારતમાં ‘એમેઝોન લોંચપેડ’ શરુ કરવાની જાહેરાત કરી.
ુ યમંિી એન. ચંદ્રબાબ ુ નાયડુએ ‘એપી પસુ’ નામની મોબાઇલ એપલીકેશનની
 આંધ્રપ્રદે શના મખ્
શરૂઆત કરી.
 મહારાષ્ટ્ર સરકાર મહા-વોલેટ શરુ કરશે.
 પેટીએમ એ ઓફલાઈન મની રાનસફર માટે ટોલ ફ્રી નંબર 180018001234 લોનચ કયો.
 આઈઓસી, બીપીસીએલ અને એચપીસીએલ એ દે શની સૌથી મોટી રીફાઇનરી માટે કરાર કયો.
 મટહલા ઈ-હાટનો ભારતીય ડાક અને ભારતીય સ્ટે ટ બેંક સાથે કરાર.
 નાબાડુ બેંકો 10000 થી વધ ુ વસ્તીવાળા ગામમાં 2 પોઈનટ ઓફ સેલ (POS) ઉભા કરવામાં
મદદ કરશે.
 કેનરા બેંકે કેશલેસ ચકુ વણીના લક્ષ્યને મેળવવા ત્રપ્રપેઈડ કાડુ રજુ ક્.ું ુ જે નાની રકમની રોકડ
ચકુ વણીન ંુ સ્થાન લેશે.
ુ ના અને પ્રસારણ મંિાલયે ‘ડીજીશાલા’ નામની નવી
 કેશલેસ અથુવયવસ્થાના પ્રોત્સાહન માટે સચ
ચેનલ લોનચ કરી.
 ત્રન્ક્ુ ક્ત
 રાકેશ આસ્થાના સીબીઆઈના કામચલાઉ ટડરે ક્ટર બનયા.
 ઓ પન્નીરસેલ્વમ તત્રમલનાડુના નવા મખ્ુ યમંિી બનયા.
ુ ફ્રાનસના પ્રધાનમંિી બનયા.
 વાલ્સના રાજીનામા બાદ બનાુડુ કેજેનવ
 વાન ડેર બેલેન ઓસ્રીયાની રાષ્ટ્રપત્રતની ચટ
ં ૂ ણી જીત્યા.
ુ નીમવામાં આવયા.
 બી. એસ. ભલ્ુ લરને નાગટરક ઉડ્ડયન મહાત્રનદે શાલયના પ્રમખ
ુ ય નયાયાધીશ
 જનસ્ટસ સાટકબ ત્રનસાર બનશે પાટકસ્તાનના મખ્
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 પરુ સ્કાર
ુ ેસ્કોએ યોગને સાંસ્કૃત્રતક ધરોહરની યાદીમાં શામેલ કયો.
 ્ન
 અબખલ ભારતીય ફુટબોલ મહાસંઘને વર્ષુનો એફએફસી ત્રવકાસશીલ સભ્ય પરુ સ્કાર મળ્યો.
ુ ે આ વર્ષુનો આંતરરાષ્ટ્રીય બાલ શાંત્રત પરુ સ્કાર મળ્યો.
 ભારતીય મ ૂળની કહકશાં બસન
 જળ વા્ ુ પટરવતુનને રોકવા માટે એકમાિ ભારતીય શહેર કોલકાતાને સવુશ્રેષ્ટ્ઠ શહેરનો એવોડુ
 પ્રધાનમંિી નરે નદ્ર મોદીએ ‘ટાઇમ પસુન ઓફ ધ યર’ નો રીડસુ પોલ જીત્યો.
 હેલેન માટટિનને ટનુર પ્રાઈઝ 2016 જીત્યો.
 ડોનાલ્ડ રમ્પ બનયા ‘ટાઇમ પસુન ઓફ ધ યર’.
 કોપોરે શન બેંકે બેસ્ટ એમએસએમઈ બેંક એવોડુ મેળવયો.
 કણાુટક બેંકને ‘સવુશ્રેષ્ટ્ઠ એમએસએમઈ બેંક એવોડુ (ખાનગી ક્ષેિ) 2016 આપવામાં આવયો.
 ખેલ જગત
 નોવેના કાલુસને િીજીવાર ત્રવશ્વ શતરં જ ચેક્મ્પયનશીપ જીતી.
 ત્રવશ્વ ચેક્મ્પયન રોસબગે એફ-1 માંથી સનયાસ લીધો.
 સતત છઠ્ઠી વખત ભારતીય મટહલા ટક્રકેટ ટીમે એત્રશયા કપ જીત્યો.
 ઉસેન બોલ્ટને રે ક અને ટફલ્ડનો વર્ષુનો સવુશ્રેષ્ટ્ઠ પરુ ુ ર્ષ એથ્લીટ એવોડુ .
 ભારતીય ગોલ્ફર મકુ ેશ કુ મારે પૈનાસોત્રનક ઓપન જીત્યો.
 આજ ેનટીનાએ મટહલા હોકી જુનીયર ત્રવશ્વ કપન ંુ ટાઈટલ જીત્્.ંુ
 પીટર ગીલક્રીસ્ટે ત્રવશ્વ બબબલયડુ સ ચેક્મ્પયનત્રશપન ંુ ટાઇટલ જીત્્.ંુ
 ત્રનધન
ુ યમંિી જયલબલતાન ંુ ત્રનધન થ્.ંુ
 તત્રમલનાડુના મખ્
 ભારતના પ ૂવુ ટડફેનડર અને કોચ સૈયદ અબ્દુસ સલામન ંુ ત્રનધન થ્.ંુ

ુ માં એડ કરો.
WhatsApp અપડેટ માટે 8000966517 નંબર તમારા ગ્રપ

ુ
 સી. રામાસ્વામીના નામથી જાણીતા મશહરૂ એક્ટર, એડીટર અને તત્રમલ પત્રિકા ‘તગલક’ના
સંપાદક ચો. રામાસ્વામીન ંુ ત્રનધન થ્.ંુ
 દુત્રનયાને પહેલીવાર પ ૃથ્વીની કક્ષા ત્રવર્ષે જાણકારી આપનાર અંતરીક્ષયાિી જોન ગ્લેનન ંુ 95
વર્ષુની ઉમરે ત્રનધન.
 પસ્ુ તકો
ુ ઓફ ધ યર.
 સબચન તેંડુલકરની આત્મકથા 'પલેઇંગ ઈટ માય વે' બની બક
--------------------------------------------------¤ તમામ સ્પધાુત્મક પરીક્ષાઓની લેટેસ્ટ અપડેટ માટે તેમજ આવી પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી
પ્રશ્નપિો, ક્વીઝ તથા સાટહત્ય મેળવવા માટે એકમાિ એપલીકેશન, GKExam

આપના

મોબાઈલમાં install કરો.
(એપલીકેશન માટે Play stor માં GKExam અથવા edumaterial લખી Search કરો.)

