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 આંતરરાષ્ટ્રીય
 આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ એકતા દિવસ : 20 ડીસેમ્બરનો દિવસ આખા વવશ્વમાં આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ
એકતા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે .
 ભારત-નેપાળ લોક વિલ્પ મહોત્સવન ંુ કાઠમંડુમાં આયોજન.
 ભારત વવશ્વ પવન ઊર્જા સ્થાવપત ક્ષમતા સ ૂચકાંકમાં ચોથા નંબરે .
 ફ્ાંસમાં દુવનયાનો પહેલો સોલાર પેનલ રોડ બન્યો.
ુ રી 2017 થી ભારત નેપાળને 80 મેગાવોટ વધારાની વવજળીની આપ ૂવતિ કરિે.
 1 ર્જન્યઆ
 રાષ્ટ્રીય
 રે લ મંત્રાલયે રે લ અક્સસ્માતમાં મ ૃત્યુ પામનાર તથા ઘાયલ થનાર માટે ન ંુ વળતર બમણ ંુ કય.ું ુ
 પ્રધાનમંત્રી નરે ન્રમોિીએ કાનપરુ યાત્રા િરવમયાન ‘રાષ્ટ્રીય વિક્ષુતા સંવધાન યોજના’ (NAPS)નો
ુ ારં ભ કયો.
શભ
 માનવતા, પાવર અને આધ્યાત્ત્મકતાના ૯મા વવશ્વ સંગમન ંુ નવી દિલ્લીમાં આયોજન કરવામાં
આવય.ંુ
 દિલ્લીના ઉપ રાજ્યપાલ નજીબ જ ંગે રાજીનામ ંુ આપય.ંુ
 વર્ા 2106માં દિલ્લી સતત ચોથીવાર ભારતન ંુ સૌથી વધ ુ વાંચન કરનારં ુ િહેર બન્ય.ંુ
ુ ર’ અને ‘ઓનલાઈન કં જ્યમ
ુ ર મેડીએિન સેન્ટર’ નામની એપલીકેિન િરુ
 સરકારે ‘સ્માટા કં જ્યમ
કરી.
 રાષ્ટ્રીય ઉપભોક્સતા દિવસ – 24 ડીસેમ્બરનો દિવસ રાષ્ટ્રીય ઉપભોક્સતા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં
આવે છે .
ુ ાસન દિવસ – પ ૂવા પ્રધાનમંત્રી અટલ બબહારી વાજપેયીના જન્મદિવસ 25 ડીસેમ્બરને
 સિ
ુ ાસન દિવસના રૂપમાં મનાવવામાં આવે છે .
સિ
 વવિે િ મંત્રાલયે ‘ટ્વીટર સેવા’ નામની એપલીકેિન લોન્ચ કરી.
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 ઓડીસા સરકારે બીજુ વિશ ુ સરુ ક્ષા યોજના િરુ કરી.
 અસમમાં સ્વાસ્્ય વવમા યોજના ‘અટલ અમ ૃત અબભયાન’ન ંુ લોકાપાણ.
 ભારતમાં બીજી જનરે િનની પ્રથમ ઇથેનોલ-જૈવ રીફાઇનરીની સ્થાપના માટે પંર્જબના
તરખવાલા ગામમાં વિલાન્યાસ સમારોહન ંુ આયોજન કરવામાં આવિે.
ુ ી પ્રહાર કરતી બેલેસ્સ્ટક વમસાઈલ અગ્નન-5 ન ંુ સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવય.ંુ
 લાંબા અંતર સધ
ુ ચક્રવતીએ રાજ્યસભામાંથી રાજીનામ ંુ આપય.ંુ
 વમથન
 રે લવે વવભાગે ઓનલાઇન પોટા લ અને મોબાઈલ એપ ‘રે લ યાત્રી’માં વવિેર્ સવુ વધા ‘ફોગ
એલટા ’ની િરૂઆત કરી.
 ઓડીિા સરકારે મેલેદરયા ઉન્મ ૂલન અબભયાન ‘િમન’ િરુ કરવાન ંુ નક્કી કય.ું ુ
 કણાાટક રાજ્ય સડક પદરવહન વનગમે બાયો-ડીઝલથી ચાલતી બસોની િરૂઆત કરી.
ુ ારં ભ કયો.
 મહારાષ્ટ્રના મખ્ુ યમંત્રીએ એક પહેલ ‘રાન્સફોમા મહારાષ્ટ્ર’ નો શભ
 ગાંધીનગર આઈ.આઈ.ટી. માં ભારતીય સેના દરસચા સેન્ટર બનાવિે.
 પ્રધાનમંત્રી નરે ન્ર મોિીએ ઉતરાખંડના િહેરાદૂનમાં ચારધામ મહામાગા વવકાસ પદરયોજનાની
આધારવિલા મ ૂકી.
ુ ારં ભ.
 કેન્રીય સ્વાસ્્ય મંત્રાલય વારા નવી દિલ્લીના એક સમારોહમાં ‘સ્વચ્છ સ્વસ્થ સવાત્ર’ નો શભ
 હદરયાણા અને આંધ્રપ્રિે િ વચ્ચે નાગદરક ડેટાબેઝ માટે સમજૂતી.
 બબહાર સરકારે રાજ્ય સરકારની ન્યાવયક સેવાઓમાં 50% અનામતની મંજૂરી આપી.
ુ ુ ગ્રામમાં િે િના પહેલા ડીજીટલ તપાસ, પ્રવિક્ષણ અને વવશ્લેર્ણ કેન્રન ંુ ઉદ્ઘાટન
 હદરયાણાના ગર
કરવામાં આવય.ંુ
 વેપાર/બેન્કીંગ
 ICICI બેંકે તમામ પ્રકારની ચકુ વણી માટે ‘ઇઝી પે’ એપલીકેિન ર્જહેર કરી.
 ઈંનલેંડને પાછળ રાખી ભારત પાંચમી સૌથી મોટી અથા વયવસ્થા બની.
 અન્ડર-17 ફીફા વવશ્વ કપને બેંક ઓફ બરોડા ટે કો આપિે.
 આધાર વારા ચકુ વણીને સરળ બનાવવા કેન્ર સરકાર એપલીકેિન િરુ કરિે.

ુ માં એડ કરો.
WhatsApp અપડેટ માટે 8000966517 નંબર તમારા ગ્રપ

 IDFC બેંકે આધાર સાથે જોડાયેલી રોકડ રદહત ચકુ વણી સેવા િરુ કરી.
 કણાાટક વવકાસ ગ્રામીણ બેન્કે ‘બેંક સખી’ યોજના િરુ કરી.
 SBI એ મહારાષ્ટ્રના એક ગામને કેિલેસ બનાવવા િતક લીધ.ંુ
 ગ્રાહક સેવા વધ ુ સારી બનાવવા ICICI બેંકે ટ્વીટર સાથે કરાર કયાા.
 મલાપપરુ મ જીલ્લામાં નેદુમકાયમ આદિવાસી વવસ્તાર ભારતનો પહેલો ડીજીટલ આદિવાસી
વવસ્તાર બનિે.
ુ ા કેિલેસ બનાવવા િતક લીધ.ંુ
 બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રએ સાંગલી ગામને સંપણ
 યદુ ટબલટી બબલોની ચકુ વણી માટે RBI એ મોબાઇલ વોલેટ કં પની મોબીગ્ક્સવકને મંજૂરી આપી.
 સાઉથ ઈન્ડીયન બેંકે પ્રવાસીઓ માટે મોબાઇલ બેન્કીંગ એપ SIB વમરર+ લોન્ચ કરી.
 ડીજીટલ રાન્ેકિનમાં િે િના પાંચ િહેરોમાં અજમેર સૌથી આગળ.
 પ્રધાનમંત્રીએ ડીજીટલ લેવડ િે વડ માટે મોબાઇલ પેમેન્ટ એપલીકેિન ‘ભીમ’ લોન્ચ કરી.
 વનયગ્ુ ક્સત
ુ ે એપીઆઈએસ ઇસ્ન્ડયાની બ્ાંડ એમ્બેસેડર બનાવવામાં
 ઓલગ્મ્પક પિક વવેતા પી. વી. વસિંધન
આવી.
 અમેદરકન ટુદરસ્ટર કં પનીએ વવરાટ કોહલીને બ્ાંડ એમ્બેસેડર બનાવયો.
 ભારતીય મ ૂળના પ્રિીપ ગપુ તા કેલીફોનીયાના િહેરના મેયર તરીકે ચટ
ં ૂ ાયા.
 વવનોિ વવિષ્ટ્ઠે NCC ના મહાવનિે િક તરીકે કાયાભાર સંભાળ્યો.
 અનીલ બૈજલને દિલ્લીના નવા ઉપ રાજ્યપાલ બનાવવામાં આવયા.
 વવરલ આચાયા ભારતીય દરઝવા બેંકના ડેપયટુ ી ગવનાર તરીકે વનયક્સુ ત થયા.
 પરુ સ્કાર


કોપોરે િન બેંકે સ્કોચ રજત પરુ સ્કાર મેળવયો.

 ICC પરુ સ્કાર – 2016
- ICC દક્રકેટર ઓફ ધ યર – રવવચંરન અવશ્વન
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- ICC ટે સ્ટ દક્રકેટર ઓફ ધ યર – રવવચંરન અવશ્વન
- વન ડે દક્રકેટર ઓફ ધ યર – ગ્ક્સવન્ટન ડી કોક
- ગ્સ્પદરટ ઓફ દક્રકેટ પરુ સ્કાર – વમસબાહ ઉલ હક
 બાંનલા કવવ િંખ ઘોર્ને મળિે 52મો જ્ઞાનપીઠ પરુ સ્કાર.
 ‘પેટા પસાન ઓફ ધ યર’ બની સની બલયોની.
ુ ન પરુ સ્કાર
 મૈકવસમ રૈ ડત્જવીલ અને કાએસા માતોમાકીને સંયક્સુ તરૂપે ગબણતનો િાસ્ત્ર રામાનજ
આપવામાં આવયો.
 રાજસ્થાનના સાદહત્યકાર ડૉ. સત્યનારાયણને 26મો બબહારી પરુ સ્કાર આપવામાં આવિે.
 નવોદિત રચનાકાર શ્રધ્ધા અને ઘનશ્યામ કુ માર િે વાંિને વર્ા-2016 નો ‘12મો નવલેખન
પરુ સ્કાર’ અપાિે.
 ખેલ જગત
 અજુ ાન ભાટીએ મલેવિયામાં દકડ્સ ગોલ્ફ વવશ્વ ચેગ્મ્પયનિીપનો બખતાબ મેળવયો.
ુ ચેગ્મ્પયનિીપમાં સવ
ુ ણા ચંરક જીતીને મોટી વસદ્ધિ મેળવી.
 વિવા કેિવને એિીયાઇ લ્યજ
 આજ ેન્ટીનાએ ‘ફીફા ટીમ ઓફ ધ યર’નો બખતાબ જીત્યો.
ુ વર્ાનો સવાશ્રેષ્ટ્ઠ ફુટબોલર બન્યો.
 ે ે લાલપેખલઆ
 ભારતે શ્રીલંકાને હરાવીને અન્ડર-19 એવિયા કપ જીત્યો.
 વર્ા 2022ની રાષ્ટ્રીય રમતોની યજમાની માટે મેઘાલયની પસંિગી.
 વનધન
 બબ્ટીિ પોપ સીંગર જ્યોર્જ માઈકલન ંુ 25 ડીસેમ્બર 2016 ના રોજ વનધન થય.ંુ
 રાષ્ટ્રીય બચહ્નની ડીઝાઇન સ્કેચ તૈયાર કરનાર ટીમના સભ્ય િીનાનાથ ભાગાવન ંુ વનધન થય.ંુ
 શ્રીલંકાના પ ૂવા પ્રધાનમંત્રી રત્નવસરી વવક્રમનાયકેન ંુ વનધન થય.ંુ
ુ યમંત્રી સિ
 મધ્યપ્રિે િના પ ૂવા મખ્
ંુ રલાલ પટવાન ંુ વનધન થય.ંુ
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પ્રશ્નપત્રો, ક્સવીઝ તથા સાદહત્ય મેળવવા માટે એકમાત્ર એપલીકેિન, GKExam

આપના

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

