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૧) હાલમાાં પાકિસ્તાનમાાં હાર્ટ  ઓફ એકિયા સાંમેલન યોજાયલે, તેમાાં ભારતન ાં પ્રકતકનકિત્વ 

સ ષમા સ્વરાજ ેિય ું હત ાં. 

૨) આગામી વષે યોજાનારા સાિટ  સાંમેલનમાાં ભારતના વડાપ્રિાન પાકિસ્તાન જિે. 

3) ર્ાઈમ મેગેજીને વતટમાન વષટના ર્ાઈમ પસટન ઓફ િ યર તરીિે જમટનીના ચાન્સેલર એન્જલેા 

મિેલને પસાંદ િયાટ છે. 

૪) િેન્રીય જળ આયોગ દ્વારા હાલની પાંચવષીય યોજના અન સાર દેિનાાં જ દા-જ દા ભાગોમાાં 

100 પૂરના પૂવાટન માન િેન્રો સ્થાપિે. 
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૫) 10 ડીસેમ્બર 2015 થી દદલ્હીમાાં પ્રો.િ શ્તી લીગની િરૂઆત થિે. તેમાાં 54 જરે્લા દેિી તથા 

કવદેિી પહેલવાનો ભાગ લેિે. 

૬) ઈલેક્િન િમીિન ઓફ ઇકન્ડયા દ્વારા મતદાર યાદી સ િારણા અાંતગટત ત્રણ નવી હેલ્પલાઇન 

િરુ િરવામાાં આવી છે. 

૭) પ્રદ ષણની માત્રાન ેઘર્ાડવા હવે પછી અમદાવાદ અન ેગાાંિીનગર વચ્ચે પણ ઇલકેક્ર્િિ બસ 

દોડાવવામાાં આવિે, પ્રથમ છ બસ દોડાવાિ.ે 

૮) હાલમાાં મ્યાનમાર દેિે પોતાન ાં પહેલ ાં મોડટન સ્ર્ોિ એક્સચને્જ િરુ િરેલ છે. 

૯) દેિની સરિાર ચીન અને િોદરયા જવેા દેિોમાાંથી આયાત થતા સ્ર્ીલ સામે સ્થાકનિ ઉદ્યોગોને 

રક્ષણ આપવા મારે્ ચોક્કસ સ્ર્ીલની આયાતો પર સેફગાડટ  ડ્ય ર્ી લગાવિે. 

૧૦) ચેકમ્પયન્સલીગની કસઝનમાાં રોનાલ્ડોએ 11 ગોલ િરવાનો રેિોડટ  પોતાના નામે િરેલ છે. 

૧૧) વષટ 2016 ના કિરે્નના યાંગલીડસટ એવોડટમાાં બે ભારતીયોની પસાંદગી િરવામાાં આવી છે. 

૧૨) િાળાનાણાને કવદેિમાાં મોિલવામાાં ભારત દ કનયામાાં ચોથા ક્રમાાંિે આવે છે. 

૧૩) આાંતરરાષ્ટ્િ ીય રીપોર્ટ  અન સાર ચીનદેિ કવશ્વમાાં સૌથી વિ  નાણાં કવદેિમાાં મોિલે છે. 

૧૪) દર વષે 10 ડીસેમ્બરના રોજ માનવ અકિિાર દદન ઉજવવામાાં આવે છે. 

૧૫) ભોપાલમાાં આવેલ રાજીવ ગાાંિી પ્રધ્યોગીિી કવશ્વકવદ્યાલય ેિેન્સર કવરોિી અણઓની િોિ 

િરેલ છે. 

૧૬) હાલમાાં એિ સવે મ જબ ભારતીય સોફ્ર્વેર ઉદ્યોગ 12.8 ર્િાના દરે વિતો જાય છે. 

૧૭) હાલમાાં પ્રારાંભ થયલે SETU િાયટક્રમન ાં પ રુનામ સ્વ રોજગાર અન ેરે્લેન્ર્ ય ર્ીલીર્ી થાય 

૧૮) હાલમાાં આર.િે. કિવગાાંવિરને BEL િાંપનીના કબન સરિારી કનદેિિના રૂપમાાં કનય ક્ત 

િરવામાાં આવ્યા છે. 
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૧૯) હાલમાાં ભારે ઉદ્યોગ માંત્રાલય દ્વારા િૌિલ્ય કવિાસ અન ે ઉદ્યમતા માંત્રાલય સાથે એિ 

સમજ તી િરાર થયેલ છે. 

૨૦) ભારતે હાલમાાં 8 પારીસ્થીકતિ વેિિાળા સ્થાપવાની યોજના બનાવેલ છે. 
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૧) આગામી 16 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ ઈસરો કસાંગાપ રના 6 ઉપગ્રહ અવિાિમાાં છોડિે, આ 

ઉપગ્રહન ાં વજન આિરે 600 કિલોગ્રામ છે. 

૨) આગામી ફેિ આરી 2016 થી ગૌમ ખથી હદરદ્વાર સ િી પ્લાકસ્ર્િ વાપરવા પર નિેનલ ગ્રીન 

ર્િ ીબ્ય નલ મનાઈ ફરમાવી છે. 

3) નેિનલ ઇન્સ્ર્ીર્ય િન રેકન્િાંગ ફ્રેમવિટ  અન સાર આગામી એકપ્રલ માસથી ઉચ્ચ િકૈ્ષકણિ 

સાંસ્થાઓમાાં પણ રેકન્િાંગ મળિે. 

૪) આગામી 19 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ સૌરાષ્ટ્િ  ય નીવસીર્ીની નવી મોબાઈલ એપ રાજ્યના 

રાજ્યપાલ ઓ.પી. િોહલીના હસ્તે લોન્ચ િરવામાાં આવિે. 

૫) મેકક્સિોમાાં ડેન્્ય થી બચવા મારે્ કવશ્વની પ્રથમ ડેન્્ય ની રસીને માંજ રી આપવામાાં આવી છે. 

૬) 12 ડીસેમ્બર 2015 થી જાપાનના પ્રિાનમાંત્રી ભારતની મ લાિાતે આવી રહ્યા છે. 

૭) ગ જરાત રાજ્યમાાં 11 જરે્લા માિેર્ ઓનલાઈન પોતાની જણસ વેંચી િિિે, િ લ 40 માાંથી 

11 ઓન લાઈન થયલે છે. 

૮)  ભારતના SAIL (સ્ર્ીલ ઓથોરીર્ી ઓફ ઇકન્ડયા લીમીરે્ડ) ના ચેરમેન તરીિે પી.િે. કસાંઘને 

કનય ક્ત િરવામાાં આવ્યા છે. 

૯) આગામી વષે ર્ી-20 કવશ્વિપ 8 માચટથી 3 એકપ્રલ 2016 સ િી ચાલિે. 

૧૦) ભારત-લાઓસ આાંતર સાાંસ્િૃકતિ સાંબિ કવષય પર આાંતરરાષ્ટ્િ ીય સાંમેલનન ાં હાલમાાં 

ઉદ્ઘાર્ન િરવામાાં આવ્ય ાં છે. 
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૧૧) ગત 10 ડીસેમ્બરના રોજ ભારત સ્વાસ્્ય રીપોર્ટ  ‘પોષણ’ 2015 રજ  િરવામાાં આવ્યો. 

૧૨) હદરયાણા રાજ્યના ઉચ્ચ ન્યાયાલયના ચ િાદા મ જબ રાજ્યમાાં િૈક્ષકણિ લાયિાત િરાવતા 

જ લોિો ચ ાંર્ણી લડી િિિે. 

૧૩) િૌિલ્ય કવિાસ અન ે ઉદ્યમતા માંત્રાલય ર્ીમે લીજ સહયોગ સાથ ે NETAP િાયટક્રમનો 

િ ભારાંભ િરેલ છે. 

૧૪) હાલમાાં હનીવેલ ઇકન્ડયા િાંપનીએ તેલાંગાણામાાં આઈજલ સ્રે્િન સ્થાકપત િરવાની યોજના 

બનાવેલ છે. 

૧૫) હાલમાાં એકિયન ડેવલપમેન્ર્ બેંિ પાવર ગ્રીડ િોપોરેિન ઓફ ઇકન્ડયા લીમીરે્ડને 1 

કબકલયન ડોલરની સહાયતા આપિે. 

૧૬) રીયલ એસ્રે્ર્ કનયામિ કવિેયિ 2015 માાં િેન્રીય માંત્રીમાંડળ દ્વારા 20 પ્રમ ખ સાંિોિાનોન ે

માંજ રી આપેલ છે. 

૧૭) મ્યાનમારે હાલમાાં સ્ર્ોિ એક્ષચેન્જ િરુ િય ું તેન ાં યાન્ગ ન સ્ર્ોિ એિચને્જ નામ રખાય  છે. 

૧૮) કતરુપકત અને નોઇડામાાં ICIS ના કનમાટણ મારે્ ICIS અને NBCC વચ્ચે સમજ તી િરાર 

થયેલ છે. 

૧૯) દેિના વડાપ્રિાની અધ્યક્ષતામાાં િેન્રીય માંત્રી માંડળે રાષ્ટ્િ ીય જળ માગટ કવિેયિ 2015 માાં 

અકિિારીિ સાંિોિનને માંજ રી પ્રદાન િરેલ છે. 

૨૦) નવીન અન ેઅન ેનવીનીિરણ ઉજાટના ક્ષેત્રમાાં સહયોગ મારે્ ભારત અન ેઇન્ડોનેકિયા વચ્ચ ે

સમજ તી િરાર થયેલ છે. 
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૧) ઇન્ર્રનેિનલ જ કનયર સાયન્સ ઓલકમ્પયાડમાાં િોર્ાના ત્રણ કવદ્યાથીઓએ ગોલ્ડ મેડલ 

મેળવેલ છે. 

૨) ન્ય ઝીલને્ડના રાષ્ટ્િધ્વજની નવી ડીઝાઇન મારે્ તૈયાર િરેલ સવેમાાં લોિોએ કસલ્વર 

પાાંખડીઓ પસાંદ િરેલ છે. 

3) 10 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ દદલ્હીમાાં 5 મો ભારતીય માનવ અકિિાર સન્માન સમારોહ 

યોજાઈ ગયો. 

૪) અદહાંસા કવશ્વ ભારતીના સાંસ્થાપિ ડો. લોિેિ મ કનન ે િાાંકત, સદભાવના અને માનવ 

અકિિારના રક્ષણ મારે્ ્લોબલ એમ્બેસેડર ઓફ પીસ એવોડટથી સન્માનવામાાં આવ્યા છે. 

૫) દદલ્હીમાાં વિતા પ્રદ ષણના િારણે નવી ડીઝલ ગાડીઓના રજીસ્ર્િેિન પર રોિ લગાવવામાાં 

આવી છે. 

૬) હાલમાાં અકભનેતા નસીરુદીન િાહને દ બઈ આાંતરરાષ્ટ્િ ીય દફલ્મ મહોત્સવમાાં લાઈફ ર્ાઈમ 

અકચવમેન્ર્ એવોડટથી સન્માનવામાાં આવ્યા છે. 

૭) હાલ દ બઈમાાં 12 મો આાંતરરાષ્ટ્િ ીય દફલ્મ મહોત્સવ આયોકજત િરવામાાં આવેલો. 

૮) હાલમાાં ઓપ્પો િાંપનીને આાંતરરાષ્ટ્િ ીય દક્રિેર્ િાઉકન્સલ દ્વારા કવકશ્વિ ભાગીદારના રૂપમાાં 

નામાાંકિત િરવામાાં આવેલ છે. 

૯) િકપલ ચોપડાને વષટ 2016 ના કવશ્વ યાત્રા પયટર્ન પદરષદ ભારત પહલ ના અધ્યક્ષના રૂપમાાં 

કનય ક્ત િરાયા છે. 

૧૦) સડિ પદરવહન અને રાજમાગટ માંત્રાલય દ્વારા હાલમાાં LEEP પહલની િરૂઆત િરવામાાં 

આવી છે. 
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૧૧) હાલમાાં NBCC એ કતરુપકત અન ેનોઈડામાાં ICIS સ્થાકપત િરવા મારે્ સમજ તી િરાર 

િરેલ છે. 

૧૨) શ્રી ઉદયિ મારને SE ના નવા પ્રબાંિિ અને કનદિેિના રૂપમાાં કનય ક્ત િરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૩) િણાટર્િ રાજ્ય સરિારે રેર્ જલે સમૂહ સાથ ેએિ એક્સપ્રેિન ઓફ ઇન્ર્રેસ્ર્પર હસ્તાક્ષર 

િરેલ છે. 

૧૪) ય નેસ્િોએ વારાણસી અન ેજયપ રમાાં જયપ રમાાં ય નસે્િો ક્રીએર્ીવ સીર્ીઝ નેર્વિટમાાં સામેલ 

િરવામાાં આભછે. 

૧૫) ડેબોરા હેરાલ્ડ કવશ્વ રેકન્િાંગમાાં ભારતની પહેલી અને કવશ્વની ચોથી સાઈિલ ચાલિ બની. 

૧૬) િેરળની ખેલાડી એલીઝાબથે િોિીએ આાંતરરાષ્ટ્િ ીય િ દર્ાંગ સ્પિાટમાાં સ વણટ પદિ મેળવેલ 

છે. 

૧૭) ભારતના રાષ્ટ્િપકત દ્વારા ભારતના રાષ્ટ્િપકતની વેબસાઈર્ પર બચ્ચો િે ખાંડ િા આરાંભ 

િરવામાાં આવ્યો છે. 

૧૮) હાલમાાં સલમાન રશ્દી મેલર પ રસ્િારથી સન્માકનત િરવામાાં આવેલ છે. 

૧૯) મીડ નાઈર્ કચલ્ડિેન એવ િ સેરે્કનિ વકસટસ આ પ સ્તિનાાં લખેિ સલમાન રશ્દી છે. 

૨૦) હાલના ય નેસ્િોના મહાકનદેિિના રૂપમાાં ઈરીના બોિાવો છે. 
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૧) અન્ય સલમાનખાનના ઓન લાઈન લકનુંગ પ્લેર્ફોમટ ખાન એિેડમીથી સમગ્ર કવશ્વના 190 

દેિોના 3.35 િરોડથી વિ  કવદ્યાથીઓ ભણી રહ્યા છે, એ પણ િોઈ ફી ભયાટ કવના. 

૨) ચીનમાાં વૃદ્ધોની સાંખ્યા 21.2 િરોડે પહોંચી, તેની સામે સમગ્ર કવશ્વમાાં બાળિોની સાંખ્યા 

ઘર્તી જાય છે. 
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3) ભારતમાાં વષટ 2015 મ જબ 11.6 િરોડ લોિો 60 વષટની વય િરતા વિારે છે. 

૪) 13 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ ટે્વન્ર્ી-20 વલ્ડટિપ ર્િ ોફી મ ાંબઈથી રવાના થિે, જ ે12 દેિોનો 

પ્રવાસ િરી 1 ફેિ આરી 2016 ના રોજ દદલ્હી પહોંચિે. 

૫) 15 વષટના ભારતીય મ ળની મ સ્િાનન ેન્ય ઝીલેન્ડનો પ્રકતકિત સ પ્રીમ એસ.સી એપ્ર્ીટ્ય ડ 

એવોડટ  પ્રાપ્ત થયો છે. 

૬) આગામી 1 માચટ 2016 થી જાપાની નાગદરિોન ેકવઝા ઓન એરાઈવલની સ કવિા આપવામાાં 

આવિે. 

૭) સમગ્ર દેિમાાં 86 સ્માર્ટ  સીર્ી બનાવવાની યોજનાન ે માંજ રી આપવામાાં આવી છે, તેમાાં 

િેન્રિાકષત પ્રદેિોમાાં 30 અન ેરાજ્યોમાાં 50 સ્માર્ટ  સીર્ીના પ્રસ્તાવને માંજ ર િરાયો છે. 

૮) િહેરોને સ્માર્ટ  કસર્ીમાાં સામેલ િરવાની મ દત 15 ડીસેમ્બર 2015 રાખાઈ છે. 

૯) ભારતના મણીપ ર રાજ્યના પાર્નગર ઇમ્ફાલ ખાત ેન પી મેમોરીયલ દોડન ાં દર વષે આયોજન 

િરવામાાં આવે છે. 

૧૦) નાતાલના આગમન વખતે સ્પેનની રાજિાની મેડિ ીડ ખાતે આયોકજત વાકષટિ િરેરા િ પાપા 

નોએલ રેસમાાં હજારો સાન્તાક્લોઝ ભાગ લ ેછે. 

૧૧) િેરળમાાં પ્રથમવાર અમૃતા ઇન્સ્ર્ીર્ય ર્ ઓફ મેડીિલ સાયન્સીસ એન્ડ રીસચટ ગ્ર પ દ્વારા 29 

અઠવાડીયાના ભ્ર ણના હૃદયન ાં ઓપરેિન િરાય ાં હત ાં. 

૧૨) હાલમાાં જાપાન ેભારતના મેિ ઇન ઇકન્ડયામાાં 12 અબજ ડોલરન ાં રોિાણ િરવાની તૈયારી 

દિાટવી છે. 

૧૩) હાલમાાં વલ્ડટ  સ પર કસરીઝની સેમી ફાઈનલમાાં સ્પેનની િેરોલીનન ે જાપાનની નોઝોમી 

ઓિ હારાએ પરાકજત િરેલ છે. 

૧૪) પાકિસ્તાન ેસપાર્ીથી સપાર્ી પર વાર િરી િિે તેવી મધ્યમ અાંતરની િાહીન-3 બલેેકસ્ર્િ 

કમસાઈલન ાં સફળ પરીક્ષણ િરેલ છે. 
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૧૫) િાહીન-3 કમસાઈલ 2750 કિલોમીર્ર સ િી પરમાણાં હકથયાર અન ેઅન્ય િસ્ત્રો લઇ જવા 

સક્ષમ છે. 

૧૬) આ વષટના પ્રકતકિત સાઉથ ઇસ્ર્ એકિયા રાઈર્ એવોડટ  મારે્ ભારતીય મૂળના જમાાંલ ાંદીન 

મોહમદ િાલીન ેપસાંદ િરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૭) િેરળની ખલેાડી એલીઝાબથે સ સાન િોિીને 11 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ દદલ્હીમાાં 

િરણીકસાંહ િ દર્ાંગ રેન્જમાાં સ વણટચાંરિ પ્રાપ્ત િરેલ છે. 

૧૮) ભારતીય િેન્રીય માંત્રી માંડળ ેજહાજ કનમાટણ ઉદ્યોગ મારે્ 4000 િરોડ રૂકપયાના પ્રસ્તાવને 

માંજ રી આપવામાાં આવી છે. 

૧૯) સાઉદી અરબમાાં પ્રથમવાર મદહલાઓ મતદાતા ઉમેદવાર બનવા પામી છે. 

૨૦) િેતિારી સાંઘર્નાના સાંસ્થાપિ િરદ જોિીન ાં મહારાષ્ટ્િમાાં 81 વષટની વયે અવસાન થયેલ છે. 
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૧) હાલ રમાયેલ ITPL માાં રોજર ફેડરરને રફેલ નડાલ ેહરાવેલ છે. 

૨) હાલમાાં દફલ્મ અકભનેતા દદલીપિ મારને પદ્મભૂષણથી નવાજવામાાં આવ્યા છે. 

3) હાલમાાં અમેદરિા સેકલાંગ રેગાર્ાના છઠ્ઠા સાંસ્િરણમાાં એડકમરલિપ કવજતેા બનેલ છે.  

૪) તાપી ગૈસ પાઈપલાઈનનો ઉદ્ઘાર્ન સમારોહ મેરી,ત િટ મેકનસ્તાનમાાં િરવામાાં આવિે. 

૫) હાલ મહારાષ્ટ્િ  રાજ્યમાાં એિ આાંતરરાષ્ટ્િ ીય નાણાિીય સેવા િેન્રની સ્થાપના મારે્ એિ ર્ાસ્િ 

ફોસટની રચના િરવામાાં આવી છે. 

૬) તાજતેરમાાં આર.બી.આઈ.દ્રારા દેિમાાં ચીર્ ફાંડ અને કવકવિ નાણાિીય અકનયકમતતાઓથી 

બચવા મારે્ એિ અલગ સકમકતની રચના િરવામાાં આવી છે. 

૭) ભારતના રાષ્ટ્િપકતએ દદલ્હીમાાં ઉમાંગ -2015 નો િ ભારાંભ િરેલ છે. 

૮) મ ાંબઈના પોલીસ િકમિનર અહમદ જાવેદને સાઉદી અરબમાાં ભારતના નવા રાજદૂત 
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બનાવવામાાં આવ્યા છે. 

૯) િેન્રના આય ષ રાજ્ય માંત્રી શ્રીપદ યેસ્સો નાઈિે વારાણસીમાાં બનારસ દહાંદ  કવશ્વકવદ્યાલયમાાં 

ચાર દદવસ રાષ્ટ્િ ીય આરો્ય મેળાન ાં ઉદ્ઘાર્ન િરેલ છે. 

૧૦) આગામી વષે યોજાનારા ફૂર્બોલ ય રોિપ ર્ નાટમેન્ર્ િાયટક્રમની જાહેરાત િરવામાાં આવી છે. 

૧૧) ઓકલકમ્પિ ચકેમ્પયન અમેદરિન કમત ગ્રેવરસે 100 મીર્ર બિેસ્ર્િ ોિ કસ્વકમાંગનો નવો રેિોડટ  

નોંિાવેલ છે. 

૧૨) 15 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ ભારતના વડાપ્રિાન INS કવક્રમાદદત્ય જહાજની મ લાિાત 

લેિે. 

૧૩) આવતી િાલે ભારતના ઈસરોના PSLV ના માધ્યમથી કસાંગાપ રના છ ઉપગ્રહો લોન્ચ 

િરિે. 

૧૪) આગામી 18 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ ગજને્ર ચૌહાણ FTII ન ાં ચેરમેન પદ સાંભાળિે. 

૧૫) આગામી 20 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ કવશ્વ ભોજપ રી સાંમેલન સમાપ્ત થિે. 

૧૬) 14 ડીસેમ્બર 1960 ના રોજ પૂવટ આકથટિ સહયોગ તથા કવિાસ સાંગઠન OIDC ની 

સ્થાપના મારે્ અમેદરિા અને િેનેડાએ હસ્તાક્ષર િયાટ હતા. 

૧૭) OIDC ની સત્તાવાર સ્થાપના 30 સપ્રે્મ્બર 1961 ના રીજ િરવામાાં આવી છે, દ કનયાના 

34 દેિો તેના સભ્યો છે. 

૧૮) ય નોની વેપાર ઉદ્યોગ મારે્ની અન્િર્ાડ સાંસ્થાના સવે મ જબ ઈ-િોમસટની વ્યવસ્થામાાં 

ભારત 130 દેિોના 83 માાં નાંબરે છે. 

૧૯) ય .એન.ડી.પી.ના અહેવાલ મ જબ માલન્ય ર્િ ીિન પ્રમાણ ે માલન્ય ર્િ ીિનથી પાાંચ વષટની 

નીચેના બાળિોનો મૃત્ય દર ભારતમાાં સૌથી વિારે છે. 



Current affairs 11 થી 20 ડીસેમ્બર  સામાન્ય જ્ઞાન 
 

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

૨૦) કવશ્વના 10 કવિકસત િહેરોમાાં ભારતન ાં એિપણ િહેર નથી, ચીનના ચાર િહેરોનો સમાવેિ 

િરવામાાં આવેલ છે. 
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૧) આગામી 25 થી 27 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ વાપીની નજીિ આવેલા પ્રકસદ્ધ ઉદવાડામાાં 

“ઉદવાડા ઉત્સવ” યોજાિે, તેમાાં રતન તાતા, અરુણ જરે્લી અન ે બોમન ઈરાની મહેમાન 

બનિે. 

૨) ભારતના વેપાર માંત્રાલયના સકચવ રીર્ા ર્ીઓદર્યા છે. 

3) નવી કિક્ષણનીકતની ડિ ાફ્ર્ િકમર્ીના ચેરમેન ર્ી.એસ.આર. સ િમણ્યમ છે. 

૪) કઝમ્બાબ્વેના ભૂતપૂવટ ખલેાડી એન્ડી ફલાવરની આગામી પાકિસ્તાન સ પરલીગ ટે્વન્ર્ી-20 

લીગમાાં પેિાવર ફ્રેન્ચાઈઝમાાં મેન્ર્ર તથા બેદર્ાંગ સલાહિાર તરીિે િાયટ િરિે. 

૫) ભારત અન ે અમેદરિા વચ્ચ ે  યોજનારા મલબાર સનૈ્ય અભ્યાસમાાં જાપાનનો સમાવેિ 

િરવામાાં આવ્યો છે. 

૬) તાજતેરમાાં એકિયામાાં િોકપાંગ મારે્ મોખરાના િહેરોમાાં દદલ્હી પ્રથમ સ્થાને રહેવા પામ્ય ાં છે. 

૭) ગ જરાતમાાં િોમન સકવટસ પોર્ટલ નામની વેબસાઈર્ પરથી નાગદરિોન ેજ દી-જ દી 180 જરે્લી 

સેવાઓ એિસાથે મળી િિિે. તે મારે્ના પોર્ટલની િામગીરી િરુ િરી દેવામાાં આવી છે. 

૮) ભારતીય ગોલ્ફર આનીબન લાહીડીને એકિયન ર્ ર ઓડટર ઓફ મેરીર્ ર્ાઈર્લથી નવાજવામાાં 

આવ્યા છે. 

૯) સમગ્ર એકિયામાાં સવોચ્ચ ગોલ્ફર એવોડટ  મેળવનાર અનીબાન લાદહડી ચોથા ભારતીય 

બન્યા છે. 

૧૦) મદહલા હોિી વલ્ડટ  લીગ ફાઈનાલ્સની ફાઈનલમાાં યજમાન આજને્ર્ીનાએ ન્ય ઝીલેન્ડન ે

5-1 થી હરાવ્ય ાં છે. 
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૧૧) માનવ કવિાસ આાંિમાાં હાલમાાં રજ  િરવામાાં આવેલ આાંિડાઓ મ જબ ભારત 188 દેિોમાાં 

130 માાં ક્રમાાંિે રહેવા પામેલ છે.જ ેવષટ 2014 માાં 135 સ્થાન ેહતો. 

૧૨) ભારતીય મૂળના પ્રવીણ ગોરિનને દકક્ષણ આદફ્રિાના નાણામાંત્રી કનય ક્ત િરવામાાં આવ્યા 

છે. 

૧૩) દકક્ષણ ક્ષેત્રીય સાંમેલનની 26 મી બૈઠિ કવજયવાડા આાંધ્રપ્રદેિમાાં 12 ડીસેમ્બર 2015 ના 

રોજ યોજાઈ ગય ાં. 

૧૪) સમગ્ર ભારતમાાં સ્માર્ટ  સીર્ી પ્રસ્તાવ મ િવાવાળા રાજ્યમાાં રાજસ્થાન પ્રથમ બનવા પામ્ય ાં 

છે. 

૧૫) વાયોલીન વાદિ ઇત્જહિ પલટમેને વષટ 2016 નો જનેેકસસ પ રસ્િાર જીતેલ છે. 

૧૬)હાલમાાં પકિમબાંગાળ રાજ્ય સરિારે બપ્પી લહેરી અને િ મારસાન ાંને લાઈફર્ાઈમ અકચવમેન્ર્ 

પ રસ્િારથી નવાજયા છે.  

૧૭) હાલમાાં 59 મી રાષ્ટ્િ ીય કનિાનેબાજી ચકેમ્પયનિીપમાાં કવજય િ મારે સ વણટચાંરિ જીતેલ છે. 

૧૮) હાલમાાં તરુણ ગોગાઈએ 12 મી SAF ખેલન ાં િ ાંભિર ને પ્રકતિ કચન્હન ાં ઉદ્ઘાર્ન િરેલ છે. 

૧૯) હાલમાાં િરદ જોિીન ાં અવસાન થય ાં ત ેજાણીતા િૃકષ અથટિાસ્ત્રી હતા. 

૨૦) હાલમાાં િરદ્િ માાંરની આત્મિથા લાઈફ ઓન માય ર્મ્સન ાં કવમોચન થયલે છે. 
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૧) હાલમાાં એલ. નરકસમ્હા રેડ્ડીને ભારત સરિાર દ્વારા OROP પર િામગીરી િરનારી સાંસ્થાના 

અધ્યક્ષ તરીિે કનય કક્ત િરવામાાં આવી છે. 

૨) એલ.નરકસમ્હા પર્ના ઉચ્ચ ન્યાયાલયના સેવા કનવૃત મ ખ્ય ન્યાયાિીિ છે, જઓેને એિ 

ન્યાકયિ સકમકતના અધ્યક્ષ તરીિે નીમવામાાં આવ્યા છે. 



Current affairs 11 થી 20 ડીસેમ્બર  સામાન્ય જ્ઞાન 
 

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

3) હાલમાાં ગોવા સરિારે લગભગ 1000 િરોડ રૂકપયાના રોિાણ સાથ ેફાઈવસ્ર્ાર હોરે્લ સહીત 

11 પરી યોજનાઓને માંજ રી આપી દીિી છે. 

૪) ગોવા સરિારની 11 પદરયોજનાની િામગીરીને િારણ ેરાજ્યમાાં 5500 થી વિારે રોજગારીન ાં 

સજટન િરી િિાિે. 

૫) ભારતીય સૌર ઉજાટ ઉદ્યોગમાાં પોતાની િરૂઆત િરનાર જાપાનની સોફ્ર્ બેંિે પોતાના 20 

કબલીયન અબજ ડોલરન ાં રોિાણ િરવાની ઘોષણા િરેલ છે. 

૬) હાલમાાં ચીન દેિ EBRD માાં સામેલ થયેલ છે, EBRD ન ાં પૂરુાં નામ ય રોપ પ નકનમાટણ અન ે

કવિાસ બેંિ થાય છે. 

૭) હાલમાાં DSP િાંપનીએ IFAXpress નો િ ભારાંભ િરેલ છે. 

૮) આ વષે ખ બ સારુાં  પ્રદિટન િરનાર રે્નીસ ખેલાડી સેરેના કવકલયમ્સને સ્પોર્ટસટ ઈલેસ્રે્ડ દ્વારા 

વષટ 2015 ના સવટશ્રેિ ખલેાડી તરીિે પસાંદ િરેલ છે. 

૯) િેન્રીય કવદ્ય ત, િોયલામાંત્રી અને નવીનીિરણીય ઉજાટ રાજ્યમાંત્રી શ્રીપીય ષ ગોયલ ે રાષ્ટ્િ ીય 

સાંરક્ષણ દદવસ પર સ સ્ર્ાર રેદર્ાંગ મોબાઈલ એપ્સ લોન્ચ િરેલ છે. 

૧૦) હાલમાાં િેન્ર સરિારે પૂવટ સૈકનિો મારે્ વન રેન્િ વન પેન્િન યોજના લાગ  િરવા મારે્ અને 

તેના પર કવચાર િરવા મારે્ 14 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ એિ સકમકતન ાં કનમાટણ િરવામાાં આવ્ય ાં 

છે. 

૧૧) દદલ્હીની સવોચ્ચ અદાલતે દદલ્હીમાાં 2000 સીસી થી વિારે ડીઝલ ગાડીઓના રજીસ્ર્િેિન 

પર મનાઈ ફરમાવી છે. 

૧૨) અલાહાબાદના સેવાકનવૃત ન્યાયિીિ વીરેન્રકસઘ 16 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ 

ઉત્તરપ્રદેિના લોિાય ક્તના રૂપમાાં કનય ક્ત િરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૩) હાલ કસ્વત્ઝરલેન્ડની સરિારે લાવારીસ બેંિ એિાઉન્ર્સની જાહેરાત િરી છે, તમેાાં ચાર 
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ભારતીય લોિોનો સમાવેિ થાય છે. 

૧૪) ભારત હવે જાતે જ િોમ્બેર્ ડિ ોન કવિસાવિે, આ ડિ ોન કવિસાવવા મારે્ 2,650 િરોડ 

રૂકપયાની ‘ઘાતિ’ યોજનાને િેન્ર સરિાર દ્વારા માંજ રી આપી દેવામાાં આવી છે. 

૧૫) 15 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ પાકિસ્તાને 900 કિલોમીર્રની રેંજ િરાવતી પરમાણાં સક્ષમ 

બેલેકસ્ર્િ કમસાઈલ િાહીન-1-A ન ાં સફળ પરીક્ષણ િરેલ છે. 

૧૬) સમગ્ર દેિમાાં 16 ડીસમે્બરના રોજ કવજય દદવસના રૂપમાાં મનાવવામાાં આવ્યો, ભારતીય 

સેના દ્વારા વષટ 1971 માાં પાકિસ્તાન સેના પર જીત મેળવવાના મનમાાં આ દીવસ પ્રકત વષટ 

મનાવવામાાં આવે છે. 

૧૭) જગ આર લૈંડરોવર, સ્લોવાકિયામાાં એિ અરબ પાઉન્ડન ાં રોિાણ િરિે, જગ આરએ તાતા 

મોર્સટની સાંપૂણટ માકલિીવાળી લિજરી િાર બનાવતી િાંપની છે. 

૧૮) ડિ ્સ િાં ર્િ ોલર જનરલ ઓફ ઇંદડયાએ 14 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ દવા િાંપનીઓ નરૈ્િો ફમાટ 

અને હેરે્રોને ક્રોકનિ હેપેર્ાઈર્ીસ સીની દવા દૈક્લાર્સકવરન ાં જનેદેરિ વજટન ભારતમાાં વેંચવાની 

માંજ રી આપી દીિી છે. 

૧૯) હાલમાાં ભારતના વડાપ્રિાનશ્રીએ 15 ડીસેમ્બર 15 ના રોજ સય ાંિત િમાન્ડસટ સાંમેલનની 

અધ્યક્ષતા િરી. 

૨૦) સય ાંિત િમાન્ડસટ સાંમેલન ત્રણેય િાખન ાં વાકષટિ સાંમેલન છે. 
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૧) ભારતના સૌથી ચકચટત કચત્રિાર વાસ દવે ગાયતોંડેન ાં ઓઈલ પેઈન્ર્ીંગ મ ાંબઈની હરાજીમાાં 

રૂ.29..30 િરોડમાાં વહેંચાય ાં. 

૨) ગ જરાત સરિારની સાંપૂણટ સહયોગની ખાતરી સાથે પાલજમાાં રૂ.500 િરોડના ખચ ેરાષ્ટ્િ ીય 

ઔષિ કિક્ષા સાંસ્થાન ઉભ ાં િરવામાાં આવિે. 
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3) િેન્રના મહત્વાિાાંક્ષી પ્રોજકે્ર્ ‘સૌન ે મારે્ આવાસ-2022’ યોજનાન ે અમલમાાં મ ાંિનાર 

ગ જરાત રાજ્ય દેિન ાં પ્રથમ રાજ્ય બનિે. 

૪) હાલ સ રતમાાં િરુ થયેલ િોમનવેલ્થ રે્બલ રે્નીસમાાં ભારતની ર્ીમમાાં ગ જરાતના હરમીત 

દેસાઈ અન ેદેવેિ િાદરયાનો સમાવેિ િરવામાાં આવ્યો છે. 

૫) ભારતના અરુણાચલપ્રદેિમાાં િ લ 18,000 હેિર્રમાાં ચીને પોતાનો દાવો છેિ 1989 થી 

િરેલ છે, હજ  આ કવવાદનો અાંત આવેલ નથી. 

૬) હાલમાાં કવયેનામે પોતાના 8 ર્ાપ  તેમજ દફલીપીન્સ ે3 ર્ાપ ઓન ાં વાલીપણાં આગામી દસ વષટ 

મારે્ અમેદરિાન ેસોંપેલ છે. 

૭) હાલ કવશ્વના સૌથી ઠાં ડા રહેણાાંિ સ્થળ તરીિે રકિયાના ઓમ્યાિોન નામના ગામને જાહેર 

િરવામાાં આવ્ય ાં છે. 

૮) ચીનમાાં વિતા પ્રદ ષણને ધ્યાને રાખી િેનેડાથી તાજી હવાની બોર્લની ખરીદી િરી છે, આ 

બોર્લની કિાંમત 1,850 રૂકપયા જરે્લી રાખવામાાં આવી છે. 

૯) િેન્ર સરિારની સ્વચ્છ ભારત કમિન યોજનાન ેકવશ્વ બેંિે 10,000 િરોડ રૂકપયાની લોનની 

માંજ રી આપી દીિલે છે. 

૧૦) હાલમાાં મોહમાંદ જમિેદને રેલ્વે બોડટમાાં નવા સદસ્યના રૂપમાાં િાયટભાર સોંપવામાાં આવ્યો 

છે. 

૧૧) િેન્ર સરિારે હાલમાાં 58 મેડીિલ િોલજે સ્થાપવાનો પ્રસ્તાવ મ ાંિેલ છે. 

૧૨) હાલમાાં વોક્સવેગન ઓર્ો મોબાઈલ િાંપનીએ ISO 9001 પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત િરેલ છે. 

૧૩) હાલમાાં એડેના ફ્રીડમેને NASDAQ ઈન્િના CCO ના રૂપમાાં િાયટભાર સાંભાળલે છે. 

૧૪) ભારતમાાં હેરીરે્જ ફૂડસ િાંપનીને રાષ્ટ્િ ીય ઉજાટ સાંરક્ષણ પ રસ્િાર-15 નો આપવામાાં આવેલ 

છે. 
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૧૫) હાલમાાં અપૂવી ચાંદેલાએ રાષ્ટ્િ ીય કનિાનેબાજ ચકેમ્પયનિીપમાાં મદહલા કવભાગ માાં સ વણટ 

પદિ મેળવેલ છે. 

૧૬) ર્ોરાં ર્ોમાાં ભારતના વાકણકજ્યિ દૂત તરીિે રાજનાયિ અકખલેિ કમશ્રાન ે માલદીવ દેિના 

આગલા ઉચ્ચાય ક્ત તરીિે કનય ક્ત િરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૭)વદરષ્ટ્ રાજનૈકતિ અકિિારી એ.િે. જનૈને 15 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ CBDT ના મ ખ્ય 

અકિિારી તરીિે કનય ક્ત િરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૮) હાલમાાં અરુણાચલ પ્રદેિ કવિાનસભાના અધ્યક્ષ કવરુદ્ધ મહાકભયોગ પ્રસ્તાવ પાદરત 

િરવામાાં આવ્યો છે. 

૧૯) સાવટજકનિ ક્ષેત્રની િાંપની િોલ ઇકન્ડયા લીમીરે્ડે 17 ડીસેમ્બર 2015 થી ત્રણ વષટ મારે્ 

હોિી ઇકન્ડયા લીગના નવા ર્ાઈર્લ પ્રયોજિ બનાવવામાાં આવ્યા છે. 

૨૦) દરલાયાંસ ઇન્ડસ્ર્િ ીઝ અન ેONGC વચ્ચેના કવવાદન ેમીર્ાવવા 16 ડીસેમ્બર 2015 ના 

રોજ પેર્િ ોકલયમ માંત્રાલય દ્વારા િાહ સકમકતની રચના િરવામાાં આવી છે. 
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૧) બાંદરોના કવિાસ મારે્ ભારત સરિારે સ્પેન દેિ સાથે સમજ તી િરાર િરેલ છે. 

૨) દેિમાાં વડાપ્રિાનની અધ્યક્ષતામાાં િેન્રીય માંત્રીમાંડળે કિિસ દેિોના સહયોગમાાં ઉજાટ બચત 

અને ઉજાટ સક્ષમતા પર સમજ તી િરાર પર હસ્તાક્ષર િરવામાાં આવ્યા છે. 

3) હાલમાાં દદલ્હીના પૂવટ ન્યાયિીિ રહી ચ િેલા રેવા ખેત્રપાલે દદલ્હીના લોિાય ક્ત તરીિે િપથ 

ગ્રહણ િરેલ છે. 

૪) દદલ્હીના લોિાય ક્તન ાં પદ વષટ 2013 થી ખાલી હત ાં, આ પહેલાના દદલ્હીના લોિાય ક્ત 

મનમોહન સરીન હતા. 
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૫) હાલમાાં ઈસરો દ્વારા મકલ્ર્પલ બનટ ફય લ એન્જીનન ાં સફળ પરીક્ષણ િરવામાાં આવ્ય ાં છે. 

૬) હાલમાાં સાિટ  સાંગઠન ઉજાટની બચત અને ઉજાટ દક્ષતા સહયોગ પર સમજ તી િરાર પર 

હસ્તાક્ષર થયેલ છે. 

૭) હાલમાાં ભારતના િેન્રીય માંત્રીમાંડળ દ્વારા દદ્વપક્ષીય રોિાણ સાંિી મોડલન ેમાંજ રી આપવામાાં 

આવી છે. 

૮) હાલમાાં ચીન દેિ ડાિટ  મૈર્ર ઉપગ્રહનો િ ભારાંભ િરનાર પ્રથમ દેિ બની ગયો છે. 

૯) ડાિટ  મૈંર્ર ઉપગ્રહ અરશ્ય સામગ્રી જવેી િે સ્મોકિાંગ ગનના સાંિેતો મારે્ એિ નવી િોિ સાકબત 

થિે. 

૧૦) હાલમાાં ડેન્માિટ  દેિ ેડ ઈંગ કબજનેસની ફોબ્સની સૂકચમાાં પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત િરેલ છે. 

૧૧) હાલમાાં HUL ( દહન્દ સ્તાન ય નીલીવર લીમીરે્ડ) િાંપની દ્વારા ઇન્દ લેખા િાંપનીને 

અકિગ્રહણ િરવામાાં આવેલ છે. 

૧૨) તાજતેરમાાં જરે્ ઇકન્ડયા સાથે સાંિળાયલે કે્રમર બોલ ેપોતાના પદેથી રાજીનામ ાં આપેલ છે. 

૧૩) 17 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ લોિસભામાાં ધ્વનીમતથી મધ્યસ્થતા અન ેસ લાહ સાંિોિન 

કવિેયિ 2015 ને પાદરત િરવામાાં આવેલ છે. 

૧૪) ભારતના રાષ્ટ્િપકત પ્રણવ મ ખજીને હાલમાાં સવટલૌકિિ નવાચાર મારે્ ઉત્િૃિ વૈકશ્વિ 

માગટદિટન મારે્ ગારવ ડ પ રસ્િારથી સન્માકનત િરવામાાં આવેલ છે. 

૧૫) 17 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ સય ાંિત રાષ્ટ્િ  સ રક્ષા પદરષદ દ્વારા સવટસમાંકતથી આઈ.એસ.ની 

નાણાની આપૂકતટ રોિવાનો કનણટય િરેલ છે. 

૧૬) દેિની ખાનગી િાંપની િેયનટ ઇકન્ડયાને હાલમાાં સસ્રે્નેકબલીર્ી પ રસ્િારથી સન્માકનત 

િરવામાાં આવેલ છે. 

૧૭) વષટ 2015 મ જબ ભારતીય ઉદ્યોગ પદરસાંઘ (ITS) ના અધ્યક્ષ તરીિે વાઈ.સી. દેવેશ્વર 
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િાયટભાર સાંભાળે છે. 

૧૮) 17 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ સાદહત્ય અિાદમી દ્વારા સાદહત્ય પ રસ્િારોની ઘોષણા િરવામાાં 

આવી છે. આ વષે 23 ભાષાઓમાાં પ રસ્િાર આપવાની જાહેરાત થઇ છે. 

૧૯) સાદહત્ય અિાદમી દ્વારા આ વષે 6 િકવતા સાંગ્રહ, 6 િહાની સાંગ્રહ, 4 ઉપન્યાસ, અને 2 

કનબાંિ સાંગ્રહ, 2 નાર્િ, 2 સમાલોચના અન ે1 સાંસ્મરણ મારે્ પ રસ્િૃત િરવામાાં આવિે. 

૨૦) માક્સટવાદી િમ્ય કનસ્ર્ પાર્ીના પૂવટ સાંસદ નરુલ હ ડાન ાં હાલ 17 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ 

અવસાન થયેલ છે, તેઓ 86 વષટની વયના હતા.      

 

Current affairs 304 સામાન્ય જ્ઞાન 20/12/15 

૧) 7 નવેમ્બર 2015 ની બૈઠિમાાં િેન્ર સરિાર દ્રારા 135.84 િરોડની રિમના ત્રણ પ્રત્યક્ષ 

કવદેિી રોિાણોન ેમાંજ રી આપવામાાં આવી છે. 

૨) ભારતના દદલ્હીમાાં અાંિજનો મારે્ 22 મી રાષ્ટ્િ ીય દક્રિેર્ ર્ નાટમેન્ર્ન ાં ઉદ્ઘાર્ન િરવામાાં આવેલ 

છે. 

3) હાલમાાં ગમેસા િાંપનીએ તાતા પાવર દરન્ય એબલ એનજીથી એિ ઓડટર પ્રાપ્ત િરેલ છે. 

૪) ગમેસા એિ કવાંડ ર્બાટઈન બનાવનાર િાંપની છે, જ ે100 મેગાવોર્ન ાં કવન્ડફામટ મેં-2017 થી 

આાંધ્રપ્રદેિના કનમ્બગાલ્ ાંમાાં પ્રારાંભ િરિે. 

૫) હાલમાાં દેિની રક્ષા ખરીદ પદરષદ દ્વારા 40,000 િરોડની રકિયન S-400 વાય  રક્ષા 

કમસાઈલ પ્રણાલી ખરીદવાની માંજ રી આપી દેવામાાં આવી છે. 

૬) ઇસરોની વાણીજ્ય િાખા એન્ર્િ ીક્સ િોપોરેિને કવદેિી ઉપગ્રહોને લોન્ચ િરવા મારે્ 30 ઓડટર 

પાપ્ત િરેલ છે. 

૭) આ ત્રીસ ઉપગ્રહોનો ઓડટર 8 દેિોમાાંથી આપવામાાં આવ્યો છે, તે આવનાર બે થી ત્રણ 

વષટમાાં પૂણટ િરવામાાં આવિે. 
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૮) હાલમાાં ભારતના નવા મ ખ્ય માદહતી િકમિનર તરીિે આર.િે.માથ રે પદભાર સાંભાળલે છે. 

૯) તાજતેરમાાં મનોજ પ્રભાિર અફઘાકનસ્તાન દક્રિેર્ ર્ીમના િોચ તરીિે કનય કક્ત પામ્યા છે. 

૧૦) ભારતીય પ રાતત્વ કવભાગ દ્વારા ર્ ાં િ સમયમાાં માાંડ  ખાત ેઇ - દર્િીર્ વ્યવસ્થા િરૂ િરાિ.ે 

૧૧) િોલિાતામાાં કમિન ઓફ ચેદરર્ીની સ્થાપના િરનાર મિર રે્રેસાન ે સાંતની પદવીથી  

નવાજવામાાં આવિે, તેઓન ેવષટ 2016 થી સાંતન ાં કબરૂદ અપાિ.ે 

૧૨) હાલમાાં ગ ગલ કઇન્ડયા પર કવરાર્ િોહલી આ વષટમાાં સૌથી વિારે સચટ િરાયો છે. 

 ૧૩) ભારતની સ્વતાંત્રતાની લડત લાંડનમાાં ચાલાવનાર પ્રથમ ગ જરાતી પત્રિાર શ્યામજીની 

બેદરસ્ર્રિીપ વષટ  1905 માાં કિદર્િ ગવટમેન્ર્ દ્વારા રદ િરવામાાં  આવી હતી. 

 ૧૪) દેિના વડાપ્રિાન ેદડઝાસ્ર્ર મેનેજમેન્ર્ - ભૂજનો અન ભવ કવષય દાખલ િરાવ્યો. 

 ૧૫) ગ જરત રાજ્યના િચ્છના સફેદ રણમાાં દેિભરના ડાયરેક્ર્ર જનરલ ઓફ પોલીસ ડી.જી.ની 

િોન્ફરન્સન ાં ઉદ્ધઘાર્ન દેિના વડાપ્રિાનના હસ્તે િરવામાાં આવ્ય ાં છે. 

 ૧૬) િચ્છમાાં યોજાયેલી  ડી.જી. િોન્ફરન્સમાાં દેિના વડાપ્રિાનના હસ્તે ‘ઇકન્ડયન પોલીસ ઇન 

કસવટસ ઓફ િ નેિન’ની વેબસાઈર્ ન ાં લોન્ચીંગ િરવામાાં આવેલ છે. 

 ૧૭) બેંિોના કિરાણ દરના કનદ્યારણ મારે્ નવી ફોમ્ય લા આગામી 1 એકપ્રલ 2016 થી અમલી 

બનાવાિ.ે 

૧૮) િેન્રીય માનવ સાંસાિન માંત્રીના જણાવ્યા મ જબ િેન્રીય માધ્યકમિ કિક્ષણ બોડટના તમામ 

પ સ્તિો  ઓન લાઈન ફ્રી ઉપલબ્િ િરાવવામાાં આવિે. 

૧૯) આજ ેકમસ ય કનવસટની ફાઈનલ યોજાિ ેતેમા ભારતન ાં પ્રકતકનકિત્વ ઉવિી રૌતેલા િરી રહી 

છે. 

૨૦) ભારતના પૂવટ સાંરક્ષણ સકચવ આર.િે. માથ રે મ ખ્ય માદહતી અકિિારીનો ચાજટ  સાાંભળ્યા 

પહેલાના માદહતી િકમિનર તરીિે કવજય િમાટ હતા, તેઓનો િાયટિાળ 1 ડીસેમ્બરના રોજ પૂરો 

થયો હતો 


