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૧) જમ્મુની તાવી નદી પર રૂ.1200 કરોડના ખર્ચે સાબરમતી જવેો રરવરફ્રન્ટ બનાવવામાાં 

આવશે, આ કાર્યથી જમ્મુ-કાશ્મીર રાજ્ર્ના પ્રવાસન વવકાસન ેવેગ આપી શકાશે. 

૨) ર્ુ.એ.ઈ.ની ત્રીજા નાંબરની સૌથી મોટી મશરક રરટેલ બેંક ગ્રુપના પ્રમુખ તરીકે ભારતીર્ સોમ 

સુબ્રતોને નીમવામાાં આવ્ર્ા છે. 

3) 3 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ ભારતના 42 માાં ન્ર્ાર્ાધીશ તરીકે ટી.એસ. ઠાકુર શપથ ગ્રહણ 

કરશે. 
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૪) 4 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ આગ્રામાાં દેશના સૌથી મોટા બડય  ફેસ્ટીવલની શરૂઆત થશ.ે 

૫) 5 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ ગોવામાાં ર્ુથ રફલ્મ ફેસ્ટીવલની શરૂઆત થશે.  

૬) 30 નવેમ્બર 2000 ના રોજ ભારતીર્ અવભનેત્રી વપ્રર્ાંકા ર્ચોપરાએ વમસ વલ્ડયનો વખતાબ 

જીત્ર્ો હતો. 

૭) ભારતને ઇન્ટરનેશનલ મેરીટાઈમ ઓગેનાઈઝેશન પરરષદના રૂપમાાં ફરીથી ર્ચ ાંટવામાાં આવેલ 

છે. 

૮) વવખ્ર્ાત જાપાનીજ ઈવતહાસકાર નોબોરાં  કરાશીમાાંનુાં 26 નવેમ્બર 2015 ના રોજ અવસાન 

થર્ેલ છે. 

૯) ભારતે રાષ્ટ્રમાંડળમાાં સામેલ નાના દેશોને જળવાર્ુાં પરરવતયન સામે લડવાની મદદ માટે 25 

લાખ ડોલરની સહાર્તા આપવાની ઘોષણા કરેલ છે. 

૧૦) રાષ્ટ્રમાંડળમાાં હાલ 53 દેશો સભ્ર્પદ ધરાવે છે, તેમાાંથી 31 દેશો નાના છે, તે દેશો માટે 

સહાર્તા મહત્વપ ણય સાવબત થશે.  

૧૧) હવે પછીનુાં રાષ્ટ્રમાંડળ સાંમેલન 2018 માાં વબ્રટેનમાાં આર્ોવજત કરવામાાં આવશે. 

૧૨) હાલમાાં વબહારના પ્રોટેમ સ્પીકર તરીકે સદાનાંદ વસાંહે શપથ ગ્રહણ કરેલ છે. 

૧૩) જમયન ફોમ્ર્ુયલા-1 ના ડર ાઈવર નીકો રોસબગે 29 નવેમ્બર 2015 ના રોજ મવસયડીઝ ટીમ 

માટે અબુધાબીના ર્ાાંસ આઈલેન્ડમાાં આર્ોવજત વષય 2015 ની અબધુાબી ગ્રાન્ડ વપ્રક્સ. જીતી 

લીધલે છે. 

૧૪) રવશર્ાના રાષ્ટ્રપવત વ્લારદમીર પવુતન દ્વારા તુકી પર આવથયક પ્રવતબાંધ લગાવવાનો આદેશ 

આપેલ છે. 

૧૫) ઓસ્ટરેલીર્ાના ફ ટબોલર જોર્ માસયન્ટોનુાં ખરાબ સ્વાસ્્ર્ના કારણ ે29 નવેમ્બર 2015 ના 

રોજ અવસાન થર્લે છે. 

૧૬) વવશ્વના ઉદ્યોગપવતઓ વચ્ર્ચે સૌર ઉજાયને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સમજુતી કરાર થર્લે છે. 
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૧૭) સાઉદી આરબમાાં મરહલાઓન ે નગર વનગમમાાં ર્ચ ાંટણી લડવાનો તથા મત આપવાનો 

અવધકાર આપવામાાં આવેલ છે. 

૧૮) રાષ્ટ્રમાંડળના નવા સવર્ચવ તરીકે સ્કોટલેંડના પેટર ીસીર્ાને વનર્ુક્ત કરવામાાં આવ્ર્ા છે.   

૧૯) માલ્ટાના પ્રધાનમાંત્રી જોસેફ મસ્કટે એક અરબ ડોલરની રાષ્ટ્ર  માંડળ હરીત ફાઈનાન્સ 

સુવવધા શર કરેલ છે. 

૨૦) આ ર્ોજનાથી રાષ્ટ્રમાંડળના તમામ 53 સભ્ર્ોન ેપર્ાયવરણ પરરર્ોજનાઓ માટે મદદ મળી 

શકશે. 
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૧) દરવષે 1 ડીસેમ્બરના રોજ વવશ્વ એઇડ્સ રદન મનાવવામાાં આવે છે, ગુજરાત રાજ્ર્માાં એક 

વષયમાાં HIV ના નવા 10,600 કેસ નોંધાર્ા છે. 

૨) જાણીતા કવવશ્રી અષ્ટ્ભુજા શકુ્લન ે વષય 2015 નો શ્રીલાલ શુક્લ સ્મૃવત ઇફકો સારહત્ર્ 

સન્માનથી નવાજવામાાં આવશે. 

3) વષય 1981 માાં વવશ્વમાાં એઈડ્સનો પ્રથમ દદી જોવા મળ્યો હતો, જર્ારે ભારતમાાં વષય 1986 

માાં એઈડ્સનો પ્રથમ કેસ નોંધવામાાં આવ્ર્ો હતો. 

૪) ડીજીટલ ઇન્ડીર્ાના બ્રાાંડ એમ્બેસેડર તરીકે વષય ૨૦૧૫ માાં આઈ.ટી.ટી.જી,માાં પ્રથમ આવેલ 

કૃવત વતવારીને નીમવામાાં આવેલ છે. 

૫) દેશના તવમલનાડુ રાજ્ર્માાં સૌથી વધ ુ સેઝ (સ્પેશ્ર્લ ઇકોનોવમક ઝોન) 36 કાર્યરત છે, 

જર્ારે તેલાંગાણા અન ેકણાયટકમાાં 26 સેઝ કાર્યરત છે. 

૬) દેશના અલગ-અલગ રાજ્ર્માાં કુલ 225 સેઝ ઝોન વબનકાર્યરત છે, સરકારે અત્ર્ાર સુધીમાાં 

10 રાજ્ર્ોમાાં નવા સેઝ ઝોન સ્થાપવા માટે 19 પ્રસ્તાવોન ેમાંજુરી આપી છે. 
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૭) ર્ુરોપના સૌથી મોટા સોલાર પ્લાન્ટ ફામયનુાં સેસ્ટાસ ખાત ેઉદ્ઘાટન કરવામાાં આવશે, તે 250 

હેક્ટરમાાં ફેલાર્ેલ છે. 

૮) હોકી લીગમાાં નેધરલેંડ સામે ભારત હાલમાાં પરાવજત થર્લે છે. 

૯) પ્રદુષણની માત્રા માપવા માટે વૈજ્ઞાવનકો દ્વારા હવામાાં ઝેરીવાર્ુાંનુાં પ્રમાણ જાણવા એર 

ક્વોલીટી ઇન્ડેક્સ બહાર પાડે છે, હવામાાં જર્ારે આ ઇન્ડેક્સ ૩૦૦ થી વધારે હોર્ ત્ર્ારે લોકોન ે

ઘરની બહાર ન નીકળવાની સ ર્ચના આપવામાાં આવે છે. 

૧૦) દેશની રાજધાની રદલ્હીમાાં શવન-રવવની રજામાાં એર ક્વોલીટી ઇન્ડેક્સ 372 થઈ જાર્ છે, 

જર્ારે ર્ચીનના બેઈવજાંગમાાં આ આાંક 500 ઉપર પણ પહોંર્ચી જાર્ છે. 

૧૧) રાજસ્થાનના વબકાનેરમાાં રહેતા તનુશ્રી પારરક ભારતની BSF માાં પ્રથમ મરહલા 

આવસસ્ટન્ટ કમાન્ડર તરીકે પસાંદગી પામ્ર્ા છે. 

૧૨) ભારતના નશેનલ ઇનોવેશન ફાઉન્ડેશન દ્વારા ઇગ્નાઈટ એવોડય  આપવામાાં આવે છે. 

૧૩) ગાાંધીનગરના પાલેજ ખાતે નવવનવમયત IIT ગાાંધીનગરની મુલાકાતે આવેલ માનવ સાંસાધન 

માંત્રી શ્રી સ્મૃવત ઈરાનીએ ગ્લોબલ ઈનીશીએટીવ ઓફ એક્ડેવમક નેટવકય  (ગ્ર્ાન) પ્રોજકે્ટનુાં 

ઉદ્ઘાટન કરેલ છે. 

૧૪) સર્ુાંકત આરબ અમીરાતના ફ ટબોલર એહમદ ખલીલને એવશર્ન ફ ટબોલ મહાસાંઘે વષયના 

સવયશ્રેષ્ઠ ફ ટબોલ ખલેાડી તરીકે સન્માવનત કરેલ છે. 

૧૫) હાલ અવખલ ભારતીર્ ફ ટબોલ મહાસાંઘના અધ્ર્ક્ષ પ્રફુલ પટેલ છે. 

૧૬) આતાંકવાદનો ખાત્મો કરવા માટે વબ્રટને વબ્રમસ્ટોન નામની વમસાઈલ બનાવેલ છે. 

૧૭) દેશનાાં રાષ્ટ્રપવત દ્વારા ખેડા વજલ્લાના કપડવાંજના કાપડીવાવ ખાત ેએવશર્ાના સૌથી મોટા 

આધુવનક પશુ આહાર પ્લાન્ટનુાં ઉદ્ઘાટન કરવામાાં આવ્ર્ુાં, આ સાહસ અમુલનુાં છે. 

૧૮) ભારતીર્ એરટેલે નેટવકયના વવસ્તાર માટે આગામી ત્રણ વષયમાાં 60.000 કરોડ રૂવપર્ાના 



Current affairs 1 થી 10 ડીસેમ્બર  સામાન્ય જ્ઞાન 
 

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

રોકાણ કરવાની ર્ોજના બનાવેલ છે. 

૧૯) હાલ ભારતમાાં રક્ષા અને એરોસ્પેસ સાંમેલન હૈદરાબાદ ર્ોજાર્લ છે. 

૨૦) વષય 1936 બાદ વબ્રટેન માટે પ્રથમવાર એન્ડી મરેએ ડેવવસકપ વખતાબ મેળવેલ છે. 
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૧) વષય 2020 તૈર્ાર થનાર વકાંગડમ ટાવરનુાં નામ બદલીન ેજહેાદ ટાવર રાખવામાાં આવ્ર્ુાં છે, 

જનેી ઉંર્ચાઈ 1,001 મીટર રાખવામાાં આવી છે. 

૨) ર્ુ.એન.ના જાણીતા એઇડ્સ ગુડવવલ એમ્બેસેડર ઐશ્વર્ાય રાર્ બચ્ર્ચન છે. 

3) વષય 2015 ના રફલ્મફેરનો ગ્લોબલ આઇકોન શાહરૂખ ખાન બનલે છે. 

૪) હાલ સૌરાષ્ટ્રની સફરે રહેલા રાષ્ટ્રપવત દ્વારા જાહેરાત કરવામાાં આવી છે કે સૌરાષ્ટ્રમાાં ટુરરસ્ટ 

સરકીટ બનાવવામાાં આવશે. 

૫)  મુાંબઈના સમુદ્ર માગેથી આવનાર લોકો પ્રથમ ગેટ-વે ઓફ ઇવન્ડર્ા પહોંર્ચે છે. 

૬) મુાંબઈમાાં 26 મીટરની ઉંર્ચાઈ ધરાવતા ગેટ-વે ઓફ ઇવન્ડર્ાનુાં વનમાયણ જ્ર્ોજય વવટટે કરાવ્ર્ુાં 

હતુાં. 

૭) ટાઈમ મેગેજીને બહાર પાડેલ ટાઈમ પસયન ઓફ ધ ર્રની ર્ાદીમાાં દેશના વડાપ્રધાન આઠમા 

સ્થાન ેરહ્યા છે. 

૮) હાલ ભારતીર્ સ્ક્વોશ ખલેાડી જોશના વર્ચનપ્પાએ વલ્ડય  રેવન્કાંગમાાં ર્ચાર સ્થાનની છલાાંગ 

લગાવીને ભારતના નાંબર વન સ્ક્વોશ ખલેાડી બન્ર્ા છે. 

૯) દુવનર્ાનો સૌથી પહેલો પવલલક કેસીનો વેવનસમાાં વષય 1638 બન્ર્ો હતો. 

૧૦) દુવનર્ાના પહેલા ગ્રેજ્ર્ુએટ મરહલા એલેના લુકે્રજીર્ા કોરનારો પીસ્કાવપર્ા વેનીસના 

રહેવાસી હતા. 
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૧૧) પોટુયગલમાાં ર્ોજાનારી રોટેકસ વલ્ડય  ગ્રાન્ડ ફાઈનલ્સમાાં રરકી ડોનીસન ભારતનુાં 

પ્રવતવનવધત્વ કરશે. 

૧૨) પોટુયગલમાાં ર્ોજાનારી રોટેકસ વલ્ડય  ગ્રાન્ડ ફાઈનલ્સમાાં વવશ્વના 70 થી પણ વધારે  દેશો 

ભાગ લેશે. 

૧૩) ગ્લોબલ ઇનોવેશન ઇન્ડેક્સ રીપોટય  2015 માાં ભારતનુાં સ્થાન 81 મુ છે. 

૧૪) ગ્લોબલ ઇનોવેશન ઇન્ડેક્સ રીપોટય  2015 માાં 141 દશેોનો અભ્ર્ાસ કરવામાાં આવ્ર્ો હતો. 

૧૫) ર્ચીનના ર્ચલણ ર્ચીની ર્ુઆનને આાંતરરાષ્ટ્ર ીર્ નાણા કોષની એલીટ સુરવક્ષત નાણા સ વર્ચમાાં 

સામેલ કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૬) હવેથી ર્ચીનનુાં ર્ચલણ અમેરરકી ડોલર, ર્ુરો, જાપાની ર્ેન અને વબ્રટીશ પાઉન્ડના સમુહમાાં 

સામેલ થર્ુાં છે. 

૧૭) નવા વવર્ચારો આપવા માટેના એવોડય  માટે અમદાવાદ IIM દ્વારા એ.પી.જ.ે અલદુલ કલામ 

ઇગ્નાઈટ પુરસ્કાર આપવામાાં આવે છે. 

૧૮) ભારતના રાષ્ટ્રપવત દ્વારા હાલમાાં એવશર્ાના સૌથી મોટા મહોત્સવ ધ દીવ ફેસ્ટો નુાં ઉદ્ઘાટન 

કરેલ છે, આ કાર્યક્રમ 77 રદવસ ર્ચાલશે. 

૧૯) CBDT ના અધ્ર્ક્ષ અનીતા કપ રને ભારત સરકાર દ્વારા કર સુધરા માટે છ મરહના માટે 

સલાહકારના રૂપમાાં વનર્કુ્ત કરેલ છે. 

૨૦) હાલમાાં ભારતીર્ રેલ્વેએ GE અન ેએલ્સટોમ કાંપની સાથે સમજુતી કરાર કરેલ છે. 
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૧) ભારતના સાંરક્ષણ ક્ષેત્ર ેથીંકટેંકનુાં કામ કરનાર સાંસ્થાનુાં નામ ઇન્સ્ટીટર્ુટ ઓફ રડફેન્સ સ્ટડીઝ 

એન્ડ એનાલીસીસ છે, જનેે ટ ાં કમાાં IDSA નામથી ઓળખવામાાં આવે છે. 
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૨) 2 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ તવમલનાડુ રાજ્ર્માાં વધારે વરસાદના કારણે ત્ર્ાનુાં પ્રવસદ્ધ 

અખબાર ધ રહાં દુ 137 વષયના ઇવતહાસમાાં પ્રથમવાર રજા વસવાર્ના રદવસે પ્રવસદ્ધ થઇ શક્ર્ુાં ન 

હતુાં. 

3) તવમલનાડુમાાં આવેલ અદીર્ાર નદીમાાં ભારે વરસાદના કારણ ે બ ે લાખથી વધારે લોકોન ે

સ્થળાાંતરરત કરવામાાં આવ્ર્ા છે. 

૪) મોબાઈલ હેન્ડસેટ બનાવતી લાવા કાંપની આગામી 18 મરહનામાાં રૂ.200 કરોડનુાં રોકાણ 

કરશે. 

૫) આઈ.સી.સી ટેસ્ટ પ્લેઇંગ ઇલેવનમાાં ભારતના એકપણ ખેલાડીને સ્થાન મળેલ નથી. 

૬) 3 ડીસેમ્બર 1971 ના રદવસે ભારત- પાવકસ્તાન વચ્ર્ચે ર્ુદ્ધની શરૂઆત થઇ હતી. 

૭) ભારતના રાષ્ટ્રપવત દ્વારા ગુજરાતના શ્રમ ખરડાને માંજુરી આપી દેવામાાં આવી છે. 

૮) હાલના વષયમાાં ગુજરાતમાાંથી કેન્દ્રમાાં 65 ખરડાઓ મોકલવામાાં આવ્ર્ા હતા, તેમાાંથી 34 ને જ 

માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે 

૯) જડેીર્ુના વવજર્ ર્ચૌધરીને સવય સાંમવતથી વબહાર વવધાનસભાના અધ્ર્ક્ષ તરીકે વનર્ુક્ત 

કરવામાાં આવ્ર્ા છે. 

૧૦) હાલમાાં લોકસભાએ વવમાન વહન સાંશોધન વવધરે્ક 2015 ને માંજુરી આપી દીધેલ છે. 

૧૧) તાતા ગ્રુપની કારોબારી કાંપનીઓ તાતા સન્સ, ઇન્ડસ્ટર ીર્લ એન્ડ કોમવશયર્લ બેંક ઓફ 

ર્ચાઈના લીમીટેડ સાથ ેઅને આઈ.સી.બી.સી. સાથ ેલાાંબા સમર્ના સમજુતી કરાર કરેલ છે. 

૧૨) જાણીતા સારાંગી વાદક ઉસ્તાદ સાબરીખાનનુાં 88 વષયની વર્ ે શ્વાસની બીમારીન ે કારણે 

અવસાન થર્ેલ છે. 

૧૩) સર વૈંકટરમન રામકૃષ્ણનને 1 ડીસમે્બર 2015 ના રોજ લાંડનમાાં રોર્લ સોસાર્ટીના 

અધ્ર્ક્ષ તરીકેનો પદભાર સાંભાળલે છે. 
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૧૪) નાગાલેન્ડ રાજ્ર્માાં વવવવધતામાાં એકતા ટકાવી રાખવા માટે હોનયવબલ તહેવાર મનાવવામાાં 

આવે છે. 

૧૫) હાલમાાં સર્ુાંકત રાજ્ર્ અમેરરકાએ આતાંકવાદી સ ર્ચી અને તેને લગતી જાણકારી 

આદાન-પ્રદાન માટે ભારત સાથે કરાર કરેલ છે. 

૧૬) હાલમાાં મહારાષ્ટ્ર  રાજ્ર્ના ગામના લોકોએ વન ક્ષેત્રના વવકાસ માટે જમીન સાંપાદન કરેલ 

છે. 

૧૭) હાલમાાં ઈઝરાઈલ દેશ ેપોતાના સનૈ્ર્માાં HIV પોજીટીવ વ્ર્વક્તઓની વનર્ુવક્તન ેઅનુમવત 

આપી દીધલે છે. 

૧૮) આાંતરરાષ્ટ્ર ીર્ ગુલામી ઉન્મ લન રદન 2 ડીસેમ્બરના રોજ મનાવવામાાં આવેલ. 

૧૯) હાલ ર્ોજાર્લે સાતમી વલ્ડય  બોડી વબલ્ડીંગ એન્ડ ફીજીક ર્ચેવમ્પર્નશીપમાાં અનુપવસાંહે 

સવણયર્ચાંદ્રક પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

૨૦) પોલીર્ોન ેફરીવાર આવતો રોકવા માટેના ટીપાની સરકાર દ્વારા શરૂઆત કરવામાાં આવી છે. 
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૧) આગામી 27 મી ડીસેમ્બર 2015નાાં રોજ રાજ્ર્ કક્ષાની પવયતારોહણ સ્પધાય ર્ોજાશે, જર્ારે 

આગામી ફેબ્રુઆરી માસમાાં વીર સાવરકર અવખલ ભારતીર્ સમુદ્ર તરણ સ્પધાય ર્ોજાશે. 

૨) વધારે વરસાદના ભોગ બનેલા તવમલનાડુ રાજ્ર્ને કેન્દ્ર સરકારે 940 કરોડ રૂવપર્ાની 

સહાર્તા કરી હતી, પરાં તુ વધારે વરસાદના કારણ ેવસ્થવત વણસતા વધ ુ1000 કરોડની સહાર્તા 

દેશના પ્રધાનમાંત્રી દ્વારા આપવાની જાહેરાત કરવામાાં આવી છે. 

3) ર્ુ.એસ.માાં 100 વથાંક ટેંકરમાાં ર્ચાર ભારતીર્નો સમાવેશ કરવામાાં આવ્ર્ો છે. 

૪) દુવનર્ાની સૌથી મોટી રીઝવય કરન્સી ર્ુરો ડોલર ગણવામાાં આવે છે, આ કરન્સીનુાં નામ વષય 

1995 ર્ુરો રાખવામાાં આવ્ર્ુાં હતુાં. 
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૫) ર્ચીનનુાં ર્ચલણ ર્ુઆન હોંગકોંગ અન ેમકાઉમાાં ર્ચાલતુાં નથી હોંગકોંગમાાં ર્ચલણ તરીકે ડોલર 

વપરાર્ છે. 

૬) હાલમાાં હી નેમ્ડ મી મલાલા અન ેએમી બસે્ટ ડોક્ર્ુમેન્ટર ી 2016 ની કેટેગરીમાાં ઓસ્કાર એવોડય  

માટે શોટય  લીસ્ટેડ કરવામાાં આવી છે. 

૭) આગામી 10 એવપ્રલ 2016 થી ટરેનમાાં અડધી ટીકીટ પર બાળકોને સીટ આપવામાાં આવશ ે

નરહ. 

૮) હાલ સ રતમાાં ઐવતહાવસક ધરોહર સમાન ગોપી તળાવને રાજ્ર્ના મુખ્ર્માંત્રી દ્વારા લોકાવપયત 

કરવામાાં આવ્ર્ુાં. 

૯) ભારતની રીઝવય બેંકે ર્ુ.કે.ની નાણાકીર્ શાખા સાથે ઇન્ફો એક્સર્ચેન્જ (મારહતીનુાં 

આદાનપ્રદાન) કરાર કરેલ છે. 

૧૦) ભારતીર્ હોકી ટીમે ગ્રેટ વબ્રટનને હરાવી વલ્ડય  હોકી લીગની સેમી ફાઈનલમાાં પ્રવેશ મેળવી 

લીધલે છે. 

૧૧) 3 ડીસેમ્બરના રોજ આાંતરરાષ્ટ્ર ીર્ વવકલાાંગ રદન મનાવવામાાં આવ્ર્ો. 

૧૨) હાલમાાં એર ઇવન્ડર્ાએ અમેરરકાના સૈન ફ્રાવન્સસ્કો માટે એક નોન સ્ટોપ ફ્લાઈટનો પ્રારાંભ 

કરેલ છે. 

૧૩) ભારત સરકારે ઈરાન દેશ સાથ ેવવઝા સુવવધા માટે સમજુતી કરાર કરેલ છે. 

૧૪) ભારતના ગોવા રાજ્ર્માાં રાષ્ટ્ર ીર્ ખાદ્ય સુરક્ષા અવધવનર્મ 2013 નો પ્રારાંભ કરેલ છે. 

૧૫) ભારત અન ે ઈઝરાઈલ દેશ વચ્ર્ચ ે જળસાંસાધન અને પ્રબાંધન માટે એક સમજુતી કરાર 

કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૬) શ્રી પુલીનકુમારે પ્રવતવષ્ઠત INBA પુરસ્કાર જીતેલ છે. 

૧૭) વવશ્વ આરોગ્ર્ સાંગઠન દ્વારા ટીબી જવેા રોગ સામે લડવા બાળકો માટે સ્વારદષ્ટ્ દવા લોન્ર્ચ 

કરેલ છે. 
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૧૮) દેશનુાં સવયપ્રથમ રડસ્પ્લે વૈરીએન્ટ ડેબીટ કાડય  એક્સીસ બેંકે શર કરેલ છે. 

૧૯) 2 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ કેન્દ્રીર્ માંત્રીમાંડળની બેઠકમાાં 6 નવા IIT સાંસ્થાનન ે

સ્થાપવાની માંજુરી આપવામાાં આવી છે. 

૨૦) હાલમાાં આવેલ રીપોટય  અનુસાર આવથયક વૃવદ્ધના મામલે વબહાર રાજ્ર્ સૌથી વધારે આગળ 

રહેવા પામ્ર્ુાં છે. 
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૧) ગુગલના સી.ઈ.ઓ.શ્રી સુાંદર વપર્ચાઈ ર્ચાલુ મરહનામાાં ભારત આવશે, અહી તેઓ રદલ્હી 

ર્ુનીવસીટીના વવદ્યાથીઓન ેસાંબોધશે. 

૨) ગુજરાત રાજ્ર્માાં 21 ડીસેમ્બર 2015 થી પ્રથમવાર ઓખા અને માાંડવી વચ્ર્ચ ેસુપરફાસ્ટ 

પેસેન્જર ફેરી બોટ સવવયસનો પ્રારાંભ કરવામાાં આવશે. 

3) 5 ડીસેમ્બર 1958 ના રોજ વવશ્વમાાં પ્રથમવાર STD ટેલીફોન સેવાની શરૂઆત થઇ હતી. 

૪) અમેરરકાની સેનામાાં હવે મરહલાઓની અગ્રીમ મોરર્ચ ેલડાકુઓની ભ વમકા સહીત દરેક પદ પર 

ભરતી કરી શકાશે. 

૫) ભારતની રાજધાની રદલ્હીમાાં પ્રદુષણની માત્રા વધવાને કારણે આગામી 1 જાન્ર્ુઆરી 2016 

થી થમયલ પાવર સ્ટેશન બાંધ કરવામાાં આવશે. 

૬) પ્રદુષણ રોકવા રદલ્હી સરકારે વનર્મ કર્ો કે દરેક વાહન એકી અન ે બકેી નાંબર પ્રમાણ ે

ર્ચલાવવામાાં આવશે. એક રદવસ એકી નાંબર બીજા રદવસે બેકી (મરહનામાાં 15 રદવસ) 

૭) આગામી સમર્માાં નવા મતદારો માટે ર્ચુાંટણીપાંર્ચ વાદળી રાંગના PVC ના આધુવનક નવા 

ઓળખકાડય  આપશે. 

૮) હવેથી ર્ચ ાંટણીપાંર્ચ દ્વારા પાનકાડય  જમેજ એવપક કાડય  આપવાની ટેન્ડર પ્રરક્રર્ા શર કરી દેવામાાં 

આવી છે. 
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૯) હાલના પી.એફ. કવમશનર કે.કે. ઝાલન છે. 

૧૦) સરકાર દ્વારા PF ના નાણા ઉપડવા માટે નવુાં સરળ વવડર ોઅલ ફોમય લોન્ર્ચ કરવામાાં આવ્ર્ુાં, 

જમેાાં માત્ર 6 પ્રકરની વવગત ભરવાથી કલેઈમ સેટલ કરી આપવામાાં આવશે. 

૧૧) હાલ જમયનીના વવન્ટરબગયમાાં મરહલા સ્કેલટન વલ્ડયકપમાાં જમયનીના ટીના હમયન વવજતેા 

બનેલ છે. 

૧૨) ભારતીર્ ખલેાડી સાર્ના નહેવાલે ર્ચનૈ્નાઈ પુર પીરડતો માટે રૂ. 2 લાખની સહાર્ કરેલ છે.    

૧૩) જીલ્લા અન ેસેશન કોટયમાાં ગુજરાત રાજર્માાં 1096 જજો રહેલા છે. 

૧૪) રદલ્હી વવધાનસભાના વવધાર્કોના વેતનમાાં 400 ટકાના વધારા સાંબવધત વવધરે્કન ેમાંજુરી 

આપવામાાં આવી છે. 

૧૫) ફેસબુકે ભારતમાાં સ્થાવપત કરી લઘુ અને મધ્ર્મ ઉપક્રમ પરરષદ. 

૧૬) પાઈપલાઈનની સુરક્ષા સાંબવધત વર્ચાંતાઓને ધ્ર્ાને રાખીને સવયજનીક ક્ષેત્રની ગેલ અન ે

ઈસરોએ મળીન ેનવા પોટયલ ભુવન ગૈલ પોટયલની શરૂઆત કરેલ છે. 

૧૭) હાલ કોરરર્ા ગણરાજ્ર્એ હવાઈ સેવા પર ભારત સાથે સમજુતી કરાર કરેલ છે. 

૧૮) વષય 2015 ના BWF મરહલા ખલેાડીના રૂપમાાં સાઈના નહેવાલને પસાંદ કરવામાાં આવ્ર્ા છે 

૧૯) હાલમાાં સૌરભ ર્ાદવને રીપોટય  Blink માટે PII-ICRC પુરસ્કાર જીતેલ છે. 

૨૦) હાલમાાં જ્ર્ોતીન્દ્ર મહેતાને સહકાર ભારતીના રાષ્ટ્ર ીર્ અધ્ર્ક્ષના રૂપમાાં વનર્કુ્ત કરવામાાં 

આવેલ છે. 
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૧) ડો. બાબા સાહેબ આાંબેડકર ર્ુનીવસીટીના કુલપવત તરીકે પાંકજ જાનીની વનમણાંક કરવામાાં 

આવી છે. 
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૨) આજથી ૭ મી ડીસેમ્બરથી રાજ્ર્ના મુખ્ર્માંત્રી શાળા આરોગ્ર્ તપાસણી કાર્યક્રમનો શુભારાંભ 

કરાવશે, આ વષે સ્ક લમાાં ડાર્ાબીટીસ અન ેવાઈની તપાસ પણ કરવામાાં આવશે. 

૩) હાલમાાં ર્ુવનર્ન બેંક ઓફ ઇવન્ડર્ાએ 97 માાં સ્થાપના રદનની ઉજવણી કરી. 

૪) સીમ્બર્ોસીસ દ્વારા મહારાષ્ટ્રના પુણેમાાં દેશની પહેલી સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ઓપન 

ર્ુનીવસીટીની સ્થાપના કરવામાાં આવી છે. 

૫) 6 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ ભારતીર્ હોકી ટીમ હોકી વલ્ડય  લીગની ફાઈનલ્સમાાં બેલ્જીર્મ 

સામે પરાસ્ત થઇ ગઈ છે, હવે ભારતીર્ ટીમ બ્રોન્જ મેડલ માટે નધેરલેંડ સામે રમશે. 

૬) ર્ચીને પોતાની વવશ્વ બેંક બનાવી છે, તમેાાં હાલ 57 દેશો સભ્ર્ો છે, આ વવર્ચાર ર્ચીને વષય 

2013 માાં પ્રસ્તુત કર્ો હતો. 

૭) ર્ુનાઇટેડ નેશન્સ ફ ડ એજન્સીએ ર્ચેતવણી આપી છે કે ર્મનમાાં 22 વહીવટી વવભાગ માાંથી 

10 માાં ભર્ાંકર ખાદ્ય સાંકટની ર્ચેતવણી આપવામાાં આવી છે. 

૮) ર્ચાલ ુવષયનુાં સૌથી શવક્તશાળી વાવાઝોડુાં  ડેસ્મન્ડ વબ્રટેન પર ત્રાટક્ર્ુાં છે. 

૯) પુરાતત્વ વવષર્ક ખોદકામ દરવમર્ાન વબ્રટેનમાાં શેક્સવપર્રનુાં રસોડુાં  મળી આવ્ર્ાનો અહેવાલ 

મળેલ છે. 

૧૦) શસ્ત્રસેના ધ્વજ રદનની ઉજવણી 7 ડીસેમ્બરના રોજ કરવામાાં આવશે. 

૧૧) હાલમાાં રીઝવય બેંક ઓફ ઇવન્ડર્ા દ્વારા નોન બવેન્કાંગ ફાઈનાવન્સર્લ કાંપનીના 56 

લાઈસન્સ રદ્દ કરેલ છે. 

૧૨) 6 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ ડો.બી.આર. આાંબેડકરના 60 માાં મહાપરરવનવાયણ રદવસ ેતેમના 

માનમાાં સ્મારક વસક્કાનુાં અનાવરણ દેશન પ્રધાનમાંત્રી દ્વારા કરવામાાં આવ્ર્ુાં. 

૧૩) આાંતરરાષ્ટ્ર ીર્ ફ ટબોલ ફેડરેશન મહસાંઘનાાં અધ્ર્ક્ષો જુઆન એન્જલ નેપાઉટ અને અલ્ફ્રેડો 

હેવવટ પર કવથત રીતે ભ્રષ્ટ્ાર્ચારના આરોપસર પ્રવતબાંધ લગાવવામાાં આવ્ર્ો છે. 

૧૪) 6 રડસેમ્બર 1992 માાં બાબરી ધ્વાંસના ગઈકાલે 23 વષય પ ણય થર્ા. 



Current affairs 1 થી 10 ડીસેમ્બર  સામાન્ય જ્ઞાન 
 

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

૧૫) ભારતના બેડવમન્ટન ખલેાડી કીદામ્બી શ્રીકાાંત ઇન્ડોનેવશર્ા માસ્ટરની ફાઈનલ મેર્ચમાાં 

પ્રવેશ મેળવી ર્ચકુ્ર્ા છે. 

૧૬) હાલમાાં સનફામાય કાંપનીન ેકેન્સર વવરોધી દવા ગ્લીવેક માટે USFDA ની માંજુરી મળી ગઈ 

૧૭) GST પૈનલ દ્વારા 17 થી 18 ટકા GST દરની ભલામણ કરવામાાં આવી છે. 

૧૮) હાલ મહારાષ્ટ્ર  રાજ્ર્એ પોતાના રાજ્ર્ બીજ વનગમ માટે અનુદાનને માંજુરી આપી દીધી છે. 

૧૯) મલેવશર્ા દેશની સાંસદે એક નવુાં સુરક્ષા વવધેર્ક હાલમાાં પારરત કરેલ છે. 

૨૦) હાલમાાં ભારત વસવાર્ વસાંગાપુરે પણ ર્ચનૈ્નાઈના પુર પીરડતો માટે સહાર્તા પૈકેઝની ઘોષણા 

કરેલ છે. 
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૧) 7 ડીસેમ્બર વવશ્વ લેટરરાઈટીંગ રદન તરીકે ઉજવવામાાં આવે છે. 

૨) આગામી 31 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ ભરૂર્ચમાાં તરતી હોટલ શર કરવામાાં આવશે, તે મીની 

કુ્રઝ ગોલ્ડન વબ્રજથી કબીરવડ સુધી ર્ચાલશે,તેમાાં 65 લોકો એકસાથ ેભોજન કરી શકશે. 

3) ટ ાં ક સમર્માાં રૂવપર્ા 50,000 સુધીના આઈ.ટી. રીફાંડ મળે તેવો કેન્દ્ર સરકારે આવકવેરા 

વવભાગને વનદેશ આપેલ છે. 

૪) વીમા વનર્ામક સાંસ્થા ઈરડાના પોટયલ પર હવે વીમા સાંબવધત દરેક મારહતી મળશે. 

૫) અમેરરકન સ્વીમર માઈકલ ફેલ્પ્સે મેન્સ 200 મીટર બટરફ્લાર્ રેસ જીતી ર્ુ.એસ. વવન્ટર 

નેશનલ ર્ચેવમ્પર્નશીપમાાં સતત ત્રીજો ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલ છે. 

૬) પાાંર્ચ વખત વલ્ડય  ર્ચવેમ્પર્ન ભારતની ટોર્ચની મરહલા બોક્સર એમ.સી.મેરીકોમન ે

ઇન્ટરનેશનલ બોવક્સાંગ ફેડરેશનની ઓવલવમ્પક ટેસ્ટ ટુનાયમેન્ટની સેમી ફાઈનલમાાં પરાજર્ સહન 

કરવો પડ્યો હતો, તેને બ્રોન્જ મેડલ મળેલ છે. 



Current affairs 1 થી 10 ડીસેમ્બર  સામાન્ય જ્ઞાન 
 

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

૭) પેનલ્ટી શ ટઆઉટમાાં નેધરલેંડસને હરાવી ભારતે બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવેલ છે. 

૮) ઈરાનના પ્રથમ મરહલા રાજદ ત તરીકે મરજહે અફહમની વનમણાંક કરવામાાં આવી છે. 

૯) 15 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ ર્મનમાાં ર્ચાલી રહેલ ગૃહ ર્ુદ્ધનો અાંત લાવવા સર્ુાંકત રાષ્ટ્ર  દ્વારા 

શાાંવતમાંત્રણાનુાં આર્ોજન કરવામાાં આવશે. 

૧૦) હાલના EVM આગામી સમર્માાં આઉટ ઓફ ડેટ થઇ જવાન ેકારણે ભારતના ર્ચ ાંટણીપાંર્ચન ે

14 લાખ નવા મશીન ખરીદવા પડશે, તે માટે રૂ.5511 કરોડ રૂવપર્ાનો ખર્ચય કરવામાાં આવશે. 

૧૧) 4 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ 44 મો નૌસનેા રદન ઉજવવામાાં આવ્ર્ો. 

૧૨) હાલમાાં HDFC બેંકે વમસ્ડ કોલ વવથ મોબાઈલ રીર્ચાજય  ર્ોજના શર કરી છે, વવશ્વની 

પ્રથમ આવી મોબાઈલ રીર્ચાજય માટેની ર્ોજના છે. 

૧૩) ર્ચીનના વીજળી આધારે સાંર્ચાવલત વવમાન ‘RX1E’ ને ઉત્પાદન માટે માંજુરી આપવામાાં 

આવી છે. 

૧૪) ડો. આાંબેડકરની 125 મી જર્ાંતીના અવસરે 150 રૂવપર્ાના મ લ્ર્નો સ્મારક વસક્કો લોન્ર્ચ 

કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૫) હાલમાાં નીવતન ગડકરીએ અમરાવતીમાાં ત્રણ નવી પરરર્ોજનાઓ માટેનુાં ખાત મુહુયત કરેલ 

છે. 

૧૬) ઉતરપ્રદેશ સરકારે અમૃત ર્ોજના 2015-16 અાંતગયત 3,287 કરોડનુાં રોકાણ કરવાનો 

પ્રસ્તાવ રાખેલ છે. 

૧૭) હાલમાાં અાંજીકર્ રહાણ ેએક ટેસ્ટ રક્રકેટમાાં બ ેશતક બનાવનાર પાાંર્ચમા ભારતીર્ રક્રકેટર 

બની ગર્લે છે. 

૧૮) હાલ ઓસ્ટરેલીર્ાની સરકારે બેવડા નાગરરકત્વને ખતમ કરવા પોતાનુાં આતાંકવાદી વવરોધી 

વવધેર્ક પારરત કરેલ છે. 
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૧૯) ઓસ્ટરેલીર્ાએ હોકી વવશ્વ લીગની ફાઈનલમાાં બેલ્જીર્મને હરાવેલ છે. 

૨૦) હાલ CESC કાંપનીએ વસલ્વર વસ્પ્રાંગ સાથે એક સમજુતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કરેલ છે. 
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૧) મોટે ભાગે ઉલ્કાવષાયએ ધ મકેતુન ે આભારી હોર્ છે, પરાં તુ જમેીનીડ્સ એકમાત્ર એવી 

ઉલ્કાવષાય છે, કે જનેા માટે કોઈ ધ મકેતુ નરહ પરાં તુ એક લઘુગ્રહ જવાબદાર છે. 

૨) એક અાંદાજ પ્રમાણે પૃ્વી પર રોજીંદી 40 ટન જટેલી ઉલ્કાઓ પ્રવેશે છે. 

3) રાજ્ર્ની તમામ મુખ્ર્ પોસ્ટ ઓરફસમાાં અટલ પેન્શન ર્ોજનાનો પ્રારાંભ કરવામાાં આવ્ર્ો છે. 

૪) દેશના વવવવધ એરપોટય  પર કુલ 1600 એરટર ારફક કાં ટર ોલરની જગ્ર્ાઓ ખાલી છે.હાલમાાં એર 

ટર ારફક કાં ટર ોલરની સાંખ્ર્ા 2296 છે. 

૫) વષય 2015 મુજબ દેશમાાં કાર્યરત અને વબનકાર્યરત સહીત કુલ 476 એરપોટય  આવેલ છે. 

૬) હાલમાાં નવા પડકારો અને તકોની થીમ સાથ ેપાાંર્ચમી વલ્ડય  એનજી પોલીસી સવમટનો પ્રારાંભ 

રદલ્હીમાાં થર્ેલ છે. 

૭) ભારતીર્ ડીઝીટલ કોમસય માકેટ 2017 સુધીમાાં 128 અબજ ડોલરે પહોંર્ચશ ેતેવી સાંભાવના 

એક અહેવાલમાાં નોંધવામાાં આવી છે. 

૮) હાલમાાં ભારત અન ેઆરફ્રકા વચ્ર્ચે ર્ોજાર્ેલ રક્રકેટ મેર્ચમાાં ભારતે રનના મામલે સૌથી મોટો 

વવજર્ મેળવ્ર્ો છે, આ શ્રેણીમાાં 337 રન ેવવજર્ મેળવ્ર્ો તેટલા રન ક્ર્ારેર્ પહેલા થર્ા નથી. 

૯) હાલમાાં રક્રકેટ શ્રણેીમાાં આરફ્રકાન ે હરાવી ભારત આઈ.સી.સી. ટેસ્ટ ર્ચેવમ્પર્નશીપમાાં બીજા 

ક્રમાાંકે પહોંર્ચી ગર્ુાં છે. 

૧૦) રદલ્હી ટેસ્ટની બાંને ઇનીગ્સમાાં સદી ફટકારીને મેન ઓફ ધ મેર્ચનો એવોડય  જીતનાર 

અવન્જકર્ રહાણ ેતથા મેન ઓફ ધ સીરીઝ બનનાર અવશ્વને પોતાના એવોડયની રકમ ર્ચને્નાઈના પુર 

પીરડતો માટે સમવપયત કરેલ છે. 

૧૧) ઓસ્ટરેલીર્ાના નીલરોબર્ટસયને છઠ્ઠી ફ્રમેમાાં 147 ના બ્રેક સાથ ેર્ુ.કે. ર્ચવેમ્પર્નશીપ જીતી 
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લીધલે છે. 

૧૨) હાલમાાં સાવનના ઉપાધ્ર્ક્ષના રૂપમાાં ગૌરવ વધાવાન ેવનર્ુક્ત કરવામાાં આવ્ર્ા છે. 

૧૩) ભારતમાાં કાહેર કાજમેને જનરલ મોટસયના પ્રમુખના રૂપમાાં વનર્ુક્ત કરવામાાં આવ્ર્ા છે. 

૧૪) દેશની પ્રથમ ડબલ ડેકર ગોવા મુાંબઈ શતાલદી રેલગાડીની શરૂઆત કરવામાાં આવી. 

૧૫) હાલમાાં કેનેડાએ ભારત દેશન ે250 ટન ર્ુરેવનર્મની પ્રથમ ખેપ ભારતને મોકલાવેલ છે. 

૧૬) ભારતમાાં વવદેશી રોકાણમાાં મોરેવશર્સ દેશને પાછળ રાખી વસાંગાપુર પ્રથમ ક્રમાાંક પર રહેવા 

પામેલ છે. 

૧૭) હાલમાાં રેલ્વેએ 12 મી પાંર્ચવષીર્ ર્ોજના અનુસાર PPP મોડેલ પર 14000 કરોડની 20 

પરરર્ોજનાઓ શર કરેલ છે. 

૧૮) ભારતીર્ રક્રકેટર મુરલી વવજર્ પર ICC દ્વારા નૈવતક આર્ચાર સાંરહતાના ઉલાંઘન બદલ 

પેનલ્ટી લગાવવામાાં આવી છે. 

૧૯) આરફ્રકી ઉદ્ધાર ‘પહલ’ પરી ર્ોજનાનો ઉદેશ્ર્ ‘વન પુનવૃવદ્ધનુાં પોષણ’ કરવાનો છે. 

૨૦) હાલમાાં ઝારખાંડ રાજ્ર્ ‘ઉદર્‘ ર્ોજનામાાં સામેલ થર્લે છે. 
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૧) હાલમાાં આઈ.આઈ.ટી. રૂડકીના એક પ વય વવદ્યાથીએ રોગની તપાસ માટે પોટેબલ પેથોલોજી 

લેબ વવકસાવી છે, આ ક્ષેત્રમાાં આ પ્રથમ લબે છે. 

૨) આઈ.પી.એલ.માાં ગુજરાતની સવયપ્રથમ ટીમ તરીકે ‘રાજકોટ’ ઉમેરાઈ રાજકોટની આ ટીમને 

ઇન્ટેકસ કાંપનીએ ખરીદેલ છે, આ ટીમનો બે વષય માટે IPL માાં સમાવેશ કરવામાાં આવ્ર્ો છે. 

3) ઈન્ફોસીસ કાંપની આર્લને્ડમાાં 250 નવી ટેકનીકલ રોજગારીનુાં સજયન કરશે. 

૪) વસક્ર્રુરટી એક્સર્ચને્જ બોડય  ઓફ ઇવન્ડર્ા (સબેી) એ વવર્યડ ઇન્ફ્રાસ્ટરકર્ચર પાસથેી લેવાની 
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નીકળતી 16 કરોડ રૂવપર્ાની રકમ વસુલવા માટે તેના બેંક તથા ડીમેટ એકાઉન્ટની જપ્તીનો 

આદેશ આપેલ છે. 

૫) આગામી વષે ભારતમાાં રમનાર T-20 વવશ્વકપનો લોગો જાહેર કરવામાાં આવ્ર્ો છે, આ 

સતાવાર લોગો છે, જનેે દુવનર્ા પ્રથમવાર જોઈ રહી છે. 

૬) રવશર્ાએ વવશ્વનુાં પ્રથમ પાણીમાાં તરતુાં પરમાણાં ઉપકરણ તૈર્ાર કરેલ છે, સપ્ટેમ્બર 2016 માાં 

આ ઉપકરણ વીજળી ઉત્પાદન શર કરી દેશે. 

૭) અમેરરકાએ તરૈ્ાર કર્ુું USS જુમવોલ્ટ તેનુાં પરીક્ષણ હાલ શર કરી દેવામાાં આવ્ર્ુાં છે, જ ેવષય 

2016 માાં ર્ુ.એસ. નેવીમાાં સામેલ કરવામાાં આવશે. 

૮) દેશના 175 શહેરોન ે જાન્ર્ુઆરી 2016 માાં સ્વચ્છતા અવભર્ાન માટે રેવન્કાંગ આપવામાાં 

આવશે, ક્વોલીટી કાઉવન્સલ ઓફ ઇવન્ડર્ા સાંસ્થા દ્વારા આ રેવન્કાંગ આપવામાાં આવશે. 

૯) આગામી રાજર્કક્ષાનો ગણતાંત્ર રદન 26 જાન્ર્ુઆરી 2016 ના રોજ ગીર સોમનાથ જીલ્લાના 

વેરાવળ ખાત ેઉજવાશે. 

૧૦) સરકારી તથા અનુદાવનત કોલજેમાાંથી વવદ્યાથીઓ ડીગ્રી સાથે સોફ્ટ સ્કીલ મેળવે તે માટે 

સરકાર દ્વારા ‘ઉદીશા ર્ોજના’ ર્ચલાવવામાાં આવે છે. 

૧૧) હાલમાાં વલ્ડય  બેડવમન્ટન ફેડરેશન દ્વારા પ્લેર્ર ઓફ ધ વલ્ડય  એવોડય  જાહેર કરવામાાં આવ્ર્ા 

તેમાાં પુરષ વવભાગમાાં ર્ચીનના ખલેાડી ર્ચેન લોન્ગન ેતથા વુમેન્સ વવભાગમાાં સ્પેનની કેરોલીના 

મારીનને એવોડય  એનાર્ત કરાર્ા છે. 

૧૨) 9 ડીસેમ્બર 2015 થી વવશ્વના ટોર્ચના આઠ ખેલાડીઓ વચ્ર્ચ ેબેડવમન્ટન રમતની વલ્ડય  

સુપર સીરીઝ ફાઈનલ્સ ર્ોજાશે, તેમાાં ભારતનુાં પ્રવતવનવધત્વ સાર્ના નહેવાલ અને કીતામ્બી 

શ્રીકાાંત કરશે. 

૧૩) આગામી 19 ડીસેમ્બરના રોજ ભારતીર્ પ્રોફેશનલ ફાઈટર વવજને્દ્રવસાંહ ર્ચેવમ્પર્નશીપ 



Current affairs 1 થી 10 ડીસેમ્બર  સામાન્ય જ્ઞાન 
 

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

બેલ્ટની ફાઈટીંગ માટે બલ્ગેરરર્ાના હુ્યસેનોવ સાથ ેટકરાશે. 

૧૪) અમદાવાદ અને મુાંબઈ વચ્ર્ચે બુલેટ ટરેન દોડાવવા માટે જાપાન સરકારે ભારતને 8.11 

અબજ ડોલરની સહાર્ 0.50 ટકા વ્ર્ાજ સાથે 50 વષયની મુદત માટે આપવાની તૈર્ારી દશાયવી 

છે. 

૧૫) ભારત અને પાવકસ્તાન વચ્ર્ચેની વવકલાાંગ ખેલાડીઓની ટી-20 ઇન્ડો-પાક ફ્રેન્ડલી રક્રકેટ 

સીરીઝ ભારતમાાં ર્ોજાઈ હતી, તે ભારતે જીતી લીધી છે. 

૧૬) હાલમાાં આાંધ્રપ્રદેશ રાજ્ર્ ‘રડસ્કોમ પુનરદ્ધાર ર્ોજના ઉદર્માાં’ સામેલ થનાર દેશનુાં પ્રથમ 

રાજ્ર્ બનલે છે. 

૧૭) હાલમાાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 39 જટેલા આાંતકવાદી સાંગઠનો પર પ્રવતબાંધ લગાવવામાાં આવ્ર્ો 

છે. 

૧૮) હાલમાાં અજર્ માંગલને NMDC ના વબન સરકારી સદસ્ર્ના રૂપમાાં વનર્કુ્ત કરાર્ા નથી. 

૧૯) કણાયટક લોકાર્ુક્તના પદ પરથી વાઈ ભાસ્કર રાવે રાજીનામુાં આપી દીધેલ છે. 

૨૦) હાલમાાં ફોમ્ર્ુયલા નાંબર વન સવમવતમાાં આનાંદ મરહન્દ્રા સામેલ થર્ા છે. 

  

 


