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 આંતરરાષ્ટ્રીય
 ભારત અને વિયેતનામે અસૈન્ય પરમાણ ુ સહયોગ કરાર પર હસ્તાક્ષર કયાા.
 િેનેઝુએલા સરકારે 100 બોલીિરની નોટ ચલણમાંથી રદ્દ કરી.
 દક્ષક્ષણ કોરરયાના સાંસદોએ રાષ્ટ્રપવત પાકા ગ્િેન હે વિરુદ્ધ મહાક્ષભયોગ પ્રસ્તાિ પસાર કયો.
ુ ાભ્યાસ 'ઇન્ર નેિી'ની નિમી
 ભારત અને રૂસની નૌસેના િચ્ચે િાવષિક દ્વિપક્ષીય નૌસૈવનક યદ્ધ
ુ ી ચાલશે.
આવ ૃવિ 14 ડીસેમ્બર થી 21 ડીસેમ્બર સધ
ુ શહેર તરીકે જાણીતા રરયો ડી જનેરીયોને સંયક્ુ ત રાષ્ટ્રની ‘વિશ્વ ધરોહર યાદી’માં સ્થાન
 અદ્દભત
મળય.ંુ
 સંયક્ુ ત રાષ્ટ્રના આપાતકાલીન પ્રવતરિયા ફં ડમાં ભારત 5 લાખ કરોડ આપશે.
ુ ાર પ્રણાલી સમાપ્ત
 કતર દે શે પોતાની વિિાદાસ્પદ અને સૌથી મોટી ‘કાફલા’ નામની શ્રમ સધ
કરી.
 ભારત નિાચાર ચાટા માં એવશયામાં સૌથી આગળ જયારે િૈવશ્વક રષ્ષ્ટ્ટએ ત્રીજા નંબરે છે .
 રાષ્ટ્રીય
 દે શન ંુ પહેલ ં ુ હેક્ષલકોપ્ટર પાઈલટ સંસ્થાન બેંગલોરમાં બન્ય.ંુ
ુ ારં ભ
 ભ્રષ્ટ્ટાચાર વિરુદ્ધ કેરલ સરકારે 'અરાઈજીંગ કેરલા' અને 'ષ્હહસલ નાઉ' એપ્લીકેશનનો શભ
કયો.
 મોટે રા (અમદાિાદ) ના સરદાર પટે લ સ્ટેડીયમને દુવનયાના સૌથી મોટા રિકેટ સ્ટેડીયમન ંુ ક્ષબરુદ
મળશે.
ુ જજીએએ પોતાના ૮૧મા જન્મરદિસે '100 વમક્ષલયન માટે 100 વમક્ષલયન'
 રાષ્ટ્રપવત પ્રણિ ુખ
અક્ષભયાનની શરૂઆત કરી.
 કાશ્મીરમાં પહેલીિાર ક્ષચલ્ડ્રન સ્પેશીયલ રેન ‘િાદી કી સૈર’ શરુ કરિામાં આિી.
 પંજાબમાં અુ ૃતસર પાસે હરરકે િેટલૈંડમાં દે શની પહેલી પાણીમાં ચાલતી બસની શરૂઆત થઇ.
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ુ ાયની આજીવિકા માટે રાષ્ટ્રીય સંસાધન કેન્રની શરૂઆત કરિામાં આિી.
 જનજાતીય સુદ
 રદલ્ડ્લીના ઇષ્ન્દરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય હિાઈમથકે દે શન ંુ પહેલ ં ુ એરપોટા ઈ-શોવપિંગ પ્લેટફોમા
લોન્ચ કય.ું ુ
 દે શની કેશલેસ અથાહયિસ્થાને પ્રોત્સાહન આપિા માટે ‘લકી ગ્રાહક યોજના’ અને ડીજી ધન’
યોજના સરકારે જાહેર કરી.
 161 દે શોના નાગરરકો માટે ઈ-પયાટક વિઝા િધારિામાં આહયા.
 રાજસ્થાનમાં સબસીડી યક્ુ ત ‘અન્નપ ૂણાા રસોઈ’ યોજનાની શરૂઆત કરિામાં આિી.
 વિજય રદિસ – 16 ડીસેમ્બરનો રદિસ વિજય રદિસના રૂપમાં મનાિિામાં આિે છે .
 સરકારે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્ડ્યાણ યોજનાની જાહેરાત કરી.
 સરકારી નોકરી અને શૈક્ષક્ષણક સંસ્થાઓમાં રદહયાંગો માટે હિે 4 ટકા બેઠકો અનામત રહેશે.
 કોચ્ચીમાં સહજ ઇન્ટરનેશનલ સ્કુ લ ભારતની પહેલી રાન્સન્ન્ડર વનિાસી શાળા બનશે.
ુ િામાં
 પ્રધાનમંત્રી િારા કાનપરુ માં ભારતની પહેલી ‘ભારતીય કૌશલ સંસ્થાન’ની આધારશીલા ુક
આિી.
 ટાટા મેમોરીયલ સેંટર કેન્સર હોસ્સ્પટલ–ુબ
ંુ ઈ એ 100% કેશલેસ લેિડદે િડ કરનારી હોસ્સ્પટલનો
દરજ્જો મેળહયો.
ુ ારં ભ કરશે.
 િીજ મંત્રાલય ગિા-2 નામની એપ્લીકેશનનો શભ
ુ યમંત્રી ઓકરામ ઇબોલીવસિંહે બે નિા જીલ્ડ્લા ફેરજાલ અને નોનીના ઉદ્ઘાટન કયાા.
 મણીપરુ ના ુખ્
 સામાજજક ન્યાય તથા અવધકારીતા મંત્રી થાિરચંદ ગહલોતે એક રાષ્ટ્રીય અખબાર ‘સાંઝી
સાંઝ’ના પહેલા અંકન ંુ વિમોચન કય.ું ુ
 સરકાર કોલરોપ માટે ટોલ ફ્રી નંબર 1955 શરુ કરશે.
 િેપાર/બેન્કીંગ
 પેયજો યસ બેંક અને આરબીએલ બેંકની મદદથી ભારતમાં બેષ્ન્કિંગ રોબોટ લોન્ચ કરિામાં
આિશે.
 સરકાર કેશલેસ રાન્ન્ક્શનનો હેલ્ડ્પલાઇન નંબર - 14444 શરુ કરશે.
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 પંજાબ નેશનલ બેંકે પોતાન ંુ મોબાઇલ િોલેટ ‘પીએનબી રકટી’ લોન્ચ કય.ું ુ
 પેટીએમે નિા કાયાિમ ‘ઈચ િન ટીચ િન’ ની શરૂઆત કરી.
 એસ.બી.આઈ. અને બી.એસ.એન.એલ. બન્ને એ મળીને ‘મોબી કેશ મોબાઇલ િોલેટ’ જાહેર કય.ું ુ
 ઘેર ઘેર પૈસા પહોચાડિા માટે યસ બેંકે ઓલા કેબ્સ સાથે ભાગીદારી કરી.
 વનયસ્ુ ક્ત
 વસવનયર આઈ આર એસ અવધકારી રાન્ન્ર કુ મારને નિા સીબીડીટી સભ્ય વનમિામાં આહયા.
 ઇટલીના નિા પ્રધાનમંત્રી તરીકે પાઉલો જ ેંતીલોનીન ંુ નામાંકન કરિામાં આહય.ંુ
ુ તરીકે લેફ્ટનન્ટ જનરલ નાિીદ
 પારકસ્તાની ખરુ ફયા એજન્સી આઈએસઆઈ ના નિા પ્રુખ
ુ તારને પસંદ કરિામાં આહયા.
ુખ્
ુ ે રેસે સંયક્ુ ત રાષ્ટ્રના નિમા મહાસક્ષચિના રૂપમાં શપથ લીધા.
 એન્ટોવનયો ગટ
 અક્ષભનેત્રી વપ્રયંકા ચોપડાને યવુ નસેફની િૈવશ્વક સદ્ભાિના દૂત વનયક્ુ ત કરિામાં આિી.
 િી. કે. શમાાને સાિાજવનક ક્ષેત્રની િીમા કં પની એલ.આઈ.સી. ના ચેરમેન તરીકે વનયક્ુ ત કરિામાં
આહયા.
 િી. જી. કન્નન ભારતીય બેંક સંઘના સી.ઈ.ઓ. બન્યા.
 નાઇજીરીયાના અમીના મોહમ્મદને સંયક્ુ ત રાષ્ટ્રના ઉપ મહાસક્ષચિ તરીકે વનયક્ુ ત કરિામાં
આહયા.
ુ ના તથા પ્રસારણ સક્ષચિ સન
ુ ીલ અરોડાને ભારતીય કોપોરે ટ સંસ્થાનના મહાવનદે શક
 પ ૂિા સચ
વનમિામાં આહયા.
ુ બનશે.
 રારહલ અન્સારી ઓડી ઇષ્ન્ડયા કં પનીના પ્રુખ
ુ બનશે અને એર માશાલ બી.
 લેફ્ટનન્ટ જનરલ બીપીન રાિત ભારતીય સેનાના નિા પ્રુખ
એસ. ધનોઆ ભારતીય િાય ુ સેનાની કમાન સંભાળશે.
ુ બનશે.
 આઈ.પી.એસ. અવધકારી રાજીિ જૈન આઈ.બી.ના નિા પ્રુખ
 વપ્રયંકા ચોપડાને અસમ સરકારે રાજ્ય પયાટનના બ્ાંડ એમ્બેસેડર વનયક્ુ ત કરિાન ંુ નક્કી કય.ું ુ
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 પરુ સ્કાર
 ુબ
ંુ ઈના વસવિલ એન્ન્જવનયર ઈકબાલ સૈયદ હોંગકોંગમાં આયોજજત વમ. ઓલસ્મ્પયા સમારોહમાં
પદક જીતનારા પ્રથમ ભારતીય બન્યા.
 રિસ્ટીયાનો રોનાલ્ડ્ડોએ ચોથીિાર બૈલન ડી' ઓરનો ક્ષખતાબ પોતાના નામે કયો.
 હૈદરાબાદના રાજીિ ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોટે કાબાન ન્યરુ લ એરપોટા નો દરજ્જો મેળહયો.
 એંડીમરે અને એન્ન્ક્ષલક કેબારને 'પ્લેયર ઓફ ધ યર' તરીકે પસંદ કરિામાં આહયા.
 ફોબ્સાની યાદીમાં દુવનયાના 10 સૌથી િધ ુ શસ્ક્તશાળી લોકોમાં પ્રધાનમંત્રી નરે ન્ર મોદીન ંુ નિુ ંુ
સ્થાન.
ુ મા સ્િરાજનો ફોરે ન પોક્ષલસી પવત્રકાની ‘ગ્લોબલ થીન્કસા’ યાદીમાં સમાિેશ.
 સષ
ુ ે ‘મોસ્ટ ઈમ્રહુ ડ પ્લેયર’નો
 દુબઈમાં બેડવમન્ટન િલ્ડ્ડા ફેડરે શનની િાવષિક ઉજિણીમાં પી.િી. વસિંધન
ક્ષખતાબ આપિામાં આહયો.
 ભારતીય ખાધ અને કૃવષ પરરષદે રતન ટાટાને િષા 2016નો ગ્લોબલ કૃવષ લીડરશીપ એિોડા
આપ્યો.
 તમીલનાડુના કોઇમ્બતરુ શહેર નગર વનગમને ‘ડીઝીટલ ઇષ્ન્ડયા વસલ્ડ્િર એિોડા ’ માટે પસંદ
કરિામાં આહય.ંુ
 પ્યરુ ટો રરકોની સ્ટે ફની ડેલ િૈલેએ વમસ િલ્ડ્ડા -2016નો તાજ મેળહયો.
 ટે વનસ સ્ટાર એન્ડી મરે ને ત્રીજીિાર ‘બીબીસી સ્પોર્ટા સ પસાનાક્ષલટી ઓફ ધ યર’ પરુ સ્કાર માટે
પસંદ કરિામાં આહયો.
 ખેલ જગત
 પંકજ અડિાણીએ વિશ્વ ક્ષબક્ષલયડા સ ચેસ્મ્પયનવશપનો ક્ષખતાબ જીત્યો.
 ભારતે હોકી જુવનયર વિશ્વકપમાં બેલ્લ્ડ્જયમને હરાિી વિશ્વ ચેસ્મ્પયનનો ક્ષખતાબ 15 િષા પછી ફરી
પોતાના નામે કયો.
 કરુણ નાયર ત્રેિડી સદી ફટકારનારો બીજો ભારતીય ખેલાડી બન્યો.

ુ માં એડ કરો.
WhatsApp અપડેટ માટે 8000966517 નંબર તમારા ગ્રપ

 પસ્ુ તકો
 ભારતના ુખ્ુ ય ન્યાયાધીશે “કોટા સ ઓફ ઇષ્ન્ડયા-પાસ્ટ ર્ુ પ્રેઝન્ટ” નામના પસ્ુ તકન ંુ વિમોચન
કય.ું ુ
 વનધન
ુ મ વમશ્રન ંુ વનધન થય.ંુ
પયાાિરણવિદ્દ અનપ
--------------------------------------------------¤ તમામ સ્પધાાત્મક પરીક્ષાઓની લેટેસ્ટ અપડેટ માટે તેમજ આિી પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી
પ્રશ્નપત્રો, ક્િીઝ તથા સારહત્ય મેળિિા માટે એકમાત્ર એપ્લીકેશન, GKExam

આપના

મોબાઈલમાં install કરો.
(એપ્લીકેશન માટે Play stor માં GKExam અથિા edumaterial લખી Search કરો.)

