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૧) ભારતીય નૌસેનાન ેવધારે સજ્જ કરવા માટે ભારતના પશ્ચિમ સમુદ્ર કાાંઠે આઈ.એન.એસ. કોચી 

નામનુાં જહાજ તારીખ 30/9/15 ના રોજ સમશ્ચપિત કરવામાાં આવયુાં છે. 

૨) ભારતના હાઈ- વે માંત્રાલય દ્વારા ઉતર ભારતના ચાર યાત્રાધામોન ેજોડવાનો પ્રોજકે્ટ હાથ 

ધરવામાાં આવશે. આ પ્રોજકે્ટ રૂ. 12,000 કરોડના ખચે તથા ત્રણ વરે્ષ તૈયાર થશ.ે 

૩) ગૂગલ સાથેના મહત્વના જોડાણ દ્વારા રેલ્વે સ્ટેશનો પર ફ્રી વાઈ-ફાઈની સુશ્ચવધા મળશે, તેનો 

પ્રારાંભ મુાંબઈ સેન્ટટરલથી થશે, અહી આ સેવા દિવાળી સુધીમાાં શરુ કરી િેવામાાં આવશે. 
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૪) વર્ષિ 2016 ની નેશનલ એજ્યુકેશન પોલીસી તૈયાર કરતી વખત ેશાળાના બાળકો પાસેથી 

સૂચનો માંગાવવામાાં આવે છે, 6 થી 12 ધોરણ સુધીના શ્ચવદ્યાથીઓ પાસેથી 5 મી ઓકટોબર 2015 

થી ઓનલાઇન સૂચનો માંગાવવામાાં આવશે. 

૫) મુાંબઈના મુલુાંડ ખાત ે યોજાયલે મેન્ટટલ કેલ્ક્યુલશેન સ્પધાિમાાં વાપીના શશાાંક જનૈ ે 58.18 

સેકન્ટડમાાં 6 ડીઝીટના 10 િાખલાઓ સોલ્વ કરી એક નવો રેકોડિ  પ્રસ્થાશ્ચપત કરેલ છે. 

૬) તારીખ 29 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ દિલ્હીમાાં રક્ષા શ્ચવભાગ અને શ્ચવશે્લર્ષણ સાંસ્થાના 

મહાશ્ચનિેશક તરીકે જયાંત પ્રસાિને શ્ચનયુક્ત કરાયા છે. 

૭) સમગ્ર શ્ચવશ્વમાાં 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ આાંતરરાષ્ટ્ર ીય સ્તરે અનુવાિ દિવસ મનાવવામાાં આવયો. 

૮) આ વર્ષિના અનુવાિ દિવસનો શ્ચવર્ષય ‘ધ ચેન્ટજીંગ ફેસ ઓફ ટર ાન્ટસલેશન એન્ટડ ઇન્ટટરપ્રને્ટટીગ’ 

શ્ચનધાિદરત કરવામાાં આવેલ. 

૯) 29 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ ઉતરપ્રિેશના મુખ્યમાંત્રી અશ્ચખલશે યાિવની અધ્યક્ષતામાાં મળેલ 

બેઠકમાાં ખાદ્ય સુરક્ષા અશ્ચધશ્ચનયમ ત્રણ તબક્કામાાં લાગુ કરવાની સહમતી સાધવામાાં આવી છે. 

૧૦) તારીખ 29 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ ઉજાિ શ્ચવભાગના કેન્ટદ્રીય રાજ્યમાંત્રી પીયુર્ષ ગોયલ ે

સ્વચ્છ કુશ્ચકાંગ એનજી અને શ્ચવદ્યુત ઉપલબ્ધતા રાજ્ય સવેક્ષણ રીપોટિ  જાહેર કયો. 

૧૧) કેન્ટદ્રના સાંસ્કૃશ્ચત માંત્રી મહેશ શમાિએ 29 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ રાષ્ટ્ર ીય સ્મારક પ્રાશ્ચધકરણ 

માટે ઓન લાઈન એપ્લીકેશન પોટિલનો શુભારાંભ કરાવયો. 

૧૨) હાલ ભારતમાાં 3886 સ્મારકો ની મેશ્ચપાંગ પ્રદિયા શરુ કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૩) ગત 28 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ શ્ચવશ્વ શાાંશ્ચત સ્થાપના પર લીડસિ સશ્ચમટ સયુાંકત રાજ્ય 

અમેદરકાના ન્ટયુયોકિમાાં યોજવામાાં આવી હતી. 

૧૪) શ્ચવશ્વ શાાંશ્ચત માટેની આ સશ્ચમટમાાં સયુાંક રાષ્ટ્રના મહાસશ્ચચવ બાન કી મુન તથા 50 િેશોના 

અન્ટય નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા. 

૧૫) શ્ચવશ્વ શાાંશ્ચત માટેનુાં સૈન્ટય 1,25,000 જટેલુાં રાખવામાાં આવેલ છે. 
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૧૬) હાલમાાં NLC નામની ભારતીય કાંપની િેશભરમાાં 4000 મેગાવોટ સૌરઉજાિના એકમોન ે

સ્થપવાની યોજના બનાવી રહી છે. 

૧૭) ભારતીય PSU નેવેલી શ્ચલગ્નાઇટ કોપોરેશનના વડા બી.સુરેન્ટદ્ર મોહન છે. 

૧૮) હાલમાાં સૌગત ગુપ્તાને ઇશ્ચન્ટડયન સોસાયટી ઓફ એડ.ના પ્રમુખના રૂપમાાં શ્ચનયુક્ત કરવામાાં 

આવયા છે. 

૧૯) થોડા સમય પહેલા BCCI ના અધ્યક્ષ જગમોહન િાલશ્ચમયાનુાં અવસાન થયુાં તેન ે

વેસ્ટેન્ટડીઝના પૂવિ કેપ્ટન ક્લાઈવ લોયડે દિકેટના હીરો તરીકે શ્ચબરિાવયા હતા. 

૨૦) હાલમાાં બેંક ઓફ બરોડાએ સાંશોધન માટે IIM અમિાવાિમાાં રોકાણ કરવાની જાહેરાત કરી 

છે.  

- પરેશ ચાવડા 
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૧) ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઘન કચરા માાંથી વીજળી મેળવવા સરકાર પુનામાાં ચાલતા પ્લાન્ટટ મુજબ 

રાજ્યમાાં વયવસ્થા ઉભી કરશ,ે હાલ ઘન કચરાના શ્ચનકાલ માાંથી વીજળી મેળવતા દિલ્હી, પુના અન ે

કાનપુર ખાત ેઆવા પ્લાન્ટટ ચાલી રહ્યા છે. 

૨) એશ્ચશયન ગેમ્સના મેડલ શ્ચવતરણ વખત ેશ્ચવરોધ વયક્ત કરવા બિલ ભારતીય બોક્સર સદરતા 

િેવીને રમવા પર એક વર્ષિ પ્રશ્ચતબાંધ લાિવામાાં આવેલ તે ગઈકાલ તારીખ 1/10/2015 ના રોજ 

પૂણિ થયો. 

3) ઈંગ્લેન્ટડના ઝડપી બોલર સ્ટુઅટિ  બ્રોડને ઈંગ્લેન્ટડના ‘સવિશ્રેષ્ઠ ટેસ્ટ પ્લેયર ઓફ ધ યર’ના 

એવોડિથી સન્ટમાનવામાાં આવયા છે. 

૪) હાલમાાં શ્ચલથુઆશ્ચનયામાાં ગાાંધીજી અન ે તેના શ્ચમત્ર હમિન કેનેલબાખની મૂશ્ચતિ રુસ્ને શહેરમાાં 

સ્થાશ્ચપત કરવામાાં આવી છે, તેનુાં આજ ેઅનાવરણ થશ.ે 
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૫) ભારતીય મૂળના અમેદરકન ઈજનેર કાશ્ચતિક ચાંદ્રનની વર્ષિ 2015 ની મેકઓથિર ફેલોશીપ માટેની 

પસાંિગી થઇ છે. 

૬) ભારતમાાં શ્ચવશ્વનુાં સૌથી મોટુાં  ટપાલ નેટવકિ  છે, અહી િોઢ લાખથી વધ ુપોસ્ટ ઓફીસ આવેલી છે. 

૭) નવી દિલ્હીમાાં ચાલી રેહેલ આઠમી એશ્ચશયન ચેશ્ચમ્પયનશીપમાાં છેલ્લા દિવસ ેભારતન ેછ મેડલ 

મળેલ છે. 

૮) શુદટાંગ રેન્ટજમાાં 10 મીટર એરગનમાાં અાંશ્ચતમ દિવસ ેમદહલા શ્ચવભાગની હીના શ્ચસાંધુએ ગોલ્ડ મેડલ 

મેળવેલ છે. 

૯) રાજસ્થાન રાજ્ય સરકારે પોતાની સ્ટાટિઅપ પોલીસી 2015 ને માંજુરી આપી િીધી છે. 

૧૦) હાલમાાં ઓક્ટોબર 2015 મુજબ મહારાષ્ટ્રના નવા પોલીસ મહાશ્ચનિેશક તરીકે પ્રવીણ 

દિશ્ચક્ષતન ેશ્ચનયકુ્ત કરવમાાં આવયા છે. 

૧૧) હવેથી મહારાષ્ટ્રમાાં એન્ટટી કરપ્શન બ્યુરોની અધ્યક્ષતા સાંજીવ િયાલ એક વર્ષિ માટે કરશે. 

૧૨) હાલમાાં દિલ્હી ગ્રામીણ શ્ચવકાસ બોડે (DRDB) એ 50 કરોડ રૂશ્ચપયાના ખચ ે 536 

યોજનાઓન ેમાંજુરી આપી િીધી છે, આ યોજનાઓ શ્ચવકાસ કામોની શરૂઆત કરશ.ે 

૧૩) હાલમાાં રીઝવિ બેંકના ગવિનર રઘુરામ રાજન દ્વારા જાહેર કરેલ વયાજ િર ઘટાડા પછી વતિમાન 

રેપોરેટ 6.75 ટકા રહેલ છે. 

૧૪) બ્રાઝીલના ફૂટબોલ પ્લયેર રોનાલ્ડોએ ચીનમાાં 30 ફૂટબોલ સ્કૂલો ખોલવાની યોજના બનાવી 

છે. 

૧૫) ડીઝીટલ ઇન્ટડીયાના બ્રાાંડ એમ્બેસેડર તરીકે અાંશ્ચકત ફાદડયાન ે વડાપ્રધાન દ્વારા શ્ચનયુક્ત 

કરવામાાં આવયા છે. 

૧૬) ગઈકાલ તારીખ 1 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ સમગ્ર શ્ચવશ્વમાાં સસ્ટેનેબીલીટી એન્ટડ એજ 

ઇન્ટક્લુાંજીવનેસ ઇન ધ અબિન એન્ટવાયરમેન્ટટ શ્ચવર્ષય સાથ ે આાંતરરાષ્ટ્ર ીય વૃદ્ધ દિન મનાવવામાાં 

આવયો. 
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૧૭) ભારતીય જાિુગર જનેીયા બુમગારાન ેમશ્ચલિન એવોડિથી મુાંબઈમાાં સન્ટમાનવામાાં આવેલ છે, આ 

એવોડિને જાિુગર ક્ષેત્રનો ઓસ્કર માનવામાાં આવે છે. 

૧૮) 30 સપ્ટેમ્બર 2015 થી દફલીસ્તાન િેશને સયુાંકત રાષ્ટ્રમાાં પોતાનો ઝાંડો લહેરાવવાની માંજુરી 

મતિાન પ્રદિયા બાિ મળવા પામી છે. 

૧૯) ગત 30 સપ્ટેમ્બર 2015 ના રોજ શ્ચવશ્વ વયાપાર સાંગઠન ેપોતાનો વર્ષિ 2015 નો વાશ્ચર્ષિક 

રીપોટિ  જાહેર કયો. 

૨૦) હાલમાાં એમ. આર. પુવમમાાં (એથલેટીક્સ) અન ેબબીતા કુમારી (કુસ્તી) માટે બાંનેને અજુિન 

એવોડિથી સન્ટમાશ્ચનત કરવામાાં આવયા છે, કારણ કે તેઓ 29 ઓગસ્ટના રોજ શ્ચવિેશમાાં હતા. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) ટેલીકોમ શ્ચવભાગના જણાવયા મુજબ િેશમાાં હવે માત્ર એક જ ઈમરજન્ટસી નાંબર રહેશે, આ 

શ્ચવભાગે તેની માંજુરી આપી િીધી છે, પરાં તુ હજુ એક વર્ષિ સુધી જુના નાંબર યથાવત રહેશે. 

૨) ગુજરાતના 91 વર્ષીય લીલાબેન છબીલિાસ ગુજિરને રાષ્ટ્રપશ્ચત દ્વારા આઇકોશ્ચનક મધર 

એવોડિથી સન્ટમાશ્ચનત કરવામાાં આવયા છે. 

૩) રાજકોટની સૌરાષ્ટ્ર  યુશ્ચનવસીટીમાાં આગામી 17 થી 21 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ પ્રથમ વખત 

સાયન્ટસ ફેકલ્ટીની આાંતરરાષ્ટ્ર ીય કોન્ટફરન્ટસ યોજાશ.ે 

૪) અમેદરકન કાંપની બોલ કોપોરેશન ેસાણાંિમાાં પ્રથમ તબ્બકામાાં 120 કરોડ રૂ.નુાં જાંગી મૂડી 

રોકાણ કરી એલ્યુમીનીયમ, એરોસોલ કેન ઉત્પાિન માટેના પ્લાન્ટટન ેએક વર્ષિમાાં તૈયાર કરેલ છે, 

આગામી સપ્તાહથી તેમાાં ઉત્પાિન કામગીરી હાથ ધરવામાાં આવશે. 

૫) બીજી ઓક્ટોબર 2001 માાં નોથિ એટલાન્ટટીક ટર ીટી ઓગેનાઈઝેશન સાંસ્થાએ પહેલીવાર 

અનુસ્છેિ પાાંચ હેઠળ પારસ્પદરક સાંરક્ષણ ધારાને પહેલીવાર ઔપચાદરક રીતે સામેલ કયો હતો. 
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૬) નાટો સાંસ્થાની સ્થાપના વર્ષિ 1949 માાં થઇ હતી, તેનુાં કાયાિલય બ્રસેલ્સ (બેલ્જીયમ) માાં 

આવેલ છે. 

૭) અમેદરકાએ સાંરક્ષણ સાંબાંધો વધારવા પોતાનુાં અાંત્યાધુશ્ચનક શ્ચવમાનવાહક જહાજ જાપાન મોકલ્યુાં 

છે. 

૮) યુ.એન.માાં ભારતના સ્થાયી શ્ચમશનના પ્રથમ સશ્ચચવ તરીકેની કામગીરી અશ્ચભરે્ષક નામની 

વયશ્ચક્ત બજાવી રહી છે. 

૯) 2 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ મહાત્મા ગાાંધીની 146 મી જન્ટમ જયાંતી ઉજવાઈ. 

૧૦) સમગ્ર એશ્ચશયાના સૌથી સ્વચ્છ ગામ તરીકે મેઘાલય રાજ્યનુાં મેવલીનોંગ ગામ માનવામાાં આવે 

છે, અહી લોકો જાતે જ મહેનત કરીન ેસફાઈ કરે છે. 

૧૧) હાલમાાં શ્રીધર લાલ ચીલ્લાલ નામના ભારતીયના નામે શ્ચવશ્વમાાં સૌથી મોટા નખ ધરાવતા 

હોવાનો રેકોડિ  છે. 

૧૨) ભારતમાાં સૌથી વધુ વજન વાળુાં બાળક રાજસ્થાનના ગાંગાનગર જીલ્લામાાં જન્ટમેલ છે, તેનુાં 

વજન 5.970 શ્ચકલો વજન છે. 

૧૩) ગોલના મશીન તરીકે ઓળખાતા પોટુિગલના દિસ્ટીયાનો રોનાલ્ડોએ ચેમ્પીયન્ટસ લીગમાાં 

સ્વીડનની ક્લબ માલ્મો સામેના મુકાબલામાાં ગોલ કરવાની સાથ ે 500 ગોલ કરવાની શ્ચસદ્ધી 

મેળવેલ છે. 

૧૪) ગુજરાત વન શ્ચવભાગ આગામી 2 થી 8 ઓક્ટોબર વન્ટય પ્રાણી સપ્તાહ ઉજવશ.ે 

૧૫) પશ્ચિમ બાંગાળ શ્ચસ્થત શાાંશ્ચત શ્ચનકેતન શ્ચવશ્વશ્ચવદ્યાલયના કુલપશ્ચત િત્તાએ રાજીનામુાં આપી 

િીધેલ છે. 

૧૬) મહારાષ્ટ્ર  સરકારે હાલમાાં બળતણ, સોનુાં, શ્ચસગારેટ, શરાબ અને ડીઝલ પર 2 રૂશ્ચપયા સરચાજિ 

લગાવયો છે. 
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૧૭) આગામી 7 ઓક્ટોબરના રોજ કેન્ટદ્રીય ગૃહમાંત્રી રાજનાથશ્ચસાંહ માનવ તસ્કરી પર એક રાષ્ટ્ર ીય 

સાંમેલનનુાં ઉદ્ઘાટન કરશે. 

૧૮) ઓક્ટોબર 2015 મુજબ ઇશ્ચન્ટડયન બ્રોડકાશ્ચસ્ટાંગ ફાઉન્ટડેશનના અધ્યક્ષના રૂપમાાં ઉિય 

શાંકરને ફરી શ્ચનયુક્ત કરવામાાં આવયા છે. 

૧૯) લાંડનના ફાઈનાશ્ચન્ટસયલ ટાઈમ્સ દ્વારા જાહેર કરવામાાં આવયુાં છે કે હાલમાાં ભારત પ્રત્યક્ષ 

શ્ચવિેશી મૂડીરોકાણમાાં પ્રથમ નાંબરે રહેવા પામ્યુાં છે. 

૨૦) લાંડન ટાઈમ્સના કહેવા મુજબ ચીન પાસ ે28 શ્ચબશ્ચલયન ડોલર, અમેદરકા પાસે 27 શ્ચમશ્ચલયન 

ડોલર અને ભારત પાસે 31 શ્ચમશ્ચલયન ડોલરનુાં રોકાણ છે. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) એશ્ચશયાઈ ડેવલોપમેન્ટટ બેંક (ADB) ભારત-બાાંગ્લાિેશના શ્ચવદ્યુત નેટવકિને અપગ્રડે કરવા 

માટે 120 શ્ચમશ્ચલયન ડોલરની સહાય આપશે. 

૨) હાલમાાં મારુશ્ચત સુજુકીના ચેરમેન આર.સી. ભાગિવને ફોબ્સ ઇશ્ચન્ટડયા લીડરશીપ એવોડિ  2015 

માાં લાઈફ ટાઈમ અશ્ચચવમેન્ટટ એવોડિ  આપવામાાં આવયો છે. 

૩) િર બે વરે્ષ યોજાય છે શ્ચવશ્વ મસાલા કોંગ્રસ, આગામી વર્ષિ 2016 ની આ સશ્ચમટ ભારતના 

અમિાવાિમાાં યોજાશ.ે 

૪) ભારત અને આદફ્રકા વચ્ચે રમાઈ રહેલ ફ્રીડમ સીરીઝ માટે શ્ચવશેર્ષ રૂપથી એક શ્ચસક્કો બહાર 

પાડવામાાં આવયો છે, તેમાાં એક બાજુ મહાત્મા ગાાંધી અને બીજી બાજુ નેલ્સન માંડેલાનુાં શ્ચચત્ર 

ઉપસાવવામાાં આવેલ છે. 

૫) મદહલાઓની સુરક્ષા માટે ટૂાં ક સમયમાાં મોબાઈલ ફોનમાાં એક પેશ્ચનક બટન આપવામાાં આવશે, 

આ બટન GPS સીસ્ટમ સાથ ેજોડાયેલ રહેશે. 
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૬) ઓહ્યો શ્ચસ્થત તોલેિો મ્યુઝીયમ ઓફ આટિ  ભારતન ે100 જટેલી િુલિભ ભારતીય કલાકૃશ્ચતઓ 

પરત કરશે. 

૭) અમિાવાિમાાં ધોરણ પાાંચમાાં ભણતો રોનીલ શાહ િસ વર્ષિની વયે સટીફાઇડ જાવા પ્રોગ્રામર 

બન્ટયો. 

૮) િુરિશિન આગામી વરે્ષ 20 જટેલી ફ્રી ટુ એર ચેનલ વપરાશકતાિઓના મોબાઈલ પર િેખાડવાની 

તૈયારી કરી રહુ્યાં છે, એ પણ શ્ચવના ઈન્ટટરનેટ. 

૯) આ ચેનલો બતાવવા માટે DVB (ડીઝીટલ શ્ચવડીયો બ્રોડકાસ્ટીંગ) ની ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ 

કરવામાાં આવશે. 

૧૦) ભારતીય ફૂટબોલ ટીમ ફીફા રેશ્ચન્ટકાંગમાાં ગગડીને 155 ની રેન્ટકથી 167 મી રેન્ટકે પહોંચી છે, 

આમાાં ભારતનુાં સ્થાન ફૂટબોલ રમતમાાં પાછળ જવા પામ્યુાં છે. 

૧૧) આગામી 29 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ ભારતીય દિકેટર હરભજનશ્ચસાંહ અશ્ચભનેત્રી ગીતા 

બસરા સાથ ેલગ્ન ગ્રાંશ્ચથથી જોડાશે. 

૧૨) અમેદરકામાાં મશરૂમથી પણ મોબાઈલ ચાજિ થશ,ે ત્યાાંની એક સાંસ્થા દ્વારા મશરૂમ માાંથી નવી 

બેટરી શ્ચવકસાવવામાાં આવી છે. 

૧૩) તારીખ 2 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ ભારતના પ્રધાનમાંત્રી દ્વારા ઝારખાંડના િુમકા શ્ચવસ્તારમાાં 

મુદ્રા યોજનાની શરૂઆત કરેલ છે. 

૧૪) MUDRA નુાં પૂરુાં  નામ ‘માઈિો યુશ્ચનટ્સ ડેવલપમેન્ટટ એન્ટડ રીફાઈનાંસ એજન્ટસી થાય છે. 

૧૫) તારીખ 1 ઓક્ટોબર 2015 થી ડો. અનુપ કે. પુજારી સ્ટીલ ઓથોરીટી ઓફ ઇન્ટડીયા 

લીમીટેડના અધ્યક્ષ તેમજ પ્રબાંધક શ્ચનિેશક તરીકે શ્ચનયુક્ત થયા છે. 

૧૬) િેશના પ્રધાનમાંત્રીએ ઝારખાંડના ખુાંટી જીલ્લામાાં શ્ચસશ્ચવલ કોટિના રૂફ ટોપ સોલર પાવર પ્લાન્ટટનુાં 

ઉદ્ઘાટન કરશ.ે 
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૧૭) ભારત ેપોતાની જળવાયુાં પહેલ સોંપતી વખત ે203૦ સુધીમાાં પોતની કાબિન ઉત્સજિનની 

ઘનતામાાં 30 થી 35 ટકા ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરલ છે. 

૧૮) ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપશ્ચત ડો. રાજને્ટદ્ર પ્રસાિ દ્વારા ‘ઇશ્ચન્ટડયા દડવાઈડેડ’ નામનુાં પુસ્તક 

લખાયેલ છે. 

૧૯) િર વરે્ષ 8 ઓક્ટોબર ભારતીય વાયુસેના દિન તરીકે ઉજવવામાાં આવે છે. 

૨૦) ‘સેપેકેટ જગુઆર’ એ ભારતીય સૈન્ટયનુાં લડાકુ શ્ચવમાન છે, તે કલાકના 1699 શ્ચકલોમીટરની 

જડપથી ઉડી શકે છે. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) હવેથી વાહન ચાલકો પોતાના મોબાઇલ પર ટર ાદફકની જાણકારી મેળવી શકશે, તેના માટે ટર ાદફક 

પોલીસની એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે, આવી સેવા ડીસેમ્બર માસથી શરુ કરવામાાં 

આવશે. 

૨) ભારતીય ટેનીસ સ્ટાર સાશ્ચનયા શ્ચમઝાિ અન ેસ્વીત્ઝરલૅન્ટડની માટીના દહાંગીસે સાથ ેમળીને વુહાન 

ઓપન મદહલા ડબલ્સનુાં ટાઈટલ જીતવા સાથ ેઆ સત્રનુાં સાતમુાં ટાઈટલ જીતેલ છે. 

૩) કન્નડ શ્ચવચારક અન ેસાદહત્યકાર એમ.એમ. કલબુગીની હત્યા કરનારન ેપકડવામાાં પોલીસ 

શ્ચનષ્ફળ ગઈ હોવાને કારણ ેતેના શ્ચવરોધમાાં 6 કન્નડ લેખકોએ પોતાના એવોડિસ સાદહત્ય પદરર્ષિને 

પરત કયાિ છે. 

૪) નેધરલેંડના ઓસમાાં રેતી માાંથી બનાવેલ હોટેલ િુશ્ચનયાની પ્રથમ રેત હોટેલ છે, તે એક રેત 

ફેસ્ટીવલમાાં બનાવવામાાં આવી હતી પરાં તુ તેનુાં બાાંધકામ સારુાં  હોવાના કારણ ેઆયોજકોએ તેન ે

તોડવાના બિલ ેહોટલમાાં પદરવશ્ચતિત કરેલ છે, તેનુાં એક દિવસનુાં ભાડુાં  રૂ. 12,000 રખાયલે છે. 

૫) 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ શ્ચવશ્ચધવત રીતે ચોમાસુાં પૂણિ થઇ ગયુ છે, ત્યારે િેશના હવામાન શ્ચવભાગના 
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36 ઉપશ્ચવભાગો માાંથી 17 કેન્ટદ્રો પર િુષ્કાળ પડ્યાની શ્ચસ્થશ્ચત નોંધાઈ છે. 

૬) િેશના કુલ 614 જીલ્લાઓમાાંથી 302 જીલ્લાઓ િુષ્કાળગ્રસ્ત હોવાનુાં ધ્યાન ેઆવેલ છે. 

૭) ગુજરાત રાજ્યમાાં કાયિો અન ેવયવસ્થા જાળવવા માટે રાજ્યની સ્થાશ્ચનક સ્વરાજ્યની ચુાંટણીઓ 

મોકૂફ રાખવામાાં આવી છે. 

૮) અથિ વયવસ્થા માટેનો અાંગ્રેજી શબ્િ ઇકોનોશ્ચમકસ ગ્રીક ઓઈકોસ શબ્િ પરથી ઉતરી આવયો છે, 

ઓઈકોસનો અથિ ઘર, આવાસ અથવા પદરવાર થાય છે. 

૯) શ્ચવશ્વના સૌથી શ્ચવખ્યાત ફ્યુચરોલોજીસ્ટ તરીકે ઓળખ ધરાવતા એશ્ચલ્વન ટોફલર છે. 

૧૦) ધ થડિ  વેવ, ફ્યુચર શોક અને પાવર શ્ચશફ્ટ જવેા પ્રખ્યાત પુસ્તકોના લેખક એશ્ચલ્વન ટોફલર છે. 

૧૧) એશ્ચલ્વન ટોફલરનો જન્ટમ 4 ઓક્ટોબર 1928 માાં થયલેો ગઈ કાલ ેતેમનો 87 મો જન્ટમ દિવસ 

હતો. 

૧૨) રેડમાંડ આધાદરત ઔધોશ્ચગક પ્રમુખ માઈિોસોફ્ટે અમેદરકાની ચીપ શ્ચનમાિતા કાંપની ઇન્ટટેલ 

સાથ ેઆયદરશ વીડીયો ગેમ્સ એન્ટજીન અન ે3D ભૌશ્ચતક પ્રિાતા હોવાકને પોતાના હસ્તક લીધેલ 

છે. 

૧૩) ભારતીય દિકેટ કાં ટર ોલ બોડિના અધ્યક્ષ તરીકે શશાાંક મનોહર ચૂાંટાનાર એકમાત્ર ઉમેિવારના 

રૂપમાાં ઉભરી આવયા છે. 

૧૪) ઓસ્ટરે શ્ચલયા પૂવિ દિકેટર શ્ચલન્ટડસ ેકલાઈનનુાં અવસાન થયુાં હતુાં, તે 81 વર્ષિની વયના હતા. 

૧૫) ભારતીય રેલવેના નવા નાણા આયુક્ત તરીકે એસ. મુખજીએ પિભાર ગ્રહણ કરેલ છે. 

૧૬) હાલમાાં શીલા વાટ ક્લૌટીયરન ેરાઈટ લાઇવલીહુડ પુરસ્કાર 2015 પ્રિાન થયેલ છે. 

૧૭) ભારતીય ટેસ્ટ કપ્તાન શ્ચવરાટ કોહલી ટી-20 આાંતરરાષ્ટ્ર ીય દિકેટ મેચોમાાં સૌથી ઝડપી 1000 

રન પુરા કરનાર દિકેટર બની ગયા છે. 

૧૮) 5 જુન વર્ષિ 2007 માાં સયુાંકત રાષ્ટ્ર  મહાસભા દ્વારા એક પ્રસ્તાવ પસાર કરીને 2 ઓક્ટોબરને 

શ્ચવશ્વ અદહાંસા દિવસ તરીકે મનાવવાની શરૂઆત કરવાનુાં કહેવામાાં આવેલ. 
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૧૯) ફોબ્સ ઇશ્ચન્ટડયા લીડરશીપ પુરસ્કારની શરૂઆત વર્ષિ 2011 માાં અમેદરકન મેગેઝીન ફોબ્સ 

દ્વારા કરવામાાં આવેલ. 

૨૦) ફોબ્સ ઇશ્ચન્ટડયા લીડરશીપ પુરસ્કાર 2015 માાં બેસ્ટ (સી.ઈ.ઓ.) જાહેરક્ષેત્રમાાં કામગીરી 

બિલ અરુાં ધતી રોયની પસાંિગી કરવામાાં આવી છે. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) વન-ડે માટે ભારતની એકમાત્ર મદહલા સ્કોરર ટીમમાાં રાજકોટની હેમાલી િેસાઈ અને સેજલ િવે 

કાયિ કરી રહી છે, આગામી 18 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ રાજકોટમાાં રમાનારી ભારત –

િ.આદફ્રકા વચ્ચેની ત્રીજી વન-ડે મેચમાાં તેઓ સ્કોરર રહેશે. 

૨) ગુજરાત રાજ્યમાાં સુરતમાાં બનશ ે રાજ્યનુાં પ્રથમ વેસ્ટ ટુ એનજી રીસચિ સેન્ટટર જ ે 80 ટકા 

કચરાનો નીકાલ કરી ઉજાિ ઉત્પન્ન કરી શકશે. 

3) OPEC ઓગેનાઈઝેશન ઓફ પેટર ોલીયમ એક્સપોટીંગ કન્ટટર ીઝ (ઓપેક) ની સ્થાપના ગુજરાત 

રાજ્યની સાથ ે1960 માાં થયેલી છે. 

૪) પૃથ્વી પર તેલનો કુલ જથ્થો છે તેના અડધાથી વધારે જથ્થો સાઉિી અરેશ્ચબયા, વેનેઝુયેલા, 

ઈરાન, ઇરાક અને કુવૈત પાાંસ ેછે. 

૫) ભારતના પડોશી ચીન િેશે આજ સુધીમાાં એશ્ચશયન બાસ્કેટબોલ ટુનાિમેન્ટટમાાં 16 મી વખત જીત 

હાાંસલ કરેલ છે. 

૬) મલેશ્ચશયાના ડેની શ્ચચયાએ તાઈવાન માસ્ટર ગોલ્ફ ટુનાિમેન્ટટ જીતી લીધલે છે. તેણે પોતાની 

કારશ્ચકિીનુાં બીજુાં એશ્ચશયન ગોલ્ફ ટુનાિમેન્ટટનુાં ટાઈટલ જીતેલ છે. 

૭) રગ્બી વલ્ડિકપમાાંથી ઓસ્ટરે શ્ચલયાએ યજમાન ઇંગ્લેન્ટડન ેપરાજય આપી તેન ેરગ્બી વલ્ડિકપમાાંથી 

બહાર કરેલ છે. 
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૮) આજ ે6 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ માઈિોસોફ્ટ શ્ચવન્ટડોજ -10 વાળુાં ડીવાઈસ લોન્ટચ કરશે. 

૯) આગામી 9 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ પાશ્ચકસ્તાની મદહલા કાયિકર મલાલા યુસુફ્ઝાઈ પર 

બનેલી ડોક્યુમેન્ટટરી રીલીઝ કરવામાાં આવશે. 

૧૦) કોલશ્ચમ્બયા યુનીવસીટીના માઈકલ શ્ચસ્મથ લેબોરેટરીઝ્ના સાંશોધકોએ પહેલીવાર સ્વપ્રેદરત 

દિસ્ટલ બનાવવમાાં સફળતા મેળવી છે, તેનાથી બનેલા પાઉડરને બ્લીડીંગ વાળી જગ્યાએ 

લગાવતાની સાથ ેજ બ્લડ નીકળવાનુાં બાંધ થઇ જશ.ે 

૧૧) જાશ્ચણતી ઈ- કોમસિ કાંપની ફ્લીપકાટે 4 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ શ્રીરામ વૈંકટરામનન ે

કોમસિ શ્ચવભાગના મુખ્ય નાણા અશ્ચધકારી (CFO) તરીકે શ્ચનયુશ્ચક્ત કરેલ છે. 

૧૨) િશ્ચક્ષણ ભારતના શ્ચતરુશ્ચચરાપલ્લી શહેરને સપ્ટેમ્બર 2015 માાં ત્રીજા અઠવાડીયામાાં સ્કોચ 

સ્માટિ  ગવનિન્ટસ એવોડિથી નવાજવામાાં આવેલ છે. 

૧૩) તારીખ 4 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ શ્ચવશ્વ બેન્ટકે વૈશ્ચશ્વક ગરીબી આાંકના અનુમાનન ેજાહેર કરેલ 

છે. 

૧૪) ફૂડ સેફટી એન્ટડ સ્ટાન્ટડરડ ઓથોરીટી ઓફ ઇશ્ચન્ટડયાએ અધ્યક્ષ આશ્ચશર્ષ બહુગુણાન ેFSSI 

ના મુખ્ય કાયિકારી અશ્ચધકારી CEO નો વધારાનો પિભાર સોંપવામાાં આવયો છે. 

૧૫) 5 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ નોબલ પુરસ્કાર સશ્ચમશ્ચતએ વર્ષિ 2015 ના વર્ષિના શ્ચચશ્ચકત્સાના 

નોબેલ પુરસ્કારની જાહેરાત કરી છે, આ નોબેલ ચીન, જાપાન અન ેઆયલેન્ટડના વૈજ્ઞાશ્ચનકોના 

સયુાંકત ફાળ ેઆપવામાાં આવશે. 

૧૬) િેશની સૌથી મોટી કાર ઉત્પાિન કાંપની મારુશ્ચતએ ગુજરાતમાાં સુઝુકી મોટર કોપોરેશન સાથ ે

કારખાનામાાં 30 વર્ષિની મુિત માટે યાાંશ્ચત્રક ઉત્પાિન કરવાની સમજુતી કરેલ છે. 

૧૭) ઈન્ટડોનેશ્ચશયાના જાંગલોમાાં લાગેલી આગના કારણ ે ઉત્પન્ન થયલે ધુમાડાના કારણ ે

મલેશ્ચશયાના અશ્ચધકારીઓએ 4 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ િેશની મોટા ભાગની સ્કૂલોન ે બે 

દિવસની રજાનો આિેશ આપી િીધો હતો. 
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૧૮) સુમાત્રાના જાંગલ શ્ચવસ્તારમાાં આ આગ ઓગસ્ટમાાં લાગેલી ત્યારબાિ સપ્ટેમ્બર 2015 માાં 

તેણે વયાપક માત્રામાાં ધુમાડો છોડવાન ેકારણ ેઆ શ્ચસ્થશ્ચત પેિા થઇ છે. 

૧૯) સુમાત્રા ટાપુઓના જાંગલોમાાં કાલીમાાંન્ટતનના ઇન્ટડોનેશ્ચશયન દ્વીપ સમુહમાાં શ્ચબનજરૂરી સ્લેશ 

અને તેન ેસળગાવવાના કારણ ેતથા લુગિી, કાગળ અન ેતેલના ઉત્પાિન માટે આગ સળગાવવામાાં 

આવે છે. ચોમાસા શ્ચસવાયની શ્ચસ્થશ્ચતમાાં ક્યારેક નુકશાન વધારે કરે છે. 

૨૦) સુમાત્રાના ટાપુઓમાાં લાગેલી આગના કારણ ે િશ્ચક્ષણ એશ્ચશયાના ઇન્ટડોનેશ્ચશયા, શ્ચસાંગાપુર, 

અને મલેશ્ચશયાના શ્ચવસ્તારો પ્રભાશ્ચવત થાય છે. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) હાલમાાં ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ ટ્વીટરે પોતાના CEO તરીકે 36 વર્ષિના જકે જોસીની 

શ્ચનમણાંક કરી છે. 

૨) આગામી જાન્ટયુઆરી 2016 થી સાતમુાં પગારપાંચ લાગુ કરવામાાં આવનાર હોવાથી 

કમિચારીઓના પગારમાાં 40 ટકા જટેલો વધારો થશે. 

૩) હાલમાાં પ્રશ્ચસદ્ધ થયલે બ્લૂમબગિ માકેટ્સ મોસ્ટ ઇન્ટફ્લુાંએશનલની યાિીમાાં સૌથી પ્રભાવશાળી 

50 વયશ્ચક્તઓની યાિીમાાં િેશના વડાપ્રધાન નરેન્ટદ્રભાઈ મોિી 13 માાં સ્થાન ેરહ્યા છે. 

૪) હાલમાાં પ્રશ્ચસદ્ધ થયેલ બ્લૂમબગિ માકેટ્સ મોસ્ટ ઇન્ટફ્લુાંએશનલની યાિીમાાં સૌથી પ્રભાવશાળી 

વયશ્ચક્તઓમાાં પ્રથમ સ્થાન ેય.ુએસ. ફેડરલ દરઝવિના ચેરમેન જનેેટ યેનેલ આવે છે. 

૫) ભારત હેવી ઇલેશ્ચક્ટરક લીમીટેડે ગુજરાતના શ્ચસક્કા ખાત્ત ે250 મેગા વોટનો પાવર પ્લાન્ટટ શરુ 

કયો છે. 

૬) બ્રાઝીલના ફૂટબોલ ખેલાડી કાકાન ેવર્ષિ 2018 ના વલ્ડિકપ ક્વાલીફાયરમાાં મુકાબલા માટે 

બ્રાઝીલ ટીમમાાં પરત બોલાવાયા છે. 
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૭) હાલમ ઇન્ટટરબ્રાાંડના સવે અનુસાર શ્ચવશ્વની ટોચની 100 બ્રાાંડ કાંપનીઓમાાં ભારતની એકપણ 

કાંપનીઓનો સમાવેશ થતો નથી. 

૮) 2015 ના રોજ હાલમાાં પોટુિગલ સાંસિીય ચુાંટણીઓમાાં સતારૂઢ સોશ્યલ ડેમોિેદટક પાટી 

(ગઠબાંધન) જીતેલ છે. 

૯) હાલ પોટુિગલના પ્રધાનમાંત્રી પેટુ પાસુશ કોજલીઓ સોશ્યલ ડેમોિેદટક પાટી તરફથી સરકાર 

રચશે. 

૧૦) સ્પેનના ટેનીસ ખેલાડી ડેશ્ચવડ ફેરરે મલેશ્ચશયન ઓપનમાાં 4 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ પુરુર્ષ 

શ્ચસાંગલ્સ વગિમાાં શ્ચખતાબ હાાંસલ કરેલ છે. 

૧૧) ઇશ્ચન્ટડયન એક્સપ્રેસના આસીસ્ટન્ટટ એદડટર સાંતોર્ષ શ્ચસાંહ દ્વારા શ્ચલશ્ચખત પુસ્તક રૂલ્સ ઓર 

શ્ચમસરૂલ્સ-સ્ટોરી એન્ટડ ડેસ્ટીની ઓફ શ્ચબહાર રીલીઝ થયુાં. 

૧૨) સાંતોર્ષ શ્ચસાંહ દ્વારા શ્ચલશ્ચખત પુસ્તક રૂલ્સ ઓર શ્ચમસરૂલ્સ-સ્ટોરી એન્ટડ ડેસ્ટીની ઓફ શ્ચબહારમાાં 

સ્વતાંત્રતા પછીની શ્ચબહારની પદરશ્ચસ્થશ્ચતનુાં વણિન કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૩) ISIS નામના સાંગઠને 4 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ સીદરયાનુાં પલ્મૈરાનો લગભગ 2000 વર્ષિ 

જુનો મહેરબનો નાશ કરેલ છે. તેને આકિ  ઓફ ટર ાઈઅમ્ફ તરીકે ઓળખવામાાં આવતુાં હતુાં. 

૧૪) કેન્ટદ્રીય સ્વાસ્થ્ય માંત્રી જ.ેપી.નડા દ્વારા 5 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ શ્ચમશન ઇન્ટદ્ર ધનુષ્યનો 

બીજો તબક્કો શરુ કરવામાાં આવેલ. 

૧૫) એશ્ચશયન બાસ્કેટબોલ ચૈશ્ચમ્પયનશીપના પુરુર્ષ વગિની ફાઈનલમાાં દફશ્ચલપન ેહરાવીને ચીને 

શ્ચખતાબ જીતેલ છે. 

૧૬) સુજલોન એનજીએ CLP ઇશ્ચન્ટડયા માટે રાજસ્થાનના તેજુઆ ગામમાાં 2.1 મેગાવોટની એક 

પવન ઉજાિ સયાંત્ર શરુ કરી િેવામાાં આવેલ છે. 

૧૭) હાલમાાં કેતૃિા નામની િવાને ફેફસાના કેન્ટસરના ઈલાજ માટે USFDA દ્વારા સ્વીકૃત 

કરવામાાં આવેલ છે. 
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૧૮) હાલમાાં 3D શ્ચપ્રન્ટટેડ આઈશ શેલ્ટર ડીઝાઇન ેનાસાનુાં માસિ હૈબીટેટ ડીઝાઇન પુરસ્કાર જીતેલ 

છે. 

૧૯) હાલમાાં સાંજય કૌશ્ચશકે 11 મો હોશ્ચસ્પટાલીટી ઇશ્ચન્ટડયા એન્ટયઅુલ ટર ાવેલ અવોડિમાાં સવિશ્રેષ્ઠ 

મહાપ્રબાંધક િશ્ચક્ષણ ભારતનો પુરસ્કાર મેળવેલ છે. 

૨૦) હાલમાાં લુઇસ શ્ચલયો શ્ચપાંટોએ એશ્ચશયાની પ્રીશ્ચમયર માઉન્ટટેન બાઇશ્ચકાંગ સ્પધાિ જીતેલ છે. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) ઉતરાખાંડ સરકારે બદ્રીનાથ યાત્રા માટે શુભ બદ્રીનાથ એપ્લીકેશન લોન્ટચ કરવામાાં આવી, આ 

એપથી યાત્રાળુઓન ે જોશીમઠથી બદ્રીનાથધામ સુધી ઉપલબ્ધ એ.ટી.એમ, પેટર ોલપાંપ, હોટેલ 

વગેરેની જાણકારી મળી શકશ,ે ભૂસ્ખલન વખતે વૈકશ્ચલ્પક રસ્તાઓ પણ આ એપથી મળી શકશ.ે 

૨) 6 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ ગાાંધીનગર ખાતે ગુજરાતના મુખ્યમાંત્રી આનાંિીબેન પટેલના જીવન 

પર આધાદરત પુસ્તક ‘એ મને હાં મેશા યાિ રહેશે’ પુસ્તકનુાં શ્ચવમોચન કરવામાાં આવયુાં છે. 

૩) આજ સુધીમાાં યુ.એસ.ના ચાર રાજ્યોમાાં ઈચ્છા મૃત્યુની માંજુરી આપવામાાં આવતી હતી, પરાં તુ 

હવે કેલીફોનીયા રાજ્યમાાં પણ ઈચ્છા મૃત્યુની માંજુરી આપવામાાં આવી છે, એટલે કેલીફોનીયા આ 

બાબત ેપાાંચમુાં રાજ્ય બનવા પામ્યુાં છે. 

૪) યુ.એસ.માાં વૈજ્ઞાશ્ચનકો મોકલવામાાં ભારત એશ્ચશયા ખાંડમાાં પ્રથમ સ્થાન ેરહેવા પામ્યુાં છે, ભારત ે

કુલ 9.5 લાખ વૈજ્ઞાશ્ચનકો અને એન્ટજીનીયરો યુ.એસ. ખાતે મોકલ્યા છે. 

૫) નોબેલ પાદરતોશ્ચર્ષકની ઇનામની રકમ 80 લાખ સ્વીડીશ િોનરના રૂપમાાં આપવામાાં આવે છે. 

૬) સૂયિ તારાના કણમાાં ભાર શોધનાર જાપાનના તકાકી કાજીતા અન ે કેનેડાના આથિર બી. 

મેકડોનાલ્ડને ભૌશ્ચતકશાસ્ત્રનુાં નોબેલ પાદરતોશ્ચર્ષક આપવામાાં આપવાની જાહેરાત થઈ છે. 
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૭) ગુજરાતના ચીફ સેિેટરી ગાંગારામ અલોદરયા છે, જયારે રાજ્યની ગ્રામ શ્ચવકાસ એજન્ટસીના 

કશ્ચમશ્નર જયાંતી રશ્ચવ છે. 

૮) રશ્ચશયાના સગેઈ કઝાિકીન ેપોતાના જ િેશના પીટર સ્વીડ્લરન ેહરાવી ચેસનો વલ્ડિકપ જીતી 

ચુક્યા છે. 

૯) આગામી વરે્ષ બ્રાશ્ચઝલમાાં યોજાનાર ઓશ્ચલશ્ચમ્પક અન ેપેરાલીશ્ચમ્પક ગેમ્સના બજટેમાાં 30 ટકા 

જટેલો ઘટાડો કરવાનો શ્ચનણિય કરેલ છે. 

૧૦) વર્ષિ 2005 માાં ભારત સરકાર તરફથી પદ્મશ્રી મેળવેલ શાહરુખખાન આગામી 15 ઓક્ટોબર 

2015 ના રોજ એદડનબગિ યુશ્ચનવસીટીમાાં લેકચર આપવા જશ.ે 

૧૧) અમેદરકાની એક કાંપનીએ િુશ્ચનયાની પહેલી મેડીસીન ચોકલેટની શોધ કરી છે, જ ે બ્લડ 

પ્રેશરને શ્ચનયાંશ્ચત્રત કરશે. 

૧૨) સાઉિી આરબના લેખક અન ેબ્લોગર કમ સામાશ્ચજક કાયિકતાિ રૈફ બિાવીન ે 6 ઓક્ટોબર 

2015 ના રોજ પેન પીન્ટટર પુરસ્કારથી સન્ટમાનવામાાં આવયા છે, તે જમે્સ ફેંટન સાથ ેઆ પુરસ્કાર 

વહેંચશે. 

૧૩) ભારતીય રીઝવિ બેંકે 6 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ સરકારી કરજ વાળા શ્ચવિેશી રોકાણકારો 

માટેના શ્ચનયમોમાાં છૂટ-છાટ પ્રિાન કરેલ છે. 

૧૪) િેશની રાજધાની દિલ્હીમાાં વાણીજ્ય અને ઉદ્યોગ માંત્રાલય દ્વારા 5 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ 

મેડીકલ વેલ્યુ અન ે અન્ટય સેવાઓના લાભ માટે હેલ્થ કેર ઇશ્ચન્ટડયા 2015 સશ્ચમટનુાં આયોજન 

કરવામાાં આવયુાં છે. 

૧૫) ભારતીય નૌસેન્ટયમાાં પહેલુાં સ્વિેશી શ્ચનશ્ચમિત આઈ. એન. એસ. અસ્ત્રધારીણીન ે ભારતીય 

નૌસેનામાાં 6 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ સમશ્ચપિત કરવામાાં આવયુાં. 

૧૬) પેન પીન્ટટર પુરસ્કારની સ્થાપના ઈંગ્લીશ પેન દ્વારા વર્ષિ 2009 માાં નોબલ પુરસ્કાર શ્ચવજતેા 

નાટ્યકાર હેરોલ્ડ પીન્ટટરના સન્ટમાનમાાં કરવામાાં આવી હતી. 
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૧૭) આાંતરરાષ્ટ્ર ીય નાણા ભાંડોળે (IMF) એ શ્ચવશ્વ આશ્ચથિક રીપોટિ  6 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ 

જાહેર કરેલ છે. 

૧૮) રશ્ચશયાની મદહલા વોલીબોલ ટીમે 5 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ નેધરલેંડન ેહરાવીને મદહલા 

વોલીબોલ ચૈશ્ચમ્પયનશીપનો શ્ચખતાબ જીતી લીધેલ છે. 

૧૯) િશ્ચક્ષણ કોરીયાના જલવાય ુપદરવતિન શ્ચવશેર્ષજ્ઞ હો સુાંગ લીન ે6 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ 

આાંતર સરકારી પૈનલના નવા અધ્યક્ષ તરીકે પસાંિ કરવામાાં આવયા છે. 

૨૦) પ્રથમ યુરોશ્ચપયન મદહલા વોલીબોલ ચૈશ્ચમ્પયનશીપનુાં આયોજન વર્ષિ 1949 માાં 

જકેોસ્લાવીયામાાં કરવામાાં આવયુાં હતુાં. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) લશ્ચલત અકાિમીના ભૂતપૂવિ ચેરમેન અશોક વાજપેઈએ પોતાને મળેલ સાદહત્ય અકાિમી 

પુરસ્કાર પરત કરેલ છે. 

૨) સ્વીડનના થોમસ શ્ચલન્ટડાલ, અમેદરકાના પોલ મોદડરક અને તુકી મૂળના અમેદરકી શ્ચવજ્ઞાની 

અજીજ સાંકારને રસાયણ શ્ચવજ્ઞાનમાાં સાંશોધન કરવા બિલ નોબલ પુરસ્કારથી નવાજવામાાં આવશે. 

૩) ડરે કોનીડ્સ ઉલ્કાવર્ષાિ શ્ચઝયા કોબીની શ્ચઝનરનામના ધૂમકેતુમાાંથી શ્ચવસશ્ચજિત થતા પિાથિના 

કારણ ેસજાિય છે. 

૪) શ્ચવશ્વના પ્રશ્ચસદ્ધ જમિન ફૂટબોલર ગડિ  મુલર અલ્ઝાઈમરની બીમારીથી પીદડત છે. 

૫) ભારતના મોડિન આટિ  શ્ચચત્રકાર ભૂપેન ખખ્ખરની બ ેિુલિભ શ્ચચત્રકૃશ્ચતઓની ન્ટયુઝીલને્ટડમાાં થયલે 

હરાજીમાાં એક કરોડથી પણ વધારે શ્ચકાંમત ઉપજી. 

૬) રશ્ચશયાના મરજીવાઓએ પાણીમાાં િુશ્ચનયાનુાં પહેલુાં ચચિ બનાવયુાં છે. જ ેહાલ માત્ર 20 મીટર 
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પાણીની અાંિર છે. 

૭) ભારતના રાષ્ટ્રપશ્ચત આગામી 13 થી 15 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ ઇઝરાયેલ િેશની મુલાકાત ે

જશ.ે 

૮) હાલ ઇઝરાયેલના રાષ્ટ્રપશ્ચત રુવેન રીવીલ છે. 

૯) યેરુશાલેમનુાં જાણીતુાં દહબ્રુ શ્ચવશ્વ શ્ચવદ્યાલય ભારતના રાષ્ટ્રપશ્ચતન ેડોકટરેટની પિવીથી નવાજશ.ે 

૧૦) 8 ઓક્ટોબર 1932 માાં એટલે કે આજથી 83 વર્ષિ પહેલા ભારતીય હવાઈ િળની સ્થાપના 

થયેલી, ભારતીય હવાઈ િળનુાં પ્રથમ નામ રોયલ ઇશ્ચન્ટડયન એરફોસિ હતુાં. 

૧૧) ઇસરોની મિિથી ભારતીય હવાઈિળ સેટેલાઈટની મિિથી માદહતી એકત્ર કરનારી એક 

માદહતી પ્રણાલી સ્થાશ્ચપત કરી રહુ્યાં છે. જનેાથી જમીનના અડ્ડા, રડાર, સ્ટેશનો, શ્ચવમાનો અને 

સેન્ટસરને પરસ્પર જોડાશે.  

૧૨) જાપાનની ઇલેક્ટર ોશ્ચનક પાટ્સિ બનાવતી મુરતા કાંપનીએ નાચતી ઢીંગલી બનાવી છે. 

૧૩) ભારતની મહારાજા એક્સપ્રેસ ટરેને ઇન્ટડોનેશ્ચશયામાાં સેવન સ્ટાર ગ્લોબલ લકઝરી એવોડિ  

મેળવલ છે. 

૧૪) શ્ચવશ્વની ખ્યાતનામ લકઝરીયસ ટરેનોમાાં ભારતની ડેક્કન ઓડીસી, ધી રોકી માઉન્ટટેઇશ્ચનયર 

(કેનાડા) તો ફેરારી વલ્ડિ  (અબધુાબી) પ્રખ્યાત ટરેનો છે. 

૧૫) હાલમાાં ભારતમાાં 717 જટેલી યુનીવસીટીઓ આવેલી છે, અન ેઆશરે 36,812 કોલેજીસ 

આવેલી છે. 

૧૬) હાલ િેશમાાં સૌથી ઓછી કોલજે ધરાવતુાં રાજ્ય શ્ચબહાર છે. અહી 47 શ્ચવદ્યાથીઓ એ એક 

શ્ચશક્ષક છે. 

૧૭) શ્ચવશ્વના આશરે 10 કરોડ લોકો ડેન્ટગ્યુાંના ભરડામાાં છે, સૌથી વધુ અસર બ્રાશ્ચઝલ નામના 

િેશમાાં છે, આ વરે્ષ ત્યાાં આઠ મદહનામાાં 700 થી વધારે લોકોના મૃત્યુ થયા છે. 

૧૮) AIMS નુાં પુરુનામ ઓલ ઇશ્ચન્ટડયા મેડીકલ સાયન્ટસ થાય છે. 
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૧૯) હાલમાાં કેન્ટદ્રીય માંત્રીમાંડળે મહારાષ્ટ્રના નાગપુરમાાં, આાંધ્રપ્રિેશના માંગલશ્ચગરીમાાં અન ેપશ્ચિમ 

બાંગાળના કલ્યાણીમાાં ત્રણ નવી એઈમ્સ માટેની માંજુરી આપી િીધેલ છે. 

૨૦) હાલમાાં ભારત સરકારે દિલ્હીમાાં એક રાષ્ટ્ર ીય યુદ્ધ સ્મારક અન ેએક રાષ્ટ્ર ીય યુદ્ધ સાંગ્રહાલય 

બનાવવાની માંજુરી આપી િીધલે છે. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) આઝાિીની લડાઈમાાં 22,500 થી વધારે લોકોએ પોતનુાં જીવન કુરબાન કરવા બિલ નવી 

દિલ્હીમાાં ઇશ્ચન્ટડયા ગેટ પાસ ેતૈયાર થનાર રાષ્ટ્ર ીય યુદ્ધ સ્મારક અન ેરાષ્ટ્ર ીય યુદ્ધ સાંગ્રહાલય માટે 

સરકારે 500 કરોડ રૂશ્ચપયાની ફાળવણી કરેલ છે. 

૨) હાલમાાં કેરલ રાજ્ય સરકારે મુન્નાર પેકેઝને માંજુરી આપી િીધેલ છે. 

3) વર્ષિ 2016 માાં ફેસબૂક દ્વારા આદફ્રકાના િુરસ્ત શ્ચવસ્તારમાાં ઈન્ટટરનેટ સેવા મળી રહે તે માટે એક 

ઉપગ્રહ લોન્ટચ કરવામાાં આવશે. 

૪) હાલમાાં સુશ્ચમત ઈસ્સરને મદહન્ટદ્રા ઇન્ટટરટરેડ લીમીટેડ માટે નવા પ્રબાંધક શ્ચનિેશકમાાં રૂપમાાં 

શ્ચબરાજમાન કરવામાાં આવયા છે. 

૫) હાલમાાં કણાિટક રાજ્ય દ્વારા હાં ગેરી િેશ સાથ ેએક સમજુતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કરેલ છે. 

૬) બેલારુસના સ્વેતલાના એલેક્સીવીચન ેવર્ષિ 2015 નુાં સાદહત્ય ક્ષેત્રનુાં નોબલે પ્રાઈઝ પ્રિાન 

કરવામાાં આવેલ છે.  

૭) નોબલ મેળવનારાઓમાાં સ્વેતલાના એલકે્સીવીચ 14 માાં મદહલા અન ે112 માાં સાદહત્યકાર 

છે. 

૮) હવેથી ગુગલ ડર ાઈવ પર વોટ્સએપનો ડેટા બેકઅપ સ્વરૂપે સાચવી શકાશ.ે 
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૯) રગ્બી વલ્ડિકપમાાં િશ્ચક્ષણ આદફ્રકાએ અમેદરકાન ે 64.૦ થી હરાવી ક્વાટર ફાઈનલમાાં પ્રવેશ 

મળવી લીધો છે. 

૧૦) આજ સુધીમા એકમાત્ર સાંસ્થા રેડિોસને ત્રણવાર શાાંશ્ચત માટેનુાં નોબલ પ્રાઈઝ મળી ચકુ્યુાં છે. 

૧૧) હાલ અમેદરકી રાષ્ટ્રપશ્ચત બરાક ઓબામાએ 5 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ ટર ાન્ટસ પેશ્ચસદફક 

પાટિનરશીપ (TPP) સમજુતી કરાર કરેલ છે. 

૧૨) તારીખ 9 ઓક્ટોબરના રોજ સમગ્ર શ્ચવશ્વમાાં શ્ચવશ્વ પોસ્ટ દિવસની ઉજવણી કરવામાાં આવી 

હતી. 

૧૩) એશ્ચશયામાાં સૌથી પહેલી ટપાલ ટીકીટ ભારતમાાં લોન્ટચ કરવામાાં આવી હતી., આ પોસ્ટેજ 

સ્ટેમ્પ 1852 માાં ભારતના શ્ચશાંિ ેજીલ્લામાાં લોન્ટચ થઇ હતી. 

૧૪) હાલ ફોબ્સ મેગેઝીનના સવે મુજબ એશ્ચશયાના ધશ્ચનક 50 પદરવારોની યાિી બહાર પાડવામાાં 

આવી છે, તેમાાં 14 ભારતીય પદરવાર છે, અન ેત્રીજા સ્થાન ેઅાંબાણી (રીલાયન્ટસ) પદરવાર આવે છે. 

૧૫) ફોબ્સ મેગેઝીનના સવે મુજબ એશ્ચશયામાાં સૌથી ધશ્ચનક પદરવાર તરીકે સેમસાંગ કાંપનીનો 

પદરવાર આવે છે, ત્યારે સેમસાંગ કાંપનીની સ્થાપના વર્ષિ 1938 માાં લેન્ટડલોડિના પુત્ર લી બ્યુાંગ 

ચુલ્લએ કરેલ છે. 

૧૬) 8 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ ભારતીય શ્ચચત્રકાર અમૃતા શેરગીલ દ્વારા વર્ષિ 1931 માાં 

બનાવેલ શ્ચચત્રની લાંડનમાાં હરાજી થતા તેના 17 લાખ પાઉન્ટડ ઉપજયા હતા. 

૧૭) પ્રશ્ચસદ્ધ સાંગીતકાર રવીન્ટદ્ર જનૈનુાં અવસાન 9 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ થયેલ, તેઓ 71 

વર્ષિની વયનાાં હતા. 

૧૮) ભારતના પ્રશ્ચસદ્ધ સાંગીતકાર એ. આર. રહેમાનને સેશેલ્સના સાાંસ્કૃશ્ચતક િૂતના રૂપમાાં શ્ચનયુક્ત 

કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૯) 9 ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ સમગ્ર શ્ચવશ્વમાાં (ઓક્ટોબર માસનો બીજો શુિવાર) શ્ચવશ્વ ઈંડા 

દિવસ તરીકે મનાવવામાાં આવયો હતો. 
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 આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar લખી સર્ચ કરી  એપ્સ ડાઉનલોડ કરો 

૨૦) ટ્યુનીશ્ચશયા િેશની નેશનલ ડાયલોગ કવાટરે ટ ટીમને વર્ષિ 2015 નો શાાંશ્ચત માટેનો નોબલ 

પુરસ્કાર એનાયત કરવામાાં આવશે. 

 

- પરેશ ચાવડા 

 


