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૧) હાલમાાં મુાંબઈના નવા પોલીસ કમમશ્નર તરીકે અહમદ જાવેદન ે મનયકુ્ત કરવામાાં આવ્યા છે. 

મુાંબઈ પોલીસના પદન ેDG સ્તર પર અપગ્રડે કરવામાાં આવ્યુાં છે. 

૨) હાલમાાં ભારત દેશ ફિિા વર્લડડ  કપ 2018 માાં રમાનારી ગેમ્સમાાં પહોંચવાની ક્વાલીિાયર 

થવાની મેચમાાં ઈરાની ટીમ સામે હારી ગયુાં છે. 
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૩) હાલમાાં ઝારખાંડ રાજ્ય સરકારે રાજ્યમાાં આાંતકવાદ નાબુદ કરવાની ATS (આતાંકવાદ 

મવરોધી દળ) રચવાની માંજુરી આપી દીધી છે. 

૪) હાલમાાં ઈસરો મવશ્વ અાંતરીક્ષ સપ્તાહનુાં આયોજન કરશે. 

૫) હાલમાાં દીપક લાઠોરે ચાલી રહેલ પાાંચમી કોમનવેર્લથ ગેમ્સમાાં 62 મકલો વગડના જુથમાાં સુવર્ડ 

પદક પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

૬) હાલમાાં જ.ે જયલમલતાએ ગ્લોબલ ઇન્સસ્વસે્ટર સમમટ 2015 નુાં ઉદ્ઘાટન કરેલ છે. 

૭) યુમનસેયમુનસેિના એક રીપોટડ  મુજબ મવશ્વના 195 દેશો માાંથી માત્ર 62 દેશો જ બાળકોના 

મવકાસનો જ ેટાગેટ છે, તેને પાંહોચી વળવામાાં સિળ રહ્યા છે, આ 62 દેશોમાાં ભારતનો સમાવેશ 

થતો નથી. 

૮) ભારતમાાં સૌથી વધ ુ12,00,000 બાળકો (પાાંચ વર્ડથી ઓછી વયના) ના મોત હાલના વરે્ 

થયેલ છે, આ આાંકડા સાથે ભારત મવશ્વમાાં બાળ મૃત્યુદરમાાં પ્રથમ સ્થાન ેછે. 

૯) મવશ્વમાાં થતા બાળ મૃત્યુમાાં દર પાાંચ બાળક માાંથી એક ભારતીય બાળક હોય છે. 

૧૦) મિટનના ઇમતહાસમાાં સૌથી વધુ સમય સેવા આપનાર એલીઝાબેથ -2 છે, કે જરે્ે 63 વર્ડ 

અને 7 માસ સુધી સેવા આપી હતી. 

૧૧) હાલમાાં રજુ  કરવામાાં આવેલ વૃદ્ધોન ે રહેવા માટેની સલામત જગ્યાઓ સાંદભ ે ગ્લોબલ 

એજવોચ ઇન્સડેક્સમાાં સ્વીત્ઝરલૅન્સડ પ્રથમ સ્થાને, નોવે બીજા સ્થાને જયારે ભારત છેક 71 માાં 

સ્થાન ેરહેવા પામ્યુાં છે. 

૧૨) ભારતના પૂવડ વડાપ્રધાન મોરારજી દેસાઈને પામકસ્તાન સરકાર તરિથી 

મનશાન-એ-પામકસ્તાન અવોડડ  આપવામાાં આવ્યો હતો. 

૧૩) ભારતના નાંબર વન બેડમમન્સટન ખેલાડી સાઈના નહેવાલ અન ેભારતના પારુપલ્લી  કશ્યપ ે

જાપાન ઓપન સુપર મસરીઝ બેડમમન્સટન ચમેમ્પયનશીપના બીજા રાઉન્સડમાાં પ્રવેશ મેળવી લીધો 

છે. 
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૧૪) નાંબર વન ટેમનસ ખલેાડી સેરેના મવમલયમ્સે પોતાની મોટી બહેન મવનસ મવમલયમ્સન ે

યુ.એસ. ઓપનની ક્વાટર િાઈનલ મુકાબલામાાં હરાવી સેમી િાઈનલમાાં પ્રવેશ મેળવી લીધો છે. 

૧૫) અગામી 12 ઓક્ટોબરથી 5 નવેમ્બર 2015 સુધીમાાં મતદાન પ્રફિયા પૂર્ડ કરી મબહારમાાં 

ચુાંટર્ીની કામગીરી આટોપી લેવામાાં આવશે, મબહાર મવધાનસભામાાં 243 બઠકો માટે ચુાંટર્ી 

યોજાશે. 

૧૬) ભારતના હાલના ચુાંટર્ી કમમશ્નર નસીમ જદેીએ જર્ાવ્યુાં છે કે મબહારમાાં પાાંચ ચરર્માાં 

ચુાંટર્ી કામગીરી હાથ ધરવામાાં આવશે. 

૧૭) હાલમાાં સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ જ.ે માંજુલા DRDO માાં પહેલા મફહલા ડાયરેક્ટર બન્સયા 

છે. 

૧૮) કેરલ સરકાર દ્વારા સરોજ્વાદક ઉસ્તાદ અજમલ અલી ખાનન ે સ્વાતી સાંગીત પાફરતોમર્ક 

આપવામાાં આવશે. 

૧૯) સ્વામત સાંગીત પાફરતોમર્ક પ્રખ્યાત સાંગીતશાસ્ત્રી મહારાજ સ્વામત તુરુનાલની સ્મૃમતમાાં 

આપવામાાં આવે છે. 

૨૦) સમગ્ર દેશમાાં નાગફરક બેંકનુાં સાંગઠન ચાલ ે છે તે, નેશનલ િેડરેશન ઓિ અબડન, કો- 

ઓપરેટીવ બેન્સકસડ (નાિકબ) નામે ઓળખાય છે. 

 -પરેશ ચાવડા        
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૧૧) કોમનવેર્લથ યથુ ગેમ્સમાાં ભારતીય બોક્સર ગૌરવ સોલાંકીન ે52 મક.ગ્રા. વગડની િાઈનલમાાં 

ઓસ્ટરે મલયાના ખેલાડી સામે પરાજય થતા મસર્લવર મેડલ મળ્યો હતો. 

૨) મફહલા હોકી જુમનયર એમશયા કપમાાં ભારતીય મફહલા ટીમની ચીન સામે 2-4 થી હાર થવા 

પામી છે. 



Current affairs 11 થી 20 સપ્ટેમ્બર સામાન્ય જ્ઞાન 
 

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

૩) ભારતીય જાર્ીતા ટેમનસ સ્ટાર સામનયા મમઝાડ અને ઈન્સડોનમેશયાના માટીના ફહાંગીસની 

જોડીએ યુ.એસ. ઓપનમાાં મફહલા ડબર્લસની િાઈનલમાાં સ્થાન મેળવી લીધુ છે. 

૪) કેલીિોનીયામાાં ભારતીય મુળની મફહલા જગદીપ ગ્રેવાલ પ્રથમવાર પોસ્ટ માસ્ટર બન્સયા છે. 

૫) અમદાવાદના મોટેરા સ્ટેડીયમને તોડીને તેમના સ્થાન ે નવુાં બનાવવા માટેની કામગીરી 

આરાંભી દેવામાાં આવી છે, આ સ્ટેડીયમ 1983 માાં તૈયાર થયુાં હતુાં. 

૬) તારીખ 11/9/2001 ના રોજ એટલે કે 14 વર્ડ પહેલા અમેફરકાના વર્લડડ  ટરેડ સેન્સટર પર 

ત્રાસવાદીઓ દ્વારા હુમલો કરવામાાં આવ્યો હતો. 

૭) આજ ે વર્લડડ  ટરેડ સેન્સટરના સ્થાને વન વર્લડડ  ટરેડ સેન્સટરનુાં બાાંધકામ કરવામાાં આવ્યુાં છે, આ 

ઇમારત 104 માળની છે. 

૮) હાલ સીફરયા, ઈરાક અને આફિકન દેશો માાંથી આશરે પાાંચ લાખ લોકો ભાગીને યુરોપ સુધી 

પહોચ્યા છે, તેઓએ પોતાનો દેશ આતાંકવાદથી અથવા ગૃહયુદ્ધના કારર્ ેછોડ્યો હોવાનુાં મનાય 

છે. 

૯) સૌથી વધ ુવર્ડ કાયડ કરવા બાબત મહારાર્ી ઈલીઝાબથે-2 ના માનમાાં કેનેડા પોસ્ટે ટપાલ 

ટીકીટ બહાર પાડી છે. 

૧૦) 10 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ થી તીસ્તા સેતલવાડ સાંચામલત NGO સબરાંગનુાં લાઈસન્સસ 

રદ્દ કરવામાાં આવ્યુાં છે. 

૧૧) હાલમાાં યોજાયલે સામાન્સય ચૂાંટર્ી બાદ મત્રમનદાદ અને ટોબેગોના નવા વડાપ્રધાન તરીકે 

કીથ રોવેલન ેચૂાંટવામાાં આવ્યા છે. 

૧૨) હાલમાાં સોના મુદ્રીકરર્ યોજનામાાં સોનુાં 15 વર્ડના સમય ગાળા માટે બેન્સકોમાાં જમા કરાવી 

શકાશે. 

૧૩) PATA નુાં પૂરુાં  નામ પૈસેફિક એમશયા ટર ાવેલ એસોસીએશન થાય છે. 
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૧૪) કેરળ રાજ્યનુાં મુમજરીસ મવરાસત પફરયોજનાને મવરાસત અાંતગડત વર્ડ 2015 નો પૈસેફિક 

એમશયા ટર ાવેલ એસોસીએશનનો ગોર્લડ અવોડડ  આપવામાાં આવ્યો છે. 

૧૫) આ વર્ડનો PATA પુરસ્કાર કેરળમાાં આયોજીત પાટા  ટર ાવેલ માટડના 38 માાં સાંસ્કરર્ વખત ે

આપવામાાં આવ્યો હતો. 

૧૬) હાલ દેશના વડાપ્રધાનશ્રીએ ભોપાલમાાં ૧૦ માાં ફહન્સદી સાંમેલન કાયડિમને ખુલ્લો મુક્યો છે. 

૧૭) હાલમાાં DRDO જ ેમાંજુલાએ ઇલેક્ટર ોમનક એન્સડ કોમ્યુનીકેશન સીસ્ટમના ડાયરેક્ટ જનરલ 

પદે કાયડભાર સભાળ્યો છે. 

૧૮) હાલમાાં બહુ ચમચડત મેગેઝીન િોચ્યુડન દ્વારા સપ્ટેમ્બર 2015 પ્રમાર્ે 50 શમક્તશાળી 

મફહલાઓમાાં ભારતના પેપ્સીકોના સી.ઈ.ઓ. ઇન્સદ્રાનુઈ બીજા સ્થાન પર રહ્યા છે. 

૧૯) કેન્સદ્રીય માનવ સાંસાધન માંત્રી સ્મૃમત ઈરાનીએ એપ્રેમન્સટસશીપ અન ે પ્રમશક્ષર્ હેતુ માટે 

રાષ્ટ્ર ીય  વેબ પોટડલ લોન્સચ કરેલ છે. 

૨૦) ઉતર પ્રદેશ સરકારે 10 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ 33 કરોડ રૂમપયાન સમજુમત કરાર  કરેલ 

છે. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) ટોચના ભારતીય બેડમમન્સટન ખેલાડી વી.. કશ્યપ મેન્સસ મસાંગર્લસની જાપાન ઓપનની સુપર 

સીરીઝમાાં હારી જતા ભારતના પડકારનો અાંત આવ્યો છે. 

૨) કોમનવેર્લથ યુથ ગેમ્સમાાં ભારતે ટેમનસ સ્પધાડમાાં ચાર માાંથી બ ે ગોર્લડ મેડલ મેળવેલ છે, 

સમગ્ર ગેમ્સમાાં ભારતે 19 મેડલ મેળવેલ છે. 

૩) ભારતીય ખેલાડી અફદમત અશોકે થાઈલેન્સડ એમેચ્યોર ચેમ્પીયનશીપ જીતી લીધેલ છે. 

૪) ચીનના લીયાાંગ વેનબાએ છ રેડ વર્લડડ  સ્નકુર ચેમ્પીયનશીપની િાઈનલમાાં પહોંચી ગયા છે. 
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૫) હાલમાાં ચીન પોતાની સૈન્સય તાકાતન ેવધારવા માટે નવી પેઢીના સ્ટીલ હેલીકોપ્ટર બનાવી 

રહુ્યાં છે, આ હેલીકોપ્ટર 2020 સુધીમાાં સનૈ્સયને સોંપી દેવામાાં આપશે. 

૬) સૈન્સય માટે સ્ટીલ હેલીકોપ્ટર ચીનની સૌથી મોટી હમથયાર બનાવનારી કાંપની એમવએશન 

ઇન્સડસ્ટર ીઝ કોપોરેશન બનાવી રહી છે. 

૭) ભારતના બોક્સર પ્લયેર મવજને્સદર મસાંહ આગામી 10 ઓક્ટોબર 2015 થી ઈંગ્લેન્સડના 

માન્સચેસ્ટર એરેના ખાતે પ્રોિેશનલ બોમક્સાંગની શરૂઆત કરશે. 

૮) હાલમાાં યુ ટ્યબુે ડાાંસ કૈમ્પ ફિર્લમનુાં પ્રોડક્શન કરવાની જાહેરાત કરી છે. 

૯) જનૈ લોકો દ્વારા પયુડર્ર્ પવડ મનાવવામાાં આવ છે. 

૧૦) હાલમાાં એમશયન ડેવલપમેન્સટ બેંકે ઝારખાંડમાાં સડકોના મનમાડર્ માટે 200 કરોડ મમમલયન 

અમેફરકી ડોલરનુાં ઋર્ આપશે. 

૧૧) હાલમાાં ફરચડડ  વમાડએ મુાંબઈ વાતાડ એક ટીબી મુક્ત ભારત કી ઓર ની શરૂઆત કરી છે. 

૧૨) હાલમાાં ઝુપા લાહીડીને પ્રેસ્ટીઝીયસ નશેનલ હુ્યાંમમનીટી મેડલ બરાક ઓબામા દ્વારા પ્રદાન 

કરવામાાં આવ્યુાં છે. 

૧૩) હાલમાાં િોચ્યુડન દ્વારા સૌથી શમક્તશાળી મફહલાઓમાાં એકમાત્ર ભારતીય મૂળના મફહલા 

ઈન્સદ્રા નુઈનો સમાવેશ થયો છે. 

૧૪) ૧૨ સપ્ટેમ્બર 2015 ના ફદન ેએપોલો હોમસ્પટલના સાંસ્થાપક પ્રતાપ સી રેડી ી છે. 

૧૫) હાલમાાં TVS મોટસડના ચેરમેન વેણુ શ્રીમનવાસન છે, તથા MRF ના ચેરમેન કે. એમ. 

મેનન છે. 

૧૬) મશહુર ઉદ્યોગપમત રતન તાતા IDG વેન્સચસડના પરામશડક બન્સયા છે. 

૧૭) જમૈકાના દોડવીર અસાિા પોવેલે ૮ સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ િોએમશયા મસ્થત જગરેબમાાં 

મવશ્વ ચેલન્સજ મીટમાાં 100 મીટરની સ્પધાડમાાં નવો રેકોડડ  બનાવેલ છે. 
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૧૮) પ્રેમસડેન્સટ કપ પુરુર્ો માટેની ગોર્લિ મેચની એક શ્રરે્ી છે, જ ેસાંયુક્ત રાજ્ય અમેફરકા અન ે

દુમનયાના બાકીના મવસ્તારના ખેલાડીઓની વચ્ચે આયોમજત કરવામાાં આવે છે. 

૧૯) રમશયાના અવકાશ યાત્રી ગેનાડી પૈડલકાએ અવકાશમાાં સૌથી વધારે સમય ટકી રહેવાનો 

ફરકોડડ  પોતાના નામે કરેલ છે. 

૨૦) ગેનાડી પૈડલકાએ અવકાશમાાં સૌથી વધારે 879  ફદવસ રોકાઈ ને પાછળના બ ે રેકોડડ  

પોતાના નામે કરેલ છે. 
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૧) મહારાષ્ટ્રના બોમ્બેમાાં આવેલી IIT એ 6000 રૂમપયાની મકાંમતનુાં નેટ્બકૂ કમ્પ્યુટર બનાવ્યુાં છે. 

૨) ભારતના મલયેન્સડર પેસ અન ે સ્વીત્ઝરલૅન્સડની માટીના ફહાંગીસે યુ.એસ. ઓપન ટેમનસમાાં 

મમક્સ ડબર્લસનો મખતાબ જીતી લીધલે છે. 

૩) ઈંગ્લેન્સડના ગોર્લિર લી સ્લેટરીએ M2M રમશયન ઓપન જીતેલ છે. 

૪) વર્ડ 2014 નો M2M રમશયન ઓપન ગોર્લિ ચમેમ્પયનશીપનો મખતાબ ઈંગ્લને્સડના ડેમવડ 

હસેએ જીત્યો હતો. 

૫) રમશયન ઓપન યુરોપીય ટુર ગોર્લિ ટુનાડમેન્સટ વર્ડ 1993 માાં શરુ કરવામાાં આવેલ. 

૬) ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપમત મોહમદ હમીદ અન્સસારીએ 11 સપ્ટેમ્બર 201૫ ના રોજ ડો. િરહા 

ફહબા પરવેઝ દ્વારા મલમખત િેમીનીસ્ટ એન્સડ ઓફરયાંટલીસ્ટ પસડપેક્ટીવ્ઝ – એ સ્ટડી ઓિ લેડી 

મેરી મોન્સટેગુજ ટકીશ એમ્બેસી લેટસડ નામના પુસ્તકનુાં મવમોચન કરેલ છે. 
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૭) 11 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ રાકેશ શમાડને કેનરા બેન્સકના નવા પ્રબાંધક મનદેશક અને મુખ્ય 

કાયડકારી અમધકારી તરીકે મનયકુ્ત કરવામાાં આવ્યા છે. 

૮) માચડ 2014 થી રાકેશ શમાડ લક્ષ્મી મવલાસ બને્સકના પ્રબાંધક મનદેશક અન ે મુખ્ય કાયડકારી 

અમધકારીના પદ પર કાયડ કરતા હતા. 

૯) રાષ્ટ્ર  માંડલ યુવા ખેલ સમોઆ ના એપીયામાાં 11 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ સાંપન્ન થયો છે, 

તેમાાં ભારતન ે19 મેડલ મળલે છે, જયારે ઓસ્ટરે મલયાર્ ે24 મેડલ મળવા સાથ ેપ્રથમ સ્થાન પર 

છે. 

૧૦) મસાંગાપુરના પ્રધાનમાંત્રી લી શેન લુાંગ ની પીપર્લસ એક્શન પાટીએ મસાંગાપુરની સામાન્સય 

ચુાંટર્ીમાાં જીત મેળવી છે. 

૧૧) હાલમાાં કેમલિોમનડયાની સાંસદ દ્વારા વ્યમક્તના મૃત્ય ુ અમધકાર કાયદાન ે માંજુરી આપવામાાં 

આવી છે. 

૧૨) જાપાનમાાં 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ મસમનયસડ ડે ની ઉજવર્ી કરાય છે, આ વરે્ 100 માાં વર્ડમાાં 

પ્રવેશનારા 30,379  લોકોને સરકાર તરિથી પત્રો અન ેભેટ આપવામાાં આવશે. 

૧૩) મવશ્વમાાં સૌથી વધુ ઉંચાઈ ધરાવતુાં યગુલ ચીનના બીજીંગમાાં રહે છે, આ દાંપતીની હાઈટ 

4.37 સેમી કરતા વધુ છે, વર્ડ 2016 ની ગીનીસ બુકમાાં તેમનુાં નામ નોંધવામાાં આવ્યુાં છે. 

૧૪) ભારતના વડાપ્રધાન આગામી 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ સાનિામન્સસસ્કોમાાં િેસ્બૂકના કાયડલયની 

મુલાકાત ેજશ ે

૧૫) ભારતના ફરકવડ અને કમ્પાઉન્સડ ખેલાડી દીમપકા કુમારી અન ેઅમભરે્ક વમાડએ મેમક્સકોમાાં 

24 અને 25 યોજાનાર સત્રમાાં છેલ્લી તીરાં દાજી કપમાાં િાઈનલ માટે ક્વોલીિાઈ કરી લીધુાં છે. 

૧૫) હાલમાાં એક્સીસ બેંકે પોતાની મોબાઈલ વોલેટ બેંક LIME નો પ્રારાંભ કરાવ્યો છે. 

૧૬) હાલમાાં િેસબૂકે પોતાની લાઈવ સ્ટર ીમીંગ એપ્સ, એક આઈ.ઓ.એસ.એપ્સનો પ્રારાંભ કરેલ 

છે. 
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૧૭) હાલમાાં જીયોની કાંપનીએ ભારતમાાં હેન્સડસેટ બનાવવા માટે અવનાર ત્રર્ વર્ડ 50 મમમલયન 

અમેફરકન ડોલરનુાં રોકાર્  કરવાની કામગીરી યોજના બનાવી છે, 

૧૮) હાલમાાં ગાંગાધર દભડનુાં અવસાન થઇ ગયુાં, તે ભારતીય રીઝવડ બેન્સકના પૂવડ સલાહકાર હતા. 

૧૯) હાલમાાં પ્રો. કુમકુમઘરે ભાતખાંડે સાંગીત સાંસ્થાન સમમવશ્વ મવદ્યાલયના ઉપકુલપમતનો હોદ્દો 

સાંભાળેલ છે. 
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૧) હાલમાાં કેન્સદ્ર સરકારના આરોગ્ય મવભાગ માંત્રાલય અને હુ્યમન ફરસોસડ ડેવલોપમેન્સટ માંત્રાલય 

દ્વારા આદેશ આપવામાાં આવ્યો છે કે કોલેજોમાાં યુવા પેઢી એઇડ્સ પ્રત્યે જાગૃત બને તે માટે રેડ 

રીબીન કલબની રચના અન ેનોડલ ઓફિસરની મનયુમક્ત કરવામાાં આવે. 

૨) હાલ અમેફરકાનુાં ગોર્લડ રીઝવડ 8001  ટન છે, જયારે જમડનીનુાં ગોર્લડ રીઝવડ 3400 ટન છે. 

૩) આજ ેભારતનુાં ગોર્લડ રીઝવડ માત્ર 558 ટન છે, ભારત કરતા અમેફરકાનુાં ગોર્લડ રીઝવડ પાંદર 

ગણુાં વધારે છે. 

૪) હાલમાાં બાાંગ્લાદેશના ઝડપી બોલર શહાદત હુસૈનને બાાંગ્લાદેશ ફિકેટ બોડડ  દ્વારા અસ્થાયી 

રીતે સસ્પેન્સડ કરવામાાં આવ્યા છે. 

૫) હાલમાાં રમાયલે જાપાન ઓપન સપુર મસરીઝ બેડમમન્સટન ચેમ્પીયનશીપમાાં મફહલા 

મસાંગર્લસની િાઈનલમાાં જાપાનની નોજોમી ઓકુહારાએ અકાન ેયામાાંગુચીન ેહરાવી ટાઈટલ કબજ ે

કયુું છે. 

૬) હાલમાાં ઇટાલીના ફ્લમેવયા પેનેટ્ટોએ પોતાના જ દેશની રોબટાડ મવન્સચીન ે હરાવી કારમકદીનુાં 

પ્રથમ ગ્રાન્સડસ્લેમ ટાઈટલ જીતેલ છે, આ જીત સાથ ેતેર્ ેટેમનસ માાંથી મનવૃમિ જાહેર કરી છે. 

૭) પહેલા ગ્રાન્સડસ્લેમની જીત સાથે ફ્લેમવયા પેનેટ્ટો 33 વર્ડની ઉમરે પ્રથમ ગ્રાન્સડસ્લેમ જીતનાર 

ખેલાડી તરીકે જાહેર થયા છે. 
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૮) િોબ્સ મેગેજીનના સવે મુજબ વર્ડ 2015 ના લીસ્ટમાાં મેવેદર સૌથી ધનવાન ખેલાડી બની 

ચુક્યો છે. 

૯) હેલીકોપ્ટર શબ્દ ગ્રીક ભાર્ા પરથી આવ્યો છે, અન ેહેલીનો આથડ ચકરડી થાય છે. 

૧૦) તા 14/9/2015 ના રોજ શ્રીલાંકાના વડાપ્રધાન મવિમમસાંઘ ેભારતની મુલાકાત લીધી. 

૧૧) ભારતની જાર્ીતી સમાચાર સાંસ્થા PTI પાસે 400 જટેલા પત્રકારો છે, અન ે તે દૈમનક 

2000 થી વધારે ખબરો અને 200 જટેલા મચત્રોનુાં પ્રકાશન કરે છે. 

૧૨) ભારતમાાં પ્રેસ ટરસ્ટ ઓિ ઇમન્સડયાની સ્થાપના 1947 માાં થયેલી અન ેતેર્ ેકાયડ કરવાનુાં શરુ 

1949 માાં થયુાં હતુાં. 

૧૩) 14 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ હોરમસ્જી એન કામા સવડ સાંમમતથી પ્રેસ ટરસ્ટ ઓિ ઇન્સડીયાના 

નવા અધ્યક્ષ મનયુક્ત કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૪) પ્રમસદ્ધ અમેફરકન અમભનેતા અન ેનાટ્યકાર જોન પી. કાલેન નુાં 10  સપ્ટેમ્બર 2015 ના 

રોજ 91 વર્ડની  વયે અવસાન થયુાં હતુાં. 

૧૫) સામનયા મમજાડ  અન ે માટીના ફહાંગીસની જોડીએ 13 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ અમેફરકી 

ઓપન યુગલ મખતાબ જીતી લીધો છે. 

૧૬) ભારતીય ટેમનસ ખેલાડી યુકી ભામ્બરીએ 13 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ ચીનમાાં આયોમજત 

શાાંઘાઈ ચેન્સલેન્સજર મખતાબ જીતેલ છે. 

૧૭) અમેફરકા જવેા દેશમાાં પર્ ફહન્સદી ભાર્ાનુાં મહત્વ વધ ેતે માટે આગામી આાંતરરાષ્ટ્ર ીય ફહન્સદી 

સાંમેલન 4 થી 6 માચડ અમેફરકાના ન્સયજુસી યોજવામાાં આવશે. 

૧૮) ભારતીય રેસલર નરમસાંહ પાંચમ યાદવ  આગામી ફરયો ઓમલમમ્પકમાાં રમવા જવા માટેની 

ક્વોલીિાઈ કરવામાાં સિળ રહ્યા છે. 

૧૯) એશીયાઇ િૂટબોલ કન્સિેડરેશન (AFC) ની નવી ટેકનીક રેમન્સકાંગ પ્રર્ાલીમાાં ભારતર્ ે
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એમશયાના 46 સદસ્ય દેશોમાાં 22 મુ સ્થાન મળવા પામ્યુાં છે. 

 

૨૦) ભારતમાાં આગામી પાાંચ વર્ડમાાં રેલવેના આધુમનકીકરર્ કરવા માટે 140 અરબના રોકાર્ 

સાથે જાપાન સરકારે સહમતી સાધી છે. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) આગામી 30 મી સપ્ટેમ્બરથી 4 ઓકટોબર 2015 સુધી અર્લહાબાદ મ્યમુઝયમમાાં િારસી અન ે

ઉદુડ ભાર્ાઓમાાં લખાયેલ ભગવાન રામની કથાઓનુાં પ્રદશડન ગોઠવવામાાં આવશે. 

૨) હાલમાાં આઈ. આઈ. ટી. કાનપુર દ્વારા શ્રીમદ્ ભાગવત ગીતાની ડીઝીટલ આવૃમિ તૈયાર 

કારવામાાં આવી છે. 

૩) ઇટાલીના સાઈકલીસ્ટ િેમબયો અરુએ રમવવારે વ્યુલટાએ સ્પેનીયાનો મખતાબ જીતી લીધો છે. 

૪) મવશ્વના પ્રથમ િમાાંમકત ખેલાડી નોવાક જોકોમવચ ેબીજી વખત યુ.એસ. ઓપન ગ્રાન્સડસ્લેમ 

ટેમનસ ટુનાડમેન્સટની મેન્સસ મસાંગર્લસનુાં ટાઈટલ જીતુાં લીધુાં છે. 

૫) બી.ડબ્ર્લયુ. એિ. પેરા બેડમમન્સટન વર્લડડ  ચેમમ્પયનશીપ દર બ ેવરે્ યોજાય છે, છેલ્લી સ્પધાડ 

વર્ડ 2013 માાં જમડનીના ડોતડમુાંડમાાં યોજાય હતી. 

૬) હાલ વર્લડડ  બને્સકની વ્યાપાર સુગમતા યાદીમાાં ગુજરત પ્રથમ નાંબરે સ્થાન પામે છે. 

૭) DRDO વૈજ્ઞામનક ડો. સતીશ રેડી ીને રોયલ એરોનેટીકલ લાંડન દ્વારા સપ્ટેમ્બર 2015 માાં 

એરો સ્પેસની પ્રગમત અન ે યોગદાન માટે વર્ડ 2015 ના રજત ચાંદ્રકથી નવાજવાની જાહેરાત 

કરવામાાં આવી છે. 
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૮) પદ્મશ્રી પુરસ્કારથી સન્સમામનત મોફહનીઅટ્ટમ નૃત્યાાંગના કલામાંડલમ સત્યભામાનુાં 13 

સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ અવસાન થયેલ છે. 

૯) કલામાંડલમ સત્યભામાનો જન્સમ કેરળના શોરનુરમાાં 1937 માાં થયો હતો, તેર્ ે 12 વર્ડની 

ઉમરથી નૃત્ય શીખવાનુાં શરુ કરી દીધુાં હતુાં. 

૧૦) હાલમાાં સાઈરસ પૂનાવાલાએ મુાંબઈમાાં 750 કરોડ રૂમપયાનુાં મલાંકન હાઉસ ખરીદુ્યાં છે. 

૧૧) ભારતીય મૂળના અશોક શ્રીધરન ે જમડનીમાાં ચુાંટર્ી જીતીન ે મેયર પદ પ્રાપ્ત કરેલ છે, 

જમડનીમાાં મેયર પદ પ્રાપ્ત કરનાર તે ભારતીય મૂળના તે એકમાત્ર વ્યમક્ત છે. 

૧૨) હાલમાાં એવો મનર્ડય લેવામાાં આવ્યો છે કે ટી-20 મવશ્વકપ 2016 સુધી ભારતીય ફિકેટ 

ટીમના ટીમ ડાયરેક્ટર રમવ શાસ્ત્રી ચાલ ુરહશ.ે 

૧૩) DMRC કાંપની મહત્વાકાાંક્ષી મવજયવાડા મેટર ો રેલ પરી યોજના શરુ કરશે. 

૧૪) DELP યોજના અનુસાર ભારત સરકાર LED લેમ્પન ે44 રૂમપયાની મકમાંત પર વહેંચવાની 

યોજના બનાવી રહી છે. 

૧૫) મબહારના ગૃહ સમચવ તરીકે સુધીર કુમાર રાકેશન ેઅમધસૂમચત કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૬) ફહન્સદી ફદવસના અનુસાંધાન ે ઉતરપ્રદેશના મુખ્યમાંત્રી અમખલશે યાદવે જાર્ીતા કથાકાર 

કાશીનાથ મસાંઘન ેભારત-ભારતી સન્સમાનથી નવાજ્યાાં છે. 

૧૭) 15 સપ્ટેમ્બર 1959 માાં ભારતમાાં ફદર્લહીથી ટેલીમવઝન પ્રસારર્ની શરૂઆત કરવામાાં આવી 

હતી. 

૧૮) ભારતમાાં રાં ગીન ટીવી અને રાષ્ટ્ર ીય પ્રસારર્ની શરૂઆત 1982 માાં થઇ હતી. 

૧૯) 15 સપ્ટેમ્બર 1977 ના ફદવસે ગૂગલના ડોમેન નામનુાં લેરી અને િીન ેરજીસ્ટેશન કરાવ્યુાં 

હતુાં. 
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૨૦) મોફહનીઅટ્ટમ કેરલ રાજ્યનુાં શાસ્ત્રીય નૃત્ય છે, જનેો ફહાંદી ભાર્ામાાં અથડ મોફહત કરી લેવા 

વાળુાં એવો થાય છે. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) મવશ્વના બેનમુન સ્થાપત્ય તાજમહાલના દશડન આગામી 1 નવેમ્બર 2015 થી મોંઘા થશ ે

હાલ ભારતીય પ્રવાસીને 20 રૂમપયા અને મવદેશીઓને 750 રૂ. ચુકવવા પડે છે, તેની જગ્યાએ 

નવા દર ભારતીયોએ 40 અન ેમવદેશીઓએ 125૦ રૂ. ચુકવવા પડશે. 

૨) મવશ્વની ટોપ લેવલની 200 યુમનવસીટીઓ પૈકી ભારતની માત્ર 2 નો સમાવેશ, તેમાાં 

ઇમન્સડયન ઇન્સસ્ટીટયુટ ઓિ સાયન્સસ 147 માાં સ્થાને અને ઇમન્સડયન ઇન્સસ્ટીટયુટ ઓિ ટેકનોલોજી 

179 માાં સ્થાને રહેવા પામ્યા છે. 

૩) બોમક્સાંગ ફરાંગમાાં મુકાબલા દરમીયાન બભેાન બન્સયા બાદ 28 વમર્ડય ડાવે િાઉનીનુાં અવસાન 

થવાથી ઓસ્ટરે મલયન મેડીકલ એસોસીએશન બોમક્સાંગ રમત પર પ્રમતબાંધ લદવાની માાંગર્ી કરી 

છે. 

૪) ભારત અને ચકે ફરપમબ્લક વચ્ચે 18 થી 20 સપ્ટેમ્બર દરમમયાન આર.કે. ખન્ના સ્ટેડીયમ 

ખાતે ડેમવસ કપ વર્લડડ  ગ્રુપ પ્લ ેઓિ ટેમનસ મુકાબલો યોજાશે. 

૫) ગ્લોબલ વોમમુંગની સમસ્યા ઉકેલવા માટે બાાંગ્લાદેશ દ્વારા કરવામાાં આવેલ પ્રયાસો માટે 

વડાપ્રધાન શખે હસીનાને યુનાઇટેડ નેશન્સસ ચેમમ્પયન્સસ ઓિ ધ અથડ પુરસ્કાર આપવામાાં આવ્યો 

છે. 

૬) ઇટાલીના શોટગનમાાં ચાલી રહેલ વર્લડડ  ચેમ્પીયનશીપની ડબલ ટરેપ ટીમ સ્પધાડમાાં ભારતન ે

િોન્સજ મેડલ મળેલ છે. 

૭) નેપાળમાાં ફહાં દુ રાષ્ટ્રનો પ્રસ્તાવ િગાવી દેવાયા બાદ ફહાંસક અથડામર્ શરુ થઈ છે. 



Current affairs 11 થી 20 સપ્ટેમ્બર સામાન્ય જ્ઞાન 
 

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

૮) ઓસ્ટરે મલયાની મેડીકલ કાંપનીએ સ્પેનીશ ડોક્ટરોના માગડદશડન હેઠળ થ્રી ડી ટકનોલોજીની 

મદદથી પાાંસળીઓ અને તેને લાગતો ભાગ તૈયાર કરાયો છે. 

૯) દુમનયાનો સૌથી મોટો ગ્લાસ વોક ચીનના હુનાન ખાતે તૈયાર થઇ રહ્યો છે, ત ે590 િૂટની 

ઉંચાઈએ અન ે 980 િૂટ લાાંબો છે, લાકડાના પલુની જગ્યાએ આકાર લઇ રહેલ ગ્લાસ વોક 

ઓક્ટોબર સુધીમાાં તૈયાર થઈ જશે. 

૧૦) ભારત જયારે મહામુશ્કેલીમાાં હતુાં ત્યારે પી.વી.નરસીંહ રાવ અને નાર્ામાંત્રી મનમોહનમસાંહે 

35 ફદવસના ટૂાં કા ગળામાાં દેશને મસ્થરતા અપાવી આ સચોટ માફહતી પૂવડ પયાડવરર્ માંત્રી જયરામ 

રમેશ દ્વારા મલમખત પુસ્તક ટુ ધ મિાંક એન્સડ બકે ઇમન્સડયા’સ સ્ટોરી 1991 માાં જાર્વા મળે છે. 

૧૧) ભારતમાાં સ્માટડ  મસટીના પ્રોજક્ટ માટે વાયરલેસ લાઈટીંગ માટે હેવેર્લસ કાંપનીએ કાયડવાહી 

શરુ કરી દીધી છે, હાલ હેવેર્લસના CMD અનીલ રાય ગુપ્તા છે. 

૧૨) હાલમાાં એયરબસ નામની જટે રોકેટ કાંપનીએ અમેફરકામાાં પોતાના પ્રથમ સયાંત્રનુાં ઉદ્ઘાટન 

કરેલ છે. 

૧૩) કાળાધનને અટકાવવા માટે ભારતીય રીઝવડ બેંક અન ેનેપાળ રાષ્ટ્ર  બેંક વચ્ચ ેસમજુતી કરાર 

થયેલ છે. 

૧૪) ભારતના રાષ્ટ્રપમત દ્વારા રેલ માંત્રાલયને રાજભાર્ા કીમતડ પુરસ્કાર દ્વારા સન્સમામનત કરવામાાં 

આવેલ છે. 

૧૫) પામકસ્તાનના પ્રધાન માંત્રી નવાઝ શરીિે ગીલગીટ-બાર્લટીસ્તાનથી પસાર થતી ચીન સુધી 

પહોંચતી પાાંચ પામકસ્તાન –ચીન મમત્રતા સુરાંગનુાં ઉદ્ઘાટન કરેલ છે. 

૧૬) હાલના ભારતીય રેર્લવે બોડડના અધ્યક્ષ એ.કે. મીતલ છે. 

૧૭) ઓસ્ટરે મલયાના પ્રધાનમાંત્રી ટોની એબોટને વફરષ્ઠ કૈબીનેટ માંત્રી મલકોમ ટરન બલુે સાંસદ 

ભવનમાાં પાટીના એક આાંતફરક મતદાનમાાં તેને સતા પરથી હટાવી દેવામાાં આવ્યા છે. 

૧૮) હવેથી ઓસ્ટરે મલયા દેશના નવા 29 માાં પ્રધાનમાંત્રી તરીકે મલકોમ દાવેદારી કરશે. 
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૧૯) પામકસ્તાન- ચીન બાંને દેશો વચ્ચે મમત્રતા સુરાંગ 24 મકલોમીટર પુન મનમાડર્ પફરયોજનાનો 

એક ભાગ છે. 

૨૦)  ચીન અન ેપામકસ્તાન સુરન્સગનુાં ઉદ્ઘાટન થયુાં તે સુરાંગ બનાવવાનુાં ખચડ 27.૫ કરોડ ડોલર 

જટેલુાં થયુાં છે. 

પરેશ ચાવડા      
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૧) ‘ધ ઈયર ઓિ ધ રન અવેજ’ નામનુાં પુસ્તક સાંજીવ સહોતાએ લખલે છે, વર્ડ 2015 ના મેન 

બુકર પ્રાઈઝ મવજતેા છ વ્યમક્તઓમાાં તેનુાં નામ પર્ સામેલ છે. 

૨) સાંજીવ સહોતા ભારતીય મૂળના મિટીશ લેખક છે, તેમના બીજા ઉપન્સયાસ માટે તમને સૌથી 

વધારે સમમક્ષા પ્રાપ્ત થઇ છે. 

૩) હાલમાાં ઝારખાંડ રાજ્ય સરકારે SPSC તમામ પ્રારાં મભક પફરક્ષાઓમાાં C-SAT ના પેપરોને 

સમાપ્ત કરવાનો મનર્ડય લીધેલ છે. 

૪) હાલમાાં સપ્ટેમ્બર 2015 માાં ઓસ્ટરેલીયાના પ્રધાનમાંત્રી તરીકે મેર્લકમ ટન્સબુડલે શપથ ગ્રહર્ 

કરેલ છે. 

૫) હાલમાાં તમમલનાડુાંના મુખ્યમાંત્રી જ.ે જયલમલતાએ ઓછી આવક ધરાવતા વગડ માટે 1.700 

કરોડના ખચે રાજ્યમાાં આવાસ યોજના બનાવવાની જાહેરાત કરી છે. 

૬) હાલમાાં ભારતીય મેન્સસ ફરકવડ ટીમે ફરયો ઓમલમમ્પક ટેસ્ટ ઇવેન્સટ માટે યોજાયલેી ઇન્સટરનેશનલ 

આચડરી ચલેન્સજમાાં પ્રથમ સ્થાન હાાંસલ કરેલ છે. 

૭) દ. આફિકા સામેની આગામી શ્રેર્ી માટે રમાનારી ત્રર્ ટે્વન્સટી-20 તથા પાાંચ વન-ડે માટે 

ભારતીય ટીમની પસાંદગી 20 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ યોજાશે. 

૮)  વર્ડ 2022 માાં એમશયન ગેમ્સની યજમાની પુવીય ચીનના ઝેઝીયાંગ પ્રાાંતની રાજધાની 

હોંગજોઉને મળી છે. 
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૯) આગામી 27 મી સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ ભારતના વડાપ્રધાન માકડ  જુકરબગડના હેડ 

કવાટર્રડસની  મુલાકાત લેશે, આ ઓફિસમાાં 2800 કમડચારીઓ કામ કરી રહ્યા છે. 

૧૦) બોલીવૂડના અમભનેતા અનુપમખેરને 15 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ કેલીિોનીયામાાં 

પ્રમાર્પત્ર આપીન ેસન્સમાનવામાાં આવ્યા છે. 

૧૧) ભારતીય રેર્લવેની શોટડ  પૂટ ખેલાડી મનપ્રીત કૌરે 18 વર્ડ પહેલાનો રેકોડડ  તોડ્યો, આ રેકોડડ  

તેમર્ે રાષ્ટ્ર ીય ઓપન એથલેટીક્સ ચેમમ્પયનશીપની 55 મી મસઝનમાાં બનાવ્યો છે. 

૧૨) હાલમાાં નેશનલ જીયોગ્રાફિક સોસાયટીને 14 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ UNEP ચેમમ્પયન 

ઓિ ધ અથડ પુરસ્કાર માટે પસાંદ કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૩) વર્ડ 2007 થી સયુાંકત રાષ્ટ્રની મહાસભા દ્વારા એક પ્રસ્તાવમાાં જર્ાવવામાાં આવ્યુાં હતુાં કે 

દર વરે્ 15 સપ્ટેમ્બરને લોકતાંત્ર ફદવસના રૂપમાાં ઉજવવમાાં આવે. 

૧૪) વર્ડ 2015 ના લોકતાંત્ર ફદવસનો મવર્ય ‘સ્પેસ િોર મસમવલ સોસાયટી’ રાખવામાાં આવ્યો 

હતો. 

૧૫) અમેફરકાના વ્હાઈટ હાઉસમાાં ભારતીય મૂળની 15 વમર્ડય અમેફરકન યુવતીન ે પોતાના 

ખાનગી સાંગઠન દ્વારા ઈન્સટરનેટ કોડીંગ મવરે્ એક સમુહને મશક્ષર્ આપવા બદલ તેન ે‘ચેમમ્પયન્સસ 

ઓિ ચને્સજ’ નામના પુરસ્કારથી સન્સમાનવામાાં આવ્યા છે. 

૧૬) ભારતીય કાંપની સનિામાડએ અમેફરકાની આાંખોની દેખરેખ સાથ ેજોડાયેલ સાંસ્થા ઇનસાઇટ 

મવઝન સાથ ેસમજુતી કરાર કરેલ છે. 

૧૭) પેન્સટાગોને ભારત સાથે પોતાના રક્ષા સાંબધી સહકાર વધારવાના હેતુથી દશેમાાં ઇમન્સડયા 

રેપીડ રીએક્શન સેલની સ્થાપના કરી છે. 

૧૮)  ઈન્સટરનેટ કોડીંગ મવરે્ એક સમુહને મશક્ષર્ આપવા બદલ ચેમમ્પયન્સસ ઓિ ચેન્સજ નામના 

પુરસ્કારથી સન્સમાનવામાાં આવેલ ભારતીય મુળની અમેફરકન શે્વતાના માતા મપતા દમક્ષર્ 

ભારતના તમમલનાડુાં  રાજ્યના છે. 



Current affairs 11 થી 20 સપ્ટેમ્બર સામાન્ય જ્ઞાન 
 

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

૧૯) વર્ડ 1994 માાં સયુાંકત રાષ્ટ્ર ોના સાંગઠને 16 સપ્ટેમ્બરને ઓઝોન ફદવસ તરીકે ઉજવવાની 

જાહેરાત કરેલી. 

૨૦) ઓઝોન સ્તરની જાળવર્ી માટે વર્ડ 1987 માાં મોન્સટર ીયલ પ્રોટોકોલ પર હસ્તાક્ષર કરવામાાં 

આવ્યા હતા. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) હાલમાાં ચીનના અાંતફરયાળ મતબેટીયન ગામમાાં 2500 વર્ડ જુના બૌદ્ધ સ્તુપોન ે નવજીવન 

મળ્યુાં છે, ત ે16 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ જાહેર જનતા માટે ખુલ્લા મુકવામાાં આવ્યા છે. 

૨) સાઉદી અરેમબયામાાં મફહલાઓન ેડર ાઈમવાંગ કરવા પર પ્રમતબાંધ લાદવામાાં આવેલ છે. 

૩) જમડનીમાાં ભારત દેશના ડર ાઈમવાંગ લાયસન્સસ પર વાહન ચલાવી શકાય છે, પરાં તુ 6 મફહનામાાં 

ત્યાના મનયમો પ્રમાર્ ેપ્રફિયા કરવી જરૂરી છે. 

૪) દાસ કેમપટલના લેખક કાલડ માક્સડ મૂળ પેફરસના હતા, પરાં તુ સરકાર મવરુદ્ધ આવાજ ઉઠાવવા 

બદલ તેન ેપેરીસ માાંથી હાાંકી કાઢવામાાં આવેલ અન ેતે જમડનીમાાં શરર્ાથી તરીકે રહ્યા હતા. 

૫) દ. આફિકાના બોક્સર મવાનલેે કોમ્પોલોનુાં હાલમાાં યોજાયેલી બોમક્સાંગ િાઈટ દરમમયાન 

અવસાન થયેલ છે. 

૬) હાલમાાં રીઝવડ બેંકે લઘુ મધરાર્ માટે ૧૦ માઈિો િાઈનાન્સસ એકમોન ેસૈધાાંમતક માંજુરી આપી 

છે. 
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૭) ઓસ્ટરે મલયામાાં સૌથી લાાંબી મહાદ્વીપીય જળામુખીઓની 2000 મક.મી. લાાંબી હારમાળા 

શોધવામાાં છે. 

૮) ખેલ અને યુવા માંત્રાલયના માંત્રી શ્રીસબાડનાંદ સોનોવાલ ે મનદીપ ઝાાંગડાને હાલ અજુડન 

એવોડડથી સન્સમાન્સયા છે કારર્ કે તે 29 ઓગસ્ટના રોજ એક સ્પધાડ માટે મવદેશમાાં હતા. 

૯) ગત 16 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ ઉતર ચીલીમાાં ૮.3 રીક્ટર સ્કેલનો ભૂકાંપ આવ્યો હતો, આ 

ભૂકાંપ નેપાળમાાં આવેલ ભકૂાંપ કરતા પાાંચ ગર્ો મોટો હતો. 

૧૦) ઓમલમમ્પક 2024 ની યજમાની માટે ઓલમમ્પક સમમમત દ્વારા પાાંચ શહેરોની યાદી બહાર 

પાડવામાાં આવી છે, વર્ડ 2017 માાં આમાાંથી કોઈ એક શહેર નક્કી કરવામાાં આવશે. 

૧૧) હાલ ઇન્સટર નેશનલ ઓમલમમ્પક કમમટીના અધ્યક્ષ થોમસ બાકે છે. 

૧૨) મસાંદરીમાાં આવેલા બાંધ યુરીયા ખાતરના પ્લાન્સટને િરીથી ચાલુ કરવા માટે  રૂ. 6000 

કરોડના રોકાર્ માટે મવમશ્વક સ્તરે રોકાર્કારો માટે ટેન્સડર પ્રફિયા હાથ ધરવામાાં આવશે. 

૧૩) હાલ સપ્ટેમ્બર 2015 મુજબ સોની ઇન્સડીયાના પ્રબાંધક મનદેશક કેનીચીરો હીબી છે. 

૧૪) ભારતના પાડોશી દેશ નેપાળમાાં 16 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ સાત વર્ડની મહેનત બાદ નવુાં 

બાંધારર્ રજુ કરવામાાં આવ્યુ. 

૧૫) નેપાળના રાષ્ટ્રપમત રામ બરન યાદવ આગામી 20/9/2015 ના રોજ તેના પર હસ્તક્ષાર 

કરશે, અન ેસોમવારના રોજ નેપાળમાાં જાહેર રજા રાખવામાાં આવશે. 

૧૬) રીઝવડ બેન્સકના મનયમ પ્રમાર્ે કોઈ પર્ બેંકને પોતાની ડીપોઝીટ માાંથી 30 ટકા રકમ રીઝવડ 

બેંકમાાં મસક્યફુરટી પેટે જમાાં કરાવવાની હોય છે. 
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૧૭) આજથી ગીરના જાંગલની ગોર્લડન જયબુેલી બે ફદવસ માટે ઉજવવામાાં આવશે, વર્ડ 1965 

માાં ગીર અમભયારર્ની રચના થઇ હતી. 

૧૮) આગામી 15 મી નવેમ્બરના રોજ રોન્સડા રાઉસી અન ેવર્લડડ  ચેમમ્પયન હોલી હોમ સામે UFC 

બેડમવેન્સટ ટાઈટલ જાળવવા બોમક્સાંગ રીંગમાાં ઉતરશે. 

૧૯) હાલમાાં સ્ટાર િૂટબોલર ફિસ્ટીયાનો રોનાર્લડોએ સૌથી વધુ ગોલ કરવાનો રેકોડડ  પોતાના નામે 

નોંધાવેલ છે. 

20) કોફરયા ઓપન સુપર મસરીઝ બેડમમન્સટન ચેમમ્પયનશીપમાાં ભારતીય ખલેાડી પી.વી. 

મસન્સધુનો બીજા રોઉંન્સડમાાં પરાજય થયલે છે. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) યજમાન ઇંગ્લેન્સડ આગામી 25 સપ્ટેમ્બર 2015 ન ે શુિવારના રોજ શરુ થઇ રહેલ રગ્બી 

વર્લડડકપ જીતશે તો ટીમને લગભગ 60 લાખ પાઉન્સડ મળશે. 

૨) ભારતના કાશ્મીરમાાં આગામી ૩ ઓક્ટોબર 2015 થી રાષ્ટ્ર ીય સ્તરની સાઈકલીંગ સ્પધાડ શરુ 

થશે, આ રેસ છ ફદવસ ચાલશે. 

૩) હાલમાાં મિટનના ટેમનસ સ્ટાર એન્સડી મરેએ સીરીયન શરર્ાથીઓન ેમદદ કરવા માટે આગળ 

આવ્યો છે, તેના દરેક એસ પર તે 50 પાઉન્સડ દાનમાાં આપશે, સાથે ત્રર્ સાંસ્થાઓ પર્ તટેલી જ 

રકમ દાનમાાં આપશે આમ મરેના એક એસ પર 200 પાઉન્સડ જમાાં થશે, એટલે કે શરર્ાથીઓ 

માટે 20,000 રૂ. રકમ મળશે. 
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૪) એસ એટલે? ટેમનસ ખેલાડી એવી તોિાનો સમવડસ કરે કે જને ેહરીિ ખેલાડી પકડી ન શકે આ 

સમવડસને એસ કહેવામાાં આવે છે. 

૫) હાલમાાં ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપમત હમીદ અન્સસારીએ લાઓટીયન નેતાગીરી સાથે માંત્રર્ા કરી છે, 

જમેાાં ફદ્વપક્ષીય વ્યાપાર અન ેરોકાર્ન ેલગતી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. 

૬) ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપમતએ લાઓસમાાં આવેલ લુાંઆાંગ સ્તુપની મુલાકાત લીધી હતી, આ સ્તૂપ 

લાઓસનુાં રાષ્ટ્ર ીય મચન્સહ છે. 

૭) વર્ડ 2013-14 ના નેશનલ ટુરીઝમ એવોડ્સડમાાં ગુજરાતને કોમ્પ્રીહેન્સસીવ ડેવલપમેન્સટ 

ટુરીઝમ કેટેગરીમાાં ટોચનો પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો છે. 

૮) ભારત સરકાર દ્વારા હાલમાાં ટુફરસ્ટ હેર્લપલાઇન 1363 શરુ કરેલ છે, જનેા પર રમશયન અન ે

જાપાનીઝ ભાર્ાઓ સહીત 12 મવદેશી ભાર્ાઓની સુમવધા મુકવામાાં આવી છે.  

૯) ગુજરાતને રર્ોત્સવ માટે બેસ્ટ રૂરલ ટુરીઝમ પ્રોજકે્ટ અાંતગડત એવોડડ  મળેલ છે. 

૧૦) મધ્યપ્રદેશ રાજ્યન ેટુરીઝમ ડીપાટડ મેન્સટમાાં મવમવધ કેટેગરીમાાં છ એવોડડ  પ્રાપ્ત થયા છે. 

૧૧) હાલ ઉતરપ્રદેશ રાજ્યમાાં 368 પટ્ટાવાળાની જગ્યાઓ માટે 23 લાખ અરજીઓ મળી છે, 

એક અાંદાજ મુજબ રાજ્યમાાં 1 કરોડ 32 લાખ યુવા બેરોજગારો છે, જમેાાં 255 ઉમેદવારો Ph.D 

થયેલા છે.  

૧૨) ફિિામાાં ટીકીટોના ભ્રષ્ટ્ાચારમાાં ભાગીદારીના આરોપસર િીિાના મહાસમચવ જરેોમ વાર્લકેને 

સસ્પેન્સડ કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૩) ભારતીય ટેમનસ ખલેાડી સોમદેવ બમડને 40 મી રેન્સક ધરાવતા મઝરી વેસ્લીન ેપરાજય આપી 

ચેક ગર્ રાજ્ય સામેના ડેમવસ કપ વર્લડડ  ગ્રુપ પ્લેઓમાાં ભારતન ે1-1 ની બરાબરી પર લાવી દીધુાં 

છે. 

૧૪) ભારતના પાડોશી પામકસ્તાનની ફિકેટ ટીમ આગામી 27 સપ્ટેમ્બર 2015 થી મઝમ્બાબ્વેના 

પ્રવાસે જશે, ત્યાાં બે 20 અન ેત્રર્ વન-ડે રમત રમશે. 
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૧૫) હાલમાાં િેસબૂકે પત્રકારોની મદદ માટે મસગ્નલ નામનુાં ટૂલ મવકસાવ્યુાં છે તેનાથી સમાચારની 

અપડેટ જાર્ી શકાશે. 

૧૬) ચુાંટર્ીઓમાાં પ્રતીકો મેળવવા માટે ઈલેકશન મસમ્બોલ ઓડડર 1968 અાંતગડત િાળવર્ી 

કરવામાાં આવે છે. 

૧૭) ચુાંટર્ીપાંચ પાસે બ ેપ્રકારના પ્રતીકો હોય છે, રીઝવડ અને િી, જ ેપક્ષ નોંધાયલે હોય તેન ે

રીઝવડ પ્રમતક મળે છે અન ેતમામ ઉમેદવાર તે પ્રમતક સાથે ચુાંટર્ી લડે છે., જયારે મબન સ્વીકૃત 

રાજકીય પક્ષ અથવા અપક્ષ ઉમેદવારને િી પ્રતીકો િાળવવામાાં આવે છે. 

૧૮) સમગ્ર દેશમાાં 17 શહેરોમાાં માય એિ.એમ. રેફડયોની સુમવધા હતી પરાં તુ છેલ્લા સમયમાાં 14 

નવા શહેરોમાાં માય એિ.એમ. શરુ થવા જઈ રહુ્યાં છે, તેમાાં રાજકોટનો સમાવેશ થાય છે. 

૧૯) હાલમાાં એટલે કે સપ્ટેમ્બર 2015 મુજબ માય એિ. એમ.ના સીઈઓ હરીશ ભાફટયા છે. 

૨૦) હાલમાાં કેરળની પેરુમન્ના ગ્રામપાંચાયત જળનીમતની ઘોર્ર્ા કરનાર રાજ્યમાાં પ્રથમ 

ગ્રામપાંચાયત બનવા પામી છે. 

 

- પરેશ ચાવડા    

 


