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Current affairs 255 સામાન્ય જ્ઞાન  1/11/15 

૧) ભારત સરકારના હાલના નાગરરક ઉડ્ડયન સચિવ આર.એન. િૌબ ેછે. 

૨) હાલમાાં શહેરી ચવકાસ માંત્રાલય દ્વારા સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટમાાં સારો દેખાવ કરનાર શહેરો 

વચ્િે સ્પર્ાા િાલી રહી છે, તેમાાં 75 શહેરો ભાગ લઇ રહ્યા છે. 

3) ઇંગ્લેન્ડના થોનેટમાાં આવેલ ભારતીય રેસ્ટોરા ફ્લેવસા બાય કુમારને ચિટીશ સાંસદોએ 

પસાંદગીની રેસ્ટોરાાં તરીકે િ ાંટી કાઢી છે, આ રેસ્ટોરાએ ય.ુકે. પાલાામેન્ટ કરી ટર ોફી જીતી લીર્ેલ છે. 
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૪) હાલમાાં સરકાર દ્વારા સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડ ઉપર વાચષાક 2.75 ટકા વ્યાજ આપવાની જાહેરાત 

કરવામાાં આવી છે. 

૫) આગામી 27 નવેમ્બર 2015 થી બેંકો અને પોસ્ટ ઓરફસોમાાં ગોલ્ડબોન્ડ ઉપલબ્ર્ કરાવવામાાં 

આવશે. 

૬) આગામી શચનવારના રોજ ઓસ્ટરેલીયા અને ન્યુઝીલેન્ડએ બાંન ેદેશોની ટીમ રગ્બી વલ્ડાકપ 

ફાઈનલમાાં લાંડનમાાં સામ-સામે ટકરાશે. 

૭) રાજકોટમાાં યોજાયલે નેશનલ એકવેરટક િેચમ્પયનશીપમાાં ગુજરાત રાજ્યે સાત મેડલ જીતીને 

િોથા ક્રમાાંકે સ્થાન મેળવ્યુાં છે. 

૮) 31 ઓક્ટોબર 1996 માાં ભારતીય સ્વીમર મીરહરસેન પનામા નહેરના એક છેડાથી બીજા છેડા 

સુર્ી 77 કી.મી.નુાં અાંતર પાર કયુું હતુાં. 

૯) હવાઈ મુસાફરી માટે સરકાર દ્વારા નવી એચવએશન નીચત જાહેર કરેલ છે, તે અનુસાંર્ાન ેહવે 

હવાઈ મુસાફરી મોંઘી થશે. 

૧૦) ડીઝાઈનર ફલોરરાંગ ઉત્પાદક ગુજરાતમાાં મોરબી ખાત ે30 કરોડના ખિ ેપ્લાન્ટ સ્થાપશે. 

૧૧) સમગ્ર ચવશ્વમાાં ઓન લાઈન રીટેઈલ માકેટમાાં આવકની દ્રષ્ટીએ િીન દેશે અમેરરકાન ેપાછળ 

રાખી દીર્ુાં છે. 

૧૨) હાલમાાં જાહેર કરાયેલ ન્ય ુવલ્ડા  વેલ્થ રેકોડામાાં અમેરરકા દેશ પ્રથમ સ્થાન ેરહેવા પામેલ છે. 

૧૩) હાલમાાં કેન્દ્ર સરકારે FIPB ની ભલામણ બાદ 16 FDI પ્રસ્તાવોન ેમાંજુરી આપેલ છે. 

૧૪) ભારતના ગોવા રાજ્યમાાં ગ્રીન રફલ્ડ હવાઈ મથક આવેલ છે. આ હવાઈ મથકન ેહાલ 3,000 

કરોડના ખિ ેચવકચસત કરવામાાં આવશે.  

૧૫) હાલમાાં નજીબ શાહે CBEC સાંસ્થાનો પદભાર ગ્રહણ કરેલ છે. 

૧૬) હાલમાાં પ્રચસદ્ધ વૈજ્ઞાચનક પી.એમ. ભાગાવે પોતાનો પદ્મભ ષણ પુરસ્કાર સરકારન ેપરત કરેલ. 
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૧૭) હાલમાાં નેપાળે િીન દેશ સાથ ેપેટર ોલીયમ ઉત્પાદનોની આપ ચતા માટેના સમજુતી કરાર પર 

સહી કરેલ છે. 

૧૮) હાલમાાં રૈફ બદાવીએ ચવિારોની સ્વતાંત્રતા માટે સખારોવ પુરસ્કાર જીતેલ છે. 

૧૯) હાલમાાં ભારતના માંગલુરાં  આાંતરરાષ્ટર ીય ચવમાની મથકે ચવશ્વ ગુણવતા પ્રચતબદ્ધતા પુરસ્કાર 

પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

૨૦) હાલમાાં માઈક ચ્યુને એયર ઇન્ડીયાના મુખ્ય કાયાકારી અચર્કારી (CEO) ના રૂપમાાં ચનયુક્ત 

કરવામાાં આવેલ છે. 

- પરેશ િાવડા 

 

Current affairs 256  સામાન્ય જ્ઞાન  2/11/15 

૧) 31 મી ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ શ્રીમચત ઇન્દીરા ગાાંર્ીની 31 મી પુણ્યચતચથએ તેમના 

સમાચર્ સ્થળ શચક્તઘાટે ભારતના રાષ્ટરપચત પ્રણવમુખજી તથા ઉપરાષ્ટરપચત હમીદ અન્સારીએ 

શ્રધ્ર્ાસુમન અપાણ કયાા હતા. 

૨) ભારતના સૌથી લાાંબા કદના અને ચવશ્વના બીજા નાંબરના સૌથી લાાંબા વ્યચક્ત કે જનેી લાંબાઈ 

7.8 ફ ટ હતી તે ગતૈયા 40 વષાની વયે હૈદરાબાદ ખાત ેઅવસાન પામેલ છે. 

3) ઈજાપ્તમાાં રચશયન મેટર ો એરલાઈનનુાં ચવમાન 40 હજાર ફ ટ ઉંિાઈએ કે્રશ થયુાં હતુાં, આ ચવમાનમાાં 

224 વ્યચક્તઓના મોત થયા છે. 

૪) આગામી 19 થી 22 નવેમ્બર 2015 ના રોજ ભારતના હૈદરાબાદ ખાત ે નેશનલ કરાટે 

િૈચમ્પયન શીપનુાં આયોજન કરવામાાં આવશે. 

૫) ચસ્વત્ઝરલેન્ડના માઈકલ કુફરે પેરાગ્લાઇરડાંગ ચવશ્વકપ ચવજતેા બન્યા છે. 

૬) ચવશ્વની નાંબર વન મરહલા જોડી ભારતના સાચનયા ચમઝાા અને ચસ્વત્ઝરલેન્ડના મારટાના રહાંગીસે 

WTA ની ફાઈનલના ચખતાબી મુકાબલામાાં પ્રવેશ મેળવી લીર્ો છે. 
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૭) વષા 2015 માાં સાચનયા અને રહાંગીસની જોડી એક સાથ ેઆઠ ચખતાબ મેળવી િુકી છે. 

૮) એક રાજ્યને બીજા રાજ્યની સાંસ્કૃચતથી વાકેફ કરવા માટે ભારતના વડાપ્રર્ાને રાષ્ટર ીય 

અખાંડીતતા રદવસ ે‘એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત’ના નામે યોજના જાહેર કરેલ છે.  

૯) નેશનલ ઇન્વેસ્ટીગેશન ડીપાટા મેન્ટ (NIA) ના મહા ચનદેશકના પદ પર શરદ કુમારની 

ચનયુચક્ત કરવામાાં આવી છે. 

૧૦) 29 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ તાંજાચનયામાાં જોન પોબ ેમાગુફ લીએ રાષ્ટરપચત પદની િુાંટણી 

જીતી લીર્લે છે. 

૧૧) ભારતના સૌથી મોટી વાચણચજ્યક બેંક SBI ના પ્રબાંર્ક ચનદેશક તરીકે પ્રવીણ કુમારને 

બનાવવામાાં આવ્યા છે. 

૧૨) હાલમાાં ભારતમાાં સરકાર દ્વારા ઈ- પયાટન ચવઝા માટે 4 શુલ્ક સ્લેબ ખોલવામાાં આવેલ છે. 

૧૩) હાલમાાં રાજસ્થાન સરકાર દ્વારા ખાદ્ય સુરક્ષા અચર્ચનયમ અનુસાંર્ાન ે રાજ્યમાાં અન્નપ ણાા 

ભાંડાર યોજનાનો પ્રારાંભ કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૪) હાલમાાં શક્તીકાાંત દાસન ેભારતીય રીઝવા બેંકના કેન્દ્રીય બોડા  માટે નોમીનેટ કરવામાાં આવેલ 

છે. 

૧૫) હાલમાાં કેરલ ગ્રામીણ બેંકે બેચન્કાંગ ટેકનોલોજી એક્સલેંસ એવોડા  જીતેલ છે. 

૧૬) ભારતીય રીઝવા બેંકના ગવાનર રઘુરામ રાજન ેકેરલ ગ્રામીણ બેંકના અધ્યક્ષ કે.વી. શાજીને 

બેચન્કાંગ ટેકનોલોજી એક્સલેંસ એવોડા  આપવામાાં આવેલ છે. 

૧૭) હાલમાાં જમ્મુ કશ્મીર સરકાર દ્વારા 27 નવા એચતહાચસક તથ્યો ર્રાવતા સ્થળોની ઓળખાણ 

કરાવવામાાં આવી છે. 

૧૮) હાલમાાં IDSA ની 40 મી વાચષાક સામાન્ય સભામાાં સામાન્ય બેઠકનુાં આયોજન નવી 

રદલ્હીમાાં કરવામાાં આવેલ. 
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૧૯) પહેલી નવેમ્બર 2015 ના રોજ ચબહારમાાં િોથા તબક્કાનુાં મતદાન યોજાયુાં હતુાં, જ ેઆશરે 

57.59  જટેલુાં થયેલ. 

૨૦) રચશયાએ કરેલી જાહેરાત મુજબ વષા 2029 સુર્ીમાાં રચશયા માનવયુક્ત િાંદ્રમાાં ચમશન 

આરાંભશે. 

- પરેશ િાવડા 

 

Current affairs 257  સામાન્ય જ્ઞાન  3/11/15 

૧) ગુજરાતમાાં સૌપ્રથમ રાજકોટમાાં કિરામાાંથી વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટેનો પ્લાન્ટ 50 કરોડના 

ખિ ેતૈયાર કરવામાાં આવશે, આ પ્લાન્ટમાાંથી વીજળી અને કોલસો ઉત્પન્ન કરી શકાશ.ે 

૨) ગુજરાતના એકમાત્ર ચગરરમથક સાપુતારામાાં 1 નવેમ્બર થી 31 જાન્યુઆરી 2016 સુર્ી 

પેરાગ્લાઇરડાંગ ફેસ્ટીવલનો પ્રારાંભ કરવામાાં આવ્યો છે. 

૩) હાલ ગુજરાતમાાં સોનાની શુદ્ધતા તપાસવા માટેના 27 હોલ માચકુંગ સેન્ટર સ્થાપવામાાં આવશે. 

૪) સમગ્ર દેશના તચમલનાડુ રાજ્યમાાં સૌથી વર્ુ 57 જટેલા હોલ માચકુંગ સેન્ટર સ્થાપવામાાં 

આવશે. 

૫) ચવશ્વના પ્રથમ ક્રમાાંચકત ચવમેન્સ ડબલ્સ ખેલાડી સાચનયા ચમઝાા અને માટીના રહાંગીસે 2015 

ની સીઝનનુાં WTA ફાઈનલ ટેનીસ ટુનાામેન્ટનુાં ટાઈટલ કબજ ેકયુું છે.  

૬) આ દસમુાં ટાઈટલ જીતવા સાથ ેસાચનયા ચમઝાાએ કારચકદીનુાં આ 50 મુ ટાઈટલ હાાંસલ કરેલ છે. 

૭) ગુજરાતની સ્ટાર સ્વીમર માના પટેલને રાજકોટ ખાત ે રમાયેલી 69 મી સીનીયર નેશનલ 

એકવેરટક િેચમ્પયનશીપમાાં બેસ્ટ સ્વીમર જાહેર કરવામાાં આવેલ છે. 

૮) રાજકોટ ખાત ેરમાયેલી 69 મી સીનીયર નેશનલ એકવેરટક િેચમ્પયનશીપમાાં ગુજરાતને 4 

ગોલ્ડ મેડલ, 5 ચસલ્વર મેડલ અન ે5 િોન્જ મેડલ સાથ ે14 મેડલ મેળવીને િોથુાં સ્થાન હાાંસલ 

કરેલ છે. 
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૯) હાલ સાંયુક્ત રાષ્ટરે  મીલેનીયમ ડેવલોપમેન્ટ ગોલ રીપોટા  પ્રચસદ્ધ કયો છે, જમેાાં 10 સકારાત્મક 

પરરવતાન ે25 વષામાાં આપણા જીવનસ્તરને બદલી નાખ્યુાં છે તેની વાત કરવામાાં આવી છે. 

૧૦) હાલમાાં કરાયેલ સવેક્ષણ મુજબ ભારત ચવશ્વનો સાતમો વેલ્યુડ નેશન િાાંડ દેશ જાહેર થયલે 

છે, જયારે ય.ુએસ. પ્રથમ ક્રમ ર્રાવે છે. 

૧૧) હાલમાાં યુ.કે.ની લોઘનબો યુનીવસીટીએ કેન્સરન ેરડટેકટ કરતી ચવશ્વની પ્રથમ પોટેબલ કીટ 

ડેવલપ કરેલ છે. 

૧૨) 31 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ ભારતના રાષ્ટરપચત દ્વારા રદલ્હી ઉચ્િ ન્યાયાલયનાાં સુવણા 

જયાંચત સમારોહનુાં ઉદ્ઘાટન કરવામાાં આવેલ. 

૧૩) હાલમાાં વાઈસ એડચમરલ કરમબીર ચસાંહે નૌસેના સ્ટાફ (CCNS) ના ઉપપ્રમુખનો પદભાર 

સાંભાળેલ છે. 

૧૪) આાંધ્રપ્રદેશમાાં મોબાઈલ હેન્ડસેટ બનાવતી કાબાન કાંપની 200 કરોડના ખિે પોતાનો પ્લાન્ટ 

સ્થાચપત કરશે. 

૧૫) દેશભરમાાં 100 વાઈ-ફાઈ સ્પોટ લગાવવા માટે ફેસબુકે BSNL કાંપની સાથે કરાર કરેલ છે. 

૧૬) હાલમાાં વીરેન્દ્ર મોહન ખન્નાન ેભારતીય વાય ુસેનાના મેન્ટેનન્સ હેડના રૂપમાાં ચનયુક્ત કરવામાાં 

આવ્યા છે. 

૧૭) હાલમાાં પાંજાબની રાજ્ય સરકારે રાજ્યમાાં જવૈ ઇથેનોલ રીફાઇનરી સ્થાચપત કરવાની ઘોષણા 

કરેલ છે. 

૧૮) આ રરફાઈનરીમાાં ઘઉં અને ર્નના પુઆલ સળગાવી થતા નુકશાનન ેપહોંિી વળવા માટે 

લગાવવામાાં આવશે. 

૧૯) હાલમાાં ટી.આર. સુિમણ્યમને નવી ચશક્ષણ નીચત માટેનો ડર ાફ્ટ તૈયાર કરવા માટેની 

સચમચતના અધ્યક્ષ બનાવવામાાં આવ્યા છે. 
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૨૦) હાલમાાં વી.એન. ચમશ્રાનુાં અવસાન થયુાં તે એક પુરાતત્વ ચવદ હતા. 
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૧) ભારતીય મેડીકલ ટુરીઝમ વષા 2020 સુર્ીમાાં આઠ અબજ ડોલરના સ્તરે પહોંિશે, તેવુાં એક 

સવેમાાં જણાવવામાાં આવેલ છે. 

૨) હાલમાાં નીકો રોસબગા મેચક્સકન ગ્રાન્ડ ચપ્રક્સમાાં િેચમ્પયન બન્યા છે. 

3) વલ્ડા  નાંબર વન મરહલા ડબલ્સ ખેલાડી સાચનયા ચમઝાા વલ્ડા  નાંબર વન પુરષ ચસાંગલ્સ ખલાડી 

સચબાયાના નોવાક જોકોચવિથી આગળ નીકળી ગયા છે, જોકોચવિ ેઆ સીઝનના 9 ટાઈટલ જીતેલ 

છે, જયારે સાચનયા ચમઝાાએ 10 ટાઈટલ જીતેલ છે. 

૪) હાલમાાં િીન ેદુચનયાનુાં સૌથી મોટુાં  ચવમાન બનાવેલ છે, આ ચવમાનનુાં નામ સી-919 રાખવામાાં 

આવ્યુાં છે. 

૫) િીન દ્વારા ચનચમાત ચવમાન સી-919 ની પેસેન્જર ક્ષમતા 158 છે, આ ચવમાનની ટેસ્ટ ડર ાઈવ 

વષા 2016 માાં કરવામાાં આવશે. 

૬) ઓસ્ટરેલીયા દેશના સવોચ્િ સન્માનની યાદી માાંથી નાઈટહુડ- હેમ હુડ સન્માનને રદ કરવાનો 

ચનણાય ત્યાાંની સરકાર દ્વારા લેવામાાં આવ્યો છે. 

૭) કેચલફોચનાયાના મોશ ેકાઈ કેવેલીનની ઉમર 17 વષાની છે, તે લેખક છે અને સાથે-સાથ ે તે 

નાસાન ેપ્લેન અન ેડર ોન માટે સચવાલાન્સ ટેકનોલોજી તૈયાર કરવામાાં મદદ કરી રહ્યો છે. 

૮) વષા 2015 માાં ટેસ્ટ રક્રકેટમાાં સૌથી વર્ુ ચસક્સર ફટકારનાર ખેલાડી તરીકે પાચકસ્તાની ખેલાડી 

ચમસ્બાહ ટોિના સ્થાન ેપહોંચ્યા છે. 

૯) હાલમાાં કેન્દ્રના પયાાવરણ માંત્રાલય દ્વારા રાષ્ટર ીય સ્વચ્છ ચવકાસ તાંત્ર પ્રાચર્કરણ વેબસાઈટનો 

પ્રારાંભ કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૦) વષા 2015 ના ચવશ્વ રગ્બી ખેલાડીના રૂપમાાં ડીન કાટારન ેઘોચષત કરવામાાં આવ્યા છે. 
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૧૧) હાલ ભારતના કોિીમાાં ICGS અરીન્જય કમીશન કરવામાાં આવ્યુાં છે, આ જહાજ કોિી 

શીપયાડામાાં બની રહ્યા 20 જહાજો માનુાં 15 મુ જહાજ છે. 

૧૨) હાલમાાં કૃષ્ણા સ્વામીનાથન ેINS ચવક્રમારદત્યનો પદભાર ગ્રહણ કરેલ છે. 

૧૩) ટેનીસ ખેલાડી રોજર ફેડરરે સ્વીસ ઇન્ડોર બસેલ ટેનીસનો ચખતાબ જીતી લીર્લે છે. 

૧૪) ભારતમાાં રદલ્હી મેટર ો રેલ કાંપનીએ ઉજાા પ્રબાંર્ન માટે પ્રચતચષ્ઠત આાંતરરાષ્ટર ીય માનાાંક (ISO) 

રેરટાંગ પ્રમાણપત્ર મેળવનાર પ્રથમ ટરેનનુાં સ્થાન હાાંસલ કરેલ છે. 

૧૫) આાંતરરાષ્ટર ીય સ્વદેશી ટેરા માટરે  -2015 કાયાક્રમ ચશલોંગમાાં આયોચજત કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૬) આાંતરરાષ્ટર ીય સ્વદેશી ટેરા માટરે  -2015 કાયાક્રમમાાં 58 દેશોના 100 થી વર્ુ જાચતઓના 

લોકો એક સ્થાન પર મળશે, આ કાયાક્રમ 3 થી 7 નવેમ્બર 2015 સુર્ી િાલનાર છે. 

૧૭) કેન્દ્રીય યુવા બાબતો અને ખેલ માંત્રાલય દ્વારા 3 નવેમ્બર 2015 ના રોજ  ટાગેટ ઓચલચમ્પક 

પોરડયમ  યોજનાની શરૂઆત કરવામાાં આવી છે. 

૧૮) હાલમાાં અચનલકુમાર ઝાએ કોલ ઇચન્ડયાની સહાયક કાંપની મહાનદી કોલફીલ્સ લીમીટેડના 

અધ્યક્ષ અન ેસહપ્રબાંર્ક ચનદેશકનો કાયાભાર સાંભાળેલ છે. 

૧૯) સવાશ્રેષ્ઠ ટીવી સીરીયલ ‘હેપ્પી ડેજ’ માાં હોટેલ માચલક ડેલચવકોનુાં પાત્ર ભજવનાર 

અમેરરકી અચભનેતા અલ મોલીનારોનુાં અવસાન 30 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ થય ુછે, તેઓ 96 

વષાની વયના હતા. 

૨૦) મૈકીલી ગ્લોબલ ઇન્સ્ટીટયુટ દ્વારા 3 નવેમ્બર 2015 ના રોજ ર્ પાવર ઓફ પેરીટી 

એડવાચન્સગ વુમેન્સ ઇક્વેલીટી ઇન ઇચન્ડયા રીપોટા  જાહેર કરવામાાં આવ્યો છે. 

- પરેશ િાવડા 
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૧) પાચકસ્તાન મ ળના ચિટીશ બોક્સર કે જ ેબે વાર ચવશ્વ િેચમ્પયન બન્યા છે, તે આમીર ખાન 

રદલ્હીમાાં બોચક્સાંગ એકેડમી ખોલશ.ે 

૨) મધ્યમ અાંતરના મરહલા રનર લાઉરા મુરન ેઆ વષે સ્કોટાલેન્ડના સવાશ્રેષ્ઠ એથલેટ જાહેર 

કરવામાાં આવ્યા છે. 

3) હાલમાાં રીઝવા બેંકે સોવેરીન ગોલ્ડ બોન્ડની ઈશ્યુની ચકમાંત ગ્રામદીઠ 2684 રૂચપયા ચનર્ાારરત 

કરેલ છે. 

૪) હાલમાાં િીન દેશ ેયુ.એસ. અને અન્ય રાષ્ટર ો સાથેની ટરેડ પોલીસીમાાં સુર્ારો કરેલ છે, તેમજ 

યુઆન ફ્રી ટરેડ જાહેર કરવામાાં આવ્યુાં છે. 

૫) પાચકસ્તાની રક્રકેટર શોએબ મચલકે રક્રકેટના સૌથી લાાંબા ફોમેટ ટેસ્ટ રક્રકેટ માાંથી ચનવૃચિ જાહેર 

કરેલ છે. 

૬) તારીખ 1 નવેમ્બર 2015 ના રોજ હીરો ગ્રપુના ફાઉન્ડર િેરમેન ડો. િીજમોહન લાલ મુાંજાલનુાં 

અવસાન થયેલ છે. 

૭) 4 નવેમ્બર 2008 ના રોજ અમેરરકાના રાષ્ટરપચત બરાક ઓબામાાં િ ાંટણીમાાં િ ાંટાયા હતા. 

૮) હાલમાાં ચિટન ેનવા પાસપોટા  હાઈ ચસક્યોરરટી ફીિસા સાથેનો રજુ કરેલ છે, તેને છાપતી વખતે 

ઈન્ફ્રારેડ લાઈટ અન ેવોટર માકાનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો છે. 

૯) ગુજરાતમાાં વષા 2010 માાં પ્રથમવાર ઈ-વોટીંગ સીસ્ટમ લાગુ કરવામાાં આવી હતી, ત્યારે તેના 

સેટઅપ વખતે 50 કરોડ રૂચપયા પાંિે ખચ્યાા હતા, અને મત માત્ર 32 જ ઓન લાઈન પડ્યા હતા, 

એક મતનો ખિા 81 લાખ થયો હોવાનુાં કહી શકાય. 

૧૦) હાલના ચવશ્વ આરોગ્ય સાંસ્થાના અહેવાલ મુજબ દુચનયાના પ્રદુચષત શહેરોમાાં રદલ્હીને િીનના 

બેઇજીંગથી પણ આગળનુાં સ્થાન આપવામાાં આવ્યુાં છે. 
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૧૧) 3 નવેમ્બર 2015 ના રોજ ચમસેલ પેન 6.2 ઓસ્ટરે ચલયન ડોલરની રકમનો મેલબોના કપ 

જીતનાર પ્રથમ મરહલા બનવા પામ્યા છે. 

૧૨) ચમશેલ પેન ેચપ્રાંસ ઓફ પેનજને્સ (થોરોગિેડ) ઘોડા પર સવાર થઈન ેઓસ્ટરેલીયાની સૌથી 

પ્રચતચષ્ઠત ઘોડાદૌડ મેલબોના કપમાાં જીત મેળવેલ છે. 

૧૩) રાજસ્થાન સરકારે 3 નવેમ્બર 2015 ના રોજ કમાિારીઓ માટે બે બાળકોની નીચતમાાં 

છ ટ-છાટ આપવાની જાહેરાત કરેલ છે. 

૧૪) િીન દેશે 4 નવેમ્બર 2015 ના રોજ એક નવો સાંિાર ઉપગ્રહ ‘િાઈના-2 સી’ નુાં સફળતા 

પ વાક પ્રક્ષેપણ કરેલ છે. 

૧૫) ‘િાઈના-2 સી’ ઉપગ્રહનો ઉપયોગ િીન રેરડયો અન ેટેલીચવઝન પ્રસારણ તથા િોન્ડિેંડ 

મલ્ટીમીરડયા સાંિારની જરૂરરયાતો પ ણા કરવા માટે વાપરવામાાં આવશે. 

૧૬) અસમ સરકાર દ્વારા ચવચભન્ન ક્ષેત્રોમાાં કાયારત કમાિારીઓના ન્ય નતમ દૈચનક ભથ્થામાાં વર્ારો 

કરવામાાં આવ્યો છે. 

૧૭) 2 નવેમ્બર 2015 ના રોજ તેલુગુ અચભનેતા કોન્દાવલાસા લક્ષ્મણ રાવનુાં હૈદરાબાદ ખાત ે

અવસાન થયેલ છે, તે 69 વષાના હતા. 

૧૮) હાલમાાં 3 નવેમ્બર 2015 ના રોજ રાર્ા કાાંત ભારતી ચલચખત ‘ઇન્ટરચલચન્કાંગ ઓફ 

ઇચન્ડયન રીવસા’ પુસ્તકનુાં લોકાપાણ કરવામાાં આવ્યુાં. 

૧૯) ભારતના કેન્દ્રીય જળ આયોગના અધ્યક્ષ અટલ ચબહારી પાંડ્યા દ્વારા ‘ઇન્ટરચલચન્કાંગ ઓફ 

ઇચન્ડયન રીવસા’ પુસ્તકનુાં લોકાપાણ કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં. 

૨૦) 3 નવેમ્બર 2015 ના રોજ નોવેએ મુાંબઈમાાં 40 વષા બાદ પ્રથમવાર મહાવાચણજ્ય દ તાવાસ 

ખોલલે છે. 

- પરેશ િાવડા 
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૧) હાલ જસ્ટીસ તીરથ ચસાંહ ઠાકુર સુપ્રીમ કોટાના નવા મુખ્ય ન્યાયાર્ીશ તરીકેનો પદભાર 

સાંભાળશ.ે 

૨) હાલમાાં હોકી ઇચન્ડયાએ 27 નવેમ્બરથી છઠ્ઠી ડીસેમ્બર સુર્ી રાયપુરમાાં રમાનારી હોકી વલ્ડા  

લીગ ફાઈનલ માટે 18 સભ્યોની ભારતીય ટીમ જાહેર કરવામાાં આવી છે. 

3) ભારતના બોક્સર ચશવા થાપા તાજા આાંતરરાષ્ટર ીય રેચન્કાંગમાાં ચવશ્વમાાં બીજા સ્થાન પર પહોંિી 

ગયા છે. 

૪) હાલમાાં રેપ્ટસા 905 બાસ્કેટબોલ ટીમે ટોરેન્ટોમાાં જન્મેલ મ ળ ભારતીય બાસ્કેટબોલ પ્લેયર 

ચસમ ભુલ્લરને પોતાની સાથે જોડેલ છે. 

૫) અમેરરકામાાં 3.5 લાખ લોકો દ્વારા રહન્દી સૌથી વર્ુ બોલાતી ભારતીય ભાષા બનવા પામી છે. 

૬) 5 નવેમ્બર 2006 ના રોજ ઈરાકના પ વા રાષ્ટરપચત સદ્દામ હુસૈનને ફાાંસીની સજા આપવામાાં 

આવી હતી. 

૭) તાજતેરમાાં અમૃતસરમાાં ડેપ્યુટી કચમશ્નરની ઓરફસમાાં આગ લગતા ચિટીશ શાસનકાળ અન ે

ભારત-પાચકસ્તાન ભાગલાનો રેકડા  પણ બળીને ખાક થઇ ગયો છે. 

૮) હાલમાાં શર થયેલ 13 મી એચશયન શુરટાંગ િેચમ્પયનશીપના પ્રથમ રદવસ ેભારત ેપાાંિ મેડલ 

મેળવી રમતની સારી શરૂઆત કરી હતી. 

૯) નવતેજ ચસાંહ સરના ચિટનના ભારતીય ઉચ્િઆયુક્ત તરીકે ચનયુક્ત કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૦) ભારતીય રીઝવા બેંકે ર્નલક્ષ્મી બેંક પર પોતના ગ્રાહકોન ેજાણવાનો તથા મની લોન્ડરરાંગ 

ચવરોર્ી ચનયમના ઉલાંઘન કરવાને કારણ ે1 કરોડ રૂચપયાનો દાંડ ફટકારેલ છે. 

૧૧) હાલમાાં રોમાચનયાના પ્રર્ાનમાંત્રી ચવક્ટર પોન્ટાએ એક ક્લબમાાં આગ લાગવાના મામલે 4 

નવેમ્બર 2015 ના રોજ પોતાના પદ પરથી રાજીનામુાં આપેલ છે. 
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૧૨) હાલમાાં ભારતના પાડોશી દેશ માલદીવ્સને 30 રદવસ માટે ત્યાાંની સરકારે દુષ્કાળગ્રસ્ત 

જાહેરાત કરી દીર્ેલ છે. 

૧૩) હાલમાાં ચપ્રયાંકા િોપરાએ પીપલ્સ િોઈસ એવોર્ડસા 2016 માાં અાંચતમ નામાાંકનમાાં સ્થાન પ્રાપ્ત 

કરેલ છે. 

૧૪) તાજતેરમાાં અફઘાચનસ્તાનના રક્રકેટર ઈંજમામ – ઉલ –હક્કને રક્રકેટ કોિના રૂપમાાં 

ચનયુક્ત કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૫) રાષ્ટર ીય ગ્રાંથાલય સપ્તાહની ઉજવણી આગામી 16 થી 21 નવેમ્બર દરમ્યાન કરવામાાં આવશે. 

૧૬) હાલમાાં સુાંદર રમને આઈ.પી.એલ.ના C.O.O. પદેથી રાજીનામુાં આપી રદર્ેલ છે. 

૧૭) સમગ્ર ભારતનુાં મૈસુર રલવે સ્ટેશન સૌપ્રથમ નેત્રહીનો માટે અનુકુળ રલવે સ્ટેશન બની ગયુાં 

છે. 

૧૮) હાલમાાં સુરેશ એન.પટેલ ેઆાંધ્રાબેંકના નવા ચનદેશક અન ેમુખ્ય કાયાકારીના રૂપમાાં પદભાર 

ગ્રહણ કરેલ છે. 

૧૯) સયુાંકત રાષ્ટર  સાંગઠન દ્વારા લીચબયા એકતા સમજુતી કરારને પ્રોત્સારહત કરવામાાં આવેલ છે. 

૨૦) હાલમાાં ગ્રહ માંત્રાલય દ્વારા લાલકૃષ્ણ અડવાણી, ય.ુકે.એસ. િૌહાણ, પ્રદીપ ગુપ્તા અન ે

ટી.વી.એસ. એન. પ્રસાદન ેગૃહ માંત્રાલયમાાં નવા સયુાંકત સચિવના રૂપમાાં ચનયુક્ત કરવામાાં આવ્યા 

છે. 

- પરેશ િાવડા 
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૧) નવી રિાનાર કેનેડાની સરકારમાાં િાર પાંજાબીઓન ેમાંત્રી પદ આપવામાાં આવેલ છે, તેમાાં શીખ 

હરજીત સજ્જનને સાંરક્ષણ માંત્રી જયારે નવદીપ બેન્સન ેચવજ્ઞાન-ટેકનોલોજી માંત્રી બનાવાયા છે. 
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૨) આગામી જાન્યુઆરી 2016 માાં આાંતરરાષ્ટર ીય યોગ પરરષદનુાં ઉદ્ઘાટન દેશના વડાપ્રર્ાન દ્વારા 

કરવામાાં આવશે, આ પરરષદમાાં 30 રાષ્ટર ીય કક્ષાના અન ે16 આાંતરરાષ્ટર ીય કક્ષાના ડોક્ટર ભાગ 

લેશ.ે 

૩) દેશમાાં વર્તી જતી અસરહષ્ુતાના ચવરદ્ધમાાં વર્ુ 24 હચસ્તઓએ પોતના એવોડા  પરત કરેલ 

છે. 

૪) યુકે્રનમાાં ચકવ ખાત ેઆવેલા એરપોટા પર એન્ટોનોવ 24 પ્લેનને રાંગબેરાંગી કલર તેમજ ચિત્રોથી 

સજાવીને સુાંદર આટામાાં તૈયાર કરી 45 વષા જુના ચવમાનને મ્યુચઝયમમાાં પરરવચતાત કરેલ છે. 

૫) અમેરરકાના પ વા રાષ્ટરપચત અિાહમ ચલાંકનના હાથે લખાયેલ અન ેતેમના હસ્તાક્ષર વાળી પાાંડુ 

ચલપી 14.47 કરોડ રૂચપયામાાં વહેંિાઇ હતી. 

૬) હવેથી ઇચન્દરા ગાાંર્ી નેશનલ ઓપન યચુનવસીટીમાાં એડમીશના અન ેફી ઓનલાઈન જમા 

કરાવી શકાશ ેતે માટે યુચન.એ અન ેબેંકો સાથ ેકરાર કરેલ છે. 

૭) અનીબાન લારહરી ભારતના પ્રથમ એવા ગોલ્ફર બનશ ે કે જ ેઆગામી મહીને િમ્હાસમાાં 

યોજાનારા હીરો વલ્ડા  િેલેન્જીંગ સ્પર્ાામાાં ભાગ લેશ.ે 

૮) ઈરાકના ભ તપ વા પયાાવરણ પ્રર્ાન લુરી અલ માલ્કીનીન ેલાાંિ લેવા બદલ જલે હવાલે કરાયા 

છે. 

૯) િીનની સેન્ટરલ બેંક પીપલ્સ બેંક ઓફ િાઈનાએ ભારત સરકારના બોન્ર્ડસમાાં પ્રથમવાર 

રોકાણ કયુું છે. 

૧૦) ટોરેન્ટ ફામાાનો રૂચપયા 650 કરોડનો નવો પ્લાન્ટ દહેજ ખાત ેવેપારી ર્ોરણ ેકાયારત થયો. 

૧૧) અમરરકાની ગ્લોબલ આઈટી સચવાસીસ વચ્યુાસા કોપોરેશન તેની સબસીડીયરી દ્વારા 

પોલારરસ કન્સલ્ટીંગનો 53 ટકા રહસ્સો હસ્તગત કરશે. 

૧૨) દેશની ટોિની શૈક્ષચણક સાંસ્થાઓની પહેલ ઈમ્પ્રીન્ટ ઇચન્ડયાનુાં લોચન્િાંગ ભારતના રાષ્ટરપચત 

પ્રણવ મુખજીએ કરેલ છે. 
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૧૩) ભારતીય શુટર જીતુાં રાય કુવૈતમાાં િાલી રહેલી 13 મી એચશયન શુરટાંગ િેચમ્પયનશીપમાાં 50 

મીટર ચપસ્તોલમાાં ચસલ્વરમેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બનવા પામ્યા છે. 

૧૪) વોટ્સએપ ેપોતાની સેવામાાં નવુાં ફીિસાને ઉમેરીને વપરાશકતાાઓન ે મેસેઝ સ્ટારમાકા  કરી 

સ્ટોર કરવાની સવલત પ રી પડેલ છે. 

૧૫) ફોબ્સ મેગેઝીનની જાહેરાત મુજબ આ વષાના દુચનયાના શચક્તશાળી વ્યચક્તઓમાાં ભારતના 

વડાપ્રર્ાન નવમાાં સ્થાન ેરહેવા પામેલ છે. 

૧૬) ફોબ્સ મેગેઝીનની શચક્તશાળી વ્યચક્તઓમાાં પ્રથમ સ્થાન ેરચશયાના રાષ્ટરપચત વ્લારદમીર 

પુચતન પ્રથમ સ્થાન પર રહેવા પામેલ છે. 

૧૭) ઓરરસ્સામાાં રેલ્વે પરરયોજનાઓને રક્રયાચન્વત કરવા માટે SPV નુાં ચનમાાણ કરવા માટે 

ભારતીય રેલ અન ેઓરરસ્સા સરકારે સમજુતી કરાર કયાા. 

૧૮) રાજસ્થાનના જાલૌરમાાં આાંતરદેશીય શીપીંગ બાંદરગાહના ચવકાસ કરવા માટેનો પ્રસ્તાવ 

રાજસ્થાન સરકાર સામે રાખવામાાં આવ્યો છે. 

૧૯) હાલમાાં વી. ચશવરામકૃષ્ણનન ેઓક્સફડા  યુનીવસીટી પ્રેસ ઇન્ડીયાના પ્રબાંર્ ચનદેશકના 

રૂપમાાં ચનયુક્ત કરવામાાં આવ્યા છે. 

૨૦) ઓક્સફડા  યુનીવસીટી પ્રેસ ઇન્ડીયાએ વી. ચશવકૃષ્ણનન ેબાાંગ્લાદશે, શ્રીલાંકા અને નેપાળની 

ક્ષેત્રીય જવાબદારી સાથ ેપ્રબાંર્ક ચનદેશક બનાવવમાાં આવ્યા છે. 

- પરેશ િાવડા 
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૧) ભારતના ગૃહપ્રર્ાનના જણાવ્યા અનુસાર હવેથી પોલીસ, પેરાચમલેટરી દળોના ખેલાડીઓને 

પણ પ્રમોશન આપવમાાં આવશે. 
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૨) દેશમાાં આગામી 24 નવેમ્બર 2015 થી મશીન રીડેબલ પાસપોટા  જ ચવદેશ જવા માટે માન્ય 

ગણવામાાં આવશે, હેન્ડ રાઈટીંગ પાસપોટા  પર માંજુરી આપવામાાં નરહ આવે. 

3) ભારત સરકાર દ્વારા રદલ્હીમાાં ડેઇલી મોનીટરીંગ એર પોલ્યુશન કાં ટર ોલ બોડા  સ્થાપવામાાં આવશે. 

૪) રદલ્હીમાાં સ્થપાનાર ડેઇલી મોનીટરીંગ એર પોલ્યુશન કાં ટર ોલ બોડા  રદલ્હીના એન.સી.આર. 

ક્ષેત્રમાાં વાય ુપ્રદુષણનુાં મોનીટરીંગ કરશે, આ બોડાનુાં સાંિાલન સેન્ટરલ પોલ્યુશન કાં ટર ોલ બોડા  કરશ.ે 

૫) આગામી 15 નવેમ્બર 2015 થી સચવાસ ટેક્સ પર 0.5 ટકા સ્વચ્છ ભારત સેસ સરકાર દ્વારા 

વસુલવામાાં આવશે. 

૬) હાલમાાં ગુજરાત રાજ્યને ચવકાસ, રોકાણ અન ે સ્વચ્છતાના એવોડાથી સન્માચનત કરવામાાં 

આવેલ છે. 

૭) હાલમાાં માલી તથા નાઈજીરીયાએ અન્ડર-17 વલ્ડાકપ ફ ટબોલની ફાઈનલમાાં પ્રવેશ મેળવી 

લીર્ો છે. 

૮) હાલ દચક્ષણ કોરરયાની રાજર્ાની સીઉલીમાાં પ્રચસદ્ધ ટરેડીશનલ વેજીટેબલ કીમિી ફેસ્ટીવલનુાં 

આયોજન કરવામાાં આવેલ છે. 

૯) દચક્ષણ કોરરયાના કીમિી ફેસ્ટીવલની શરૂઆત ગયા વષાથી કરવામાાં આવી છે, કીમિીએ ત્યાનુાં 

સ્થાચનક શાક છે, આ ફેસ્ટીવલન ેયુનેસ્કોની યાદીમાાં સ્થાન આપવામાાં આવેલ છે. 

૧૦) પયાાવરણ ક્ષેત્રે કામ કરનારી એન.જી.ઓ. સાંસ્થા ગ્રીનપીસ ઇચન્ડયાનુાં લાઇસન્સ રદ્દ કરવામાાં 

આવેલ છે. 

૧૧) અગામી 1 ડીસેમ્બરના રોજ દીવ મુચક્તરદનની ઉજવણીના પ્રસાંગે દીવને ચવશ્વ સ્તરે 

િમકાવવા 77 રદવસનો મેગા ફેસ્ટીવલ યોજવામાાં આવશે. 

૧૨)  કણાાટક સરકાર રાજ્યના એક વ્યાંઢળ પદમાશાલીન ે રાજ્યનુાં બીજુાં સવોચ્િ સન્માન 

રાજ્યોત્સવાથી સન્માચનત કરશ.ે 
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૧૩) દેશમાાં સૌથી પહેલા વ્યાંઢળ આિાયા બનાવાનો રેકોડા  મનાબી બાંદોપાધ્યાયના નામે નોંર્ાયો 

છે, તે જ્યાાં અભ્યાસ કરતા ત્યાાં તે આિાયા બન્યા છે. 

૧૪) િૈન્નાઈમાાં પહેલી ટર ાન્સજને્ડર પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર પૃથીકા બનશે, મદ્રાસ હાઈકોટા  દ્વારા 

પૃથીકાન ેયોગ્ય ઉમેદવાર ઠેરવવામાાં આવેલ છે. 

૧૫) ઉજાા ક્ષેત્રમાાં ભારત અને બેલ્જીયમ વચ્િે સમજુતી પત્રોને માંજુરી આપવામાાં આવી છે. 

૧૬) ન્યુડાચવાનના નામથી ઓળખાતા પ્રચસદ્ધ બુચદ્ધજીવી રેન ગીરાડાનુાં અવસાન 4 નવેમ્બર 2015 

ના રોજ અમેરીકામાાં 91 વષાની વયે થયેલ છે. 

૧૭) હાલમાાં મહારાષ્ટર  રાજ્ય સરકારે એ.પી.જ.ે અબ્દુલ કલામ અમૃત યોજનાની શરૂઆત કરેલ છે. 

૧૮) હાલમાાં ઓરરસ્સા રાજ્ય સરકારે SPV ને કાયાાચન્વત કરવા માટે ભારતીય રેલ્વે સાથ ેએક 

સમજુતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કરેલ છે. 

૧૯) હાલમાાં ચવમલ પ્રસાદનુાં અવસાન થયુાં, તે નેપાળમાાં ભારતના પ વા રાજદ ત હતા. 

૨૦) તાજતેરમાાં સનએડીશન નામની સૌરઉજાા કાંપનીએ આાંધ્રપ્રદેશમાાં 500 મેગાવોટની સૌરઊજાા 

પરરયોજનાનો ઓડાર પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

- પરેશ િાવડા 
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૧) ભારતના ગૃહપ્રર્ાનના જણાવ્યા અનુસાર હવેથી પોલીસ, પેરાચમલેટરી દળોના ખેલાડીઓને 

પણ પ્રમોશન આપવમાાં આવશે. 

૨) દેશમાાં આગામી 24 નવેમ્બર 2015 થી મશીન રીડેબલ પાસપોટા  જ ચવદેશ જવા માટે માન્ય 

ગણવામાાં આવશે, હેન્ડ રાઈટીંગ પાસપોટા  પર માંજુરી આપવામાાં નરહ આવે. 

3) ભારત સરકાર દ્વારા રદલ્હીમાાં ડેઇલી મોનીટરીંગ એર પોલ્યુશન કાં ટર ોલ બોડા  સ્થાપવામાાં આવશે. 
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૪) રદલ્હીમાાં સ્થપાનાર ડેઇલી મોનીટરીંગ એર પોલ્યુશન કાં ટર ોલ બોડા  રદલ્હીના એન.સી.આર. 

ક્ષેત્રમાાં વાય ુપ્રદુષણનુાં મોનીટરીંગ કરશે, આ બોડાનુાં સાંિાલન સેન્ટરલ પોલ્યુશન કાં ટર ોલ બોડા  કરશ.ે 

૫) આગામી 15 નવેમ્બર 2015 થી સચવાસ ટેક્સ પર 0.5 ટકા સ્વચ્છ ભારત સેસ સરકાર દ્વારા 

વસુલવામાાં આવશે. 

૬) હાલમાાં ગુજરાત રાજ્યને ચવકાસ, રોકાણ અન ે સ્વચ્છતાના એવોડાથી સન્માચનત કરવામાાં 

આવેલ છે. 

૭) હાલમાાં માલી તથા નાઈજીરીયાએ અન્ડર-17 વલ્ડાકપ ફ ટબોલની ફાઈનલમાાં પ્રવેશ મેળવી 

લીર્ો છે. 

૮) હાલ દચક્ષણ કોરરયાની રાજર્ાની સીઉલીમાાં પ્રચસદ્ધ ટરેડીશનલ વેજીટેબલ કીમિી ફેસ્ટીવલનુાં 

આયોજન કરવામાાં આવેલ છે. 

૯) દચક્ષણ કોરરયાના કીમિી ફેસ્ટીવલની શરૂઆત ગયા વષાથી કરવામાાં આવી છે, કીમિીએ ત્યાનુાં 

સ્થાચનક શાક છે, આ ફેસ્ટીવલન ેયુનેસ્કોની યાદીમાાં સ્થાન આપવામાાં આવેલ છે. 

૧૦) પયાાવરણ ક્ષેત્રે કામ કરનારી એન.જી.ઓ. સાંસ્થા ગ્રીનપીસ ઇચન્ડયાનુાં લાઇસન્સ રદ્દ કરવામાાં 

આવેલ છે. 

૧૧) અગામી 1 ડીસેમ્બરના રોજ દીવ મુચક્તરદનની ઉજવણીના પ્રસાંગે દીવને ચવશ્વ સ્તરે 

િમકાવવા 77 રદવસનો મેગા ફેસ્ટીવલ યોજવામાાં આવશે. 

૧૨)  કણાાટક સરકાર રાજ્યના એક વ્યાંઢળ પદમાશાલીન ે રાજ્યનુાં બીજુાં સવોચ્િ સન્માન 

રાજ્યોત્સવાથી સન્માચનત કરશ.ે 

૧૩) દેશમાાં સૌથી પહેલા વ્યાંઢળ આિાયા બનાવાનો રેકોડા  મનાબી બાંદોપાધ્યાયના નામે નોંર્ાયો 

છે, તે જ્યાાં અભ્યાસ કરતા ત્યાાં તે આિાયા બન્યા છે. 

૧૪) િૈન્નાઈમાાં પહેલી ટર ાન્સજને્ડર પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર પૃથીકા બનશે, મદ્રાસ હાઈકોટા  દ્વારા 

પૃથીકાન ેયોગ્ય ઉમેદવાર ઠેરવવામાાં આવેલ છે. 
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૧૫) ઉજાા ક્ષેત્રમાાં ભારત અને બેલ્જીયમ વચ્િે સમજુતી પત્રોને માંજુરી આપવામાાં આવી છે. 

૧૬) ન્યુડાચવાનના નામથી ઓળખાતા પ્રચસદ્ધ બુચદ્ધજીવી રેન ગીરાડાનુાં અવસાન 4 નવેમ્બર 2015 

ના રોજ અમેરીકામાાં 91 વષાની વયે થયેલ છે. 

૧૭) હાલમાાં મહારાષ્ટર  રાજ્ય સરકારે એ.પી.જ.ે અબ્દુલ કલામ અમૃત યોજનાની શરૂઆત કરેલ છે. 

૧૮) હાલમાાં ઓરરસ્સા રાજ્ય સરકારે SPV ને કાયાાચન્વત કરવા માટે ભારતીય રેલ્વે સાથ ેએક 

સમજુતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કરેલ છે. 

૧૯) હાલમાાં ચવમલ પ્રસાદનુાં અવસાન થયુાં, તે નેપાળમાાં ભારતના પ વા રાજદ ત હતા. 

૨૦) તાજતેરમાાં સનએડીશન નામની સૌરઉજાા કાંપનીએ આાંધ્રપ્રદેશમાાં 500 મેગાવોટની સૌરઊજાા 

પરરયોજનાનો ઓડાર પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

- પરેશ િાવડા 
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૧)  ભારતના રજીસ્ટાર જનરલ અને સેન્સસ કચમશનર દ્વારા વષા 2011 ની વસચત ગણતરીના 

સાક્ષરતા, શ્રચમક અન ેશૈક્ષચણક સ્તરોના આાંકડા જાહેર કરવામાાં આવ્યા છે. 

૨) વષા 2011 ની વસચત ગણતરી પ્રમાણ ેદેશની માત્ર 4.5 ટકા વસચત જ સ્નાતક સુર્ી ભણેલી છે, 

32.6 ટકા વસચત સાક્ષર છતાાં એવી છે કે જ ેપ્રાથચમક ચશક્ષણ સુર્ી પણ ભણેલ નથી. 

૩) લાંડનની ગ્રેટ આમાન્ડ હોસ્પીટલમાાં 16 મરહનાની બાળા લાયલા પર પહેલીવાર ડીઝાઈનર 

સેલથી લ્યુકેચમયા કેન્સરની સારવાર સફળ રીતે કરવામાાં આવી. 

૪) દેશમાાં િાલ ુનાણાકીય વષાના પ્રથમ છ માસની નાણાકીય ખાર્ બજટે અાંદાજના 68 ટકા 

એટલ ેકે 3.78 લાખ કરોડના સ્તરે જોવા મળેલ છે. 

૫) ભારતનાાં વડાપ્રર્ાન દ્વારા કાશ્મીરને 80,000 કરોડ આપવાની જાહેરાત કરેલ છે. 
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૬) 6 નવેમ્બર 2015 ના રોજ ભારતીય સેનાએ િમ્હોસ ચમસાઈલ્સનુાં પરીક્ષણ કયુું હતુાં, આ 

ચમસાઈલ 290 કી.મી. દુર સુર્ી પ્રહાર કરી શકે છે. 

૭) હાલ િહ્મોસ ચમસાઈલ એરોસ્પેસના વડા સુર્ીર ચમશ્રા છે. 

૮) હાલ િહ્મોસ ચમસાઈલનુાં પરીક્ષણ કરવામાાં આવ્યુાં તે ચમસાઈલ ઓટોનોમસ લોન્િર દ્વારા 

લોન્િ કરવામાાં આવી હતી. 

૯) ચવશ્વના સૌથી મોટા ટર ાન્સજને્ડર બ્યુટી કોન્ટેસ્ટમાાં ચમસ ઇન્ટરનેશનલ ક્વીન 2015 તરીકે 

રફલીપીન્સની ટર ીક્સી મેરીસ્ટેલાનુાં નામ જાહેર કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૦) નાસા દ્વારા દાવો કરવામાાં અવ્યો છે કે તેના દ્રારા તૈયાર થઇ રહેલ એન્જીન ફ્યુઅલ ફ્રી છે, 

તેન ેિલાવવા કોઇપણ પ્રકારના ઇંર્ણનો વપરાશ કરવામાાં નરહ આવે. 

૧૧) 8 નવેમ્બર 2008 ના રોજ ભારતનો માનવરરહત િાંદ્રયાન-1 િાંદ્રની કક્ષામાાં પહોંિવામાાં 

સફળ રહ્યો હતો. 

૧૨) હાલમાાં ચબહારમાાં યોજાયલે િ ાંટણીમાાં મહાજોડાણન ેબે તૃતીયાાંશ બહુમતી મળી છે. 

૧૩) 8 નવેમ્બર 2015 ના રોજ ચસયેરાચલયોન દેશને ઇબોલા વાયરસ મુક્ત જાહેર ચવશ્વ આરોગ્ય 

સાંગઠન દ્વારા કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૪) હાલમાાં દચક્ષણ આરફ્રકા સામે પ્રથમ ટેસ્ટ મેિમાાં ભારતીય ખેલાડી રચવિાંદ્રન અચશ્વને પાાંિ 

ચવકેટ લઈન ેટેસ્ટમાાં સૌથી વર્ુ ઝડપી 150 ચવકેટ લેવાનો રેકોડા  કરેલ છે. 

૧૫) િીન સરકારે નેપાળ- િીન વચ્િે જરૂરી વસ્તુઓ પહોંિાડવા માટે 7 નવા વ્યાપારી માગો 

ખોલવા પર સહમચત આપેલ છે. 

૧૬) હાલમાાં નૈના લાલ કીડવાઈ ચસપ્લાના સ્વતાંત્ર ચનદેશક રહેશે. 

૧૭) તાજતેરમાાં કે. ચવજયાનાંદન ેબેસ્ટ પરફોચમુંગ બ્યુરોકે્રટ્સ ઈફેક્ટીવ સેક્ટર ટર ાન્સફોમેશન સ્ટેટ 

એવોડા  જીતેલ છે. 
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૧૮) હાલમાાં ચવજ્ઞાન અન ેપ્રધ્યોગીકી માંત્રાલય દ્વારા ‘સત્યમ’ કાયાક્રમનો પ્રારાંભ કરવામાાં 

આવ્યો છે. 

૧૯) હાલમાાં નાંદન નીલકણ ેદ્વારા ‘રીબુટીંગ ઇચન્ડયા રીયલાઈજીંગ અ ચબચલયન એસ્પરેશન’ 

નામનુાં પુસ્તક બહાર પાડવામાાં આવેલ છે. 

૨૦) મધ્યપ્રદેશ સરકાર દ્વારા અમૃત કાયા યોજના માટે 1656 કરોડ રૂચપયાનુાં લક્ષ્ય રાખવામાાં 

આવેલ છે. 

- પરેશ િાવડા 

 

Current affairs 264 સામાન્ય જ્ઞાન 10/11/15 

૧) સૌરાષ્ટર  રક્રકેટ એસોસીએશનના માનદમાંત્રી ચનરાંજન શાહની BCCI ની નેશનલ રક્રકેટ 

એક્ડેમીના િેરમેન પદે વરણી કરવામાાં આવી છે. 

૨) રાજકોટન ેઆાંતરરાષ્ટર ીય વન-ડે રક્રકેટ મેિને દરજ્જો મળ્યાના 29 વષા બાદ 9 નવેમ્બર 2015 

ના રોજ ટેસ્ટ મેિ સેન્ટરનો દરજ્જો આપવામાાં આવેલ છે. 

૩) નાઈજીરીયાએ પાંિમી વખત અન્ડર-17 વલ્ડાકપ જીતેલ છે. 

૪) ચવશ્વના પ્રથમ ક્રમાાંચકત સચબાયાના નોવાક જોકોચવિ ેપેરીસ માસ્ટસા ટેનીસ ટુનાામેન્ટ િોથી 

વખત જીતી લીર્ેલ છે. 

૫) જાણીતા ઉદ્યોગપચત લોડા  સ્વરાજ પોલના પુત્ર અાંગદ પોલનુાં 8 માાં માળેથી પટકાતા મોત થયલે 

છે. 

૬) કબડ્ડીની 61 મી નેશનલ ગેમ્સ અન્ડર-17 માાં ગુજરાત ચવજતેા બનેલ છે. 

૭) ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બોડા  દ્વારા રૂ. 382 કરોડના FDI ને માંજુરી આપવામાાં આવી છે. 

૮) હાલમાાં સૌરવ ગાાંગુલીન ેBCCI ની ટેકનીકલ કચમટીના હેડ બનાવવામાાં આવ્યા છે. 

૯) તાજતેરમાાં ભારત ેકોલચમ્બયા દેશ સાથ ેપયાટન ક્ષેત્રમાાં એક સમજુતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કરેલ. 
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૧૦) ભારતના રાજસ્થાન રાજ્યએ કૃચષ પ્રસાંસ્કરણ અને કૃચષ ચવપણન પ્રોત્સાહન નીચત-2015 નો 

પ્રારાંભ કરેલ છે. 

૧૧) કેન્દ્રીય માંત્રીમાંડળ દ્વારા રડસ્કોમના નાણાકીય પરરવતાન માટે ઉદય નામની યોજનાને માંજુરી 

આપેલ છે. 

૧૨) આ વષાનો પ્રખ્યાત ચવષ્ુદાસ ભાવે પુરસ્કાર ચવક્રમ ગોખલેન ેઆપવામાાં આવેલ છે. 

૧૩) હાલમાાં ભારત અન ેબેલ્જીયમે ઉજાા ક્ષેત્ર માટે એક સમજુતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કરેલ છે. 

૧૪) તાંજાચનયાના પ્રથમ મરહલા ઉપરાષ્ટરપચત સાચમયા સુલુહુાં  હસન બનેલ છે. 

૧૫) ચબકાનેરમાાં યોજાયલે સયુાંકત સેના અભ્યાસ ઇન્દ્ર -2015 માાં કાઉન્ટર ટેરેરીજમ પર ફોકસ 

કરવા માટે ભારત અને રચશયા ભાગ લઇ રહ્યા છે. 

૧૬) હાલમાાં બેલ્જીયમ પ્રથમવાર ફીફા ચવશ્વ રેચન્કાંગમાાં પ્રથમ સ્થાન પર છે. 

૧૭) જટે એરવેઝ એયર લાઈન્સ કાંપનીએ 75 બળતણની ચવશેષતા વાળા બોઇંગ ચવમાન 

ખરીદવાની યોજના બનાવી છે. 

૧૮) કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગુજરાત અન ે કણાાટક રાજ્યના રાહત કોષ માટે 2100 કરોડ રૂ.ની 

સહાયતા જાહેર કરેલ છે. 

૧૯) ભારતીય સેના દ્વારા હેલીકોપ્ટરના માધ્યમથી નાગ નામની એન્ટી ટેંક ચમસાઈલનુાં પરીક્ષણ 

કરેલ છે. 

૨૦) હાલમાાં અચિ-IV ચમસાઈલનુાં વ્હીલર રદ્વપમાાં સફળતાપ વાક પરીક્ષણ કરવામાાં આવેલ છે. 

- પરેશ િાવડા 

 


