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૧) હાલમાાં સપ્ટેમ્બર 2015 મુજબ સચ્ચિદાનાંદ મોહાંતીન ેયુનેસ્કોના ચ્િક્ષણ આયોગ માટે એક 

સદસ્યના રૂપમાાં ચ્બરાચ્જત કરવામાાં આવ્યા છે. 

૨) હાલમાાં તચ્મલનાડુ રાજ્યએ બે ઔઘોચ્ગક પાકકની સ્થાપના કરવા માટે CIPL સાથે સમજુતી 

કરાર કરેલ છે. 

૩) થાનકટન ગ્લોબલ ડાયનચે્મક ઇન્ડેક્સ (GDI) અનુસાર બીઝનેસ ડેવલપમેન્ટ એન્વાયરમેન્ટ 

ક્ષેત્રે ભારતનુાં સ્થાન 34 મુ છે. 
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૪) હાલમાાં મધ્યપ્રદેિ રાજ્ય સરકાર દ્વારા એમ.ચ્િક્ષા ચ્મત્ર મોબાઈલ એપ્લીકેિનનો પ્રારાંભ કરેલ 

છે. 

૫) મધ્યપ્રદેિ રાજ્યની એમ.ચ્િક્ષા ચ્મત્ર મોબાઈલ એપ્લીકેિન NIC દ્વારા ચ્વકચ્સત કરવામાાં 

આવી છે. 

૬) હાલમાાં સપ્ટેમ્બર 2015 મુજબ િાંદ્રબાબુ નાયડુએ બે નદીઓ જોડવા માટે ગોદાવરી નદીનુાં 

પાણી કૃષ્ણા નદીમાાં છોડેલ છે. 

૭) સપ્ટેમ્બર 2015 મુજબ હચ્સત જોિીપુરાને L & T કોપોરેટ કેન્દ્રના પ્રમુખના રૂપમાાં ચ્નયુક્ત 

કરવામાાં આવ્યા છે. 

૮) યુ.એસ. ઓપન ફાઈનલમાાં પ્રથમવાર ઈવા મેન્સ નામની મહહલા અમ્પાયર બનલે છે, તેણ ે

મેન્સ અને ચ્વમેન્સ બાંનેમાાં અમ્પાયરની ભૂચ્મકા ભજવી હોય તેવા પ્રથમ મહહલા તે બન્યા છે. 

૯) ભૂતપૂવક ગોલ્ફર ખેલાડી ટાઈગર વુડ્સ પીઠના દુખાવાને કારણે આ વર્કના બાકી રહેલ તમામ 

મુકાબલામાાંથી જાતે જ ખસી ગયા છે. 

૧૦) વર્ક 1932 િરુ થયેલ ઇચ્ન્ડયન એરફોસકની જામનગર ખાત ે 83 માાં વાચ્ર્કકોત્સવની 

ઉજવણી વખતે િસ્ત્ર પ્રદિકન યોજાયુાં હતુાં. 

૧૧) ભારત સરકાર યુ.એસ. પાસેથી 18,915 કરોડના ખિ ે37 હેલીકોપ્ટર ખરીદિે, આ ખરીદી 

વર્ક 2009 માાં અટવાઈ હતી હાલ નાણા માંત્રાલય દ્વારા માંજુરી મળ્યા બાદ મામલો આગળ વધ્યો 

છે. 

૧૨) હાલ સપ્ટેમ્બર 2015 મુજબ ગુજરાત રાજ્યના મુખ્ય સચ્િવ જી.આર. અલોહરયા છે. 

૧૩) 19 સપ્ટેમ્બર થી જમકનીમાાં ચ્વશ્વના સૌથી મોટા બીયરફેસ્ટોનો પ્રારાંભ થયો છે, આ ફેસ્ટો 4 

ઓક્ટોબર સુધી િાલિે. 
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૧૪) ભારતના ટેનીસ ખેલાડી ચ્લયેન્ડર પેસ અન ે રોહન બોપન્નાની ભારતીય જોડીનો પરાજય 

થતા િેક ગણ રાજ્યએ ડેચ્વસ કપ વલ્ડક  ગ્રુપ પ્લે ઓફમાાં 2-1 ની લીડ મેળવી લીધી છે. 

૧૫) ચ્બહારમાાં 10.41 કરોડની વસચ્ત છે, ત્યારે ચ્બહારમાાં સ્પેશ્યલીસ્ટ ડોક્ટરોની 70 ટકા 

અછત  છે. 

૧૬) આગામી વર્ક 2016 માાં િાહરૂખ ખાન અચ્ભનીત ‘રઇસ’ નામની હફલ્મ આવિે જ ે

ગુજરાતના એક ડોન ના જીવન પર આધાહરત છે. 

૧૭) કોઈ પણ પ્રદેિમાાં ભૂકાંપ આવે ત્યારે તે ભૂકાંપની તાકાત એનજીના આધારે ત્યા તબાહી 

સજાકય છે ભૂકાંપ નાનો પણ તાકાત એનજી વધુ તો નુકિાન વધે, જો ભૂકાંપ મોટો અને તાકાત 

એનજી ઓછી હોય તો તબાહી ઓછી થાય છે. 

૧૮) મતદાન પ્રહિયામાાં NOTA ના ચ્વકલ્પને વર્ક 2013 થી િુાંટણીપાંિ દ્વારા અમલમાાં 

મુકવામાાં આવ્યો છે. 

૧૯) આગામી સમયમાાં ચ્બહારમાાં યોજાનાર િુાંટણીમાાં ‘નન ઓફ ધ અબોવ’ ચ્વકલ્પન ેપોતાનુાં 

ચ્નિાન મળી રહુ્ાં છે, ત ેઆ િુાંટણીમાાં EVM પર બતાવવામાાં આવિે. 

૨૦) હાલમાાં ગોદરેજ ગ્રુપના િેરમેન આદી ગોદરેજ છે, તે આગામી ત્રણ વર્કમાાં કમકિારીઓની 

સાંખ્યામાાં 25 ટકાનો વધારો કરિે. 

- પરેિ િાવડા 
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૧) ચ્વદુ્યત ઉત્પાદન ક્ષેત્રે સાંકળાયેલ કાંપની સ્ટરલાઇટ ગ્રીડે જબલપૂર ટર ાન્સમીિન પહરયોજનાનો 

પ્રારાંભ કરેલ છે. 
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૨) જબલપુર ટર ાન્સચ્મિન પહરયોજના અાંદાજીત 1,500 કરોડ રૂચ્પયાના ખિ ેતૈયાર થયલે છે, ત ે

ઉતર અને પચ્િમ ટર ાન્સચ્મિન કોરીડોરમાાં 5,000 મેગાવોટ ચ્નકાસ કરી િકિે. 

૩) હાલમાાં પી.વી. િાંદ્રનન ે ઇચ્ન્ડયન ન્યઝુ પપેર સોસાયટી (INS) ના અધ્યક્ષના રૂપમાાં 

િૂાંટવામાાં આવ્યા છે. 

૪) હાલમાાં કલારાજ ચ્મશ્રાએ ગુજરાત ખાદી ઉત્સવનુાં ઉદ્ઘાટન કરેલ છે. 

૫) હાલમાાં ભારતના વડાપ્રધાનશ્રી દ્વારા એકીકૃત ચ્વદુ્યત ચ્વકાસ યોજનાનો પ્રારાંભ કરેલ છે. 

૬) તાજતેરમાાં બહાર પડેલ ગ્લોબલ ઇનોવેિન ઇન્ડેક્સ 2015 અનુસાર ભારત 81 માાં સ્થાન ે

જવા પામ્યુાં છે, જ ેવર્ક 2014 માાં 76 માાં સ્થાન પર હતુાં. 

૭) તાજતેરમાાં મરાઠી હિકેટ કોમેન્ટટ બાલ પાંહડતનુાં અવસાન થયેલ છે, તેની પુણેની 

હોસ્પીટલમાાં સારવાર િાલતી હતી, અને તઓે 86 વર્કના હતા. 

૮) તારીખ 16/9/2015 ના રોજ ભારત અને અમેહરકાએ પોતાની ભાગીદારીના પ્રચ્તક સ્વરૂપે 

વોચ્િાંગ્ટનમાાં સયુાંકત ચ્સક્કાને જાહેર કરેલ છે, આ ચ્સક્કામાાં ફોરવડક  ટુગેધર વી ગો, અને િલ ે

સાથ-સાથ  લખવામાાં આવ્યુાં છે. 

૯) બોડક  ઓફ હિકેટ કાં ટર ોલ ઓફ ઇન્ડીયાના અધ્યક્ષ જગમોહન દાલચ્મયાનુાં હાટક  એટેકન ેકારણ ે

અવસાન થયેલ છે, તેઓ 75 વર્કની વયના હતા. 

૧૦) ભારતના ધનુર્કોડીથી શ્રીલાંકાના મલાઈ મન્રારનુાં  22 ચ્ક.મી.નુાં અાંતર છે. 

૧૧) હાલ િાલી રહેલ રગ્બી વલ્ડકકપમાાં જાપાને સાઉથ આહિકાન ેહરાવેલ છે. 

૧૨) આગામી 26 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ નોબલે ચ્વજતેા કૈલાિ સત્યાથી યુ.એન.માાં ચ્િખર 

બેઠકને સાંબોધિે. 

૧૩) ય.ુએસ.ના પ્રચ્સદ્ધ નવલકથાકાર જકેી કોલીન્સનુાં કેન્સરની બીમારીન ે કારણ ે અવસાન 

થયેલ છે, તેઓ 77 વર્કના હતા. 
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૧૪) જકેી કોલીન્સ ના પુસ્તકોની 50 કરોડથી વધુ કોપીઓ દુચ્નયાના 40 દેિોમાાં વહેંિાઇ છે, 

આ ઉપરાાંત તેમના 30 પુસ્તકોન ેન્યયુોકક  ટાઈમ્સે બેસ્ટ સેલરનો દરજ્જો આપેલ છે. 

૧૫) ગઈકાલે સૌરાષ્ટ્રના પનોતા પુત્ર ઢેબરભાઈ પટેલની 110 મી જન્મ જયાંચ્ત હતી, તેઓ 

જામનગર જીલ્લાના ગાંગાજળા ગામમાાં જન્મ્યા હતા, વર્ક 1948 માાં ઢેબરભાઈ સૌરાષ્ટ્રના પ્રથમ 

મુખ્યમાંત્રી બન્યા હતા. 

૧૬) દેિની જાણીતી સાંસ્થા અમુલ ડેરીના મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર પદે આર.એસ. સોઢીની વધુ પાાંિ 

વર્ક માટે ચ્નમણાંક કરવામાાં આવી છે. 

૧૭) હવેથી આવકવેરાની નોટીસ ઈ-મેઈલ દ્વારા આપવાની નવી િરૂઆત કરવામાાં આવિે, તેવુાં 

સેન્ટરલ બોડક  ઓફ ડાયરેક ટેક્સીઝ સાંસ્થા દ્વારા જણાવવામાાં આવેલ છે. 

૧૮) નેપાળમાાં લાગુ થયલે બાંધારણન ે બાંધારણ 2017 એવુાં નામ આપવામાાં આવ્યુાં છે, અન ે

ગાયને રાષ્ટ્ર ીય પ્રાણી જાહેર કરવામાાં આવ્યુાં છે.  

૧૯) કોહરયન ઓપન સુપર ચ્સરીઝ બેડચ્મન્ટન ટુનાકમેન્ટમાાં સ્વપ્નિીલ સફરનો ફાઈનલમાાં 

ચ્વશ્વના નાંબર વન િાઈનીઝ ખેલાડી િેન લોંગ સામે ચ્નરાિાજનક પરાજય થયો છે. 

૨૦) ભારત દેિમાાં હહમાલય 9 રાજ્યોમાાં ચ્વસ્તરેલ છે. અને કુલ જમીનના 17 ટકા ભાગ પર 

ફેલાયેલ છે. 

 

- પરેિ િાવડા 
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૧) EPFO માાં અચ્ધકતમ વીમા કવર 6 લાખ સુધીનુાં હોય છે. 

૨) તાજતેરમાાં  ભારતમાાં 18 સપ્ટેમ્બર 2015 થી ડાઈક્લોફેનાક દવા પર પ્રચ્તબાંધ લાદી દેવામાાં 

આવ્યો છે. 
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૩) અજય જયરામે કોહરયા ઓપનની ફાઈનલમાાં રજત િાંદ્રક પ્રાપ્ત કાલક છે. 

૪) ચ્નકોલાઈ સ્નેસારેવ એથલેટીક્સ ખેલ સાથે જોડાયલે છે. 

૫) િુાંટણીપાંિ ેનોટાના ચ્વકલ્પન ેઓળખવો સહેલો બનાવ્યો NOTA સામે િોસ (િોકડી) નુાં 

ચ્નિાન મુકવામાાં આવિે. 

૬) દુષ્કાળ પીહડત ખેડૂતો માટે અચ્ભનેતા નાના પાટેકરે ‘નામ ફાઉન્ડેિન’ નામની સાંસ્થાની 

સ્થાપના સપ્ટેમ્બર 2015 માાં કરેલ છે. 

૭) ચ્મશ્ર દેિના પૂવક પેટર ોલીયમ માંત્રી િરીફ ઈસ્માઈલ દેિના નવા વડાપ્રધાન બન્યા છે. તેમણ ે

દેિના રાષ્ટ્રપચ્ત અબ્દેલ ફતહ અલ સીસી સમક્ષ િપથ ગ્રહણ કયાક છે. 

૮) PAEC નુાં પૂરુાં  નામ થાય છે, પાચ્કસ્તાન એટચ્મક એનજી કમીિન થાય છે. 

૯) આગામી 28 મી સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ ભારતની અવકાિ સાંિોધન સાંસ્થા ઈસરો 

સાંપૂણકપણે દેિમાાં તૈયાર થયલે એસ્ટર ોસેટ નામનો દેિનો પહેલો એસ્ટર ોનોમી સેટેલાઈટ લોન્િ 

કરિે. 

૧૦) ભારતીય વુિ ુટીમે ઈરાનના તહેરાનમાાં યોજાયેલા પાાંિમા ઇન્ટરનેિનલ પાસક વુિ ુકપમાાં 

એક ગોલ્ડ અને િાર ચ્સલ્વર અન ેસાત બ્રોન્ઝ મેડલ મળી કુલ 12 મેડલ જીત્યાાં છે. 

૧૧) હાલમાાં ભારતીય ટેચ્નસ સ્ટાર સાચ્નયા ચ્મઝાકને CCI હિકેટ ક્લબ ઓફ ઇચ્ન્ડયા દ્વારા માનદ 

આજીવન સભ્યપદ આપવામાાં આવ્યુાં છે. 

૧૨) યુરોચ્પયન બાસ્કેટબોલ િેમ્પીયનિીપમાાં સ્પેને ચ્લથુઆચ્નયાને પરાજય આપી ટાઈટલ 

કબજ ેકરેલ છે. 

૧૩) વેસ્ટ ઇચ્ન્ડઝ હિકેટ ટીમના પૂવક કેપ્ટન રીિી હરિડકસન આઈ.સી.સી. મેિ રેફરીની એલીટ 

પેનલમાાં ચ્નયુચ્ક્ત પામ્યા છે. 
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૧૪) ‘િો મેડ મેન’ માાં અચ્ભનય બદલ અચ્ભનેતા જોનને ‘બેસ્ટ એમી એકટર એવોડક ’ આપવામાાં 

આવ્યો છે. 

૧૫) ઓસ્ટરે ચ્લયાના જસેન ડે ચ્વશ્વના નાંબર વન ગોલ્ફર બની ગયો છે, આ ચ્સદ્ધી તેઓને BMW 

િેમ્પીયન િીપ જીતવાની સાથે મળી છે. 

૧૬) પ્રાકૃચ્તક પ્રોટીન માાંથી તૈયાર કરેલ આઈસિીમ ગરમીમાાં ઝડપથી પીગળી જતો નથી, થોડા 

વર્કમાાં તે માકેટમાાં મળતો થિે. 

૧૭) તાજતેરમાાં અવસાન પામેલા BCCI અધ્યક્ષ જગમોહન દાલચ્મયાની આાંખોન ે દાનમાાં 

આપવામાાં આવી છે. 

૧૮) ભારતીય એરલાઈન્સ કાંપની એર ઇચ્ન્ડયા દુચ્નયાની સૌથી લાાંબી નોનસ્ટોપ ફ્લાઈટ િરુ 

કરી રહુ્ાં છે, આ ફ્લાઈટ બેંગલુરુ થી સાન િાચ્ન્સસ્કો સુધી એટલે કે 14,000 ચ્ક.મી. ની રહેિે. 

૧૯) સયુાંકત રાષ્ટ્રના બ્રોડબેન્ડ સચ્વકસ પાંિના અહેવાલમાાં ટાાંકવામાાં આવ્યુાં છે કે ધચ્નક દેિોના 

ઈન્ટરનેટ વપરાિમાાં ચ્સ્થરતા આવી છે, જયારે દુચ્નયાના 48 દિેોમાાં 90 ટકા લોકો પાસે 

ઈન્ટરનેટ સેવા નથી. 

૨૦) ભારતમાાં ગૂગલ બોયથી જાણીતા થયેલા કૌહટલ્ય પાંહડત ટૂાં ક સમયથી િરુ થઇ રહી 

િાણક્ય નીચ્તના નામે બનનારી સીરીયલમાાં બાળ િાણક્યની ભૂચ્મકા ભજવિે. 

- પરેિ િાવડા  
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૧) હાલમાાં જકૈી કોલીન્સનુાં અવસાન થયુાં તે પ્રચ્સદ્ધ લચે્ખકા હતા. 

૨) હાલમાાં ઇચ્ન્દરા ગાાંધી નેિનલ ઓપન યુનીવસીટી 9 ચ્વદેિી દેિોમાાં પોતાના કાયકન ે

આરાંભવાની યોજના બનાવી રહુ્ાં છે. 

૩) હાલમાાં રમણ અગ્રાવતને ફાઇનાચ્ન્સયલ ઇન્ડસ્ટર ીઝ કોપોરેિનના િેરમેન બનાવવામાાં આવ્યા 
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૪) સાઉથ ઇસ્ટનક કોલ્ફીલ્સ લીમીટેડ (SECL) અને કોલ ઇચ્ન્ડયાની સહાયક કાંપનીના 

અધ્યક્ષ ઓમપ્રકાિન ેએચ્િયા-પેસેહફક કોંગ્રેસ 2015 દ્વારા CEO ચ્વથ H R ઓરીએન્ટેિન 

પુરસ્કારથી સન્માનવામાાં આવ્યા છે. 

૫) હાલમાાં સપ્ટેમ્બર 2015 માાં IWAI સાંસ્થાએ કોલકાતામાાં હરવરિન્ટના ચ્વકાસની જાહેરાત 

કરી છે. 

૬) તાજતેરમાાં વારાણસીથી હલ્દીયાના રાષ્ટ્ર ીય જળમાગક-1 ના ચ્વકાસ માટે ચ્વશ્વબેંક દ્વારા 

4,200 કરોડ રૂચ્પયાની સહાયતા અપાિે. 

૭) સમગ્ર ચ્વશ્વમાાં 21 સપ્ટેમ્બરને આાંતરરાષ્ટ્ર ીય િાાંચ્ત હદવસ મનાવવામાાં આવ્યો હતો, આ 

હદવસ સૌપ્રથમ વાર વર્ક 1982 માાં મનાવવામાાં આવ્યો હતો. 

૮) ઓહરસ્સાના મિહુર ગીતકાર ચ્નજામનુાં 21 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ કટક ભનૂેશ્વરમાાં 

અવસાન થયુાં છે, ત ે62 વર્કના હતા. 

૯) ચ્વશ્વબેંક ગ્રુપના િીફ ઓપરેટીંગ ઓહફસર અન ેમેનેજીંગ ડીરેક્ટર મુલયાની ઇન્દ્રાવતી તારીખ 

22 સપ્ટેમ્બર 2015 થી િાર હદવસ ભારતની મુલાકાતે છે, તેણે મુાંબઈની લોકલ ટરેનમાાં પ્રવાસ 

કયો. 

૧૦) ભારતીય હિકેટર મહેન્દ્રચ્સાંહ ધોનીએ સરકાર સાથ ે વાટાઘાટો કરીન ે સ્પોર્ટસક ગ્રેજ્યુએિન 

કોર્કની માન્યતા મેળવેલ છે. 

૧૧) અમેહરકાની તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા મુજબ ફોકસવેગન કાર તેના માન્યતા સ્ટાન્ડસક 

કરતા 40 ગણાં વધુ પ્રદુર્ણ ફેલાવતી હોવાનુાં જાણવા મળેલ છે, આ પ્રમાણ કાંપની દ્વારા 

જાણી-જોઇને ઓછુ બતાવવામાાં આવતુાં હતુાં. 

૧૨) કેલીફોનીયાના લોસક એન્જલેસમાાં માઈિોસોફ્ટ થીયેટરમાાં 20 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ 

આયોચ્જત 67 માાં પ્રાઈમ ટાઇમ એમ્મી એવોડકમાાં પ્રચ્સદ્ધ અમેહરકન નાટક ટીવી શ્રેણી ગેમ ઓફ 
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થ્રોસને 12 પુરસ્કાર મળલે છે. 

૧૩) તારીખ 22 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ ભારતીય મોટર સ્પોર્ટસક કલબના અધ્યક્ષ તરીકે જનૈ 

ખાનને ચ્નયકુ્ત કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૪) ભારતીય મોટર સ્પોર્ટસક ક્લબ સાંઘના પૂવક અધ્યક્ષ ભરત રાજનુાં આકચ્સ્મક મૃત્ય ુઓગસ્ટ 

2015 માાં થવાન ેકારણે આ ચ્નયુચ્ક્ત જરૂરી હતી. 

૧૫) ભારતીય ફૂટબોલ ટીમને વર્ક 1962 માાં એિીયાઇ ખલેમાાં સુવણક પદક અપાવનાર ખેલાડી 

પ્રિાાંત ચ્સન્હાનુાં 22 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ અવસાન થયલે છે. 

૧૬) પ્રચ્સદ્ધ હહન્દી લેખક ડો. કમલ ચ્કિોર ગોયાનને 24 માાં વ્યાસ સન્માનથી પુરસ્કૃત કરવામાાં 

આવ્યા છે. 

૧૭) 20 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ કેન્યાના માહરકો કીપ િુમ્બાએ વર્ક 2015 ની  બઈેઝીંગ 

ઇન્ટરનેિનલ મેરેથોન જીતેલ છે. 

૧૮) ભારતની મચ્નપાલ યુનીવસીટીમાાં સાંિોધકો દ્વારા િાર નવા આઈસોટોપ્સની િોધ કરી છે, 

તેને ન્યકુ્લીયારના િાટકમાાં જોડી િકાય તેમ છે. 

૧૯) પેપ્સીકોના પ્રમુખ ઈન્દ્રા નુઈ અન ેહહન્દસુ્તાન ટાઈમ્સ ગ્રુપના િેરપસકન િોભાના ભરતીયાન ે

અમેહરકા-ભારત વ્યાપાર પહરર્દ 2015 નો વૈચ્શ્વક નેતૃત્વ પુરસ્કાર આપવામાાં આવેલ છે. 

૨૦) વર્ક 2015 માાં એરસેલ મોબાઈલ કાંપની દેિમાાં નવી 13, 000 સાઈટ ખોલિે, તેમાાં 2G, 

3G, અન ે4G ની સુચ્વધા પણ હિે. 

- પરેિ િાવડા    
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૧) હાલમાાં સપ્ટેમ્બર 2015 માાં ભારત સરકારના કેન્દ્રીય માંત્રીમાંડળે ભારતીય સાાંકેચ્તક ભાર્ા 

સાંિોધન અને પ્રચ્િક્ષણ કેન્દ્રની સ્થાપના હદલ્હીમાાં કરેલ છે. 
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૨) 40 માાં ટોરેન્ટો આાંતરરાષ્ટ્ર ીય હફલ્મ મહોત્સવમાાં ‘એગ્રી ઇચ્ન્ડયન ગોડસેઝ’ હફલ્મન ેપ્રથમ 

રનર-અપ રૂપમાાં મત આપવામાાં આવેલ છે. 

૩) ચ્સસ્કોના કાયકકારી અધ્યક્ષ જોન ટી િેમ્બસકને અમેહરકા-ભારત વ્યાપાર પહરર્દના અધ્યક્ષ 

નીમવામાાં આવ્યા છે, તેઓ અજય બાંગનુાં સ્થાન લિેે. 

૪) તાજતેરમાાં અપ્પારાવ પોદીલેને હૈદરાબાદ યુચ્નવસીટીના કુલપચ્તના રૂપમાાં ચ્નયુક્ત કરવામાાં 

આવ્યા છે. 

૫) રચ્િયા દેિના વોલ્ગા નદીના પાણી માાંથી દવા બનાવી િુક્યા બાદ ભારત પણ ગાંગા નદીના 

પાણી માાંથી ટેબ્લેટ બનાવી બજારમાાં લાવિે. ગાંગાજળમાાં િોક્કસ પ્રકારના ચ્વર્ાણાં રહેલ હોવાન ે

કારણ ેતે બકેટહરયાન ેખતમ કરી નાખવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. 

૬) ભારતના વડાપ્રધાનની આયલને્ડની મુલાકાત બાદ ભારત અને આયલને્ડ વચિે સીધી 

ચ્વમાની સેવા િરુ કરવામાાં આવિે. 

૭) ઉતરપ્રદેિમાાં સચ્િવાલયમાાં પટ્ટાવાળની 368 જગ્યાઓ માટે 23 લાખ અરજી આવતા આ 

ભરતી પ્રહિયા સ્થચ્ગત કરવામાાં આવી છે, કારણ કે સીધી ઇન્ટરવ્યુથી ભરતી હોવાને કારણે આ 

પ્રહિયા આરાંભવામાાં આવે તો ત ેિાર વર્ક િાલે તેમ હતી, તેથી આ ભરતી રદ્દ કરવામાાં આવી છે. 

૮) ભારતીય રીઝવક બેંક નવી ડીઝાઇનની રૂ.500 અન ે1000 ના મૂલ્યની નવી નોટ પ્રચ્સદ્ધ કરિ ે

તે અાંધજનો સહેલાઇથી ઓળખી િકિે, નોટ પર ચ્નયત જગ્યાએ ચ્નિાન લગાવવામાાં આવિે. 

૯) વધતા વાહન અકસ્માતને ધ્યાને રાખીને રાજ્ય સરકાર દ્વારા આગામી 1 ઓક્ટોબર 2015 થી 

નવા દરેક વાહનોમાાં સ્પીડ ગવનકર લગાવવા ફરજીયાત થિે, જુના વાહનોમાાં 1 એચ્પ્રલ 2016 

સુધીની મહેલત આપવામાાં આવિે. 

૧૦) આગામી 2 થી 11 ઓકટોબર 2015 સુધી યોજાનારા ન્યુઝીલને્ડ પ્રવાસ માટે ભારતીય 

હોકી ટીમ જાહેર કરવામાાં આવી છે, આ ટીમના સુકાની સરદારચ્સાંહ રહેિે. 
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૧૧) હેડેકીિી મીયાજાકી નામના 105 વર્કની ઉમરના વ્યચ્ક્તએ 100 મીટરની રેસ જીતીને વલ્ડક  

રેકોડક  બનાવ્યો છે, તેઓ આ સ્પધાકમાાં સામેલ થનારા સૌથી વૃદ્ધ રનર પણ બની ગયા છે. 

૧૨) રોબટક  લેવાન્ડોસ્કીએ જમકન ફૂટબોલ લીગ બનુ્દેસ લીગમાાં માત્ર 8 ચ્મચ્નટ,59 સકેન્ડમાાં 

પાાંિ ગોલ કરી રેકોડક  બનાવ્યો છે. 

૧૪) ભારતીય હફલ્મ ચ્નદેિક રાહુલ રવૈલ ે 23 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ ઓસ્કાર જ્યુરીની 

સદસ્યતા માાંથી રાજીનામુાં આપી દીધુાં છે. 

૧૫) વર્ક 2007 થી ક્ષચે્ત્રય પ્રવાસી ભારતીય હદવસ અલગ-અલગ જગ્યાએ મનાવવામાાં આવે 

છે. 

૧૬) અમેહરકાના પ્રચ્સદ્ધ બેઝબોલ ખલેાડી લોરેન્સ પીટર ‘યોગી’ બેરાનુાં ન્યુ જસીમાાં 22 

સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ અવસાન થયેલ છે, તેઓ 90 વર્કની વયના હતા. 

૧૭) હહાં દુ મઠના શ્રધયે સાધ ુ સ્વામી દયાનાંદ સરસ્વતીનુાં ચ્નધન થયુાં છે, તેઓ એ અિક ચ્વદ્યા 

ગુરુકુલમની સ્થાપના કરેલ છે. 

૧૮) કેન્દ્રીય મહહલા અને બાળ ચ્વકાસ માંત્રાલય દ્વારા 23 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ સ્તુચ્ત 

નારાયણ કક્કડને રાષ્ટ્ર ીય બાળ અચ્ધકાર સાંરક્ષણ આયોગના અધ્યક્ષ ચ્નયુક્ત કરવામાાં આવ્યા 

છે. 

૧૯) હહરયાણા રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચ્વશ્વયુદ્ધમાાં ભાગ લેનાર ભૂતપૂવક સૈચ્નકોના પેન્િનમાાં વધારો 

કરેલ છે, આ જાહેરાત તેણ ે23 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ કરેલ છે. 

૨૦) ભારતીય વાયુસેનાએ 24 મો અચ્ખલ ભારતીય બાબા ફરીદ ગોલ્ડકપ હોકી ટુનાકમેન્ટ 23 

સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ જીતેલ છે. 

 

- પરેિ િાવડા    
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Current affairs 219 સામાન્ય જ્ઞાન 26/9/15 

૧) હાલમાાં વી.એિ. અરુણાિલમને DRDO લાઈફ ટાઇમ અચ્િવમેન્ટ અવોડક  પુરસ્કારથી 

સન્માનવામાાં આવ્યા છે. 

૨) હાલમાાં IIFCL સાંગઠને ભારતના પ્રથમ ઈન્િાસ્ટરક્િર બોન્ડને િરુ કરવાની ઘોર્ણા કરી છે. 

૩) હાલમાાં સોફ્ટવેર કાંપની માઈિોસોફ્ટે ઓહફસ-2016 નો િભુારાંભ કરાવેલ છે. 

૪) હાલમાાં રાજસ્થાન રાજ્ય અનારચ્ક્ષત શ્રેણીઓ માટે આચ્થકક રૂપથી પછાત વગક EBC 

આધાહરત આરક્ષણ પ્રદાન કરવા માટેનુાં ચ્વધયેક રજુ કરનાર દેિનુાં પ્રથમ રાજ્ય બનવા પામ્યુાં છે. 

૫) હાલમાાં ભારતીય રીઝવક બેંક દ્વારા 500 રૂચ્પયા અન ે1000 રૂચ્પયાની નોટના મુદ્રણમાાં ત્રણ 

જટેલી ચ્વિેર્ મુદ્રાઓ જોડવામાાં આવી છે. 

૬) હદલ્હીના મુખ્યમાંત્રીની અધ્યક્ષતામાાં તારીખ 22 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ મળેલ બેઠકમાાં 

હદલ્હી સરકારે સ્લમ રેહીબીલેિન એન્ડ રીકોલેિન પોલીસી 2015 િરુ કરેલ છે. 

૭) ભારત સરકાર દ્વારા સોફ્ટવેર ચ્નમાકતા કાંપની ઇન્ફોસીસન ેGST માટે ટેકનીકલ કાયક કરવાની 

જવાબદારી સોંપેલ છે. 

૮) ઈન્ફોસીસ કાંપનીને GST આઈ.ટી. નેટવકક  માટે 1320 કરોડ રૂચ્પયા ભારત સરકાર પાસેથી 

મળિે. 

૯) િાાંચ્તકુાંજ હહરદ્વારના સાંસ્થાપક શ્રી રામ િમાક અને તેમના પત્નીના નામેં ગ્રહોના નામ રાખવા 

માટેના પ્રસ્તાવમાાં ઇન્ટરનેિનલ એસ્ટર ોનોમીકલ સાંઘન ેઆ નામ મોકલવામાાં આવલ છે. 

૧૦) હિકેટર મહેન્દ્રચ્સાંહ ધોની દસ વર્ક બાદ ઝારખાંડ વતી રમિે. 

૧૧) આજથી 33 વર્ક પહેલા થયલે પણૂક િાંદ્રગ્રહણ આગામી 27 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ દુલકભ 

‘સુપરમૂન’ અને િાંદ્રગ્રહણ જોવા મળિ.ે 
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૧૨) માંગળ પર પહોંિવાના ભારતના પહેલા અચ્ભયાનમાાં માંગળયાનને એક વર્ક પૂણક થતા 

‘ઈસરો’ દ્વારા માંગળયાન દ્વારા મોકલવામાાં આવેલી માંગળની તસ્વીરોથી સજ્જ માસક એટલાસ 

જાહેર કરેલ છે. 

૧૩) ચ્મજોરમની સરકારી સ્કૂલ િોંગફીઆાંગ ચ્મડલ સ્કૂલે અન્ડર 14 સબ જુચ્નયર સુબ્રતો કપ 

જીતલે છે, 24 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ આ સ્પધાક હદલ્હીમાાં યોજાઈ હતી. 

૧૪) કેન્દ્રના ગૃહમાંત્રીએ સરદાર પોસ્ટ પર આધાહરત ગ્રાહફક પુચ્સ્તકાનુાં 24 સપ્ટેમ્બર 2015 ના 

રોજ કરેલ છે. 

૧૫) સરદાર પોસ્ટ, કચછનુાં રણ CRPF દ્વારા લડવામાાં 1965 માાં ભારત-પાચ્કસ્તાન યુદ્ધની 

લડાઈ માટે જાણીતુાં છે. 

૧૬) ભૂતપૂવક ભારતીય હિકેટ કપ્તાન સૌરવ ગાાંગુલીને 24 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ બાંગાળ હિકેટ 

એસોસીએિનના અધ્યક્ષ તરીકે ચ્નયુક્ત કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૭) તારીખ 24 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ ભારતના રાષ્ટ્રપચ્તએ પચ્િમ બાંગાળના રાજ્યપાલ 

કેસરી નારાયણ ચ્ત્રપાઠીન ેચ્ત્રપુરાના રાજ્યપાલ તરીકેનો િાજક પણ સોંપેલ છે. 

૧૮) યુરોચ્પયન યચુ્નયને ભારત માાંથી આયાત થતી સ્ટીલ પાઈપ પર એન્ટી ડચ્મ્પાંગ ડ્યુટી 

લગાવી છે. 

૧૯) કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ચ્કન્નરોના સિચ્ક્તકરણ માટે િરુ કરવામાાં આવેલ પાાંિ ઉપયોજનાઓને 

ઓહરસ્સા સરકારે સપ્ટેમ્બર 2015 માાં લાગુ કરવાની જાહેરાત કરેલ છે. 

૨૦) મેહટરક તથા તેનાથી વધ ુ ચ્િક્ષીત સ્તર પર આધહરત વર્ક 2011 ની જનસાંખ્યાના આાંકડા 

જાહેર કરવામાાં આવ્યા. 

 

- પરેિ િાવડા     
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૧) ભારતીય માનાાંક બ્યુરો (BIS) એ મેક ઇન ઇચ્ન્ડયા કાયકિમ અાંતગકત દેિમાાં ગુણવતા યકુ્ત 

ઉત્પાદનના નવ ચ્નમાકણ માટે ઓદ્યોચ્ગક નીચ્ત અને સાંસાધન ચ્વભાગ દ્વારા 43 ઉત્પાદન માટે 

માપદાંડને ચ્વકચ્સત કરવાની યોજના બનાવી છે. 

૨) ભારતને નેપાળમાાં મેઘસીયો જાચ્તન ે જોડવા માટે નેપાળ સાંચ્વધાનમાાં સાત સુધારાઓ 

સૂિવ્યા છે. 

૩) સપ્ટેમ્બર 2015 માાં ચ્િચ્વન્દર એમ. ચ્સાંહે ફોહટકસમાાં કાયકકારી સદસ્યમાાંથી રાજીનામુાં દેવાનો 

ચ્નણકય કરેલ છે. 

૪) ચ્િચ્વન્દર ચ્સાંહ દેિની બીજા નાંબરની સૌથી મોટી હેલ્થ કેયર કાંપની ફોહટકસના વાઈસ િેરમેન 

પદેથી રાજીનામુાં આપીને રાધા સ્વામી સત્સાંગની સેવા કરવાનો ચ્નણકય કરેલ છે. 

૫) સપ્ટેમ્બર 2015 મુજબ સચ્િન અને બન્ની બાંસલ ફોબ્સ ઇચ્ન્ડયા દ્વારા અરબપચ્તઓની 

યાદીમાાં સ્થાન મેળવી િુક્યા છે. 

૬) ભારતીય ઈ-રીટેલર કાંપની ચ્ફ્લપકાટકના સહસાંસ્થાપક તરીકે સચ્િન બાંસલ અન ેબન્ની બાંસલ 

છે. 

૭) હાલમાાં ભારતીય રીઝવક બેંકે ECB માટે પોતાના માપદાંડોની સમીક્ષા કરવા માટેની યોજના 

બનાવી છે. 

૮) આગામી 29 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ વલ્ડક  હાટક  ડે ઉજવવામાાં આવિે, આ હદવસ વર્ક 1999 

થી સપ્ટેમ્બર માસના છેલ્લા રચ્વવારે ઉજવવામાાં આવતો ત્યારબાદ વર્ક 2011 થી આ હદવસ માટે 

29 સપ્ટેમ્બર નક્કી કરવામાાં આવી છે. 

૯) આ વરે્ ઉજવાનાર વલ્ડક  હાટક-ડેની થીમ Heart-healthy environments રાખવામાાં 
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આવ્યો છે. 

૧૦) આગામી સમયમાાં ડેલ્ટા ઇલેચ્ક્ટરક દિેમાાં રૂ.1400 કરોડનુાં રોકાણ કરિે, અન ે 5400 

કમકિારીઓની ભરતી કરિે. 

૧૧) હવેથી CBSE ના સટીફીકેટમાાં બારકોડ લગાવવામાાં આવિે, તેની િરૂઆત CTET 

પરીક્ષાના સટીફીકેટથી કરવામાાં આવિે. 

૧૨) અમેહરકાના રાષ્ટ્રપ્રમુખ બરાક ઓબામાાંએ ભારતીય મૂળના ત્રણ વ્યચ્ક્તઓની તેમની 

સલાહકાર સચ્મચ્તમાાં ચ્નમણાંક કરી છે. 

૧૩) તરીખ 26 સપ્ટેમ્બર 1960 માાં પ્રથમવાર અમેહરકામાાં પહેલીવાર રાષ્ટ્રપચ્ત પદના બ ે

ઉમેદવારો વચિે ટી.વી. પર થયેલ િિાકનુાં સીધુાં પ્રસારણ કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં. 

૧૪) આઠ વર્કના પ્રયાસ બાદ દુચ્નયાની સૌથી ઝડપી દોડનારી કાર તૈયાર કરવામાાં આવી છે, 

આ કારનુાં નામ બ્લ્ડહાઉન્ડ રખાયુાં છે. 

૧૫) હાલના િાાંસના વડાપ્રધાન મેનઅુલ વાલ્સ છે, તેણ ે પોતાના દિેમાાં 30 હજારથી વધારે 

િરણાથીઓને આશ્રય નહહ આપી િકે તેવુાં જણાવ્યુાં છે. 

૧૬) યુરોપીય 28 દિેોના સાંઘના કહેવા મુજબ તેઓ પોતાના દેિમાાં 1.60 લાખ િરણાથીઓને 

સમાવી િકિે, તેના માટે દરેક દેિને તેનો ક્વોટા નક્કી કરવામાાં આવ્યો છે. 

૧૭) ત્રીજા િમના ભારતીય ખેલાડી સૌરવ ઘોર્ાલ ઇચ્ન્ડયન સ્ક્વોિ સકીટ કોલકાતા 

ઇન્ટરનેિનલની ક્વાટર ફાઈનલમાાં પાંહોિી ગયા છે. 

૧૮) ભારત દેિમાાં સોલાર એનજી પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટે િીનની 16 કાંપનીઓએ હકારાત્મક 

વલણ અપનાવ્યુાં છે, તે સાંદભ ે તેઓએ ગુજરાત, રાજસ્થાન અને તચ્મલનાડુ ઓથોરીટી સાથે 

િિાક હાથ ધરેલ છે. 

૧૯) ભારતીય રાષ્ટ્ર ીય પુરસ્કાર ચ્વજતેા મરાઠી હફલ્મ ‘કોટક’ 88માાં ઓસ્કાર પુરસ્કાર માટે 

સવકશ્રેષ્ઠ ચ્વદેિી હફલ્મ શ્રેણીમાાં ભારત તરફથી પ્રચ્તચ્નચ્ધત્વ કરિે. 
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૨૦) ગત તારીખ 21/9/2015 ના રોજ ચ્વશ્વ અલ્ઝાઈમર હદવસ ઉજવવામાાં આવ્યો હતો, આ 

વર્કનો ચ્વર્ય ‘રીમેમ્બર મી’ રાખવામાાં આવેલ. 

- પરેિ િાવડા 

Current affairs 221 સામાન્ય જ્ઞાન 28/9/15 

૧) અમેહરકા દેિમાાં વસેલા 30 લાખ ભારતીય લોકોએ 22 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ ચ્મિન 

2022 નો િુભ આરાંભ કરેલ છે. 

૨) ભારતીય સૈન્યના રીયર એડચ્મરલ સાંજય મહહન્દ્રુાંએ ફ્લેગ ઓહફસર જહાજનો પદભાર ગ્રહણ 

કયો. 

૩) હાલમાાં ફોબ્સ ઇચ્ન્ડયાના સવે મુજબ હરલાયન્સના મુકેિ અાંબાણી 9 મી વાર ભારતના સૌથી 

વધારે અમીર વ્યચ્ક્તમાાં સ્થાન પામ્યા છે, જયારે ફ્લીપ કાટકના સચ્િન બાંસલ પ્રથમવાર અમીર 

વ્યચ્ક્તઓમાાં સ્થાન પામેલ છે. 

૪) ચ્વશ્વની નાંબર વન ટીમ સાચ્નયા ચ્મઝાક અને માટીના હહાંગીસે ગ્વાાંગ્ઝુ ઓપનનુાં તારીખ 26 

સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ છઠુાં  ટાઈટલ જીતેલ છે, જયારે સાચ્નયા ચ્મઝાકનુાં આ સાતમુાં ટાઈટલ છે. 

૫) આગામી 28 સપ્ટેમ્બર 2015 થી એફ.એમ.સી.નુાં SEBI માાં મઝકર અમલી બનિે. 

૬) દહરયાઈ માછલી વ્હેલની ઉલટીમાાંથી નીકળતો પદાથક એમ્બરગ્રીસ નામથી ઓળખાય છે. 

૭) એમ્બરગ્રીસ પદાથક પરફ્યુમ્સમાાં લાાંબો સમય સુગાંધને ટકાવી રાખવા માટે ઉપયોગમાાં લેવાય 

છે. 

૮) િીતલ મહાજન નામની ભારતીય એથલેટના નામે પાાંિ ચ્વશ્વ રેકોડક  છે. 

૯) વર્ક 2022 નો ફૂટબોલ ચ્વશ્વકપ માત્ર 28 હદવસ સુધી જ િાલિે જ ે સૌથી ટૂાં કા ગાળાનો 

માનવામાાં આવે છે. 
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૧૦) બી.એડ.,અન ે એમ.એડ. નો કોસક બે વર્ક કરવાના ચ્િક્ષણ ચ્વભાગના ચ્નણકયને કેન્દ્ર 

સરકારે ‘ધ ગેઝેટ ઓફ ઇચ્ન્ડયા’માાં પ્રચ્સદ્ધ કરાવીને દેિભરની યુનીવસીટીઓમાાં તેને લાગુ કરી 

દેવા માટે આદેિ કરવામાાં આવ્યો છે. 

૧૧) એક સવે મુજબ દુચ્નયાનો સૌથી સસ્તો દેિ પૈરગ્વે છે, ત્યાાં ભારતીય 1 રૂચ્પયાના 84.37 

ગુઆરની વાપરવા મળે છે. (ગુઆરની પૈરગ્વે દેિનુાં િલણ છે.) 

૧૨) હોલીવૂડના ગાચ્યકા અને અચ્ભનેત્રી જનેીફર લોપેઝને સયુાંકત રાષ્ટ્રમાાં મહહલાઓના વૈચ્શ્વક 

દૂત બનાવવામાાં આવ્યા છે. 

૧૩) હાલમાાં હહમાિલપ્રદિેના મુખ્યમાંત્રી વીરભદ્રચ્સાંહ ચ્વરુદ્ધ અપ્રમાણસર સાંપચ્ત ધરાવવાના 

આરોપસર CBI નો દરોડો પડેલ છે. 

૧૪) હાલમાાં યુ.એસ. ફેડરલ રીઝવકના િેરપસકન તરીકે જનેેટ યેનલ છે. 

૧૫) સાંયુક્ત રાષ્ટ્ર ોની સુરક્ષા પહરર્દમાાં ભારતને સ્થાન મળે તે માટે દેિના વડાપ્રધાન ેતા.26 

સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ ચ્વશ્વની મહાસતા ગણાતા G-4 દેિો સાથે બેઠક યોજી હતી. 

૧૬) લાલબહાદુર િાસ્ત્રીના પુત્ર અનીલ િાસ્ત્રીએ પોતાના ચ્પતાને રચ્િયામાાં ઝેર અપાયુાં હોવાની 

િાંકા દિાકવી છે, તેણ ેતેના ચ્પતાની ફાઈલો જાહેર કરવાની માાંગણી કરી છે. 

૧૭) અમેહરકામાાં રહેતા િીખ જાચ્તના લોકો દ્વારા ભારતના વડાપ્રધાન સામેના દેખાવમાાં એવી 

માાંગણી કરી હતી કે વર્ક 2020 સુધીમાાં પાંજાબમાાંથી અલગ ખાલીસ્તાન માટે જનમત લેવામાાં 

આવે. 

૧૮) આગામી વર્ક 2022 માાં યોજનાર હફફા વલ્ડકકપમાાં આિરે 32 દેિો ભાગ લેિે, વર્ક 1998 

(31 હદવસ) બાદ પહેલી વાર આટલા ઓછા (28) હદવસોમાાં આ ચ્વશ્વકપ પૂણક થિે. 

૧૯) હહરયાણા સરકારે તા.22 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ જાહેર કરેલ છે કે તે પોતાના સાંસાધનો 

પર ગુડગાાંવ િહેરને સ્માટક  સીટી તરીકે ચ્વકચ્સત કરિે. 
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૨૦) ઝારખાંડમાાં ખાદ્ય સુરક્ષા અચ્ધચ્નયમ લાગુ કરવાની જાહેરાત કરવામાાં આવી છે, તેનાથી 52 

લાખ પહરવારોને ફાયદો થિે. 

- પરેિ િાવડા  
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૧) ભારતીય અવકાિ સાંિોધન સાંસ્થા ઈસરો દ્વારા ભારતની પ્રથમ અાંતરીક્ષ વેધિાળા એસ્ટર ોસેટ 

પ્રારાંભ થયેલ છે. 

૨) હાલમાાં હહરયાણા રાજ્ય સરકારે ખાનગી િાળાઓમાાં 10 ટકા EWS ક્વોટાન ે અચ્નવાયક 

બનાવવાનો ચ્નણકય લીધો છે. 

૩) હાલમાાં હદલ્હીમાાં એિીયાઇ એયરગન િેચ્મ્પયનિીપમાાં અચ્ભનવ ચ્બન્દ્રાએ ગોલ્ડમેડલ 

જીતેલ છે. 

૪) હાલમાાં સયૈદ અહમદનુાં અવસાન થયુાં તેણે મચ્ણપુર રાજ્યના રાજ્યપાલ તરીકેની કામગીરી 

બજાવેલ. 

૫) હાલમાાં CCMB સાંસ્થાની એક વૈજ્ઞાચ્નક ટીમે keratitis ના ઈલાજ માટેની ફોમ્યુકલા તૈયાર 

કરેલ છે. 

૬) હાલમાાં ઇલેચ્ક્ટરક વસ્તુઓનુાં ઉત્પાદન કરતી સ્ટાન્ડેડક  કાંપનીના બ્રાાંડ એમ્બેસેડર તરીકે 

આચ્લયા ભટ્ટન ેલેવામાાં આવ્યા છે. 

૭) હાલમાાં સયુાંકત રાષ્ટ્ર  મહાસભા દ્વારા 17 લક્ષ્યોન ેઅપનાવવામાાં આવ્યા છે. 

૮) હાલમાાં મથાયસ મુલર નામની વ્યચ્ક્તએ વોક્સવેગનના મુખ્ય કાયકકારી અચ્ધકારીના રૂપમાાં 

પદભાર સાંભાળલે છે. 
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૯) માઈિોસોફ્ટના સી.ઈ.ઓ. સત્ય નડેલા ભારતમાાં પાાંિ લાખ ગામોમાાં સસ્તા દરે ઈન્ટરનેટ 

પૂરુાં  પાડવાની યોજનામાાં ભારતન ેમદદ કરિ.ે 

૧૦) સેન્ટરલ બોડક  ઓફ ડાઈરેકટ ટેક્સીસના િેરપસકન અનીતા કપૂર છે.  

૧૧) તારીખ 27 નવેમ્બરના રોજ ચ્વશ્વ પ્રવાસન હદન ચ્નચ્મતે ગુજરાત સરકારે નવી પ્રવાસન 

નીચ્તની જાહેરાત કરી છે. 

૧૨) િીલી દેિના સેન્ટીયોગોમાાં યોજાયલેા આાંતરરાષ્ટ્ર ીય ટેચ્નસ ફેડરેિન (ATF) ની િુાંટણીમાાં 

નવા અધ્યક્ષ તરીકે અમેહરકાના ડેચ્વડ હગેટી િૂાંટાયા છે, જયારે અચ્નલ ખન્ના ઉપાધ્યક્ષ બન્યા છે. 

૧૩) ટાઈફૂન નામથી ઓળખાતા ઈંગ્લેન્ડના ઝડપી બોલર િેંક ટાયસનનુાં હાલમાાં આવસાન થયુાં 

છે, તેઓ 85 વર્કની વયના હતા. 

૧૪) ભારતીય ચ્બચ્લયડકસ ખેલાડી પાંકજ અડવાણીએ IBSF ચ્વશ્વ ચ્બચ્લયડકસ િૈચ્મ્પયનિીપ 

2015 નો ચ્ખતાબ જીતી લીધેલ છે. 

૧૫) ઈન્ટરનેટ સેવા પ્રદાન કરનાર કાંપની ગૂગલે ભારતમાાં 500 રેલ્વે સ્ટેિન પર વાઈ-ફાઈ સેવા 

ઉપલબ્ધ કરાવવા માટેની જાહેરાત કરી છે. 

૧૬) મચ્સકડીઝના ડર ાઈવર લુઇસ હેચ્મલ્ટને જાપાન ગ્રાન્ડ પ્રી. 2015 ફોમ્યુકલા નાંબર વનનો 

ચ્ખતાબ જીતેલ છે. 

૧૭) એચ્િયન બાસ્કેટબોલમાાં ભારતે ફીલીસ્તીનને 73-70 થી હરાવ્યુાં છે. 

૧૮) આગામી 4 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ જમકનીના િાન્સેલર એન્જલેા મકેલ ત્રણ હદવસ માટે 

ભારતના પ્રવાસ ેઆવિે. 

૧૯) આગામી 2 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ ઝારખાંડમાાં સોલાર પાવર પ્લાન્ટનો િુભારાંભ થિે. 

૨૦) હવે સાાંસદોના પગાર તેઓ નહહ પણ સ્વતાંત્ર પાંિ લેિે, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ત્રણ સભ્યો વાળુાં 

આ પાંિ બનાવવાનો પ્રસ્તાવ રખાયો છે. 
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૧) નાસા દ્વારા જાહેર કરવામાાં આવ્યુાં છે કે માંગળ પર વહેતુાં પાણી મળ્યુાં છે, આ ઉપરાાંત એવુાં 

જાણવા મળ્યુાં છે કે માંગળ પરની રેખાઓ ખારા પાણીના વહેણ હિે. 

૨) ઉજાકની િોધ માટે હાલમાાં કાયક થઇ રહુ્ાં છે, તે ‘ઈટર પ્રોજકે્ટ’ નામે ઓળખાય છે, ‘ઈટર’ 

િબ્દ લેટીન ભાર્ાનો છે, તેનો અથક ‘પહોિવાનો માગક’ એવો થાય છે. 

૩) ‘ઈટર પ્રોજકે્ટ’ વર્ક 1990 થી કાયકરત છે, અને તે 2027 સુધીમાાં પૂણક થિે. આ પ્રોજક્ટમાાં 

ભારતના વૈજ્ઞાચ્નકો વર્ક 1997 થી જોડાયા છે. 

૪) ભારતીય ગોલ્ફર જીવ ચ્મલ્ખાચ્સાંઘ યુરેચ્િયા કપ ગોલ્ફ ટુનાકમેન્ટમાાં ભારતનુાં નેતૃત્વ કરિે. 

૫) ઈંગ્લીિ િેનલની લાંબાઈ 560 ચ્ક.મી. છે, પરાં તુ તેને તરવા માટેનુાં અાંતર 35 કી.મી છે, 

ઈંગ્લીિ િેનલ એટલને્ટીક મહાસાગરની એક િાખા છે. 

૬) 29 સપ્ટેમ્બર 1952 ના રોજ ભારતીય સાહચ્સક આરતી સહાએ આજથી 63 વર્ક પહેલા 

ઈંગ્લીિ િેનલ પર કરી હતી, વળી તે પ્રથમ પદ્મશ્રી એવોડક  ચ્વજતેા પણ બન્યા હતા. 

૭) ગત 25 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ એ.કે. િમાક ભાખરા-વ્યાસ પ્રબાંધન બોડકના અધ્યક્ષ તરીકે 

ચ્નમાયા છે. 

૮) ભારત ેએચ્િયાઇ રોઈંગ િચે્મ્પયનિીપમાાં સાત મેડલ મેળવેલ છે, તેમાાં પાાંિ રજતપદક અન ે

બે કાાંસ્યપદક સામેલ છે.  

 ૯) 28 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ અસમના કામરૂપ ચ્જલ્લામાાં 200 લોકોને લઇ જતી એન નાવ 

પાણીમાાં પલટી મારી ગઈ  છે. 

૧૦) ભારતીય – ચ્બ્રટીિ વૈન ડર ાઈવર ડી. પટેલને ‘ચ્પ્રન્સ િાલ્સક પ્રાઈડ ઓફ ચ્બ્રટન એવોડક ’થી 

સન્માચ્નત કરવામાાં આવિે. 

૧૧) ભારતીય ચ્નિાનેબાજ અચ્ભનવ ચ્બન્દ્રાએ નવી હદલ્હીમાાં આયોચ્જત ૮ મી એયરગન 

િેચ્મ્પયનિીપમાાં પુરુર્ોની 10 મી એયર સ્પધાકમાાં સુવણક પદક પ્રાપ્ત કરેલ છે. 
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૧૨) હાલના ભારતીય રેલ્વેમાંત્રી સુરેિ પ્રભએુ તારીખ 28 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ ભારતીય રેલ્વે 

ચ્વિેની ચ્વસ્તૃત જાણકારી માટે ‘ભારતીય રેલ્વે નોલજે પોટકલ’ની િરૂઆત કરેલ છે. 

૧૩) આ ‘ભારતીય રેલ્વે નોલજે પોટકલ’ ‘ભારતીય રેલ્વે રાષ્ટ્ર ીય અકાદમી’ દ્વારા આરાંભ કરવામાાં 

આવેલ છે. 

૧૪) તારીખ 28 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ ભારતમાાં નયેવેલી ચ્લગ્નાઈટ કોપોરેિન લીમીટેડ દ્વારા 

સૌર ઉજાક એકમને સ્થાચ્પત કરેલ છે. આ એકમ 10 મેગાવોટ ક્ષમતાનો છે. 

૧૫) નેયવેલી ચ્લગ્નાઇટ કોપોરેિન દ્વારા સ્થાચ્પત સૌર ઉજાક એકમમાાં 48.000 સોલાર ફોટો 

વોલ્ટીક મોડુ્યલ રખાયા છે. 

૧૬) વર્ક 2000 ની સાલથી 29 સપ્ટેમ્બરને ચ્વશ્વ હ્રદય હદવસ તરીકે ‘ધ વલ્ડક  હાટક  ફેડરેિન’ 

દ્વારા ઉજવવમાાં આવે છે, આ સાંસ્થાનુાં વડુાં મથક સ્વીત્ઝરલૅન્ડના જીનીવામાાં આવેલ છે. 

૧૭) ભારત સરકારે એચ્િયન ડેવલોપમેન્ટ બેંક સાથે 123.51 ચ્મચ્લયન અમેહરકન ડોલરની 

લોન માટેના સમજુચ્ત કરાર પર સહીઓ કરેલ છે. 

૧૮) હાલમાાં સપ્ટેમ્બર 2015 મુજબ એચ્િયન ડેવલોપમેન્ટ બેંકના ભારતમાાં કન્ટર ી ડાયરેકટર 

એમ. ટેરેસા ખો છે. 

૧૯) ભારતના ચ્વજ્ઞાન અને ઉદ્યોગ માંત્રાલય દ્વારા 26 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ િાાંચ્ત સ્વરૂપ 

ભટનાગર પુરસ્કારોની જાહેરાત કરવામાાં આવેલ છે. 

૨૦) ભારતના વહરષ્ઠ પત્રકાર અન ે સાહહત્યકાર ડો. વીરેન ડાંગવાલનુાં લાાંબી બીમારી બાદ 

બરેલીની એક હોચ્સ્પટલમાાં તેઓનુાં અવસાન થયેલ છે, તેઓ 68 વર્કની વયના હતા. 

- પરેિ િાવડા   


