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૧) વિશ્વની ટોપ 100 પ્રેરક મહિલાઓમાાં 7 ભારતીય મહિલાઓનો સમાિેશ કરિામાાં આવ્યો છે. 

૨) િર્ષ 2015 નો ગાાંધી શાાંવત પુરસ્કાર યુનાઇટેડ નેશન્સને આપિામાાં આવ્યો છે. 

૩) સયુાંકત રાષ્ટ્રસાંઘ સાંસ્થાએ લાખોની સાંખ્યામાાં શરણાથીઓન ેમદદ પિોચાડિા માટે આ એિોડષ  

આપિામાાં આવ્યો છે. 

૪) નિી શોધ અને નિા પ્રયોગ માટે ભલામણો કરનાર લોકો માટે પોટષલ વિકસાિિામાાં આિશે. 
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૫) પાાંચ િર્ષથી પાટણમાાં યોજાતા િોટર ફેસ્ટીિલને આ િરે્ રાણકીિાિ ખાત ેઉજિણી કરિામાાં 

આિી રિી છે. 

૬) કેન્ર સરકારની ગોલ્ડ મોનેટાઈઝેશન સ્કીમમાાં 10 હદિસમાાં 400 ગ્રામ સોનુાં મળ્ુાં, એક અાંદાજ ે

આ યોજના વનષ્ફળ જાય તેિુાં લાગી રહુ્ાં છે. 

૭) વિશ્વના સિષશ્રેષ્ઠ ખેલાડી રીચી મક્કાએ રગ્બી ગેમ્સ માાંથી વનિૃવિ લીધી છે. 

૮) બોટ્સિાનાની કારોિે ખાણ માાંથી વિશ્વનો સૌથી મોટો બીજા નાંબરનો 1,111 કેરેટનો િીરો 

મળી આવ્યો છે. 

૯) 20 નિેમ્બર 2015 ના રોજ વબિારના નીતીશકુમારે પાાંચમીિાર મુખ્યમાંત્રી પદના શપથ ગ્રિણ 

કયાષ છે. 

૧૦) 21 થી 25 નિેમ્બર 2015 ભારતના મુખ્યપ્રધાન મલેવશયા અન ેવસાંગાપુરના પ્રિાસ ેજશ.ે 

૧૧) જજોની વનયુવતત માટે સુપ્રીમ કોટે કોલજેીયમ સીસ્ટમને માંજુરી આપી દીધી છે. 

૧૨) ટેનીસ ચૈવમ્પયન અને િોલીિુડ હફલ્મ વનમાષતા અશોક અમૃતરાજ ન ે19 નિેમ્બર 2015 ના 

રોજ ઇસ્ટ લાંડન વિશ્વવિદ્યાલય દ્વારા કલા ક્ષતે્રમાાં ડોકટરેટની માનદ ડીગ્રીથી સન્માવનત કરિામાાં 

આવ્યા છે. 

૧૩) ભારતીય સાઈકવલસ્ટોએ ટરેક એવશયા કપના પિેલા હદિસે પાાંચ પદક જીતેલ છે.18 નિેમ્બર 

2015 ના રોજ મહિલા અને પુરુર્ ચાલકો િચ્ચે આ પદક મળેલ છે. 

૧૪) શ્રીલાંકાના રાષ્ટ્રપવત મૈત્રીપાલા સીરીસેનાએ 18 નિેમ્બર 2015 ના રોજ કાયષકારી પ્રેસીડેં ટના 

પદને સમાપ્ત કરિા માટે કૈવબનેટ પેપર પ્રસ્તુત કરેલ છે. 

૧૫) કેરળના મુખ્યમાંત્રીની જાિેરાત મુજબ રાજ્યમાાં બ ેફૂડપાકષ  એક પલક્કડ જીલ્લામાાં અને એક 

ચેથાષલ જીલ્લામાાં સ્થાવપત કરિામાાં આિશે. 

૧૬) િાલમાાં ઈન્ફોસીસ કાંપનીએ નૂિ કન્સલટીંગ કાંપનીનુાં અવધગ્રિણ કરેલ છે. 

૧૭) િાલમાાં એલ નાબા ચાંરએ 31 મો ઇવન્દરા મૈરેથોન જીતી લીધેલ છે 
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૧૮) તા-નેિીસે કોટસ ેનોન-હફતશન શ્રેણીમાાં નેશનલ બુક એિોડષ  જીતેલ છે. 

૧૯) િાલમાાં કેન્રીય માંત્રી માંડળ દ્વારા 4 રેલ્િે પહરયોજનાઓ ને માંજુરી આપી દીધલે છે. 

૨૦) િાલમાાં ફીલીપ્સ ઇવન્ડયાના પ્રબાંધ વનદેશકના રૂપમાાં િી. રાજાને વનયુતત કરિામાાં આવ્યા છે. 

- પરેશ ચાિડા 
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૧) એવશયન ડેિલપમેન્ટ બેંકના ડીરેતટર પદે ભારતીય મૂળના સ્િાવત એ.દાાંડેકર બન્યા છે, તેમણે 

નાગપુર અન ેમુાંબઈ યુનીિસીટીમાાંથી પોતાનો અભ્યાસ પૂણષ કરેલ છે. 

૨) હદલ્િી ટેકનોલોજીકલ યુવનિસીટીના વિદ્યાથી ચેતન કક્કડને ગુગલે 1,27 કરોડના િાવર્ષક 

િેતનની ઓફર કરેલ છે. ચેતન િર્ષ 2016 માાં ગુગલ જોઈન્ટ કરશ.ે 

૩) હફક્કીએ િર્ષ 2016 ના નિા અધ્યક્ષ તરીકે િર્ષિધષન વનયોહટયાની વનમણાંક કરેલ છે. 

૪) 21 નિેમ્બર 1947 ના હદિસે પ્રથમિાર આઝાદ ભારતની પ્રથમ ટપાલ ટીકીટ રજુ કરિામાાં 

આિી િતી, જનેા ગઈકાલ ે68 િર્ષ થયા. 

૫) સાતમાાં પગારપાંચમાાં  કેન્રના સરકારી કમષચારીઓ માટે એક નિી ચાઈલ્ડ કેર લીિ 

(સી.સી.એલ.) ની ભલામણ કરિામાાં આિી છે. 

૬) 21 નિેમ્બર 2015 ના રોજ ગુજરાતના મુખ્યમાંત્રી આનાંદીબેન પટેલનો 75 મો જન્મ હદિસ 

િતો, તેણે 74 િર્ષ પૂણષ કયાષ.  

૭) અલ્િાબાદની િડી અદાલત ે ઉતરપ્રદેશ સરકારન ે ચીની માાંન્ઝો િાપરિા પર પ્રવતબાંધ 

લગાિિાનુાં કહુ્ાં છે.  

૮) રાજસ્થાન અને દવક્ષણ ઓસ્ટરેલીયા િચ્ચે વસસ્ટર સ્ટેટ સમજુતી કરાર પર િસ્તાક્ષર કરિામાાં 

આવ્યા છે. 
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૯) સયુાંકત રાષ્ટ્ર  સુરક્ષા પહરર્દ ેફ્ાાંસ દ્વારા પ્રાયોવજત પ્રસ્તાિ સિષસાંમવતથી પાહરત કરેલ છે, આ 

પ્રસ્તાિમાાં કટ્ટરપાંથી સમૂિોના િુમલા બાબતે િાત કરિામાાં આિી છે. 

૧૦) નામીવબયાના વિકેટકીપર અને બેટ્સમેન રેમાંડ િાન સ્ફૂરનુાં હ્રદયરોગના િુમલાને કારણે 25 

િર્ષની િયે અિસાન થયલે છે. 

૧૧) રીયર એડવમરલ જસજીત વસાંિે નૌસેના માાં સિાયક પ્રમુખનુાં પદ સાંભાળેલ છે. 

૧૨) ભારત અન ેવિયેતનામ દેશો િચ્ચે પશુ સ્િાસ્્યની બાબતો પર સિયોગ કરાર થયલે છે. 

૧૩) ભારત અન ેન્યુઝીલેન્ડ િચ્ચે સાંશોવધત િિાઈ સેિા પર સમજુતી કરાર કરિામાાં આવ્યા છે. 

૧૪) િાલમાાં બાયોજનેીસીસ સાંસ્થાન ેએડ્િદષ કૈનેડી મેમોરીયલ પુરસ્કારના વિજતેાના રૂપમાાં જાિેર 

કરિામાાં આવ્યા છે. 

૧૫) કેન્ર સરકારે સભી કે લીએ આિાસ યોજના અાંતગષત 1,92,000 ઘરો બાંધાિાની માંજુરી આપી 

દેિાઈ છે. 

૧૬) નિેમ્બર 2015 મુજબ િાવણવજ્યક અને ઉદ્યોગ માંત્રાલયના પ્રમુખ સવચિ સુધાાંશ ુપાાંડે છે. 

૧૭) ઝાલાિાડ વિસ્તારમાાં રાષ્ટ્ર ીય ઔર્ધી વશક્ષા અને સાંશોધન કેન્રની સ્થાપના કરિામાાં 

આિશે. 

૧૮) એવશયા કપ 2015 માાં ભારત ેઓમાન દેશને પરાવજત કરેલ છે. 

૧૯) એશીયાઇ વિકાસ બેંકે ભારત અન ેબાાંગ્લાદેશ િચ્ચે િીજળીની સમસ્યા વનિારિા 120 

મીલીયન ડોલરની સિાયતા કરેલ છે. 

૨૦) એવશયા કપ 2015 નુાં આયોજન મલેવશયા દેશમાાં કરિામાાં આિેલ. 

- પરેશ ચાિડા 
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૧) ભારતના સ્નુકર ખેલાડી પાંકજ અડિાણીએ IBSF િલ્ડષ  સ્નુકર ચેવમ્પયનશીપમાાં ચીનના 

પ્રવતસ્પધી ઝુઆ વઝાંગટોનને િરાિી 15 મુ ટાઈટલ જીતેલ છે. 

૨) ભારતમાાં પ્રથમ આાંતરરાષ્ટ્ર ીય વિજ્ઞાન મિોત્સિ 4 ડીસેમ્બર 2015 થી હદલ્િીમાાં શરુ થશ.ે 

3) ગુજરાત રાજ્યનુાં સૌથી મોટુાં  એમેચ્યોર ટેલીસ્કોપ રાજકોટમાાં છે. જ ે12 ઈચ ડાયામીટર ધરાિે 

છે. 

૪) િાલના ભારત સરકારના નાણા માંત્રાલયના ચીફ ઇકોનોવમક એડિાઇઝર ડો. અરવિાંદ 

સુબ્રમણ્યમ છે. 

૫)  ગુજરાત રાજ્યના પાાંચ િર્ષથી નાની િયના 43 લાખ બાળકોની કુપોર્ણની તપાસમાાં દોઢ 

લાખ બાળકો કુપોર્ણથી પીડાતા િોિાનુાં માલુમ પડેલ છે.  

૬) ખાનગી બેન્કોમાાં હિસ્સો ખરીદતા પિેલા RBI ની માંજુરી લેિી જરૂરી છે. 

૭) દેશમાાં ઉત્પન્ન થતા ખાદ્ય પદાથોમાાં માત્ર 2 ટકા ખાદ્ય પદાથો જ પ્રોસેસ થયલેા છે, એ પ્રમાણ ે

દેશમાાં 52,000 િજાર કરોડનુાં અન્ન િેડફાઈ જાય છે. 

 ૮) િલ્ડષ  નાંબર 4 વસ્િત્ઝરલેન્ડના સ્ટેવનસ્લાસ િાાંિહરકાએ સ્થાવનક ખેલાડી વબ્રટનના એન્ડી 

મરેને પરાસ્ત કરી ATP િલ્ડષ  ટુર ફાઈનલ્સની ટેનીસ સ્પધાષની સેમીફાઈનલમાાં પ્રિેશ મેળિી લીધો 

છે. 

૯) હદલ્િીના રાષ્ટ્રપવત ભિનમાાં આાંતરરાષ્ટ્ર ીય ભારત શાસ્ત્ર સાંમેલન યોજાઈ ગયુાં. 

૧૦) દેશના રાષ્ટ્રપવત શ્રી પ્રણિ મુખજીએ પિેલા ભારત શાસ્ત્રી સન્માનથી જમષનીના પ્રો.િેનહરક 

ફ્ેઈિર ફોન સ્ટીટેક્રોનન ેસન્માવનત કયાષ છે. 

૧૧) ભારત શાસ્ત્રી સન્માન દરિરે્ ભારતીય દશષન, કલા, ઈવતિાસ, સભ્યતા અને સમાજના 

અભ્યાસમાાં યોગદાન આપનાર વિદેશી વિદ્વાનોને અપાશ.ે 
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૧૨) હદલ્િીની અહદવત ચૌિાણના શાનદાર પ્રદશષન કારણ ેઇંગ્લેન્ડમાાં િર્ષના સિષશ્રેષ્ઠ મહિલા 

ફૂટબોલર તરીકે પસાંદગી પામ્યા છે. 

૧૩) ભારતીય સાઈકવલાંગ ટીમે ટરેક એવશયાકપના અાંવતમ હદિસ ેત્રણ ગોલ્ડ અન ેત્રણ બ્રોન્જ 

મેડલ મેળિીને કુલ 11 મેડલ પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

૧૪) બાળ વિકાસના મામલે કેરલ રાજ્ય દેશમાાં પ્રથમ ક્રમાાંકે છે, ત્યારબાદ તવમલનાડુ અને 

હિમાચલપ્રદેશ આિે છે. 

૧૫) ચાઈલ્ડ ડેિલપમેન્ટ ઇન્ડેતસમાાં ગુજરાતનો 15 મો ક્રમાાંક છે, જયારે સૌથી ખરાબ વસ્થવત 

ઉિરપ્રદેશ રાજ્યની િોિાનો દાિો કરિામાાં આવ્યો છે. 

૧૬) દવક્ષણ એવશયાઇ આપદા પ્રબાંધન અભ્યાસની મેજબાની ભારત દેશ કરશે. 

૧૭) 17 મુ એવશયા પ્રશાાંત યુિા માંચ વશખર સાંમેલન કોઝીકોડમાાં આયોવજત કરિામાાં આિશે. 

૧૮) ગુજરાતના પૂિષ રાજ્યપાલ અને સી.ઈ.સી. આર.કે. વત્રિેદીનુાં 19 નિેમ્બર 2015 ના રોજ 

અિસાન થયેલ છે. 

૧૯) મિારાષ્ટ્ર  રાજ્યની સૃષ્ટ્ી પાાંડેએ 18 નિેમ્બર 2015 ના રોજ અવખલ ભારતીય ઇન્ડીયાના 

હફડે રેહટાંગ શતરાંજ ટુનાષમેન્ટ જીતેલ છે. 

૨૦) કેન્રીયમાંત્રી માંડળે કેન્રીય વિદ્યાલયોમાાં િધારાની ભાર્ા તરીકે જમષન ભાર્ા ભણાિિાની 

માંજુરી આપેલ છે. 

- પરેશ ચાિડા 
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૧) તાજતેરમાાં ગ્લોબલ િાંગર ઈન્ડેતસના આાંકડા બિાર પડ્યા તેમાાં 76 જટેલા વિકવસત દેશોનો 

સિે થયો િતો, તેમાાં ભારત 55 માાં ક્રમાાંકે આિે છે. 

૨) વિશ્વમાાં ભારત પાસે સૌથી િધારે પાિરલમુ્સ છે. 
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૩) 23 નિેમ્બર 2015 થી ચેવમ્પયન ટેનીસ લીગનો પ્રારાંભ થયો છે. 

૪) િાલમાાં ભારત જુવનયર એવશયાકપ િોકીમાાં પાવકસ્તાનન ેિરાિી વિજયી બન્યુાં છે. 

૫) બોવતસાંગ સાથ ેસાંકળાયેલા બોબ ફોસ્ટરનુાં 76 િર્ષની િયે અિસાન થયેલ છે. 

૬) આગામી 29 નિેમ્બર 2015 ના રોજ વબિાર વિધાનસભાનો કાયષકાળ પૂણષ થશ.ે 

૭) 23 નિેમ્બર 1983 માાં ભારતમાાં પ્રથમિાર રાષ્ટ્રમાંડળ વશખર સાંમેલન હદલ્િીમાાં યોજાયુાં િતુાં. 

૮) રાષ્ટ્રમાંડળ વશખર સાંમેલનનુાં આયોજન દર બે િરે્ એક િાર યોજાય છે, આગામી સાંમેલન 27 થી 

29 નિેમ્બર દરવમયાન માલ્ટામાાં યોજાશ.ે 

૯) દેશના િડાપ્રધાન દ્વારા મલેવશયામાાં સ્િામી વિિેકાનાંદની મૂવતષનુાં અનાિરણ કરેલ છે. 

૧૦) િાલમાાં સૌથી િધારે િૃક્ષો િાિિાનો રેકોડષ  ઉિરપ્રદેશ રાજ્યમાાં થયો છે, આ રાજ્યમાાં એક 

હદિસમાાં 10 લાખ િૃક્ષો િાિિાનો રેકોડષ  ગીનીસ બુકમાાં નોંધાયો છે. 

૧૧) િાલમાાં શિેરી વિકાસમાંત્રી િૈંકયા નાયડુએ હદલ્િીના વિકાસ માટે 3,250 કરોડ રૂવપયાની 

સિાયની ઘોર્ણા કરી છે. 

૧૨) તાજતેરમાાં એતસીસ બેંકે પોતાનુાં પ્રવતવનવધ કાયાષલય બાાંગ્લાદશે ખોલલે છે. 

૧૩) િાલમાાં 2000 વકમી સુધી પ્રિાર કરી શકતી સુપર સોવનક ઇન્ટરસેપ્ટર વમસાઈલનુાં સફળ 

પરીક્ષણ થયુાં. 

૧૪) વિશ્વભરમાાં રજાથી િાંવચત દેશોમાાં ભારતનુાં સ્થાન ચોથુાં છે. 

૧૫) તાજતેરમાાં માલી દેશમાાં આાંતકી િુમલાને કારણ ેત્યાાંની સરકારે 10 હદિસ માટે ઈમરજન્સી 

લાદી દેધેલ છે. 

૧૬) િાલમાાં જનૈા ઈરિૈમને રીપોટષસ વિધાઉટ બોડષસ પુરસ્કારથી સન્માવનત કરિામાાં આવ્યા છે. 

૧૭) િાલમાાં જી.એન.આર. એનજી લીમીટેડ દ્વારા આાંધ્રપ્રદેશમાાં 768 મેગાિોટ િીજળી ઉત્પન્ન 

કરિાનુાં એકમ સ્થાવપત કરિામાાં આવ્યુાં 
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૧૮) શ્રીલાંકાના રાષ્ટ્રપવત દ્વારા માટલેમાાં મિાત્મા ગાાંધી આાંતરરાષ્ટ્ર ીય કેન્રનુાં ઉદ્ઘાટન કરિામાાં 

આિેલ છે. 

૧૯) 21 નિેમ્બર વિશ્વ મત્સ્ય હદન ઉજિિામાાં આિે છે. 

૨૦) ૩૦૦૦ કરોડ રૂવપયાના ખચષ સાથ ેદહરયાની નીલ ક્રાાંવતની યોજનાના પ્રસ્તાિને માંજુર કરિામાાં 

આિેલ છે. 

– પરેશ ચાિડા 
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૧) કેન્ર સરકારની નિી યોજના અનુસાર િિેથી જન્મના પ્રમાણપત્રમાાં  જ જાવત લખી આપિામાાં 

આિશે, જથેી જાવતના અલગ પ્રમાણપત્રની જરૂર નહિ રિે. 

૨) સ્િીડનની લીકોવન્પાંગ યુનીિસીટીના સાંશોધકોએ ઇલેવતટરક છોડ વિકસાવ્યો છે, જનેાથી 

િનસ્પવત વિજ્ઞાનમાાં નિા સાધનો વિકસાિિામાાં મદદ મળશે. 

૩) મલેવશયાની MDB તેના એનજી એસેટ્સનુાં ચાઈના પાિર કોપોરેશનન ેિેચાણ કરશ.ે 

૪) િલ્ડષ  ટુર ફીનાલ્સનુાં સતત ચોથીિાર ટાઈટલ જીતનાર એકમાત્ર વિશ્વના પ્રથમ ખેલાડી નોિાક 

જોકોવિચ બન્યા છે. 

૫) િાલમાાં ભારતીય વિમેન્સ િોકી ટીમ આજને્ટીના સામે રમિા જઈ રિી છે, ત્યારે આ 18 

સભ્યોની ટીમનુાં નેતૃત્િ રીત ુરાની કરશે.  

૬) ભૂતપૂિષ ચેવમ્પયન પવિની રાઉતે વિમેન્સની નેશનલ પ્રીવમયર ચેસ ચેવમ્પયનશીપ સતત બીજી 

િખત જીતી લીધ છે. 

૭) ઇવન્ડયન ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ િેલ્ડીંગના અધ્યક્ષ આર.શ્રીવનિાસન છે. 

૮) 23 નિેમ્બર 2015 ના રોજ હિમાલય િેલી સવિષસનુાં િૈષ્ણોદેિી દેિી જતુાં િેલીકોપ્ટર કે્રશ થયુાં 

છે તેમાાં એક પાઈલટ સિીત 6 વ્યવતતઓના મોત થયા છે. 
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૯) સાઉથ આહફ્કાના રબાદા હક્રકેટરન ેસિષશ્રેષ્ઠ નિા ખેલાડીના પુરસ્કાર માટે પસાંદ કરિામાાં 

આવ્યા છે. 

૧૦) ડીશ ટીિીના નિા સીઈઓ તરીકે  20 નિેમ્બર 2015 ના રોજ અરુણ કુમારની વનયુવતત 

કરાઈ છે. 

૧૧) નેશનલ થમષલ પાિર કોપોરેશન  વિદ્યુત ઉત્પાદક કાંપનીએ િોકી િલ્ડષ  લીગમાાં આવધકાહરક 

ભાગીદાર બનેલ છે. 

૧૨) કોલડર ોપની સમસ્યા વનિારિા હદલ્િીમાાં ટેલીફોન સેિા આપતી કાંપનીઓ 2000 ટાિર 

લગાિશ.ે  

૧૩) ભારતના મુાંબઈમાાં મેગાસીટી સુરક્ષા સાંમેલનનુાં આયોજન કરિામાાં આિેલ છે. 

 

૧૪) વબિારનો પ્રવસદ્ધ સોનપુર મેળો સારણ જીલ્લામાાં ગાંગા અન ેગાંડક નદીઓના સાંગમ સ્થાન પર 

ભરાય છે, િાલ તે શરુ થઇ ગયો છે. 

૧૫) િાલ દેશના પ્રધાનમાંત્રીની મલેવશયાની યાત્રા દરવમયાન ત્રણ મિત્િના કરાર થયા છે. 

૧૬) ભારત અને મલેવશયા િચ્ચે સાયબર સુરક્ષા, સાાંસ્કૃવતક આદાન-પ્રદાન તથા પ્રાથવમક 

માળખાગત વિકાસ સાંદભ ેકરાર થયેલ છે. 

૧૭) મોરીશીયો માકરીએ આજને્ટીનામા રાષ્ટ્રપવતની ચૂાંટણી જીતી લીધલે છે. 

૧૮) િાલ રાજસ્થાનમાાં િસુાંધરા રાજ ેપુષ્કર મિોત્સિનુાં ઉદ્ઘાટન કરેલ છે.  

૧૯) ભારતના બેંગલુરુાં માાં િર્ષ 2016 માાં િોટર લોસ ના સાતમાાં સાંસ્કરણનુાં આયોજન કરિામાાં 

આિશે. 

૨૦) કેન્ર સરકારે િાલ તવમલનાડુમાાં આિેલ જળ િોનારતના નુકશાનના િળતર માટે 939 

કરોડની સિાય માંજુર કરેલ છે. 

 -પરેશ ચાિડા 
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૧) જાપાને પ્રથમ િખત વિદેશી સેટેલાઈટનુાં કોમવશષયલ પ્રક્ષેપણ કયુું. 

૨) ટેલસ્ટાર 12 વિન્ટેજ કેનેડાની સેટેલાઈટ સાંચાર કાંપની ટેલીસેટનુાં છે, આ કાંપની 200 જટેલી 

ટીિી ચેનલ માટે વસગ્નલ પ્રસાહરત કરે છે. 

3) જાપાને છોડેલ વિદેશી ટેલેસ્ટાર સેટેલાઈટ એટલાન્ટીક મિાસાગરથી ઉપર 36 િજાર વકમીની 

ઉંચાઈએ પૃ્િીની પહરક્રમા કરશ.ે 

૪) સૌરાષ્ટ્ર  યુનીિસીટીમાાં આગામી 19 મી ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ 50 મો પદિીદાન સમારોિ 

યોજાશ.ે 

૫) ભારતના િડાપ્રધાનની વસાંગાપોરની યાત્રા દરવમયાન બાંને દેશો િચ્ચે 10 જટેલા સમજુતી કરાર 

કરિામાાં આવ્યા છે. 

૬) દેશની 234 બોલીઓ અને અન ે સાહિત્યન ે ઓનલાઈન કરિાની એક અનોખી પિેલ 

યુનીિસીટી ગ્રાન્ટ કવમશન ેકરેલ છે. 

૭) UGC દ્વારા ભારતિાણી નામના પ્રોજતેટમાાં 122 ભાર્ા અન ે234 લોકબોલી માાંથી િધુમાાં 

િધુ ઓહડયો-વિડીયો ફોરમેટમાાં સાચિિામાાં આિશે. 

૮) ભારતિાણી નામનુાં પોટષલ તૈયાર થતા એ વિશ્વનુાં સૌથી મોટુાં  લેન્ગિેજ પોટષલ બનશ ેતેિો દાિો 

કરિામાાં આવ્યો છે. 

૯) વિશ્વનુાં સૌથી મોટુાં  રેહડયો ટેલીસ્કોપ ચીનમાાં તૈયાર થઇ રહુ્ાં છે, આ પ્રોજતેટને ફાસ્ટ નામ 

આપિામાાં આવ્યુાં છે, આ ટેલીસ્કોપ સપ્ટેમ્બર 2016 માાં તૈયાર થઇ જશે. 

૧૦) વિશ્વના પાાંચ દેશો ભારત, અમેહરકા, ચીન,ઇન્ડોનેવશયા અન ે હફલીપીન્સમાાં સૌથી િધારે 

કુદરતી સાંપવત નોંધિામાાં આિી છે. 

૧૧) ટેરી વિશ્વવિદ્યાલય દ્વારા સતત ગવતશીલતા પર ભારતીય રેલ્િે સાથ ેએક સમજુતી કરાર પર 

િસ્તાક્ષર કરેલ છે. 
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૧૨) એતસ્કોન 2015 માાં 22 દેશો ભાગ લઇ રહ્ા છે, તે બેંગ્લોરમાાં યોજાશ.ે 

૧૩)િાલમાાં ટી.એસ. પપોલાનુાં અિસાન થયુાં, તેણ ેયોજના આયોગમાાં સલાિકારના રૂપ ેકાયષ 

કરેલ. 

૧૪) િાલમાાં છિીસગઢ રાજ્ય સરકારે લેંકો સોલાર કાંપની સાથ ેસમજુતી કરાર કરેલ છે. 

૧૫) આજના 26 નિેમ્બરના હદિસે બાંધારણ તૈયાર થયુાં િોિાથી તેને સાંવિધાન હદન તરીકે 

ઉજિિાની સરકારે ભલામણ કરેલ છે. 

૧૬) 10 મુ પૂિષ એવશયા વશખર સાંમેલન મલેવશયાના કુઆલાલાંમ્પુરમાાં આયોવજત કરિામાાં આવ્યુાં 

િતુાં. 

૧૭) પ્રવસદ્ધ ફૂટબોલ પ્રસાશક ટી.આર. ગોવિાંદરાજનુાં 90 િર્ષની િયે અિસાન થયલે છે. 

૧૮) ઈન્ફોસીસ સાયન્સ ફાઉન્ડેશન દ્વારા ઈન્ફોસીસ પુરસ્કાર 2015 ના વિજતેાઓની ઘોર્ણા 

કરિામાાં આિી છે. 

૧૯) 11 મુ પૂિષ એશીયાઇ વશખર સાંમેલન 2016 માાં લાઓ પી.ડી.આર. માાં આયોવજત કરિામાાં 

આિશે. 

૨૦) 10 મુ પૂિષ એવશયા વશખર સાંમેલનના અધ્યક્ષતા મલેવશયાના પ્રધાનમાંત્રી નજીબ રજાકે કરેલ. 

- પરેશ ચાિડા 
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૧) નેશનલ પેમેન્ટ કોપોરેશન ઓફ ઇવન્ડયા (NPCI) એ સરકારશ્રીની જન-ધન યોજનામાાં િીમા 

દુઘષટના દિાની લેિડ-દેિડ માટેની સમય મયાષદા િધારી 90 હદિસ કરેલ છે. 

૨) લોંગ જમ્પના ભૂતપૂિષ આાંતરરાષ્ટ્ર ીય એ્લેટ અાંજુ બેબી જયોજષની ટાગેટ ઓવલવમ્પક પોહડયમ 

સ્કીમ (TOPS) યોજનાના ચેરપસષન તરીકે વનયુતત કરિામાાં આવ્યા છે. 
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3) NBA ના ડીફેન્ડીંગ ચેવમ્પયન ગોલ્ડન સ્ટેટ િોરીયસ ેસતત 16 મેચ જીતીને NBA ની રેકોડષ  

બુકમાાં તેમનુાં નામ નોંધાવ્યુાં છે. 

૪) દેશના મધ્યપ્રદેશ રાજ્યમાાં દીકરીઓ માટે લાડલી લક્ષ્મી યોજનાન ેસારો પ્રવતસાદ મળ્ો છે. 

૫) 26 નિેમ્બર 2015 ના રોજ દેશમાાં પ્રથમિાર બાંધારણીય હદન ઉજિિાની શરૂઆત થઇ, 

િાલના બાંધારણમાાં 465 અનુચ્છેદ અને 12 અનુસૂવચઓ સામેલ છે. 

૬) મહિલા હિાંસા વિરોધમાાં થતી કાયષિાિીન ેસમથષન આપિા સયુાંકત રાષ્ટ્રએ એક વિશ્વવ્યાપી 

અવભયાનની શરૂઆત કરી છે, તે અનુસાંધાન ે16 હદિસ સુધી દુવનયાભરના મુખ્ય પ્રવતકોન ેનારાંગી 

લાઈટથી પ્રકાવશત કરિામાાં આિશે, ભારતમાાં ઇવન્ડયા ગેઇટને નારાંગી રાંગથી પ્રકાવશત કરિામાાં 

આિશે. 

૭) િીરો મોટર કોપષના પ્રમોટર પિન મુાંજાલ ગત નાણાકીય િર્ષમાાં 44 કરોડ રૂ.નુાં િેતન મેળિી 

દેશની લીસ્ટેડ કાંપનીઓમાાં સૌથી િધુ િેતન મેળિનારા ડીરેતટર બની ગયા છે. 

૮) ગુજરાત કૃવર્ યુનીિસીટીના કુલપવત ડો. િી.આર. મિેતાનુાં 101 િર્ષની િયે અિસાન થયુાં છે. 

૯) સયુાંકત રાષ્ટ્રના સાંગઠન યુવનસેફ દ્વારા િેપટાઈટીસ બી માટે જાગૃવત ફેલાિિા આિી રિી છે, 

તેના એમ્બેસેડર અવમતાભ બચ્ચનને બનાિિામાાં આવ્યા છે. 

૧૦) િાલમાાં પરીક્ષણ કરેલ ધનુર્ બેલેવસ્ટક વમસાઈલન ેબાંગાળની ખાડીમાાં INS સુભરા દ્વારા 

પરીક્ષણ કરિામાાં આવ્યુાં. 

૧૧) રેલ્િે રક્ષણ સુરક્ષા કોર્ રેલિેને સુધારિા તથા તેના સાંરક્ષણ માટે કાયષ કરે છે. 

૧૨) િાલમાાં સામાવજક ન્યાય અને અવધકારીતા માંત્રાલય દ્વારા સુગમ્ય ભારત અવભયાનની 

શરૂઆત કરિામાાં આિી છે. 

૧૩) ઉડીસા રાજ્યમાાં િાલ બાલીયાત્રા મેળાનુાં આયોજન કરિામાાં આવ્યુાં છે. 

૧૪) ગાંગા સાંરક્ષણ પર ભારત અન ેયુરોપીય સાંઘ સાથ ેસમજુતી કરાર થયલે છે. 
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૧૫) મિારાષ્ટ્ર  સરકારે ગોપીનાથ મુાંડેના નામ પર ખેડૂતો માટે એક િીમા દુઘષટના યોજનાનો પ્રારાંભ 

કરિાનો વનણષય કરેલ છે. 

૧૬) જાણીતા સાહિત્યકાર મિીપ વસાંિનુાં 86 િર્ષની િય ેહ્રદય રોગના કારણ ેઆિસાન થયેલ છે. 

૧૭) જાણીતી ઘહડયાળ ઉત્પાદક કાંપની ટાઈટને કમ્પ્યુટર ઉત્પાદક કાંપની એચ.પી. સાથ ેસમજુતી 

કરાર કરશે, બાંને ટૂાં ક સમયમાાં નિુાં ઉત્પાદન માકેટમાાં લાિશ.ે 

૧૮) ચીનના બેડવમન્ટન ખેલાડી યુશીયા ઓિનને બેડવમન્ટન વિશ્વ મિાસાંઘ ેડોવપાંગ વનયમોનુાં 

ઉલાંઘન કરિા બદલ તેના રમિા પર પ્રવતબાંધ લાદલે છે. 

૧૯) જાણીતા પત્રકાર કુલદીપ નાયરન ેરામનાથ ગોયનકા લાઈફ ટાઈમ અવચિમેન્ટ એિોડષથી 

સન્માવનત કરિામાાં આવ્યા છે. 

૨૦) 23 નિેમ્બર 2015 ના દીલ્િીમાાં આયોવજત કાયષક્રમમાાં કુલદીપ નાયરન ેરામનાથ ગોયનકા 

લાઈફ ટાઈમ અવચિમેન્ટ એિોડષ  આપિામાાં આવ્યો િતો. 

- પરેશ ચાિડા 
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૧) કેન્રના શ્રમસવચિ શાંકર અગ્રિાલ છે, તેમના જણાવ્યા અનુસાર દેશમાાં દરેક ક્ષેત્રમાાં લઘુતમ 

િેતનદરમાાં િધારો કરિામાાં આિશે. 

૨) વબિારમાાં 1 એવપ્રલ 2016 થી દારૂ પર સાંપૂણષ પ્રવતબાંધ લગાિિામાાં આિશે. 

3) આગામી 28-29 નિેમ્બર 2015 ના રોજ રાજકોટ ખાત ે િેમ રેહડયો રાષ્ટ્ર ીય સેવમનારનુાં 

આયોજન કરિામાાં આિશે. 

૪) દરિરે્ 10 ડીસેમ્બરના રોજ નોબેલ પુરસ્કાર આપિામાાં આિે છે, શાાંવતનુાં નોબેલ ઓસ્લોમાાં 

આપિામાાં આિે છે. 

૫) નોબલે પુરસ્કારમાાં શાાંવત વસિાયના તમામ નોબેલ સ્િીડનના સ્ટોકિોમમાાં આપિામાાં આિે છે. 
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૬) રાજસ્થાનની સરિદ પર ભારતીય ભૂવમદળ િાલ સુધીનો સૌથી મોટો યુદ્ધ અભ્યાસ કરી રહુ્ાં છે, 

તેનુાં નામ બાજ ગવત આપિામાાં આવ્યુાં છે. 

૭) િાલ ભારતીય ભૂવમદળના અધ્યક્ષ જનરલ દલબીર વસાંિ સુિાગ છે. 

૮) ઇવન્ડયન મેડીકલ એસોસીએશન ગુજરાતના પ્રમુખ પદની ચૂાંટણીમાાં રાજકોટના જાણીતા 

પેથોલોજીસ્ટ ડો. અતુલ પાંડ્યા વબન િરીફ જાિેર થયા છે, અઢી દાયકા બાદ IMA નુાં પ્રમુખ પદ 

ગુજરાતને મળ્ુાં છે. 

૯) IMA- ગુજરાતની સ્થાપના 1954 માાં થઇ છે. 

૧૦) આગામી 28 નિેમ્બરથી 5 ડીસેમ્બર સુધી યોજાનારી તિોલીફાઈંગ ટુનાષમેન્ટમાાં પ્રથમિાર 

મહિલા એમ્પાયર મેદાનમાાં ઉતરશે. 

૧૧) પ્રવસદ્ધ શાસ્ત્રીય ગાયક િી.કે. સાંભ્યાલને િાલમાાં રાષ્ટ્ર ીય વનમાષણ પુરસ્કારથી સન્માવનત 

કરિામાાં આવ્યા છે. 

૧૨) બોસ ઇવન્ડયા નામની કાંપનીએ ઔઘોવગક ક્ષેત્ર ેઇન્ટરસોલર એિોડષ  2015 જીતેલ છે. 

૧૩) (ટોપ્સ) ના ચેરપસષન બનિા જઈ રિી અાંજુ બેબી જ્યોજષ િાલમાાં સાંસદ અને BCCI ના 

સવચિના પદ પર રિેલ છે. 

૧૪) િાલમાાં IDBI બેંકે ગ્રીન બોન્ડ એકત્ર કરિાની યોજના બનાિી છે. 

૧૫) િાલમાાં લ્યુાંમેતસ ભારતીય કાંપનીએ વસપલ કાંપની સાથ ેસયુાંકત ઉદ્યોગમાાં પ્રિેશ કરેલ છે. 

૧૬) િાલમાાં નાગાલેન્ડના સાંસદ ખેહિકો જીમોમીનુાં અિસાન થયલે છે. 

૧૭) આાંતરરાષ્ટ્ર ીય નાણા વનગમ તાતા કેવપટલ િાઉવસાંગ ફાઈનાન્સ લીમીટેડમાાં 60 વમવલયન 

ડોલરનુાં રોકાણ કરશ.ે 

૧૮) ASSOCHAM (એસોચૈમ) નુાં પૂરુાં  નામ એસોવસયેટેડ ચેમ્બર ઓફ કોમસષ એન્ડ 

ઇન્ડસ્ટર ીઝ ઓફ ઇવન્ડયા થાય છે. 
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૧૯) િાલમાાં સુનીલ કનોરીયાન ેASSOCHAM (એસોચૈમ) ના નિા અધ્યક્ષ બનાિિામાાં 

આવ્યા છે. 

૨૦) આાંતરરાષ્ટ્ર ીય બોવતસાંગ એસોસીએશન દ્વારા 25 નિેમ્બર 2015 ના રોજ ભારતમાાં એક 

રાષ્ટ્ર ીય બોવતસાંગ ફેડરેશન બનાિિાની માંજુરી પ્રદાન કરેલ છે. 

- પરેશ ચાિડા 
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૧) જાણીતા િાય.એસ. રાિ કે જ ેઈવતિાસ અનુસાંધાન પહરર્દના ચેરમેન િતા, તેણે ચેરમેન પદેથી 

વ્યવતતગત કારણોસર રાજીનામુાં આપેલ છે. 

૨) વિશ્વ આરોગ્ય સાંગઠન દ્વારા દરિરે્ નિેમ્બર માસ ફેફસાના કેન્સર માંથ તરીકે ઓળખિામાાં 

આિે છે, એક સિે મુજબ દર િરે્ 18 લાખ લોકોન ેફેફસાનુાં કેન્સર થાય છે. 

૩) િલ્ડષ  િેઇટલીફટીંગ ચેવમ્પયનશીપ ચીનન ે16 ગોલ્ડ મેડલ અન ેનિ વસલ્િર અને એક બ્રોન્જ 

મેડલ મેળિેલ છે, જયારે ભારતન ેએકપણ મેડલ મળેલ નથી. 

૪) આાંતરરાષ્ટ્ર ીય એથલેટીતસ એસોસીએશનએ અમેહરકાના ડેકાથલીટ એશ્ટન ઇન્ટેન અને 

ઈથોવપયાની એ્લેટ ગેનજબેે હદબાબાન ેિલ્ડષ  એ્લેટ ઓફ ધ યર એિોડષથી નિાજયા છે. 

૫) િાલમાાં HSBC મલ્ટીનેશનલ બેંકે ભારતમાાંથી પ્રાઈિેટ બેવન્કાંગ બાંધ કરિાનો વનણષય કરેલ 

છે. 

૬) છેલ્લા 11 િર્ષ બાદ દવક્ષણ આહફ્કા સામે ભારતનો શ્રેણી વિજય થિા પામ્યો છે, નાગપુરની મેચ 

બાદ આ જીત થઇ િતી.  

૭) દીિન ેસ્માટષ  સીટી બનાિિા સરકાર ખચષશે 500 કરોડ રૂવપયા, 100 કરોડની પ્રથમ તબક્કામાાં 

કરી દેિામાાં આિશે. 
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૮) ભારતીય બેડવમન્ટન ખેલાડી પી.િી. વસાંધુએ મકાઉ ઓપનના તિાટર ફાઈનલમાાં ચીનની ચેન 

યુફેઈન ેપરાજય આપી સેમીફાઈનલમાાં પ્રિેશી ચુતયા છે. 

૯) કેન્ર સરકાર દ્વારા 26 નિેમ્બર 2015 ના રોજ નિી હદલ્િીમાાં દવક્ષણ એવશયાઇ િાવર્ષક આપદા 

પ્રબાંધન 2015 નુાં સમાપન કરિામાાં આવ્યુાં. 

૧૦) વિશ્વ મોસમ વિજ્ઞાનના કિેિા મુજબ 2015 નુાં િર્ષ સૌથી િધારે િોિાની સાંભાિના છે. 

૧૧) ચીન દ્વારા વિશ્વનુાં સૌથી મોટુાં  પશુ તલોનીંગ કારખાનુાં બનાિિાની યોજના બનાિિાની 

જાિેરાત કરિામાાં આિી છે. 

૧૨) 13 મો વિશ્વ રોબોટ ઓલવમ્પયાડ નિેમ્બર 2016 માાં હદલ્િીમાાં આયોવજત કરિામાાં આિશે. 

૧૩) 27 નિેમ્બર 2016 ના રોજ ભરત ેઅવગ્ન-1 વમસાઈલનુાં સફળ પરીક્ષણ ઓહરસ્સાના અબ્દુલ 

કલામ દ્વીપ પરથી કરિામાાં આિેલ છે. 

૧૪) િાલમાાં જિાજરાણી વિવનમાષણ ઉદ્યોગ માટે નાણા માંત્રાલય ેઅપ્રત્યક્ષ કર પ્રોત્સાિનની 

જાિેરાત કરી છે. 

૧૫) મિારાષ્ટ્ર  રાજ્ય સરકારન ેઅમૃત વમશન અાંતગષત રાજ્ય િાવર્ષક કાયષ યોજના 2015-16ને 

માંજુરી આપિામાાં આિી નથી. 

૧૬) ચીન દ્વારા યાઓગાન- 29 ઉપગ્રિને સફળતાપૂિષક અિકાશમાાં પ્રક્ષેવપત કરિામાાં આિેલ છે. 

૧૭) યન્ગસ્પીરેશન પાટીએ િોંગ-કોંગમાાં જીલ્લા સ્તરની ચૂાંટણીમાાં જીત િાાંસલ કરેલ છે. 

૧૮) મૌરીવસયો માકરીએ આજને્ટીનાના રાષ્ટ્રપવત પદની ચુાંટણી જીતી લીધલે છે. 

૧૯) િાલમાાં પ્રશાાંત દામલેને માસ્ટર દીનાનાથ એિોડષ  માટે પસાંદ કરિામાાં આિેલ છે. 

૨૦) સાંસ્કૃતમાાં બનેલ એનીમેટેડ હફલ્મ પુણ્યકોટીનુાં વનદેશન રવિશાંકર િી. એ કરેલ છે. 

- પરેશ ચાિડા 
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 ૧) િર્ષ 2015 મુજબ વિશ્વના 16 દેશોમાાં 200 કરતા િધારે ભારતીય સાાંસદો પોતાની 

જિાબદારીઓ સાાંભળી રહ્ા છે. 

૨) વિશ્વની સિષપ્રથમ હફાંગરવપ્રન્ટ ઓફીસ કોલકાતામાાં ખોલિામાાં આિી િતી. 

3) ગુજરાત રાજ્યમાાં પ્રથમિાર સ્થાવનક સ્િરાજ્યની ચૂાંટણીમાાં ભાિનગરમાાં ઓલ િીમેન 

કાઉન્ટીગ સેન્ટરનો પ્રયોગ કરિામાાં આિશે. 

૪) ઈઝરાઈલ અન ેભારત દ્વારા વિકસાિિામાાં આિેલી બરાક-8 વમસાઈલનુાં પરીક્ષણ સફળ રીતે 

કરિામાાં આવ્યુાં, આ વમસાઈલ જમીનથી િિામાાં મારણ કરનારી છે. 

૬) ભારત ેઅક્ષય ઉજાષ માટે ઇવતિટી સિાયના ફાંડ સ્િરૂપે 1 વબલીયન ડોલર રકમ ખચષિાનો 

પ્રસ્તાિ આપેલ છે. 

૭) જાિેર ક્ષેત્ર માટેની આ અક્ષય ઉજાષ સીડ કેવપટલ સાથે જોડીને કાયષરત કરિામાાં આિશે. 

૮) એપોલો િોસ્પીટેલ ેિાહરયન મેડીકલ સીસ્ટમ સાથ ેસમજુતી કરાર કરેલ છે. 

૯) DRDO દ્વારા સફળતાપૂિષક પ્રક્ષેવપત કરાયેલ અવગ્ન-1 વમસાઈલની રેંજ 700 વક.મી. છે. 

૧૦) વપ્રન્સીપલ PNB કાંપનીએ પોતાની ફાંડ સ્કીમ લોન્ચ કરિાની યોજના બનાિેલ છે. 

૧૧) ઇવન્ડયન ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ મટેહરયલ મૈનેજમેંટે કેન્રીય સાિષજવનક ક્ષેત્રમાાં HAL ના અધ્યક્ષ 

અને વનદેશક ટી.સુિણષ રાજુને CEO ઓફ ધ યર-2015 થી સન્માવનત કરેલ છે. 

૧૨) પી.િી. વસાંધુએ મકાઉ ઓપન બેડવમન્ટનમાાં જાપાનની મીનાત્સુાં વમતાનીન ેિરાિી વખતાબ 

િાાંસલ કરેલ છે. 

૧૩) ગ્લોબલ્િ િોવમુંગની ચચાષ કરિા દુવનયાના 190 દેશો પેહરસ ખાતે મળશે. 

૧૪) પેહરસમાાં ગ્લોબલ િોવમુંગ સેમીનાર 30 નિેમ્બર થી 11 ડીસેમ્બર 2015 સીધુાં ચાલશે. 

૧૫) ઉિરપ્રદેશમાાં હિાં દુ વિિાિનુાં રજીસ્ટરેશન જલ્દીથી ઓનલાઈન કરાિિામાાં આિશે, તેના માટે 

100 રૂ. જટેલી રકમ ફી પેટે જમા કરાિિાની રિેશે. 
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 આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar લખી સર્ચ કરી  એપ્સ ડાઉનલોડ કરો 

૧૬) 100 સ્માટષ  શિેરોની યોજના બાદ દેશના િડાપ્રધાનશ્રીએ ૩૦૦ ગામોને સ્માટષ  ગામ બનાિિા 

માટે 5140 કરોડ રૂવપયાનુાં બજટે તૈયાર કરાિેલ છે. 

૧૭) ભારત અને ફ્ાાંસ દ્વારા સયુાંકત રૂપથી જોડાયેલ ભારત દ્વારા રજુ કરાયલે ઇન્ટરનેશનલ સોલાર 

એરલાઈન્સનુાં ઉદ્ઘાટન ફ્ાાંસમાાં કરિામાાં આિશે. 

૧૮) ચીન ેપોતાના કીન્ગ્ધાઈ વિસ્તારમાાં વિશ્વમાાં પ્રથમ સાલ્ટ લેક ડેટા કેન્ર વનમાષણની યોજના 

બનાિેલ છે. 

૧૯) કેન્રીય સ્િાસ્્ય માંત્રી જ.ેપી.નદ્ડાએ છઠ્ઠા ભારતીય અાંગદાન હદિસ ે રાષ્ટ્ર ીય અાંગદાન 

રજીસ્ટર ીનુાં ઉદ્ઘાટન કરેલ છે. 

૨૦) ભારતીય મૂળના 6 લેખકોન ે  DSC પુરસ્કારની સૂવચમાાં સામેલ કરિામાાં આિેલ છે. 

- પરેશ ચાિડા 

 


