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Current Affairs: November 2018


અશોક કુ માર ગુપ્તાને કોમ્પપમ્ટશન કમ્મશન ઓફ ઈમ્ડડયાના ચેરમેન બનાર્ર્ામાં
આવ્યા.



આંધ્રપ્રદે શમાં સેંટરલ ટર ાઈબલ યુમ્નર્મ્સાટી સ્થાપર્ાની કે મ્બનેટે મંજૂરી આપી.



લખનઉના ‘એકાના’ સ્ટે મ્ડયમને ‘અટલ મ્બહારી ર્ાજપાઈ સ્ટે મ્ડયમ’ નામ
આપર્ામાં આર્શે.



મ્મઝોરમ ખાતે ‘ર્મા-ગામ્ડાયન’ લશ્કરી કર્ાયત ભારત-જાપાન ર્ચ્ચે યોજાઇ.



મ્ર્શ્વબેડકની ઈઝ ઓફ ડૂ ઇં ગ મ્બઝનેસ ઇં ડેક્સમાં 190 દે શો માંથી ભારતનો 77મો
ક્રમ આવ્યો.



અનુપમ ખેર ે FTIIના અધ્યક્ષ પદ પરથી રાજીનામું આપયું.



IFFCO મ્ર્શ્વની સૌથી મોટી સહકારી કં પની બની.



એડફોસામેડટ મ્ડર ેક્ટોર ેટ (ED)ના નર્ા અધ્યક્ષ તરીકે સંજયકુ માર મ્મશ્રાની
મ્નમણૂક થઈ.



તુકીના ઇસ્તાનબુલ ખાતે મ્ર્શ્વના સૌથી મોટા એરપોટા નું લોકાપાણ કરાયું.



એમ્ડજન ર્ગરની ટર ે ન – ‘Train 18’ નું ચેન્નઈ ખાતે સફળ પરીક્ષણ કરાયું.



સુરત મ્જલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના શાહ ગામે ગુજરાતનાં પ્રથમ ‘ફડ
ૂ એગ્રો
ઇડરાસ્ટર કચર મેગા ફડ
ૂ પાકા ’નું લોકાપાણ કરાયુ.ં



ગુજરાતમાં મ્હં મતનગર અને ગાંર્ીનગર ખાતે ફટ
ૂ બોલ એકે ડેમી સ્થાપર્ામાં
આર્શે.



ભારતીય નૌસેનાના તાલીમ જહાજ INS તરં મ્ગનીએ સાત મમ્હના મ્ર્શ્વ ભ્રમણ
કયુું.



સ્ટે ચ્યું ઓફ યુમ્નટીની મુલાકાત લેનાર ગુજરાત મ્સર્ાયના સૌપ્રથમ મુખ્ યમંત્રી
યોગી આમ્દત્યનાથ બડયા.
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ગુજરાત હાઇકોટા ના ચીફ જમ્સ્ટસ સુભાષ ર ેડ્ડીની સુપ્રીમ કોટા ના જજ તરીકે
મ્નમણૂક કરાઇ.



મ્ર્શ્વ યુદ્ધ I ને 100 ર્ષા પૂરા થયા.



IIT મદ્રાસ દ્વારા ભારતનું સૌપ્રથમ માઈક્રોપ્રોસેસર ‘shakti’ બનાર્ર્ામાં આવ્યું.



હાથી માટે ની સૌપ્રથમ હોમ્સ્પટલ મથુરા ખાતે ખોલર્ામાં આર્ી.



ISRO એ સંચાર ઉપગ્રહ GSAT 29 લોડચ કયો.



મ્હમા દાસને ‘યૂથ એપબેસેડર ફોર UNICEF’ તરીકે મ્નમાયા.



ભારત અને ઇં ડોનેમ્શયાની સંયુક્ત નેર્ી કર્ાયત ‘સમુદ્ર શમ્ક્ત’ યોજાઇ.



નાણાકીય ર્ષા 2018-19માં ખેડૂત અને ગ્રાહકને ફાયદો થાય તે માટે ટામેટાં,

ડું ગળી અને બટાટાના પાક માટે ‘ઓપર ેશન ગ્રીડસ’ ની જાહે રાત કરર્ામાં આર્ી.


ઉત્તરપ્રદે શના ફઇઝાબાદ મ્જલ્લાનું નામ અયોધ્યા કરર્ામાં આવ્યું.



હોંગ કોંગ એજ ગ્રૂપ ચેમ્પપયનમ્શપમાં ગુજરાતના મ્સ્ર્મર આયાન નેહરા 1500
મીટર રી સ્ટાઈલમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા.



9 થી 24 નર્ેપ બરમાં ર્ેસ્ટઈમ્ડડઝ ખાતે મમ્હલા ટી20 મ્ર્શ્વ કપનું આયોજન થયું.



ગુજરાતનાં ભરુચ મ્જલ્લાના ઇખરમાં જડમેલા ટીમ ઈમ્ડડયાના મુનાફ પટે લે
આંતરાષ્ટ્રીય મ્ક્રકે ટમાંથી મ્નર્ૃમ્ત લીર્ી.



ભારતીય મ્ક્રકે ટર ર્ી ર્ી એસ લક્ષ્મણે પોતાની આત્મકથા ‘281 એડડ મ્બયોડડ’
લખી.



સંસદીય સમ્મમ્ત મંત્રી અજીથ કુ માર નું મ્નર્ન.



મેઘાલયમાં નોંગક્રેમ ડાડસ ફે મ્સ્ટર્લ ઉજર્ર્ાયો.



નેશનલ ગ્રીન ટર ાઇબ્યુનલ દ્વારા ર્ોલ્ક્સર્ેગન કં પનીને રૂ. 100 કરોડની પેનલ્ટી
કરાઇ.
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દમ્ક્ષણ આમ્રકાના રાષ્ટ્રપમ્ત સાઇમ્રલ રાપફોસા 2019ના પ્રજાતસત્તાક મ્દર્સના
મુખ્ ય અમ્તમ્થ બનશે.



જર્ાહરલાલ નેહરૂનો 130મો જડમમ્દર્સ ઉજર્ાયો.



49માં આંતરરાષ્ટ્રીય મ્ફલ્મ ફે મ્સ્ટર્લની ગોર્ા ખાતે શરૂઆત થઈ.



ભારત અને USAના સંયુક્ત યુદ્ધ અભ્યાસ ‘ર્જ્ર પ્રહાર’ની જયપુર ખાતે શરૂઆત
થઈ.



‘Centre for Science and Environment’ ને ઇમ્ડદરા ગાંર્ી પીસ પ્રાઇઝ
આપર્ામાં આવ્યું.



સંજય કુ માર મ્મશરાની એડફોસામેડટ ડાઇર ેક્ટોર ેટના ડાઇર ેક્ટર તરીકે મ્નમણૂક
કરાઇ.



11 નર્ેપ બરને મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદના માનમાં રાષ્ટ્રીય મ્શક્ષા મ્દર્સ
તરીકે ઉજર્ાયો.



પ્રથમ મ્ર્શ્વયુદ્ધના શહીદ જર્ાનોને શ્રદ્ધાંજલી મ્નમ્મતેના પ્રસંગમાં ર્ેંકઈયા
નાઇડુ એ હાજરી આપી.



અમેમ્રકાના કે મ્લફોમ્નાયામાં લાગેલ દાર્ાનળમાં 60 લોકોના મોત થયા.



ર્ારાણસી ખાતે દે શના સૌપ્રથમ ઇનલેંડ ર્ોટર ર્ે ટમ્માનલનું ઉદ્ઘાટન થયું.



મ્લલપકાટા ના CEO મ્બન્ની બંસલે રાજીનામું આપયું.



અમેરીકામાં કોમ્મક બુક કલ્ચરમાં ક્રાંમ્ત લાર્નાર સ્ટે ન લી નું અર્સાન થયું.



ભારતનો અત્યાર સુર્ીનો સૌથી ર્જનદાર ઉપગ્રહ GSAT 29 લોડચ કરર્ામાં
આવ્યો.



સરકાર દ્વારા ‘રામાયણ એક્સ્પ્રેસ્સ ટર ે નની શરૂઆત કરાઇ જે અયોધ્યાથી શરૂ
થઈને રામેશ્વરમ સુર્ી ચાલશે.
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સુભાષ ચંદ્ર બોઝના માનમાં રૂ. 75નો સસક્કો બહાર પાડર્ામાં આવ્યો.



બ્લેક બક માટે પ્રસસદ્ધ તાસમલનાડુ માં આર્ેલ પોઈન્ટ કે સલમર અભ્યારણ્યમાં ભાર ે
ર્રસાદને કારણે ઘણા જીર્ોને જાનહાસન થર્ાના અહે ર્ાલ સામે આવ્યા.



ભારતમાં તાસમલનાડુ અને કે રળ પર ત્રાટકે લા ‘ગાજા’ ર્ાર્ાઝોડામાં 35 લોકોના
મોત થયા.



આંધ્રપ્રદે શ અને પસિમ બંગાળ સરકાર દ્વારા CBIના પ્રર્ેશ પર પ્રસતબંર્ મુકાયો.



ઓસડશાના ભુર્નેશ્વર ખાતે ર્લ્ડા કપ હોકીનું આયોજનની શરૂઆત થઈ.



ISROએ દ્વારા ‘અથા ઓબ્ઝર્ેશન સેટેલાઈટ HYSIS’ અને અન્ય 30 ફોર ેન ઉપગ્રહ
લોન્ચ કયાા.



ર ેલ્ર્ે મંત્રાલય દ્વારા ટર ે નની સનયસમતતા જાળર્ર્ા માટે eDRISHTI સૉફ્ટર્ેર લોન્ચ
કયુું.



ભારત અને UK ર્ચ્ચે ગોર્ા ‘કોંકણ 18’ લશ્કરી કર્ાયત યોજાઇ.



ભારત અને USA ર્ચ્ચે પસિમ બંગાળ ‘કોપ ઈસન્ડયા 2019’ હર્ાઈ લશ્કરી
કર્ાયત યોજાઇ.



49માં આંતરરાષ્ટ્રીય સફલ્મ ફે સસ્ટર્લની ગોર્ા ખાતે પૂણાાર્તી.



AM નાઇકને નેશનલ સસ્કલ ડેર્લોપમેન્ટ કોપોર ેશનના અધ્યક્ષ તરીકે સનમાયા.



અરસર્ંદ સક્સેનાને UPSCના અધ્યક્ષ તરીકે સનમાયા.



‘કે શીઓ’ કં પનીએ સર્શ્વનું સૌપ્રથમ GST કે લ્યુલેટર લોન્ચ કયુું.



કુ રુક્ષેત્ર ખાતે ‘આંતરરાષ્ટ્રીય ગીતા મહોત્સર્ 2018’ યોજાશે.



26 નર્ેમ્ બરના રોજ દે શનો 69મો ‘બંર્ારણ સદર્સ’ ઉજર્ાયો.



સુસનલ અરોરાને મુખ્ યા ચૂંટણી કસમશ્નર તરીકે સનમાયા.
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મેરી કોમે ર્લ્ડા બોસક્સંગ ચેસમ્પયનસશપમાં છઠ્ઠો ગોલ્ડ મેડલ જીતી ર ેકોડા સજ્યો.



UIDAIના CEO શ્રી અજય ભુષણની હસમુખ અઢીયાની જગ્યાએ ભારતના નાણાં
સસચર્ તરીકે સનમણૂક થઈ.



માલદીર્ના પ્રમુખ ઇબ્રાસહમ મહમદ સોલીહના શપથગ્રહણમાં નર ેન્દ્ર મોદીએ
હાજરી આપી.



2019ના પ્રજાસત્તાક સદર્સના મુખ્ ય અસતસથ માટે ભારત સરકાર દ્વારા દસક્ષણ
આસિકાના રાષ્ટ્રપસત સસરીલ રમ્ફોસાને આમંત્રણ આપાયું.



મહારાષ્ટ્રમાં SEBC કે ટે ગરીમાં મરાઠા લોકોને અનામત અપાઈ.



IndusInd બેંક ભારતનું પ્રથમ બટનર્ાળું ક્રેસડટ કાડા લોન્ચ કરશે.

સંકલ્પ એજ્યુકેશન: અમદાર્ાદ, ગાંર્ીનગર, ર્ડોદરા, રાજકોટ
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