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૧) ભારત વિશ્વનો ત્રીજા નંબરનો સૌથી િધારે ઈંડા ઉત્પાદિત કરનાર િેશ છે, પરંતુ િેશના પ્રત્યેક 

વ્યવતતન ેએક િર્ષના માત્ર 55 ઈંડા જ ઉપયોગ કરિા મળે છે, તેની જગ્યાએ એક સિે મુજબ 

પ્રત્યેક વ્યવતતન ેએક િર્ષના 180 ઈંડા મળિા જોઈએ. 

૨) ભારતના સ્િાતંત્ર્ય સેનાની લાલા લજપતરાયનુ ંગામ ધુઢીંકે પંજાબનું પ્રથમ િાઈ-ફાઈ ગામ 

બની ગયું છે, આ ગામને પંજાબ નેશનલ બેંક દ્વારા િતક લેિામાં આવ્યુ ંછે. 

૩) જાણીતા લેખક શશી િેશપાંડેએ સાદિત્ય અકાિમીની સામાન્ય કારોબારીમાથંી રાજીનામંુ આપી 

િીધેલ છે. 
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૪) મિારાષ્ટ્રના ઉિુષ લેખક રિેમાન અબ્બાસ ેમિારાષ્ટ્રનો ઉિુષ સાદિત્ય એિોડષ  પરત કરેલ છે. 

૫) ગુજરાત સરકારે િર્ષ 2016 ની રજાઓની યાિી જાિેર કરી છે, તેમાં 22 જાિેર રજાઓનો લાભ 

મળશે, આ ઉપરાંત ચાર રજાઓ રવિિારે આિતી િોિાન ેકારણ ેતેનો લાભ મળશે નદિ. 

૬) ગુજરાત સરકારે િર્ષ 2016 ની રજાઓની સાથ ેમરવજયાત 42 રજાઓની યાિી પણ જાિેર કરેલ 

છે. 

૭) ગુજરાત સરકારની સ્પોર્ટસષ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત દ્વ્રારા રાજકોટ ખાત ેરૂ. 50 કરોડના ખચ ે

આંતરરાષ્ટ્ર ીય કક્ષાનો સ્પોર્ટસષ એકડેમી પ્રોજતેટ અમલમાં આિશે. 

૮) સ્પાઇસ જટે નામની વિમાની સેિા આપતી કંપની આગામી 25 ઓતટોબરથી અમિાિાિથી 

ગોિા, કોઇમ્બતુર બે નિી િૈવનક ફ્લાઈટ શરુ કરશ.ે 

૯) ભારતીય ગોલ્ફર અવભવજતવસંિ ચઢ્ઢાએ કુલ એક કરોડની ઇનામી રકમ િાળી વબલ્ટ ઓપન 

ગોલ્ફ ટુનાષમેન્ટ જીતી લીધી છે. 

૧૦) ઉજ્બેવકસ્તાનના તાશ્કંિમાં યોજાયલે 49 મી બોડી વબલ્ડીંગ એન્ડ ફીજીક સ્પોર્ટસષ 

ચૈવમ્પયનશીપમાં ભારતન ે4 ગોલ્ડ, 6 વસલ્િર, 7 બ્રોન્ઝમેડલ મળીને કુલ 17 મેડલ મળેલ છે. 

૧૧) ભારતના દ્રોણાિલી િાવલકાએ આ િરે્ એવપ્રલમા ંવિશ્વ ચેસ ચૈવમ્પયનશીપમાં બ્રોન્ઝમેડલ 

જીતેલ. 

૧૨) 10 ઓતટોબર 1978 ના દિિસે ભારતના રોદિણી ખાલીિકરે રાષ્ટ્ર ીય શતરંજ ચૈવમ્પયનશીપ 

જીતી િતી, તેઓ આ સફળતા મેળિનાર િેશમાં પ્રથમ િતા. 

૧૩) ગઈકાલ ેએટલ ેકે 10 મી ઓતટોબરના રોજ વિશ્વમાં િલ્ડષ  મેન્ટલ િેલ્થ ડે મનાિિામાં આવ્યો 

િતો. 

૧૪) ઓસ્ટરેલીયાના પૂિષ ઝડપી બોલર બ્રેટ લીએ પોતાની દફલ્મ કારવકિીની શરૂઆત 

‘અનઇવન્ડયન’ દફલ્મથી શરુ કરી િીધી છે.  

૧૫) િાલમાં આંધ્રપ્રિેશ સરકારે ઈ-ગિનષન્સ માટે ઈ- પ્રગવતની શરૂઆત કરેલ છે. 
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૧૬) િાલમાં CCEA દ્વારા મંજુર કરિામાં આિેલ રાષ્ટ્ર ીય જળ ગ્રિણ ક્ષેત્ર પ્રબંધન પદરયોજનાનુ ં

નામ ‘નીરાંચલ’ રાખિામા ંઆવ્યું છે. 

૧૭) ભારત સરકારે ખેલકુિની પ્રિૃવતઓને આગળ િધારિા માટે જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્યન ે2૦૦ કરોડ 

રૂવપયાની સિાયતા કરેલ છે. 

૧૮) ઓતટોબર 2015 મુજબ ઇવન્ડયન ઓઈલ કોપોરેશનના માકેદટંગ ડાયરેતટરના રૂપમા ં

બલવિન્િર વસંિ કાંતને નીમિામાં આવ્યા છે. 

૧૯) િાલમાં આંધ્રપ્રિેશ સરકારે 4,800 મેગાિોટની પિનઉજાષ સ્થાવપત કરિા માટેની યોજના 

બનાિી છે. 

૨૦) આંધ્રપ્રિેશ સરકાર 4,800 મેગાિોટ પિન ઉજાષ માટે અંિાજીત 30,000 કરોડ રૂવપયાનું ખચષ 

કરશે. 

- પરેશ ચાિડા 
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૧) જાણીતા ભજન ગાયક અનુપ જલોટા પ્રસાર ભારતી બોડષમાં ટંૂકા ગળાના સભ્ય તરીકે પસંિ 

કરાયા છે. 

૨) ટરેનોમાં ગુનાખોરીનુ ંપ્રમાણ ઘટે તે માટે રેલ્િે દ્વારા િધુ એક િેલ્પલાઇન નંબર 1512 ની 

જાિેરાત કરી છે. 

3) ભારતની િન્ડર ગલષ સાઈતલીસ્ટ બેબોરાિ િેરાલ્ડે તાઈિાન કપમાં એક ગોલ્ડ, 3 વસલ્િર અન ે

એક બ્રોન્ઝમેડલ જીતીને ઈવતિાસ રચી િીધો છે. 

૪) ભારતીય ટેનીસ સ્ટાર સાવનયા વમઝાષ અને માટીના દિંગીસે ચાઈના ઓપન ટેનીસ ટુનાષમેન્ટનું 

આઠમંુ ટાઈટલ જીતી લીધલે છે. 

૫) િાલમા સ્પેન, ઇંગ્લેન્ડ અને વસ્િત્ઝરલને્ડે આગામી િરે્ ફ્ાંસમાં યોજાનારા યુરોકપ માટે 
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તિોલીફાય કરી લીધુ ંછે. 

૬) આજ સુધીમાં કોઇન ેકોઇ કારણોસર 11 જટેલા વિદ્વાનોએ અકાિમી પુરસ્કાર પરત કરેલ છે. 

૭) યુવનસેફ દ્વારા જાિેર કરાયેલ સિેમાં જાણિા મળેલ છે, કે સમગ્ર વિશ્વમાં બાળલગ્ન કરાિિામાં 

બાંગ્લાિેશ પ્રથમ સ્થાન ેરિેલ છે, જયારે ભારત બીજા સ્થાન ેરિેિા પામેલ છે. 

૮) સેન્ટરલ અડોપ્શન દરસોસષ ઓથોરોટી (CARA) ના જણાવ્યા મુજબ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાં 

િીકરીઓન ેિતક લેિાના વકસ્સાઓમા ંબ ેગણો િધારો થયો છે. 

૯) યુવનસેફના રીપોટષ  મુજબ 46 ટકા યુિતીઓના લગ્ન 18 િર્ષ પિેલા કરી િેિામાં આિે છે. 

૧૦) સૈિીલ્સ િલ્ડષ  રીસચષના રીપોટષમાં િુવનયાના કોઝ્મોપોલીટીન મનાતા 12 શિેરોમા ં મંુબઈ 

િુવનયાનુ ંરિેિામાં અન ેરોકાણ કરિામાં સૌથી સસ્તુ ંશિેર છે. 

૧૧) આગામી 18 ઓતટોબર 2015 થી સુપરસ્ટાર અવમતાભ બચ્ચનની ટીિી સીરીયલ ‘આજ 

કી બાત િૈ વજિંગી’ નુ ંપ્રસારણ શરુ થશ.ે 

૧૨) ૧૧ ઓતટોબર વિશ્વ બાવલકા દિન તરીકે ઉજિિામાં આિે છે.  

૧૩) ઓસ્ટરેલીયાના માઈનીંગ ટાઈકૂન તલાઈિ પાલ્મર ટાઈટવનકની કાબષન કોપી જિંુે શીપ બનાિી 

રહ્યા છે, આ જિાજ 2018 માં િદરયામા ંતરતંુ મુકાશ.ે 

૧૪) સ્િતંત્રતા સેનાની લોકનાયક જયપ્રકાશ નારાયણની ગઈકાલ ેતારીખ 11 ઓતટોબર 2015 

ના રોજ 113 મી જન્મજયંવત ઉજિાઈ. 

૧૫) રાજસ્થાનના િસુંધરા રાજન ેરજુ કરી સ્ટાટષ  અપ નીવત. જ ેનિા ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાિન આપશે. 

૧૬) િવક્ષણ ભારતના જાણીતા અભનેત્રી માંનોરમાનું 10 ઓતટોબર 2015 ના રોજ અિસાન થયું 

છે, તેઓ 78 િર્ષના િતા 

૧૭) િાલમાં ભારત િેશ સાથ ેચીન િેન્ડ-ઇન-િેન્ડ 2015 કાયષક્રમમાં ભાગ લેશ.ે 

૧૮) િાલમાં કેન્દ્ર સરકારે પ્રત્યક્ષ વિિેશી રોકાણો (FDI) ને 1567 કરોડ રૂવપયાના 11 

પ્રસ્તાિોન ેમંજુરી આપેલ છે. 
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૧૯) િાલમા ંજી.સેંથીલિેલન ેકોચીન ટરસ્ટ પોટષના ડેપ્યુટી ચેરમેન તરીકે વનયતુત કરિામા ંઆવ્યા 

છે. 

૨૦) વબ્રટીશ શોધકતાષઓએ ઓટીજમ પીદડતોની મિિ માટે ASCMEL નામની મોબાઈલ 

એપ્લીકેશન ગત 2 ઓતટોબર 2015 ના રોજ બનાિી છે. 

- પરેશ ચાિડા 
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૧) ભારતીય રામકુમાર સયુંકત આરબ અમીરાતમાં 18 િર્ષની િય ેસૌથી નાની િયના સી.એ. 

બની ગયા છે. 

૨) ચીન અને ભારતીય સૈવનકો ચીનના કુનવમંગ શિેરમાં તારીખ 12 ઓતટોબર 2015 થી 10 

દિિસ સુધી આંતકિાિ વિરોધી ડર ીલમાં ભાગ લેશ.ે 

3) ITBP દ્વારા 200 પિષતારોિણ અવભયાન ચલાિિાનો રેકોડષ  બનાિિામાં આવ્યો છે, તે 

1962 થી માઉન્ટ એિરેસ્ટ પર પિષતારોિણ અવભયાન ચલાિે છે. 

૪) પ્રો.ડો. ગણેશ િેિીને િર્ષ 1993 માં પોતાના પુસ્તક ‘આફટર એમ્નેશીયા’ સંિભ ેસાદિત્ય 

અકાિમી તરફથી એિોડષ  આપિામાં આવ્યો િતો, એ તેણ ેપરત કરેલ છે. 

૫) મસીડીઝના સ્ટાર રેસર લુઈસ િેવમલ્ટને રવશયન ગ્રાન્ડ વપ્રતસ ફોમ્યુષલા િન રેવસંગનું ટાઈટલ 

જીતી લીધુ ંછે. 

૬) િાલ ઝડપી ફેલાિો ધરાિતી બબલ સોકરની ગેમ્સ લોકવપ્રય થઇ રિી છે, આ ગેમમાં ફૂટબોલર 

પ્લાસ્ટીકના બબલ પિેરીને રમે છે, િાલ 20 િેશોમા ંઆ ગેમ રમાય છે. 

૭) રગ્બી િલ્ડષકપમાં સ્કોટલનૅ્ડે સમોઆને િરાિી િલ્ડષકપની ફાઈનલમા ંપ્રિેશ મેળિી લીધો છે. 

૮) આજ ેભારતના રાષ્ટ્રપવત તારીખ 13 ઓતટોબર  2015 ના રોજ પિેલીિાર પેલેસ્ટાઇનની 

યાત્રાએ જશ.ે 
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૯) આગામી 15 ઓતટોબર 2015 થી ભારતનુ ંચુંટણીપંચ જાગૃવત અવભયાન શરુ કરશે. 

૧૦) નેપાળના પૂિષ િડાપ્રધાન શુશીલ કોઈરાલાએ રાજીનામંુ આપ્યા બાિ તારીખ 11 ઓતટોબર 

2015 ના રોજ યોજાયેલ ચુંટણીમાં ડાબેરી નેતા કે.પી. શમાષ (ઓલી) નિા િડાપ્રધાન તરીકે ચૂંટાઈ 

આવ્યા છે. 

૧૧) ભારત ેજોડષનમાં 86 કરોડ ડોલરના ખચ ેખાતરનુ ંકારખાનુ ં સ્થાવપત કરેલ છે, તેનું 10 

ઓતટોબર 2015 ના રોજ ભારતના રાષ્ટ્રપવત દ્વારા ઉદ્વ્ઘાટન કરિામાં આવ્યુ ંિતું. 

૧૨) ઓપરેશન વનભીક છોકરીઓ િચ્ચે જાગરૂકતા પેિા કરિા માટેનું ઓપરેશન છે. આ ઓપરેશ 

દિલ્િી પોલીસ આયોવજત છે. 

૧૩) ઓતટોબર 2015 ના રોજ SEBI ના કાયષકારી વનિેશક તરીકેનો કાયષભાર એસ.કે. મોિંતીએ 

સંભાળેલ છે. 

૧૪) ભારતમાં સૌપ્રથમ પવિમ બંગાળ રાજ્યમા ં ડોવલ્ફન માછલીઓ માટેના અભ્યારણની 

સ્થાપના કરિામાં આિશે. 

૧૫) િાલમા ંએન. રમાનીનું અિસાન થયુ ંછે, તે જાણીતા બંસરીિાિક િતા. તે 82 િર્ષની િયના 

િતા. 

૧૬) િાલમા ંશેખર બસુન ેપરમાણં ઉજાષ આયોગના અધ્યક્ષના રૂપમાં વનયતુત કરિામાં આવ્યા છે. 

૧૭) િાલમા ંએટલે કે ગઈકાલ ે12 ઓતટોબર 2015 ના રોજ િેશમા ંRTI ની શરૂઆત કરિામાં 

આિી િતી. તેના 10 િર્ષ પૂણષ થયા, િેશમાં પ્રથમ RTI 12 ઓતટોબર 2005 માં થઇ િતી. 

૧૮) ભારતમાં અંગ્રજે સાશન િખત ે 12 ઓતટોબર 1871 ના રોજ દક્રમીનલ ટર ાઈબ્સ એતટ 

અમલમાં મુકિામાં આવ્યો િતો, આ કાયિો માનિીને જન્મથી જ અપરાધી ગણાિતો િતો. 

૧૯) તારીખ 11 ઓતટોબર 2015 ના રોજ બોલીિુડના મિાનાયક અવમતાભ બચ્ચને પોતાનો 73 

મો જન્મદિિસ સાિગીથી ઉજવ્યો. 

૨૦) સમગ્ર િેશમાં પાનકાડષ  ધારકોની સંખ્યા આશરે 17 કરોડ જટેલી છે, તેની સામે કરિેરો માત્ર 
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3.6 કરોડ લોકો જ ભરે છે. 

- પરેશ ચાિડા 
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૧) િાિરીકાંડ અન ેકન્નડ લેખક કલબુગીની િત્યાના મામલે િડોિરાના જાણીતા લેખક અનીલ 

જોશીએ પણ અકાિમી એિોડષ  પરત કરેલ છે, તેઓન ેિર્ષ 1990 માં તેમના પુસ્તક ‘સ્ટેચ્યુ’ માટે 

આ પુરસ્કાર મળ્યો િતો. 

૨)  ભારત િેિી ઇલેવતટરક લીમીટેડે િર્ષ 2015-16 ના પ્રથમ છ માસ િરવમયાન 2730 

મેગાિોટના યુટીલીટી પાિર પ્રોજતેર્ટસ શરુ કયાષ છે. 

3) ગુજરાત સરકાર દ્વારા આગામી િશેરાના દિિસ ે વિવધિત રીત ે ‘મુખ્યમંત્રી સ્િાિલંબન 

યોજના’ શરુ કરિામાં આિશે. 

૪) ઈંગ્લેન્ડના ફીટઝ પેટર ીકે વબ્રટીશ માસ્ટસષનો વખતાબ જીતીને ગોલ્ફ જગતમાં તરખાટ મચાવ્યો 

છે. 

૫) િાલમા ંભારતીય ટેનીસ સ્ટાર સાવનયા વમઝાષ િલ્ડષ  મદિલા ડબલ્સની રેવન્કંગમાં પિેલી િખત 

11,000 પોઈન્ટને પાર કરી ગયા છે, જ ેવિશ્વમાં સૌથી િધારે છે. 

૬) જ્યોજીયા િેશને િરાિી જમષનીએ યુરોકપ 2016 માટે તિાલીફાઈ કરી લીધુ ંછે. 

૭) 13 ઓતટોબર 1884 ના રોજ નક્કી કરિામાં આવ્યુ ંિતુ ંકે વગ્રનિીચ મીન ટાઈમ િુવનયાનો 

માનાંક સમય રિશે. 

૮) િર્ષ 1947 ની પિેલી સપ્ટેબરે ઇવન્ડયન સ્ટાન્ડડષ  ટાઈમની સ્થાપના કરિામાં આિી િતી. 

૯) િાલમા ંશ્રીલકંા િેશે ભારત સાથ ેસયુંકત સૈન્ય વમત્ર શવતત -2015 નો અભ્યાસ કરેલ છે. 

૧૦) ઓતટોબર 2015 મુજબ PTC ઇવન્ડયા કંપનીએ ભારતીય સૌર ઉજાષ વનગમ સાથ ેકરાર કરેલ 

છે. 
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૧૧) િાલમાં PNB સંસ્થાએ વિઘટન કપ િોકી ટુનાષમેન્ટ જીતી લીધલે છે. 

૧૨) િાલમાં અજય જયરામને ડચ ઓપન બેડવમન્ટન વખતાબ જીતી લીધલે છે. 

૧૩) િાલમાં એલેતઝાંડર લુકાશેકોએ બેલારુસની રાષ્ટ્રપવતની ચુંટણી જીતી લીધી છે. 

૧૪) ભારતીય રાજ્ય લોકસેિા જિાબિેિી સંિધષન પર રાષ્ટ્ર ીય વિચાર ગોષ્ઠીનુ ંઆયોજન કેરળમાં 

કરિામાં આિશે. 

૧૫) ભારતીય રાજ્ય લોકસેિા જિાબિેિી સંિધષન પર રાષ્ટ્ર ીય વિચાર ગોષ્ઠીનુ ંઆયોજન આગામી 

29 ઓતટોબર 2015 ના રોજ ગોિાની િોટલ ત્રાિણકોર કોટષમાં યોજાશ.ે 

૧૬) િાલમાં એમ.એફ. ફારૂકીન ેબ્રોડબેન્ડ ફોરમના અધ્યક્ષ તરીકે પસંિ કરિામાં આવ્યા છે. 

૧૭) િાલમા ંવિરેન્િર વસંિે માંચેસ્ટર એરેનામા ંપોતાની કારવકિીનુ ંપિેલું પ્રો.બોવતસંગ બાઉટ જીતી 

લીધ ુછે. 

૧૮) િાલમા ંસયુંકત રાષ્ટ્ર  સુરક્ષા પદરર્િ સંસ્થાએ શરણાથીઓના સંકટ માટેનો પ્રસ્તાિ પાદરત 

કરેલ છે. 

૧૯) િાલમાં અિસાન પામેલ િવક્ષણ ભારતીય દફલ્મ અવભનેત્રી મનોરમાને લોકો ‘આચ્ચી’ 

ઉપનામથી બોલાિતા િતા, તેણે બધી મળીને આશરે 1000 થી િધ ુદફલ્મોમાં બિુમુખી સિાયક 

ભૂવમકા વનભાિી છે. 

૨૦) નિી દિલ્િીમા ંઆયોવજત રાષ્ટ્ર ીય િાડષ  કોટષ  ટેનીસ ચૈવમ્પયનશીપની ફાઈનલમા ંએન. શ્રીરામ 

બાલાજી નિા રાષ્ટ્ર ીય પુરુર્ વસંગલ્સ ટેનીસ ચૈવમ્પયન બની ગયા છે. 

- પરેશ ચાિડા 

 

Current affairs 238  સામાન્ય જ્ઞાન  15/10/15 

૧) ભારતના બંધારણની કલમ નંબર 44 મુજબ સરકાર ભારતના તમામ રાજ્યોમાં નાગદરકો માટે 

સમાન નાગદરક સંદિતા લાગુ કરિાનો પ્રયાસ કરશ.ે 
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૨) ગુજરાત સરકાર દ્વારા તારીખ 14 ઓતટોબર 2015 ના રોજ િેશનું સૌપ્રથમ ટેલીવિઝન નેટિકષ  

‘િંિ ેગુજરાત’ અંતગષત 16 શૈક્ષવણક ટી.િી. ચેનલનું વનમાષણ (લોકાપષણ) કરેલ છે. 

3) ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી દ્વારા ગુજરાતના પ્રિાસનધામ તરીકે પાિાગઢના વિકાસ માટે 100 કરોડ 

રૂવપયાના વિકાસ કામ માટેનું ભૂવમ પૂજન કરેલ છે. 

૪) નોિેના મેગ્નસ કાલષસન ેસતત બીજા િરે્ િલ્ડષ  રેપીડ ચેસ ચૈવમ્પયનશીપ જીતી લીધેલ છે. 

૫) િાલમાં શે્વતા રાઠોર એવશયન બોડીવબલ્ડીંગ ચૈવમ્પયનશીપમા ંવસલ્િર મેડલ મેળનાર પ્રથમ 

ભારતીય મદિલા બન્યા છે. 

૬) ઈરાન િેશની સંસિે વિશ્વશવતતઓ સાથ ેપરમાણ  કરારને મંજુરી આપી િીધી છે. 

૭) િાલમા ંચીન િેશે વતબેટમાં પોતાનો બ્રહ્મપુત્રા નિી પરનો સૌથી મોટો ડેમ કાયષરત કરી િીધો છે, 

આ ડેમ 1.5 અબજ ડોલરના ખચે તૈયાર થયેલ છે. 

૮) પંજાબના જાણીતા મદિલા સાદિત્યકાર િલીપ કૌર વતિાનાએ િેશ િધતી જતી અસદિષ્ણણતા, 

િાણી સ્િાતંત્ર્ય અને કોમી દિંસાના વિરુદ્ધમાં સાદિત્ય અકાિમીનો એિોડષ  પરત કરેલ છે. 

૯) મિારાષ્ટ્રમાં િાલમા ંઅન્ય ત્રણ મરાઠી સાદિત્યકારોએ પોતાન ેમળેલા અકાિમી પુરસ્કારો પરત 

આપ્યા છે.  

૧૦) િાલમાં ભારતના િિાઈ સૈન્યના એર ચીફમાશષલ અનુપ રિા છે. 

૧૧)  રાજસ્થાન સસ્તા આિાસ બનાિિા િેતુથી ખાનગી રોકાણન ેઅપનાિનાર િેશનુ ંપ્રથમ 

રાજ્ય બનિા પામ્યુ ંછે. 

૧૨) ૧૩ ઓતટોબર 2015 ના રોજ દફલીસ્તાન િેશના અલ-કુસુિ વિશ્વ વિદ્યાલય દ્વારા ભારતના 

રાષ્ટ્રપવત પ્રણિ મુખજીન ેડોકટરેટની ડીગ્રીથી સન્માવનત કયાષ છે. 

૧૩) ભારત સરકારે સ્લોિાનીયા પાસેથી માઈક્રોલાઈટ એરક્રાફ્ટ ખરીિિાના િેતુથી 12 ઓતટોબર 

2015 ના રોજ એક સમજુતી કરાર કરેલ છે. 

૧૪) િાલમા ં પી.એસ. જય કુમારે બેંક ઓફ બરોડાના MD અને CEO તરીકેનો પિભાર 
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સંભાળેલ છે. 

૧૫) િાલમાં 2015 ના િર્ષનો અથષશાસ્ત્રનો નોબલ પુરસ્કાર એંગસ ડીટોનને આપિામાં આવ્યો 

છે. 

૧૬) િર્ષ 2016 માં UFFA – 2016 નુ ંઆયોજન ફ્ાન્સમાં કરિામાં આિશે. 

૧૭) િાલમાં શાંવત રંગનાથનન ેઅિૈય્યર પુરસ્કાર 2015 થી સન્માનિામા ંઆવ્યા છે. 

૧૮) ભારત ેદફલીસ્તાનન ેબજટેીય સમથષન માટે 5 મીલીયન ડોલર આપેલ છે. 

૧૯) િાલમા ંસુપ્રીમ કોટે વ્યાપારી ધોરણ ે દિલ્િીમાં િાિનોના પ્રિેશ માટે તેનુ ંપયાષિરણ શુલ્ક 

ચુકિિંુ પડશે તેિી જાિેરાત  કરી છે. 

૨૦) પયાષિરણ મંત્રાલય દ્વારા િાલ 4 રાજ્યોને ગ્રીન ઇવન્ડયા વમશનની મંજુરી આપી િીધલે છે. 

- પરેશ ચાિડા 
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૧) ‘અ બ્રીફ દિસ્ટર ી ઓફ સેિન કીલીંગ્સ’ નામની નિલકથા માટે જમૈકાના લેખક માલષન જમે્સન ે

િર્ષ 2015 નુ ં‘ધ મેં બુકર પ્રાઈઝ’ આપિામાં આિશે. 

૨) થોડા સમયમાં રીઝિષ બેંક મિાત્મા ગાંધીની સીરીઝ િાળી 10 રૂવપયાની નિી નોટો બિાર 

પાડશે, આ નોટમાં અંગ્રેજી િણષમાળાનો P અક્ષર લખાયલે રિેશે. 

3) િાલમાં ટ્વીટરના નિા એતજ્યુકેટીિ ચેરમેન તરીકે ઓમેિ કોિેસ્તાનીન ેબનાિિામાં આવ્યા છે. 

૪) જાણીતા ફૂટબોલર આજને્ટીનાના ડીયાંગો મારાડોનાએ લેટીન અમેદરકા ઓફ ધ ફૂટબોલર ફોર 

યુવનટી ફાઉન્ડેશનના અધ્યક્ષ બન્યા છે.  

૫) જોિર કપ િોકી ટુનાષમેન્ટમાં ભારત ેઆજને્ટીનાન ેિરાિેલ છે, ભારતનો આ બીજો વિજય છે. 

૬) િાલમા ં ડેન્માકષમાં ઓપન સુપર સીરીઝ પ્રીવમયરમા ં ભારતીય ખેલાડી સાઈના નિેિાલ ે

થાઈલને્ડના બુસાનનન ેિરાિી વિજય પ્રાપ્ત કરેલ છે. 
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૭) વત્રપુરાના ભૂતપૂિષ સવચિ જી. કામેશ્વરરાિને વત્રપુરા રાજ્યના નિા ચુંટણી કવમશ્નર તરીકે 

વનયુતત કરિામા ંઆવ્યા છે. 

૮) િર્ષ 1972 માં વત્રપુરાન ે સંપૂણષ રાજ્યનો િરજ્જો મળ્યો િતો, આ  રાજ્યમા ં માત્ર 158 

વકલોમીટરની જ રેલ્િે લાઈન છે. 

૯) નિી દિલ્િીના તુર્ાર લખનપાલ પાસ ે19,825 પ્રકારની પેવન્સલ છે, તેમને વલમ્કા બુક ઓફ 

રેકોડષમાં સ્થાન મળેલ છે. 

૧૦) 15 ઓતટોબર 1949 માં વત્રપુરા રાજ્યને ભારત સાથ ેભેળિિામાં આવ્યુ ંિતું. 

૧૧) અમૃતસીટી તરીકે િેશના 500 અન ેરાજ્યના 31 શિેરોને વિકસાિિાનો પ્રયાસ કરિામાં 

આિશે. જમેા ંજુનાગઢ સામેલ છે. 

૧૨) રાંધણગેસની ચોરી અટકાિિા સરકાર LPG સીવલન્ડર પારિશષક બનાિિાની યોજનાઓ 

બનાિી રિી છે. 

૧૩) આગામી 23 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ નેતાજી સુભાર્ચંદ્ર બોઝ સાથ ેજોડાયેલી ફાઈલો 

સાિષજવનક કરિામા ંઆિશે. 

૧૪) યુરોકપ તિોલીફયરમા ંચેકગણ ગણ રાજ્યએ નેધરલેંડને 3-2 થી િાર આપતા નેધરલેંડ 

યુરોકપમાંથી બિાર થયુ ંછે. 

૧૫) રીયલ મેડર ીડ તરફથી અપાતા ગોલ્ડનબુટ એિોડષ  પોટુષગલના રોનાલ્ડોએ ત્રણિાર જીતેલ છે, 

અને એકિાર ઈંગ્લીશ પ્રીવમયર લીગ માન્ચેસ્ટર તરફથી ગોલ્ડનબુટ એિોડષ  જીતેલ છે, આમ 

ચારિાર ગોલ્ડનબુટ એિોડષ  મેળિનાર તેઓ પ્રથમ ખેલાડી બન્યા છે. 

૧૬) અસામ રાજ્ય દફલ્મ પુરસ્કાર સમારોિમાં રેમન બરુઆને લાઈફ ટાઈમ અચીિમેંટ એિોડષથી 

સન્માવનત કરિામાં આિશે. 

૧૭) િાલમાં રીલાયન્સ પાિર લીમીટેડે પોતાના નિા CEO તરીકે િેણગોપાલ રાિન ેપસંિ કયાષ 

છે. 
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૧૮) િાલમાં એ.એસ. લક્ષ્મણનનુ ંઅિસાન થયુ ંતે BCIC સંસ્થાના સંસ્થાપક િતા. (BCIC) 

એટલ ેબંગાળ ચૈમ્બર ઓફ ઇન્ડસ્ટર ીઝ એન્ડ કોમસષ થાય છે. 

૧૯) િાલમાં દિલીપ વચનોય ેરાષ્ટ્ર ીય કૌશલ્ય વિકાસ વનગમના મુખ્ય પ્રબંધક અને વનિેશક પિેથી 

રાજીનામંુ આપેલ છે. 

૨૦) 9 મી ઇનશીયા પુરસ્કાર 2015 માં એિોડષ  ફોર ધ બેસ્ટ પરફોવમિંગ બ્યુરોકે્રટ અફેતટઈંગ સેતટર 

ટર ાન્સફોમેશન સ્ટેટ શ્રેણીના પુરસ્કાર માટે કે. વિજય આનંિન ેપસંિ કરાયા છે. 

- પરેશ ચાિડા 

 

Current affairs 240  સામાન્ય જ્ઞાન  17/10/15 

૧) દિિસમાં ત્રણિાર કોલ ડર ોપ થશ ેતો ટેલીકોમ કંપનીએ ગ્રાિકોન ેપ્રત્યેક કોલ પર 1 રૂવપયો િંડ 

ભરિો પડશે, આિી ભલામણ TRAI સંસ્થાએ કરેલ છે.(ટેલીકોમ રેગ્લ્યુલેટરી ઓથોરીટી ઓફ 

ઇવન્ડયા)  

૨) જાણીતા ફાસ્ટ બોલર ઝદિરખાને આંતરરાષ્ટ્ર ીય દક્રકેટમાંથી વનિૃવિ જાિેર કરેલ છે. 

૩) િાલમા ંરાજકોટના આરોગ્ય કેન્દ્રન ેનાભ (NABH) નેશનલ એકે્રદડશન બોડષ  ઓફ િેલ્થની 

માન્યતા મળેલ છે. 

૪) અબષન િેલ્થ સેન્ટર કેટેગરીમા ંરાજકોટના િરસુખ સંઘાણી આરોગ્ય કેન્દ્રન ેનાભની માન્યતા 

મળિાથી તે સમગ્ર િેશમા ંરાજકોટ મનપાને પ્રથમ વસવદ્ધ મળિા પામી છે. 

૫) ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્યમા ંિાઈ-િે પર 75 વકલોમીટરે એવમવનટી સેન્ટર વિકસાિિામાં 

આિશે. 

૬) સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં નેશનલ, સ્ટેટ અને ઇન્ટીરીયર મળીન ે કુલ 77 િજાર વકલોમીટરનું 

િાઈ-િે નેટિકષ  છે. 

૭) મકાઉ ગોલ્ફમા ંભારતીય ગોલ્ફર આનીબાનષ લાદિરી પાંચ અન્ડરનુ ં64 મુ કાડષ  રમીને ચોથા 
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સ્થાન ેરિેિા પામેલ છે. 

૮) 16 ઓતટોબર 1945 ના રોજ સયુંકત રાષ્ટ્ર ોએ રોમમાં ખાદ્ય તથા કૃવર્ સંગઠનની સ્થાપના કરી 

િતી. 

૯) આજથી 34 િર્ષ પિેલા 16 ઓતટોબર 1981 ના રોજ પ્રથમિાર વિશ્વ ખાદ્ય દિિસ મનાિિામાં 

આવ્યો િતો. 

૧૦) િાલમાં યુનુસખાન ેપાવકસ્તાનની તરફથી સૌથી િધુ ટેસ્ટ રન બનાિી ચુતયા છે. 

૧૧) ભારતીય નોબેલ પાદરતોવર્ક વિજતેા કૈલાશ સત્યાથીન ેપ્રવતવષ્ઠત િાિડષ  હંુ્યમૈનીટેદરયન ઓફ 

ધ ઈયર એિોડષ  માટે પસંિ કરિામા ંઆવ્યા છે. 

૧૨) રાષ્ટ્ર મંડળ યુિા જુનીયર અન ે સીનીયર િૈઈટ લીફટીંગ ચૈવમ્પયનશીપમા ં ત્રીજા દિિસે 

મદિલાઓના સીનીયર અન ેજુનીયર બંને િગોમાં પૂનમ યાિિે સુિણષચંદ્રક પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

૧૩) િાલમાં ચીન ેબ્રહ્મપુત્રા નિી પર પાિરગ્રીડ શરુ કરેલ છે, તે જમૈ િાઇડર ો પાિર સ્ટેશન નામથી 

ઓળખાય છે. 

૧૪) િાલમા ં વસવક્કમના ગંગટોકમાં ચોથા આંતરરાષ્ટ્ર ીય પ્રિાસન માટષ  (ITM) નુ ંઆયોજન 

કરિામાં આિેલ છે. 

૧૫) વસક્કીમના મુખ્યમંત્રી શ્રી પિન ચામવલગં છે, તથા તેના પ્રિાસન મંત્રી ડો. મિેશ શમાષ છે. 

૧૬) SICCI નુ ંપૂરંુનામ સાઉથ ઇવન્ડયન ચૈમ્બર ઓફ કોમસષ એન્ડ ઇન્ડસ્ટર ીઝ થાય છે. 

૧૭) િાલમા ંપલાની જી. પેરીયાસામીન ેસિષ સંમવતથી સાઉથ ઇવન્ડયન ચૈમ્બર ઓફ કોમસષ એન્ડ 

ઇન્ડસ્ટર ીઝના અધ્યક્ષ તરીકે નીમિામાં આવ્યા છે. 

૧૮) િાલમા ંમ્યાનમાર િેશે સશસ્ત્ર વિદ્રોિી ગુટો સાથ ેએક શાંવત સમજુતી પર કરાર (િસ્તાક્ષર) 

કરેલ છે. 

૧૯) િાિડષ  હંુ્યમૈનીટેદરયન ઓફ ધ ઈયર એિોડષ  પ્રાપ્ત કરનાર પ્રથમ ભારતીય તરીકે કૈલાશ 

સત્યાથી ઓળખાશ.ે 
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૨૦) િવક્ષણ ભારતના વિશાખાપટ્ટનમમાં ભારતીય નૌસેનાએ પોતાનુ ંઇન્ટરનેશનલ ફવલટ રીવ્ય ુ

2016 નુ ંઆયોજન કરિાની યોજના બનાિી છે. 

- પરેશ ચાિડા 
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૧) િાલ િેશની 24 િાઈકોટષ અન ેસુપ્રીમ કોટષના જજોની વનમણંકમા ંસરકારની િખલગીરી બંધ થઇ 

ગઈ છે, િર્ષ 1993 થી ચાલી આિતી કોલેજીયમ સીસ્ટમ યથાિત રિેશે. 

૨) ફેસબુકના સંસ્થાપક માકષ  જુકરબગષ આગામી 28 ઓતટોબર 2015 ના રોજ દિલ્િી I.I.T. માં 

ઓદડયન્સના સિાલોના જિાબ આપશે, ફેસબૂકે અિી સિાલ-જિાબ સત્રનું આયોજન કરેલ છે. 

3) િાલમા ં સુપ્રીમ કોટે નેશનલ જ્યુડીશીયલ એપોઇન્ટમેન્ટ કમીશન એતટને ગેરકાયિેસર 

ગણાવ્યો છે. 

૪) િાલમાં રમાઈ રિેલ ય.ુએસ. ઓપનમા િીવપકા પલ્લકલ તિાટર ફાઈનલમા ંિારી ગયા છે. 

૫) ઇંગ્લેન્ડની વિમેન્સ દક્રકેટ ટીમનાં વિકેટ કીપર અન ેબેર્ટસમેન સરાિા ટેલર મેન્સ ટીમનાં સભ્ય 

બનીન ેબે દિિસીય એ ગ્રેડ મેચમાં રમશે, આ વસદ્ધી મેળિનાર તે વિશ્વના એકમાત્ર મદિલા ખેલાડી 

બનશ.ે 

૬) િાલમા ંએટલ ેકે ઓતટોબર 2015 ના રોજ ભારતના સેન્ટરલ પ્રોવિડંટ ફંડના કવમશનર કે.કે. 

ઝાલન છે. 

૭) આગામી 12 થી 14 નિેમ્બર સુધી ભારતના િડાપ્રધાન વબ્રટન િેશની મુલાકાત ેજશ.ે 

૮) આગામી િરે્ માચષ 2016 થી પ્રોવિડન્ટ ફંડના નાણા ઓનલાઈન વિડર ો કરી શકાશ.ે 

૯) સ્પેનના ફૂટબોલર રાઉલ ન્યુયોકષ  કાસ્મોસ સાથેના નોથષ અમેદરકન સોકર લીગ સત્ર બાિ 

નિેમ્બરમાં ફૂટબોલ માંથી સન્યાસ લેશ.ે 

૧૦)  ઇતિાડોર સરકારે ભારત સરકારના ઉપક્રમે દિન્િુસ્તાન એરોનેટીકસ લીમીટેડ સાથ ે ધુ્રિ 
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િેલીકોપ્ટરનો સોિો કેન્સલ કરેલ છે. 

૧૧) દિન્િુસ્તાન એરોનેટીકસ લીમીટેડ દ્વારા િર્ષ 2009 થી 2012 િચ્ચે સાત િેલીકોપ્ટર 

ઇતિાડોરન ેઆપેલ તેમાંથી ચાર કે્રશ થઇ ગયા, બાકીના એ સરકારે ન િાપરિાનો વનણષય કરેલ છે, 

અને નિા મંગાિિાના િેલીકોપ્ટરનો સોિો પણ રદ્દ કરેલ છે. 

૧૨) ડોતટર અબ્િુલ કલામના જન્મ સ્થળ રામેશ્વરમને અમૃત શિેર યોજનામા ંસામેલ કરિામા ં

આવ્યું. 

૧૩) ભારત સરકારના મંત્રાલય દ્વારા આજસુધીમા ં497 શિેરોને અટલ વમશન યોજના અંતગષત 

સમાિિામાં આવ્યા છે, આ યોજનામા ં500 શિેરોને સમાિિામાં આિશે. 

૧૪) રામેશ્વરમ અમૃત યોજનામા ંસામેલ થિાથી તવમલનાડુ રાજ્યના 32 શિેરો અને કસ્બાઓ 

સામેલ થયા છે. 

૧૫) ભારતના રાષ્ટ્રપવત પ્રણિ મુખજીન ેપ્રખ્યાત દિબ્રુ યુવનિસીટીએ ડોકટરેટની માનિ પિિીથી 

સન્માવનત કયાષ છે. 

૧૬) મલેવશયન સરકારે ભારતમાં શિેરી વિકાસ અને આિાસ પદરયોજનામા ં30 અરબ ડોલરના 

રોકાણ કરિાનો પ્રસ્તાિ રાખલે છે. 

૧૭) આિનારા સમયમાં િુરિશષન ચેનલ દ્વારા પ્રવશક્ષ ુ પ્રવશક્ષણ યોજના અંતગષત િુનરબાજ 

કાયષક્રમ પ્રસાદરત કરિામાં આિશે. 

૧૮) વિશ્વનો સૌથી િધારે કોલસાનુ ંઉત્પાિન કરનાર િેશ ઓસ્ટરેલીયા છે. 

૧૯) ઓસ્ટરેલીયાની સરકારના પયાષિરણ મંત્રાલય દ્વારા 14 ઓતટોબર 2015 ના રોજ અિાણી 

ગૃપની કોલસાની ખાણન ેમંજુરી આપી િીધેલ છે. 

૨૦) અિાણી ગ્રુપની ખાણ શરુ કરિા સામે ઓસ્ટરેલીયામા ંમૈકે કન્જિેશન સંસ્થા દ્વારા અપીલ 

કરિામાં આિી િતી કે આ ખાણથી િેશના ગ્રેટ બેરીયર રીફ્ને નુકશાન થશ,ે જ ેવિશ્વની વિરાસત 

માનિામાં આિે છે. 
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૧) િૈિરાબાિના શેખ િુસેના સમીરાએ 20 કલાક, 20 વમનીટ, 20 સેકંડ અને 20 ખેલાડી સાથ ે

કેરમ રમીને નિો વિશ્વ વિક્રમ સ્થાવપત કરેલ છે. 

૨) િલ્ડષ  ઇકોનોવમક ફોરમના 2015 ના અિેિાલ અનુસાર વિશ્વમાં આરબ અમીરાત િેશના 

રસ્તાઓ સૌથી સારા છે. 

3) ભારત સિીત વિશ્વભરના િિીઓની મિિ માટે ‘ગો ડોતટર’ નામનું િેબ પોટષલ લોન્ચ 

કરિામાં આિેલ છે. 

૪) ઉતરપ્રિેશના ઇચાિલા ગામની 90 ટકા િસવત કાંઈ લખી-િાંચી શકતી નથી, જયારે બાકીના 

લોકો માત્ર પોતાનુ ંનામ ઉિુષમાં લખી શકે છે, બીજુ ંકાંઈ લખી-િાંચી શકતા નથી. 

૫) િાલમા ં સ્િીડનમાં મોબાઈલ ટેકનોલોજીના ઉપયોગને જોતા, આ િેશ ઝડપથી નાણાકીય 

વ્યિિારમાં વિશ્વનો પિેલો કેશલેસ િેશ બનિા જઈ રહ્યો છે. 

૬) ગત તારીખ 16 ઓતટોબર 2015 ના રોજ નેપાળમા ંઓસારી ધારતીન ેિેશના પિેલા મદિલા 

સ્પીકરના રૂપમાં ચૂંટિામાં આવ્યા છે. 

૭) 16 ઓતટોબર 2015 ના રોજ ભારતીય દક્રકેટર સૌરિ ગાંગુલીએ બંગાળ દક્રકેટ સંઘનો પિભાર 

સંભાળેલ છે. 

૮) કેન્દ્રીય નાગદરક ઉડ્ડયન મંત્રી શ્રી પી. અશોક ગજપવત રાજુએ નિી દિલ્િીમા ંઆંતરરાષ્ટ્ર ીય 

નાગદરક િેલીકોપ્ટરસષ સંમેલન 2015 નુ ંઉદ્વ્ઘાટન કરેલ છે. 

૯) 17 ઓતટોબરના રોજ સમગ્ર વિશ્વમાં આંતરરાષ્ટ્ર ીય ગરીબી ઉન્મૂલન દિિસ મનાિિામાં 

આવ્યો. 

૧૦) િર્ષ 1993 થી સયુંકત રાષ્ટ્ર  મિાસભાના ઉપક્રમે િર િરે્ સમગ્ર વિશ્વમાં આંતરરાષ્ટ્ર ીય ગરીબી 

ઉન્મૂલન દિિસ મનાિિામાં આિે છે. 
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૧૧) િાલમાં બેંક ઓફ બરોડાએ કવિ,ગીતકાર અને વિજ્ઞાપન ગુરુ પ્રસુન જોશીન ે મિારાજા 

સયાજીરાિ ભાર્ા સન્માનથી સન્માવનત કરેલ છે, આ સન્માન ઉત્કૃષ્ટ્ દિન્િીન ેપ્રોત્સાદિત કરિા 

માટે આપિામાં આિે છે. 

૧૨) િાલમા ંચીન ેઇન્ડોનેવશયા સાથે પોતાની પિેલી વિિેશી બુલેટ ટરેન કાયષરત કરિાના કરાર 

કરેલ છે. 

૧૩) િાલમાં JSPL સંસ્થાએ રાષ્ટ્ર ીય સ્િયંવસદ્ધ સન્માનનો શુભારંભ કરેલ છે. 

૧૪) તાજતેરમાં ચીન િેશે લાંગ માચષ-3 િાિક રોકેટ દ્વારા વ્યાપારી વમશનની કક્ષામા ંએક નિા 

સંચાર ઉપગ્રિનો શુભારંભ કરેલ છે. 

૧૫) જાણીતા જી.આર. ચાંડકન ે DNA, દફંગરવપ્રન્ટ અને વનિાન કેન્દ્રના વનિેશકના રૂપમાં 

વનયુતત કરિામા ંઆિેલ છે, આ વિભાગ જિૈ પ્રધ્યોવગક અંતગષત આિે છે. 

૧૬) તાજતેરમા ંમિન પાટીલનુ ંઆિસાન થયુ ં તે મિારાષ્ટ્રના પૂિષ મંત્રી િતા, અને કોંગ્રેસના 

િદરષ્ઠ નેતા િતા. 

૧૭) િાલમા ંદિન્િુસ્તાન પેટર ોલીયમ કોપોરેશન લીમીટેડના નિા અધ્યક્ષના ંરૂપમાં મુકુલ સુરનાને 

વનયુતત કરિામા ંઆવ્યા છે. 

૧૮) િેશના િડાપ્રધાન દ્વારા િાલમાં સેન્ટરલ ઇન્ફોમેશન કન્િેન્શનનુ ંઉદ્વ્ઘાટન કરિામાં આિેલ 

છે. 

૧૯) િાલમાં મિારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ દ્વારા એનસીએન્ટ કોઇન્સ ઓફ ઇવન્ડયા નામના પુસ્તકનું 

વિમોચન કરેલ છે. 

૨૦) શ્રી મૃત્યુંજય શમાષએ 104 કલાકથી િધારે સમય વપયાનો િગાડીને ગીનીસ િલ્ડષ  રેકોડષ  

બનાિેલ છે. 

- પરેશ ચાિડા 
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૧) બોલીિુડની અવભનેત્રી વસ્મતા પાટીલની 60 મી િર્ષગાંઠે લેવખકા મૈવથલી રાય દ્વારા વસ્મતા 

પાટીલની આત્મકથાનુ ંલોવન્ચંગ કરિામાં આવ્યુ ંછે. 

૨) ચીનના શાંઘાઈમા ંયોજાયેલ શાંઘાઈ માસ્ટસષ ટેનીસ ટુનાષમેન્ટમાં નોિાક જોકોવિચ ેજો –

વિલ્ફ્ેડ સોંગાને િરાિી ચેમ્પીયન બનેલ છે. 

3) અમેદરકન અિકાશ સંસ્થા નાસાના અિકાશયાત્રી સ્કોટ કૈલી અિકાશમા ંસૌથી િધુ સમય 

પસાર કરનાર અમેદરકન બની ગયા છે, તેઓ એ 383 દિિસ અિકાશમા ંરિેિાનો વિક્રમ બનાવ્યો 

છે. 

૪) સ્કોટ કૈલી પોતાના ભાઈ માકષની મિિથી અિકાશમા ંરિેતા િૈજ્ઞાવનકોના શરીરમાં શું ફેરફાર 

થાય છે, તે વિશે સંશોધન કરે છે, તે માટે િજુ તે અિકાશમા ં139 દિિસ ગાળશે. 

૫) તારીખ 19 ઓતટોબર 1983 ના રોજ ભારતીય મૂળના અમેદરકી સુબ્રમણ્યમ ચંદ્રશેખરન ે

ભૌવતકનુ ંનોબલે પ્રાઈઝ આપિામાં આવ્યુ ંિતું. 

૬) 22 ઓતટોબર 2015 થી દિલ્િીમા ંિર મિીને કાર ફ્ી ડે મનાિિામાં આિશે. 

૭) િાલ રાજકોટમા ંયોજાયેલ ભારત સાઉથ આદફ્કા િચ્ચેની ત્રીજી િન-ડે માં આદફ્કા સામે ભારત 

18 રન ેપરાવજત થયુ ંિતું. 

૮) ભારતીય બેડવમન્ટન ખેલાડી પી.િી. વસંધુ ડેન્માકષ  ઓપનની ફાઈનલમા ંચીનની લી જ્યુંરેઈ 

સામે પરાવજત થયા છે. 

૯) વિશ્વમાં સૌથી િધુ ભંગાર આયાત કરનાર િેશ ચીન છે. 

૧૦) િાલમા ંઓમીડ કોિેસ્તાનીન ે14 ઓતટોબર 2015 ના રોજ ટ્વીટરના કાયષકારી અધ્યક્ષના 

રૂપમાં વનયુતત કરિામા ંઆવ્યા છે. 

૧૧) ઓમીડ કોિેસ્તાની વબ્રટનના િુર સંચાર સમૂિ િોડાફોનના પણ ગૈર કાયષકારી વનિેશક છે. 

૧૨) િાલના રવશયાના ઉજાષ મંત્રી એલકેઝાંડર નોિાક છે. 
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૧૩) પાવકસ્તાનમા ં1100 વકલોમીટરની ગૈસ પાઈપ લાઈન વનમાષણ માટે પાવકસ્તાન અને રવશયા 

સાથ ેસમજુતી કરાર થયલે છે. 

૧૪) રવશયા િેશ પાવકસ્તાનમા ં1100  વકલોમીટર ગૈસ પાઈપ લાઈન નાંખિા 2 અરબ ડોલરનું 

રોકાણ કરશે, અને આ કાયષનો પ્રથમ તબક્કો િર્ષ 2017 સુધીમા ંપૂણષ થિાની સંભાિના છે. 

૧૫) ભૂતપૂિષ નૌસેના અધ્યક્ષ એડવમરલ આર.એચ. તિીલાણીનુ ંઆિસાન 14 ઓતટોબર 2015 

ના રોજ થયેલ છે. 

૧૬) આર.એચ. તિીલાણી INS વિક્રાંત પર સી-િોક લડાકુ વિમાન ઉતારનાર તે પિેલા પાઈલટ 

િતા. 

૧૭) આર.એચ. તિીલાણી િર્ષ 1990 થી 1994 વસક્કીમના ગિષનર પિ પણ સેિા આપી ચુતયા 

િતા. 

૧૮) ભારતીય િૈઈટ લીફટરોએ રાષ્ટ્ર મંડળ યિુા જુનીયર અન ેસીનીયર િૈઈટ લીફટીંગ ચૈવમ્પયન 

શીપમા ંછ માંથી પાંચ   મેડલ પોતાના નામે કરેલ છે. 

૧૯) ભારતીય એસ. સતીશ કુમારને 77 વકલો િગષ સીનીયર પુરુર્ િગષમાં સિષ શ્રેષ્ઠ િૈઈટ લીફ્ટર 

તરીકે પસંિ કરિામાં આવ્યા છે. 

૨૦) સ્િીડનમાં ઘણી એિી બેંક છે, જનેી તમામ શાખાઓ 100 ટકા ડીઝીટલ છે, જ્યા ંકેશપેમેન્ટ 

નથી થતુ.ં 

- પરેશ ચાિડા 

 


