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૧) તારીખ 30 ઓગસ્ટ 2015 ના રોજ દેશના વડાપ્રધાનશ્રીએ ૧૧ મી વાર મન કી બાત કાર્યક્રમ 

સંબોધ્ર્ો . આ કાર્યક્રમમાં ખેડૂતો અન ેગરીબોના હિતની વાત કરવામાં આવી િતી. 

૨) િાલ ચાલી રિી વર્લડય  એથલેટીક્સ ચેમ્પીર્નશીપમાં ભારતીર્ મિીલા રનર જર્શાએ મેરેથોન 

દોડમાં 2 કલાક 34 મમનીટ 43 સેકંડ સાથ ેરેસ પૂરી કરી નેશનલ રેકોડય  તોડ્યો છે. 

૩) રમશર્ાની માહરર્ા કુચીનાએ વર્લડય  એથલેટીક્સ ચેમ્પીર્ન શીપમાં િાઈ જપં સ્પધાયમાં ગોર્લડ 

મેડલ પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

૪) િાલ ચાલી રિેલ ર્ુ.એસ. ઓપનમાં સેરેનાની નજર કેલને્ડર ગ્રાન્ડસ્લેમ પર રિેશે કારણ કે 

તેના િરીફ સ્ટેફી ગ્રાફે વર્ય 1988 માં વર્યના ચારેર્ ગ્રાન્ડસ્લેમ જીતી કેલને્ડર સ્લેમ પૂણય કર્ુું િતંુ, 
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આ કારણ ેજો સેરેના આ રમતમાં જીતેતો તેને ગ્રાન્ડસ્લેમ પૂણય થઈ શકે તેમ છે. 

૫) િાલમાં પોપ્ર્લુેશન રેફરન્સ બ્ર્ુરોના સવે મુજબ મવશ્વના 195 દશેોમા ંમવશ્વની અડધી વસમત 

માત્ર 10 દેશોમાં વસવાટ કરે છે. 

૬) બાળકની સજયરી માતાના ગભયમાં જ કરવામાં આવે તેને ફેટલ સજયરી કિેવમાં આવે છે.  

૭) મવશ્વમાં ભારત ઓપન ફેટલ સજયરીની સુમવધા ધરાવનાર દેશ ચોથો બનવા પામ્ર્ો છે, િવેથી 

આવી સજયરી કોચીમા ંથઇ શકશે. 

૮) 31 ઓગસ્ટ 2015 ના રોજ ભારતના વડાપ્રધાન ેડીઝીટલ રામાર્ણનું લોમન્ચંગ કરેલ છે. 

૯) આગામી 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ દેશના વડાપ્રધાન દેશની સ્કૂલોના બાળકોને રેહડર્ો પર 

સંબોધશે. 

૧૦) આગામી 6 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ ભારતના વડાપ્રધાન મેટર ોના ફરીદાબાદ કોહરડોરનું 

ઉદ્ઘાટન કરશે. 

૧૧) અમેહરકાની અંતરીક્ષ સશંોધન કરનારી સંસ્થા નાસાના છ મવજ્ઞાનીઓને અમેહરકી રાજ્ર્ 

િવાઈના એક મનજયન મવસ્તારમા ંપોતાને એક ડોમમાં એક વર્ય માટે બંધ કરી દીધા છે. કારણ કે 

આ મંગળ પર જવાની  ટરેનીંગનો એક ભાગ છે. 

૧૨) િાલમાં નાસા અંતરીક્ષ એજન્સીએ મનસાર પહરર્ોજના માટે ઇમન્ડર્ન સ્પેસ રીચસય 

ઓગેનાઈઝેશન સાથ ેકરાર કરેલ છે. 

૧૩) િાલ અનીલ કુમારે સરજોવામાં કૈડ્ટ કુશ્તી ચેમ્પીર્નશીપમા ંગોર્લડ મીડલ પ્રાપ્ત લ કરેલ છે. 

૧૪) િાલમાં નેપાળ દેશ ેપોતાનો પરંપરાગત તિેવાર ગાઈ જાત્રા અથવા ગાર્  ઉજવેલ છે. 

૧૫) ઓનલાઈન LPG મસલીન્ડર પ્રાપ્ત કરાવવા માટે સરકારે સિજ નામની ર્ોજના શરુ કરેલ 

છે. 

૧૬) િાલમાં હિમાચલ પ્રદેશ રાજ્ર્ે રક્ષાબંધન પવય મનમમતે એક મવશેર્ અમભર્ાન સુરક્ષા 

બંધનની શરૂઆત કરેલ છે. 
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૧૭) કેરલ રાજ્ર્મા ંમનાવવામાં આવતો ઓણમ તિેવાર સૌથી મોટા પાક કાંપણી માટેનો તિેવાર 

છે. 

૧૮) ભારતના મસમિમ રાજ્ર્માં પાંગ-ર્લિાબ-સોલ નામનો ઉત્સવ મનાવવામા ંઆવે છે. 

૧૯) િાલમાં કેન્ર સરકાર દ્વારા 6 SEZ ના પ્રસ્તાવોને મંજુરી આપી છે. 

- પરેશ ચાવડા   
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૧) દેશના વડાપ્રધાન ેગત સોમવારના રોજ ડીઝીટલ રામાર્ણનું લોમન્ચંગ કર્ુું તે 14 લોકોની 

ટીમે 22 વર્ય કામ કરીને તૈર્ાર કર્ુું િતું. 

૨) સારાજોવામા ંરમાઈ રિેલ કેડેટ કુસ્તીમા ંભારતને અત્ર્ાર સુધીમા ંએક ગોર્લડ અન ેબે મસર્લવર 

મેડલ પ્રાપ્ત થર્ા છે. 

૩) ભમવષ્ર્માં દ. આહિકા અને ભારત વચ્ચે રમાનારી હક્રકેટ શ્રણેી ‘ગાધંી-મંડેલા’ તરીકે 

ઓળખશે, આ મેચમાં ‘િીડમ ટર ોફી’ એનાર્ત કરવામાં આવશે. 

૪) ભારતનો IST(ઇમન્ડર્ન સ્ટા. ટાઈમ) GMT(મગ્રનવીચ મીન ટાઇમ) થી સાડા પાચં કલાક 

આગળ છે.  

૫) 1 સપ્ટેમ્બર 1947 ના રોજ, આજથી 66 વર્ય પિેલા ભારતમા ંઇમન્ડર્ન સ્ટા. ટાઈમ (IST) 

સ્થાપના થઇ િતી. 

૬)  સમગ્ર મવશ્વના સમર્ને નિી કરનારી મગ્રનવીચ મીન ટાઈમ (GMT) ઇંગ્લને્ડના મગ્રનવીચ 

શિેર પરથી પસાર થાર્ છે. 

 



Current affairs 1 થી 10 સપ્ટેમ્બર સામાન્ય જ્ઞાન 
 

 આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar લખી સર્ચ કરી  એપ્સ ડાઉનલોડ કરો 

૭) િાલ ઉતર કોહરર્ાએ મવશ્વના માનાંક સમર્ને નકારતા 14 ઓગસ્ટના રોજ રાત્રે 12 વાગ્ર્ાથી 

પોતાનો આગવો ટાઇમ જોન નિી કર્ો છે. 

૮) િાલમાં ઇમન્ડર્ન બેંકે ‘ઈંડપ’ે મોબાઈલ એપ્સનો શુભારંભ કરેલ છે. 

૯) િાલમાં પામકસ્તાને ઇસ્લામી રાજ્ર્ IS આતંકવાદી સમૂિ પર પ્રમતબંધ લગાવી દીધો છે. 

૧૦) િાલમાં કન્નડ લખેક એમ.એમ. કુર્લબુગીનું અવસાન થર્ુ ંછે, તે 77 વર્યના િતા. 

૧૧) િાલમાં િેલા ક્રી પ્રોપે મવશ્વ એથલેટીક્સ ચૈમમ્પર્નશીપમાં મહિલાઓની મેરોથન જીતી છે. 

૧૨) િાલમાં રાજીવ મિમર્યને ગૃિ સમચવના રૂપમાં પસંદ કરવામાં આવ્ર્ા છે. 

૧૩) િાલમાં જોત મસંિે સવય શ્રષે્ઠ પવયતારોિણ માટે તેનમજગં નોગે રાષ્ટ્ર ીર્ સાિમસક પુરસ્કાર 

2014-15 જીતેલ છે. 

૧૪) િાલમાં અમનલ કુમારે સારાજોવાની કેડેટ કુસ્તી મવશ્વ ચેમમ્પર્નશીપમા ં ગોર્લડમેડલ પ્રાપ્ત 

કરેલ છે. 

૧૫) સરકારના આદેશ બાદ ભુમમ અમધગ્રિણ અમધમનર્મ 2013 માંથી મવવાદાસ્પદ ધારો 113 

િટાવી દેવામાં આવ્ર્ો છે. 

૧૬) િાલમા ંમિારાષ્ટ્ર  રાજ્ર્ સરકારે લંડનમાં એક ઘર ખરીદંુ્ કે જ્ર્ા ંભીમરાવ રામજી આંબેડકર 

પોતાના કાર્યકાળ દરમમર્ાન ત્ર્ાં રિેતા િતા. 

૧૭)  િાલમા ંએમ. મવજર્ ગુપ્તાને પ્રથમ સુનિાક શાંમત પુરસ્કાર માટે પસંદ કરવામાં આવ્ર્ા છે. 

૧૮) થોડા સમર્ પિેલા વાલીસીકી થાનોર્ુએ ગ્રીસ દેશના કાર્યવાિક પ્રધાનમંત્રીના રૂપમાં 

કાર્યભાર સંભાળેલ છે. 

૧૯) િાલમાં ગ્રામીણ બેંકે ફોચ્ર્ુયનની પ્રથમ ‘ચેન્જ ધ વર્લડય ’ની સૂમચમા ંસ્થાન પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

૨૦) ભારતમા ં ગ્રામીણ નાગહરકોન ે સશક્ત બનાવવા માટે ભારત સરકારે ‘સેિત’ નામના 

કાર્યક્રમની પિેલ કરેલ છે. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) િાલના સમર્મા ં પેસેહફક મિાસાગર પર ત્રણ વાવાઝોડા એક સાથ ે દેખાર્ા છે, જ ેઅનુંક્રમે 

‘મકલો, ઇગ્નામસર્ો અન ેજીમેના’ નામ ધરાવે છે. 

૨) ભારતીર્ હક્રકેટ ટીમે શ્રીલકંા સામેની મસરીઝ મવરાટ કોિલીની આગેવાની િે ળ ૨-૧ થી 

જીતી લીધી છે. 

૩) ભારતીર્ બોક્સર દેવેન્રમસંિે એમશર્ન ચેમમ્પર્નશીપમાં ઈન્ડોનેમશર્ાના કોનલેીસ કાવંગુ 

લાન્ગંુન ેિરાવી સેમી ફાઈનલમાં પ્રવેશ મેળવી ચુક્ર્ા છે. 

૪) િવેથી એક  જ સ્માટય  કાડય  વડે દેશભરની મેટર ો ટરેનમાં પ્રવાસ કરી શકાશે, શિેરી મવકાસમંત્રીએ 

આ માટે સ્માટય  નેશનલ મોબીલીટી કાડયના મોડેલને મંજુરી આપી દીધી છે. 

૫) મિટનના ઇમતિાસમા ં સૌથી વધ ુ સમર્ રાજ કરનારા ક્વીન ઈલીઝાબથે-2 પ્રથમ રાણી 

બન્ર્ા છે, કે જણેે તેમના ગ્રેટ ગ્રાન્ડ મધર ક્વીન મવક્ટોહરર્ાનો રેકોડય  તોડ્યો છે, ત્ર્ારે તેની 

ઉજાણી રૂપે અન ેર્ાદ માટે રોર્લ મમન્ટે નવો 20 પાઉન્ડનો ચાંદીનો સ્મારક મસિો બિાર પડેલ 

છે. 

૬) સૌપ્રથમ વાર મવશ્વમાં ATM મશીન આજથી 46 વર્ય પિેલા ર્ુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના ન્ર્રૂ્ોકયમા ં

તારીખ 2/9/1969 માં લગાવવામાં આવ્ર્ું િતું. 

૭) િવેથી તાજતેરના અમેહરકા અને ઈંગ્લેન્ડના કેટલાક શિેરોના ATM મશીનમાં નવી 

ટેકનીકના કારણે ડેબીટ કાડયને બદલ ેસ્માટય  ફોનની એપ મારફતે નાણા મેળવી શકાર્ છે. 

૮) સોમામલર્ામાં દષુ્કાળની પહરમસ્થમતને કારણે ચાર વર્ય બાદ પણ સાડા આ  લાખ લોકો 

કુપોર્ણ અને ભખૂમરાનો સામનો કરી રહ્યા છે. 

૯) િાલમાં ભારતીર્ મૂળના તેજીન્દરમસંિને ઓસ્ટરે મલર્ન ઓફ ધ ડે નો મખતાબ મળ્યો છે. 
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૧૦) િાલમાં બમલયન ખાતે આવેલ ટેમ્પલિોફ હિટલરનું એક વખતનું એરપોટય  િવે મવશ્વની સૌથી 

મોટી શરણાથી મશમબર બનવા જઈ રહંુ્ય છે, આ એરપોટય  વર્ય 1930 મા ંસૌથી વ્ર્સ્ત એરપોટય  

િતુ.ં 

૧૧) િાલમા ંઓગસ્ટ 2015 ના સમર્ ેજમયની દેશ ે 8 લાખ શરણાથીઓ સ્વીકારવાની તૈર્ારી 

બતાવી છે. 

૧૨) િવેથી હદર્લિીમાં રેર્લવે મુસાફરી માટે પેપરલેસ અનહરઝવ્ડય  ટીકીટ મોબાઈલ એપ્લીકેશન 

અમલી બનાવવામાં આવી િોવાથી ટીકીટ માટે લાંબી લાઈનોમાં નહિ રિેવંુ પડે, ઓન લાઈન 

બુમકંગ થઇ શકશે. 

૧૩) મણીપુર મવધાનસભામા ં મણીપુર જન-સંરક્ષણ મવધરે્ક 2015 ને સવયસમંમતથી પાહરત 

કરવામાં આવ્ર્ું. 

૧૪) ભારતની કેન્ર સરકારે કેરલ રાજ્ર્મા ંઆધ્ર્ામત્મક પર્યટન સમકયટના પ્લાન માટે 100 કરોડ 

રૂમપર્ા ફાળવવાની તૈર્ારી બતાવી છે. 

૧૫) ઉતર ભારતના પંજાબ રાજ્ર્એ વર્ય 2014-15 દરમમર્ાન દેશમાં સોલાર રૂફ ટોપ સાથ ે

સંકળાર્લે ગ્રીડની ઉચ્ચ ક્ષમતા વૃમિ શ્રેણી અંતગયત પુરસ્કાર પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

૧૬) સંથારાની ધામમયક હક્રર્ાઓ પર મવશ્વાસ રાખનાર જનૈ ધમય ગણાર્ છે. 

૧૭) સરકારે વર્ય 2015-16 માટે પોતાના ર્ોગદાનના રૂપમાં કમયચારી પેન્શન ર્ોજના (1995) 

માટે 2,000 કરોડ રૂમપર્ા ફાળવ્ર્ા છે. 

૧૮) િાલમા ં સપ્ટેમ્બર 2015 અનુસંધાન ે રતન વાટલન ે ભારતીર્ નાણા સમચવના રૂપમાં 

મનર્ુક્ત કરવામાં આવ્ર્ા છે. 

૧૯) ઓગસ્ટ 2015 ના સંદભ ેમદનલાલ લક્ષ્મણદાસ ટાહિમલર્ાનીએ મિારાષ્ટ્ર  રાજ્ર્ના નવા 

લોકાર્ુક્ત તરીકે શપથ ગ્રિણ કરેલ છે. 
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૨૦) 31 ઓગસ્ટ 2015 ના રોજ મનીર્ મસસોહદર્ાએ હદર્લિીના કાનુન મંત્રાલર્નો પદભાર ગ્રિણ 

કર્ો છે. 

- પરેશ ચાવડા  

Current affairs 197 સામાન્ય જ્ઞાન 

૧) ભારતની રીઝવય બેંક દ્વારા રૂ.500 ની નવી ચલણી નોટ બિાર પાડવામાં આવી, ટંૂક સમર્મા ં

રૂ.૧000 ની નોટ પણ બિાર પાડવામાં આવશે. 

૨) ભારતના સંરક્ષણ મંત્રાલર્ના ખરીદ ડીફેન્સ એક્ટીવેશન કાઉમન્સલ દ્વારા િાંસ પાસેથી 36 

રફાલ ફાઈટર ની ખરીદીને આગળ વધારવાની મંજુરી મળી ચકુી છે. 

૩) ભારત અને િાંસ વચ્ચેનો રફાલ ફાઈટર પ્લેનનો સોદો ઓફસેટ ક્લોઝના કારણે અટવાર્ો 

િતો, ઓફસેટ ક્લોઝ મુજબ ભારત સાથેના કોન્ટર ાક્ટના 50 ટકા રકમ ફાંસે ભારતમાં રોકવી 

ફરજીર્ાત છે. 

૪) ભારતની સૌથી મોટી રાષ્ટ્ર ીર્ એરલાઈન્સ, એર ઇન્ડીર્ાના 30 બોઇંગ ડર ીમ એરલાઈનર 

પાઈલટે રાજીનામા ંઆપી દીધા છે. 

૫) કેન્ર સરકાર દ્વારા સરકારી ઓઈલ કંપનીઓ દ્વારા પડતા મુકાર્લેા નાના અન ેમધ્ર્મ કક્ષાના 

69 ગૈસ તથા ઓઈલ હફર્લડ ખાનગી કંપનીઓને સોંપવાની કામગીરી આરંભી દેવામાં આવી છે. 

૬) ભારતના મંુબઈ શિેરે અમખલ ભારતીર્ આમંત્રણ હક્રકેટ ટુનાયમેન્ટમાં બુચી બાબુ મેમોરીર્લ 

ટર ોફી જીતી છે. 

૭) િાલમાં મિારાષ્ટ્ર  રાજ્ર્ે MPDA અમધમનર્મ 1981 મેં સંશોધન કરવા માટે ઓડીનેશ રૂટ 

લેવાનો મનણયર્ લધલે છે. 

૮) ભારતમાં ર્ોગ એક ખેલ અને અનુસાશનના રૂપમાં માન્ર્તા આપવાનો મનણયર્ સારકાર દ્વારા 

લેવમાં આવ્ર્ો છે. 
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૯) ભારત દેશે સંરક્ષણ પ્રર્ાસો માટે ર્ુનસે્કો પુરસ્કાર 2015 જીતેલ છે, ભારતના કેરળમા ં

વાદ્િુમનાથ મંહદરમાં સંરક્ષણના પ્રર્ાસો માટે અવોડય  આપવામાં આવ્ર્ો છે. 

૧૦) તાજતેરમાં એ. કે. ઝા ન ે રાષ્ટ્ર ીર્ તાપ મવદુ્ત મનગમ લીમીટેડ અંતહરમ અધ્ર્ક્ષ અન ે

પ્રબંધક મનદેશકના રૂપમા ંમનર્ુક્ત કરવામાં આવ્ર્ા છે. 

૧૧) મધ્ર્પ્રદેશ રાજ્ર્મા ં આઈનોવેક્સ કંપની લિૌરી પર એક 100 મેગાવોટ પવન ઉજાય 

ઉત્પાદન કરવાની ર્ોજના માટેની મંજુરી મેળવી ચુકી છે. 

૧૨) રફેર્લસ મવમાનના સોદા વખત ેરમશર્ાના 48 MI 17 V પાંચ િેલીકોપ્ટરોની મકમંત 6,966 

કરોડ રૂમપર્ાના સોદાન ેપણ મંજુરી આપવામાં આવી છે. 

૧૩) સંરક્ષણ સામગ્રીના સોદામાં વાર્ુસેના માટે આકાશ મમસાઈલો અન ેસાત સ્ક્વાડરન અન ે

નૌસેના માટે આ  ચેતક િેલીકોપ્ટર ખરીદવાની મંજુરી પણ આપવામાં આવી છે. 

૧૪) હદર્લિી પોલીસે સ્કૂલની મવદ્ાથીનીઓની મદદ માટે ઓપરેશન ‘મનભીક’ ની શરૂઆત 

કરવામાં આવી છે. 

૧૫) મવશ્વમાં પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્ર ીર્ ઓમલમમ્પક ગેમ્સ વર્ય 1930 માં િેમમર્લટન કેનેડામાં આર્ોમજત 

કરવામાં આવી િતી. 

૧૬) 3 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ ફૂટબોલ સંસ્થા હફફાએ જાિેર કરેલ રેન્ક અનુસાર ભારત એક 

અંક આગળ આવ્ર્ુ ંછે, િવે ભારત 156 ના સ્થાને થી 155 સ્થાન ેપિોંચ્ર્ું છે. 

૧૭) આગામી 8 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ ફૂટબોલ રમતમાં ભારત બેંગ્લોરમાં મવશ્વકપ 

ક્વોલીફાર્રમાં ઈરાન સામે રમશે. 

૧૮) હફફાની નવી રેન્ક અનુસાર આજને્ટીના પ્રથમ, બેર્લજીર્મ બીજા સ્થાને અન ેજમયની ત્રીજા 

સ્થાન ેરિેવા પામેલ છે. 
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૧૯) શ્રીલંકાની મુખ્ર્ પાટી ટી.એન.એ. ને 3 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ સંસદમાં મવરોધપક્ષનો 

દરજ્જો મળ્યો છે. 

૨૦) િાલ સપ્ટેમ્બર 2015 અનુસાર શ્રીલકંાની સંસદના સ્પીકર કારંુ જર્સુર્ાય છે. 

- પરેશ ચાવડા           
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૧) આગામી 22-23 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ ભારતના વડાપ્રધાન આર્લેન્ડ દેશના પ્રવાસ ે

જશે. ત્ર્ારબાદ 23 થી 28 સપ્ટેમ્બર 2015 અમેહરકા દેશના પ્રવાસે જશે. 

૨) એ.ટી.પી. બેંગકોક ઓપનની ક્વાટર ફાઈનલમા ં ભારતીર્ ટેમનસ ખેલાડી સોમદેવ બમયન ે

પ્રવેશ મેળવી લીધો છે. 

૩) 4 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ હદર્લિીના માણેકશા ઓડીટેરીર્મ ખાતે ડો. સવોપલ્લી 

રાધાકૃષ્ણનની ર્ાદમા ં5 મી તારીખના અનુસધંાને 125 મી જન્મ જર્મંતની ઉજવણીના ભાગ રૂપ ે

125 રૂ. મસિો તથા રૂ. 10 ના મસિાનું અનાવરણ કર્ુું છે. 

૪) આ પ્રસંગે ભારતના વડાપ્રધાનશ્રીએ ‘કલા ઉત્સવ’ નામની વેબસાઈટ પણ લોન્ચ કરી છે. 

૫) ભારતના વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનાર મલવથ પૂણાય સૌથી નાની વર્ે એવરેસ્ટ 

મશખર સર કરવાનો રેકોડય  ધરાવે છે. 

૬) રીઝવય બેંક દ્વારા ભારત-પામકસ્તાન ર્િુ 1965 ની સુવણય જર્મંત મનમમત ેસરકાર દ્વારા પાંચ 

રૂમપર્ાનો મસિો ટંૂક સમર્માં ચલણમા ંમંુકવામાં આવશે. 

૭) ભારત સરકાર દ્વારા નવા પાંચ રૂમપર્ાના મસિાન ે કોઈનેઝ એકટ અમધમનર્મ 2011 

અનુસંધાન ેરજુ કરવામાં આવશે. 

૮) હદર્લિીના ઉચ્ચ ન્ર્ાર્ાલર્એ ભારતીર્ નૌ સેનામા ં મહિલાઓન ે કાર્મી સ્થાન આપવાનો 

આદેશ આપ્ર્ો છે. 
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૯) સ્થળ સેના અને વાર્ુ સેનામાં મહિલાઓને કાર્મી પદ પર રાખવામાં આવે છે, જર્ારે 

નૌસેનામાં આજ સુધી મહિલાઓને શોટય  ટાઈમ સમવયસ પર રાખવામાં આવતા િતા. 

૧૦) કેન્રીર્ મવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રાલર્ દ્વારા જવૈ અને પ્રધ્ર્ોમગકી મવભાગે 

સાઇનેબૈમક્તહરર્લ જવૈ ઇંધણ ટેકનોલોજી તથા અન્ર્ DBT પૈન સેન્ટરને ૩ સપ્ટેમ્બર 2015 ના 

રોજ લોન્ચ કરવામાં આવ્ર્ું છે. 

૧૧) ર્ુનાઇટેડ નેશન્સ ઈકોલોજી પ્રોગ્રામ દ્વારા 31 ઓગસ્ટ 2015 ના રોજ કેન્ર્ાની રાજધાની 

નૈરોબીમા ંિવાની ગુણવતા પર નજર રાખવા માટે ઓછા મૂર્લર્ની ટેકનીકનું અનવરણ કરેલ છે. 

૧૨) ભૂટાનની 11 મી પંચવમર્યર્ ર્ોજના માટે ચોથો વાતાયલાપ ભારત-ભૂતાન મવકાસ 

સિર્ોગની બે ક હદર્લિીમા ં2 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ સંપન્ન થર્ો. 

૧૩) ભારતના મવદેશ સમચવ સુજાતા મિેતાએ ભૂતાન વાતાયલાપ દરમમર્ાન ભારત તરફથી 

પ્રમતમનમધત્વ કરેલ. 

૧૪) આગામી વર્ય 2016 દરમમર્ાન ભુતાનની રાજધાની થીમ્પુમાં વામર્યક મવકાસ સિર્ોગ 

વાતાયલાપ ગો વવામાં આવશે. 

૧૫) િાલમા ં નેશનલ હંુ્યમીનીટી એવોડય  મવજતેા ઝુપા લાહિડી ભારતીર્ મૂળના અમેહરકી 

ઉપન્ર્ાસકાર છે, તેઓને પુમલત્જર પુરસ્કાર પણ મળી ચુક્ર્ો છે. 

૧૬) 3 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ ગ્વાટેમાલાના રાષ્ટ્રપમત ઓટો પરેઝે રાજીનામંુ આપી દીધું છે. 

૧૭) ગ્વાટેમાલાના રાષ્ટ્રપમત ઓટો પરેઝ પર ભ્રષ્ટ્ાચારમાં સંડોવાર્ા િોવાનો આરોપ લગાવવામાં 

આવ્ર્ો છે. 

૧૮) ભારતના ઉજાયમંત્રી પીર્ુર્ ગોર્લ ે ઉડીસાના તલચરમા ં બિુમવધ કૌશલ મવકાસ કેન્રનુ ં

ઉદ્ઘાટન કરેલ છે. 
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૧૯) િાલમાં ઇન્સ્પા 107 સનશાઈન દેશોનો સમૂિ નવી હદર્લિીમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે, 

‘ઇન્સ્પા’નુ ંપૂરંુ નામ ઇન્ટરનેશનલ એજન્સી ફોર સોલર પોલીસી એન્ડ એપ્લીકેશન થાર્ છે. 

૨૦) ભારત ઓસ્ટરે મલર્ા માટે સૌથી મોટા આ મા પ્રવાસન બઝારના રૂપમાં ઉભરી  રહંુ્ય છે, આ 

જાણકારી ઓસ્ટરે મલર્ાના વ્ર્ાપાર મંત્રી એન્ડ્યું રોબે 1 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ એક કાર્યક્રમમા ં

આપી િતી. 

- પરેશ ચાવડા   
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૧) દુમનર્ાના સૌથી નાના વ્ર્મક્ત ચરંા બિાદુર દાગીનું િાલમા ં સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ 

અવસાન થર્ેલ છે, તે ન્ર્ુમોમનર્ાથી મપડીત િતા. 

૨) ચંરા બિાદુર દાગીનુ ંનામ ગીનીસ બુક વર્લડય  રેકોડયમાં વર્ય 2012 માં નોંધાર્ું િતું. 

૩) ભારતના રાષ્ટ્રપમત પ્રણવ મુખજી દેશના પ્રથમ કલાસ રૂમમાં ભણાવનારા રાષ્ટ્રપમત બન્ર્ા 

છે. તેણ ે5 સપ્ટેમ્બર 2015 ના અનુસંધાને મવધાથીઓયન ેભણાવ્ર્ા િતા. 

૪) ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપમત ડો. રાજને્ર પ્રસાદને 181 ગુનેગારોની દર્ા અરજી મળી િતી. 

તેમાંથી તેમણ ેમાત્ર એક દર્ા અરજી રીજકે્ટ કરી િતી. 

૫) ભરતીર્ સેનાના સ્પેશ્ર્લ ફોસીસના કમાન્ડો લાન્સ નાર્ક મોિનનાથ ગૌસ્વામીએ ૩ 

સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ જમ્મુ-કાશ્મીરના િંદવારામાં આતંકવાદીઓ સામનો કરતા શિાદત 

વિોરી છે. 

૬) દેશના વડાપ્રધાનના ડર ીમ પ્રોજકે્ટ સ્વચ્છ ભારત મમશનના િેડ મવજર્ાલક્ષ્મી જોશીએ 

સ્વૈમસ્છક મનવૃમિ લેવાનું નિી કરેલ છે. 

૭) ડો. કલમ સાિેબને શ્રિાંજમલ રૂપે ઓહરસ્સા સરકારે રાજ્ર્માં આવેલ વ્િીલર આઈલને્ડ ટાપુન ે 

કલામના નામથી નવંુ નામાંકરણ કરવાની શરૂઆત કરી છે. 
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૮) વ્િીલર આઈલેન્ડ ટાપુ મમસાઈલોના પહરક્ષણ માટે જાણીતો છે, તે ઓહરસ્સાની રાજધાની 

ભુવનેશ્વરથી 150 મક.મી. દુર આવેલ છે. 

૯) મવશ્વમાં ચીન દેશનુ ંપીપલ લીબરેશન આમી સૌથી મોટંુ સૈન્ર્ ધરાવે છે, જમેા ંલગભગ 23 

લાખ સૈમનકો છે. 

૧૦) ચીન દેશના સૈન્ર્નુ ંબજટે 141 અબજ ડોલર છે, દુમનર્ામા ંચીનનુ ંબીજા નબંરનું સૌથી 

મોટંુ બજટે ગણાર્ છે. 

૧૧) ભારત દેશમાં CRPF ના નેત્રા લાઈવ એહરર્લ મબિારના મિાબોમધ મંહદરની નજીક જમીન 

અને આકાશની સુરક્ષા કરી રહંુ્ય છે. 

૧૨) મબિારના મિાબોમધ મંહદરમાં આર્ોમજત આંતરરાષ્ટ્ર ીર્ સેમમનારમાં દેશના વડાપ્રધાન 

સિીત 47 દેશોના બૌિ ડેલીગેટ્સ િાજર રહ્યા િતા. 

૧૩) ભારતના પૂવય રાષ્ટ્રપમત ડો. સવોપલ્લી રાધાકૃષ્ણનનો જન્મ 5 સપ્ટેમ્બર 1888 માં થર્ો 

િતો, આ વરે્  તેઓની 125 મી જન્મ જર્ંમત ઉજવવામાં આવી. 

૧૪) સમગ્ર મવશ્વના લોકોનું શરણાથીઓ પ્રત્ર્ે ધ્ર્ાન દોરનાર બાળકનુ ંનામ એલન કુદી કે જણેે 

સમુરમાં દેિ છોડ્યો અને તેન ેજમીનમા ંદફનાવવામાં આવ્ર્ો.    

૧૫) ભારતના રક્ષામંત્રી મનોિર પારીકરે વન રેન્ક વન પેન્શન  ર્ોજનાની માંગને સ્વીકારી લીધી 

છે, આ ર્ોજના 1 જુલાઈ 2014 થી લાગુ કરવામાં આવશે. 

૧૬) ભારત સરકાર ભારતીર્ રેલની કાર્ા પલટ કરવા માટે 8.5 લાખ કરોડ રૂમપર્ાનુ ંખચય કરશે. 

૧૭) િાલમાં સપ્ટેમ્બર 2015 માં ઓસ્ટરે મલર્ા દેશ ભારત સાથે પોતાના હદ્વપક્ષીર્ સંરક્ષણન ે

મજબુત બનાવવા માટે સિમત થર્ેલ છે. 

૧૮) િાલમાં નવી હદર્લિીમાં દમક્ષણ એશીર્ાઇ દેશોનુ ં સાકય  સંગ નના સભ્ર્ દેશોનુ ં આપમત 

ન્ર્ુનીકરણ સંમેલન ૩ સપ્ટેમ્બર 2015 માં પ્રારંભ થર્ેલ. 
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૧૯) િાલમાં પંજાબ રાજ્ર્મા ંમવશેર્ મનરેગા સેલની સ્થાપના કરવામા ંઆવી છે. 

૨૦) તાજતેરમાં િહરર્ાણા રાજ્ર્ સરકારને  રાજ્ર્માં ઈ-શાસન અન ેઆઈટીની પિેલને લાગુ 

કરવા માટે સ્કેચ ઓડયર-ઓફ-મેરીટ રાષ્ટ્ર ીર્ પુરસ્કારથી સન્માનવામા ંઆવી છે.  

- પરેશ ચાવડા    
-  
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૧) િાલમાં નાના રોકાણકારોના હિતોની સુરક્ષા અને મૂડી માકેટમાં રોકાણકારોના મવશ્વાસને 

વધારવા મવશ્વની મોટી અથયવ્ર્સ્થાઓએ G-20 સંસ્થા અન ેOECD એ નવા મનર્મો જાિેર 

કરેલ છે, આને કોપોરટ ગવનયન્સ સંહિતા કિેવામાં આવે છે. 

૨) આ નવી સંહિતા મુજબ ભારતમાં SEBI સિીત દુમનર્ા ભરના દશેો પોતાના મનર્મોમાં 

ફેરફાર કરી શકે છે. 

૩) OECD ના નવા મનર્મો આ સંસ્થાના સમચવ એન્જલ ગુહરર્ાએ સેન્ટરલ બને્કોના પ્રમુખોની 

બે ક વખતે જાિેર કરેલ છે. 

૪) ભારતની ર્ુવા મનશાનબેાજ અપૂવી ચંદેલાએ ISSF રાઈફલ અન ે મપસ્ટલ વર્લડયકપ 

ફાઈનલમા ં10 મીટરની એર રાઈફલમાં રજત પદક પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

૫) દર ચાર વરે્ ર્ોજાનાર મવશ્વકપ ઇવેન્ટમાં 10 સવયશ્રેષ્ઠ સ્કોર બનાવનાર મનશાનેબાજન ે

મવશ્વકપ ફાઈનલ માટે ર્ોગ્ર્  રાવવામા ંઆવે છે. 

૬) ભારતના બે મનશાનબેાજ ગગન નારંગ અને ગુરુમપ્રત મસંિ આ પૂવે લંડન ઓમલમમ્પકમાં કાંસ્ર્ 

પદક પ્રાપ્ત કરીને મવશ્વકપ ઇવેન્ટમાં ભાગ લઇ શક્ર્ા િતા, પણ તેઓ મેડલ પ્રાપ્ત કરી શક્ર્ા ન 

િતા.  
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૭) ભારતના ઓમલમમ્પક પદક મવજતેા ગગન નારંગ 50 મીટર રાઈફલ પ્રોન વગયની એશીર્ાઇ 

રેમન્કંગમાં નબંર વન મનશાનબેાજ જાિેર થર્ા છે. 

૮) તારીખ 6/9/15 ના રોજ ભારતના વડાપ્રધાનશ્રીએ બદરપુર થી ફરીદાબાદ વચ્ચે મેટર ો 

સમવયસનો પ્રારંભ કરાવેલ છે. 

૯) આ મેટર ો ટરેન પ્રોજકે્ટમાં િહરર્ાણા સરકારે 1557 કરોડ, કેન્ર સરકારે 537 કરોડ અને  હદર્લિી 

મેટર ોએ 400 કરોડ રૂમપર્ાનો ખચય કરેલ છે. 

૧૦) ભારતીર્ નૌસેના સાથે રોર્લ નેવી નૌ સૈમનક બલ કોંકણ 2015 અભ્ર્ાસનો હિસ્સો 

બનશે. 

૧૧) િાલમાં મિારાષ્ટ્ર  સરકાર પોતાનો (KRA) કાર્યક્રમ અંતગયત રાજર્ના 50,000 

કમયચારીઓની કામગીરી અન ેક્ષમતા વધારવા માટે તેઓને પ્રમશક્ષણ આપવાની વ્ર્વસ્થા કરશે. 

૧૨) િાલમા ંગોવાના પૂવય મુખ્ર્મંત્રી મવર્લિેડ હડસૂજાનું મનધન થર્લે છે, તેનુ ંઅવસાન પણજીમાં 

થર્ેલ છે, તેઓ 88 વર્યની વર્ના િતા. 

૧૩) ભારતનું હિમાચલ પ્રદેશ રાજ્ર્ ઐમતિામસક ર્ાત્રા મણીમિેશની શરૂઆત સાથે સંકળાર્લે 

છે, આ ર્ાત્રાનો ચંબા મજલ્લામાં જન્માષ્ટ્મી આ ઉત્સવ પર પ્રારંભ થાર્ છે. 

૧૪) િાલ સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ IMF ના પ્રમુખ હક્રસ્ટન લગાડે છે. 

૧૫) ભારતીર્ મહિલા િોકી ટીમે એમશર્ા કપની ઓપનીંગમાં 5 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ નોથય 

કોહરર્ાની ટીમને 13-0 િાર આપી સારી શરૂઆત કરી છે. 

૧૬) િાલ ભારતીર્ િોકી ટીમના કેપ્ટન રાની રામપાલ છે,   

૧૭) િાલ સપ્ટેમ્બર 2015 મુજબ ઓસ્ટરે મલર્ાના વધુ એક ખેલાડી શેન વોટસને ટેસ્ટ હક્રકેટમાંથી 

મનવૃમત જાિેર કરી છે. તેવી જાણકારી ત્ર્ાંની ઓહફમસર્લી વેબસાઈટ દ્વારા પ્રમસિ થઇ છે.  

 



Current affairs 1 થી 10 સપ્ટેમ્બર સામાન્ય જ્ઞાન 
 

 આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar લખી સર્ચ કરી  એપ્સ ડાઉનલોડ કરો 

૧૮) ભારતીર્ રેર્લવેએ ભારતીર્ અંતરીક્ષ સંસ્થા ઈસરો સાથે િાથ મમલાવી ર્ાત્રી સુરક્ષા અન ે

માલ વાિક સેવાઓની સુરક્ષા માટે ‘ગગન’ (જીપીએસ એડેડ જીર્ો ઓગમેટેડ નેમવગેશન) 

પ્રણાલી તૈર્ાર કરેલ છે. 

૧૯) ‘ગગન’ સંપૂણય પણે ભારતમાં મવકમસત હડવાઈસ અને ટેકનોલોજી છે, આ નમેવગેશન 

મસસ્ટમની મદદથી ટરેનની મસ્થમત અન ેઅન ેસંપૂણય જાણકારી પ્રાપ્ત થઇ શકશે. 

૨૦) ગત ૩ સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ હદર્લિીના ઉપ રાજ્ર્પાલ નજીબ જગેં પૈરા એથલેટ 

ખેલાડીઓ માટે ‘ઇનહરર્ો’ મોબાઈલ એપ્સનો પ્રારંભ કરાવેલ છે, આ એપ્સમા ં 2016 મા ં

આર્ોમજત થનાર હરર્ો ઓમલમમ્પકમા ંરમવા જનાર ભારતીર્ ખલેાડીઓની જાણકારી િશે. 

 

- પરેશ ચાવડા   
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૧) તારીખ 7/9/1921 મા ં અમેહરકામાં પ્રથમવાર મહિલાઓ માટેની સૌન્દર્ય સ્પધાય ર્ોજાઈ 

િતી, તેમાં 16 વમર્યર્ માગાયરેટ ગોરમેનને ગોર્લડન જલપરીનો મખતાબ આપવામા ંઆવ્ર્ો િતો. 

૨) ભારતમાં િાલમાં િરીશ માજુને મમસીસ ઇમન્ડર્ા વર્લડયનું ટાઈટલ મળ્યુ ંછે, આ સ્પધાય કોચીમા ં

ર્ોજાઈ િતી. 

૩) આગામી 10 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ ભોપાલમા ંમવશ્વ હિન્દી સંમેલન શરુ થશે. 

૪) આગામી 11 મી સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ મોિાલીમાં આંતરરાષ્ટ્ર ીર્ એરપોટય  શરુ કરવામાં 

આવશે. 

૫) ફૂટબોલ વર્લડયકપના ભૂતપૂવય ચેમમ્પર્ન િાઝીલે ફૂટબોલ વર્લડયકપ ક્વોલીફાઈંગમાં 

કોસ્ટાહરકાને 1-0 થી િરાવ્ર્ું છે. 
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૬) િાલમા ં1 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ હદનશે કુમાર લીખીએ મમશ્ર ધાતુ મનગમ લીમીટેડના મુખ્ર્ 

પ્રબંધક તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળેલ છે. 

૭) મમશ્રધાતુ મનગમ લીમીટેડ (MIDHANI) િૈદરાબાદમા ંવર્ય 1976 માં સ્થામપત થર્લે છે.  

૮) ગુજરાતની ડીગ્રી ઈજનેરીની ચાર કોલેજોને બે ક વધારવાની મંજુરી મળતા અન્ર્ 540 બે કો 

વધવા પામી છે, અને એમ.ઈ. માં 36 બે કોનો વધારો આપવામા ંઆવ્ર્ો છે. 

૯) ટેકનીકલ મવભાગમાં આમતો 27,000 બે કો િતી, તેમા ંઆ નવી મંજુરી આવતા િવે સીટો 

ભરાશે કે કેમ તે પ્રશ્ન ઉભો થર્ો છે, જો કે પ્રવેશ પ્રહક્રર્ા 28 ઓગસ્ટના રોજ પણૂય કરી દેવામા ં

આવી છે. 

૧૦) આગામી 30 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ ગુજરાત ર્ુમનવસીટીના ઇમતિાસમા ં પિેલીવાર 

એક્ડેમમક કાઉમન્સલની પાંચ બે કો માટે ચુંટણી જાિેર કરવામાં આવશે. 

૧૧) સ્પીપા (સરદાર પટેલ ઇન્સ્ટીટર્ુટ ઓફ પમબ્લક એડમમમનસ્ટરેશન)ના જણાવ્ર્ા મુજબ 

ગુજરાતમાં UPSC પ્રવેશ પરીક્ષાની અરજીમાં 250 ટકાનો વધારો નોંધાર્ો છે. 

૧૨) ઇમન્ડર્ન ઇન્સ્ટીટર્ુટ ઓફ મેનેજમેન્ટ (IIM) સિીત ટોચની મેનેજમેન્ટ સંસ્થામા ંપ્રવેશ 

મેળવવા માટે આ વરે્ આગામી 29 નવેમ્બર 2015 ના રોજ CAT ની પરીક્ષા લેવામાં આવશે. 

૧૩) આગામી CAT ની ર્ોજાનારી પરીક્ષામાં પ્રથમવાર માત્ર મવદ્ાથીનીઓન ેતેમની પસંદગીનું 

અગ્રતા મુજબનુ ંસ્થળ આપવામાં આવશે. 

૧૪) ભારતીર્ બોક્સર મવકાસ કૃષ્ણ ર્ાદવે એમશર્ન કુસ્તી સ્પધાયમા ં મમડલવેટ  સ્પધાય(75 

મકલોગ્રામ) ની ફાઈનલમાં િારી ગર્ા છે, તેન ેમાત્ર રજત ચંરક મળવા પામ્ર્ો છે. 

૧૫) મિટનના ં મમસયડીઝ ડર ાઈવર લઇુસ િેમમર્લટને ઇટામલર્ન ગ્રાન્ડ પ્રી. 2015 ફોમ્ર્ુયલા નબંર 

જીતેલ છે. 
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૧૬) નેપાળમાં મનર્ુક્ત ભારતીર્ રાજદૂત રંજીત રાર્ે 6 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ શ્રી બાલા 

મત્રપુરા સુંદરી દેવી મંહદરનુ ંઉદ્ઘાટન કરેલ છે.  

૧૭) તાજતેરમા ં િહરર્ાણા રાજ્ર્ની મવધાનસભાએ પોલીસ ભરતી બોડયને સમાપ્ત કરવા માટેનું 

મવધેર્ક પાહરત કરેલ છે. 

૧૮) અલાિાબાદ િાઈકોટયના જણાવ્ર્ા મુજબ રાજ્ર્ની તમામ મદરેસામાં રાષ્ટ્ર ીર્ પવે રાષ્ટ્રગાન 

કરવા અન ેરાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવા માટેનો આદેશ 1 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ કરેલ છે. 

 ૧૯) ભારતના બંધારણની કલમ નંબર 51 A મુજબ તમામ દેશવાસીઓને રાષ્ટ્રગાન અન ે

રાષ્ટ્રધ્વજનું સન્માન કરવાની ફરજ છે. 

૨૦) ભારત સરકારે ગ્રીન પીસ ઇમન્ડર્ાનુ ંફોરેન કરન્સી રેગ્ર્લુેટરી એક્ટ અંતગયત રજીસ્ટરેશન રદ્દ 

કરેલ છે. 

 

- પરેશ ચાવડા  
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૧) ગર્ા વરે્ વાઘની ગણતરી સાથે પ્રથમવાર દીપડાઓની પણ ગણતરી કરવામા ં આવી 

દેશભરના 3,50,000 ચો. મક.મી. મવસ્તારમાં 7910 દીપડાઓ નોંધાર્ા છે. 

૨) ભારતીર્ મહિલા િોકી ટીમે મહિલા જુમનર્ર એમશર્ા કપ િોકી ટુનાયમેન્ટમાં મસંગાપુરન ે12-0 

થી િરાવ્ર્ુ ંછે. 

૩) ગુજરાત રાજ્ર્ સરકાર દ્વારા સ્પોટ્સય ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત મારફત ેરાજ્ર્મા ંશાળા-કોલજ 

લેવલે સ્પોટ્સય લીગ શરુ કરવમાં આવશે, રાજ્ર્ સરકાર દ્વારા સ્પોટ્સય લીગના પ્રથમ ઓડીશન 

માટે 4.48 કરોડ રૂમપર્ાની ફાળવણી કરવામા ંઆવી છે. 
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૪) ભારતીર્ હક્રકેટર િરભજનમસંઘ અન ે હફર્લમ અમભનેત્રી ગીતા બસરા આગામી 29 ઓક્ટોબર 

2015 ના રોજ લગ્ન ગ્રથંીથી જોડાશે. 

૫) તાજતેરમાં ગાંધીનગરના નવા સમચવાલર્ સંકુલમા ંસૌર ઉજાય સંચામલત બસ શરુ કરવામાં 

આવી છે, આ છ વાિનોની શુભ શરૂઆત નાણામંત્રી સૌરભ પટેલ ેકરાવી િતી, આગામી સમર્માં 

અમદાવાદથી ગાંધીનગર વચ્ચે 35 સીટ વાળી સૌર બસ દોડાવવામાં આવશે. 

૬) દેશના બંદરો ખાતે જિાજ રાખવાની જગ્ર્ાનો અભાવ િોવાથી સરકાર સાગરમાલા પ્રોજકે્ટ 

અંતગયત ઓછા ખચે નાના બંદરોનુ ંમનમાયણ કાર્ય કરાવશે. 

૭) િાલમાં આઇસલૅન્ડે કઝામકસ્તાન સામેનો ગોલ મવિોણો મુકાબલો ડર ો કરવાની સાથે પ્રથમ 

વખત ર્ુરો કપ 2016 ફૂટબોલ ટુનાયમેન્ટ માટે ક્વોલીફાઈ કરીન ેનવો ઈમતિાસ રચી દીધો છે. 

૮) કાળા નાણા અને નકલી નોટોનો વ્ર્ાપાર ના થાર્ તે માટે ભારત અન ેઅમેહરકા બંન ેવચ્ચે 

િોમલેન્ડ સુરક્ષા સમજુતી કરવામાં આવી છે. 

૯) િાલમાં આંધ્રપ્રદેશ રાજ્ર્ સરકારે મવદ્ાથીઓની રોજગાર ક્ષમતા વધે તે માટે તાતા સામામજક 

મવજ્ઞાન સંસ્થા સાથ ેસમજુતી કરાર કરેલ છે. 

૧૦) અમૃતા આર્મુવયજ્ઞાન કેન્ર કોચીમા ં અંગ પ્રત્ર્ારોપણ ઉત્કૃષ્ટ્તા કેન્ર દેશન ે સમમપયત 

કરવામાં આવ્ર્ું. 

૧૧) ટુ ધ મિક એન્ડ બૈંક: ઇમન્ડર્ાઝ 1991 સ્ટોરી નામનું પુસ્તક પૂવય કેન્રીર્ મંત્રી જર્રામ 

રમેશ દ્વારા લખાર્લે છે. 

૧૨) હિમાચલ પ્રદેશમાં 30,110 મકસાન જમૈવક ખેતી માટે નામ રજીસ્ટરેશન કરાવી ચુક્ર્ા છે. 

૧૩) િહરર્ાણા પંચાર્તી રાજ્ર્ સંશોધન મવધેર્ક 2015, 7 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ બિુમતીથી 

પસાર કરવામાં આવ્ર્ું છે. 

૧૪) જાણીતા ગોર્લફર શમમયલા નીકોલેટે િીરો મહિલા પ્રોફેશનલ ગોર્લફ ટુર 2015 જીતેલ છે. 

૧૫) શમમયલા નીકોલટે વર્ય 2002 આંતરરાષ્ટ્ર ીર્ સ્તર પર ગોર્લફમાં પદાયપણ કર્ુું િતું. 
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૧૬) િહરર્ાણા રાજ્ર્ સરકારના નવા મવધરે્ક મુજબ જ ે વ્ર્મક્ત 10 પાસ િોર્ તે જ સરપંચ 

માટેની ઉમેદવારી કરી શકશે. 

૧૭) કેન્રના સૂચના અને પ્રસારણ મંત્રી અરુણ જટેલીએ મિાત્મા ગાંધીના એકત્ર કરેલ કાર્યનુ ં

ઈ-સંસ્કરણ રજુ કર્ુું. 

૧૮) િાલ ભારતના નાણા મંત્રાલર્ના મુખ્ર્ સલાિકાર અરમવંદ સુિમણ્ર્મ છે. 

૧૯) ફૂટબોલની રમતના બાદશાિ ગણાતા િાજીલના પેલ ે 38 વર્ય પછી ભારતમાં આગામી 

ઓક્ટોબર માસમાં આવી રહ્યા છે. 

૨૦) 24 સપ્ટેમ્બર 1977 મા ંપ્રથમવાર પલેે ભારતમાં આવ્ર્ા િતા. ત્ર્ારે તેઓ 36 વર્યના િતા. 

- પરેશ ચાવડા  
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૧) ભારતની અવકાશ સંશોધન સંસ્થા ઈસરોને ભારતના રાષ્ટ્રપમત દ્વારા 9 સપ્ટેમ્બર 2015 ના 

રોજ વર્ય 2014 નો ગાધંી શામંત એવોડય  આપવામાં આવ્ર્ો છે. 

૨) ભારતની કેન્ર સરકાર દ્વારા વધ ુત્રણ રાજ્ર્ોમા ં ‘એઈમ્સ’ સ્થાપવાની તૈર્ારી કરી રહંુ્ય છે, 

આ રાજ્ર્ોમા ંમિારાષ્ટ્ર , આંધ્રપ્રદેશ અન ેપ. બંગાળનો સમાવેશ થઇ છે. 

૩) િાલમા ં મિાત્મા ગાધંી મવશેનુ ં સંપૂણય વાગ્મર્ ડીઝીટલ સ્વરૂપમા ં ફેરવાર્ુ ં છે, ત્ર્ારે તેમા ં

1884 થી શરુ કરીને 30 જાન્ર્ુઆરી 1948 સુધીના બાપએુ કિેલા અને લખલેા શબ્દોનો 

સમાવેશ થાર્ છે. 

૪) િાલમાં મિારાષ્ટ્ર  રાજ્ર્માં રાજ્ર્ સરકારે પટર ોલ અને ડીઝલ પર લેવાતો લોકલ બોડી ટેક્સ 15 

હદવસમાં નાબુદ કરવામાં આવશે, તેવી જાિેરાત કરી છે. 

૫) િાલમાં ઇસૂર દેવમપ્રર્ાન ેશ્રીલંકાના પમિમ મવભાગમાં મુખ્ર્મંત્રીના રૂપમાં મનર્ુક્ત કરવામાં 

આવ્ર્ા છે. 
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૬) કેન્રના કમયચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં 6 ટકાનો વધારો કરવામા ંઆવ્ર્ો છે. 

૭) િાલમા ંફોબ્સ મેગેઝીનની 13 દશેોના દાનવીરોની ર્ાદીમા ં7 ભારતીર્ લોકોનો સમાવેશ થર્ો 

છે, આ ર્ાદીમાં સન્ની વારકી પ્રથમ સ્થાન પર આવે છે. 

૮) આગામી 1 થી ૩ ઓકટોબર 2015 ના રોજ મંુબઈમાં વર્લડય  ટી એન્ડ કોફી એક્સ્પોનુ ં

આર્ોજન કરવામા ંઆવશે. 

૯) ગત સપ્તાિમાં રતન વતાલે ભારતના ફાઈનાન્સ સેકે્રટરી તરીકનો પદભાર સંભળલેો છે. 

૧૦) િાલ ચાલી રિેલ પાંચમી કોમનવેર્લથ ગેમ્સમાં ભારતે પાચં મેડલ મેળવેલ છે. 

૧૧) ભારતના પાડોશી દેશ નેપાળમાં દરબાર સ્ક્વેર નામનું મવશ્વ પ્રમસિ સ્મારક આવેલ છે. 

૧૨) ભારત અને ઓસ્ટરે મલર્ાની પરમાણં ડીલની એક શરત એ પણ છે કે ઇન્ટરનેશનલ એટોમમક 

એનજી એજન્સી ભારતના પરમાણ ંઉપકરણો આંતરરાષ્ટ્ર ીર્ ધારાધોરણ મુજબ છે કે કેમ તે પણ 

જોવાશે. 

૧૩) આજથી 203 વર્ય પિેલા એટલ ે કે 9/9/1812 ના રોજ ભારતમાં પિેલીવાર કાગળની 

ચલણી નોટ માકેટમાં મંુકવામા ંઆવી િતી. 

૧૪) આ નોટનું છાપકામ બેંક ઓફ બંગાળ દ્વારા કરવામા ં આવ્ર્ુ િતું, તે ભારતની પ્રથમ 

િરોળની બેંક ગણવામાં આવતી િતી. 

૧૫) િાલમા ંભારત સરકાર દ્વારા ચલણી નોટોની નકલ થતી અટકાવવા તેમા ં 6 નવા સુરક્ષા 

ફીચસય જોડવામાં આવ્ર્ા છે. 

૧૬) વર્ય 1955 સુધી મતબેટ સ્વાર્ત દેશ િતો, ત્ર્ારબાદ ચીન ેતેના પર કબજો જમાંવી લીધો 

િતો. 

૧૭) ખગોળ વૈજ્ઞામનકોની આંતરરાષ્ટ્ર ીર્ ટીમે 13.2 અરબ વર્ય જૂની આકાશગંગા Z-GND 

5296 ની શોધ કરેલ છે. 
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૧૮) ખગોળ વૈજ્ઞામનકોના કિેવા મુજબ આ આકાશ ગંગા અત્ર્ાર સુધીમાં શોધલે તમામ કરતા 

દૂરની આકાશ ગંગા છે. 

૧૯) સિારા ગ્રુપની અગ્રણી કંપની સિારા ઇમન્ડર્ા ફાઇનાન્સ કોપોરેશનનું લાઈસન્સ ભારતની 

રીઝવય બેંકે રદ્દ કરેલ છે. 

૨૦) કેટલાર્ ગુનાઓ શોધીન ે પદાયફાશ કરનાર મંુબઈના પોલીસ અમધકારી રાકેશ માહરર્ાન ે

પ્રોમોશન આપીન ેDG (િોમગાડય)બનાવવામાં આવ્ર્ા છે. 

 

-પરેશ ચાવડા   

 


