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SECTOR-22 GANDHINAGAR       DATE : 0�- !-� � 

1.к����� ��$�% : '()*� �к+�� к��,� ��ш�� 

.���/ �к�/-%�к��  

��+�123/� �к+��4� 2361 '()*� 89�- (��� ;�<./) 

>��4� 617�� к������� *@,  

'()*��� к����� A�)+;B� (31 �CD�� EF4�'
 

� તાિમલના�ુમા ં૧૧૦ તબ�લગના કોરોના ટ��ટ પો�ઝ�ટવ આ�યા  

� �ધ�દ�શમા ંજમાતમા ંભાગ લઈ આવેલા ૪૩ પો�ઝ�ટવ  

� કર(મનગરમા ં૧૦ ઇ*ડોનિેશયન નાગ�રકો  

� ઝારખડંના રાચંીમા ં૧ મલેિશયન નાગ�રક  

� આસામમા ં૫ ભારતીય તબ�લગ કોરોના પો�ઝ�ટવ  

� પ1�ડચેર(મા ંબે પો�ઝ�ટવ  

� જય2રુમા ં૬૪ તબ�લગની ઓળખ, ૧૩ના ટ��ટ પો�ઝ�ટવ . 


кш�:  

� િવદ�શી તબ�લગોના કોરોના ટ��ટ કર( વહ�લામા ંવહ�લી તક� 

દ�શ િનકાલ કરવા આદ�શ  

� તબ�લગી જમાતના સ9યોને ભારતના �વાસી િવઝા :ર( 

નહ; કરવા તમામ <ૂતાવાસોને કડક >ચૂના  

� ૭૦ દ�શોમાથંી આવેલા ૨૦૦૦ તબ�લગ હાલ ભારતના 

િવિવધ િવ�તારોમા ંકાયBરત 

� તબ�લગ જમાતના વડા– મૌલાના EહુFમદ સાદ સ�હત 

Gુલ-૬ સામે FIR 

2. к����� ��9�% %�� к�GH %�к��� *���*� A�*�� 

 

� I��'�� к����� ��9�%�� J4 к�% '�.30 

KGL2M�/-2020�� ��જ к��O�� �PQ2� Rજ<*��� 

�S��9� .'�.  

3. к�GH %�к�� : ��ш�� ��જк�T�9 х�V WB������ J9�%� 

(X4Dш�Y) 

� સરકાર આગામી છ મ�હના દરિમયાન ૪.૮૮ લાખ કરોડNુ ં

ઋણ બ:રમાથંી મેળવશે  

� નાણા�ધાન િનમBલા સીતારામન વષB ૨૦૨૦-૨૧Nુ ંબRટ 

રSૂ કરતી વખતે બ:રમાથંી ૭.૮ લાખ કરોડNુ ં ઋણ 

લેવાના Tદાજો :હ�રાત કર( UVૂા છે. હવે તે પૈક(ની 

૬૦ ટકા રકમNુ ં ઋણ આરં�ભક છ મ�હનામા ં જ લેવામા ં

આવશે. 

� નાણા�ધાને બ:રમાથંી મળેવવામા ં આવનારા ઋણનો 

ઉપયોગ Eડૂ(ક(ય ખચB પાછળ થશે તેમ જણા�Yુ ં હZ ુ.ં 

સરકાર� Eડૂ(ક(ય ખચBમા ં૨૧ ટકાની []ૃ^ કરવા જોગવાઇ 

કર�લી છે.  

� સરકાર રાજકોષીય ખાધમા ંઘટાડો કરવા બ:રમાથંી ઋણ 

મેળવે છે.  

� Eદુતી બો*ડ અને a�ઝર( �બલની મદદથી આ રકમ 

બ:રમાથંી મેળવાય છે.  

� વષB ૨૦૨૦-૨૧ના બRટમા ં સરકાર� રાજકોષીય ખાધ 

૭.૯૬ લાખ કરોડ રહ�વાનો Tદાજ લગા�યો છે. તે ખાધ 

સકળ ઘર�c ુઉdપાદનના ૩.૫ ટકા રહ�શે. 

 *Zк��[�4� �� *�х к����� \2к%���� I��'  

� લૉકડાઉનને કારણે અથBતfંને ૧૨૦ અબજ ડોલર (TદાR 

નવ લાખ કરોડ hિપયા)Nુ ંNકુસાન થઇ શક� છે.  

� આ Nકુસાન ભારતના સકળ ઘર�c ુઉdપાદનના ચાર ટકા 

બરોબર છે.  

� ૧૪ એિ�લ >ધુી રહ�નારા લોકડાઉનને કારણે ઉdપાદન, 

વેચાણ, માગ બkુ ંજ ઠપ છે. 

;�+�D (�Gк� ��]9��� WMA 9�D�� ����/  

� �રઝવB બે*ક� રાmય સરકારો અને ક�*nશાિસત �દ�શો 

માટ�ની ‘વેઝ એ*ડ િમ*સ એડવાp*સસ’ (ડrsY.ુ એમ. 

એ.)ની મયાBદામા ં૩૦ ટકા >ધુીનો વધારો કયt છે. 
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� આ જોગવાઇ ૩૦ સuટ�Fબર >ધુી અમલી રહ�શે. બે*vસ 

હવે બફર માટ� સાચવી રાખેલી Eડૂ(નો ઉપયોગ પણ કર( 

શકશે. 

��к�% ��9��� A, MA� `Ba�B  

� બે*ક� િનકાસકારોને િનકાસ �ોિસxસ માટ� પણ છ મ�હનાની 

Eદુત લબંાવી આપી છે. 

� અdયાર >ધુી િનકાસ �ોિસડની Eદુત નવ મ�હનાની હતી, 

પરંZ ુ કોિવડ-૧૯ �કોપને કારણે ઊભી થયેલી p�થિતને 

જોતા ંત ેEદુત વધાર(ને ૧૫ મ�હના કરવામા ંઆવી  

4. к����� ��9�% %��Ic *�к��� %.�9dA (��� e2જ��' 

%�к�� f��� X�g9�� ��,D9�  

(1) ���к к����-h�к�� (iк х�'���  

d.1,000/- જ� к���ш�  

� Gુલ-૬૫ લાખ કામદારો-zિમકો માટ� h. ૬૫૦ કરોડNુ ં

પેક�જ  

к��� *�I Oш�  

� ગર(બ zમ{વી, અસગં�ઠત કામદારો અને બાધંકામ 

કામદારો  

� રા|a(ય અ} સલામિત કાયદા (NFSA) હ�ઠળના ૬૬ લાખ 

Gુ�ંુબોને એિ�લમા ં િવનાEsૂયે અ} 2રુવઠાના િવતરણ 

માટ� સઘન આયોજન  

� NFSAના દર�ક લાભાથ�ન ેિવનાEsૂયે અ} િવતરણ  

� Tdયોદય અ} યોજના (AAY)ના આશર� ૮ લાખ 

લાભાથ�ઓને કાડB દ(ઠ ૨૫ �ક. �ા. ઘ� તથા ૧૦ �ક. �ા. 

ચોખા  

� અ�તા ધરાવતા (PHH) આશર� ૫૮ લાખ Gુ�ંુબોન ે�િત 

�યpvત ૩.૫ �ક. �ા. ઘ� તથા ૧.૫ �ક. �ા. ચોખા  

� તમામ ૬૬ લાખ લાભાથ�ઓને કાડB દ(ઠ ૧ �ક.�ા. દાળ  

� લાભાથ�ઓને કાડB દ(ઠ ખાડં અને મી�ંુ પણ િવનાEsૂય ે

મળશે  

� લાભાથ�ઓએ મળવાપાf જ�થા તેમજ :હ�ર િવતરણ 

�યવ�થા Tગે ફ�રયાદ માટ� �જsલા ક�ાના ટોલ �( નબંર 

: ૧૦૦૦ ઉપર સપંકB કરવો  

(2) A�к ����,�� I�A�$�� 123'�� (� ;.���� ����� 

(kl�T)  

� ખે�તૂો હવે તા. ૩૧ મે-૨૦૨૦ >ધુીમા ંિધરાણ ભરવાNુ ંરહ�શે 

� વધારાNુ ં h. ૧૬૦ કરોડNુ ં �યાજ ખે�ૂતો વતી સરકાર 

Uકૂવશે 

� લાભ – ૨૧.૨૪ લાખ ખે�ૂતો   

5. (�nGкo� @�P : 6 ���� %�к��/ (�Gк�\2� 4 �B/ (�Gк��� 

��� p� X*�  

к$ ���� (�Gк к$ (�Gк�� ��*�� 4$  

� ઓર(એ*ટલ બે*ક ઓફ કોમસB અને Yનુાઇ ટ�ડ બ*ેક ઓફ 

ઇ�*ડયા હવે પ:ંબ નશેનલ બે*કમા ંિવલીન થઈ.  

� િસ�*ડક�ટ બે*ક ક�નેરા બે*કમા ંિવલીન થઈ.  

� �� બે*ક અને કોપtર�શન બ*ેક હવે Yિુનયન બે*ક ઓફ 

ઇ�*ડયામા ંિવલીન થઈ 

� અsહાબાદ બે*ક હવે ઇ�*ડયન બે*કમા ંિવલીન થઈ.  

 

6. �Bq2к : PM CARES FUND�� ��� MA��� �к 

M�к������ 100 Bк� к�12y'  

� સરકાર� આ Tગેનો વટ�ુકમ બહાર પાડ(ને તેને 

કાયદ�સરNુ ંhપ પણ આપી દ(kુ ંછે.  

� રા|aપિતએ ‘કરવેરા અને આવક કાયદા વટ�કુમ, 

૨૦૨૦'ને મSૂંર( આપી.  

� આવકવેરા �રટનB ભરવાની સમયમયાBદા વધી વટ�ુકમ 

:હ�ર થતા ં વષB ૨૦૧૮-૧૯Nુ ં �રટનB ભરવાની 

સમયમયાBદા પણ ૩૧ માચBથી વધાર(ને ૩૦ Sૂન કરાઈ 

છે.  

� પેન નબંર સાથે આધાર નબંર �લ�ક કરવાની Tિતમ 

Eદુતમા ં પણ fણ મ�હનાનો વધારો કર(ને સમયમયાBદા 

૩૦ Sૂન >ધુી લબંાવવામા ંઆવી છે.  

� વટ�કુમની જોગવાઇ Eજુબ માચB એિ�લ અને મે 

મ�હનામા ં રSૂ થતા ં ક�*nીય એvસાઇઝ �રટનB પણ જમા 

કરાવવની Eદુત પણ વધાર(ને ૩૦ Sૂન, ૨૦૨૦ કરવામા ં

આવી છે.  

આવકવેરા રાહતો માટ�ના રોકાણોની સમયમયાBદા પણ વધી  

� આવકવેરા કાયદાની કલમ ૮૦ સી, ૮૦ ડ(, ૮૦ { હ�ઠળ 

�મશ : R વીમા પોલીસી, પીપીએફ, રા|a(ય બચતપf, 

�ચ�કdસા સબંધંી �ીિમયમ વગેર�મા ં રોકાણ કરતા ં કરમા ં

રાહત મળે છે.  
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� આવા રોકાણો કરવાની મયાBદા પણ ૩૦ Sૂન, ૨૦૨૦ >ધુી 

લબંાવવામા ંઆવી છે .  

7.  к�9� �.���%� : જz12 к�{��  

к�GH %�к���� e l. �P�*9 f��� к�GH ш��%' J��ш�� 

�.���%� |�� ���� ��+�B K.��   

к��� *�I 4ш�  

���� જFE-ુકા�મીરના ંક�*nશાિસત �દ�શમા ં૧૫ વષB ક� તેથી વk ુ

સમયથી રહ�તા લોકો હવે dયાનંા ં કાયમી રહ(શ ક� 

અિધવાસી ગણાશે. 

���� કા�મીરમાથંી કલમ ૩૭૦ <ૂર કયાBના ંતમેજ તેને કા�મીર 

અને લ�ાખના ં બે ક�*nશાિસત �દ�શમા ં િવભા�જત કયાBના ં

૮ મ�હના પછ( સરકાર� dયાનંા રહ(શો માટ� ડોિમસાઇલના ં

નવા િનયમો :હ�ર કયાB હતા.  

���� R લોકો જFE ુએ*ડ કા�મીરમા ં ૧૫ ક� તેથી વk ુવષBથી 

રહ�તા હોય તે ઉપરાતં ૭ વષBથી dયા ંઅ9યાસ કરતા હોય 

અને dયા ં આવેલી િશ�ણ સ�ંથાઓમાથંી ધોરણ ૧૦ ક� 

૧૨ની પર(�ા આપી હોય તેઓ પણ dયાનંા ંરહ(શ ગણાશે. 

આ અગાઉ બધંારણની કલમ ૩૫-એ Eજુબ dયા ં

ડોિમસાઇલના ંિનયમો અમલમા ંહતા.  

���� જFE ુ એ*ડ કા�મીરના ં �રલીફ એ*ડ �રહ��બ�લટ�શન 

કિમશનર �ારા Rમને માઇ�*ટ તર(ક� ર�જ�ટર કરવામા ં

આ�યા હોય તેઓ પણ હવે dયાનંા ંરહ(શ ગણાશે. 

}A .�~O M�'� X��к��/���� %�'����� *�I  

���� કલમ 3Aમા ંજણાવવામા ંઆ�યા Eજુબના ંઅિધકાર(ઓ ક� 

Rમણે જFE ુ કા�મીરમા ં Gુલ ૧૦ વષB ફરજ બ:વી હોય 

તેવા અિધકાર(ઓના સતંાનો તમેજ R માતાિપતા કલમ 

3Aની શરતો સતંોષતા હોય અને dયાનંા ં કાયમી રહ(શ 

ગણાતા હોય તેવા માતાિપતાના ં સતંાનો પણ dયાના ં

અિધવાસી ગણાશે.  

���� કાયમી ડોિમસાઇલ ધરાવતા લોકો જ કા�મીરમા ં નોકર( 

માટ� અર{ કર( શકશ.ે 

���� ક�*n સરકાર� કા�મીરમા ં કાયમી વસવાટના ં નવા િનયમો 

અમલમા ં EVૂા પછ( હવે R લોકો આ િનયમો હ�ઠળ 

યો�યતા ધરાવતા હશે તેઓ જ સરકાર( નોકર(મા ં ક� 

કો*�ટ�rYલુર(મા ં Sુિનયર હો�ાઓ પર િનYpુvતને પાf 

ઠરશે.  

���� કા�મીરનો �ભૂૌગો�લક દર�જો બદલાયા પછ( અન ેકલમ 

૩૭૦ રદ કરાયા પછ( એવી ભીિત હતી ક� દ�શની કોઈપણ 

�યpvત dયા ંનોકર( કર( શકશે ક� dયાનંી રહ(શ ગણાશે.  

���� આથી આવી આશકંા <ૂર કરવા માટ� ક�*nના �હૃ�ધાન 

અિમત શાહની >ચુનાન ે આધાર� ડોિમસાઇલના ં નવા 

િનયમો :હ�ર કરાયા હતા અને dયાનંા ં રહ(શોની આશકંા 

<ૂર કરાઈ હતી.  

���� ડોિમસાઇલના ં નવા િનયમો h. ૨૫,૫૦૦Nુ ં બ�ેઝક વતેન 

ધરાવતા તમામ હો�ા પર ભરતીને લા� ુપડશે.  

���� અિમત શાહ� કા�મીરના ં નતેાઓન ે ખાતર( આપી હતી ક� 

ક�*n સરકાર �ારા આ ક�*nશાિસત �દ�શના ં �ભૂૌગો�લક 

દર�:મા ંકોઈ ફ�રફાર કરાશે નહ;.  

���� કા�મીરમા ંડોિમસાઇલના ંનવા િનયમ અ*ય રાmય કરતા 

વk ુસારા હશે.  

%�к��/ ��к�/� �y' к�{��/� �B� જ X��'  

���� સરકાર� �પ|ટતા કર( હતી ક� જFE ુએ*ડ કા�મીરમા ંતમામ 

સરકાર( નોકર(ઓ ફvત કા�મીરના ંઅિધવાસીઓ માટ� જ 

અનામત રહ�શ.ે  

���� તમામ ગેઝેટ�ડ અને નોન ગઝેેટ�ડ જ�યાઓ તેમજ તમામ 

vલાસ-૪ જ�યાઓ કા�મીર( અિધવાસીઓ માટ� જ 

અનામત રહ�શ.ે  

8. BS- � A���* X�� ;�+*�� ��C�,�� шdM' : '�. 1*� 


�J*-2020 (A9�D��,) 

XG9 ���'  

� પેaો�લયમ કંપનીઓએ 1 એિ�લથી બીએસ-6 પેaોલ-

ડ(ઝલNુ ંવેચાણ શh કર( દ(kુ ંછે.  

� કંપનીઓએ એક સuતાહ અગાઉથી પેaોલ પપં પર 

બીએસ-6 �ધણનો 2રુવઠો ભર( દ(ધો હતો.  

� આ માટ� કંપનીઓએ 35 હ:ર કરોડNુ ંરોકાણ કYુ  છે.  

9. ;�� ��ш�T : 1 
�J*  : ��,�к/9 �TD�� J���I 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો :(૦૧-૦૪-૨૦૨૦) 

1. કોરોના વાયરસની ગભંીરતાને ¡યાને લઈન ેકઈ જમાતના 

સ9યોના ભારતના �વાસી િવઝા નહ;  આપવાની તમામ 

<ૂતાવાસોને કડક >ચૂના અપાઇ છે-  '()*�/'()*�� 

2. સમ� િવ£મા ં સૌ�થમ કોરોના વાયરસનો ક�સ  Vાર� 

અને કયા દ�શમા ં ન1ધાયો હતો - � KGL2M�/ � �   

X�� C�� 



����к���� 
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3. ભારતમા ં  સૌ�થમ કોરોના વાયરસનો ક�સ કઈ તાર(ખ ે

ન1ધાયો હતો- }  KGL2M�/ � �  

4. ભારતમા ં સૌ�થમ  કોરોના વાયરસનો ક�સ કયા �જsલા 

અને રાmયમા ંન1ધાયો હતો-�P�2� X�� к��O  

5. ક�*n સરકાર દ�શમા ં રાજકોષીય ખાધ ઘટાડવા  આગામી 

છ મ�હનામા ં  ક�ટcુ ંઋણ બ:રમાથંી મેળવશે - d. !.�� 

*�х к��� 

6. ક�*n સરકારના વષB 2020-21ના Tદાજપfમા ં 

બ:રમાથંી Gુલ ક�ટcુ ંઋણ લવેાNુ ંજણાવાYુ ંહZ ુ ં- d. �.� 

*�х к��� 

7. ક�*n સરકાર� Eડૂ(ક(ય ખચBમા ંક�ટલા ટકાની []ૃ^ કરવાની 

જોગવાઈ કર�લી છે- �� % 

8. વષB 2020-21ના ક�*nીય Tદાજપfમા ં સરકાર�  દ�શમા ં

રાજકોષીય ખાધ ક�ટલા કરોડ રહ�વાનો Tદાજ લગા�યો છે 

- d.�.�� *�х к��� 

9. માચB-2020ની p�થિતએ ભારતના  અથBતfંન ે  કોરોના 

વાયરસથી �ભાિવત લૉકડાઉનના કારણે ક�ટલા કરોડNુ ં

Nકુસાન  જવાનો Tદાજ છે - d. � *�х к��� 

10. RBI  �ારા  રાmયો-UTની WMA મયાBદા  આગામી 30  

સuટ�Fબર-2020 >ધુી વધાર(ને ક�ટલા ટકા કરાઈ  Rથી 

કર(ને  બ®કો  તેમની પાસનેી  બફર  Eડૂ(નો  ઉપયોગ  

કર( શકશે - } % 

11. WMANુ ં િવ�Zતૃ નામ જણાવો - '��+ �G� �G%  


���EG%%' 

12. કોરોના વાયરસની p�થિતમા ં કામદારો, zિમકો અને  

અસગં�ઠત �ેfના કામદારોને મદદhપ થવા �જુરાત 

સરકાર તેમના બ®ક એકાઉ*ટમા ં ક�ટલા hિપયા જમા 

કરાવશે Rના માટ� h.650/- કરોડNુ ંપેક�જ :હ�ર કરાYુ-ં 

d. �   /-  

13. �જુરાતમા ંલાભાથ�ઓન ેમળવાપાf અ} જ�થા  તેમજ 

:હ�ર િવતરણ �યવ�થા Tગે ફ�રયાદ માટ� �જsલા ક�ાએ 

કયો ટોલ �( નબંર :હ�ર કરાયો- �    

14. �જુરાતમા ં  કયા કાયદા હ�ઠળ TદાR 66 લાખ  

પ�રવારોને  એિ�લ-2020મા ં િવનાEsૂય ે  અ} 2રુવઠો  

િવતરણ કરાશે – ����/9 X� %*�'� к�9�� (NFSA) 

15. AAYNુ ંિવ�Zતૃ નામ જણાવો – |g9��9 X� 9�જ�� 

16. �જુરાત સરકાર �ારા ખે�ૂતોને પાક િધરાણ ભરપાઈ 

કરવાની Eદુતમા ં ક�ટલો વધારો કરવામા ં આ�યો  RNુ ં

�યાજ બે*કોન ે�જુરાત સરકાર Uકૂવશે - }�  i � � ((� 

�%) 

17.   ભારતમા ં તા.01 એિ�લ 2020ની  p�થિતએ  ક�ટલી 

નાની સહકાર( બ®કોNુ ં4  મોટ( બ®કોમા ં મ°ર  થYુ-ં � 

18. PM-CARES FUNDમા ં  દાન આપનાર  રકમને  

આવકવેરામા ં  ક�ટલા ટકા કરEpુvત અપાઇ  Rના માટ�  

ક�*n સરકાર�  વટ�ુકમ બહાર પાડયો- �  % 

19. ક�*nના �હૃમfંાલય �ારા તા.02 એિ�લ-2020મા ં

ક�*nશાિસત �દ�શ જFE-ુ કા�મીરના રહ�વાસીઓ માટ�  

:હ�ર કરાયેલ નવીન ગઝેેટ �માણ ે ક�ટલા વષBથી dયા ં

રહ�તા લોકોને હવે કાયમી રહ(શ ક� અિધવાસી  ગણવામા ં

આવશે- �� �T� к�  '�4� ��2 

20. ક�*nના �હૃમfંાલય �ારા તા. 02 એિ�લ-2020મા ં

ક�*nશાિસત �દ�શ જFE-ુ કા�મીરના  રહ�વાસીઓ માટ�  

:હ�ર કરાયેલ ડોિમસાઈલના ંનવા િનયમ- ગેઝેટ �માણે  

ક�ટલા વષBથી dયા ં રહ�તા લોકોને હવે કાયમી રહ(શ ક� 

અિધવાસી ગણવામા ં આવશે - �� �T� к�  '�4� ��2 

%9, � �T�4�  g9��  X�9�% к�'� .�9 X�� g9��  

M��*�  �ш@, %�F4����4�  ���,-�  к� ����  

A�/@� MA� .�9 '�� A,  g9����  �./ш �,�ш�, 

'�જ જz12-к�{���� ;�*�� �G� ;�.�)()*B�ш� 

к�ш��  f���  >�� ���GB '�/к�  �S����� 

M�9� .�9 

21. જFE-ુકા�મીરમા ં Gુલ ક�ટલા વષBથી ફરજ બ:વતા  

અિધકાર(ઓના સતંાનો કલમ 3A હ�ઠળ dયાનંા રહ�વાસી  

ગણવામા ંઆવશે- �  �TD 

22. આ ઉપરાતં  કલમ 3Aની શરતો સતંોષતા હોય તેવા કયા 

માતા-િપતાના સતંાનોને પણ જFE-ુકા�મીરના અિધવાસી 

ગણાશે- g9���� к�9� �./ш �,�'� .�9 '��� 

23. જFE-ુકા�મીરમા ંરહ�વાસીના નવા િનયમ �માણે  કોણ dયા ં

સરકાર( નોકર( માટ� અર{ કર( શકશે - к�9� 

���%�$* ����'� *�к� 

24. જFE-ુકા�મીરમા ં  ડોમીસાઈલના નવા િનયમ �માણે  

ક�ટલા hિપયાNુ ંબ�ેઝક વતેન ધરાવતા તમામ હો�ાઓની 

ભરતીમા ંઆ િનયમ લા� ુપડશે - d.��,�  /- 

25. જFE-ુકા�મીરમા ંરહ�વાસીઓના નવા િનયમ �માણે  ફvત 

કોના માટ� સરકાર( નોકર(ઓમા ં અનામત રહ�શે-  

к�{���� X����%�� �B� 
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26. ડોમીસાઈલના નવા િનયમ �માણે તમામ ગેઝેટ�ડ  અન ે

નોન-ગેઝેટ�ડ જ�યાઓ તેમજ vલાસ-4ની  જ�યાઓ કોના 

માટ� અનામત રહ�શે - к{��/  X����%�� 

27. ભારતમા ં વાહન �<ૂષણ ઘટાડવાના હ�Zથુી તાર(ખ 01 

એિ�લ 2020થી કYુ ં પેaોલ ડ(ઝલNુ ં વેચાણ શh થYુ-ં 

BS- � 

28. પયાBવરણના સદંભBમા ં BSNુ ં િવ�Zતૃ નામ જણાવો -  

I��' FB�G��D 

29. ભારતમા ંનાણાક(ય વષBનો �ારંભ કઈ તાર(ખથી થાય છે 

-  � 
�J* 

   0�- !-� � 
 

1. e l. �P�*9 : к�GH %�к�� (к�9��) 

� લૉકડાઉનNુ ંઉsલઘંન કરનારા સામે IPCની િવિવધ કલમ 

તેમજ �ડઝા�ટર મેનેજમ*ેટ એvટ-2005 હ�ઠળ ક�સ 

ન1ધાવા ક�*nીય �હૃ મfંાલયનો રાmયોને આદ�શ 

2. х�*k�� : ����� K,�'� �),'ш�Y� X�� ;�к�B�� 

�'�� �к�4D �2$% ��9 MA��� B��� �2$%\2� �� �Tc 

*����� X�%�� 

� સાકં�િતક નામ – D/L  

� િનયમ આપનાર – �ા*ક ડકવથB અને ટોની cઈુસ 

� ડકવથB cઈુસનો �થમ ઉપયોગ : વષB-1997મા ં આ 

િનયમન ે આઇસીસી સમ� રSૂ કયt dયારબાદ વષB-

1999મા ં��લે*ડ ખાતે રમાયેલા વsડB કપમા ંતેનો �થમ 

અમલ કરા�યો હતો 

Q2� a� �к�4D �2$% A��'  

� વરસાદ અથવા ખરાબ હવામાનથી �ભાિવત થયેલી 

મેચમા ં રન ચેઝ કરવા માટ� નવો ટાગµટ (તકBસગંત) 

આપી શકાય 

3. %��C�'� : к����� ��9�%4� (C�� e2જ��'\2� %�4� 

��2� �% y���GB�$� �2�'�� ������ ��F'���� 

� આ િવ�તારમા ંGુલ 16754 મકાનોમા ં54 હ:ર લોકોને 14 

�દવસ માટ� હોમ vવોર*ટાઈન કરાયા 

4. UN : к������� к��,� �TD � � �� ����к ��/A��� � 

Bк��� WB��� 4ш� 

� અગાઉ 2.5 ટકાનો Tદાજ હતો પણ હવે 1.5 ટકા રહ�વાનો 

Tદાજ  

� અહ�વાલ- Yએુન �ડપાટBમે*ટ ઓફ ઇકોનોિમક એ*ડ 

સોિશયલ  અફ�સB 

5. к���� �� : M���9 %�� 2 
A (B�y��*��-M���9)  

� ભારત સરકાર� આરો�ય સેZ ુએપ લો*ચ કર( છે. આ એક 

�કારની a�કર એપ છે. 

� કોઇ �યpvતને પોતે કોઇ કોરોના દદ¶ની આસપાસથી 

પસાર થઇ છે ક� નહ; ત ેતપાસવામા ંઆ એપ મદદ કર( 

શક� છે.  

એપ કોના �ારા તૈયાર કરાઈ 

� ક�*n સરકારના ં ઇલેvaોિનvસ એ*ડ ઇ*ફમµશન ટ�vનોલો{ 

મfંાલયે આરો�ય મfંાલયના સહકાર સાથે તયૈાર કર�cુ ં

આ એપ �ગૂલ uલે તથા એપલના એપ �ટોર પર 

ઉપલrધ છે.  

к��� �/'� к� к�� a�  

� આરો�ય સેZ ુએપ ઈ*�ટોલ કરવા પર પહ�લીવાર ઓપન 

કરતા ક�ટલીક પરિમશ*સ આપવાની રહ�શે. આ એપ 

તમારા મોબાઈલ નબંર, rsY�ુથૂ અને લોક�શન ડ�ટાની 

મદદથી :ણ કર( શક� છે તમે >રુ��ત છો અથવા પછ( 

સ�ંમણનો ખતરો છે. 

� આ એપ {પીએસ તથા rc�ૂથૂ બનંેનો ઉપયોગ કર� છે. 

{પીએસના આધાર� વપરાશકારNુ ંચો·સ લોક�શન ન·( 

થાય છે mયાર� rc�ૂથૂના આધાર� એ ¸યાલ આવશે ક� તમે 

Vાર� અને Vા ં કોઇ નોવેલ કોરોના વાયરસ ધરાવતી 

�યpvતથી લગભગ છ ¹ટ Rટલા ન{કના Tતર� પસાર 

થયા હતા.  

XG9 ���'� 

� આરો�ય સZે ુએપમા ંસરકારમા ંન1ધાયેલા કોરોના ક�સનો 

તમામ ડ�ટા ફ(ડ કર( દ�વામા ંઆ�યો છે. વkનુે વk ુલોકો 

આ એપ ડાઉનલોડ કરશ ે અને તેમા ં  પોતાની િવગતો 

ઉમેરશે તેમ તમે આ એપની ઉપયો�ગતા  વધશે.  

� આ એપમા ં a��ક�ગ ઉપરાતં કોિવડ 19 િવશે ઉપયોગી 

મા�હતી તથા સલાહ>ચૂનો પણ આપવામા ં આ�યા ં છે. 

તેમા ંતમામ રાmયોની કોરોના હ�sપલાઇન ના નબંર પણ 

આપવામા ંઆ�યા છે. 

�� I�T���� [A*�� 
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�  કોરોના વાયરસ a�કર આરો�ય સેZ ુ એºuલક�શન 11 

ભારતીય ભાષાઓમા ં ઉપલrધ છે. Rમા ં T�ે{, �હ*દ(, 

�જુરાતી, તિમલ, તેc�ુ,ુ ક}ડ, મલયાલમ, ઉ�ડયા, 

મરાઠ(, બા�ંલા અને પ:ંબી સામેલ છે. 

5. જG ;�� ��ш�T : C�P �2� �� 

�����:I���� h����� જG;�� 

�'�4 : C�P �2� ��  

�'D�� %��ID�� I���� h��� :  

� કોરોના વાયરસને કારણે <ુિનયાના આગળ પડતા દ�શો 

ભયકંર તકલીફમા ં Eકૂાઈ ગયા છે dયાર� દ�શમા ં ૨૧ 

�દવસના લૉકડાઉનને ક�ટલાક EખુાBઓ સાહ�જકતાથી 

લઈને સમ� દ�શ માટ� ખતરાhપ બની ર»ા ંછે 

� આ લોકોએ ભગવાન રામના ૧૪ વષBના વનવાસમાથંી 

શીખ મેળવવાની છે ક� કઈ ર(તે એકાતંમા ંરહ(ને જનસવેા 

થઈ શક� છે.  

� ભારતીય સ�ંGૃિતની ધરોહર એવા રામાયણ અને 

મહાભારતના બનં ે�થંોમા ંવનવાસની વાત આવે છે. 

� આ વનવાસ દરિમયાન ભગવાન રામ અને પાડંવોએ 

જનસેવા કર( સાથેસાથે પોતાના સામ�યB અને શpvતમા ં

પણ વધારો કયt. 

� લ¼મણા ર�ખા ઓળંગી તે માતા સીતા{ને પણ તકલીફ 

પડ(, આ લોકડાઉનની લ¼મણ ર�ખાNુ ંમાન રાખવામા ંજ 

આપણી ભલાઈ છે.  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૨-૦૪-૨૦૨૦) 

1. ક�*nીય �હૃ મfંાલયના આદ�શ Eજુબ ભારતમા ં કોરોના 

વાયરસ સદંભµ  લૉકડાઉનનો  ભગં કરનાર સામ ે  કયા 

એvટ હ�ઠળ �નુો ન1ધવામા ં આવશે -  ;�+�FB� 

���જ�GB 
yB -�  � 

2. િવ£ના કયા :ણીતા ગ�ણતશા½ી અને ��ક�ટની રમતમા ં

ડકવથ ૅ cઈુસના િનયમ આપનાર કોNુ ં તાRતર એિ�લ 

2020મા ંઅવસાન થYુ-ં  B��� �2�% 

3. ડકવથB cઈુસNુ ંસાકં�િતક નામ જણાવો- D/L 

4. િવ£�તર� ��ક�ટની રમતને ડકવથB cઈુસના િનયમો  

આપનાર મહાNભુાવોના નામ જણાવો – ��Gк �к�4D 

X�� B��� �2$% 

5. ��ક�ટમા ં ડકવથB cઈુસ િનયમનો �થમ �યોગ કયા વષµ 

થયો હતો- ���� 

6. ��ક�ટમા ં ડકવથB cઈુસ િનયમનો �થમ �યોગ કયા  

દ�શમા ં થયો હતો- ��*�G� 

7. ��ક�ટમા ં  ડકવથB cઈુસ િનયમનો  �થમ �યોગ કઈ 

�નૂૉમે*ટમા ંથયો હતો - �<�D кA-���� 

8. ��ક�ટમા ં વરસાદ અથવા ખરાબ હવામાનથી �ભાિવત 

થયેલી મચેમા ં રન ચેઝ કરવા માટ� નવો લ¼યાકં 

આપવામા ંઆવ ે છે તે પ^િતને ¿ુ ં કહ�વાય છે - �к�4D 

�2$%  

9. કોરોના વાઈરસથી સાવચેતીના ભાગhપે �જુરાતના કયા 

િવ�તારમા ં 54 હ:ર લોકો માટ� સૌથી મો�ંુ માસ 

કવૉર*ટાઈન ઉ� ુકરાYુ-ં ������, �2�' 

10. Yએુન �ડપાટBમ*ેટ ઓફ ઈકોનોિમક એ*ડ સોિશયલ 

અફ�સBના અહ�વાલ Eજુબ કોરોનાના કારણે વષૅ -2020મા ં

વૈિ£ક GDPમા ં ક�ટલા ટકાનો ઘટાડો થવાનો Tદાજ છે- 

�%(|��> �.�% �.�ш�) 

11. ભારતમા ં કોઈ �યpvત પોતે કોરોનાના દરદ(ની 

આસપાસથી પસાર થઈ છે ક� નહ; તે તપાસવા માટ� 

ક�*nના આરો�ય મfંાલય �ારા કઈ a�કર એપ �ગૂલ uલે 

ઉપર ઉપલrધ કરાવી છે- M���9 %�� 2 

12. આરો�ય સZે ુ એપ �જુરાતી સ�હત ભારતની ક�ટલી 

ભાષામા ંઉપલrધ છે - �� 

13. "આરો�ય સZે"ુ a�કર એપ કઈ કઈ ભાષામા ંઉપલrધ છે - 

e2જ��'�, ;.G�/, |���, '�*, '�� 2e2,к��, *9�*, 

[;�9�, ��~/, (���*� X�� A�K(� 

14. િતિથ Eજુબ ચૈf >દુ નોમ એટલે કોની જ*મ િતિથ- 

I���� ��-�� ��� 

  DATE :  }- !-� � 
 

1. ��� J��� ��/�� к����� ����% %��Ic K.�� XA�* 

 

� મોદ(એ કÂુ ંક� રિવવાર� ૫ એિ�લે રાf ે૯ કલાક� આપણે 

સૌએ કોરોનાના ંસકંટને પડકાર ફÃકવાનો છે અને �કાશની 

તાકાતનો પ�રચય કરાવવાનો છે.  

� આ ૫ એિ�લે ૧૩૦ કરોડ દ�શવાસીઓએ કોરોનાના ં

Tધકારને <ૂર કરવા મહાશ�કતNુ ં:ગરણ.  
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2. �<�D (iк : к����� %�� *��� �<�D (iк�� I��'�� � 

X(જ ��*��� ��જG%� �� (k2* d. �� X(જ)  

� Gુલ 25 દ�શો માટ� 1.9 અબજ ડોલરની સહાય 

XG9 ��ш-  

� zીલકંા – 12.86 કરોડ        પાક. - 20 કરોડ ડોલર  

� અફઘાિન�તાન - 10 કરોડ ડોલર   

� માલ�દ�સ- 73 લાખ ડોલર   

[A9�� :  

� ���િન�ગ, દદ¶ઓની શોધખોળ, ડોvટર અન ે હ�sથ વકBસ 

માટ� PPE ખર(દ( શકાશ ે

� નવા આઇસોલેશન વોડB  

I��� M9�જ� 

� ડૉકટરો અને હ�sથ વકBસB માટ� PPF ખર(દ( શકાશ.ે  

� નવા આઈસોલેશન વૉડB શh કર( શકાશે. 

� વsડB બે*ક �ારા આગામી 15 મ�હનામા ં કોરોના સામ ે

સપોટB  મેઝસB લેવા તેમજ ઈકોનોમીની �રકવર( માટ� 160 

અબજNુ ંપેક�જ :હ�ર કરવામા ંઆવશ.ે 

3. ADB : к����� ��9�%�� к��,� I��'��   l¡��� WB/�� 

4 Bк� �.���\2� X\2�� 

��,�к/9 �TD � � -�� ����к X4D'�P�� d�A9� }   *�х 

к����� \2к%���� |��જ  

XG9 X%�� 

� આ સદ(ની કોરોના સૌથી મોટ( મહામાર( છે તેની 

સામા�જક, નાણાકં(ય, આરો�ય અને િશ�ણ પર �યાપક 

અસર પડશે. 

� {ડ(પીના Eુ̧ ય અથBશા½ી યે>Yુકુ( સાવદાએ કÂુ ં ક� 

વૈિ£ક અથBતfંને અસર થઈ છે અને ભારત પણ તમેાથંી 

બાકાત નથી. પરંZ ુતેનો આિથÄક પાયો મજÅતૂ છે આથી 

આગામી નાણાક(ય વષµ તનેા અથBતfંમા ંજોરદાર >ધુારો 

થશ.ે 

� એડ(બીએ આઉટcકુ 2020 માટ� કÂુ ં ક� આગામી 

નાણાકં(ય વષBમા ંભારતનો {ડ(પી 6.2 ટકા >ધુી પહ1ચી 

શક� છે. 

� ADB - એિશયન ડ�વલોપમે*ટ બ*ેક  

� Eુ̧ યમથક - મિનલા (�ફલીપાઇ*સ) 

4. ��L2 J¢2T, : ����� *Zк��[��� A9�D��, [A� 

.к���gк X%�� (A9�D��,) 

X����� %;.' ��ш�� �� ш.����� J4��� J¢�T, 

%�4� �£� - AQI �  4� ��C� 

� જલધંર શહ�ર-પ:ંબથી લગભગ 200 �કમી <ૂર 

�હમાચલના ધરમશાળા ન{કની પહાડ(ઓ જોવા મળ( 

હતી. દાયકાઓ પછ( આ[ુ ં<ૃ�ય જોવા મÆYુ.ં  

� બી: િવ£Yુ̂  પછ( �થમવાર િવ£મા ં આટcુ ં �<ૂષણ 

ઘટÇુ ં

� સEnુતટથી જલધંરની Èચાઈ 228 મીટર છે, mયાર� આ 

પહાડ(ઓ 4342 મીટરની Èચાઈએ છે.  

� પ:ંબના અનેક શહ�રોમા ં એર vવો�લટ( ઇ*ડ�vસ 50થી 

નીચે આવી ગયો છે. પ�રણામે જલધંરના રહ�વાસીઓ 

પોતાના ઘરમાથંી �હમાલય દશBન કર( ર»ા ં છે અને આ 

�કારના ફોટો�ાફ સોિશયલ મી�ડયા પર અપલોડ કર( 

ર»ા ંછે.  

� તસવીરમા ંજોવા મળતા ંધોળાધાર ર�*જ Gુcમુાથંી વહ�તી 

�બયાસ નદ( >ધુી લબંાયેલી છે. ક�ટલીક �મરલાયક 

મ�હલાઓએ તો નર( �ખે આ દ��ય દ�ખાતા �હમાલયની 

પોતાના ઘરમાથંી જ 2:ૂ પણ કર( હતી.  

5. IMF : ����ш� q ��;�9�, I������ I��' ����� �� ��: 

k2* к� d. }� *�х к���  

 

���� �થમ - ચીન 255 લાખ કરોડ  

� IMF - ઇ*ટરનેશનલ મોનીટર;ગ ફંડ  

� િવદ�શી �ૂ�ંડયામણની બાબતમા ં ભારત િવ£ના ટોપ-10 

દ�શોમા ંઆઠમા �મ પર છે.  

� ભારતNુ ં િવદ�શી �ૂ�ંડયામણ 35 લાખ કરોડ hિપયા છે. 

mયાર� ચીન પહ�લા �મ પર છે તેમની પાસે 255 લાખ 

કરોડ hિપયાNુ ંિવદ�શી � ૂ�ંડયામણ છે.  

� બી: �મ પર :પાન રહ�cુ ં છે તેઓની પાસે 104.05 

લાખ કરોડ hિપયાNુ ં�ુ�ંડયામણ છે.  

6. જG ;�� ��ш�T : 3 
�J* 

%������� %��2: X1 l'*�* A;¦9��  

જG – 3 
�J*- 1870  

X�%�� – 2 2̈*�� - 1919  
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� ૩ એિ�લે કમલાદ�વી ચÉોપા¡યાય, જનરલ માણેકશા અને 

"સૌરા|aના સાk ુ "તર(ક� બીરદાવાયેલા અEતૃલાલ 

>ુદંર{ પ�ઢયારનો જ*મ�દન.  

� ચોરવાડમા ં જ*મેલા અEતૃલાલે માડં પાચંમા ં ધોરણ 

>ધુીનો અ9યાસ કયt હતો પણ અપાર {Ëાસા[િૃÌ 

હોવાથી લખવાનો છદં લા�યો હતો.  

� શhના ક�ઠન �દવસોમા ંચણા ફાક(ને પણ �જુરાન ચલા�Yુ ં

હZ ુ.ં આયB િવધવા શીષBકથી 2�ુતક �કાિશત કYુ  અને 

h�ઢU�ુતોનો ખોફ વહોર( લીધો. 

� Eુબંઇ ગયા dયાજં �થાયી થવાNુ ં ન·( કYુ . અહ( 

ચોરવાડમા ં િપતાએ 2fુના લ�નની તૈયાર( કર(, 

અEતૃલાલે Eુબંઈથી ના કહ�વડાવી, િપતા આઘાત {રવી 

ન શVા અને EdૃY ુ પાFયા.ંદરિમયાન Eુબંઈમા ં માદંા 

પડÍા અને ચોરવાડ પાછા આ�યા. વૈદકનો અ9યાસ કર( 

વૈદ તર(ક� પકંાયા. 

� સમાતંર� છાપા અને સામિયકોમા ંલેખો લખી લખેક તર(ક� 

��થાિપત થયા.ફર( Eુબંઇ ગયા અને શઠે લ¼મીદાસ 

ખીમ{ને dયા ંનોકર(એ ર»ા.  

� શેઠને dયા ં છાપા વાચંી સભંાળવતા " :મ ે જમશદે", 

"વીસમી સદ(", "સમાલોચક", "આયB�કાશ", "Nરુ� 

ઈલમ" અને "�જુરાતી "Rવા ંસામિયકોમા ંલેખો લખતા. 

તેના ં િવ�Zતૃ અને �વતfં hપે "આયB િવધવા", "અEતૃ 

વચનો", "મહા2Îુુષોના વચનો", "નવા Yગુની વાતો", 

"સસંારમા ં�વગB" (૧૪ ભાગ) અને "Tdયજ ½ોત "Rવા ં

2�ુતકો લ¸યા.ં તેમા ં સસંારમા ં �વગB અને Tdયજ ½ોત 

Rવા ં2�ુતકો ખા�સા ંચચાB�પદ ર»ા હતા.   

� �ુ ં તો ગામડાના લોકો માટ� લÏુ ં Ðં તેમ કહ�નાર 

અEતૃલાલNુ ં નીર�રોમા ં ધમB અને અ¡યાdમ િવષયક 

મા�હતી પહ1ચાડવામા ંમો�ંુ યોગદાન રÂુ ંછે.  

� �જુરાતના Ëાનજગતમા ં લગભગ અવગણાયેંલા કહ( 

શકાય એવા અEતૃલાલ પ�ઢયારNુ ં બી{ Sુલાઇ 

૧૯૧૯ના રોજ Eુબંઈમા ંકોલેરાથી અવસાન થYુ ંહZ ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૩-૦૪-૨૦૨૦) 

1. કોરોના મહામાર( સામે લડ( રહ�લા  ભારતના લોકોમા ં 

ઊ:Bનો સચંય થાય તેવા  ઉ�ેશથી વડા�ધાનzી મોદ(  

�ારા  એિ�લની કઈ તાર(ખે  સાRં 9:00  કલાક� પોતાના 

ઘરોમા ં 9 િમિનટ માટ� દ(વો, મીણબÌી, ટોચB લાઈટ ક�  

મોબાઇલની  ટોચB  ચાc ુરાખવાનો  લોકોને અNરુોધ કયt 

હતો- �  
�J* � �  

2. કોરોના વાયરસ સામે લડવા વsડB બ®ક �ારા ભારતને 

ક�ટલા ઇમરજ*સી ફંડની મદદ કરવાની  :હ�રાત કર( છે 

- �  X(જ ��*� (d.�� X(જ) 

3. કોરોના વાયરસ સામે લડવા વsડB બ®ક �ારા િવ£ના 

ક�ટલા દ�શો માટ�  ક�ટલી રકમની સહાય :હ�ર કર( છે - 

�� ��ш X�� k2* �.� X(જ ��*� 

4. કોરોના વાયરસના કારણે ADB �ારા વષૅ 2020-21મા ં 

ભારતનો []ૃ^દર ઘટ(ને ક�ટલા ટકા રહ�વાNુ ં અNમુાન 

કરાYુ ંછે - !% 

5. કોરોના વાયરસના કારણે વૈિ£ક અથBતfંને  ક�ટલા 

કરોડNુ ં Nકુસાન જવાનો Tદાજ એિ�લ-2020મા ં ADB 

�ારા રSૂ કરાયો છે - d. }    *�х к��� 

6. ADB �ારા વષB 2022મા ં ભારતનો GDP ક�ટલા ટકા 

રહ�વાનો Tદાજ  Eકૂવામા ંઆ�યો છે - �.�% 

7. ADBNુ ંિવ�Zતૃ નામ જણાવો- 
�ш9� ���*A�GB (iк 

8. ADBNુ ંવ�ુ મથક Vા ંઆવcેુ ંછે – ��*� (;�*�A��G%) 

9. દ�શમા ં લૉકડાઉનની p�થિતની પયાBવરણ ઉપર જોવા 

મળતી હકારાdમક અસરોના પ�રણામે એિ�લ 2020 

દરિમયાન અમદાવાદ સ�હત દ�શના 85 શહ�રોમા ં AQI  

ક�ટલા Tકથી નીચે હતો - �   

10. AQINુ ંિવ�Zતૃ નામ જણાવો - 
� y��)*B/ �G��@ 

11. IMFના અહ�વાલ Eજુબ એિ�લ 2020ની p�થિતએ  િવદ�શી 

�ૂ�ંડયામણમા ંભારતનો �મ જણાવો –  � 

12. IMFના અહ�વાલ Eજુબ એિ�લ 2020ની p�થિતએ  

ભારતના િવદ�શી � ૂ�ંડયામણNુ ં કદ જણાવો- d.}� *�х 

к��� 

13. IMFના અહ�વાલ Eજુબ એિ�લ 2020ની  p�થિતએ  

િવ£મા ં સૌથી વk ુ ચીનના િવદ�શી � ૂ�ંડયામણNુ ં કદ  

જણાવો- d.��� *�х к��� 

14. વsડB બ®ક �ારા આગામી 15 માસમા ંકોરોના વાઈરસ સામ ે

સહાય કર( પગલા લેવા તેમજ વsડB ઈકોનોમીને 2નુઃ 

{િવત કરવા TદાR ક�ટલા અબજNુ ંપેક�જ :હ�ર કરાશે- 

��  X(જ 

15. IMFNુ ંિવ�Zતૃ નામ જણાવો-�GB���ш�* ���B�/ ��� 

16. "સૌરા|aના સાk"ુ તર(ક� ઓળખાતા અEતૃલાલ 

પ�ઢયારનો જ*મ�દવસ જણાવો - }  
�J* ���  
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DATE : 0!- !-� � 
 

1. к����� ����% : WHO  X�� US Aa/ I��'� A, �Fк 

A.���� 
����+�/ K.�� к�/ 

� ક�*n સરકાર �ારા ફ�સ કવસB માટ� DIY ગાઈડ :હ�ર 

કરવામા ંઆવી છે. જો  મે�ડક�ટ�ડ મા�ક ન હોય તો ઘર� 

કાપડમાથંી બનાવેલા મા�ક પહ�ર(ને ચહ�રો ઢાકંવા 

અNરુોધ કયt છે. કોરોનાની અસર ન હોય તો પણ મા�ક 

ક� ફ�સકવર �ારા ચહ�રો ઢાકંવો.  

� સરકાર� કÂુ ં છે ક� મા�ક પહ�રવાથી ક� ચહ�રો ઢાકંવાથી 

કોFYિુનટ(મા ં કોરોનાNુ ં સ�ંમણ થZુ ં રોક( શકાશે અને 

કોરોના��તોની તેમજ તેનાથી થતા EdૃYનુી સં̧ યાન ે

TGુશમા ંરાખી શકાશ.ે  

� સામા*ય પÓrલક માટ� હોમમડે મા�કનો ઉપયોગ કરવાથી 

અનેક દ�શોમા ં કોરોનાNુ ં સ�ંમણ ઘટાડ( શકાYુ ં હોવાના ં

દાવા કરાયા છે.  

� WHO તેમજ અમ�ેરકા પછ( ક�*nના ં આરો�ય મfંાલયે 

હોમમેડ �ોટ��vટવ કવર ફોર ફ�સ એ*ડ માઉથ Tગે 

એડવાઈઝર( :હ�ર કર( હતી. 

2. I��'�� ��જ [gA��� @'� ([KD) 

� ભારતની Gુલ વીજ ઉdપાદન �મતા - ૩૭૦ ગીગાવોટ 

� ભારતમા ંરોજની વીજ માગ - ૧૫૦ ગીગાવોટ 

� ૫મી એિ�લે રાfે ૯ કલાક� ૯ િમિનટ માટ� ૧૫ હ:ર 

મેગાવોટની માગ અચાનક ઘટ( જશે  

ભારતમા ંવીજળ( માગની લોડ પેટનB  

� ૩૨ ટકા ડોમ�ે�ટક લોડ  - ૪૦ ટકા ઇ*ડ��aયલ લોડ  

� ૨૦ ટકા એ��કsચર લોડ 

3. %�ш��� : '�,-�' ��જк�B�� к�A��
 F���ш� 

��nGB*�B� �P �% ;��%�� '�9�� кL2«  

� કોરોના વાઈરસથી િવ£ભરમા ંફ�લાયેલી મહામાર( સામેની 

લડતમા ં�જુરાતને મહdવની સફળતા. 

� રાજકોટની એક કંપનીએ કોરોના દદ¶ઓના ઈલાજમા ંસૌથી 

મહdવની �િૂમકા ભજવતા �વદ�શી બનાવટના ધમણ-1 

નામના વે�*ટલટેરNુ ંફvત 10 �દવસમા ંિનમાBણ કYુ   

��nGB*�B��� х��%9' X�� ;к¬' 

� ધમણ-1ના બધા પા�્Bસ �વદ�શી છે અને તનેી પડતર 

ફvત h. 1 લાખ Rટલી છે. mયાર� બ:રમા ંઅ*ય સામા*ય 

વે�*ટલેટરની �ક�મત h. 6.50 લાખ Rટલી હોય છે અને 

અdયાર� તો તેની પણ ભયકંર શોટÖજ છ.  

�, નામ શા માટ�  

� R ર(તે હામtિનયમમા ંધમણ હોય છે અને તે >રૂને {વતં 

રાખે છે ત ેર(ત ેફ�ફસા ંપણ ધમણની શૈલી પર કામ કર(ન ે

{વનના >રૂન ે {વતં રાખે છે માટ� તેNુ ં નામ ધમણ 

રા¸Yુ ંછે. 

� Eુ̧ યમfંી િવજય hપાણી તથા રાજકોટની કંપની mયોિત 

સીએનસીના પરા�મિસ�હ :ડ�:એ આR ગાધંીનગરમા ં

ધમણ-1ને લ1ચ કYુ  હZ ુ.ં આગામી 10 �દવસમા ં�જુરાત 

સરકારને કંપની તરફથી 1000 ધમણ-1 વે�*ટલેટર 

સuલાય કરાશ.ે 

�$� $� e2જ��'�� 4� A� ��nGB*�B�  

� કોરોના વાઈરસ સામેની લડાઈમા ં વે�*ટલેટરની સૌથી 

મહdવની �િૂમકા છે. પો�ઝ�ટવ દદ¶ને £ાસમા ંતકલીફ પડ� 

એટલે વે�*ટલટેર પર તેને રાખવા પડ� છે. આવામા ં

વે�*ટલેટરની અછત સ:Bય તે �વાભાિવક છે.  

� રાજકોટની mયોિત સીએનસીએ ઓછા ખચµ અસરકારક 

વે�*ટલેટર બનાવવાનો પડકાર ઝીsયો હતો અને 

પરા�મિસ�હ :ડ�:એ મેઈડ ઈન �જુરાત, મેઈડ ઈન 

રાજકોટ એ[ુ ંઆ વે�*ટલેટર બનાવીને તેને કાયBરત કર( 

દ�ખાડ×ુ ં છે. 150 િન|ણાત ઈજનેરોની ટ(મે 10 �દવસમા ં

વે�*ટલેટર બના�Yુ ં

� ડૉ. રાR*nિસ�હ પરમારની ટ(મ ક� Rણે 5 વષB Yએુસમા ં

કામ કYુ  છે ત ેઆ મશીનNુ ંØઈેન છે. તેમની સાથે 150 

િન|ણાત ઈજનેરોની ટ(મ આ વે�*ટલેટરને બનાવવાના 

કાયBમા ંજોડાઈ હતી. તેણે સાતેક �દવસમા ંજ વે�*ટલેટરની 

�ડઝાઈન અને પા�્Bસ એસેFબ�લ�ગNુ ંકાયB 2Îંુૂ કYુ  હZ ુ.ં  

� mયાર� ગાધંીનગર ઈÙડૂ(સી ઈº*�ટટÇટૂમા ંબે �દવસ >ધુી 

તેNુ ંપર(�ણ કરાYુ ંહZ ુ.ં આ વ�ે*ટલેટર પર(�ણના બધા 

માપદંડો પર ખÎંુ ઉતYુ  તે પછ( તેને �મા�ણત કYુ  હZ ુ ં

અને સતત 10 કલાક >ધુી તેNુ ંપર(�ણ ચાsYુ ંહZ ુ.ં 

� બધા પા�્Bસ �વદ�શી, 26 કંપનીઓNુ ંધમણ-1મા ંયોગદાન 

� વે�*ટલેટર બનાવવા >રુત, :મનગર, મોરબી, Eુબંઈ, 

ચે}ઈ, બ®�લોર સ�હતની ભારતીય કંપનીઓએ પા�્Bસ 

આuયા છે અને આ કારણે જ આ વે�*ટલેટરની બનાવટનો 

ખચB h. 1 લાખથી પણ ઓછો આ�યો છે. 

�%��*�� �� A� A�/@, %�O, �,-�-} A, (���ш� 
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� અdયાર� અમદાવાદની અસારવા િસિવલ હોp�પટલમા ં

ધમણ-1Nુ ંકોરોનાના પેશ*ટ પર પર(�ણ કરાYુ ંહZ ુ.ં આ 

વે�*ટલેટર પાચં કલાક કરતા વk ુસમયથી દદ¶ પર સાર( 

ર(તે કામ કર( રÂુ ંછે.  

� ધમણ-1 એ �ેશર કંaોsડ ઈpvવપમે*ટ છે અને ખાસ 

કોિવડ-19ના પેશ*ટ માટ� બના�Yુ ં છે. તે ઈએમઆઈ ટ��ટ 

એટલે ક� ઈલેvaો મ�ેને�ટક ઈ*ટર�ફયર*સ �ાઈટ��રયાના 

ટ��ટમા ંપણ સફળ થYુ ં છે. આગળ જતા ંતેઓ ધમણ 2 

અને 3 પણ બનાવશે R ઘÚુ ંએડવા*�ડ વે�*ટલેટર હશે.  

� અdયારની ઈમરજ*સીને ¡યાનમા ં રાખીને �ર�પાયર�ટર( 

િસ�ટમને સપોટB  કરZ ુ ંઆ વે�*ટલટેર બના�Yુ ંછે.  

� અdયાર� કંપનીએ 3 મશીન બના�યા છે અને 3 �દવસ 

બાદ રોજના 100 મશીન બનાવી પહ�લા 1000 વે�*ટલેટર 

�જુરાત સરકારને ડોનેટ કરશે. પછ( બી: રાmયોને 

આપશ.ે 

4. K.���' : к������� 'A�% X�� �*�જ .�� ML2�9�� 

I��' 9�જ�� .�~O 4� шкш� 

� Eળૂ યોજના - PMJAY  

� ક�*nના આરો�ય મfંાલય �ારા :હ�રાત 

� TદાR ૫૦ કરોડ લોકોને લાભ મળશે  

5. х�*k�� : I��'�� J4��� 9�K���  FIFA |��-�� 

;.*� �<�D кA к����� ��9�%�� к��,� F4)�' 

M��� '�. � 4� �� ���z(� � �  ���9�� I��'�� 

����� ш.����� �C 9�K���� .'�. 

� ¹ટબોલ િનયમનકાર( સ�ંથા ફ(ફાએ કોરોના વાયરસને 

કારણે આ વષµ નવેFબરમા ં ભારતમા ં યો:નારા ફ(ફા 

અ*ડર -17 મ�હલા ¹ટબોલ વsડB કપને Eલુતવી 

રાખવાની ઘોષણા કર(.  

� ફ(ફાએ જણા�Yુ ં હZ ુ ં ક� કોિવડ-19 રોગચાળાને પગલે 

તાRતરમા ં ફ(ફા કાઉp*સલ rYરુો �ારા �થાિપત કરાયેલ 

ફ(ફા-ક*ફ�ડર�શ*સ વ�કÜગ Ýપૂ �ારા આ િનણBય લેવામા ં

આ�યો છે. 

� '�ફફા વ�કÜગ Ýપૂે ઓગ�ટ-સuટ�Fબર 2020મા ં યો:નાર( 

ફ(ફા અ*ડર-20 મ�હલા વsડB કપ પનામા-કો�ટા �રકા 

2020ને Eલુતવી રાખવાનો િનણBય કયt હતો.  

� નવી તાર(ખોની :હ�રાત પછ( કરાશ.ે  

� ફ(ફા અ*ડર -17 વsડB .કપ ભારતના 2 નવેFબરથી 21 

નવેFબર >ધુી દ�શના પાચં શહ�રોમા ંયો:વાનો હતો. 

� ;��� J12х - Rજ9��� $G�nGB�� 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૪-૦૪-૨૦૨૦) 

1. ક�*n સરકાર�  કોરોના વાયરસ સામે ફ�સ કવસૅ માટ�  કઈ 

ગાઈડલાઈન :હ�ર કર� છે - DIY 

2. DIYનો િવ�Zતૃ અથB જણાવો- "DO IT YOURSELF"  

3. કોરોના વાયરસના સ�ંમણથી બચવા માટ� તાRતરમા ં

ભારત સરકાર સ�હત િવ£ની કઈ એક સ�ંથાએ "હોમમેડ 

�ોટ��vટવ કવર ફોર ફ�સ ઍ*ડ માઉથ મા�ક" પહ�રવા 

Tગેની એડવાઇઝર( :હ�ર કર( છે - WHO 

4. વતBમાન p�થિતને ¡યાને રાખીને MII અને MIG અ�ભયાન 

હ�ઠળ રાજકોટની કઇ કંપનીએ �વદ�શી વે�*ટલેટર તૈયાર 

કYુ  છે - ]9��' CNC 

5. mયોિત CNC �ારા તયૈાર કરાયcે ુ ં �વદ�શી વે�*ટલેટરને  

કYુ ંનામ અપાYુ ં- "�,-�" 

6. �જુરાતમા ં "ધમણ-1" વે�*ટલેટરને સૌ�થમ કોરોના 

સ�ંિમત દરદ(ઓની સારવાર માટ� કઈ હોp�પટલમા ં

Eકુવામા ં આ�Yુ ં RNુ ં CM zી િવજયભાઈ hપાણીએ 

િનર(�ણ કYુ ઁહZ ુ ં- �%��* .�EFAB*- X����� 

7. �વદ�શી "ધમણ-1" વે�*ટલેટરને તૈયાર કરનાર Eુ̧ ય 

ઈજનેરNુ ંનામ જણાવો - h� A����%¬. K��K 

8. �વદ�શી "ધમણ-1" વે�*ટલેટરને તૈયાર કરવામા ં TદાR 

ક�ટલો ખચૅ થાય છે - d. � *�х 

9. વૈિ£ક બ:રમા ં�િત વે�*ટલેટરની TદાR �ક�મત ક�ટલી છે 

- d. �.� *�х 

10. રાજકોટની mયોિત CNC �થમ ક�ટલા વે�*ટલેટર �જુરાત 

સરકારને િવનાEsૂયે સેવાના હ�Zથુી આપશે - �    

11. "ધમણ-1" વે�*ટલેટર કયા �કારNુ ં સાધન છે - "J�ш� 

к���<� $Ey�A�GB" 

12. તાRતરમા ં ક�*n સરકાર �ારા કોરોનાની તપાસ અને 

સારવારને કઈ યોજના હ�ઠળ સામેલ કરવામા ંઆવી છે - 

ML2�9�� I��' 9�જ��(PMJAY) 

13. કોરાના વાયરસન ે કારણ ે ભારતમા ં યો:નાર ¹ટબોલની 

કઈ વૈિ£કક�ાની �નૂૉમે*ટ �થ�ગત કરાઈ છે - FIFA U-

�� ;.*� �<�± кA 

14. વૈિ£કક�ાની àટબોલની િનયમનકાર( સ�ંથા કઈ છે - 

FIFA 
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DATE : 0�- !-� � 
 

1. к����� ��9�% %�� *��� PM ��/\2� �pm�minute 

initiative (M���9)  

 

� કોરોના વાયરસના સ�ંમણના કારણ ેદ�શભરમા ંફ�લાયલેા 

Tધકારને નાÅદૂ કરવાના હ�Zથુી �કાશ પવBની ઉજવણી  

� કોરોનાના Tધકારને હટાવવા કાp�મરથી ક*યાGુમાર( >ધુી 

�કાશ પવB  

� રિવવાર� રાfે 9 કલાક� દ�શમા ં વીજળ(ની માગં 117 

ગીગાવોટથી ઘટ(ન ે 85.3 ગીગાવોટ થઈ ગઈ. ��ડ 

ફ�sયોરની શકંાઓ પોકળ 2રૂવાર થઈ    

2. ��,D9 – e2જ��' %�к�� : к������� ��જ (K�'� 

����� кDC��/��� d. �� *�х�� %.�9 (�./�B) 

 

к��� к��� %���ш  

� Eુ̧ યમfંી િવજય hપાણીએ અગાઉ રાજયના કોઈ પોલીસ 

કમBચાર(Nુ ં કોરોના વાઇરસ કોિવડ-૧૯મા ંઅવસાન થાય 

તો તેમના વારસને h. ૨૫ લાખની સહાય આપવાની 

:હ�રાત કર�લી છે.  

� હવે આ[ુ ંછf મહાનગરપા�લકા ક� નગરપા�લકામા ંફરજ 

બ:વતા કમBચાર(, આરો�ય સવેાના કમBચાર(, મહ�>લૂ 

િવભાગના અિધકાર( ક� કમBચાર(, અ} અને નાગ�રક 

2રુવઠા તfંના કમBચાર( ક� સ�તા અનાજના <ુકાનધારકને 

પણ 2Îંુૂ પાડવાનો િનણBય :હ�ર થયો છે. 

3. .�$»�Ey%y*���y��� ���     �'D�� .g�-  

� મેલે�રયાની સારવારમા ં વપરાતી આ દવા કોરોના 

વાયરસ સામે લડવા મહdવની સા�બત થઈ રહ( છે.  

� ભારતમાથંી આ દવાના િનકાસ ઉપર �િતબધં છે. આ 

દવાના ઉdપાદનમા ંભારત િવ£મા ં�થમ �મે છે.   

� х�%- US �Eખુ ડોનાsડ aFપે ભારત પાસ ેઆ દવાની 

માગંણી કર( છે.  

4. LAMA : e2જ��'�� COVID-���� ш�к�FA� ���/ 

.�EFAB*��4� %����� ���� I��� જш� '� '��� %�� 

LAMA .�~O ��જ���/ к�9D��./ к��ш� 

� LAMA- લીવ અગઈે*�ટ મે�ડકલ એડવાઈઝર(  

5. ���A� B�nFBo� : e2જ��'�� к����� �B� ���A� B�nFBo��� 

J���I (M���9) 

���� ICMR તરફથી કોરોના માટ�ના ર�િપડ ટ���ટáગની 1000 �કટ 

�જુરાત આવી જશે અને રાmયNુ ંઆરો�ય તfં મોટાપાયે 

કોરોનાNુ ંટ���ટáગ શÎુ કરશે.  

���� આ ટ���ટáગ પ^િતમા ં �યpvતના લોહ( ક� Efૂના નEનૂાNુ ં

પ�ર�ણ કર(ને પણ કોરોનાના ચેપની િવગત ચકાસી 

શકાય છે. 

���� હSુ બે �દવસ પહ�લા જ ICMR �ારા ભારતમા ં આ 

ટ���ટáગને મSૂંર( આપી છે.  

���� ICMR – ઈ�*ડયન કાઉp*સલ ઓફ મે�ડકલ �રસચB-નવી 

�દsહ(   

6. ;�� ��ш�T : 5 
�J* 

57� ‘��ш�* �;�B�$ ��’  4�-2020 :- 

� "Sustainable shipping for a sustainable 
planet."  

� �ારંભ – ૫ એિ�લ-૧૯૬૪ 

� ઈિતહાસ– તા.૦૫-૦૪-૧૯૧૯ના રોજ િસ�િધયા �ટ(મ 

નેિવગશેન કંપનીNુ ં �થમ �વદ�શી જહાજ Eુબંઈથી 

લડંનની સફર� નીકÆYુ ં હZ.ુ R ભારતNુ ં િવદ�શી સફર 

કરનાર �થમ જહાજ હZ ુ.ં 

� મહાdમા ગાધંીએ આ �દવસને ‘નેશનલ મે�રટાઈમ ડ�’ 

તર(ક� ઉજવવાNુ ં>ચૂન કYુ  હZ.ુ  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૫-૦૪-૨૦૨૦) 

1. ભારતમા ં"નેશનલ મેર(ટાઈમ ડ�" Vાર� મનાવાય છે -�  


�J* 

2. "નેશનલ મેર(ટાઈમ ડ�"-2020ની થીમ જણાવો-  

"%FB���(*  �ш�A¬� ��� X  %FB���(* ¿*���B" 
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3. ભારતમા ં "નેશનલ મેર(ટાઈમ ડ�" બનાવવાનો �ારંભ 

કયા વષµ થયો હતો- ���! 

4. વષB 2020મા ંક�ટલામો "નેશનલ મેર(ટાઈમ ડ�" ઉજવાયો 

- �� 

5. ભારતમા ં5  એિ�લને "નેશનલ મેર(ટાઈમ ડ�" ઉજવવાNુ ં 

>ચૂન કોને કYુ  હZ ુ ં- .�g� ����� 

6. કોરોના વાયરસના Tધકારને હરાવવા હ�Zથુી  ભારતમા ં

"�કાશપવB"ની  ઉજવણી  Vાર� કરાઈ- � 
�J*-� � , 

��P� �:   к*�к� 

7. �જુરાતમા ં કોરોના વાયરસના સ�ંમણને અટકાવવા  

ફરજ બ:વતા સબંિંધત િવભાગના કમBચાર(ઓને  

EdૃYનુા �ક�સામા ંક�ટલી આિથÄક સહાયની �જુરાત સરકાર� 

:હ�રાત કર( છે - d. ��  *�х 

8. ભારતમા ં મેલે�રયાની સારવારમા ં  વપરાતી કઈ દવા  

કોરોના વાયરસ સામે લડવા મહdવની સા�બત થઇ રહ( છે 

- .�$»�Ey%y*���Ey�� 

9. ભારતમા ં મેલે�રયાની સારવારમા ં વપરાતી કઈ દવા  

કોરોના વાયરસ સામે લડવા મહdવની સા�બત થઇ રહ( છે 

R દવાની અમે�રકાએ ભારત પાસે માગણી કર( છે, Rના 

િનકાસ ઉપર ભારત ે �િતબધં EVૂો છે -

.�$»�Ey%y*���Ey�� 

10. �જુરાતમા ં કોરોના વાયરસની  સારવાર દરિમયાન  કોઈ 

દરદ( હોp�પટલમાથંી  ભાગી :ય તો  તેની સામ ે કયા 

એvટ હ�ઠળ ફોજદાર( કાયBવાહ( કરાશ ે- LAMA 

11. LAMANુ ંિવ�Zતૃ નામ જણાવો - *�� X��$GFB �;�к* 


���$+�/ 

12. કોરોના સામે  'ર�િપડ ટ���ટáગ' પ^િતમા ંદરદ(ના કયા ટ��ટ 

કરવામા ંઆવે છે - *�./ X�� 1 �P 

13. કોરોના સામે 'ર�િપડ ટ���ટáગ' પ^િતને કઈ સ�ંથાએ 

મા*યતા આપી છે - ICMR 

14. ICMRNુ ં િવ�Zતૃ નામ જણાવો- �nG�9� к�[EG%* �� 

�;�к* ;�%CD- ��� ;�<./ 

DATE : 0�- !-� � 

1. к�GH�9 к�)(��B : .g��� ��,D9 (�./�B) 

 

�. કોરોના સામે લડવા પીએમ સ�હતના તમામ સાસંદોના 

પગારમા ંએક વષB >ધુી ૩૦ ટકાનો કાપ 

�. રા|aપિત, ઉપરા|aપિત તમામ રાmયપાલ, વડા�ધાન 

અને તમામ સાસંદો �ારા આગામી એક વષB >ધુી પોતાના 

પગારનો ૩૦ ટકા �હ�સો લેશે નહ;.  

૧ એિ�લ ૨૦૨૦થી એક વષB >ધુી અમલી રહ�શે. 

}. દર�ક સાસંદને પોતના મત િવ�તારના િવકાસ માટ� મળZુ ં

વષµ h. ૧0 કરોડNુ ં એમપી લોકલ એ�રયા ડ�વલપમે*ટ 

ફંડ (MPLAD) પણ બે વષB >ધુી �થ�ગત કરાY ુ 

સાસંદોને આ યોજના માટ� દર વષµ દસ-દસ કરોડ hિપયા 

આપવામા ંઆવ ેછે. હવે આગામી બે વષB >ધુી આ રકમ 

ક*સો�લડ�ટ�ડ ફંડ ઓફ ઇ�*ડયામા ંજમા કરવામા ંઆવશ.ે  

� આ સYંvુત રકમ TદાR h. ૭,૯૦૦ કરોડ hિપયા થાય છે.  

� .�� 2: કોરોના મહામાર(ન ેઅટકાવવામા ંઆિથÄક મદદ મળ( 

રહ� તે માટ�.  

!. �જુરાત સરકાર �ારા �જુરાતના મfંી અને તમામ 

ધારાસ9યોના પગારમા ંએક વષB >ધુી ૩૦ ટકાનો કાપ  

� આ ઉપરાતં ધારાસ9યના મતિવ�તારના િવકાસની �ાટં 

પણ કોરોના સામે લડવા ઉપયોગ કરાશ.ે  

2. к����� %��, : J�,� (M���9) 

GL29�кD -USA�� ÀSy% Á�� ��W, ��;�9��� к������� C�A 

� �બન પાલZુ ં�ાણીમા ંમાણસ nારા કોરોના સ�ંમણનો આ 

�થમ ક�સ 

� સાવચેતીના ભાગhપે ભારતના તમામ â, નેશનલ પાકB 

અને ટાઇગર �રઝવB હાઈ એલટB પર 

3. F�BD  �%B/ : I��'�� F�BD  �%B/ ��nGкo��� X����� 

J4 ��  

(ш.��/ ��к�%) 

4. ;�� ��ш�T : 6 
�J*         (1) ��� �' ;��%  

� .�� 2- િવકાસ અને શાિંત માટ� રમત જhર( 

� ��- ઈ*ટરનેશનલ ડ� ઓફ �પો�્Bસ ફોર ડ�વલપમે*ટ 

એ*ડ પીસ  

� $�'.�% : એથે*સ, �ીસમા ં ૧૮૯૬મા ં ઓ�લpFપક 

રમતોdસવનો �થમ �ારંભ થયો હતો.  

� IOC �ારા તેની યાદમા ં તા.૬ એિ�લ-૨૦૧૪થી આ 

�દવસની ઉજવણી કરાઈ છે 
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� IOC- ઈ*ટરનેશનલ ઓ�લpFપvસ કિમટ(  

� M9�જк - UNO  

 (�) I��'�9 જ�'� A�B�� F4�A�� ;��%  

F4�A�� : 6 
�J*-1980 

 
� હાલમા ંભારતની સૌથી મોટ( રાજક(ય પાટ¶ બીRપી 

� Eળૂ નામ : જનસઘં (૧૯૫૦) 

� �થાપક : �યામા�સાદ Eખુજ� 

5. જGજ9��' : C�P �2�-13        .���� જ9��' 

A��C �%���'�–  

1. અ�હ�સા 2. સdય      3.  અચૌયB  

4. ØãચયB     5. અપ�ર�હ  

6. જG ;�� ��ш�T : 6 
�J* 

��B9к��, к��h� : C�H��� .�'� 

જG – 6 
�J*-1901   :    X�%�� – 1992  

� આR �જુરાતના ઉäચ દર�:ના નાટåકાર, કિવ અન ે

ચ�રfકાર ચnંવદન મહ�તાનો જ*મ�દન છે. �જુરાતના 

િવæાજગતમા ંચ.ં ચી. મહ�તા તર(ક� �િસ^.  

� >રુતમા ં જ*મેલા ં ચnંવદન મહ�તા નાનપણથી જ તીç 

�જËાસા[િૃÌ ધરાવતા હતા. �ાથિમક િશ�ણ વડોદરા, 

મા¡યિમક િશ�ણ >રુતથી અને Eુબંઈની એ�sફ*�ટન 

કૉલજેથી �નાતક થયા હતા. કોલજે 2રૂ( કર( િશ�ક બ*યા.  

� નાટકના અનહદ શોખને કારણે આકાશવાણીમા ં નોકર( 

�વીકાર(. Eુબંઈ-અમદાવાદ આકાશવાણીમા ં િનયામકના 

હો�ે પણ ર»ા.  

� આકાશવાણીની નોકર(એ તેમના નાટકના શોખને ઊ:B 

2રૂ( પાડ(. રંગ�િૂમની >ઝૂ અન ે ત¸તાને {વતં કરતા ં

અનેક નાટકો તેમણે રäયા છે.  

� Rમા ંઆગગાડ(, મેના પોપટ, રમકડાનંી <ુકાન, શેતલને 

કાઠં�, હોહો�લકો Eુ̧ ય છે. 

� તેમના ં નાટકોએ �જુરાતમા ં િથયેટર Eવૂમે*ટનો પાયો 

નાં̧ યો હતો.  

� નમBદ ચnંક, રણ�જતરામ >વુણBચnંક, સા�હdય અકાદમી 

�દsહ(નો 2રુ�કાર અને �જુરાતી સા�હdય પ�રષદના 

�Eખુ એમ અનેક ર(તે સ*માન થYુ ંછે. 

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૬-૦૪-૨૦૨૦) 

1. ક�*nીય ક��બનેટ �ારા કોરોના સામે લડવા માટ� ફંડ 

એકિfત કરવા આગામી એક વષૅ >ધુી વડા�ધાન સ�હત 

તમામ સાસંદના પગારમા ં ક�ટલા ટકાનો કાપ Eકુવાનો 

િનણBય કરાયો છે - } % 

2. ક�*nીય ક��બનેટ �ારા કોરોના સામે લડવા માટ� ફંડ 

એકિfત કરવા આગામી કયા માસથી સાસંદના પગારમા ં

30%ના કાપનો �ારંભ થયો -  �. !.� �  

3. ક�*n સરકાર �ારા  કોરોના મહામાર( સામે આિથÄક 

સહયોગના હ�Zથુી  સાસંદોને  તેમના મત િવ�તારના 

િવકાસ માટ� અપાZ ુ ંફંડ ક�ટલા વષB માટ� �થ�ગત કરવામા ં

આ�Yુ ંછે - � �T� 

4. ક�*n સરકાર �ારા  સાસંદોને  તેમના મત િવ�તારના 

િવકાસ માટ� દર વષµ ક�ટcુ ંફંડ આપવામા ંઆવે છે- d.�  

к��� 

5. ક�*n સરકાર �ારા સાસંદોને તેમના મત િવ�તારના િવકાસ 

માટ� આપવામા ં આવZુ ં ફંડ કયા નામે ઓળખાય છે - 

MPLAD 

6. MPLAD Nુ ં િવ�Zતૃ નામ જણાવો - �z(� �� 

A�*�D�GB *�к* 
;�9� ���*A�GB ��� 

7. કોરોના વાયરસ સામે આિથÄક મદદના હ�Zથુી બે વષB માટ� 

અટકાવવામા ંઆવેલ MPLAD ફંડની TદાR ક�ટલી રકમ 

ઉપયોગમા ંલેવાશ-ે d.��    к��� 

8. આગામી બે વષB માટ�  MPLADની રકમ  કયા  ફંડમા ં

જમા ંલેવાશ-ે  кG%�)*��B�� ��� �� $nG�9� 

9. �જુરાત સરકાર� પણ  ક�*n સરકારની Rમ તમામ મfંી 

અને ધારાસ9યના પગારમાથંી ક�ટલી રકમ  કોરોના 

મહામાર( સામે લડવા આપવાનો િનણBય કયt છે - } % 

10. ભારતના  રા|aપિત, ઉપરા|aપિત, વડા�ધાન અન ે 

તમામ રાmયપાલ પણ તેમના પગારમાથંી ક�ટલો �હ�સો  

કોરોના મહામાર( સામે લડવા આપશે- } % 

11. િવ£મા ં સૌ�થમ  �બન પાલZ ુ �ાણીઓમા ં કોરોના 

સ�ંમણની �થમ ઘટના કયા શહ�રના કયા �ાણી 

સ�ંહાલયમા ંન1ધાઇ છે - GL �9�кD -ÀSк% Á 

12. િવ£મા ં સૌ�થમ �બન પાલZુ ં  �ાણીઓમા ં  કોરોના 

સ�ંમણની �થમ ઘટના કયા �ાણીમા ં જોવા મળ( છે- 

��;�9� ��W, 
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13. એિ�લ-2020ના �ારંભે �માટB  િસટ( ર��*કáગમા ં 

અમદાવાદને સમ� દ�શમા ંકયો �મ �ાuત થયો છે -  �   

14. "�તરરા|a(ય રમત �દવસ" Vાર� ઉજવવામા ંઆવે છે - 

�  
�J* 

15. "�તરરા|a(ય રમત �દવસ" કોના �ારા ઉજવવામા ંઆવે 

છે -  �GB���ш�* �)*EzAк к�B/ 

16. િવ£મા ં સૌ�થમ  ઓલpFપકનો �ારંભ Vાર� થયો હતો 

Rની યાદમા ં"�તરરા|a(ય રમત �દવસ" ઉજવાય છે- �  


�J* ���� 

17. �થમ ઓલpFપક કયા શહ�ર-દ�શમા ંરમાયો હતો- 
4�G%- 

��% 

18. Yનુાઇટ�ડ નેશ*સ �ારા �તર રા|a(ય રમત �દવસન ે

અ*ય કયા નામથી મનાવવામા ંઆવે છે-�GB���ш�* �� 

�� FA��ÂD% ���  ���*�A�GB 
G� A�% 

19. IOC  �ારા "�તરરા|a(ય  રમત �દવસ"  ઉજવવાનો 

�ારંભ  કયા વષBથી કરાયો- � �! 

20. વતBમાન p�થિતએ ભારતના સૌથી મોટો રાજક(ય પ�Nુ ં

નામ જણાવો - I��'�9 જ�'� A�B 

21. ભારતીય જનતા પાટ¶ના �થાપના �દવસ જણાવો- � 


�J* ���  

22. ભારતીય જનતા પાટ¶ અગાઉ કયા નામે ઓળખાતી હતી 

- જ�%�W 

23. જનસઘંના �થાપક કોણ હતા - h� {9��J%�� 12хજÃ  

24. મહાવીર જયિંત કયાર� ઉજવવામા ંઆવ ે છે – C�P �2� 

'��%  

25. ભગવાન મહાવીર� આપેલા પાચં િસ^ાતંો જણાવો - 

�.X;.¬%� �. %g9 }. XC�9D !.ÀÄC9D �.XA;��.  

26. �જુરાતના નાટયકાર અને કિવ zી ચnંવદન મહ�તાનો 

જ*મ�દવસ જણાવો – 6 
�J*-1901  

27. �જુરાતના િવæા જગતમા ં ચnંવદન મહ�તા કયા નામ ે

ઓળખાતા હતા – C�.C�. .�'�  

28. ચnંવદન મહ�તાNુ ંજ*મ�થળ જણાવો – �2�'  

  DATE : 0�- !-� � 
 

1. к����� %��, : к����� %���' 
к ���/ *�к��[�\2� 

A�*� � к�� '� 30 ;��% |��> 406 *�к��� ��$�%�� 

C�A *���/ шк� 

� તારણ – ICMR-નવી �દsહ( 

2. ��,D9 : %��ш9* �;�9� (к�9��-�9�F4�)  

� વોéસએપ પર કોરોના Tગે સાવચેતીના ભાગhપે એક 

વખતમા ંએક જ Yઝુરનો મેસેજ ફોરવડB કર( શકાશ ે 

� અdયાર >ધુી વષB-૨૦૧૯થી એક સાથે પાચંને મસેેજ 

ફોરવડB કર( શકાતો હતો Rમા ંહવે કોરોના Tગનેા ખોટા 

મેસેજ રોકવા આ િનણBય કરાયો 

3. ��,D9 : e2જ��' %�к�� – MLA ��GB (�./�B)  

���'  

� MLAને મળતી વાિષÄક h. ૧.૫૦ કરોડની �ા*ટ પણ 

આગામી એક વષB >ધુી કોરોના અટકાવવા માટ� વપરાશ ે 

4. к����� $��yB  

� ૧ એિ�લ-૨૦૨૦ના રોજ, સYંકુત રા|aએ :હ�રાત કર( ક� 

નવેFબર ૨૦૨૦મા ં �લાસગોમા ં યો:નાર( સીઓપી ૨૬ 

મી (કો*ફર*સ ઓફ પાટ¶ઝ) ૨૦૨૧ >ધુી Eલુતવી 

રાખવામા ંઆવી છે.  

� ભારત અને ચીને COVID-૧૯ રોગચાળાને કારણે તમેના 

રાજ�ાર( સબંધંોની ૭૦મી વષBગાઠંની ઉજવણી માટ� 

િનધાB�રત તમામ ઇવ*ેaસ Eલુતવી રાખી છે.  

જોક� બનંે દ�શોના નેતાઓએ અ�ભનદંન સદં�શાઓની 

આપ-લે કર( હતી.  

ભારત એિશયામા ં �થમ �બનસાFયવાદ( દ�શ છે Rણે 

પીપsસ �રપÓrલક ઓફ ચાઇના સાથે રાજ�ાર( સબંધંો 

�થાિપત કયાB.  

� 2ણેૂ p�થત માયલાબ �ડ�કવર(ની સશંોધન અને િવકાસ 

ટ(મે કોિવડ-૧૯ રોગ માટ� �થમ વખત ભારતમા ં

ઉdપા�દત એક ટ��ટ �કટ િવકસાવી છે. તે પહ�લી �વદ�શી 

�કટ છે, Rને છ અઠવા�ડયાનંા ર�કોડB સમયમા ં

િવકસાવવામા ં આવી છે, Rને ‘પેથો �ડટ�vટ' નામ 

આપવામા ં આ�Yુ ં છે. સામા*ય ર(તે આવી ટ��ટ �કટ 

િવકસાવવામા ંfણથી ચાર મ�હના લાગે છે.  

� પયBટન મfંાલયે િવદ�શી પયBટકોને સહાય માટ� પોટBલ 

'�a�*ડ ઇન ઇ�*ડયા’ શh કYુ . આ પોટBલનો ઉ�ેશ COVID-

૧૯ના ં જોખમો વäચ ે તેમના દ�શથી <ૂર અટવાયેલા 

િવદ�શી �વાસીઓને મા�હતી 2રૂ( પાડવાનો છે.  
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5. RBI : ��]9�-к�GHш��%' J��ш��� ���»�ÅB �2���� 14 

;��%4� ����/�� 21 ;��% к��$ (M�4Æк) 

� આ ઉપરાતં િfમાિસક ગાળા માટ� ઓવર ëાફટની અવિધ 

૫૦ �દવસ કરાઈ 

� સમયગાળો - તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૦ >ધુી  

6.  ��'� A.�* : CBSE f��� ���,-9 X�� 10�� �� 

��T9�� ��к<A XA�ш� (�ш@,)  

���'��� �;.'�  

��� ���, �B� P, nFк* к�%D 

���� સીબીએસઈ 11મા ંધોરણ માટ� �ડઝાઈન િથ��ક�ગ, �ફ�ઝકલ 

એ�vટિવટ( a�નર અન ેઆ�ટì�ફિશયલ ઈ*ટ��લજ*સ નામના 

fણ િવષયની શhઆત કરશે, R 2020-21થી ભણાવાશે.  

���� .�� 2- નવી પઢે(ને વk ુ રચનાdમક, ઈનોવે�ટવ અન ે

�ફ�ઝકલી �ફટ બનાવવાના હ�Zથુી આ િનણBય લેવાયો છે. ' 

9�જ�� Q2� a� ?  

���� કોઈ િવæાથ� 3 િવષય ગ�ણત, િવËાન, સામા�જક 

િવËાનમાથંી કોઈ એકમા ં ફ�ઈલ થશે અને ��કલ 

સrRvટમા ં પાસ થશે, તો  R િવષયમા ં ફ�ઈલ થયો છે, 

તેના બદલે ��કલ સrRvટ જોડ(ને 10મા ધોરણNુ ં

પ�રણામ તૈયાર થશ.ે એ[ુ ંજ ભાષાના િવષયમા ંરહ�શ.ે 

7. �;�ш� : �Fк ��Rજ9�' к���� ��ш\2� J4 ��જ9 

(M���9)  

� X*- તા. ૦૯-૦૪-૨૦૨૦થી  

� ��к<A – મા�ક અથવા >તુરાઉ કાપડનો ઉપયોગ કરવો  

� ��જ���� – �વુન£ેર  

� 12È9�P� – નવીન પટનાયક  

8. ��,D9 : e2જ��' %�к��  

к������� ��જ ���9�� к�$ A, %�к��/ кDC��/�\2� 

к�����4� X�%�� 4�9 '� d. 25 *�х\2� �O'�  

� к��� *�I Oш� – સરકાર( કમBચાર(ઓ, િનગમ- બોડB, 

�ફvસ પગાર અને કો*aાvટવાળાનો પણ સમાવેશ  

9. ;�� ��ш�T : 7� 
�J*  

�<�D .�<4 �� - ��� M���9 ;��% (WHO) 

� થીમ : ‘Support nurses and midwives’‘Support nurses and midwives’‘Support nurses and midwives’‘Support nurses and midwives’ 

� WHO nારા આ �દવસ નસB અન ે આરો�ય કમ�ઓને 

સમિપÄત કયt 

� ��'.�%- ૭ એિ�લ ૧૯૪૫ના રોજ WHOની �થાપના થઇ 

હતી 

� ચીનના ડૉ. �લએ િવ£ના સૌ�થમ કોરોના Tગે ચેતવણી 

આપી હતી અને પોતે શહ(દ થયા હતા 

� WHONુ ંEુ̧ ય મથક – {નીવા (p�વdઝલµ*ડ)  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૭-૦૪-૨૦૨૦) 

1. ICMR-નવી �દsહ(ના તારણ Eજુબ કોરોના સ�ંમીત એક 

દરદ( લોકડાઉનNુ ંપાલન ન કર� તો ૩૦ �દવસમા ંક�ટલા 

લોકોને વાઈરસનો ચપે લગાડ( શક� - |��> 406 

2. એિ�લ-૨૦૨૦મા ં કોરોના Tગે સાવચેતીના ભાગhપે 

વોéસએપ �ારા કયો એક મહdવનો િનણBય કરાયો –
к 

�х'�� 
к જ L2+��� �%�જ �����D к�/ шк�ш�  

3. એિ�લ-૨૦૨૦મા ં કોરોના Tગે સાવચેતીના ભાગhપે 

વોéસએપ �ારા એક વખતમા ં એક જ Yઝુરને મેસજે 

ફોરવડB કર( શકવાનો મહdવ2ણૂB િનણBય કરાયો એ પહ�લા ં

વષB-૨૦૧૯થી એક સાથે ક�ટલા મસેેજ ફોરવડB કર( શકાતા 

હતા - A��C  

4. �જુરાત સરકાર �ારા MLAને મળતી વાિષÄક ક�ટલા 

hિપયાની �ા*ટ આગામી એક વષB >ધુી કોરોના 

અટકાવવા માટ� વાપરવાનો િનણBય લીધો - d. 1.50 

к��� 

5. નવેFબર-૨૦૨૦મા ં ૨૬મી COP કયા ં યો:વાની હતી - 

�*�%��  

6. COPNુ ંિવ�Zતૃ નામ જણાવો - к�G��G% �� A�B+ 

7. COVID-૧૯ રોગચાળાને કારણે નવેFબર-૨૦૨૦મા ં

�લાસગો ખાતે યો:નાર( ૨૬મી કો*ફર*સ ઓફ પાટ¶ઝ  

કયા ં>ધુી Eલુતવી રાખવામા ંઆવી  -  �TD-2021 �2�� 

8. COVID-૧૯ રોગચાળાને કારણે �લાસગો ખાતે યો:નાર( 

૨૬મી COP વષB-૨૦૨૧ >ધુી Eલુતવી રાખવાની 

:હ�રાત કોના �ારા કરવામા ંઆવી  -  %�L2к' ���� 

9. COVID-૧૯ રોગચાળાને કારણે ભારત અને ચીને તેમના 

રાજ�ાર( સબંધંોની ક�ટલામી વષBગાઠંની ઉજવણી માટ� 

િનધાB�રત તમામ ઇવ*ેaસ Eલુતવી રાખી - 70� 

10. પીપsસ �રપÓrલક ઓફ ચાઇના સાથે રાજ�ાર( સબંધંો 

�થાિપત કરનાર એિશયાના �થમ �બનસાFયવાદ( દ�શNુ ં

નામ જણાવો - I��'  

11. કોિવડ-૧૯ રોગ માટ� �થમ વખત ભારતમા ં ઉdપા�દત 

ટ��ટ �કટ કોના �ારા િવકસાવવામા ં આવી - É �,� EF4' 

�9*�( ;�Fк��/�� %�ш��� X�� ��к�% B/ 
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12. કોિવડ-૧૯ રોગ માટ� 2ણેૂ p�થત માયલાબ �ડ�કવર(ની 

સશંોધન અને િવકાસ ટ(મ �ારા �થમ વખત ભારતમા ં

ઉdપા�દત ટ��ટ �કટ િવકસાવવામા ં આવી તનેે ¿ુ ં નામ 

અપાYુ ંછે - ‘A�4� ;�B�yB' 

13. સામા*ય ર(તે fણથી ચાર મ�હનામા ંકોિવડ-૧૯ રોગ માટ� 

બનતી ક(ટ 2ણેૂ p�થત માયલાબ �ડ�કવર(ની સશંોધન 

અને િવકાસ ટ(મ �ારા ક�ટલા સમયમા ં તૈયાર કરવામા ં

આવી - a X~��;�9� 

14. એિ�લ-૨૦૨૦મા ં પયBટન મfંાલયે િવદ�શી પયBટકો માટ� 

કY ુપોટBલ શh કYુ  - 'F��G� �� �nG�9�’  

15. પયBટન મfંાલયે િવદ�શી પયBટકો માટ� '�a�*ડ ઇન ઇ�*ડયા’ 

પોટBલ શh કYુ  તેનો ઉ�ેશ જણાવો - COVID-19��� 

જ�х� �ÊC� A�'��� ��ш4� ¢�� XB��9�*� ����ш� 

J��%���� �;.'� É ��/ A���� 

16. એિ�લ-૨૦૨૦મા ં RBI �ારા રાmયો-ક�*nશાિસત �દ�શોની 

ઓવરëાíટ >િુવધા ૧૪ �દવસથી વધાર(ને ક�ટલા �દવસ 

કરાઈ - 21  

17. RBI �ારા રાmયો-ક�*nશાિસત �દ�શોની િfમાિસક ગાળા 

માટ� ઓવર ëાફટની અવિધ ક�ટલા �દવસ કરાઈ - 50 

18. એિ�લ-૨૦૨૦મા ં CBSE �ારા ધોરણ-૯ અને ૧૦ માટ� 

કયો મહdવ2ણૂB િનણBય કરાયો - �� ��T9�� ��к<A 

MA���� 

19. CBSE �ારા ધોરણ-11 માટ� કયા fણ ��કલ કોસB િવષય 

વષB-2020-21થી શhઆત કરવાનો િનણBય લેવાયો - 

;�+�$� �4¬;к¬�, ;�)+к* 
nyB��B/ ���� X�� 

M;BË;��ш9* $GB�)*જG% 

20. CBSE �ારા ધોરણ-11 માટ� fણ ��કલ કોસB િવષય 

શhઆત કરવાનો િનણBય લેવાયો તેનો હ�Z ુજણાવો - ��� 

A�¦/�� ��2 �C��gк, $����;B� X�� ;�)+к*� ;�B 

(����� 

21. કોિવડ-૧૯ રોગચાળાના પગલે મા�ક ફર�જયાત કરનાર 

દ�શNુ ં�થમ રાજયNુ ંનામ જણાવો - �;�ш�  

22. કોિવડ-૧૯ રોગચાળાને ¡યાન ેલઈ ઓ�ડશા સરકાર �ારા 

કયારથી મા�ક ફર�જયાત બનાવવાનો િનણBય કયારથી 

અમલી બનાવાયો - '�. 09-04-20204�  

23. ઓ�ડશાની રાજધાનીNુ ંનામ જણાવો – Ì2�����  

24. ઓ�ડશાના વતBમાન Eુ̧ યમfંીNુ ં નામ જણાવો – ���� 

AB��9к  

25. �જુરાત સરકાર �ારા કોરોનાની ફરજ દરિમયાન કોઈ 

પણ સરકાર( કમBચાર(ઓNુ ં કોરોનાથી અવસાન થાય તો 

ક�ટલા hિપયાNુ ં વળતર Uકૂવવાનો િનણBય લેવાયો - d. 

25 *�х  

26. િવ£ આરો�ય �દવસની ઊજવણી કયાર� કરવામા ંઆવે છે 

- 7� 
�J*  

27. િવ£ આરો�ય �દવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - ‘Support 

nurses and midwives’ 

28. િવ£મા ં સૌ�થમ કોરોના Tગે ચેતવણી આપીને શહ(દ 

થનાર �યpvતNુ ંનામ જણાવો - C���� �Z. )*
 

29. WHOની �થાપના કયાર� થઇ હતી - 7 
�J* 1945  

30. WHO nારા ૭મી એિ�લ-૨૦૨૦નો િવ£ આરો�ય �દવસ 

કોન ે સમિપÄત કરવામા ં આ�યો - �%D X�� M���9 

кÃ��� 

31. WHONુ ં Eુ̧ ય મથક જણાવો – ����� (EF�g+*cG�)

DATE : 0�- !-� � 
 

1.�2J� к�BD  : NABL, WHO к� ICMR f��� �G9 *�(���B�/ 

f��� જ ����1 �<9� к����� B�FB к����� M�� 

2.X9�Ò9� : h��� જGÌ �� '�4D@�P �FB�� *��� K.�� 

(�D) 

.\2�� જ9�'� ���'� h��� જGÌ �� '�4D @�P �FB f��� 

*��� K.��.    *���\2� �,D�  

� આ લોગોમા ં ધNષુધાર( �� ુ રામના �ચfને મ¡યમા ં

રાખવામા ં આ�Yુ ં છે. સાથે જ તેમના પરમભvત 

બજરંગબલીના �ચfને પણ સામેલ કરાYુ ંછે.  

� લોગોમા ં �� ુ રામની સૌFય છબી છે, Rની ઉપર 

વલયાકાર ઉપલા  ભાગમા ંa�ટNુ ંનામ લ¸Yુ ંછે. નામની 

આગળ અને R નામ 2Îંુૂ થાય dયા હNમુાન{Nુ ં�ચf છે.  

� લોગોમા ં>યૂBની તેજ�વી �કરણો પણ છે. તેના આધાર પર 

‘��� ���.��� �D:’ Ò9�9 �P |;к' છે. તેનો અથB 

થાય છે ક� - �� �D\2� %�к�� dA છે. 

3. ��� : �Â ��B��� CEO Óк �Z%Ã
 к����� %�� *��� 

�B� 
к X(જ ��*�\2� ���  



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www .vivekanandacademy .org     17 | P a g e  

 

� માઈ�ો rલો�ગ�ગ અને સોિશયલ નેટવ�કÜગ કંપની 

�્િવટરના સીઇઓ îક ડૉસ�એ કોરોના વાઇરસ સામેની 

લડાઇમા ંઆિથÄક મદદની :હ�રાત કર( છે.  

� R પોતાની સપંિÌના ૨૮ ટકા �હ�સો કોરોનાના પી�ડતોની 

મદદ માટ� દાન કયt.  

� તેમણે �્િવટર પર એકપો�ટ Eકૂ(ને એક અબજ ડૉલર 

આપવાની :હ�રાત કર(.  

� આ અdયાર >ધુીમા ં <ુિનયામા ં કોરોના સામેના જગં માટ� 

:હ�ર થયેcુ ંસૌથી મો�ંુ દાન છે.  

4. х�*k��- %G�� : ��+��-2019�� %�Dh��~ ;�к�B��� 

9��/ K.��  

� િવઝડન �લ�ડ�ગ ��ક�ટ ઈન ધ વsડB-૨૦૧૯ ઓલરાઉ*ડર 

– બેન �ટોvસ (ï�લે*ડ) 

��+��–����� 5 %�Dh��~ ;�к�B�-2019  

1. A�B к�G% (�F��)*9�) 

2. ��D% *�Ô2ш�� (�F��)*9�)  

3. જ��� MCD� (��*�G�)  

4. �%�� .�AD� (%�[4 M;�к�)  

5. ;.*� ;�к�B� 
)*% A��/(�F��)*9�) 

� અગાઉ િવરાટ કોહલી વષB-૨૦૧૬, ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮મા ં

સતત fણ વષB િવઝડનના સવBzે|ઠ ��ક�ટરNુ ં સ*માન 

મેળ�Y ુહZ ુ

� 2રુ�કારનો �ારંભ વષB-૨૦૦૩થી  

� F4�Aк – જહોન િવઝડન  F4�� – લડંન (U.K.)  

� િવઝડન મગે�ઝનની ��ક�ટના બાઈબલ તર(ક�ની ઓળખ  

5.  *Zк��[� :��ш�� M�{9к �F� 2 ���� *�e2 к��ш�  

���� EC એvટ- ૧૯૫૫ એvટ હ�ઠળ અપરાધીને ૭ વષBની સ: 

+ દંડ થશે  

���� EC – એસેp*શયલ કોમો�ડટ(  

���� .�� 2- કાળા બ:ર અટકાવવા માટ� આવ�યક વ�Z ુધારો 

લા� ુકરવા ક�*nનો આદ�શ  

6. ��� ��к�% : .�$»�Ey%y*���Ey�� (HCQ)�� ��к�% 

[A��� J�'(�� I��'� .B��9� 

� х�%–ભારતે પોતાની જhર(યાતના આધાર� િનણBય કયt  

 À�)+*� I��' A�%� .��»�Ey%y*���;к���� ��,� к�/  

� Øા�ઝલે પણ ભારત પાસે હાઇëોpvસvલોરોિવનની માગણી 

કર( છે અને તનેી હNમુાન{ની સ{ંવની ÅÉુી સાથે 

સરખામણી કર( છે.  

� Øા�ઝલે રામાયણનો ઉsલેખ કર(ને ભારત પાસે આ દવા 

માગી હતી અને તેની  Zલુના હNમુાન{એ �હમાલયથી 

લાવેલી સ{ંવની ÅÉુી સાથ ેકર( હતી.  

� Øા�ઝલના ં રા|aપિત ઝાયર બોsસાનારો �હ*<ુ ધમBમા ં

આ�થા રાખે છે તેથી તેમણે પીએમ મોદ(ન ે આ દવા 

મોકલી આપવા પf લ¸યો હતો.  

� તેમણે લ¸Yુ ંક� R ર(તે ભગવાન રામના ભાઈ લ¼મણને 

બચાવવા માટ� હNમુાન{ �હમાલયથી સ{ંવની ÅÉુી 

લા�યા હતા તેવી જ ર(ત ે અમન ે ભારત �ારા કરવામા ં

આવનાર( મદદથી અનેક લોકોની �જ�દગી બચી શકશ.ે  

7. A.�*-%��C�'� : ��ш�� J4 �% %���B�$+ B�* 

(F�Êa'�) 

%���B�$+ B�* �����2 ��ш\2� J4 ��*�� FB�ш�-к��2É2�, 

X�����  

� આ ઓટોમે�ટક ટનલમા ં એક િમિનટમા ં ૨૫-૩૦ લોકો 

સેિનટાઈઝ થાય છે  

� ઝોન – પિòમ ર�લવે, અમદાવાદ  

8. y�Z�GB�$� ш�� : 

y�Z�GB�$� ш�� X�� $�'.�% : 

� vવૉર*ટાઈન ઇટા�લયન શrદ “vવોર*તા {ઓન� 'પરથી 

આ�યો છે. Rનો અથB 40 �દવસનો એકાતંવાસ એવો થાય 

છે. 

� <ુિનયામા ંસૌથી વk ુબોલાતો શrદ “હ�લો” છે પરંZ ુછેsલા ં

થોડાક મ�હનાઓથી ‘vવૉર*ટ(ન’ અથવા  ‘vવૉર*ટાઇન’ 

શrદ આગળ નીકળ( ગયો છે.  

�  આ પ�રp�થિતમા ં ટ��લફોન સવંાદ વધી ગયો છે એમા ં

‘હ�લો’ કહ(ને શh થતા ંસવંાદમા ં ઓછામા ંઓÐ ંfણ ચાર 

વખત vવોર*ટ(ન  શrદનો ઉપયોગ થતો હશે. 

� ૧૪મી સદ(મા ં uલેગ ભયાનક રોગ  ગણાતો એ સમય ે

ઇટલીના દ�રયા કાઠંાના શહ�રોમા ં uલેગ ન ફ�લાય તેની 

તક�દાર( hપે વિેનસમા ં આવતા ં દર�ક વહાણને ચાલીસ 

�દવસ >ધુી બદંર� લાગંર(ન ેરાખી EકૂાZ ુ.ં  

� હવે ઇટા�લયન શrદો 'vવોર*તા {ઓન�' એટલે ૪૦ 

�દવસ પરથી વહાણો માટ�નો ચાલીસ �દવસનો એકાતં 

vવૉર*ટાઈન ક�  'vવોર*ટ(ન' કહ�વાય છે. 

�  સમય જતા કોઇપણ vવૉર*ટાઇન ક� vવોર*ટ(ન બોલાવા 

લા�યો. 
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� Tત�ર�યાfા પર જતા ં માનવીને યાfાની શhઆત 

પહ�લા ંઅને યાfા સમાºuત પછ( એક ચો·સ સમય માટ� 

અલાયદા રાખવામા ંઆવ ેછે આ પણ vવૉર*ટાઈન જ છે.  

9. જG ;��% : C�P �2� É ��   : h� .\2�� જ9��' 

10. જG ;�� ��ш�T : 8 
�J* 

�����L2��� %�;.g9e2Õ2 : ��.��.A�~к 

જG – 8 
�J*-1877     X�%�� – 21 ���B-1995 

� આR ક�ળવણીકાર યશવતં ¿vુલ અને :fાõ, �લૂારામ, 

શેષ, ]�ર�ફ અને �વૈરિવહાર( Rવા ઉપનામોથી લખતા 

રામનારાયણ િવ£નાથ પાઠકનો જ*મ�દન. 

� 1 �O �� ��Oк� '��2к�\2� I�O�� A, જG 49� .'� 


 જ '��2к��� ��,�* ���.  

� રા.િવ. પાઠક� ભોળાદ, શામળદાસ કોલજે ભાવનગર, 

િવsસન કોલેજ Eુબંઈ, �જૂરાત િવæાપીઠ એમ અનેક 

ઠ�કાણે અ9યાસ કયt હતો.  

� 1921મા ંએલએલબી કર( વક(લાત શh કર( પણ આ જ 

ગાળામા ં અસહકારNુ ં �દોલન શh થતા ં તેના તરફ 

આકષાBયા, આઝાદ(ના �દોલનમા ં Rલવાસ પણ 

ભોગ�યો હતો.  

� �જૂરાત િવæાપીઠમા ં �ોફ�સર બ*યા. તે પછ( તેમની 

અ¡યાપક(ય કાર�કદ¶ એસ. એન. ડ(. ટ( કોલેજ Eુબંઈ, 

ભવ*સ કોલેજ Eુબંઈ અને ભારતીય િવæા ભવન વગેર� 

જ�યાએ રહ( હતી.  

� ‘��થાન' સામિયકના તfંી તર(ક�ની જવાબદાર( િનભાવી 

હતી. રા.િવ. પાઠકના સ°નોમા ંશેષના કા�યો, �વૈરિવહાર, 

સા�હdય લોક, �માણશા½ �વેિશકા વગેર� Eુ̧ ય છે.  

� 21 ઓગ�ટ 1955ના રોજ તેમNુ ંઅવસાન.  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૮-૦૪-૨૦૨૦) 

1. તાRતરમા ં>�ુીમ કોટBના આદ�શ Eજુબ કઈ સ�ંથા મા*ય 

લેબોર�ટર( �ારા જ કોરોના ટ��ટની મSૂંર( અપાશે - 

NABL,WHO X�� ICMR 

2. તાRતરમા ં zી રામ જ*મ�િૂમ તીથB�ેf a�ટનો લોગો  

કોની જ*મ જયતંી િનિમÌે :હ�ર કરાયો - .\2�� જ9�'� 

3. હNમુાન જયતંી કઈ િતિથના રોજ આવે છે - C�P �2� 

É �� 

4. zી રામ જ*મ�િૂમ તીથB�ેf a�ટના નવા લોગોનો  ¡યેય 

મfં જણાવો - " ���  ���. ��� ��:" 

5. zી રામ જ*મ�િૂમ તીથB�ેf a�ટના નવા લોગોમા ં 

ભગવાન zીરામની સાથે કોNુ ં �ચf સામેલ કરાYુ ં છે -  

A� Iy' h� .\2��� 

6. zી રામ જ*મ�િૂમ તીથB�ેf a�ટના નવા લોગોના ¡યેય 

મfં "રામો િવ�હ વાન ધમ:ૅ"નો અથB જણાવો - '�� 

�D\2� %�к�� dA a� ' 

7. કોરોના સામે લડવા માટ� તાRતરમા ં éવી્ટરના સીઈઓ  

îક ડૉસીએ સૌથી વk ુક�ટcુ ંદાન કYુ  - �  X(જ ��*� 

8. કોરોના સામે લડવા માટ� તાRતરમા ં éવી્ટરના સીઈઓ 

îક ડૉસીએ પોતાની સપંિÌનો ક�ટલા ટકા �હ�સો દાન 

કરવાની :હ�રાત કર( છે - ��% 

9. વૈિ£ક �ેfે ��ક�ટના �િસ^ મેગે�ઝન 'િવઝડન' �ારા વષૅ 

2019ના સવBzે|ઠ ��ક�ટર તર(ક� કોને :હ�ર કયt  અન ે

તેનો દ�શ જણાવો- (�� FB�y%-��*�G�  

10. િવઝડન  �ારા વષૅ 2019ના  સવB zે|ઠ પાચં ��ક�ટર 

તર(ક� કોની કોની પસદંગી કરાઈ છે - �.  A�B к�G% �. 

��%� *�Ô2ш�� }. જ��� MC�� !.�%�� .�A�� X�� 

�.;.*� ;�к�B� 
)*% A��/ 

11. િવઝડનના �થાપક અને દ�શ જણાવો - જ�� ��+��  

X�� *���, ��*�G� 

12. િવ£મા ં ��ક�ટના બાઇબલ તર(ક� કYુ ંમેગેઝીન ઓળખાય 

છે -  ��+�� 

13. ભારતે પાડોશી દ�શોમા ંકોરોના સામે લડવા માટ� કઈ દવા 

પરનો �િતબધં હટા�યો - .�$»�Ey%y*���Ey�� 

14. લૉકડાઉન દરિમયાન ભારતમા ં કાળા બ:ર અટકાવવા 

માટ� કયો કાયદો લા� ુકરવાનો ક�*n સરકાર� આદ�શ કયt 

છે - 
%�EGш9* к��;�B/ 
yB -���� 

15. કયા દ�શે ભારત પાસે કોરોના સામે ઉપયોગી એવી 

હાઈëોpvસvલોરોpvવન દવાની માગણી કર(ન ેઆ  દવાન ે

હNમુાન{ની સ{ંવની ÅÉુી સાથે સરખામણી કર( છે -  

À�)+* 

16. Øા�ઝલના વતBમાન રા|aપિતNુ ં નામ જણાવો- +�9�  

(�<%����� 

17. તા. 26 :*Yઆુર( 2020 �:સÌાક પવBની  ઉજવણીમા ં

ભારતમા ંEુ̧ ય અિતિથ કોણ હZ ુ ં-  À�)+*�� ����A�' 

+�9�  (�<%����� 
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18. વાયરસ સામે સાવચેતીના ભાગhપે "માસ સેિનટાઈઝ 

ટનલ" ધરાવZ ુ ં  દ�શNુ ં �થમ ર�લવે �ટ�શન જણાવો -  

к��2É2� X����� 

19. કોરોના વાયરસમા ં વk ુ ચ�ચöત "vવૉર*ટાઈન"/ 

"vવૉર*ટ(ન" શrદ કઈ ભાષાનો છે - �B�)*9� 

20. vવૉર*ટાઈન" શrદ કયા અ*ય શrદ પરથી આ�યો - 

y���G'� ���� 

21. vવૉર*ટાઈન" એટલે ¿ુ ં- !  ;��%�� 
к��'��% 

22. ગાધંીYગુના સા�હdય �Îુુ રા.િવ.પાઠકનો જ*મ�દવસ 

જણાવો -  �. !.���� 

23. સા�હdયકાર રા.િવ. પાઠકNુ ં  2ણૂB નામ જણાવો -  

������9,  �����4  A�~к 

24. સા�હdયકાર રા.િવ. પાઠકના  ઉપનામ જણાવો - KP�Ö, 

Ì2*���, ¡f���, F�����.��/, ш�T... 

DATE : 0�- !-� � 
 

1. к�GH %�к�� : к������� %��� к��� P, '(×��� 


yш� ¿*�� '�9�� (M���9) 

�� : "COVID-�� $�જG%� ;�FA�G% 
G� .�<4 �%FB  

�JA��D��% A�к�જ" 

X�g9�� જ����$� : 

� રાmય અને ક�*nશાિસત �દ�શો માટ� h 15,000 કરોડNુ ં

ઈમરજ*સી પેક�જ 

� ક�*n સરકાર �ારા 100 ટકા નાણાક(ય સહાય કરાશે  

� :*Yઆુર( ૨૦૨૦થી માચB ૨૦૨૪ >ધુી fણ તબ·ામા ં

કોરોના સામે જગં લડવા એvશન uલાન તૈયાર 

� ક�*nીય �તર� તેમજ રાmય �તર� હ�sથ િસ�ટમમા ં >ધુારા 

કરવા માટ� તમામ પગલા લેવાશ ે

� ક�*nના આરો�ય મfંાલય �ારા રાmયો અને ક�*nશાિસત 

�દ�શો �ારા નેશનલ િમશન હ�sથ હ�ઠળ પહ�લા તબ·ામા ં

Sૂન-૨૦૨૦ >ધુીNુ ંભડંોળ ફાળવવામા ંઆવશ ે


yш� ¿*���� P, '(×� 

� A.�*� '(×�: :*Yઆુર( ૨૦૨૦થી માચB ૨૦૨૦ 

� (�જ� '(×�: Sુલાઈ ૨૦૨૦થી માચB ૨૦૨૧ 

� P�જ� '(×� : એિ�લ ૨૦૨૧થી માચB ૨૦૨૪ 

 

.�EFAB*�, M�%�*�ш� ���D ��nGB*�B� �2������� 

[A9�� 

� પહ�લા તબ·ામા ં રાmયો અને UTને કોરોના માટ�ની 

હોp�પટલો બનાવવા, આઇસોલેશન rલોvસ બનાવવા, 

વે�*ટલેટસB અને ઓpvસજન સuલાય સાથેની હોp�પટલો 

બનાવવા, લેબોર�ટર(ઓ બનાવવા, વધારાના ં મ�ેડકલ 

�ટાફની ભરતી કરવા તમેજ �ોdસાહનો આપવા અને હ�sથ 

વકBસBની ભરતી અને �ોdસાહન માટ� સરકાર �ારા 

નાણાક(ય સહાય કરાશ.ે 

19 ��]9�
 (�G� ���'� d. 37,500 к��� ØI� к9�D 

� રાmયો સખત નાણાભીડ અNભુવી ર»ા છે. કોરોના સામે 

લડવાનો ખચB વધતા રાmયો દ�વાના ં �ુગંર તળે દટાઈ 

ર»ા છે. રોજબરોજનો ખચB કાઢવા રાmયોએ દ�[ુ ંલે[ ુ ંપડ� 

છે. ૧૯ રાmયોએ ૨થી ૧૫ વષBના ં બો*ડ મારફત ે h. 

૩૭,૫૦૦ કરોડ ઊભા કયાB હતા. ક�*n સરકાર� ૯મીએ 

બો*ડની પહ�લી હરા{ કર(નેh. ૧૯,૦૦૦ કરોડ ઊભા કયાB 

હતા. 

'� %�к��/ х�'���� хCD�� 60 Bк� к�A 1 �к�� 

M��ш 

� કોરોનાએ ક�*n અને રાmયોના ં બRટ ખોરવી દ(ધા છે 

પ�રણામે ક�*n સરકાર�  

� તમામ ખાતાઓને તેમના ં ખચBમા ં ૬૦ ટકા કાપ Eકૂવા 

આદ�શ આuયો છે.  

� તમામ ખાતાઓએ પહ�લા vવાટBરની ખચB યોજનામા ં ૬૦ 

ટકા કાપ Eકૂવા આદ�શ અપાયો છે.  

2. ��,D9 : e2જ��' %�к�� (É2��~�) 

�  *�х APL-� к��D ���к��� 
�J*�� �' X��જ 

MA���� M�ш� 
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� લાભ આ િનણBયથી હવે રાmયના fણ કરોડ મ¡યમ 

વગBના લોકોને લાભ થશે 

� રા|a(ય અ} >રુ�ા યોજનામાથંી બાકાત રહ�લા મ¡યમ 

વગBના લોકોને આનો લાભ થશ ે

3. �'D���� '(�(� I�T��� �A��'� .g��� ш���  

� SARI: િસિવયર એકYટૂ ર��પર�ટર( ઇ*ફ�vશન 

� ILI : ઈ*ícએુ*ઝા લાઇક ઈલનસે 

%�$*GB к�;�9�  

� એટલે મજÅતૂ/સૌથી વk ુરોગ �િતકારક શpvત ધરાવતા 

કોરોના ચેપ��ત �યpvત Rના �ારા ચેપ ફ�લાય પણ તેના 

ઉપર જsદ( તેની અસર જોવા ન મળે 

� આ �યpvતને છ;ક ક� ખાસંીથી ઉડતા છાટંા(ëોuલેટ) 3 

મીટર >ધુી ચેપ લગાડ( શક� છે 

4. к����� ��9�% : I��'�� к�����4� '(�(�� 1 lgL2�� 

A.�*� ;кF%� $G����� �Ù��9� 

� નામ : ડૉ. શ÷øુન પજંવાણી    આY-ુ 62 વષB 

5. X�%�� : ���9, B/�� h�,��� ���� ��જ �2����� 

Ì ��к� Iજ���� к*�к�� {9��2��� к�*���\2� X�%�� 

� F4O- કાલકા, હ�રયાણા 

� રામાયણ- રામાનદં સાગરની ટ(વી િસ�રયલ 

6.   ;�� ��ш�T  : 9 
�J*     ����/9 ���'�/ш�9D ;��%  

CRPF H��� �� �Tc 9 
�J*�� ����/9 ���'�/ш�9D ;��% 

'�/к� [જ�,� 

��'.�% :  

� ક�*nીય અનામત પોલીસ દળ એટલે ક� સી.આર.પી.એફ. 

આR દ�શભરમા ંપોતાનો આગવો વીરતા �દન મનાવશ.ે  

� 9,એિ�લ 1965ના કäછના રણમા ં આવેલી સીમા ઉપર 

પા�ક�તાનના આ�મણ વખતે મોતની પરવાહ કયાB વગર 

સરદાર પટ�લ પો�ટ :ળવી રાખનારા જવાનોની વીરતાન ે

યાદ કર(ને શહ(દોને Tજ�લ આપશે.  

� ભારત-પાક વäચે 1965મા ં સÌાવાર Yુ̂  ઓગ�ટ-

સuટ�Fબરમા ંખેલાYુ ંએનાથી ચાર મ�હના પહ�લા ંએટલે ક� 

એિ�લમા ં પા�ક�તાન કäછના રણ પર fાટક( UÙૂુ ં હZ ુ ં

અને �Øટનના વડા�ધાનની દરFયાનગીર(થી Sૂન 

મ�હનામા ંYુ̂ િવરામ થયો હતો.  

� Yુ̂  િવરામની શરતો અNસુાર કહ�વાતો સરહદ( િવવાદ 

ઉક�લવા �arYનુલ રચાઇ હતી અને એના Uકુાદામા ં

આખર� કંજરકોટ અને છાડબેટ સ�હતનો કäછના રણનો 10 

ટકા િવ�તાર ભારતે �મુાવવો પડÍો હતો.  

� 1968મા ંતેની િવÎુ^મા ંકäછ સdયા�હ થયો હતો.  

� આ આÏુ ં�કરણ કäછ માટ� એક તરફ પોલીસ જવાનોની 

અ�િતમ વીરતાNુ ં�તીક છે તો બી{ તરફ આઝાદ( પછ( 

સરહદ( િવ�તારની >રુ�ા અને માળખાક(ય િવકાસની 

ક�*n અન ેરાmય સરકાર �ારા ક�ટલી હદ� અવગણના થઇ 

હતી એનો એક કમનસીબ 2રુાવો પણ છે.  

� એનો E�ુો ચચ�એ એ પહ�લા 9, એિ�લ 1965ની 

ઐિતહાિસક ઘટના પર નજર કર(એ તો એ સમય ેસરદાર 

પટ�લ પો�ટ પર સી.આર.પી.એફ. અને એસ.આર.પી. 

(રાmય અનામત પોલીસ)ના 200થી 250 પોલીસમેન 

ફરજ પર હતા.ં તેમની પાસે fણ મશીનગન સ�હતના 

ટાચંા સાધન શ½ હતા.  

� એવા સમયે મધરાત પછ( વહ�લી પરોઢ� સાડા fણ હ:ર 

ફો{ઓ સાથેNુ ં પા�ક�તાની લ�કર તોપમારાના પીઠબળે 

તેમના પર Zટૂ( પડ× ુ.ં છતા ં બહા<ુર જવાનોએ જગં 

ખેsયો.  

� 34 પા�ક�તાનીઓને ઢ�ર કયાB અને સવાર >ધુી ચોક( 

ટકાવી રાખી. dયાર બાદ ભારતીય લ�કર dયા ં આવી 

પહ1äYુ ંઅને મોરચો સભંાળ( લીધો હતો. 

� CRPF : સે*aલ �રઝવB પોલીસ ફોસB 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૯-૦૪-૨૦૨૦) 

1. ક�*n સરકાર� કોરોના વાઈરસનો સામનો કરવા  

તાRતરમા ં ક�ટલા તબ·ાનો એvશન uલાન તૈયાર કયt 

છે- P, 

2. ક�*n સરકાર� કોરોના વાઈરસનો સામનો કરવા  

તાRતરમા ં કયો એvશન uલાન તૈયાર કરવામા ં આ�યો 

છે- "COVID-��  $�જG%� ;�FA�G% 
G� .�<4 �%FB 

�JA��±��% A�к�જ" 

3. ક�*n સરકાર  �ારા  કોરોના વાઈરસ સામે  લડવા રાmયો 

અને ક�*nશાિસત �દ�શોને ક�ટલા કરોડNુ ંઈમરજ*સી પકે�જ  

અપાYુ-ં ��,    к��� 

4. ક�*n સરકાર� કોરોના વાયરસ સામે લડવા  તૈયાર કર�લ 

એvશન uલાનનો સમયગાળો જણાવો -  KGL2M�/-

� � 4� �C� � �! 

5. નેશનલ હ�sથ િમશન હ�ઠળ �થમ તબ·ામા ંVા ં>ધુીNુ ં

ભડંોળ ફાળવવામા ંઆવશે - �̈�-� �  
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6. કોરોના વાયરસ સામે લડવા  ક�*n સરકાર �ારા તૈયાર 

કરાયેલ fણ તબ·ાનો સમયગાળો જણાવો- (�) 

KGL2M�/ � �  4� �C� � �  (�) 2̈*�$ � �  4� 

�CD � ��  X�� (}) 
�J* � �� 4�  �CD � �! 

7. ક�*n સરકાર �ારા તેના  તમામ  મfંાલયોને  �થમ 

vવાટBરની ખચB યોજનાઓમા ં ક�ટલા ટકા કાપ Eકૂવાનો 

આદ�શ કયt છે- � % 

8. 10 એિ�લ 2020ની p�થિતએ દ�શના  ક�ટલા રાmયોએ  

કોરોના ખચBને પહ1ચી વળવા h.37,500 કરોડના  બો*ડ 

ઉભા કયાB- ��   

9. કોરોના સામે લડવા માટ� રાmયો અને ક�*n શાિસત�દ�શોને 

આપવામા ં આવનાર પેક�જનો ક�ટલો ખચB ક�*n સરકાર 

આપશ ે- �  % 

10. �જુરાત સરકાર ક�ટલા APL-1  કાડBધારકોને  એિ�લ-

2020મા ં િવનાEsૂયે અનાજ ફાળવશે- �  *�х 

11. SARINુ ં િવ�Zતૃ નામ જણાવો- �%��9� 
кL �B 

��EFA��B�/ $G��yш� 

12. ILIનો િવ�Zતૃ અથB જણાવો - ÚÅ�2
G+� *�$к $*��% 

13. સૌથી વk ુ રોગ �િતકારક શpvત ધરાવતા કોરોનાના 

ચેપ��ત �યpvત Rના �ારા ચપે ફ�લાય પણ તેના 

પોતાના ઉપર જલદ( અસર જોવા ન મળે તનેે તબીબી 

ભાષામા ં¿ુ ંકહ� છે-  %��*GB к�;�9� 

14. કોરોનાના દરદ(ઓની સેવા કરતા કોરોના સ�ંમણન ેકારણે 

EdૃYનુો  ભોગ બનનાર  ભારતના �થમ તબીબ અને 

શહ�ર જણાવો- �Z. шÛ2Ü� A�જ��,� X�� $G��� 

15. રામાયણ ટ(વી zેણીમા ં વાનરરાજ >�ુીવનNુ ં પાf 

ભજવનાર કયા કલાકારNુ ં તાRતરમા ં હ�રયાણા ખાત ે

અવસાન થYુ ં- {9��2��� к�*��� 

16. ભારતમા ં"રા|a(ય વીરતા/શૌયB �દવસ" Vાર� ઉજવવામા ં

આવે છે - �  
�J* 

17. "રા|a(ય વીરતા �દવસ" કયા અધB લ�કર( દળની પરા�મ 

ગાથાની યાદમા ંઉજવવામા ંઆવે છે- CRPF 

18. ભારતમા ં  "રા|a(ય વીરતા/શૌયB �દવસ" Vા Yુ̂ ની 

યાદમા ંઉજવવામા ંઆવે છે - I��'-A�;кF'�� ���� 

19. "સરદાર પટ�લ પો�ટ" કઈ �તરરા|a(ય સીમા ઉપર 

કયા �જsલામા ંઆવેલી છે - I��'-A�;кF'�� X�� кÊa 

DATE : � - !-� � 
 

1. ADB : к����� %���� જ ���� �� к��� ADB I��'�� 

d.16,500 к����� %.�9 к�ш� 

� બે*ક વડા – માd>�ુ ુઅસકાવા  

2. ��,D9 : к����� �B� NPS��4� ��,� [A��/ шк�ш�  

� હ�Z-ુ કોરોનાની સારવાર માટ�  

� NPS- નેશનલ પે*શન �ક(મ  

3. G-�  ��ш��� ØKD �P���� �ÊL2DX* (�~к 9�K� 

(����к ��A��) 

� I��'�� J�'����- પેaો�લયમ અને Gુદરતી ગેસ તેમજ 

�ટ(લ મfંી zી ધમµ*n �ધાને 10 એિ�લ 2020ના રોજ 

G-20 દ�શોના ઊ:B મfંીઓની અસાધારણ વäYુBઅલ 

બેઠકમા ંભાગ લીધો હતો.  

(�~к�� XÒ9@-F4��  

� સાઉદ( અર��બયાએ G-20ના �Eખુ તર(ક� આ બેઠક 

બોલાવી હતી અને સાઉદ( અર��બયાના ઊ:B મfંી િ�*સ 

અr<ુલાઝીઝની અ¡ય�તામા ંતેNુ ંઆયોજન થYુ ંહZ ુ.ં  

� [AEF4�': આ બેઠકમા ં G-20 દ�શોના ઊ:B મfંીઓ, મહ�માન 

દ�શો અને OPEC, IEA અને IEF સ�હત �તરરા|a(ય 

સગંઠનોના વડાએ ભાગ લીધો હતો. 

� G-20 ઊ:B મfંીઓએ આ બઠેકમા ંકોિવડ-19 મહામાર(ના 

કારણે માગંમા ં થયલેા ઘટાડાથી અસર��ત ઊ:B 

બ:રોની p�થરતા >િુનિòત કરવા માટ�ના માગt અને 

મા¡યમો તેમજ વતBમાન સરuલસ ઉdપાદન સબંિંધત 

બાબતો પર ¡યાન આuYુ ંહZ ુ.ં 

� તેમણે 2રૂવઠા-આડ પ�રબળોને સZં�ુલત કરવા માટ� 

OPEC અને OPEC-uલસ દ�શોના �યાસોને �બરદા�યા 

હતા R લાબંાગાળે ટક( રહ�વા માટ� જhર( છે.  

(�~к�� к�9D��./  

� G-20 ઊ:B મfંીઓને સલાહ આપવા માટ� એક ટા�ક ફોસB 

રચના કરવાની દરખા�ત Eકૂવામા ંઆવ ેછે અને આગામી 

�દવસોમા ંજોડાયેલા રહ�વાની સમંિત આપે છે. 

4. х�*k�� : IWF f��� 4�$*�G� X�� *��ш9��� ���B 

*��BÞ� %�W� A� J�'(��  

� થાઈલે*ડ માટ� fણ વષBનો અને મલેિશયા માટ� એક 

વષBનો �િતબધં લગાવાયો છે.   

� IWF Eજુબ ઓ�લpFપકNુ ં આયોજન હવે ગમે dયાર� થાય 

પરંZ ુઆ દ�શોના ખેલાડ(ઓને તેમા ંભાગ લેવા મળશે નહ;.   

к��,  
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� IWFએ આ િનણBય એટલા માટ� લીધો છે કારણ ક� આ 

દ�શોમા ંડોિપ�ગના ઘણા બધા ક�સ સામે આ�યા છે.  

� IWF : International Weightlifting Federation .   

� IWFNુ ંEુ̧ યમથક : Åડુાપે�ટ (હગેંર(). 

5. I��'�9 ��L2 %���
 �A��ш� %����� .�~O к����� 

��9�% ��*�'� ��к�� �B� A�'��� %.9�� (M���9-

%��@,)  

� અસરકારક ર(તે તથા Gુશળતાથી આ રોગને રોકવા માટ� 

ભારતીય વાY ુ સેના રાmય સરકારો અને સહાયક 

એજ*સીઓને તબીબી સહયોગ 2રૂો પાડ( રહ( છે. 

к����/  

� છેsલા 2 �દવસ દરિમયાન 2વૂtÌર િવ�તારમા ંગૌહાÌી, 

�દ�ગુઢ અને મોહનવાડ(, મ¡ય બારતમા ં �યાગરાજ, 

ગોરખ2રૂ, બર�લી, આ�ા અન ેક�*n શાિસત �દ�શ જFE-ુ 

કા�મીર અને લ�ાખ િવ�તાર માટ� જhર( તબીબી સામ�ી 

અને ઉપકરણો 2રૂા ંપાડયા ંછે. 

� તા. 2 એિ�લ, 2020ના રોજ ભારતીય વાY ુ સેનાએ 

ઓપર�શન સ{ંવની હ�ઠળ, માલી અને માલ�દવ માટ� 

તબીબી ઉપકરણો 2રૂા ંપાડયા ંછે.  

6. ;�� ��ш�T : 10 
�J*  (1) ��� .��9�A�4� ;��%   

�TD-2020 4� : ‘Enhancing the scope of Homoeopathy in 

Public Health’   

� હોમીઓપેથીના સ�ંથાપક ડો. ��ડ�રક સેFYઅુલ હનીમેનની 

જયતંીના hપે આ �દવસ મનાવવામા ં આવ ે છે. તેઓ 

જમBનીના �િસ^ ડોvટર હતા.   

� આ �દવસ િનિમÌે ક�*nીય હોિમયોપેથી અNસુધંાન પ�રષદ 

(CCRH-સે*aલ કાઉp*સલ ફોર �રસચB ઈન હોિમયોપેથી) 

�ારા ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે.   

� CCRH આYષુ મfંાલય હ�ઠળNુ ં એક �વાયત �રસચB 

સગંઠન છે.   

� હોિમયોપેથી એક વકૈºsપક �ચ�કdસા પ^િત છે Rન ે

1796મા ંસેFYઅુલ હનીમેને શh કર( હતી.  

� આ પ^િત સમhપતાના િસ^ાતં પર આધા�રત. 

(2) M9D%�જ�� F4�A�� 

� 10 એિ�લ 1875 Eુબંઈમા ંઆયBસમાજની �થાપના  

M9D %�જ�� J  l�ß�:  

� �હ*<ુઓને સગં�ઠત કરવા તથા પિòમી સ�ંGૃિતના �હારો 

સામે �હ*<ુ ધમBNુ ંર�ણ કર[ુ,ં ધમાBતર કરાયેલા �હ*<ુઓને 

�હ*<ુ ધમBમા ં ફર( લાવવાની ¿]ુ^ ચળવળ  કરવી અને 

આયBસમાR દ�રnનારાયણની સવેાનો આદશB રSૂ કયt 

હતો.  

� આયBસમાજNુ ં Eુ̧ યમથક લાહોરમા ં બનાવવામા ં આ�Yુ ં

હZ ુ.ં  

� �વામી દયાનદં સર�વતીના અવસાન પછ( લાલા 

હસંરાજ, પ�ંડત �ÎુુદÌ, �વામી z^ાનદં અને લાલા 

લજપતરાય Rવા નેતાઓએ આ સ�ંથાની �[િૃÌઓ ચાc ુ

રાખી હતી.  

� લાલા હસંરાR 1889મા ંલાહોરમા ં ‘દયાનદં 	�લો વૈ�દક 

કોલેજની �થાપના કર(.  

� �વામી z^ાનદં� 1902મા ં હર�ાર પાસે ‘કાગંડ( �ÎુુGુળ’ 

�થાuYુ ંહZ ુ.ં 

� આ ઉપરાતં �જુરાતમા ંવડોદરામા ં'આયB ક*યા િવæાલય' 

શh કરવામા ંઆ�Yુ ંહZ ુ ં. 

7. જG ;�� ��ш�T : 10 
�J* 

(1) ����'��� %�����%¬. ��,� 

જG – 10 
�J*-1870         X�%�� – 1957 

� આR �વતfંતા સૈિનક રાવ{ભાઈ ડા»ાભાઈ પટ�લ, 

�વાધીનતા સ�ંામના ભામાશા તર(ક� �િસ^ થયલેા 

ઘન�યામદાસ �બરલા, અથBશા½ી ડ(. આર. ગાડ�ગલ અન ે

િવદ�શોમા ં ભારતીય આઝાદ(ના �દોલનની mયોત 

�ગટાવનારા સરદારિસ�હ રાણાનો જ*મ�દન.  

� દ�શ અને િવદ�શમા ંઅનેકની સં̧ યામા ં�ાિંતકાર(ઓ દ�શની 

આઝાદ( માટ� કાયBરત હતા. તેમાNં ુ ં એક મહdવNુ ં નામ 

સરદારિસ�હNુ ંછે.  

� Sૂના લ;બડ( રાmયના કંથા�રયા ગામ ે લ;બડ( રાmયના 

ભાયાત દ�વાભાઈ રાણાને dયા ં સરદારિસ�હનો જ*મ થયો 

હતો.  

� સરદારિસ�હ� િશ�ણ કંથા�રયા, સાળંગ2રુ, રાજકોટ અને 

Eુબંઈમા ંલીkુ.ં 1897મા ં �Øટન અ9યાસ અથµ ગયા, dયા ં

�યામ{ Gૃ|ણ વમાBનો પ�રચય થયો ઇ�*ડયન હોમ hલ 

સોસાયટ(, ઇ�*ડયા હાઉસ અને Yરુોપમા ં ભારતીયોના 

સગંઠન વગેર� �[િૃÌમા ંસ��ય પણે ભાગ લીધો હતો. 

� 1857મા ં �Ø�ટશ સરકાર� તેમન ે બળવાખોર :હ�ર કયાB. 

આઝાદ( બાદ ભારત આ�યા પણ આઝાદ( પહ�લાNુ ં

સપનાNુ ં ભારત રાણાન ે દ�ખાYુ ં ન�હ 1957મા ં તેમNુ ં

અવસાન થYુ.ં 
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(2) �T�D X��*K              જG : �  
�J* ��!   

 

� વષાB અડાલ:નો Eુબંઇમા ં જ*મ થયો હતો તેણી 

:મનગરના વતની છે.  

� તેમની �થમ નવલકથા “અણસાર” માટ� તેમને સા�હdય 

અકાદમી એવોડB �ાuત થયો હતો.  

� તેમની આ નવલકથા પરથી લપેરોઝી નામની �ફsમ બની 

હતી. 

� તેમની નવલકથા “માર� પણ એક ઘર હોય” અને 

“ર�તપખંી” પરથી �ૂંક( ટ��લિવઝન િસ�રયલ બની હતી.  

� તેમને 2005મા ંરણ�જતરામ >વુણB ચnંક મÆયો હતો.  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૦-૦૪-૨૦૨૦) 

1. કોરોના સામેના જગંમા ંમદદ કરવા ADB ભારતને ક�ટલા 

hિપયાની સહાય કરશે - d.16,500 к��� 

2. એિશયન ડ�વલપમ*ેટ બે*કના વતBમાન વડાNુ ં નામ 

જણાવો – �g�2e2 X%к���  

3. NPSNુ ંિવ�Zતૃ નામ જણાવો - ��ш�* A�Gш� Fк/  

4. 10 એિ�લ 2020ના રોજ કયા દ�શોના ઊ:B મfંીઓની 

અસાધારણ વäYુBઅલ બેઠક યો:ઈ - G-�  

5. એિ�લ 2020ના રોજ કોની અ¡ય�તામા ં G-20 દ�શોના 

ઊ:B મfંીઓની અસાધારણ વäYુBઅલ બેઠક યો:ઈ – 

%�[�/ X��)(9��� ØKD �P� �JG% X�¢2*�+�+ 

6. વતBમાન ક�*nીય પેaો�લયમ અને Gુદરતી ગેસ તેમજ 

�ટ(લ મfંીNુ ંનામ જણાવો - h� �cGH J��� 

7. એિ�લ-૨૦૨૦મા ંIWF �ારા કયા વઇેટ લીફટ;ગ સઘંો પર 

�િતબધં લાદવામા ંઆ�યો - 4�$*�G� X�� *��ш9� 

8. એિ�લ-૨૦૨૦મા ંIWF �ારા થાઈલે*ડ માટ� અને મલેિશયા માટ� 

ક�ટલા વષBનો �િતબધં લગા�યો – X\2�� P, X�� 
к �TD 

9. IWFNુ ં િવ�Zતૃ નામ જણાવો – $GB���ш�* 

��$B)*nÅBo� �����ш�    

10. IWFNુ ંEુ̧ યમથક કયા આવેc ુ ંછે- Ô2��A�FB (.����/) 

11. િવ£ હોમીયોપેથી �દવસની ઉજવણી કયાર� કરવામા ંઆવે 

છે - 10 
�J* 

12. ભારતીય વાY ુ સેનાએ કયા ઓપર�શન હ�ઠળ કોરોના 

વાયરસ ફ�લાતો રોકવા માટ� માલી અને માલ�દવ માટ� 

તબીબી ઉપકરણો 2રૂા ંપાડયા ં- %�����  

13. િવ£ હોમીયોપેથી �દવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - 

‘Enhancing the scope of Homoeopathy in Public 

Health’   

14. હોમીયોપેથીના સ�ંથાપકNુ ં નામ જણાવો -  ��. ���;�к 

%�zL2X* .���� 

15. જમBનીના કયા �િસ^ ડૉકટરની જ*મ જયતંી િનિમતે િવ£ 

હોમીયોપેથી �દવસ મનાવવામા ં આવે છે - ��. ���;�к 

%�zL2X* .���� 

16. CCRHNુ ં િવ�Zતૃ નામ જણાવો - %�G�* к�[EG%* ��� 

;�%CD $� .��9�A�4�   

17. કયા ં અને Vાર� આયBસમાજની �થાપના કરવામા ંઆવી 

હતી – 12�($ '4� �  
�J* ����  

18. વષB-1889મા ં કોણે લાહોરમા ં ‘દયાનદં 	�લો વૈ�દક 

કોલેજની �થાપના કર( હતી - *�*� .�%��જ 

19. �વામી z^ાનદં� Vા ંઅને કયાર� ‘કાગંડ( �ÎુુGુળ’ �થાuYુ ં

હZ ુ ં- .�f�� A�%� '4� �TD-�� � 

20. �ાિંતવીર સરદારિસ�હ રાણાનો જ*મ �દવસ જણાવો – 10 


�J*-1870 

21. �ાિંતવીર સરદારિસ�હ રાણાNુ ં જ*મ�થળ જણાવો - �̈�� 

*Þ(�/ ��]9�� к�4�;�9� ��  

22. મ�હલા �જુરાતી સા�હdયકાર વષાB અડાલ:નો જ*મ 

�દવસ જણાવો - �  
�J* ��!   

23. મ�હલા �જુરાતી સા�હdયકાર વષાB અડાલ:ને તમેની કઈ 

�થમ નવલકથા માટ� સા�હdય અકાદમી એવોડB �ાuત 

થયો હતો - “X,%��”   

24. �જુરાતી લે�ખકા વષાB અડાલ:ની અણસાર નવલકથા 

પરથી કઈ �ફsમ બની હતી - *�A��+� 

25. �જુરાતી નવલકથાકાર વષાB અડાલ:ને રણ�જતરામ 

>વુણB ચnંક Vાર� મÆયો હતો – �TD-�  �  

DATE : ��- !-� � 
 

1.TRAI : %�B B�A (�y% 
к к�'�� ��2 к�(* к� DTH �B� 

A�Bé(* к��� ��$�� I*�, (����જ�)    

к�GH�� � �C�� X�� J%��, �P�*9 %@ �A��B%D�� 

��� ����-���,� XA����� �B� 6 �% MAш�  

��� જ����$ 
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� હવે થોડા જ સમયમા ં ટ(વીNુ ં સેટટોપ બોvસ બદsયા 

િવના જ ક�બલ ક� ડ(ટ(એચ સિવÄસ �ોવાઇડર સરળતાથી 

બદલી શકાશ.ે  

� ટ��લકોમ ર��Yલેુટર( ઓથો�રટ( ઓફ ઇ�*ડયા-aાઈએ સેટ 

ટોપ બોvસની પોટ��બ�લટ( Tગે પોતાની ભલામણ કર( 

દ(ધી છે.  

� ફાયદો - aાઇના મત ેનવા સેટ ટોપ બોvસ સ2ંણૂB પોટÖબલ 

હશે એટલે ક� એક ક�બલ ટ(વી સિવÄસ �ોવાઇડરથી બી: 

ક�બલ સિવÄસ �ોવાઇડરમા ંપોટ��બ�લટ( સભંવ થશે.  

KYC ��Rજ9�'  

� ટ(વી જોનારાઓ પછ( હવે aાઇએ ડ(ટ(એચ સબ��ાઇબસB 

માટ� પણ ક�વાયસી અિનવાયB કર( દ(kુ ંછે.  

� એ સમયે aાઇએ દ�શના તમામ ડ(ટ(એચ ઓપર�ટસBને કÂુ ં

હZ ુ ં ક� તેમની માટ� હવે પોતાNુ ંસબ��ાઇબસBNુ ં ક�વાયસી 

કરવાNુ ંજhર( છે. 

� KYC - નો યોર ક�ટમર 

A;�,�  

ઇ કચરામા ંઘટાડો, Yએુસબી પોટB ઇ*ટરvસ અિનવાયB  

� જો aાઇની ભલામણને �વીકાર( લેવાશે તો �ાહકોને સટે 

ટોપ બોvસ ખર(દવાની જhર નહ; પડ� તે સાથે જ ઇ 

કચરામા ંપણ ઘટાડો થશે.  

� aાઈએ તમામ ટ��લિવઝન સેટ માટ� એક સમાન ર(ત ે

Yએુસબી પોટB  ઇ*ટરફ�સને પણ અિનવાયB કરવાની 

તરફદાર( કર( છે.  

� ટ(વી િનમાBતાઓને તમામ �ડ�જટલ ટ��લિવઝન સેéસ એક 

ઓપન ઇ*ટરફ�સ પોટB આપવા કહ�વાશે. R ડ(વીબી 

સીઆઇ uલસ ૨.૦ પર આધા�રત હોય એમ પણ કહ�વાYુ ં

છે ક� િનમાBતાઓએ ટ(વી સટેસમા ં �બsટ ઇન ટYનુર પણ 

ઉપલrધ કરાવ[ુ ંપડશ.ે R તેમને સેટ�લાઇટ અને ક�બલ 

uલેટફોમB, બનંે મા¡યમ માટ� ટ��લિવઝન ક*ટ�*ટ ઉપલrધ 

કરાવશ.ે  

2. IMF : (.���� 11 %*�.к�� �̈4�� RBI�� É ��D ���D� 

�ë2�� ��જ��� ��ì �к   

[3�{9  

� કોરોના વાઇરસ મહામાર(ને કારણે વૈિ£ક અથB�યવ�થા 

મદં(નો સામનો કર( રહ( છે, તે દરિમયાન �રઝવB બ*ેકના 

2વૂB ગવનBર ર
રુામ રાજનને આઇએમએફના વડા 

���ટા�લનાના બહારના સલાહકાર Sૂથ સ9યપદ� વરણી 

થઈ છે.  

Ì ��к� 

� કોરોના વાઇરસ કારણે ઊભા થયેલા સકંટને પગલે 

િવ£ભરમા ં થઈ રહ�લા પ�રવતBનો વäચે આ Sૂથ 

નીિતગત E�ેુ સલાહ >ચૂન આપશે. 

3. જ��O�12х� : $G�����ш9��� ‘X��к к�к�B��’ 

જ��O�12х� �TD-2018 (�� É2�: %�/9 (k2��'� MA�ß) 

� વષB-૧૮૮૩મા ંઆ જવાળાEખુી ૩૬ હ:રને ભરખી ગયો હતો  

� �થાન – :કાતાB (રાજધાની)  

4. J9�� : �*� ¿*�+� (M���9) 

I��'�� J4��� �*� ¿*�+��4� к����� ��$�%�� 

%������� ICMR H��� �̈ ��/  

���'��� �;.'� : 

� આઈસીએમઆર� કોરોના વાઈરસના સા: થઇ Uકૂ�લા 

દદ¶ઓના rલડ uલાઝમાથી આ રોગથી પીડાતા 

દદ¶ઓની સારવારની aાયલને મSૂંર( આપી છે.  

� િતÎુવનતં2રુમ p�થત �ચfા િતÎુનાલ આYિુવÄËાન તથા 

ટ�vનોલો{ સ�ંથાનન ે vલીિનકલ aાયલ તર(ક� મયાB�દત 

સં̧ યામા ંઆ ટ�vનોલો{ના ઉપયોગની મSૂંર( મળ(. 

� mયાર� કોઈ �યpvત વાઈરસથી ચેપ��ત થાય છે તો તેના 

શર(રમા ંવાઈરસ �િતરોધક તયૈાર થઈ :ય છે. 

Q2� a� M ¿*�í� B±Ey�к ? 

� આ તકનીક "કો*વેલેસ*ટ-uલા�મા થેર�પી" તર(ક� 

ઓળખાય છે, આ સારવાર �ારા એક બીમાર �યકતીન ે

કોરોના વાયરસથી સા: થયેલ �યpvતની મદદથી સાજો 

કર( શકાય છે.  

� આ માટ� આ ટ�pvનકમા ં બીમાર �યpvતની સારવાર માટ� 

�રકવર થયેલ �યpvતની  રોગ�િતકારક શpvતનો ઉપયોગ 

કરવામા ંઆવે છે.  

� આ  થેરાપીમા ં rલડ aા*�ફ�સુનની મદદ લેવામા ંઆવે 

છે, Rના �ારા કોરોનાથી સા: થયેલા �યકતીની 

	ટ(બોડ(ને દદ¶ના શર(રમા ંદાખલ કરવામા ંઆવે છે.  

� આ 	ટ(બોડ( વાયરસ સામે લડ( તેનો નાશ કર� છે.  

5. ;�� ��ш�T : 11 
�J* 

����/9 �2�)@' �� lg� ;��% 

� દર વષµ ૧૧ એિ�લે રા|a(ય >રુ��ત માZdૃવ �દવસ 

મનાવવામા ંઆવે છે.  
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� આ �દવસની ઉજવણીનો Eુ̧ ય હ�Z ુ સગભાB ½ીઓને 

તેમની આરો�ય સભંાળ અને �>િૂત >િુવધાઓ િવશે 

:�તૃ કરવાનો. 

I��'�� ����/9 �2�)@' �� lg� ;��% J���I  

� ક�Zરુબા ગાધંીની જ*મજયિંત િનિમÌે ભારત સરકાર� ૧૧ 

એિ�લને ૨૦૦૩થી રા|a(ય >રુ��ત માZdૃવ �દવસ તર(ક� 

:હ�ર કર�લ છે.   

6. જG ;�� ��ш�T : 11 
�J* .�g� : ]9��'��� î*� 

જG – 11 
�J*-1827  X�%�� – 28 ���z(�-1890  

� ‘િવæા બીના મિત ગઈ, મિત બીના નીિત ગઈ, નીિત 

બીના ગિત ગઈ, ગિત બીના િવÌ ગયા, િવÌ બીના ¿દુ 

ગયા, ઈતના અનથB એક અિવæાને �કયા’ પરાધીન 

ભારતમા ં િશ�ણNુ ં આટcુ ં મહddવ સમજનારા મહાન 

સમાજ >ધુારક જોિતબા ગોિવ�દ રાવ ¹લેનો આR 

જ*મ�દવસ. 

� 2ણેુમા ંજ*મેલા જોિતબાએ એક વષBની વયે માતાNુ ંછf 

�મુા�Yુ ં હZ ુ.ં 21 વષBની �મર� T�ે{ સાતમીની પર(�ા 

પાસ કર(. 

� દ�શનો ઉ^ાર લોકોની માનિસકતા બદsયા વગર શV 

નથી અને સમાજ પ�રવતBનના પાયામા ં ½ી િશ�ણ છે 

તેવી સમજ સાથે છોકર(ઓ માટ� શાળા શh કર( 

ભણાવનાર િશ�કો ન મÆયા તો પdની સાિવfીબાઈન ે

િશ��કા તર(ક� તૈયાર કયાB. સામા �વાહ તર( ½ી 

િશ�ણનો પાયો નાં̧ યો.  

� ¿nુો પર થતા અdયાચાર, શોષણ અને વધ ે <ુ�યBવહારને 

રોકવા 24 સuટ�. 1873ના રોજ સdય શોધક સમાજની 

�થાપના કર(.  

� સમાજ પ�રવતBન માટ� તમેની ધગશને મદ�નજર રાખી 

1888મા ંEુબંઈની એક સભામા ં‘મહાdમા’Nુ ં�બÎુદ અપાYુ.ં  

� 28 નવેFબર 1890ના રોજ અવસાન થYુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૧-૦૪-૨૦૨૦) 

1. સેટઅપ બોvસ  એક કરતા ં વk ુ ક�બલ ક� DTH  માટ� 

પોટÖબલ કરવા માટ� TRAI �ારા કોને ભલામણ કરવામા ં

આવી છે - � �C�� X�� J%��, �P�*9 

2. સેટઅપ બોvસને સ2ંણૂB પોટÖબલ બનાવવા માટ� 

ઓપર�ટસBને નવા ધારા-ધોરણ અપનાવવા ક�ટલો સમય 

આપવામા ંઆવશે-  � �% 

3. ટ(વી દશBકો બાદ  હવે aાઇ �ારા  અ*ય કોના માટ� 

ક�વાયસી ફર�જયાત બનાવાYુ ંછે -DTH  %(F���(%� 

4. તાRતરમા ં IMF �ારા 11 સલાહકારોના Sૂથમા ં  ભારતના 

કયા 2વૂB આરબીઆઈ ગવનBરને અપાYુ ં છે -  �ë2�� 

��જ� 

5. IMFના  વતBમાન �EખુNુ ં નામ જણાવો - ;�FB�)*�� 

જ����� 

6. IMFNુ ં િવ�Zતૃ નામ જણાવો-�GB���ш�* ���B�/ ��� 

7. તાRતરમા ં IMF �ારા ર�ચત બહારના 11 સલાહકારોના 

SૂથNુ ં Eુ̧ ય કાયB જણાવો – к����� ��9�%�� .���/ 

%�� ��� %�� ØI� 49�*� %�кB X��  A;��'D��� 

�ÊC� ���'�' 123� %*�. � �C� к� 2� 

8. તાRતર એિ�લ-2020મા ં ઇ*ડોનેિશયામા ં કયો 

વાળાEખુી 2નુઃ સ��ય થયો છે - X��к к�к�B�� 

9. ઇ*ડોનિેશયાની રાજધાની જણાવો- KкZ'� 

10. ભારતમા ં�થમવાર rલડ uલાઝમાથી કોરોના વાયરસની 

સારવાર માટ�  કોના �ારા મSૂંર( અપાઈ - ICMR 

11. ભારતમા ં"રા|a(ય >રુ��ત માZdૃવ" �દવસ કોની યાદ(મા ં

ઉજવવામા ંઆવે છે - кF� 2�(� ������� જG જ9�'�  

12. ભારતમા ં "રા|a(ય >રુ��ત માZdૃવ" �દવસ Vાર� 

ઉજવવામા ંઆવે છે - ��  
�J* 

13. ICMR �ારા કોરોના વાયરસથી સા: થયેલા  દદ¶ઓના 

rલડ uલાઝમાથી આ રોગથી પીડાતા  દદ¶ઓની સારવાર 

માટ� કઈ સ�ંથાને aાયલ માટ� મSૂંર( અપાઈ - )CP� 

�'Õ2��* ML2��ïð�� '4� B�к��*�� %�F4��, 

�'Õ2���'É2� 

14. ક�Zરુબા ગાધંીનો જ*મ �દવસ જણાવો- ��  
�J*  

15. ભારતમા ં "રા|a(ય >રુ��ત માZdૃવ" �દવસ કયા વષૅથી 

ઉજવવામા ંઆવે છે - �T� �  } 

16. સમાજ >ધુારક મહાdમા mયોિતરાવ àલેનો જ*મ�દવસ 

જણાવો – �� 
�J* ���� 

17. ભારતના મહાન સમાજ >ધુારક મહાdમા mયોિતરાવ 

àલેનો જ*મ કયા ંથયો હતો- É �,� 

18. વષૅ-1888મા ંEુબંઈમા ંmયોિતરાવ àલનેે એક સભામા ંકYુ ં

�બÎુદ આપવામા ંઆ�Yુ ંહZ ુ ં- .�g� 

DATE : ��- !-� � 
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1. ��к�% : I��'� 13 ��ш��� HCQ ��� MA�� �̈ ��/ 

MA� 

� ક�ટલાક દ�શોએ ભારતને હાઇëોpvસvલોરોpvવન દવા 2રૂ( 

પાડવા િવનતંી કર( હતી. Rના પગલે ઘર�c ુજh�રયાતની 

સમી�ા કયાB પછ( સરકાર� ૧૩ દ�શોને આ દવા આપવાની 

મSુંર( આપી છે . 

2. (��(��2 .g9� к�%-(���*���ш    (����к ��જк��,)   

� બા�ંલાદ�શના રા|aિપતા કહ�વાતા બગંબkં ુ શેખ 

E{ુÅરુBહમાન અને તેમના પ�રવારના સં̧ યાબધં 

સ9યોની ૧૫ ઓગ�ટ-૨૦૧૦ના રોજ હdયા કરવામા ંઆવી 

હતી.  

� આ ક�સમા ંકોટÖ સૈ*યના ૧૨ અિધકાર(ઓને દોિષત :હ�ર 

કર(ને ફાસંીની સ: સભંળાવી હતી. તે પૈક( પાચં 

અિધકાર(ઓને ૨૦૧૦મા ંફાસંીની સ: થઈ હતી.  

� બગંબkંનુી હdયાના ક�સમા ં સ: કાપી રહ�લા સૈ*યમાથંી 

બરતરફ  થયેલા ક�uટન અr<ુલ મા�જદને અડધી રાત ે

ફાસંીની સ: આપવામા ંઆવી હતી. 

3. ��,D9 : к����� ��$�%  

� અમદાવાદ, વડોદરા, >રુત અને રાજકોટ શહ�રમા ંમા�ક 

િવના ફરનારને h. ૫,૦૦૦નો દંડ અથવા ૩ વષBની Rલ  

4. к����� %����� (M���9)  

e2જ��'�� к����� %���' ���/��� �ZкB�� M ���4� 

%����� к�� a� .  

� ડોvટરો પેરાિસટામોલ, vલોરો�ફન, ટ�મીíc ૂ અને 

એº*જ�ોમાઈિસન એ�*ટબાયો�ટક Rવી સાધારણ દવાથી 

જ દદ¶ને સા: કર( ર»ા છે.  

� કોરોનાના લ�ણ વાઈરલ અને �વાઈન ícનૂે મળતા 

આવે છે. આથી ડોvટર તેને આધાર બનાવી એ બીમાર(મા ં

સારવાર માટ� R ઉપયોગી દવા છે તેનો વપરાશ કર� છે. 

5. ��� (�Gк : к����-19�� к��,� �)@, 
�ш9��� 

X4D'�P [A� X%�� |�� X.���* � �̈ (M�4Æк X%��)  

'��,� :  

� ચાc ુનાણાક(ય વષBમા ંભારતનો GDP ૧.૫ થી ૨.૮ ટકા 

રહ�વાNુ ંઅNમુાન  

X.���*�� %����B ��ш� – (k2*-8) 

� તમામ આઠ દ�શોNુ ં અથBતfં ૧.૮ ટકાથી ૨.૮ ટકાના 

વäચે રહ�વાNુ ંઅNમુાન  

� ભારત, પા�ક�તાન, બા�ંલાદ�શ, zીલકંા, નેપાળ, �તૂાન, 

માલ�દ�સ અન ેઅફઘાિન�તાન  

A��C ��ш��� +�A� WB���-P, ��ш�� ��/  

� િવ£ બે*ક� 7 એિ�લ >ધુી તમામ દ�શોના ડ�ટાથી આ 

�રપોટB  તૈયાર કયt. R Eજુબ ભારત ઉપરાતં zીલકંા, 

નેપાળ, �ટૂાન અને બા�ંલાદ�શના આિથÄક િવકાસદરમા ં

ઝડપી ઘટાડો જોવા મળશે. 

� જયાર� અ*ય fણ દ�શ પા�ક�તાન, અફઘિન�તાન અને 

માsદ(વસમા ંમદં( જોવા મળ( શક� છે. 

6. X<����9*�B ;к�,� (��'���,) 

I��'�� X����, 12�($, ;�<./ X�� É �,��� A��K�(*� 

;к�,��� X%� ���  

���� અસરો- આવા �કરણોથી ચામડ(ના ક�*સરના રોગો 

ફ�લાવવાNુ ંજોખમ  

X<����9*�B ;к�,��� �A���  

���� ૦ - ૪ = જરાય જોખમ નહ; (નો �ર�ક)  

���� ૪ - ૫ = ઓÐં જોખમ (લો �ર�ક)  

���� પ - ૭ = મ¡યમ �તરNુ ંજોખમ (િમ�ડયમ �ર�ક) 

���� ૭ - ૧૦ = ઘÚુ ં જોખમ (હાઈ�ર�ક  તેનો સાકં�િતક રંગ 

લાલ (ર�ડ) હોય છે.  

���� ‘ર�ડ િસ�નલ'નો અથB એવો થાય ક� સરકાર લોકોને ઘર 

બહાર નહ; નીકળવાની કડક >ચૂના આપ.ે  

���� સ�ંથા- એર vવો�લટ(  ફોર ફા��ટáગ એ*ડ ર(સચB (સફર)  

7. જG ;�� ��ш�T : 12 
�J* 

É2��'g����: �х�*��% (��જÃ 

જG : 12 
�J* 1885    X�%�� : 23 � 1930 

� હડuપા અને મોહ�*જો દરો સ�ંGૃિત સાથે અિનવાયBપણે 

જોડાયેc ુ ં એક નામ એટલે રખાલદાસ બેનર{નો આR 

જ*મ�દવસ છે  

� બગંાળના EિુશÄદાબાદમા ં જ*મેલા ં રખાલદાસે ડો. rલોખ 

સાથે અવૈતિનક અ*વેષણો અને ઉdખનનો �ારા 

2રુાતdવીય કાર�કદ¶નો �ારંભ કયt હતો.  

� 1917મા ં 2ણેુમા ં 2રુાતdવ સવµ�ણમા ં પિòમ મડંળના 

અિધ�ક તર(ક� િનમાયા.  

� 6 વષB >ધુી મહારા|a, �જુરાત, િસ�ધ, રાજ�થાન અન ે

મ¡ય�દ�શમા ં �uુતકાલીન મ�ંદરો, �મારકો અને બૌ^ 

�Zપૂો િવશે ઉdખનનો �ારા ભારતીય સા�ંGૃિતક વારસા 

�ેf ેમહdવ2ણૂB યોગદાન આuYુ.ં  
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� બૌ^ �Zપૂના સશંોધન દરિમયાન જ રખાલદાસ 

બેનર{એ મોહ�*જો દરો શો¡Yુ.ં  

� મોહ�*જો દરો ઉdખનનો પહ�લો �રપોટB 1920મા ં બેનર{ 

�ારા તયૈાર  થયો હતો. તેમણે ધ પાsસ ઓફ બ*ેગાલ, 

Øાસ �ર�લવસB ઓફ બદામી, િશવ ટ�Fબર ઓફ �મુરા, 

�હ�a( ઓફ ઓ�ર�સા Rવા ¿ુ̂  સશંોધન �થંો ઉપરાતં 

બગંાળ(મા ંનવલકથાઓ પણ લખી છે.  

� 23 મે 1930ના રોજ તેમNુ ંઅવસાન થYુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૨-૦૪-૨૦૨૦) 

1. ભારત સરકાર� એિ�લ 2020મા ં કોરાના વાઈરસના 

દરદ(ઓ માટ� ક�ટલા દ�શોમા ં કઈ દવા િનકાસ કરવાની 

મSૂંર( આપી છે - �} X�� HCQ 

2. HCQનો અથૅ જણાવો- .�$»�y*���Ey�� 

3. બા�ંલાદ�શના રા|aિપતા તર(ક� ઓળખાતા કયા નેતાની 

વષૅ 2010મા ં હdયા બદલ તાRતરમા ં સેનાના ક�uટનને 

ફાસંી અપાઈ - (��(��2 ш�х 12�Ô2�± �.��� 

4. કોરોના વાઈરસથી સાવચેતીના ભાગhપે  �જુરાતના કયા 

Eુ̧ ય શહ�રમા ં મા�ક ફર�જયાત કરાયો - X�����, 

�2�', ��જк�B X�� ������ 

5. -કોરોના વાઈરસથી સાવચેતીના ભાગhપે  �જુરાતના 

કયા Eુ̧ ય ચાર શહ�રોમા ંમા�ક ફર�જયાત કરાયો છે RNુ ં

પાલન ન કરનાર માટ� ક�ટલો દંડ અને સ: :હ�ર કરાઈ 

છે- d.�   /- X�� } �T��� >* 

6. �જુરાતમા ં કોરોના સ�ંિમત દરદ(ને ડોvટર કઈ દવાના 

િમzણથી સારવાર કર(ન ે સા: કર( ર»ા છે - HCQ, 

;.Rજñ��$%��,A����%B��* X�� B��Å� � 

7. એિ�લ-2020ના દ��ણ એિશયાઈ દ�શમા ંકોરાનાની અસર 

Tગે વsડ � બ*ેકના અહ�વાલ Eજુબ ચાc ુનાણાક(ય વષૅમા ં

ભારતનો GDP ક�ટલા ટકા રહ�વાNુ ંઅNમુાન કરાYુ ં છે - 

�.� 4� �.� Bк� 

8. એિ�લ-2020ના દ��ણ એિશયાઈ દ�શોમા ં કોરાનાની 

અસર Tગ ેવsડ � બે*કના અહ�વાલ Eજુબ ચાc ુનાણાક(ય 

વષૅમા ં આ દ�શોમા ં GDP ક�ટલા ટકા રહ�વાNુ ં અNમુાન 

કરાYુ ંછે - �.� 4� �.� Bк�4� �ÊC� 

9. એિ�લ-2020ના દ��ણ એિશયાઈ દ�શોમા ં GDP ઉપર  

કોરાનાની અસર Tગે વsડ � બ*ેકના અહ�વાલમા ં કયા કયા 

દ�શોનો સમાવેશ કરાયો છે - I��', h�*�к�, ��A�O, Ì �'��, 

�*�/�, X�W���F'��, (���*���ш X�� A�;кF'�� 

10. એર કવો�લટ( ફોર ફા��ટáગ એ*ડ �રસચB સ�ંથાના 

તાRતરના અહ�વાલ Eજુબ ભારતના કયા શહ�રોમા ં

અsaાવાયોલેટ  �કરણોની અસર વધી છે R ચામડ(ના 

ક�*સર  માટ� જવાબદાર છે- X�����, 12�($, ;�<./ 

X�� É �,� 

11. અsaાવાયલેટ �કરણોના કયા માપદંડ Eજુબ જરાય 

જોખમ ન ગણાય (નો �ર�ક)  – 0 - 4  

12. અsaાવાયલેટ �કરણોના કયા માપદંડ અNસુાર કોને ઓÐ ં

જોખમ (લો �ર�ક) ગણવામા ંઆવે છે - 4 - 5 

13. અsaાવાયલટે �કરણોના કયા માપદંડ અNસુાર મ¡યમ 

�તરNુ ંજોખમ (િમ�ડયમ �ર�ક) ગણવામા ંઆવે છે - A - 7  

14. અsaાવાયલેટ �કરણોના કયા માપદંડ અNસુાર ઘÚુ ં

જોખમ (હાઈ�ર�ક) ગણવામા ંઆવે છે - 7 - 10  

15. અsaાવાયલેટ �કરણોના હાઈ�ર�ક  માટ�નો સાકં�િતક રંગ 

કયો હોય છે - *�* (���)  

16. અsaાવાયલેટ �કરણોના હાઈ�ર�ક માટ�નો સાકં�િતક ‘ર�ડ 

િસ�નલ'નો અથB ¿ુ ંથાય છે - %�к�� *�к��� W� (.�� 

�.Þ ��кO���� к�к � �C�� MA� 

17. ભારતના મહાન 2રુાdવિવદ રખાલદાસ બેનર{નો જ*મ 

�દવસ જણાવો- ��. !.���� 

18. ભારતના મહાન 2રુાdવિવદ રખાલદાસ બેનર{એ કઈ બે 

�ાચીન 2રુા�dવય સાઈટNુ ંઉdખનન કYુ ઁહZ ુ-ં .�¿A� X�� 

�.�Gજ���� 

19. ભારતના મહાન 2રુાdવિવદ રખાલદાસ બેનર{નો જ*મ 

કયા રાmયમા ંથયો હતો- A�ò (���O  

DATE : �}- !-� � 
 

1. ����к (�('� : �A�к X�� '��� %�4� ��ш� �ÊC� '�* 

[gA��� WB���� �B� ó�'.��%к %.'� (A���)*9) 

�ડ ઓઇલની વૈિ£ક સuલાયમા ં લગભગ ૨૦ ટકા Rટલો 

ઘટાડો ન1ધાશ ે

� �ડ ઓઇલ ઉdપાદકના સEહૂ દ�શો ઓપેક અને રિશયા 

વäચે સમSૂતી સધાતા �ડ ઓઇલNુ ં ઉdપાદન ઘટાડવા 

માટ� સહમત.  
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� �ડ ઓઇલ ઉdપાદક દ�શો તા. ૧લી મેથી �િત�દન ૯૭ 

લાખ બેરલ ઉdપાદન ઘટાડશે R અdયાર >ધુીનો સૌથી 

મોટો ઘટાડો છે.  

� ઓપેક અને રિશયાએ આગામી બ ેમ�હના અથાBત મ ેઅને 

Sૂન દરિમયાન તેલ ઉdપાદનમા ંદ� િનક ૯૭ લાખ બેરલનો 

કાપ Eકૂવા િનણBય લીધો છે.  

� Sુલાઈ પછ( આ કાપને ઘટાડ(ને �િત�દન ૮૦ લાખ બેરલ 

કરવા પણ િનણBય લેવામા ં આ�યો છે. િનણBયને કારણે 

વીસ ટકા �ડ ઓઇલ સuલાટમા ં ઘટાડો ન1ધાશે R પણ 

અdયાર >ધુીમા ંસૌથી મોટો છે.  

� �ડ ઉdપાદક દ�શો મે અને Sૂન દરિમયાન આ ઘટાડો ચાc ુ

રાખશ.ે  

� ઘટાડાનો િસલિસલો આગામી વષB ૨૦૨૨ >ધુી ચાc ુ

રાખવાનો િનણBય કરાયો છે. 

� કોરોના �કોપને કારણે માગમા ં ભાર� ઘટાડો થતા ં સ:Bયેલી 

p�થિતને અને બ:ર સZંલુનને સભંાળવા ઓપેક અને રિશયા 

વäચે ઐિતહાિસક તેલ ઉdપાદન કાપ માટ� કરાર થયા હતા. તેને 

કારણે બ:રને ટ�કો મળ( ર»ો છે.  

�A�к ��ш�  

� OPEC- ધ ઓગµનાઇઝશેન ઓફ ધ પેaો�લયમ 

એvસપો�ટìગ ક�*aઝ  

� OPECની �થાપના વષૅ- 14.09.1965 (Eળૂ-1960) 

� OPECNુ ંવતમૅાન વ�ુમથક - િવયાના- ઓ��aયા 

� OPECના Gુલ સ9ય દ�શો -13 

2. ADB : %.�9�� ����� 

� કોરોના સામે લડવા સ9ય દ�શો માટ� નાણાક(ય સહાય 

વધાર(ને ૨૦ �બ�લયન ડોલર કરાઈ  

� અગાઉ તા. ૧૮ માચBના રોજ આ સહાય માટ� ૬.૫ 

�બ�લયન ડોલરની :હ�રાત કર( હતી. Rમા ં ૧૩.૫ 

�બ�લયન ડોલરનો વધારો કયt છે. 

� ADB : એિશયન ડ�વલપમ*ેટ બ®ક 

3. %�ш��� : ¿*�+� 4��A� f��� P, 1 �O I��'�9 US�� 

к�����4� %�K 49�� (M���9) 

Q2� a� к�G��*�%�GB ¿*�+� 4��A� ?  

� કો*વાલેસે*ટ uલાઝમા થેરપીમા ં R દદ¶ઓ કોરોનાથી 

સા: થયા છે તમેના લોહ(મા ં રહ�લા uલાઝમાને અલગ 

તારવીને કોરોનાથી પીડાતા દદ¶મા ંઈRvટ કરવામા ંઆવે 

છે.  

� તેનો Eુ̧ ય ઉ�ેશ એ છે ક�, R uલાઝમાના કારણે 

�તૂકાળમા ંR દદ¶ સાજો થયો તેની જ મદદથી વતBમાન 

દદ¶ના uલાઝમા જોડાઈ :ય અને રોગ�િતકારક શpvત 

ઝડપી વધી :ય આ ર(તે કોરોનાNુ ં ઈ*ફ�vશન વધZુ ં

અટકાવી શકાય અને અ*ય દદ¶પણ સા: થઈ :ય.  

� એ�*ટબોડ(ઝ ક� રોગ�િતકારક તddવો ક� R લોહ(મા ંરહ�લા 

�ોટ(ન છે તેઓ બેvટ�રયા અને વાઈરસ સામે લડતા હોય 

છે.  

� કોરોના Rવા સજંોગોમા ંmયા ંસારવાર માટ� રસી શોધાઈ 

નથી dયાર� ડોvટસB અને સાય�*ટ�ટ છે. કો*વાલેસે*ટ 

uલાઝમા થેરાપીન ેયો�ય માનવામા ંઆવી રહ( છે. 

4. к����� .���/ %�� *��� e2જ��' %�к��� ����� 

��ô �B� *���*� A�*�� ('�.13-04-2020�� EF4�'
)  

F��Fõ9 @�P : 

૧. �જુરાતના ં�dયેક �જsલામા ં૧૦૦થી વk ુબેડની કોિવડ-19 

વે*ટ(લેટર હોp�પટલNુ ંિનમાBણ 

૨. માf ૬ �દવસમા ં૨૨૦૦ બેડની કોરોના હોp�પટલ તૈયાર 

કર( ચીનનો ર�કોડB તોડÍો 

૩. અમદાવાદમા ં ૧૨૦૦, >રુત-૫૦૦, રાજકોટ-૨૫૦ અન ે

વડોદરામા ં૨૫૦ બેડની હોp�પટલ. તમામ �જsલાઓમા ં૧૦૦ 

બેડની એક એમ લગભગ ૩૦૦૦ બેડની �યવ�થા 

૪. વાdસsય અન ે મા અEતૃમ યોજનામા ં સરકારની સાથે 

જોડાયેલી ૩૧ Rટલી �ાઈવેટ હોp�પટલોમા ં અલગ ૪૦૦૦ 

બેડની �યવ�થા 

૫. વે�*ટલેટર, N95 મા�ક, �ી લેયર મા�ક, PPE ક(ટNુ ં

િનમાBણ 

૬. �વા��ય અને >રુ�ાકમ�ઓને ૨૫ લાખ >ધુીનો વીમો 

х�ö�' ��D : 

૧. �ધાનમfંી �કસાન યોજના હ�ઠળ ૯૫૬ કરોડનો લાભ, 

�કસાન સ*માન યોજના હ�ઠળ ૪૦ લાખ ખે�ૂતોના ં ખાતામા ં

૮૦૦ કરોડ hિપયા જમા 

૨. ખે�ૂતોના ં માચB મ�હના >ધુીના ં િધરાણNુ ં ૭ ટકા �યાજ 

બ®કોને સરકાર Uકૂવશે 

૩. પાક િધરાણ Eદુત બે મ�હના લબંાવાઈ 

૪. ૩૧ મે >ધુીના ં િધરાણની રકમ જમા કરાવવા �ટ 

આપવામા ંઆવી 

૫. રવી પાકની લણણી માટ� ખે�ૂતો અને ખેતીના ં વાહનોની 

અવરજવરને િવશેષ �ટછાટ 
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૬. �બયારણ, ખાતર અને પાક જZંનુાશક - પે�ટ(સાઇઝડસનો 

આવ�યક ચીજવ�Zઓુમા ંસમાવેશ 

��/( ��D : 

૧. અ}Øã યોજના TતગતB ર�શનકાડB વગર િનઃ¿sુક અનાજ 

િવતરણ 

૨. િનરાધાર, [ ૃ̂ , િન:સહાય અને એકલવાYુ ં{વન {વતા 

તથા zિમકો, કામદારોને ¹ડ પેક�ટસની �યવ�થા 

૩. આઠ મહાનગરોમા ં એકલા વસવાટ કરતા િન:સહાય [ ૃ̂  

વ�ડલો અને િનરાધાર �યpvતઓને ઘરે બેઠા િવનાEsૂયે ભોજન 

૪. BPL કાડBધારકો પાસેથી માિસક ૩૦ના ંબદલે ૫૦ Yિુનટ 

દ(ઠ >ધુી ૧.૫૦ પૈસાનો વીજ દર લેવાશ ે

Ò9 ��D : 

૧. ઘર વીજ વપરાશકારો અને વેપાર( એકમો માચB - એિ�લ 

મ�હનાના ંવીજ બીલ ૧૫ મે >ધુી ભર( શકશે 

૨. નાના-મોટા ઉæોગો, વેપાર( એકમોનો માચB-એિ�લ 

મ�હનાના ંવીજ બીલનો �ફvસ ચા° નહ; લેવાઈ 

૩. વીજ બીલ િનયિમત ન ભરાય તો પણ પેનsટ( ક� કનેકશન 

કાપી નાખવાની બાબત મોGૂફ 

૪. APL કાડBધારકોને િવનાEsૂયે અનાજ િવતરણ 

��V�4Ã ��D : 

૧. ધોરણ ૧થી ૯ અને ૧૧ના ંિવæાથ�ઓને માસ �મોશન 

૨. આzમશાળાઓ, સમરસ હો�ટલ, �દ�યાગં છાfાલયો અને 

બાળ સરં�ણ �હૃમા ં રહ�તા ૩.૨૫ લાખ બાળકો તમેજ ૧૧ 

હ:ર �દ�યાગં બાળકોને એિ�લ માસના ંખચB પેટ� િવæાથ�દ(ઠ 

h. ૧૫૦૦ની સહાય 

૩. �જુરાતની કોઈપણ �Gૂલ આ વષµ ફ( વધારો નહ; કર( શક� 

૪. માચB-એિ�લ-મે માસની ફ( ભરવામા ં૬ મ�હનાની Eદુત  

૫, કોઈ વાલી ફ( માિસક હuત ેભરવા માગંતા હોય તો તેની 

પણ સવલત 

૬. શાળાઓમા ં ૧ Sૂન અને કૉલેજ - YિુનવિસÄટ(મા ં ૧૫ મ ે

>ધુી વેક�શન 

૭. ધોરણ ૧૦-૧૨ બોડB પર(�ાઓના પેપર ચે�ક�ગNુ ંકામ ૧૬ 

એિ�લથી શh 

;.*��/������ : 

૧. Gુલ ૧૩.૬૬ લાખ મ�હલા લાભાથ�ને એિ�લ માસ 

એડવા*સ પ*ેશન 

૨. ઉ�જવલા યોજના હ�ઠળ રાmયની ૨૮ લાખ મ�હલાઓન ે

fણ મ�હના >ધુી િસ�લ*ડર મફત 

૩. ૪ લાખ ૪૩ હ:ર Rટલી ગગંા �વhપા માતા-બહ�નોને 

એિ�લ-મે એમ બે મ�હના માટ� �િતમાસ h. પ૦૦ �માણે 

૧૦૦૦ hિપયાની વધારાની સહાય 

૪. ગર(બી ર�ખા નીચ ેિનવાBહ કરતી ગગંા �વhપા માતા-બહ�નો 

િસવાયની ૩ લાખ ૪૬ હ:ર ૪૧૭ ગગંા�વhપા માતા-

બહ�નોને ભારત સરકારના ધોરણ ેજ એટલે ક� એિ�લ-મે માસ 

માટ� �િતમાસ h. પ૦૦ �માણે ૧૦૦૦ hિપયાની વધારાની 

સહાય 

A�к�જ : 

૧. ૬૫ લાખ Rટલા ગર(બ zમ{વી અસગંઠ(ત કામદારો, 

બાધંકામ કામદારો માટ� ૬૫૦ કરોડ hિપયાNુ ંપેક�જ 

૨. ૬૫ લાખ પર(વારોને એક હ:ર hિપયાની આિથÄક સહાય 

બે*ક ખાતામા ં

૩. ર{�ટડB ગૌશાળા અને પાજંરાપોળ માટ� h.૩૦થી ૩૫ કરોડ 

hિપયાNુ ંપેક�જ 

૪. અબોલ પ¿ઓુને 2રૂતો ઘાસચારો મળતો રહ� તે માટ� 

રાmયની તમામ ર{�ટડB ગૌશાળા અને પાજંરાપોળન ે પ¿ ુ

દ(ઠ h. ૨૫ સહાય 

૫. ૪૦ કરોડ hિપયાના ખચµ આzય-રાહત િશ�બર શેડ 

બનાવવા SDRFમાથંી ખાસ ફાળવણી 

૬. આzય-રાહત િશ�બર શેડ બનાવવા માટ� અમદાવાદને ૩, 

>રુતન ે ર.પ૦, વડોદરા, રાજકોટ અને ગાધંીનગરને ર-ર 

કરોડ તેમજ અ*ય �જsલાઓને ૧-૧ કરોડ hિપયા ફાળવાયા 

X��જ É2��~� : 

૧. ૩.૨૫ કરોડ લોકોવાળા ૬૬ લાખ ગર(બ વગBના ં

પ�રવારોને સરકાર મા*ય સ�તા અનાજની <ુકાનો પરથી 

િવનાEsૂયે એિ�લ માસNુ ંઅનાજ િવતરણ 

૨. ૨.૫૦ કરોડ લોકોવાળા ૬૦ લાખ મ¡યમ વગBના ં

પ�રવારોને સરકાર મા*ય સ�તા અનાજની <ુકાનો પરથી 

િવનાEsૂયે એિ�લ માસNુ ંઅનાજ િવતરણ 

૩. Tdયોદય અને P.H.H ર�શન કાડB ઉપરાતં APL 

કાડBધારકોને િવનાEsૂયે અનાજ આપનાર �જુરાત દ�શભરમા ં

�થમ રાmય 

૪. ઘ�, ચોખા, દાળ, ખાડં, મી�ંુNુ ં દર�ક �યpvત, ઘર, 

પ�રવારન ેિવતરણ 

%'кD'� - %�����ш�*'� - %.�9'� : 

૧. સાગરખે�ૂ, માછ(મારોને �યવસાય માટ� દ�રયામા ં જવા 

ટોકન ઈ�Y ુ
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૨. માછ(માર(ના �યવસાયને આNષુા�ંગક એવા �ોસેિસ�ગ, 

પેક�જ;ગ, કોsડ ચઈેન મેઈ*ટ�ન*સ અન ે aા*સપોટÖશનની 

બાબતો માટ�નો �િતબધં હટા�યો 

૩. સરકારના ં કોઈપણ કમBચાર(Nુ ં ફરજ દરિમયાન કોરોના 

વાયરસની અસરથી અવસાન થાય તો રપ લાખ hિપયા 

સહાય 

૪. સીએમ ડ�શબોડB �ારા કોરોના અસર��ત દદ¶ઓ અને 

ડોકટરો સાથે �dય� વી�ડયો સવંાદ કર(ને સારવાર તેમજ 

>િુવધાઓNુ ંિનર(�ણ 

૫. વી�ડયો કો*ફર*સ �ારા હોમ vવોર*ટાઈન થયેલા અને 

િવદ�શમા ંવસતા �જુરાતીઓ સાથે સવંાદ-સપંકB 

૬. વી�ડયો કો*ફર*સ �ારા નગરસવેકો, �જsલા કલકેટર, 

પોલીસતfં અને 2રુવઠા અિધકાર(ઓન ે>ચુાh સકંલન 

૭. િનરાધાર - [ ૃ̂  - �દ�યાગંો સ�હત રાmય સરકારની માિસક 

સહાય-પે*શન મેળવતા લાભાથ�ઓન ે એક માસNુ ં પે*શન 

એડવા*સ 

૮. આવ�યક ચીજવ�Zઓુ અને સેવાઓ આપતા લોકો માટ� 

Tદા{ત ૩ લાખ પાસ ઈ�Y ુ

૯. અ*ય રાmયોમા ં લોકડાઉનની p�થિતમા ં �થ�ગત થઈ 

ગયલેા �જુરાતી યાિfકો Eસુાફરો માટ� R-તે રાmયમા ં

આવાસ-ભોજન �યવ�થા 

૧૦. 24/7 સે*aલાઈઝડ કંaોલ hમ. હ�sપલાઈન નબંર ૧૦૪, 

૧૦૭૦ અને ૧૦૭૭ કાયBરત 

૧૧. દ�શભરમા ં સૌ �થમ વખત વી�ડયો કો*ફર*સ મારફત ે

ક��બનેટ બેઠક યોજવાનો નવતર પહ�લhપ અ�ભગમ 

૧૨. રાmયના તમામ ધારાસ9યો અને મfંીઓ એક વષB એટલે 

ક� ૩૧ માચB 2021 >ધુી દર મ�હને તેમને મળતા વતેનમા ં૩૦ 

ટકાનો કાપ �વીકાર(ને આ રકમ કોરોના મહામાર( સામ ે

થનારા ખચBમા ંઆપશે 

૧૩. રાmયના તમામ ધારાસ9યોને મળતી ૧ કરોડ ૫૦ 

લાખની એમ.એલ.એ - લેડ �ા*ટ પણ એક વષB એટલે ક� ૩૧ 

માચB ૨૦૨૧ >ધુી કોરોના સામે નાગ�રકોના �હતમા ં થનારા 

ખચB માટ� વાપરવામા ંઆવશે 

૧૪. �જુરાતના ં િવિવધ �ેfોના ં અ�ણીઓ, ઉæોગકારો, 

વેપાર(ઓ, ધમB�Îુુઓ સાથે સીએમ ડ�શબોડB મા¡યમથી સીધો 

સવંાદ.. જhર( સલાહ->ચૂન આપ-લે. 

૧૫. કોરોના વાયરસ - લોકડાઉનની �વતBમાન p�થિતની 

:ણકાર( આપવા િવિવધ મા¡યમોમા ં Eલુાકાત. આમ આ 

મહાસકંટ સમયે રાmયના Eુ̧ યમfંી િવજયભાઈ hપાણીએ 

માf CM તર(ક� જ નહ;, પ�રવારના ંમોભી તર(ક�ની �િૂમકા 

અદા કર( ને �જુરાત સાચવી ર»ા છે. 

5.;�� ��ш�T : �} 
�J*     જ)*9���*� (�� .g9�к���  

� તાર(ખ ૧૩મી એિ�લ 1919  �થાન : અEતૃસર (પ:ંબ) 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૩-૦૪-૨૦૨૦) 

1. વૈિ£ક �તર� તેલ ઉdપાદનમા ં ઘટાડો કરવા એિ�લ-

2020મા ંકોની કોની વäચે સહમિત થઈ છે - �A�к ��ш� 

X�� ��ш9� 

2. આગામી મે અન ેSૂન 2020 દરિમયાન તેલ ઉdપાદનમા ં

દ� િનક ક�ટલા બેરલનો કાપ Eકૂવામા ંઆવશે - �� *�х 

(��* 

3. આગામી Sુલાઈ 2020 પછ( તેલ ઉdપાદનમા ંઆ કાપ 

ઘટાડ(ને દ� િનક ક�ટલો કરાશે - �  *�х (��* 

4. કોરોનાના કારણે �ડ ઓઈલની વૈિ£ક સuલાયમા ંલગભગ 

ક�ટલા ટકા Rટલો ઘટાડો ન1ધાશે - �  % 

5. વૈિ£ક �તર� તેલ ઉdપાદન ઘટાડવાનો િનણBય કયા ં>ધુી 

ચાc ુરાખવામા ંઆવશે- �T� � �  

6. OPECNુ ં િવ�Zતૃ નામ જણાવો - � ��c���+�ш� �� 

� A���)*9 
y%A�;BË� кnG�+  

7. OPECNુ ં �થાપના વષ ૅ જણાવો - �!. �.���� (1 �O-

��� ) 

8. OPECNુ ંવતમૅાન વ�ુમથક જણાવો - ��9���- �nF�9� 

9. OPECના Gુલ સ9ય દ�શો જણાવો-�} 

10. ADBએ કોરોના સામે લડતા દ��ણ એિશયન દ�શોને 

આપવાની નાણાક(ય સહાયમા ંક�ટલો વધારો કયt -�}. � 

)()*9� �Z*� 

11. ADB �ારા કોરોના સામે લડતા દ��ણ એિશયન દ�શોને 

હવે  Gુલ ક�ટલી નાણાક(ય સહાયમા ંકરવામા ંઆવશ-ે �  

)()*9� �Z*� 

12. <ુઃખદ  જ�લયાવંાલા બાગ હdયાકાડંની તાર(ખ જણાવો - 

�}. !.���� 

13. વષૅ 2020મા ં જ�લયાવંાલા બાગ હdયાકાડંની ક�ટલામી 

વરસી છે- � � 

14. જ�લયાવંાલા બાગ કયા શહ�ર-રાmયમા ં આવલેો છે- 

X1l'%�,A�K(  

15. R દરદ( કોરોનાથી સા: થયા હોય અને તેમના લોહ(મા ં

રહ�લા uલાઝમાને અલગ તારવીને કોરોનાથી િપડાતા 
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દરદ(મા ંઈ*Rvટ કરવામા ંઆવે તનેે કઈ થેરપી કહ�વાય 

છે Rન ે તાRતરમા ં સફળતા મળ( છે - к�G��*�%�GB 

¿*�+� 4��A�  

DATE : �!- !-� � 
 

1. *Zк��[�: I��'�� к����� ��9�%�� .����� �B� 

*Zк��[� M��� '��/х 03 � 2020 �2�� *�(���L2� 

*Zк��[�-1 :          ૨૧ �દવસ  

� તાર(ખ ૨૫ માચBથી ૧૪ એિ�લ-૨૦૨૦  

*Zк��[�-2  :    ૧૯ �દવસ  

� તાર(ખ ૧૫ એિ�લથી ૩ મે ૨૦૨૦  

���J���h� f��� જ�'��� M %�' A�*��-%¿'A�/ 

�P\2� X�{9 A�*� к����� XA�* 

1. ઘરના વડ(લોNુ ં ¡યાન રાખો, Sૂની બીમાર(થી પીડાતા 

પ�રવારના વડ(લોની િવશેષ કાળ{ લો.  

2. લૉકડાઉન અન ે સોિશયલ �ડ�ટp*સગNુ ં પાલન કર[ુ ં જ 

પડશે, હમેશા ંઘરમા ંતૈયાર કર�લા મા�કનો ઉપયોગ કરો 

3. રોગ �િતકારક શpvત વધારવા માટ� આYષુ મfંાલયે 

આપેલી માગBદિશÄકાNુ ંપાલન કરો.  

4. દર�ક �યpvતએ આરો�ય સેZ ુ મોબાઇલ એપ ડાઉનલોડ 

કરવી જોઈએ.  

5. ગર(બોને શV એટલી તમામ મદદ કરો, તેમની અ}ની 

જh�રયાતો 2રૂ( પાડો. 

6. ઔæો�ગક જગતમા ં કોઈની નોકર(માથંી હકાલપÉી ન 

કરશો, સહકમBચાર(ઓ �dયે સહાN�ુિૂત રાખો.  

7. આપણા ડોvટરો, સફાઈ કમBચાર(ઓ, પોલીસ વગેર�Nુ ં

તેમના યોગદાન માટ� સ*માન કરો. 

"�9� ���� K�9�" 

� X4D : આવો આપણે રા|aને જગાડ(ને તેની >રુ�ા કર(એ 

2. ��,D9 : e2જ��' %�к�� (к�9��-�9�F4�)  

e2જ��' : અમદાવાદમા ં ગત ૧૮ વષB પછ( કોરોના 

વાયરસથી સૌથી વk ુ �ભાિવત એવા કોટિવ�તાર અને 

દાણીલીમડામા ંતાર(ખ 21 એિ�લ 2020 >ધુી કરફ� ુલદાયો 

3. %�ш��� : ICMR  f��� C��C�;�9��� ��2 
к ��9�% 

ш���9� (M���9) 

��� ш���9�*� ��$�%\2� �� : (�B к����� 

� જોક� િવËાનીઓએ �પ|ટતા કર( ક� તેને કોરોના વાઈરસ 

(કોિવડ–19) સાથે કોઈ �લ*ક નથી.  

� આ અ9યાસ 2018-19મા ં ચાલી ર»ો હતો અને dયાર� 

કોિવડ-19 અp�તdવમા ંપણ નહોતો. 

� આઈસીએમઆર� ચામાચી�ડયાની બે �:િતઓ aોપસ 

અને રાઉ�ટસ પર અ9યાસ કયt.  

� aોપસ ચામચી�ડયાના નEનૂા ક�રળ, કણાBટક, ચદં(ગઢ, 

�જુરાત, �હમાચલ�દ�શ, ઓ�ડશા, 2�ુુચેર(, પ:ંબ, 

તેલગંાણા અને તિમલના�ુથી લવેાયા હતા. 

� રાઉ�ટસ ચામાચી�ડયાના નEનૂા ક�રળ, કણાBટક, ચદં(ગઢ, 

�જુરાત, ઓ�ડશા, પ:ંબ અને તિમલના�ુથી લેવાયા 

હતા.  

� aોપસના 508 માથંી 21, જોક� રાઉ�ટસના 78માથંી 4 

નEનૂા પો�ઝ�ટવ મÆયા હતા. 

� જોક� ક�રળ, �હમાચલ�દ�શ, 2�ુુચેર( અને તિમલના�ુના જ 

ચામાચી�ડયાથી લેવાયેલા નEનૂા જ પો�ઝ�ટવ મÆયા 

હતા.  

� આઈસીએમઆરના અ9યાસમા ં કહ�વાYુ ં છે ક� હાલ 

ભારતમા ં ચામાચી�ડયાની બે �:િતઓમા ં આ વાઈરસ 

મÆયો છે. ભિવ|યમા ંઆવા વાઈરસથી ફ�લાતી મહામાર( 

િવશે :ણી શકાય અને તેની ઓળખ કર( સારવારની ર(ત 

િવકસાવી શકાય. 

4. %�ш��� : M���9 �2�@� 

ભારતીય નેવીના દ��ણ કમા*ડ �ારા કોરોના   સ�ંિમત 

દદ¶ની >રુ��ત હવાઈયાfા માટ� ‘એર ઈવાÙએુશન પોડ’ 

િવકસા�Yુ ં 

� કોચી(ક�રળ)ના ભારતીય નેવીના દ��ણ કમા*ડ� એર 

ઇવાÙએુશન પોડ િવvસા�Yુ.ં 

� તેનાથી કોરોના દદ¶ની હવાઈ યાfા >રુ��ત થઈ :ય છે 

અને તેમને એક �થળેથી બીR �થળે સહ�લાઈથી લઈ 

જવાય છે.  

� તેનાથી બી:ને સ�ંમણ ફ�લાવાNુ ંજોખમ પણ રહ�Z ુ ંનથી. 

5. ����к X4D'�P : X.���* 

� IMF અને વsડB બ®કના એિ�લ-૨૦૨૦ના વsડB ઈકોનોિમક 

આઉટcકૂ અહ�વાલ Eજુબ આ વષµ-૨૦૨૦-૨૧મા ં
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ભારતનો િવકાસદર  ૧.૯ ટકા જયાર� ચીનનો િવકાસદર 

૧.૨ ટકા રહ�વાનો Tદાજ  

� આ ઉપરાતં આવતા વષµ ભારતનો GDP ૭.૪ ટકા >ધુી 

જઈ શક� છે જયાર� ચીનનો ૯.૨ ટકા રહ�વાનો Tદાજ.  

� Y�' : IMF અને વsડB બ®કની USના વોિશ�ટંન ખાત ે

યો:યેલી બેઠકમાથંી મા�હતી ઉપલrધ (તા.૧૪-૦૪-

૨૦૨૦)   

6. ��ш\2� J4 : “к����� к�� %�GB�” X����� х�'� 

к�9D�' 

� @'� - Gુલ ૨૦૦૦ દરદ(ઓને સારવાર આપી શકાય  

� F4O: સમરસ હો�ટ�લ, YિુનવિસÄટ( ક�Fપસ, અમદાવાદ  

7. જG જ9�'� - �! 
�J* :  I��' �g� X�� (����,�� 

W���9� �Z. (�(�%�.�( ÷(��к��� 129� જGજ9�'� 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૪-૦૪-૨૦૨૦) 

1. ભારતમા ંકોરોના વાયરસન ેહરાવવા આગામી કઈ તાર(ખ 

>ધુી લૉકડાઉન લબંાવાYુ-ં  } � � �  (��;��%) 

2. ભારતમા ંકોરોના વાયરસન ેહરાવવા વડા�ધાન zી �ારા 

દ�શના લોકોને કયા મfંNુ ંઅવ�ય પાલન કરવા કયt છે -  

%¿'A�/ �P- %�' A�*� 

3. લૉકડાઉન દરિમયાન ભારતના વડા�ધાન �ારા રા|a 

જોગ સદં�શમા ંકહ�વામા ંઆવેલ "વય ંરા|a :�યામ"નો 

અથB જણાવો - "M�� MA,� ������ જ���/�� '��� 

�2�@� к�/
" 

4. ભારતમા ંકોરોના વાયરસને હરાવવા માટ�ના લૉકડાઉનના 

�થમ બે તબ·ા ક�ટલા �દવસના હતા - �� X�� �� 

;��% 

5. કાયદો-�યવ�થા :ળવવાના હ�Zથુી અમદાવાદના કોરોના 

વાયરસથી કયા સૌથી વk ુ�ભાિવત  િવ�તારમા ંતા.15 

એિ�લથી  કરફ� ુ લાદવામા ંઆ�યો- к�B ��F'�� X�� 

��,�*��� 

6. તાRતરમા ંICMR �ારા ચામાચી�ડયામાથંી વk ુએક નવો 

વાયરસ શોધાયો- (�B к����� 

7. તાRતરમા ં ICMR �ારા ચામાચી�ડયાની કઈ બે 

�:િતઓમાથંી "બેટ કોરોના" નવો વાયરસ શોધો- 

��A% X�� ��[FB%  

8. ICMR �ારા કરાયેલી �પ|ટતા Eજુબ નવા શોધાયલેા  

બેટ કોરોના વાયરસને વતBમાન કયા વાયરસ સાથે કોઈ 

જોડાણ નથી- COVID-�� 

9. તાRતરમા ંICMR �ારા નવા શોધાયેલા બેટ કોરોના  માટ� 

કયા રાmયોમાથંી  લેવામા ંઆવેલ ચામાચી�ડયાના નEનૂા  

પો�ઝ�ટવ મÆયા હતા -  к��O, ;.�C* J��ш,É2ö2C��/  

X�� '�*��ö2 

10. કોરોના સ�ંિમત દદ¶ઓને >રુ��ત હવા યાfા માટ�  

ભારતીય નૌકાદળ �ારા કYુ ં ન[ુ ં પોડ િવકસાવવામા ં

આ�Yુ ં- "
� $��ø2
ш� A��" 

11. "એર ઈવાÙએુશન પોડ" ભારતીય નેવીના કયા કમા*ડ 

�ારા િવકસાવવામા ં આ�Yુ ં છે - �)@, к�G�- 

к�C�(к��O) 

12. તાRતરના એિ�લ-2020ના IMF અને વsડB બ®કના  

ઇકોનોિમક આઉટcકૂ અહ�વાલ Eજુબ વષB 2020-21મા ં 

ભારત અને ચીનનો િવકાસ દર ક�ટલા ટકા રહ�વાનો  

Tદાજ છે - �.� % X�� �.} % 

13. એિ�લ 2020મા ંદ�શNુ ં�થમ "કોરોના ક�ર સે*ટર" કયા ં

કાયBરત કરાYુ ં- %�% .�FB�*, X����� 

14. દ�શના �થમ "કોરોના ક�ર સે*ટર"ની સારવાર �મતા 

જણાવો - �    ���/ 

15. બધંારણના ઘડવૈયા, ભારતરdન ડોvટર બાબા સાહ�બ 

�બડેકરની જ*મ જયતંી જણાવો - �! 
�J* 

16. ડોvટર બાબા સાહ�બ �બેડકરની વષૅ 2020મા ં ક�ટલામી 

જ*મ જયતંી ઉજવાઇ - ����  

DATE : ��- !-� � 

 

1. *Zк��[� �.  : I��'�� X4D'�P�� É2�: �(к� 2� к��� 

к�GH %�к�� f��� '�. 20 
�J*4� X12к @�P��� ÷�шк 

`Ba�B MA'� ��D��шÆк� K.�� 

$к���� Ô �FB� : M @�P�� `Ba�B XA�$  

����� 12 %�yB� 

(1) '� M���9 %���� 

� હોp�પટલ, ºvલિનક, ટ��લમે�ડિસન ફ�િસ�લટ(, �ડ�પે*સર(, 

ફામBસી, જનઔષિધ ક�*nો સ�હત દવાની <ુકાન, મે�ડકલ 

ઇpvવપમે*ટ શોપ 

� મે�ડકલ લેબોર�ટર( અને કલેvશન સે*ટર, �રસચB લેબ, 

વેટરનર( હોp�પટલ, �ડ�પે*સર(, પેથોલો{ લેબ, રસી અને 

દવાઓના સuલાય અન ેવેચાણ 
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� હોમ ક�ર �ોવાઇડસB, હોp�પટલોને 2રુવઠો આપતી 

સ�ંથાઓ 

� ફામાB�Y�ુટકલ, મે�ડકલ �ડવાઇસ, મે�ડકલ ઓpvસજન, 

પેક��જ�ગ, રો મ�ટ�રયલના મે*Yફુ�vચ�ર�ગ એકમો 

� એFrYલુ*સના ં ઉdપાદન સ�હત મ�ેડકલ-હ�sથ 

ઇ*�ા�avચરNુ ંક*�avશન 

(2) kl�T %�yB� %�(���' J  l�ß� 

� ખેતરોમા ંખે�ૂત, ખેતમSૂરોની કામગીર( 

� એમએસપી ઓપર�શન અને Gૃિષ ઉdપાદન ખર(દતી 

એજ*સીઓ 

� રાmયો-Yટુ( અથવા એપીએમસી �ારા સચંા�લત મડં(ઓ, 

રાmય-Yટુ(-ઇ*ડ�a( �ારા સીધા માકÖ�ટ�ગ ઓપર�શનો, 

ખે�ૂત સગંઠનો-સહકાર( Sૂથો �ારા માકÖ�ટ�ગ ઓપર�શનો 

� Gૃિષ મશીનર( અને તેમના �પેરપા�્Bસની <ુકાનો, 

�રપ�ેર�ગની <ુકાનો 

� ફામB મશીનર( સાથે સબંિંધત ક�ટમ હાય�ર�ગ ક�*nો 

� ખાતર, જZંનુાશકો, �બયારણોNુ ં ઉdપાદન, િવતરણ અને 

વેચાણ 

� વાવણી અને કાપણીને સબંિંધત મશીનર(ની ઇ*ટર �ટ�ટ 

Eવૂમે*ટ 

(૩) ;�ш�/+, .�C�/+, �/� ¿*�� 

� દ�રયામા ં અને �ત�રક િવ�તારોમા ં માછ(માર(– 

એvવાકsચર ઇ*ડ�a(ની �[િૃÌ 

� હ�ચર(ઝ, ફ(ડ uલા*ટ અને કોિમÄશયલ મd�ય ઉdપાદન 

� માછલી, ઝ;ગા, �ફશ સીડ અને કામદારોNુ ંપ�રવહન 

(4)AQ2A�*�, A�<�/, *��� FB�к ���ù� 

� િમsક �ોસેિસ�ગ uલા*ટ �ારા િમsક કલેvશન, �ોસેિસ�ગ, 

�ડ��arYશૂન. <ૂધ અને <ૂધની બનાવટોNુ ંપ�રવહન અને 

વેચાણ, સuલાય ચેઇન 

� પોsa( અને હ�ચ�ર�ગ, લાઇવ �ટોક ફાિમ �ગ �[િૃÌ સ�હત 

પ¿પુાલન ફામBની કામગીર( 

� પ¿ ુ આહારNુ ં ઉdપાદન Rમા ં રો મ�ટ�રયલનો સuલાય 

પણ સમાિવ|ટ 

� ગૌશાળા સ�હતના પ¿ ુશેsટર હોમની કામગીર( 

(5) �����EGш9* %�yB� 

� આરબીઆઇ અને આરબીઆઇ �ારા ફાઇનાp*શયલ બ:રો 

અને એનપીસીઆઇ, સીસીઆઇએલ Rવા ંએકમો, પેમે*ટ 

િસ�ટમ ઓપર�ટરો અને �ાઇમ ડ(લરો 

� બે*કોની શાખા, એટ(એમ, બે�*કáગ ઓપર�શનો માટ�ના 

આઇટ( વે*ડસB, બે�*કáગ કોરસપો*x*éસ, એટ(એમ 

ઓપર�શન અને ક�શ મેનેજમે*ટ એજ*સીઓ 

� સેબી, ક�િપટલ અને ડ�rટ માકÖટ સિવÄસ 

� આઇઆરડ(એઆઇ અને વીમા કંપનીઓ 

(6) K.��@�P��� 
к� 

� ઓઇલ એ*ડ ગેસ સેvટરના ંઓપર�શનો 

� વીજળ( ઉdપાદન, aા*સિમશન અને �ડ��arYશૂન 

� પો�ટ ઓ�ફસો સ�હતની પો�ટલ સેવાઓ 

� પાણી, સેિનટ�શન અને વે�ટ મેનેજમે*ટ સેvટરની કામગીર( 

� ટ��લકોFYિુનક�શન અને ઇ*ટરનટે સેવાઓની કામગીર( 

(7)�*%���\2� ÷'���]9 A;��.� 

� માલસામાન લઇ જતા વાહનોને પરવાનગી 

� ર�લવ ે�ારા �xૂસ અને પાસBલ a�ન સેવાઓ 

� એર aા*સપોટB  માટ� એરપોટB  ખાતેની કામગીર( 

� બદંરો અન ેઇનલે*ડ ક*ટ�નર ડ�પો ખાતેની કામગીર( 

� પ�રવહન માટ� લે*ડ પો�્Bસ ખાતેની કામગીર( 

� બે ëાઇવર અને એક ºvલનરને પરવાનગી 

� સામાનની �ડ�લવર( બાદ ખાલી aકને જવાની પરવાનગી 

� હાઇવે પર aક �રપે�ર�ગની <ુકાનો અને ઢાબા Ïsુલા રહ�શે 

� ર�લવે, એરપોટB , બદંરોના �ટાફન ેપરવાનગી 

(8) ���જd�/ �F� 2��� %¿*�9 

� સમયની કોઇપણ મયાBદા િવના {વનજhર( વ�Zઓુના ં

ઉdપાદન, જ�થાબધં વેચાણ, �ટક વચેાણ સાથ ે

સકંળાયેલા નાના-મોટા �ટોર, ઇ-કોમસB કંપનીઓને 

પરવાનગી 

� ક�રયાણા અને અ*ય {વનજhર( વ�Zઓુની <ુકાનો, લાર( 

અને ગાડા,ં ર�શનની <ુકાનો, �ોસર(, હાઇ{ન આઇટFસ, 

ફળ, શાકભા{, ડ�ર( અને <ૂધના Åથૂ, �ચકન, મીટ અને 

�ફશની <ુકાન, પ¿ ુ આહાર અને ઘાસચારાની <ુકાનન ે

પરવાનગી 

(9) к��Æш9*- J����B к�A��� 

� િ�*ટ-ઇલેvaોિનક મી�ડયા, DTH – ક�બલ સેવા 

� આઇટ(ને લગતી સેવાઓ ૫૦% કમBચાર( સાથે 

� સરકાર( કામગીર( માટ� જ ડ�ટા અને કોલ સે*ટર 

� �ામ પચંાયત �તર� મા*યતા �ાuત કોમન સિવÄસ સે*ટર 

� ઇ-કોમસB કંપનીઓ, ઇ-કોમસBના ંવાહનોને મSૂંર( 

� કોsડ �ટોર�જ, વેરહાઉિસ�ગ સેવાઓ 
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� �ાઇવેટ િસÙ�ુરટ( સિવÄસ, કોFuલvેસમા ં મેઇ*ટ�ન*સ 

સિવÄસ 

� આzય આપતી હોટલ, ધમBશાળા, લોજ અને મોટ�લ 

(10) J����B úV�)�к 
к� 

� �ામીણ િવ�તારમા ંઆવેલા ઉæોગો 

� સેઝમા ંઆવેલા ઉæોગો, િનકાસલ�ી એકમો, ઇ*ડ��aયલ 

એ�ટ�ટ અને ઇ*ડ��aયલ ટાઉનિશપમા ંઆવેલા ઉæોગો 

� દવાઓ, ફામાB�Y�ુટકલ, મે�ડકલ �ડવાઇસ, તેમNુ ં રો 

મ�ટ�રયલ અન ે ઇ*ટરિમ�ડયેટ સ�હત {વનજhર( 

સામાનNુ ંઉdપાદન કરતા ઉæોગો 

� �ામીણ િવ�તારમા ંઆવેલા ¹ડ �ોસેિસ�ગ Yિુનટ 

� ક�*ટ*Yઅુસ �ોસેસ ધરાવતા ં�ોડvશન એકમો 

� આઇટ( હાડBવેર મે*Yફુ�vચ�ર�ગ 

� કોલસા-ખનીજની ખાણો, પ�રવહન, િવ�ફોટકોનો સuલાય 

� પેક��જ�ગ મ�ટ�રયલ બનાવતા ંએકમો 

� શણ ઉæોગને પરવાનગી 

� ઓઇલ અને ગેસ સશંોધન, �રફાઇનર( 

� �ામીણ િવ�તારોમા ં�ટોના ભ�ા 

(11) кGF�yш� J  l�ß� 

� �ામીણ િવ�તારોમા ં સડક િનમાBણ, િસ�ચાઈ �ોRvટ, 

�બ�sડáગ અને તમામ �કારના ઇ*ડ��aયલ �ોRvટ 

� �ર*Yએૂબલ એનજ� �ોRvટNુ ંિનમાBણ 

� FYિુનિસપલ કોપtર�શનો અને FYિુનિસપલ િવ�તારોમા ં

સાઇટ પર જ કામદારો ઉપલrધ હોય તો ક*�avશન 

�[િૃÌ 

(12) �pG%� ��.�� 

� �ાઇવેટ ફોર �હ(લરમા ં બેક સીટ પર ëાઇવર સાથે એક 

�યpvતને પરવાનગી 

� �ુ �હ(લરમા ંફvત ëાઇવરને પરવાનગી 

� પરવાનગી અપાયેલા સેvટરની તમામ �યpvતઓને મSૂંર( 

2. ����к х�'� : Wû [gA����� C�� ��(�-1 જ9��� 

I��'-(�K ��   

� ઘ�ની હવે મડં(ઓમા ંઆવકો શh થઈ Uકૂ( છે, આ વષµ 

દ�શમા ં ર�કોડB Øકે 10.62 કરોડ ટન ઘ�Nુ ં ઉdપાદન 

થવાનો Tદાજ. 

� ચીન અs{�રયામા ંઘ�Nુ ંઉdપાદન કર� છે. 

3. к�GH %�к�� : ��� ��D��шÆк�  

� કોરોના મહામાર( અટકાવવા :હ�રમા ં � ૂકંનારાને દંડ 

અથવા એક વષBની ક�દ  

� દાh, �ટુખા, તબંાGુના વેચાણ પર �િતબધં 

� �Fк A.�� 2� ��Rજ9�' к��L2� 

� �હૃ મfંાલય – ભારત સરકાર  

4. �%¡� : ����к (�('� (X4D'�P)  

US X4D'�P�� ���' к��� J12х �zA�� %*�.к����� 6 

I��'�9��� F4��  

� અમે�રકાના રા|aપિત ડોનાsડ aFપ કોરોના વાઇરસ 

મહામાર(ને પગલે ખરાબ ર(તે �ભાિવત થયેલી 

ઇકોનોમીન ેપાટ� ચઢાવવા માટ� ‘�ેટ અમે�રકન ઇકોનોિમક 

�રવાઇવલ ઇ*ડ�a( �પૂ’ની રચના કરાઇ.  

� aFપ િવ�ભ} ઉæોગો અને વગtના ૨૦૦થી વk ુ ટોચના 

અમે�રક( �દ�ગજોને સમાવીને લગભગ ૧.૫ િવ�ભ} 

Sૂથોની રચના કર(. આ Ýપૂો તમેને અમે�રક( 

અથB�યવ�થાને પાટ� ચઢાવવા સબધંી >ચૂનો કરશે.  

Eળૂ છ ભારતીય અમે�રકનો અને કંપની 

� aFપના ટ�કનોલો{ Ýપૂમા ં >ુદંર િપચાઇ(�ગુલ), સdયા 

નડ�લા (માઈ�ોસોફટ), આઇબીએમના અરિવ�દ Gૃ|ણ અન ે

માઇ�ોનના સજંય મહેરોfા તથા િવિનમાBણ Ýપૂમા ં

પેરનોડ ર�કોડBની ભારતીય અમે�રકન એન Eખુર{ અન ે

ફાઇનાp*શયલ Ýપૂમા ં મા�ટરકાડBના અજય બગંાનો 

સમાવેશ કયt છે. 

5. X�%�� : ���Ì �� X�� e2જ��'� C*)CP�� X)I��P� 

h� A<*�� (�� .�'�\2� ���� (C*)CP) 

� ૮૬ વષµ અમદાવાદ ખાતે િનધન 

� �ફsમ – કંGુ  

� િશકાગો િવ£ �ફsમ ફ���ટવલમા ં zે|ઠ અ�ભનેfીનો એવોડB 

િવRતા  

6. X�%�� : �̈�� A�¦/�� ��9к X�� ���, .õ4��� 

�%�.F' *�кк*�к�� (�Ô2I�$ (���B\2� ���� (*�к-

%�Fkl�') 

વતન – વાકંાનેર (�જ.મોરબી)  

2Îુુનામ – બાÅભુાઈ કાન{ભાઈ બારોટ 

રણ�દ�શNુ ંલોકગીત –    ��ટયો(Èટ(યો) ધીમો હાકં..  

� તેમના �ારા ગાવામા ંઆવેc ુ "��ટયો ધીમો હાકં” અમે 

ઓરડા આપી¿ુ.ં દાતંણ દાડમી આપી¿ુ.ં ભોજનમા ંલાપસી 
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આપી¿.ુમહ�માનગિતNુ ં ઉદાહરણ 2Îંુુ પાડZુ ં અને �ેમNુ ં

�િતક આ ગત �ા�ચન લોકશૈલીમા ંગવાય છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૫-૦૪-૨૦૨૦) 

1. ભારતમા ં કોરોના વાયરસ સામે લડવા અમલી બનાવેલ 

લૉકડાઉનમા ં ક�*n સરકાર �ારા તા.20 એિ�લથી ક�ટલા 

Eુ̧ ય સેvટરોમા ં�િશક �ટછાટ આપવામા ંઆવી - �� 

%�yB� 

2. િવ£મા ં ઘ� ઉdપાદનમા ં �થમ અને બી: �મનો દ�શ 

જણાવો- C�� X�� I��' 

3. ભારતમા ં ઘ�Nુ ં ઉdપાદન કરતા ટોચના પાચં રાmયોના 

નામ જણાવો - [ß� J��ш, A�K(, .;�9�,�, Ò9 

J��ш X�� ��જF4�� 

4. ભારતમા ં આ વષµ  ક�ટલા કરોડ ટન ઘ�Nુ ં ઉdપાદન 

થવાનો Tદાજ છે - � .�� к��� B� 

5. તાRતર એિ�લ-2020મા ં �જુરાતી રંગ�િૂમ અને  

ચલ�ચfના કયા અ�ભનેfીNુ ં અમદાવાદ ખાતે 86 વષµ 

િનધન થYુ-ં h� A<*��(�� .�'�  

6. �જુરાતી ચલ�ચfના અ�ભનેfી zી પsલવીબેન મહ�તાન ે

કઈ �ફsમ માટ� િશકાગો �તરરા|a(ય �ફsમ ફ���ટવલમા ં

zે|ઠ અ�ભનેfીનો એવોડB મÆયો હતો- к�k2 

7. કોરોના મહામાર( સામે લડવા સમ� દ�શમા ં મા�ક 

પહ�રવાNુ ં ફર�જયાત કરતી માગBદિશÄકા કયા મfંાલય 

�ારા :હ�ર કરાઈ - el. �P�*9 

8. કોરોનાની મહામાર( સામે Yએુસ અથBતfંને 2નુઃ {વતં 

બનાવવા  �Eખુ ડોનાsડ aFપના  �ારા  પસદં કરવામા ં

આવેલા િવિવધ Ýપુમાનંા 200 મહાNભુાવમા ં કયા કયા 

06 Eળૂ ભારતીયોનો સમાવેશ થાય છે -  B�к��*�� 

ü2A-�2��� �AC�$-google, %g9� ����*�-  �$��%�ÅB, 

X���¬� kl�,-IBM, %�જ9 �.��P�- micron, �����D, 

ü2A��-
�. 12хજÃ '�જ  �����EG%9* ü �A��-  

Xજ9 (���- �FB� к��D 

9. કોરોનાની મહામાર( સામે Yએુસ અથBતfંને 2નુઃ {વતં 

બનાવવા  �Eખુ ડોનાsડ aFપ  �ારા  કયા Ýપુની રચના 

કરાઈ - "��B X�;�к�  �к����к  ;�����*  �G�F�/  

ü2A" 

10. તાRતર એિ�લ-2020મા ં �જુરાતના કયા Sૂની પેઢ(ના 

ગાયક અને રાવણ હ�થાના િસ^હ�ત લોક કલાકારNુ ં

અવસાન થYુ ં- (�Ô2I�$ (���B 

11. રાવણહ�થાના િસ^હ�ત લોક કલાકાર બાÅભુાઈ બારોટNુ ં

વતન જણાવો-  ���к����( ��(�) 

12. �જુરાતમા ં રણ�દ�શNુ ં લોકગીત અને મહ�માનગિતNુ ં

ઉદાહરણ આપZુ ં "��ટયો (Èટ(યો) ધીમો હાકં.......અમે 

ઓરડા આપી¿ુ.ં..." કોના �ારા ગવાYુ ં હZ ુ ં - (�Ô2I�$ 

(���B   

DATE : ��- !-� � 
 

1.%�ш���:XB/�� f��� N-�� �Fк �B�\2� [ÊC 

e2,�ß�L2y' к�A� '�9�� к��L2� 

� સ�ંથા : ATIRA, અમદાવાદ 

� અમદાવાદ ટ�vસટાઇsસ ઇ*ડ��aયલ �રસચB એસોશીએશન 

(ATIRA) અને �ડફ�*સ �રસચB એ*ડ ડ�વેલોપમે*ટ 

ઓગµનાઈઝેશન (DRDO)ના સYંvુત ઉપ�મે હાલ દ�શમા ં

અæતન N99 મા�કNુ ં ઉdપાદન WHO ના માપદંડ 

અNસુાર થઈ રÂુ ંછે.  

N�� X�� N�� �ÊC��� '���'   

� N95 મા�કની �ફsટર�શન ક�પેિસ�ટ (ગાળણ �મતા) 95% 

હોય છે. 0.3 માઇ�ોનથી મોટા તમામ કણો (પા�ટìÙલુટે 

મેટર) N95 મા�ક 95%ની �મતા સાથે �ફsટર કર( શક� 

છે. mયાર� N99 મા�કની ગાળણ �મતા લગભગ 

100%(99.99%)હોય છે. 

� ડ(.આર.ડ(.ઓ. ભારત સરકાર મા*ય મા�ક ઉdપાદન 

એકમ ધરાવે છે. અટ(રા ભારતની એકમાf સ�ંથા છે mયા ં

N99 મા�કNુ ં�ફsટર મટ(ર(યલ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે.  

N�� �Fк�� ��ш�T'�  

� કોટ�ડ ફાઇબરના ઉપયોગથી N99 મા�કNુ ં �ફsટર લેયર 

તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. N99 મા�કમા ં5 �તર આવે છે 

Rમા ં૩ સામા*ય �તરની વäચે 2 �ફsટર લેયર હોય છે. 

N99 મા�ક ભારતમા ં ઉપલrધ િવિવધ મા�કનો સવtäચ 

�કાર છે.  

� પોલીએમાઇડ-૬ �કારNુ ં નાયલોન �ફsટરના ઉdપાદનમા ં

વાપરવામા ં આવે છે આ માટ�ના �ે*Yઅુsસ જમBનીથી 

તાdકા�લક લાવવાની જh�રયાત પડ( હતી.  

к�A� '�9�� к����� @'�  



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www .vivekanandacademy .org     36 | P a g e  

 

� શhઆતમા ં અહ; રોજના ૧૦,૦૦૦ મા�ક માટ�Nુ ં કાપડ 

તૈયાર થZ ુ ંહZ ુ ંR �મતા હવે રોજના ૧૫ હ:ર મા�કના 

કાપડ >ધુી વધારવામા ંઆવી છે. 

XB/�� ��ш�  

� અટ(રા-ATIRA એક ટ�vસટાઇલ સશંોધન સ�ંથા છે.  

� િવ�મ સારાભાઇ અને ક�Zરુભાઇ લાલભાઇએ �થાપલેી 

સ�ંથા ‘અટ(રા’ની વતBમાન ઇમારતનો પાયો સરદાર 

વsલભભાઇ પટ�લ ે ના¸યો હતો. ‘અટ(રા’ ઈસરો સાથ ે

મળ(ને િવિવધ સશંોધન કાયt પણ કર( રહ( છે.  

2. �%¡� - %�ш��� : e2જ��' (�9�B�к��*��к* ;�%CD f��� 

к����� ��9�%�� �%� �B� X�g9\2� ‘Rજ�� �%y�G%’�� 

ш�� (M���9) 

.�� 2-��Ey%� X�� ��� (������� %�O'� �.�ш� 

e2જ��'� ш��� к�¦/ 
 к����� ��$�%�� Rજ�� �%к�G% 

Q2� a� ?  

� કોઈ �યpvતની Gંુડળ( મળ( આવે તો એ �યpvતનો 

પ�રચય પણ મળ( શક�. એ ર(તે વાઈરસને ઓળખવા 

તેની રચના-બધંારણ :ણવા જhર( છે. એ કામગીર( 

કરવામા ં �જુરાત બાયોટ�કનોલો{ �રસચB સે*ટર 

({બીઆરસી)ને સફળતા મળ( છે.  

� માf �જુરાત નહ;, સમ� ભારત માટ� એ મોટ( િસ]^ છે. 

{બીઆરસીએને �જુરાત સરકાર� ૩૧મી માચµ આ 

કામગીર(ની મSૂંર( આપી હતી.  

� �ૂંકા સમયગાળામા ં આ સ�ંથાએ વાઈરસના Eળૂ >ધુી 

પહ1ચવામા ંસફળતા મેળવી છે.  

Rજ�� �%к�G%  

� દર�ક સ{વNુ ંશર(ર પચંમહા�તૂNુ ંબનેc ુ ંહોય એ આપણે 

:ણીએ છ(એ. િવËાનીઓ એ[ ુ:ણે છે ક� દર�ક સ{વના 

શર(રની Tદર બે તdવોએ હોય ડ(એનએ અને આરએનએ 

બ}નેા નામ અઘરા છે અને એ :ણવાની આપણે જhર 

પણ નથી. 

� મN|ુયની {ને�ટક એટલે અNવુાિંશક મા�હતી આ બન ે

એિસડમા ંરહ�લી હોય છે. 

� ડ(એનએને હSુ સશંોધકો 2રુ�2Îંુુ ઓળખી શકયા નથી, 

પરંZ ુજો ઓળખી શક� તો કઈ �મર� વાળ ધોળા થશે અને 

કઈ �મર� ગોઠણનો <ુઃખાવો આરંભાશે એ :ણી શકાય. 

તો પણ ડ(એનએમા ં રહ�લી ક�ટલીક કમબ^ મા�હતી 

ઓળખવામા ં સશંોધકો સફળ થયા છે અને એ �જનોમ 

િસકવ*સ તર(ક� ઓળખાય છે.  

� મN|ુયના શર(રમા ં ડ(એનએ હોય તો વાઈરસ Rવા 

સ{વોના શર(રમા ંઆરએનએ હોય છે.  

� આરએનએ અને ડ(એનએ સ{વના શર(રની Tદર રહ�લા 

અતી>¼ુમ એવા તdવ છે, R આપણને Vાર�ય જોવા 

મળવાના નથી, છતા ંમહddવના છે.  

� એમા ંR તdવો ગોઠવાયેલા હોય છે એ �જનોમ િસકવ*સ 

તર(ક� ઓળખાય છે. સશંોધકોને કોરોના વાઈરસના �જનોમ 

િસકવ*સની :ણકાર( મેળવવામા ંસફળતા મળ( છે. 

e2જ��'� M @�P� Q2� ш�ÒL2� ?  

� કોઈ સમ�યાNુ ંસમાધાન dયાર� જ શોધી શકાય mયાર� એ 

સમ�યા િવશે 2રુતી :ણકાર( મળે, કોરોના વાઈરસના 

�ક�સામા ં ખાટલ ે મોટ( ખોટ એ છે ક� વાઈરસની સ2ંણૂB 

:ણકાર( િવËાનીઓને મળ( નથી. માટ� અનેક સશંોધકો 

અનેક લેબોર�ટર(મા ં વાળ કરતા ં હ:રોગÚ ુ નાNુ ં કદ 

ધરાવતા વાઈરસની રચના :ણવામા ંપડÍા ંછે.  

� સશંોધકોને વાઈરસ ¿ુ ંછે એ વષtથી ખબર છે. પરંZ ુદર 

થોડા વષµ ¹ટ( નીકળતા નવા ં નવા ં વાઈરસ િવશ ે

:ણકાર( નથી હોતી.  

� Rવી ર(તે �ડસેFબર ર૦૧૯થી �ગટ થયેલા કોરોના 

વાઈરસ Tગે પણ નથી. તો પછ( તેની :ણકાર( 

મેળવવા આનએમા ં રહ�લી �જનોમ િસકવ*સ ઓળખવી 

પડ�.  

� �જુરાતના સશંોધકોને કોરોનાની આખે આખી (હોલ) 

િસકવ*સ ઓળખવામા ં સફળતા મળ( છે. એટલે ક� 

વાઈરસને મહદTશે ઓળખી શVા છે.  

� એ પછ( જ ખબર પડ( ક� [હુાનથી શh થયા પછ( પાચં 

મ�હનામા ંવાઈરસે પાચં વખત �વhપ બદsYુ ંછે.  

� આપણા <ુ�મનો આપણી સામે વેશપલટો કર(ને આવે તો 

આપણે તેને ઓળખી ન શક(એ અને <ુ�મનો આપણા પર 

અસરકારક ર(તે �મુલો કર( શક�. વાઈરસો પણ આ[ુ ંજ 

કર� છે.  

� કોઈ વાઈરસ íલાવાનો શh થાય પછ( મોટ� ભાગે એ 

પોતાNુ ં �વhપ બદલતો રહ�. એટલે તેની દવા ક� રસી 

શોધવાNુ ંકામ અધÎંુ (અશV નહ;) થાZ ુ ં:ય.  
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� �જુરાતે �જનોમ િસકવ*સ ઓળખી તેનાથી ખબર પડ( ક� 

[હુાનમાથંી રવાના થયા પછ( વાઈરસે નવ વખત �વhપ 

પ�રવતBન કYુ  છે. 

M %�ш���4� Q2� *�I ?  

� વાઈરસ ઓળખાઈ ગયો એટલે ચેકપો�ટ પર પોલીસ ે

કોઈને રોક( રાખે એમ રોક( શકાય એ[ુ ં રાતોરાત શV 

નથી. પરંZ ુ વાઈરસની ઓળખ કરવામા ં સફળતા 

<ુિનયાની બ�ુ ઓછ( �યોગશાળાઓન ે મળ( છે, એટલ ે

પહ�લા તો એ �જુરાતની ટ�કનોલો{-િવËાન �ેfે મોટ( 

િસ]^ છે.  

� વાઈરસની ઓળખ થયા પછ( તેની રસી ક� દવા બનાવાNુ ં

કામ �માણમા ંસહ�c ુ ંબનશ.ે  

� િવËાને સશંોધન હમંેશા સ�હયારા ધોરણે ચાલZ ુ ંહોય છે. 

કોઈ એક જ�યાએથી વાઈરસની સમ� :ણકાર( મળ( 

:ય એ[ ુદર વખતે શV નથી. 

� <ુિનયાની અ*ય ક�ટલીક �યોગશાળાઓએ પણ 

વાઈરસની ભીતર( રચના સમજવામા ં સફળતા મેળવી 

હતી.  

� હવે �જુરાતે શોધી કાઢ�લી :ણકાર(ની અ*ય સ�ંથાઓ 

સાથે આપ-લે કર( પર(ણામલ�ી કામગીર(. 

к����� જ �� %�� e2જ��'�� ��� %�ш���� 

� �જુરાતમા ંકોરોના વાઈરસ સામે લડવા માટ� રાજકોટમા ં

વે�*ટલેટર બનાવવામા ં સફળ ર»ા પછ( પસBનલ 

�ોટ��vટવ ઇpvવપમે*ટ (PPE) >ટૂ બનાવવામા ંપણ સફળ 

ર»ા છે.  

3. ����к X4D'�P : IMF (M�4Æк (�(') 

к����� .���/�� к��,� 
�ш9��� �TD 2020�� ��4 ��B 

Q �G9 Bк� �.���\2� X\2�� 

� અdયાર >ધુીના ં ૬૦ વષBના ં ઇિતહાસમા ં પહ�લીવાર 

એિશયાના દ�શોનો આિથÄક િવકાસ દર �થ�ગત થઈ જશે.  

� �લોબલ ફાઇનાp*શયલ �ાઇિસસ વખતે પણ એિશયાનો 

�ોથ ર�ટ ૪.૭ ટકા અને એિશયન �ાઇિસસ વખતે ૧.૩ 

ટકા ર»ો હતો.  

� વૈિ£ક ઇકોનોમીના ં�ોથમા ં૩ ટકાNુ ંગાબ�ુ ંપડશે mયાર� 

અમે�રકાનો �ોથ ર�ટ ૬ ટકા અને Yરુોપનો ૬.૬ ટકા 

ઘટશે.  

� ખાસ કર(ને ભારત અને ચીન સ�હત એિશયાના ં તમામ 

દ�શોએ હ�sથ સેvટરને સહાય કર(ને તNેુ ં ર�ણ કર[ુ ં

પડશે.  

4. х�* k�� : ��,D9 - BCCI 

IPL X�� T-�  *�� X���ò' %9 �B� 12*'�� �х�$  

� BCCI : Eુબંઈ 

5. х�* k��:I��'�9 ���G% B/ �TD-2021 ��-�� �<�DкA 

�B� y��*���9 

� યજમાન : *Yઝુીલે*ડ 

6.  ��'� A.�* : х�* k��  

����� J4 $GB���ш�* �ÊL �DX* Q �;B¬� C�EzA9��шA-

2020  

���� Gુલ- સાત દ�શ               ખેલાડ( – ૫૦ 

���� ખાસ – ખેલાડ(ઓએ ઈલેvaોિનક ¿�ૂટ�ગ ટાગµટનો �યોગ 

કયt 

7. ��,D9 : e2જ��' %�к��  

��]9�� к������� '� ���/��� ����1 �<9� %����� 

XA�ш�  

� કલેvટર કોરોનાની િવનાEsૂય સારવાર માટ� ખાનગી 

હોp�પટલોને ડ��ઝગનેટ કરશે આવી હોp�પટલો સાથ ે 2 

મ�હનાનો કરાર કરાશે અને 15 લાખ hિપયા એડવા*સ 

Uકૂવાશે.  

� ઓપીડ( ક*સsટ�શન અને દવાઓ તેમજ એvસ ર�, લોહ(ની 

તપાસ માટ� 200 hિપયા દદ¶ દ(ઠ Uકૂવવામા ં આવશે. 

ઓપીડ( એમડ( �ારા ચલાવવાની રહ�શે.  

� દવાઓ પણ દદ¶ઓન ેિવનાEsૂય આપવાની રહ�શે. mયાર� 

ઇનડોર માટ� આઇસોલેશન બેડના 1800 hિપયા 

�િત�દનથી લઇને આઇસીY ુ અને વ*ેટ(લેટર Rવી 

>િુવધાઓ માટ� 4500 hિપયા �િત�દનનો ખચB 

હોp�પટલને Uકૂવાશે.  

� ખાલી રહ�લી પથાર( માટ� પણ �િત�દન h. 720થી 1800 

Uકૂવવામા ંઆવશે. આ દરોમા ંબેડ ચા°, ડોvટર િવઝીટ 

ફ(, નસ�ગ ચા°, દવાઓ, લેબોર�ટર( તેમજ ર��ડયોલો{ 

તપાસ, દદ¶ના ચા - ના�તો, ભોજન, ર: આuયા બાદ 

પાચં �દવસ >ધુીની દવા સ�હતના ખચBનો સમાવશે થાય 

છે.  
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� આ હોp�પટલોને દરરોજ a(પલ લયેર મા�ક, 14 મા�ક, 

પીપીઈ ક(ટ અને હાઇડો ગોળ(ઓ પણ 2રુ( પાડવામા ં

આવે છે.  

8. к�GH %�к�� : ��ш�� X��જ [gA��� *ý9��к �TD 

2020-21  

� પાક વષB ૨૦૨૦-૨૧ Sૂલાઈથી Sૂન માટ� ૨૯.૮૩ કરોડ 

ટન અનાજ ઉdપાદનનો લ¼યાકં  

� ચાc ુપાક વષB કરતા આ લ¼યાકં  બે ટકા વધાર� 

� ક�*nીય Gૃિષ મfંી – zી નર�*nિસ�હ તોમર  

�  9. ;�� ��ш�T : 16 
�J* 

I��'�9 ��*���� 167� F4�A�� ;��% 

� �થાપના - તા. ૧૬-૦૪-૧૮૫૩  

� �થમ hટ : બોર(બદંર (Eુબંઈ)થી થાણે – ૩૪ �કલોમીટર  

10. જG ;�� ��ш�T : 16 
�J* 

F��.�E{ : +�,�I�$ �'�� ��%�$ 

જG – 16 
�J* 1903  X�%�� – 6 KGL2M�/ 1991 

� આજના �દવસે જ પચંમહાલના 5 નાયક આ�દવાસીઓને 

T�ેજોએ ફાસંીના માચંડ� લટકાવી દ(ધા હતા. આ 

ઘટનાને આR 150 વષB થયા.ં  

� આજના �દવસે જ EધૂB*ય સા�હdયકાર �નેહરp�મ અને 

સમાજશા½ી અ�યGુમાર દ�સાઈનો જ*મ થયો હતો. Eળૂ 

નામ ઝીણાભાઈ રતન{ દ�સાઈ અને જ*મ�થળ વલસાડ 

�જsલામા ં ચીખલી ખાતે �ાથિમક, મા¡યિમક િશ�ણ 

ચીખલીમા ંમેળ�Yુ.ં  

� 1920મા ંઅસહકારNુ ં�દોલન શh થતા ંઅ9યાસ પડતો 

Eકૂ( �જૂરાત િવæાપીઠમા ં જોડાયા અને �નાતક થઈ 

અ¡યાપક બ*યા.  

� 1930મા ં ‘સdયા�હ પિfકા'Nુ ં સપંાદન સભંાÆYુ.ં 1938મા ં

અમદાવાદમા ંચી. ન. િવæાિવહારના આચાયBપદ�થી િન[Ìૃ 

થયા. 

� 1942મા ં �હ�દ છોડો �દોલનમા ંભાગ લઈ Rલવાસ પણ 

ભોગ�યો.  

� આઝાદ(ના સિૈનક કરતા ં �નેહરp�મ  સા�હdયકાર તર(ક� 

વk ુ:ણીતા છે.  

� અ¡ય, અણદ(ઠ :<ુગર, પનઘટ, ક�વળ બીજ, હ(રાના 

લટક�ણયા,ં zીફળ, Tતરપટ, સાફsય ટાÚુ ંવગેર� તેમની 

:ણીતી Gૃિતઓ છે.  

� 6 :*Yઆુર( 1991ના રોજ અવસાન થYુ.ં 

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૬-૦૪-૨૦૨૦) 

1. WHOના માપદંડ Eજુબ ભારતમા ંસૌ�થમ N-99 મા�કNુ ં

કાપડ  કઈ સ�ંથા �ારા તૈયાર કરાYુ ં- ATIRA 

2. ATIRA �ારા તયૈાર કરવામા ં આવેલ N-99 મા�કના 

કાપડની ગાળણ �મતા ક�ટલા ટકા છે- ��.��% 

3. N-95 મા�કની ગાળણ �મતા ક�ટલા ટકા છે - ��% 

4. ATIRA સાથે અ*ય કઈ સ�ંથા મળ(ને લગભગ 100% 

ગાળણ �મતા ધરાવતા મા�ક તયૈાર કરવામા ંઆવશે - 

DRDO  

5. નવીન N99 મા�ક ક�ટલા >રુ��ત લેયર ધરાવે છે-  � 

6. નવીન N99 મા�કNુ ં  કાU ુ ં મટ(ર(યલ  કયા દ�શ �ારા 

િવનાEsૂયે અપાYુ ંછે - જD�� 

7. નવીન N99 મા�કNુ ં�ફsટર લેયર શાNુ ંબનેcુ ંછે - к�B�� 

��9(� 

8. કોરોનાની દવા તયૈાર કરવા માટ� મહdવNુ ં "�જનોમ 

િસકવ*સ" તાRતરમા ં કઈ સ�ંથા �ારા તૈયાર કરાYુ ં -  

e2જ��' (�9�B�к��*��к* ;�%CD %�GB�  

9. N99  મા�ક તૈયાર કરવા માટ� કયા �કારNુ ંનાયલોન �ફsટરના 

ઉdપાદનમા ંવાપરવામા ંઆવે છે–A�)*
�$�- � 

10. ATIRANુ ંિવ�Zતૃ નામ જણાવો - X����� B�y%B��<% 

�G�F�/9* ;�%CD 
%��%
ш� 

11. દર�ક સ{વના શર(રની Tદર કયા બે અિત>¼ૂમ તdવો 

રહ�લા હોય છે- DNA X�� RNA 

12. માનવ શર(રમા ં રહ�લી ક�ટલી �મબ^ મા�હતી 

ઓળખવામા ં સશંોધકો સફળ થયા છે તેને કયા નામ ે

ઓળખાય છે - "Rજ�� �%к�G%" 

13. IMFના તાRતરના અહ�વાલ Eજુબ કોરોના મહામાર(ના 

કારણે એિશયાનો વષB 2020મા ં �ોથ ર�ટ ક�ટલા ટકા 

રહ�વાNુ ંઅNમુાન છે -  % 

14. કોરોના મહામાર(ના કારણે બીસીસીઆઈ �ારા તાRતરમા ં

કઈ બે �ુનાBમે*ટ Eલુતવી રાખવામા ંઆવી છે - IPL X�� 

T-�  

15. તાRતરમા ં ભારતીય મ�હલા ��ક�ટ ટ(મે વષB -2021મા 

યોજનાર કયા વsડB કપ માટ� vવો�લફાઈ કYુ  છે- ICC  

���G% ;�к�B �<�D кA-� �� 

16. ICC િવમે*સ ��ક�ટ વsડB કપ-2021 કયા દ�શમા ંયો:શ ે- 

GL �+�*�G� 
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17. િવ£ની �થમ ઈ*ટરનશેનલ વäYુBઅલ ¿�ૂટ�ગ 

ચેpFપયનિશપ-2020  Vાર� યો:ઇ - 
�J*-� �  

18. િવ£ની �થમ ઈ*ટરનશેનલ વäYુBઅલ ¿�ૂટ�ગ 

ચેpFપયનિશપ-2020મા ંભારત સ�હત ક�ટલા દ�શોએ ભાગ 

લીધો -  � 

19. �જુરાત સરકાર� કયા રોગના દદ¶ઓન ે િવનાEsૂય ે

સારવાર આપવાનો િનણBય કયt છે - к����� ��9�% 

20. �જુરાત સરકાર કોરોનાના દદ¶ઓન ે િવનાEsૂયે સારવાર 

આપવા �જsલાની ખાનગી હોp�પટલો સાથે  ક�ટલા 

મ�હનાનો કરાર કર(ને ક�ટલી રકમ એડવા*સ સારવાર પેટ� 

આપશ-ે � �% X�� d. ��/- *�х 

21. ક�*n સરકાર �ારા વષB 2020-21મા ં ભારતમા ંઅનાજ ઉdપાદનો 

લ¼યાકં ક�ટલો ન·( કરાયો છે - ��.�} к��� B� 

22. ક�*n સરકાર �ારા વષB 2020-21મા ં ભારતમા ં અનાજ 

ઉdપાદનો લ¼યાકં ચાc ુપાક વષૅ કરતા ંક�ટલા ટકા વk ુ

ન·( કરાયો છે - �% 

23. વતૅમાન ક�*nીય Gૃિષ મfંીNુ ંનામ જણાવો- ���GH�%¬. '�� 

24. ભારતીય ર�લવેનો �થાપના �દવસ જણાવો - �� 
�J* 

���} 

25. ભારતીય ર�લવેનો ક�ટલામો �થાપના �દવસ 2020મા ં

મનાવવામા ંઆ�યો - ���� 

26. �જુરાતના સા�હdયકાર ઝીણાભાઇ રતન{ દ�સાઈનો જ*મ 

�દવસ જણાવો- �� 
�J* �� } 

27. �જુરાતના સા�હdયકાર ઝીણાભાઇ દ�સાઈNુ ં ઉપનામ 

જણાવો - "F��.�E{" 

DATE : ��- !-� � 
 

1. RBI : I��'�9 X4D'�P�� ��� MA�� RBI f��� d�A9� 

1 *�х к���\2� (� 2̈ � COVID-�� A�к�જ K.�� (X4D'�P) 

RRR �� (�+�% A��GB WB��/�� }.�� % к��9� 

� અથBતfં અને ફાઇનાp*શયલ સેvટરને વેગ આપવા 

ભારતીય �રઝવB બે*ક� તા.૧૭મી એિ�લ,ે બીSુ ંકોિવડ-૧૯ 

પેક�જ :હ�ર કYુ  હZ ુ.ં �રઝવB બે*કના ગવનBર શpvતકા*ત 

દાસે  �બઝનસે અને નાના નોન બે�*કáગ િધરાણકતાBઓન ે

મજÅતૂાઇ આપવા નોન બે�*કáગ ફાઇના*સ કંપનીઓને 

ભડંોળ ઉપલrધ કરાવવા, બે*કોની િધરાણ �મતા 

વધારવા અને લોન Uકૂવવામા ંિવલબં થતા ંલોનધારકોને 

�ડફોsટર બનવાથી બચાવવા સં̧ યાબધં :હ�રાતો કર( 

હતી 

A�к�જ�� .g��� |ш� :        �к�� ��O�,�  

� ૫૦,૦૦૦  કરોડ hિપયા-TLTRO TતગBત 

� ૨૫,૦૦૦  કરોડ hિપયા NABARD 

� ૧૫,૦૦૦  કરોડ hિપયા SIDBI 

� ૧૦,૦૦૦  કરોડ hિપયા NHB 

��]9��� WMA )*�B�� 60% �2���� ����� 

� રાmયોને વk ુ �ટછાટ મળ( રહ� તે માટ� આરબીઆઇએ 

૩૧ માચB ૨૦૨૦ના રોજના �તર� WMAની �લિમટ ૬૦ ટકા 

>ધુી વધાર( છે. 

A�*�� X�� '��� X%�� 

એનબીએફસીમા ંરોકાણો કરતી બે*કો માટ� વk ુએક TLTRO 

(ટાગµટ�ડ લ1ગ ટમB ર�પો ઓપર�શન)નો રાઉ*ડ 

X%�: NBFC અને એમએફઆઇન ે તેમના માટ� અનામત 

રખાયેલા h.૫૦,૦૦૦ કરોડમાથંી ૫૦ ટકા મેળવી શકશે 

નાબાડBને h.૨૫,૦૦૦ કરોડ, િસડબીન ે ૧૫,૦૦૦ કરોડ અને 

NHBને ૧૦,૦૦૦ કરોડ 

X%� : Gૃિષ િધરાણકારો, વેપાર, હાઉિસ�ગ ફાઇના*સ 

કંપનીઓન ેલાભ, આ સ�ંથાઓ પાસેથી ફાઇના*સ મળશે 

�રવસB ર�પો ર�ટ ૨૫ બે�ઝસ પોઇ*ટ ઘટાડ(ન ે૪.૦ ટકાથી ૩.૭૫ 

ટકા કરાયો 

X%� : બે*કો હવ ે આરબીઆઇમા ં રોકાણ કરવાના બદલે 

hિપયા ૬.૯ લાખ કરોડNુ ંિધરાણ કર( શકશે 

૧ માચµ બાક( નોન NPA લોન માટ� ૯૦ �દવસનો િનયમ 

મોરાટો�રયમમા ંલા� ુનહ; થાય 

X%�: બે*કોએ નોન એનપીએ લોનધારકોને �ડફોsટર તર(ક� 

દશાBવવા નહ; પડ� 

બે*કો બે િfમાિસક >ધુી મોરાટો�રયમ પરની ૧૦ ટકા 

જોગવાઇને :ળવી રાખશે 

X%�: બે*કો �ૂંકાગાળાની અને લાબંાગાળાની સમ�યા 

ધરાવતા લોનધારકોને અલગ કર( શકશે 

�ડફોsટ થયેલી લોન માટ�ની ૨૧૦ �દવસની મયાBદા ૯૦ �દવસ 

લબંાવાઈ 
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X%� : બે*કોને �રઝોsYશુન uલાન પર િનણBય લેવામા ંરાહત 

અને સમય મળ( રહ�શે 

૨૦૨૦ના વષBમા ં કોમિશÄયલ અને સહકાર( બે*કોએ �ડિવડ*ડ 

Uકૂવ[ુ ંનહ; પડ� 

X%� : બે*કો Eડૂ(ને બચાવી શકશે અને ���ડટ લોસ પચાવી 

શકશે Rથી ધીરાણ વધી શકશે 

કોમિશÄયલ બે*કોનો �લpvવ�ડટ( કવર�જ ર�િશયો ૮૦ ટકાથી 

વધાર( ૧૦૦ ટકા કરાયો 

X%� : બે*કોને િધરાણ માટ� વk ુEડૂ( ઉપલrધ થશે અનામત 

૫૦,૦૦૦ કરોડમાથંી ૫૦ ટકા મેળવી શકશે 

NBFC ર(અલ એ�ટ�ટ �ોRvéસ માટ� કોpFપ�ટશન ડ�ટ એક વષB 

>ધુી લબંાવી શકશ ે

X%� : ડ�વલપસBને વk ુ સમય મળશ,ે NBFCને પણ NPA 

vલાિસ�ફક�શનમા ંિવલબંનો સમય મળશે 

 

વેઝ એ*ડ િમ*સ એડવા*સ TતગBત રાmયોને ઓવરëાíટની 

>િુવધા બમણી 

X%� : રાmય સરકારોને નાણાક(ય વષBના �ારંભે જ પોતે 

લીધેલા ંિધરાણો પર Èચો �યાજદર Uકૂવવો નહ; પડ� 

NBFC X�� MFI�� ��к�,,  ����, ��ш� 

� �રઝવB બે*ક� યો�ય કદના હuતામા ંhિપયા ૫૦,૦૦૦ કરોડ 

માટ� ટાગµટ�ડ લ1ગ ટમB ર�પો ઓપર�શન (TLTRO ૨.૦) 

હાથ ધરવાનો િનણBય કયt છે.  

� તેમાથંી Gુલ રકમના ૫૦ ટકા રકમ નાના અને મ¡યમ 

ક�ાના એનબીએફસી અને એમએફઆઇમા ં રોકાણ થ[ુ ં

જોઇએ. 

TLTRO : B��cB�� *S� BD ��A� �A��ш� 

NBFC : ���-(�nGкo� ��9��EG%X* к�A�� 

MFI : �$�� ��9��G% $þGFBBL �B  

NHB : ��ш�* .�[�%¬� (iк  

NPA : ���-A�ô�¬� 
%�B  

NABARD : ��ш�* (iк ��� 
��к<C� 
G� d�* 

���*A�GB 

SIDBI: FZ* $G�F�/+ ���*A�GB (iк �� �� $nG�9� 

WMA : ��+ 
G� �G% 
���G%  

� RBI ગવનBર : શpvતકા*ત દાસ 

� RBI Eુ̧ ય મથક : Eુબંઈ 

2.� 2� [Aк�,: e2જ��'�� i-create %�F4� f��� �P �  

���B�� C�જ�F� 2��� �   Bк� જ �� 212y' к�� 2� [Aк�, 

'�9�� к��L2� 

���� [Aк�,�� ��ш�T'�� 

� કોરોના વાઇરસના આ ચેપી રોગચાળાથી બચવા માટ� 

આઈ-��એટ સ�ંથાએ ívત ૧૦ િમિનટમા ં જ ચીજવ�Zનુે 

જZંEુvુત કર( શકાય તે[ ુ ંઉપકરણ ડ�વલપ કYુ  છે.  

� �વાહ( િસવાય મા�ક, મોબાઇલ ફોન, ચલણી નાણા,ં 

ચાવી, ક�રયાÚુ,ં શાકભા{ વગેર� ચીજવ�Zઓુ ફvત ૧૦ 

િમિનટમા ંજ જZંEુvુત કર( શકાય છે.  

� હાલ કોરોનાની મહામાર( વäચ ે આ ઉપકરણ મહÌમ 

ઉપયોગી બની શક� છે. લોકડાઉન પછ( પણ આ ઉપકરણ 

રો�જ�દા {વનમા ંઉપયોગી બનશે.  

� િવિવધ સસંાધનોનો ઉપયોગ કર(ને ઉપકરણ તૈયાર કરાYુ ં

છે. આ ઉપકરણ પાર:ંબલી �કરણો �ારા વ�Zનુે ૧૦૦ 

ટકા જZંEુvુત કર� છે.  

� આ �ડવાઇસ ૨૬૦ નેનો મીટરની તરંગ લબંાઈ કોઈ પણ 

વાઇરસ ક� બેvટ�રયાના RNA (�રબો*Yºૂvલક એિસડ) અન ે

DNA (�ડઓvસ�રબો*Yºૂvલક એિસડ)નો નાશ કર� છે.  

� પાર:ંબલી �કરણોનો ઉપયોગ કર(ને જZંEુvુત કરતા 

હોવાથી સાવચેતી2વૂBક ઉપયોગ કરવો જોઈએ.  

� અમદાવાદ ન{ક ધોલેરામા ં ૪૦ એકરના પ�રસરમા ં

આવેલા ંi-Create (ઇ*ટરનેશનલ સે*ટર ફોર �fિ�*યોર 

એ*ડ ટ�કનોલો{) કાયBરત છે. 

RNA : ;�(�GL �þy*к 
�%�  

DNA : ;��y% ;�(�GL �þy*к 
�%� 

i-Create : �GB���ш�* %�GB� ��� ÷P�JG9�� 
G� 

B�к��*�� 

3. ;к%�� �4 �(�$* 
A : к�GH %�к�� (kl�T) 


A�� .�� 2  

� ક�*nએ Gૃિષ ઉdપાદનોના પ�રવહનમા ં સરળતા માટ� 

�કસાન રથ મોબાઈલ એપ લો*ચ કર( છે. Rના થક( 

ખે�ૂતો પોતાના િવ�તારમા ંવાહન બોલાવી શકશે. 

� લોકડાઉનમા ં ખ�ૂેતોને Gૃિષ ઉdપાદનોના પ�રવહનમા ં

E�ુક�લી, પડ( રહ( છે. તેમની મદદ માટ� આ એપ લો*ચ 

કરવામા ંઆવી. 

� ક�*nીય Gૃિષ મfંી - નર�*nિસ�હ તોમર 

4. к����� ��9�% : É2* B�nFBo� A��' 
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[ß�J��ш�� É2* B�nFBo� �4� e2જ��' XA���ш�  

É2* B�nFBo� к����� A��'  

� પાચં �યpvતના નEનૂા લેવામા ંઆવે છે.  

� આ પાચંયે નEનૂા િમvસ કરાય છે. એ પછ( િમvસ 

નEનૂાNુ ંટ���ટáગ થાય છે.  

� જો ટ��ટનો �રપોટB  નેગે�ટવ આવ ે તો તમામ નગેે�ટવ 

હોવાNુ ં�પ|ટ થાય છે.  

� જો ટ��ટ પો�ઝ�ટવ આવે તો પછ( ફર(થી તમામ પાચંના 

�યpvતગત ર(તે ટ��ટ કરાશ.ે  

� માf એક �કટથી 5 �યpvતના ટ��ટ થાય છે એક ક(ટથી 

એકને બદલે પાચં �યpvતનો ટ��ટ થાય તો તે સ�Z ુ ંપડ� 

છે. 

5. ���A� �*� B�FB : к����� ��9�% %�� e2જ��'�� ���A� 

�*� B�FB шd 

��ш�T'� X�� [A9��  

� ર�િપડ ટ���ટáગ �કટની મદદથી વk ુ લોકોNુ ં ���િન�ગ કર( 

શકાશ.ે તેને પ�રણામે કોરોના વાઈરસના વk ુદરદ(ઓન,ે 

ઓળખી શકાશ.ે પ�રણામે તેનો ચેપ ફ�લાતો અટકાવવાની 

કામગીર(ને વk ુતેજ અને સઘન બનાવી શકાશે.  

� ર�િપડ ટ��ટમા ં Rઓ પો�ઝ�ટવ આવશે તેમનો ફર(થી 

આરટ(પીસીઆર ટ��ટ કરવામા ં આવશ.ે dયારબાદ જ 

તેમને કોરોના વાઈરસના ક*ફમB દરદ( ગણવામા ંઆવશે.  

� તેની મદદથી �જુરાતના કોરોના��ત િવ�તારમા ં રોગને 

ફ�લાતો અટકાવવાની કામગીર( વk ુતેજ બનાવી શકાશ.ે  

� ર�િપડ rલડ ટ��ટ કરવાથી કોરોના વાઈરસના ચેપના �ચ�ો 

R દરદ(ઓમા ં જોવા ન મળતા હોય તે દરદ(ઓન ેપણ 

આસાનીથી ઓળખી શકાશ.ે  

� કોરોના વાઈરસના ચેપનો ભોગ બ*યો હોય પણ તેના 

�ચ�ો ન દ�ખાતા હોય તેવા દરદ(ને એિસFuટોમ�ેટક દરદ( 

ગણવામા ંઆવે છે.  

� આ દરદ( એક મ�હનો સમાજમા ંફરતો રહ� તો તનેે કારણે 

૪૦૬ દરદ(ઓને ચપે લાગી જવાનો ખતરો રહ� છે. તેથી 

સરકાર� ર�િપટ rલડ િસ�ટમની ટ���ટáગ કરવાNુ ંન·( કYુ . 

� અdયાર >ધુી �જુરાત સરકાર �ારા હોટ�પોટ ગણાતા 

િવ�તારોમા ં �યાપક ટ���ટáગ કરાઈ ર»ા ં છે. આ ટ���ટáગ 

Sૂની િસ�ટમથી થાય છે.  

� �જુરાત સરકારને ૨૪,૦૦૦ �કટનો સuલાય પહ1ચાડવામા ં

આ�યો  

� ર�િપડ rલડ ટ��ટ કરવાથી કોઈપણ �યpvતને છેsલા થોડા 

�દવસોમા ં કોરોના વાઈરસનો ચેપ લા�યો હશે તો તેના 

શર(રમા ંઇFYનુો�લો�બન-એમ જોવા મળશે.  

� આ ઇFYનુો�લો�બન-એમ R ત ે �યpvતમા ં બહારથી 

આવેલા નવા વાઈરસનો �િતકાર શર(ર� કરવાNુ ં ચાc ુ

કર( દ(kુ ંહોવાનો િનદÖશ આપ ેછે.  

� આ િનદÖશ મળવાથી તેને કોરોના વાઈરસનો ચેપ લા�યો 

હોવાNુ ં�પ|ટ થઈ શક� છે.  

� આ �ચ�ો R �યpvતમા ં જોવા મÆયો હોય તેમને જ 

મેલે�રયાની બીમાર(મા ં અસરકારક ગણાતી 

હાઈëોvસીvલોરોpvવનની દવા આપીને તેને થયેલી કોરોના 

વાઈરસની અસરમાથંી Evુત કરાવવાના પગલા ં પણ 

સdવર લઈ શકાશે.  

� અdયાર >ધુી Rમનામા ં કોરોના વાઈરસના ચેપના 

િસFપટમ ન હોય તેવી �યpvતને આ દવા આપી શકાતી 

નહોતી. હવે ર�િપડ rલડ ટ��ટ આ�યા પછ( તેમને પણ આ 

દવા આપીને સા: કર( શકાશ.ે 

6. ��ð��� �̈� X<���   

�%¡� :  

���� વષB-૧૯૬૪ કોરોના વાયરસની સૌ�થમ ઓળખ કરનાર 

�કૉ�ટસ મ�હલા – Sૂન અsમેડા  

���� �થાન : સે*ટ થોમસ હોp�પટલ-લડંન   

7. જG;�� ��ш�T : 17 
�J* 

*�к ÷��*��� A.�*� ш./� : ���� )C��*�$ 

જG – 17 
�J* 1757  X�%�� – 31 �̈*�$ 1805  

� આR ભારતના �:ક(ય �દોલનોના પહ�લા શહ(દ 

ધીરન �ચ}ામલાઈનો જ*મ�દન છે.  

� પિòમ તિમલના�ુના ઈરોડ પાસેના મલયાલયમ (ક1� ુ

િવ�તાર) ખાતે જ*મેલા ધીરનNુ ંEળૂ નામ તીથB�ગ�ર હZ ુ.ં 

� �ચ}ાએ ��*ચ લ�કરમા ં રહ( લ�કર( તાલીમ લીધી અન ે

તેનો ઉપયોગ T�ેજો સામે લડવામા ં કયt હતો. તેમની 

નાની સનેાએ T�ેજો સામનેા Yુ̂ મા ંટ(2 ુ>લુતાનને પણ 

મદદ કર( હતી.  

� તેમણે T�ેજો સામનેા Yુ̂ ોમા ં �થાિનક ઉપરાતં 

મરાઠાઓની પણ મદદ લીધી હતી 1 હ:ર માણસNુ ં

સૈ*ય, નાનો �કsલો અને ગે�રલા Yુ̂  પ^િતથી તેઓ 

લડતા હતા. 
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� કાવેર(, ઓડાનીલાઈ અને અરાUલૂારના Yુ̂ મા ં તેમણ ે

�Ø�ટશ સેનાના છ·ા છોડાવી દ(ધા. T�ેજ સૈિનકો 

ઉપરાતં અિધકાર(ઓ પણ તેના નામથી કાપંતા.  

� 3 Sૂન 1800એ �Ø�ટશ �કsલા પર હsલો કયt પણ િન|ફળ 

ર»ા. ધીરને પોતાના રસોઈયા નsલાપનની દગાખોર(થી 

પકડાયા.  

� T�ેજોએ �ચ}ામલાઈ અને તેમના બે ભાઈને 31 Sુલાઈ 

1805ના રોજ િશવ�ગ�રના �કsલામા ંફાસંીની સ: આપી. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૭-૦૪-૨૦૨૦) 

1. ભારતીય  અથBતfંને વેગ આપવા  એિ�લ 2020મા ં 

આરબીઆઈ �ારા ક�ટલા લાખ કરોડNુ ં બીSુ COVID-19  

પેક�જ :હ�ર કYુ - d.� *�х к��� 

2. ભારતીય અથBતfંને વેગ આપવા  એિ�લ 2020મા ં 

આરબીઆઈ �ારા  :હ�ર કરાયેલા બીSુ COVID-19  પેક�જમા ં

કોને ક�ટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવી - TLTRO- d.� ,    к���   

NABARD- d. ��,    к���, SIDBI- d.��,    к��� X�� 

NHB- d.� ,    к��� 

3. એિ�લ 2020 આરબીઆઈ �ારા RRRમા ં ક�ટલા બેઝીસ 

પોઈ*ટનો ઘટાડો કરાયો અને હાલ RRR  ક�ટલા ટકા છે- 

�� X�� }.��% 

4. આરબીઆઈ �ારા  રાmયોની WMA  �લિમટમા ંક�ટલા ટકા 

>ધુીનો વધારો કરાયો- � % 

5. આરબીઆઈ �ારા કોમિશÄયલ બે*કોનો liquidity coverage 

ratio 80 ટકાથી વધાર(ન ેક�ટલો કરાયો - �  % 

6. TLTRONુ ંિવ�Zતૃ નામ જણાવો - B��cB�� *S� BD ��A� 

�A��ш� 

7. NBFCNુ ં િવ�Zતૃ નામ જણાવો -  ���-(�nGкo� 

��9��EG%X* к�A�� 

8. MFINુ ં િવ�Zતૃ નામ જણાવો -  �$�� ��9��G% 

$þGFBBL �B  

9. NHBNુ ંિવ�Zતૃ નામ જણાવો - ��ш�* .�[�%¬� (iк  

10. NPANુ ંિવ�Zતૃ નામ જણાવો -  ���-A�ô�¬� 
%�B  

11. NABARDNુ ં િવ�Zતૃ નામ જણાવો -  ��ш�* (iк ��� 


��к<C� 
G� d�* ���*A�GB 

12. SIDBINુ ં િવ�Zતૃ નામ જણાવો -  FZ* $G�F�/+ 

���*A�GB (iк �� �� $nG�9� 

13. WMANુ ં િવ�Zતૃ નામ જણાવો- ��+ 
G� �G% 


���G%  

14. RNANુ ંિવ�Zતૃ નામ જણાવો -  ;�(�GL �þy*к 
�%�  

15. DNANુ ં િવ�Zતૃ નામ જણાવો- ;��y% ;�(�GL �þy*к 


�%� 

16. i-CreateNુ ં િવ�Zતૃ નામ જણાવો -  �GB���ш�* %�GB� 

��� ÷P�JG9�� 
G� B�к��*��  

17. RBIના વતBમાન ગવનBરNુ ં નામ જણાવો - шEy'к�G' 

��% 

18. RBINુ ંEુ̧ ય મથક કયા ંઆવેc ુ ંછે - 12�($ 

19. �જુરાતમા ં કઈ સ�ંથા �ારા માf 10 િમિનટમા ં

ચીજવ�Zઓુને 100 ટકા જZંEુvુત કરZ ુ ં ઉપકરણ તયૈાર 

કરાYુ-ં i-Create 

20. કોરોના મહામાર(ના સમય ે દ�શના ખ�ૂેતોને Gૃિષ 

ઉdપાદનોના પ�રવહનમા ંસરળતા રહ� તે માટ�  તાRતરમા ં

ક�*n સરકાર �ારા કઈ એપ લો*ચ કરાઈ-  ;к%�� �4 

�(��* 
A 

21. કોરોના વાયરસની તપાસ માટ� એક સાથે પાચં �યpvતના 

નEનૂા લઈન ે તે તમામન ે િમvસ કર(ને તપાસ કરવાની 

પ^િત કયા નામે ઓળખાય છે- É2* B�nFBo� A��' 

22. �જુરાતમા ં  શh કરવામા ં આવનાર  કોરોના વાયરસ 

Tગેની "2લુ ટ���ટáગ પ^િત" Eળૂ કયા રાmયમા ં 

સૌ�થમ ઉપયોગમા ંલેવાઈ છે - [ß� J��ш 

23. કોરોના વાયરસનો  ચેપ લા�યો હોય પરંZ ુએના �ચ*હો 

ન દ�ખાતા હોય તવેા દદ¶ન ેતબીબી ભાષામા ં¿ુ ંકહ�વામા ં

આવે છે- 
�%z¿B��;Bк ���/ 

24. �જુરાતમા ં કોરોના વાયરસનો ભોગ બનેલ 

"એિસFuટોમે�ટક દરદ(" માટ� કઈ પ^િતથી તપાસ 

કરવામા ંઆવશે -  ���A� �*� B�FB 

25. સમ� િવ£મા ં સૌ�થમ  કયા વષµ અને કયા  મ�હલા 

િવËાની �ારા કોરોના વાયરસની ઓળખ કરવામા ંઆવી 

હતી -  �TD ���!  X��  �̈� X<��� 

26. કોરોના વાયરસના શોધક Sૂન અsમેડાનો દ�શ જણાવો -  

Fк�B*�G� 

27. ભારતમા ં લોક �દોલનના પહ�લા શહ(દNુ ં નામ અને 

વતન રાmય જણાવો - ���� )C��*�� X��  A�ò 

'��*��ö2 

28.  ભારતમા ં લોક �દોલનના પહ�લા શહ(દ ધીરન 

�ચ}ામલાઇનો જ*મ�દવસ જણાવો-��  
�J* ���� 
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DATE : ��- !-� � 

1. ��,D9 : e2જ��' %�к�� (�./�B) 

X� �2�@� ���� .�~O 66 *�х BPL к��D ���к��� (iк 

х�'��� e2જ��' %�к�� n 

d. 1000/- જ� к���ш�  

� રાmય સરકાર આ સહાય માટ� h. ૬૬૦ કરોડનો બોજો 

ઉઠાવશ ે 

2. ��.' : к�GH %�к�� (�./�B) 

� કોરોના વાઇરસ સામે લડવા ક�*n સરકાર� :હ�ર કર�લી 

�ધાનમfંી ગર(બ કsયાણ યોજના (PMGKY) હ�ઠળ 

એિ�લ, મે, અને Sૂન ૨૦૨૦ આગામી fણ મ�હના માટ� 

કમBચાર(ઓના �ોિવડ*ટ ફંડ ખાતામા ં તેમના માિસક 

વેતનના ૨૪ ટકા રકમ જમા કરવામા ંઆવશે.  

� આ Tગનેી જોગવાઈ TતગBત આ રકમમા ં કમBચાર(ઓ 

અને મા�લકોના P.F. યોગદાન અને સરકારની સહાયના 

�હ�સાન ેઆવર( લેવામા ંઆવશ.ે  

� PMGKY યોજના હ�ઠળ કમBચાર(ઓને તેના �ોિવડ*ટ 

ફંડના ખાતામાથંી ૭૫ ટકા રકમ અથવા fણ મ�હનાનો 

પગાર બમેાથંી R ઓછ( હોય તેટલી રકમ ઉપાડવાની 

મSૂંર( આપવાની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે અન ેઉપાડ 

નોન �રફ*ડ�બલ છે.  

� EPF હ�ઠળ ન1ધાયેલા લગભગ ૪ કરોડ Rટલા 

કમBચાર(ઓના પ�રવારો આ યોજનાનો લાભ લઈ શકશે.  

PMGKY : J����P� ��/( к<9�, 9�જ��  

3. FDI�� ��9��� ������ : к�GH %�к�� (����ш ���')  

��� ��9�  

� કોરોના મહામાર( સકંટ સદંભµ ક�*n સરકાર� તકવાદ( 

અિધ�હણ પર િનયfંણ રોકવા માટ� વતBમાન FDIના 

િનયમોમા ંફ�રફાર.  

� નવા િનયમ હ�ઠળ R દ�શોની સરહદ ભારત સાથ ે

સકંળાયેલી છે, તે દ�શોના રોકાણકારો ભારત સરકારની 

મSૂંર( િવના અહ; રોકાણ કર( શકશે નહ;.  

� મતલબ ક� ચીન, બા�ંલાદ�શ અને પા�ક�તાનના 

રોકાણકારો ક� કંપનીઓને ભારતમા ં રોકાણ કરવા માટ� 

ભારત સરકારની મSૂંર( લવેી પડશે.  

� DPIITની અખબાર( યાદ( Eજુબ કોઈ દ�શની સરહદ 

ભારત સાથે સકંળાયેલી હોય તો એ દ�શનો કોઈ પણ 

રોકાણકાર ફvત ભારત સરકારની મSૂંર( િવના રોકાણ કર( 

શકશે નહ;.  

� રોકાણકાર કોઈ �યpvત હોય ક� કોઈ કંપની હોય ક� સરકાર( 

બે*ક હોય તો પણ એ િનયમ લા� ુપડશ.ે 

� મોટા ભાગના સેvટરોમા ંસીkુ ં િવદ�શી રોકાણ થઈ શક� છે 

અને એ માટ� રોકાણ કયાB બાદ �રઝવB બે*કને જ :ણ 

કરવાની રહ� છે.  

� પરંZ ુ સરં�ણ, ટ��લકોમ, મી�ડયા, ફામાB�Y�ુટકલ અને 

ઇ*�યોર*સ Rવા સેvટરમા ં એફડ(આઇ માટ� સરકારની 

મSૂંર( જhર( છે. 

FDI : ����� ��9��yB $G��FB�GB  

4. ш�� : I��'�� к������� B�FB �B� ��ð���к� f��� A�A� 

(�í� B�FB nF�A – ‘Feluda’ '�9�� к��$ (M���9)  

� ભારતના ં વૈËાિનકોએ પેપર બેઝડ કોરોના ટ��ટ ��aપ 

બનાવી છે Rના ંઉપયોગથી �યpvતને કોરોના છે ક� નહ; 

તેને િમિનટોમા ંજ પર(�ણ કર( શકાશે. આ ટ��ટ ��aપન ે

Feluda નામ આપવામા ંઆ�Yુ ંછે. 

‘Feluda’�� X4D  

� Feluda �ફsમ િનમાBતા સdય{ત ર�ના ંકાsપિનક :>સૂNુ ં

નામ છે તેના ંપરથી  �કટને આ નામ અપાYુ ંછે. CRISPR 

ટ�કનોલો{ આધા�રત આ ટ���ટáગ �કટNુ ં દ�શમા ં થોડા 

સમયમા ંઉdપાદન શh કરાશે. 

к��� �/'� B�FB к��ш� :  

� R �ે�ન*સી ટ��ટની Rમ કામ કરશે એટલે ક� કલર 

બદલાતા કોરોના છે ક� ક�મ તનેી :ણ થઈ જશે  

� ��aપ ટ��ટ �કટના ંઉપયોગ માટ� કોઈ મશીનની જhર પડશ ે

નહ;. કોરોના પો�ઝ�ટવ ક�સ હશે તો તેનો રંગ બદલાઈ 

જશે ટ��ટ �કટNુ ંપ�રણામ ૧૦૦ ટકા એÙરૂ�ટ છે.  

nF�A к��� f��� '�9�� к��$  

� કાઉp*સલ ઓફ સાય�*ટ�ફક એ*ડ ઇ*ડ��aયલ �રસચBની 

ઇº*�ટટÇટૂ ઓફ �જનોિમvસ એ*ડ ઇ�*ટગ�ેટવ બાયોલો{ 

(CSIR IGIB)ની ટ(મ �ારા તેન ેતૈયાર કરાઈ છે.  

|��> C�p:J�' B�FB d.500�� хCD 4ш�  

� ખાનગી લેબમા ં કોરોનાનો ટ��ટ h. ૪,૫૦૦મા ં થાય છે 

dયાર� આ �કટથી ફvત h. ૫00મા ં ટ��ટ થઈ શકશે R 

�ે�ન*સી ટ��ટની Rમ કામ કરશે.  
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� ક�*nના ં આરો�ય મfંાલયે જણા�Yુ ં હZ ુ ં ક� દ�શમા ં મ ે

મ�હનાથી દર મ�હન ે ૨૦ લાખ ટ���ટáગ �કટ બનાવવામા ં

આવશ.ે Rમાથંી ૧૦ લાખ �કટ ર�િપડ એ�*ટબોડ( હશે અન ે

૧૦ લાખ �કટ RT-PCR વાળ( હશે .  

5. A.�* : к����� %�� ��ш�� J4��� SVP, 

X������� ¿*�+� 4���A�4� %����� шd 

4���A�4� к������� %�����  

� કોરોના પો�ઝ�ટવ બાદ તમેાથંી સા: થનારા દદ¶ના 

uલાઝમા ંસાથે આ થેરાપી થાય છે.  

� ક�*nના ICMR �ારા �જુરાતને uલાઝમા થેરાપી માટ� 

મSૂંર( к��� �/'� 4�9 a� к������� ���/�� ¿*�+� 

4���A�4� %�����  

� rલડમા ંસેલ અને uલાઝમા હોય છે. સેલમા ં£તે કણ અન ે

રvત કણ હોય છે. તે િસવાયNુ ંલોહ( uલાઝમા કહ�વાય.  

� R દદ¶ સાજો થાય તનેા શર(રમા ં એ*ટ(બોડ(ઝ િવકસી 

હોય છે. આવા દદ¶ના uલાઝમાન ેઅ*ય દદ¶ના શર(રમા ં

દાખલ કરવામા ંઆવે તો આવા દદ¶ સા: થવાની આશા 

રહ� છે. 

к����� ��9�%4� 12y' X������� F1 l�' ~×� ��ш�� 

J4 ¿*�+� ���� (��  

� આ uલાઝમાના રાિf દરિમયાન એચઆઈવી સ�હત Sુદા 

Sુદા ૧૫ થી ૨૦ ટ��ટ કરવામા ંઆવશે.  

%������� �A���:  

� R દદ¶ ��ટ(કલ હોય, વે�*ટલેટર પર હોય તનેી સારવાર 

થઈ શક� નહ;. માf માઈsડ અને મોડર�ટ હોય તેવા 

દદ¶ની જ સારવાર થઈ શક�.  

� હોp�પટલ : સરદાર વsલભભાઈ પટ�લ– અમદાવાદ 

(SVP)  

� AMC સચંા�લત હોp�પટલ  

6.  %L2y' ����%�W : I��'�� ��/(� [A� *Zк��[��� 

X%�� |�� X.���*  

���� Yનુાઈટ�ડ નેશ*સ YિુનવિસÄટ( (YએુનY)ુના �રપોટB  Eજુબ 

જો કોરોના સૌથી ખરાબ p�થિતમા ંપહ1ચશે તો ભારતમા ં

વk ુ10.4 કરોડ લોકો ગર(બ થઈ જશે.  

�A��� :  

���� YએુનYNુુ ં આકલન િવ£બે*ક �ારા ન·( ગર(બીના 

માપદંડોના આધાર� કરાYુ.ં  

���� અ9યાસ Eજુબ િવ£ બે*કના માપદંડો અNસુાર ભારતમા ં

હાલ આશર� 81.2 કરોડ લોકો ગર(બી ર�ખા નીચ ે છે. આ 

દ�શની Gુલ વસતીના 60 ટકા Rટલા છે.  

���� મહામાર( અન ેલૉકડાઉન વધવાથી દ�શની આિથÄક p�થિત 

પર િવપર(ત અસર થશે અન ે ગર(બોની આ સં̧ યા 

વધીને 91.5 કરોડ થઈ જશે R Gુલ વસતીના 68 ટકા 

થઈ જશે.  

���� જો આ અNમુાન સાUુ ં ઠરશે તો દ�શ 10 વષB પાછળ 

ધક�લાઈ જશે. 

��/(��� �A���  

���� િવ£ બે*કના ન·( માપદંડો Eજુબ ભારતમા ં 3.2 ડૉલર 

�િત �દવસ (243 hિપયા દરરોજ) થી ઓછા કમાનારા 

લોકો ગર(બી ર�ખા નીચે છે.  

���� જો ગર(બ દ�શો માટ� ન·( ગર(બીના માપદંડ 1.9 ડૉલર 

�િત�દવસ આવક (આશર� 145 hિપયા) માનીએ તો 

ભારતમા ં કોરોના સકંટના કારણે 15 લાખથી 7.6 કરોડ 

લોકો અિત ગર(બની ક�ટ�ગર(મા ંસામેલ થઈ જશે. 

7. ���� : к����� %�� I��'� к��*� ����к ��  

���� િવ£ કોરોના મહામાર( સામે લડ( રÂુ ં છે dયાર� ભારતે 

અનેક દ�શોમા ં હાઇëોકલોરોvવીન દવાની કર�લી મદદ 

બદલ p�વéઝરલે*ડ� પહાડ( પર ભારતના િતરંગા સાથે 

ભારતનો આભાર �યvત કયt. 

���� કોિવડ 19 િવÎુ^ લડતમા ંતમામ ભારતીયો માટ� એકતા 

દશાBવવા માટ� �વીéઝરલે*ડના મેટરહોનB પવBત, ઝેરમટે, 

પર 1000 મીટરથી વk ુકદનો ભારતીય િfરંગો તમે જોઈ 

શકો છો.  

8. ;�� ��ш�T : 18� 
�J* 

�<�D .�;�B�જ �� (િવ£ વારસો �દવસ)  

4�-2020 :  ‘‘Shared Cultures, Shared Heritage, 

Shared Responsibility’’  
� ભારતની એકમાf હ��રટ�જ િસટ(- અમદાવાદ. 

� દર વષµ ૧૮મી એિ�લના રોજ Y.ુએન.ની સ�ંથા Yનુે�કો 

�ારા વsડB હ�ર(ટ�જ ડ� એટલે ક� િવ£ વારસો �દવસની 

ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે.  

� <ુિનયાના કોઇપણ Ïણુામા ં માનવ:તની સ�હયાર( 

િવરાસતની :ળવણી અને >રુ�ા માટ� લોકોમા ં :�િૃત 

લાવવા માટ� િવશેષ hપે વsડB હ��રટ�જ ડ� ની ઉજવણી 

કરવામા ંઆવે છે  
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� Yનુે�કો nારા <ુિનયામા ં સા�ંGૃિતક અથવા ભૌિતક n�|ટએ 

િવશેષ મહdવ ધરાવતા �થાનોને વsડB હ�ર(ટ�જ સાઇéસ 

તર(ક� :હ�ર કરવામા ંઆવે છે.  

��9��-  

� કોઇપણ �થળને હ�ર(ટ�જ સાઇéસ તર(ક� :હ�ર કરવાથી 

તેની :ળવણી માટ�  �થાિનક સરકાર nારા અને Yનુે�કો 

nારા િવશેષ ¸યાલ રાખવામા આવે છે.  

9. જG ;�� ��ш�T : 18 
�J* 

.�TÆ : W�Gö2� к�ш� к�c 

જG – 18 
�J*-1858 : X�%�� – 1964 

� આR ઘ1�ુ ં ક�શવ કવµ, ગાધંીવાદ( કમBશીલ રામલાલ 

પર(ખ, અ�ભનfેી લ�લતા પવાર અને અથBશા½ી ડ�િવડ 

�રકાડtનો જ*મ�દન. 

� મહિષÄ કવµNુ ંપૈZકૃ ગામ મહારા|aના ક1કણ દ�રયાકાઠંાNુ ં

મhડ પણ જ*મ મોસાળ શેરવલીમા ંથયો હતો.  

� તેમની પહ�લાનંા fણ ભાઈઓ નાનપણમા ં જ EdૃY ુ

પામતા માતા બાળક ઘ1�ુના �વા�ય િવશે સતત �ચ�િતત 

રહ�તા હતા ંપણ �ચ�િતત માને કયા ંખબર હતી ક� 2fુ 104 

વષB {વશે અને ઇિતહાસમા ંનામ T�કત કરશે.  

� Eુબંઈ ભણવા ગયા dયા ંખચB કાઢવા ટYશુન કરતા ંપણ 

તેમાથંી 1 hિપયો ધમાBદામા ંઆપતા.  

� નાની મોટ( નોકર( કરતા ં 2નુાની ફ�YુBશન કોલજેમા ં

ગ�ણતના �ોફ�સર બ*યા.  

� સમાજ >ધુારા માટ� પોતાનાથી દાખલા ઊભા કરવા 

જોઈએ તે *યાયે પdની અને બહ�નને વેક�શનમા ંભણાવતા.  

� તેમનો સૌથી મોટો દાખલો તે 11 માચB 1893એ 

આનદં(બાઈ સાથે કર�લા ંિવધવાલ�ન.  

� આ 2નુઃ લ�ન પિòમ ભારતમા ં h�ઢU�ુત માનસમા ં

હાહાકાર મચાવી દ(ધો.  

� તેમના કામNુ ં માનદ પીએચડ(, ડ(. �લટ, પ�િવ�ષૂણ 

અને ભારતરdનથી સ*માન થYુ ંછે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૮-૦૪-૨૦૨૦) 

1. અ} >રુ�ા ધારા હ�ઠળ �જુરાત સરકાર રાmયના 66 

લાખ બીપીએલ કાડB ધારકોના  બ®ક ખાતામા ંક�ટલી રકમ 

જમા કરાવશ-ે h.1000/- 

2. �ધાનમfંી  ગર(બ કsયાણ યોજના હ�ઠળ ક�*n સરકાર એિ�લ, 

મે અને Sૂન-2020 એમ fણ મ�હના માટ�  કમBચાર(ઓના 

�ોિવડ*ટ ફંડ ખાતામા ંતેના માિસક વેતનના  ક�ટલા ટકા રકમ 

જમા કરાવશે - �!% 

3. એિ�લ 2020મા ં ભારત સરકાર� તકવાદ( અિધ�હણ પર 

િનયfંણ રોકવા માટ� વતBમાન એફડ(આઇના િનયમોમા ં

કયા મહdવના ફ�રફાર કયાB - > ��ш��� %�.� I��' 

%�4� %�кO�9�*� .ш� '��� ��ш���  ��к�,к��� I��' 

%�к���� �̈ ��/ ���� I��' %�к���� �̈ ��/ ���� 

��к�, к�/ шкш� �.Þ. 

4. FDINુ ંિવ�Zતૃ નામ જણાવો - ����� ��9��yB �G��FB�GB 

5. ભારતમા ંકોરોનાના ટ��ટ માટ� વૈËાિનકો �ારા  શોધાયલે 

પેપર બેઝડ ટ��ટ ��aપને કYુ ંનામ આપવામા ંઆ�Yુ ંછે - 

Feluda 

6. િમનીટોમા ં  કોરોના વાયરસ ટ��ટNુ ં પ�રણામ આપતી 

પેપર બેઝડ ટ��ટ ��aપ-"Feluda" કઈ સ�ંથા �ારા તયૈાર 

કરાઈ છે - IGIB 

7. "Feluda" તૈયાર કરનાર IGIB સ�ંથાNુ ં િવ�Zતૃ નામ 

જણાવો- �þGFBBL �B �� Rજ���y% 
G� �nGB��;B� 

(�9�*�� 

8. િમનીટોમા ં  કોરોના વાયરસ ટ��ટNુ ં પ�રણામ આપતી 

પેપર બેઝડ ટ��ટ ��aપ-"Feluda" �ારા ટ��ટ કરાવવાનો 

Tદા{ત ખચB ક�ટલો થાય છે - d.�  /- 

9. િમનીટોમા ંકોરોના વાયરસ ટ��ટNુ ંપ�રણામ આપતી પપેર 

બેઝડ ટ��ટ ��aપ-"Feluda" કઈ ટ�કનોલો{ આધાર� તયૈાર 

કરવામા ંઆવી છે - CRISPR 

10. "Feluda" ક(ટનો અથB જણાવો-I��'�� .�� ;�< 

���D'� %g9�' ����"к�<A��к K� �%"\2� �� 

11. ભારતમા ં સૌ�થમ કોરોના દરદ( ઉપર સામે "uલાઝમા 

થેરાપી"થીસારવાર કઈ હોp�પટલમા ંશh કરાઈ - %���� 

�<*II�$ AB�*(SVP), X����� 

12. ક�*n સરકારની કઈ સ�ંથા �ારા સમ� દ�શમા ં સૌ�થમ 

�જુરાતમા ં કોરોનાના દદ¶ઓ ઉપર uલાઝમા થેરાપીથી 

સારવારની મSૂંર( અપાઈ - ICMR 

13. કોરોના વાયરસથી Evુત અમદાવાદની કઈ દ(કર(એ 

દ�શની �થમ uલાઝમા ડોનર  તર(ક�Nુ ંગૌરવ �ાuત કYુ  

- F1 l�' ~×� 

14. Yનુાઇટ�ડ નેશ*સ YિુનવિસÄટ(ના એિ�લ 2020ના અહ�વાલ 

Eજુબ  કોરોનાની p�થિતના કારણે  ભારતમા ંવk ુક�ટલા 

લોકો  ગર(બીમા ં ધક�લાશે છે - � .! к��� 
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15. િવ£ બે*કના માપદંડ અNસુાર ભારતમા ં હાલ એિ�લ-

2020ની p�થિતએ આશર� ક�ટલા લોકો ગર(બી ર�ખા નીચ ે

{વે છે - ��.�  к��� 

16. િવ£ બ®ક �ારા ન·( કર�લા માપદંડ Eજુબ ભારતમા ં�િત 

�દવસ ક�ટલા ડોલર-hિપયાથી ઓછા કમાનાર લોકોને 

ગર(બી ર�ખા નીચ ે  ગણવામા ંઆવે છે - 3.2$  અથવા 

h.243/- 

17. િવ£ બ®ક �ારા ગર(બ દ�શો માટ� ગર(બીના માપદંડ 

�માણે �િત �દવસ ક�ટલી આવક ન·( કરવામા ંઆવી છે 

- �.�$ X4�� d.�!�/- 

18. ભારત �ારા કોરોના સકંટ સામે િવ£ના દ�શોની કર�લી  

દવાની મદદ બદલ આભાર માટ� કયા દ�શ �ારા મેટરહોન ૅ

અને ઝેરમટ પવBત ઉપર 1000 મીટરનો �ડ�જટલ  િતરંગો 

લહ�રા�યો હતો - EF��+* �G� 

19. વsડB હ��રટ�જ ડ� Vાર� ઉજવવામા ંઆવે છે- �� 
�J* 

20. વsડB હ��રટ�જ ડ�-2020ની થીમ જણાવો - "ш��öÂ  к<C�, 

ш��öÂ  .�;�B�જ, ш��öÂ  ;�FA�EG%)()*B/" 

21. ભારતની એકમાf હ��રટ�જ િસટ( જણાવો - X����� 

22. ભારતરdન, મહિષ ! ધો*�ું ક�શવ કવµનો જ*મ�દવસ જણાવો 

- ��. !.���� 
 

23. ભારતરdન, મહિષ! ધો*�ુ ંક�શવ કવµનો જ*મ કયા ં રાmયમા ં

થયો હતો - к��к,, .����� 

DATE : ��- !-� � 
 

1. к����� ��9�% : e2જ��'�� к������� �� ��к RTPCR 

B�FB�� �  Bк� A�)+;B� к�% шd (M���9) 

Q2� a� RTPCR X�� 
nGB(��/+ ���A� B�FB 

� �જુરાતમા ં તા.૧૯મી માચµ સવાર� વીતેલા ૨૪ કલાકમા ં

�રવસB aા*સ���uશન પો�લમર�ઝ ચઇેન �રએvશન-

RTPCRના ૩૫૯૮ ટ��ટ પૈક( ૩૫ર પો�ઝ�ટવ અને 

તા.૧૯મી માચµ સાRં ૩૦૦૨ પૈક( ૩૬૭ પો�ઝ�ટવ �રપોટB  

મÆયાNુ ંકÂુ ંહZ ુ.ં  

� અdયાર >ધુી માડં પાચં ટકા પો�ઝ�ટવ �રપોટB મળતા 

હતા. છેsલે ૩૬-૪૮ કલાકથી હવે આ ર�િશયો વધીને ૧૦ 

ટકાએ પહ1ચી ર»ો છે.  


nGB(Z�/ ���A� B�FB 

� હવે mયાર� લોહ(ના નEનૂા આધા�રત એ�*ટબૉડ( ર�િપડ 

ટ��ટની ëાઇવ શh થશે dયાર� પો�ઝ�ટવ ક�સોની સં̧ યા 

આòયBજનક ર(તે વધે તો નવાઈ નહ;.  


 – �%B�z% 

� હોટ�પોટ એ�રયામા ં હવે મોટાભાગે પો�ઝ�ટવ દદ¶ઓમા ં

તાવ, ઉધરસ ક� કોિવડ-૧૯ના કોઈ લ�ણો હોતા ંનથી.  

� મે�ડકલની પ�રભાષામા ંએ - િસમટોFસના દદ¶ઓ Rટલા 

વહ�લા મળે એટલી dવરાથી આ ચેપNુ ં સ�ંમણ વધZુ ં

અટકાવી શકાશ.ે 

Q2� a� �2A� FJ��� 

� હોટ�પોટ એ�રયામા ં હવે >પુર �પેડર ક�ટ�ગર(થી ચેપ વk ુ ન 

ફ�લાય તેના માટ� પણ ખાસ ટ��ટ ëાઈવ શh કરવામા ંઆવી. 

� એક કોરાના��ત �યpvત એકથી વk ુજ�યાએ ફર(ને ચેપ 

ફ�લાવે ઉદાહરણ તર(ક� શાકભા{ વેચતા ભાઈ અથવા 

બહ�નને કોરોના સ�ંમણ થY ુહોય પણ તેને :ણ ન હોય 

અને અને અનેક િવ�તારમા ંફર(ને ચેપ ફ�લાવે 

2. %�O'� : COVID-���� A��F' к���� ���� ��ш\2� 

J4 ��જ9 : k2*-7 ���/�� �K XA�$  

� :હ�રાત : ગોવામા ંકોરોના સ�ંમીત Gુલ સાત ક�સ હતા.  

� ગોવાના Eુ̧ યમfંી - �મોદ સાવતં 

� રાજધાની - પણ{  

3. RBI : RBI f��� d. 20�� ���� �%×� '�9�� к��9� 

(M�4Æк) 

�%×��� ��ш�T'�  

� િસ·ાNુ ં વજન 8.54 �ામ છે. તેમા ં 12 Ïણૂા હશે. 

િસ·ાનો બહારનો �યાસ 27 િમમી હશે.  

� િસ·ાના Eુ̧ ય ભાગમા ંGૃિષ �ધાન દ�શ બતાવવા અનાજ 

દશાBવવામા ંઆ�Yુ ંછે. 

� દ�શની 4 ટંકશાળ- Eુબંઈ, કોલકાÌા, નોઈડા અન ે

હ�દરાબાદમા ંઆ િસ·ો બનાવીને તૈયાર રખાયો છે.  

4. %��Fkl�'к ���%� : к�GH�� %��Fkl�'к �P�*9� 101 

к*���� 9��/ K.�� к��$ 

� ક�*nીય સ�ંGૃિત મfંાલય �ારા િવ£ વારસા �દન-૧૮ 

એિ�લે નેશનલ �લ�ટ ઓફ ધ ઇ*ટ�º*જબલ કsચરલ 

હ��રટ�જ ઓફ ઇ�*ડયાની 101ની યાદ( :હ�ર કરાઈ.  
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� Rમા ંમૌ�ખક પરંપરાઓ, લોકગીત, Ndૃય, િશsપ, હ�તકલા 

સ�હત 101 કલાઓની આ યાદ(મા ં�જુરાતમાથંી પાટણNુ ં

પટોõં, સખેંડાNુ ં લાકડાNુ ં કામ તેમજ રાઠવાની ઘેરનો 

સમાવેશ કરાયો છે.  

� ભારતની આ �ાચીન ધરોહરની રા|a(ય અન ે

�તરરા|a(ય �તર� લોકોને :ણકાર( મળે તેમજ નવી 

પેઢ( >ધુી પહ1ચાડવાના ઉ�ેશ સાથે Yનુે�કોની Rમ તેની 

>રુ�ા માટ�Nુ ંઆયોજન પણ >િુનિòત કરવામા ંઆવશે. 

આ પહ�લ સ�ંGૃિત મfંાલયના િવઝન-2024 TતગBત 

કરાઈ છે.  

M 9��/�� e2જ��'��4� P, к*���� %���ш  

(1) A�B,\2� AB�Ö� : .�4ш�O4� (�'� %��/ 

� વsડB હ��રટ�જ સાઇટ રાણક( વાવથી :ણીZ ુ ં પાટણ 

પટોળાની હ�તકલાથી પણ િવ£ભરમા ંમશ�રૂ છે.  

� હાલમા ંઆ હ�તકલાને માf ચાર સાલવી પ�રવારો {વતં 

રાખી ર»ા છે. પટોõં તૈયાર કરવામા ંલાબંો સમય અને 

ÈUુ ંરોકાણ જhર( છે.  

� પટોળા માટ� કહ�વત છે ક�, ફાટ( :ય પરંZ ુતનેી �ડઝાઇન 

એવી જ રહ� છે તેની �ક�મત એક લાખથી વkનુી Tકાય 

છે. 

(2) ��~��\2� W�� : M;���%� *�к\ lg9 

� વડોદરા �જsલાના છોટાઉદ�2રુ, કવાટં અને પાવીRત2રુ 

તેમજ પચંમહાલના :ંÅઘુોડા, નાÎુકોટ અને ઘોઘબંા 

તાcકુામા ં વસતા આ�દવાસી રાઠવા સમાજમા ં �ચ�લત 

Ndૃય રાઠવાની ઘેરનો યાદ(મા ં પરફોિમ�ગ આટBસ 

િવભાગમા ંસમાવશે કરાયો છે.  

� રંગોના તહ�વાર હોળ( સમય ઊજવાતો vવાટંનો મેળો 

તેમની આગવી ઓળખ છે. 

(3) %�х���\2� *�к��\2� к� : *�к��\2� ���ÆC� 

� વડોદરા �જsલાના નાનકડા સખેંડા ગામમા ં રહ�તા 80થી 

100 Rટલા પ�રવારો �ારા સાગના લાકડામાથંી તૈયાર 

કરાZ ુ ંફિનÄચર આR િવ£ભરમા ંિનકાસ થાય છે.  

� અહ;ના "લા, દા�ંડયા, પારણા,ં સોફાસેટ, ë�િસ�ગ ટ�બલ, 

"લણ Ïરુશી, કા|ટ�ચ*હો, àલદાની, રમકડા ં વગરે�ની 

Sુદ( Sુદ( ભાત, આકાર અને પેઈ�*ટáગ આગવી ઓળખ 

ઊભી કર� છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૯-૦૪-૨૦૨૦) 

1. કોરોનાની તપાસ માટ�ના RTPCRNુ ંિવ�Zતૃ નામ જણાવો 

- ;��%D ��G%nF�¿ш� A�)*��+ C�$� ;�
yш� 

2. કોરોના વાયરસમા ં લોહ(ના નEનૂા આધા�રત ટ��ટ 

કરવામા ંઆવે છે તેને કયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે -  


nGB(Z�/ ���A� B�FB 

3. હોટ�પોટ એ�રયામા ં મોટ�ભાગે પો�ઝ�ટવ દદ¶ઓમા ં હવ ે 

તાવ, ઉધરસ ક� કોરોનાના કોઇ લ�ણો હોતા નથી તેને 

મે�ડકલની પ�રભાષામા ં ¿ુ ં કહ�વામા ં આવ ે છે - 
 

�%B�z% 

4. કોઈ એક કોરોના��ત �યpvત  એકથી વk ુ િવ�તારમા ં

ફર(ને અનેક �યpvતને ચેપ ફ�લાવે છે તેને  કયા નામ ે 

ઓળખવામા ંઆવે છે - �2A� FJ��� 

5. એિ�લ 2020મા ં જ COVID-19ને પરા�ત કરનાર દ�શNુ ં

�થમ રાmય જણાવો- ���� 

6. ગોવાના વતૅમાન CMNુ ંનામ જણાવો - J�� %���' 

7. આરબીઆઈ �ારા તાRતરમા ંક�ટલા hિપયાનો નવો િસ·ો 

તૈયાર કરાયો છે - h. 20/- 

8. આરબીઆઈ �ારા તાRતરમા ં  તૈયાર કરવામા ં આવેલ  

h.20/-ના નવા િસ·ામા ં ક�ટલા Ïણૂા રાખવામા ંઆ�યા 

છે - ��(�જ�- �.�! ��) 

9. આરબીઆઈ �ારા તાRતરમા ં તૈયાર કરવામા ં આવલે  

h.20/-ના નવા િસ·ાના Eુ̧ ય ભાગમા ં કોNુ ં �ચf 

દશાBવવામા ં આ�Yુ ં છે - X��જ( kl�T J��� ��ш�� 

�Oх) 

10. આરબીઆઈ �ારા તાRતરમા ં તૈયાર કરવામા ં આવલે  

h.20/-ના નવા  િસ·ામા ં કઈ કઈ ટંકશાળામા ં તૈયાર 

કરવામા ં આ�યા છે - 12�($, к�*кß�, ��$�� X�� 

.����(�� 

11. િવ£ વારસા �દવસ-18 એિ�લ-2020ના રોજ ભારત 

સરકારના સા�ંGૃિતક મfંાલય �ારા ક�ટલી કલાઓની યાદ( 

:હ�ર કર( - � � 

12. ભારત સરકારના સા�ંGૃિતક મfંાલય �ારા તાRતરમા ં

:હ�ર કરાયેલ 101 કલાઓની યાદ(મા ં �જુરાતની કઈ 

કઈ કલાઓનો સમાવેશ કરાયો છે - �). A�B,\2� AB�Ö�  

�).%�х���\2� *�к��\2� к�- ���ïC� }).��~��\2� W�� - 

M;���%� *�к\ lg9 

DATE : � - !-� � 
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1. ),É2� : ),É2� ��ш\2� P� 2̈ � к����� 12y' ��]9  

� છેsલે Gુલ-૦૨ કોરોના��ત લોકો સા: થતા ં તેમને ર: 

અપાઈ  

� Eુ̧ યમfંી મ�ણ2રુ – zી �બર�નિસ�હ 

� કોરોના Evુત �થમ રાmય ગોવા અને બીSુ 

અÎુણાચલ�દ�શ  

2. ���� : [ß�J��ш�� 12È9�P� 9��� M;�g9��4�� 

�A'� M����%¬. )(�B\2� 89 �Tc AIIMS-;�<./ х�'� 

X�%��  

F�. M����%¬. )(�B�� A;�C9 

� જ*મ–પUંરૂ,ગઢવાલ(ઉÌરાખડં)વન િવભાગમા ંર�*જર હતા  

� વષB-૧૯૯૧મા ંિન[Ìૃ  

3. ���� : BZ 
G� >�/ к���D� A�P��� %pк Rજ� 

��$C\2� 95 �Tc ���� 

� એવોડB – વષB-૧૯૬૭મા ં કા�ૂBન �ફsમ – ‘‘Eનુેરો’’ માટ� 

ઑ�કાર એવૉડB મÆયો હતો 

� વષB-૧૯૪૪ >ધુી ઉતર એમે�રકાની વાY ુસેનામા ંકાયBરત  

� િનધન – તા.૧૬-૦૪-૨૦૨૦ 

� �થાન– �ાગ (ઝેક �રપÓrલકની રાજધાની)  

� "ટોમ એ*ડ Rર(" બે �ાણીઓ �બલાડ( અને �દરની જોડ( 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૦-૦૪-૨૦૨૦) 

1. કોરોના Evુત દ�શNુ ં બીSુ ં અને fીSુ ં રાmય જણાવો - 

Xd,�C*J��ш X�� ),É2� 

2. મ�ણ2રુના વતૅમાન CMNુ ંનામ જણાવો-h� )(����%¬. 

3. તાRતરમા ં ઉÌર�દ�શના Eુ̧ યમfંીzી યોગી 

આ�દdયનાથના િપતાzીNુ ં89 વષૅની વયે કયા ંઅવસાન 

થYુ-ં AIIMS - ��� ;�<./ 

4. ઉÌર�દ�શના Eુ̧ યમfંીzી યોગી આ�દdયનાથના 

િપતાzીNુ ંનામ જણાવો- M��� �%¬. )(�B 

5. ઉÌર�દ�શના Eુ̧ યમfંીzી યોગી આ�દdયનાથના 

િપતાzીનો જ*મ કયા ં થયો હતો- A�� ��, �¦��* 

([ß��х��) 

6. િવ£ �િસ^ કા�ૂBન સ$કNુ ં નામ જણાવો RમNુ ં એિ�લ 

2020મા ંઅવસાન થYુ-ં Rજ� ��$C 

7. "ટોમ એ*ડ Rર(" કા�ૂBન પાfોના સ$કNુ ંનામ જણાવો - 

Rજ� ��$C 

8. િવ£ �િસ^ કા�ૂBન સ$ક �જન ડાઈચની કઈ કા�ૂBન �ફsમન ે

ઓ�કાર એવોડB મÆયો હતો- 12���� 

9. િવ£ �િસ^ કા�ૂBન સ$ક �જન ડાઈચNુ ં તાRતરમા ં કયા ં

અવસાન થYુ-ં J��(+�к ;�A��*к) 

10. િવ£ �િસ^ કા�ૂBન સ$ક �જન ડાઈચ અગાઉ કયા ં �ેfે 

કાયૅરત હતા- %���, [ß�/ X�;�к� 

11. "ટોમ એ*ડ Rર(" કયા બે �ાણીઓની જોડ( છે- )(*��/ 

X�� û�� 

DATE : ��- !-� � 
 

1. ���� A.�* : ��ш�� J4��� SVP .�EFAB* 

X������� к������� (� ���� ¿*�+� 4���A�4� 

%����� шd  

SVP х�'� ��ш\2� J4 ¿*�+� ;�%CD %�GB� шd к��� 

к�GH %�к���� �̈ ��/ ¿*�+� 4���A��� Q2� к����� M�ш� 

� કોરોનાનો R દદ¶ સાજો થાય તેના શર(રમા ં લોહ(ના 

uલાઝમામા ં એ�*ટ બોડ(ઝ બ*યા હોય છે. R કોરોનાના 

વાઈરસને માર( નાખે છે.  

� થેરાપીમા ંડોનરના શર(રમાથંી rલડ લવેામા ંઆ�યા બાદ 

તેમાથંી uલાઝમા Ð�ંુ પાડ(ન ેબાક(Nુ ંrલડ ડોનરને પાÐ ં

ચડાવી દ�વામા ંઆવ ેછે.  

� ડોનરના શર(રમાથંી ૪૦૦ થી ૫૦૦ એમ. એલ. uલાઝમા 

નીકળે છે. તેમાથંી એક પેશ*ટને એક વખત ૨૦૦ 

એમએલ uલાઝમા ચડાવવામા ંઆવે છે. 

ICMR�� J�B�к* Q2� a� 

� uલાઝમા થેરાપીથી કોરોનાના દદ¶ની સારવાર ભારતમા ં

પહ�લી વખત થઈ રહ( છે. તેના કારણે કાઉp*સલ ે કડક 

�ોટોકોલ રા¸યા છે.  

� mયા ં uલાઝમા થેરાપીથી સારવાર થતી હોય તે સે*ટર� 

રોRરોજ દદ¶ના હાટB ર�ટ ક�ટલા હતા, £ાસો£ાસના ર�ટ 

ક�ટલા હતા, ઓpvસજનની જhર પડ( ક� નહ;, જhર પડ( 

તો ક�ટલી જhર પડ(, ઘટ( તો ક�ટલી ઘટ(, દદ¶ની 

હાલતમા ં ક�ટલો >ધુારો થયો, દદ¶ની હાલત બગડ( તો 

ક�ટલી બગડ( તેનો ઝીણવટ2વૂBકનો �રપોટB  કાઉp*સલને 

મોકલવો પડશે.  

� એક વખત uલાઝમા આuયા પછ( તેનો ડ�ટા જોયા બાદ 

કાઉp*સલ હા કહ� તો જ દદ¶ને બી: વખત uલાઝમા 

ચડાવવાNુ ંરહ�શ.ે 
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2.�2જ*� �2�*� જO X)I9��-2020 : P�K '(×��� 

J���I : e2જ��' %�к�� (જO �9�F4�A�) 

 

� %9��O�: �  
�J* � �  4� �  �̈� � �  �2�� 

J4 J���I :  

� રાmયમા ં સૌ�થમ �ારંભ મ-ે2018 ભhચના કોસમડ( 

ગામેથી થયો હતો 

� *ý9��к: h. 414 કરોડના ખચµ 14,694 જળ સચંયના કામ 

હાથ ધરાશે  

� ફાળો : રાજય સરકાર 60 ટકા અને લોકફાળો 40 ટકા 

3. A%����/��ì �к : É ��D ;�к�B� ��� ��B���� BCA�� 

��� ��9��yB� �� ;�к�B-к�C '�/к� A%����  

� કરાર – બે વષB માટ�  Eળૂ વતન – ઓ�a��લયા  

� કાર�કદ¶ – zીલકંાને ૧૯૯૬મા ંવsડB ચેpFપયન બનાવનાર 

કોચ 

� વષB ૨૦૧૮-૧૯મા ંક�રળ ટ(મના કોચ તર(ક�  

4. �;�ш� %�к�� : к����� %�� *�'� �GB �Z;�9%D�� 

ш./��� ���જ� 

XG9 *�I� : 

� �વા��યકમ�ઓને h. ૫૦ લાખનો વીમો  

� આ કમ�ઓના પ�રવારજનોને િન[િૃÌની તાર(ખ >ધુી 2રૂો 

પગાર અપાશે  

� Eુ̧ યમfંી – નવીન પટનાયક   રાજધાની – �વુન£ેર  

5. ;�� ��ш�T : 21 
�J* 

�%��* %��Æ% ��–���;�к %��� ;��% 

� દર વષµ 21મી એિ�લને િસિવલ સિવÄસ ડ� તર(ક� 

ઉજવવામા ંઆવે છે Rથી દ�શના િસિવલ સવB*ટસNુ ંકામ 

સામા*ય લોકો માટ� ક�ટcુ ંમહdવNુ ંછે તેની યાદ અપાવવા 

માટ� આ �દવસ ઉજવાઈ છે.  

� િસિવલ સિવÄસ ડ� િનિમતે અિધકાર(ઓને તેની �મતા 

વઘારવા માટ� �ોdસા�હત કરવામા ંઆવે છે.  

���� 21 એિ�લના �દવસ ે1947મા ંસરદાર વsલભભાઈ પટ�લે 

ઓલ ઇ�*ડયા એડિમિન�a��ટવ સિવÄસ a�િન�ગ �Gૂલની 

પહ�લી બચેના �ોબે%સBને સૌ�થમવાર �દsહ(ના મેટકાફ 

હાઉસમા ંસબંોિધત કયાB હતા  

���� આ �દવસના અવસર પર સાવBજિનક �શાસનમા ં

�ધાનમfંી ઉdGૃ|ટતા એવોડB 3 zેણીમા ં �દાન કરવામા ં

આવે છે.  

���� આ એવોડBની �થાપનાનો Eુ̧ ય ઉ�ે�ય ક�*nીય તથા રાmય 

સરકારમા ં િસિવલ સવB*ટ �ારા આપવામા ં આવેલા 

બહ�તર(ન કાયBન ેસ*માિનત કરવાNુ ંછે. 

I��'�� 12È9  �%��* %�Ã% 

� IAS : ભારતીય વહ(વટ( સવેા  

� IPS : ભારતીય પોલીસ સેવા  

� IFS - ભારતીય િવદ�શ સેવા 

� IFS  : ભારતીય વન સેવા 

6. જG ;�� ��ш�T : 21 
�J* 

J4 ��*к4�к�� : ���ш�к� .�'�   

જG – 21 
�J*-1835     X�%�� – 17 2̈*�$-1905  

� �જુરાતી ભાષામા ં પહ�લી નવલકથા લખનાર તર(ક� 

પિસ^ થયેલા નદંશકંર Zલુ:શકંર મહ�તાનો આR 

જ*મ�દવસ છે. 

� >રુતમા ં જ*મેલા નદંશકંર >રુતની શાળામા ં T�ે{ 

મા¡યમમા ં ભ&યા હતા.1855 મા ં લ�ન પછ( પોતે R 

�Gૂલમા ંભ&યા હતા dયા ંજ આિસ. િશ�ક બ*યા. 

� 1858મા ંસમ� ભારતમા ંપહ�લા હ�ડ મા�તર બ*યા. તરત 

જ >રુતની ટ(ચસB a�િન�ગ કોલજેમા ંિ�p*સપાલ થયા.  

� Eળૂ િશ�ણના {વ એવા નદંશકંર િથયોડર હોપ નામના 

�Ø�ટશ અિધકાર(ના કહ�વાથી મહ�>લૂ િવભાગમા ંજોડાયા. 

તે દરિમયાન Tકલ£ેરમા ં મામલતદાર, કäછ અને 

cણુાવાડામા ં દ(વાન અને ગોધરામા ં આિસ.પો�લ�ટકલ 

એજ*ટ તર(ક� ર»ા હતા. 

� તેમની આ સેવાઓ બદલ તેમને “રાવ બહા<ુર”નો 

માનવતંો �ખતાબ પણ મÆયો હતો.  
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� �જુરાતી સા�હdયના �ેfે તેમNુ ં યોગદાન �જુરાતી 

ભાષાની પહ�લી નવલકથા કરણ ઘેલો અન ે

આર.{.ભાડંારકરના સ�ંGૃત માગtપદ�િશકાના અNવુાદ 

અને સામિયકોમા ંલેખો 2રૂZ ુ ંસીિમત છે.  

� તેઓ ½ી િશ�ણ, િવધવા 2નુ:લ�ન, પરદ�શ ગમનના 

સમથBક અને Ëાિત બ�હ|કારના િવરોધી હતા. 

� માનવધમBસભા અને Å]ુ^વધBક સભાના નદંશકંર સ��ય 

સ9ય હતા.  

� સા�હdયકાર, સશંોધક અને સમાજ >ધુારક નદંશકંર 

મહ�તાNુ ં17 Sુલાઈ 1905ના રોજ અવસાન થYુ ંહZ ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૧-૦૪-૨૦૨૦) 

1. ભારતમા ં સૌ�થમ કોરોનાના બે દરદ( ઉપર uલાઝમા 

થેરાપી �ારા સારવારનો �ારંભ કઈ હોp�પટલમા ં થયો- 

SVP- X����� 

2. ક�*n સરકાર �ારા દ�શમા ં સૌ�થમ "uલાઝમા �રસચB 

સે*ટર" શh કરવાની મSૂંર( કઈ હોp�પટલની અપાઇ- 

SVP- X����� 

3. ભારતમા ં"નાગ�રક સેવા �દવસ" Vાર� ઉજવવામા ંઆવે 

છે- �� 
�J* 

4. ભારતની Eુ̧ ય નાગ�રક સેવાના નામ જણાવો – IAS, 

IPS, IFS 

5. ભારતની Eુ̧ ય નાગ�રક સેવાના સદંભBમા ં IASNુ ં િવ�Zતૃ 

નામ જણાવો - I��'�9 �./�B/ %���  

6. ભારતની Eુ̧ ય નાગ�રક સેવાના સદંભBમા ં IPSNુ ં િવ�Zતૃ 

નામ જણાવો - I��'�9 A�*�% %���  

7. ભારતની Eુ̧ ય નાગ�રક સેવાના સદંભBમા ં IFSNુ ં િવ�Zતૃ 

નામ જણાવો - I��'�9 ����ш %��� X�� I��'�9 �� 

%��� 

8. �જુરાતમા ં ">જુલામ >ફુલામ જળ અ�ભયાન"નો 20 

એિ�લથી કયા તબ·ાનો �ારંભ થયો - P�K 

9. �જુરાતમા ં ">જુલામ >ફુલામ જળ અ�ભયાન"નો 

સૌ�થમ �ારંભ કયા વષµ થયો હતો - �TD � �� 

10. �જુરાતમા ં ">જુલામ >ફુલામ જળ અ�ભયાન"નો 

સૌ�થમ �ારંભ કયા �થળેથી કોના હ�તે કરવામા ંઆ�યો 

હતો – IdC Rજ<*��� к�%�/ ���4� X�� 12È9�P� 

h� ��જ9I�$ dA�,� 

11. >જુલામ >ફુલામ જળ અ�ભયાન-2020 fી: તબ·ાનો 

સમયગાળો દશાBવો - '�. � . !.� � 4� � . �.� �  

12. >જુલામ >ફુલામ જળ અ�ભયાન-2020મા ં fી: 

તબ·ામા ંક�ટલા કરોડનો ખચB કરાશે - d. !�! к��� 

13. ">જુલામ >ફુલામ જળ અ�ભયાન-2020"મા ં fી: 

તબ·ામા ં જળસચંયના TદાR ક�ટલાક કામો કરવામા ં

આવશ ે- �!,��! 

14. BCAના નવા કોચ તર(ક� કોની પસદંગી કરવામા ંઆવી - 

É ��D ;�к�B� ��� ��B�� 

15. ડ�વ વોટમોર  કયા દ�શના વતની છે -  �F��)*9� 

16. BCAના નવા કોચ તર(ક� 2વૂB ��ક�ટર ડ�વ વોટમોરની  

ક�ટલા વષB માટ� પસદંગી કરવામા ંઆવી- (� �T� 

17. ��ક�ટ સદંભBમા ં BCANુ ં િવ�Zતૃ નામ જણાવો - (���� 

;�к�B 
%��%9�ш� 

18. �જુરાતમા ં કયા કયા ��ક�ટ એસોિસએશન આવલેા છે -  

e2જ��' ;�к�B 
%��%9�ш�-X�����, (���� ;�к�B 


%��%9�ш�-������ X�� %����� ;�к�B 
%��%
ш� -

��જк�B 

19. કોરોના સામે લડતા �*ટ વો�રયસBના અવસાન �ક�સામા ં

દ�શમા ં સૌ�થમવાર કઈ રાmય સરકાર �ારા  શહ(દનો 

દર�જો આપવાની :હ�રાત કરાઈ -  �;�ш� 

20. કોરોના સામે લડતા �*ટ વો�રયસBના અવસાન �ક�સામા ં

દ�શમા ં સૌ�થમવાર  કઈ રાmય સરકાર �ારા  તેમની 

િન[િૃÌ >ધુી  પ�રવારને 2રૂો પગાર અને h.50 લાખ 

આપવાની :હ�રાત કરાઇ છે -  �;�ш� 

21. ઓ�ડશાના વતBમાન Eુ̧ યમfંીNુ ં નામ જણાવો - ���� 

AB��9к 

22. �થમ �જુરાતી નવલકથાકારNુ ંનામ જણાવો -  ���ш�к� 

.�'� 

23. નદંશકંર મહ�તાનો જ*મ �દવસ જણાવો- �� 
�J* ��}� 

24. �થમ �જુરાતી નવલકથાકાર  zી નદંશકંર મહ�તાનો 

જ*મ  કયા શહ�રમા ંથયો હતો- �2�'   

25. �જુરાતી ભાષાની �થમ નવલકથાNુ ં નામ જણાવો – 

к�,W�*�  

26. �જુરાતી ભાષાની �થમ નવલકથા કરણઘેલાની રચના 

કયાર� કરવામા ંઆવી હતી – �TD-1966  

DATE : ��- !-� � 

1. к�GH�9 к�)(��B : .g��� ��,D9� (�./�B) 
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(1) ��} �TD 2̈�� 
�A���к ;�%�+ 
кB-������ 

�2���� : к�)(��B f��� �Bq2к K.�� к��9� 

� દ�શભરમા ંકોરોના સામે ઝâમી રહ�લા આરો�ય કમ�ઓન ે

સરં�ણ 2hુ ંપાડવા માટ� તાdકા�લક અસરથી અમલ 

�;�Ë�G% 
B 
 �*�G% :  

1. 
�A���к ;�%�+ �;�Ë�G%   

� સ:પાf અને �બન:મીનપાf અપરાધ 

� ૩૦ �દવસમા ંતપાસ 2રૂ( કર( લેવાશે 

� ૧ વષBમા ંUકુાદો આપી દ�વાશે 

2. к��� %��@,   

� ડોvટર, નસB  પેરામે�ડકલ કમ�  આશા વકBર 

3. %��G9 Jк���� q2*�   

� ૩ મ�હનાથી પાચં વષBની ક�દ 

� hિપયા ૫૦,૦૦૦થી hિપયા બે લાખ >ધુીના દંડની 

જોગવાઈ 

4 ��I�� $K %�4��� q2*� 

� ૬ મ�હનાથી ૭ વષB >ધુીની ક�દ 

� hિપયા એક લાખથી hિપયા પાચં લાખ >ધુીનો દંડ 

5 %�A�ß�� \2к%�� 

� માકÖટ વેsY ૂ કરતા ંબમણી રકમ વળતર તર(ક� Uકૂવવી 

પડશે 

2. к����� %���� *��$�� ��dA 4�� d. ��,    

к����� A�к�જ�� �̈ ��/ 

 

3. M���9 кÃ��� É2�'� �2�@� �B� Rજ<*� к@�
 

���* X��к��/ ��L2y' к��� ��]9��� к�GH�� M��ш 

(�2�@�) 

� ક�*nીય �હૃમfંાલયે રાmયો અને ક�*nશાિસત �દ�શોને 

આરો�ય કમBચાર(ઓને 2રૂતી >રુ�ા આપવા અને �જsલા 

�તર� ૨૪ કલાક માટ� નોડલ અિધકાર(ઓ િનYvુત કરવા 

આદ�શ આuયા છે.  

� કોિવડ-૧૯ના �ક�સાઓમા ં પણ 2રૂતી >રુ�ા આપવામા ં

આવ.ે આરો�ય કમBચાર(ની Tિતમ ��યા અટકાવનારા 

સામે કડક પગલા ંલેવામા ંઆવ.ે 

� ક�*nીય �હૃ સ�ચવ - અજય ભsલા 

4. %�ш��� - ��%� : �%D кL2;�9��%B/ ���� H��� ��O�� 

�B/��4� '4�9��/G%' ��\2� к�(ô��к �h, ш���L2� 

(X�к�ш ��ð��) 

� મગંળની માટ(માથંી {વન ધબકZ ુ ંહોવાના 2રુાવા મળ( 

આ�યા 

� અમે�રકાની અવકાશ સશંોધન સ�ંથા નેશનલ એરોનો�ટvસ 

એ*ડ �પેસ �રસચB એડિમિન�a�શન (નાસા)ના માસB 

Ù�ુરયોિસટ( રોવર� સૌર મડંળના લાલરંગી મગંળની 

માટ(માથંી કાબtિનક િમzણ શોધી કાઢYુ ંછે.  

� કાબtિનક િમzણ મળ[ુ ંતેનો અથB એવો થયો ક� મગંળની 

ધરતી પર કરોડો વષB {વન હZુ ં અને હાલ પણ dયા ં

{વન હો[ુ ંજોઈએ એવો ન·ર સકં�ત.  

� નાસાના િવËાનીઓ Rકોબ હ(*જ અને ડકB શsજ માGુશે 

એવી મા�હતી આપી હતી ક� Ù�ુરયોિસટ( રોવર� R 

કાબtિનક િમzણ શો¡Yુ ં તેNુ ં નામ 

થાયોફ(*સ(Thlophenes) છે.  

� મગંળની લાલ ધરતી પર થાયોફ(*સ મળ[ુ ં એનો અથB 

એવો થાય ક� આ રાતા�હ પર �તૂકાળમા ંજhર {વન 

હશે અથવા તો હાલ પણ {વન છે. આ બનેં િવËાનીઓNુ ં

સશંોધનપf સાય*સ જનBલ એ�a બાયોલો{ �િસ^ થYુ ં

છે.  

� આ સશંોધનપfમાનંી િવગતો એમ કહ� છે ક� થાયોફ(*સ 

R[ુ ંકાબtિનક િમzણ બે �કાર� બને છે.  

� (૧) îિવક એટલે ક� મગંળ�હ પર {વન >¼ુમ �વhપમા ં

છે  

� (૨) મગંળ પર {વન અ*ય કોઈ �હ પરથી ક� કોઈ 

ઉsકાપ;ડ �ારા આ�Yુ ંછે 

� થાયોફ(*સની રાસાય�ણક ���યા જોઈએ તો ૧૨૦ �ડ�ી 

સેºsસયસ Rટલી ઉકળતી ગરમીમા ંસsફ�ટ �રડકશન �ારા 

પણ બની શક� છે, પરંZ ુ તેમા ં કોઈ îિવક ���યા નહ; 

હોય.  

� આ બનંે િવËાનીઓએ એવો મજÅતૂ સકં�ત પણ આuયો 

છે ક� આ થાયોફ(*સ મગંળ પર લગભગ ૩૦૦ કરોડ વષB 

SૂNુ ંહો[ુ ંજોઈએ.  

� આટલા કરોડો વષB પહ�લા ંમગંળ �હ પણ અિત ઉકળતા ં

અને થોડો ભીનો પણ હતો. એટલે ક� આટલા ગરમ 

તાપમાનમા ંપણ મગંળ પર {વનNુ ંઅp�તdવ રÂુ ંહશ.ે  
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� આજ પ�રબળોને કારણે મગંળ પર સsફ�ટ �રડvશન થYુ ં

અને પ�રણામે થાયોફ(*સNુ ંસ°ન થYુ.ં  

� આમ છતા ં હાલ મગંળ પર થાયોફ(*સ îિવક છે ક� 

અîિવક તેNુ ંસશંોધન થો�ુ ંકપÎંુ છે.  

� બી{ બાSુ Ù�ુરિસટ( રોવર� એવો મજÅતૂ સકં�ત આuયો 

છે ક� મગંળની માટ(માથંી મળેલ થાયોફ(*સ îિવક છે.  

5. ;�� ��ш�T : �� 
�J* :  

� � �<�D X4D �� (��� É lõ�� ;��%) 

� થીમ 2020 : climate Action  

� આR <ુિનયા 50મો અથB-ડ� મનાવી રહ( છે. ડ�િનસ હ�સ 

અથB ડ� નટેવકBના ચેરમેન છે. 

  
� 22 એિ�લ, 1970ના રોજ �થમ અથB-ડ�Nુ ંઆયોજન હ�સ 

એ જ કYુ  હZ ુ,ં તdકાલીન અમે�રક( સેનેટર ગેલોડB નેsસન 

તેના ફાઉ*ડર હતા. dયાર� માf અખબારોના મા¡યમથી 

આ આયોજનમા ં2 કરોડ લોકો જોડાયા હતા.  

� હ�સ હાવBડB Yિુન.માથંી અ9યાસ અkરૂો છોડ(ને ધરતીન ે

બચાવવાના કામમા ંજોડાઈ ગયા હતા. તેઓ એº*જિનયર 

છે અને �ટ�નફોડB Yિુન.ના �ોફ�સર રહ( UVૂા છે.  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૨-૦૪-૨૦૨૦) 

1. દ�શમા ંઆરો�ય કમ�ઓની >રુ�ા માટ� તાRતરમા ંક�*nીય 

ક��બનેટ �ારા ક�ટલા વષB Sૂના એિપડ�િમક �ડસીઝ એvટ -

1897મા ં >ધુારો કરાયો- ��} �T� 

2. દ�શમા ં આરો�ય કમ�ઓની >રુ�ા માટ� તાRતરમા ં ક�*nીય 

ક��બનેટ �ારા એિપડ�િમક �ડસીઝ એvટ-1897મા ં  >ધુારો કરાયો 

તેમા ં કયા કયા આરો�ય કમ�ને સરં�ણ મળશે- ��yB�, �%D, 

A����;�к* кDC��/�  X�� Mш� �кD� ����� 

3. એિપડ�િમક �ડસીઝ એvટ-1897મા ં તાRતરમા ં કરાયલેા 

>ધુારો Eજુબ આરો�ય કમ�ઓ ઉપરના �મુલાના �ક�સામા ં

ક�ટલા �દવસમા ંતપાસ 2રૂ( કરવાની રહ�શે- }  ;��% 

4. -એિપડ�િમક �ડસીઝ એvટ-1897મા ં તાRતરમા ં કરાયલેા 

>ધુારો Eજુબ આરો�ય કમ�ઓ ઉપરના �મુલાના �ક�સામા ં

તપાસ 2રૂ( કર(ને  ક�ટલા સમયમા ં Uકુાદો આપી દ�વાનો 

રહ�શે- � �T� 

5. એિપડ�િમક �ડસીઝ એvટ-1897મા ં તાRતરમા ં કરાયલેા 

>ધુારો Eજુબ આરો�ય કમ�ઓ ઉપરના સામા*ય �કારના 

�મુલાના �ક�સામા ંક�ટલી સ: ન·( કરવામા ંઆવી છે - 

} �% 4� � �T��� к�� 

6. એિપડ�િમક �ડસીઝ એvટ-1897મા ં તાRતરમા ં કરાયલેા 

>ધુારો Eજુબ આરો�ય કમ�ઓ ઉપરના સામા*ય �કારના 

�મુલાના �ક�સામા ં ક�ટલી દંડની જોગવાઈ  કરવામા ં

આવી છે - d. � ,    4� d. � *�х �2�� 

7. એિપડ�િમક �ડસીઝ એvટ-1897મા ં તાRતરમા ં કરાયલેા 

>ધુારો Eજુબ આરો�યકમ�ઓ ઉપરના ગભંીર �કારની 

ઈ: સાથનેા �મુલાના �ક�સામા ંક�ટલી સ:ની જોગવાઈ  

કરવામા ંઆવી છે - � �%4� � �T� 

8. એિપડ�િમક �ડસીઝ એvટ-1897મા ં તાRતરમા ં કરાયલેા 

>ધુારો Eજુબ આરો�ય કમ�ઓ ઉપરના ગભંીર �કારની 

ઈ: સાથનેા �મુલાના �ક�સામા ં ક�ટલી દંડની જોગવાઈ 

કરવામા ંઆવી છે - d. � *�х4� d. � *�х �2�� 

9. એિપડ�િમક �ડસીઝ એvટ-1897મા ં તાRતરમા ં કરાયલેા 

>ધુારો Eજુબ આરો�ય કમ�ઓ ઉપરના �મુલાના �ક�સામા ં

સપંિÌને Nકુસાન થાય તો ક�ટલી દંડની જોગવાઈ 

કરવામા ંઆવી છે - (K� 1 �<9 к�'�� (,� �к 

10. કોરોના મહામાર( સામે લડતા આરો�ય કમ�ઓની 2રુતી 

>રુ�ા માટ� ક�*n સરકાર �ારા �જsલા ક�ાએ 24 કલાક 

માટ� કયા અિધકાર(ની િનમÚકૂ કરવા આદ�શ કરાયા છે - 

���* �;�%� 

11. નાસાના કયા ં રોવર �ારા એિ�લ-2020મા ં મગંળની 

માટ(માથંી કાબtિનક િમzણ શોધાYુ ં- ø�;�9��%B/ ���� 

12. નાસાના રોવર �ારા એિ�લ-2020મા ંમગંળની માટ(માથંી 

કાબtિનક િમzણ શોધાYુ ંતેNુ ંનામ જણાવો - 4�9��/G% 

13. મગંળ ઉપર  કરોડો વષB >ધુી {વન હોવાના ન·ર 

સકં�ત તાRતરની કઈ એક શોધ ઉપરથી કહ( શકાય -  

к�(ô��к �h, 

14. NASANુ ં િવ�Zતૃ નામ જણાવો - ��ш�* 
����;By% 


G� FA�% ;�%CD 
����F��ш� 

15. NASA કયા દ�શની �પેસ એજ*સી છે - USA 

16. "િવ£ 2�ૃવી �દવસ" Vાર� ઉજવવામા ં આવે છે - ��  


�J* 

17. વષૅ 2020મા ંક�ટલામો "િવ£ 2�ૃવી �દવસ"  ઉજવવામા ં

આ�યો - � � 

18. "િવ£ 2�ૃવી �દવસ"-2020ની  થીમ જણાવો -  

'y*���B 
yш�' 
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19. "િવ£ 2�ૃવી �દવસ" ઉજવવાનો �ારંભ Vા વષµ, કયા ં

થયો હતો- ���  X�� X�;�к� 

20. 'િવ£ 2�ૃવી �દવસ'ની ઉજવણીના �થાપકNુ ં નામ અને 

દ�શ જણાવો- ��*��± ��<%� -  X�;�к�  

DATE : �}- !-� � 

1. ��,D9 : к�GH %�к�� (�./�B) 

� કોિવડ-૧૯ મહામાર(ના કારણે આગામી Sૂલાઈ-૨૦૨૧ 

>ધુી ક�*nીય કમBચાર(ઓ –પે*શનરોના DA (મ1ઘવાર( 

ભ�થા)મા ંવધારો નહ;  

�/
 X�� �/M� A� к�GH�� ��,D9 

� ૧ :*Yઆુર( ૨૦૨૦, ૧ Sુલાઈ ૨૦૨૦ અન ે ૧ 

:*Yઆુર( ૨૦૨૧થી મ1ઘવાર( ભ�થા ં અને મ1ઘવાર( 

રાહતના વધારાના હuતા Uકૂવવામા ંનહ; આવે 

� સરકાર હાલના દર� મ1ઘવાર( ભ�� ુ ંઅને મ1ઘવાર( રાહત 

Uકૂવતી રહ�શે 

� મ1ઘવાર( ભ�થા અને મ1ઘવાર( રાહતના દરો ૧ Sુલાઈ 

૨૦૨૧થી ભાિવ અસરથી લા� ુકરાશે 

� :*Yઆુર( ૨૦૨૦થી ૩૦ Sૂન ૨૦૨૧ના સમયગાળા માટ� 

કોઈ એ�રયસB Uકૂવાશે નહ;.  

� ૧ :*Yઆુર( ૨૦૨૦થી ૩૦ Sૂન ૨૦૨૧ના સમયગાળાના 

કોઈ એ�રયસB Uકૂવવામા ં નહ; આવે. આ આદ�શ ક�*n 

સરકારના તમામ કમBચાર( અને પ*ેશનસBને લા� ુપડશે.  

� ગયા મ�હનામા ં ક�*n સરકાર� તેના કમBચાર(ઓ માટ�ના 

મ1ઘવાર( ભ�થામંા ં૪ ટકાના વધારાનો િનણBય કયt હતો 

પરંZ ુ તેને અમલી બનાવવામા ં ન આવતા ં આ વધારો 

પણ �થ�ગત થઈ ગયો છે.   

� આ િનણBયના કારણે ક�*nના આશર� ૧.૧૩ કરોડ કમBચાર( 

અને પે*શનરને અસર થશે.  

к�B*� (C' 4ш�  

� ક�*nન ે h. ૩૭,૫૩૦ કરોડ અને રાmયો અમલ કરશે તો 

hિપયા ૮૨,૫૬૬ કરોડની બચત થશે 

� ક�*nીય કમBચાર(ઓ અને પે*શનસBના ડ(એ અન ેડ(આરના 

૩ હuતા �થ�ગત કરવાના કારણ ે૨૦૨૦-૨૧ અને ૨૦૨૧-

૨૨ના નાણાક(ય વષtમા ંક�*n સરકારના hિપયા ૩૭,૫૩૦ 

કરોડ બચશે.  

� સામા*ય ર(તે રાmય સરકારો ક�*nના ડ(એ-ડ(આરના 

આદ�શોન ેઅNસુરતી હોય છે. જો રાmયો પણ તેનો અમલ 

કરશે તો તેમના hિપયા ૮૨,૫૬૬ કરોડ બચી જશ.ે  

� આમ ક�*n સરકાર અને રાmયોને આ પગલાથંી hિપયા 

૧.૨૦ લાખ કરોડની બચત થવાની સભંાવના છે.  

��� %��@, %��� [A� J�'(�� 1 �к�9�  

� સરં�ણ મfંાલય ે આમ�, એરફોસB અને નેવીન ે

આkિુનક(કરણ માટ� કરવામા ં આવી રહ�લા સરં�ણ 

સોદાઓ હાલ રોક( દ�વાના આદ�શ આuયા છે.  

� મfંાલયે જણા�Yુ ં હZ ુ ં ક�, કોિવડ-૧૯ના કારણે બRટમા ં

Eકુાયેલા કાપને પગલે અમે આ િનણBય લીધો છે. એરફોસB 

�ા*સ પાસેથી ૩૬ રાફ�લ સોદા અને રિશયા સાથેના એસ-

૪૦૦ િમસાઇલ �ણાલી સોદામા ંUકુવણીની ���યામા ંછે.  

� સેના પણ ટ�*ક, આ�ટìલર( ગન અને એસોsટ રાઇફલ 

ખર(દ( રહ( છે.  

2. к�9Dк�O : e2જ��' A�*�% ��� �ш����� +��� P, 

�%\2� 
y%B�Gш�  (�./�B) 

� બેચ : IPS-૧૯૮૩ (�જુરાત ક�ડર)  

� િન[િૃÌ : ૩૦-૦૪-૨૦૨૦  

� હવે ૩૧ Sૂલાઈ-૨૦૨૦ >ધુી કાયBકાળ લબંાવાયો 

3. �<�D (�Gк: ����к .���/�� к��,� �TD 2020�� NRI 

I��'�� 23 Bк� �a� ��,� �к*ш� (M�4Æк (�('�) 

� ચાc ુ વષµ NRI ભારતમા ં ૬૪ અબજ ડોલરNુ ં ર�િમટ*સ 

મોકલે તેવી શકયતા 

� વષB-૨૦૧૯મા ંઆ રકમ ૮૩ અબજ ડોલર હતી.   

���BG% 
B*� Q2�  

� જયાર� િવદ�શમા ં રહ�તી કોઇ પણ �ય�કત પોતાના Eળૂ 

દ�શની બ®ક, પો�ટઓ�ફસ અથવા ઓનલાઈન aા*સફર 

�ારા નાણા ંમોકલે તો તેને ર�િમટ*સ કહ�વામા ંઆવે છે.  

� ઉદાહરણ �વhપે mયાર� કોઈ ભારતીય ખાડ( દ�શમા ંનોકર( 

કર( ર»ો છે અને ત ે ભારતમા ં પોતાના માતા-િપતા 

અથવા પ�રવાર માટ� નાણા ંમોકલે છે તો આ રકમને પણ 

ર�િમટ*સ તર(ક� જ ઓળખવામા ંઆવ ેછે.  

� ર�િમટ*સનો લાભ R દ�શમા ંમોકલવામા ંઆવે છે તે દ�શના 

અથBતfંન ેથાય છે.  

4. ;�� ��ш�T : �} 
�J* :  

��� É2F'к X�� к��A��$B ;��% 

��� É2F'к ;��%-2020�� к��AB* '�/к� *��ш9��� 

��જ���� k2M*��2zÉ2��� A%����.   

4� � �  : k2*-4 :  
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�. Reading in all its forms,  

�. Development of the book industry infrastructure,  

}. Inclusiveness and digital accessibility,  

4. Empowerment of children through reading 

к��� 9���� [જ�,� 

� િવ£ના મહાન નાટåકાર અને �ખર સા�હdય સ°ક 

િવ�લયમ શેvસિપયરનો જ*મ�દવસ 

� જ*મ : 23 એિ�લ 1564 (Y.ુક�) 

� અવસાન 23 એિ�લ 1616  

� Yનુે�કો �ારા 1995થી ઉજવણી 

� ભારતમા ં તાર(ખ 23 એિ�લ 2001થી ઉજવણીની 

મા*યતા 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૩-૦૪-૨૦૨૦) 

1. કોરોના મહામાર(ના કારણે ક�*n સરકાર� ક�*nીય 

કમBચાર(ઓ અન ે પે*શનરોના મ1ઘવાર( ભ�થા અને 

મ1ઘવાર( રાહતમા ંVા ં>ધુી વધારો નહ; કરવાનો િનણBય 

કરાયો છે-  2̈*�$ � �� 

2. ક�*n સરકાર �ારા મ1ઘવાર( ભ�થા અને મ1ઘવાર( 

રાહતના દરો કઈ ભાિવ અસરથી લા� ુકરાશે-  � 2̈*�$ 

� �� 

3. તાRતર એિ�લ 2020મા ં  �જુરાતના પોલીસ વડા zી  

િશવાનદં ઝાને  ક�ટલા માસ માટ� એvસટ�*શન આપવામા ં

આ�Yુ-ં P, �%( 2̈*�$ � � ) 

4. �જુરાતના પોલીસ વડા zી િશવાનદં ઝા કઈ બ®ચના 

આઈપીએસ અિધકાર( છે- �TD ���} (e2જ��' к���) 

5. વsડB બે*કના અહ�વાલ Eજુબ કોરોના વૈિ£ક મહામાર(ને 

કારણે  વષB 2020મા ં NRI  ગત વષBની સરખામણીએ 

TદાR ભારતમા ં ટકા ઓછા નાણા ં મોકલશે- �}%(�! 

X(જ ��*�) 

6. વsડB બ®કના Tદાજ Eજુબ વષB 2019મા ંNRI �ારા  ક�ટલા 

નાણા ભારતમા ં મોકલવામા ં આ�યા હતા- �}  X(જ 

��*� 

7. mયાર� િવદ�શમા ં રહ�તી કોઇ પણ �યpvત પોતાના Eળૂ 

દ�શની બ®ક, પો�ટ ઓ�ફસ અથવા ઓનલાઇન aા*સફર 

�ારા નાણા મોકલે તો તેના માટ�  કયો શrદ વપરાય છે - 

���BG% 

8. "િવ£ 2�ુતક �દવસ" Vાર� મનાવવામા ં આવે છે- �} 


�J* 

9. "િવ£ 2�ુતક �દવસ" કયા મહાન નાટåકાર- 

સા�હdયકારના જ*મ�દવસની યાદમા ંમનાવવામા ંઆવ ેછે 

-  ��)*9 ш�y%�A9� 

10. મહાન નાટåકાર અને સા�હdયકાર િવ�લયમ શેકસિપયરનો 

જ*મ અને EdૃY ુ�દવસ જણાવો- �}  
�J* 

11. Yનુે�કો �ારા કયા વષBથી 23 એિ�લને "િવ£ 2�ુતક અને 

કોપીરાઇટ �દવસ"ની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે-  �TD 

���� 

12. ભારતમા ં કયા વષBથી "િવ£ 2�ુતક �દવસ"ની ઉજવણી 

કરવામા ંઆવે છે -  �TD � �� 

13. િવ£ 2�ુતક અને કોપીરાઇટ �દવસ-2020ની રાજધાની- 

ક�િપટલ કયા શહ�રને પસદં કરવામા ં આવી છે - 

k2M*��2zÉ2� 

14. GુઆલાcFુ2રુ  કયા દ�શની રાજધાની છે - *��ш9� 

15. િવ£ 2�ુતક �દવસ-2020મા ં Gુલ ક�ટલી  થીમ  પસદં 

કરવામા ંઆવી છે -  ! 

16. િવ£ 2�ુતક �દવસ-2020ની થીમ જણાવો -  

�) Reading in all its forms, �) Development of the 

book industry infrastructure, }) Inclusiveness and 

digital accessibility, !) Empowerment of children 

through reading. 

DATE : �!- !-� � 
 

1. к�GH %�к�� : ��A�C�9' %�(���' P, 9�જ����� 

J���I 

 

� રા|a(ય પચંાયતી રાજ �દવસ િનિમÌે વડા�ધાન zી 

મોદ( �ારા ઈ-�ામ �વરાજ પોટBલ, મોબાઇલ એપ અન ે

�વાિમdવ યોજના િવ�ડયો કો*ફરp*સáગથી લો*ચ કરાઈ  

� વડા�ધાન zી મોદ( �ારા વડા�ધાન zી મોદ( �ારા 

દ�શના સરપચંો સાથે સવંાદ 

� �થળ : નવી �દsહ(  
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9�જ����� ��ш�T'� 

(1) $-�� F���જ A�BD* X�� (2) �(��* 
A A� 

���, @�P��� '� �;.'� 

� ભારતના ં �ામીણ �ેfોને લગતી તમામ મા�હતી એક 

સાથે મળ( શકશ.ે  

� �ામપચંાયતોની �ોફાઇલ, િવકાસ માટ� uલાિન�ગ, બRટ 

અને તેના એકાઉ�*ટáગ સ�હતNુ ંઆkિુનક ડ�શબોડB.  

� �ામપચંાયતોની િવકાસ યોજનાઓ માટ� િસ�ગલ uલેટફોમB. 

� ગામડાઓની િવકાસ યોજના બનાવીને તેનો અમલ 

કરવાNુ ંવk ુઆસાન. 

(3) F���g� 9�જ�� :  

� ગામોમા ં સપંિÌના િવવાદોના ઉક�લ માટ� ૬ રાmયોમા ં

શhઆત. 

� ગામડાઓમા ંસપંિÌના ંિવવાદનો Tત લાવવા �યાસ. 

� તમામ ગામોમા ંëોન �ારા દર�ક સપંિÌNુ ંમેિપ�ગ. 

� ગામના ંલોકોને સપંિÌની મા�લક(Nુ ં�માણપf આપવામા ં

આવશ.ે  

� ગામડાના લોકો બે*કો પાસેથી તેને આધાર� લોન મેળવી 

શકશે.  

� પાયલોટ �ોRvટ તર(ક� દ�શના ં ૬ રાmયો ઉÌર�દ�શ, 

મહારા|a, કણાBટક, હ�રયાણા, મ¡ય�દ�શ, ઉÌરાખડંમા ં

શhઆત કરાઈ 

2. к����� ��9�% : к�GH�� ����� �P�*9��� C�� 

������� B/��� �C�� 

� �હૃ મfંાલયે અમદાવાદ, >રુત, હ�દરાબાદ અને ચ}ેાઇ 

માટ� અિધક સ�ચવ �તરના અિધકાર(ની આગેવાની હ�ઠળ 

ક�*nના િવિવધ મfંાલયોની ચાર વધારાની ટ(મોની રચના 

કર( છે.  

� મfંાલયે આ �થળે પ�રp�થિતNુ ંEsૂયાકંન કરવા, રાmયના 

અિધકાર(ઓને સમ�યાઓના િનરાકરણ માટ� જhર( 

>ચૂનાઓ આપવા અને સામા*ય લોકોના �હતમા ં ક�*n 

સરકારને �રપોટB  કરવા િવિવધ મfંાલયોની છ ટ(મો 

બનાવી હતી. 

� આ ટ(મો માગBદિશÄકા Eજુબ લોકડાઉન પગલાને અમલમા ં

Eકૂવા અને તેNુ ં પાલન કરાવવા, આવ�યક 

ચીજવ�Zઓુની સuલાય, સામા�જક Tતર :ળવવા, 

આરો�ય માળખાક(ય >િુવધા, આરો�ય કાયBકરોની 

સલામતી અને મSૂરો અને ગર(બ લોકો માટ� રાહત 

િશ�બર સ�હત િવિવધ E�ુાઓ પર ¡યાન ક��*nત કર� છે. 

3. ;�� ��ш�T : 24 
�J*  ����/9 A�C�9'� ��જ ;��% 

� ભારતમા ં રા|a(ય પચંાયત રાજ �દવસ-ઉજવવાનો 

�ારંભ- 24.04.2010 

A�C�9'� ��જ X�� '��� X4D :  

� પચંાયતી રાજ Eુ̧ યdવ ે ભારત, પા�ક�તાન, અને 

નેપાળમા ં આવલે દ��ણ એિશયાઇ રાજક(ય �થા છે. 

"પચંાયત" શrદ પાચં (પચં) અને િવધાનસભા (આયત) 

પરથી આ�યો છે. પચંાયત એટલે �થાિનક સEદુાય �ારા 

પસદં ક�રાયેલ પાચં વડ(લોનો સEહુ. 

I��'�� A�C�9'� ��જ  

� પચંાયત રાજ એક એવી સરકાર( �થા છે, mયા ં �ામ 

પચંાયતો વહ(વટNુ ં Eળૂ�તૂ એકમ છે. અહ; fણ �તરો 

છે: ગામ, તાcકુો અને �જsલો. પચંાયત રાજ શrદ �Ø�ટશ 

રાજ દરFયાન ઉ*�યો છે. "રાજ"નો શા�rદક અથB 

"શાસન" અથવા "સરકાર" થાય છે.  

� મહાdમા ગાધંીએ પચંાયતી રાજની �હમાયત કર( હતી, ક� 

mયા ં દર�ક ગામ પોતાની બાબતો માટ� જવાબદાર હોય. 

અને આવા હ�Z ુ માટ� "�ામ �વરાજ" એવો શrદ 

�યો:યો હતો. 

� કાયદો પસાર થતા,ં રાmય સરકારો �ારા પચંાયત રાજની 

પ^િત સને ૧૯૫૦ થી ૬૦ના દાયકામા ં અપનાવવામા ં

આવી હતી. ૨૪ એિ�લ, ૧૯૯૩ ના રોજ ભારતમા ં

પચંાયતી રાજ માટ� બધંારણીય (૭૩મો >ધુારો) એvટ 

૧૯૯૨ બધંારણીય દર�જો 2રૂ( પાડ� છે.* 

� ૨૪ �ડસFેબર >ધુીમા ંઆ અિધિનયમ આઠ રાmયોમા ંલા� ુ

પડÍો: �� �દ�શ, �જુરાત, �હમાચલ �દ�શ, મહારા|a, 

મ¡ય �દ�શ, ઓ�ર�સા અને રાજ�થાન. હાલમા,ં પચંાયતી 

રાજ �^િત નાગાલે*ડ, મેઘાલય, િમઝોરમ અને, બધા 

ક�*nશાિસત �દ�શો(અપવાદ: �દsહ()ને બાદ કરતા ંસમ� 

ભારતમા ંપચંાયતી રાજ અમલમા.ં  

� પચંાયતી રાજમા ંfી �તર(ય રચના થાય છે: (૧) �ામ 

પચંાયત, (૨) તાcકુા પચંાયત, અને (૩) �જsલા 

પચંાયત. 

� ક�*nીય પચંાયત મfંી - zી નર�*n િસ�હ તોમર 

4. જG ;�� ��ш�T : 24 
�J* 

 É ��D ;�к�B� %)C� '�ö2 �*к��� 47� જG;��  



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www .vivekanandacademy .org     56 | P a g e  

 

જG X�� F4O–24 
�J*-1973, 12�($  

� સ�ચન તે�ુલંકર� �તરરા|a(ય વન ડ� ��ક�ટમા ં૪૯ અને 

ટ��ટ ��ક�ટમા ં ૫૧ મળ( Gુલ-૧૦૦ �તરરા|a(ય સદ( 

ફટકારવાનો િવ�મ ધરાવે છે.  

� éવે*ટ(-éવે*ટ( મચેોમાથંી ઓvટોબર ૨૦૧૩મા ં િન[િૃÌ 

લીધી,  અને એજ ર(તે સમ� ��ક�ટ જગતમાથંી િન[િૃÌની 

પણ :હ�રાત કર(, R Eજુબ વે�ટ ઇ�*ડઝ ��ક�ટ ટ(મ સામ ે

છેsલી ટ��ટ મેચ તે ૧૬ ઓvટોબર ૨૦૧૩ના �દવસ ે

Eુબંઈના ંવાનખેડ� �ટ��ડયમમા ંરFયો.  

� ત®�ુલકર સમ� કાર�કદ¶ દરFયાન ૬૬૪ �તરાB|a(ય 

��ક�ટ મેચો રFયો અને Gુલ ૩૪,૩૫૭ રન કયાB.  

   
���D �T� 

X 2̈ D� 
���D ���! 

���� ����� х�* �g� 
���D  ���� 

A	h� ���� 

A	 ��Ì �T, �  � 

I��' �g� � �} 

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૪-૦૪-૨૦૨૦) 

1. વડા�ધાન zી મોદ( �ારા "રા|a(ય રાજ �દવસ" િનિમÌે  કઈ 

fણ યોજનાઓ  લ1ચ  કરવામા ંઆવી- �). �-��  F���જ 

A�BD* �). �(��* 
A  X��X�� }). F���g� 9�જ�� 

2. વડા�ધાન zી મોદ( �ારા  દ�શભરના સરપચંો સાથે કયા 

�દવસ િનિમÌે  વી�ડયો કો*ફર*સથી સવંાદ કયt હતો- 

����/9 A�C�9'� ��જ ;��% 

3. ભારતમા ં �ામીણ �fેને લગતી તમામ મા�હતી 

પચંાયતમા ં એક સાથે ઉપલrધ થઈ શક� તવેા હ�Zથુી  

તાRતરમા ં કY ુ પોટBલ લો*ચ કરાYુ ં - $-�� F���જ 

A�B±* 

4. ભારતના ગામોમા ં  સપંિÌના િવવાદો ઉક�લવા માટ� 

તાRતરમા ં કઈ યોજનાનો �ારંભ કરવામા ં આ�યો-  

F���g� 9�જ�� 

5. ભારતમા ં પાયલોટ �ોRvટ તર(ક�  પચંાયત માટ�ની 

"�વાિમdવ યોજના"  એિ�લ 2020થી કયા રાmયોમા ંશh 

કરાઈ - [ß� J��ш, .�����, к,�DBк, .;�9�,�, Ò9 

J��ш  X�� [ß��х�� 

6. તાRતરમા ંલો*ચ કરાયલેી કઈ યોજના TતગBત ગામના 

લોકોને સપંિÌની મા�લક(Nુ ં તમારો પf આપવામા ં

આવશ-ે  F���g� 9�જ�� 

7. ભારતના  ગામ પચંાયતોની િવકાસ યોજનાઓ માટ� 

િસ�ગલ uલેટફોમB તર(ક� કY ુપોટBલ લો*ચ કરાYુ-ં $-�� 

F���જ A�B±* 

8. રા|a(ય પચંાયતી રાજ �દન િનિમÌે વડા�ધાન �ારા 

�ામપચંાયત માટ�ની fણ યોજના િવડ(યો કો*ફર*સના 

મા¡યમથી Vાથંી લો*ચ કરાઈ - ��� ;�<./ 

9. ભારતના વતBમાન ક�*nીય પચંાયત મfંીNુ ંનામ જણાવો- 

���GH�%¬. '��  

10. ક�*nીય �હૃ મfંાલય �ારા કોરોના વાયરસના  સ�ંમણને 

અટકાવવા કયા ચાર શહ�રોમા ં વધારાની ટ(મો બનાવી-

X�����, �2�', C���$ X�� .����(�� 

11. ભારતમા ં "રા|a(ય પચંાયતી રાજ �દવસ" Vાર� 

ઉજવવામા ંઆવે છે-�!  
�J* 

12. ભારતમા ં "રા|a(ય પચંાયતી રાજ �દવસ"  ઉજવવાનો 

�ારંભ Vારથી થયો  -�!  
�J* � �  

13. ભારતમા ંઅમલી િf�તર(ય  પચંાયતી માળÏુ ં જણાવો- 

�� A�C�9', '��2к� A�C�9' X��  Rજ<*� A�C�9' 

14. �થાિનક સEદુાય �ારા પસદં કરાયેલ  પાચં વડ(લોનો 

સEહૂ એટલે- A�C�9' 

15. પચંાયતી રાજ Eુ̧ યdવે કયા દ��ણ એિશયાઈ દ�શોમા ં

આવેલી  રાજક(ય  �થા છે-  I��', A�;кF'��  X�� 

��A�O 

16. 2વૂB ��ક�ટર સ�ચન ત®�ુલકરનો જ*મ �દવસ જણાવો- �!  


�J* ���} 

17. સ�ચન ત®�ુલકરને કયા વષµ ભારત સરકાર �ારા 2રુ�કાર 

"ભારત રdન" એનાયત કરાયો-  �TD � �} 

18. સ�ચન ત®�ુલકરને કયા વષµ ભારત સરકાર �ારા 2રુ�કાર 

"પ��ષૂણ" એવોડBથી સ*માિનત કરાયો હતો - �TD 

�  � 

19. સ�ચન ત®�ુલકરને કયા વષµ ભારત સરકાર �ારા 2રુ�કાર 

"પ�zી" એવોડBથી સ*માિનત કરાયો હતો - �TD ���� 

20. ભારતીય ��ક�ટ ટ(મના 2વૂB ખેલાડ( સ�ચન તે�ુંલકરને 

વષB-1994મા ંકયા રમત એવોડBથી સ*માિનત કરાયો હતો 

– X 2̈ D� 
���D  

21. 2વૂB ભારતીય ��ક�ટર સ�ચન તે�ુંલકરને વષB-1997મા ં

કયા રમત એવોડBથી સ*માિનત કરાયો હતો – ���� 

����� х�* �g� 
���D   
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DATE : ��- !-� � 
 

1 ��ì �к : %�G�* ��Rજ*G% к�ш�� (CVC) A�� ��  lß 

%�જ9 к�~��/�� ��ì �к 

� રા|aપિત રામનાથ કોિવ�દના સ�ચવ રહ�લા સજંય 

કોઠાર(એ ૨૫મી એિ�લ ે ક�*nીય સતકBતા આYvુત 

(CVC)પદના શપથ લીધા.  

� રા|aપિત ભવનમા ંકોિવ�દ� તેમને પદ અને ગોપનીયતાના 

શપથ લેવડા�યા હતા.  

� સીવીસીNુ ંપદ ગત વષµ Sૂનમા ંક�.વી. ચૌધર(ની િન[િૃÌ 

બાદ ખાલી હZ ુ.ં  

к�9Dк�O :  

� CVCનો કાયBકાળ તેમની િનYpુvતથી ચાર વષBનો.  

� �મર ૬૫ વષB. 

A;�C9 X�� ��ш�T'� :   

� કોઠાર( 1978 બેચના હ�રયાણા ક�ડરના IAS અિધકાર( છે.  

� 2016મા ં તેઓ �ડપાટBમે*ટ ઓફ પસBનલ એ*ડ a�િન�ગના 

સ�ચવ પદ�થી િન[Ìૃ થયા હતા.  

� કોઠાર(એ સ�ટì�ફક�ટ પર ગેઝેટ�ડ ઓ�ફસરની જ�યાએ પોતે 

જ અટ��ટ�ડ કરવાની શhઆત કર( હતી. 

� Sુલાઇ 2017મા ં તેઓ રા|aપિતના સ�ચવ પદ�થી િન[Ìૃ 

થયા હતા. 

� સરકાર� તેમની જ�યાએ zી કિપલદ�વ િfપાઠ(ની 

રા|aપિતના સ�ચવ તર(ક� િનમÚ ૂકં કર(. zી fીપાઠ( Sૂન-

૨૦૧૬મા ંપસtનલ અને તાલીમ િવભાગના સ�ચવ પદ�થી 

િન[Ìૃ થયા હતા.     

2.����к (�('� : %�[�/ X�(�� к���� �Bк������ %K 

��Ô ��  (к�9��) 

� માનવ અિધકાર E�ેુ ખરડાયેલી છબી >ધુારવા સાઉદ(ની 

>�ુીમ કોટBનો િનણBય 

XG9 ��к<A :  

� Rલવાસ ક� દંડની જોગવાઈ કરવામા ંઆવશે 

3. ��[� ��;�¬� : *�к��[� ���9�� ��ш�� ��[� ��;�¬�4� 

4$ �./ a� ��/(��� �� (%���) 

� �ાઉડ ફં�ડ�ગ કરાવતી કંપનીની મદદથી આ અ�ભયાન માટ� 

અdયાર >ધુીમા ં Gુલ ૬૬ લોકોના યોગદાનથી ૧ લાખ ૬૫ 

હ:ર hિપયા એકઠા થઇ ગયા છે. 

� :ણકાર( :હ�ર કરનારાઓના આધાર પર કોણે-કોણે ક�ટc ુ ં

યોગદાન આuYુ.ં એ વેબસાઇટ પર કોઇ પણ જોઇ શક� છે. 

� �ાઉડફ�ંડગ કરતી કંપનીના સીઇઓ અને સહસ�ંથાપક� 

જણા�Yુ ં ક�, એમણે અને બી: સ�ંથાપકોએ સાથે મળ(ન ે

કંપનીને ૨૦૧૦મા ં શh કર( હતી અને અdયાર >ધુીમા ં

એના �ારા અલગ-અલગ અ�ભયાન ચલાવનારા લોકો 

૯૦૦ કરોડથી પણ વk ુhિપયા મેળવવામા ંસફળ થયા. 

� બી{ તરફ દ�શના અ*ય રાmયોમા ં લોકો �ારા રોકડ 

રકમન ે �થાને ¹ડ બ*ેક શh કરવામા ં આવી છે. અનેક 

લોકો આ બે*કોમા ં ભોજન સામ�ી જમા કરાવી :ય છે 

અને સેવાભાવી લોકો �ારા તેને તૈયાર કર(ને 

જh�રયાતમદં લોકો >ધુી પહ1ચાડવામા ંઆવી રÂુ ંછે.  

� આ વ�Zઓુની �ક�મત �ક(એ તો પણ �કડો કરોડો 

hિપયા >ધુી પહ1ચી :ય તેમ છે. હાલમા ં પણ આવા 

દાનનો અિવરત �વાહ વહ�તો જ ર»ો છે. 

4. ��,D9 :  к�GH %�к�� ((�nGкo�) 

M��� a �% �B� %�к��/ (iк� જ�%����� %��*  

X%� :  

� સરકાર� બે*કોન ે૨૧ ઓvટોબર >ધુી જનસેવાઓમા ંસામેલ 

કરવાની :હ�રાત કર( છે.  

� એટલે ક� ૨૧ ઓvટોબર-૨૦૨૦ >ધુી દ�શભરમા ં બે*કના 

કમBચાર( કોઈ પણ ર(તે હડતાળ ક� િવરોધ �દશBન નહ; 

કર( શક�.  

� અમલ - ૨૧ એિ�લથી  

5. к����� ��9�%  

“.�D �zL2��B/” : к������� ��*��� ��� ��9�% [A� 

É �,D���� 

ш��к X�� X4D :      .�D �zL2��B/ *�
2� *�¦��� к�A� 

� મહામાર(ના ફ�લાવા-કમ-િનયfંણને લગતી “હડB 

ઇFYિુનટ(” િથઅર( ૧૯૩૦ના અરસામા ંએ. ડબsY.ુ  હ��ëચ 

નામના સશંોધક� >ચૂવી હતી.  

� T�ે{ શrદ હડBનો મતલબ ટોõં થાય, mયાર� 

ઇFYિુનટ(નો �જુરાતી તરSુમો �યાિધ�મdવ અથવા 

�િતરોધક �મતા છે.  

“.�D �zL2��B/” X�� '��� '(×� 

� મહામાર( ફ�લાઈ હોય dયાર� સ�ંમણથી બચતા રહ�વાન ે

બદલે શર(રમા ંિવષાÚનુો પસારો થતો હોય તો થવા દ�વો 

અને રોગ�િતકારક શpvત વડ� િવષાÚ ુ સામે લડ( Tતે 
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વાઇરસને નાથવો એ “હડB ઇFYિુનટ(”નો Eળૂ�તૂ અ�ભગમ 

છે. 

� વાઇરસ સામ ે ધ;ગાÚુ ં ખેલવાનો અ�ભગમ ઘાતક લાગે, 

પણ તેNુ ંફાઇનલ �રઝsટ અચબંો પમાડ� તે[ુ ંનીકળે છે. 

'(×�-1 

� મહામાર(નો શV એટલી ઝડપે અન ેશV એટલો વધાર� 

ફ�લાવો કરવો એ વાઇરસની �ફતરત છે, R માટ� તને ે

મN|ુય Rવા એકાદ વાહકની જhર પડ�.  

� પહ�લવહ�લો વાહક મળ( ગયો, એટલે સમ{ લો ક� તેના 

મારફત િવષાÚનુો ચેપ બી: અસં̧ ય લોકો >ધુી ફ�લાયો.  

� ચીનના [હુાનમા ં ઉદભવલેા કોરોનાના ક�સમા ં એમ જ 

બ*Yુ ંએ :ણીતી વાત છે. 

� ર�ખાકંનમા ંદશાB�યા Eજુબ પહ�લી �યpvત ચેપ��ત બને, 

એટલે તેના મારફત વk ુ ક�ટલાક લોકો ચેપના સકં:મા ં

આવે છે. 

'(×� - 2 :  

� વાઇરસનો ચપે લા�યા પછ( ક�ટલાક દરદ(ઓના 

રોગ�િતકારક તfંએ �િતn�યો અથાBZ ્ એ�*ટબોડ( પેદા 

કર(ને િવષાÚ ુપર ફતેહ મેળવી લીધી છે. 

� હવે તેઓ િવષાÚ,ુફૂ બની ગયા. અથાBત વાઇરસ તેમના 

પર કશી નઠાર( અસર જ*માવી શક� ન�હ.  

'(×� – 3 :  

� આવા િવષાÚ ુ,ફૂ લોકો હવ ે બહાર Ïલેુઆમ ફર� અને 

સ�ંિમત લોકોના સપંકBમા ંઆવે તો પણ વાધંો ન�હ. કારણ 

ક� વાઇરસ સામે તેઓ ઇFYનુ બની UVૂા છે.  

� fણેય ર�ખાકંનોમા ં એક બાબત માકB કરો ક� સ�ંમણની 

સં̧ યા તબ·ાવાર ઘટ( છે.  

� હ{ ચોથો, પાચંમો, છ�ો... એમ આગામી તબ·ા પણ 

મનોમન િવચાર(ને કsપના કરો ક� �dયેક તબ·ે નવા 

સ�ંમણના ક�સ ઘટતા :ય તો પ�રણામ ¿ુ ંઆવે ?  

� એ જ ક� િવષાÚનુે �સરવા માટ� મN|ુયhપી વાહક જ ન 

મળતા ં મહામાર(નો Tત આવે. ધી એ*ડ ! આ છે “હડB 

ઇFYિુનટ(”ના Eળૂમા ંરહ�લો વૈËાિનક િસ^ાતં. 

C�'�,�–  

� “હડB ઇFYિુનટ(”નો �યોગ નાના બાળકો, ઓછ( રોગ 

�િતકારક શpvત ધરાવતા, [ ૃ̂ ો અને ગભંીર �બમાર(ઓનો 

ભોગ બનેલા લોકો માટ� {વલેણ સા�બત થઈ શક�. 

6. ;�� ��ш�T : 25 
�J*     ��� *�;�9� ;��%  

થીમ 2020-  “end malaria for good” થીમ પર 

સરકાર �ારા વષB 2022 >ધુીમા ં મલેર(યા નાÅદુ(Nુ ં લ¼ય 

ન·( કરાYુ.ં  

� િવ£મા ંમલે�રયા અટકાવવા માટ� વષB 2020થી "Zero 

Malaria Starts With me" ક�Fપઈેનનો �ારંભ 

� ૨૫મી એિ�લન ે સમ� િવ£મા ં મેલેર(યા �દન તર(ક� 

ઉજવવામા ંઆવે છે.  

*�;�9��� I9��к'�  

� સમ� િવ£મા ં Rટલા લોકો આતકંવાદ( �મુલા અન ે

Yુ̂ થી માયાB ગયા ં છે, તેનાથી Vાયં વધાર� લોકો 

મäછરથી થતા ંમલેર(યાના કારણે માયાB ગયા છે.  

(C���� [A�9  

� R માટ� લોકોની રહ�ણી કરણીમા ં >ધુારો લાવવો, �વäછ 

ભારત િમશન TતગBત પયાBવરણીય �વäછતા �ારા 

મäછરોના ઉdપિÌ �થાનોનો નાશ કરવો, લોકોમા ં:�િૃત 

લાવવી, પાણી ભર�લા વાસણો અઠવા�ડય ે સાફ કરવા, 

પાણીનો ભરાવો ન થવા દ�વો, ઘરની બાર(ઓમા ંઝીણી 

:ળ( લગાવવી, રાfે મäછરદાનીનો ઉપયોગ અને 

ઓઢ(ને >વુાની આદત રાખવી Rવી અગdયની બાબતોની 

:ણકાર( જનમાનસ >ધુી પહંોચાડવામા ંઆવશે.  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૫-૦૪-૨૦૨૦) 

1. તાRતર  એિ�લ 2020મા ં ભારતના નવા CVC તર(ક�  

કોની િનમÚકૂ કરવામા ં આવી છે - ��  lß M$

% 

%�જ9 к�~��/ 

2. CVCNુ ં િવ�Zતૃ નામ જણાવો - %�G�* ��Rજ*G% 

к�ш�� 

3. CVCનો કાયBકાળ જણાવો - C�� �TD X4�� 65 �TD�� 

ML2 

4. નવા CVCને કયા મહાNભુાવે શપથ લેવડા�યા -  

����A�' ����4 к���¬� 

5. નવા CVC  zી સજંય કોઠાર( કઈ બે*ચ અને ક�ડરના  

િન[િૃÌ આઇએએસ અિધકાર( છે - ���� X��  .;�9�,� 

к��� 

6. તાRતરમા ં કયા દ�શમા ં માનવ અિધકારના જતન માટ� 

કોરડા ફટકારવાની વષt Sૂની સ: નાÅદૂ કરાઈ- %�[�/ 

X�( 

7. ભારતમા ંકોરોના વાયરસના કારણે લૉકડાઉન દરિમયાન  

લોકોને મદદ કરવા કયા મા¡યમથી સામા*ય લોકો 
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પાસેથી ઓનલાઈન નાણા ંએકિfત કરવામા ંઆવે છે -  

��[� ��;�¬� 

8. આગામી 21 ઓvટોબર 2020 >ધુી ક�*n સરકાર �ારા 

સરકાર( બે*કોને કઈ સેવામા ં સામેલ કરાઇ છે  Rના 

પ�રણામે  કમBચાર(ઓ હડતાલ ક� િવરોધ �દશBન કર( 

શકશે નહ; - જ�%���  

9. મહામાર(ના ફ�લાવા અને િનયfંણન ે લગતી "હડ �  

ઇFYિુનટ("  િથયર(  કયા વષµ અને કોન ેઆપી- ��}   

X�� 
.�(<L2..�;»C  

10. T�ે{ ભાષામા ં"હડ �"  એટલે ¿ુ ં- B�Ö� 

11. "ઇFYિુનટ("  એટલે ¿ુ ં- J�'���к @'�/ �9���@g� 

12. "હડ � ઇFYિુનટ("નો Eળૂ�તૂ અ�ભગમ સમ:વો-  

.���/ ��*�$ .�9 g9��� %��,4� (C'� �.����� 

(�*� ш�/��� ���ì2�� A%�� 4'� .�9 '� 4�� ���� 

X�� ��� J�'к��к шEy' ��� ��T�ì2 %�� *�/ |'� 

��9�%�� ��4�� 

13. "હડ �  ઇFYિુનટ("ના  Eુ̧ યdવે ક�ટલા તબ·ા છે - } 

14. "િવ£ મલે�રયા �દવસ" Vાર� ઉજવાય છે-��  
�J* 

15. િવ£ મલે�રયા �દવસ-2020ની થીમ જણાવો - "END 

MALARIA FOR GOOD" 

16. ક�*n સરકાર �ારા ભારતમાથંી Vા ં >ધુીમા ં મલે�રયા 

નાÅદૂ કરવાNુ ંલ� ન·( કરાYુ-ં �T� � �� 

17. િવ£મા ં મલ�ેરયા અટકાવવા માટ� વષB 2020થી કયા 

ક�Fપઇેનનો �ારંભ કરાયો - "ZERO MALARIA STARTS 

WITH ME"  

    

  DATE : ��- !-� � 
 

1. � к/ (�' : ���J��� ���GH ��/ f��� � к/ 

(�'�� �!� M  l�ß 9�K$ (%����) 

� �થમ �ારંભ : ૩ ઓvટોબર-૨૦૧૪થી  

� {વતં �સારણ : ઓલ ઈ�*ડયા ર��ડયો, ડ(ડ( નેશનલ, 

ડ(ડ( *Yઝુ 

2. I��'�� к����� ��9�%�� Jк�� (M���9)    

(૧) એલ-�a�ઈન ([હુાન વાયરસ)     (૨) એસ-�a�ઈન 

(1) 
*-F��$� 

� �જુરાતમા ંએલ-�a�ઇન �કારનો કોરોના વાઈરસ છે. Rના 

લીધે રાmયમા ંEdૃYદુરNુ ં�માણ વધાર� છે.  

� કોરોના વાઈરસનો એલ-�a�ઇન �કાર એ ચીનના 

[હુાનમાથંી આવે છે.  

(2) 
%-F��$� 

� ક�રળમા ં કોરોના વાઈરસનો એસ-a�ઇન �કાર જોવા 

મળેલો છે. તે <ુબઈમાથંી આ�યો છે.  

� Rના લીધે ક�રળમા ંકોરોના વાઈરસના EdૃY ુદરNુ ં�માણ 

ઓÐ ંછે. ક�રળમા ંકોરોના વાઈરસના મોટાભાગના દદ¶ઓ 

<ુબઇથી આવેલા છે.  

к������� 
*-F��$� X�� 
%-F��$��� ��к�� M �/'� 

%જ� 

� કોરોના વાઈરસના બે ઘાતક �a�ઈન છે. એલ-�a�ઈન અન ે

એસ-�a�ઈન, [હુાનથી આવેલો વાઈરસ એલ-�a�ઈન છે. 

આ સૌથી ઘાતક છે. તેનાથી ચેપ લાગનાર દદ¶ ઝડપથી 

મર( :ય છે.  

� એસ-�a�ઈનનો વાઈરસ એલ-�a�ઈનના FYટુ�શનથી જ 

બ*યો છે. આ ઓછો ઘાતક છે. ક�રળમા ંમોટાભાગના દદ¶ 

<ુબઈથી આ�યા હતા. dયા ંએસ-�a�ઈન છે.  

� �જુરાતમા ં અમે�રકાથી આવનારા લોકોની સં̧ યા વk ુ

હતી. dયા ં એલ-�a�ઈન છે. આથી �જુરાતમા ં મોતનો 

�કડો વk ુછે. 

3. %�ш��� : IIT-;�<./ (M���9) 

PCR M��;�' к����� B�FB к/B (������ ��ш�� J4 

ш�@),к %�F4� 

� ICMR nારા આ �કટને મSૂંર( 

���'��� �;.'� 

� આઇઆઇટ(-�દsહ(ની પીસીઆર આધા�રત ટ���ટáગ �કટન ે

આઇસીએમઆરએ મSૂંર( આપી દ(ધી છે.  

� આ સાથે આઇઆઇટ(-�દsહ( કોરોના ટ���ટáગ �કટ 

િવકસાવનાર( દ�શની �થમ શૈ��ણક સ�ંથા બની છે.  

��9�� :  

� આ �કટ હાલની �કટથી એક ચZથુાBશ સ�તી હોઇ શક� છે 

અને તેનાથી �રઝsટ પણ જsદ( આવશે.  

к/B '�9�� к���� B/ :  
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� આ �કટ આઇઆઇટ(-�દsહ(ની Gુ>મુા �Gૂલ ઑફ 

બાયોલો�જકલ સાય*સની ટ(મે તયેાર કર( છે.  

� હાલ પીસીઆર આધા�રત R �કટ ઉપયોગમા ં લવેાય છે 

તેમા ં íલોરોસ*ટ �ોબ Rવા અEકુ પાટB િવદ�શોમાથંી 

મગંાવવા પડ� છે.  

� આઇઆઇટ(-�દsહ(ની ટ���ટáગ �કટમા ં íલોરોસ*ટ �ોબનો 

ઉપયોગ કરવાની જhર નહ; પડ�.  

� િવËાનીઓએ પટે*ટ માટ� અર{ કર( છે. દ�શમા ંકોરોનાનો 

પહ�લો ક�સ ક�રળમા ંઆ�યો હતો dયારથી જ ટ(મ ે�કટ પર 

કામ શh કર( દ(kુ ંહZ ુ.ં  

4. ���� %�ш��� :  к����� ��9�% 

�y%��D L2����%ÆB/(UK)�� ��ð����
 к������� C�A 

*��ш� к� �.Þ '��� к/B (���� 

� માf ૨૦ િમનીટમા ંપ�રણામ આપશે 

B�FB�� J;�9� X�� хCD 

� આ �કટNુ ંઉdપાદન આ વષµ Sૂનથી શh થશે.  

� દર અઠવા�ડયે 10 લાખ �કટ બનાવવાNુ ં લ¼ય છે. તે 

�હસાબે આવતા વષB >ધુીમા ં5 કરોડ �કટ બની જશે.  

� આ �કટ �ારા ટ���ટáગનો TદાR h. 945 ખચB આવશ.ે 

તેનાથી ઇFYિુનટ( ટ��ટ કરવાની ર(ત પણ બ�ુ સરળ છે.  

� �કટ પર ચો·સ જ�યાએ rલડના ટ(પા ં નખંાશ.ે 20 

િમિનટ પછ( તેમા ં બે લાઇન દ�ખાય તો તનેો અથB એ ક� 

R-તે �યpvતમા ંચપેથી બચવાની �િતકારક શpvત છે.  

� એક લાઈનનો અથB એ હશે ક� R-તે �યpvત ચેપની 

ઝપટમા ંઆવી શક� છે.  

� Vાર�ક એક લાઈનનો અથB ટ��ટ ફ�લ Rવો પણ હોઇ શક� 

છે . 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૬-૦૪-૨૦૨૦) 

1. તાRતરમા ંએિ�લ 2020ના છેsલા રિવવાર� PM zી મોદ( 

�ારા ક�ટલામી "મન ક( બાત"ના મા¡યમથી રા|aન ે

સબંોધન કરાYુ ં- �!� 

2. ભારતમા ંમન ક( બાતનો �થમ �ારંભ કયાર� થયો હતો- 

 }.� .� �! 

3. "મન ક( બાત"Nુ ં{વતં �સારણ કોના મા¡યમથી થાય 

છે- AIR, DD NATIONAL, DD NEWS 

4. ભારતમા ંકયા બે �કારનો કોરોના વાયરસ જોવા મળે છે 

- �)
*- F��$� X�� �) 
%-F��$� 

5. ભારતમા ંજોવા મળતા બે �કારના કોરોના વાયરસ સૌથી 

{વલેણ કયો છે - 
*- F��$� 

6. ભારતમા ંજોવા મળતા બે �કારના કોરોના વાયરસ સૌથી 

{વલેણ કયો વાયરસ �જુરાતમા ંજોવા મળે છે - 
*-

F��$� 

7. ભારતમા ં જોવા મળતા બે �કારના કોરોના વાયરસનો 

ઓછો {વલણે કયો વાયરસ ક�રળમા ંજોવા મળે છે -
% 

F��$� 

8. ભારતમા ંજોવા મળતા બે �કારના કોરોના વાયરસ સૌથી 

{વલેણ એલ-�a�ઈન અ*ય કયા નામથી ઓળખાય છે- 

 2.�� ��9�% 

9. ભારતમા ંસૌ�થમ PCR આધા�રત કોરોના વાયરસ ટ��ટ 

�કટ તૈયાર કરનાર દ�શની �થમ િશ�ણ સ�ંથા જણાવો - 

IIT  ;�<./ 

10. ભારતમા ંસૌ�થમ PCR આધા�રત કોરોના વાયરસ ટ��ટ 

�કટ તૈયાર કરનાર દ�શની �થમ િશ�ણ સ�ંથા IIT 

�દsહ(ની કઈ સાય*સ ટ(મ આ �કટ તૈયાર કર( છે - k2�2� 

Fk�* �� (�9�*�Rજк* %�9G% 

11. ભારતમા ંસૌ�થમ PCR આધા�રત કોરોના વાયરસ ટ��ટ 

�કટ તૈયાર કરનાર દ�શની �થમ િશ�ણ સ�ંથા IIT  

�દsહ(ને આ �કટ માટ� કઈ સ�ંથાએ મા*યતા આપી છે - 

ICMR 

12. કોરોના ટ��ટ સદંભµ PCRNુ ં િવ�Zતૃ નામ જણાવો- 

A�*��%� C�$� �/
yш� B�FB 

13. િવ£મા ં સૌ�થમવાર કઇ YિુનવિસÄટ(ના વૈËાિનકો �ારા 

કોરોના વાયરસ થશે ક� નહ; તેવી �કટ તૈયાર કરાઈ છે R 

માf 20 િમિનટમા ં પ�રણામ આપશે - �y%��± 

L2����%ÆB/- Ú�*�G�  

DATE : ��- !-� � 
 

1. RBI : zL2ÊL2X* ��% �B� RBI\2� d. 50 .K� к���\2� 

)*Ey�;�B/ A�к�જ (M�4Æк)  

A�к�જ K.�� к���\2� к��, :  

� FYäુYઅુલ ફંડ (MF) હાઉસ ��*ક�લન ટ�Fપલટન �ારા 

તેની ૬ ડ�ટ �ક(મ બધં કરવાની :હ�રાતન ે પગલે 

ફાઇના*સ માકÖટમા ંન[ુ ંસકંટ સ:BYુ ંહZ ુ.ં  
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� આ સકંટથી ઉગારવા માટ� RBI �ારા FYäુYઅુલ ફંxસ 

માટ� h. ૫0,000 કરોડNુ ં �પેિશયલ �લpvવ�ડટ( પેક�જ 

:હ�ર કરવામા ંઆ�Yુ ંછે.  

� �રઝવB બે*ક� િવશેષ ઋણ યોજનાની :હ�રાત કર( છે.  

� ઉæોગોમા ં નાણાક(ય તરલતાની સમ�યા ન સ:Bય તે 

માટ� આ h. ૫૦,000 કરોડનો ઉપયોગ કરાશે.  

� આ >િુવધા હ�ઠળ આરબીઆઈ બે*કોને ઓછા �યાજ દર� 

ફંડ આપશે અને બે*કો MFની નાણાક(ય તરલતા 

:ળવવા તેનો ઉપયોગ કરશ.ે  

� બે*કો �ારા FYäુYઅુલ ફંડોને લોન આપવામા ંઆવશે અને 

કોપtર�ટ બો*ડ, કોમિશÄયલ પેપસB, સ�ટì�ફક�ટ ઓફ 

�ડપો�ઝéસની :મીનગીર( ર�પો �ારા સ2ંણૂB ર(ત ે

ખર(દવામા ંકરાશ.ે  

� �બડની ઓછામા ંઓછ( રકમ h. ૧ કરોડ ક� તેના ં�ણુાકંમા ં

રહ�શે. 

MF �B� M %F9� к� %KD$ ?  

� કોરોના અને લોકડાઉનન ે કારણે �બઝનેસ પર આિથÄક 

સકંટ સ:BYુ ં છે. પ�રણામે R FYäુYઅુલ ફંડોએ �બઝનેસ 

માટ� લોન આપી છે તનેી પર બેવડો માર પડÍો છે.  

� એક તરફ રોકાણકારો તેમNુ ં રોકાણ પાÐ ંખ®ચી ર»ા છે. 

ફંડ મેનજેસB બો*ડને �લpvવડ�ટ કર( શકતા નથી. ફંડની 

�ક(મોમા ંકોઈ નવા રોકાણકારો નથી.  

� બો*ડ પેપસB ન{વી �ક�મત ે વેચાઈ ર»ા છે. આમ છતા ં

તેને ખર(દવા માટ� કોઈ તૈયાર નથી.  

� માચBમા ં FYäુYુઅંલ ફંડ ઇ*ડ�a(માથંી Gુલ ૨.૩ લાખ 

કરોડની રકમ પાછ( ખ®ચાઈ ગઈ છે. ફ��આુર(મા ં આ 

�કડો h. ૧,૯૮૫ કરોડનો જ હતો.  

� કંપનીઓએ તનેી પસૈાની જh�રયાત 2રૂ( કરવા ફંડોમાથંી 

માચBમા ંh. ૧.૧ લાખ કરોડ અને ફ��આુર(મા ંh. ૪૩,૮૨૫ 

કરોડ ઉપાડ( લીધા છે.  

� ફંડોની Gુલ h. ૧૩.૧૧ લાખ કરોડની એસેéસમાથંી h. 

૪.૫૭ લાખ કરોડ ૬ મ�હનામા ંજ મäેયોર થવાના ંછે. 

2.�2����:e2જ��'�� к����� ��9�%�� B�nFBo��� �2���� 

(M���9)  

e2જ��'�� NIPER�� ��A, .�~O �ш@, %�F4���� 

к������� B�nFBo��� �2���� [I� к��ш� 

� ICMRની મSૂંર( બાદ કામગીર( શh કરાશે  

���� અમદાવાદમા ં કોરોના વાઇરસથી થતી કોિવડ-૧૯ 

બીમાર(ના ક�સ આગામી સમયમા ં વધવાની ભીિતન ે

¡યાનમા ં રાખતા ક�*n સરકારના �ડપાટBમ*ેટ ઓફ 

બાયોટ�કનોલો{ �ારા દ�શમા ં કોરોના સેFપલના ટ���ટáગ 

માટ� ૧૦ ચેuટર તૈયાર કરવાના છે.  

���� Rમા ં �જુરાતમા ં નાઈપરન ે નોડલ તર(ક� િનમÚકૂ કર( 

�જુરાત Yિુન. સ�હતની અ*ય શૈ��ણક સ�ંથાઓમા ં

કોરોનાના ટ��ટ થઈ શક� તે માટ�ની �યવ�થા ગોઠવવામા ં

આવનાર છે.  

���� જો ક� કોરોનાના ટ���ટáગ માટ� ICMRની મSૂંર( મળે પછ( જ 

ટ���ટáગ શh થઈ શકશે. 

���� �ડપાટB મે*ટ ઓફ બાયોટ�કનોલો{ �ારા ગાધંીનગર p�થત 

નેશનલ ઇº*�ટટÇટૂ ઓફ ફામBસી એmYકુ�શન એ*ડ 

�રસચBને અમદાવાદ અન ે ગાધંીનગરNુ ં એક vલ�ટર 

બનાવીને નોડલ એજ*સી તર(ક� િનમÚકૂ કર(.  

���� રાmયની R �ીિમયર સ�ંથા પાસે આરટ( પીસીઆર અન ે

બાયોસેíટ( લબે છે તમેા ંકોરોનાના સેFપલNુ ંટ���ટáગ માટ� 

સકંલન કરવાની જવાબદાર( સ1પવામા ંઆવી છે. 

�;�к% к*FB��� к$ %�F4��� %���ш ? 

1. નાઈપર - ગાધંીનગર  

2. �જુરાત YિુનવિસÄટ( - અમદાવાદ  

3. આઈઆઈટ( - ગાધંીનગર  

4. �જુરાત બાયોટ�કનોલો{ �રસચB સે*ટર 

3. ����� ��ш��� %��@, A�aO хCD : �TD-2019 

(%��@,) 

� અહ�વાલ : �ટૉકહોમ ઈ*ટરનેશનલ પીસ �રસચB 

ઈº*�ટટÇટૂ - p�વડન  

 

X.���*�� ���' : 
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� p�વડનની “�ટોકહોમ ઈ*ટરનેશનલ િપસ �રસચB ઈº*�ટટÇટૂ 

જગતના સરં�ણ ખચB Tગેનો વષB ૨૦૧૯ માટ�નો 

અહ�વાલ રSૂ કયt હતો.  

� અહ�વાલ �માણે ૨૦૧૯મા ં <ુિનયાના દ�શોએ Gુલ મળ(ને 

૧૯૧૭ અબજ ડૉલર (hિપયા ૧,૪૫,૯૫૫ અબજ)નો ખચB 

કયt છે. ૨૦૧૮ કરતા આ ખચB ૩.૬ ટકા વધાર� હતો.  

� છેsલા એક દાયકામા ંથયલેો આ સૌથી મોટો વધારો છે. 

અગાઉના કોઈ વષBમા ં સાડા fણ ટકા Rટલો વધારો 

ન1ધાયો નથી.  

� સૌથી વk ુખચB કરનારા દ�શ તર(ક� અમે�રકા નબંર વન 

છે, mયાર� ચીન બી: �મે છે.  

� ભારત પહ�લી વાર સૌથી વk ુ લ�કર( ખચB કરનારા 

દ�શોના �લ�ટમા ંfી: �મે આ�Yુ.ં 

4. A�C�9'� ��જ : ��� A.�* ‘F���g� 9�જ��’�� dA��х� 

K.�� (�./�B)  

� આ યોજનાથી �ામ િવ�તારોમા ં િમલકતના અિધકારો 

Tગેની �પ|ટતા કરશે. આ યોજના ëોન સવµલ*સ 

ટ�કનોલો{નો ઉપયોગ કર( બહ�તર �ણુવÌા ધરાવતી 

�ામ પચંાયત િવકાસ યોજનાઓ હાથ ધર( શકાશ ે

[3�ш : 

� આ કાયB�મનો ઉ�ેશ ગામડાનંા લોકોને તેમની િનવાસી 

િમલકતોના યો�ય દ�તાવેજો 2રૂા પાડવાનો છે ક� Rથી તે 

તેમની આિથÄક અ�કયામતોનો આિથÄક હ�Z ુમાટ� ઉપયોગ 

કર( શક�.  

� આ યોજનાથી ગામડામંા ં આયોજન તથા આવકના 

એકfીકરણ કરવામા ં સરળતા થશે તથા િમલકતના 

અિધકારો Tગે �પ|ટતા થશે.  

� આ યોજનાથી િમલકત Tગેના િવવાદો િનવારવામા ંપણ 

સહાય થશે.  

� આ કાયB�મ હ�ઠળ તયૈાર કરવામા ં આવેલા નકશાનો 

ઉપયોગ કર(ને �ણુવÌા ધરાવતી �ામ િવકાસ યોજનાઓ 

તૈયાર કર( શકાશ.ે 

� �વાિમdવ યોજના એ પચંાયતી રાજ મfંાલય, રાmયોના 

પચંાયતી રાજ િવભાગો અને સવµ ઓફ ઈ*ડ(યાનો �ામ 

િવ�તારોને િમલકતોની મા*યતાના >સુકં�લત ઉપાયો 

આપવા માટ�ની યોજના.  

� આ યોજના હ�ઠળ અિત આkિુનક ëોન સવµïગ 

ટ�કનોલો{નો ઉપયોગ કર(ને �ામ િવસતારોની રહ�ણાકની 

જમીનોની માપણી કરવાનો છે.  

� આ કાયB�મનો અમલ હાલમા ં 6 રાmયમા ં હાથ ધરવામા ં

આ�યો છે, Rમા ં હ�રયાણા, કણાBટક, મ¡ય �દ�શ, 

મહારા|a, ઉÌર �દ�શ અને ઉÌરાખડંનો સમાવેશ 

કરવામા ંઆ�યો છે.  

� આ યોજના હ�ઠળ અિત આkિુનક સવµ�ણ પ¡ધિત 

અપનાવીને �ામ િવ�તારોની આવાસોની જમીનના નકશા 

તૈયાર કરવામા ંઆવશ.ે  

� આ વષB દરFયાન પ:ંબ અને રાજ�થાનમા ં 101 

ક*ટ(*Yઅુસ ઓપર�ટ;ગ ર�ફર*સ �ટ�શ*સ (CORS) 

�થાપવામા ં આવશે. Rનાથી આગામી વષµ િનવાસી 

િવ�તારોમા ં વા�તિવક સવµ�ણ અને નકશા તૈયાર 

કરવાની કામગીર(નો ત¸તો તૈયાર થશે. 

ઈ-�ામ �વરાજ Tગેની hપર�ખા  

� આ ���યાથી િ�યા સોíટ અને પીએફએમએસ Rવા 

પચંાયતી રાજ મfંાલયના પમેે*ટ પોટBsસNુ ં સકંલન 

કર(ને મજÅતૂ નાણા�ંકય �યવ�થા �થાપવામા ં સહાય 

થશે.  

� આ એºuલક�શનનો ઉ�ેશ િવક�*nીત આયોજન, �ો�ેસ 

�રપોટ/ગ અને કામગીર( આધા�રત �હસાબી પ¡ધિત વડ� 

દ�શભરની પચંાયતી રાજ સ�ંથાઓમા ંબહ�તર પારદશBકતા 

અને મજÅતૂી લાવવાનો છે. 

� તેનાથી પચંાયતોની ભરોસાપાfતા વધારવામા ં સહાય 

થશે અને પચંાયતી રાજ સ�ંથાઓના ભડંોળનો બહ�તર 

ઉપયોગ થઈ શકશ.ે  

� વkમુા,ં ઈ-�ામ �વરાજ ઉäચતર સ�ંથાઓ મોિનટર;ગNુ ં

અસરકારક મા¡યમ 2hૂ ંપાડ� છે. આ એક િસ�ગલ uલેટફોમB 

હશે, R પચંાયતોની આયોજનની �હસાબી યોજનાઓ માટ� 

કામ આવશ.ે 

� ઓનલાઈન પેમે*ટ મોડ×લુ (અગાઉNુ ં િ�યાસોíટ-

પીએફએમએસ ઈ*ટરફ�સ (પીપીઆઈ) એ અનોખી 

કામગીર( બ:વે છે અને પચંાયતો તેના વે*ડસB અને 

સિવÄસ �ોવાઈડસBને તેની મારફતે ઓનલાઈન Uકૂવણી 

કર( શક� છે. 
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� આ �કારNુ ંમોડ×લુ રSૂ કરવાનો Eુ̧ ય ઉ�ેશ પચંાયતોમા ં

મજÅતૂ નાણા ં �યવ�થા �થાપવાનો છે ક� Rથી તેમની 

ભર1સાપાfતા અન ેઈમેજમા ં>ધુારો થાય.  

� આ �યાસન ે ડ({ટલ ઈ�*ડયા �ો�ામ સાથે પણ 

જોડવામા ં આવશે અને તેનાથી ભારતને ડ({ટલી 

શpvતમાન સમાજ અને “ફ�સલસે, પેપરલસે અને ક�શલેસ 

નૉલેજ ઈકોનોમીમા ંhપાતંર કરવાનો છે.” 

� ક�*nીય �ામ િવકાસ અને પચંાયતી રાજ મfંી zી 

નર�*nિસ�હ તોમર 

5. F�9� : y*�% %�G�* )*FB�� � ���� h��~ }  

��*��� к�%D�� F�9��� a к�%D�� F4�� (�ш@,) 

���'  

� ધ vલાસ સ*ેaલ (�ટ�*ફોડB, એમઆઇટ(, હાવBડB વગેર� Rવી 

ટોચની YિુનવિસÄટ(માથંી �( ઓનલાઇન કોસB એટલે ક� 

એમઓઓસી)એ વષB 2019ના zે|ઠ 30 ઓનલાઇન 

અ9યાસ�મોની યાદ(માથંી �વયમંના 6 અ9યાસ�મોન ે

�થાન આuYુ.ં 

� ઓનલાઇન અ9યાસ�મો માટ�Nુ ંઇ�*ટ�ેટ�ડ uલેટફોમB ‘�ટડ( 

વેrસ ઓફ એ�vટવ લિન �ગ ફોર યગં એ�પાય�ર�ગ 

માઇ*xસ’ (�વયમં)એ ઇ*ફોમµશન અને કFYિુનક�શન 

ટ�કનોલો{ (આઇસીટ()નો ઉપયોગ કર� છે, Rમા ં �Gૂલ 

(ધોરણ 9થી ધોરણ 12)થી લઈન ે પો�ટ �ેmYએુટ 

લેવલને આવર( લેવામા ંઆવે છે.  

� અdયાર >ધુી Gુલ 2867 અ9યાસ�મો �વયમં �ારા ઓફર 

થયા છે અને 568 અ9યાસ�મોન ે:*Yઆુર(, 2020 માટ� 

ઓફર કરવા અપલોડ કરવામા ંઆ�યા ંછે.  

� આશર� 57 લાખ (57,84,770) Yિુનક Yઝુર/ર�જ�a�શન 

�વયમં uલટેફોમB પર થYુ ં છે અને �વયમંના િવિવધ 

કોસBમા ંઆશર� 1.25 કરોડ (125,04,722) ન1ધણી થઈ છે.  

� આ િવæાથ�ઓ, િશ�કો અને ટ(ચર એmYકુ�ટસB માટ� 

ઓનલાઇન અ9યાસ�મો પણ 2રૂા ં પાડ� છે. એને તમ ે

swayam.gov.in પરથી એvસેસ કર( શકશો. 

� X�9�%��-%�F4���� 9��/  

1. એક�ડ�િમક રાઇ�ટ�ગ: એચ એન બી ગઢવાલ YિુનવિસÄટ( 

(સે*aલ YિુનવિસÄટ() zીનગર, ગઢવાલ. 

2. �ડ�જટલ માકÖ�ટ�ગ: પ:ંબ YિુનવિસÄટ( ચદં(ગઢ. 

3. એિનમેશન: બનારસ �હ�<ુ YિુનવિસÄટ( 

4. મેથેમે�ટકલ ઇકોનોિમvસ: <ૂન YિુનવિસÄટ(, દ�હરા<ૂન 

5. પાયથોન ફોર ડ�ટા સાય*સ: ઇ�*ડયન ઇº*�ટટÇટૂ ઓફ 

ટ�કનોલો{, મnાસ 

6. અલ� ચાઇsડ�ડૂ ક�ર એ*ડ એmYકુ�શન (ઇસીસીઇ) : 

એિવયનિશ�લ�ગમ ઇº*�ટટÇટૂ ફોર હોમ સાય*સ એ*ડ હાયર 

એmYકુ�શન ફોર િવમેન, કોઇFબZરૂ 

6. *���*��� [��� : к����-�� *Zк��[� ���9�� 

*���*��� [��� Å*���% |'�D' %� ��ш�� 

M�{9к X�� '(�(� %��� A.SC���9� (*��nFBк) 

� કોિવડ-19 મહામાર( સામ ે ભારતની લડાઇમા ં દ�શના 

Tત�રયાળ અને સરહદ( િવ�તારો >ધુી આવ�યક તબીબી 

2રૂવઠો પહ1ચાડવા માટ� નાગ�રક ઉ1યન મfંાલય �ારા 

‘લાઇફલાઇન ઉડાન’ TતગBત íલાઇéસ ચલાવવામા ં

આવે છે.  

� એર ઇ�*ડયા, અલાય*સ એર, ભારતીય વાY ુસેના અન ે

ખાનગી ક��રઅસB �ારા Gુલ 383 íલાઇéસNુ ં પ�રચાલન 

કરવામા ંઆ�Yુ ંછે.  

7. ;�� ��ш�T : 27 
�J* 

Mજ�� ;��%� .����� ��D�� ð��A�~ É2�Fк��4� %G�� 

к��L2 .� 2  

e ��*
 .����� ��D�� ö��* (���� 9�� к9�« 

� મહાદ�વી વમાB ભારતના મહાન સા�હ�dયક લેખક, કિવ, 

�વાત2ંય સેનાની અન ેિશ�ણિવદ હતા.  

� આ Google doodle સોનલ ઝોહરા �ારા કરવામા ંઆ�Yુ ં

છે આ �ૂડલમા,ં ઝાહરાએ બતા�Yુ ં છે ક� >ુદંર િવચારોમા ં

કિવ ક�વી ર(તે લખે છે. આ �ડૂલએ બતા�Yુ ંછે ક� મહાદ�વ 

વમાB એક [�ૃ નીચ ે બેઠા છે mયા ંએક નદ( છે અને ત ે

કિવતા લખે છે.  

� કા�યાdમક સકંલન માટ� મÆYુ,ં Ëાનપીઠ  

� મહાદ�વી વમાBને 'આkિુનક મીરા' તર(ક� પણ ઓળખવામા ં

આવે છે. 

� .����� ��D
 '9��" ���� к��'��� %�к*� �B� 

�� 
�J*, ������ ��જ I��'�� %�4� ��2 %�;.Rg9к 

%G�� 'ð��A�~ É2�Fк��' �O�9� .'�.  

8. ;�� ��ш�T : 27 
�J* 

(1) ��� ��;�к ;�+�$� ;��% 

(World Graphic Design Day) 

� િવ£ �ા�ફક �ડઝાઇન �દવસ, ૨૭ એિ�લના ંરોજ 

ઉજવવામા ંઆવે છે.  
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� R ૧૯૬૩મા ં �થપાયેલ �ા�ફક �ડઝાઇનની વૈિ£ક સ�ંથા 

'ઇકો�ાડા' (Icograda)ની વષBગાઠંની ઉજવણી hપે 

ઉજવવામા ંઆવે છે. 

� આની શhઆત ૧૯૯૫ થી થયેલ. આ �દવસ �ા�ફક 

�ડઝાઇન અને મા�હતી hપર�ખાના ં �યવસાયની 

ઉજવણીhપે ઉજવવામા ંઆવે છે.  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૭-૦૪-૨૦૨૦) 

1. એિ�લ 2020મા ંઆરબીઆઈ �ારા FYäુYઅુલ ફંxસ માટ� 

ક�ટલા કરોડNુ ં �લpvવ�ડટ( પેક�જ :હ�ર કYુ - d.� ,   /- 

к��� 

2. FYäુYઅુલ ફંxસ માટ� બ:રમા ં નાણાક(ય તરલતા 

:ળવવા �બડની ઓછામા ંઓછ( રકમ ક�ટલાના �ણુાકંમા ં

રહ�શે- d.� к��� к� '��� e2,��к�� 

3. �જુરાતમા ંકઈ સ�ંથાના વડપણ હ�ઠળ રાmયની શૈ��ણક 

સ�ંથાઓમા ંકોરોના ટ���ટáગની >િુવધા શh કરાશે- NIPER 

4. �જુરાતમા ંNIPER સ�ંથાના વડપણ હ�ઠળ રાmયની કઈ 

કઈ શૈ��ણક સ�ંથાઓનો કોરોના ટ���ટáગની >િુવધા  માટ� 

મે�ડકલ vલ�ટરમા ં સમાવશે કરાયો છે - �.NIPER  �. 

e2જ��' L2����%ÆB/ }. M$M$B/- ��������  X�� !. 

e2જ��' B�к��*�Rજк* ;�%CD %�GB�- �������� 

5. COVID-19ની ભાિવ p�થિતને  પહ1ચી વળવા ક�*nના 

�ડપાટBમે*ટ ઓફ બાયોટ�કનોલો{ �ારા દ�શમા ં કોરોના 

સેFપલના ટ���ટáગ માટ� ક�ટલા ચuેટર તૈયાર કરવામા ં

આવશ ે- �  

6. COVID-19ની ભાિવ p�થિતને  પહ1ચી વળવા  ક�*nના 

�ડપાટBમે*ટ ઓફ બાયોટ�કનોલો{ �ારા દ�શમા ં  કોરોના 

સેFપલના ટ���ટáગ માટ� તૈયાર કરવામા ંઆવનાર  ચેuટર  

માટ�  �જુરાતમાથંી નોડલ તર(ક�  કઇ સ�ંથાની  પસદંગી 

કરાઈ છે-NIPER, �������� 

7. NIPERNુ ં  િવ�Zતૃ નામ જણાવો- ��ш�* �þGFBBL �B 

�� ��D%� 
]L2к�ш� 
G� ;�%CD 

8. રાmયની શૈ��ણક સ�ંથાઓ પાસે  ક�વા �કારની લેબ 

ઉપલrધ હોય  તેમા ં કોરોનાના સેFપલના ટ���ટáગ માટ� 

સકંલનની જવાબદાર( આપવામા ંઆવશે- RTPCR  X�� 

(�9�%��B/ *�( 

9. સરં�ણ પાછળ ખચB કરતા િવ£ના દ�શોનો અહ�વાલ કઈ 

સ�ંથા �ારા તૈયાર કરવામા ં આવે છે - FB�к.Z 

�GB���ш�* A�% ;�%CD  �þGFBBL �B 

10. "�ટોકહૉમ ઇ*ટરનેશનલ પીસ �રસચB ઇº*�ટટYટૂ"  Vા 

દ�શમા ંઆવેલી છે - EF��� 

11. "�ટોકહૉમ ઇ*ટરનેશનલ પીસ �રસચB  ઇº*�ટટYટૂ"ના  

તાRતરમા ં �િસ^ થયેલ વષૅ 2019ના અહ�વાલ Eજુબ 

સરં�ણ પાછળ ખચB કરતા િવ£ના ટોચના એકથી fણ 

દ�શોના નામ જણાવો -  X�;�к�, C�� X�� I��' 

12. "�ટોકહૉમ ઇ*ટરનેશનલ પીસ �રસચB  ઇº*�ટટYટૂ"ના  

તાRતરમા ં �િસ^ થયેલ વષૅ 2019ના અહ�વાલ Eજુબ 

સરં�ણ પાછળ ખચB કરતા િવ£ના ટોચના એકથી fણમા ં

કયા દ�શનો �થમવાર સમાવેશ થયો છે-I��' 

13. "�ટોકહૉમ ઇ*ટરનેશનલ પીસ �રસચB ઇº*�ટટYટૂ"ના  

તાRતરમા ં �િસ^ થયેલ વષૅ 2019ના અહ�વાલ Eજુબ 

સરં�ણ પાછળ ખચB કરતા િવ£ના ટોચના એકથી fણ 

દ�શોનો ખચૅ જણાવો- X�;�к�- �}� X(જ �Z*�, C��-

��� X(જ �Z*� X�� I��'-��.� X(જ �Z*� 

14. "�ટોકહૉમ ઇ*ટરનેશનલ પીસ �રસચB  ઇº*�ટટYટૂ"ના  

તાRતરમા ં �િસ^ થયેલ વષૅ 2019ના અહ�વાલ Eજુબ 

સરં�ણ પાછળ  ખચૅ કરતા ં  દ�શોએ વષૅ 2018 કરતા ં

ખચમૅા ંક�ટલા ટકાનો વધારો  કયt છે- 3.6% 

15. પચંાયતી રાજની નવી પહ�લ સમાન �વાિમdવ યોજનાનો 

હ�Z ુ જણાવો - ������� *�к��� '��� ����%� 

�*к'��� 9��9 �F'���જ� É ��� A������ >4� '� 

'��� M�4Æк XFк9�'��� M�4Æк .�� 2 �B� [A9�� 

к�/ шк� 

16. ક�*n સરકારની �વાિમdવ યોજના શાના માટ�ની છે - 

A�C�9'� ��જ �P�*9, ��]9��� A�C�9'� ��જ ��I��� 

X�� %�c �� $G�/9��� �� ��F'����� �*к'��� 

�G9'��� �2%�к)*' [A�9� MA�� �B��� 9�જ��  

17. CORSNુ ં િવ�Zતૃ નામ જણાવો - кGB/GL2X% �A��BÞ� 

����G% FB�шG%  

18. વતBમાન ક�*nીય �ામ િવકાસ અને પચંાયતી રાજ મfંીNુ ં

નામ જણાવો - h� ���GH�%¬. '�� 

19. SWAYAMNુ ં િવ�Zતૃ નામ જણાવો -  ¿*�B��D ‘FB�/ 

���% �� 
nyB� *��ù� ��� 9�� 
FA�9;�¬� 

��G%’  

20. કયા �લ�ટમા ં 2019ના zે|ઠ 30 ઓનલાઇન કોસBમા ં

�વયમંના છ કોસBન ે�થાન મÆY ુ– � y*�% %�G�* 
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21. કોિવડ-19 લૉકડાઉન દરિમયાન કઈ íલાઇéસ TતગBત 

સમ� દ�શમા ંઆવ�યક અન ેતબીબી સામાન પહ1ચાડાયો 

- *���*��� [��� 

22. કોિવડ-19 લૉકડાઉન દરિમયાન કયા મfંાલય �ારા 

લાઇફલાઇન ઉડાન íલાઇéસ TતગBત સમ� દ�શમા ં

આવ�યક અને તબીબી સામાન પહ1ચાડાયો – к�GH�9 

���;�к [�9� �P�*9 

23. ભારતના મહાન સા�હdયકાર મહાદ�વી વમાBન ે27  એિ�લ 

(1982)ના રોજ સા�હdયનો કયો સવtäચ 2રુ�કાર અપાયો 

હતો Rની યાદમા ં google �ારા �ડૂલ  બના�Yુ ં હZ ુ-ં  

'ð��A�~  É2�Fк��' 

24. મહાદ�વી વમાBને કયા કિવતાના સકંલન માટ� 'Ëાનપીઠ 

2રુ�કાર' અપાયો હતો - "9��" 

25. મહાન સા�હdયકાર મહાદ�વી વમાBને અ*ય કયા નામ ે

ઓળખવામા ંઆવે છે-  M�2��к ��� 

26. 'િવ£ �ા�ફક �ડઝાઇન �દવસ' Vાર� ઉજવવામા ંઆવે છે - 

�� 
�J* 
 

DATE : ��- !-� � 

 

1. к����� %���' ��� �B� к�GH�� ��� ��D��шÆк� 

(M���9)  

%�к���� ���� *��� 

1. �ારં�ભક લ�ણ ધરાવતા હોવાNુ ં �માણ અપાય તે જ 

હોમ આઇસોલશેનમા ંરહ( શકશે.  

2. દદ¶ને સેફ આઇસોલેશનની અને પ�રવારના સ9યોને 

vવોર*ટાઇન કરવાની >િુવધા હશ.ે તેમને જ આ 

પરવાનગી અપાશે  

3. દદ¶ની ૨૪ કલાક કાળ{ લેવા �યpvતને અિધGૃત કરવી 

પડશે 

4. ક�ર �ગવર અને દદ¶ના સપંકBમા ં આવેલા તમામ ે

હાઇëોpvસvલોરોpvવન લેવાની રહ�શે 

5. દદ¶એ આરો�ય સેZ ુ એપ ફર�જયાત ડાઉનલોડ કર( 

સતત એ�vટવ રાખવી પડશે.  

6. દદ¶એ તેના આરો�ય Tગે �જsલા સવµલ*સ અિધકાર(ન ે

સતત મા�હતી આપતા રહ�[ુ ંપડશે 

к9�� ��I�� *@,��� K, к����� �.�ш� ?  

� £ાસ લેવામા ંતકલીફ સ:Bય  

� છાતીમા ંસતત <ુખાવો અથવા દબાણની ફ�રયાદ  

� માનિસક E ૂઝંવણ અથવા ઊઠવામા ંતકલીફ  

� હોઠ અને ચહ�રાનો રંગ બદલાવો  

� ક�ર �ગવર� તાdકા�લક સવµલ*સ અિધકાર(ને :ણ કરવાની 

રહ�શે 

� આરો�ય મfંાલય ભારત સરકાર 

2. UFO : L2
%�� A�GB������ UFO�� �G9'� A� 

J4��� .�� (х��O ��ð��)   

� Øãાડંમા ં2�ૃવી િસવાયના અ*ય �હો પર {વન હોવાની 

સભંાવના Tગે માનવી શોધ ચલાવી ર»ો છે.  

� ઘણીવાર લોકોએ પર�હવાસીઓ �ારા 2�ૃવીની Eલુાકાત 

અને તેમના યાન જોયાના દાવા કરાયા છે.  

� એ�લય*સના આ યાનન ે આપણે અનઆઇડ��*ટફાઇડ 

íલાઇગ ઓrRvટ (Yએુફઓ) તર(ક� ઓળખીએ છ(એ.  

� અમે�રક( નેવીના પાઇલટ �ારા Yએુફઓના વષB ૨00૪ 

અને ૨૦૧૫મા ંવી�ડયો તૈયાર કરાયા હતા.  

� અમે�રકાના સરં�ણ િવભાગના વડામથક પે*ટાગોન �ારા 

૩ વી�ડયો સÌાવાર ર(ત ે:ર( કયાB હતા.  

UFO Q2� a� ? 

� સૈકાઓથી માનવી આકાશમા ં ઊડતી  રકાબી જોયાનો 

દાવો કરતો આ�યો છે. ઘણાએ તો Yએુફઓ અને તેમા ં

સવાર થઇને આવતા પર�હવાસીઓ સાથે Eલુાકાતના 

દાવા પણ કર�લા છે.  

� આકાશમા ંઉડાન ભરતા પાઇલટને આ �કારના અ:&યા 

અવકાશી પદાથt દ�ખાયા છે. આ �કારના અવકાશી 

પદાથtને આપણે Yએુફઓ તર(ક� ઓળખીએ છ(એ. 

3. *ë2�.  : É lõ���� Xg9�' ��к4� A%�� 4ш� (х��O 

��ð��) 

� આR 2�ૃવીની અdયતં ન{કથી ૧.૨ માઇલ પહોળો 

લ
�ુહ પસાર થશે પ૨૭૬૮ (૧૯૯૮ OR૨) નામનો ૧.૨ 

માઇલ પહ1ળો લ
�ુહ ૨૯મી એિ�લ-૨૦૨૦ના રોજ 

2�ૃવીથી ૩,૯૯,૦૮,૭૯૧ માઇલ <ૂરથી ૧૯,૪૬૧ માઇલ 

�િત કલાકની ઝડપે પસાર થશે.  

� જો આ કદનો લ
�ુહ 2�ૃવી સાથ ેટકરાય તો તે �યાપક 

િવનાશ વેર( શક� છે. 

4. ш�� (K� : Q2� a� ����% �{L � ? (M�4Æк) 
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� શેરબ:રમા ં�લ�ટ�ડ કંપની Eડૂ( ઊભી કરવા રાઇéસ ઇ�Y ૂ

કરતી હોય છે.  

� કંપની તેના હાલના શેરહોsડસBને કંપનીના શેર ન·( 

કર�લા ભાવથી ખર(દવાની ઓફર કરતી હોય છે.  

� Rમા ં શેરહોsડસB ન·( કર�લા ર�િશયો Eજુબ શેર ખર(દ( 

શક� છે. ર�િશયો કંપની �ારા ન·( કરાય છે.  

� ન·( કર�લા સમયગાળામા ં શેરધારકોએ શરે ખર(દવાના 

હોય છે. રાઇéસ ઇ�Yથૂી આપવામા ં આવનાર શરેથી 

કંપનીના મા�લક(હકમા ંકોઈ ફરક પડતો નથી. 

5. ADB : I��'�� к����� %�� *��� �.� X(જ ��*��� 

જ ��� *�� MAш� 

.�� 2 X�� ���' 

� એિશયન ડ�વલોપમે*ટ બે*ક� નોવલ કોરોનો વાઈરસનો 

સામનો કરવા ભારતને મદદ કરવાના હ�Z ુ સાથે 1.5 

અબજ ડોલર (h.11400 કરોડ) ની લોન મSૂંર કર( છે. 

� રોગચાળાને ફ�લાતો અટકાવવાને �ાથિમvતા આપતા ં

ગર(બો અને આિથÄક ર(તે નબળા વગB માટ� સામા�જક 

>રુ�ા સ�હત મદદhપ બનવા એડ(બી બે*ક ભારતને 

સમથBન આપી રહ( છે.  

� એડ(બી �ેિસડ*ટ મસાd>�ુ ુઅસાકાવાએ જણા�Yુ ં હZ ુ ક�, 

એડ(બી આ અણધાર( આફત સામે લડવા માટ� ભારત 

સરકારને સહકાર આપવા �િતબ^ છે. િવશાળ પેક�જના 

ભાગhપે ઝડપથી ફંડની ફાળવણી કરવામા ં આવશે. 

એડ(બી સરકાર અને અ*ય ડ�વલોપમે*ટ પાટBનસB સાથ ે

મળ( ફંડ 2Îંુૂ પાડશે.  

� કોિવડ–19 એ�vટવ �ર�પો*સ એ*ડ એvસપે�*ડચર સપોટB  

�ો�ામ આરો�ય >િુવધાઓ અને સભંાળમા ં>ધુારો કરવા 

ફાળો આપશે.  

� ત<ુપરાતં ૮૦ કરોડથી વk ુ લોકોને સામા�જક >રુ�ા 

�દાન કરશે. Rમા ંગર(બી ર�ખા નીચે {વતા પ�રવારો, 

ખે�ૂતો, હ�sથક�ર વકBસB, મ�હલાઓ, વ�ર|ઠો, �દ�યાગંો, 

નીચી આવક ધરાવતા રોજમદારો, કં�avશન મSૂરોને 

સહાય 2રૂ( પાડવા મહામાર(નો સામનો કરતા 

સીપીઆરઓ હ�ઠળ ક�સB �ો�ામને ફડં આપશે.  

� એડ(બી �ેિસડ*ટ - મસાd>�ુ ુઅસાકાવા  

એડ(બી Eુ̧ ય મથક - મિનલા (�ફ�લપાઈ*સ)  

5. ;�� ��ш�T - 28 
�J* :  

��� к�9DF4O F��õ9 X�� �2�@� ;��%  

(World day for safety and health at work) 

�TD-2020 4� :  

� "stop the pandemic: safety and health at work can 

save lives"  

� આ �દવસ �િતવષB �તરરા|a(ય zમ સગંઠન (ILO) 

�ારા મનાવવામા ંઆવ ેછે. 

� આ �દવસને 2003ના વષBથી ઉજવવામા ંઆવી ર»ો છે.  

� આ વખતનો િવ£ કાયB�થળ �વા�ય અને >રુ�ા �દવસ 

�તરરા|a(ય zમ સગંઠનની 100મી વષBગાઠંથી �ે�રત 

છે.  

ILO– �GB���ш�* *�(� ��c��$+�ш� 

� F4�A��: 29 ઓvટોબર 1919  

� આ એક િfપ�ીય સગંઠન છે, Rમા ં સરકાર, રોજગાર 

આપનાર તથા કમBચાર( fણેય zમ Tગેના માનક િનિòત 

કરવા Tગે િવચાર િવમશB કર� છે.  

� ILO સYંvુત રા|aની એક િવશેષ એજ*સી. 12È94к : 

{નીવા, p�વ*ઝરલ*ૅડ  

� %�9 ��ш : 187  

� નોબેલ શાિંત 2રુ�કાર - 1969મા ં  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૮-૦૪-૨૦૨૦) 

1. કોરોના સ�ંિમત દદ¶ઓ માટ� ક�*nની નવી માગBદિશÄકા 

Eજુબ કોણ હોમ આઇસોલેશનમા ં રહ( શકશે – >�� 

J��� )Iк *@, ����'� .���\2� J�, XA�9 '�   

2. કોરોના સ�ંિમત દદ¶ઓ માટ� ક�*nની નવી માગBદિશÄકા 

Eજુબ દદ¶એ કઈ એપ ફર�જયાત ડાઉનલોડ કર( સતત 

એ�vટવ રાખવી પડશે - M���9 %�� 2 

3. કોરોના સ�ંિમત દદ¶ઓ માટ� ભારત સરકારના કયા 

િવભાગ �ારા નવી માગBદિશÄકા :હ�ર કરાઈ હતી - 

M���9 �P�*9  

4. એિ�લ-૨૦૨૦મા ં કોના �ારા UFOની મા*યતા પર 

�થમવાર મહોર મારવામા ં આવી હતી - L2
%�� 

A�GB����    

5. YએુસNુ ં સરં�ણ હાઉસ કયા નામે ઓળખાય છે – 

A�GB����    

6. પર�હવાસી એ�લય*સ �ારા 2�ૃવીની Eલુાકાત અને 

તેમના યાનને કયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે-  UFO 

7. UFONુ ં િવ�Zતૃ નામ જણાવો - X�M���nGB���� 

Å*��� ��>yB  
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8. અમે�રક( નેવીના પાઇલટ �ારા કયા વષBમા ં Yએુફઓના 

વી�ડયો તૈયાર કરાયા હતા - �TD 2  4 X�� 2015  

9. સૈકાઓથી આકાશમા ંઊડતી  રકાબીને માનવી કયા નામે 

ઓળખે છે - X�M���nGB���� Å*��� ��>yB 

(L2
��) 

10. તા.૨૯મી એિ�લ-૨૦૨૦ના રોજ કયો લ
�ુહ 2�ૃવીની 

અdયતં ન{કથી પસાર થયો હતો - A2768 (1998 

OR2) 

11. તા.૨૯મી એિ�લ-૨૦૨૦ના રોજ પ૨૭૬૮ (૧૯૯૮ OR૨) 

નામનો લ
�ુહ 2�ૃવીની અdયતં ન{કથી પસાર થયો 

હતો તેની પહોળાઈ જણાવો - 1.2 ��* A.�O�  

12. શેરબ:રમા ં �લ�ટ�ડ કંપની શા માટ� રાઇéસ ઇ�Y ૂ કરતી 

હોય છે - 1 ��/ ØI� к��� 

13. શેરબ:રમા ં �લ�ટ�ડ કંપની રાઇéસ ઇ�Y ૂ TતગBત ¿ુ ં

કરતી હોય છે -  к�A�� '��� .�*�� ш��.�<�%D�� 

к�A���� ш�� �×/ к��*� I��4� х�/����� ��� 

к�'� .�9 a� 

14. રાઇéસ ઇ�Yથૂી આપવામા ં આવનાર શેરથી કંપનીના 

મા�લક(હકમા ં¿ુ ંફરક પડ� છે - к�$ ��к A�'� �4� 

15. ADB �ારા ભારતને ક�ટલી લોન અપાશે - �.� X(જ 

��*� 

16. ADB �ારા કયા હ�Zસુર ભારતને 1.5 અબજ ડોલરની લોન 

આપશ ે - ���* к����� ��$�%�� %��� к��� 

I��'�� �� к���  

17. ADBNુ ં િવ�Zતૃ નામ જણાવો - 
�ш9� ���*�A�GB 

(�Gк  

18. એિશયન ડ�વલોપમે*ટ બ*ેકના વતBમાન �EખુNુ ં નામ 

જણાવો - %�g�2e2 X%�к��� 

19. એિશયન ડ�વલોપમે*ટ બે*કNુ ંEુ̧ ય મથક કયા આવેcુ ંછે 

- ��*� (;�)*A�$G%)   

20. િવ£ કાયB�થળ �વા�ય અને >રુ�ા �દવસ કયાર� 

ઉજવવામા ંઆવે છે - 28 
�J*  

21. િવ£ કાયB�થળ �વા�ય અને >રુ�ા �દવસ વષB-૨૦૨૦ની 

થીમ જણાવો - "stop the pandemic: safety and health 

at work can save lives"  

22. �િત વષB ૨૮ એિ�લના રોજ કયા સગંઠન �ારા િવ£ 

કાયB�થળ �વા�ય અને >રુ�ા �દવસ મનાવવામા ંઆવ ેછે 

- ÷'�����/9 h %��~� 

23. ILONુ ંિવ�Zતૃ નામ જણાવો-÷'�����/9 h %��~� 

24. �તરરા|a(ય zમ સગંઠન �ારા કયા વષBથી �િત વષµ 

૨૮ એિ�લના રોજ કયા સગંઠન �ારા િવ£ કાયB�થળ 

�વા�ય અને >રુ�ા �દવસ મનાવવામા ંઆવે છે – �TD-

2003  

25. ઇ*ટરનેશનલ લેબર ઓગµનાઈઝેશનની �થાપના કયાર� 

થઈ હતી - �� �yB�(� ����  

26. ઇ*ટરનેશનલ લેબર ઓગµનાઈઝેશન કોની િવશેષ એજ*સી 

છે - %�L2y' ���� 

27. ઇ*ટરનેશનલ લેબર ઓગµનાઈઝેશનN ુ Eુ̧ યમથક કયા 

આવેcુ ંછે - �����, EF�G+�*�G�  

28. એિ�લ-૨૦૨૦ની p�થિતએ ઇ*ટરનેશનલ લેબર 

ઓગµનાઈઝેશનના સ9ય દ�શોની સં̧ યા ક�ટલી છે- ���  

29. ઇ*ટરનેશનલ લેબર ઓગµનાઈઝેશનને કયા વષBમા ં

નોબેલ શાિંત 2રુ�કાર મÆયો હતો – �TD-����   

   DATE : ��- !-� � 
 

1. ��,D9 : к�GH %�к��  

к�GH�� кDC��/� �B� к����� |���� ‘‘M���9 %�� 2’’  
A 

��[�*�� к��� ��Rજ9�' (M���9)  

� કોિવડ-૧૯ સ�ંમણની ચેઇન તોડવા માટ� આ એપ 

ઉપયોગી સા�બત થશે.  

� ક�*n સરકારમા ં કામ કરતા અિધકાર( અન ે કમBચાર( 

ઉપરાતં આઉટસોસB �ટાફ� પણ કાયાBલયે જવા નીકળતા ં

પહ�લા ંએપ પોતાના �ટ�ટસની સમી�ા કરવી પડશે. 

� એપ જો સેફ ’ ક� ‘ લો �ર�ક �ટ�ટસ બતાવે તો જ તેઓ 

ફરજ બ:વવા કાયાBલયે હાજર થઇ શકશે.  

� તમામ િવભાગો, મfંાલયો, ક��બનેટ સ�ચવો અને વડા 

�ધાન કાયાBલયને પણ આ આદ�શ પાઠવી દ�વામા ંઆ�યા 

છે. 

� કોિવડ-૧૯ પો�ઝ�ટવ ક�સના ન{કના સપંકBમા ં આવલેી 

�યpvતને શોધી કાઢવા નર�*n મોદ(ના નેZdૃવ હ�ઠળની 

સરકાર� આરો�ય સેZ ુએપ િવકસાવી હતી.  
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� આ એપ Yઝૂરને a�ક કરવા rc�ૂથૂ અને લોક�શન ડ�ટાનો 

ઉપયોગ કર(ને Yઝૂર કોને મળે છે અને કોના ગાઢ 

સપંકBમા ંઆવે છે તેના પર નજર રાખે છે.  

� નીિત આયોગ અન ે ટ�ક ઉæોગના �વયસંેવકોએ સાથ ે

મળ(ને આ એપ િવકસાવી છે. 

2. X�%�� : X)I��'� $���� х�� X�%��  : '�. 29-

04-2020, 12�($  

જG : '�.07-01-1967     જG F4O - જ9É2� 

� બો�લ[ડુના લોકિ�ય અદાકાર ઇરફાન ખાનNુ ં ૫૪ 

વરસની વય ેિનધન.  

� છેsલા fણ વષBથી તેઓ ક�*સર સામે લડ( ર»ા ં હતા. 

Rમણે Eુબંઈની કો�કલા બેન હોp�પટલમા ં Tિતમ £ાસ 

લીધા.  

;�<� к��;к� 

� અ�ભનતેાએ કાર�કદ¶ની શhઆત ૧૯૮૮ની  �તરરા|a(ય 

�ફsમ સલામ બોFબેથી કર( હતી R ઓ�કર માટ� પણ 

નોિમનેટ થઇ.  

�જુરાતી વાતાB પરથી બનેલી િસ�રયલમા ંઅ�ભનય 

� ઇરફાન ે ઘણી િસ�રયલોમા ં પણ કામ કYુ  હZ.ુ Rમા ં

zીકા*ત, ભારત એક ખોજના ૩૨ અને ૩૩મો એિપસોડ, 

ચાણV, ચnંકા*તા, ધ �ેટ મરાઠા, બનેગી અપની બાત, 

ડરનો સમાવેશ થાય છે.  

� �જુરાતી લેખક ચnંકાતં બ�ીની લોકિ�ય વાતાB એક 

સાજંની Eલુાકાત પરથી �હ*દ(મા ંએક શામ ક( Eલુાકાત 

નામે િસ�રયલ તૈયાર થઈ હતી.  

������� O�*� .gg��� 
�ZöÂD% 

� પ�zી - ૨૦૧૧  

� નેશનલ �ફsમ એવોડB-૨૦૧૩મા ં  �ફsમ પાન િસ�હ તોમર 

માટ� 

� આઇફા એવોડB ફોર બ�ેટ એકટર ૨૦૧૮ મા ં �ફsમ �હ*દ( 

મી�ડયમ માટ� અન ે ૨૦૦૮મા ં  �ફsમ લાઇફ ઇન એ 

મેaોમા ંબે�ટ સપો�ટÜગ એકટર માટ�. 

� Gુલ પાચં વખત �ફsમ ફ�ર એવોડB, Rમા ં �હ*દ( મી�ડયમ, 

પાનિસ�હ તોમર, લાઈફ ઈન અ મેaો, હાિસલ (તિમલ).. 

વગેર�નો સમાવેશ થાય છે. 

� ૨૦૧૪મા ં �ફsમ લ*ચ બોvસ માટ� એિશયન �ફsમ એવોડB 

મÆયો હતો. 

� <ુબઇ ઇ*ટરનેશનલ �ફsમ ફ���ટવલ લાઇવટાઇમ 

અ�ચવમે*ટ એવોડB ૨૦૧૭મા ંમÆયો હતો. 

����� х���� 9����� ;�<� 

� િપGુ - દ(િપકા પ<ુકોણ અને અિમતાભ બäચન સાથ ે

� તલવાર - આYષુી તલવારની સdય ઘટના પરની 

આધા�રત �ફsમ 

� ધ લ*ચ બોvસ - પિત-પdની વäચેના �ેમ સબંધંો 

� પાન િસ�હ તોમર - આ �ફsમ એવા ઇ�*ડયન આમ� 

સોલજર પરઆધા�રત હતી Rન ે પરાણે �ુડંો બન[ુ ં પડ� 

છે.  

� મકÅલૂ –            �હ*દ( િમડ(યમ 

� મદાર(    લાઇફ ઇન મેaો 

� ધ �લમ ડોગ િમ�લયોનર  ધ નામસેક 

� હ�દર 

3. ��ì �к : UN�� I��'�� ��� F4�9� J�'���� '�/к� 

%)C� h� B/.
%. �'Õ21 ��'Æ  

� િવદ�શ મfંાલયમા ં આિથÄક બાબતોના સ�ચવ ટ(. એસ. 

િતÎુEિૂતÄની િનમÚકૂ સYંvુત રા|aમા ં ભારતના નવા 

�થાયી �િતિનિધ તર(ક� કરવામા ંઆવી છે. 

� િતÎુEિૂતÄ િન[Ìૃ થયેલા અકબÎુ�(નNુ ં�થાન લીk.ુ 

� IAF-1985 બેચ 

� િતÎુEિૂતÄ GુઆલાcFુ2રુ(મેલિશયા) ખાતે ઉäચાYvુત રહ( 

Uકૂયા છે. 

4.A�B%D(�D y*�$�B ��9*��%-�� (A9�D��,) 

I��' f��� }  ��ш� %�4� M(�.���� A;��'D� %�(���' 

123�� A� CC�D  

� તા. ૨૭ અને ૨૮ એિ�લ-૨૦૨૦ના રોજ પીટસBબગB 

આબોહવા સવંાદની �થમ વäYુBઅલ બઠેક યો:ઈ 

[3�ш :  

� પીટસBબગB આબોહવા સવંાદના અ�ગયારમા સfમા ંભારતે 

અ*ય 30 દ�શોની સાથે સાE�ૂહક લવચીકતાને સવંિધÄત 

કરવા અને આબોહવામા ં પ�રવતBનની કાયBવાહ(ન ે

�ોdસાહન આપીન ે તથા ખાસ કર(ને િનઃસહાય લોકોની 

પણ સહાયતા કર(ને કોિવડ-19 પછ( અથB�યવ�થાઓમા ં

અને સમાજોમા ં નવો �ાણ ¹ંકવા પડકારો ઝીલવા અન ે

સાધનો પર ચચાBિવચારણા કર( હતી. 

� �થમ વäYુBઅલ પીટસBબગB આબોહવા સવંાદમા ંભારતNુ ં

�િતિનિધdવ કર(ને ક�*nીય પયાBવરણ, વન અન ે
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આબોહવામા ંપ�રવતBન મfંી zી �કાશ :વડ�કર� કÂુ ંહZ ુ ં

ક�, વતBમાનમા ં R ર(તે સ2ંણૂB િવ£ એક થઈને નોવેલ 

કોરોનાવાયરસ માટ� રસી શોધવામા ંલા�યા છ(એ, એ જ 

ર(તે પયાBવરણ સબંિંધત ટ�કનોલો{ આપણી પાસે Evુત 

½ોત �વhપે હોવી જોઈએ, R વાજબી �ક�મતે ઉપલrધ 

કરાવવી જોઈએ. 

� 1 �a�લયન ડોલરની સહાય આપવાની યોજના બનાવવી 

જોઈએ.” 

M9�જк :  

� આ બઠેકNુ ં આયોજન 2010થી આબોહવાના સબંધંમા ં

�તરરા|a(ય ચચાBિવચારણા અને આબોહવા સાથ ે

સબંિંધત કામગીર(ની �ગિત પર ક�*nીત અનૌપચા�રક 

ઉäચ-�તર(ય રાજક(ય ચચાBઓ માટ� એક મચં �દાન 

કરવા માટ� જમBની �ારા થઈ રÂુ ંછે.  

� વäYુBઅલ 11મા પીટસBબગB આબોહવા સવંાદની સહ-

અ¡ય�તા જમBની અને �Øટન �ારા કર( હતી, R સYંvુત 

રા|a, આબોહવામા ં પ�રવતBનમા ં ��મવકB સમંલેન 

(Yએુનએફસીસીસી) માટ� 26મી કો*ફર*સ ઓફ પાટ¶ઝ 

(સીઓપી 26)ની આગામી અ¡ય� છે.  

� સવંાદનો Eુ̧ ય એજ*ડા- સાE�ૂહક લવચીકતાને �ોdસાહન 

આપવા અને આબોહવામા ંપ�રવતBનની કાયBવાહ(ને �ે�રત 

કર(ને તથા િવશષે �વhપે અસહાય લોકોની પણ સહાયતા 

કર(ને સYંvુત �વhપે કોિવડ-19 પછ( અથB�યવ�થાઓ 

અને સમાજમા ંનવો �ાણ ¹ંકવાના પડકારને ઝીલવાનો. 

5. ;�� ��ш�T : 29 
�J* :   ÷'�����/9 \ lg9 ;��% 

M9�જ� :  

� �તરરા|a(ય Ndૃય પ�રષદ તથા 'TØેલા 

ઓગµનાઇઝેશન' �ારા Yનુ�ેકોના ં સહયોગમા,ં ૨૯ 

એિ�લના ં રોજ દર�ક �કારના ં Ndૃયો માટ� મનાવવામા ં

આવે છે. 

� આ ઉજવણી ૧૯૮૨થી Yનુે�કોની �તરરા|a(ય રંગમચં 

સ�ંથા 3ારા, શh કરાયેલ છે. 

� આ ઉજવણીનો Eુ̧ ય હ�Z ુ લોકોમા ં Ndૃયના ં મહdવ �dય ે

:ગÎુકતા ઉdપ} કરવાનો તથા િવ£ભરની સરકારોને, 

NdૃયNુ ં િશ�ણ આપતી સવલતો ઉભી કરવા માટ� 

મનાવવાન1 છે. 

� к��� 9����: �Ãચ બેલે ડા*સર {ન mયોજ�યસ નોવેરની 

યાદમા ંિવ£ Ndૃય �દવસની ઉજવણી. 

� ભારત Rવા ંસા�ંGૃિતક િવરાસત ધરાવતા ંદ�શમા ંલોકNdૃય 

અને શા½ીય Ndૃય Rવી મજÅતૂ પરંપરા િવકાસ પામી 

છે.  

� શા½ીય Ndૃયોમા ં ભરતનાટયમ, ક�થક, મ�ણ2રૂ(, 

ઓ�ડસી, Gુચી2ડુ( Rવા ંNdૃયો સાથે ભાગવતમેલનાટકમ, 

ચાVાGુ�,ુ Gુ�ડયટેમ, રામનાટયમ Rવા ં ઓછા ં �ચ�લત 

Ndૃયો િવકાસ પાડયા ંછે. 

� આ �દવસને કોઇ ખાસ �કારની Ndૃયશૈલી સાથે સબંધં 

નથી, પણ Ndૃયની કળા તરફ વk ુલોકોNુ ં¡યાન ખ®ચાય 

તે માટ� ઇ*ટરનેશનલ ડા*સ ડ�ની ઊજવણી કરવામા ંઆવે 

છે. 

� ગરબાન ે �જુરાતમા ં �ટ�ટ ડા*સનો દર�જો આપવામા ં

આ�યો છે. 

I��'�� X�g9�� ��]9� X�� \ lg9� 

� તિમળના�ુ - ભરતનાટåમ,        ઓ�ડશા - ઓ�ડશી  

� પિòમ બગંાળ – ગૌ�દયા          ઉÌર �દ�શ - ક�થક  

� ક�રળ - કથકલી મો�હનીઅÉમ      �� �દ�શ - Gુચી2ડુ(  

� મણી2રુ - મણી2રુ(               આસામ - સતીયB   

� રાજ�થાન – 
મૂર                 �જુરાત – ગરબો  

6. જG ;�� ��ш�T : 29 
�J* 

к�A� [V���� જ�к:�,a��*�* a�B�*�*  

જG : 29 
�J* 1823  X�%�� : 26 �кB�(� 1898 

� ‘T�ેજો આપણા દ�શમાથંી કાચો માલ લઈ :ય, ધન 

ઢસડ( :ય અને માf મશીનોના મા�લક હોવાથી કાપડ 

પેદા કર� ને મ1ઘાદાટ ભાવે ભારતમા ં ઠાલવે, આપણે 

મશીનો આયાત કર( અહ; જ કાપડ ઉdપાદન ન કર( 

શક(એ’ પરાધીન ભારતમા ંઆ �કારની િવચારણા સાથ ે

એક Yવુાને ભારતમા ંકાપડ િમલ �થાપવાNુ ંબી�ુ ંઉઠા�Yુ ં

અને સાથBક કYુ .  

� આ Yવુાન ઉæોગપિત નામે રણછોડલાલ છોટાલાલનો 

આR જ*મ�દવસ. ડાકોરમા ં જ*મ થયો હોવાથી 

માતાિપતાએ નામ રણછોડ રા¸Yુ.ં  

� 2૦ વષB >ધુી જકાત અન ેદફતર ખાતાઓમા ંનોકર( કર(. 

સમાચારપfો, 2�ુતકો અને િન|ણાતો પાસેથી Ëાન લઈ 

કાપડ િમલNુ ં�યોજન કYુ . 

� તેના માટ� �Øટનથી મશીનર( મગંાવી પણ ભારત આવતા 

પહ�લા ખભંાતના દ�રયામા ં �ૂબી ગઈ અને તેનો ઈજનરે 

પણ કોલેરામા ં EdૃY ુ પાFયો છતા ં �હ�મત હાયાB વગર 
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�યdનો ચાc ુ રા¸યા અને 26 મે 1864ના રોજ 

‘અમદાવાદ p�પિન�ગ એ*ડ િવિન�ગ િમલ કંપની' શાહ2રુમા ં

શh કર( અને ભાિવ મા*ચે�ટરનો પાયો ના¸યો હતો. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૯-૦૪-૨૦૨૦) 

1. તાRતરમા ં 29 એિ�લના રોજ બો�લ[ડૂના કયા 

અ�ભનતેાNુ ં  Eુબંઈ ખાતે ક�*સરથી અવસાન થYુ-ં  

$���� х�� 

2. અ�ભનતેા ઈરફાન ખાનનો જ*મ�દવસ જણાવો- 

 �. �.���� 

3. અ�ભનતેા ઈરફાન ખાનનો જ*મ Vા ં થયો હતો- 

જ9É2�(��જF4��) 

4. અ�ભનતેા ઇરફાન ખાને  પોતાની કાર�કદ¶ની શhઆત 

1988મા ં કઈ �ફsમથી કર( હતી- %*�  (�z(� 

5. �જુરાતી લેખક ચnંકાતં બ�ીની કઈ �જુરાતી લોકિ�ય 

વાતાB ઉપરથી બનેલી �હ*દ( િસર(યલમા ં ઈરફાન ખાન ે

અ�ભનય કયt હતો–
к %��જ�� 12*�к�' 

6. અ�ભનતેા ઇરફાન ખાનને �િત�|ઠત પ�zી 2રુ�કાર કયા 

વષµ અપાયો હતો- � �� 

7. અ�ભનતેા ઇરફાન ખાનને કઈ �ફsમ માટ� આઇફા એવોડB 

ફોર બે�ટ એvટર-2018 એનાયત  કરાયો હતો-  ;.G�/ 

��/9 

8. અ�ભનતેા ઇરફાન ખાનને કયા વષµ <ુબઈ ઇ*ટરનેશનલ 

�ફsમ ફ���ટવલમા ં "લાઈફ ટાઈમ એ�ચવમે*ટ એવોડB" 

અપાયો હતો- �T� � �� 

9. અ�ભનતેા ઇરફાન ખાનને કઈ �ફsમ માટ� નેશનલ  �ફsમ 

એવોડB-2013 એનાયત  કરાયો હતો - A�� �%¬. '�� 

10. ક�*n સરકાર �ારા કમBચાર(ઓ માટ� કોરોના વાયરસની  

અપડ�ટ િવગત આપતી કઈ એપ ડાઉનલોડ કરવાNુ ં

ફર�જયાત કરાYુ ંછે - M���9 %�� 2 

11. એિ�લ 2020મા ં Yએુન ખાતે ભારતના નવા �થાયી 

�િતિનિધ તર(ક� કોની િનમÚકૂ કરાઇ છે - B/.
%. 

�'Õ21 ��'Æ 

12. સ�ચવ ટ(.એસ. િતÎુEિૂતÄ કઈ બે*ચના IFS અિધકાર( છે - 

�T� ���� 

13. તાRતરમા ં આબોહવામા ં પ�રવતBન સબંિંધત E�ુા ઉપર 

ચચાB માટ� �થમ વäYુBઅલ "િપéસબગB vલાઇમેટ 

ડાયલોગ-11" Vાર� યો:ઈ - '�.��-�� 
�J* � �  

14. તાRતરમા ં યો:યેલી �થમ વäYુBઅલ "િપéસબગB 

vલાઇમેટ ડાયલોગ-11"મા ંભારતના �િતિનિધ તર(ક� કોને 

ભાગ લીધો હતો - h� Jк�ш K���к� 

15. વતBમાન ક�*nીય પયાBવરણ, વન અને આબોહવા 

પ�રવતBન મfંીNુ ંનામ જણાવો - h� Jк�ш K���к�  

16. તાRતરમા ં યો:યેલી �થમ વäYુBઅલ "િપéસબગB 

vલાઇમેટ ડાયલોગ-11" ભારત સ�હત Gુલ ક�ટલા દ�શોએ 

ભાગ લીધો- }  

17. તાRતરમા ં યો:યેલી �થમ વäYુBઅલ "િપéસબગB 

vલાઇમેટ ડાયલોગ-11"નો �થમ �ારંભ Vાર� થયો હતો- 

�T� � �  

18. તાRતરમા ં યો:યેલી �થમ વäYુBઅલ "િપéસબગB 

vલાઇમેટ ડાયલોગ-11"ની સહ અ¡ય�તા કયા બે દ�શો 

�ારા કરાઇ-  જD�� X��  )ÀB� 

19. આગામી સમયમા ં યો:નાર UNFCCC માટ�ની 26મી  

conference of parties(COP-26)ના અ¡ય� કોણ છે- 

જD�� X��  )ÀB� 

20. "�તરરા|a(ય Ndૃય �દવસ" Vાર� ઉજવાય છે - ��  


�J* 

21. "�તરરા|a(ય Ndૃય �દવસ" ઉજવવાનો �ારંભ  કોના 

�ારા Vારથી થયો હતો-÷'�����/9 ����C %�F4�- 

unesco X�� �T� ����4� 

22. કોની યાદમા ં"�તરરા|a(ય Ndૃય �દવસ" ઉજવાય છે -  

��GC (�*� ��G%� �� ]9��9% 

23. કાપડ ઉæોગના િપતા રણછોડલાલ છોટાલાલનો 

જ*મ�દવસ જણાવો - �� 
�J* ���} 

24. કાપડ ઉæોગના િપતા રણછોડલાલ છોટાલાલનો જ*મ  

Vા ંથયો હતો-  ��к�� 

25. તા.26 મે 1864ના રોજના "અમદાવાદ p�પિન�ગ એ*ડ 

િવિન�ગ મીલ કંપની" �થાપીને અમદાવાદમા ં ભાિવ 

મા*ચે�ટરનો પાયો કોન ે ના¸યો હતો - �,a��*�* 

a�B�*�* 

DATE : } - !-� � 
 

1. ��,D9 : e2જ��' %�к�� (M���9)  e2જ��'�� � �� F4�A�� ;��%� .g��� ��,D9�  
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���� �જુરાતના ૬૦મા ં�થાપના �દવસની 2વૂB સ¡ંયાએ 30મી 

એિ�લ-2020ના રોજ �:જોગ સબંોધનમા ં Eુ̧ યમfંી 

િવજય hપાણીએ મહdવના િનણBય :હ�ર કયાB  

(1) �-��g%<9 X�� �-X1 l' к��D ���к� 

� મા-વાdસsયમ અને મા અEમૃ યોજના હ�ઠળ કાડB ધરાવતા 

૭૭ લાખ પ�રવારોમા ં કોઈને મે�ડકલ સ°ર(, �ે�ન*સી 

વખતે ક� ઓપર�શનના સજંોગોમા ં કોિવડ ૧૯ના ટ��ટનો 

ખચB પણ સરકાર ઉઠાવશે.   

(2)*�к��[��� 61 *�х APL-� к��D ���к� 

�  મે મ�હનામા ંપણ પ�રવાર �દઠ ૧૦ �કલો ઘ�, ૩ �કલો 

ચોખા, ૧ �કલો દાળ અને ૧ �કલો ખાડં ૭ થી ૧૨મી મે 

દરિમયાન િવતરણ કરવાNુ ં જણા�Yુ ં હZ ુ.ં આ િનણBયથી 

TદાR h. ૨૦૦ કરોડ ખચB થશે. 

(3) ��V�4Ã� �B� )CP, ��(�� X�� *�х� FA��D  

� �જુરાત કોરોના વો�રયસB િવષય પર િનબધં, કિવતા અને 

�ચf �પધાBમા ં ભાગ લેવા િવધાથ�ઓને Eુ̧ યમfંીzીNુ ં

આહવાન  

� ૧લી મે થી ૧૦મી મે દરિમયાન રાmયની �ાથિમક, 

મા¡યિમક અને કોલેજના િવધાથ�ઓ માટ� ૩ ક�ટ�ગર(મા ં

�જુરાત કોરોના વો�રયસB િવષય ઉપર િનબધં, કિવતા 

અને �ચf �પધાBNુ ંઆયોજન  

� �જsલા ક�ાએ �થમ ૩ િવRતાઓને અN�ુમે h. ૧૫ 

હ:ર, ૧૧ હ:ર અને પાચં હ:ર ઈનામો  

� રાmયક�ાએ ૫ િવRતાઓને દર�ક ક�ટ�ગર(મા ં�dયેકન ે h. 

૨૫ હ:રના 2રુ�કાર આપવામા ંઆવશ ે

(4) к����� %�� *�кKel�ß X)I9��  

કોરોનાની સામ ેલોકક�ળવણી અ�ભયાનની હાકલ  

� ૧લી મે િનિમÌે દર�ક �યpvત કોરોનાને પરા�ત કરવા 

સકંsપ લે  

� �ુ ંસકંsપ લ� Ð ંક� . . .  

1. q2� �Fк A.�9�D ��� W��� (.�� ��кO/ш �.Þ  

2. q2� %�{9* ;�FBG%\2� .��ш� Ò9�� ��х�ш, �� �જ ¢��/ 

%�к<A\2� A�*� к�/ш  

3. ;��%�� ������� %�Ô24� .�4 ��$ш 

� દર�ક �યpvત આ સકંsપ લઈ તનેો વી�ડયો 

#VijaySankalp સાથે સો�યલ મી�ડયા uલેટફોમB Rવા ંક�, 

éવીટર, ફ�સÅકુ, ઈ*�ટા�ામ ઉપર અપલોડ કર(ન ે

આપણી સાE�ુહક શpvત �દિશÄત કર( કોરોના વો�રયસB 

માટ� આપણી સવંેદનશીલતા પણ �ગટ કર(એ  

2. X�%�� : X)I��'� ���G% ;к¬� ;�ш� кÉ ���� ����9 

((�*�  ��) 

A;�C9   :     �લુામÚ ુનામ – �ચ*�ુ  

� જ*મ : - 04-09-1952  

� અવસાન: તા.30-04-1952, Eુબંઈ 

� ક2રૂ ખાનદાનNુ ંEળૂ વતન : પા�ક�તાન  

� sYકુ�િમયા રોગ સામે જગં હાયાB  

� આdમકથા : Ïsુલમ Ïsુલા 

67 વષBની �જ�દગીમા ં63 વષB પરદા પર િવતા�યા 

� 155થી વk ુ�ફsમો કર(,  

� 3 વષBની વયથી શh થયેલી આ સફર 67 વષBની વય 

>ધુી ચાલી.  

� બાળકલાકાર, લીડ એvટર અને ચ�રf અ�ભનેતા તર(ક� 

કામ કYુ .  

� 1973થી 2000 વäચે 92 �ફsમોમા ંલીડ એvટર હતા.  

� 36 >પુર�હટ રહ(.  

� હ(રો તર(ક� �થમ �ફsમ બોબી માટ� તેમને 1974મા ંબે�ટ 

એvટરનો એવોડB મÆયો હતો 

�    Aa/ !�4� ��2 ;к<��� X)I�9 к9ô  

� 2000 પછ( લગભગ 45થી વk ુ �ફsમોમા ં ચ�રf 

અ�ભનતેા તર(ક� કામ કYુ .  

� લવ આજકલ, અp�નપથ, Esુક Rવી �ફsમો કર(.  

� દો <ૂની ચાર માટ� તેમને �ફsમફ�રનો બે�ટ ���ટક એવોડB 

મÆયો હતો.  

� 2016મા ં ક2રૂ એ*ડ સ*સ માટ� બે�ટ સપો�ટ�ગ એvટર તો 

2008મા ંતેમને લાઈફટાઈમ એ�ચવમે*ટ એવોડB મÆયો હતો.  

� મેરા નામ જોકરમા ંબાળ કલાકાર તર(ક� zે|ઠ અ�ભનય 

માટ� એવોડB  

� છેsલી �ફsમ બોડ( 2019મા ંઆવી હતી. 

B�A ;�<  

� બોબી (1973)   ખેલખેલમ® (1975)  

� કભી કભી (1976)         અમર અકબર એ*થની (1977)  

� સરગમ (1979)   ક° (1980)  

� �ેમરોગ (1982)   ચાદંની (1989)  

� �હના (1991)   બોલ રાધા બોલ (1992)  

� Esુક (2018) 
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3. X�%�� : e2જ��'� *�)хк� k2����к� к�A;�9�\2� �} �Tc 

�*%���� ��;��� Mh�� ���� (%�;.g9)  

� નદં(�ામના સહ�થાપક   

� સાત પગલા ં આકાશમા ં નામની �િસ^ �જુરાતી Gૃિતના ં

લે�ખકા અને પરમ z^ેય ઋિષ મકરંદ દવેના પdની 

Gંુદિનકા કાપ�ડયાNુ ં નદં(�ામ ખાતે 93 વષBની વયે 

િનધન.  

� Gંુદિનકા કાપ�ડયાએ 29 એિ�લે મોડ( રાfે Tિતમ £ાસ 

લીધા હતા. 

� તેમનો જ*મ લ;બડ(મા ં11 :*Yઆુર( 1927ના રોજ થયો 

હતો. તેઓ એક નવલકથા અન ે�ટોર( રાઈટર હતા. તમેને 

�જુરાતી સા�હdયમા ં યોગદાન આપવા બદલ સા�હdય 

એક�ડમી એવોડBથી પણ સ*માિનત કરવામા ંઆ�યા હતા.  

A;�C9 '4� %�;.g9 %p�  

 

િવિવધ પદવીઓથી સ*માિનત  

� તેમણે �ાથિમક અને મા¡યિમક િશ�ણ �જુરાતના ગોધરા 

ખાતે તેમણે લીkુ ં હZ.ુ dયારબાદ કોલેજ િશ�ણ તેમણે 

ભાવનગર (શામળદાસ કોલજે)મા ં 2ણુB કYુB હZ.ુ dયા ં

તેમણે ૧૯૪૮મા ં રાજકારણ અને ઇિતહાસ સાથે બી. એ. 

(બેચલર ઓફ આટBસ)ની ની પદવી મેળવી હતી. 

dયારબાદ તેમણે Eુબંઈ �Gૂલ ઓફ ઇકોનોિમvસમાથંી 

'એ*ટાયર પોલીટ(vસ' સાથે એમ. એ. (મા�ટર ઓફ 

આટBસ)ની પદવી મળેવી હતી. 

� �જુરાતી ભાષાના અ�ગ&ય વાતાBકાર 

� �ેમના �>,ુ વkનુે વk ુ >ુદંર નવ�લકાના લેખક 

અને પરોઢ થતા ં પહ�લા, અગનિપપાસા નવલકથા પણ 

રચી હતી. 1985મા ં સા�હdય અકાદમી તરફથી 2રુ�કાર 

મÆયો હતો. 

ш�*�, ����C� X�� kl�'  

� એમની �થમ રચના “�ેમના ં�>’ુ’ વાતાB 

� kમૂક�Z,ુ શરદબાÅ,ુ ટાગોર, શેvસિપયર અન ેઈrસનમાથંી 

પોતાને સ°નકાયBની �ેરણા મળ( હોવાNુ ંએ જણાવે છે.  

� એમના વાતાBસ�ંહોમા ં�મેના ં�> ુ (1954) તથા વk ુને 

વk ુ >ુદંર (1968), કાગળની હોડ( (1978) અને જવા 

દઈ¿ુ ંતમને (1983) Eુ̧ ય છે.  

� �ફલ>ફૂ(, સગંીત ન ે �Gૃિત Rવા િવષયોને િવશેષ ર(ત ે

�યોજતી એમની વાતાBઓમા ં રહ�યમયતા કોઈ ને કોઈ 

ર(તે આલેખાયેલી હોય છે. 

� એમણે લખેલી fણ નવલકથાઓ પૈક( પહ�લી પરોઢ થતા ં

પહ�લા ં (1968) {વનમા ં પડ�લા <ુઃખના તdવને 

અિત�મીને મN|ુય પોતાના આનદંhપ સાથે શી ર(તે 

અNસુિંધત થઈ શક� એ Eળૂ�તૂ �% છેડ(ને કલાdમક 

¡વિનમયતાથી પરોઢના ં આશા�કરણની ઝાખંી કરાવતી 

કથા છે.  

� અગનિપપાસા (1972) Å]ુ^ કરતા ં 7દય પરની આ�થા 

�ગટ કર(ને નવો n�|ટકોણ �ગટ કરતી કથા છે.  

� સાત પગલા ં આકાશમા ં (1984) નામની એમની 

બ�ચુ�ચöત દ(ઘBનવલ આkિુનક નાર(ના િવnોહની કંઈક 

Tશે દ�તાવે{ કથા છે. 

É2�Fк��:  

� 1985મા ં સા�હdય અકાદમી, �દsહ(નો 2રુ�કાર તેમન ે

તેમની નવલકથા સાત પગલા ં આકાશમા ં માટ� મÆયો 

હતો. 

4. X�%�� : É ��D I��'�9 îB(�*� � 2�� ��F���\2� �� 

�Tc X�%��  

A;�C9 X�� �%¡��  

� ભારતીય ¹ટબોલ ટ(મના 2વૂB ક�uટન ¹ટબોલર >બુીમલ 

Uનુી ગો�વામીNુ ં ૩૦ એિ�લ-2020ના રોજ 82 વષBની 

વયે હાટB  એટ�કના કારણે િનધન.  

� તેમના નેZdૃવમા ં ભારતીય ટ(મે 1962મા ં એિશયન 

ગેFસમા ંગોsડ મેડલ {dયો હતો.  
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� ભારત માટ� 1956થી 1964 દરિમયાન 50 મેચમા ંરમલેા 

ગો�વામીને પ�zી અને અSુ Bન એવોડB પણ મÆયો હતો.  

� ગો�વામી 1954મા ં vલબ ¹ટબોલથી ક�રયરના શhઆત 

કર( હતી.  

� 1964મા ં27 વષBની વયે િન[િૃÌ લીધા બાદ તેઓ ��ક�ટ 

રમતા બગંાળની રણ{ ટ(મના ક�uટન બ*યા હતા.  

� 1971-72મા ં તેમની ક�uટ*સીમા ં ટ(મ રણ{ ફાઇનલમા ં

યજમાન Eુબંઈ સામે હાર( હતી. 

5. જG ;�� ��ш�T : 30 
�J* 

;�< [����� જ�к: ����%�.�( ��Oк��� 150� જG 

;��% 

જG – 30 
�J*-1870           X�%�� – 1944  

� Eળૂનામ – 
 ૂડં(રાજ ગોિવ�દ  

� �હ*દ( �ફsમના �ેfે દાદાસાહ�બ ફાળક� 2રુ�કાર Rમના 

નામથી અપાય છે તેવા દાદાસાહ�બ ફાળક�નો આR 

જ*મ�દવસ. 

� આજના �દવસે જ જમBન સરEખુdયાર એડોsફ �હટલર� 

આdમહdયા કર( હતી.  

� દાદાસાહ�બ ફાળક�Nુ ં Eળૂ નામ 
 ુડં(રાજ ગોિવ�દ ફાળક� 

અને જ*મ મહારા|aના નાિસકના 2યબંક�£રમા ંથયો હતો.  

� િપતાએ તે જમાનામા ં Eુબંઈની R. R. �Gૂલમા ં ભણવા 

EVૂા હતા.  

� 20મા સૈકાના �ારંભે ‘ધ લાઈફ ઓફ �ાઈ�ટ' �ફsમ જોઈ 

અને આ[ુ ં�હ�<ુ દ�વ - દ�વતાઓ િવશે ક�મ ન થઈ શક� ? 

તેવા િવચાર સાથે �ફsમ િનમાBણ �ેfે âકા�Yુ.ં  

� �ફsમનો ટ�pvનકલ ભાગ શીખવા જમBની પણ ગયા અન ે21 

એિ�લ 1913ના રોજ “રા: હ�રò*n’’ �રલીઝ કર(. તે 

પછ( સdયવાન સાિવfી, લકંા દહન, Gૃ|ણ જ*મ Rવી 

95થી વk ુ�ફsમો અને 26 શોટB �ફsમો કર(.  

� �હ*<ુ�તાની �ફsમ કંપનીની �થાપનાથી �ફsમના 

�યવસાયી સગંઠનનો પાયો પણ નાં̧ યો. �ફsમોની kનૂમા ં

આરો�ય �dયે <ુલB¼ય સેવતા એક �ખ �મુાવેલી, 

પdનીના ંઘર�ણા ંગીરવે Eકૂ�લા.  

� વષB 1944મા ંતેમNુ ંઅવસાન થYુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૩૦-૦૪-૨૦૨૦) 

1. �જુરાતના 60મા ં �થાપના �દવસ િનિમતે �જુરાત 

સરકાર� મા-વાdસsય અને મા-અEતૃમ કાડB ધારકો માટ� 

કયો મહdવનો િનણBયો કયt -  � к��D ����'� 77 *�х 

A;������� к�$�� �;�к* %p�/, J���G%� �х'� к� 

�A��ш��� %�જ����� к���� 19�� B�FB�� хCD A, 

%�к�� [~��ш�   

2. �જુરાત સરકાર� લોકડાઉનમા ં ૬૧ લાખ APL-1 કાડB 

ધારકો માટ� Vો મહdવનો િનણBય કયt - � ;.���� A, 

A;���� ;�~ 10 ;к*� Wû, 3 ;к*� C�х�, 1 ;к*� ��O 

X�� 1 ;к*� х��� ��'�, к�����  

3. �જુરાત કોરોના વો�રયસB િવષય પર શાળા-કોલેજોના 

િવæાથ�ઓ માટ� િનબધં, કિવતા અને �ચf �પધાBNુ ં

આયોજન કયાર� કરવામા ં આ�Yુ ં હZ ુ - 1 4� 10 �-

2020 ���9�� 

4. રાmયની �ાથિમક, મા¡યિમક અને કોલેજના િવધાથ�ઓ 

માટ� ક�ટલી ક�ટ�ગર(મા ં �જુરાત કોરોના વો�રયસB િવષય 

ઉપર િનબધં, કિવતા અને �ચf �પધાBN ુ ંઆયોજન કરાYુ ં

હZ ુ– P, к�B���/ 

5. �જુરાત કોરોના વો�રયસB િવષય ઉપર િનબધં, કિવતા 

અને �ચf �પધાB TતગBત �જsલા ક�ાએ �થમ, ]�તીય 

અને Zિૃતય િવRતાને ક�ટલા hિપયાના ઈનામો અપાશ-ે 

X\2�� d.5 .K�, d.11 .K� X�� d.15 .K�  

6. �જુરાત કોરોના વો�રયસB િવષય ઉપર િનબધં, કિવતા 

અને �ચf �પધાB TતગBત રાmયક�ાએ ૫ િવRતાઓને 

દર�ક ક�ટ�ગર(મા ં �dયેકન ે ક�ટલો 2રુ�કાર આપવામા ં

આવશ ે- d. 25 .K� 

7. કોરોના સામે લોક:�િૃÌ અ�ભયાન TતગBત Eુ̧ યમfંી 

zી િવજયભાઈ hપાણીએ �જુરાત �થાપના �દવસ િનિમત ે

રાજયના �:જનોને કયા સકંsપો લેવા અNરુોધ કયt 

હતો – (1) q2� �Fк A.�9�D ��� W��� (.�� ��кO/ш 

�.Þ (2) q2� %�{9* ;�FBG%\2� .��ш� Ò9�� ��х�ш, �� 

�જ ¢��/ %�к<A\2� A�*� к�/ш X�� (3) ;��%�� 

������� %�Ô24� .�4 ��$ш 

8. કોરોના સામે લોક:�િૃÌ અ�ભયાન TતગBત Eુ̧ યમfંી 

zી િવજયભાઈ hપાણીએ �જુરાત �થાપના �દવસ િનિમત ે

રાજયના �:જનોને fણ સકંsપ લઈ તેનો વી�ડયો કયા 

હ�શટ�ગ સાથે સો�યલ મી�ડયા ઉપર અપલોડ કરવા 

અNરુોધ કયt  - #VijaySankalp  

9. તા.૩૦મી એિ�લ-૨૦૨૦ના રોજ બોલી[ડૂના કયા 

રોમા*સ �ક�ગ અ�ભનેતાNુ ંઅવસાન થYુ ં- ;�ш� кÉ �� 



����к���� 
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10. રોમા*સ �ક�ગ અ�ભનેતા �રશી ક2રૂNુ ં �લુામÚ ુ નામ 

જણાવો – )CG�2  

11. એિ�લ-૨૦૨૦મા ંઅવસાન પામનાર બોલી[ડૂ અ�ભનેતા 

�રશી ક2રૂનો જ*મ �દવસ જણાવો -  !- �-����  

12. તાRતરમા ં એિ�લ-૨૦૨૦મા ં RમNુ ં િનધન થY ુ એ 

બોલી[ડૂ અ�ભનેતા �રશી ક2રૂ કઈ �બમાર(થી પીડાતા 

હતા - <L2к��9� ���  

13. �રશી ક2રૂની હ(રો તર(ક� કઈ �થમ �ફsમ માટ� 1974મા ં

બે�ટ એvટરનો એવોડB મÆયો હતો – (�(� 

14. બોલી[ડૂ અ�ભનેતા �રશી ક2રૂને કઈ �ફsમ માટ� 

�ફsમફ�રનો બે�ટ ���ટક એવોડB મÆયો હતો- �� ¢��� C�� 

15. બોલી[ડૂ અ�ભનેતા �રશી ક2રૂને 2016મા ંકઈ �ફsમ માટ� 

બે�ટ સપો�ટ�ગ એvટર માટ� તેમજ કયા વષµ લાઈફટાઈમ 

એ�ચવમે*ટ એવોડB મÆયો હતો - кÉ �� 
G� %G% X�� 

�TD-�  � 

16. બોલી[ડૂ અ�ભનેતા �રશી ક2રૂની આdમકથાNુ ં નામ 

જણાવો - � 2<* � 2<*� 

17. બોલી[ડૂ અ�ભનેતા �રશી ક2રૂની કઈ Tિતમ �ફsમ હતી 

R વષB-2019મા ંઆવી હતી - (��/ 

18. એિ�લ-૨૦૨૦ના રોજ કયા :ણીતા �જુરાતી લે�ખકાNુ ં

અવસાન થYુ ંહZ ુ ં- k2����к� к�A;�9� 

19. એિ�લ-૨૦૨૦મા ં :ણીતા �જુરાતી લ�ેખકા Gંુદિનકા 

કાપ�ડયાએ કયા �થળે Tિતમ £ાસ લીધા હતા - 

�*%���� ��;��� Mh��  

20. વલસાડ �જsલાના ધરમ2રુ ન{કના ન�ંદ�ામ આzમ 

�થાપક-સહ�થાપકNુ ં નામ જણાવો -  к��� ��� X�� 

k2����к� к�A;�9� 

21. �જુરાતી સા�હdયના :ણીતા કિવ-લેખક ઋિષ �વ.મકરંદ 

દવેના પdનીNુ ંનામ જણાવો - k2����к� к�A;�9� 

22. �જુરાતી સા�હdયની �¸યાત નવલકથા ‘સાત પગલા ં

આકાશમા’ંના સ°કNુ ંનામ જણાવો- k2����к� к�A;�9� 

23. :ણીતા નવલકથા સ°ક Gંુદિનકા કાપ�ડયાને કયા વષµ 

સા�હdય અકાદમી �દsહ( તરફથી 2રુ�કાર મÆયો હતો – 

�TD-���� 

24. �જુરાતી લે�ખકા Gંુદિનકા કાપ�ડયાને તેમની કઈ 

નવલકથા માટ� વષB-1985નો સા�હdય અકાદમી �દsહ(નો 

એવોડB મÆયો હતો - ‘%�' A�*�� Mк�ш��’ 

25. સા�હdય અકાદમી �દsહ( 2રુ�કાર �ાuત કરનાર �થમ 

�જુરાતી મ�હલા સા�હdયકારNુ ં નામ જણાવો - k2����к� 

к�A;�9� 

26. �જુરાતી મ�હલા સા�હdયકાર Gંુદિનકા કાપ�ડયાની �થમ 

રચના કઈ છે – ‘J��� ÷�2’ ��'�D 

27. �જુરાતી મ�હલા સા�હdયકાર Gંુદિનકા કાપ�ડયાNુ ંઉપનામ 

જણાવો – ‘F��.��’ 

28. તા.૩૦મી એિ�લ-૨૦૨૦ના રોજ કયા રમતવીરNુ ં

અવસાન થYુ ં- �2(�* � 2�� ��F��� 

29. તાRતર એિ�લ-૨૦૨૦મા ં અવસાન પામનાર >બુીમલ 

Uનુી ગો�વામી કઈ રમત સાથે સકંળાયેલા હતા - 

îB(�*  

30. ¹ટબોલર >બુીમલ Uનુી ગો�વામીના નેZdૃવમા ંભારતીય 

ટ(મે કયા વષBમા ં એિશયન ગેFસમા ં ગોsડ મેડલ {dયો 

હતો – �TD-���� 

31. ¹ટબોલર >બુીમલ Uનુી ગો�વામીને ભારત સરકારના 

કયા મહdવના એવોડB મÆયા હતા - A	h� X�� X 2̈ D� 


���D 

32. ¹ટબોલમાથંી 1964મા ં27 વષBની વયે િન[િૃÌ લીધા બાદ 

>બુીમલ Uનુી ગો�વામીએ ��ક�ટ રમતા કઈ ટ(મના 

ક�uટન બ*યા હતા - (���O�� �,� B/  

33. તા.૩૦ એિ�લ-૨૦૨૦ના રોજ �ફsમ ઉધોગના જનક 

સમાન કયા �યpvતનો ૧૫૦મો જ*મ �દવસ ઉજવવામા ં

આ�યો - ����%�.�( ��Oк� 

34. દાદાસાહ�બ ફાળક� 2રુ�કાર Rમના નામથી અપાય છે 

તેવા દાદાસાહ�બ ફાળક�Nુ ં Eળૂનામ જણાવો - ë ���/��જ 

����¬� 

35. દાદાસાહ�બ ફાળક�નો જ*મ કયાર� અને કયા ંથયો હતો – 

'�.30 
�J*-1870 X�� .������� ���%к�� 

�9�(к���  

36. ભારતીય િસનમેા જગતની �થમ �ફચર �ફsમ કઈ હતી - 

“��K .;�òGH’’  

37. ભારતીય િસનમેા જગતની �થમ �ફચર �ફsમ “રા: 

હ�રò*n’’ના િનમBતાNુ ંનામ જણાવો-����%�.�( ��Oк� 
 


