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અ�ર અકાદમી,ગાંધીનગર
(�ો. ડૉ. બી.સી. રાઠોડ સચંા�લત)
સરના�ંુ - ૪૦૫,શાલીન સ�ે�મ,ચોથો માળ,પ�ેોલ પપંની પાછળ,સ�ેટર-૧૧,ગાધંીનગર

સંપક� - 98242 08645,74349 51019

રોજેરોજ�ું કર� ટ અફેસ� અને પર��ાલ�ી માહ�તી મેળવવા માટે અમાર� ટ�ેલ�ામ ચેનલમાં

જોડાઓ.

https://t.me/bcrathodcurrentaffairs

તલાટ�ની નવી બચે ટૂ�ક સમયમાં શ� થાય છે

 સવ���ે કો�ચ�ગ, સવ���ે પ�રણામ, અ�ભુવી અને �ન�ણાત ફેક�ટ�ઝ

 સાથે �.2500/- થી વ�ુ �ક�મતનાં અ �રના 10 ��ુતકો અકાદમી તરફથી

 અ�રના બધાં ��ુતકો - 30% ક�મશનથી વચેાણ ચા�ુ છે

 �પીએસસી વગ�-1-2 �ુ�ય �જુરાતી-અ�ં�ેની બચે સાંજે 5 થી 7 ચા�ુ છે

 પીએસઆઈ - �ુ�ય અ�ં�ે-�જુરાતી બચે માટ�ેું ર�જ��ેશન ચા�ુ છે

���આુર� : 2022 �ું રોજેરોજ�ું કર�ટ અફેસ�

01-01-2022
(1) ભારતીય તટર�ક દળના ��ખુ તર�કે વી. એસ. પઠા�નયાએ કાય�ભાર સભંા�ો.
(2) હૈદરાબાદ ��થત સો�ટવેર ક� પની ફેડરલ સો�ટ �સ�ટમ (FSS) ના સીઈઓ �કશોર કુમાર યદેમને સીઈઓ �વનર ઓફ
ધ યર-2021 એવોડ� અપાયો.
(3) ઉ�ર�દેશના નવા ડ��પી તર�કે અ�વનાશ ચં�ની �નમ�ૂક.
(4) ���ત સરં�ણ માટે કેરલ પ�ુ - �ચ�ક�સા અને પ�ુ�વ�ાન ��ુનવ�સ�ટ� (KVASU) ને નેશનલ �ીડ (���ત)
ક�ઝવ�શન એવોડ� એનાયત કરવામાં આ�યો.
(5) રેલવે બોડ�ના નવા ચેરમને તર�કે �વનય કુમાર ��પાઠ�ની �નમ�ૂક.
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(6) દ�ુનયા�ંુ સૌથી ન�ંુ ગણરા�ય બનેલ બાબા�ડોસમાં ભારતના આગમી ઉ�ચા�કુત તર�કે એસ. બાલાચં�નની �નમ�ૂક
(7) ��ઝૂ�લે�ડના ��કેટર રૉસ ટલેરે આતંરરા��ય ��કેટમાથંી �ન�ૃ�� �હેર કર�.
(8) ભારતે �ીલંકાને 9 �વકેટે હરાવી આઠમી વખત U-19 એ�શયા કપ ��યો.
(9) જસ�ીત �ુમરાહે �વદેશી ધરતી પર 22 ટ�ેટ મચેોમાં 100 �વકેટ લેવાનો રેકોડ� બના�યો.
(10) મોહ�મદ શમી મા� 55 ટ�ેટ મચેોમાં ��કેટમાં 200 �વકેટ લેનાર ભારતનો 11 મો ખેલાડ� બ�યો.
(11) મલયાલમ અ�ભનેતા �. કે. �પ�લઈ�ંુ 97 વષ�ની �મરે અવસાન.
(12) અમ�ેરકન ગો�ડન ગલ� તર�કે ઓળખાતી કોમ�ેડયન અ�ભને�ી બે�� �હાઈટ�ંુ �નધન.
(13) 1���આુર� �વ� પ�રવાર �દવસ તર�કે ઉજવાય છે.

02/03-01-2022
(1) એરલાઇન �વ�તારાના સીઈઓ તર�કે �વનોદ ક�નની �નમ�ૂક.
(2 ) ભારતીય �ળૂના ���ટશ �શ�ણશા�ી અને હાઉસ ઓફ લોડ�સના સદ�ય અજયકુમાર ક�ડને નાઇટ કમા�ડર ઓફ
ધઑડ�ર ઓફ ધ ���ટશ એ�પાયર એવોડ� એનાયત કરવામાં આ�યો.
(3) દેશમાં ચાલી રહેલ રાજક�ય ગ�તરોધના લીધે �ઝુાનના વડા�ધાન અ�દ�ુલા હમદોકે રા�ના�ું આ��ુ.ં
(4) ઉ�ર�દેશના મરેઠમાં વડા�ધાન �ી નરે�� મોદ�એ રા�યની �થમ �પો��સ ��ુનવ�સ�ટ� -મજેર �યાનચંદ ખેલ �વ�
�વ�ાલયનો �શલા�યાસ કય�.
(5) કેરલ હાઇકોટ� દેશની �થમ કાગળર�હત પેપરલેસ અદાલત બની.
(6) �હમાચલ�દેશ દેશ�ંુ �થમ એલપી� ��ુત-�મુાડાર�હત રા�ય બ��ુ.ં
(7) કે���ય �શ�ણ મ�ંીએ ભારતના 100 �દવસના પઢે ભારત અ�ભયાનનો �ાર�ભ કરા�યો.
(8) શાંઘાઈ શહેરમાં બે નવી મ�ેો રેલ નેટવક� નો �ાર�ભ થતાં દ�ુનયા�ંુ સૌથી વ�ુ લંબાઈ �ંુ મ�ેો રેલ નેટવક� ધરાવ�ંુ �થમ
શહેર બ��ુ,ંબી� �થાને બી�જ�ગ અને �ી� �થાને �દ�હ� શહેર છે.
(9 ) તેલંગાણાના રા�યપાલે હૈદરાબાદમાં 81 મા અ�ખલ ભારતીયઔધો�ગક �દશ�ની ' �ુમાઇશ -2022' �ંુ ઉદઘાટન ક�ુ�.
(10) કે�યાના �વ� �વ�યાત �વા�મ વૈ�ા�નક �રચડ� લીક� �ંુ અવસાન.

04-01-2022
(1) ONGC ની �થમ મ�હલા ચીફ મનેે�જ�ગ �ડરે�ટર (CMD) તર�કે અલકા �મ�લની �નમ�ૂક.

(2) RBI એ �ફનોપેમ�ે�સ બ�કને આતંરરા��ય વેપાર માટે મજૂંર� આપી.
(3) 3 ���લયન ડોલર માક�ટ કેપ �ધુી પહ�ચનાર� એપલ �થમ અમ�ેરકન ક�પની બની.
(4) ર�ામ�ંી રાજનાથ �સ�હે ચંદ�ગઢ ��ુનવ�સ�ટ�માં ક�પના ચાવલા સ�ેટર ફોર �રસચ� ઈન �પેસ સાય�સ એ�ડ ટકેનોલો�

(KCCRSST) �ંુ ઉ�ાટન ક�ુ�.

(5) કે���ય �શ�ણમ�ંી ધમ��� �સાદે NEAT 3.0( નેશનલ એ��કેુશન એ�લય�સ ફોર ટકેનોલો� 3.0) લો�ચ ક�ુ�.
(6) �ા�સે 1 ���આુર� 2022 થી 30 જુન, 2022 �ધુી �રુોપીયન સધંની અ�ય�તા �હણ કર�.
(7) 4 ���આુર� �વ� �ેઇલ �દવસ તર�કે ઊજવવામાં આવે છે. �ેઈલ �લ�પના શોધક �ુઈ �ેઈલનો જ�મ 4
���આુર�, 1809 માં રોજ થયો હતો.

05-01-2022
(1) �એુસ ચે�બસ� ઓફ કોમસ�ના �એુસ- ઈ��ડયા �બઝનેસ કાઉ��સલના વડા તર�કે અ�ુલ કેશપની �નમ�ૂક.
(2) સ�ં�ુત રા�આતંકવાદ �વરોધ સ�મ�તના અ�ય� તર�કે ભારતના ટ�. એસ. �ત�પ�તની �નમ�ૂક.
(3) પ�કા�રતા �ણેીમાં રામનાથ ગોય�કા એવોડ� ફોટો પ�કાર �જશાન એ. લતીફને અપાયો.
(4) અમ�ેરકન નૌકાદળમાં પરમા�વાહક જહાજની ને�ૃ�વ કરનાર એમી બા�ન���મટ �થમ અમ�ેરકન મ�હલા બની.
(5) ભારતીય �ળૂના ���ટશ સનેા અ�ધકાર� હર�ીત ચંડ� દ��ણ �વુની એકલ યા�ા કરનાર� �થમ મ�હલા બની.
(6) 'અનાથ બાળકોની મા' તર�કે ઓળખાતી �ૂણેની પ��ી એવોડ� �વજેતા સમાજસ�ેવકા �સ��તુાઈ સપકાલ�ંુ 75
વષ�ની �મરે અવસાન 40 વષ�માં 1000થી વ�ુ બાળકો દ�ક લીધાં હતો. પોતાને મળેલ 750 �ુર�કારોની રકમ અનાથ
બાળકો પાછળ વાપર�.
(7) વડા�ધાન �ી નરે�� મોદ�એ ���ુરાની રાજધાની અગરતલા મહારા� વીર �વ�મ હવાઈમથકના એક�કૃત ટ�મ�નલ�ંુ
ઉ�ાટન ક�ુ�.
(8) �કુો બ�કના એમ. ડ�/સીઈઓ તર�કે સોમા શંકર �સાદની �નમ�ૂક.
(9) ��ટનથી અલગ થનારો બાબા�ડોસા 55 મો ગણતં� દેશ બ�યો.
(10) બાં�લાદેશ 21 વષ�માં �થમ વખત ��ઝૂ�લે�ડ સામનેી ટ�ેટ મચે �તી.
(11) �વ�છ ભારત �મશન �ામીણના બી� ચરણમાં �ડસ�ેબર 2021 �ધુી �ુ�લામાં શૌચ��યાથી ��ુત થનાર ગામડા�માં
તેલંગાણા �થમ �થાને.
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-તેલંગાણાના 14200 ગામોમાથંી 13,737 ગામો-96.74% �ુ�લામાં શૌચ��યાથી ��ુત. ત�મલનાડુ (35.39 %) બી�
સાથે અને કણા�ટક �ી� �થાને. �ુજરાતનો નંબર 17મા �થાને.

06-01-2022
(1) ઓ�ડશાનો ગંજમ �જ�લો રા�યનો �થમ બાલ�વવાહ ��ુત �જ�લો બ�યો.�જ�લામાં 3309 બાલ �વવાહ ��ુત
ગામડા� અને 503 બાલ�વવાહ ��ુત ગામ પંચાયતો છે.
(2) કણા�ટક રા�ય�ંુ �થમ LNG ટ�મ�નલ ��ૂ મ�ગલોર પોટ� ��ટમાં �થપાશે.
(3) �ુજરાત સરકારે �ટુડ�ટસ �ટાટ� અ�સ એ�ડ ઈનોવેશન પો�લસી-2.0(SSIP 2.0) લો�ચ કર�.
(4) પં�બ રા�ય મ�ંીમડંળે ઉ�ચ �શ�ણ સ�ંથાનોમાં ભણતા બધા �વ�ાથ�ઓ ને �.2000/- ઈ�ટરનેટ ભ��ુ આપવાનો
�નણ�ય કય�.
(5) પ��ી �ુર�કાર �વજેતા ��સ� સગંીતકાર નીલ ન�ગ�કન�રહ�ંુ અવસાન.
(6) RBI એએરટલે પેમ�ે�સ બ�કને અ�ુ��ૂચત બ�કનો દર�જોઆ�યો.
(7) �ુજરાતમાં કોરોના �વ�ફોટના પ�રણામે વાઈ��ટ સ�મટ મોકુફ રખાઈ.
(8) કે���ય આ�ષુ મ�ંી સબા�નંદ સોનેવાલે હૈદરાબામાં હાટ� �ુલનેસ ઈ�ટરનેશનલ યોગ અકાદમીનો �શલાલ�યાસ કય�.
(9) 28 ફે�ુઆર�,2022 ના રોજ યો�નાર રા��ય �વ�ાન �દવસ�ંુ થીમ - ‘ઈ��ટ�ેટડે એ�ોચ ઈન સાય�સ એ�ડ
ટ�ેનોલો� ફોર સ�ટનેેબલ �ુચર’ ન�� કરવામાં આ��ુ.ં
(10) 6 ���આુર� ��ુના કારણે માતા�પતા �ુમાવનાર બાળકોની દદુ�શા ��યે ��ૃતા લાવવા માટે �વ� ��ુ અનાથ
�દવસ તર�કે ઉજવાય છે.

07-01-2022
(1) SCO-શાંઘાઈ સહયોગ સગંઠનના મહાસ�ચવ તર�કે ચીનના ઝાગં �મ�ગની �નમ�ૂક.
(2) કેરે�બયન દેશ એ�ટ��ુઆ અમે બાર�ુડા આતંરરા��ય સૌરગઠબંધન પર સહ� કરનાર દ�ુનયાનો 102 મો દેશ બ�યો.
(3) બ�ક ઓફ બરોડાના �ા�ડ એ�ડોસ�ર તર�કે મ�હલા ��કેટર શેફાલી વષા�ની પસદંગી.
(4) પા�ક�તાન �યા�યક આયોગે ��ુીમ કોટ�ના �યાયધીશ પદ માટે દેશની �થમ મ�હલા આયશેા મ�લકના નામની મજૂંર�
આપી.
(5) કે���ય �વ�ાન અને �ૌ�ો�ગક� રા�યમ�ંી ડૉ.�જતે�� �સ�હે હૈદરાબાદમાં ભારતના �થમ ઓપન રૉક સ�ંહાલય�ંુ
ઉ�ાટન ક�ુ�.
(6) ભારતીય અકંશા�ી જે.સી ચૌધર�એ અકં�વ�ાનમાં �ગનીસ વ�ડૅ રેકોડ�માં નામ ન�ધા��ુ.ં2022નો �થમ વ�ડૅ રેકોડ�
જે.સી ચૌધર�ના નામ.ે
(7) એ�વએશન એના�લ�ટ�સ ફય� ’�સ�રયમ’ �જુબ વષ� 2021માં ઓન લાઈમ �દશ�નમાં �વ�ના 10 આતંરરા��ય
�વમાનીમથકોમાં ચે�ઈ હવાઈમથક આઠમા �થાને.�થમ �થાને અમ�ેરકા�ંુ �મયામી હવાઈમથક.બી� �થાને �પાન�ંુ
�ુ�ુઓકા �વમાનીમથક.
(8) ઉ�ર�દેશ સરકારે મનૈ�ુર� સ�ૈનક �કૂલ�ંુ નામ જનરલ �બ�પન રાવતના નામ પર રાખવાનો �નણ�ય કય�.

08-01-2022
(1) કેરલ રા�ય �ફ�મ અકાદમીના અ�ય� તર�કે ર��ત બાલકૃ�ણનની �નમ�ૂક.
(2) આસામ રાઈફલ ઉ�રના મહા�નર��ક તર�કે મજેર જનરલ �વકાસ લખેરાની �નમ�ૂક.
(3) ICICI બ�કના એ�ઝુ�ુ�ટવ ડાયરે�ટર તર�કે અ�ૂપ બાગચીની �નમ�ૂક.
(4) પે�ો�લયમ �નકાસ કરતા દેશોના સગંઠન (OPEC)ના મહાસચવ તર�કે કુવૈતના હેથમ અસ ઘાઈસની �નમ�ૂક.
(5) સ�ં�ુત રા� �રુ�ા પ�રષદમાં અ�થાયી સદ�યો તર�કે અ�બા�નયા,�ા�ઝલ,ગેબોન,ધાના અને સ�ં�ુતઆરબ
અમીરાત �ંૂટાયા.અ�બા�નયા �થમ વખત સ�ં�ુત રા� �રુ�ા પ�રષદમાં અ�થાયી સદ�ય તર�કે �ંૂટાયા.
(6) જલશ��ત મ�ંાલય �ારા �ી� રા��ય જલ �ુર�કાર-2020 માં જલસરં�ણ માટે �થમ �ુર�કાર ઉ��દેશને,બી�
�થાને રાજ�થાન અને �ી� �થાને તા�મનાડુ.
�વ�વધ 11 �ણેીમાં 57 �ુર�કારો અપાયા.
- સવ���ે �જ�લો નોથ� ઝોન-�ઝુ�ફરનગર(ઉ�ર�દેશ)
- સવ���ે �જ�લો સાઉથ ઝોન-�ત�વનંત�ુરમ(કેરલ)
- સવ���ે �જ�લો ઈ�ટ ઝોન-�ૂવ� ચંપારણ(�બહાર) અને ગોહ(ઝારખંડ)
- સવ���ે �જ�લો વે�ટ ઝોન-�દોર(મ�ય�દેશ)
�ુજરાતને ફાળે આવેલ એવો�� નીચે �જુબ છે
- સવ���ે �ામ પંચાયત-પ��મ ઝોન-તખતગઢ,�જ.સાબરકા�ઠા
- સવ���ે શહેર� �થા�નક �શાસન-વાપી
(7) �ૂટણી પંચે લોકસભા અને �વધાનસભાની �ંૂટણી માટે ઉમદેવારોના ખચ�માં વધારો કય�.મોટા રા�યોમાં લોકસભા માટે
ખચ�ની મયા�દા �.70 લાખથી �.95 લાખ અને નાનાં રા�યોમાં �.54 લાખથી 75 લાખની મયા�દા �નયત કર�.�વધાનસભા
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માટે મોટા રા�યોમાં મયા�દા �.28 લાખથી 40 લાખ અને નાનાં રા�યોમાં �.20 લાખથી 28 લાખની મયા�દા ન�� કર�.
(8) 12 થી 16 ���આુર� 2022 દર�મયાન યો�નાર 25 મા રા��ય�વુા હો�સવ�ંુ યજમાનપદ �ુડુચેર�ને સ�પા�ુ.ં
(9) �ંૂટણી પંચે સો�ૂ �દૂની �ા�ડ એ�બેસડેર તર�કે �નમ�ૂક કર�.
(10) ખેલો ઈ��ડયા-2023�ંુ યજમાનપદ મ�ય�દેશને સ�પા�ુ.ં
(11) ભારત અને અ�ય 5 દેશો-કેનેડા,�પાન,દ��ણ કો�રયા,ઓ���ેલયા અને અમ�ેરકા વ�ચેનો સ�ં�ુત સ�ૈયતપાસ ‘સી
�ગેન’ નો �ાર�ભ થયો.

09/10-01-2022
(1) ચે�ઈનો ભરત ��ુ��યમ ભારતનો 73 મો શતર�જ મા�ટર બ�યો.
(2) RBI ના �ૂવ� ગવન�ર ઊ�જ�ત પટલેની એ�શયાના ઈ��ા���ચંર ઈ�વે�ટમ�ેટ બ�ક(AIIB) ના ઉપા�ય� તર�કે �નમ�ૂક.
(3) �ૃહ મ�ંાલયે વડા�ધાન �ી નરે�� મોદ�ની પં�બ-યા�ા દર�મયાન રહ� ગયલે ક�થક �ૂકની તપાસ માટે કે���ય �રુ�ા
સ�ચવ તર�કે �ધુીરકુમાર સકસનેાની અ�ય�તામાં �ણ સ�યોની સ�મતી બનાવી.
(4) �ફ�લપાઈ�સે 18 વષ�થી નાની �મર� છોકર�ઓના લ�પર ��તબંધ �કૂતો કા�ૂન બના�યો.
(5) વડા�ધાન �ી નરે�� મોદ�એ �શખોના 10 મા �ુ� ગો�વ�દ�સ�હના �ુ�ોની શહાદતની ���ૃતમાં 26 �ડસમે�બરને ‘વીર
બાલ �દવસ’ તર�કે ઊજવવા�ંુ ન�� ક�ુ�.
(6) કે���ય કૃ�ષ લાગત અને �ળૂ આયોગના અ�ય� તર�કે �વજય પૉલ શમા�ની ફર�થી �નમ�ૂક.
(7) તે�ૂ�ુ �ફ�મ અ�ભનેતા રમશે બા�ૂ�ંુ 56 વષ�ની �મરે અવસાન.
(8) ઓ�કાર એવોડ� �વજેતા સગંીતકાર મ�લ�ન બગ�મને�ંુ 93 વષ�ની �મરે અવસાન.
(9) ઉ�ોગ અને આતં�રક �યાપાર સવંધ�ન �વભા-DPIIT એ 10 થી 16 ���આુર� 2022 �ધુી �ટાટ�અપ ઈ��ડયા
ઈનોવેશન સ�તાહની ઉજવણી કરવાનો �નણ�ય કય�.
(10) �પે�નશ ટ�ેનસ �ટાર ખેલાડ� રાફેલ નડાલે સમર સટે વન ટૂનામ�ેટની �ોફ� �તીને કારક��દ�નો 89 મો �ખતાબ ��યો.
(11) 10 ���આુર� �વ� �હ�દ� તર�કે ઊજવાય છે.

11-01-2022
(1) લીજે�ડસ લીગ ��કેટ (LLC) ના �ા�ડ એ�બેસડેર તર�કે ઝૂલન ગો�વામીની �નમ�ૂક.

(2) IIT �દ�હ�ના ડાયરે�ટર તર�કે ર�ગન બેનર�ની �નમ�ૂક.

(3) ��ઝૂ�લે�ડના એઝાઝ પટલેને ICC �ારા �ડસ�ેબર-2022 નો �લેયર ઓફ ધ મથં �હેર કરવામાં આ�યો.

(4) પં�બના નવા DGP તર�કે વીરેશકુમાર ભાવરાની �નમ�ૂક.
(5) �ે�ચ ટ�ેનસ ખેલાડ� ગેલ મોન�ફ�સે એ�ડલેડ ઇ�ટરનેશનલ-1 ટૂના�મ�ેટ �તી.
(6) �ુજરાતના નમ�દ �જ�લામાંઆવેલા ક કેવ�ડયા રેલવે �ટશેન�ંુ નામ બદલીને એ�તા નગર રેલવે �ટશેન કરવામાં આ��ુ.ં
(7) 'ચંપા' નામેઓળખાતા ક�ડ સા�હ�યકાર ચં�શેખર પા�ટલ�ંુ 92 વષ�ની �મરે અવસાન.
(8) 11 ���આુર� રા��ય માનવ ત�કર� �ગ�કતા �દવસ તર�કે ઉજવાય છે.

12-01-2022
(1) ભારતમાં અમ�ેરકાના રાજદતૂ તર�કે એ�રક ગાસ�ટ�ની �નમ�ૂક.
(2) માક� રટ ચોથી વખત નેધરલે�ડના વડા�ધાન તર�કે �ંૂટાયા.
(3) ઈ�ટરનેશનલ મોનેટર� ફ� ડ (IMF) ના ��ુય અથ�શા�ી તર�કે �પયરે ઓ�લ�વયર ગોર�ચસની પસદંગી.
(4) અલીખાન �માઈલોવ કઝા�ક�તાનના વડા�ધાન તર�કે નામા�ંકત કરાયા.
(5) મહારા� સરકાર �ારા અ�ભને�ી હષા�લી મ�હો�ાને �ફ�મમાં ઉ�કૃ� યોગદાન બદલ 12 મો ભારતર�ન ડૉ.આબેંડકર
�ુર�કાર-2022 એનાયત કરાયો.
(6) કેરલ�ંુ કો��ચ શહેર જલ મ�ેો પ�રયોજના ધરાવનાર દેશ�ંુ �થમ શહેર બ��ુ.ં
(7) 79 મા ગો�ડન �લોબલ �ુર�કારમાં �વસ ��મથને �ફ�મ �ક�ગ �રચાડ� -માટે સવ���ે અ�ભનેતા અને �નકોલ કોડમનેને
�ફ�મ-બી�ગ ધ રેકોર�ઝ-માટે સવ���ે અ�ભને�ીનો એવોડ� અપાયો.
(8) ભારતની �થમ મોબાઈલ હની �ોસ�ેસ�ગ વાન ઉ�ર�દેશના �સરોરા ગામમાં લો�ચ કરાઈ.
(9) IPL ના ટાઈટલ �પો�સર�શપ માટે રતન ટાટા ક� પનીની આગામી બે વષ� માટે પસદંગી કરાઈ.
(10) દ��ણઆ��કાના ��સ મો�રસે ��કેટના બધાં �ા�પોમાથંી �ન�ૃ�ત �હેર કર�.
(11) રેલ�વાસીઓ ખોવાયલેા સામાનને �કે કરવા ભારતીય પ��વમ રેલવેએ ‘�મશન અમાનત’ લો�ચ ક�ુ�.
(12) ઊ�ડયા સા�હ�યકાર મગં�ૂ ચરણ �બ�વાસ�ંુ 86 વષ�ની �મરે અવસાન.
(13) વયો�ૃ� ઉ�ડયા અ�ભનેતા �મ�હર દાસ�ંુ અવસાન.
(14) �રુોપીન સસંદના અ�ય� ડ�ેવડ સાસોલી�ંુ 65 વષ�ની �મરે અવસાન.
(15) 12 ���આુર,�વામી �વવેકાનંદનો જ�મ�દવસ રા��ય �વુા �દવસ તર�કે ઊજવાય છે.રા��ય �વુા �દવસ �ન�મ�ે
વડા�ધાન �ી નરે�� મોદ�એ �ુડુચેર�માં 25 મા રા��ય �વુા મહો�સવ�ંુ ઉ�ાટન ક�ુ�.
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13-01-2022
(1) ઈસરોના વડા તર�કે એસ.સોમનાથની �નમ�ૂક. કે. �સવનનો કાય�કાળ 14 ���આુર�,2022ના રોજ �ૂરો થતાં તેમ�ંુ
�થાન લેશે.
(2) ભારતીય ઐ�તહા�સક અ�ુસધંાન પ�રષદ(ICHR)ના અ�ય� તર�કે ર�વેુ�� તંવરની �નમ�ૂક.(ICHR ની �થાપના 27
માચ�,1972).
(3) ટો�કયોઑલ��પકમાં કા��યપદક �વજેતા ખેલાડ� લવલીના બોરગોહનની આસામ સરકારે DSP તર�કે �નમ�ૂક કર�.
(4) વડા�ધાન �ી નરે�� મોદ�ની પં�બ-યા�ા દર�મયાન �રુ�ામાં રહેલ ક�થક �ૂકની તપાસ માટે ��ુીમ કોટ�ના �ન�ૃ�
જજ ઈ�દુ મ�હો�ાની અ�ય�તામાં સ�મ�તની રચના કરાઈ.
(5) ઑ���ેલયન વાઈન �ા�ડ જેકબ ��ક ના �ા�ડ એ�બેસડેર તર�કે ��કેટર �મતાલી રાજની પસદંગી.
(6) ��વસ �ોકરેઝ UBS એ વષ�-2022માં ભારતનો GDP દર 9.1% અને �વ� બ�કે ભારતનો GDP દર 8.3% રહેવાનો
અ�ુમાન ક�ુ�.
(7) એ�શયા�ંુ સૌથી મોટુ� ગેસ ��લેુટડે સબ�ટશેનની �થાપના �ુબંઈમાં કરવામાં આવી.
(8) હેનલે પાસપોટ� ઈ�ડ�ેસ-2022 ના �થમ ��મા�સક �ચૂકા�કમાં �પાન અને �સ�ગા�ુરનો પાસપોટ� સૌથી
શ��તશાળ,192 દેશોમાં �વઝા��ુત �લુાકાત �મતા ધરાવે છે.ભારતના પાસપોટ�નો �ચૂકા�ક-83 મો 60 દેશોમાં �વઝા��ુત
�લુાકાતની �મતા ધરાવે છે.
(9) ઈ��ડયા ��ક�સ-2021 ��તયો�યતામાં કુલ 51 મડેલ સાથે ઓ�ડશા �થમ,30 મડેલ સાથે મહારા� બી� અને 25
મડેલ સાથે કેરલ �ી� �થાને.�ુજરાત�ંુ �થાન 8 �ુ.ં

14-01-2022
(1) સવ� ઑફ ઇ��ડયાના મહાસવ��ક તર�કે �નુીલ કુમારની �નમ�ૂક.
(2) ��ુનવસ�લ પીસ ફેડરેશન ઇ��ડયા ચે�ટર તરફથી ��મયા �મ�લયા ઇ�મા�લયા ��ુનવ�સ�ટ�ના કુલપ�ત �ો.નજમા
અ�તરને એ�બેસડેર ફોર પીસ સ�માનથી નવાજવામાંઆ�યા.ં
(3) �ર��બુાઇ - Renewbuy ક�પનીના �ા�ડ એ�બેસડેર તર�કે અ�ભનેતા
રાજકુમાર રાવની પસદંગી કરવામાં આવી.
(4) �લોબલ �ાઇવેટ બૅ��કગ એવોડ� -2021 માં HDFC Bank ને ભારતની સવ���ે �ાઇવેટ બૅ�ક ઘો�ષત કરવામાં આવી.
(5) દ��ણઆ��કામાં ટ�ેટ ��કેટમાં શતક લગાવનાર ઋષભ પંત ભારતનો �થમ �વકેટક�પર બ�યો.
(6) સ�ં�ુત રા�ે (UN) વષ� 2021-2022 માં ભારતનો �ડ�પી �ોથ રેટ 6.5% રહેવાનો અદંાજ લગા�યો.
(7) વ�ર� પ�કાર કમાલ ખાન�ંુ 61 વષ�ની �મરે અવસાન.
(8) મલયાલમ ક�વ એસ.રામસને�ંુ 69 વષ�ની �મરે અવસાન.
(9) ભારતીય વન સવ��ણ (FSI) �ારા ઇ��ડયા �ટટે ઑફ ફૉરે�ટ �રપોટ� (ISFR) -2021 બહાર પાડવામાં આ�યો.છે�લા
બે વષ�માં ભારતમાં વન�વ�તારમાં 2261 ચો.�ક.મી.નો વધારો થયો.

15-01-2022
(1) જોસ ડ�ેનયલઓટ�ગાએ 5 મા કાય�કાળ માટે �નકારા�ુઆના રા�પ�ત તર�કે શપથ �હણ કયા�.
(2) IPL ટ�મ કોલકાતા નાઇટ રાઇડસ�ના બૉ�લ�ગ કોચ તર�કે ભરત અ�ણની �નમ�ૂક કરવામાં આવી.
(3) �ફ�લપાઇ�સે ભારત પાસથેી ��ોસ �મસાઈલ ખર�દવા �.2780 કરોડનો સોદો કય� .
(4) ફો�સની વષ� 2021 માં સૌથી વ�ુ કમાણી કરતી �વ�ની 10 મ�હલા ખેલાડ�ઓમાં �થમ �થાને �પાનની ટ�ેનસ
�ટાર ખેલાડ� નાઓમીઓસાકા .
(5) અમ�ેરકન ટ�કશાળે સૌ�થમ વખત �સ�ા પર અ�તે મ�હલા મારા એ�જેલેને �થાન આ��ુ.ં
(6) 18 મો કચાઇ લેમન ફે��ટવલ મ�ણ�ુરના ઉખ�લ �જ�લાના કચાઈ ગામે યો�ઈ ગયો.
(7) 15 ���આુર�,2022 એ 74 મો ભારતીય સનેા �દવસ છે.

16/17-01-2022
(1) મહારા�ના રા�યપાલ ભગત�સ�હ કો�શયાર�ની આતંરરા��ય બૌ� શાં�ત �ુર�કાર એનાયત કરાયો.
(2) અમ�ેરકન �રપ��લકન પાટ�ના નેતા �લેન યગં�કનની અમ�ેરકાના વ�� �નયા ��તના ગવન�ર તર�કે �નમ�ૂક કરાઈ.
(3) ભારતીય બેડ�મ�ટન ખેલાડ� લ�યસનેે યોનેકસ સનરાઈઝ ઈ��ડયા ઓપન-2022માં �સ�ગા�ુરના લોહ�ક�ન �નેૂ હરાવીને
�ુ�ષ એ�સનો �થમ �પુર 500 નો �ખતાબ ��યો.
(4) સા��વક સાઈરાજ ર�ક�રે�� અને �ચરાગ શે��એ ઈ��ડયાઓપન-2022માં �ુ�ષ ડવબનો �ખતાબ ��યો.
(5) નસનીમ મીર બેડ�મ�ટન અડંર-19માં બેડ�મ�ટન વ�ડૅ ફેડરેશનની તાજેતર� ર���ગંમાં નંબર 1 બનનાર� �થમ ભારતીય
ખેલાડ� બની.
(6) વડા�ધાન �ી નરે�� મોદ�એ 16 ���આુર�ને રા��ય �ટાટ�અપ �દવસ તર�કે �હેર કય�.
(7) �વરાટ કોહલીએ ભારતના ટ�ેટ ક�તાનપદેથી રા�ના�ું આ��ુ.ં
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(8) ��ઝૂલે�ડ ન�કઆવેલ ટા�ગા ટા�ુ ન�કના સ��ુમાં �વાળા�ખુી ફાટતાં �નુામીની ચેતવણી અપાઈ.
(9) 15 થી 23 ���આુર�,2023 �ધુી ચાલનાર ઢાકાઆતંરરા��ય �ફ�મ ફે��ટવલનો ઢાકામાં �ાર�ભ.
(10) કે���ય સડક પ�રવહન મ�ંાલયે આગામી ઓ�ટોબરથી આઠ �સુાફરોને લઈ જતી કારમાં 6 એરબેગ ફર�યાત
કર�.એરબેગની શોધ �લન �ીડે કર� હતી.
(11) મ�ય�દેશના ભોપાલમાં 10 થી 16 ���આુર�,2022 �ધુી આઝાદ�ના જ�ગમાં વીસરાયલેા વીરો-Unsung
Heroes in Freedom struggle - પર�ંુ �દશ�ન યો��ુ.ં
(12) ��સ� સગંમચં કલાકાર શાઓલી �મ�ા�ંુ અવસાન.
(13) કથક �ૃ�ય સ�ાટ પં�ડત �બરજૂ મહરાજ�ંુ 83 વષ�ની �મરે અવસાન.
(14) ગીતકાર ઈ�ા�હમ અ�ક�ંુ 70 વષ�ની �મરે અવસાન.
(15) માલીના �ૂવ� રા��પ�ત ઈ�ાહ�મ બાઉલકર ક�તા�ંુ 78 વષ�ની �મરે અવસાન.
(16) જવાહલાલ નહે� કૃ�ષ�વ�ાલય જબલ�ુરના કૃ�ષ વૈ�ા�નકોએ ઘ�ની બે નવી ���ત MP-1323 અને MP-1358
અને ડા�ગરની નવી ���ત Rice JR-10 શોધી.

18-01-2022
(1) વ� �નકાસ સવંધ�ન પ�રષદ(AEPC) ના અ�ય� તર�કે નરે��કુમાર ગોયનકાની �નમ�ૂક.
(2) હ�રયાણા રા�ય મ�હલા આયોગ અ�ય� તર�કે રે�ૂ ભાટ�યાની �નમ�ૂક.
(3) Mrs. World-2022નો તાજ અમ�ેરકાની 37 વષ�ય શાય�લન ફોડ� �શરે.ભારતની નવદ�પ કૌરે Mrs. World-
2022માં સવ���ે રા��ય પોશાક(Best National Costume) નો એવોડ� ��યો.
(4) રા��ય �ટાટ�અપ �ુર�કાર-2021માં 46 �ટાટ�અપ �ુર�કારોમાથંી 14 �ુર�કારો કણા�ટકે ��યા.
(5) મહારા��ની લાવણી �ૃ�યાગંના ��ુમતા ભાલેએ દબુઈમાં આયો�જક આતંરરા��ય લોક કલા મહો�સવમાં ગો�ડ મડેલ
��યો.
(6) �સડની ટ�ેનસ �લા�સક-2022માં ર�શયાના અસબાન કરા�સવેે �ુ�ષ એકલનો અને �પેનની પાઉલા બડોસાએ મ�હલા
એકલનો �ખતાબ ��યો.
(7) Justice Clock(�યાય ઘડ�) �થા�પત કરનાર �ુજરાત હાઈકોટ� દેશની �થમ હાઈકોટ� બની.
(8) કેરલના આ�સ એ�ડ �ા�ટસ �વલેજ સગંઠને આતંરરા��ય �ા�ટ એવોડ� ��યો.
(9) ઓ�ડશા રા�ય સરકારે �સ�વલ સવેા પર��ાની �મર મયા�દા 32 વષ�થી વધાર�ને 38 કર�.
(10) મ�ય�દેશના પ�ચ ટાઈગર �રઝવ�માં ભારતની સૌથી વ�ુ �મરની વાઘણ ‘�પુરમામ�’ યાને કોલરવલી�ંુ �નધન.
(11) પયા�વરણશા�ી એમ.કે �સાદ�ંુ 89 વષ�ની �મરે અવસાન.
(12) સામા�જક કાય�કતા અને પ��ી �વજેતા શાં�તદેવી�ંુ 88 વષ�ની �મરે અવસાન.તેઓ �ુગડ� દેવી તર�કે પણ
ઓળખાતાં હતાં.
(13) ગીતકાર એલે�પી ર�ગનાથ�ંુ 73 વષ�ની �મરે અવસાન,
(14) �ીક �ચ�કાર એલે�લોસ ફા�સયાનોસ�ંુ 86 વષ�ની �મર� અવસાન.
(15) કેરલ�ંુ કુ�બલાંગી ગામ ભારત�ંુ �થમ સનેેટર� નેપ�કન ��ુત ગામ બ��ુ.ં
(16) ઓ�સફેમ ઈ��ડયાના ‘ઈનઈ�વા�લટ� �ક�સ’ �રપોટ� �જુબ ભારત આ�થ�ક મોટ� અસમાનતાવાળો દેશ.દેશના 10%
લોકો પાસે દેશની 57% આવક.કોરોના કાળમાં 84% પ�રવારોની આવકમાં ઘટાડો.2021માં દેશમાં અજબપ�તઓ સ�ંયા
102 થી વધીને 142 ની થઈ.
(17) કણા�ટકના ઉડૂપીમાં પયા�ય મહો�સવ યો�ઈ ગયો.પયા�ય મહો�સવ ઈ.સ.1522 થી દર બે વષ� યો�ઈ છે.

19-01-2022
(1) એરઈ��ડયા �લ�મટડેના અ�ય�/સીએમડ� તર�કે �વ�મ દેવ દ�ની �નમ�ૂક.
(2) ભારતમાં ર�શયાના રાજદતૂ તર�કે ડ�ેનસ એ�લપોવની �નમ�ૂક.
(3) આગામી થલસનેાના ઉપા�ય� તર�કે લેફટ�ટ જનરલ મનોજ પાંડનેી �નમ�ૂક.
(4) વયો�ૃ� બંગાળ� લેખન અને કાટૂ� �ન�ટ નારાયણ દેવનાથ�ંુ 97 વન� �મરે અવસાન.
(5) બૉ�બે ઈ�ડ���ઝ એસો�સએશનના અ�ય� તર�કે ને�વલ સઘંવીની �નમ�ૂક.
(6) Best Fifa Football Awards-2021 માં સવ���ે �ુ�ષ �ૂટબોલર નો એવોડ� રોબટ� બેવો�ડો��ક�ની અને
સવ���ેમ�હલા �ૂટબોલરનો એવોડ� એલે��સયા �ુટલેસને અપાયો.
(7) તેલંગાણા મ�ીમડંળે શૈ��ણક વષ� 2022-23 થી બધી સરકાર� શાળાઓમાં અ�ેં� મા�યમ શ� કરવાનો �નણ�ય કય�.
(8) ��ુીમ કોટ� �ંૂટણીમાં ઈવીએમના ઉપયોગને પડકારતી અર�ને દાખલ કર�.
(9) ઈ�ડોને�શયાની રાજધાની �કાતા�થી ખસડે�ને ઈ�ટ ક�લમ�ટા લઈ જવાઈ.રાજધાની�ંુ ન�ંુ નામ �ુસા�તારા રાખવામાં
આ��ુ.ં
(10) સા�નયા �મરઝાએ 2022 બાદ �ન�ૃ�ત �હેર કર�.

20-01-2022
(1) ઈ�કોના અ�ય� તર�કે �દલીપ સઘંાણીની �નમ�ૂક.
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(2) �રુોપીયન સઘંની સસંદના અ�ય� તર�કે મા�ટાની સાસંદ રોબટા� મ�ેસોલાની �નમ�ૂક.]
(3) નેશનલ �ટાટ�અપ એવો�ઝ-2021 માં ઈ��ડયા એ�સલેેટરને સવ���ે એ�સલેટરનો એવોડ� અપાયો.
(4) મઘેાલય સરકારે સરકાર� નોકર�માં ઉમદેવારોની ઉપલી વયમયા�દા 27 વષ�થી વધાર�ને 32 કર�.
(5) ફાઈઝર ઈ�ક. ના અ�ય� એ�બટ� બોલા�ને કો�વડ-19 વે��સનના �વકાસમાં ઉ�કૃ� કામગીર� બદલ �જને�સસ �ુર�કાર
-2022 એનાયત કરાયો.
(6) 23 થી 28 ���આુર� 2022 દર�મયાન BSF રાજ�થાન-પા�ક�તાન સરહદ પર ‘ઓપરેશન સદ� હવા’ શ� કરશે.
(7) ICC ની વષ�ની સવ���ે મ�હલા ટ�-20 ટ�મમાં ભારતની એકમા� ખેલાડ� ���ૃત મઘેાનાનો સમાવેશ.
(8) સારા �ગવ પા�ક�તાનની �થમ �ા�સજે�ડર ડૉ�ટર બની.
(9) નાબાડ�ના તાજેતરના અહેવાલ �જુબ વષ�-2019-20 માં �ુજરાતની ��તહે�ટર ધા�ય ઉ�પાદન�મતા અ�ય રા�યોની
�ુલનામાં ઓછ�.પં�બમાં 4419 �કલો/��ત હે�ટર,હ�રયાણામાં 3891 �કલો/��ત હે�ટર,આધં�દેશમાં 3038 �કલો/��ત
હે�ટર,તા�મલનાડુમાં 2988 �કલો/��ત હે�ટર.�ુજરાતની ��ત હે�ટરધા�ય ઉ�પાદન �મતા ભારતની સરેરાશ
ધા�યઉ�પાદક �મતા 2325 �કલો/��ત હે�ટર કરતાં પણઓછ�-2236 �કલો/��ત હે�ટર.

21-01-2022
(1) ��ુનટ� �મૉલ ફાઈના�સ બ�કના �વતં� અ�ય� તર�કે �વનોદ રાયની �નમ�ૂક.
(2) �હમાચલ�દેશના પાલમ�ુરમાં કાર�ગલ ��ુના હ�રો કે�ટન �વ�મ બ�ાની ��તમા�ંુ અનાવરણ કરા�ુ.ં
(3) ઈ��ડયાગેટ ��થત અમર �વાન �યો�ત મશાલ�ંુ રા��ય ��ુ �મારમાં �વલીનીકરણ કરાશે.
(4) મૉ�ન�ગ ક�સ�ટ પો�લ�ટકલ �ટ�ેલજ�ટસ �જુબ �વ�ના 13 લોક��યનેતાઓની ��ૂચમાં વડા�ધાન નરે�� મોદ� �થમ.
(5) ICC �ારા �વ�ની ��ે વનડે મ�હલા ટ�મમાં બે ભારતીય મ�હલાઓ-�મતાલી રાજ અને ઝૂલન ગો�વામીની સમાવેશ.
(6) ઓ�સફોડ� ��ુનવ�સ�ટ�એ ‘Anxiety(�ચ�તા)’ ને �ચ��ન વડ� ઓફ ધ યર-2021 ઘો�ષત કય�.
(7) 21 ���આુર� મ�ણ�ુર,મઘેાલય અને ���ુરાનો �થાપના �દવસ છે.21 ���આુર�,1972ના રોજ આ રા�યોને
રા�યોનો દર�જોઆપવામાંઆ�યો હતો.

22-01-2022
(1) નેશનલ હાઈવેઝ એ�ડ ઈ��ા���ચર ડવેલપમ�ેટ કોપ�રેશન �લ�મટડે(NHIDCL) ના એમ.ડ�. તર�કે ચંચલકુમારની
�નમ�ૂક.
(2) �મયા અમોર મોટલી બાબા�ડોલના વડા�ધાન તર�કે �ંૂટાયા.
(3) એ�સાર કે�પટલના સીઈઓ તર�કે અ�નલ કે ચૌધર�ની �નમ�ૂક.
(4) IPL માં ઉમરેાયલે નવી ટ�મ લખનૌના કે�ટન તર�કે લોકેશ રાહુલ અને અમદાવાદની ટ�મના કે�ટન તર�કે હા�દ�ક પં�ાની
�નમ�ૂક.
(5) IPL-અમદાવાદની ટ�મે �વ�મ સોલંક�ની ડાય�ેટર ઓફ ��કેટ તર�કે �નમ�ૂક કર�.
(6) બે��જયમની 19 વષ�ય �રા રધરફોડ� માઈ�ોલાઈટ �લેનમાં દ�ુનયાની ઉડાન ભરનાર� સૌથી નાની �મરની �વુતી
બની.આઉડાનમાં તેણી એકલીએ 5 ખંડોના 31 દેશોની યા�ા કર�.
(7) આ�ં�દેશની ��વી ડા�ગેતી ��ત��ત નાશા કાય��મ �ૂરો કરનાર� �થમ ભારતીય �વ�ા�થ�ની બની.
(8) ��ુનવસ�લ એ�સ�ેટ�સ �ટયે�ર�ગ �ૂપના �ા�ડ એ�બેસડેર તર�કે �વજય શેખર શમા�ની પસદંગી કરવામાં આવી.
(9) �એુન ડવેલપમ�ેટ �ો�ામની �વુા જલવા�ુ ચે��પયન બનનાર �ાજકતા કોલી �થમ ભારતીય અ�ભને�ી બની.
(10) UNCTAD ના �રપોટ�માં ભારતમાં વષ�-2020ની �ુલનામાં 2021માં FDI માં 26%નો ઘટાડો થયો.
(11) અ�ણાચલ �દેશ કે�બનેટે અ�ણાચલ ર�ન એવોડ� માટે રા�યના �થમ લેફ.ગવન�ર �વ.કે. રા�ની પસદંગી.
(12) ભારતીય પવ�તારોહક,લેખક અને સામા�જક કાય�કતા� હ�રપાલ�સ�હ આહ�ૂવા�લયા�ંુ �નધન.

23/24-01-2022
(1) �ભુાષચં� બોઝ આપદા �બંધન �ુર�કાર -2022, સ�ંથા માટે �ુજરાત આપદા �બંધન સ�ંથાન અને �ય��તગત માટે
�સ��મ રા�ય આપદા �ા�ધકરણના ઉપા�ય� �ી �ો. �વનોદ શમા�ની પસદંગી કરવામાં આવી.
(2) નેતા� �રસચ� ��રૂો �ારા નેતા� એવોડ� -2022 માટે �પાનના �ૂવ� વડા�ધાન �શ�જો આબેની પસદંગી કરવામાં
આવી.
(3) �ૂવ� �મસ ��ુનવસ� ��ુ�મતા સનેની ઈ�ટરનેશનલ એસો�સયશેન ઓફ વ�ક�ગ �ુમન એવોડ� માટે પસદંગી કરવામાં આવી.
(4) �ંૂટણી પંચે મતદાતા �ગ�કતા અને મતદાતા- �શ�ણમાં ઉ�કૃ� કામગીર� કરવા બદલ ��રૂો ઓફ આઉટર�ચ અને
ક��ુ�નકેશનના ��ુય મહા�નદ�શક સ�ય�ે� �કાશની રા��ય �ુર�કાર માટે પસદંગી કર�.
(5) ��વે�શન ઓફ મની લો�ડર�ગ એકટ ( PMLA) ના �નણ�ય �ા�ધકરણના અ�ય� તર�કે �વનોદાનંદ ઝાની �નમ�ૂક કર�.
(6) ICC એ વષ� 2021 માટનેા સવ���ે ટ�-20 �ુ�ષ ખેલાડ� માટે પા�ક�તાનના મોહ�મદ �રઝવાનની અને સવ���ે ટ�-20
મ�હલા ખેલાડ� માટે ��લે�ડની ટમેી ��ૂમો�ટની પસદંગી કર�.
(7) સયૈદ મોદ� આતંરરા��ય બેડ�મ�ટન �નામ�ેટ લખનૌમાં યો�ઈ ગઈ.
- મ�હલા એકલનો �ખતાબ પી. વી. �સ��એુ ��યો.
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- �ુ�ષ �ગુલનો �ખતાબ મલે�શયાના મને વેઈ ઓ�ગ અને ટ� કાઈ વેને ��યો.
- �ી �ગુલનો �ખતાબ મલે�શયાની અ�ા �ચ�ગ �યક ચેઓ�ગ અને તેઓ મઈે �જ�ગે ��યો.
- ભારતના ઈશાન ભટનાગર અને તનીષા �ો�ટોએ �મ��ત �ગુલનો �ખતાબ ��યો.
- ફાઈનલમાં એક �પધ�કનો કોરોના પો�ઝ�ટવ �રપોટ� આવતાં �ુ�ષ એકલની �પધા� થઈ ન હતી.
(8) નેતા� �ભુાષચં� બોઝની 125મી જ�મજય�ંત �સગેં વડા�ધાન �ી નરે�� મોદ�એ નવી �દ�હ�માં ઇ��ડયા ગેટ પર
નેતા�ની હોલો�ામ ��તમા�ંુ અનાવરણ ક�ુ.ઁ
(9) કે�� સરકારે બી�ટ�ગ �ર��ટ માથંી 'અબાઈડ �વધ મી' ગીતને હટાવીને તેને �થાને ક�વ �દ�પ� �લ�ખત' એ મરેે વતન કે
લોગ� ' -ગીત સામલે ક�ુ.ઁ 'અબાઈડ �વધ મી' ની રચના �કા�ટશ ક�વ હેનર� ફા��સ�સ �લટે 1847 માં કર� હતી.
(10) આસામ સરકારે રતન ટાટાને રા�ય�ંુ સવ��ચ નાગ�રક સ�માન 'આસામ વૈભવ' એનાયત ક�ુ.ઁ
(11) કાકડ�ની �નકાસમાં ભારત દ�ુનયાનો સૌથી મોટો �નકાસ કતા� દેશ બ�યો.
(12) ��યાત �ુરાત�વ�વ� આર. નાગા�વામી�ંુ �નધન.
(13) �ચ�કાર મોહ�મદ સલીમ�ંુ 83 વષ�ની �મરે અવસાન.
(14) કે���ય �ૃહમ�ંી અ�મત શાહે જ��ુ- કા�મીરના 20 �જ�લાઓનો ભારતનો �થમ �જ�લા �શુાસન �ચૂકા�ક બહાર
પાડયો. �થમ પાંચ �જ�લાઓમાં (1) જ��ુ, (2) ડોડા (3) સાબંા (4) �ુલવામા અને (5) �ીનગરનો સમાવેશ થાય છે
(15) 24 ���આુર� આતંરરા��ય �શ�ણ �દવસ અને રા��ય બા�લકા �દવસ તર�કે ઉજવાય છે

25-01-2022
(1) ભારતની �થમ પેરા-બેડ�મ�ટન અકાદમી લખનૌમાં શ� કરવામાં આવી.
(2) લ�ાખની ટ�મે 9 મી રા��ય મ�હલા આઈસ હા�ક� ટૂના�મ�ેટ-2022 �તી.
(3) ઢાકા આતંરરા��ય �ફ�મ �ફ�મ ફે��ટવલમાં તા�મલ �ફ�મ ' કૂઝંગલ' ને સવ���ે �ફ�મનો એવોડ� અપાયો. ભારતીય
અ�ભનેતા જન�યૂા�ને �ફ�મ ' સની ' માટે સવ���ે અ�ભનેતાનો એવોડ� અપાયો.
(4) વડા�ધાન�ી નરે�� મોદ�એ 29 બાળકો (15 છોકરાઓ અને 14 છોકર�ઓ ) ને રા��ય બાળ �ુર�કારો થી નવાજયા.
ખેલ �ણેીમાં �ુજરાતની અ�વી �વજય ઝંઝા��કયાનો �ુર�કાર �વજેતામાં સમાવેશ.
(5) �ુ�ક�ના ફાસોના �વ�ોહ સ�ૈનકોએ દેશમાં તખતાપલટ કર� રા�પ�ત રોચ માક� ����યન કાબોરેને �હરાસતમાં લીધા.
(6) IPL માં સામલે થયલે લખનૌ ટ�મ લખનૌ �પુર �ય�ટસ તર�કે ઓળખાશે.
(7) આમ��નયાના રા�પ�ત સજ� સરગ�યાને રા�ના�ું આ��ુ.ં
(8) રાજકોટમાં અડંર��જ�ંુ નામ �વ. જનરલ �બ�પન રાવતના નામ પરથી રાખવામાંઆ��ુ.ં
(9) 25 ���આુર� રા��ય મતદાતા �દવસ તર�કે ઉજવાય છે. 25 ���આુર� 2022 �ંુ થીમ - Making Election
Inclusive, Accessible and Participative - છે �થમ રા��ય મતદાન �દવસ 2011 માં ઊજવવામાંઆ�યો હતો.
(10) 25 ���આુર�, રા��ય પય�ટન �દવસ તર�કે ઊજવવામાં આવે છે. આજ�ંુ થીમ-' Rural and Community
Centric Tourism -છે.
(11) આતંરરા��ય ��કેટ પ�રષદ ( ICC) એ વષ� 2021 ના ICC ��કેટ �ુર�કારોની �હેરાત કર�.
- ICC મ�હલા ��કેટર ઓફ ધ યર - ���ૃત મધંાના(ભારત)
- ICC �ુ�ષ ��કેટર ઓફ ધ યર- શાહ�ન અફર�દ� ( પા�ક�તાન)
- ICC મ�ેસ વનડે ��કેટર ઓફ ધ યર બાબર આઝમ (પા�ક�તાન)
- ICC એ�પાયર ઓફ ધ યર - મરાઈસ ઈરાસમસ
- �ુમ�સ વનડે ��કેટર ઓફ ધ યર -�લજેન લી (દ��ણઆ��કા)
- ICC મ�ેસ T-20 વનડે ��કેટર ઓફ ધ યર - મોહ�મદ �રઝવાન ( પા�ક�તાન)
- ICC �ુમ�સ T-20 વનડે ��કેટર ઓફ ધ યર ટમેી ��મૂો�ટ( ��લે�ડ)
- ICC ઈમ�જ�ગ મ�ેસ �લેયર ઓફ ધ યર - જનમન માલન(દ��ણઆ��કા)
- ICC ઈમ�જ�ગ �ુમ�સ �લેયર ઓફ ધ યર- ફા�તમા સના ( પા�ક�તાન)
- ICC મ�ેસ ટ�ેટ ��કેટર ઓફ ધ યર - જો �ટ ( ��લે�ડ)

26-01-2022
(1) કે�� સરકારે વષ�-2022 માટે 128 પ��ી એવોડ� �વજેતાઓની ��ૂચ �હેર કર�.યાદ�માં 4 પ��વ�ષૂણ 17
પ��ષૂણ અને 107 પ��ીનો સમાવેશ.
(2) �ભા અ�ે(કલા),જન.�બ�પન રાવત(�સ�વલ સ�વ�સ),રાધ�ેયામ ખેમકા(સા�હ�ય �શ�ણ) અને ક�યાણ�સ�હ(�હેર
�વન)ને પ��વ�ષૂણ.
(3) પ��ષૂણ એવોડ� �વજેતામાં સ�ય નડલેા,�ુદંર �પચાઈ,દેવે�� ઝાઝ�રયા,�વ�ટર બેનર�,�ુલાબનબી આઝાદ વગેરેનો
સમાવેશ.
(4) આઠ �ુજરાતીઓને પ� એવોડ� �વજેતામાં સમાવેશ.સા�હ�યકાર �વામી સ��ચદાનંદને પ��ષૂણ.પ��ી �વજેતામાં
�ુજરાતીઓમાં ડૉ.લતા દેસાઈ,માલ�ભાઈ દેસાઈ,ખલીલ ધનતેજવી,સવ�ભાઈ ધોળ�કયા,જયતંકુમાર �યાસ,ગામીત
રમીલાબેન અને �ભાબેનનો સમાવેશ.
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(5) �ુજરાત પોલીસના 19 પોલીસકમ�ઓને રા�પ�તના ચં�ક �હેર કરાયા.
(6) રા��પ�ત �ારા 6 �ય��તઓને સવ��મ �વનર�ા પદક,16 ને ઉ�મ �વનર�ા પદક અને 29 ને �વનર�ા પદક
�વજેતાઓનાં નામ �હેર કરાયા,ં384 વીરતા �ુર�કારોની �હેરાત કરાઈ.
(7) નીરજ ચોપડાને પરમ �વ�શ� સવેાપદકથી સ�મા�નત કરવામાં આ�યો.
(8) ��ાચાર �ચૂકા�ક-2021માં ડનેમાક� ,��ઝૂલે�ડ અને �ફનલે�ડ દ�ુનયાના સૌથી ઓછા �� દેશ.��ાચાર �ચૂકા�કમાં
ભારત�ંુ �થાન 85�ું દ��ણ �દુાન દ�ુનયાનો સૌથી �� દેશ.

27-01-2022
(1 ) �હ�દ�ુતાન પે�ો�લયમ કોપ�રેશન �લ�મટડે(HPCL) ના ચેરમને અને સીએમડ� તર�કે �ુ�પકુમાર જોશીની �નમ�ૂક.
(2) લાજ� �કેલ ઈ�ડ���ઝ �ણેીમાં �લોબલ હે�ધી વક� �લેસ એવોડ� -2021 �તનાર ઈ��ડયન ઓઈલ કોપ�રેશન �લ�મટડે
�થમ ભારતીય પ��લક સ�ેટર ��ુનટ બ��ુ.ં
(3) આ�ં�દેશ સરકારે રા�યમાં નવા 13 �જ�લાઓની મજૂંર� આપતાં રા�યમાં �જ�લાઓની કુલ સ�ંયા 26 થઈ.
(4) છ�ીસગઢ સરકારે રા�યના કમ�ચાર�ઓને સ�તાહમાં 5 �દવસના કામકાજની મજૂંર� આપી.
(5) �ા�સની કથકલી �ૃ�યાનંા �મલેના સા��વની�ંુ અવસાન.
(6) રાજ�થાનમાં આવેલ 1071 ચો.�કમી. �વ�તાર માં ફેલાયલે રામગઢ �વષધાર� વ�ય�વન અભયાર�યને રા�ય�ંુ ચો�ું
વાઘ અભયાર�ય ઘો�ષત કરવામાં આ��ુ.ં
(7) દ�ુનયાની ટોપ �ા�ડ ફાઈના�સ -2022 �રપોટ�માં એ�પલ �થમ �થાને,એમઝેોન બી� અને �ૂગલ �ી� �થાને.
(8) ર��કન બો�ડ�ંુ ન�ંુ �ુ�તક : ‘એ �લટલ �ુક ઓફ ઈ��ડયા : સલેે�ે�ટ�ગ 75 ઈયસ� ઓફ ઈ��ડપે�ડ�સ’ બહાર પ�ંુ.
(9) 27 ���આુર� આતંરરા��ય �લય �મરણ �દવસ તર�કે ઊજવવામાંઆવે છે.

28-01-2022
(1) તા�મલનાડુના ઈરોડ �જ�લામાં આવેલ સ�યમગંલમ્ ટાઈગર ર�ઝવ�ને TX2 �ુર�કાર અપાયો.આ સાથે નેપાળમાં
આવેલ બ�દ�યા નેશનલ પાક� ને પણ TX2 �ુર�કાર અપાયો.
(2) ભારતીય હૉક� ટ�મના �ૂવ� ક�તાન ચરણ�ત�સ�હ�ંુ અવસાન.
(3) દેશનો �થમ વૈ�ા�નક પ�ી એટલસ-કેરલ બડ� એટલસ-કેરલને �ા�ત થયો.
(4) ઔપચા�રક ર�તી 69 વષ� બાદ એયર ઈ��ડયા ટાટા સ�હૂને સ�પવામાં આ��ુ.ં
(5) આસ�લર �મ�લ �ન�પોન �ટ�લ ઈ��ડયા �ુજરાતમાં 6 અલગ-અલગ પ�રયોજનામાં �.1,66,000/-કરોડ�ંુ રોકાણ
કરશે.
(6) �મઝોરમના આઈઝોલ �જ�લા�ંુ દ��ણ મો�ુઆગં ગામ રા�ય�ંુ �થમ ODF-�ુ�લામાં શૌચાલયથી ��ુત ગામ બ��ુ.ં
(7) �યાંમારમાં માઉ�ટ પોપા �વાળા�ખુી ન�ક ઘો�ટલી ���તનો બંદર મળ� આ�યો.

29-01-2022
(1) ભારતના ��ુય આ�થ�ક સલાહકાર તર�કે વ��ટસમણ અનંત નાગે�રની �નમ�ૂક.
(2) કે�� સરકારે ઈઝરાયલ સરકારની મદદથી 12 રા�યોના 150 ગામોને ઉ�કૃ� ગામોમાં પ�રવ�ત�ત કરશે.12 રા�યોના
29 ગામોમાં ઉ�કૃ�તા કે��ો �થાપાઈ ગયાં છે.
(3) ઓ���ેલયનઓપન ટ�ેનસ-2022 માં �ા�સની ���ટ�ના �લાદેનો�વક અને �ોએ�શયાના ઈવાન ડો�ડ�ગેની જોડ�એ �મ�
�ગુલનો �ખતાબ ��યો.
(4) રા��ય માનવા�ધકાર આયોગ �ારા આયો�જત �પધા�માં તે�ુ�ુ લ��ુફ�મ ‘���ટ �ટુડ�ટ’ ને �થમ ઈનામ અપા�ુ.ં
(5) ઉ�ણકટ�બંધીય તોફાન ‘એના’થી મડાગા�કર, મલાવી અને મોઝા��બકમાં 70 નાં મોત.
(6) વયો�ૃ� મરાઠ� લેખક અને સામા�જક કાય�કતા� અ�નલ અવચટ�ંુ �નધન.
(7) હ�રયાણાના �ુડગાવમાં એક �દવસમાં 576 ઈલે���ક વાહનોને ચા�જ�ગ કર� શકે તેવા ભારતના સૌથી મોટા ઈવી
ચા�જ�ગ �ટશેન�ંુ ઉ�ાટન કરા�ુ.ં
(8) ભારત�ંુ �થમ �ાફ�ન નવાચાર કે�� કેરલમાં �થપાશે.
(9) દ�ુનયાના સૌથી મોટા ’કેનાલ લૉક’ �ંુ નેધરલે�ડના એ��ટડ�ટમ બંદર ન�કઆવેલ લ�બંુદર ઈજ�ઈુડનેે ઉ�ાટન
કરવામાં આ��ુ.ં
(10) મ�હલા એ�શયા કપ હૉક�માં ભારતે ચીનની 2.0 થી હરાવીને �ો�ઝ મડેલ ��યો.

30/31-01-2022
(1) ગે�મ�ગ ક� પની ગે�સ 24x7 ના �ા�ડ એ�બેસડેર તર�કે ઋ�તક રોશનની પસદંગી.
(2) રાફેલ નડાલે ર�શયાના ડ�ેનયલ મદેવેદેવને હરાવીને ઓ���ેલયનઓપન�ંુ ટાઈટલ ���ુ.ંઆસાથે 21 �ું �ા�ડ �લેમ
ટાઈટલ �તનાર રાફેલ નડાલ દ�ુનયાનો �થમ ખેલાડ� બ�યો.
(3) એશલે બાટ�લે અમ�ેરકાની ડ�ેનયન કો�લ�સને હરાવીને ઓ���ેલયનઓપન મ�હલાનો �ખતાબ ��યો.1978 બાદ
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ઓ���ેલયનઓપન�ંુ ટાઈટલ �તનાર �થમઓ���ેલયન બની.
(4) ચે�ઈ �પુર�ક�ગ દેશની �થમ �પો�સ ��ુનકોન� ક� પની બની.
(5) T-20 માં 4 બોલમાં 4 �વકેટ લઈ હે��ક લગાનાર જેસન હો�ડર વે�ટ ઈ��ડઝનો �થમ ખેલાડ� બ�યો.
(6) સ�જ�યો મટરેેલા ઈટાલીના ફર�થી રા�પ�ત તર�કે �ૂટા�યા.
(7) સામા�જક કાય�કતા� અને અકાલ અકાદમીના સ�ંથાપક બાબા ઈકબાલ�સ�હ�ંુ 96 વષ�ની �મરે અવસાન.
(8) ચેક ગણરા�યની બારબોરા �ે�જ�સકોવા અને કતે�રના �સ�નયાકોવાએઑ���ેલયનઓપન મ�હલા �ગુલનો �ખતાબ
��યો.

તલાટ�ની નવી બચે ટૂ�ક સમયમાં શ� થાય છે

 સવ���ે કો�ચ�ગ, સવ���ે પ�રણામ, અ�ભુવી અને �ન�ણાત ફેક�ટ�ઝ

 સાથે �.2500/- થી વ�ુ �ક�મતના અ �રનાં 10 ��ુતકો અકાદમી તરફથી

 અ�રના બધાં ��ુતકો - 30% ક�મશનથી વચેાણ ચા�ુ છે

 �પીએસસી વગ�-1-2 �ુ�ય �જુરાતી-અ�ં�ેની બચે સાંજે 5 થી 7 ચા�ુ છે

 પીએસઆઈ - �ુ�ય અ�ં�ે-�જુરાતી બચે માટ�ેું ર�જ��ેશન ચા�ુ છે

https://marugujaratgk.in/whatsapp/

