
 

����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    1 | P a g e  

 

 
SECTOR-22 GANDHINAGAR 

DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : ��-� -����

��-� -���� 

1. #���ш� : HAL (��� )��*�� + ��,�� -�./ ��ш� 

01�2� 3�4�к�56� ���78�� 9���) (;��<8) 

� પાયલોટ �ો	
ટ તરક� 10 થી 12 ટનના હ�લીકો�ટર 

તૈયાર કરાશે : �ારં�ભક �ડઝાઇન તૈયાર 

� લ#યાકં આગામી વષ) 2027 +ધુીમા ંતૈયાર કરાશે  

� .દા	 500 હ��લકો�ટર ઉ2પાદનનો લ#યાકં 

� HALના �6ખુ- 9ી આર.  માધવન 

� HAL- �હ;<ુ=તાન એરોનો�ટ
સ �લિમટ�ડ 

� �>? @к – બCગલોર 

2. NSG : �� #1��шE4 кF1�GH6 I J1 к�F14�K; : ��� 

1�L;�M?� N J3�O� -� 0�* ш�3�� 3#*� PQ�6� 

� =થાન – રાDરહાટ, કોલકFા 

� NSGના જવાનો વષ)મા ં100 �દવસ પ�રવાર સાથ ેરહ 

શકશે તવેી નીિત ઘડાશ.ે 

� NSG- નેશનલ િસL�ુરટ ગાડ) 

3. ��S Tк : ;��� ���GH� 

�ш�;����� U?х1O ;����� ;�1��к *�Lк� PW� 

/�к���� 1X�� �YZ /�к���� 1;����  

� =થાન – 6ુબંઈ 

4. ����4 к����� : ��E�; ;�� 4��� ADB ;]E 

��ш��� ^�1E� �� к��� _1ш� 

���* :  

એિશયન ડ�વલપમNેટ બેNક (એડબી) એિશયા અને પેિસ�ફક 

SેTમા ં કોરોના વાઈરસથી લડવા િવકાસશીલ દ�શોને 

મદદUપ થવા માટ� .દા	 U. ૨૯ કરોડ (૪૦ લાખ ડોલર) 

આપશ.ે  

� �ફ�લપાઈNસ - મિનલામા ં 6Zુયાલય ધરાવતી ફ[Nડ\ગ 

એજNસીએ ફ�]આુરના �ારંભમા ં સ^ય દ�શોને 

કોરાનાથી લડવા માટ� ૨૦ લાખ _એુસ ડોલર`ુ ંભડંોળ 

આપવાની Dહ�રાત કર હતી. 
 

5.a�)��E�a �� : PXх�� ���E�� b��� �c7 dTM?� 

�� eL _fg?� (����8;�-Pi� 9��ш) (j�*3�;) 

� ઉ2ખનન કરનાર- બનારસ �હ;<ુ _િુનવિસbટના સશંોધકો 

� ખાસ- પૌરા�ણક eથંોમા ં પણ કળા માટ� Dણીતા આ 

ગામનો ઉfલેખ.  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૧-૦૩-૨૦૨૦) 

1. ભારતમા ં જ િવgના 9ેhઠ દ�શી અપાચ ે હ�લીકો�ટર 

િનમા)ણનો �ારંભ કોના kારા કરાયો - HAL  

2. ભારતમા ંદ�શી અપાચે હ�લીકો�ટર િનમા)ણનો પાયલોટ 

�ો	
ટ તરક� ક�ટલા ટનના હ�લીકો�ટર તૈયાર કરાશે - 

�� @� ��  

3. ભારતમા ં વષ)-2027 +ધુીમા ં ક�ટલા દ�શી અપાચે 

હ�લીકો�ટર તૈયાર કરવાનો લ#યાકં છે–��� 3�G4к�56� 

4. HAL`ુ ં િવ=mતૃ નામ જણાવો - k3lm? #*�� 
����k6K; 

G4�6�� 

5. �હ;<ુ=તાન એરોનો�ટ
સ �લિમટ�ડના વત)માન �6ખુ`ુ ં

નામ જણાવો - -� _�. ���� 

6. �હ;<ુ=તાન એરોનો�ટ
સ �લિમટ�ડ`ુ ં વoુ મથક કયા ં

આવેp ુછે – an�4�� 

7. NSGના 29 =પેિશયલ કrપો�ઝટ sપૃ કોrપલે
સના નવા 

પરસર`ુ ં કોના હ=તે ઉtાટન કરા_ુ ં - NJ3�O� -� 

0�* ш�3 

8. uહૃમTંી 9ી અમીત શાહ kારા માચ)-૨૦૨૦મા ંNSGના 

29 =પેિશયલ કrપો�ઝટ sપૃ કોrપલે
સના નવા 

પરસર`ુ ં ઉtાટન કરા_ુ ં  હm ુ તે vા આવેpુ ં છે - 

��o�3�6, к�4кi� 

9. NSGના જવાનો વષ)મા ં ક�ટલા �દવસ પ�રવાર સાથ ે

રહ શકશે તવેી નીિત ઘડાશ ે- ��� 

10. NSG`ુ ંિવ=mતૃ નામ જણાવો - ��ш�4 �;p?k�6L ���7  

11. માચ)-૨૦૨૦મા ં િશવસેનાના 6ખુપT સામનાના 

સપંાદક તરક� કોની પસદંગી કરાઈ - PW� /�к���� 

1X�� �YZ /�к��  
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12. િશવસનેા`ુ ં6ખુપT સામના`ુ ં6Zુયમથક કયા ંઆવેp ુ ં

છે – U?�aq 

13. નોવેલ કોરાના વાયરસ સામે લડવા એિશયન 

ડ�વલપમેNટ બNેક  સ^ય દ�શોને ક�ટલા Uિપયા આપશે - 

�� к��� 

14. ફ[Nડ\ગ એજNસી એિશયન ડ�વલપમેNટ બNેક`ુ ં

6Zુયાલય vા ંઆવેp ુછે -  ��4� (krG41�qs;)  

15. માચ)-૨૦૨૦મા ંઉ2ખનન દરિમયાન ઉFર�દ�શના કયા 

=થળે 4000 વષ) xૂ`ુ ંગામ મળ આz_ુ ં– ����8;�M?� 

a�)��E�a ��  

16. માચ)-૨૦૨૦મા ંઉFર�દ�શના વારાણસી`ુ ંબાભિનયાબ 

ગામે 4000 વષ) xૂ`ુ ંગામ મળ આz_ુ ંતે`ુ ંઉ2ખનન 

કોના kારા કરવામા ં આz_ુ ં હm ુ ં – a���; k3lm?  

g?����;t6L 
 

��-� -����

1. 
�1u��k6K; ��v�� (_��wE)  

� એિપ	ન�ેટ
સ ટ�=ટ : zય{
તની સાચી |મર જણાવતી 

ટ�
નોલો} 

� એિપ	ન�ેટ
સ 
લો
સ એિપ	ને�ટ
સના િવ=તારનો છે. 

તેમા ં ક�િમ
લ મા
સ) ક�વી રતે }નની અ�ભzય{
તન ે

અસર કર� છે તેનો અ^યાસ કરવામા ં આવે છે અન ે

આપણને વયન અને રોગની �ોસેસ ક�વી રતે કામ કર� 

છે તે સમજવામા ંમદદ કર� છે.  

� એિપ	ન�ેટક ડએનએને બાધંનાર નાના અ~ઓુનો 

અ^યાસ છે. આ નાના અ~ઓુ ડએનએના લીિનયર 

બદલતા નથી પરંm ુતેઓ ડએનએના ૩ ડ =�
ટરને 

બધં કરન ેઅથવા ખોલીન ે�જNસ ચાp ુક� બધં કર શક� 

છે.  

� જો આપણે �જNસની હળવા બfબ તરક� િવચારતા હોય 

તો એિપ	ને�ટક મા
સ) �ડમર, {=વચને ઉપર ક� નીચે 

ખસડે શક� છે પરંm ુતે �કાશના રંગને બદલી શકm ુ ં

નથી.  

� zય{
તની }વનશૈલી અને તેના માહોલને અ`લુSીન ે

ક�ટલાક એિપ	ને�ટક મા
સ) બદલાઈ શક� છે.  

� zય{
તની 	મ 	મ |મર વધે છે. તેમ તેમ 

એિપ	ન�ેટક મા
સ)મા ંફ�રફાર આવે છે. 	ને�ટક ટ�=ટની 

	મ એિપ	ને�ટક ટ�=ટ પણ કાયદાના પાલનમા ં અને 

ઇિમeેશન સે�ટ;ગમા ં વપરાય છે સાથે સાથે તેનો 

ઉપયોગ સશંોધન, મે�ડકલના સદંભ)મા ં પણ ઉપયોગ 

કરવામા ંઆવે છે.  

� ડએનએ ટ�[=ટ\ગમાથંી શીખવામા ં આવેલ બોધપાઠ 

ચેતવણી અને જવાબદાર અમલીકરણની જUર પર 

ભાર 6કૂ� છે. 

� 	ને�ટક �રસસ), ટ�[=ટ\ગના બીD પણ ઉપયોગો છે 	મા ં

રોગના જોખમની પણ મા�હતી મળ રહ� છે. સ�ંદ�ધની 

ઓળખ, uનુાઓના પી�ડતોની ઓળખ માટ� પોલીસ 

તપાસમા ંપણ ડએનએ ટ�=ટ કોમન �fૂસ છે.  

2. )��*�� a���+���L �� : r�x?_�L-���� ��ш�� 

a���+���L �� ����� �.�� 6к�
 

� �કડા Dહ�ર કરનાર સ=ંથા- CMIE : સેNટર ફોર 

મોિનટ�ર;ગ ઈ[Nડયન ઈકોનોમી  

� �કડા 6જુબ ફ�]આુરમા ં ભારતનો બેરોજગાર દર 

૭.૧૬ ટકાથી વધીને ૭.૭૮ ટકા થયો છે. આ 

બેરોજગાર દર ઓ
ટોબર ૨૦૧૯ પછ સૌથી વધાર� 

છે. 

� ૨૦૧૯ના છેfલા Tણ મ�હનામા ં ભારતની ઈકોનોમી 

સૌથી ઓછ ગિતએ આગળ વધી. િનhણાતોના 

જણાzયા`સુાર, એિશયાની સૌથી મોટ ઇકોનોમી એવા 

ભારતમા ં મદં`ુ ં એક કારણ વૈિgક =તર� કોરોના 

વાઇરસનો ફ�લાવો છે. 

શહ�રોમા ંબેરોજગાર ઘટ, eામીણ િવ=તારોમા ંવધી  

� શહ�ર િવ=તારોમા ંબેરોજગાર દર ૯.૭૦ ટકાથી ઘટન ે

૮.૬૫ ટકા ર�ો છે.  

� eામીણ STેોમા ં બેરોજગાર દર ફ�]આુરમા ં વધીન ે

૭.૩૭ ટકા થયો 	 ગત DN_આુર મ�હનામા ં પ.૯૭ 

ટકો હતો.  

� DN_આુર ૨૦૨૦મા ં eામીણ બેરોજગાર દર ૬ ટકા 

હતો તો �ડસેrબર ૨૦૧૯મા ંઆ દર ૬.૯ ટકા હતો.  

� બી} બાxુ �ફચ સોf_Nુશે ભારતના ચાp ુ નાણાકય 

વષ)ના આિથbક ��ૃ�ના પોતાના પહ�લા અ`મુાનન ે

ઘટાડને ૪.૯ ટકા કર દ�ુ ંછે.  
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� આ પહ�લા તે પ.૧ ટકા`ુ ં અ`મુાન Dહ�ર ક_ુ� હm ુ.ં 

એજNસીએ ક�ુ ં હm ુ ં ક� કોરાના વાઇરસની અસરને 

કારણે �રુવઠા સ�લાયમા ંગરબડ સD)તા તથા ઘર�p ુ

માગ નબળ પડવાને કારણે આિથbક ��ૃ�`ુ ં અ`મુાન 

ઘટાડવામા ંઆz_ુ ંછે.  

� એજNસીએ દ�શના નાણાકય વષ) ૨૦૨૦-૨૧ના ��ૃ� 

દર`ુ ંઅ`મુાન પણ ૫.૯ ટકાથી ઘટાડને ૫.૪ ટકા કર 

દ�ુ ંછે.  

� ઉપરાતં સીએમઆઈએએ eામીણ SેTોમા ં

બેરોજગારના �કડા પણ Dર કરવામા ંઆzયા હતા 

	 વધાર� �ચ;તાનજક છે.  

� મેN_ફુ�v�ર;ગ સે
ટરની ગિત DN_આુરની mલુનાએ 

ફ�]આુર મ�હનામા ંઘણી ધીમી રહ છે.  

� મેN_ફુ�v�ર;ગ પીએમઆઈ DN_આુરમા ં પ૫.૩ ટકા 

પર હતો 	 ફ�]આુરમા ંઘટને ૫૪.૫ ટકા પર આવી 

ગ_ુ ંહm ુ.ં  

3. y?���� : ������ U?;�r�L ���E�� ��q-r�q 

P1E���� к�s( z��� �dT�L (P{E�) 

� સરકાર� િવમાનમા ં ઉડાન દરિમયાન વાઈ-ફાઈ kારા 

ઈNટરનેટ સેવાનો ઉપયોગ કરવાની મxૂંર આપી દધી 

છે.  

� નાગ�રક ઉ�યન મTંાલયે તેના માટ�`ુ ંDહ�રના6ુ ંપણ 

બહાર પાડ�ુ ં છે અને એર�ા�ટ એ
ટ 1937મા ં+ધુારો 

કય� છે. તે અ`સુાર, ‘પાયલટ ઈન કમાNડ’ ઉડાન 

દરિમયાન વાઈ-ફાઈ kારા �વાસીઓન ે ઈNટરનેટનો 

ઉપયોગ કરવાની મxૂંર આપી શક� છે.  

� આ ફ�રફાર બાદ �વાસીઓ ઈNટરનેટ kારા લેપટોપ, 

=માટ)ફોન, ઈ રડર, =માટ)વોચ ક� ટ�બલેટ 	વા 

�ડવાઈસન ેઈNટરનેટ સાથ ે
ને
ટ કર શક� છે. 

અ2યાર� ઈલે[
�ક �ડવાઈસનો ઉપયોગ થઈ શકતો નથી 

� એર�ા�ટ એ
ટ 1937ના િનયમ 29B .તગ)ત એવો 

િનયમ બનાવવામા ંઆzયો હતો ક�, કોઈ પણ �વાસી 

અથવા પાયલટ �લાઇટમા ં ઇલે
�ોિનક �ડવાઇસીસનો 

ઉપયોગ કર શકશે નહ .  

� હવે મTંાલય kારા Dર કરાયલેા નો�ટ�ફક�શન .તગ)ત 

પેટા િનયમ 1 ના આધાર પર પાઇલટ ઇન કમાNડ આ 

સેવા ઉપલ¡ધ કરાવી શક� છે. 

� િવમાન ¢યા ં +ધુી રન વે પર હશે 2યાર� અને લેNડ 

કરતી વખતે આ સેવા આપવામા આવશે નહ . 

િવ=તારા એરલાઈNસે ઈNટરનેટ સેવા આપવાની Dહ�રાત 

કર 

� ઉડાન દરિમયાન �વાસીઓને વાઈ-ફાઈ kારા 

ઈNટરનેટ 
ને[
ટિવટ આપનાર િવ=તારા દ�શની �થમ 

એરલાઈNસ કંપની બનવા જઈ રહ છે.  

� િવ=તારા થોડા જ સ�તાહમા ં ઈન �લાઈટ વાઈફાઈ 

kારા તનેા બો£ગ 787 ¥મલાઇનસ) િવમાનમા ં આ 

+િુવધા �દાન કરશે. 

� િવ=તારા ટાટા sપુ અને િસ;ગાપોર એરલાઇNસની 

સ_ં
ુત કંપની છે. 

4. ��,M?� a�d? � 0�� )��*M?� 9@ qsrs|L Fg?GHE  

#@�� – ~? (qs���-�E9��ш)  

� ઈNફN� – પગપાળા સનેા  

� આ વષ)મા ંસામાNય લોકો માટ� ¦fુpુ ં6કૂાશે 

0sE ��ш�c*��  

� ઈNફN�ના 1747થી લઈન ે2020 +ધુીના ગૌરવશાળ 

ઈિતહાસ, શૌય) તથા વીર સૈિનકોના ંબ�લદાનોને §ીડ 

િ�Nટર અને હાથથી બનેલા માનવીની 	મ આબે¨બૂ 

દ�ખાતા =ટ�©_,ૂ મ_રૂfસ તથા ફોટો ગેલરથી 

શણગારા_ુ ંછે. તેનો �થમ તબªો �રૂો થઈ ગયો છે. 

આશર� બે એકરમા ં બનેલા Tણ માળના r_�ુઝયમને 

Tણ તબªામા ંતૈયાર કરાઈ ર�ુ ંછે. બીD અન ેTીD 

ફ�ઝ`ુ ં કામ શU થવા`ુ ં છે. અહ  બેટલ ઓફ �લાસી 

1757, બેટલ ઓફ સારાગઢ 1897, બેટલ ઓફ 

બ
સર, ભારત-પાક _�ુ 1965 અને 1971ની સાથે જ 

િશવા} તથા +ભુાષચં બોઝ વગરે�ના ઈિતહાસને રxૂ 

કરાયો છે. 

� સૈિનકો દવાલથી ®ૂદતા,ં પવ)તો પર શ¯થુી લડતા ં

દ�ખાશ.ે r_�ુઝયમ`ુ ં િનમા)ણ 2009મા ં શU થ_ુ ં હm ુ.ં 

અહ  _�ુ લડતા, 40 °ટ ±ચી દવાલ ®ૂદતા ં અન ે

ઘરમા ં²પાયેલા આતકંઓને પકડતા ંસૈિનકોના =ટ�©_ુ ં

બનાવાયા છે. તેને §ીડ િ�Nટરના મા³યમથી તૈયાર 

કરાયા છે.  

5. ш�� ��к�; : )��*�� ��? 
к �;�W (��1��) 
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� ભારત kારા આમ´િનયાને લµકર હિથયાર વેચવાનો 

કરાર.  

� ;�#@�– DRDO અને BEL  

к����� ���*  

� સરંSણ સશંોધન અને િવકાસ સગંઠન kારા િવકિસત 

અને ભારત ઈલે
�ોિન
સ �લ. kારા િનિમbત ચાર કરોડ 

ડોલર (આશર� ૨૯૦ કરોડ ¹ુિપયા)ના હિથયારો 

આમ´િનયા ભારત પાસેથી ખરદશ.ે  

� “=વાિત વપેન  લોક��ટ;ગ રડાર’’ િસ=ટમ સ�હતના આ 

હિથયારો મેક ઈન ઈ[Nડયા .તગ)ત ઉ2પા�દત કરવામા ં

આવેલા છે  

� રિશયા અને પોલેNડ� આમ´િનયા માટ� હિથયારોની 

�ાયલ`ુ ંઆયોજન ક_ુ� હm ુ ંપરંm ુઆમ´િનયાએ ભારત 

kારા બનાવવામા ંઆવેલી િસ=ટમ પર િવgાસ 6કુન ે

ડલ ફાઈનલ કર હતી. 

� કરાર .તગ)ત ભારત ચાર “=વાિત વપેન લોક��ટ;ગ 

રડાર’’ આમ´િનયાને �રૂા પાડશ ે	 ૫૦ �કમીની ર�Nજમા ં

<ુµમનના મોટા)ર, શેલ, રોક�ટ સ�ંહતના હિથયારો 

ઝડપથી અન ેચોકસાઈથી શોધી શક� છે.  

� આમ´િનયા _રુોપના કાક�શસ SેTમા ંઆવેલો દ�શ  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૨-૦૩-૨૦૨૦) 

1. zય{
તની સાચી |મર જણાવતી ટ�
નોલો}-િવ»ાન`ુ ં

નામ જણાવો - 
�1u��k6K; ��v��  

2. ફ�]આુર-2020મા ં CMIE kારા Dહ�ર કરાયેલા �કડા 

6જુબ દ�શનો બેરોજગાર દર વધીન ે ક�ટલા ટકાએ 

પહ¼©યો - �.�� 

3. CMIE`ુ ં િવ=mતૃ નામ જણાવો - ;�s6� r�� ���6k�l� 

q�s�E� qк����  

4. ફ�]આુર-2020મા ં CMIE kારા Dહ�ર કરાયેલા �કડા 

6જુબ શહ�ર િવ=તારોમા ંબરેોજગાર દર 9.70 ટકાથી 

ઘટને ક�ટલા ટકા ર�ો – 8.65 6к�  

5. ફ�]આુર-2020મા ં CMIE kારા Dહ�ર કરાયેલા �કડા 

6જુબ eામીણ SેTોમા ં બેરોજગાર દર ફ�]આુરમા ં

વધીને ક�ટલા ટકા થયો – 7.37 6к� 

6. �ફચ સોf_Nુશે કોરાના વાઇરસની અસરને કારણે 

�રુવઠા સ�લાયમા ં ગરબડ સD)તા તથા ઘર�p ુ માગ 

નબળ પડવાને કારણે ભારતના આિથbક ��ૃ�`ુ ં

અ`મુાન ઘટાડને ક�ટલા ટકા કર દ�ુ ં– 4.9 6к�  

7. �ફચ સોf_Nુશે એજNસીએ દ�શના નાણાકય વષ) 

૨૦૨૦-૨૧ના ��ૃ� દર`ુ ંઅ`મુાન 5.9 ટકાથી ઘટાડન ે

ક�ટલા ટકા કર દ�ુ ં– 5.4 6к�  

8. ક�N સરકાર� િવમાનમા ં કયા સમય દરિમયાન વાઈ-

ફાઈ kારા ઈNટરનેટ સવેાનો ઉપયોગ કરવાની મxૂંર 

આપી - P���   

9. ક�N સરકાર� કયા એ
ટમા ં+ધુારો કર િવમાનમા ંઉડાન 

સમય દરિમયાન વાઈ-ફાઈ kારા ઈNટરનેટ સવેાનો 

ઉપયોગ કરવાની મxૂંર આપી - 
����6 
K6 �� � 

10. િવ=તારા એ ટાટા sપુ અન ેકઈ એરલાઇNસની સ_ં
ુત 

કંપની છે - �;l��1�� 

11. ઈNફN�નો અથ) જણાવો – 1�1�e� ;���  

12. િવg`ુ ં બીxુ ં અને ભારત`ુ ં �થમ ઈNફN� r_�ુઝયમ 

વષ)-2009થી કયા ંતૈયાર થઈ ર�ુ ંછે – qs����� ~? 

х�*� (�E9��ш) 

13. ઈNદોરના મ¨ ુ ખાતેના ભારતના �થમ ઈNફN� 

r_�ુઝયમમા ં કોનો ઈિતહાસ રxૂ કરાયો છે -  a�64 

�r 54�;� ����, a�64 �r ;�����L ����, a�64 

�r aK;�, )��*-1�к g?W ���� 0�� ������ ;�@� 

+ �ш��� *@� y?)�c2�( a�H��  q�*3�; 

14. માચ)-૨૦૨૦મા ં ભારત kારા કયા દ�શને લµકર 

હિથયાર વચેવાનો કરાર કરાયો - _���E�  

15. સરંSણ સશંોધન અને િવકાસ સગંઠન kારા િવકિસત 

અને ભારત ઈલે
�ોિન
સ �લ. kારા િનિમbત ક�ટલી 

�ક;મતના હિથયારો આમ´િનયા ભારત પાસેથી ખરદશે - 

2�� к��� ��4� (_ш�� 290 к��� �?�1E�)  

16. ભારત-આમ´િનયા દ�શ વ©ચે થયેલા કરાર .તગ)ત 

ભારત કયા હિથયાર આમ´િનયાન ે �રૂા પાડશે - 2�� 

“#���* ��1� 4�к�k6l� ����’’  

17. આમ´િનયા દ�શ vા ં આવેલો છે - g?��1�� к�к�ш; 

<�O��  
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� -� -����

1.N?+��* ���+1O ����-���� o3�� к��4� ��� 

a�a*� / o3���* / E�+��� ���*���  

�?4 �� ��� a�a*� 

� х�>T*� �6� U?�E�O�-��� )�6 k��к� E�+�� 

uજુરાતમા ંખoૂેતોને રાત ેDગીને પાણી-ખેતીની �ચ;તા 

ન કરવી પડ� તે બાબત +િુનિ½ત કરવા માટ� 

સવંેદનશીલ 6ZુયમTંી9ીએ �દવસ દરrયાન વીજ 

�રૂવઠો �રૂો પાડવા માટ� �દનકર યોજના Dહ�ર કર 

છે. ખેoૂતલSી uજુરાત સરકાર� ખેoૂતના �હતોને ક�Nમા ં

રાખીને આ િનણ)ય લીધો છે.  

� #�T4 �r 
к;4s; 

સરકાર =®ૂલોમા ંuણુવFા_
ુત િશSણ +િુનિ½ત કરવા 

માટ�, આ�િુનક િશSણની zયવ=થા 	મ ક� =માટ)  કલાસ 

Uમ, કr�_ટુર લબે, =ટ�મ લેબ તથા રમતગમતની 

ઉ©ચ zયવ=થા સાથ ે૫૦૦ સરકાર =®ૂલોને =®ૂલ ઓફ 

એકસલNસના Uપમા ંિવ
સાવવામા ંઆવશ.ે 

� _��wEш�4 N?+��* �6� 0a7� 3��@ ;�s6� 

આરો�યશીલ uજુરાત માટ� અબ)ન હ�fથ સેNટર  દસ 

હDરની વ=તીએ એક અબ)ન હ�fથ સNેટર 	મા ં

M.B.B.S. અથવા આ_ષુ ડૉ
ટર kારા ઉ©ચકSાની 

આરો�ય સેવા �રૂ પાડવામા ંઆવશે.  

� U?�E�O� k34� PXкc7 E�+�� k34� ;шYK*к�8M?� 

��?� ;�1��  

મ�હલા =વય ંસહાયતા સ6હૂ 	 પોતાના રોજગાર તથા 

=વરોજગારની તકો વધારવા U.1 લાખની લોન લવેા 

ઈ©છે તો રા¢ય સરકાર સ�ંણૂ) zયાજ ભર તેમને 0 % 

zયાજ પર લોન ઉપલ¡ધ કરાવશ.ે  

� N?+��* �#к4 ���41�s6 к�1���ш� 

રોજગાર માટ� _વુાનો તૈયાર થાય અને uજુરાતમા ં

[=કલ ઈકો િસ=ટમ મજÀતૂ થાય ત ે હ�mથુી uજુરાત 

[=કલ ડ�વલપમેNટ કોપ�ર�શનની =થાપના  

� #�67  N?+��*M?� #�67  6�P� �ш� 

નાગ�રકો માટ� +િુવધાઓ િવકિસત થાય તે હ�m ુથંી 

રા¢યના શહ�રો વ©ચે સકારા2મક =પધા)ના આયોજન 

પાછળ U. ૧૦૦ કરોડ ફાળવવાનો િનણ)ય. =માટ)  ટાઉન 

િમશન .તગ)ત વગ) “અ” અને વગ) “બ”ની 

નગરપા�લકાઓ વ©ચે =પધા)ના માધામથી િવકાસના 

કાય� માટ� પસદં કર�લ નગરપા�લકાને ૨૦ કરોડ 

ફાળવાશ.ે  

� 3� �� +4 z��� 1����� 1�8��� ;#E��� к�E� 

Pк�4  

નલ સે જલ અ�ભયાન હ�ઠળ ઘર�-ઘર� પીવા`ુ ં પાણી 

પહ¼ચાડવાના કામમા ંuજુરાત ૫% લ#ય �ા�ત કરને 

ભારતમા ં�થમ �મે છે. જલ }વન િમશનના ંહર ઘર 

જલ અ�ભયાન .તગ)ત આગામી બે વષ) એટલે ક� 

૨૦૨૨ +ધુીમા ંરા¢યના બાક રહ�તા ૧૦ લાખ ઘરોમા ં

નળ જોડાણ`ુ ંકામ �¹ંુૂ કરાશે  

� ���� �*� E�+�� : *��? ��� *�6�?� + ;�к��M?� 

E����� 

અિનવાસી uજુરાતીઓ સમe િવgમા ંવસે છે અને તે 

પોતાના વતન માટ� કઈક કરવાની ભાવના રાખે છે. 

ગામમા ં િવિવધ િવકાસના કાય� અને +િુવધાઓને 

િવકસાવવા દાતા9ી kારા આપવામા ં આવતા દાનની 

રકમ 	ટલી જ મે�ચ;ગ રકમ રા¢ય સરકાર kારા 

ઉમેરાશ.ે 

� 9�k6� 0�� 1�c8g?K* N?+��* �6�  � ?�����e 

��*�8 

પહ�લીવાર uજુરાતની જનતાને �ો�ટન અને 

પોષણ_
ુત બનાવવા અનાજ િવતરણમા ં પહ�લીવાર 

mવુેરદાળનો સમાવેશ. લગભગ ૬૬ લાભાથÂ દઠ 

વાિષbક ૧૨ �કલો mવેુરદાળ`ુ ંરાહત દર� િવતરણ  

� ��a��?��� �8@�]E� ��к�; 

uજુરાત સરકાર� છેfલા દસ વષ)મા ં વનબ�ંઓુના 

કfયાણ માટ� U. ૯૦,૦૦૦ કરોડનો ખચ) કય� છે. 

વનબ�ં ુ કfયાણ યોજનાથી આ�દDિત િવ=તારના ં

લોકોના }વનમા ં ન¼ધપાT +ધુારા માટ� ૧૪,૧૦૬ 

કરોડની જોગવાઈ હ�ઠળ િશSણ, આરો�ય, માગ) 

પ�રવહન, રોજગાર, વીજળ અને =વ©છતા િવકાસના 

કાય�નો સમાવેશ  

� 3X��� 0sE U?��� 
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ગાય આધા�રત �ા®ૃિતક ખતેી કરનારા ખoૂેતને ગાય 

દઠ િનભાવ ખચ) પેટ� વાિષbક  

� U.૧૦,૮૦૦ ની સહાય  6ZુયમTંી પાક સeંહ યોજના 

.તગ)ત ગોડાઉન ઓનફામ) =ટોર�જ =�કચર બનાવવા 

માટ� એકમ દઠ U.૩૦,૦૦૦ની સહાય =વ©છ અન ે

�લા[=ટક 6
ુત uજુરાત માટ� U. ૫૬ કરોડની જોગવાઈ  

� માગ) અને મકાન િવભાગ માટ� ®ુલ U.૧૦,૨૦૦ કરોડની 

જોગવાઈ. 	મા ં 6ZુયમTંી eામ સડક યોજના માટ� 

U.૨,૫૦૦ કરોડની જોગવાઈ  

� સમાજ કfયાણ િવભાગને સોિશયલ સ
ેટરના 

િવકાસકાય� માટ� U.૪,૩૨૧ કરોડની ફાળવણી 

� નમ)દા બધં પરથી ચોમાસા દરિમયાન ઉપલ¡ધ થનાર 

વધારાના પાણી પૈક, ક©છને ૧ િમલીયન એકરફટ 

પાણી પહ¼ચાડવા`ુ ંઆયોજન છે  

�  6ZુયમTંી પÃદુાણ સહાય યોજના હ�ઠળ દર�ક 

પÃપુાલકને તેમના એક ગાય ક� ભCસ દઠ, એક પÃનુા 

િવયાણ દરિમયાન એક માસ માટ� ®ુલ ૧૫૦ �કલોeામ 

પÃદુાણની ખરદ પર ૫૦ ટકા રકમની સહાય 

આપવામા ંઆવશે  

� મા અ6તૃમ, મા ંવા2સfય, આ_hુયમાન ભારત યોજના 

માટ� U.૧,પપપ કરોડની જોગવાઈ 

2. y?1�;�4 ����H�>? : (�?���* _1�i)  

� USના ટ�નેસીમા ંTાટક�pુ ંભયાનક વાવાઝોoુ ં  

3.����4 к����� (COVID-� ) ��E�; (_��wE)  

�ભાિવત દ�શ  

� િવgના 70 દ�શો કોરોનાની ઝપેટમા ંઆzયા  

� સમe િવgમા ં ભારતીય પરંપરા �માણેના ‘નમ=ત’ે 

અ�ભવાદન માટ� Åબેંશ 

� ‘નો હ�Nડ શેક’ માટ� િવgના દ�શોની ખાસ ગાઈડલાઈન  

� સશંોધન– હ�Nડ શેકથી 124 િમ�લયન બકેટ�રયા 

�ાNસફર થાય છે જયાર� નમ=ત ે બેકટ�રયા 6
ુત 

અ�ભવાદન 

� ડરોના ! હ�Nડ શેક છોડો, નમ=તે  

4. ��S Tк : N?+��* 3�qк�67�� 2�� ��� sE�E���ш�� 

��S Tк–0�����  

�� 

1. જજ ઈલેશ વોરા      2.  જજ રા	N શ�રન  

3. જજ 9ી ગીતા ગોપી   4. જજ અશોક®ુમાર જોષી  

� uજુરાત હાઈકોટ)ના 6Zુય Nયાય6િૂતb – 9ી િવ�મનાથ 

kારા શપથ લેવડાzયા.  

� uજુરાત હાઈકોટ)મા ં3 માચ) 2020ની {=થિતએ ®ુલ-30 

જજ  

5.;�ш��� : 3�;����M?� *�1�� (;U J(� ��v��)  

;�ш���M?� *��8:-  

� નેશનલ સેNટર ફોર એટમો=ફ�રક �રસચ)ના વૈ»ાિનકો`ુ ં

માન�ુ ંછે ક� મહાસાગરો`ુ ંતાપમાન વધવા`ુ ંએક માT 

કારણ �લોબલ વોિમbગ છે. એમા ંપણ ૧૯૫૫થી ૧૯૮૬ 

દરિમયાન મહાસાગરોના તાપમાન વ� ુ વધવાની 

શ¹ુઆત થઇ હતી . જયાર� ૧૯૮૭ થી ર૦૧૯ના ૩૨ 

વષ)ના ગાળા દરિમયાન ૪૫૦ ગણો વધારો થયો છે. 

� છેfલા ૩૨ વષ)મા ં મહાસાગરોમા ં ૨૨૮ સે�કસટ�લયન 

	ટલી ગરમી શોષાઈ હતી. આ ગરમી બીD િવg_�ુ 

દરિમયાન Dપાનના �હરોિશમા ંશહ�ર પર ફÇકાયેલા એક 

અ~બુ¼બની ગરમીની સરખામણીમા ં ૩૬૦ કરોડ અ~ ુ

બ¼બ 	ટલી છે. આનો મતલબ ક� �2યેક દર સેકNડ� ૫ 

થી ૬ 	ટલા અ~ ુબ¼બ 	ટલી �ચડં ઉD) દ�રયામા ં

મળ રહ છે. 

� સ=ંથા – N_યૂોક) (USA)  

� ખાસ- દ�રયાની ગરમી માપવાની આ ���યામા ં

સપાટથી ૨ હDર મીટરના |ડાણ +ધુી પાણીના 

તાપમાનને ³યાનમા ંરાખવામા ંઆવ ેછે. 

� 14 વૈ»ાિનકોની ટમે મહાસાગર તાપમાનનો ર�કોડ) 

તપા=યો 

6.  k�� ��ш�c :   �27  

���7 ��q�� 4�qr ���� P+�8� 

���� હ�m-ુ જગંલી �ાણીઓમા ં Èવ વૈિવ³યની રSા અને 

�ો2સાહન માટ� આ �દવસની ઉજવણી 

@�-���� 

���� Sustaining All Life On Earth  

7. +s k�� ��ш�c : 3 �27 

 N?4��
 ;1M?� �L�?� N?4�a� :  

+ш��� *�*�        

 +s : 3 �27 1839 

 0�;��  1904 
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� આ	 તારખ 3 માચ) uલુામ ભારતમા ંuલુાબી સપ`ુ ં

જોનારા જમશદે} નસરવાન} તાતાનો જNમ�દવસ.   

� નવસારમા ં જNમેલા જમશેદ}એ નવસાર અન ે

6ુબંઈમા ં િશSણ લી�ુ ં હm ુ.ં 1858મા ં 19 વષ)ની |મર� 

તેઓ િપતાના વારસાગત zયવસાયમા ં જોડાયા, 

હ¼ગક¼ગમા ંઅ`ભુવ �ા�ત કર �યોજકય ��િૃF શU 

કર. 

� 1869મા ં 6ુબંઈમા ં એલકેઝાNા, 1877મા ં એr�ેસ, 

1886મા ં=વદ�શી અને 1903મા ંઅમદાવાદમા ંએડવાNસ 

િમલ શU કર.  

� તાતા લાઈન નામથી વહાણવટા કંપની ચાp ુકર પણ 

જમશેદ}`ુ ં અસલ હર તો લોખડં અને પોલાદ 

ઉÕોગમા ંઝળક ઊ�ુ ંહm ુ.ં  

� અનેક અવરોધો વ©ચે એ જમાનામા ં સાહિસક ગણાય 

તેવા સાહસની બાથ ભીડ હતી તે માટ� બધી 

માળખાકય +િુવધાઓ પણ ઊભી કર દધી હતી.  

� તેમની કાય) યોજનાના ભાગUપ ે1907મા ંતાતા આયન) 

એNડ =ટલ કંપની (ટ=કો)ની =થાપના થઈ હતી પણ 

તે પહ�લા 1904મા ં જમશેદ} તાતા`ુ ં અવસાન થઈ 

×Lૂુ ંહm ુ.ં 

� આ	 ટ�લીફોનના શોધક eેહામ બેલ, હા=યકાર 

જશપાલ ભØી, =વતTંતા સૈિનક °લચદંભાઈ શાહ, 

��ક�ટર એમ. એલ. જયિસNહાનો જNમ �દવસ તથા 

નામા�ંકત સા�હ2યકાર હ�ર નારાયણ આ�ટ�, શાયર 

�ફરાક ગોરખ�રુ અન ે {
વઝ ��ક�ટર મા�ટÙન �ોવની 

�Úુયિતિથ છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૩-૦૩-૨૦૨૦) 

1. માચ) 2020મા ં અમે�રકાના ટ�નેસી  �દ�શમા ં  ક_ ુ

ભયાનક  વાવાઝોoુ ંTાટLુ ંહm ુ-ં  y?1�;�4 

2. માચ)- 2020ની  {=થિતએ  િવgના .દા	 ક�ટલા 

દ�શોમા ંCOVID-13 વાયરસ ફ�લાયો હતો- �� 

3. COVID-13`ુ ં  ઇNફ�
શન આગળ વધતો રોકવા માટ�  

સમe િવg kારા "હ�Nડ શેક"ની સામે ક_ુ ં એક 

અ�ભયાન હાથ ધરવામા ંઆz_ુ-ં "�#*�"  0G)E�� 

4. 3 માચ) 2020ના રોજ uજુરાત હાઇકોટ)મા ં  કયા ચાર  

જજની િનમ~કૂ કરવામા ંઆવી- �. ++ j4�ш ���� �. 

++ ��us(  шk��  . ++  ��*� ��1�  0�� b. ++  

0ш�к �?�� +�ш� 

5. માચ) 2020ની  {=થિતએ uજુરાત હાઇકોટ)ના 6Zુય 

Nયાય6િૂતb`ુ ંનામ જણાવો-  -� �����@ 

6. માચ) 2020ની {=થિતએ uજુરાત હાઇકોટ)મા ં®ુલ જજની  

સZંયા  જણાવો-  � 

7. તા	તરમા ં કઈ સ=ંથાના 14 વૈ»ાિનકો kારા  

મહાસાગરોના તાપમાન  ઉપર સશંોધન કરા_ુ-ં  

��ш�4 ;�s6� r�� 
6�#rk�к  k�;27-  sg TE�к7  

8. િવgના મહાસાગરોના તાપમાનમા ં વષ) 1987થી 

2019ના આ સમયગાળા દરિમયાન ક�ટલો વધારો થયો 

છે- b�� �8� 

9. દ�રયાની ગરમી માપવાની આ ���યામા ં સપાટથી 

ક�ટલા મીટર ±ડાણ +ધુી પાણીના તાપમાનને  ³યાન ે

રાખવામા ંઆવે છે- ����  �6� 

10. સમe િવgમા ં3 માચ)ને કયા �દવસ તરક� ઉજવવામા ં

આવે છે-  world wildlife day 

11. World Wildlife Day- 2020ની થીમ જણાવો- 

"SUSTAINING ALL LIFE ON EARTH" 

12. ભારતના મહાન ઉÕોગપિત 9ી જમશેદ} તાતાનો 

જNમ �દવસ જણાવો-    �27 �� � 

13. જમશેદ} તાતાનો જNમ  કયા શહ�રમા ં થયો હતો-  

��;��L 

14. મહાન ઉÕોગપિત જમશેદ} તાતાએ  સૌ�થમ  કયા  

SેT ેપોતાનો ઉÕોગ શU કય� હતો-  �3�8�6� 

0b-� -����

1. ;�� �ш� qs(�M?c �.� (_��wE) 

�ш� js(�M?c�� U?�E P��ш :  

� દ�શના તમામ બે વષ)થી નાની ઉમરના બાળકો અન ે

સગભા) માતાઓન ેસાવ)િTક રસીકરણ કાય)�મ .તગ)ત 

આવર લવેાનો છે. વ�મુા,ં બે વષ)થી વ� ુ |મરના 

બાળકોને પણ કોઈ પણ રસીકરણ સેશન પર રસીકરણ 

સેવાઓ �રૂ પાડવાનો છે.  

� આ સમe ���યા અ�ભયાન =વUપે અમલીકરણ કર 

રા¢યમા ં તેમજ દ�શમા ં સ�ંણૂ) રસીકરણનો zયાપ 

૯૦%થી વધાર રોગ6
ુત સમાજ બને તે ઉáેµય છે.  
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� દ�શભરમા ંરસીકરણ કાય)�મ મારફતે ઝેર કમળો, બાળ 

ટ.બી., પોલીયો, ડ
વેરયા, ઊટાટ_,ુ ધ`રુ, હબ 

બેકટ��રયાથી થતા રોગો, રોટા વાયરસથી થતા ઝાડા, 

ઓર અને Uબેલા 	વા રોગો સામે રSણ �¹ંુૂ પાડવામા ં

આવે છે.  

;�� �ш� js(�M?c �.0 ��c�  

� આ સઘન િમશન ઇNધ`ષુ 2.૦ .તગ)ત સ�ંણૂ) 

રસીકરણમા ંન¼ધપાT વધારો થાય અન ેદ�શના ખાસ 

િવ=તારોમા ં વ�ંચત રહ�લ બાળકો અને સગભા) 

માતાઓને રસીકરણની સવેાઓ મળે ત ે +િુનિ½ત 

કરવાનો છે.  

� સઘન િમશન ઇNધ`ષુ 2.૦ની શUઆત ડસેrબર 

૨૦૧૯થી થયેલ છે. દ�શના ૨૭૧ �જfલાઓના eાrય 

અને શહ�ર િવ=તારોમા ંઆ અમલમા ંછે.  

� 	મા ં �ડસrેબર ૨૦૧૯થી માચ) ૨૦૨૦ના �થમ 

અઠવા�ડયાના ૭ �દવસ મમતા �દવસ-Àધુવાર, 

રિવવાર અને રDના �દવસો િસવાયના �દવસોમા ં

સેશન �લાન કર રસીકરણની zયવ=થા કરવામા ં 

આવેલ છે.  

� uજુરાતના ૩૩ �જfલા અને ૮ કોપ�ર�શન િવ=તારોમા ં

ડસેrબર ૨૦૧૯થી અમલવાર શ¹ુ કર�લ છે. 	ના 

તબªાવાર આયોજન તારખ ૦૨ ડસેrબર, ૨૦૧૯, 

તારખ ૦૬ DN_આુર-૨૦૨૦, 03 ફ�]આુર-૨૦૨૦ 

અને ૦૨ માચ)-૨૦૨૦મા ં૭ �દવસ +ધુી યોDનાર છે.  

� 	મા ંTણ રાઉNડ �ણૂ) કર�લ છે અને ચોથો રાઉNડ ૨ 

માચ), ૨૦૨૦થી શU થશે. 

;��7�Oк �;�к�8 к�E7�-N?+��*  

� સાવ)િTક રસીકરણ કાય)�મ .તગ)ત દર વષ´ 

uજુરાતના ૧૨ લાખ બાળકો અને ૧૩ લાખથી વ� ુ

સગભા) માતાઓન ે રસીકરણની સેવાઓ �રૂ પાડવા 

૫૦,૨૬૮થી વ� ુ રસીકરણ/મમતા સેશન`ુ ંઆયોજન 

થાય છે.  

� આ તમામ લાભાથÂઓ “નામ સાથેની ���ક;ગ સી=ટમ” 

ટ�કો+ kારા ��ક કર સમયા`સુાર સેવાઓ �રૂ પડાય 

છે.  

� આમ uજુરાત રા¢યમા ં �ણૂ) રસીકરણનો લ#યાકં 

૧૦૦% થાય તે માટ� તમામ �યાસો હાથ ધર�લ છે.  

� ટ�કો+ અ`સુાર સમe રા¢યમા ં સાવ)િTક રસીકરણ 

કાય)�મ દરrયાન વષ) ૨૦૧૯-૨૦મા ં ®ુલ ૯૯૧૮૮૧ 

(૯૨.૨%) +ધુી રસીકરણ થયેલ છે. (૨૭.૨.૨૦૨૦ 

+ધુી) 

દ�શમા ં૧૯૮૫થી સાવ)િTક રસીકરણનો �ારંભ 

સઘન િમશન ઇNધ`ષુ 2.૦–uજુરાત  

� uજુરાતમા ંસઘન િમશન ઇNધ`ષુનો �થમ રાઉNડની 

શUઆત ૨ �ડસrેબર, ૨૦૧૯થી અમદાવાદથી કરાઈ 

છે.  

� અ2યાર +ધુી ®ુલ Tણ તબªા �ણૂ) કર�લ છે. આ Tણ 

તબªામા ં ૧૫૬૪૩ રસીકરણ સેશન kારા સમe 

uજુરાતના ૭૩,૭૫૫ બાળકો અને ૧૩,૭૬૫ સગભા) 

માતાઓને રસીકરણનો લાભ આપેલ છે.  

� આ Tણ તબªા દરrયાન રાTી સેશન પણ કર�લ છે 

	મા ં®ુલ ૧૯૯ રાTી સેશનમા ં૭ર૧ બાળકો અને ૧૪૧ 

સગભા) માતાઓન ેછે. 

2. -�./ ����;]E 
���7 : (a����8)  

 N?+��* �����;)� z��� 
���7 _1���� o3���* 

;�;� 0�� 0sE ��®E��� 01�*� 
���7 ��ш� 

� ભારતીય સસંદના બનંે uહૃો અથા)ત રાજયસભા અન ે

લોકસભાના વત)માન સ^યોને તેમની સસંદસ^ય 

તરક�ની ઉ2®ૃhઠ કામગીરની કદરUપે સન ૧૯૯૫થી 

દર વષ´ "આઉટ=ટ�Nડ ગ પાલા)મેNટરયન એવોડ)" 

આપવામા ંઆવ ેછે.  

� તેમજ ભારતના આસામ, રાજ=થાન, કણા)ટક, ઝારખડં, 

ઉFરાખડં સ�હતના રાજયોના િવધાનમડંળો kારા 

તેમના િવધાનમડંળના વત)માન સ^યોને ધારાસ^ય 

તરક�ની ઉ2®ૃhઠ કામગીર બદલ દર વષ´ એક 

ધારાસ^યને બે=ટ એમ.એલ.એ. એવોડ), બે=ટ 

લે}=લેટર એવોડ)થી �રુ=®ૃત કરવામા ંઆવે છે.  

3�� ? 0�� кE� �c7@� 9���):-  

� સસંદય લોકશાહ .ગે સાચી સમજ ક�ળવવાની 

આપણી સૌની જવાબદાર છે. 
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� િવધાનસભા 	વી મહાન સ=ંથા`ુ ં ગૌરવ અને મોભો 

Dળવવા માટ� તેની કાય)પ³ધિતના િનયમોને zયાપક 

સદંભ)મા ંયથાથ) રતે સમજવા જUર છે.  

� આ તમામ જવાબદારઓ 	 સ^ય9ી યથાથ) રત ે

િનભાવે તેને �ો2સા�હત કરવા પણ એટલા જ જUર છે.  

� ક�N નવા × ૂટંાયેલા સ^ય9ીઓને પણ તેમની ફરજો 

અને જવાબદારઓ સાર રતે અદા કરવાની �ેરણા 

મળે તે આશયથી uજુરાત િવધાનસભામા ં 9ેhઠ 

કામગીર કરનાર ધારાસ^ય9ીને �ો2સા�હત કરવાના 

હ�mથુી વષ) ૨૦૧૯થી દર વષ´ "9ેhઠ ધારાસ^ય" 

તરક�નો એવોડ) આપવાનો િનણ)ય.  

� અ³યS :  9ી રા	N િTવેદ  

3. к�s(�E к�Ga��6 : 0�XE�� ��87E (�3L�6) 

(૧) મTંીમડંળે કંપની (બીજો +ધુારો) િવધેયક, 2019ન ે

મxૂંર આપી 

� �ધાનમTંી 9ી નર�N મોદની અ³યSતામા ં મળેલી 

મTંીમડંળની બઠેક� કંપની કાયદા, 2013મા ં +ધુારો 

લાવવા માટ� કંપની (બીજો +ધુારો)  િવધેયક, 2019ને 

મxૂંર આપી છે. 

� આ િવધેયક .તગ)ત નાદારના એવા ક�સો ક� 	ન ે

હ�m�ુવૂ)ક િનધા)�રત કર શકાય, 	 અNયથા 

છેતરિપ;ડના ઇરાદાથી નથી અથવા મોટાપાય ે

Dહ�ર�હતમા ં સડંોવાયલે નથી તેની uનુાખોર <ૂર 

કરશે. તેનાથી દ�શમા ં uનુાખોરમા ં Nયાય �ણાલીને 

આગળ ધરાવવામા ંમદદ મળ શકશે. આ િવધેયકના 

કારણે કાયદા`ુ ં પાલન કરનાર કોપ�ર�ટ કંપનીઓન ે

કામ કરવામા ંવ� ુસરળતા કર આપશે. 

� અગાઉ, કંપની (+ધુારો) િવધેયક, 2015મા ં કાયદાની 

ક�ટલીક ચોક
સ જોગવાઇઓમા ં+ધુારો કરવામા ંઆzયો 

હતો 	થી કાયદાની િવિવધ જોગવાઇઓના 

અમલીકરણમા ં પડતી સમ=યાઓનો િનકાલ લાવી 

શકાય. 

(2) ;�к��L anк�M? ¯�  

10 સરકાર બCકો`ુ ંચાર બCકોમા ંમäર  

� અમલ :- આગામી તારખ 1લી એિ�લ 2020થી 

���યાનો �ારંભ 

� હવે ભારતમા ંસરકાર બNેકોની સZંયા 27થી ઘટને 12 

થશે. 

બCક મäર િવશ ે 

(a)  પDંબ નેશનલ બCકમા ંઓ�રએNટલ બCક ઓફ કોમસ) 

અને _નુાઇટ�ડ બCક ઓફ ઇ[Nડયા`ુ ંિવ�લનીકરણ 

(b)  ક�નેરા બCકમા ંિસ[Nડક�ટ બCક`ુ ંિવ�લનીકરણ 

(c)  _િુનયન બCક ઓફ ઇ[Nડયામા ં �ç બCક અન ે

કોપ�ર�શન બCક`ુ ંિવ�લનીકરણ 

(d)  ઇ[Nડયન બCકમા ંઅfહાબાદ બCક`ુ ંિવ�લનીકરણ 

� આ િવ�લનીકરણથી દ�શમા ં સાત મોટ સરકાર બCકો 

ઊભી થશે, 	નો ®ુલ zયવસાય Uિપયા આઠ લાખ કરોડ 

છે અને આ તમામ બCકો દ�શના ંદર�ક ¦ણૂામા ંપોતાની 

પહ¼ચ ધરાવે છે.  

(3) NRI�� 
� j�s�E��� ��� 6к� k3#;� х�L����� 

�dT�L 

ખરદારોનો zયાપ વધારવાનો િનણ)ય 

� ભારતીય નાગ�રકતા ધરાવતા �બનિનવાસી ભારતીય 

(એનઆરઆઈ) હવે સબ=ટ�{Nશયલ ઓનરિશપ એNડ 

ઈફ�[
ટવ કN�ોલ (SOEC) િનયમ`ુ ં ઉfલઘંન કયા) 

િવના એર ઈ[Nડયામા ં૧૦૦ ટકા �હ=સો ખરદ શક� છે.  

� અગાઉ એર ઇ[Nડયામા ં એનઆરઆઇની મા�લક ૪૯ 

ટકા જ રાખવામા ંઆવી હતી કારણ ક� એર ઇ[Nડયા પર 

૫૧ ટકાનો બ¨મુતી અિધકાર ભારતીયનો હોય તે જUર 

હm ુ.ં  

� હવે એનઆરઆઈ એસઓઇસી િનયમ`ુ ંઉfલઘંન કયા) 

િવના એર ઈ[Nડયાનો ૧૦૦ ટકા �હ=સો ખરદ શકશ.ે 

પાg)èિૂમકા:- FDI 

� એફડઆઈ એ દ�શના આિથbક ��ૃ�`ુ ં મો�ંુ સચંાલક 

ઘટક અન ે આિથbક િવકાસ માટ� �બન િધરાણ_
ુત 

નાણાનો êોત છે. એફડઆઈ નીિતની સતત ચાલતી 

���યા .તગ)ત સમીSા કરવામા ંઆવે છે 	નો ઉáેµય 

દ�શમા ં મોટા �માણમા ં િવદ�શી રોકાણને આકિષbત 

કરવાનો હોય છે. સરકાર� એફડઆઈ ઉપર રોકાણકાર 

માટ� અ`®ુુળ નીિત રxૂ કર છે 	 .તગ)ત મોટા 

ભાગના STેો અને ��િૃFઓમા ં ઓટોમેટક Uટ 

.તગ)ત 100% એફડઆઈની પરવાનગી અપાઈ છે. 



 

����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    10 | P a g e  

 

� ભારતને એક આકષ)ક રોકાણ માટ�`ુ ં ગતંzય=થાન 

બનાવવા માટ� છેfલા ક�ટલાક સમયમા ં એફડઆઈ 

નીિતની જોગવાઈઓને અનેક xુદા xુદા SેTોમા ંસતત 

ઉદાર બનાવવામા ંઆવી છે. તેમાનંા ક�ટલાક SેTોમા ં

ડફ�Nસ બાધંકામ િવકાસ, ��ડ ગ, ફામા)=_�ુટકલ, પાવર 

એ
સચેNજ, વીમા SેT, પેNશન, અNય નાણાકય 

સેવાઓ, એસેટ રકN=�કશન કંપનીઓ, ëોડકા[=ટ\ગ, 

િસ;ગલ ëાડં રટ�લ ��ડ ગ, કોલસા ખાણ, ડ}ટલ 

મી�ડયા વગેર�નો સમાવેશ થાય છે. 

� આ +ધુારાઓ વડ� છેfલા ક�ટલાક સમયમા ં ર�કોડ) 

એફડઆઈના �વાહને આકિષbત કર ભારતમા ં મો�ંુ 

યોગદાન આપવામા ંઆz_ુ.ં 

� ભારતમા ં 2014-15મા ં એફડઆઈનો �વાહ 45.15 

�બલીયન અમે�રક ડોલર ર�ો હતો અને હવે તે 

2યારથી સતત વધી ર�ો છે. 

� એફડઆઈનો �વાહ 2015-16મા ં 55.56 �બલીયન 

અમે�રક ડોલર, 2016-17મા ં 60.22 �બલીયન 

અમે�રક ડોલર, 2017-18મા ં 60.97 �બલીયન 

અમે�રક ડોલર થયો છે અન ે છેfલા નાણાકય વષ) 

2018-19મા ં આ એફડઆઈ �વાહ દ�શમા ં અ2યાર 

+ધુીનો સૌથી વ� ુએટલે ક� 62.૦૦ �બલીયન અમે�રક 

ડોલર (�ોિવઝનલ �ફગર) ન¼ધાયો છે.  

� છેfલા સાડા 9 વષ) દરિમયાન (એિ�લ 2000- 

સ�ટ�rબર 2019) ®ુલ એફડઆઈ �વાહ 642 �બલીયન 

અમે�રક ડોલર ર�ો છે ¢યાર� છેfલા સાડા 5 વષ) 

દરિમયાન (એિ�લ 2014-સ�ટ�rબર 2019) દરિમયાન 

મેળવવામા ં આવેલ ®ુલ એફડઆઈ �વાહ 319 

અમે�રક ડોલર ર�ો છે ક� 	 છેfલા સાડા 9 વષ)ના ®ુલ 

એફડઆઈ �વાહના 50% 	ટલો છે. 

� વૈિgક એફડઆઈ �વાહને છેfલા ક�ટલાક વષ�થી 

િવપરત પ�ર{=થિતઓનો સામનો કરવો પડ ર�ો છે.  

� _એુનસીટએડના િવg રોકાણ અહ�વાલ 2019મા ં

જણાzયા અ`સુાર વષ) 2018મા ં વૈિgક સીધા િવદ�શી 

6ડૂ રોકાણ (એફડઆઈ)મા ં 13%નો ઘટાડો જોવા 

મìયો છે અને પાછલા વષ´ ત ે1.૩ �લીયન અમે�રક 

ડોલર +ધુી નીચે ઉતર ગયો છે ક� 	 સતત TીD વષ´ 

જોવા મળેલ ઘટાડો છે.  

� વૈિgક પ�રµય નબíં હોવા છતા ં ભારત વિૈgક 

એફડઆઈ �વાહન ે આકષ)વા માટ� ભારત �થમ 

પસદંગી`ુ ંઅને આકષ)ક =થળ યથાવત જળવાયેpુ ંર�ુ ં

છે.  

� દ�શમા ં એફડઆઈ નીિતના SેTન ે વ� ુ ઉદાર અન ે

સરળ બનાવીને હxુ અનેકગણા વધાર� િવદ�શી રોકાણન ે

આકષ)વાની Sમતા રહ�લી છે. 

4. y?9� к�67 :)��*�� k�56�к�s;��� ;��� 3�� к�E��;� 

: SC 
 RBI z��� U?к�4� 9�*a�� 36�fE� (�°g?704 

к�s;�)  

વષ) 2018મા ં RBI kારા ���ટોકરNસી ઉપર ભારતમા ં

�િતબધં 6કુાયો હતો. 

Ãુ ંછે ���ટોકરNસી  

� ���ટોકરNસી �ડ�જટલ અને ઇNટરનેટ પર ચાલતી 

વ©_ુ)અલ કરNસી છે 	મા ં કરNસી _િુનટના ઉáભવ, 

િનયTંણ અને ફંડના �ાNસફર માટ� એન���શન 

ટ�કિનકનો ઉપયોગ કરાય છે.  

� આ કરNસી �રઝવ) બેNકના દાયરામા ં ઓપર�ટ થતી 

નથી. ���ટોકરNસી કોr�_ટુર એfગો�રધમ પર તૈયાર 

થયેp ુ ં =વતTં ચલણ છે. તેના પર કોઇ સરકાર`ુ ં

િનયTંણ નથી. ���ટોકરNસીનો કોઇ મા�લક નથી . 

િવgમા ં 2116 ���ટોકરNસી �ચ�લત, બDર 6ડૂ 119.46 

અબજ ડોલર  

� ઇNટરનેટ પર ���ટોકરNસીનો �ારંભ DN_આુર 

૨૦૦૯મા ં�બટકોઇનના નામ ેDપાનમા ંથયો હતો.  

� હાલમા ં <ુિનયાભરમા ં �બટકોઇન, �ર�લડ, એથેરમ, 

કાડ)નો 	વી ૨૧૧૬ ���ટોકરNસી �ચ�લત છે.  

� તેમની બDર6ડૂ ૧૧૯.૪૬ અબજ ડોલર �કવામા ં

આવે છે.  

� ���ટોકરNસીનો ઉપયોગ કરને <ુિનયામા ં કોઇ પણ 

¦ણૂામા ંકોઇપણ zય{
તને પમેેNટ કર શકાય છે.  

� આ માટ� કોઇ બેNકને મા³યમ બનાવવાની જUર પડતી 

નથી.  

� ���ટોકરNસી પીઅર �ુ પીઅર ટ�કનોલો} પર 

આધા�રત છે . 

� ઇNટરનેટ એNડ મોબાઇલ એસોિસયેશન ઓફ ઇ[Nડયા ( 

IMA ) kારા �રઝવ) બેNકના �િતબધંને પડકાર અપાયો 
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હતો. આ સ=ંથાએ દલીલ કર હતી ક�, ���ટોકરNસી 

કોઈ ચલણ નથી પરંm ુકોમો�ડટ છે . 

5.4�к1�4 (rk�E��)�� ��E� o3��      (a����8)  

U?�E +����q�  

���� િનયમોની જોગવાઈ 6જુબ પદ=થ ક� �વૂ) વડા�ધાન 

િવ¹ુ� îhટાચારની કોઈ ફ�રયાદ થશે તો લોકપાલની 

�ણૂ)કSાની બNેચ તનેી +નુાવણી કરશે. આ િનયમો 

એવી જોગવાઈ પણ ધરાવે છે ક� બેNચને ફ�રયાદની 

િવગતો અ=પhટ ક� અયો�ય લાગશે તો તેઓ ૩૦ 

�દવસમા ં તે ફ�રયાદ ફગાવી પણ શકશે. લોકપાલે 

અર} ક�મ ફગાવી તેની =પhટતા પણ કરવાની રહ�શે 

નહ .  

���� લોકપાલ અને લોકા_
ુત અિધિનયમ, ૨૦૧૩ એવી 

જોગવાઈ પણ ધરાવ ે છે ક� પદ=થ ક� �વૂ) વડા�ધાન 

સામેની îhટાચાર સબંધંી ફ�રયાદ .ગેની +નુાવણી 

કાય)વાહ ક�મેરા સામે કરવાની રહ�શે અને લોકપાલ 

એવા તારણ પર આવે ક� ફ�રયાદ ફગાવી દ�વા યો�ય 

છે 2યાર� આવી તપાસનો ર�કડ) Dહ�ર નહ  થઈ શક� ક� 

કોઈને ઉપલ¡ધ કરાવવામા ંપણ નહ  આવે.  

���� લોકપાલે ફ�રયાદ માટ�ની સમયમયા)દા પણ નª 

કર�લી છે. મહFમ સાત વષ) પહ�લા ં	 વડા �ધાનપદ 

સભંાળતા હોય તેમની સામે જ ફ�રયાદ થઇ શકશ.ે 

લોકપાલ અિધિનયમની કલમ ૫૩ કહ� છે ક� અપરાધ 

થયાના સાત વષ)મા ં તે અપરાધ .ગ ે ફ�રયાદ કર 

શકાશ.ે 

���� ઓળખ Dહ�ર નહ  થાય લોકપાલ (ફ�રયાદ) િનયમો 

૨૦૨૦ જોગવાઇ ધરાવ ેછે ક� 	 સબંધંમા ંફ�રયાદ થઇ 

હોય તે .ગે કોઇપણ કોટ) ��¡_નુલ ક� કોઇપણ 

સFાવાળા સમS કાય)વાહ પડતર હશે તો લોકપાલ તે 

ફ�રયાદને ફગાવી શક� છે.  

���� િનયમો 6જુબ થયેલી ફ�રયાદમા ં તપાસ થઇને તેનો 

િનકાલ ના થાય 2યા ં+ધુી ફ�રયાદ અન ે	 Dહ�રસેવક 

િવ¹ુ� ફ�રયાદ થયેલી હશ ે તે બનંેની ઓળખ Dહ�ર 

નહ  થાય. ઉપરાતં ફ�રયાદની ઓળખને ફર�જયાત 

ગોપનીય રખાશે. 

ભારતના વત)માન લોકપાલ: પીના�કચં ઘોષ 

6. 3�X� ����� #�°± )��* �ш� : к�s( ;�к�� z��� 

������ a�o *a²��� 9���) 

���� eામીણ ભારત માટ� લોNચ કરાયેલા આ િમશન માટ� 

પાચં વષ)મા ં 1,40,881 કરોડ`ુ ં બ	ટ ફાળવવામા ં

આz_ુ ંછે.  

���� ક�Nીય eામીણ િવકાસમTંી ગ	Nિસ;હ શેખાવતે ક�ુ ંક� 

તેમાથંી દર�ક પચંાયતને +કુો અને ભીનો કચરો અલગ 

કરવા`ુ ંજણાવાશે.  

���� શહ�રની 	મ જ ગામડામા ંપણ બનંે કચરા પહ�લથેી જ 

અલગ કરાય તેવી zયવ=થા થશે. 

7. ��87E: P*��х���� ³�.к�4�� 1�6��� *�Lк� 

�́�;n8 ш3���� 1;���� 

� ઉFરાખડં સરકાર� ગેરસCણને eીhમકાલીન 

પાટનગર Dહ�ર ક_ુ� છે. એટલે ક� ઉનાળા 

દરિમયાન રા¢ય સરકાર તમામ કામ દહ�રા<ૂનના 

=થાને ગરેસCણથી કરશ.ે  

� વત)માન પાટનગર : દહ�રા<ૂન  

� 6ZુયમTંી : િTવેNદરિસ;ઘ રાવત 

8.;��k/* 0�� Ga�;��k/* <�O µ?� ±� 

���� ;��k/* <�O 
64� ક� સરકારના યો�ય સFાવાળાના 

િનયTંણ હ�ઠળના એકમો ક� 	 સરકારના િનયમો`ુ ં

પાલન કરતા હોય. તેમા ં �બઝનેસ, સરકાર, મોટા 

ઉÕોગોનો સમાવેશ થાય છે. આ STેમા ંફ�
ટર એ
ટ, 

બોનસ એ
ટ, પીએફ એ
ટ, લïતુમ વેતન અિધિનયમ 

સ�હતના કાયદા`ુ ંપાલન થm ુ ંહોય છે.  

���� Ga� ;��k/* 
к� એટલે એવા એકમો ક� 	ના પર 

સરકાર`ુ ંકોઇ િનયTંણ ના હોય અને 	ને કોઇ િનયમો 

પાળવાની જUર નથી હોતી. તેમા ં કોઇ પણ કાયદા 

હ�ઠળ તે`ુ ંિનયTંણ થmુ ંહોm ુ ંનથી . 

9. ��S Tк : BCCI z��� ¶ T�7 Y#1�� y?��4 +�c��� ��� 

2�r �;4�K6� *�Lк� 1;����  

� ટમ ઈ[Nડયાના ઝડપી બોલર હરિવ;દરિસ;હની પણ 

પસદંગી તરક� િનમ~કૂ 

� પસદંગી – ��ક�ટ એડવાઈઝર કિમટ (CAC) 

� BCCI – 6Zુય મથક – વાનખેડ�, 6ુબંઈ 

10. k�� ��ш�c : b �27  

  b�� ��.|LE ;4�*� k��;  
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 х�;:-a���к� -�к� �6� P+��E ±�. 

થીમ- Enhance Health & Safety Performance By Use Of 

Advanced Technology  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૪-૦૩-૨૦૨૦) 

1. ભારતમા ં  "સઘન  િમશન ઇNધ`ષુ 2.0 " .તગ)ત  

ક�ટલા વષ)થી નાની |મરના  બાળકો  તેમજ  સગભા) 

માતાઓને  સાવ)િTક રસીકરણ  હ�ઠળ આવર લેવાયા 

છે- �  �c7 

2. "સઘન  િમશન ઇNધ`ષુ 2.0"નો 6Zુય ઉáેશ 

જણાવો- ;�¶ T87 �;�к�8 fE�1 ��% @� ����L  

;�+�� ���U?K* a�����  

3. ભારતમા ં "સઘન િમશન ઇNધ`ષુ 2.0"ની શUઆત 

vાર� થઈ હતી- k�;�Fa�- ���� 

4. ભારતમા ં સાવ)િTક રસીકરણ કાય)�મનો સૌ�થમ 

�ારંભ કયાર� થયો હતો-  �c7 ���� 

5. ભારતમા ં રસીકરણ કાય)�મ .તગ)ત કયા રોગો સામ ે

રSણ �¹ંુૂ પાડવામા ંઆવે છે- H��L кe�, a�e 6La�, 

1�G4E�, �L5@�k�E�, P6��k6g?�, �M?�, 3La a�K6�k�E�, 

��6� ��E�;, ��L 0�� �?a�4� 

6. uજુરાતમા ં સાવ)િTક રસીકરણ કાય)�મ .તગ)ત  

તમામ લાભાથÂઓના નામ સાથે કઈ ���ક;ગ િસ=ટમ 

kારા સમયા`સુાર સેવા �રૂ પાડવામા ંઆવે છે-6�к� + 

7. માચ) 2020મા ં  uજુરાત િવધાનસભાના અ³યS kારા  

ધારાસ^યો માટ� કયો એવોડ) Dહ�ર કરાયો- " -�./ 

����;]E 
���7" 

8. uજુરાતમા ં "9ેhઠ ધારાસ^ય એવોડ)"નો  આપવાનો 

�ારંભ કયા  વષ)થી કરાશ-ે  �c7 ���� 

9. uજુરાત િવધાનસભાના વત)માન અ³યS`ુ ં નામ 

જણાવો-  -� ��us( �O���L 

10. તા	તરમા ં  િવદ�શી રોકાણ વધારવાના હ�mથુી NRI 

kારા એર ઇ[Nડયામા ં ક�ટલા ટકા �હ=સો ખરદવાની 

ક�Nીય ક��બનેટ kારા મxૂંર અપાઈ- ���% 

11. આ અગાઉ એર ઇ[Nડયામા ં NRI  ક�ટલા ટકા �હ=સો 

ખરદ શકતા હતા- b�% 

12. તા	તરમા ં ક�Nીય ક��બનેટ kારા વ� ુક�ટલી  સરકાર 

બેNકો`ુ ંક�ટલીક બCકોમા ંમðર કરવાની ���યાને મxૂંર 

આપી- �� ;�к��L a�sк��� b a�sк��� ¯� к��ш� 

13. ભારતમા ં 10  સરકાર બેNકોને 4  બેNકોમા ં મäર  

કરવાની ���યાનો �ારંભ vારથી કરવામા ં આવશે- 

�� 
�94 ����@� 

14. ભારતમા ં હવે 27 સરકાર બCકોની  સZંયા ઘટન ે 

ઘટને  ક�ટલી થશે - �� 

15. બCકોના આ િવલીનીકરણથી  દ�શમા ં  ®ુલ ક�ટલી મોટ 

સરકાર બCકો  ઊભી થશે  	નો ®ુલ zયવસાય ₹. આઠ 

લાખ કરોડ છે- �� 

16. ક�N સરકારની તા	તરની Dહ�રાત 6જુબ  કઈ 10 

બCકો`ુ ં  કઈ ચાર બેNકોમા ં મðર થશે- (a)  1�oa 

��ш�4 anк�� �k�
s64 anк �r к�;7 0�� 

g?��j6�� anк �r j�s�E�M?� ��G4��к�8 (b)  к����� 

anк�� �;�s�к�6 anкM?� ��G4��к�8 (c)  g?��E� anк 

�r j�s�E��� »¼ anк 0�� к�1���ш� anкM?� 

��G4��к�8 (d)  j�s�E� anк�� 0�3�a�� anкM?� 

��G4��к�8 

17. તા	તરમા ં  +�ુીમ કોટ)ના  ×કુાદા 6જુબ ભારતમા ં 

કઈ કરNસીના સોદા કાયદ�સર કરવામા ં આzયા-  

cryptocurrency-  virtual currency 

18. કયા વષ´  ભારતમા ંRBI  kારા  cryptocurrency ઉપર  

�િતબધં 6કૂવામા ંઆzયો હતો- ���� 

19. સમe િવgમા ં  cryptocurrencyનો  સૌ�થમ �ારંભ  

કયા વષ´  અને કઈ કરNસીથી  થયો હતો- �c7 ����  

0��  Ga6к�q�-  o1�� 

20. ભારતમા ં લોકપાલના નવા િનયમ �માણે  િન_
ુત 

કર�લી બCચને  ફ�રયાદની િવગતો  અ=પhટ ક�  આ 

યો�ય લાગશ ેતો  ક�ટલા �દવસમા ં ફ�રયાદ  ફગાવી 

પણ શકશે-  �  k��; 

21. લોકપાલના નવા િનયમ �માણે  વત)માન ક�  �વૂ) 

વડા�ધાન િવ¹ુ�  îhટાચારની કોઈ ફ�રયાદ થશ ેતો  

લોકપાલની  કઈ બેNચ  તેની +નુાવણી કર શકશે-  

¶ T87 к<��� a�s2 

22. લોકપાલના નવા  િનયમ �માણે   મહFમ ક�ટલા વષ) 

પહ�લા વડા�ધાન પદ સભંાળતા હોય તો જ તેમની 

સામે જ ફ�રયાદ કર શકાશ-ે �  �c7 
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23. લોકપાલ  અિધિનયમની  કલમ 53  6જુબ  અપરાધ 

થયાના ક�ટલા વષ)મા ં  અપરાધ .ગ ે  ફ�રયાદ કર 

શકાશ-ે �  �c7 

24. લોકપાલના નવા  િનયમ �માણે   Dહ�રસેવક સામ ે 

ફ�રયાદ કરનારની ઓળખ vા ં+ધુી ગોપનીય રખાશ-ે  

к�E� 

25. ભારતના વત)માન લોકપાલ`ુ ં નામ જણાવો- �1��кL 

2�( ��c 

26. મહા2મા ગાધંી =વ©છ ભારત િમશન .તગ)ત  માચ) 

2020થી  ગામડામા ં  કયા તબªાનો �ારંભ થયો-  

a�o 

27. =વ©છ ભારત િમશન .તગ)ત  શહ�રોની 	મ  હવે 

ગામડામા ંપણ  કયો કચરો અલગ કરાશે- )��� 0�� 

y Tк� 

28. તા	તરમા ં  ઉFરાખડં સરકાર kારા  તેના  

eીhમકાલીન પાટનગર  તરક�  કયા શહ�રની  પસદંગી 

કરાઈ- �́�;n8 

29. માચ) 2020મા ંBCCI   kારા  ટમ ઈ[Nડયાના  6Zુય 

પસદંગીકાર તરક� કોની િનમ~કૂ કરાઈ- ¶ T�7 #1���  

y?��4 +�ш� 

30. માચ) 2020મા ં BCCI kારા  ટમ ઈ[Nડયાના 

પસદંગીકાર તરક� કોની િનમ~કૂ કરાઈ-  ¶ T�7 H�1� 

a�4�  3���l�� �;l3 

31. તા	તરમા ં 4  માચ)ના રોજ  રાh�ય કSાએ કયો 

�દવસ ઉજવાયો-  b� � "��.|LE ;4�*� k��;" 

32. "રાh�ય સલામતી �દવસ" કયા SેTના 9િમકો માટ� 

ઉજવવામા ંઆવે છે-  a���к� 

33. રાh�ય સલામતી �દવસ- 2020ની  થીમ જણાવો- 

"ENHANCE HEALTH AND SAFETY 

PERFORMANCE BY USE OF ADVANCED 

TECHNOLOGY" 

   0�-� -����

1. EPF  fE�+�� o3�� : �c7 ����-��  EPF��  

fE�+�� �.��@� �6��L�� �.�� 6к� к��E� (_�@tк) 

 

� વષ) 2018-19મા ંEPFની થાપણો પર 8.65 ટકા zયાજ 

×કૂવા_ુ ંહm.ુ 

� ��87E: EPFના બોડ) ઓફ �=ટઝની બેઠકમા ંિનણ)ય 

� EPFO-એr�લોઈઝ �ોિવડNટ ફંડ ઓગ́નાઇઝેશન 

ક�Nીય 9મ મTંી- 9ી સતંોષ®ુમાર ગગંવાર 

� મTંાલય - 9મ મTંાલય  

2. ����4 к����� ��ш� _��3L к�*�� ¶?#*к�(_��wE) 

(1) The Eyes Of Darkness  

� The Eyes Of Darkness... એક વાઈરસ િવgને 

બરબાદ કર નાખશે oૂન °ટઝની નોવેલ ૩૯ વષ) 

પહ�લા ં૧૯૮૧મા ંલખાઈ હતી.  

� The Eyes Of Darkness નામની આ નોવેલમા ં

કોરોનાની વાત હતી. તેમા ં જણાવા_ુ ં હm ુ ં ક�, આગામી 

સમયમા ં �હુાન-૪૦૦ નામનો વાઈરસ આવશે. તે 

સમe િવgમા ંમોત`ુ ંતાડંવ ફ�લાવશ.ે 

� <ુિનયામા ં vાકં Èિવક હિથયારો બનાવવામા ં આવી 

ર�ા ંછે. આ �યાસમા ંજ એક વાઈરસનો જNમ થશ ે	 

સમe િવgને બરબાદ કર નાખશે. આ વાઈરસ સમe 

િવgમા ંમહામાર તરક� ફ�લાશ.ે 

(2) End of Days  

� િસõfવયા ëાઉનના �=ુતક End Of Days  Predictions 

and Prophecies About The End of The Worldની 

પણ ¦બૂ જ ચચા) ચાલી રહ છે.  

� ૧ર વષ) પહ�લા �િસ� થયેલા આ �=ુતકના ૩૧૨ 

નબંરના પજે ઉપર લખવામા ં આz_ુ ં છે ક� ૨૦૨૦મા ં
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N_મૂોિનયા 	વો એક રોગ ફ�લાશે. સમe િવgમા ંતેના 

કારણે મોત થશે.  

� લોકોના ફ�ફસા ંઅને ëાકંોઈ ટö¡ુસ ઉપર આ વાઈરસની 

અસર થશે અને તેનો કોઈ ઉપચાર નહ  હોય. આ 

�બમાર લોકોના }વન બરબાદ કર નાખશે . 

3. ÈL� q� � ���7 ���� : )��* ��,�� � �� ��  

� 6કુત લોકશાહ દ�શની બાબતમા ંભારત`ુ ં=થાન છેfલા 

25 દ�શોમા ંઆz_ુ ં

� ®ૂલ પોઇNટ : 71 

4. ����4 к����� ��j�; - 0sE �� : COVID-�� 

� વ� ુમા�હતી માટ� uજુરાતમા ંફવર હ�fપલાઇન 104નો 

ઉપયોગ કરવા અ`રુોધ 

 ;�ш��� - NASH�� ;����� �6� ��,�� 9@ ��� 

H�E�; к�k�4� z��� ��к;���q (_��wE)  

кE� ���� 0;� -  

� �લવરની zયાિધ માટ� : �લવરમા ંનોન આfકોહો�લક ફ�ટ 

જમા થવા સામે NASH રોગ ઉદભવ.ે  

� NASH- નોન આfકોહો�લક =ટ�ઈટો �હપેટાઇ�ટસ 

� આ દવાને DCGIની મxૂંર 

� DCGI : ¥ગ કં�ોલર જનરલ ઓફ ઇ[Nડયા 

� ઝાયડસ ક��ડલા uજુરાતી ફામા) કંપની – અમદાવાદ 

� ચેરમને – પકંજ પટ�લ 

6.  �th )��*�E r��7 ���� 0�� )��*�E *a�a� 

P1к�8 ���� 1k�c�-9�ш7� 

���� તારખ 5 થી 7 માચ)-2020, મહા2મા મ�ંદર ગાધંીનગર  

���� uજુરાતમા ં�થમવાર આયોજન 

@�  

���� આ કાય)�મની થીમ "ભારતીય ફામા): પરવડ� તેવી અને 

uણુવFા�ણૂ) =વા=÷ય સભંાળ હાસંલ કરવાના પડકારો 

<ૂર કરવા અને ભારતીય તબીબી ઉપકરણ: સાવ)િTક 

=વા=÷ય સભંાળ માટ� પરવડ� તેવા જવાબદાર�ણૂ) અન ે

uણુવFા�ણૂ) તબીબી ઉપકરણોને �ો2સાહન આપ�ુ”ં છે. 

3�� ? :-  

���� આ કાય)�મનો હ�m,ુ મે�ડકલ ઇલે
�ોિન
સ, ઉપકરણો, 

=વા=÷ય િનદાન, હો{=પટલો અને સ�äકલ ઉપકરણો 

વગેર�ને સામેલ કરને eાહક ક�Nી ઉ2પાદનને �ો2સાહન 

આપવાનો છે. આ કાય)�મનો હ�m ુઆપણા ઇલે
�ોિન
સ 

ટ�
નોલ} િવકાસ અને ઉ2પાદન બેઝને સશ
ત 

બનાવવા માટ� ઇકોિસ=ટમની રચના કરવા બાબતે ચચા) 

કરવાનો અને ટ�કનોલો} િનદશ)નનો છે. 

_E�+к –  

���� આ રસાયણ અને ખાતર મTંાલયના ફામા)=_�ુટકfસ 

િવભાગના ઉપ�મે ફ�ડર�શન ઓફ ઇ[Nડયન ચેrબસ) ઓફ 

કોમસ) એNડ ઇNડ=�–FICCI અને uજુરાત સરકારના 

સહયોગથી  

P1Y#@�* –  

���� uજુરાતના 6ZુયમTંી 9ી િવજયભાઈ Uપાણી, રસાયણ 

અને ખાતર મTંી 9ી સદાનદં ગૌડા kારા પ�રષદ`ુ ં

ઉદઘાટન 

���� ભારતીય ફામા)=_�ુટકલ`ુ ંબDર જ÷થાની <ૃ[hટએ સમe 

<ુિનયામા ંTીxુ ંસૌથી મો�ુ અને 6fૂયની <ૃ[hટએ તરે6ુ ં

સૌથી મો�ંુ બDર છે.  

���� ભારત સમe <ુિનયામા ંસૌથી મોટો 	ન�રક દવાઓનો 

�રૂવઠાકાર દ�શ છે. સાથ ે સાથ,ે ભારતમા ં તબીબી 

ઉપકરણ ઉÕોગ`ુ ં6fૂય USD 5.2 �બ�લયન �કવામા ં

આવે છે, 	 ભારતમા ં =વા=÷ય સભંાળ ઉÕોગમા ં USD 

96.7 �બ�લયનના 6fૂય સાથે 4-5 ટકા`ુ ંયોગદાન આપે 

છે. 

���� આ કાય)�મ દરિમયાન ફામા)=_�ુટકfસ અને તબીબી 

ઉપકરણો પર આધા�રત એક �દશ)ન પણ યોD_.ુ 

200થી વ� ુ ફામા)=_�ુટકલ અને તબીબી ઉપકરણ 

કંપનીઓ આ �દશ)નમા ંભાગ લશેે. સમe <ુિનયામાથંી 

5,000 કરતા વ� ુ ફામા)=_�ુટકલ અને બાયોટ�કનોલો} 

�ોફ�શનfસ આ Tણ �દવસીય પ�રષદમા ંભાગ લશેે. 

7. UN�� �� 3��O� 0�� 1��?�� ¶ T�7 ���9��� 

-�g?* 1���+ � �?E��M?� ��� �c� 0�;�� 

���� મહામTંી તરક� વષ) 1982થી વષ) 1991 +ધુી કાય)રત  

8. ���� ��a�� ���� : ���� É+�4��� 4�к��� U?�E 

*3������ 9���) 

3�eL 13�4� 2��-1��2 k��; 13�4� ���� ��a�� E�oE 

±� 

� ��ш�c*�: ડાગંના રાજવીઓની શોભાયાTા નીકળે છે 

� રાજવીઓ`ુ ંસNમાન કરાય છે  

� રાજકય પેNશન પણ આપવામા ંઆવે છે 
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અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૫-૦૩-૨૦૨૦) 

1. તા. 4  માચ) 2020ની {=થિતએ  ક�Nના 9મ મTંાલય 

kારા વષૅ  2019-20 માટ� EPF  zયાજ દર ક�ટલા  ટકા 

નª કરાયો :- �.��% 

2. EPF  ઉપર  વષ) 2018-19 મા ં ક�ટલા ટકા zયાજ દર  

આપવામા ંઆવતો હતો- �.��% 

3. EPFO`ુ ં િવ=mતૃ નામ જણાવો- 
F54�qH  9����s6  

r��  �����jH�ш� 

4. ક�N સરકારના 9મ મTંી`ુ ંનામ જણાવો-  ;�*�c�?�� 

������ 

5. COVID -19 	વા  ભયાનક  રોગચાળાની આગાહ 

કરતા કયા બે �=ુતકો વષ� પહ�લા  �કાિશત થયા હતા- 

�.  The Eyes of Darkness  �. End of Days 

6. તા	તરમા ં  �િસ� થયલે  Freedom in the World- 

2020  અહ�વાલમા ંભારત િવgમા ંકયા �મે છે- �   

7. uજુરાત સરકાર kારા COVID-19  .ગે વ� ુમા�હતી ક�  

મદદ માટ� કઈ હ�fપલાઇન Dહ�ર કરવામા ં આવી છે- 

��b  rL�� 3��14�j� 

8. NASHની સારવાર માટ�  િવgમા ં સૌ�થમ  કઈ ફામા) 

કંપની kારા સશંોધન કરન ે દવા િવકસાવવામા ંઆવી 

છે-  H�E�; к�k�4�- 0����� 

9. NASH`ુ ં િવ=mતૃ નામ જણાવો-  ��� _�к�3�G4к  

#6�q6�  3L1�6�jk6; 

10. NASH રોગ શરરના કયા .ગને અસર કર� છે-  4��� 

11. તા	તરમા ં5th  ભારતીય ફામા) 2020 અને  ભારતીય 

તબીબી ઉપકરણ 2020  પ�રષદ-�દશ)ન 5-7 માચૅ  

દરિમયાન vા ંયોD_ુ-ં  3�X� �k�� �������� 

12. ભારતીય ફામા) બDર િવgમા ંજ÷થાની [hટએ ક�ટલા6ુ ં

=થાન ધરાવે છે-  O�d? � 

13. ક�N સરકારના  રસાયણ અને ખાતર મTંી`ુ ં નામ 

જણાવો- ;����� �Ê�� 

14. તા	તરમા ં _નુાઇટ�ડ નેશનના  કયા �વૂ)  મહામTંી`ુ ં

100  વષ´  અવસાન થ_ુ ં અને તેમનો દ�શ જણાવો- 

1���+ � �?E�� 0�� 1��? 

15. ડાગં �જfલાના 6Zુય તહ�વાર`ુ ં નામ જણાવો- ���� 

��a�� 

16. ડાગં �જfલામા ં  ડાગં દરબારનો �ારંભ vાર� થાય છે-  

3�eL��  13�4� 

17. ડાગં દરબાર  તહ�વાર દરિમયાન  કોની શોભાયાTા  

નીકાળવામા ંઆવે છે-  ������ ��+����� 

0�-� -����

1. ��87E : N?+��* ;�к��  

»�8���L к72��L��� �����*� ^�1E� ��� 

*�+ *����� a3����� ��*��� ^�1E� 300�� ����� 

� અમલ : 1લી માચ) 2019થી  

� આ િનણ)યથી 53029 �ગણવાડ કાય)કરને લાભ 

થશે 

� સરકારના આ િનણ)યથી �ગણવાડ કાય)કરને મળm ુ ં

માિસક વેતન U. ૭૨૦૦થી વધીને U.૭૮00 થશે  

� તેડાગર બહ�નો`ુ ંવેતન U. ૩૬૫૦થી વધીને U. ૩૯૫૦ 

થશે.  

� મીની �ગણવાડના કાય)કર`ુ ં વતેન U. ૪૧00થી 

વધીને મ�હને U. ૪, ૪૦૦ થશે. 

� આ િનણ)યનો અમલ ૧લી માચ) ૨૦૧૯ની પાછલી 

અસરથી કરાશે.  

2. »*���.|LE k34� k��; : � �27�� j�*3�; 

� _નુોના આદ�શ અ`સુાર છેfલા ક�ટલાક વષ�થી ૮મી 

માચ) �તરરાh�ય મ�હલા �દન તરક� મનાવવામા ં

આવે છે.  

� અતીતમા ં અવલોકન કરએ તો વષ) ૧૯૦૮મા ં 

ઔÕો�ગક, સામા�જક િવકાસના સમય ેN_યૂોક)મા ંહDરો 

મ�હલાઓએ િવશાળ ર�લી કાઢ હતી. તેમની માગ 

હતી ક� કામના બદલામા ં યો�ય વેતન, નોકરમા ં

મયા)�દત સમય, �¹ુુષની 	મ સમાન હક, × ૂટંણીઓમા ં

મતાિધકાર 	વા અનેક 6áુાઓને આવર લેવાયા 

હતા.  

� ૧૯૦૯મા ંઅમે�રક સોિશયા�લ=ટ પાટûએ �થમ વાર 

રાh�ય મ�હલા �દન મનાzયો. 2યાર બાદ ૧૯૧૦મા ં

ડ�Nમાક)ની રાજધાની કોપનહાગેનમા ં મ�હલાઓના 

�તરરાh�ય સમંેલન`ુ ંઆયોજન થ_ુ.ં 
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� 
લાસ 	ટકન નામની મ�હલાએ આ સમંેલનમા ં

મ�હલાઓ માટ� એક �તરરાh�ય �દવસ નª 

કરવાનો �=તાવ �=mતુ કય�.  

� 	ટકન જમ)ની સોિશયલ ડ�મો��ટ પાટના ં મ�હલા 

િવભાગના ં �6ખુ હતા.ં �=તાવ રxૂ કરતા ં 	ટકને 

ક�ુ ં ક�, વષ)મા ંએક �દવસ એવો હોવો જોઈએ ¢યાર� 

મ�હલાઓ પોતાની માગણીઓ Dહ�રમા ં સૌની સમS 

રxૂ કર�.  

� સમંેલનમા ંહાજર ૧૦૦થી વ� ુમ�હલા �િતિનિધઓએ 

આ +ચુનને આવકાર દર વષ´ �તરરાh�ય મ�હલા 

�દવસ મનાવવાનો િનણ)ય કય�.  

� ૧૯૧૪મા ં �થમ િવg_�ુમા ં માનવ સહંાર િવ¹ુ� 

અનેક મ�હલા સગંઠનોએ �દશ)નો કયા), એને મ�હલા 

અિધકારો સાથે વણી લઈને ૮ માચ) �તરરાh�ય 

મ�હલા �દન Dહ�ર કરવામા ંઆzયો.  

� ક�ટલાકં વષ� પછ િવg સ=ંથા _નુોએ એને સમથ)ન 

આ�_ુ ં અને બેલેNસ ફોર બટેરની થીમ સાથ ે મ�હલા 

િવકાસ ઉપર કાય)�મો યોજવા િવgને હાકલ કર.  

� ૧૯૧૪થી શU થયેલો િસલિસલો આ	 િવgzયાપી છે. 

સ_ં
ુત રાh� સ=ંથા _નુોએ ૧૯૭૫-૧૯૮૫ના દાયકાન ે

િવg મ�હલા િવકાસ દશક તરક� Dહ�ર કય�. એ પછ 

થોડા સમય બાદ _નુાઈટ�ડ નેશનના �ડિવઝન ફોર ધ 

એડવાNસમેNટ ઑફ િવઝન નામના િવભાગે આ 6áુો 

ઉઠાવી લીધો અને તેણે _નુાઇટ�ડ નેશનની સોિશયલ 

એNડ ઇકોનોિમ
સ કાઉ{Nસલન ે એ વાત માટ� સમંત 

કર ક� સFાUઢ અને િનણ)યકતા) એકમો પર અસર 

પાડવા અને �ભાવી બનવા માટ� રાજકય SેTે 

મ�હલાઓની ઓછામા ં ઓછ ૩૦ ટકા ક� તેથી પણ 

વ� ુભાગીદાર આવµયક છે.  

� પછ _નુોની અનેક કોNફરNસોમા ં આ માટ� ભલામણ 

કરવામા ં આવી. ખાસ કરને ૧૯૯૫મા ં બેઇ�જ;ગમા ં

યોDયેલ ચોથી �તરરાh�ય િવg મ�હલા પ�રષદમા ં

êીઓ માટ� સસંદમા ં ૩૩ ટકા બેઠકો અનામત 

રાખવાની વાત ભાર�વૂ)ક રxૂ કરવામા ંઆવી.  

� આના આધાર� ૧૯૯૬મા ં ભારતમા ં વડા �ધાન 

દ�વગૌવડાના નેm2ૃવ હ�ઠળની સરકાર� લોકસભામા ં

પહ�લી વાર મ�હલાઓ માટ� ૩૩ ટકા બેઠકો અનામત 

રાખવા`ુ ં �બલ રxૂ ક_ુ� પણ ક¼eેસ-ભાજપ સ�હત 

અNય િવપSોએ િવરોધ કરતા તે વખતની 

અ�ગયારમી લોકસભામા ંએ �બલ પસાર ન થઈ શLુ.ં 

એ પછ ૩૩ ટકા મ�હલા અનામત �બલના િવલ�ંબત 

+રૂ સતત સભંળાય છે. 

3. 6�j ���H�� : ��� � T� Ër � E�-���� o3�� 

� વષ)-1927થી 2020 +ધુીની શ{
તશાળ મ�હલાઓ 

અને ટાઈમ પસ)ન ઓફ ધ યરમા ં સમાવેલી 11 

મ�હલાઓ એમ ®ુલ 100 મ�હલાઓને =થાન  

� આ યાદમા ંબે ભારતીય મ�હલાઓનો પણ સમાવેશ  

)��*�� Y#@�* : � T� �r � E�  

� ટાઇમ મેગે�ઝને �વૂ) વડા�ધાન ઇ[Nદરા ગાધંી અને 

=વતTંતા સેનાની રાજ®ુમાર અ6તૃ કૌરનો સદની 

૧૦૦ શ{
તશાળ મ�હલાઓની યાદમા ંસમાવેશ કય� 

છે. 

� ટાઇમ મેગે�ઝને ૧૯૪૭ના વષ) માટ� રાજ®ુમાર અ6તૃ 

કૌર અને ઇ[Nદરા ગાધંીની ૧૯૭૬ના વષ) માટ� �મુન 

ઓફ ધ યર તરક� પસદંગી કર છે. તેમના માટ� ખાસ 

કવરપજે પણ તૈયાર કયા) છે. 

(1) j�s��� ����� ��ш�  

� મેગે�ઝને ઇ[Nદરા ગાધંી િવષે લZ_ુ ં છે ક�, “૧૯૭૬મા ં

ઇ[Nદરા ગાધંી ઇ=પેસ ઓફ ઇ[Nડયા હતા તે પછ તેઓ 

ભારતમા ંમહાન સFાવાદ બની ગયા.  

� ૧૯૭પમા ં આિથbક અ{=થરતા વ©ચે ઇ[Nદરા સરકાર 

સામે દ�ખાવો શU થયા હતા અને તેમની × ૂટંણી 

અમાNય Dહ�ર થયા પછ કટોકટની Dહ�રાત કર 

દધી.  

� ભારતના �થમ વડા�ધાન જવાહરલાલ નહ�¹ુની �Tુી 

	ટલી કઠોર હતી તેટલી જ ક�રµમાથી ભર�લી હતી.  

(2) ��+�?��L 0U J*кÊ� 

� ક��બનેટમા ંસામેલ થનારા �થમ મ�હલા  

� મેગે�ઝને અ6તૃ કૌર િવષે લZ_ુ ં છે ક� ક�રુથલા 

રોયલ ફ�િમલી સાથ ે સબંધં ધરાવતા રાજ®ુમાર કૌર 

૧૯૧૮મા ં ઓ
સફડ)મા ં અ^યાસ કયા) પછ ભારત 

પાછા ફયા) હતા અને મહા2મા ગાધંીના િસ�ાતંોના 

�શસંક બની ર�ા હતા.  
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� તેમને ³યેય ભારતની આઝાદ હતી. તેમણે અનેક 

સામા�જક 6áુા પણ ઉઠાzયા હતા. 

� ખાસ : 8 માચ) િનિમFે િવશેષ .ક �િસ�  

� ટાઇમ મેગેઝીન - USA 

4. х�4�T� : ���7 ���@�� 2�4�s+ 

� યજમાન:- નોવા-એNટા�ટÙકા  

� આ�દ2ય રાજ વfડ) મેર�થોન ચેલેNજ �ણૂ) કરનાર 

�થમ ભારતીય  

� વતન : uરુગાવં 

=પધા)ની િવશેષતા : 

� 7 �દવસમા ં7 મહાkીપમા 7 મેર�થોનમા ં�હ=સો લેવાનો 

હોય છે.  

� ^6: એNટા�ટÙકા, ઓ=���લયા _રુોપ, એિશયા અને 

િમયામી (અમે�રકા)  

� �?4- 32 ખેલાડ (17 �¹ુુષ +  15 મ�હલા) 

� મેર�થૉન �ણૂ) કરવા ®ુલ સમય 168 કલાક ¢યાર� 

આ�દ2યે એ તે 164 કલાકમા ં�ણૂ) કર  

5. ��, k34� k��; : _kÈк��� ���s���� ��,�� 

;Ê@� ��? �� 6к� k34� ;�;��� 9�*����X� к�� ±�   

� રાજધાની– �ક;ગાલી 

� રવાNડા– ®ૃિષ �ધાન દ�શ.  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૬-૦૩-૨૦૨૦) 

1. માચ) 2020મા ં uજુરાત સરકાર kારા �ગણવાડના 

કમ)ચારઓ, તેડાગરની બહ�નોના  તેમજ  િમની 

�ગણવાડના  બહ�નોના વતેનમા ં  ક�ટલા Uિપયાનો 

વધારો કય�- 0M?�� ^. ���, ^.  ��  0�� ^.  �� 

2. રા¢ય સરકાર kારા  વેતન વધારા બાદ  હાલમા ં

�ગણવાડના કમ)ચારઓ, તેડાગરની બહ�નોના  

તેમજ  િમની �ગણવાડના બહ�નોને  માિસક  ક�ટp ુ

વેતન  આપવામા ં આવે છે-  0M?�� ^. ����/, 

^. ���/-  0�� ^.bb��/- 

3. uજુરાત સરકાર kારા  �ગણવાડના કાય)કરોના  

પગાર વધારાનો અમલ કઈ તારખથી કરવામા ં

આવશ-ે ��  �27 ����@� 

4. ટાઈમ મેગે�ઝન kારા  "�તરરાh�ય મ�હલા �દવસ'- 

2020  િનિમFે કયો ખાસ .ક �િસ� કરવામા ંઆzયો 

છે- ���  �?� �r � E� 

5. ટાઇમ મેગેઝીનના "100  �મુન ઓફ ધ યર" મા ં 

ભારતની કઈ બે મ�હલાઓનો સમાવેશ થાય છે- 

��+�?��L  0U J* кÊ�  0��  ¶ T�7 ���9���  

j�s��� ����� 

6. ટાઇમ મેગેઝીનના "100  �મુન ઓફ ધ યર" .કમા ં 

vાથંી vા ં+ધુીની  િવgની શ{
તશાળ મ�હલાઓનો  

સમાવેશ કરાયો છે-  �c7 ����  @� ���� 

7. તા	તરમા ં "વfડ) મેર�થોન ચેલેNજ-2020" કયા  

ખડંમા ંયોDઇ-  
s6�k6Ìк� 

8. વfડ) મેર�થોન ચેલેNજ-2020  સૌ�થમ કયા ભારતીય 

�ણૂ) કર-   _k�XE ��+ 

9. વfડ) મેર�થોન ચેલેNજ-2020  �ણૂ) કરનાર  ભારતીય  

આ�દ2ય રાજ`ુ ંવતન જણાવો-  N?�?��� 

10. વfડ) મેર�થોન ચેલNેજ-2020મા ં  સાત �દવસમા ં 

ક�ટલા  મહાkીપ અને  મરે�થોનમા ં   �હ=સો લેવાનો 

હોય છે- �  0�� � 

11. િવgની એકમાT કયા દ�શની સસંદમા ંસૌથી વ� ુ62 

%  �િતિનિધ મ�હલાઓ છે-  ���s�� 

12. ®ૃિષ �ધાન દ�શ રવાNડાની રાજધાની જણાવો-  

kкl��4� 

13. ટાઈમ મેગે�ઝન  કયા દ�શમાથંી �િસ� થાય છે-  

0�k�к� 

  0�-� -����

1.N?+��* ;�к��: k34� ;шYK*к�8 

� હ�fપ લાઈન નબંર – 1800 233 1111 

� વષ) ૨૦૧૯-૨૦મા ં મ�હલા આયોગ અને નાર 

અદાલતો માટ� U.૮૦૪.૪૮ લાખની જોગવાઈ  

� તાpકુા અને મહાનગરપા�લકા િવ=તારોમા ં૨૭૦ નાર 

અદાલતો શU  

� નાર અદાલતો kારા ૨૦૦૦થી વ� ુક�સોનો િનકાલ  

� મ�હલાઓના લ�ન}વન સબિંધત સમ=યાઓના ક�સો 

.ગે આયોગમા ં૬૦૦૦થી વ� ુક�સોની +નુાવણી  

� મ�હલા આયોગ kારા મ�હલાઓના લ�ન}વન તમેજ 

અNય સબિંધત ૨૧૦૦૦થી વ� ુઅર}ઓનો િનકાલ  
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� ૨૮ _િુનવિસbટ સિેમનારમા ં ર૮૦૦૦થી વ� ુ

િવÕાથÂ/િવÕાિથbનીઓને આપી કાયદાઓની Dણકાર 

� તાpકુા કSાએ ૩૧૮ નાર સમંેલનમા ં ૧,૬૦,૦૦૦થી 

વધાર� મ�હલાઓએ ભાગ લીધો  

� �જfલા કSાએ ૧૨૦ કાયદા િશ�બરોમા ંપણ ૫૫,૦૦૦ 

=થાિનક =વરાજયની × ૂટંાયેલ મ�હલા �િતિનિધઓએ 

ભાગ લીધો 

� આયોગના મ�હલા હ�fપલાઈન ન.ં ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૧૧૧૧ 

kારા ૪૦,૦૦૦ મ�હલાઓ`ુ ંકાઉNસેલ ગ 

� NRI મેર�જ સબિંધત ૨૦૦ ક�સોની કાય)વાહ  

� આયોગના સોિશયલ કાઉ{Nસલર kારા ૨૫,૦૦૦ 

મ�હલાઓ`ુ ંકાઉNસેલ ગ 

�ш<8 - k34��M?� ш́<G8к ;шkк*к�8  

� કNયા ક�ળવણીની �દશામા ંઆગેકદમ 

f3�4� �Lк�L E�+��Í  

� દકરઓનો જNમદર વધ,ે ¥ોપઆઉટ ર�િશયો ઘટ� તે 

હ�mથુી દકરને �થમ ધોરણમા ં �વેશ વખતે U. 

૪,૦૦૦, નવમા ંધોરણમા ં�વેશ વખતે U. ૬,૦૦૦ અન ે

૧૮ વષ)ની ઉમર� ઉ©ચિશSણ/લ�નમા ં U. 

૧,૦૦,૦૦૦ની સહાય આપે છે  

a�6L a2��� a�6L 1����Í  

� આ સામા�જક અ�ભયાન kારા દકરનો જNમદર વધ,ે 

દકરઓમા ં મા³યિમક િશSણનો દર વધે, =વા=÷ય 

અને +રુSા માટ�ના પ�રણામલSી પગલા ં 

к#� ?�a� ����� ��Î�4EÍ  

� ર�િસડ�{Nશયલ હો=ટ�લ કમ =®ૂલોમા ં અ^યાસ કરતી 

૨૨,૦૦૦ કNયાઓ માટ� િવના 6fૂયે રહ�વા તથા 

ભોજનની zયવ=થા +િુનિ½ત 

#��ÏE 0�� 1�c8  

;шк* k34�, �?1��c* N?+��*  

� �રૂક પોષણ યોજના, �ધાનમTંી માmવૃદંના યોજના, 

બાલસખા યોજના, ક=mરૂબા પોષણ સહાય યોજના, 

�ણૂા) યોજના 	વી િવિવધ યોજનાઓ થક ધાTી માતા 

અને બાળકોને પોષણ_
ુત આહાર મળે અને મ�હલાઓ 

રોગ6
ુત રહ� તેના માટ� સરકાર ખડ� પગે  

mT� ;����� E�+��Í  

� �ગણવાડ અને �ાથિમક શાળાના બાળકો, ધાTી 

માતાઓ સ�હત .દા�જત ૩૦ લાખ લાભાથÂઓન ે

�લેવડ) <ૂધ  

� 40 4�х шÊ2�4E ���78 કરને uજુરાત ODF 

રા¢ય Dહ�ર થ_ુ ં છે 	નો નાર સNમાન અને નાર 

=વા÷ય સાથે સીધો નાતો છે.  

k34� y?�<�  

N?+��*�� к�E���� fE�#@�M?� ��+ ;�к��� �XE� 

k34���� ��,�;  

181 0)EUÐ 3��14�q�Í  

� એક કોન કોલ અને મ�હલાની +રુSા માટ� પોલીસ 

હાજર  

�� #6�1 ;�s6�  

� પી�ડત મ�હલાને એક જ જ�યાએ (૨૪x૭) મળ રહ છે 

કાયદાકય સહાય, પોલીસ સહાય, તબીબી સહાય, 

સામા�જક સમ=યામા ંપરામશ)  

k34� y?<� ;��*  

� મ�હલાઓ પર થતા અ2યાચારને રો
વા રાજય કSાએ 

ઉપરાતં શહ�ર/�જfલા/ તાpકુા/eાrય કSાએ પણ 

મ�હલા +રુSા સિમિત`ુ ંગઠન  

k34� ;��r k�r�s; |���l�  

� આ2મ +રુSા માટ� મ�હલાઓને અપાઈ રહ છે તાલીમ  

���L 0��4*-k34� 0��4*  

� uજુરાત સરકાર kારા ૨૭૦ નાર અદાલતોની =થાપના 

કરવામા ંઆવી છે. 	ના kારા ૧૮,૦૦૦ ક�સ`ુ ંસમાધાન 

કરવામા ંઆz_ુ ંછે.  

� તેટpુ ં જ નહ  પણ દર�ક ગામ, તાpકુા અને શહ�રમા ં

મ�હલા +રુSા સિમિત`ુ ંગઠન કરવામા ંઆz_ુ ં

� રા¢યના ૩૪ �જfલા 6Zુય મથકો, ૬ પિવT યાTાધામો 

અને =ટ�©_ ૂઓફ _િુનટ મળ ®ુલ ૪૧ =થળોએ ૧૨૩૮ 

જકંશનો ઉપર ૭૦૦૦થી વ� ુ CCTV ક�મેરા નેટવક), 

	નાથી êી +રુSાન ેવેગ મળ ર�ો છે  

� એNટ સાઈબર À�ુલ;ગ _િુનટની =થાપના આપી રહ છે 

મ�હલાઓને સાયબર À�ુલ;ગથી રાહત 

��+���-#���+��� z��� k34��M?� _�@tк 

;шkк*к�8  
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� 6ZુયમTંી મ�હલા ઉ2કષ) યોજના .તગ)ત eામીણ અન ે

શહ�ર િવ=તારની મ�હલાઓ xૂથ બનાવી U. 1 લાખ 

+ધુી`ુ ં િધરાણ મેળવે તો તે`ુ ં સ�ંણૂ) zયાજ રા¢ય 

સરકાર ×કુવશે. મ�હલાઓને =વરોજગાર માટ� 

�ો2સાહન આપતી અદèતુ યોજના છે. 

� =થાિનક =વરા¢યની સ=ંથાઓમા ં પ૦ ટકા મ�હલા 

આરSણ અને સરકાર નોકરઓમા ં ૩૩ ટકા બેઠકો 

મ�હલાઓ માટ� આર�Sત રાખીને uજુરાત સરકાર� 

મ�હલાઓને સમાન તક આપી છે  

k34� ;шkк*к�8�� �E���кc7к a�a*�  

� ગગંા =વUપ આિથbક સહાય યોજના હ�ઠળ .દા�જત પ 

લાખ લાભાથÂ િવધવા બહ�નોને �િત માસ સહાય 

� મ�હલા સrમાન જળવાઈ રહ� તે ઉદ�શથી નવા મxૂંર 

આવાસની સાથ-ેસાથે બાથUમની +િુવધા ઉભી કરવા 

માટ� લાભાથÂઓને રા¢ય સરકાર kારા પ૦૦૦ની સહાય  

� અ`+ુ�ૂચત Dિતની દકરઓને લ�ન સમયે નાણાકય 

સહાય આપતી ®ંુવરબાઈ`ુ ંમામેU યોજના  

� વષ) ૨૦૨૦-૨૧ના "	Nડર બ	ટ =ટ�ટમેNટ’’ મા ં

મ�હલાલSી યોજનાઓ માટ� U. ૭૮,૪૧૮ કરોડ 

ફાળવીને uજુરાત સરકારએ ઉ2®ૃhટ ઉદાહરણ સમાજ 

સામે રxુ ક_ુ� છે.  

к�s( ;�к���� k34� ;шYK*к�8�� 9E�;�  

� 1 કરોડ �ધાનમTંી માmવૃદંના લાભાથÂ  

� 1.5 કરોડ �ધાનમTંી આવાસ યોજના લાભાથÂ  

� 8 કરોડ ગેસ કને
શન  

� 10 કરોડ પ�રવાર આ_hુયમાન ભારત યોજના લાભાથÂ  

� 11 કરોડ શૌચાલય  

� 15 કરોડ મ�હલાઓ 6ુા યોજના લાભાથÂ  

� �ગણવાડ તથા આશા કાય)કરોના ં માનદ વેતનમા ં

50 ટકા +ધુીનો વધારો  

� માm2ૃવ રDઓનો સમયગાળો હવે 26 અઠવા�ડયા ં 

� ગભ)ના TીDથી છ�ા મ�હના +ધુી, દર મ�હનાની 9 

તારખે ગભ)વતીની િનઃÃfુક =વા=÷ય તપાસ  

� +કુNયા સ6�ૃ� યોજના હ�ઠળ અ2યાર +ધુી 1.67 

કરોડથી પણ વ� ુખાતા ંખોલવામા ંઆzયા ંછે.  

� લïમુતી વગ)ની 1.92 કરોડ િવÕાિથbનીઓને િશhય�િૃF 

મળ  

� =ટ�Nડ-અપ ઈ[Nડયા હ�ઠળ મ�હલાઓને U. 10 લાખથી U. 

1 કરોડ +ધુીની લોન 

2. х�4�T� – )��*�E k�к�6;7 �;� or�� ��� J�i o3�� 

к�L  

� િસ�� – રણ} �ોફના 10 ટાઈટલ પોતાના નામ ેકયા� 

� P1��– =થાિનક ��ક�ટના રનમશીન તરક� 

� વષ)-2009મા ંબી} જ ફ=ટ)
લાસ ��ક�ટમા ંTેવડ સદ 

ન¼ધાવી હતી. 

3. k�� ��ш�c : � �27  +� Ñc�� k��; 

� દ�શભરમા ં7મી માચ́ જન ઔષિધ �દવસની ઊજવણી 

4. ���� �шк�3 : к�s( ;�к�� z��� �шк�3�� кa� ш���� 

�6� 6L.u. 04���� 0�E<*��� � ;]E��� к�6L�� 

�2�� (q�*3�;)  

� кa�M?� #@��– નવી �દfહમા ં આવેલા ¨મુા_નુા 

મકબરાની પાછળ {=થત કબરોમા ં 

���*  

� ગીતા અને 52 ઉપિનષદનો પહ�લી વાર સ=ં®ૃતમાથંી 

ફારસીમા ં અ`વુાદ કરન ે �રૂ <ુિનયાન ે ભારતીય 

સનાતન સ=ં®ૃિતથી વાક�ફ કરાવનારા દારા િશકોહની 

કબર vા ં છે તે તેમના મોતના 360 વષ) પછ પણ 

રહ=ય જ છે.  

� આ સવાલનો જવાબ શોધવા માટ� િનhણાતોની સિમિત 

રચાઈ છે. 

� ભાઇ ઔરંગઝેબે દારા`ુ ં મા� ુ ં વાઢને આગરાના 

�કfલામા ંલટકાવી દ�ુ ંહm ુ ં 

� દારા િશકોહ 6ગુલ બાદશાહ શાહજહા ં બાદ �દfહની 

ગાદનો ઉFરાિધકાર હતો.  

� તેના પર કØરપથંીઓએ Àતુપર=ત 6િૂતb�જૂક હોવાનો 

આરોપ 6vૂો.  

� તેનો ફાયદો ઉઠાવી ઔરંગઝેબે િવોહ કય� અને પોતે 

બાદશાહ બની ગયો.  

� 1659ની 30 ઓગ=ટ� �દfહમા ં દારા િશકોહને મોતની 

સD અપાઈ.  

� તે`ુ ં મા� ુ ં વાઢને આગરા લઈ જવા_ુ ં અને ધડ 

�દfહમા ં ¨મુા_નૂા મકબરાના - પ�રસરમા ં દફનાવા_ુ ં

હm ુ.ં 

к�s(�E ;�#�J�* �O�4E� ;��* �2� ±�  
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� ક�Nીય સ=ં®ૃિત મTંાલય ેદારા િશકોહની કબર શોધવા 

ટ. 	. અલોનની અ³યSતામા ંિનhણાતોની 7 સ^યની 

સિમિત રચી છે.  

1. ક�. ક�. 6હુrમદ  

2. ASIના �વૂ) ડાયર�
ટર જનરલ આર. એસ. �બhટ 

3. બી. આર. મ�ણ  

4. ક�. એન. દ�Sત  

5. બી. એમ. પાડં�ય  

6. અિgની અeવાલ અને  

7. સૈયદ જમાલ હસન.  

кa� ш����� *��� oe�8� к�Lµ?� 

� દારા િશકોહની કબર કઈ છે તે .ગ ેહાલ કોઇ મા�હતી 

નથી. કબર શોધવા માટ� િનhણાતોની સિમિત રચાઈ છે.  

� આ સિમિત જ જણાવશે ક� ક�વી રતે દારા િશકોહની 

કબર શોધીને તેની Dળવણી કર શકાય છે ?  

ભારતીય �રુાત2વ સવ́Sણ ડાયર�
ટર (=મારક) - ટ. 

	. અલોન    

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૭-૦૩-૨૦૨૦) 

1. uજુરાતમા ં તાpકુા અને મહાનગરપા�લકા િવ=તારોમા ં

ક�ટલી નાર અદાલતો kારા ક�ટલા ક�સોનો િનકાલ 

કરવામા ંઆzયા છે – 270 0�� 2000@� ��? к�;  

2. uજુરાત મ�હલા આયોગનો હ�fપલાઈન નબંર જણાવો 

- 1800 233 1111  

3. uજુરાત સરકારની કઈ યોજના હ�ઠળ ર�િસડ�{Nશયલ 

હો=ટ�લ કમ =®ૂલોમા ંઅ^યાસ કરતી ૨૨,૦૦૦ કNયાઓ 

માટ� િવના 6fૂયે રહ�વા તથા ભોજનની zયવ=થા 

+િુનિ½ત કરાઈ છે - к#� ?�a� ����� ��Î�4E 

4. uજુરાત સરકારની <ૂધ સ}ંવની યોજના હ�ઠળ 

�ગણવાડ અને �ાથિમક શાળાના બાળકો, ધાTી 

માતાઓ સ�હત ક�ટલા લાભાથÂઓને �લેવડ) <ૂધ 

અપાઈ છે - ���É+* 30 4�х 

5. ક�ટલા શૌચાલય િનમા)ણ કરને uજુરાત ODF રા¢ય 

Dહ�ર થ_ુ ંછે - 40 4�х 

6. uજુરાતમા ં êી +રુSાને વેગ આપવા રાજયના ૩૪ 

�જfલા 6Zુય મથકો, ૬ પિવT યાTાધામો અને =ટ�©_ ૂ

ઓફ _િુનટ મળ ®ુલ ક�ટલા =થળોના ક�ટલા જકંશનો 

ઉપર ૭૦૦૦થી વ� ુCCTV ક�મેરા નેટવક) =થાપવામા ં

આz_ુ ંછે – 41 0�� 1238 

7. uજુરાતમા ં કઈ યોજના .તગ)ત eામીણ અને શહ�ર 

િવ=તારની મ�હલાઓ xૂથ બનાવી U. 1 લાખ +ધુી`ુ ં

િધરાણ મળેવે તો તે`ુ ંસ�ંણૂ) zયાજ રા¢ય સરકાર kારા 

×કુવવામા ંઆવે છે - U?�E�O� k34� PXкc7 E�+��  

8. uજુરાતમા ં કઈ યોજના હ�ઠળ .દા�જત પ લાખ 

લાભાથÂ િવધવા બહ�નોને �િત માસ સહાય ×કૂવવામા ં

આવે છે - ���� #�^1 _�@tк ;3�E 

9. uજુરાતમા ંઅ`+ુ�ૂચત Dિતની દકરઓને લ�ન સમય ે

નાણાકય સહાય આપવા માટ� કઈ યોજના કાય)રત છે 

- �?���a�qM?� ��^ E�+��  

10. ક�N સરકાર kારા મ�હલા સશ{
તકરણના �યાસો હ�ઠળ 

�ધાનમTંી માmવૃદંના યોજના .તગ)ત ક�ટલા 

લાભાથÂઓને લાભ આપવામા ંઆzયો છે - � к��� 

11. ક�N સરકાર kારા મ�હલા સશ{
તકરણના �યાસો હ�ઠળ  

�ધાનમTંી આવાસ યોજના .તગ)ત ક�ટલા 

લાભાથÂઓને લાભ અપવામા ંઆzયો છે - �.� к��� 

12. માચ)-૨૦૨૦મા ં કયા ભારતીય ��ક�ટસ´ િન�િૃF Dહ�ર 

કર - �;� or�  

13. ભારતીય ��ક�ટર વસીમ Dફર� રણ} �ોફના ક�ટલા 

ટાઈટલ પોતાના નામ ેકયા� છે – 10 

14. vા ભારતીય ��ક�ટરને =થાિનક ��ક�ટના રનમશીન 

તરક� ઓળખવામા ંઆવે છે - �;� or� 

15. vા ભારતીય ��ક�ટર� વષ)-2009મા ંબી} જ ફ=ટ)
લાસ 

��ક�ટમા ંTવેડ સદ ન¼ધાવી હતી-�;� or� 

16. દ�શભરમા ં7મી માચ́ કયા �દવસની ઊજવણી કરવામા ં

આવે છે - +� Ñc�� 

17. ક�N સરકાર kારા દારા િશકોહની કબર શોધવા માટ� 

કોની અ³યSતામા ં 7 સ^યોની કિમટની રચના 

કરવામા ંઆવી - 6L.u. 04��   

18. ગીતા અને 52 ઉપિનષદનો પહ�લીવાર સ=ં®ૃતમાથંી 

ફારસીમા ં અ`વુાદ કરને િવgને ભારતીય સનાતન 

સ=ં®ૃિતથી વાક�ફ કરાવનાર 6ગુલ બાદશાહ`ુ ં નામ 

જણાવો - ���� �шк�3 

19. �દfહમા ંદારા િશકોહને કયાર� મોતની સD આપવામા ં

આવી હતી –  �� ��#6-����  
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20. ક�N સરકારના કયા મTંાલય kારા દારા િશકોહની કબર 

શોધવા માટ� 	 ટ.	. અલોનની અ³યSતામા ં 7 

સ^યોની કિમટની રચના કરવામા ં આવી - к�s(�E 

;�#�J�* �O�4E 

21. ક�Nીય સ=ં®ૃિત મTંાલય ેદારા િશકોહની કબર શોધવા 

ટ. 	. અલોનની અ³યSતામા ં સિમિતની રચના કર 

તેના સ^યોના નામ જણાવો – (1) к�. к�. U?3F�, (2) 

a�. _�. G8, (3) к�. 
�. �LG<*, (4) a�. 
. 

1����E, (5) 0�,�� 0³��4 0�� (6) ;́E� +�4 

3;�  

22. વત)માન ભારતીય �રુાત2વ સવ´Sણના ડાયર�
ટર`ુ ં

નામ જણાવો - 6L. u. 04��    

   0�-� -����

1. ��, k34� k��; : � �27 к�s( ;�к�� z��� ��ш�� 

k34���� #�5� ;�к�� к��� 9E�;��� 
к H4к 

 
� થીમ-2020 : I am Generation Equality: Realizing 

Women's Rights.  

2. ���9��� -� ���s( ��L  

��, k34� k��; ���*� ���9���-� z��� _ � 

k34���� 1�*�M?� ;��шE4 �k�E� 
к�Ps6 ;Ø5g?� 3� ?. 

u�� ���9����� 
к�Ps6 1�@� 1�*��� ;re к3��� 

�dT к�L  

1. �4��к� ÙE�  

13 વષ)ની હતી 2યાર� એક બોrબ ¡લા=ટમા ંબ� ે હાથ 

uમુાવવા પડ�ા. �હ;મત ન હાર. િશSણને સૌથી મો�ંુ 

હિથયાર બનાz_ુ.ં 

�. ��+E� 1���  

ગામડામંા ંવણઝારા હ=તકળા }વતં રાખવા સ��ય છે. 

682 મ�હલાને ��િન;ગ આપી. મ�હલાઓને સશ
ત 

બનાવે છે. 

 . #��3� �3���;  

2015મા ં°ડબCક ઇ[Nડયા શU કર હતી. =નેહા ઇ©છે છે 

ક� દ�શમા ંકોઈ èZૂ_ુ ંન રહ�. Åબેંશ સાથે સCકડો લોકો 

જોડાયા છે. 

b. к4��*�����  

લોકોને શૌચાલય માટ� Duતૃ કયા) અને ભીખ માગીન ે

Uિપયા ભેગા કર 55 શૌચાલય બધંાવી આ�યા હતા. 

�. ��8�����  

ઘરમા ં જ મશUમની ખેતી કર સSમ બની ર�ા છે 

તથા અNય મ�હલાઓને પણ આિથbક રતે મજÀતૂ 

બનાવી ર�ા છે. 

6. કfપના રમેશ  

આ�કÙટ�
ટર તરક� એવા ઘર બનાzયા ¢યા ં પાણી`ુ ં

ટ�ુયં ન વેડફાય. લોકોને ર�ઈન વોટર હાવ´[=ટ\ગ માટ� 

Duતૃ કયા).  

�. _k�r� o�  

28 મ�હલા`ુ ં એક xૂથ બનાવી કાµમીરની ���ડશનલ 

પµમીના શાલ, Dજમ તથા અNય �ા�ટ બનાવવા`ુ ં

શU ક_ુ�. 

3.���L шYK* 
���7 : � �27 ���*� )��*�� �� 

k34��M?� ��� k��3L х�*� ��.|1�* -� ����@ 

к���l��� 3#*� 
���7 _1� ;s�� 


���7 ��u*� k34�� 0�� ��ш�c*�  

�. પદલા èદૂ�વી  

�. વીણા દ�વી – મશUમ મ�હલા 

 . આ�રફા Dન – હ=તકલા 

b. ચામી 66ુુ) – લેડ ટાઝ)ન - પયા)વરણ  

�. િનfઝા વા�ંમો – લáાખ 

�. ર{µમ ઉધ)વાદûશી 

�. માન કૌર – દોડવીર-ચદંગઢનો ચમ2કાર 

�. કલાવતી દ�વી – લેડ મેગન (શૌચાલય) 

�. તાશી અને `Nુગાશી મ�લક  

��. કૌિશક ચ�વતી  

��. અવની ચmવુ´દ – પાઈલોટ-IAF 

��. ભાવના કંઠ – પાઈલોટ-IAF 

� . મોહનાિસ;હ �જતરવાલ – પાઈલોટ-IAF 

�b. ભાગીરથી અrમા (105) 

��. કાથ)યાિયની અrમા (98) – ક�રળ 
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4. х�4�T� – ICC k34� T-�� ���7 к1-����  

 

� િવ	તા–ઓ=���લયા (®ુલ પાચંમીવાર િવ	તા)  

� ઉપિવ	તા – ભારત  

� યજમાન – મેલબોન) (ઓ=���લયા)  

� ઓ=���લયન ક��ટન – મેગે લેિન;ગ  

� ક��ટન લેિન;ગ`ુ ંઆ Tીxુ T-20 ટાઈટલ  

� ભારતીય ક��ટન – હરિમનિ�ત કૌર 

5. ��� 1< : 01�� 1�6Ú 

� =થળ – કાµમીર    =થાપક – અfતાફ Àખુાર 

� જr6-ુકાµમીરના �વૂ) નેતા અને રા¢યના �વૂ) નાણામTંી 

અfતાફ Àખુારએ નવી પાટûની Dહ�રાત કર.  

� જr6-ુકાµમીર અપની પાટû (	ક�એપી) નામે આ 

પાટûમા ંક¼eેસ, પીડપી સ�હત અNય પSોના 30 નેતા 

જોડાયા છે.  

6. 3�G4к� �3� – PX;� 

� હોળ દહનમા ં પચંગzય – uગુળ, ગાય`ુ ં ઘી, 

લીમડાના પાન, સરસવ અને ક�રૂની આ¨િૂત આપી 

વાતાવરણને જmં6ુ
ુત બનાવવા નાગ�રકોન ે

uજુરાતના 6ZુયમTંી 9ી િવજય Uપાણીની અપીલ  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૮-૦૩-૨૦૨૦) 

1. �િત વષ) િવg મ�હલા �દવસની ઊજવણી કયાર� 

કરવામા ંઆવે છે -  8 �27  

2. િવg મ�હલા �દવસ-2020ની થીમ જણાવો - I am 

Generation Equality: Realizing Women's Rights  

3. િવg મ�હલા �દવસ િનિમતે વડા�ધાન 9ી નર�N મોદ 

kારા ક�ટલી મ�હલાઓને પોતા`ુ ં સોિશયલ મી�ડયા 

એકાઉNટ સ¼�_ુ ં હm.ુ 	મણ ે વડા�ધાનના એકાઉNટ 

પરથી પોતાની સફળ કહાની રxૂ કર હતી -  7 

k34�   

4. િવg મ�હલા �દવસ િનિમતે વડા�ધાન 9ી નર�N મોદ 

kારા 	 સાત મ�હલાઓને પોતા`ુ ં સોિશયલ મી�ડયા 

એકાઉNટ સ¼�_ુ ં હm ુ તે મ�હલાઓના નામ જણાવો – 

(1) �4��к� ÙE�, (2) ��+E� 1���, (3)  #��3� 

�3���;, (4) к4��*�����, (5) ��8�����, (6) 

к�1�� ��ш  0�� (7) _k�r� o�   

5. કઈ મ�હલાએ 13 વષ)ની |મર� એક બોrબ ¡લા=ટમા ં

બ� ે હાથ uમુાzયા બાદ પણ િશSણને સૌથી મો�ંુ 

હિથયાર બનાz_ુ ંહm ુ- �4��к� ÙE� 

6. કઈ મ�હલાએ ગામડામંા ં વણઝારા હ=તકળા }વતં 

રાખવા 682 મ�હલાને ��િન;ગ આપી મ�હલાઓને સશ
ત 

બનાવી હતી -��+E� 1���   

7. કઈ મ�હલાએ દ�શમા ંકોઈ èZૂ_ુ ંન રહ� તે હ�mથુી વષ)-

2015મા ં°ડબCક ઇ[Nડયા શU કર હતી-#��3� �3���;   

8. કઈ મ�હલાઓએ ભીખ માગીને Uિપયા ભેગા કર 55 

શૌચાલય બધંાવી લોકોન ેશૌચાલય માટ� Duતૃ કયા) - 

к4��*�����  કયા) - к4��*�����   

9. કઈ મ�હલાએ લોકોને ર�ઈન વોટર હાવ´[=ટ\ગ માટ� 

Duતૃ કયા) તથા આ�કÙટ�
ટર તરક� એવા ઘર બનાzયા 

¢યા ંપાણી`ુ ંટ�ુયં ન વેડફાય - к�1�� ��ш   

10. કઈ મ�હલાએ 28 મ�હલા`ુ ંએક xૂથ બનાવી કાµમીરની 

���ડશનલ પµમીના શાલ, Dજમ તથા અNય �ા�ટ 

બનાવવા`ુ ંશU ક_ુ� - _k�r� o�   

11. 8 માચ) િનિમતે ભારતની 15 મ�હલાઓને નવી �દfહ 

ખાતે રાh�પિત 9ી રામનાથ કોિવ;દના હ=તે કયો 

એવોડ) આપી સNમાિનત કરાઈ - ���L шYK* 
���7  

12. ICC મ�હલા T-20 વfડ) કપ-2020ના િવ	તા દ�શ`ુ ંનામ 

જણાવો - �#|�G4E� (�?4 1��2���� ��u*�)  

13. ICC મ�હલા T-20 વfડ) કપ-2020ના ઉપિવ	તા દ�શ`ુ ં

નામ જણાવો – )��*  

14. ICC મ�હલા T-20 વfડ) કપ-2020`ુ ં આયોજન કયા ં

કરવામા ંઆz_ુ ંહm ુ– �4a��7 (�#|�G4E�)  

15. ICC મ�હલા T-20 વfડ) કપ-2020 ટાઈટલ િવ	તા 

ઓ=���લયન ક��ટન`ુ ંનામ જણાવો – ��� 4���l�  

16. તા	તર માચ)-2020મા ં કાµમીરમા ં કયા નવા પSની 

રચના કરવામા ંઆવી - +FU?-к�Z�� 01�� 1�6Ú 

17. તા	તર માચ)-2020મા ં કાµમીરમા ં રચાયેલા નવા પS 

જr6-ુકાµમીર અપની પાટûના =થાપક`ુ ંનામ જણાવો - 

0�*�r Û?х��L  
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18. તા	તર માચ)-2020મા ં જr6-ુકાµમીર અપની પાટû 

(	ક�એપી)મા ં ક¼eેસ, પીડપી સ�હત અNય પSોના 

ક�ટલા નેતા જોડાયા - 30   

19. તા	તરમા ંહોળ દહનમા ંપચંગzય– uગુળ, ગાય`ુ ંઘી, 

લીમડાના પાન, સરસવ અને ક�રૂની આ¨િૂત આપી 

20. વાતાવરણને જmં6ુ
ુત બનાવવા કોના kારા 

નાગ�રકોને અપીલ કરવામા ંઆવી હતી –  

U?�E�O� -� ��+E ^1�8

       0�-� -����

1. �4�Ü� к�� PX1��� (����ш� ��к�8) 

N?+��* ;�к�� 0�� ����4�s� PAL-V к�1�� �°2� 

N?+��*�� �4�Ü� к�� PX1��� �6� 9�uK6 ш^ к��� 

;dT�* к���  

к��� ����� ���*� 

� વષ)-2021ની મ³યમા ં �લા�ગ કાર`ુ ં કોમિશbયલ 

ઉ2પાદન શU કરવા`ુ ં આયોજન : કલાકના 160 

�કલોમીટરની ઝડપ રહ�શે. 

� સૌ�થમ આવો �ો	
ટ શU કરવા  

PAL-Vએ uજુરાત પર પસદંગી ઉતાર છે એમ 

કંપનીના ઈNટરનેશનલ �બઝનેસ ડ�વલપમNેટના વાઈસ 

�ેિસડ�Nટ કાલો માસબોમીલે જણાz_ુ ંહm ુ.ં  

� uજુરાતમા ં શU થનારા તમેના �લા�ગ કાર ઉ2પાદન 

�લાNટમાથંી આવનારા �દવસોમા ં _રુોપ, _એુસ અને 

િવgના અNય દ�શોમા ં�લા�ગ કાર િનકાસ કરવા તેઓ 

ત2પર છે. 

� આગામી વષ)-૨૦૨૧ના મ³યમમા ંuજુરાતમા ંઉ2પાદન 

થનાર આ �લા�ગ કાસ)̀ ુ ંકોમિશbયલ લો�ચ;ગ કરવાના 

આયોજન સાથે તેઓ આગળ વધી ર�ા છે. _રુોપ અને 

_એુસમાથંી આવી ૧૧૦ કારના ઓડ)સ) તેમને મળ 

×vૂા છે. 

_ r4�Ü� к���� ��ш�c*� µ?� ±� ?  

� આ કારની ખાિસયત એ છે ક�, માT Tણ િમનીટમા ંજ તે 

રોડ પર દોડને ટ�કઓફ કર લેશે.  

� ફલા�ગ કારમા ંનાના એર�ાફટ-�લેનમા ં હોય છે તેવા 

રોટ�S એõNજનનો ઉપયોગ કરાશે. જયાર� ફલા£ગ કાર 

જમીન પર લેNડ કરશે 2યાર� એક એõNજન કાય)રત 

રહ�શે.  

� તે વખતે ફલા�ગ કારની ઝડપ �િત કલાક ૧૬૦ કમી 

હશે. જયાર� હવામા ં ફલા�ગ કારના બનંે એõNજન 

કાય)રત હશે 	થી �િત કલાક ૧૮૦ �કમીની ઝડપથી 

ઉડશે.  

� ફલા�ગ કારની એક વાર ટ�Nક �લ કર ૫૦૦ �કમી 

+ધુીની આકાશી સફર કર શકાશ.ે  

2. 0r����#*�� (�́�,к ��+к��8) 

0ш�r ����� a����� ��.|1�* *�Lк� ш1@  

� રાજધાની – કાÀલૂ  

3. G4�;�9E� к�N?+ : � ��ctE 
s��E��s6 
�K6��#6 

� રા¢ય – મ�ણ�રુ 

к� 22�7�� ±� ?  

� મ�ણ�રુની �લિસિ�યા કંuજુમ સાત વષ)ની હતી 

2યારથી પયા)વરણ માટ� દ�ખાવો કરતી આવી છે, 

<ુિનયાના ૨૧ દ�શોમા ં તેણીએ 
લાઇમેટ ચેNજ માટ�ના ં

સમંેલનોમા ંહાજર રહ વ
તzય આ�યા ંછે.  

� આ	 તે <ુિનયાની સૌથી ઓછ |મરની એNવાયન)મNેટ 

એ[
ટિવ=ટ તરક� Dણીતી બની છે.  

� �મુNસ ડ�ના �દવસ ેપીએમ મોદએ પોતાના સોિશયલ 

એકાઉN	સ દ�શભરની સાત �ેરણાદાયી મ�હલાઓન ે

સ¼�યા ં હતા,ં પરંm ુ તેમાથંી એક ૯ વષ)ની �લિસિ�યા 

કંuજુમે એ�ુ ં કહને પીએમ મોદ`ુ ં આ સNમાન 

=વીકારવાની ના પાડ ક� તમે મારો અવાજ સાભંળતા 

નથી એટલે ¨ુ ંસNમાનનો અ=વીકાર ક¹ંુ ².ં 

4. ;�4�� ^r6�1 E�+��– �;�W (Þo7) 

��ш�� ;�4�� ^r6�1�� �b 6к� 54�s6 N?+��*�� к�E7�* 

� રા¢યમા ં.દા	 50,915 �લાNટ =થપાયા 

5. ш� _E�* ���   #6�к3� js6���ш�4 1�; 

k�;27 qßs#66à T6�� ���ctк 03���4 (;��<8) 

ш���� _E�*�� �4� �c7-����-���� �°2� ��,�� 

;�P�L 0��GaE� a�� )��* a�o ��  

� ભારતે સૌથી વ� ુશêો રિશયા પાસેથી ખરÕા હતા. 
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� જો ક� આયાત ૭૨ ટકાથી ઘટ પ૬ ટકા થઈ : 

પા�ક=તાનનો �મ ૧૧મો  

� =ટોકહોમ ઇNટરનેશનલ પીસ �રસચ) ઈõN=ટટöટૂ� આ	 

Dર કર�લા  વાિષbક અહ�વાલમા ંપાચં વષ)મા ંશêોના 

સૌથી મોટા પાચં ખરદદાર દ�શો 

1. સાઉદ એર��બયા   ૨. ભારત  

૩.  ઈ}�ત    ૪. ઓ=���લયા  

૫.  ચાઇના.  

� આ તમામ દ�શો ભેગા મળન ે	 શêોની ખરદ કર� છે 

તે શêોની ®ુલ આયાતનો ૩૬ ટકા થાય છે.  

� િવgના સૌથી વ� ુ શêોની િનકાસ કરનાર દ�શોમા ં

ભારત`ુ ં=થાન ૨૫6ુ ંહm ુ.ં ભારતે rયામંાર, 9ીલકંા અને 

મો�રિશયસન ેશêો વે©યા હતા.  

� અહ�વાલમા ંકહ�વામા ંઆz_ુ ંહm ુ ંક� પાચં વષ) દરિમયાન 

ભારતની શêોની આયાત અમે�રકા અને રિશયામાથંી 

ઘટ હતી.  

� રિશયાની શêોની ®ુલ િનકાસમા ં ભારતનો �હ=સો ૨૫ 

ટકા  હતો.  

� વષ) ૨૦૧૪થી ૨૦૨૦ વ©ચે ભારતને શêો સ�લાય 

કરનાર રિશયા સૌથી મોટો દ�શ હતો, પરંm ુ ભારતને 

કરાતી ®ુલ િનકાસમા ં ૭૨ ટકાથી ઘટને ૫૬ ટકાની 

િનકાસ થઈ ગઈ હતી. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૯-૦૩-૨૦૨૦) 

1. તા	તર માચ)-2020મા ંuજુરાત સરકાર અને કયા દ�શ 

વ©ચે �લા�ગ કાર ઉ2પાદન માટ� �ો	
ટ શU કરવા 

સમxૂિત કરાર કરવામા ંઆzયો - ����4�s� 

2. તા	તર માચ)-2020મા ં uજુરાત સરકાર અને 

નેધરલેNડની કઈ કંપની વ©ચે uજુરાતમા ં�લા�ગ કાર 

ઉ2પાદન માટ� �ો	
ટ શU કરવા સમxૂિત કરાર કરાયો 

- PAL-V 

3. તા	તર માચ)-2020મા ં uજુરાત સરકાર અને 

નેધરલેNડની PAL-V કંપની વ©ચે uજુરાતમા ં �લા�ગ 

કાર ઉ2પાદન માટ� થયેલા સમxૂિત કરાર અ`સુાર 

કંપની kારા કયા વષ) +ધુીમા ં કાર`ુ ં કોમિશbયલ 

ઉ2પાદન શU કરવા`ુ ંઆયોજન છે – �c7-���� 

4. uજુરાતમા ં શU થનારા �લા�ગ કાર ઉ2પાદન 

�લાNટમાથંી ભિવhયમા ં કયા દ�શોમા ં કારની િનકાસ 

કરવા`ુ ંલ#યાકં છે – g?��1 0�� g?
;  

5. ફલા�ગ કારની એક વાર ટ�Nક �લ કરવાથી ક�ટલા 

�કલોમીટર +ધુીની આકાશી સફર કર શકાશે - ���  

6. તા	તર માચ)-2020મા ં કોણે બી}વાર 

અફઘાિન=તાનના રાh�પિત તરક� શપથ લીધા - 

0ш�r ��� 

7.  અફઘાિન=તાનની રાજધાની`ુ ંનામ જણાવો - к�Û T4  

8. િવgની સૌથી ઓછ |મરની એNવાયન)મNેટ 

એ[
ટિવ=ટ`ુ ંનામ જણાવો-G4�;�9E� к�N?+(� �c7)  

9. િવgની સૌથી ઓછ |મરની એNવાયન)મેNટ એ[
ટિવ=ટ 

�લિસિ�યા કંuજુમ`ુ ંવતન જણાવો - G8¶?� 

10. તા	તર માચ)-2020મા ં મ�ણ�રુની 9 વિષbય 

એNવાયરમેNટ એ[
ટિવ=ટ, �લિસિ�યા કંuજુમ કયા 

કારણે ચચા)મા ં હતી - G4�;�9E�
 ���9��� ��L 

*��� 0��+ ;��)e*� � 3���M?� к��8 _1� k34� 

k��; ���*� ;s���� 0#��к�� кE� 3*� 

11. દ�શના સોલાર Uફટોપના ક�ટલા ટકા �લાNટ uજુરાતમા ં

કાય)રત છે - �b 6к� 

12. uજુરાતમા ં માચ)-2020ની {=થિતએ ક�ટલા સોલાર 

Uફટોપ �લાNટ =થપાયા - ���u ��,��� 

13. તા	તરના =ટોકહોમ ઇNટરનેશનલ પીસ �રસચ) 

ઈõN=ટટöટૂના અહ�વાલ અ`સુાર ભારત શêોની 

આયાતના મામલે વષ)-2015-2019 વ©ચે િવgમા ં

ક�ટલામા ં�મે હm ુ- a�o ��  

14. તા	તરના =ટોકહોમ ઇNટરનેશનલ પીસ �રસચ) 

ઈõN=ટટöટૂના અહ�વાલ અ`સુાર શêોની આયાતના 

મામલે વષ)-2015-2019 વ©ચે િવgનો કયો દ�શ �થમ 

�મે હતો - ;�P�L 0��GaE� 

15. ભારતે માચ)-2020ની {=થિતએ સૌથી વ� ુ શêો કયા 

દ�શ પાસેથી ખરÕા હતા – ��шE� 

16.  િવgના સૌથી વ� ુ શêોની િનકાસ કરનારા દ�શોમા ં

ભારત`ુ ં=થાન જણાવો – 25U? 

17. ભારત કયા કયા દ�શોમા ં શêોની િનકાસ કર� છે – 

FE�����, -�4�к� 0�� ����шE;  

   �0-� -����



 

����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    25 | P a g e  

 

1. N?+��* 1�4�; z��� ��� ��4�� o3���* : 9ш�;� 

��4 - "DGP's Commendation Disc" (y?�<�) 

� uજુરાત પોલીસના તમામ સવંગ)ના પોલીસ 

અિધકાર9ીઓને તેઓની સરાહનીય/�શસંનીય 

કામગીર બદલ "DGP's Commendation Disc 

(ડ.}.પી.9ી kારા �શસંા મડેલ) એનાયત કરાશે 

1;������ 9k�E� –  

� િનયત કર�લ માપદંડ આધાર� શહ�ર/�જfલા, એ.ટ.એસ., 

કો=ટલ સીક_રુટ, સી.આઇ.ડ., આઇ.બી., સી.આઇ.ડ. 

�ાઇમ અને ર�fવઝે, હિથયાર એકમો, ટ�કિનકલ સવÂસ 

અને એસ.સી.આર.બી., તાલીમ િવભાગ, એસ.ટ.બી. 

િવભાગના મળ ®ુલ-૧૧૦ યો�યતા ધરાવતા તમામ 

સવંગ)ના પોલીસ અિધકાર9ીઓને “DGP's 

Commendation Disc” મેડલ એનાયત કરાશે 

� િનયત કર�લ કિમ�ટ નકક કર�લ માપદંડ 6જુબ યો�યતા 

ધરાવતા પોલીસ અિધકાર9ીઓન ે �થમવાર માટ� 

એિ�લ-૨૦૨૦મા ંડ.}.પી. 9ી િશવાનદં ઝાના હ=તે આ 

�શસંા મેડલ એનાયત કરાશે.  

3�� ? –  

� પોલીસ ફોસ)`ુ ં મનોબળ મજÀતૂ બને તથા વ� ુ

કાય)Sમ રત ેપોલીસ િવભાગની તમામ શાખા _િુનટમા ં

દર�ક સવંગ)ના પોલીસ અિધકાર પોતાની ફરજ બDવ,ે 

તેવી ઉ©ચ ભાવના સાથે આ �સશંા મેડલ એનાયત 

કરનાર સમe દ�શમા ંuજુરાત ૭6ુ ંરાજય બનશે. 

� આ �માણ ેD.G.P & HoPF  મારફતે પેરા મીfટ ફોસ) 

તથા અNય ૬ રાજયોમા ં“DGP's Commendation Disc” 

એનાયત કરવામા ંઆવે છે.  

� પોલીસ મહાિનદ�શક અને 6Zુય પોલીસ અિધકાર - 9ી 

િશવાનદં ઝા  

2. PX;� - � Te� 6L�� P+�8� (;�#�J�*) 

� uજુરાત સ�હત દ�શના િવિવધ રાજયમા ં ફાગણ વદ 

એકમના �દવસે �ળેૂટની ઉ2સાહભરે ઊજવણી.  

3. ;�.
. ��ш a��7 – N?+��* ;�к�� 

� uજુરાત સરકારની uડુ ગવન)Nસની �દશામા ં સી.એમ. 

ડ�શબોડ) .તગ)ત િવકસાવલે ‘�રઅલ ટાઇમ પફ�મNસ 

િસ=ટમ’.  

� 3�� ?- રા¢યના તમામ િવભાગોને એક જ �લેટફોમ) પર 

આવર લવેાનો 

=થાન–6ZુયમTંી9ી િનવાસ=થાન, ગાધંીનગર  

4. ��*� 13�4 - Papar box Authentication & Tracing 

Application : N?+��* ;�к�� (�ш<8) 

ઉપયોગ – 

� ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ની પરSા દરિમયાન 

��પTોની ગોપનીયતા અન ેવગ)ખડંોમા ંસીલબધં કવર 

પહો©યા છે ક� નહ તેની મા�હતી મોબાઈલ kારા મળશે  

� આ માટ� Papar box Authentication & Tracing 

Application (PATA) એõ�લક�શન ગાધંીનગર ખાતેથી 

િશSણમTંી 9ી èપેૂNિસ;હ ×ડૂાસમાની હાજરમા ં

લોõNચ\ગ  

r�E�� 0�� к�E7 1W�* –  

� આ એ�લીક�શનના કારણે બોડ)ની Dહ�ર પ�રSાના 

��પTોના સીલબધં બોS પહો©યાનો સમય અન ે

પરSા =થળની મા�હતી મોબાઈલ એપ kારા =થળ પર 

જ મળશે.  

� ફોટોeાફસના આધાર� ��પTોના બોS ક�ટલા વા�યે 

પરSા સમયે પહો©યા, પરSા ક�Nના કયા લોક�શન 

પર રાખવામા ં આzયા, ��પTોના બોS પરSા ક�Nો 

પર સીલબધં રતે પહો©યા છે ક� નહ, �શનપTોના 

બોS સીલબધં અને સમયસર મìયા છે ક� નહ , ઉપરાતં 

પરSા �ણૂ) થયા બાદ હાજર પ�રSાથÂઓની લખાયેલ 

જવાબવહઓ સીલબધં કરવામા ં તેમજ કયા સમય ે

6કુાયેલ છે તે પણ Dણી શકાશે. 

� િશSણ મTંી - 9ી èપૂેNિસ;હ ×ડુાસમા.  

5.+s k�� ��ш�c : 10 �27 1��1��)�+к G2Oк�� : 

ã T1�� х�х�           +s - 10 �27-1934 

0�;�� – 8 ��.6-2003  

� આ	 તારખ ૧૦ માચ)ના રોજ  માધવરાવ િસ;િધયા, 

અસગરઅલી એN}નીયર, રિશયાનો રાD ઝાર 

એલેકઝાડંર Tીજો અને ભારતીય કળા જગતના મોટા 

ગDના �ચTકાર èપૂેન ખZખરનો જNમ�દવસ છે. 

� 6ુબંઈમા ંપરrપરાગત કલાકાર ®ુ�ંુબમા ંજNમેલા ખZખર 

પ�રવારમા ંસૌથી મોટા સતંાન હતા. ચાર વષ)ની ઉમર� 

િપતા`ુ ંઅવસાન થ_ુ.ં 
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� èપૂેન ખZખર 6ુબંઈ _િુન.થી અથ)શાê અને રાજનીિતશાê 

ઉપરાતં વાણી¢યમા ંપણ =નાતક થયા હતા.  

� તેઓએ =વ�િશ�Sત કલાકાર તરક� બ¨ ુમોડ કાર�કદû 

શ¹ુ કર હતી. તેમની શUની કાર�કદû ચાટ)ડ એકાઉNટNટ 

તરક� રહ હતી. 

� વડોદરાની ફ�કfટ ઓફ ફાઈન આટ)સમા ં જોડાયા ૧૯૬૫થી 

સોલો �ચT �દશ)નો અને પછ  રાh�ય અને �તરરાh�ય 

=તર� �દશ)નો શ¹ુ કયા) હતા તેમના �ચT �દશ)નો લડંન, 

બ�લ �ન, ટો�કયો વગેર� =થળોએ યોDયા હતા. 

� èપૂેન ખZખરના �ચTોમા ં ભારતીય મીથકો અને 

િમથકય િવષયવ=mવુાળા �ચTો`ુ ં �ાધાNય છે. તેમના 

�ચTો વણા)2મક અને }વન ચ�રTા2મક પણ ર�ા છે. 

� કલાના મા³યમથી èપૂેન ખZખર� સDતીયતાન ે પણ 

આબે¨ુબ રતે રxુ કર. 

� èપૂેન ખZખરની કલાસાધના`ુ ં �દ રોયલ પેલેસ ઓફ 

આrસટરડ�મમા ં એવોડ), =ટાર ફાઉNડ�શનની ફ�લોશીપ 

અને પ9ી  વગેર� ારા થ_ુ ં છે. તેમના }વન પર 

એકાિધક �=ુતકો લખાયા છે . 

� .eે} િવષે અ^યાસ ન હોવા છતા ં �તરરાh�ય 

Zયાતી�ા�ત આ  �ચTકાર`ુ ં૮ ઓગ=ટ ૨૦૦૩ના રોજ 

અવસાન થ_ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૦-૦૩-૨૦૨૦) 

1. uજુરાતમા ં  ધોરણ-10 અને 12ની  બોડ)ની પરSાના 

��પTોના  
લાસUમ +ધુીના સવલ́Nસ માટ�  

તા	તરમા ંકઈ એપ લોNચ કરાઈ- PATA 

2. PATA`ુ ં િવ=mતૃ નામ જણાવો-  1�1� a�K;  

�@��s6к�ш� 
s�  |��;l� 
ß54к�ш� 

3. uજુરાતના વત)માન િશSણ મTંી`ુ ંનામ જણાવો-  -� 

ã T1�s(�;l3 ä?��;� 

4. માચ) 2020થી  uજુરાત પોલીસે  તમામ અિધકાર-

કમ)ચારઓને �ો2સાહન મળે  તે હ�mથુી કયો નવો મેડલ 

આપવાની Dહ�રાત કર છે-  9ш�;� ��4- "DGP's: 

Commendation Disc" 

5. uજુરાત પોલીસ kારા દર વષ´ ક�ટલા અિધકાર- 

કમ)ચારને �શસંા મડેલ- "DGP's: Commendation 

Disc  આપી સNમાિનત કરાશે- ��� 

6. ભારતમા ં  �ળેુટનો તહ�વાર કઈ િતિથના રોજ 

ઉજવવામા ંઆવે છે -  r��8 �� 
к 

7. uજુરાત સરકાર kારા તમામ િવભાગોને  એક જ 

�લેટફોમ) હ�ઠળ સાકંળ લેતી  કઈ નવી િસ=ટમ 

ગાધંીનગર ખાત ે  િવકસાવવામા ંઆવી છે-   CM ��ш 

a��å 

8. CM ડ�શ બોડ �  .તગ)ત કઈ નવી િસ=ટમ િવકસાવવામા ં

આવી છે-  k�E4 6�j 1r�7s; �;#6 

9. �ચTકાર èપૂેન ખZખરનો  જNમ�દવસ જણાવો- �� 

�27 �� b 

   ��-� -����

1. �1��ш� кe (��+к��8) 

� મ³ય�દ�શમા ં ભાજપના ‘ઓપર�શન કમળ’ બાદ રાજવી 

અને ક¼eેસના �દ�ગજ નેતા �વૂ) સાસંદ ¢યોિતરા�દ2ય 

િસ;િધયા ભાજપમા ંજોડાયા 

� મ³ય�દ�શમા ંભાજપ તરફથી રાજયસભાના ઉમદેવાર  

�;l��E� 1k���� – w��G4E� ��ш� 

� �વા�લયરના િસ;િધયા પ�રવાર .ગે કહ�વાય છે ક� 

તેઓ ભલે કોઇ પણ પSમા ં × ૂટંણી લડયા હોય ક�, 

ભલે અપS × ૂટંણી લડ�, પણ �વા�લયરમા ં ઝડંો તો 

તેમના પ�રવારનો જ લહ�રાતો હોય છે.  

� છેfલા છ દાયકાથી મ³ય�દ�શની રાજનીિતમા ં આ 

પ�રવારનો દબદબો ર�ો છે. રાજનીિતની શUઆત 

રાજમાતા િવ¢યારા	 િસ;િધયાએ કર હતી. એ 

શUઆત હવે ¢યોિતરા�દ2ય િસ;િધયા +ધુી પહ¼ચી છે.  

� �વા�લયરના મશ¨રૂ િસ;િધયા રાજપ�રવારના 

રાજમાતા િવ¢યારાજ િસ;િધયાએ સૌથી પહ�લા ં

રાજનીિતમા ં પગpુ ં માડં_ુ ં હm ુ.ં તેમણે રાજનીિતની 

શUઆત ક¼eેસથી કર જનસઘંમા ંસામલે થયા.  

� વષ) ૧૯૫૭મા ં તેઓ uનુાથી લોકસભા બેઠક }તી 

સસંદમા ંપહ¼©યા હતા. દસ વષ) ક¼eેસમા ંર�ા બાદ 

૧૯૬૭મા ંતેઓ જનસઘંમા ંસામેલ થયા હતા.  

� મહારાણી િવ¢યારા	 ઇ©છતા હતા ક� તેમના પાચં 

સતંાનોમાથંી માધવરાવ અને તેમના �Tુ 

¢યોિતરા�દ2ય ઉપરાતં તમામ ભાજપમા ંજ રહ�. 
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®E��*��k�XEM?� N?+��* к��Kш� 

� જયોિતરા�દ2યના પ2ની િ�યદશ)નીરા	 બરોડાના 

ગાયકવાડ પ�રવારના રાજ®ુમાર છે. તમેના િપતા 

સeંામિસ;હ ગાયકવાડ છેfલા શાસક �તાપિસ;હ 

ગાયકવાડના દકરા છે.  

� િ�યદશ)નીની માતા નેપાળના રાજપ�રવારના છે. 

¢યોિતરા�દ2યને એક દકરો મહાઆય)મન અને એક 

દકર અનNયા િસ;િધયા છે. 

������� ш^_* +�;��@� к�L 3*� 

� રાજનીિતમા ંમાધવરાવે ૨૬ વષ)ની વયે પગpુ ંપાડ_ુ ં

હm ુ.ં તેઓ જનસઘંમા ં હતા, પરંm ુ ૧૯૭૭મા ં કટોકટ 

બાદ ૧૯૮૦મા ં ¢યોિતરા�દ2યના િપતાએ ક¼eેસની 

�ટ�કટ પર × ૂટંણી લડ ક�NીયમTંી પણ બNયા. 

�y?������u *� ��+#@���� U?�E�O� 18 asE��    

� ¢યોિતરા�દ2યના ફોઇ વ+ુધંરા રા	 રાજ=થાનના 

6ZુયમTંીપદ� પણ રહ ×vૂા છે. વ+ુધંરા રા	ના 

દકરા <ુhયતં ઝાલાવાડના સાસંદ છે. 

¢યોિતરા�દ2યના બીD ફોઈ યશોધરા પણ ભાજપના 

સાસંદ. 

r�q Eш���� 18 1��2 �х* �����;]E asE��    

� વ+ુધંરારા	ના બહ�ન યશોધરા ૧૯૭૭મા ં અમે�રકા 

જતા ર�ા. ૧૯૯૪મા ં તેઓ ભારત પાછા ફયા) 2યાર� 

માતા િવ¢યારા	ની ઇ©છાથી ૧૯૯૮મા ં ભાજપની 

�ટ�કટ પર × ૂટંણી લડયા હતા.  

� પાચં વખત િવધાનસ^ય બનેલા યશોધરારા	 

િશવરાજિસ;હની સરકારમા ંમTંી પણ હતા. 

2. _��wE4<� – ��*� 9E�� : 0������� 

���k�к� 3�� ��� ��a� ��E4 к�L æ4� �e�� шкш�  

3�� ?-  

� હવે પોલીસની 100 નબંરની હ�fપલાઈન +રુSાની 

સાથે સાથે હ�fથની કામગીર પણ િનભાવશ ે

� નાગરકોન ે ઈમરજNસીમા ં ર
ત મળ રહ� તેના માટ� 

અમદાવાદ ર�ડ�ોસ અને શહ�ર પોલીસ kારા ર
ત 

હ�fપલાઈન ‘૧૦૦’ શU કર છે.  

� શહ�ર પોલીસ કિમશનર આિશષ ભાટયા તેમજ 

ર�ડ�ોસ સ=ંથાના ચેરમેન �કરણ ×ડુગર, �ાઈમ 

ëાNચના =પેશીયલ કિમશનર અજય તોમરની 

ઉપ{=થિતમા ંઆ હ�fપલાઈનનો Ãભુારંભ કરાયો હતો.  

� આમ હવે પોલીસની ૧૦૦ નબંરની હ�fપલાઈન 

+રુSાની સાથે સાથે હ�fથની પણ કામગીર િનભાવશે. 

3. ����4 к����� (COVID-��) :  WHO z��� к������� 

�́�,к ���2�e� o3�� (_��wE)  

� <ુિનયાના 110 દ�શમા ં 4,300થી વ� ુ લોકોનો િશકાર 

કર ×કૂ�લા કોરોના વાઈરસ (કોિવડ–19)ને િવg 

આરો�ય સગંઠન (WHO)એ મહામાર Dહ�ર કર દધો 

છે.  

� સગંઠને ક�ુ ં છે ક�, અ2યાર +ધુી 1.18 લાખ લોકોથી 

વ� ુતેનો ભોગ બની ×vૂા છે. 

� આ મહામારની Dહ�રાત કરતા સગંઠનના મહા 

સ�ચવ ડૉ.ર�¥ોસ અદનોમ eેબ)યાસસે ક�ુ ં ક�, આ 

વાઈરસ <ુિનયામા ંફ�લાવાનો હxુ ખતરો છે.  

� આ મહામાર સામે લડવા દર�ક zય{
તએ ભાગીદાર 

ન¼ધાવવી પડશે. 

3���L�� 0@7 : <ુિનયામા ં મોટ સZંયામા ં લોકો`ુ ં

પી�ડત હો�ુ.ં  

� એિપડ�િમક એટલે ક� મહામાર એ ચપેીરોગને કહ�વાય 

છે ક� 	નાથી એક જ સમયે <ુિનયાભરમા ં મોટ 

સZંયામા ંલોકો અસરe=ત થઈ શક� છે.  

� મહામાર 	વા રોગ`ુ ં તા	તર`ુ ં ઉદાહરણ 2009મા ં

'ફ�લાયેલો =વાઈન �p ૂહતો.  

� કોઈ નવા વાઈરસથી ફ�લાતી મહામાર વ� ુ ઘાતક 

હોય છે ક�મ ક� તે લોકોમા ંસરળતાથી ફ�લાઈ શક� છે.  

� કોરોના વાઇરસમા ંપણ આ બધા ંલSણ મળ આzયા ં

છે  

WHO – ���7 3��@ �����qH�ш� 

WHO �>?@к – ����� 

4. ISS : 0�к�ш ��v��  

� ISSમા ં એ=�ોનો	સે ઉગાડયા વધાર� પોષક ત2વો 

ધરાવતા લે	સ  

_ 9E���� ���-01 �� 01�g?� 

� ૨૦૧૫મા ં =પેસમા ં શાકભા} ઉગાડવાના સમાચાર 

સામે આzયા હતા. એ દરિમયાન Tણ 
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.ત�રSયાTીઓ kારા =પેસ =ટ�શનમા ં શાકભા} 

ઉગાડવામા ંઆવી હતી.  

� ¢યાર� �યોગ થયો 2યાર� તેને વેગ-૦૧ નામ 

આપવામા ં આz_ુ ં હm ુ ં ¢યાર� ઈNટરનેશનલ =પેસ 

=ટ�શનમા ં વેગી નામના એ
સિપ�રમેNટ હ�ઠળ આ 

શાકભા} ઉગાડવામા ંઆzયા હતા.  

� આ �યોગમા ં =કોટ ક�લી નામની એક મ�હલાનો પણ 

સમાવેશ થતો હતો. તેણે જણાz_ુ ંહm ુ ંક�, નાસા kારા 

મગંળ ઉપર જવાનો �યાસ કરવામા ંઆવી ર�ો છે. 

ન}કના ભિવhયમા ં આ િમશન પણ પાર પાડવામા ં

આવશ.ે  

� મગંળ ઉપર જવા માટ� એક એવા =પેસ�ા�ટની જUર 

પડશે 	મા ંશાકભા} ઉગાડ શકાય.  

� િવપ�રત {=થિતમા ંઅહ યા સવા)ઈવ કરવા માટ� =પેસ 

�ા�ટમા ં આવી શાકભા} ઉગાડ શકાય તો 

.ત�રSયાTીઓન લાભ થાય તમે છે. 

��? 9E��� 9��i�� 

� એ=�ોનો	સે 	 લે	સ ઉગાડયા ં હતા ંએમાથંી ક�ટલાકં 

તેમણે ખાધા ં હતા ં અને બાકના ં તમેણે �÷ૃવી પર 

પાછા ંમોકલી દધા ંહતા.ં એના પર �યોગ થઈ ર�ા 

છે.  

� આકાશમા ંઅfટાવાયોલેટ �કરણો અને ર��ડએશન ¦બૂ 

જ �માણમા ંહોય છે અને એની કોઈ અસર થઈ શક� 

ક� નહ  એનો =ટડ હાલમા ંચાલી ર�ો છે.  

� આકાશ 	વા વાતાવરણમા ં�÷ૃવી પર ખાસ �કારની 

લેબોર�ટરમા ંઆ �કાર� લેટસ ઉગાડવામા ંઆવી ર�ા ં

છે અને એની પણ સરખામણી થઈ રહ છે.  

2�( 1� ш�к)�� P����ш�   

� એલન મ=ક તેના =પેસએ
સ કાય)�મ હ�ઠળ ૨૦૨૪મા ં

ચંની ધરતીના દ�Sણ �વુ પર શાકભા}`ુ ંવાવતેર 

કરવા માગે છે.  

� આ માટ� આટ� િમસ-૩ નામ`ુ ં િમશન તૈયાર થઈ ર�ુ ં

છે. 

ISS 1� _ �#� ?� 18 P����q ±�   

� વૈ»ાિનકો અને એ=�ોનો	સ ISS પર લટેસ ઉપરાતં 

ઘ|, ચોખા, oંુગળ, ચાઇનીઝ કોબી, વટાણા, 6ળૂા, 

લસણ, કાકડ, ટ_�ૂલ�સ, પાસ)લી, બટાટા, +રૂજ6ખુી 

અને અરબીડોõ�સસ 	વા છોડ ઉગાડ ×vૂા છે. 

#1�; �ш� �6� P1E��� 

� ૨૦૨૦ના દાયકાના મ³ય ક� .તમા ંનાસા મગંળ પર 

સમાનવ યાન મોકલવા માગે છે. એ�ુ ં મનાય છે ક� 

૨૦૩૦ +ધુીમા ં માણસો મગંળ પર વસવાટ કરતા 

થઈ જશે.  

� આવા �ો	
ટ માટ� આવા �યોગ જUર છે. થોડા ંવષ� 

પહ�લા ંએક �ફfમ આવી હતી 	મા ંમગંળ િમશન પર 

ગયલેો એક એ=�ોનોટ 2યા ંજ ફસાઈ Dય છે અને 2યા ં

બટાટા ઉગાડને }વતો રહ� છે. આ�ુ ં કંઈ હવે શv 

બનવા જઈ ર�ુ ંછે. 

µ?� ±� js6���ш�4 #1�; #6�ш� (ISS)? 

� ઇNટરનેશનલ =પેસ =ટ�શન �÷ૃવીની સપાટથી ૪૦૦ 

�કલોમીટર ઉપર એક હરતીફરતી �યોગશાળા છે. એ 

૧૦૦ અબજ ડોલરના ખચ́ તૈયાર કરાઈ છે. 

� એમા ં સાયNસ અને એõNજિનય�ર;ગને લગતા �યોગો 

અને �રસચ) થઈ ર�ા ંછે.  

� ૨૦૦૦ના નવેrબરથી એમા ં કો=મોનો	સ અને 

એ=�ોનો	સ આવનDવન કર� છે. �મુન �રસચ), =પેસ 

મે�ડિસન, લાઇફ સાય{Nસસ, એ=�ોનોમી અને 

વેધશાળાને લગતા �રસચ) એમા ંથાય છે.  

� ૨૦૨૪ +ધુી આ �ો	
ટ માટ� અમે�રકાએ મો�ંુ ભડંોળ 

આ�_ુ ંછે. 

5. #�67  �;6L�� ��� ��E� (�eх��* y?����)  

к�s( z��� ш3��� �°2� 2�q�� È�s�4� �;6L #1��7�� 

0�����, ������, y?�* 0�� ��+к�6 18 ;��4 

� =માટ)  િસટ હ�ઠળ દ�શના 100 શહ�રો વ©ચે ચાઇfડ 

��Nડલી િસટ =પધા) થશ.ે  

��� ��E��� µ?� 3ш� ? 

� સમe દ�શમા ં �દzયાગંોની સરળતા માટ� �ાથિમક 

+િુવધા આપવી ફર�જયાત છે તેવી રત ે આગામી 

�દવસોમા ં શહ�રોમા ં બાળકોની સરળતા માટ� �રૂતી 

+િુવધા છે ક� નહ  તે .ગે પણ િનયમ બની શક� છે. 

� 	મા ંશહ�રના શૌચાલયોમા ંબાળકો લïશુકંા કર શક� 

તે �કાર� _�ુરનલ ની×ુ ંછે ક� નહ , ટોઇલેટ સીટ નીચી 

છે ક� નહ , ટોઇલેટ બહાર નીકìયા બાદ બાળક હાથ 
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ધોઇ શક� તે માટ� ગેNડ નીચી છે ક� નહ , શાળાએથી 

ઘર� જતા હોય 2યાર� °ટપાથ તે ચાલી શક� તેવી છે ક� 

નહ , રોડ �ોસ કરવા માટ� Ãુ ં zયવ=થા છે સ�હતના 

6áુા પર આ =પધા) થશે અને ર�[Nક\ગ Dહ�ર થશે.  

� માચ) માસના .ત +ધુીમા ં દ�શના ં 100 =માટ)  શહ�રો 

ચાઇfડ ��Nડલી િસટ =પધા) માટ� ર�જ=��શન ���યા 

શU થશે.  

� આ ર�જ=��શન થયા બાદ ભાગ લેનારા શહ�રમા ં

ચાઇfડ ��Nડલી િસટ માટ� કર�લી કામગીર તેમજ કામ 

કરવાની ઇ©છા શ{
તઓના આધાર� 20 શહ�ર પસદં 

કરવામા ંઆવશ.ે   

#1��7�� 3�� ?  

� આ =પધા)નો 6Zુય હ�m ુબાળકો માટ� શહ�રમા ં+િુવધા 

ઊભી કરવાનો છે, બાળકોની રો�જ;દ ��યાઓ તમેજ 

તેની +રુSાઓને ³યાને લેવામા ંઆવી છે. 

� ચાઇfડ ��Nડલી િસટ =પધા) બાદ ક�N સરકાર 

ટ�{
નકલ ટમ શહ�રોમા ં મોકલશે 	 બાળકોની 

+િુવધામા ં વધારો થાય તે �કાર� ક�વા ફ�રફાર કરવા 

જUર છે તે`ુ ંમાગ)દશ)ન આપશે.  

_ U?�� @ш� 2�j�� È�s�4� �;6L #1��7, �27 �*@� ш^ 

@ш� �É+#|�ш� 

� િસટ બસમા ંબાળકો ચઢ શક� તે �કારના બસ =ટોપ 

પર zયવ=થા છે? 

� િસટ બસમા ં બાળકો બેસી શક� એ 6જુબની બેઠક 

zયવ=થા છે.  

� Dહ�ર શૌચાલયમા ં ટોઇલેટ અને _�ુરનલની ±ચાઈ 

નીચી છે?  

� શૌચાલયમા ંબાળકોને હાથ ધોવા માટ� વૉશબે�ઝનની 

±ચાઈ નીચી છે?  

� શાળા ન}કની °ટપાથ પર બાળકો ચાલીને જઇ શક� 

તેવી છે? 

� બાળકો સરળતાથી રોડ �ોસ કરવા માટ� કોઇ zયવ=થા 

છે? 

� બગીચામા ંબાળકોને ઇD થાય તવેી કોઇ વ=mઓુ ક� 

રાઇડ નથી ન?ે  

� બગીચાઓમા ં બાળકો માટ� ક�વી +િુવધા ઊભી 

કરવામા ંઆવી છે.  

� બાળકો સાર રતે રમી શક� તે માટ� બગીચામા ંક�વી 

zયવ=થા છે? 

� બાળકોની બૌ��ક Sમતામા ંવધારો થાય તે �કારની 

કોઇ ગેમ બગીચાઓમા ંછે? 

ચાઇfડ ��Nડલી 20 શહ�રો વ©ચેની =પધા)મા ંક�N સરકાર 

માગ)દશ)ન આપશે  

� ક�N સરકાર� દ�શના ં 20 શહ�રો વ©ચે ચાઇfડ ��Nડલી 

િસટ =પધા)`ુ ંઆયોજન ક_ુ� છે.  

� આ =પધા)મા ં	 શહ�રો ભાગ લેશે તે શહ�રમા ંચાઇfડ 

��Nડલી +િુવધા ઊભી કરવા માટ� ક�N સરકાર 

ટ�કિનકલ ટમ મોકલી મદદ કરશ.ે  

� આ ટમ શહ�રમા ં ક�વા �કારના ફ�રફાર કરવાથી 

બાળકોની +િુવધામા ં વધારો થશે તેની મા�હતી 

આપશ.ે  

� રાજકોટ શહ�ર આ =પધા)મા ંભાગ લેશે અને ટ�કિનકલ 

ટમની મદદથી બાળકોની +િુવધામા ંવધારો કરાશે. 

6. х�4�T� – k34� �� �� ���7к1-���� 

к�E7� 

� ICCએ આવતા વષ´ N_ઝૂીલેNડમા ં થનાર મ�હલા 

વન-ડ� વfડ) કપનો 1 મ�હનાનો કાય)�મ Dહ�ર કય�.  

� આ વfડ) કપ 6 ફ�]આુરથી શU થશે, 7 માચ)થી 

ફાઈનલ થશે.  

� �ુના)મેNટમા ં®ુલ 8 ટમ ઉતરશે.  

� અ2યાર +ધુી ચાર ટમ ઓ=���લયા, N_ઝૂીલેNડ, 

��લેNડ અને દ.આ��કાએ 
વો�લફાય કર લી�ુ ંછે.  

� ભારત-પાક. વ©ચે છેfલા 1 વષ)થી નવેrબરમા ંથનાર 

સી�રઝ પર ICCએ કોઈ િનણ)ય નથી લીધો.  

� આ સી�રઝ પછ 5મી ટમ 6áેુ િનણ)ય લેવાશે, 3 

ટમનો િનણ)ય xુલાઈમા ંથનાર 
વૉ�લફાય મેચ પછ 

થશે. 

ખાસ Dહ�રાત - આ વfડ)કપમા ં સિેમફાઈનલ અને 

ફાઈનલ માટ� �રઝવ)-ડ� રખાયો. 

7. �́�,к ��+к��8 : ��шE��� ��.|1�* f4�k��� 

¶?k6� _��� �c7-�� � y?�� 1� P1� �3L шк� 

a����8�� y?���� к��E� 

� રાh�પિત zલા�દમીર ��ુટન વષ)-2000થી રિશયા`ુ ં

નેm2ૃવ કર ર�ા છે. 



 

����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    30 | P a g e  

 

� રિશયાની સસંદ� પણ TીD અને .િતમ ર�ડ;ગમા ંવ� ુ

એક zયાપક બધંારણીય +ધુારાને મxૂંર આપી દધી.  

� આ પગલાથી ��ુટનને 2024મા ં તેમના વત)માન 

કાય)કાળ સમા�ત થયા પછ 12 વષ) +ધુી સFામા ં

ટક રહ�વાની �ટ મળ. 

� ��મ�લન હ=તક નીચલા uહૃ, =ટ�ટ �મૂાએ બધંારણમા ં

+ધુારો કય� હતો. 	મા ં 380-0 મત સાથે +ધુારાન ે

મxૂંર આપી દ�વામા ંઆવી હતી.  

� જોક� 43 સ^યો આ મતદાન વખતે ગેરહાજર ર�ા હતા.  

� આ �=તાિવત +ધુારા પર એક રાh�zયાપી મતદાન 

22 એિ�લે કરવામા ંઆવશે.  

� ��મ�લનના ટકાકારોએ આ +ધુારાને એક સનક 

+ધુારો ગણાવતા ંઆ પગલાની આકર ટકા કર હતી 

અને દ�ખાવો કરવાની ચીમક આપી હતી.  

� ક�}બીના 67 વષ)ના �વૂ) અિધકાર ��ુટન રિશયા પર 

20 વષ)થી પણ વ� ુસમયથી શાસન કર ર�ા છે.  

� ચાર વષ)ના બ ેસતત કાય)કાળમા ંરાh�પિત ર�ા ંપછ 

બધંારણને લીધે ��ુટન 2008મા ં વડા�ધાન બNયા 

હતા. 

8. k�� ��ш�c : �� �27   �� #�kкl� �� 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૧-૦૩-૨૦૨૦) 

1. મ³ય�દ�શમા ં ભાજપના ‘ઓપર�શન કમળ’ બાદ 

રાજવી અને ક¼eેસના કયા �દ�ગજ નેતા ભાજપમા ં

જોડાયા - ®E��*��k�XE �;l��E� 

2. જયોિતરા�દ2યા િસ;િધયાના પ2ની િ�યદશ)ની રા	 કયા 

પ�રવારના રાજ®ુમાર છે - a������ ��Eк��� 

3. અમદાવાદના નાગ�રકો કયો નબંર ડાયલ કર ¡લડ 

મેળવી શકશે એવો નવતર પહ�લ શU કરાઈ - ���   

4. પોલીસની 100 નબંરની હ�fપલાઈન કઈ કામગીર 

િનભાવશ ે- y?�<��� ;�@� 3��@ 

5. નાગરકોન ે ઈમરજNસીમા ં ર
ત મળ રહ� તેના માટ� 

અમદાવાદ ર�ડ�ોસ અને શહ�ર પોલીસ kારા કઈ 

હ�fપલાઈ શU કરાઈ - �K* 3��14�q� ‘100’  

6. માચ)-2020મા ં કઈ વૈિgક સ=ંથાએ નોવેલ કોરોના 

(COVID-19)ને વૈિgક રોગચાળો(મહામાર) Dહ�ર 

કય� - WHO   

7. તા	તર માચ)-2020મા ં WHOએ નોવેલ કોરોના 

રોગને મહામાર Dહ�ર કય� હતો આ પહ�લા વષ)-

2009મા ં કયા રોગને મહામાર Dહ�ર કરાયો હતો - 

#��q� �� T  

8. તા	તરમા ં ISSના એ=�ોનો	સે ઉગાડ�લા લ	ેસ 

�યોગને Ãુ ંનામ અપા_ુ ં- ���-01  

9. �÷ૃવીની સપાટથી ૪૦૦ �કલોમીટર ઉપર એક 

હરતીફરતી �યોગશાળા બનાવવામા ં આવી છે તે`ુ ં

નામ જણાવો - js6���ш�4 #1�; #6�ш�  

10. �÷ૃવીની સપાટથી ૪૦૦ �કલોમીટર ઉપર ક�ટલા 

Uિપયાના ખચ́ હરતીફરતી �યોગશાળા-ઇNટરનેશનલ 

=પેસ =ટ�શન બનાવા_ ુછે - 100 0a+ ��4� 

11. માચ)-2020ના =માટ) િસટના નવા િનયમો .તગ)ત 

શહ�રો વ©ચે ચાઈfડ ��Nડલી િસટ =પધા)મા ંuજુરાતના 

કયા શહ�રો સામેલ કરાયા - 0�����, ������, 

y?�* 0�� ��+к�6  

12. =માટ)  િસટ હ�ઠળ દ�શના ક�ટલા શહ�રો વ©ચે ચાઇfડ 

��Nડલી િસટ =પધા) યોDશે અને તમેાથંી .િતમ 

ક�ટલા શહ�રોની પસદંગી કરાશે – ��� 0�� ��   

13. મ�હલા વન ડ� વfડ)કપ-2021 કયા દ�શમા ંયોDશે - 

sg TH�4�s� 

14. મ�હલા વન ડ� વfડ)કપ �ુના)મેNટમા-ં2021મા ં ®ુલ 

ક�ટલી ટમ ઉતરશે - �  

15. રિશયાના રાh�પિત zલા�દમીર ��ુટન કયા વષ)થી 

રિશયા`ુ ંનmે2ૃવ કર ર�ા છે – �c7-���� 

16. તા	તર માચ)-2020મા ં રિશયાના બધંારણમા ં

કરાયેલા મહ2વના +ધુારાની અસર જણાવો- 

��шE��� ��.|1�* f4�k��� ¶?k6� _��� �c7-

�� � y?�� 1� P1� �3L шкш� 

17. કયા �દવસને ‘નો =મો�ક;ગ ડ�’ તરક� ઊજવવામા ંઆવ ે

છે – �� �27 

   ��-� -����

1. х�4�T� : �G4YF1к�� �   k��; 13�4�� ³�;�� 6�27 

k�4��� 9���) 

ટોચ) �રલનેી િવશેષતાઓ  
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� eીસના �ાચીન શહ�ર ઓ�લ{rપયા ખાત ે ટોvો ગrેસ 

માટ�ની મશાલ સળગાવવામા ં આવી હતી. આ �સગેં 

પરંપરાગત પહ�રવેશ પહ�રને મ�હલાઓએ +યૂ)ના સીધા 

�કાશની મદદથી ટોચ) �રલે  સળગાવી હતી.  

� મશાલ ર�લી eીસમા ંઆઠ �દવસ ફરશે અને આ દરિમયાન 

૩૫૦૦ �કલોમીટર`ુ ં .તર કાપશે. ૧૯મી માચ́ એથેNસના 

પેનાથેિનક =ટ��ડયમ ખાતે આ મશાલને ટોvો ઓ�લ{rપકના 

આયોજકોને +પુરત કરવામા ંઆવશે.  

2. ����4 к����� : к������� к��8� )��*�� 9@ U JXg? 

к8�76к�� �Ø��g?�  

3. w4�a4 
���7-���� : 2���� ;�sE� kr��K; 

qs6���ш�4 
�1�éÐ7�� b w4�a4 
���7-���� 

� ચીનના હ�નાન �ાતં {=થત સાNયા ફિન
સ 

ઈNટરનેશનલ એરપોટ)  �લોબલ એવોડ) 2019 પોતાના 

નામે કય� છે.  

� એરપોટ)  કાઉ{Nસલ ઇNટરનશેનલે (એસીઆઇ) 6 લાખ 

લોકોના સરવ ેબાદ આ સાNયા ફિન
સ એરપોટ)ને આ 

સNમાનથી નવા¢_.ુ  

� સરવેમા ં 84 દ�શના �વાસીઓ જોડાયા, 	મણે 41 

ભાષામા ંજવાબ આ�યા.  

� ઈNફા=�
ચર, eાહક સેવા, +િુવધા અન ે પયા)વરણની 

[hટએ એરપોટ)ને 4 એવોડ).  

4. k�� ��ш�c : �� �27 

(1) ����L�T2 :   �c7-1930@� 2020 : 90 �c7 ¶ T87 

����L�T�2�� ^6 

 

�T2�� +^� ш� �6� 1�L ?  

� .eેજોને ¢યાર� આવક ઓછ પડ� 2યાર� ભારતીય �D 

પર કોઈ �કારનો કર વધાર દ�તા હતા.  

� ૧૯૨૦ના દાયકામા ં.eેજોએ મીઠા પર કર વધારવાની 

શUઆત કર ૨૪૦૦ ટકા કર દ�વાયો હતો ! ૧૯૨૫-

૨૬ના વષ)ની �ë�ટશ સરકારની સમe ભારતની ®ુલ 

આવકમાથંી ૧૯.૭ ટકા આવક મીઠાનંા કરમાથંી થઈ 

હતી.  

� પ�રણામે ગાધંી}એ ®ૂચ કરને | કાયદાનો ભગં કરવા`ુ ં

આયોજન ઘડ કાઢöુ ંહm ુ.ં પણ ®ૂચ કરવાથી .eેજોને 

Ãુ ં ફરક પડશે અને ®ૂચ સફળ થશે ક� ક�મ એ િવશ ે

=થાિનકથી લઈને રા[h�ય =તર +ધુીના આગવેાનો 

�kધામા ંહતા. પણ ગાધંી} પોતાની લડત અન ેલડતની 

પ�િત .ગે બ¨ુ =પhટ હતા.  

9��;M?� 0�ã T* _E�+�  

� આજના નેશનલ હાઈ-વેના _ગુમા ં સાબરમતી 

આ9મથી દાડં`ુ ં.તર પોણા Tણસો �કલોમીટર થાય 

છે. પરંm ુએ જમાનામા ંઆજના 	વા હાઈ વે ન હતા. 

વળ વ�નુે વ� ુ લોકોને ભાગીદાર બનાવી શકાય એ 

માટ� એક પછ એક ગામ ફરતા ં જવા`ુ ં �વાસ 

આયોજન કરા_ુ ંહm ુ.ં  

� એટલે સાબરમતીથી નીકìયા 2યા ં+ધુીમા ંદાડં®ૂચ ®ુલ 

૪૦ ગામોમાથંી પસાર થઈ હતી અને મહ, વાTક 	વી 

દસ નદ પસાર કર હતી.  

� દાડંયાTા શU તો ૧૨મી માચ́ થઈ હતી, પરંm ુ

�ણૂા)¨તુી ૨૪ �દવસ પછ ૬�ી એિ�લે થઈ હતી. એ 

દરિમયાન દ�શ િવદ�શના અનેક પTકારો, ગાધંી�ેમીઓ 

આ યાTામા ં જોડાયા હતા અને zયાપક ધોણે દાડંની 

�િસ�� થઈ હતી. 

�?2 ê�� ¶?�L к��� ?  

� શUઆતમા ં દાડં +ધુી ®ૂચ કરવાનો િવચાર ન હતો. 

બોરસદ તાpકુામા ં મહ નદના કાઠં� આવેલા ગામ 

બદલ�રુ +ધુી જઈને જ પરત ફરવા`ુ ંહm ુ.ં  

� જો એ =થળ પસદં થ_ુ ં હોત તો ®ૂચ પોણા ચારસોને 

બદલે સો �કલોમીટર +ધુીની જ થઈ હોત.  
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� પરંm ુ+રુતના કાય)કરતા કfયાણરાય મહ�તા અને અNય 

સાથીદારોએ ગાધંી}ને ક�ુ ં ક� તમારો �વાસ લબંાવી 

દો, તો વધાર� અસર થશે.  

� ગાધંી}ના ગળે એ વાત ઉતર એટલે તેમણે =થળ 

શોધવાની +ચૂના આપી.  

� એ માટ� એક નાનકડ સિમિત પણ બની અને 

ગાધંી}ના સાથીદાર મહાદ�વભાઈ પોતે બારડોલી 

પહ¼©યા હતા. આસપાસના ઘણા ગામો ફયા) પછ 

દાડંનો દ�રયા�કનારો પસદં કરાયો.  

a�¶?�� a�4� ;���� к�� @E�   

� .eેજો ગાધંી}ને ®ૂચ શU કરતા ં પહ�લા જ પકડ લે 

એવી �રૂ શvતા હતી. ગાધંી} પોતે પણ ગમે 2યાર� 

ધરપકડ થશે એમ માનીને જ ચાલતા હતા.  

� પોતાની ધરપકડ થાય તો Ãુ ં કર�ુ ં તેની +ચૂના 

સાથીદારોને આપી રાખી હતી. એ {=થિત વ©ચે 

.eેજોએ રાસ ગામેથી ૭મી માચ́ સરદાર પટ�લને 

પકડ લીધા હતા. 

� સરકાર� સરદારને ૫૦૦ Uિપયાનો દંડ અને ૩ માસની 

ક�દ ફરમાવી હતી. 

(2) ��, kк��� k��; 

િવg �કડની �દવસ =લોગન –  

� ભારત અને િવgભરમા ં �કડનીના ં રોગો`ુ ં �માણ 

ભયજનક રતે વધm ુ ં Dય છે. �કડનીના રોગો .ગે 

જનDuિૃત માટ� િવgના ં૧૦૦થી વ� ુદ�શોમા ં૧૨ માચ́ 

િવg �કડની �દવસ ઉજવવામા ં આવે છે. વષ)-૨૦૨૦, 

િવg �કડની �દવસ`ુ ં =લોગન છે - "સાવચેતી, વહ�લા 

િનદાન અને કાળ}થી, સવ)T સવ)જનોમા ં ત<ુંર=ત 

�કડની” છે. 

5. +s k�� ��ш�c : �� �27  

(1) ����L �T2�� G2Oк��: кM? ��;�q 

+s - �� �27-���� 0�;�� – � k�;�Fa�-����  

� આજના �દવસે ૧૯૩૦ના વષ́ દાડં®ૂચનો �ારંભ થયો 

હતો. આજ દાડંયાTાના �ચTો કંડારનાર ક` ુદ�સાઇનો 

જNમ�દન પણ છે. 

� ભUચમા ં જNમેલા ક` ુ દ�સાઇનો ઉછેર અમદાવાદમા ં

થયો હતો.૧૯૨૧મા ં યોDયેલી �હNદ રાh�ય 

મહાસભામા ં =વયસંવેક તરક� જોડાઈ Dહ�ર}વનમા ં

પદાપ)ણ ક_ુ� હm ુ.ં  

� તેના બીD જ વષ´ કલાu¹ુુ રિવશકંર રાવળ પાસેથી 

કળાિશSણ �ા�ત ક_ુ�. ૧૯૩૦મા ં ગાધંી}ના }વન 

માટ� મહા�ભિનh�મણ સમી દાડં®ૂચ શU થતા ં તેના 

�ચTો દોયા) તે`ુ ંઆfબમ ®ુમાર કાયા)લય kારા બહાર 

પડ�ુ ંહm ુ.ં 

� 	 દાડં®ૂચ`ુ ં �ચTમય દ=તાવ}ેકરણ બN_ુ.ં ૧૯૩૮મા ં

હ�ર�રુામા ંયોDયેલી મહાસભામા ંડ��લગેટ બનવા સાથ ે

અિધવેશન =થળને +શુો�ભત કરવા`ુ ં કામ પણ ક` ુ

દ�સાઈએ ક_ુ� હm ુ.ં  

� તેમના કળાકય સäનો "}વન મગંલ "અને "`2ૃયર�ખા 

"શીષ)ક તળે �કાિશત થયા છે. તેઓએ �ફfમોના સેટ 

અને આટ) �ડર�
ટર તરક� પણ કામ ક_ુ� હm ુ.ં 	મા ં

રામરા¢ય, ભરત િમલાપ વગરે� �ફfમોનો સમાવેશ થાય 

છે.  

� તેમની કળાસાધના રણ�જતરામ +વુણ)ચંક, બે=ટ આટ) 

�ડર�કશનનો �ફfમ ફ�ર એવોડ) અને uજુરાત ગૌરવ 

એવોડ) વગેર�થી પ¼ખાઇ છે.  

� uજુરાતના કળા જગતમા ંમહ2વ�ણૂ) યોગદાન આપનાર 

ક` ુદ�સાઈ`ુ ં૮ ડસ.ે૧૯૮૦ ના રોજ અવસાન થ_ુ ંહm ુ.ં  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૨-૦૩-૨૦૨૦) 

1. આગામી  ટોvો ઓ�લ{rપક- 2020  માટ�  ટોચ) �રલનેો 

�ારંભ  તા	તરમા ં કયા શહ�રમાથંી થયો  અને દ�શ 

જણાવો-  �G4YF1E�  0�� ³�; 

2. ઓ�લ{rપકની મશાલ આ	 પણ કયા મા³યમથી  

��વ�લત  કરવામા ંઆવે છે - y TE7��  ;��� 9к�ш@� 

3. ઓ�લ{rપક -2020ની મશાલની  ક�ટલા �કલોમીટર`ુ ં

.તર કાપશે –  ��� 

4. ભારતમા ં માચ)મા ં નોવેલ કોરોના વાઈરસને કારણે  

<ુઃખદ  �થમ 62ૃ_ ુ કયા રા¢યમા ં ન¼ધા_ુ ં હm ુ-ં

 к8�76к 

5. એરપોટ)  કાઉ{Nસલ ઇNટરનેશનલ  kારા તા	તરમા ંકયા 

એરપોટ)ને �લોબલ એવોડ)-2019થી  નવાજવામા ંઆz_ુ ં

છે-;�sE� kr��K; js6���ш�4 
�1�67 -2�� 

6. ભારતમા ં કયા �દવસે દાડં®ૂચનો �ારંભ થયો હતો -

 ��.� .�� � 
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7. િવg �કડની �દવસ vાર� ઉજવવામા ંઆવે છે – 

 �� �27 

8. િવg �કડની �દવસ-2020`ુ ં=લોગન જણાવો-";��2�*�, 

�3�4� �����  0��   к�e�@�, ;�7O ;�7+����  

*�m? �#*  kк���" 

9. િવg �કડની �દવસ-2020ની થીમ જણાવો - "Kidney 

Health for Everyone Everywhere- From 

Prevention to Detection and Equitable Access to 

Care" 

10. દાડં®ૂચના �ચTકાર  ક`ભુાઇ દ�સાઇનો જNમ�દવસ 

જણાવો - �� �27 ���� 

11. દાડં®ૂચ`ુ ં �ચTમય દ=તાવે}કરણ કોના kારા કરવામા ં

આz_ુ ંહm ુ ં-  G2Oк�� кM?)�j ��;�j 
 

   � -� -����

 

1. ����4 к����� ��E�; (_��wE) 

13 �27�� Y#@�*
 )��*�� 14 ��+E��� к������� к�;  

0;�� –  

_પુી અને મહારાh�મા ં કોરોનાની મહામાર Dહ�ર ¢યાર� 

ઓ�ર=સાએ કોરોનાને �ડઝા=ટર Dહ�ર કય�  

� ક�Nીય આરો�ય મTંાલય kારા એડવાઇઝર Dહ�ર  

� ક�N સરકાર kારા મા=ક, હ�Nડ સેિનટાઈઝસ) અને હાથના 

મોDંનો }વનજUર દવામા ંઆગામી ૧૦૦ �દવસ +ધુી 

સમાવેશ  

2. ��®E;)� ä T�68� : N?+��* (a����8) 

વત)માનમા ંuજુરાતમા ંરા¢યસભાની × ૂટંણીના સમીકરણો  

� રા¢યસભામા ં જય-પરાજયના સાદા ગ�ણતને આ રતે 

સમજો  

� ૧૮૨ની uજુરાત િવધાનસભામા ં ગત વષ´ 

મોરવાહડફના અપS èપૂNે ખાટં`ુ ંસ^યપદ રદ થતા 

અને +િુ�મ કોટ� kારકાથી ભાજપના પÀભુા માણકેને 

ગેરલાયક ઠ�રવતા સા�ંત સમયમા ં આ બનંે બેઠકો 

ખાલી છે. 

� આથી, િવધાનસભામા ં ૧૮૦ ધારાસ^યો છે. 	 પૈક 

ભાજપ પાસે ૧૦૩ અને િવપS ક¼eેસમા ં૭૩ સ^યો છે. 

¢યાર� એક અપS, એક NCP અને બે BTPના 

ધારાસ^યો છે. 

� રા¢યસભામા ંચાર બઠેકોની × ૂટંણીમા ંએક બેઠક }તવા 

એક ઉમેદવાર માટ� ૩૭ ધારાસ^યોના ફ=ટ)  �ેફરNસ 

અથા)m ્એકડાના મતો જોઈએ.  

� આ િનસબતે ક¼eેસ પાસ ેઅપS �જ�નેશ મેવાણી સમતે 

૭૪ મતો હોવાથી તમામ ધારાસ^યો અકબધં રહ� તો 

બનં ેઉમેદવારો સરળતાથી × ૂટંણી }તશે.  

� પરંm,ુ Tણ ક� તેથી વ� ુધારાસ^યો ક¼eેસના [zહપની 

િવU³ધ ભાજપના ઉમદ�વારને મત આપશે તો {=થિત 

પલટાશે !  

� ભાજપના દાવા 6જુબ પોતાના ૧૦૩ ઉપરાતં NCP-

BTPના Tણ એમ ®ુલ મળ ૧૦૬ ધારાસ^યો`ુ ંસમ)થન 

છે.  

� આથી, ૭૪ મતે બે બેઠકો }2યા બાદ વધેલા ૩૨ 

ધારાસ^યોના ફ=ટ)  �ેફરNસમા ં �ોસવો�ટ;ગ (ક¼eેસ)ના 

Tણ મતો ઉમેરાતા TીD ઉમદેવાર માટ�`ુ ંબળ વધીને 

૩૫`ુ ંથશ.ે 	મા ંસેકNડ �ેફરNસ`ુ ં6fુય ઉમેરાતા Tી} 

બેઠક પણ ક¡	 થઈ જશે !  

� પણ જો ક¼eેસના એક પણ ધારાસ^ય ભાજપના આ 

Dસામા ં ન આવે, [zહપને વફાદાર રહ�શ ે તો ભાજપ`ુ ં

આ સપ`ુ ંર૬મી માચ)ની સા	ં જ ચકના×રૂ થઈ જશે. 

3. o3���* - a�1�
4 E��L (N?+��* ;�к��) 

વષ) 2011ની બીપીએલની યાદમા ં સમાિવhટ લોકોને વષ) 

2022 +ધુી સરકાર યોજનાઓના લાભ અપાશે  

0sE ���*  

� 6ZુયમTંી િવજય Uપાણીએ જણાz_ુ ંહm ુ ં ક�, છેfલે વષ) 

૨૦૧૧મા ં રા¢યમા ં તૈયાર થયેલી ગરબી ર�ખા હ�ઠળ 

}વતા લોકોની યાદ એટલ ેબીપીએલ યાદમા ંર�ડ�શન 

પ�િત હોઈ ÃNૂયથી ૬, ૬ થી ૧૨ એમ િવિવધ eેડમા ં

આવતા ગરબ લોકોને યાદ 6જુબ આવાસ યોજના 

હોય ક� ટોઇલેટનો લાભ આપવાની યોજના હોય તેનો 

અમલ થાય છે.  

� રા¢ય સરકારની �થમ અeતા એ છે ક�, ૨૦૧૧ની 

યાદમા ં સમાિવhટ લોકોને ૨૦૨૨ +ધુીમા ં લાભ 

આપવો. ૨૦૨૨મા ંઆ યાદ �રૂ થશે એ પછ યાદમા ં
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રહ ગયેલાઓંને લાભ આપવાની બાબત િવશે સરકાર 

િવચારશ.ે 

4. х�4�T�:�8� |�rL ����-�� (k�к�6) 

;Ê��.| 2�@� ��� r�q�4�� _fE� a�� 9@��� 

�8� |�rL ��u*�  

� િવ	તા - સૌરાh� (�થમવાર)    હરફ - બગંાળ 

� યજમાન- રાજકોટ (uજુરાત)   

� ક��ટન-સૌરાh� ટમ : જયદ�વ ઉનડકટ 

� ક��ટન-બગંાળ ટમ : અ�ભમN_ ુઈgરન 

� �લેયર ઓફ ધ મેચ- અિપbત વસાવડા 

� બગંાળ-૧૪મી વાર ફાઈનલમા ં પહ¼©_ુ ં હm ુ ં 	મા ં બે 

વાર િવ	તા  

� સૌરાh�ની ટમ ે ૧૯૫૦-૫૧થી રણ}મા ં ભાગ લેવા`ુ ં

શU ક_ુ� તે પછ આ પહ�લી વખત તેઓ રણ} �ોફ 

}2યા હતા. 

� સૌરાh� SેTની નવાનગર ટમ ૧૯૩૬-૩૭મા ં અને 

વે=ટન) ઈ[Nડયા ટમ ૧૯૪૩-૪૪મા ં રણ} �ોફ }તી 

હતી.  

� છેfલી ૧૦ વષ)મા ંસૌરાh� ચોથી એવી  ટમ બની છે ક�, 

	 પહ�લી વખત રણ} �ોફ }તી છે.  

� રાજ=થાને ૨૦૧૦-૧૧મા,ં uજુરાત ૨૦૧૬- ૧૭મા,ં 

િવદભ́ ૨૦૧૭-૧૮મા ં અને સૌરાh� ૨૦૧૯-૨૦મા ં

ટાઈટલ }2_ુ ંહm.ુ 

� બગંાળની ટમ ૧૪મી વખત રણ} �ોફની ફાઈનલ 

રમી હતી અને ૧રમી વખત હાર હતી.  

� આ સાથે સૌથી વ� ુ રણ} ફાઈનલ હારવાનો ર�કોડ) 

તેમણે આગળ ધપાzયો છે. 

5. WHO : 3���L�� �1��� 

к��� �L*� 3���L �²L к��E ±� ?  

� WHO kારા કોઈ બીમાર ક� રોગચાળાને Dહ�ર કરવા 

માટ� કોઈ ચોªસ ધોરણો હોતા ં નથી. કોઈ બીમારથી 

થનારા મોત અને ઇN=�
શન અથવા તેનાથી �ભાિવત 

દ�શોની સZંયાને આધાર� કોઈ બીમારને મહામાર Dહ�ર 

કર શકાય નહ .  

� વષ) ૨૦૦૩મા ં સાસ) નામનો વાઇરસ ફ�લાયો હતો. તે 

૨૬ દ�શમા ં ફ�લાયો હતો. આમ છતા ંસાસ) રોગચાળાને 

વાઇરસ ક� મહામાર Dહ�ર કરવાનો WHOએ િનણ)ય 

લીધો ન હતો.  

� કોઈ બીમારન ે ¢યાર� મહામાર Dહ�ર કરવામા ં આવે 

2યાર� તેનાથી કોઈ �બનજUર ડર ક� ગભરાટની {=થિત 

ન સD)ય તે પણ જોવા`ુ ંહોય છે . 

3���L o3�� к����� ��E�  

� મહામાર Dહ�ર કરતી વખતે એક બાબત ³યાનમા ં

રાખવામા ં આવે છે ક� કોઈ �ભાિવત દ�શમાથંી ¢યાર� 

ઓછ સZંયામા ં �વાસીઓ આવતા હોય 2યાર� તેને 

મહામાર Dહ�ર કરવામા ંઆવતી નથી. 

� ¢યાર� એક કરતા વ� ુ દ�શોમા ં =થાિનક =તર� લોકોમા ં

બીમાર ફ�લાય 2યાર� તેને મહામાર Dહ�ર કરવામા ં

આવે છે.  

� ¢યાર� કોઈ રોગચાળાને મહામાર Dહ�ર કરવામા ંઆવે 

2યાર� તેનો અથ) એવો કર શકાય ક� zય{
તનો ચેપ 

લાગવાથી આ રોગ ફ�લાઈ શક� છે.  

� સરકાર માટ� અને લોકો માટ� તે ચેતવણીનો +રૂ ઉ©ચાર� 

છે . 

3���L 0�� #@���к 3���L �°2� *r��*  

� મહામાર (pandemic) અને =થાિનક મહામાર 

(Epidemic) વ©ચે એ તફાવત રહ�લો છે ક� પડે�િમક 

એટલે ક� મહામાર એક કરતા વ� ુ દ�શમા ં ફ�લાય છે 

¢યાર� =થાિનક મહામાર (Epidemic) કોઈ એક દ�શમા ં

મયા)�દત સZંયામા ંજ �લાયલેી હોય છે.  

� 	 બીમાર આખા િવgમા ંફ�લાયેલી હોય તેને મહામાર 

કહ�વાય છે. ¢યાર� એિપડ�િમક કોઈ દ�શ ક� રા¢ય ક� SેT 

ક� સરહદો +ધુી જ સીિમત હોય છે.  

� અગાઉ ૧૯૧૮થી ૧૯૨૦ +ધુી =પેિનશ pનૂે મહામાર 

Dહ�ર કરાઈ હતી. 

к�����
 ;³ ��,�� )����� 4��?� ±� 

� કોરોના વાઇરસે આખા િવgમા ંક�ર મચાzયો છે. િવgના 

૧૦૦થી વ� ુ દ�શોમા ં તે ફ�લાયેલો છે. અ2યાર +ધુીમા ં

કોરોનાને કારણે ૪૨૭૨ લોકોના ંમોત થયા ંછે.  

� આખા િવgમા ં ૧,૧૦,૦૦૦થી વ� ુ લોકોને તેનો ચેપ 

લા�યો છે. ૧૧૦થી વ� ુદ�શમા ંતે ફ�લાયો છે તેથી વfડ) 

હ�fથ ઓગ́નાઇઝેશન (WHO) kારા તનેે મહામાર 

એટલે ક� (pandemic) Dહ�ર કરવામા ંઆવેલ છે.  
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� કોરોના વાઇરસના રોગચાળાને મહામાર Dહ�ર કરવાથી 

તેના ંલSણો ક� રોગની �®ૃિતમા ંકોઈ ફ�રફાર થતો નથી.  

� ¢યાર� કોઈ બીમાર એક દ�શ ક� સીમા +ધુી મયા)�દત 

રહ�વાને બદલ ે આખા િવgમા ં ફ�લાય 2યાર� તનેે 

મહામાર Dહ�ર કરવામા ંઆવે છે. 

6. к����� ;�� + �� - ���9��� -� ���s( ��L�� 13�4 

: ;�к7  ��ш� ;�g?K* �L*� к����� ;��� к��� ;ì+ @�E 

���� યો�ય =��ટજÂ માટ� િવ�ડયોકોNફરNસનો મોદ}નો 

�=તાવનો {=વકાર  

���� સાક)ના દ�શો તા.૧૫મી માચ)-૨૦૨૦ના રોજ 

િવ�ડયોકોNફરNસના મા³યમથી સવંાદ   

;@7�  

���� <ુિનયાના ૧૦૦થી વધાર� દ�શોમા ં કોરોના વાઇરસનો 

ચેપ લા�યો છે 2યાર� પાડોશી દ�શ ચીન 	 ન કર શLુ ં

એ વડા�ધાન નર�N મોદએ કર બતાz_ુ ં છે અને 

પીએમ મોદની આ પહ�લની સાક) દ�શોના �6ખુોએ 

આવકાર આ�યો છે.   

���� પીએમ મોદએ સાઉથ એિશયન એસોિસએશન ફોર 

�રજનલ કોઓપર�શન (સાક)) દ�શોમા ં વાઇરસ 

મહામારથી નીપટવા ચચા) માટ� વી�ડયો ચ�ેટ;ગનો 

�=તાવ 6vૂો હતો. 

���� સાક) દ�શોમા ંભારત ઉપરાતં પા�ક=તાન, અફઘાિન=તાન, 

બા�ંલાદ�શ, èતુાન, માલ�દવ, 9ીલકંા અને નેપાળનો 

સમાવેશ.   

���� પીએમ મોદએ સાક) દ�શોને આહવાન ક_ુ� હm ુ ંક� તમામ 

૮ રાh�ા³યS વી�ડયો કોNફર{Nસ\ગના મા³યમથી 

જોડાઈન ેકોરોનાના િવરોધમા ંસ_ં
ુત લડાઈ સામે ચચા) 

કર�.  

���� પીએમ મોદએ �્િવટમા ં લZ_ુ ં હm ુ ં ક� િવgની સૌથી 

મોટ વસતી ધરાવતા સાઉથ એિશયાએ તેના લોકોને 

=વ=થ રાખવા માટ�ની �દશામા ંકોઈ કસર છોડવી જોઈએ 

નહ .  

���� ¨ુ ં સાક) દ�શોના નેm2ૃવ સામે કોરોના વાઇરસ સામે 

લડવા માટ� મજÀતૂ રણનીિત બનાવવાનો �=તાવ 6®ંુૂ 

².ં  

���� આ �=તાવનો સાક)ના દ�શો kારા સહષ) {=વકાર 

1�
 ��L�� ш����� 13�4 : ��6a�E� ��+1K;�  

���� પીએમ નર�N મોદની અપીલ બાદ 9ીલકંાના રાh�પિત 

ગોટબાયા રાજપ
સાએ �્િવટ કરને લZ_ુ ં હm ુ ં ક� 

કોરોના વાઇરસ મામલે પીએમ નર�N મોદએ શાનદાર 

પહ�લ કર છે. 9ીલકંા આ રતે વાતચીત કરવા માટ� 

તૈયાર છે.  

���� èતુાનના વડા �ધાન લોતેય શે�ર;ગે �્િવટમા ંલZ_ુ ં ક� 

આને લીડરિશપ કહ�વાય. સાક) SેTના સ^ય તરક� 

આપણે સાથે આવ�ુ ં જોઈએ અNયથા એનાથી 

અથ)zયવ=થાને `કુસાન થઈ શક� છે. ¨ુ ં વી�ડયો 

કોNફર{Nસ\ગ માટ� તૈયાર ².ં  

���� માલ�દવના રાh�પિત ઇëા�હમ સો�લહ� પીએમ મોદનો 

આભાર માનતા ંલZ_ુ ંહm ુ ંક� કોરોના વાઇરસને હરાવવા 

માટ� આપણે સૌએ એક સાથે આવવાની જUર છે. અમ ે

SેTીય એકતા બતાવવાની Åબેંશ`ુ ં સમથ)ન કરએ 

છએ.  

���� નેપાળના વડા �ધાન ક�પી શમા) ઓલીએ ક�ુ ં હm ુ ં ક� 

આ Åબેંશમા ંઅમે સાથ આપવા માટ� તૈયાર છએ. 

SAARC-;�P@ 
�шE� 
;��;
ш� r�� k�+�4 

к��1��ш� 

7.к�s(�E к72��L : Ø����L )Ï@��� 4 6к��� ����� 

(�3L�6) 

� અમલ - 1/1/2020થી  

� અ2યાર +ધુી 17 ટકા D. A. અપાm ુ ંહm ુ ંહવે વધીને 21 

ટકા થ_ુ ં

8. к�s( ;�к�� : #�67  �;6L 9�uK6 E�+��M?� ���sкí� 

o3��(�?4 ��� #�67  �;6L) 

� – ш3�� 0�� ��+E 

(1) આગરા - ઉFર �દ�શ 

(2) અમદાવાદ - uજુરાત 

(3) કાન�રુ - ઉFર �દ�શ 

(5) +રુત -uજુરાત  

(7) વારાણસી - ઉતર �દ�શ  

(9) વડોદરા - uજુરાત  

0sE ���* 

� ભારત સરકાર� =માટ)  સીટ �ો	
ટમા ં �ો	
ટના 

અમલીકરણ, ફંડ �ાNસફર અને ફંડ _ટુલાઈઝ કરવા 
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6áેુ =માટ)  સીટ યોજનામા ંપસદં પામેલા ૧૦૦ શહ�રો`ુ ં

ર��ક;ગ ક_ુ� હm ુ ં	મા ંઅમદાવાદને બીજો �મ મìયો છે.  

� અમદાવાદ શહ�રને ઓવરઓલ બીજો ર�Nક મìયો હતો 

	મા ં �ો	
ટ અમલીકરણમા ં ૪૨.૪પ, ફંડ �ાNસફરમા ં

૬.૯૮ અને ફંડ _ટુલાઈ ઝેશનમા ં૧૩.૬૯ માક) મળને 

®ુલ =કોર ૬૭.૬ર થયો હતો.  

� પહ�લા ં �મે આeા શહ�રને �ો	
ટ અમલવારના 

�ક=સામા ંઅમદાવાદ કરતા ંઓછા ૪૧.૯૯ માક)સ મìયા 

હતા.  

� રા¢યના અNય શહ�રોની વાત કરએ તો +રુતને પાચંમો 

�મ મìયો છે.  

� +રુતન ે�ો	
ટ અમલવારમા ં૩૬.૮૯, ફંડ �ાNસફરમા ં

૯.૬ર અને ફડં _ટુલાઈઝ કરવામા ં૧૦.૯૪ મળ ®ુલ 

૫૮.૯૫ માક) મìયા હતા તો વડોદરાનો નવમો �મ 

આzયો છે 	ને ®ુલ ૫૩.૮૧ માક)સ મìયા.  

� રાજકોટન ે૪૩મો, ગાધંીનગરન ે૫૦મો, દાહોદને પ૯મો, 

ક�N શાિસત �દ�શ દવને ૯૯મો �મ મìયો છે.  

� અમદાવાદ r_િુન.એ =માટ) સીટ યોજના હ�ઠળ =માટ)  

સીટ અમદાવાદ ડ�વલપમેNટ કંપનીની રચના કર છે 

	ના ભાગUપે U.૧૪૪૧ કરોડના િવકાસના કામો 

6કૂવામા ંઆzયા છે. 

��ш�� ��+E��� �?4 #�67  �;6L �ш�7�*� �Kш� 

 

9. ����� : N?+��*�� �î ��к )Ïï?� ^. ��� (�3L�6) 
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10. �;*� ��E�O8 к�E�� ����� �*7�� ��� : 

)��*�� �;*� ������� �*7�� Y#@�* 

� દ�શમા ંવધતી વસતી અને ઘટતા ંસસંાધનોને ³યાનમા ં

રાખી વસતી િનયTંણ કાયદો ઘડવાની માગ સસંદમા ં

ઊઠ. રા¢યસભામા ંભાજપના સાસંદ હરનાથિસ;હ યાદવે 

ÃNૂયકાળ દરિમયાન આ માગ કર.  

� તેમણે દલીલ કર ક� વસતી િવ=ફોટના કારણે સસંાધનો 

પર દબાણ વ³_ુ ં છે, 	નાથી બેરોજગાર િવધવા 

ઉપરાતં બધે ભીડ જ ભીડ દ�ખાય છે.  

� 1951મા ં દ�શની વસતી 10.38 કરોડ હતી 	 2011મા ં

121 કરોડને પાર થઈ ગઈ અને 2025 +ધુીમા ં 150 

કરોડને પાર થવાનો .દાજ છે.  

� વસતી uણુાકંમા ંવધે છે ¢યાર� સસંાધનોમા ંબ¨ ુઓછ 

��ૃ� થાય છે.  

� સરકાર� એવો વસતી િનયTંણ કાયદો ઘડવો જોઇએ ક� 

	 “અમે બે, અમારા બે'' પર આધા�રત હોય. તે`ુ ં

પાલન ના કરનારાઓન ે દર�ક �કારની સરકાર 

+િુવધાઓથી વ�ંચત રાખવા જોઈએ અને કોઈ પણ 

�કારની × ૂટંણી લડતા રોકવા જોઇએ.  

� _એુનના 2017ના �રપોટ)  6જુબ,  2025 +ધુીમા ંભારત 

વસતી બાબતે ચીનને પાછળ છોડ દ�શ.ે  

� હાલ ભારતની વસતી 130 કરોડ ¢યાર� ચીનની 140 

કરોડ છે.  

� બનંનેા SેTફળમા ંતો કોઈ ફ�રફાર થઈ શક� તેમ નથી 

પણ વસતી બાબતે ભારત તેને પાછળ છોડ દ�શ.ે 

)��*�� ����� ��®E��� �;*� ��E�O8 ���*�   

1. આસામ 1 DN_આુર, 2021 પછ  બે કરતા ં વ� ુ

બાળક ધરાવતા લોકોને સરકાર નોકર નહ  મળે.  

2. ઓ�ડશાઃ બે કરતા ં વ� ુ બાળક હોય તેમને શહ�ર 

=થાિનક =વરાજની × ૂટંણી લડવાની મxૂંર નથી.  

3. �બહાર : બે કરતા ં વ� ુ બાળક હોય તેમન ે

નગરપા�લકાની × ૂટંણી લડવાની મxૂંર નથી.  

4. ઉFરાખડં : �ુ ચાઇfડ પો�લસી માT નગરપા�લકાની 

× ૂટંણી +ધુી સીિમત.  

5. મહારાh� : બે કરતા ંવ� ુબાળક હોય તેમના માટ� eામ 

પચંાયત અને નગરપા�લકાની × ૂટંણી લડવા પર રોક. 

સરકારમા ં કોઈ પદ પણ મળ શકm ુ ં નથી. બે કરતા ં

વ� ુ બાળકો હોય તેમને Dહ�ર િવતરણ zયવ=થાના 

લાભ પણ નહ .  

6. �ç�દ�શ : 1994ના પચંાયતી રાજ એ
ટ 6જુબ બે 

કરતા ંવ� ુબાળકો હોય તો × ૂટંણી લડવા પર રોક. 

7. તેલગંાણાઃપચંાયતી રાજ એ
ટ 6જુબ બે કરતા ં વ� ુ

બાળકો હોય તો × ૂટંણી લડ શકાતી નથી.  
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8. રાજ=થાનઃ બ ે કરતા ં વ� ુ બાળક હોય તેઓ સરકાર 

નોકર માટ� ગેરલાયક. બે કરતા ંવ� ુબાળક હોય તેઓ 

એક બાળક �દzયાગં હોય તો જ × ૂટંણી લડ શક� છે.  

9. uજુરાતઃ બે કરતા ંવ� ુબાળકો હોય તેઓ પચંાયત ક� 

નગરપા�લકાની × ૂટંણી લડ શકતા નથી.  

10. મ³ય�દ�શઃ 2001મા ં �ુ ચાઇfડ પો�લસી હ�ઠળ સરકાર 

નોકરઓ અને =થાિનક =વરાજની × ૂટંણી લડવા ન પર 

રોક હતી પણ 2005મા ં િનણ)ય બદલાયો. સરકાર 

નોકરઓ અને Nયાિયક સેવાઓમા ંપો�લસી લાu.ુ 

11. છFીસગઢ બે કરતા ં વ� ુ બાળકો હોય તો સરકાર 

નોકરઓ અને =થાિનક =વરાજની × ૂટંણી લડવા પર 

રોક હતી પણ 2005મા ં િનણ)ય બદલાયો. જોક�, હxુ 

સરકાર નોકરઓ અને Nયાિયક સવેાઓમા ં પો�લસી 

લાu.ુ 

11. 
�шE��� ;Ê@� �6� �;��4 
��
ш� 9�³� : 

��l� j�s�E�-���� (P{E�) 

નાગ�રક ઉ�યન �દશ)ન અને એર શૉ - િવ;ગ ઇ[Nડયા-

2020 

� તા. 12 થી 15 માચ)-2020 

� યજમાન : બેગમપેટ એરપોટ) , હ�ાબાદ  

� એõ
ઝ�બશન �તરરાh�ય છે, 	મા ં ભારત િનિમbત 

એર�ા�ટ સ�હત <ુિનયાભરના એર�ા�ટ �દિશbત કરાશે. 

� �થમ �દવસ ે �બઝનેસ �ુ �બઝનેસ અને �બઝનેસ �ુ 

ગવમ´Nટ મી�ટ;�સમા ંએિવયેશન ઇNડ=� સાથ ેજોડાયેલા 

<ુિનયાભરના અિધકારઓએ ભાગ લીધો. બી} તરફ 

�ë�ટશ પાઇલસે બેગમપેટ એરપોટ)  પર ભારતીય 

હ��લકો�ટર સારંગ અન ે �વુમા ં ઉડાન ભરને કરતબો 

બતાzયા. 

� િવgના 1 હDર ડ��લગેશન ઉપ{=થિત  

� આયોજક : નાગ�રક ઉ�યન મTંાલય અને એરપોટ)  

ઓથૉ�રટ ઓફ ઇ[Nડયા 

12. +s k�� ��ш�c : 13 �27  

r#67  � T� �r q�s�E� �ш�1l� : y?�* ����� 

+s - 13 �27 -1909 

0�;�� – 27 dT�-1998  

� ઉÕોગ સાહિસ
તા ¢યાર� માT �¹ુુષોનો જ ઇDરો 

ગણાતો હતો 2યાર� એક મ�હલાએ વહાણવટા 

zયવસાયના SેTે કા�ંુ કાઢö ુ ં અને આ નવાચાર 

મ�હલા`ુ ંનામ +મુિત મોરાર}.  

� 6ુબંઈના �િસ� અને ધનાઢય પ�રવારના મ�રુદાસ 

ગો®ુલદાસને 2યા ં છ દકરાઓ વ©ચે એકમાT દકર 

તરક� તેમનો જNમ થયો હતો. 6ળૂ નામ ય6નુા હm ુ.ં  

� જમાનાની �ણાલી 6જુબ 13 વષ)ની |મર� તેમના ંલ�ન 

એવા જ 9ીમતં પ�રવારના નરોFમ મોરાર} સાથે 

થયા.ં તેમનો િવવાહો2સવ અઠવા�ડયા +ધુી =થાિનક 

સમાચારપTોમા ંચમકતો ર�ો હતો. લ�ન પછ પિતએ 

તેમ`ુ ંનામ +મુિત રાZ_ુ.ં  

� +મુિતનો મતલબ સદÀ�ુ� થાય છે. �હNદ, .eે} અન ે

મરાઠમા ં િન�ણૂ +મુિતએ પિતના ખાનદાની ધધંામા ં

અ�ભ��ૃ� કર.  

� 1923મા ં પિતએ =થાપલેી િસ;િધયા =ટમ નેિવગેશન 

કંપનીમા ંમેને�જ;ગ �ડર�કટર તરક� જોડાયા ંહતા.ં  

� 1946મા ં કંપનીની સ�ંણૂ) કમાન સભંાળ લીધી અને 

રાh�વાદ <ૃ[hટકોણથી =થપાયેલી આ કંપનીને .eેજ 

અમલની mમુાખી વ©ચે વૈિgક �િસ�� અપાવી હતી.  

� આ નવાચાર મ�હલા �યોજક`ુ ં27 xૂન 1998ના રોજ 

�દયની બીમારથી અવસાન થ_ુ ંહm ુ.ં  

� આ	 +મુિત મોરાર} ઉપરાતં રમણભાઈ નીલકંઠ 

જNમ�દવસ અને નાના ફડણવીસની �Úુયિતિથ છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૩-૦૩-૨૦૨૦) 

1. ભારતમા ં ક�N સરકાર kારા  કોરોના વાયરસ સામે 

લોકો માટ� }વન જUર દવામા ં કઈ Tણ બાબતોનો 

100 �દવસ માટ� સમાવશે કરાયો - �#к,  3�s� 

;���6�qHð;  0�� 3�@�� �o 

2. ભારતમા ં 13  માચ) 2020ની  {=થિતએ કોરોના 

વાઈરસને કયા રા¢યોએ મહામાર અને �ડઝા=ટર Dહ�ર 

કય� હતો -   Pi� 9��ш, 3���.| 0�� �k�ш�-

k�H�#6� 

3. uજુરાતમા ંવષ ૅ2011ની  બીપીએલની યાદ ધારકોને  

આગામી કયા વષ) +ધુી સરકાર યોજનાઓનો લાભો  

અપાશે -  �c7 ���� y?�� 

4. તા	તરમા ં કઈ ટમ �થમવાર રણ} �ોફ-2019-

20 િવ	તા બની છે – ;Ê��.| 
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5. રણ} �ોફ-2019-20ની ફાઇનલ  કઈ બે ટમો વ©ચે 

યોDઇ હતી - ;Ê��.| 0�� a���e 

6. રણ} �ોફ-2019-20ની ફાઇનલ vા ં રમાઈ હતી –

��+к�6 

7. સૌરાh�ની ટમ અ2યાર +ધુીમા ં ક�ટલી વાર રણ} 

�ોફની ફાઇનલમા ંપહ¼ચી હતી – b 

8. બગંાળની ટમ ®ુલ ક�ટલી વખત રણ} �ોફ િવ	તા 

બની છે – � 

9. રણ} �ોફ -2019-20 િવ	તા  સૌરાh�ની ટમના 

ક��ટન`ુ ંનામ જણાવો - +E��� P��к6 

10. રણ} �ોફ-2019-20મા ં બગંાળ ટમ તરફથી +કુાની 

પદ કોણે સભંાì_ુ ંહm ુ ં- 0G)sg? q,�� 

11. બગંાળની ટમ  ®ુલ ક�ટલી વખત રણ} �ોફની 

ફાઇનલમા ંપહ¼ચી છે – �b 

12. વડા�ધાન મોદએ કોરોના વાયરસનો  સ_ં
ુત રતે 

સામનો કરવા યો�ય z_હૂરચના માટ� કયા દ�શો સામે 

િવડયો કોNફરNસનો �=તાવ 6vૂો હતો -  SAARC 

13. ક�N સરકાર kારા  ક�Nીય કમ)ચારઓ માટ� તારખ 13 

માચ) 2020ના રોજ મ¼ઘવાર ભ÷થામા ં ક�ટલા ટકાનો 

વધારો કય� - b% 

14. તા.13  માચ) 2020ની {=થિતએ  ક�Nીય કમ)ચારઓને 

મ¼ઘવાર ભ÷� ુ ં વધીને ®ુલ ક�ટલા ટકા થ_ુ ં- ��% 

15. તા	તરમા ંક�N સરકારના આવાસ અને શહ�ર િવકાસ  

મTંાલય kારા  =માટ)  િસટ �ો	
ટ .તગ)ત આપેલા 

ર�[Nક\ગમા ં �થમ  અને �kતીય �મે  કયા શહ�રનો 

સમાવેશ થાય છે - _³� 0�� 0����� 

16. તા	તરમા ંક�N સરકારના આવાસ અને શહ�ર િવકાસ  

મTંાલય kારા =માટ) િસટ �ો	
ટ .તગ)ત આપેલા 

ર�[Nક\ગમા ંuજુરાતના +રુત અને વડોદરા કયા �મે છે -

 �  0�� � 

17. માચ) 2020ની {=થિતએ uજુરાતમા ં મનર�ગા .તગ)ત 

દ� િનક ક�ટpુ ંભ÷� ુ ંઆપવામા ંઆવે છે - ^.���/- 

18. તારખ 12 થી 15  માચ) 2020  દરિમયાન એિશયાનો 

સૌથી મોટો િસિવલ એિવએશન �ોeામ "િવ;ગ ઇ[Nડયા-

2020"  vા ંયોDયો - a��16 
�1�67 , 3î���a�� 

19. ભારતમા ં 'ફ=ટ) �મુન ઓફ   ઇ[Nડયન િશિપ;ગ' તરક� 

કોણ ઓળખાય છે - y?�*  ����� 

20. 9ી +મુિત મોરાર}નો  જNમ�દવસ જણાવો - �   

�27-���� 

21. ભારતની �િસ� િસ;િધયા =ટમ નેિવગશેનના �થમ 

મ�હલા મેને�જ;ગ �ડર�
ટર`ુ ં નામ જણાવો - -� y?�* 

����� 

22. 9ી +મુિત મોરાર}`ુ ં6ળૂ નામ  જણાવો – EU?�� 

23. SAARC`ુ ં િવ=mતૃ નામ જણાવો - ;�P@ 
�шE� 


;��;
ш�  r�� k�+�4 к��1��ш�

�b-� -����

1.����4 к����� ��E�; (_��wE)  

�b �27-������ )��* к����� #6�+-��� : _��� 30 

k��; ��? ��)�� 

к����� ��E�; )��*�� o3�� _r* ���c* 

WHO z��� g?��1�� к����� ��E�;M?� U Te к�s( o3�� 

к��g?�  

કોરોનોના ®ુલ ચાર =ટ�જ  

#6�+-1 

કોરોના સ�ંિમત દ�શોમાથંી =વદ�શ પરત ફર�લા લોકોમા ં

કોરોના પો�ઝ�ટવ  

#6�+-2 

=ટ�જ ૧ના પો�ઝ�ટવ લોકો kારા =થાિનક લોકોમા ં

કોરોનાનો �સાર  

#6�+-   

જનસ6દુાયમા ં વાઇરસનો �સાર, મોટા િવ=તારો 

અસરe=ત બને  

#6�+-4 

રોગચાળો મહામાર બને, .ત vાયં ન દ�ખાય, ચીન 

અને ઇટાલી =ટ�જ-૪મા છે.  

2. N?+��* 1�4�; : ��� ;�qa� ��q 1�4�; #6�ш� 

(;�qa� y?�<�)   

N?+��*�� *� �� _q� ��s+�� ;�qa� ��q 

1�4�; #6�ш��� 9���) 

� સાઈબર �ાઈમ અટકાવવા અન ેતેને સબંિંધત લગતી 

કોઈપણ ફ�રયાદ ન¼ધવા માટ� આ પહ�લ કરાઈ 

��s+ 0�� *�M?� �>?@к 
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� ગાધંીનગર, અમદાવાદ, વડોદરા, પચંમહાલ-ગોધરા, 

ભાવનગર, +રુત, રાજકોટ, xુનાગઢ, ક©છ બોડ) ર�Nજ 

એમ રા¢યની તમામ નવ ર�Nજમા ં સાયબર �ાઈમ 

પોલીસ =ટ�શન કાય)રત કરવામા ંઆzયા છે.  

1. મહ�સાણા, સાબરકાઠંા, અરવfલીને આવર લેતી 

ગાધંીનગર ર�Nજ`ુ ંવoુ મથક ગાધંીનગર રહ�શે.  

2. ખેડા-નડયાદ અને આણદં સ�હત અમદાવાદ`ુ ં

અમદાવાદમા.ં 

3. ભUચ, નમ)દા, છોટાઉદ��રુ માટ� વડોદરા eાrય. 

4. પચંમહાલ, મ�હસાગરના eાrય શહ�ર SેTો માટ� 

ગોધરામા ંશU કરવામા ંઆzયા. 

5. અમર�લી, બોટાદને સમાવતી ર�Nજ માટ� ભાવનગરમા.ં  

6. નવસાર, તાપી, વલસાડ, ડાગં માટ� +રુત eાrય 

ર�Nજની હ�ડ ઓ�ફસ.  

7. મોરબી, Dમનગર, દ�વèિૂમ kારકા અને +રુ�Nનગરને 

આવર લેતી ર�Nજ માટ� રાજકોટમા.ં  

8. ગીર સોમનાથ, પોરબદંરને સાકંળ લેતી ર�Nજ માટ� 

xુનાગઢ ખાત.ે  

� �વૂ) ક©છ માટ� èજુ અને પાટણ, બનાસકાઠંા માટ� 

ગાધંીધામ ખાતે  

3. х�4�T�-;s�� : 
� к�|�4� 0�� k34� T-�� 

���7к1�� х�4��L �шх� 1����M ?� IAF z��� ;s��   

� મ�હલા ટ-૨૦ વfડ)કપમા ં ઉ2®ૃhઠ �દશ)ન કરનાર 

િશખા પાડં�`ુ ંઈ[Nડયન એર ફોસ) kારા સNમાન કરવામા ં

આz_ુ ંહm ુ.ં  

� આ �કાર`ુ ં સNમાન મેળવનાર િશખા પાડં� પહ�લી 

મ�હલા ખેલાડ બની છે.  

� િશખા પાડં�એ ૨૦૧૧મા ંએરફોસ) જોઈન ક_ુ� હm ુ ંઅને 

૨૦૧૨મા ંતે એર કN�ોલર બની હતી. 

� એõNજિનય�ર;ગનો અ^યાસ કરવા છતા ં તેણે ��ક�ટ 

રમવા`ુ ં ચાp ુ રાZ_ુ ં હm ુ.ં વfડ) કપમા ં તેણે ૭ િવક�ટ 

ઝડપી હતી. 

4. Pi�9��ш ;�к�� : 3X��� ��87E (�3L�6) 

o3�� ;�1�i�� @E�4� M?K;���� )�1�q �6� UP�� 

�6~?к 

� +�ુીમ કોટ)ના આદ�શા`સુાર વટ¨કુમને મxૂંર 

� Dહ�ર અને ખાનગી સપંિFઓને થયેલ `કુશાનની 

ભરપાઈ માટ� _પુીએ સરકાર� એક મહ2વ`ુ ંપગpુ ંભ_ુ� 

છે.  

� _પુી ક��બનેટ kારા રાજકય સરઘસ દરિમયાન 

સરકાર ક� ખાનગી સપંિFઓને થયેલ `કુશાનની 

ભરપાઈ માટ� _પુી �રકવર ઓફ ડ�મજે �ુ પ�¡લક 

�ોપટસ ઓ�ડÙનNસ ૨૦૨૦ને મxૂંર આપવામા ંઆવી 

છે.  

� 6Zુય�ધાન યોગી આ�દ2યનાથની અ³યSતામા ં

મળેલી બેઠકમા ં આ સબંિંધત િનણ)ય લેવામા ં આzયો 

હતો . 

5. GST к�PYs;4��  �� a�/к : ��� k��3L (0@7ш��)  

a�/к�� 4���E�4� 0�XE�� ��87E� : 

� મોબાઈલ ફોન ઉપર GST દર 12 ટકાથી વધારને 18 

ટકા કરાયો 

� U.2 કરોડથી ઓ² ંટન) ઓવર ધરાવનાર પાસેથી લેટ 

ફ વ+લૂાશે નહ  

� }એસટમા ંરહ�લી ખામીઓ ૨૦૨૧ +ધુીમા ં<ૂર કરાશ ે 

}એસટના ંમાળખામા ંરહ�લી ખામીઓ +ધુારવા તેમજ 

વેપારઓને પડતી 6µુક�લીઓ િનવારવા નદંન 

િનલકેણી kારા કાઉ{Nસલ સમS િવગતવાર �ેઝNટ�શન 

કરા_ુ ંહm ુ.ં  

તમામ +ચૂનોને ³યાનમા ં લઈને DN_આુર ૨૦૨૧ 

+ધુીમા ંતમામ ખામીઓ <ૂર કરાશે તેવી તેમણે ખાતર 

આપી હતી. આઈટને લગતી ખામીઓ પણ <ૂર કરાશે.  

� �G2; 1� 3�� 12 6к� 6�K; 4��ш�  

કાઉ{Nસલ kારા મા�ચસ પરનો ટ�
સ પ ટકાથી વધારન ે

૧૨ ટકા કરાયો છે.  

પહ�લા હ�Nડ મેડ માચીસ પર.પ ટકા ટ�કસ હતો ¢યાર� 

અNય મા�ચસ પર ૧૮ ટકા ટ�
સ લાગતો હતો.  

� સેfસ �રટન)ના ંિનયમો બદલવામા ંઆzયા  

GSTR-૧ ક� 	ને સેfસ �રટન) કહ�વામા ંઆવે છે તેના 

માટ� િનયમોમા ંફ�રફાર કરાયો છે.  

1. 	`ુ ં ટન)ઓવર U. ૧.૫ કરોડથી વ� ુ હોય તેમણે દર 

મ�હને ૧૦ તારખ પહ�લા ં�રટન) ફાઈલ કરવા`ુ ંરહ�શે.  

2. 	`ુ ં �રટન) U. ૧.૫ કરોડ ક� તેથી ઓ² ંછે તેમણે ૧૩ 

તારખ પહ�લા �રટન) ફાઈલ કર�ુ ંપડશે.  
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3. GSTR-2A ક� 	મા ં પરચેઝ ડ�ટાની મા�હતી હોય છે 

તેને ૧૪ તારખ +ધુીમા ંજનર�ટ કર શકાશે.  

� GST ×કૂવવામા ંિવલબં ઉપર તા.1લી xૂલાઈથી zયાજ 

વ+લૂાશ ે

� GSTની ચોર પકડવા ઈ-વે �બલ તા.1લી એિ�લ-

2020 ફા=ટ�ગ સાથ ેજો઼ડાશે 

6.  ���� 9E�� : ��+к�6�� ��� ��E�� IVF z��� 

��ш�� 9@ ��±����� +s (����v��)   

���� મ`hુયોમા ં આઈવીએફ પ³ધિત �ચ�લત છે હવે તે 

ગાયોમા ંપણ સફળ 

���� રાજકોટમા ં �થમ વખત આઈવીએફ પ³ધિતનો 

ઉપયોગ ગીર ગાયની Ã³ુધ ઓલાદ મેળવવા કરાયો 

છે 	માથંી ભારતના �થમ આઈડ�[Nટકલ ટવીન 

વાછરડાનો જNમ થયો છે.  

���� રાજકોટ ન}ક સાgત ગૌશાળા ધરાવતા �દલીપભાઈ 

તતંીના 	. ક�. ફાઉNડ�શન kારા સફળ �યોગ.  

7. к����� k�Kш��L (_��wE) 

к����� k�Kш��LÍ _ ��q�; ;�@� +���E�4� 
 шæ�� u 

3�4 ;Ê@� ��? 248��  

1�����к 
64� к� 3���L  

� વfડ) હ�fથ ઓગ́નાઈઝેશને મહામારને બે Uપ =વીકાયા) 

છે.  

� વૈિgક મહામાર એટલ ે ક� પેનડ�િમક અને =થાિનક 

મહામાર એટલે ક� એિપડ�િમક. 

� કોરોનાને પેનડ�િમક મનાયો છે. છ મહાkીપ અને 

100થી વ� ુ દ�શમા ં ફ�લાયા પછ WHOએ મહામાર 

Dહ�ર કય�.  

к����-��/к�����  

� કોરોના વાઈરસ`ુ ંટ�કિનકલ નામ સાસ) સીઓવી-2 છે. 

કારણથી થતી gાસની �બમારને કોરોના વાઈરસ 

�ડસીઝ 2019 એટલે ક� કોિવડ-19 નામ અપા_ુ ં છે.  

CO rona VI rus D-isease 2019 

;��r K����6�q�  

� સેNટર ફોર �ડસીઝ કં�ોલ એNડ િ�વેNશન �માણે જો 

તમે ઈટાલી, ચીન, ઈરાન અને દ�Sણ કો�રયા 	વા 

દ�શોમા ંજઈ આzયા છો, ¢યા ંકોરોના ઝડપથી ફ�લાઈ 

ર�ો છે. તો તમાર� 14 �દવસ તમારા ઘર� સેfફ 


વાટાઈન તરક� પસાર કરવા જોઈએ. એટલે ક� 

પોતાને ઘરમા ંબધં કર બીDથી અલગ થ�ુ ંજોઈએ.  

;��шE4 k�#6Ys;í� 

� કોરોના ફ�લાવા`ુ ંજોખમ ભીડવાળ જ�યાઓ પર વ� ુ

છે. આ કારણ ે જ  <ુિનયાભરમા ં આવા આયોજન 

ટાળવામા ંઆવી ર�ા ંછે  

� ¢યા ં ભીડ એકઠ થઇ શક� છે 	મક� અમે�રકામા ં

રાજકય ર�લીઓ રદ કરાઈ છે.  

� ¢યાર� ભારતમા ંઆઈપીએલ =થ�ગત કરાઈ છે. મેચન ે

ટાળવામા ંઆવી રહ છે. 

_�-��6  

� આર-નોટ એટલે ક� આરઓ કોઈ વાઈરસની 6ળૂ 

�જનન સZંયા હોય છે. 	નાથી બીમાર ક� વાઈરસની 

ગભંીરતા �કવામા ં આવ ે છે. એટલે ક�, 	 તે 

�બમારથી e=ત એક zય{
ત બીD ક�ટલા લોકોને 

સ�ંિમત કર શક� તેના પર તનેી ગભંીરતા રહ�લી છે.  

� આ �કડો 	ટલો મોટો તેટલી આ બીમાર વધવાની 

આશકંા વધી Dય છે.  

qsp?a�ш� �1k�E�  

� સ�ંિમત થવાથી લઈને લSણો જોવાનો સમય 

ઈNLબેુશન કહ�વાય છે. કોરોનામા ં આ સમય 14 

�દવસનો છે, પરંm ુઅનેક ક�સમા ંફ
ત પાચં �દવસમા ં

લSણ સામે આzયા છે. એટલે ક� આ વાઈરસથી 

તી�તા પણ દર�ક શરરમા ંxુદ xુદ છે.  

ફ�ટ��લટર�ટ  

� એટલે ક� 62ૃ_દુર. WHO �માણે, ફ�ટ��લટ દર 3.4% 

છે. 80 ક� તેનાથી વ� ુ|મરના દદûઓમા ં20% 62ૃ_ ુ

ન¼ધાયા છે.  

� ઈરાન 	વા દ�શ, ¢યા ં મે�ડકલ +િુવધા અNય દ�શો 

કરતા થોડ ઓછ છે, 2યા ંવ� ુ62ૃ_ ુથયા.   

8. ä Tк��� : »a��к� 3�P;-4���  

Gñk6ш ;�к��� 4��� Y#@* ‘»a��к� 3�P;’�� 

;�³3�4E�� r����� �dT�L _1�  

� �ë�ટશ વડા�ધાન બો�રસ જોનસનની સરકાર� 

મહારાh� સરકારન ેઉFર પિ½મી લડંન ખાતે આવેલા 

�બડેકર હાઉસને r_�ુઝયમમા ં ફ�રવવાની મxૂંર 

આપી દધી 
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� મહારાh� સરકાર� ૨૦૧૫મા ં ૩૧ લાખ પાઉNડમા ં

�બેડકર હાઉસ ખરદ તે̀ ુ ંવડા�ધાન મોદના હ=ત ે

ઉ�ાટન કરાz_ુ ંહm ુ ં

� �ë�ટશ સરકાર� લડંન ખાતે આવેલા �બેડકર હાઉસને 

બધં કરવા િવ¹ુ�ની ભારતની અર}ને =વીકાર લીધી 

છે  

� બી.આર. �બેડકર ૧૯૨૦ના ગાળામા ં લડંન =®ુલ 

ઓફ ઈકોનોિમ
સ ખાતે અ^યાસ દરિમયાન તે =થળે 

રહ�તા હતા. 

� સ�ટ�rબર ૨૦૧૫મા ં મહારાh� સરકાર� કામડ�ન ખાત ે

૧૦ �ક;ગ હ�નર રોડ પર આવલેી તે સપંિFને ૩૧ લાખ 

પાઉNડ એટલે આશર� ૨૮.૧૩ કરોડ Uિપયામા ંખરદ 

લીધી હતી. 

9. +s k�� ��ш�c : 14 �27 ��*к@� ;�� �́v���к 

: _�a67  _qs#6�q� 

+s - 14 �27-1879 0�;�� – 18 
�94-1955  

� જમ)નીમા ં જNમેલા આfબટ)  આઈN=ટાઈન પદાથ) 

િવ»ાની હતા. તેઓ સાપેSવાદ ખાસ કરન ે સા6�ૂહક 

ઊD)ની સમાનતાના િસ�ાતં માટ� Dણીતા છે, 	 

ઈ=એમસી2ના uણુાકંમા ંzય
ત કરવામા ંઆવે છે. 

� આઈN=ટાઈનને તેમના પદાથ) િવ»ાન અન ેખાસ કરને 

ફોટોઈલે
�ક અસરના કાયદાના સશંોધન માટ� 

1921મા ં�ફ�ઝ
સ`ુ ંનોબેલ પા�રતોિષક મì_ુ ંહm ુ.ં 

� આઈN=ટાઈને �ફ�ઝ
સના SેTમા ં આપેલા અનેક 

ફાળામા ંસાપેSવાદની િવશેષ થીયરનો સમાવેશ થાય 

છે, 	 યTંશાê ને ઈલે
�ોમે�ન�ેટઝમ સાથે જોડ� છે 

તથા તેમની સાપેSવાદની તેમની સામાNય થીયરનો 

આશય સાપSેવાદના િસ�ાતંને સમાન ન હોય તેવા 

િસ�ાતં +ધુી લબંાવવાનો અને u¹ુુ2વાકષ)ણની નવી 

થીયર આપવાનો હતો.  

� તેમની અNય ન¼ધપાT કામગીરમા ં સાપેSવાદ 

ë�ાડં, +#ૂમ પગલા,ં �કાશ`ુ ં પરાવત)ન 

�કડાશાêના િમક�િન
સની સામાNય સમ=યાઓ તથા 

જ÷થાની થીયરમા ંતેનો અમલ, પરમા~નુી �હલચાલ 

.ગે ëાઉન થીયરની સમજ, પરમા~ુ̀ ુ ં પ�રવત)ન, 

સભંાવનાઓ, એકમાગÂ ગેસના જ÷થાની થીયર, નીચા 

ર��ડયશેન  સાથે �કાશમા ં રહ�લી ઉhણતાની માTા, 

ઘØતા 	ને પગલે ફોટોન થીયરનો આધાર રચાયો, 

[=ટr_લેુટ�ડ ઈિમશન  સ�હત િવ�કરણની થીયર, 

સવ)eાહ �ફfડ થીયરનો િવચાર તથા �ફ�ઝ
સના 

ભૌિમિતકરણનો સમાવશે થાય છે. 

� આઈN=ટાઈને 300 કરતા ં વ� ુ વૈ»ાિનક લેખો તથા 

150 કરતા ંવ� ુિવ»ાન િસવાયના લેખો �કાિશત કયા) 

હતા.  

� 1999મા ં "ટાઈમ"  સામિયક� તમેને "પસ)ન ઑફ ધ 

સેN©_રુ " Dહ�ર કયા) હતા. અ2યતં િવશાળ અથ) અને 

સદંભ)મા ં "આઈN=ટાઈન" નામ }િનયસ`ુ ં સમાનાથÂ 

થઈ ગ_ુ ંછે. 

� આfબટ) આઈN=ટાઈન જમ)ન સા�ા¢યના �Øુમબગ)̀ ુ ં

�ક;ગડમમા ં ઉfમ ખાતે એક ¢_-ુય¨દુ પ�રવારમા ં 14 

માચ) 1879ના રોજ જNrયા હતા.  

� તેમના િપતા હમ)ન આઈN=ટાઈન એક સેfસમેન અને 

એõNજિનયર હતા. તેમના ં માતા`ુ ં નામ પોલીન કોચ 

હm ુ.ં 

� 1880મા ંતેમનો પ�રવાર =થળાતંર કર r_િુનચ ગયો 

¢યા ંતમેના િપતા અન ેતેમના કાકાએ એfક�ોટ�કનીશ 

ફ��ëક 	. આઈN=ટાઈન એNડ ®ુ.નામની કંપની =થાપી.  

� આ કંપની ડાયર�
ટ કરNટ પર આધા�રત ઈલે
�કલ 

સાધનો બનાવતી હતી. તેમના કાકા 	કબ હ�રમાનનો 

પણ િવ³_તુ ઉપકરણનો ધધંો હતો. 

� આઈN=ટાઈન પ�રવાર ય¨દુ ધમ) પાળતો નહોતો, 

અને આfબટ� ક�થો�લક =®લૂમા ં િશSણ લી�ુ ં હm ુ.ં 

આઈN=ટાઈનને �ારંભમા ંભાષાની 6µુક�લી પડતી છતા ં

�ાથિમક શાળામા ંતેઓ સૌથી હ¼િશયાર િવÕાથÂ હતા. 

� તેમનો પ�રવાર ઈટાલી =થળાતંર કર ગયો તે પહ�લા ં

1893મા ં (14 વષ)ની |મર�) આfબટ) આઈN=ટાઈન ે

�રૂm ુ ંિશSણ લઈ લી�ુ ંહm ુ.ં  

� આઈN=ટાઈન પાચં વષ)ના હતા 2યાર� તેમના િપતાએ 

તેમને નાનકoુ ં હોકાયTં બતાz_ુ ં હm ુ.ં આઈN=ટાઈનને 

સમD_ુ ંક� અગાઉ 	ને ખાલી હોવા`ુ ંમાનતા ત ેખાલી 

જ�યામા ં કંઈક તો હશે, 2યા ં હલનચલન કરતો કાટંો 

હતો અને પાછળથી તેમણ ેએક િનવેદનમા ંક�ુ ંહm ુ ંક� 

એ અ`ભુવે તેમના મનમા ં "±ડ અને કાયમી છાપ" 

છોડ હતી.તેમની માતાના આeહથી તેમણે છ વષ)ની 
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|મર� વાયો�લન શીખવા`ુ ં શ¹ુ ક_ુ�, અને તેમન ેન�હ 

ગમmુ ંહોવા છતા ંઅને શીખવા`ુ ંછોડ દ�ુ ંહોવા છતા ં

પાછળથી તેમન ે વોfફગેNગ એમેNડ_સુ મોઝાટ)  

વાયો�લન સોનાટામા ં¦બૂ આનદં આવતો.  

� થોડા મોટા થયા પછ આઈN=ટાઈને મોડલ શાર�રક 

તથા યાિંTક સાધનો બનાવવા`ુ ં શ¹ુ ક_ુ� અને 

ગ�ણતમા ંતેમની �િતભા =પhટ દ�ખાવા લાગી. 

� 17 એિ�લ, 1955ના રોજ �કડનીમા ં ¹ુિધર`ુ ં વહન 

કરતી નસ ફાટ જવાથી આઇN=ટાઇનને શરરના ં

.દરના ભાગમા ં ર
તêાવ (aortic aneurysm) શ¹ુ 

થઇ ગયો હતો, જો ક� આ રોગની અગાઉ સારવાર પણ 

કરાઇ હતી પરંm ુતે ફરથી વકય� હતો. 

� ઇઝરાયલ રાh�ની સાતમી જયિંતની ઉજવણી િનિમFે 

પોતાને ટવી ઉપર �વચન આપવા`ુ ંહોવાથી તેમણે 

હો{=પટલમા ંપણ પોતાના ભાષણનો 6સુáો સાથે લઇ 

લીધો હતો, પરંm ુતેને �ણૂ) કરવા તે લાÀં ુ}વી શvા 

નહોતા. 

� બીD �દવસ ેવહ�લી સવાર� િ�N=ટન હો{=પટલમા ંતેમ`ુ ં

િનધન થ_ુ.ં છેfલા gાસ +ધુી તેમણે કામ ચાp ુરાZ_ુ ં

હm ુ.ં 

� તેઓ 76 વષ)ના હતા. આઈN=ટાઈનના પાિથbવ 

શરરના .િતમ સ=ંકાર કરવામા ંઆzયા અને તેમની 

રાખ અલગ અલગ જ�યાએ પધરાવવામા ંઆવી હતી. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૪-૦૩-૨૦૨૦) 

24. WHO  kારા નોવેલ કોરોના વાઈરસના  ક�ટલા  

તબªા નª કરવામા ંઆzયા છે- �b 

25. ભારત  સરકાર kારા કોરોના વાયરસને કઈ તારખ ે 

Dહ�ર આફત ઘોિષત કરવામા ંઆzયો હતો- �b  �27 

���� 

26. WHO  kારા 14  માચ) 2020ના રોજ  કોરોના 

વાયરસ`ુ ં 6ળૂ ક�N  કોને Dહ�ર કરવામા ં આz_ુ-ં  

g?��1 

27. uજુરાત સરકાર kારા તા	તરમા ંરા¢યમા ંક�ટલા નવા 

સાયબર �ાઇમ પોલીસ =ટ�શન કાય)રત કરાયા- �� 

28. uજુરાતમા ં પોલીસ િવભાગની [hટએ ®ુલ ક�ટલી રÇજ 

આવેલી છે- �� 

29. તા	તરમા ં ભારતીય વા_દુળ kારા તનેી કમ)ચાર કઈ 

મ�હલા ��ક�ટરને  સNમાિનત કરાઇ- 
� кs|�4� 

�шх� 1���� 

30. Dહ�ર સપંિFન ે થયેલા `કુસાનની ભરપાઈ માટ�  

તા	તરમા ંકયા રા¢યમા ંસૌ�થમવાર વટ¨ુકમ બહાર 

પાડવામા ંઆzયો-  Pi� 9��ш 

31. તા	તર માચ)-2020મા ં નવી �દfહ ખાતે GST  

કાઉ{Nસલની  ક�ટલામી બઠેક યોDઇ -  �� 

32. માચ)-2020મા ં  નવી  �દfહ ખાતે  યોDયેલી GST  

કાઉ{Nસલની બેઠકમા ં મોબાઇલ ઉપર GST ક�ટલા 

ટકાથી વધારને ક�ટલા ટકા કરાયો - ��%@�  ����L 

��%  к��E� 

33. માચ)-2020મા ં નવી �દfહ ખાતે યોDયેલી 

કાઉ{Nસલની બેઠકમા ં નª થયા 6જુબ }એસટ 

×કૂવવામા ંિવલબં બદલ  તારખ zયાજ વ+લૂાશ-ે �� 

d?4�q -���� 

34. GSTની ચોર પકડવા માટ� આગામી તા. 

01.04.2020થી ઈ-વે�બલને કઈ િસ=ટમ સાથે 

જોડવામા ંઆવશે - r�#6�� 

35. દ�શમા ં�થમવાર IVF  પ�િતથી ગીર ગાય kારા  કયા 

શહ�રમા ં વાછરડાને જNમ થયો- ��+к�6 

36. COVID-19`ુ ં િવ=mતૃ નામ જણાવો- CO rona VI rus 

D-isease ���� 

37. પેનડ�િમક  એટલે Ãુ-ં  �́�,к 3���L 

38. એિપડ�િમક  એટલે Ãુ ં- #@���к 3���L 

39. ડબf_એુચઓ kારા કોરોના વાઈરસને કયો રોગ  

Dહ�ર કરાયો - 1�����к 

40. કોરોના વાઇરસ`ુ ં  ટ�કિનકલ નામ જણાવો - ;�;ð- 

COV-� 

41. તા	તરમા ં કઈ સરકાર kારા "�બડેકર હાઉસ"ને  

સeંહાલયમા ં તબદલ કરવાની મxૂંર આપવામા ં

આવી - Gñ6� ;�к�� 

42. લડંન {=થત '�બડેકર હાઉસ'ને સeંહાલયમા ંફ�રવવા 

માટ� કઈ સરકાર� આશર� 31 લાખ પાઉNડમા ં ખરÕો 

હતો 	`ુ ં ઉtાટન વડા�ધાન નર�N મોદએ વષ) 

2015મા ં ક_ુ� હm ુ ં- 3���.| ;�к��  
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43.  વૈ»ાિનક આfબટ)  આઈN=ટાઈનનો જNમ અને વતન 

જણાવો – 14 �27-1879 *@� +7�� 

44. િવg સાપેSવાદની િવશેષ િથયર આપનાર વૈ»ાિનક`ુ ં

નામ જણાવો - _�a67  _qs#6�q� 

��-� -����

1.к����� ��j�; : ш�e�-к�4�+�  *��Lх �� @� �� �27 

���� y?�� a�� 

� U. 500નો દંડ 

2. �́�,к 3���L : к����� ��j�;  

к����� ;�� 4��� )��* z��� ;�к7�� ��ш��� ^. � к��� 

��4� _1���� o3���* 

� COVID-19 માટ� ઇમરજNસી ફંડ રચવામા ંઆવશે. 

� ભારત SAARC ના દ�શોને કોરોનો સામે તાલીમ 

આપવા સ�જ 

� વડા�ધાન મોદ kારા SAARCના દ�શો સાથે િવડયો 

કોNફરNસથી તા. 15/03/2020ના રોજ સબંોધન  

SAARC�� �?4 ��ш� 

� નેપાળ, èતૂાન, પા�ક=તાન, બા�ંલાદ�શ, 9ીલકંા, 

અફઘાિન=તાન, rયાનમાર અને માfદવ  

3. ��e ������� �e� (PX;�) 

=થાન-	સાવાડા, તા. ગરબાડા, �જ. દાહોદ 

�e��� ��ш�c*� 

� ગરબાડા તાpકુાના 	સાવાડા ગામે આ�દવાસી 

સ=ં®ૃિતની આગવી લાS�ણ
તા અને �ાચીન સમયના 

રાD રજવાડાના =વયવંરની યાદ તા} કરાવતા 

ભરાયેલા ગોળ ગધેડાના મેળામા ં હDરોની સZંયામા ં

આ�દવાસીઓએ ઉમટ પડ મેળાનો આનદં માÚયો 

હતો.  

� હવે બદલાયેલા સમયમા ંમાર ખાઈને થાભંલા ઉપરનો 

ગોળ ઉતારનાર _વુાન હવે તેની મનભાવતી કNયાન ે

પરણી શકતો નથી.  

� મેદાનની વ©ચે ઉભા કરાયલેા સીમળાના ઝાડના 30 

°ટના થાભંલાની ટોચ ઉપર ગોળ ધાણાની પોટલી 

લટકાવાય છે. 	ની આxુબાxુ આ�દવાસી કNયાઓ 

હાથમા ંલીલી સોટ લઈ ગોળ ગોળ ફરતી હોય છે. 

� કોઇ _વુાન થાભંલા ન}ક આવે તો તેને રોકવા 

_વુતીઓ લીલી સોટઓ વડ� માર મારતી હોય છે. 

સોટઓનો માર સહન કરને કોઈ �હમતવાન _વુાન 

થાભંલાની ટોચે પહ¼ચી Dય છે.  

� આ વખતે 	સાવાડા ગામના જ રા	શ દનેશ કટારા 

થાભંલેથી પોટલી ઉતારવામા ંસફળ થયો હતો.  

� 4. ��� �;#6 : )��*�� ���� y?���� 3���� 

_��k�* �6����� _��3L � k��; 13�4� к�L 

шк�ш� (3���� ��v��) 

ખાસ કr�_ટૂ ગ િસ=ટમ િવકસાવાઈ 

� હવામાનની ઘટનાઓની મા�હતી મળવાથી Dન-

માલ`ુ ં`કુસાન ઘટાડ શકાશે  

03���4�� ���*� 

� દ�શમા ંઆભ ફાટવા 	વી ઘટનાઓની આગાહ 2022 

+ધુીમા ં2 �દવસ અગાઉ કર શકાશ.ે  

� અથ) સાયNસ મTંાલયે સસંદની સિમિતને આ મા�હતી 

આપી છે.  

� �રપોટ)  6જુબ, અથ) સાયNસ મTંાલયે ક�ુ ં છે ક� 

દ�રયામા ં સD)તા ચ�વાત તથા હવામાનની અNય 

�હલચાલની mલુનાએ આભ ફાટવાની આગાહ ¦બૂ 

જ�ટલ છે, ક�મ ક� નાની જ�યામા ં હવામાનમા ં બ¨ુ 

ઝડપથી થતા ફ�રફારના કારણ ેઆભ ફાટm ુ ંહોય છે.  

� ખાસ કr_�ુટ;ગ િસ=ટમથી 48 કલાક અગાઉ આગાહ 

કર શકાય છે.  

� દ�શમા ં હાલ હવામાનની આગાહ 10 પેટા�લો�સ 

(પી�લો�સ)ની Sમતાવાળ હાઇ પરફોમ)Nસ કr_�ુટ;ગ 

િસ=ટમ પર આધા�રત છે.  

� વષ)-2022 +ધુીમા ં તેની Sમતા વધારને 40 

પી
લો�સ અને 2024 +ધુીમા ં100 પી
લો�સ કરવા`ુ ં

આયોજન છે.  

� 40 પી
લો�સની Sમતાવાળ ક�_�ુટ;ગ િસ=ટમથી 

આગાહ 48 કલાક અગાઉ કર શકાશે.  

� આભ ફાટવાથી Dનમાલ`ુ ં ઘ~ુ ં `કુસાન થાય છે. 

આગાહ 2 �દવસ અગાઉ થાય તો આ `કુસાન ઘ~ુ ં

ઘટાડ શકાય.  

� કોઈ SેTમા ંએક કલાકમા ં4 £ચ વરસાદ ખાબક� તેન ે

આભ ફાટöુ ંકહ� છે.  

� અથ) મTંાલય - ભારત સરકાર 
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5.N?+��*�� 
�1���к 
K6�� 04  

µ?� ±� 
�1���к 
K6? 

� uજુરાત સરકાર� કોરોના વાઇરસને લઈને રા¢યભરમા ં

એિપડ�િમક �ડિસસ એ
ટ 1897 લાu ુકય� હોવાથી હવે 

િવદ�શથી આવેલી કોઈપણ zય{
ત બીમાર હોય ક� ન 

હોય 14 �દવસ +ધુી ઘર બહાર નીકળ શકશે નહ . 

� જો આવી zય{
ત ઘર બહાર નીકળશે તો અને r_િુન. 

હ�fથ િવભાગને તે .ગે ફ�રયાદ મળશે તો તેની સામે 

r_િુન. કાય)વાહ કરશે અને તે zય{
તને કોરોનટાઇન 

(અલાયદા) રાખવા માટ� સોલા િસિવલ હો{=પટલમા ં

ખસડે દ�વાશ.ે 

6. k�� ��ш�c : 15 �27  ��, ³�3к 0��к�� k��;  

� @�-����: The Sustainable Consumer 
� અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૫-૦૩-૨૦૨૦) 

1. uજુરાત સરકાર� કોરોના વાયરસથી બચવા 

સાવચેતીના ભાગUપે  કઈ તારખથી કઈ તારખ +ધુી   

=®ૂલ-કોલેજો િનણ)ય કય� – �� @� �� �27 ���� 

2. uજુરાતમા ં Dહ�ર =થળો ઉપર � ૂકંવા બદલ ક�ટલા 

Uિપયાનો દંડ Dહ�ર કરાયો- ^. ���/- 

3. વૈિgક મહામાર COVID 19 સામે લડવા SAARC  

દ�શોને ભારત ે ક�ટલી મદદ કરવાની Dહ�રાત કર- � 

к��� ��4� 

4. વૈિgક મહામાર COVID 19  સામે લડવા  SAARC  

દ�શોને kારા કયા ફંડની રચના કરવામા ં આવશ-ે  

j�+s;� r��  

5. વૈિgક મહામાર COVID 19  સામે લડવા  SAARC  

દ�શોને ભારતના વડા�ધાન kારા vાર� સબંોધન 

કરવામા ંઆz_ુ ંહm ુ-ં ��  �27 ���� 

6. આ�દવાસી સ=ં®ૃિતનો આગવી ઓળખ ધરાવતોનો  

ગોળ ગધેડાનો  મેળો vા ંઅને કયા તાpકુામા ંયોDય 

છે- u;����� 0�� ��a��� 

7. અથ) મTંાલયના અહ�વાલ 6જુબ  ભારતમા ંઆગામી 

કયા વષ) +ધુીમા ં48 કલાક પહ�લા હવામાન આધા�રત 

ઘટનાઓની આગાહ કર શકાશ-ે�c7 ���� 

8. અથ) મTંાલય kારા હવામાન સબંિંધત આગાહ માટ�  

કઈ િસ=ટમ િવકસાવાઈ -  х�; кF5g?k6l� �;#6 

9. કોઈ િવ=તારમા ંએક કલાકમા ં ક�ટલા £ચ વરસાદ પડ� 

તેને આભ ફાટöુ ંતમે કહ�વાય- b  ò2 

10. uજુરાતમા ં તા	તરમા ં અમલી  બનાવવામા ં આવેલ 

એિપડ�િમક એ
ટ .તગ)ત િવદ�શમાથંી ભારતમા ંઆવલે  

કોઈપણ zય{
તને ક�ટલા �દવસ +ધુી ઘર બહાર નહ  

નીકળવાની +ચુના આપવામા ંઆવે છે- �b  k��; 

11. િવg eાહક  અિધકાર �દવસ vાર� ઉજવવામા ંઆવે 

છે- ��  �27 ���� 

12. િવg eાહક અિધકાર �દવસ -2020ની થીમ જણાવો - 

The Sustainable Consum

��-� -����

1. ����4 к����� ��j�; : )��*�� Y#@�* (_��wE) 

ક�N સરકારના =વા=÷ય મTંાલય kારા નવો ટોલ � 

હ�fપલાઇન નબંર-1075 કાય)રત કરાયો 

� આ સાથે xૂનો ટોલ � નબંર : 011-23978046 પણ 

કાય)રત રહ�શ ે

� ઈ-મેઈલ : ncov2019@gmail.com 

0sE ��87E 

� ક�Nના ં આરો�ય મTંાલયે નª ક_ુ� છે ક� કોરોનાના 

દદûના છેfલા ૨૪ કલાકમા ંબે �રપોટ) નેગે�ટવ આવે 

તો જ તેને ઘર� જવા માટ� રD આપવી. 

િવદ�શ મTંાલયે હ�fપલાઈન નબંરો Dર કયા) 

� ૧૮૦૦૧૧૮૭૯૭  

� + ૯૧ - ૧૧ - ૨૩૦૧૨૧૧૩  

� + ૯૧ - ૧૧ - ૨૩૦૧૪૧૦૪  

� + ૯૧ - ૧૧ - ૨૩૦૧૭૯૦૫  

2. *�O�4�х : _�?��к 6�к��4�� <�O� )��*�� 

3�8r�e : ��,�� )��* 2�� 1±L a�o ��a�� 

���*��� �k3*� 

� વાત મા�હતી ટ�
નોલો}ની હોય ક� �ડ�જટલ 

ટ�કનોલો}ની હોય ક� મ�ેડકલ SેTે અવનવા ં

ઉપકરણોના ઉપયોગની હોય, આ�િુનક ટ�કનોલો}ના 

આિવhકારમા ંભારત ચીન પછ બીD નબંર� છે.  
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� નવી નવી ટ�કનોલો}ના શોધ અને સશંોધનમા ંભારતે 

અનેક િવકિસત દ�શો સામે ટªર ઝીલી છે અને તેમને 

પાછળ રાખીને મા=ટર મેળવી છે.  

� નવા જમાનાની આ�િુનક ટ�કનોલો}ના િવકાસમા ં

ભારતની _વુા પઢેએ ઘણો રસ દશા)zયો છે. તેના ં

સારા ં પ�રણામો પણ આપણને મìયા ં છે અને 

ટ�કનોલો} િવકસાવવામા ંભારm ુ ંચીન પછ બીજો �મ 

હાસંલ કર શLુ ંછે. 

� ક�પીએમ}ના વષ) ૨૦૨૦ના �લોબલ ટ�કનોલો} 

ઈNડ=�ઝ ઇનોવેશન સરવેમા ં પણ ભારતની આ 

િસ��ઓની ન¼ધ લેવામા ંઆવી છે અને આ�ટÙ�ફિશયલ 

ઈNટ��લજNસ, મશીન લિન "ગ, ¡લોકચેન અને ઇNટરનેટ 

ઓફ િથ;�સના આિવhકારમા ં ભારતે હરણફાળ ભર 

હોવાનો ઉfલેખ કરાયો છે.  

� જોક� ક�ટલીક આ�િુનક ટ�કનોલો}ની શોધમા ંઅમે�રકા 

હ} અzવલ એટલે ક� ટોચ પર નબંર વન ર�ુ ંછે, પણ 

ચીન અને ભારત સાથે સાથે ચાલી ર�ા છે.  

� િવgની 6Zુય ટ�કનોલો}ના િવકાસમા ં બC�pUૂ 6Zુય 

ક�N તરક� ટોપ ટ�નમા ં=થાન પાr_ુ ંછે અને ૯મો �મ 

મેળzયો છે. છેfલા ક�ટલાક વષ�મા ં ભારતમા ં

ટ�કનોલો} SેTે કરોડો`ુ ં 6ડૂરોકાણ આz_ુ ં છે. 

શહ�રકરણને કારણે ટ�િનકલ શોધ અને સશંોધન માટ� 

યો�ય વાતાવરણ સD)_ુ ંછે.  

� ભારતની ®ુલ વ=તીમા ં૬૦ ટકાથી વ� ુલોકો _વુાન છે 

	નો ભારતને લાભ મìયો છે. અમે�રકાની કડક િવઝા 

નીિતનો લાભ ભારત અને ચીનને મìયો છે. ક�ટલાક 

ટ�
નોલો} િનhણાતોને અમે�રકાના િવઝા નહ  મળવાને 

કારણે તેઓ પોતાના દ�શમા ંપાછા આzયા અને તેમના 

દ�શમા ંજ ટ�કનોલો} િવકસાવવા માટ� સારા ંકાય� કયા).  

� ભારત સરકાર kારા ટ�કનોલો} િનhણાતોને છેfલા ં

ક�ટલાકં વષ�થી અનેક �કારની રાહતો અને �ો2સાહન 

આપવામા ં આવી ર�ા ંછે.  

� સરકાર� બ	ટમા ં પણ જગંી રકમ ફાળવતી રહ છે. 

ભારત સરકારને સાર રતે સમDઈ ગ_ુ ં છે ક� 

િવકિસત દ�શો સાથે =પધા)મા ંરહ�� ુ ંહશે અને િવg સાથે 

કદમ િમલાવવા હશે તો આ�િુનક ટ�કનોલો} 

અપનાzયા િવના આરો નથી.  

� ભિવhયમા ં આવી ટ�કનોલો} દ�શના િવકાસમા ં પણ 

મહ22વની èિૂમકા િનભાવશ.ે  

� સરકાર� આ બાબતને ³યાનમા ં રાખીને ક�ટલીક 

યોજનાઓ શU કર છે 	મા ં ડ�ટા પાક) ટાઈડ ૨.૦ 

(ટ�
નોલો} ઈLબેુશન એNડ ડ�વલપમેNટ ઓફ 

એNટરિ�Nયોરિશપ), COE (સેNટર ઓફ એ
સલNસ) 

તેમજ �ડ�જટલ ઈ[Nડયા આમા ં6Zુય છે.  

� ક�પીએમ} kારા િવgના 9ેhઠ ૮૦૦ િનhણાતો સાથે 

સવ́ કરાયો હતો. 	મા ં૩૭ ટકા લોકો`ુ ંમાન�ુ ંહm ુ ંક�, 

	 રતે બીD દ�શો ટ�કિનકલ નવીનીકરણ માટ� કામ 

કર ર�ા ં છે 2યાર� િસ�લકોન વેલી kારા સૌથી મો�ંુ 

ઇનોવેશન સેNટર કાય)રત થશે તેવી ધારણા અ=થાને 

નથી. આ�િુનક ટ�
નોલો}ના આિવhકાર અને 

ટ�કનોલો} હબમા ંિસ;ગા�રુ અગાઉ સાતમા ં=થાને હm ુ ં

	 આ વષ´ પહ�લા =થાન ેર�ુ ંછે.  

� ભારતે આ�િુનક ટ�કનોલો} િવકસાવવામા ં 	 કંઈ 

હાસંલ ક_ુ� છે તેનાથી સતંોષ માનવાની જUર નથી. 

ભિવhયની જU�રયાતોને ³યાનમા ં લઈને હ} ઘ~ુ ં

કરવા`ુ ંબાક છે. 

� ફ
ત બC�pUૂ અને ગણીગાઠં ટ�કિનકલ સ=ંથાઓના ંજોર 

પર જ મદાર રાખવાની જUર નથી. આપણી ટ�કિનકલ 

સ=ંથાઓના અ^યાસ�મો ઘણા ં xૂના �રુાણા છે તેમા ં

ધરમળથી ફ�રફારો કરવાની જUર છે. 

P1�E-  

� ટ�કિનકલ કોિસbસમા ં +ધુારા સાથ,ે આપણે =ટાટ)અ�સ 

પર ³યાન આપવાની જUર છે. સરકાર� તેને તમામ 

�કારની મદદ પણ કરવી પડશે તો જ આપણે 

આ�િુનક ટ�કનોલો}ની શોધ અને સશંોધન કરવા 

ધાયા) િનશાન પાર પાડ શકÃુ.ં 

3. �����6 : y?9� к�67�� ¶ T�7 2�r +�#6; �r 

j�s�E� -� ��+� ����q ��®E;)� �6� �����6 

� રાh�પિત 9ી કોિવ;દ kારા નોિમનેટ કરાયા 

� રાh�પિત xુદા xુદા STેની 12 zય{
તઓને રા¢ય 

સભાના સ^ય તરક� નોિમનેટ કર શક� છે  

-� ��+� ����q�� 1k�2E 

�  ભારતના ૪૬મા ચીફ જ=ટસ રહ�લા રંજન ગોગોઈ 17 

નવેrબર� િન�તૃ થયા હતા.  
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� આ પહ�લા ં 9 નવેrબર� પાચં જજોની બેNચની 

આગેવાની કરતા ં તમેણે અયો³યા િવવાદ પર 

ઐિતહાિસક ×કુાદો આ�યો હતો.  

� ઈશાન ભારતમાથંી પહ�લા ચીફ જ=ટસ બનનારા 

રંજન ગોગોઈનો જNમ �ડ]ગૂઢમા ંથયો હતો.  

� �દfહ _િુનવિસbટની સCટ =ટફNસ કોલેજમાથંી 

ઈિતહાસના િવષયમા ં eે¢_એુશન કયા) બાદ તેમણે 

કા`નૂી અ^યાસ કય� હતો. 

4. ��8�кLE ;���� (_�@tк) 

*��Lх 16� �27 ����@� ³�3к ��k�6 0�� ��Ga6 к��7 

1�*� + æ4�к 0�� 0�æ4�к к�L шкш� 

5. WHO : к����� ��q�;�� oNJ�* �6� ";�r 3�só; 

2�4�s+" 0G)E���� 9���)  

� ભારતમા ંઆ અ�ભયાન માટ� અ�ભનેTી િ�યકંા ચોપરા 

અને દિપકા પા<ુકોણની પસદંગી.  

6. ���� 13�4 : CRPF *���� ���� ш3L� +������ 

1k���� �6� 3��@ 9��E )�ш� (y?�<�) 

���� +રુSા દળના =થાપના કાળ પછ પહ�લી જ વાર 

CRPFમા ં ફરજ બDવતા શહદ થયેલા ૨૨૦૦ 

જવાનોના પ�રવાર માટ� આરો�ય વીમા`ુ ં િ�મીયમ 

ભરવાની પહ�લ કર હતી.  

���� િવિવધ ર�Nકમા ં ૩.રપ લાખ કમÂઓ ધરાવm ુ ં દ�શ`ુ ં

સૌથી જગંી +રુSા દળ kારા શહદો`ુ ં સNમાન નામ ે

એક પહ�લ શU કરાઇ હતી.  

���� CRPFની =થાપનાના ૮૧મા ંવાષÂક �દવસના ભાગ Uપે 

થનાર ઉજવણીમા ંઆ પહ�લ કરાઇ હતી.  

���� િ�મીયમના પૈસા વેલફ�ર ફંડમાથંી ભરાશે : શહદ 

જવાન`ુ ંિ�મીયમ Tીસ હDર ¢યાર� ઉ©ચ અિધકાર`ુ ં

U. ૧.૨૦ લાખ 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૬-૦૩-૨૦૨૦) 

1. માચ)-2020મા ંભારત સરકારના =વા=÷ય મTંાલય kારા 

નોવેલ કોરોના વાયરસ સદંભ́ કયો નવો ટોલ � 

હ�fપલાઇન નબંર કાય)રત કરાયો - ���� 

2. માચ)-2020મા ંભારત સરકારના =વા=÷ય મTંાલય kારા 

નોવેલ કોરોના વાયરસ સદંભ́ નવો ટોલ � 

હ�fપલાઇન નબંર- 1075  કાય)રત કરાયો આ પહ�લા 

કયો ટોલ ફ નબંર હતો 	ને પણ યથાવત રખાયો છે 

- ���-� ����b�  

3. તા	તરમા ં માચ)-2020મા ં રાh�પિત 9ી કોિવ;દ kારા 

+�ુીમ કોટ)ના કયા �વૂ) ચીફ જ[=ટસ ઓફ ઇ[Nડયાન ે

રા¢યસભા માટ� નોિમનેટ કયા) - -� ��+� ����q 

4. ભારતના રાh�પિત xુદા xુદા SેTની ક�ટલી 

zય{
તઓને રા¢યસભાના સ^ય તરક� નોિમનેટ કર 

શક� છે - �� 

5. તા	તરમા ંમાચ)-2020મા ં રાh�પિત 9ી કોિવ;દ� +�ુીમ 

કોટ)ના �વૂ) ચીફ જ[=ટસ રંજન ગોગોઈને રા¢યસભાના 

સ^ય તરક� નોિમનેટ કયા� તઓે ભારતના ક�ટલામા ં

ચીફ જ=ટસ તરક� સેવાિન�Fૃ થયા હતા - 46� 

6. ઈશાન ભારતમાથંી પહ�લા ચીફ જ=ટસ બનનારા 

રંજન ગોગોઈ`ુ ંજNમ=થળ જણાવો – k�x T�� 

7. કઈ તારખથી eાહક ���ડટ અને ડ��બટ કાડ) પોતે જ 

¡લોક અને અન¡લોક કર શકશ ે- 16� �27 ����@� 

8. ભારતમા ં કોરોનો વાઈરસની Duિૃત માટ� કયા 

અ�ભયાનનો �ારંભ કરાયો - ";�r 3�só; 2�4�s+" 

9. ભારતમા ં કોરોનો વાઈરસની Duિૃત માટ�ના "સેફ 

હ�N$સ ચેલેNજ" અ�ભયાન માટ� કઈ બોલી�ડૂ 

અ�ભનTેીની પસદંગી કરાઈ - �9E�к� 2�1�� 0�� 

�L�1к� 1�m? к�8  

10. ક_ુ ંભારતીય +રુSા દળ તેના ં2200 શહદ જવાનોના 

પ�રવાર માટ� આરો�ય વીમા`ુ ં�ીિમયમ ભરશે - CRPF 

11. ભારતીય +રુSા દળ CRPF િવિવધ ર�Nકમા ં ક�ટલા 

કમÂઓ ધરાવે છે - 3.�1 4�х  

��-� -����

 

1.к����� ��j�; : 9@ �;� mRNA-1273�� |�E4 

ш^ (_��wE ��v��) 

� કોરોનો સામ ે લડવા િવgની �થમ રસી`ુ ં માનવીય 

પરSણ કરા_ુ ં  

� નામ - mRNA-૧૨૭૩ 
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� સ=ંથા-  કાઇસાર પરમેનNટ વોિશ;�ટન હ�fથ �રસચ) 

ઇõN=ટટ_ટૂ, િસએટલ (USA) 

� ભારતમા ંર�Nડમ સેrપ�લ;ગનો અહ�વાલ નેગેટવ એટલે 

ક� વાયરસનો ફ�લાવો બેકાÀ ૂનથી 

0sE ���*� :- 

� ભારત અને નોવ´ kારા =થાિપત વૈિgક સગંઠનના 

સમથ)ન સાથ ે અમે�રકાએ કોરોના વાઇરસની રસી 

બનાવવા માટ� �મુન �ાયલનો �ારંભ કય� છે. 

િસએટલમા ં કાઇસાર પરમેનNટ વોિશ;�ટન હ�fથ �રસચ) 

ઇõN=ટટ_ટૂ ખાતે 	િનફર હોલર નામની મ�હલા સ�હત 

૪ zય{
તને �=તાિવત રસીના ડોઝ અપાયા હતા.   

� નેશનલ ઇõN=ટટ_ટૂ ઓફ એલજÂ એNડ ઇNફ�{
શયસ 

�ડસીઝ આ �ાયલને આિથbક સહાય આપી રહ છે. આ 

�ાયલમા ં૧૮થી ૫૫ વષ)ના ૪૫ ત<ુંર=ત લોકોએ ભાગ 

લીધો  

� તેમને ૬ સ�તાહ કરતા ંવ� ુસમયમા ંડોઝ આપવામા ં

આવશ.ે તે પૈકના ચાર લોકોન ે પહ�લો ડોઝ અપાયો 

હતો.  

� રસીના િનમા)ણ માટ� કોએ�લશન ફોર એિપડ�િમક 

િ�પેડ)નેસ ઇનોવેશNસ (સીઇપીઆઇ) kારા આ 

�ો	
ટમા ં સહાય અપાઇ 	ની =થાપના ૨૦૧૭મા ં

દાવોસ ખાતે ભારત અન ેનોવ´ kારા કરાઇ હતી. 

2. y?9� к�67  : ������ k34� 0��к��L��� ¶ T87 

;E�� ��g?YK*�� �dT�L (;��<8) 

ä Tк����� 3X��� a�a*� 

� �¹ુુષ અને મ�હલા વ©ચ ેસમાનતાના 6áેુ આપેલા એક 

મહ22વના ×કુાદામા ં +�ુીમ કોટ� જણાz_ુ ં હm ુ ં ક�, 

ભારતીય નૌકાદળમા ં ફરજ બDવતી મ�હલા 

કમ)ચારઓને �¹ુુષ કમ)ચાર 	ટલા જ �ણૂ) સમયની 

િન_{ુ
ત અને સમાનતાનો અિધકાર છે.  

� જ[=ટસ ડ વાય ચં×ડૂ અને જ[=ટસ અજય ર=તોગીની 

�ડિવઝન બNેચે ક�N સરકાર વિસbસ લે. કોમોડોર એની 

નાગરાD અને અNયો તથા સબંિંધત મામલાઓમા ં

×કુાદો આપતા ંસરકારને તમામ કાય)વાહ ૩ મ�ંહનામા ં

�રૂ કરવાનો આદ�શ આ�યો હતો.  

� +�ુીમ કોટ� જણાz_ુ ંહm ુ ંક�, સશê દળોમા ં�¹ુુષ અને 

મ�હલાઓ સમાનતા માટ� ૧૦૧ બહાના ંહોઈ શક� નહ . 

સશê દળોમા ં મ�હલાઓને પણ પોતાની Sમતા 

�રુવાર કરવાની તક મળવી જોઇએ.  

_ ��� k��3L 3�jк�67�� �c7-������ ä Tк��� 

� �દfહ હાઇકોટ� ૪ સ�ટ�rબર ૨૦૧૫ના રોજ આપેલા 

×કુાદામા ં જણાz_ુ ં હm ુ ં ક�, ઇ[Nડયન નેવીમા ં

મ�હલાઓને કાયમી િન_{ુ
ત મળવી જોઇએ.  

� દ�શના અNય સશê દળોમા ંમ�હલા અિધકારઓને મળે 

છે તેવા જ અિધકારો ભારતીય નેવીમા ં પણ મળવા 

જોઇએ અને તમેની સાથે �લ;ગના આધાર� કોઇ ભેદભાવ 

થવા જોઇએ નહ .  

� મ�હલાઓ હવે ભારતીય નૌકાદળમા ં �ણૂ) સમયની 

સેવાની હકદાર રહ�શે અને િન�િૃFના તમામ લાભ 

મેળવી શકશે. 

1���s6 к�ш� 0�� ш�67  ;��t; к�ш� �°2��� 

*r��*  

� પરમેનNટ કિમશન થતા ંમ�હલા અિધકાર હવે િન�િૃF 

+ધુી �ણૂ) સમય માટ� ફરજ બDવી શકશે અને તેને 

િન�િૃFના તમામ લાભ મળશે  

� શોટ)  સિવbસ કિમશનમા ંહાલ મ�હલા ૧૦ વષ) +ધુી જ 

છે ફરજ બDવી શક� છે, તેમનો કાય)કાળ મહFમ ૪ 

વષ) +ધુી લબંાવી શકાય છે. 

3. j4��K|к4 �f3к4 : EV (1E�ô��8) 

0sE ���* :  

� ક�N સરકાર વષ) 2020 +ધુી 60.70 લાખ ઇલે
�ક 

ગાડઓના વચેાણનો ટાગ́ટ �ા�ત કરવાની યોજના 

ઘડ રહ છે. 

� ઉÕોગમTંી �કાશ Dવડ�કર� ક�ુ ં ક� નેશનલ ઇલે[
�ક 

મો�બ�લટ િમશન �લાન 2020 kારા આ લ#ય 

રાખવામા ંઆzયો. 

� સરકાર� ફ�મ ઈ[Nડયા યોજનાના બીD ચરણને મxૂંર 

આપી છે. 	મા ં 10000 કરોડ Uિપયાની ®ુલ બ	ટની 

જોગવાઇ કરાઇ છે. 

4. ���7 qк���� : 6�1 �� ��ш��� �� 6к� k3#;� 

� િવg`ુ ં અથ)તTં 86.31 લાખ કરોડ ડોલર એટલે ક� 

.દા	 6,214 લાખ કરોડ Uિપયા`ુ ંછે.  



 

����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    48 | P a g e  

 

� વૈિgક }ડપીનો .દા	 66 ટકા �હ=સો િવgના ટોચના 

10 અથ)તTંમા ંછે. તેમાથંી મોટા ભાગના કોરોનો સામે 

ઝ%મી ર�ા છે.  

 

5. #���ш� LCA *�+; : a�w� T�̂  х�*� 9@ ;re P��� 

(;��<8)  

� ભારતમા ં િવકિસત થયેલા લાઇટ કોrબેટ એર�ાફટ 

(એલસીએ) તેજસ ે ફાઇનલ ઓપર�શન õ
લયરÇસ 

(એફઓસી) માટ� પોતાની �થમ ઉડાન ભર હતી.  

� આ ઉડાન દરિમયાન =વદ�શી ફાઈટર 	ટ તજેસ ૪૦ 

િમિનટ +ધુી હવામા ં ર�ુ ં હm ુ.ં બપોર� ૧૨.૩૦ કલાક� 

�હ;<ુ=તાન એરોનો�ટ
સ �લિમટ�ડના ચીફ ટ�=ટ પાયલોટ 

ક�. એ. 6થુાનાએ બC�p ૂUંમા ં તેજસ સાથ ે ઉડાન ભર 

હતી.  

� તેજસ એર�ા�ટમા ં એર�ુ એર�રફ�લ;ગ, 

�બયોNડિવઝ_અુલ રÇજિમસાઇલ 	વી એડવાNસ 

ટ�કનોલો} છે. 

� �થમ એલસીએ તેજસની આ ઉડાન બાદ અNય ૧૫ 

આવા તેજસ એર�ા�ટ બનાવવા માટ� મxૂંર અપાશ ે

6. +sk�� ��ш�c : 17 �27 �*k�<�� 1�L : к�1�� 

2��4� 

+s - 17 �27 -1962  0�;�� – 1 r�ñ_�L 2003 

� આજ તારખ 17 માચ) બા�ંલાદ�શના èતૂ�વૂ) 

વડા�ધાન શેખ 6}ુÀરૂ રહ�માન અન ે.તરS પર 

કfપના ચાવલાનો જNમ �દવસ.  

� રાક�શ શમા) પછના બીD ભારતીય અન ે ભારતના 

પહ�લા ં મ�હલા .ત�રS યાTી કfપનાનો જNમ 

હ�રયાણાના કરનાલમા ંથયો હતો.  

� ચાર ભાઈ-બહ�નોમા ં સૌથી નાના ં કfપના`ુ ં ¨લુામ~ુ ં

નામ મોN�ુ હm ુ.ં િપતા કfપનાને ડો
ટર ક� િશSક 

બનાવવા ઇ©છતા હતા ં¢યાર� તેઓ .ત�રS îમણની 

કfપના કરતા ંરહ�તા.ં 

� કરનાલમા ં =®ૂ�લ;ગ અને ચદંગઢથી ઇજનેરનો 

અ^યાસ કર 1928મા ં અમે�રકાની _િુન. ઓફ 

ટ�
સાસથી એરો=પેસ એõNજિનય�ર;ગમા ં પદવી અને 

1988મા ંપીએચ. ડની �ડeી મેળવી હતી. 

� 1988મા ં નાસા સાથે જોડાયા,ં 1991મા ં અમે�રકન 

નાગ�રક બNયા.ં કfપના ચાવલા એ તેમની પહ�લી 

.તરS યાTા 19 નવ.ે 1997મા ંથઈ.  

� લગભગ 10.4 િમ�લયન માઈલ .તર અને 372થી 

વ� ુ કલાકો =પેસમા ં ર�ા.ં પરંm ુ તેમની 2003મા ં

કર�લી બી} .તરS યાTા સફળ ન રહ. 

� 1 ફ�ëઆર 2003ના રોજ તેમ`ુ ંયાન �÷ૃવીની કSામા ં

�વેશ કરતા ંજ mટૂ પડ�ુ.ં  

� “¨ુ ં.તરS માટ� બની ²,ં �2યેક Sણ .તરS માટ� 

વીતાવી છે અને તેના માટ� જ મરશ” 	વા ં ¦દુ 

કfપનાના ંશ¡દો સાચા સા�બત થયા.ં  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૭-૦૩-૨૦૨૦) 

1. કોરોના વાયરસ સામે રSણ માટ� િવgમા ં �થમવાર 

કઈ રસી સાથે �ાયલ શU થયો છે તે`ુ ંનામ જણાવો- 

mRNA-���  

2. કોરોના વાયરસ સામે રSણ માટ� િવgમા ં �થમવાર 

કયા શહ�ર- દ�શમા ંનવી શોધાયેલી રસી સાથે �ાયલ 

શU થયો છે - �;
64, 0�k�к� 

3. કોરોના વાઇરસ સામે mRNA-1273 રસી`ુ ં કઈ સ=ંથા 

kારા તા	તરમા ં પરSણ હાથ ધરા_ુ ં - к�q;��  

1���s6 ���шlw6� 3��@ k�;27 jßs#66g T6: �;
64 

4. અમે�રકા kારા  હાથ ધરવામા ં આવેલ  િવgની 

સૌ�થમ કોરોના વાયરસની રસી  પ�રSણમા ં  કયા 

દ�શ kારા  =થાિપત  કયા સગંઠનને સમથ)ન  આ�_ુ ંછે 

- )��* 0�� ���� *�+ к�
G4ш� r�� 
�1���к 

�91��å��; q����шs;  

5. તા	તર માચ) 2020મા ં+�ુીમ કોટ) kારા કયા +રુSા 

દળોમા ં મ�હલા અિધકારઓને �ણૂ) સમયની 

િન_{ુ
તની મxૂંર અપાઈ - )��*�E �Êк��e 

6. +રુSા દળોમા ંશોટ સિવbસ કિમશનમા ંક�ટલા વષ) +ધુી 

ફરજ બDવી શકાય છે- �� �c7 

7. ક�N સરકાર kારા વષૅ 2020મા ંક�ટલી ઇલે
�ોિનક ગાડઓ 

વેચવાનો લSાકં નª કરાયો છે - ��.�� 4�х 
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8. ક�N સરકાર kારા કયા િમશન .તગ)ત ઇલે
�ોિનક 

વાહનો વચેવામા ં આવશે - ��ш�4 q4�K|Lк  

�Ga4�6L �ш�  54��-���� 

9. ક�N સરકાર� ફ�મ ઇ[Nડયા યોજના .તગ)ત કયા 

ચરણની મxૂંર આપી છે અને બ	ટમા ંક�ટલી  રકમની 

જોગવાઇ કર છે - a�d? � 2�8  0�� ��,��� к��� 

10. IMFના �કડા 6જુબ  વfડ) ઈકોનોમીમા ંિવgના ટોપ-

10 દ�શોનો  ક�ટલા ટકા છે- ��% 

11. IMFના �કડા 6જુબ વfડ) ઈકોનોમીમા ંિવgમા ં સૌથી 

મોટ ઈકોનોમી ધરાવતો દ�શ અને માચ) 2020ની 

{=થિતએ }ડપીમા ં તેની ટકાવાર જણાવો- 0�k�к�  

0�� ��.bb% 

12. તા	તર  માચ)-2020મા ંબCગp¹ુુ ખાતથેી કયા =વદ�શી  

_�ુ િવમાને ફાઈનલ ઓપર�શન �કલયરÇસ માટ� .િતમ 

ઉડાન ભર - LCA  *�+; 

13. HALની મદદથી આગામી સમયમા ં  ભારતમા ં ક�ટલા 

નવા LCA  તેજસ`ુ ંિનમા)ણ કરવામા ંઆવશે- �� 

14. HAL`ુ ંિવ=mતૃ નામ જણાવો -k3sm? #*�� 
����k6к;  

G4�6�� 

15. ભારતની .ત�રS પર કfપના ચાવલાનો જNમ 

�દવસ જણાવો - �� �27- ���� 

16. કfપના ચાવલાનો જNમ કયા શહ�રમા ં થયો હતો -  

к���4( 3k�E�8�) 

17. નાસાના �÷ૃવી ઉપર �વેશતા mટૂ પડ�લા કયા ં 

અવકાશયાનમા ં અવકાશયાTી કfપના ચાવલા`ુ ં

01.02.2003ના રોજ અવસાન થ_ુ ં હm ુ ં - к�4�GaE� 

E�� 
 

��-� -����

1. к����� ��E�; : )��*�� х���� к�1���� 18 

к����� 6�#6�� �dT�L 

к�1�� : રોસ ડાય�નો[=ટ
સ ઇ[Nડયા (6ળૂ {=વસ કંપની)  

0sE ���* :  

� સરકાર� {=વસ કંપની રોસ ડાય�નો[=ટ
સ ઇ[Nડયાને 

ભારતમા ં કોરોનાના ટ�=ટ કરવાની પરવાનગી આપી 

દધી છે. 

� ડ}સીઆઇ બાયોમે�ર
સન ે પણ ટ�=ટ`ુ ં લાઇસNસ 

આપવાની તૈયાર કર ર�ુ ં છે. સરકાર� તા	તરમા ં જ 

જણાz_ુ ં હm ુ ં �ાઇવેટ લેબને પણ કોરોના વાઇરસના 

ટ�=ટની પરવાનગી અપાશ.ે 

૨. એ÷લેટ ફોર �રલીફ  

��,�� COVID-���� 1�k�*� �6� �G4YF1E�;� хo�� 

õ?�4� U Tê� 

રમત જગતની એક િવશષે પહ�લ 

13�4 к���� 

� }મના=ટ િસમેના બાઈfસ અને {=વમર માઈકલ ફલે�સે 

પહ�લ કર 

� િવ	તા વ=mઓુની હરા} કર તે રકમ દાનમા ંઆપશે  

� °ટબોલર ¹ુડ ગોબટ) NBAના કમ)ચાર માટ� 5 લાખ 

ડોલર`ુ ંફંડ આ�_ુ ં

� આ અ�ભયાનમા ં®ુલ -70થી વ� ુ ખેલાડ જોડાયા 

3. �́�,к a�a*� : 3�� j�s�E� _ö ��,�� ;Ê@� �6L 

;��� (;��<8) 

� અગાઉ ચીન �થમ �મે હm ુ ં

ã T��e�� ��,�� 6�1 ��ш 

1. ભારત સZંયા -12.40 લાખ 

2. ઉFર કો�રયા - 11 લાખ 

3. ચીન - 9.8 લાખ 

к��8 -  

� વષ) 2015મા ંસૈNય +ધુારાની શUઆત કયા) બાદ ચીની 

સેનાએ િથયેટર કમાNડ માળ¦ુ ં અપનાવી 3 લાખ 

સૈિનકો ઘટાડ�ા 

� િવવેકાનદં એક�ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721 

 

4.;��<8 �O�4E : IAF �6� ^. 38 3o� к����� 

;��<8 ;����� �dT�L 

0sE ���*� :  

� આશર� U. ૩૮ હDર કરોડના સરંSણ સોદાઓન ેમxૂંર 

આપી હતી. આ સોદા આ�િુનક તેજસ 		સની ખરદ 
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માટ� કરવામા ંઆવશ.ે આશર� ૮૩ 	ટલા તેxૂસ 		સની 

ખરદ કરવામા ંઆવશે 	નાથી સૈNયની તાકાત વધશે. 

� મેઈક ઈ[Nડયાને �ો2સાહન આપવા આ ૮૩માથંી ૪૦ 

		સ માટ�  એચએએલની સાથે કરારો થયા છે.  

� આ ખરદથી મેક ઇન ઇ[Nડયાને પણ �ો2સાહન મળશે 

તેવો દાવો સરકાર� કય� હતો ક�મ ક� મોટા ભાગના 

		સ`ુ ંઉ2પાદન ભારતમા ંજ કરવામા ંઆવશે.  

� ડલના Tણ વષ) બાદ એચએએલ એમક�-૧એ 	ટનો 

પહ�લો સેટ આપવા`ુ ં શU કર દ�શ.ે એટલે ક� હાલ 	 

ડલ થવા જઈ રહ છે તે થયા બાદ Tણ વષ) પછ આ 

િવમાન સૈNયને મળશે.  

� હાલ ઇ[Nડયન એર ફોસ) પાસ ે_�ુ િવમાનોની અછત છે.  

� 	 િવમાનો છે તે પણ xુની પ�તીથી કામ કર ર�ા છે 

તેથી આ�િુનક િવમાનોની તાતી જU�રયાત હોવાને 

કારણે સરંSણ મTંાલયે આ મxૂંર આપી હતી. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૮-૦૩-૨૦૨૦) 

1. કોરોના વાઈરસના  ટ�=ટ માટ� ભારત સરકાર� કયા 

દ�શની કઈ કંપનીને મxૂંર આપી છે - ��; 

��Ew���#6K; q�s�E�-Y#�;. 

2. િવgના 70થી વ� ુ ઓ�લ{rપક ખેલાડઓ kારા  કોરોના 

e=ત લોકોને મદદ માટ� ક_ુ ં અ�ભયાન શU ક_ુ� છે -  

"
Ï4�÷; r�� k�4�r" 

3. માચ) 2020ની {=થિતએ  િવgમા ં સૌથી વ� ુ  જવાનો 

ધરાવm ુ ં સૈNય  કયા દ�શ પાસે છે- )��* 

4. તા	તરના  અહ�વાલ 6જુબ વષૅ 2015થી  કયા દ�શ 

kારા તનેા èિૂમદળની સZંયામા ંઘટાડો કરવાનો �ારંભ 

કય� હતો - 2�� 

5. માચ) 2020ની {=થિતએ  સૌથી વ� ુ સNૈય જવાનો 

ધરાવતા િવgના �થમ Tણ દ�શો જણાવો - )��*, 

Pi� к�k�E� 0�� 2�� 

6. ભારતના સરંSણ મTંાલય kારા માચૅ-2020મા ં .દા	  

ક�ટલા હDર કરોડના સરંSણ સોદાન ેમxૂંર અપાઈ- ^. 

 �,���  к��� 

7. તા	તરમા ંથયેલા સરંSણ સોદામા ંમેઈક ઇન ઇ[Nડયાને 

�ો2સાહન આપવા ®ુલ-83માથંી ક�ટલા _�ુ િવમાનો 

માટ� કઈ સ=ંથા સાથ ેકરાર કયા)- b� 0�� HAL 

8. તા	તરમા ં  સરંSણ મTંાલય kારા  કર�લા U.38,000  

કરોડના સોદામા ં કયા =વદ�શી _�ુ િવમાનો`ુ ં પણ  

િનમા)ણ કરવામા ંઆવશ-ે LCA  *�+;  

9. ભારત પાસે માચ)-૨૦૨૦ની {=થિતએ િવgના સૌથી 

મોટા èિૂમદળમા ં.દા	 ક�ટલા સિૈનકો સવેા આપી ર�ા ં

છે – 12.40 4�х  

10. માચ)-૨૦૨૦મા ંકયા ભારતીય સરંSણ દળ માટ� U. ૩૮ 

હDર કરોડની મxૂંર અપાઈ – )��*�E ��g?�e 

   ��-� -����

1. к����� ��q�; (_��wE) 

0������� к�1���� ��ш�� ;Ê9@���   к����� 

��q�;�� кL6 a������� �dT�L 

0sE ���*� 

� સમe દ�શમા ં અમદાવાદમા ં {=થત કંપની કો-સારા 

ડાય�નો[=ટ
સ �ાઈવેટ �લિમટ�ડને સૌ �થમ કોરોના 

વાઈરસ સબંિંધત ટ�=ટ �કટ બનાવવા માટ�` ુલાયસNસ 

આપવામા ંઆz_ુ ંછે.  

� સેN�લ ¥�સ =ટાNડડ) કં�ોલ ઓગ́નાઈઝેશનને 

(CDSCO) કંપની kારા ફ�]આુરમા ં અર} કરાયેલી, 

	ને મxૂંર આપવામા ંઆવી છે. 

� કોરોના વાઈરસના ટ�=ટ માટ� આરટઆર પીસીઆર 

મશીનમા ં વપરાતા �રએજNટ  �ક	સ`ુ ં ઉ2પાદન આ 

કંપની કરશે.  

� આ �કટને વડોદરાની એમ.એસ. _િુનવિસbટના �ોફ�સર 

મોદની �દકર મ_રંુકએ આ સ=તી અને સરળતાથી 

ઉપયોગમા ંલેવાઈ તેવી �કટ બનાવી છે. 

� કોરોના વાઈરસના ટ�=ટ માટ� ઉપયોગમા ં લેવામા ં

આવતા પોલીમેરાઝ ચેઈન �રએ
શન (PCR) 

મશીનમા ં નાસોફ��રN}અલ ઓરોપ�ેરN}અલ =વાબ 

અને િસરમ સેrપfસની તપાસથી કોરોના વાઈરસ`ુ ં

પરSણ થાય છે. 
 

2. ����4 к����� ;�� ���9��� ��LM?� ��ш��;���� 

‘+�*� к�rø?’ �6� _ù�� 

*�. ��� �27 ������ �������� ��+ ;���� �.�� @� 

��O� �.�� ��wE� y?�� ���� + �3L�� +�*� к�rø? 

��х�
. 
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� +�*� к�rø ? : જનતા માટ� જનતા kારા ¦દુ પર 

લગાવલેો કરફ&.ુ 

� +Tૂ : 'હમ =વ=થ તો જગ =વ=થ'  

���9����� ��ш +�� 9o ;���ш  

� જનતા સકંfપ કર સયંમ રાખો 

� નાગ�રકના કત)zય`ુ ં પાલન કરને સરકાર આદ�શો`ુ ં

પાલન કરશ 

� Dત ે=વ=થ રહ�� ુ ંજUર, હમ =વ=થ તો જગ =વ=થ  

� ભીડથી બચો, મોટ સZંયામા ંએકઠા ંન મળો, ઘરોમા ં

જ રહો  

� સોિશયલ �ડ=ટ{Nસ\ગ અ2યતં મહ2વ`ુ,ં કામ િસવાય 

ઘરની બહાર ના નીકળો  

� બચી જઇશ એમ માન�ુ ંપોતાની અને પ�રવાર સાથ ે

અNયાય  

� સભંિવત હોય 2યા ં+ધુી ઘેરથી જ કામ કરો, િસિનયર 

િસ�ટઝનને ઘરમા ંજ રાખો.  

к�s( ;�к���� 
���jH�L 

� ૬૫ વષ)થી વ� ુ વયના તમામ િસિનયર િસ�ટઝNસ 

અને ૧૦ વષ)થી નાના ં તમામ બાળકોને ઘરમા ં જ 

રહ�વાની સલાહ  

� ૨૨ માચ)થી એક સ�તાહ +ધુી ઇNટરનેશનલ ફલાઇટન ે

ભારતમા ંલે[Nડગની પરવાનગી નહ   

� રા¢ય સરકારો ઇમäNસી જUર સેવાઓ િસવાયના 

કમ)ચારઓને વક) �ોમ હોમનો આદ�શ આપ ે 

� �ાઇવેટ સે
ટરની કંપનીઓ તેના કમ)ચારઓન ે વક) 

��મ હોમ શU કરાવે 

� િસિનયર િસ�ટઝન કNસેશન �ટ�કટ ર�લવેએ બધં કર 

к�s( z��� к����-19 jк����к 6�#к r�;7�� �2�� 

� વડા�ધાને જણાz_ુ ંક�,કોરોના વાઇરસની અથ)તTં પર 

ગભંીર અસર પડ છે.સરકાર� પડકારોનો સામનો કરવા 

માટ� કોિવડ-૧૯ ઇકોનોિમક ટા=ક ફોસ)ની રચના કર 

છે.  

� આ ટા=ક ફોસ) દ�શમા ં {=થિતની સમીSા કરને િનણ)યો 

લેશ ે અને તેનો અમલ કરાવવાની જવાબદાર પણ 

ટા=ક ફોસ) પર રહ�શે.  

� પીએમ મોદએ નાગ�રકોને હો{=પટલો અને ડો
ટરો પર 

દબાણ ન સäવા અપીલ કરતા જણાz_ુ ંહm ુ ંક�, અ2યતં 

જUર હોય તો તમારા ફ�િમલી ડો
ટર, પ�રવારના 

ડો
ટર સ^યની સલાહ લેજો. 

3. NASA : 0�к�ш ��v�� (�?��*� _1�i) 

� ઉfકાિપ;ડ (નાનો તારો) ઝડપથી �÷ૃવી તરફ આવી 

ર�ો હોવાનો નાસાના િવ»ાનીઓનો દાવો 

0�к�ш� 1��@7M?� ��- 52768 (1998 OR-2)  

� к�- એવર�=ટ કરતા ંપણ અનેક ગણો મોટો 

� અવકાશ પદાથ)ની ઝડપ 31,319 �કલોમીટર �િત 

કલાક.  

� એક સભંાવના 6જુબ આ પદાથ) �÷ૃવીથી 64 ક.મી.ના 

.તર�થી પસાર થશ.ે 

4. _���к��7 : )��*�� 90 6к� �#*��� _���к��7 

01�E�  

� ફ�]આુર 2020ની .ત +ધુીની {=થિત. 

� લોકસભામા ંક�N સરકાર� મા�હતી આપી 

5. N?+��* 1�4�;�� ��*� 9E�� : 6�H� �� (y?�<�) 

� નાગ�રકોની +રુSા અને કાયદો zયવ=થાની Dળવણી 

માટ� ભારતમા ં �થમવાર uજુરાત પોલીસ kારા 25 

ટ�ઝર ગનની ખરદ  

�  9к��-અ2યા�િુનક નોન-લીથલ �કાર`ુ ંહિથયાર   

6�H� �� ��ш� 

� કાયદો zયવ=થાની Dળવણી તથા uનુેગારોન ેપકડતી 

વખતે પોલીસ લાઠચાä તથા અ'વુા_નુો ઉપયોગ 

કર� છે. જોક� તેમા ંનાગ�રકો અને uનુેગારોને ઈD થતી 

હોવાથી પોલીસે અNય િવકfપ તરક� ટ�ઝર ગનની 

પસદંગી કરને તેની ખરદ કર છે.  

� ટ�ઝર ગનથી ટાગ́ટના શરરમા ંવીજ�વાહ`ુ ંપ�રવહન 

થતા થોડવાર માટ� તનેા =ના_ઓુ જકડાઈને, િન[h�ય 

થઈ Dય છે. આમ તેને ઈD પહ¼ચાડ�ા િવના }વતા 

પકડ શકાય છે.  

к�E7-P1E��  

� િવકિસત દ�શોમા ં કાયદો અને zયવ=થાની Dળવણી 

માટ� ટ�ઝર ગનનો ઉપયોગ કરાય છે.  

� ટ�ઝર ગનની કારmસુમા ં રહ�લા ઈલકે�ક �ોબને 

કr�=ેડ નાઈ�ોજનની મદદથી ફાયર કરવામા ંઆવે છે. 

	 ઈલકે�ક �ોબ kારા ટાગ́ટના શરરમા ંવીજ�વાહ`ુ ં
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પ�રવહન થતા તે zય{
તના =ના_ઓુ થોડવાર માટ� 

િન[h�ય થઈ Dય છે.  

� 	ને પગલે તનેે ઈD કયા) િવના }વતા જ ઝડપી 

શકાય છે.  

� ઈલેક�ક શોકની અસર ઓછ થતા તે ફરથી 6ળુ 

{=થિતમા ંઆવીને =વ=થ થઈ Dય છે.  

� આ ગનથી દર�ક કારmસુમાથંી બે વખત ઈલેક�ક �ોબ 

ફાયર કર શકાય છે. તથા બ� ે વખત ફાયર થયા 

બાદ તા2કા�લક કોઈ પણ સમયે કારmસુ બદલી શકાય 

છે. 

3�� ? 

� uજુરાત પોલીસ kારા ભારતમા ંપહ�લીવાર ટ�ઝર ગન 

	વા અ2યા�િુનક નોન-લીથલ �કાર`ુ ં હિથયાર 

વસાવવામા ંઆz_ુ ંછે. 

� મોટ�ભાગે કાયદો અને zયવ=થાની Dળવણી તથા 

uનુગેારોની પકડવાની કામગીર વખતે પોલીસ પર 

જUર કરતા વધાર� બળ વાપરવા તથા �બનજUર 

Dનહાની કરવા .ગેના આSેપો થાય છે. 

� પોલીસ પાસે આવી પ�ર{=થતીમા ંલાઠચાä, અ'વુા_ ુ

તથા ઘાતક હિથયારોનો ઉપયોગ કયા) િસવાય બીજો 

કોઈ િવકfપ રહ�તો નથી.  

� 	મા ં નાગ�રકો અને uનુેગારોને ઈD તથા Dનહાની 

થવાની શvતા રહ� છે.  

6. a����8 : ��®E;)��� 12 ;]E� �����6 @j шк�   

¶ T�7 CJI -� ��+� ����q�� ��®E;)��� ;��;� *�Lк� 

ш1@ ���� E�oq 

a����8�� +����q 

���� ભારતમા ં રા¢યસભામા ં બધંારણની કલમ ૮૦ 6જુબ 

સ^યોની મહFમ સZંયા ૨૫૦ નª કરાઈ છે. તેમાથંી 

૧૨ સ^યોની િનમ~કૂ રાh�પિત પોતે કર� છે.  

���� રાh�પિતને િવિવધ SેTોમાથંી ૧ર �િત[hઠત લોકોને 

રા¢યસભામા ંનોિમનેટ કરવાનો અિધકાર છે.  

���� આ લોકોએ × ૂટંણી લડવાની નથી હોતી. 

���� રંજન ગોગોઈની િનમ~કૂ આ ક�ટ�ગરમા ંથઈ છે.  

���� બાકના ર૩૮ સ^યો રા¢યો અને ક�Nશાિસત �દ�શોના 

�િતિનિધઓ kારા × ૂટંાય છે.  

���� ;)�1�*-9ી વ (ક�યા નાયoુ (ઉપરાh�પિત)  

7. �́�,к _*�к��� : USA
 z��� IS�� ��� 9U?х 

_�� �3F� 0æm?4 �3�� 04-�4��M?� �� 

æ4�к G4#6�� ;��4 к��g?� 

� USA kારા તેની મા�હતી આપનાર� ૫૦ લાખ ડોલરના 

ઇનામની Dહ�રાત 

� IS - ઇ=લાિમક =ટ�ટ  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૯-૦૩-૨૦૨૦) 

1. ભારત  સરકાર kારા  દ�શમા ં  સૌ�થમવાર કોરોના 

વાયરસની કટ બનાવવાની મxૂંર કઇ કંપનીન ે

અપાઈ- к�-;��� ��Ew���#6K; 9�. G4., 0����� 

2. કો-સારા ડાય�નો[=ટ
સ �ા. �લ.- અમદાવાદ kારા  

કોરોના વાઇરસ સામે રSણ માટ� કઈ કટ તૈયાર 

કરવામા ંઆવશ-ે k�
+s6 kк÷; 

3. ભારતમા ં કોરોના વાઇરસ સામ ે લડવા વડા�ધાન 

નર�N મોદ kારા તા. 22  માચ)ના રોજ લોકોને  

=વયèં ૂ જોડાવા કઈ અપીલ કરાઈ-  +�*� к�rø? 

4. કોરોના સામે રSણ માટ�  ભારતમા ં =વે©છાએ જનતા 

કરફ&નુો સમયગાળો કયો નª કરાયો- ;���� � @� 

��O� � к4�к 

5. ભારતમા ં કોરોના સામે સાવચેતીના હ�mથુી જનતા 

કરફ& ુમાટ� વડા�ધાન 9ી નર�N મોદ kારા  ક_ુ ં+Tૂ  

અપા_ુ-ં" 3 #�#@ *� +� #�#@" 

6. કોરોના સામે લડવા ક�N સરકાર kારા  કઈ એક ટા=ક 

ફોસ)ની રચના કરાઈ - COVID-�� jк����к 6�#к  

r�;ð 

7. તા	તરમા ં અમે�રકાની અવકાશ એજNસી NASAના  

અહ�વાલ 6જુબ સભંિવત એિ�લ-2020મા ં કયો  ઉfકા 

િપ;ડ  �÷ૃવીની ¦બૂજ ન}કથી પસાર થશે 	   

�÷ૃવીની `કુસાન પહ¼ચાડ શક� છે - �����(���� 

OR-��) 

8. તા	તરમા ં .દાજપT સT-2020 દરિમયાન   

સસંદમા ંઅપાયલેી મા�હતી 6જુબ ફ�]આુર 2020ની 

{=થિત ક�ટલા ટકા લોકોન ેઆધારકાડ) અપાયા - ��% 

9. ભારતમા ંતા	તરમા ંજ સૌ�થમ ટ�ઝર ગન ખરદનાર  

રા¢ય અને િવભાગ`ુ ં નામ જણાવો - N?+��* 0�� 

1�4�; ��)�� 
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10. ટ�ઝર ગન  ચલાવવાથી ટાગ́ટને  સામે Ãુ ંઅસર થાય 

છે - ш�L��� ��+ 9��3M?�  1k��3� @*��  @���к 

;E �6� #��g?� +к��q��  �ш�@4 @q oE  

11. ભારતીય બધંારણની  કઈ કલમ અ`સુાર  

રા¢યસભામા ં 12  સ^યો  રાh�પિત kારા િન_
ુત 

કરવામા ંઆવે છે- �� 

12. રા¢યસભાના સભાપિત`ુ ં નામ જણાવો -   

P1��.|1�*- -��nкîE� ��E>? 

13. તા	તરમા ં _એુસએ kારા  આઇએસના  કયા વડાને 

¡લેક �લ=ટમા ં6vુો છે  	ની  મા�હતી  આપનાર માટ� 

50 લાખ ડોલરના ઇનામની Dહ�રાત કર છે -  

_��  �3F� 0æm?4 �3��� 04-�4�� 

   ��-� -����

1. WHO 03���4 – к����� ��E�; : )��*�� к�����M?� 

;��8 #@���к #*�� 13Ø°g?�     

кFg?��6L 4�к4 |�s;�ш� 
64� µ?� ?  

���� કોરોના સ�ંિમત zય{
ત 	 તે ભૌગો�લક =થળ ખાતે 

હાજર હોય  

� х�;- િવgમા ં પહ�લા ં 1 લાખ ક�સ 3 મ�હનામા ં બીD 

એક લાખ ક�સ 12 �દવસમા ંન¼ધાયા 

2. �k�./ ���k�к к�E�8 r�� (_�@tк a�a*�) 

� નવો zયાજ દર – ૬.૮૫ ટકા 

� અગાઉનો zયાજ દર – ૭.૯ ટકા 

;�E�e� 

� સરકાર� િસિનયર િસ�ટઝNસ વેfફર ફંડમા ંજમા કરાવેલી 

રકમ પર zયાજદરમા ંઘટાડો કય� છે અને હાલના ૭.૯ 

ટકા zયાજદરના બદલે હવે ૬.૮૫ ટકા zયાજ મળશે.  

� ૧ એિ�લ, ૨૦૧૯થી ૩૧ માચ) ૨૦૨૦ +ધુી જમા રકમ 

પર હવે ૬.૮૫ ટકા zયાજ મળશે.  

� આ પહ�લા ં૧ એિ�લ, ૨૦૧૮થી ૩૧ માચ), ૨૦૧૯ +ધુી 

zયાજદર ૭.૯ ટકા હતો.  

�k�./ ���k�к к�E�8 r��  

� ફાઇનાNસ એ
ટ, ૨૦૧૫ હ�ઠળ િસિનયર િસ�ટઝNસ 

વેfફર ફંડની =થાપના કરાઈ.  

� આ ફડંની =થાપના એટલા માટ� કરાઈ હતી ક�-િસિનયર 

િસ�ટઝનોથી સબંિંધત તમામ યોજનાઓન ે એમના 

�હતમા ંઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવે.  

� નાની બચત યોજના, એr�લોઈઝ �ોિવડNટ ફNડ, 

પ�¡લક �ોિવડNટ ફNડ =કમ અને }વન અને નોન 

}વન વીમા યોજના, કોલ માઈડ �ોિવડNટ ફંડને 

િસિનયર િસ�ટઝNસના વેfફર ફંડમા ંસામેલ કર શકાય.  

� ૨૦૧૯ના �ડસેrબર +ધુીમા ં આમા ં ૪૧૦ કરોડ Uિપયા 

જમા હતા.  

� ક�N ૨૦૧૫ના નાણાકય અિધિનયમ હ�ઠળ િસિનયર 

િસ�ટઝન વેfફર ફંડ અિધિનયમન ે લાu ુ કરને આ 

ભડંોળની રચના કર હતી.  

� આ ભડંોળનો ઉપયોગ િસિનયર િસ�ટઝનોની +િુવધા 

માટ� ખચ) કરવામા ંઆવનાર હતો.  

3. х�4�T� : )��*�� 3�� û6a�4� G4us� *@� 

�G4YF1к y?к��� 9k�1�?�� (1�.к�.) a����M?� к�4кi� 

х�*� �  �c7�� �E� ���� 

9�L1�?�� a��+ö�� 1k�2E  

� જNમ =થળ – જલપાઈuડુ     જNમ - 23/06/1936 

� અવસાન - 20/03/2020     પો�ઝશન : =�ાઈકર  

� _થુ ફ��રયર : �બહાર (૧૯૫૧)  

� કલબ: આય)ન એફસી (૧૯૫૪),  

�વૂÂય ર�લવ ેએફસી (૧૯૫૫ થી ૬૭)   

û6a�4�� -� a������ �;�W� 

� વષ)-1962ના ગોfડ િવ	તા બેનર} 

� ભારતીય °ટબોલના ગોfડન _ગુના સાSી.  

� ઈ.સ. ૧૯૫૫મા ં ઢાકા (બા�ંલાદ�શ)મા ં રમાયલેી 

ચmhુકોણીય 9ેણીથી �તરરાh�ય કાર�કદûનો �ારંભ 

કય�.  

� ૧૯ વષ)ની |મર� પીક� બેનજÂએ �ુના)મેNટમા ંપાચં ગોલ 

ફટકાયા) ભારતને ચ{ેrપયન બનાવવામા ં મહ2વની 

èિૂમકા  

� ઈ.સ. ૧૯૫૬ના મેલબોન) ઓ�લ{rપકમા ં ભાગ લીધો. 

ઓ=���લયાને 
વાટ)ર ફાઈનલમા ં ૪-૨થી હરાવનાર 

ટમમા ંસામલે હતા.  

� ઈ.સ. ૧૯૬૦ના રોમ ઓ�લ{rપકમા ં ભારતીય ટમના 

ક��ટન તરક� ભાગ લીધો અને �ાNસ સામ ે ૧-૧થી ¥ો 

થયેલી મચેમા ંએકમાT ગોલ ફટકાય�.  
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� ૧૯૫૮ ટો�કયો, ૧૯૬૨ જકાતા) અને ૧૯૬૬ બC�કોક 

એિશયન ગેrસમા ંભાગ લીધો, 	માથંી ૧૯૬૨ની જકાતા) 

એિશયન ગેrસમા ંગોfડ મેડલ }તનાર ટમમા ંસામેલ. 

� ફાઈનલમા ંભારત ે ૨-૧થી સાઉથ કો�રયાને હરાz_ુ,ં તે 

મેચમા ંબેનજÂએ ગોલ ફટકાય�.  

� ®ુઆલાp�ુરુમા ંયોDતા મે¥�કા કપમા ંTણ વખત દ�શ`ુ ં

�િતિનિધ2વ ક_ુ�.  

� ઈ.સ. ૧૯૫૮ અને ૧૯૬૪મા ં િસfવર મેડલ }તનાર 

અને ઈ.સ. ૧૯૬૫મા ં ëોNઝ }તનાર ટમમા ં સામલે 

હતા.  

����� 
���7  

� ૧૯૬૧મા ંઅxુ )ન એવોડ) શU કરાયો 2યાર� તે મેળવનારા 

ક�ટલાક શUઆતના ખેલાડઓમા ંતે સામેલ હતા.  

� ૧૯૯૦મા ંપ9ી એનાયત થયો હતો.  

� ૧૯૯૦મા ં �ફફા તેમને ફ�ર �લે એવોડ) એનાયત કય� 

હતો. 	 અ2યાર +ધુી ભારતના કોઈ ખેલાડને મળેpુ ં

આ�ુ ંએકમાT સNમાન છે.  

� ૨૦૦૪મા ં �ફફાએ તેમને ભારતના ર૦મી સદના 9ેhઠ 

°ટબોલર Dહ�ર કરતા ં તમેને સેNટ�િનયલ ઓડ)ર ઓફ 

મે�રટ એનાયત ક_ુ� હm.ુ  

4. MyGov Corona HelpDesk : к�s( ;�к�� z��� 

��÷;
1 1� 3��1 ��#к�� 9���) к����E� 

3��1 ��#к�� ���*�  

� ક�N સરકાર� વોટસએપ પર MyGov Corona Helpdesk 

શU કર હતી. આ ચેટબોટ તમામ _ઝૂસ) માટ� ઉપલ¡ધ.  

� આ માટ� _ઝૂર� કોNટ�કટ �લ=ટમા ં૯૦૧૩૧૫૧૫૧૫ નબંર 

સેવ કર હ�fપડ�=કને મેસેજ મોકલવાનો રહ�શે.  

� સરકાર� કોરોનાની મા�હતી માટ� હ�fપલાઇન નબંર 

૧૦૭૫ Dર કય� છે .  

5.��)7E� �n���1 3XE� к�; (sE�E*�O) 

2���E ���c*��� *�.��/� /������ ��+ ;���� �. � к4�к� 

r��;� 01�q 

� =થાન – િતહાર 	લ, નવી �દfહ 

� <ુ:ખદ ઘટના – તા.16/12/2012, નવી �દfહ 

6.  к������� �eх �6� @*� PCR 6�#6 µ?� ±�  

���� પીસીઆર એટલે - પો�લમરાઈઝ ચેઈન �રએ
શન.  

���� આ શ¡દ મે�ડકલ સાયNસનો છે, પરંm ુ તેનો સામાNય 

અથ) વસતી વધારો એવો કર શકાય. પો�લમર શ¡દનો 

અથ) જ સZંયાબધં ઉ2પાદન એવો થાય છે.  

���� સાદા શ¡દોમા ંકહએ તો પીસીઆર kારા ખબર પડ� ક� 

વાઈરસ શરરમા ં ïસૂીન ે જ÷થાબધં ઉ2પાદન કરવા 

લા�યો છે ક� નહ .  

6�#6�� 9k�E�  

���� ટ�=ટ માટ� શકંા=પદ zય{
તના ડએનએનો ન6નૂો (	 

મોટ� ભાગે લાળમાથંી મળ રહ�) લેવામા ંઆવે છે. 

���� કોઈ પણ વાઈરસ ેશરરને કંઈ `કુસાન કર�ુ ંહોય તો 

એ ડએનએ મારફત જ કર શક�. માટ� ડએનએમા ં

વાઈરસની હાજર હોય 	ની વત)~કૂ ન¼ધવામા ંઆવ ે

છે.  

���� મ`hુય અને બીD તમામ સ}વો`ુ ંશરર કોષ`ુ ંબનેp ુ ં

છે. કોષ`ુ ં ઉ2પાદન સતત થmુ ં રહ� છે. ઉ2પાદન બધં 

થાય 2યાર� 62ૃ_ ુથાય.  

���� વાઈરસ`ુ ં કામ ડએનએમા ં રહ�લી કોષ ઉ2પાદનની 

ફ�
ટર પર કબજો લઈને કોષના બદલ ેવાઈરસ પેદા 

કરવા`ુ ં છે. ટ�=ટ દરિમયાન ખબર પડ આવે ક� 

વાઈરસ`ુ ંજ÷થાબધં (ચેઈન �રએ
શન) ઉ2પાદન થઈ 

ર�ુ ંછે.  

PCR 6�#6�� ш��к - к��L U?4�; 

પીસીઆર ટ�=ટની રત અમ�ેરકાના સશંોધક ક�ર 6લુીસ ે

૧૯૮૩મા ંશોધી કાઢ હતી. 

���� એ માટ� ૧૯૯૩મા ં તેમને માઈકલ {=મથ સાથ ેસ_ં
ુત 

રતે ક�મે=�`ુ ંનોબેલ �ાઈઝ પણ મì_ુ ંહm ુ.ં  

���� ૧૯૪૪મા ં જNમેલા ક�ર`ુ ં ૨૦૧૯ના ઑગ=ટમા ં િનધન 

થ_ ુહm.ુ 

��,�� ;Ê@� r�#6 y?1� к�F5g?6� ‘‘;�6�’’ к����� ;�� 

4�L шк*� �� *X�� ш��E�  

���� કોરોના સામે લડત આપવા ટ�કનોલો}નો ઉપયોગ 

કરાઈ ર�ો છે.  

���� આઈબીએમ`ુ ં+પુર ક�_ટુર સિમટ પણ કોરોના સામેની 

લડતમા ંજોડા_ ુછે.  

���� સિમટ જગત`ુ ંસૌથી ફા=ટ +પુર કr_ટુર, 	 સેકNડમા ં

અબજો ગણતર કર શક� છે.  
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���� િવિવધ ¥�સ અને દવાઓના કોõrબનેશનને આ ક�_ટુર 

kારા તપાસાઈ ર�ા ંછે. 

���� જગતમા ંઅનેક �કારની દવા, અનેક �કારની દવાના 

િમ9ણ (કોõrબનેશન) હોય 2યાર� દર�ક`ુ ંપરSણ કર�ુ ં

શv નથી.  

���� આ સશંોધકોએ સિમટ સમS કોરોના વાઈરસની 

�િત®ૃિત તૈયાર કરને કr�_ટુરને આપી હતી. એ પછ 

કઈ દવાથી વાઈરસ આગળ ફ�લાતો અટક શક� તેની 

ગણતર ક�_ટુર� કર હતી.  

���� આવી તપાસમા ં અબજો ગણતર કરવી પડ�. સિમટ� 

અબજો ગણતર કયા) પછ ૭૭ એવા એ�લમેNટ 

(ત22વો) શોધી કાઢ)ા, 	 કોરોના વાઈરસ સામે કારગત 

િનવડ શક�. 

���� સશંોધકોએ હવે અબજોને બદલે ૭૭ એ�લમNેટ`ુ ં જ 

પ�રSણ કરવા`ુ ંરહ�શે.  

���� ઓક �રજ નેશનલ લેબોર�ટર- ટ�િનસીનીમા ંઆવેલા આ 

કr�_ટુર� અગાઉ અfઝાઈમસ) 	વા રોગોની દવા 

શોધવામા ંપણ મદદ કર.  

���� આ સશંોધકોએ િવિવધ ૮ હDર �કારની દવા-¥�સના 

મોડ�લ ક�_ટુર સમS રxૂ કયા) હતા.  

���� તેમાથંી આ કr�_ટુર� અબજો િમ9ણ પદેા કરને vા 

િમ9ણથી વાઈરસ`ુ ંકામકાજ અટક શક� એમ છે, તેની 

િથયર તૈયાર કર હતી.  

���� હવે આ િથયરને આધાર� રસી તૈયાર કરવામા ં મદદ 

મળ શકશ.ે 

IBM - ઈNટરનેશનલ �બઝનેસ મશીન 

���*��� �k3*�  

���� કોઈ પણ �કારના વાઈરસની તપાસ માટ� આ ટ�=ટ 

સૌથી િવgાસપાT ગણાય છે. એચઆઈવી માટ� પણ 

િવિવધ ટ�=ટ થાય છે, 	માનંો એક ટ�=ટ પીસીઆર છે.  

7. k�� ��ш�c : �� �27  

��, 2к4� k��;   

� 3�� ?- ચકલી બચાવો અ�ભયાન  

� �દfહ`ુ ંરાh�ય પSી  

� હાઉસ =પૈરોને uજુરાતમા ંચકલી અને �હ;દમા ં ગૌર�યા 

કહ�વામા ંઆવે છે. 

� ઘર ચકલી ડોમ[ે=ટકસ ક�ટ�ગરમા ંઆવmુ ંએક પSી છે.  

� ચકલી _રુોપ અને એિશયા ખડંમા ંસામાNય રતે દર�ક 

જ�યા પર જોવા મળે છે.  

� આ ઉપરાતં જગતભરમા ં ¢યા ં ¢યા ંમાણસ ગયો, 2યા ં

આ પSીએ એ`ુ ં અ`કુરણ ક_ુ� અને અમે�રકાના 

મોટાભાગના =થાનો, આ��કાના ં ક�ટલાકં =થાનો, 

N_ઝૂીલેNડ અને ઓ=���લયા તથા અNય નગરય 

વસાહતોમા ંપોતાના ંઘર બનાવી રહ�વા`ુ ંચાp ુક_ુ�. 

� શહ�ર ઇલાકાઓમા ંચકલીઓની છ �કારની �Dિતઓ 

જોવા મળ છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૦-૦૩-૨૦૨૦) 

1. કોરોના સ�ંિમત zય{
ત 	 તે ભૌગો�લક =થળ ખાતે 

હાજર હોય તેને Ãુ ં કહ�વાય છે - кFg?��6L 4�к4 

|�s;�ш� 

2. િસિનયર િસ�ટઝNસ વfેફર ફંડમા ંજમા રકમ ઉપર તા. 

૧ એિ�લ, ૨૦૧૯થી તા.૩૧ માચ) ૨૦૨૦ +ધુી ક�ટલા 

ટકા zયાજ મળશે -  6.85 

3. િસિનયર િસ�ટઝNસ વfેફર ફંડમા ંજમા રકમ ઉપર તા. 

૧ એિ�લ, ૨૦૧૮થી તા. ૩૧ માચ), ૨૦૧૯  દરિમયાન 

ક�ટલા ટકા zયાજ મળm ુહm ુ-  7.9 

4. િસિનયર િસ�ટઝનોથી સબંિંધત તમામ યોજનાઓને 

એમના �હતમા ંઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવે ત ેહ�mથુી કયા 

એ
ટ .તગ)ત  િસિનયર િસ�ટઝNસ વેfફર ફંડની 

=થાપના કરવામા ંઆવી છે - r�j��s; 
K6, 2015  

5. તા	તર માચ)-2020મા ં ભારતના કયા મહાન 

°ટબોલર`ુ ંઅવસાન થ_ુ-ં 9k�1�?��(1�.к�.) a���� 

6. ભારતીય °ટબોલના ગોfડન _ગુના સાSી પી.ક�. 

બેનર}એ કયા વષ)મા ંગોfડ મળેzયો હતો - �c7-���� 

7. ભારતીય °ટબોલર પી.ક�. બેનર}ને ૧૯૬૧મા ં કયો 

એવોડ) મìયો હતો - 0d? 7� 
���7  

8. ભારતીય °ટબોલર પી.ક�. બેનર}ને કયા વષ)મા ંપ9ી 

એવોડ)થી સNમાિનત કરવામા ંઆzયા હતા - �c7-1990  

9. વષ)-૧૯૯૦મા ં �ફફા kારા પી.ક�. બેનર}ને કયા 

એવોડ)થી સNમાિનત કયા) હતા. 	 અ2યાર +ધુી 

ભારતના કોઈ ખેલાડને મળેpુ ંઆ�ુ ંએકમાT સNમાન 

છે - r�� 54� 
���7  

10. ભારત સરકાર� કોરોના માટ� વો	સએપ પર કઈ હ�fપ 

ડ�=કનો �ારંભ કરાzયો હતો -  MyGov Corona 

HelpDesk  
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11. િનભ)યા ગCગર�પ હ2યા ક�સના ચાર�ય દોિષતોને કઈ 

તારખે સવાર� 5.30 કલાક� ફાસંી અપાઈ - 

*�.��/� /���� 

12. કોરોનાની ઓળખ માટ� થતો PCR ટ�=ટ`ુ ં િવ=mતૃ નામ 

આપો - 1�G4��qH 2�q� k�
Kш�  

13. પો�લમર શ¡દનો અથ) જણાવો -  ;��E�a�� PX1���  

14. PCR ટ�=ટના શોધક`ુ ંનામ જણાવો - к��L U?4�; 

15. પીસીઆર ટ�=ટની રત અમે�રકાના સશંોધક ક�ર 6લુીસે 

કયા વષ)મા ંશોધી કાઢ હતી - 1983 

16. ક�ર 6લુીસને PCR ટ�=ટની શોધ માટ� વષ)-૧૯૯૩મા ં

માઈકલ {=મથ સાથે સ_ં
ુત રતે કયા એવોડ)થી 

સNમાિનત કરાયા હતા - к��#|L ��a�4 9�qH  

17. તા	તર માચ)-૨૦૨૦મા ં િવgના સૌથી ફા=ટ કયા 

કોr�_ટુર� કોરોના સામે લડ શકતા 77 ત2વો શો³યા - 

y?1� к�F5g?6� ‘‘;�6’’ 

18. IBM`ુ ં િવ=mતૃ નામ જણાવો - qs6���ш�4 GaH��; 

ш�� 

19. િવg ચકલી �દવસની ઊજવણી કયાર� કરવામા ંઆવે છે 

- �� �27  

20. �દfહના રાh�ય પSી`ુ ંનામ જણાવો – 2к4� 

21. હાઉસ =પૈરોને uજુરાતી તથા �હNદમા ં કયા નામ ે

ઓળખવામા ંઆવે છે - 2к4� *@� �Ê�îE�  

22. શહ�ર િવ=તારોમા ં ચકલીઓની ક�ટલા �કારની 

�Dિતઓ જોવા મળે છે - 06  

��-� -����

 

1. ����4 к����� ��q�; - )��*  к����� r�H-  *�r : 

к�Fg?��6L |�s;�ш��� 9���) (_��wE)  

*�. ��/� /����   

 

3���L r�H-� @� b _ �L*� ;+� : 

r�H-� :  

� િવદ�શમા ં સ�ંિમત થઈને આવલેા કોરોના પો�ઝ�ટવ 

દદûઓ  

r�H-� :  

� �ાવેલ �હ=� ધરાવતા zય{
તના સપંક)મા ં આવેલા 

પો�ઝ�ટવ ક�સ. 

r�H-  :  

� કોr_િુનટ �ાNસિમશન 	મા ં zય{
તને ચપે કયાથંી 

લા�યો તેની ખબર જ પડતી નથી.  

r�H - b :  

� ચીન, ઇટાલી અન ેઇરાન 	વી મહામાર સD)ય 

2. к�s(�E к�Ga��6 : 3X��� �?4-� ��87E� 

(1) ક��બનેટમા ં ૧૨,૫૦૦ નવા આ_ષુ ક�Nો ખોલવામા ં

આવશ.ે તે માટ� ૩૪ કરોડ Uિપયા ખચ) થશે.  

(2) ભારતે બ*ેfજયમ સાથે કર�લી �2યાપ)ણ સિંધને પણ 

મxૂંર આપવામા ં આવી છે. તે સિંધ હ�ઠળ ભારત 

અને બે*fજયમ પોતાને 2યા ં²પાયેલા અપરાધીઓન ે

એકબીDને સ¼પી શકશ.ે  

( ) કપાસના સમથ)ન 6fુય માટ� સવŚણ કરવામા ં

આવશ.ે .દા	 ર હDર કરોડ Uિપયાની ભરપાઈ 

માટ� રાહત પેક�જની Dહ�રાત પણ થઈ હતી. 

(4) દ�શને ઈલે
�ોિનક, ફામા) અને તબીબી ઉપકરણોના 

ઉ2પાદન મોરચે હબ બનાવવા િનણ)ય લેવામા ં

આzયો છે.  

� દ�શમા ંફામા) કંપનીઓ માટ� મોટો =કોપ છે. િવgમા ં

આપણે ફોr_ુ)લેશન મ�ેડિસન િનકાસ કરએ છએ.  

� દ�શના ચાર રા¢યોમા ંમે�ડકલ �ડવાઈસ પાક) ઊભા 

કરવામા ંઆવશ.ે 

(5) ૨૦૨૫ +ધુીમા ં ૨૦ લાખ નોકરઓ ઊભી કરવા`ુ ં

લ#ય    

� વષ) ૨૦૧૮મા ં નેશનલ ઇલે
�ોિનક નીિત ઘડ, 

કાઢવામા ં આવી હતી. આવનારા �દવસોમા ં ૨૦ 

લાખ કરોડ`ુ ંરોકાણ આ SેTમા ંકરવામા ંઆવશ.ે  

� ૨૦૨૫ +ધુીમા ં ૨૦ લાખ નોકરઓ પેદા કરવા`ુ ં

લ#ય રાખવામા ંઆz_ુ.ં  

� કંપનીઓન ે૪ થી ૬ ટકા �ોડ
શન �લNકડ ઇNસે�ટવ 

આપવામા ંઆવશે.  
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� ઇલે
�ોિનક �ડવાઇસના કંપોનNટ બનાવવા પર પણ 

ભાર 6કૂવામા ંઆવશ.ે  

� કપનીઓન ે ®ુલ ઉ2પાદન ખચ) પર ૨૫ ટકા 

ઇNસે�ટવ આપવામા ંઆવશ.ે  

� મોટ કપનીઓની સાથોસાથ નાની કંપનીઓને પણ 

�ો2સાહન આપવામા ંઆવશે. 

3. 6�к6���к 54�6 (ã T��e)  

� ટ�કટોિનક �લેટ .ગે IIG સ=ંથાનો અહ�વાલ  

� દ�શમા ં èગૂભ) જળ ઘટતા ં ટ�કટોિનક �લટે ખસવાના 

દરમા ં 12%નો ઘટાડો થયો 	ને કારણે દ�શમા ંèકંૂપ`ુ ં

જોખમ પણ ઘ~ુ ંઘટ_ુ ં

� �હમાલય પવ)ત`ુ ં ભારતીય ઉપમહાkીપના 
લાઇમટે 

ચેNજમા ં મો�ંુ યોગદાન છે. તે`ુ ં ખસ�ુ ં અNય કારણો 

સાથે èગૂભ)જળના =તરમા ંફ�રફાર પર પણ િનભ)ર કર� 

છે.  

� ઇ[Nડયન ઇõN=ટટöટૂ ઓફ }યોમે�ને�ટઝમ 

(આઇઆઇ})ના િવ»ાનીઓએ અ^યાસ kારા DÚ_ુ ં ક� 

èગૂભ)જળ ઘટવાથી ઇ[Nડયન ટ�
ટોિનક �લેટ ખસવાના 

દરમા ં12 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.  

� èગૂભ)જળમા ં ઘટાડા .ગે Dણવા માટ� કરાયેલા આ 

અ^યાસ`ુ ંએક કારણ એ�ુ ં પણ છે ક� èકંૂપ`ુ ં જોખમ 

પણ ઘટöુ ંછે.  

� જમીનની નીચે ટ�
ટોિનક �લટે પર=પર ટકરાવાથી જ 

èકંૂપ આવે છે.  

� �લેટો ખસવાનો દર ઘટશ ેતો èકંૂપ પણ ઓછા આવશે.  

� ભારત`ુ ં �હમાલય STે િસ{=મક ઝોન-5મા ં આવે છે. 

èકંૂપની [hટએ તે દ�શમા ંસૌથી વ� ુસવંદેનશીલ છે.  

� આ ઝોનમા ં ઉFર-�વૂÂય િવ=તાર, જr6 ુ કાµમીર, 

�હમાચલ, ઉFરાચંલ, ક©છ, ઉFર �બહાર અને 

�દામાન-િનકોબાર સામેલ.  

� જન)લ ઓફ �જયો�ફ�ઝકલ �રસચ)મા ં �કાિશત અ^યાસ 

6જુબ, પાણી એક f_�ુëક��ટ;ગ એજNટ (ચીકાશ આપતા 

પદાથ)) તરક� કામ કર� છે. તેથી +કૂ ઋmમુા ં ફોfટ 

(�ત�રક èખૂડં) ખસવાનો દર ઘટ Dય છે.  

� આઈઆઈ}ના વ�રhઠ િવ»ાની +નુીલ +®ુુમારન 

જણાવે છે ક� પાછલા દાયકાઓમા ં �હમાલયની તળેટ 

અને ગગંા બેfટના મેદાની ભાગો સતત oૂબી ર�ા છે 

અને તેની આસપાસના િવ=તારોમા ં è=ૂખલન તથા 

ટ�
ટોિનક હલચલ ન¼ધાઇ છે.  

� જમીનની નીચે પાણી`ુ ં �માણ અન ે સપાટ પર 

èખૂડંના ભારના તફાવતની ગણના ¦બૂ જ�ટલ છે.  

� સશંોધક અ}ત સા}એ જણાz_ુ ં ક� તેમણે }પીએસ 

અને eિેવટ �રકવર એNડ 
લાઇમેટ એ
સપ�રમNેટ 

(eેસ)ના ડ�ટાનો ઉપયોગ કરને èગૂભ)જળના �માણમા ં

તફાવતની ગણતર કર નાસા eેસ સેટ�લાઇટના ડ�ટાથી 

આઈઆઈ}ને �હમાલય SેTમા ં જળિવ»ાનન ે

સમજવામા ંમદદ મળ. 

� ટ�
ટોિનક �લેટ એક વષ)મા ં4-5 િમ. મી. ખસ ેછે 

� ધરતીમા ં 12 ટ�
ટોિનક �લટે છે. આ �લેટો તેમના 

=થાનેથી હલતી, ફરતી અને ખસતી રહ� છે. તે એક 

વષ)મા ં તેના =થાનેથી .દા	 4-5 િમ. મી. +ધુી ખસે 

છે.  

� તે ઉપર-નીચે ક� આગળ-પાછળ કોઇ પણ �દશામા ંખસ ે

છે.  

� આ અ^યાસથી એ સમજવામા ં મદદ મળ ક� 

જળિવ»ાન જળવા_નેુ ક�વી રતે અસર કર� છે.  

4. +sk�� ��ш�c : �� �27  

���L 3к��� 2�YF1E� :¶?.1�a�� 3�*� 

+s - �� �27 – ����   0�;�� – � 
�94-���� 

� આ	 ઉ=તાદ �બ{=મfલાહ ખાન, અ�ભનેતા અરિવ;દ 

પડં�ા અને મહાન નાર �િતભા �hુપાબેન મહ�તાનો 

જNમ�દવસ.  

� કલમ, કડછ અને બરછ માટ� પકંાયેલી વડનગરા 

નાગર »ાિતમા ં તેમનો જNમ �ભાસ પાટણમા ં થયો 

હતો.  

� િપતા હ�ર�સાદ દ�સાઈ �ë�ટશ અને xૂનાગઢની 

નવાબીમા ંમહ22વ`ુ ં=થાન ધરાવતા ંહતા.ં  

� નાનપણથી જ uહૃzયવ=થા માથ ેઆવી પડ પણ આજ 

બાબત �hુપાબેન માટ� ભાિવ }વનની �યોગશાળા સ6ુ ં

બN_ુ ંહm ુ.ં  

� વાચંનનો શોખ ધરાવતા ં�hુપાબેન �ભાસ પાટણ અને 

મહાલ#મી ફમેલ કોલેજમા ંભÚયા ંહતા.ં  

� શાળામા ં 14 વષ)ની |મર� Sમા, દયા અન ે ®ૃપા િવશે 

સતત Tણ કલાક બોfયા ંહતા,ં બોલવાની રત ેજ નહ  
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શાળામા ં ઈનામ ન મળવાથી રડતી છોકરને પોતાને 

મળેpુ ંઈનામ આપી દઈ �2યS �માણ આ�_ુ.ં  

� �hુપાબેન ગાધંી}થી ગાઢ રતે �ભાિવત હતા.ં 

�hુપાબેન સૌરાh� ધારાસભા, 6ુબંઈ ધારાસભા, સૌરાh� 

બધંારણ સભાના, 1970મા ં રા¢યસભાના સ^ય પણ 

હતા.ં રા¢યસભામા ં તેમણે ગભ)પાત િવરોધી �બલ રxૂ 

ક_ુ� હm ુ.ં  

� આઝાદ પછની uજુરાતની Dહ�ર }વનની 

મોટાભાગની ��િૃFમા ં ��Fૃ અને જમનાલાલ બDજ 

સ�હતના �રુ=કારોથી સNમાિનત �hુપાબેન`ુ ં 2 એિ�લ 

1988ના રોજ અવસાન થ_ુ ંહm ુ.ં 

5. k�� ��ш�c : �� �27  

(1) ��, к��*� k��; (world poetry day) 

� સ_ં
ુત રાh� સઘંે ..૨૧ માચ)ને િવg કિવતા �દવસ 

તરક� Dહ�ર કય� છે. સા�હ2યનો સૌથી વ� ુલોકિ�યને 

xૂનો �કાર પણ આજ.કિવતા સગંીત ેમઢાય ને મ�રુા 

=વર� ટ¨ુક� ..પછતો હ�યે એવી જડાય ક� _ગુવતÂ બની 

Dય. આપ~ુ ં �ાચીન સા�હ2ય ઋષી 6િુનઓએ કિવતા 

Uપે જ ભેટ ધ_ુ� છે..વદે, મહાભારત, રામાયણ, ક� કિવ 

કા�લદાસ વગેર�ની અમર રચનાઓ આપણી સ=ં®ૃિત`ુ ં

ગૌરવ છે. આપણા વેદ zયાસ}એતો એક લાખ µલોકો 

થક મહાભારત`ુ ંમહાકાzય લZ_ુ ં હm ુ…ંબોલાય Dયને 

અધધ. 

� કિવતા એટલે ક� poetry …એ eીક ભાષાના શ¡દ..poieo 

	નો અથ) છે..¨ુ ં સäન ક¹ંુ ² ં પરથી ઉતર આzયો 

છે.આપણી અિત �ાચીન સ^યતાઓ 	 િવકસી 

હતી..eીક અને +મુે�રકન..તે લોકો પણ કિવતા કરતા 

હતા. eીક મહાકાzયો..ઈ�લડય અને ઓ�ડસીની..પણ 

જગતની યાદગાર કિવતાઓમા ંગણના થાય છે. 

� કિવતા �ેમીઓને   Dણતા ં જ ¦શુી થાય એવા 

સમાચાર એ છે ક�..આજથી ૪ હDર �વૂ´..+મુે�રકન 

કાળમા.ં.મોસેપોટ�િમયા એટલે ક�  આજના ઈરાનમા ં,એક 

રાDની �સશંા સાથે તેમના �2યનેો �ેમ zય
ત કરતા 

શીલા લેખમા ં, િવgની xૂનામા ંxૂની કિવતા �ા�ત થઈ  

છે…’Epic of Gilgamesh’ અને તેની થોડ પ{ં
તઓ 

સચવાયેલી અનામત છે. 	 ૧૮૮૦ના દસકાઓમા ં

ઐિતહાિસક ખોદકામ કરતા ં મળેલ. આ કિવતા પણ 

િવિવધ પ÷થરો પર �મશઃ લખાઈ છે. 

 (2) »*���.|LE �� k��;  

@�-2020–FOREST AND BIODIVERSITY  

� સ=ંથા – સ_ં
ુત રાh�સઘં (UN) 

1. q�*3�; 0�� 3X� : 

� િવgભરના લોકોમા ં વનો �2યે Duિૃત, વન સવંધ)ન 

અને તેના સરંSણની ભાવના િવકસાવવા માટ� તેમજ 

વનોની સમe }વ+[ૃhટમા ંઅગ2યતા સમDવવા માટ� 

સ_ં
ુત રાh�સઘં (UNO) kારા તા. ર૧ માચ)ના �દવસન ે

�તરરાh�ય વન �દવસ તરક� ઉજવવા`ુ ં સન ે

૧૯૭૧થી ઠરાવવામા ંઆવેલ છે.  

� આ ઉજવણી માટ� દર વષ´ xુદ-xુદ થીમ 

(િવષયવ=m)ુ નª કરવામા ંઆવે છે.  

� વષ)-૨૦૨૦મા ં ઉજવણી માટ� “FORESTS AND 

BIODIVERSITY”ની થીમ નª કરવામા ંઆવેલ છે.  

રાh�ય વન નીિત ૧૯૮૮ 6જુબ પયા)વરણ સમmલુા 

માટ� ૩૩ ટકા િવ=તાર હોવો જોઇએ.  

� ¢યાર� આપણા રા¢યમા ં વનો હ�ઠળ ૧૧ ટકા 	ટલો 

િવ=તાર છે.  

� ઓછા વનોના પ�રણામે વન આધા�રત ઉપજોમા ંતી� 

ખCચ અને મહા 6µુક�લીઓ અ`ભુવવી પડ� છે.  

� ઉપરાતં જમીન`ુ ં સતત ધોવાણ, દ�રયા�કનાર� વધતી 

જતી ખારાશ, પાતાળમા ં પાણીના જળ નીચા જવા, 

ઉ2પાદ
તામા ં થતો ધટાડો વગેર� વષ� xુની ઉક�લો 

મગતી સમ=યાઓ ઉપરાતં રSણા2મક ઓઝોન વા_નુા 

આવરણમા ંઉદભવલેા િવSેપો અને તેને કારણે વધતી 

જતી eીનહાઉસની અસર અને જલવા_ ુપ�રવત)ન 	વા 

ગભંીર ��ો ઉમેરાયા છે. 

2. )��*�E a����8�� +����q 

� ભારતીય બધંારણમા ં સન ે ૧૯૭૬મા ં ૪૨ મા ં +ધુારા 

kારા બધંારણની કલમ ૪૮-એમા ંરા¢ય સકારોને ખાસ 

માગ)દશ)ન આપવામા ં આz_ુ ં છે ક�, રા¢યના જગંલો, 

વNય}વન અને પયા)વરણ`ુ ં રSણ કરવાની તેમની 

ફરજ છે.  



 

����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    59 | P a g e  

 

� બધંારણની કલમ-૫૧ એ kારા વન, સરોવર, નદ, 

વNય�ાણી સ�હત ®ુદરતી પયા)વરણ`ુ ં રSણ કરવાની 

દર�ક નાગ�રકની 6ળૂèતૂ ફરજ હોવા`ુ ંજણાz_ુ ંછે.  

� uજુરાત રા¢ય`ુ ંએ સદભા�ય છે ક� વન સપંિત અને 

�Sૃ ઉછેર માટ� રાજયની �D અને શાસકો �ચ;િતત અને 

Duતૃ છે. =વૈõ©છક સ=ંથાઓ પણ સ��ય છે 

3. ü� �����*� (BIODIVERSITY) ��� 

� uજુરાતનો ગૌરવ સમા િસ;હના ંસરંSણ SેTે અ�kિતય 

સફળતા મ-ે૨૦૧૫ની વ=તી ગણતરમા ં િસ;હોની સZંયા 

પ૩ થયેલ છે. 	 ૨૭%નો વધારો દશા)વ ેછે.  

� રાજયમા ં �દપડાની સZંયા સને ર૦૧૧મા ં ૧૧૬૦ હતી. 

	 સન ેર૦૧૬ની વ=તી ગણતર 6જુબ તમેની સZંયા 

૧૩૯૫ થયેલ છે. 	 છેfલા ં૫ વષ)મા ં૨૦%નો વધારો 

+ચુવે છે.  

� ર છની વ=તી સને ર૦૧૧ મા ં ૨૯૩ હતી. 	 સને 

૨૦૧૬ની વ=તી ગણતર 6જુબ તમેની સZંયા ૩૪૩ 

થયેલ છે. 	 છેfલા ં ૫ વષ)મા ં ૧૭%નો વધારો +ચુવે 

છે.  

� આ ઉપરાતં સમe દ�શમા ં માT uજુરાત રા¢યમા ં જ 

®ુદરતી રત ે િવહરm ુ ં જોવા મળm ુ ં ભારતીય ïડુખરની 

વ=તી સન ે ર૦૦૯મા ં ૪૦૩૮ હતી. 	 સન ે ર૦૧૪ની 

વ=તી ગણતર 6જુબ તેમની સZંયા ૪૪૫૧ થયેલ છે, 

	 છેfલા ં૫ વષ)મા ં૧૦%નો વધારો +ચુવે છે.  

� તા	તરના સને ૨૦૧૯ના ફોર�=ટ સવ´ ઓફ ઇ[Nડયાના 

અહ�વાલ અ`સુાર રા¢યના જળ�લાિવત િવ=તાર 

૧૨૧૦૬૭૫ હ�કટર ન¼ધાયેલ છે. 	 વન િવ=તારના 

૩૯.૮૮% થયેલ છે.  

4. N?+��*�� ���� Y#@�* 

� તા	તરમા ં ફોર�=ટ સવ´ ઓફ ઇ[Nડયા kારા બહાર 

પાડવામા ં આવેલા વષ) ૨૦૧૭ના અહ�વાલ અ`સુાર 

રાજયમા ં®ુલ વન િવ=તાર ૧૪,૮૫૭ ચો. ક. મી. થયલે 

છે 	 વષ) ૨૦૧૭ની સરખામણીએ ૧૦૦ ચો. �ક.મી.નો 

વધારો થયેલ છે.  

� સને ર૦૦૪મા ંરા¢યમા ંકરવામા ંઆવેલી �Sૃ ગણતર 

6જુબ વન બહારના િવ=તારમા ં૨૫.૧ કરોડ �Sૃો હતા 

	 વધીને સને ર૦૧૭ના અ^યાસ 6જુબ ૩૪. ૩પ કરોડ 

થવા પામેલ છે.  

� આમ ૧૩ વષ)મા ં૩૭%નો વધારો થયેલ છે. એટpુ ંજ 

નહ ફોર�=ટ સવ´ ઓફ ઇ[Nડયાના વષ) ર૦૦૧ના 

અહ�વાલ 6જુબ uજુરાત રા¢ય ૨.૦૬% �Sૃ 

આ©છા�દત િવ=તાર સાથ ે દ�શમા ં ૧૬મા �મે હm ુ ં 	 

રા¢યની જનતાના સ�હયારા �યાસોથી સને ૨૦૧૯ના 

અહ�વાલ અ`સુાર આપણા રા¢યમા ં �Sૃ આ©છા�દત 

િવ=તાર ૩.૫૨% થયેલ છે.  

� uજુરાતમા ં વષ)-૨૦૦૪થી રાજયકSાના વન 

મહો2સવનો �ારંભ 

� �થમ સા=ં®ૃિતક વન – �િુનત વન, ગાધંીનગર, ૨૦૦૪ 

� �િુનત વન – નST આધા�રત  

� વષ)-૨૦૧૯ની {=થિતએ uજુરાતમા ં ®ુલ-૧૯ સા=ં®ૃિતક 

વન  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૧-૦૩-૨૦૨૦) 

1. તા.21/03/2020ની {=થિતએ ભારતમા ંનોવલે કોરોના 

વાઈરસ કયા ફ�ઝમા ંપહ¼©યો હતો - r�H-3, к�Fg?��6L 

|�s;�ш��� 9���) 

2. માચ)-2020મા ંક�Nીય ક��બનેટ kારા ક�ટલા નવા આ_ષુ 

ક�Nો ખોલવા માટ� મxૂંર આપવામા ંઆવી - 12,500 

3. માચ)-2020મા ં ક�Nીય ક��બનેટ kારા ક�ટલા ®ુલ ક�ટલા 

Uિપયાના ખચ́ ૧૨,૫૦૦ નવા આ_ષુ ક�Nો ખોલવાની 

મxૂંર આપી – 34 к��� 

4. તા	તરમા ં ભારત-બે*fજયમ વ©ચે થયેલી �2યાપ)ણ 

સિંધથી Ãુ ંફાયદો થશે – )��*-a�ý�+E 1�*��� XE�� 

þ1�E�4� 01������� 
кa�o�� ;Ø1� шкш� 

5. માચ)-2020 ક�Nીય ક��બનેટ kારા ઇલ
ે�ોિન
સ ઉ2પાદન 


લ=ટસ) (EMC) kારા સામાNય +િુવધાઓ અને સવલતો 

સાથે િવg કSાના ઇN�ા=�
ચરના િવકાસ માટ� કોન ે

આિથbક સહાય આપવાની મxૂંર અપાઈ - �k�r�j� 

j4�K|���K; PX1��� K4#6;7 (EMC �.�)  

6. ભારતમા ં આગામી સમયમા ં ક�ટલા રા¢યોમા ં મ�ેડકલ 

�ડવાઈસ પાક) ઊભા કરવા`ુ ંઆયોજન છે - 2��  

7. વષ) ૨૦૧૮મા ં ઘડાયેલી નેશનલ ઇલે
�ોિનક નીિત 

.તગ)ત આ STેમા ંઆગામી સમયમા ંક�ટલા Uિપયા`ુ ં

રોકાણ કરવા`ુ ં તથા ક�ટલી રોજગાર ઉ2પ� કરવા`ુ ં

ભારત સરકાર`ુ ંલ#યાકં છે – ^. 20 4�х к��� 0�� 

20 4�х ��к�L 
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8. તા	તર માચ)-૨૦૨૦ના IIGના અહ�વાલ અ`સુાર 

દ�શમા ં èગૂભ) જળ ઘટતા ં ટ�કટોિનક �લટે ખસવાના 

દરમા ં ક�ટલા ટકાનો ઘટાડો થયો 	ને કારણે દ�શમા ં

èકંૂપ`ુ ંજોખમ પણ ઘ~ુ ંઘટ_ુ ં- ��% 

9. IIG`ુ ંિવ=mતૃ નામ જણાવો - j�s�E� jßs#66à T6 �r 

�E��w��k6H  

10. ધરતીમા ંક�ટલી ટ�
ટોિનક �લેટ આવલેી છે – �� 

11. નાર હકોના ચે{rપયન એવા �hુપાબેન મહ�તાનો જNમ 

�દવસ જણાવો - �� �27 – ���� 

12. િવg કિવતા �દવસની ઊજવણી કયાર� કરવામા ંઆવ ેછે 

- �� �27 

13. �તરરાh�ય વન �દવસની ઊજવણી કયાર� કરવામા ં

આવે છે - �� �27 

14. �તરરાh�ય વન �દવસ -2020ની થીમ જણાવો  – 

FOREST AND BIODIVERSITY 

15. રાh�ય વન નીિત ૧૯૮૮ 6જુબ પયા)વરણ સમmલુા 

માટ� ક�ટલા ટકા વન િવ=તાર હોવો જોઇએ - 33 6к� 

16. uજુરાતમા ંક�ટલા ટકા વન િવ=તાર આવેલો છે-11 6к� 

17. ફોર�=ટ સવ´ ઓફ ઇ[Nડયાના ૨૦૧૯ના અહ�વાલ અ`સુાર 

uજુરાતમા ં�Sૃ આ©છા�દત િવ=તાર ક�ટલા ટકા થયેલ 

છે - 3.52% 

18. uજુરાતમા ં કયા વષ)થી રાજયકSાના વન મહો2સવનો 

�ારંભ થયો હતો  - �c7-2004  

19. uજુરાત`ુ ં�થમ સા=ં®ૃિતક વન જણાવો – �િુનત વન, 

ગાધંીનગર (૨૦૦૪) 

20. uજુરાત`ુ ં �થમ સા=ં®ૃિતક �િુનત વન શાના પર 

આધા�રત છે –  �<O _��k�* 

21.  વષ)-૨૦૧૯ની {=થિતએ uજુરાતમા ં®ુલ ક�ટલા સા=ં®ૃિતક 

વન આવેલા છે – 19

��-� -����

 

1. ‘+�*� к�rø T’ – к����� ;�� 4��� ��ш�� � � к��� 

4�к��� #�́ß°±к *�e�a���  

� સવાર�-૭.૦૦ થી સા	ં ૯.૦૦ +ધુી લોકો ૧૪ કલાક 

ઘરમા ંર�ા ં 

� સા	ં ૫.૦૦ કલાક� પ િમિનટ લોકોએ શખંનાદ, 

તાળઓ પાડ તમામ સેવાકમÂઓ` ુઅ�ભવાદન ક_ુ� 

� સાવચેતી–દ�શના ૨૫ રા¢ય-ક�Nશાિસત �દ�શોના 

૧૪૬ �જfલાઓમા ં સ�ંણૂ) લોકડાઉનના આદ�શ 

(તા.૨૨-૦૩-૨૦૨૦) 

� તા.૩૧મી માચ)-૨૦૨૦ +ધુી તમામ �વાસી ��ન રદ  

� અનેક =થળોએ કલમ-૧૪૪ લાu ુકરાઈ 

� િવgના ૧૮૮ દ�શોમા ં કોરોનાનો ક�ર (તા.૨૨-૦૩-

૨૦૨૦) 

� uજુરાતમા ંDહ�રનામાના ભગં બદલ સબંિંધતોની સામ ે

‘ધ uજુરાત એપેડ�િમક ર��_લેુશન-૨૦૨૦’ અNવય ે

કા`નુી કાય)વાહ કરવામા ંઆવશે  

2. ��87E – к����� ��q�;�� 6�#6 �6� х���� 4�a�� 

�dT�L : ^. 4500 ä Tк��� 1�ш� 

� ક�N સરકાર� ખાનગી લેબોર�ટરઓને કોરોના વાઈરસના 

શકંા=પદ ક�સોમા ંસેrપલ ટ�[=ટ\ગ કરવાની મxૂંર આપી. 

� ભારતમા ં _એુસ °ડ એNડ ¥ગ એડિમિન=��શન kારા 

મxૂંર કરાયેલ ટ�[=ટ\ગ �કટ kારા ખાનગી લબેોર�ટરઓ 

કોરોનાના ટ�=ટ કર શકશ.ે  

� સરકારના આ િનણ)યથી દ�શમા ં કોરોના સrેપલના 

ટ�[=ટ\ગમા ંઝડપ આવશે. 

)��* 3�4 к����� #6�+-é? 0�� �� |�s;�ш��� 

*a²���  

� ICMR અને ઇõN=ટટöટૂ ઓફ �જનોિમ
સ એNડ 

ઈNટ�eે�ટવ બાયોલો} �ડર�કટર અ`રુાગ અeવાલના 

જણાzયા 6જુબ ભારત હાલ કોરોનાના =ટ�જ-�ુ અને 

=ટ�જ-§ી વ©ચેના તબકકામા ંછે.  

� 	મા ંસોિશયલ �ડ=ટ{Nસ\ગ વ� ુઅસરકારક રહ�શે. =ટ�જ-

૩મા ંલોકડાઉન અિનવાય) છે.  

� આમા ં દર�ક ક�સની સ�ંણૂ) તપાસ જUર બને છે. આ 

તબકકામા ં સોિશયલ �ડ=ટ{Nસ\ગ અને જનતા કરફ_ ૂ

મહ2વના છે. આમ સરકાર સાચી �દશાના ંપગલા ંલઈ 

રહ છે. 

3. k�� ��ш�c : �� �27          ��, +e k��; 

થીમ :- ‘Water and Climate Change’ 

��, +e k��; ��ш� 
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� 1 ટકા Ã�ુ પાણીનો 60મો ભાગ ખેતી અને ઉÕોગમા ં

ઉપયોગ 

� �રયો �ડ Dનેરોમા ં ૧૯૯૨મા ં યોજવામા ં આવલે 

પયા)વરણ તથા િવકાસના ં સ_ં
ુત રાh� સમંેલનમા ં

િવg જળ �દવસની વાત કરાઈ હતી. 2યારથી ૨૨ 

માચ)ના રોજથી િવg જળ �દવસ ઉજવવામા ંઆવે છે.  

� પાણી બચાવવાનો સકંfપને ³યાનમા ં રાખીને આ 

�દવસની ઉજવણી દર વષ´ કરવામા ંઆવે છે.  

� એક સવ´ અ`સુાર િવgના ં ૧.૫ અબજ લોકોને Ã�ુ 

પાણી નથી મળmુ.ં  

4. +s k�� ��ш�c : �� �27  

к�� �ш��8� : y?��� 

 

+s - �� �27-���� 

0�;�� – �  osg?_�L-����  

� ‘તને મC ઝખંી છે, _ગુોથી દઠ�લા �ખર સહરાની 

તરસથી’ 	વા અમર uજુરાતી �ણય કાzયના કિવ 

અને િવg સા�હ2યમા ં �બરા	 તેવી ‘ખોલક’ વાતા)ના 

સäક +Nુદરમનો આ	 જNમ �દવસ.  

� +Nુદરમ`ુ ં 6ળૂ નામ િTèવુનદાસ �¹ુુષોFમદાસ 

pહુાર અને જNમ ભUચ �જfલાના આમોદ તાpકુાના 

મીયામાતર ગામે.  

� �ારં�ભક િશSણ મીયામાતંર, આમોદમા ંલઈ uજુરાત 

િવÕાપીઠથી =નાતક થયા હતા. ભાષાિવશારદ પણ 

થયા અને સોનગઢમા ંઅ³યાપન શU ક_ુ�.  

� +ુદંરમની પછની ��િૃFઓ અમદાવાદ ¢યોિતસઘં 

અને અરિવ;દ આ9મ પ¼�ડચેરમા ંરહ હતી.  

� તેમના zય{
ત2વ અન ે સäન પર ગાધંી અને 

અરિવ;દનો ઘેરો �ભાવ હતો.  

� કોયા ભગતની કડવી વાણી અને ગરબોના ગીતો, 

કાzયમગંલા, વ+ધુા, યાTા અને રંગ રંગ વાદ�ળયા 

તેમના કાzય eથંો  

� હરાકણી અને બી} વાતો, િપયાસી તથા ઉ�યન 

તેમના ંDણીતા વાતા)સeંહો છે. 

� +Nુદરમે વાસતંી ��ૂણ�મા, �ચદંબરા, પાવકને પથં,ે 

દ�Sણાયન, અવલોકન, સા�હ2ય �ચ;તન, સમચ)ના અન ે

9ી અરિવ;દ મહાયોગી 	વા નાટક, .જ�લ, �વાસ 

અને ચ�રT eથંો પણ લZયા છે.  

� 13 DN_આુર 1991ના રોજ તેમ`ુ ંઅવસાન થ_ુ.ં  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૨-૦૩-૨૦૨૦) 

1. uજુરાતમા ં  કોરોના સામે  બહાર પાડવામા ંઆવેલા  

Dહ�રનામાના ભગં બદલ  કયા એ
ટ હ�ઠળ સDની  

જોગવાઈ કરવામા ંઆવેલી છે-' � N?+��* 
1����к  

��wg?4�ш�-����' 

2. કોરોના વાયરસના ટ�=ટ માટ�  ક�N સરકાર� તા	તરમા ં

કોને મxૂંર આપી- х���� 4�a�6�L��� 

3. ભારતમા ં ખાનગી લબેોર�ટરઓને કોરોના વાઈરસના 

શકંા=પદ ક�સોના ટ�[=ટ\ગ માટ� કોના kારા મxૂંર અપાઈ 

-  g?
; û� 
s� �� 
����#|�ш�  

4. તા.૨૨મી માચ)-૨૦૨૦ની {=થિતએ કોના અહ�વાલ 

અ`સુાર ભારતમા ંકોરોના વાઈરસ =ટ�જ-�ુ અને =ટ�જ-

§ી વ©ચેના તબકકામા ં છે -  ICMR 0�� jßs#66à T6 

�r É+���K; 
s� qs6�³�k6� a�E�4�� 

5. ભારતમા ંકોરોના વાયરસના ટ�=ટ માટ� ખાનગી લેબને  

Uિપયા ×કૂવવા પડશે- ^.b���/- 

6. િવg જળ �દવસ-2020ની થીમ જણાવો - ‘Water and 

Climate Change’ 

7. કયા વષ)મા ં �રયો �ડ Dનેરોમા ં યોજવામા ં આવેલ 

પયા)વરણ તથા િવકાસના ંસ_ં
ુત રાh� સમંેલનમા ંદર 

વષ́ તા.22મી માચ)ને િવg જળ �દવસ તરક� 

ઊજવવા`ુ ંનª કરા_ુ ં– �c7-���� 

8. એક સવ´ અ`સુાર િવgના ં.દા	 ક�ટલા લોકોને Ã�ુ 

પાણી નથી મળm ુ ં– �.� 0a+ 

9. uજુરાતના Dણીતા સા�હ2યકાર િTèવુનદાસ 

�¹ુુષોFમદાસ pહુાર`ુ ંતZખpસુ જણાવો – y?���  

10. uજુરાતી કિવ-લેખક +ુદંરમનો જNમ vાર� અને vા ં

થયો હતો - �� �27-���� 0�� )^2�� �E��*� 

��� 

� -� -����
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1. к����� ��j�; : ;��2�*��� )��^1� ;�¶ T87 N?+��* 

*��Lх 31� �27- 2020 y?�� 4�к��P� : _�ZEк 

;���� 2��? �3�ш� 

� તમામ સરહદો બધં કરાઈ 

� લોકડાઉન ભગં કરનારન ે છ માસની 	લ અને એક 

હDરનો દંડ  

� તારખ ૨૩ માચ)ની {=થિતએ ૩૬ માથંી ૩૦ રા¢ય 

લોકડાઉન (૨૮ રા¢ય અને ૮ ક�Nશાિસત �દ�શ) 

2. ��87E – q-#6�F1 : 3�y T4 ��)�� - N?+��* ;�к��  

+����q:-   

���� ઈ-=ટ�{rપ\ગ માટ� ઓથોરાઇ-ડ કલ
ેશન 

સેNટર(ACC)ને ૦.૧૫ ટકા કિમશન તેમજ ઈ-=ટ�rપ 

દઠ U. ૧૦ કિમશન ×કૂવવામા ંઆવશે.  

3�� ?  

� રા¢ય સરકાર� આ િનણ)ય એસીસી ધારકોને વાજબી 

કિમશન મળ રહ� તે હ�mથુી લીધો. 	ના લીધે, તેમનો 

ઉ2સાહ પણ વધશે.  

� ઈ-=ટ�{rપગથી =ટ�rપ પેપરના વચેાણમા ં સલામતી, 

+િુવધા ઉપલ¡ધ થશ.ે 	ના લીધ,ે છેતરિપ;ડ અન ે

ગેરરિતઓ અટકશે. ઉપરાતં, =ટ�rપના વેચાણમા ં

પારદશ)કતા આવશે.  

મહ�+લૂ મTંી - 9ી કૌિશકભાઈ પટ�લ 

3.�E9��ш : )�+1�� �ш���+�;l3 2Ê3�8 2�@���� 

�E9��ш�� U?�E�O� *�Lк� 

 

� રા¢યપાલ - 9ી લાલ} ટંડન  

� રાજધાની – ભોપાલ 

4. �*7���� 92G4* @E�4� – к�rø T, 4�к��P� 0�� 

+�*� к�rø ? �°2��� *r��* 

(1) к�rø T 

� કોઈ પણ દ�શમા ં કાયદા હ�ઠળ જો કરફ_ ૂ લગાડ 

દ�વામા ંઆવે તો લોકો ઈમરજNસીને બાદ કરતા ંકોઈ 

પણ {=થિતમા ંપોતાના ઘરોમાથંી બહાર નીકળ શકતા 

નથી.  

� કરફ_ ૂઘણો આકરો િનયમ છે 	 હ�ઠળ લોકોને અ6કુ 

િનિ½ત સમય +ધુીમા ં ઘરોમા ં રહ�વા`ુ ં હોય છે. તેનો 

ભગં કરનારને 	લની સD થઈ શક� છે. 

� (2) 4�к��P�  

� મોટ સZંયામા ં લોકોને ઘરોમા ં બધં રાખવા માટ� 

લોકડાઉન સૌથી 9ેhઠ {=થિત હોય છે. 

� આ સામાNય રતે 2યાર� લગાડવામા ં આવે છે ¢યાર� 

{=થિત ઈમરજNસી 	વી હોય તેથી કોઈ એક જ�યાન ે

સીિમત કરવા માટ� લોકડાઉન કરવામા ંઆવે છે.  

� આ સજંોગોમા ંબહાર નીકળવા માટ� પરવાનગી લેવી 

પડ� છે. 

(3) +�*� к�rø?  

� જનતા કરફ& ુ ક� =વય કરફ_ ુ એક Dતે લાદવામા ં

આવેpુ ંલોકડાઉન છે. લોકો પોતાની િવવેક મર} અને 

સતક)તા સાથે ઘરમા ંબધં રહ� છે.  

� જોક� ઘરની બહાર જવા માટ� કોઈ સD ક� દંડની 

જોગવાઈ નથી.  

5. ICMR�� o3���* (_��wE) 

y?���� �6� �1��*� ��� 3�q��K;� K4���YK�� к����� 

���L 1� 0;�к��к 

� ઇ[Nડયન કાઉ{Nસલ મે�ડકલ �રસચ) (ICMR) kારા 

Dહ�રાત  

0sE ���*� 

� સિંધવા માટ� વપરાતી દવા હાઇ¥ો
સી 
લોરો{
વન 

કોરોના દદûઓ પર કારગત 

� કોરોના પો�ઝ�ટવ દદûને ૪00 mg દવાનો ડોઝ પહ�લા 

�દવસે બે ટાઇમ અને 2યારબાદ પ �દવસ +ધુી ૨૦0 

mgનો ડોઝ સવાર-સાજં અપાશ ે

� કોરોના વાઇરસના દદûઓ માટ� સહ�લાઈથી ઉપલ¡ધ 

થતી એક દવા આ રોગ પર અસરકારક રત ે�ર=પોNસ 

આપી રહ છે. 

� ઇ[Nડયન કાઉ{Nસલ મે�ડકલ �રચસ) kારા Dહ�રાત કરાઈ 

છે ક�, કોરોના વાઇરસના હાઇ �ર
સ દદûની સારવાર 

માટ� હાઇ¥ો
સી 
લોરો{
વન (HYDROXY 

CHLOROQUINE) મે�ડિસન કારગત છે.  
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� આ સજંોગોમા ં<ુિનયાભરમા ંકોરોનાના દદûઓના મોત 

થઈ રહયા ં છે. 2યાર� ડો
ટસ) કોરોનો દદûઓ પર 

DતDતની દવાઓના �યોગો કર રહયા ંહતા.ં તેમા ં

આખર� હાઇ¥ો
સી 
લોરો{
વન HYDROXY 

CHLOROQUINE) મે�ડિસન કોરોના વાઇરસના દદûઓ 

પર અસરકારક નીવડ છે, તે� ુ ં ICMR kારા પણ 

Dહ�રાત કરાઈ. 

6. �́�,к к<�
 _��wE�� _/ �1����� )��*�� 

Y#@�* ��� 03���4  

_��wE y?����� ��� )��* ��,�� 145�� �� 

આરો�ય સેવાઓના િવિવધ માપદંડ પર કોરોનાથી સૌથી 

વ� ુ�ભાિવત દ�શોની {=થિત ક�વી છે ?  

���� ડો
ટરો, નસ), આરો�ય કમ)ચારઓની ઉપલ¡ધતા, 

આરો�ય સવેાઓ પાછળ ખચ) થના¹ંુ સરકાર બ	ટ, 

કોઈ દ�શની બીમારઓ સામે લડવાની Sમતા વગેર� 

એવા માપદંડ છે, 	 કોઈ દ�શની આરો�ય િસ=ટમને 

મજÀતૂ બનાવે છે.  

(૧) હ�fથક�ર +ધુી પહ¼ચવા ર�[Nક\ગ  

આરો�ય +િુવધાઓ આપવામા ંભારત ૧૪૫મા ં�મે  

� જનરલ મે�ડકલ જન)લ લેNસટે� ૨૦૧૮મા ં૧૯૫ દ�શોમા ં

લોકો +ધુી આરો�ય સેવાઓ +ધુી પહ¼ચના િવિવધ 

માપદંડોના આધાર� આ ર�[Nક\ગબહાર પાડ�ુ ં હm.ુ 	મા ં

સા¹ંુ ર�[Nક\ગ મેળવનારા ઈટાલી, જમ)ની અને =પેન 

	વા દ�શ પર કોરોના વાઈરસથી વ� ુ�ભાિવત 

)��* – 145 q��� – 66 

2�� – 48 +7�� – 18 

q6�4� – 9 0�k�к� – 29 

#1�� – 19 

(7) _q;�g? 1@��L�� Y#@�*  

���� 1 લાખ લોકો દઠ દ�શમા ંછે 2.3 આઈસી_ ુબેડ  

���� 2.3 આઈસી_ ુપથાર છે. ભારતમા ં1 લાખ લોકો પર 

કોરાના દદûઓની સZંયા વધતા તેની જU�રયાત વધશ ે

���� 12.5 આઈસી_ ુપથાર છે ઈટલીમા,ં �િત એક લાખ 

zય{
તએ, ¢યાર� ચીનમા ં3.6 લાખ. કોરોના પછ નવી 

હો{=પટલ બનાવીને ચીને Sમતા વધાર, =પેનમા ં9.7 

આઈસી_ ુ બેડ, જમ)નીમા ં આ સZંયા 29.2 અને 

અમે�રકામા ં34.7 છે.  

(8) 3���L ;�� 4����� <*�  

���� 	 દ�શો`ુ ંર�[Nક\ગ સા¹ંુ 2યા ંવ� ુકોરોના દદ !  

���� 57મો �મ છે ભારતનો મહામારન ેરોકવાની Sમતાની 

બાબતે 

���� 1લો �મ અમે�રકાનો છે, તમે છતા ંઅહ  કોરોનાના 15 

હDરથી વ� ુદદû 

���� ર�[Nક\ગ �લોબલ હ�fથ િસvો�રટ ઈNડ�કસ 2019 પર 

આધા�રત છે, િવ�ચT વાત છે ક�, અ2યાર� સા¹ંુ ર�[Nક\ગ 

ધરાવતા દ�શોમા ંવ� ુદદû જોવા મળ ર�ા છે.  

7. ��8� Ga4-2020 1;�� (к�s( ;�к��) 

� ક�N સરકારU. ૮ +ધુી પે�ોલ-�ડઝલમા ં એ
સાઈઝ  

ડ_ટૂ વધાર શકશે 

0sE ���*� 

� સરકાર U. ૮ +ધુીની એકસાઇઝ ડ_ટુ વધાર શકશે 

નાણા ંબીલ-ર૦ર૦ પસાર 

� ભિવhયમા ંપે�ોલ-�ડઝલમા ં�િત લીટર U. ૮ +ધુીની 

એકસાઇઝ ડ_ટુ વધારવા સરકારને સFા આપતો 

+ધુારો કાયદામા ંકરાયો. 

8. к����� ��E�; : ���� 13�4 (_��wE)  

� �રલાયNસ ઈNડ=�ઝે 6ુબંઈમા ંદ�શની �થમ COVID-

19 દરદઓ માટ� ૧૦૦ બેડની અલગથી હો{=પટલ 

બનાવાશ ે

� �રલાયNસ ઇNડ=�ઝે 6ુબંઈમા ં દ�શની �થમ COVID-

19 દદûઓ માટ� અલગથી હો{=પટલ સટેઅપ કર  

� �રલાયNસ ફાઉNડ�શન હો{=પટલ ે 6ુબંઈ r_િુનિસપલ 

કોપ�ર�શન સાથે મળને COVID-19ના દદûઓ માટ� 

એક િવશષે રતે 100 બેડનો હો{=પટલ સેટઅપ કય�. 

� ���78- �રલાયNસ ફાઉNડ�શન kારા 6ુબંઈ r_િુનિસપલ 

સાથે મળને હો{=પટલ બનાવશ ે

9. �E4�a kк6 : к������� *1�; �6�  9@ kк6 

‘�E 4�a’�� к�s(�� �dT�L 

� નામ- માયલેબ પેથો�ડટ�
ટ કોિવડ-19 
વો�લટ��ટવ 

PCR �કટ  

� કંપની- માયલેબ �ક=કવર સોf_શૂNસ �ા.�લ. �નૂા 

(મહારાh�)  

� WHOની ગાઈડલાઈન 6જુબ �કટ તૈયાર કરાઈ 

10 k�� ��ш�c : 23 �27 1931    ш3L� k��; 
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3�� ����*к��L )�*�;l3, ��+N?̂  0�� y?х����� r��;� 

01�q 3*�.  

11. +s k�� ��ш�c : 23 �27  

4�k3E����Í ����3� 4�k3E� 

+s : �  �27-����    0�;�� : �� �K6�a� ����  

� આ	 મહાન �ાિંતકારઓ ભગતિસ;હ, રાજu¹ુુ અને 

+ખુદ�વનો શહદ �દવસ છે. ઉપરાતં રામમનોહર 

લો�હયાનો જNમ�દવસ 

� ફ�ઝાબાદ પાસે અકબર�રુમા ંજNમેલા લો�હયાના માતા 

તેમની અઢ વષ)ની ઉમરમા ંજ અવસાન પાrયા.ં  

� િપતા પાસેથી દ�શભ{
ત, આઝાદ અને ગાધંીિવચારનો 

વારસો મìયો હતો.  

� 1929મા ં કોલકાતાથી =નાતક થયા, પીએચ.ડ થવા 

જમ)ની ગયા 2યાથંી પદવી મેળવી.  

� _રુોપ િનવાસ દરિમયાન લો�હયાએ ભારતીય 

રાh�વાદના �ચાર માટ� સગંઠન પણ ર©_ુ ંહm ુ.ં  

� ભારત આzયા ં પછ ગાધંી�ભાવમા ં }વન દ�શ માટ� 

સમિપbત ક_ુ�.  

� અનેક �દોલનોમા ંભાગ લઈ 	લવાસ પણ ભોગzયો. 

1934મા ંક¼eેસ સમાજવાદ પSના એક =થાપક સ^ય 

બNયા.  

� આઝાદ બાદ લો�હયા સમાજવાદ રાજનીિત, 

�લ;ગભેદનો .ત, નાતDતના િનવારણ માટ� રોટ-બેટ 

zયવહારની �હમાયત 	વા ંઅનેક 6áેુ સ��ય ર�ા ંહતા.ં 

12 ઓ
ટોબર 1967ના રોજ અવસાન થ_ુ ંહm ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૩-૦૩-૨૦૨૦) 

1. કોરોના વાઇરસ સદંભ́ સાવચેતીના ભાગUપે સ�ંણૂ) 

uજુરાતન ેકઈ તારખ +ધુી લોકડાઉન Dહ�ર કરા_ુ ં– 

*�. 24  @� 31� �27- 2020 y?�� 

2. uજુરાતમા ંલોકડાઉન ભગં કરનારન ેકઈ સD અપાશ ે

- ± �;�� u4 0�� 
к 3o��� ���  

3. uજુરાત સરકાર� માચ)-૨૦૨૦મા ં ઈ-=ટ�{rપ\ગ માટ� 

ACCને ક�ટલા ટકા કિમશન તેમજ ઈ-=ટ�rપ દઠ ક�ટpુ ં

કિમશન ×કૂવવાનો િનણ)ય કય� - 0.15 6к� *@� ^. 

10 

4. ACC`ુ ંિવ=mતૃ નામ જણાવો - �@���j�� к4�Kш� 

;�s6� 

5. uજુરાતના વત)માન મહ�+લૂ મTંી`ુ ં નામ જણાવો - 

кÊ�шк)�q 16�4 

6. માચ)-૨૦૨૦મા ં કોણે ચોથીવાર મ³ય�દ�શના 

6ZુયમTંી તરક� શપથ લીધા - �ш���+�;l3 2Ê3�8 

7. મ³ય�દ�શના વત)માન રા¢યપાલ`ુ ં નામ જણાવો - 

4�4� 6���  

8. મ³ય�દ�શની રાજધાની જણાવો – )�1�4 

9. કયા િનયમ હ�ઠળ લોકોને અ6કુ િનિ½ત સમય +ધુીમા ં

ઘરોમા ં રહ�વા`ુ ં હોય છે તેનો ભગં કરનારન ે 	લની 

સD કરવામા ંઆવે છે - к�rø ? 

10. ઈમરજNસી 	વી {=થિતમા ં કોઈ એક જ�યાન ે સીિમત 

કરવા માટ� કયો િનયમ લાu ૂકરાઈ છે - 4�к��P�  

11. લોકો પોતાની િવવેક મર} અને સતક)તા સાથે ઘરમા ં

બધં રહ� તેને Ãુ ંકહ�વામા ંઆવે છે -  +�*� к�rø? 

12. ICMR`ુ ં િવ=mતૃ નામ જણાવો – j�s�E� к�PYs;4 

�k�к4 k�;27 

13. ઇ[Nડયન કાઉ{Nસલ મે�ડકલ �રચસ) kારા કોરોના 

વાઇરસના હાઇ �ર
સ દદûની સારવાર માટ� કઈ 

મે�ડસન કારગત હોવા`ુ ં Dહ�ર કરા_ુ ં - 3�j��K;� 

K4���YK�� (HYDROXY CHLOROQUINE)  

14. વૈિgક કSાએ આરો�યના આઠ માપદંડમા ં આરો�ય 

+િુવધાઓ બાબતે ભારત િવgમા ં ક�ટલામા �મે છે - 

145�� �� 

15. વષ)-૨૦૧૮મા ં ૧૯૫ દ�શોમા ં લોકો +ધુી આરો�ય 

સેવાઓ +ધુી પહ¼ચના િવિવધ માપદંડોના આધાર� 

કોના kારા ર�[Nક\ગ બહાર પડા_ુ ં હm ુ 	મા ં ભારત 

૧૪૫મા ં�મ પર હm ુ- +��4 �k�к4 +�74 4�s;�6  

16. મહામારન ે રોકવાની Sમતાની બાબતે ભારતનો �મ 

જણાવો - ���  

17. મહામારન ેરોકવાની Sમતાની બાબતે �થમ �મે કયો 

દ�શ છે – 0�k�к� 

18. નાણા �બલ-૨૦૨૦ પસાર થવાને કારણે ક�N સરકાર 

ક�ટલા Uિપયા +ધુી પે�ોલ-�ડઝલમા ંએ
સાઈઝ ડ_ટૂ 

વધાર શકશે - ^. 8 

19. ક_ ુ ફાઉNડ�શન 6ુબંઈમા ં દ�શની �થમ COVID-19 

દદûઓ માટ� ૧૦૦ બેડની અલગથી હો{=પટલ 

બનાવાશે - k�4�Es; r�Ps��ш� 
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20. �રલાયNસ ફાઉNડ�શન કોની સાથે મળને 6ુબંઈમા ં

દ�શની �થમ COVID-19 દદûઓ માટ� અલગથી 

હો{=પટલ બનાવવાની }હ�રાત કર - U?�aq 

Fg?���;14 

21. કોરોનાની તપાસ માટ� કઈ �થમ �કટને ભારત સરકાર 

kારા મxૂંર અપાઈ -  ‘�E 4�a’ 

22. WHOની ગાઈડલાઈન 6જુબ કોરોનાની તપાસ માટ� 

કઈ કંપની kારા ‘માય લેબ’ �કટ તૈયાર કરાઈ - 

�E��4 kк#к��L ;��g Tшs; 9�.G4. ¶ T�� (3���.|)  

23. મહાન �ાિંતકાર ભગતિસ;હ, રાજuUુ અને +ખુદ�વન ે

કયાર� ફાસંી અપાઈ હતી – *�. 23 �27 1931  

24. તા.૨૩ માચ) ૧૯૩૧ના રોજ મહાન �ાિંતકાર 

ભગતિસ;હ, રાજuUુ અને +ખુદ�વન ેફાસંી અપાઈ તેન ે

કયા �દવસ તરક� ઓળખવામા ં આવે છે – ш3L� 

k��; 

25. રામમનોહર લો�હયાનો જNમ �દવસ જણાવો - �  

�27-����  

�b-� -����

 

1. к����� ��j�; (_��wE) 

j�*3�;�� ;Ê@� �6L 3���L ;�� 9@��� ;³ 

)��* �� k��; �6� ;�¶ T87 4�к��P� 

� કોરોનાના �કોપથી બચવા વડા�ધાન 9ી મોદ kારા 

ભારતની ૧૩૦ કરોડ જનતાને ઘરમા ંજ રહ�વા અપીલ 

� આરો�યલSી +િુવધાઓ માટ� U. ૧૫,૦૦૦ કરોડ`ુ ંખાસ 

આિથbક પેક�જ 

� આવµયક સેવા સ�ંણૂ) ચાp ુરહ�શ ે

� સોિશયલ �ડ=ટ{Nસ\ગ જUર 

2. к����� ��E�; ;�� ;��2�*� -  ;��шE4 k�#6Ys;í� 

��� ICMR�� 03���4 : 62 6к� 2�1 �6� 

� કોરોના ચેપન ેરોકવાનો સૌથી મોટો ઉપાય છે સોિશયલ 

�ડ=ટ{Nસ\ગ.  

� આઈસીએમઆર� ક�ુ ંક� આ ચપે એક zય{
તથી 4 લોકો 

+ધુી ફ�લાઈ શક� છે, પછ 4થી 16 અને આ જ રતે 

આગળ. સોિશયલ �ડ=ટ{Nસ\ગ`ુ ંકડકાઈથી પાલન ચેપને 

62 ટકા +ધુી ઘટાડ શક� છે.  

� જો એ�ુ ં માનીએ ક� દર બીD �દવસે એક zય{
ત 4 

લોકોને ચેપe=ત કર� છે, તો દર બીD �દવસે આ 

ચારથી 16 zય{
ત ચપેe=ત થઈ જશે.  

� આ�ુ ં જ ચાલmુ ં રહ�શે તો એક ચપેe=ત zય{
ત 15 

�દવસમા ં 27 કરોડ લોકોને ચેપe=ત કર દ�શ.ે એટલા 

માટ� સોિશયલ �ડ=ટ{Nસ\ગ જUર છે. 

� ICMR - ઇ[Nડયન કાઉ{Nસલ ઓફ મે�ડકલ �રસચ) - 

નવી �દfહ 

3.�*7�� Y#@�* ;��)� к�s( ;�к���� 0sE 9o4<� 

��87E� : ��8� �O� -� ��74� ;�*���� 

(1) આગામી તારખ ૩૦મી xૂન ૨૦૨૦ +ધુી ઇNકમટ�
સ 

�રટન) ભર શકાશે 

(2) પાન કાડ) સાથે આધાર કાડ) �લ;ક કરાવવાની તારખ 

પણ લબંાવીને ૩૦મી xૂન ૨૦૨૦ કરાઈ 

(3) PÎ��� �6� o3���* 

� િવવાદથી િવgાસ =કમની તારખ ૩૦ xૂન કરવામા ં

આવી. 

� પાચં કરોડ Uિપયાથી ઓ² ં ટન) ઓવર ધરાવતી 

કંપનીઓન ે િવલબંથી }એસટ ફાઈલ કરવા 6áેુ કોઈ 

zયાજ, પેનfટ ક� લેટ ફસ લાu ુથશે નહ . 

� પાચં કરોડથી વધારા`ુ ંટન) ઓવર ધરાવતી કંપનીઓન ે

લેટ ફ પનેfટ નહ  લાગે અને 	 zયાજ વ+લૂવામા ં

આવે છે તે પણ ૧૮ ટકાથી ઘટાડને ૯ ટકા કરવામા ં

આવશ.ે 

� બોડ) ઓફ �ડર�
ટસ)ની ૬૦ �દવસે ફર�જયાત કરવામા ં

આવતી િમ�ટ;ગના િનયમોમા ંરાહત. 

� નવી બનેલી કંપનીઓએ છ મ�હનામા ં કંપનીનો 

અહ�વાલ આપવાનો હોય છે. તેમને રાહત આપતા વ� ુ

છ મ�હનાની 6દુત આપવામા ંઆવી. 

� માચ)-એિ�લ-મે દરિમયાન 	 પણ �રટન) ફાઈ�લ;ગની 

તારખો આવે છે તે વધારને ૩૦ xૂન કરવામા ંઆવી. 

� માચ) ૨૦૨૦ +ધુીમા ંઓ�ડટરનો �રપોટ) ફાઈલ કરવાની 

સમય મયા)દા એક વષ) વધારાઈ. 
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� નાણાકય વષ) ૨૦૨૦ માટ� 	 પણ ઇ[NડપેNડNટ બોડ) 

ઓફ �ડર�
ટર� કંપનીની એકપણ બેઠકમા ં હાજર નહ  

આપી હોય તેમની સામે કોઈ પગલા ંલવેાશે નહ . 

� ૧ કરોડથી ઓછા વેપાર કરતી કંપનીઓ સામે 

દ�વા�ળયા ���યા પણ હાથ ધરવામા ંનહ  આવે. 

(4) a��sкí� <�O�� o3���* 

� ડ��બટ કાડ)ધારકો આગામી Tણ મ�હના +ધુી કોઈપણ 

ATMમાથંી પસૈા ઉપાડ શકશે. તે માટ� કોઈ ચાä નહ  

લાગે. 

� સેિવ;�સ ખાતાઓમા ં િમિનમમ બેલેNસ રાખવાનો િનયમ 

હાલ �રૂતો <ૂર કરાયો. તેમા ંપણ કોઈ દંડ નહ  લાu ુ

પડ�. 

� ��ડ અને ફાઇનાNસ કNઝ_મુર માટ� બેNકના ચા�äસ પણ 

ઘટાડાશ.ે 

� કોમસ) �ડપાટ)મેNટ kારા {=થિત ઉપર નજર રાખવામા ં

આવી રહ છે. સમય મયા)દામા ં વધારો કરવા .ગે 

િનણ)ય લેવાશે પણ =કમમા ંકોઈ ફ�રફાર કરાશે નહ . 

� સરકાર અને સબેી kારા અઠવા�ડયામા ં Tણ વખત 

શેરમાક�ટ ઉપર નજર રાખવામા ંઆવી રહ છે. આગામી 

સમયમા ંતે .ગે પણ ક�ટલીક Dહ�રાતો કરાઈ શક� છે. 

(5) jsк6�K; 0�� �
;6L�� ��3* 

� નાણાકય વષ) ૨૦૧૮-૧૯ માટ� ITR ફાઇ�લ;ગની મયા)દા 

૩૦ xૂન કરાઈ 

� ૨૦૧૮-૧૯ માટ� િવલબંથી ઇNકમટ�
સ �રટન) ભરવાની 

.િતમ તારખ ૩૧ માચ)થી વધારને ૩૦ xૂન કરવામા ં

આવી. 

� િવલબંથી આઈટઆર ફાઈલ કરવા ઉપર દંડ =વUપે 

લેવાતા ૧૨ ટકા zયાજને ઘટાડને ૯ ટકા કરવામા ં

આz_ુ ંછે. 

� ટડએસ પણ િવલબંથી જમા કરાવવા 6áેુ ૧૮ ટકા 

zયાજ લાગm ુ ંહm ુ ંતે ૯ ટકા કરવામા ંઆz_ુ ંછે. 

� આધાર અને પાનકાડ)ને જોડવાની સમયમયા)દા પણ 

xૂન ૨૦૨૦ કરવામા ંઆવી. 

� વેfથ ટ�
સ એ
ટ, બેનામી �ોપટû �ાNસફર એ
ટ, ¡લેક 

મની એ
સ, િસvો�રટઝ �ાNઝે
શન 	વા િવવાદ 

ઉક�લતી =કમોની મયા)દા ૩૦ xૂન કરાઈ. 

4. х�4�T� : 6�ê� �G4YF1к-2020 
к �c7 �6� 

#@G�* - IOC�� ��87E 

;�)��* �c7 2021�� P��� �;H� 13�4� ��F; E�+�� 

�6� IOC кk6aW 

� ટોvો ઓ�લ{rપક ૨૦૨૦ તરક� જ આવતા વષ́ 

ઓળખાશે  

� IOC - ઇNટરનેશનલ ઓ�લ{rપક કિમટ 

� રાજધાની - ટોvો (Dપાન) 

� PM - િશNઝો આબે       IOC �6ખુ - થોમસ બાક  

5. 3�*� ��E�; : (_��wE) 

2���� ��� 3�*� ��E�;�� 1�1�;��� : 
к fEYK*M?� 

�* 

o8� µ?� ±� 3�*� ��E�; ? 

� કોરોના વાઈરસ 	ટલો હતંા વાઈરસ ઘાતક નથી. આ 

વાઈરસ |દર ક� ખીસકોલીના સપંક)મા ં આવનાર 

zય{
તથી ફ�લાય છે.  

� સેNટર ફોર �ડિસઝ કં�ોલ એNડ િ�વNેશન �રપોટ)  6જુબ 

|દરના ઘરની .દર-બહાર આવવાથી હતંા વાઈરસના 

ચેપનો ખતરો વધ ેછે.  

� ખાસ કરને કોઈ =વ=થ zય{
ત છે અને તે પણ હતંા 

વાઈરસના સપંક)મા ં આવી Dય તો તેને પણ ચેપ 

લાગતો હોવાનો ખતરો રહ� છે. 

3�*� ��q�; ��4�8 ±� ?  

� સીડસીના �રપોટ)  6જુબ હતંા વાઈરસ }વલણે છે.  

� આનો ચેપ લાગનાર લોકોના મરવાનો �કડો ૩૮ ટકા 

+ધુી છે.  

� ચીનમા ં હતંા વાઈરસનો 6áુો એવા સમયમા ં સામ ે

આzયો છે ક� ¢યાર� આખી <ુિનયા �હુાનથી નીકળેલા 

કોરોના વાઈરસની મહામારથી પીડાઈ રહ છે. 

6. N?+��* ;�к�� : N?+��*�� ���8 � @� � 0�� ���� 

��Î�@ö� �6� �; 9�ш� o3�� 

� ન�ુ ં શૈS�ણક વષ) હવે એિ�લના બદલે xૂનથી શU 

કરાશે 

7. o3���* : к�s( ;�к�� 

к����� ;�� 4��� к�1��� u х27 к�ш� *��� CSR 

9� J�i *�Lк� �8���� _�ш� 

CSR ��ш�-  
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���� કંપની કાયદા હ�ઠળ નફો કરતી કંપનીઓએ તેમના Tણ 

વષ)ના નફાના બે ટકા રકમ સીએસઆર પાછળ 

વાપરવાની હોય છે.  

���� તે .ગે કોપ�ર�ટ બાબતના મTંાલયે =પhટતા કર ક�, 

કોિવડ-19 માટ� સીએસઆર ફડંમાથંી થતા ંખચ)ને CSR 

હ�ડ હ�ઠળ જ આવર લઈ શકાશે.  

���� 	મા ં િ�વેNટવ હ�fથક�ર અને સેિનટ�શન સ�હતની 

એ[
ટિવટઝ અને ખચ)નો સમાવેશ થાય છે. 

���� સરકાર એક પોટ)લ પણ તૈયાર કરશે તેની ઉપર જUર 

ઉપકરણો, દવાઓ વગેર�ની યાદ પણ 6કૂવામા ંઆવશે 

અને કોપ�ર�	સને તેમા ં ક�શ ક� જUરયાત અ`સુારની 

મદદ માટ� પરવાનગી આપવામા ંઆવશે. 

���� CSR- કોપ�ર�ટ સોિશયલ  �ર=પો{Nસ�બ�લટ 

8. k�� ��ш�c : �b �27         ��, 6La� k��;  

���� િવg ટબી �દવસ- 2020ની થીમ- "ITS TIME TO 

END TB" 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૪-૦૩-૨૦૨૦) 

1. કોરોના વાયરસની ચેઈન આગળ વધતી અટકાવવા  

ભારતના ઇિતહાસમા ં સૌ�થમવાર તા. 24 માચ) 

2020થી આવµયક સેવાઓ િસવાય ક�ટલા �દવસ માટ� 

સમe દ�શન ે લૉકડાઉન કરાયો - �� k��; 

(�b.�b.����) 

2. ક�N સરકાર kારા કોરોના વાયરસ સામે લડવા  

આરો�યલSી +િુવધા  વધારવા  માટ�  ક�ટલી રકમ`ુ ં 

આિથbક પેક�જ Dહ�ર કરા_ુ-ં ^.��,��� к��� 

3. ભારતમા ંલૉકડાઉનની {=થિતએ ક�Nીય નાણા મTંાલય 

kારા ઇNકમટ�
સ �રટન) ભરવાની તારખ vા ં +ધુી 

લબંાવાઇ છે -  �.��.���� 

4. ભારતમા ંલૉકડાઉનની {=થિતએ ક�Nીય નાણા મTંાલય 

kારા પાન કાડ) સાથે આધાર કાડ �ને લ ક કરવાની 

તારખ vા ં+ધુી લબંાવાઇ છે- �.��.���� 

5. ભારતમા ંલૉકડાઉનની {=થિતએ ક�Nીય નાણા મTંાલય 

kારા કોઈપણ એટએમમાથંી ડ��બટ કાડ) kારા નાણા 

ઉપાડવા ઉપર આગામી ક�ટલા માસ +ધુી  કોઈ પણ 

ચાä  લાગશે નહ  –    

6. ટોvો ઓલ{rપક -2020ને આગામી ક�ટલા વષ) +ધુી  

કોરોનાના કારણે =થ�ગત કરવામા ંઆzયો છે- � �c7 

7. ઓલ{rપકના સદંભ)મા ં IOC`ુ ં િવ=mતૃ નામ જણાવો-  

js6���ш�4 �G4YF1к к�6L 

8. ઇNટરનેશનલ ઓ�લ{rપક કિમટના વત)માન અ³યS`ુ ં

નામ જણાવો- @�; a�к 

9. તા	તરમા ંહતંા  }વલણે વાયરસ  કયા દ�શમા ંજોવા 

મìયો છે - 2�� 

10. ચીનમા ંજોવા મળેલ  હતંા વાયરસ શાનાથી ફ�લાય છે 

-  ��� к� Gх;к�4� z��� 

11. કોરોના વાયરસથી  સાવચેતીના ભાગUપે uજુરાત 

સરકાર kારા કયા ધોરણના િવÕાથÂઓ માટ� માસ 

�મોશનની Dહ�રાત કરાઈ - ���8: � @� � 0�� �� 

12. તા	તરમા ં ક�N સરકાર kારા કંપની કાયદા હ�ઠળ  

કરવામા ંઆવતી CSR  ��િૃFમા ંકયા ભયાનક રોગની  

સારવાર સામેલ કરવામા ંઆવી છે - к����� ��E�;  

13. CSR`ુ ં  િવ=mતૃ નામ જણાવો – к�1���6 ;��шE4 

k�#1�Ys;GaG46L 

14. તા	તરના ICMR અહ�વાલ 6જુબ સોિશયલ �ડ=ટ{Nસ\ગ  

kારા કોરોના વાઇરસનો ચેપ ક�ટલા ટકા ઘટ� છે- ��% 

15. કોરોના વાયરસનો ફ�લાવો અટકાવવા માટ� સૌથી 

મહ2વનો ઉપાય કયો  - ;��шE4 k�#6Ys;í� 

16. ICMR`ુ ં િવ=mતૃ નામ જણાવો- j�s�E�  к�PYs;4 

�r  �k�к4 k�;27  

17. િવg ટબી �દવસ કયાર� આવે છે - �b �2ð 

18. િવg ટબી �દવસ-2020ની થીમ જણાવો - "ITS TIME 

TO END TB" 

��-� -����

 

1. к����� ��q�; : N?+��*�� ;���� 8 @� ;��u 4 

y?�� + 1�|�4-k�H4 eш� 

� નાગ�રકોના ��ો-આવµયક સેવાઓ માટ� uહૃ િવભાગ 

kારા બે હ�fપલાઈન શU  

(૧) ૧૦૭૦              (૨) ૫૧૯૦૦  

2. 3X��� o3���* : N?+��* ;�к��  

� રા¢યના ૬૦ લાખ ગરબ પ�રવારોના ૩.૨૫ કરોડ 

લોકોને ઘ|, ચોખા, દાળ, ખાડં તથા મી�ુ આગામી એક 

માસ +ધુી િવના6fૂયે અપાશે 
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o3���*  

� ગરબ પ�રવારોન ે એિ�લ માસમા ં zય{
ત�દઠ ૩.પ૦ 

�ક.eા. ઘ|,  ૧.૫૦ �ક.eા. ચોખા તથા ®ુ�ંુબ �દઠ ૧ 

�ક.eા. ખાડં તથા દાળ અને મી�ંુ સ=તા અનાજની 

<ુકાનો પરથી િવના 6fૂય આપવામા ંઆવશે.  

� અNય રા¢યોમાથંી uજુરાતમા ંઆવતા શાકભા}, ફળ-

ફળા�દનો �રુવઠો Dળવવા 6ZુયમTંી9ીનો �દશા 

િનદ�શ 

� નાગ�રકોને �રુતી માTામા ં સરળતાથી <ૂધ મળ રહ� 

તે માટ� ડ�ર - <ૂધ સઘંો પર <ૂધની, આવક - િવતરણ 

zયવ=થા પર રા¢ય સરકારના અિધકારઓ દ�ખર�ખ 

રાખશે  

� નાગ�રકોને શાકભા}, ફળ-ફળા�દની અિવરત 

ઉપલõ¡ધ માટ� ૭૫ APMCમા ં સહકાર સ�ચવની 

આગેવાનીમા ંદ�ખર�ખ રખાશે  

3. NPR : ��ш�� к������� к��8� NPR 01��6�� 

9k�E��� 0����*к�e �6� #@G�* к��q  

� આગામી ૧લી એિ�લ-૨૦૨૦થી આ કાય) શU થવા`ુ ં

હm ુ 

� NPR- નેશનલ પો�_લેુશન ર�જ=ટર  

4. K����s6�q� 0�� _q;�4�ш� �°2��� *r��* : 

a��� 04� a�a*�  

K����s6�q� 
64� µ? ?  

� તે ત<ુંર=ત zય{
તને અલગ રાખવા માટ� છે, 	ને ચપે 

લાગવાની શકંા છે. 
વોર�Nટાઈનમા ં તનેે રાખે છે, 	 

તા	તરમા ં જ �ભાિવત દ�શમાથંી પરત ફય� હોય ક� 

ચેપ લાગેલી zય{
તના સપંક)મા ંઆzયો હોય.  

� આ 14 �દવસનો સમય હોય છે, ક�મ ક� 14 �દવસમા ં

=પhટ થઈ Dય છે ક�, zય{
ત બીમાર છે ક� નહ .  

� તેમા ં zય{
ત પ�રવારની સાથે ઘરમા ં અલગ Uમમા ં

સાવચેતી સાથે રહ શક� છે.  

_q;�4�ш� 
64� µ? ?  

� આ એવા લોકો માટ� છે, 	મના .દર લSણ દ�ખાય છે, 

ક� 	મનો ટ�=ટ પો�ઝ�ટવ આzયો છે.  

� આઈસોલેશનમા ં એ zય{
તને અલગ રાખવામા ં આવે 

છે, 	ના લSણ =પhટ હોય છે.  

� આ 2યા ં+ધુી ચાલે છે ¢યા ં+ધુી zય{
ત સ�ંણૂ) રતે 

સાજો ન થઈ Dય ક� કોઈ લSણ ન દ�ખાય.  

� તેમા ં બીમાર zય{
તએ એકલા જ રહ�વા`ુ ં હોય છે. 

ડો
ટરની દ�ખર�ખ જUર હોય છે. 

5. к����� ��E�; : к�s( z��� )��*�� BPL�� 80 к��� 

4�к��� 2 ^�1E� kк4� �� 0�� 3 ^�1E� kк4� 2�х� 

����U T�E� 01�ш� 

6.  ���� : 4�к�9E к�éT7� к��к �;k�H 
#|YK;�� ;3 

;¯к 0�� к�é?7 ��#6 _�a67  P���H��M?� 92 �c� ����  

���� =થાન – �ાસં  

���� થીમ – આ િસ�રઝ uલુu�ુલસ અને રોયન સા�ાજય 

વ©ચેની લડાઈ છે.  

���� આ િસ�રઝનો ૧૦૦થી વ� ુભાષામા ંઅ`વુાદ થયો છે.  

7. k�� ��ш�c : �*�@-2́O y?� 
к, (1) _+@� 2́O� 

�����O�� 9���) 

(૨) uડુ પડવો પવ) : મહારાh�યન લોકોનો તહ�વાર  

� મરાઠ લોકોનો નવા વષ)નો �થમ �દવસ એટલે uડુ 

પડવો  

8. +s k�� ��ш�c : 25 �27  

_�@tк ��.|����� +�к :  �a�4�4 ;�к�4�4 ��;�q 

+s : �� �27 – ��bb        0�;�� : ���b  

� ગાધંી પહ�લાના ગાધંી ગણી શકાય પણ uજુરાતીઓ 

kારા અવગણાયેલા .બાલાલ સાકરલાલ દ�સાઈનો 

આ	 જNમ�દવસ છે.  

� xૂના ખેડા �જfલાના અલીણા ગામે ë�SિTય »ાિતમા ં

તેમનો જNમ થયો હતો.  

� બી. એ., એમ. એ. થયા uજુરાતી સમાજમા ં તેઓ  

પહ�લા અ`=ુનાતક હતા. વકલાતનો અ^યાસ પણ 

કય�, પરંm ુવકલાત કરવાને બદલે િશSકનો પિવT 

zયવસાય =વીકાય�.  

� અમદાવાદની સૌથી xૂની કોલજે uજુરાત કોલેજમા ં

પણ અ³યાપન કાય) ક_ુ� હm ુ.ં 

� .બાલાલ સાકરલાલ uજુરાતમા ંઆિથbક રાh�વાદના 

�ણેતા પણ કહ�વાય છે. =વદ�શીને લગતી ઘણી 

સ=ંથાઓ, =વદ�શી �દશ)નોમા ં તેમ`ુ ં સી�ુ ં યોગદાન 

ર�ુ ંહm ુ.ં 20મા ંસૈકાના �ારંભે મહા2મા ગાધંી 	 વાતો 

દ�શ સમS કરવાના હતા તેમાનંી =વદ�શી અને િવદ�શી 
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બ�હhકારને લગતી વાતો અને zયવહા¹ુ અમલ તઓે 

19મા સૈકાના ઉFરાધ)મા ંજ કર ×vૂા હતા.  

� ન�ડયાદમા ં=વદ�શી િમલની પણ =થાપના કર હતી.   

� 1914મા ં70 વષ)ની વયે તમે` ુઅવસાન થ_ુ ંહm ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૫-૦૩-૨૦૨૦) 

1. uજુરાતમા ં લૉકડાઉનના સદંભ ́ લોકોને આવµયક 

સેવાઓ ઉપલ¡ધ થાય માટ� કઈ નવી બે  હ�fપલાઈન 

uહૃ િવભાગ kારા શU કરાઈ- ����  0�� ����� 

2. uજુરાત સરકાર kારા લૉકડાઉન દરિમયાન રા¢યના 

60 લાખ BPL- ગરબ પ�રવારોના 3.25 કરોડ લોકોને 

એક માસ +ધુી ક_ુ ં રાશન િવના6fૂયે અપાશે- ��, 

2�х�, ��e, х���, ��?� 

3. તા. 01.04.2020થી શU થનાર NPRની ���યા 

આગામી કયા ં +ધુી =થ�ગત કરાશે - 0����* к�e 

�6� 

4. કવોર�Nટાઈન એટલે  Ãુ ં - *�m? �#* fEYK*�� 04� 

��х�� �6��� fE�#@�,  u�� 2�1 4������ ш�к� ±� 

5. કવોર�Nટાઈનમા ં ક�ટલા  �દવસ +ધુી  zય{
તને અલગ 

રાખવામા ંઆવે છે - �b k��; 

6. આઇસોલેશન એટલ ેÃુ ં - u fEYK*�� ��� ����� 

4<8 ��х�E 0�� u�� 6�#6 1�GHk6� _fE� 3�E 

7. ક�N સરકાર kારા દ�શમા ંલૉકડાઉન દરિમયાન ક�ટલા 

કરોડ બીપીએલ લાભાથÂઓને િવના6fૂયે ઘ| અને 

ચોખા આપવામા ંઆવશ ે- �� к��� 

8. તા	તરમા ં�ાNસમા ંકયા લોકિ�ય  કોિમક કા�ૂ) િન=ટ`ુ ં

92  આ વષ´ િનધન થ_ુ ં- _�a67  P���H�� 

9. તા	તરમા ં લોકિ�ય કા�ૂ)ન કોિમક િસરઝ 

"એ=�{
સ"ના કયા સહ સðક`ુ ં અવસાન થ_ુ-ં 

_�a67  P���H�� 

10. ભારતમા ં ચૈTી નવરાTીનો �ારંભ vારથી થાય છે -  

2́O y?� 
к 

11. uડુ પડવો કયા રા¢યના લોકોનો નવા વષ)નો �થમ 

�દવસ છે - 3���.| 

12. uડુ પડવો  vાર� ઉજવાય છે - 2́O y?� 
к 

13. uજુરાતમા ંઆિથbક રાh�વાદના િપતા એવા .બાલાલ  

સાકરલાલ દ�સાઈનો જNમ�દવસ જણાવો - ��  �27 

��bb 

   ��-� -����

1. 9����O� ��La к�E�8 E�+�� : к����� ��E�; 

;�� 4��� �6� 0��+-_�@tк ��3* 1�к�+ - к�s( ;�к��  

3���L ;�� 4��� �6� ��La 4�к��� ^. �.�� 4�х 

к���M?� 1�к�+ *�Xк�G4к 0;�@� 04 @ш�  

� વડા�ધાન ગરબ કfયાણ યોજના .તગ)ત .દા	 ®ુલ 

૮૦ કરોડ લોકોને લાભ મળશે  

� પેક�જ દ�શના 63 લાખ xૂથ અને સાત કરોડ પ�રવારોને 

લાભ થશે  

к��� µ?� eш�  

(1) #��#ÏEкö 

� હો{=પટલો અને આરો�ય ક�Nોના 22 લાખ કમ)ચારનો 

50 લાખ U. નો વીમો હશે. 

� તેમા ં ડૉ
ટસ) ઉપરાતં આશા વક)ર, સફાઈકમÂ, વોડ) 

બોય, નસ), પેરામે�ડકલ =ટાફ અને ટ�{
નિશયNસને 

આવર લવેાશ.ે 

(2) ��La 

� મ�હને zય{
તદઠ 5 �કલો અનાજ મળે છે. હવે 3 

મ�હના +ધુી વ� ુ 5 �કલો મળશે. દર મ�હને 1 �કલો 

દાળ મળશે. 80 કરોડ ગરબોને મતલબ ક� દ�શની બે-

mતૃીયાશં વસતીને ફાયદો. 40 હDર કરોડ ખચ) થશે 

� ઉ�જવલા યોજના હ�ઠળ 3 મ�હના ગેસ િસ�લNડર મફત 

અપાશ.ે  

(3) к72��L/к�1�� 

� 3 મ�હના +ધુી �ોિવડNટ ફંડમા ં કમ)ચાર અને 

એr�લોયરનો ફાળો સરકાર આપશે. આ િનણ)ય એ 

તમામ કંપનીઓને લાu ુ પડશ ે ક� 	મના કમÂઓની 

સZંયા 100 ક� તેનાથી ઓછ હોય અને તેમાથંી 90% 

કમÂઓ`ુ ંવતેન 15 હDર U. થી ઓ² ંહોય. કમ)ચાર 

તેના ફાળાનો 75% �હ=સો ક� 3 મ�હનાના વેતન 	ટલી 

રકમમાથંી ઓ² ંહોય તે ઉપાડ શક� છે. 

(4) х�>T*, k34�, k�fE���  

� �કસાન સNમાન િનિધની 6 હDર, U. વાિષbક સહાયનો 2 

હDર U. નો પહ�લો હ�તો ×કૂવાશ.ે  
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� 20.5 કરોડ મ�હલાઓના જનધન ખાતામંા ં 3 મ�હના 

500-500 U.  

� ગરબ નાગ�રકો, િવધવાઓ, �દzયાગંોને એકસામટા 

હDર U.  

� મ�હલા સહાયતા સ6હૂોની ગેરંટ6
ુત લોનની �લિમટ 

10થી 20 લાખ U. 7 કરોડ પ�રવારને લાભ થશે. 

(5) ����� -�к  

 

� મનર�ગા હ�ઠળ દ� િનક વેતનમા ં U.20નો વધારો, દ� િનક 

વેતન U. 182થી વધારને U. 202 કરા_ુ.ં તેનાથી 

13.62 કરોડ પ�રવારને લાભ થશે. 5 કરોડ 9િમકોને 2-

2 હDર U. મળશે. 

 (6) a���к� -�к 

� દ�શના કN=�
શન સે
ટર સાથે સકંળાયેલા ૩.૫ કરોડ 

ન¼ધાયેલા કામદારોને લાભ આપવા માટ� ક�N સરકાર� 

રા¢ય સરકારોને Uિપયા ૩૧,૦૦૦ કરોડ`ુ ં કN=�
શન 

વેfફ�ર ફંડ વાપરવા િનદ�શ આ�યો છે.  

(7) k��#|K6 r�� 

� સરકાર� કોરોના વાઇરસના ક�સોના =�િન;ગ અને ટ�[=ટ\ગ 

માટ�ની +િુવધાઓ ઊભી કરવા રા¢ય સરકારોન ે

�ડ[=�
ટ િમનરfસ ફંડનો ઉપયોગ કરવાની +ચૂના 

આપી છે. સરકાર� જણાz_ુ ં હm ુ ં ક�, રા¢યો આ ફંડનો 

ઉપયોગ મે�ડકલ ટ�[=ટ\ગ, =�િન;ગ અને અNય હ�fથક�ર 

+િુવધા માટ� કર�. 

2. WHO : к����� ;�� ���к ��ш� �?4 ± 1�4� 4��� 

WHOM?� y T2� 

� િવg આરો�ય સગંઠને જણાz_ુ ંછે ક� તેણે તમામ દ�શોને 

નીચે 6જુબના ૬ પગલા ંલેવા +ચૂz_ુ ંછે.  

(૧) આરો�ય કમÂઓની સZંયા વધારવી 

(૨) આરો�ય કમÂઓને તાલીમ આપીને મોટ સZંયામા ં

મેદાનમા ંઉતારવામા ંઆવે  

(૩) શકંા=પદ ક�સો શોધી કાઢવાની િસ=ટમ કામે લગાડવામા ં

આવ.ે  

(૪) ટ�=ટ �કટ`ુ ં ઉ2પાદન વધારને તેની ઉપલõ¡ધ 

વધારવામા ંઆવે  

(૫) કોરોના વાઇરસ હ�fથ સેNટરના Uપમા ં તબદલ થઈ 

શક� તેવા સ®ુંલો શોધીને તૈયાર રાખવામા ંઆવે.  

(૬) મળ આવેલા ક�સોને 
વોરNટાઇન કરવાની યોજના 

ઘડવામા ંઆવે . 

3. G-�� a�/к - ���� : ;³ a�/к 9@��� �°g?704 

54�6r�7 @кL E�oq (���LE� к�sr�s;) 

યજમાન :   દ�શ-સાઉદ અર��બયા, રાજધાની – �રયાધ 

U?�E ��cE :  

� કોરોનાને હરાવવા િવg એક xૂથ થાય  

��3* 1�к�+  

� �લોબલ ઈકોનોમી +ધુારવા માટ� }-૨૦ દ�શો પાચં 

���લયન ડોલર આપશે. 

� કોરોનાને કારણે સમe િવgની અથ)zયવ=થા ખોરવાઈ 

ગઈ છે. ઉÕોગધધંા ચોપટ થઈ ગયા છે. મેN_ફુ�v�ર;ગ 

અને સ�લાય ઉપર ëેક વાગી ગઈ છે.  

� િવgના મોટાભાગના દ�શો કોરોનાની ઝપેટમા ં આવી 

ગયા છે. આ {=થિતમાથંી <ુિનયાને બહાર લાવવા માટ� 

}-૨૦ દ�શો kારા પહ�લ કરવામા ંઆવી છે.  

� }-૨૦ દ�શો kારા િવgના અથ)તTંમા ં પાચં ���લયન 

ડોલર ઠાલવવામા ં આવશ.ે આ 6áેુ ભારતીય પીએમ 

મોદ kારા ડ¡f_એુચઓને પણ મજÀતૂ બનાવવા માટ� 

હાકલ કરવામા ંઆવી હતી. 

IJ1-20 ��ш�  

� િવgના ૮૫ ટકા ઈકોનોમી ધરાવતા ૨૦ દ�શોનો સ6હૂ  

4. к����� ��E�;:��� ��� *a�a��� 0�XE�� #1.6*� 

ш��L, х��;� 
 ‘к�����’ �@� : х�6� ‘3�P' � ��х�  

� કોરોનાનો ક�ર વતા)ઈ ર�ો હોવાને પગલે સામાNય 

શરદ, ખાસંી અને તાવને કારણે લોકો ગભરાટના માયા) 

ડો
ટર પાસે જતા હોય છે.  

� પરંm ુશરદ, ખાસંી અને તાવ એ કોરોનાના શકંા=પદ 

લSણો નથી અને તેના કારણે લોકોએ મનમા ં ખોટો 

‘હાઉ’ રાખવાની જUર નથી. 

� COVID-૧૯નો વાવર ફ�લાવાને કારણે શરદ, ખાસંી 

હોય તે .ગે લોકોમા ંગેરસમજ �વત´ છે.  
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� gસનતTંના િનhણાત તબીબોના સવ)સમંત અ�ભ�ાય 

6જુબ, કોરોના .ગે ખોટ માNયતા ક� ‘ડર’ રાખવાની 

જUર નથી. 

� સામાNય શરદ, ખાસંી અને ‘કોરોના'ના શકંા=પદ 

લSણો વ©ચેનો તફાવત =પhટ કરને ગેરસમજ <ૂર 

કરવા તબીબોએ સૌને અપીલ કર છે.  

y TкL х��;� + ±	к  = ��g? 

9mTc8 

х��;� + кr + ±	к + �3�� ?� ��к  = ;����8 

ш��L 

х��;� + кr + �3�� ?� ��к + ш�L��� 

кe*� + к+��L + 3e�� *��  

= r� T 

y TкL х��;� + ш�L��� ��7  + к+��L 

+ õ Ta ����� *�� + ,�; 4����� 

*к4�r  

= к����� 

5. ���� : a�4�� T� 0G)��O� ��F�M?� �� �c� U?�aq�� 

0�;�� 

� 6ળૂ નામ : નવાબ બાનો 

� સમયગાળો : વષ) 1950 થી 1960 

� અગ2યની �ફfમ : બરસાત, આન, દદાર વગેર� 

6.  к����-�� : ��ш�� 9@ к����-�� 3�Y#164 

�k�ш��� ã T���,��� ���78 1�ш�  

���� ઓ�ડશા સરકાર દ�શની સૌથી મોટ કોિવડ-૧૯ 

હો{=પટલ બનાવવા જઈ રહ છે 

���� આ હો{=પટલમા ં ®ુલ ૧,૦૦૦ બેડ હશે  અને આગામી 

એક પખવા�ડયામા ંત ેકામ કરવા`ુ ંશU કર દ�શે.  

���� ઓ�ડશા સરકાર, કોપ�ર�	સ અને મે�ડકલ કોલેજો વ©ચે 

૧,૦૦૦ બેડની એક એ
સ
p�ુઝવ કોિવડ-19 �ટમેNટ 

હો{=પટલ =થાિપત કરવા માટ� િTપSીય કરાર પર 

હ=તાSર થયા છે.  

7. +s k�� ��ш�c : 26 �27  

_�?��к ���� : 3����� ��7  

 

+s : 26 �27- 1907  0�;�� : 11 ;56�Fa� 1987  

� '�હNદ ભાષા ક� સાથ હમાર અ{=મતા xુડ ¨ઈુ હ�, 

હમાર� દ�શ ક સ=ં®ૃિત ઔર રાh�ય એકતા ક �હNદ 

ભાષા સવંા�હકા હ�.'  

� �હNદ માટ� આટpુ ંસNમાન ધરાવનારા મહાદ�વી વમા)નો 

આ	 જNમ�દવસ છે. તે �દવસે હોળ હતી.  

� ફ¹ુખાબાદમા ં જNમેલા ં મહાદ�વીના પ�રવારમા ં બસો-

વષ)થી કોઈ દકર જNમી ન હતી.  

� અ2યતં લાડકોડમા ંઉછર�લા ંમહાદ�વી વમા) જબલ�રુથી 

=નાતક અન ેઅfહાબાદથી અ`=ુનાતક થયા ંહતા.ં  

� િવÕાથÂવ=થામા ં કિવતા લખવી શU કર, આવી એક 

=પધા)મા ં ઈનામમા ં ચાદંનો કટોરો �ા�ત થયેલો 	 

મહા2મા ગાધંીન ેભેટ આપી દધલેો.  

� તેઓ મરાઠ િમિ9ત �હNદ બોલતા ં અને આઝાદની 

લડતોમા ં કાzયપાઠ પણ કરતા.ં મહાદ�વીનો સમાવશે 

�હNદના ચાર �6ખુ છાયાવાદ કિવઓમા ંથાય છે.  

� તેમણ ેનૌહાર, ર{µમ, નીરD, સા³ંયા ગીત, દપશીખા, 

યામા ં, સ�ત�ણૂા), અતીત ક� ચલ�ચT ઝડપી =6િૃત ક 

ર�ખાયે, <ૃ[hટબોધ, િનલાબંરા, આ�2મકા, િવવેચના2મક 

ગÕ, Sણદા 	વા ં�=ુતકો લZયા.ં  

� 11 સ�ટ�rબર 1987ના રોજ તેઓ`ુ ંઅવસાન થ_ુ ં 

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૬-૦૩-૨૦૨૦) 

1. ક�N સરકાર� નોવેલ કોરોના વાયરસ સદંભ́ માચ)-

૨૦૨૦મા ં ક�ટલા Uિપયા`ુ ં પેક�જ Dહ�ર ક_ુ) – ^. �.�� 

4�х к��� 

2. ક�N સરકાર� માચ)-૨૦૨૦મા ં નોવેલ કોરોના વાયરસ 

સદંભ́ કઈ યોજના .તગ)ત U. 1.70 લાખ કરોડ`ુ ંપકે�જ 

Dહ�ર ક_ુ) - 9����O� ��La к�E�8 E�+��  

3. �ધાનમTંી ગરબ કfયાણ યોજના .તગ)ત .દા	 

ક�ટલા લોકોને લાભ મળશે - �?4 80 к��� 

4. �ધાનમTંી ગરબ કfયાણ યોજના .તગ)ત હ�fથ 

સે
ટરમા ં કામ કરતા લોકોન ે Tણ મ�હના માટ� ક�ટલા 

Uિપયાનો વીમો સરકાર તરફથી અપાશે – ^. 50 4�х 

5. �ધાનમTંી ગરબ કfયાણ યોજના .તગ)ત .દા	 ૩ 

કરોડ 	ટલા િવધવા, �દzયાગં અને ��ૃોને આગામી 

Tણ મ�હના માટ� બે હ�તામા ંક�ટલી સહાય અપાશે - ^. 

1,000  

6. �ધાનમTંી ગરબ કfયાણ યોજના .તગ)ત 

=વસહાયતા મ�હલા xૂથ સાથે જોડાયેલા પ�રવારોને 
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ક�ટલી કોલેટરલ � લોન મળશે - 20 4�х (13�4� 10 

4�х 01�*� 3*�)  

7. �ધાનમTંી ગરબ કfયાણ યોજના .તગ)ત 80 કરોડ 

ગરબોને Tણ મ�હના માટ� મફત અનાજ અપાશે આ 

માટ� ક�ટલા Uિપયાનો ખચ) થશે -  b� 3o� к���  

8. �ધાનમTંી ગરબ કfયાણ યોજના .તગ)ત ગરબ 

પ�રવારોને કઈ યોજના હ�ઠળ 3 મ�હના ગસે િસ�લNડર 

મફત અપાશે - Pì+�4� 

9. �ધાનમTંી ગરબ કfયાણ યોજના .તગ)ત �કસાન 

સNમાન િનિધની U. 6 હDરનો વાિષbક સહાયના ક�ટલા 

Uિપયાનો પહ�લો હ�તો ×કૂવાશે - ^. � 3o�  

10. �ધાનમTંી ગરબ કfયાણ યોજના .તગ)ત દ�શની 

20.5 કરોડ મ�હલાઓના જનધન ખાતામંા ં 3 મ�હના 

ક�ટલા Uિપયાની મદદ કરાશે - ^. ���-���  

11. �ધાનમTંી ગરબ કfયાણ યોજના .તગ)ત મનર�ગા 

હ�ઠળ દ� િનક વેતન U. 182ને બદલે ક�ટp ુઅપાશે- ^. 

���   

12. દ�શના કN=�
શન સે
ટર સાથે સકંળાયેલા ૩.૫ કરોડ 

ન¼ધાયેલા કામદારોને લાભ આપવા માટ� ક�N સરકાર 

રા¢ય સરકારોને ક�ટલા Uિપયા`ુ ંકN=�
શન વેfફ�ર ફંડ 

વાપરવા િનદ�શ આ�યો – ^. 31,000 к���  

13. ક�N સરકાર� કોરોના વાઇરસના ક�સોના =�િન;ગ અને 

ટ�[=ટ\ગ માટ�ની +િુવધાઓ ઊભી કરવા રા¢ય સરકારોને 

કયા ફંડનો ઉપયોગ કરવા +ચૂના આપી - k��#|K6 

����; r�� 

14. માચ)-૨૦૨૦મા ં િવg આરો�ય સ=ંથાએ કોરોના વાયરસ 

સદંભ́ દર�ક દ�શને ®ુલ ક�ટલા પગલા લેવા +ચૂન ક_ુ� 

હm ુ- ± 

15. G-20 બેઠક–2020 કયા યોDઈ હતી - ;�P�L 

0��GaE� 

16. સાઉદ અર��બયાના રાD`ુ ં નામ જણાવો - ��o 

;4�� 

17. તા	તરમા ં ૨૦૨૦મા ં ક�ટલામી G-20 બેઠક યોDઈ – 

15� 

18. G-20 બેઠક–2020નો 6Zુય િવષય કયો હતો - 

к������� 3����� ��, 
к dT@ @�E  

19. �લોબલ ઈકોનોમી +ધુારવા માટ� }-૨૦ દ�શો ક�ટpુ ં

રાહત પેક�જ આપશે - 1��2 k|G4E� ��4�  

20. માચ)-૨૦૨૦મા ં કોરોના વાયરસ .ગે તબીબોએ કઈ 

અગ2યની =પhટતા કર હતી - ш��L, х��;� 
 

‘к�����’ �@� : х�6� ‘3�P' � ��х�  

21. માચ)-૨૦૨૦મા ં કઈ બોલી�ડૂ અ�ભનેTી`ુ ં 88 વષ́ 

6ુબંઈમા ંઅવસાન થ_ ુ- ��F� 

22. માચ)-૨૦૨૦મા ંઅવસાન પામનાર બોલી�ડૂ અ�ભનેTી 

િનrમી`ુ ં 6ળૂ નામ અને તેનો સમયગાળો જણાવો - 

���a a��� *@� �c7 ���� @� ���� 

23.  દ�શની �થમ કોિવડ-19 હો{=પટલ કયા ં િનમા)ણ પામશે 

– ã T���,� (�k�ш�) 

24. આ�િુનક મીરા ંતરક� ઓળખાતા મહાદ�વી વમા)નો જNમ 

�દવસ જણાવો -  26 �27- 1907 

   ��-� -����

1. RBI : к����� ��E�; ;��)� ³�3к��� ����� ��3*� 

_1�� RBI z��� anк��� ����ш  

RR-��1���6 fE�+���� �� a�GH; 1�js6�� �6��� : 

3�4�� ��6  b.b� 6к� 

RBI�� ����� o3���*�  

RBI`ુ ંઇએમઆઇ પેક�જ એટ એ �લાNસ 

� હોમ, ઓટો, કોપ�ર�ટ સ�હતની તમામ લોન લેનારને 

લાભ, લોકડાઉનના કારણે આવકમા ં ઘટાડો થાય તો 

આગામી ૩ મ�હના +ધુી �રપેમેNટ પર અસર નહ  થાય 

� ઇએમઆઇની ×કુવણી મો®ૂફ િ�{Nસપલ અને ઇNટર�=ટ 

એમ બનંે પર લાu ુથશે 

� Tણ મ�હના ઇએમઆઇની ×કુવણી નહ  કરવાની 

ક=ટમરની ���ડટ �હ=� પર અસર નહ  થાય 

� લોનધારકના ખાતાને નોન પરફોિમ "ગ આસેટ તરક� 

ગણી લેવાશે નહ  

� ઓ² ં ભડંોળ ધરાવતી કોપ�ર�ટ કંપનીઓ માટ� 

રાહતભય� િનણ)ય, �બઝનેસ ઠપ હોવાથી લોનની 

�નુઃ×કુવણીમા ં મોટ રાહત કંપનીઓને અ{=ત2વ 

ટકાવવામા ંમદદ મળશ ે

� ઇએમઆઇની આવક ઘટતા ં બેNકોના ક�શ �લો પર 

અસર થશે પરંm ુ �લ{
વ�ડટ Dળવી રાખવા 

આરબીઆઇએ ક�શ �રઝવ) ર�િશયોમા ંઘટાડો કય� 
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_�a�_j�� _�@tк ;�<�        :   ��1���6 

� ૭૫ બે�ઝસ પોઇNટ ઘટાડન ે૪.૪૦ ટકા કરાયો 

� બેNકોને આરબીઆઇ પાસેથી સ=તા દર� િધરાણ મળશે 

� હોમ, ઓટો સ�હતની તમામ લોન સ=તી થશે 

� zયાજદર સાથે જોડાયેલ લોનના ઈએમઆઈમા ંઘટાડો 

થશે 

 

k��;7 ��1���6 

� ૯૦ બે�ઝસ પોઇNટના ઘટાડા સાથે ૪.૦ ટકા કરાયો 

� ર�પોર�ટ કરતા ં �રવસ) ર�પોર�ટ ઓછો હોવાથી બેNકો 

RBIને િધરાણ ઘટાડશે 

� RBIમા ં થાપણો ઘટતા ં બેNકોની �લ{
વ�ડટમા ં વધારો 

થશે 

к�ш k�H�7 ���шE�-  

� ક�શ �રઝવ) ર�િશયોમા ં૧૦૦ બે�ઝસ પોઇNટનો ઘટાડો : 

હવે ®ુલ ૩ ટકા 

� આરબીઆઇ પાસે ફર�જયાત રાખવાની થાપણમા ંએક 

ટકાનો ઘટાડો થતા ં બેNકો પાસે રોકડ વધશ.ે આ 

િનણ)યને કારણે બNેકોની �લ{
વ�ડટમા ં ૧,૩૭,૦૦૦ 

કરોડનો વધારો થશે. 

ê��@� 4�� 4��� 3ш� *� _ 4�)? 

� તમામ કોમિશbયલ બેNક        �ાદ�િશક eામીણ બેNક 

� =મોલ ફાઇનાNસ બેNક         લોકલ એ�રયા બેNક 

� કો-ઓપર��ટવ બેNક 

� આખા ભારતના ફાઇના{Nશયલ ઇõN=ટટ_ટૂ 

� હાઉિસ;ગ ફાઇનાNસ કંપનીઓ 

� માઇ�ો ફાઇનાNસ ઇõN=ટટ_ટૂ 

��k�6 к��7�� 1��s6 1� 4�) �3	 

� ���ડટ કાડ) પરના િધરાણોને ટમ) લોન નહ  પરંm ુ

�રવોõfવ\ગ ���ડટ ગણવામા ંઆવે છે. આરબીઆઇ kારા 

ફકત ટમ) લોન માટ� જ ઇએમઆઇ મો®ૂફ રાખવાની 

પરવાનગી આપી છે તેથી ���ડટ કાડ)ના પેમેNટનો તમેા ં

સમાવેશ થતો નથી. 

� RBI ગવન)ર - શ{
તકાતં દાસ  

� 6Zુય મથક – 6ુબંઈ 

2. N?+��* ;�к�� : U?�E�O� ��3* ������ _1�� ?� 

���-r�e� _�к������ к4 �� G 3�/e к�U?K*�� 1�O 

 

3. ����+� : 33 �c7 a�� _+ *�.��-�27@� 

mT��ш7� 1� ¶?�Í ���E8 -�8��� 9���) 
 

� કાય)�મ રોજ સવાર� ૯.00 અને રાTે 9:00 ®ુલ બે 

એિપસોડ �કાિશત થશે 

� િનમા)તા - રામાનદં સાગર  

� ક�Nીય મા�હતી અને �સારણ મTંાલય નવી �દfહ  

� મTંી - 9ી �કાશ Dવડ�કર 

4. к����� ��E�; : ��,�� к����� ��E�;�� )�� 

a���� 9@ ���9��� - a�k�; +��;� Gñ6� 

� દ�શ – �ëટન  

5. 0�;�� : )��*�� -�./ G2Oк�� 0�� _kкÌ6�к 
�� 

;�*c N?+��4M?� ��� k��3L�� �b �c� 0�;�� 

���� �વૂ) પીએમ આઈ.ક�. uજુરાલના નાના ભાઈ હતા  

���� એવોડ) - પિવèષૂણ 

6. �1��ш� �#*� : к����� ��E�; ;���� g?W�� 

)��*�E ;���M?� �1��ш� �#*� 

� મદદ – સૈNય આઇસોલશેન સેNટર અને આઇસી_ ુ	વી 

આરો�યલSી +િુવધાઓ ઉપલ¡ધ કરાવશે  

� હ�fપલાઇન નબંર પણ કાય)રત  
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� આમÂ જનરલ - 6®ંુુદ નરવાણે 

7. к����� ��E�; ;��)� ��ш�4 ;��шE4 _�;#6s6 

9�³� 3�/e к�s( ;�к���� ��87E  

નેશનલ સોિશયલ આિસ=ટNટ �ોeામ (NSAP)હ�ઠળ દ�શની 

3 કરોડ િવધવાઓ, િસિનયર િસટઝન અને �દzયાગંોને 

એિ�લના �થમ સ�તાહમા ં Tણ માસ` ુ પેNશન 

એડવાNસમા ંઆપશે 

� ૬૦થી ૭૯ વષ)ના િસિનયર િસટઝનને U. ૨૦૦ અને 

૮૦ ક� તેથી વ� ુ |મરના િસિનયર િસટઝનને U. 

૫૦૦`ુ ંમાિસક પNેશન અપાય છે 

� ૪૦ થી ૭૯ વષ)ની િવધવાઓને દર મ�હને U.૩૦૦ 

અને ૮૦ ક� તેથી વ� ુ|મરની િવધવાઓને દર મ�હને 

U. ૫૦૦ પેNશન આપવામા ંઆવે છે  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૭-૦૩-૨૦૨૦) 

1. તા. 27  માચ) 2020ની {=થિતએ RBI kારા  ર�પો ર�ટમા ં 

ક�ટલા બે�ઝસ પોઈNટનો ઘટાડો કરવામા ંઆzયો- 75 

2. તા. 27  માચ) 2020ની {=થિતએ ર�પો ર�ટનો દર 

જણાવો - 4.40% 

3. લોન ધારકોના �હતમા ં RBI  kારા EMI  ×કૂવવામા ં 

ક�ટલા મ�હનાની �ટ આપવા  ભારતની  બેNકોને િનદ�શ 

અપાયા છે- 3  �; 

4. તા. 27  માચ) 2020ની {=થિતએ RBI kારા  �રવસ)  ર�પો 

ર�ટમા ં ક�ટલા બે�ઝસ પોઈNટનો ઘટાડો કરાયો- 90 

5. તા. 27  માચ) 2020ની {=થિતએ  દ�શમા ં �રવસ)  ર�પો 

ર�ટમા ં ક�ટલા  ટકા છે- 4 % 

6. તા. 27  માચ) 2020ની {=થિતએ RBI kારા   ક�શ �રઝવ) 

ર�િશયોમા ં ક�ટલા બ�ેઝસ પોઈNટનો  કરાયો - 100  

0@�� 1% 

7. તા. 27  માચ) 2020ની {=થિતએ  દ�શમા ં ક�શ �રઝવ)  

ર�િશયો ક�ટલા  ટકા છે-  3% 

8. આરબીઆઇના વત)માન ગવન)ર`ુ ં નામ જણાવો-  

 шYK*к��*  ��; 

9. કોરોના વાયરસ સામે  લડવા માટ�  6ZુયમTંી રાહત 

િનિધમા ંઆપેpુ ંદાન કઈ કલમ હ�ઠળ  કર6{ુ
તને પાT 

છે -  _�к���� к4 80-G 

10. ભારતમા ં રામાનદં સાગર  િનિમbત  કઈ લોકિ�ય 

ધાિમbક 9ેણી 33  વષ) બાદ �નુઃ   <ુરદશ)ન  ચેનલ 

ઉપર શU કરાઈ-  ���E8 

11. વત)માન ક�Nીય મા�હતી અને �સારણ મTંી`ુ ં નામ 

જણાવો - -� 9к�ш o���к� 

12. કોરોના વાયરસનો ભોગ બનનાર  િવgના �થમ 

વડા�ધાન  અને દ�શ`ુ ં નામ જણાવો-  a�k�; 

+��;�  0��  Gñ6� 

13. ભારતીય સેના kારા  કોરોના વાયરસ સામે લડવા  

િવિવધ આરો�યલSી +િુવધાઓ ઉપલ¡ધ કરાવવા ક_ુ ં

ઓપર�શન હાથ ધરા_ુ-ં " �1��ш� �#*�" 

14.  કોરોના વાયરસ સદંભ́  ક�N સરકાર kારા NSAP  

હ�ઠળ  દ�શની Tણ  કરોડ  િવધવા બહ�નો, િસનીયર 

િસટઝન અને  �દzયાગંોને  એિ�લના �થમ માસમા ં 

ક�ટલા માસ`ુ ં પેNશન  એડવાNસમા ં×કૂવાશ-ે 3 �; 

15. NSAP`ુ ં િવ=mતૃ નામ જણાવો-  ��ш�4  ;��шE4  

_�;#6s6  9�³� 

16. NSAP  હ�ઠળ  દ�શના 60 થી 79  વષ)ના િસિનયર 

િસટઝન તેમજ 80થી  વ� ુ |મરનાન ે માિસક ક�ટpુ ં

પેNશન અપાય છે- ^.200  0�� ^.500 

17. NSAP  હ�ઠળ  દ�શના 40  થી 79  વષ)ના  િવધવા 

બહ�નો તેમજ 80થી  વ� ુ |મરનાન ે માિસક ક�ટpુ ં

પેNશન અપાય છે- ^.300  0�� ^.500 

18. તા	તરમા ં 94  વષ́  �દfહમા ં અવસાન પામેલ  

પિવèષૂણ 9ી  સતીષ uજુરાલ`ુ ં કાય)SેT જણાવો-  

G2Oк�� 0�� _kкÌ6�к 

   ��-� -����

 

1. PM–CARES FUND : к����� ;�� 4��� к�s( 

;�к���� ��^1-;3E�� к��� 4�к� ��� к�L шк� *� 

3�� ?@� PM–CARES FUND�� �2�� 
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� દાનની તમામ રકમ આવકવરેાની કલમ 80G હ�ઠળ 

કર6
ુત 

� PM–CARES FUND: �ધાનમTંી િસટઝન આિસ=ટNટ 

એNડ �રલીફ ઈન ઈમરજNસી િસ©_એુશન ફંડ 

PM–CARES FUND ��ш� : 

� પીએમ-ક�ર ફંડ એક પ�¡લક ચે�રટ�બલ �=ટ હશે. વડા 

�ધાન તેના ચેરપસ)ન હશે તેમજ uહૃમTંી, સરંSણ 

મTંી અને નાણામTંી �=ટના સ^યો રહ�શે.  

� આ ફડંને િવપ�રત {=થિતમા ં રહ�તા લોકો +ધુી 

પહ¼ચાડ શકÃુ.ં તેના કારણે જ =વ=થ ભારત અને 

ભાિવ પઢેને સારા ભિવhય માટ� સહયોગ આપવો 

જોઈએ. 

PM-CARES FUND�� ��� к����� 9k�E� 

� ખાતા`ુ ંનામ: PM CARES  

� ખાતા નબંર: ૨૧૨૧PM૨૦૨૦૨  

� આઈએફએસસી કોડ: SBIN૦૦૦૦૬૯૧ 

� {=વફટ કોડ : SBININBB૧૦૪  

� બેNક`ુ ંનામ: એસબીઆઈ, નવી �દfહ મઈેન ëાNચ  

� _પુીઆઈ આઈડ : pmcares@sbi  

� ઉપરાતં pmindia.gov.in વેબસાઈટ ઉપર ડ��બટ કાડ) 

���ડટ કાડ), ઈNટરનેટ બે[Nક\ગ, _પુીઆઈ (BHIM, 

PhonePe, Amazon Pay, Google Pay, PayTM, 

Mobikwik) આરટ}એસ, એનઈએફટ kારા દાન કર 

શકાશ.ે 

����� ���* 

� તાતા xૂથ અને ટાટા �=ટ ®ુલ Uિપયા ૧૫૦૦ કરોડ 

દાનમા ંઆપશે 

� અ�ભનતેા અSય ®ુમાર ૨૫ કરોડ દાનમા ંઆપશ ે

2. N?+��* ;�к�� : к����� ��E�; ;�� 4��� �6� 

0�XE�� ��87E� 

(1) ��®E�� ���к É+�4��� к����� ;�� 4��� 100 

a���� _q;�4�ш� 3�Y#164 *́E�� к��ш� (10 

���s64�6�+ 90 0sE a��) 

 

(૨) પોલીસ ક� અNય રSકના ફરજ દરિમયાન 62ૃ_નુા 

ક�સમા ંU. ૨૫ લાખ`ુ ંવળતર 

 

(૩) ધારાસ^ય9ીને તેને િવકાસ માટ� મળતી વાિષbક U. 

૧.૫ કરોડની eાNટમાથંી U.૨૫ લાખ આરો�ય માટ� ફાળવી 

શકશે 

(૪) સામા�જક Nયાય અિધકારતા અને આ�દDિત 

િવભાગના છાTાલયમા ં રહ�તા િવÕાથÂઓન-ેલાભાથÂઓને 

એક માસ માટ� U. ૧૫૦૦ DBT ારા તમેના ખાતામા ંજમા 

કરાશે 

 

3. �́�,к ;3�E : USA (��� к����� ��E�;�� ;��� 

к��� 64 ��ш��� 174 �G4E� ��4��� _�@tк �� 

к�L 

� ¢યા ં કોરોના ઝડપથી વધી ર�ો છે 2યા ં તમામ 

�કારની મે�ડકલ +િુવધા ઊભી કરવા આ રકમ 

ખચા)શ.ે  

� અમે�રકાએ ફ�]આુરમા ં૧૦૦ િમ�લયન ડૉલરની રાહતો 

Dહ�ર કર હતી તે ઉપરાતં આ સહાય પેક�જ વધારા`ુ ં

રહ�શે.  

� આમા ં અનેક મે�ડકલ સ=ંથાઓ 	વી ક� સેNટસ) ફોર 

�ડસીસ કN�ોલ એNડ િ�વેNશન 	વી સ=ંથાઓનો 

સમાવેશ કરાયો છે. 

� અમે�રકાના ં િવદ�શ િવભાગે જણાz_ુ ં હm ુ ં ક� છેfલા ૨૦ 

વષ)મા ંભારતન ે૨.૮ અબજ ડૉલરની xુદ xુદ સહાય 

કરાઈ છે. 

US z��� 
�шE��� _ ��ш�� �� к��q 



 

����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    76 | P a g e  

 

� ભારત 2.9 િમ�લયન ડોલર 

� 9ીલકંા 1.3 િમ�લયન ડોલર  

� નેપાળ 1.8 િમ�લયન ડોલર  

� બા�ંલાદ�શ 3.4 િમ�લયન ડોલર 

� અફઘાિન=તાન 5.0 િમ�લયન ડોલર 

4. COVID-�� : �?4 b *a²� 

 

(1) к�Fg?��6L |�s;r� ;Ê@� х*���к  

� 9@ *a²�: િવદ�શથી આવેલા zય{
તમા કોરોનાનો 

ચેપ હોય.  

� a�+� *a²�: િવદ�શમાથંી આવેલા zય{
તના 

પો�ઝ�ટવ ક�સમાથંી ચેપ ફ�લાવાની શUઆત થાય. 

લોકલ �ાNસમીશનમા ચપે vાથંી લા�યો તે` ુ પગેU 

મેળવી શકાય છે. ભારતમા ંઅ2યાર� આ તબªો છે.  

� O�+� *a²�: થડ) =ટ�જ કોr_િુનટ �ાNસફર તરક� 

ઓળખાય છે. એ સૌથી ખતરનાક છે. કારણ ક� તેમા ં

સ6દુાય છે ચેપ લાગવાની શUઆત થાય છે અને 

મોટા િવ=તારમા ંચેપ ફ�લાય છે.  

� આ =ટ�જમા ં વાઇરસને ��સ કરવો એટલે ક� ચેપ ક�વી 

રતે લા�યો એ Dણ�ુ ં6µુક�લ થઇ પડ� છે.  

� 2�@� *a²�: ઇટલી-=પેનમા ં	 જોવા મì_ુ ંછે, ચીન 

	 ભોગવી ×Lૂુ ંછે એ ચોથો તબªો છે. 	 વાઇરસનો 

ફ�લાવો બધી �દશાએથી થવા માડં� એક-બે નહ પણ 

એક સાથે સZંયાબધં પો�ઝ�ટવ ક�સ ન¼ધાવા લાગે છે. 

 (2) qsкg?a�ш� �1k�E� 
64� µ?� 

� કોિવડ-૧૯ના ��Nડ 6જુબ હવે આ વાઇરસનો 

ઇNLબેુશન િપ�રયડ શU થયો છે, આથી uજુરાતમા ં

પાચંમી એિ�લ +ધુીમા ં કોરોના ચપેe=ત ક�સો વધે 

એવી શvતા zય
ત કરવામા ંઆવી રહ છે. 

� ઇLબેુશન િપ�રયડ એટલે કોરોનાનો ચેપ લાગ ેપછ 

શરરમાથંી ૧૪ �દવસમા ંઆ વાઇરસ એ[
ટવ થાય છે 

અને તેના લSણો લગાડવાની શUઆત કર� છે.  

� એટલે અ2યાર +ધુીના પાચં-છ �દવસના લોકડાઉન 

દરિમયાન 	મને ચપે લા�યો હશે તેવા zય{
તઓમા ં

આગામી એક સ�તાહથી ૧૦ �દવસ દરિમયાન તેના 

લSણો જોવા મળશે.  

� આવા zય{
તઓના સપંક)મા ંઆવેલા zય{
તઓમા ંપણ 

એ જ �મે ચેપe=ત થઇ શક� છે. આથી આ 

સમયગાળામા ં ×=ૂતપણ ે લોકડાઉનનો પાલન કર� ુ

જોઇએ. 

(3) ��� 9�*к��к шYK*�� �����  

� કોરોના વાયરસના }વલેણ રોગચાળાથી બચવા માટ� 

રોગ �િતકારક શ{
ત વધારવી અ2યતં આવµયક છે.  

� કોરોનાની ઝપટમા ં ન આવી જવાઈ તે માટ� દર�ક 

zય{
તએ રોગ �િતકારક શ{
ત વધારવા માટ� 

િવટામીન ‘C' લે�ુ ં¦બૂ જ જUર છે.  

� લ À,ુ મોસબંી, સતંરા, નારંગીમાથંી ભર�રુ િવટામીન 

C મેળવી શકાય છે.  

� મે�ડકલ =ટોસ)માથંી �લ=સી નામની ગોળ ખરદને પણ 

િવટામીન સી મેળવી શકાય.  

� ગરમ કર�લ પાણી પી�ુ ં જોઈએ, mલુસી, તજ, મર, 

લિવ;ગ, + ૂઠં, અજમાના પાન, વગેર�નો ઉકાળો પીવાથી 

પણ રોગ �િતકારક શ{
ત વધાર શકાય  

� િનયિમત કસરત કરવી, િનયિમત પૌ[hટક આહાર લેવો 

અને ૭થી ૮ કલાક |ઘ લવેી જોઈએ.  

� �દવસમા ં સમયાતંર� હાથ ધોવા, ગાગ)લ કરવા`ુ ં

સલાહભ_ુ� હોવા`ુ ંતબીબોએ જણાz_ુ ંછે. 

(4) PPE-1;7�4 9�6��K6� qYK�1�s6 kк6   

� ��ш�c*�-u�� �#к, û4 a��L к��, #g T6 к�1 

;k3*�� 0��к �#� ?� 3�E ±�  

� u х�; к�L�� к������� ;����� к�*�� ��к6� 0�� 

*��� �k�к4 #6�r�� 01�q ±�. 

� સેrપલ લીધા પછ પીપીઈ �કટ નhટ કરવામા ંઆવે છે  

 

к����� 6�#6 �6� kк6�� P1E��  

� કમ)ચાર એક કાળ બેગમા ંપીપીઇ કટ (	મા ંમા=ક, 

�લ બોડ કવર +ટૂ, ક�પ સ�હતની અNય ચીજો હોય 

છે. સાથે દદûના ઘર� Dય છે. પરત આવી આ પીપીઈ 
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�કટન ે ક�િમકલથી નhટ કર નાખંવામા ં આવે છે. 	  

બાદ લેબોર�ટરમા ંસેrપલની તપાસ કરાઈ છે  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૮-૦૩-૨૦૨૦) 

1. કોરોના વાયરસ સામે લડવા દ�શના લોકો ક�N 

સરકારને આિથbક મદદ-સહયોગ કર શક� તે માટ� કયા  

નવા ફંડની રચના કરવામા ં આવી - PM-CARES 

FUND 

2. PM-CARES FUND`ુ ં િવ=mતૃ નામ જણાવો- �ાઈમ 

િમિન=ટર - �;6LH�  _�;#6s6  
s�  �LG4r q�  

q�+s;�  �;°g?
шs; r�� 

3. PM-CARES FUND પ�¡લક ચેરટ�બલ �=ટના  

અ³યS કોણ હોય છે - ���9��� 

4. PM-CARES FUND �=ટના હોáાની Uએ  અNય સ^યો  

કોણ હોય છે- ��8��O�, N J3 �O� 0�� ;��<8 �O� 

5. PM-CARES FUNDમા ં આપેpુ ં દાન આવકવેરાની 

કલમ હ�ઠળ કર6{ુ
તની પાT છે - �� G 

6. uજુરાતમા ં કોરોના વાયરસ સામે લડવા દર�ક 

�જfલામા ંક�ટલા બડેની આઈસોલેશન હો{=પટલ તૈયાર 

કરવાનો િનણ)ય કય� છે - ��� 

7. કોરોના સામે ફરજ બDવતા +રુSાકમÂઓ`ુ ં 62ૃ_ ુ

થાય તો uજુરાત સરકાર તેમના પ�રવારને ક�ટp ુ ં

વળતર ×કૂવશે- ^.�� 4�х 

8. uજુરાતમા ં ધારાસ^ય9ીન ે વાિષbક મળતી U.1.5  

કરોડની eાNટમાથંી ક�ટલી રકમ આરો�ય માટ� ફાળવી 

શકશે- ^.�� 4�х 

9. રા¢યમા ંસામા�જક Nયાય અિધકારતા અને આ�દDિત 

િવભાગના છાTાલયમા ં રહ�તા િવÕાથÂઓન ે આગામી  

એિ�લ માસ માટ� ક�ટલી રકમ DBTના મા³યમથી  

તેમના ખાતામા ંજમા કરાશે- ^.����/- 

10. USA kારા કોરોના વાયરસનો સામનો કરવા િવgના  

ક�ટલા દ�શોન ેક�ટલી આિથbક મદદની Dહ�રાત કર- �b  

��ш 0�� ��b �G4E� ��4� 

11. USA kારા કોરોના સામે લડવા ભારત માટ� ક�ટલી 

આિથbક મદદ Dહ�ર કર - �.�  �G4E� ��4� 

12. COVID-19 રોગના ®ુલ ક�ટલા તબªા છે - �b 

13. COVID-19 રોગમા ંTીજો તબªો vા ંનામે ઓળખાય 

છે - кFg?��6L |�s;r� - ;Ê@� х*���к 

14. ઈNક_બેુશન િપ�રયડ એટલે કોરોનાનો ચપે લાગે પછ  

zય{
તના શરરમાથંી ક�ટલા �દવસમા ં આ વાયરસ 

સ��ય થાય છે - �b  k��; 

15. કોરોના વાયરસ 	વા રોગો સામે રોગ �િતકારક શ{
ત 

વધારવા ક_ ુિવટામીન લે�ુ ંસૌથી અગ2ય`ુ ંછે - C 

16. કોરોના 	વા રોગના સદંભ)મા ં PPE`ુ ં િવ=mતૃ નામ 

જણાવો - 1;7�4 9�6��K6� jYK�1�s6 kк6 

17. કોરોનાની સારવાર કરતા મે�ડકલ =ટાફને કઈ �કટનો  

ઉપયોગ  કરવો ફર}યાત છે- PPE 

18. PPE`ુ ંઅNય નામ જણાવો- MIN -�� 

   ��-� -����

 

1. ���9��� ��L : '� кL a�*'�� � � _� J�* 

E�oq (29-03-2020) 

� 'મન ક બાત' કાય)�મ �2યેક માસનો છેfલો રિવવાર� 

�િસ� થાય.  

2. 1�шs6 H��� (_��wE) 

��,�� ;Ê9@ к����� ��Ú 
�� �� �cöE k34� 

;������� �*� ;�� @q 

 

� નામ - વેઇ +�ુઝયાન-ચીન 

� ચીન kારા તેને ‘પેશNટ ઝીરો’ની ઓળખ અપાઇ હતી 

� �થમ ક�સ : તા.૧૯ �ડસrેબર ૨૦૧૯ �હુાન 

1�шs6 H��� *�Lк� �� к�8� _5g?� ?  

� ચીનની N_ઝૂ વેબસાઇટ ‘ધ પેપર'ને ટાકંતા ં આ 

મ�હલાને પેશNટ ઝીરો Dહ�ર કરતા અહ�વાલો 

િવgભરના સમાચારપTોમા ંચમvા હતા.  

� �ëટનના િમરર, િસડનીના N_ઝૂ ડોટ ઓ=���લયા 

ઉપરાતં ભારતની પીટઆઇ તમેજ આઇએએનએસ 

સમાચાર સ=ંથાએ પણ આ મ�હલા પેશNટ ઝીરો હોવાના 

અહ�વાલ આ�યા હતા.  
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3. ��87E : х���� к�1��M?� CSR )���e 1�
 к�� r���� 

+� к���� шк�ш� (�3L�6) 

� CSR - કોપ�ર�ટ સોિશયલ �ર=પો{Nસ�બ�લટ ( કોપ�ર�ટ 

સામા�જક દાિય2વ) 

��E-  

� કંપની કાયદા 6જુબ ચોªસ કSાનો નફો રળતી 

કંપનીઓએ પોતાના Tણ વષ)ના સર�રાશ Ã�ુ નફાના 

બે ટકા 	ટલી રકમ એક નાણાકય વષ)મા ંસીએસઆર 

��િૃF પાછળ ખચ) કરવાની રહ�તી હોય છે.  

� પીએમ ક�સ)ક�સ)ની રચના કોઈ સકંટભર {=થિતનો 

સામનો કરવા �ભાિવત લોકોને મદદ માટ� થયેલી છે.  

� પીએમ-ક�સ)મા ં કંપની kારા થનારા કોઇપણ યોગદાનન ે

સીએસઆર ખચ) માનવામા ંઆવશે.  

µ?� ±� 1�
 к�;7 r��  

� સરકાર� �ાઇમ િમિન=ટસ) િસ�ટઝન આિસ=ટNટ એNડ 

�રલીફ ઈન ઇમરજNસી િસ×એુશન ફંડ (પીએમ-ક�સ) 

ફંડ)ની રચના કર છે.  

� કોરોના વાઇરસન ે કારણે ઊભી થનાર તાકદની 

{=થિતને પહ¼ચી વળવા તે ભડંોળનો ઉપયોગ થશે.  

� તાકદ� મદદની જUર પડ� તેવા સકંટનો સામનો કર 

રહ�લા �ભાિવત લોકોને રાહત આપવા આ ભડંોળની 

રચના થયલેી છે.  

4. #6�67  01 : �q� j� N?+��* (;�ш���) 

��шM?� 9@ ;���6�qH� ш�� *́E��: �O 10 ;�кs��� 

;³ ш�L� + �� ?U?K* к�� ±� 

� =થાન : રાજકોટ  

���* 

� રાજકોટની મેયર બીનાબેન આચાય)એ આ મશીનનો 

ટ�=ટ કય�  

� રાજકોટ કોપ�ર�શનને મશીન ભેટ આ�_ુ,ં પાણીમા ંમાT 

6% હાઈ¥ોજન પેરો
સાઈડ ભેળવીને =�ે કરાય છે.  

� રાજકોટ દ�શ`ુ ં�થમ �ડસઈNફ�કશન મશીન રાજકોટના 

Tણ _વુાનોએ ક_ુ� છે. તે માT 10 સેકNડમા ં zય{
તન ે

જmં6ુ
ુત કર દ� છે. 

� આ માટ� પાણીમા ં 6 ટકા હાઈ¥ોજન પેરો
સાઈડ 

ભેળવવામા ંઆવે છે.  

5. N?+��*�� »*���.|LE ;�� #�67  a��7��� *a�L4 

(y?�<�) 

���� િવ=તાર : ક©છ અને બનાસકાઠંા 

���� uજુરાતની 425 �કલોમીટર બોડ)ર લાઇટોથી સીલ : 

ફ�Nસ ગ સાથ ે11880 સો�ડયમ લાઈટ 

_�� 3ш� N?+��*�� #�67  a��7� 

���� કૉ{=મહ�Nસીવ ઈ[Nટeેટ�ડ બોડ)ર મેનેજમNેટ િસ=ટમ 

(CIBMS) ઇઝરાયેલની મદદ અન ે =વદ�શી પ�િતથી 

ડ�વલપ કરવામા ંઆવી.  

���� તેનાથી ²પા સીસીટવી ક�મેરાની મદદથી કN�ોલ 

Uમમાથંી ïસૂણખોરના �યાસોને િનhફળ બનાવી 

શકાશ.ે  

���� સવંેદનશીલ િવ=તારોમા ં તારની વાડની સાથે લસેર 

વૉલ બનાવવાની સાથે લેસર બીમ, ક�મેરા, રડાર અને 

સેNસર લાગશે.  

���� =માટ)  ફ�{Nસ\ગ ઇલે
�ોિનક સવ́લNસથી સ�જ હશે. તેમા ં

નાઇટ િવઝન ક�મેરા, હ�Nડહ�fડ થમ)લ ઈમેજસ), બેટલ 

�ફfડ સવ´લNસ રડાર ઉપરાતં ડાયર�
શન ફાઇNડર 

eાઉNડ સેNસર, હાઈપાવર ટ��લ=કોપ છે.  

���� ïસૂણખોર ફ�{Nસ\ગની ન}ક પણ આવશે તો પકડાઈ 

જશે.  

���� ®ુલ બોડ)ર િવ=તાર : 508 ક.મી 


4j�L 4�����@� �� k3�� BSF�� b� 4�х ^�1E� 

a2ш�  

���� uજુરાત સરહદ� અ2યાર� 2,970 પોલ પર 11,880 

સો�ડયમ લાઈ	સ લાગી છે. એટલે ક� �2યેક પોલ પર 

4 લાઇ	સ છે.  

���� એક રાતમા ંપોલ દઠ 12 _િુનટ વીજ વપરાશ થાય છે.  

���� દ� િનક 35,640 _િુનટ એટલે ક� 2.49 લાખનો વીજ 

વપરાશ ખચ) છે.  

���� બીએસએફદર મ�હન ે 74.84 લાખ Uિપયા વીજ �બલ 

×કૂવ ેછે. 

���� એલઆઇડ લગાzયા બાદ 55 ટકા +ધુી વીજળની 

બચત થશે.  

���� એલઇડથી મ�હને વીજ ખચ) 1.12 લાખ _િુનટ એટલે ક� 

33.67 લાખ Uિપયા થઈ જશે.  

6. 0@7 0�� �� (1E�7��8)  
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���� તા. 28 માચ) ઉજવાયો 

���� વષ)-૨૦૨૦ની થીમ- ‘ર�ઈઝ યોર વોઈસ ફોર નેચર’  

���� અથ) અવર ડ� દર વષ´ માચ) મ�હનાના છેfલા શિનવાર� 

મનાવવામા ંઆવે છે.  

���� રાTે 8.30થી 9.30 દરિમયાન લાઈટ =વે©છાએ બધં 

રખાઈ : ¡લેક આઉટ 

� હ�m ુ: પયા)વરણને બચાવવા 

� સ=ંથા : વfડ) વાઇડ ફંડ (WWF) 

7. 6�к��4�� k3#|L : 
�94�� ��� _��.к�� ��ш� 

� ટ�
નોલો}ની <ુિનયામા,ં અગાઉ Ãુ ં Ãુ ં બN_ુ ં આ 

સમયગાળામા ં 


�94 1,1976: 
14 к�1���� +s 

� =ટવ જો¡સ અને =ટવ વોઝિનક� આજના �દવસે તેમની 

પસ)નલ કr�_ટૂર �ક	સ વેચવા એપલ કr�_ટૂર કંપની 

=થાપી. 

� પછ તો એમની જોડ અને કંપનીએ એવી �ગિત કર 

ક� એપલ નામ ફળ 	ટpુ ં જ ટ�
નોલો} માટ� પણ 

Dણીm ુ ંથઈ ગ_ુ ં


�94 1, 2004 : �-�j4�� ����*к��L ш^_*  

� ૧૯૯૭મા ં યા¨ ૂ મેઇલની શUઆત થઈ 2યાર� તેમા ં ૪ 

એમબી =પસે મળતી હતી.  

� ૨૦૦૪મા ંતે ૧૦૦ એમબી થઈ અને અને તેની સામ,ે 

આજના �દવસે લોNચ થયેલ }મેઇલમા ં સીધી ૧ 

}બીની =પેસ મળ !  

� }મેઇલમા ંજોડાવા માટ� પહ�લા ંઆમTંણ મળ�ુ ંજUર 

હm ુ ં અને આટલી તોિત;ગ =પસેને કારણે સૌએ પહ�લા ં

તેને uગૂલની એિ�લ °લની મDક જ માની હતી. 


�94 2, 1980 �j��;��6M?� 13��?� 3��7���  

� આજના �દવસે માઈ�ોસો�ટ� ઝેડ-૮૦ સો�ટકાડ) નામે 

તે`ુ ંપહ�pુ ંહાડ)વેર લોNચ Lુ ંહm ુ,ં 	 એપલના પસ)નલ 

કr�_ટૂરમા ં જોડને તેમા ં એ સમયની લોકિ�ય 

ઓપર��ટ;ગ િસ=ટમના �ોeાrસ ચલાવી શકાતા હતા !  


�94 3, 1973 : 13�4� ;�4 r�� к�4  

� આજના �દવસે, N_યૂોક) શહ�રના ર=તે મા�ટÙન ®ૂપર� 

પહ�લો સેલ ફોન કોલ કય� ! 

� આ અમ�ેરકન એõNજિનયર વાયરલેસ કr_િુનક�શન 

ઈNડ=�ના �ણેતા અને સેલફોનના જનક ગણાય છે.  


�94 7, 1964 : _ja�
 �;#6 360  

� આઇબીએમ કંપની િસ=ટમ ૩૬૦ નામ`ુ ં મઇેનફ�મ 

આ�કÙટ�
ચર લોNચ ક_ુ�.  

� આ િસ=ટમમા ં એકબીD સાથ ે જોડાયેલા ં ૬ મોડ�fસઓ 

અને તેમા ંવળ બીD ૪૦ પે�રફ�રfસ હતા.  

� આ િસ=ટમ તમામ �કારના ક=ટમસ)ની જU�રયાત 

સતંોષી શક� તેવી હોવાથી તેને ૩૬૦ નામ અપા_ુ ંહm ુ.ં  

� કંપનીએ આ િસ=ટમ િવ
સાવવા પાચં અભજ ડોલરનો 

xુગાર ખfેયો, 	 આજ +ધુી સૌથી જોખમી �બઝનેસ 

દાવમાનંો એક ગણાય છે !  

8. ��� ����� +�х�� U Tк��� ����� ��E�;-��� 

(_��wE) 

(1) ��6� ��j�;  

� રોટા વાયરસન ે ચાઇfડ �કલર વાઇરસ તરક� 

ઓળખવામા ંઆવે છે.  

� આ વાઇરસના કારણે દર વષ´ િવgમા ં પાચં લાખ 

બાળકોના મોત થાય છે. 

� રોટાની અસરથી નવDત િશÃથુી માડં આઠ વષ) 

+ધુીના બાળકોના ભાર� ઝાડા-ઉfટ થાય છે.  

(2) #�4 1�K; (ш�*e�)  

� શીતળના કારણે અ2યાર +ધુીમા ં <ુિનયામા ંઆશર� ૫૦ 

કરોડ લોકોના મોત થયા છે.  

� આ વાઇરસનો 62ૃ_દુર ૯૦ ટકા છે. =મોલ પો
સને 

આર-૦ (આર-નોટ) તરક� પણ ઓળખવામા ંઆવે છે.  

� શીતળાનો �ર�ોડ
શન નબંર ૩થી ૬ હોય છે એટલે ક� 

આ વાઇરસથી સ�ંિમત zય{
ત અNય ૩થી ૬ zય{
તન ે

પણ ચેપ લગાડ શક� છે.  

� જો ક� હવે શીતળાની રસી શોધાઈ ×કૂ હોવાથી હવે આ 

રોગ કોઇને થતો નથી. 

(3) E4� rL�� (�1i +��)  

� યલો ફવરથી પીડાતા zય{
તન ેહાલત સૌથી દયનીય 

માનવામા ંઆવે  છે.  

� યલો ફવરમા ં નાક, �ખ, મો2ંુ અને પટેમાથંી લોહ 

નીકળે છે. આ {=થિતમા ંપહ¼ચનારા દદûઓ પાચંથી દસ 

�દવસમા ં62ૃ_ ુપામ ેછે.  

� અ2યાર� પણ યલો ફવર દર વષ´ <ુિનયામા ં બે લાખ 

લોકોને સ�ંિમત કર� છે. 
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(4) jsr�?
sH�  

� ઇNફpએુNઝા ક� ફpનૂા કારણ ે દર વષ´ પાચં લાખ 

લોકોના }વ Dય છે.  

� પેNડ�િમક ફpનેૂ સૌથી ખતરનાક ગણવામા ં આવે છે. 

<ુિનયાના મોટા ભાગના િવ=તારોને બાનમા ં લેનારા 

ફpનૂ ેપેNડ�િમક કહ�વામા ંઆવે છે.  

� =પેિનશ ફpએુ પાચંથી દસ કરોડ લોકોનો ભોગ લીધો 

હતો.  

(5) ��swg T  

� ડ�N�_ ૂ રોગ એ�ડસ ઇ}�તી �કારના મ©છરના 

કરડવાથી થાય છે અને <ુિનયાના ૧૧૦ દ�શોમા ં

ડ�N�_નૂા ક�સો જોવા મળે છે.  

� દર વષ´ િવgમા ંદસ કરોડ લોકોને ડ�N�_નૂો ચેપ લાગે 

છે અને ૨૦ હDર લોકોના મોત પણ થાય છે.  

� 	 લોકોને બી}વાર ડ�N�_નૂો ચેપ લાગે તેઓ ગભંીર 

પ�ર{=થિતમા ં6કૂાઇ Dય છે. 

(6) ��Ga; (3�к��)  

� હડકવાને અગાઉના દાયકાઓમા ં અિત ગભંીર રોગ 

માનવામા ંઆવતો હતો.  

� ®ૂતરા ં ક� ચામાચી�ડયાના બચ®ંુ ભરવાથી ક� નખ 

વાગવાથી ર��બસનો ચેપ લાગે છે. 

� ર��બસના કારણે દર વષ́ ૬૦ હDર લોકોના 62ૃ_ ુથાય 

છે.  

(7) k31�6�jk6; a� 0�� ;�  

� �હપેટાઇ�ટસ-બીના કારણે અ2યાર� પણ દર વષ ́આશર� 

સાત લાખ લોકોના મોત થાય છે. આ વાઇરસ લીવર 

પર સીધી અસર કર� છે.  

� �હપેટાઇ�ટસ-સીના કારણે દર વષ´ સાડા Tણ લાખ 

લોકોના 62ૃ_ ુથાય છે.  

(8) ja�4� (��a�7 ��E�;)  

� ઇબોલા ક� મારબગ) વાયરસ હxુ પણ માનવ ઇિતહાસના 

સૌથી ખતરનાક વાયરસોમા ં =થાન ધરાવે છે, કારણ ક� 

હxુ પણ ઇબોલાના ઇલાજ માટ� કોઇ નªર સારવાર ક� 

રસી શોધી શકાઇ નથી.  

� ઇબોલા લાu ુ પડવાથી zય{
તને હ�મર�}ક ફવર ક� 

ઓગ)ન ફ�fયોર થાય છે.  

(9) 
2. _j. ��. (
jó;)  

� હાલના સમયે <ુિનયામા ં આશર� ચાર કરોડ લોકો 

એઈ$સથી પીડાઈ ર�ા છે. ગત Tીસ વષ)મા ં આશર� 

વીસ લાખ લોકો આ વાયરસના  કારણે 62ૃ_ ુપાrયા છે.  

9. y?���� : COVID-�� - AIIMS k��3L z��� ��ш)��� 

��K6��� к������� ��7�ш7� �6�  CoNTeC ;����� 

9���)  
Covid-19 National Teleconsultation Centre - 
CoNTeC 

� AIIMS- ઓલ ઇ[Nડયા ઇõN=ટટöટૂ ઓફ મ�ેડકલ 

સાયNસીસ-નવી �દfહ 

10. �c7 ���� : ‘qs6���ш�4  E� �r �;7 
s� 

����qr’ *�Lк� P+�8� 

�4���s; ��qs6L �47�� 1k�2E 

� વષ)-૨૦૨૦ને ‘ઇNટરનનેશનલ યર ઓફ નસ) એNડ 

િમડવાઇફ’ તરક� ઊજવી ર�ુ ંછે. 	નો સબંધં ૨૦૦ વષ) 

પહ�લા ં૧૮૨૦મા ંઇટાલીમા ંજNમનાર ફલોર�Nસ નાઈNટ 

ગલ) સાથે જોડાયેલો છે.  

� તેણે માનવDતની સેવા કર અને નિસbગને અનોખી 

ઓળખ આપી હતી.  

� <ુિનયાની તમામ વગ� માટ� આજનો સમય કસોટનો છે 

અને કપરો છે .  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૯-૦૩-૨૦૨૦) 

1. 29  માચ) 2020ના રોજ વડા�ધાન kારા "મન ક 

બાત"ની  ક�ટલામી આ�િૃત �સા�રત કરાઈ - � � 

2. ભારતમા ં વડા�ધાન9ી kારા "મન ક બાત" vાર� 

�સા�રત કરવામા ંઆવે છે - �;�� ±��4� ������� 

3. વષ) 2020ને સમe િવg  કયા વષ) તરક� ઉજવી ર�ુ ં

છે - "js6���ш�4 E� �r �;7 
s� ����qr"  

4. કોની યાદમા ં2020ને "ઇNટરનેશનલ યર  ઓફ  નસ)  

એNડ િમડવાઈફ" તરક� ઉજવવામા ં આવે છે - ���  

�c7 13�4� q6�4��� +s 4���� �4���s; ���s6s�4 

5. સમe િવgમા ં સૌ�થમ કોરોના વાઈરસનો ભોગ 

બનનાર કઈ 57 વષÂય મ�હલા સારવાર બાદ સ�ંણૂ) 

=વ=થ થઇ છે અને ચાઈનીઝ વેબસાઈટ kારા તેને ક�ુ ં

સNમાન અપા_ુ ંછે - ��q N?GHE�� (�?3��)1�шs6 H��� 

6. કોરોના વાયરસ સામે  આિથbક મદદ મળ રહ� તે હ�mથુી  

ખાનગી કંપનીઓ CSR  ભડંોળ  કયા ફડંમા ં જમા 

કરાવી શકશ-ે PM-CARES FUND 



 

����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    81 | P a g e  

 

7. માT 10 સેકNડમા ં  શરરને  બહારથી  જmં6ુ
ુત  

બનાવmુ ં  દ�શ`ુ ં �થમ  મેઇડ ઈન  uજુરાત બોડ 

સેિનટાઈઝસૅ  મશીન  vા ંતૈયાર કરા_ુ ં- ��+к�6 

8. uજુરાતમા ં ક©છ અન ે બનાસકાઠંામા ં આવેલી વૈિgક 

બોડ)ર કઈ પ�િતથી તૈયાર કરવામા ં આવી - 

к�Y#3�Ys;� q�s6³�6�� a��å� ���+�s6 �;#6  

9. કૉ{=મહ�{Nસવ ઈ[Nટeેટ�ડ બોડ �ર મનેેજમેNટ િસ=ટમ  કયા 

દ�શ kારા ડ�વલોપ કરવામા ંઆવી છે - jH��E�4 

10. સમe િવgમા ં વષૅ 2020મા ં "અથ) અવર ડ�" vાર� 

મનાવાયો- �� �27 

11. પયા)વરણ બચાવવાના હ�mથુી "અથ) અવર ડ�" કઈ 

સ=ંથા kારા  મનાવવામા ંઆવે છે - world wide fund 

12. "અથ) અવર ડ�" દરrયાન લાઈટ vાર� બધં રાખવામા ં

આવે છે - ��O� �. � @� �. � 

13. સમe િવgમા ં"અથ) અવર ડ�" દર વષ´ vાર� મનાવાય 

છે - �27 k3�� ±��4� ш������ 

14. "અથૅ અવર ડ�" 2020ની થીમ જણાવો - "��qH E�� 

��j; r�� ��2�" 

15. િવgમા ં "ચાઈfડ �કલર વાયરસ" તરક� કોને 

ઓળખવામા ંઆવે છે - ��6� ��E�; 

16. શીતળા વાઈરસ- =મોલ પો
સને અNય કયા નામ ે

ઓળખવામા ંઆવે છે - _�-� 0@�� _�-��6 

17. COVID-19ની સારવાર કઈ રતે કરવી ત ે .ગે  

ભારતભરના ડો
ટરોને તા2કા�લક માગ)દશ)ન મળ રહ� તે 

હ�mથુી AIIMS-નવી �દfહ kારા કઈ હ�fપલાઇન શU 

કરવામા ંઆવી છે - CoNTeC 

18. CoNTeC`ુ ં િવ=mતૃ નામ જણાવો- Covid-�� National 

Teleconsulation Centre   

19. AIIMS`ુ ં  િવ=mતૃ નામ જણાવો - �4 j�s�E� 

jßs#66g T6 �r �k�к4 ;�Es;�; 

    �-� -����

1. к����� ��E�;�� к��8� 248�� _��4� ��� шæ�� 

�. 4�к��P� :  

� લૉકડાઉન એવી {=થિત છે, 	મા ંલોકોને ઘરમાથંી બહાર 

નીકળવા`ુ ંહોm ુ ંનથી.  

�. ;��шE4 k�#6�Ys;í� :  

� કોરોનાથી બચવા માટ� લોકો વ©ચે એક મીટરથી વ�ુ̀ ુ ં

.તર હો�ુ ંજોઈએ, 	ને સોિશયલ �ડ=ટ�{Nસ\ગ કહ� છે.  

 . к���s6�j� :  

� કોરોના વાઇરસના ચેપ લા�યાની શકંા હોય એવી 

zય{
તને બીD લોકોથી ભળવા ન દ�વાય એ {=થિત  

b. ;��r _j;�4�ш� :  

� જો તમે કોઇ સ�ંિમત zય{
તના સપંક)મા ં આzયા, તો 

કોરોનાના સ�ંમણના લSણ દ�ખાય 2યા ં +ધુી રાહ 

જોવાને બદલ ેબીD લોકોના સપંક)થી અલગ થઈ જ�ુ ં

એ {=થિત  

�. 1�s���к :  

� પેNડ�િમક એટલે એવી બીમાર 	 આખા િવgમા ંફ�લાઈ 

ગઈ હોય.  

�. �к7  È� 3� :  

� .eે}મા ંતેને WFH કહ� છે. ઘરમા ંરહને જ કંપની`ુ ંકામ 

કરો તેને વક)  �ોમ હોમ કહ� છે. 

2. N?+��* ;�к�� : к������� к��8� 3� к���s6�j��� 

�3�4��� к�Ps;�G4l� �6� 6�4� �k�;� y?������ 9���) 

(6�к��4��) 

� હ�fપલાઈન ‘����’ ઉપર ફોન કર માગ)દશ)ન માગંી 

શકશે  

� 3�� ? : શાર�રક અને માનિસક =વા=÷યની સમ=યાના 

િનરાકરણ માટ� 24 કલાક સવેા ઉપલ¡ધ 

� આયોજક : GVK EMRE 108 - કઠવાડા, અમદાવાદ 

 

COVID-�� ��� ���  

� COVID-19 .ગેની �ોફાઈલેકસીસ માટ�ની દવા ટ�બ. 

હાઈ¥ોકસી કલોરોકવીન નામની દવાને શીડ_લુ H1 ¥ગ 

તરક� Dહ�ર કર�લ છે. 	થી હવે આ દવા માT અન ે
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માT અિધ®ૃત ડોકટ૨ના િ�=કપશન પ૨ જ મળ શક� 

છે. 

� �્િવટર હ�Nડલ : GujHFWDept 

� હ�fપલાઇન : 104  

3. N -�� �#к (_��wE) 

� વfડ) હ�fથ ઓગન́ાઈઝેશનની ગાઈડ લાઈન �માણે, 

કોરોના વાઈરસથી બચવા માટ� એન-95 મા=ક સૌથી 

ઉFમ છે અને તેના પછ સૌથી +રુ�Sત §ી-�લાય 

મા=ક છે.  

� ઑલ °ડ એNડ ¥ગ લાઈસNસ હોfડર ફાઉNડ�શનના 

નેશનલ �ેિસડ�Nટ અભય પાડં�એ 31 DN_આુર 

2020ના રોજ ભારત સરકારને પT લખીને જણાz_ુ ંક�, 

એન-95 મા=કની િનકાસ રોકવી જોઈએ. 

� સરકાર� mરુત તનેી િનકાસ રોકવા માટ� પગલા ંલીધા. 

આમ છતા,ં હાલ દ�શમા ંએન-95ની અછત સD)ઈ છે. 

4.к�1к�� 0]E�; : к����� ��E�;�� ��к�� �́�,к #*�� 

к�1к�� 0]E�;�� 9���) 

к�1к��: કલોરો
વીન-હાઈ¥ોકસી કલોરો
વીન િ�વેNશન 

ઓફ કોિવડ-19 

к�1к�� 0]E�;-|�E4 ��ш� 

� કોરોના (કોિવડ-૧૯)નો ઇલાજ શોધવા માટ� 

�તરરાh�ય વૈ»ાિનકો kારા હાથ ધરાનાર �ાયલ 

માટ� uજુરાતની ઇNટાસ ફામો હાઇ¥ોકસી કલોરો
વીનની 

વીસ લાખ ટ�¡લેટ દાન કર છે.  

� થોડા �દવસોમા ં ઓ
સફોડ) _િુનવિસbટના વૈ»ાિનકોની 

આગેવાનીમા ં�તરાh�ય =તર� અ^યાસ હાથ ધરવામા ં

આવશ.ે  

� હાઇ¥ોકસી કલોરો
વીન દવા kારા કોરોનાન ે રોકવાના 

અથવા તેના લSણો ઓછા ંકરવા માટ� થોડા ં �દવસોમા ં

એક �તરરાh�ય અ^યાસ હાથ ધરાવાનો છે. 

� આ અ^યાસને કોપકોવ (કલોરોકવીન- હાઇ¥ો
સી 

કલોરોકવીન િ�વેNશન ઓઉ કોિવડ-૧૯) નામ 

આપવામા ંઆz_ુ ંછે.  

� આ અ^યાસની આગવેાની ઓ
સફોડ) _િુનવિસbટના 

વૈ»ાિનકો લેશે, આ ઉપરાતં િવgના િવિવધ દ�શોના 

િનhણાતો પણ તેમા ંજોડાશે.  

� િવgભરમા ં કોરોનાના દદûઓની સારવાર સાથે 

સકંળાયેલા આશર� ૪૦ હDર તબીબો અને 

=વા=થયકમÂઓ તેમા ંમદદUપ થશે. 

5. х�4�T� : 6�ê� �4YF1к 3�� _��� 23 d?4�j 

2021@� E�oш� 

� ઉtાટન : ૨૩ xુલાઇ-૨૦૨૧ 

� સમાપન : ૮ ઓગ=ટ-૨૦૨૧ 

1��� �4YF1к - 2021 

� ૨૪ ઓગ=ટથી ૫ સ�ટ�rબર-૨૦૨૧ દરિમયાન યોDશે 

� �દzયાગં ખેલાડઓ માટ� એ જ મેદાન ઉપર રમતો2સવ-

પેરા ઓલ{rપક 

� Dહ�રાત : ઇNટરનેશનલ ઓ�લ{rપક કિમટ  

6. �́�,к ��к�8 : ADB NIIF z��� )��*�E qsÈ�#|K2� 

;�K6��� 10 к��� ��4�M?� ��к�8 к�ш� (_�@tк) 

0sE ���* 

���� એિશયન ડ�વલોપમેNટ બCક (એડબી)એ Dહ�રાત કર છે 

ક� નેશનલ ઇNવે=ટમેNટ એNડ ઇNફા=�કચર ફંડ (NIIF) 

kારા ઇ[Nડયન ઇNફા=�કચર સે
ટરમા ં૧૦ કરોડ ડોલર`ુ ં

રોકાણ કરશે.  

���� અસામાNય અને પડકારજનક સમયમા ં NIIF ફંડ માટ� 

એિશયન ડ�વલોપમેNટ બCક`ુ ંવચન ¦બૂ જ મહ2વ�ણૂ) છે 

���� ADB : એિશયન ડ�વલપમNેટ બCક 

���� NIIF : નેશનલ ઇNવે=ટમેNટ એNડ ઈN�ા=�
ચર ફંડ 

7. +s k�� ��ш�c : 30 �27 

�+*16�� 13�4� �L �47 :����к� ���� 

+s - 30 �27 – 1908  0�;�� – 8 �27 1994 

� ભારતીય મ�હલાઓ "રસોડાની રાણી" જ હતી 2યાર� 

એક સાહિસક _વુતીએ તáન નવતર STેમા ં �વેશ 

કય�.SેT હm ુ ં �ફfમો અને �યોજક મ�હલા નામે દ�િવકા 

રાની. આ	 તેમનો જNમ�દવસ છે. 

� xૂના ં માસ �ાતંના િવશાખાપØનમમા ં વfટયેરમા ં

અ2યતં ધિનક પ�રવારમા ંતેમનો જNમ થયો હતો. િપતા 

�ાતંના પહ�લા સäન અને કાકા કલકFા હાઇકોટ)ના 

ચીફ જ=ટસ હતા. �ારં�ભક િશSણ મેળવી દ�િવકા 

£�લેNડ ગયા. 2યા ં નાટય િશSણ લી�ુ ં અને �ફfમોમા ં

અ�ભનય કરવાના ઇરાદા સાથે ભારત આzયા. પણ 

પ�રવારન ેતે =હ�	 મxૂંર ન હm ુ.ં 
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� ૧૯૨૮મા ંદ� િવકા રાનીનો પ�રચય િનમા)તા �હમાÃં ુરોય 

સાથે થયો અને તેમણે દ�િવકાને �ફfમી પરદ� �=mતુ 

કયા). બનંનેી પહ�લી �ફfમ" કમા) "હતી. તે પછ તો 

જવાની ક હવા, .Dન, સાિવTી, ઈ�જત , અ�ત 

કNયા,જNમèિૂમ, }વન નયૈા 	વી અનકે �ફfમોમા ં

અ�ભનય આ�યો. અ�ત કNયાના ક=mરુના પાT પછ 

તો "¥મ ગલ) "અને "લેડ ઑફ ઇ[Nડયન =�ન" 	વી 

ઉપાિધ મળ. 

� દ�િવકા એ પોતાના _ગુથી આગળ જäર સામા�જક 

U�ઢઓ અને માNયતાઓન ે પડકાર માનવીય 6fૂયો 

અને સવંેદના ઓને =થાિપત કરવા`ુ ં =m2ુય કાય) 

બDz_ુ ંહm ુ.ં ૧૯૪૦ મા ંપિત �હમાÃંનુા ંઅવસાન પછ 

�હ;મત હાયા) વગર બોrબે ટો�કઝ =�ુ�ડયો પર િનયTંણ 

=થા�_ુ.ં૧૯૪૫ મા ં રિશયન �ચTકાર રો�રક સાથે �નુઃ 

લ�ન કર બC�લોરમા ં=થાયી થયા. 

� દ�િવકા રાની`ુ ં પ9ી, સોિવયત લNેડ નહ�¹ુ �રુ=કાર 

અને દાદાસાહ�બ ફાળક� �રુ=કારથી સNમાન થ_ુ ંહm ુ.ં  

� તારખ ૮ માચ) ૧૯૯૪ ના રોજ તેમ`ુ ંઅવસાન થ_ુ ં

હm ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૩૦-૦૩-૨૦૨૦) 

1. કોરોના વાયરસ 	વી }વલેણ �બમાર સમયે  

"સોિશયલ �ડ=ટ�{Nસ\ગ" સમયે બે લોકો વ©ચે ક�ટpુ ં

.તર Dણ�ુ ંજUર છે - � �6�@� ��? 

2. સરકાર આદ�શ 6જુબ લોકોને પોતાના ઘરમાથંી બહાર 

ન નીકળવાની {=થિતન ે Ãુ ં કહ�વામા ં આવે છે - 

4�к��P� 

3. કોઈપણ zય{
તને કોઈ ગભંીર રોગનો ચેપ લા�યા 

હોવાની શકંાને આધાર� અNય લોકોથી <ૂર રાખવાની 

{=થિતને Ãુ ંકહ�વાય છે- K���s6�q� 

4. WFH`ુ ંિવ=mતૃ નામ જણાવો-  �к7 È� 3� 

5. આખા િવgમા ંફ�લાયેલી �બમાર માટ� WHO kારા કયો 

શ¡દ ઉપયોગમા ંલેવાય છે- 1�s���к 

6. uજુરાત સરકાર kારા હોમ 
વોરNટાઈનમા ં રહ�લા  

લોકોના કાઉNસે�લ;ગ-��ોના િનરાકરણ માટ� કઈ 

હ�fપલાઇન-ટ�લી મે�ડિસન +િુવધાનો �ારંભ કય� છે - 

���� 

7. COVID-19 .ગેની �ોફાઈલે
સીસ માટ�ની દવા  

ટ�બલેટ હાઈ¥ો
સી 
લોરો{
વન નામની દવાને કયા ¥ગ 

તરક� Dહ�ર કરાઈ છે 	 અિધ®ૃત ડો
ટર kારા જ  

િ�=�ાઈબ કરવામા ંઆવે છે - �ш�g?4 H� �� 

8. WHOની માગ)દિશbકા 6જુબ કોરોના વાયરસના ચેપથી 

બચવા માટ�  કયો મા=ક  ઉFમ છે- N-�� 

9. કોરોના વાયરસ .ગે મા�હતી માટ� uજુરાત સરકારના 

આરો�ય િવભાગ`ુ ં �્િવટર હ�Nડલ અને  હ�fપલાઇન  

નબંર જણાવો - GujHFWDept 0�� ��b 

10. કોરોના વાયરસને રોકવા માટ�  વૈિgક કSાએ  હાલમા ં 

કયો સ_ં
ુત અ^યાસ કરવામા ં આવી ર�ો છે - 

"к�1к��" 

11. "કૉપકૉવ"`ુ ં િવ=mતૃ નામ જણાવો - K4���YK��-

3�q��YK; K4���YK��  �9��sш� �r к����-��  

12. ટોvો ઓલ{rપક-2021નો �ારંભ vાર� થશે - �   

d?4�q-���� 

13. પેરા�લ{rપક-2021નો �ારંભ vાર� થશે - �b ��#6 

���� 

14. પેરા�લ{rપક-2021 vા ંયોDશે - 6�ê�- o1�� 

15. પેરા�લ{rપક ખાસ કરને કયા ખેલાડઓ માટ� યોDય છે 

-  k�fE��� 

16. માચ) 2020મા ં ADB NIIF kારા ભારતમા ં માળખાગત 

SેTમા ં ક�ટpુ ં રોકાણ કરવાની Dહ�રાત કર છે - ��  

к��� ��4� 

17. ADB`ુ ં િવ=mતૃ નામ જણાવો- 
�шE� ���4�1�s6 

a�sк 

18. NIIF`ુ ં  િવ=mતૃ નામ જણાવો - ��ш�4 js��#6�s6  


s�  qsÈ�#|K2�  r�� 

19. રજતપટની �થમ ¥મ ગલ) 9ી દ�િવકા રાનીનો  

જNમ�દવસ જણાવો -  � �27 ���� 

20. અ�ભનTેી  દ� િવકા રાનીને  પ9ી ઉપરાતં  ભારતીય 

�ફfમ જગતમા ં  કયો સવ�©ચ એવોડ) અપાયો છે -  

����;�3�a r�eк�  
���7 

   �-� -����
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1. UN CTAD : �́�,к 0@7*�O P1� 3�4�� Y#@�* ��� 

|�� k�1�67  (0@7*�O) 

3X��� *��8� :  

િવg અથ)તTં મદંના ભરડામા ંસપડાશે ભારત અને ચીન 

ઉગર જશે 

� સ_ં
ુત રાh�ની ��ડ અને િવકાસ સ=ંથા _નુાઇટ�ડ નેશNસ 

કોNફરNસ ઓન ��ડ એNડ ડ�વલપમેNટ (UNCTAD)નો 

��ડ �રપોટ) 6જુબ આ વષ´ કોરોનાના ં �કોપની વૈિgક 

અથ)તTં પર કારમી થપાટ પડશે અને આ¦ુ ં વૈિgક 

અથ)તTં મદંની ગતા)મા ંધક�લાઈ જશે.  

� મદંનો આ તબªો વેપાર ઉÕોગો માટ� વષ) ૨૦૦૮-

૦૯ની મદં કરતા વ� ુ ભયાનક �રુવાર થશે. આખા 

િવgની આવકમા ં ���લયન ડોલસ)નો ઘટાડો થશે અને 

તમામ �કારના ંવેપાર ઉÕોગોને ભરપાઈ ન થઈ શક� 

તેટpુ ંપારાવાર `કુસાન થશે. જો ક� વૈિgક મદંના આ 

તબªામા ંભારત અને ચીન ઊગર જશ ેતે�ુ ં �રપોટ)`ુ ં

તારણ છે. ખાસ કરને િવકાસશીલ દ�શોને મરણતોલ 

ફટકો પડશે અને બરબાદના ંઆર� આવીને ઊભા રહ�શે. 

��L@� a2�� �O1��GхE� fg T3 : 

� ઇNટરનેશનલ મોનેટર ફંડ ખાતે =પિેશયલ ઉપાડ હક 

ધરાવતા દ�શોમા ં૧ ���લયન ડોલરની નાણાકય સહાય 

કરવી ક� 6ડૂ ઠાલવવી. 

� આ વષ´ દ�વાના બોજ હ�ઠળ દટાયેલા િવકાસશીલ 

દ�શોના ં૧ ���લયન ડોલરના ંદ�વા માફ કરવા. 

� વધાર� Dનહાિનવાળા દ�શોમા ંહ�fથ �રકવર માટ� ૫૦૦ 

અબજ ડોલર`ુ ંફંડ ફાળવવાનો માશ)લ �લાન. 

��к�;ш�4 ��ш��� Y#@�* : 

� િવકાસશીલ દ�શોન ે બે વષ) +ધુી ૨ ���લયનથી ૩ 

���લયન ડોલસ) 	ટલી નાણાનંી તગંી અ`ભુવવી પડશે 

� આખા િવgની નાણાકય અને આિથbક {=થિત વણસી 

રહ છે 2યાર� આગામી બે વષ) દરિમયાન અનેક દ�શોમા ં

નાણાભીડ સD)શે અને ફોર�ન એ
=ચેNજમા ં ગાબડા ં

પડશે. િવકાસશીલ દ�શોન ેબે વષ) +ધુી ૨ ���લયનથી ૩ 

���લયન ડોલસ) 	ટલી નાણાનંી તગંી અ`ભુવવી પડશ.ે 

ભારત અને ચીન મદંમાથી કઈ રતે ઊગર જશે તેના ં

કારણો તેણે દશા)zયા નથી. 
 

��#p? 1�к�+�� )4�8 : 

� િવgની બ ે mતૃીયાશં વસતી હાલ િવકાસશીલ દ�શોમા ં

વસે છે તેમને કોરોનાને કારણે અèતૂ�વૂ) `કુસાન થશ ે

આથી આવા દ�શો માટ� ૨.૫ ���લયન ડોલર`ુ ં ર�=L ૂ

પેક�જ Dહ�ર કરવા _એુનએ +ચૂz_ુ ં છે. કોમો�ડટની 

િનકાસ કરતા સ6�ૃ દ�શોના ં રોકાણમા ં આગામી ૨ 

વષ)મા ં૨ ���લયનથી ૩ ���લયન ડોલસ)નો ઘટાડો થશે. 

UNCTAD િવશ ે

� UNCTAD : _નુાઇટ�ડ નેશNસ કોNફરNસ ઓન ��ડ એNડ 

ડ�વલપમેNટ 

� CTADના સે��ટર જનરલ : 6ખુીશા �ક�ુચી 

2. ���7 anк : к����� к�� ��� �́�,к 2�*�8� (��+���L) 

� કોરોના વાઇરસના ંક�ર પછ ઈ=ટ એિશયા અને પેિસ�ફક 

દ�શોના ં૧૧૦ લાખ લોકો ગરબીમા ંધક�લાઈ જશ ેતવેી 

ધારણા વfડ) બેNક� રxૂ કર હતી.  

� સરકારોના તમામ પગલા ંછતા ંએિશયા-પેિસ�ફકના દ�શો 

પરથી કોr_િુનટ �ાNસિમશન`ુ ંજોખમ <ૂર થ_ુ ંનથી.  

� હાલ આવા દ�શોમા ં૩૫૦ લાખ લોકો ગરબીની ર�ખાની 

બહાર છે 	મા ં એકલા ચીનમા ં જ ૨૫૦ લાખ લોકો 

ગરબીથી બચી શvા છે.  

� જો કોરોનાન ે કારણે આખા િવgમા ં નાણાકય {=થિત 

ડામાડોળ બનશે તો વ� ુ ૧૧૦ લાખ લોકો ગરબીમા ં

સપડાશ.ે  

� ઈ=ટ એિશયા અને પેિસ�ફકના ંદ�શોમા ંeોથ ઘટને ૨.૧ 

ટકાથી માઇનસ ૦.૫ ટકા 	ટલો થઈ શક� છે. 	 

૨૦૧૯મા ં ૫.૮ ટકા .દાજવામા ંઆzયો હતો. ચીનનો 

eોથ ઘટને ૨.૩ ટકા અને વ� ુઘટન ે૦. ૧ ટકા થઈ 

શક� છે 	 ૨૦૧૯મા ં૬.૧ ટકા .દાજવામા ંઆzયો હતો.  

3. ��S Tк : ñ���?��L ;�#@��� U?�E ��� *�Lк� ���L 

��E�3����� ��8� 

���� 6Zુય વડા 9ી Dનક દદના અવસાનના કારણ ેનવી 

વરણી કરાઈ 

� પ�રચય : જNમ- xુલાઈ 1925  

� =થાન : હ�દરાબાદ િસ;ધ (પા�ક=તાન)  

� માT ૯ વષ)ની વયે ë�ા®ુમાર સાથે જોડાયા હતા  

� બાળપણ`ુ ંનામ : શોભા 

4. к����� ��E�; : ����� к�� ��*� к�s( ;�к�� z��� 

0������� "3�6#1�6" o3�� к��g?� 
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3�6#1�6�� �1��� : 

� ઈ[Nટeેટ�ડ �ડસીઝ સવ́ �ોeામમા ંફરજ બDવતા ં+Tૂો 

કહ� છે ક�, કોઈ પણ િવ=તારના એક કલ=ટરમા ં ૧૦થી 

વ� ુ ક�સો હોય તો તને હોટ =પોટ તરક� ઓળખવામા ં

આવે છે. 

� અલબF, ક�સોની સZંયા મામલે આ માપદંડમા ં

અમદાવાદ �ફટ બેસm ુ ં નથી, કારણ ક� આ હોટ=પોટ 

Dહ�ર કરાયા 2યાર� અમદાવાદમા ં પાચં 	ટલા 

કોરોનાના પો�ઝ�ટવ ક�સ હતા. 	ની સામે મોતની સZંયા 

Tણ હતી.  

� ૧૦૦ ક�સે એક મોત થ�ુ ં જોઈએ, જોક� અમદાવાદમા ં

ક�સની ઓછ સZંયા સામે મોત`ુ ં�માણ વધાર� હોવાથી 

અમદાવાદને હોટ =પોટ તરક� પસદં કરા_ુ ંહm ુ.ં 

� કોરોના વાયરસે ક�ર વતા)વા`ુ ંશU ક_ુ� છે 2યાર� ભારત 

સરકાર� ૧૦ હોટ=પોટ આઈડ�Nટફાઈ કયા) છે, 	મા ં

અમદાવાદનો પણ સમાવેશ કય� છે. અસામાNય રતે 

ક�સો વધી ર�ા છે 	મા ંઅમદાવાદને પણ સામલે કરા_ુ ં

છે. 

� �દfહમા ં જ િનઝા6áુન અને �દલસાદ ગાડ)ન ઉપરાતં 

નોઈડા, મેરઠ, ભીલવાડા, અમદાવાદ, કસારગોડ, 

પઠાણમીØા, 6ુબંઈ અને �ણેુનો સમાવેશ થાય છે.  

� ક�N સરકાર હોટ =પોટ Dહ�ર કર� તે પહ�લા ંજ uજુરાત 

સરકાર� Dહ�ર ક_ુ� હm ુ ં ક�, ૩૦મી માચ)ના સોમવારથી 

અમદાવાદ, રાજકોટ, +રુત, વડોદરા અને ગાધંીનગર 

શહ�ર-�જfલામા ં પો�ઝ�ટવ દદûના િનવાસ=થાનથી 3થી 

પાચં �કલોમીટરની િT¢યામા ં ફરતા િવ=તારમા ં ચેપ 

િનયTંણની કામગીર કરાશ.ે 

5. �кH (Y#+�) ��H�U?�L� (�7) 

 

� આ સ=ંથા તબ�લગ જમાત`ુ ં ઇNટરનેશનલ હ�ડ
વાટ)સ) 

છે   

� મરકઝ – સ2સગં/સભા  

� િવ=તાર : િનઝા6áુન - નવી �દfહ  

� કોરોનાના કારણે �િતબધં હોવા છતા ંઅહ  તારખ ૧૩ 

અને ૧૫ માચ)ના રોજ ઈજતેમા`ુ ં વાિષbક સમંેલન 

યોD_ુ ં 

� 	મા ં દ�શ-િવદ�શના ૮ હDરથી વ� ુ 6{ુ=લમ એકિTત 

થયા 	ના કારણે ભારતમા ંઆ િવ=તાર કોરોના`ુ ંએપી 

સેNટર બનવા જઈ ર�ુ ંછે.  

� 
Kш�: ઈજતમેાના આયોજક  મૌલાના સાદ સામ ે

એિપડ�િમક એ
ટ અને IPCની િવિવધ જોગવાઇઓ હ�ઠળ 

ક�સ દાખલ 

6. к�s( ;�к�� : 1�#6 �kr;�� ���� a2*��  

fE�+����� r��r�� (_�@tк) 

0�XE�� a�a*� 31� �27-2020��  Y#@�*
  

���� પો=ટની યોજનાઓના zયાજદરમા ં ૧.૪૦ ટકા +ધુીનો 

ઘટાડો 

���� KVPની 6દુત હવે ૧૧૩ માસના બદલે ૧૨૪ માસ 

���� KVP : �કસાન િવકાસ પT 

���� સાદા બચત ખાતામા ં૪ ટકા zયાજદરો યથાવત 

кq E�+���� к�64� fE�+�� 

 

7. IMF�� ���+ 0M?;�� )��*�� GDP (_�@tк) 

GDP-)��* �� �c7�� ���%�� ³�@ ;�@� 6 � _�e 

��g?�  

� ભારતની અથ)zયવ=થાએ ગત 10 વષ)મા ં 6 �મની 

છલાગં લગાવી છે. હવે ત ે<ુિનયામા ંટોપ-5મા ંસામલે 

છે.  
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� ગત એક દાયકામા ંદ�શનો }ડપી 218 ટકા વ³યો છે. 

આઈએમએફના .દાજ અ`સુાર, 2019ના .ત +ધુી 

ભારતનો }ડપી U.223 લાખ કરોડ +ધુી પહ¼©યો.  

� 2009મા ંઆ �કડો U.12 લાખ કરોડ.  

��L1� �1���  

� }ડપી કોઈપણ દ�શના આિથbક {=થિત માપવા`ુ ં

માપદંડ છે. ભારતમા ં }ડપીની ગણના િTમાિસકના 

ધોરણે થાય છે.  

� ®ૃિષ, ઉÕોગ, અને સિવbસ સે
ટર }ડપીના 3 6Zુય 

�6ખુ ઘટક છે. આ સ
ેટરમા ં ઉ2પાદનમા ં થતી વધ-

ઘટના આધાર� }ડપી eોથ નª કરવામા ંઆવ ેછે. 

8. *a�a� *��8 : +s@� + 01�*� BCG �;��� 

1k�8�� )��*�E��� ��� 9�*к��к шYK* �?��*� �L*� 

��? u@� к����� �±� ��4�8 

a�e18�� a�;���� �;� 01�q XE�� U JXg?»к ��2�  

 

� રસી`ુ ં 6ળૂ કામ શરરમા ં ïસૂી આવતા વાઈરસ-

બેકટ��રયા સામે રSણ કરવા`ુ ંછે.  

� પો�લયો સ�હતના અનેક રોગોની રસી બાળક પાચં-સાત 

વષ)`ુ ંથાય 2યા ંજ આપી દ�વામા ંઆવે છે. ઘણા લોકો 

આ રસીકરણથી <ૂર રહ� છે.  

� સશંોધકો`ુ ં કહ�� ુ ં છે ક� કોરાના મોત એવી જ�યાએ 

વ³યા છે, ¢યા ં રસીકરણનો zયાપક ઉપયોગ થયો છે 

એવા દ�શોમા ં62ૃ_�ુક ઓછો છે. ખાસ કરને બીસી} 

નામની રસી }વનરSક સા�બત થઈ છે. 

� અમે�રકા, ઈટાલી, =પેન અને ફાNસ એવા દ�શો છે, ¢યા ં

બીસી}ની રસી અપાતી નથી. એટલે ક� 2યા ં

બાળપણમા ં રસી નથી અપાતી. રોગ થાય 2યાર� 

સારવાર માટ� અપાય છે.  

� ભારત-ચીન અને અNય ક�ટલાક દ�શોમા ંબાળપણથી જ 

બીસી}ની રસી અપાય છે. ચીનમા ં62ૃ_�ુક મયા)�દત 

ર�ો છે અને ભારતમા ંતો હxુ +ધુી કાÀમુા ંછે. 

� બીસી}એ બેિસ�લઆ õ
લમેNટ u�ુરન`ુ ં �ૂં®ુ નામ છે 

અને આ રસીની ભલામણ વfડ) હ�fથ ઓગ́નાઈઝેશન ેજ 

કર હતી. 

� ભારત ૧૯૪૯થી આ રસી આપે છે અને લગભગ ૯૭ 

ટકા બાળકોને રસી અપાઈ ×કૂ છે. આ રસી રાજરોગ 

ટબીથી રSણ માટ� અપાય છે, પરંm ુ તેના બી} 

આડફાયદા પણ છે, 	 આવા રોગચાળા વખતે સામ ે

આવે છે.  

� બ¨ુ જ નાની |મરમા ંબાળકોને બીસી}ની રસી આપી 

દ�વામા ં આવતી હોવાથી તેમના શરરમા ં ટ 

�લrફોસાઈટ એ[
ટવ થઈ જતા ંહોય છે. ટ�લrફોસાઈટને 

આપણે શરરના રSક દળના સેનાપિત તરક� 

ઓળખાવી શકએ છએ.  

� આ ટ �લrફોસાઈ	સ શરરમા ંકોઈપણ નવા વાયરસ ક� 

બૅ
ટ�રયા �વશેે ક� તરત જ તેને માર નાખવાની 

કામગીર કર� છે. 

� ભારતીયોના શરરમા ં બીસી}ની રસીને કારણે ટ 

�લrફોસાઈટ વ� ુ સ��ય રહ�તો હોવાથી કોરોના 

વાયરસનો ચેપ ઝડપથી ફ�લાતો નથી. અને ફ�લાઈ 

2યાર� તેનો �િતકાર કરવાની Sમતા પણ અNય દ�શના 

નાગ�રકો કરતા વ� ુઝડપથી આવી Dય છે.  

� બડ) �pનુે =વાઈન �pનુી તકલીફમાથંી ભારતીયો 

િવgના અNય દ�શોની mલુનાએ વહ�લા બહાર આવી 

શvા છે તે`ુ ં કારણ પણ ભારતીયોની વ� ુ મજÀતૂ 

રોગ�િતકારક શ{
ત છે.  

� BCG- Bacille Calmette Guerin (બેિસ�લઆ �કલમNેટ 

u�ુરન) 

9. +s k�� ��ш�c : 31 �27  

)��*�� 9@ k34� *a�a : ��K6� »��La�q +�c�  

+s - 31 �27 – 1865 
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0�;�� – 12 �27 1887 

���� આ	 માચ)નો છેfલો �દવસ અને ર�ન ે દ�કાટ� અને 

ભારતમા ં મેડકલની પહ�લી પદવી �ા�ત કરનાર 

આનદંબાઈ જોષીનો જNમ�દવસ છે. 

���� �ણેૂમા ં જNમેલા આનદંબાઈ`ુ ં બચપણ`ુ ં નામ ય6નુા 

હm ુ.ં ૯ વષ)ની બાળવયે તેમનાથી ૨૦ વષ) મોટા િવ�રુ 

ગોપાળરાવ સાથે લ�ન થયા.પિતએ આનદંબાઈ નામ 

આ�_ુ.ંઆમ કજોoુ ં કહ�વાય પણ આ દrપતીએ 

ઐિતહાિસક èિૂમકા અદા કર . 

���� ૧૪મા વષ´ માતા બનેલા ંઆનદંબાઈનો �Tુ જNમના 

૧૦મા ં �દવસે 62ૃ_ુ ં પાrયો અન ે તેમણે કસમયે થતા ં

મોતને િનવારવા ડોકટર થવા`ુ ં નª ક_ુ�. તેમા ંપિત 

ગોપાળરાવે U�ઢ×=ુત જમાનાની લેશમાT �ચ;તા કયા) 

વગર દાrપ2ય ધમ) બDzયો.  

���� પ2નીને  મરાઠ, સ=ં®ૃત અને .eે} શીખz_ુ.ં 

મ�હલાઓને િશSણ પણ નસીબ ન હm ુ ં 2યાર� આ એક 

�ાિંત હતી. કારણ 	 છોકર ભણે તેનો પિત મર Dય 

તેવી  માNયતાનો એ જમાનો હતો. 

���� આનદંબાઈ એ ૧૮૮૩ મા ં અમે�રકાની 

પેનિસલવેિનયાની �મુન મે�ડકલ કોલેજમા ં�વેશ લીધો 

અને ૧૧ માચ) ૧૮૮૬ ના રોજ ૧૯ વષ)ની |મર� 

મે�ડકલની પદવી લઈ ભારત આzયા.લોકમાNય �ટળક 

સ�હતના લોકોએ તેમ`ુ ંનાિયકાની 	મ દ�શમા ં=વાગત 

ક_ુ�. કોfહા�રુના શાસક� �ફ�ઝિશયનં તરક� િનમ~કુ 

આપી. 

���� પરંm ુ અમે�રકા`ુ ં ઠંoુ વાતાવરણ અને સા`®ૂુળ 

ખોરાકના અભાવ ે ત�બયત બગડ, ટ.બી. `ુ ં િનદાન 

થ_ુ ં અને માT ૨૨ વષ)ની વયે ભારતના ઇિતહાસમા ં

તેજ લીસોટા સમાન આનદં બાઈ`ુ ંઅવસાન થ_ુ.ં 

���� 	 ઉáેશથી તેઓએ મે�ડકલ �ડeી હાસંલ કર હતી તે 

ભલે ફળèતૂ ન થયો પણ આનદંબાઈ જોષીએ 

ભારતમા ં êીઓ માટ� ઉ©ચ િશSણ અને ખાસ તો 

તબીબી િશSણના ંાર ખોલી દધા હતા.  

���� આવી _ગુ પ�રવત)નકાર મ�હલા િવશે ૧૮૮૮મા ં

ક�રો�લન િવfસે "The Life of dr.anandibai joshee" 

નામે }વનચ�રT લZ_ુ ં છે. તેમના }વન સઘંષ) િવશે 

મરાઠમા ંનવલકથા અને <ૂરદશ)ને ટ��લિવઝન િસ�રયલ 

બનાવી હતી. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૩૧-૦૩-૨૦૨૦) 

1. કોરોના વાઈરસના  કારણે િવg`ુ ં અથ)તTં ભયાનક 

મદંના ભરડામા ંસપડાશે તેવો  �રપોટ)  _એુનની કઈ 

સ=ંથા kારા  માચૅ 2020મા ં�િસ� કરાયો- UN CTAD 

2. UN CTADના અહ�વાલ અ`સુાર િવgના કયા દ�શોન ે 

સૌથી વ� ુઆિથbક મદં  અસર કરશે - ��к�;ш�4 ��ш� 

3. UN CTADના  અહ�વાલ અ`સુાર િવgના કયા બે દ�શો  

અNય દ�શોની mલુનામા ં આિથbક મદંમાથંી ઝડપથી 

બહાર આવશે -  )��* 0�� 2�� 

4. UN CTAD`ુ ં િવ=mતૃ નામ જણાવો- g?��j6�� ��шs;-

к�sr�s; Ë� |�� �s�  ���41�s6 

5. વfડ) બેNકના માચ ૅ2020ના અહ�વાલ 6જુબ કોરોનાની 

વૈિgક મહામારના કારણે ઈ=ટ એિશયા અને પેિસ�ફક 

દ�શોના .દા	 ક�ટલા લોકો ગરબીમા ંધક�લાઈ જવાની 

�ચ;તા zય
ત કર છે - ��� 4�х 

6. UN kારા  કોરોના  મહામાર  સદંભ́ િવકાસશીલ દ�શો 

માટ�  ક�ટલા ડોલર`ુ ં રાહત પેક�જ Dહ�ર કરવા`ુ ં િવg 

સમS +ચૂz_ુ ંછે - �.� k|4E� ��4� 

7. તા	તરમા ં ë�ા®ુમાર સ=ંથાના 6Zુય વડા તરક�  

કોની િનમ~કૂ કરાઈ - ���L  ��E�k3��� 

8. કોરોના વાયરસના  ક�સ વધતા  ક�N સરકાર kારા  

uજુરાતના કયા શહ�રને સૌ�થમ  રા¢ય`ુ ં "hotspot" 

Dહ�ર ક_ુ� - 0����� 

9. કોરોના સદંભ́ " hotspot"  Dહ�ર કરવાના માપદંડોમા ં 

6Zુય Ãુ ંછે - к�q18 ��#*���� 
к K4#6��� �� @� 

��? к�; 3�E *�  *���  hotspot o3�� к��E ±� u  

��#*���� ;�� *1�; к����� _�� ±� 0�� ;�¶ T87 

4�к��P� 18 к��E ±� 

10. ભારતમા ંતબ�લગ જમાત`ુ ં  ઇNટરનેશનલ હ�ડ
વાટ)સ)  

vા ં આવેp ુ ં છે-�кH( Y#+�) ��H�U?�L�, ��� 

k��3L 

11. ઈ=લામમા ંમરકઝનો અથૅ Ãુ ંથાય છે - ;X;��/;)� 

12. ભારતમા ંકોરોના વાયરસના કારણે એકથી વ� ુલોકોએ 

ભેગા થવા ઉપર �િતબધં હોવા છતા ં મરકઝ  

િનઝા6áુન, નવી �દfહ ખાતે કયા આયોજનમા ં દ�શ-

િવદ�શના 8000થી વ� ુલોકો  ભેગા થયા 	  દ�શમા ં 
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કોરોના વાયરસ ફ�લાવવા`ુ ં એપીસેNટર સા�બત થઇ 

ર�ુ ંછે - q+*�� 

13. તા	તરમા ં માચૅ 2020મા ં ક�N સરકાર kારા  પો=ટ 

િવભાગમા ંનાની બચતના  zયાજ દરોમા ં  ક�ટલા ટકા 

+ધુીનો ઘટાડો કરવામા ંઆzયો છે - �.b�% 

14. ભારતીયોમા ં જNમથી અપાતી કઈ રસીના પ�રણામે  

કોરોના વાયરસ સામે  લડવા રોગ �િતકારક શ{
ત  

અNય દ�શો કરતા ંવ� ુછે- BCG 

15. ભારતમા ંકયા વષ)થી BCG રસી અપાઈ છે - ��b� 

16. BCG`ુ ં િવ=mતૃ નામ જણાવો-a��;G4_ kк4�s6L 

N?k�� 

17. IMFના અહ�વાલ 6જુબ  ભારતમા ં  છેfલા દસ વષ)મા ં

GDP  ક�ટલા ટકા વ³યો છે  	ના પ�રણામ ે ભારત 

િવgની  �થમ પાચં  ઇકોનોમીમા ંસામેલ છે- ���% 

18. IMFના અહ�વાલ 6જુબ વષૅ 2019ના .ત +ધુીમા ં 

ભારતનો GDP vા ં +ધુી પહ¼©યો હતો- ��  4�х 

к��� 

19. ભારતમા ં GDPની ગણના  દર ક�ટલા મ�હને કરવામા ં

આવે છે - �O��;к 

20. ભારતમા ં GDPના 6Zુય �6ખુ ઘટક જણાવો - �J�c, 

PÎ�� 0�� ;��t; ;�к6� 

21. ભારતના �થમ મ�હલા તબીબી`ુ ં નામ અને જNમ 

�દવસ જણાવો-_���La�q +�c� 0��  � �2ð ���� 

22. �થમ મ�હલા ડોકટર આનદંબાઈના }વન ઉપર વષ)-

૧૮૮૮મા ંક�રો�લન િવfસે ક_ ુ}વનચ�રT લZ_ુ ંહm ુ- 

"The Life of dr.anandibai joshee" 

 


