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૧) સૌરાષ્ટ્ર  ક્રિકેટ એસોસીએશનના માનદમંત્રી નનરંજન શાહની BCCI ની નેશનલ ક્રિકેટ 

એક્ડેમીના ચેરમેન પદે વરણી કરવામાં આવી છે. 

૨) રાજકોટન ેઆંતરરાષ્ટ્ર ીય વન-ડે ક્રિકેટ મેચને દરજ્જો મળ્યાના 29 વર્ષ બાદ 9 નવેમ્બર 2015 

ના રોજ ટેસ્ટ મેચ સેન્ટરનો દરજ્જો આપવામાં આવેલ છે. 

૩) નાઈજીરીયાએ પંચમી વખત અન્ડર-17 વર્લડષકપ જીતેલ છે. 

૪) નવશ્વના પ્રથમ િમાંનકત સનબષયાના નોવાક જોકોનવચ ેપેરીસ માસ્ટસષ ટેનીસ ટુનાષમેન્ટ ચોથી 

વખત જીતી લીધેલ છે. 
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૫) જાણીતા ઉદ્યોગપનત લોડષ  સ્વરાજ પોલના પુત્ર અંગદ પોલનુ ં8 માં માળેથી પટકાતા મોત થયલે 

છે. 

૬) કબડ્ડીની 61 મી નેશનલ ગેમ્સ અન્ડર-17 માં ગુજરાત નવજતેા બનેલ છે. 

૭) ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બોડષ  દ્વારા રૂ. 382 કરોડના FDI ને મંજુરી આપવામાં આવી છે. 

૮) હાલમા ંસૌરવ ગાંગુલીન ેBCCI ની ટેકનીકલ કનમટીના હેડ બનાવવામા ંઆવ્યા છે. 

૯) તાજતેરમાં ભારત ેકોલનમ્બયા દેશ સાથે પયષટન ક્ષેત્રમાં એક સમજુતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કરેલ 

છે. 

૧૦) ભારતના રાજસ્થાન રાજ્યએ કૃનર્ પ્રસંસ્કરણ અને કૃનર્ નવપણન પ્રોત્સાહન નીનત-2015 નો 

પ્રારંભ કરેલ છે. 

૧૧) કેન્રીય મંત્રીમંડળ દ્વારા ક્રડસ્કોમના નાણાકીય પક્રરવતષન માટે ઉદય નામની યોજનાને મંજુરી 

આપેલ છે. 

૧૨) આ વર્ષનો પ્રખ્યાત નવષ્ણુદાસ ભાવે પુરસ્કાર નવિમ ગોખલેન ેઆપવામાં આવેલ છે. 

૧૩) હાલમાં ભારત અન ેબેર્લજીયમે ઉજાષ ક્ષેત્ર માટે એક સમજુતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કરેલ છે. 

૧૪) તંજાનનયાના પ્રથમ મક્રહલા ઉપરાષ્ટ્રપનત સાનમયા સુલુહંુ હસન બનેલ છે. 

૧૫) નબકાનેરમાં યોજાયલે સયુંકત સેના અભ્યાસ ઇન્ર -2015 માં કાઉન્ટર ટેરેરીજમ પર ફોકસ 

કરવા માટે ભારત અને રનશયા ભાગ લઇ રહ્યા છે. 

૧૬) હાલમાં બેર્લજીયમ પ્રથમવાર ફીફા નવશ્વ રેનન્કંગમા ંપ્રથમ સ્થાન પર છે. 

૧૭) જટે એરવેઝ એયર લાઈન્સ કંપનીએ 75 બળતણની નવશેર્તા વાળા બોઇંગ નવમાન 

ખરીદવાની યોજના બનાવી છે. 

૧૮) કેન્ર સરકાર દ્વારા ગુજરાત અન ે કણાષટક રાજ્યના રાહત કોર્ માટે 2100 કરોડ રૂ.ની 

સહાયતા જાહેર કરેલ છે. 
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૧૯) ભારતીય સેના દ્વારા હેલીકોપ્ટરના માધ્યમથી નાગ નામની એન્ટી ટેંક નમસાઈલનું પરીક્ષણ 

કરેલ છે. 

૨૦) હાલમાં અનિ-IV નમસાઈલનું વ્હીલર ક્રદ્વપમાં સફળતાપૂવષક પરીક્ષણ કરવામા ંઆવેલ છે. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) ચાલ ુવરે્ દેશમાં ઓક્ટોબર માસ સુધીમાં 6.80 લાખ નવદેશી પ્રવાસીઓ આવ્યા પણ ગયા 

વર્ષની સરખામણીએ નવદેશી હંુડીયામણ ઓછુ આવ્યું છે. 

૨) ઓક્રરસ્સામા ંલોકો ક્રદવાળીના પવે મોટા વાંસ પર હાંડી લટકાવી હાંડીની અંદર દીપક પ્રગટાવ 

છે, આ રીતે થતી ઉજવણીમા ંલોકો પોતાના પૂવષજોને સ્વગષનો રસ્તો બતાવતા હોવાનું માને છે. 

3) ગુજરાતના સૌથી મોટા ગીરનાર પવષત પર રોપ-વે બનાવવાની સુપ્રીમ કોટે મંજુરી આપી દીધી 

છે. 

૪) હાલમા ંમ્યાનમાર દેશમાં આવ સાન સુ ચીના પક્ષ નેશનલ લીગ ફોર ડેમોિેસીનો જ્વલંત નવજય 

થયો છે. 

૫) કર્લયાણ જવેલસે હાલમા ંતેના મુધ્રા કલેક્શનની રજૂઆત કરી છે, આ નવા કલેક્શન માટે ક્રફર્લમ 

અનભનેતા અનમતાભ બચ્ચન અન ેજયા બચ્ચનને બ્ાંડ એમ્બેસેડર બનાવાયા છે. 

૬) 11 વાર ફ્લેટ રેનસંગ ચેનમ્પયન બનેલા આયક્રરશ ખેલાડી જોકી પૈટનું 9 નવેમ્બર 2015 ના રોજ 

અવસાન થયેલ છે. 

૭) રાજકોટ પાસ ેસણોસરામા ંસૌરાષ્ટ્ર  ક્રિકેટ એસોસીએશન દ્વારા 10 કરોડના ખચ ેરણજી ટર ોફી 

રમી શકાય તેવા બે અધ્યતન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ બનાવવામા ંઆવશે. 

૮) લેસ્ટર નસટીના સ્ટાર જમૈી વાડીન ેઈંગ્લીશ પ્રીનમયર લીગ ફૂટબોલમા ંઓક્ટોબર મક્રહના માટે 

પ્લેયર ઓફ ધ મંથના એવોડષ  માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. 
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૯) ઉદ્યોગ જગતના 15 સેક્ટરમાં સરકાર દ્વારા નવદેશી રોકાણ માટેના નનયમો હળવા કરાયા છે. 

૧૦) હાલ ગુજરાતમાં આવી રહેલ મહાનગરપાનલકાની ચૂંટણીમાં ઓન લાઈન વોટીંગ માટેનું 

રજીસ્ટરેશન 10 નવેમ્બર સુધી થવાનુ ંહતુ ંતેમાં 1900 મતદારો નોંધાયા છે. 

૧૧) પોસ્ટખાતા દ્વારા ટંૂક સમયમાં માય ‘સ્ટેમ્પલ’ નામની સુનવધા દ્વારા ગ્રાહકો પોતાની સેર્લફી 

ટપાલ ટીકીટમાં મોકલાવી શકશ,ે આ યોજના ભારતમાં વર્ષ 2011 માં પણ શરુ કરવામાં આવી 

હતી. 

૧૨) ગુજરાતમાં સ્થાનનક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમા ં મતદાતાઓએ મતદાન કયાષ બાદ ઈ-વોટીંગ 

મશીનમાં રજીસ્ટરેશન બટન દબાવવંુ પડશે, અન્યથા મતદાન થયુ ંગણાશ ેનક્રહ. 

૧૩) તાજતેરમાં જમષન ફૂટબોલ ફેડરેશનના અધ્યક્ષ વોર્લફ ગેંગ નનસષબાકે પોતાના પર લાંચ 

લીધાનો આરોપ લગતા રાજીનામંુ આપી દીધલે છે. 

૧૪) ભારતીય ક્રિકેટ કંટર ોલ બોડે ઓપરેશન ‘ક્લીન અપ’ સંદભે લોકપાલ નનયુક્ત કરેલ છે. 

૧૫) ભારતના રક્ષામંત્રી મનોહર પારીકરે 9 નવેમ્બરના રોજ ભારતીય સેના માટે કેન્રીય ડેટા કેન્ર, 

સેના કલાઉડ અન ેડીઝીટલ લોકરની સુનવધાનો પ્રારંભ કરેલ છે. 

૧૬) ભારત 9 નવેમ્બર 2015 ના રોજ ફરી એકવાર છ વર્ષ માટે સયુંકત રાષ્ટ્ર  સંઘ મહાસભાના 

આંતરરાષ્ટ્ર ીય વ્યાપાર કાનુન આયોગનું સભ્ય બની ચુક્યુ ંછે. 

૧૭) કેન્ર સરકારે રાષ્ટ્ર ીય નવકાસ એજન્ડાનો ભાગ માનવામાં આવતી 17 મૂળ યોજનાઓ પર 

થનાર ખચષ માટે રાજ્યની ભાગીદારી 60:40 નક્કી કરવામાં આવી છે. 

૧૮) ભારતીય ક્રિકેટ કંટર ોલ બોડે કટકના બારબતી સ્ટેડીયમને ટેસ્ટ ક્રિકેટ કેન્રોની યાદી માંથી 

બહાર કરેલ છે. 

૧૯) ભારત સરકારે એશીયાઇ નવકાસ બેંક સાથ ેઅસમ, છતીસગઢ, મધ્યપ્રદેશ, ઉડીસા અન ે

પનિમબંગાળની ગ્રામીણ સડકોને સારી બનાવવા માટે 273 નમનલયન ડોલરના સમજુતી કરાર પર 

હસ્તાક્ષર કરેલ છે. 



Current affairs 11 થી 20 નવેમ્બર સામાન્ય જ્ઞાન 
 

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

૨૦) માલદીવની સંસદે 5 નવેમ્બર 2015 ના રોજ દેશના ઉપરાષ્ટ્રપનત અહમદ અદીબ પર 

મહાનભયોગ ચલાવવા માટે મતદાન કરેલ છે. 

- પરેશ ચાવડા 

 

Current affairs 267 સામાન્ય જ્ઞાન 13/11/15 

૧) જાણીતા ક્રિકેટર યુવરાજનસંહ બોલીવુડની અનભનેત્રી હેજલ કીચ સાથ ેસગાઇથી જોડાઈ ગયેલ 

છે. 

૨) આસામના કામરૂપ જીલ્લામાં આવેલા એક મંક્રદરમાંથી 200 વર્ષ જૂની કાળીમાતાની મૂનતષ ચોરાઈ 

ગઈ છે, જનેી નકમંત આશરે 2 કરોડ હોવાનું મનાય છે. 

૩) હાલમાં યોજાયેલી નબહાર નવધાનસભાની ચૂંટણીમા ંઆશરે 9 લાખ લોકોએ NOTA નો 

નવકર્લપ પસંદ કયો હતો. 

૪) વર્ષ 2014 માં યોજાયેલ લોકસભાની ચૂંટણીમા ંઆશરે 60 લાખ લોકોએ NOTA નો નવકર્લપ 

પસંદ કરી કોઈન ેમત આપ્યો ન હતો. 

૫) આધાર કાડષની યોજનાનો અમલ કરવાની બાબત ેમહારાષ્ટ્ર  રાજ્ય દેશના અગ્રણી રાજ્યોમાનુ ં

એક બન્યુ ંછે, આજ સુધીમા ંરાજ્યમાં 10 કરોડ આધાર કાડષ  વહેંચવામાં આવ્યા છે. 

૬) લંડનમાં ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર જ્યા ં રહેતા હતા, એ આવાસને સ્મારકમા ં ફેરવવામાં 

આવેલ છે. હાલના નવદેશ પ્રવાસ ેરહેલા દેશના પ્રધાનમંત્રી લંડનમાં આંબેડકરનું સ્મારક નવનધવત 

રીતે ખુલ્લુ ંમુકશે. 

૭) દેશના ઇન્રાસ્ટરકચરન ેઆધુનનક બનાવવા માટે આતુર વડાપ્રધાન ે 2020 સુધીમા ં રેર્લવેમાં 

137 અબજ ડોલરનુ ંરોકાણ કરવાની જાહેરાત કરેલ છે. 

૮) અમેક્રરકાની જનરલ ઈલેક્ટર ીકલ કંપની આગામી 11 વર્ષમાં 1000 ડીઝલ એન્જીન ભારતીય 

રેલવેને પુરા પાડશે. 
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૯) ભારતીય રેર્લવે સાથ ે રાન્સની એર્લસટોમ કંપનીએ 800 ઇલેનક્ટરક એન્જીન પુરા પાડવાની 

જવાબદારી સ્વીકારેલ છે., આ ઉપરાંત નબહારમાં ફેક્ટરી પણ સ્થાપવામા ંઆવશે. 

૧૦) 11 નવેમ્બર 2015 ના રોજ કોસ્ટ ગાડષનું આધુનનક અન ેસૌથી મોટંુ ઓફશોર પેટર ોલ જહાજ 

સમથષ ને ભારતીય નૌકાદળમા ંસામેલ કરવામાં આવેલ છે. 

૧૧) હાલમાં H-1B નવઝા પ્રોગ્રામમાં સુધારા માટેનો ખરડો અમેક્રરકી સંસદમાં રજુ કરવામા ંઆવેલ 

છે. 

૧૨) કણાષટક રાજ્યના બેંગલોરથી ૩૦૦ કી.મી. દુર તુંગ નદી પાસ ેઆવેલ મતુર ગામમાં રહેતા 

આશરે 500 પક્રરવાર સંસ્કૃત ભાર્ા બોલ ેછે. 

૧૩) ભારત ેપોતાના ટેનલકોમ્યનુનકેશન, ડાયરેક્ટ-ટુ-હોમ અન ેરેક્રડયો નેનવગેશન સનવષસને આગળ 

ધપાવવાના ઉદેશ્ય સાથ ેભારતનો સંદેશા વ્યવહાર ઉપગ્રહ જીસેટ- 15 નુ ંસફળ લોનન્ચંગ કરવામાં 

આવેલ છે. 

૧૪) ભારતીય સુપ્રીમ કોટે ઓન લાઈન લોટરી પર કેરલ સરકારના પ્રનતબધંન ેચાલ ુરાખ્યો છે. 

૧૫) હાલમા ંICC ના ચેરમેન પદેથી હટાવાયેલા શ્રીનનવાસન IPL ટીમ ચૈનઈ સુપર નકંગ્સ ટીમના 

માનલક છે. 

૧૬) હાલમા ંન્યુયોકષમા ંરમાયેલ ઓલ સ્ટાર સીરીઝ ટે્વન્ટી-20 માં સનચન બ્લાસ્ટરની ટીમને વાંસ 

વોરીયસ ેહરાવી દીધલે છે. 

૧૭) 8 નવેમ્બર 2015 ના રોજ યમનના સકોત્રા ક્રદ્વપમા ંમેઘ ચિવાત આવ્યુ ંહતું.  

૧૮) આહાર યોજના ઓક્રરસ્સા રાજ્ય સરકાર ચલાવે છે, આ યોજનામા ંશહેરી ગરીબોને પાંચ 

રૂનપયામા ંભોજન ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. 

૧૯) રાષ્ટ્ર ીય પંચાયતી રાજ્ય ક્રદવસ દર વરે્ 24 એનપ્રલના રોજj મનાવવામાં આવે છે. 

૨૦) ઇન્ડસ્ટર ીયલ ટુરીઝમ પેકેઝ યોજના ગુજરાત રાજ્ય ેશરુ કરેલ છે. 

પરેશ ચાવડા 
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૧) લંડનનું બહુ ચનચષત મેડમ તુસાડ મ્યુનઝયમ વર્ષ 2017 માં ભારતની રાજધાની ક્રદર્લહીમા ં

ખુલશ.ે 

૨) મેડમ તુસાડ મ્યુનઝયમમા ંસૌપ્રથમ બોલીવુડના સ્ટાર અનમતાભ બચ્ચનનું વેક્સનું પુતળું વર્ષ 

2000 માં મંુકવામાં આવ્યુ હતુ.ં 

૩)પયાષવરણ,વન અને જળવાયુ ંપક્રરવતષન મંત્રી પ્રકાશ જાવડેકરે 12 નવેમ્બર 2015 ના રોજ 

જળવાયુ ંપક્રરવતષન સંબનધત નવી વેબસાઈટ www.justclimateaction.org ની શરૂઆત 

કરેલ છે. 

૪) આંતરરાષ્ટ્ર ીય બાલ શાંનત પુરસ્કાર એક વાનર્ષક પુરસ્કાર છે, આ પુરસ્કારનો પ્રારંભ વર્ષ 2005 

માં થયો હતો. 

૫) લાઈબેરીયાના અબ્ાહમ એમ. કેઈતાને વર્ષ 2015 નો આંતરરાષ્ટ્ર ીય બાલ શાંનત પુરસ્કાર 

એનાયત કરવામાં આવે છે. 

૬) 12 મી એનશયા-યુરોપ નવદેશ મંત્રી બૈઠક લક્સમ્બગષમા ંનવેમ્બર 2015 માં આયોનજત થઇ 

હતી. 

૭) સ્પેન દ્વારા ફૂટબોલર આઈકર કૈસીલાસનું 11 નવેમ્બર 2015 ના રોજ રોયલ ઓડષર ઓફ 

સ્પોર્ટસષ મેરીટથી સન્માન કરવામાં આવ્યુ ંહતુ.ં 

૮) 12 નવેમ્બર 2015 ના રોજ હક્રરયાણા રાજ્યમાં ગૌવંશ સંરક્ષણ અને સંવધષન બીલ પસાર કરેલ 

છે. 

૯) નશક્ષણની ઉત્કૃષ્ટ્તા માટે ય.ુએન.સી.-2015 નો એવોડષ  નશવાનંદ મંદજીને આપવામાં આવેલ 

છે. 

૧૦) ગૂગલ હૈદરાબાદમાં અમેક્રરકાથી બહાર પોતાનું સૌથી મોટંુ કેમ્પસ બનાવશ,ે જ ેબનાવવા 

પાછળ આશરે 1000 કરોડ રૂનપયાનુ ંરોકાણ કરશે. 
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૧૧) સચષ લાઈટ ગૂગલ કંપની સાથ ેજોડાયેલ છે, નવેમ્બર 2015 માં ભારતમાં સચષ લાઈટ 

સુનવધાનો પ્રારંભ ગુગલ કરશ.ે 

૧૨) સચષ લાઈટથી ઈન્ટરનેટનું પેઇઝ ચાર ગણી ઝડપથી લોડ થાય છે, અન ે ડેટા પણ ઓછો 

વપરાય છે. 

૧૩) ભારતનુ ં પ્રથમ સુનનયોનજત શહેર એટલ ે ચંડીગઢ, તેન ે રેંચ અને સ્વીસ વાસ્તુકાર 

લે.કોબુષસીયાર દ્વારા આધુનનક શહેરના રૂપમાં ફરીથી ક્રડઝાઈન કરવામાં આવેલ. 

૧૪) મહારાષ્ટ્ર  રાજ્ય સરકારે ભારત સરકારના સ્વચ્છ ભારત અનભયાન અંતગષત ‘સ્વચ્છતા 

સપ્તપદી’ યોજના શરુ કરેલ છે. 

૧૫) આંતરરાષ્ટ્ર ીય ક્રફર્લમ મહોત્સવ ઓક્ટોબર માસમાં રોમમાં યોજાયો હતો, તેમાં નનદશેક પાન 

નનલનની ક્રફર્લમ એંગ્રી ઇનન્ડયન ગોડ્સેસને પીપર્લસ ચોઈસ એવોડષથી સન્માનનત કરવામાં આવેલ. 

૧૬) હાલમા ંજવાહરલાલ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ મેડીકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રીચસષ 

હોસ્પીટલન ેનબ્ટીશ જનષલ પુરસ્કારથી સન્માનનત કરવામાં આવેલ છે. 

૧૭) થોડા સમય પહેલા એ.એ.આઈ. પેરાગ્લાઇન્ડીંગ નવશ્વકપ ક્રહમાચલ પ્રદેશમાં યોજાયેલ તેમાં 

નસ્વત્ઝરલેન્ડના માઈકલ કુફ્ફેર નવજતેા બન્યા હતા. 

૧૮) ભારતીય મૂળના નબ્ટીશ નાગક્રરક કર્લયાણી કૌલન ે નબ્ટનમાં 11 નવેમ્બર 2015 ના રોજ 

સકીટ ન્યાયાધીશ નનયુક્ત કરવામા ંઆવેલ છે. 

૧૯) ભારતીય રીઝવષ બેંકના પૂવષ ડેપ્યુટી ગવષનર સુબીર ગોકણષન ે12 નવેમ્બર 2015 ના રોજ 

આંતરરાષ્ટ્ર ીય નાણા ભંડોળ (IMF)ના કાયષકારી નનદેશક નનયકુ્ત કરવામાં આવ્યા છે. 

૨૦) સુબીર ગોકણષની નનયુનક્ત ડો.રાકેશ મોહનના સ્થાન પર કરવામા ંઆવેલ છે, તેઓનો 

કાયષકાળ ત્રણ વર્ષ નવેમ્બરમાં પૂણષ થશ.ે 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) ફેસબુકે એન્ડર ોઈડ અન ેવેબ બાદ આઈ.ઓ.એસ. માટે પણ શરુ કયુું 360 ડીગ્રી નવડીયો ફીચર. 

૨) મ્યાનમારના બંધારણ અનુસાર આંગ સાન સુના બાળકો નવદેશી નાગક્રરક હોવાને કારણે તે 

રાષ્ટ્રપનત પદની દાવેદારી નક્રહ કરી શકે. 

૩) 13 નવેમ્બર 2015 ના રાંસની રાજધાની પેક્રરસમાં નવનવધ 6 જગ્યાએ આતંકવાદી હુમલાને 

કારણ ે158 થી વધારે લોકોના મૃત્ય ુથયાના સમાચાર છે. 

૪) એન્જીનીયર કોલેજોમા ં પ્રવેશ પ્રક્રિયાની સ્પધાષન ે ધ્યાન ે રાખતા આ પ્રક્રિયામા ં બદલાવ 

લાવવામા ંઆવશે, નવી પ્રક્રિયા વર્ષ 2017 શરુ કરવામાં આવશે. 

૫) 12 નવેમ્બર 2015 ના રોજ ભારત અન ેનબ્ટન બંને દેશોએ અસૈન્ય પરમાું સમજુતી કરાર 

પર હસ્તાક્ષર કરેલ છે. 

૬) હાલમાં પાનકસ્તાન અન ેચીને 46 અરબ ડોલરની પોતાની મહત્વાકાંક્ષી આનથષક ગલીયારા 

પક્રરયોજના શરુ કરેલ છે. 

૭) ગલીયારા પક્રરયોજના અંતગષત ચીન ે અશાંત બલુનચસ્તાનમા ં 2,000 એકર જમીનનું 

અનધગ્રહણ કરેલ છે. 

૮) ભારતના પ્રધાનમંત્રીની નબ્ટેનની યાત્રા દરનમયાન નવ નબનલયન પાઉન્ડની સમજુતીમાં છ 

મહત્વપૂણષ કરાર થયેલ છે. 

૯) નબ્ટનમાં આવેલ જગુૈઆર લેન્ડ રોવર ફેક્ટરીનો માનલકી હક્ક તાતા મોટસષ પાસે છે. 

૧૦) ભારતના વડાપ્રધાને નબ્ટનના પ્રથમ મક્રહલા સમંથા કૈમરૂનને ભેટમાં કેરળમાં બનેલ અરીસો 

અને પશ્મીની શાલ આપ્યા. 

૧૧) ભારતનુ ં ક્રફર્લમ અન ે ટેલીનવઝન સંસ્થાન પુણેમા ંઆવેલ છે, જ ે ક્રફર્લમ એન્ડ ટેલીનવઝન 

ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ ઇન્ડીયાના નામથી ઓળખાય છે. 
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૧૨) તાજતેરમા ંભારત દ્વારા જીસેટ-15 ના સફળ લોનન્ચંગ સાથે અરેનબયાનુ ંઅરબસેટ-6B પણ 

લોન્ચ કરવામાં આવ્યુ ંહતુ.ં 

૧૩) 14 નવેમ્બર 2015 ના રોજ બાળક્રદન, ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુની 

125 મી જન્મ જયંનત અને અનખલ ભારતીય સહકાર ક્રદન તથા ડાયાનબટીસ ક્રદન ઉજવવામાં 

આવ્યો. 

૧૪) નવશ્વના ઇન્ટરનેશનલ ડાયબેક્રટક ફેડરેશન દ્વારા 14 નવેમ્બરના રોજ નવશ્વના 140 દેશમા ં

ડાયાનબટીસ ક્રદવસ મનાવવામાં આવે છે, તેની શરૂઆત વર્ષ 1991 થી કરવામાં આવેલ છે. 

૧૫) ભારતીય રીઝવષ બેંકના ગવનષર ડો. રઘુરામ રાજન બી.આઈ.એસ. બોડષના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે 

ચૂંટાયા છે. 

૧૬) આજ સુધીમા ંબી.આઈ.એસ.ના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટાનાર ભારતીય રઘુરામ રાજન પ્રથમ છે. 

૧૭) ઓક્રરસ્સાના સમીર પાન્ડાના નેતૃત્વમાં ભારતીય વૈજ્ઞાનનક ટીમે 6 નવેમ્બર 2015 ના રોજ 

નવસ્ફોટન ેરોકવા અને પંચારન ેસાંધવા (BPPC) નવી ટેકનીક શોધવા બદલ નાસાનો પુરસ્કાર 

પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

૧૮) પાનકસ્તાનમા ંવીજળીની સમસ્યાન ેહળવી કરી શકાય તે હેતુથી નવશ્વ બેંકે પાનકસ્તાનને 50 

કરોડ ડોલરની સહાયતા આપેલ છે. 

૧૯) નબહારની નવધાનસભાના પક્રરણામ બાદ નીતીશ કુમાર આગામી 20 નવેમ્બર 2015 ના રોજ 

પટનાના ગાંધી મેદાનમાં શપથ ગ્રહણ કરશે. 

૨૦) રાજસ્થાનના અલવાર જીલ્લાના નશક્ષક ઇમરાન ખાને બાળકો માટે અભ્યાસ માટેની 50 થી 

વધુ એપ્સ તૈયાર કરી તેથી BSNL સંસ્થાએ તેન ેઆજીવન નનશુર્લક બ્ોડ બેન્ડ સેવા આપેલ છે. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) મકાન માનલકન ેકરવેરામાં રાહત આપવા માટે સરકાર રેન્ટલ હાઉનસંગને પ્રોત્સાક્રહત કરવા 

માટેની યોજના બહાર પાડશે. 

૨) ફીફા નવશ્વકપ ક્વોલીફાયરમા ંભારત ેગુઆમને હરાવ્યું છે. 

૩) જમે્સ બોન્ડની ક્રફર્લમ સ્પેકટરમાં સૌથી વધારે સ્ટંટના રશ્યો હોવાને કારણ ેગીનીસ બુકમાં 

સ્થાન પામી છે. 

૪)  ચાલ ુવર્ષના જાન્યુઆરી માસમાં જનેુ ંઅવસાન થયુ ંતે કાટૂષ નનસ્ટ આર. કે. લક્ષમણના પત્ની 

કમલનું તાજતેરમાં અવસાન થયુ ંછે, તેઓ 89 વર્ષની વયના હતા. 

૫) 14 નવેમ્બર 2015 ના રોજ બાળક્રદનના ઉપિમે 24 બાળકોન ેરાષ્ટ્ર ીય બાળ પુરસ્કારથી 

સન્માનનત કરવામાં આવ્યા છે. 

૬) વર્ષ 2015 નો રાજીવ ગાંધી માનવસેવા પુરસ્કાર સંતોર્ થોમસ, વૈજયંતી ચોગલ, અન ેમોજી 

જીનીને આપવામાં આવ્યો છે. 

૭) આગામી 15 ડીસેમ્બરથી અમદાવાદથી લડંનની નવમાની સેવા શરુ કરવામાં આવશે, નબ્ટનમાં 

દેશના વડાપ્રધાન દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી. 

૮) 15 નવેમ્બર 2015 ના રોજથી તુકષ સ્તાનના ક્રરસોટષ  શહેરમાં નવશ્વની 20 આનથષક 

મહાશનક્તઓનુ ંસંમેલન યોજાઈ રહંુ્ય છે, તેમાં ભારતનુ ંપ્રનતનનનધત્વ કરશે દેશના પ્રધાનમંત્રીશ્રી. 

૯) અમેક્રરકા અને ચીન વચ્ચે વર્ષ 2015 ના પહેલા નવ માસમાં 29,185 અબજ રૂનપયાના 

વ્યાપારન ેકારણ ેચીન અમેક્રરકાનુ ંસૌથી મોટંુ વ્યાપારી ભાગીદાર બનવા પામ્યુ ંછે. 

૧૦) હાલ રેલવેના 14 ટકા સનવષસ ટેક્સ 0.5 ટકા સેસથી ફસ્ટષ અન ેએ.સી. ક્લાસના ભાડામાં 4 

ટકાનો વધારો થવા પામ્યો છે. 

૧૧) રાષ્ટ્ર ીય રમત અને નવકાસ ભંડોળ (NSDF) એ વર્ષ 2016 ની ઓનલનમ્પકની તૈયારી માટે 

સાનનયા નમઝાષને 60 લાખ રૂનપયા આપશે.  
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૧૨) હવેથી આયકર ભરવો સહેલો થશે, CBDT ના અધ્યક્ષ અનીતા કપૂરે કરી જાહેરાત, ટંૂક 

સમયમાં મોબાઈલ એપ્સથી આયકર ભરી શકાશ.ે 

૧૩) હાલ ભારતના કંટર ોલર જનરલ ઓફ ઓડીટર એમ જોસેફ છે, આ નનયનુક્ત પહેલા તે ભારતીય 

માનાંક બ્યુરોના મહાનનદેશક હતા. 

૧૪) કુકતપલ્લી મીયાપુર મેટર ો રેલ હૈદરાબાદ,તેલંગાણામા ંનનમાષણાધીન છે,હાલ તેની ટર ાયલ થયલે. 

૧૫) કેન્રીય માનવ સંસાધન અને નવકાસમંત્રી શ્રીમતી સ્મૃનત ઈરાનીએ રાષ્ટ્ર ીય બાલ એસેમ્બલીનુ ં

ઉદ્ઘાટન ક્રદર્લહીના બાલભવનમા ંકરેલ.  

૧૬) હાલ નવી ક્રદર્લહીના પ્રગનત મેદાનમાં નવશ્વ વ્યાપાર ટરેડ ફેર ચાલી રહ્યો છે તેનુ ંઉદ્ઘાટન દેશના 

રાષ્ટ્રપનત પ્રણવ મુખજીએ કરેલ  

૧૭) નવશ્વ વ્યાપાર મેળામાં અફઘાનીસ્તાન ભાગીદાર દેશ અને બાંગ્લાદેશ ફોકસ દેશ અને ગોવા, 

ઝારખંડ રાજ્યન ેભાગીદાર રાજ્ય જયારે મધ્યપ્રદેશને ફોકસ રાજ્યનો દરજ્જો આપવામાં આવેલ છે.  

૧૮) રાજસ્થાનના અલવાર જીલ્લાના ઇમરાનખાનની એપ્સન ે50 લાખ લોકોએ ડાઉનલોડ કરેલ 

છે. 

૧૯) દુનનયાનુ ંસૌથી જુનુ ંનાણાકીય સંગઠન બી.આઈ.એસ. માનવામાં આવે છે, જનેી સ્થાપના 

17 મેં 1930 માં કરવામાં આવી હતી. 

૨૦) ઈઝરાઈલના પાંચમા ંરાષ્ટ્રપનત નયત્ઝાક નાવોનનુ ં6 નવેમ્બર 2015 ના રોજ નનધન થયલે 

છે.  

- પરેશ ચાવડા 
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૧) નવશ્વની ઉચ્ચ ગુણવતાની સુનવધાઓ અને સેવાઓ આપનાર ટોપ 100 હોટલની યાદીમા ં

ભારતની ચાર હોટલો સમાવાઈ છે.  
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૨) ટોપ 100 હોટલોમા ંકેરળની વાયનાડ શહેરની હોટેલ 9 માં િમાંકે, ઋનર્કેશ 13 માં િમાંકે, 

અમૃતસર 22 માં િમાંકે જયારે જસેલમેર 34 માં િમાંકે છે. 

3) સ્વચ્છ ભારત સેસ લાગુ થતા પાનકાડષ  એક રૂનપયો મોંઘા થયા છે, હવેથી પાનકાડષની નકમંત 

106 રૂનપયાન ેબદલ ે107 રૂનપયા ચૂકવવી પડશે. 

૪) ઓસ્ટરેલીયાના નમચેલ સ્ટાકે 15 નવેમ્બર 2015 ના રોજ પથષ ખાતેના વાકા મેદાન પર 160.4 

નક.મી. પ્રનત કલાકની ઝડપે બોલ ફેંક્યો હતો, જ ે ક્રિકેટ ઇનતહાસમાં 5 નંબરની સૌથી ઝડપી 

બોનલંગ હતી. 

૫) ભારતની સ્ટાર શટલર સાઈના નહેવાલ ચાઈના ઓપન બેડનમન્ટન ટુનાષમેન્ટમાં પોતાના 

ટાઈટલને જાળવી રાખવામા ંનનષ્ણફળ નીવડ્યા છે તે ચીનની લી ઝુઈરુઈ સામે પરાસ્ત થયા છે. 

૬) ભારત સરકારે યોગને ઇન્ટેન્જીબલ હેરીટેઝના સ્વરૂપે યુનેસ્કોના નવશ્વના વારસાની યાદીમા ં

સામેલ કરવા નામાંનકત કરેલ છે. 

૭) આજથી 70 વર્ષ પહેલા 1 થી 16 નવેમ્બર 1945 માં યુનેસ્કોની રચનાનો નનણષય લેવાયો હતો. 

જમેાં 44 દેશોના પ્રનતનનધીઓએ ભાગ લીધો હતો. 

૮) 16 નવેમ્બર 2015 ના રોજ નાણાપ્રધાન જટેલી દુબઈમાં યોજાયેલ આનથષક બેઠકમાં સામેલ 

થયા હતા.  

૯) 17 નવેમ્બર 2015 ના રોજ મધ્યપ્રદેશમાં પંચમઢી ઉત્સવનો પ્રારંભ થશ.ે 

૧૦) 18 નવેમ્બર 2015 ના રોજ 8 ક્રદવસ માટે પુષ્ણકર મેળાની શરૂઆત થશ ે

૧૧) 19 નવેમ્બર 2015 ના રોજ કેન્ર સરકારના કોમી એકતા સપ્તાહની શરૂઆત થશ.ે 

૧૨) 20 નવેમ્બર 2015 માં ગોવામાં આંતરરાષ્ટ્ર ીય ક્રફર્લમ ફેસ્ટીવલની શરૂઆત થશ.ે 

૧૩) આગામી 21 નવેમ્બર 2015 ના રોજ દેશભરમાં IFS મેઈન્સની પરીક્ષા યોજાશ.ે 

૧૪) આગામી 22 નવેમ્બર 2015 ના રોજ જલે ચોકીદાર ભરતી માટે પ્રોફેશનલ એક્ઝાનમનેશન 

બોડષ  મધ્યપ્રદેશ દ્વારા સૌથી મોટી ઓન લાઈન પરીક્ષાનુ ંઆયોજન કરાશ.ે 
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૧૫) નવેમ્બર 2015 મુજબ આઈ.એમ.એફ. એનશયા-પેસેક્રફક ડીપાટષ મેન્ટના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર 

કર્લપના કોચર છે. 

૧૬) ભારત દ્વારા નોબેલ પુરસ્કાર નવજતેાઓ નવશેની એક નવશેર્ ડીઝીટલ ક્રદવાલ ક્રદર્લહીના રાજીવ 

ચૌક મેટર ો સ્ટેશન પર સ્થાનપત કરવામાં આવી હતી.  

૧૭) એનશયામા ંવર્ષના સવોતમ નાણામંત્રી તરીકે અરુણ જટેલીન ેઈમજીંગ માકેટ દ્વારા ઘોનર્ત 

કરવામાં આવ્યા છે. 

૧૮) પરબ્હ્મા ચૈતન્ય પુરસ્કાર 2015 અન્ડર ગોપાલકૃષ્ણણનન ેઆપવામાં આવેલ છે. 

૧૯) 28 મો મૂનતષ દેવી પુરસ્કાર ભારતીય દશષન અને સંસ્કૃનત પર કામ કરવા માટે ભારતીય 

જ્ઞાનપીઠ સંગઠન દ્વારા પ્રસ્તુત ભારતમાં એક વાનર્ષક સાક્રહનત્યક પુરસ્કાર છે. 

૨૦) મહારાષ્ટ્ર  સરકાર સામે સ્કૂલોમા ંફેલ ન કરવાની નીનત ખતમ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) ભારતમાં હાઈ-વે ઈમરજન્સી મેડીકલ સનવષસના પ્રણેતા ડો. સુબ્તો દાસને એનશયન 

ઈ.એમ.એસ. એવોડષ  ફોર લાઈફ ટાઈમ અનચવમેન્ટ અપષણ કરવામાં આવ્યો છે. 

૨) ડો.દાસની રજુઆતના કારણ ેગુજરાતમા ંસૌપ્રથમ ઈ.એમ.એસ. એક્ટ પસાર કરવામાં આવ્યો 

હતો. 

૩) ભારતીય યુવા શટલર શ્રીલીલ ેવર્લડષ  જુનનયર સ્પધાષમાં નસર્લવર મેડલ મેળવેલ છે. 

૪) ક્રફર્લમ અન ેથીયેટરના જાણીતા અનભનેતા સૈયદ જાફરીનુ ંહાલમાં નનધન થયેલ છે, તેઓ પ્રથમ 

ભારતીય હતા કે જમેને ઓડષર ઓફ ધ નબ્ટીશ એમ્પાયર સન્માન પ્રાપ્ત થયુ ંહતુ.ં 

૫) જમષન ફોમ્યુષલા વન મોટર રેસર નીકો રોસબગે 15 નવેમ્બર 2015 ના રોજ લુઈસ હેનમર્લટનને 

હરાવી બ્ાજીનલયન ગ્રાન્ડ નપ્રક્સ નખતાબ જીતેલ છે. 
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૬) નાગાલેન્ડના દોયાંગ તળાવની સફર કરનાર પ્રથમ કેન્રીયમંત્રી પ્રકાશ જાવડેકર બનલે છે. 

૭) ફીલીપ્ન્સ દેશ APEC નેતાઓના નશખર સંમેલનની મહેમાન નવાજી કરશ.ે 

૮) હાલમા ંભારત અન ેબાંગ્લાદેશ ેતટીય નૌકા પક્રરવહન પર સમજુતી કરાર કરેલ છે. 

૯) હાલમા ંઝારખંડ રાજ્ય સરકારે મોબાઈલ ગવનષન્સની શરૂઆત કરેલ છે. 

૧૦) હાલમાં યોજાયેલ G-20 નશખર સંમેલનમાં ભારત સાથ ેઓસ્ટરેલીયા દેશે અસૈન્ય પરમાું 

કરાર પર હસ્તાક્ષર કરેલ છે. 

૧૧) કેન્રીય ખાણ-ખનીજમંત્રી શ્રી નરેન્રનસંહ તોમરે સ્ટીલ મંત્રાલય ભારત સરકાર અંતગષત 14 

નવેમ્બર 2015 ના રોજ 53 માં ધાતુકમી ક્રદવસ સમારોહમાં NMD પુરસ્કાર પ્રદાન કરેલ છે. 

૧૨) ભારતના પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ લંડનમાં લીમ્બથમા ંબસવેશ્વરની પ્રનતમાનું અનાવરણ કરેલ છે, તે 

એક મહાન દાશષનનક અને સમાજ સુધારક હતા. 

૧૩) હાલમા ં NCAER દ્વારા ભારત માટે 7.4 ટકા GDP ના નવકાસદરની ભનવષ્ણયવાણી 

કરવામાં આવી છે. 

૧૪) હાલમાં યોજાયેલ G-20 નશખર સંમેલનની મહેમાન નવાજી તુકી દેશે કરેલી  

૧૫) હાલમાં આનશર્કુમાર ગોયલ ેદનક્ષણ પૂવષ રેલવેના મહાપ્રબંધકના તરીકેની કામગીરી સંભાળેલ 

છે. 

૧૬) ભારતના પ્રધાનમંત્રી દ્વારા હાલની નબ્ટેનની યાત્રા દરનમયાન નીવ (NEEV) ફંડ નો પ્રારંભ 

કરેલ છે. આ ફંડનો પ્રારંભ ડેનવડ કેમરૂનની ઉપનસ્થનતમા ંકરવામા ંઆવેલ છે. 

૧૭) ભારત સરકારે NIIF ની ગનતનવનધઓ ઉપર ધ્યાન રાખવા ગવનીંગ કાઉનન્સલની રચના કરી 

છે તેના અધ્યક્ષ અરુણ જટેલી રહેશે. 

૧૮) હાલમા ં P-81 લાંબી રેંજ સામુક્રરક નવમાન સંરક્ષણમંત્રી મનોહર પારીકર દ્વારા ભારતીય 

નૌસેનામા ંસામેલ કરવામાં આવેલ છે. 

૧૯) તાજતેરમાં યુિેન દેશે સમાનતા (જાનત ગત) અનધકાર નવધેયક પ્રસ્તુત કરેલ છે. 
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૨૦) એપોલો ટાયર બનાવતી કંપની જમષનીની સૌથી મોટી રીન્ફેનકોમન ે301 કરોડમાં ખરીદશ.ે 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) આગામી 20 નવેમ્બર 2015 થી રેર્લવેનું લઘુતમ ભાડંુ 5 રૂનપયાથી વધારીન ે 10 રૂનપયા 

કરવામાં આવશે. 

૨) જાનણતા સંગઠન નવશ્વ ક્રહંદુ પક્રરર્દના નેતા અશોક નસંઘલનુ ંતાજતેરમાં આવસાન થયેલ છે, 

તેમણે વર્ષ 1950 માં બનારસ ક્રહંદુ યુનનવસીટીમાંથી મેટલીજ્કલ એનન્જનનયરીંગની ડીગ્રી મેળવી 

હતી. 

૩) વર્ષ 2014 ની ચૂંટણીના સુંદર આયોજન માટે રાજકોટના પૂવષ કલેકટર રાજને્રકુમારને 

ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર ફોર પાલાષમેન્ટરી સ્ટડીઝ યુ.કે. દ્વારા બેસ્ટ ઈલેક્શન મેનેજમેન્ટ એવોડષ  

એનાયત કરવામાં આવેલ છે.  

૪) ઓસ્ટરેલીયાના પેસ બોલર નમચેલ જહોન્સને આંતરરાષ્ટ્ર ીય ક્રિકેટ માંથી નનવૃનિ જાહેર કરેલ છે. 

૫) પેક્રરસમાં થયલે હુમલાના કારણ ેબેર્લજીયમ તથા સ્પેનની પ્રાસ્તાનવત રેન્ડલી મેચ રદ્દ થઈ છે. 

૬) ઓસ્ટરેલીયાના નીલ રોબર્ટસષન ેચેનમ્પયન ઓફ ચેનમ્પયન્સ સ્નુકર નખતાબ જીતી લીધલે છે. 

૭) સોશ્યલ મીક્રડયામા ં નચત્રાત્મક રજૂઆત કરતા અસંખ્ય ઈમોજી પરથી ઈમોક્રટકોન્સ શબ્દ 

આવ્યો અને જાણીતી ઓક્સફડષ  ડીક્ષનરીએ તેને પ્રથમ વાર વર્ષ 2015 નો વડષ  ઓફ ધ યર તરીકે 

પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. 

૮) હાલમાં રીસચષ એન્ડ એનાલીસીસ નવંગના પૂવષ પ્રમુખ શંકરન નાયરનુ ંનનધન થયુ ંછે. તેઓ 94 

વર્ષની વયના હતા. 

૯) હાલમા ંગણેશ થાપા પર  ફીફા દ્વારા 10 વર્ષ માટેનો પ્રનતબંધ લાદવામા ંઆવ્યો છે. 

૧૦) હાલમાં નસક્રરલ વમાષએ નવશ્વ જુનનયર શતરંજ ચેનમ્પયનશીપમા ંરજત પદક પ્રાપ્ત કરેલ છે.  
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૧૧) કેન્રીય ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યોગ મંત્રી શ્રીમનત હરસીમરત કૌર બાદલ ેતેલંગાણામા ંપ્રથમમેગા 

ફૂડપાકષનુ ંખાતમુહષત કયુું. 

૧૨) સૈયદ અક્બરુદીનની સયુંકત રાષ્ટ્રમાં ભારતના સ્થાયી પ્રનતનનનધ તરીકે નનમુંક થઇ છે. 

૧૩) મધ્યપ્રદેશના રાજગઢના સામાન્ય કસ્બાના નીખીલ રાઠીન ે લંડન સ્ટોક એક્સચેન્જના 

સી.ઈ.ઓ. તરીકેની જવાબદારી સોંપવામા ંઆવી છે. 

૧૪) ભનક્ત ગાયક મુરુગાદાસનું હાલમા ંઅવસાન થયું છે, તે 95 વર્ષની વયના હતા. 

૧૫) ઉડીસા રાજ્ય સરકારે 14 નજલ્લાઓમા ંરાષ્ટ્ર ીય ખાદ્ય સુરક્ષા અનધનનયમ લાગુ કરેલ છે. 

૧૬) હાલમાં સંદીપ ગીરોત્રાન ેનોનકયાના અર્લકાટેલ ર્લયુસેન્ટના પ્રમુખ તરીકે નનયુક્ત કરવામાં 

આવ્યા છે. 

૧૭) હાલમા ંએ.બી.ડીનવનલયસષ  ક્રિકેટરે આઈ.સી.સી ટેસ્ટ નક્િકેટમા ંપ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

૧૮) આંતરરાષ્ટ્ર ીય અંતરીક્ષ સ્ટેશન માં નનરંતર માનવ ઉપનસ્થનતના 15 વર્ષ પુરા કરવા બદલ 

નાસાએ તેની વર્ષગાંઠ માનવી.  

૧૯) પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્ર ીય કવ્વાલી મહોત્સવ 2016 ક્રદર્લહી ખાત ેઆયોનજત કરવામાં આવશે. 

૨૦) જરીન દારૂવાલા ભારતમાં સ્ટાન્ડડષ  ચાટષડ બેંકના મુખ્ય કાયષકારી અનધકારી તરીકે નનયુનક્ત 

પામ્યા છે. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) ભારતીય ખાદ્ય સુરક્ષા અને માનક સંસ્થાના (એફ.એસ.એસ.એ.આઈ.) અધ્યક્ષ આનશર્ 

બહુગુણા છે. 

૨) YMCA નવજ્ઞાન અન ેપ્રધ્યોગીક યુનીવસીટીના કુલપનત ડો. ક્રદનેશ કુમારની જહાંગીર હોમી 

ભાભા એવોડષ  માટે પસંદગી કરવામાં આવી છે. 
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૩) આગામી 2 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ સુપ્રીમ કોટષના હાલના મુખ્ય ન્યાયધીશ એચ.એલ. દત ુ

નનવૃત થશ,ે તેનુ ંસ્થાન તીરથ નસંહ ઠાકુર લેશે.  

૪) શ્રી અમેમ્બલ સુબ્બારાવ પાઈ સ્થાનપત કેનરા બેંકનો તારીખ 19 નવેમ્બર 2015 ના રોજ 110 

મો સ્થાપના ક્રદવસ મનાવાયો. 

૫) સરકાર દ્વારા કોલ ઇનન્ડયાનો 10 ટકા ક્રહસ્સો વેંચીને 2000 કરોડ રૂનપયા મેળવાશ.ે 

૬) વર્ષ 2015-16 માટે શેરડી પકવતા ખેડૂતોને પૂરતા ભાવ મળી રહે તે માટે કેન્ર સરકારે 4.5 

પ્રનત નક્વન્ટલ સબનસડીને મંજુરી આપી દીધી છે. 

૭) ન્યુઝીલને્ડના પહેલા રગ્બી સુપર સ્ટાર જોનાહ લોમુનું 40 વર્ષની વયે અવસાન થયુ ંહતું, જો કે 

તેન ેનકડનીની બીમારી હોવાનું જાણવા મળેલ છે. 

૮) જોનાહ લોમુએ વર્ષ 1994 થી 2002 સુધીમા ં63 મેચમાં 37 પ્રાઈઝ મેળવેલ હતા. 

૯) હાલમાં કેન્ર સરકારે 2000 કરોડ રૂનપયાના ખચ ે િાઈમ એન્ડ િીમીનર્લસ ટરે નકંગ નેટવકષ  

નસસ્ટમને સ્થાપવાની મંજુરી આપી દીધી છે.   

૧૦) એકમાત્ર ભારતીય મૂળના બોબી જીન્દાલ અમેક્રરકાની પ્રમુખ પદની સ્પધાષમાથંી ખસી ગયા 

છે. 

૧૧) મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રીના જણાવ્યા અનુસાર મંુબઈમાં ભારતના સૌપ્રથમ આંતરરાષ્ટ્ર ીય લવાદ 

કેન્રની સ્થાપના થશ,ે આ કેન્રમા ંસમગ્ર નવશ્વના વેપારી સમુદાયને નવનવધ પ્રકારની લવાદી 

સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવશે. 

૧૨) ઉતરપ્રદેશ સરકારે 18 નવેમ્બર 2015 ના રોજ રાજ્યના 75 જીલ્લાઓ માંથી 50 નજલ્લાઓન ે

દુષ્ણકાળગ્રસ્ત જાહેર કરેલ છે. 

૧૩) 17 નવેમ્બર 2015 ના રોજ જાહેર થયેલ સવે મુજબ ચીનનું તીયાન્હેં-2 કમ્પ્યુટર નવશ્વનું 

સૌથી શનક્તશાળી કમ્પ્યુટર જાહેર થયુ ંછે.  
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૧૪) તીયાન્હેં-2 ને આ સન્માન આગાઉ પણ પાંચવાર મળી ચુક્યુ ંછે, તીયાન્હેં-2 નો અથષ આકાશ 

ગંગા-2 થાય છે. 

૧૫) ઇન્ટેલે તેલંગાણાના મહેબૂબનગર નજલ્લાના નદીમ્પલ્લી ગામમાં એક કદમ ઉન્નનત કી ઓર 

કાયષિમની શરૂઆત કરેલ છે. 

૧૬) સયુંકત રાષ્ટ્રસંઘે 2015 ના વર્ષને પ્રકાશવર્ષ તરીકે જાહેર કરેલ છે.  

૧૭) રનશયાએ હાલમા ંનવો રક્ષા ઉપગ્રહ લોન્ચ કયો તેનુ ંનામ EKS કોસમોસ 2510 રાખવામા ં

આવ્યું છે. 

૧૮) ભારતના વડાપ્રધાન ક્રદર્લહી ખાત ેગ્લોબલ ફોકલ પ્વાઇન્ટ સંમેલનનું ઉદ્ઘાટન કરશ.ે  

૧૯) હાલમા ંભારતીય રેડ િોસ સોસાયટીના મહાસનચવ સત્યા પોલ અગ્રવાલનુ ંઅવસાન થયેલ 

છે. 

૨૦) હાલમાં સુદશષન બલ્લાલન ેમણીપાલ હેર્લથના નવા અધ્યક્ષ તરીકે નનયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. 

- પરેશ ચાવડા 

 


