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1.����	
�� ����к ��к	� :  

�� � ��	�� - �����	 � !� 

� �જુરાત ક	િમકલ પે�ોક	િમક�સ, ડ	ર�, �	સ અને ફામા���ટુ�ક�સ, 

િસમે�ટ અને સીરામીક,  !સ અને "વેલર�, ટ	$ટાઈલ તેમજ 

એ'�જિનઅર(ગ  વા ઉ+ોગોમા ંદ	શમા ંઅ/ેસર છે. 

� �જુરાત બે�ટ એ�ડ �ટ	બલ ઈકોનોમી �ટ	ટનો દરજજો 

ધરાવ4ુ ંરા5ય બ��ુ ંછે. 

� ઔધો8ગક િવકાસમા ં તેજગતીના કારણે ����	
  " #�	 10 

�%&�	' (  )к*	�� ��к	�+� �	'�� к,- "  .�  / �%& 

��к	�+� 9.5% ��3 
 �� 4+	� " .  

� �જુરાત �ા�સપોટ�ના $ે:મા ંદ	શમા ંમોખર	 

� �જુરાત ઔ+ો8ગક ઉ<પાદનમા ંદ	શમા ં=થમ છે. 

5��3� *	,�36� 7�� 8�� ��-FDI  

� �જુરાત ભારતમા ં રોકાણ માટ	@ ુ ં સૌથી પસદંગી@ુ ં �થળ-

૨૦૧૯મા ં�જુરાતે બમણી FDI મેળવી.  

� �જુરાતમા ં એિ=લ-૨૦૦૦થી સKટ	!બર-૨૦૧૯ના સમય 

ગાળામા ં Lુલ ૨૧.૪૧ લાખ કરોડ@ુ ં Nડૂ� રોકાણ થ�ુ ં   

ભારતમા ંસવા�ધીક છે. 

� વષ� ૨૦૧૮-૧૯મા ં મેળવેલી R.૧૨,૬૧૮ કરોડની FDIની 

સરખામણીમા ં�જુરાતે નાણાક�ય વષ� ૨૦૧૯-૨૦ના =થમ છે 

મTહનામા ં જ R.૨૪,૦૧૨ કરોડની FDI મેળવી,   િનણા�યક 

શાસનમા ંરોકાણકારોનો િવVાસ દશા�વે છે. 

� પારદશ�Wતા, ઇઝ ઑફ [ૂ\ગ 8બઝનેસ, ઓનલાઈન મં̂ ૂર�ઓ, 

ઉ+ોગો માટ	 મૈ:ી`ણૂ� અ8ભગમ વગેર	 મહ<વના ંપTરબળો છે 

 ને કારણે �જુરાત ભારતમા ં રોકાણ માટ	@ ુ ં સવ�aેbઠ 

પસદંગી@ુ ં�થળ બ��ુ ંછે.  

8�	�& -.<�  

� દ	શ dારા સહયોગ કરાયેલા ૧પ૦ �ટાટ� -અKસમા ં૪૩% Tહ�સા 

સાથે �જુરાત ભારતમા ં�ટાટ� -અKસ $ે:ે નબંર-૧  

� �જુરાત અનેક �ટાટ� -અKસને આકષh રiુ ં છે અને ઓલ 

ઈj�ડયા �ટાટ� -અKસના 43% Tહ�સા સાથે રાb�મા ંમોખર	 છે.  

� �ટાટ� -અKસ m	મવક�ના સાત �તભંોમા ં 100 પસp�ટાઈલ �કોર 

સાથે �જુરાતે ૨૭ રા5યોમા ંસવ�aેbઠ =દશ�ન ક�ુr છે. 

� આટલી મોટ� સsંયામા ં�ટાટ� -અKસ રા5યમા ંરોજગાર�ની તકો 

સtવામા ંપણ મદદRપ બની રuા છે.  

= >?�, �A� .�  �B,� C���� (MSMEs)  

� એ!Kલોયમે�ટ એ$ચે�જમા ં૮૧% Tહ�સા સાથે �જુરાત દ	શ@ુ ં

અ/ણી રાજય 

� �જુરાતની ઔ+ો8ગક નીિતમા ંMSME મોખર	 છે.  

� સ�તા દર	 સૌરઊ{�, લોનમા ં સહાય, શેરમાક|ટ dારા Nડૂ� 

વધારવામા ં સહાય વગેર	 સરકાર dારા આપવામા ં આવતી 

Nsુય સહાય છે.  

� MSME માટ	 પહ	લા ઉ<પાદન પછ� મં̂ ૂર�ની નીિત@ુ ં

ઉ+ોગોએ }દય`વૂ�ક �વાગત ક�ુr છે.  

� છે�લા ં ૩ વષ~મા ં રા5યમા ં R.૮૫,૦૦૦ કરોડના રોકાણ સાથે  

૪,૮૩,૩૬૬ MSMEsની �થાપના કરવામા ંઆવી છે.  

� MSME ઉ+ોગોને જRર� સહાય `રૂ� પા�વા માટ	 અલગથી 

MSME કિમ�ર	ટની �થાપના ઉપરાતં ૧૧ Tડj��Wટ ઇ�ડ���ઝ 

સે�ટસ�મા ં MSME ફ	િસ8લટ	શન ડ	�કની �થાપના કરવામા ં

આવી છે. 

���	 C����  

� સરકાર dારા �બૂ =ો<સાહન મળવાને કારણે છે�લા ં3 વષ~મા ં

રા5યમા ં ૪,૮૩, ૩૬૬ MSMEs �િુનટની �થાપના કરવામા ં

આવી છે.  

� વત�માન ક	લે�ડર ૨૦૧૯-૨૦ દરિમયાન ઓWટોબર �ધુી 

દાખલ કરાયેલા ઈ�ડ���યલ એ�ટરિ=�યોર મેમોર	�ડમ 

(ભાગ-B)ના N�ૂયની �jbટએ �જુરાત ૫૧%  ટલો બહોળો 

Tહ�સો ધરાવે છે. 

� સમ/ દ	શમા ંછે�લા :ણ વષ�મા ંફાઈલ કરવામા ંઆવેલ Lુલ 

૨પ૭૪ IEMs  

(ભાગ-B) =ો �સમાથંી ૭૩૪ (૨૮.૫%) =ો �સ �જુરાતના 

Tહ�સે આ�યા છે.  

� છે�લા :ણ વષ�મા ં દ	શમા ં ૩૦% IEMs (ભાગ-A) સTહત 

�જુરાત રોકાણ માટ	ના પસદંગીના �થળ તર�ક	 અ/ેસર રiુ ં

છે. 

� છે�લા ૩ વષ� દરિમયાન સમ/ દ	શના R. પ.૭૪ લાખ 

કરોડના N�ૂયના Lુલ =ો �સમાથંી R. ૧.૦૯ લાખ કરોડના 

ઇ�વે�ટમે�ટ =ો �સ �જુરાતમા ં�થાિપત કરવામા ંઆ�યા છે.  

� અગાઉની ૩ વાય��ટ �જુરાત સિમટ દરિમયાન કરવામા ં

આવેલા Lુલ MoUsમાથંી ૬% =ો W�સ સફળતા`વૂ�ક 

હક�કતમા ંપTરણ!યા છે અને ૪% MoUs અમલમા ંNકૂવાની 

=T�યા હ	ઠળ છે. 

� વાય��ટ �જુરાત સિમટ ૨૦૧૯ દરિમયાન કરવામા ંઆવેલા 

Lુલ MoUsમાથંી ૨૩% MoUs �ારના શR થઈ ��ુા છે અને 

૨૫% =ો �સ =ગિત હ	ઠળ. 

�6�J���& (��к	�)  

2– ������–���� 



��������� 
�� �� ������� – ������ ���� ��� � ����� 

Vivekanand Academy    9925698721 Page 2 

 

� ઈઝ ઓફ [ૂ�ંગ 8બઝનેસને પTરણામે IEMs (ભાગ-B)ના 

૫૧% Tહ�સા સાથે �જુરાતમા ં િવશાળ પાયાના ઉ+ોગોનો 

િવ�તાર થઈ રuો છે.  

� નાણાક�ય વષ� ૨૦૧૮-૧૯મા ં ભારતની Lુલ િનકાસોમા ં

�જુરાતનો Tહ�સો ૨૦.૪ %. 

� ૨૦૧૭-૧૮મા ંરા5યની Lુલ િનકાસ ૬૬,૮૧૮ િમ8લયન USD 

હતી અને ૨૦૧૮-૨૦૧૯મા ં૬૭,૪૦૯ િમ8લયન USD હતી.  

2. ��� � к��	�	 �	7�� (/���,) LM� (�	� NO� P Q�R� 

S5��J	7���	' �TU	R�'  

3. х �X>+ – ��YZ : S[к3�  

�R�\M� �*�� ]�	7��^ш–`	�
 a-0OM  

T-cd ���e\ f
�	� ��g�M NO� �e�  

.�,–  

� ભારતીય ફા�ટ બોલર જસિ=ત �મૂરાહ  

T-20 T�ક	ટમા ંસૌથી વ� ુમેડન ઓવર ફ�કનાર િવVનો =થમ 

બોલર બ�યો.  

4. х �X>+ – i8j3��,� iJ�-cdcd 

��k
	 .�  +3ш  

� નોવાક જોકોિવચ–સ8બ�યા (૮મી વાર ઓ��	8લયન ઓપન 

િવ તા) �S�5 .�  +3ш  ડોિમિનક થીએમ – ઓj��યા 

��к���L�M ��YZi 

� ૧૭મી વાર /ા�ડ�લેમ 8ખતાબા �<યો  

� આઠમી વાર ઓ��	8લયન ઓપન ચે�!પયન  

� જોકોિવચ અને થીએમ વ�ચે ૪ કલાક �ધુી Nકુાબલો ચા�યો  

� બે સેટ હાયા� પછ� દમદાર વાપસી  

� ૨૦૨૦ના વષ�નો પહ	લો 8ખતાબ �<યો 

��к���L  l	�3 l	�3 i8j3��,� iJ� �х
	(-f�,�  

� 2008 2011 2012 2013 2015 2016 2019 2020  

� યજમાન – મેલબોન�  

5. х �X>+ – ��YZ 

થાઈલે�ડ ITFમા ં �જુરાતી ટ	િનસ ખેલાડ� ¡Tકતા ર¢ના િસગ�સ 

અને ડબ�સ ટાઈટલ િવ તા 

� યજમાન – થાઈલે�ડ ITF – ઈ�ટરનેશનલ ટ	િનસ ફ	ડર	શન  

6. S+� ��ш % : c 53n�/�e  

�#*& � �� �* *3-��g ��<�	��
 S+�� (J,	&��o) 

� થીમ : વેટલે�ડ એ�ડ બાયોડાયવિસ¤ટ� 

� વષ� 1997થી િવV વેટલે�ડ Tદવસની શRઆત કરવામા ંઆવી 

છે. દર વષp િવV વેટલે�ડ Tદવસ માટ	 એક થીમ ન¦� 

કરવામા ં આવે છે અને એ થીમના અ@સુધંાનમા ં ઉજવણી 

કરવામા આવે છે. 

� ભારતમા ં વેટલે�ડના સરં$ણ માટ	ના અનેક =યાસો 

સફળતા`વૂ�ક કરાયા છે.  

� ઓTર�સામા ં આવેલા 8ચ�કા સરોવરના સરં$ણ અને તેની 

મરામત માટ	 ભારતને વષ� 2002 મા "રામસર સરં$ણ 

એવોડ�" થી સ�માિનત કરવામા ંઆવેલ છે.  

� િવVમા Lુલ રામસર સાઇટ : 2,306 

� સૌથી વ� ુસsંયા : �નુાઇટ	ડ Tક̈ગડમ-170 

� સૌથી વ� ુિવ�તારમા ં:  બો8લિવયા 

� ભારતમા Lુલ 26 િવ�તારોને ©તરરાjb�ય �તર	 'રામસર 

સાઇટ" તર�ક	 ઓળખવામા ંઆવે છે. 

� સૌથી વ� ુ: જ!N ુકા«મીર...4 સાઈટ 

� એક સવp$ણ =માણે �જુરાત રાજયમા ંLુલ 831 વટેલ�ેડ� ્છે  

�  મા ં�જુરાતમા ંએક મા: "નળ સરોવર પ$ી અયાર®ય"ને 

વષ�-2012મા 'રામસર સાઇટ" તર�ક	 {હ	ર કરવામા ંઆવેલ 

છે. 

7. ���S+� ��ш % : c 53n�/�e  ��кq+,�M �	�X��	�e : .P Q
 

кr� 

��� - c 53n�/�e sttu  .��	� - v 53n�/�e suvw 

� આ  �વત:ંતા સૈિનક અને =થમ મTહલા =ધાન રાજLુમાર� 

અNતૃકૌરનો જ�મTદવસ અને �વામી રામદાસ, રાજકોટ નર	શ 

લાખા�રાજ તથા બ�ા��ડ રસેલની `®ુયિતિથ છે.  

� પ{ંબ =દ	શના રા{ હરનામિસ̈ઘના 8 સતંાનો પૈક� એક 

મા: દ�કર� અNતૃકૌરનો જ�મ લખનૌમા ંથયો હતો.  

� =ાથિમક, મા±યિમક િશ$ણ દ	શમા ં અને ઉ�ચ િશ$ણ 

ઓWસફડ� �િુન.માથંી =ાKત ક�ુr.  

� ટ	િનસના ં આ બહ	તર�ન ખેલાડ� અને તેમા ં અનેક ઈનામો 

�તનાર અNતૃકૌર અયાસ પછ� ભારત આવી રાb�ના 

�વત:ંતા સ/ંામમા ંજોડાયા ંહતા.ં  

� 1919મા ં મહા<મા ગાધંીને મ²યા,ં દ	શો³ારના િવચારો N�ૂા 

અને જ8લયાવંાલા બાગ હ<યાકાડં પછ� Tહ�દ� રાb��ય 

મહાસભાના સય બ�યા.ં  

� તે પછ� તો અNતૃકૌર	 રજવાડ� ઠાઠ છોડ� �વન રાb�ને 

સમિપ¤ત કર� દ��ુ.ં  

� 1930ની દાડં�Lૂચ, 1942@ુ ંTહ̈દ છોડો ©દોલન તો ખરા જ.  

� સાથે નાના મોટા અનેક ©દોલનોમા ંભાગ લઈ  લવાસ પણ 

ભોગ�યો.  

� �વત:ંતા સૈિનક ઉપરાતં બાળલ´ન ના�દૂ�, પરદા=થા તથા 

દ8લત ઉ<કષ� રાજLુમાર� અNતૃકૌરના �વનની 

=ાથિમકતાઓ હતી.  
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� ઓલ ઇj�ડયા ઈ'��ટટµટૂ ઓફ મેTડકલ સાય�સની �થાપનાના 

ચાલક બળ પણ તેઓ જ હતા.ં  

� રાજLુમાર� અNતૃકૌર@ુ ં 6 ફ	¶આુર� 1964ના રોજ Tદ�હ�મા ં

અવસાન થ�ુ ંહ4 ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૨-૦૨-૨૦૨૦) 

1. �જુરાતનો  ચા· ુવષ�નો  ઔ+ો8ગક િવકાસદર  ક	ટલા ટકા 

રહ	વાનો ¡દાજ છે - u.a% 

2. �જુરાતે વષ� 2019-20ના =થમ છ માસમા ં ક	ટલા કરોડ@ુ ં

FDI  મેળ��ુ ં છે-  x. cw  �y� к��* 

3. સમ/ દ	શમા ંશR કરાયેલ 150 �ટાટ�  અપમા ં�જુરાત  ક	ટલા 

ટકા Tહ�સા  સાથે  નબંર વન છે- wz% 

4. એ!Kલોયમે�ટ એWસચે�જમા ંક	ટલા ટકા Tહ�સા સાથે �જુરાત 

દ	શ@ુ ંઅ/ણી રા5ય રiુ ંછે - ts% 

5. છે�લા :ણ વષ�  દરિમયાન સમ/ દ	શના R. 5.47 લાખ 

કરોડના N�ૂયના Lુલ  =ો Wટ સામે �જુરાતમા ં કરોડના 

ઇ�વે�ટમે�ટ =ો Wટ �થાપવામા ં આ�યા છે- x. s.du �	х 

к��* 

6. નાણાક�ય વષ� 2018-19મા ં ભારતની Lુલ િનકાસમા ં

�જુરાતનો Tહ�સો ક	ટલા ટકા હતો- cd.w% 

7. નોવેલ કોરોના વાયરસ@ુ ં ચીન બહાર કયા દ	શમા ં =થમ 

N<ૃ� ુન¸ધા�ુ ં- S5�MJ	{�� 

8. ��ઝૂીલે�ડનો �હાઈટવોશ કર�ને T�ક	ટમા ં T-20  સીર�ઝ 

�તનાર િવVનો =થમ દ	શ-  `	�
 

9. T-20 T�ક	ટમા ં સૌથી વ� ુ મેડન ઓવર નાખનાર િવVનો 

=થમ બોલર અને દ	શ જણાવો- ��NM
 |���	� .�   

`	�
 

10. ઓ��	8લયન ઓપન-2020 `¹ુુષ િસ̈ગ�સ િવ તા  અને દ	શ 

જણાવો-  ���	к ��к���L .�  ��(},	 

11. ઓ��	8લયન ઓપન-2020 `¹ુુષ િસ̈ગ�સ  હર�ફ  અને દ	શ 

જણાવો- *�����к OM��  .�  i~8j,	 

12. આઠમી વખત ઓ��	8લયન ઓપન િવ તા અને તેનો દ	શ 

જણાવો- ���	к ��к���L .�  ��(},	 

13. થાઈલે�ડ ITF -2020 િસ̈ગ�સ અને ડબ�સ િવ તા 8ખલાડ�@ુ ં

નામ જણાવો- ����	
M 4Sк
	 �3�	 

14. ITF@ુ ં િવ�4તૃ નામ જણાવો- {���� ш�� �3��� 53*�3ш� 

15. િવVમા ં 2 ફ	¶આુર� કયા Tદવસ તર�ક	 ઉજવાય છે-  �#*& 

� �� �* *3 (��<�	��
 S+��) 

16. વ�ડ� વેટલે�ડ ડ	-2020ની થીમ જણાવો- � �� �* ��* 

(	,�*	7�����e 

17. ભારતમા ં Lુલ ક	ટલા િવ�તારોને વૈિVક �તર	 'રામસર સાઈટ' 

તર�ક	 ઓળખવામા ંઆવે છે- cv 

18. �જુરાતમા ં સૌ=થમ કયા સરોવરને રામસર સાઇટ-  

વેટલે�ડનો દરºજો અપાયો છે-  �� ����� 

19. ભારતના =થમ મTહલા મ:ંી રાજLુમાર� અNતૃ કૌરનો 

જ�મTદવસ જણાવો- dc/dc/sttu 

z – ������–���� 

1. ���� >к – к3�� ��к	� (�S���) 

CBIC�	 ��	 L �� �J+3 ��. .��
X��	��M ���� >к 

JS�L, –  

� સે��લ બોડ� ઓફ ઈનડાયર	ક	ટ ટ	�Wસસ એ�ડ ક�ટ!સ 

(CBIC)ના ચેરમેન પદ	 ક	�� સરકાર	 ૧૯૮૪ની IRS બેચના 

અિધકાર� એમ. અ½જતLુમારની િનમ¾કૂ કરાઈ. 

� ક	રળના કોઝીકોડના વતની એવા એમ. અ½જતLુમાર CBICના 

ચેરમેન પદ	 િનમ¾કૂ પહ	લા ં CBICમા ં એિમિન��	શન અને 

િવ½જલ�સ િવભાગના મે!બર હતા. 

2.`	8к� .�`,	�(�	�	��к (+�	�) 

J��& �	7�� J� N�
('U  

� િમ�ક કોલ કર� અ8ભયાન સાથે જોડાઈ શકો છો  

� ��. �'. usudd ddd�w 

3. �z�� (	��	 ���*&-cdcd (S5#�) 

8�Tટશ એક	ડમી Tફ�મ એવોડ�– લડંન (8�ટન)  
BAFTA - British Academy of Film and Television Arts 

��k
	 .�  
 �M ���
  

� બા¿ટા એવોડ� : =થમ િવV�³ુની વાત કરતી Tફ�મ ‘૧૯૧૭’ 

ને સાત એવૉડ�  

� (૧) =થમ િવV�³ુની કથા કહ	તી Tફ�મ ૧૯૧૭ને સૌથી વ� ુ

સાત એવોડ� મ²યા હતા. Tફ�મના Tડર	Wટર સેમ મેj�ડસે બે�ટ 

Tફ�મ ઉપરાતં બે�ટ આઉટ �ટ	j�ડÃગ 8�Tટશ Tફ�મ સTહતના 

એવૉડ� ��વકાયા� હતા.  

� (૨) 8લTડ̈ગ એW�	સ એટલે ક	 બે�ટ Tહરોઈનનો એવૉડ� Tરની 

ઝેલવેગરને Tફ�મ ^ુડ� માટ	 મ²યો હતો.  

� (૩) બે�ટ એWટરનો એવૉડ� જોકર Tફ�મ માટ	  �Wવન 

TફિનWસને મ²યો હતો. TફિનWસ પોતાના ભાષણમા ં Tફ�મ 

ઈ�ડ���મા ં Äાિત-{તી-રંગના આધાર	 ભેદભાવ રખાતો 

હોવાની વાત �ટ	જ ઉપરથી કર� હતી. તેના કારણે સમ/ 

Tફ�મ જગત શરમમા ંNકુા�ુ ંહ4 ુ.ં  

� (૪) મેર	જ �ટોર� Tફ�મ માટ	 એW�લ લૌરા �	નને બે�ટ 

સપોTટÅગ એW�	સનો એવૉડ� મ²યો હતો.  
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� (૫) વ�સ અપોન ઈન હો8લÆડૂ માટ	 �ાડ પીટને બે�ટ 

સપોTટÅગ એWટર@ુ ંસ�માન મ²�ુ ંહ4 ુ.ં  

� ૧૯૧૭ ઉપરાતં જોકરને ૩ અને પેરાસાઈટને ૨ એવૉડ� મ²યા ં

હતા. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૩-૦૨-૨૦૨૦) 

1. તા તરમા ં ક	�� સરકાર dારા CBICના ચેરમેન પદ	 કોની 

િનમ¾કૂ કરવામા ંઆવી છે- .��
 X��	� 

2. CBIC@ુ ંિવ�4તૃ નામ જણાવો- � �j� (�*& i5 {�*	,�36� 

�3�6�� ��* к8��� 

3. સામા½જક બદલાવના હ	4થુી કયા અખબાર �પૃ dારા  પોન� 

સાઈ�સ પર =િતબધં Nકૂવાન@ુ ં અ8ભયાન  શR કરા�ુ ં છે-  

`	8к� ��J 

4. તા તરમા ં \´લે�ડમા ં ક	ટલામો બા¿ટા એવોડ�ઝ- 2020  

કાય��મ યો{યો- �z�� 

5. બા¿ટા એવોડ�ઝ -2020મા ં  સૌથી વ� ુ સાત વખત એવોડ� 

િવ તા Tફ�મ- sus� 

6. બા¿ટા એવોડ�ઝ-2020મા ં સૌથી વ� ુ સાત એવોડ� િવ તા 

Tફ�મ 1917 કયા િવષય પર આધાTરત છે- NO� ��g R�Z 

J� /U	S�
 

7. BAFTA@ુ ં િવ�4તૃ નામ જણાવો- ��S�ш �к3*3�M i5 S5#� 

��* �3����\� /�&� 

8. બા¿ટા એવોડ�ઝ-2020મા ંબે�ટ એWટર અને બે�ટ Tહરોઈનનો 

એવોડ� કોને અપાયો - kSк��  S5��6� .�  S��M \ �� �� 

w – ������–���� 

1. х �X>+ - S[к3� : 4*�-su  �#*& кJ- cdcd  

`	�
�� �	
�M �	� 5	{���	' N� ш 

� હર�ફ- પાTક�તાન  યજમાન- દ8$ણ આTmકા 

2. ��o&, - ����	
 ��к	� (�ш�o) �	�,�M 
�	� ш	�	i�	' 

CBSE�M J ��& P��( ��N�OM ���' ш���oк �! шx Oш  

.�� -  �%& cdcd-csOM 

� આગામી તાર�ખ 20 એિ=લ-2020થી શાળાઓ શR થશે 

к3� 53�5	� к�	,� 

� હાલમા ં માચ� માસના ¡તમા ં અથવા એિ=લના =થમ 

સKતાહમા ંવાિષ¤ક પર�$ા `રુ� થયા પછ� મે માસના =થમ 

સKતાહમા ં ઉનાÇં વેક	શન ચા· ુ થતા �ધુી મTહનો  ટલો 

સમય શાળા ચા· ુ રહ	 છે પણ પર�$ા `ણૂ� થયા પછ� 

અસરકારક શૈ$8ણક કામ સામા�ય થ4ુ ંનહો4 ુ.ં  

� સીબીએસઈ સલં´ન શાળાઓમા ં આ સમયનો મહÈમ 

ઉપયોગ થાય તે હ	4થુી એિ=લમા ંજ નÆુ ં શૈ$8ણક વષ� શR 

થાય છે અને ¡દા  ચાર સKતાહ  ટલા સમયના શૈ$8ણક 

કાય� પછ� ઉનાÇં વેક	શન શR થાય છે.  

� તે જ પ³િત રા5યની તમામ =ાથિમક, મા±યિમક, ઉ�ચતર 

મા±યિમક શાળાઓમા ંપણ લા� ુકરવામા ંઆવશે.  

� આગામી શૈ$8ણક વષ� ૨૦૨૦-૨૧ માટ	 નÆુ ંશૈ$8ણક વષ� ૨૦ 

એિ=લ ૨૦૨૦થી શR થશે અને ઉનાÇં વેક	શન ૪ મેથી ૭મી 

^ૂન �ધુી રહ	શે.  

� વષ� ૨૦૨૧-૨૦૨૨ અને <યારપછ�ના વષ~થી નÆુ ં શૈ$8ણક 

સ: એિ=લના =થમ સKતાહથી શR કરવા@ુ ં રહ	શે અને 

ઉનાÇં વેક	શન મે માસના =થમ સKતાહથી શR કર� ^ૂન 

માસના =થમ સKતાહના ¡ત �ધુી રાખવા@ુ ંરહ	શે.  

� તે ±યાને રાખી અ<યારથી જ આવતા શૈ$8ણક વષ�ની વાિષ¤ક 

પર�$ા અને તે સલં´ન તમામ કામગીર� માચ� માસમા ં`રુ� 

કરવાની રહ	શે.  

� શૈ$8ણક વષ�@ુ ંઆયોજન એિ=લથી ચા· ુકર� પછ�ના વષ�મા ં

માચ� માસ �ધુી રહ	 તે Nજુબ કરવા@ુ ંરહ	શે.  

�  મા ં{હ	ર ર{, ઉનાÇં અને Tદવાળ� વેક	શનનો સમય ન¦� 

થાય તે Nજુબ કરવાનો રહ	શે.  

� એિ=લમા ં પાઠÉ `�ુતક મળ� {ય તે@ુ ં આયોજન કરવા@ુ ં

રહ	શે.  

� ઉનાÇં અને Tદવાળ� વેક	શનના Tદવસોની સsંયા યથાવત 

રાખવાની રહ	શે. 

3. ss�� S*53�� �68J�-cdcd (�'��o) 

,��	� - �х�C (C�� N+3ш) 

� વડા=ધાન aી નર	�� મોદ�ના હ�તે =ારંભ  

� Nsુય અિતિથ- થાઇલે�ડના વડા =ધાન =<�નુ ચાન 

�68J� cdcd �� � ��	�� 

� લખનઉ એિશયાના સૌથી મોટા Tડફ	�સ એક�પોની વડા=ધાન 

નર	�� મોદ�ના હ�તે શRઆત. એW�પોમા ં 70 દ	શની 165 

કંપની શÊ =દશ�ન કરશે.  

� થાઈલે�ડના વડા=ધાન =<�તુ ચાન સTહત 25 દ	શના 

સરં$ણ મ:ંીઓની ઈવે�ટમા ંઉપ��થિત.  

� કાય��મમા ંપાTક�તાન-ચીન સામેલ નથી.  

� આ =દશ�ન માટ	 :ણેય સેનાએ સામેલ.  

� એW�પો 5 થી 9 ફ	¶આુર� �ધુી ચાલશે.  

x. cd �y� к��*�	 ��к	o�M /ш	 

�68J��M OM�-  “ભારત એક ઊભર4ુ ંTડફ	�સ મે��ફુ	�Tર̈ગ હબ’’  

� તેમા ં અમેTરકા, 8�ટન, �ા8ઝલ અને નોવp સTહત અનેક 

દ	શોના સૈ�ય ઉપકરણો બનાવતી કંપનીઓ સામેલ છે.  
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� ભારતમા ં નાની ચીજવ�4ઓુ બનાવતી કંપનીઓએ પણ 

ન¸ધણી કરાવી છે.  

� આ એW�પોમા ં54 દ	શ સાથ ેએમઓ� ુસાઈન થવાની આશા છે.  

� ઈઝરાયેલે સૌથી મોÌંુ 20 લોકો@ુ ં=િતિનિધમડંળ મોક��ુ ંછે.  

� આશર	 R. 20 હ{ર કરોડ@ુ ં રોકાણ થવાની આશા �યWત 

કરાઈ છે. 

�5-za 5	7�� k� .�  �M-cua k� Jo +3х	ш   

� એW�પોમા ં પહ	લીવાર અમેTરકન એરો�પેસ કંપની લોકહ�ડ 

માTટÍન@ુ ંઅ<યા�િુનક એફ-35 ફાઈટર  ટ આવી રiુ ંછે.  

� �રુોિપયન કંપની એરબસ પણ સી-295 િવમાન ર^ૂ કરશે. 

આ િસવાય એએસ એમબીઈ 565 પે�થર િવમાન, એચ 145 

એમ અને એચ 225 એમ હ	8લકોKટર પણ નજર	 પડશે.  

� આ ઉપરાતં �વદ	શી ફાઈટર િવમાન તેજસ, એરબોન� અલh 

વોિનÎગ એ�ડ કં�ોલ િસ�ટમ, માનવ રTહત �ોન ¹ુ�તમ સાથે 

એડવા��ડ પાઈલોટલેસ ટારગેટ એર�ા¿ટ લÏય-2, હ	વી �ોપ 

િસ�ટમ અને લો�ગ ર	�જ સબ �પુર સોિનક Ðઝ િમસાઈલ 

(િનભ�ય) પણ જોવા મળશે.  

� તેજસ માક�-82, તેજસ માક�-1એ અને કાવેર� એ'�જનના 

મોડ	લ પણ દ	ખાશે. 

� �*	NU	� ��+e - આગામી પાચં વષ�મા ં પાચં 8બ8લયન 

ડોલરના શÊો વેચવાનો ભારતનો લÏયાકં  

4. ���gк �'('U� : `	�
-�	�+e� 

J	*�шM +3ш �	�+e��	 J,&���	' ��к	� �	�3 ('�  +3ш� ��L  

к�	� 

N�	�Mi��' /к%&o .�  к�	�  

� Ñુિનયાના   પણ �ય�Wતને દTરયાઈ સÒદય@ુ ં આકષ�ણ છે 

એને માલદ�વ =<યે ખÓચાણ રહ	વા@ુ ંછે.  

� માલદ�વની ગણના એિશયાના સૌથી નાના દ	શ તર�ક	 થાય 

છે પણ આ ટ�કૂડા દ	શમા ં રોજ હ{રો =વાસીઓ આવતા 

જતા રહ	 છે.  

� =વાસીઓને માલે કરતા ં માલદ�વના ટા`ઓુ પર જવામા ં

વ� ુરસ હોય છે. 

� માલેમા ંઆવેલા દ	શના એકમા: ©તરરાb��ય એરપોટ� પર 

ઊતર�ને બહાર નીકળો એટલે સામે જ દTરયો અને  ટ� છે. 

 ટ� પરથી �પીડ બોટમા ં =વાસીઓ ^ુદા ^ુદા ટા`ઓુ પર 

પહ¸ચે છે. 

� માલદ�વમા ંસમયની સાથે દTરયાના રંગ બદલાય છે. Tરઅલ 

એWવા કલર જોવો હોય તો માલદ�વ જÆુ ંપડ	.  

� દTરયા@ુ ંપાણી એટ·ુ ંચોs�ુ ંછે ક	 તમે છેક ત8ળ�ુ ંજોઈ શકો. 

દTરયામા ં ફરતા ં રંગબેરંગી માછલા ં અને જળચરો વળ� 

માલદ�વના દTરયાને વ� ુિનખાર	 છે. 

� માલદ�વમા ં પય�ટનના િવકાસ માટ	 ભારત-માલદ�વ વ�ચે 

કરાર કરાયા છે. 

� માલદ�વમા ં અÑુ અતોલના પાચં ટા` ુ પર પય�ટન $ે:ની 

�થાપના માટ	 24.90 લાખ ડોલરની યોજના હાથ ધરાશે.  

� અÑુ અતોલ માલદ�વના સૌથી �ુદંર �થળો પૈક� એક છે.  

� માલદ�વના 1192 ટા`મુાથંી બે ડઝનથી વ� ુટા`ઓુ આ અÑુ 

િવ�તારમા ંછે.  

� આમ જોવા જઈએ તો આ યોજના બÔુ મોટ� નથી પણ બનેં 

દ	શ વ�ચેના સબંધંોને સાર� ર�તે ઉ{ગર કર	 છે.  

� માલદ�વ ભારતના =વાસીઓ@ુ ં માની4 ુ ં ડ	j�ટનેશન છે. 

માલદ�વમા ં   =વાસીઓ આવે છે તેમા ં ભારતીયો બી{ 

નબંર	 છે.  

� ગયા વષp પહ	લા ં 6 મTહનામા ં જ 82,140 ભારતીય 

માલદ�વના =વાસે ગયા હતા.  

� માલદ�વ ÌTૂર��સને ઓન અરાઇવલ િવઝા આપે છે એટલે 

=વાસીઓને વ� ુસરળતા રહ	 છે.  

� માલદ�વ N�ુ�લમ ક��� છે, <યાનંા લોકો �બૂ જ માયાÇ અને 

િમલનસાર છે.  

� માલદ�વના લોકો ભારતને િમ: માને છે. 

� એમાયં હમણાનંી એક ઘટનાએ બનેં દ	શના લોકો વ�ચેની 

ઉbમામા ંજોરદાર વધારો કર� દ�ધો છે.  

� ચીનમા ંકોરોના વાઇરસે કાળો ક	ર મચા�યો છે. ચીન@ુ ંવહાન 

શહ	ર રોગચાળાના ભરડામા ંફસાયે·ુ ંછે.  

� Æહુાનમા ંભારતના   �Ìુડ��સ ભણવા ગયા હતા તેમને લેવા 

માટ	 આપણા દ	શે ખાસ િવમાન મોક�યા ંહતા.ં  

� આપણો દ	શ ભારતીયોની સાથે Æહુાનમા ં ફસાયેલા 

માલદ�વના નાગTરકોને પણ લઈ આ�યો.  

� માલદ�વના 7 નાગTરકને Tદ�હ� લાવીને જRર� સારવાર પણ 

આપવામા ંઆવી. 

`	�
�M �M�
 - � (� � >* 58�&  

� ભારતની પો8લસી નેબરÔુડ ફ�ટ�ની છે. માલદ�વ દો�તીમા ં

મોખર	 છે.  

� ��	ટ	½જક Ñૃjbટએ પણ માલદ�વ આપણા માટ	 �બૂ જ મહ<વ@ુ ં

છે.  

� આપણે મ±ય-`વૂ�ના દ	શોમાથંી ઓઇલ અને ગેસની આયાત 

કર�એ છ�એ,  માથંી મોટા ભાગના ંજહાજ માલદ�વ ન�કથી 
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પસાર થાય છે. તેમા ં કોઈ અવરોધ ન આવે તે માટ	 આ 

િવ�તારમા ંશાિંત રહ	 એ જRર� છે.  

� આ િવ�તાર પર ચીનનો ડોળો કાયમ મડંાયેલો હોય છે. 

છે�લા થોડા સમયથી ભારત-માલદ�વના સબંધંો   ર�તે 

આગળ વધી રuા છે એ જોઈને ચીનના પેટમા ંતેલ ર	ડા�ુ ંછે.  

� ચીને આપણા બી{ પડોશીઓની  મ જ માલદ�વને પણ 

સકં{મા ં લેવાનો =યાસ કય~ હતો. ચીનને એÆુ ં કરવામા ં

સફળતા પણ મળ� હતી.  

� જોક	, એ પછ� ચીનને ©ખો મ(ચીને સમથ�ન આપતી 

માલદ�વની સરકારને લોકોએ ઉખાડ�ને ફ�ક� દ�ધી.  

� માલદ�વમા ં અÕÑુ�લા યામીન રાb�પિત હતા <યાર	 ચીને 

તેમને તમામ ર�તે સાધી લીધા હતા.  

� યામીન િવશે એÆુ ં કહ	વા4 ુ ં ક	 એ પાણી પણ ચીનને `છૂ�ને 

પીવે છે.  

�   માલદ�વમા ં2011 �ધુી ચીનની એ!બેસી પણ નહોતી એ 

ચીનને યામીને Öટો દોર આપી દ�ધો હતો.  

� માલદ�વનો એક ટા` ુ તો યામીને ચીનને મા: 40 લાખ 

ડોલરમા ં50 વષ�ની લીઝ પર આપી દ�ધો હતો.  

� ચીનની વન બે�ટ વન રોડ યોજના માટ	 યામીને કંઇ િવચાયા� 

વગર સહ� કર� દ�ધી હતી. ચીન =<યે લાગણી તો ઠ�ક છે, 

યામીને ભારતની યોજનાઓ બધં કરાવી હતી.  

� માલદ�વના મીTડયામા ં નોકર�ની   {હ	રાતો આવતી એમા ં

પણ એÆુ ંલખા4 ુ ંહ4 ુ ંક	 ભારતીયોએ અર� કરવી નહ(.  

� યામીને તો પોતાની સÈા બચાવવા િવરોધીઓને પણ કોઈ 

�નુા વગર  લમા ં`રૂ� દ�ધા હતા.  

� યામીનના અ<યાચારોથી બચવા અNકુ નેતાઓ તો દ	શ 

છોડ�ને ચા�યા ગયા હતા.  

� માલદ�વના `વૂ� રાb�પિત મોહ!મદ નશીદ	 માલદ�વથી 

ભાગીને aીલકંામા ંશરણ લી�ુ ંહ4 ુ.ં  

�   નેતાઓને યામીને  લમા ં`યૂા� હતા તેમણે અદાલતમા ંધા 

નાખી હતી. અદાલતે એ નેતાઓને છોડવાનો આદ	શ કય~ તો 

યામીને જજોને પણ  લમા ંધક	લી દ�ધા હતા.  

� દોઢ વષ� અગાઉ માલદ�વમા ં રાb�પિતની � ૂટંણી થઈ હતી. 

યામીન સામે ચાર પ$ સાથે મળ�ને ઇ�ાTહમ મોહ!મદ 

સો8લહની આગેવાનીમા ં� ૂટંણી લડ� હતી.  

� � ૂટંણીમા ં88 ટકા  ટ·ુ ંજગંી મતદાન થ�ુ ંહ4 ુ.ં માલદ�વના 

લોકોએ યામીનની સરકારને ફ�ક� દ�ધી હતી.  

� હાર� ગયા હોવા છતા ંયામીન સÈા છોડતા નહોતા. એ વખતે 

તો એવો ડર પણ ફ	લાયો હતો ક	 �ાયં લ«કરનો ઉપયોગ 

કર�ને યામીન સરNખુ<યાર ન બની બેસે.  

� જોક	, આખર	 તેમણે સÈા છોડ� અને ઈ�ાTહમ મોહ!મદ 

સો8લડ વડા=ધાન બ�યા હતા.  

� સો8લડ પહ	લેથી જ ભારત તરફ� રuા છે. તેમણે કiુ ંહ4 ુ ંક	, 

ભારત પહ	લેથી જ માલદ�વ@ુ ંસાથી રiુ ંછે.  

� કોઈ પણ સકંટ પડØુ ંહોય <યાર	 ભારત હમેંશા અમાર� પડખે 

ઊÙુ ંરiુ ંછે. 

� માલદ�વ ¡/ેજોના હાથમાથંી 1965મા ં NWુત થ�ુ ં એ પછ� 

માલદ�વને એક આઝાદ દ	શ તર�ક	 મા�યતા આપવામા ં

આપણો દ	શ મોખર	 હતો.  

� માલદ�વ પર ચીન@ુ ં3.2 અબજ ડોલર@ુ ંદ	Æ ુ ંછે.  

� ચીનની ચાલ એવી રહ� છે ક	 એ મદદના નામે નાણા રોક	 છે 

અને નાના દ	શને એવી હાલતમા ંNકૂ� દ	 છે ક	 એ નાણા પાછા ં

જ ન આપી શક	.  

� કોઈ દ	શ બરાબરનો સકં{મા ં આવી {ય એ પછ� ચીન 

પોતાની ટ!સ� TડWટ	ટ કરાવે અને મન ફાવે તેમ કર	.  

� માલદ�વમા ં ચીનને એરબેઝ બનાવવો હતો એટલે તેણે 

તમામ ચાલ ચાલી. 

� માલદ�વ હવે ચીનને `રૂ	`¹ંુૂ ઓળખી ગ�ુ ં છે એટલે તેણે 

ચીનથી Tકનારો કર� લીધો.  

� માલદ�વમા ં 30 હ{ર  ટલા ભારતીયો વસે છે. મોદ� 

માલદ�વ ગયા <યાર	 ભારતીયોને પણ મ²યા હતા.  

� ભારતીયોના Tહત માટ	 માલદ�વ સાથે વાત કર� હતી અને 

માલદ�વની સરકાર	 ભારતીયો માટ	 શ� હશે એ તમામ 

કરવાની ખાતર� આપી હતી.  

� માલદ�વે મોદ�ને પોતાના દ	શ@ુ ં સવ~�ચ સ�માન ‘િનશાન 

ઇº^ુÚ�ન’ એનાયત ક�ુr હ4 ુ.ં મોદ�એ િપપ�સ મજ8લસના 

નામે ઓળખાતી માલદ�વની સસંદમા ંપણ સબંોધન ક�ુr હ4 ુ.ં  

� માલદ�વમા ં T�ક	ટ લોકિ=ય છે પણ માલદ�વની T�ક	ટ ટ�મ 

નથી.  

� માલદ�વના આ/હથી ભારત માલદ�વની T�ક	ટ ટ�મ તૈયાર 

કર� આપવામા ંપણ મદદ કર� રiુ ંછે.  

� અફઘાિન�તાનની T�ક	ટ ટ�મ તૈયાર કરવામા ં ભારતે તમામ 

મદદ કર� હતી એ જોઇને માલદ�વે પણ ભારતને T�ક	ટ ટ�મ 

તૈયાર કર� આપવા કiુ ંહ4 ુ.ં  

� સૌથી મોટ� વાત એ છે ક	   માલદ�વ આપણાથી Ñૂર થઈ 

ગ�ુ ંહ4 ુ ંએ આ  ફર� આપણો સાચો દો�ત બની ગ�ુ ંછે. 

� સાથોસાથ ચીન પણ ઓળખાઈ ગ�ુ ં છે. ચીન નેપાળ, 

aીલકંા, Ùટૂાન, !યાનમાર, બાં́ લાદ	શ સTહતના દ	શોને 

ભારતથી Ñૂર ખસેડવા =યાસ કર� રiુ ંછે.  
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� માલદ�વના ભારત સાથેના સબંધંો બી{ દ	શોને પણ એ 

સદં	શ આપી રuા છે ક	 ભારત કોઇ પણ {તના �વાથ� વગર 

સબંધંો રાખે છે, ભારત ચીન  Æુ ંનથી. 

� �	�U	�M – �	�  

5.  ( �� i5 ������: 
	.dw-dc-sv�d (=��o& {�
�	�) 

�� /�	 Jo ���� � �	 (��	�e `	%	) તાના� માલ �રુ	ની 

`®ુયિતિથ 4 ફ	¶આુર� 

� ૧૬૭૦ની ૪થી ફ	¶આુર�એ િશવા�ના સેનાપિત તાના� 

માલ�રુ	 અને મોગલ બાદશાહ ઔરગઝંેબના Tકલેદાર 

ઉદયભાણ રાઠોડ વ�ચે `નુા પાસે આવેલા ક¸ઢાણાના 

Tક�લામા ંભીષણ જગં ખેલાયો હતો.  

� એ Tક�લો અ<યાર	 િસહગઢ નામે ઓળખાય છે અને માટ	 જ એ 

�³ુ ‘બેટલ ઑફ િસ̈હગઢ’ નામે ઇિતહાસમા ંન¸ધાયે·ુ ંછે. 

� તા તરમા ં એ કથા પરથી ‘તા�હા�' નામની Tહ�દ� Tફ�મ 

પણ આવી હતી. 

� સuાT� પવ�તમાળાના છેડ	 આવેલા એકલા િશખર પર ઉભેલો 

આ Tક�લો મોગલો પાસે હતો. ક	મ ક	 ૧૬૬૫મા ં થયેલી 

‘`રંુદર સિંધ’ =માણે ક	ટલાક Tક�લાઓનો કબજો મરાઠાઓએ 

જતો કય~ હતો,  થી ડ	¦ન =ાતં પર પોતા@ુ ં વચ��વ 

યથાવત રહ	. 

� સિંધ પહ	લા મોગલોએ ૧૬૬૨, ૧૬૬૩ અને ૧૬૬૫મા ંએમ ૩ 

વખત મોગલોએ ½જતવાનો =યાસ કય~ હતો અને દર	ક 

વખતે મોÌંુ સૈ�ય હોવા છતા ં િશવા�નÓ આ Tક�લો �તી 

શકાયો ન હતો.  

� એ Tક�લો ફર�થી કબ  લેવા િશવા�એ પોતાના નાનપણના 

િમ: અને તાના�ને બોલાવીને વાત કર�.  

� એ વખતે પોતાના ગામ Û�જમા ં દ�કરા રાયબાના લ´નની 

તૈયાર� કરતા હતા. થોડા Tદવસોમા ં જ લ´ન હતા. પણ 

િશવા� સમ$ આવેલા તાના�એ કiુ ં ક	 હવે પહ	લા 

િસ̈હગઢનો Tક�લો �તી દ	ખા[ુ ં પછ� દ�કરાના ચાર ફ	રા 

ફ	રવીશ.  

� તાના� એ Tક�લો �તવા નીક²યા હતા,   મોગલ સેના 

�તી શક� ન હતી.  

� Tક�લાની રખેવાળ� ઓરંગઝેબના રાજ`તૂ સૈ�ય કમા�ડર 

ઉદયભાણ કર� રuા હતા,  મની પાસે ૧૪00 સૈિનકોની ફોજ 

હતી. ફોજ કરતા ંપણ મોટો લાભ Tક�લાની રચનાનો હતો.  

� Tક�લો Üચાઈ પર હતો અને બહારથી કોઈ આ�મણ કર� શક	 

એ વાતમા ં માલ ન હતો. પણ મરાઠ� ધરામા ં ઉછર	લા 

તાના�થી એ વાત અ{ણી ન હતી.  

� પોતાના ભાઈ �યેુ� સાથે મળ�ને ૧૦૦૦ Ýરૂિવરોને ભેગા 

કયા�. આ�મણ માટ	 તાના�એ બે Ìકૂડ� પાડ�. એક પોતાની 

સાથે બી� ભાઈ �યુ� સાથે.  

� આ�મણ માટ	 એ માગ� પસદં કય~, 5યા ંસીધી કરાડ હતી. એ 

તરફથી કોઈ આવી શક	 એવી મોગલોને ક�પના પણ ન હતી.  

� એÆ ુચઢાણ ચડÆ ુક	મ? એ માટ	 તાના�એ બÓગાલ મોિનટર 

8લઝાડ� (ઘો)ની પસદંગી કર�. દોર[ુ ઘો સાથે બાધંી તેન 

કરાડની દ�વાલે રવાના કર�.  

� દોર[ુ `¹ંુુ થાય <યા ં �ધુી ઘો ઉપર ચડ�, પછ� તેની સાથે 

બાધેં· ુદોર[ુ ંપકડ�ને તાના� અને તેના સૈિનકો ઉપર ચડÉા. 

� માનવા  વી વાત ન લાગે, પણ દ�વાલ પર ચ¸ટ	લી ઘોના 

પગમા ંએટલી તાકાત હોય ક	 એ ઉખડ� ન શક	, ભલે તેની 

સાથે ગમે તેટલો વજન બાધંી દ	વાય. 

� તાના�ની Ìકૂડ� ઉપર પહ¸ચી, મોગલ સેનાને Ûઘતી ઝડપી 

લઈ Tક�લા પર કબજો કર� લીધો અને િશવા�ના સૈ�યનો 

િવજય થયો. એ લડાઈ તો િશવા� �તી ગયા પણ તાના� 

શTહદ થયા.  

� એ વાત 5યાર	 િશવા�એ {ણી <યાર	 એ બોલી ઉઠÉા, ‘ગઢ 

આલા પણ િસ̈હ ગેલા' , એટલે ક	 ગઢ તો �તાયો પણ િસ̈હ 

 વો સાથીદાર તાના� �મુાવવો પડÉો. 

� તાના�ના પરા�મની યાદમા ંએ Tક�લો આ ય અTડખમ ઉભો છે.  

6. S+� ��ш % – w 53n�/�e  

�#*& к3��� *3-UN �	�	 C��oM(/���,) 

� થીમ- 2019 થી 2021 માટ	 – ‘આઈ એમ આઈ વીલ’  

� �જુરાતમા ંક	�સરના ક	સમા ંદર વષp સર	રાશ 5 ટકાનો વધારો 

���
 –  

� �નુાઈટ	ડ નેશ�સ dારા વષ� 2000થી િવિવધ થીમ પરથી ૪ 

ફ	¶આુર�ની ઉજવણી વ�ડ� ક	�સર ડ	 તર�ક	 કરવામા ંઆવે છે. 

વ�ડ� ક	�સર ડ	 માટ	 વષ� ૨૦૧૬ – ૨૦૧૮ - થીમ ‘વી ક	ન, 

આઈ ક	ન’.  

� અહ	વાલ – આરો´ય મ:ંાલય નવી Tદ�હ� 

`	�
�	' +� sd�	'OM �к `	�
M,�  к3��� O	, "  

� �ટુખાથી મ¸ના ક	�સરના  દદßઓની સsંયામા ંવધારો 

� ભારતમા ં ૧૦ પૈક� એક ભારતીયને તેના �વન દરિમયાન 

ક	�સર થાય છે અને ૧પમાથંી એક ભારતીય ક	�સરના કારણે 

N<ૃ� ુ પામે છે એમ વ�ડ� હ	�થ ઓગpનાઈઝેશનના લેટ	�ટ 

અહ	વાલમા ંજણાવવામા ંઆ��ુ ંછે.  

� ૪ ફ	¶આુર�એ વ�ડ� ક	�સર ડ	 મનાવવામા ંઆવે છે એ િનિમÈે 

આ સ�ંથાએ બે Tરપોટ�  {ર� કયા� હતા.  



��������� 
�� �� ������� – ������ ���� ��� � ����� 

Vivekanand Academy    9925698721 Page 8 

 

� એક Tરપોટ�મા ં કહ	વામા ંઆ��ુ ં હ4 ુ ં ક	 ૧.૩૫ અબજ લોકોની 

વસતી ધરાવતા ભારતમા ં છે�લા પાચં વષ�મા ં ૧૧.૭ લાખ 

ક	�સરના નવા ક	સ ન¸ધાયા છે.  

� ક	�સરના કારણે ૭,૮૪,૮૦૦ લોકોના ંN<ૃ� ુથયા છે અને ૨૨.૬ 

લાખ લોકો ક	�સરની પાચં વષ� ક	 તેથી વ� ુસમયથી સારવાર 

લઈ રuા છે.  

ભારતમા ંછ =કારના ક	�સરની સsંયા સૌથી વધાર	 છે  

�  મા ં �ે�ટ ક	�સરના ૧,૬૨,૫૦૦ ક	સ, મ¸ના ક	�સરના 

૧,૨૦,૦૦૦ ક	સ, સવા�ઇકલ ક	�સરના ૯૭,૦૦૦ ક	સ, પેટના 

ક	�સરના પ૭,000 ક	સ અને કોલોર	Wટલ ક	�સરના ૫૭,૦૦૦ 

ક	સનો સમાવેશ છે.  

� તમામ ક	�સરમા ંઆ છ ક	�સરના દદßઓની સsંયા ૪૯ ટકા 

 ટલી છે. 

� હ	�પ લાઈન નબંર – 1800 22 1951  

7. ���S+� ��ш % : w 53n�/�e  

���  = >� � �	 � ���	�	 : J'S*
 `M�� � ��шM  

��� - w 53n�/�e succ.��	� - cw y�R�/�e-cdss 

� ભારતીય શાÊીય સગંીત પરંપરાને �Úુઢ બનાવનારા પTંડત 

ભીમસેન જોશીનો આ  જ�મTદવસ છે.  

� કણા�ટકના ગડગ પાસેના રોણ ગામમા ં જ�મેલા ભીમસેન 

માતાિપતાના 16 સતંાનમા ંસૌથી મોટા હતા. 

� નાનપણમા ં જ માતા@ુ ં અવસાન થતા ં તેમનો ઉછેર સાવક� 

માતાએ કય~ હતો. પTંડત�એ બા�યાવ�થામા ં Tકરાના 

ધરાનાના ગાયક અÕÑુલ કર�મ ખાનને ગાતા જોઈ ગાયક�ની 

=ેરણા =ાKત કર� હતી. 

� 11 વષ�ની Ûમર	 શાÊીય સગંીતની તાલીમ માટ	 ઘર છોડ� 

:ણેક વષ� ઉÈર ભારતમા ં ફયા�, 8ખ�સામા ં પૈસા ન હોય તો 

ઉછ�ના પૈસે પણ ર	લવેમા ંNસુાફર� કરતા.  

� Tકરાના ધરાનાને અપના�યો. 1941થી 2000 એટલે ક	, 59 

વષ� �ધુી સગંીત $ે:મા ંસT�ય રuા ંહતા.ં  

� તાનની ગિત, તેમનો �રૂ વગેર	 તેમને �વરના િવશેષ 

અયાસથી =ાKત કર� હતી  

� પTંડત�એ Ý³ુ ક�યાણ, િમયા ક� તોડ�, `રુ�યા ધનાaી, 

Nલુતાની, દરબાર� અને રામકલી વગેર	 રાગમા ં મહારથ 

હાસંલ કર� હતી.  

� તેમ@ુ ં‘િમલે �રૂ મેરા 4!ુહારા’ ગીતે વૈિVક =િસà³ =ાKત કર� 

હતી.  

� ભારતીય શાÊીય સગંીતને નવો Nકુામ આપનાર પTંડત 

ભીમસેન જોશી@ુ ંપáaી, પáÙષૂણ, સગંીત નાટક અકાદમી, 

Tફ�મ સગંીતનો રાb��ય `રુ�કાર અને ભારતર<ન  વા અનેક 

એવોડ�થી સ�માન થ�ુ ંહ4 ુ.ં 

� 24 {��.ુ 2011ના રોજ 88 વષ�ની Ûમર	 તેમ@ુ ં અવસાન 

થ�ુ ંહ4 ુ.ં  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૪-૦૨-૨૦૨૦) 

1. ¡ડર-19 વ�ડ� કપ-2020મા ભારતે ક	ટલી વખત  ફાઈનલમા ં

=વેશ  મેળ�યો છે- � 

2. ¡ડર-19 T�ક	ટ વ�ડ� કપ-2020 કયા દ	શમા ંયો{યો-  +��o 

/S�к	 

3. આગામી વષ� 2020-21થી �જુરાતની તમામ શાળાઓમા ં

સીબીએસસી પેટનૅથી નÆુ ં શૈ$8ણક વષ� �ાર	 શR થશે- 

��N� cdcdOM 

4. તા તર  ફ	¶આુર�મા ં 11મો  Tડફ	�સ  એWસપો -2020  �ા ં

યો{યો-  �х�C, C�� N+3ш 

5. 11મા Tડફ	�સ એWસપો-2020ના Nsુય િવદ	શી અિતિથ@ુ ંનામ 

જણાવો- O	{��*�	 �*	NU	��M N�R�� L	� 

6. 11મા Tડફ	�સ  એWસપો -2020મા ં ક	ટલા દ	શોએ ભાગ લીધો- 

�d 

7. 11મા Tડફ	�સ  એWસપો -2020ની  થીમ જણાવો- "`	�
 �к 

C`���  S*53�� � �R�536LS��� �(" 

8. આગામી પાચં વષ�મા ં ક	ટલા શÊો વેચવાનો ભારતનો 

લÏયાકં છે - J	'L �(��,� *��� 

9. તા તરમા ં પાડોશી દ	શ માલદ�વ સાથે ભારતે બનેં દ	શના 

િવકાસ માટ	 કયા $ે:મા ંકરાર કયા�-  N�	�� 

10. એિશયાનો સૌથી નાનો દ	શ કયો - �	�+e� 

11. માલદ�વની રાજધાની જણાવો- �	�  

12. માલદ�વે પોતાના દ	શ@ુ ં ક�ુ ં સવ~�ચ સ�માન તા તરમા ં

કોણે એનાયત ક�ુr હ4 ુ-ં ��ш	�  7 ¡�S+� .�  �*	NU	� 

��3�� ��+e 

13. 4 ફ	¶આુર� 1670 કયા એક મરાઠા સેનાપિતની  `®ુયિતિથ 

હતી- 
	��	f �	�=��3 

14. મરાઠ� ભાષામા'ં ગઢ આલા પણ િસ̈હ ગેલા' આ કહ	વત કોના 

માટ	 પડ� હતી- 
	��	f  �	�=��3 

a – ������–���� 

1. к3��M, к3�(� � �����	 ��o&,� (��e��) 

(૧) દ	શની 1540 સહકાર� બÓકો@ુ ં િનય:ંણ આરબીઆઇને 

સોપવામા ંઆવશે 

� ક	��ીય ક	8બનેટ	 દ	શની તમામ સહકાર� બે�કો (કોઓપર	Tટવ)ને 

ભારતીય Tરઝવ� બે�કના સીધા િનય:ંણ હ	ઠળ લાવવા માટ	 
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બેj�કÃગ ર	´�લુેશન એWટમા ં=�તાિવત �ધુારાને મં̂ ૂર� આપી 

દ�ધી છે.  

� બેj�કÃગ ર	´�લુેશન એWટમા ં�ધુારા બાદ Tરઝવ� બે�કની સીધી 

દ	ખર	ખ હ	ઠળ સહકાર� બે�કોની કામગીર�મા ં પારદશ�કતા 

આવશે અને તેઓ વ� ુજવાબદાર�થી ફરજ િનભાવશે.  

� સહકાર� બે�કોએ િશડØ�ુડ કોમિશ¤યલ બે�કો પર િનય:ંણ માટ	 

ઘડાયેલી શરતો@ુ ંપાલન કરÆુ ંપડશે.  

� બેj�કÃગ ર	´�લુેશન એWટમા ં �ધુારો થતા ં ભારતીય Tરઝવ� 

બે�કને નબળ� કામગીર� કર� રહ	લી સહકાર� બે�કો@ુ ંિનય:ંણ 

પોતાના હાથમા ંલેવાનો અિધકાર મળ� જશે.  

� કાયદામા ં�ધુારાના નવા =�તાવ અ@સુાર સહકાર� બે�કોએ 

સીઇઓની િન��ુWત માટ	 ભારતીય Tરઝવ� બે�કની પરવાનગી 

લેવી પડશે અને આરબીઆઇની માગ�દિશ¤કા =માણે ઓTડટ 

કરાવવા પડશે. 

બેj�કÃગ ર	´�લુેશન એWટમા ંિવિવધ �ધુારા 

� શહ	ર� સહકાર� બે�કો માટ	 બેj�કÃગ ર	´�લુેશન એWટમા ં

�ધુારાને ક	8બનેટની મં̂ ૂર�  

� બેj�કÃગ ર	´�લુેશના એWટમા ં �ધુારાથી આરબીઆઇને 

વધારાની સÈાઓ મળશે. 

� =�તાિવત �ધુારા બે�ક, બ�ેકર અથવા બેj�કÃગ શÕદનો 

ઉપયોગ કરતી સહકાર� સોસાયટ�ને જ લા� ુપડશે.  

� કાયદામા ં કરાયેલા �ધુારાના કારણે ર½જ��ારની સÈાઓને 

કોઇ અસર થશે નહ(  

� કાયદામા ં �ધુારા ૧,૪૮૦ શહ	ર� સહકાર� બે�કો અને ૬૦ 

મj�ટ �ટ	ટ કોઓપર	Tટવ બે�કોને લા� ુપડશે.  

� ભારતીય Tરઝવ� બે�કને ઓTડટરની િન��ુWત અને 

હકાલપãીની સÈા મળશે 

к3��M, к3�(� ��	 .�, ��o&,�  

(૨) ભારત અને aીલકંા વ�ચે ©તરરાb��ય ઉડાનો શR કર� શક	 

તે માટ	 એલાય�સ એર@ુ ં એર ઇj�ડયામાથંી િવઘટન કરવાની 

મં̂ ૂર�  

(૩) મહારાb�ના દહા¾ ુ ન�ક વાધવાન ખાતે Rિપયા ૬૫,૫૪૪ 

કરોડના ખચp બદંર િનમા�ણને મં̂ ૂર� 

2.  +� �� - к3�� ��к	� (�ш�o) 

IIIT =��
 �S�
 +3ш�M J	'L к�� ���  {¢�8��R >� i5 � ш�� 

7�J��& ���� +� ��  

IIIT �ધુારા ખરડા ૨૦૨૦ને મં̂ ૂર�  

� ક	�� સરકારની �િુનયન ક	8બનેટ dારા IIIT LAWS BILL-

૨૦૨૦ને મં̂ ૂર� આપવામા ંઆવી છે.  

�  ને આધીને �રુત, ભોપાલ, ભાગલ`રુ, અગરતાલા અને 

રાઈ�રૂમા ં લોકભાગીદાર� એટલે ક	 પીપીપી મોડથી IIIT 

આકાર પામશે.  

IIIT- ઇj�ડયન ઇ'��ટટ�ટૂ ઓફ ઇ�ફોમpશન ટ	Wનોલો� 

3. ���gк JS�%+ (N	oM��
)  

�� �3#O J�#je �( )
��	£je, JS�%+-cdcd 

� યજમાન- અમદાવાદ  

� સમયગાળો- તાર�ખ 10 થી 14 ફ	¶આુર� 2020 

� ભારત સTહત આઠ દ	શોના પÝ ુિનbણાતંો ભાગ લેશે  

.�, ���
  

� �જુરાત બાયોટ	કનોલો� Tરસચ� સે�ટર તથા આણદં Lૃિષ 

�િુનવિસ¤ટ�ના સ�ંWુત ઉપ�મે યો{નાર� આ પTરષદમા ં�.ુક	. 

Tરસચ� ઇ'��ટટ�ટૂ તથા પો��� સશંોધન $ે:ે સકંળાયેલા 

દ	શના તથા ઈ´લે�ડ, િવયેતનામ, aીલકંા, બાં́ લાદ	શ, 

બેæ�જયમ, િસ̈ગાપોરના િનbણાતો ભાગ લેશે.  

�3� � 

� પો��� $ે:ે મરઘામા ં તથા કાય�રત માણસોમા ં જોવા મળતા 

એj�ટ માઇ�ોબાયલ ર	8ઝ�ટ�ટસ@ુ ં =માણ ઓÖ ંથાય તે આ 

પTરષદનો તથા આ $ે:ના સશંોધનનો આશય છે. 

����	
�  S��L& �	�3 x. 8 к��*  

� �કુ	ની સ�ંથા તરફથી દ	શમા ં�જુરાતની બે સ�ંથાઓ-�જુરાત 

બાયોટ	કનોલો� Tરસચ� સે�ટર તથા આણદં Lૃિષ �િુન.ને 

પો��� $ે:ના સશંોધન માટ	 R.૮ કરોડ ફાળવાયા. 

� તાિમલના[ુ રા5યને પણ આ ર�તે ભડંોળ ફાળવા�ુ ંછે.  

� દ	શમા ં મરઘા ં અને \ડાના ં ઉ<પાદનમા ં �જુરાતનો નબંર 

©ç=દ	શ, તાિમલના[ુ અને પ{ંબ પછ� ચોથો. 

4.  sz�M  COP CMS -cdcd 

� યજમાન - મહા<મા મTંદર ગાધંીનગર  

� તાર�ખ 15 થી 22મી ફ	¶આુર� 2020 

�3� � .�  ���� 

� �જુરાત સાઇબીTરયન યાયાવર પ$ીઓ@ુ ં મોÌંુ ડ	j�ટનેશન 

હોઈ આ પ$ીઓના સવંધ�ન અને સરં$ણના સદંભ�મા ં

©તરરાb��ય સમેંલન ૧૫થી ૨૨ ફ	¶આુર� દરિમયાન 

ગાધંીનગરમા ંમહા<મા મTંદરમા ંયો{શે.  

� �નુો સાથે પયા�વરણીય સિંધમા ં જોડાયેલા ૧૨૩  ટલા 

દ	શોના =િતિનિધઓ@ુ ંસમેંલન દર :ણ વષp યો{ય છે,   

પૈક�@ુ ં ૧૩Nુ ં સમેંલન દ	શમા ં પહ	લીવાર પાટનગરમા ં

યો{વા@ુ ંછે.  

� આ સમેંલનમા ં ક	��ીય પયા�વરણ =ધાન =કાશ {વડ	કર 

ઉપરાતં ૧૬ દ	શોના મ:ંીઓ તથા તેમના =િતિનિધઓ સTહત 
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૧,૨૦૦ થી ૧,૫૦૦  ટલા દ	શ-િવદ	શના  ડ	8લગે�સ ભાગ 

લેશે. 

� ભારત સરકારના ખચp યો{ઈ રહ	લા આ સમેંલનમા ંરા5યનો 

વન, પય�વારણ અને Wલાઈમેટ ચે�જ િવભાગ નોડલ 

એજ�સીનો રોલ ભજવી રા5યમા ં èિવક સવંધ�ન $ે:ે થઈ 

રહ	લી કામગીર� ¡ગે સમેંલનમા ં{ણકાર� આપશે.  

� આ સમેંલનમા ંરાb��ય અને ©તરરાb��ય સ�ંથાઓ તરફથી 

એTકઝ8બશન પણ લગાવવામા ંઆવશે.  

5.   ���e\� �� �*� �� �6� - CAA (к	,+�) 

CAA�	 ����U�	' ��	� J�	� к��	� �B,N+3ш +3ш��' "¨' 

�	�, (�R�' 

� અગાઉ ક	રળ, છÈીસગઢ, પ{ંબ, પિéમ બગંાળ, રાજ�થાન 

બાદ હવે મ±ય =દ	શ (Lુલ ૬ રા5યો) 

6. �M�	� ���© >�� 
MO& � ! j8� : .,�B,	-UP (U�&) 

.,�B,	�	' �	��'S+� (�	��	 �	�3 к3�� ��к	� �	�	 j8��M 

�L�	 

�*	NU	� �M ��3��`	7 ��+e �	�	 ��к�`	�	' y�3�	
 

���
�	� �	S�
M 

� ક	�� સરકાર	 અયો±યામા ં સપંાદન કરાયેલી ૬૭.૭૦૩ એકર 

જમીન પણ મં̂ ૂર કરાયેલા ��ટને �ા�સફર કરવાનો િનણ�ય 

લીધો.  

� રામજ�મÙિૂમ તીથ�$ે: નામના આ ��ટને ભગવાન રામના 

જ�મ�થળ ખાતે ભ�ય મTંદરના િનમા�ણ અને તેને સબંિંધત 

તમામ િનણ�ય લેવાની સÈા અપાશે. 

� આ ��ટ� હશે : અયો±યાના કલેકટર જો N�ુલીમ હશે તો Tહ�Ñુ 

એTડ. કલેકટર િનમાશે  

� ��	 j8��M кL �e S+#�e�	 ª �� к«�	ш х	
  ��3ш .  

� ��ટના Lુલ ૧૫ સયોમા ં ૮ કાયમી અને ૭ નામાTંકત 

સયોનો સમાવેશ કરાશે. 

j8�ei�	 �	� .�  JS�L,  

1. к3. J�	ш�� 

�=ુીમકોટ�ના વTરbઠ વક�લ અયો±યા મામલે Tહ�Ñુ પ$ના 

વક�લ હતા. ઇj�દરા અને રા�વ ગાધંી સરકારમા ં એટનh 

જનરલ રuા.ં  

c. ��+��¬� ш'к�	L	,& 8�	�M �	=�+3�	�'+ ��8�
Mf 

��	�	� (N,	��	�)  

બ�ીનાથ ��થત 5યોિતષ પીઠના શકંરાચાય� dારકાપીઠના 

�વામી �વRપાનદં સર�વતીએ કોટ�મા ંક	સ કય~ છે.  

z. ��+��x �	U�	L	,& ��g N�
MO&f ��	�	�  

કણા�ટકના ઉ[ુપીના પ{વરા મઠના 33મા પીઠાિધVર. 

Tડસે!બર 2019મા ંપદ સભંા²�ુ.ં  

w. R��®�¬�% J��	�'+f ��	�	�  

અખડં આaમ હTરdારના વડા વેદાતં પર 150થી વ� ુ`�ુતકો 

=કાિશત થયા  છે.  

a. 8�	�M �����+ +3����ef ��	�	�  

મહારાb�ના અહમદનગરમા ં1950મા ંજ�મ, રામાયણ, ગીતા, 

મહાભારત અને અ�ય પૌરા8ણક /થંો પર દ	શ-િવદ	શમા ં

=વચન આપે છે. પા[ુરંંગ આઠવલેના િશbય છે. 

v. ���� �� ���� N
	J ���	  

અયો±યા રાજ પTરવારના વશંજ.  

રામાયણ મેળા સરં$ણ સિમિતના સય-સમાજસેવક. 

2009મા ં બસપાની TટTકટ પર લોકસભાની � ૂટંણી લડÉા,ં 

હાર� ગયા. <યારપછ� �ાર	ય રાજકારણમા ંઆ�યા નથી. 

�. *�. .��� ���  

હોિમયોપેિથક ડૉWટર.  

હોિમયોપેિથક મેTડિસન બોડ�ના ર½જ��ાર. િમaાએ 1992મા ં

રામમTંદર ©દોલનમા ંમહ<<વની Ùિૂમકા ભજવી હતી. સઘંના 

અવધ =ાતં કાય�વાહ છે.  

8. કામેVર ચૌપાલ  

પટણાના િનવાસી છે. દ8લત હોવાથી સામેલ. સઘેં 

કારસેવકનો દરºજો આKયો. 1989મા ં રામમTંદરમા ં

િશલા�યાસની =થમ \ટ Nકૂ� હતી. 1991મા ં રામિવલાસ 

પાસવાન સામે � ૂટંણી લડ	લા.  

9. બોડ� ઓફ ��ટ� dારા નોિમનેટ	ડ એક ��ટ�   Tહ�Ñુ ધમ�ના 

હશે. 

10. બોડ� ઓફ ��ટ� dારા નોિમનટે	ડ એક ��ટ�   Tહ�Ñુ ધમ�ના હશ.ે 

ss. ��'
 S+� ��	�  

અયો±યાના િનમ~હ� અખાડાના વડા. ��ટની બેઠકમા ં

વોTટ̈ગનો અિધકાર નહ( હોય.  

sc.  к3���	 N�
���U  

Tહ�Ñુ ધમ�ના સય હશે અને ક	��ની ભારતીય વહ�વટ� 

સેવાના અિધકાર� હશે. આ �ય�Wત ભારત સરકારના સ�ંWુત 

સ8ચવ પદથી નીચેની નહ( હોય.  

sz. �	�,�	 N�
���U  

Tહ�Ñુ ધમ�ના સય હશે અને �પુી સરકારમા ં ભારતીય 

વહ�વટ� સેવાના અિધકાર� હશે. આ �ય�Wત રા5ય સરકારના 

સ8ચવ પદથી નીચેની નહ( હોય.  

sw. .,�B,	 ��#�	 к� 6�� 
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Tહ�Ñુ હોÆુ ંઅિનવાય�. જો કોઈ કારણસર કલેWટર Tહ�Ñુ ધમ�ના 

ના હોય તો અયો±યાના એTડશનલ કલેWટર સય બનશે.  

15. રામમTંદર િવકાસ અને વહ�વટ સાથે જોડાયેલા મામલાના 

ચેરમેનની િનમ¾કૂ ��ટ�ઓ@ુ ં બોડ� કરશે. તે Tહ�Ñુ હોય તે 

જRર�. 

� દરિમયાન અયો±યામા ં સપંાTદત જમીનના ર�સીવર	 ��ટના 

બી{ સય અયો±યા રા{ 8બમલે�� મોહન િમaને તેમનો 

કાય�ભાર સ¸પી દ�ધો છે. 

N�ુ�લમોને મ��જદ માટ	 અયો±યાથી 22 Tકમી Ñૂર રૌનાહ�મા ંપાચં 

એકર જમીન આપવા ઉતર=દ	શ સરકારની મં̂ ૂર�. 

� �êુી વકફ બોડ� પાચં એકર જમીનના વહ�વટ માટ	 ઇ�ડો 

ઇ�લાિમક ક�ચર ��ટની રચના કરશે, Ìૂંક સમયમા ંન¸ધણી 

7. 
M* L 
�oM �'��� ¯�' "  ? ��к8� ����±� i�²�	7\ ш� 

JS�L, .�  © >��к	 (XQ�%)  

� �થાન – જોધ`રુ  

� એલડÕ�� ુ(તીડ ચેતવણી સગંઠન)ની રચના આઝાદ� પહ	લા 

થઈ હતી  ની Tફ�ડ ઓTફસ િવભાજન પછ� લાહોરથી 

જોધ`રુ આવી ગઈ.  

� સગંઠનનો ઉÚે«ય 2 લાખ ચો.Tકમીમા ં ફ	લાયેલા િશડØ�ુસ 

ડ	ઝટ� એTરયાને તીડથી બચાવવાનો છે.  

� આ સગંઠનમા ં250નો �ટાફ છે.  

� હાલ 90 પદ ખાલી છે.  

� ઉપલÕધ �ટાફમા ં લોકો ઓTફસમા ં ડ	ટાની આપ-લે અને 

કોઓTડÍનેશનમા ંલાગેલા છે. જોક	 બાક� ફ��ડમા ંતહ	નાત છે . 

¯�' к�e шк3 "  �'��� ?  

� તીડને ભારતમા ં=વેશતા રોકવા માટ	 આ સગંઠન સરહદ પણ 

વટાવી શક	 છે.  

� આ �યવ�થા સરં$ણ મ:ંાલય કરશે તથા ટ�મને હાઈ-

TmWવ�સીના વાયરલેસ સેટ આપશે.  

� �હૃમ:ંાલય બીએસએફ મારફતે ભારત-પાક. વ�ચે િનયિમત 

બેઠક કરાવશે.  

� િસિવલ એિવએશન મ:ંાલયના એટ�સી એર�ા¿ટ માટ	 એર 

�ાTફક ક��ોલ કરશે.  

� પાTક�તાને વૈિVક સિંધનો ભગં કય~ 

� બનાસકાઠંા તથા રાજ�થાનમા ંસૌથી મોટો તીડ Ôુમલો કય~.  

� મે-૨૦૧૯મા ંતીડની {ણ �જુરાતીને થઈ હતી.  

8. к3�� ��к	� – ( ����	�e :  

�%&-2017-18�	' `	�
�	' ( к	�e�� +� - 6.1 �к	 �
� 

� ક	��ીય રાજયક$ાના aમ-રોજગાર મ:ંી – aી સતંોષ 

ગગંવાર  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૫-૦૨-૨૦૨૦) 

1. તા તરમા ં ક	�� સરકાર dારા બેj�કÃગ ર	´�લુેશન એકટમા ં

�ધુારાને મં̂ ૂર� આપવાથી હવે ¡દા  ક	ટલી સહકાર� બÓકો@ુ ં

િનય:ંણ RBIને સ¸પવામા ંઆવશે- sawd 

2. ભારત અને aીલકંા વ�ચે ©તર રાb��ય ઉડાનો શR કર� 

શકાય તે હ	4થુી એલાય�સ એરની કયામાથંી  ક	��ીય ક	8બનેટ 

dારા િવઘટનની મ^ૂર� અપાઈ- �� {~�*,	 

3. મહારાb�ના દહા¾ ુન�ક કયા �થળે Rિપયા 65,544 કરોડના 

ખચp િનમા�ણની ક	��ીય ક	8બનેટ dારા મં̂ ૂર� અપાઈ-  

�	³�	� 

4. તા તરમા ં ક	��ીય ક	8બનેટ dારા દ	શના કયા કયા  શહ	રોની 

IIITને ઇ'��ટટ�ટૂ ઓફ નેશનલ ઈ!પોટ��સનો દરºજો અપાયો 

એટલે ક	 તેને PPP મોડ	લથી  િવકિસત કરાશે- =��
, `�J	� 

`	��®��, .��
�	  .�  �	,´�� 

5. IIIT@ુ ં િવ�4તૃ નામ જણાવો- {~�*,� {¢�8��R >� i5 

{�5��²ш� �3к����f 

6. તા તરમા ં આગામી તા. 10થી 14 ફ	¶આુર� 2020  

દરિમયાન  પÝ ુ રોગો ઉપર સશંોધન માટ	 વૈિVક ક$ાની 

'વન હ	�થ પોj�� હબ- ©તરરાb��ય પTરષદ-2020' �ા ં

યો{શે-  .�+	�	+ 

7. વૈિVક ક$ાની 'વન હ	�થ પોj�� હબ-©તરરાb��ય પTરષદ-

2020'મા ંભારત સTહત  ક	ટલા દ	શોના પÝ ુ િનbણાતો ભાગ 

લેશે- dt 

8. સાઈબીTરયન યાયાવર પ$ીઓ ઉપર વૈિVક સશંોધનના 

હ	4થુી  �નુાઇટ	ડ નેશ�સ dારા  ક	ટલામી 'COP CMS-2020' 

તાર�ખ 15 થી 22  ફ	¶આુર� 2020 દરિમયાન �ા ંયો{શે- 

sz�M  .�   ��	��	 �'S+�, �	'UM��� 

9. COP CMS@ુ ં િવ�4તૃ નામ જણાવો- CONFERENCE OF 

THE PARTIES TO THE CONVENTION ON 

MIGRATORY SPECIES 

10. ક	�� સરકાર dારા IIIT  સદંભp કયા  8બલને તા તરમા ંમં̂ ૂર� 

આપવામા ંઆવી છે- IIIT LAWS BILL-cdcd 

11. CAA  કાયદાના િવરોધમા ં તા તરમા ં કયા રા5ય dારા 

િવધાનસભામા ંઠરાવ પસાર કરવામા ંઆ�યો છે-  �B, N+3ш 

12. ક	��ીય ક	8બનેટ dારા અપાયેલી મં̂ ૂર� સદંભp તા.5 ફ	¶આુર� -

2020ના રોજ અયો±યામા ંરામ મTંદર બનાવવા કયા ��ટની 

{હ	રાત  વડા=ધાન aી નર	�� મોદ� dારા લોકસભામા ં

કરવામા ંઆવી- �M �	� ���© >�� 
MO& � !  j8� 

13. aી રામ જ�મÙિૂમ તીથ� $ે:  ��ટમા ં  Lુલ ક	ટલા ��ટ�ઓ- 

સયોની િનમ¾કૂ કરાઈ- sa(t- к	,�M .�  �   �	�	'Sк
) 
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14. aી રામ જ�મÙિૂમ તીથ� $ે:  ��ટમા ં  અ@�ુ8ૂચત 

{િત(SC)માથંી  ક	ટલા સય કાયમી રહ	શે- ds 

15. ક	�� સરકાર dારા અયો±યામા ં રામમTંદર માટ	 ક	ટલી જમીન 

સપંાદન કરવામા ંઆવી છે- v�.�dz  �к� 

16. aી રામ જ�મÙિૂમ તીથ� $ે:  ��ટની Nsુય કચેર� �ા ંરહ	શે-  

ª �� к«�	ш, S+#�e 

17. aી રામ જ�મÙિૂમ તીથ� $ે:  ��ટના સયોના તા.5  

ફ	¶આુર� 2020ની  ��થિતએ નામ જણાવો- к3J�	ш�� ., 

��+��¬� ш'к�	L	,& 8�	�M �	=�+3�	�'+ ��8�
Mf 

��	�	�, ��+��x �	U�	L	,& ��g N�
MO&f ��	�	�, 

8�	�M �����+ +3����ef ��	�	�,  ���� �� ���� N
	J 

���	,  *�.��� ��� ., к	� g� LrJ	�, ��'
 S+� ��	�  

18. N�ુ�લમોને મ��જદ માટ	 અયો±યાથી ક	ટલા Tક.મી. Ñુર  કયા 

�થળે ક	ટલી જમીન ફાળવવામા ંઆવી છે- cc, �r�	�e  .�  

a �к� 

19. �êુી  વકફ બોડ�  dારા પાચં એકર જમીનના  વહ�વટ માટ	 

કયા ��ટની રચના કરાશે- 7�*� 78�	��к к#L� j8� 

20. ભારતમા ં =વેશતા તીડની ચેતવણી માટ	 'તીડ  ચેતવણી 

સગંઠન' �ા ંઆવે·ુ ંછે- ��U®�� (�	�8O	�) 

21. તા તરમા ં ક	�� સરકાર dારા વષ� 2017-18મા ં  ભારતનો  

બેકાર�નો દર ક	ટલા ટકા {હ	ર કરાયો- v.s% 

v  – ������–����  

1. �3<JM 8je� - �� �	*&� .�+	�	+ (¼*-/���,) 

��*&� �	{k��к ¼* 8je���' P�½,�'!M�	 �8
  ��к	J&o 

/,��к- 

-અમદાવાદ !�િુનિસપલ કોપ~ર	શન 

� ¡દા�ત ખચ� – R. 8.50 કરોડ 

2. RBI - /�O�к ��M�	 ( �к�	' �3J� �3� ,O	�
 (/�O�к)  

� ર	પો ર	ટ- 5.15 ટકા યથાવત 

� Tરવસ� ર	પોર	ટ- 4.90 ટકા યથાવત 

� મા½tનલ �ટ	j�ડÃગ ફ	સીલીટ� (MSF) ર	ટ- 5.40 ટકા યથાવત 

� બÓક ર	ટ- 5.40 ટકા યથાવત 

� વષ� 2020-21 માટ	 GDP /ોથ ર	ટ 6.0 ટકા યથાવત 

રહ	વાનો RBIનો ¡દાજ 

.�, )к*	кe, ���
 

� ભારતીય Tરઝવ� બે�ક	 વત�માન ૨૦૧૯-૨૦ના નાણાક�ય વષ� 

માટ	ની ¡િતમ આિથ¤ક સમી$ામા ં �યાજદર યથાવત રાખી, 

�યવહાર નીિત {ર� રાખવાનો િનણ�ય લીધો છે.  

� RBIની મોનેટર�-પો8લસી કિમટ�એ 8લ�WવTડટ� એડજ�ટમે�ટ 

ફ	િસ8લટ� (LAF) ¡તગ�ત ર	પોર	ટ ૫.૧૫ ટકા પર યથાવત 

રાsયો છે.  

� Tરઝવ� બે�ક સતત બી� àdમાિસક સમી$ામા ં �યાજદરોમા ં

કોઇ બદલાવ કય~ નથી.  

� Tડસે!બર ૨૦૧૯મા ં આરબીઆઇએ અગાઉ સતત પાચંવાર 

�યાજદરોમા ંબદલાવ બાદ �યાજદરો યથાવત રાsયા. 

� એિ=લ-સKટ	!બરના ૨૦૨૦ના =થમ છ માિસકમા ં �ડ�પી 

/ોથર	ટ ૫.પ થી ૬.૭ ટકા અને ઓWટોબર-Tડસે!બર ૨૦૨૦ના 

િ:માિસકમા ં�ડ�પી /ોથર	ટ ૬.૨ ટકા રહ	વાની સભંાવના છે.  

� 2૦૧૯-૨૦૨૦ના વત�માન નાણાક�ય વષ� માટ	 ભારતનો 

�ડ�પી /ોથર	ટ પાચં ટકા �ધુી સીિમત રહ	શે. 

3. 7-к3#¾�� �� (�3к����f) 

�3к��M �o
�e к��	�	 �3� �OM /7.�e ��`	� �	�	 7-

к3#¾�� �� �TL к�	R�'  

��ш %
	 

� આવકવેરા િવભાગના આ ઈ-ક	લîલુેટર dારા કોઈ પણ 

કરદાતા કપાત ક	 ïટછાટના દાવા વગર નવા ટ	Wસ �લેબ 

હ	ઠળ પોતાની ટ	Wસ જવાબદાર�ઓની ગણતર� કર� શક	 છે.  

� સરકાર	 બ ટમા ંકરદાતાઓને ^ૂની અને નવી િસ�ટમ હ	ઠળ 

આવકવેરા Tરટન� ભરવાનો િવક�પ આKયો છે.  

� આ ઈ-ક	îલુેટર આવકવેરા િવભાગની સÈાવાર વેબસાઇટ 

પર ઉપલÕધ છે. 

� તેમા ં કરદાતા એ જોઈ શકશે ક	 ^ૂની અને નવી કર 

�યવ�થામા ંતેમણે ક	ટલો ટ	Wસ �કૂવવો પડશે.  

� વેબ પોટ�લનો ઉપયોગ ^ુદ�^ુદ� aેણીના કરદાતાઓ 

ઇલેW�ોિનક આવકવેરા Tરટન� ભરવા માટ	 કર	 છે.  

� કરદાતાઓ Lુલ કપાત અને ïટની ગણતર� કર� શક	 છે. 

4. ��YZ - ��* � ��e ���*& : ����	
 ���e �����  +3ш�M 

�rOM ��	�
 ��	�e�� ��* � ��e ���*& 

� �જુરાતમા ંએક લાખ Tક.મી.એ 0.06નો દ	શનો સૌથી ઓછો 

અક�માત ર	ટ  

��ш %
	 

� સલામત સવાર�, એસટ� અમાર�@ુ ં�:ૂ ધરાવતી �જુરાતની 

એસટ� બસને દ	શની સૌથી સલામત સવાર� તર�ક	 ક	�� 

સરકાર dારા રોડ સે¿ટ� એવોડ� એનાયત કરાયો. 

� એસટ� િનગમે 7500 ¿લીટ સિવ¤સ@ુ ંસચંાલન સલામત અને 

ઓછામા ંઓછા અક�માતથી કર�ને આ એવોડ� =ાKત કય~ 
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� �જુરાતને આ એવોડ� વાહન �યવહાર િનગમોના ^ૂના 

અક�માતોની માTહતી અને ર	ટ@ુ ં િવ«લેષણ કર�ને તેમજ 

સલામત �ાઇિવ̈ગની ��	ટ	�ના અમલીકરણથી =ાKત થયો છે.  

� 10 વષ�મા ં અક�માતો@ુ ં =માણ 0.11થી ઘટ�ને 0.06  ટ·ુ ં

ની�ુ ંગ�ુ ંછે.  

� એસટ� િનગમ dારા સલામત �ાઇિવ̈ગ માટ	 ઓપન હાઉસ, 

સે¿ટ� િમTટ̈ગ, મા�ટર �	ઇનરની િનમ¾કૂ, �ાઇવરો@ુ ં મેTડકલ 

ચેકઅપ, T��ક એ�ડ �ાઇવની નીિત અટકાવવા �ેક 

એનેલાઇઝરથી ચેTક̈ગ  વી ��	ટ	� અમલી છે. 

5.  US - �	£jNP�х *��	#* j�J ��	�`,���	 /��JOM P�к
 

(�	�к	�o) 

/��J�	 к	�o� .�  ��	�`,���M NS[,	 

j�J ��xZ /� J ¯�' �
	   /� J �'(� 1 :  

� પોતાના હTરફ અને `વૂ� વાઈસ =ેિસડ	�ટ જો 8બડ	ન િવR³ 

��ુ	ન સરકાર તપાસ કર	 એ માટ	 �!પે ��ુ	નના =Nખુને 

ભલામણ કર� હતી.  

� 8બડ	નનો Tદકરો ��ુ	નમા ં 8બઝનેસ ધરાવે છે. 8બડ	નને કોઈક 

ર�તે ફસાવવાની �!પની યોજના હતી.  

� આ આ$ેપમા ં �!પને ૧૦૦માથંી ૫૨ મત મ²યા હતા, ૪૮ 

તેમની િવR³ પડયા ંહતા. 

/� J �'(� 2 :  

� 5યાર	 આ NÚેુ તપાસ કરવાની વાત અમેTરક� ક¸/ેસે કર� 

<યાર	 �!પે સહકાર આપવાની ના પાડ� દ�ધી હતી.  

� માટ	 ક¸/ેસની કામગીર�મા ં અવરોધ ઉભો થયો હતો. આ 

આ$ેપમા ં�!પને પ૩ મત મ²યા ંહતા. 

8બલ 'Wલ�ટન અને જોનસન પણ આરોપNWુત થઈ ��ૂા છે.  

� અમેTરક� સસંદના ઉપલા �હૃ સેનેટમા ં રાb�પિત ડોના�ડ 

�!પ મહા8ભયોગના તમામ આરોપોથી NWુત થઈ ગયા.  

� તેમના પર સÈાનો Ñુ¹ુપયોગ કરવા અને સસંદમા ં કામમા ં

અડચણ પેદા કરવાનો આરોપ હતો.  

� પહ	લા આરોપમા ં�!પના પ$મા ં52 અને િવરોધમા ં48 વોટ 

પડÉા.  

� બી{ આરોપમા ં�!પના પ$મા ં53 અને િવરોધમા ં47 વોટ 

પડÉા.  

� સેનેટમા ં �!પની TરપðÕલકન પાટßને બÔુમત છે. 

મહા8ભયોગના સકંટથી નીકળનારા �!પ અમેTરકાના :ી{ 

રાb�પિત છે. 

� 18 Tડસે!બર	 નીચલા �હૃ હાઉસ ઓફ Tર=ેઝ�ટ	Tટવમા ં �!પ 

િવ¹ુ³ મહા8ભયોગનો =�તાવ લવાયો હતો.  

� �!પ પહ	લા ં `વૂ� રાb�પિતઓ એ��� ુ જોનસન સામે 1868 

અને 8બલ 'Wલ�ટન િવ¹ુ³ 1998મા ંમહા8ભયોગની =T�યા શR  

કરાઈ હતી, બનેંને સેનેટ	 NWુત કયા� હતા.  

� એક અ�ય રાb�પિત Tરચડ� િનWસને મહા8ભયોગ પહ	લા ં જ 

રા�નાNુ ંઆપી દ��ુ ંહ4 ુ.ં 

6. �	�	 – ��YZ (.�к	ш ��¿	�) 

.�к	ш�	' �rOM �À� ��, ��3�	�e NO� �S��	 .�к	ш,	!M 

S[8�e�	 к�L (USA) 

� T��ટ�નાએ �પેસ �ટ	શનમા ં 328 Tદવસ રહ	વાનો ર	કોડ� 

બના�યો  તા તરમા ં`ñૃવી પર પરત  

��ш %
	i 

� નાસાના મTહલા િમશનના ભાગRપે ઈ�ટરનેશનલ �પેસ 

�ટ	શનમા ં પહ¸ચનાર� T�j�ટનાએ `ñૃવીના ૫,૨૪૮ ચ¦ર 

લગા�યા ં: છ વખત �પેસવૉક ક�ુr 

� નાસાની અવકાશયા:ી T�j�ટના કોચ �પેસ �ટ	શનથી યા:ા 

કર�ને કઝાTક�તાનમા ંઉતર� હતી.  

� તેના નામે સૌથી વ� ુસમય અવકાશમા ં વીતાવવાનો ર	કોડ� 

ન¸ધાયો હતો.  

� ૩૨૮ Tદવસ T�j�ટનાએ અવકાશમા ંવીતા�યા હતા.  

� ૨૦૧૯મા ંનાસાએ ¡તTર$મા ંમTહલાઓ@ુ ંએક òપુ મોક��ુ ં

હ4 ુ,ં તે@ુ ંને4<ૃવ T�j�ટનાએ ક�ુr હ4 ુ.ં  

� T�j�ટનાની ટ�મના નામે બીજો પણ એક િવ�મ ન¸ધાયો હતો.  

� પહ	લી વખત અવકાશમા ં :ણ મTહલાઓએ �પેસ વૉક ક�ુr 

હ4 ુ.ં  

� સં̀ ણૂ� ર�તે મTહલા અવકાશયા:ીઓએ જ �પેસવૉક ક�ુr હોય 

એÆુ ંપહ	લી વખત બ��ુ ંહ4 ુ.ં  

� T�j�ટના લગભગ ૧૧ મTહના �પેસ �ટ	શનમા ંરોકાઈ હતી. એ 

દરિમયાન �પેસ �ટ	શને પ૨૪૮ વખત `ñૃવીને ચ¦ર 

લગા�યા હતા.  

� પ૨૪૮ `ñૃવીના પTરóમણની T�j�ટના સા$ી બની હતી. 

એટ·ુ ં જ નહ(, એ દરિમયાન �પેસ �ટ	શને લગભગ ૧૩.૯ 

કરોડ Tકલોમીટરનો =વાસ `રૂો કય~ હતો.  

� આ અગાઉ સૌથી વ� ુસમય અવકાશમા ંવીતાવવાનો ર	કોડ� 

પેગી િવટસનના નામે હતો.  

� પેગીએ ૨૦૧૬-૧૭ના વષ�મા ં Lુલ ૨૮૮ Tદવસ એક સાથે 

�પેસ �ટ	શનમા ંવીતા�યા હતા.  

7. ���S+� ��ш % : v 53n�/�e  

�	£j�	+�M |��'+e : к�� NS+J  

��� - v 53n�/�e susa    .��	� - ss S*� �(�-suut 
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� આજ Tહમાલય ક� ચોટ� સે હમને લલકારા છે, Ñૂર હટો ઓ 

Ñુિનયાવાલો Tહ�Ñુ�તાન હમારા હ¢” ગીત �ુ5ં�ુ ંઅને 1942ના 

Tહ̈દ છોડો ©દોલનમા ંદ	શ ©દો8લત થયો , ¡/ેજ સરકાર 

dારા રચિયતાની ધરપકડ@ુ ં વોરંટ નીક²�ુ ં પણ સમય વતh 

કિવ Ùગૂભ�મા ંચા�યા ગયા.  

� મ±ય =દ	શના ઉજèન પાસે બડનગરમા ં જ�મેલા કિવ= 

=દ�પ લખનૌથી �નાતક થયા હતા.  

� કિવતાઓ લખવાની શR કર�, Nુબંઈમા ંકિવ સમેંલનમા ંગયા 

અને Tફ�મી રાb�વાદ� ગીતો લખવાનો Ýભુારંભ થયો. 

� 5 દાયકાની કિવ કારTકદß દરિમયાન 70થી વ� ુ Tફ�મો અને 

1700થી વ� ુગીતો લsયા અને ભારત આ�ુ ં=દ�પમય બની 

રiુ.ં  

� ચલ ચલા ર	 નૌજવાન, આઓ બ�ચો 4!ુહ Tદખાયે ઝાખંી 

Tહ�Ñુ�તાન ક�, ઇસ િમãી સે િતલક કરો એ ધરતી હ¢ બ8લદાન 

ક�, દ	 દ� હમે આઝાદ� બીના ખડગ બીના ઢાલ સાબરમતી ક	 

સતં 4નેૂ કર Tદયા કમાલ અને મÓ તો આરતી ઉતા¹ુ ર	 

સતંોષી માતા ક�  વા અનેક ગીતો dારા =દ�પ� �બૂ 

લોકિ=ય થયા હતા.  

� લતા મગેંશકર dારા એય મેર	 વતન ક	 લોગો ગવાયા પછ� 

પTંડત નહ	¹ુની ©ખમા ં આવેલા ©� ુ વગેર	 કિવ =દ�પના 

સtનો@ુ ંસ�માન છે.  

� રાb� કિવ, દાદાસાહ	બ ફાળક	 સ�માન, સગંીત નાટક અકાદમી 

એવોડ�, �Nિૃત ટપાલ TટTકટ  વા કિવ =દ�પને સ�માન 

અપાયા ંછે.  

� 11 Tડસે!બર 1998એ તેમ@ુ ંઅવસાન થ�ુ ં 

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૬-૦૨-૨૦૨૦) 

20. તા તરમા ં Nsુયમ:ંીaી િવજયભાઈ Rપાણીના હ�તે �ા 

શહ	રમા ંખાણી-પાણી માટ	  મોડ�ન  હાઇ િનક  'હ	Kપી ���ટ'@ુ ં

લોકાપ�ણ કરા�ુ-ં  �� �	*&�,.�+	�	+ 

21. આરબીઆઈ dારા 6 ફ	¶આુર� 2020ની  આિથ¤ક સમી$ા 

બેઠકમા ં ર	પો ર	ટ, Tરવસ� ર	પો ર	ટ,MSF  અને બÓક ર	ટ ક	ટલા 

ટકા યથાવત રખાયો- .��[�  a.sa%,w.ud%,a.wd%  .�  

a.wd% 

22. આરબીઆઈ dારા તા તરમા ંવષ� 2020- 21 માટ	  ભારતનો 

GDP /ોથ ર	ટ  ક	ટલા ટકા રહ	વાનો ¡દાજ અપાયો છે- 

v.d% 

23. આયકર િવભાગ dારા ટ	કસની સરળ ગણતર� કરવાના હ	4થુી 

તા તરમા ંક� ુક	�îલુેટર -પોટ�લ લો�ચ ક�ુr-  7-к3#¾�� �� 

24. ક	�� સરકાર dારા તા તરમા ંદ	શની સૌથી સલામત સવાર�નો  

'રોડ સે¿ટ� એવોડ� ' કયા રા5યને  અપાયો-  ����	
 �� �e 

���� 

25. �જુરાતમા ં 1 લાખ  Tકલોમીટર	  દ	શનો સૌથી ઓછો  

અક�માત ર	ટ  ક	ટલા ટકા છે- d.dv% 

26. તા તરમા ં કયા દ	શના કયા રાb�=Nખુને  મહા8ભયોગની 

=T�યામાથંી NWુત {હ	ર કરાયા-  .� S�к	,  *��	#* j�J 

27. ફ	¶આુર� 2020મા ં  �પેસ �ટ	શનમા-ંઅવકાશમા ં સૌથી વ� ુ

વખત ક	ટલા Tદવસ રહ	વાનો  ર	કોડ� કઈ =થમ મTહલા dારા 

બનાવવામા ંઆ�યો   અવકાશયા:ી તા તરમા ં `ñૃવી પર 

પરત ફયા�- zct  S+��  .�   .� S�к� - S[8�e�	  

к�L(�	�	) 

રાb� કિવ અને દાદાસાહ	બ ફાળક	 એવોડ�થી સ�માિનત કિવ 

=દ�પનો જ�મ Tદવસ જણાવો - v 53n�/�e susa 

� – ������–���� 

1. 8�	�&  ���e N�k6� : ��8�� ���e 4
�&
 cd ш�3���  

��к�	�	ш    (ш�3�e ��к	�) 

��ш %
	 

� દ	શના ટોપ-20 �માટ�  િસટ�ને સૌથી પછાત 20 �માટ�  શહ	રને 

વ� ુ�માટ�  બનાવવામા ંમદદ કરવાની જવાબદાર� સ¸પાઇ છે. 

તેમને િસ�ટર િસટ� નામ અપા�ુ ંછે.  

� િસ�ટર િસટ�ને 100 Tદવસની ચેલે�જ અપાઈ છે ક	 તેઓ 

પોતાના દ	ખાવમા ં �ધુારો કર� સૌથી નીચેના 20 �મથી 

ઉપરનો ર	�ક મેળવે.  

� િસ�ટર િસટ�ની જોડ બનાવવામા ં તેમની સમાન 

િવશેષતાઓને ±યાનમા ંરખાઇ છે.  

� એક પાટનગરને બી{ પાટનગર, પહાડ� શહ	રને પહાડ� 

શહ	ર, તટ�યને તટ�ય, ઔ+ો8ગકને ઔ+ો8ગક અને િશ$ણ, 

�વાñય તથા ધાિમ¤ક પય�ટન માટ	 {ણીતા શહ	રોને તેવા જ 

શહ	રો સાથે જોડવામા ંઆ�યા છે. 

8�	�&  ���e .�  
 �M ��8�� ���e 

� અમદાવાદ - ચડં�ગઢ  �રુત - સહારન`રુ  

� વડોદરા - Nરુાદાબાદ  વારાણસી - અNતૃસર  

� નાિસક - જ!N ુ  આગરા - `[ુુચેર�  

� ભોપાલ - આઇઝોલ   અમરાવતી - અટલ નગર  

� દ	હરાÑૂન - િશલ¸ગ   રાચંી - િશમલા   

� `ણૂે ધરમશાલા   િવશાખાપãનમ - દ�વ  

� ઉદય`રુ - ઇટાનગર  કોટા - પાસીઘાટ  

� વે�લોર કવરÈી   કાન`રુ - કર�મનગર  

� નાગ`રુ - પોટ�  Õલેર િત¹ુ`રુ - સેલવાસ  
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� દાવણગેર	 - બર	લી. 

2. х �X>+ - � ш�� L � Á��	&� �� ,��	� - .�+	�	+ 

� �જુરાત �ટ	ટ ચેસ એસોસીએશન તેમજ �પોટ�સ ઓથોર�ટ� 

ઓફ �જુરાતના સ�ંWુત ઉપ�મે “40મી નેશનલ ટ�મ ચેસ 

ચે!પીયનશીપ-2020 અને 18મી નેશનલ ટ�મ ચેસ 

ચે�!પયનિશપ ફોર િવમેન- 2020 Ìનૂા�મે�ટનો અમદાવાદમા ં

=ારંભ 

� આ Ìનૂા�મે�ટમા ં 270  ટલા =િતભાશાળ� ખેલાડ�ઓ ભાગ 

લઈ રuા ં છે,  મા ં છોકરાઓની 36 ટ�મ તેમજ ક	 

છોકર�ઓની 17 ટ�મ ભાગ લઈ રહ� છે.  

� આ Ìુના�મે�ટમા ં=<યેક ટ�મમા ં5 ખેલાડ�ઓ છે . 

�  આ Ìનૂા�મે�ટમા ંLુલ 17 /ા�ડ મા�ટસ�,  

� 20 ઈ�ટરનેશનલ મા�ટસ�,  

� 8 િવમેન /ા�ડ મા�ટસ� તેમજ  

� 8 િવમેન ઈ�ટરનેશનલ મા�ટસ� ભાગ લઈ રહ� છે.  

� Lુલ R. 3,75,000/-ના રોકડ ઈનામો  

� (R.2,25,000/- છોકરાઓની તેમજ R.1,50,000/- 

છોકર�ઓ)ની ટ�મના િવ તા ટ�મ વ�ચે વહ�ચવામા ંઆવશે.  

� આ Ìનૂા�મે�ટમા ં Lુલ 9 રાઉ�ડ (ઓપન ક	ટ	ગર�મા)ં જયાર	 7 

રાઉ�ડ (િવમેન ક	ટ	ગર�મા)ં ��વસ િસ�ટમથી રમાશે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૭-૦૨-૨૦૨૦) 

1. તા તરમા ં ક	�� સરકાર dારા �માટ�  િસટ� =ો Wટ ¡તગ�ત 

ક	ટલા શહ	રોને િસ�ટર સીટ� તર�ક	 િવકસાવવાની  યોજના 

{હ	ર કર� છે- cd 

2. ક	�� સરકારના �માટ�  િસટ� =ો Wટ ¡તગ�ત  �માટ�  િસટ� dારા  

ઓછો ર	�ક ધરાવતા શહ	રને િવકસાવવાના =ો Wટને ક�ુ ં

નામ અપા�ુ ંછે -��8�� ���e 

3. વત�માન �માટ�  િસટ� dારા િસ�ટર િસટ�ને ક	ટલા Tદવસમા ંર	�ક 

�ધુારવાની ચેલે�જ અપાઈ છે-sdd S+�� 

4. ક	�� સરકારના  �માટ�  િસટ� =ો Wટ ¡તગ�ત  િસ�ટર િસટ� 

માટ	  �જુરાતના કયા કયા શહ	રોને કયા શહ	રોની જવાબદાર� 

સ¸પાઈ છે- .�+	�	+�  L'+e��, =��
�  ���	�®�� .�   

�*�+�	�  P��	+	(	+. 

5. ક	�� સરકારના �માટ�  િસટ� =ો Wટ ¡તગ�ત  િવિવધ શહ	રોને  

િસ�ટર િસટ� તર�ક	 િવકસાવવા  કઈ પ³િત ન¦� કરાઈ છે-  

J	�����  (My J	����, J�	*e ш�3��  J�	*e ш�3�, 


�e,�  
�e,, ����к�   ����к  
 ��  �ш�o, 

8�	8Â, 
O	 U	���к- N�	�� �	�3 yoM
	 ш�3���   
 �	 

ш�3�� 
�eк3. 

6. ફ	¶આુર� 2020મા ં40મી નેશનલ ટ�મ  ચેસ ચે�!પયનિશપ-

2020નો કયા શહ	રમા ં=ારંભ થયો-  .�+	�	+ 

18મી  નેશનલ ટ�મ ચેસ ચે�!પયનિશપ ફોર િવમેન- 2020  

તા તરમા ં�ા ંયો{ઈ-  .�+	�	+ 

t – ������–���� 

1. ��+3шM J�M �o
�e ����`	� (f�= Q~£�) 

� મહ	સાણા ½જ�લાના થોર અને અમદાવાદના નળ સરોવરમા ં

તાર�ખ 8 અને 9 ફ	¶આુર� 2020 દરિમયાન પ$ી ગણતર�નો 

=ારંભ 

2. {~�*,	 �~8�� S�J��& -cdsu  

�,	, /J�	�	' ����	
 /��	 [�  ��	�	£j ��L�	 8O	�   

� ઈj�ડયા જj�ટસ Tરપોટ� -૨૦૧૯મા ં સમગ �યાય આપવાની 

$મતામા ં ભારતના રા5યોમા ં �જુરાતે આઠNુ ં �થાન હાસંલ 

ક�ુr છે.  

� દ	શમા ં �યાય કરવા માટ	 આવ«યક ૪ આધાર�તભંો પોલીસ, 

�યાયત:ં,  લ અને કા@નૂી સહાય NÚેુ સવp હાથ ધર�ને 

તૈયાર કરાયેલા Tરપોટ�મા ંમહ<વના તારણો સામે આ�યા છે.  

� ગધંીનગરમા ં GNLU ખાતે બો!બે હાઈકોટ�ના િનÆÈૃ ચીફ 

જj�ટસ મોTહત શાહ, ઈj�ડયા જj�ટસ Tરપોટ�ના ચીફ એTડટર 

માયા દાRવાલા, GNLUના ડાયર	Wટર =ો.એસ. શાતંાLુમાર 

અને ટાટા ��ટના પો8લસી અને એડવાઝર� હ	ડ િશર�ન 

વક�લના હ�તે આ ર�પોટ�  {હ	ર કરાયો હતો.  

/ S�J��&  P��(   

� �જુરાત �યાયત:ં $ે:ે સાતNુ ં અને કા@નૂી સહાયમા ં છ÷ા 

�મે આ��ુ ંછે. 

� િનÆÈૃ ચીફ જj�ટસ મોTહત શાહ	 કiુ ં ક	, આપણી સમ/ 

િસ�ટમમા ંઘણા ં�ધુારા કરવા જRર� છે.  

� કમ�ચાર�ઓની િનમ¾ ૂકંમા ં િવલબં એ �યાય =ાણાલીની સોથી 

મોટ� સમ�યા છે.  

� �યાય $ે:ે �વુા વક�લોને તાલીમ અને =ો<સાહન આપÆુ ં

જRર� છે.  

� દ	શમા ં �યાય કરવાની $મતા ¡ગેના ર	j�કÃગમા ં ૧ કરોડથી 

વ� ુ વ�તી ધરાવતા મોટા ં અને મ±યમ કદના રા5યોમા ં

મહારાb�ને =થમ �થાન મ²�ુ ં છે અને <યારપછ�ના �મે 

ક	રળ, તિમળના[ુ, પ{ંબ, હTરયાણાને �થાન મ²�ુ ંછે.  

� 5યાર	 એક કરોડથી ઓછ� વ�તી ધરાવતા નાના રા5યોની 

aેણીમા ંગોવા ટોચના �મે આ��ુ ંછે.  

� આ Tરપોટ�  Nજુબ, દ	શના �યાયત:ં અને પોલીસ ત:ંમા ંઘણી 

જ´યાઓ ખાલી છે. 

{~�*,	 �~8�� S�J��& -2019:����	
�	' 
	�o�  
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પોલીસત:ં  

� ૩૧.૫ % જ´યા ખાલી, દર ૩ કો��ટ	બલમાથંી ૧ જ´યા હ^ુ 

પણ ખાલી  

� પોલીસમા ં મTહલા કમ�ચાર�ઓ@ુ ં =માણ ૭.૨% 5યાર	 

અિધકાર�ઓ વ�ચે મTહલાઓ@ુ ં=માણ ૫.૬% હ4 ુ.ં  

� પોલીસ આ�િુનક�કરણના ફંડમા ં૫૦%થી ઓછાનો ઉપયોગ.  

k���' �S���e
'!  

� ૫.૫ % સાથે રા5ય  લ વTહવટ�ત:ંમા ં મTહલાઓ@ુ ં સૌથી 

ઓÖ ં=િતિનિધ<વ ધરાવતા અને વધાર	 વસતી ન ધરાવતા 

રા5યોમા ં�થાન.  

� ૧ કર	શનલ અિધકાર� ૧૨૫૦૦ ક	દ�ઓ પર નજર રાખે છે.  

� ૫ વષ�ના ગાળામા ં  લમા ં ¡ડર�ાયલ ક	દ�ઓનો Tહ�સો 

વ±યો.  

�,	,
'! 

� હાઇ કોટ�મા ં૧૦ જજમાથંી ૧ મTહલા.  

� સબઓTડÍનેટ કોટ�મા ં �યાયિધશોની મં̂ ૂર થયેલી પો�ટમાથંી 

સર	રાશ ૧ ખાલી.  

� સબઓTડÍનેટ કોટ�મા ંપેj�ડÃગ ક	સનો સમયગાળો ૧૦ વષ�નો છે.  

к	,+3�� ��	,   

� દર	ક લીગલ સિવ¤સ 'Wલિનક સર	રાશ ૩૭ ગામડાને સેવા 

આપે છે.  

� કાયદાક�ય સહાય માટ	ની કામગીર�ઓ-{�િૃત અને સલાહ 

માટ	 એનએલએસએ dારા અપાતા ફડંમાથંી ૮૦% ઓછા 

ફડંનો ઉપયોગ થયો.  

3. ���gк �'('U� - `	�
 .�  �M�'к	 �M�'к	�	 �*	NU	� �M 

�	�J�  `	�
�M P��	к	
  

� બનેં દ	શના વડાઓ વ�ચે હ¢દરાબાદ હાઉસ નવી Tદ�હ� ખાતે 

Nલુાકાત યો{ઈ 

4. к����	 �	{�� - LM� �	�	 �'�	�M �	� NCP .J	R� 

(/���,)  

� નોવેલ કોરોના વાઇરસ ��મુોિનયા- NCP 

5. ���� >к - к3�� ��к	�  

����	
 к3*��	 IPS ���� шшMU��M CBI�	 S*�36�� 
�eк3 

���� >к 

6. ���S+� ��ш % : t 53n�/�e  

NO� �S��	 ¿	�JM� ��k
	: /ш	® >o	&+3�M 

��� - t 53n�/�e sudu 

.��	� - sz ¡>�	7-suua 

� આ  8 ફ	¶આુર�, બગંાળના મહાન સાTહ<યકાર 

આશા`ણૂા�દ	વી, નામી ગઝલકાર જગ½જત િસ̈હ અને ઉ�તાદ 

ફયાઝ ખાનનો જ�મTદવસ તથા �જુરાત �િુનવિસ¤ટ�ના જ 

તેજ�વી અથ�શાÊી =ોફ	સર બી.આર. સીનોયની `®ુયિતિથ છે.  

� પિéમ બગંાળમા ંકોલકાતા પાસે પોટલદંગામા ં8ચ:કાર િપતા 

અને સાTહ<યકાર માતાને <યા ં તેમનો જ�મ થયો હતો છતા ં

સાTહ<ય સtન માટ	 વાતાવરણ આશા�પદ ન હ4 ુ.ં  

� િવપર�ત સજંોગોમા ં પણ આશાદ	વીએ 13 વષ�ની Ûમર	 

લેખનનો =ારંભ કય~.  

� પહ	લી Lૃિત જલ ઓર {Nનુ વાતા� સ/ંહ  

� સમ/ �વનકાળ દરિમયાન 225થી વ� ુ Lૃિતઓ@ુ ં સtન 

ક�ુr.  

� તેમા ં �વણ�લતા, =થમ =િતLૃિત, =ેમ ઓ =યોજન, અ�´ન 

પર�$ા, બLુલ કથા, ગાછે પાતા નીલ, છાડપ:, માયો દપ�ણ, 

આકાશ માટ�, અ�રૂ	 સપને, આનદંધામ, ઉદાસ મન, ચમે 

બદલ {તે હ¢, મન ક� ઉડાન  વી અનેક નવલકથાઓ, 

વાતા� સ/ંહો વગેર	નો સમાવેશ થાય છે.  

� તેમના લેખનનો =ધાન �રૂ નાર� �વન અને LુÌંુબ �વનની 

સમ�યાઓ@ુ ં 8ચ:ણ છે. આશાદ	વીએ મTહલા સtક તર�ક	 

નાર� મનોિવÄાનની �Ïૂમ અ8ભ�ય�Wત કર� છે.  

� ‘Ôુ ં તો સર�વતીની �ટ	નો Ö’ં માનનારા આશાદ	વી@ુ ં 13 

^ુલાઈ 1995ના રોજ અવસાન થ�ુ ંહ4 ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૮-૦૨-૨૦૨૦) 

7. તા તર 7-8 ફ	¶આુર�- 2020મા ં�જુરાતમા ંકયા બે �થાનો 

ઉપર િવદ	શી પ$ીઓની ગણતર�નો =ારંભ થયો- O��  .�  

�� ����� 

8. �જુરાતમા ં  િવદ	શી પ$ીઓની ગણતર� કયા િવભાગ dારા 

હાથ ધરવામા ંઆવે છે -�� ��`	� 

9.  �જુરાતમા ં થોળ અને નળ સરોવર પ$ી અભયાર®ય કયા 

½જ�લામા ંઆવેલા છે-  ��3�	o	 .�  .�+	�	+ 

10. તા તરમા ં  `વૂ� Nsુય �યાયNિૂત¤ના હ�તે ' ઇj�ડયા જj�ટસ 

Tરપોટ� - 2019' @ુ ં કઈ  �િુનવિસ¤ટ�માથંી િવમોચન કરવામા ં

આ��ુ-ં ����	
 � ш�� �� R��������e-  �	'UM��� 

1. ઇj�ડયા જj�ટસ Tરપોટ� - 2019 Nજુબ સમ/ દ	શમા ં �યાય 

આપવામા ં=થમ રા5ય-  ��	�	£j 

2. ઇj�ડયા જj�ટસ Tરપોટ� - 2019 Nજુબ સમ/ દ	શમા ં �યાય 

આપવામા ં�જુરાતનો �મ જણાવો- t�� 

3. ઇj�ડયા જj�ટસ Tરપોટ� - 2019મા ં �યાય કરવા માટ	 આવ«યક 

કયા ચાર આધાર�તભંો ન¦� કરાયા છે-  J��M�, �,	,
'!, 

k� .�  к	� >�M ��	, 
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4. ઇj�ડયા જj�ટસ Tરપોટ� - 2019 Nજુબ �જુરાત �યાયત:ં  $ે:ે  

અને કા@નૂી સહાયમા ં દ	શમા ં કયો �મ ધરાવે છે-  �	
�� 

.�  "Ã� 

5. ઇj�ડયા જj�ટસ Tરપોટ� - 2019 Nજુબ �યાય કરવાની $મતા  

¡ગેના ર	j�કÃગમા ં  એક કરોડ થી વ� ુ વ�તી ધરાવતા 

શહ	રોમા ંમહારાb� બાદ કયા રા5યો બી{,:ી{,ચોથા  અને 

પાચંમા �મે આવે છે-   к3��, 
����	Ä� , J'y( .�  

�S�,	o	 

6. ઇj�ડયા જj�ટસ Tરપોટ� - 2019 Nજુબ �યાય આપવામા ં ૧ 

કરોડથી ઓછ� વ�તી ધરાવતા શહ	રોમા ંક�ુ ંરા5ય  અ/ેસર 

છે-  ���	 

7. ફ	¶આુર�- 2029મા ંaીલકંાના કયા વડા=ધાન ભારત =વાસે 

હતા-  �S��+	 �	�J�  

8. ભારતના વડા=ધાન અને aીલકંાના વડા=ધાન વ�ચે નવી 

Tદ�હ�મા ં કયા �થળે  àdપ$ી રાજdાર� સબંધંો ¡ગે બેઠક 

યો{ઇ હતી- �«+�	(	+ �	C� 

9.   ફ	¶આુર� -2029મા ં ચીન dારા કોરોના વાઈરસને હગંામી 

ધોરણે ક�ુ ં નામ અપા�ુ-ં  નોવેલ  કોરોના વાયરસ 

��મુોિનયા- NCP 

10. તા તરમા ં ક	�� સરકારમા ં  સીબીઆઈના Tડર	Wટર પદ	 કયા 

�જુરાતી આઈપીએસની િનમ¾કૂ કરાઈ-  ���� шшMU�� 

11. ભારતના =થમ મTહલા Äાનપીઠ ફોટા િવ તા@ુ ં નામ 

જણાવો-  /ш	® >o	& +3�M 

12. આશા`ણૂા� દ	વીનો જ�મTદવસ જણાવો- t  53n�/�e suua 

u – ������–���� 

1. Sк,	�	 �	�	\�Ä� ' : ���� (X�+�
M /J�
) 

�����	' /ш�3 sww Sк���M���M \*J  J�� ¼'к	,� 

2. х �X>+ - S[к3� :   4*�-su �#*&кJ-cdcd 

(	'��	+3ш �#*&кJ�	' NO��	� ��k
	 

� િવVનો સાતમો દ	શ  હર�ફ - ભારત  

� યજમાન - દ8$ણ આTmકા 

3. ]�3� ш	к&  (+S�,	7 f�= Q~£�) 

�r�	£j�	 +S�,	�	'OM " #�	 15 �%&�	' 4+	k 781 ]�3� ш	к&  

(L	�	7 

� અ�ય નામ – બેરલ 

��ш %
	 

� �જુરાતમા ં ખાસ કર�ને સૌરાb�ના દTરયામાથંી �હ	લ શાક�  

માછલીના થતા િશકાર ¡ગે બીબીસીએ Tફ�મ બનાવી એ 

પછ� {ગેલી ક	�� સરકાર	 ૨૦૦૧થી �હ	લ માછલીને 

િશડØઅુલ-૧ની �8ૂચમા ં Nકૂ� તેના િશકાર ઉપર =િતબધં 

ફરમા�યો છે. 

� �જુરાત સરકારના વન-પયા�વરણ િવભાગે તથા મ<�યો+ોગ 

િવભાગે સ�ંWુત ર�તે મછવારાઓની નેટમા ં સપડાતી �હ	લ 

શાક�ના કારણે {ળને થતા ં @કુસાન@ુ ં વળતર �કૂવવાની 

યોજના શR કર� છે. 

�  ને લઈને છે�લા ૧૫ વષ�મા ં૭૮૧ વહ	લ માછલીઓ ર	�ક� ૂ

કરાઈ પછ� પાછ� સાગરમા ંછોડ� દ	વાઈ છે.  

� @કુસાન પેટ	 {ળને થયેલી @કુસાની અથવા R.૨૫ હ{ર 

બેમાથંી   ઓÖ ંહોય તે વળતર �કૂવાય છે. 

� અ<યાર �ધુીમા ં ૧૫ વષ�મા ં Lુલ  

R. ૯૧,૨૦,૮૬૦ વળતર પેટ	 �કૂવાયા ંછે.  

� ^ૂનાગઢ વન િવભાગના �:ૂો કહ	 છે ક	 �જુરાતના દTરયાની 

ઉપરની સપાટ�એ Tડસે!બરથી માચ� દરિમયાન ૨૧ થી ૨૫ 

Tડ/ી સેj�ટ/ેડ  ટ·ુ ંતાપમાન રહ	4 ુ ંહોઈ 

� આ ગાળામા ં દTરયાઈ શેવાળ ઉપર નભતી આ સં̀ ણૂ� 

શાકાહાર� માછલીઓ મોટા =માણમા ંસૌરાb� કાઠં	 જોવા મળે 

છે. 

�  ના 8લવરની તથા માસંની મોટ� માગના કારણે માછ�મારો 

િશકાર =<યે આકષ�ણ ધરાવે છે. પરં4 ુ િશકાર કરનારને ૩થી 

૭ વષ�ની  લની સ{ તથા R.૧૦ હ{રના દંડની જોગવાઈ 

થતા ંતેમજ મછવારાઓને =ો<સાહક ઇનામ સાથે R. ૨૫ હ{ર 

�ધુી@ુ ં વળતર �કૂવવા@ુ ં શR થતા ં નેટમા ં સપડાતી �હ	લ 

માછલીના ર	�ક�@ૂ ુ ં=માણ ખા�ુ ંવ±�ુ ંછે.  

� આ સદંભp િવિવધ સ�ંથાઓ તરફથી માછ�મારોને {�તૃ 

કરવાના ચાલતા અ8ભયાને પણ આ બેરલ તર�ક	 ઓળખાતી 

મોટ� માછલીને બચાવવામા ંમોટ� Ùિૂમકા ભજવી છે.  

4. JM�� кrш#, ��к	� ,���	 (����	�e) 


	�M� .�  ����	�e 4� �M ���
� 

� વષ� 2016 થી વષ� ૨૦૨૦ �ધુીમા ં 73 લાખ 47 હ{ર 

�વુાનોને તાલીમ   ¡તગ�ત 16 લાખ 61 હ{ર �વુાનોએ 

રોજગાર� મેળવી 

� િવિવધ �	ડ - 137 

� કૌશ�ય િવકાસ તાલીમમા ંઉÈર =દ	શ મોખર	  

� ઉÈર =દ	શમા ં૧૩ લાખ.  મહારાb�મા ંઆઠ લાખ  

� રાજ�થાનમા ંસાત લાખ  

� મ±ય=દ	શમા ં૬.૫ લાખ �વુાનો તાલીમ મેળવી ��ૂા છે.  

5. .��	� - JÅ�M �	S��,к	� ��S��	� Sкш����' tz �%² 

.��	�      8O	� - к	�®�� (C�� N+3ш) 

JS�L,- 
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� ગાધંી�ના દ.આTmકાના =વાસ પર આધાTરત 'પહ	લા 

8ગરિમTટયા' નામની નવલકથાએ તેમને ઓળખ અપાવી 

હતી. 

� 'ઢાઈ ઘર' નામની નવલકથા માટ	 1992મા ં તેમને સાTહ<ય 

અકાદમીના `રુ�કારથી સ�માિનત કરાયા હતા.  

6.  .�3�	�- 5��38� ���  i5 {~�*,	-cdsu 

`	�
�	' y�����	' �rOM �À� L ��	 ��8
	��	' �U	�� 

�TU	,� 

)к*	кe, ���
         L ��	 � Q���� ��8
	� 

� દ	શમા ંસૌથી વ� ુચેરના Æ$ૃો {મનગરમા ંવ±યા.  

� સમ/ દ	શમા ંચેર વન િવ�તારમા ં Lુલ 54 ચોરસ Tક.મી.નો 

વધારો થયો છે, <યાર	 {મનગર ½જ�લામા ં ચેરના વન 

િવ�તારમા ં45.50 ચોરસ ક�મીનો વધારો ન¸ધાયો છે.  

� પિéમ બગંાળ બાદ ચેરના વનોમા ં�જુરાત બી{ �મે છે.  

� વષ�-2017મા ં સવp બાદ ડ�સે!બર-2019મા ં દ	શભરમા ં ચેરના 

વનનો સવp કર� અહ	વાલ =િસ±ધ કરવામા ંઆ�યો છે.  

�   Nજુબ સમ/ દ	શમા ંચેરના વન િવ�તારમા ંLુલ 54 ચોરસ 

ક�લોમીટરનો વધારો ન¸ધાયો છે. 

� ભારતના 12 રાજય અને ક	��શાસીત =દ	શમા ં ચેરના વન 

આવેલા છે.  

� ભારતના Lુલ ચેર વન િવ�તારના ¡દા�ત ચોથા ભાગનો 

િવ�તાર �જુરાતમા ંછે.  

� �જુરાતના 14 ½જ�લામા ં ચેરના વનો આવેલા છે.  મા ં

2019ના સવp Nજુબ સર	રાશ 37 ચોરસ Tક.મી.નો વધારો 

થયા@ુ ંન¸ધા�ુ ંછે.  

� {મનગર ½જ�લામા ં વષ�-2017મા ં ચેર વન િવ�તાર 184 

ચોરસ Tક.મી. હતો.  

� બે વષ�ના સમયગાળામા ં ચેરના વન િવ�તારમા ં 45.50 

ચોરસ Tકમીનો વધારો થતા ં229.50 ચોરસ ક�મી થતા ંસમ/ 

દ	શના વધારા પૈક� 84 ટકાનો વધારો થયો છે. 

� 4975 ચો.Tકમી ચેર વન િવ�તાર ભારતમા ંઆવેલો છે.  

� 1177 ચો. Tકમી ચેરના વનનો ફ	લાવો વષ�-2019મા ં

�જુરાતમા ં 

L � �� ��8
	� �U�	�	 к	�o�  

� મર�ન નેશનલ પાક� dારા વાવેતર અને સરં$ણની કામગીર� 

દTરયાકાઠંા પર અ@Lૂુળ વાતાવરણ સTહતના Lુદરતી 

પTરબળો  

� દTરયાકાઠંાની આ^ુબા^ુ રહ	તા લોકોનો સહકાર 

L � � Q���	 5	,+	  

� દTરયાકાઠંા પર હોવાથી તોફાન રોક	 છે 

� જમીન@ુ ંધોવાણ અટકાવે છે   

� ખારા પવનો રોક	 છે.  બળતણ `¹ંુૂ પાડ	 છે   

� ઉપયોગી ઔષધી, મધ આપે  દTરયાઈ �વો, પખંીઓ માટ	 

રહ	ઠાણ `¹ંુુ પાડ	 છે 

�  પરવાળાની સાચવણી કર	 છે  Ñુbકાળ સમયે ઘાસચારો,  

� દTરયાઈ તોફાન સામે ર$ણ `¹ંુુ પાડ	 છે. 

� ચેરના કારણે માછ�માર ભાઈઓને મ�છ�, જ(ગા અને કરચલા 

વ� ુમળે છે, પTરણામે તેની �વનશૈલી �ધુર	 છે. 

� દહ	રાÑુનમા ં કાય�રત ફોર	�ટ સવp ઓફ ઇj�ડયા િવભાગ dારા 

દર બે વષp સમ/ ભારતમા ં વનોના ફ	રફાર, વગhકરણ 

પTર��થિતનો અયાસ ¡ગે સવp કર� અહ	વાલ =િસ±ધ 

કરવામા ંઆવે છે.  

7. S��Æ�  �'S+� - J	Sк8
	��	 (Ç��L8
	��	' cdd �%& ¡>� �' S��Æ�  

�'S+� S��Æ�i�  .J	R�' 

� Õ·8ુચ�તાનમા ંહાઇકોટ�ના આદ	શ બાદ કાય�વાહ� કરાઈ 

� �થાન – ½જ�લો-�લોન (પાTક�તાન) 

8. ���gк (	(
� - i�²�	7\ ш� i5 78�	��к к�iJ�3ш� 

( �к-cdcd 

� યજમાન -  Úાહ (સાઉદ� અર	8બયા) 

( �к�	 P�½, 4ш� 

� સાઉદ� અર	8બયાના  Úાહ ખાતે N�ુ�લમ દ	શોના સગંઠન 

ઓગpનાઈઝેશન ઓફ ઈ�લાિમક કોઓપર	શનની બેઠક  

� પાTક�તાનની માગં હતી ક	 આ સમેંલનમા ંકા«મીર NÚેુ ચચા� 

કરવા માટ	 સગંઠનના સય દ	શોના િવદ	શ મ:ંીઓની બેઠક 

યોજવામા ં આવે પરં4 ુ સાઉદ� અર	8બયાએ પાTક�તાનને 

કા«મીર NÚેુ બેઠક યોજવાની ના પાડ�.  

� ઓગpનાઈઝેશન ઓફ ઈ�લાિમક કોઓપર	શનમા ં Ñુિનયાના 

પ૭ N�ુ�લમ દ	શો સામેલ. 

� વ[ુમંથક –  Úાહ (સાઉદ� અર	8બયા).  

� આ સગંઠનનો ઉÚેશ ©તરરાb��ય મચં પર N�ુ�લમ દ	શોનો 

સાNTૂહક અવાજ બનવાનો છે જોક	 આ સગંઠનના સય દ	શો 

વ�ચે જ અનેક NÚેુ મતભેદો છે. 

� છે�લા થોડા સમયથી પાTક�તાન, મલેિશયા અને 4કુß મળ�ને 

ઇ�લાિમક દ	શોની નવી ધર� રચવા =યાસો કર� રuા ં છે 

પરં4 ુ સાઉદ� અર	8બયાઓ આઈસીને સમાતંર બી^ુ ં કોઈ 

ઈ�લાિમક સગંઠન રચવા રા� નથી.  

� કા«મીરમાથંી આTટÍકલ ૩૭૦ Ñૂર કય~ <યારથી પાTક�તાન 

©તરરાb��ય સમથ�ન મેળવવા ધમપછાડા કર� રuા ંછે.  
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� પરં4 ુકા«મીર NÚેુ ભારતને વગોવવાની તેની નાપાક ચાલમા ં

મલેિશયા અને 4કુßને બાદ કરતા બી{ કોઈ N�ુ�લમ દ	શે 

પણ સાથ નથી આKયો. 

9. ��g�M ����U �3к����f .�  
 �� /��£к	� 

IBM�� ��� - 53n�/�e 14, 1924  

� ટ	કનોલો� $ે:ે આ  બÔુ ં {ણીતી કંપની આઇબીએમ@ુ ં

આ�ુ ંનામ “ઇ�ટરનેશનલ 8બઝનેસ મશી�સ’’ છે.  

� આ નામ તેને આજના Tદવસે મ²�ુ,ં એ પહ	લા ંતે@ુ ંનામ હ4 ુ ં

ક!K�Tુટ̈ગ ટ	Õ�લુેTટ̈ગ ર	કોTડÅગ કોપ~ર	શન  

ફ	¶આુર� ૧૪, ૧૯૪૬ : પહ	·ુ ંઈલેક�ોિનક ક!K�ટુર  

� આ Tદવસે �િુનવિસ¤ટ� ઓફ પે��સ�વેિનયામા ં એનઆઈસી 

તર�ક	 ઓળખા4 ુ ંW!K�ટુર ર^ૂ થ�ુ.ં  

�   પહ	·ુ ં`રૂ	`¹ંુૂ ઇલેW�ોિનક ક!K�ટુર હ4 ુ.ં  

� આ મશીન એ સમયના ંઅ�ય મશી�સ કરતા ંએક હ{ર ગણી 

વ� ુઝડપે (=િત સેક�ડ 5000) ગણતર� કર� શક4ુ ંહ4 ુ.ં 

� તે@ુ ંવજન હ4 ુ ં80 ટન અને તે ૧૫૦૦ ચોરસøટ કરતા ંવ� ુ

જ´યા રોક4 ુ ંહ4 ુ.ં 

53n�/�e 14, 1989 : /À���к fJM�� � �3�	7�  

� આ  �માટ�ફોનમા ં �પીએસને પTરણામે Ñુિનયાભરની 

ક	ટક	ટલીય કંપની અને આપણે પોતે પણ નકશા પર જોઈ 

શક�એ છ�એ ક	   તે સમયે આપણે `ñૃવી પર બરાબર કઈ 

જ´યાએ છ�એ.  

� ´લોબલ પો8ઝશિન̈ગ િસ�ટમ (�પીએસ) ૨૪ સેટ	લાઈ�સના 

ùમખાથી કામ કર	 છે. 

� આમાનંો પહ	લો સેટ	લાઈટ આ Tદવસે લો�ચ થયો હતો.  

53n�/�e 15, 2005 : �MS*,�R���� N	�'`  

� આ  Ñુિનયામા ંસૌથી વ� ુજોવાતી :ણ વેબસાઈટ ફ	સ�કુ, 

�ગૂલ અને �મેઇલ પછ� ચોથા �મે છે �ટુµબુ.  

� અગાઉ પેપાલમા ંકામ કરનારા :ણ િમ:ોએ વીTડયો હોj�ટÃગ 

માટ	 આજના Tદવસે �ટુµબુ. કોમ ડોમેઇન એjWટવેટ ક�ુr હ4 ુ.ં  

� ઇ�ટરનેટ પર બÔ ુ ઓછ� વેબસિવ¤સ �ટુµબૂ  ટલી ઝડપે 

લોકિ=ય થઈ છે. 

� �ટુµબૂ.કોમ શR થયાના બે જ વષ�મા,ં નવે!બર ૨૦૦૬મા ં

�ગૂલે તે કંપની ૧.૬૫ અબજ ડોલરમા ંખર�દ� લીધી. 

10. ��� S+� ��ш % : 9 53n�/�e  

(1) NO� ����	
M �S��	 .��8�	
к : ����S+�M �M�к'�  

��� - 9 53n�/�e-1907        .��	� - 1987 

� આ  િનબધંકાર, નવ8લકાકાર, નવલકથાકાર અને 

બાળસાTહ<યકાર અને સામા½જક કમ�શીલ િવનોTદની 

નીલકંઠનો જ�મ Tદવસ છે. 

� �જુરાતી સાTહ<ય અને સમાજ�વનના $ે:ે મહ<વ`ણૂ� 

યોગદાન આપનાર મTહપતરામ Rપરામ તેમના દાદા અને 

રમણભાઈ નીલકંઠ-િવ+ાગૌર� નીલકંઠ તેમના માતા-િપતા 

હતા. 

� અમદાવાદમા ં જ =ાથિમક, મા±યિમક અને કોલેજ િશ$ણ 

=ાKત કરનાર િવનોદ�ની બેન ૧૯૩૦મા અમેTરકાની િમિશગન 

�િુન.થી સમાજશાÊ અને િશ$ણશાÊ સાથે અ@�ુનાતક થયા 

હતા. 

� તે સમયે �જુરાતી સમાજમા ં તેઓ સૌ=થમ મTહલા 

અ@�ુનાતક હતા. 

� તેમની  �યવસાયી કારTકદß અમદાવાદ !�.ુ હાઈ�Lુલમા ંહ	ડ 

િમ��	સ અને એસ.એન.ડ�.ટ� �િુન.મા ં=ા±યાિપકા તર�ક	 રહ� 

હતી િવનોTદની નીલકંઠ@ુ ં માતબર યોગદાન �જુરાતી 

સાTહ<યના સtન અને  સશંોધન $ે:ે રiુ ંછે. 

� સtના<મક $ે:ે પણ છે. કદલીવન, દTરયાવના ં મોતી, 

¡�લુીનો �પશ�, કાપા�સી અને બી� વાતા�ઓ, રસ�ાર, ઘર 

ઘરની 5યોત(ચાર ભાગમા)ં િન{નદં, િશÝ ુ રંજના, મÓદ�ની 

મજંર�, બાળકોની Ñુિનયામા ં ડોTક�ુ,ં સફરચદં વગેર	 તેમના 

યોગદાન છે.  

� િવ+ાબેન નીલકંઠ@ુ ં �વનચTર: અને �જુરાતી અટકોનો 

ઈિતહાસ `�ુતક તો �જુરાતી સશંોધન સાTહ<યમા ંસીમા8ચ�હ 

Rપ =દાન છે. 

� અ@વુાદ સાTહ<યમા ં તેઓએ બ�ા�ડ રસેલના `�ુતકનો 

�જુરાતીમા ં"�ખુની િસà³ઓ" નામે અ@વુાદ કય~ છે. 

� િવનોTદનીબેને  સમાચારપ:ોમા ં સતત ચાલીસ વષ� �ધુી  

�ણુવÈાસભર કોલમ પણ ચલાવી હતી. 

� �જુરાતમા ં સામા½જક સેવાઓની અનેક સ�ંથાઓ સાથે પણ 

તેમ@ુ ંગાઢ જોડાણ રiુ ંહ4 ુ.ં 

� તેમના િવષે "roadless travelled"શીષ�કથી `�ુતક પણ 

લખા�ુ ંછે. 

� િવનોTદની નીલકંઠ@ુ ં ૧૯૮૭મા અમદાવાદમા ં અવસાન થ�ુ ં

હ4 ુ.ં 

(2) (	|�̀ 	7 �ш`	7 J�3�  

 ��� - u 53n�/�e suss (�*e/+) 

 .��	�-su S*� �(� cddc(us�M �, ) 

� તેઓ �જુરાતના Nsુયમ:ંી હતા. બે વખત Nsુયમ:ંીના હોÚે 

રuા, =થમ ^ૂન ૧૯૭૫ થી માચ� ૧૯૭૬ �ધુી જનતા 

મોચા�ના નેતા તર�ક	 અને બી� વખત એિ=લ ૧૯૭૭ થી 

ફ	¶આુર� ૧૯૮૦ �ધુી જનતા પાટßના નેતા તર�ક	. 

� રાજક�ય પ$ - જનતા મોચ~, જનતા પાટß 
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� સ�માન- િવV �જુરાતી સમાજ dારા વ�લભભાઈ પટ	લ િવV 

=િતભા એવૉડ� 

� તેઓ �યવસાયે વક�લ હતા. તેઓ ૧૯૩૦મા ં કોલેજમા ં

અયાસ કરતા હતા એ સમયે ભારતના �વત:ંતા સ/ંામમા ં

જોડાયા. અને એ સબબ ૧૯૪૨ �ધુીમા ં તેઓ સાત વખત 

 લમા ંગયેલા. 

к	�Sк+È  

� Nુબંઈ રા5યના તે વખતના મ:ંીમડંળમા,ં ૧૯૫૨ થી ૧૯૫૭ 

�ધુી, તેઓ ક	8બનેટ મ:ંી રuા. �જુરાતની રચના પછ� 

૧૯૬૭મા ંતેઓ �જુરાતની ધારાસભામા ં� ૂટંાયા અને િવિવધ 

મ:ંાલયો સભંાળેલા 

� ૧૯૭૪મા,ં ચીમનભાઈ પટ	લે નવિનમા�ણ ©દોલનને કારણે 

Nsુયમ:ંી પદ	થી રા�નાNુ ંઆK�ુ ંઅને ધારાસભા@ુ ં િવસtન 

કરા�ુ.ં    

� � ૂટંણી પછ� ૧૮ ^ૂન, ૧૯૭૫મા ં તેઓ �જુરાતના =થમ 

ગેરક¸/ેસી Nsુયમ:ંી બ�યા.  

� તેઓ િવિવધ પ$ોના ગઠબધંનથી બનેલા જનતા મોચા�ના 

નેતા બ�યા. એક અઠવાડ�યા પછ�, ઈj�દરા ગાધંી dારા 

દ	શમા ંકટોકટ� લાદવામા ંઆવી પણ તેઓ માચ� ૧૯૭૬ �ધુી 

પદ પર કાયમ રuા. બી� વખત તેઓ ૧૯૭૭ થી ૧૯૮૦ 

�ધુી, જનતા પાટßના નેતા તર�ક	 Nsુયમ:ંી બ�યા.  

� ૧૯૭૯ની મ�Ö બધં હોનારત સમયે તેઓએ છ માસ �ધુી 

સઘÇં મ:ંીમડંળ અને સરકાર� ત:ંને મોરબી ફ	ર��ુ ં હ4 ુ.ં 

૧૯૯૦ની શRઆતમા,ં ચીમનભાઈ પટ	લની સરકારમા,ં 

ક	8બનેટ મ:ંી તર�ક	 તેઓ સરદાર સરોવર બધં પTરયોજનાના 

વડા તર�ક	નો પદભાર સભંા²યો હતો. 

� તેઓ =થમ 8બનક¸/ેસી Nsુયમ:ંી હતા. તેઓ ફ	¶આુર�, 

1937મા ંNુબંઈની ધારાસભામા ં� ૂટંાયા હતા. ઈ.સ. 1940-42 

દર!યાન �વત:ંતા સ/ંામમા ં લવાસ ભોગ�યો હતો. ઈ.સ. 

1946મા ં બી�વાર ધારાસય � ૂટંાયા અને Nુબંઈના 

Nsુયમ:ંીના સસંદ�ય સ8ચવ બ�યા.   ઈ.સ. 1952મા ં

:ી�વાર ધારાસય તર�ક	 � ૂટંાયા અને {હ	ર બાધંકામ અને 

વાહન�યવહાર ખાતાના મ:ંી બ�યા. ઈ.સ. 1956મા ં તેઓ 

Nુબંઈના આયોજન, િવકાસ અને વીજળ� ખાતાના મ:ંી હતા.    

� ઈ.સ. 1956મા ંમહા�જુરાત ©દોલન સમયે તેમના રાજક�ય 

પ$ =<યેના રોષને કારણે  ધારાસભામા ંતેમની હાર થઈ હતી 

અને 1962મા ં પણ તેમની હાર થઈ હતી. <યાર બાદ તેઓ 

ઈ.સ. 1967ની � ૂટંણીમા ં િવ તા બનતા ં {હ	ર બાધંકામ, 

વીજળ� અને નાગTરક `રૂવઠા િવભાગના મ:ંી બ�યા હતા.    

� ઈ.સ. 1971મા ં તેમણે નાણામ:ંી તર�ક	 જવાબદાર� સભંાળ� 

હતી. 

� 7 માચ�, 1975મા ં મોરાર� દ	સાઈએ િવધાનસભા િવસtન 

માટ	 ઉપવાસ કયા� હતા.સ�ંથા ક¸/ેસ, સા!યવાદ� પ$ અને 

ર�પðÕલકન પ$ે ભેગા મળ� ‘જનતા મોરચા’ની રચના કર� 

હતી. િવધાનસભાની � ૂટંણીમા ં જનતા મોરચાને વ� ુ બેઠકો 

મળ�.  

� પાચં પ$ોના ટ	કા સાથે જનતા મોરચાના નેતા બા�ભુાઈ 

પટ	લ 18 ^ૂન, 1975ના રોજ �જુરાતના =થમ 8બનક¸/ેસી 

Nsુયમ:ંી બ�યા. 25 ^ૂન, 1975ના રોજ ત<કાલીન 

વડા=ધાન ઈj�દરા ગાધંીએ દ	શમા ંકટોકટ�ની {હ	રાત કર�. 

� 60 વષ�થી ઉપરની િનરાધાર મTહલાઓ અને 65 વષ�થી 

ઉપરના િનરાધાર `Rુષો, અપગં અને અશWતો  માટ	 માિસક 

R.૩૦ની સહાય માટ	ની પે�શનની યોજના શR કર�. 

� તેમણે /ામીણ બÓકોની �થાપના કર� હતી. રા5યમા ં

લોકા�Wુતની િનમ¾કૂ માટ	 તેમણે પગલા ં લીધા ં અને 

લોકા�Wુતની િનમ¾કૂ કર�. ઉપરાતં દર	ક ½જ�લામા ં Ñૂધની 

ડ	ર�ઓની �થાપના કર�. ગાધંીનગરને અ<યા�િુનક પાટનગર 

બનાવવામા ં તેમનો િસ̈હફાળો હતો. તેમણે મા4ભૃાષામા ં

વહ�વટની શRઆત કર�. 

� તેમણે રા5યની બધં િમલો ચા· ુ કરાવી. વ� ુ પે�ોક	િમક�સ 

સLુંલોની �થાપના કર�.  18 ઑગ�ટ, 1978ના રોજ ‘નમ�દા 

જળિવવાદ ��Õ�નુલ’નો �કુાદો આ�યો. તે Nજુબ 163 મીટર 

બાધંકામની મં̂ ૂર� આપવામા ંઆવી. તેના આધાર	 1979મા ં

કામ શR કરવામા ંઆ��ુ.ં 

� તેમના શાસનકાળ દર!યાન 12 ઑગ�ટ, 1979મા ંમોરબીમા ં

મ�Ö ડ	મ 4ટૂવાની ઘટના બની. તેના કારણે સૌરાb�મા ંભાર	 

તારા� સ{�ઈ. અહ( રાહતકાય�મા ંથયેલા િવલબંને કારણે 17 

ફ	¶આુર�, 1980ના રોજ મ:ંીમડંળ બરખા�ત કરવામા ંઆ��ુ ં

અને રા5યમા ંરાb�પિત શાસન લાદવામા ંઆ��ુ.ં 

� ભાવનગર �િુન.ની �થાપના અને િશ$ણમા ં 10+2+3ની 

પ³િત દાખલ કરવામા ંઆવી. 20 NÚુા કાય��મનો �જુરાતમા ં

અમલ શR થયો. તેમણે રા5યની બધં િમલો ચા· ુ કરાવી 

અને પે�ોક	િમક�સ સLુંલની �થાપના કરાવી.  

� {��આુર�, 1978મા ં અ�ય પછાત Äાિતઓ માટ	 10% 

અનામત રાખવાનો િનણ�ય કરવામા ંઆ�યો. તેમણે બઢતીમા ં

રો�ટર પ³િત દાખલ કર�.* 

� તેમણે પોલીસ �િુનયનને મા�યતા આપી હતી,   1988મા ં

રદ કરાઈ.  ¡<યોદય યોજનાની શRઆત થઈ. તેમણે બો!બે 

હાઈ તેલ$ે:માથંી �જુરાતને ગેસનો Tહ�સો અપા�યો.  



��������� 
�� �� ������� – ������ ���� ��� � ����� 

Vivekanand Academy    9925698721 Page 21 

 

� 1976મા ં બ ટ સ: દર!યાન િવધાનસભામા ં નાગTરક 

`રૂવઠાની માગણી દર!યાન મતદાનમા ંતેમનો પરાજય થતા ં

રા5યમા ં 12 March, 1976ના રોજ રાb�પિત શાસન 

લાદવામા ંઆ��ુ.ં 

� તેમના સમય દર!યાન �જુરાતમા ંબે વાર રાb�પિત શાસન 

અમલમા ંઆ��ુ.ં 

!M¡� ' �	£jJ�
 ш	�� : 

� (12 માચ�, 1976 – 24 Tડસે!બર, 1976) 

� રાb�પિત : aી ફખRÚ�ન અલી એહમદ 

� રા5યપાલ : aી ક	. ક	. િવVનાથન   

L�É�' �	£jJ�
 ш	�� : 

� (17 ફ	¶આુર�, 1980 – 6 ^ૂન, 1980) 

� રાb�પિત : aી નીલમ સ�ંવ ર	�� 

� રા5યપાલ : aીમતી શારદાબેન Nખુર� 

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૯-૦૨-૨૦૨૦) 

1. ફ	¶આુર� 2020મા ં  ¡ડર-19 T�ક	ટ વ�ડ� કપ િવ તા દ	શ-  

(	'��	+3ш 

2. ¡ડર-19  T�ક	ટ વ�ડ� કપ -2020 �ા ં યો{યો-  +��o 

/S�к	 

3. બાં́ લાદ	શ Lુલ ક	ટલા વખત ¡ડર-19 T�ક	ટ વ�ડ� કપ િવ તા 

થયો છે-ds 

4. ¡ડર-19  T�ક	ટ વ�ડ� કપ -2020   હTરફ દ	શ@ુ ં નામ 

જણાવો-  `	�
 

5. ¡ડર-19  T�ક	ટ વ�ડ� કપ -2020  િવ તા બાં́ લાદ	શ િવVનો 

કયા નબંરનો દ	શ છે- d� 

6. સૌરાb�ના  દTરયામાથંી છે�લા 15 વષ�મા ં  ¡દા  ક	ટલી  

�હ	લ શાક� ને બચાવવાઈ- �ts 

7. ક	�� સરકાર dારા �હ	લ શાક�ને  કયા વષ�થી િશડ�લુ એકની 

�8ૂચમા ંNકૂ�ને તેના િશકાર ઉપર =િતબધં ફરમા�યો છે- �%& 

cdds 

8. �જુરાતમા ં દTરયાઈ માછ�મારોને  માછ�માર�  દરિમયાન 

�હ	લ શાક�ને  બચાવવાના કારણે {ળને થ4ુ ં @કુસાન પેટ	 

કયા િવભાગ dારા વળતર આપવામા ંઆવે છે-caddd/-  .�  

�� ��`	� 

9. �જુરાતમા ં�હ	લ શાક�  અ�ય કયા નામે ઓળખાય છે- ( ��  

�	"�M 

10. ક	�� સરકારના અહ	વાલ Nજુબ વષ� 2016 - 2020 

દરિમયાન  =ધાનમ:ંી કૌશ�ય િવકાસ યોજના  ¡તગ�ત 

¡દા  ક	ટલા  �વુાનોને તાલીમ અને રોજગાર� અપાઇ- 73 

લાખ 47હ{ર  અને  રોજગાર�- sv �	х vs�y� 

11. PMKVY  ¡તગ�ત સૌથી વ� ુ  તાલીમ આપવામા ંઅ/ેસર 

રા5ય- C�� N+3ш 

12. પáaી 8ગTરરાજ Tકશોર@ુ ં $ે: જણાવો  મ@ુ ં તા તરમા ં

કાન`રુ ખાતે અવસાન થ�ુ-ં  �	S��,к	� 

13. ફોર	�ટ સરવે ઓફ ઇj�ડયા- 2019 ના અહ	વાલ Nજુબ 

ભારતમા ં  કયા ½જ�લામા ં ચેરના Æ$ૃોના િવ�તારમા ં સૌથી 

વ� ુવધારો ન¸ધાયો છે-  y���� 

14. ફોર	�ટ સરવે ઓફ ઇj�ડયા- 2019 ના અહ	વાલ Nજુબ  

�જુરાતના {મનગર  ½જ�લામા ંચેર  વન િવ�તારમા ંક	ટલો 

વધારો થયો છે- wa.ad L��� Sк���M�� 

15. ફોર	�ટ સરવે ઓફ ઇj�ડયા- 2019ના અહ	વાલ Nજુબ 

ભારતમા ં  ચેર  વન િવ�તારમા ં  ક	ટલો વધારો થયો છે-aw 

L��� Sк���M�� 

16. ભારતમા ં પિéમ બગંાળ બાદ ચેરના સૌથી વ� ુ વનો �ા ં

રા5યમા ંછે-  ����	
 

17. ભારતમા ંLુલ ચેર વન િવ�તારના   ¡દા  ક	ટલા ટકા ભાગ  

�જુરાતમા ંઆવેલો છે-  L�O� `	� 

18. કયા શહ	રમા ં કાય�રત  સ�ંથા dારા  દર ક	ટલા વષp 'ફોર	�ટ 

સરવે ઓફ ઇj�ડયા'  અહ	વાલ ર^ૂ કરવામા ં આવે છે-  

+�3�	Æ>�  .�   +� (  �%² 

19. તા તરમા ં પાTક�તાનના કયા િવ�તારમા ં આવે·ુ ં 200 વષ� 

^ૂ@ુ ં Tહ�Ñુ મTંદર Tહ�Ñુઓને પરત અપા�ુ-ં 8���  ��#��, 

(Ç��L8
	� 

20. ફ	¶આુર� 2020 મા ં  ઓગpનાઈઝેશન ઓફ ઈ�લાિમક 

કોઓપર	શન-2020ની બેઠક યો{ઇ હતી- kÊ	� (�	C+e 

.�3�(,	) 

21. ઓગpનાઈઝેશન ઓફ ઈ�લાિમક કોઓપર	શનમા ં Lુલ ક	ટલા 

ઈ�લાિમક દ	શો છે- a� 

22. ઓગpનાઈઝેશન ઓફ ઈ�લાિમક કોઓપર	શન@ુ ં  વ[ુ મથક 

�ા ંઆવે·ુ ંછે-kÊ	� 

23. �જુરાતના પહ	લા મTહલા અ@�ુનાતક@ુ ં નામ જણાવો-  

����S+�M �M�к'� 

24. સાTહ<યકાર િવનોTદની નીલકંઠનો જ�મTદવસ જણાવો- du 

53n�/�e sud� 

25. �જુરાતના =થમ ગેરક¸/ેસી Nsુયમ:ંી@ુ ં નામ જણાવો – 

(	|�̀ 	7 ��	`	7 J�3�  

26. �જુરાતના =થમ ગેરક¸/ેસી Nsુયમ:ંી બા�ભુાઈ જસાભાઈ 

પટ	લનો જ�મ Tદવસ જણાવો -  u 53n�/�e suss 

sd – ������–���� 

1. SC-ST (.�,	L	� ���	�o) =�U	�	 к	,+�-cdst (('U	�o) 
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� �=ુીમ કોટ�નો મહ<વનો �કૂાદો:- SC-ST  એWટમા ં તપાસ 

કયાr િવના જ ધરપકડ કર� શકાશે, (તા. 10મી ફ	¶આુર�-

2020) 

´ >к	+	�M ���
� .�  ��o&,  

� એસસી - એસટ� (અ<યાચાર િનવારણ) કાયદો ૨૦૧૮ની 

બધંારણીય યો´યતાને પડકારતી અર�ને ફગાવતા ં ક	�� 

સરકારને રાહત મળ� છે.  

� કોટ| કiુ ં હ4 ુ ં ક	, કોઈ �ય�Wત સામે અ@�ુ8ૂચત {િત અને 

અ@�ુ8ૂચત જન{િત �ધુારા કાયદો, ૨૦૧૮ હ	ઠળ કોઈ ક	સ 

ન¸ધવામા ં આવે તો તપાસ કયા� િવના એની ધરપકડ થઈ 

શકશે.  

� આ કાયદા હ	ઠળ એસસી એસટ�ના િવરોધમા ં અ<યાચારના 

આરોપીઓને આગોતરા {મીનની જોગવાઈને રદ કર� 

દ	વામા ં આવી છે.  

� આમ હવે ફTરયાદ મ²યા પછ� તરત FIR દાખલ કર� શકાશે 

અને આરોપીની ધરપકડ કર� શકાશે.  

� જો કોઈ �ય�Wત સામે ન¸ધવામા ંઆવેલા ક	સમા ં શRઆતની 

તપાસમા ં કોઈ ક	સ બનતો ન હોય તો એવા ક	સમા ં કોટ�  

આગોતરા {મીન આપી શક	 છે.  

� એફઆઈઆર ન¸ધવા માટ	 =ાથિમક તપાસ કરવી જRર� 

નથી. એફઆઈઆર ન¸ધવા માટ	 વTરbઠ પોલીસ અિધકાર�ની 

સહમતીની પણ જRર નથી.  

� જો =થમ Ñૃjbટએ એસસી-એસટ� અિધિનયમ હ	ઠળ કોઈ ક	સ 

બનતો ન હોય તો પણ અદાલત એફઆઈઆરને રદ કર� શક	 

છે. 

=�NM� к��&�� .�	C�� ´ >к	+� ¯� �
� 

� �=ુીમ કોટ| અગાઉ કાયદાનો Ñુ¹ુપયોગ રોકવા ૨૦ માચ� 

૨૦૧૮ના રોજ એસસી-એસટ� એWટમા ંઆરોપીની ધરપકડની 

જોગવાઈને હળવી બનાવી હતી અને તેને આગોતરા {મીન 

આપવાની જોગવાઈ દાખલ કર� હતી.  

� કોટ| કાયદામા ં ફ	રફાર કરતી વખતે કiુ ં હ4 ુ ં ક	, સરકાર� 

કમ�ચાર� ક	 અિધકાર� પર 5યાર	 કોઈ આરોપ લાગેલો હોય તો 

તેવા સજંોગોમા ં તેની ધરપકડ પહ	લા   તે િવભાગ પાસેથી 

મં̂ ૂર� લેવાની રહ	શે.  

� જો સામા�ય નાગTરક સામે આરોપ લાગેલો હોય તો 

એસએસપી �તરના ંપોલીસ અિધકાર�ની મં̂ ૂર� લેવી પડશે.  

� આરોપી સામે FIR પહ	લા =ારં8ભક તપાસની જોગવાઈ પણ 

કરાઈ હતી.  

 

��к	�3 �'�+�	' = �U	�	 к�e�  =�NM� к��&�� / ´�к	+� (+#,� 

�
�  

� આ �કુાદા પછ� ક	�� સરકાર	 સસંદમા ં કાયદામા ં ક	ટલાક 

�ધુારા કયા� હતા અને કાયદામા ં અગાઉ   જોગવાઈ 

કરવામા ંઆવી હતી તેને બહાલ કર� હતી.  

� કાયદામા ં કર	લા આ �ધુારાને �=ુીમ કોટ�મા ં પડકારવામા ં

આ�યો હતો.  

�  ની �નુાવણી પછ� �કુાદો અનામત રખાયો હતો.  

!o ���� .¬�o ���	, ���M
 ш�o .�  ��M�� `Ë�M ( �L  

2 ��¬�Z 1 �
OM ´�к	+� /<,� �
�.  

� �=ુીમ કોટ| તેના અગાઉના �કુાદામા ં ક	�� સરકાર	 કર	લા 

�ધુારાને મા�ય રાsયા છે. 

� �=ુીમના ં જજ રવી�� ભã	 કiુ ં હ4 ુ ં ક	 દ	શના ં તમામ 

નાગTરકોને સમાન ભાવથી જોવા જોઈએ. 

2. CMS COP-sz : ��	��	 �'S+� �	'UM��� (J�M��
) 

થીમ- “�થાનાતંTરત ={િતઓ /હને જોડ	 છે અને અમે તેમ@ુ ં

ઘરમા ં�વાગત કર�એ છ�એ’’  

����-  

� દ8$ણ ભારતના પરંપરાગત આટ�ફોમ�‘ કોલામ’થી =ેTરત. 

� કોલામ આટ� ફોમ�નો ઉપયોગ ભારતમા ં અNરુ ફા�કન, 

હ!પબેક �હ	લ અને દTરયાઇ કાચબા  વી Nsુય �થળાતંર 

={િતઓને દશા�વવા માટ	 કરવામા ંઆવે છે. 

� સ�ંWુત રાb�ના પયા�વરણીય કાય��મના ને{ હ	ઠળ 

પયા�વરણીય સિંધના સરં$ણ પર �થળાતંર ={િતઓ 

(સીએમએસ)ના સમેંલનની 13મી કો�ફર�સ ઓફ પાટßઝ 

(સીઓપી), ભારત dારા 17 થી 22 ફ	¶આુર� 2020 

દરિમયાન �જુરાતના ગાધંીનગરમા.ં 

� `	�
�  ,��	� 
�eк3 /�	�M !o �%& �	�3 NP�х 
�eк3 

��R�6
 к�	ш .  

� ભારત સરકાર dારા વષ�-1983થી �થળાતંર�ત વ�ય 

=ાણીઓના સરં$ણ સમેંલન (સીએમએસ) પર હ�તા$ર.  

`	�
 ��к	��M © >��к	 

� ભારત સરકાર આ �થળાતંર�ત દTરયાઈ 

{િતઓ/={િતઓની �રુ$ા અને સરં$ણ માટ	 જRર� પગલા ં

લઈ રહ� છે.  

� તેમજ એમના સરં$ણ અને બચાવ માટ	ની યોજનાની તૈયાર� 

કર� છે   માટ	 સાત {િતઓ  મક	 [ુગ¸ગ, �હ	લ શાક� , સN�ુી 

કાચબો (બે ={િતઓ) વગેર	ની ઓળખ કરાઇ. 

� =ધાનમ:ંી aી નર	�� મોદ� dારા 17 ફ	¶આુર� 2020 

સીએમએસ સીઓપી 13@ુ ંઉદઘાટન.  
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� 130 દ	શોના =િતિનિધઓ, =sયાત સરં$ણવાદ�ઓ અને 

વ�ય=ાણી સરં$ણના $ે:મા ં કાય�રત ©તરરાb��ય 

એન�ઓ સીઓપીમા ંભાગ લેશે. 

� 15 અને 16 મી ફ	¶આુર�એ, `વૂ�-સીઓપી બેઠકો  મા ં

�ટ	કહો�ડર સવંાદ, ઉ�ચ-�તરની સેગમે�ટ મીTટ̈ગ અને 

ચે�!પયન નાઇટ એવોડ� સTહતના સમારોહ યોજશે.  

� આ સાથે જ, ઘણી બધી રાb��ય અને ©તરરાb��ય સ�ંથાઓ 

=દશ�ન $ે:મા ંવ�ય=ાણી સરં$ણની aેbઠ =થાઓ@ુ ં=દિશ¤ત 

કરશે. 

Ì�
�	��к ����  

� સીએમએસ સીઓપી 13, "8ગબી - ધ /ેટ ઇj�ડયન બ�ટાડ�" 

માટ	નો મા�કોટ એ એક ગભંીર ર�તે ·Kુત થતી ={િત છે 

 ને વ�ય=ાણી સરં$ણ અિધિનયમ 1972 ¡તગ�ત સવ~�ચ 

સરં$ણનો દરºજો આપવામા ંઆ�યો છે.  

� સે��લ એિશયન ¿લાયવે (સીએએફ) ક	   આjWટ�ક અને 

ભારતીય મહાસાગરો વ�ચેના $ે:ને આવર� લેતા =Nખુ 

પ$ી ¿લાયવે નેટવક�નો ભારત પણ એક ભાગ છે, એટલે ક	 

ઓછામા ં ઓછા 279ની વ�તીમાથંી 182 �થળાતંર�ત  

={િતઓને આવર� લે છે,  મા ં 29 વૈિVક �તર	 જોખમી 

{હ	ર થયેલી {િતઓ પણ છે. 

� ખોરાક, �યૂ�=કાશ, તાપમાન, આબોહવા વગેર	  વા િવિવધ 

પTરબળોને લીધે ^ુદા ^ુદા સમય દરિમયાન જગંલી 

=ાણીઓની �થળાતંTરત ={િતઓ એક �થળેથી બી{ �થળે 

{ય છે, પ$ીઓ અને સ�તન =ાણીઓમા ં Nળૂ 

િનવાસ�થાનથી અ�ય �થળ વ�ચે@ુ ં �થળાતંર અથવા  

Tહલચાલ ક	ટલીક વાર હ{રો Tકલોમીટર/માઇલ �ધુી હોય 

છે. 

� �થળાતંર Rટમા ં સામા�ય ર�તે માળખાની સાઇ�સ, સવંધ�ન 

સાઇ�સ, =ાધા�યવાળા ખોરાકની ઉપલÕધતા અને દર	ક 

�થળાતંર પહ	લા ં અને પછ� યો´ય રહ	ઠાણની ઉપલÕધતા 

હોવી જRર� છે. 

`	�
�M ��,N	oM = Q~£�  

� ભારત વ�ય=ાણી �jૃbટની અનેક �થળાતંTરત ={િતઓ@ુ ં

ઘર છે  મા ં�નો 8ચÈા, અNરુ ફા�ક�સ, બાર હ	ડ ગીઝ, Õલેક 

નેકડ �	�સ, દTરયાઇ કાચબા, ડ!પ¸´સ, હ!પબેWડ �હ	લ, 

વગેર	નો સમાવેશ છે  

� સાઇબેર�યન �	�સ (1998), મર�ન ટટ��સ (2007), [ુગ¸´સ 

(2008) અને ર	Kટસ� (2016)ના સરં$ણ અને સચંાલન પર 

સીએમએસ સાથે કાયદ	સર ર�તે બધંનકતા� એમઓ� ુ પર 

હ�તા$ર પણ કયા� છે. 

ક	��ીય પયા�વરણ, વન અને જળવા� ુપTરવત�ન મ:ંી - aી =કાશ 

{વડ	કર 

3. i8к� ��^*&-cdcd (S5#� C���)  

uc�� �к3*�M ���*&-��� �����(USA) 

92 �%&�	' NO��	� �(� 4ª f `	%	�M к�S�,	7 S5#� 

‘J �	�	7�’�  � £� S5#��� ��^*&  

i8к	� ��k
	 .�  S5#��M ,	+e  

� બે�ટ એW�	સઃ ર	ની ઝેલવેગર  બે�ટ એWટરઃ વૉTકન ફ�િનWસ 

� બે�ટ િપWચરઃ પેરાસાઈટ  

� બે�ટ એW�	સ સપોTટÅગ રોલઃ લોરા ડન� 

� બે�ટ એWટર સપોTટÅગ રોલઃ �ાડ િપટ 

� બે�ટ Tડર	Wટરઃ બો�ગ ^ૂન હો 

બે�ટ ઈ�ટરનેશનલ ફ�ચર Tફ�મઃ પેરાસાઈટ 

� બે�ટ મેકઅપ એ�ડ હ	ર �ટાઈ8લ¨ગઃ બો!બશેલ 

� બે�ટ ઓTર½જનલ સો�ગઃ આઈ એમ ગોના લવ મી અગેઇન - 

બે�ટ ઓTર½જનલ �કોરઃ જોકર 

� બે�ટ િવઝØઅુલ ઈફ	W�સઃ 1917 

� બે�ટ સાઉ�ડ એTડTટ̈ગઃ ફોડ� વિસ¤સ ફરાર� 

� બે�ટ એિનમેટ	ડ Tફ�મઃ ટોય �ટોર� 4 

� બે�ટ Tફ�મ એTડTટ̈ગઃ ફોડ� વિસ¤સ ફ	રાર�  

� બે�ટ િસનેમેટો/ાફ�ઃ 1917 -બે�ટ સાઉ�ડ િમ�WસÃગઃ 1917 

� બે�ટ ડોîમેુ�ટર�ઃ અમેTરકન ફ	Wટર� 

� બે�ટ ડોîમેુ�ટર� (શોટ�  સÕ Wટ): લિનÎગ Ìુ �ક	ટબોડ� ઈન અ 

વૉરઝોન  

� બે�ટ લાઈવ એWશન શોટ�  Tફ�મઃ ધ નેબસ� િવ�ડો 

� બે�ટ =ોડWશન Tડઝાઈનઃ વ�સ અપોન અ ટાઈમ ઈન 

હો8લÆડૂ - બે�ટ કો«��મુ Tડઝાઈનઃ 8લટલ િવમેન 

� બે�ટ એિનમેટ	ડ શોટ�  Tફ�મઃ હ	ર લવ 

� બે�ટ ઓTર½જનલ ���નKલેઃ પેરાસાઈટ  

� બે�ટ અડ	Kટ	ડ ���નKલેઃ જોજો ર	8બટ 

4. ��o&, - �	o	 �'!	�, - `	�
 ��к	� (/�O�к) 

એક Rિપયાની નવી નોટ બહાર પડાશે  

��M ����M ��ш %
	  

� એક Rિપયાની નવી નોટ પર ગવન�મે�ટ ઓફ ઇj�ડયાને 

બદલે ભારત સરકાર એવા શÕદો લખેલા હશે તેમા ં નાણા 

સ8ચવ અત@ ુચ�વતhની સહ� હશે તથા તે નાણા મ:ંાલય 

dારા બહાર પાડવામા ંઆવશે.  

� નોટની જમણી બા^ુએ કાળા અ$રોમા ં સsંયા લખેલી હશે. 

પહ	લા :ણ આ�ફાબેTટક આકારમા ંએકસરખા રહ	શે. 
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5. {~�*,	 �� : `	�
�� NO� ���	� O�&� <�	�� (�r� 

Cy&) 

��% ш
	i  

� રાજ�થાનના આ� ુ રોડ ��થત �Lુમાર� સ�ંથાનમા ં બનેલા 

સોલાર થમ�લ Kલા�ટને “ઈj�ડયા વન’’ના નામે ઓળખાય છે.  

� આ Ñુિનયાનો =થમ સોલાર થમ�લ પાવર Kલા�ટ છે   24 

કલાક ચાલે છે.  

� તેમા ંથમ�લ �ટોર	જની પણ �િુવધા છે  મા ં�યૂ�ની ગરમીને 

ક�ઝવ� કરાય છે.  

� આ Kલા�ટમા ં=થમ વખત પેરાબો8લક Tર¿લેWટર િવથ TફWસ 

ફોકસ ટ	�Wનકનો ઉપયોગ કરાયો છે.  

� આ પેરાબો8લક Tર¿લેWટર કોઈ �યૂ�Nખુીના øલની  મ �યૂ�ની 

Tદશા સાથે ફર	 છે. તેને બનાવવા માટ	 70 ટકા ફj�ડÃગ ભારત 

અને જમ�નીની સરકાર	 ક�ુr છે, બાક� પૈસા �ાLુમાર� 

સ�ંથાને ખયા� હતા.  

� તેને એક Tરસચ� =ો Wટ તર�ક	 તૈયાર કરાયો છે.  

� અહ( વષ� દરિમયાન દ	શ-Ñુિનયામાથંી હ{રો �Ìડૂ��સ Tરસચ� 

માટ	 આવે છે.  

� આ Kલા�ટથી રોજ અહ( 35 હ{ર લોકો@ુ ંભોજન તૈયાર થાય 

છે. સાથે જ 20 હ{ર લોકોની ટાઉનિશપને વીજળ� મળે છે. 

� દ¢ િનક 18 હ{ર �િુનટ વીજળ� ઉ<પાદન 

� િવ�તાર - 25 એકર  

6. �	�	 - .�к	ш ��¿	� 

�યૂ�ના �વુ =દ	શના અયાસ માટ	 નાસા-ઈશા@ુ ંસ�ંWુત ર�તે 1.5 

અબજ ડોલર@ુ ંિમશન ¿લોTરડાથી લો�ચ કરા�ુ ં

� ફલોTરડાથી લ¸ચ થયે·ુ ંઓ8બ�ટર સાત વષ�મા ં ૪ કરોડ ૧૮ 

લાખ Tકલોમીટર@ુ ંLુલ ¡તર કાપશે.  

� �વુ =દ	શની તસવીરો `ñૃવી ઉપર મોકલવા@ુ ં કામ 

આઓ8બ�ટર કરશે. 

� અમેTરકન �પેસ એજ�સી નાસા (National Aeronautics and 

Space Administration)  અને �રુોિપયન �પેસ એજ�સી 

(ઈસા)એ સ�ંWુત ર�તે સોલાર ઓ8બ�ટર રવાના ક�ુr હ4 ુ.ં  

� ઓ8બ�ટર =થમ વખત �યૂ�ના �વુ =દ	શની તસવીર `ñૃવી 

ઉપર મોકલશે.  

� �યૂ�ના �વુોના અયાસમા ં આ ઓ8બ�ટર �બૂ મહ<વની 

Ùિૂમકા ભજવશે.  

� આપણી સોલર િસ�ટમમા ં અસરકરતા આ �વુો િવશે 

`ñૃવીવાસીઓ પહ	લી વખત અગ<યની માTહતી મેળવશે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૦-૦૨-૨૦૨૦) 

1. SC- ST  એWટમા ંતપાસ કયા� િવના જ ધરપકડ કર� શકાશે 

તેઓ મહ<વનો �કુાદો તા તરમા ં10  ફ	¶આુર� 2020મા ંકઈ 

કોટ�  dારા અપાયો-  =�NM� к��& 

2. SC-ST સદંભ�મા ં કયા એWટમા ં બધંારણીય યો´યતાને 

પડકારથી અર�ને �=ુીમ કોટ�  dારા ફગાવી હતી- SC-ST( 

.�,	L	� ���	�o) к	,+�-cdst 

3. SC- ST  એWટમા ંતપાસ કયા� િવના જ ધરપકડ કર� શકાશે  

તેઓ મહ<વનો �કુાદો  તા તરમા ં  �=ુીમ કોટ�ની કયા :ણ 

જજની બે�ચે આKયો-  .¬�o ���	,���M
 ш�o .�  ����� 

`Ë(c ��¬�Z s �
) 

4. CMS COP-13:2020ની થીમ જણાવો- " 8O	�	'
S�
  

Ny�
i ª��M ��*3 "  .�  .�  
 ���' ³��	' 8�	�
 

к�e� "e�" 

5. CMS COP-13:2020નો લોગો  કયા બાબતથી =ેTરત છે-  

+��o `	�
�	 J�'J�	�
  /�&  5��&-' к��	�' 

6. 'કોલામ' આટ�  ફોમ�નો  ઉપયોગ ભારતમા ં કઈ �થળાતંર 

={િતઓ દશા�વવા માટ	 કરવામા ં આવે છે- .P�� 5	#к�, 

��J ( к ]�3�  .�  +S�,	7 к	L(	 

7. પયા�વરણીય સિંધના સરં$ણ પર �થળાતંર ={િતઓના 

ર$ણ માટ	 ભારતને યજમાન તર�ક	 આગામી ક	ટલા વષ� માટ	 

=Nખુ તર�ક	 િનમ¾કૂ અપાઈ- !o �%Ð 

8. ભારત સરકાર dારા કયા વષ�થી �થળાતંTરત વ�ય=ાણીઓના 

સરં$ણ (CMS)  સમેંલન ઉપર હ�તા$ર કર	લા છે- sutz 

9. ભારત સરકાર	 કઈ  સાત �થળાતંTરત {િતઓની સરં$ણ 

અને બચાવ માટ	 યોજના તૈયાર કર� છે Nsુય<વે  કઈ કઈ 

{િતઓ છે-  Ä��T�, ]�3� ш	кÑ  .�  �P��M к	L(	�M (  

Ny�
i 

10. CMS COP-13:2020મા ં ¡દા  ક	ટલા દ	શોના =િતિનિધઓ 

ભાગ લેશે- szd 

11. CMS COP-13:2020નો  મે�કોટ  અને તે@ુ ંમહ<વ જણાવો- 

"��(M-U  ª �  {~�*,�  (8�	*Ñ" - �'̀ M� �e
  Ç�<
 O
M 

Ny�
  k�  ��, N	oM �'��o .�U��,� su�c 4
�&
 

��-�L �'��o��  +� �� .J	,� "  

12. સે��લ એિશયન  ¿લાય વે (CAF)  એટલે Ýુ-ં CAF  k  

/SкÒ�XÓ .�   `	�
M, ��	�	�� ��L �	  � !�  /��e 

� 
	 NP�х J�M ��	, �   � ��к&��  `	�
 Jo �к `	� 

"  k c�u�M  �8
M�	'OM stc 8O�	'
S�
 Ny�
i�  

/��e �  " . 

13. ક	��ીય પયા�વરણ, વન અને વા� ુ પTરવત�ન મ:ંી@ુ ં નામ 

જણાવો-  �M Nк	ш y�*3к� 
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14. તા તરમા ં  ક	ટલામો ઓ�કાર એવોડ�-2020  કાય��મ 

યો{યો- uc�� 

15. ઓ�કાર એવોડ�  કયા $ે: માટ	 અને �ાથંી આપવામા ંઆવે 

છે-  S5#� C��� .�  ��� ��k��- R���� 

16. 92  વષ�મા ં =થમવાર  8બન ¡/ે� ભાષાની ઓ�કાર 

એવોડ�-cdcd  ��k
	  � £� S5#�- J �	�	7� 

17. ઓ�કાર એવોડ�-2020  િવ તા બે�ટ એW�	સ, એWટર અને 

Tડર	Wટર@ુ ં નામ જણાવો-  �3�M \ �� ��,�^Sк�  S5��6�  

.�  (��� ¡>� �� 

18. તા તરમા ં ક	��ના નાણામ:ંી dારા  ક	ટલા Rિપયાની નવી 

નોટ બહાર પાડવાની {હ	રાત કરાઇ છે-s 

19. ભારતમા ંR.1ની  ચલણી નોટ ઉપર  કોના હ�તા$ર હોય છે-  

к3��M, �	o	 ��L� 

20. 1ની નવી ચલણી નોટ ઉપર  ગવમp�ટ ઓફ ઇj�ડયાને �થાને  

કયા નવા શÕદો લખેલા હશે-  `	�
 ��к	� 

21. ભારતનો =થમ  24 કલાક કાય�રત  ઇj�ડયા વન-સોલર 

થમ�લ Kલા�ટ �ા ંઆકાર પા!યો છે-  �Ô	X��	�e, /|���* 

�	�8O	� 

22. ફ	¶આુર� 2020મા ં =થમવાર  �યૂ�ના �વુ =દ	શના અયાસ 

માટ	  િવVની કઈ બે  અવકાશ િવÄાનની સ�ંથાઓ dારા  

સોલાર  ઓ8બ�ટર-િમશન લો�ચ કરા�ુ-ં  �	�	 .�   7�	 

23. ESA@ુ ંિવ�4તૃ નામ જણાવો- R����J,� 8J � ����M 

ss – ������–���� 

1. S+#�e ��U	��`	 ´ >'�oM – JS�o	��    Lુલ બેઠકો – 70 

P�½, J� - ( �к�  

� આમ આદમી પાટß – ૬૨ (વષ�-૨૦૧૫મા ં૬૭ બેઠક)  

� ભારતીય જનતા પાટß – ૦૮ (વષ�-૨૦૧૫મા ં૦૩ બેઠક)  

� અ�ય – ૦૦ 

� સતત બી�વાર આમ આદમી પાટßની નવી Tદ�હ�મા ંસરકાર 

બની - AAP- આમ આદમી પાટß  

2. х �X>+ – ��YZ : �	7�\�� 8�	� i5 U ,�-2019 (��кe)  

   ��k
	 –  

� ભારતીય િવમે�સ હોક� ટ�મની ફોરવડ� લાલર	�!સયામીને 

૨૦૧૯ની ‘એફઆઇએચ સવ�aેbઠ રાઈ8ઝ¨ગ �ટારના ઍવૉડ�’ 

માટ	 પસદં કરવામા ંઆવી છે.  

��YZi –  

� ભારતની ૧૯ વષhય ખેલાડ�એ આજ pj�ટનાની ^ુ8લએટા 

{ંLુનાસ તથા નેધરલે��સની m	ડTરક માટલાને હરાવી હતી   

બનેં બી{ અને :ી� �માકં	 રહ� .  

� બેલારસ સામે ર૦૧૭મા ં પદાપ�ણ કયા� બાદ લાલર	�!સયામી 

ભારતીય ટ�મની મહ<વ`ણૂ� સય બની ગઈ છે. વતન – 

િમઝોરમ  

� સ�ંથા – ઈ�ટરનેશનલ હોક� ફ	ડર	શન(FIH)  

3. ���gк � J	� – �'��o ��+� 

ભારતને ૧.૮૬૭ 8બ8લયન ડોલરના એર Tડફ	�સ વેપન વેચવા 

�હાઈટ હાઉસ-USAની મં̂ ૂર�  

� ભારતને US dારા IADWS આપશે 

� IADWS– ઈj�ટ/ેડ એર Tડફ	�સ વેપન િસ�ટમ  

� અમેTરકાએ ભારતીય સશÊદળોના આ�િુનક�કરણ અને 

ભારતના એર  Tડફ	�સને મજ�તૂ બનાવવા માટ	 ૧.૮૬૭ 

8બ8લયન ડોલરના ખચp એર Tડફ	�સ વેપન િસ�ટમ વેચવાનો 

િનણ�ય કય~ છે.  

� Tડફ	�સ િસîTુરટ� કોઓપર	શન એજ�સીએ જણા��ુ ં હ4 ુ ં ક	, 

ભારતને ઇj�ટ/ેટ	ડ એર Tડફ	�સ વેપન િસ�ટમ (IADWS) 

વેચવાનો િનણ�ય કય~ છે.  

��ш %
	/CÊ ш  

� ભારત આ Tડફ	�સ આTટÍક�સ અને સિવ¤િસઝનો ઉપયોગ તેના 

સશÊદળોને આ�િુનક બનાવવા અને હવાઈ Ôુમલા સામે એર 

Tડફ	�સ મજ�તૂ બનાવવા કરવા માગે છે.  

� આ િસ�ટમથી ભારતીય સેનાની $મતામા ં વધારો થશે અને 

ભારત, અમેTરકા તથા અ�ય સહયોગી દ	શો વ�ચે લ«કર� 

સહયોગમા ંપણ વધારો થશે. 

S+#�e�  ���	7� к�L ��ш  

� નવી Tદ�હ�ને િમસાઇલ કવચ `¹ંુૂ પાડવા અમેTરકા પાસેથી 

NASAMS-II એર Tડફ	�સ િસ�ટમ ખર�દશે.  

� અમેTરક� િવદ	શ મ:ંાલયે ભારતને ઇj�ટ/ેટ	ડ એર Tડફ	�સ 

વેપન િસ�ટમ (IADWS) વેચવાનો િનણ�ય કરતા ંહવે Tદ�હ�ને 

િમસાઇલ કવચ મળે તેવી સભંાવના વધી ગઇ છે.  

� આ Tડફ	�સ િસ�ટમ ભારતની �વદ	શી, રિશયન અને 

ઇઝરાયેલી િસ�ટમો સાથે મળ�ને કામ કરશે. 

4. ����	
 ��к	� – GAD�	 .�	�
 4� �	 ��	��M ��� 

GADના ઠરાવથી સ{�યેલા િવવાદનો Nદુો Ýુ ંછે ?  

� �જુરાતમા ં સરકાર� નોકર�ઓમા ં ૯મી એિ=લ ૧૯૯૭થી 

મTહલા અનામત છે. 

� રા5યના સામા�ય વTહવટ િવભાગ-GADએ રાજ�થાનના 

રા શLુમાર દTરયા િવR±ધ રાજ�થાન પðÕલક સિવ¤સ 

કિમશનના ક	સના �કૂાદાનો આધાર લઈને ૩૩ ટકા મTહલા 

અનામતની ગણતર� માટ	 ૧લી ઓગ�ટ ૨૦૧૮ના રોજ નવો 

ઠરાવ અમલમા ંN�ુો.  
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� મોટાપાયે થયેલી LRD ભરતીમા ં અનામત વગ�ની મTહલા 

ઉમેદવારો@ુ ં મેTરટ સામા�ય �પધા�ના મેTરટથી વ� ુ હોવા 

છતાયં તેમને ૩૩ ટકા અનામત હ	ઠળ પોતાની જ ક	ટ	ગર�મા ં

સમાવાતા અ�યાયની રાવ ઉઠ�. 

� NળુÙતૂ ર�તે આ ઠરાવની સૌથી પહ	લી અસર GPSC dારા 

થયેલી પોલીસ ઈ��પેકટરની સીધી ભરતીમા ં થઈ હતી. એ 

વેળાએ પછાત વગ�ની પાચં મTહલા ઉમેદવારોને જ અ�યાય 

થયો હોવાથી આ િવવાદ બહાર આ�યો નહોતો ! 
5. WHO �	�	 к����	 �	7����' �	� ��  ‘COVID-su’ .J	R�' 

(/���,)   COVID�� .O& :  

� CO-કોરોના  VI – વાઈરસ  D- Tડસીઝ  

WHO – �#*& �3#O i�²�	7\ ш� 

6. �	�к�o – к3�� ��к	� (�	o	)  �	£je, �	o	 N('U� 

�'8O	�-5S�+	(	+��' �	�к�o к�	R�'  

� રાb��ય નાણા =બધંન સ�ંથાન-ફTરદાબાદ હવે અ¹ુણ  ટલી 

રાb��ય નાણા =બધંન સ�ંથાનના નવા નામથી ઓળખાશે 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૧-૦૨-૨૦૨૦) 

1. ફ	¶આુર� 2020મા ં યો{યેલી Tદ�હ� િવધાનસભા � ૂટંણીમા ં 

કયા પ$નો િવજય થયો છે-  /� /+�M J	�È 

2. Tદ�હ� િવધાનસભા � ૂટંણીમા ં સતત :ી� વખત  કયા  

પ$ની સરકાર  રચાઈ છે-  /� /+�M J	�È 

3. ફ	¶આુર� 2020મા ં Tદ�હ� િવધાનસભાની � ૂટંણીમા ં  સૌથી 

મોટા પ$ તર�ક	 આમ આદમી પાટßને Lુલ ક	ટલી બેઠકો મળ� 

હતી- vc 

4. Tદ�હ� િવધાનસભામા ં Lુલ ક	ટલી બેઠકો પર � ૂટંણી યો{ઈ 

હતી- �d 

5. Tદ�હ� િવધાનસભાની � ૂટંણીમા ં બી{ નબંરનો સૌથી મોટો 

પ$  અને બેઠકો જણાવો-  ભારતીય જનતા પાટß- dt 

6. તા તરમા ંઇ�ટરનેશનલ હોક� ફ	ડર	શન dારા  ભારતની  કઈ  

મTહલા ખેલાડ�ને  સવ� aેbઠ  "રાઈ8ઝ¨ગ �ટાર  ઓફ ધી યર -

cdsu"��' ���	� .J	R�'- �	� �3���,	�M 

7. "રાઈ8ઝ¨ગ �ટાર  ઓફ ધી યર -2019"@ુ ંસ�માન અપા�ુ ંતે 

લાલ ર	�!સયામી  8ખલાડ�@ુ ં રા5ય જણાવો-  ��\��� 

8. FIH @ુ ંિવ�4તૃ નામ જણાવો-  {���� ш��  ��кe 53*�3ш� 

9. તા તરમા ં �હાઇટ હાઉસ- �એુસએ dારા  ભારતને  એર 

Tડફ	�સ વેપન વેચવા  ફ	¶આુર� 2020 ક	ટલા 8બ8લયન 

ડોલરની મં̂ ૂર� આપી -s.tv� 

10. ભારતને  અમેTરકા dારા  કઈ વેપન િસ�ટમ વેચવાની 

તા તરમા ં �હાઇટ હાઉસ dારા મં̂ ૂર� અપાઈ છે- IADWS  

11. IADWS@ુ ં િવ�4તૃ નામ જણાવો-  7~��ª �3*  ��  S*53��  

� J�  ��8�� 

12. નવી Tદ�હ�ને �રુ$ા કવચ `¹ંુૂ પાડવા  અમેTરકા પાસેથી કઈ 

એર  Tડફ	�સ  િસ�ટમ  ખર�દવામા ંઆવશે  - NASAMS-II  

13. ફ	¶આુર� 2020મા ં WHO  dારા કોરોના વાયરસને  ક�ુ ં

સÈાવાર નામ આપવામા ંઆ��ુ-ં COVID-su 

14. COVID-19નો  િવ�4તૃ અથ� જણાવો - CO-  к����	,VI-  

�	,��  .�  D- S*�M\ 

15. ક	�� સરકાર dારા તા તરમા ં રાb��ય નાણા =બધંન  

સ�ંથાનને ક�ુ ં નÆુ ં નામ અપા�ુ-ં  .¬�o k��M �	£je, 

�	o	 N('U� �'8O	� 

અ¹ુણ  ટલી રાb��ય નાણા =બધંન સ�ંથાન  �ા ંઆવે·ુ ં

છે-  5�e+	(	+ 

sc – ������–���� 

1. ��o&, - ��	�	£j ��к	� (��e��) ��к	�e к�&L	�ei�  

�<
	��	' (  S+���M �y : к	�к	��	 S+��� J	'L (5	7� *3 

�SкÕ�) 

� કમ�ચાર�ઓને એક સKતાહમા ં 3.75 કલાક વ� ુ કામ કરÆુ ં

પડશે એટલે ક	 દ¢ િનક 45 િમિનટ વ� ુઆપવી પડશે  

.�, ��o&, 

� મહારાb� સરકાર	 શાળા-કોલેજોમા ંપણ  રાb�ગાન ફર½જયાત 

બનાવી દ��ુ ંછે.  

� સરકાર	 ૧૯ ફ	¶આુર�એ િશવ જયિંતથી કોલેજોમા ં રાb�ગાન 

ફર½જયાત બનાવી દ��ુ ંછે. કોલેજમા ંઅયાસ�મ શR થાય તે 

પહ	લા ંપહ	લા રાb�ગાન ગાવામા ંઆવશે.  

� તે ઉપરાતં ઓબીસી, એસઈબીસી, વી એનટ� અને �મુતં 

જન{િત તથા અિત પછાત વગ� માટ	ના રા5ય િવભાગ@ુ ં

બÔજુન ક�યાણ િવભાગ તર�ક	 નÆુ ંનામકરણ કરવામા ંઆ��ુ ં

છે.  ફાઈવ ડ	 અમલ તા. ૨૯-૨-૨૦૨૦થી  

� Nsુયમ:ંી - ઉ³વ ઠાકર	  

� રા5યપાલ – ભગતિસ̈ઘ કો«યાર�   રાજધાની - Nુબંઈ 

2. ������ ��o&, - ��ш� cdcw : ����	
 ��к	� (�ш�o 

��`	�) 

P�½, �3� �  

� ધોરણ 3 થી 12ની બધી પર�$ાના =�પ:ો રા5યક$ાએથી 

જ તૈયાર કરાશે 

� ધો. 1થી 8માટ	 GCERT 5યાર	 ધો. 9થી 12 માટ	 �જુરાત 

બોડ� =�પ: તૈયાર કરશે , આગામી શૈ$8ણક વષ�થી અમલ 
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� �જુરાતની શાળાઓમા ં ભણતા ં િવ+ાથhઓ ©તરરાb��ય 

�તર	 પણ �પધા� કર� શક	 તે માટ	 �જુરાત સરકાર	 િમશન 

૨૦૨૪ હાથ ધ�ુr 

���
�	� �	S�
M 

J�e�	��M к3�	 53�5	�  

1. ધો. 3 થી 8, 9, 11ની છ માિસક વાિષ¤ક પર�$ાના =�પ:ો 

રા5ય �તર	થી તૈયાર થશે, N�ૂયાકંન િવ+ાથhની શાળાના 

િશ$કોને બદલે અ�ય શાળાના કરશે.  

2. ધો. 3  થી 10 �જુરાતી, ગ8ણત િવÄાન અને સામા½જક 

િવÄાન િવષયના =�પ:ો રા5ય �તર	થી મળશે. ધો.11-12 

સાય�સના મેñસ, Tફ8ઝકસ, ક	મે���, બાયોલો�, ¡/ે�ની 

=�પ:ો રા5યક$ાએથી અપાશે. ધો.12 સામા�ય =વાહના 

¡/ે�, નામાના Nળૂત<વો, વા8ણજય �યવ�થા, સાયકોલો�, 

ઈકોનોિમWસ, �ટ	ટ	j�ટકસના =�પ:ો રા5ય ક$ાએથી અપાશે.  

3. ધો.૩ થી 8ના છ માિસક-વાિષ¤ક પર�$ાના =�પ:ો 

�સીઈઆરટ� કાઢશે, ½જ�લાક$ાએ છપાશે.  

4. ઉÈરવહ� અ�ય શાળાના િશ$કો ચકા ભસણી કરશે.  ધો. 9, 

10, 11 અને 12ના  છ માિસક, િ=લીમનર� પર�$ાના =�પ:ો 

િશ$ણ બોડ� તૈયાર કરશે. 

5. કોપ~ર	શન અને ½જ�લા પચંાયત સચંા8લક શાળાઓના 

=�પ:ો સTહતની જવાબદાર� નગર =ાથિમક િશ$ણ સિમિત, 

શાસનાિધકાર� અને ડ�પીઓની રહ	શે.  

6. =�પ: સTહત પર�$ાનો ખચ� �વિનભ�ર શાળાઓએ સરકારને 

આપવાનો રહ	શે. સરકાર� /ા�ટ	ડનો સરકાર ભોગવશે.  

7. રા5યની શાળાઓએ સવ� િશ$ા અ8ભયાનની વેબસાઇટ પર 

િવ+ાથhઓના �ણુ અપલોડ કરવાના રહ	શે. 

� સરકાર�, /ા�ટ ઈન એઈડ અને �જુરાત સેક�ડર� એ�ડ હાયર 

સેક�ડર� એ5�કુ	શન બોડ� (GSHSEB) સાથે એફ�લીએટ	ડ 

સે�ફ ફાઈના�સ સTહત તમામ પપ,૦૦૦ શાળાઓમા ંિશ$ણ@ુ ં

�તર �ધુારવાના ભાગRપે રા5ય સરકાર	  ક	ટલાકં મહ<વના 

િનણ�યો લીધા છે અને ૨૦૨૦-૨૧ના આગમી શૈ$8ણક વષ�થી 

મહ<વના િનણ�યોનો અમલ કરાશે.  

�  મા ંસૌથી મહ<વનો િનણ�ય રા5યની તમામ /ા�ટ	ડ, /ા�ટ-

ઈન-એઈડ, ખાનગી સTહતની તમામ �Lૂલોમા ં એકસાથે જ 

પર�$ા યોજવાનો િનણ�ય છે.  

� Tડર	Wટર, =ાયમર� એ5�કુ	શન અને GSHSEB સાથે 

એTફલીએટ	ડ તમામ શાળાઓમા ં �ટ	ટ ટ	W�ટ �કૂ બોડ� dારા 

બહાર પાડવામા ંઆવેલી NCERT ટ	W�ટ �કુ@ુ ંફર½જયાતપણે 

અમલ કરવાનો રહ	શે.  

� ઉપ�ુ�Wત તમામ શાળાઓએ એક	ડ	િમક ક	લે�ડર અને 

ટાઈમટ	બલની કોમન િસ�ટમ@ુ ંપાલન કરવા@ુ ંરહ	શે.  

� આ તમામ શાળાઓએ GSHSEB અને GCERT dારા લેવાતી 

ધોરણ-૩ થી ૧૨ �ધુીના તમામ /ેડ માટ	 સ:ાતં અને 

એ��અુલ એWઝામ અને િપTરયોTડક એWઝામ માટ	 સે��લાઈઝ 

એસેસમે�ટ@ુ ંપાલન કરવા@ુ ંરહ	શે.  

� સરકાર� શાળાના િશ$કો અને સે�ફ ફાઈના�સ �Lુલોના 

િશ$કોને એક બી{ની aેbઠ િશ$ણ પ³િતનો લાભ મળે તે 

હ	4સુર �ોસ-લિન¤ગ@ુ ંઆયોજન કરવા@ુ ંરહ	શે.  

� આ પગલાનેં લીધે �જુરાતમા ં શાળા �તર	 િશ$ણ ��ુઢ 

બનશે અને JEE/NEET, વગેર	  વી રાb��ય �તરની 

પર�$ામા ં આપણા ં િવ+ાથhઓને �પધા�<મક બનાવશે તેમજ 

૨૦૨૪ના ¡તે PISA  વી ઈ�ટરનેશનલ એસેસમે�ટ માટ	 

તૈયાર થવા માટ	 સહાયક બનશે. 

� િશ$ણ મ:ંી – aી Ùપેૂ��િસ̈હ �ડૂાસમા 

3. y�3�	
 – �	�,�	' NO��	� ����	
 R��������e х	
  

{~�*,� 8X>� i5 7к�����6� 8OJ	ш  (.O&ш	Ö-�ш�o) 

�3� � –  

� અથ�શાÊમા ંઉ�ચ અયાસ માટ	 રાજયમા ં=થમવાર �જુરાત 

�િુનવિસ¤ટ� ક	!પસમા ં આ =કાર@ુ ં Tરસચ� બે�ડ સે�ટર શR 

થશે 

� પીએમઓના િ=��સપાલ ઇકોનોિમક એડવાઈઝર aી સ�ંવ 

સ�યાલ dારા {હ	રાત 

4. WHO - к����	 �	7�� (/���,) 

WHO �	�	 к����	 �	7���  J×Ø�к ����M �'(�-s y�3� 

к�	,� 

� િવV આરો´ય સ�ંથાએ કોરોના વાઇરસને િવV માટ	 અ<યતં 

ગભંીર ધમક� ગણાવતા પðÕલક એિનમી નબંર વન {હ	ર 

કય~ છે.  

� િવV આરો´ય સ�ંથા dારા ચીનમાથંી =સર	લા વાઇરસને 

COVID-૧૯ નામ આપવામા ંઆ��ુ ંછે.  

� કોરોના વાઇરસમા ં કોઇપણ આતકંવાદ� Ôુમલા કરતા ં પણ 

વ� ુ રાજક�ય આિથ¤ક અને સામા½જક ¡ધા� ૂધંી ફ	લાવવાની 

$મતા છે.  

� આ વાઇરસ કોઇ આતકંવાદ� Ôમુલા કરતા ંપણ વ� ુગભંીર 

પTરણામો લાવવાની $મતા ધરાવે છે.  

� જો િવV આ વાઇરસ =<યે ગભીર નહ( બને તો આપણી પાસે 

પદાથ�પાઠ શીખવાનો સમય નહ( રહ	.  

5. ���	шк	�e �
* ��ш  к3��Mк �����M yoк	�e (f� = Q~£�) 

1. Wલાઇમેટ ચેઇજને કારણે આTmકા તીડના ùડં માટ	 �ીTડ̈ગ 

સે�ટર બ�� ુ!  
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2. વ� ુવરસાદ અને સાર� ગરમીને કારણે તીડ@ુ ં=જો'Kત માટ	 

સા@Lૂુળ ��થિત સ{�ઈ છે.  

3. 2019મા ં `વૂ� આTmકાના દ	શોમા ં પડ	લો ભાર	 વરસાદ `રૂ 

ઉપરાતં તીડની આપિÈ લઈને આ�યો  

4. આTmકામા ં તીડ માટ	 Tહ̈દ મહાસાગરનો Ô ૂફંાળો પાણી 

જવાબદાર 

5. તીડના િનય:ંણ માટ	 લેવાઈ રહ	લી ઉપ/હની તસવીરો@ુ ં

િવ«લેષણ  

6. જ4નુાશક દવા છાટંવા માટ	 હ	8લકોKટરથી �ા ંકરવો તે ¡ગે 

આયોજન 

7. સાત દાયકામા ં સૌથી મોટો તીડનો ઉપ�વનો સામનો કર� 

રહ	લા આTmકાના દ	શો  

8. સોમા8લયાએ તો ઇમરજ�સી {હ	ર કર� દ�ધી છે   

6. к3��M, к3�(� �     

к3�� �	�	 �����	 !o  ��	 х�*	�  �'¡>�e  

(1) � �� J��&� iO�S��e �(�-cdcd  

�3� � 

� બદંરોના િવકાસ માટ	 પોÌ્�સ ઓથોTરટ� 8બલ લાવવામા ં

આ�યા ંછે.  

� ઇ�ટરનેશનલ માક|ટમા ં િનકાસ �િુનિéત કરવા માટ	 તથા 

બદંરો સબંિંધત િવવાદોનો િનવેડો લાવવા ^ૂના મેજર પોટ�  

��ટ એWટ, ૧૯૬૩ને બદલે નÆુ ં પોÌ્�સ ઓથોTરટ� 8બલ, 

૨૦૨૦ લાવવામા ંઆ��ુ.ં  

� આ િનણ�યથી દ	શના ૧૨ Nsુય મોટા બદંરોની કાય�$મતામા ં

�ધુારો થશે અને $ે:નો સમ/ િવકાસ આગળ ધપશે. 

(2) J 8�e�	7* � � �� �� �(�-2020 �����M ����	7i  

   �3� � -  

� પે�ટ�સાઈડ મેનેજમે�ટ 8બલ 2020મા ં કરાયેલી 

જોગવાઈઓથી ખે[ૂતોને ઘણી રાહત મળશે.  

� હવે કંપનીઓ ખે[ૂતોને મર� =માણેની Tક̈મતે પે�ટ�સાઈડ 

નહ( વેચી શક	.  

� આ 8બલ =માણે, જો કોઈ ભેળસેળવાળ� ક	 ર½જ��	શન 

િવનાની પે�ટ�સાઈડસ વેચશે, તો તેને દંડ ફટાકારાશે અને 

કાયદ	સરની કાય�વાહ� પણ ચલાવી શકાશે.  

� આ ઉપરાતં નકલી પે�ટ�સાઈડથી ખેતીને @કુસાન થશે, તો 

વળતરની પણ જોગવાઈ 

�  આ 8બલમા ં ઓગpિનક પે�ટ�સાઈડને =ો<સાહન કરવાની 

જોગવાઈ છે. 

(3) ���	+OM ��g	�-2020 

�����M ����	7  

� /�	�M 31�M �	L&-2020 =�UM �36��� ���	+ Cк3�  
� 

+'* ��Ù  

� આ યોજના હ	ઠળ 31 માચ� �ધુી ટ	Wસ િવવાદોનો ઉક	લ 

લાવનારાને દંડમા ંરાહત આપવાની જોગવાઈ છે. આÆુ ંનહ( 

કરનારાએ આગલા નાણાક�ય વષ�મા ં િવવાદો ઉક	લવા 10% 

વ� ુ�કૂવણી કરવી પડશે.  

� Lુલ R. 9.32 લાખ કરોડ સાથે જોડાયેલા કર િવવાદોના 

મામલામા ંસમાધાનની જોગવાઈ.  

7. /R�£,�	� `	�
 ,���	 : к3�� ��к	� (/���,) 

��M� J�3�  

� દ	શમા ંએક કરોડથી વ� ુ�Lૂલ Ìુડ��સને હ	�થ એ�ડ વેલનેસ 

મેસે�જર તથા 22 લાખથી વ� ુિશ$કોને હ	�થ એ�ડ વેલનેસ 

એ!બેસેડર બનાવાશે. 

� બાળકોના આરો´ય માટ	 આ�bુમાન ભારત યોજના હ	ઠળ 

શRઆત કરશે  

���
 .�  �?,	'к 

� ક	��ીય આરો´ય પTરવાર ક�યાણ અને માનવ સસંાધન 

િવકાસ મ:ંાલયે મળ�ને આ�bુમાન ભારત હ	ઠળ આ 

યોજનાની શRઆત કર� છે.  

� દ	શમા ં 11 લાખ સરકાર� �Lૂલોના દર	ક ધોરણના એક-એક 

િવ+ાથhને હ	�થ એ�ડ વેલનેસ મેસે�જર બનાવવા@ુ ં ન¦� 

કરા�ુ.ં 

� દર	ક સરકાર� �Lૂલમાથંી બે િશ$કને હ	�થ એ�ડ-વેલનેસ 

એ!બેસેડર બનાવાશે તે માટ	 24 કલાક@ુ ં �	િન̈ગ મટ�Tરયલ 

તૈયાર કરા�ુ.ં <યાર બાદ દર અઠવાTડયે એક કલાક@ુ ં સેશન 

�Ìુડ��સ માટ	 હશે.  

� સબંધંો-N�ૂયો, ઉÈરદાયી નાગTરક, {િત સમાનતા, પોષણ, 

સાફ-સફાઈ હ	�પી લાઈફ �ટાઇલ, એચઆઈવી રોકવો, ઇ{થી 

બચાવ ઉપરાતં ઇ�ટરનેટનો યો´ય ઉપયોગ ¡ગે Ìુડ��સને 

માTહતી અપાશે 

� �Ìુડ��સને આરો´ય સબંધંી કોઈ પણ =કારની સમ�યાઓ હશે 

તેમને �Lૂલેથી સીધા હ	�થ એ�ડ વેસનસ સે�ટર	 લઈ જવાશે. 

8. Sк,	�	 �	�	\�Ä� (X�+�
M /J��) 

� �રુોપના ^ુદા-ં^ુદા ંદ	શો =ભાિવત. 

9. =�U	�� – к3�� ��к	� (/���,) 

માનવી અથવા =ાણી પર વપરા4 ુ ં તબીબી સાધન હવે દવાની 

ક	ટ	ગર�મા ંસામેલ કરા�ુ ં

� ક	��ીય આરો´ય મ:ંાલય dારા {હ	રનાNુ ં 

� અમલ- ૧લી એિ=લ-૨૦૨૦થી 

�����M ����	7  
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� તમામ તબીબી સાધનો �ણુવÈા અને $મતાના ચો¦સ 

ધોરણોને `રુા કર	 તેની ખાતર� કરવા ક	��ના આરો´ય 

મ:ંાલયે આ  માનવી અથવા =ાણી પર વપરાયે·ુ ંસાધન 

�ગ એ�ડ કોમેTટક એWટની કલમ :ણ હ	ઠળ “�ગ’’ (દવા) છે 

એÆુ ં {હ	રનાNુ ં બહાર પાડØુ ં હ4 ુ ં  નો પહ	લી એિ=લે  

૨૦૨૦થી અમલ શR કરાશે.  

� તબીબી સાધનોમા ંઈKલા�ટ	બલ, તબીબ સાધનો, સીટ� �ક	ન, 

એમઆરઆઈ તબીબી સાધનોના ઉ<પાદકો, આયાતકારો અને 

વેચાણકતા�ઓને સે��લ �ગ �ટા�ડડ� ક��ોલ ઓગpનાઇઝેશ 

dારા =માણપ: લેÆુ ંપડશે.  

� હાલમા ં મા: ૨૩ સાધનોને જ આ કાયદા હ	ઠળ િનય:ંીત 

કરાયા છે.  

� દવા અને તબીબી સાઘનો સબધંીત ટ	કનીકલ Nદુ	 દ	શની 

સવ~�ચ સલાહકાર સ�ંથા �ગ ટ	કિનકલ એડવાઇઝર� બોડ� 

dારા એિ=લ ૨૦૧૯મા ં ભલામણ કરવામા ં આવી હતી ક	 

તમામ તબીબી સાધનોને �ગ એ�ડ કોમેTટક કાયદા હ	ઠળ 

�ગ-દવા {હ	ર કરવા.  

10. ��� S+� ��ш % : 12 53n�/�e ���%� : +,	�'+ ��8�
M          

��� - 12 53n�/�e-1824   .��	� – 30 iк��(�-1883  

� �ાિંતકાર� સમાજ�ધુારક �વામી દયાનદંનો જ�મ મહા વદ 

દસમ, ૧૨ ફ	¶આુર� ૧૮૨૪ના રોજ મોરબી પાસેના ટંકારા 

ગામે �ાણ પTરવારમા ંજ�મ થયો હતો.  

� બાળપણ@ુ ંનામ - Nળૂશકંર  

� એક Tદવસે Nળૂશકંર સ<યની ખોજમા ં ઘર	થી નીકળ� ગયા. 

સસંારની ભૌિતકતાથી Ñૂર ચાલતા ંચાલતા ં નમ�દા નદ� પર 

આ�યા.  

� પરમહસં પરમાનદં� પાસે વેદા�તનો અયાસ કય~. અહ(થી 

આગળ દંડ� �વામીના પTરચયમા ંઆ�યા અને dારકા સઘંમા ં

સામેલ થઈ ગયા.  

� Nળૂશકંર દંડ� �વામીના Äાનથી =ભાિવત થયા. દંડ� �વામી 

પણ Nળૂશકંરના િવવેકથી =સê થયા અને દ�$ા આપી 

દયાનદં સર�વતી નામ આK�ુ.ં ફકત એક વષ�મા ંધમ�શાÊ@ુ ં

અ�યન ક�ુr. 

� �¹ુુની ખોજમા ં �જુરાત છોડ�ને કાશી ચા�યા ગયા. <યા ં

યોગાયાસ કય~. એના પછ� Ñૃઢ મનોબળની સાથે 

Tહમાલયમા ંતપ�યા કર�.  

� યો´ય �¹ુુ તો ન મ²યા, પરં4 ુઆ<મÄાન મળ� ગ�ુ.ં <યાર 

બાદ અવ�તૂ અવ�થામા ંરuા.  

� ૧૦-૧૨ વષ�ની તપ�યા પછ� �વામી દયાનદં સર�વતી Tદ�ય 

ચેતનાના �વામી બની ગયા. પરં4 ુ આ<મક�યાણની સાથે 

દ	શની હાલત, ધમ�@ુ ંપતન, દંભ, પાખડં વગેર	 દ	શમાથંી ક	મ 

Ñૂર કરવા?ં આ એમના મનમા ં�યથા હતી.  

� દ	શની સ�ંLૃિતને ક	મ બચાવવી આ જ િવચાર કરતા હતા. 

Tહ̈Ñુ ઉ³ાર માટ	 એમણે કઠોર પTરaમ કય~ હતો.  

� તેમણે Nિુત¤`{ૂનો િવરોધ, િવધવા િવવાહ સમથ�ન, હTરજનોને 

યÄોપવીત, પÝબુ8લનો િવરોધ, �રુખા =થાનો િવરોધ, 

પરÄાતીય લ´નો, વગેર	 ¡ગે નÆુ ં8ચ¨તન =ગટ ક�ુr.  

� તેમણે 8�Tટશ શાસન, ઇ�લાિમક–8��તી ધમ� સા�ંLૃિતક 

આ�મણ અને Tહ̈Ñુ ધમ�મા ં પTરવત�નની આડ	 આવતા ં

સા=ંદાિયક બળો સામે મોરચો માડંયો હતો. ૧૮૭૫મા ં

આય�સમાજની �થાપના કર� હતી. 

� હTરdાર, આ/ા, કાન`રુ, કાશી, કોલકાતા, અલીગઢ, મ�રુા, 

Æ ૃદંાવન, અ�હાબાદ, Nુબંઈ દર	ક જ´યાએ એમને 

માનવસ�માન મ²�ુ.ં પછ� પોતા@ુ ં કાય�$ે: ઉÈર ભારત 

બના��ુ.ં  

� આ  પણ એમ@ુ ં ક�િત¤મTંદર પ{ંબમા ં છે. મહિષ¤ દયાનદં 

સર�વતી રાજ�થાન તરફ ચા�યા ગયા જયા ં ઘણા ધમ�ના 

કાય��મો યોજયા હતા.  

� દ	શી રાજયોના રા{ઓને ધમ� તરફ આકિષ¤ત કયા�.  

� જૉધ`રુના રા{ જશવતં િસ̈હ પણ એનાથી =ભાિવત થયા 

અને ભોગિવલાસ અને �યસનથી Ñૂર રuા હતા.  

� કહ	વાય છે ક	 મહારા{ જશવતં િસ̈હ ની રખાત “નj�હ 

ભWત@”્ તેમજ �વાિમના િવરોધી એવા પTંડતો, N�ુલાઓ અને 

¡/ેજો સાથે મળ�ને, રસોઈયાની મદદથી જગêાથની સાથે 

ઝેરવાÇં Ñૂધ મોક��ુ ંએનાથી દયાનદં સર�વતી@ુ ંN<ૃ� ુ૩૦ 

ઓWટોબર ૧૮૮૩ના રોજ થ�ુ ંહ4 ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૨-૦૨-૨૦૨૦) 

1. તા તરમા ં  કયા રા5યમા ં  સરકાર� કમ�ચાર�ઓ માટ	  

સKતાહમા ંકામકાજના પાચં Tદવસ ન¦� કરાયા-  ��	�	£j 

2. તા તરમા ંકયા રા5યની �Lૂલ-કોલેજોમા ંરાb�ગાન  ગાવા@ુ ં

ફર½જયાત કરા�ુ-ં  ��	�	£j 

3. �જુરાતના િવ+ાથhઓમા ં  Äાન, સમજ, કૌશ�ય િવકસે અને  

રાb��ય �તરની પર�$ાઓમા ં  �પધા� કર� શક	 તે હ	4એુ  

આગામી કયા શૈ$8ણક સ:થી ધોરણ 03 થી 12ની  બધી  

પર�$ાના =�પ:ો રા5યક$ાએથી તૈયાર કરાશે-  ��N� 

cdcdOM 

4. �જુરાત સરકારના  િશ$ણ   િવભાગની {હ	રાત Nજુબ  

િમશન- 2024  ¡તગ�ત  ધોરણ-3  થી 8  અને  ધોરણ-9  

થી 12  =�પ:ો કોણ તૈયાર કરશે - GCERT  .�  ����	
 

�ш�o (�*&  
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5. �જુરાતમા ંસૌ=થમ  કઈ �િુનવિસ¤ટ�મા ં 'ઇj�ડયન �Lૂલ ઓફ 

ઈકોનોિમWસ'નો =ારંભ થશે- ����	
 R��������e, .�+	�	+ 

6. �જુરાતમા ંસૌ=થમવાર કઈ �િુનવિસ¤ટ� ક	!પસમા ંઅથ�શાÊ 

ઉપર  Tરસચ� બેઝડ સે�ટર  શR કરવામા ંઆવશે-  ����	
 

R��������e, .�+	�	+ 

7. તા તરમા ંકઈ વૈિVક સ�ંથા dારા કોરોના વાઈરસને પðÕલક 

એિનમી  નબંર-01 {હ	ર કરવામા ં આ�યો- ��g /���, 

�'8O	 

8. ફ	¶આુર�- 2020મા ં  ક	��ીય ક	8બનેટ dારા કયા :ણ નવા 

ખરડાને મં̂ ૂર� આપી- 1). મેજર પોટ�સ  ઓથોTરટ� 8બલ-

2020 2). પે�ટ�સાઈડ મેનેજમે�ટ 8બલ-2020 3).  િવવાદથી  

િવVાસ 8બલ-2020 

9. ક	�� સરકાર dારા 'િવવાદથી  િવVાસ 8બલ-2020'  ¡તગ�ત 

�ા ં �ધુીમા ં  ટ	Wસ િવવાદનો  ઉક	લ આવે તો દંડ નહ( 

કરવાની જોગવાઇ કરાઇ છે- zs �	L& cdcd 

10. મેજર પોટ�સ ઓથોTરટ� 8બલ-2020 ¡તગ�ત ભારતના ક	ટલા 

Nsુય બદંરોની કાય�$મતામા ંવધારો થશે- sc 

11. આ�bુમાન ભારત યોજના ¡તગ�ત બાળકોના આરો´ય માટ	 

દ	શના એક કરોડથી વ� ુશાળામા ંભણતા  િવ+ાથhઓને  કઈ 

નવીન  જવાબદાર� સ¸પાશે-  �3#O ��* � �� �  '� � ���' 

12. આ�bુમાન ભારત યોજના ¡તગ�ત બાળકોના આરો´ય માટ	 

ક	ટલા િશ$કોને હ	�થ એ�ડ વેલનેસ 'એ!બેસેડર' બનાવાશે- 

cc �	хOM �À� 

13. આ�bુયમાન ભારત યોજના કયા મ:ંાલય dારા ચલાવવામા ં

આવે છે - к3��M, /���, .�  JS��	� к#,	o �'!	�, 

14. તા તરમા ં કયા દ	શોમા ં ભયાનક 'Tકયારા' વાવાઝો[ુ ં øંકા�ુ ં

હ4 ુ-ં R����J,� +3ш� 

15. તા તરમા ં ક	�� સરકારના આરો´ય મ:ંાલયના {હ	રનામા 

Nજુબ  માનવી અથવા =ાણી પર વપરાતા તબીબી સાધનને 

હવે કઈ ક	ટ	ગર�મા ં સમાવા�ુ-ં  +�	 (.��- ds  ��N� 

cdcd) 

16. આય�સમાજની �થાપના કોણે અને �ાર	 કર� હતી - ���%� 

+,	�'+ ��8�
M .�  �%&-1875  

મહિષ¤ દયાનદં સર�વતીનો જ�મ Tદવસ જણાવો - 12 

53n�/�e-1824 
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������ /+3ш 

આદ	શ-રાજક�ય પ$ોએ તેમના કલTંકત ઉમેદવારોની માTહતી 

{હ	ર કરવી ફર�યાત  

�=ુીમ કોટ�ના મહ<વના આદ	શ 

1. ઉમેદવાર�પ: ભયા�ના ૪૮ કલાકમા ં ઉમેદવારની તમામ 

માTહતી એક �થાિનક અખબાર, એક રાb��ય અખબાર અને 

ફ	સ�કુ, Ì્િવટર સTહતના સોિશયલ મીTડયા પર =િસ³ કરવી 

પડશે  

2. ઉમેદવાર તે@ુ ં ઉમેદવાર� પ: ભર	 તેના ૨૪ કલાકમા ં

રાજક�ય પ$ે તેની માTહતી પðÕલક ડોમેઇનમા ં Nકૂ� છે તે 

¡ગેનો Tરપોટ�  � ૂટંણી પચંને આપવો પડશે.  

3. ઉમેદવારની માTહતી {હ	ર કરાયા ¡ગેનો Tરપોટ�  રાજક�ય 

પ$ોએ ૭૨ કલાકમા ં� ૂટંણી પચંને આપવો પડશે  

4. ઉમેદવારના �નુાનો =કાર, તેની સામે આરોપો ઘડાયા છે ક	 

ક	મ, તમામ માTહતી =િસ³ કરવી પડશે  

5. કિથત ઉમેદવારની જ શા માટ	 પાટß dારા પસદંગી કરાઇ તે 

¡ગેના ંકારણો ર^ૂ કરવા ંપડશે 

6. ઉમેદવાર � ૂટંણી �તી શક	 તે માટ	 તેની પસદંગી કરાઈ છે તે 

કારણ �વીકાય� નથી 

.�, �	S�
M 

� રાજકારણમા ં વધતા જતા અપરાધીકરણ સામે �=ુીમ કોટ| 

સીમાવતh �કુાદો આKયો છે અને કiુ ં છે ક	 હવેથી રાજક�ય 

પાટßઓએ T�િમનલ ઉમેદવારને ક	મ TટTકટ આપી તે@ુ ંકારણ 

વેબસાઇટ પર {હ	ર કરÆુ ં પડશે, આÆુ ં નહ( કરનાર પાટß 

સામે ક�ટ	ટ ઓફ કોટ�નો �નુો દાખલ કરાશે 

� � ૂટંણી =T�યા વ� ુપારદશ�ક અને જવાબદાર બનાવવા માટ	 

�=ુીમ કોટ| જણા��ુ ં હ4 ુ ં ક	, રા5ય િવધાનસભા અને 

લોકસભાની � ૂટંણીમા ં ઉતારાયેલા ઉમેદવારના અપરાિધક 

Ùતૂકાળ સTહતની િવગતો પાટ�ની સÈાવાર વેબસાઇટ, 

સોિશયલ મીTડયા અને અખબારોમા ં{હ	ર કરવી પડશે.  

� ઉમેદવારની પસદંગી શા માટ	 કરાઈ તેના �લુાસા સાથે 

પાટ�ની વેબસાઈટ, સોિશયલ મીTડયા અને અખબારોમા ં

ઉમેદવારની લાયકાત, િસà³ અને અપરાિધક ક	સો ¡ગેની 

માTહતી {હ	ર કરવાનો આદ	શ આપવાના � ૂટંણી પચંના ં

�ચૂનોનો �=ુીમ કોટ| �વીકાર કય~ હતો.  

� ઉમેદવાર � ૂટંણી �તી શક	 તેમ હોવાથી તેની પસદંગી કરાઈ 

છે તેવી દલીલને નકાર� કાઢતા ં�=ુીમ કોટ| જણા��ુ ંહ4 ુ ંક	 , 

ઉમેદવારની પસદંગી કરવા પાછળના તેની લાયકાત, િસà³ 

અને યો´યતા  વા ંકારણો રાજક�ય પ$ોએ આપવા ંપડશે. 

� �=ુીમ કોટ| જણા��ુ ંહ4 ુ ંક	, ઉમેદવારની પસદંગી કયા�ના ૪૮ 

કલાકમા ં રાજક�ય પ$ે તેની તમામ માTહતી પðÕલક 

ડોમેઇનમા ંNકૂવી પડશે.  
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� �=ુીમ કોટ| જણા��ુ ં હ4 ુ ં ક	 , અદાલતના િનદ|શો@ુ ં પાલન 

કરવામા ં િનbફળ જનારા રાજક�ય પ$ો સામે અદાલતની 

અવમાનનાના ંપગલા ંલેવાશે.  

� Tદ�હ�મા ં તા તરમા ં � ૂટંાયેલા ૭૦ ધારાસયોમાથંી ૪૩ 

ધારાસયો@ુ ં T�િમનલ બેક/ાઉ�ડ છે, ૨૦૧૯મા ં � ૂટંાયેલા 

સાસંદોમાથંી ૪૩ ટકા સાસંદો પર પોલીસ ફTરયાદ ન¸ધાયેલી 

છે, જો આÆુ ં ચા�યા ં કરશે તો દ	શમા ં કાયદાક�ય શાસન 

�ાથંી �થપાશે ?  

�કુાદો આપનાર બેચ 

� જજ આર એફ નર�માન  - જજ એસ રિવ�� ભã 

� �=ુીમ કોટ�ના વત�માન Nsુય �યાયાધીશ – aી શરદ અરિવ̈દ 

બોબડ	 

2. ���gк (	(
� - `	�
��' �r�� : �����	 �'!M�'*��	' !o 

P >� `	�
M,��  ������' 8O	�   ���
  

1. નવા નાણા=ધાન- Nળૂ ભારતીય રાજકારણી Tરશી �નુક 

(ઈ�ફોિસસના �થાપક નારાયણ Nિૂત¤ના જમાઈ)  

2. �હૃ=ધાન - Nળૂ ભારતીય =ીિત પટ	લની `નુ: િનમ¾કૂ 

3. વા8ણજય =ધાન - Nળૂ ભારતીય આલોક શમા� 

Ú�% =��к�� х	� J�eL,  

� Tરશી �નુક યોક�શાયરના Tરચમો�ડ ખાતેથી સાસંદ તર�ક	 

� ૂટંાયા છે. તેમણે ભારતની આઈટ� કંપની ઈ�ફોિસસના 

�થાપક નારાયણ Nિૂત¤ની `:ુી અ$તા સાથે લ´ન કયા� છે.  

� તેઓ ૨૦૧૫મા ં �કુ	ની સસંદમા ં પહ	લી વખત � ૂટંાયા હતા 

અને કો�ઝવpTટવ પાટßમા ં તેમનો િસતારો ઝડપથી ચમ�ો 

હતો.  

� ઈ�થુી અલગ પડવા તેઓ �ે'Wઝટ વખતે જો�સનના મજ�તૂ 

ટ	ક	દાર રuા હતા. 

� �નુક ૧ અબજ પાઉ�ડની ´લોબલ ઈ�વે�ટમે�ટ કંપનીના 

સહ�થાપક છે અને નાના 8�Tટશ 8બઝનેસમા ં રોકાણનો 

બહોળો અ@ભુવ ધરાવે છે .  

� �કુ	 વડા=ધાન - બોTરસ જો�સન  

� રાજધાની - લડંન  

3. х �X>+ – ��YZ : ��кe ���*& Kલેયર ઓફ ધ યર-2019  

 (૧) ભારતીય હોક� ટ�મના �કુાની મન=ીતિસ̈હ	 ઇ�ટરનેશનલ 

હોક� ફ	ડર	શન (FIH)નો Kલેયર ઓફ ધ યરનો એવોડ� િવ તા.  

� આ સ�માન મેળવનાર ભારતના =થમ મે�સ હોક� ખેલાડ�.  

� ૨૦૧૯ની િસઝન તેના માટ	 યાદગાર રહ� છે અને તેના 

ને4<ૃવમા ંભારતે ટો�ો ઓ8લ�!પક માટ	 Wવો8લફાય ક�ુr હ4 ુ.ં  

(૨) ભારતના હોક� ખેલાડ� િવવેક =સાદને વષ�ના aેbઠ રાઈઝ(ગ 

હોક� �ટારનો એવોડ� અપાયો 

� સ�ંથા- ઇ�ટરનેશનલ હોક� ફ	ડર	શન (FIH)  

� �થાન - ·સુાન 

4. AICTE : ��o&, (�ш�o)  

�%& 2020�	'  50 �к	 ( �к� х	�M ��3
	 2022 =�UM ��M 

{�� �e к�� ���M 8O	J�	 CJ� N�
('U 

�À� �	S�
M  

� બે વષ� બાદ =િતબધંની સમી$ા કરાશે  

� ઓલ ઇj�ડયા કાઉ��સલ ફોર ટ	કિનકલ એ5�કુ	શન (AICTE) 

એ એ'�જિનયTર̈ગના િશ$ણ પર �ેક માર� દ�ધી છે.  

� સમ/ ભારતમા ંબી. ટ	ક. સ�ંથાઓ પર લગામ કસતા ંએઆઈ 

સીટ�ઈએ ૨૦૨૨ �ધુી નવી ઇજનેર�ની કોલેજોની �થાપના 

પર રોક લગાવી દ�ધી છે.  

� ૨૦૨૨ �ધુી નવી ઇજનેર� કોલેજ માટ	ની અર� પણ 

�વીકારવામા ંઆવશે નહ(. 

� ૨૦૧૯-૨૦ની એડિમશન િસઝનમા ંઇજનેર�મા ંફWત ૫૦ ટકા 

બેઠકો જ ભરાતા ંએઆઈસીટ�ઈ dારા આ િનણ�ય લેવાયો છે. 

5. ®�8
к ����L� :   

®�8
к��' �	� - �M.JM.� ��        � хк - �	�	,o (=� 

�  ̀ �ુતક િવશે- ભારત િનમા�ણમા ં મહ<વની Ùિૂમકા ભજવનાર 

વી.પી.મેનનના �વન પર આધાTરત  

6. ���� >к – �� 7~�*,	  

к3�� ��к	� �	�	 �� 7~�*,	�	 ��	 L �� � 
O	 MD 
�eк3 

�	f� ('���M ���� >к  

� IAS -૧૯૮૮ બેચ   

7. х �X>+– !Mf х �� 7~�*,	 � ��-2020  

NO��	� / �х
  ����� � �� ��P�-к	�Û�� .�  �Ê	х�	' 

��	ш     �3� �- 

� દ	શમા ં �પોÌ્�સ@ુ ં �તર �ધુારવા અને વ�મુા ં વ� ુ લોકોને 

�પોÌ્�સ સાથે જોડવા માટ	 શR કરાયેલી ખેલો ઇj�ડયા ગે!સ 

હવે તેના નેW�ટ લેવલ પર પહ¸ચી ગઈ છે. 

� 2018મા ંપહ	લી વાર આ ગે!સ રમાઈ હતી. 

� હવે તેમા ં િવ�ટર ગે!સને પણ સામેલ કર� લેવાઈ છે. પહ	લી 

વાર ખેલો ઇj�ડયા િવ�ટર ગે!સ રમાશે.  

� આ ગે!સ લદાખ અને જ!N-ુકા«મીરમા ં રમાશે. બે મTહનામા ં

:ી� વાર 'ખેલો ઇj�ડયા ગે!સ’@ુ ંઆયોજન થશે. 

� {��આુર�-૨૦૨૦મા ં �વુાહાટ�મા ં ખેલો ઇj�ડયા �થૂ ગે!સ 

રમાઈ હતી,   તેની :ી� સીઝન હતી  

� 5યાર	 22 ફ	¶આુર�થી પહ	લી વાર ખેલો ઇj�ડયા �િુનવિસ¤ટ� 

ગે!સ રમાશે.  
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� િવ�ટર ગે!સ લદાખમા ંફ	¶આુર�ના :ી{ અઠવાTડયાથી અને 

જ!N-ુકા«મીરમા ં7 માચ�થી રમાશે,  મા ં7 િવ�ટર �પોÌ્�સમા ં

14 ઇવે�ટ થશે.  

� તેમા ં16થી વ� ુરા5યોના ¡દા  2,500 ખેલાડ�ઓ ભાગ લે 

તેવી શ�તા છે.  

લદાખમા ં ફ	¶આુર�ના :ી{ અઠવાTડયે અને જ!N-ુકા«મીરમા ં 7 

માચ�થી  

/ ��
�M {� �� Oш   

અ�પાઇન �ક�\ગ   �નો ર´બી  

આઇસ �ટોક �પોટ�   �નો બેઝ બોલ  

આઇસ હોક�    આઇસ �ક	Tટ̈ગ  

�ોસ ક��� �ક�\ગ   

�નોÝ\ૂગમા ં`¹ુુષ અને મTહલા ભાગ લેશે  

�નો બોTડÅગ    �નો ડબh  

�કાય સાઈકલમા ંમા: `¹ુુષ ખેલાડ� ભાગ લેશે. 

� ખેલLૂદ =ધાન - Tકરન Tર½જ^ૂ 

8. ���gк �3S��� – `	�
 :  

વૈિVક ર	Tટ̈ગ એજ�સી S & P dારા ભારત@ુ ં BBB-(માઈનસ) 

ર	Tટ̈ગ યથાવત 

� ભારતીય અથ�ત:ંમા ં આવેલા ઘસારાને પગલે વૈિVક ર	Tટ̈ગ 

એજ�સી �ટા�ડડ� એ�ડ `અુર	 {હ	ર કર	લા તેના Tરપોટ�મા ં

દ	શ@ુ ંર	Tટ̈ગ BBB- {ળવી રાs�ુ ંછે. 

� ભારત@ુ ંઅથ�ત:ં પાયાગત ર�તે મજ�તૂ Æàૃ³ની ��થિતમા ંછે. 

આગામી બેથી :ણ વષ� દરિમયાન લાબંા ગાળા માટ	 

�ધુારાની સભંાવના છે.  

� કોઈપણ દ	શ@ુ ં બીબીબી ર	 Tટ̈ગ તેના નાણાકં�ય વચનો `રૂા 

કરવાની પયા�Kત $મતા હોવા@ુ ંતે જણાવે છે.  

2020-21મા ંÆàૃ³દર 6 % રહ	શે  

� ર	Tટ̈ગ એજ�સી@ુ ં માનÆુ ં છે ક	 વષ� 2020-21મા ં ભારતનો 

આિથ¤ક Æàૃ³દર �ધુર�ને 6 ટકા અને તે પછ�ના વષp 7 ટકા 

અને <યારપછ� 7.4 ટકા �ધુી પહ¸ચી શક	 છે. 

� િવVના અ�ય અથ�ત:ં કરતા ંભારત@ુ ં અથ�ત:ં ��ુતી છતા ં

ઝડપથી આગળ વધશે તેÆુ ંએજ�સી માની રહ� છે.  

9. .��	� – J,	&��o��+ ��( � JM� N	7\ ��k
	 /�.к3. 

JLr�e       ���
�	� JS�L, 

� ધ એનજh એ�ડ Tરસોસ� ઇ��ટ�ટµટુ (TERI)ના `વૂ� =Nખુ 

તેમજ નોબેલ પીસ =ાઇઝ@ુ ં સ�માન મેળવનાર આર.ક	. 

પચૌર�@ુ ં૭૯ વષ�ની Ûમર	 નવી Tદ�હ� ખાતે અવસાન. 

� નોબેલ પીસ =ાઇઝ િસવાય ભારત સરકાર	 તેમને પá Ùષૂણ 

અને પá િવÙષૂણથી પણ સ�માિનત કયા� હતા.  

� TERIના વત�માન ડાયર	કટર – aી અજય મા�રુ  

10. ��M� J�3� – `	�
M, ´ >'�oM J'L  

.�, -  

� રાજયોમા ં રહ�ને પણ મતદાતા પોતાના રા5યની � ૂટંણીમા ં

મતદાન કર� શક	 તેવી �યવ�થા ઉભી કરાશે 

��ш % ��¡>�
  

� આઈઆઈટ� મ�ાસ સાથે મળ�ને એક ‘Õલોક ચેન' િસ�ટમ 

િવકિસત કરાશે.  

� આ િસ�ટમની મદદ વડ	 ભિવbયમા ં �ય�Wત બી{ રા5યમા ં

કામ કરતી હશે છતા પણ પોતાના રા5યની � ૂટંણી દરિમયાન 

મતદાન કર� શકશે.  

� જો ક	 , સાથે જ તેમણે �ય�Wત પોતાના ઘર	 બેસીને જ મત 

નહ( આપી શક	 પરં4 ુ તેણે મતાિધકારના =યોગ માટ	 ન¦� 

કર	લા �થળ �ધુી જÆુ ંપડશે તેવી �પbટતા કર�.  

� Õલોકચેન િસ�ટમ એ વધાર	 સsંયામા ંર	કોડસ� રાખવા માટ	ની 

એક એવી �યવ�થા છે  મા ં તમામ ર	કોડ�ની માTહતી એક 

બી{ સાથે સકંળાયેલી હોય છે. 

Nsુય � ૂટંણી કિમશનર– aી �િુનલ અરોરા નવી Tદ�હ� 

11. S+� ��ш % : 13 53n�/�e 

(s) ��g �3S*,� S+��  

� OM� : �3 S*,� .�  ����U
	 

� �
&�	� �8O�
– 92 `	%	i .�  (��Mi�	' 607 

��	L	� | >� S��� N�	S�
  

� `	�
�	' /к	ш�	oM�M 8O	J�	 – 1936  

� �.ુએન. dારા ર	Tડયો Tદવસ ઉજવવાની શ¹ુઆત વષ� 2012થી 

કરવામા ંઆવી. 

� ર	Tડયોના શોધક - �. માક~ની 

(c) �	£je, �S��	 S+�� : S��+�	 | >�| >� ������M �	,Ä��	 

���S+���M ,	+�	' 

12. ��� S+� ��ш % : sz 53n�/�e `	�
�	' |��|�� : 

������M �	,Ä�  

��� - sz 53n�/�e-st�u  .��	�- c �	L&-suwu 

� ‘aમ કરતે હ¢ હમ, Tક સN�ુ હો 4મુહાર� {�િૃત કા $ણ, હો 

�કૂા {ગરણ અબ દ	ખો, િનકલા Tદન Tકતના ઉºજવલ' 

=�4તુ કા�ય પ�ંWતના સtક ભારતના ં કોTકલા, �લુ�લુ 

તર�ક	 =િસ³ મહાન �વત:ંતા સેનાની સરો½જની નાય[ુ અને 

અમેTરક� 8ચ:કાર /ા�ટ Æડુની આ  જ�મિતિથ છે.  

� Nળૂ બાં́ લાદ	શી પણ હ¢દરાબાદમા ં જ�મેલા ં સરો½જની 

માતાિપતાના ં આઠ સતંાનો પૈક� સૌથી મોટા ં હતા,ં ઉમદા 

પાTરવાTરક અને શૈ$8ણક વારસો ધરાવતા સરો½જનીએ 12 
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વષ�ની Ûમર	 મેT�કની પર�$ા સમ/ મ�ાસ ઇલાકામા ંપહ	લા 

નબંર	 પાસ કર� હતી.  

� તેઓ િનઝામની િશbયÆિૃÈ પર 8�ટનમા ંભ®યા ંહતા.ં અયાસ 

પછ� 1914મા ંમહા<મા ગાધંીને મ²યા પછ� તેઓના પãિશbયા 

બની ગયા.ં  

� ધરાસણા સ<યા/હમા ંગાધંી�ની ધરપકડ પછ� સરો½જનીએ 

સ<યા/હ@ુ ંને4<ૃવ સભંા²�ુ.ં કઠોર અ<યાચારો સહન કયા�. 

� 1942ના Tહ̈દ છોડો ©દોલનમા ં ભાગ લઈ 21 મTહનાની 

નાય[ુ  લની સ{ ભોગવી હતી.  

� ક¸/ેસના ંપહ	લા ંમTહલા =Nખુ તથા ભારતના પહ	લા ંમTહલા 

રા5યપાલ સરો½જની નાય[ુ@ુ ં2 માચ� 1949ના રોજ લખનૌમા ં

અવસાન થ�ુ ંહ4 ુ.ં  

� ભારત સરકાર	 13 ફ	¶આુર� 1964ના રોજ તેમની �Nિૃતમા ં15 

પૈસાની ટપાલ TટTકટ બહાર પાડ� હતી. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૩-૦૨-૨૦૨૦) 

1. તા તરમા ં રાજક�ય પ$ોએ તેમના કલTંકત ઉમેદવારોની  

માTહતી ફર½જયાત {હ	ર કરવી પડશે તેવો મહ<વનો �કુાદો 

કઈ કોટ�  dારા આપવામા ંઆ�યો છે-  =�NM� к��&  

2. રાજક�ય પ$ોના કલTંકત ઉમેદવારોએ ઉમેદવાર� કયૉના  

ક	ટલા કલાકમા ં  તેમની તમામ માTહતી  એક �થાિનક 

અખબાર, એક  રાb��ય અખબાર અને ફ	સ�કુ-Ì્િવટર 

સTહતના સોિશયલ મીTડયા ઉપર =િસ³ કરવી પડશે- wt 

к�	к 

3. રાજક�ય પ$ોએ ઉમેદવારની માTહતી  {હ	ર કયા� ¡ગેનો 

અહ	વાલ ક	ટલા કલાકમા ં � ૂટંણીપચંની આપવો પડશે- �c 

к�	к 

4. રાજક�ય પ$ોના કલTંકત ઉમેદવારોની માTહતી {હ	ર કરવા 

¡ગેનો મહ<વનો �કુાદો  �=ુીમ કોટ�ની   કોની  બÓચ dારા 

આપવામા ંઆ�યો છે- ��  /� �5 ��e�	�  .�  �� 

����� `� 

5. ભારતના વત�માન  Nsુય �યાયNિૂત¤@ ુ ં નામ જણાવો-  �M 

ш�+  .����+ (�(*3 

6. તા તરમા ં ભારતીય Nળૂના કયા મહા@ભુાવનો 8�ટનના 

=ધાનમડંળમા ં  નાણા =ધાન તર�ક	  સમાવેશ કરાયો છે-  

S�шM =��к  

7. તા તરમા ં ભારતીય Nળૂના કયા મહા@ભુાવનો 8�ટનના 

=ધાનમડંળમા ં �હૃ=ધાન તર�ક	 `નુઃ સમાવેશ કરાયો છે -  

����	
M NM�
 J�3� 

8. તા તરમા ં ભારતીય Nળૂના કયા મહા@ભુાવનો 8�ટનના 

=ધાનમડંળમા ંવા8ણ5ય =ધાન તર�ક	  સમાવેશ કરાયો છે-   

/��к ш�	& 

9. 8�ટનના  વત�માન વડા=ધાન@ુ ં નામ જણાવો-  (�S�� 

����� 

10. તા તરમા ં ઇ�ટરનેશનલ હોક� ફ	ડર	શન dારા ભારતમા ં

સૌ=થમ કોને  'Kલેયર ઓફ ધી યર-2019'@ુ ં સ�માન 

અપા�ુ-ં  `	�
M, ��кe �e��	 к3<��  ���N
 ���� 

11. ઇ�ટરનેશનલ હોક� ફ	ડર	શન dારા કયા ભારતીય ખેલાડ�ને  

=થમવાર 'aેbઠ  રાઇ8ઝ¨ગ હોક� �ટાર'નો એવોડ� અપાયો-  

��� к N�	+ 

12. AICTE  dારા તા તરમા ં આગામી કયા વષ� �ધુીમા ં નવી 

ઇજનેર� કોલેજોની મં̂ ૂર� આપવા  =િતબધં  Nકુાયો-  �%& 

cdcc 

13. AICTE@ુ ં  િવ�4તૃ નામ જણાવો- i� {~�*,	  к	C���� 

5�� �3к�Mк� ��R�к3ш� 

14. તા તરમા ં  િવમોચન કરવામા ં આવેલ  `�ુતક ' 

વી.પી.મેનન'ના લેખક@ુ ંનામ જણાવો-  �	�	,o (=� 

15. ક	�� સરકાર dારા  તા તરમા ં એર ઇj�ડયાના નવા ચેરમેન 

અને એમ.ડ�  તર�ક	  િનમ¾કૂ કરવામા ંઆવી છે-  �	f� 

('�� 

16. વૈિVક ર	Tટ̈ગ એજ�સી S&P  dારા  ફ	¶આુર� 2020ની 

��થિતએ ભારત@ુ ંર	 Tટ̈ગ ક	ટ·ુ ંયથાવત રાs�ુ ંછે- BBB- 

17. તા તરમા ં  કયા પયા�વરણિવદ અને નોબેલ પીસ =ાઈઝ 

િવ તા@ુ ંનવી Tદ�હ� ખાતે અવસાન થ�ુ-ં  /�.к3. JLr�e 

18. TERIના વત�માન  ડાયર	Wટર@ુ ં નામ જણાવો- �M .�, 

�	É�� 

19. TERI@ુ ં  િવ�4તૃ નામ જણાવો- U  ���Ü ��* S����& 

{¢�8��R >� 

20. ભારતમા ંસૌ =થમવાર :ી�  ખેલો ઇj�ડયા િવ�ટર ગે!સ -

2020  �ા ંયો{શે- ��P� к	Û�M� .�  �+	х 

21. ભારતના વત�માન  રમત ગમત મ:ંી@ુ ં નામ જણાવો-  

Sк�o S���¡> 

22. Tહ�દના �લુ�લુ સરોજની નાય[ુનો જ�મTદવસ જણાવો- sz  

53n�/�e 

23. ભારતમા ં 13  ફ	¶આુર� કયા Tદવસ તર�ક	 ઉજવાય છે-  

�	£je, �S��	 S+�� 

ભારતમા ં'રાb��ય મTહલા Tદવસ' કયા મTહલાના 

જ�મTદવસની યાદમા ંઉજવાય છે- �����M �	,Ä� 

sw – ������–���� 



��������� 
�� �� ������� – ������ ���� ��� � ����� 

Vivekanand Academy    9925698721 Page 34 

 

1. COVID-su : к����	 �	7��          (/���,)  

ભારતમા ં કોરોના વાઈરસ સામે સાવચેતીના ભાગRપે ક	��ીય 

=ધાનોની ઉ�ચક$ાની સિમિત રચાઈ  

સિમિતની Ùિૂમકા  

� દ	શમા ંકોરાનાનો સામનો કરવા માટ	ની તૈયાર� અને �યવ�થા 

ઉપર દ	ખર	ખ રાખશે  

સિમિતમા ંકયા કયા મ:ંીઓનો સમાવેશ  

� આરો´ય =ધાન ડૉ.હષ�વધ�ન  

� નાગTરક ઉ�યન =ધાન હરદ�પ `રુ� 

� િવદ	શ=ધાન એસ.જયશકંર  

� િશિપ̈ગ =ધાન મન�ખુ માડંિવયા અને  

� રા5યક$ાના ંઆરો´ય=ધાન અિVની Lુમાર ચૌબે 

2. �	7Ý�J���6�: х 
M �	�3�M ��
� JZ�
  

�	�e�  (+�  � j3� 5���� CJ,�� к�e�  ��
� х 
M  

�	7Ý�J���6� ¯�' "  ? 

� માટ� િવના છોડ ઉગાડાવામા ંઆવે તેને હાઇ�ોપોિનWસ પ³િત 

કહ	વામા ંઆવે છે.  

� તેમા ં પોષક ��યથી સN³ૃ પાણીનો ઉપયોગ થાય છે અને 

વાદળ�  વા પદાથ�નો ઉપયોગ Nળૂ, ખાસ તો છોડને આધાર 

માટ	 વપરાય છે.  

� આ ર�તે ટામેટા, મર�, ભા� અને ઔષિધનો છોડ ઉગાડ� 

શકાય છે.  

� પરંરપરાગત ખેતી કરતા ંઆ =કારની ટ	કિનકમા ંપાણી ઓÖ ં

વપરાય છે.  

� જમીનમા ં ટામેટા ં ઉગાડાય તો ૨.૨ પાઉ�ડ ટામેટા ં માટ	 ૮૮ 

ગેલન પાણીનો ઉપયોગ થાય છે, 5યાર	 હાઇ�ોપોિનWસમા ં

એટલા જ ટામેટા ં ઉગાડવા માટ	 ફWત ૧૫ ગેલન પાણીનો 

ઉપયોગ થાય છે. એ કારણથી જ ખરાબ પયા�વરણમા ં

શાકભા� અને બી{ છોડો ઉગાડ� શકાય છે. 

� �	�	� .�к	ш�	' )
��	£je, .�к	ш �Oк�	' 

�	{Ý�J���6� �	�	 "�* C�	*�	�� N,	� к,- �
�.  

� આ ઉપરાતં એરોપોિનWસનો =યોગ કય~ હતો,  મા ંપાણીને 

બદલે ભેજવાળ� હવાનો ઉપયોગ છોડ ઉગાડવા માટ	 થાય છે. 

પરંપરાગત ખેતીમા ંમાટ�મા ંપોષક ��યો હોય છે,   છોડના 

િવકાસ માટ	 ઉપયોગી થાય છે.  

� હાઇ�ોપોિનWસમા ં માટ�ને બદલે પાણી પોષક��યવાÇં હોય 

છે, તેથી તે માટ�ની ગરજ સાર	 છે.  

� પાણીમા ં ઉગાડો ક	 માટ�મા ં છોડ ઉગાડો =કાશ સ«ંલેષણની 

T�યા તો થતી જ રહ	 છે અને તેથી જ છોડ ઊગે પણ છે અને 

ફળ પણ આપે છે.  

સશંોધન  

� /ેહામ સે�ટર ફોર સ�ટ	ઇનેબલ અને �િુનવિસ¤ટ� ઓફ શેTફ�ડ 

ખાતેના હાઇ�ોપોિનWસના =યોગો પર આધાTરત આ નવતર 

ખેતીમા ંફોમને કારણે Nળૂને આધાર મળ� રહ	 છે.  

� શરણાથh છાવણીમા ંઘણા અ@ભુવી ખે[ૂતો છે, તેઓએ ફોમનો 

ઉપયોગ કર�ને અદÙતુ પTરણામ મેળ�યા છે.  

� તાલીમ લઈને તેઓએ પોતાની મેળે =ો Wટ હાથ ધય~ હતો.  

� રણ  વા પયા�વરણમા ંઆ ર�તે ખેતી થઈ શક	 એÆુ ં કોઈએ 

િવચા�ુr પણ ન હ4 ુ.ં  

� આ ર�તે જોડ�નની શરણાથh છાવણીમા ંઆ ર�તે ડ	ઝટ�ગાડ�ન 

અમે તૈયાર ક�ુr છે. જોક	 હ^ુ વ� ુટકાઉ હોય એવા =ો Wટ 

ઉપર કામ ચા· ુછે. 

3. ��J��&  �'L	�� (CÞ,�)  

અદાણી ^ૂથ અમદાવાદ, મÓ´·Rુ અને લખનઉ એરપોટ�@ ુ ં૫૦ વષ� 

�ધુી સચાલન કરશે  

�À� �	S�
M  

� એરપોટ� ઓથોTરટ� સાથે કરાર થયા હતા. 

� સરકાર	 2018મા ં લખનઉ, અમદાવાદ, જય`રુ, મÓ´·¹ુુ, 

�વુાહાટ� અને િત¹ુવનતં`રુમ એરપોટ�@ ુ ં ખાનગીકરણ 

કરવાનો િનણ�ય કય~ હતો.  

� <યારપછ� થયેલી હરા�મા ંઆ :ણ એરપોટ� અદાણી ^ૂથને 

ફાળે ગયા હતા 

4. ���(� ����±�: .��� (J,	&��o) 

" #�	 141 �%&�	' y�R�/�e-2020 �rOM ��� �	� �ß� 

� પહ	લી વાર એ�ટાક� Tટકા@ુ ંતાપમાન ૨૦.૭૫ Tડ/ી સે'�સયસ 

 ���	к& S�к	�M ��ш %
	  

� એ�ટાક� Tટકામા ં િવV@ુ ં 70 ટકા તા^ુ પાણી છે. જો અહ(ના 

તમામ ´લેિસયસ� પીગળ� {ય તો સN�ુની સપાટ� 50 60 

મીટર ઉપર આવી {ય.  

� �એુનના િવÄાનીઓ@ુ ં અ@મુાન છે ક	 21મી સદ�ના ¡ત 

�ધુીમા ંસN�ુની સપાટ� 30થી 110 સેમી �ધુી વધી જશે. 

5. AGR ´ >к�oM (�'+3ш	 ],��	�) 

ટ	8લકોમ િવભાગ અને ટ	8લકોમ કંપનીઓ વ�ચે િવવાદ Ýુ ંહતો ? 

� ક	�� સરકારના ટ	8લકોમ િવભાગ@ુ ંમાનÆુ ંછે ક	 ટિમ¤નેશન ફ� 

ઉપરાતં ટ	8લકોમ કંપનીઓને મળનાર� તમામ આવક, રોિમÎગ 

ફ� એડજ�ટ	ડ /ોસ ર	વ�� ુ(એ�આર)નો ભાગ છે.  

� બી� તરફ ટ	8લકોમ કંપનીઓએ દલીલ છે ક	 નોન ટ	8લકોમ 

આવક  વી ક	 ભા[ુ,ં ઇ�ટરનેટ આવક નફો વગેર	ને 

એ�આરમા ંસામેલ ન કરવા જોઇએ.  
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� ઉ�લેખનીય છે ક	 ૨૦૦૬મા ંટ	8લકોમ સેટલમે�ટ એ�ડ એપેલેટ 

T�Õ�નુલ (ટ�ડ�એસએટ�)એ ટ	8લકોમ કંપનીઓની તરફ	ણમા ં

�કુાદો આKયો હતો. <યારબાદ ટ	8લકોમ િવભાગે 

ટ�ડ�એસએટ�ના િનણ�યને �=ુીમ કોટ�મા ંપડકાય~ હતો.  

� જો ક	 �=ુીમે સરકાર અને ટ	8લકોમ કંપનીઓ વ�ચેના ૧૪ 

વરસ ^ૂના કાયદાક�ય સઘંષ�મા ંસરકારની તરફ	ણમા ં�કુાદો 

આKયો હતો . 

6./
'к�	+e N� Q��i (���gк (	(
�) 

� લાહોરની આતકંવાદ િવરોધી અદાલતે આતકંવાદ� હાTફઝ 

સઈદને =િતબિંધત સગંઠન સાથે સકંળાયેલા હોવાના મામલે 

તેમજ આતકંવાદ માટ	 ગેરકાયદ	સર ર�તે આિથ¤ક સહાય `રૂ� 

પાડવાના બે મામલાઓમા ંસાડા પાચં-સાડા પાચં એમ Lુલ 

૧૧ વષ�ની  લની સ{ ફરમાવી છે.  

к	�o  

� મની લો�ડTર̈ગ અને આતકંવાદ�ઓને આિથ¤ક સહાય `રૂ� 

પાડવાના મામલે પાTક�તાન /ે 8લ�ટમા ંNકૂાયે·ુ ંછે અને જો 

તે ટ	રર ફંTડ̈ગ રોકવા માટ	 પગલા ં ન લે તો Õલેક 8લ�ટ 

થવાની શ�તા છે એ સજંોગોમા ંતેણે દ	ખાવ કરવા માટ	 પણ 

હાTફઝ સઈદ સામે પગલા ંલેવા પડ	 એમ છે 

FATF ��ш   

� ફાઈના��શયલ એWશન ટા�ક ફોસ� (FATF) ©તરરાb��ય 

સ�ંથા છે  @ુ ંકામ Ñુિનયાભરમા ંચાલી રહ	લા મની લો�ડTર̈ગ 

અટકાવવા માટ	 નીિતઓ ઘડવા@ુ ંછે.  

� આ સ�ંથાની �થાપના ૧૯૮૯મા ં�-૭ દ	શોની પહ	લ પર થઈ 

હતી અને તે@ુ ંNsુયમથક પેTરસમા ંછે.  

� આ સ�ંથા ©તરરાb��ય આિથ¤ક =ણા8લને �ધુારવા માટ	 

નીિતઓ બનાવે છે અને એ નીિતઓ લા� ુકરવાની Tદશામા ં

કામ કર	 છે.  

� વષ� ૨૦૦૧મા ં એફએટ�એફએ પોતાની નીિતઓમા ં

આતકંવાદ�ઓને મળતી આિથ¤ક સહાયને પણ સામેલ કર� 

હતી. 

� એફએટ�એફમા ં Lુલ ૩૮ સય દ	શો છે  મા ં ભારત, ચીન, 

અમેTરકા , રિશયા અને 8�ટન  વા દ	શોનો સમાવેશ થાય છે.  

7. ���gк �'('U� : к�	� 

પોÌુ�ગીઝના રાb�પિત માસpલો ડ� સોસા ભારતના =વાસે  

х	�  

� ભારત અને પોÌુ�ગીઝ વ�ચે િવિવધ $ે:ે સાત સમ^ૂિત  

8. ®���	�	 - CRPF�	 ��	�� CJ� /
'к�	+e ����	�M 

NO� ���M : 
	�eх sw�M 53n�/�e cdsu 

�M��� х	
  ®���	�	�	 40 шS�+��M ,	+�	' 8�	�к ���	&o 

к�	R�'   

૪૦ જવાનોના ં¡િતમ સ�ંકારના ં�થળની માટ� લવાઈ  

� aીનગરમા ં સીઆરપીએફના લેથપોરા ક	!પમા ં ૪૦ શહ�દ 

જવાનોને �મારક ખાતે a³ાજં8લ આપવામા ંઆવી હતી.  

� આ =સગેં મહારાb�ના ઉમેશ ગોપીનાથ {ધવ Nsુય અિતિથ 

હતા. તેઓ તમામ ૪૦ શહ�દ જવાનોના ઘર	 ગયા હતા. 

� {ધવ તેમની સાથે જવાનોના ં ¡િતમ સ�ંકાર કરવામા ં

આ�યા ંતે �થળની માટ� લા�યા હતા.  

� આ માટ	 તેમણે દ	શમા ં૬૧,૦૦૦ Tક. મી.નો =વાસ કય~ હતો.  

®���	�	�M ³��	 ��ш  

� દ	શ 5યાર	 ૧૪ ફ	¶આુર� ૨૦૧૯ના રોજ =ેમના Tદવસની 

ઉજવણી કરવા થનગની રuો હતો <યાર	 પરોTઢયે 

સીઆરપીએફનો કાફલો અવતંીપોરાથી પસાર થઈ રuો હતો 

<યાર	 તેના ઉપર આતકં� Ôુમલો કરવામા ંઆ�યો હતો.  

� આ Ôુમલામા ં સીઆરપીએફની ૭૬મી બટા8લયનના ૪૦ 

જવાનો શહ�દ થઈ ગયા હતા અને ૨૦થી વ�નેુ ઈ{ થઈ 

હતી.  

� આ કાફલો સવાર	 ૩.૩૦ કલાક	 જઈ રuો હતો <યાર	 એક 

આતકંવાદ�એ િવ�ફોટકો ભર	લી કાર અથડાવી હતી.  

� CRPFના વત�માન વડા – એપી માહ	Vર�  

� CRPF- સે��લ Tરઝવ� પોલીસ ફોસ�  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૪-૦૨-૨૦૨૦) 

1. ભારતમા ં કોરોના વાઈરસ સામે  સાવચેતીના ભાગRપે કોની 

અ±ય$તામા ં   ક	��ીય =ધાનોની ઉ�ચ ક$ાની સિમિત 

રચાઈ-  /���,�'!M *�6�� �%&�U&� 

2. માટ�ને બદલે મે�	સ ફોમનો ઉપયોગ કર�ને  ખેતી માટ	 કઈ 

નવી પ³િત ઉપયોગમા ંઆવી છે- �	7-Ý�J���6�  

3. માટ� િવના છોડ ઉગાડવામા ં આવે તેને કઈ પ³િત તર�ક	 

ઓળખાય છે- �	7-Ý�J���6� 

4. નાસા dારા ©તરરાb��ય અવકાશ મથકમા ં કઈ પ³િતથી 

છોડ ઉગાડવાનો =યાસ કય~ હતો- �	7-Ý�J���6� 

5. તા તરમા ં ક	�� સરકાર dારા અદાણી ^ૂથને કયા એરપોટ�@ ુ ં

સચંાલન {હ	ર હરા� dારા આપવામા ં આ��ુ ં છે-  

.�+	�	+, ���Ç�¬� .�  �х�C 

6. ´લોબલ વોિમÎગનની  અસરોને પર�ણામે આ વષp =થમવાર 

એ�ટાક� Tટકા@ુ ં તાપમાન �ા ં�ધુી પહ¸��ુ ંહ4 ુ-ં cd.�a  S*ªM 

� ¢#�,� 

7. એ�ટાક� Tટકા  ઉપર  િવV@ુ ંક	ટલા ટકા તા^ુ પાણી સચવાયે·ુ ં

છે- �d% 
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8. તા તરમા ં લાહોરની ©તકવાદ િવરોધી અદાલતે 

©તકવાદ� હાTફઝ સઇદને મની લો�ડTર̈ગના Tક�સામા ંક	ટલા 

વષ�ની  લની સ{ ફરમાવી છે- ss �%& 

9. FATF@ુ ં િવ�4તૃ નામ જણાવો- 5	7�	���,� �6ш� �	8к 

5��& 

10. FATF@ુ ં વ[ુ મથક �ા ંઆવે·ુ ંછે- J S�� 

11. - FATF Lુલ ક	ટલા સયો દ	શો છે - zt 

12. FATFની Ùિૂમકા જણાવો- ��g`��	' L	�M ��3�	 ��M 

���*S��� .�к	��	 �	�3�M �M�
 ³*
���' к	,Ð 

13. ફ	¶આુર�-2020મા ં પોÌુ�ગીઝના કયા રાb�પિત ભારતની 

Nલુાકાતે હતા- �	�Ð�� *e ���� 

14. તા તરમા ં ભારત અને પોÌુ�ગીઝ વ�ચે િવિવધ $ે:ે ક	ટલાક 

કરાર પર સમ^ૂતી કરાઈ- d� 

15. દ	શભરમા ં કા«મીરમા ં `લુવામા Ôુમલાની  =થમ વરસી 

િનિમÈે �ાર	 a³ાજં8લ અપાઈ- sw  53n�/�e 

16.  `લુવામા ંકયા અધ�લ«કર� દળોના કાફલા ઉપર  ©તકવાદ� 

Ôમુલો થયો હતો  મા ં40 જવાનો શહ�દ થયા હતા- CRPF 

17. `લુવામા ં  Ôમુલાના  શહ�દો માટ	  કયા શહ	રમા ં  શહ�દ 

�મારક બનાવવામા ંઆ��ુ ંછે-  �M���  

sa – ������–���� 

1. PSA – J×Ø�к � ��e �6� (к	,+�) �����	 к	,+� ¯�' "  ? 

� પðÕલક સેફટ� એકટ એટલે ક	 જન �રુ$ા કાયદો   લોકો 

રા5યમા ં�રુ$ા અને શાિંત ડહોળાવે ક	 ખતરામા ંNકૂ	 તેમની 

સામે લા� ુપાડવામા ંઆવે છે.  

� ૧૯૭૮મા ંશેખ અÕÑુ�લા dારા તેને અમલી બનાવાયો હતો. તે 

પછ� ૨૦૧૦મા ંતેમા ં�ધુારા કરાયા હતા.  

� કોઈપણ {તની �ાયલ િવના કોઈપણ �ય�Wતને વ�મુા ંવ� ુ

૨ વષ�  લમા ં`રૂવાની તેમા ંજોગવાઈ છે .  

2. J�M �o
�e - �� ��`	�  

����	
 ��к	�  (J�M��
)  

��ш %
	i-  

�o
�e�	' ��	��£� J�M .à,	�á,  

1. નળ સરોવર – અમદાવાદ 

2. થોળ પ$ી અયારણ – મહ	સાણા 

3. ક�છ અયારણ  

� દર બે વષp પ$ી ગણતર� યો{ઈ છે  

� આ વષp ક�છમા ં=થમવાર પ$ી ગણતર� યો{ઈ  

� આયોજક - વન િવભાગ, �જુરાત સરકાર + પ$ી િવદો + 

NGO  

)к*	кe, ���
� 

 

к�" J�M .à,	�á, 

� ક�છના મોટા રણમા ં૪,૮૫,૦૦૦થી વ� ુ 

� નાના રણ ૪,૦૦,૦૦૦થી વ� ુપ$ીઓ  

� મોટા અને નાના રણમા ં ૫,૫૦,૦૦૦થી વ� ુ ફલેમ(ગો (:ણ 

લાખથી વ� ુબ�ચાઓ)  

� નળ સરોવર અને થોળ પ$ી અભયાર®ય ખાતે વનિવભાગ 

dારા તા.૮ અને ૯ ફ	¶આુર� દરિમયાન પ$ી ગણતર�@ુ ં

આયોજન કરવામા ંઆ��ુ ંહ4 ુ.ં  

� આ ગણતર� માટ	 નળ સરોવર અને થોળ પ$ી અભયાર®ય 

િવ�તારને અ@�ુમે ૪૦ અને ૮ ઝોનમા ં િવભા½જત કરવામા ં

આ�યા હતા.  

�� ������M y��oM �	�3 �	8к 5��&�M �L�	  

� આ�િુનક ટ	કનોલો�નો ઉપયોગ કર� wildlife institute of 

indiaના વૈÄાિનક dારા સૌ=થમવાર ક�છના મોટા રણમા ંLુલ 

છ ¿લેિમ̈ગો પ$ીઓમા ં ઇલેW�ોિનક ઉપકરણો બેસાડ� આ 

પ$ીઓની દ¢ િનક અવરજવરની ન¸ધ રાખવામા ં આવે છે. 

રા5યમા ં પ$ીઓના સરં$ણની કામગીર�મા ં 8બનસરકાર� 

સ�ંથાઓ અને =Lૃિત મડંળોનો �બૂ જ સારો સહયોગ =ાKત 

થાય છે.  

� રા5યમા ંઆવેલ નળ સરોવરને વષ�-૨૦૧૨મા ં©તરરાb��ય 

મહ<વ ધરાવતા જલ Kલાિવત િવ�તાર એટલે ક	 રામસર 

સાઇટની મા�યતા =ાKત થઇ છે. નળ સરોવર ઉપરાતં 

ક�છના મોટા રણ અને નાના રણના જલKલાિવત િવ�તારો, 

ખીજડ�યા, ગોસાબારા, વઢવાણા તથા થોળ  વા અનેક જલ 

Kલાિવત િવ�તારો રામસર સાઇટનો દરºજો  મેળવવાની 

$મતા ધરાવે છે. 

વન પયા�વરણ મ:ંી – aી ગણપતભાઈ વસાવા  

ક	��ીય વન પયા�વરણ મ:ંી–aી =કાશ {વડ	કર  

3. ����	
 J��M�: J��M� ��`	� �	�	 к	,&�
 ����U 

/,	�� (=���	)            �S��	 =���	  

� ૧૮૧ અભયN ્ હ	�પલાઈનઃ એક ફોન કોલ અને મTહલાની 

�રુ$ા માટ	 પોલીસ હાજર 
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� વન �ટોપ સે�ટર : પીTડત મTહલાને એક જ જ´યાએ (૨૪X૭) 

મળ� રહ� છે કાયદાક�ય સહાય, પોલીસ સહાય તબીબી 

સહાય, સામા½જક સમ�યામા ંપરામશ�  

� મTહલા �રુ$ા સિમિત : મTહલાઓ પર થતા અ<યાચારને 

રોકવા રા5ય ક$ાએ ઉપરાતં શહ	ર/½જ�લા/તા·કુા//ા!ય 

ક$ાએ પણ મTહલા �રુ$ા સિમિત@ુ ંગઠન 

� મTહલા સે�ફ Tડફ	�સ �	િન̈ગઃ આ<મ �રુ$ા માટ	 મTહલાઓને 

અપાઇ રહ� છે તાલીમ 

� સશકત પોલીસ + Tડ½જટલ ટ	કનોલો� = �રુ$ા (૨૪X૭) 

શાિંત અને સલામતી િવકાસના Nsુય બે આધાર  

� ઈ-�જુકોપ =ો Wટ   

� FIR થી લઇને ચાtશીટ �ધુીની તપાસની સં̀ ણૂ� કામગીર� 

ઓનલાઇન  

� પોલીસની કામગીર�મા ંપારદિશ¤તા આવી, ૨૪ કલાકમા ં FIR 

ઓનલાઇન ઉપલÕધ  

� Pocket Cop =ો Wટ  

� પોલીસ �ટ	શનનો તમામ ડ	ટા મોબાઇલ એ'Kલક	શનમા ં

� Pocket Comp =ો Wટના ફાયદા  

તમાર� પોલીસ, તમારા માટ	 તમાર� સેવામા ં 

� પાસપોટ� વેર�Tફક	શનમા ં સરળતા નાગTરકોને પોલીસ �ટ	શન 

બોલા�યા વગર તેમના ઘર	 જઈને પોલીસ કર� રહ� છે 

પાસપોટ� વેર�Tફક	શન તથા પાસપોટ� વેર�Tફક	શનની સં̀ ણૂ� 

=T�યા ૨ થી ૫ Tદવસમા ં`ણૂ� કરવાની �યવ�થા  

� પોલીસ �નુાની તપાસમા ંસચોટ અને ઝડપી િનણ�ય લઇ શક	 

તે માટ	 ઈ-�જુકોપનો ડ	ટાબેઝ મોબાઇલ એKલીક	શનમા ં

ઉપલÕધ.  

� વાહનચોર�ના અનેક �નુા શોધવામા ંસફળતા  

� �M�e\� 58�&  ��(	{� �J  

સીટ�ઝન ફ�ટ� -પોલીસ ત:ંનો એક જ મહામ:ં  

� નાગTરકોને પોલીસને લગતી સેવાઓ મળ� રહ� છે 

ઓનલાઇન :  મા ં�મુ થયેલ �ય�Wતની અર�, ભા[ૂઆતની 

ન¸ધણી, એફ.આઇ.આર.ની કોપી  વી ૧૬ સેવાઓ 

ઓનલાઇન ઉપલÕધ  

� પોલીસ �ટ	શન CCTV =ો Wટ : રા5યના ૬૧૯ પોલીસ 

�ટ	શન ૭૩૨૭ CCTV ક	મેરાથી સºજ  

� પોલીસનો નાગTરકો સાથેનો �યવહાર વ� ુસવેંદનશીલ અને 

પારદશ�ક બને તે માટ	 સોિશયલ મીTડયા dારા નાગTરકો જોડ	 

સીધો સવંાદ 

� VISWAS N�kк� - �r�� �	O �r�� ��g	�  

� રા5યના ૩૪ ½જ�લા Nsુય મથકો, ૬ પિવ: યા:ાધામો અને 

�ટ	�� ુ ઓફ �િુનટ� મળ� Lુલ ૪૧ �થળોએ ૧૨૩૮ જWંશનો 

ઉપર ૭૦૦૦થી વ� ુCCTV ક	મેરા 

� �િુનફાઇડ કમા�ડ એ�ડ ક��ોલ સે�ટર 

� AASHVAST N�kк�-  

નવા પડકારોને પાહ¸ચી વળવા નવા સામાધાન 

� સાઇબર �ાઇમથી પીTડતોને હવે ૧૦૦ અને ૧૧૨ નબંર પર 

કોલ કરવાથી મળશે તા<કા8લક સહાયતા  

� એ�ટ� સાઇબર બ8લ¨ગ �િુનટ આપશે સાઇબર �8ુલ¨ગના 

:ાસથી રાહત  

� સાઇબર �રુ$ા લેબ dારા તમારા મોબાઈલ ફોન અને બી{ 

Tડ½જટલ સાધનોની ઓનલાઇન છેતરપ(ડ�થી બચાવ  

� �હૃ રાજયમ:ંી aી – =Tદપિસ̈હ {ડ	{  

4. ��¿	� 

� 68R�.� *	7��S5Ò\� ���  ¯�'  

� એક જ ={િતના નર અને માદામા ંબાu દ	ખાવમા ં સાઈઝ 

રંગ અને આકાર મા ં   ફ	રફાર દ	ખાય છે એને સેW��અુલ 

ડાઈમોTફÍઝમ કહ	વાય છે આવો ફ	ર મા: મ@bુયમા ં જ નથી 

પણ પ$ીઓ અને મોરમા ંપણ દ	ખાય છે.  

5. *3��� �	�	\�Ä� – ���� (X�+�
M /J��) 

� િવ�તાર 1200 માઈલનો ઘેરાવો  

6.  к	шM ��	к	� �6�N � (�3�� ) �*	NU	� ��+e �	�	 

�	�	o�MOM �M�M \'*e .J	7 

િવશેષતા  

� આ હમસફર Wલાસની િવશેષ �	ન હશે.  

� :ણ 5યોિત8લ #ગ- બાબા િવVનાથ, મહાકાલેVર અને 

ઓમકાર	Vરને જોડતી ભારતની =થમ કાશી મહાકાલ 

એWસ=ેસનો =ારંભ.  

� યા:ામા ંતીથ�યા:ીઓને ભ�Wતમય માહોલ મળે તે માટ	 તેમા ં

ભજન ક�ત�ન પણ � ૂજંશે.  

� બોગીની ગિતિવધી પર નજર રાખવા માટ	 સીસીટ�વીને 

લાઈન મોનીટTર̈ગ િસ�ટમ સાથે જોડવામા ંઆ�યા છે.  

� આ �	ન વારાણસી-ઈ�દોર વાયા લખનઉ સKતાહમા ંબે વાર 

ઉપડશે  

� િવિધવત ૨૦ ફ	¶આુર�થી =ારંભ  

� ક	��ીય ર	લવે મ:ંી – aી પી�ષુ ગોયલ 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૫-૦૨-૨૦૨૦) 

1. PSAનો િવ�4તૃ નામ જણાવો-  પðÕલક સે¿ટ� એWટ 

2. રા5યમા ં  �રુ$ા અને શાિંત ભગં કરવાનો =ય<ન કર	   તેની સામે  

કયો કાયદો લગાવવામા ંઆવે છે-  PSA 
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3. PSA  સૌ=થમ  કોના dારા  અને �ાર	  અમલી બનાવવામા ં

આ�યો હતો-  શેખ અÕÑુ�લા  અને 1978 

4. PSA Nજુબ કોઈપણ {તની �ાયલ િવના કોઈપણ �ય�Wતને 

વ�મુા ંવ� ુક	ટલા વષ�ની  લ કરવાની જોગવાઈ છે- 02  

5. તા તરમા ં �જુરાતમા ં વનિવભાગ dારા  કયા  પ$ી 

અયાર®યમા ં પ$ીઓની ગણતર�  કરવામા ં આવી-  નળ 

સરોવર, થોળ  અભયાર®ય અને  ક�છ 

6. �જુરાતમા ં  દર ક	ટલા વષp પ$ીઓની ગણતર� કરવામા ંઆવે 

છે- 02 

7. �જુરાતમા ં કયા =દ	શમા ં  =થમ વખત  પ$ીઓની ગણતર� 

કરવામા ંઆવી-  ક�છ 

8. તા તર  ફ	¶આુર� - 2020મા ંકઈ તાર�ખે  ગણતર� હાથ ધરવામા ં

આવી- તા.8  અને 9  

9. તા તરમા ં   યો{યેલી પ$ી ગણતર� Nજુબ  નળ સરોવરમા ં  

ક	ટલી ={િતઓ  મળ� આવી છે- 131 

10. તા તરમા ં  યો{યેલી પ$ી ગણતર� Nજુબ  થોળ  

અયાર®યમા ં  ક	ટલી ={િતઓ  મળ� આવી છે- 87 

11. તા તર  ફ	¶આુર� -2020મા ં યો{યેલી પ$ી ગણતર� Nજુબ  

થોળ  અયાર®યમા ં  ક	ટલા પ$ીઓ  ન¸ધાયા છે- 

57,000(2018�	' 40,000) 

12. તા તર  ફ	¶આુર� -2020મા ં યો{યેલી પ$ી ગણતર� Nજુબ  

નળ સરોવરમા ં ક	ટલા પ$ીઓ ન¸ધાયા છે - 3.15 �	х (2018�	' 

1.33 �	х) 

13. તા તર  ફ	¶આુર� -2020મા ં યો{યેલી પ$ી ગણતર� Nજુબ  

ક�છના મોટા અને નાના રણમા ં  ક	ટલા પ$ીઓ  ન¸ધાયા છે - 

4,85,000 .�  4  �	х 

14. તા તર  ફ	¶આુર� -2020મા ં યો{યેલી પ$ી ગણતર� Nજુબ  

ક�છના મોટા અને નાના રણમા ં ક	ટલા ¿લેિમ̈ગો ન¸ધાયા છે - 

5,50,000 OM  �À� 

15. આ�િુનક ટ	કનોલો�નો ઉપયોગ કર�ને ક�છમા ં =થમવાર કઈ 

સ�ંથાના વૈÄાિનકો dારા ¿લેિમ̈ગોની  ગણતર� કરાઈ-  

�	7#*�	75 {¢�8��R >� i5 {~�*,	 

16. �જુરાતમા ં સૌ=થમ નળ સરોવરને કયા વષp જલ Kલાિવત- 

રામસર સાઇટનો  દરºજો  અપાયો- 2012 

17. �જુરાતના વન અને પયા�વરણ મ:ંી@ુ ં નામ જણાવો-  �M 

�oJ
`	7 ��	�	 

18. ફ	¶આુર� -2020મા ં  ભયાનક  ડ	િનસ  વાવાઝો[ુ  કયા  દ	શમા ં 

øકંા�ુ ંહ4ુ-ં  ���� 

19. વડા=ધાન aી નર	�� મોદ� dારા વારાણસી ખાતેથી કઈ હમસફર 

Wલાસની િવિશષે  �	નને લીલીઝડં� અપાઈ - к	шM ��	к	�  

�6�N � 

તા તરમા ં શR કરાયેલ કાશી મહાકાલ  એWસ=ેસ   કયા :ણ 

5યોિત8લ #ગને  જોડશે-  (	(	 ��g�	O, ��	к	� g� .�  

i�к	�3g� 

sv – ������–���� 

1. ������ ��o&, - LRD `�
M : ����	
 ��к	� (����	�e) 

 

� LRDપર�$ામા ં50 ટકા �ણુાકં અને 62.5 ટકા ટકા �ણુ હશે 

તેવી અનામત 8બન અનામત વગ�ની તમામ મTહલાઓની 

ભરતી કરાશે 

� LRD-લોકર$ક દળ �પુર ��મુર�થી 2150 બેઠકો વધશે 

���	+ ¯�' "  ? 

� તા.૧-૦૮-૨૦૧૮ના ઠરાવના કારણે કા�ટબેઝ Tરઝવpશનમા ં

મTહલા અનામતમા ંÜ�ુ ંમેTરટ ધરાવતી મTહલાઓને જનરલ 

ક	ટ	ગર�મા ંજતા ંરોક	 છે,  ના કારણે એસસી-એસટ� ઓબીસી 

મTહલાઓ ©દોલન કર� રહ� છે અને ઠરાવ રદ કરવા 

માગણી કર� છે, બી� તરફ 8બનઅનામત ક	ટ	ગર�ની 

મTહલાઓ ઠરાવ રÑ્ ન કરવા ©દોલન કર� રહ� છે. 

2. шJO���U - S+#�e�	 P�½,�'!M 
�eк3 �

 !Mf �	� 

шJOª�o к�
	' �M .����+ к3��e�	� 

� નાયબ Nsુયમ:ંી તર�ક	 - aી મનીષ િસસોTદયા 

� પ$ - આમ આદમી પાટß  લે. ગવન�ર – aી અિનલ બૈજલ 

3. .�+	�	+ : ��+3шM �*	i�M P��	к	
 (���gк �'('U�) 

� aી નર	�� મોદ� વડા=ધાન બ�યા બાદ અમદાવાદ પાચંમા 

=Nખુ-PM@ુ ંયજમાન બનશે. 

���
�	� �	S�
M 

� નર	�� મોદ� વડા =ધાન બ�યા ક	 તરત જ સKટ	!બર, 

૨૦૧૪મા ં અમદાવાદના ©ગણે ચીનના =ેિસડ	�ટ શી 

½જનિપ̈ગ@ુ ંઆગમન થયે·ુ.ં  

� સKટ	!બર, ૨૦૧૭મા ં{પાનના વડા =ધાન િશ�ઝો આબે,  

� {��આુર�, ૨૦૧૮મા ં ઇઝરાયેલના વડા =ધાન બે�{િમન 

નેત�યાÔ ૂઅને  

� ફ	¶આુર�, ૨૦૧૮મા ં ક	નેડાના વડા =ધાન જj�ટન $ડો 

અમદાવાદ આ�યા હતા.  

� ચીનના =ેિસડ	�ટ, {પાન-ઈઝરાયેલના વડા =ધાનને 

આવકારવા �દુ વડા =ધાન નર	�� મોદ� પણ અમદાવાદમા ં

તેમની સાથે જોડાયેલા.  
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� હવે ડોના�ડ �!પ વખતે વડા =ધાન પણ ખાસ હાજર રહ� 

રોડ શૉ પણ યોજશે.  

� �!પ �એુસના સળંગ ચોથા =ેિસડ	�ટ ભારતની Nલુાકાતે 

અમેTરકા સાથે ભારતના ઘિનbઠ બની રહ	લા સબંધંોનો સક	ત 

એ હક�કતથી પણ આવે છે ક	, =ેિસડ	�ટ ડોના�ડ �!પ એ 

અમેTરકાના સળંગ ચોથા =ેિસડ	�ટ છે   ભારતની Nલુાકાત 

લઈ રuા છે.  

� આમા,ં =ેિસડ	�ટ 8બલ 'Wલ�ટનથી �!પ �ધુીનાનો સમાવેશ 

થાય છે.  

� 'Wલ�ટન બાદ 5યોt �શુ, બરાક ઓબામા અને હવે ડોના�ડ 

�!પ એમ ઉÈરોÈર અમેTરકાના =ેિસડ	�ટ બનનારા દર	ક 

મહા@ભુાવોએ તેમના કાય�કાળ દરિમયાન ભારતની Nલુાકાત 

લીધી છે. 

4. 8�3�R > i5 R����e–��� 8�3 N�k6� (N�	��-����	�e)   

8�3�R > i5 R����e(SOU)�M P��	к	
  /�
	 N�	�Mi �	�3 

�	�,�	 N�	�� ��`	��M ,���	 ‘��� 8�3 N�k6�’ 

��ш %
	 –  

� િવVની આઠમી અ{યબી ગણાતા �ટ	�� ૂ ઓફ �િુનટ�ની 

Nલુાકાતે આવતા =વાસીઓને હવે આTદવાસી સ�ંLૃિતને 

ન�કથી માણવાની તક મળશે.  

� હવે આપણે આTદવાસીઓના ઘરોમા ં રાિ: રોકાણ કર�ને 

તેમના રસોડ	 બનાવેલા મકાઈનો રોટલા-ર(ગણ-બટાકા અને 

દાણાના શાકની પણ 8લºજત માણી શક�Ýુ.ં  

� �જુરાત રા5ય =વાસન િનગમના હોમ �ટ	 =ો Wટ હ	ઠળ 

નમ�દા ½જ�લાના ગRડ	Vર તા·કુાના ક	વTડયા અમદલા, 

ùડંાથી વાડ� ઝTરયા �ધુી =વાસીઓ માટ	 20 ગામના 87 

ઘરમા ં158 Rમ તૈયાર કરાયા છે.  

� આ યોજનાથી 116 આTદવાસી પTરવારને રોજગાર� પણ 

મળશે.  

� �ટ	�� ૂ ઓફ �િુનટ� જોવા એક વષ�મા ં 40 લાખ =વાસી 

Nલુાકાત લઈ �કૂયા છે.  

� અહ( રોજ સર	રાશ 10 થી 15 હ{ર =વાસી આવી રuા છે .  

��� 8�3 N�k6� ¯�' "  ?  

� ક	વTડયાની આસપાસના ગામમા ં હોમ �ટ	 =ો Wટ હ	ઠળ સવp 

કર� 116 આTદવાસી પTરવારની પસદંગી કરાઈ છે.  

� આ યોજનામા ંLુલ 250 આTદવાસીઓને આવર� લેવાશે.  

� અહ( ઓએન�સી સTહતની સ�ંથાઓએ CSR હ	ઠળ થો[ુ ંઘ¾ુ ં

ભડંોળ ફાળ��ુ ંછે.  

� આ રકમના ઉપયોગથી આTદવાસી િવ�તારમા ંઆશર	 R. બેથી 

અઢ� લાખના ખચp =વાસીઓ માટ	 અલાયદા Rમ, બાથRમ 

વગેર	 તૈયાર કરાયા છે.  

� આTદવાસીઓને =વાસીઓની આગતા �વાગતા અને ભોજન 

માટ	 જRર� તાલીમ પણ અપાશે.  

� ઓનલાઈન �Tૂક̈ગ પણ શ�   �જુરાત =વાસન િવભાગ  

5. N �o	+	,M ®�8
к – ‘.���к� U �� #� �3�� ��3к 

��	&7��’ : �� ��8�3� ���U L	53к� CJ� �х	, Ç�' ®�8
к 

� ખાસ બાબત – �સે�સ આતકં� Ôમુલામા ં પીડાની =િતક 

બનેલી  ટ એરવેઝ  

� બેæ�જયમ dારા િનિધને ગોડર મધર@ુ ંટાઈટલ આK�ુ ંછે 

� Nળૂ વતન – અNતૃસર  

��ш % �	S�
M  

� વષ� 2016, માચ� 22, �થળ બેæ�જયમની રાજધાની �સે�સનો 

એરપોટ� . તે Tદવસે અહ( થયેલા આતકં� Ôુમલામા ં35 લોકોના ં

મોત થયા હતા.  

� ધમાકા વ�ચે <યા ં હાજર રહ	લી  ટ એરવેઝની ¿લાઈટ 

એટ	�ડ	�ટ િનિધ �રુાના ચાફ	કર ગભંીર ર�તે ઘવાઈ હતી.  

� ભય અને પીડામા ં[ૂબેલી તેની તસવીર િવVભરના મીTડયામા ં

Ôમુલાની ભયાનકતા@ુ ં=તીક બની ગઈ હતી. 

� Ôમુલા પછ� તે 23 Tદવસ કોમામા ંરહ�, હવે 22 સtર�માથંી 

પસાર થઈ �કૂ� છે. 

� િનિધએ પોતાની આપવીતી અને Ñુઃખમાથંી બહાર આવવાની 

સઘંષ� યા:ા એક `�ુતક ‘અન�ેકન’મા ં લખી છે.   

તા તરમા ંર�8લઝ થઇ છે.  

� આ  િનિધ �વનથી િનરાશ લોકોને �વનના �ુદંર પાસાનો 

પ$ સમ{વે છે.  

� તેમને મોTટવેશનલ �પીકર તર�ક	 ઓળખવામા ંઆવે છે.  

6.  �*	NU	� ��3�� ��+e : J�
	�	 �
 � ! �	�	o�M�	 

N�	�   

વારાણસીમા ં R. ૧,૨૫૪ કરોડની ૩૬ યોજનાઓ@ુ ંલોકાપ�ણ અને 

૧૪નો િશલા�યાસ  

��к	J&o к�3�M JS�,���	i  

� ચૌકાઘાટ-લહરતારા ¿લાયઓવર  

� બીએચ� ુ�પુર �પેિશયા8લટ� હો��પટલ  

� બીએચ�મુા ંજ 14 પથાર�ની સાઈTકએ�� હો��પટલ  

� મહામના ક	�સર સે�ટર@ુ ંઆવાસ ભવન  

� બીએચ�મુા ંવૈTદક િવÄાન ક	�� 

� 220 ક	વી િવ%તુ ઉપ ક	�� રા{તાલબ  

� ½જ�લા મTહલા હો��પટલમા ંએમસીએચ િવ̈ગ  
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દ�નદયાળ ઉપા±યાયની સૌથી Üચી =િતમા@ુ ંલોકાપ�ણ 

� વારાણસીમા ંવડા=ધાન મોદ�એ પTંડત દ�નદયાળ ઉપા±યાય 

મેમોTરયલ સે�ટર@ુ ંલોકાપ�ણ ક�ુr હ4 ુ.ં  

� આ દરિમયાન મોદ�એ તેમની 63 øટ Üચી =િતમા@ુ ં પણ 

અનાવરણ ક�ુr. 

� રાb��ય �વયસેંવક સઘંના કોઈ નેતાની દ	શમા ં આ સૌથી 

Üચી =િતમા છે.  

� અહ( મોદ� aી જગદ�¹ુુ િવVારા±ય �¹ુુLુળના શતાÕદ� 

સમારંભના સમાપન કાય��મમા ં પણ હાજર રuા અને 19 

ભાષામા ં aી િસ³ાતં િશખમણી /થંની અ@વુાTદત આÆિૃÈ 

અને તેની એપ લૉ�ચ કર� હતી.  

� આ ઉપરાતં મોદ�એ અહ( 430 પથાર�ની �પુર �પેિશયા8લટ� 

હો��પટલ@ુ ંપણ ઉદઘાટન ક�ુr હ4 ુ ં. 

7. ,�� - `	�
�M (�	� ��� ��k�	� (USA)�	' NO� ,�� 

R��������e к	,&�
 (/���,) 

� ભારતની બહાર =થમ યોગ �િુનવિસ¤ટ� અમેTરકામા ં�થાિપત 

કરવામા ંઆવી છે. 

� અહ( આ વષp પો�ટ /ે5�એુટ કોસ� અને  યોગ પર શોધકાય� 

પણ શR થશે.  

� િવવેકાનદં યોગ �િુનવિસ¤ટ�એ લોસ &જલસમા ં 35.5 કરોડ 

Rિપયાના રોકાણથી ક	!પસ શR કરા�ુ ંછે.  

� ક	સ વે�ટન� �િુનવિસ¤ટ�ના =ો.aીનાથને તેના =ેિસડ	�ટ અને 

ભારતીય યોગ �¹ુુ એચ.આર. નાગે��ને ચેરમેન બનાવવામા ં

આ�યા છે.  

� અગાઉ ભારતમા ં2002મા ં=થમ યોગ �િુનવિસ¤ટ� યોગ �¹ુુ 

નાગે�� 	 જ �થાિપત કર� હતી.  

� નાગે�� નાસાના િવÄાની રuા છે.  

8. ��M� ����� � : IIT – S+#�e (�3к����f)  

����� ��M к	��M�e 

® >��M �	7� �	S�
M 4� �M ��â�M �к�	! �3к��к `	�
 

J	�  ���	�� +	��  

� આઇઆઇટ� Tદ�હ�એ એક એÆુ ંસો¿ટવેર બના��ુ ંછે ક	  નાથી 

ચોમાસાના એક અઠવાTડયા અગાઉ `રૂની ચો¦સ મોTહતી 

મળ� જશે તેમ જ ગગંામા ં થઈ રહ	લા =Ñૂષણ ¡ગે પણ 

માTહતી મળ� શકશે.  

� આ ચોમાસાથી આઈઆઈટ� Tદ�હ� હવામાન િવભાગને `રૂના 

નાના-નાના $ે:ોના નામ અને અસર/�તોની સsંયા 

જણાવશે.  

� આ સો¿ટવેર આઇઆઇટ� Tદ�હ� અને ઇj�ટ/ેટ	ડ નેચરલ 

Tરસોસ� મેનેજમે�ટ (INRM)ના ક�સ�ટ��સ સાથે મળ�ને તૈયાર 

ક�ુr છે.  

� આઇએનઆરએમ ક�સ�ટ�સ �ટાટ�અપને આઇઆઇટ Tદ�હ�એ 

=મોટ ક�ુr છે. આ �ટાટ�અપ આઇઆઇટ� Tદ�હ�મા ં 20 વષ� 

પહ	લા ંબનાવા�ુ ંહ4 ુ.ં  

� આ ટ�મમા ં10 િવÄાની   

� તેમણે વરસાદ, તાપમાન, નદ�ઓ વગેર	ના એક ડઝન 

©કડા@ુ ંજTટલ િવ«લેષણ કર� આ સો¿ટવેર તૈયાર ક�ુr છે. 

� તેની મદદથી રોજ આખા દ	શની નદ�ઓના વહ	ણ અને 

વરસાદની ગણતર� એક સાથે થઇ {ય છે.  

� સો¿ટવેરથી નદ�ઓ ¡ગેની લાઈવ માTહતી મળે છે.  

� સામા�ય લોકો પણ ઓનલાઈન સો¿ટવેરની મદદથી 

નદ�ઓના વહ	ણની માTહતી લાઈવ જોઈ શક	 છે.  

� સો¿ટવેર બનાવનાર� ટ�મ@ુ ં ને4<ૃવ કરનારા =ો.અિVની 

Lુમાર ગોસાઈએ જણા��ુ ંક	, સો¿ટવેરથી ખે[ૂતોને 5-7 Tદવસ 

પહ	લા જ જણાવી શકાશે ક	 ક	ટલો વરસાદ થશે અને માટ�મા ં

ક	ટલો ભેજ હોઈ શક	 છે ?  

� હાલ વરસાદની માTહતી તો મળ� શક	 છે પરં4 ુએ ખબર નથી 

પડતી ક	 તેનાથી ખેતરોમા ંક	ટલો ભેજ થશે ?  

� તેમા ં Tડ½જટલ એ8લવેશન મોડલ (ડ�ઇએમ)નો ઉપયોગ 

કરાયો છે. 

� ડ�ઈએમના ©કડા વૈિVક �તર	 તૈયાર કરાયેલો ડ	ટા છે. 

તેનાથી હવામાનની ��થિત, કોઈ ચો¦સ િવ�તારમા ં નદ�, 

`રૂ, માટ�, તાપમાન વગેર	ની તમામ માTહતી મળ� {ય છે. 

9. ��� Q�� : `	�
�	 46 �%Ü, � k�*�e �3��� х �	*e 

����*� J ��M `	�
�M © >�� CJ� к	�Sк+È�M 4�
� � L  

� =ોફ	શનલ ટ	િનસ ખેલાડ� તર�ક	ની આખર� િસઝન. 

� Ìુના�મે�ટ – બÓગા·Rુ ટ	િનસ ઓપન  

10. ‘��8
  j�J’ (���gк �'('U�)  

� અમદાવાદના મોટ	રા �ટ	Tડયમના કાય��મ@ુ ંઅિધLૃત નામાકંન 

– ‘નમ�તે �!પ’ કરા�ુ ં 

� તા.૨૪-૦૨-૨૦૨૦ના રોજ અમેTરકન =Nખુ ડોના�ડ �!પ 

અમદાવાદની Nલુાકાતે  

11. ��� S+� ��ш % : sv 53n�/�e  

��к�'8XQ�
к	� ®�£к�  L'+��	к�  

��� - sv 53n�/�e sucs  .��	� -  sv i�8� suua  

�ાિંતકાર�  

� આ  16 ફ	¶આુર�ના રોજ �જુરાતી લોકસાTહ<યના સીમા8ચ�હ 

Rપ સશંોધક `bુકર ચદંરવાકર, મરાઠ� સેનાપિત માધવરામ 
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પહ	લા, શાયર આરù લખનવીનો જ�મTદવસ અને 

દાદાસાહ	બ ફાળક	ની `®ુયિતિથ 

� અમદાવાદ ½જ�લાના ધ�ંકૂા તા·કુાના ચદંરવા ગામે જ�મેલા 

`bુકર =ભાશકંર	 ગામના નામને અટક તર�ક	 ધારણ કર� 

ચદંરવાકર બ�યા હતા.  

� બોટાદ, લ(બડ� અને અમદાવાદમા ં અયાસ કર� તેઓ 

અ±યાપક થયા હતા. `bુકર ચદંરવાકરની અ±યાપક તર�ક	 

કારTકદß �જુરાતમા ંઅનેક ઠ	કાણે રહ� હતી.  

� તેઓ@ુ ં મહ<<વ`ણૂ� યોગદાન �જુરાત અને ભારતના  

લોકસાTહ<યના સશંોધન અને લેખનના $ે: છે.  

� `bુકર ચદંરવાકર રાકંના રતન, િ=યદિશ¤ની, ઘર 5યોત, 

નદંવાયેલા હ¢યા, બાવડાના બળે, ભવની કમાણી, માનવીનો 

મેળો, લી·ડુા લેજો, નવા ચીલે, ધરતી ભાર શે ઝીલશે, 

ઝાઝંવાના નીર, બાધંણી, ¡તરદ�પ, Ýકુનવતંી, િપયરનો 

પડોશી, મTહના  ઓવાર	, ચદંર ઉગે ચાલÆુ,ં વાગે Rડ� 

વાસંળ�, ખેતરનો ખે[ુ, ઓખામડંળની લોકકથાઓ, ઓ�યા 

કાઠંાના અમે પખંીડા, aેયાથh દાદાસાહ	બ માવલકંર  વી 

નવલકથા, એકાકં�, િવવેચન લો િવ+ા અને ચTર: સાTહ<યને 

લગતા `�ુતકો લsયા છે. 

� 16 ઓગ�ટ 1995ના રોજ તેમ@ુ ંઅવસાન થ�ુ ંહ4 ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૬-૦૨-૨૦૨૦) 

1. તા તરમા ં �જુરાત સરકાર dારા  લોક ર$ક દળમા ં 

અનામત અને 8બન અનામત  ક	ટ	ગર�ના ઉમેદવારોની ભરતી 

માટ	  ક	ટ·ુ ંમેર�ટ ન¦� કરા�ુ ંછે - vc.a% 

2. ફ	¶આુર� 2020મા ં સતત :ી� વખત Tદ�હ�ના Nsુયમ:ંી 

તર�ક	 કોને શપથ /હણ કયા�- �M  .����+ к3��e�	� 

3. તા તરમા ં Tદ�હ�ના નાયબ Nsુયમ:ંી તર�ક	  કોની િન��ુWત 

કરાઈ-  �M ��M% ����S+,	 

4. aી નર	�� મોદ�ના વડા=ધાન બ�યા બાદ  ફ	¶આુર� 2020મા ં

અમદાવાદમા ંક	ટલામા ંવડા=ધાન/ રાb�=Nખુ  આવી રuા 

છે-  J	'L�	' 

5. ભારતમા ં  સૌ=થમ કયા શહ	રમા ં  અમેTરકાના  રાb� =Nખુ  

aી ડોના�ડ �!પ =થમ વાર આવી રuા છે-  .�+	�	+ 

6. �ટ	�� ુઓફ �િુનટ� ખાતે =વાસન અને રોજગારને =ો<સાહન 

આપવા કયા  =ો Wટનો અમલ કરવામા ંઆવશે - ��� 8�3 

N�k6� 

7. હોમ �ટ	 =ો Wટ માટ	 �ટ	�� ુ ઓફ �િુનટ�ની આ^ુબા^ુના  

ક	ટલા ગામોની પસદંગી કરવામા ંઆવી છે- cd 

8. 'હોમ �ટ	 =ો Wટ' કયા િવભાગ dારા અમલી બનાવવામા ં

આ�યો છે -  �	�, N�	�� ��`	� 

9. તા તરમા ંવડા=ધાન  aીનર	�� મોદ� dારા વારાણસી ખાતે  

ક	ટલા કરોડની  ક	ટલી યોજનાઓ@ુ ંલોકાપ�ણ અને િશલા�યાસ 

કરાયો- x.s,caw к��*, zv ,���	i��'  ��к	J&o  .�  sw 

/Jo	�� �ш�	�,	� 

10. વારાણસી ખાતે  વડા=ધાન aી નર	�� મોદ�એ  પTંડત 

Tદનદયાલ ઉપા±યાય  મેમોTરયલ સે�ટર ખાતે 63 øટ Üચી  

કોની Nિૂત¤@ ુ ંલોકાપ�ણ ક�ુr- J'S*
 S+�+,	� CJ	B,	,  

11. �સે�સ  ©તક� Ôુમલામા ં પીડાના =િતક બનેલા  ભારતીય  

એર હો�ટ	સ િનિધ ચાફ	કર ઉપર લખાયેલા `�ુતક@ુ ં નામ 

જણાવો- .���к� U  �� #�  �3�� ��3к  ��	&{�� 

12. બેæ�જયમ dારા  Nળૂ ભારતીય એર હો�ટ	સ િનિધ ચાફ	કરને  

ક�ુ ંસ�માન અપા�ુ ંછે-  ��* �U� 

13. ભારત બહાર કયા શહ	ર- દ	શમા ં =થમ યોગ �િુનવિસ¤ટ�ની 

�થાપના કરવામા ંઆવી- ��� ��k��-  R�.��.� 

14. નદ�ઓમા ં`રૂ, ગગંા સફાઈ અને =Ñૂષણ આ ¡ગે અગાઉથી 

માTહતી આપવા કઈ સ�ંથા dારા સો¿ટવેર તૈયાર કરા�ુ ં છે- 

/7./7.�e, S+#�e .�   7~��ª �3*  � L��  S����&  

� � �� �� 

15. તા તરમા ંભારતના કયા લે �ડર� ટ	િનસ ખેલાડ�એ 46  વષp  

=ોફ	શનલ ટ	િનસ ખેલાડ� તર�ક	  િનÆિૃÈ  {હ	ર કર�-  

��, �*� J � 

16. 24 ફ	¶આુર� 2020મા ંમોટ	રા �ટ	Tડયમ અમદાવાદના  ખાતે 

યો{યેલા કાય��મને સÈાવાર ક�ુ ં નામ આપવામા ં આ��ુ-ં  

'��8
  j�J'  

લોકસાTહ<યના સીમા8ચ�હ Rપ સશંોધક, લોકસ�ંLૃિતકાર `bુકર 

ચદંરવાકરનો જ�મ Tદવસ જણાવો - sv 53n�/�e sucs 

s� – ������–���� 

1. =�NM� к��&  - �S��	 /�Ü .5��� �	�3 ������ ´�к	+� 

(�S��	 �ш�6
к�o) 

� આમhમા ંમTહલા અફસરોને કાયમી કિમશનના લાભ આપવા 

ક	�� સરકારને આદ	શ  

=�NM��	 ´�к	+	�	 !o �����	 P�Ê	 

1. 8O	,M к��ш� : શોટ�  સિવ¤સ કિમશન હ	ઠળ પા:તા ધરાવતી 

તમામ મTહલા ઓTફસરો �થાયી કિમશન માટ	 હકદાર રહ	શે. 

શોટ�  સિવ¤સ કિમશન હ	ઠળ ૧૪ વષ�થી ઓછ� ક	 તેથી વ� ુ

સેવા આપનાર મTહલા ઓTફસરોને કાયમી કિમશનની તક 

આપવા આદ	શ. 

2. к��( � ��� : મTહલાઓને કો!બેટ માટ	 કામગીર� સ¸પવી ક	 

ક	મ તેનો િનણ�ય સરકાર ક	 આમh લઈ શકશે. �³ુ લડવામા ં

મTહલાઓની સીધી કામગીર� એટલે ક	 કો!બેટ રોલમા ં
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મTહલાઓને રોકવાનો િનણ�ય નીિતિવષયક છે. આથી સરકાર	 

તે ¡ગે િવચારવા@ુ ંછે.  

3. к�	�* J�8�: આમhમા ં મTહલા ઓTફસરોને કમા�ડ પોj�ટÃગ 

નહ( આપવા@ુ ંઅયો´ય તેમજ સમાન અિધકારો નહ( આપવા 

સમાન છે. આ મTહલાઓને કમા�ડ પોj�ટÃગનો અિધકાર 

મળવો જોઈએ. કમા�ડ પોj�ટÃગ એટલે આમhના કોઈ-�િુનટ, 

કોર ક	 કમાન@ુ ંને4<ૃવ કરનાર� પોj�ટÃગ એવો થાય છે. 

��к	�3 ¯�' +�M�� к�e �
M ?  

� સરકાર	 દલીલો કર� હતી ક	 મTહલાઓ શાર�Tરક ર�તે સ$મ 

હોતી નથી. તેને �³ુના મોરચે મોકલવામા ંઆવે તો Ñુ«મનો 

તેનો ખોટો લાભ ઉઠાવી શક	 છે. 

� ગામડામાથંી આવતી મTહલા ઓTફસરો@ુ ં`¹ુુષ સૈિનકો પાલન 

કરશે ક	 ક	મ તે ન¦� નથી.  

� મTહલાઓ પર પTરવારનો બોજ હોય છે. સામા½જક 

જવાબદાર�ઓ હોય છે. આથી તેમને કાયમી કિમશ�ડના લાભ 

આપી શકાય નહ( . 

�	� ¯�' �8O�
 "  ?  

� આમhમા ં શોટ�  સિવ¤સ કિમશન વખતે આમh સિવ¤સ કોર, 

ઓTડÍન�સ, એ5�કુ	શન કોર, જજ એડવોક	ટ જનરલ, 

એ'�જિનયર, િસ´નલ. ઈ�ટ	8લજ�સ, ઇલેTક�કલ અને 

િમક	િનકલમા ંજ એ��� મેળવી શક	 છે. તેમને કો!બેટ સિવ¤સ 

 વી ક	 ઇ�ફ���, આ!ડ� િવભાગ, તોપખાનામા ં કામ અપા4 ુ ં

નથી.  

� ��5��& .�  � �M : એરફોસ�, નેવીમા ં મTહલાઓને કાયમી 

કિમશ�ડના લાભ અપાય છે. તેમને કો!બેટ રોલ અને ફલા\ગ 

તેમજ /ાઉ�ડ ડØટૂ� અપાય છે. નેવીમા ં લો½જj�ટકસ, એર 

�ાTફક ક��ોલ અને પાઇલટ અને નેવલ ઇ��પેકટર ક	ડરમા ં

સેવા આપી શક	 છે. 

к3�� 3 cdsu J"e �M�
 (�	�M  

� Tદ�હ� હાઇકોટ�ના �કુાદા પછ� ૯ વષ� બાદ સરકાર	 ફ	¶આુર� 

૨૦૧૯મા ંઆમhના ૧૦ િવભાગોમા ંમTહલા ઓTફસરોને કાયમી 

કિમશનના લાભ આપવાની નીિત ઘડ� હતી પણ માચ� ૨૦૧૯ 

પછ� આમhમા ંજોડાનાર મTહલાઓને જ તેના લાભ આપવા@ુ ં

ન¦� ક�ુr હ4 ુ.ં  

� આને કારણે   મTહલાઓએ લાબંો સમય કા@નુી લડાઈ લડ� 

હતી તે તો લાભથી વ8ંચત જ રહ� ગઈ હતી. 

´ >к	+� /J�	� (�L- �� *e.�	,. L'�´ >* .�  �� .�, 

�8
��M 

2. CMS COP-sz : cdcd�� ¯�̀ 	�'` (��,f� = Q~£�) 

� ભારતમા ં=થમવાર મહા<મા મTંદર ગાધંીનગર ખાત ેવડા=ધાન aી 

નર	��ભાઈ મોદ� dારા વીTડયો કો�ફર�સથી =ારંભ  

� �થળાતંTરત ={િતઓના સરં$ણ ¡ગે@ુ ંઆ ૧૩Nુ ં સમેંલન 

  પહ	લીવાર ભારતમા ંઅને �જુરાતમા ંયો{ઈ રuા ંછે તેમા ં

૧૩૦ દ	શોના ૩,૨૫૦ =િતિનિધઓ ભાગ લઈ રuા છે. 

વડા=ધાન aી નર	��ભાઈ મોદ�ના =વચનના મહ<વના ¡શો 

� દTરયાઈ �વસjbટના ં સવંધ�નના સદંભ�મા ં ભારત ૨૦૨૦ના 

વષ�મા ં દTરયાઈ કાચબા નીિત તથા દTરયાઈ �થાયી 

�યવ�થાપન નીિત {હ	ર કર� તેનો અમલ કરશે.  

� પાતળા Kલાj�ટકથી =Ñૂષણના =�ો ઉક	લવા પણ પગલા ં

લેવાશે. પયા�વરણની �રુ$ા માટ	 િસ̈ગલ �ઝૂ Kલાj�ટક એક 

મોટો પડકાર છે, <યાર	 ભારતે આનો ઉપયોગ ઘટાડવા@ુ ંબી[ુ ં

ઝડK�ુ ંછે.  

� ભારતમા ંવાઘની વસતી Lુલ-2967 

ª � {~�*,� (8�*& .�  ��ш,� �	OM�  �ш*ã�� ���	' 

��	� ш к�	ш  

� ગાધંીનગરમા ં આયો�ત ઇ�ટરનેશનલ કો�ફર�સમા ં એÆુ ં

ન¦� કરા� ુ છે ક	, એિશયન હાથી,  �આુર /ેટ ઇj�ડયન 

બ�ટડ�, બÓગલ ફલોTરકન 8લટરબ�ટડ� �હાઈટ શાક� સTહત Lુલ 

૧૦ ={િતને િશડØલુ વનમા ંસમાવેશ કરવા =�તાવ Nકૂાયો 

છે અને તે@ુ ંવોTટ̈ગ કરાશે.  

� Lુલ મળ�ને ૧૧૬ ={િતના પÝ ુપ$ીઓ એવા છે ક	,   ·Kુત 

થવાના આર	 છે <યાર	 વ� ુ દસેક ={િતને િશડØલુ વનમા ં

સમાવેશ કરાશે  થી તેને ·Kુત થતા બચાવી શકાય.  

� અ�ય ={િતને િશડ�લુ-2મા ંસમાવેશ કરાવવા પણ િનણ�ય 

લેવાયો છે. 

P�½,�'!M �M ���,`	7 xJ	oM  

� �જુરાતે વષ~થી �હ	લ શાક� , એિશયાTટક લાયન, �ડુખર 

કાચબા  વા �વો તથા ઘોરડ  વા પ$ીઓના સરં$ણ અને 

જતન માટ	 પગલા ંલઈ તેમા ંસફળતા મેળવી છે. 

ક	��ીય વન-પયા�વરણ અને Wલાયમેટ ચે�જ મ:ંી aી =કાશ 

{વડ	કર 

� પેTરસ સમ^ૂતી ¡તગ�ત તાપમાન ૨ Tડ/ી સે'�સયસ 

ઘટાડવાના લÏય માટ	 બÔ ુ ઓછા દ	શો કાય�રત છે અને 

ભારત એમાનંો એક દ	શ છે.  

� રા5યક$ાન ક	��ીય =ધાન બા�લુ �િુ=યો હાજર રuા. 

Ç�<
 O
M Ny�
�	 �'��o �	�3 N,	�� : 

� �જુરાતમા ં રાજ�થાનથી નર /ેટ ઇj�ડયન બ�ટડ� પ$ી 

લવાશે 

� �જુરાત સTહત પાચં રા5યોમા ં/ેટ ઇj�ડયન બ�ટડ�ની સsંયા 

વધારવા ક	�� સરકાર	 Rા. ૩૦ કરોડ ફાળ�યા  

� સૌથી વ� ુરાજ�થાનમા ં૧૩૦ /ેટ ઇj�ડયન બ�ટડ�.  
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� ભારતમા ં /ેટ ઇj�ડયન બ�ટડ�ની સsંયા ઘણી ઓછ� છે  મ 

ક	, કણા�ટકમા ંમા: ૧૨ જ છે.  

� �જુરાતમા ંહાલમા ં/ેટ ઇj�ડયન બ�ટડ�ની સsંયા મા: બે થી 

ચાર.  

� સમ/ ભારતમા ં /ેટ ઈj�ડયન બ�ટડ�ની સsંયા મા: ૧૭૦ 

 ટલી જ રહ� છે. 

અ�ય બાબતો  

� �3� �- �થળાતંર કરતા યાયાવર =ાણી-પ$ીઓની ={િતઓમા ં

સરં$ણ ¡ગે �નુોના ને4<ૃવમા ંઆયોજન 

� સમયગાળો - તાર�ખ 17 થી 22મી ફ	¶આુર� 2020 

� COP- કો�ફર�સ ઓફ ધી પાટßઝ Ìુ ધ ક�વે�શન ઓન 

માઇ/ેટર� �પીસીસ(CMS)  

/,��к - �.ુએન-એ�વાયરમે�ટ =ો/ામ, ક	��ીય પયા�વરણ, વન 

અને Wલાયમેટ ચે�જ મ:ંાલય તથા વન અને પયા�વરણ િવભાગ 

�જુરાત સરકાર  

થીમ – �થાનાતંTરત ={િતઓ /હને જોડ	 છે અને અમે તેમ@ુ ં

ઘરમા ં�વાગત કર�એ છ�એ  

� લોગો;- દ8$ણ ભારતના પરંપરાગત આટ�ફોમૅ- કોલામ 

� મે�કોટ- "8ગબી- ધ /ેટ ઈj�ડયન બ�ટાડ �" 

3. х �X>+ – ��YZ : к3��& кJ L ��	' `	�
M, к�� ¬� ��JM 

L ��J,� 

� �થળ - �એુસએ 

� અગાઉ Tડસે!બર 2019મા ં વ�ડ� ર	િપડ ચેસ ચે�!પયનશીપ-

2019 િવ તા  

4. х �X>+ - ICC ��� �� T-cd �#*& кJ-cdcd 

� યજમાન – િસડની (ઓ��	8લયા)  

� ભારતીય મTહલા ટ�મના ક	Kટન હરમનિ=ત કૌર 

� ભારત સTહત Lુલ ૧૦ દ	શ ભાગ લેશે.  

5. ®�8
к ����L� (�	S��,) 

� `�ુતક@ુ ંનામ- 'ગાધંીને સમજવાનો આ જ સમય'  

� લેખક -  ય એસ. રાજ`તૂ  

� RSSના સર સઘં ચાલક મોહન ભાગવત dારા િવમોચન - 

નવી Tદ�હ�.  

6. ���,	� - `	�
M, �	R�� �	�	 L	� J	,����  ���,	� 

�	�3 ��ш,	�	 ‘ª ��e� S��L& ��* �38� j3���� � ���’ х	
  


	�M�(Z к��	�M NS[,	�� N	�'` 

��ш %
	 

� રિશયન ¡તTર$ યા:ીઓને આ તાલીમ  મેળવતા ં પાચં 

વષ�નો સમય લાગે છે. પરં4 ુભારતીય તાલીમાથhઓને ખાસ 

�	િન̈ગ કાય��મ હ	ઠળ ૧૨ મTહનામા ં જ ¡તTર$ યા:ા કર� 

શક	 તેવી તાલીમ આપવામા ંઆવી રહ� છે.  

� ‘ભારતના =થમ ¡તTર$ યા:ી રાક	શ શમા�’એ પણ આ જ 

�	િન̈ગ સે�ટરમા ંતાલીમ મેળવી હતી.  

7. CAA : ����
�M �L�	- =�NM� к��&  ш	�e�(	� (S+#�e)�	' 

CAA�� ����U к�e ��3�	' +3х	�к	�� �	O  �	
LM
 к��	 

=�NM�  !o �à,��M ����
 �LM 

સિમિતના સયો 

1. સજંય હ	ગડ	,    સાધના રામચ�ંન,  

2. `વૂ� Nsુય માTહતી કિમશનર વઝાહત હબી��ુલાહ (ભારતના 

=થમ RTI કિમશનર) 

8. ®�8
к ����L� :-  

®�8
к��' �	� - '( к 8�3� : U 8���e �(�	7�* {~�*,	 �	7 ª�O 

,�&' 

� લેખક- આયોજન પચંના `વૂ� અ±ય$  મો�ટ	કિસ̈હ 

આહ·વુા8લયા 

9. UAE – NO� .�� äy& <�	��  

� =થમ આરબ અ¾ ુ ઊ{� Kલા�ટ માટ	 UAE dારા Tરએકટર 

લાઇસ�સ અપા�ુ.ં  

� સ�ંWુત આરબ અિમરાતે (UAE) બરાખા અ¾ ુઊ{� Kલા�ટ 

ખાતે Tરએકટર માટ	 લાય�સ આK�ુ ં હ4 ુ ં   આરબ જગતમા ં

આ =કાર@ુ ં=થમ Kલા�ટ હશે.  

� �એુઈ પાસે `રુતી મા:ામા ંઊ{�નો Êોત છે જ, પરં4 ુસતત 

વીજળ�ની માગ કરતી એક કરોડ ={ માટ	 તેણે આ સૌર 

ઊ{� સTહત આ વધારાનો અને વૈક'�પક ઊ{� Êોત ઊભો 

કય~ હતો.  

� આ ૨૪ અબજ ડોલરના ખચp Kલા�ટમાથંી પ૬૦૦ મેગાવોટ 

વીજળ� પેદા કર� શકાશે,   �એુઇની જRTરયાતની ૨૫ ટકા 

હશે. 

11. ��8
  j�J : =�J� J	�� +3ш�	 �	£jNP�х �M j�J �	�3 

=�J� ��¾�S��e�M \�к 

કાર@ુ ંનામ : આમ~ડ 8લમોઝીન - ‘ધ 8બ�ટ’  

��ш %
	  

� રાb�પિતની સાથે અ�ય ચાર લોકો આ કારમા ંબેસી શક	 છે.  

� કારના કાચ પાચં લેયરવાળા પોલી કાબ~નેટથી બનેલા હોય 

છે.  

� �લુેટ અને િમસાઇલ પણ આ કારને @કુસાન પહ¸ચાડ� શકતી 

નથી.  

� �ાઇવર તરફની િવ�ડો જ મા: �લુી શક	 છે અને તે પણ 

મા: ૩ ઈચ.  

� આ કારની સાથે =ેિસડ	�ટના Õલડ òપુની Õલડબેગ હોય છે.  
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� કારની {ડાઇ પાચં �ચ હોય છે.  

� કારની બોડ� �ટ�લ – ટાઇટ	િનયમ -  એ��િુમિનયમ-

િસરાિમકથી બનેલી હોય છે 

� કારની ¡દર નાઇટ િવઝન ક	મેરા સામેલ. 

� અમેTરકન િસ�	ટ એજ�સી dારા તૈયાર કરાયેલા �ાઇવરો જ 

આ કાર હકંાર� શક	 છે 

� આ કાર ૧૮૦ Tડ/ીનો વળાકં લેવા સ$મ 

� કારની ¡દર ઓ�Wસજનની પણ �િુવધા  

� ક	8બન ડોર ૮ �ચ {ડો  

� ક	િમકલ �³ુમા ંપણ આ કારમા ંબેઠ	લો શsસ �રુ8$ત રહ	 છે 

� કારના ટાયર j�ટક Kલેટ	ડ હોય છે 

� કારના ટાયર �ાર	ય કોઈ પણ સજંોગમા ંફાટતા નથી  

� કાર લે�ડ માઈન-િમસાઇલથી પણ બચી શક	 છે  

� કારની ¡દર નાના હિથયાર હોય છે 

� ��'ૂWલયર - બાયોલો�કલ - ક	િમકલ એટ	કથી પણ બચી 

શકાય છે  

� સેટ	લાઇટની સાથે =ેિસડ	�ટની ગાડ�મા ં {મર પણ ઓપર	ટ 

થઇ શક	 તેવી �યવ�થા  

� કારમા ં િસ�	ટ સિવ¤સ =ોટ	jWટવ Tડટ	ઇલનો =ો/ામ લોડ	ડ 

કર	લો હોય છે.  

12. ��� S+� ��ш % : s� 53n�/�e ����	
 R���.�	 J�3�	 

X��J�
: ����Z S+� S�,	  

��� - s� 53n�/�e-sttv .��	� – 3 i�£�-suvt 

� આ  �જુરાત �િુન.ના પહ	લા Lુલપિત aી હરિસ³ 

TદવેTટયાનો જ�મTદવસ છે.  

� તેજ�વી શૈ$8ણક કારTકદß ધરાવતા aી TદવેTટયા અમદાવાદ 

અને Nુબંઈથી બી.એ, એમ.એ �ધુીનો અયાસ કર� 1910મા 

ઉÈર =દ	શના બર	લીમા ંત<વÄાન િવષયના =ા±યાપક બ�યા 

હતા.  

� તે પછ� ¡દા  21 વષ� Nુબંઈમા ં વક�લાત કર�, 1933મા 

Nુબંઈ હાઇકોટ�મા ં વધારાના �યાયધીશ તર�ક	 િનમાયા. તે 

પછ� �જુરાતની દ	શી Tરયાસતોમા ંપણ �યાયધીશ તર�ક	 કામ 

ક�ુr હ4 ુ.ં  

� �જુરાતના {હ	ર�વનની અનેક સ�ંથાઓ સાથે ગાઢ ર�તે 

સકંળાયેલા TદવેTટયાને 23 નવે.1949ના રોજ �થપાયેલી 

�જુરાત �િુન.ના =થમ Lુલપિત બનવા@ુ ંaેય મ²�ુ ંહ4 ુ.ં  

� અહ( તેઓ બે ટમ� એટલે ક	 ¡દા  આઠ વષ� �ધુી 

Lુલપિતપદ	 રuા. Lુલપિત તર�ક	 તેઓ �િુન.માથંી માનવધન 

અને ભારતિનમા�ણની શ�Wતઓ ઊિપ{વવા અને પાéા<ય 

અને ભારતીય N�ૂયોનો �મેુળ સાધવા માગંતા હતા.  

� િવ+ા અને સ�ંકારના તેજથી તેમણે �જુરાત �િુન.ને 

દ	દ�Kયમાન બનાવવાની શRઆત કર� હતી.  

� ત<વÄાનના અયાસી હરિસ³ભાઈએ સામિયકોમા ં

િવચારોÈેજક અનેક લેખોની સાથે “The art of life in 

bhagavat gita”નામે /થં પણ લsયો છે.  

� �યાયધીશ, Lુલપિત હરિસ³ TદવેTટયા@ુ ં તાર�ખ ૩ ઓગ�ટ 

૧૯૬૮ના રોજ અવસાન થ�ુ ંહ4 ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૭-૦૨-૨૦૨૦) 

1. ફ	¶આુર� 2020મા ં  �=ુીમ કોટ�  dારા કયા દળની મTહલા 

ઓTફસરોને કાયમી કિમશનના લાભ આપવાનો આદ	શ 

કરાયો-  /�Ü 

2. શોટ� સિવ¤સ કિમશન હ	ઠળ ક	ટલા વષ�થી ઓછ� ક	 તેથી વ� ુ

સેવા આપનાર મTહલા ઓTફસરોને કાયમી કિમશનની તક 

આપવામા ંઆવશે- sw �%& 

3. �³ુ લડવામા ં મTહલાઓની સીધી કામગીર�ને કયા નામે 

ઓળખવામા ંઆવે છે-  к��( �  ��� 

4. આમhના  કોઈ �િુનટ, કોર ક	 કમાન@ુ ં ને4<ૃવ કરનાર�  

પોj�ટÃગ કયા નામે ઓળખાય છે-  к�	�*� J�8� 

5. આમhમા ં મTહલા ઓTફસરોને કાયમી કિમશનનો લાભ 

આપવાનો �કુાદો  �=ુીમ કોટ�ની કોની બે�ચ dારા આપવામા ં

આ�યો-  �� *e.�	,. L'�´ >*  .�  ��  .�,  �8
��M 

6. તા તરમા ંભારતમા ંસૌ=થમ  યાયાવર પ$ીઓના સર$ણ 

માટ	ની વૈિVક પTરષદ તા. 17 થી 22 ફ	¶આુર�-2020ના રોજ  

�ા ંયો{ઈ- ��	��	 �'S+�, �	'UM��� 

7. CMS COP 13: 2020નો િવડ�યો કો�ફર�સના  મા±યમથી 

કોના dારા =ારંભ  કરાવાયો-  �*	NU	� �M ��3��`	7 

��+e 

8. CMS COP 13: 2020મા ં  ક	ટલા દ	શો ભાગ લઇ રuા છે - 

szd 

9. CMS COP 13: 2020@ુ ં  આયોજન કોના dારા કરવામા ં

આ��ુ ં હ4 ુ-ં R�.��.- ���	,�� �� N�ª	�, к3��M, 

J,	&��o, �� .�  6�	7� � L �� 
 ��  �� .�  

J,	&��o ��`	� ����	
 ��к	� 

10. CMS COP 13: 2020નો   મે�કોટ જણાવો-  к��	� 

11. ભારતમા ંવષ� -2020મા ંદTરયાઈ �વ�jૃbટના સવંધ�ન માટ	  

આગામી સમયમા ં કઈ નીિત {હ	ર કર�ને તેની ઉપર અમલ 

કરાશે- s. +S�,	7 к	L(	  �M�
   .�  c. +S�,	7 8O	,M  

],�8O	J� �M�
 

12. ભારતમા ં સૌથી વ� ુ /ેટ ઇj�ડયન બ�ટડ�ની સsંયા કયા 

રા5યમા ં ક	ટલી છે-  �	�8O	�  .�  szd 
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13. �જુરાત સTહત પાચં રા5યોમા ં /ેટ ઇj�ડયન બ�ટડ�ની  

સsંયામા ં Æàૃ³ કરવા ક	�� સરકાર dારા ક	ટલી રકમ 

ફાળવવામા ંઆવી છે - x.zd к��* 

14. ક	�� સરકાર dારા  /ેટ ઇj�ડયન બ�ટડ� એિશયન હાથી, 

 �આુર, બÓગલ ¿લોTરકન, 8લટર બ�ટડ �  અને સફ	દ શાક� 

સTહત ક	ટલી ={તીને ભારતમા ં  અ@�ુ8ૂચ -1 મા ંસમાવેશ 

કરાશે- sd 

15. ભારતમા ં Lુલ ક	ટલા પÝ-ુપ$ી એવા છે ક	   ·Kુત થવાને 

આર	 છે- ssv 

16. ભારતમા ં ·Kુત િસવાયની અ�ય ={િતને કઈ અ@�ુ8ૂચમા ં

સમાવવાનો િનણ�ય કરાયો છે- c  

17. ક	�સૅ કપ ચેસ  ચે�!પયનિશપ- 2020  િવ તા અને  

યજમાન-  к�� ¬� ��JM  .�   R���� 

18. આગામી ICC  િવમે�સ T-20 વ�ડ� કપ- 2020 �ા ંયો{શે-  

��*�M i8j3��,	 

19. આગામી ICC  િવમે�સ T-20 વ�ડ� કપ- 2020  Lુલ ક	ટલા 

દ	શો ભાગ લેશે- sd 

20. આગામી ICC  િવમે�સ T-20 વ�ડ� કપ- 2020મા ં ભારતીય 

મTહલા ટ�મના  ક	Kટન જણાવો- ���� NM
 кr� 

21. 'ગાધંીને સમજવાનો આ જ સમય' તા તરમા ં=કાિશત થયેલ 

`�ુતકના લેખક@ુ ંનામ જણાવો- k,.��.�	�® >
 

22. ગગનયાનની તૈયાર�ના ભાગRપે ભારતના ચાર  વા�દુળના 

પાયલોટને કયા સે�ટર ખાતે તાલીમ આપવામા ંઆવે છે અને 

દ	શ જણાવો-ª �S��  S��L& ��* �38� к�8�����  j3���� 

� ��� .�  ��ш,	 

23. તા તરમા ં =િસ³ થયેલ 'બેક �ટ	જ: ધ �ટોર� 8બહાઇ�ડ  

ઇj�ડયા હાઈ /ોથ યસૅ'ના લેખક@ુ ંનામ જણાવો -  /,��� 

J'L�	 ® >�& .B,� ����3к���� /�Ç��	��,	 

24.  ભારતમા ંફ	¶આુર� 2020ની  ��થિતએ  ¡દા  ક	ટલા  વાઘ 

આવેલા છે  -cuv� 

અમેTરક� =Nખુની  �રુ$ા માટ	  વપરાતી કાર@ુ ંનામ 

જણાવો- આરમોડ 8લમોઝીન - UM �(8� 

st – ������–���� 

1.��M� J�3� - ���	R� JS��
&� : 6�	7� � L �� �	�  

�*�	 �� \���	 k5 ( \�� x.�s,wsu к��*��' +	� к�ш  

� આ માટ	 – ‘બેઝોસ અથ� ફંડ’ની રચના કરાશે  

+	��M ���
 

� એમેઝોનના મા8લક અને સીઈઓ તેમજ િવVના સૌથી ધિનક 

�ય�Wત  ફ બેઝોસે Wલાઈમેટ ચે�જ સામે લડવા માટ	 આશર	 

૧૦ અબજ ડૉલર એટલે ક	 R.૭૧,૪૧૯ કરોડ@ુ ંદાન કરવાની 

{હ	રાત કર� છે.  

� આ રકમ તેમની Lુલ સપંિÈના ં૭.૭ ટકા થવા {ય છે.  ફ 

બેઝોસની Lુલ સપંિÈ ૧૩૦ અબજ ડૉલર એટલે ક	 આશર	 

R.૯,૨૮,૪૪૪ કરોડ છે.  

� બેઝોસ dારા Ñુિનયાના અ�ય ધનપિતઓની  મ પોતાની 

સપંિÈમાથંી અલગ કાય~ માટ	 મોÌંુ દાન કરવાની પરંપરા 

શR કરવામા ંઆવી છે.  

� જળવા� ુપTરવત�ન `ñૃવી માટ	 મોટો ખતરો છે  

( \�� .O& 5'* .�  
 �� CÊ ш - 

� બેઝોસ અથ� ફડંની રચના કરવામા ંઆવી.  

� આથી તેની સામે લડવા બેઝોસ અ<યાર �ધુીના િવક�પોને 

પસદં કર�ને તેના માટ	 નવીન ર�તે કામ કરશે.  

� તેના થક� Wલાઇમેટ સાયj�ટ�ટ, સામા½જક કાય�કતા�ઓ, 

8બનસરકાર� સગંઠનોને ભડંોળ આપવામા ંઆવશે.  

� આપણે `ñૃવીને બચાવી શક�એ છ�એ. આ માટ	 કંપનીઓ, 

દ	શો, વૈિVક સગંઠનો અને લોકોને પણ એક^ૂથ કરવામા ં

આવશે. 

�?,	'к-  

વષ�-૨૦3૦ �ધુીમા ં કાબ�ન ઉ<સtના Ý�ૂય �તર	 લાવવાનો 

લÏયાકં 

� Wલાઇમેટ ચે�જ સામે લડવા એમેઝોનના ં કમ�ચાર�ઓએ 

અ8ભયાન ચલાવવા અ@રુોધ કય~ હતો.  

� {��આુર�મા ં એમેઝોનના ં ૩૫૦થી વ� ુ કમ�ચાર�ઓએ સહ� 

ùબંેશ ચલાવી હતી. 

�  મા ં૨૦૩૦ �ધુીમા ંકાબ�ન ઉ<સtનને Ý�ૂય �તર	 લાવવાની 

વાત હતી.  

� બેઝોસે ૨૦૪૦ �ધુીમા ંકંપનીને કાબ�ન ���ૂલ બનાવવા અને 

૨૦૩૦ �ધુીમા ં ૧૦૦ ટકા નવીનીકરણ ઊ{� ઉ<પê કરવા 

તેમજ ૨૦૩૦ �ધુીમા ં ૧ લાખ ઇલેjW�ક વાહનોની Tડ8લવર� 

કરવાની {હ	રાત ૨૦૧�મા ંકર� હતી.  

2. /��кO	 ����L� :  

�	� - ‘Let Me Say It Now’  

� લેખક- Nુબંઈના `વૂ� પોલીસ કિમશનર રાક	શ માTરયાની 

આ<મકથા  

અગ<યનો �લુાસો  

� Nુબંઇમા ંતાજ Ôુમલાને Tહ̈Ñુ આતકંવાદમા ંઠરાવવાનો =યાસો 

થયો હતો.  

આ<મકથા િવશે 
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� દ	શને હચમચાવી નાખનારા વષ�-ર૦૦૮ના Nુબંઈ આતકંવાદ� 

Ôમુલા ક	સમા ં�વતા ઝડપાયેલા આતકંવાદ� અજમલ કસાબ 

પર ચ¸કાવનારો �લુાસો કરતા રાક	શ માTરયાએ લs�ુ ંછે ક	, 

આતકંવાદ� સગંઠન લ«કર-એ-તોયબાએ Nુબંઈ પરના 

Ôમુલાને Tહ̈Ñુ આતકંવાદના નામે ખપાવી દ	વાનો કારસો 

ઘડÉો હતો.  

� તેની યોજના =માણે અજમલ કસાબ માય~ ગયો હોત તો 

તેની ઓળખ બÓ´·Rુના સમીર Tદનેશ ચૌધર�ના નામે કરવાની 

તમામ તૈયાર� સાથે આતકંવાદ�ઓ આ�યા હતા  

3. х �X>+ - ��YZ : �^S�,� 8J�S�Õ� ��� �� ���*&-cdcd 

`	�
M, ��k
	 –  

ભારતીય T�ક	ટના ભગવાન તર�ક	 ઓળખાતા ભારત ર<ન સ8ચન 

તÓ[ુલકરને અપાયો 

�^S�,� ���*& ��k
	 .�  ��
 

 

� અમેTરકન ½જ!ના�ટ િસમોન બાઇ�સ ચાર વષ�મા ં:ી� વખત 

લૉTરયસ �પોટ�સ Æમૂન ઓફ ધ યરનો એવોડ� �<યો   

ઍવોડ�ના ઇિતહાસમા ંચોથી વખત બ��ુ ંછે 

��S�,� ���*& ¯�' "  

� ૧૩ િવિવધ ક	ટ	ગર�ના એવોડ�. 

� રમતોની Ñુિનયાના સૌથી =િતjbઠત એવૉડ�માનંો એક છે.  

� ૧૯૯૯મા ં લોTરયસ �પોÌ્�સ ફોર �ડુ ફાઉ�ડ	શનના ડ	મલર 

તથા Tરચીમો�ટ	 આ એવૉડ�ની શRઆત કર� હતી.  

� સૌથી પહ	લો એવૉડ� તા. ૨૫મી મે-૨૦૦૦ના રોજ આપવામા ં

આ�યો હતો.  

� એવૉડ�ની Nsુય ક	ટ	ગર� લૉTરયસ વ�ડ� �ેક * ૂઓફ ધ યરની 

છે.  

� ટ	િનસ �ટાર રોજર ફ	ડરર સવા�િધક છ વખત આ એવોડ� �તી 

��ૂો છે. તેણે પાચં વખત �પોÌ્�સમેન ઓફ ધ યર તથા એક 

વખત કમબેક Kલેયર ઓફ ધ યરનો એવોડ� હાસંલ કય~ હતો.  

� ૨૦૦૦મા ં યો{યેલા =થમ સમારંભમા ં ને�સન મડં	લાએ 

�પીચ આપી હતી .  

4.���gк (	(
� : FATF ��o&, (/
'к�	+)  

( �к - JÐS�� (�	'�) 

� ફાઈના��શયલ એકશન ટા�ક ફોસ� (FATF) dારા પાTક�તાનને 

આતકંવાદ NÚેુ /ે 8લ�ટમા ંયથાવ4ુ ંરાખવામા ંઆ��ુ ંહ4 ુ.ં  

� �:ૂોના જણા�યા =માણે, એફએટ�એફની ચા· ુ થયેલી 

બેઠકમા ં પાTક�તાનને /ે 8લ�ટમા ં રાખવાનો િનણ�ય લેવાયો 

છે. 

� આગામી એક અઠવાTડયા �ધુી ચાલનાર� બેઠકમા ંતેને Õલોક 

8લ�ટમા ંNકૂÆુ ંક	 ક	મ તે ¡ગે િનણ�ય લેવામા ંઆવશે.  

� તેને /ે િસ�ટમાથંી બહાર આવવા માટ	 ૩૯ સય દ	શોમાથંી 

૧૨ દ	શોના સમથ�નની જRર છે.  

� તે ઉપરાતં Õલેક 8લ�ટમા ં જવાથી બચવા માટ	 :ણ દ	શો@ુ ં

સમથ�ન જોઈએ છે  મા ં મા: 4કુß અને મેલિશયાએ જ 

સમથ�ન આK�ુ ંછે.  

� આગામી અઠવાTડયામા ં પાTક�તાનના ભાવીનો ફ�સલો આવી 

જશે. 

5. ���gк .O&
'! - ��YZ  

`	�
 ��g��' J	'L�	 �'(���' �rOM ��Á�' .O&
'!  

�'8O	 .�  ���
 

� અમેTરક� િથ�ક ટ	�ક વ�ડ� પોK�લુેશન Tર��નુા એક Tરપોટ�મા ં

જણાવવામા ંઆ��ુ ંછે ક	, ૨૦૧૯મા ંભારતીય અથ�ત:ં 8�ટન 

અને mા�સને પાછળ પાડ�ને િવV@ુ ંપાચંમા નબંર@ુ ંઅથ�ત:ં 

બની ગ�ુ ંછે.  

િવVની ટોચની પાચં ઈકોનોમી 

 

� ભારત હવે તેની અગાઉની �વNખુી નીિતઓનો <યાગ કર�ને 

ઓપન માક|ટ ઇકોનોમી તરફ િવકાસ કર� રuો છે.  

� ૨.૯૪ લાખ કરોડ અમેTરકન ડોલરના �ડ�પી સાથે ભારતીય 

અથ�ત:ં િવV@ુ ં પાચંમા નબંર@ુ ં સૌથી મોÌંુ અથ�ત:ં બની 

ગ�ુ ંછે.  

� વષ� ૨૦૧૯મા ં 8�ટન અને mા�સને પછડાટ આપીને ભારતે 

આ �થાન હાસંલ ક�ુr છે 
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� ભારતનો માથાદ�ઠ �ડ�પી ૨,૧૭૦ ડોલર, અમેTરકાનો 

માથાદ�ઠ �ડ�પી ૬૨,૭૯૪ ડોલર.  

6.  �'8O	кe, �	�к�o : IDSA  

IDSA ��  U ����� J	S�к� 7¢�8��ë >� 5�� S*53�� 8�*e\ 

��* ��	����� 
�eк3 i�х	ш  

� �થળ-નવી Tદ�હ� �થાપના – ૧૧-૧૧-૧૯૬૫ 

િવગત -  

� ક	�� સરકાર	 સરં$ણ અયાસ અને િવ«લેષણ સ�ંથાન@ુ ંનામ 

બદલીને મનોહર પTરકર સરં$ણ અયાસ અને િવ«લેષણ 

સ�ંથાન ક�ુr છે.  

� Ùતૂ`વૂ� સરં$ણ મ:ંી અને ગોવાના Nsુયમ:ંી રહ	લા �વ. 

પTરકર =િત સ�માન �યWત કરવા માટ	 આ િનણ�ય લેવાયો 

છે. 

� તેઓ 2014થી 2017 દરિમયાન સરં$ણ મ:ંી હતા.   

7. � '�� �5	�e J	к&  – SOU  

SOU х	
  +3ш�� �rOM ���	 375 �к��	' 
�,	� к�	, �	 

� '�� �5	�e J	к&��  
	. 18-02-2020�	 ��� ¯�̀ 	�'` 

)к*	кe, ���
� 

� �ટ	�� ૂ ઓફ �િુનટ�થી મા: 2 Tકમી Ñૂર 375 એકરમા ં આ 

જગંલ સફાર� પાક�  ��ુ·ુ ંNકુવામા ંઆ��ુ ંછે.  

� પાક�મા ંઆTmકા, એિશયા, ઓ��	8લયા અને અમેTરકાની િવિવધ 

={િત મળ� 62 {તના ં 1500 થી વ� ુ =ાણી-પ$ીનો 

સમાવેશ કરાયો છે. 

�5	�e J	к&�	' N�	�Mi �	�3 =���U	 

� સફાર� પાક�મા ંફરવા માટ	 ઈ-કાટ�  અને ચાલતા ચાલતા જોવા 

માટ	ની સગવડ ઉભી કરાઇ છે.  

� મોટ	રાની TટTકટ 200 અને બાળકોના 125 Rિપયા TટTકટ દર 

રાખવામા ંઆ�યા છે. 

8. х �X>+ – FIFA U-s� ��� �� �#*&кJ-2020 �	�3 `	�
 

NO��	� ,��	� 

���
�	� к	,&[� 

� સતાવાર �લોગન – ‘Tકક ઓફ ધ ��મ’@ુ ંઅનાવરણ. 

� આ વ�ડ� કપમા ં િવVની 16 ટ�મો વ�ચે અમદાવાદ સTહત 

દ	શના 5 શહ	રોમા ંLુલ 32 મેચો રમાવવાની છે.  

� આ મેચો માટ	 અમદાવાદ ઉપરાતં ÙવુનેVર, �વુાહાટ�, 

કોલકાતા અને નવી Nુબંઈની પસદંગી કરવામા ંઆવી છે.  

� આ મTહલા વ�ડ� કપ 2 નવે!બરથી 21 નવે!બર દરિમયાન 

યો{શે.  

� 21 નવે!બરના રોજ નવી Nુબંઈમા ંફાઈનલ રમાશે.  

9. ��M� ш�U – ���O,� (х�M�) (��Ç�x J	�  .���	,& 

���O,��� 4+	k 14,100 �� �ÂO� ��e /],� 

��ш %
	i  

� 'એટોિમક એનજh કિમશન'ના િવભાગ 'એટોિમક િમનરલ 

TડરોWટર	ટ'ના  સશંોધકોએ આ જñથો શોધી કાઢ+ો છે. 

� આ ધા4નુો જñથો બÓગા·Rુથી સો Tકલોમીટર Ñૂર આવેલા 

માTંડયાની ધરતીમાથંી મળ� આ�યો છે.     

� 8લિથયમ `ñૃવી ઉપરની અિત Ñુલ�ભ ધા4.ુ 

�xS�,	
-����  

� મોબાઈલ ફોન ઉપરાતં તમામ =કારના ઈલેW�ોિનક ગે ટ ક	 

 મા ંબેટર� હોય એ મોટ	 ભાગે 8લિથયમ આયન બેટર�થી જ 

ચાલતા હોય છે. માટ	 આ ધા4નુા જñથાની શોધ ભારત માટ	 

મહ<<વ`ણૂ� ઘટના છે. 

� ભારતે પોતાની જRર@ુ ંતમામ 8લિથયમ આયાત કરÆુ ંપડ	 છે. 

2019ના નાણાTકય વષ�મા ંજ ભારતે 1.2 અબજ ડૉલર (85 

અબજ Rિપયા)ની 8લિથયમ આયન બેટર� આયાત કર� હતી.  

� આખી Ñુિનયા અને ભારત 'Wલન એનજh પર ભાર Nકુ� રuા 

છે.  

� એ માટ	 વ�નેુ વ� ુબેટર�ઓની જRર પડશે. ક	મ ક	 વાહનો 

dારા મોÌુ =Ñૂષણ થાય છે. તે@ુ ં �થાન લેવા માક|ટમા ં

ઈલેW�ોિનક વાહનો આવી રuા છે.  

� આ વાહનો બેટર� dારા જ ચાલે છે. આ બેટર�ને કારણે જ 

વાયરલેસ ગે ટનો �ગુ પણ આ�યો છે.  

� ઘTડયાળમા ં વપરાતા નાનકડા સેલથી માડં�ને સોલાર 

પાવરના સ/ંહ માટ	 કદાવર બેટર�ઓનો ઉપયોગ જગ�યાપક 

ધોરણે થાય છે.  એટલે જ આ બેટર�@ુ ં મહ<વ પારખીને 

2019ના વષ�@ુ ં ક	મે���@ુ ં નોબેલ =ાઈઝ બેટર�ના :ણ 

સશંોધકોને આપવામા ંઆ�� ુહ4 ુ.ં  

® QÂ�M J��M �rOM ���M U	� � 

� ૨૦૦ વષ� પહ	લા 1817મા ં 8લિથયમ ધા4નુી સૌ =થમ વાર 

હાજર� ��વડનના રસાયણિવÄાની જોન ઓગ�ટસે શોધી કાઢ� 

હતી.  

� અલબÈ આ ધા4 ુખાણમાથંી સીધી મળતી નથી, અ�ય ધા4 ુ

સાથે ભળેલી હોય છે, રાસાય8ણક =T�યા પછ� તે@ુ ંઉ<પાદન 

કરÆુ ંપડ	 છે.  

� 8લિથયમ `ñૃવી પરની સૌથી હળવી ધા4 ુ છે, એટલે તેની 

બેટર� પણ અ�ય બેટર� કરતા ંઓછા વજનની બની શક	 છે.  

� બેટર� ઉપરાતં આ ધા4નુો ઉપયોગ  એ��િુમિનયમ, 

િસરાિમક, રÕબર, ��8ુ�ક�ટ વગેર	 ઉ<પાદનમા ં 8લિથયમ 

વપરાય છે. પરં4 ુજગતના Lુલ 8લિથથયમ જ�થૃામાથંી 40 

ટકા તો બેટર� ઉ<પાદનમા ંજ વપરાય છે. 
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વત�માન ઈલેW�ોિનWસ �ગુમા ં 8લિથયમ આયન બેટર� એ લાઈફ 

લાઈન છે.  

� ક	મ ક	 તેના dારા જ મોબાઈલ ફોન, ટ	બલેટ, લેપટોપ, 

Tડ½જટલ ક	મેરા, ટોચ�, ઈમt�સી પાવર બેક-અપ (જનર	ટર-

�પુીએસ), સોલાર પાવર �ટોર	જ, ટ�વી-એસી વગેર	ના 

Tરમોટ, }દયમા ં બેસાડ	·ુ ં પેસમેકર, ઘTડયાળ, કાર લોક@ુ ં

Tરમોટ, કાને સાભંળવા@ુ ં મશીન, એમપી-,ી Kલેયર, લેસર 

પોઈ�ટર, ક	�îલુેટર, ઇલેW�	િનક બાઈક-સાઈકલ વગેર	 ચાલી 

શક	 છે.  

��g�	' к,	 +3ш J	�  к3��� �ÂO�  

� અ�ય દ	શોની સરખામણીએ  ભારતનો જñથો બÔ ુનાનો છે 

દ	શ  -  જñથો (ટન) 

ચીલી  - 86 લાખ 

ઑ��	8લયા - 28 લાખ 

આજ pj�ટના - 17 લાખ 

ચીન  - 10 લાખ 

8ઝ!બાÕવે - 70 હ{ર 

પોÌુ�ગલ - 60 હ{ર 

10. ��+	� J�3� 8�3S*,�  

8O�-���3�	, .�+	�	+  

� િવVના સૌથી મોટા T�ક	ટ �ટ	Tડયમનો ભારતના વડા=ધાન 

અને અમેTરકાના રાb�પિત ડોના�ડ �!પના હ�તે તા.૨૪મી 

ફ	¶આુર�-૨૦૨૦ના રોજ ઉદઘાટન  

�������
 ���3�	 8�3S*,��M ��ш %
	i  

� 1,10,000 =ે$કોની બેઠક $મતા સાથે િવV@ુ ં સૌથી મોÌંુ 

T�ક	ટ �ટ	Tડયમ બની જશે. 

� R. 800 કરોડના ¡દા�ત ખચp મોટ	રા �ટ	Tડયમને નવો અને 

અ+તન ઓપ આપવામા ંઆ�યો છે.  

� ૪ લોકર Rમ, હાલ િવVના દર	ક T�ક	ટ �ટ	Tડયમમા ંમહÈમ બે 

�	િસ̈ગ Rમ હોય છે.  ના �થાને મોટ	રામા ં૪ લોકર Rમ હશે. 

� ૩ રાઉ�ડ Nsુય /ાઉ�ડની સાથે બે નાના /ાઉ�ડ હશે. ૧૧ 

T�ક	ટ િપચ બનવાશે  નાથી T�ક	ટરને દર	ક િપચનો મહાવરો 

મળ� શક	. 

� ૩ હ{ર કાર અને ૧૦ હ{રથી વ� ુ Ìુ-j�હલસ� પાક� થઇ 

શકશે. 

� 55 Rમ Wલબ હાઉસમા ં હશે. આ િસવાય ઓ8લ�!પક સાઈઝ 

��વિમ̈ગ `લૂ, �!નેિશયમ  વી અલાયદ� �િુવધા 

8�3S*,��	' .�, /к%&o�  

� �ટ	Tડયમની ¡દર જ T�ક	ટરો માટ	 �!નેિશયમ.  

� નેટ =ેjWટસ માટ	 મેદાનની બહાર ૭ ને�સ હશે.  

� િવશાળ �	િસ̈ગ Rમ  

� એક !�8ુઝયમ પણ બનાવાશે.  

�  મા ંT�ક	ટ અને T�ક	ટરને લગતી માTહતી - ફોટો - ખેલાડ�એ 

ઉપયોગમા ંલીધેલી વ�4 ુ�ોફ�ઓ હશે.  

� ચાર લેયરવાÇં �ટ	Tડયમ. આ ચાર લેયરમા ં =ે$કો બેસી 

શકશે. બે લેયર વ�ચેના પોTડયમમા ં =ે$કો માટ	 ના�તા 

પાણીના �ટોલ હશે.  

� અશWત અને Tદ�યાગંો માટ	 ખાસ ર	!પ બનાવાયો છે. આ 

ર	!પ dારા તેઓ �ટ	Tડયમમા ંજઈ શકશે.  

� 8લફટની પણ �યવ�થા.  

� સરદાર પટ	લ �ટ	Tડયમના િનમા�ણ માટ	 ૧૯૮૨મા ં �જુરાત 

સરકાર dારા ૫૦ એકર જમીન દાનમા ંઆપવામા ંઆવી હતી.  

� =ારંભમા ં આ �ટ	Tડયમને �જુરાત �ટ	Tડયમ અને <યારબાદ 

તેને સરદાર પટ	લ �ટ	Tડયમ નામ આપવામા ંઆ��ુ ં હ4 ુ.ં એ 

વખતે આTકÍટ	કટ શશી =Ùએુ આ �ટ	Tડયમની Tડઝાઈન તૈયાર 

કર� હતી. 

� નવે!બર ૧૯૮૨મા ંભારત અને વે�ટ ઇ�ડ�ઝ વ�ચે રમાયેલી 

ટ	�ટ મેચ સાથે આ �ટ	Tડયમે સૌ=થમ વખત ©તરરાb��ય  

T�ક	ટ મેચની યજમાની કર� હતી.  

��g�	 �	��	 �rOM ���	 S[к3� 8�3S*,� 

� મેલબોન� T�ક	ટ /ાઉ�ડ - દ	શ : ઓ��	8લયા $મતા : 

1,00,024 

� ઈડન ગાડ��સ - દ	શ : ભારત  

$મતા : 68,000 

� પથ� �ટ	Tડયમ - દ	શ : ઓ��	8લયા  

$મતા : 60,000  

 

11. х �X>+ – �3к�*& : +�*    

к�(	�	 - кo	&�к�	' ��	
M  ̀��M J�'J�	�
 �3� 

��ш % �3к�*&   

� કણા�ટકમા ં ભÓસોની પરંપરાગત ર	સ (ક!બાલા) દરિમયાન 

મા: ૯.૫૫ સેક	�ડમા ં 100 મીટર દોડ� જનારા aીિનવાસન 

ગૌડા@ુ ંનામ હાલમા ંઘ¾ુ ંચચા�મા ંરiુ ંહ4 ુ.ં 

�  ણે 100 મીટર દોડનો વ�ડ� ર	કોડ� તોડÉો હતો,   ઉસેન 

બો�ટના નામે (૯.૫૮ સેક	�ડમા ં ૧૦૦ મીટર) છે. <યાર	 આ 

aીિનવાસન ગૌડાનો પણ ર	કોડ� 4ટૂ� ગયો છે, અને તોડનાર 

�ય�Wત પણ ક!બાલા ર	સમા ંભાગ લેનાર �ય�Wત જ છે.  
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� ક!બાલા ર	સર િનશાતં શેãી, aીિનવાસન ગૌડાથી પણ આગળ 

િનકળ� ગયો છે.  

� તેણે મા: ૯.૫૧ સેક	�ડની ¡દર જ ૧૦૦ મીટર@ુ ં¡તર કાપી 

નાsં�ુ ંહ4 ુ.ં હવે તેની ફોટો અને તેની આ િસà³ વાયરલ બની 

છે.  

� મીTડયા Tરપોટ�  =માણે િનશાતં શેãી નામના આ �ય�Wતએ 

૧૪૩ મીટર@ુ ં¡તર મા: ૧૩.૪૬ સેક�ડમા ંકાK�ુ ંહ4 ુ.ં 

� એટલે ક	 તેણે aીિનવાસન ગૌડાથી ૦.૦૪ સેક	�ડ ઝડપથી 

૧૦૦ મીટર@ુ ં¡તર કાK�ુ.ં  

� તો ૯.૮૨૮ સેક	�ડમા ં૧૦૦ મીટરનો  ના નામે વ�ડ� ર	કોડ� છે 

તે ઉસૈન બો�ટ કરતા ૦.૦૭ સેક	�ડ આગળ નીકળ� ગયો છે. 

к�(	�	 �3� ¯� "  ?  

� ક!બાલા ર	સ કણા�ટકની એક પરંપરાગત રમત છે.  મા ં

�વુાનો પોતાની =િશ8$ત ભÓસો સાથે ભાગ લે છે.  

� ક�ચડમા ંઆ ભÓસોની ર	સ@ુ ંઆયોજન થાય છે.  મા ં�વુાનો 

પોતાની ભÓસોની જોડ સાથે દોડ લગાવે છે. 

12. ��YZ – �	£je, `	%	 S��+e 

િવVમા ંસૌથી વધાર	 બોલાતી ભાષામા ંTહ�દ� :ી{ નબંર	  

� Ñુિનયાભરની િવિવધ ભાષાઓની યાદ�, ઉ<પિત અને િવકાસ 

¡ગેની માTહતી માટ	 ‘એથનલોગ' નામનો ડ	ટાબેઝ તૈયાર 

કરવામા ંઆવે છે.  ને િવV@ુ ંભાષાશાÊ ગણવામા ંઆવે છે.  

� દર વષp એથનલોગ dારા િવVની િવિવધ ભાષાઓ ¡ગેનો 

©કડાTકય Tરપોટ�  =િસ³ કરવામા ંઆવે છે.  

� હાલમા ં જ ૨૦૧૯ના વષ� માટ	નો Tરપોટ�  {હ	ર કરવામા ં

આ�યો છે.  મા ં હ(દ� ભાષાને િવVમા ં સૌથી વ� ુ બોલાતી 

ભાષામા ં:ી^ુ ં�થાન આપવામા ંઆ��ુ ંછે. 

� Tરપોટ�  =માણે Ñુિનયામા ં૬૧.૫ કરોડ લોકો Tહ̈દ� ભાષા બોલે 

છે.  

� સૌથી વ� ુ બોલાતી ટોપ ટ	ન ભાષાના 8લ�ટમા ં બગંાળ� 

ભાષાનો સમાવેશ પણ થાય છે.  

 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૮-૦૨-૨૦૨૦) 

1. એમેઝોનના મા8લક અને સીઈઓ તેમજ િવVના સૌથી ધિનક 

�ય�Wત  ફ બેઝોસે Wલાઈમેટ ચે�જ સામે લડવા ક	ટલા 

Rિપયા@ુ ંદાન કરશે  –x71 .,419 к��* 

2.  ફ બેઝોસે Wલાઈમેટ ચે�જ સામે લડવા R  .૭૧ ,૪૧૯ કરોડ 

Rિપયા@ુ ંદાન કરશે એ માટ	 ક� ુફંડ રચાશે – ‘( \�� .O& 

5'*’ 

3. એમેઝોનના ં૩૫૦થી વ� ુ કમ�ચાર�ઓએ સહ� ùબંેશ ચલાવી 

�ા વષ� �ધુીમા ં કાબ�ન ઉ<સtનને Ý�ૂય �તર	 લાવવાની 

વાત હતી  –�%&2030- 

4. ફ	¶આુર�  -૨૦૨૦માં Nુબંઈના `વૂ� પોલીસ કિમશનર રાક	શ 

માTરયાની આ<મકથા =ગટ થઈ તે@ુ ંનામ જણાવો - Let Me 

Say It Now’  

5. Nુબંઈના `વૂ� પોલીસ કિમશનર રાક	શ માTરયાની 

આ<મકથામા ંLet Me Say It Now’ Nુબંઇમા ંતાજ Ôુમલા ¡ગે 

કયો મહ<વનો �લુાસો છે  -/
'к�	+e �'��� �Ûк�-�-


�,(	� P�'(7 J��	 ����	�  S��Æ�  /
'к�	+�	 �	�  

хJ	�M +3�	�� к	��� ³*ì� �
� 

6. લૉTરયસ �પોTટÅગ મોમે�ટ એવોડ�  -2020 નો એવોડ� કોને 

આપવામા ંઆ�યો  - `	�
M, S[к3�� ��L� 
�Ä��к� 

7. રમતોની Ñુિનયાના સૌથી =િતjbઠત લોTરયસ એવોડ� ક	ટલી 

ક	ટ	ગર�મા ંઆપવામા ંઆવે છે - 13 

8. રમતોની Ñુિનયાના સૌથી =િતjbઠત લોTરયસ એવોડ�ની 

શRઆત કયાર	 અને કોના dારા કરવામા ં આવી   -�%&-

ÁÓ&� 5�� ��* 5�	' ��S�,� 8J�1999í	C�*3ш��	 *3��� 


O	 S�LM����3  

9. કઈ અમેTરકન ½જ!ના�ટ	 ચાર વષ�મા ં :ી� વખત લૉTરયસ 

�પોટ�સ Æમૂન ઓફ ધ યરનો એવોડ� �<યો   ઍવોડ�ના 

ઇિતહાસમા ંચોથી વખત બ��ુ ંછે - ����� (	{#� 

10. FATF@ુ ં િવ�4તૃ નામ જણાવો - 5	7�	��ш,� �кш� �	8к 

5��&  

11. અમેTરક� િથ�ક ટ	�ક વ�ડ� પોK�લુેશન Tર��નુા Tરપોટ�  

અ@સુાર વષ�-૨૦૧૯મા ં ભારતીય અથ�ત:ં 8�ટન અને 

mા�સને પાછળ પાડ�ને િવV@ુ ં ક	ટલામા ં નબંર@ુ ં અથ�ત:ં 

બ�� ુ  – J	'LP�' 

12. ભારતનો તથા અમેTરકાનો માથાદ�ઠ �ડ�પી ક	ટલો છે – 

.��[�  x2 .,170 *��� .�  x62 .,794 *��� 

13. IDSA નવા �ા નામે ઓળખાશે - U ����� J	S�к� 

7¢�8��ë >� 5�� S*53�� 8�*e\ ��* ��	����� 

14. ઈ'��ટટµટૂ ફોર Tડફ	�સ �ટડ�ઝ એ�ડ એના8લિસસ કયા ંઆવે·ુ ં

છે તથા તેની �થાપના કયાર	 કરવામા ંઆવી હતી  – S+#�e 

.�  
	 1965 -11-11 . 
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15. SOU ખાતે દ	શનો સૌથી મોટા ૩૭૫ એકરમા ં તૈયાર કરાયેલા 

કયા પાક�નો તા .૧૮મી ફ	¶આુર�- ૨૦૨૦ના રોજ Ýભુારંભ થયો 

- � '�� �5	�e J	к&  

16. જગંલ સફાર� પાક�મા ં આTmકા, એિશયા, ઓ��	8લયા અને 

અમેTરકાની િવિવધ ={િત મળ� ક	ટલી {તના ંક	ટલા =ાણી-

OM �À�1500 .�  62 – પ$ીનો સમાવેશ કરાયો 

17. FIFA U- 17 િવમે�સ વ�ડ�કપ-૨૦૨૦ માટ	 ભારત ક	ટલામીવાર 

યજમાન બ��ું – NO��	� 

18. FIFA U- 17 િવમે�સ વ�ડ�કપ-૨૦૨૦ મા ંLુલ ક	ટલા દ	શોની ટ�મ 

ભાગ લેશે  sv - 

19. FIFA U- 17 િવમે�સ વ�ડ�કપ-૨૦૨૦ મા ં ૧૬ ટ�મ વ�ચે કયા 

શહ	રોમા ં Lુલ ક	ટલી મેચો રમાશે – .�+	�	+, ©��� g�, 

���	�	�e, к��к	
	 .�  ��M P�'(7 
O	 X��  � L� zc 

20. m	�આુર�  -૨૦૨૦મા ં બÓગ·Rુ પાસેના માTંડયાની ધરતીમાથંી 

કયા ખનીજનો ¡દા  ૧૪ ,૧૦૦ ટન જñથો મળ� આ�યો  – 

���O,� 

21. ફ	¶આુર�  -૨૦૨૦મા ં કયા ં સશંોધકો dારા બÓગ·Rુ પાસેના 

માTંડયાની ધરતીમાથંી 8લિથયમનો જñથો શોધી કઢાયો - 

'�����к ���Ü к��ш�' ��`	��	 '�����к ����� 

S*��6��3�'�	 �'ш�Uк� 

22. ૨૦૦ વષ� પહ	લા વષ�- 1817મા ં 8લિથય મ ધા4નુી સૌ =થમ 

વાર હાજર� ��વડનના કયા રસાયણિવÄાનીએ શોધી કાઢ� 

હતી - ��� i�8�� 

23. 1,10,000 =ે$કોની બેઠક $મતા સાથે િવV@ુ ં સૌથી મોÌંુ 

T�ક	ટ �ટ	Tડયમ@ુ ંનામ જણાવો – ���3�	 8�3S*,�, .�+	�	+  

24. કણા�ટકમા ંરમાતી ભેસની પરંપરાગત ર	સ@ુ ંનામ જણાવો – 

к�(	�	 

25. િવVની િવિવધ ભાષાઓની યાદ�, ઉ<પિત અને િવકાસ ¡ગેની 

માTહતી માટ	 ‘કયો ડ	ટાબેઝ તૈયાર કરવામા ં આવે છે - 

�O���� 

26. કોને િવV@ુ ં ભાષાશાÊ ગણવામા ં આવે છે - �O���� 

*3�	( \ 

27. એથનલોગના ૨૦૧૯ના Tરપોટ�  Nજુબ િવVની વ� ુબોલાતી 

=થમ :ણ ભાષા જણાવો  –14ª f ., 2 .3� �*�e� .�  .

S��+e  

su – ������–���� 

1. ����	
 ��к	� : к3�(� ��	 �����	 ��o&,� 

(1) ��&+	, ���	�e .�  J��('+��	' ��M � S*к� к�� � шx 

к��	 к3�� ��к	��M �'¡>�e  

� નમ�દાના રાજપીપળા, નવસાર� અને પોરબદંર શહ	રમા ં

હયાત ½જ�લા હો��પટલોને =થમ તબ¦ે ૩૦૦ બેડમા ંઅપ/ેડ 

કરવામા ંઆવશે.  

� પહ	લા વષp MBBSની ૧૦૦ બેઠકો ઉપર =વેશ મળશે અને 

કોલેજ `ણૂ� થતા ૫૦૦ બેડની �િુવધાવાળ� હો��પટલો@ુ ંપણ 

િનમા�ણ થશે.  

� :ણેય કોલેજો માટ	 ભારત સરકારના ૬૦ ટકા લેખે R.૫૮૫ 

કરોડ અને રા5ય સરકારના ૪૦ ટકા લેખે R. ૩૯૦ મળ� Lુલ 

R . ૯૭૫ કરોડનો ખચ� થશે  

(2) ESIC : ���8J���	' �	�	�, �	�S�к��  Jo �	��	� 

� કામદાર રા5ય યોજના અથા�ત ESICની હો��પટલો, 

દવાખાનાઓમા ં હવે કામદારો ઉપરાતં સામા�ય નાગર�કોને 

પણ સારવાર ઉપલÕધ થશે.  

� રા5યમા ંઔધો8ગક િવ�તારો સTહત ૪૦ શહ	રોમા ંESICના ૮૦ 

દવાખાના અને ૭ મોટ� હો��પટલ આવેલી છે. 5યા ંસગંઠ�ત 

$ે:ના કામદારો અને તેમના LુÌંુબીજનોને િવનાN�ૂય તબીબી 

સરવાર મળે છે.  

� હવેથી <યા ં સામા�ય નાગTરકો ક	 વીમા યોજનાના લાભાથh 

નથી તેમને પણ આરો´ય િવષયક સેવાઓ મળશે.  નો 

દવાનો ખચ� સરકાર ઉપાડશે.  

� મા-કાડ� હ	ઠળ પણ સારવાર મળશે.  

(3) �L#Ý�� R��������e  

� 8ચ���સ �િુન. માટ	 ૩૦ એકર જમીન ફાળવાઈ  

� સેWટર-૨૦મા ં કાય�રત 8ચ���સ �િુનવિસ¤ટ� માટ	 ક	8બનેટની 

બેઠકમા ં ગાધંીનગરના શાહ`રુમા ં િવના N�ૂય ૩૦ એકર 

જમીનની ફાળવવા િનણ�ય કરવામા ંઆ�યો હતો.  

� જમીન ફાળ�યા બાદ આ �િુનવિસ¤ટ�ના બાધંકામ માટ	 

આગામી બ ટમા ંખચ� સદંભp જોગવાઈ થશે. 

X��J�
 - �M �%&+ ш	� 

2. ��R��6
- �M �	� ���© >�� j8� .,�B,	  

.B,�- �'S+� )+�����' � � Q�� к�e ��3�	 ��'
 

� Q�,��J	�+	�f  

.�, ��	(+	�e 

��S�J�	 L'J
 �	, - P�½, ��L�  

� �Rુ પા[ુંરંગ આઠવલેના િશbય �વામી ગોિવ̈દદ	વ 8ગTર - 

કોષા±ય$  

� `વૂ� ક	8બનેટ સ8ચવ @પેૃ�� િમaા - મTંદર િનમા�ણ સિમિતના 

ચેરમેન 

� ઉÈર =દ	શના �હૃસ8ચવ અવિનશ અવ�થી - નોિમનેટ સય  
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� મTંદર િનમા�ણ પહ	લા ંરામલલાને હગંામી ધોરણે ઊભા થનારા 

મTંદરમા ંદશ�નાથp Nકૂવામા ંઆવશે.  

� ર૭ વષ�થી ટ	�ટમા ં 8બરાજમાન રામલલા સTહત ચાર	ય 

ભાઈઓને Nળૂ ગભ��હૃથી દોઢસો મીટરના ¡તર	 માનસ 

ભવન ન�ક ઊભા થનારા મેકિશ¿ટ મTંદરમા ં લઈ જવામા ં

આવશે.  

3. ��o&, – R���-v ª * îUo (J,	&��o) 

� આગામી તાર�ખ- 01.04.2020થી દ	શભરમા ં િવV@ુ ં સૌથી 

�વ�છ પે�ોલ-ડ�ઝલ ઉપલÕધ થશે  

.�, ���
�  

� દ	શભરના પે�ોલપપંો પર પહ	લી એિ=લથી �રૂો-6 /ેડ@ુ ં

પે�ોલ અને ડ�ઝલ મળવા@ુ ંશR થઈ જશે.  

� ક	�� સરકાર	 ૧ એિ=લ, ૨૦૨૦ થી �રૂો-6 ઉ<સtન માપદંડો 

લા� ુપાડવાનો િનણ�ય કય~ છે.  

� �રૂો-6 /ેડ ઈધણ Ñુિનયા@ુ ંસૌથી �વ�છ પે�ોલ અને ડ�ઝલ 

મનાય છે.  

� ભારતે ફWત ૩ વષ�મા ંઆ પડાવ હાસંલ કર� લીધો છે.  

� 5યાર	 Ñુિનયાના મોટા મોટા દ	શો આ Tદશામા ં હ^ુ સશંોધન 

કર� રuા ંછે.  

� દ	શના લગભગ અડધા ઈધણ પર કંપનીનો કબજો છે અને 

લગભગ તમામ Tરફાઈનર�ઓ વષ� ૨૦૧૯ના ¡તથી અ�ટા 

લો સ�ફર બીએસ-6 �રૂો પે�ોલ અને ડ�ઝલ@ુ ંઉ<પાદન શR 

કર� �કુ� છે. 

R���-v îUo�	 5	,+	 

�	7j��� i6�	7* C��ï� ca-�d% ³�ш   

� સરકાર� Tરફાઈનર�ના નવા માનાકં અ@Lુૂળ �ધણ તૈયાર 

કરવા માટ	 આશર	 35 હ{ર કરોડ@ુ ંરોકાણ થશે. 

� બીએસ-6ને અ@Lુૂળ પે�ોલ-Tડઝલમા ં સ�ફર@ુ ં =માણ મા: 

10 પીપીએમ હોય છે.   સીએન�ની  મ �વ�છ ગણાય છે.  

� નવા \ધણથી બીએસ-6 આધાTરત વાહનોમા ં નાઈ�ોજન-

ઓWસાઈડ@ુ ં ઉ<સtન પે�ોલ કારમા ં 25 ટકા �ધુી ડ�ઝલ 

કારમા ં70 ટકા �ધુી ઘટશે. 

ઈ�ડ�યન ઓઈલ કોપ~ર	શનના ચેરમેન – aી સ�ંવ િસ̈હ 

4. ���� >к - к3�� ��к	�  

`	�
�	 ��	 CVC .�  CIC�M J�'+�M  

� CVC - સજંય કોઠાર�  

� CVC – ચીફ િવ½જલ�સ કિમશનર  

� CIC - િવમલ ù�કા 

� CIC – ચીફ ઇ�ફમpશન કિમશનર  

� વડા=ધાનના અ�ય$પદ	 મળેલી બેઠકમા ંિનણ�ય  

.�,  

� ©ç બે�કના `વૂ� સીઇઓ �રુ	શ એન. પટ	લ િવ½જલ�સ 

કિમશનર	ટમા ંનવા કિમશનર બની રહ	શે.  

� પ{ંબ {હ	ર સેવા પચંના `વૂ� સય અિમત પડાવ પણ નવા 

ક	��ીય માTહતી કિમશનર બની રહ	શે. 

5. 7-�	��� - к3�� ��к	� (J,	&��o)   

� �?,	'к- ઈ-વાહનો પર વ� ુ ભાર Nકૂતા ફ	મ-2 ચરણનો 

અમલ શR  

� ફ	મ-2 ¡તગ�ત =થમ ચરણમા ં આગામી :ણ વષ�મા ં ૪૦ 

લાખથી વ� ુ વ�તી ધરાવતા શહ	રોમા ં ચાજ-ગ �ટ	શન શR 

કરાશે  

� 5યાર	 રા5યોની રાજધાનીઓમા ં5 વષ�@ુ ંલÏયાકં છે. 

6. к3��M, к3�(� � - �����	 ��o&, (��e��) 

(1)PM J	к �M�	 ,���	�	' = �U	�	�  �'¡��e  

���
  

� પહ	લા ંવીમાની રકમમાથંી લોનની રકમ કાપી લેવાતી હતી. 

હવે એÆુ ંનહ( કર� શકાય.  

� х Ä>
�� J	к ���� � �� 5�f,	
 �OM 

� યોજના હ	ઠળ હાલ ક	�� અને રા5ય =ીિમયમનો 50-50 ટકા 

Tહ�સો �કૂવે છે પણ હવે `વૂ~Èરના ખે[ૂતો માટ	 ક	�� 

=ીિમયમનો 90 ટકા અને રા5ય 10 ટકા Tહ�સો આપશે.  

� ગત વષp આ યોજના સાથે 5.5 કરોડ ખે[ૂતો જોડાયા હતા.  

� 13 હ{ર કરોડ Rિપયા@ુ ં =ીિમયમ એક.ુ ં થ�ુ.ં તેમાથંી 7 

હ{ર કરોડ Rિપયા દાવા તર�ક	 �કૂવાયા.  

(2) 5	�&� N�*R�� i�²�	{\ ш� (FPO) ��ш   

� સરકાર 5 વષ�મા ં 10 હ{ર ફામ�ર =ોડØસુ ઓગpનાઈઝેશન 

(એફપીઓ)ની રચના કરશે.  

� તેનો ઉÚે«ય એક લાખ લોકોને Lૃિષ રોજગાર ઉપલÕધ 

કરાવવાનો છે.  

� એફપીઓને R.4496 કરોડની આિથ¤ક મદદ અપાશે.  

� ડ	ર� $ે:ની લોન પર સબિસડ� 2 ટકાથી વધીને 2.5 ટકા 

થશે.  

� ફાયદો 50 હ{ર ગામના 95 લાખ ખે[ૂતોને મળશે.  

FPO�M ��	(+	�e  

� એફપીઓની જવાબદાર� 3 એજ�સીઓ 

1. લ� ુTકસાન Lૃિષ �યવસાય સઘં (SFAC) 

2. રાb��ય સહકાર� િવકાસ િનગમ (NCDC)  

3. રાb��ય Lૃિષ તથા /ામીણ િવકાસ બે�ક (નાબાડ�)  

� રા5ય ઈ�છે તો ક	��ીય Lૃિષ મ:ંાલય સાથે ચચા� કર� 

પોતાની એજ�સીનો =�તાવ ર^ૂ કર� શક	 છે. 



��������� 
�� �� ������� – ������ ���� ��� � ����� 

Vivekanand Academy    9925698721 Page 52 

 

� к	,& : ખે[ૂતોને 8બયારણ, ખાતર, મશીનોનો સKલાય, બ{ર, 

નેટવTકÅગ, લોન અને ટ	�Wનક િવશે સલાહ આપવી. 

� Lૃિષ સબંિંધત �	િન̈ગ આપવી.  

� સામા�ય િવ�તારોમા ં એક એફપીઓમા ં 300-300 અને 

`વૂ~Èર-પવ�તીય $ે:ોમા ં100-100 સય હોય છે.  

� હાલ દ	શમા ંઆશર	 3000 એફપીઓ છે. 

� J*к	� : એક એફપીઓને આ<મિનભ�ર થવામા ંઆશર	 5 વષ� 

લાગે છે. 

� =ભાવશાળ� અને મોટા ખે[ૂત સહકાર� સિમિતઓમા ં સામેલ 

થાય છે.  

� જોક	 એફપીઓમા ં એવા નાના ખે[ૂતો જોડાય છે,  મનો 

$ે:મા ંઓછો =ભાવ હોય છે.  

� $ે:ીય /ામીણ બે�કો સાથે એફપીઓ@ુ ંજોડાણ ઓÖ ંછે. 

(3) к3�(� �3 cc�	' к	,+	J'L�M �L�	�  �'¡>�e /JM  

� પચં જTટલ કા@નૂી NÚુાઓ પર સરકારને સલાહ આપશે.  

� તેનો કાય�કાળ 3 વષ�નો રહ	શે.  

� ગત પચંનો કાય�કાળ ચા· ુવષp ઓગ�ટમા ં`રૂો થશે.  

(4) 8��" `	�
 .�`,	��� (M�� 
(ð� шx Oш  

� ગામડામંા ં પણ Kલાj�ટક, ભીના કચરાના યો´ય િનકાલ માટ	 

પયા�વરણ મ:ંાલય િવશેષ અ8ભયાન ચલાવશે.  

(5) �'�+�	 / �!�	' /��8�3* S�N�*~6�� �36����f 

�3�R�� ш� �(� �¡> Oш   

� આ મTહલાઓના =જનનના અિધકાર સબંિંધત 8બલ છે   

મેTડકલ �યવસાિયકો, તેની સાથે સકંળાયેલા ટ	�Wનિશયન 

=િતિનિધઓ પર લા� ુપડશે. 

7. `	�
–USA � J	� �'('U� (���gк �'('U�) 

� J	��M ÆQ ~£�� .� S�к	 LM� J"e `	�
��' (My �'(���' ��Á�' 

`	�M+	� " . 

� વષ� ૨૦૧૯ના =થમ :ણ માસમા ં અમેTરકામા ં ભારતની 

૬૫.૬ અબજ ડોલરની િનકાસ થઈ હતી. એ સમયમા ં જ 

અમેTરકાએ ભારતને ૪૫.૩ અબજ ડૉલરની ચીજ-સેવાઓ 

વેચી હતી.  

� એટલે Lુલ �	ડ ૧૧૧ અબજ ડૉલર  વો ન¸ધાયો હતો.  

� ૨૦૧૮મા ં ભારત અમેTરકા વ�ચે િવ�મજનક ર�તે ૧૪૨.૬ 

અબજ ડૉલરનો વેપાર થયો હતો. તેમા ં ભારતની િનકાસ 

૮૩.૯ અબજ ડૉલર  

� 5યાર	 આયાત પ૮.૭ અબજ ડૉલર હતી. 

� અમેTરકા માટ	 ભારત ૧૨N ુસૌથી મોÌુ આયાતકાર રાb� છે.  

8. CMS COP sz – cdcd (��,f�) 

7�*� J ��S5к +S�,	�	' " #�	' 75 �%&�	' ]�3� ш	к&�M ��
M�	' 

63 �к	�� ³�	*� 

WTI .�3�	�   ]�3� ш	к&  ¯�' "  ?  

� �હ	લ શાક� એ શાક� માછલીના Lુળની એક ={િત છે. તેનો 

શાર�Tરક દ	ખાવ �હ	લ  વો હોવાથી તેને �હ	લ શાક� તર�ક	 

ઓળખવામા ંઆવે છે.  

� તેની લબંાઇ ૧૫ øટથી લઇ ૬૨ øટ �ધુીની હોય છે.  

� ઈ�ડો પેિસTફક દTરયાઈ િવ�તારમા ં �જુરાતના દTરયાકાઠં	 

�હ	લ શાક�ની સૌથી વ� ુવસિત જોવા મળે છે.  

� કોનક�ક�, ડોનસોલ, /ેટ માઇ/ેશ�સ, ધ 8લિવ̈ગ Kલાનેટ  વી 

Tફ�મોના કારણે આ ={િતને વ� ુઓળખ મળ� છે.  

� WTI – વાઈ�ડ લાઈફ ��ટ ઓફ ઈj�ડયા  

9. ��� S+� ��ш % : su 53n�/�e (1)/� .����' �	�ñ © >J
 

�*�+S�,	  

��� -  su 53n�/�e-sucu  

.��	�- w i6��(�-cdss   

� આ  19 ફ	¶આુર�ના રોજ �જુરાતના `વૂ� Nsુયમ:ંી 

બળવતંરાય મહ	તા, આરએસએસના સરસઘં સચંાલક માધવ 

સદાિશવ ગોલવલકર, િવsયાત અ8ભને:ી અને ગાિયકા 

અમીરબાઈ કણા�ટક�, ખગોળશાÊી િનકોલસ કોપરિનકસ અને 

=િસ³ નવલકથાકાર અને પ:કાર Ùપૂત વડોદTરયાનો 

જ�મTદવસ અને ગોપાલLૃbણ ગોખલ,ે આચાય� નર	�� દ	વની 

`®ુયિતિથ છે.  

� Nળૂ પા8ળયાદના પણ સૌરાb�ના çાગંçા ખાતે જ�મેલા 

Ùપૂત છોટાલાલ વડોદTરયાએ 3 વષ�ની વયે માતાની 

છ:છાયા �મુાવી હતી.  

� 1946મા ં િવÄાન �નાતક થઇ લોકશ�Wત દ¢ િનકમા ં પ:કાર 

તર�ક	 જોડાયા 1955મા ં 26 વષ�ની વયે øલછાબ દ¢ િનકના 

સૌથી �વુા ત:ંી બ�યા.  

� તે પછ� �જુરાતી ભાષાના િવિવધ સામિયકો અને દ¢ િનકોમા ં

Ùપૂતભાઈ સપંાદક તર�ક	 સેવાઓ આપતા રuા હતા. 

� 1982થી 1986 દરિમયાન તેઓ �જુરાત સરકારના 

ઈ�ફમpશન િવભાગના માTહતી િનયામક તર�ક	 રuા હતા. 

� Ùપૂતભાઈના =ેમ એક `{ૂ, ક�ુબંીનો રંગ, �વન �વવા@ુ ં

બળ, પચંાNતૃ, ¡તરના Rપ, ઘર	 બાTહર	 ભાગ 1 - 5 અને 

આઝાદ�ની આબોહવા તેમની નવલકથા, વાતા� અને 

િનબધંના `�ુતકો છે.  

� પ:કાર અને સાTહ<યકાર Ùપૂત વડોદTરયા@ુ ં 4 ઓWટોબર 

2017ના રોજ અવસાન થ�ુ.ં  

(2) ����	
�	 ® >�& P�½,�'!M �M (��'
�	, ��3
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(3) RSS�	 Y��
, �*	 �M �	U� �+	�ш� �����к� 

(4) "!J�
 �ш�	f ��	�	� (���–1630)  

� મહાન યો³ા અને રણનીિતકાર - મરાઠા સા/ાજયના 

મહારા{  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૯-૦૨-૨૦૨૦) 

1. ફ	¶આુર�  -૨૦૨૦મા ં �જુરાતના કયા ½જ�લાઓમા ં નવી 

મેTડકલ કોલેજ શR કરવા ક	�� સરકાર	 મ ં̂ ૂર� આપી – ��&+	, 

���	�e .�  J��('+�  

2. �જુરાતના નમ�દા નવસાર� અને પોરબદંર ½જ�લાઓમા ં

મં̂ ૂર થયેલી નવી મેTડકલ કોલેજ માટ	 ક	ટલો ખચ� થવાનો 

¡દાજ છે-  x975 . к��* 

3. �જુરાતના નમ�દા નવસાર� અને પોરબદંર ½જ�લાઓમા ં

�થપાનાર� નવી મેTડકલ કોલેજમા ંક	�� તથા રા5ય સરકારના 

ખચ�નો ર	િશયો જણાવો – .��[�  60 �к	  (к��* 585.x)

.�  40 �к	  (к��* 390 .x) 

4.  ફ	¶આુર�  -૨૦૨૦મા ં�જુરાત ક	8બનેટ	 8ચ���સ �િુનવિસ¤ટ�ના 

નવા ભવન માટ	 કયા �થળે ક	ટલી જમીન ફાળવવાનો િનણ�ય 

લેવાયો - �	'UM����	 ш	�®���	' ���	 P >#, 30 �к� 

��M� 5	��	ш  

5. aી રામ જ�મÙિૂમ ��ટ અયો±યાના અ±ય$ તર�ક	 કોની 

િનમ¾કૂ કરવામા ં આવી  - �'S+� )+�����' � � Q�� к�e 

��3�	 ��'
 � Q�, ��J	�+	�  

6. aી રામ જ�મÙિૂમ ��ટ અયો±યાના Nsુય સ8ચવ પદ	 કોની 

વરણી કરવામા ંઆવી - ��S�J�	 L'J
 �	,  

7. aી રામ જ�મÙિૂમ મTંદર િનમા�ણ સિમિતના ચેરમેનપદ	 કોની 

વરણી કરવામા ંઆવી - ® >�& к3�(� � ��L� � QJ �� ���	 

8. દ	શભરના પે�ોલપપંો પર કયારથી �રૂો-6 /ેડ@ુ ંપે�ોલ અને 

ડ�ઝલ મળશે – 1�M ��N� 2020- 

9. નવા \ધણથી બીએસ -6 આધાTરત વાહનોમા ં નાઈ�ોજન-

ઓWસાઈડ@ુ ંઉ<સtન પે�ોલ તથા ડ�ઝલ કારમા ં ક	ટલા ટકા 

�ધુી ઘટશે   -.��[�  �к	 70 
O	 25 

10. તા તર ફ	¶આુર� -૨૦૨૦મા ંભારતના નવા CVC તર�ક	 કોની 

પસદંગી કરવામા ંઆવી – �'�, к��	�e 

11. તા તર ફ	¶આુર� -૨૦૨૦મા ં ભારતના નવા CIC તર�ક	 કોની 

પસદંગી કરવામા ંઆવી – ���� ò#к	 

12. CVC@ુ ંિવ�4તૃ નામ જણાવો–LM5 ������� к��ш��  

13. CIC@ુ ંિવ�4તૃ નામ જણાવો– LM5 {�5�²ш� к��ш��  

14. ઈ -વાહનો પર વ� ુ ભાર Nકૂતા ફ	 મ -2 ના =થમ ચરણમા ં

આગામી :ણ વષ�મા ં ક	ટલા લાખથી વ� ુ વ�તી ધરાવતા 

શહ	રોમા ંચાજ-ગ �ટ	શન શR કરવાનો લÏયાકં છે - 40 �	х  

15. ફ	¶આુર�  -૨૦૨૦મા ં ક	��ીય ક	8બનેટ	 કઈ પાક વીમા 

યોજનામા◌ં �ધુારાને મં̂ ુર� આપી - PM 

16. FPO@ુ ંિવ�4તૃ નામ જણાવો - 5	�&� N�*R�� i�²�	{\ ш�  

17. ક	�� સરકાર આગામી 5 વષ�મા ં ક	ટલા ફામ�ર =ોડØસુ 

 �y� 10 -ની રચના કરશે(એફપીઓ) ઓગpનાઈઝેશન 

18. ક	�� સરકાર ફામ�ર =ોડØસુ ઓગpનાઈઝેશન )એફપીઓ(ને 

  - ક	ટલા Rિપયાની આિથ¤ક મદદ આપશેx 4496.к��* 

19. ફ	¶આુર�  -૨૦૨૦મા ં ક	��ીય ક	8બનેટ	 ક	ટલામા ં કાયદાપચંની 

�	'22 - રચનાને મં̂ ૂર� આપી 

20. 22મા ં કાયદાપચં@ુ ં કાય� તથા તેની NÚુત જણાવો – �S�� 

к	� >�M P�Ê	i J� ��к	��  ��	� /J�	��' к	,& 
O	 

P�Ê
 3 �%&  

21. સસંદના વત�માન સ:મા ં ર^ૂ થનાર આિસ�ટ	ડ Tર=ોડjWટવ 

ટ	Wનોલો� ર	´�લુેશન 8બલ શેના સબંિધત છે - �S��	i�	 

N����	 .�Uк	� �'('�U
  

22. વેપારની Ñૃjbટએ ભારતનો =થમ નબંરનો મોટો ભાગીદાર 

દ	શ કયો છે - LM�   

23. વેપારની Ñૃjbટએ ભારતનો બી{ નબંરનો મોટો ભાગીદાર 

દ	શ કયો છે – .� S�к	 

24. અમેTરકા માટ	 ભારત ક	ટલાN ુસૌથી મોÌુ આયાતકાર રાb� છે 

- 12P�  

25. ઈ�ડો પેિસTફક દTરયામા ં છે�લા ં ૭૫ વષ�મા ં �હ	લ શાક�ની 

વસતીમા ંક	ટલા ટકાનો ઘટાડો ન¸ધાયો - 63 �к	 

26. WTI@ુ ં િવ�4તૃ નામ જણાવો – �	7#* �	75 j8� ઓફ 

ઈj�ડયા 

27. =િસ³ નવલકથાકાર અને પ:કાર Ùપૂત વડોદTરયાનો 

જ�મTદવસ જણાવો  1929-53n�/�e 19  - 

�જુરાતના `વૂ� Nsુયમ:ંી aી બળવતંરાય મહ	તા,  RSSના 

àdિતય વડા aી માધવ સદાિશવ ગોલવલકર અને છ:પિત 

િશવા�નો જ�મ કઈ તાર�ખે થયો હતો - su 53n�/�e 

cd – ������–���� 

1. ��g�	 (	�к���' `��£, (  L	7#* ���S��ш�� 7�*36�) 

– ((	� �'̀ 	�) 

� ઈ�ડ	Wસ તૈયાર કરનાર વૈિVક સ�ંથાઓ – WHO, �િુનસેફ 

અને મેTડકલ જન�લ લે�સેટ 

� ચાઈ�ડ ¿લોTરિશ̈ગ ઈ�ડ	Wસમા ં ભારત િવVના 18૦ દ	શમા ં

131મા ં�મે 

� ´લોબલ સ�ટ	નેબલ ઈ�ડ	Wસમા ંભારત 77મા ં�મે  

NS[,	, �	J+'* .�  к	�o� 
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� સ�ટ	ને8બ8લટ� ઈ�ડ	Wસ દર �ય�Wતએ કાબ�ન ઉ<સtન સાથે 

સકંળાયેલો છે.  

� ચાઇ�ડ ¿લોTરિશ̈ગ ઇ�ડ	Wસમા ંમાતા તથા પાચં વષ�થી ઓછ� 

વયના બાળકો@ુ ં પાલનપોષણ, આ<મહ<યા દર, માતા તથા 

િશÝનેુ મળતી �વા�ñયા �િુવધા, પાયાની �વ�છતા અને 

ભીષણ ગર�બીમાથંી N�ુWત તેમજ બાળકોના િવકાસ  વા 

NÚુાને ગણતર�મા ંલેવામા ંઆવે છે.  

� Ñુિનયાભરના ૪૦થી વ� ુ બાળકો તથા Tકશોર �વાñય 

િવશેષÄોના એક આયોગે આ Tરપોટ�  તૈયાર કય~ છે.  

� Tરપોટ�મા ં૧૮૦ દ	શોની $મતા@ુ ંઆકલન કરા�ુ ં છે ક	 તે એ 

�િુનિéત કર� શક	 ક	 નહ( ક	 તેમને <યા ં બાળકો સાર� ર�તે 

િવકાસ પામે તથા �શુ રહ	.  

� Ñુિનયાનો કોઈ પણ દ	શ પોતાના એ ભાિવ એટલે ક	 બાળકો 

માટ	 ટકાઉ ભિવbય આપવાનો `રૂતો =યાસ કરતા નથી,   

દર	ક બાળકને િવકિસત થવા અને �વ�થ ભિવbય માટ	 

આવ«યક છે.  

� ચાઈ�ડ ¿લોTરિશ̈ગ ઈ�ડ	Wસમા ં નોવp પહ	લા �થાને એ બાદ 

દ8$ણ કોTરયા, નેધરલે�ડ, મ±ય આTmક� ગણરા5ય અને ચાડ 

છે. 

� સ�ટ	નેબલ ઇ�ડ	Wસ માથાદ�ઠ કાબ�ન ઉ<સtન સાથે જોડાયેલો 

છે 5યાર	 ¿લોTરિશ̈ગ ઈ�ડ	Wસ માતા અને બાળકના �વાñય, 

બાળકના ઉછેર પોષણ તથા તેના ક�યાણ સાથે જોડાયેલો છે.  

� Tરપોટ�  Nજુબ, Wલાઈમેટ ચે�જ તથા ફા�ટ øડ, Ýગુર T��ક, 

દાR અને તમાLુને =મોટ કરતી માક|Tટ̈ગ =ેjWટસીસના કારણે 

Ñુિનયાના ંદર	ક બાળક અને Tકશોરના �વા�ñય તથા ભિવbય 

સામે મોટો ખતરો  ઊભો થયો છે. 

(	�к� �	�3 Æ� ��,	��'–�	J��	�e`R�& ��oñ S�J��&   

� Tરપોટ�મા ંજણાવા�ુ ં છે ક	 Ñુિનયાની સ�ટ	િન8બ8લટ� બાળકોના 

િવકાસ પર િનભ�ર કર	 છે પરં4 ુકોઈ પણ દ	શ તેના ંબાળકોને 

ટકાઉ ભિવbય આપવાના `રૂતા =યાસ નથી કર� રuો.  

� Ñુિનયાનો કોઈ પણ દ	શ દર	ક બાળકના િવકાસ માટ	 અને 

�વ�થ ભિવbય માટ	 આવ«યક પTર��થિત@ુ ંિનમા�ણ નથી કર� 

રuો. 

ચાઈ�ડ ¿લોTરિશ̈ગ ઈ�ડ	Wસ : 

2. .¬�o	L� N+3ш : C��oM 

�	�,�	 zw�	' 8O	J�	 S+��  к3��M, � Q��'!M .�M
 ш	� 

.¬�o	L� N+3ш�M P��	к	
  

��ш %
	 –  

� 20.02.1987ના રોજ અ¹ુણાચલ =દ	શને ક	�� શાિસત 

=દ	શમાથંી રા5યનો દરºજો અપાયો હતો 

� Nsુયમ:ંી - પેમા ખા[ું  

� રા5યપાલ - બી. ડ�. િમaા  રાજધાની - ઇટાનગર  

/S�Òк� - z�s 

к�� z�s : +3ш�	 ss �	�,, w � !�	' ��ш % =���U	i 

к�� z�s  

� મહારાb�ના િવદભ�, મરાઠાવાડા અને �જુરાતના સૌરાb�, 

ક�છ માટ	 િવકાસ બોડ� બનાવવાની જોગવાઈ. Tહમાચલમા ં

બહારના લોકો Lૃિષ Ùિૂમના ખર�દ� શક	.  

к�� z�s�  

� નાગાલે�ડમા ં નગા લોકો પર સસંદનો આદ	શ લા� ુ નહ(. 

રા5યના કાયદા હ	ઠળ સ{ મળે છે.  

к�� z�s (Mñ  

� આસામમા ં લા�.ુ રાb�પિત િવધાનસભાની સિમિતઓમા ં

જન{િત સયોને સામેલ કર� શક	 છે.  

к�� z�s �Mñ  

� મ8ણ`રુમા ંલા�.ુ રાb�પિત િવધાનસભામા ંપહાડ� $ે:ોમાથંી 

પસદં કરાયેલા સયોની સિમિત બનાવી શક	 છે.  

к�� z�s *eñ  

� ©ç, તેલગંાણામા ં લા�.ુ નાગTરક સેવા હોÚે િનમ¾કૂના 

મામલા માટ	 T�Õ�નુલની રચના. 

к�� z�s 7 

� ©çમા ંક	��ીય �િુનવિસ¤ટ� બને.  

к�� z�s �5ñ  

� િસ½¦મમા ં લા�.ુ રા5યના જન{તીય િવ�તારમા ં બહારના 

લોકો જમીન ના ખર�દ� શક	.  

к�� z�s f  

� સસંદ િમઝોરમ િવધાનસભાની મં̂ ૂર� િવના િમઝો સNદુાયના 

NÚુા પર કાયદો ના બનાવી શક	.  

к�� z�s �L :  

� અ¹ુણાચલમા ં લા�.ુ રા5યપાલ ઈ�છે તો િવશેષાિધકારથી 

Nsુયમ:ંીના િનણ�ય રદ કર� શક	 છે.  

к�� z�s /7ñ  

� આ કલમ ગોવામા ં લા� ુ છે,   હ	ઠળ િવધાનસભામા ં 30થી 

ઓછ� વયના સય ના હોઈ શક	.  

к�� z�s k  

� હ¢દરાબાદ-કણા�ટકના 6 ½જ�લાને િવશેષ દરºજો. �થાિનક 

લોકોને િશ$ણ, નોકર�ઓમા ંઅનામત. 

4. ��g C��,	 5	C�*3ш� : (U�&) 

8O� - y�®��, .�+	�	+ 

wzs ¼���' ��g��' �rOM ó´�' '�	' C��,	 �'S+�' (�ш  
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�'S+� �'X���M ��ш %
	i 

� િવV ઉિમયા ફાઉ�ડ	શન મા ઉિમયાના િવVના સૌથી મTંદર@ુ ં

િનમા�ણ કરશે.  

� 431 øટના મTંદરનો િશલા�યાસ 28-29 ફ	¶આુર�એ યો{શે.  

� Lુલ 100 વીઘામા ં િનમા�ણ થનાર મTંદરમા ં મહાદ	વ, 

કાળભૈરવ, ગણેશ�ની Nિૂત¤ પણ �થપાશે.  

� માતા�ની Nિૂત¤ 8બરાજશે - 52 øટ	 

� મTંદરની ��\ુગ ગેલેર� હશે - 270 øટ	 

� મTંદર િનમા�ણ ખચ� – એક હ{ર કરોડ  

� સમયમા ંમTંદર બનશે - 10 વષ�  

� Lુલ રોજગાર� - 10 હ{ર.  

5. х �X>+ : ESPN 8J�ÁÓ&� 7~�*,	 ���*&-cdsu 

સ�ંનુી વ�ડ� ચે�!પયનિશપ �તને મોમે�ટ ઓફ ધ યર એવોડ� 

  ��k
	 ��
 .�  ���*& 

� લાઈફટાઈમ એ8ચવમે�ટ એવોડ� બલબીર િસ̈હ સીિનયર 

(હોક�)  

� �પોÌ્�સપસ�ન ઓફ ધ યર (મTહલા) - પીવી િસ̈� ુ

(બેડિમ�ટન)  

� �પોÌ્�સપસ�ન ઓફ ધ યર (`Rુષ) - સૌરભ ચૌધર� (ÝTૂટ̈ગ)  

� કમબેક ઓફ ધ યર – કોને¹ુ હપંી (ચેસ)  

� ઈમ½જ 1ગ �પો�સપસ�ન ઓફ ધ યર - દ�પક `િૂનયા (Lુ�તી)  

� કોચ ઓફ ધ યર - `લુેલા ગોપીચદં  

� ટ�મ ઓફ ધ યર – મ@ ુભાકર - સૌરભ ચૌધર� (ÝTૂટ̈ગ)  

� Tદ�યાગં એñલેટ ઓફ ધ યર - માનસી જોશી (બેડિમ�ટન)  

� ધ કર	જ એવોડ� - Ñૂતી ચદં 

JM.�M.���À� 

� બેડિમ�ટનની વ�ડ� ચે�!પયન પીવી િસ̈�એુ એસપીએ �પોÌ્�સ 

એવોડ�મા ંહ	T�ક ફટકાર�. 

� િસ̈� ુ સતત :ી{ વષp ફ�મેલ �પોÌ્�સપસ�ન ઓફ ધ યર 

બનીવ�ડ� ચે�!પયનિશપની ફાઈનલમા ં {પાનની નોજોમી 

ઓLુહારા સામેની �તીને Nવૂમે�ટ ઓફ ધ યર તર�ક	 પસદં 

કરાઈ.  

6. ���	�� `'*	� (х�M�) 

C�� N+3ш�	 ���`��	 J�	*��	' 4+	k zadd �� ����' ��e 

/],	��' .���	� 

���
 

� સોનાચંલના નામથી =િસ³ ઉÈર =દ	શના સોનભ� ½જ�લાના 

પહાડોમાથંી સોનાનો ભડંાર મળ� આ�યો છે.  

� છે�લા ઘણા વષ~થી આ િવ�તારમા ંપñથરો સાથે સો@ુ,ં લોખડં 

સTહતના ત<વ મળવાની અટકળો વ�ચે હવે ન¦ર માTહતી 

સામે આવી છે.  

� �યોલો�કલ સવp ઓફ ઇj�ડયાને આ પહાડોમાથંી ¡દા  

સાડા :ણ હ{ર ટન સોનાનો ભડંાર મળ� આ��ુ ં હોવા@ુ ં

અ@મુાન  

� મા: સો@ુ ં જ નહ( પણ આસપાસના અ�ય િવ�તારમાથંી 

િવિવધ ધા4ઓુ હોવા@ુ ંપણ અ@મુાન છે.  

7. .��	� - ����� � �¢����,� � �e �38����' .��	� 

17 �%& =�UM �J��	' P�½, �'ш�Uк 
�eк3 � �	 /JM 

� સમ/ િવVના કો!K�ટુર અને �માટ�ફોનનો ઉપયોગ કરતા 

લોકો ‘કં�ોલ સી’ અને ‘કં�ોલ વી’ના ઉપયોગથી પTર8ચત છે.  

� કો!K�ટુરનો ઉપયોગ કરતી વખતે અનેક વખત આ બનેં 

ક�નો ઉપયોગ કરવો પડતો હોય છે.  

� ‘કં�ોલ સી’ અને ‘કં�ોલ વી’ ક�નો આિવbકાર કરનારા 

સોફટવેર એ'�જિનયર લેર� ટ	�લર@ુ ં ૭૪ વષ�ની Ûમર	 

અવસાન થ�ુ.ં  

� તેમણે પોતાના કામને સરળ બનાવવા માટ	 કો!�ટુરમા ંctrl + 

c અને ctrl + V કમા�ડની ક�પના કર� હતી.  

� ટ	�લર	 ૧૯૬૦મા ં અમેTરકાના િસ8લકોન વેલીમા ં કો!K�ટુર 

એ'�જિનયર તર�ક	 કામની શ¹ુઆત કર� હતી.  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૦-૦૨-૨૦૨૦) 

1. તા તરમા ં  'િવVના બાળકો@ુ ંભિવbય'- ચાઈ�ડ ¿લોTરિશ̈ગ  

ઈ�ડ	Wસ  કઈ સ�ંથા dારા {હ	ર કરાયો- WHO, R���� 5  .�  

� *eк� ��&� � �� � 

2. ચાઈ�ડ ¿લોTરિશ̈ગ  ઈ�ડ	Wસમા ં  િવVના 180 દ	શોમા ં

ભારતનો �મ જણાવો-szs 

3. ચાઈ�ડ ¿લોTરિશ̈ગ  ઈ�ડ	Wસમા ં  ક	ટલી  વયથી નીચેના 

બાળકો  ગણતર�મા ંલેવામા ંઆવે છે- a �%& 

4. તા તરમા ં {હ	ર કરાયેલ ´લોબલ સ�ટ	નેબલ ઇ�ડ	Wસમા ં 

ભારત કયા �મે છે- �� 

5. ચાઈ�ડ ¿લોTરિશ̈ગ  ઈ�ડ	Wસમા ં પહ	લા અને બી{ �થાને  

કયા દ	શો �થાન ધરાવે છે- ���²  .�  +��o к�S�,	 

6. ચાઈ�ડ ¿લોTરિશ̈ગ  ઈ�ડ	Wસમા ં  િવVમા ંસૌથી ખરાબ  દ	શ 

કયો છે અને તે@ુ ં ર	j�કÃગ જણાવો- �B, /S�к	 (std).�  

L	*(s�u) 

7. તા તરમા ં અ¹ુણાચલ =દ	શનો ક	ટલામા ં �થાપના Tદવસ 

�ાર	 ઉજવાયો- zw��  .�   cd  53n�/�e  

8. આટßકલ-371 ક	ટલા રા5યો અને ક	��શાિસત =દ	શોમા ં લા� ુ

કરાઈ છે -ss  .�  w 
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9. અ¹ુણાચલ =દ	શના વત�માન રા5યપાલ અને Nsુયમ:ંી@ુ ં

નામ જણાવો - �M (M *e ���	  .�  J �	' х	'Ä�  

10. કઈ સ�ંથા dારા િવV@ુ ંસૌથી Ü�ુ ંમા ઉિમયા@ુ ંમTંદર  કયા 

�થળે બનવા જઈ રiુ ં છે- ��g C��,	 5	C�*3ш�, y�®�� 

.�+	�	+. 

11. ESPN  �પોÌ્�સ ઈj�ડયા એવોડ�-2019 કઈ મTહલા ખેલાડ�ને 

�પોÌ્�સ પસ�ન ઓફ ધ યર@ુ ંસ�માન અપા�ુ-ં JM.�M.���À� 

12. તા તરમા ં  કં�ોલ સી અને કં�ોલ વી  ના શોધક@ુ ં 74ની 

વયે �ા અવસાન થ�ુ-ં  R���� 

13. - ½જયોલો½જકલ સવp ઓફ ઇj�ડયાના ¡દાજ Nજુબ ઉÈર 

=દ	શના કયા ½જ�લામાથંી મોટ� મા:ામા ં સોનાના ભડંારો 

મળ� આ�યા@ુ ંઅ@મુાન છે – ���`� 

cs – ������–���� 

1. S+� ��ш % : cs 53n�/�e       ��g �	� Q̀ 	%	 S+�� 

����  

વષ�-૧૯૯૯, નવે!બરમા ં �નેુ�કોએ મા4ભૃાષા Tદન ઊજવવા@ુ ં

ન¦� ક�ુr.   ફ	¶આુર�, ૨૦૦૦થી દર વષp મનાવવામા ંઆવે છે.  

Nsુય ઉÚેશ-  

� ભાષા અને સ�ંLૃિતની િવિવધતાને સ�માન આપÆુ ં તથા 

બÔભુાષાવાદને =ો<સાહન આપÆુ ં

� Ñુિનયાની ૭,૦૦૦થી પણ વ� ુ ભાષામાથંી અડધી ખલાસ 

થવાની તૈયાર�મા ં છે <યાર	   ભાષા લ�મુતીમા ં છે તેના 

સરં$ણ માટ	, Ñુિનયાની િવિવધ સ�ંLૃિત ધરાવતા લોકો વ�ચે 

સવંાદ અને સપંક� સાધવા તથા તેમને સમજવા માટ	 દર	ક 

સમાજની Nતૂ� ક	 અNતૂ� ધરોહરને �વતં રાખવા માટ	@ ુ ં

સ$મ સાધન જો કોઈ હોય તો તે મા4ભૃાષા છે. 

©તરરાb��ય મા4ભૃાષા Tદવસ એ હક�કતમા ંમા4ભૃાષા માટ	 

©દોલન Tદવસ છે.  

7�
�	�  

� એકવીસમી ફ	¶આુર� જ ક	મ અને શા માટ	 ©દોલન Tદવસ. 

તો તે@ુ ંકારણ છે, ૧૯૫રમા ંપોતાની માની ભાષા - બગંાળ� 

ભાષાના ઉપયોગના અિધકાર માટ	 ©દોલન કરતા ં ઢાકા 

�િુનવિસ¤ટ�ના િવ+ાથhઓ પર પાTક�તાની સેના અને ઢાકા  

પોલીસે ગોળ�ઓ છોડ�ને અ�લુ બરકાત, રTફLુદ�ન અહમદ, 

સફ·રુ રહ	માન, અÕÑુલ જÕબર ચાર િવ+ાથhઓને માર� 

નાખવામા ંઆવેલા તેમની યાદમા ંઆ Tદવસ ન¦� કરવામા ં

આવેલ છે. 

2. ���	�� `'*	��: 8O	�–���`�(UP)  

C�� N+3ш�	 ���`� ��#�	�	' .�  ��+e � !�	' J�	*ei�	' 

4+	k 3500 �� ���	�� `'*	�  

� આજની Tક̈મત ¡દા  12 લાખ કરોડ હોવા@ુ ંઅ@મુાન 

.�, ���
�  

� હરદ� $ે:મા ં ૬૪૬.૧૪ Tકલો અને સોના પહાડ�મા ં

૨,૯૪૩.૨૫ ટન સો@ુ ંહોવાનો ¡દાજ  

� એમપીના િસ̈ગરોલી, છÈીસગઢના બલરામ`રુ અને 

ઝારખડંના ંગઢવામા ંપણ સરવે હાથ ધરાયો. પહાડની નીચ ે

૧૮ મીટર Ûચો અને ૧૫ મીટર પહોળો સોનાનો િવશાળ 

ભડંાર દટાયેલો હોવા@ુ ંઅ@મુાન. વષ� ૨૦૦૫મા ં�એસઆઇ 

dારા થયેલો દાવો સાચો સા8બત થયો, ½જયો ટ	8ગ¨ગ માટ	 

સાત સયોની ટ�મ િન�Wુત કરાઈ. 

કોની પાસે ક	ટ·ુ ંસો@ુ ંTરઝવ�   

� દ	શ   સો@ુ ં (ટન)  

� અમેTરકા   8,133  

� જમ�ની   ૩,366.8  

� ઈટાલી   2,451.8  

� m�સ   2,436  

� રિશયા   2,241.9  

� ચીન   1,948.૩  

� ��વ�ઝલp�ડ  1,040   

� {પાન   765.2  

� ભારત   626  

તો ભારત િવVમા ં બી{ �મ@ુ ં ગો�ડ Tરઝ�વ ધરાવ4ુ ં દ	શ 

બની જશે  

� હાલમા ં ભારત સરકાર પાસે ૬૨૬ ટન સો@ુ ં Tરઝવ� છે. જો 

સોનભ�નો ૩,૩૫૦ ટન સોનાનો ભડંાર ઉમેરાશે. તો ભારત 

િવVમા ંબી{ �મ@ુ ંગો�ડ Tરઝ�વ ધરાવ4ુ ંદ	શ બની જશે. 

દર વષp ભારત ૯૦૦ ટન સો@ુ ંઆયાત કર	 છે  

� ભારત dારા દર વષp આÙષૂણો માટ	 જ િવદ	શથી ૮૦૦થી 

૯૦૦ ટન સો@ુ ંઆયાત કરવામા ંઆવે છે.  

� આમ જોવા જઈએ તો ભારત dારા દર વષp ૩૩ અબજ 

ડોલરની રકમ મા: સોના પાછળ ખચ� કરવામા ંઆવે છે.  

� સોનાનો આ ભડંાર મળવાથી ભારતમા ંસોનાની આયાત ઘટશે 

અને િવદ	શી Ô ૂTંડયામણની બચત થશે તેવી આશા છે. 

એક કરોડ ટન પોટાશના ભડંાર હોવાનો ¡દાજ . . !  

� સોનભ�ના `લુવાર Õલોકના બે �થળે અ@�ુમે ૧૨ ટન અને 

૨૨ ટન તથા સલઈવાડ� િવ�તારમા ં ૬૦ ટન એલા[ુસાઇટ 

 Æુ ંખિનજ હોવાની શ�તા.  

� ઈલેW�ો-મે´નેTટક પ³િત અને �પેW�ોમીટર dારા અ�ય ખિનજો 

શોધવામા ંઆવી રહ� છે. 

3. FATF : ���gк (	(
�  
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� ભારતીય ઉપખડંમા ં આતકંવાદ ફ	લાવનાર અને આતકં� 

સગંઠનોને આશરો આપીને ફTંડગ `¹ંુૂ પાડનાર પાક.ના ં

FATFના ં /ે 8લ�ટમાથંી બહાર નીકળવાના ં =યાસો િનbફળ 

ગયા. 

� પાTક�તાને ^ૂન ૨૦૨૦ �ધુીમા ંઆતકંવાદ રોકવા અને ટ	રર 

òપૂને કરા4 ુ ં ફTંડ̈ગ રોકવા FATFના ં ૨૭ ધોરણો સતંોષવા 

પડશે  

� અ�યથા ^ૂન-૨૦૨૦ પછ� તે Õલેક8લ�ટમા ંNકુાઈ શક	 છે.  

� ( �к- પેTરસમા ં મળેલી FATFની બેઠક પછ� આ િનણ�ય 

લેવાયો હતો.  

L 
�oM 

^ૂન �ધુીમા ં આતકં રોકવાના ં તમામ પગલા ં લેવા પાક.ને 

ચેતવણી  

� FATFએ પાTક�તાનને ચેતવણી આપી હતી ક	 જો ક	 ૪ 

મTહનામા ં ટ	રર ફંTડ̈ગ બધં નહ( કર	 તો તેના ં તમામ સય 

દ	શો અને નાણાક�ય સ�ંથાઓને પાક. સાથેના ં 8બઝનેસ 

સબંધંો �થ8ગત કરવા અને કોઈ =કારની નાણાક�ય 

લેવડદ	વડ નહ( કરવા આદ	શ આપવામા ંઆવશે.  

� ટ	રર ફTડ̈ગને કારણે હાલ ઇરાનને Õલેક8લ�ટમા ં Nકૂવામા ં

આ��ુ ંછે . ઓWટોબર ૨૦૧૯મા ંઇરાનને   ભાષામા ંચેતવણી 

અપાઈ હતી તેવી કડક ભાષામા ં જ આ વખતે પાકને 

ચેતવણી અપાઈ છે. 

4. к3�� ��к	� : ��e(M�� 4+	� - ���	�o �	�3 � ш�� ���  

� ક	�� સરકાર	 નવા કોડ અને નવા મેT�Wસ સાથે ગર�બીનો 

નવો નેશનલ સરવેનો =ારંભ કય~. 

��� �	' к{ (	(
��� ��	� ш  

�  મા ંપોષણ�Wુત આહાર, પીવા@ુ ંપાણી, હાઉિસ̈ગ અને LુTક̈ગ 

ફ2અુલ  વી �િુવધાઓ પTરવારો �ધુી પહ¸ચે છે ક	 ક	મ તેનો 

અયાસ કરાશે.  

� આ સરવેથી દ	શમા ં ગર�બી@ુ ં �તર ક	ટ·ુ ં છે. તેની ભાળ 

મેળવી શકાશે.  

� ક	ટલાક વષ~ પહ	લા ં સરકાર	 દ	શમા ં ગર�બીની ર	ખાનો 

ઉપયોગ બધં કય~ હતો. 

� ગર�બોની સsંયા અને ગર�બી@ુ ં �તર ક	ટ·ુ ં છે તેનો ¡દાજ 

કાઢવા@ુ ં સરકાર માટ	 સામા½જક $ે:ની યોજનાઓનો લાભ 

ગર�બો �ધુી પહ¸ચાડવા જRર� છે. 

ર	j�કÃગ  

રા5યો અને ક	��શાિસત =દ	શોને ર	j�કÃગ અપાશે  

� િમિન��� ઓફ �ટ	ટ	j�ટWસ એ�ડ =ો/ામ ઇ'!Kલમે�ટ	શન નીિત 

આયોગે આમા ં રા5યોની કામગીર�ને ±યાનમા ં લેવા �ચૂ��ુ ં

છે. સરવેના ં પTરણામો UNDPના ં મj�ટ ડાયમે�શન પાવટß 

ઇ�ડ	Wસ (MPI)મા ંસામેલ કરાશે.  

� આ �ચૂકાકંમા ં ^ુદા ^ુદા રા5યોને �વાñય, િશ$ણ અને 

�વનશૈલીના ં�તરને ±યાનમા ંરાખીને ર	 j�કÃગ અપાશે.  

� સરવેના ં પTરણામોને આધાર	 નીિત આયોગ dારા ગર�બીનો 

�ચૂકાકં તૈયાર કરાશે  મા ંરા5યો અને ક	��શાિસત =દ	શોને 

ર	j�કÃગ અપાશે.  

�  નો હ	4 ુ રા5યો વ�ચે �પધા� વધાર�ને વ�મુા ં વ� ુલોકોને 

ગર�બીથી બહાર લાવવાનો રહ	શે. આને કારણે �એુનના ં

પાવટß ઇ�ડ	Wસમા ંભારત@ુ ંર	j�કÃગ �ધુરશે. 

� સરવે હાથ ધરનાર સ�ંથા- િમિન��� ઓફ �ટ	ટ	j�ટWસ એ�ડ 

=ો/ામ ઇ'!Kલમે�ટ	શન 

5. P >*e��к	o +�х	8
 (/�O�к) 
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�  

� ઈ�ડ���યલ એ�ટરિ=�યોર મેમોર	�ડમ (IEM) હ	ઠળ દ	શમા ં

થયેલી Lુલ Nડૂ�રોકાણ દરખા�તોમા ં�જુરાત 51 ટકા Tહ�સા 

સાથે ટોચે રiુ ંછે.  

� 5યાર	 મહારાb� બી{ �મે.  

� દ	શમા ંIEM હ	ઠળ આવેલી Lુલ Nડૂ�રોકાણ દરખા�તો R. 6.78 

લાખ કરોડની રહ� હતી. તેમાથંી �જુરાતનો Tહ�સો R. 3.43 

લાખ કરોડનો રuો છે.   Lુલ દરખા�તોના 51 ટકા Tહ�સો 

દશા�વે છે.  

� IEM એ ક	�� સરકારના Tડપાટ� મે�ટ ઓફ ઇ�ડ�ટ� એ�ડ 

ઇ�ટરનલ �	ડ (DPIIT) હ	ઠળ ન¸ધાયે·ુ ંહોય છે.  

6.   ����	
 8�3� {¢�8��R >ш��  �3S��� �3��к& (GSIRF)-cdcd 

(�ш�o) 

� ����	
 R��������e�  5	{� 8�	� �	O  �'(� �� �3S���  
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� ક	સી� દર વષp ર	j�કÃગ {હ	ર કર	 છે. રા5યમા ં૭૦ કરતા ંવ� ુ

�િુનવિસ¤ટ�, ૧,૦૦૦ કરતા વ� ુ કોલેજો, ઈજનેર� સTહતના 

ટ	કિનકલ કોસ�ની ૫૦૦ કરતા ંવ� ુકોલેજો, લોની ૨૨ કરતા 

વ� ુકોલેજો છતા ં૨૮ �િુનવિસ¤ટ�, ૬૮ કોલેજ, ૨૨ ઈજનેર� 

કોલેજ, ૬ ફામ�સી કોલેજ, ૩ મેનેજમે�ટ કોલેજ, ૨ આTકÍટ	Wટર 

કોલેજ, ૧ લો કોલેજ મળ� ૧૩૦ સ�ંથાઓએ ર	j�કÃગમા ંભાગ 

લીધો હતો. 

к3�3��e ��k
	 .�  [�  
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� �જુરાત �િુનવિસ¤ટ�એ આ વષp ફાઈવ �ટાર સાથે =થમ 

નબંર	  

� િનરમા �િુનવિસ¤ટ� બી{ નબંર	  

� સેKટ �િુનવિસ¤ટ� :ી{  

� ^ૂનાગઢ એ8/ક�ચર �િુનવિસ¤ટ� ચોથા  

� પીડ�પી� ુપાચંમા 

� સરદાર પટ	લ �િુનવિસ¤ટ� છ÷ા  

� DAIICT સાતમા �મે  

� �ટ�� ુફોર �ટાર સાથે આઠમા �થાને 

� આ બધાને ફોર �ટાર છે.  

� સૌરાb� �િુનવિસ¤ટ� ૧૧મા �થાને 

� એમ. એસ. �િુનવિસ¤ટ� ૧રમા �થાને  

� વીર નમ�દ સાઉથ �જુરાત �િુનવિસ¤ટ� ૧૬મા �થાને  

� ભાવનગર �િુનવિસ¤ટ� ૨૨મા �થાને.  

� � �� �� к3�3��e  

� એલ.  . ઇ'��ટટµટૂ ઓફ મેનેજમે�ટ �ટડ�ઝ ,ી �ટાર  

� આTકÍટ	Wટર ક	ટ	ગર�મા ંસેKટ.  �િુનવિસ¤ટ� ફાઈવ �ટાર 

� વીવીપી આTકÍટ	Wટર કોલેજ Ìુ �ટાર 

� લો �િુનવિસ¤ટ�મા ંએકમા: �એનએલ� ુફોર �ટાર મેળ�યા 

5	�&�M к3�3��e 

� ઈ'��ટટµટૂ ઓફ ફામ�સી- િનરમા �િુનવિસ¤ટ�એ ફાઈવ �ટાર   

� એલ એમ કોલેજ ઓફ ફામ�સીએ ફોર �ટાર મેળ�યા  

ઈજનેર�  

� ક	ટ	ગર�મા ંએક પણ કોલેજને ફાઈવ �ટાર નથી.  

� ઈ��ટ�ટµટુ ઓફ સાય�સ એ�ડ ટ	કનોલો½જ ફોર એડવા�ડ 

�ટડ�ઝ એ�ડ Tરસચ�એ ૩.૯૧ સી�પીએ સાથે ફોર �ટાર 

મેળ�યા છે. 

� બી{ નબંર	 ચાગંા કોલેજ  

� :ી{ નબંર	 સાવ�જિનક કોલેજ ઓફ એ'�જિનયTર̈ગ એ�ડ 

ટ	કનોલો½જ 

� ચોથા નબંર	 એલ. ડ�. કોલેજ 

� પાચંમા નબંર	 િવ�ઈસી-ચાદંખેડા.  

� હાયર એ5�કુ	શનમા ંસે�ટ ઝેિવયસ� કોલેજ 

� �રુતની સાવ�જિનક કોલેજ, મફતલાલ �. સાય�સ 

ઈ'��ટટµટૂ	 અ@�ુમે =થમ, àdતીય, 4િૃતય �મ મેળ�યો. 

� {હ	ર કરનાર સ�ંથા નોલેજ કો�સોટßયમ ઓફ �જુરાત 

(KCG) અમદાવાદ. 
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� ઇj�ડયન આમhની Tદ�હ�ની તમામ ઓTફસ હવે એક છત નીચે 

આવી જશે.  

� 39 એકરમા ંબનનારા નવા આમh ભવનમા ં8 માળ હશે.  

� આ ભવન /ીન 8બj�ડÃગ �વRપે હશે.  

� તેમા ં 6000થી વ� ુઓTફસ હશે. 4000થી વ� ુ કાર પાTકÍગ 

હશે.  

� તેને ઊગતા �યૂ�ની પેટન� પર બનાવાશે. અ<યાર	 Tદ�હ�મા ં

આમhની ઓTફસ છે અને તે અલગ-અલગ �થળે છે.  

� આ ભવનનો ખચ� 700 કરોડથી વ� ુથવાનો ¡દાજ છે.  

� સરં$ણ મ:ંી રાજનાથિસ̈હ	 આ ભવન@ુ ંÙિૂમ`જૂન ક�ુr હ4 ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૧-૦૨-૨૦૨૦) 

1. િવV મા4ભૃાષા Tદવસની ઊજવણી કયા Tદવસે કરવામા ંઆવે 

છે - 21 53n�/�e 

2. �નેુ�કોએ કયારથી મા4ભૃાષા Tદન ઊજવવા@ુ ંન¦� ક�ુr   - 

�� �(�1999- 

3. �નેુ�કો dારા કયા વષ�થી મા4ભૃાષા Tદન ઊજવવામા ંઆવે છે 

- 53n�/�e, 2000OM 

4. ભાષા અને સ�ંLૃિતની િવિવધતાને સ�માન આપવા તથા 

બÔભુાષાવાદને =ો<સાહન આપવા �નેુ�કો dારા કયો Tદવસ 

ઊજવવામા ંઆવે છે - ��g �	� Q̀ 	%	 S+�� 

5. તા તર ફ	¶આુર� -૨૦૨૦માં ઉÈર =દ	શના સોનભ� ½જ�લામા ં

અને હરદ� $ે:ની પહાડ�ઓમા ં¡દા  સોનાનો ક	ટલો ભડંાર 

મળ� આ�યો  - 3500 �� 

6. ફ	¶આુર�  -૨૦૨૦ની ��થિતએ સૌથી વ�ુ સો@ુ ંTરઝવ� કયા દ	શ 

પાસે છે   -.� S�к	) 8,133 �� (  

7. ફ	¶આુર�  -૨૦૨૦ની ��થિતએ ભારત પાસે ક	ટ·ુ ં સો@ુ ં Tરઝવ� 

છે - 626 �� 

8. દર વષp ભારત ક	ટ·ુ ંસો@ુ ંઆયાત કર	 છે - 900 �� 

9. ફ	¶આુર�  -૨૦૨૦માં FATFની બેઠક �ા ંયો{ઈ હતી - J S�� 

10. ફ	¶આુર�  -૨૦૨૦મા ં પેTરસમા ં યો{યેલી FATFની બેઠકમા ં

પાTક�તાનને �ા સમયગાળા �ધુી /ે 8લ�ટમા ં રાખવાનો 

િનણ�ય લેવાયો - ¡�� 2020 =�UM  

11. પાTક�તાને ^ૂન ૨૦૨૦ �ધુીમા ંઆતકંવાદ રોકવા અને ટ	રર 

òપૂને કરા4 ુ ં ફTંડ̈ગ રોકવા FATFના ં ક	ટલા ધોરણો સતંોષવા 

પડશે - 27 

12. ક	�� સરકાર dારા ગર�બીના ¡દાજ - િનવારણ માટ	 કયો  

સરવે કરાશે  -��� � ш�� ���  
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13. ક	�� સરકાર dારા ગર�બીના ¡દાજ - િનવારણ માટ	ના નવા 

નેશનલ સરવેના પTરણામોના આધાર	 કોના dારા ગર�બીનો 

�ચૂકાકં તૈયાર કરાશે  - �M�
 /,�� 

14. ક	�� સરકાર dારા ગર�બીના ¡દાજ - િનવારણ માટ	ના નવા 

નેશનલ સરવે કઈ સ�ંથા dારા હાથ ધરાશે - ����8je i5 

8�3�3~8�6� ��* N�ª	� {¢�<�� ��3ш� 

15. ભારતમા ંNડૂ�રોકાણ દરખા�તોમા ંકયા રાજયનો Tહ�સો સૌથી 

વ� ુછે – ����	
 

16. ભારતમા ં Nડૂ�રોકાણ દરખા�તોમા ં �જુરાતનો Tહ�સો સૌથી 

વ� ુક	ટલા ટકા છે - 51 �к	 

17. IEM@ુ ં િવ�4તૃ નામ જણાવો - 7�*8je,� �����N�,�� 

� ���3�*� 

18. ઈ�ડ���યલ એ�ટરિ=�યોર મેમોર	�ડમ હ	ઠળ આવેલી Lુલ 

ક	ટલી Nડૂ�રોકાણ દરખા�તો હતી  -x .6.78 �	х к��* 

19. ઈ�ડ���યલ એ�ટરિ=�યોર મેમોર	�ડમ હ	ઠળ આવેલી Lુલ R .

6.78 લાખ કરોડ Nડૂ�રોકાણ દરખા�તોમા ં �જુરાતનો Tહ�સો 

ક	ટલો રuો હતો -x .3.43 �	х к��*  

20. GSIRF@ુ ંિવ�4તૃ નામ જણાવો - ����	
 8�3� {¢�8��R >ш��  

�3S��� �3��к&  

21. �જુરાત �ટ	ટ ઇ'��ટટ�શૂનલ ર	Tટ̈ગ m	મવક� )GSIRF)-2020મા ં

કઈ �િુનવિસ¤ટ� નબંર વન ર	Tટ̈ગ મેળ��ુ ંહ4 ુ  - 5	{� 8�	� 

�	O  ����	
 R��������e  

22. =િત વષ� �જુરાત �ટ	ટ ઇ'��ટટ�શૂનલ ર	Tટ̈ગ m	મવક� કોના 

dારા {હ	ર કરાઈ છે - к3�Mf 

23. ઉગતા �યૂ�ની  મ ભારતીય સેના@ુ ંનÆુ ંઆમh ભવન ક	ટલા 

Rિપયાના ખચp કયા �થળે બનશે  -x .700 к��*�	' ��M 

S+#�e х	
  

તા તર ફ	¶આુર�-૨૦૨૦મા ંકોના હ�તે ભારતીય સેનાના 

નવા આમh ભવન@ુ ંÙિૂમ`જૂન કરા� ુ- �'��o �'!M 

�	��	O���� 

cc – ������–���� 

1. ����	
 J�%o .�`,	� cdcd-cc (�S��	-(	� ��к	�)  

=�J��%
 ����	
 �	�3� �' .©�
® >�& .�`,	� 

J�%o��' J'L	P Q
ñ  

1. પૌjbટક આહાર 2. એનેિમયા િનય:ંણ  

3. �વ�છતા  4. ઝાડા િનય:ંણ  

5. બાળકના ં�વનના ં=થમ ૧000 Tદવસની સભંાળ 

J�3�	 1000 S+����' J�%o, к�ш  /х	 f����' �'��o  

પોષણના ૧૦૦૦ Tદવસ 

� ૨૭૦ Tદવસ ગભા�વ�થા 

� ૧૮૦ Tદવસ િશÝનુા =થમ ૬ મTહના 

� પપ0 Tદવસ ૬ મTહનાથી ૨ વષ�નો સમય  

૧૦૦૦ Tદવસની ૩ કાળ�  

� ગભ�વતી માતાને પૌjbટક આહાર  

� પહ	લા ૬ મTહના િશÝનેુ ક	વળ �તનપાન 

� ૬ મTહના પછ� �તનપાન અને પૌjbટક આહાર 

પોષણ�Wુત �જુરાત@ુ ં સપ@ુ ં થ�ુ ં સાકાર ટ	ક હોમ ર	શન 

(THR)થી મ²યો પોષણ�Wુત આહાર  

� ટ	ક હોમ ર	શનથી ૬ માસથી ૩ વષ�ના બાળકો, Tકશોર�ઓ, 

સગ�ભા અને ધા:ી માતાને મળ� રuો છે ‘િ=િમWસ ર	ડ� Ìુ Lૂક 

પૌjbટક આહાર  

� Tરઅલ ટાઈમ મોનીટર(ગ િસ�ટમથી દ	ખર	ખ 

� લગભગ ૪ર લાખ લાભાથીઓ વાિષ¤ક ૧,૮૦,૦૦૦ મેT�ક ટન 

આહાર@ુ ંિવતરણ 

� દર ચોથા મગંળવાર	 ©ગણવાડ�ઓમા ંિવતરણ 

X�J�%o�	' ��oñ  

� વારંવાર બીમાર પડÆુ ં 

� Ûમરના =માણમા ંવજન-લબંાઈમા ંઉણપ  

� હમેંશા ��ુત અને ચીTડ�ુ ંરહ	Æ ુ ં 

� િશÝનુા ંિવકાસ તબકકામા ંિવલબં  

� ઝાડા-ઉલટ� થવા, શરદ�-ખાસંી થવી, �બૂ થાક લાગવો. 

J�%o ³�-³�, ���e�o �� J�  

� સરકાર dારા પોષણ@ુ ંિનર�$ણ  

� �માટ�ફોન થક� સતત માTહતી  

� ર�યલ ટાઈમ ડ	ટા કલેકશન  

� બાળકના પોષણ@ુ ં�ય�Wતગત િનર�$ણ 

� રાશન Tડ8લવર�ની ખા:ી  

� ©ગણવાડ� ભોજનની ન¸ધવહ� 

�к (	�к-�к J	�к .�`��  

� આ અ8ભગમ dારા અ<યાર �ધુીમા ં ૭૦,૦૦૦થી વ� ુ પાલક 

વાલીઓએ અ�પપોિષત બાળકોને દÈક લીધા. 

2. х �X>+ – х �� 7~�*,	 R��������e � ��-cdcd�� N	�'`  

� �થળ – ÙવુનેVર (ઓTડશા)  

536� 5	7�  

� Lુલ રમતો – 17 �િુનવિસ¤ટ� -150થી વ� ુ 

� ખેલાડ� – 3500  

� સમયગાળો – 22મી ફ	¶આુર� થી 1લી માચ�-2020  

3. )
��	£je, �,	, JS�%+-cdcd : ��M S+#�e (�,	,
'!) 

� વડા=ધાન aી મોદ� dારા ઉદઘાટન  

4. CMS COP:sz - cdcd  



��������� 
�� �� ������� – ������ ���� ��� � ����� 

Vivekanand Academy    9925698721 Page 60 

 

� યાયાવર પ$ીઓ માટ	 UN dારા �ટ	!પ બહાર પડાયો  

� સમાપન સ: - મહા<મા મTંદર, ગાધંીનગર  

� :ણ ={િતનો વાઈ�ડ લાઈફ એ/ીમે�ટમા ંસમાવેશ.  

� 130 દ	શોની બનેલી કો�ફર�સ ઓફ પાટßઝમા ં (૧) /ેટ 

ઇj�ડયન બ�ટડ� (ઘોરાડ) (૨) એિશયન એ8લફ�ટ અને  

(૩) બÓગાલ ¿લોTરકન એમ Lુલ :ણ ={િતઓનો ભારત 

સરકારના =�તાવના આધાર	 ´લોબલ વાઇ�ડલાઇફ 

એ/ીમે�ટમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆ�યો છે.  

� �ીTડ̈ગ માટ	 રાજ�થાનથી નર લઈ આવવાના =યાસો છે.  

� �જુરાત અને રાજ�થાનમાથંી ઊડ�ને આ પ$ી પાTક�તાન 

તરફ જ4ુ ંરહ	4 ુ ંહોવાથી <યા ંતેનો િશકાર થાય છે.  

� ઘોરાડની સsંયા ઘટવા@ુ ંઆ પણ એક કારણ છે.  

� /ેટ ઇj�ડયન બ�ટડ�ના સવંધ�ન માટ	 ક	�� સરકાર તમામ 

=યાસો કરશે. સરહદ પાર પણ આ પ$ીના સરં$ણ માટ	ના 

=યાસો. 

536�  

� 17થી 22 ફ	¶આુર� દરિમયાન યો{યેલી કો�ફર�સ ઓફ 

પાટßઝમા ં જોડાયેલા 130 દ	શો પૈક� 82 દ	શોના 2550 

=િતિનિધઓ હાજર રuા હતા.  

� સય નથી તેવા 5 દ	શના 11 =િતિનિધ મડંળો જોડાયા હતા, 

5યાર	 127  ટલા એન�ઓના =િતિનિધઓએ ભાગ લીધો.  

5. ��� S+� ��ш % : 22 53n�/�e 7�Æ��	� ,	�¿к :L	L	  

��� - 22 53n�/�e-1892 .��	� – 17 ¡��	7-1972 

� ઈ�Ñુલાલ યા8Äક@ુ ં નામ પડ	 અને નજર સમ$ આઝાદ�@ુ ં

©દોલન, મહા�જુરાત ©દોલન, ‘નવ�વન અને સ<ય’ 

તથા  ‘�ગુધમ�' dારા પ:કાર<વ, પાવાગઢ@ુ ં પતન Tફ�મ@ુ ં

િનમા�ણ, �હૃદ આ<મકથા@ુ ંલેખન વગેર	 આવે !  

� માર� ©ખ આગળ તરવર	 છે. ચ(થર	હાલ દશામા ંÊીઓ અને 

બાળકોના ટોળેટોળાને, ત8ળયા ઝાટક ખેતરોમાથંી માટ� અને  

પાશેર-અડધો શેર ઘાસના બીજ ભેગા, સÓકડો `¹ુુષોને સડક 

અને �નૂાની ભ÷ી પર આખો Tદવસ પñથર ફોડતા િનહાÇં Ö.ં  

� કડકડતી ટાઢથી પોતાના બાળકોને બચાવવા આછા કપડા ં

અને Ô ૂફંાળા ¡ગથી ઢાકંવા �યથ� =ય<ન કરતી Êીઓની 

ક�પના મગજને ભમાવે છે.  

� દાહોદના કારમા ં Ñુbકાળ@ુ ં વણ�ન કરતો ઇ�Ñુલાલ યા8Äકનો 

આ પ: 19 ફ	¶.ુ 1922ના રોજ મહા<મા ગાધંીએ તેમના 

“નવ�વન સામિયકમા ંઅ<યતં વેદના અને વ� ુતો Ñુકા8ળયા 

ભીલોને રાહત મળે તેવી અપે$ા સાથે અ$રશઃ છાKયો. 

� ઇ�Ñુલાલના આ સવેંદનાસભર વલણને પTરણામે તરત જ 

દાહોદમા ં ભીલ સેવા મડંળ નામની આTદવાસી ઉ<કષ�ની 

મહાન સ�ંથાની �થાપના અને આTદવાસી ક�યાણના $ે:ે 

નવો અ±યાય રચાયો હતો. 

� નીડર, િનખાલસ, તરવTરયા અને “ચાચા’'@ ુ ં 8બ¹ુદ પામેલા 

ઈ�Ñુલાલ યા8Äક@ુ ં 17 ^ુલાઈ 1972ના રોજ અવસાન થ�ુ ં

હ4 ુ.ં  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૨-૦૨-૨૦૨૦) 

1. �પુોિષત �જુરાત માટ	 રાજય સરકાર dારા ક� ુ અ8ભયાન 

ચલાવવામા ંઆવે છે - ����	
 J�%o .�`,	�  

2. THR@ુ ંિવ�4તૃ નામ જણાવો - �3к ��� �3ш�  

3. ખેલો ઈj�ડયા �િુનવિસ¤ટ� ગે!સ-2020 કયા �થળે યો{શે - 

©��� g�  (iS*ш	) 

4. ખેલો ઈj�ડયા �િુનવિસ¤ટ� ગે!સ-2020 કયાર	 યો{શે - 22�M 

53n�/�e OM 1�M �	L&-2020 

5. ખેલો ઈj�ડયા �િુનવિસ¤ટ� ગે!સ-2020મા ં ક	ટલી રમતો 

સમાિવbટ કરવામા ંઆવી છે - 17 

6. ખેલો ઈj�ડયા �િુનવિસ¤ટ� ગે!સ-2020મા ંક	ટલી �િુનવિસ¤ટ�ના 

ક	ટલા ખેલાડ�ઓ ભાગ લેશે - 150OM �À� .�  3500 

х �	*ei 

7. ©તરરાb��ય �યાય પTરષદ-2020@ુ ં આયોજન કયા ં �થળે 

થ� ુહ4 ુ - ��M S+#�e  

8. ©તરરાb��ય �યાય પTરષદ-2020@ુ ંઉદઘાટન કોણે ક�ુr હ4 ુ

- �*	NU	� �M ��3�� ��+e   

9. CMS COP:13–2020@ુ ં સમાપન સ: કયા �થળે યો{� ુ - 

��	��	 �'S+�, �	'UM���  

10. કો�ફર�સ ઓફ પાટßઝ ક	ટલા દ	શોની બનેલી છે  - 130 +3ш� 

11. CMS COP:13 – 2020મા ં કઈ :ણ ={િતઓનો ભારત 

સરકારના =�તાવના આધાર	 ´લોબલ વાઇ�ડલાઇફ 

એ/ીમે�ટમા ં સમાવેશ કરવામા ં આ�યો - 1 .ª � {~�*,� 

(8�*&  .2 (³��	*)��ш,� ���5�� .�  3 .(��	� 

���S�к�  

12. CMS COP:13 – 2020મા ં ક	ટલા દ	શના ક	ટલા =િતિનિધઓએ 

ભાગ લીધો  -82 +3ш .�  2550 N�
���U 

13. ઈ�Ñુલાલ યા8Äક )ચાચા(નો  જ�મ Tદવસ જણાવો - 22 

53n�/�e1892- 

cz – ������–���� 

1. J5-��� ª * 7�*36� (PGI) ���  (�ш�o)  

����U �	�,��M ш���oк �8O�
 �o�	 к3���	 MHRD �	�	 PGI 

���   

      �	�, .�  ��o 

1. ચદં�ગઢ – �ણુ ૮૯૬/૧૦૦૦ 
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2. �જુરાત – �ણુ ૮૭૦/૧૦૦૦ 

3. ક	રળ – �ણુ ૮૬૨/૧૦૦૦ 

��� �	 �	J+'*  

X�� J	'L (	(
� J� B,	�  �	хM ���   

1. ��ô� 6�����e : ધોરણ- ૩, ૫ અને ૮ના િવ+ાથhઓની 

શૈ$8ણક ��થિત ¡ગે   નેશનલ એચીવમે�ટ સવp હાથ 

ધરવામા ં આવે છે તેના પTરણામ પરથી માક�સ ગણવામા ં

આવે છે.  મા ં�જુરાતને ૧૫૨ �ણુ =ાKત થયા છે.  

2. �6� � : આ NÚુામા ં રા5યની ૩૩ હ{ર શાળાઓમા ં   

િવ+ાથhઓ અયાસ કર	 છે અને નવા =વેશ લેતા 

િવ+ાથhઓની સsંયાનો �ોપ આઉટ ર	િસયો જોવામા ંઆવે છે. 

 મા ં�જુરાતને ૭૨ માક�સ =ાKત થયા  

3. 7��	8j6L� ��* 53к#�e : કો!�ટુર લેબ, સાય�સ લેબ, 

�વ�છતા, વાચંન =વિÈઓ સTહતના NÚુા ±યાનમા ં લેવાય 

છે.  મા ં�જુરાતને ૧૧૬ માક�સ =ાKત થયા છે.  

4. 7�6��e : શાળામા ં અયાસ કરતા Tરઝવ� ક	ટ	ગર�  મ ક	 

એસ.સી, એસ.ટ� અને ઓબીસીના િવ+ાથhઓની શૈ$8ણક 

લાયકાત અને તેને જનરલ ક	ટ	ગર�ના િવ+ાથhઓની લાયકાત 

સાથે સરખાવવામા ંઆવે છે.  

5. ���&�� : શાળામા ં બાળકોની િનયિમત હાજર� `રુાય છે. 

એટ· ુજ નહ� ઓનલાઈન હાજર� `રુાય છે ક	 ક	મ તેના પણ 

માક�સ અપાય છે. િવ+ાથhઓની સાથે િશ$કો@ુ ં �	Tક̈ગ થ4 ુ

હોય તો તેના માક�સ અપાય છે. આ છે�લા NÚુામા ં�જુરાતને 

સૌથી વ� ુ૩૧૫ માક�સ =ાKત થયા છે.  

2. FDI � !  ����	
 (/�O�к) 

� FDI – સી� ુિવદ	શી રોકાણ 

FDI-��+3шM P >*e ��к	oк	���M J�3�M J�'+ ����	
  

� �જુરાતમા ં કાયદો અને �યવ�થાની ઉÈમ ��થિત, aેbઠ 

ઇ�mા��Wચર, પારદિશ¤તા, j�ક�ડ મેન પાવર, ઉ+ોગો અને વક� 

ફોસ� વ�ચે �મેુળ અને પર�પર િવVાસ.  

� JS�o	� : ચા· ુ વષ�ના પહ	લા ૬ મTહનામા ં જ પાછલા 

વષ�ના Lુલ Nડૂ�રોકાણ કરતા બમ¾ુ ંરોકાણ સભંવ બ��ુ.ં  

� વષ� ૨૦૧૮-૧૯મા ં આવેલા Lુલ R. ૧૨,૬૧૮ કરોડના FDI 

સામે ચા· ુવષ�ના પહ	લા છ મTહનામા ંજ R. ૨૪,૦૧૨ કરોડ@ુ ં

FDI િવVની ૨૦૦થી વ� ુ નામાTંકત કંપનીઓએ વાઈ��ટ 

સમીટ અને મેક ઇન ઇj�ડયા  વા સફળ =યાસોના ફળ 

�વRપે �જુરાતમા ંઉ+ોગો �થાKયા  

� ઈઝ ઓફ [ૂ�ગ 8બઝનેસ ઈ�ડ	Wસમા ં�જુરાત@ુ ં �થાન �બૂ 

Ü�ુ ં 

� સમ/ દ	શના Lુલ Nડૂ�રોકાણના ૫૦%થી પણ વ� ુ રોકાણ 

મા: �જુરાતમા.ં  

� IEM dારા ભારતમા ં થયેલા R. ૬,૭૮,૮પર કરોડના 

Nડૂ�રોકાણમાથંી R. ૩,૪૩,૮૩૪ કરોડ@ુ ં Nડૂ�રોકાણ ફકત 

�જુરાતમા ં 

� Nડૂ�રોકાણમા ં =થમ �મે રહ	લા �જુરાતે બી{ �મે રહ	લા 

મહારાb� કરતા :ણ ગ¾ુ ંઈ�વે�ટમે�ટ મેળ��ુ.ં 

MSME J�3�	 C��� 8O	J�, J"e �'¡>�e 

� MSMEની તમામ =T�યાઓ ઓનલાઇન 

� નવા MSME �થાપવા માટ	ની િવિવધ મં̂ ૂર� લેવામા ં ૩ 

વષ�ની ïટ  

� MSMEની મદદ માટ	 રા5યમા ં MSME ફ	િસ8લટ	શન ડ	�ક 

તેમજ અલગ MSME કિમશનર	ટની �થાપના  

� JS�o	�: દર મTહને ૧૬ હ{ર નવા MSMEની ન¸ધણી  

� છે�લા ં :ણ વષ�મા ં ૪,૮૩,૩૬૬ MSME એકમો dારા R. 

૮૫,૦૦૦ કરોડ@ુ ંરોકાણ  

� નાના અને મ±યમ ઉ+ોગોના િવકાસ થક� �જુરાતમા ં

રોજગાર�ની તકો વધી. 

� દ	શના તમામ રા5યોની સરખામણીમા ં ૮૧% એ!Kલોયમે�ટ 

જનર	શન સાથે �જુરાત ટોચ ઉપર છે, તેમજ �જુરાત 

બેરોજગાર�નો સૌથી ઓછો દર ધરાવ4ુ ંરા5ય બ��ુ.ં  

STARTUP  

� �જુરાતનો �વુા જોબ સીકર નહ(, જોબ ગીવર બ�યો  

� રા5યમા ં�ટાટ�અપ માટ	 ઇîબુેશન સે�ટરોની �થાપના  

� �ટાટ�અપને =ો<સાહન અને =ેરણા આપના¹ંુ પો8ઝટ�વ 

એ�વાયમp�ટ ઉÙ ુકરા�ુ ં 

� JS�o	�: ભારતના Lુલ ફ�ડ	ડ �ટાટ�અપમા ં ૪૩% �ટાટ�અપ 

સાથે �જુરાત નબંર ૧. 

EXPORT  

� અનાજથી લઈને ઓટોમોબાઈલના પાÌ્�સ �ધુી �જુરાત બ� ુ

જ એWસપોટ� કર	 છે. 

� N���	�к C��� J����M- �જુરાતનો ૧૬૦૦ Tક.મી.નો 

દTરયાકાઠંો ૪૦થી પણ વ� ુનાના-મોટા �યાપારથી ધમધમતા 

િવકસીત બદંરો આ દ	શનો Lુલ કાગ~ હ	�ડલ(ગમાથંી ૪૦% 

�જુરાતમા ં 

� JS�o	�: - વષ� ૨૦૧૮-૧૯મા ં દ	શના Lુલ એWસપોટ�મા ં

�જુરાત ૨૦.૪% સાથે આ/ેસર 

ªM� ���Ü 

� /ીન એનજh-'Wલન એનજh હબ બની રiુ ંછે �જુરાત  

� ૨૦૨૨ �ધુીમા ં૩૦,૦૦૦ મેગાવોટ �ધુી પહ¸ચવા@ુ ંલÏય  
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� સિવ¤સ સેકટર માટ	 અસરકારક નીિતઓ  

� IIT $ે:મા ં�જુરાતને મળ� રહ� છે સફળતા  

� ધાિમ¤ક �થાનો, વાઇ�ડ લાઇફ Ìરૂ�ઝમ, SOU (�ટ	�� ૂ ઓફ 

�િુનટ�) અને અસsંય આકષ�ણ �જુરાતને પય�ટન $ે:ે 

િવિશbટ �થાન આપાવી રuા ંછે. 

3. х �X>+ – ��YZ : ¼�(��� S[~8�,	�� ���	#*� sddd � L 

���	�� ��g�� NO� х �	*e  

� વતન – પોÌુ�ગલ  

4. �� кe (	
 - vc�M /� Q�� : �*	NU	� ��+e 

�����	 4ш�     R���к	 

7��� �	�	 R��	���  ��¿	� �	O  ��*�	 R���к	 к	,&[� �^�L 

к��	�	' /],� " .  

� �િુવકાનો મતલબ �વુા િવÄાની કાય��મ થાય છે.  

� આ કાય��મ આપણા જય જવાન, જય Tકસાન, જય િવÄાનના 

િવઝનને અ@Rુપ.  

� aીહTરકોãાથી હવે રોક	ટ@ુ ં લો'�ચગ સૌ કોઈ િવ8ઝટસ� 

ગેલેર�મા ંબેસીને જોઈ શકશે. <યા ં૧૦,૦૦૦ લોકોને બેસવાની 

�યવ�થા છે. 

5. �	(��
M /�� - .�+	�	+  

� ‘ડોના�ડ �!પ’ સાબરમતી આaમની Nલુાકાત લેનાર =થમ 

અમેTરકન રાb�પિત  

� Nલુાકાત – તા. 24મી ફ	¶આુર�-2020.  

6.  х �X>+ – ��ш,� X�8
M-cdcd 

� યજમાન – ક	.ડ�. �ટ	Tડયમ, નવી Tદ�હ�  

 

`	�
�	 ��#* � *	�M8��  

ªMк� ����ñ  

� �િુનલLુમાર (૮૭ Tક/ા વજન વગ�)  

� િપ̈ક� (૫૫ Tક/ા)  સTરતા મોર (૫૯ Tક/ા)  

� Tદ�યા કાકરાન (૬૮ Tક/ા)  

S�8�	7�ñ  

� રિવ Lુમાર દTહયા (૫૭ Tક/ા)  

7. ���gк ],	J	� : USA `	�
��' �rOM ��Á�' ],	J	S�к 

`	�M+	� (�R�'  

)к*	кe, 
Â, 

� ભારતનો વષ� ૨૦૧૮-૧૯મા ં �એુસ સાથે ૮૭.૯૫ અબજ 

ડોલર 5યાર	 ચીન સાથે ૮૭.૦૭ અબજ ડોલરનો વેપાર  

� {હ	રાત– વા8ણજય મ:ંાલય, ક	�� સરકાર  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૩-૦૨-૨૦૨૦) 

1. તા તરમા ં િવિવધ રાજયોને શૈ$8ણક ��થિત {ણવા માટ	 

ક	�� સરકારના MHRD dારા કયો સરવે હાથ ધરાયો -  

J5-��� ª * 7�*36� ���  

2. PGI @ુ ં િવ�4તૃ નામ જણાવો- J5-��� ª * 7�*36�  

3. PGI  સરવે 2018-19મા ં  =થમ  ક	�� શાિસત =દ	શ અને 

�જુરાતનો �મ-L'+e�� .�  ����	
 (My [�  

4. તા તરમા ંકરવામા ંઆવેલ PGI સરવેમા ં �જુરાતને 1000 

માથંી ક	ટલા �ણુ =ાKત થયા છે- t�d 

5. PGI સરવેમા ં  Lુલ  ક	ટલા માપદંડ ઉપર  ભાર Nકૂવામા ં

આ�યો હતો- a 

6. PGI સરવેમા ં  કયા કયા  માપદંડ  ઉપર ભાર Nકૂવામા ં

આ�યો છે- s. ���±�  6�����e c. �6� � z. 7��	8j6L� 

��* 53к#�e w. 7�6��e  .�  a. ���&�� 

7. �જુરાતમા ં  વષ� 2018-19 મા ં Lુલ ક	ટ·ુ ં િવદ	શી રોકાણ 

આ��ુ ંછે- sc,vst к��* 

8. સમ/ દ	શના Lુલ Nડૂ�રોકાણના ક	ટલા ટકાથી વ� ુ રોકાણ 

મા: �જુરાતમા ંઆ��ુ ંછે- ad% 

9. IEM  dારા  ભારતમા ં થયેલા R.6,78,852 કરોડના 

Nડૂ�રોકાણમાથંી  �જુરાતમા ં ક	ટ·ુ ં Nડૂ� રોકાણ આ��ુ-ં  

z,wz,tzw к��* 

10. �જુરાતમા ં નવા MSME �થાપવા માટ	ની િવિવધ મં̂ ૂર� 

લેવામા ંક	ટલા વષ�ની ïટ આપવામા ંઆવી- z �%& 

11. ભારતમા ંLુલ ફ�ડ	ડ  �ટાટ�અપમા ં ક	ટલા ટકા સાથે �જુરાત 

=થમ �મે છે- wz% 

12. દ	શનો Lુલ કાગ~ હ	�ડ8લ¨ગમાથંી �જુરાતનો  Tહ�સો ક	ટલા ટકા 

છે- wd% 

13. વષ� 2018-19 મા ંદ	શના Lુલ  િનકાસમા ં�જુરાત ક	ટલા ટકા 

સાથે અ/ેસર છે- cd.w% 

14. સૌથી વ� ુøટબોલ મેચ રમનારો િવVનો =થમ ખેલાડ� અને 

દ	શ-  S[~8�,	�� ���	#*� .�  J�Á�&�� 

15. તા તરમા ં23  ફ	¶આુર�ના રોજ  =ધાનમ:ંી dારા ક	ટલામી 

મન ક� બાત યો{ઇ- vc�M 

16. ઈસરો dારા �વુાનોને  િવÄાન સાથે જોડવા  કયો કાય��મ 

લો�ચ કરાયો-  R���к	 

17. �િુવકાનો  િવ�4તૃ અથ� જણાવો-R��	 ��¿	�M к	,&[� 

18. સાબરમતી આaમ-અમદાવાદની Nલુાકાત લેનાર =થમ 

અમેTરકન =Nખુ@ુ ંનામ જણાવો- *��	#* k j�J 
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19. તા તરમા ંએિશયન Lુ�તી-2020  �પધા� �ા ંયો{ઈ-  ��M 

S+#�e 

20. તા તરમા ં  યો{યેલી એિશયન Lુ�તી-2020મા ં  િવ તા 

=થમ દ	શ  અને ભારતનો �મ જણાવો-  yJ	�(t ��#*)  

.�  `	�
  !My [� ( a ��#*) 

21. તા તરમા ં  યો{યેલી એિશયન Lુ�તી-2020મા ં  ભારતને  

ક	ટલા મેડલ =ાKત થયા-  ��#*-da,  ��#��-dv .�   

���\-du  X��- cd 

22. ફ	¶આુર�- 2020ની  ��થિતએ  ભારત@ુ ંસૌથી મોÌંુ �યાપાTરક 

ભાગીદાર ક�ુ ંરાb� બ��ુ-ં  R���� 

cw – ������–���� 

1. ���gк �'('U� : `	�
 – USA  ‘��8
  TRUMP’ .�`�	+� 

к	,&[� 
	�eх cw/dc/cdcd    

8O� - ���3�	 8�3S*,� .�+	�	+ 

.�+	�	+�	' �rOM ¡>�M ��кш	�e .�  �rOM ���e ��кш	�e��' 

���� 

� �એુસએ =Nખુ તાર�ખ 24 અને 25 ફ	¶આુર� 2020 ભારત 

=વાસે 

� �એુસએના રાb�=Nખુ ડોના�ડ �!પ અને ફ�ટ� લેડ� મેલેનીયા 

�!પ અમદાવાદની Nલુાકાતે  

� ભારત આવનારા �!પ સાતમા �એુસ રાb�=Nખુ  

� મોટ	રા �ટ	Tડયમમા ં 1.25 લાખ લોકોએ �!પ@ુ ં અ8ભવાદન 

ક�ુr.   

� ��8
 �� .O& - નમ�તે એ સ�ંLૃત ભાષાનો શÕદ છે  નો 

અથ� છે ક	 આપણે કોઈ �ય�Wતની ¡દરના આ<મસ�માનને 

નમન કર�એ છ�એ 

`	�
�	 �*	 NU	� �M ��+e�	 �'(�U��	 �����	 4ш� 

૨૪ ફ	¶આુર�,૨૦૨૦ની આ તવાર�ખ ભારતના અને ખાસ કર�ને 

�જુરાતના ઈિતહાસમા ં�વુણ� અ$ર	 મઢાઈ ગયો છે.  

� મોટ	રા �ટ	Tડયમમા ં ભારતના વડા=ધાન નર	�� મોદ�એ 

અમેTરકાના =ેિસડ	�ટ �!પ અને તેના પTરવાર@ ુ ભાવભી@ુ ં

�વાગત કરતા ંકiુ ંહ4 ુ ંક	, તમા¹ંુ �વાગત �જુરાતની ધરતી 

પર થાય છે, પરં4 ુતેમા ંસમ/ ભારત@ુ ંજોશ સમાયે·ુ ંછે.  

� અમેTરકાને �ટ	�� ૂ ઓફ 8લબટß@ુ ં તો, ભારતને �ટ	�� ૂ ઓફ 

�િુનટ�@ ુગવ� છે. 

� બનેં દ	શોમા ં રહ	લી િવિવધતા જ તેના મજ�તૂ સબંધંનો 

આધાર છે.  

� ૨૧મી સદ�મા ંઅમેTરકા-ભારત િવV�તર	 સ�ંWુત ર�તે ને4<ૃવ 

કરવા સ$મ છે.   િવVની Tદશા ન¦� કરવામા ં મહ<વનો 

ભાગ ભજવશે.  

� બનેં દ	શો વ�ચેના àdપ$ીય સબંધંો મજ�તૂ થવાથી અથ�ત:ં 

મજબત થશે. 

� સમ/ વાતાવરણ ભારતની િવિવધતાથી રંગાયે·ુ ંછે. 

� સાબરમતી નદ�નો આ Tકનારો ભારતની આઝાદ�મા ં મોÌંુ 

યોગદાન ધરાવે છે, 5યા ંતમા¹ંુ �વાગત છે. આ એ જ Ùિૂમ 

છે, 5યા ંિવVની ૫૦૦૦ વષ� ^ૂની સયતા રહ	લી છે.  

� ભારત એ અનેક ભાષાઓ, પTરધાન, ખાનપાન અને 

સNદુાયોનો દ	શ છે. 

� અમેTરકા એ લે�ડ ઓફ m� છે, 5યાર	 ભારત એ સમ/ િવVને 

પTરવાર માને છે.  

� બનેં દ	શ એકબી{ના પડકાર અને તકની આપ - લે કર	 છે. 

.� S�к	�	 �	£jJ�
 �M *��	#* j�J�	 �'(�U��	 �����	 

4ш� 

� ભારતમા ંિવિવધતામા ંએકતા એ Ñુિનયા માટ	 =ેરણાRપ  

� �એુસ =ેિસડ	�ટ ડોના�ડ �!પે મોટ	રા �ટ	Tડયમમા ં ર૫ 

િમિનટના ભાષણ દરિમયાન જણા��ુ ં હ4 ુ ં ક	 અહ( Tહ�Ñુ- 

N�ુ�લમ T�િéયન - શીખ - સTહત અનેક ધમ~ - સ=ંદાયોના 

લોકો વસે છે, ૧૦૦ કરતા ંવ� ુબોલીઓ છે, ૨ ડઝન કરતા ં

વ� ુસÈાવાર ભાષાઓ છે છતા ં મોટ� બાબત એ છે ક	, આ 

બધામા ં ભારતીયતા છે અને આ એકતા સમ/ િવV માટ	 

=ેરણાRપ છે.  

� વડા =ધાન મોદ� મા: �જુરાત@ુ ંજ ગૌરવ નથી, પણ તેઓ 

સખત પTરaમ અને ખતંની એ બાબતની સા8બતી છે.   

દશા�વે છે ક	 ભારતીયો   ચાહ	 તે હાસંલ કર� શક	 છે. 

� ઇ�લાિમક આતકંવાદ અને ISISના ઉ�ચારણ સાથે જ �!પને 

તાળ�ઓ અને હષ�ની 8ચ8ચયાર�ઓથી વધાવી લેવાયા હતા.  

� �એુસ =ેિસડ	�ટ	 જણા��ુ ં હ4 ુ ં ક	, ભારત અને અમેTરકા બનેં 

દ	શો ઈ�લાિમક આતકંવાદની િવ¹ુ³મા ંછે અને વખોડ	 છે 

� આઇસીસનો તો અમે ૧૦૦ કા ખાતમો બોલાવી દ�ધો છે અને આ 

સગંઠનના �થાપક નેતા એવા લોહ� તર�યા અલ  બગદાદ�ને 

માર� નખાયો છે.  

� દર	ક દ	શને આતકંવાદ ના�દૂ કરવાનો હ¦ છે, ભારત   

ર�તે આતકંવાદનો સફાયો કર� રiુ ં છે તેમ પાTક�તાન પણ 

આતકંવાદની ને�તના�દૂ� માટ	 પગલા ં લઈ રiુ ં છે,   

આવકારદાયક બાબત છે. 

��+3шM �*	i�� .�+	�	+ /��	�� {�
�	�  

� aી ડોના�ડ �!પે ભારતના એકમા: હ	Tરટ	જ િસટ� 

અમદાવાદની મહ	માનગિત માણી 

� �!પ અમેTરકાથી આવનારા ૭મા રાb�=Nખુ. 

� �!પ અમદાવાદ આવનારા પહ	લા અમેTરક� =Nખુ.  
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� �!પ અમદાવાદ આવનારા ચોથા િવદ	શી રાb�ા±ય$  

� ૨૦૧૪મા ંચીનના રાb�પિત શી ½જ̈નિપ̈ગ અમદાવાદ આ�યા 

હતા 

� ૨૦૧૭મા ં{પાનના પીએમ િશ̈જો આબે અમદાવાદ આ�યા 

હતા.  

� ૨૦૧૮મા ઈઝરાયેલના પીએમ નેત�યાÔ ુઅમદાવાદ આ�યા 

હતા. 

.�, (	(
�  

� �એુસએ =Nખુનો 22 Tકલોમીટરનો રોડ શો  મા ં ૨૮ 

રા5યોની કલા સ�ંLૃિતની  ઝાખંી =દિશ¤ત કરાઈ. 

� ગાધંી આaમની Nલુાકાતે  

� રા5ય સરકાર dારા �એુસએ =Nખુની ગાધંી�ના :ણ 

વાદંરાની /ેનાઇટ અને આરસના પñથરોમાથંી તૈયાર કર	લી 

=િતLૃિત ભેટ અપાય  

� લ«કરની :ણેય પાખંના ખાસરા ઈ-સિવ¤સ લાયર અપ dારા 

વે�કમ કરા�ુ ં- એરપોટ� અમદાવાદ  

� આ Nલુાકાત દરિમયાન aી �!પની સાથે તેમના પTરવારમા ં

`:ુી ઇવા�કા અને જમાઈ  ર	ડ Lુશનરનો સમાવેશ 

� તાજમહ	લ આ/ા- �એુસએ =Nખુ પTરવાર સાથે 

તાજમહ	લની Nલુાકાતે  

� મા: ભારતના જ =વાસે આવીને અ�ય દ	શોની Nલુાકાત 

લીધા િવના સીધા જ પરત અમેTરકા ગયેલા ડોના�ડ �!પ 

=થમ અમેTરકન =Nખુ  

2. ��� S+� ��ш % : cw 53n�/�e (*&� � : ��X��	� х	L� 

��� - cw 53n�/�e-suzs  .��	� – c �	L&-cdsa 

� આ  તાર�ખ ૨૪ ફ	¶આુર� અને ગઝલ સ/ાટ તલત મહ	Nદુ, 

િ=�સીપાલ એસ.આર. ભã, જયલ8લતા, િવદ	શી યા:ી ઈÕન 

બ4તુા, સજંય લીલા ભણસાલી અને બડ�મેન તર�ક	 =િસ³ 

થયેલા aી લવLુમાર ખાચરનો જ�મTદવસ. 

� જસદણના રાજવી પTરવારમા ં જ�મેલા લવLુમાર ખાચર	 

રાજLુમાર કોલેજ રાજકોટ અને Tદ�હ� �િુન.માથંી િશ$ણ લી� ુ

� ૧૯૬૭થી લવLુમાર ખાચર	 પયા�વરણ-પLૃિતવાદ� =Æિુતઓ 

Tહ̈ગોલગઢમા ં=Lુિત િશ8બરો શ¹ુ કર�ને કર� હતી. 

� �વનકાળ દરિમયાન તેઓએ ૩ હ{રથી વ� ુ=Lૃિત િશ8બરો 

કર� હ{રો લોકોને =Lુિત પર<વે અ8ભNખુ બના�યા હતા. 

� સામિયકોમા ં પયા�વરણ-=Lુિત િવષયક લેખો �ારા પણ 

લવLુમાર ખાચર	 =Lુિત િશ$ણ@ુ ં�4<ુય કાય� કાય� ક�ુr હ4 ુ.ં 

� ક�છના અખાતમા ં  દTરયાઈ પાક�ની �થાપના એ લવLુમાર 

ખાચરના િવચારો@ુ ં=િત8બ¨બ છે. 

� Tહ̈ગોળગઢમા ંપLૃિત સર$ણ િશ$ણ કાય��મના તેઓ �થાપક 

હતા. 

� લવLુમાર ખાચર	 માનસરોવરની યા:ા પણ કર� હતી. 

� પયા�વરણ અને =Lૃિત �રુ$ાને લગતી અનેક સ�ંથાઓમા ં

લવLુમાર સય અને હોÚેદાર રuા હતા. 

� પયા�વરણ {ળવણી અને પLૃિત �રુ$ા માટ	 અસાધારણ 

યોગદાન આપનાર લવLુમાર ખાચર@ુ ં વ�ડ� વાઈ�ડ લાઈફ 

સોસાયટ�, બો!બે નેચરલ Tહ�ટર� સોસાયટ�, વે@ુ ં મેનન 

લાઈફ ટાઈમ એચીવમે�ટ, પ$ી સર$ણ મડંળ, �જુરાત  વી 

અનેક સ�ંથાઓ �ારા તેઓ@ુ ંબÔમુાન થ�ુ ંહ4 ુ.ં 

� "બોલો ઓÖ,ં કામ વ� ુ કરો"ના �વન ગ8ણતમા ં માનતા 

લવLુમાર ખાચર@ુ ં૨ માચ� ૨૦૧૫ના રોજ રાજકોટ ખાતે ૮૪ 

વષ�ની વયે અવસાન થ�ુ ંહ4 ુ.ં 

� ¡/ે� વત�માનપ:ોએ તેમના અવસાન પછ� લવLુમાર 

ખાચરને "બડ� મેન" તર�ક	 ¡જ8લ આપી હતી. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૪-૦૨-૨૦૨૦) 

1. તા. 24  ફ	¶આુર� 2020ના રોજ  ભારત  dારા અમેTરક� 

=Nખુ  ડોના�ડ �!પના અ8ભવાદન માટ	નો કયો ખાસ  

કાય��મ �ા ં યો{યો-  "��8
  TRUMP"  .�   ���3�	 

8�3S*,�, .�+	�	+ 

2. ફ	¶આુર� 2020મા ં  અમેTરકન =Nખુ ડોના�ડ �!પ  કયા બે 

Tદવસ  ભારતના =વાસે હતા- cw .�  ca  53n�/�e 

3. ડોના�ડ �!પ ભારતની Nલુાકાતે આવનાર અમેTરકાના 

ક	ટલામા ં=Nખુ હતા- ��	 

4. મોટ	રા �ટ	Tડયમ અમદાવાદ ખાતે  નમ�તે TRUMP 

કાય��મમા ં ક	ટલા લોકોએ  અમેTરક� રાb�=Nખુ@ુ ંઅ8ભવાદન 

ક�ુr હ4 ુ-ં s.ca �	х 

5. 'નમ�તે'  કઈ ભાષાનો શÕદ છે-  �'8XQ
 

6. ભારતની =થમ હ	Tરટ	જ િસટ� એવા અમદાવાદની Nલુાકાત 

લેનાર =થમ અમેTરકન =Nખુ@ુ ં નામ જણાવો-  *��	#*  

j�J 

7. નમ�તે TRUMP  કાય��મમા ં ક	ટલા Tકલોમીટર રોડ શો 

યો{યો હતો અને ભારતના ક	ટલા રા5યોએ  િવિવધ @<ૃયો 

ર^ૂ કયા� હતા- cc  Sк���M��  .�  ct �	�,� 

8. સાબરમતી આaમની Nલુાકાત બાદ રા5ય સરકાર dારા 

અમેTરકન =Nખુ �!પને  કઈ ભેટ-સોગાદ અપાઈ-  

�	'UMf�	  !o  �	'+�	�M  N�
XQ�
 

9. મા: ભારતના જ =વાસે આવીને અ�ય દ	શોની Nલુાકાત 

લીધા િવના સીધા   અમેTરકા પરત જનાર  =થમ  અમેTરક� 

=Nખુ@ુ ં નામ જણાવો- *��	#* j�J 
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10. અમેTરકન =Nખુ  ડોના�ડ �!પે  પTરવાર સાથે આ/ામા ં 

કયા ઐિતહાિસક  ધરોહરની Nલુાકાત લીધી હતી- 
	���3� 

11. અમદાવાદની Nલુાકાતે આવનાર ડોના�ડ �!પ  ક	ટલામા ં

િવદ	શી   =Nખુ હતા- L�O	 

12. અમદાવાદમા ં િવVની સૌથી ^ૂની લોકશાહ�- અમેTરકા અને 

િવVની સૌથી મોટ� લોકશાહ�-ભારતના  વડાઓ@ુ ંિમલન �ા ં

નામે ઓળખાય છે- ��8
  TRUMP 

13. 24 ફ	¶આુર�  કયા પ$ી =ેમી �જુરાતીનો જ�મTદવસ છે-  

��X��	� х	L� 

લવLુમાર ખાચર@ુ ંઉપનામ જણાવો-  (*&� � 

ca – ������–���� 

1. �	�,�`	 ´ >'�oM : (�	�,ш	Ö) 

`	�
�	' s� �	�,��M aa ( �к� �	�3 /�	�M cv �	L² 

�
+	�  

પTરણામ - 26 માચ�-2020  

� બેલેટ પેપર dારા મતદાન 

� મતદાર –   તે િવધાનસભાના સયો જ મત આપી શકશે  

����	
�	 �	�,�`	�	 / �	'�+� /�	�M ��,�	' ��� Q� 

Oш   

s. ´��M`	7 ��S�� – `	�J 

c. ш'©�N�	+ Á�' S*,	 – `	�J 

z. �	����� �	*�S*,	 – `	�J 

w. �À�=�+� ��ÖM – кTª �  

2. ��YZ : +« ��к `	8к� ��  ��g��' !M¡� ' �rOM �À� N�	� �'½,	 

U�	���' ��	L	�J! 

�મ સમાચાર પ: દ	શ =સાર સsંયા 
1.  યોમીઉર� િશ̈�નુ {પાન  81. 2 લાખ 

2.  અસાહ� િશ̈�નુા  {પાન  56. 0 લાખ 

3.  દ¢ િનક ભા�કર ભારત 43. 2 લાખ 

Ö�
ñ � � - 7�5	 - �#*& ������ш� ö5 �R >\ J×Ø�ш�& 

S�J��& -cdsu 

3. �	S��, .к	+�M ���*&-cdsu  

��M S+#�e 

.���	+к��  �	S��, .к	+�M �	�	 ���*& /JM ���	��
 

к�	ш   

���
  

� ર૪મી ફ	¶આુર�એ મળેલી અકાદમીની બેઠકમા ં૨૩ ભાષાઓને 

લગતા ં `�ુતકોના અ@વુાદ માટ	ના અ@વુાદકોને `રુ�કાર 

આપવાનો િનણ�ય લેવાયો હતો.  

� =<યેક અ@વુાદકને R. ૫૦ હ{ર ઉપરાતં તા/ફલક એનાયત 

કરાશે.  

� J�'+�M- 

� આલોક �Kુતા dારા સર�વતીચ��ના ભાગ ૧ અને ૨નો 

Tહ�દ�માઅં@વુાદ કરવા બદલ. 

� �જુરાતના �િુવsયાત @<ૃય�¹ુુ Nણૃા8લની સારાભાઈની 

¡/ે�મા ંલખાયેલી - આ<મકથા ‘ધ વોઈસ ઓફ ધ હાટ� ’નો 

બLુલા ઘાસવાલાએ �જુરાતીમા ં ‘¡તના�દ’ નામે કર	લા 

અ@વુાદ બદલ `રુ�Lૃત કરવામા ંઆવશે. 

4. .��	� – USA�	 �S��	 ��o
¿ к3OS�� ������' sdc 

�%&�M �,  ��U�  

� =દાન - અવકાશ યા:ા માટ	 ર�તો તૈયાર કરનાર.  

� NASA dારા તેમને ‘કો!K�ટુર’ તર�ક	@ ુ ંસ�માન  

5. к3�� ��к	� : ��ª `	�
�	'OM J�'+ к�	, �	 ss MLA J�кe 

����	
�	 ÷\	�	 MLA *^. /ш	(�3� J�3��� ��	� ш  

� Tદ�હ� ખાતે ‘આદશ� �વુા ધારાસય’નો એવોડ� એનાયત.  

6. `	�
-.� S�к	 Y�J�M, �'!o	 (���gк �'('U�)  

� હ¢દરાબાદ હાઉસ-નવી Tદ�હ�  

к�	��M ���
�  

3 .(� *����� �'��o к�	� �'J  

� અમેTરકાના =Nખુ �!પ અને ભારતના પીએમ મોદ� વ�ચે 

હ¢દરાબાદ હાઉસમા ં બનેં દ	શોના =િતિનિધમડંળ સાથે 

àdપ$ીય મ:ંણા યો{ઈ હતી.  

�  મા ંબનેં દ	શો વ�ચે ૩ અબજ ડૉલરનો સરં$ણ કરાર કરાયો 

હતો.  

� આ ઉપરાતં અ�ય :ણ કરાર કરાયા હતા  મા ંઊ{�, હ	�થ 

અને પરમા¾ ુસેWટર સામેલ છે.  

� પરમા¾ ુ TરએWટર માટ	 કરાર કરાયો હતો   હ	ઠળ અમેTરકા 

ભારતને ૬ અ¾ ુTરએWટર આપશે.  

� આ ઉપરાતં  હ	�થક	ર $ે:ે  મા ં માનિસક �વાñય, 8ચTક<સા 

ઉ<પાદનોની �રુ$ા તેમજ ઓઈલ અને ગેસ$ે:ે ઇj�ડયન 

ઓઈલ અને એWઝોનમો8બલ વ�ચે કરાર થયા હતા.  

Ýુ ંછે ૩ અબજ ડોલરનો સરં$ણ સોદો ? 

� બનેં દ	શો વ�ચેના ૩ અબજ ડૉલરના સોદામા ં અમેTરકા 

પાસેથી ૨૪ MH-૬૦ રોિમયો હ	8લકોKટર ખર�દવાનો સમાવેશ 

થાય છે  @ુ ંN�ૂય ૨.૬ અબજ ડૉલર છે. 

� બીજો એક સોદો ૬-AH ૬૪E અપાચે હ	8લકોKટર ખર�દવાનો 

છે  @ુ ંN�ૂય ૮૦ કરોડ ડૉલર છે.  ના પર હ�તા$ર કરાયા 

હતા.  
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� �!પે કiુ ં હ4 ુ ં ક	 અમે િવમાન, િમસાઇ�સ, રોક	ટ, સબમર�ન 

બનાવીએ છ�એ. હવે અમે ભારત સાથે સોદો કર� રuા છ�એ.  

� USA =Nખુ dારા રાજઘાટ ખાતે ગાધંી�ને `bુપાજં8લ અપાઈ 

7. ��'
����-cdcd : N	�'` (к�	) 8O�- �'8XQ�
 X�'�, 

�	'UM��� 

� વસતંો<સવના 25 વષ� `ણૂ�–રજતજયિંત વષ�ની ઉજવણી  

� થીમ-2020 – ‘એક ભારત aેbઠ ભારત’ 

� િવિવધ 10 રા5યોના કલાકારો પોતાની Lૃિતઓ ર^ૂ કરશે  

8. ��� S+� ��ш % : ca 53n�/�e  

�	� ���	�	 ��	�	� : ���ш'к� ��	�	� 

��� - ca 53n�/�e-sttw  .��	� – s ¡>�	7-sutw 

� આ  ફા¹ુખ એ'�જિનયર, મહ	રબાબા, બલરાજ મધોક, 

ત<વÄન બેને ડ	ટો �ોચે, અ8ભને:ી Tદ�યા ભારતી અને N ૂકં 

સેવક રિવશકંર મહારાજ  વા અનેક �ય�Wત િવશેષનો 

જ�મTદવસ  

� કિવ નમ�દ, િવVની સૌ =થમ સમાચાર એજ�સીના સ�ંથાપક 

પોલ ^ુ8લયસ રોઈટરની `®ુયિતિથ છે.  

� સાચા સતં, N÷ુી Üચેરા માનવી, કરોડપિત 8ભ4કુ, Nકૂસેવક, 

બી{ ગાધંી  વા અનેક િવશેષણો  મની સાથે Rઢ થયા છે 

તેવા રિવશકંર �યાસનો જ�મ ખેડા ½જ�લાના ર5ુ ગામે થયો 

હતો.  

� છ÷ા ધોરણ �ધુી ભ®યા પછ� િપતા�ને ખેતીમા ંમદદ કરવા 

ભણતર <ય5�ુ.ં  

� 1921મા ં�વન રાb�ને સમિપ¤ત કર� દ��ુ.ં  

� �ણુાવ ગામમા ંશાળાની �થાપના કર� આચાય�થી લઈ સેવક 

�ધુીની જવાબદાર� સભંાળ� હતી. 

� ખેડા ½જ�લામા ં બાર¢યા અને પાટણવાTડયા  વી કોમોના 

ઉ<થાન માટ	 =ÆÈૃ થયા. 

� 1923મા ં હ¢Tડયા વેરાની િવ¹ુ³ શR થયેલા બોરસદ 

સ<યા/હથી લઈ બારડોલી સ<યા/હ, સિવનય કા@નૂભગં 

અને Tહ�દ છોડો ©દોલનથી લઈ �જુરાત ક$ાએ થયેલા 

લગભગ =<યેક સ<યા/હમા ંમહારાજaી@ુ ંસી�ુ ંયોગદાન અને 

માગ�દશ�ન રiુ ંહ4 ુ.ં  

� તેથી વ� ુતેમ@ુ ંયોગદાન �રુા5યની રચના<મક =ÆિૃÈઓમા ં

રiુ ંછે.  

� 1 મે 1960ના રોજ �જુરાત રા5યની �થાપના તેમના વરદ 

હ�તે થઈ હતી. 

� Ùદૂાન ©દોલન વખતે તેમના પગપાળા =વાસો �વુાનોને 

પણ શરમાવે તેવા હતા.ં 

� સાદાઈના પયા�ય સમા રિવશકંર મહારાજ@ુ ં1 ^ુલાઈના રોજ 

અવસાન પામેલા મહારાજની �Nિૃતમા ં ટપાલ TટTકટ બહાર 

પાડ� હતી.  

� તેમની �ય�WતમÈાને =માણતા ઘણા `�ુતકો લખાયા છે.  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૨-૦૨-૨૦૨૦) 

1. આગામી 26 માચ� 2020 ના રોજ ભારતના ક	ટલા રા5યોની  

ક	ટલી બેઠકો માટ	 રા5યસભાની � ૂટંણી યો{શે-  s� �	�,�  

.�   aa ( �к� 

2. આગામી 26 માચ� 2020ના રોજ �જુરાતમા ં રા5યસભાની 

ક	ટલી બેઠકો  માટ	 મતદાન યો{શે- dw 

3. રા5યસભાની � ૂટંણીમા ં કોણ મતદાન કર� શક	-  

��U	��`	�	 ´ >'�	, �	 �à,�( U	�	�à,) 

4. રા5યસભાની � ૂટંણીમા ંકઈ પ³િતથી મતદાન કરવામા ંઆવે 

છે- ( � � J J� 

5. રા5યસભાના સાસંદની Nદુત ક	ટલી હોય છે- dv �%& 

6. ફ	¶આુર�-2020ની  ��થિતએ િવVના :ી{ સૌથી મોટા 

અખબાર(નકલ)@ુ ંનામ જણાવો-  +« ��к `	8к� 

7. ફ	¶આુર�-2020ની  ��થિતએ િવVના =થમ અને બી{ સૌથી 

મોટા અખબાર(નકલ)@ુ ં નામ અને દ	શ જણાવો- ,��MC�e 

�ш�|�� .�  .�	�e �ш�|��	- yJ	� 

8. સાTહ<ય અકાદમી Tદ�હ� dારા સૌ =થમવાર કયા બે 

અ@વુાદકોને એવોડ� આપી સ�માિનત કરાશે- /��к ��<
	- 

S��+e .���	+к .�  (X��	 ³	��	�	- ����	
M .���	+к 

9. િવVમા ં સૌ=થમ અવકાશયા:ા માટ	 સશંોધન કર� ર�તો 

તૈયાર કરનાર કયા મTહલા ગ8ણતÄ@ુ ં તા તરમા ં 102 

વષૅની વયે અવસાન થ�ુ-ં к3OS�� ���� -  R���� 

10. સમ/ ભારતમાથંી  પસદં કર	લા 11  'આદશ� �વુા 

ધારાસયો'મા ં  �જુરાતના કયા ધારાસયને એવોડ� આપી 

સ�માિનત કરાયા - ó\	�	 U	�	�à, *^. /ш	( � J�3� 

11. તા તરમા ંભારતના વડા=ધાન નર	�� મોદ� અને અમેTરકાના 

=Nખુ ડોના�ડ �!પ વ�ચે àdપ$ીય મ:ંણા કયા �થળે 

યો{ઇ- �«+�	(	+ �	C�, ��M S+#�e 

12. ભારત અને અમેTરકા વ�ચે તા તરમા ં  ક	ટલી રકમનો 

સરં$ણ કરાર સપંê થયો- z  .(� *��� 

13. તા તરમા ં ભારત અને અમેTરકા વ�ચે  સરં$ણની સાથે 

બી{ કયા અ�ય $ે:ોમા ંકરાર કરવામા ંઆ�યા- ä�^, �3#O  

.�   J��	��  

14. તા તરમા ંસપંê થયેલ પરમા¾ ુકરાર Nજુબ અમેTરકા  dારા  

ભારતને  ક	ટલા અ¾ ુTરએWટર આપવામા ંઆવશે-dv 



��������� 
�� �� ������� – ������ ���� ��� � ����� 

Vivekanand Academy    9925698721 Page 67 

 

15. તા તરમા ં ભારત-અમેTરકા વ�ચે થયેલા સરં$ણ સોદામા ં

અમેTરકા પાસેથી કયા હ	8લકોKટર  ખર�દવામા ં આવશે- cw 

MH-vd ����,� .�  v-AH vwE .J	L  

16. ભારત અને અમેTરકા વ�ચે તા તરમા ં ઓઇલ તેમજ ગેસ 

$ે:ે કઈ બે કંપનીઓ વ�ચે કરાર થયા-  {~�*,� i{� 

.�  �6\�����(� 

17. વસતંો<સવ-2020ની થીમ જણાવો - ‘�к `	�
 � £� `	�
’  

18. 25  ફ	¶આુર� કયા મહા@ભુાવનો જ�મTદવસ છે -  ���ш'к� 

��	�	� 

19. રિવશકંર મહારાજનો જ�મ કયા ગામે થયો હતો-�ø�, х *	 

�જુરાત રા5યની �થાપના 1 મે 1960ના રોજ કોના હ�તે 

કરવામા ંઆવી હતી- ® >�, ���ш'к� ��	�	� 

cv – ������–���� 

c� – ������–���� 

1. х �X>+ - ��� Q�� : J	'L ª	�*8� � ��k
	 �	S�,	 

ш	�	J��	�M �3����	'OM ��� Q�� 

� વતન – રિશયા 

2. GST : ��� ��� �e �'(� y�3� (к�)   

� Lુલ-૧૨ ભાષાઓમા ંમાTહતી આપશે 

� ��ુસ એ�ડ સિવ¤િસઝ ટ	Wસ નેટવક� �એસટ� હ	�પડ	�ક માટ	 

નવો ટોલ m� નબંર 1800 103 4786 શR કય~ છે.  

� ઈનડાયર	Wટ ટ	Wસ સાથે જોડાયેલા =�ો ક	 સમ�યાના 

સમાધાન માટ	 આ નબંરનો સપંક� સાધી શકાશે.  

� આ ટોલ m� નબંર 365 Tદવસ કાય�રત રહ	શે. સવારના નવ 

વા´યાથી રા:ે નવ વા´યા �ધુી કોલ કર� શકાશે.  

� નવા ટોલ m� નબંરની શRઆત સાથે �એસટ� હ	�પડ	�ક Rપે 

કામ કર� રહ	લો ^ુનો નબંર 0120 - 24888999 સેવામાથંી 

Ñૂર થયો છે.  

3. wz�M UNHRC к��5���-cdcd (�	�� .�Uк	�) 

� �થાન – ½જિનવા 

� સમયગાળો- 24મી ફ	¶આુર�થી 20મી માચ�-2020 �ધુી 

� UNHRC@ુ ં િવ�4તૃ નામ– �નુાઈટ	ડ નેશ�સ iમુન રાઈ�સ 

કિમશન 

� х	�– UNમા ં પાTક�તાનને ભારતનો જવાબ–જ!N ુ કા«મીર 

ભારત@ુ ંઅ8ભê ¡ગ  

4. /7¾ > �� ��\ã�.��	 �#*& �� 6�����e S�J��& -cdsu 

(J,	&��o) 

� િવVના ૩૦ સૌથી વ� ુ=Ñૂિષત શહ	રોમા ંભારતના ૨૧ શહ	રો.  

�À� ���
  

� =Ñૂષણ ¡ગે અહ	વાલ {હ	ર કરતી સ�ંથા આઇî ૂ

એરિવઝØઅુલના વ�ડ� એર Wવૉ8લટ� Tરપોટ�  ૨૦૧૯ના ©કડા 

Nજુબ Ñુિનયાના બાક�ના દ	શોની સરખામણીએ ભારતમા ં

=Ñૂષણની સમ�યા વધાર	 ગભંીર  

� વૈિVક �તર	 હવાની �ણુવÈા ¡ગે {ણકાર� આપતી આઇî ૂ

એરિવઝØઅુલના સશંોધકોએ પોતાના /ાઉ�ડ મોિનટTર̈ગ 

�ટ	શનોથી ©કડા એકઠા કયાr છે   પીએમ ૨.૫ કણોના 

આધાર	 કરવામા ંઆ�યા છે.  

� આટલા �Ïૂમ કદના ઝેર� કણો માનવીના Vસનત:ંમા ં ઘર 

જમાવીને બેસી {ય છે અને અનેક રોગોને નોતર	 છે.  

� એર Wવો8લટ� એટલે ક	 હવાની �ણુવÈા માપવાના ઘણા ં

માપદંડ છે પરં4 ુ  મા ં સૌથી વધાર	 =ચ8લત છે હવામા ં

પીએમ ૨.૫ અને પીએમ ૧૦@ુ ં=માણ.  

� પીએમ નો અથ� છે પાTટÍîલૂેટ મેટર એટલે ક	 હવામા ંરહ	લા 

�Ïૂમ કણો.  

� પીએમ ૨.૫ અને પીએમ ૧૦ આ કણોની સાઇઝ દશા�વે છે. 

સામા�ય ર�તે આપણા શર�ર પરના વાળની સાઇઝ પીએમ 

૫૦  ટલી હોય છે. એના પરથી ¡દાજ લગાવી શકાય ક	 

પીએમ ૨.૫ અને પીએમ ૧૦ ક	ટલા �Ïૂમ કણ હશે.  

� સામા�ય સજંોગોમા ં ૨૪ કલાકમા ં હવામા ં પીએમ ૨.૫@ુ ં

=માણ ૬૦ માઇ�ો/ામ =િત î8ૂબક મીટર હોÆુ ંજોઇએ અને 

પીએમ ૧૦@ુ ં =માણ ૧૦૦ માઇ�ો/ામ =િત î8ૂબક મીટર 

હોÆુ ંજોઇએ. 

� આ કણો@ુ ં આના કરતા વધાર	 =માણ હોય તો એ ��થિત 

ભયજનક ગણાય. સાદા શÕદોમા ંકહ�એ તો આ  =Ñૂષણના 

કારણે Vાસમા ં  હવા લેવામા ંઆવે એ જ ઝેર બની �કૂ� છે. 

5. к3��M, к3�(� � (�S���) 

� સરોગેસી (ર	´�લુેશન) 8બલ-2020ને ક	8બનેટની મં̂ ૂર�.  

� �3� �– કોમિશ¤યલ સરોગેસી પર =િતબધં Nકૂવાનો ઉÚેશ  

6. �3��  J��M� (=���	)  

P��	5���M =���	 �	�3 ‘= ����
 �5� ��(	7�’ �J ���L  

� �	ક માય Ìરૂની માTહતી આપશો તો, પોલીસ સતત તે@ુ ં

±યાન રાખશે. 

� �ગુલ Kલે �ટોર પરથી ડાઉનલોડ કર� શકાશે 

� ર	લવે પેસે�જરોને અસામા½જક ત<વો, નકલી પોલીસ સTહતની 

ટોળક�ઓ પર	શાન કરતી હોય છે. તેવા Tક�સાઓમા ંલોકોને 

પોલીસ �ટ	શન જવાની જ¹ુર રહ	શે નહ� અને સીધા ર	લવે 

પોલીસની એ'Kલક	શન પર ફTરયાદ કર� શક	 તે માટ	 ર	લવે 

પોલીસે એ'Kલક	શન લ¸ચ કર� છે. તેમા ં સામા�ય લોકો 

પોલીસને ઇ�ફરમેશન પણ આપી શકશે.  
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એKલીક	શનના અગ<યના ફ�ચસ� 

s. 5S�,	+-  

જો કોઈ =વાસીના સામાનની ચોર� થાય ક	 ·ુટંનો બનાવ 

બને તો   તે =વાસી ફTરયાદના ઓKશનમા ંજઈને પોતાની 

ફTરયાદ ન¸ધાવી શકશે. ર	�વેના કં�ોલ અને પે�ો8લ¨ગ પોલીસ 

બને આ ફTરયાદ પર કામ કરશે. કં�ોલમાથંી =વાસીને તેની 

Tટક�ટનો પીએનઆર નબંર `છુ�ને આગળની કાય�વાહ� 

કરાશે.  

c. ���� *38к-  

આ ફંકશન ખાસ મTહલાઓ માટ	 તૈયાર કરવામા ંઆ��ુ ં છે. 

 મા ં છેડતીનો ભોગ બનેલી મTહલા પોતાની ઓળખ 

Öપાવીને ફTરયાદ કર� શકશે.  

z. �kш� –  

=વાસની Tરઝવ� સીટ હોય અને કોઈ �ય�Wત સીટ માટ	 

પર	શાન કર	 તે િસવાય પોલીસ@ુ ં ગેરવત�ન હોય તેવા 

સજંોગોમા ં =વાસી પોતા@ુ ં સ શન આ ફકંશન dારા આપી 

શકશે.  

w. ш'к	8J+ ],Sк
 –  

કોઈ =વાસીને તેની ન�કમા ં બેઠ	લી �ય�Wત@ુ ં વત�ન 

શકંા�પદ જણાય તો આ ફંકશન મારફતે પોલીસને {ણ 

કરાતા જ પોલીસ કાય�વાહ� કરશે અને ફTરયાદ કરનાર� 

�ય�Wતની ઓળખ પણ Öપી રાખશે. 

a. к�� –  

આ ફંકશન ર	�વેના કં�ોલ સાથે જોડાયેલ હશે અને કોઈ 

સજંોગોમા ં =વાસી તેનો ઉપયોગ કરશે તો સીધી Tર̈ગ 

કં�ોલRમમા ંજશે અને તે Nજુબ કાય�વાહ� થશે.  

v. к���36� к�J –  

આ ફંકશનમા ં �આરપીના તમામ પોલીસકમhઓથી લઈને 

ડ�આઈ� �ધુીન અિધકાર�ઓના ફોટો/ા¿સ, ફોન નબંર અને 

ઈમેલની માTહતી હશે.  

�. к�~�5*��M,� –  

�´સ, ^ુગાર ક	 અપહરણ સદંભp =વાસ ઓળખ Öપાવી 

પોલીસને {ણ કર� શકશે.  

t. j3к �	, x� –  

�	નમા ં =વાસ કરતા િસનીયર િસટ�ઝન ક	 એકલી Nસુાફર� 

કરતી મTહલા તે �ાથંી બેઠા અને �ા ં જઈ રuા છે તેની 

માTહતી આપશે તે આપાતકાલીન ��થતીમા ં પોલીસ તેમને 

મદદ કરશે. 

u. 5e*( к –  

આ ફકંશન મારફતે પોલીસ કં�ોલમા ં પોલીસ =વાસીઓનો 

પોલીસની કામગીર ¡ગેનો અ8ભ=ાય `છુશે.  

sd. �L Á� J ��к –  

આ ફકંશન મારફતે ઈમરજ�સી વખતે =વાસી પોલીસની 

મદદ મેળવી શકશે. 

� અમદાવાદ ખાતેથી �હૃ રાજયમ:ંી aી =Tદપિસ̈હ {ડ	{ 

dારા લો'�ચÃગ  

7. 
M* P��6
 ��ш� (X�+�
M /J��) 

J	Sк8
	��  
M*�	 /[�oOM P�6
 к�	��	 �	�3 LM� �	�	 1 

�	х 
M*х	÷ (
к��' ���, 
�,	� :  

� (
к - 
M* �	�  X�+�
M ù��к ��O,	� 

તીડખાÛ બતક સૈ�યની િવશેષતા 

� પાTક�તાનમા ં િસ̈ઘ =ાતંમા ં40 ટકા પાક તીડના કારણે નાશ 

પા!યો 

� એક બતક ૪ વગ� મીટરના િવ�તારને તીડના આતકંથી NWુત 

કરાવી શક	 છે. િવશેષÄો@ુ ંમાનÆુ ં છે ક	 એક બતક Tદવસમા ં

૨૦૦ તીડને આરોગી {ય છે. 

� બતકના ંબ�ચા ં ૪૦ તીડ ખાઈ શક	 છે. તીડના Ôુમલા સામે 

લડવા માટ	 બતકોને પાTક�તાન મોકલતા પહ	લા ં ચીનના 

પિéમમા ંઆવેલા િશન½જયાગં =ાતંમા ંપર�$ણ શR કરાશે.  

� એક બતક ૪ વગ� મીટરના િવ�તારને તીડના આતકંથી NWુત 

કરાવી  શક	 છે. 

8. �	�	��к /�O�к ��M�	 : cds�-st : ����	
 ��к	� 

)к*	кe, ���
� 

� સરકાર	 તૈયાર કર	લી સામા½જક આિથ¤ક સમી$ા : 2017-18 

વષ�મા ંચા· ુTક̈મતોએ �ડ�પીનો Æàૃ³ દર 13.8 ટકા ¡કાયો 

હતો.  

�   2018-19મા ં 13.1 ટકા અને 2019-20મા ં Nજુબ 10.07 

ટકાએ ન¸ધાશે તેવો ¡દાજ. 

� આમ મા: 2 જ વષ�મા ં�ડ�પી Æàૃ³દર 3 ટકા ઘટશે.  

� 5યાર	 ��થર ભાવે �ડ�પીનો Æàૃ³દર 2018-19ના વષ�મા ં9.2 

ટકાનો ¡દાજ છે   વષ� 2016-17મા ં11.7 ટકા 5યાર	 2017-

18મા ં11.2 ટકા ન¸ધાયો હતો. 

� અહ( પણ 2.5 ટકાનો ઘટાડો થશે. રા5ય સરકારની 

રાજિવિÈય ખાધ 54 હ{ર કરોડથી વ� ુન¸ધાતા સરકારને 

પોતાના ખચ� માટ	 {હ	ર દ	Æુ ંવધારવાની ફરજ પડશે.  

� વષ� 2022-23મા ંઆ દ	Æુ ં 3 લાખ 71 હ{ર કરોડ	 પહ¸ચી 

જશે.  
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� �જુરાત સરકારને પાછલા ં 2 વષ�મા ં GST વળતર �વRપે 

ક	�� પાસેથી 51371.24 કરોડ Rિપયાને બદલે 44361.61 

કરોડ Rિપયા મ²યા.ં 

9. ���gк �'('U� : `	�
-�,	��	� 

�,	��	� (�Ô+3ш)�	 PM ��� �M�� `	�
�	 N�	�  

('�  +3ш� ��L  ����U к�	� .�  ���
. 

� આ Nલુાકાત દરિમયાન તેમની સાથે ભારતના િવિવધ $ે:મા ં

૧૦ કરાર પણ થયા હતા.  

� Nsુય કરાર !યાનમારના સઘંષ�રત રા5ય રા8ખનના 

િવકાસકાય� ¡ગેનો હતો.  

� ઉપરાતં દTરયાઈ �રુ$ા, સરહદ	થી થતી �સૂણખોર� સામે 

સ�ંWુત પગલા વગેર	 NÚેુ સહ� િસ¦ા થયા હતા. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૭-૦૨-૨૦૨૦) 

1. તા તર ફ	¶આુર�  -૨૦૨૦મા ં કઈ મTહલા ટ	િનસ ખેલાડ�એ 

ટ	િનસમાથંી િનÆિૃÈ {હ	ર કર� – ��ш,� х �	*e �	S�,	 

ш	�	J��	  

2. રિશયન ટ	િનસ મTહલા ખેલાડ� માTરયા શારાપોવાએ 

©તરરાb��ય કારTકદß દરિમયાન ક	ટલા /ા�ડ�લેમ �<યા છે 

- J	'L ª	�*8� � 

3. તા તર ફ	¶આુર� -૨૦૨૦માં GST હ	�પ ડ	�ક માટ	નો  0120 –

24888999ને બદલે કયો  નવો ટોલ m� નબંર {હ	ર કય~ -  
  4786 103 1800 

4. GST હ	�પ ડ	�ક માટ	નો નવો ટોલ m� નબંર 1800 103 4786  

Lુલ ક	ટલી ભાષાઓમા ંમાTહતી આપશે - 12 

5. GST@ુ ંિવ�4તૃ નામ જણાવો-��ú� ��* ������\ �36�  

6. તા તર ફ	¶આુર� -૨૦૨૦માં 43મી UNHRC કો�ફર�સ -2020 

કયા �થળે યો{ઈ -  �����	 

7. UNHRC@ુ ં િવ�4તૃ નામ જણાવો –  R��	7�3* � ш�� û��� 

�	7�� к��ш� 

8. આઈî ૂએર િવઝØઅુલના વ�ડ� એર Wવો8લટ� Tરપોટ�-2019 

િવVના ૩૦ સૌથી વ� ુ =Ñૂિષત શહ	રોમા ં ભારતના ક	ટલા 

શહ	રોનો સમાવેશ થયો છે - 21  

9. પીએમનો અથ� જણાવો - J	S�Ò¾ >� � � �� ���  к3 ��	�	' 

��3�	 = >?� кo� 

10. સામા�ય સજંોગોમા ં ૨૪ કલાકમા ં હવામા ં પીએમ ૨ .૫@ુ ં

=માણ ક	ટલા માઇ�ો/ામ =િત î8ૂબક મીટર હોÆુ ંજોઇએ - 

60  

11. પીએમ ૧૦@ુ ં =માણ ક	ટલા માઇ�ો/ામ =િત î8ૂબક મીટર 

હોÆુ ંજોઇએ - 100 

12. તા તર ફ	¶આુર� -૨૦૨૦મા ં કોમિશ¤યલ સરોગેસી પર 

=િતબધં Nકૂવાના ઉÚેશથી ક	��ીય ક	8બનેટ	 કયા 8બલને મં̂ ૂર� 

આપી-���� �M -�(� (�3�R�� ш�)cdcd 

13. તા તર ફ	¶આુર� -૨૦૨૦મા ંર	લવે પોલીસ dારા Nસુાફરોની 

�રુ$ા માટ	 કઈ મોબાઈલ એપ લો�ચ કર� -  ‘=����
 �5� 

��(	7�’ �J  

14. તા તર ફ	¶આુર�  -૨૦૨૦મા ંપાTક�તાનને તીડના આ�મણથી 

NWુત કરાવવા માટ	 કયા દ	શ dારા ૧ લાખ તીડખાÛ બતક@ુ ં

સૈ�ય તૈયાર કરા�ું – LM�   

15. �જુરાત સરકાર dારા તૈયાર કર	લી સામા½જક આિથ¤ક સમી$ા 

 :2017-18 વષ�મા ંચા· ુTક̈મતોએ �ડ�પીનો Æàૃ³ દર ક	ટલા 

ટકા ¡કાયો હતો 13 -. �к	 8 

16. �જુરાત સરકાર dારા તૈયાર કર	લી સામા½જક આિથ¤ક સમી$ા 

 :2017-18 વષ�મા ંચા· ુ Tક̈મતોએ �ડ�પીનો Æàૃ³ દર 13.8 

ટકા ¡કાયો હતો   2018- 19મા ંક	ટલા ટકા અને 2019 - 20મા ં

13 -  ક	ટલા ટકા ન¸ધાવવાનો ¡દાજ છે.10 .�  1.�к	 07 

17. �જુરાત સરકારને પાછલા ં 2 વષ�માં GST વળતર �વRપે ક	�� 

પાસેથી ક	ટલા Rિપયા મળવાના હતા તેના બદલે ક	ટલા 

Rિપયા મ²યા ં– x .asz�s.cw к��* .�  x .wwzvs.vs к��* 

18. તા તર ફ	¶આુર� -૨૦૨૦મા ં !યાનમાર (�દ	શ (ના 

વડા=ધાન ભારતના =વાસે હતા તે@ુ ં નામ જણાવો  - ��� 

�M�� 

19. તા તર ફ	¶આુર� -૨૦૨૦મા ં !યાનમાર (�દ	શ (ના 

વડા=ધાન િવન મી�ટના ભારત =વાસ દરિમયાન બનેં દ	શો 

વ�ચે િવિવધ $ે:મા ંક	ટલા કરાર થયા - 10  

ct – ������–���� 

1.��YZ : `	�
M, ���,�	 *^. �	À��e к����к� +3ш�	 NO� 

�S��	 � 5���� ���� (�,	 (�'��o) 

� પિત-પ<ની બનેં લેફટન�ટ જનરલ બ�યાની =થમ ઘટના  

� કોિનટકર	 :ણ વષ� પહ	લા ં `ણૂેમા ં એએફએમસીના પહ	લા 

મTહલા ડ�ન તર�ક	 કાય�ભાર સભંા²યો હતો.  

� તેમને આમh મેTડકલ કોરમા ં પહ	·ુ ં બાળ8ચTક<સા નેmોલો� 

�િુનટ �થાિપત કરવા@ુ ંaેય પણ અપાય છે.  

2. GDP : к3�� ��к	� (/�O�к ��к	�)  

� ભારતનો :ીજો Wવાટ�ર એટલે ક	 ઓકટોબર-2019થી 

Tડસે!બર-2019નો GDP 4.7 ટકા રuો  

.�, =�U	�3�	 4+	�  

� નાણાક�ય વષ� ૨૦૧૯-૨૦ના =થમ કવાટ�ર અને બી{ 

કવાટ�રના �ડ�પી ©કડાઓને સશંોિધત કર�ને અ@�ુમે પાચં 
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ટકાથી વધાર� ૫.૬ ટકા અને ૪.૫ ટકાથી વધાર� ૫.૧ ટકા 

કરવામા ંઆ�યો છે.  

3. +S�,	7 =���	 – J j�����  

J j����� ICG ��	� ‘�ü’ L 7 х	
 OM ���L к�	R�' 

ICG �ü ��ш   

� મેઈક ઈન ઈj�ડયા હ	ઠળ િનમા�ણ  

� આ�િુનક ક!�િુનક	શ સામ/ીને કારણે આ જહાજ Tદવસ 

ઉપરાતં રાતે પે�ો8લ¨ગ માટ	 પણ એટ·ુ ંજ ઉપયોગી થશે.  

� જહાજની લબંાઈ ૯૮ િમટર, પહોળાઈ ૧૫ િમટર અને વજન 

૨૧00 ટન છે.  

� ૧૨૧ નાિવકો તે@ુ ંસચંાલન કરશે.  

� ડાયર	Wટર જનરલ  - ક	. નટરાજન  

� ICG – ઈj�ડયન કો�ટ ગાડ� િશપ  

4. �'��o ��к	� � !  `	�
 : (��	Ç�¬��	 �L��� х	
  

/,���
 кo	&�к �	�,�����M ä��oM 

�'��o �'!M �M �	��	O ������' ��� +�  

� છે�લા બે વષ�મા ં આપણી વાિષ¤ક િનકાસ ૧૭૦૦૦ કરોડ 

Rિપયા રહ� છે પણ Tહ̈Ñુ�તાન એરોનોTટWસ 8લિમટ	ડની 

$મતાને જોતા મને િવVાસ છે ક	 ૨૦૨૪ �ધુીમા ં ભારતની 

સરં$ણ િનકાસ વધીને ૩૫,૦૦૦ કરોડ Rિપયા થઇ જશે. 

� ભારતને આયાત કરનાર રાb� તર�ક	 જોવા માગતા નથી.  

� Tહ̈Ñુ�તાન એરોનોTટWસ 8લિમટ	ડની $મતાને જોઇ લાગે છે ક	, 

ભારત ચો¦સપણે િનકાસ કરનાર રાb� બનશે  

5. S+� ��ш % : 28 53n�/�e  

�	£je, ��¿	� S+�� 

�%&-2020�M OM� – "� >�� 7� �	,��" 

��ш %
	 

� ૨૮મી ફ	¶આુર� દર વષp રાb��ય િવÄાન Tદવસ તર�ક	 

ઉજવાય છે. ક	મ ક	 ભારતના િવÄાની સર સી. વી. રમને 

૧૯૨૮ની ૨૮મી ફ	¶આુર�એ રમન ઈફ	Wટ નામની શોધ કર� 

હતી.  

� રમન ઈફ	Wટ એ =કાશની વહ�ચણી@ુ ં િવÄાન છે,   સામા�ય 

માણસને કદાચ ન સમ{ય. પરં4 ુ િવÄાન જગતમા ં તે@ુ ં

િવશેષ મહ<<વ છે.  

� આ શોધ માટ	 સર રમને ૧૯૩૦મા ં ભૌિતકશાÊ@ુ ં નોબેલ 

=ાઈઝ મ²�ુ ંહ4 ુ.ં  

� ભારતે આપેલા ક	ટલાક સશંોધનો માટ	 જગત સદાય 

ભારતવષ�@ુ ંઋણી રહ	શે. એવા સશંોધનો આ Nજુબ છે.  

ભારતે િવÄાન િવVમા ંÝુ ં=દાન આK� ુ

1. Ý�ૂય@ુ ંમહ<વ કંઈ ન હોવા છતા ંઘ¾ ુબ� ુછે અને તેનો સૌ 

=થમ ઉપયોગ ભારતમા ં થતો હતો. ૨૦૧૭મા ં ફર�થી 

િવÄાનીઓએ {હ	ર ક�ુr ક	 :ી� અને ચોથી સદ�ની ભારતીય 

હ�ત=તોમા ંસૌ =થમ વાર Ý�ૂય વપરાયેલા નજર	 પડયા.  

2. શટ�મા ં ટાકંવા@ુ ં બટન અચાનક 4ટૂ� {ય તો ઘણી વખત 

=સગંમા ં શરમ અ@ભુવવી પડ	. એ બટન વાપરાનારા સૌ 

પહ	લા ભારતીયો હતા.  

3. આય�નઓરમાથંી લોખડં બનાવાની ર�તભારત �રુોપમા ં બે-

:ણ સદ�થી વપરાય છે. =ાચીન ભારતીય અવશેષો જોતા ં

જણાય છે ક	 લોખડં-પોલાદ@ુ ં િમaણ કર� સવ~Èમ �ટ�લ 

બનાવા4 ુ ં હ4 ુ.ં એના dારા બનતી તલવારો Ñુિનયાભરમા ં

{ણીતી હતી. તેનો {ણીતો નNનુો Tદ�હ�નો લોહ �તભં છે.  

4. શે!` ુ- Tહ�દ� ભાષાના શÕદ ચપંોમાથંી ¡/ે� ભાષાએ શÕદ 

અપના�યો અને આ  ઓળખાય છે એ શે!` ુતર�ક	. મોગલો 

માથાના મસાજની =T�યાને ચપંો કહ	તા હતા, એ માટ	 

વપરા4 ુ ં તેલ-=વાહ� સમય જતા ં શે!` ુ નામે લોકિ=ય થ�ુ.ં 

¡/ેજોને તેનો =થમ પTરચય બગંાળ� ઉ+ોગપિત દ�ન 

મહ!મદ	 ૧૮મી સદ�મા ંકરા�યો હતો.  

5. યોગની લોકિ=યતા હવે અ{ણી નથી. દર વષp યોગ Tદવસે 

Ñુિનયાભરમા ંલોકો યોગ સમજતા હોય ક	 ન હોય પરં4 ુશર�ર 

વાકંા-:ા�ં ુ કર� યોગાસન કર	 છે. મહિષ¤ પતજંલીએ શર�ર 

Ýàુ³કરણની એ પ³િત સાડા :ણ હ{ર વષ� પહ	લા શોધી 

હતી.  

6. આચાય� Ý7ુતેૃ શોધેલી શર�ર સારવારની િવિવધ પ³િત, 

સtર�ની ર�ત-ભાત, સtર� માટ	ના સાધનો પણ હવે 

Ñુિનયાથી અ{®યા નથી. એટલે Ñુિનયાના કોઈ રોગનો 

ઉપાય લેબોર	ટર�મા ંમળે ન મળે Ý7ુતુ સTહ̈તામા ંઅ�કૂ મળે. 

7. ર	Tડયો એટલે ક	 વાયર વગર (વાયરલેસ) ક!�િુનક	શ થઈ 

શક	 તેની શોધ ઈટા8લના �ુ́ લી એ�મો માક~નીએ કર� હોવા@ુ ં

મનાય છે ક	મ ક	 તેમણે પેટ�ટ ન¸ધાવી હતી. તેમની પહ	લા 

એ કામગીર� સર જગદ�શચ�ં બોઝ કર� દ	ખાડ� પરં4 ુપેટ�ટ 

ન ન¸ધાવી એટલા માટ	 તેમના નામે શોધ ન ન¸ધાઈ.  

8. હ�પન �ગુમા ંઉÙુ ં કરવામા ંઆવે·ુ ં ક	નાલ નેટવક� જોરદાર 

હ4 ુ.ં આ  પણ ધોળાવીરા ક	 લોથલમા ં તેના `રુાવા જોઈ 

શકાય છે. બી� બા^ુ ભારત સરકાર ક	 Ñુિનયાની અ�ય 

સરકારો એÆ ુ જળ �યવ�થાપન કર� શકતી નથી એ પણ 

હક�કત છે.  

9. અમેTરકા-રિશયાએ ચ�ં પર અનેક િમશન મોક�યા અને 

માણસો પણ ઉતાયા�. પરં4 ુ ચ�ં પર પાણી હોવાના `રુાવા 

ભારતના િમશન ચ�ંયાન-૧ dારા છેક ૨૦૦૮મા ંમ²યા.  
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10. ડ	ટાની હ	રાફ	ર� માટ	@ ુ ં મહ<વ@ુ ં સાધન હોય તો એ એક 

�એુસબી છે. એ શોધ ભારતમા ં તો નથી પરં4 ુ કરનાર 

ભારતીય સશંોધક અજય ભã છે. એમા ં પણ એ Nળૂ તો 

વડોદરાના જ છે. ભારતના િવÄાન-સશંોધન =<યે ગવ� લઈ 

શકાય એÆુ ં8લ�ટ તો આ ર�તે ઘ¾ ુલા�ં ુબની શક	 એમ છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૮-૦૨-૨૦૨૦) 

1. તા તર ફ	¶આુર� -૨૦૨૦મા ંભારતીય સૈ�યના કયા મTહલા 

 દ	શના =થમ લેફટન�ટ જનરલ બ�યા- *^�	À��e к����к� . 

2. તા તર ફ	¶આુર� -૨૦૨૦મા ં ભારતીય સૈ�યના ડૉ . મા�રુ� 

કોિનટકર દ	શના =થમ મTહલા લેફટન�ટ જનરલ બનવાની 

સાથે પિત  -પ<ની બનેં લેફટન�ટ જનરલ બ�યાની ક	ટલામી 

ઘટના બની  - NO� ³��	  

3. `ણૂેમા ંએએફએમસીના પહ	લા મTહલા ડ�ન@ુ ંનામ જણાવો - 

 *^�	À��e к����к� . 

4. ભારતના :ી{ Wવાટ�ર એટલે ક	 ઓકટોબર-2019થી 

Tડસે!બર-2019નો GDP ક	ટલા ટકા રuો 4 -.   �к	 7 

5. નાણાક�ય વષ� ૨૦૧૯  -૨૦ના =થમ કવાટ�ર અને બી{ 

કવાટ�રના �ડ�પી ©કડાઓને સશંોિધત કર�ને અ@�ુમે ક	ટલા 

ટકાથી વધાર� ક	ટલો કરવામા ં આ�યો છે - J	'L �к	OM 

�U	�e 5 �к	 1.5 �к	OM �U	�e 5.4 �к	 .�  6. 

6. તા તર ફ	¶આુર� -૨૦૨૦મા ં ક�ું ઈj�ડયન કો�ટ ગાડ� િશપ@ુ ં

જહાજ ચેêઈ ખાતેથી લો�ચ કરા�ુ ં - ‘�ü’ 

7. ઈj�ડયન કો�ટ ગાડ� િશપ@ુ ં‘વ8’ જહાજ કયા ંિનમા�ણ પા!� ુ - 

� 7к 7� 7~�*,	 �3�� ���	&o  

8. તા તર ફ	¶આુર� -૨૦૨૦મા ંચેêઈ ખાતેથી લો�ચ કરાયેલા 

ઈj�ડયન કો�ટ ગાડ� િશપ@ુ ં ‘વ8’ જહાજની લબંાઈ, પહોળાઈ 

અને વજન જણાવો - �'(	7 98 ����, J���	7 15 ���� 

.�  ��� 21�� 00 

9. તા તર ફ	¶આુર� -૨૦૨૦મા ંચેêઈ ખાતેથી લો�ચ કરાયેલા 

ઈj�ડયન કો�ટ ગાડ� િશપ@ુ ં ‘વ8’ જહાજ@ુ ં ક	ટલા નાિવકો 

સચંાલન કરશે - 121  

10. ઈj�ડયન કો�ટ ગાડ� િશપના વત�માન DG@ુ ંનામ જણાવો  -  

к3 ���	�� . 

11. ICG@ુ ંિવ�4તૃ નામ જણાવો– 7~�*,� к�8� �	*& �шJ  

12. તા તર ફ	¶આુર�  -૨૦૨૦મા ંકણા�ટકમા ંકયા �થળે રા5યો<સવ 

યો{યો - (��	Ç�¬��	 �L� �� х	
   

13. છે�લા બે વષ�મા ંભારતની વાિષ¤ક િનકાસ ક	ટલા Rિપયા રહ� 

છે – x. 17000 к��*  

14. વષ� -૨૦૨૪ �ધુીમા ંભારતની સરં$ણ િનકાસ વધીને ક	ટલા 

 Rિપયા થવાનો ¡દાજ છે– x. 35,000 к��*  

15. રાb��ય િવÄાન Tદવસની ઊજવણી કયાર	 કરવામા ંઆવે છે - 

28 53n�/�e  

16. રાb��ય િવÄાન Tદવસની વષ� -૨૦૨૦ની થીમ જણાવો – 

"� >�� 7� �	,��" 

17. દર વષp ૨૮મી ફ	¶આુર�ને રાb��ય િવÄાન Tદવસ તર�ક	 શા 

માટ	 ઊજવવામા ં આવે છે – 28�M 53n�/�e� `	�
M, 

��¿	�M �� �M���  ��� 7536��M ш�U к�e .�M. 
 �	 

�	��	'  

18. ભારતના િવÄાની સર સી.વી. રમને રમન ઈફ	Wટની શોધ 

કયાર	 કર� હતી - 1928�M 28�M 53n�/�e� 

19. ભારતના િવÄાની સર સી.વી. રમને શોધેલ રમન ઈફ	Wટ Ýુ ં

છે - Nк	ш�M ��ýLoM��' ��¿	�  

20. ભારતીય િવÄાની સર સી  .વ ◌ી  .રમનને રમન ઈફ	Wટની શોધ 

બદલ કયા વષ�મા ંભૌિતકશાÊ@ુ ંનોબેલ =ાઈઝ મ²�ુ ંહ4 ુ ં– 

�%& 1930- 

21. ચ�ં પર પાણી હોવાના `રુાવા ભારતના કયા િમશન dારા 

કયાર	 મ²યા હતા – ��ш� L'�,	�.�  �%& 1--2008 

cu – ������–���� 

1. Sк�	� C�J	+к �'��� к'J�M (FPO)  

NU	��'!M �M ��3��`	7 ��+e�	 �8
  Sк�	� ,���	�	 �к 

�%& ����
  �L!X>� (UP) х	
 OM sd,ddd FPO�� ¯�̀ 	�'` 

� ક	�� સરકાર dારા બ ટમા ં FPO માટ	 6865 કરોડની 

જોગવાઈ 

FPO �����M ����	7i  

1. રાb��ય/=ાદ	િશક =િશ$ણ સ�ંથાઓ dારા �ટ	ક હો�ડરોને 

=િશ$ણ  

2. રાb��ય પTરયોજના, �યવ�થાપન એજ�સી dારા Tકસાન 

ઉ<પાદક સગંઠન (FPO)ને માગ�દશ�ન  

3. =<યેક FPOને =ોફ	શનલ કલ�ટર બેઝડ 8બઝનેસ 

ઓગpનાઈઝેશન dારા ૫ વષ� માટ	 હ	�ડ હોj�ડÃગ 

4. Rા.૧,૫૦૦ કરોડની �	Tડટ ગેરંટ� ફ�ડ@ુ ંસtન  

5. સગંઠનોને બે�કો dારા Rા. ૨ કરોડ �ધુીની �	Tડટ ગેરંટ�ની 

�િુવધા 

6. ક	�� સરકાર dારા સગંઠનમા ં મહÈમ Rા.૧૫ લાખ ઈ�Wવટ� 

/ા�ટની જોગવાઈ. 

7. =<યેક સગંઠનમા ંઓછામા ંઓછા ૩૦૦ સયોની ભાગીદાર� 

(ઉÈર-`વૂ� તથા પવ�તીય $ે:ોમા ં૧૦૦ સયો) 

8. Tકસાન ઉ<પાદક સગંઠનોની ન¸ધણી ભારતીય કંપનીઝ એWટ 

કો-ઓપર	Tટવ સોસાયટ�ઝ એWટ હ	ઠળ  
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�'!	�,– XQ�% .�  Sк�	� к#,	o �'!	�,  

к3��M, �'!M �M - ��3������ 
���  

C��N+3ш P�½,�'!M– �M ,��M /S+�,�	O  

C��N+3ш �	�,J	�–�M /�'+e(�3� J�3�  

2. US – 
	�M(	� ��L  ш	'�
 к�	� (���gк �'('U�)  

� કરાર@ુ ં�થાન – દોહા(કતાર) 

� અફઘાિન�તાનમા ં�³ુનો ¡ત  

કરાર ¡ગે વ� ુિવગતો 

� તા8લબાન સાથે ૧૭ મTહના લાબંી મ:ંણાઓ બાદ અમેTરકા 

અફઘાિન�તાનમા ંછે�લા ૧૮ વષ�થી ચાલી રહ	લા �³ુનો ¡ત 

લાવવા સમંત થયો છે.  

� કતારની રાજધાની દોહા ખાતે કરાયેલા કરાર અ@સુાર 

અમેTરકા અફઘાિન�તાનમાથંી તબ¦ાવાર સેના પાછ� ખÓચી 

લેશે.  

� દોહામા ં કરાર પર હ�તા$ર પહ	લા ં અમેTરકા અને 

અફઘાિન�તાન dારા {ર� કરાયેલા સ�ંWુત િનવેદનમા ં

જણાવવામા ં આ��ુ ં હ4 ુ ં ક	, જો તા8લબાન કરારની તમામ 

શરતો@ુ ં��ુતતાથી પાલન કરશે તો અમેTરકા ૧૪ મTહનામા ં

અફઘાિન�તાનમાથંી તેની સેના પાછ� ખÓચી લેશે.  

� કરારના ૧૩૫ Tદવસમા ં અમેTરકા તેના ૮,૦૦૦ સૈિનકોને 

પરત બોલાવી લેશે. હાલ અફઘાિન�તાનમા ંનાટોના ૧૬,૫૦૦ 

સૈિનકો છે. અમેTરકા અને તેના સાથી દ	શો ૧૪ મTહનામા ં

અફઘાિન�તાનમાથંી સેના પાછ� ખÓચી લેશે અને <યારબાદ 

તેમના તમામ બેઝ પરથી �રુ$ા દળોને પાછા ખÓચી લેવામા ં

આવશે.  

� કતારના દોહામા ં અમેTરકા અને તા8લબાન વ�ચેના શાિંત 

કરાર માટ	 ૩૦ દ	શો અને ©તરરાb��ય સગંઠનોના 

િવદ	શમ:ંી અને =િતિનિધ પહ¸�યા હતા.  

� આ કરારમા ં પહ	લીવાર ભારતને હાજર રહ	વા આમ:ંણ 

અપા�ુ ંહ4 ુ.ં  

� કતારની સરકાર dારા મળેલા આમ:ંણના પગલે દોહા ખાતે 

ભારતના રાજÑૂત પી Lુમારને કરારના સમારોહમા ં હાજર� 

આપી 

 .5³	��8
	��	' R�Z��' P�½, к	�o 

� ૧૧ સKટ	!બર ૨૦૦૧ના રોજ ��યૂોક�  શહ	રમા ંઆવેલા વ�ડ� 

�	ડ સે�ટરના Tટવન ટાવર પર અલકાયદા dારા કરાયેલા 

આતકંવાદ� Ôુમલા બાદ અમેTરક� =Nખુ 5યોt ડÕ�� ુ �શેુ 

અફઘાિન�તાન પર Ôુમલાના આદ	શ આKયા હતા.  

� થોડા મTહનામા ં જ અમેTરકાના ને4<ૃવમા ં નાટોની સેનાઓએ 

તા8લબાન, ઓસામા 8બન લાદ	ન અને અલકાયદાના ટોચના 

આતકંવાદ�ઓને પાTક�તાનની સરહદમા ંનાસી જવા મજ�રૂ 

કર� દ�ધા ંહતા.ં  

� જોક	 તા8લબાનનો ¡ત �ાર	ય આ�યો નહોતો. તા8લબાન 

ફર� એકવાર એક: થયા હતા અને અ<યાર	 અડધા 

અફઘાિન�તાન પર તેમનો કÕજો છે. 

�к Jo /
'кe �'����  �	O ��Ù /J�	�M х	
�e :  

`	�
�  5	,+� 

� તા8લબાનના પાTક�તાન સાથે ગાઢ સબંધં હોવાથી ભારતની 

રાb��ય �રુ$ા પર જોખમ વધી શક	  

� સ�ંWુત રાb�મા ંભારતને અફઘાિન�તાન  વો ગાઢ સાથી દ	શ 

�મુાવવો પડશે  

� તા8લબાન સÈામા ંઆવતા ં કા«મીરમા ંઆતકંવાદ વકરવાનો 

ભય રહ	લો છે  

� ભારત dારા અફઘાિન�તાનમા ં ચાલી રહ	લા સsંયાબધં 

િવકાસના કામો ભયજનક પર અસર પડવા@ુ ંજોખમ 

.5³	�.�	 ��к	��	' `	�
�M �����M © >��к	 

� અફઘાિન�તાન સાથે ભારતે પડોશી ધમ� બરાબર િનભા�યો છે. 

�³ુ પછ� એ દ	શને બેઠા થવામા ંભારતે શ� એટલી મદદ 

કર� છે. માટ	 અફઘાિન�તાન ભારતને મોટા ભાઈ તર�ક	 માન 

આપે તેમા ંનવાઈ નથી.  

ભારતે <યા ંકર	લી ક	ટલીક િવકાસલ$ી કામગીર�  

� ઈj�ડયા અફઘાન m	�ડિશપ ડ	મ, અફઘાિન�તાનના પિéમ 

ભાગે આવેલી હર� નદ� બધંાઈ રહ	લા બધંને આÆ ુ નામ 

અપા�ુ ં છે ક	મ ક	 એ ભારત બનાવી રiુ ં છે. એ બધં@ુ ંકામ 

આમ તો ૧૯૭૬મા ં શR થ� ુ હ4 ુ ં પણ પછ�થી ©તર�ક 

અશાિંતને કારણે અટક� પડØુ ંહ4 ુ.ં એ પછ� ભારતે ૧૯૮૮મા 

અને બાદમા ં ૨૦૦૬મા મદદ પહ¸ચાડ� ડ	મ@ુ ંબાધંકામ ફર� 

શR કરા��ુ ં હ4 ુ.ં એ ડ	મનો ક	ટલોક ભાગ ૨૦૧૬મા ંભારતના 

વડા=ધાન અફઘાન ગયા <યાર	 જ ��ુલો Nકુ� દ	વાયો હતો.  

� ડ	લારામ અને ઝારાજંને જોડતો અફઘાિન�તાનનો હાઈવે 

નબંર ૬૦૬ ભારતના બોડ�ર રોડ, ઓગpનાઈઝેશને બા±ંયો છે.  

� ૨૧૮ Tકલોમીટરનો હાઈવે નહોતો <યાર	 આ બêે શહ	રો 

વ�ચે@ુ ં ¡તર કાપતા બાર-ચૌદ કલાક લાગતા હતા.ં હવે 

મા: ૩ કલાકમા કાપી શકાય છે.  

� ભારતે ૨૦૦૫મા ં શR કર�ને ૬ અબજ Rિપયાના ખચp 

૨૦૦૯મા એ હાઈવે ��ુલો Nકુ� દ�ધો હતો.  

� આ હાઈવે `રુો ન થાય એટલા માટ	 તા8લબાનોએ અનેક 

વખત Ôમુલા કયા� હતા  મા ૬ ભારતીય સTહત Lુલ ૧૩પના 

મોત થયા હતા.ં તો પણ ભારતે ર�તો `રુો કર� બતા�યો 

હતો.  
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� તા8લબાનોએ તોડ� પાડÉા પછ� અફઘાિન�તાનને સસંદ@ુ ંનÆ ુ

બાધંકામ ભારતે કર� આK�ુ ંહ4.ુ  

� ભારતે મકાનની Tડઝાઈનથી માડં�ને કામદારો સTહતની 

સવલતો અહ(થી મોકલાવી હતી.  

� પાચં વષ� પહ	લા ૨૦૧૫મા ં જ ભારતે અફઘાિન�તાનને ૩ 

એમઆઈ-૨૫ હ	8લકોKટરો આKયા હતા, એ પણ િવનાN�ૂયે. 

� અફઘાિન�તાની સેના બેઠ� થઈ શક	 એ માટ	 તેને શÊોની પણ 

જRર છે.  

� ભિવbયમા ંભારતે વ� ુએક હ	8લકોKટર પણ આપવા@ુ ંછે. 

� 5યા ં Ôુમલો કર�એ <યા ં િવજયી જ થઈÝુ ં એવો અમેTરકાનો 

óમ િવએટનામ, îબુા, સોમા8લયા પછ� વ� ુ એક વખત 

અફઘાન ધરતી ઉપર ભાં́ યો છે. 

3. J,	&��o (L	��	�M ���gк J�3� : R���J�	 �6\�(�&�	' 

(U	 � �	�S�к� �	�3 j	�, j3� .�  (��	' ���	P >#,  

P��	5�e�� ��o&, 

� િવVમા ં=થમવાર {હ	ર પTરવહન મફત  

� Lુલ વ�તી – 6 લાખ  

5	,+	 

� દ	શમા ં�ાTફક સમ�યાથી Öટકારો મેળવવા સરકાર	 આ િનણ�ય 

લીધો છે.  

� લWઝમબગ� સાર� આિથ¤ક =ગિત સાધી રuો છે, પરં4 ુ દ	શ 

�ાTફક સમ�યાનો સામનો કર� રuો છે.  

� માથાદ�ઠ કારની સsંયા વ� ુછે.  

� =િત પાચંે મા: એક =વાસી {હ	ર પTરવહનનો ઉપયોગ કર	 

છે. 

4. ���	� x5 ��J ,���	 : ����	
 ��к	� 

`	�
�	' �rOM �À� �TUoM ����	
�	'  

� છે�લા ં5 મTહનામા ં1,05,794 વીજ /ાહકોની ન¸ધણી  

� ઊ{� મ:ંી aી સૌરભભાઈ પટ	લ  

5. ���gк (	(
� : �� �ш,	�	 ��	 PM 
�eк3 ��S�CÊe� 

,	����M ��R��6
 

� સ/ાટ – અલ �લુતાન અÕÑુલા ર¢ય4Úુ�ન dારા નવા PMની 

{હ	રાત   રાજધાની - Lુઆલાલ!`રુ.  

6.  i\�� �	R��M ��g CJ� .��� 

� 5યાર	 હવામા ંભળે·ુ ંઓઝોન માનવીના ંફ	ફસામંા ં{ય છે, તો 

એ ફ	¿સાના ંનાના ં િછ�ો એટલે ક	 આ�વલોડને બધં કરવાનો 

=યાસ કર	 છે. એ સજંોગોમા ં ખાસંી અને છાતીમા ં દદ�ની 

ફTરયાદ થઇ શક	 છે. ગભંીર ક	સોમા ંફ	ફસા ંકામ કરÆુ ંબધં કર� 

શક	 છે.  

� પાનોમા ં ઓઝોન કંઇક એવી જ અસર દ	ખાય છે. Æ$ૃો 

�ટોમેટા નામના   િછ�ોથી ફોટોિસ�થેિસસ કર	 છે. તેને 

ઓઝોન `રૂ� દ	 છે. ઓ�લો �િુનવિસ¤ટ�ના સશંોધક એન 

વૉ�સનેસ અને mોડ �ટોડ�લે પણ એ ¡ગે કામ ક�ુr છે. 

વૉ�સનેસ@ુ ંકહ	Æ ુ ંછે ક	 ઓઝોનના =ભાવની સરખામણી અ�ય 

કારક  વા છોડમા ંક�ટક અને રોગ, ગરમી તથા �કુાઇ જવા 

સાથે પણ કરવામા ં આવે છે. તેમણે જણા��ુ ં ક	 ૨૦૧૪મા ં

બનારસ Tહ�Ñુ િવV િવ+ાલયમા ંથયેલા સશંોધનમા ંજણા�ુ ંછે 

ક	 ભારતમા ં પાકને થતા  @કુસાન@ુ ં Nsુય કારણ જમીન 

પરનો ઓઝોન છે.  

� આ અસરને સમજવા માટ	 વાયસીએસ �કોરને સમજવો 

પડશે. આ �કોરમા ં�િવત અને Nતૃ કારકોને ±યાનમા ંરાખતા 

ઉ<પાદન ઉપરની અસરને મપાય છે. આ �કોર ૨થી ૪ની 

વ�ચે કઢાય છે. 5યા ં૪ સૌથી મહÈમ �તર છે.  ટલો �કોર 

Üચો હશે એટલા જ વ� ુપાકને અસર થઇ છે.  

� આ શોધમા ંએ પણ જણા�ુ ં ક	 ફWત ઓઝોનનો વાયસીએસ 

�કોર બાક�ના કારકોથી ઘણો મોટો છે. Ñુિનયામા ંઓઝોનનો 

સૌથી વ� ુ વાયસીએસ �કોર પિéમોÈર ભારત, પાTક�તાન 

અને દ8$ણ અમેTરકામા ંજોવા મ²યો છે. 

i\����' 8
� ��M� J� �BR�' "  

� ઓઝોન ઓ�Wસજનના :ણ અ¾ઓુથી બને છે. 5યા ં

ઓ�Wસજનના બે અ¾ ુ વ� ુ ��થર હોય છે અને �વનના 

અ��ત<વ માટ	 જRર� છે. તો બી� તરફ ઓ�Wસજનના :ણ 

અ¾ ુજમીન પર ભેગા થઇને માનવી તથા Æ$ૃોના Vાસ � ૂટં� 

શક	 છે.  

� આ ઓઝોન જમીન પર <યાર	 જમા થાય, 5યાર	 વાહનો, 

વીજળ� Kલટ, Tરફાઇનર�ઓ અને અ�ય Êોતોથી થ4ુ ં=Ñૂષણ 

�યૂ�ના =કાશની સાથે મળ�ને હાિનકારક ગેસ બની {ય છે.  

� Tદ�હ�મા ં િશયાળામા ં �મોગ એ ર�તે જ બને છે. ઓઝોન જ 

�મોગ@ુ ંNsુય કારણ છે. 

� વા�નુી �ણુવÈા સબંધંી �પbટ િનયમોના અભાવને કારણે 

ઓઝોન@ુ ં�તર જમીન પર વધી રiુ ંછે,   ભારતના ક	ટલાયં 

રા5યો માટ	 સમ�યા બની રiુ ંછે. 

`	�
 .�  (	кe�	 +3ш��	' к,� "  ��,� ? 

� ૨૦૧૭મા ં જમ�નીના ��=Ãગર =કાશનમા ં =કાિશત શોધના 

લેખક અને આઇઆઇટ� કાન`રુના =ોફ	સર «યામલાલ 

�Kુતાએ કiુ ંક	 ભારતમા ંઓઝોન સબંિંધત કોઇ ન¦ર નીિત 

નથી, જો ક	 અલગ સરકાર� િવભાગ વા� ુ=Ñૂષણને િનયિં:ત 

કરવાનો =યાસ કર� રહ� છે.  
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� ઓ�લોના સશંોધક@ુ ં કહ	Æ ુ ં છે ક	 જમીન પરના ઓઝોનની 

અસર ભારત અને ચીન  વા દ	શો પર સૌથી વ� ુપડશે. 5યા 

વધતી વસતીની સાથે ભોજનની જRTરયાત પણ વધી રહ� છે.  

� નોવp અને આક�Tટકમા ંપણ જમીન પરના ઓઝોનની સમ�યા 

ગભંીર છે. એÆુ ંએટલા માટ	 છે ક	 અહ( ઉનાળામા ંTદવસ ૨૪ 

કલાકનો હોય છે.  

� િશિપ̈ગ અને િવતરણથી ઘણી વરાળ ભેગી થાય છે. અ<યાર 

�ધુી  ટલી શોધ થઇ છે, તેમા ંપહ	લી વખત કોઇએ એ પÈો 

લગા�યો ક	 કઇ ર�તે Tદવસ લાબંો હોય તેથી જમીન પરનો 

ઓઝોન વન�પિતને અસર કર	 છે. સશંોધક �ટોડ�લ અને 

વૉ�સનેસે કલોવર નામના ઘાસને અલગ અલગ સમયમા ં

:ણ વખત છ કલાક માટ	 ઓઝોનમા ંરખા�ુ ંહ4 ુ.ં 

� તેના =ભાવથી ઘાસ પર કાળા ધÕબા જોવા મળતા હતા. 

એÆુ ં<યાર	 જોવા મ²�ુ ં5યાર	 ઘાસને દરરોજ ઓછામા ંઓછા 

દસ કલાક �યુ�=કાશમા ંરાખવામા ંઆ��ુ ંહ4 ુ.ં  

� નોવpમા ં ઓઝોન હાલના વષ~મા ં દર ઘનમીટર	 ૧૫૦ 

માઇ�ો/ામ  ટ·ુ ં જોવા મળે છે. નોવpના =Ñૂષણ િનયમો 

Nજુબ માનવી દર ઘન મીટર	 ૧૮૦ માઇ�ો/ામ �ધુી =Ñુષણ 

સહન કર� શક	 છે.  

� જો ક	 Ñુિનયામા ંવા�મુડંળ પર ઓઝોનની પરત ખવાઇ રહ� 

છે. એ ગાબડા ં રોકવા માટ	 તો ક	ટલાય કાયદા બ�યા છે, 

પરં4 ુ જમીન પરના ઓઝોન પર કોઇ ખાસ કાયદો નથી. 

તેની સરખામણી બાક�ના વા� ુ=Ñૂષણ સાથે જ કરાય છે.  

� ઓ�લોમા ં Wલોવર ઘાસ પર થયેલા =યોગમા ં ઓઝોનની 

જોખમી અસર જોવા મળે છે. એવી અસર આપણા માનવ 

શર�ર પર થાય એÆુ ં આપણે ઇ�છતા નથી. આવનારા 

સમયમા ંઆ અ�«ય =Ñૂષણને નજર ¡દાજ કરÆુ ંN«ુક	લ હશે 

ક	મક	 એ માનવી અને પયા�વરણ માટ	 ઘ¾ુ ંજ ઘાતક સા8બત 

થઇ શક	 છે. 

7. N,	��	� (UP) : PM ��+e�M CJ�8O�
�	' !o ����� | >к 

i5 �#*& �3к�*&  

� નવા :ણ વ�ડ� ર	કોડ� સાથે =યાગરાજની ધરતી પર છે�લા 

એક વષ�મા ં૧૧ વ�ડ� ર	કોડ� ન¸ધાયા હતા.  

1. હ	�ડ ઓપર	ટ	ડ �ાઇિસકલની સૌથી મોટ� પર	ડ  મા ં૩૦૦ �ાઇ 

િસકલ સામેલ હતી. 

2. પીએમની હાજર�મા ંએક કલાકમા ંસૌથી વ� ુTદ�યાગંોને હ	�ડ 

ઓપર	ટ	ડ �ાઇિસકલ@ુ ં િવતરણ. મોદ�એ એક કલાકમા ં ૬૦૦ 

�ાઇિસકલ@ુ ંિવતરણ ક�ુr.  

3. �હ�લચેસ�ની સૌથી લાબંામા ં લાબંી કતાર  મા ં ૪૦૦ 

�હ�લચેસ�ને એક જ લાઇનમા ં રાખીને ૨ Tક.મી. લાબંી દોડ 

યો{ઈ. 

� PM dારા 8ચ:Lૂટમા ં �ુદં	લખડં એWસ=ેસ-વેની આધારિશલા 

Nકૂાઈ.  

8. ��o&, : /�	�M 
	.s�M ¡>�OM þ�#�M �M�	7 J� 

�6�J	,�e 
	�eх �х�M 5���,	
 (/���,) 

� આદ	શ– ફડ સે¿ટ� એ�ડ �ટા�ડડ��ટા�ડડ� ઓથોTરટ� 

9. AI : �	�,�	' NO��	� – 53�ш,� �3к���ш� ����� ��� 

�*�+�	 ш�3��	' J	7��� N�k6� 
�eк3 N	�'`  

(=���	-�36����f) 

� રા5યમા ં =થમ વખત વડોદરામા ં ‘એઆઈ ફ	શીયલ 

ર	Wગનાઈઝ સો¿ટવેરનો ઉપયોગ કર�ને સીસીટ�વી હ	ઠળ 

�નેુગારો પર ખાસ નજર રાખી ઝડપી લેવાના પાઈલોટ 

=ો Wટ હ	ઠળ 500 ક	મેરા લગાવવા@ુ ંશR કરાશે.  

� આ =ો Wટ હ	ઠળ વડોદરામા ં નવા 1300 સીસીટ�વી ક	મેરા 

લગાવાશે. હાલ શહ	રમા ં 650 ક	મેરા લાગેલા છે. 5યાર	 2 

મTહનામા ંઆ =ો Wટ `રુો કરવાનો ટાગpટ છે. 

� પોલીસ કિમશનર અ@પુમિસ̈ઘ ગહલૌતે જણા��ુ ં હ4 ુ ં ક	, 

વડોદરાની આટßફ�સીયલ ઈ�ટ	લીજ�સ (AI) ફ	શીયલ 

ર	W´નેશન સો¿ટવેરના ઉપયોગ માટ	 =થમ પસદંગી કરવામા ં

આવી છે. 

AI �3к����f к7 �e
  к	� к�3 "   

ક	KચTર̈ગ  

� પહ	લી TરWવાયમp�ટ =માણે ક	મેરો ઈમેજ ક	Kચર કર	 છે  

એW��	jWટÃગ 

� ઈમેજમાથંી ચહ	રાના ચો¦સ ફ�ચસ� કલેWટ કરવામા ંઆવે છે  

ક!પેTર̈ગ  

� ડ	ટાબેઝની ઈમેજ સાથે આ ચહ	રાના ચો¦સ ફ�ચસ�ને 

સરખાવવામા ંઆવે છે.  

મે8ચ¨ગઃ 

� ડ	ટાબેઝની ¡દર �ટોર કરવામા ંઆવેલા ડ	ટા સાથે વેર�ફાઈ 

કર� ઓળખ કર� આપે છે. 

5	,+	 

� �મુ લોકોને શોધી શકાશે, ર�ઢા �નેુગારો પર નજર રહ	શે  

� પોલીસ કિમશનર	 જણા��ુ ં હ4 ુ ં ક	, આ સો¿ટવેરમા ં મીસ(ગ 

�ય�Wતઓના ડ	ટા પણ અપલોડ કર� દ	વામા ં આવશે.  ના 

પગલે કોઈ મીસ(ગ �ય�Wત શહ	રમા ં દ	ખાશે તેની {ણ પણ 

કં�ોલ Rમને થઈ જશે અને મીસ(ગ �ય�Wતને તેના પTરવારને 

સ¸પાશે.  



��������� 
�� �� ������� – ������ ���� ��� � ����� 

Vivekanand Academy    9925698721 Page 75 

 

� શહ	રમા ં  1300 ક	મેરા લાગશે તેમા ંખાસ કર�ને બસ ડ	પો 

અને ર	�વે �ટ	શનને પણ આવર� લેવાશે. આ બનેં �થળ પર 

મોટાભાગે આરોપીઓની ગિતિવધી વધાર	 હોય છે.  

� 5યાર	 પોલીસ dારા ચીલઝડપ કરનારા આરોપીઓ Nsુય 

ટાગpટ રહ	શે  

10. к�"e �U *	�  �	£je, �	�,
	 (J¯�J	��) 
 

� આ ઉપરાતં �જુરાતની નાર� અને ડગર� ગાયને પણ 

મા�યતા 

��ш %
	i  

� તા તરમા ં નવી Tદ�હ� ખાતે ભારત સરકારની 8�ડ 

ર���	શન કિમટ�ની મીટ(ગમા ં ક�છ� ગધેડાની મા�યતાને 

મં̂ ૂર� આપવામા ંઆવી છે.  

� ભારતમા ં Tહમાચલના �પીતી, {મનગરના હાલાર� પછ� 

ક�છના ક�છ� ગધેડાને ર���	શન નબંર INDIA - DONKY-

0400 -KACHCHHI-05003U સાથે દ	શની ગધેડાની :ી� 

ઓલાદ તર�ક	 મા�યતા આપવામા ંઆવી છે. 

� દ	શની Lુલ ૧૩ નવી પÝ ુ ઓલાદોને મા�યતા આપવામા ં

આવી છે  મા ં ક�છ� ગધેડા સાથે નાર� ગાય અને ડગર� 

ગાય એમ �જુરાત રાજયની :ણ નવી પÝ ુ ઓલાદોનો 

સમાવેશ થાય છે. 

િવ�તાર-  

� ક�છ� ગધેડાને મા�યતા માટ	ની =ોફાઈલ તૈયાર કરવા માટ	 

Nsુય<વે બêી પ�છમ, Ùજુ, અબડાસા, લખપત િવગેર	 

િવ�તારોના ગદભ� રાખતા પTરવારોનો સાથ સહકાર લઈને 

આશર	 ૧000  ટલા  ગદ�ભનો શાર�Tરક અને જિનિનક 

અયાસ કરવામા ંઆ�યો.  

� જિનિનક (�નેટ�કલ મૌલીક�લુર) અયાસ આણદં Lૃિષ 

�િુન. dારા કરવામા ં આ�યો હતો. ક�છ� ગધેડાની સsંયાને 

ઘટતી અટકાવવા, આ ઉપયોગી =ાણીની �બુીઓ બહાર 

લાવવા માટ	 તેમજ તેને સરં8$ત કરવા માટ	 ક�છમા ંગધેડા 

સવંધ�ન ફામ� તેમજ ગધેડા ઉછેરકોને =ો<સાહન માટ	 ક�છ@ુ ં

�થાિનક પÝપુાલન િવભાગ, રાજય સરકાર અને ક	�� 

સરકારની યોજનાઓનો અમલ કરવા =યાસો હાથ ધરવામા ં

આવશે. 

U	���к-Ì�
�	��к ����  

� ક�છના અફાટ રણમા ંસેવાની �ણુી ધખાવનાર ક�છના કબીર 

એવા સતં ½જ�લામા ં મેકરણ દાદાના બે માનીતા સગંાથી 

એટલે લાલીયા ગધેડો અને મોતીયો Lૂતરો. 

� મેકરણદાદા લાલીયા ગધેડાની પીઠ	 પાણી અને રોટલાની 

ઝોલી નાખીને ક�છમા ંધોમ ધખતા િનtન રણમા ંવટ	મા�ુ�ઓ 

માટ	 સેવાની મહ	ક જગાવી હતી.  

� ક�છમા ં જોવા મળતા ક�છ� ગધેડાની {ત િવિશbટ અને 

અલગ હોઈ રાb��ય �તર	 મા�યતા અપાવવા હાથ ધરાયેલા 

=યાસોને સફળતા મળ� છે.  

� યોગા@યુોગ મહાિશવરાિ: િનિમતે સમાચાર મળતા સમ/ 

ક�છમા ં �શુીનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. ક�છમા ં ક�છ� 

ગધેડાની વ�તી આશર	 ૩૦૦૦થી ૪000  ટલી છે.  

� સ�ંથા – સહ�વન સ�ંથાના છે�લા ં પાચં વષ�ના =યાસોથી 

સફળતા મળ�  

11. ��� S+� ��ш % : 29 53n�/�e �	�®�¬�% : ���	�f 

+3�	7�M 125�M ����,'�
 

��� - 29 53n�/�e-1896.��	� – 10 ��N�-1995  

� આ  ¡/ે� મTહના =માણે દર ચાર વષp  ઓની 

જ�મતાર�ખ આવે છે તેવા મોરાર� દ	સાઈ જ�મTદન છે. 

� વલસાડ ½જ�લાના ભડ	લી ગામે જ�મેલા મોરાર� રણછોડ� 

દ	સાઈએ સાવરLંુડલા, વલસાડ અને Nુબંઈની િવ�સન 

કોલેજથી િશ$ણ =ાKત ક�ુr હ4 ુ.ં 

� તેઓની �યવસાયી અને રાજક�ય કારTકદß ગોધરામા ંડ	K�ટુ� 

કલેકટર, Nુબંઈ સરકારમા ં =ધાન, ક	�� સરકારમા ં વેપાર- 

નાણા =ધાન, ભારતના નાણા=ધાન અને ભારતના 

વડા=ધાન �ધુી રહ� હતી. 

� મોરાર� દ	સાઈ 1930મા ં સરકાર� નોકર�માથંી રા�નાNુ ં

આપી રાb�ના �વત:ંતા સ/ંામમા ંજોડાયા હતા.  દરિમયાન 

 લવાસ પણ ભોગ�યો. 

� આઝાદ� પછ� ભારતના રાજકારણમા ં મોખરા@ુ ં �થાન 

ધરાવતા મોરાર�ભાઈએ 1969મા ં અલગ ક¸/ેસ અને 

1977મા ંજનતા પ$ની રચના કર� જ હતી.  

� વ�ચે �જુરાતના અલગ રા5યની રચના સામે ઉપવાસ પર 

પણ ઊતયા� હતા. 

� કટોકટ� પછ� 24 માચ� 1977થી 28 ^ુલાઈ 1979 �ધુી 

મોરાર� દ	સાઈ ભારતના વડા=ધાન રuા હતા. 

� �જૂરાત િવ+ાપીઠના Lુલપિત, ભારત ર<ન મોરાર� દ	સાઈ@ુ ં

10 એિ=લ 1995ના રોજ અવસાન થ�ુ.ં  

� આ  ભારતના =થમ એડવોક	ટ જનરલ જમશેદ� બહ	રામ� 

કાગંા અને 8��તી વડા ધમ��¹ુુ પોપ જોન પોલ :ી{નો પણ 

જ�મTદવસ  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૯-૦૨-૨૦૨૦) 
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1. વડા=ધાન નર	��ભાઈ મોદ�ના હ�તે કયા �થળેથી  ભારતમા ં

સૌ=થમ 10,000 FPO નો Ýભુારંભ કરા�યો - �L!X>�- 

C�N+3ш 

2. FPO @ુ ં  િવ�4તૃ નામ જણાવો-  Sк�	� C�J	+к �'���/ 

к'J�M 

3. FPO  માટ	 ક	�� સરકાર dારા ક	ટલા કરોડ@ુ ં �	Tડટ  ગેરંટ�  

ફડં@ુ ંસtન કરા�ુ ંછે - x.sadd к��* 

4. FPO  ¡તગ�ત dારા ક	ટલી રકમ �ધુીની �	Tડટ  ગેરંટ�ની 

�િુવધા અપાશે- x. c к��* 

5. =<યેક FPOમા ંઓછા ઓછા ક	ટલા સયોની ભાગીદાર� જRર� 

છે- zdd 

6. FPO ¡તગ�ત ઉÈર -`વૂ� તથા  પવ�તીય $ે:ોમા ં ક	ટલા 

સયોની ભાગીદાર� આવ«યક છે- sdd 

7. FPOની  ન¸ધણી  કયા ભારતીય કંપનીઝ એWટ હ	ઠળ 

કરવામા ંઆવશે- к�-iJ�3�e� ���	,�e\ �6� 

8. FPO ની યોજના કયા મ:ં dારા લાવવામા ંઆવી છે-  XQ�% 

.�   Sк�	� к#,	o �'!	�, 

9. ભારતના વત�માન ક	��ીય Lૃિષમ:ંી@ુ ં નામ જણાવો-  

��3������ 
��� 

10. તા તરમા ં 29 ફ	¶આુર� 2020ના રોજ અફઘાિન�તાનમા ં

�³ુિવરામ માટ	 18 વષ� બાદ કોની વ�ચે  શાિંત કરાર 

કરાયા- .� S�к	 .�  
	�M(	� 

11. અમેTરકા અને તાલીબાન વ�ચે કયા �થળે �³ુિવરામ માટ	  

શાિંત કરાર  કરાયા- +��	( к
	�) 

12. અમેTરકા અને તા8લબાન વ�ચે દોહા ખાતે થયેલા  શાિંત 

કરારમા ંભારતના કયા =િતિનિધ  હાજર રuા હતા- `	�
M, 

�	�Æ>
 JM. X��	� 

13. અફઘાિન�તાનમા ં અમેTરકા dારા તા8લબાન  િવ¹ુ³ શR 

કરાયેલ �³ુ@ુ ં Nsુય કારણ જણાવો- ss �<�3�(� cdds�	 

���  i�	�	 �(� �	+3�- .�к	,+	 �	�	   .� S�к	�	 

�#*& j3* � ��� CJ� к��	�	' /� �� ����� 

14. િવVમા ંસૌ=થમ  =Ñૂષણ અને �ાTફકના હલ માટ	  કયા દ	શ 

dારા {હ	ર પTરવહન િવનાN�ૂયે કરા�ુ ં-  �6\�(�&  

15. �જુરાતના વત�માન ઊ{� મ:ંી@ુ ંનામ જણાવો-  સૌરભભાઈ 

પટ	લ 

16. માચ� -2020ની ��થિતએ છે�લા પાચં મTહનામા ં સોલર Rફ 

ટોપ યોજના ¡તગ�ત સૌથી વ� ુન¸ધણી કયા રા5યમા ંથઈ 

છે-  ����	
  

17. મલેિશયાના  સ/ાટ dારા  તા તરમા ં કયા નવા વડા 

=ધાનની િનમ¾કૂ કરવામા ંઆવી-��S�C+e�  ,	�M� 

18. મલેિશયાના વત�માન સ/ાટ@ુ ં નામ જણાવો-.�  =��
	�  

.ØÆ� #�	 �«,� �+e� 

19. વડા=ધાન નર	�� મોદ�ની ઉપ��થિતમા ં તા તરમા ં ઉÈર 

=દ	શના  કયા શહ	રમા ં  Tદ�યાગંો માટ	  સૌથી  મોટ� 300 

હ	�ડ ઓપર	ટ	ડ �ાઈિસકલ  પર	ડ,  એક કલાકમા ં સૌથી વ� ુ

600  �ાઇિસકલ@ુ ં િવતરણ  અને  સૌથી લાબંી 400 

�હ�લચેરને  એક જ લાઈનમા ંરાખીને બે  Tકલોમીટર લાબંી 

દોડ યો�ને  :ણ 8ગિનસ �કુ ઓફ વ�ડ� ર	કોડ� ન¸ધા�યો છે-  

N,	��	� 

20. વડા=ધાન dારા =ધાનમ:ંી Tકસાન સ�માન િનિધ  યોજનાના 

એક વષ� `ણૂ� િનિમતે કઈ શRઆત કરાવી- FPO 

21. ક	�� સરકાર dારા આગામી  કઈ તાર�ખથી  ��ુલી મીઠાઈઓ 

ઉપર એWસપાયર� તાર�ખ લખવા@ુ ં   ફર½જયાત કરા��ુ-ં s  

¡>� cdcd 

22. �જુરાતમા ં�રુ$ાના હ	4થુી રા5યમા ં=થમવાર AI  આધાર  

ફ	િશયલ ર	ક�´નશન  સો¿ટવેરનો  પાયલોટ =ો Wટ કયા 

શહ	રમાથંી  =ારંભ કરાયો છે - �*�+�	 

23. તા તર ફ	¶આુર�-2020મા ં ભારત સરકાર dારા �જુરાતના 

કયા =ાણીઓની રાb��ય મા�યતા આપવામા ંઆવી છે- к�"e 

�U *�, �	�e �	,  .�  *��e �	, 

24. ભારત સરકાર dારા  સમ/ દ	શમા ં અ<યાર �ધુીમા ંગધેડાની 

કઈ :ણ ઓલાદને રાb��ય મા�યતા અપાઇ છે- �પીતી-

S��	L� N+3ш, �	�	�e- y����  .�   к�"e �U *	 

25. ફ	¶આુર� -2020મા ં યો{યેલી રાb��ય ક$ાની બેઠકમા ં Lુલ 

ક	ટલા પÝ ુઓલાદને  રાb��ય મા�યતા અપાઇ-sz 

26. ક�છમા ંખાસ કર�ને કયા િવ�તારમા ંક�છ� ગધેડા જોવા મળે 

છે - (M, J�"�, © >�, .(*	�	  .�  �хJ
 

27. ક�છ� ગધેડાનો જિનિનક( ½જનેTટકલ  મૌ8લક�લુર)  અયાસ 

�જુરાતની કઈ �િુનવિસ¤ટ� dારા કરાયો-  /o'+ XQ�% 

R��������e 

28. ક�છના  અફાટ રણમા ં  સેવાની �ણૂી ધખાવનાર  ક�છના 

કબીર  એવા સતં  દાદા મેકરણના  બે માનીતા  સગંાથી કયા 

હતા   ની  મદદથી દાદા પાણી અને રોટલો  જRર�યાત 

મદંને પહ¸ચાડતા-  �	��,	 �U *�  .�   ��
M,� X�
�� 

 

 
 

 

 

 

 


