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SECTOR-22 GANDHINAGAR 

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

1."�� ��ш�$: &'(��)�� ��� *+�,�� /�.�� "��/ 

:01�к (2��)�� 3(�4�  

*+�,�� : )�. �5� �-����  

� કોરોના મહામાર	ના કારણે �જુરાત �થાપના �દવસની 

રાજયક�ાની સાબરકાઠંાના �હ�મતનગર ખાતે યો નાર	  

ઉજવણી ર" કરાઈ  

2. &'(��) 0�8к�9:�� ��� *+�,�� "��/ : )�. �5� � -

����    *+;-<�����  

� હાઈકોટ%ની હ	રક જયિંતની ઉજવણી  

� વત%માન '(ુય )યાય'િૂત+ – -ી િવ.મનાથ (25મા ં'(ુય 

)યાય'િૂત+)   

&'(��) 0�=к�9:�� =�)0�/ 

� પહ3લી મ,ે ૧૯૬૦ના રોજ 'ુબંઇ રા;યમાથંી િવભા=ત 

થયા બાદ તે જ �દવસે �જુરાત હાઇકોટ%  અ?�ત@વમા ં

આવી. 

� આ-મ રોડ પર આકાશવાણીની ઓ�ફસ ન=ક આવેલી 

GચIJન હો?�પટલKુ ં GબIડLગ હાઇકોટ% સMુંલ તર	ક3 

ઉપયોગમા ંલેવાNુ ંહO ુ.ં  

� જP�ટસ એસ. ટ	. દ3સાઇ આ કોટ%ના સૌથી પહ3લા ં ચીફ 

જP�ટસ બ)યા હતા.  

� હાઇકોટ%ના ચીફ જP�ટસ રહ	 Sકૂ3લા જP�ટસ પી. એન. 

ભગવતી બાદમા ંTUુીમ કોટ%ના ચીફ જP�ટસ બ)યા હતા 

અને તેમન ે ભારતીય )યાયતVંના ઉ@MૃXટ જજો પૈક	ના 

એક માનવામા ંઆવે છે. 

� અ@યાર Tધુીમા ં'ળૂ �જુરાત હાઇકોટ%ના દસ જજ TUુીમ 

કોટ%મા ં ફરજ બ વી S]ૂા છે અને હાઇકોટ%ના ૧૩ જજ 

અ)ય હાઇકોટ%ના ચીફ જP�ટસ બ)યા છે.  

> ��2к��� 0�=к�9:�� ?�)0��/к @'к���A  

� _મા ંનદ	ના પટમા ંર3તીના ખનન પર Uિતબધં સામેના 

Sકુાદા,  

� જળ`ોતોમા ં'િૂત+ઓના િવસaન પરના Uિતબધં  

� આરોપીઓની પbcલક પર3ડ પરનો Uિતબધં 

� મે�રટલ ર3પની ટ	કા અને તેને �નુો ગણવાની ભલામણ  

� ઇ-મેઇલથી સમ)સ પાઠવવાનો િનણ%ય વગેર3નો સમાવેશ 

થાય છે.  

3. 5Cк��3� D.� : к�EF /�к�� G��� 5Cк��3� )�. �� � 

���� H'�� 5�I���J' (0���1)  

M )IN��� к����� /�� ( �� )���1х  

���, A��E( <�� P�� Q���� �,���  

 

4.S��)�� T+��� к����� 9�U59�� V�25 �9� �WX�1 

(Y��Z2) 

� કંપની - eલનેમાક% ફામા% - 'ુબંઈ  

� 'ુબંઈ ?�થત દવા કંપની eલનેમાક% ફામા%�N�ુટકલન ે

કોરોના માટ3 ટ3બલટેની fમુન gાયલ કરવાની મhૂંર	 

મળ	.  

� Jગ ક)gોલર જનરલ ઑફ ઈP)ડયા (ડ	સી=આઈ) jારા 

આ મhૂંર	 આપવામા ં આવી અને klલિન�કલ gાયલની 

મhૂંર	 મેળવનાર	 એ દ3શની Uથમ કંપની છે.  

� આ કંપનીન ે રસી નહL પણ ફાવાિપ�રિવરા નામેની 

ટ3બલેટની મhૂંર	 મળ	 છે, ક3મ ક3 તેણે એ Uકાર3 દવા 

તૈયાર કર	 છે. 

� ર3મડ3િસિવઅર દવા કોરોનાના g	ટમે)ટ માટ3 ઉપયોગી 

હોવાનો અમે�રકાનો દાવો  

� બી= તરફ અમે�રકા ક3ટલાક સમયથી ર3મડ3િસિવઅર 

નામની દવાનો કોરોના પર Uયોગ કર	 રfુ ં હO ુ.ં આ 

દવાના હકારા@મક પ�રણામો આmયા છે. 

� ક3Gલફોિન+યા ?�થત કંપની keલએડ સાય)સ ેજણાmN ુહO ુક3 

_ટલા દરદ	 પર Uયોગ કયn તેમાથંી અડધાને સા  
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કરવામા ં સફળતા મળ	 છે. અ'કુ દરદ	 તો પાચં જ 

�દવસમા ંસા  થઈન ેઘર3 ગયા છે.  

� એટલે એક વાત નp	 છે ક3 દવા ઉપયોગી તો છે જ. 

ભારત સરકારના આરોeય મVંાલયે પણ ?�વકાર કયn 

હતો ક3 આ દવા ઉપયોગી છે. ભારતમા ંતેનો કઈ  ર	તે 

વપરાશ કરવો તેની િવચારણા થઈ રહ	 છે.  

� 'ુબંઈમા ં_ દવાને મhૂંર	 મળ	 એ ફાવાિપ�રિવર ટ3બલેટ 

અગાઉ  પાનમા ં  ઈ)ફqએુ)ઝાની દવા તર	ક3 ઉપયોગી 

સાGબત થઈ Sકૂ	 છે.  

� દવાની અસરકારકતા જોતા સરકાર3 કંપનીને મhૂંર	 આપી 

છે, માટ3 કંપની િનયમ Uમાણે ૧૫૦ klલિનકલ gાયલ 

કરશે. 

5. <�/�� : &'(��)�� �4\ 91�� ] X�: к�^9� ,�к( 

Q���1_'� �� �$̀ ���� 

к��"к�a : 

� તેમણે ૫૮ રણ= gોફ	 મેચ રમી ફા�ટ બોGલ�ગ કરતા 

૧૪૦ િવક3ટ ઝડપી હતી અને ૯૭૨ રન નxધાmયા હતા. 

૭૫ રન તેમનો સવnyચ �કોર હતો.  

� તેમની ક3zટ)સી હ3ઠળ �જુરાતે તાલીમ િશIડ {ુના%મ)ેટ 

=તી હતી.  

� િન|િૃ} પછ	 તેઓ �.ક3ટ Uિતભાઓ અને પીચ 

બનાવવામા ં તેમનો બહોળા અKભુવનો લાભ hુદા hુદા 

સે)ટરોને આપતા હતા.  

6.  c�� : �3E9 
���*9 ,� �G ��9�к:�� T���S (/�c��)   

���� રોકાણ : �દા_ �. 10 કરોડ  

���� માઉ)ટ એવર3�ટ પર પણ હવે 5G નેટવક%ની Tિુવધા શ� 

થઈ ગઈ છે. 

���� ચીને ૨૧,૦૦૦ �ટની �ચાઈએ 5G નેટવક%નો ટાવર 

લગાવી દ	ધો હોવાથી હવે એવર3�ટની �ચાઈએ પણ 

5GKુ ંિસeનલ મળેવી શકાશે.  

���� ચીન તરફથી પવ%તારોહણ માટ3 જતા સાહિસકોને આ લાભ 

મળશે.  

7. ���24 : TV g�4� (����(�)  

hX��ш:� ,� ���24�� ]'�:T/��4�� ��� ��i 

*+,�2�  

� ��к��: : રામાયણ �ુિનયાની સૌથી વ� ુજોવાયલેી -ેણી  

� તા.16મી એિUલ-2020ના રોજ 7.7 કરોડ દશ%કો નxધાયા  

 

� રામાનદં સાગરની લોકિUય ધારાવા�હક રામાયણKુ ં

�નુ:Uસારણ શ� કરવામા ં આmયા બાદ ઘણા ર3કોડ% 

સ %યા છે,આ ધારાવા�હકને અUિતમ લોકચાહના મળ	 

રહ	 છે. 

� રામાયણને ૨૮મી માચ%થી ૪ એિUલ દરિમયાન ૫૦ કરોડ 

દશ%કો મ�યા હતા. રામાયણKુ ં �નુઃ Uસારણ શ� થNુ ં

તેના ચાર �દવસ પછ	 ૧૭ કરોડ દશ%કો નxધાયા હતા. 

દશ%કોનો એ �કડો ઉ}રો}ર વ�યો  

� �ુરદશ%ને �વીટ કર	ને મા�હતી આપી હતી ક3 રામાયણનો 

૧૬મી એિUલે Uિસ� થયેલો એિપસોડ3 �ુિનયાનો સૌથી 

વ� ુજોવાયલેો ટ3Gલિવઝન Uો�ામ બ)યો  

� ઉIલેખનીય છે ક3 અગાઉનો િવ.મ પણ રામાયણના નામ ે

જ હતો. ૧૯૮૭થી ૧૯૮૮ દરિમયાન રામાયણ �ુિનયામા ં

સૌથી વ� ુજોવાયેલી ટ	વી સી�રયલ હતી , _ ર3કડ% છેક 

૨૦૦૩ Tધુી અOટૂ ર�ો હતો.  

� ;યારથી રામાયણ ર	 ટ3Gલકા�ટ થNુ ં છે, @યારથી 

ટ	આરપીના ં Gલ�ટમા ંતે નબંર 1 છે. થોડા �દવસ પહ3લા 

Uસાર ભારતીના ંસીઇઓ શશી શેખરએ જણાmNુ ંહO ુ.ં 

� _ Uમાણે 2015થી લઇને અ@યાર Tધુી જનરલ 

એ)ટટ3ઇનમે)ટ ક3ટ3ગર	 (િસ�રયIસ)ના ંમામલે આ શો ટોપ 

પર છે, વષ% 2015થી અ@યાર Tધુી સૌથી વ� ુટ	આરપી 

જનર3ટ કરનારો �હ�દ	 જનરલ એ)ટરટ3ઇનમે)ટ શો 

રામાયણ છે.  

8. &'(��) /�к�� : ,�4� �9� 0�k,5�8� ((; l2�*+�)  

� �જુરાતના ગામડાઓમા ં પાણીની સમ�યા માટ3 1916 

હ3Iપલાઈન કાય%રત કરાઈ  

� રા;યમા ં ઉનાળાના સમય દરિમયાન �ા�ય િવ�તારમા ં

પીવાના પાણીની સમ�યા માટ3 પાણી �રુવઠા બોડ% jારા 

1916 હ3Iપલાઈન કાય%રત કરવામા ંઆવી.  

� હ3)ડપપં ર	પેરLગ, મીની પાઇપ યોજનાKુ ં ર	પેરLગ અને 

mય?lતગત ક3 hુથ પાણી �રુવઠા યોજના jારા અપાતા 

પાણી �ગેની કોઇપણ ફ�રયાદ આ નબંર ઉપર નxધાવી 

શકાશ.ે  

� 18002333944 ઉપર પણ ફ�રયાદ નxધાવી શકાશ.ે 

9. "�� ��ш�$ : �5� �        ��n g "��/  

� Uથમ Uારંભ : 1889 

+� ���� : ‘Maintaining Safety And Security At 

The Work Place’  
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� િવ� -મ સગંઠન jારા ઉજવણી  

10. (E "�� ��ш�$ : 1 �     /���) /���� : r� �� 

(E – 15� �-1919 

<�/��– 24 Aк9�I�-2013 

� આ_ �જુરાત રા;યના �થાપના �દવસની સાથોસાથ 

મહાન સગંીતકાર મ�ા ડ3, અGભનતેા બલરાજ સહાનીનો 

જ)મ�દવસ અને રચના@મક કાય%કરો મોતીભાઈ ચૌધર	 

અને િનમ%લા દ3શપાડં3ની ��ુયિતિથ. 

� મ�ાડ3Kુ ં'ળૂ નામ - Uબોધચ�ં ડ3 

� જ)મ કોલકાતામા ંથયો હતો.  

� બા�રુ પાઠશાળા અને �કો�ટશ ચચ% કોલજેમા ં અ�યાસ 

કયn. િપતાની ઈyછા તેમને વક	લ બનાવવાની હતી પોતે 

પણ ઘણો સમય વક	લાત ક3 સગંીતકાર એવા 

અસમજંસમા ંર�ા.  

� એક વાર ગાતી વખતે ઉ�તાદ બાદલખાને તેમન ે

સાભં�યા અને Uિતભા પારખી.  

� મ�ા ડ3ની સગંીતકાર તર	ક3ની કાર�કદ� સાત દાયકાથી 

વ� ુરહ	 હતી.  

� તે દરિમયાન તમ�ા, ઉપકાર, દ	વાર, અમર અકબર 

એ)થની, વlત, આવારા, બોબી, સ@યમ િશવમ T)ુદર',્ 

મ¡ Oલુસી તેર3 �ગન ક	, સીતા ઔર ગીતા, મેરા નામ 

જોકર, પડોસન, -ી 420, નીલ કમલ _વી સફળ 

�ફIમોમા ંગીત ગાયા હતા.  

� £ુ ં સગંીત સાથે ]ાર3ય મ ક નહL ક¤ંુ તેવા મVં સાથ ે

સગંીતની સાધના કરનારા મ�ા ડ3Kુ ં 24 ઓlટોબર 

2013ના રોજ અવસાન થNુ.ં 


���:  

� પ¥-ી – 1971              પ¥¦ષૂણ-2005  

� દાદા સાહ3બ ફાળક3 – 2007  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૧-૦૫-૨૦૨૦) 

1. તા. 1લી મે-2020ના રોજ �જુરાત રાજયનો ક3ટલામો 

�થાપના /ગૌરવ �દવસ ઉજવવામા ંઆmયો – �� 

2. �હરક જયિંતની ઉજવણી ક3ટલા વષ¨ કરવામા ંઆવે છે - 

�� 

3. �જુરાત રા;યનો �થાપના �દવસ જણાવો - )�. �5� �-

����  

4. �જુરાત હાઈકોટ%નો �થાપના �દવસ જણાવો - )�. �5� � 

-����  

5. �જુરાત હાઈકોટ%  કઈ �થળે આવેલી છે - <�����  

6. �જુરાત હાઈકોટ%ના વત%માન '(ુય )યાય'િૂત+Kુ ં નામ 

જણાવો – g� ��i��+  

7. �જુરાત હાઈકોટ%ના સૌથી પહ3લા ંચીફ જP�ટસ કોણ બ)યા 

હતા - (t*9/ 
/. 91. ��/�=  

8. હાઇકોટ%ના ચીફ જP�ટસ રહ	 Sકૂ3લા કયા જP�ટટસ બાદમા ં

TUુીમ કોટ%ના ચીફ જP�ટસ બ)યા હતા - (t*9/ ,�. 


�. S��)�  

9. ભારતમા ંલૉકડાઉન 3.0નો સમયગાળો જણાવો - )�. M 

� +� �� � ����  

10. ભારતમા ંલૉકડાઉનના Uથમ ફ3ઝનો સમયગાળો જણાવો 

– �� �c:+� �M 
�T5   

11. ભારતમા ંલૉકડાઉનના બી  ફ3ઝનો સમયગાળો જણાવો 

– �� 
�T5+� D �   

12. ભારતમા ં કોરોના સામે લડવા કયા �દવસે જનતા કફª ૂ% 

કરવામા ંઆmયો હતો –  �� �c: 

13. _ «જIલામા ંકોરોના વાઇરસના Uસારનો દર અને મોતનો 

�કડો �ચો હોય તેને કયા ઝોનમા ંરાખવામા ંઆmયા છે-

��� Q��  

14. �સનતVંના ઓછા ક3સ સામે આmયા હોય તેવા «જIલાન ે

કયા ઝોનમા ંરાખવામા ંઆmયા છે – A��E( Q��  

15. છેIલા ૨૧ �દવસમા ં કોરોનાનો એક પણ ક3સ સામે નથી 

આmયો તેવા «જIલાન ેકયા ઝોનમા ંરાખવામા ંઆmયા છે - 

P�� Q�� ભારતમા ં Uથમવાર કોરોના ટ3cલટની fમુન 

gાયલ માટ3 કઈ કંપનીને મhૂંર	 અપાઈ -  Z5�� �к:  

u��: - v'�I8  

16. DCGIKુ ં િવ�Oતૃ નામ જણાવો - w� кEV�5� (��5 

xu 8tE�2�  

17. 'ુબંઈની eલેન માક% ફામા% કંપનીને કઈ ટ3cલટની fમુન 

gાયલ માટ3 મhૂંર	 અપાઈ - u����,"����� 9�I5�9 

18. મે-૨૦૨૦મા ં�જુરાતના રણ= ટ	મના કયા �વૂ% ક3zટનKુ ં

75 વષ¨ િનધન થN ુ- ,�к( Q���1 

19. ચીન jારા કયા પવ%ત ઉપર 5G નેટવક%નો Uારંભ કયn - 

�3E9 
���*9   

20. ચીન jારા માઉ)ટ એવર3�ટ  ઉપર 5G નેટવક% �થાપવા 

માટ3 ક3ટqુ ંરોકાણ કNુ ̄- y��z {. �� к���  

21. તા_તરમા ં �ૂરદશ%ન ઉપર કઈ -ેણીઓ �નુઃ Uસારણનો 

નવો ર3કોડ% સ;યn-  ���24 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    4 | P a g e  

 

22. તા_તરમા ં�ૂરદશ%ન ઉપર તાર	ખ ૧૬મી એિUલ 2020ના 

રોજ િવ�મા ંસૌથી વ� ુજોવાયેલી -ેણી અને તેના �દા_ 

દશ%કો જણાવો- ���24  <�� �.� к��� 

23. ધાિમ+ક ટ	વી -ેણી રામાયણના સaકKુ ંનામ જણાવો-  g� 

������ /��� 

24. "િવ� -મ �દવસ" ]ાર3 ઉજવાય છે - � � 

25. િવ� -મ �દવસ-2020ની થીમ જણાવો - 

"MAINTAINING SAFETY AND SECURITY AT THE 

WORK PLACE" 

26. સગંીત સાધના એવા ભારતના મહાન સગંીત± મ�ા ડ3નો 

જ)મ�દવસ જણાવો - � � ���� 

27. મ�ા ડ3નKુ ં'ળૂ નામ જણાવો- TI�� c�F �� 

28. �જુરાતના ગામડામા ં પાણીની સમ�યાના હલ માટ3 

તા_તરમા ં�જુરાત સરકાર3 કઈ હ3Iપલાઇન કાય%રત કર	 

છે - ���� 

29. સગંીત સાધના એવા ભારતના મહાન સગંીત± મ�ા ડ3ને 

પ¥-ી, પ¥¦ષૂણ અને દાદા સાહ3બ ફાળક3 એવોડ% 

અK.ુમે કયા વષ¨ અપાયા - ����, ���� <�� ���� 

DATE : ��-��-����

1. ��2 : AICTE (�ш�4) 

>�k5�� ,��c �$:�� 30 9к� ( I��к� S����1 к�5�(��� 50 

9к� I��к� �� к��ш� 

� અમલ : વષ%-૨૦૨૦-૨૧થી  

� છેIલી ગણતર	: વષ% ૨૦૧૯-૨૦ 

к��� 5�& X ,�ш�  

� ઈજનેર	, ફામ%સી, MBA, MCA  

� AICTE: ઑલ ઈP)ડયા કાઉ?)સલ ઓફ ટ3?lનકલ 

એ;Nકુ3શન  

2. к����� 0���1 /�� Y�+�к /0�2 : к�EF /�к��  

"05� (� �� I�к х�)��� {. 500�� I�(� 0^)� (�  

� િનણ%ય : કોરોના મહામાર	ના પગલે ક3)� સરકાર એિUલ, 

મે અને hૂન-૨૦૨૦ Tધુી આ ખાતામા ં �. ૫૦૦-૫૦૦ 

જમા કરાવશ.ે  

3. USA : к����� 0���1 /�� 5��� ����� ��ш��� 

Y�+�к /0�2      (����ш ���))  

� USA U'ખુ – ડોનાIડ g�પ 

� ભારત સ�હત િવ�ના ૧૨૦ દ3શોને USA jારા Mુલ ૭૭.૫ 

કરોડ ડોલરની મદદ  

� _મા ંભારતને ૫૯ લાખ ડોલરની મદદ મળશ ે

4. (E "�� ��ш�$ : 2 �      "uk /�к : /�2�() �� 

(Eш)�tU� �$:�� T���S  

(E – 2 �-1921     <�/�� – 23 
�T5-1992  

� કોલકાતામા ંકળાUેમી પ�રવારમા ંજ)મેલા સ@ય«જત ર3એ 

Uેિસડ3)સી કોલજે, કોલકાતા Nિુન. અને િવ� ભારતીમાથંી 

િશ�ણ Uાzત કNુ ̄હO ુ.ં  

� સ@ય«જત ર3ની કાર�કદ� GચVકાર તર	ક3 શ� થઈ હતી.  

� લડંન Uવાસ દરિમયાન ઇટાGલયન િનમા%તાની �ફIમથી 

Uભાિવત થઈ �ફIમોના િનમા%ણના �ેVે આmયા હતા. 

� તેઓએ �ફIમ િનમા%ણના �ેV ે િનમા%તા, પટકથા લખેન, 

ગીતકાર _વી અનેક જવાબદાર	ઓ વહન કર	 હતી.  

� પોતાની �ફIમ સaન કાર�કદ� દરિમયાન માનવીય 

અGભગમ દશા%વતી ફ	ચર, દ�તાવે= અને શોટ%  �ફIમો 

_વી અનેક �ફIમો બનાવી હતી.  

� _મા ં પાથર પાચંાલી, જતર3 અપરા«જતો, અ�રૂ સસંાર, 

સોનાર ક3Iલા, ચા¤ુલતા વગેર3નો સમાવેશ થાય છે.  

� �ફIમ સaનના �ેVે અ@યતં ઝી¹ુ ં કાતંનારા સ@ય«જત ર3 

�ફIમ સaનમા ંસફળતાના પયા%ય બ)યા.  

� 23 એિUલ 1992ના રોજ તેમKુ ંઅવસાન થNુ.ં 

� આ ઉપરાતં આ_ �જુરાતી સા�હ@યકાર Sનુીલાલ 

વધ%માન શાહ અને રિશયાની મહાન સºા±ી ક3થે�રન �દ 

�ેટનો જ)મ�દવસ.  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૨-૦૫-૨૦૨૦) 

1. AICTE એ છેIલા ંપાચં વષ%મા ંક3ટલા ટકા બેઠકો ભરનાર	 

કોલેજોની ક3ટલા ટકા બેઠકો રદ કરવાનો િનણ%ય કયn - 

30 <�� 50  

2. AICTE એ છેIલા ંપાચં વષ%મા ં ૩૦ ટકા બેઠકો ભરનાર	 

કોલેજોની ૫૦ ટકા બેઠકો રદ કરવાનો િનણ%ય કયn તેનો 

અમલ કયા વષ%થી થશે - �$:-2020-21+�  

3. AICTE એ છેIલા ંપાચં વષ%મા ં ૩૦ ટકા બેઠકો ભરનાર	 

કોલેજોની ૫૦ ટકા બેઠકો રદ કરવાનો િનણ%ય કયn તે 

કોને લા� ૂપડશ ે- 8(���1, u�:/�, MBA, MCA  

4. AICTEKુ ંિવ�Oતૃ નામ જણાવો - x5 8tE�2� к�3�E/5 

Au 9����к5 
�J'к�ш�  
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5. કોરોના મહામાર	 સામે ક3)� સરકાર મ�હલાઓના કયા 

ખાતામા ં�િપયા જમા કરાવશ ે- (� �� I�к х�)� 

6. કોરોના મહામાર	 સામે ક3)� સરકાર મ�હલાઓના જન ધન 

ખાતામા ંક3ટલા �િપયાનો બીજો હzતો જમા કરાmયો - {. 

500  

7. કોરોના મહામાર	ના પગલે ક3)� સરકાર કયા ં Tધુી 

મ�હલાઓના જન ધન બ¡ક ખાતામા ં �. ૫૦૦-૫૦૦ જમા 

કરાવશે - 
�T5, � <�� WX�-2020 

8. USA jારા કોરોના મહામાર	 સામે લડવા િવિવધ ક3ટલા 

દ3શોને આિથ+ક સહાય કર	 – 120 ��ш 

9. USA jારા કોરોના મહામાર	 સામે લડવા િવિવધ ૧૨૦ 

દ3શોને ક3ટલી આિથ+ક સહાય કર	 - �'5 77.5 к��� ��5� 

10. USA jારા કોરોના મહામાર	 સામે લડવા િવિવધ ૧૨૦ 

દ3શોને Mુલ ૭૭.૫ કરોડ ડોલરની આિથ+ક સહાય કર	 _મા ં

ભારતને ક3ટલી મદદ મળશે - 59 5�х ��5� 

11. વત%માન USA U'ખુKુ ંનામ જણાવો – ����k� V�, 

12. કયા  ણીતા ભારતીય �ફIમ સaકનો બી= મે ૨૦૨૦થી 

જ)મ શતાPcદ વષ%નો Uારંભ થયો - /�2�() �� 

13. ભારતીય �ફIમ સaક સ@ય«જત ર3નો જ)મ કયા ંથયો હતો 

– к�5к�� (,�� I���;) 

14. સ@ય«જત ર3 ની કાર�કદ�નો Uારંભ શેનાથી શ� થઈ હતી - 

�c�к�� 

15. સ@ય=ત ર3 એ �ફIમ િનમા%ણના �ેVે કઈ કઈ 

જવાબદાર	ઓ વહન કર	 હતી - ���:)�, ,9к+� 5�х�, 

��)к��   

16. પાથર પાચંાલી, જતર3 અપરા«જતો, અ�રૂ સસંાર, સોનાર 

ક3Iલા, ચા¤ુલતા _વી  ણીતી �ફIમોKુ ં સaકKુ ં નામ 

જણાવો -/�2\) ��  

17. ૨= મે એ કયા  ણીતા �જુરાતી સા�હ@યકારનો 

જ)મ�દવસ છે - @'��5�5 ��:�� ш�0  

DATE : �D-��-����

1. S��)�2 /��� (/���4)  

S��)�2 /����� �4�2 ,��х�� ��шS��� к����� ���12/:�� 

<��') Yк�ш� /5� : ��J'�;�� �5�2 ,�*9 

 

� કોરોના વોર	યસ%Kુ ંઅGભવાદન અને તેમનામા ંhુ�સો વ� ુ

�લુદં કરવા 

� દ3શભરના 17 રા;યો અને ક3)�શાિસત Uદ3શમા ંઆવેલી 

કોિવડ-19 હો?�પટલKુ ંએક સાથે અGભવાદન 

� �જુરાત : િસિવલ હો?�પટલ અમદાવાદ અને િસિવલ 

હો?�પટલ ગાધંીનગરમા ં આવેલી કોિવડ-19 હો?�પટલનો 

સમાવેશ 

� આ ઉપરાતં �જુરાત િવધાનસભા ઉપર »લાય પા�ટ. 

/5���� к�4 к�4 (���J'� : 

� MI-17 V5 હ3Gલકોzટર  

� વાNસુેનાના િમગ-૨૯,  

� Tખુોઇ-૩૦  

� જ�આુર N�ુિવમાનો  

� સારંગ, GચKકુ, ચેતક હ3Gલકોzટરો  

� આમ½, એરફોસ% અને નેવીના બે)ડ  

� ઇ�ટન% અને વ�ેટન% નેવલ કમા)ડ અને કો�ટગાડ%ના 

સ(ંયાબધં N�ુજહાજો  

��� ]' ,�$�: к��8 : 

� દ3શની તમામ એઇ�સ અને િસિવલ હો?�પટલો, તમામ 

કોિવડ-૧૯ હો?�પટલો પર, િવધાનસભાઓ પર. 

2. ��)� *���ш� ,0�5 : ��,��1 /�¡ ��шS��� ‘S��) 

�к¢9’ 5�Ec к�ш� (��,��)  

� અGખલ ભારતીય વેપાર	 સઘં નેશનલ ઈ-કોમસ% માક¾ટ 

zલેસ તર	ક3 હવ ે દ3શભરમા ં ‘ભારત માક¾ટ’ લો)ચ કરવા 

જઈ રfુ ંછે.  

� અગાઉ વારાણસી, લખનઉ, બ¡ગq¤ુુ સ�હત 90 શહ3રમા ં

તેનો Uયોગ સફળ ર�ો છે.  

0�£ ' 

� દ3શના �રટ3ઈલ વેપાર	ઓ માટ3 બનાવેલા આ �ડ«જટલ 

zલેટફોમ% પર ઉ@પાદકોને સીધા �ાહકો Tધુી Uોડlટની 

હોમ �ડGલવર	 કરવાની Tિુવધા મળશે. 

3. к����� /�� ( �� : /���(к y)� /�+� ��,���� 

&'(��)�� T+ T2�� (��,��) 

<��5��� A�-8�� ,¤�)+� h' к��� ¥ X5ш� 
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к��� �1)� <5 :  

� �જુરાતમા ં Uથમ Uયોગ અમર3લીમા ં ઓડ-ઈવન 

પ�િતથી �ુકાનો Áલૂશે  

� �જુરાત સરકાર3 ૪થી મે-૨૦૨૦થી મોટાભાગના વેપાર	 

એકમોને �ુકાનો ખોલવાની Âટ આપી છે, પરંO ુઅમર3લી 

વેપાર	 મહામડંળે વેપારની સાથે કોરોના સામે લડવાના 

હ3Oથુી એક ઉદાહરણીય પગqુ ંલી�ુ ંછે.  

� વેપાર	ઓએ કોરોના મહામાર	 છે @યા ં Tધુી ઓડ-ઈવન 

પ�િતથી એમ વારાફરથી �ુકાનો ખોલવાનો િનણ%ય લીધો 

છે.  

� આ માટ3 શહ3રની દર3ક �ુકાનને નબંર આપી દ3વાશ.ે @યાર 

પછ	 એક �દવસ એક	 અને બી  �દવસે બેક	 નબંરની 

�ુકાનો Áલુશે.  

(4) S��)�� /�:T+ "uk – ��¦ 0"���F – 3\ �  

� ભારતની સવ%Uથમ �ફIમ દાદાસાહ3બ ફાળક3ની 'રા  

હ�રÄ�ં'! 3= મે, 1913ના રોજ ર	લીઝ થઇ હતી.  

� દાદાસાહ3બ ફાળક3ને �હ)દ	 િસનેમાના િપતામહ કહ3વામા ં

આવે છે.  

� ભારતની સૌUથમ ' ૂગંી �ફIમ 'રા  હ�રÄ�ંમા ં હ	રોઈન 

તારામતીનો રોલ �¤ુુષ અGભનેતા અ�ા  સાÆંક3 ભજmNુ ં

હO.ુ  

4. "�� ��ш�$ : D �      (�) ��n T�/ *�)��)� "��/ 

+�-����: Journalism Without  Fear or favour  

� સNંlુત રાXgની સહ સ�ંથા Nનુે�કો ૩ મેના રોજ િવ� Uેસ 

�વતVંતા �દવસ ઊજવવાની  હ3રાત કર	 હતી. 

� ભારત : રાXg	ય Uેસ �દવસ - 16 નવે�બર 

� પVકાર@વ �ેVનો િવ�નો સૌથી UિતPXઠત �રુ�કાર : 

�Gુલ@ઝર �રુ�કાર  

(�) ��n 0�*2 "��/ 

� મે મ�હનાના Uથમ રિવવાર ઉજવણી 

� ш{Y): Uથમ ઉજવણી ૧૦ મે ૧૯૯૮ના ંરોજ 'ુબંઇમા ં

કરવામા ંઆવી હતી.  

� િવ� હા�ય �દવસ િવ� હા�ય યોગ ચળવળના ં �થાપક 

ડૉlટર મદન કટાર	યા �ારા કરવામા ંઆવી હતી. તઓે 

આપણા ંભારતમા ંફ3િમલી ડૉlટર છે. 

0�£ ' :  

� િવ� હા�ય �દવસ એ હા�ય અને તેના ં ઘણા ં ઉપચાર 

લાભો િવશે  ગ�કતા વધારવા માટ3 ઉજવવામા ંઆવે છે. 

u�2�� :  

� હા�ય એ આખા શર	રને આરામ આપે છે.  

� આપણા ંશર	રના �નાNઓુને ૪૫ િમનીટ Tધુી રાહત આપ ે

છે.  

� હા�ય એ રોગUિતકારક શ?lતને Uો@સાહન આપે છે.  

� રોગUિતકારક કોષો અન ે ચેપ સામે લડતી એ)ટ	બોડ	ઝ 

વધાર3 છે. Èદયને TરુG�ત કર3 છે.  

� લાબંી «જ�દગીમા ં મદદ કર	 શક3 છે. આપણે રોજ હસતા ં

રહ	એ તો આપણન ે આટલા ં બધા ં ફાયદા થાય છે માટ3 

રોજ હસતા ંરહો,  અને લોકોન ેપણ હસાવતા ંરહો. 

� વIડ% વાઇIડ લા»ટર યોગાના �થાપક : ડૉ. મદન 

કટા�રયા 

(D) §)��� V12 H'2: "��/ 

� શ�આત : 3 મે 1978, ત@કાલીન અમે�રકાના રાXgપિત : 

«જમી કાટ%ર �ારા  

� ઇ)ટરનેશનલ સોલાર એલાય)સ - નવી �દIહ	 

� �જુરાત બ_ટ 2020-21મા ં સરકાર	 અને એકલmય 

શાળાઓની હો�ટ3લો, યાVાધામો  સૌર ઊ % આધા�રત 

હોટ વૉટર સી�ટમ નાખવાની જોગવાઈ કરવામા ં આવી 

છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૩-૦૫-૨૦૨૦) 

1. તા. ૩ મે-૨૦૨૦ના રોજ ભારતીય સેનાની Vણેય પાખં 

jારા દ3શભરમા ં કોના માટ3 આકાશી સલામ તેમજ 

વાNદુળની »લાય પા�ટ કરવામા ંઆવી- к����� ���12/: 

2. તા. ૩ મે-૨૦૨૦ના રોજ ભારતીય સેનાની Vણેય પાખં 

jારા દ3શભરમા ં કોરોના વોર	યસ% માટ3 આકાશી સલામ 

તેમજ વાNદુળની »લાય પા�ટ કરવામા ંઆવી તનેો હ3O ુ

જણાવો - к����� ���12/:_'� <�S���� к��� <�� 

)����� W' */� �¨' ©'5�� к��� 

3. તા. ૩ મે-૨૦૨૦ના રોજ ભારતીય સેનાની Vણેય પાખં 

jારા દ3શના ક3ટલા રા;યો તથા ક3)�શાિસત Uદ3શોમા ં

કોરોના વોર	યસ% માટ3 આકાશી સલામ તેમજ વાNદુળની 

»લાય પા�ટ કરવામા ંઆવી - ��шS��� �� ���2� <�� 

к�EFш��/) T��ш 

4. તા. ૩ મે-૨૦૨૦ના રોજ ભારતીય સેનાની Vણેય પાખં 

jારા દ3શભરમા ં કોરોના વોર	યસ% માટ3 આકાશી સલામી 

અપાઈ તેમા ં કોણ જોડાNુ ં હO ુ -  ��J'/����� ��-29, 

H'х�=-30  (&'Y� J'¤����� <�� /����, �c_'к, 
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c�)к 0��5к�^9�� Yª, 
�u�/: <�� ������ I�E� 

=*9�: <�� ��*9�: ���5 к�E� <�� к�*9���:�� 

/�«2�I�� J'¤(0�(�  

5. તા. ૩ મે-૨૦૨૦ના રોજ ભારતીય સેનાની Vણેય પાખં 

jારા દ3શભરમા ં કોરોના વોર	યસ% માટ3 આકાશી સલામી 

આપીને ]ા ં �થળે �Xુપવષા% કરાઈ - ��ш�� )� 


=�/ <�� �/��5 0��*,95�, )� к����-19 

0��*,95� ,�, �����/S�A ,� 

6. કોના jારા નેશનલ ઈ-કોમસ% માક¾ટ zલેસ તર	ક3 હવ ે

દ3શભરમા ં‘ભારત માક¾ટ’ લો)ચ કરાશ ે- <�х5 S��)�2 

��,��1 /�¡  

7. અ@યારTધુી ભારતના ]ા શહ3રોમા ં ‘ભારત માક¾ટ’નો 

Uયોગ સફળ ર�ો છે- ����4/�, 5х�3, I��¬'' /"0) 

�� ш0�� 

8. અGખલ ભારતીય વેપાર	 સઘં jારા કોના માટ3 નેશનલ ઈ-

કોમસ% માક¾ટ zલેસ તર	ક3 દ3શભરમા ં‘ભારત માક¾ટ’ લો)ચ 

કરશે - ��ш�� "�9�85 ��,��1A �9� 

9. નેશનલ ઈ-કોમસ% માક¾ટ zલેસ તર	ક3 દ3શભરમા ં ‘ભારત 

માક¾ટ’  લો)ચ કરવાથી શો ફાયદો થશે - 3�,��к��� /��� 

P�0к� H'�� T���9�� 0� "��5��1 к����� H'���� 

;ш� 

10. સામા«જક �તર સાથે વપેારનો �જુરાતમા ંકયા «જIલામા ં

ઓડ ઈવન પ�િતથી �ુકાનો ખોલવાનો Uથમ Uયોગ 

કરાયો - <��5�  

11. િવ� Uેસ �વતVંતા �દવસ કયાર3 ઉજવવામા ંઆવે છે - D 


�T5 

12. િવ� Uેસ �વતVંતા �દવસ-2020ની થીમ જણાવો - 
Journalism Without  Fear or favour  

13. તા. ૩ મેના રોજ કોના jારા િવ� Uેસ �વતVંતા �દવસ 

ઊજવવાની  હ3રાત કર	 હતી - /�J'�) �� V�� /0 

/�*+� J'��*к� 

14. રાXg	ય Uેસ �દવસ કયાર3 ઉજવવામા ં આવે છે - �� 

����I� 

15. પVકાર@વ �ેVનો િવ�નો સૌથી UિતPXઠત �રુ�કાર કયો 

છે - ]'�5�Q� ]'�*к��  

16. િવ� હા�ય �દવસ કયાર3 ઉજવવામા ં આવે છે - � 

"0���� T+ �������  

17. િવ� હા�ય �દવસની Uથમ ઉજવણી કયાર3-]ા ંકરવામા ં

આવી હતી - 10 � 1998��� ��( v'�I=�� 

18. િવ� હા�ય યોગ ચળવળના ં�થાપક કોણ છે _ ભારતમા ં

ફ3િમલી ડૉlટર છે - �C�9� �� к9��12� 

19. �તરરાXg	ય Tયુ% �દવસ કયાર3 ઉજવવામા ંઆવે છે - D 

� 

20. �તરરાXg	ય Tયુ% �દવસ ઉજવવાની શ�આત ]ાર3 

કરવામા ંઆવી - D � ���� 

21. �જુરાત બ_ટ 2020-21મા ં સરકાર	 અને એકલmય 

શાળાઓની હો�ટ3લો, યાVાધામો કઈ ઊ % આધા�રત હોટ 

વૉટર સી�ટમ નાખવાની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે – 

/.� ®¦: 

22. ભારતની સવ%Uથમ �ફIમ દાદાસાહ3બ ફાળક3ની 'રા  

હ�રÄ�ં'! કયાર3 ર	લીઝ થઇ હતી - D\ �, ���D 

 

DATE : �M-��-����

1. ����ш ���) : S��) /�к�� 

��5��9 <�� I�tk9*)�� S��)�� <�Sr y� :  

,�"к*)�� Y T��ш х�5� к��  

����� <�� S��)�� ����� 

� GગલGગટ અને બાPIટ�તાનમા ંS ૂટંણી યોજવા પા�ક�તાનની 

TUુીમ કોટ¾ કર3લા આદ3શ સામે ભારત ે સગંીન િવરોધ 

નxધાmયો.  

� ભારતીય િવદ3શ મVંાલય ે �ડમાશ% (લેGખત નxધ)  ર	 

કર	ને જણાmNુ ં છે ક3 સમ� ક3)� શાિસત Uદ3શો જ�' ુ

કાÉમીર અને લદાખ ઉપરાતં GગલGગટ બાPIટ�તાન પણ 

ભારતનો અGભ� ભાગ છે.  

� પાક.ની TUુીમ કોટ¾ વષ% ૨૦૧૮ના ગવન%મે)ટ ઓફ 

GગલGગટ બાPIટ�તાન ઓડ%રમા ં Tધુારા કરવા કર3લા 

આદ3શ સામે િવરોધ નxધાવતા ં ભારતે આ Uિત�.યા 

આપી. 

S��)�� ����ш ���52�� (��I 

� િવદ3શ મVંાલયે જણાmNુ ં હO ુ ં ક3, “જ�'-ુકાÉમીર તથા 

લદાખ _વા ક3)� શાિસત Uદ3શો ક3 _મા ં GગલGગટ અને 

બાPIટ�તાન _વા િવ�તારોનો સમાવશે થાય છે તઓે 

ભારતના અGભ� �ગ છે.  

� તેના તમામ કાયદાક	ય અને mયવહા�રક અિધકારો  

ભારતને આિધન છે. 
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� પા�ક�તાનની સરકાર ક3 @યાનંા )યાયતVંન ે ગેરકાયદ3 

કબજો કરાયેલા આવા િવ�તારો ઉપર આદ3શ આપવાનો 

કોઈ અિધકાર નથી.  

� ભારત પોતાના Uદ3શો ક3 _ના ઉપર પા�ક�તાન jારા 

ગેરકાયદ3 કબજો કરાયો છે. @યા ંકોઈપણ Uકારની આવી 

કામગીર	 સાખંી લેશે નહL.  

� પા�ક�તાને તાક	દ3 તેના ગેરકાયદ3 કબ મા ં રહ3લા 

ભારતના િવ�તારોને ખાલી કરવા જોઈએ. ૧૯૯૪મા ંસસંદ3 

પસાર કર3લો  ઠરાવ આ બાબતના ભારતના સ}ાવાર 

વલણને દશા%વ ેછે.  

2. Y"¯к1 *��=� �¬ X : H X���� u�5�)� �¬ X (Y��Z2) 

ભારતમા ં આ�Ëક	 �વાઈન »qનૂો Uથમ �ક�સો આસામ 

રાજયમા ં

� х�/: આ વાઇરસની માનવ પર કોઈ અસર થતી નથી. 

<E2 ���)  

� કોરોના વાઇરસ સકંટ વyચે દ3શમા ંઆ�Ëક	 �વાઇન »qનૂો 

Uથમ �ક�સો ૩= મે-૨૦૨૦ના રોજ આસામમા ં સામ ે

આmયો.  

� રાજય સરકાર3 જણાmNુ ંછે ક3 @યાનંા સાત «જIલાના ૩૦૬ 

ગામમા ં ૨૫૦૦ Tવુરનો આ�Ëક	 �વાઇન »qએૂ ભોગ 

લીધો છે.  

� આસામના પÌપુાલન Uધાન અOલુ વોરાએ જણાmNુ ંહO ુ ં

ક3 ક3)� સરકારની મhૂંર	 હોવા છતા ં Tવૂરોને ખતમ 

કરવાKુ ં પગqુ ં હાલમા ં લવેાશે નહL. આ સ.ંમણ 

બીમાર	ન ેરોકવા બી  િવકIપો અજમાવાશ.ે  

� આ�Ëકન �વાઇન »qનૂે કોરોના સાથે કોઈ સબંધં નથી, 

માનવી  પર તેની કોઇ અસર નથી થતી.  

� રાXg	ય ઉyચ Tરુ�ા પÌરુોગ સ�ંથાન, ભોપાલ ેપણ આ 

આ�Ëક	 �વાઇન »q ૂહોવાની  બાબતને સમથ%ન આzNુ ંછે. 

Tવૂરના માસં, લાળ, લોહ	થી ફ3લાય છે સ.ંમણ  

� પÌપુાલન Uધાને જણાmNુ ં હO ુ ં ક3 �વુાહાટ	ની Vણ 

લેબમા ં ટ3P�ટÍગ થશે. અિધકાર	ઓ આ હ3Oસુર આરોeય 

િવભાગના સપંક%મા ંછે.  

� વાઇરસ સકંમણ Tવુરના માસં, લાળ, લોહ	થી ફ3લાય છે. 

તેથી એક «જIલામાથંી બી  «જIલામા ંTવૂરKુ ંપ�રવહન 

નહL થવા દ3વાય  

� પાડોશી રા;યોને પણ Tવૂરના gા)સપોટ¾શનને અટકાવવા 

અપીલ થઇ છે. 

આસામમા ં૩૦ લાખથી વ� ુTવૂર 

� ૨૦૧૯ના  �કડા 'જુબ રા;યમા ં Tવૂરની સ(ંયા ૨૧ 

લાખ હતી, હાલમા ંવધીને ૩૦ લાખ પર પહxચી છે. તેના 

પગલે પણ રા;યમા ંફફડાટ છે. 

3. NAM : �°J X:<5 /��5�-2020 (�±�nк I�I)�) 

v'«2 ��$2: કોરોના વાઈરસથી ઉભા થયેલા ંવૈિ�ક જોખમ 

�ગે ચચા%-ઉક3લ  

� Mુલ-૧૨૦ દ3શના વડાઓએ સમંેલનમા ંભાગ લીધો  

S��)�� � X�к�: 

� ભારત િવ�ના ૧૨૩ દ3શમા ં મે�ડકલ સzલાય TિુનિÄત 

કરાmયો છે, _મા ં59 ‘નામ' દ3શો પણ સામેલ છે.  

� લોકો સામા)ય આNવુ¨�દક ઘર3q ુ K�ુના અપનાવે તો 

તેમની રોગUિતકારક શ?lત વધી શક3 છે.  

� નામ દ3શોએ વૈિ�ક સ'દુાય તથા વIડ% હ3Iથ 

ઓગન̈ાઇઝેશનને અપીલ કરવી જોઇએ ક3 િવકાસશીલ 

દ3શોમા ં�વાÎય �મતા વધારવામા ંઆવે.  

� વત%માન સમયની માગં છે ક3 આપણે ભેગા મળ	ન ે

એકબી ન ેસહકાર આપીને કામ કર	એ.  

� વડાUધાન -ી મોદ	 jારા NAMને સબંોધન  

NAM ��ш� :  

� �થાપના વષ% : ૧૯૬૧ 

� �થાપના : બેલ �ેડ3 (સGબÐયા)  

� �થાપક સ�ય: �વૂ% વડાUધાન જવાહરલાલ નહ3¤ંુ  

� NAM- નોન એલાઈન 'વૂમે)ટ  

� Mુલ સ�ય દ3શ - ૧૨૦  

� '(ુયમથક– સે)gલ  કાતા%(ઈ)ડોનેિશયા)  

4. к���� "к�4 0�k,5�8� : �ш�4 ��S��-&'(��) /�к�� 

(�ш�4) 

િશ�ણમVંી -ી ¦પૂે)�િસ�હ Sડુાસમા jારા કોિવડ �કરણ 

હ3Iપલાઈન ÁIુલી 'કુાઈ િવÑાથ½ઓના શાર	�રક અને 

માનિસક UÒોના ઉક3લ માટ3 િશ�ણ િવભાગનો Tુદંર Uયાસ  

0�£ '  

� કોવીડ-૧૯ના કારણે િશ�ણ િવભાગ સમ� રાજયના 

લોકો-Nવુાનો સામા=ક, માનિસક સમ�યાનો સામનો 

કરતા ં હોય તો તજ±ો પાસેથી તે �ગેની મનોવ±ૈાિનક 

માગ%દશ%ન મેળવીને તેના ઉક3લના ઉમદા હ3Oથુી કોિવડ 

�કરણ હ3Iપલાઈન શ�.  
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� આ હ3Iપલાઈન jારા તબીબ ડૉ. પાિથ+વ મહ3તા અને ડૉ. 

હસંલ ભચેચ વાલીઓ ક3 િવÑાથ½ઓન ે શા�રર	ક ક3 

માનિસક સમ�યાઓKુ ંસમાધાન કરશ.ે  

� િશ�ણમVંી - -ી ¦પૂે)�િસ�હ Sડુાસમા  

5. ��)� T2�� : к����� ��2�/ /�����  

&'(��)�� ���1A 3,� к������� /����� �9� �'5 c�� 

���A�� ‘/�5���"�91 V�25’ �9� к�EF�� �WX�1   

���)  

�  WHO અને તેના સહયોગીઓ jારા ૧૦૦થી વ� ુદ3શોમા ં

ઇ)ટરનેશનલ કલીનીકલ gાયલ-સોGલડા�રટ	 gાયલ 

અમલી બનાવવામા ંઆવી રહ	 છે 

�  ભારતમા ં  WHOની સહભાગીતાથી ICMR gાયલ હાથ 

ધરશે  

&'(��)�� I�.z. �"�к5 к�5�( V�25 �9� �WX�1  

Y �/��2 <E2 0��*,95��� �WX�1�� к�2:��01 T��)��   

�.  
/.��.,�. <����� 

�. \.
.=.Y�.
/ ��1к5 к�5�( ���� 

D. ������-��̀E9 ��1к5 к�5�(  

M. EJ X �/��5 0��*,95 H'�)  

�. ,�.�1.J'. ��1к5 к�5�( ��(к�9 

�  આ સzતાહમા ં કોિવડ-19 પેશ)ટસ ર=�g3શન કર	ને ૪ 

_ટલી દવાઓના gાયલ ફોર �gટમ)ેટ શ� કરાશે  

�  કોરોના કોિવડ-19 રોગ સામે ઝડપથી અસરકતા% યોeય 

દવા મળેવવાની �દશામા ંમહ@વ�ણૂ% કદમ 

� ક3)�ીય �હૃ મVંી-ીએ �જુરાતમા ં આવી સોલીડા�રટ	 

gાયલ માટ3 અમદાવાદની બી._.મે�ડકલ કોલેજને 

અKમૂિત આપી છે અને વ� ુ ૪ હો?�પટલોની આવી 

મhૂંર	-અKમૂિતની U�.યા-કાય%વાહ	 Uગિતમા ંછે.  

� બી._.મે�ડકલ કોલેજને ભારત સરકાર3 અKમુિત આપતા 

@યા ં કોિવડ-19 પેશ)ટસના ર=�g3શન આવા gાયલ ટ3�ટ 

માટ3 શ� થઇ ગયા છે.  
 

Y 4 ���A�� ,"��4�-V�25 +ш�  

�. Remdesivir,  

�. Lopinavir,  

D. Interferon (beta � a) <��  

M. hydroxychloroquine<+�� Chloroquine  

� ભારતમા ં પણ આવી સોલીડા�રટ	 gાયલ ઇ)ડ	યન 

કાઉ)સીલ ઓફ મડે	કલ �રસચ% WHO ની સહભાગીતાથી 

હાથ ધરવાKુ ંછે. 

u�2��: આ Uયોગો-gાયલને પ�રણામે કોરોના કોિવડ-19 રોગ 

સામે ઝડપથી અસરકતા% યોeય દવા મળ	 રહ3શે. 

� એટqુ ં જ ન�હ, સ.ંિમતોના @વ�રત સા  થવાની 

સભંાવનાઓ પણ વધી જશે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૪-૦૫-૨૦૨૦) 

1. તા_તરમા ં ભારત સરકાર3 પા�ક�તાનને ભારતની 'ળૂ 

કયો િવ�તાર ખાલી કરવાનો કડક સદં3શો આzયો છે-  

��5��9 <�� I�tk9*)�� 

2. GગલGગટ અને બાPIટ�તાનમા ં  S ૂટંણી યોજવાના કોના 

િનણ%ય સામે ભારત સગંીન િવરોધ નxધાmયો છે -  

,�"к*)�� H'T� к�9:  

3. પા�ક�તાને તાક	દ3 તેના ગેરકાયદ3સર કબ મા ં રહ3લા 

ભારતના િવ�તારોને ખાલી કરવા ભારતીય સસંદ3 કયા 

વષ¨ ઠરાવ પસાર કયn હતો- ���M 

4. તા.3 મે 2020મા ંભારતના કયા રા;યમા ંઆ�Ëક	 �વાઇન 

»qનૂો Uથમ �ક�સો જોવા મ�યો છે-  Y/� 

5. તા_તરમા ં ભારતમા ંઆ�Ëક	 �વાઇન »q ૂ કયા Uાણીઓ 

જોવા મ�યો છે - H X�� 

6. આ�Ëક	 �વાઇન »q ૂ  માનવી ઉપર કોઇ અસર કરતો 

નથી તે બાબતે ભારત સરકારની કઇ સ�ંથાએ સમથ%ન 

આzNુ ંછે - �� V12 3°c H'��� ,Ç' ��� /�*+�� 

7. રાXg	ય ઉyચ Tરુ�ા પÌ ુ રોગ સ�ંથાન ]ા ં શહ3રમા ં

આવેલી છે - S�,�5 

8. આ�Ëક	 �વાઇન »q ૂTવૂરમાથંી કયા મા�યમથી ફ3લાય છે 

- ��/,5�;  <�� 5�01 

9. વષૅ 2019ના રાXg	ય �કડા 'જુબ આસામમા ં  હાલની 

?�થિતએ Tવૂરની �દા_ સ(ંયા ક3ટલી છે - D� 5�х 

10. તા_તરમા ં"NAM વyNુ%અલ સમંેલન-2020" કઈ તાર	ખે 

યો Nુ-ં �M.��.���� 

11. "NAM  વyNુ%અલ સમંેલન -2020"નો '(ુય િવષય 

જણાવો - к����� ��2�/+� ®S� +2�5� �±�nк (�х 

y�� cc�: <�� 3к�5 

12. "NAM વyNુ%અલ સમંેલન-2020"મા ં ક3ટલા દ3શોના 

વડાઓએ ભાગ લીધો- ��� 
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13. "NAM વyNુ%અલ સમંેલન-2020"મા ંભારત તરફથી કોને 

ભાગ લઈને સબંોધન કNુ-̄���T��� ���EF ��1 

14. કોરોના મહામાર	 સામે લડવા NAM સ�હત ભારતે િવ�ના 

ક3ટલાક દ3શોને દવાઓ સ�હતની મદદ કર	- ��D 

15. "NAM"Kુ ંિવ�Oતૃ અથૅ જણાવો- ��� 
5�8� v X��E9 

16. "NAM"Kુ ં  વØુમથક ]ા ં આવqેુ ં છે- /�EV5 ¦к�)�: 

(8E�����ш2�) 

17. "NAM"મા ં  ભારત સ�હત Mુલ ક3ટલા સ�ય દ3શો છે તે 

જણાવો- ��� 

18. "NAM"ના �થાપક સ�યોમા ં ભારતના કયા �વૂ% 

વડાUધાનનો સમાવશે થાય છે - ,�"�) (��0�5�5 

�0�' 

19. "NAM"ની  �થાપના કયા વષ¨ થઈ હતી- ���� 

20. કોિવડ-19 મહામાર	ના  સમયમા ં  વાલીઓ અને 

િવÑાથ½ઓના શાર	�રક અને માનિસક UÒોના ઉક3લ માટ3 

�જુરાતના િશ�ણ િવભાગ jારા કઈ હ3Iપલાઇન શ� 

કરાઈ- к���� "к�4 

21. દદ�ઓ ઉપર કોરોનાની સારવાર માટ3 ચાર દવાઓના 

કયા klલિનકલ gાયલની ક3)� સરકાર3 �જુરાતને મhૂંર	 

આપી - '/�5���"�91  V�25' 

22. 'સોલીડા�રટ	  gાયલ'મા ંકઈ ચાર દવાઓ jારા  કોરોનાના 

દદ�ઓ પર પ�ર�ણ કરાશે- �. REMDESIVIR 

�.LOPINAVIR D.INTERFERON (BETA � a) 

M.Hydroxychloroquine/Chloroquine 

23. 'સોલીડા�રટ	 gાયલ' માટ3 ક3)�ના ICMR jારા �જુરાતમા ં

સૌUથમ કઈ હો?�પટલને મhૂંર	 અપાઈ-  I�.z ��1к5 

к�5�(, <����� 

24. ભારતમા ં 'સોલીડા�રટ	 gાયલ' માટ3 ICMR િવ�ની કઈ 

સ�ંથા સાથે મળ	 આ  પર	�ણ હાથ ધરશે- WHO 

   DATE : ��-��-����

 

1. ]'�5�Q� ]'�*к��-2020 (USA) (,�к����)  

S��)�� �4 �"� � u�9� (��:�5*9�� h' ��2��� 

,�к������ T�)t �) 
���: .  

-ેણી – �ફચર ફોટો�ાફ	  

પVકાર@વ �ેV ે અપાતો િવ�નો -ેXઠ એવોડ% – �Gુલ@ઝર 

એવોડ%  

� _મને આ સ)માન મ�Nુ ં તમેા ં ચ�ી નામ ે Uિસ� કંવલ 

આનદં, તેમના સાથીદાર '(ુતાર ખાન અને ડાર યાસીન 

સામેલ છે 

� આ Vણેય જ�'-ુકાÉમીરના વતની છે _ એસોિસએટ3ડ Uસે 

સાથે સકંળાયેલા છે. જ�' ુકા?Éમરમા ંકલમ-૩૭૦ રદ કયા% 

બાદ ઉ}મ કામગીર	 માટ3 APના Vણ ભારતીય 

પVકારોને �Gુલ@ઝર   

� �Gુલ@ઝર બોડ%ના મેનેજર ડાના ક3નેડ	એ )Nયૂોક%ની 

કોલGંબયા Nિુનવિસ+ટ	મા ં સમારંભને બદલે N-ુટÚબુ પર 

લાઈવ �g	મના મા�યમથી િવ_તાઓની  હ3રાત કર	 

હતી.  

� ���: આ એવોડ% એ સમાચાર સગંઠનોને અપાયો _મણ ે

ÛXટાચાર, કાયદાનો અમલ અને અમ�ેરકામા ં  િતવાદ 

_વા '"ુાન ેઉઘાડા પાડÜા હતા. 

� )Nયૂોક% ટાઈ�સે 15માથંી 3 �રુ�કાર =@યા. 

Vણ સ)માન રોસે)થલે )Nયૂોક%ની ટ3lસી ઈ)ડ�g	ની ગેરર	િતન ે

ઉઘાડ	 પાડ	 હતી  

� )Nયૂોક% ટાઈ�સ (એનવાયટ	)ને મળેલા 3 એવોડ%મા ં

Ýાયન એમ રોસે)ટલનો )Nયૂોક%ના શહ3રના ટ3lસી ઉÑોગ 

�ગેનો ઈ)વPે�ટગેશન �રપોટ%  પણ સામેલ છે. _મા ં

Áલુાસો કરાયો હતો ક3 ક3વી ર	તે નબળા ંJાઈવરોનો લાભ 

લઈ લોનનો બ ર વધી ર�ો છે.  

� એનવાયટ	 �ટાફને �તરરાXg	ય �રપો�ટÞગ સ)માન પણ 

મ�Nુ ં છે. તેણે રિશયન રાXgપિત mલા�દમીર �િુતનના 

શાસનની ઘટનાઓની -ેણી રhૂ કર	 હતી.  

� એનવાયટ	ને કમે)g	 સ)માન પણ મ�Nુ ં છે. આ સ)માન 

તેની સાzતા�હક મેગેGઝનમા ંએક િનબધં માટ3 અપાNુ ંછે.  

<E2 ��z)� : к��� к��� /E�� É2��  

� ધ )Nયૂોક%રને બે અને Uો પbcલકાને એક એવોડ% મ�યો 

છે.  

� એ)કર3જ ડ3ઈલી )Nઝૂ અને Uો પbcલકાને સNંlુત �પે 

સૌથી UિતPXઠત પbcલક સિવ+સ એવોડ%થી સ)માિનત 

કરાયા છે.  

� આ ઉપરાતં વૉિશ�eટન પો�ટ, એસોિસએટ3ડ Uેસ, લોસ 

એ)જલસ ટાઈ�સ, ધ બાIટ	મોર સન, ધ પેલે�ટાઈન 
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હ3રાIડ Uેસને પણ અલગ અલગ સમાચારો માટ3 �Gુલ)ઝર 

એવોડ%થી સ)માિનત કરાયા છે. 

� એવોડ%નો Uારંભ : વષ%-૧૯૧૭થી  

� �થાપક : જોસેફ �Gુલ@ઝર – USA  

� �થળ : કોલk�બયા Nિુનવિસ+ટ	  

2. uÊ X<5 /�c�� : ��0) (3¦:) 

&'(��)�� /�к��1 ��( P�0к��� �4 "0���� uÊ X<5 

/�c���� 16 ,±/��� ��0)  

� ��0): ફªઅૂલ સરચાa Nિુનટ દ	ઠ �. ૨.૦૬થી ઘટાડ	ન ે

�. ૧.૯૦ કરાયો 

� /2��;�: એિUલ થી hૂન-૨૦૨૦  

к8 к�,���� P�0к��� 5�S:  

� �જુરાત સરકારની ચાર વીજ કંપની  

(૧) UGVCL (૨) PGVCL (૩) MGVCL (૪) DGVCLના 

�ાહકો માટ3 

� �જુરાત સરકાર3 તેની વીજ કંપનીઓના �ાહકોને 

લોકડાઉનના સમયમા ંરાહત આપવાનો િનણ%ય કયn છે.  

� સરકાર	 વીજકંપનીઓ તેના �ાહકો પાસેથી ફªઅુલ 

સરચાa પેટ3 Nિુનટદ	ઠ ૧૬ પૈસા hૂન Tધુી ઓછા 

વTલૂશે. 

� સરકાર	 વીજકંપનીઓના આશર3 ૧.૩૦ કરોડથી વ� ુ

�ાહકોને �. ૩૧૦ કરોડની રાહત મળશે એમ રાજયના 

ઊ %મVંી સૌરભ પટ3લે  હ3ર કNુ ̄છે.  

uÊ X<5 /�c�� 
95� Ç'�  

� ફªઅુલ સરચાa, એટલે ક3 àઅૂલ એ)ડ પાવર પરચેઝ 

Uાઇસ એáજ�ટમે)ટ-FPPPAની વTલૂાત �જુરાત 

વીજિનયમન પચં jારા નp	 થયેલી ફો�Nુ%લા Uમાણે 

વTલૂાય છે.  

� ઉ % મVંી - -ી સૌરભભાઈ પટ3લ  

3. �k�: �"��/� �к� ,��� �5*9-2020 : (�IQ��/)  

I�2�к���� *+�,к <�� <Ë2� g� "к�4 Ì��� ш��� 

/���ш 

� િવ� મે�ડિસન મેકર પાવર લી�ટમા ં �કરણ મãમદાર 

બાયોકોનના �થાપક અન ેઅ�ય� �કરણ મãમદાર-શોને 

તા_તરમા ં મે�ડિસન મેકર પાવર Gલ�ટ ૨૦૨૦”મા ં

સમાવેશ કરાયો.  

� TGૂચમા ં િવ�ભરના ૬૦ નેતાઓ શામેલ છે _મણ ે

બાયોફમા%�N�ુટકIસ �ેVે નxધપાV યોગદાન અને 

નવીનતાઓ આપી છે. 

� સતત છ વષ%થી �કરણ મãમદાર-શોને UિતPXઠત TGૂચમા ં

�થાન આપવામા ંઆmNુ.ં 

4. BRICS ��ш��� ����ш ���A��  ��"�2� к�Eu�E/ I��к-

2020  

(�±�nк /�I���)  

� ભારતમાથંી અપેG�ત– િવદ3શ મVંી એસ. જયશકંર 

� વષ% ૨૦૨૦ માટ3, રિશયા GÝlસ cલોકKુ ંઅ�ય� છે.  

� Gબlસના ૫ સ�યો છે, બાGઝલ, રિશયા, ભારત, ચીન અને 

દG�ણ આ�Ëકા  

� તા_તરમા,ં રિશયાએ વી�ડયો કો?)સÍગ jારા કોરોના 

વાઇરસ પર GÝlસ િવદ3શ Uધાનોની બેઠકની અ�ય�તા 

આપી હતી.  

� ક3)�ીય િવદ3શ Uધાન એસ.ક3. જયશકંર3 આ િમ�ટ�ગમા ં

ભાગ લીધો હતો. Gબlસમા ં સNંlુત રસી ઉ@પાદનના 

મહ@વ અને mNહૂા@મક ભાગીદાર	ની ચચા% કર	 હતી.  

5. "к/�� /S� 
, 5�Ec (�Í�$) 

� ૧ મે, ૨૦૨૦ના રોજ વૈ±ાિનક અને ઔÑોGગક સશંોધન 

પ�રષદ-ક3)�ીય માગ% સશંોધન સ�ંથા (સીએસઆઈઆર- 

સીઆરઆઈ)એ �કસાનસભા એkzલક3શનનો Uારંભ કયn.  

0�£ ' :  

� આ એkzલક3શન ખેØૂતોને Kરૂ અને સzલાય ચેઇનથી 

જોડવા માટ3 શ� કરવામા ંઆવી. 

� આ એkzલક3શન ખેØતૂોને સમયસર સહાયતા અને તેમના 

નફામા ંવધારો કરવામા ંસહાય કર3 છે.  

6. YASH : к����� /�� 5�к¦&Í�) 

� નેશનલ કાઉ?)સલ ફોર સાય)સ એ)ડ ટ3કનોલો= 

ક�Nિુનક3શન jારા કોરોના સામે લોક �િૃત સ %ય એ 

માટ3 YASH એટલે ક3 year of awareness on science 

and health લૉ)ચ કરવામા ંઆmયો. 

7.  
к �� V 
к ��ш�к��: (��)�4 l2�*+�) 

�¨' ,��c ���2�, к�EFш��/) T��ш��� 
к1к�4�� �WX�1 

���� ૧ મે, ૨૦૨૦ના રોજ �ાહક બાબતો, ખાÑ અને  હ3ર 

િવતરણ મVંાલયે એક રાXg એક ર3શનકાડ%' હ3ઠળ પાચં 

રા;યો અને ક3)�શાિસત Uદ3શોના એક	કરણને મhૂંર	 

આપી. 
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���� આ રા;યોમા ં પ ંબ, ઉ}ર Uદ3શ, Gબહાર, દાદરા અને 

નગર હવેલી, દમણ અને દ	વ અને �હમાચલ Uદ3શનો 

સમાવેશ થાય છે. 

���� આ રા;યો અને ક3)�શાિસત Uદ3શોની સાથે મળ	ન,ે આશર3 

૬૦ કરોડ લાભાથ½ઓને રાXg	ય ખાÑTરુ�ા અિધિનયમ 

હ3ઠળ ઉમેરવામા ંઆવશે. lલ�ટરમા ંપહ3લાથંી જ ૧૨ વ� ુ

રા;ય છે.  

8. �����:/.+� �¨' ��(���1 Y,£' ���2 >�)/�Î 

(��(���1)  

� મહા@મા ગાધંી રાXg	ય �ામીણ રોજગાર ગેરંટ	 યોજના 

(એમ=એનઆરઇ=એસ) હ3ઠળ અMુશળ કામદારોન ે

રોજગાર	 અપાવવા માટ3ના ંરા;યોની યાદ	મા ંછ}ીસગઢ 

સૌથી આગળ  

� દ3શભરમા ં મનર3ગા હ3ઠળ કાય%રત Mુલ ૭૭.૮૫ લાખ 

મhૂરોમાથંી, ૧૮.૫૧ લાખ મhૂરો છ}ીસગઢના છે. _ Mુલ 

કામદારોના ૨૪% છે  

� Mુલ કમ%ચાર	ઓના ૧૪% સાથે રાજ�થાન બી  .મે.  

� ઉ}ર Uદ3શ Mુલ કમ%ચાર	ના ૧૨% સાથે Vી  .મ ેછે. 

9. <�/�� : *��)�Ï2 /����� <�� ��������1 �/¤��)���� 

<_'2�2� 0�� S���5�_'� 101 �$:�� �2� <�/�� 

� તેમણે મ�હલાઓની ?�થિતને ઉ@થાન આપવા અને 

સમાજના પછાતવગ%ન ે સશlત બનાવવા માટ3 સખત 

મહ3નત કર	.  

� તેમણે ૨૦૦૫મા ં પ¥-ી, ૨૦૦૬મા ં �હૃ મVંાલય jારા 

રાXg	ય કોમવાદ	 સવંા�દતા એવોડ% અને આસામ સરકાર 

તરફથી રાXg	ય એક	કરણ માટ3 ફખ�"	ન અલી અહમદ 

મેમો�રયલ એવોડ% સ�હતના ઘણા UિતPXઠત એવોડ% =@યા 

છે. 

10. A,��ш� ‘/v'F /�£ '’ (��) 

к����� 0���1�� ����ш�� u/�2�5� S��)�2��� ,�) 

5���� S��)�2 ����_'� A,��ш� 

� Uથમ તબpાનો Uારંભ તા. ૮ મેથી માલ�દmસ ખાતથેી 

Uારંભ  

� નૌસેનાના બે જહાજ – INS જલ�વ અને INS મગર 

રવાના  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૫-૦૫-૨૦૨૦) 

1. કોરોના મહામાર	 સામે સરકાર	 વીજ �ાહકોને રાહત માટ3  

�જુરાત સરકાર3 ફªઅૂલ સરચાaમા ંએિUલથી hૂન 2020 

Tધુી ક3ટલાથી ઘટાડ	ને ક3ટલા પૈસા કરાયો છે - {. �.�� 

+� ¡9��1�� {. �.��  

2. �જુરાત સરકારની વીજ કંપનીઓના નામ જણાવો- �. 

UGVCL �. MGVCL D. PGVCL M. DGVCL 

3. �જુરાતના વત%માન ઊજૉ મVંીKુ ં નામ જણાવો- g�  

/.�SS�8 ,9�5 

4. વIડ% "મે�ડિસન મેકર પાવર Gલ�ટ-2020"મા ં કયા 

ભારતીય મ�હલાનો સમાવશે કરાયો છે - "к�4 W'��� 

ш� 

5. ભારતની દવા બનાવતી કંપની "બાયોકોન"ના �થાપક 

અને અ�ય�Kુ ંનામ જણાવો - "к�4 W'��� ш� 

6. તા_તરમા ં BRICSના દ3શોના િવદ3શ મVંીઓની વી�ડયો 

કો)ફર)સમા ંભારત તરફથી કોને ભાગ લીધો હતો- ����ш 

��� 
/. (2ш�к� 

7. BRICSમા ં કયા દ3શોનો સમાવશે થાય છે - Ð��Q5, 

��ш2�, 8tE�2�, c�8�� <�� /�3+ Y"¯к� 

8. તા_તરમા ં "�Gુલ@ઝર �રુ�કાર-2020" ભારતમા ં કોને 

કોને અપાયો- �. к��5 Y���(cr�) �. v'«)�� х�� D. 

��� 2�/�� 

9. "�Gુલ@ઝર �રુ�કાર-2020" િવ_તા ભારતીયોની -ણેી 

અને રા;ય જણાવો-u1c� u�9�P�u1 <�� (�v'-к�Ñ�� 

10. "�Gુલ@ઝર �રુ�કાર-2020" િવ_તા ભારતીયો કઈ સ�ંથા 

સાથે જોડાયેલા છે- AP 

11. APKુ ંિવ�Oતૃ નામ જણાવો - 
/��/
9�� T�/ 

12. �Gુલ@ઝર �રુ�કારનો Uારંભ કયા વષમા ંકયા દ3શમા ંથયો 

હતો- ���� <�� <�"�к� 

13. -ેXઠ પVકાર@વ માટ3 અપાતો િવ�નો સવnyચ �રુ�કાર 

જણાવો - ]'�5�Q� ]'�*к�� 

14. "�Gુલ@ઝર �રુ�કાર"ના �થાપકKુ ં નામ જણાવો-  (�/�u 

]'�5�Q� 

15. ભારત સરકાર jારા ખેØતૂોને ભાડા અને સzલાય ચનેથી 

જોડવા માટ3 તા_તરમા ંકઈ એપ લો)ચ કરવામા ંઆવી-  

""к/��/S�" 

16. "�કસાનસભા" એપ  કોના jારા તૈયાર કરવામા ંઆવી છે 

- �±Ò���к <�� ÓÔ���к /�ш��� ,"�$�- к�EF�2 ��: 

/�ш��� /�*+� 

17. તા_તરમા ં "એક રાXg એક ર3શનકાડ%" હ3ઠળ ક3ટલા કયા 

કયા રા;યો-ક3)�શાિસત Uદ3શોને ક3)� સરકાર jારા  
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એક	કરણની મhૂંર	 આપી છે - ,�¦I, 3�� T��ш, 

�I0��, ����� <�� ��� 0��5�, �1� <�� �4  <�� 

"0�c5 T��ш 

18. ક3)� સરકાર jારા "એક રાXg એક ર3શનકાડ%" �તગ%ત  

એક	કરણ માટ3 અગાઉ ક3ટલા રા;યોને મhૂંર	 આપી છે - 

�� 

19. મનર3ગા �તગ%ત મે-2020ની  ?�થિતએ  રોજગાર	 

આપવામા ંકNુ ંરા;ય અ�ેસર છે -  >��/�Î 

20. મનર3ગા �તગ%ત મે-2020ની  ?�થિતએ  રોજગાર	 

આપવામા ં  બી  અને Vી  .મે કયા રા;યો છે- 

��(*+�� <�� 3�� T��ш 

21. દ3શભરમા ંમનર3ગા �તગ%ત મે-2020ની  ?�થિતએ �દા_ 

ક3ટલા કામદારો નxધાયા છે- ��.�� 5�х 

22. મ�હલાઓના ઉ@થાન માટ3 કામ કરનાર �વતVં સેનાની 

અને ગાધંીવાદ	 િસ�ાતંો અKયુાયી કયા મ�હલાKુ ં 101 

વષ¨ િનધન થNુ ં-  ,Õg�  0�� S���5� 

23. કોરોના મહામાર	મા ંિવદ3શમા ંફસાયેલા ભારતીયોન ેપરત 

લાવવા ભારતીય નૌસેનાએ મે-2020મા ં કNુ ં ઓપર3શન 

લો)ચ કNુ-̄  A,��ш� "/v'F/�£ '"   

24. ભારતીય નૌસેનાએ "ઓપર3શન સ'�ુસેO"ુ હ3ઠળ  

સૌUથમ કયા બે N�ુ જહાજો માલદ	વ મોકIયા - INS  

(5*� <�� INS ��  

DATE : ��-��-����

1. S��) /�к�� : ��4:2  

(
�/�8Q �Ö X91) 

к�EF /�к�� G��� ,�V�5-"�Q5 ,��� 
�/�8Q �Ö X91�� 

����� : �'5-69 9к� 9��/  

,�V�5�� к� ����� (T�)�59�)  

� 2 �િપયા વધારાની એlસાઇઝ ડ÷ટૂ	  

� 8 �િપયા રોડ સેસમા ંવધારો  

� બનં ેમળ	 ટ3lસમા ંMુલ �. 10નો વધારો  

� Mુલ ટ3lસ – �. 32.98  

�1Q5�� к� ����� (T�) �59�)  

� 5 �િપયા વધારાની એlસાઇઝ ડ÷ટૂ	  

� 8 �િપયા રોડ સેસમા ંવધારો  

� બનં ેટ3lસ મળ	 Mુલ  �. 13નો વધારો  

� Mુલ ટ3lસ – �. 31.83  

y��z Y�к �����  

� ક3)� સરકારને ચાq ુ નાણાકં	ય વષ%મા ં �દા_ �. ૧.૬ 

લાખ કરોડનો વધારો થશે  

2. ‘A,��ш� ×к© X9’ (Y)�к���) 

���4 к��Ñ��� Y)�к����� /u�2� �9� ‘A,��ш� 

zк© X9’ 

� /u;)�: કા?Éમરમા ં આતકં	 સગંઠન �હઝ�લુ 

'ઝુા�હ"	નનો મો�ટ વો)ટ3ડ કમા)ડર �રયાઝ નાયMુ ઠાર  

��S�5_'� A,��ш� ×к© X9 /u;  

� ભારતના NSA અ«જત ડોભાલ jારા દG�ણ કાÉમીરમા ં

આતકંવાદ	ઓનો સફાયો કરવા માટ3 ઓપર3શન øક�ટૂ 

શ� કરાવવામા ંઆmNુ ંહO ુ.ં  

� �રુહાન વાની સ�હતના આતકંવાદ	ઓ jારા કાÉમીરની 

શાિંત ભગં કરવા માટ3 કરાતા કાવતરાનો કાયમી �ત 

લાવવા માટ3 ડોભાલ jારા આ ઓપર3શન શ� કરાNુ ંહO ુ.ં  

� નાયMુને ઠાર કરવામા ં આmયો તે આ ઓપર3શનની 

સફળતાનો જ એક �ક�સો છે  

3. ��Ø Xк : PAC <Ë2�  

� લોકસભામા ં કx�સેના સાસંદ અને સસંદ	ય પ�ના નેતા 

અિધર રંજન ચૌધર	એ સસંદની પbcલક એકાઉ)ટ 

કિમટ	ના અ�ય� તર	ક3 હો"ો સભંા�યો 

� '"ુત: તા. ૧લી મે-૨૦૨૦થી ૩૦ એિUલ-૨૦૨૧  

PAC : પbcલક એકાઉ)ટ કિમટ	 (લોક લેખા સિમિત)  

� આ સિમિતમા ંતેઓ કx�ેસમાથંી એકમાV સ�ય  

� લોકસભાના અ�ય� -ી ઓમ Gબરલા jારા િનમ¹કૂ  

4. (E "�� : �±ш�х �� 
к : ÐÙ�\�� ��/ ]'� – 

����$� ������ (E "��/  

� આÑ પVકાર તર	ક3  ણીતા  

� દ3વિષ+ નારદ'િુન Ýùા=ના સાત માનસ �Vુો મર	Gચ, 

અિV, �Gગરા, �લુ�ય, ક3O,ુ ¦�ૃ,ુ વિશXઠ, દ�માનંા એક 

છે  

5. (E "�� ��ш�$ : 6 � 

���1 ш��) : v Íh'5�I�� /���S�8 

(E – 6 � - 1911    <�/�� – 27 Aк9�I�-1974 

� અમદાવાદ, �જુરાત અને ભારતના  હ3ર =વનમા ં

સારાભાઈ પ�રવારKુ ં યોગદાન Tિુવ�દત છે. આ_ 

સારાભાઈ પ�રવારના ં'�ુૃલાબેન સારાભાઈનો જ)મ�દન. 
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� અમીર ઘરમા ં ભારતીય અને Nરુોિપયન િશ�કોને રોક	 

ઘરમા ંજ '�ુૃલાબેનન ેિશ�ણ અપાO ુ.ં  

� ગાધંી=ના Uભાવમા ં આmયા અને કોલેજ િશ�ણ માટ3 

�જૂરાત િવÑાપીઠમા ંજોડાયા.ં 

� 1930મા ં મીઠા સ@યા�હ શ� થતા '�ુૃલાબેને ભણતર 

છોડ	 તેમા ંãકાmNુ,ં બાળ સ@યા�હ	ઓના સ�ય અને નેતા 

બ)યા.ં તે પછ	 તો �વદ3શી, બ�હXકાર, ખાદ	 _વી 

ગાધંીવાદ	 U|િૃ}મા ંયોગદાન આzNુ.ં  

� �હ)દ	 રાXg	ય મહાસભાના મ�હલા મોરચામા ંનેO@ૃવ કNુ.̄ 

સિવનય કાKનૂ ભગં અને �હ)દ છોડો _વી લડતોમા ંભાગ 

લઈ _લવાસ પણ ભોગmયો હતો.  

� આઝાદ	 પહ3લા તેમની િનમ¹કૂ કx�ેસના મહામVંી તર	ક3 

થઈ હતી, પરંO ુ દ3શમા ં કોમી દાવાનળ ફાટ	 નીકળતા 

'�ુૃલાબેન @યાથંી રા=ના'ુ ંઆપી ગાધંીના પગલે કોમી 

એખલાસ માટ3 નીકળ	 પડÜા.ં  

� 27 ઓlટોબર 1974ના રોજ તેમKુ ંઅવસાન થNુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૬-૦૫-૨૦૨૦) 

1. ભારત સરકાર3 તા_તરમા ંમે 2020મા ંપેgોલ ઉપર ક3ટલા 

�િપયા  એlસાઇઝ ડ÷ટુ	 વધાર	 છે- {. � 

2. ભારત સરકાર3 તા_તરમા ંમે 2020મા ંપેgોલ ઉપર ક3ટલા 

�િપયા રોડ સેસ વધાયn છે - {. � 

3. ભારત સરકાર3 મે 2020મા ંપેgોલ ઉપર Mુલ ક3ટલા �િપયા 

એlસાઇઝ ડ÷ટુ	 વધાર	- {. �� 

4. ભારત સરકાર મે -2020ની  ?�થિતએ  પેgોલ ઉપર  Mુલ 

ક3ટલા �િપયા એlસાઇઝ ડ÷ટુ	 ઉઘરાવ ેછે - {. D�.�� 

5. ભારત સરકાર3 તા_તરમા ંમે 2020મા ંડ	ઝલ ઉપર ક3ટલા 

�િપયા એlસાઇઝ ડ÷ટુ	 વધાર	 છે- {. � 

6. ભારત સરકાર3 તા_તરમા ંમે 2020મા ંડ	ઝલ ઉપર ક3ટલા 

�િપયા રોડ સેસ  વધાયn છે - {. � 

7. ભારત સરકાર3  મે 2020મા ં ડ	ઝલ ઉપર  Mુલ ક3ટલા 

�િપયા  એlસાઇઝ ડ÷ટુ	 વધાર	- {. �D 

8. ભારત સરકાર મે -2020ની  ?�થિતએ  ડ	ઝલ ઉપર  Mુલ 

ક3ટલા �િપયા એlસાઇઝ ડ÷ટુ	 ઉઘરાવ ેછે - {. D�.�D 

9. તા_તરમા ં ભારતીય સેના jારા દG�ણ કાÉમીરમા ં

આતકંવાદ	ઓના સફાયા માટ3 કNુ ંઓપર3શન શ� કરાNુ ં

છે- "A,��ш� ×к© X9" 

10. ભારત સરકાર jારા તા_તરમા ં પેgોલ અને ડ	ઝલ ઉપર 

એકસાઇઝ ડNટૂ	 વધારવાથી ચાq ુ નાણાક	ય વષ%મા ં

આવકમા ં �દા_ ક3ટલા કરોડનો વધારો થશે- {. �.�� 

5�х к��� 

11. ભારતીય સેના jારા મે 2020મા ં  "ઓપર3શન øક�ટૂ" 

હ3ઠળ ઠાર કરાયેલ મો�ટ વો)ટ3ડ કમા)ડર �રયાઝ નાયMુ 

કયા આતકંવાદ	 સગંઠન સાથે જોડાયેલો હતો- "0Q©'5 

v'Q�"0�1� 

12. તા_તર મે 2020મા ં  PACના નવા અ�ય� તર	ક3 કોની 

િનમ¹કૂ કરાઈ-кÚP�/ /��/� <��� ��(� c.��1 

13. હાલમા ંલોકસભામા ંકx�સેના સસંદ	ય પ�ના નેતા કોણ 

છે - <��� ��(� c.��1 

14. સસંદ	ય ભાષામા ં PACનો અથૅ જણાવો - ,ÛU5к 


к�3E9 к�91 

15. તા_તરમા ંિનમાયેલા PACના નવા અ�ય� અધીર રંજન 

ચૌધર	ની 'દુત જણાવો - �� � ����+� D� 
�T5 

���� 

16. સસંદમા ંPACના નવા અ�ય�ની િનમ¹કૂ કોણ કર3 છે - 

5�к/S��� <Ë2� 

17. ભારતીય  લોકસભાના  વત%માન અ�ય�Kુ ંનામ જણાવો 

- A �I�5� 

18. આÑ પVકાર એવા દ3વિષ+ નારદની જ)મિતિથ જણાવો -  

�±ш�х �� 
к 

19. Ýùા=ના "માનસ �Vુ" તર	ક3 કોને ઓળખવામા ંઆવે છે 

- ����$� ���� 

20. ગાધંીવાદ	, સમાજ સેવક અને નાર	 શ?lત માટ3 =વન 

આપનાર '�ુૃલાબેન સારાભાઈનો જ)મ �દવસ જણાવો - 

��.��.���� 

21. ગાધંીવાદ	, સમાજ સેવક અને નાર	 શ?lત માટ3 =વન 

આપનાર '�ુૃલાબેન સારાભાઈનો જ)મ  કયા શહ3રમા ં

થયો હતો-  <����� 

22.  અમદાવાદમા ં આવેલી ;યોિતસઘં અને  િવકાસ �હૃન ે

વ� ુ મજ�તૂ બનાવવામા ં સૌથી મહ@વKુ ં Uદાન  કોન ે

આzNુ ંહO ુ ં- v Íh'5�I�� /���S�8 
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DATE : ��-��-����

1. Q��1 t*9"�� ��/ �5к�( : ��/ h' ¡:9�� – ��ш�х�,Ü�   

� к�,��: એલ= પોGલમસ% ક3િમકલ zલા)�સ 

(ર3�Ëજર3શનશન Nિુનટ) 

� 'ળૂ દ3શ : દG�ણ કો�રયા  

� *+��: આર.આર. વ¡ક3ટ�રુમ, િવશાખાપúનમ 

(�ûUદ3શ)  

� સવાર3 ૨.૩૦ કલાક3 ગસે Gલક3જની ઘટનામા ં૧૧થી વ�નુા 

ક¤ુણ '@ૃN ુ: સ¡કડો પÌ-ુપખંીના મોત  

� х�/: આ ગસેને )Ngુલાઈઝ કરવા �જુરાતના વાપીથી 

PTBC નામKુ ંખાસ ક3િમકલ મોકલાNુ ં 

� PTBC : પેરા-ટર�ટયાર	 cNટુાઈલ ક3ટચોલ 

t*9"�� ��/ ��ш� :  

� P�ટ�રન ગેસને એથનીલબેk)ઝન તર	ક3 પણ ઓળખાવાય 

છે. આ ક3િમકલ અ@યતં üવલનશીલ છે. તેમાથંી અ@યતં 

ઝેર	 ગેસ પેદા થાય છે.  

3,2�� :  

� તેનો '(ુય ઉપયોગ પોGલP�ટ�રન zલાP�ટક બનાવવામા ં

થાય છે.  

Y��Z2 ,� </� : 

� તેના સપંક%મા ંઆવનાર mય?lતની સે)gલ નવ% િસ�ટમ પર 

ગભંીર અસર થાય છે. -વણ �મતા જતી રહ3 છે અને 

માનિસક સOંલુન જOુ ંરહ3 છે.  

� આ ગેસ ઓ�કસજન સાથે સરળતાથી ભળ	 જતો હોવાથી 

હવામા ંકાબ%ન મોનોlસાઇડKુ ંUમાણ વધે છે. _ના કારણે 

�ાસ �ધંાવા લાગે છે.  

2. H',� v X�  : (х��; ��Ò��) 

� ��ુ �GૂણÐમાએ વષ%-૨૦૨૦નો �િતમ Tપુર'નૂ (તા. ૦૭-

૦૫-૨૦૨૦)  

� વષ% ૨૦૨૦ની Tપુર'નુની છેIલી ખગોGળય ઘટના 

તા.૭મી મે-૨૦૨૦ના રોજ  જોવા મળ	.  

� ��ુ�GૂણÐમાના �દવસે સમ� િવ�મા ં Tપુર'નૂની ઘટના 

જોવા મળ	.  

� અમે�રકા, Nરુોપ, Nકુ3 અને ભારતમા ં િવશાળ અને થોડો 

�લુાબી રંગનો ચ�ંમા જોવા મ�યો હતો.  

c�F_'� к� : 

� આ ઘટનામા ં�Îૃવીથી ચોpસ �તર કરતા ઓછા �તર3 

ચ�ં ન=ક આmયો હોવાથી તે પોતાના રો«જ�દા આકાર 

કરતા છ ટકા વધાર3 મોટા આકારનો જોવા મ�યો  

3. ���� S��) �ш� : (��)  

� કોરોના મહામાર	 દરિમયાન િવદ3શના ૧૨ દ3શોમા ં

ફસાયેલા ૧૫,૦૦૦થી વ� ુ ભારતીયોન ે પરત લાવવા 

ભારત સરકારKુ ંિમશન  

� તા. ૧૩ મે-૨૦૨૦ Tધુી  

આ િસવાય ભારતીય નેવી - સ'�ુ સેO ુઅGભયાન  

� ભારતીય નેવીના INS મગર અને INS જલ�વ 

માલ�દmસના માલે બદંર3 પહxyયા  

4. ���� ,0�5 : S��)�2 0���� х�£ ' 

0���� х�)��� ©'5�"9��� 0�� POK ��5��9 <�� 

I�tk9*)�� /��5  

Y ,�¬'� к� 0��_'�  

� IMDના �ડર3lટર જનરલ '@ૃNુજંય મહાપાVાએ કfુ ં ક3 

હવામાન ખાO ુ ંઆખા જ�'-ુકાÉમીર અને લદાખ િવ�તારKુ ં 

�લેુ�ટન બહાર પાડ3 છે. આપણે તેમા ં GગલGગટ-

બાPIટ�તાન, અને લદાખKુ ં �લેુ�ટન  હ3ર કર	એ છ	એ. 

કારણ ક3 તે  ભારતનો �હ�સો છે.  

� ભારતના ં હવામાન ખાતા (IMD)એ વેધર �લેુ�ટનમા ં

POK સામેલ કNુ ̄છે.  

� જ�'-ુકાÉમીર સબ �ડિવઝનમા ંહવે જ�'-ુકાÉમીર, લદાખ, 

GગલGગટ-બાPIટ�તાન અને 'ઝુફફરાબાદનો સમાવેશ કયn 

છે. 

� POK, GગલGગટ, બાPIટ�તાન, અને 'ઝુફફરાબાદ પર પાક 

jારા ગરેકાયદ3 કબજો જમાવી લેવામા ંઆmયો છે. 

� તા.૫મી મે-૨૦૨૦ના રોજ હવામાન ખાતાની આગાહ	મા ં

આ તમામ િવ�તારોના હવામાનનો સમાવેશ કરાયો છે. 

� ઉIલેખનીય છે ક3, ભારતે જ�'-ુકાÉમીર અને લદાખને 

અલગ ક3)�શાિસત Uદ3શ  હ3ર કયા% પછ	 નવા નકશામા ં

૩ «જIલા 'ઝુફફરાવ, �ુચં અને મીર�રુને સામેલ કરાયા 

છે.  

5. <�/�� : 0��� �����\�� ,.��¨ X �ш��5Ý�_'� 94 

�$̀ ���� 

� િનવાસ�થાન : -ી ભારતી મૈયા આનદંધામ |�ૃા-મ, 

Tરુત  
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,"�c2 <�� ���)  

� Tરુતના ભીમરાડમા ં છેIલા બે વષ%થી રહ3તા ગાધંી=ના 

પૌVવ� ુ િશવાલþમીKુ ં 94 વષ%ની વયે eલોબલ 

હો?�પટલમા ંમોત.  

� ગાધંી=ના Vી  નબંરના દ	કરા રામદાસને બે દ	કર	ઓ 

TિુમVાબેન અને ઉષાબેન ઉપરાતં એક દ	કરો કKભુાઈ 

હતા.  

� કKભુાઈના લeન િશવાલþમી સાથે થયા હતા. 2013મા ં

કKભુાઈ િશવાલþમી સાથ ેભારત આmયા હતા. તેમને કોઈ 

સતંાન નથી.  

� શ�મા ં �દIહ	, બ¡ગલોર અને મરોલી આ-મમા ંર�ા બાદ 

2014મા ં કKભુાઈ પ@ની સાથે Tરુતના -ી ભારતી મૈયા 

આનદંધામ |�ૃા-મમા ંઆવી ગયા હતા. 

6. ���c�;� : &'(��)�� ���1-��� ] X�: ��*)���� �/Þ0��� 

‘I�I�/2�’ ���� ���  

િસ�હોના '@ૃN ુબાદ વન િવભાગ jારા  હ3રાત  

7. (E "�� ��ш�$ : 7 � 

);,�� /�к : ,r�5�5 ,9�5 

(E – 7 � - 1912   <�/�� – 7 A� 9 - 1989  

� આ_ સા�હ@યકારો રવી)�નાથ ટાગોર, ડ3િવડ fમુ અને 

આપણી ભાષાના સૌથી વ� ુવચંાતા લેખકો પૈક	ના એક 

પ�ાલાલ પટ3લનો જ)મ�દવસ.  

� ��ે= ચો� ુ ંધોરણ જ ભણેલા પ�ાલાલના સaનો લેખક 

થવાનો ઈ રો માV પદવીધાર	ઓનો જ નથી તેનો 

જવાબ પ�ાલાલ આપે છે.  

� પ�ાલાલનો જ)મ રાજ�થાનના Øુગંર�રુ «જIલાના માડંલી 

ગામે.  

� ઈડરની શાળામા ં ઉમાશકંરના સહપાઠ	 રહ3લા ચોથા 

Tધુીનો અ�યાસ કર	 દા�ના ભ�ા પર અને અમદાવાદ 

ઇલેPlgકિસટ	 બોડ%મા ં મીટર ર	ડર તર	ક3 પણ કામ કNુ ̄

હO ુ ં 

� સaક તર	ક3 પ�ાલાલની UિતXઠા ‘મળેલા =વ' થી 

બધંાણી.પછ	 તો ભાeંયાના ભે¤ુ, માનવીની ભવાઈ, 

વળામણા,ં પાનેતરના રંગ, વાVકના કાઠં3, ના Âટક3 _વા 

અનેક સaનો આzયા.  

� કિવતા િસવાયના નવલકથા, {ૂંક	વાતા%, નાટક, ચ�રVો 

વગેર3મા ંખેડાણ કNુ.̄  

� કાન= અને =વી, કાÆં અને રાhુ _વા તમેના પાVો તો 

આ_ પણ �જુરાતીઓને Èદય�થ છે.  

� વષ%-૧૯૮૫મા ંમાનવીની ભવાઈ નવલકથા માટ3 ±ાનપીઠ 

એવોડ%થી તમેKુ ં સ)માન થNુ ં હO ુ.ં ઉપરાતં રણ«જતરામ 

Tવુણ%ચ�ંક પણ મ�યો હતો  

� 7 ઓગ�ટ 1989ના રોજ તેમKુ ંઅવસાન. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૭-૦૫-૨૦૨૦) 

1. તા_તરમા ં વષ% 2020ની Tપુર'નૂની �િતમ ખગોળ	ય 

ઘટના ભારતમા ં]ાર3  જોવા મળ	 - � � ���� (©'¤ 

] X�4ß�) 

2. Tપુર'નૂ _વી ઘટના સમયે ચ�ં પોતાના રો«જ�દા આકાર 

કરતા  ક3ટલા ટકા વ� ુમોટો હોય છે - ��% 

3. "Tપુર'નૂ"  એટલે Ìુ ં - ] Íá��+� /.+� �\к�� y)�� 

c�F 0����� ¡9�� 

4. િવશાખાપúનમમા ં આવેલી એલ= પોલીમસ% ઈP)ડયા  

ક3િમકલ zલા)ટમા ં તા_તરમા ં કયો ઝેર	 ગેસ Gલક3જ 

થવાથી �ુઘ%ટના સ %ઇ હતી - t*9"��  

5. P�ટ�રન ગેસને અ)ય કયા નામે ઓળખાય છે - 


+��5I�âEQ� 

6. એલ= પોલીમસ% ઈP)ડયા ક3િમકલ zલા)ટ 'ળૂ કયા 

દ3શની કંપની છે - ���4 к�"�2�  

7. P�ટ�રન ગસેને )Ngુલાઈઝ કરવા વાપી-�જુરાતમાથંી કNુ ં

ખાસ ક3િમકલ મોકલાNુ ંહO ુ-ં PTBC 

8. PTBC એટલે Ìુ ં- ,���-9�"92��1 UJ'9�85 к�9c�5 

9. P�ટ�રન ઝેર	 ગસે માનવના કયા �ગ ઉપર ગભંીર અસર 

કર3 છે - /�EV5 ��: �/*9, g�4 �)� <�� ���/к 

/�£ '5� 3,� </� 

10. કોરોના મહામાર	મા ં િવિવધ દ3શોમા ં ફસાયેલા 15,000થી 

વ� ુભારતીયોને પરત લાવવા ક3)� સરકાર3 કNુ ં િમશન 

લો)ચ  કNુ ̄- "���� S��) �ш�" 

11. ભારતીય હવામાન િવભાગ ેહવામાન ખાતાના �લેુ�ટનમા ં

તા_તરમા ં ભારતના �હ�સા વાળા કયા નવા Uદ3શો 

સમાmયા છે - POK 0��;��  ��5��9, I�tk9*)�� <�� 

v'Q�u��I�� 

12. ભારતે જ�' ુ કાÉમીર અને લદાખને અલગ ક3)�શાિસત 

Uદ3શ  હ3ર કયા% પછ	 તેના નવા નકશામા ં ]ા ં Vણ  

«જIલા સામેલ કયા% છે -v'Quu���, ]'�c <�� ��]'� 
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13. મે 2020મા ંમહા@મા ગાધંી=ના કયા પૌVવ�Kૂુ ં94  વષ ̈

Tરુત ખાત ેિનધન થNુ ં- �ш��5Ý� 

14. -ી િશવાલþમી એ મહા@મા ગાધંી=ના કયા દ	કરાના 

દ	કરાના પૌVવ� ુ હતા - �����\�� ��¦ ��I��� 

�1к�� ����/�� ]'� g� к_'S�8�� ,��� 

15. મે 2020મા ં �જુરાતમા ં ધાર	-ગીરના �વૂ% િવ�તારોમા ં

એિશયાઈ િસ�હોમા ં કયો =વલેણ રોગચાળો જોવા મ�યો 

છે - I�I/�2� 

16. �જુરાતી તળપદા સaક -ી પ�ાલાલ પટ3લનો 

જ)મ�દવસ જણાવો - �� � ���� 

17. પ�ાલાલ પટ3લનો જ)મ ]ા ં થયો હતો - ���5�, 

ã'���]'�( ��(*+��) 

18. પ�ાલાલ પટ3લની અગ@યની Mૃિતઓના નામ જણાવો-  

;�5� \�, ������ S��8, ,���)��� ���, ���к�� 

к����, H'��S, S�Z2�� S�', I���4�..... 

19. �જુરાતી સા�હ@યકાર પ�ાલાલ પટ3લને કયા વષ ̈

"±ાનપીઠ એવોડ%"થી સ)માિનત કરાયા – �$:-����  

20. �જુરાતી સા�હ@યકાર પ�ાલાલ પટ3લને વષ% ૧૯૮૫મા ં

કયા સaન માટ3 "±ાનપીઠ એવોડ%" આપવામા ં આmયો 

હતો – ������ S��8 ��5к+� 
 

 

DATE : ��-��-����

1. к�c : *���ш� PPE  "к9 (*9�9:  <,) 

&'(��)�� T+ ,�,�8 =���,�E9 ‘к�c’ "к9 I������ 

\.\. 0��*,95-¦���  

� મા)યતા: SITRA (સાઉથ ઇP)ડયન ટ3lસટાઇલ �રસચ% 

એસોિસયેશન) 

<E2 ���)� : 

�  મનગરની �¤ુુ ગોિવ�દિસ�હ હો?�પટલના ડોlટરોએ 

પસ%નલ Uોટ3Plટવ ઇ?lવપમે)ટ (પીપીઈ) �કટની અછત 

િનવારવા �ટાફ માટ3 'કવચ' નામક ઈ?lવપમે)ટસ તૈયાર 

કયા% છે. 

�  મનગરની =.= હો�પીટલ ૭૦૦ બેડની કોિવડ 

હો?�પટલ તર	ક3 કાય%રત હોય ડોlટર અને અ)ય 

પેરામે�ડકલ �ટાફ માટ3 આશર3 ૨૦૦૦ _ટલી પીપીઈ 

ક	ટની આવÉયકતા હોય છે.  

"к9�� ��ш�$)� :  

� કવચ સેટમા ં'(ુય@વે Vણ વ�Oઓુ બનાવવામા ંઆવી છે. 

_મા ં 

(૧) આખા શર	ર માટ3Kુ ં£ડુ સાથેKુ ંTટુ, (૨) ગોઠણ Tધુી 

લાબંા Ì-ૂકવર અન ે 

(૩) ચહ3રા માટ3 ફ3સ િશIડ.  

� આ સ�ંણૂ% સેટ નોનવોવન �પન બાઉ)ડ ૭૦+૨૦ 

=.એસ.એમ. મટ	ર	યલ jારા લેિમનેટ3ડ થયેલ છે.  

� આ મટ	ર	યલને SITRA(સાઉથ ઇP)ડયન ટ3lસટાઇલ 

�રસચ% એસોિસયેશન) jારા UમાGણત કરવામા ંઆવેલ છે. 

� કવચના બે Uકારના સેટKુ ંઉ@પાદન કરવામા ંઆmNુ ં છે. 

(૧) કવચ zલસ (૨) કવચ એન એlસ 

� કવચ zલસમા ંઆખા શર	ર માટ3Kુ ં£ુડ સાથKેુ ંTટુ, ગોઠણ 

Tધુીના Ì-ૂકવર, ફ3સિશIડ અને Vીપલ લેયર મા�કનો 

સમાવેશ થાય છે.  

� _ની �ક�મત આશર3 �. ૫૫૦થી વ�નુી છે. 

� ;યાર3 કવચ એન એlસમા ંઆખા શર	ર માટ3Kુ ં£ડુ સાથેKુ ં

Tટુ, ગોઠણ Tધુીના Ì-ૂકવર, ફ3સિશIડ અને એન-૯૫ 

મા�ક અને બે જોડ	 �ટ�રલાઈઝ થયેલ eલmઝનો સમાવેશ 

થાય છે,  

� _ની �ક�મત આશર3 �. ૮૫૦થી વ�નુી છે. 

u�2�� : 

� કવચ કોિવડ બીમાર	 સામે કાય%રત ડોlટરો માટ3 

બનાવવામા ં આmNુ ં છે _મા ં Tરુ�ાના તમામ જ�ર	 

�તરોKુ ં�યાન રાખવામા ંઆવેલ છે.  

� પહ3રવા અને કાઢવામા ં સરળ સાથે જ આ સ�ંણૂ% શર	ર 

અને �ખને ઢાકં3 છે. કવચમા ં વાપરવામા ં આવલે 

મટ	ર	યલ MૃિVમ રlત Uવેશ માટ3 ચકાસવામા ંઆવેલ છે. 

� હો?�પટલ jારા આગામી �દવસોમા ંએ�cNલુ)સ �ટાફ અને 

પોલીસના �ટાફને પણ આ ક	ટ ઉપલcધ કરાવવાKુ ં

આયોજન છે. 

2. ���� S��) �ш� (��) 

к����� 0���1�� ����ш�� u/�2�5� S��)�2��� ,�) 

5����_'� 
� =tE�2� <�� S��)�2 �.к��;_'� ��ш�$ 

<�S2�� 
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Uથમ તબpો : તાર	ખ ૭મી મેથી ૧૩મી મે ૨૦૨૦ 

બીજો તબpો : ૧૫મી મેથી  

3. кä5�/-��/���� 2��� (H'����) 

ઉ}રાખડંમા ં૧૭,૦૦૦ �ટની �ચાઈ પર Gલ�લૂેખ-ધારોSલૂા  

 નવીન માગ%Kુ ંઉ�ાટન 

� લબંાઈ : ૮૦ �કલોિમટર  

� u�2��: હવે Vણ સzતાહની યાVા એક સzતાહમા ં �ણુ% 

થશ ે

� સરં�ણ મVંી -ી રાજનાથિસ�હ jારા વી�ડયો કો)ફર)સથી 

ઉ�ાટન 

4. ��� ���) : ��� ÓÔ���к T�z�9� - &'(��) /�к�� 

(3Ô��) 

�'5: 1200 "��/�� &'(��)�� ��� 3Ô�� ш{ к������ 

g к�2���� å9>�9 

<E2 ���)� 

� '(ુયમVંી િવજય �પાણીએ ૮મી મે ૨૦૨૦ના રોજ  હ3ર 

કNુ ̄ છે ક3, _ કોઈ કંપની તેનો નવો ઔÑોGગક Uો_lટ 

૧,૨૦૦ �દવસમા ંકાય%રત કરશ ેતેને મોટાભાગના તમામ 

-મકાયદાઓની જોગવાઈમાથંી '?ુlત અપાશે  

� લોકડાઉનના કારણે સ %યેલી સમ�યામા ંરા;યમા ંઆિથ+ક 

ગિતિવિધ વધ ે અને નવી રોજગાર	 સ %ય તે માટ3 આ 

િનણ%ય લેવાયો છે.  

� નવી કંપની અર= કર3 અને એને મhૂંર	 મળે @યારથી 

માડં	ન ે તે Uોડlશન શ� કર3 @યા ં Tધુી ૧,૨૦૦ �દવસ 

ગણાશ.ે  

આ નવા Uો_lટમા ં -મ કાયદાઓની Vણ Âટછાટ નહL 

અપાય  

(૧) લ�તુમ વેતનધારો પાળવો પડશે (૨) ફ3lટર	મા ં

સે»ટ	 Tરુ�ાના _ વત%માન કાયદા છે તેમા ંકોઈ Âટછાટ, 

ઢ	લ નહL અપાય અને  

(૩) કામદારને ફ3lટર	મા ંઅક�માત થાય, _મા ંએના કોઈ 

�ગને ઈ  થાય ક3 તKેુ ં '@ૃN ુ થાય તો _ હાલના 

કાયદામા ં જોગવાઈ છે, તે 'જુબ તેને વળતર આપ|ુ ં

પડશે.  

� વત%માન hૂની ફ3lટર	ઓ ચાq ુ હાલતમા ં છે તેમન ે કોઈ 

-મ કાયદાઓમાથંી Âટછાટ મળશે જ નહL એમણે તો 

બધા કાયદા પાળવા જ પડશે. 

��� 3Ô��� �9� 15 "��/�� )� ,����� 

� '(ુયમVંીએ આવા _ નવા ઉÑોગો રા;યમા ંઆવે તેમન ે

મhુંર	ની બધી જ U�.યા ઓનલાઇન કર	ને માV ૭ 

�દવસમા ં જમીન ફાળવણી અને અ)ય જ�ર	 

પરવાનગીઓ ૧૫ �દવસમા ંઆપી દ3વાની પણ Tચુનાઓ 

આપી હતી. 

5."�� ��ш�$ : ���i�/ ��-+�5�/��2� �� 

�� �$̀ 8� ��� ��( ��n ��� i�/ "��/ ������� 

Y�� >�  

� ર3ડ.ોસના �થાપક હ3નર	 ડ)ટની યાદમા ંતેમના જ)મ�દને 

સમ� િવ�મા ંઆ �દવસ ઉજવાય છે.  

� તેઓ શાિંત માટ3ના નોબેલ Uાઈઝના Uથમ Uાzત કતા% 

હતા.  

T+ T���S :  

� ૮મી મે ૧૯૪૮ના રોજ આ �દવસ Uથમ વખત 

ઉજવવામા ંઆmયો હતો 

0�£ ': 

� આ વાિષ+ક �દવસનો '(ુય હ3O ુ “�તરરાXg	ય ર3ડ .ોસ 

અને ર3ડ .3સ)ટ �દોલન” ઉજવણી કરવાનો છે. 

� આ સાથે આ_ થેલેસેમીયાથી પીડાતા દદ�ઓને મદદ�પ 

થવાના હ3Oથુી ઈ)ટરનેશનલ થેલેસેમીયા ડ3 પણ  

ઉજવાય છે. 

� થેલેસેિમયા એ લોહ	નો વારસાગત અને અસા�ય તેમજ 

અિત ખચા%ળ, પીડા દાયક,  ન લેવા રોગ છે.  

� આ રોગો માતા-િપતાની અ ણતા રહ	 ગયેલી અ±ાનતા 

તેમજ લeન પહ3લા ન કરાવેલા થેલસેેમીયા ટ3�ટ ના 

�હસાબે બાળકોમા ં જોવા મળે છે, _થી બાળકો આ રોગ 

સાથે જ જ)મે છે.  

� થેલેસેમીયા પીડ	ત બાળકોને =વનભર (અિત મયા%�દત 

આNXુય) દર મ�હને બે થી ચાર વાર લોહ	 ચડાવ|ુ ંપડ3 

છે, મxઘી દવાઓ લેવી પડ3 છે, ઇ)_કશનો લેવા  

પડ3 છે. 

� દર વષ¨ જ��રયાતવાળા લોકોન ે મદદ કરવાના હ3Oથુી 

અ¦તૂ�વૂ% યોગદાન આપનારા �વયસંેવકોને સમિપ+ત 

કરવા માટ3 ઉજવવામા ંઆવે છે. 

� ર3ડ.ોસ સોસાયટ	Kુ ંિમશન Uેરણા, Uો@સાહન આપવાKુ ંછે 

_થી બધા સમયે અને બધી ર	તે માનવતાવાદ	 U|િૃ}ઓ 
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શ� કર	ને આરંભ કરવાનો �યયે એટલો છે ક3 માનવીય 

પીડા ઘટાડ	 શકાય અન ે શાિંત�ણૂ% વાતાવરણ બનાવી 

શકાય છે. 

���i�/ /�/�291�� /�) �/¤��)�: 

1. માનવતા 

2. િનXપ�તા  

3. તટ�થતા 

4. �વતVંતા 

5. �વૈkyછક સેવા  

6. એકતા 

7. સાવ%ભૌિમકતા 

6. (E "�� ��ш�$ : 8 � 

(1) æ'�1�� ��4� : ��"�¦ ���� 

(E – 8 � - 1929    <�/�� – 24 Aк9�I�-2017  

� આ_ ઈિતહાસકાર એડવડ% Gગબન અન ે Gગ�ર શકંર 

વIલભ= આચાય%, �વતVંતા સૈિનક માણેકલાલ ગાધંી 

તથા ‘�ુમર	ના રાણી’ તર	ક3 Uિસ� થયેલા ં શા`ીય 

સગંીતકાર Gગર	 દ3વીનો જ)મ�દવસ.  

� Nપુીના વારાણસીમા ં જમીનદાર પ�રવારમા ં જ)મલેા ં

Gગ�ર દ3વીને સગંીતUેમી Mુ{ંુબે સગંીત સાધના માટ3 

સાKMૂુળ વાતાવરણ આzNુ ંહO ુ.ં  

� સગંીતની �નૂમા ંએટલા તો મ�ત બની જતા ં ક3 રાધંતી 

વખતે હાથ દાઝી જતા.  

� �¤ુુ સરhુUસાદ િમ- પાસે સગંીતની તાલીમ લઈ 

1949મા ંપહ3લો કાય%.મ અIહાબાદ ર3�ડયો પર આzયો. એ 

વખતે `ીઓ  હ3ર મચં પર ગાઈન શક3 _વી જમાનાની 

��ઢS�ુતતાનો તેમને સામનો કરવો પડÜો.  

� બનારસ ઘરાનાના આ ગાિયકાએ રાગ �પુદ, સદરા અન ે

�ુમર	 તથા લોકસગંીતમા ં હોર	, ચૈતી, કજર	 અને 

ભજનમા ંમહારથ હાસંલ કર	 હતી.  


���: :  

પ¥-ી, પ¥¦ષૂણ, પ¥િવ¦ષૂણ, સગંીત અકાદમી �રુ�કાર 

મહાસગંીત સ)માન એવોડ%, રાXg	ય તાનસેન �રુ�કાર 

વગેર3થી તમેKુ ંસ)માન થNુ ંહO ુ.ં  

� 24 ઓlટો. 2017ના રોજ તેમKુ ંઅવસાન.  

 (2) &'(��)� /�"0�2к�� : ç'� SÜ 

� જ)મ તાર	ખ : ૮, મ-ે ૧૯૪૭,  

� િન�ગાળા, «જ. ભાવનગર 

�'è'�I : 

� માતા – હ�રTતૂા;  િપતા – Uબોધરાય 

� પ@ની – �દmયા ; �Vુ – દ3વ
ત;   

�Vુી –  િશવાની 

l2�/�2 :  

� એk)જ. ઉÑોગમા ંસેlશન મેનજેર ( િન|}ૃ) 

� હાલમા ંિવિવધ શૈ�Gણક U|િૃ}, સશંોધન અને સaના@મક 

લખાણ 

/�"0�2 /�� :  

� તેમની નવલકથાઓ ‘સ'�ુા?)તક3’, ‘ત@વમિસ’ અને 

‘અVિપ’ના િવિવધ ભાષાઓમા ં અKવુાદ થયા છે અને 

તેમને િવિવધ એવોડ% મ�યા છે.  

‘ત@વમિસ’ નવલકથા ઉપરથી તા_તરમા ં�જુરાતીમા ંબનેલી 

�ફIમ ર3વાને રાXg	ય �ફIમ એવોડ% મ�યો હતો (ર3વા-નમ%દાKુ ં

બીhુ નામ) 

� કિવતા સ�ંહ ‘ગાય તેના ં ગીત’ને �જુરાતી સા�હ@ય 

પ�રષદનો એવોડ% મ�યો છે. 

� લેખન – કિવતા, વાતા%, નાટક 

� નવલકથા– ખોવાયેqુ ં નગર, અ?eનક)યા, સ'�ુા?)તક3, 

ત@વમિસ, િતમીરપથંી,  અVિપ, કમ%લોક, અMૂપાર, લવલી 

પાન હાઉસ 

� કિવતા– �વુ)O ુ(ઓ�ડયો ક3સટે પણ ), ગાય તેના ંગીત, 

 (3) �cE2���� /�*�)� 

� ભારત સ�હત િવ�મા ં ગીતા-ઉપિનષદKુ ં ±ાન વહ �ચવા 

માટ3 Gચ)મય િમશનના ૩૦૦થી વ� ુ ક3)�ની �થાપના 

કરનારા �વામી Gચ)મયાનદં=નો જ)મ ૮મી મ-ે ૧૯૧૬મા ં

ક3રળના એના%Mુલમ ખાતે થયો. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૮-૦૫-૨૦૨૦) 

1. �જુરાતની Uથમ �વદ3શી પીપીઈ ઇ?lવપમે)ટ �કટ કોણે 

બનાવી - \.\. 0��*,95-¦����� ��к9/:  

2. =.=. હો?�પટલ- મનગર jારા બનાવવામા ં આવેલી 

�જુરાતની Uથમ �વદ3શી પીપીઈ ઇ?lવપમે)ટ �કટને Ìુ ં

નામ અપાNુ ં– ‘к�c’  

3. =.=. હો?�પટલ- મનગર jારા બનાવવામા ં આવેલી 

�જુરાતની Uથમ �વદ3શી પીપીઈ ઇ?lવપમે)ટ �કટને કોણે 

મા)યતા આપી - SITRA  
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4. SITRAKુ ં િવ�Oતૃ નામ જણાવો - /�3+ =tE�2� 

9��/9�=5 "�/c: 
/��/2�ш� 

5. �જુરાતની Uથમ �વદ3શી પીપીઈ ઇ?lવપમે)ટ �કટ 

‘કવચ’ની '(ુય Vણ િવશેષતા જણાવો - (1) Yх� ш�1� 

�9�_'� é'� /�+�_ '� H'9, (2) ���4 H'�� 5��I� Ç X-к�� 

<�� (3) c0��� �9� u�/ �шk�.  

6. �જુરાતની Uથમ �વદ3શી પીપીઈ ઇ?lવપમે)ટ �કટ 

‘કવચ’Kુ ં]ા બ ેUકારના સેટKુ ંઉ@પાદન કરવામા ંઆmNુ ં

છે - (1) к�c ^5/ (2) к�c 
� 
�/ 

7. કવચ zલસ �કટની �દા«જત �ક�મત જણાવો - {. 550 

8. કવચ એlસ �કટની �દા«જત �ક�મત જણાવો- {. 850 

9. કોરોના મહામાર	મા ંિવદ3શમા ંફસાયેલા ભારતીયોન ેપરત 

લાવવાKુ ંએર ઇP)ડયા અને ભારતીય નૌકાદળKુ ં િવશષે 

અGભયાનKુ ંનામ જણાવો - ���� S��) �ш� 

10. કોરોના મહામાર	મા ંિવદ3શમા ંફસાયેલા ભારતીયોન ેપરત 

લાવવા એર ઇP)ડયા અને ભારતીય નૌકાદળKુ ં િવશેષ 

વદં3 ભારત િમશન અGભયાનનો Uથમ તબpાનો 

સમયગાળા જણાવો - )��1х 7� �+� 13� � 2020 

11. કોરોના મહામાર	મા ંિવદ3શમા ંફસાયેલા ભારતીયોન ેપરત 

લાવવા એર ઇP)ડયા અને ભારતીય નૌકાદળKુ ં િવશેષ 

વદં3 ભારત િમશન અGભયાનનો બીજો તબpાનો 

સમયગાળા જણાવો - )��1х 15� �+�  

12. મે-૨૦૨૦મા ં કલાસ-માનસરોવર યાVા માટ3 ઉ}રાખડંમા ં

૧૭,૦૦૦ �ટની �ચાઈ પર કયા નવીન માગ%Kુ ંઉ�ાટન 

કરાNુ ં- �5] X5�х-����@ X5� 

13. કલાસ-માનસરોવર યાVા માટ3 ઉ}રાખડંમા ં ૧૭,૦૦૦ 

�ટની �ચાઈ પર Gલ�લેૂખ-ધારોSલૂા નવીન માગ%Kુ ં

ઉ�ાટન કરાNુ ંતેની લબંાઈ જણાવો - 80 "к5��9�  

14. કલાસ-માનસરોવર યાVા માટ3 ઉ}રાખડંમા ં Gલ�લેૂખ-

ધારોSલૂા નવીન માગ%નો ફાયદો જણાવો - �4 

/^)�0�� 2��� 
к /^)�0�� ]'4: +ш� 

15. કલાસ-માનસરોવર યાVા માટ3 ઉ}રાખડંમા ં ૧૭,૦૦૦ 

�ટની �ચાઈ પર નવીન Gલ�લેૂખ-ધારોSલૂા માગ%Kુ ં

ઉ�ાટન કોના jારા કરાNુ ં- /���4 ��� g� ��(��+�/Þ0 

G��� ��"�2� к�Eu�E/+�  

16. �જુરાતમા ં ૧૨૦૦ �દવસમા ં નવો ઉÑોગ શ� કરનારને 

કયા કાયદામા ંÂટછાટ અપાઈ - g к�2�� 

17. �જુરાતમા ં ૧૨૦૦ �દવસમા ં નવો ઉÑોગ શ� કરનારને 

નવા Uો_lટમા ં-મ કાયદાઓની કઈ Vણ Âટછાટ નહL 

અપાય -  (1) 5ê') ��)����� ,�;�� ,�ш� (2) 

u��9�1�� /��91 H'����� z �):�� к�2�� >� )��� к�8 

å9>�9, Î15 �0ë <,�2 <�� (3) к������ u��9�1�� 

<к*�) +�2, z�� 
�� к�8 y��� 8¦ +�2 к� )�_'� 

v Í�J' +�2 )� z 0�5�� к�2���� (����8 >�, )� v'(I 

)��� �;)� Y,ì'� ,�ш�.  

18. �જુરાતમા ં _ નવા ઉÑોગો રા;યમા ં આવ ે તેમને 

મhુંર	ની બધી જ U�.યા ઓનલાઇન કર	ને માV ક3ટલા 

�દવસમા ં જમીન ફાળવણી અને અ)ય જ�ર	 

પરવાનગીઓ ક3ટલા �દવસમા ંઆપી દ3વાશે – 7 <�� 15 

19. દર વષ¨ ૮મી મેના રોજ કયો �દવસ મનાવવામા ંઆવે છે 

- ���i�/ ��-+�5�/��2� �� 

20. દર વષ¨ ૮મી મેના રોજ કોની યાદમા ં ર3ડ.ોસ  �દવસ 

ઉજવાય છે - ���i�/�� *+�,к 0���1 �E9�� 

(E"���� 2����  

21. ર3ડ.ોસ ડ3નો Uથમ Uારંભ જણાવો – )�. 8 � 1948  

22. ર3ડ.ોસ �દવસ ઉજવવાનો હ3O ુ જણાવો- “§)��� V12 

��� i�/ <�� ��� i�/E9 §��5�” 3(�4� к���  

23. ‘કયા Uિસ� શા`ીય સગંીતકાર ‘�ુમર	ના રાણી’ તર	ક3 

ઓળખાય છે – ���1¦ ���� 

24. Uિસ� શા`ીય સગંીતકાર Gગર	  દ3વીનો જ)મ �દવસ 

જણાવો - 8 � - 1929 

25. Uિસ� �જુરાતી સા�હ@યકાર �વુ ભúનો જ)મ �દવસ 

જણાવો - 8, �- 1947,  

26. �જુરાતી ભાષાની ‘સ'�ુા?)તક3’, ‘ત@વમિસ’ અને ‘અVિપ’  

નવલકથાના લેખકKુ ંનામ જણાવો–ç'� SÜ 

27. તા_તરમા ં �જુરાતી �ફIમ ર3વાને કયો મહ@વનો એવોડ% 

મ�યો હતો - �� V12 "uk 
���:  

28. રાXg	ય �ફIમ એવોડ% િવ_તા �જુરાતી �ફIમ ર3વા કઈ 

નવલકથા પરથી બનાવવામા ંઆવી છે - ‘)���/’  

29. ર3વાKુ ંબીhુ નામ જણાવો – �:�� 

30. �જુરાતી કિવ �વુ ભúના કયા કિવતા સ�ંહને �જુરાતી 

સા�હ@ય પ�રષદનો એવોડ% મ�યો છે -  ‘��2 )���� ��)’ 

31. ભારત સ�હત િવ�મા ં ગીતા-ઉપિનષદKુ ં ±ાન વહ �ચવા 

માટ3 Gચ)મય િમશનના ૩૦૦થી વ� ુક3)�ની �થાપના કોણે 

કર	 હતી - *��� �cE2����\ 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    21 | P a g e  

 

32. �વામી Gચ)મયાનદં=નો જ)મ ]ાર3 અને ]ા ંથયો હતો – )�. 8� �-1916 <�� к��;�� 
��:�'5  

DATE : ��-��-����

1. к����� ���1 : к�EF G��� ��� ��8�5�8� (Y��Z2)  

<�2�) "i91к5 ���1�� ( 0��*,95��+� �¦ Y,)� 

,0�5�� к����� 9�*9 к��ш�  

�4 Tк���� ���1A  

(1) <�2�) ��S�� �*+�)�� ���1  

� કોરોના વાઇરસના સ.ંમણના ગભંીર દરદ	ઓ અને અ)ય 

ગભંીર બીમાર	 ધરાવતા કોરોનાના દરદ	ઓને આરટ	 - 

પીસીઆર ટ3�ટ નેગે�ટવ આmયા પછ	 જ હો?�પટલમાથંી 

�ડ�ચાa કરાશે.  

(2) 0;ì'� <+�� <�2�) 0;ì'� /�i4 ����)� ���1  

� હળવા લ�ણ સાથે હો?�પટલમા ંદાખલ કરાયેલા દરદ	નો 

તાવ અને �દયના ધબકારા િનયિમત ર	તે મપાશ.ે  

� દરદ	મા ં૩ �દવસ સતત તાવ ન રહ3 અને લ�ણ જોવા ન 

મળે ૧૦ �દવસ બાદ કોઈપણ Uકારના ટ3P�ટÍગ િવના 

હો?�પટલમાથંી ર  આપી દ3વાશ.ે  

� ર  બાદ દરદ	એ ૭ �દવસ હોમ આઇસોલશેનમા ં રહ3|ુ ં

પડશે. 

(3) Ë2 к��_'� /�i4 ����)� ���1  

� _ દરદ	ઓમા ંમ�યમ ક�ાKુ ંસ.ંમણ હશે તેમના શર	રમા ં

તાવ અને ઓ?lસજનની ક3ટલી જ�ર છે તેના આધાર3 

મોિનટર કરાશે.  

� જો દરદ	નો તાવ ૩ �દવસમા ં ઊતર	 જશે અને ચાર 

�દવસ Tધુી તેને કોઈ ઓ?lસજન સપોટ%ની જ�ર નહL પડ3 

તો તેને કોરોનાના લ�ણ �ૂર થયા પછ	ના ૧૦ �દવસમા ં

કોઈપણ Uકારના ટ3�ટ િવના હો?�પટલમાથંી ર  આપી 

દ3વાશે.  

� આ Uકારના દરદ	ને ગાઇડલાઇન Uમાણે ૭ �દવસ હોમ 

આઇસોલેશનમા ંરહ3|ુ ંપડશ.ે 

� _મનો તાવ ૩ �દવસમા ંન ઊતર3 અન ેસતત ઓ?lસજના 

પર રખાયલેા દરદ	ઓને પણ મોડર3ટ ક3ટ3ગર	મા ંગણાશ.ે  

� આવા દરદ	મા ં klલિનકલ લ�ણો સમાzત થાય અને 

સતત ૩ �દવસ Tધુી ઓ�કસજનની જ�ર ન પડ3 

@યારબાદ જ હો?�પટલમાથંી કોઈપણ Uકારના ટ3�ટ િવના 

ર  આપવામા ંઆવશે.  

2. �k�: �C�-�  (8�)0�/)  

ïG)�2 ��n J'¤�� 75 �$: ] X4: –^5�"9��2 (J'�I5� :  

J'¤�� y) : 8� �-1945 

� નામ- િવlટર	 ઈન Nરુોપ  

� િવકટર	 �દવસની ૭૫મી વરસીએ N.ુક3.ના ?lવન 

એGલ બેથ-૨નો U જોગ સદં3શો 

3. g��� (E� X� �)+: ��� V*9 : <2�Ë2� (�:) 

V*9�� ��� Y,����� ��-G 0��; Y�к������ å9  

� અયો�યામા ં-ી રામ મ�ંદર િનમા%ણ માટ3 બનેલા -ી રામ 

જ)મ¦િૂમ તીથ% �ેV g�ટને દાન આપનારાઓ માટ3 રાહત 

મળે એ|ુ ંપગqુ ંભરાNુ ંછે.  

� સરકાર3 આ g�ટને દાન માટ3 અપાતા નાણા ંપર ૮૦-= 

હ3ઠળ આવક વરેામા ંરાહત આપવાનો િનણ%ય કયn છે.  

� સે)gલ બોડ% ઓફ ડાયર3lટર ટ3lસીસ (સીબીડ	ટ	) તર»ટ	 

તેની અિધTચૂના બહાર પડ	 છે.  

4. к����� ��2�/ : &'(��) – 

<������� 
к "��/�� v'5�к�)� Y��5� AIIMS 

"�k01�� ��2���9�– )I�I� �C. �4"�, &'5�"�2�   

<E2 )I�I- �C. ��ш H'��¦ ,4 (���2�  

� હ3O:ુ અમદાવાદ-�જુરાતમા ં વધી રહ3લા ક3સ અને 

'@ૃNદુરની સમી�ા કર	 જ�ર	 માગ%દશ%ન આzNુ ં 

5. (E "�� ��ш�$ : 9 � 

(1) S��) /��к : ��,�5 �Í 4 ��х5� 

(E – 9 � - 1866 

<�/�� – 19 u�ð'Y�1 - 1915  

� ‘ભારતનો નાયક, મહારાXgKુ ંઘર3¹ુ,ં -િમકોનો રાજMુમાર 

અહL પરલૌ�કક િવ-ામ ફરમાવી ર�ો છે. તેઓ તરફ 

hુઓ અને તેમના _|ુ ંઆચરણ કરવાનો Uયાસ કરો’’ આ 

િવધાનો વૈચા�રક મતભેદો હોવા છતા ં લોકમા)ય િતલક3 

ગોપાલMૃXણ ગોખલે િવશે ક�ા હતા.  

� આ_ ગોપાલMૃXણ ગોખલેનો જ)મ�દવસ. મહારાXgના 

ર@નાGગ�ર «જIલાના કોથા�રુ ગામે જ)મેલા ગોખલેએ 

કોથા�રુ અને 'ુબંઈની એPIફ)�ટન કોલજેમા ં િશ�ણ 

Uાzત કNુ ̄હO ુ.ં 

� 'ુબંઈમા ં )N ૂ �keલશ �Mૂલમા ં િશ�ક થયા, ફeNુ%સન 

કોલેજમા ંUધાનાચાય% વગેર3 તેઓની mયવસાયી કાર�કદ� 

હતી.  



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    22 | P a g e  

 

� 1905મા ં કx�ેસના U'ખુ પણ થયા હતા પણ તેમણે 

1904મા ં‘ભારત સેવક સમાજ’ સ�ંથા �થાપી.  

� આ સ�ંથાના આ-યે સ¡કડોની સ(ંયામા ં ભારત સેવકો 

તૈયાર કયા%.  

� ભારત િવકાસની ચાવી િશ�ણમા ં જોતા ગોખલે 

�ણુવ}ાવાળા ��ે= ��ુતકો �Xુકળ વાચંતા.  

� તેમના િવષ ેકહ3વાO ુ ંક3 ગોખલેએ _ ��ુતક ન વાyંNુ ંહોય 

તે ��ુતક વાચંવા _|ુ ંન�હ જ હોય.  

� 19 ફ3�આુર	 1915ના રોજ તેમKુ ંઅવસાન.  

 (2) &'(��)� /�"0�2к�� : 8n� ,�95�к� 

� જ)મ તાર	ખ: ૯-૫-૧૯૧૬ 

� વતન : આણદં 

� '@ૃN:ુ ૨૨-૧૧-૧૯૮૩ 

� નામ - ઈ�રભાઈ મોતીભાઈ પટ3લ,  

‘ઈ�ર પટેલીકર’  

� નવલકથાકાર, વાતા%કાર, ચ�રVકાર, િનબધંકાર, પVકાર.  

� જ)મ ચરોતરના પેટલાદ તાqકુાના પેટલી ગામમા.ં  

� Uાથિમક અન ે મા�યિમક િશ�ણ પેટલી, મલાતજ અન ે

સો«જVામા.ં 

� ૧૯૩૫મા ં મે�gક. વડોદરાની �¤ુુષ અ�યાપનશાળામા ં

તાલીમ લઈ, ૧૯૩૮મા ંઉ}મ પદની પદવી મેળવી.  

� ૧૯૪૪ Tધુી નેદરા અન ેસાGણયાદની શાળામા ંિશ�ણકાય% 

અને સા�હ@યસaનનો આરંભ.  

� આણદંથી Uકાિશત થતા ‘પાટ	દાર’ અને ‘આય%Uકાશ’Kુ ં

સપંાદન તથા લeનસહાયક ક3)�Kુ ંસચંાલન.  

� ‘લોકનાદ’, ‘�જુરાત સમાચાર’, ‘સદં3શ’, ‘`ી’, ‘િનર	�ક’ 

વગેર3 પVો-સામિયકોમા ંસામા«જક અને રાજક	ય િવષયો 

ઉપર િનયિમત કટારલેખન.  

� ૧૯૬૦થી અમદાવાદમા ં �થાયી િનવાસ. પVકાર@વની 

સાથે સમાજTધુારાની U|િૃ}ઓમા ંઉ}રો}ર વ� ુસ�.ય. 

� ૧૯૬૧મા ંરણ«જતરામ Tવુણ%ચ�ંક.  

� ૧૯૮૩મા ંÈદયરોગના £મુલાથી અવસાન. 

/�"0�2 /�� :  

� નવલકથા તેમ જ {ૂંક	 વાતા%�ેVે તેમKુ ંમહ@@વKુ ંUદાન 

છે.  

� �ામીણસમાજને એની �રૂ3�રૂ	 લા�Gણકતાઓ સાથે 

િન�પતી નવલકથાઓ અને {ૂંક	 વાતા%ઓમા ં =વનનો 

િવશાળ અKભુવ, વૈિવ�યભયા̄ પાVો અને Uસગંો, પાVોKુ ં

મનોિવÉલેષણ, ગામડાની લોકબોલી, કહ3વતો અને 

��ઢUયોગોનો ઉGચત ઉપયોગ વગેર3ને કારણે એમKુ ં

કથાસા�હ@ય ÈÑ અને લોકિUય બ)Nુ ંછે.  

� ‘જ)મટ	પ’ નવલકથા અને ‘લોહ	ની સગાઈ’ {ૂંક	વાતા%ના 

લેખક તર	ક  ણીતા.  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૯-૦૫-૨૦૨૦) 

1. ક3)� સરકાર3 કોરોના વાયરસના દદ�ઓ માટ3 તા_તરમા ં

 હ3ર કર3લ નવી ગાઇડલાઇન Uમાણે હો?�પટલમાથંી ર  

આપતા પહ3લા ક3વા દદ�ઓનો જ કોરોના ટ3�ટ કરવામા ં

આવશ-ે<�2�) ��S�� ("i91к5) 

2. ક3)� સરકાર3 કોરોના વાયરસના દદ�ઓ માટ3 તા_તરમા ં

 હ3ર કર3લ નવી ગાઇડલાઇન Uમાણે આ દદ�ઓને કયા 

કયા Vણ Uકારમા ંવહ �ચવામા ંઆmયા - �. <�2�) ��S�� 

�. <�2�) 0;ì'� /�i4 <�� D.  Ë2 к��_'� /�i4 

3. ક3)�ની નવી ગાઇડલાઇન Uમાણે અ@યતં હળ|ુ ં સ.ંમણ  

ધરાવતા  કોરોનાના દદ�ઓને  સતત ક3ટલા �દવસ તાવ 

ન રહ3તો  ક3ટલા �દવસ બાદ  ટ3�ટ િવના ર  આપવામા ં

આવશ ે અને તેમને ક3ટલા �દવસ હોમ આઈસોલેશનમા ં

રહ3|ુ ંપડશે- �� "��/ <�� � "��/ 

4. નવી ગાઇડલાઇન 'જુબ કોરોનાના દદ�ઓને Vણ 

�દવસમા ં તાવ ન ઉતર3 અને સતત ઓ?lસજન પર 

રાખવા પડ3 તેન ેકઇ ક3ટ3ગર	મા ંસામેલ કરાશે- ����9 

5. તા_તરમા ં બી  િવ�N�ુના ક3ટલા વષ% �ણૂ% થયા- ��  

�$:   

6. તા_તરમા ં બી  િવ�N�ુના 75 વષ% કઈ તાર	ખ ે �ણૂ% 

થયા- ��.��.���� 

7. બી  િવ�N�ુના 75 વષ% �ણુ% િનિમત ે કોના jારા 

GÝટનની દ3શજોગ સદં3શો આપવામા ં આmયો - ��4� 


�5Q�I�+-� 

8. 75  વષ%  �ણૂ% થવાથી  કઈ ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે - 

^5�"9�  �J'�I�5 

9. રામ મ�ંદરના િનમા%ણ માટ3  g�ટમા ં દાન આપનારની  

રકમન ે  કઈ કલમ હ3ઠળ આવક વેરામાથંી '?ુlત 

અપાવશ-ે �� G 

10. �જુરાતમા ંખાસ કર	ને અમદાવાદમા ંકોરોના વાયરસના 

'@ુNનુા ક3સ વધતા  તેની સમી�ા માટ3  કયા તજ± 

�જુરાત 'લુાકાતે આmયા હતા – AIIMS ("�k01) 

��2���9� ���9� �4�1, �5�"�2� 
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11. ભારત સેવક એવા "ગોપાલ MૃXણ ગોખલે"નો જ)મ�દવસ 

જણાવો- � � ���� 

12. ભારતના નાયક એવા ગોપાલ MૃXણ ગોખલેનો જ)મ ]ા ં

થયો હતો-  к�+�]'�, 0��� V 

13. ગોપાલ MૃXણ ગોખલે "ભારત સેવક સમાજ"ની �થાપના 

કયા વષ¨ કર	 હતી- ���M 

14. �જુરાતી સા�હ@યકાર ઈ�ર પેટલીકરનો જ)મ�દવસ  

જણાવો- ��.��.���� 

15. �જુરાતી સા�હ@યકાર ઈ�ર પેટલીકરનો જ)મ કયા ંથયો 

હતો - ,�95�� )�¬'к��� ,�95� ��� 

16. �જુરાતી સા�હ@યકાર ઇ�રભાઇ મોતીભાઈ પટ3લKુ ં

ઉપનામ જણાવો-  "8n� ,�95�к�" 

17. જ)મટ	પ- નવલકથા  અને લોહ	ની સગાઈ  _વી {ૂંક	 

વાતા%ના લેખક જણાવો-  8n� ,�95�к� 

18. સા�હ@યકાર ઈ�ર પટેલીકરને કયા વષ¨  "રણ«જતરામ 

Tવુણ%ચ�ંક" એવોડ% અપાયો હતો- ���� 

DATE : ��-��-����

1. 3Ô����� H'��� �9� NDMA G��� ��� ��8�5�8� 

T�/¤  

ઉÑોગોને Uથમ સzતાહમા ંgાયલ બેઝ પર કામ કરવા આદ3શ  

"�ш�-���¢ш :  

к������� H'��� �9� ÓÔ���к 
к� �9��� ���¢ш�  

1. ફ3lટર	 િUમાઇિસસમા ં ૨૪ કલાક સેિનટાઇઝેશન થ|ુ ં

જોઇએ. ફ3lટર	ઓમા ં િવશેષ કર	ને લચં �મ અને કોમન 

ટ3બલ સ�હતના કોમન એ�રયામા ં દર બેથી Vણ કલાક3 

સેિનટાઇઝેશન થ|ુ ં જોઇએ. ટ3બલના ઉપયોગ બાદ 

�ડસઇ)ફ3lટ)ટથી સફાઇ થવી જોઇએ.  

2. કોરોનાનો Uસાર અટકાવવા અને કામદારોની Tરુ�ા માટ3 

તેમના રહ3વાની mયવ�થાKુ ંસેિનટાઇઝેશન કર|ુ ંજોઇએ. 

3. જોખમ ઘટાડવા માટ3 ચોકકસ સાધનો પર કામ કરતા 

કમ%ચાર	ઓને સેિનટાઈઝ કરવા જોઇએ.  

4. િવGચV અવાજ અથવા ગધં, ÁIુલા વાયર, વાઇÝેશન, 

લીક, �મુાડો, અસામા)ય વોબGલ�ગ સ�હતના ભયજનક 

સકં3તો મળે તો તા@કાGલક મરામત હાથ ધરવી અથવા 

કંપનીમા ંકામ અટકાવી દ3|ુ.ં  

5. કામદારોKુ ંટ3�પર3ચર �દવસમા ંબે વાર માપ|ુ,ં કોરોનાના ં

લ�ણ દ3ખાય તેવા કામદારોએ ફરજ પર હાજર થ|ુ ંનહL. 

તમામ કમ%ચાર	ઓન ે મા�ક અને હ3)ડ સેિનટાઈઝર �રૂા ં

પાડવા.ં  

6. મેનેજમ)ેટ અને એડિમિન�g3�ટવ �ટાફના ૩૩ ટકા કમ%ચાર	 

ફરજ પર હાજર રહ3, તથા તેમા ં કમ%ચાર	ની પસદંગી 

કરતી વખતે zલા)ટની ટ3કનીકલ સેફટ	 માટ3 કામ કરતા 

કમ%ચાર	ને પહ3લી Uાથિમકતા આપવામા ંઆવ.ે 

^5�E9 ш{ к��� �9��� ��8�5�8�  

1. મે)Nફુ3lચ�ર�ગ Uોસેસ માટ3 તમામ U|િૃ}ઓ શ� કરતા ં

પહ3લા ંzલા)ટKુ ંસ�ંણૂ% સેફટ	 ઓ�ડટ કર|ુ.ં  

2. કોઇપણ હોનારાત ન સ %ય તે માટ3 zલા)ટ શ� કરતા ં

પહ3લા ંતે જ�ર	 તમામ ટાઇટનેસKુ ંપાલન કરવામા ંઆવે.  

3. િસ�ટમને ઓપર3�ટ�ગ ફqઇુડથી Uેશરાઈઝ કર	ને તમામ 

લીક3જ ચકે કરવામા ં આવે, એરલાઇનના લીક3જ સોપ 

સોINશુન jારા ચેક કરાય,  

4. તમામ વેàમૂ િસ�ટમના લીક ટ3�ટ ફર«જયાત, જ�ર	 

વેàમૂ માટ3 િસ�ટમમાથંી તમામ એર �ૂર કરવામા ંઆવ.ે  

5. તમામ માનવ `ોતો સાથે Uોડlશન શ� કરતા ં પહ3લા ં

gાયલ ટ3P�ટÍગ કર	 લવેામા ંઆવે.  

6. ૨૪ કલાક એમએએચની ઇમa)સી અને Uોફ3શનલ 

ટ3કિનકલ ટ	મોની તહ3નાતી TિુનિÄત કરવામા ંઆવે .   

� NDMA : નેશનલ �ડઝા�ટર મેનેજમ)ેટ ઓથો�રટ	 (નવી 

�દIહ	) 

2. к����� ��2�/ : ��4:2  

��ш�� 10 ��(2�� 75 �(k5�A�� к��J'��91 V�E/u� c�к 

к��� �9� ICMR к����� 9�*9 к�ш� 

� આ સવ¨ માટ3 એ)ઝાઈમ Gલ)lડ ઈ�Nનૂોસોરબ)ટ એ�સે 

(ELISA) ટ3�ટ �કટનો ઉપયોગ કરાશ ે

к2� к2� ���2��� 91 �к5�ш� 

� �જુરાત, તાિમલનાØુ, ઉ}રUદ3શ, �દIહ	, રાજ�થાન, 

મ�યUદ3શ, પ ંબ, પિÄમ બગંાળ, �ûUદ3શ અન ે

તેલગંણા. 

� કોરોના વ� ુ�પેડ થયો છે તેવા ૭૫ «જIલાને Uાથિમકતા  

0�£ ' :  

� કોરોનાના હોટ�પોટ «જIલાને અલગ તારવીને @યા ંકોરોના 

શા માટ3 વ� ુફ3લાય છે અને તેની પેટન% શા માટ3 બદલાઈ 
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રહ	 છે તેના ં કારણો શોધવા અન ે કોરોનાન ે ડામવાના ં

પગલા ંલેવા આયોજન કરાNુ.ં  

3. /E�� : 8Q��25�� 
к ��:�� к���� 9����_'� 

��к�4  

� રિવ)�નાથ ટાગોરની 7 મે-2020ના રોજ 159મી 

જ)મજયિંત િનિમ}ે તેલ અવીવ (ઈઝરાયલ)ના એક 

ર�તાને ટાગોરKુ ંનામ આzNુ ંછે.  

� ઈઝરાયલના સ}ાવાર {્િવટર હ3)ડલ પર આ મા�હતી 

આપતા લ(Nુ ંહO ુ ંક3, માનવીય =વનમા ંટાગોર3 આપેલા 

યોગદાન બદલ તેલ અવીવના એક ર�તાન ેતેમKુ ંનામ 

આપીને સ)માિનત કરાયા છે.  

4. "�� ��ш�$ : ��n �)� "��/ (�k�: �/: ��)  

х�/ : � �/�� I�(� ������ ‘�’ "��/ )�1к� 

મધસ% ડ3–માO ૃ�'િૃત અને માO ૃવદંનાનો �દવસ 

� આ �દવસ ેસતંાનો પોતાની િUય માતાને યાદ કર3 છે અને 

અવનવા �ી�ટ�ગ કાડ% તેમ જ એને ગમતી કોઈ ભેટ-

સોગાદ ખર	દ	ન ેઆપવાનો ર	વાજ છે.  

� અ)ય Uકાર3 પણ આ �દવસે સતંાનો માતા U@યેનો 

પોતાનો Uેમ mયlત કર3 છે. 

�/: �� �� èX�к� =�)0�/ 

� મધસ% ડ3નો {ૂંકમા ંઇિતહાસ એવો છે ક3 ૧૯૦૯ની સાલમા ં

૯મી મેના �દવસે અમે�રકાની િમસ એના  વ½સે ;યાર3 

એની mહાલી માદં	 માતા ઘણા ંવષ% પથાર	વશ ર�ા પછ	 

'@ૃNુ ંપામી @યાર3 મનમા ંનp	 કNુ ̄ક3 £ુ ંએ|ુ ંકંઇક ક¤ંુ ક3 

આÁુ ંિવ� માર	 માતાન ેયાદ કર3. 

� એના આ િવચારને સમથ%ન મેળવવાના એના અથાક 

Uય@નો પછ	 ૧૯૧૩મા ં સૌ Uથમ વાર પે)સીIવેનીયા 

�ટ3ટમા ંમધસ% ડ3 ઉજવાયો હતો. 

� ૧૯૧૪મા ંઅમે�રકાના એ વખતના U'ખુ |Jુો િવIસને મે 

મ�હનાની ૯મી તાર	ખ ે કાયદો પસાર કર	 દર વષ̈ મે 

મ�હનાના બી  રિવવાર3 નેશનલ મધસ% ડ3 તર	ક3 ઉજવવા 

માટ3 કાયદ3સર ર	ત ે હ3રાત બહાર પાડ	 હતી. 

� @યારથી સમ� અમે�રકામા ં આ તાર	ખે મધસ% ડ3ની 

ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે. 

� ભારતમા ંપણ હવે મધસ% ડ3 ની ઉજવણી શ¤ુ થઇ Sકુ	 છે. 

� �જુરાતી સા�હ@યમા ં સૌથી નાનો પણ સૌથી Tુદંર શcદ 

જો કોઈ હોય તો એ છે “મા“. 

� આ શcદમા ં ક3ટલા અથ% સમાયા છે ! �વ.હર	)� દવે એ 

સરસ કfુ ં છે. ”મા કદ	 મરતી નથી. મા નો દ3હ ન હોય 

@યાર3 એKુ ં mહાલ હવાના કણમા ં વીખરાઈને આGલ�ગન 

આપે છે. _ને પV ન લ(યો હોય છતા ં _ની �ખોમા ં

લખવા ધાર3લા પVનો જવાબ વચંાય તે મા.” 

� મા શોકમા ં આ�ાસન છે, �ુઃખ અને �ુબ%ળતામા ં એ 

આપણી આશા અને શ?lત�ુજં છે. Uેમ,ક¤ુણા,સહાK¦ુિૂત 

અને �માશીલતાનો ઝરો છે. 

� િશવા=ની માતા ==બાઈ અને મોહનદાસ ગાધંીની 

માતા �તુળ	બાઈની _મ દર3ક માતા પોતાના સતંાનના 

=વનમા ં સ�ંકારોKુ ં િસ�ચન કર	ને અિવ�મરણીય ભાગ 

ભજવતી હોય છે.  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૦-૦૫-૨૦૨૦) 

1. ભારતમા ંલૉકડાઉન બાદ ઉÑોગો અને કામદારોની Tરુ�ા 

માટ3  તા_તરમા ં કોના jારા નવી ગાઇડલાઇન બહાર 

પાડવામા ંઆવી-NDMA 

2. ભારતમા ંલૉકડાઉન બાદ ઉÑોગો અને કામદારોની Tરુ�ા 

માટ3 Uથમ સzતાહમા ં gાયલ બઝે પર કામ કરવા 

તા_તરમા ંકોના jારા નવી ગાઇડલાઇન બહાર પાડવામા ં

આવી-NDMA 

3. ભારતમા ંલૉકડાઉન બાદ ઉÑોગો અને કામદારોની Tરુ�ા 

માટ3 તા_તરમા ં NDMA jારા નવી ગાઇડલાઇન બહાર 

પાડવામા ં આવી છે _મા ં મેનેજમ)ેટ અને  વહ	વટ	 

�ટાફના ક3ટલા ટકા કમ%ચાર	ઓ હાજર રહ3શે-DD% 

4. NDMAKુ ં િવ�Oતૃ નામ જણાવો- ��ш�5 "�Q�*9� 

���(�E9 A+�"�91 

5. મે માસના બી  રિવવારને િવ�મા ં કયા �દવસ તર	ક3 

ઉજવાય છે- �/: �� 

6. ICMR jારા  દ3શના ક3ટલા રા;યો અને «જIલાઓમા ં

ક�Nિુનટ	 gા)સફર ચેક કરવા કોરોનાના ટ3�ટ કરવામા ં

આવશ-ે �� <�� �� 

7. ક�Nિુનટ	 gા)સફર ચેક કરવા કોરોનાના ટ3�ટ કરવા માટ3 

ICMR jારા દ3શભરમા ં કઈ ક	ટનો ઉપયોગ કરવામા ં

આવશ-ે ELISA 

8. ELISAKુ ં િવ�Oતૃ નામ જણાવો - 
EQ�8 �5Eк� 

8�J X��/��IE9 
*/� 

9. ICMR jારા દ3શના કયા કયા રા;યોમા ંક�Nિુનટ	 gા)સફર 

ચેક કરવા  કોરોનાના  ટ3�ટ કરવામા ંઆવશ-ે &'(��), 
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)�5��ã', 3�� T��ш, "�k01, ��(*+��, Ë2 T��ш, 

,�¦I, ,�� I���;, §ñ T��ш <��  )�5���4� 

10. ઇઝરાઇલના તેલ અવીવ શહ3રના એક માગ%ને  તા_તરમા ં

]ા ંએક મહાન ભારતીય કિવવરKુ ંનામ અપાNુ ં- 9���� 

��: 

11. તા_તરમા ં તા.7 મે 2020ના રોજ મહાન કિવવર 

રિવ)�નાથ ટાગોરની ક3ટલામી જ)મ જયતંી ઉજવાઇ- 

���� 

12. સમ� િવ�મા ં મે માસના બી  રિવવારને કયા �દવસ 

તર	ક3 ઉજવાય છે - �/: �� 

13. "મધસ% ડ3"ની  સૌUથમ ઉજવણીનો Uારંભ કયા વષ¨ કયા 

દ3શમા ંથયો હતો- 1914-  <�"�к�  

DATE : ��-��-����

1. /�ш��� : ��ш_'� T+ ‘0C9 
� /� �/5ë�’ ш�� 

��(к�9 х�)� ��к/�lJ'� (*9�9:<,)  

� '(ુયમVંી -ી િવજયભાઇ �પાણીએ આવા તબીબો-

પેરામે�ડકલ �ટાફની ર�ા માટ3 ઉપયોગમા ં લેવાતા 

પસ%નલ Uોટ3કટ	વ ઇકવીપમે)ટ PPEને �પેÉયલાઇઝડ 

ટ3પથી સ�ંણૂ% TરુG�ત બનાવતા ભારતના સૌ Uથમ હોટ 

એર સીમ િસલLગ મશીનKુ ંલોચLગ ગાધંીનગરથી િવડ	યો 

કો)ફર)સના મા�યમથી સપં� કNુ% હO ુ.ં  

к�,�� <�� ���) :  

� રાજકોટની મેક પાવર સી.એન.સી. મશી)સ લીમીટ3ડ jારા 

‘‘મેઇક ઇન ઇ)ડ	યા-મેઇક ઇન �જુરાત’’ની નેમ સાથ ેઆ 

મશીન રાજકોટ ખાતે િનમા%ણ કરાNુ.ં  

��ш�$)� :  

� PPE �કટ તૈયાર થાય @યાર3 તનેી િસલાઇની સોય 2 MM 

એન દોરો લગભગ 0.5 MM સાઇઝનો હોય છે.  

� આના પ�રણામે �કટ પર રહ	 જતા ંનાના-ઝીણા છ	�ોમાથંી 

સ.ંિમત દદ�ના લોહ	 ક3 Uવાહ	નો Uવેશ ક	ટમા ંથાય તો 

સ.ંિમતની સારવાર કરતા તબીબ-પેરામે�ડકલ �ટાફને 

પણ વાયરસના ચેપની અસર થઇ શક3 છે.  

� આવા ં_ છ	�ો PPE Tટુ-�કટ પર રહ	 ગયેલા હોય તેન ે

સીલ કરવાની અÑતન ટ3કનોલો= આ હોટ એર સીમ 

િસલLગ મશીનના ઉપયોગથી �પÉેયલાઇઝડ ટ3પના 

મા�યમથી રાજકોટની મેક પાવર સી.એન.સી. મશી)સ 

લીમીટ3ડ jારા િવકસાવવામા ંઆવી છે.  

� PPE �કટમા ં િસલાઇ U�.યામા ં _ છ	�ો રહ	 ગયા હોય 

તેને આ ટ3પના ઉપયોગથી સીલ કર	ને PPE �કટ 

વાયરસનો Uિતકાર કરવા માટ3 વોટર એ)ડ એર �ફુ 

બનાવવામા ંઆવે છે.  

� હાલમા ંચાયના-કો�રયાથી આયાત થતા ંઆવા મશીનની 

�ક�મત પણ �. ૭ થી ૮ લાખ અને �ડલીવર	નો 

સમયગાળો પણ ૧ર-૧૩ અઠવા�ડયા થઇ  ય છે.  

� આ ?�થતીના િનવારણ માટ3 ભારતમા ં આવા મશી)સKુ ં

િનમા%ણ પ૦ ટકા ઓછ	 �ક�મતે કરવામા ંઆવી ર�ા ંછે.  

� માV ર૦ જ �દવસના {ૂંકાગાળમા ં ૧૦૦ mય�કતઓ-

કામદારોની ટ	મે ૮૦ ટકા ઇન હાઉસ પાટ%સ સાથે 

ભારતમા ં સૌUથમ હોટ એર સીમ સીલLગ મશીનના 

ઉ@પાદનKુ ંગૌરવ રાજકોટને અપાmNુ ંછે.  

� ઇ)ડ	યન મેડ	કલ એસોિસયેશન રાજકોટ Ýા)ચના 

તબીબોના માગ%દશ%ન સાથે Áબૂ જ {ૂંકાગાળામા ં તૈયાર 

થયેલા આવા ર૦૦ હોટ એર સીમ સીલLગ મશીન Uથમ 

બેચમા ંતૈયાર કરવામા ંઆmયા છે. 

2. к����� ���1A �9� к�EF�� ��� ��8�5�8� (Y��Z2)  

� કોરોનાના હળવા લ�ણો ધરાવતા દરદ	ઓએ ૧૭ �દવસ 

હોમ આઈસોલેશનમા ંરહ3| ુ ંપડશે 

���)��� �"0)� : 

� કોરોનાના ંઘણા હળવા લ�ણો ધરાવતા ક3 Uી િસ�ફોમે�ટક 

દદ�ઓ તેમના ંપોતાના ંઘરમા ંજ આઇસોલશેનમા ંરહ	ન ે

કોરોનાની સારવાર લઈ શકશ.ે  

� ક3)�ના ં આરોeય મVંાલય jારા આ �ગે તા.૧૧મી મે-

૨૦૨૦ના રોજ નવી ગાઇડલાઇ)સ  હ3ર કરવામા ંઆવી 

હતી. 

� _ 'જુબ કોરોનાના ંહળવા લ�ણો ધરાવતા દદ�ઓએ ૧૭ 

�દવસ હોમ આઇસોલશેનમા ંરહ3|ુ ંપડશે.  

� તેમને છેIલા ૧૦ �દવસમા ંતાવ ન આmયો હોય તો જ ૧૭ 

�દવસ પછ	 હોમ આઇ સોલેશનમાથંી '?ુlત મળશે.  
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� હોમ આઇસોલેશન �¤ંુૂ થયા પછ	 દદ�એ ફર	 કોરોનાનો 

ટ3�ટ કરાવવાનો રહ3શે નહL. 

� હોમ આઇ સોલશેનના ં િનયમોKુ ં પાલન કરવા દદ�એ 

બાયંધર	 આપવી પડશે.  

� હોમ આઇસોલેશનવાળા દદ�ન ે શ�આતમા ં Uાથિમક 

લ�ણો દ3ખાય @યારથી ૧૭ �દવસ હોમ આઇસોલશેનમા ં

રહ3|ુ ંપડશ.ે 

� Uી િસzટોમે�ટક ક3સોમા ં સ�ેપલ ટ3�ટથી ૧૭ �દવસ 

ગણવાના ંરહ3શે.  

� આ અગાઉ આરોeય મVંાલયે ૨૭ એિUલે બ£ ુ હળવા 

લ�ણો ધરાવતા ક3 Uી િસ�zટોમે�ટક દદ�ઓને આઇ 

સોલેશનમા ંરહ3વા પરવાનગી આપી હતી.  

� હવે હોમ આઇ સોલેશનવાળા દદ� અને તમેની દ3ખભાળ 

રાખનાર બનંએે િનયમોKુ ંપાલન કર|ુ ંપડશે.  

� દદ�ની દ3ખભાળ રાખનાર અને સપંક%મા ંઆવનાર લોકોએ 

ડોlટરની સલાહ 'જુબ હાઇJો?lસlલોરો?lવન લેવાની 

રહ3શે ક3 બી= દવાઓ લેવાની રહ3શે.  

� મોબાઇલમા ંઆરોeય સેO ુએપ ડાઉનલૉડ કરવાની રહ3શે.  

� િવ�મા ં કોરોનાના ં અ@યાર Tધુીના ં અKભુવ 'જુબ 

કોરોનાના ં૮૦ ટકા ક3સ હળવા લ�ણોવાળા છે, ;યાર3 ૨૦ 

ટકા ક3સમા ંજ ગભંીર લ�ણો જણાયા છે. 

3. �ш2�� H-�� (/���4) 

� ચીન jારા િવકસાવવામા ં આવેqુ ં �ટ	Iથ Tપુર સોિનક 

બો�બર િવમાન  

��ш�$)� : 

� પરમા¹ ુબો�બથી સજજ િમસાઈલ  

��к �)� – ��*)�� 

� ર3)જ–૮૫૦૦ �ક.મી.   

� હવા, જમીન અને પાણીમા ંમાર કરવા સ�મ  

� રડારમા ંનહL પકડાય  

4. &'(��) х�) 3�,r I¦� <����2-1963 : ���2 

/�к�� G��� 0���� u��u�� к�)� �9é'к (�Í�$-��,��) 

0�£ ':ખેØૂતોને �પધા%@મક ભાવ મળ	 રહ3 તે માટ3 

APMC 
�9�� 0���� u��u��  

� APMC jારા માક¾ટ યાડ%ની બહાર વેચવા પર કોઈ 

િનયમન ન હોવાથી તેઓ કોઈ સસે વTલૂી શકશે નહL  

� ખાનગી માક¾ટ યાડ% �થાપી શકાશ.ે  

� હવે તમામ વપેાર	ઓના લાઈસ)સ રા;યmયાપી ગણાશે. 

હવેથી કોઈ મડં	-બ ર માટ3 લાઈસ)સ ઈ�N ુકરાશે નહL.  

� કોઈપણ g3ડર રા;યમા ંગમે @યા ંખર	દ અને વેચાણ કર	 

શકશે. 

� તમામ હયાત લાઈસ)સ ધારકોને ૬ મ�હનામા ંNિુનફાઈડ 

લાઈસ)સમા ંતબદ	લ કરાશ.ે  

� ખેØૂતોને એક જ �દવસમા ંપમેે)ટ Sકૂવવા જોગવાઈ 

� શાકભા=-ફળો ઉપર કોઈ જ િનયVંણ નહL  

5. ��Ø Xк : PCI�� <Ë2� )�1к� ,����5��,к х�5��1 g� 

�1,� �5к�� ��Ø Xк (х�5�X�) 

к��"к�a :        રમત : ગોળાફ3ક  

;�5� /E��� : 

� પેરાGલ?�પક રમતો@સવ-2016મા ં િસIવર મેડલ =તનાર	 

Uથમ ભારતીય મ�હલા   

� અhુ %ન એવોડ% - 2012          પ¥-ી - 2017  

� ખેલ ર@ન એવોડ%-2૦19 મેળવનાર Uથમ મ�હલા પેરા 

એkÎલટ  

� મોટર �પો{્%સ lલબ ઓફ ઈP)ડયા તરફથી ઓ�ફિશયલ 

ર3લી લાઈસ)સ મેળવનાર	 દ3શની Uથમ �દmયાગં હતી.  

� દ3શની સૌથી 'Éુક3ર કાર ર3લી ર3ડ �ડ �હમાલયા અને ડ3ઝટ%  

�gોમ%મા ંભાગ લઈ Sકૂ	 છે.  

� PCI : પેરાઓGલ?�પક કિમટ	 ઓફ ઈP)ડયા  

6.  ���9 �/91 : �������� 
�ш2��� T+ ��ш�5 *9�к 

u���� 
�/c�E( х�)� u���� к�E/� 
�/c�E( /�E9��� 

T���S (<+:)��)  

���� નાણામVંી -ી િનમ%લા િસતારમણ jારા વી�ડયો 

કો)ફર)સના મા�યમથી Uારંભ  

к����1 :  

���� આ એlસચે)જમા ંભારતીય નાણા ંસ�હત Nએુસએ પાઉ)ડ, 

ક3ને�ડયન ડોલર, ઓ�g3Gલયન ડોલરમા ંg3�ડટ, ડ3�રવ�ેટmસ, 

ફªચૂર અને ઓzશનKુ ંકામકાજ થઇ શકશે.  

���� અ@યાર Tધુી આવા mયવહારો માટ3 ભારતીઓએ િસ�ગાપોર 

અથવા તો અમે�રકાના એlસચ)ેજની મદદ લવેી પડતી 

હતી.  

��(���1 :  

���� Gગફટ િસટ	મા ંઆ એlસચે)જ શ� થતા 30થી 40 મોટ	 

કંપનીઓ ગાધંીનગરમા ંઆવશે અન ેતેના કારણે 8થી 10 

હ ર લોકોને નવી રોજગાર	 મળશે. 
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7. �±�nк ����� : c��  (����ш ���)) 

� ભારતથી 684 �કલોમીટરના �તર3 ચીને �હ�દ 

મહાસાગરમા ંMૃિVમ ટા� ુબનાવવાKુ ંકામ શ� કNુ ̄

� કારણ: ચીન jારા �હ�દ મહાસાગરમા ં પોતાની પકડ 

જમાવવા 

� ભારતથી ૬૮૪ �કલોમીટરના �તર3 માલ�દmસની 

જળસીમામા ં ચીને MૃિVમ ટા� ુબનાવવાKુ ં કામ શ� કNુ ̄

છે. ઓપન સોસ% ઈ)ટ3Gલજ)સ  એનાGલ�ટ ડ	g3�ફા 

સેટ3લાઈટ ઈમેજના આધાર3 આ Áલુાસો થયો હતો. 

સેટ3લાઈટ ઈમેજમા ં જણાO ુ ં હO ુ ં એ Uમાણે ચીને 

માલ�દmસની ન=ક અને ભારતથી ૬૮૪ �કલોમીટર �ૂર 

ટા� ુબનાવવાKુ ંશ� કNુ ̄છે. 

� ચીને ૨૦૧૬મા ંજ આ િવ�તારવાદ	 નીિતનો પાયો નાખી 

દ	ધો હતો. માલ�દmસના ભારત િવરોધી �વૂ% U'ખુ 

અc�ુIલા યામીન પાસેથી ૨૦૧૬મા ં ચીની કંપનીઓએ 

૧૬ ટા� ુલીઝથી ખર	Ñા હતા. હવે ચીન આ ટા�ઓુની 

ન=ક મોટા પાયે MૃિVમ ટા� ુબનાવીને �હ�દ મહાસાગરમા ં

તેની શ?lત વધારવાની પેરવી કર	 રfુ ંછે. 

� િનXણાતોએ એવી શ]તા mયlત કર	 હતી ક3 ભિવXયમા ં

ચીન આ ટા� ુઉપર સ)ૈયબળ ક3 હિથયારો તૈનાત કર	ન ે

ભારતને ઘેરવાની કોિશશ કરશે. ચીને માલ�દmસને 

કરજમા ંØૂબાડ	 દ	�ુ ંછે અને હવે તેનો ફાયદો લેવાKુ ંશ� 

કNુ ̄છે. વૈિ�ક �તર3 પpડ મજ�તૂ બનાવવા ચીને નાના 

દ3શોને પોતાની  ળમા ં ફસાmયા છે. એમા ં માલ�દmસનો 

પણ સમાવેશ થાય છે. ૯૦ હ ર વગ% �કલોમીટરમા ં

ફ3લાયેલા માલ�દmસને J3ગન ેભરડામા ંલી�ુ ંછે.  

8. "�� ��ш�$ : 11 �      �� V12 9����5�\ "��/ 

к��� 2���� ? 

� ત@કાલીન વડાUધાન--ી અટલ Gબહાર	 બાજપેઈના 

નેO@ૃવમા ં ભારતે વષ%-૧૯૯૮મા ં પોખરણમા ં કર3q ુ ં બીhુ ં

અ¹ ુપર	�ણ 

� '(ુય વૈ±ાિનક - ડૉ. અc�ૂલ કલામ  

� નામ- ઓપર3શન શ?lત 

� +�-2020 : ‘Rebooting the Economy 

through Science, Technology and 

Research Translations titled RESTART’. 

� મVંાલય: સાય)સ એ)ડ ટ3lનોલો= િવભાગ  

9. (E "�� ��ш�$ : 11 � 

)/���к;��� к/I� : (�� 0�)�  

(E : 11 � - 1909   <�/�� : 10 u�ð'Y�1 - 2003 

� આ_ Uિસ� દાશ%િનક _. MૃXણ'િૂત+ અને તસવીરકળાના 

કસબી એવા જગન મહ3તાનો 111મો જ)મ�દવસ.  

� િવરમગામમા ંજ)મેલા જગન મહ3તાએ કલા�¤ુુ રિવશકંર 

રાવળના સાિંન�યમા ંતસવીર કળામા ંU�થાન કNુ.̄  

� ફોટો�ાફ	Kુ ં કામ શીખવા જમ%ની પણ ગયા હતા પણ 

ના�ુર�ત તGબયતને કારણે �વદ3શ પરત આmયા. 

� જમ%નીમા ંTભુાષચ�ં બોઝને પણ મ�યા હતા.  

� �વદ3શ પરત ફર	 અહL જ િવિવધ સ�ંથા અને  ત 

અKભુવોના આધાર3 ફોટો�ાફ	મા ંપારંગત થયા હતા. 

� જગનભાઈએ ભારતભરના તીથ%�થાનો અને Mુદરતી 

સ�દય%વાળા �થાનોને પોતાની આગવી Tઝૂ અને સમજથી 

ક3મેરામા ંક3દ કયા% હતા.  

� તેઓએ ગાધંી=ની Gબહાર શાિંતયાVાથી લઈ �જુરાતના 

�ામીણ અને આ�દવાસી જન=વનની તસવીરો કચકડ3 

કંડાર	 હતી.  

� જગન મહ3તાએ 1978થી 1986 દરિમયાન �જુરાતી 

સા�હ@ય પ�રષદના કાય%.મમા ં ઉપ?�થત રહ	 �જુરાતી 

સાર�વતોના ફોટો�ા»સ તૈયાર કયા% હતા.  

� વષ% 2003મા ંતેમKુ ંઅવસાન થNુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૧-૦૫-૨૦૨૦) 

1. 'મેઈક ઇન ઇP)ડયા' �તગ%ત PPE ક	ટને ખાસ ટ3પથી 

સ�ંણૂ% TરુG�ત બનાવO ુ ં ભારતKુ ં સૌUથમ "હોટ એર 

સીમ િસGલ�ગ મશીન" કયા શહ3રમા ં િવકસાવવામા ંઆmNુ ં

- ��(к�9 

2. PPE ક	ટને ખાસ ટ3પથી સ�ંણૂ% TરુG�ત બનાવO ુ ંભારતKુ ં

સૌUથમ "હોટ એર સીમ િસGલ�ગ મશીન" કઈ કંપની jારા 

િવકસાવવામા ંઆmNુ ં - �к ,��� /�.
�./�  ш�E/  

�5�9�� 

3. "હોટ એર સીમ િસGલ�ગ મશીન"ની PPE �કટના સદંભ%મા ં

િવશેષતા જણાવો- "к9�� �/5�8 T"i2��� z >1F� �01 

�2� 0�2 )��� Y 9�,�� 3,2��+�  /�5 к�1�� 

��2�/ T�)к�� �9� ��9� 
E� 
�  ó'u I������� 

Y�� >� 

4. PPE �કટ તૈયાર કરવા"હોટ એર સીમ િસGલ�ગ મશીન" 

અ@યાર3 કયા દ3શ પાસથેી મગંાવવામા ંઆવ ેછે-  c�=�� 

<�� к�"�2� 
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5. ક3)�ના આરોeય મVંાલયની 11 મેની નવી ગાઇડલાઇન 

'જુબ કોરોનાના હળવા લ�ણો ધરાવતા ંદદ�ઓને ક3ટલા 

�દવસ Tધુી હોમ આઈસોલેશનમા ં રહ3| ુ ં પડશે - ��  

"��/ 

6. ક3)�ના આરોeય મVંાલયની 11 મેની નવી ગાઇડલાઇન 

'જુબ કોરોનાના હળવા લ�ણો ધરાવતા ંદદ�ઓને ક3ટલા 

�દવસ Tધુી તાવ ન આmયો હોય તો 17 �દવસ બાદ હોમ 

આઈસોલેશનમાથંી '?ુlત મળશે- �� 

7. િવ�મા ંકોરોનાના અ@યાર Tધુીના અKભુવ 'જુબ ક3ટલા 

ટકા ક3સ હળવા લ�ણોવાળા છે- ��% 

8. તા_તરમા ં"િશયાન H-20" �ટ	Iથ Tપુરસોિનક  બો�બર  

િવમાન  કયા  દ3શ jારા તૈયાર કરાNુ ં- c�� 

9. તા_તરમા ં ચીન jારા તૈયાર કરાયેલ "િશયાન H-20"  

�ટ	Iથ Tપુરસોિનક બો�બર િવમાનની ર3)જ જણાવો- 

���� "к.�. 

10. �જુરાતના ખØૂેતોને તેમના ઉ@પાદનના �પધા%@મક ભાવ 

મળ	 રહ3 તે માટ3 કયા વષ%ના"�જુરાત ખેત ઉ@પ� બ ર 

અિધિનયમ"મા ં Tધુારો કર	 વટ£કુમ બહાર પાડવામા ં

આmયો - �$: ���D 

11. તા_તરમા ં�જુરાત સરકાર jારા APMC એlટમા ં  કયા 

મહ@@વના ફ3રફાર કરવામા ં આmયા છે - )� 

��,��1A�� 5�8/E/ ���2l2�,� �4�ш�, к�8 ��1-

I¦� �9� 5�8/E/ 8*J' к��ш� �0ë, к�8,4 V��� 

���2�� �� �2�� х�1� <�� ��c�4 к�1 шкш�, )� 

02�) 5�8/E/ ���к��� 6 "0���� J'��u�8� 

5�8/E/�� )I�15 к��ш�.  

12.  તા_તરમા ં ખેલMૂદ સબંિંધત PCIના અ�ય� તર	ક3  કોની 

િનમ¹કૂ કરવામા ંઆવી – ] X�ô ,����5��,к �х5��1 �1,� 

�5к 

13. પેરાGલ?�પક રમતો@સવ 2016મા ં િસIવર મેડલ =તનાર 

Uથમ ભારતીય મ�હલા Gખલાડ	-�1,� �5к 

14. દ	પા મGલકને કયા વષ¨ "રા=વ ગાધંી ખેલ ર@ન એવોડ%" 

એનાયત કરાયો હતો- ���� 

15. PCIKુ ં િવ�Oતૃ નામ  જણાવો - ,���A�5��,к к�91 

Au =tE�2� 

16. પેરાGલ?�પક Gખલાડ	  દ	પા મGલકની રમત જણાવો- 

��;� uõк 

17. પેરાGલ?�પક Gખલાડ	  દ	પા મGલકને કયાર3 અhુ %ન એવોડ% 

અને પ¥-ી અપાયો - ���� <�� ���� 

18. મે 2020મા ંનાણા મVંી િનમ%લા સીતારમણ jારા  વી�ડયો 

કો)ફર)સથી એિશયાના સૌUથમ ફોર3ન કર)સી એlસચે)જ 

સે)ટરનો Uારંભ ]ા ં કરવામા ં આmયો-  ���9 �/91, 

�������� 

19. એિશયાના સૌUથમ ફોર3ન કર)સી એlસચે)જ સે)ટરમા ં 

ભારતીય નાણા સ�હત કયા દ3શોની કર)સી  એlસચે)જKુ ં

કામ થઈ શકશે-J'.
/.
., к�����, A*V��52� ����� 

20. તા_તર મે-૨૦૨૦મા ંચીને ભારતથી ૬૮૪ �કલોમીટરના 

�તર3 કયા દ3શની જળસીમામા ં MૃિVમ ટા� ુ બનાવવાKુ ં

કામ શ� કNુ ̄– �5"�l/ 

21. તા_તર મે-૨૦૨૦મા ં ચીન ે કયા કારણોસર માલ�દmસની 

જળસીમામા ં MૃિVમ ટા� ુબનાવવાKુ ં કામ શ� કNુ ̄ - "0Þ� 

0�/����� ,�)��� ,к� (���� 

22. તા_તરમા ં11 મેના રોજ ભારતમા ંકયો �દવસ ઉજવવામા ં

આmયો - �� V12 9�к��5�\ "��/ 

23. "રાXg	ય ટ3કનોલો= �દવસ" 2020ની થીમ જણાવો- 

‘Rebooting the Economy through Science, 

Technology and Research Translations titled 

RESTART’. 

24. ભારતમા ં કઈ ઘટનાની યાદમા ં "રાXg	ય ટ3કનોલો= 

�દવસ"ઉજવવામા ં આવે છે - S��)� �$ô ������  

���T��� <95 �I0��1 ��(,�2��� ��£ Í����  ,�х�4 

х�)�  к��¬'� I�W' � <Ø' ,�1�4 

25. ભારતે  વડાUધાન અટલ Gબહાર	 બાજપેયી અને  

વૈ±ાિનક ડોlટર અc�ુલ કલામના નેO@ૃવમા ંકર3લા બી  

અ¹ ુ પર	�ણને કNુ ં નામ આપવામા ં આmNુ ં હO ુ ં -  

A,��ш� ш��) 

26. Uિસ� �જુરાતી જગન મહ3તાનો  જ)મ�દવસ જણાવો- �� 

� ���� 

27. �જુરાતી જગન મહ3તાKુ ં�ેV જણાવો – )/��� к;��� 

к/I� 
 

 

DATE : ��-��-����
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1. Y���S:� S��) <�S2�� : S��) /�к�� (Y�+�к)   

¦0���): કોરોના સામે જગં =તવા ક3)� સરકાર jારા 

અ@યારTધુીKુ ંસૌથી મો{ંુ �. ૨૦ લાખ કરોડKુ ંઆિથ+ક પેક3જ 

 હ3ર 

 

,�к�(�� ��ш�$)�A  

� લે)ડ, લેબર, Gલ?lવ�ડટ	 અને લોને �યાનમા ં  રાખીને 

તૈયાર કરાયેq ુ ં આ@મ િનભ%રતાKુ ં પેક3જ દ3શના GDPના 

૧૦ ટકા _ટqુ ંરહ3શે 

S��)�� Y���S:�)��� ,��c �,5/: 

1. 8к����: એક એવી ઈકોનોમી _ ઈ).	મે)ટલ ચે)જ નહL 

પણ lવો)ટમ જ�પ લાવ.ે 

2. 8E¯�*V�c�: એક એ|ુ ં ઈ)Ëા�glચર _ આ�િુનક 

ભારતની ઓળખ બને. 

3. �/*9: એક એવી િસ�ટમ _ િવતેલી સદ	ના ર	તે નહL 

પણ ૨૧મી સદ	ની ટ3lનોલો= �Jવન mયવ�થા ઉપર 

આધા�રત હોય. 

4. ���P�u1: �ુિનયાની સૌથી લોકશાહ	ની ડ3મો�ાફ	 

આ@મિનભ%ર ભારત માટ3 આપણી ઊ %નો �ોત હોય. 

5. "��E�: તેના માગં-ચ. અને તેની તાકાતનો ઉપયોગ 

કરવાની હવે જ�ર છે. 

к��� �9� Y�+�к ,�к�( 

� કરોડો લોકોની રોજગાર	 એવા Mુ�ટર, �હૃ, લ� ુ ઉÑોગ, 

એમએસએમઇ માટ3 

� દર3ક ઋOમુા ંદ3શવાસીઓ માટ3 �દવસ રાત મહ3નત કરતા 

ખેØૂત અને -િમક માટ3 

� ઇમાનદાર	થી ટ3lસ આપીને દ3શના િવકાસમા ં યોગદાન 

આપતા મ�યમવગ% માટ3 

� ભારતને આિથ+ક �લુદં	 પર લઇ જવા માટ3 Uિતબ� 

ઉÑોગ જગત માટ3 

� LOCAL માટ3 VOCAL બનો તેમજ LOCALથી eલોબલ 

માટ3 વડાUધાન મોદ	Kુ ં �વદ3શી અપનાવવા નાગ�રકોને 

આ�ાન  

� િવવેકાનદં એક3ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721 
 

2. /�S���� 
�I�/��� : UNO (,2�:��4)  

/�J'�) �� V�� ‘I�9 � ,�kJ'ш�’ <�S2���� S��)�� 

/�S���� 
�I�/��� )�1к� <�S���� "�2� �Q�:�� 

к�2:к�;�� �$:-2022 H'�� 5�I���2� 

� �દયા િમઝા%એ ‘બીટ ધ પોINશુન’ અGભયાનમા ં સ�.ય 

ભાગ લીધો હતો. તેમણે િવ� પયા%વરણ �દવસની 

ઉજવણી, પ�રપV ફ3શન અન ે Nએુનપીના અ)ય 

અGભયાનમા ંપણ નxધપાV યોગદાન આzNુ ંહO ુ.ં  

� ‘બીટ ધ U�ૂષણ’ અGભયાનના ભાગ �પે ૨૦૨૨ Tધુીમા ં

ભારત િસ�ગલ Nઝુ zલાP�ટકથી સ�ંણૂ%પણે 'lુત થવાKુ ં

કામ થઇ રfુ ંછે. 

3. PPE "к9 : S��)�2 �.к��; (Y��Z2)  

� ભારતીય નૌકાદળ jારા તા_તરમા ં �ડઝાઇન અને 

ઉ@પા�દત mય?lતગત ર�ણા@મક ઉપકરણો (પીપીઇ)ને 

મોટા Uમાણમા ં ઉ@પાદન અને klલિનકલ ઉપયોગ માટ3 

UમાGણત કરવામા ંઆmNુ ંછે.  

к��� G��� ��к/���J'� :  

� આ પીપીઇને ઇનોવેશન સલે, ઇk)�ટટÚટૂ ઓફ નેવલ 

મે�ડિસન, 'ુબંઇ અને નેવલ ડોકયાડ% 'ુબંઇની ટ	મ ે

િવકિસત કર	 છે.  

� આઈ.એન.એમ.એસ. ()Nkુlલયર મે�ડિસન અને સલંeન 

િવ±ાન સ�ંથા) �દIહ	એ આ પી.પી.ઇ.Kુ ં પર	�ણ અને 

UમાણપV લી�ુ ં 

4.���� S��) �ш�-�.� : I�(� )IN� (��)  

� સમયગાળો : તા. ૧૬મી મેથી ૨૨મી મે-૨૦૨૦ Tધુી)  

� મદદ : ૩૧ દ3શોમા ં ફસાયેલા ભારતીયો માટ3 ૧૪૯ 

»લાઈ�સ મોકલાશે  

5. S��)�2 è÷��9� 
к�3E9 (����ш ���)) 

� નામ: Gગલગીટ-બાPIટ�તાન, લ"ાખ (UT) ભારત  

� {્િવટર એકાઉ)ટના Uોફાઈલ િપકચરમા ં ‘સ@યમવે 

જયતે’ની '�ુા અને િVરંગાની ઈમેજ  

6.  "�� ��ш�$ : 12 �       §)��� V12 �/: "��/  
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થીમ-૨૦૨૦ : Nurses: A Voice to Lead – Nursing 

the World to Health, demonstrates how 

nurses are central to addressing a wide 

range of health challenges. 
� T+ �/:- »લોર3)સ નાઇ�ટ�ગલની જ)મ �દવસની યાદમા ં 

� આ વષ¨ તેની ૨૦૦મી જ)મજયિંત  

�5���E/ ��="9Þ�5 ��ш� :  

� »લોર3)સ નાઇ�ટ�ગલે નિસ+ગને આ�િુનક �પ આzNુ,ં ચેપી 

રોગનો ડ3ટા એકઠો કરવો તેમની પહ3લ 

� આ�િુનક નિસ �ગના ફાઉ)ડર »લોર3)સ નાઇ�ટ�ગલનો જ)મ 

ઇટાલીના »લોર3)સમા ંથયો.  

� તેઓ ગGણત અને ડ3ટામા ં=િનયસ હતા. આ ખાિસયતનો 

ઉપયોગ તેમણે હો?�પટલોની ?�થિત અને લોકોKુ ંઆરોeય 

Tધુારવા માટ3 કયn.  

� તેમણે ;યાર3 પહ3લી વાર નિસ �ગમા ંજવાની ઇyછા mયlત 

કર	 તો તેમના માતા-િપતા તૈયાર ન થયા. પછ	 તેમની 

=દ આગળ �]ા અને g3િન�ગ માટ3 જમ%ની મોકIયા. 

� 1853મા ં .	િમયા N�ુ દરિમયાન તેમને Oકુ�ની સૈ)ય 

હો?�પટલમા ંમોકલાયા.  

� આ પહ3લી વાર GÝટન ેમ�હલાઓને સૈ)યમા ંસામેલ કર	 

હતી.  

� તેઓ બરાક હો?�પટલ પહxyયા તો જોNુ ં ક3 »લોર પર 

સખત ગદંક	 હતી. તેમણે સૌથી પહ3q ુ ં કામ આખી 

હો?�પટલ સાફ કરવાKુ ંકNુ.̄  

� સૈિનકો માટ3 સારા ભોજન અને ચો(ખા કપડાનંી mયવ�થા 

કર	. પહ3લી વાર સૈિનકો તરફ આટqુ ં�યાન અપાNુ.ં  

� તેમની માગ પર બનેલી સિમિતએ નx�Nુ ં ક3 Oકુ�મા ં 18 

હ ર પૈક	 16 હ ર સૈિનકના મોત ગદંક	 અને ચેપી 

રોગોથી થયા હતા.  

� »લોર3)સના Uયાસો થક	 જ GÝ�ટશ સૈ)યમા ં મે�ડકલ, 

સેિનટર	 સાય)સ અને �ટ3�ટP�ટકલ િવભાગ બ)યા.  

� હો?�પટલોમા ંસાફસફાઈKુ ંચલણ તેમની જ દ3ન છે.  

� આ હો?�પટલમા ં નાઇટ િશ»ટમા ં તેઓ હાથમા ં મશાલ 

પકડ	ને દદ�ઓની સેવા કરતા હતા. તેથી ‘લૅડ	 વીથ ધ 

લે�પ’ નામથી મશ£રૂ થયા.  

� આ_ પણ તેમના માનમા ંનિસ �ગની Uિત±ા હાથમા ંલે�પ 

રાખીને લેવાય છે. આને નાઇ�ટ�ગલ zલેજ કહ3 છે.  

� 1860મા ંGÝટનમા ંતમેના નામથી નિસ�ગ �Mૂલની �થાપના 

થઈ . 

7. (E "�� ��ш�$ : 12 � 

J'�v X�)� /�"0�2к�� : �.�.��/�8  

(E – 12 �-1892     <�/�� – 20 /^9��I�-1954 

� �જુરાતી સમાજમા ં ર.વ. દ3સાઈના {ૂંકા નામે પકંાયલેા 

રમણલાલ વસતંલાલ દ3સાઈનો આ_ જ)મ�દવસ છે. 

� ર.વ.દ3સાઈKુ ં'ળૂગામ પચંમહાલ «જIલાKુ ં કાલોલ ગામ 

;યા ંજ)મ થયો હતો. 

� વડોદરા «જIલાના િશનોર ગામે રમણલાલ બી.એ, એમ.એ 

થયા પછ	 વડોદરામા ં િશ�ક અને પછ	 ગાયકવાડ	મા ં

હhૂર કામદાર તર	ક3 જોડાયા હતા.  

� ર.વ દ3સાઈએ નાટક, નવલકથા, વાતા%, કિવતા, આ@મકથા 

અને =વનચ�રVો ઉપરાતં ઈિતહાસ અને સ�ંMૃિત _વા 

િવષયોને Mુશળતા�વૂ%ક ખેડÜા છે. છતા ં એકંદર3 તેમની 

છબી નવલકથાકાર તર	ક3ની રહ	 છે. 

� 100 ઉપરાતં ��ુતકોના રચિયતા ર.વ દ3સાઈની 32 

_ટલી નવલકથાઓ”મા ં‘�દmયચ�’ુ, ‘ભાર3લો અ?eન’, શૌય% 

તપ%ણ, ઠગ, G�િતજ, �ામલþમી, અzસરા, જયતં વગેર3 

 ણીતી નવલકથાઓ” છે. 

� �જુરાતમા ં ઈિતહાસના િવષયવ�Oનુી સ�જતા સાથ ે

નવલકથાઓ” લખનારા સaકોમા ં દ3સાઈ શીષ%�થ �થાન ે

છે.  

Y�к+� :  

� ‘ગઈકાલ’ (1950)  

� ‘મ�યાહનના 'ગૃજળ’ (1956)   

� 1932મા તેમને �જુરાતી સા�હ@યનો માનવતંો 

રણ=તરામ Tવુણ%ચ�ંક Uાzત થયો હતો.  

� નવલકથાના �Vેે મળેલી લોકિUયતાને કારણે તેઓ” 

‘Nગુ'િૂત+’ �વભાવને લીધે સૌજ)ય 'િૂત+ અને �ગત 

વOુ%ળોમા ં‘ભાઈસાહ3બ’ તર	ક3  ણીતા થયા હતા. 

� �જુરાતી ભાષાના આ લોકિUય નવલકથાકારKુ ં 20 

ઓગ�ટ 1954ના રોજ અવસાન થNુ ંહO ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૨-૦૫-૨૦૨૦) 

1. ભારત સરકાર jારા કોરોના સામે જગં =તવા મે 2020મા ં

કયા આિથ+ક અGભયાનની  હ3રાત કરવામા ં આવી - 

"Y���S:� S��) <�S2��" 

2. ભારત સરકાર3 "આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન"  �તગ%ત 

અ@યાર Tધુીના સૌથી મોટા ક3ટલી રકમની આિથ+ક 

પેક3જની  હ3રાત કર	 - {. �� 5�х к��� 
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3. "આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન"ના '(ુય પાચં �તભં 

જણાવો - <+:l2�*+�, �;х��) H'����, �/*9, 

���P�u1 <��  "��E� 

4. "આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન" �તગ%ત  હ3ર કર3qુ ં

આિથ+ક પેક3જ દ3શના GDPના ક3ટલા ટકા _ટqુ ંરહ3શે- �� 

% 

5. "આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન" �તગ%ત   હ3ર કર3લ 

પેક3જ કોને ક3)� �થાને રાખીને તૈયાર કરાNુ ં છે -  5�E�, 

5�I�, �5���"�91 <�� 5C 

6. "આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન" �તગ%ત  વડાUધાન -ી 

નર3)� મોદ	  નાગ�રકોને કયા બે મVં ઉપર ભાર 'કૂવા 

અKરુોધ કયn છે - 5�к5 �9� ��к5 I��  <��  

5�к5+� Z5�I5 �9� *���ш� <,����  

7. "આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન"ના '(ુય પાચં �તભંનો 

િવ�Oતૃ અથૅ જણાવો- (1) 8к����: 
к 
�� 8к���� 

z 8Ei1�E95 c�E( �0ë ,4 ���E9 (�, 5���. (2) 

8E¯�*V�c�: 
к 
ì'� 8E¯�*V�c� z Y¨'��к 

S��)�� A;х I��. (3) �/*9: 
к 
�� �/*9 z 

��)�5� /�1�� �1)� �0ë ,4 21� /�1�� 9����5�\ 

"w�� l2�*+� 3,� Y��"�) 0�2. (4) ���P�u1: 

h' ��2��� /.+� 5�кш�01�� ���P�u1 Y���S:� S��) 

�9� Y,4� ®¦:�� ø�) 0�2. (5) "��E�: )��� ���-

ci <�� )��� )�к�)�� 3,2�� к����� 0�� ({� >�. 

8. સNંlુત રાXgના કયા અGભયાનના સદભાવના એ�બેસેડર 

તર	ક3 ભારતીય અGભનેVી �દયા િમઝા%નો  કાય%કાળ 

લબંાવાયો- I�9 � ,�kJ'ш� 

9. સNંlુત રાXgના 'બીટ ધ પોINશુન' અGભયાનના 

સદભાવના એ�બેસેડર તર	ક3 ભારતીય અGભનેVી �દયા 

િમઝા%નો  કાય%કાળ  ]ા ંTધુી લબંાવાયો- �$ô ���� 

10. 'બીટ ધ પોINશુન' અGભયાન �તગ%ત કયા વષ% Tધુીમા ં

ભારતને 'િસ�ગલ Nઝુ zલાP�ટક'થી સ�ંણૂ%પણે 'lુત કરાશે- 

�$ô ���� 

11. તા_તરમા ંભારતીય સેનાના કયા દળને PPE �કટ તૈયાર 

કરવાની મા)યતા આપવામા ંઆવી છે -S��)�2 �.к��; 

12. ભારતીય નૌકાદળની કઈ ટ	મ jારા PPE �કટ 

િવકસાવવામા ં આવી છે - 8âE*99ù X9 xu ���5 

�"��/�, v'�I8  )�( ���5 ��к2��: , v'�I8 

13. "વદં3 ભારત િમશન-02"નો સમયગાળો દશા%વો - )�. �� 

+� �� � ���� 

14. તા_તરમા ં GગલGગટ-બાPIટ�તાનના સમથ%નમા ં ભારત ે

સ}ાવાર કNુ ં ન|ુ ં {્િવટર એકાઉ)ટ લxચ કNુ ̄ છે - 

��5��9-I�tk9*)��, 5��х(UT)  S��) 

15. સમ� િવ�મા ં "�તરરાXg	ય નસ% �દવસ"તર	ક3 ]ાર3 

ઉજવવામા ંઆવે છે - �� �  

16. "�તરરાXg	ય નસ% �દવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - 

Nurses: A Voice to Lead – Nursing the World to 

Health, demonstrates how nurses are central to 

addressing a wide range of health challenges. 

17. સમ� િવ�મા ં "�તરરાXg	ય નસ% �દવસ" કોના  

જ)મ�દવસની યાદમા ં ઉજવવામા ંઆવે છે - T+ �/:  

�5���E/ ��8"9Þ�5 

18. Uથમ નસ%  »લોર3)સ નાઈ�ટ�ગલની  આ વષ¨ 2020મા ં 

ક3ટલામી  જ)મ જયતંી  ઉજવાય છે - ���� 

19. Uથમ નસ%  »લોર3)સ નાઈ�ટ�ગલનો જ)મ  કયા દ3શમા ં

થયો હતો - =9�5�(�5���E/ ш0��) 

20. Uથમ નસ% »લોર3)સ નાઈ�ટ�ગલ કયા નામથી કયા નામથી 

U(યાત હતા - " 5ô�1 ��+ � 5��," 

21. Nગુ'િૂત+ સા�હ@યકાર ર.વ. દ3સાઈનો જ)મ�દવસ જણાવો - 

�� � ���� 

22. Nગુ'િૂત+ સા�હ@યકાર ર.વ. દ3સાઈKુ ંઆÁુ ંનામ જણાવો -  

�45�5  �/�)5�5  ��/�8 

23. Nગુ'િૂત+ સા�હ@યકાર ર.વ. દ3સાઈની આ@મકથાKુ ં નામ 

જણાવો-  ‘�8к�5’ (����) <�� ‘Ë2�0��� v Í�(;’ 

(����)   

24. Nગુ'િૂત+ સા�હ@યકાર ર.વ. દ3સાઈન ે કયા વષ¨  

"રણ«જતરામ Tવુણ%ચ�ંક" એવોડ% અપાયો હતો- ��D� 

25. Nગુ'િૂત+ સા�હ@યકાર ર.વ. દ3સાઈની   ણીતી 

નવલકથાઓના નામ જણાવો- ‘"�l2cû'’, ‘S���5� 

<�Z�’, ш.2: ),:4, ��, ���)(, P�5Ý�, <^/��, 

(2�) 
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DATE : �D-��-����

1.Y���S:� S��) <�S2��:,�к�(-1   

,�к�(�� ��ш�$)�  

{. 5.94 5�х к���_'� ,�к�( : 7 �9� ��4:2 

��4���� u�;�4�:1+� 7 0���� (����8  

 

�. {. D.� 5�х к��� :  

એમએસએનઈન ે ગેરંટ	 વગરની લોન મળશે. 45 લાખ 

Nિુનટમા ંકામ શ� થઈ શકશે. 3 કરોડ નોકર	 બચશે.  

�. {.�� 0¦� к��� : 

એનબીએફસી, એચએફસી અને એમએફઆઈમા ં રોકડ 

વધારવાની મદદ માટ3  હ3ર કરાયા. 

D. {. �,��� к��� :  

કમ%ચાર	ઓના ઇપીએફ ખાતામા ં વતેનના 24 ટકાના 

બદલે 20 ટકા રકમ જશે આથી Uવા�હતા વધશ.ે  

M. {.�� 0¦� к��� : 

Gબનપગારદારના ટ	ડ	એસ અને ટ	સીએસ 14 મેથી 31 

માચ% 2021 Tધુી 25 ટકા કપાશ.ે 

�. {. �� 0¦� к��� :  

વીજ કંપનીઓન ે 'ડૂ	 �રૂ	 પડાશે પરંO ુ લોન રા;ય 

સરકારોની ગરંેટ	 ઉપર જ મળશ.ે  

�. ITR�� ��0) : 

31 ઓlટોબર 2020 Tધુી ભરાનારા તમામ આઈટ	 �રટન% 

હવે 30 નવે�બર Tધુી ભર	 શકાશે.  

�. "�25 
*9�9�� å9 : 

_ Uો_lટ 25 માચ% ક3 @યારપછ	 �રૂા થનારા હતા તેની 

અવિધ છ મ�હના Tધુી વધારાઈ. 

,�к�(-1�� /.+� �¨' S�� MSME 3Ô��� 3,� 

 

� કોરોના મહામાર	ના કારણે 'તૃપાય બનેલા ભારતીય 

અથ%તVંમા ં નવો �ાસ �ંકવા અને દ3શને આ@મિનભ%ર 

બનાવવાના વડા Uધાન મોદ	ના આ�ાનને વેગ આપતા ં

તા.૧૩મી મ-ે૨૦૨૦ના રોજ ક3)�ીય નાણાUધાન િનમ%લા 

સીતારામન ે �િપયા ૨૦ લાખ કરોડના ં આિથ+ક પેક3જ 

�તગ%ત એમએસએમઇ, �ડ�કોમ, ર	અલ એ�ટ3ટ સ�હતના 

સેlટરો માટ3 પહ3લા ��ુટર ડોઝની  હ3રાત કર	 હતી.  

� સીતારામન ેએમએસએમઇ માટ3 �િપયા ૩ લાખ કરોડની 

કોલેટરલ Ë	 (Gબન મીન પાV) લોનની ઘોષણા કર	 

હતી. _નો લાભ ૪૫ લાખ _ટલી માઇ.ો, �મોલ, િમ�ડયમ 

ઇ)ડ�g	ને મળશે.  

� નાણામVંીએ �g3�ડ એમએસએમઇ માટ3 �િપયા ૨૦,૦૦૦ 

કરોડની Gલ?lવ�ડટ	ની  હ3રાત કર	 હતી _નો લાભ �g3�ડ 

અને એનપીએ એમએસએમઇ મેળવી શlશ.ે  

� તે ઉપરાતં નાણામVંીએ એમએસએમઇના એlસપા)સન 

માટ3 �િપયા ૫૦,૦૦૦ કરોડની 'ડૂ	  ર	 કરવાનો પણ 

િનણ%ય લીધો હતો.  

� રોકાણ વધવાના કારણે એમએસએમઇનો દર�જો ચાIયો 

જતા ં લાભ નહL મળેવતા ઉÑોગોને આ પકે3જનો લાભ 

મળતો રહ3 તે માટ3 એમએસએમઇની mયા(યામા ં પણ 

બદલાવ કરવામા ંઆmયો છે.  

� સરકાર3 eલોબલ ટ3)ડરની mયા(યામા ંTધુારો કર	 �િપયા 

૨૦૦ કરોડ Tધુીના ટ3)ડરને eલોબલ ટ3)ડર નહL ગણવા 

નp	 કNુ.̄  
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� સરકાર jારા Gબઝનેસ અને તેના કામદારોને �િપયા 

૨૫૦૦ કરોડનો ઇપીએફ સપોટ%  વ� ુ ૩ મ�હના માટ3 

મળતો રહ3શ.ે  

к�,��A <�� к������� �¨' 3 "0�� �9� {. 2500 

к����� 8,�
u /0�2 

 

� વડા Uધાન ગર	બ કIયાણ યોજના �તગ%ત ઇપીએફ 

�તગ%ત કમ%ચાર	 અને નોકર	દાતાના ૧૨-૧૨ ટકા 

�હ�સાની સરકાર jારા Sકુવણી 

� માચ%, એિUલ અને મે ૨૦૨૦ના મ�હનાઓ માટ3 સરકાર3 

આ નાણા જમા કરાmયા ંહતા ં

� સરકાર હવે hૂન, hુલાઇ અને ઓગ�ટ ૨૦૨૦ માટ3 પણ 

ઇપીએફના નાણા જમા કરાવશે 

� ૩.૬૭ લાખ કંપનીના ૭૨.૨૨ લાખ કમ%ચાર	ન ે �િપયા 

૨૫૦૦ કરોડની રાહત મળશે 

к�,��A-к:c��1A�� {. 6,750 к����� �5���"�91 

/,�9:  

� આગામી િVમાિસકમા ંઉ@પાદન વધારવા માટ3 કંપનીઓને 

આિથ+ક સહાયની જ�ર હતી 

� કમ%ચાર	ઓ વ� ુ પગાર ઘેર લઇ જઇ શક3 અને 

નોકર	દાતાઓેને પીએફનો �હ�સો Sકૂવવામા ં રાહતની 

જ�ર હતી 

� કમ%ચાર	 અને નોકર	દાતાનો ઇપીએફમા ં �હ�સો આગામી 

૩ મ�હના Tધુી ૧૨-૧૨ ટકાથી ઘટાડ	ને ૧૦ ટકા કરાયો 

�  હ3ર �ેVના ં એકમો અને ક3)� સરકારની કંપનીઓમા ં

કમ%ચાર	Kુ ંઇપીએફ યોગદાન ૧૨ ટકા જ રહ3શે 

� આ યોજનાનો લાભ વડાUધાન ગર	બ કIયાણ યોજના 

�તગ%ત ૨૪ ટકા ઇપીએફનો લાભ નહL મળેવતા 

કમ%ચાર	ઓ માટ3 

� આગામી ૩ મ�હના માટ3 કમ%ચાર	ઓ અને નોકર	દાતાઓન ે

�િપયા ૬૭૫૦ કરોડનો Gલ?lવ�ડટ	 સપોટ%  મળ	 રહ3શે. 

5�� �9� к�= ����91 u1 к� ��� ����9��� ({� �+�  

� એમએસએમઈ સ�હત Gબઝનેસ માટ3 �િપયા ૩ લાખ 

કરોડની કોલેટરલ Ë	 ઓટોમે�ટક લોન 

� Gબઝનેસ-એમએસએમઇને રો મ�ટ�રિયલ ખર	દવા,�ર�ટાટ% 

કરવા લોન અપાશે 

� �. ૨૫ કરોડ Tધુીની લોન બાક	 હોય તેવા અને �. ૧૦૦ 

કરોડKુ ંટન%ઓવર ધરાવનારાન ેલોન અપાશ.ે 

� લોનની 'દુત ચાર વષ%ની રહ3શે અને ૧૨ મ�હના 

િU?)સપલ �રપેમે)ટમાથંી '?ુlત. િU?)સપલ અને ઇ)ટર3�ટ 

પર બ)ેકો અને એનબીએફસીને ૧૦૦ ટકા .3�ડટ ગેરંટ	 

કવર. આ યોજનાનો ૩૧ ઓlટોબર ૨૦૨૦ Tધુી લાભ 

લઇ શકાશ.ે લોન માટ3 કોઇ ગેરંટ	 ફ	 ક3 નવા ગેરંટરની 

જ�ર નથી. 

� ૪૫ લાખ એકમોને આ યોજનાનો લાભ મળશે 

/I�"�ü��9 ��U9 *V�*� 
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� સરકાર �g3�ડ એમએસએમઇ માટ3 �િપયા ૨૦,૦૦૦ 

કરોડના સબો�ડ�નેટ ડ3cટની જોગવાઇ કરશે 

� એનપીએમા ં સામલે કરાયેલ કાય%રત એમએસએમઇ આ 

લોન મેળવવા માટ3 યોeય 

� સી=ટ	એમએસઇન ેસરકાર jારા �િપયા ૪૦૦૦ કરોડની 

સહાય 

� સી=ટ	એમએસઇ બે)કોને �િશક ગેરંટ	 સપોટ%  �રૂો 

પાડશ ે

� એમએસએમઇના Uમોટસ%ને બે)કો jારા ઋણ અપાશે _ન ે

Uમોટર તેના એકમમા ંરોક	 શકશે 



/
=�� =���91 u�"�Þ� к��ш�  

� MSME : માઇ.ો �મોલ એ)ડ મી�ડયમ એ)ટરUાઇGઝસ. 

� �િપયા ૧૦,૦૦૦ કરોડના કોપ%સ સાથે ફંડ ઓફ ફંáસની 

રચના કરાશે 

� એમએસએમઇને ઇ?lવટ	 ફં�ડ�ગ કરાશ ે

� ફંડ ઓફ ફંડKુ ં સચંાલન મધર ફંડ અને ડોટર ફંડ jારા 

કરાશે 

� ડોટર ફંડ લેવલે ફંડન ે �િપયા ૫૦,૦૦૦ કરોડKુ ં ભડંોળ 

ઉપલcધ થશ ે



/
8�� ��� l2�«2� к��8 
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� લાબંા સમયથી એમએસએમઇની નવી mયા(યા કરવાની 

માગ સરકાર3 �વીકાર	 

� નવી mયા(યા �તગ%ત 'ડૂ	રોકાણની મયા%દા વધારાઈ 

� ટન%ઓવરના વધારાના માપદંડ પણ દાખલ કરાયા 

� મે)Nફુ3lચ�ર�ગ અને સિવ+સ સેlટર વyચનેો તફાવત ના�દૂ 

� mયા(યામા ંબદલાવ માટ3 કાયદામા ંજ�ર	 Tધુારા કરાશ ે

{�,2� 200 к��� H'����� 9�E���� Z5�I5 9�E�� �0ë 

�4�2 

� ભારતીય એમએસએમઇ અને અ)ય કંપનીઓને િવદ3શી 

કંપનીઓની �પધા%થી બચાવવા િનણ%ય 

� �. ૨૦૦ કરોડથી Tધુીના ંટ3)ડર હવે eલોબલ ટ3)ડર નહL 

ગણાય 

� જનરલ ફાઇના?)શયલ �Iસ અમલી બનાવાશ ે

� આ@મિનભ%ર ભારત અન ેમેક ઇન ઇP)ડયાની �દશામા ંકદમ 

� એમએસએમઇને Gબઝનેસ વધારવામા ંમદદ મળશે 



/
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� g3ડ ફ3ર અને Uદશ%નોના �થાને એમએસએમઇને Uમોટ 

કરવા ઇ-માક¾ટ Gલ�ક શ� કરાશ ે

� ઇ-માક¾ટzલેસ jારા એકઠા કરાયલેા ડ3ટાનો ઉપયોગ કર	ને 

gા)ઝેlશન આધા�રત િધરાણન ેUો@સાહન અપાશ ે

� સરકાર એમએસએમઇ વે)ડસ%ના ક3)� અને  હ3ર �Vેના ં

એકમો પાસ ેબાક	 નીકળતા ંનાણાKુ ંસેટલમે)ટ કર	 રહ	 

છે 

� સરકાર અને  હ3ર �ેVના ં એકમો પાસેથી 

એમએસએમઇના બાક	 લેણાને ૪૫ �દવસમા ં�રલીઝ કર	 

દ3વાશે 

91�1
//91/�
/�� ���� �):�� �� к�)�� 25 9к��� 

¡9��� к��2� 

 

� વધાર3 ભડંોળ ઊ¦ુ ંકરવાના હ3Oસુર ર3િસડ3)�સને કરવામા ં

આવતા નોન સેલેરાઈડ �પેિસ�ફક પેમે)ટ પરના ટ3lસ 

�ડડlશન એસ સોસ% (ટ	ડ	એસ) અને ટ3lસ કલlેશન સોસ% 

(ટ	સીએસ)મા ં વત%માન દર કરતા ૨૫ ટકાનો ઘટાડો 

કરવામા ંઆmયો. 

� કો)gાlટના પેમે)ટ, Uોફ3શનલ ફ	, mયાજ, ભાડા, �ડિવડ)ડ, 

કિમશન, Ýોકર3જ વગેર3 ઉપર પણ ટ	ડ	એસના નવા દર 

લા� ુપડશે. 

� ટ	ડ	એસ અને ટ	સીએસ ઘટાડાના નવા દર નાણા�કય 

વષ%ના બાક	ના �દવસો એટલે ક3, ૧૪-૦૫-૨૦૨૦થી ૩૧-

૦૩-૨૦૨૧ Tધુી લા� ુરહ3શે. 

� આ પગલા ંjારા ૫૦,૦૦૦ કરોડની Gલ?lવ�ડટ	 ઊભી થશ ે

��2���9 9��/��� <E2 ,�5��  

� ચે�રટ3બલ g�ટ, નોન કોપnર3ટ Gબઝનેસ અન ેUોફ3શન ક3 

_મા ંUપોરાઈટરશીપ, પાટ%નરશીપ, એલએલપી અને કો-

ઓપર3�ટવનો સમાવેશ થાય છે તેના તમામ પPે)ડÍગ 

�રફ)ડ તાક	દ3 �રલીઝ કરાશે. 

� નાણાક	ય વષ% ૨૦૧૯-૨૦ના આઈટ	 ર	ટન% ફાઈલ 

કરવાની �િતમ તાર	ખ ૩૧ hુલાઈ ૨૦૨૦ અને ૨૧ 

ઓlટોબર ૨૦૨૦ હતી તે વધાર	ને ૩૦ નવે�બર ૨૦૨૦ 

કરવામા ંઆવી છે અને ટ3lટ ઓ�ડટની તાર	ખ પણ ૩૦ 

સzટ3�બર ૨૦૨૦થી વધાર	ને ૩૧ ઓlટોબર ૨૦૨૦ 

કરવામા ંઆવી છે. 

� એસેસમે)ટની તાર	ખ ૩૧ સzટ3�બર ૨૦૨૦થી વધાર	ન ે

૩૧ �ડસ�ેબર ૨૦૨૦ કરાઇ છે. _મની એસેસમ)ેટ તાર	ખ 

૩૧ માચ% ૨૦૨૧ હતી તે વધાર	ને ૩૦ સzટ3�બર ૨૦૨૧ 

કરવામા ંઆવી છે. 

� િવવાદ સે િવ�ાસ �ક	મની તાર	ખ પણ ૩૧ �ડસ�ેબર 

૨૦૨૦ કરાઇ છે. 

DISCOMs �9� 90,000 к���_'� �5���"�91 8Ez�ш�  

� પાવર �ડP�gcNશૂન કંપનીઓ (DISCOMs)ની ર3વ)Nમૂા ં

ઘટાડો થયો છે. 

� માગ ઘટવાના કારણે આ કંપનીઓ અ¦તૂ�વૂ% ક3શ »લોની 

સમ�યા સામે ઝãમી રહ	 છે. 

� પાવર જનર3શન અને gા)સિમશન કંપનીઓને 

DISCOMsjારા ૯૪,૦૦૦ કરોડKુ ંદ3|ુ ંSકુતે કરવાKુ ંછે. 

� પીએફસી અને આરઈસી jારા DISCOMને ૯૦,૦૦૦ 

કરોડKુ ંભડંોળ �¤ંુૂ પાડવામા ંઆવશે. 

� દ3વાદોરની રકમ Sકૂતે કર	ને DISCOMને 'lુત કરાવવા 

માટ3 જ રા;યની ગરે)ટ	ના આધાર3 આ રકમ આપવામા ં

આવશ.ે 
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� �ડ«જટલ પેમે)ટ Tિુવધા, રા;ય સરકારોના દ3વાની 

Sકુવણી અને તેના ફાઈના?)સયલ ઓપર3શનલ Kકુસાનન ે

ઘટાડવાની યોજના સાથે આ રકમ આપવામા ંઆવશે. 

� આ ઉપરાતં સે)gલ પbcલક સેlટર જનર3શન કંપનીઓ 

jારા DISCOMને રાહત આપવામા ંઆવશે અને ત ે�િતમ 

�ાહક (ઉÑોગો) Tધુી પહxચાડવામા ંઆવશે. 

NBFC, HFC <�� MFI �9� 30,000 к����� *,��ш25 

�5���"�91 *к1 

� વત%માન સમયમા ંNBFC, HFC અને MFIને ડ3cટ માક¾ટમા ં

ભડંોળ ભે� ુકરવામા ં'Éુક3લી પડ	 રહ	 છે. 

� તેને પગલે જ સરકાર jારા ૩૦,૦૦૦ કરોડની �પેિશયલ 

Gલ?lવ�ડટ	 �ક	મ  હ3ર કરવામા ંઆવી છે. 

� આ �ક	મ હ3ઠળ સરકાર jારા NBFC, HFC અને MFIના 

તમામ Uાઈમર	 અને સેl)ડર	 માક¾ટના ડ3cટ પેપસ% 

ખર	દવામા ંઆવશે. તેના થક	 આરબીઆઈ અને સરકાર	 

પગલાને Gલ?lવ�ડટડ	ની અછત નહL વતા%ય. 

� Gલ?lવ�ડટ	 વધારવા દરિમયાન તમામ ગેર)ટ	 ભારત 

સરકાર jારા જ આપવામા ંઆવશે. 

� આ �ક	મ jારા NBFC, HFC અને MFI અને �NyુNઅુલ 

ફંડમા ં Gલ?lવ�ડટ	 સબંિંધત સમથ%ન મળશે અને બ રમા ં

લોકોનો િવ�ાસ વધશ.ે 

NBFC �9� 45,000 к����� §�шк i�"�9 ����91 *к1  

� NBFC, HFC અને MFIને હાલમા ંઓછા .3�ડટ ર3�ટ�ગ સાથ ે

Gલ?lવ�ડટ	ની જ�ર છે _થી તેઓ એમએસએમઈ અને 

વૈય?lતક ઉÑોગોને નવસેરથી લોન આપી શક3. 

� વત%માન �િશક .3�ડટ ગેર)ટ	 �ક	મને લબંાવવામા ં

આવશ ે_થી દ3વાના જોખમોને કવર કર	 શકાય. 

� આ �ક	મમા ંપહ3qુ ં૨૦ ટકાKુ ંKકુસાન ભરપાઈ કરવાની 

જવાબદાર	 ગેર)ટર એટલે ક3 ભારત સરકારની રહ3શે. 

એએ ર3ટ3ડ પેપર અને અનર3ટ3ડ પેપસ%ને પણ રોકાણ માટ3 

મા)ય ગણવામા ંઆવશે. 

� આ �ક	મથી ૪૫,૦૦૦ કરોડની Gલ?lવ�ડટ	 ઉભી થશે. 

к������� ���� 0��; ,4 �'��)� Y,�� ( ������ Y�� 

� િમિન�g	 ઓફ હાઉિસ�ગ એ)ડ અબ%ન અફ3સ% jારા તમામ 

રા;યો અને ક3)� શાિસત Uદ3શો અને ર3eNલેુટર	 

ઓથો�રટ	ને આ Tચૂનો કરવામા ંઆવશે : 

� કોિવડ-૧૯ને ર3રા હ3ઠળ પણ Mુદરતી આપ}ી જ માનવામા ં

આવ ે

� ૨૫ માચ% ૨૦૨૦ Tધુીના ક3 @યાર પછ	ના ર3રા હ3ઠળ 

તમામ Uો_lટન ેTઓૂ મોટો લઈને વૈય?lતક અર= વગર 

જ નxધણી અને Uો_lટ �રૂા કરવા માટ3 છ મ�હનાKુ ં

એlસટ3)શન આપવામા ંઆવે. 

� જ�ર જણાય તો ર3eNલુટેર	 ઓથો�રટ	 jારા વધારાનો Vણ 

મ�હનાનો સમય આપવામા ં આવશે. Uો_lટ ર«જ�g3શન 

સ�ટ��ફક3ટ પણ નવી ટાઈમલાઈન સાથે ઓટોમે�ટકલી ન|ુ ં

બનાવી જ દ3| ુ.ં 

� ર3રા હ3ઠળ ચાલતા િવવાદોના િનકાલ માટ3ની ટાઈમલાઈન 

પણ વધારવામા ંઆવે. 

� આ પગલાને લીધે ડ3વલપસ% ઉપર Uો_lટ �રૂા કરવાના 

દબાણમાથંી રાહત મળશે અને ઘર ખર	દનારા લોકોને પણ 

નવી તાર	ખોના આધાર3 તેમના ઘરKુ ંપઝેશન મળ	 જશે. 

к�EV��9/: 

� તમામ કો)gાlટસ%ને સે)gલ એજ)સીઓ (ર3લવે, રોડ 

gા)સપોટ%  એ)ડ હાઈવે મVંાલય, સે)gલ પbcલક વlસ%) jારા 

કામ �રૂા કરવા ૬ મ�હનાની 'દુત આપવામા ંઆવી છે. 

� આ રાહત હ3ઠળ બાધંકામ, માલસામાન અને સેવાઓના 

કરારનો સમાવશે થશે. 

� સરકાર	 એજ)સીઓ jારા �િશક ર	તે બે)ક ગેરંટ	 �રલીઝ 

કરવામા ંઆવશ.ે કરાર આધાર3 _મ _મ કામ �રૂા થયા 

હશે તેમ િમિનમમ બે)ક ગેરંટ	 �રલીઝ કરવામા ંઆવશે. 

� ૨૦૦ કરોડથી વ�નુા માલસામાનની ખર	દ	 માટ3 હવે 

eલોબલ ટ3)ડરની જ�ર નથી. 

2. <+:)���� �¨' �����£ ' I����� 3°c *)�12 /��)�� 

�c�� : &'(��) /�к�� (Y�+�к)  

� '(ુયમVંી િવજય �પાણીએ કોરોના વાયરસની મહામાર	 

અને લૉકડાઉન  વyચે �જુરાતમા ંઆિથ+ક ગિતિવિધઓ- 

ઉÑોગ-વેપાર-ધધંા-રોજગાર સ�હતના �ેVોના 

�નુઃિનમા%ણ, �નુઃગઠનની ભલામણો Tચૂવવા માટ3 ૧૩મી 

મે-૨૦૨૦ના રોજ ઉyચ �તર	ય સિમિતની રચના કર	 છે.  
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� આ સિમિતના અ�ય�પદ3 ભારત સરકારના �વૂ% નાણા 

સGચવ હસ'ખુ અ�ઢયાની િનમ¹કૂ કરાઈ છે, છ સ�યોની 

આ સિમિત છે.  

к����1 :  

� મહામાર	ના સકંટથી રા;યના અથ%તVંની �ડમા)ડ અન ે

સzલાય ચેઇનને પણ િવપર	ત અસર પડ	 છે. '(ુયમVંી 

એ આ બધી જ બાબતોનો સવ%�ાહ	 અ�યાસ કર	ન ે

આિથ+ક ગિતિવિધઓની Tધુારણા માટ3ની ભલામણો 

Tચુવવા આ ઉyચ�ત�રય સિમિત રચવાનો િનણ%ય કયn.  

� સિમિતએ તલ�પશ½ કાય%યોજના એકશન zલાન સાથ ે

પોતાની ભલામણોનો અહ3વાલ સરકારન ે એક માસમા ં

આપવાનો રહ3શ.ે  

� વચગાળાનો અહ3વાલ ઇ)ટર	મ �રપોટ%  બે સzતાહમા ં

સxપશ.ે  

� સિમિત સેકટરલ - સબ સેકટરલ આિથ+ક Kકુશાનનો 

અ�યાસ કર	ને સેકટર �પેસી�ફક �વૂ%ગઠન માટ3ના ઉપાયો 

Tઝુાવો આપશે.  

� રા;યની રાજકોિષય klઝકલ અને �દાજપVીય બ_ટ 

?�થતીની સમી�ા અને તનેા Tધુારા@મક પગલાઓં 

Tચૂવવાની બાબતનો પણ સમાવેશ કરાયો છે.  

� રાજકોિષય ખાધ klઝકલ ડ3b»લીટ �દાજો અને વત%માન 

કર માળખાની પણ �વૂ%િવચારણા તેમજ �નૂ%ગઠનની 

બાબત ેપણ ભલામણો કરશે.  

� અ)ય રાXgમાથંી પોતાના એકમો બી  દ3શ - રાXgમા ં

ખસડેવા ઇyછતી િવદ3શી કંપનીઓને રોકાણો માટ3 

આકિષ+ત કરવા માટ3ની યોeય નીિત ઘડતરની ભલામણો 

પણ કરશે.  

� આિથ+ક અને રાજકોિષય Tધુારણા માટ3 @વ�રત, મીડ	યમ 

ટમ% {ૂંકાગાળાનો અને લાબંાગાળાનો સવ%�ાહ	 એકશન 

zલાન આ સિમિત તૈયાર કરશ.ે 

� અ�ય� : �વૂ% ક3)�ીય નાણા સGચવ ડૉ. હસ'ખુ અઢ	યા  

�'5 > /ý2� :  

1. અ�ય�: �વૂ% ક3)�ીય નાણા સGચવ ડૉ. હસ'ખુ અઢ	યા  

2. IIM અમદાવાદના �વૂ% Uા�યાપક Uો. રિવ)� ધોળક	યા  

3.  ણીતા ટ3� ક)સલટ)ટ 'કૂ3શ પટ3લ  

4. ફાયના)સીયલ એકસપટ% U�દપ શાહ  

5. �વૂ% આઇ.એ.એસ. અિધકાર	 �કર	ટ શેલત  

6. સ�ય સGચવ તર	ક3 GIDCના એમ.ડ	. એમ. થે�ારસન 

3. EJ X ���5,�E9 I�Eк :BRICS (Y�+�к)  

¦0���): BRICS�� I�к G��� к����� /�� 5��� S��)�� 1 

<I( ��5�_'� ����4  

� GÝlસ દ3શોની િવકાસ બે)ક કોરોના માટ3 ભારતન ે એક 

અબજ ડોલરKુ ંિધરાણ આzNુ ં 

� Gબlસ દ3શોની નવી િવકાસ બે)ક3 કોરોના સ.ંમણને 

અટકાવવા લેવાઈ રહ3લા ંપગલા ંઅને મહામાર	ને કારણે 

થયેલા માનવીય, સામા«જક અને આિથ+ક Kકુસાન _વા ં

સજંોગોમા ં મદદ કરવા ભારતને એક અબજ ડોલરના 

િધરાણની ફાળવણી કર	. 

0�£ ' :  

� કોિવડ -૧૯ સ.ંમણને ફ3લાO ુ ંઅટકાવવા ભારત jારા થઈ 

રહ3લા Uયાસ અને મહામાર	ને કારણ ે થયેલા સામા«જક 

અને આિથ+ક Kકુસાન _વા સજંોગોમા ં મદદ કરવા આ 

િધરાણન ેકરવામા ંઆmNુ ંછે.  

� કોિવડ-૧૯નો સામનો કરવા તાક	દ3 નાણાક	ય મદદની 

જ��રયાત હોવાથી એનડ	બીએ તાક	દના સહાય કાય%.મ 

હ3ઠળ િધરાણ મhૂંર કNુ ̄છે. 

EJ X ���5,�E9 I�к (NDB)��ш� : 

� બાGઝલ, રિશયા, ભારત, ચીન અને દG�ણ આ�Ëકાના 

બનલેા Gબlસ સગંઠન jારા ૨૦૧૪મા ં શાઘંાઇ ખાતે )N ૂ

ડ3વલપમે)ટ બ)ેકની રચના થઈ હતી.  

� Gબlસ દ3શોમા ં માળાખાક	ય Tિુવધા અને ટકાઉ િવકાસ 

સધાય તેવા Uો_lટને સસંાધનોની ફાળવણી માટ3 આ 

બે)કની રચના થઈ હતી.  

� �થાપના : વષ%-૨૦૧૪ 

� '(ુય મથક : શાઘંાઈ (ચીન)  

� અ�ય� : ભારતીય બે)કર – ક3.વી.કામથ  

4. MSME�� ��� l2�«2� : 
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� નાણા ંમVંી િનમ%લા સીતારમણ ેઆ@મિનભ%ર ભારત પેક3જ 

�તગ%ત MSMEs માટ3 તમામ  હ3રાતો કર	 છે. આ 

ઉપરાતં MSMEsની mયા(યા પણ બદલી દ3વામા ં આવી 

છે.  

� MSMEKુ ં: માઇ.ો �મોલ એ)ડ મી�ડયમ એ)ટરUાઇGઝસ. 

 
માઇ.ો એ)ટરUાઇઝ 

� નવી mયા(યામા ંમે)Nફુ3lચ�ર�ગ અને સિવ+સ Nિૂનટને એક 

ક3ટ3ગર	મા ં રાખવામા ં આmયા છે. આ ઉપરાતં 

lલાિસ�ફક3શન ઇ)વે�ટમે)ટ અને ટન%ઑવર બનંનેા ંઆધાર3 

કરવામા ં આmNુ ં છે. 1 કરોડ Tધુી ઇ)વે�ટમે)ટ અન ે 5 

કરોડ Tધુી ટન%ઑવરવાળ	 કંપની માઇ.ો ક3ટ3ગર	મા ં

આવશ.ે પહ3લા મે)Nફુ3lચ�ર�ગ સેlટર માટ3 ઇ)વે�ટમે)ટની 

સીમા 25 લાખ અને સિવ+સ એ)ટરUાઇઝ માટ3 

ઇ)વે�ટમ)ેટની સીમા 10 લાખ હતી. 

*�5 
E9�T�=Q 

� એક કરોડથી 10 કરોડ Tધુી ઇ)વે�ટમે)ટ અને 5 કરોડથી 

50 કરોડ Tધુીના ંટન%ઑવરવાળ	 કંપનીઓ આ ક3ટ3ગર	મા ં

આવશ.ે hુની પ�રભાષામા ં મે)Nફુ3lચ�ર�ગ એ)ટરUાઇGઝસ 

માટ3 ઇ)વે�ટમ)ેટની સીમા 25 લાખથી 5 કરોડ Tધુી હતી. 

સિવ+સ એ)ટરUાઇઝ માટ3 આ સીમા 10 લાખથી 2 કરોડ 

Tધુી હતી. 

�"�2 
E9�T�=Q 

� 10-20 કરોડ Tધુી ઇ)વે��મે)ટ અને 50-100 કરોડ Tધુી 

ટન%ઑવરવાળ	 કંપનીઓ આ ક3ટ3ગર	મા ં આવશ.ે hૂની 

mયા(યા Uમાણે મ)ેNફુ3lચ�ર�ગ એ)ટરUાઇઝ માટ3 

ઇ)વે�ટમ)ેટ સીમા 5-10 કરોડની વyચે અને સિવ+સ 

એ)ટરUાઇઝ માટ3 આ સીમા 2-5 કરોડની વyચે છે. 

5. Y���S:� S��) <�S2��  

S��)�� CAPF�� к�tE9���� Y��� 15� WX�-2020+� 

*���ш� �*£ 'A ( ��c�ш� 

 

�$̀ к�95� ��,�� : 

� એક �દાજ 'જુબ પેરાિમGલટર	 ક3)ટ	નોમા ં દર વષ¨ 

આશર3 �.૨૮૦૦ કરોડની  ચીજવ�OઓુKુ ંવેચાણ થાય છે.  

к��� к��� /���ш :  

� CAPFમા ં સે)gલ �રઝવ% પોલીસ ફોસ% (CRPF), બોડ%ર 

િસà�ુરટ	 ફોસ% (BSF), સે)gલ ઇ)ડ�g	યલ િસà�ુરટ	 ફોસ% 

(CISF), ઇ)ડો િતબેટન બોડ%ર પોલીસ (ITBP), શ` સીમા 

બળ (SSB), નેશનલ િસà�ુરટ	 ગાડ% (NSG) તેમજ 

આસામ રાઇફIસનો સમાવશે થાય છે.  

� CAPF : સે)gલ આ�ડ% પોલીસ ફોિસ+સ  

� મVંાલય : �હૃ, ભારત સરકાર  

6. u�U/: ����Q� : Z5�I5-2000 - ��n�� ш��)ш�;1 

к�,��A�� 18� ���$�к 2��1 ¦0�� (�IQ��/) 

���� Uથમ કંપની : ICBS-ચીન  

���� યાદ	મા ંભારતની ૫૦ કંપનીનો સમાવેશ  

���� અમે�રકાના 'ફોcસ%' મેગેGઝને તેKુ ંવાિષ+ક 'eલોબલ-૨૦૦૦' 

કંપની Gલ�ટ  હ3ર કNુ.̄  

���� ૨૦૦૩થી Uગટ થતા ં આ Gલ�ટમા ં �ુિનયાની સૌથી 

પાવર�લ ૨૦૦૦ કંપનીઓનો સમાવેશ કરવામા ંઆવ ેછે.  

���� એ Gલ�ટમા ં ચીનની 'ઈ)ડP�gઅલ એ)ડ કમિશ+અલ બે)ક 

ઑફ ચાઈના (આઈસીબીસી)' જગતની Uથમ .મની 

કંપની  હ3ર થઈ છે.  

���� આ Gલ�ટમા ંકંપનીKુ ં વેચાણ, સપંિત, નફો, માક¾ટ વેIN.ુ. 

વગેર3 '"ુા �યાનમા ંલેવામા ંઆવે છે.  

���� Uથમ દસ કંપનીઓમા ંજ ચીનની પાચં કંપની છે, ;યાર3 

ચાર અમે�રકાની અને એક સાઉદ	 અરબની છે.  

���� ટોપ-૧૦મા ં ચીનની ચાર મોટ	 બ)ેકોનો સમાવેશ થઈ 

ગયો છે. ૨૦૦૦ કંપનીઓના Gલ�ટમા ંસૌથી છેIલા .મની 

કંપની પણ ચીનની જ ઝેઈ«જ�ગ સ)ેSરુ	 �પુ છે.  
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���� આ Gલ�ટમા ં ભારત પણ છે. ભારતની ૫૦ કંપનીઓને 

Gલ�ટમા ં�થાન મ�Nુ ંછે.  

���� _મા ંUથમ .મે �રલાય)સ ઈ)ડ�g	ઝ છે.  તમામ ૨૦૦૦ 

કંપનીઓની Mુલ સપંિત ૨૦૧.૪ �gGલયન ડૉલર, ર3વ)N ુ

૪૨.૩ �gGલયન ડૉલર ;યાર3, નફો ૩.૩ �gGલયન ડૉલર 

નxધાયો છે.  

�5*9�� 0�85�8þ/ : 

���� ૨૦૦૦ નામોમા ં અમે�રકાની ૫૮૮, ;યાર3 ચીનની ૩૨૪ 

કંપનીઓ છે. અમે�રકા માટ3 નxધપાV વાત એ છે ક3 ગેપ 

સાકંડો થતો  ય છે. _મ ક3 ૨૦૦૩મા ંપહ3qુ ંGલ�ટ  હ3ર 

થNુ ં એમા ં અમે�રકાની ૭૭૬ કંપની, ચીનની ૪૩ કંપની 

હતી. ચીની કંપનીઓની સ(ંયા વધતી  ય છે, 

અમે�રકાની ઘટતી  ય છે.  

���� ૨૦૧૯મા ં આવેલા આઈપીઓને કારણે સાઉદ	 ઓઈલ 

કંપની આમા%કો Gલ�ટમા ં સીધી પાચંમા .મે પહxચી ગઈ 

હતી. ;યાર3 ઓઈલ-ગેસ સેlટરની બધી કંપનીઓમા ંએ 

Uથમ .મે છે.  

���� ઉબેર ટ3કનોલો= પહ3લી વાર Uથમ હ રના Gલ�ટમા ં

Uવેશી છે. આ વખતે તેનો .મ ૭૧૨મો છે. 

���� �પુ િવડ	યો કોGલ�ગની સગવડ આપતી ચીની કંપની �મ 

Uથમ વાર Gલ�ટમા ંશામેલ થઈ છે. તેનો નબંર ૧૬૦૧મો છે.  

���� ૨૦૦૦ કંપનીઓમા ંસૌથી વ� ુ૪૩૯ બેP)કÍગ સlેટરની છે. 

એ પછ	 ૧૬૧ ટ3કનોલો=, ૧૩૭ ક)�glશન, ૧૧૧ 

ઈ)�Nરુ)સ, ૧૦૧ ઓઈલ-ગેસની અને ૧૦૫૧ કંપનીઓ 

અ)ય �ેVની છે.  

S��)�� 9�,-10 к�,�� : 

 

��n�� 9�,-10 к�,�� : 

 

7. (E"�� ��ш�$ : 13 � 

S��)�� ] X�: �� V,�):��5 /�\� ���1 

(E : 13 � 1913     <�/�� : 1 WX� 1996  

� આ_ ભારતના બે �વૂ% રાXgપિતઓ, અK.ુમે ફક¤ુદ	ન 

અલી એહમદ અને નીલમ સ=ંવ ર3�	નો જ)મ�દવસ છે.  

� નીલમ સ=ંવ ર3�	નો જ)મ hુના મ�ાસ Uાતંના 

અનતં�રુમા ં થયો હતો. શ�Kુ ં િશ�ણ અને કોલેજ 

અનતં�રુમા ંકર	.  

� ૧૯૨૯મા મહા@મા ગાધંીની અનતં�રુની 'લુાકાત પછ	 

ભણતર છોડ	 સ@યા�હમા ંજોડાયા.  

� ૧૯૪૨ના �હ)દ છોડો અ)દોલનમા ં ભાગ લઇ _લવાસ 

પણ ભોગmયો.  

� દરિમયાન નીલમ સ=ંવ ર3�	ની રાજક	ય િવકાસયાVા 

પણ ચાq ુહતી.  

� ૧૯૪૬મા મ�ાસ લે=�લેટ	વ એસે�બલીના સ�ય બ)યા.  

� આ)ûUદ3શના પહ3લા '(ુયમVંી (૧૯૬૨-૬૪), બે વાર 

લોકસભાના �પીકર(૧૯૬૭-૬૯), ક3)� સરકારમા ં મVંી, 

કx�ેસના U'ખુ(૧૯૬૦-૬૨) અને ભારતના રાXgપિત -ી 

ર3�	નો પોલીટ	કલ �ાફ હતો.  

� મોરાર= સરકારમા ં �પીકર અને ૨૫ hુલાઈ ૧૯૭૭ થી 

૨૫ hુલાઈ ૧૯૮૨ દરિમયાન જનતા પ�ના ઉમેદવાર 

તર	ક3 ભારતના છઠા રાXgપિત બ)યા  

� તેમના રાXgપિતકાળ દરિમયાન મોરાર= દ3સાઈ, 

ચરણિસ�હ અને ઇP)દરા ગાધંી એમ Vણ વડાUધાનો 

આmયા હતા. તે સમયે તેઓ ભારતના સૌથી Nવુા 

રાXgપિત હતા.  

� રાXgપિત નીલમ સ=ંવ ર3�	Kુ ં૧ hુન ૧૯૯૬ના રોજ ૮૩ 

વષ%ની વયે બ¡eલોરમા ંઅવસાન થNુ ંહO ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૩-૦૫-૨૦૨૦) 

1. ક3)� સરકાર jારા "આ@મિનભ%ર  ભારત અGભયાન" 

�તગ%ત પેક3જ-1મા ં  ક3ટલી રકમની ફાળવણી કરવામા ં

આવી- {.�.�M  5�х к��� 

2. ક3)� સરકાર jારા "આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન" 

�તગ%ત  હ3ર કરાયેલ  પેક3જ-1 મા ંસૌથી વ� ુભાર કયા 

�ેV ઉપર 'કૂવામા ંઆmયો છે- MSME 

D. ક3)� સરકાર jારા "આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન" 

�તગ%ત MSME એકમો માટ3 ક3ટલી રકમની  મીનગીર	 

િવનાની લોનની ઘોષણા કર	- {.D  5�х к��� 
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4. ક3)� સરકાર jારા "આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન" 

�તગ%ત MSME એકમો માટ3 ક3ટલી રકમની Gલ?lવ�ડટ	ની  

 હ3રાત કર	 છે- {. ��,��� к��� 

�. ક3)� સરકાર jારા "આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન" 

�તગ%ત MSME એકમો માટ3 ક3ટલી રકમની એlસપા)સન 

'ડૂ	ની  હ3રાત કર	 છે - {.��,��� к��� 

�. ક3)� સરકાર jારા "આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન" 

�તગ%ત  હ3ર કરાયેલ  પેક3જ-1 મા ં  સૌથી વ� ુ ભાર 

MSME ઉપર 'કૂવામા ંઆmયો છે _નાથી �દા_  ક3ટલા 

એકમોને ફાયદો થશે - M�  5�х  

7. ક3)� સરકાર3 eલોબલ ટ3)ડરની mયા(યામા ં Tધુારો કર	ન ે

હવેથી ક3ટલી રકમ Tધુીના ટ3)ડરને eલોબલ ટ3)ડર નહL 

ગણવા  હ3રાત કર	 છે- {.��� к��� 

�. ક3)� સરકાર jારા વડાUધાન ગર	બ કIયાણ યોજના 

�તગ%ત  કંપની અને કામદારોનો ક3ટલા ટકા �હ�સો 

આગામી ક3ટલા મ�હના Tધુી સરકાર Sકૂવશે- ��-��%  

<��  WX�, W'5�8,A�*9 

9. ક3)� સરકાર jારા "આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન" 

�તગ%ત એમએસએમઇ એકમોન ે ક3ટલા વષ% માટ3 લોન 

મળશે અને શ�આતના ]ા ં Tધુી 'ડૂ	 Sકૂવવામાથંી 

'?ુlત અપાઇ છે- M  �$:  <��  � �$: 

10. ક3)� સરકાર jારા "આ@મિનભ%ર  ભારત અGભયાન" 

�તગ%ત આગામી Vણ માસ માટ3 સરકાર	 કંપનીઓના  

કમ%ચાર	એ PFમા ં  ક3ટલા ટકા ફાળો આપવાનો ;યાર3 

સરકાર ક3ટલા ટકા ફાળો આપશે- ��%  <�� ��% 

��. ક3)� સરકાર jારા "આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન" 

�તગ%ત કમ%ચાર	 અને નોકર	દાતાઓનો EPF �હ�સો  

આગામી Vણ માસ Tધુી ક3ટલા ટકા રહ3શ ે- ��-��% (I� 

9к��� ¡9���) 

12. ક3)� સરકાર jારા "આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન" 

�તગ%ત ટ	ડ	એસ અન ેટ	સીએસના વત%માન દર  કરતા 

ક3ટલા ટકાનો ઘટાડો કરાયો- ��% 

13. ભારતમા ં વષ% 2020મા ં IT �રટન% ભરવાની તાર	ખ 

વધાર	ને ]ા ંTધુી લબંાવાઈ- D� ����I� ���� 

14. ક3)� સરકાર jારા "આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન" 

�તગ%ત NBFC, HFC અને અને MFI માટ3 ક3ટલા કરોડની 

�પેિશયલ Gલ?lવ�ડટ	 �ક	મ આપવામા ંઆવી - {. D�,��� 

к��� 

15. ક3)� સરકાર jારા કોરોનાને ર3રા હ3ઠળ કઈ આપિ} 

માનવામા ંઆવશે -  �'��)� 

��. તમામ કો)gાlટરને સે)gલ એજ)સીઓ jારા કામ �ણૂ% 

કરવા માટ3ની 'દુતમા ંક3ટલો વધારો કરાયો - ��  �/ 

17. ક3)� સરકાર jારા "આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન" 

�તગ%ત પાવર જનર3ટર કંપનીઓ માટ3 ક3ટલા કરોડ 

ફાળવવામા ંઆmયા- {. ��,���  к��� 

18. ક3)� સરકાર jારા "આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન" 

�તગ%ત  હ3ર કરાયેલ રાહત પેક3જ િવ�Kુ ં કયા .મKુ ં

સૌથી મો{ંુ રાહત પેક3જ છે- �th 

19. કોરોના વાયરસને પગલે મે-૨૦૨૦મા ં �જુરાત સરકાર3 

અથ%તVંન ે વ� ુ વેગવOં ુ બનાવવા શાની રચના કર	 –  

3°c *)�12 /��) 

��. કોરોના વાયરસને પગલે '(ુયમVંી િવજય �પાણીએ 

અથ%તVંન ે વ� ુ વેગવOં ુ કરવા ભલામણ આપવા 

બનાવેલી છ સ�યોની ઉyચ �તર	ય સિમિતના અ�ય� 

પદ3 કોની િનમ¹કૂ કર	 -  ] X�: к�EF�2 ��4� /�c� 

0/v'х <"Î2� 

21. કોરોના વાયરસને પગલે '(ુયમVંી િવજય �પાણીએ 

અથ%તVંન ે વ� ુ વેગવOં ુ કરવા ભલામણ આપવા 

બનાવેલી ઉyચ �તર	ય સિમિતના અ�ય� �વૂ% ક3)�ીય 

નાણા સGચવ હસ'ખુ અ�ઢયા િસવાયના અ)ય સ�યોના 

નામ જણાવો – IIM <������� ] X�: T�Ë2�,к T�. 

���EF ��;к12�, ¦4�)� 9�� кE/59E9 v Xк�ш ,9�5, 

u�2��E/�25 
к/,9:  T"�, ш�0, ] X�: Y=.
.
/. 

<��к��1 "к�19 ш�5), /ý2 /�c� )�1к� GIDC �� 


.�1. 
. +�r��/� 

22. કોરોના વાયરસને પગલે '(ુયમVંી િવજય �પાણીએ 

અથ%તVંન ે વ� ુ વેગવOં ુ કરવા ઉyચ �તર	ય સિમિતએ 

તલ�પશ½ કાય%યોજના એકશન zલાન સાથે તનેી 

ભલામણોનો અહ3વાલ સરકારને ક3ટલા સમયમા ં

આપવાનો રહ3શે - 
к �/�� 

23. બ¡કના સદંભ%મા ં NDBKુ ં િવ�Oતૃ નામ જણાવો - EJ X 

���5,�E9 I�Eк 

24. કઈ બ)ેકને GÝlસ દ3શોની િવકાસ બે)ક તર	ક3 ઓળખવામા ં

આવે છે - EJ X ���5,�E9 I�Eк 

25. GÝlસ દ3શોની િવકાસ બે)ક NDB jારા કોરોના માટ3 

ભારતને ક3ટqુ ંિધરાણ આzNુ ં- 
к <I( ��5� 
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26. GÝlસ કયા દ3શોKુ ંસગંઠન છે - I��Q5, ��ш2�, S��), 

c�� <�� ���4 Y"¯к� 

27. )N ૂડ3વલપમે)ટ બે)કની રચના કોના jારા કરવામા ંઆવી 

હતી - �I�/ /���� G���  

28. Gબlસ સગંઠન jારા )N ૂડ3વલપમે)ટ બ)ેકની રચના કયાર3 

કરવામા ંઆવી હતી – �$:-2014 

29. )N ૂ ડ3વલપમે)ટ બે)કKુ ં '(ુય મથક કયા ં આવેqુ ં છે - 

ш��¡�= (c��)  

30. )N ૂડ3વલપમે)ટ બે)કના વત%માન અ�ય�Kુ ંનામ જણાવો 

– S��)�� ¦4�)� I�Eк� к�.��.к�+  

D�. MSMEKુ ં િવ�Oતૃ નામ જણાવો - �=i� *�5 
E� 

�"�2 
E9�T�=�Q/ 

32. MSMEની નવી mયા(યા 'જુબ ક3ટલા �િપયા Tધુી 

ઇ)વે�ટમ)ેટ અને ક3ટલા �િપયા Tધુી ટન%ઑવરવાળ	 

કંપની માઇ.ો એ)ટરUાઈઝની ક3ટ3ગર	મા ં આવશ ે - � 

к��� <�� � к��� 

DD. MSMEની નવી mયા(યા 'જુબ ક3ટલા �િપયા Tધુી 

ઇ)વે�ટમ)ેટ અને ક3ટલા �િપયા Tધુી ટન%ઑવરવાળ	 

કંપની �મોલ એ)ટરUાઈઝની ક3ટ3ગર	મા ં આવશે - � 

к���+� �� к��� <�� <�� � к���+� �� к��� 

34. MSMEની નવી mયા(યા 'જુબ ક3ટલા �િપયા Tધુી 

ઇ)વે�ટમ)ેટ અને ક3ટલા �િપયા Tધુી ટન%ઑવરવાળ	 

કંપની મી�ડયમ એ)ટરUાઈઝની ક3ટ3ગર	મા ંઆવશે - ��-

�� к��� <�� ��-��� к��� 

35. ભારતની કઈ ક3P)ટનોમા ં �વદ3શી વ�Oઓુ જ વેચાશ ે – 

CAPF к�tE9� 

36. ભારતની CAPF ક3P)ટનોમા ં ]ારથી �વદ3શી વ�Oઓુ જ 

વેચાશ ે–  15� WX�-2020 

37. દ3શભરમા ંસીએપીએફના કમ%ચાર	ઓની સ(ંયા જણાવો - 

�� 5�х  

38. CAPFKુ ં િવ�Oતૃ નામ જણાવો – /�EV5 Y��: ,�5�/ 

u��/�/ 

39. કોના jારા િવ�ની શ?lતશાળ	 કંપનીઓની eલોબલ-

૨૦૦૦ યાદ	 બહાર પાડવામા ંઆવે છે – u�U/: ����Q�-

<�"�к� 

40. ફોcસ% મેગેGઝન jારા વષ%-૨૦૨૦મા ં eલોબલ-૨૦૦૦ની 

ક3ટલામી વાિષ+ક યાદ	 બહાર પાડવામા ંઆવી - 18�  

41. ફોcસ% મેગેGઝન jારા વષ%-૨૦૨૦મા ં બહાર પાડવામા ં

આવેલી eલોબલ-૨૦૦૦ની ૧૮મી વાિષ+ક યાદ	મા ંUથમ 

.મે કઈ કંપની હતી- '8E�t*V<5 
E� к�ш�<5 I�Eк 

xu c�8��-c��  

42. ફોcસ% મેગેGઝન jારા વષ%-૨૦૨૦મા ં બહાર પાડવામા ં

આવેલી eલોબલ-૨૦૦૦ની ૧૮મી વાિષ+ક યાદ	મા ં

ભારતની ક3ટલી કંપનીઓનો સમાવેશ કરાયો છે - 50 

MD. ફોcસ% મેગેGઝન jારા ]ા વષ%થી eલોબલ-૨૦૦૦ની 

વાિષ+ક યાદ	 બહાર પાડવાનો Uારંભ થયો હતો – �$:-

2003  

44. ફોcસ% મેગેGઝન jારા Uિત વષ% બહાર પાડવામા ંઆવતા 

eલોબલ-૨૦૦૦ની યાદ	મા ં કઈ કંપનીઓનો સમાવેશ 

કરવામા ં આવે છે - h' ��2��� /.+� ,����5 2000 

к�,�� 

45. ફોcસ% મેગેGઝન jારા વષ%-૨૦૨૦મા ં બહાર પાડવામા ં

આવેલી eલોબલ-૨૦૦૦ની ૧૮મી વાિષ+ક યાદ	મા ં

સમાિવXટ ૫૦ ભારતીય કંપનીઓમા ંUથમ .મે કોણ છે - 

"�5�2E/ 8E�*V1Q  

M�. ફોcસ% મેગેGઝન jારા Uિત વષ% બહાર પાડવામા ંઆવતા 

eલોબલ-૨૦૦૦ કંપનીઓની Mુલ સપંિત, ર3વ)N ુઅને નફો 

ક3ટલો છે – �'5 /�,�� 201.4 "V�52� �C5�, ���EJ' 

42.3 "V�52� �C5� �2���, �u� 3.3 "V�52� �C5�  

M�. ભારતના �વૂ% રાXgપિત -ી નીલમ સ=ંવ ર3�	નો જ)મ 

�દવસ જણાવો - 13 � 1913 

M�. ભારતના �વૂ% રાXgપિત  ફક¤ુદ	ન અલી એહમદનો જ)મ 

�દવસ જણાવો - 13 � 1913 

49. આ)ûUદ3શના પહ3લા '(ુયમVંી અને તેનો કાય%કાળ 

જણાવો - g� ��5 /�\� ���1 (1962-64) 

50. ભારતના �વૂ% રાXgપિત -ી નીલમ સ=ંવ ર3�	 ક3ટલીવાર 

લોકસભાના �પીકર બ)યા હતા - I� ���  

DATE : �M-��-����

1.Y���S:� S��) <�S2��: {. 3.16 5�х к���_'� ,�к�(-

2 ¦0�� (Y�+�к)  

к��� к��� 5�S :  



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    41 | P a g e  

 

� Uવાસી -િમક, ખેØૂત, ફ3�રયા અને લાર	વાળા સ�હતના 

�ામીણ અને શહ3ર	 ગર	બો તથા મ�યમવગ% માટ3 

રાહતના ૯ પગલાનંી  હ3રાત.  

� _માથંી ૩ પગલા ં Uવાસી -િમક માટ3, એક '�ુા િશÌ ુ

લોનધારકો માટ3, એક પગqુ ં �g	ટ વ)ેડસ% માટ3, એક 

પગqુ ં હાઉિસ�ગ માટ3, એક પગqુ ં આ�દવાસીઓ માટ3 

રોજગાર સaન અને બે પગલા ંનાના ખØૂેતો માટ3 હતા.ં 

T��/� g�к� : 

� Uવાસી -િમકોની યોજનાના અમલની સ�ંણૂ% જવાબદાર	 

રા;યોની રહ3શે  

 

� રા;યમા ંએનએફએસએ અથવા �ટ3ટ કાડ%ના લાભાથ½ ન 

હોય તેવા Uવાસી -િમકોન ે બે મ�હના માટ3 mય?lતદ	ઠ 

પાચં �કલો ઘ� અથવા ચોખા અને પ�રવાર દ	ઠ એક 

�કલો ચણા અથવા દાળ અપાશ ે

� આ યોજનાનો લાભ ૮ કરોડ Uવાસી -િમકોને મળશે, 

સમ� ખચ% ભારત સરકાર વહન કરશે 

� Uવાસી -િમકોની ઓળખ કર	ને યોજનાના અમલની 

સ�ંણૂ% જવાબદાર	 રા;યોની રહ3શે 

�� ��ш� �� ��ш� к��: *к1 <�� /*)�� S������� к��� 

 

� વન નેશન વન ર3શન કાડ% jારા Uવાસી -િમક ર3શનની 

ગમ ેતે �ુકાન પરથી અનાજ મળેવી શlશે 

� ઓગ�ટ ૨૦૨૦ Tધુીમા ં૨૩ રા;યોમા ં૬૭ કરોડ એટલે ક3 

૮૩ ટકા ર3શનકાડ%ધારકોને આવર	 લવેાશે 

� તમામ રા;યો અને ક3)�શાિસત Uદ3શો માચ% ૨૦૨૧ 

Tધુીમા ંિસ�ટમ ઓટોમેશનKુ ંકામ �¤ંુૂ કર	 લશેે 

� સરકાર UધાનમVંી આવાસ યોજના �તગ%ત Uવાસી 

-િમક અને શહ3ર	 ગર	બો માટ3 સ�તા ંભાડાનંા ંમકાનોની 

યોજના શ� કરશે. પીપીપી મોડ �તગ%ત સરકાર	 સહાય 

jારા શહ3રોમા ં તૈયાર થયેલા ં મકાનોને એફોડ¾બલ ર3)ટલ 

હાઉિસ�ગ કો�zલlેસમા ંતબદ	લ કરાશ ે

� મે)Nફુ3lચ�ર�ગ એકમો, ઇ)ડ�g	ઝ, સ�ંથાનો, અને 

એસોિસયેશનોને તેમની પોતાની જમીનો પર સ�તા ં

ભાડાના ંમકાનો તૈયાર કરવા માટ3 સરકાર સહાય કરશે 

х�ãX)� �9� : 

 

� NABARD jારા ભડંોળ: આ યોજનાનો લાભ ૩ કરોડ નાના 

અને સીમાતં ખેØૂતોને મળશે 

� નાના અને સીમાતં ખેØૂતોની આિથ+ક ?�થિત સાર	 નથી, 

તેમની પાસે આિથ+ક `ોત અ�રૂતા 

� તેમને '(ુય@વ ેઆરઆરબી અને �ામીણ સહકાર	 બે)કો 

પાસેથી િધરાણ મળે છે 

� NABARD આરઆરબી અને �ામીણ સહકાર	 બે)કોની 

Mૃિષ લોન જ��રયાતો માટ3 �િપયા ૩૦,૦૦૦ કરોડની 

વધારાની સહાય આપશે 

� ૩૩ રા;ય સહકાર	 બ)ેકો, ૩૫૧ «જIલા સહકાર	 બે)કો 

અને ૪૩ આરઆરબી આ કામમા ંસકંળાયેલી છે 

� આ યોજનાનો લાભ ૩ કરોડ નાના અન ેસીમાતં ખØૂેતોને 

મળશે 

"к/�� i�"�9 к��: G��� 2.5 к��� х�ãX)��� {�,2� I� 5�х 

к����� i�"�9 

� �કસાન .3�ડટ કાડ% jારા પીએમ �કસાન યોજનાના 

લાભાથ½ઓને ક)સેશનલ .3�ડટ માટ3Kુ ં િવશેષ અGભયાન, 

આ અGભયાનમા ં માછ	મારો અને પÌપુાલકોને પણ 

આવર	 લેવાશ ે
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� આ યોજના jારા ખેØૂતો ઓછા mયાજદર3 લોન Uાzત કર	 

શકશે 

� �કસાન .3�ડટ કાડ% jારા પીએમ �કસાન યોજનાના 

લાભાથ½ઓને અઢ	 કરોડ ખેØૂતોને �િપયા બે લાખ 

કરોડની .3�ડટનો લાભ મળશ ે

v'F� �шÇ' 5�� : 

 

� '�ુા િશÌ ુલોનધારકોને mયાજમા ં�િપયા ૧,૫૦૦ કરોડની 

રાહત 

� '�ુા �તગ%ત લોન લેનારા નાના Gબઝનેસને લોકડાઉનના ં

કારણે ગભંીર અસર થઇ છે અને તેઓ ઇએમઆઇ Sકૂવી 

શ]ા નથી, તેમને �રઝવ% બે)ક jારા ઇએમઆઇમા ંરાહત 

અપાઇ છે 

� હાલમા ં '�ુા િશÌ ુ લોન �તગ%ત �િપયા ૧.૬૨ લાખ 

કરોડની લોન અપાઇ છે, મહ}મ �. ૫૦,૦૦૦ની લોન 

અપાય છે. 

� સરકાર ૧૨ મ�હના માટ3 િશÌ ુલોનધારકોને mયાજમા ંબ ે

ટકાની રાહત આપશે 

� '�ુા િશÌ ુ લોનધારકોને �િપયા ૧,૫૦૦ કરોડની રાહત 

મળશે 

*V19 ��E�/: �9� {�,2� 5,000 к����� *,��ш25 i�"�9 

u��/�591 

� કોરોના મહામાર	ના ં કારણે ફ3�રયાઓની રોજગાર	 પર 

ગભંીર અસર પડ	 છે 

� તેમને સહાય કરવા સરકાર એક મ�હનામા ંિવશેષ યોજના 

શ� કરશે 

� શ�આતમા ં તનેા માટ3 �િપયા ૧૦,૦૦૦ Tધુીની રકમ 

ફાળવાશ,ે �ડ«જટલ પમેે)ટ કરનારાને આિથ+ક લાભ આપી 

Uો@સા�હત કરાશ,ે ૫૦ લાખ લાર	વાળા અને ફ3�રયાઓને 

યોજનાનો લાભ મળશે, આ માટ3 સરકાર �િપયા ૫,૦૦૦ 

કરોડ ફાળવશે 

� સીધા કામો પર રખાતા Uવાસી / �તરરાXg	ય Uવાસી 

-િમકો માટ3ની mયા(યામા ંTધુારો  

 

0�3�/Þ� /��9�  

� �િપયા ૬ થી ૧૮ લાખની વાિષ+ક આવક ધરાવતા 

મ�યમવગ% માટ3 .3�ડટ Gલ)ક સબિસડ	 �ક	મ માચ% ૨૦૨૧ 

Tધુી લબંાવશ,ે ૨.૫ લાખ મ�યમવગ½ય પ�રવારોને લાભ 

મળશે 

 

� અ@યાર Tધુી યોજનાનો ૩.૩ લાખ મ�યમવગ½ય 

પ�રવારોને લાભ મ�યો છે 

� હાઉિસ�ગ સેlટરમા ં�િપયા ૭૦,૦૦૦ કરોડKુ ંરોકાણ આવી 

શક3, નોકર	ઓKુ ંસaન થશે 

� �ટ	લ, િસમે)ટ, gા)સપોટ% અને ક)�glશન મ�ટ�રયલની 

�ડમા)ડમા ંવધારો થશે. 

/��� к� ,� �х�)� T��/�/§)����2 T��/� g�к� 

�9��� l2�«2��� H'���� к��2� 

5�I� к�� <�� 5�S� -1 : 

� દ3શભરમા ં લ�તુમ વેતનનો અિધકાર અને Gબનસગં�ઠત 

�ેV સ�હતના તમામ કામદારોને સમયસર વેતનની 

Sકુવણી TિુનિÄત કરાશે, લ�તુમ વેતન નp	 કરવાની 

U�.યા સરળ બનાવાઈ, કમ%ચાર	ઓ માટ3 વાિષ+ક આરોeય 

ચકાસણી 

� તમામ કામદારોને િનNlુતપV આપવાKુ ં ફર«જયાત, 

Kકુસાનકારક કામ સાથે સકંળાયલેી સ�ંથાઓમા ં ૧૦ 

કરતા ંઓછા કામદાર હશે તો પણ સે»ટ	 એ)ડ હ3Iથ કોડ 

લા� ુથશે 
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5�I� к�� <�� 5�S� – 2 : 

� Uવાસી -િમકો માટ3 વેIફ3ર બેિન�ફ�સની પોટ¾ GબGલટ	, 

દ3શભરના «જIલાઓ અન ે ૧૦ ક3 તથેી વ� ુ કમ%ચાર	ન ે

નોકર	 રાખતા સ�ંથાનોમા ંESIC કવર3જKુ ંિવ�તરણ 

� ૧૦ કરતા ં ઓછા કમ%ચાર	 ધરાવતા સ�ંથાનોમા ં ESIC 

કવર3જ �વૈkyછક ર	તે અમલી 

� ૧૦ કરતા ં ઓછા કામદાર હોય તો પણ Kકુસાનકારક 

ઉÑોગોમા ંESIC કવર3જ ફર«જયાત 

5�I� к�� <�� 5�S� – 3 : 

� Gગગ અને zલેટફોમ% વક%સ% માટ3 સોિશયલ િસà�ુરટ	 

યોજના, hૂના કામદારો માટ3 �રP�કGલ�ગ ફંડ શ� કરાNુ.ં 

તમામ mયવસાયોમા ં મ�હલા કામદારોને કામની 

પરવાનગી, Tરુ�ાના ં પગલા ં સાથ ે રાV ે પણ કામ 

કરવાની પરવાનગી 

� Gબનસગં�ઠત �ેV માટ3 સોિશયલ િસà�ુરટ	 ફંડની 

જોગવાઈ 

� રોજગાર માટ3 �ે;Nઇુટ	- પાચંને બદલ ેએક વષ%ની સેવા 

�રૂ	 થતા ં�ે;Nઇુટ	ની જોગવાઈ 

�)� ,�) Y�)� T��/� g�к��� ������� /���2� 

� ૧૩ મે ૨૦૨૦ Tધુી ૧૪.૬૨ કરોડ mય?lત Uિત �દવસ 

કામKુ ંસaન 

� અ@યાર Tધુી તેની પાછળ Mુલ �િપયા ૧૦,૦૦૦ કરોડનો 

ખચ% 

� ૧.૮૭ લાખ �ામ પચંાયતમા ં૨.૩૩ કરોડ -િમકોને કામ 

� મે ૨૦૧૯ની સરખામણીમા ં મનર3ગામા ં ૪૦થી ૫૦ ટકા 

વ� ુ-િમકો નxધાયા 

� વતન પરત ફરતા -િમકોની મનર3ગામા ંનxધણી કરવામા ં

આવી રહ	 છે 

� મનર3ગા એlટની જોગવાઈઓ Uમાણ ે Uવાસી -િમકોન ે

કામ આપવા રા;યો-Nટુ	ને સલાહ 

� ચોમાસામા ંપણ મનર3ગાના ંકામ ચાq ુરાખવાની યોજના, 

વેતન ૧૮૨થી વધાર	 �. ૨૦૨ કરાNુ ં

2. Y���S:� &'(��) /0�2 2�(�� : (2�(��)   

 

� આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાનને સાકાર કરવા નાના 

માણસો માટ3 મોટ	 યોજના 

� �. ૫૫૦૦ કરોડKુ ં પેક3જ  હ3ર કરતી રા;યની 

સવંેદનશીલ સરકાર  

5�S�+ª <�� /0�2 :   

� આ@મિનભ%ર �જુરાત સહાય યોજના  લોકડાઉનની 

પ�ર?�થિતના કારણે આિથ+ક 'Éુક3લી અKભુવી રહ3લા નાના 

વેપાર	ઓ, મ�યમ વગ%, કાર	ગરો, પરંપરાગત 

mયવસાિયકો, ર	�ાચાલકો, બાધંકામ -િમકો વગેર3ને �ા.૧ 

લાખ TધુીKુ ંમળશે િધરાણ માV ૨ ટકાના mયા_.  

y��z к�95��� 5�S : 

� આ@મિનભ%ર �જુરાત સહાય યોજના હ3ઠળ �દા«જત ૧૦ 

લાખ નાના માણસોને મળશે લાભ  

<E2 ���)� :  

� લાભાથ½ઓએ વાિષ+ક માV ૨ ટકા mયાજ SકુવવાKુ ંરહ3શે, 

;યાર3 બાક	Kુ ંવાિષ+ક ૬ ટકા mયાજ રા;ય સરકાર ભરશે 

� આ યોજનાના ફોમ% તા.૨૧ મે ૨૦૨૦થી ૩૧ ઓગXટ-

૨૦૨૦ Tધુી �દા_ ૯ હ ર _ટલી રા;યની સહકાર	 

બ¡કો તથા .3�ડટ કોઓપર3ટ	વ સોસાયટ	ઓમા ં ઉપલcધ 

થશે  

� રા;યની સહકાર	 બ¡કો તથા .3�ડટ કો. ઓપર3ટ	વ 

સોસાયટ	ઓ મારફત વાિષ+ક ૨ ટકાના દર3 એક લાખ 

TધુીKુ ંતારણ વગર િધરાણ અપાશ ે

� લાભાથ½એ Vણ વષ%ના સમયગાળામા ં િધરાણ પરત 

કરવાKુ ં રહ3શ.ે _મા ં Uથમ ૬ મ�હના mયાજ અને '"ુલ 

ભર|ુ ં ન�હ પડ3 @યારબાદ ૩૦ સરખા હzતામા ં િધરાણ 

પરત કરવાKુ ંરહ3શે  

� અર=ફોમ% લાભાથ½ઓને સહકાર	 બ¡કો/ .3ડ	ટ 

કો.ઓપર3ટ	વ સોસાયટ	ઓ પાસેથી િવના'Iૂય મળશે.  

� આ િધરાણ મેળવવા માટ3 રા;ય સરકાર jારા �ટ3�પ 

ફ	માથંી '?ુlત આપવામા ંઆવી છે  

� હાલમા ં_ઓ ધધંા-mયવસાયમા ંકાય%રત હોય તેઓને આ 

યોજના હ3ઠળ િધરાણ મળશે. _મા ં તા. ૧/૧/૨૦૨૦ના 

રોજ હયાત mયવસાયમા ંકાય%રત હોવા જોઇએ 

� તા.૩૧/૮/૨૦૨૦ Tધુીમા ંસબંિંધત નાગ�રક સહકાર	 બ¡ક 

/«જIલા મ�ય�થ સહકાર	 બ¡ક/�જુરાત રા;ય સહકાર	 

બ¡કની સબંિંધત શાખાને/સબંિંધત .3ડ	ટ કો.ઓપર3ટ	વ 

સોસાયટ	ને િનયત ન'નૂામા ંઅર= કરવાની રહ3શે  
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� ‘આ@મિનભ%ર �જુરાત સહાય યોજના’ નાના માણસને �નુઃ 

બેઠા કર	ને �જુરાતના િવકાસને ફર	થી વેગવતંો બનાવશે  

3. 5Cк��3� I�� к�EF G��� х�ãX)��� ����� /0�2 : 

� ખેØૂતો અને �ામીણ અથ%તVંને અપાયેલી સીધી સહાય 

� �િપયા ૪.૨૨ લાખ કરોડની Mૃિષ લોન લેનારા ૩ કરોડ 

ખેØૂતોને ૩ મ�હના Tધુી લોન મોર3ટો�રયમ અપાNુ ં

� ૧લી માચ% ૨૦૨૦થી બાક	 mયાજ અને Mૃિષ લોન પર 

�રપમેે)ટ ઇ)સેP)ટવ ૩૧ મે Tધુી લબંાવાયા ં

� �િપયા ૨૫,૦૦૦ કરોડની લોન Gલિમટ ધરાવતા ૨૫ લાખ 

નવા �કસાન .3�ડટ કાડ% મhૂંર કરાયા ં

� ખેØૂતો અને �ામીણ અથ%તVંને અપાયેલો Gલ?lવ�ડટ	 

સપોટ%  

� ૧ માચ%થી ૩૦ એિUલ ૨૦૨૦ Tધુીમા ં �િપયા ૮૬,૬૦૦ 

કરોડની ૬૩ લાખ લોન મhૂંર કરાઈ 

� માચ% ૨૦૨૦મા ં સહકાર	 અને �ામીણ બે)કોને નાબાડ% 

jારા �િપયા ૨૯,૫૦૦ કરોડની સહાય 

� �ામીણ ઇ)Ëા�glચર માટ3 માચ% ૨૦૨૦ દરિમયાન 

રા;યોને �રલ ઇ)Ëા�glચર ડ3વલપમે)ટ ફંડ �તગ%ત �. 

૪,૨૦૦ કરોડની સહાય 

� માચ% ૨૦૨૦થી રા;ય સરકાર Mૃિષ ઉ@પાદનોની ખર	દ	 

કર	 શક3 તે માટ3 �. ૬,૭૦૦ કરોડની િવ�કગ ક3િપટલ 

Gલિમટ મhૂંર 

� બે મ�હનામા ં માઇ�)ટ અને શહ3ર	 ગર	બોને અપાયેલી 

સહાય 

� Uવાસી -િમકો માટ3 શIેટર અને ખોરાક �રૂા ંપાડવા માટ3 

સરકાર3 રા;યોને �ટ3ટ �ડઝા�ટર �ર�પો)સ ફંડનો ઉપયોગ 

કરવાની મhૂંર	 આપી 

� ક3)� સરકાર3 એસડ	આરએફમા ંરા;યોના ંભડંોળમા ંવધારો 

કરવા ૩ એિUલના રોજ એડવા)સ ૧૧,૦૦૨ કરોડ  ર	 

કર	 દ	ધા 

� લોકડાઉનના સમયગાળામા ં શહ3ર	 બેઘરો માટ3ના ં

શેIટરમા ં રહ3તા ં લોકોને �દવસમા ં ૩ સમય ભોજનની 

mયવ�થા કરાઈ 

� ૧૨,૦૦૦ સેIફ હ3Iપ �પૂ jારા ૩ કરોડ મા�ક અને ૧.૨૦ 

લાખ Gલટર સેિનટાઇઝર તૈયાર કરાયા,ં તેના jારા શહ3ર	 

ગર	બોને રોજગાર	 મળ	 રહ	 

� એસએચ=ને એિUલ ૨૦૨૦મા ં�રવોkIવÍગ ફંડની Sકુવણી 

માટ3 પૈસા પોટ%લનો �જુરાતમા ં પાયલોટ બેGઝસ પર 

ઉપયોગ કરાયો, મે ૨૦૨૦ Tધુીમા ં તમામ રા;યોમા ં

અમલ કરાશ.ે 

� ૧૫ માચ% ૨૦૨૦થી શહ3ર	 ગર	બોના ૭,૨૦૦ નવા સેIફ 

હ3Iપ �પૂની રચના કરાઈ છે 

CAMPA u���� 3,2�� к�1 Y"���/�A�� ��(��� 

� નાગ�રકો માટ3 રોજગારની તકોના ંસaનની જ�ર 

� ૨૦૧૬મા ંકાયદા jારા ક�પે)શેટર	 એફોર3�ટ3શન મેનેજમે)ટ 

એ)ડ zલાિન�ગ ઓથો�રટ	 CAMPAની રચના કરાઈ 

� CAMPA માટ3 {ૂંકસમયમા ં �િપયા ૬,૦૦૦ કરોડના ં

ભડંોળની ફાળવણી કરાશ ે

� ફંડનો ઉપયોગ વનીકરણ અને zલા)ટ3શન, ફોર3�ટ 

મેનેજમ)ેટ સ�હતના ંકામોમા ંકરાશે 

� શહ3ર	, ઉપનગર	ય અને �ામીણ િવ�તારોમા ં નોકર	ની 

તકો સ %શે 

� આ�દવાસીઓ માટ3 રોજગારની તકોKુ ંસaન થશે 

3. PM - CARES u�� : к����� ��2�/�� 0���1 /��S̀ 

PM-CARES u����+� {. D,��� к����� u�;�4� 

� 50,000 મેક ઈન ઇP)ડયા વેP)ટલટેર માટ3 �. 2000 

કરોડની ફાળવણી  

� પરUાતંીય -િમકો માટ3 �. 1000 કરોડની ફાળવણી  

� કોિવડ-19ની રસીના સશંોધન માટ3 �.100 કરોડની 

ફાળવણી 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૪-૦૫-૨૦૨૦) 

1. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન �તગ%ત ક3)�ીય નાણામVંી 

jારા ક3ટલી રકમKુ ંપકે3જ-૨  હ3ર કરાNુ ં- {. 3.16 5�х 

к��� 

�. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૨મા ં કયા વગ%ન ે

લાભ અપાશે - T��/� g�к, х�ãX), u�"�2� <�� 

5��1��;� /"0)�� P��4 <�� ш0��1 ��1I� )+� 

Ë2��:  

3. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ �તગ%ત ૮ કરોડ 

Uવાસી -િમકોને કયા ં Tધુી મફત અનાજ અપાશ ે – 

WX5�8-2020 H'�� 

M. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ �તગ%ત રાસનકાડ% ન 

ધરાવતા -િમકોને ક3ટqુ ંરાશન િવના'Iૂય ેઅપાશ ે- ,��c 

"к5� ¡� <+�� c�х� <�� ,"���� �1� 
к "к5� 

c4� <+�� ��;  
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5. વન નશેન વન ર3શન કાડ% �તગ%ત ઓગXટ-૨૦૨૦ 

Tધુીમા ં ક3ટલા રા;યોના ક3ટલા કરોડ ર3શનકાડ%ધારકોન ે

લાભ અપાશે - 23 ���2��� 67 к��� 
95� к� 83 9к� 

6. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ �તગ%ત ક3ટલા કરોડ 

નાના ખેØૂતોને પાકની વાવણી માટ3 નાણાક	ય સહાય 

અપાશે - 3 к��� х�ãX) 

�. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ �તગ%ત �કસાન .3�ડટ 

કાડ% jારા ક3ટલા કરોડ ખેØૂતોને ક3ટલા કરોડની .3�ડટ  

અપાશે - 2.5 к��� )+� {�,2� 2 5�х к���  

8. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ �તગ%ત '�ુા િશÌ ુ

લોનધારકોને આગામી એક વષ% Tધુી mયાજમા ંક3ટલા ટકા 

Tધુીની રાહત અપાશે – 2 9к� 

9. હાલમા ં '�ુા િશÌ ુ લોન �તગ%ત �િપયા ૧.૬૨ લાખ 

કરોડની લોન અપાઇ છે, _મા ં મહ}મ ક3ટલા �િપયાની 

લોન અપાય છે – {.50,000 

10. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ �તગ%ત શેર	 

ફ3�રયાઓ માટ3 ક3ટલા કરોડની �પેિશયલ .3�ડટ ફ3િસGલટ	 

અપાઈ – {. 5,000 к��� 

11. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ �તગ%ત શેર	 

ફ3�રયાઓને ક3ટલી રકમ Tધુી લોન અપાશ ે-  {. 2 0¦� 

+� {. 10 0¦� H'�� 

12. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ �તગ%ત  �િપયા ૬ 

થી ૧૮ લાખની વાિષ+ક આવક ધરાવતા મ�યમવગ% માટ3 

.3�ડટ Gલ)ક સબિસડ	 �ક	મ કયા ંTધુી લબંાવાઈ - �c: 

2021   

�D. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ �તગ%ત  હાઉિસ�ગ 

સેlટર માટ3 ક3ટલા �િપયાની ફાળવણી કરવામા ંઆવી– {. 

70,000 к��� 

14. લેબર કોડ �તગ%ત Uવાસી -િમકો માટ3 વેIફ3ર 

બેિન�ફ�સની પોટ¾ GબGલટ	, દ3શભરના «જIલાઓ અને 

ક3ટલાથી વ� ુકમ%ચાર	ને નોકર	 રાખતા સ�ંથાનોમા ંESIC 

કવર3જKુ ંિવ�તરણ  કરાશે - 10  

15. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ �તગ%ત Uવાસી 

-િમકોની Tધુાર3લી mયા(યા 'જુબ  ક3ટલા કરતા ંઓછા 

કામદાર હોય તો પણ Kકુસાનકારક ઉÑોગોમા ં ESIC 

કવર3જ ફર«જયાત - 10 

16. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ �તગ%ત રોજગાર 

માટ3 �ે;Nઇુટ	-પાચંને બદલે ક3ટલા વષ%ની સેવા �રૂ	 

થતા ંઆપવાની જોગવાઈ – 
к �$: 

17. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ �તગ%ત વતન પરત 

આવતા Uવાસી -િમકોને કઈ રોજગાર આપતી યોજનામા ં

સમાવાયા - ����� 

��. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ �તગ%ત મનર3ગા 

-િમકોKુ ં વેતન ક3ટલાથી વધાર	 ક3ટqુ ં કરાNુ ં - 182+� 

����1��  {. 202 

19. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ �તગ%ત �જુરાત 

સરકાર3 નાના વેપાર	ઓ, મ�યમ વગ%, કાર	ગરો, 

પરંપરાગત mયવસાિયકો, ર	�ાચાલકો, બાધંકામ -િમકો 

વગેર3ને સ�તા દર3 લોન આપવા કઈ યોજના  હ3ર કર	 – 

Y���S:� &'(��) /0�2 2�(�� 

20. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ �તગ%ત �જુરાત 

સરકાર3  હ3ર કર3લી આ@મિનભ%ર �જુરાત સહાય યોજના 

�તગ%ત ૨ ટકાના વાિષ+ક mયા_ ક3ટલી લોન અપાશે - 

{�.1 5�х H'�� 

21. આ@મિનભ%ર �જુરાત સહાય યોજના �તગ%ત �િપયા એક 

લાખ Tધુીની લોનમા ં Uથમ ક3ટલા મ�હના mયાજ અન ે

'"ુલ Sકૂવવામાથંી રાહત અપાઈ છે – T+ 6 �/ 

22. આ@મિનભ%ર �જુરાત સહાય યોજના �તગ%ત કોઈ પણ 

 મીન િવના માV અર=ના આધાર3 અપાનાર લોનની 

'"ુત જણાવો – �4 �$: 

23. આ@મિનભ%ર �જુરાત સહાય યોજના �તગ%ત રા;ય 

સરકાર jારા ક3ટલા �િપયાKુ ં પેક3જ  હ3ર કરાNુ ં - {. 

5500 к��� 

24. આ@મિનભ%ર �જુરાત સહાય યોજના �તગ%ત લાભાથ½એ 

ક3ટલા સરખા હzતામા ંબ¡કોને િધરાણ પરત કરવાKુ ંરહ3શે 

- 30  

25. કોરોના વાયરસ મહામાર	 સદંભ ̈ PM-CARES ફંડમાથંી 

ક3ટલા �િપયાની ફાળવણી કરવામા ં આવી - {. D,��� 

к��� 

26. કોરોના વાયરસ મહામાર	 સદંભ ̈ PM-CARES ફંડમાથંી 

50,000 મેક ઈન ઇP)ડયા વેP)ટલટેર માટ3 ક3ટલા �િપયાની 

ફાળવણી કરવામા ંઆવી - {. ���� к��� 
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27. કોરોના વાયરસ મહામાર	 સદંભ ̈ PM-CARES ફંડમાથંી 

પરUાતંીય -િમકો માટ3 ક3ટલા �િપયાની ફાળવણી 

કરવામા ંઆવી -  {. ���� к���  

28. PM-CARES ફંડમાથંી કોિવડ-19ની રસીના સશંોધન માટ3 

ક3ટલા �િપયાની ફાળવણી કરવામા ંઆવી - {.��� к��� 
 

 

DATE : ��-��-����

1. Y���S:� S��) <�S2�� : ,�к�(-03 (Y�+�к)  

�'5 {.1,62,843 к����� u�;�4�  

к��� к��� 5�S :  

���� Mૃિષ, પÌપુાલન, ડ3ર	 ઉÑોગ, મ@�યપાલન, મધમાખી 

ઉછેર વગેર3 

,�к�(�� v'«2 ��ш�$)� :  

� ખેØૂતો માટ3 ઘર�ગણે માળખાક	ય Tિુવધાઓ માટ3 

�િપયા ૧ લાખ કરોડKુ ંએG� ઇ)Ëા�glચર ફંડ 

� નાની �ડ Uોડlટ કંપનીઓ માટ3 �િપયા ૧૦,૦૦૦ કરોડની 

યોજના UધાનમVંી મ@�ય સપંદા યોજના �તગ%ત 

માછ	મારો માટ3 �િપયા ૨૦,૦૦૦ કરોડની ફાળવણી 

� ૧૫,૦૦૦ કરોડKુ ંપÌપુાલન માળખાક	ય િવકાસ ભડંોળ 

� હબ%લ ખેતીને Uો@સાહન માટ3 �િપયા ૪,૦૦૦ કરોડની 

ફાળવણી 

� મધ ઉ@પાદન માટ3 �િપયા ૫૦૦ કરોડની જોગવાઈ 

� )� u; <�� ш�кS�\�� A,��ш� P���� /���ш 

� ખેØૂતોને ઊપજ વેચાણની પસદંગી આપવા માટ3 Mૃિષ 

માક¾�ટ�ગમા ંVણ Tધુારા 

,�к�(-3�� 0�85�8þ/ : 

� કોરોના સામે જગંમા ં ભારતીય અથ%તVંને બળ આપવા 

અને વડા Uધાન નર3)� મોદ	ના આ@મિનભ%ર ભારતના 

િવઝનને સાકાર કરવા માટ3ના �િપયા ૨૦ લાખ કરોડના 

રાહત પેક3જના Vી  તબpાની ક3)�ીય નાણામVંી િનમ%લા 

સીતારામન ેતા.૧૫મી મે-૨૦૨૦ના રોજ  હ3રાત કર	.  

� સીતારામન ે Mૃિષ, મ@�યપાલન, ડ3ર	 ઉÑોગ, પÌપુાલન 

અને સલંeન U|િૃ}ઓ માટ3 ૧૧ પગલાનંી ઘોષણા કર	 

� ક3)� સરકાર નાના અને સીમાતં ખેØૂતોને ઘર�ગણે 

માળખાક	ય Tિુવધાઓ �રૂ	 પાડવા �િપયા ૧ લાખ 

કરોડના એG�-ઇ)Ëા�glચર ફંડની તા@કાGલક રચના કરશે. 

� સહકાર	 ડ3ર	ઓને વષ% ૨૦૨૦-૨૧મા ં mયાજમા ંવાિષ+ક બે 

ટકાની રાહત આપતી યોજનાની  હ3રાત, _ના કારણે 

તેમની પાસે વધારાના �િપયા ૫,૦૦૦ કરોડની Gલ?lવ�ડટ	 

ઉપલcધ થશ ેઅને બે કરોડ ખેØૂતોને તનેો લાભ થશે.  

 

� સરકાર3 પીએમ મોદ	ના વોકલ ફોર લોકલના આ�ાનને 

પ�ર�ણૂ% કરવા માઇ.ો �ડ કંપનીઓ માટ3 �િપયા ૧૦,૦૦૦ 

કરોડની યોજનાની  હ3રાત કર	 છે.  

� દ3શના પÌધુનના ંસરં�ણ માટ3 અને તેમને બીમાર	ઓથી 

બચાવવા સરકાર3 નેશનલ એિનમલ �ડિસઝ ક)gોલ 

Uો�ામ �તગ%ત �િપયા ૧૩,૩૪૩ કરોડની ફાળવણી કર	 

� _મા ંદ3શના ૧૦૦ ટકા પÌધુનKુ ંરસીકરણ કરાશે.  

� આગામી બ ેવષ%મા ં૧૦ લાખ હ3lટર જમીનને હબ%લ ખેતી 

�તગ%ત આવર	 લેવાશે _ના કારણે ખેØૂતોને �િપયા 

૫,૦૦૦ કરોડની આવક થશે.  

� ગગંા નદ	ના �કનારા પર ૮૦૦ હ3lટર જમીન પર 

મે�ડિસનલ zલા)�સનો કો�રડોર તૈયાર કરાશે.  

� સરકાર3 મધ ઉ@પાદન કરતા ખેØૂતો માટ3 �િપયા ૫૦૦ 

કરોડની ફાળવણી કર	 છે _ �તગ%ત બી�કિપ�ગ 

ડ3વલપમે)ટ સ)ેટર, માક¾�ટ�ગ અને �ટોર3જ સે)ટરો 

િવકસાવાશ.ે  

� A,��ш� P�� 0�� 9��9��, ã' ��;1 <�� I9�9�+� 

��*)�"�) к�1�� 0�� )� Tк����� u; <�� 

ш�кS�\�� ,4 5�&' +ш�. _મા ં �ટોર3જ પર ૫૦ ટકા 

અને સરzલસ માક¾ટથી ખાધ ધરાવતા માક¾ટ Tધુીના 

પ�રવહનમા ં૫૦ ટકાની સબિસડ	 અપાશ.ે  

�Í�$: =E¯�*V�c�, 5��(t*9�/ <�� к�,��/91 �Itk����� 

(© X) I���)�� ,�5�� 

 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    47 | P a g e  

 

� ખેØૂતો માટ3 ઘર�ગણે માળખાક	ય Tિુવધાઓ માટ3 

�િપયા ૧ લાખ કરોડKુ ંએG� ઇ)Ëા�glચર ફંડ 

� ખેØૂતોને ઘર�ગણે લણણી પછ	ની માળખાક	ય 

Tિુવધાઓ અને કોIડ �ટોર3જ ચઇેનનો મોટો અભાવ 

દ3શમા ંછે 

� {ૂંકાગાળાની Mૃિષ લોન અને Mૃિષ માળખાક	ય 

Tિુવધાઓમા ં લાબંાગાળાના રોકાણ પર �રૂO ુ ં �યાન 

અપાNુ ં નથી, ખેØૂતોને ઘર�ગણે Mૃિષ માળખાક	ય 

Uો_lટ ઉપલcધ બને તે માટ3 �િપયા એક લાખ કરોડKુ ં

ભડંોળ ફાળવાશે 

� લણણી પછ	ના મનેેજમે)ટ ઇ)Ëા�glચર jારા ખØૂેતોન ે

ન=કમા ંજ તમામ Tિુવધાઓ અપાશે 

� �િપયા એક લાખ કરોડના ંભડંોળની તા@કાGલક રચના 

���� ��T���9 к�,��A �9� {�,2� 10,000 к����� 

2�(�� 

� આ યોજના વડા Uધાન નર3)� મોદ	ના eલોબલ 

આઉટ�રચ સાથે વોકલ ફોર લોકલના િવઝનને Uો@સાહન 

આપશ ે

� Gબનસગં�ઠત �ડ Uોડlટ કંપનીઓન ે

એફએસએસએઆઇના ધોરણોને સમક� બનાવવા 

ટ3?lનકલ સહાય, Ýા)ડ તયૈાર કરવા અને માક¾�ટ�ગમા ં

સહાય 

� વોકલ ફોર લોકલના લþયાકંો હાસંલ કરવા આ યોજના બે 

લાખ નાની �ડ કંપનીઓને મદદ કરશે 

� Nપુીમા ં ક3ર	, કાÉમીરમા ં ક3સર, ઉ}ર�વૂ%મા ં વાસં, 

�ûUદ3શમા ં મરચા,ં તેલગંણામા ં હળદર _વી lલ�ટર 

આધા�રત Ýા)ડ િવકસાવાશે 

� આરોeય અને Tરુ�ાના ં ધોરણોમા ં Tધુારો થશે, ખેØૂતોKુ ં

�રટ3ઇલ માક¾ટ સાથ ેજોડાણ વધશે, ખેØૂતોની આવક વધશે 

� Tધુાર3લી આરોeય  �િૃતના સદંભ%મા ં નવા એl�પોટ%  

માક¾ટ ÁIુલા ંથશે 

0I:5 х�)�+� х�ãX)��� Y�к�� {�,2� 5,000 к����� 

����� +ш� 

 

� નેશનલ મે�ડિસનલ zલા)�સ બોડ¾ ૨.૨૫ લાખ હ3lટર 

િવ�તારમા ંમે�ડિસનલ zલા)ટની ખેતીને સહાય કર	 

� �િપયા ૪,૦૦૦ કરોડના ખચ̈ આગામી બે વષ%મા ં૧૦ લાખ 

હ3lટર િવ�તારમા ંહબ%લ ખતેી કરાશ ે

� તેના jારા ખØૂેતોને �િપયા ૫,૦૦૦ કરોડની આવક થશે 

� મે�ડિસનલ zલા)ટ માટ3 �થાિનક મડં	ઓKુ ંનટેવક% તૈયાર 

કરાશે 

� નેશનલ મે�ડિસનલ zલા)�સ બોડ% ગગંા નદ	ના �કનારા 

પર ૮૦૦ હ3lટરનો મે�ડિસનલ zલા)ટ કો�રડોર તૈયાર 

કરશે 

�>1��� �9� 20,000 к����� u�;�4� 

 

� UધાનમVંી મ@�ય સપંદા યોજનાનો Uારંભ કરાશે 

� દ�રયાઈ, �ત�રક જળાશયો અને એlવાકIચર U|િૃ}ઓ 

માટ3 �. ૧૧,૦૦૦ કરોડનો ખચ% કરાશે 

� �ફિશ�ગ હાબ%ર, કોIડ ચઇેન અન ેમાક¾ટ વગેર3 માટ3 �િપયા 

૯,૦૦૦ કરોડનો ખચ% થશ ે

� ક3જ કIચર, સીવીડ ફાિમ �ગ, ઓના%મે)ટલ �ફશ�રઝન ે

Uો@સાહન, નવી બોટ માટ3 સહાય, લેબોર3ટર	 નેટવક% 

િવકસાવાશ ે

� માછ	મારોને mય?lતગત અને હોડ	ના વીમાની જોગવાઈ 

� પાચં વષ%મા ં વધારાના ૭૦ લાખ મ@�ય ઉ@પાદનનો 

લþયાકં 

� આ યોજના �તગ%ત ૫૫ લાખથી વ�નુે રોજગાર	. 

,Ç' ��� ��2��4/ ��к�/ S���; 
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� �િપયા ૧૩,૩૪૩ કરોડની ફાળવણી સાથે �ટ એ)ડ માઉથ 

�ડિસઝ અને �સુેલોિસસ રોગોના િનવારણ માટ3 રાXg	ય 

પÌ ુરોગ િનયVંણ યોજના 

� દ3શમા ંMુલ ૫૩ કરોડ પÌ,ુ ભ¡સ, ઘેટા,ં બકરા ંઅને ØુpરKુ ં

૧૦૦ ટકા રસીકરણ કરાશ ે

� અ@યાર Tધુીમા ં૧.૫ કરોડ ગાય અને ભ¡સKુ ંરસીકરણ 

� ક3ટલ ફ	ડ ઇ)Ëા�glચર, ડ3ર	 Uોસેિસ�ગમા ં ખાનગી 

'ડૂ	રોકાણને સમથ%ન 

 

� ૧૫,૦૦૦ કરોડKુ ંપÌપુાલન માળખાક	ય િવકાસ ભડંોળ 

� ડ3ર	 Uોડlટની િનકાસ માટ3 zલા)ટ નાખનારન ે સહાય 

કરાશે 

)� u; <�� ш�кS�\�� A,��ш� P���� /���ш 

� ખેતરમા ંબગડ	 જતા ં ફળ અને શાકભા=ની �ક�મત અન ે

વેચાણમા ંઘટાડો અટકાવવાની જ�ર 

� ઓપર3શન �ીનમા ં હવે ટામેટા,ં Øુગંળ	 અને બટાકાની 

સાથે તમામ Uકારના ંફળ અને શાકભા=નો સમાવેશ 

� સરzલસ માક¾ટથી ખાધ ધરાવતા માક¾ટ Tધુી આ 

ઊપજોના ંપ�રવહન માટ3 ૫૦ ટકા સબિસડ	 

� આ ઊપજોના કોIડ �ટોર3જ સ�હતના ંસ�ંહ�થાનો માટ3 ૫૦ 

ટકા સબિસડ	 

� ૬ મ�હના પાયલોટ Uો_lટ, @યારબાદ તેનો િવ�તાર 

કરાશે જ 

��х� 3>������ �9� {�,2� 500 к����� (����8 

 

� �ામીણ િવ�તારોમા ંમધ ઉ@પાદન આ=િવકામા ંમદદ�પ 

U|િૃ} છે 

� પરાગધાન jારા પાકની ઊપજ અને �ણુવ}ામા ંવધારો 

થાય છે 

� મધમાખીના ઉછેરથી મધ અને મીણ _વા ં ઉ@પાદનોનો 

લાભ મળે છે 

� સરકાર મધમાખી િવકાસ ક3)�ો, મધ કલેlશન, માક¾�ટ�ગ, 

�ટોર3જ સે)ટર, મધની વIેN ૂએ�ડશન ફ3િસGલટ	મા ંસહાય 

કરશે 

� મધની �ણુવ}ા અને g3સેGબGલટ	 િસ�ટમનો અમલ કરાશે 

� મ�હલાઓને Uો@સા�હત કર	ને �મતામા ંવધારો થશે 

� મધમાખીનો ઉછેર કરનારા અન ે )Nkુlલયસ �ટોકની 

�ણુવ}ા િવકસાવાશ ે

� આ યોજનાથી બે લાખ મધમાખી ઉછેરનારાની આવકમા ં

વધારો થશે અને �ાહકોને �ણુવ}ાNlુત મધ મળશ ે

2. Y�Ñ2к c�(�*£ ' ������ Y �4 �9� �"0�91 

H'���� к��ш� (к�EF /�к��)   

(1) ш�/�-�01�91 H'���� : 
/��Eш25 к��"�91 
�9�� 

H'���� к��ш� 

� ખેØૂતોને ઊપજની સાર	 �ક�મત મળ	 રહ3 તે માટ3 

એસે?)શયલ કોમો�ડટ	 એlટમા ંTધુારા કરાશ ે

� દ3શમા ં અછતના સમયમા ં એસે?)શયલ કોમો�ડટ	 એlટ 

૧૯૫૫ લા� ુકરાયો હતો 

� Mૃિષ સlેટરન ે �પધા%@મક બનાવી અને રોકાણ આકષ½ન ે

ખેØૂતોને તેમની ઊપજની સાર	 �ક�મત અપાવવાની જ�ર 

� ખાÑ તેલ, િસ�રઅIસ, તેલીGબયા,ં દાળો, Øુગંળ	 અને 

બટાકા સ�હતની Mૃિષ ઊપજોને િનયVંણ 'lુત કરાશે 

� �ક�મતોમા ંવધારો, રાXg	ય હોનારતો. �ુકાળ _વી ?�થિતમા ં

�ટોક Gલિમટ લા� ુ કરાશ.ે Uોસેસસ% અને વેIN ૂ ચેઇન 

પા�ટ�િસપ)ટ અથવા િનકાસની માગ Uમાણ ે �ટોક Gલિમટ 

લા� ુનહL થાય. 

(2) �Í�$ 3�,����� "кÞ) <�� &'4����� х�)�1 

� વાવણીના સમયે પોતાની ઊપજની Ìુ ં �ક�મત મળશે તે 

 ણવા ખેØૂતો પાસે �ટા)ડડ% િમક3િનઝમનો અભાવ 

� Uોસેસસ%, એG�ગેટસ%, મોટા �રટ3લર અને િનકાસકારો સાથે 

પારદશ%ક ર	તે કામ કર	 શકાય તે માટ3 ખેØૂતો માટ3 

કાયદાક	ય માળખાની રચના થશે. 

� આ માળખામા ંખેØૂતોKુ ંજોખમ ઘટાડા, તેમના ઉ@પાદનKુ ં

�રૂO ુ ં વળતર અપાવવા અને �ણુવ}ાના ં ધોરણોનો 

સમાવેશ કરાશ ે

(3) х�ãX)��� ®,( ��c�4�� ,/���� Y,�� �9� �Í�$ 

�к¢"9Þ� H'���� 
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� અ@યાર3 ખેØૂતો એપીએમસીના લાઇસ)સધારક વેપાર	ઓને 

જ તેમની ઊપજો વેચવા બધંાયેલા છે 

� બી  કોઈ ઔÑોGગક ઉ@પાદનોના ં વેચાણ માટ3 આ 

Uકારના ંિનયVંણો અમલમા ંનથી 

� તેના પ�રણામે Mૃિષ ઉ@પાદનોKુ ં 'lુત ર	તે વચેાણ 

કરવામા ં અવરોધો આવ ે છે. ખેØૂતોને તેમની ઊપજની 

�રૂતી �ક�મત મળતી નથી, તેથી સરકાર ખેØૂતો માટ3 

િવશેષ કાયદો ઘડ	 કાઢશ ે

� ખેØૂત આકષ%ક �ક�મત મળે @યા ંપોતાની ઊપજKુ ંવેચાણ 

કર	 શકશે 

� કોઈપણ અવરોધ િવના �તરરા;ય વેપાર કર	 શકાશ.ે 

Mૃિષ ઉ@પાદનના ંઇ-g3�ડ�ગ માટ3 માળÁુ ંતૈયાર કરાશે 

3. ����Q�ã' : <�u�� / 
�u�� (�'���) Y,��) 

(1) I���;�� <х�)�� /¦:8 �0�¬'� <�u�� ����Q�ã' 

� સભંિવત અસર : �વૂ% કાઠંાના ૮ રા;યો  

� નામ આપનાર દ3શ : થાઈલે)ડ  

� અ�ફાનનો અથ% : આકાશ 

(2) �Ú�uÚ� :  

� એિશયાઈ ટા� ુ દ3શ �ફGલપાઈ)સમા ં Vાટક3q ુ વ�ગફ�ગ 

વાવાઝોØુ  

4. IBRD-�k�: I�Eк  (Y�+�к /0�2)  

� કોરોના સામે લડવા િવ� બે)ક jારા ભારતને ૧ અબજ 

ડોલરની લોન  

� અગાઉ પણ ૧ અબજ ડોલરની સહાય  

3,2�� : 

� કોરોનાને લગતા સરકાર	 કાય%.મો માટ3 અને ખાસ કર	ને 

શહ3ર	 ગર	બો, માઈ�)ટ મhૂરો, આિથ+ક ર	તે નબળા 

વગ%ના ં પ�રવારોની સામા«જક Tરુ�ા અન ે સહાય માટ3 

ભારતને મળનાર	 આ �.૭,૬૦૦ કરોડની સહાયનો 

ઉપયોગ કરવાનો રહ3શે. વIડ% બે)ક , આ ર	તે કોરોના 

સામે લડવા 3 �ેVોમા ંસહયોગ �રુો પાડશ.ે  

� IBRD : ઈ)ટરનેશનલ બે)ક ફોર �રક)�glશન એ)ડ 

ડ3વલપમે)ટ  

NDB 
 ,4 S��)�� 1 <I( ��5��� �� к�1  

� આ અગાઉ )N ૂ ડ3વલપમે)ટ બે)ક (NDB) jારા પણ 

ભારતને કોરોના સામે લડવા ઇમરજ)સી સહાય પેટ3 ૧ 

અબજ ડૉલરની લોન અપાઈ છે.  

� કોરોનાનો Uસાર રોકવા અને કોરોનાથી થનારા માનવીય, 

સામા«જક, આિથ+ક Kકુસાનને ઘટાડવા આ રકમનો 

ઉપયોગ કરાશે.  

ADB G��� 1.5 <I( ��5��� ��  

� એિશયન િવકાસ બે)ક jારા પણ ભારતને કોરોના સામેના 

જગં માટ3 ૧.૫ અબજ ડૉલરKુ ં સહાય પેક3જ આપવામા ં

આmNુ ં છે. _નો ઉપયોગ આિથ+ક અને સામા«જક Kકુસાન 

રોકવા માટ3 કરવાનો રહ3શે. 

5. S��)�2 �.к��; (/���4)  

 

S��) /�к��� �.к��; �9� U.S. ,�/�+� �'5 �M MH-��R 

c�,/: х�1��� /��� к2�  

� 0��5к�^9�_'� ��: MH-60 R 

� к�,��: લોક�હડ મા�ટ�ન કંપની, USA 

� �'5 �к : 90.5 કરોડ ડોલર  

� к�2:: લડાયક ચોપસ% ભારતના દ�રયામા ં ચીન અન ે

પા�ક�તાનની સબમ�રન પર નજર રાખશ ે

� સભંિવત આવતા વષ¨ આ ચોપસ% ભારતને મળશે  

6.  Y���S:� S��) <�S2�� ,�к�( 

(1) Y���S:� S��) ,�к�( ,�9:  �� : 

���� �.૫,૯૪,૨૫૦ કરોડનો પહ3લો ��ુટર ડોઝ 

���� �િપયા ૩ લાખ કરોડની કોલેટરલ Ë	 ઓટોમે�ટક લોન 

���� �િપયા ૨૦,૦૦૦ કરોડની �ટ3�ડ એમએસએમઇ માટ3 

ફાળવણી 

���� એમએસએમઇ ફંડ ઓફ ફંáસ jારા �િપયા ૫૦,૦૦૦ 

કરોડKુ ંઇ?lવટ	 ઇ)ફªઝૂન 

���� �િપયા ૨૦૦ કરોડ Tધુીના ટ3)ડરને eલોબલ ટ3)ડર નહL 

ગણાય 

���� Gબઝનેસ અને કમ%ચાર	ઓેને �િપયા ૨,૫૦૦ કરોડની 

ઇપીએફ સહાય 
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���� કમ%ચાર	ઓ અન ેનોકર	દાતાઓને �િપયા ૬,૭૫૦ કરોડનો 

Gલ?lવ�ડટ	 સપોટ%  

���� એનબીએફસી, હાઇિસ�ગ કોપnર3શન અને માઇ.ો ફાઇના)સ 

કંપનીઓ માટ3 �િપયા ૩૦,૦૦૦ કરોડની Gલ?lવ�ડટ	 

ફ3િસGલટ	 

���� �ડ�કોમને �િપયા ૯૦,૦૦૦ કરોડની Gલ?lવ�ડટ	 સહાય 

���� ટ	ડ	એસ અને ટ	સીએસ �રડlશન jારા �િપયા ૫૦,૦૦૦ 

કરોડની Gલ?lવ�ડટ	 

(2) Y���S:� S��) ,�к�( ,�9:  è' : 

���� ૮ કરોડ Uવાસી -િમકોને �િપયા ૩,૫૦૦ કરોડના ખચ̈ બે 

મ�હના Tધુી મફત અનાજ 

���� વન નશેન વન ર3શન કાડ% �ક	મ માચ% ૨૦૨૧ Tધુીમા ં

સમ� દ3શમા ંલા� ુ

���� Uવાસી -િમકો અને શહ3ર	 ગર	બો માટ3 સ�તા ં ભાડાનંા ં

મકાનો 

���� '�ુા િશÌ ુલોનધારકોને mયાજમા ં�િપયા ૧,૫૦૦ કરોડની 

રાહત 

���� �g	ટ વે)ડસ% માટ3 �િપયા ૫,૦૦૦ કરોડની �પેિશયલ .3�ડટ 

ફ3િસGલટ	 

���� .3�ડટ Gલ)ક સબિસડ	 �ક	મ લબંાવતા હાઉિસ�ગ સેlટરને 

�િપયા ૭૦,૦૦૦ કરોડનો લાભ મળશે 

���� આ�દવાસીઓને રોજગાર CAMPA માટ3 {ૂંકસમયમા ં

�િપયા ૬,૦૦૦ કરોડના ંભડંોળની ફાળવણી 

���� NABARD jારા ખેØૂતો માટ3 �િપયા ૩૦,૦૦૦ કરોડKુ ં

વધારાKુ ંતાક	દKુ ંભડંોળ 

���� �કસાન .3�ડટ કાડ% jારા ૨.૫ કરોડ ખેØૂતોને �િપયા બે 

લાખ કરોડની .3�ડટ 

(3) Y���S:� S��) ,�к�( ,�9:  �� : 

���� ખેØૂતો માટ3 ઘર�ગણે માળખાક	ય Tિુવધાઓ માટ3 

�િપયા ૧ લાખ કરોડKુ ંએG� ઇ)Ëા�glચર ફંડ 

���� નાની �ડ Uોડlટ કંપનીઓ માટ3 �િપયા ૧૦,૦૦૦ કરોડની 

યોજના UધાનમVંી મ@�ય સપંદા યોજના �તગ%ત 

માછ	મારો માટ3 �િપયા ૨૦,૦૦૦ કરોડની ફાળવણી 

���� ૧૫,૦૦૦ કરોડKુ ંપÌપુાલન માળખાક	ય િવકાસ ભડંોળ 

���� હબ%લ ખેતીને Uો@સાહન માટ3 �િપયા ૪,૦૦૦ કરોડની 

ફાળવણી 

���� મધ ઉ@પાદન માટ3 �િપયા ૫૦૦ કરોડની જોગવાઈ 

���� તમામ ફળ અને શાકભા=નો ઓપર3શન �ીનમા ંસમાવશે 

���� ખેØૂતોને ઊપજ વેચાણની પસદંગી આપવા માટ3 Mૃિષ 

માક¾�ટ�ગ Tધુારા ૩  

7. к����� ��8�/ : Y���S:�)� �9�_'� к���� к�c 

*���ш� ���,� 9�*9 "к9 – ‘
5�8Q�’ ��к/���8 

� �કટ િવકસાવનાર સ�ંથા : ICMR અને NIV (�નૂા)  

<E2 ���) : 

� દ3શને કોરોના ટ3�ટમા ં આ@મિનભ%ર બનાવવા માટ3 

ઘર�ગણે જ સશંોધન શ� કરાNુ ંહO ુ ં 

� ઇP)ડયન કાઉ?)સલ ઓફ મ�ેડકલ �રસચ% અને નેશનલ 

ઈP�ટટÚટૂ ઓફ વાયરોલો= �ણૂનેા વ±ૈાિનકોએ �વદ3શી 

એP)ટબોડ	, ટ3�ટ �કટ કોિવડ કવચ એલાઈઝા િવકસાવી 

� �જુરાતની ફામા% કંપની ઝાયડસ ક3�ડલાને તેK ુ ં માસ 

Uોડlશન શ� કરવા કો)gાlટ અપાયો છે.  

� Uથમ બેચમા ં �કટKુ ં gાયલ સફળ રહ3તા હવે 24000 

લોકો પર સવ¨લ)સ gાયલ કરવામા ંઆવશ.ે  

� આ �કટની સૌથી મોટ	 ખાિસયત એ છે ક3 એક વખતમા ં

90 ટ3�ટ માV અઢ	 કલાકમા ંથઈ શકશે.  

� ર3િપડ ટ3�ટ �કટની પોGઝ�ટવ શોધવાનો ર3ટ 98.7 ટકા છે 

;યાર3 કોઈ પણ ક3સ ખોટા પોGઝ�ટવ નહL આપે. 

8. ���:�� �,��E/5- USA  

��n�� /.+� �9� <�� Yiк (��;�v'х� (� X��;)  

���� �થાન : હવાઈ ટા� ુUSA 

��ш�$)� :  

���� �ચાઈ - ૪૫૦૦ મીટર 

���� જÎથો - ૧.૫ ઘન �કલોમીટર 

���� તાપમાન-૬.૫ કરોડ વષ%થી ગરમ ર�ો છે. 

9. "�� ��ш�$ : 15 �       ��n ,"���� "��/ 

10. (E "�� ��ш�$ : 15 �  <� ш"0� H'х��� +�,� 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૫-૦૫-૨૦૨૦) 

1. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૦૩ �તગ%ત Mુલ 

ક3ટલા �િપયાની ફાળવણી કરવામા ંઆવી - {.1,62,843 

к���  

�. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૦૩ �તગ%ત '(ુય 

]ા �ેVો માટ3 િવિવધ  હ3રાત કરવામા ંઆવી - �Í�$, 

,Ç',�5�, ���1 3Ô��, �*2,�5�, ��х� 3>�� 

����� 

3. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૦૩ �તગ%ત નાના 

અને સીમાતં ખેØૂતોને ઘર�ગણે માળખાક	ય Tિુવધાઓ 
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�રૂ	 પાડવા ક3ટલા �િપયાના એG�-ઇ)Ëા�glચર ફંડની 

તા@કાGલક રચના કરાશે - {�,2� 1 5�х к��� 

M. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૦૩ �તગ%ત નાની 

�ડ Uોડlટ કંપનીઓ માટ3 ક3ટલા �િપયાની યોજના  હ3ર 

કરાઈ – {. 10,000 к��� 

5. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૦૩ �તગ%ત કઈ 

યોજના થક	 માછ	મારો માટ3 �િપયા ૨૦,૦૦૦ કરોડની 

ફાળવણી કરવામા ં આવી - T������ �*2 /�,�� 

2�(�� 

6. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૦૩ �તગ%ત 

પÌપુાલનના માળખાક	ય િવકાસ માટ3 ક3ટqુ ં ભડંોળ 

અપાશે - 15,000 к��� 

7. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૦૩ �તગ%ત હબ%લ 

ખેતીને Uો@સાહન માટ3 ક3ટલા �િપયાની ફાળવણી કરાઈ - 

{�,2� 4,000 к��� 

8. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૦૩ �તગ%ત મધ 

ઉ@પાદન માટ3 ક3ટલા �િપયાની જોગવાઈ કરાઈ - {�,2� 

500 к��� 

9. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૦૩ �તગ%ત 

ઓપર3શન �ીનમા ં કોનો સમાવેશ કરાયો - )� u; 

<�� ш�кS�\ 

10. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૦૩ �તગ%ત ખેØૂતોને 

ઊપજ વેચાણની પસદંગી આપવા માટ3 કયા �ેVમા ંVણ 

મહ@વના Tધુારા કરાયા - �Í�$ �к¢"9Þ� 

11. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૦૩ �તગ%ત Mૃિષ, 

મ@�યપાલન, ડ3ર	 ઉÑોગ, પÌપુાલન અને સલંeન 

U|િૃ}ઓ માટ3 Mુલ ક3ટલા પગલાનંી ઘોષણા કર	 - 11 

,�5�� 

12. વડાUધાન મોદ	ના વોકલ ફોર લોકલના આ�ાનને 

પ�ર�ણૂ% કરવા કોના માટ3 �િપયા ૧૦,૦૦૦ કરોડની 

યોજનાની  હ3રાત કરાઈ - �=i� �� к�,��A   

13. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૦૩ �તગ%ત દ3શના 

પÌધુનના ં સરં�ણ માટ3 અન ે તેમને બીમાર	ઓથી 

બચાવવા સરકાર3 કયા Uો�ામની  હ3રાત કર	-��ш�5 


��5 "��/Q кEV�5 T�P�  

14. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૦૩ �તગ%ત નેશનલ 

એિનમલ �ડિસઝ ક)gોલ Uો�ામ માટ3 ક3ટલા �િપયાની 

ફાળવણી કરવામા ંઆવી- �.13,343 к��� 

15. નેશનલ એિનમલ �ડિસઝ ક)gોલ Uો�ામ �તગ%ત દ3શના 

ક3ટલા ટકા પÌધુનKુ ંરસીકરણ કરાશે – 100 9к�  

16. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૦૩ �તગ%ત આગામી 

બે વષ%મા ં ક3ટલી જમીનન ે હબ%લ ખતેી �તગ%ત આવર	 

લેવાશે _ના કારણ ે ખેØૂતોને �િપયા ૫,૦૦૦ કરોડની 

આવક થશે - 10 5�х 0��9�  

17. ગગંા નદ	ના �કનારા પર ૮૦૦ હ3lટર જમીન પર કયો 

કો�રડોર તૈયાર કરાશે - �"��/�5 ^5�Eþ/  

18. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૦૩ �તગ%ત મધ 

ઉ@પાદન કરતા ખેØૂતો માટ3 �િપયા ૫૦૦ કરોડની 

ફાળવણી કર	 છે _ �તગ%ત કયા સે)ટરો િવકસાવાશ ે - 

I�"к�,Þ� ���5,�E9 /�E9�, �к¢"9Þ� <�� *9���( 

/�E9��  

19. ઓપર3શન �ીન �તગ%ત �ટોર3જ પર ક3ટલા ટકા અને 

સરzલસ માક¾ટથી ખાધ ધરાવતા માક¾ટ Tધુીના 

પ�રવહનમા ં ક3ટલા ટકાની સબિસડ	 અપાશે - 50 9к� 

<�� 50 9к� 

��. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૦૩ �તગ%ત 

આવÉયક ચીજવ�O ુ ધારામા ં]ા મોટા વ�હવટ	 Tધુારા 

કરાશે - (1) ш�/�-�01�91 H'����, (2) �Í�$ 3�,����� 

"кÞ) <�� &'4����� х�)�1, (3) х�ãX)��� ®,( 

��c�4�� ,/���� Y,�� �9� �Í�$ �к¢"9Þ� H'���� 

21. ખેØૂતોને ઊપજની સાર	 �ક�મત મળ	 રહ3 તે માટ3 ]ા 

એlટમા ંTધુારા કરાશે - 
/��Eш25 к��"�91 
�9 

22. દ3શમા ંઅછતના સમયમા ં]ો એlટ લા� ુકરાયો હતો - 


/��Eш25 к��"�91 
�9 1955 

�D. મે-૨૦૨૦મા ં બગંાળના અખાતમા ં સ %યેલા કયા 

વાવાઝોડાથી દ3શના �વૂ% કાઠંાના ૮ રા;યોને અસર થઈ 

– <�u��/ 
�u�� ����Q�ã' 

24. મે-૨૦૨૦મા ં બગંાળના અખાતમા ં સ %યેલા રહ3લા 

વાવાઝોડાને અ�ફાન/ એ�ફાન નામ કયા દ3શે આzNુ ંહO ુ

- +�85�E�  

25. થાઈ ભાષામા ંઅ�ફાનનો અથ% શો થાય છે - Yк�:8lQ  

26. મે-૨૦૨૦મા ંએિશયાઈ ટા� ુદ3શ �ફGલપાઈ)સમા ંVાટક3q ુ

વાવાઝોડાKુ ંનામ જણાવો - ���u�� 

27. મે-૨૦૨૦મા ંકોરોના સામ ેલડવા િવ� બે)ક jારા ભારતને 

ક3ટલા ડોલરની સહાય આપવાની  હ3રાત કર	 - 1 

<I(  
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��. IBRDKુ ં િવ�Oતૃ નામ જણાવો - 8E9���ш�5 I�Eк u�� 

"�кE*V�ш� 
E� ���5,�E9  

29. ભારત સરકાર3 નૌકાદળ માટ3 U.S. પાસેથી Mુલ ક3ટલા 

MH-60R ચોપસ% ખર	દવા સોદો કયn - �M 

30. ભારત સરકાર3 નૌકાદળ માટ3 U.S. પાસથેી Mુલ 24 MH-

60R ચોપસ% ખર	દવા સોદો કયn તે બનાવનાર કંપનીKુ ં

નામ જણાવો - 5�к"0� �"9ü� к�,��, USA 

31. ભારત સરકાર3 નૌકાદળ માટ3 U.S. પાસેથી MH-60R 

ચોપસ% ખર	દવા સોદો કયn તેKુ ંકાય% જણાવો - S��)�� 

�"�2��� c�� <�� ,�"к*)���� /I"�� ,� �(� 

��хш� 

32. કોરોના વાઈરસ, આ@મિનભ%રતા માટ3 કઈ કોિવડ કવચ 

�વદ3શી ર3િપડ ટ3�ટ �કટ િવકસાવાઈ - ‘
5�8Q�’ 

33. કોિવડ કવચ �વદ3શી ર3િપડ ટ3�ટ ‘એલાઈઝા’ �કટ 

િવકસાવનાર સ�ંથાKુ ં નામ જણાવો - ICMR <�� NIV 

(] X��)  

DM. મહારાXgના �નૂા ?�થત NIV સ�ંથાKુ ં િવ�Oતૃ નામ 

જણાવો - ��ш�5 8t*99ù X9 Au ��2��5�\ 

35. �જુરાતની કઈ કંપનીને કોિવડ કવચ �વદ3શી ર3િપડ ટ3�ટ 

‘એલાઈઝા’ �કટના ઉ@પાદન કરવાનો કો)gાlટ અપાયો -  

u��: к�,�� Q�2�/ к�"�5� 

D�. કોિવડ કવચ �વદ3શી ર3િપડ ટ3�ટ ‘એલાઈઝા’ �કટની સૌથી 

મોટ	 ખાિસયત જણાવો - 
к �х)�� �� 9�*9 �� 

<Î1 к5�к�� +8 шкш�  

37. િવ�નો સૌથી મોટો અને આ.મક જવાળા'ખુીKુ ં નામ 

જણાવો - ���:�� �,��E/5(USA)   

38. િવ�નો સૌથી મોટો અને આ.મક જવાળા'ખુી ગાડ%નર 

િપના)સલ ]ા ંઆવેલો છે - 0��8 9�]'(USA) 

39. િવ�નો સૌથી મોટો અને આ.મક જવાળા'ખુી ગાડ%નર 

િપના)સલની �ચાઈ જણાવો - 4500 �9� 

40. િવ�નો સૌથી મોટો અને આ.મક જવાળા'ખુી ગાડ%નર 

િપના)સલનો જÎથો જણાવો - 1.5 ¡� "к5��9� 

M�. િવ�નો સૌથી મોટો અને આ.મક જવાળા'ખુી ગાડ%નર 

િપના)સલKુ ંતાપમાન જણાવો - 6.5 к��� �$:+� �� 

M�. િવ� પ�રવાર �દવસ ]ાર3 ઉજવવામા ંઆવે છે - 15 �  

43. અમર શ�હદ Tખુદ3વ થાપરનો જ)મ �દવસ જણાવો - 15 

� 
 

DATE : ��-��-����

 

1. Y���S:� S��) <�S2�� : ,�к�(-04 (Y�+�к)  

 

к2� ����� 5�S  

� કોલસા, ખનીજ, સરં�ણ, એર�પસે, વીજકંપનીઓ, �પેસ 

અને ઓટોમે�ટક એનજ½ સેકટરમા ં mયાપક માળખાક	ય 

Tધુારાની ઘોષણા 

0�85�8þ/ 

� એ�પાવડ% �પૂ ઓફ સે.3ટર	ઝ jારા ફા�ટ g3ક 

ઇ)વે�ટમ)ેટને ઝડપથી મhૂંર	 અપાશ,ે રોકાણકારો સકંલન 

સાધવા દર3ક મVંાલયમા ં Uો_lટ ડ3વલપમે)ટ સેલની 

રચના કરાશે 

� સરં�ણ ઉ@પાદનમા ં ઓટોમે�ટક �ટ �તગ%ત એફડ	આઇ 

Gલિમટ ૪૯ ટકાથી વધાર	 ૭૪ ટકા કરાશ,ે શ`ોની 

આયાત પર ઉ}રોતર Uિતબધં લદાતો રહ3શે 

 

� ૩,૩૭૬ ઔÑોGગક પાક% , એ�ટ3ટ અને સેઝમા ં ઉપલcધ 

પાચં લાખ હ3lટર જમીન ઉÑોગો �થાપવા અપાશ,ે 

૨૦૨૦-૨૧મા ંતમામ ઇ)ડP�gયલ પાક%Kુ ંર3P)કÍગ 

� �ડ�કોમની Gબનકાય%�મતાનો બોજો �ાહકો પર નહL આવ,ે 

ક3)�શાિસત Uદ3શોમા ં વીજળ	 િવભાગો અને કંપનીઓKુ ં

ખાનગીકરણ કરવાનો િનણ%ય 
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� સેટ3લાઇટ લો)ચ અન ે �ત�ર� આધા�રત સવેાઓમા ં

Uાઇવેટ કંપનીઓને આમVંણ, ઇસરોની Tિુવધાઓ અને 

અ)ય સબંિંધત એકમોનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી 

� ખનીજ સlેટરમા ં Uાઇવેટ 'ડૂ	રોકાણ વધારાશ,ે ખાનગી 

કંપનીઓન ે પારદશ%ક હરા= U�.યા jારા ૫૦૦ ખાણની 

ઓફર કરાશે, બોlસાઈટ અન ે કોલસા ખાણની સNંlુત 

હરા= થશે 

� ભારતીય એર�પસેના ઉપયોગ પરના િનયVંણો હળવા 

બનાવાશે એિવએશન સેlટરને �િપયા ૧૦૦૦ કરોડનો 

લાભ થશે, Vણ રાઉ)ડમા ં ૧૮ એરપોટ%Kુ ં ખાનગીકરણ 

કરાશે 

 

к�5/� /��9��� T�=��9 /��9��� S������1 ш{ к��ш� 

� કોલસાની આયાતમા ં ઘટાડો કર	 કોલસાના ઉ@પાદનમા ં

�વિનભ%રતા વધારવાની જ�ર 

� સરકાર કોલસા સેlટરમા ં�પધા%, પારદશ%કતા અને Uાઇવેટ 

સેlટરની ભાગીદાર	 શ� કરશે 

� આ માટ3 Uિત ટન �િપયાના �થાને મહ3Tલૂ વહ �ચણીની 

mયવ�થા ગોઠવાશ,ે અગાઉ એ)ડ-Nઝૂ માGલક	 સાથેના 

ક3Pzટવ ક�ટમર જ િનિવદા ભર	 શlતા હતા 

� હવે કોઇ પણ કંપની કોલસાની ખાણ માટ3 િનિવદા ભર	 

શકશે, કોલસો ÁIુલા બ રમા ં વેચી શકશે, કોલસાના 

Gબઝનેસમા ંએ)g	 િનયમો હળવા કરાશ ે

� શ�આતમા ં૫૦૦ કોલસાની ખાણો ઓફર કરાશે 

� યોeયતાની કોઇ શરતો નહL, ફlત સીGલ�ગ સાથનેી 

Sકુવણી કરવાની રહ3શે 

�;х�к12 ��к�/ �9� {. 50,000 к����� (����= 

� મહ3Tલૂી �હ�સેદાર	મા ં વળતર jારા કોલ ગેિસ�ફક3શન-

Gલ?lવફ3�કશન માટ3 લાભ અપાશ ે

� Uાઇવેટ ખાણોમાથંી કોલસાના ઉ@પાદન અન ે કોલ 

ઇP)ડયાના વષ% ૨૦૨૩-૨૪ Tધુીમા ં૧ અબજ ટન કોલસા 

ઉ@પાદનના લþયાકંને �¤ંુૂ કરવા 

� ખાણથી ર3લવે સાઇ�ડ�ગ Tધુી ક)વેયર બેIટ jારા કોલસાન ે

પહxચાડવા �િપયા ૧૮૦૦૦ કરોડKુ ંરોકાણ કરાશે 

� કોલ ઇP)ડયા Gલિમટ3ડની ખાણોમાથંી કોલ બડે િમથેન 

કાઢવાના અિધકારની હરા= કરાશે 

 

� ઇઝ ઓફ Øુ ગ Gબઝનેસ માટ3 માઇિન�ગ zલાનને 

ઓનલાઇન અપલોડ કર	 શકાય તેવો બનાવાયો છે 

� �િશક ર	તે શોધાયેલી ખાણો માટ3 સશંોધન અને 

ઉ@પાદનની mયવ�થા અમલમા ંઆવશે 

� અગાઉ ફlત સ�ંણૂ% ર	તે શોધાયલેી કોલસાની ખાણની જ 

હરા= થતી હતી, હવે �િશક શોધાયલેી ખાણની પણ 

હરા= થશે 

� કોલસાની ખાણ શોધવામા ંUાઇવેટ સેlટરની ભાગીદાર	ન ે

પરવાનગી અપાશ ે

� સમયમયા%દા કરતા ં પહ3લા ં ઉ@પાદન �¤ંુૂ કર	 લેનાર	 

કંપનીને મહ3Tલૂ વહ �ચણીમા ંવળતરનો લાભ અપાશ ે

� ઓનલાઈન અપલોડ કર	 શકાય તેવો બનાવાયો છે.  

� તેના jારા વાિષ+ક ઉ@પાદનમા ં ૪૦ ટકાનો આપોઆપ 

વધારો થશે 

� કોલ ઇP)ડયાના �ાહકોને કોમિશ+યલ ટ�સ%મા ં રાહત, 

�િપયા ૫૦૦૦ કરોડની રાહત અપાશ ે

� કોલસાના નોન પાવર �ાહકો માટ3 હરા=મા ં�રવસ% Uાઇસ 

ઘટાડાઇ, .3�ડટની શરતો હળવી બનાવાઇ, GલP»ટÍગ 

િપ�રયડમા ંવધારો કરાયો 

2. �±�nк /�I��� : US S��)�� 200 ��tE95�9/: S�9�� 

Y,ш�   

� �ક�મત : 2.6 િમGલયન ડોલર (Uિત નગં �ક�મત 13,000 

ડોલર)  
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� કોરોના વે?lસન બનાવવા ભારત અને અમે�રકા સાથ ે

મળ	ને કામ કરશે  

3. T��/� g�к� �9� : к�EF /�к�� G��� ‘��ш�5 �8PE9 

8Eu��/*9’ ,�9:5 5�Ec 

0�£ ' : -િમકોને આવાગમન સરળ બનાવવા અને તેની મા�હતી 

માટ3  

��шI��:�� Ç'� 0ш�? 

� રા;ય પોટ%લ પર -િમકોને મોકલનારા અને બોલાવનારા 

રા;ય એકબી ને મા�હતી આપી શકશે. 

� પોટ%લ પર -િમકોના નામ, વય, મોબાઈલ નબંર, તેમની 

જવાની તાર	ખ અને Uવાસની તાર	ખ પણ હશે _થી 

(યાલ આવશે ક3 કયા રા;યમાથંી ક3ટલા -િમકો ગયા 

અને આmયા. 

� મોબાઈલ નબંરથી -િમક પર નજર રાખી શકાશ.ે  

� સ�ંથા : NDMA-નવી �દIહ	  

4. Y���S:� S��) (Y�+�к) : 

YQ��1 I�� <�2��H'���� /.+� �9� Y���S:� ,�5��  

(1) 0"�2�;1 i���) (P��) : 

� હ�રયાળ	 .ાિંત '(ુય@વ ે દ3શમા ં Mૃિષ ઉ@પાદન વધારવા 

માટ3 લા� ુકરાયેલી આિથ+ક નીિત હતી. તે �તગ%ત Mૃિષ 

પાક માટ3 �ણુવ}ાNlુત બીજોના Uયોગને મહ@@વ અપાNુ ં

હO ુ.ં  

)��� ({� к� ,�1 ?  

� વષ% 1947મા ંદ3શની વસતી આશર3 30 કરોડ હતી, પરંO ુ

ખાÑા� ઉ@પાદન ઓ! ં થવાના કારણે માગં સતંોષવી 

અશ] હતી. એટલે ખાÑા� ઉ@પાદનને Uો@સાહન આપવા 

Mૃિષ «જIલા યોજના શ� કરાઈ. 1966-67મા ં તેન ે

હ�રયાળ	 .ાિંતના �પમા ંસ}ાવાર ર	તે અપનાવાઈ. 

)��� TS��  

� વષ% 1968મા ંઘ�Kુ ંઉ@પાદન 170 લાખ ટન થઈ ગNુ,ં _ 

એ સમયનો ર3કોડ% હO ુ.ં 2019મા ંદ3શમા ં102.19 િમGલયન 

ટન ઘ�Kુ ં ઉ@પાદન થNુ.ં 2026 Tધુી ભારત ઘ� 

ઉ@પાદનમા ંન.ં 1 બની શક3 છે. 

(2) n�) i���) (l0�89) : 

� વષ% 1965મા ંરાXg	ય ડ3ર	 િવકાસ બોડ%ની �થાપના કરાઈ. 

તેમા ં િવ� ખાÑ કાય%.મ હ3ઠળ �ૂધ પાઉડર અને બટર 

ઓઈલના વેચાણ સાથે ઓપર3શન »લડની શ�આત 

કરાઈ.  

)��� ({� к� ,�1 ?  

� તેનો હ3O ુ �ામીણ આવકમા ં Tધુારો કરવાનો, �ૂધ 

ઉ@પાદનમા ંઆગળ વધવાનો અને �ાહકો ઉ@પાદકો માટ3 

સOંGુલત 'Iૂય mયવ�થા રચવાનો હતો. 1951-52થી 

1971-72 Tધુી બે દસકામા ંજ દ3શમા ં �ૂધ ઉ@પાદન 1.7 

કરોડ ટનથી વધીને 2.2 કરોડ ટન થઈ ગNુ.ં આ .ાિંત 

લþય �રૂા કરવામા ંસફળ રહ	. 

)��� TS�� :  

� ક3)� સરકારના પÌપુાલન , ડ3ર	 અને મ@�ય પાલન jારા 

2019 મા ંએક UÒના જવાબમા ંઆપેલી મા�હતી Uમાણે , 

ભારત �ૂધ ઉ@પાદનમા ં�ુિનયામા ંઅ�ણી દ3શ બની ગયો 

છે . 

D. ���;1 i���) (UkJ X) : 

� એક પેક3જ Uો�ામ jારા માછલી અને સ'�ુ ઉ@પાદનોમા ં

કરાતો િવકાસ વાદળ	 .ાિંત તર	ક3 ઓળખાતો. ભારતમા ં

તેની શ�આત સાતમી પચંવષ½ય યોજનાથી થઈ હતી.  

)��� ({� к� ,�1 ?  

� તેનો '(ુય હ3O ુ રોજગાર	 વધારવાનો હતો. તે �તગ%ત 

આઠમી પચંવષ½ય યોજના (1992-97) દરિમયાન મર	ન 

�ફશર	ઝ Uો�ામ શ� કરાયો. તેમા ં બ£ુરાXg	ય 

કંપનીઓના સહકારને પણ Uો@સાહન અપાNુ.ં ઉ@પાદન 

વધારવાની સાથ ે U િતમા ં Tધુારા માટ3 મોટ	 સ(ંયામા ં

સશંોધન ક3)�ો પણ �થાપવામા ંઆmયા. 

)��� TS�� :  

� માછલી અને તેને લગતા ઉ@પાદનોમા ં છેIલા દસકામા ં

ભારતે સર3રાશ 14.8 ટકાનો િવકાસદર હાસંલ કયn છે, 

;યાર3 એ ગાળામા ંઆ �ેVનો વૈિ�ક િવકાસદર સર3રાશ 

ફlત 7.5 ટકા હતો. 

M. ������ Y�+�к H'���� : 

� 21 hૂન 1991ના રોજ નરિસ�હારાવ સરકાર3 g3ડ અને 

ઈ)ડ�g	ની નવી નીિત  હ3ર કર	, _મા ં આયાત માટ3 

લાયસ)સની જ�ટલ U�.યાને સરળ બનાવી દ3વાઈ હતી  

���� ,0�5�  : 

� લાયસ)સ રાજના કારણ ેિવદ3શી રોકાણકારો નહ	વત હતા. 

ભારતKુ ંઅથ%તVં બધં હO ુ.ં  

� આિથ+ક Tધુારા પહ3લા દ3શમા ં ગર	બી 0.44 ટકાના દર3 

ઘટતી હતી.  
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� 1991મા ંભારતનો Mુલ =ડ	પી 266 GબGલયન ડૉલર હતો. 

������ <�2�� H'�� : 

� િવદ3શી રોકાણના મામલામા ંભારત ટોપ 10 દ3શમા ંસામેલ 

થઈ Sàૂુ ંછે. 

� વIડ% બ¡કના 2019ના �રપોટ%  Uમાણે, ગર	બી દર ભારતમા ં

અડધો થઈ ગયો છે. 

� છેIલા નાણાક	ય વષ%મા ં દ3શનો =ડ	પી 2.59 �gGલયન 

ડૉલર હતો. 

આ@મિનભ%રતા માટ3 ક3)�ની વત%માન સરકાર jારા ૨૦૧૪થી 

અ@યાર Tધુી લીધેલા મહ@@વના પગલા ં 

�. *9�9:<, 8tE�2� �� ¦EJ'Y�1, ���� : 

� Iz9: �.10 હ ર કરોડના કોષ સાથે ફંડ ઓફ ફંáસની 

�થાપના કરાઈ છે. ક3)�નો ડ	પીઆઈઆઈટ	 િવભાગ આ 

યોજનાની દ3ખર3ખ રાખતી સ�ંથા તર	ક3 કામ કર3 છે.  

� u�2��: 28,979 �ટાટ%અzસને 1 માચ%, 2020 Tધુી 

મા)યતા 

�. �к 8� 8tE�2� -�� /^9��I� ���M : 

� Iz9 : મકે ઈન ઈP)ડયાનો હ3O ુભારતને વૈિ�ક ઉ@પાદન 

હબ બનાવવાનો છે. 2020-21ના બ_ટમા ં આ યોજના 

માટ3 �.1,281.91 કરોડKુ ંબ_ટ અપાNુ ંહO ુ.ં 

� u�2��: 49 GબGલયન ડોલર 2019-20 Tધુી 

એફડ	આઈપહxચી ગઈ 

�. v'F� 2�(�� -� 
�T5 ���� : 

� Nવુાનોને �વરોજગાર માટ3 સહાયતા આપવા માટ3 આ 

યોજના શ� કરાઈ હતી. તેના માટ3 2018ના બ_ટમા ં

ત@કાલીન નાણામVંીએ �.3 લાખ કરોડની જોગવાઈ કર	 

હતી.  

� u�2��: 3.23 લાખ કરોડ �િપયાની લોન અ@યાર Tધુી 

�વીMૃત થઈSકૂ	 છે. 

5. Y���S:� S��) <�S2�� ,�к�(-04 0���� yш� : 

Y���S:� S��) <Ë2�2-4:0���� yш�  

/���4 : 

 

� �ડફ3)સ મે)Nફુ3કચ�ર�ગ સેlટરમા ંએફડ	આઇની મયા%દા ૪૯ 

ટકાથી વધાર	 ૭૪ ટકા  

� સરકાર3 ક3ટલાક હિથયારોની યાદ	 બનાવી _ની આયાત 

કર	 શકાશે નહL  

� સરં�ણ ખર	દ	ન ેલગતા િનણ%યો ઝડપથી લેવામા ંઆવશે  

� સરકાર ઓ�ડ�ન)સ ફ3lટર	 બોડ%Kુ ંકોપnરાઇટ3ઝેશન કરવામા ં

આવશ.ે  

���"�к 3�2� : 

� વ� ુછ એરપોટ%Kુ ંખાનગીકરણ કરવામા ંઆવશે  

� ભારતને એર.ા»ટ મઇે)ટ3ન)સ, �રપરે અને ઓવરહોલ 

(એમઆરઓ) માટ3Kુ ંવૈિ�ક હબ બનાવવામા ંઆવશે  

� નાગ�રક ઉ�યન સlેટર માટ3 વધાર3 એર �પેસ ÁIુલી 

'કૂવામા ં આવશે. _ના કારણે ભારતીય ઍરલાઈ)સને 

૧૦૦૦ કરોડ �િપયાની બચત થશે.  

к�5 <�� �8��Þ� : 

� કોલ સેlટરમા ંકોમિશ+યલ માઇિન�ગને મhૂંર	  

� કોલ સેlટરના માળખાના િવકાસ માટ3 પ૦,૦૦૦ કરોડKુ ં

રોકાણ કરાશે  

� ખાનગી કંપનીઓના Uવેશને સરળ બનાવાશ,ે પ0 cલોક 

તા@કાGલક ફાળવાશે  

� બોlસાઇટ અને કોલિમનરલ cલોકની સNંlુત હરા= શ� 

કરાશે 

��(;1 ��)�4 :  

� ક3)� શાિસત Uદ3શમા ં કાય%રત વીજળ	 િવતરણ 

કંપનીઓKુ ંખાનગીકરણ કરવામા ંઆવશે.  

� વીજ કંપનીઓ માટ3 નવી ટ3�રફ નીિતKુ ંઘડતર કરવામા ં

આવશ ે_થી �ાહકોના �હતોKુ ંર�ણ થાય.  

/��ш25 =Eu�*Vкc� : 

� સોિશયલ ઇ)ફા�gકચરમા ં ખાનગી સેlટરKુ ં રોકાણ 

વધારવા માટ3 ૮૧૦૦ કરોડ �િપયાની ર3વ�પડ 
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વાયાGબGલટ	 ગપે ફં�ડગ �ક	મ શ� કરવામા ંઆવશે. _મા ં

હો?�પટલને પણ આવર	 લેવામા ંઆવશે.  

 

� આ �ક	મમા ંસરકારના ફડંની રકમ ૨૦ ટકાથી વધાર	 ૩૦ 

ટકા કરવામા ંઆવશે.  

<�к�ш /�к9� : 

� ખાનગી કંપનીઓ પણ સેટ3લાઇટ લો)ચ કર	 શકશે  

� ખાનગી કંપનીઓ ઇસરોની Tિુવધાઓનો ઉપયોગ કર	 

શકશે. 


9��к 
�(ª : 

� મે�ડકલ આઇસોટોzસના ઉ@પાદન માટ3 પીપીપી મોડ હ3ઠળ 

�રસચ% �રએlટરની રચના કરાશે _ના કારણે ક3)સર 

સ�હતના રોગોની સ�તા દર3 સારવાર ઉપલcધ બનશે  

� �ડ િUઝરવેશન માટ3 ઇરર3�ડએશન ટ3કનોલો=નો ઉપયોગ 

કરવા પીપીપી મોડ હ3ઠળ એકમોની રચના કરાશે 

6.  "�� ��ш�$ : 16 �         �� V12 ��EZJ X "��/ 

 

� TS���) ��ш� : ૧૨૯ 

� ����� ��0к:એ�ડસ ઈ=zતી માદા મyછર  

� ડ3)eN ુ રોગ િવશે  �તૃતા લાવવા તથા gા)સિમશન 

સીઝન શ� થાય તે પહ3લા ંદ3શમા ંરોગના િનયVંણ માટ3 

િનવારક પગલાનંે વેગ આપવા ભારત સરકારના આરોeય 

અને પ�રવાર કIયાણ મVંાલયની ભલામણ સાથે ૧૬ મી 

મેના રોજ 'રાXg	ય ડ3)eN ુ �દવસ'ની ઉજવણી કરવામા ં

આવ.ે  

� ડ3)eN ુ �ફવર (ડ	એફ) એ િવષા¹ુ ં (વાયરસ) થી થતો  

અને મyછર jારા ફ3લાતો રોગ છે.  

� ડ3)eN ુ �ફવરના ગભંીર Uકારને ડ3)eN ુ હ3મર3=ક �ડવર 

(ડ	.એચ.એફ.) અને ડ3)eN ુ શોક સી)Jોમ (ડ	એસએસ) 

તર	ક3 ઓળખાય છે. 

� ડ3)eN ુતાવના વાયરસ ફલેવી વાયરસ Uકારના છે અન ે

તે સીરોટાઇ૫ ૧, ર, ૩ અને ૪ (ડ3)eN ુ૧, ર ૩ અને ૪ ) 

તર	ક3 ઓળખાય છે.  

� ડ3)eNનુો મyછર (એ�ડસ) ચો(ખા પાણીમા ં ઘરની �દર 

રહ3લ નાના-નાના પાVોમા ં �ડા 'કુ3 છે. તેના પોરા 

પાણીમા ં Áણુો બનાવીન,ે  ણે �ધે માથે લટકતી 

?�થિતમા ંતર3 છે. તેને નર	 �ખે સહ3લાઈથી જોઈ શકાય 

છે.  

� આ મyછર ટાઈગર મyછર તર	ક3  ણીતો છે. રંગે કાળો 

અને શર	રના �Xુઠ ભાગ પર સફ3દ રંગના ટ૫કા ધરાવ ે

છે, અને આ મyછર ચેપી હોય તો ડ3)eNનુો રોગ ફ3લાવ ે

છે. જયા ંઉ@પ� થાય છે. @યા ંજ રોગ ફ3લાવે છે.  

� તેની ઉ�યન �મતા ઓછ	, આશર3 ૧૦૦ મીટર હોવાથી, 

આ મyછર ઘર ક3 કાય%�થળે પાણીના સ�ં��થાનોમા ં ડા 

'કુતા જોવા મળે છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૬-૦૫-૨૦૨૦) 

1. "આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન" �તગ%ત ક3)� સરકાર 

jારા  પેક3જ -04મા ં ક3ટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવી છે - 

y��z  {.�.�D 5�х к��� 

2. "આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન" �તગ%ત ક3)� સરકાર 

jારા  પેક3જ-04 મા ં  '(ુય@વે  કયા �ેVોને  લાભ 

આપવામા ંઆmયો છે -  к�5/�, х��(, /���4, 
� 

*,�/ , ��( к�,��A, *,�/ <�� 
9��к 
�(ª. 

3. "આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન" �તગ%ત ક3)� સરકાર 

jારા  પેક3જ-04  સરં�ણ ઉ@પાદનમા ં ઓટોમે�ટક �ટ  

jારા એફડ	આઈની મયા%દા વધાર	ન ે ક3ટલા ટકા કરાઈ- 

M�% +� ����1 �M% 

4. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન �તગ%ત દ3શમા ં આગામી 

સમયમા ં ક3ટલા હ3lટર જમીનમા ં ઉÑોગો �થાપવા  માટ3  

ફાળવવામા ંઆવશે- �  5�х 0��9� 

5. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન �તગ%ત  દ3શમા ં Mુલ Vણ 

રાઉ)ડમા ંક3ટલા એરપોટ%Kુ ંખાનગીકરણ કરાશે- �� 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    57 | P a g e  

 

6. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન �તગ%ત  ખાનગી 

કંપનીઓન ે પારદશ%ક હરા= U�.યા jારા ક3ટલી  

બોકસાઈટ અને કોલસાની ખાણની ઓફર કરાશે- ��� 

7. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન �તગ%ત  કોલ સેlટરના 

િવકાસ માટ3 ક3ટલી રકમની ફાળવણી કરાઈ- {.��,��� 

8. કોલ ઇP)ડયાના વષૅ 2023-24 Tધુીમા ંકોલસા ઉ@પાદન 

ક3ટqુ ં લ�ાકં  નp	 કરાNુ ંછે- � <I( 9� 

9. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન �તગ%ત ભારતને  

એરો�પેસ �ેVે  કોK ુ  વૈિ�ક હબ બનાવવામા ં આવશ-ે   


� i��9 �8E9��E/, �1,�� <�� A��0�5 

10. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન �તગ%ત ભારતમા ં 

સોિશયલ ઈ)Ëા�glચર  માટ3  ક3ટલા કરોડની ફાળવણી 

કરાઈ- {. ���� к��� 

11. . આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૦૪ �તગ%ત 

ભારતીય એર�પસેના ઉપયોગ પરના િનયVંણો હળવા 

બનાવાશે _ને લીધે એિવએશન સેlટરને ક3ટલા �િપયાનો 

લાભ થશે - {�,2� 1000 к��� 

12. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૦૪ �તગ%ત કયા 

Uદ3શોમા ં વીજ કંપનીઓKુ ં ખાનગીકરણ કરાશ ે – 

к�EFш��/) T��ш 

13.  ખાણથી ર3લવે સાઇ�ડ�ગ Tધુી ક)વેયર બેIટ jારા કોલસાન ે

પહxચાડવા ક3ટલા �િપયાKુ ં રોકાણ કરાશે - {�,2� 

18000 к��� 

14. .અમે�રકા jારા  ભારતને  ક3ટલા નગં વPે)ટલેટસૅ ભેટમા ં

આપવામા ંઆવશે- ��� 

15. તા_તરમા ંકોરોના મહામાર	 સામે  લડવા કયા દ3શ jારા 

ભારત સાથે મળ	ન ેવે?lસન બનાવવાની  હ3રાત કર	 છે-  

<�"�к� 

16. US ભારતને ૨૦૦ વેP)ટલેટસ% ભેટમા ં આપશે તેની 

�દા«જત �ક�મત જણાવો - �.� ��52� ��5� (T�) ��� 

"кÞ) �D,��� ��5�)  

17. ક3)� સરકાર jારા તા_તરમા ં Uવાસી -િમકોના  

આવાગમનની મા�હતી માટ3 કNુ ં ન|ુ ં પોટ%લ લો)ચ 

કરવામા ં આmNુ ં છે - "��ш�5 �8PE9 =Eu��/*9  

,�9:5" 

18. "નેશનલ માઈ�)ટ  ઇ)ફોિસ�ટમ  પોટ%લ"  કોના jારા 

લો)ચ કરાNુ-ં NDMA 

19. ક3)� સરકાર jારા Uવાસી -િમકો માટ3 લો)ચ કરવામા ં

આવેલ ‘નેશનલ માઈ�)ટ ઈ)ફોિસ�ટમ’નો હ3O ુજણાવો - 

g�к��� Y���� /�; I����� <�� )��� �"0)� 

�9�  

20. ભારતમા ં હ�રયાળ	 .ાિંતનો Uારંભ કયા વષ¨ થયો હતો- 

����-�� 

21. દ3શમા ંMૃિષ ઉ@પાદન વધારવા માટ3 કઈ આિથ+ક નીિત 

લા� ૂકરાઈ હતી - 0"�2�;1 (P��) i���)  

22. ભારતને આ@મિનભ%ર બનાવવા "�ટાટ% અપ ઇP)ડયા"નો 

Uારંભ ]ાર3 કરવામા ં આmયો હતો - ��  ¦EJ'Y�1 

���� 

23. ભારતને વ� ુ આ@મિનભ%ર બનાવવા "મેઈક ઇન 

ઇP)ડયા"નો Ìભુારંભ ]ાર3 કરવામા ં આmયો હતો - �� 

/^9��I� ���M 

24. Nવુાનોને  �વરોજગાર આપવાના  હ3Oથુી  '�ુા યોજનાનો 

Uારંભ  ]ાર3 કરવામા ંઆmયો હતો - �  
�T5 ���� 

25. ભારતમા ં"રાXg	ય ડ3)eN ૂ�દવસ" ]ાર3 મનાવવામા ંઆવ ે

છે- �� � 

26. ડ3)eN ૂ રોગનો વાહક  જણાવો - 
�1/  =�(^)  ��� 

°>� 

27. એડ	સ  ઇ«જzત માદા મyછર  અ)ય કયા નામથી  

ઓળખાય છે- 9�8�� 

DATE : ��-��-����

 

1. Y���S:� S��) <�S2�� :  

,�к�( - 05 y�) (Y�+�к)  

к��� к��� 5�S :  

• �8P�E9 T��/�A��, ��(���, Y��Z2, �ш�4, 

�IQ��/, к�,�� 
�9, 8Q Au ãX�� �IQ��/, 

¦0������� к�,��A�� ����� ��0)� <�� H'������ 

,�5��A  

,�к�(-5�� 0�85�8þ/ : 

1. મનર3ગા, આરોeય, િશ�ણ, Gબઝનેસ, કંપની એlટ, ઇઝ 

ઓફ Øૂ ગ Gબઝનેસ, રા;ય સરકારો અને તેમન ેસલંeન 
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`ોત અને  હ3ર �ોVની કંપનીઓની સેગમે)ટમા ંિવિવધ 

રાહત અને Tધુારાના ંપગલાનંી નાણામVંી jારા ઘોષણા  

2. દ3શના ં તમામ સેlટર Uાઇવેટ કંપનીઓ માટ3 ÁIુલા ં

કરાશે, mNહૂા@મક સેlટરોમા ં પણ ખાનગી કંપનીઓને 

Uવેશ, અ)ય સકેટરોમા ં કામ કરતી સરકાર	 કંપનીઓKુ ં

ખાનગીકરણ કર	 દ3વાશે  

3. ઓનલાઇન િશ�ણ માટ3 વડા Uધાન ઇ- િવÑા યોજના, 

દ	�ા યોજના �તગ%ત ઇ-ક)ટ3)ટ અને àઆૂર કોડ 

સાથેના પાઠય��ુતકો, ઘોરણ ૧ થી ૧૨ માટ3 દર3ક ધોરણ 

માટ3 એક ટ	વી ચેનલ, ટોચની ૧૦૦ Nિુન.ને ૩૦ મે 

૨૦૨૦થી ઓનલાઇન અ�યાસ.મોની મhૂંર	  

4. ઇનસોIવ)સીની U�.યા શ� કરવા માટ3ની મયા%દા ૧ 

લાખથી વધાર	ને �િપયા ૧ કરોડ, કોરોના મહામાર	 

?�થિતને આધાર3 નવી ઇનસોIવ)સી U�.યાઓ એક વષ% 

Tધુી શ� નહL કરાય  

5. ટ3?lનકલ અને U�.યાના કારણે થયેલી નાની ¦લૂોને 

સાકંળતા કંપની એlટના ઉIલઘંનોને અપરાધની 

-ેણીમાથંી હટાવાયા,ં ૭ સમાધાન થઈ શક3 તેવા 

અપરાધોનો પડતા 'કુાયા, પાચં અપરાધો માટ3 વૈકkIપક 

માળખા �તગ%ત પગલા ંલેવાશે  

6. ભારતીય કંપનીઓન ે િવદ3શમા ં િસà�ુરટ	ઝ ડાયર3lટ 

GલP�ટÍગની પરવાનગી, શેરબ રોમા ંNCD Gલ�ટ કરાવતી 

ખાનગી કંપનીઓને Gલ�ટ3ડ કંપની ગણાશ ેનહL  

7. ક3)� સરકાર3 ૨૦૨૦-૨૧ માટ3 રાજયોની નટે બોરો ગ 

Gલિમટ GDPના ૩ થી વધાર	 પાચં ટકા કર	, રા;ય 

સરકારો વધારાના �. ૪.૨૮ લાખ ઊભા કર	 શકશે 

����� ���� v'(I к��5� ¦0���) : 

(1) ��(����� ��� Y,�� ������� �¨' {. 40,000 

к����� u�;�4� : 

 

� સરકાર મનર3ગા �તગ%ત વધારાના �િપયા ૪૦,૦૦૦ 

કરોડની ફાળવણી કરશે 

� _ના કારણે ૩૦૦ કરોડ mય?lત �દવસની રોજગાર	Kુ ં

સaન થશે 

� ચોમાસાની િસઝનમા ં મોટ	 સ(ંયામા ં -િમકો પરત ફર	 

ર�ા ંહોવાથી વ� ુરોજગાર સaનની જ�ર 

� જળસચંય સસંાધનો સ�હત �જુરાનના વ� ુ `ોત મોટ	 

સ(ંયામા ંઊભા કરાશે 

� ઉyચ ઉ@પાદન jારા �ામીણ અથ%તVંને મદદ મળશે 

(2) Y��Z2 H'���� <�� ,�5�� : 

 

� આરોeય �Vેમા ંસરકાર jારા કરાતા ખચ%મા ંવધારો કરાશે 

� �ામીણ અને શહ3ર	 �ેVોમા ં આરોeય અને વેલનેસ 

સે)ટરોની સ(ંયામા ંમોટો વધારો કરાશ ે

� કોઈપણ મહામાર	ને પહxચી વળવા તમામ «જIલામા ં

ચેપી રોગની હો?�પટલો બનાવાશ ે

� «જIલા અને તાqકુા �તર3 સરકાર	 Uયોગશાળાઓ અન ે

 હ3ર આરોeય એકમો �થપાશે 

� આઇસીએમઆર jારા આરોeય �Vેે સશંોધનોને Uો@સાહન 

અપાશ ે

� નેશનલ �ડ«જટલ હ3Iથ િમશનની યોજના ઘડ	 કાઢશ.ે 

(3) =�/�k�E/� <�� I�Eк�^/� /�I���) ,�5�� G��� =Q 

Au ãX	� �IQ��/�� T��/�0� 

� મોટ	 સ(ંયામા ંએમએસએમઇને TરુG�ત કરવા નાદાર	ની 

U�.યા શ� કરવા માટ3ની મયા%દા �િપયા ૧ લાખથી 

વધાર	ને �િપયા ૧ કરોડ કરાઈ 

� ઇનસોIવ)સી, બે)કરzસી કોડની કલમ ૨૪૦એ �તગ%ત 

એમએસએમઇ માટ3 ઇનસોIવ)સીના સમાધાન માટ3 

િવશેષ mયવ�થાની  હ3રાત કરાશ ે

� કોરોના મહામાર	ની ?�થિતને આધાર3 નવી ઇનસોIવ)સી 

U�.યાઓ એક વષ% Tધુી શ� નહL કરાય 

� ઇનસોIવ)સીની U�.યા શ� કરવાના હ3O ુમાટ3 આઇબીસી 

�તગ%ત �ડફોIટની mયા(યામાથંી કોિવડ-૧૯ સલંeન 

દ3વાની બાદબાક	 માટ3 ક3)� સરકારને સશlત કરાશે 
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(4) *���S:� S��) : ¦0�� ����� к�,��A �9� ,��5/� 

� Uાઇવેટ કંપનીઓ માટ3 તમામ સેlટર ÁIુલા ં કરવા, 

ચોpસ કાય%�ેVોમા ં  હ3ર �ેVની કંપનીઓ મહ@@વની 

¦િૂમકા ભજવે તેવી નવી નીિતની જ�ર 

�  હ3ર �હતમા ંસરકાર	 કંપનીઓની હાજર	 જ�ર	 છે તેવા 

mNહૂા@મક સેlટરોની યાદ	  હ3ર કરાશે 

� mNહૂા@મક સેlટરોમા ંઓછામા ંઓછ	 એક સરકાર	 કંપની 

રહ3શે પરંO ુUાઇવેટ કંપનીઓને પણ પરવાનગી અપાશે 

� અ)ય સlેટરોમા ં કામ કરતી સરકાર	 કંપનીઓKુ ં

ખાનગીકરણ કરાશે 

� િનરથ%ક વહ	વટ	 ખચ% ઘટાડવા mNહૂા@મક સlેટરોમા ંફlત 

એકથી ચાર સરકાર	 કંપનીઓ જ રખાશે, અ)ય સરકાર	 

કંપનીઓKુ ં ખાનગીકરણ, મaર અથવા તો હોPIડÍગ 

કંપનીઓમા ંિવલીનીકરણ કરાશ ે

(5) к����-19 ,>1 9����5�\�� /0�2+� �ш�4 

� �ડ«જટલ,ઓનલાઇન િશ�ણ માટ3 તા@કાGલક વડા Uધાન 

ઇ-િવÑા યોજનાનો Uારંભ કરાશે 

� રા;યોમા ં શાળા િશ�ણ માટ3 દ	�ા યોજના �તગ%ત 

તમામ ધોરણો માટ3 ઇ-ક)ટ3)ટ અને àઆૂર કોડ સાથેના ં

પાઠય��ુતકો 

� ધોરણ ૧થી ૧૨ માટ3 દર3ક ધોરણ માટ3 એક ટ	વી ચેનલ 

શ� કરાશે 

 
� િશ�ણ આપવા માટ3 ર3�ડયો, કો�Nિુનટ	 ર3�ડયો, 

પોડકા�ટનો mયાપક ઉપયોગ કરાશ ે

� U±ાચ� ુઅને બિધર �દmયાગંો માટ3 િવશેષ ઇ-ક)ટ3)ટ 

� ટોચની ૧૦૦ Nિુન.ને ૩૦ મે ૨૦૨૦થી ઓન- લાઇન 

અ�યાસ.મો શ� કરવાની પરવાનગી 

� િવÑાથ½, િશ�ક અને પ�રવારોને માનિસક ત�ુંર�તી માટ3 

સાઇકોલો«જકલ સપોટ%  કરવા મનોદપ%ણ યોજનાનો Uારંભ 

કરાશે 

� વૈિ�ક અને ૨૧મી સદ	ની Mુશળતાન ે �યાનમા ં રાખીને 

નવો રાXg	ય અ�યાસ.મ, શાળાઓ માટ3 િશ�ણ 

પ�િતઓKુ ંમાળÁુ ંશ� કરાશે 

� રાXg	ય પાયાગત સા�રતા અને ગણના િમશન �તગ%ત 

૨૦૨૫ Tધુીમા ંધોરણ પાચં Tધુી દર3ક બાળક અ�યાસમા ં

સ�મ બને ત ેમાટ3 �ડસે�બર ૨૦૨૦મા ંUારંભ કરાશે 

(6) к�,���9 �9� =Q Au ãX	� �IQ��/ :  

� િવદ3શી )યાયઅિધકાર �ેVોમા ં ભારતીય કંપનીઓન ે

િસà�ુરટ	ઝના ડાયર3lટ GલP�ટÍગની પરવાનગી 

� શેરબ રોમા ં નોન ક?)વ%ટબલ �ડબ)ેચર Gલ�ટ કરાવતી 

ખાનગી કંપનીઓને Gલ�ટ3ડ કંપની ગણાશ ેનહL 

� કંપની એlટ ૧૯૫૬ની કલમ ૯એનો કંપની એlટ 

૨૦૧૩મા ંસમાવેશ 

� એનસીએલએટ	ની વધારાની, િવશેષ બે)ચ રચવાનો 

અિધકાર 

� નાની કંપનીઓ, વન પસ%ન કંપની, UોડNસુર કંપની અને 

�ટાટ%  અપને તમામ ¦લૂો માટ3 ન=વી પેનIટ	 કરાશ ે

(7) к�,�� 
�9�� �0�5� к�95�к <,����к (����8A�� 

I��I�к1 :  

� નાની ટ3કિનકલ અને U�.યાના કારણે થયેલી ¦લૂોને 

સાકંળતા કંપની એlટના ઉIલઘંનોને અપરાધની 

-ેણીમાથંી હટાવાયા ં

� સીએસઆર �રપો�ટ�ગમા ં ખામી, બોડ% �રપોટ%મા ં અ�રૂતી 

મા�હતી, ફાઇGલ�ગમા ં રહ3લી ખામી, એ=એમના 

આયોજનમા ંિવલબં હવે �નુો નહL 

� સમાધાન થઇ શક3 તેવા મોટાભાગના અપરાધોને 

ઇ)ટરનલ એ;N�ુડક3શન િમક3િનઝમમા ંસમાવાશ ે

� આ Tધુારાના કારણે �.િમનલ કોટ%  અને એનસીએલટ	મા ં

અવરોધો ઘટશે 

� ૭ સમાધાન થઇ શક3 તેવા અપરાધોન ે પડતા 'કુાયા, 

પાચં અપરાધો માટ3 વૈકkIપક માળખા �તગ%ત પગલા ં

લેવાશ ે
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2. 5Cк��3� 4.0 : )�. 18 +� 31 �-2020 H'�� 5�I���J' 

( к�EF�2 & Í0 ���52)  

5Cк��3�-4.0 �9� ��� ��8�5�8� : 

� ક3)� સરકાર3 ર3ડ, ઓર3)જ, �ીન અને ક)ટ3નમે)ટ ઝોનની 

સીમાઓ નp	 કરવાનો અિધકાર રા;ય અને ક3)� શાિસત 

Uદ3શોને આપી દ	ધો છે.  

� ક3)�ીય �હૃ મVંાલયની ગાઇડલાઇન Uમાણે «જIલા 

સ}ાવાળાઓ jારા ર3ડ અને ઓર3)જ ઝોન, ક)ટ3નમે)ટ 

અને બફર ઝોન નp	 કરવામા ંઆવશ.ે  

� Uિતબિંધત િસવાયની તમામ U|િૃ}ઓેને લોકડાઉન 

૪.૦મા ંપરવાનગી અપાઇ છે.  

� જોક3 ક)ટ3નમ)ેટ ઝોનમા ં =વનજ�ર	 અને આવÉયક 

સેવાઓ જ  ર	 રહ3શે.  

� તે ઉપરાતં રા;યો અને ક3)�શાિસત Uદ3શો ?�થિતની 

સમી�ાના આધાર3 િવિવધ Uકારના ઝોનમા ં ચોpસ 

Uકારની U|િૃ}ઓ પર Uિતબધં લાદવાનો િનણ%ય લઇ 

શક3 છે. 

� સાજંના ૭થી સવારના ૭ કલાક Tધુીના નાઇટ કરફªમૂા ં

=વનજ�ર	 સેવાઓ િસવાયની કોઇપણ U|િૃ}ન ે

પરવાનગી નહL અપાય અને કોઇપણ mય?lત બહાર 

નીકળ	 શકશે નહL.  

� �થાિનક સ}ાવાળાઓ કાયદાક	ય જોગવાઇઓ �તગ%ત 

તેમના અિધકાર �Vેમાનંા સમ� િવ�તારમા ંઆદ3શો  ર	 

કર	 શકશે. 

к����-19 <9к���� �9��� �� V12 ��:��ш�к� : 

�  હ3ર �થળો અને કામના ં �થળોએ ચહ3રા પર મા�ક 

પહ3રવો ફર«જયાત 

�  હ3ર �થળો અને કામના ં �થળોએ � ૂકંનારને દંડ 

ફટકારાશ ે

�  હ3ર �થળો અને પ�રવહનમા ં સોિશયલ �ડ�ટ?)સÍગKુ ં

પાલન કરવામા ંઆવે 

� લeનમા ં સોિશયલ �ડ�ટ?)સÍગ, ૫૦થી વ� ુ mય?lતન ે

પરવાનગી નહL 

� �િતમ �.યામા ં સોિશયલ �ડ�ટ?)સÍગ સાથ ે ૨૦થી વ� ુ

mય?lતને પરવાનગી નહL 
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�  હ3ર �થળો શરાબ, પાન, �ટુખા, તમાMુના ઉપયોગ પર 

Uિતબધં 

� �ુકાનદારોએ બે �ાહકો વyચે ૬ �ટKુ ં �તર ફર«જયાત 

 ળવ|ુ ંપડશે 

� બન ે@યા ંTધુી વક% Ëોમ હોમની UેPlટસ  ર	 રાખવી 

к����� 0���1 /�� 5��� S��)�� 5Cк��3��� ����� 

)IN� : 

 

3. ��4:2 : &'(��) /�к�� (Y��Z2)  

� રા;યમા ં હ3ર જeયાએ � ૂકંવા બદલ એક સરખો �. ૨૦૦ 

દંડ વTલૂાશ ે

� રા;યમા ં મા�ક ન પહ3રનાર પાસેથી �. ૨૦૦નો દંડ 

વTલૂાશે 

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૭-૦૫-૨૦૨૦) 

1. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૫ �તગ%ત કયા 

�ેVોને લાભ અપાશે -  �8P�E9 T��/�A��, ��(���, 

Y��Z2, �ш�4, �IQ��/, к�,�� 
�9, 8Q Au ãX�� 

�IQ��/, ¦0������� к�,��A 

2. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૫ �તગ%ત દ3શના ં

કયા સેlટર Uાઇવટે કંપનીઓ માટ3 ÁIુલા ંકરાશ ે– )� 

/�к9� 

3. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૫ �તગ%ત દ3શની 

ટોચની ક3ટલી Nિુન.ને ૩૦ મે ૨૦૨૦થી ઓનલાઇન 

અ�યાસ.મોની મhૂંર	 આપી - 100  

4. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૫ �તગ%ત 

ઇનસોIવ)સીની U�.યા શ� કરવા માટ3ની મયા%દા 

ક3ટલાથી વધાર	ને ક3ટલી કરાઈ - {�,2� 1 5�х )+� 

{�,2� 1 к��� 

5. કોરોના મહામાર	 ?�થિતન ે આધાર3 નવી ઇનસોIવ)સી 

U�.યાઓ ક3ટલા સમય Tધુી શ� નહL કરાય- 
к �$: 

6. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૫ �તગ%ત ટ3?lનકલ 

અને U�.યાના કારણ ે થયેલી નાની ¦લૂોને સાકંળતા 

કંપની એlટના ઉIલઘંનોને કઈ -ણેીમાથંી હટાવાયા ં - 

<,���  

7. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૫ �તગ%ત ભારતીય 

કંપનીઓન ે િવદ3શમા ં શાની પરવાનગી અપાઈ - 

�/
 '"�91Q ��2���9 �5t*9�� 

8. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૫ �તગ%ત 

શેરબ રોમા ં કNુ ં Gલ�ટ કરાવતી ખાનગી કંપનીઓને 

Gલ�ટ3ડ કંપની ગણાશે નહL - NCD 

9. ક3)� સરકાર3 ૨૦૨૦-૨૧ માટ3 રાજયોની નેટ બોરો ગ 

Gલિમટ GDPના ક3ટલા ટકાથી વધાર	 ક3ટલા ટકા કર	 - 3 

+� ����1 5 9к�  

10. ક3)� સરકાર3 ૨૦૨૦-૨૧ માટ3 રાજયોની નેટ બોરો ગ 

Gલિમટ GDPના ૩ થી વધાર	 ૫ ટકા કર	 તેના કારણે 

રા;ય સરકારો વધારાના ક3ટલા �િપયા ઊભા કર	 શકશે - 

{. 4.28 5�х 

11. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૫ �તગ%ત સરકાર 

મનર3ગા �તગ%ત વધારાના ક3ટલા �િપયાની ફાળવણી 

કરશે – �. 40,000 к��� 

12. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૫ �તગ%ત સરકાર 

jારા મનર3ગા �તગ%ત વધારાના �. ૪૦,૦૦૦ કરોડની 

ફાળવણી કરવાથી ક3ટલા mય?lત �દવસની રોજગાર	Kુ ં

સaન થશે - 300 к��� 

13. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૫ �તગ%ત કોઈપણ 

મહામાર	ને પહxચી વળવા દ3શના તમામ «જIલાઓમા ંકઈ 

હો?�પટલો બનાવાશ-ે c�,� ����� 0��*,95� 

14. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૫ �તગ%ત આરોeય 

સદંભ̈ કઈ મહ@વની યોજના ઘડવામા ંઆવશ ે - ��ш�5 

"��(95 0�k+ �ш� 

15. આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન પેક3જ-૫ �તગ%ત મોટ	 

સ(ંયામા ં એમએસએમઇન ે TરુG�ત કરવા નાદાર	ની 

U�.યા શ� કરવા માટ3ની મયા%દા ક3ટલાથી વધાર	 ક3ટલા 

�િપયા કરાઈ- {.1 5�х+� ����1�� {. 1 к��� 

16. કોિવડ-૧૯ પછ	 ટ3lનોલો=ની સહાયથી �ડ«જટલ, 

ઓનલાઇન િશ�ણ માટ3 તા@કાGલક કઈ યોજનાનો Uારંભ 

કરાશે - ��� T��� =-��Ô� 2�(�� 
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17. રા;યોમા ંશાળા િશ�ણ માટ3 કઈ યોજના �તગ%ત તમામ 

ધોરણો માટ3 ઇ-ક)ટ3)ટ અને àઆૂર કોડ સાથેના ં

પાઠય��ુતકો તૈયાર કરાશે - �1�� 2�(�� 

18. કયા ધોરણ માટ3 ટ	વી ચેનલ શ� કરાશ ે - ���4 1+� 

12 ���к �9� c��5 

19. ભારતમા ંલૉકડાઉન ૪.૦નો સમયગાળો જણાવો - )�. 18 

+� 31 �-2020  

20. કોિવડ-૧૯ના પગલે રા;ય સરકાર3  હ3ર જeયાએ � ૂકંવા 

બદલ એક સરખો ક3ટલા �િપયાનો દંડ વTલૂાશ ે - {. 

200 

21. કોિવડ-૧૯ના પગલ ે રા;ય સરકાર3 મા�ક ન પહ3રનાર 

પાસેથી એક સરખો ક3ટલા �િપયાનો દંડ વTલૂાશે - {. 

200 
 

 

 

DATE : ��-��-����

1. &'(��) /�к�� : )�. 19-05-2020+� 92 9к� &'(��) 

0�� 5Cк��3� v'�) (�01�9) 

 
� '(ુયમVંી િવજય �પાણીએ તા.૧૮મી મે-૨૦૨૦ના રોજ 

 હ3ર કNુ ̄હO ુ ંક3 તા.૧૯મી મે-૨૦૨૦થી ક)ટ3નમે)ટ ઝોન 

બહાર સાબરમતી નદ	ની �વૂ% તરફKુ ં અમદાવાદ શહ3ર 

અને Tરુત શહ3ર બાદ કરતા સમ� રા;યમા ં તમામ 

આિથ+ક U|િૃ}ઓ લોકડાઉન-૪ દરિમયાન સવારના ૮ થી 

બપોરના ૪ વાeયા Tધુી કર	 શકાશ.ે  

� આમ, અમદાવાદના �વૂ% િવ�તાર અને રા;યના અ)ય 

ક)ટ3નમે)ટ ઝોનની આશર3 ૫૦ લાખની વસિત જ 

લોકડાઉન હ3ઠળ રહ3 છે. બાક	ના ૯૨ ટકાથી વ� ુલોકોન ે

લોકડાઉનમાથંી '?ુlત મળ	 છે. 


9 
 Z5�E/ :  

� નોન ક)ટ3નમ)ેટ િવ�તારમા ં તમામ વપેાર, ધધંા, સવાર3 

૮થી સા_ં ૪ Tધુી ખોલી શકાશ ે

� અમદાવાદ અને Tરુત શહ3ર િવ�તારો મહ�્ �શે િનયVંણ 

હ3ઠળ 

� કો�zલlેસમાનંી �ુકાનો-ઓ�ફસો ODD-EVEN �ક	મ 'જુબ 

ખોલવાના રહ3શે 

� Jાઈવર સ�હત બે Uવાસી સાથે �ર�ા, ટ3lસી અને ખાનગી 

વાહનોન ે'?ુlત 

� મોટરસાઈકલ પર માV એક સવાર	ની જ Âટ 

� ઓટો �રપે�ર�ગ, સિવ+િસ�ગના એકમો ખોલી શકાશ ે

� ઓ�ફસીઝ અને રોડસાઈડ ધાબા ૩૩ ટકા �મતા સાથ ે

Áલુી શકશે 

� ક)ટ3નમે)ટ ઝોનમા ંઆવÉયક સેવા ચાq ુપણ @યા ંરહ3તા 

-િમકો, વેપાર	 બહાર જઈ નહL શક3 

� ર3�ટોર3)ટ, હોટ3Iસ ખોલી શકાશે પણ માV ક3ર	-આઉટ, હોમ 

�ડGલવર	 માટ3 જ 

� Gલકર શોપને રા;યભરમા ં]ાયં Âટ નહL 

<v X5 ,�5:� ,� �*к_'� ��c�4 : 

� રા;યભરમા ં અ'લૂ પાલ%રો ઉપર મા�કના વેચાણની 

mયવ�થા થશ.ે  

� #ી-લેયર મા�ક �. ૫મા ં અને એન-૯૫ મા�ક �. ૬૫મા ં

મળશે.  

� સરકાર આ mયવ�થા ગોઠવશ.ે અમદાવાદમા ં તા.૧૮મી 

મેથી અને રા;યભરમા ં૧૯મી મેથી આ mયવ�થા શ� થઇ 

જશે. 

�*к ���� ��к;���� <�� � X�к���� {. 200�� ��� 

� રા;યમા ં  હ3રમા ં િનકળનાર	 દર3ક mય?lત માટ3 મા�ક 

પહ3રવો ફર«જયાત છે જો તે નહL હોય તો �. ૨૦૦નો દંડ 

થશે.  

� આ જ ર	ત ે હ3રમા ં� ૂકંનારાને પણ �. ૨૦૦નો દંડ થશે. 

Y ���2�� /P ���2�� /��z 7+� /���� 7 H'�� кuÊ ':  

2. ICMR : к������� ,�1�4 �9� ��:��ш�к��� H'���� 

к��2� (Y��Z2)  

અગાઉ તા. ૯-૪-૨૦૨૦ના રોજ કરાયલેા Tધુારા બાદ �નુ: 

ફ3રફાર 

к2� u��u�� к��2� : 
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� આઇસીએમઆર jારા _ નવી mNહુરચના બહાર પાડવામા ં

આવી છે, લ�ણ દ3ખાતા હોય એવા હોટ�પોટસ ક3 

કલ�ટરમાનંા ક3સોમા ંસાત �દવસમા ંપ�ર�ણ આરઆરટ	 

-પીસીઆર પ�િતથી અને સાત �દવસ પછ	 એP)ટબોડ	 

ટ3�ટ કરવાનો રહ3શ.ે  

� આઇસીએમઆરએ અગાઉ ફlત gાવેલ �હ�g	 ધરાવતા, 

સપંક%મા ં આવનારા, એસએઆરઆઈ દદ�ઓ અને ઉyચ 

જોખમ ધરાવતા સપંકnવાળા લ�ણો નહL ધરાવનારા 

તમામ લોકોના પર	�ણની મhૂંર	 આપી હતી.  

к��� +ш� ,�1�4 ? : 

� _નામા ં કોરોનાના લ�ણ દ3ખાય અન ે _ છેIલા ૧૪ 

�દવસમા ંિવદ3શથી આmયા હોય 

� _ કોરોનાના દદ�ની સપંક%મા ંઆmયાKુ ંચોpસ હોય.  

� તમામ �વા�Îય કમ½ઓ _મનામા ંલ�ણ દ3ખાય ક3 લ�ણ 

દ3ખાતા હોય એવા Ë)ટલાઇન વક%સ% _ કોરોનાના 

ક)ટ3નમે)ટ ઝોનમા ંકામગીર	મા ંસામેલ હોય.  

� Áબૂ જ ગભંીર �સન સબધંી દદ�.  

� કોરોનાના દદ�ના સપંક%મા ં સીધા આmયા િવના 

લ�ણવાળા કો)ટ3lટ _ હાઇ �ર�ક પર હોય તેમના પથી 

૧૦ �દવસમા ં ટ3�ટ થશે. મતલબ ક3 પહ3લા ં ૫ થી ૧૪ 

�દવસ દરિમયાન કરવાના હતા, હવે �દવસ ૧૪ થી 

ઘટાડ	ને ૧૦ કરવામા ંઆmયા છે.  

� ક)ટ3નમે)ટ ઝોન ક3 હોટ�પોટના ઇ)ફqએુ)ઝાના _વી 

બીમાર	વાળા દદ�ઓ.  

� તમામ હો?�પટલમા ં સારવાર લતેા દદ�ઓમા ં _મને 

ઇ)ફqએૂઝ _વી Gબમાર	ના લ�ણ હોય.  

3. <�u�� : S��) ��ш�� 21 �$: I�� I���;�� х��1�� 

H',� /�8�5�� (�'��)� Y,��)  

� ઓ�ડશામા ં૧૮૫ �ક.મી.ની ઝડપે પવન �ંકાશે  

� અગાઉ વષ%-૧૯૯૯મા ંઓ�ડશા અન ેકંડલા બદંર સ�હતના 

િવ�તારોમા ંTપુર સાઈlલોન �ંકાN ુ ંહO ુ.ં  

H',� /�8�5�� Ç'� >� ?  

� 150 થી 200 �કમીની ઝડપે ;યાર3 પવન સાથે વાવાઝોØુ ં

�ંકાય @યાર3 તેને Tપુર સાઈકલોન તર	ક3 ઓળખવામા ં

આવે છે.  

� આ વાવાઝોડામા ંર�તા ફાટ	  ય છે, બ£મુાળ	 ઇમારતો 

ધારાશાયી થઈ  ય છે  

4. UGC : ��� ��8�5�8� v'(I UG <�� PG�� 

<ý2�/i�� к�����_'� Tк�4 3���ш� 

� ��$2: કોરોના સાથે કઈ ર	તે =વ|ુ ં તનેો સમાવેશ 

કરાશે. 

5. WHO : )�.18 <�� )�.19 �, I� "��/�2 WHO�� 

�°J X:<5 I��к�� T���S  

� િવષય : કોરોના ]ાથંી પેદા થયો તેની �વતVં તપાસ 

કરવા ભારત સ�હત ૧૨૦થી વ� ુદ3શોની માગ  

��8�/�� �"0)� Y,���� )�8����� I��к��+� I�к�) 

2х�)� ����� 

� તાઈવાન વIડ% હ3Iથ ઑગ̈નાઈઝેશનKુ ં�વતVં ઑcઝવ%ર 

રાXg છે. આ બઠેકમા ંતેને બકાત રખાNુ ંછે.  

� માV આ બેઠકમા ંનહL ૨૦૧૬ પછ	ની બધી બેઠકોમાથંી 

તાઈવાની બાદબાક	 કર	 દ3વાઈ છે. ક3મ ક3 તાઈવાનને 

ચીન �વતVં રાXg નથી માનO ુ ંપોતાનો �હ�સો ગણે છે.  

� ચીનના દબાણથી જ તાઈવાનને બાકાત રખાયાKુ ંમનાય 

છે.  

� તાઈવાને જ વાઈરસ �ગ ે ક3ટલીક ઉપયોગી મા�હતી 

શ�આતી ગાળામા ંડબINએુચઓને આપી હતી.  

� પરંO ુડબINએુચઓએ એ મા�હતી નજર�દાજ કર	 હતી.  

� �થાન – =નીવા (?�વસ)          �થાપના – વષ%-૧૯૪૮ 

� U'ખુ – ટ3ડરોસ (WHO) 

7. (E"�� ��ш�$ : 18 � 

S�) /�0�I : ����(� S�) 

(E : 18 � 1926 

<�/�� : 1 u�ð'Y�1 2018  

� િવÑાથ½િUય, કિવ-િવવેચક િનરંજન નરહ�રલાલ ભગતનો 

આ_ જ)મ�દવસ છે.  

� અમદાવાદમા ં જ)મેલા િનરંજન ભગતે અમદાવાદ અને 

'ુબંઈથી િશ�ણ લી�ુ ંહO ુ.ં  

� 1942ના �હ)દ છોડો �દોલનના hુવાળમા ં અ�યાસ 

છોડÜો, 1944મા ં મે�gક, 1949મા ં િવનયન �નાતક અને 

1950મા ંઅમદાવાદથી અK�ુનાતક થયા.  

� 1950થી 1986 Tધુી અમદાવાદની કોલેજોમા ંઅ�યાપન 

કાય% કNુ.̄ સા�હ@ય સaન �ેVે છદંોલય, �ક�ર	, 

અIપિવરામ, આ�િુનક કિવતાઃ ક3ટલાક UÒો, 

�વા�યાયલોક, યVં િવ±ાન અને મVં કિવતા, 

)હાનાલાલની ઊિમ+ કિવતા, મીરાબંાઈ, T)ુદર' ્ ક3ટલાક 
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કાmયો, GચVાગંદા, ઓડ3નના ંકાmયો વગરે3 તેમના કિવતા, 

િવવેચન, સપંાદન અને અKવુાદ �ેVે Uદાનો છે.  

� િનરંજન ભગતના યોગદાનKુ ં Mુમાર ચ�ંક, નમ%દ ચ�ંક, 

Uેમાનદં Tવુણ%ચ�ંક, રણ«જતરામ Tવુણ% ચ�ંક, નરિસ�હ 

મહ3તા �રુ�કાર, સા�હ@ય અકાદમી �રુ�કાર, સા�હ@ય 

અકાદમી �દIહ	ના સલાહકાર સિમિતના સ�ય અન ે

�જુરાતી સા�હ@ય પ�રષદના U'ખુ એમ સ)માન થNુ.ં  

� Uિસ$�ની ઝાકમઝોળથી જોજનો �ૂર રહ	 માV સા�હ@ય 

પદાથ%ની ખેવનામા ં મ�ત રહ3લા આપણી ભાષાના 

-ેXઠતમ સા�હ@યકાર ભગત સાહ3બKુ ં1 ફ3�આુર	 2018ના 

91 વષ%ની વય ેઅવસાન થNુ.ં  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૮-૦૫-૨૦૨૦) 

�. �જુરાતમા ં લૉકડાઉનમા ં તા.19 મેની ?�થિતએ સમ� 

રા;યમા ંકયા સમયગાળા દરિમયાન કફªુ%નો કડક અમલ 

કરવામા ંઆmયો હતો-/��z �.��+� /���� �.�� 

2. લૉકડાઉન 4.0મા ં�જુરાતમા ંકોરોના મહામાર	  સામે જગં 

=તવા કો�પલે�માનંી �ુકાનો કઈ પ�િતથી ચાq ુ

રાખવાની યોજના બનાવી છે-  ODD - EVEN 

3. લૉકડાઉન 4.0મા ં �જુરાતમા ં ખાનગી કાર અન ે

મોટરસાયકલ ઉપર ક3ટલા પેસે)જરની મhૂંર	 અપાઈ - � 

<�� � 

M. �જુરાતમા ં કોરોના સામે જગં =તવા રા;યભરના અ'લૂ 

પાલ%ર ઉપરથી ક3ટલા સ�તા દર3 #ી લયેર અને N-95 

મા�ક ઉપલcધ કરવામા ંઆવે છે - {.�� <�� {.�� 

5. ભારતમા ં કોરોના પર	�ણ માટ3 કઈ સ�ંથા jારા �નુ: 

માગ%દિશ+કામા ંTધુારો કરાયો - ICMR 

6. ICMR jારા કોરોનાના લ�ણ દ3ખાય અને છેIલા ક3ટલાક 

�દવસમા ંિવદ3શમાથંી આmયા હોય તેKુ ં પ�ર�ણ કરાશ ે- 

�M "��/ 

7. એ�ફાન _|ુ ંTપુર સાયlલોન સભંિવત ક3ટલા વષ% બાદ 

ભારતમા ંતોફાન મચાવશ-ે ���$ô 

8. �દા_ ક3ટલા ક	.મી કલાકની ઝડપ ેવાવાઝોØુ ં�ંકાય તેન ે

Tપુર સાયlલોન કહ3 છે - ���-��� 

9. UGCની ગાઈડલાઈન 'જુબ હવે કયા અ�યાસ.મમા ં

કોરોના સાથે કઈ ર	તે =વ|ુ ંતKે ુ ંUકરણ સામલે થશે - 

UG <�� PG 

10. વૈિ�ક �તર3 સૌUથમવાર WHOની  બે �દવસીય  

વyNુ%અલ બઠેક ]ાર3 યો ઈ- )�. ��/�� � ���� 

11. WHOKુ ં�થાપના વષ ૅજણાવો - ��M� 

12. WHOKુ ં વØુ મથક જણાવો - �(���� 

�D. કિવ-િવવેચક િનરંજન ભગતનો જ)મ�દવસ જણાવો - �� 

� ���� 

14. કિવ-િવવેચક િનરંજન ભગતK ુઉપનામ જણાવો -  S�) 

/�0�I  

 

DATE : ��-��-����

1. /�0�1 ����� : S��) – ��,�;   

� �����: ભારતના કાલાપાની, Gલ�િપયા�રુા, અને Gલ�લેુખ 

નેપાળે તનેા નવા રાજક	ય નકશામા ંસામેલ કર	 પોતાનો 

હોવાનો દાવો કયn  

�кш� y�� : 

� નેપાળે નવો રાજક	ય નકશો  ર	 કયn હતો. આ 

દરિમયાન િતબટે, ચીન અને નપેાળની સરહદ3 આવેલા 

ભારતીય િવ�તારો કાલાપાની, Gલ�લેુખ એને 

Gલ�િપયા�રુાને નપેાળે પોતાનો ભાગ ગણાmયા હતા.  

� મહ@વની વાત એ છે ક3, નેપાળ jારા એકાએક  ર	 

કરવામા ં આવેલા પોતાના નવા નકશામા ં તનેી ઉ}ર, 

દG�ણ, �વૂ% અને પિÄમે આવેલી �તરરાXg	ય સરહદોની 

પણ છણાવટ કરવામા ંઆવી છે.  

� હવે તેણે આ સરહદોને અડ	ને આવેલા તમામ િવ�તારોને 

પોતાના રાજક	ય અને Uશાસિનક mયવ�થાઓ હ3ઠળના 

ગણાmયા. 


9 
 Z5�E/ : 

� /��5: Gલ�લેુખ ]ા ંઆmNુ ંઅને તેKુ ંમહ@@વ Ìુ ંછે ?  

� (��I: Gલ�લેુખ ભારત, નેપાળ અને ચીનની સરહદ 

સાથે જોડાયેલો વyચનેો િવ�તાર છે. ૧૭,૦૬૦ �ટની 

�ચાઈએ આવેલો આ િવ�તાર �ટનીિતક ર	ત ે મહ@વનો 

છે. દર વષ¨ ભારત અન ેચીન વyચે અહLયા ર�તા માગ̈ 

વેપાર થાય છે અને નેપાળ તેનો િવરોધ કર3 છે.  
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� /��5: હાલમા ંક3મ િવવાદ સ %યો ?  

� (��I: ભારતે યાVીઓ અન ે �થાિનક વેપાર	ઓની 

સવલત માટ3 અહLયા ૮૦ �ક.મીનો ર�તો બનાmયો. 

તેનાથી માનસરોવર યાVાનો માગ% {ૂંકો થઈ ગયો અને 

૮૦ ટકા યાVા ભારતના િવ�તારોમાથંી જ શ] બની. 

નેપાળમાથંી બે માગ̈ માનસરોવર યાVા થતી હતી _ હવે 

ઓછ	 થઈ જવાની તેથી િવવાદ સ %યો છે.  

� /��5: નેપાળને અ@યાર3 જ િવરોધ ક3મ યાદ આmયો?  

� (��I� નેપાળ સમ� Gલ�લેુખને પોતાનો િવ�તાર માન ે

છે. ભારત તરફથી અહLયા ર�તો બનાવવાKુ ંશ� કરાતા 

તેણે િવરોધ નxધાmયો. તે આ પહ3લા ં પણ અનેક વખત 

ભારત િવ¤ુ� આ '"ેુ ફ�રયાદ કરતો આmયો છે.  

� /��5 : આ િવ�તારના ભાગ પડ3લા છે ?  

� (��I : ભારત અને નેપાળ વyચે ૧૮૧૬ મા ં Tગુૌલી 

સિંધ થઈ હતી. આ સિંધ હ3ઠળ આ Uદ3શની સરહદ નp	 

કરવામા ં આવી હતી. મહાકાલી નદ	ના પિÄમ િવ�તાર 

ઉપર ભારતનો અને �વૂ% િવ�તાર ઉપર નેપાળનો કબજો 

છે. 

����� к� ? : 

� મહાકાલી નદ	 બે ધારાના જોડાણથી બને છે. એક શાખા 

Gલ�લેુખના ઉ}ર-પિÄમી Gલ?�પયા�રૂાથી નીકળે છે અને 

બી= શાખા દG�ણ Gલ�લેુખથી નીકળે છે. નેપાળ ઉ}ર-

પિÄમી શાખાને '(ુય માને છે અને કાલાપાની, 

Gલ?�પયા�રૂા તથા Gલ�લેુખને પોતાના િવ�તારો માને છે, 

;યાર3 ભારત દG�ણની શાખાને '(ુય માને છે. તેના 

પગલે આ તમામ િવ�તારો ભારતમા ંહોવાKુ ંજણાવાય છે. 

ભારત પાસે તેના નpર �રુાવા પણ છે. બી= તરફ 

સમયાતંર3 નપેાળ આ '"ેુ િવવાદ ચગાવતો ર�ો છે. 

�кш� : 

 

S��)�2 ����ш ���52�� (��I : 

� ભારતના િવદ3શ મVંાલય ેજણાmNુ ંહO ુ ંક3, Gલ�લેુખા માગ% 

પહ3લેથી ભારતની સરહદમા ં આવે છે. આ ર�તે પહ3લા ં

પણ માનસરોવર યાVા થતી હતી.  

� તા_તરમા ં ભારતે અહLયા માV ર�તો બનાવવાKુ ં કામ 

કNુ ̄છે _થી યાVીઓ, mયાપાર	ઓ અને �થાિનકોને આવન 

 વનમા ંસરળતા રહ3.  

� ભારત jારા ૮ મેના રોજ Gલ�લુેખ- ધારા'લૂા માગ%Kુ ં

ઉ�ાટન કરવામા ંઆmNુ ંહO ુ.ં 

2.WEF:
�(ª V�âEQш� 8E���/ (®¦:)  

� WEFના ઈ)ડ3lસમા ંભારતનો વૈિ�ક �તર3 ૭૪મો .મ  

� WEF : વIડ% ઈકોનોમી ફોરમ 

3. SCO : ����ш���A�� ��"�2� ��"�2� к�Eu�E/ (��,��)  

� SCOKુ ંિશખર સમેંલન આગામી hૂલાઈ-૨૦૨૦મા ંયો શે  

� *+�� : સે)ટ િપટસ%બગ% (રિશયા)  

/ý2 ��ш� :  

� શાઘંાઈ કો-ઓપર3શન ઓગ̈નાઈઝેશનમા ં ભારત, 

કઝા�ક�તાન, �કગ½�તાન, ચીન, પા�ક�તાન, રિશયા, 

તા«જ�ક�તાન અને ઉઝબે�ક�તાનનો સમાવશે.  

SCO: ш��¡�8 к�-A,��ш� A�̀��8Q�ш� 

4. *�°> S��) <�S2�� (*�°>)�) 

��шS��� кc��v'�) ш0����� ��"9Þ� ¦0��   

� ર3�ટ�ગ �ટાર : 7, 5, 3 અને 1 �ટાર 

к�9���1 ���2 <�� ш0��� :  

u�8� *9�� ��"9Þ� :  

� �જુરાત : Tરુત અને રાજકોટ    મ�યUદ3શ : ઈ)દોર  

� મહારાXg : નવી 'ુબંઈ            કણા%ટક : મૈTરુ  

�� *9�� ��"9Þ� : 

� �જુરાત : અમદાવાદ અને ગાધંીનગર  

� નવી �દIહ	       ચદં	ગઢ  

� હ�રયાણા : કરનાલ  

� �ûUદ3શ : િત¤ુપિત, િવજયવાડા  

� છ}ીસગઢ : ભીલાઈનગર 

�� *9�� ��"9Þ� 

� �જુરાત : વડોદરા 

� �દIહ	 : ક�ટ અને રોહતક 

�  હ3ર કરનાર મVંાલય  : ક3)�ીય આવાસ અને શહ3ર	 

મVંાલય 

� મVંી : -ી હર�દપિસ�હ �રૂ	  

5. ��5��9-I�tk9*)�� : &'���¬ '� к��Ñ� ,�) 5����� 

S��)�� T2�/� ш{ (/�0�1 �����) 

/P �*+�) �ш�:�)� х�/ �кш� : 
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6. (E"�� ��ш�$ : 19 � 

S������� T¦��/5 ш�/к 0���¦ : �Í 4�'���/Þ0 

(E : 19 � 1912      <�/�� : 2 
�T5 1965  

� �જુરાતના ં ઈિતહાસમા ં _મKુ ં નામ આદરપાV ર	ત ે

લેવામા ં આવે છે તેવા ભાવનગરના મહારા  

MૃXણMુમારિસ�હનો આ_ જ)મ�દવસ છે.  

� ગો�હલ વશંના ભાવિસ�હના આ ;યેXઠ �Vુનો જ)મ 

ભાવનગરમા ંથયો હતો.  

� Mુમાર MુXણMુમાર3 િશ�ણ રાજMુમાર કોલેજ રાજકોટ અને 

 eલે)ડની હ3રો �Mૂલમા ંલી�ુ ંહO ુ.ં  

� 7 વષ%ની સગીર વયે ભાવનગરના શાસક બ)યા.  

� �(ુતવયે �વતVં શાસક બ)યા પછ	 ઉદારવાદ	 અને U  

વ@સલ શાસક તર	ક3ની છબી ઊભી કર	 હતી.  

� 1919 થી 1948 દરિમયાન Mૃિષ Tધુારા, �ામ Tધુારણા, 

વીજળ	ઘર, શૈ�Gણક સ�ંથાઓની �થાપના, બદંરKુ ં

િનમા%ણ, નવી િમલો અને કારખાનાઓની �થાપના, ¦ગૂભ% 

ગટરયોજનાઓ, ર�તાઓKુ ં િનમા%ણ, Gચ�ક@સાલયોની 

�થાપના વગેર3 તેમના શાસનની િસ$�ઓ હતી.  

� લોકશાહ	 સ�ંથાઓની શ�આત માટ3 પણ MૃXણMુમારિસ�હને 

યાદ કરાય છે.  

� આઝાદ	 પછ	 નવા સૌરાXg રા;યના તઓે ઉપરા;ય 

U'ખુ બ)યા હતા.  

� સૌરાXgના રજવાડાઓંને ભારત સઘંમા ં જોડવામા ં પણ 

તેમની ¦િૂમકા હતી.  

� 1948મા ં મ�ાસના ગવન%ર બ)યા હતા, ગવન%ર તર	ક3 

માV 1 �િપયો પગાર લેતા. 

� અનેક એવોડnથી સ)માિનત, ભાવનગર Nિુન.સાથે _મKુ ં

નામ જોડાયેqુ ં છે તેવા MૃXણMુમારKુ ં 2 એિUલ 1965ના 

રોજ અવસાન થNુ ંહO ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૯-૦૫-૨૦૨૦) 

1. તા_તરમા ં પાડોશી દ3શ નેપાળે ભારતના કયા િવ�તારો 

તેના નવા રાજક	ય નકશામા ંસામલે કર	 િવવાદ સaયો 

હતો - к�5�,���, �5Þ�,2�¨'��, <�� �5]'5�х  

2. Gલ�લેુખ િવ�તાર ]ા ંઆવેલો છે - S��), ��,�; <�� 

c���� /�0� /�+� (���2�5 �°c��� ��*)��  

3. ભારતે Gલ�લેુખ િવ�તારમા ં યાVીઓ અને �થાિનક 

વેપાર	ઓની સવલત માટ3 ક3ટલા �ક.મીનો ર�તો બનાmયો 

- 80  

4. ભારત અને નેપાળ વyચે ૧૮૧૬મા ં કઈ મહ@વની સિંધ 

થઈ હતી - H'�.5� /���  

5. Tગુૌલી સિંધ કયા દ3શ વyચ ેઅને શા માટ3 થઈ હતી – 

S��)-��,�; )+� T��ш�� /�0� �N1 к��� 

6. મહાકાલી નદ	ના પિÄમ િવ�તાર ઉપર ભારતનો અને 

�વૂ% િવ�તાર ઉપર કયા દ3શનો કબજો છે - ��,�; 

7. ભારત jારા તા.૮ મે-૨૦૨૦ના રોજ નેપાળ સરહદ3 ]ા 

માગ%Kુ ંઉ�ાટન કNુ ̄હO ુ ં- �5]'5�х-����v X5� 

8. તા_તર મે-૨૦૨૦મા ં  હ3ર થયેલા એનજ½ gાk)ઝશન 

ઈ)ડ3lસમા ંભારતનો .મ જણાવો - 74�  

9. WEFKુ ંિવ�Oતૃ નામ જણાવો - �k�: 8к���� u�� 

10. એનજ½ gાk)ઝશન ઈ)ડ3lસ કોના jારા  હ3ર કરવામા ં

આવે છે - �k�: 8к���� u�� 

11. વી�ડયો કો)ફર)સના મા�યમથી SCOKુ ં િશખર સમેંલન 

hૂલાઈ-૨૦૨૦ ]ા �થળે યો Nુ ં - /�E9 �,9/:I�: 

(��ш2�)  

12. SCOKુ ં િવ�Oતૃ નામ જણાવો – ш��¡�8 к�-A,��ш� 

A�̀��8Q�ш� 

13. શાઘંાઈ કો-ઓપર3શન ઓગ̈નાઈઝેશનના સ�ય દ3શોના 

નામ જણાવો - S��), кQ�"к*)��, "к�ª*)��, c��, 

,�"к*)��, ��ш2�, )��("к*)�� <�� 3QI�"к*)�� 

14. �વyછ ભારત અGભયાન �તગ%ત  હ3ર થયેલા 

કચરા'lુત શહ3રોના ર3�ટ�ગમા ં ફાઈવ �ટાર ધરાવનાર 

શહ3રોના નામ જણાવો - &'(��)�� H'�) <�� ��(к�9, 

Ë2T��ш_'� 8E���, 0��� V_'� ��� v'�I8, к4�:9к_'� 

±H'�  

15. �વyછ ભારત અGભયાન �તગ%ત  હ3ર થયેલા 

કચરા'lુત શહ3રોના ર3�ટ�ગમા ં #ી �ટાર ધરાવનાર 

શહ3રોના નામ જણાવો - &'(��)_'� <����� <�� 

��������, ��� "�k01, c��1�Î, 0"�2�4�_'� к���5, 
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§ñT��ш_'� �)',�) <�� ��(2���� )+� >��/�Î_'� 

S�5�8��� 

16. �વyછ ભારત અGભયાન �તગ%ત  હ3ર થયેલા 

કચરા'lુત શહ3રોના ર3�ટ�ગમા ં વન �ટાર ધરાવનાર 

શહ3રોના નામ જણાવો - &'(��)_'� ������ )+� "�k01_'� 

кõ9 <�� ��0)к 

17. �વyછ ભારત અGભયાન �તગ%ત કચરા'lુત શહ3રોને 

ર3�ટ�ગ કયા મVંાલય jારા આપવામા ંઆવ ે છે - к�EF�2 

Y��/ <�� ш0��1 ���52 

18. વત%માન ક3)�ીય આવાસ અને શહ3ર	 મVંીKુ ંનામ જણાવો 

- g� 0�"�,�/Þ0 ] X�1  

19. ભાવનગરના U વ@સલ શાસક મહારા  

MૃXણMુમારિસ�હનો જ)મ�દવસ જણાવો - 19 � 1912 

20. ભાવનગરના મહારા  MૃXણMુમારિસ�હના નામ સાથ ે

�જુરાતની કઈ Nિુનવિસ+ટ	Kુ ં નામ જોડાયેqુ ં છે – 

S����� J'����/�91  

21. લોકશાહ	 સ�ંથાઓની શ�આત માટ3 ]ા મહારા ને યાદ 

યાદ કરાય છે - 0���¦ �Í 4�'���/Þ0 

22. ભાવનગરના મહારા  MૃXણMુમારિસ�હ આઝાદ	 પછ	 

રા;યના ઉપરા;ય U'ખુ બ)યા હતા - ��� /.�� V  

23. મહારા  MૃXણMુમારિસ�હ ]ાર3 અન ેકયા રા;યના ગવન%ર 

બ)યા હતા અન ે ગવન%ર તર	ક3 માV 1 �િપયો પગાર 

લેતા – �$:-��M��� F�/ 

DATE : ��-��-����

1.H',� /�8�5��: <�u�� (�'��)� Y,��)  

<�u��_'� к� : 

� વોલ કલાઉડની પહોળાઈ : ૧૨૦ �કલોમીટર _ટલી 

� સાઇકલોની �ખનો mયાસ : ૩૦ થી ૪૦ �કલોમીટર 

� સાયકલોનનો પાછળનો �હ�સો : ૧૨૦ �કલોમીટર  

� પવનની ઝડપ : �દા_ ૧૯૦ �કલોમીટર  

� જમીન પર ટકરાNુ:ં Tુદંરવન પિÄમ બગંાળ 

H'���� : <�u���� <+:- Yк�ш 

х�/ : 

� અગાઉ ¦લૂથી ‘અ�ફાન’નો અથ% ‘આકા%ઈmઝ’ દશા%mયો 

હતો, પણ તેનો અથ% ‘આકાશ’ થાય છે.  

� અ�ફાન (AMPHAN) ઉyચારણ UM-PUN 

� 'ળૂ – થાઈ ભાષાનો શcદ  

<�u�� 
95� Ç'� ?  

� વIડ% િમ�ટ�રયોલો«જકલ �ડપાટ%મે)ટ (િવ� હવામાન 

સ�ંથા)એ વાવાઝોડાના નામ આપવા માટ3 િવિવધ દ3શોને 

સતા આપી છે. પણ દર3ક દ3શે આપેqુ ંનામ વારા Uમાણે 

વપરાO ુ ંરહ3 છે.  

� ૨૦૦૪થી �હ)દ મહાસાગરના આઠ દ3શોએ આપેલા નામો 

વારાફરતી ઉપયોગ.  

� અ�ફાન એ નામ થાઈલે)ડ3 ૨૦૦૪મા ં આzNુ ં હO ુ.ં તેનો 

ઉપયોગ અ@યાર3 કરવામા ંઆmયો છે.  

2. к����� ( �� : <����� �/��5�� 'к�E� 
E� кEV�5 

{' ш{ к��2� (Y��Z2)  

� 0�£ ': કોરોનાના દદ�ઓના �વજનને હવે ફોનથી તમામ 

મા�હતી અપાશ ે

� /���A : દદ�ના દાખલ થવાથી ર  આપવા Tધુીની 

તમામ િવગતો તનેા પ�રવારજનોન ેમળ	 રહ3શે 

� િશ�ણ િવભાગના ૪૦ કમ%ચાર	ઓને કામગીર	 સોપાઈ 

3. <�S2�� : 'é'� ,4 к����� �C�12/:'  <+�� ‘é'� ,4 

к����� 2�¤�’ - &'(��) /�к�� (¦&Í�)) 

к����� /�� (�¦&Í�) �9� v'«2��� g� ��(2S�8 

{,�4�
 u�/©'к G��� G��� <�S2�� 5�Ec кJ'  

� '£ુ ંપણ કોરોના વૉર	યસ%' હ3ઝટ3ગ સાથે પો�ટ કરો 

/2��;� : તાર	ખ- ૨૧મી મે થી ૨૭મી મે-૨૦૨૦ 

(સzતાહ) 

Y �4 /�кk, 5��� <,�5  

1. વડ	લો-બાળકો ઘરમા ંજ રહ3 તેની તક3દાર	 રાખે.  

2. મા�ક પહ3યા% વગર ક3 કારણ વગર ઘર બહાર ન નીકળે.  

3. ‘દો ગજ ક	 �ૂર	’ સોિશયલ �ડ�ટ?)સÍગ  ળવે. 

<�S2���� {,��х� : 

� આ અGભયાન દરિમયાન રોજ  ણીતી mય?lતઓ jારા 

લોકોને  �િૃત માટ3 સદં3શો અપાશે અને ૨૨ મીએ દાદા 

દાદ	 ક3 વડ	લો સાથે સેIફ	 લઈને તે સોિશયલ મી�ડયા 

ઉપર ‘£ુ ંપણ કોરોના વો�રયસ%’ તર	ક3 પો�ટ કર	એ. 

4. к�EF�2 к��I��9 : S��) /�к�� (�01�9)  

0����  ��4:2� 
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(1) MSME�� '. 3 5�х к����� ����4 �9� NCGTC Y,� 

шк�ш� ����91 

� મોદ	 સરકારના �. ૨૦ લાખ કરોડના આ@મિનભ%ર ભારત 

પેક3જન ેક3Gબનેટની મhૂંર	  

� એમએસએમઈન ે �. ૩ લાખ કરોડના ં િધરાણ માટ3 

એનસી=ટ	સી આપી શકશે ગેરંટ	  

� ક3Gબનેટ3 એમએસએમઈ સ�હત િધરાણ મેળવવામા ં રસ 

ધરાવતા '�ુા એકમોને િધરાણ �¤ંુૂ પાડવા માટ3 

ઇમરજ)સી .3�ડટ ગેરંટ	 �ક	મને મhૂંર	 આપી હતી.  

� આ યોજના હ3ઠળ નેશનલ .3�ડટ ગેરંટ	 g�ટ	 કંપની 

Gલિમટ3ડ (એનસી=ટ	સી) માટ3 એકમોને વ� ુ િધરાણ �¤ંુૂ 

પાડવા માટ3 ૧૦૦ ટકા ગેરંટ	 �રૂ	 પાડવામા ંઆવશે.  

� આ હ3O ુમાટ3 ભારત સરકાર તરફથી વત%માન વષ% અને તે 

પછ	ની Vણ નાણાક	ય વષ% માટ3 �િપયા ૪૧,000 કરોડKુ ં

ભડંોળ �¤ંુૂ પાડવામા ંઆવશે.  

� ક3Gબનેટ3 આ યોજનાની  હ3ર થયાથી ૩૧ ઓlટોબર 

૨૦૨૦ Tધુી ક3 પછ	 =ઇસીએલ jારા આ િધરાણ ગેરંટ	 

યોજના હ3ઠળ �િપયા ૩ લાખ કરોડKુ ં િધરાણ મhૂંર 

કરવામા ંઆવે ત ેબનંેમા ં_ સમય વહ3લો હોય @યા ંTધુી 

આ િનયમ અમલી રાખવા િનણ%ય લીધો છે.  

� આ ઋણ યોજનાની  હ3રાત વડાUધાનના �િપયા ૨૦ 

લાખ કરોડથી વ�નુા િવશેષ આ@મિનભ%ર પેક3જ હ3ઠળ જ 

કરવામા ંઆવી 

� એનસી=ટ	સીની મદદથી લગભગ ૪૫ લાખ 

એમએસએમઈન ે અપાનારા ં િધરાણ પર ૧૦૦ ગેરંટ	 

અપાઇ શક3 તેમ છે. 

(2) T������ �2 ����� 2�(�� u�1 ш{ +ш�  

� PM નર3)� મોદ	ની અ�ય�તામા ં મળેલી બેઠકમા ં ક3)� 

સરકાર3 વડ	લો માટ3ની ખાસ પે)શન યોજના ‘વડા Uધાન 

વય વદંના �ક	મ' ફર	 શ� કરવાનો િનણ%ય.  

યોજનાની જોગવાઈઓ : 

� આ યોજનામા ંજોડાવા માટ3ની �િતમ 'દુત માચ%-૨૦૨૩ 

Tધુીની રહ3શે.  

� એલઆઇસીને આધીન રાખવામા ં આવેલી આ પ)ેશન 

યોજનાનો લાભ ૬૦ વષ%ની �મર પછ	 મળ	 શક3 છે.  

� આ યોજનાનો ભાગ બનવા mય?lતએ �િપયા ૧.૫૦ લાખ 

�િપયાKુ ંરોકાણ કરવાKુ ંરહ3 છે . 

� અગાઉ આ યોજના ૩૧ માચ% ૨૦૨૦ના રોજ બધં થઇ 

હતી. 

5. ��Ø Xк : WHO (Y��Z2) 

S��)�� к�EF�2 Y��Z2��� �C. 0$:��:� WHO�� 

к���I��1 I��:�� <Ë2� ,�� �4 �$: �9� ��J'�) 

� હષ%વધ%ન િવ� આરોeય સગંઠનના ૩૪ સ�યોના બનેલા 

એklઝà�ુટવ બોડ%ના આગામી અ�ય� બની રહ3શે.  

� ડૉ.હષ%વધ%ન રર મેના રોજ પદભાર સભંાળશે.  

� તેઓ  પાનના ડૉ. �હરોક	 નકાતાનીKુ ં�થાન લેશે.  

� ડૉ. �હરોક	 હાલમા ં ૩૪ સ�યોના બનેલા િવ� આરોeય 

સગંઠનના કારોબાર	 બોડ%Kુ ંઅ�ય�પદ સભંાળ	 ર�ા છે.  

� તા. ૧૯મી મે-૨૦૨૦ના રોજ ૧૯૪ દ3શોની િવ� આરોeય 

સભાએ કારોબાર	 બોડ%મા ં ભારતના Uિતિનિધની વરણી 

�ગેની દરખા�ત પર હ�તા�ર કયા̄. 

� િવ� આરોeય સગંઠનના દG�ણ-�વૂ% એિશયા સ'હૂ3 ગયા 

વષ¨ ભારતની Vણ વષ%ની 'દુત માટ3 કારોબાર	 બોડ%મા ં

વરણી કરવાનો સવ%સહમતીથી િનણ%ય લીધો હતો.  

� �ેિVય સ'હૂોએ એક વષ% માટ3 કારોબાર	 અ�ય�પદ3 

ભારતના Uિતિનિધની વરણીનો પણ લીધો હતો. 

WHO�� к���I��1 I��: y�� : 

� બોડ% અ�ય�પદ તે �ણૂ%કાલીન જવાબદાર	 નથી. ક3)�ીય 

આરોeય Uધાને માV કારોબાર	 બોડ%Kુ ં અ�ય�પદ 

સભંાળવાKુ ંરહ3શે.  

� આ કાય%કાર	 બોડ%મા ં આરોeય િવભાગ સાથે સકંળાયેલા 

૩૪ સ�યો હોય છે.  

� Vણ વષ%ની 'દુત માટ3 સ�ય દ3શોના Uિતિનિધની બોડ%મા ં

વરણી થતી હોય છે.  

� બોડ%ની બેઠક વષ%મા ંઓછામા ંઓછા બે વાર મળતી હોય 

છે.  

� સામા)યપણે  )Nઆુર	મા ં બોડ%ની '(ુય બેઠક મળતી 

હોય છે.  

� બી= બઠેક મે મ�હનામા ં િવ� આરોeય મહાસભા મળે તે 

પછ	 તરત મળતી હોય.  

� આરોeય સભામા ં લેવામા ં આવેલા િનણ%યો અને ઘડ	 

કાઢવામા ંઆવતી નીિતનો અમલ બોડ% jારા થતો હોય છે  

� WHO : િવ� આરોeય સગંઠન 

� િવવેકાનદં એક3ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721  
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6. )�8��� : Tv'х ,�� I�\ v'�) �9� ( ��� Ié')�+� 

�/�8-	� ���� \) (�±�nк ��(к��4) 

���� �નુઃ બી=વાર તાઈવાનના U'ખુ પદ3 @સાઈ- ગ વેની 

વરણી  

����  7. 5Cк��3��� ,"�4�� ��nS��� к�I:� 3�/���� 

�*+�) (,2�:��4)   

� <0���5 : નેચર lલાઈમ)ેટ જન%લ  

<��2�� )��4� :  

� લૉકડાઉનના કારણે િવ�ભરમા ં કાબ%ન ઉ@સaનના 

Uમાણમા ંસર3રાશ ૧૭ ટકા Tધુીનો ઘટાડો  

����� ��ш��� 
�T5-2020�� к�I:� 3�/���� ¡9��� 

� USA : ૩૩ ટકા 

� ચીન : ૨૫ ટકા  

� Nરુોિપયન દ3શો : ૨૭ ટકા  

� ભારત : ૨૬ ટકા 

�� �$̀ к�I:� 3�/�� Y9¬'� ¡9� )� ] Íá��_'� )�,�� 

1.8 "�P� A� +8 шк� :  

� �ટડ	મા ંનxધ કરવામા ંઆવી હતી ક3 જો મહામાર	 િસવાય 

પણ માનવ ત દર વષ¨ ૧૫ થી ૧૭ ટકા સર3રાશ કાબ%ન 

ઉ@સaન ઓ! ં કર3 તો �ÎૃવીKુ ં સર3રાશ તાપમાન ૧.૮ 

�ડ�ી ઘટાડ	 શકાય તેમ છે.  

� આગામી દશકામા ં (૨૦૫૦ થી ૨૦૭૦ Tધુીમા)ં �ÎૃવીKુ ં

તાપમાન સેર3રાશ ૧.૮ �ડ�ી વધી જશે.  

� અ@યાર3 _ તાપમાન છે એટqુ ંજ તાપમાન  ળવી રાખ|ુ ં

હોય તો અ@યારથી માનવ તે કાબ%ન ડાયોlસાઈડKુ ં

ઉ@સaન આ વષ ̈ઘટÚુ ંએમ દર વષ ̈ઘટાડ|ુ ંપડશે. 

8. "�� ��ш�$ : 20 � (1) ��n ��х� "��/ 

+�-2020 : મધમાખીઓન ેબચાવો (Save the Bees)  

� �લોવેિનયામા ં મધમાખી પાલક અને આ�િુનક મધમાખી 

ઉછેરના પાયોિનયર એવા "એ)ટોન _સના"નો આજના 

�દવસે તા.૨૦-૦૫-૧૭૩૪ના રોજ જ)મ થયો હતો.  

� આ �દવસ મનાવવા માટ3ના �લોવેનીયા jારા 'કુવામા ં

આવેલા U�તાવને સNંlુત રાXgોના સ�ય રાXgો jારા 

�ડસ�ેબર ૨૦૧૭મા ં�વીકાર કરવામા ંઆmયો હતો.  

� સૌUથમવાર તા.૨૦-૦૫-૨૦૧૮ના રોજ  આ �દવસ 

ઉજવવામા ંઆmયો હતો. 

 (2) "�� ��ш�$-18 � : �k�: �J'�Q2 �� 

� ઉજવણી : Nનુે�કો (UNO) 

� થીમ-૨૦૨૦ : “Museums for Equality: Diversity 

and Inclusion” 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૦-૦૫-૨૦૨૦) 

1. તા_તરમા ં પિÄમ બગંાળ અને ઓ�ર�સામા ં �ંકાયેલા  

"અ�ફાન"વાવાઝોડાનો અથ% જણાવો- Yк�ш 

2. "અ�ફાન" 'ળૂ કઈ ભાષાનો શcદ છે - +�8 

3. વષ%-2004થી �હ�દ મહાસાગરમા ં ઉદભવતા વાવાઝોડાના 

નામ ક3ટલા દ3શો jારા આપવામા ંઆવ ેછે - �� 

4. કોરોનાના દદ�ઓ માટ3 તેમના �વજનોને ફોન jારા 

મા�હતી આપવા માટ3 રા;યમા ં સૌUથમ વાર 'કમા)ડ 

એ)ડ કંgોલ �મ' ]ા ં શ� કરાયો છે -�/��5 0��*,95, 

<�����  

5. �જુરાતના '(ુયમVંીએ કોરોના વાયરસ સામે  �િૃત 

માટ3 સોિશયલ મી�ડયામા ં એક સzતાહKુ ં કNુ ં અGભયાન 

લો)ચ કNુ ̄ - "é'� ,4 к����� ��"�2/:"/"é'� ,4 к����� 

2�¤�" 

6. "£ુ ંપણ કોરોના વો�રયસ%"  �િૃત અGભયાનમા ંકયા Vણ 

સકંIપ લેવા '(ુયમVંીએ સામા)ય જનતાને અપીલ કર	 

છે - (1) ��15�-I�;к� ¡��� ( �0� )��� )к����1 ��х�. 

(2) �*к ,0�2�: ��� к� к��4 ��� ¡� I0�� � 

��к;� . (3) ‘�� �( к1 hX�1’ /��ш25 "�*9�E/ �� ¦;�� 

7. "£ુ ં પણ કોરોના વો�રયસ%"  �િૃત અGભયાનનો 

સમયગાળો જણાવો - )��1х ��� +� �� � ���� 

8. તા_તરમા ં ક3)�ીય ક3Gબનેટના િનણ%ય 'જુબ MSME  

એકમોને �િપયા 3 લાખ કરોડના િધરાણની ગરંેટ	 કોણ 

આપી શકશ ે- NCGTC 

9. NCGTCKુ ં િવ�Oતૃ નામ જણાવો - ��ш�5 i�"�9 ����91 

V*91 к�,�� �5�9�� 

10. તા_તરના ક3)�ીય ક3Gબનેટના િનણ%ય 'જુબ માચ% 

2020મા ંબધં કર3લી વડ	લો માટ3ની કઈ યોજના  ફર	થી 

શ� કરાશે -  T������ �2 ����� 2�(��  

11. "UધાનમVંી વય વદંના યોજના"મા ં જોડાવા માટ3ની 

�િતમ 'દુત જણાવો - �c: ���D 

12. "UધાનમVંી વય વદંના યોજના" �તગ%ત પે)શન 

યોજનાનો લાભ ક3ટલા વષ%ની �મર પછ	 મળે છે - �� 

�$: 

13. UધાનમVંી વય વદંના યોજનામા ં જોડાવા mય?lતએ 

ક3ટલા �િપયાKુ ંરોકાણ કરવાKુ ંરહ3 છે - {. �.�� 5�х 
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14. તા_તરમા ંWHOના કારોબાર	 બોડ%ના અ�ય� પદ3  કયા 

ભારતીયની બ£મુતીથી િનમ¹કૂ કરાઈ - к�EF�2 Y��Z2 

��� �C. 0$:��:� 

15. ક3)�ીય આરોeય મVંી ડૉ. હષ%વધ%ન આગામી ક3ટલા વષ% 

Tધુી WHOના  કારોબાર	 અ�ય� રહ3શ-ે D �$ô 

16. WHOના કારોબાર	 બોડ%મા ંક3ટલા સ�યો છે - DM 

17. WHOના કારોબાર	 બોડ%ના અ�ય� તર	ક3 ભારતના 

Uિતિનિધની વરણી માટ3 િવ�ના ક3ટલા દ3શોએ  સમથ%ન 

આzNુ ં- ��M 

18. ડૉ.હષ%વધ%ન WHOમા ં બોડ%ના કારોબાર	 અ�ય� તર	ક3  

કોKુ ં �થાન લેશે -  �C. "0��к1 �к�)���, ¦,�� 

19. તા_તરમા ંતાઈવાનના U'ખુ પદ3 કોની બી=વાર =ત 

થઈ છે - �/�8- �� �� 

20. તા_તરમા ં "નેચર કલાઈમેટ ચ)ેજ જનલૅ"મા ં Uિસ� 

થયેલા અહ3વાલ 'જુબ લૉકડાઉનના કારણે િવ�ભરમા ં

કાબ%ન ઉ@સaનના Uમાણમા ંક3ટલા ટકાનો સર3રાશ ઘટાડો  

થયો છે - ��% 

21. લૉકડાઉનના કારણે એિUલ 2020ની ?�થિતએ  અમે�રકા, ચીન, 

Nરુોિપયન દ3શો અને ભારતમા ં  કાબ%ન ઉ@સaનમા ં અK.ુમે 

ક3ટલા ટકાનો ઘટાડો નxધાયો છે - DD,��,�� <�� �� 

22. િવ�ના વૈ±ાિનકોના મતે દર વષ¨ કાબ%ન ઉ@સaનમા ંઆ 

Uકાર3 ઘટાડો થાય તો �ÎૃવીKુ ં તાપમાન ક3ટલા �ડ�ી 

ઓ! ંથઈ શક3 - �.� 

23. "િવ� મધમાખી �દવસ" ]ાર3 ઉજવવામા ંઆવે છે -�� 

� 

24. િવ� મધમાખી �દવસ-2020ની થીમ જણાવો -  

��х�A�� Ic��� 

25. િવ� મધમાખી �દવસ સૌUથમ Nનુાઇટ3ડ નેશ)સ jારા  

ઉજવવાનો Uારંભ કયા વષ%થી થયો - ��.��.���� 

26. કોના જ)મ�દવસની યાદમા ં20 મે િવ� મધમાખી �દવસ 

તર	ક3 ઉજવવામા ંઆવે છે - 
E9�� z/�� (*5�����2�) 

27. િવ�મા ંમધમાખી પાલક અને આ�િુનક મધમાખી ઉછેરના 

પાયોનીયર તર	ક3 કોણ ઓળખાય છે - 
E9�� z/��( 

*5�����2�) 

28. "િવ� �NGુઝયમ �દવસ" ]ાર3 ઉજવવામા ંઆવે છે – 1� 

� 

29. "િવ� �NGુઝયમ �દવસ"-2020ની થીમ  જણાવો - 

“Museums for Equality: Diversity and Inclusion” 
 

 

DATE : ��-��-����

1. к�EF /�к�� : ��ш�� 33.33 9к� ���t*9к �5�89 ш{ 

к��� �9� S��) /�к��� �WX�1 Y,� – )�.25� �-

2020+� T���S (3�2�) 

��2� <�� ш�)� :  

� સાત ક3ટ3ગર	 માટ3 �ટ : Vણ મ�હના (તા.૨૪-૦૮-૨૦૨૦) 

માટ3 ભાડા નp	  

� ડોમPે�ટક એરલાઇ)સને વષ% ૨૦૨૦ના સમર િશડ÷લુ માટ3 

સરકાર jારા મhૂંર	 અપાયેલ »લાઇટના એક Oતૃીયાશં 

એટલે ક3 ૩૩.૩૩ ટકા »લાઇટKુ ં બે મેgો શહ3ર અને મેgો 

શહ3રથી નોન-મેgો શહ3ર વyચ ે સચંાલન કરવાની 

પરવાનગી આપવામા ંઆવી છે.  

� બે મgેો શહ3ર વyચે મhૂંર કરાયેલ સમર િશડ÷લુ 

૨૦૨૦ની એક Oતૃીયાશં �મતાના »લાઇટ ઓપર3શન 

હાથ ધર	 શકાશે  

� મેgો શહ3રથી નોન મેgો શહ3ર માટ3 ;યા ંસzતાહમા ં૧૦૦ 

કરતા ંવ� ુ»લાઇટ છે તેમા ંમhૂંર કરાયેલ સમર િશડ÷લુ 

૨૦૨૦ની એક Oતૃીયાશં �મતાની »લાઇટ મhૂંર કરાઈ છે.  

� �5�89�� {9�� Y���� S�ã' : 

�5�89 5ê') 0)  

40 ���9 {.2,000 {.6,000 

40 +� 60 ���9 {.2,500 {.7,500 

60 +� 90 ���9 {.3,000 {.9,000 

90 +� 120 ���9 {.3,500 {.10,000 

120 +� 150 ���9 {.4,500 {.13,000 

150 +� 180 ���9 {.5,500 {.15,700 

180 +� 210 ���9 {.6,500 {.18,600 

� ક3)�ીય નાગ�રક ઉ�યન મVંી – -ી હરદ	પિસ�હ �રુ	  

2. к����� 0���1 : ��4:2 (Y��Z2)  

� ભારતમા ં હવે દર3ક 'તૃકના દ3હનો કોરોના ટ3�ટ કરાશે–

ICMR 

� આઇસીએમઆરએ જણાmNુ ંછે ક3 હવ ેદર3ક 'તૃકના દ3હને 

શબ�હૃમા ંમોકલી આપતા ંપહ3લા ંકોરોના ટ3�ટ કરાશે.  

� તેના નાકમાથંી સ�ેપલ લેવામા ંઆવશે.  
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� કોરોનાનો �રપોટ%  મ�યા બાદ જ «જIલા તVંને 'તૃદ3હ 

સxપવામા ંઆવશે.  

� આઇસીએમઆરની ગાઇડલાઇન Uમાણે સામા)ય 

દદ�ઓના મોત બાદ પણ આ જ U�.યા અપનાવવામા ં

આવશ.ે  

3. к����� ��2�/ (Y��Z2 ��Ò��)  

0�: 8�J'��91 Ç'� >� ? 

� હડ% ઈ�Nિુનટ	 એટલે ;યાર3 કોરોના _વા ચેપી વાઈરસની 

મહામાર	 ફ3લાયેલી હોય અને તેની રસી શોધાઈ જ ન 

હોય @યાર3 માV સામા)ય લોકોની mય?lતગત 

રોગUિતકારક શ?lતના બળે જ જગં લડવાની રણનીિત 

અપનાવાય.  

� _મ _મ વ� ુલોકો આ વાઈરસના સ.ંમણમા ંઆવે અને 

તેમની રોગUિતકારક શ?lતના બળે શર	રમા ં એ)ટ	જન 

સ %ય એટલે આપોઆપ આવી mય?lત ચપેની ચેઈનન ે

તોડ3 અને આગળ વધતો અટકાવે.  

� આમા,ં જોખમ એ છે ક3 _ની રોગUિતકારક શ?lત ઓછ	 

છે અથવા તો કો-મોGબÐ�ડટ	 છે ક3 |�ૃાવ�થા છે તેમને આ 

વાઈરસ ભરખી  ય તનેો ય ભય રહ3.  

� '@ૃN�ુક વધવા પણ માડં3. પણ એક વખત સમ� 

વસિતમા ંત ેફ3લાઈ  ય એટલે વાઈરસન ેનવો હો�ટ ન 

મળે અને સ.ંમણ રોકાય. @યા ંTધુીમા ં કદાચ તેની રસી 

પણ શોધાઈ  ય.  

� આ હડ% ઈ�Nિુનટ	 આધા�રત રણનીિત ગણાય.  

4. "�� ��ш�$ : 21 �       Y)�к��� ������ "��/  

� �વૂ% વડાUધાન રા=વ ગાધંીની ૨૯મી ��ૂયિતિથ  

�� ��� ��( Y)�к��� ������ "��/ к� ������� 

Y�� >�?  

� રાXg	ય આતકંવાદ િવરોધી �દવસની સ}ાવાર  હ3રાત 

21 મે, 1991ના રોજ ભારતના સાતમા ંવડાUધાન રા=વ 

ગાધંીની હ@યા થયા બાદ કરવામા ંઆવી હતી.  

� તેઓની હ@યા તિમલનાØુમા ં એક અGભયાન દરિમયાન 

એક આતકંવાદ	 jારા કરવામા ંઆવી હતી.  

� @યારબાદ, વી.પી િસ�હ સરકાર3 21 મેને આતકંવાદ	 

િવરોધી �દવસ તર	ક3 મનાવવાનો િનણ%ય કયn હતો. 

@યારથી આ �દવસ મનાવવામા ંઆવે છે.  

� આ સાથે જ તમામ સરકાર	 કાય%લય, સાવ%જિનક 

સ�ંથાઓમા ંઆતકંવાદ િવરોધી Uિત±ા લેવામા ંઆવે છે. 

0�£ ' :  

� આતકંવાદ િવશે લોકોને મા�હતગાર કરવા, લોકોની વેદના 

અને લોકોના =વન પર થતી આતકંવાદની અસર િવશે 

 ગ�કતા ફ3લાવવા માટ3 દર વષ ̈ 21 મેના રોજ 

આતકંવાદ િવરોધી �દવસ મનાવવામા ંઆવે છે.  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૧-૦૫-૨૦૨૦) 

1. ક3)� સરકાર3 દ3શમા ં ક3ટલા ટકા ડોમેP�ટક »લાઈટ શ� 

કરવા માટ3 મhૂંર	 આપી – 33.33 

2. કોરોના મહામાર	 સદંભ̈ લોકડાઉન બાદ દ3શમા ં ૩૩.૩૩ 

ટકા ડોમPે�ટક »લાઈટન ે�નુ: ]ારથી શ� કરવામા ંઆવી 

હતી -  )�.25� �-2020 

3. ક3)� સરકાર jારા સાત ડોમેP�ટક »લાઈટના આધાર3 

લ�તુમ-મહ}મ ભાØુ ક3ટલા મા�હના માટ3 નp	 કરાNુ ં - 

�4 "0�� ()�.24-08-2020)  

4. ક3)� સરકાર jારા સાત ડોમેP�ટક »લાઈટના આધાર3 ૪૦ 

િમિનટની 'સુાફર	 માટ3 લ�તુમ-મહ}મ ભાØુ ક3ટqુ ંનp	 

કNુ ̄– {. 2,000 )+� {. 6,000  

5. ક3)� સરકાર jારા સાત ડોમેP�ટક »લાઈટના આધાર3 ૧૮૦ 

થી ૨૧૦ િમિનટની 'સુાફર	 માટ3 લ�તુમ-મહ}મ ભાØુ 

ક3ટqુ ંનp	 કNુ ̄– {. 6,500 )+� {. 18,600  

6. કોની ગાઈડલાઈન અKસુાર ભારતમા ં દર3ક 'તૃકના 

દ3હનો કોરોના ટ3�ટ કરાશે - ICMR 

7. ચેપી વાઈરસની મહામાર	 ફ3લાયેલી હોય અને તેની રસી 

શોધાઈ જ ન હોય @યાર3 માV સામા)ય લોકોની 

mય?lતગત રોગUિતકારક શ?lતના બળે જ જગં લડવાની 

રણનીિતને Ìુ ંકહ3વામા ંઆવે છે - 0�: 8�J'��91  

8. આતકંવાદ િવરોધી �દવસ ]ાર3 ઉજવવામા ંઆવે છે - 21 �  

9. U@યેક વષ% તા. ૨૧ મેના રોજ કોની યાદમા ંઆતકંવાદ 

િવરોધી �દવસ ઉજવવામા ં આવે છે – ] X�: ���T��� 

��\� ����� 

10. આતકંવાદ િવરોધી �દવસ ઉજવવાનો હ3O ુ જણાવો -  

 Y)�к��� ��ш� 5�к��� �"0)��� к���, 5�к��� ����� 

<�� 5�к��� \�� ,� +)� Y)�к����� </� ��ш� 

¦�{к)� u�5���� 

11. તા. ૨૧મી મે-૨૦૨૦ના રોજ �વૂ% વડાUધાન રા=વ 

ગાધંીની ક3ટલામી ��ૂયિતિથ હતી – 29� ] X�2�)�+  

12. �વૂ% વડાUધાન રા=વ ગાધંીKુ ંઅવસાન ]ાર3 થN ુહO ુ ં- 

21 � 1991  
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DATE : ��-��-����

1. RBI : Y�+�к ��0)�  

(1) ��,���9 (RR) 40 I��Q/ ,�8E9�� ¡9���  

� તા. ૨૨ મે-૨૦૨૦ની ?�થિતએ RR ૪ ટકા  

(2) "��/: ��,���9 (RRR) 40 I��Q/ ,�8E9�� ¡9���  

� તા.૨૨ મ-ે૨૦૨૦ની ?�થિતએ RRR - ૩.૩૫ ટકા  

� મોર3ટો�રયમ : �ાહકોને ટમ% લોનના EMI Sકૂવવામા ંવ� ુ

Vણ મ�હનાની રાહત  

(3) ���9�"�2 )�. 1 WX�+� 31 A� 9 2020 H'�� 

5�I���2�  

� મોર3ટો�રયમ : દ3વા મોMૂફ	ની '"ુત અથવા ત@�રુતી 

બધંી-િવલબં  

 

(4) <E2 ��0)�  

� કોપnર3ટ લોનની મયા%દા ૨૫ થી વધાર	ન ે૩૦ ટકા કરાઇ  

� િનકાસકારોનો .3�ડટ િપ�રયડ ૧૫ મ�હના કરાયો, એkeઝમ 

બે)કને  ૧૫,૦૦૦ કરોડ  �િપયાની .3�ડટ લાઇન  

� રા;યો માટ3 વધારાના �િપયા ૧૩,૩૦૦ કરોડના ઉપાડની 

Âટછાટ 

� RBI ગવન%ર : શ?lતકા)તા દાસ    '(ુય મથક : 'ુબંઈ  

2. ��J'��) : WHO�� к���I��1 I��:�� c���� )�1к� 

к�EF�2 Y��Z2 ��� g� �C. 0$:��:�� )�. 22 ��� ��( 

,�S�� /�S�É2�  

� WHOના દG�ણ �વૂ% એિશયા �પુ jારા ગયા વષ ̈

સવ%સમંિતથી િનણ%ય કરાયો હતો ક3 ભારતને Vણ વષ%ના 

કાય%કાળ માટ3 કાય%કાર	 બોડ% માટ3 પસદં કરાયા હતા.  

3. <�u�� : H',�/�8�5�� (�'���) Y,��)  

� ક3)� સરકાર બગંાળને �. ૧ હ ર કરોડ અને ઓ�ડશાને �. 

૫૦૦ કરોડની સહાય આપશે 

4. "�� ��ш�$ : 22 �  

§)��� V12 ×� �����)� "��/ (I�2� ��2��/�91 ��)  

� વષ%-૨૦૧૧ થી વષ%-૨૦૨૦ Tધુી ઉજવણી  

� થીમ-૨૦૨૦ : “Our solutions are in nature” 

� Uથમ  તબpો : UN �ડક3ડ ઓન બાયોડાયવિસ+ટ	 ૨૦૧૧ 

થી ૨૦૨૦  

� આગામી બીજો તબpો :  

� વષ% : ૨૦૨૧ થી ૨૦૩૦ The UN  ડ	ક3ડ ઓફ ઓશન 

સાય)સ ફોર સ�ટ3િનબલ ડ3વલપમે)ટ એ)ડ ધ UN ડ	ક3ડ 

ઓન ઈકો િસ�ટમ ર	�ટોર3શન  

� વ�મુા ં UN બાયોડાયવિસ+ટ	 સિમટKુ ં આગામી સમયમા ં

આયોજન  

5. (E "�� ��ш�$ : 22 � 

S��)�2 ��¦��4 : ��¦ ���0���2 

(E – 22 �-1772  <�/�� – 27 /^9��I�-1833  

� 9 વષ%ના બાળકના મોટાભાઈ જગમોહનKુ ંઅવસાન થNુ ં

ઘરમા ંરોકકળની સાથે પ�રવારજનો ભાભી અલકમજંર	ન ે

સોળે શણગાર સ વી ર�ા હતા. 

� સતીમાતાની જયના પોકારો સાથે સૌ �મશાન ગયા 

અલકમજંર	ન ેર	તસર Gચતા પર ચડાવી સતી કર	 દ	ધી.  

� બાળક િવચાર3 છે આ �વૈkyછક સતી ન�હ હ@યા જ છે. અને 

આવી (ર, અમાનવીય Uથાને ના�દૂ કરવાKુ ં મનમા ં

નp	 કર	 લી�ુ.ં  

� “આ બાળક એટલ ેરા  રામમોહનરાય અન ેઆ_ તેમનો 

જ)મ�દવસ છે. 

� તેમને રા Kુ ં Gબ¤ુદ 'ઘુલ બાદશાહ અકબર બી એ 

આzNુ ંહO ુ.ં  

� બગંાળના £ગુલી «જIલાના રાધાનગર ગામે તેઓનો જ)મ 

થયો હતો.  

� અરબી, ફારસી, સ�ંMૃત અને બગંાળ	નો િવશદ અ�યાસ કયn. 

� બાળલeનો, બ£પુ@ની@વ, સતીUથા,  િતવાદ અને 

કમ%કાડંો િવ¤ુ� િવચારો mયlત કયા%.  
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� તેમના Uય@નો અને ગવન%ર જનરલ લોડ% િવGલયમ 

બ¡�ટકના માનવતાવાદ	 અGભગમથી 4 �ડસ.ે1829ના રોજ 

ઉyચ વણ½ય `ીઓમા ં UચGલત સતીUથા કાયદા �ારા 

ના�દૂ થઇ.  

�  eલે)ડની રાણીને પV લખી સ�ંMૃત અને ઉ�ૂ%ન ે બદલે 

��ે=મા ંિશ�ણ આપવાની વક	લાત કર	.  

�  eલે)ડના GÝ�ટલ ખાતે 26 સzટ3.1833ના રોજ આ�િુનક 

ભારતના િપતા રા  રામમોહનરાયKુ ંઅવસાન થNુ ં@યાર3 

તેમનો છેIલો શcદ ઓમ હતો. 

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૨-૦૫-૨૦૨૦) 

1. RBI  jારા ૨૨ મે-૨૦૨૦ના રોજ ર3પોર3ટ (RR)મા ંક3ટલો 

ઘટાડો કયn -  40 I��Q/ ,�8E9 

2. RBI  jારા ૨૨ મે-૨૦૨૦ના રોજ ર3પોર3ટ (RR)મા ં ૪૦ 

બેGઝસ પોઈ)ટ ઘટાડો કરવાની સાથ ેહાલ RR ક3ટલા ટકા 

છે - 4 9к�  

3. RBI jારા ૨૨ મે-૨૦૨૦ના રોજ �રવસ% ર3પોર3ટ (RRR)મા ં

ક3ટલો ઘટાડો કરાયો - 40 I��Q/ ,�8E9 

4. RBI  jારા ૨૨ મ-ે૨૦૨૦ના રોજ �રવસ% ર3પોર3ટ (RRR)મા ં

૪૦ બેGઝસ પોઈ)ટના ઘટાડા સાથે હાલ RRR ક3ટલા ટકા 

છે - 3.35 9к�  

5. RBI jારા ૨૨ મ-ે૨૦૨૦ના રોજ �ાહકોને ટમ% લોનના 

EMI Sકૂવવામા ં ક3ટલા સમયની રાહત અપાઈ – �4 

"0�� ()�. 1 WX�+� 31 A� 9) 

6. દ3વા મોMૂફ	ની '"ુત અથવા ત@�રુતી બધંી-િવલબંને Ìુ ં

કહ3વાય - ���9�"�2   

7. RBI jારા મ-ે૨૦૨૦મા ં કર3લી  હ3રાત અ)વયે કોપnર3ટ 

લોનની મયા%દા ૨૫ થી વધાર	ન ેક3ટલા ટકા કરાઇ - 30  

8.  RBI jારા મ-ે૨૦૨૦મા ં કર3લી  હ3રાત અ)વયે 

િનકાસકારોનો .3�ડટ િપ�રયડ ક3ટલા મ�હના કરાયો – 15 

9. RBI jારા મ-ે૨૦૨૦મા ંકર3લી  હ3રાત અ)વયે કઈ બે)કને  

૧૫,૦૦૦ કરોડ  �િપયાની .3�ડટ લાઇન અપાશે - 
âZQ  

10.   RBI jારા મ-ે૨૦૨૦મા ં કર3લી  હ3રાત અ)વયે રા;યો 

માટ3 વધારાના ક3ટલા �િપયાની ઉપાડની Âટછાટ અપાઈ 

– {. 13,300 к��� 

11. RBIના વત%માન ગવન%રKુ ં નામ જણાવો - ш��)к�E)� 

��/  

12. WHOના કારોબાર	 બોડ%ના ચેરમેન તર	ક3 ક3)�ીય આરોeય 

મVંી -ી ડૉ. હષ%વધ%ને પદભાર કયાર3 સભંા�યો – )�. 22 

�-2020 

13. WHOના કયા �પુ jારા ગત વષ¨ ભારતને Vણ વષ%ના 

કાય%કાળ માટ3 કાય%કાર	 બોડ% માટ3 પસદં કરવા 

સવ%સમંિતથી િનણ%ય કરાયો હતો - ���4 ] X�: 
�ш2� 

� ', 

14. અ�ફાન Tપુરસાઈlલોનથી થયેલી તબાહ	 માટ3 ક3)� 

સરકાર3 પિÄમ બગંાળને ક3ટલા �િપયાની રાહત આપવાની 

 હ3રાત કર	 - {. 1 0¦� к��� 

15. અ�ફાન Tપુરસાઈlલોનથી થયેલી તબાહ	 માટ3 ક3)� 

સરકાર3 ઓ�ડશાને ક3ટલા �િપયાની રાહત આપવાની 

 હ3રાત કર	 - {. 500 к��� 

16. �તરરાXg	ય øવ િવિવધતા �દવસ (બાયો ડાયવિસ+ટ	 

ડ3) ]ાર3 ઉજવવામા ંઆવે છે – 22 �  

17. �તરરાXg	ય øવ િવિવધતા �દવસ-૨૦૨૦ની થીમ 

જણાવો - “Our solutions are in nature” 

18. N.ુએન. jારા ઉજવાયેલ"ડ	ક3ડ ઑન બાયોડાઈવિસ+ટ	" નો 

સમયગાળો જણાવો-  �$: ����-���� 

19. øવ વિૈવ�ય સદંભ̈ Nનુાઇટ3ડ નશે)સ jારા આગામી વષ%-

2021-2030 કયા િવષયને લઈને દશક ઉજવાશ-ે  - "� 

J'.
�. �1к�� Au Aш� /�2E/ u�� /*9�8��I5 

���5,�E9 
E� � J'.
�. �1к�� A� 8к� �/*9 

�1*9���ш�" 

20. ભારતીય નવ ગરણના િપતા રા  રામમોહનરાયનો 

જ)મ �દવસ જણાવો - 22 �-1772 

21. ભારતીય નવ ગરણના િપતા રામમોહનરાયને રા Kુ ં

Gબ¤ુદ કોણે આzNુ ં- v'¡5 I��ш�0 <кI� I�¦
  

22. રા  રામમોહનરાયનો જ)મ ]ા ંથયો હતો - I���;�� 

é'�5� �(k5��� ������� ���  

DATE : �D-��-����

1. RBI : ���9�"�2 5��� 3,� �4 ��кk, ;1 шк� 

(Y�+�к)  

���9�"�2 5��� ,� �4 ��кk, ;1 шк�  
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� જો મોર3ટો�રયમને પસદં કNુ ̄ છે તો, બે)ક તરફથી Vણ 

િવકIપ મળ	 શક3 છે.  

� ���k,-1: મોર3ટો�રયમની 'દુત �રૂ	 થયા પછ	 ભેગા 

થયેલા mયાજની એકસાથે Sકુવણી  

� ��кk,-2: બાક	 લોનમા ં mયાજને જોડવામા ં આવે તથા 

લોનની બાક	 'દુતમા ં હzતાની રકમ વધાર	 દ3વામા ં

આવ.ે  

� ��кk,-3: બાક	 લોનમા ં લા� ુ પડ3લા mયાજને જોડ	 

દ3વામા ંઆવે તથા હzતાની તે જ રકમ રાખીને લોનની 

'દુત વધાર	 દ3વામા ંઆવે.  

� મહ}મ બે)કોએ પહ3લાથી જ કહ	 દ	� ુ છે ક3, તેઓએ 

મોર3ટો�રયમ િપ�રયડ પછ	 છ મ�હનાના mયાજની બાદમા ં

વTલૂાત કરશે.  

� લોન લેનારા સામે બેવડ	 સમ�યા છે. લોકડાઉનને કારણે 

આવકને અસર થઇ છે.  

� બી=તરફ મોર3ટો�રયમનો લાભ લે છે તો, ઇએમઆઇની 

રકમ વધશે, ઇએમઆઇની સ(ંયા પહ3લા કરતા વધી જશે.  

2. GST : GST 
�9�� х�/ /�/ 5������ (����8 

(Y�+�к)   

� GST એlટમા ં �પેિશયલ સેસ લાદવાની જોગવાઈ 

=એસટ	 (કપે)સેશન {ુ �ટ3ટસ) એlટ ૨૦૧૭મા ં અ)ય 

કોઈપણ Uકારની ચીજવ�Oઓુ ક3 માલસામ�ી પર 

ચીજવ�Oનુી �દા«જત �ક�મતને આધાર3 એડવલેોરમ ૧૫ 

ટકા Tધુી વધારાનો સેસ લાદવાની જોગવાઈ કરવામા ં

આવી છે.  

� ક3રળ પહ3qુ ંએ|ુ ંરા;ય છે ક3 તેણે ૧ ઓગ�ટ ૨૦૧૯થી બે 

વષ% માટ3 અમલમા ંઆવે તેવી ર	તે GST પર ૧ ટકાનો 

વધારાનો સેસ લાÑો હતો.  

� ક3રળે ૧૨ ટકા, ૧૮ ટકા અને ૨૮ ટકા GST ધરાવતી 

ચીજો પર આવો સેસ અમલી બનાmયો હતો.  

� વેપાર ઉÑોગો હાલના ં સજંોગોમા ં કોઈપણ Uકારનો 

વધારાનો સેસ સહન કરવાની ?�થિતમા ંનથી.  

� વેપાર ઉÑોગો કથળેલી હાલત પછ	 કમ%ચાર	ઓ અન ે

મhૂરોની છટણી કર	 ર�ા છે અન ે પગારમા ં કાપ 'કૂ	 

ર�ા છે. 

3. ���/�� ��ш�5 ,�к: (�E2\� ��Ò��) 

>�k5�� 50 �$:�� T+��� ���/�� ��ш�5 ,�к:�� I� 


�ш2�"9к ��8k� �C� ��х�2�  

�� : Î�5  

� વન િવભાગે ગોઠવેલા ક3મેરામા ંબે ઢોલ હોવાKુ ંસમથ%ન 

મ�Nુ ં 

� ઈP)ડયન વાઈIડ લાઈફ (Uોટ3lશન) એlટ-1972 િશડ÷લૂ-

02 હ3ઠળના સરંG�ત Uાણીની યાદ	મા ંઢોલનો સમાવેશ  

� ઢોલ તો વાઘનો પણ િશકાર કર	  ય એટqુ ંસ�મ  

� ઢોલ તો વાઘનો પણ િશકાર કર	  ય એ|ુ ં સ�મ છે  

તેની � ૂછંડ	 {ૂંક	 અને �yુછાદાર હોય છે, તેના પગ પણ 

{ૂંકા હોય છે.  

� ઢોર-ઢાખંરનો પણ િશકાર કરO ુ ં હોવાને કારણે તેને માર	 

નાખંવા માટ3 એમ કહ3વાય છે ક3 ¦તૂકાળમા ં સરકારો જ 

એક ઢોલ પાછળ બે �િપયા આપતી હતી.  

� એ ઉપરાતં જગંલમાથંી ર�તા કાઢવામા ંઆવતા વાહનો 

સાથેના અક�માતમા ંપણ તેના મોત થયા છે, એ તમામ 

પ�રબળોને પગલે તેમની વ�તી ઘટ	 છે.  

� એિશયા�ટક જગંલી Mૂતરાની હાજર	 હોવાKુ ંઝડપાNુ ંછે.  

� છેIલે ૧૯૭૦મા ં વાસંદાના મહારા  �દeવે)�િસ�હ=એ 

એિશયા�ટક વાઇIડ ડોગને છેIલી વખત જોયાનો 

િવ�સનીય �રુાવો છે. એ બાદ વાસંદા િનશનલ પાક%મા ં

તેમની હાજર	 જોવા મળ	 નથી.  

� પચાસ વષ% બાદ પહ3લી વખત એિશયા�ટક વાઇIડ ડોગ 

દ3ખાયા છે.  

4. A,��ш� W' �5� : US_'� y�) ,�1�4 (/���4) 

A,��ш� W' �5� :  

� અમે�રકાKુ ં છેIq ુ ં પર	�ણ અમ�ેરકાએ છેIલા પરમા¹ ુ

પર	�ણો ઓપર3શન hુGલન નામ હ3ઠળ ૧૯૯૧-૯૨ 

દરિમયાન કયા% હતા.  

� એ વખતે Mુલ સાત પરમા¹ ુ પર	�ણ થયા હતા. એમા ં

સૌથી છેIqુ ંપર	�ણ ૧૯૯૨ની ૨૩મી સzટ3�બર3 થNુ ંહO ુ.ં  

� અમે�રકાના નેવાડા રા;યના રણ Uદ3શમા ંઆવેલી ટ3P�ટÍગ 

સાઈટ ખાતે આ બો�બKુ ંઅ)ડર�ાઉ)ડ પર	�ણ થNુ ંહO ુ.ં  

� એ બો�બની �મતા ૨૦ �કલો ટનની હતી.  

� રિશયાએ છેIqુ ંપર	�ણ ઑlટોબર ૧૯૯૦મા,ં ;યાર3 ચીન ે

છેIqુ ંપર	�ણ hુલાઈ ૧૯૯૬ મા ંકNુ ̄હO ુ.ં  

5. �(��� : J'¤�� к+� (8�)0�/) 

8./. 1580�� ��5 I��ш�0 <кI�� 0�S��)�� 

u��/��� <_'��� к��l2�  
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� ઈ.સ.૧૫૭૪મા ંફતે�રુ િસકર	મા ંખાસ અKવુાદ માટ3 �મ 

તૈયાર કરાયો હતો  

� સ�ંMૃત શcદોને ફારસીમા ં ઢાળવા ફારસી કિવતાનો પણ 

ઉપયોગ  

6. /�5� ��� : (®¦:) 

���� <+:: Tયૂ%Kુ ંતેજ ઘટ	 રfુ ંછે. Tયૂ%ની સપાટ	 પર ચાલતી 

ગિતિવિધમા ંઅસામા)ય ઘટાડો નxધાયો  

���� દ3શમા ં ભલે કાળઝાળ ગરમી પડ	 રહ	 હોય પરંO ુ

=વનમાVને ઉ % આપતો Tયૂ% આજકાલ ઠંડો પડ	 ર�ો 

છે _ન ેવૈ±ાિનકો સોલર િમિનમમ તર	ક3 ઓળખાવે છે. 

���� _મા ંTયૂ%ની સપાટ	 પર થતી U�.યાઓ ઘટ	  ય છે. 

7. ICMR : ��:��ш�к� ¦0�� (Y��Z2) 

v'«2 (����8 : 

� ડૉકટસ%, નસ%, પોલીસ કોરોનાથી બચવા 

હાઈJો?lસlલોરો?lવન (HCQ) દવાનો ઉપયોગ કર	 શકશે.  

� )��4: Vણ Uકારના mયાપક સશંોધના@મક અ�યાસ jારા 

સાGબત થN ુક3 આ દવા કોરોનાનો ચપે અટકાવી શક3 છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૩-૦૫-૨૦૨૦) 

1. RBI jારા  હ3ર કરરાયેલા મોર3ટો�રયમને પસદં કરવાથી 

બે)ક તરફથી ક3ટલા િવકIપ મળ	 શક3 – �4 

2. GST એlટ ૨૦૧૭મા ં અ)ય કોઈપણ Uકારની 

ચીજવ�Oઓુ ક3 માલસામ�ી પર ચીજવ�Oનુી �દા«જત 

�ક�મતને આધાર3 એડવેલોરમ ક3ટલા ટકા Tધુી વધારાનો 

સેસ લાદવાની જોગવાઈ કરાઈ છે - 15 9к�  

3. દ3શKુ ં એ| ુ કN ુ Uથમ રા;ય છે ક3 _ણે બે વષ% માટ3 

અમલમા ંઆવે તેવી ર	તે GST પર ૧ ટકાનો વધારાનો 

સેસ લાÑો હતો – к��; 

4. ક3રળે કઈ તાર	ખથી બે વષ% માટ3 અમલમા ંઆવ ે તેવી 

ર	તે GST પર ૧ ટકાનો વધારાનો સેસ લાÑો હતો - 1 

A�*9 2019+�   

5. ક3રળે ક3ટલા ટકા GST ધરાવતી ચીજો પર ૧ ટકાનો 

વધારાનો સેસ લાÑો હતો - 12 9к�, 18 9к� <�� 28 

9к� 

6. છેIલા ં ૫૦ વષ%મા ં Uથમવાર કયા �થળે બે એિશયા�ટક 

વાઈIડ ડૉગ દ3ખાયા - ���/�� ��ш�5 ,�к: 

7. વાસંદા નેશનલ પાક%મા ં છેIલા ં૫૦ વષ%મા ંUથમવાર બે 

એિશયા�ટક વાઈIડ ડૉગ દ3ખાયા તેKુ ંÌુ ંનામ છે -  Î�5  

8. કયા એlટના િશડ÷લૂ-02 હ3ઠળના સરંG�ત Uાણીની 

યાદ	મા ં ઢોલનો સમાવેશ થાય છે - 8tE�2� ��8k� 

5�8u (T�9��ш�) 
�9-���� 

9. છેIલે વાસંદાના કયા મહારા એ એિશયા�ટક વાઇIડ 

ડોગને છેIલી વખત જોયાનો િવ�સનીય �રુાવો છે - 

"�Z��EF�/Þ0\ 

10. કયા વષ%મા ં વાસંદાના મહારા  �દeવ)ે�િસ�હ= એ 

એિશયા�ટક વાઇIડ ડોગને છેIલી વખત જોયાનો 

િવ�સનીય �રુાવો છે – �$:-1970 

11. અમે�રકાના છેIલા પરમા¹ ુપર	�ણો કયા નામે ઓળખાય 

છે - A,��ш� W' �5�  

12. અમે�રકાએ ઓપર3શન hુGલન નામ હ3ઠળ કયા વષ% 

દરિમયાન પરમા¹ ુપર	�ણો કયા̄ હતા- �$: 1991-92  

13. અમે�રકાએ ઓપર3શન hુGલન નામ હ3ઠળ Mુલ ક3ટલા 

પરમા¹ ુ પર	�ણ કયા̄ હતા એમા ં સૌથી છેIqુ ં પર	�ણ 

]ાર3 કNુ ̄ હO ુ - �'5 /�) )+� 1992�� 23� 

/^9��I� 

14. અમે�રકાએ કયા �થળે ઓપર3શન hુGલન હ3ઠળ Mુલ સાત 

પરમા¹ ુ પર	�ણ કયા̄ હતા - <�"�к��� ������ 

���2�� �4 T��ш�� Y��5� 9�t*9 �� /�89 х�)�  

15. રિશયાએ છેIqુ ં પરમા¹ ુ પર	�ણ ]ાર3 કNુ ̄ હO ુ - 

x�9�I� 1990 

16. ચીને છેIqુ ં પરમા¹ ુ પર	�ણ કયાર3 કNુ ̄ હO ુ ં - W'5�8 

1996  

17. કયા બાદશાહ3 મહાભારતનો ફારસીમા ં અKવુાદ કરાmયો 

હતો - ��5 I��ш�0 <кI� 

18. બાદશાહ અકબર3 મહાભારતનો ફારસીમા ંઅKવુાદ કયાર3 

કરાmયો હતો - 8./. 1580  

19. ઈ.સ.૧૫૭૪મા ં કયા �થળે મહાભારતનો ફારસીમા ં

અKવુાદ માટ3 ખાસ �મ તૈયાર કરાયો હતો - u)�]'� 

�/к�1 

20. Tયૂ%Kુ ં તેજ ઘટ	 રfુ ં છે, Tયૂ%ની સપાટ	 પર ચાલતી 

ગિતિવિધમા ં અસામા)ય ઘટાડો નxધાયો તનેે વૈ±ાિનકો 

કઈ ર	તે ઓળખાવે છે - /�5� ��� 

21. મે-૨૦૨૦ની ICMRની નવી માગ%દિશ+કા 'જુબ ડૉકટસ%, 

નસ%, પોલીસ કોરોનાથી બચવા કઈ દવાનો ઉપયોગ કર	 

શકશે - 0�8w���/�5������� (HCQ)  
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DATE :  �M-��-���� 

1. S��)-c�� /�0�1 ����� (�±�nк /�I���) 

 

S��)� ��� "�^5�2�E9�� T���S к2�  

� ચીને મોટા Uમાણમા ંબોડ%ર �ડફ3)સ ર3«જમ)ેટ (બીડ	આર) 

જવાનોન ે તહ3નાત કર	 દ	ધા છે. ભારતે પણ તેના 

િવરોધમા ંિમરર �ડzલોયમે)ટની રણનીિત અપનાવી. 

� ચીન jારા _ટલા સૈિનકો તહ3નાત કરવામા ંઆવશે તેટલા 

જ જવાનો ભારતના પણ સ�જ કરવામા ંઆવશે.  

� ચીનની _મ જ ભારત પણ પોતાના બકંર અને �રસોિસ+ઝ 

ઊભા ંકરશે. ભારત હવ ેચીનને તેની જ ભાષામા ંજવાબ 

આપશ.ે  

� TVૂોના મતે ચીન jારા અહLયા Mુલ ૧૩૦૦ સૈિનકો 

તહ3નાત કરવામા ં આmયા છે. તે ઉપરાતં હોડ	ઓ અને 

હ3Gલકોzટસ% jારા િનર	�ણ કરવામા ંઆવી રfુ ંછે.  

� ભારતે પણ તેના જવાબમા ં પોતાના ક3ટલાક િમGલટર	 

Nિુનટ @યા ં તહ3નાત કરાmયા ં છે. તે ઉપરાતં ઘણી 

બટાGલય)સ લદાખમા ંમોકલી આપી છે .  

2. ����� : 3�х�� (8�)0�/)   

ш�� :  

� Vી=-ચોથી સદ	નો ૨ ચોરસ મીટરનો સાકં3િતક બૌ� �Oપૂ 

મળ	 આmયો 

� સમાિધ અવ�થામા ં 7મી-8મી સદ	Kુ ં હાડપLજર મળ	 

આmNુ.ં  

� વડનગરમા ં ધરબાયેલા ઈિતહાસને ઉ ગર કરવા વષ% 

૨૦૦૫થી ભારત સરકાર jારા ઉ@ખ� કામગીર	  

3. к����� ��2�/ (Y��Z2)  

к����� ��8�/ ���+� Yl2� )��� ),�/ �9� c�� �±�nк 

*)�� )±2��  

� કોરોના વાઇરસ મામલે �ુિનયાભરમા ંટ	કાનો સામનો કર	 

રહ3q ુ ંચીન છેવટ3 આ મહામાર	 ]ાથંી આવી તેની તપાસ 

માટ3 રા= થNુ.ં  

� ચીનના િવદ3શમVંી વાગં યીએ કfુ ં ક3 ચીન કોરોના 

વાઇરસ પેદા થવા �ગેની �તરરાXg	ય તપાસ માટ3 

તૈયાર છે પણ આ તપાસ રાજક	ય હ�ત�ેપથી 'lુત હોવી 

જોઇએ.  

� તેમણે ચીનની સસંદના વાિષ+ક સV Uસગંે વાતચીતમા ં

કfુ ં ક3 ચીન વાઇરસનો `ોત  ણવા �.રા. િવ±ાની 

સ'દુાય સાથે કામ કરવા તૈયાર છે.  

� અમા¤ંુ માન|ુ ં છે ક3 આ તપાસ Uોફ3શનલ, િનXપ� અને 

રચના@મક હોવી જોઇએ.  

� રાજધાની : બેઈ«જ�ગ  

4. �ш� /��� : S��)�2 �./��� (�±�nк /�I���) 

� િમશન સાગરના ભાગ�પે ભારતીય નૌસેનાKુ ંજહાજ ક3સર	 

23 મે 2020ના રોજ મોર3િશયસના qઇુસ બદંર3 પહxyNુ ં

હO ુ.ં  

� ભારત સરકાર પોતાના િમV રાXgોને કોિવડ-19 મહામાર	 

સામે લડવા માટ3 મદદ પહxચાડ	 રહ	 છે.  

� આ કામગીર	ના ભાગ�પે ભારતીય નૌસેનાKુ ંજહાજ ક3સર	 

મોર3િશયસના લોકો માટ3 કોિવડ સબંિંધત આવÉયક 

દવાઓનો જÎથો અને આNવુ¨�દક દવાઓના િવશેષ જÎથા 

સાથે qઇુસ બદંર3 પહxyNુ ંહO ુ.ં 

5. "�� ��ш�$ : к����k+ "��/ 

� કોમનવેIથ ડ3 : દર વષ¨ માચ%નો બીજો સોમવાર 

� વષ%-૨૦૨૦ થીમ: 'Delivering a Common Future' 

� સ�ય દ3શોની સ(ંયા – ૫૪ (ભારત સ�હત)  

� કોમનવેIથ એ સાવ%ભૌમ દ3શોKુ ં�વૈkyછક સઘં છે _ એક 

સમયે GÝ�ટશ કાયદા અને સરકાર હ3ઠળ હતા.  

� કોમનવેIથKુ ં'(ુય મથક-લડંન (Nનુાઇટ3ડ �ક�ગડમ) છે.  

� કાય%કાર	 ભાષા: ��ે=.  

6. (E "�� ��ш�$ : 24 �  ш"0� к�)���/Þ¡ /��S� 

(E – 24 �-1896      <�/�� – 16 ����I�-1915  

� િવદ3શી શાસન સામે દ3શભરમા ં�દોલનો ચાલતા ંજ હતા,ં 

પરંO ુિવદ3શોમા ંરહ	ને પણ અનેક ભારતીય hુથોએ દ3શને 

આઝાદ કરવા સ.	ય હતા.ં  

� એ|ુ ંજ એક hુથ હO ુ ંગદર પાટ�.  

� 'ગદર' એટલે બળવો ક3 .ાિંત.  

� અમે�રકાની ધરતી પર સ.	ય એ પ�ના અ�ય� હતા 

કરતાર સLઘ સારાભા.  
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� પ ંબના qધુીયાણા પાસનેા સરાભા ગામમા ં 24 મે-

1896ના દ	વસે જ)મ થયો.  

� શહ	દ-એ-આઝમ ભગતિસ�ઘના એ આદશ% અન ે

Uેરણા`ોત હતા.  

� ભારતમા ંસશ` અને �હ�સક .ાિંતની યોજના સબબ ��ેજ 

સરકાર3 16 નવે�બર-1915ના રોજ એમને એમના સાથીઓ 

સાથે ફાસંીએ લટકાવી દ	ધા હતા. એ વખતે એ માV 19 

વષ%ના જ હતા. 

� સરાભાએ અદાલત સમ� પોતાનો 'અપરાધ' �વીકારતા ં

કહ3q ુ ં ક3, "£ુ ં ભારતમા ં .ાિંત લાવવાનો �હમાયતી અન ે

સમથ%ક !.ં  

� એ ઉ"ેશને પાર પાડવા માટ3 જ અહL આmયો !. હવે જો 

મને ફાસંી મળશ ેતો £ુ ંમાર	  તને ભાeયશાળ	 ગણીશ 

!"  

� આ_ એ અમર શહ	દ સરદાર કરતાર સLઘ સરાભાન ે

એમના જ)મદ	વસે  .ાતંીકાર	 સલામ !  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૪૦-૦૫-૨૦૨૦) 

1. મે-૨૦૨૦મા ં ચીન jારા સરહદ પર સૈિનકોનો જમાવડો 

કરતા ભારતે કયો �ડzલોયમે)ટનો Uારંભ કયn - ���  

2. સરં�ણ સદંભ̈ BDRKુ ં િવ�Oતૃ નામ જણાવો - I��:� 

"�u�E/ ���(�E9  

3. મે-૨૦૨૦મા ં �જુરાતમા ં કયા �થળે ઉ@ખનન સમય ે

સાકં3િતક બૌ� �Oપૂ મળ	 આmયો – ����� 

4. મે-૨૦૨૦મા ંવડનગરમા ં ઉ@ખનન સમયે કઈ સદ	ના બે 

ચોરસ મીટરના સાકં3િતક બૌ� �Oપૂ મળ	 આmય◌ા◌ં - 

��\-c�+� /�1 

5. મે-૨૦૨૦મા ં વડનગરમા ં ઉ@ખનન સમયે સમાિધ 

અવ�થામા ંકઈ સદ	Kુ ંહાડપLજર મળ	 આmNુ ં- ��-�� 

6. વડનગરમા ં કયા વષ%થી ઉ@ખ�ની કામગીર	 શ� છે – 

�$:-2005 

7. કોરોના વાઈરસ ]ાથંી આmયો તેની વૈિ�ક �તર3 તપાસ 

કરાવવા માટ3 કયા દ3શે તૈયાર◌ી બતાવી - c��  

8. ચીનના વત%માન િવદ3શમVંીKુ ંનામ જણાવો- ���� 2� 

9. ચીનની રાજધાનીKુ ંનામ જણાવો - I�8�(Þ�  

10. કયા િમશનના ભાગ�પે ભારતીય નૌસેનાKુ ંજહાજ 23 મે 

2020ના રોજ મોર3િશયસના qઇુસ બદંર3 પહxyNુ ં- �ш� 

/���  

11. િમશન સાગર �તગ%ત ભારતીય નૌસેનાKુ ંકN ુજહાજ 23 

મે 2020ના રોજ મોર3િશયસના qઇુસ બદંર3 પહxyNુ ં - 

к�/�1 

12. િમશન સાગર �તગ%ત ભારત સરકાર પોતાના િમV 

રાXgોને કોની સામે લડવા માટ3 મદદ પહxચાડ	 રહ	 છે - 

к����-�� 0���1  

13. કોમનવેIથ �દવસ ]ાર3 મનાવવામા ંઆવે છે - �c:�� 

I�¦ /������ 

14. કોમનવેIથKુ ં '(ુય મથક કયા ં આવેqુ ં છે - 5��� 

(J'��=9�� "кÞ��)  

15. કોમનવેIથ વષ%-૨૦૨૦ થીમ જણાવો - 'Delivering a 

Common Future' 

16. કોમનવેIથ દ3શોની સ�ય સ(ંયા જણાવો – 54 

17. શ�હદ કરતારિસ�ઘ સરાભાનો જ)મ �દવસ જણાવો - 24 

�-1896 

18. 'ગદર'નો અથ% જણાવો - I;�� к� i���)  

19. અમેર	કાની ધરતી પર ગદર પ�ના અ�ય� કોણ હતા - 

к�)��/ë¡ /��S� 

20. શ�હદ કરતારિસ�ઘ સરાભાKુ ં જ)મ �થળ જણાવો - 

,�¦I�� ¬'��2�4� ,�/�_'� /��S� ��  

21. ભારતમા ં સશ` અને �હ�સક .ાતંિ◌ની યોજના બદલ 

��ેજ સરકાર3 કઈ તાર	ખે કરતારિસ�ઘ સરાભાને સાથીઓ 

સાથે ફાસંીએ લટકાવી દ	ધા હત◌ા - �� ����I�-���� 

22. શ�હદ .ાિંતકાર	 કરતારિસ�ઘ સરાભાને ��જે સરકાર3 

ફાસંી આપી એ વખતે તેમની �મર ક3ટલી હતી - ��  

DATE : ��-��-����

1. к����� ��2�/ : ��n�� /.+� ��1 /����� х�4 

/�i4�� к��4� I�� к��8 (х�4-х��()  

х�4�� ��ш�$)� :  

� �� : પોન¡ગ ગોIડ માઈ)સ  

� *+; : જહોિનસબગ% (દG�ણ આ�Ëકા) 

� к�,�� : +eલો ગોIડ  

� ���8 : ૪ �કલોમીટર    5�I�8 : ૩૮૦ �કલોમીટર 

2. �����: &'(��) /�к��(��(���1) 

������� /.+� �¨' ��0�� �(k5��� 1,06,956 g�к��� 

��(���1 
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<E2 ���) : 

� મનર3ગામા ં સૌથી વ� ુ દાહોદમા ં ૧,૦૬,૯૫૬ -િમકોને 

રોજગાર	  

� રા;યમા ં Mુલ ૬૦ લાખ ગર	બ અને જ��રયાતવાળા 

પ�રવારોના ૩૮ લાખ લોકોને મનર3ગાના જોબકાડ% 

અપાયા છે._ પકૈ	 ૧૫ લાખ જોબકાડ% એPlટવ છે.  

� છેIલા Vણ વષ%મા ં સર3રાશ ૨૬ લાખ લોકોને મનર3ગા 

હ3ઠળ રોજગાર	 અપાઈ છે 

� મનર3ગા Uિત �દન વેતન - �. ૨૦૨  

3. g�к кk2�4 : 3��T��ш (��(���1) 

� ��4:2: અ)ય રા;યોએ ઉ}રUદ3શના -િમકોને કામ ઉપર 

રાખતા પહ3લા ં@યાનંી સરકારની મhૂંર	 લેવી પડશે  

� 0�£ ' : ઉ}રUદ3શ સરકાર jારા -િમકોની સલામિત માટ3 

‘માઈ�ેશન પેનલ’ની રચના કરાશે 

� ��: ’-િમક કામગાર કIયાણ આયોગ’ની રચના  

� 5�S: રા;યના ૨૩ લાખ કરતા વધાર3 -િમકોને લાભ 

થાય અને Tરુ�ા મળે તે માટ3 િવશેષ પેનલની રચના 

કરાશે.  

� તેમની દ3ખર3ખ હ3ઠળ જ -િમકોને કામ મળે, વીમો મળે 

અને Tરુ�ા મળે તેવા આયોજનો કરાશે. 

4. ��4:2 : WHO – HCQ â�5��к V�25 3,� WHO  G��� 

T�)I�� v Xк�2� (Y��Z2)  

� HCQ: હાઈJો?lસlલોરો?lવન  

� WHO : વIડ% હ3Iથ ઓગન̈ાઈઝેશન  

� '(ુયમથક : =નીવા 

5. ���� ����Q�ã' : ,�� A*V��52� (�'��)� Y,��) 

>�k5�� ��2к�_'� /.+� ш��)ш�;1 ����Q�ã'  

� ૧૦ મીટર �ચા મો ં ઉછ�યા ં 

� ૬૨ હ રથી વ� ુમકાનોમા ં�ધારપટ 

6.  �.),� : ��Ò�� <�� ��� /�+� /�I�� (0����) 

Ç'� >� �.),� : 

'�.),�' : ��Ò�� <�� ��� /�+� /�I�� 

���� દર વષ¨ મે મ�હનાના �તમા ં'નૌતપા' લાગે છે.  

���� �હ)�ુ પચંાગ 'જુબ વષ%મા ંએક વખત ૧૫ �દવસ માટ3 

Tયૂ% રો�હણી ન�Vમા ંઆવે છે.  

���� તેના શ�આતના નવ �દવસ દરિમયાન Tયૂ% અને �Îૃવી 

વyચે સૌથી ઓ! ં�તર હોય છે.  

���� તેથી તાપમાનમા ંવધારો જોવા મળે છે અન ેઆગ ઝરતી 

ગરમી પડ3 છે. 

���� આ વષ¨ નૌતપા ૨૫મી મેથી શ� થઈને ૮ hૂન Tધુી 

ચાલશ.ે  

���� નૌતપાના િવ±ાનને સમ=એ તો ભારતની વચોવચ કક% 

ર3ખા પસાર થાય છે.  

���� આઠ રા;યોને કાપતી આ લાઈન હવામાનની �ૃPXટએ 

ઘણી મહ@વની છે.  

���� મે-hૂનમા ં Tયૂ%ના �કરણો આ ર3ખા પર સીધા પડ3 છે. 

Tયૂ%ના �કરણો સીધા પડવાથી ગરમી વધવી �વાભાિવક 

છે.  

���� નૌતપાની અસર હ3ઠળ આગામી �દવસોમા ંતાપમાન ૪૮ 

�ડ�ી Tધુી �Sુ ંજઈ શક3 છે.  

7. <�/�� : х�5�X�  

S��)�� 5�zE��1 0�к1 х�5��1 ,Õg� I5I�� �/Þ0_'� 95 

�$̀ ����- c��1�Î (,�¦I)   

� જ)મ : ૧૦-૧૦-૧૯૨૪    અવસાન : ૨૫-૦૫-૨૦૨૦  

 

�/ï¤A: 

� Vણ વાર ઓGલ?�પક ગોIડ મેડલ િવ_તા  

� ૬૧ મેચ, ૨૪૬ ગોલ  

વષ% : ૧૯૪૮ 

� તેઓ ૧૯૪૮ના લડંન ઓGલ?�પકમા ં ગોIડ =તનાર	 

ભારતીય ટ	મમા ંખેલાડ	 તર	ક3 સામેલ હતા.  

વષ%:૧૯૫૨ 
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� ૧૯૫૨ની હ3લિસ�ક	 ઓGલ?�પકમા ભારતે ગોIડ =@યો 

@યાર3 તેઓ ટ	મના ઉપકzતાન હતા  

વષ%:૧૯૫૬  

� ૧૯૫૬ની મેલબોન% ગે�સમા ં તેમની ક3zટ)સીમા ં ભારતે 

ગોIડ =@યો હતો.  

� ઈ.સ. ૧૯૫૨ના ઓGલ?�પકમા ં તેમણે નેધરલે)ડ સામેની 

ફાઈનલમા ં પાચં ગોલ ફટકાયા% હતા. ઓGલ?�પકની 

ફાઈનલમા ં સવા%િધક ગોલ ફટકારવાનો ર3કોડ% આ_ય 

અકબધં.  

� ડ3cN ૂમેચમા ંડબલ હ3�gકનો ર3કોડ% યથાવO ્ 

� બલબીર3 ઓGલ?�પક ડ3cN ુ1948મા ંઆજP̈)ટના િવ¤ુ� કNુ.̄ 

તેમણે 6 ગોલ કયા%. આ ર3કોડ% હhુTધુી યથાવO ્છે.  

� તેમણે 1952 હ3લિસ)ક	 ઓGલ?�પકમા ં ફાઈનલમા ં નેધરલ)ેડ 

િવ¤ુ� 5 ગોલ કયા% હતા. આ પણ વIડ% ર3કોડ% છે.  

� બલબીર 1975મા ંવIડ%કપ ચે?�પયન ટ	મના મેનેજર હતા.  

� 2012 લડંન ઓGલ?�પક દરિમયાન િવિવધ રમતોમાથંી 

પસદં કરાયેલા 16 મહાન ખેલાડ	ઓમા ં બલબીર િસ�હ 

સામેલ હતા. 

� 1957મા ંતેમને પ¥-ીથી સ)માિનત કરાયા હતા.  

3,5âU�A:  

� મેલબોન% ઓGલ?�પક (1956)મા ંપોતાની ક3zટ)સીમા ંગોલ 

કરવા દ	ધા વગર ગોIડ મેડલ અપાmયો.  

� ભારતે 5 મેચોમા ં38 ગોલ કયા%.  

� હ3લિસ)ક	 (1952) તથા મેલબોન% (1956) ઓGલ?�પકમા ં

»લેગ Gબયરર ર�ા.ં  

� ગોલ ર3કોડ% ઈ)ટરનેશનલ ક�રયરઃ 61 મેચ, 246 ગોલ  

� ઓGલ?�પકઃ 8 મેચ, 22 ગોલ 

� િવ� ઓGલ?�પક કિમટ	ના આ�િુનક આ�િુનક ઓGલ?�પક 

ઈિતહાસના ૧૬ મહાન ખેલાડ	ઓમા ં�થાન  

� ¦0���): મોહાલી �ટ3�ડયમ(પ ંબ)ને બલબીરિસ�ઘKુ ંનામ 

આપવાની પ ંબ સરકારની  હ3રાત  

� બાયો�ાફ	 : ‘ધ ગોIડન હ3�gક’ 

8. (E "�� ��ш�$ : 25 � 

(1) 5�к�T2 /�к : 0�"кш� 0�)� 

(E – 25 �-1928     <�/�� – 3 
�T5-1998  

� આ_ રાસGબહાર	 બોઝ, 'ળૂશકંર ભú, �.ક3ટર �સી Tરુતી, 

ઇિતહાસકાર મકરંદ મહ3તા અને લોકિUય નવલકથાકાર 

હર�કશન મહ3તાનો જ)મ�દવસ 

� ઇિતહાસકાર એમ.એસ. કોિમશેર	યેટ અને Tિુનલ દ}ની 

��ુયિતિથ.  

� હર�કશન મહ3તાનો જ)મ મ£વુામા ંથયો. મહ3તાએ ઇ)ટર 

Tધુીનો અ�યાસ કયn હતો.  

� GચVલેખા સાzતા�હકના સામિયકના સપંાદક તર	ક3 �દા_ 

Vણ દાયકા Tધુી ખતં�વૂ%ક કામ સામિયકને અ@યતં 

લોકિUય બનાmNુ.ં 

� તેમની ધારાવા�હક નવલકથાઓ પણ તેમા ં Uકટ થતી 

હતી.  

� જડ ચેતન, જગા ડાMુના વેરના વળામણા,ં અમીર અલી 

ઠગના પીળા �માલની ગાઠં, અજપંો, માણસ નામ ે

�નુગેાર, ભેદ ભરમ, દ3વ દાનવ, �ત.. આરંભ, 

પાપ..પÄાતાપ, જોગ.. સજંોગ, સભંવ .. અસભંવ, તર�યો 

સ�ંામ, વશં.. વારસ, '�ુકત.. બધંન, લય.. Uલય, વગેર3 

_વી તેમની અનેક નવલકથાઓ �જુરાતી વાચંકોમા ં

અ@યતં લોકિUય બની હતી. 

� તેમની નવલકથાઓનો અ)ય ભાષાઓમા ંઅKવુાદ થયા 

છે.  

� આ લોકિUય નવલકથા પરથી ઘણી ટ3Gલિવઝન િસ�રયલો 

પણ બની છે.  

� હર�કશન મહ3તાએ �વીડન સોનાKુ ંિપ�જર શીષ%કથી Uવાસ 

વણ%ન લ(Nુ ંછે.  

� 3 એિUલ 1998ના રોજ તેમKુ ંઅવસાન થNુ.ં 

 (2) &'(��)� /�"0�2к�� : ��'I�� ,9�5  

(E – 25 �-1926 

� ધી¤ુબેન ગોરધનભાઈ પટ3લ (૨૫-૫-૧૯૨૬): 

નવલકથાકાર, નાટકકાર, વાતા%કાર, અKવુાદક.  

� જ)મ - વડોદરા  

� શાળા િશ�ણ સા)તા,ઝની પોદાર હાઈ�Mૂલમા.ં ઉyચ 

િશ�ણ એPIફ)�ટન કૉલજેમા.ં  

� ૧૯૪૫મા ં��ે= િવષય સાથે બી.એ. ૧૯૪૮મા ંએમ.એ. 

૧૯૪૯થી 'ુબંઈની ભવ)સ કૉલેજમા ંઅને પછ	 ૧૯૬૩-

૧૯૬૪મા ંદ�હસરની કૉલજેમા ં��ે=ના ંઅ�યાપક.  

� થોડો વખત Uકાશનસ�ંથા ‘આનદં Uકાશન’Kુ ંસચંાલન.  

� ૧૯૬૩-૧૯૬૪થી કPIક Uકાશન શ� કNુ.̄ ૧૯૭૫ Tધુી 

‘Tધુા’ સાzતા�હકના ંતVંી.  

� ૧૯૮૦મા ંરણ«જતરામ Tવુણ%ચ�ંક.  

� �જુરાતી સા�હ@ય પ�રષદ U'ખુ-૨૦૦૩ 
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� ધી¤ુબેન પટ3લ નxધપાV નવલકથાકાર – વાતા%કાર છે.  

� એમની પાસેથી ‘વડવાનલ’ _વી દળદાર તો ‘�ધળ	 

ગલી’, ‘વાસંનો �Mુર’ _વી લ�નુવલો મળે છે.  

� નવલકથામા ંિવિશXટ વ�O,ુ પાV અને પ�રવેશ વડ3 તેઓ 

મનોવૈ±ાિનક અGભગમથી માનવમનની સMુંલતાને તાગે 

છે. તેમની વાતા%ઓમા ં પણ Uવાહ	 ભાષા, નાર	Èદયની 

�ઢૂ લાગણીઓKુ ંઆલેખન તથા માનવમનના �ડાણોને 

તાગવાની મથામણ િવશેષતા બની આવે છે.  

� આ ઉપરાતં હા�ય સા�હ@ય, નાટકો, ર3�ડયો નાટકો, બાળ 

સા�હ@ય�ેV ેપણ તેમણે મહ@વKુ ંUદાન કNુ ̄છે.  

� એમની આગOંકુ નવલકથાને સા�હ@ય અકાદમીKુ ં

પા�રતોિષક મળેqુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૫-૦૫-૨૦૨૦) 

1. મે-૨૦૨૦મા ં કોરોના વાયરસના સ.ંમણને કારણે િવ�ની 

કઈ સૌથી �ડ	 સોનાની ખાણ બધં કરાઈ - ,���� ��k� 

�8E/  

2. મે-૨૦૨૦મા ં કોરોના વાયરસના સ.ંમણને કારણે િવ�ની 

સૌથી �ડ	 સોનાની ખાણ પોન¡ગ ગોIડ માઈ)સ બધં 

કરાઈ તે ]ા �થળે આવેલી છે - (0���/I�: (���4 

Y"¯к�) 

3. મે-૨૦૨૦મા ં કોરોના વાયરસના સ.ંમણને કારણે િવ�ની 

સૌથી �ડ	 સોનાની ખાણ પોન¡ગ ગોIડ માઈ)સ બધં 

કરાઈ હતી તે ખાણ કઈ કંપનીની છે - �Z5� ��k�  

4. મે-૨૦૨૦મા ં કોરોના વાયરસના સ.ંમણને કારણે 

જહોિનસબગ% (દG�ણ આ�Ëકા) ?�થત િવ�ની સૌથી �ડ	 

સોનાની ખાણ પોન¡ગ ગોIડ માઈ)સ બધં કરાઈ ત ે

ખાણની �ડાઈ અને લબંાઈ જણાવો – <_'i� 4 

"к5��9� )+� 380 "к5��9� 

5. કોરોના વાયરસની મહામાર	 વyચ ે�જુરાતમા ં૨૫મી મે-

૨૦૨૦ની ?�થિતએ મનર3ગામા ંસૌથી વ� ુકયા «જIલામા ં

-િમકોને રોજગાર	 અપાઈ - ��0��  

6. કોરોના વાયરસની મહામાર	 વyચે �જુરાતમા ંમનર3ગામા ં

સૌથી વ� ુ દાહોદ «જIલામા ં ક3ટલા -િમકોને રોજગાર	 

અપાઈ - 1,06,956 

7. �જુરાત રા;યમા ંMુલ ક3ટલા ગર	બ અને જ��રયાતવાળા 

પ�રવારોના ૩૮ લાખ લોકોને મનર3ગાના જોબકાડ% 

અપાયા છે - 60 5�х 

8. �જુરાત રા;યમા ં Mુલ ૬૦ લાખ ગર	બ અને 

જ��રયાતવાળા પ�રવારોના ૩૮ લાખ લોકોને મનર3ગાના 

જોબકાડ% અપાયા ત ે પૈક	 મે-૨૦૨૦ની ?�થિતએ ક3ટલા 

જોબકાડ% એPlટવ છે - 15 5�х  

9. �જુરાત સરકાર jારા છેIલા Vણ વષ%મા ંસર3રાશ ક3ટલા 

લોકોને મનર3ગા હ3ઠળ રોજગાર	 અપાઈ છે - 26 5�х 

10. મનર3ગા યોજના �તગ%ત -િમકોને Uિત �દન ક3ટqુ ંવેતન 

આપવામા ંઆવ ેછે – {. 202 

11. મે-૨૦૨૦ કોરોના વાયરસ મહામાર	ના પગલે કયા 

રા;યોના -િમકોને કામ ઉપર રાખતા પહ3લા ં @યાનંી 

સરકારની મhૂંર	 લેવી પડશે તેવો િનણ%ય લેવાયો – 

3��T��ш 

12. કોરોના વાયરસ મહામાર	ના પગલે ઉ}રUદ3શ સરકાર 

jારા -િમકોની સલામિત માટ3 કઈ પેનલની રચના 

કરવાનો િનણ%ય લીધો - ‘�8P�ш� ,��5’  

13. કોરોના વાયરસ મહામાર	ના પગલે ઉ}રUદ3શ સરકાર 

jારા -િમકોની સલામિત માટ3 ‘માઈ�ેશન પેનલ’ની 

રચના કરવાનો િનણ%ય લીધો તે આયોગKુ ંનામ જણાવો - 

’g�к к���� кk2�4 Y2��’ 

14. મે-૨૦૨૦મા ં HCQ klલિનક gાયલ ઉપર કોના  jારા 

Uિતબધં 'કૂાયો -  WHO   

15. દવાના સદંભ̈ HCQKુ ં િવ�Oતૃ નામ જણાવો -  

0�8w���/�5�������  

16. WHOKુ ં'(ુયમથક કયા ંઆવેq ુછે - \���� 

17. મે-૨૦૨૦મા ં છેIલા ં દાયકાKુ ં સૌથી શ?lતશાળ	 માગંા 

વાવાઝોØુ ]ા ં�કંાN ુ- ,�� A*V��52� 

18. દર વષ¨ કયા મ�હનાના �તમા ં'નૌતપા' લાગે છે - �  

19. �હ)�ુ પચંાગ 'જુબ વષ%મા ંએક વખત ૧૫ �દવસ માટ3 

Tયૂ% કયા ન�Vમા ંઆવે છે તેના શ�આતના નવ �દવસ 

દરિમયાન Tયૂ% અને �Îૃવી વyચે સૌથી ઓ! ં �તર હોય 

છે - ��"04�  

20. મે-૨૦૨૦મા ંભારતના કયા લે_)ડર	 હોક	 ખેલાડ	Kુ ં૯૫ 

વષ¨ િનધન થN ુ- I5I�� �/Þ¡ 

21. લે_)ડર	 હોક	 ખેલાડ	 �વ. બલબીર િસ�ઘનો જ)મ �દવસ 

જણાવો - 10-10-1924 

22. બલબીર િસ�ઘ સતત ક3ટલી હોક	 ઓGલ?�પક ગોIડ મેડલ 

=તનાર ભારતીય હોક	 ટ	મના સદ�ય હતા - �4  
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23. �વૂ% ભારતીય હોક	 ખેલાડ	 બલબીર િસ�ઘની આગેવાનીમા ં

ભારતીય હોક	 ટ	મે કયા વષ%મા ં ગોIડ =@યો હતો – 

1956 (�5I��: ���/) 

24. ભારતીય હોક	 ખલેાડ	 બલબીર િસ�ઘે વષ% ૧૯૫૨ની 

ઓGલ?�પકમા ં કઈ ટ	મની સામે ફાઈનલમા ં ક3ટલા ગોલ 

ફટકાયા% હતા -  ����5�E� )+� ,��c ��5 

25. હોક	 ઓGલ?�પકની ફાઈનલમા ંસવા%િધક ગોલ ફટકારનાર 

ખેલાડ	Kુ ંનામ જણાવો – I5I�� �/Þ¡ (,��c)  

26. હોક	 ઓGલ?�પક ડ3cN ૂ મેચમા ં ડબલ હ3�gકનો ર3કોડ% કયા 

ખેલાડ	ના નામે છે – I5I�� �/Þ¡ (>) 

27. વષ%-1975મા ં ભારતીય હોક	 વIડ%કપ ચે?�પયન ટ	મના 

મેનેજર કોણ હતા - I5I�� �/Þ¡ 

28. કયા ઓGલ?�પક દરિમયાન િવિવધ રમતોમાથંી પસદં 

કરાયેલા 16 મહાન ખેલાડ	ઓમા ં બલબીર િસ�હનો 

સમાવેશ કરાયો  હતો - ���� 5��� A�5��,к 

29. ભારત સરકાર jારા કયા વષ%મા ં હોક	 ખેલાડ	 

બલબીરિસ�ઘને પ¥-ી એવોડ%થી સ)માિનત કરાયા હતા - 

�$: ���� 

30. �વૂ% ભારતીય હોક	 ખેલાડ	 બલબીરિસ�ઘે ઈ)ટરનેશનલ 

ક�રયર દરિમયાન ક3ટલા મેચમા ં ક3ટલા ગોલ ફટકાયા% 

હતા - �� �c, �M� ��5  

31. �વૂ% ભારતીય હોક	 ખેલાડ	 બલબીરિસ�ઘે ક3ટલા 

ઓGલ?�પક મેચમા ંક3ટલા ગોલ ફટકાયા% હતા -  � �c, 

�� ��5 

32. કયા �ટ3�ડયમને હોક	 ખેલાડ	 બલબીરિસ�ઘKુ ંનામ અપાશે 

- �0�5�  

33. �વૂ% ભારતીય હોક	 ખેલાડ	 બલબીરિસ�ઘની બાયો�ાફ	Kુ ં

નામ જણાવો - ‘� ��k�� 0�"Vк’ 

34. �જુરાતી સા�હ@યના લોકિUય સaક હર�કશન મહ3તાનો 

જ)મ �દવસ જણાવો –  25 �-1928 

35. �જુરાતી સા�હ@યના લોકિUય સaક હર�કશન મહ3તાએ 

કયા સાzતા�હકના સામિયકના સપંાદક તર	ક3 �દા_ Vણ 

દાયકા Tધુી ખતં�વૂ%ક કામ કર	 તે સમાિયકન ે અ@યતં 

લોકિUય બનાmNુ ં- �c�5�х� 

36. �જુરાતી સા�હ@યના લોકિUય સા�હ@યકાર-પVકાર 

હર�કશન મહ3તાએ કયા શીષ%ક હ3ઠળ Uવાસ વણ%ન લ(Nુ ં

છે - *���� /���_'� �,Þ(�  

37. �જુરાતી સા�હ@યના  ણીતા લેGખકા ધી¤ુબેન પટ3લનો 

જ)મ �દવસ જણાવો – 25 �-1926 

38. �જુરાતી સા�હ@યના  ણીતા લGેખકા ધી¤ુબેન પટ3લે વષ% 

૧૯૬૩-૧૯૬૪મા ં કN ુUકાશન શ� કNુ ̄ - кtkк �જુરાતી 

સા�હ@યના  ણીતા લેGખકા ધી¤ુબેન પટ3લે વષ% ૧૯૭૫ 

Tધુી કયા સાzતા�હકના ંતVંી ર�ા ં- ‘H'��’ 

39. �જુરાતી સા�હ@યના  ણીતા લેGખકા ધી¤ુબેન પટ3લને 

]ા વષ%મા ંરણ«જતરામ Tવુણ%ચ�ંક મ�યો – �$: 1980  

40. �જુરાતી સા�હ@યના  ણીતા લેGખકા ધી¤ુબેન પટ3લને 

તેમની કઈ નવલકથા માટ3 સા�હ@ય અકાદમીKુ ં

પા�રતોિષક મ�N ુહO ુ- Y��£ 'к 

41. �જુરાતી સા�હ@યના  ણીતા લGેખકા ધી¤ુબેન પટ3લ કયા 

વષ%મા ં�જુરાતી સા�હ@ય પ�રષદના U'ખુ બ)યા – �$: 

2003 

42. �જુરાતી સા�હ@યના  ણીતા લેGખકા ધી¤ુબેન પટ3લની 

 ણીતી નવલકથા-લ�નુવલોના નામ જણાવો – 

‘Y��£ 'к’, ‘�����5’ ‘§�;1 �5�’, ‘���/�� y�'�’ 

DATE : ��-��-����

 

1.@'' ш0��-��(*+�� : 50 �1P� )�,�� /�+� ��n_'� 

/.+� �� ш0�� (��)���4) 

� િવ�ના TOP-૧૫ સૌથી ગરમ શહ3રોની યાદ	મા ંભારતના 

૧૦ શહ3રોનો સમાવેશ 

� અગાઉ તા. ૧૯ મ-ે૨૦૧૬ના રોજ S¤ુુમા ંસૌથી વ�ુ ં૫૦.૨ 

ડ	�ી તાપમાન નxધાNુ ંહO.ુ 

� િવવેકાનદં એક3ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721 

 

2. /�ш��� : WX���Î�� х�ãX)� F��� Ç'�� ¯1 '9�� 


9"кE/' ���� к��1�� ��� ¦) ��к/���8 (�Í�$ 

/�ш���) 

��ш�$)�A : 

� આ ક3ર	નો રંગ પપ%લ- ંબલી હોય છે ;યાર3 સામા)ય 

ક3ર	નો રંગ પીળો-ક3સર	 હોય છે.  

� �કલોદ	ઠ �.૩૦૦નો ભાવ.  
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� એિસ�ડક ટ3�ટ, અ)ય ક3ર	ની Oલુનાએ ૭૫ ટકા ઓછ	 

Ìગુર.  

� આ ક3ર	નો પIપ આછા પીળા રંગનો છે. 

<E2 ���) :  

� hૂનાગઢમા ં ‘ટોમી એટ�ક)સ’નામની ક3ર	ની નવી  ત 

િવકસાવવામા ંઆવી છે. _ ખાવાથી ‘Ìગુર’ વધતી જતી 

નથી _ના લીધે ડાયાGબટ	સના દદ�ઓ પણ ક3ર	ની મ  

માણી શકશ.ે  

� અમે�રકાના »લો�રડામા ંપાકતી અન ેિવ�ના અ)ય દ3શોમા ં

U(યાત 'ટોમી એટ�ક)સ’ નામની નવી ક3ર	ની વરેાઈટ	 

લગભગ પાચં વષ%ની જહ3મત પછ	 િવકસાવવામા ં

સફળતા મળ	 છે.  

� સામા)ય ક3ર	ની Oલુનાએ ‘ટોમી એટ�ક)સ' ક3ર	મા ં૭૫ ટકા 

ઓછ	 Ìગુર હોય છે.  

� hૂનાગઢ તેમજ ઉ}ર ભારતના ક3ટલાક ભાગોમા ં પણ 

ક3ર	ની નવી વેરાઈટ	 ડ3વલપ કરવા Uયાસો ૨૦૧૦થી 

હાથ ધરાઈ ર�ા હતા.  

� hૂનાગઢના માGળયા તાqકુાના એક ખેØૂતે જણાmNુ ં ક3, 

મારા િમVની સાથે ૨૦૧પમા ં ક3ર	ની નવી વેરાઈટ	 

િવકસાવવાનો Uારંભ કયn હતો અને 'ટોમી એટ�ક)સ'ની 

કલમ ઊછેર	 હતી અને હવે પાચં વષ̈ નવા �બા પર 

ક3ર	 આવી છે.  

� આ નવા �બાKુ ં |�ૃ ૭ વષ%Kુ ં થયા પછ	 દર વષ ̈

આબાદ	ઠ ૧૫ �કલો ક3ર	નો પાક ઊતર3 છે.  

� ગયા વષ%થી આ ક3ર	નો પાક ઊતરવાKુ ંશ� થNુ ંછે અન ે

તેમા ં ÌગુરKુ ં Uમાણ Áબૂ ઓ! ં હોવાને લીધે 

ડાયાGબટ	સના દદ�ઓમા ંવ� ુ�ડમા)ડ જોવા મળે છે.  

3. <�/�� : @ X���1��;� �)�\ 

>�k5� 76 �$:+� <r-(;�� �2�� к���� @'���1��;� 

�)�\_'� <�/��-ÐÙ5��  

� તબીબી િવ±ાન માટ3 રહ�ય – અનેક પ�ર�ણ કરાયા 

� 'ળૂ નામ – Uહલાદભાઈ  ની  

� વતન – ચરાડા(ગાધંીનગર) 

� અવસાન – ચરાડા ખાતે  

� મા ં�બાના અન)ય ભlત 

� તા. ૨૮ મેના રોજ ગcબર �બા= ખાતે તેમના આ-મમા ં

સમાિધ  
 

4. ICMR : ��� ��8�5�8� – HCQ ����� к�8 

Y�</� �+� (Y��Z2)   

Y ����� 3,2�� к�����+� Ic���� �Ë2 )�1к� к�1 

шк�2  

� આઈસીએમઆરના ડાયર3lટર જનરલ બલરામ ભાગ%વે 

જણાmNુ ં ક3, અમને તો દવાના પર	�ણમા ં કોઈ સાઈડ 

ઈફ3lટ જણાઈ નથી.  

� સામા)ય ત�ંા, વોિમ�ટ�ગની ફ�રયાદો આવી છે પણ મોટ	 

કોઈ આડ અસર જણાઈ નથી.  

� કોરોનાથી બચવા માટ3 તેનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે તેમા ં

કોઈ વાધંો નથી.  

� દવાને ¦(ૂયા પેટ3 ન લવેી જોઈએ. કંઈ ખાધા પછ	 તેKુ ં

સેવન કર|ુ ંજોઈએ.  

� તેમણે વ�મુા ં જણાmNુ ં ક3, દ3શમા ં કોરોનાના ક3સ એક 

લાખના �કને વટાવી ગયા છે તે Gચ�તાજનક છે.  

� દ3શમા ંગત એક મ�હનામા ં૬૦૦ લેબ શ� કરવામા ંઆવી 

છે.  

� ભારતમા ંહાલમા ં િવિવધ દવાઓ અને રસીઓKુ ંપર	�ણ 

ચાલી રfુ ંછે. ;યા ંTધુી આપણી પાસે નpર દવા ક3 રસી 

નહL આવે @યા ંTધુી હાઇJો?lસlલોરો?lવન ઉપર આધાર 

રાખવો પડશે. 

� ખાસ : WHO jારા આ દવાના ઉપયોગ પર Uિતબધં. 

5. �±�nк /E�� : UN /±E2 zE�� 
���к�9 Au � 2� 


���: (/���4) 

ભારતીય આમ½મા ં ઓ�ફસર તર	ક3 ફરજ બ વતા મ�હલા 

શાિંત�ૂત મેજર Tમુન ગાવનીKુ ં સNંlુત રાXg સૈ)ય _)ડર 

એડવોક3ટ ઓફ ધ યર ઍવૉડ% jારા સ)માન કરાશે.  

� કોઈ ભારતીય શાિંત ર�કKુ ં Nએુન jારા સ)માન કરાO ુ ં

હોય તેવી આ પહ3લી ઘટના છે.  

� T��� : મેજર Tમુન Nએુન િમશન હ3ઠળ દG�ણ Tદુાનમા ં

તહ3નાત હતા ;યા ં થોડા સમય પહ3લા ં જ તેમણે તેમKુ ં

િમશન �ણૂ% કNુ ̄હO ુ.ં  

� તેમની સાથે ÝાGઝલની સૈ)ય કમા)ડર કલા% મો)ટ3ઇરો દ 

કા`ો અરાઉઝોKુ ંપણ સ)માન કરાશે.  

� ÝાGઝલના ં શાિંત�ૂતન ે સતત બી  વષ¨ આ Uકાર3 

સ)માિનત કરાઈ ર�ા છે.  

� અરાઉઝો સNંlુત રાXgના ં સે)gલ આ�Ëકન �રપbcલકમા ં

િમશન પર હતા.  
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� બનં ે મ�હલા આમ½ અિધકાર	ને ૨૯ મી મેના રોજ 

ઓનલાઈન કાય%.મ હ3ઠળ ઍવૉડ% આપવામા ંઆવશે. 

6. (E "�� ��ш�$ : 26 � 

S�$���Ò��� : 0"��k5S S�2�4� 

(E : 26-05-1917       <�/�� : 11-11-2000  

� આ_ ��ભુાઈ �રુાણી, રાXg	ય �વયસેવક સઘંના 

Uચારક એચ.વી. શેષા�ી, સા�હ@યકાર ��ુક	ન, ભીલ સવેક 

ડા�ાભાઈ નાયક ઉÑોગપિત ચીKભુાઈ બેરોનેટ અને 

હ�રવIલભ ભાયાણીનો જ)મ�દવસ છે.  

� મ£ુવામા ં જ)મેલા હ�રવIલભ ભાયાણીના માતાિપતાKુ ં

તેમની એક વષ%ની �મર3 જ અવસાન થતા ંઉછેર દાદ	એ 

કયn હતો.  

� દળના દલી પોતાને ઉછેરનાર દાદ	ને |�ુાવ�થામા ં

તકલીફ ન પડ3 તે માટ3 ભાયાણી સાહ3બે િવદ3શ ભણવા 

જવાની તક પણ નકાર	 હતી.  

� 1941મા ં'ુબંઈ Nિુન.થી સ�ંMૃત અને માગધી િવષયો સાથ ે

અK�ુનાતક અન ે1951મા ંપીએચડ	 કNુ.̄  

� ભારતીય િવÑા ભવન, �જુરાત Nિુન. અને એલ.ડ	. 

ઇ)ડોલો=મા ંઅ�યાપન કNુ.̄  

� ભાયાણી સાહ3બના �વા�યાય અને સશંોધનKુ ં ઉ}મ 

UિતGબ�બ mN@ુપિ} િવચાર, અKસુધંાન, અKશુીલનો, 

વાગmયાપાર, શોધ અને �વા�યાય, કાmયમા ંશcદ, કાmયKુ ં

સવંેદન, �જુરાતી ભાષાના ઇિતહાસની ક3ટલીક 

સમ�યાઓ, �જુરાતી ભાષાKુ ં ઐિતહિસક mયાકરણ, 

લોકસા�હ@ય સપંાદન અને સશંોધનો _વા ંિવવેચન, ભાષા 

શા`, અપÛશં અને સપંાદન �થંોમા ંજોવા મળે છે.  

]'�*к�� :  

� રણ«જતરામ Tવુણ%ચ�ંક - ૧૯૬૩  

� સા�હ@ય અકાદમી, �દIહ	નો �રુ�કાર- ૧૯૮૧  

� નમ%દ Tવુણ%ચ�ંક, સા�હ@ય ગૌરવ �રુ�કાર વગેર3થી 

�રુ�Mૃત થાય છે 

� તેઓએ ��ે=મા ંપણ ��ુતકો લ(યા ંછે.  

� હ�રવIલભ ભાયાણીKુ ં 11 નવે�બર 2000ના રોજ 

અવસાન થNુ ંહO ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૬-૦૫-૨૦૨૦) 

1. તા. ૨૬મી મે-૨૦૨૦ના રોજ સૌથી વ� ુતાપમાન સાથ ે

કN ુ શહ3ર િવ�Kુ ં સૌથી ગરમ શહ3ર બ)N ુ - @'' 

(��(*+��) 

2. તા. ૨૬મી મ-ે૨૦૨૦ના રોજ રાજ�થાનKુ ંS¤ુુ શહ3ર ક3ટલા 

તાપમાન સાથે િવ�Kુ ં સૌથી ગરમ શહ3ર બ)N ુ -  50 

�1P�  

3. તા. ૧૯ મે-૨૦૧૬ના રોજ રાજ�થાનના S¤ુુ શહ3રમા ંસૌથી 

વ�ુ ંક3ટલા ડ	�ી તાપમાન નxધાNુ ંહO ુ- 50.2 

4. તા_તરમા ં hૂનાગઢના ખેØુતો �ારા Ìગુર Ë	 ક3ર	ની કઈ 

નવી  ત િવકસાવવામા ંઆવી-  '9�� 
9"кE/' 

5. hૂનાગઢના ખેØુતો �ારા Ìગુર Ë	 'ટોમી એટ�ક)સ' નામની 

ક3ર	ની નવી  ત િવકસાવાઈ તેનો Uિત �કલો ભાવ 

જણાવો - {. 300 

6. 'ટોમી એટ�ક)સ' નામની ક3ર	નો એિસ�ડક ટ3�ટ, અ)ય 

ક3ર	ની Oલુનાએ ક3ટલા ટકા ઓછ	 Ìગુર હોય છે-75 9к�  

7. hૂનાગઢ તેમજ ઉ}ર ભારતના ક3ટલાક ભાગોમા ં પણ 

'ટોમી એટ�ક)સ' ક3ર	ની નવી વેરાઈટ	 ડ3વલપ કરવા ]ા 

વષ%થી Uયાસો હાથ ધરાયા હતા – �$: 2010 

8. Sુદંડ	વાળા માતા=Kુ ં 'ળૂનામ જણાવો - T05��S�8 

¦��  

9. છેIલા ૭૬ વષ%થી અ�-જળનો @યાગ કરનાર કયા 

માતા=Kુ ંઅવસાન-Ýùલીન થયા – @'���1��;� �)�\ 

10. Sુદંડ	વાળા માતા=Kુ ં વતન જણાવો – c���� 

(��������) 

11. ICMRની નવી ગાઈડલાઈન અKસુાર કઈ દવાની કોઈ 

આડઅસર થતી નથી - HCQ   

12. ભારતીય આમ½મા ંમ�હલા ઓ�ફસર તર	ક3 ફરજ બ વતા 

કયા મ�હલા શાિંત�ૂતKુ ં સNંlુત રાXg સૈ)ય _)ડર 

એડવોક3ટ ઓફ ધ યર ઍવૉડ% jારા સ)માન કરાશે - �(� 

H'� �����  

13. મેજર Tમુન ગાવનીKુ ં સNંlુત રાXg સૈ)ય _)ડર 

એડવોક3ટ ઓફ ધ યર ઍવૉડ% jારા સ)માન કરાશે, કોઈ 

ભારતીય શાિંત ર�કKુ ં Nએુન jારા સ)માન કરાO ુ ં હોય 

તેવી આ ક3ટલામી ઘટના છે - ,0�5�  

14. UN jારા ભારતીય આમ½મા ંમ�હલા ઓ�ફસર મેજર Tમુન 

ગાવની ઉપરાતં અ)ય કયા દ3શની સૈ)ય કમા)ડરKુ ં

સNંlુત રાXg સૈ)ય _)ડર એડવોક3ટ ઓફ ધ યર ઍવૉડ%થી 

સ)માન કરાશે - Ð��Q5�� /±E2 к�E�� к5�: �E9�=�� 

� к��� <��3Q� 
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15. ÝાGઝલના ંશાિંત�ૂતન ેસતત ક3ટલામા ંવષ¨ સNંlુત રાXg 

સૈ)ય _)ડર એડવોક3ટ ઓફ ધ યર ઍવૉડ% jારા સ)માિનત 

કરાશે  - I�¦  

16. ભારતીય આમ½મા ંમ�હલા ઓ�ફસર મેજર Tમુન ગાવની 

Nએુન િમશન હ3ઠળ કઈ જeયાએ તહ3નાત હતા ;યા ંથોડા 

સમય પહ3લા ં જ તેમણે તેમKુ ં િમશન �ણૂ% કNુ ̄ હO ુ ં - 

���4 H'��� 

17.  ણીતા �જુરાતી ભાષાિવ±ાની હ�રવIલભ ભાયાણીનો 

જ)મ �દવસ જણાવો – )�.26-05-1917 

18. ભાષાિવ±ાની હ�રવIલભ ભાયાણીનો જ)મ કયા ંથયો હતો 

– é'�� 

19. ભાષાિવ±ાની હ�રવIલભ ભાયાણીને ]ા વષ%મા ં

રણ«જતરામ Tવુણ%ચ�ંક મ�યો હતો – �$: 1963 

20. �દIહ	 સા�હ@ય અકાદમી jારા ]ા વષ¨ ભાષાિવ±ાની 

હ�રવIલભ ભાયાણીને સા�હ@ય અકાદમી એવોડ%થી 

સ)માિનત કરાયા હતા – �$: 1981 

DATE : ��-��-����

 

1. /�0�1 ����� : S��)-��,�; (����ш ���)) 

� ��4:2 : ભારતની આકર	 Uિત�.યા પછ	 નેપાળની 

પીછેહઠ : નકશા માટ3નો બધંારણીય Tધુારો �થGગત 

રખાયો  

� ભારત અને નેપાળ વyચે સરહદ	 િવવાદ વકર	 ર�ો છે. 

તે દરિમયાન નેપાળની સસંદમા ંતા. ૨૮મી મ-ે૨૦૨૦ના 

રોજ દ3શના નકશામા ં ફ3રફાર કરવા બધંારણીય Tધુારો 

પસાર થવાનો હતો.  

� ભારતની આકર	 Uિત�કયા પછ	 નેપાળે પીછેહઠ કરવી 

પડ	 છે અને સસંદમા ંઆ 'દુ3 કોઇ ચચા% ના થઈ, એટqુ ં

જ નહL પણ �હૃના એજ)ડામાથંી જ આ '"ુો બહાર થઇ 

ગયો હતો.  

� બધંારણીય Tધુારો પસાર કરવા માટ3 બે Oતૃીયાશં 

બ£મુતીની આવÉયકતા હોય છે.  

� નેપાળના સા�યવાદ	 પ� પાસે સસંદમા ં બે Oતૃીયાશં 

બ£મુતી તો છે. પરંO ુ બધંારણીય Tધુારા માટ3 નીચલા 

�હૃKુ ંપણ સમથ%ન જોઇએ. પરંO ુ @યા ંતે પ� માV ૧૦ 

બેઠક ધરાવે છે . 

/P ����� Ç' 0)� :  

� નેપાળ સરકાર3 ૧૮ મે-૨૦૨૦ના રોજ ભારતના 

કાલાપાની, Gલ�લેુખ અને Gલ?�પયા�રુા િવ�તારોને 

પોતાની હદમા ં દશા%વતા નવો નકશો  ર	 કયn હતો. 

પરંO ુતે નવા નકશાન ેબધંારણીય મા)યતા નથી મળતી 

@યા ંTધુી તે નકશો કાયદ3સરનો ના માની શકાય.  

� '(ુય શાસક પ�: જનતા સમાજવાદ	 પ�  

� િવરોધ પ� : મધેશી આધા�રત પ� 

� નેપાળ વડાUધાન : ક3.પી. શમા% ઓલી  

� નેપાળ રાજધાની : કાઠંમાØુ 

2. H'���� : &'(��) /�к�� ((; l2�*+�,�) 

������ 5�к��� ,����� ,�4��� u"�2�� �9� 9�5 ¯1 

0�k,5�8� ‘1916’  

к8 к8 H'���� 3,5U� : 

� પીવાના પાણીને સબંિંધત ફ�રયાદ _વી ક3 હ3)ડપપં 

�રપ�ેર�ગ , િમની પાઇપ યોજનાKુ ં �રપે�ર�ગ અને 

mય?lતગત ક3 hૂથ પાણી �રુવઠા યોજના �ગેની લોકો 

આ હ3Iપલાઇન પર ફ�રયાદ નxધાવી શકશે . 

� Y2�(к : �જુરાત પાણી �રુવઠા બોડ% (�જુરાત 

સરકાર) 

� િવવેકાનદં એક3ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721 

 

3. �3E9 
���*9 : c�� G��� ���/�+� �3E9 
���*9�� 

�c�8 �,���� к����1 ] X4: (�±�nк � X��;) 

� ���� : નવી �ચાઈ ૮૮૪૪.૪૩ મીટર 

� અગાઉ નેપાળ jારા માપવામા ં આવેલી માઉ)ટ 

એવર3�ટની �ચાઈ-૮૮૪૮.૧૩ મીટર  

� ચીનના આઠ સ�યોની સરવે ટ	મ jારા કાય% �ણૂ% કરાNુ ં 

� માઉ)ટ એવર3�ટ િવ�નો સૌથી �ચો પવ%ત  

4. S��)�2 ��J'�; : *к�Cw�-18 ]'�: /i12 (/���4)  

� �/ï¤: �વદ3શી ફાઈટર િવમાન ‘તેજસ માક%-૧’ને �કવૉJન-

૧૮મા ંસામેલ કર	 �નુ:સ.	ય કરાઈ 

� વષ%:૧૯૬૫મા ં રચાયેલી �કવૉJન-૧૮ની ચાq ુ વષ ̈

એિUલ-૨૦૨૦મા ં�નુ:રચના કરાઈ હતી.  

<E2 ���)� : 
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� વાN ુસેના�ય� એર ચીફ માશ%લ આર ક3 એસ ભદૌ�રયાએ 

તા.૨૮મી મે-૨૦૨૦ના રોજ વાNસેુનાની �કવૉJન નબંર 

૧૮ને કોઈ�બOરુ પાસે આવેલા Tqુરુ એરબેઝ ખાત ે

ઓપર3શનલાઈઝ એટલે ક3 સ�.ય કર	 હતી.  

� �કવૉJન ઓપર3શનલ કરવાની િવિધ વખતે ભારતમા ં

બનqેુ ં ફાઈટર િવમાન 'તેજસ માક%-૧' પણ તેમા ંશામલે 

કરવામા ંઆmNુ ંહO ુ.ં  

� વાN ુસેના�ય� ેઆ કામગીર	 પહ3લા િસ�ગલ િસટર િવમાન 

લાઈટ કો�બેlટ એર.ા»ટ તેજસની {ૂંક	 ઉડાન (શોટ�) પણ 

ભર	 હતી.  

� �વદ3શી િવમાન તેજસ હોય એવી આ બી= �કવૉJન બની 

છે. આ પહ3લા �કવૉJન ૪૫મા ં પણ એલસીએ તેજસનો 

સમાવેશ કરવામા ંઆmયો હતો.  

*к�Cw� ��ш� : 

� �કવૉJન ૧૮ની રચના છેક ૧૯૬૫મા ં થઈ હતી. @યાર3 

તેમા ંGÝ�ટશ બનાવટના નટે િવમાનો શામેલ કરાયા હતા.  

� ૧૯૭૧ના N�ુ વખતે આ �કવૉJને િનણા%યક રોલ ભજmયો 

હતો. એટqુ ં જ નહL એ વખત ે �કવૉJનના »લા�ગ 

ઓ�ફસર િનમ%લ «જસ સ¡ખxને અસાધારણ કામગીર	 બદલ 

મરણોપરાતં ભારતKુ ં સવnyચ મGલ�ટર	 સ)માન 

પરમવીર ચ. પણ એનાયત થNુ ં હO ુ.ં  

� એિUલ ૨૦૧૬મા ં િવખેરાયા પછ	 આ �કવૉJનની 

૨૦૨૦ના એિUલ માસમા ં�નુઃરચના કરવામા ંઆવી હતી. 

એ પછ	 આ_ તેને સ�.ય કર	 દ3વાઈ હતી.   

)�(/ ��ш� : 

� �વદ3શી N�ુ િવમાન તેજસ નામકરણ કરનાર – �વૂ% 

વડાUધાન અટલ Gબહાર	 વાજપેયી  

� આ િવમાન ચોથી પેઢ	Kુ ં એટલે ક3 અ@યાર3 જગતમા ં

વપરાતા મોટા ભાગના િવમાનો _ટqુ ંજ આ�િુનક છે.  

� એટqુ ં જ નહL નામ Uમાણે લાઈટ એટલે ક3 વજનમા ં

હળ|ુ ંછે અને કદમા ંનાKુ ંછે, _થી આકાશમા ંઉડયા પછ	 

એ વધાર3 સ�જતા�વૂ%ક કામગીર	 કર	 શક3 છે.   

� માક%-૧નો અથ% એવો થાય ક3 તેજસના શ�આતી વઝ%ન 

કરતા ંઆ વઝ%ન વધાર3 એડવા)સ છે, તેમા ં ક�Nિુનક3શન 

ટ3કનોલો=, શ`-સરં મ, હવામા ં જ બળતણ ભરવાની 

Tિુવધા વગરે3નો સમાવશે થાય છે.  

��к�/�� /�S���� :  

� મલેિશયા સ�હતના ઘણા દ3શો ભારતના આ િવમાનો 

ખર	દવામા ંશ�આતથી જ રસ દ3ખાડ	 S]ૂા છે.   

� તેજસ બનાવનાર કંપની : �હ)�ુ�તાન એરોનો�ટlસ 

Gલિમટ3ડ (ભારત સરકાર) 

� ભારતીય વાNસુેનાના અ�ય� : એર ચીફ માશ%લ 

આર.ક3.એસ. ભદૌ�રયા 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૭-૦૫-૨૦૨૦) 

1. તા_તરમા ંભારતની સખત Uિત�.યા બાદ કયા પાડોશી 

દ3શ jારા તેના િવવા�દત નકશા માટ3 બધંારણીય Tધુારો 

�થGગત કરાયો -  ��,�; 

2. તા_તરમા ંનેપાળ jારા ભારતના કયા Vણ Uદ3શો તેના 

નવા નકશામા ંદશા%વવામા ંઆવતા િવવાદ સ %યો હતો - 

к�5�,���, �5]'5�х <�� �5��,2�¨'�� 

3. વત%માનમા ંપાડોશી દ3શ નેપાળના '(ુય રાજક	ય પ�Kુ ં

નામ જણાવો - (�)� /�(���1 ,� 

4. નેપાળના વત%માન વડાUધાનKુ ં નામ જણાવો -  к�.,�. 

ш�: A5� 

5. �જુરાતના ં ગામડાઓંમા ં પીવાના પાણીના UÒોની 

ફ�રયાદ અને તેના ઉક3લ માટ3 �જુરાત સરકાર jારા કયો 

ટોલ Ë	 હ3Iપલાઇન નબંર શ� કરાયો છે- ���� 

6. મે 2020મા ં  કયા દ3શ jારા િવ�ના સૌથી �ચા પવ%ત 

"માઉ)ટ એવર3�ટ"ની �ચાઇ માપવામા ંઆવી- c�� 

7. મે 2020મા ં ચીન jારા િવ�ના સૌથી �ચા પવ%ત 

"માઉ)ટ એવર3�ટ"ની �ચાઇ માપવામા ં આવી છે તનેી 

�ચાઈ જણાવો - ��MM.MD �9� 

8. અગાઉ નેપાળ jારા માપવામા ં આવલેી માઉ)ટ 

એવર3�ટની �ચાઇ ક3ટલી છે - ��M�.�D �9� 

9. તા_તર મે 2020મા ં ભારતીય વાNદુળ jારા �વદ3શી 

'તેજસ માક.-1'ફાઈટર િવમાનન ે કઈ �કવૉJનમા ં  સામેલ 

કરાNુ ં- *к�Cw�-�� 

10. તા_તર મે 2020મા ં ભારતીય વાNદુળ jારા �વદ3શી 

'તેજસ માક. -1'ફાઈટર િવમાનન ે  �કવૉJન-18મા ં કયા 

એરબેઝ ઉપરથી સામલે કરાNુ ં - H'¬'� 
�I�Q, 

к�8�I£ '� 

11. ભારતીય વાNદુળ jારા �વદ3શી 'તેજસ માક. -1' ફાઈટર 

િવમાનને સૌUથમ  કઈ �કવૉJનમા ં  સામેલ કરાNુ-ં 

*к�Cw� - M� 
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12. વષ% 1965મા ંરચાયેલી �કવૉJન-18ને ભારતીય વાNદુળ 

jારા �નુ: ]ાર3 સ�.ય કરાઈ- 
�T5-���� 

13. LCA  તેજસ કઈ ભારતીય કંપની jારા તૈયાર કરાNુ ંછે -  

"0Þh' *)�� 
����"9�/ �5�9�� 

14. તા_તર મે 2020મા ં ભારતીય વાNદુળ jારા �વદ3શી 

'તેજસ' ફાઈટર િવમાનન ે �કવૉJન-18મા ં કોના jારા 

ઉ�યન કર	ને સામેલ કરાNુ-ં 
� c�u �ш:5 Y�. к�. 


/. S�.�12� 

15. ભારતીય વાNદુળના વત%માન વડાKુ ંનામ જણાવો- 
� 

c�u �ш:5 Y�. к�. 
/.S�.�12� 

16. LCA 'તેજસ' નામ કયા વડાUધાન jારા અપાNુ ં હO ુ-ં  

] X�: ���T��� <95 �I0��1 I�(,�8 

17. તેજસના શ�આતી વઝ%ન કરતા ં વત%માન વઝ%ન વધાર3 

એડવા)સ છે તેને કયા નામ ેઓળખાય છે - )�(/ �к: -1 

18. LCAKુ ંિવ�Oતૃ નામ જણાવો – 5�89 к��I��9 
�i��9   

 

DATE : ��-��-���� 

1. �� /�, �� �k�: �� �P� 2�(��-T�z�9 OSOWOG 

: S��) /�к�� (/.� ®¦:)  

0�£ ' : 

� ઊ % �ેVે વૈિ�ક ¦િૂમકામા ં આગળ વધવા માટ3 વિૈ�ક 

ઈલેPlgક િસટ	 બનાવવાના હ3Oથુી ભારત સરકાર વન 

સન, વન વIડ% વન G�ડ (OSOWOG) Uો_lટ હાથ ધયn  

OSOWOG (A/����) ��ш� : 

� લxગ ટમ% િવઝન યોજનાને વા�તિવક�પ આપવા, રોડમેપ 

તૈયાર કરવા અને સ�ંથાગત Ë3મવક% તૈયાર કરવા માટ3 

સલાહકારો પાસેથી પણ Tચૂનો મગાવાયા.  

� આ Uો_lટને પે�રસ lલાઇમટે કરારમાથંી અમે�રકાKુ ંખસી 

જ|ુ ં અને ચીનના વન બેIટ વન રોડ પહ3લના જવાબ 

તર	ક3 જોવાઈ ર�ો છે.  

� ચીનના વન બIેટ વન રોડ Uો_lટમા ંએિશયા, આ�Ëકા 

અને Nરુોપમા ં ર3લવે, બદંર અને પાવર G�ડ _વા 

માળખાક	ય Uો_lટોમા ંકરોડો ડોલરKુ ંરોકાણ થવાKુ ંછે. 

/�5� �P��� I� Q���� к2� к2� ��ш� 0ш�  

� �વૂ% ઝોન - �યાનમાર, િવયેતનામ, થાઇલે)ડ, અને 

કંબો�ડયા _વા દ3શો.  

� પિÄમ ઝોન - મ�ય�વૂ% અને આ�Ëકાના દ3શો.  

Y=
/
�� S��) /"0) 67 ��ш��� /���ш 

� ભારતની eલોબલ G�ડ યોજનાથી સહસ�ંથાિપત 

ઇ)ટરનેશનલ સોલર એલાય)સ (આઇએસએ)ને પણ લાભ 

થશ.ે  

� આ Uો_lટને lલાઇમટે ચે)જ સામે ભારતના £કુમનો 

એpો ગણાય છે અને તેને િવદ3શ નીિતKુ ંએક શ` તર	ક3 

જોવામા ંઆવ ેછે.  

� ISAKુ ંવØુમથક : ��ુ�ામ-હ�રયાણા 

�  2. c�� : c���� /�/��� 0Ú�кÚ��� �/
 '"�91 5C 

<5� I���£ '� �I5 ,/�� (�±�nк I�I)�)   

�I5�� (����8 Ç'� >� : 

� આ Gબલમા ંરાXg�ોહ, અલગતાવાદ માટ3 ઉÉક3રણી, રા;ય 

ક3 દ3શની સ}ા છ	નવી લેવાની કામગીર	, આતકંવાદ અને 

રાXg	ય Tરુ�ા જોખમાવે તેવા કાયn ક3 ષડÜVં રચવા માટ3 

સ ની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે.  

� હxગકxગની સરકારને વyચે રા(યા િવના ચીનના ં

સ}ાવાળાઓ સીધી ર	તે આ કાયદાનો અમલ કર	 શકશે.  

� ચીનની સસંદમા ં હxગકxગમા ં િસà�ુરટ	 લૉને અમલી 

બનાવતા Gબલને બ£મુતીથી પસાર કરવામા ંઆmNુ ંહO ુ.ં  

� જો ક3 Gબલના ં ટ	કાકારોએ Gબલને હxગકxગની �વતVંતા 

અને �વાય}તા છ	નવી લેના¤ંુ ગણાmNુ ંહO ુ.ં  

� નેશનલ પીપIસ કx�ેસના ં ૨,૮૭૮ સ�યોમાથંી 

મોટાભાગના ંલોકોએ Gબલની તરફ3ણમા ંમત આzયા હતા. 

ફlત એક mય�કતએ જ િવરોધ કયn હતો અને ૬ ગેરહાજર 

ર�ા હતા.  

� િસà�ુરટ	 કાયદાનો �િતમ 'સુ"ો hૂનથી ઘડાવાKુ ં શ� 

થશે અને સzટ3�બર Tધુીમા ં તેને મhૂંર કર	ને અમલ 

કરાશે તે|ુ ં ણવા મળે છે. 

�±�nк T�)S��� : 

� હxગકxગમા ં લોકો ભાર3 િવરોધ સાથે ર�તા પર ઊતર	 

આmયા હતા. હ રો લોકો શહ3રમા ંમોલ ખાતે એકઠા થયા 

હતા.  

� દ3ખાવકારોએ ચીનના ં નેશનલ એ)થમ અને િસà�ુરટ	 

Gબલનો TVૂો પોકાર	ને િવરોધ કયn હતો.  

� ક3ટલાક લોકોએ હાથમા ં hુદા hુદા TVૂો સાથે આઝાદ	ની 

માગણી કર	 હતી.  
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� દ3ખાવકારોને �Mુશમા ંલવેા પોલીસને બળ Uયોગ કરવો 

પડÜો હતો.  

� પોલીસે ૩૬૦થી વ� ુ લોકોની ધરપકડ કર	 હતી. 

દ3ખાવકારો સામે પોલીસે કડક પગલા ંલીધા હતા . 

� અમે�રકા, GÝટન અને Nરુોપના દ3શો સ�હત અનેક દ3શોએ 

ચીનના આ પગલાનંો ભાર3 િવરોધ કયn છે.  

� હxગકxગમા ં રોકાણ કરનારાઓએ પણ તેની આકર	 ટ	કા 

કર	 છે . 

� Nએુસ U'ખુ g�પ સ�હત િવ�ના ં ક3ટલાક નેતાઓએ 

હxગકxગની �વતVંતા પર તરાપ મારતા આ Gબલનો ભાર3 

િવરોધ કયn હતો _ને ફગાવીને અમે�રકા સાથેની 

તગં�દલી વyચ ેGબલને પાસ કરવામા ંઆmNુ ંહO ુ.ં  

� '(ુય રાજક	ય પ� : નેશનલ પીપIસ કx�સે (NPC) 

� U'ખુ : શી «જનિપ�ગ 

3. к����� 0���1 : �k�: I�к - �±�nк ��1I� y�� �k�: 

I�к�� <0���5 (��(���1) 

� િવ�Kુ ંસૌથી લાબંી 'દુતKુ ંલોકડાઉન ૪.૯ કરોડ લોકોને 

અ@યતં ગર	બીમા ંધક3લી દ3શે  

�±�nк </�� : 

��n : 

� મહામાર	ની આિથ+ક અસરને કારણ ે મહામાર	 પહ3લા ં _ 

લોકો Uિત�દન ૧.૯૦ ડોલરની આવકમા ં =વનિનવા%હ 

કર	 ર�ા હતા તેવા િવ�ભરના ૪.૯ કરોડ લોકો �@યતં 

ગર	બીમા ંફંગોળાઈ જશે.  

S��) : 

� ભારતમા ંપણ ૧.૨ કરોડ નાગ�રકો હાિંસયામા ંધક3લાઈને 

અ@યતં ગર	બ બની રહ3શે. સીએમઆઇઇના �દાજો 'જુબ 

માV ગયા મ�હને એિUલમા ં જ ભારતમા ં ૧૨.૨ કરોડ 

લોકો નોકર	 છોડવા મજ�રૂ બ)યા હતા.  

� દ િનક રો= રળતો સ'દુાય અને નાના ધધંામા ંરોજગાર	 

મેળવતો સ'દુાય તેનો સૌથી મોટો િશકાર બ)યો હતો.  

� તેમા ંફ3�રયા, બાધંકામ ઉÑોગમા ંકામ કરતા લોકોનો પણ 

તેમા ંસમાવેશ થાય છે. 

4. к����� 0���1 : J'��/�u (I�; ��к�/) 

<0���5 : વષ% ૨૦૨૦ના �ત Tધુીમા ંવ� ુ૮.૬ કરોડ બાળકો 

ગર	બીમા ંહોમાશે  

� Nિુનસેફ અને માનવતાવાદ	 સગંઠન સેવ ધ ચાઇIડ jારા 

હાથ ધરાવામા ં આવેલા અ�યાસના તારણમા ં જણાmયા 

'જુબ કોિવડ-૧૯ની પડ3લી આિથ+ક અસરોને કારણે વષ% 

૨૦૨૦ના �તભાગ Tધુીમા ં ૮.૬ કરોડ વ� ુ બાળકો 

ગર	બીના ખzપરમા ંહોમાશે.  

� અ@યતં ગર	બીનો સામનો કર	 રહ3લા પ�રવારોની સ(ંયા 

વધવા સાથે તે પ�રવારોના બાળકોની સ(ંયા પણ વધીન ે

Mુલ ૬૭.૨ કરોડ થઈ જશે . 

5. Y���-¯1 =E*9E9 ,�� к��: H'���� 5Úc :к�EF /�к�� 

(Y�+�к H'����) 

� ક3)�ના નાણા ંUધાન િનમ%લા સીતારામન jારા તા.૨૮મી 

મે-૨૦૨૦ના રોજ આધાર કાડ% આધા�રત ઈ)�ટ)ટ 

પાનકાડ% Tિુવધા લૉ)ચ.  

� આધાર કાડ% આધા�રત e-KYCનો ઉપયોગ કર	ને ફlત 

૧૦ િમિનટમા ંકોઈપણ ચાa Sકૂmયા િવના મફતમા ંપાન 

કાડ% મેળવી શકાશે.  

� તમામ પરમને)ટ એકાઉ)ટ નબંર (PAN) ધરાવતા 

અરજદારો ક3 _ઓ મા)ય આધાર કાડ% ધરાવતા હોય અને 

તેમનો મોબાઈલ નબંર UIDAIના ં ડ3ટાબેઝ સાથે ર«જ�ટડ% 

કર3લો હોય તેવા તમામ લોકો આ Tિુવધાનો લાભ મેળવી 

શક3 છે.  

� આવકવેરા િવભાગ jારા �રયલ ટાઈમ બેિસસના ં ધોરણ ે

પેપરલસે ર	તે ઈલેlgોિનક પાન કાડ% એટલે ક3 e-PAN 

કાડ% અરજદારોને િવના'Iૂય આપવામા ંઆવશે. 

8E*9E9 ,��к��: �9� <�\ к����� T�/�/  

� ઈ)�ટ)ટ પાનકાડ% માટ3 આવકવેરા િવભાગની ઈ-ફાઈGલ�ગ 

વેબસાઈટ ઉપર જઈને કરદાતાએ તેમનો આધાર નબંર 

મોકલી આપવાનો રહ3શે તેમજ આધાર ર«જ�ટડ% મોબાઈલ 

નબંર પર આપવામા ં આવેલો OTP મોકલી આપવાનો 

રહ3શે.  

� Uોસેસ �રૂ	 થયા પછ	 ૧૫ �કડાનો એકનોલજેમે)ટ 

નબંર જનર3ટ કરવાનો રહ3શે.  

� આવો નબંર એલોટ કરવામા ં આmયા પછ	 પોટ%લમાથંી 

તરત જ e-PAN કાડ% ડાઉનલોડ કરવાKુ ંરહ3શે.  

� અરજદારને ઈ-મેઈલ આઈડ	 પર પણ ઈ-પાન કાડ% 

મોકલી આપવામા ંઆવશ.ે 

6. к����� 0���1 : ��4:2 (Y��Z2) 

���� �જુરાતમા ં ખાનગી હો?�પટલમા ં ૫૦ ટકા પથાર	ઓ 

કોરોનાના દરદ	ઓ માટ3 અનામત રાખવા આરોeય 

િવભાગનો આદ3શ  
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���� એપેડ3િમક ડ	સીઝ એlટ હ3ઠળ મળેલી સ}ાની �એ 

રા;યના આરોeય િવભાગના અિધક િનયામક jારા 

ખાનગી હો?�પટલો માટ3 આદ3શ બહાર પાડવામા ંઆmયો 

છે.  

���� _ 'જુબ રા;યમા ંઆવેલી તમામ ખાનગી હો?�પટલો , 

નસ¯ગ હોમ ક3 _ 20 ક3 તેથી વ� ુબડેની Tિુવધા ધરાવતી 

હોય તેમને Mુલ બેડના 50 ટકા બેડ કોરોના સ.ંિમત 

દદ�ઓની સારવાર માટ3 રા;ય સરકાર jારા નp	 

કરાયેલા દર3 સારવાર માટ3 ઉપલcધ કરાવવાના રહ3શે.  

���� TUુીમકોટ%ના િનદ¾શન ે પગલે રા;ય સરકાર3 ખાનગી 

હો?�પટલો માટ3 આ આદ3શ  ર	 કયn છે . 

7. S��)�� FDI (����ш� ��к�4) 

�$: 2019-20�� S��)�� FDI 13 9к� ����� ��к��:  

49.98 <I( ��5�  

� ગત વષ%ની ?�થિત : ભારતમા ં એિUલથી માચ% ૨૦૧૮-

૧૯મા ંFDI ૪૪.૩૬ અબજ ડોલર થN ુહO ુ 

વષ% ૨૦૧૯-૨૦મા ંસૌથી વ� ુFDI  

� દ3શ : િસ�ગાપોર  

� રોકાણ : ૧૪.૬૭ અબજ ડોલર  

S��)�� /�к9� v'(I ��к�4�� ���)� : 

� સેકટર-�ેVો Uમાણે ફોર3ન રોકાણમા ં વષ% ૨૦૧૯-૨૦મા ં

સિવ+િસઝમા ં૭.૮૫ અબજ ડોલર, કો�Nટુર સોફટવેર અન ે

હાડ%વેરમા ં ૭.૬૭ અબજ ડોલર, ટ3લીકો�Nિુનક3શ)સમા ં

૪.૪૪ અબજ ડોલર, g3ડLગમા ં ૪.૫૭ અબજ ડોલર, 

ઓટોમોબાઈલમા ં ૨.૮૨ અબજ ડોલર, ક)gકશનમા ં ૨ 

અબજ ડોલર અને ક3િમકIસમા ંએક અબજ ડોલરKુ ંરોકાણ 

થNુ ં 

§к�� Y,��� ��S�� : 

� �ડપાટ%મે)ટ ફોર Uમોશન ઓફ ઈ)ડ�g	 એ)ડ ઈ)ટરનલ 

g3ડ (ડ	પીઆઈઆઈટ	) 

<E2 ��ш��� FDI�� ���)� :  

� આ એફડ	આઈ રોકાણમા ં સૌથી વ� ુ રોકાણ િસ�ગા�રુથી 

૧૪.૬૭ અબજ ડોલરKુ ંથNુ.ં 

� મો�રિશયસથી ૮.૨૪ અબજ ડોલર, ક3યમેન આયલે)ડથી 

૩.૭ અબજ ડોલર,  પાનથી ૩.૨૨ અબજ ડોલર અને 

Ëાસંથી ૧.૮૯ અબજ ડોલર થNુ ંછે. 

8.S��)-c�� �°c� £ '5�� (����ш ���)) 

�/)� ���u; <�� �IQ��/�� I��� ��ш� �°c��� )u��) : 

���u; :  

� ચીન પાસે ૯૬ લાખ વગ% �કલોમીટરની જમીન છે.  

� ભારત પાસે ૩૩ લાખ વગ% �કલોમીટરનો િવ�તાર છે, 

પરંO ુ ભૌગોGલક ર	તે ભારત વ� ુ સ'�ૃ છે. ભારતની 

જમીન વ� ુફળ/પુ છે.  

�/�) : 

� ચીનની વસિત ૧૪૩ કરોડ છે.  

� ભારતની વસિત �દા_ ૧૩૭ કરોડ છે.  

�IQ��/�� I��� ��ш �°c� )u��) :  

� ભારતની =ડ	પી ૨૨૫૬ અબજ ડોલર છે. 

� ચીનની =ડ	પી ૧૧,૨૧૮ અબજ ડોલર છે.  

� માથા દ	ઠ =ડ	પી ભારતમા ં ૬૬૧૬ ડોલર ચીનમા ં

૧૫,૩૯૯ ડોલર છે. 

� ભારતમા ંસર3રાશ માથાદ	ઠ વાિષ+ક આવક ૧૭૪૩ ડોલર 

છે.  

� ચીનમા ં૮૮૦૬ ડોલર છે.  

� ચીનનો વેપાર ૨૦૧૮મા ંપર અબજ ડોલર હતો.  

� ભારતનો વેપાર ૨૪.૭૦ અબજ ડોલર હતો.  

9. ASI�� <0���5 : ��2�)���� 0�"�9�( /�89 c� �"�� 

/��'5��+� ��� /�1_'� �ш��5Þ� ;1 YlJ'� (8�)0�/-

T�c�� *+�,�2) 

� િવયેતનામના ચામ મ�ંદરના «જણો�ારKુ ં કામ કરતા ં

ભારતના આ�ક�યોલો«જકલ સવ̈ ઓફ ઇP)ડયા-

એએસઆઈને નવમી સદ	Kુ ંિશવGલ�ગ મળ	 આmNુ ંછે.  

� એએસઆઈની ચાર સ�યોની ટ	મ માય સોન ખાત ે

«જણn�ાર અને  ળવણીની ચોથી િસઝનમા ંmય�ત છે.   

� આ વષ¨ તેઓ  )Nઆુર	થી hુન Tધુી કામ કરશે. 

� એએસઆઇ jારા આ મ�ંદર સMુંલમા ં બે અલગ અલગ 

hૂથોમા ંકામ કર	ને મ�ંદરોનો «જણn�ાર કયn છે. ટ	મ હવે 

Vી  �પુ મ�ંદર પર કામ કર	 ર�ા છે. 

� આ બાબત બનં ેદ3શો વyચે સ�યતાનો સપંક% દશા%વ ે છે. 

ભારતના િવકાસKુ ંઆ એક સા�ંMૃતીક ઉદાહરણ છે.  

� ચામ મ�ંદર સMુંલ એ Nનુે�કો વIડ% હ3�રટ3જ સાઇટનો 

�હ�સો.  

� િવયેટનામના Mુ�ગ નામ Uાતંમા ં માયસોન ખાતે તે 

આવેqુ ંછે.  
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� ઐિતહાિસક મહ@વ: નવમી સદ	મા ં રા  ઇ)દરવમ%ન 

બી એ આ મ�ંદરો બનાmયા હતા.  

� આ જ િવ�તારમા ંડાગંડxગ બૌ� મઠ પણ આવેલો છે.  

� અગાઉ માયસોન મ�ંદર સMુંલમાથંી છ અ)ય િશવGલ�ગો 

મળ	 આmયા હતા પણ આ મોનોGલિથક િશવGલ�ગ પર 

કોતરણી હોવાથી તેKુ ંમહ@વ વધાર3 છે .  

10. (E "�� ��ш�$ : 28 � 

i���)��� : ��.�1. /���к� 

(E – 28 �-1883  <�/�� – 26� u�ð'Y�1-1966  

જ)મ �થળ:ભ�રુ, «જIલો- નાિસક (મહારાXg) 

� આ_ .ાિંતકાર	 િવનાયક દામોદર સાવરકર, અGભનેતા 

અને રાજનેતા એન. ટ	. રામારાવનો જ)મ�દવસ છે. 

� સાવરકરની શૈ�Gણક કાર�કદ� ઘણી તેજ�વી હતી. 

� સાવરકર શ�મા ં લોકમા)ય �ટળક અને તમેના ક3સર	 

પVથી Uભાિવત હતા.  

� મહારાXgમા ં ચાફ3કર બ�ંઓુની ફાસંી વખતે બાળ 

સાવરકર3 ઉપવાસ કયn હતો.  

� 1906મા ંકાયદાનો અ�યાસ કરવા ગયા. 

� અGભનવ ભારત નામની સ�ંથાની �થાપના કર	 િવદ3શોમા ં

ભારતની આઝાદ	 માટ3  �િૃત લાવવાના Uયાસો બદલ 

સાવરકરની ધરપકડ કરવામા ંઆવી. 

�  eલે)ડથી ભારત લાવતા હતા @યાર3 મો�રયા નામના 

જહાજમાથંી છલાગં લગાવી દ�રયામા ં Mૂદ	 પડÜા, ફર	 

પકડાયા અને કાલાપાનીની સ  માટ3 �દમાન 

િનકોબારની સIેNલુર _લમા ંમોકલાયા.  

� _લમા ં કોલસાથી દ	વાલો પર કિવતાઓ લખતા, 

સાવરકર3 ગોમા)તક નામથી મહાકાmય, �હ��ુ પદ 

પાદશાહ	, મેરા આજ)મ કારાવાસ _વા ��ુતકો પણ 

લ(યા છે.  

� 20 મે 1937ના રોજ �દમાનથી સાવરકરની '?ુlત થયા 

પછ	 �હ)�ુ મહાસભાના U'ખુ બ)યા.  

� ‘‘�વતVંતા અમા¤ંુ �યેય છે, આઝાદ	 અમારો રાXgધમ% છે 

અને �લુામીમાથંી '?ુlત અમારો મો� છે” એ =વન મVં 

બનાવનારા સાવરકરKુ ં 26 ફ3�આુર	 1966ના રોજ 

અવસાન થNુ.ં 

� અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૮-૦૫-૨૦૨૦) 
 

1. વૈિ�ક �ેVે સૌર ઊ %મા ં પોતાની ¦િૂમકા િનિÄત કરવા 

માટ3 ભારત સરકાર કઈ યોજના- Uો_lટ લો)ચ કરવા 

જઇ રહ	 છે- OSOWOG 

2. OSOWOGKુ ંિવ�Oતૃ નામ જણાવો- �� /�, �� �k� �, 

�� �P� 

3. ભારત હવ ે વૈિ�ક ¦િૂમકામા ં આગળ વધવા "વૈિ�ક 

ઇલેPlgક િસટ	"બનાવવાના હ3Oથુી  કઈ યોજના લો)ચ 

કરવા જઈ રfુ ંછે- OSOWOG 

4. OSOWOG Uો_lટ ચીનની કઈ યોજના સામે  ભારતનો 

પડકારના �પમા ંજોવામા ંઆવે છે- �� I�k9, �� ��� 

5. ભારત અને Ëા)સની સહયોગથી કાય%રત ISAમા ં હાલ 

ક3ટલા દ3શો  જોડાયા છે- �� 

6. ISAKુ ં  િવ�Oતૃ નામ જણાવો- =E9���ш�5 /�5�� 


5�2E/  

7. OSOWOG  Uો_lટમા ં  �વૂ% અને પિÄમ ઝોનમા ં કયા 

કયા દ3શોનો સમાવેશ થાય છે - ] X�: Q��- �2����, 

��2�)��, +�=5�� <�� к�I�"�2�  z�� ��ш�,  ,�� 

Q��-  Ë2 ] X�: <�� Y"¯к� ��ш� 

8. તા_તરમા ં ચીનની સસંદમા ં કયા દ3શમા ં િસà�ુરટ	 લૉ 

અમલી બનાવOુ ં Gબલ બ£ુમતીથી પસાર કરાNુ-ં  

0Ú�кÚ� 

9. વત%માનમા ંચીનનો '(ુય શાસક પ� જણાવો-  ��ш�5 

,�,k/ кÚP�/ 

10. મે 2020ના  વIડ% બે)કના અહ3વાલ 'જુબ કોરોનાના 

કારણે િવ�Kુ ં સૌથી લાબંી 'દુતKુ ં લૉકડાઉન  િવ�ના 

ક3ટલા લોકોને અ@યતં ગર	બીમા ંધક3લી દ3શે - M.� к��� 

11. -મે 2020ના  વIડ% બે)કના અહ3વાલ 'જુબ કોરોનાના 

કારણે િવ�Kુ ં સૌથી લાબંી 'દુતKુ ં લૉકડાઉન ભારતના 

ક3ટલા લોકોને અ@યતં ગર	બીમા ંધક3લી દ3શ-ે�.� к��� 

12. મે 2020ના વIડ% બે)કના અહ3વાલ 'જુબ  વત%માનમા ં 

Uિત�દન  ક3ટલા ડોલરની આવકમા ં =વન િનવા%હ કર	 

રહ3લા લોકો કોરોનાના કારણ ેઅ@યતં ગર	બીમા ંધક3લાઈ 

જશે- �.�� $ 

13. Nિુનસેફના મે 2020ના અહ3વાલ 'જુબ કોરોના 

મહામાર	ના કારણે િવ�મા ં ક3ટલા બાળકો વષ% 2020ના 

�ત Tધુીમા ંગર	બીમા ંહોમાશે - �.�  к���+� �¨' 

14. મે 2020મા ં  ક3)�ીય નાણામVંી િનમ%લા સીતારામને 

@વ�રત પાન કાડ% મળેવવા માટ3ની કઈ યોજના લો)ચ કર	 
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- Y���- ¯1 =E*9E9 ,��к��:(e-PAN к�� �)/ =5��V���к 

,��к��: 

15. �જુરાતમા ં ખાનગી હો?�પટલમા ં કોરોનાના દદ�ઓ માટ3 

ક3ટલા ટકા પથાર	ઓ અનામત રાખવામા ંઆવશે- ��% 

16. વષ% 2019-20મા ભારતમા ં એફડ	આઇમા ં ક3ટલા ટકાનો 

વધારો થયો - �D% 

17. વષ% 2019-20ની ?�થિતએ ભારતમા ં ક3ટલી રકમKુ ં

એફડ	આઇ- સી�ુ ં િવદ3શી રોકાણ થNુ ં - M�.��  <I( 

��5� 

18. વષ% 2018-19ની ?�થિતએ ભારતમા ં ક3ટલી રકમKુ ં

એફડ	આઇ- સી�ુ ં િવદ3શી રોકાણ થNુ ં હO ુ ં - MM.D�  

<I( ��5� 

19. વષ% 2019-20મા ં સૌથી વ� ુ િવદ3શી રોકાણ મેળવનાર 

દ3શ અને રોકાણ જણાવો - �/Þ��,�� <�� �M.��  <I( 

��5� 

20. વષ% 2019-20મા ંભારતમા ંસૌથી વ� ુિવદ3શી રોકાણ કયા 

�ેVમા,ં ક3ટqુ ંઆmNુ ં- /����/Q  <�� �.�� <I( ��5� 

21. ભારત અને ચીનKુ ં જમીન િવ�તારKુ ં �ેVફળ જણાવો-  

S��)-DD 5�х ��: "к5��9� <�� c��-�� 5�х ��: 

"к5��9� 

22. તા_તરમા ંASI jારા કયા દ3શમા ં  =ણોjાર jારા નવમી 

સદ	Kુ ંિશવGલ�ગ મળ	 આmNુ ંછે - ��2�)�� 

23. તા_તરમા ં િવયેતનામમા ં કયા મ�ંદર સMુંલમાથંી નવમી 

સદ	Kુ ં િશવGલ�ગ મળ	 આmNુ ંછે - c� �"�� 

24. નવમી સદ	મા ં િવયેતનામમા ં ચામ મ�ંદર કયા રા એ 

બધંાmNુ ંહO ુ ં- ��¦ =E���:� I�(� 

25. ચામ મ�ંદરને Nનુ�ેકો jારા કયો દર�જો અપાયો છે -  

�k�: 0�"�9�( /�89 

26. ચામ મ�ંદર એ િવયેતનામમા ં કયા ં અને કયા Uાતંમા ં

આવેqુ ંછે - �2/�� <�� �'§� T��) 

27. ASIKુ ં  િવ�Oતૃ નામ જણાવો - Y"кü2�5��(к5 /��� 

Au =tE�2� 

28. .ાિંતવીર વીર સાવરકરનો જ)મ�દવસ જણાવો - �� � 

���D 

29. વીર સાવરકરKુ ંજ)મ �થળ જણાવો- S&'�, 0��� V 

30. સ એ કાલાપાની દરિમયાન �દામાનની _લમા ં વીર 

સાવરકર jારા લખાયેલ ��ુતકો નામ જણાવો-  

���E)к 0�к�l2, "0Þh'  ,� ,��ш�01, ��� Y(E 

к�����/ 

31. .ાિંતવીર વીર સાવરકરKુ ંઆÁુ ંનામ જણાવો-  ����2к 

����� /���к� 

32. વીર સાવરકરKુ ંઅવસાન ]ાર3 થNુ ંહO ુ ં- ��  u�ð'Y�1 

���� 
 

DATE : ��-��-����

 

1.��ш�5 *9�"9t*9к5 A"u/ - NSO :  S��) /�к�� 

(Y�+�к) 

NSO F��� �$: 2019-20�� S��)�� Y�+�к ��к�/�� 

§к�� ¦0��  

§к��к12 �"0)� : 

� વષ% ૨૦૧૯-૨૦મા ંભારતનો =ડ	પી �ોથ ર3ટ ૪.૨ ટકા 

નxધાયો છેIલા ૧૧ વષ%મા ંસૌથી ઓછો 

�  )Nઆુર	થી માચ% ૨૦૨૦ Tધુીના �િતમ િVમાિસક 

ગાળામા ં=ડ	પી |$ૃ�દર ૩.૧ ટકા 

c�+� ����/к�� I�)� ��х�� : 

5.92 9к�   �Í�$ /��9� 

2.2 9к�       к�E*V�ш� /��9� 

1.4 9к�       �EJ'u��c"�Þ� /��9� 

2.6 9к�       0��*,9��591 /��9� 

 

к2� /��9��� к�95� ¡9��� : 

15.5 9к� к�5 /��9� 

86 9к� �/�E9 /��9� 

83.9 9к� *915 /��9� 

4.5 9к� "uü95�=Q� /��9� 

6.4 9к� �� A=5 /��9� 

19.9 9к� ��c�5 ��/ 

22.8 9к� ��(;1 /��9� 

 

�$: 2019-20_'� Y�+�к �c� : 

5.2 9к�  
�T5-WX� 2019 

4.4 9к�   W'5�8-/^9��I� 2019 

4.1 9к�  A�9�I�-"�/��I� 2019 
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4.2 9к�  ¦EJ'Y�1-�c: 2020 

 

5�к��3� I�� ��ш�� /���/ /��9��� /.+� �91 </� 

� ભારતના =ડ	પીમા ં પચંાવન ટકાનો �હ�સો ધરાવતા 

સિવ+સ સેlટરને ૨૫ માચ% પછ	 દ3શમા ં લદાયલેા 

લોકડાઉનના કારણે સૌથી મોટ	 અસર પડ	 છે.  

� ૨૦૧૯-૨૦ના છેIલા િVમાિસકમા ં g3ડ, હોટ3લ અને 

gા)સપોટ% સેlટરમા ં |$ૃ�દર ૨.૬ ટકા વ�યો હતો. 

ફાઇના?)શયલ સિવ+િસઝમા ં ૨.૪ ટકાનો વધારો નxધાયો 

હતો. 

��шl2�,� 5�к��3��� ,�5� 
�T5 2020�� ��ш�� 8 

к�� /��9��� Y39]'9�� 38 9к��� )��)Þ� ¡9��� 

� લોકડાઉનના કારણે દ3શના અથ%તVં પર ગભંીર અસર 

પડ	 હોવાKુ ં UિતGબ�બ પાડતા ં મહ@@વના કોર સેlટરના 

આઉટ�ટુમા ંએિUલ ૨૦૨૦મા ં૩૮ ટકાનો તોિત�ગ ઘટાડો 

નxધાયો હતો. અથ%તVંના મહ@@વના એવા ૮ સેlટરના 

આઉટ�ટુમા ં માચ% મ�હનામા ં ૯ ટકા Tધુી ઘટાડો થયો 

હતો.  

� એિUલ મ�હનામા ંસ�ંણૂ% લોકડાઉન હોવાના કારણે દ3શમા ં

કોઈ Uકારની આિથ+ક U|િૃ} થઈ શક	 નહોતી _ની કોર 

સેlટર પર ગભંીર અસર થઈ છે. 
 

T�) l2��) Y�к �.� 9к� ��� �.M 5�х {�,2� +8  

� 2011-12ના ?�થર 'Iૂયો પર 2019-20મા ં =ડ	પીનો 

આકાર 145.66 લાખ કરોડ �િપયા થવાનો અKમુાન છે.  

� આ એક વષ% પહ3લા ં139.81 લાખ કરોડ �િપયા હO ુ.ં  

� વત%માન 'Iૂયો પર તે 203.40 લાખ કરોડ �િપયા છે.  

� ;યાર3 ?�થર 'Iૂયની �ૃPXટએ 2869 �િપયા ( 3.12 % ) 

વધી 94,954 �િપયા રહ	 છે. 
 

 

���)��� ����4 

� �કડાક	ય મVંાલય ે જણાmNુ ં હO ુ ં ક3, ૨૦૧૯-૨૦ના 

નાણાક	ય વષ%મા ં ભારતના =ડ	પીનો �ોથર3ટ ૪.૨ ટકા 

ઉપર ર�ો હતો.  

� આમ �ોથર3ટ ૧૧ વષ%ના તGળયે પહxચી ગયો છે.  

� ૨૦૧૮-૧૯મા ંભારતના =ડ	પીનો �ોથર3ટ ૬.૧ ટકા ર�ો 

હતો  

� આમ એક વષ%મા ં દ3શના અથ%તVંના |$ૃ�દરમા ં ૧.૯ 

ટકાનો ઘટાડો જોવા મ�યો હતો. 

� ૨૦૧૯-૨૦ના નાણાક	ય વષ%ના છેIલા અને ચોથા 

 )Nઆુર	થી માચ% Tધુીના િVમાિસકમા ં =ડ	પીનો 

|$ૃ�દર ૩.૧ ટકા ર�ો હતો _ છેIલા બે વષ%નો સૌથી 

ધીમો |$ૃ�દર હતો.  

� આ પહ3લા ં ૨૦૧૯-૨૦ના નાણાક	ય વષ%ના ઓlટોબરથી 

�ડસ�ેબર Tધુીના Vી  િVમાિસકમા ં=ડ	પી �ોથર3ટ ૪.૧ 

ટકા (Tધુાર3લો), બી  અને પહ3લા િVમાિસકમા ંઅK.ુમે 

૪.૪ અને ૫.૨ ટકા નxધાયો હતો. 

�  )Nઆુર	થી માચ% Tધુીના ચોથા િVમાિસકમા ં�ોથર3ટમા ં

મોટો ઘટાડો નxધાતા ંઆખા વષ%નો �ોથર3ટ તGળયે બેઠો 

હતો. �ોસ વેIN ૂ એડ3ડ3 (=વીએ)ના આધાર3 દ3શના 

અથ%તVેં ૨૦૧૯-૨૦ના ચોથા િVમાિસકમા ં ૩ ટકા અન ે

Vી  િVમાિસકમા ં૪.૫ ટકાના દર3 િવકાસ કયn હતો.  

� ચોથા િVમાિસકમા ંસરકારની ટ3lસની આવકમા ંપણ મોટો 

ઘટાડો નxધાતા ંઆખા વષ%નો =વીએ ૩.૯ ટકા પર ર�ો 

હતો. ચોથા િVમાિસકમા ં એકમાV Mૃિષ સેlટરમા ં બ�પર 

રવી પાકના કારણે ૫.૯ ટકાની |$ૃ� નxધાઈ હતી. 

� ભારતમા ંકોરોના મહામાર	ના Uસાર માટ3 ૨૫મી માચ%થી 

લોકડાઉનનો અમલ શ� કરાતા ં છેIલા િVમાિસકમા ં

માચ%ના ૭ �દવસ આિથ+ક U|િૃ}ઓ થભંી ગઈ હતી પરંO ુ

મVંાલયે તેના િનવદેનમા ંજણાmNુ ંહO ુ ંક3, માચ% મ�હનામા ં

લદાયેલા લોકડાઉનના કારણે =ડ	પી �ોથર3ટ પર મોટ	 

અસર થઈ છે. જોક3 લોકડાઉનની ખર3ખર	 અસર તો વષ% 

૨૦૨૦-૨૧ના નાણાક	ય વષ%ના Uથમ િVમાિસકમા ં વ� ુ

દ3ખાશ.ે 

� NSO :§к��к12 ���52, S��) /�к�� 

� િવવેકાનદં એક3ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721 
 

2. &'(��)�� �$:-2019-20�� FDI�� �*+�) : &'(��) 

/�к��(����ш� ��к�4)  

&'(��)�� �$: 2019-20�� ÓÔ���к ���� 42,976 

к���_'� ( ��� ����ш� ��к�4 YlJ'� 

� રોકાણના ઈરાદાઓ મેળવવામા ં પણ ૫૧ ટકા IEM 

�જુરાતમા ં

���) :  
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� ભારત સરકારના �ડપાટ%મે)ટ ફોર Uમોશન ઓફ ઇ)ડ�g	 

એ)ડ ઇ)ટરનેશનલ g3ડ jારા દ3શના રા;યોએ મેળવેલા 

એફડ	આઇના લેટ3�ટ �કડા  હ3ર કયા% છે, આ 

એફડ	આઇ, રા;યમા ં ૨૦૧૮-૧૯ના વષ%મા ં આવલેા 

�.૧૨,૬૧૮ કરોડના એફડ	આઇની Oલુનામા ં Vણ ગ¹ુ ં

હO ુ.ં  

 

� દ3શમા ં એફડ	આઇનો િવકાસ દર ૧૪ ટકા વ�યો હતો, 

_ની સામે �જુરાતનો |$ૃ� દર ઘણો વ� ુર�ો છે.  

� વષ% ૨૦૧૯-૨૦મા ંએફડ	આઈ મેળવવામા ંકણા%ટકનો .મ 

બીજો ર�ો હતો, પરંO ુ એના ં કરતાયં �જુરાતમા ં

એફડ	આઇ ૮ ગ¹ુ ંવ�Nુ ંહO ુ.ં  

� Mુલ એફડ	આઇમાથંી ૩૪ ટકા રોકાણ ભાજપશાિસત 

કણા%ટકમા ંઅને �દIહ	મા ં૧૧ ટકા આmNુ ંહO ુ.ં  

� મહારાXgમા ંએફડ	આઇ ઘટ	ને ૩ ટકા માઇનસ (નેગે�ટવ) 

અને તાિમલનાØુમા ં૮ ટકા માઇનસ (નેગે�ટવ) આmNુ ંછે.  

 IEM : 

� �જુરાતે ઇ)ડP�gયલ એ)ટરUે)યોસ% મેમોર3)ડમ આઇઇએમ 

યાને રોકાણના ઇરાદાપVો કરવામા ં દ3શના Mુલ 

આઇઈએમમાથંી ૫૧ ટકા ઇરાદાપVો મેળવી િસ$� હાસંલ 

કર	 

<��3+� Y2�(� :  

� �જુરાતમા ં એિUલ-૧૯થી ૩૦મી સzટ3�બર ૧૯ના ૬ 

મ�હનામા ંજ ૨૬૨ િવદ3શી કંપનીઓએ કારોબાર શ� કર	 

દ	ધો હોવાનો દાવો કરતા ં ઉÑોગ િવભાગના અ�સGચવે 

જણાmNુ ંક3, ઓટોમોબાઇલ, હ3વી ઇ)ડ�g	ઝ, ક3િમકIસ એ)ડ 

પેgો ક3િમકIસ, ફામા% તેમજ સિવ+સ સેlટરમા ંવ� ુરોકાણો 

Uે�રત કરવા માટ3 એક હાઈપાવર કિમટ	ની રચના પણ 

કરાઈ છે. 

� <0���5 : ઉÑોગ િવભાગ �જુરાત સરકાર 

� િવવેકાનદં એક3ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721 

 

3. <�/�� : ��(к��4 

>��/�Î�� T+ v'«2��� <\) (���_'� 74 �$̀ 

���� 

 

� વતન : ગૌર3લા 

� કલેlટરની નોકર	 છોડ	ને રાજકારણમા ંઆmયા હતા 

� શ�આત કx�ેસ પ�થી કર	 

� હાલમા ંછ}ીસગઢ જનતા કx�ેસના વડા હતા ં(નવો પ�)  

� િવવેકાનદં એક3ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721 

 

4./�� ����@ Xк: �ш�4���-8����9� 

(Y���S:� S��)) 

� Ì�I�ш: ચીનને પાઠ ભણાવવા ‘બાયકોટ મેડ ઈન 

ચાઈના’નો Uારંભ 

� આપણે સૌએ �વદ3શી અપનાવીને ચીનની આિથ+ક કમર 

તોડ	એ તો ભારત માટ3 પણ વરદાન સાGબત થશે  

Ì�I�ш�� 0���� ,�/��A : 

� ચીનને પાઠ ભણાવવા િશ�ણિવદ અને ઈનોવેટર સોનમ 

વાગંSકુ3 ‘મેડ ઇન ચાઇના' વ�Oઓુનો બ�હXકાર કર	ને 

ચીનની આિથ+ક ?�થિત નબળ	 પાડવા ãબેંશ હાથ ધર	 છે. 

�  ચીનની વ�Oઓુનો એટલા મોટા પાયે બોયકોટ કરવો 

જોઇએ ક3 તKેુ ં અથ%તVં પડ	 ભાગેં અને @યાનંી જનતા 

��ુસામા ંસ}ાપલટો કર	 નાખે.  

� આ ãબેંશ ભારત માટ3 પણ વરદાન સાGબત થશે. 
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/���� ,"�c2  


���: : Z5�I5 
���: Au /*9�8��I5 Y"кü9�к9�  

 

� (E : તા. ૦૧-૦૯-૧૯૬૬  

� *+; : Nલેુટોlપો (ULETOKPO) 

� /�*+� : �{ડૂ)�સ એ;Nકુ3શનલ એ)ડ કIચરલ 'વૂમે)ટ 

ઓફ લ"ાખ  

� �ш�4 : NIT--ીનગર (વષ%-૧૯૮૭)  

� ખાસ : િ#-ઈ�ડય�સ �ફIમમા ં સોનમની ¦િૂમકા આિમર 

ખાને ભજવી હતી.  

� િવવેકાનદં એક3ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721 

 

5. <�/�� : ��«2�) (2��)$ I�¦� ��{��5�_'� 90 �$̀ 

<����� х�)� <�/��  

 

� જ)મ : તા. ૧૧-૦૭-૧૯૩૧  

� 'ુબંઈ, પારસી પ�રવાર  

 

/c�9 Y��01 : 

� સજંય ગાધંીKુ ંઆક?�મક અવસાન થશ.ે  

� ઇP)દરા ગાધંીની હ@યા કરાશે.  

� અટલ Gબહાર	 વાજપેયી વડાUધાન બનશે. 

� �જુરાતમા ંિવનાશક ¦કંૂપ આવશે.  

� કારગીલ N�ુ  

� ૨૦૦૪મા ં Nપુીએનો િવજય થશે અને મનમોહન િસ�હ 

વડાUધાન બનશે.  

� ૨૦૧૪મા ં નર3)� મોદ	 Uચડં િવજય સાથ ે વડાUધાન 

બનશે.  

� સે)સlેસ ૩૯ હ ર વટાવશે. 

� િવવેકાનદં એક3ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721  

 

6.  <�/�� : "uk ��) /�к – ��)к�� g� 2���ш �.�_'� 

77 �$̀ v'�I8 х�)� ����  

 

���� જ)મ : લખનઉ  

���� વષ% : ૧૯૪૩  

Tc5�) ��) :  

���� «જ�દગી કસી હ પહ3લી, 

���� �રમGઝમ Gગર3 સાવન  

���� આયે Oમુ યાદ '_ુ 

���� રજનીગધંા �લ O�ુહાર3. 

���� િવવેકાનદં એક3ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721 
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7. 
���: : S��)�2 /����� �(� H'� ������� UN 

��59�1 zE�� 
���к�9 Au � 2� 
���:+� /E���) 

к��2� ("05� /E��) 

 
� Uથમ ભારતીય મ�હલા અિધકાર	  

� UNના મહામVંી એ)ટોિનયો �ટુર3સ jારા સ)માન અપાNુ.ં  

� -ી Tમુન – UN િમGલટર	 િમશન હ3ઠળ દG�ણ Tદુાનમા ં

તહ3નાત હતા. 

 

� િવવેકાનદં એક3ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721 
 

8. WHO : ��Ô�+ªA�� l2/� v'��) (Y��Z2) 

નવીન પહ3લ : ઇનોવે�ટવ {લૂ ક	ટ લો)ચ  

è'5 к19 ��ш� : 

� વIડ% હ3Iથ ઓગ̈નાઈઝેશને �કશોરોને તમાMુના mયસનથી 

બચાવવા માટ3 તા. ૨૯મી મ-ે૨૦૨૦ના રોજ નવા 

ઈનોવે�ટવ {લૂ�કટ લૉ)ચ કર	 હતી.  

� તેને 13 થી 17 વષ%ના �Mૂલના િવÑાથ½ઓને �યાનમા ં

રાખીને બનાવવામા ંઆવી છે. 

� તેમા ંપાચં િમિનટનો વી�ડયો, 10 િમિનટની ?lવઝ વગેર3 

સામેલ છે.  

� આ {લૂ�કટમા ં સદં3શ અપાયો છે ક3, ક3વી ર	તે આવા 

ઉ@પાદનો વેચતી કંપનીઓ છેતરિપ�ડ	 કર3 છે. 
 

9. ��4�к12 х�Ô : S��)�� �$: 2019-20�� ��4�к12 

х�� ����� \�1,��� 4.6 9к� (Y�+�к ��к�/) 

���) : 

� આવક નબળ	 રહ3તા નાણાક	ય વષ% ૨૦૧૯-૨૦મા ંદ3શની 

નાણાક	ય ખાધ વધીને =ડ	પીના ૪.૬ ટકા થઇ છે. 

� નાણાક	ય ખાધ સરકારની આવક અને ખચ% વyચેનો 

તફાવત છે.  

� ક)gોલર જનરલ ઓફ એકાઉ)�સ (સી=એ)ના �કડા 

અKસુાર ૨૦૧૯-૨૦મા ંનાણાક	ય ખાધ =ડ	પીના ૪.૫૯ 

ટકા છે.  

� ;યાર3 આવક ખાધ ૩.૨૭ ટકા છે . 

� િવવેકાનદં એક3ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721 

 

10. �દન િવશેષ : તાર	ખ ૨૯મ ે


���*9 Y��04 "��/  

તા.૨૯મી મ-ે૧૯૫૩  

 

� 0��: ભારતના શેરપા તેનિસ�ગે સૌUથમ િવ�ના સૌથી 

�ચા પવ%ત �હમાલયના સવnyચ િશખર3 પહxચીને િVરંગો 

ફરકાmયો હતો. 

� િવવેકાનદં એક3ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721 

............જય િહ દજય િહ દજય િહ દજય િહ દ............ 
 

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૯-૦૫-૨૦૨૦) 
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1. િવ�મા ં "એવર3�ટ આરોહણ" તર	ક3 કયો �દવસ 

ઉજવવામા ંઆવે છે - �� �, ���D 

2. કયા ભારતીય પવ%તારોહક jારા સૌUથમ એવર3�ટ 

આરોહણ કર	ને િવ�ના સૌથી �ચા િશખર ઉપર િતરંગો 

ફરકાmયો હતો-  ш��,� )���/Þ� 

3. મે 2020ની ?�થિતએ ક3)� સરકારની  કઈ સ�ંથા jારા 

ભારતના વષૅ 2019-20ના આિથ+ક િવકાસના �કડા 

 હ3ર કરવામા ંઆmયા - NSO  

4. NSO 'જુબ વષ% 2019-20મા ં ભારતનો GDP |$ૃ�દર 

ક3ટલા ટકા નxધાયો છે, _ છેIલા 11 વષ%મા ંસૌથી ઓછો 

છે - M.�% 

5. NSO 'જુબ વષ% 2018-19મા ં ભારતનો GDP |$ૃ�દર 

ક3ટલા ટકા નxધાયો હતો- �.� % 

6. NSO 'જુબ વષ% 2019-20મા ં ભારતમા ં   )Nઆુર	થી 

માચૅ 2020નો છેIલા િVમાિસક ગાળામા ં GDP |$ૃ�દર 

ક3ટલા ટકા ર�ો -  D.� % 

7. NSO 'જુબ વષ% 2019-20મા ં ભારતમા ં   )Nઆુર	થી 

માચૅ 2020નો   છેIલા િVમાિસક ગાળામા ં  સૌથી વ� ુ

Mૃિષમા ં|$ૃ�દર ક3ટલા ટકા ર�ો - �.� % 

8. NSO 'જુબ વષ% 2019-20મા ં ભારતમા ં  )Nઆુર	થી 

માચૅ 2020નો   છેIલા િVમાિસક ગાળામા ં  બાધંકામ, 

મે)Nફુ3lચ�ર�ગ  અને હો?�પટલ  �ેVે |$ૃ�દર ક3ટલા ટકા 

ર�ો - <_'i� �.�%, �.M%  <�� �.�% 

9. NSO 'જુબ વષ% 2019-20મા ં ભારતમા ં Uથમ, $jતીય 

અને Oતૃીય  િVમાિસક ગાળામા ંGDP |$ૃ�દર ક3ટલા ટકા 

ર�ો હતો -  <_'i� �.� %, M.M % <�� M.� % 

10. ભારતમા ં Uિત mય?lત આવક ક3ટલા ટકા વધીને ક3ટલી  

થઈ - �.� %  <�� {.�.M  5�х 

11. NSOKુ ં  િવ�Oતૃ નામ જણાવો - ��ш�5 *9�"9t*9к5  

A"u/ 

12. �જુરાતમા ં વષ% 2019-20મા ં ઔÑોGગક �Vેે ક3ટલા 

કરોડKુ ંજગંી િવદ3શી રોકાણ આmNુ ંછે- {. M�,���  к���   

13. રોકાણના સૌથી વ� ુ ઈરાદા પVો મેળવવામા ં પણ 

�જુરાતે સમ� દ3શમા ંક3ટલા ટકા IEM  મેળવવાની િસ$�  

Uાkzત કર	 છે - ��% 

14. IEM એટલે Ìુ ં-=E�*V125 
E9�T�E2�/ô  ����E� 

15. તા_તરમા ં છ}ીસગઢના કયા Uથમ '(ુયમVંીKુ ં 74  

વષ¨ અવસાન થNુ-ં <�() (��� 

16. છતીસગઢ રા;યની રચના કયા વષ¨, કયા  

વડાUધાન-ીના સમયગાળામા ં  કરવામા ં આવી હતી -

�$: ����  <��  g� <95 �I0��1 I�(,�8 

17. ભારત અને ચીનની વત%માન ?�થિતને �યાને રાખીન ે " 

બોયકોટ મેડ ઈન ચાઇના" ãબેંશનો Uારંભ  કોના jારા 

કરવામા ં આmયો છે - �ш�4��� <�� 8����9�  g�  

/��  ����@ Xк- 5��х 

18. િશ�ણિવદ અને ઈનોવેટર -ી સોનમ વાગંSકૂના  =વન 

ઉપરથી બોGલ|ડૂમા ંકઈ એક �ફIમ બની હતી-  D idiots 

19. તા_તરમા ં ભારતના કયા િવ(યાત ;યોિતષશા`ીKુ ં 90 

વષ¨ અમદાવાદ ખાતે અવસાન થNુ ં- I�¦� ��{��5� 

20. -ી બે ન દા�વાલાનો જ)મ કયા ંઅને કયા  પ�રવારમા ં

થયો હતો - v'�I8 <��  ,��/� ,"���� 

21. �હ)દ	 �ફIમોના "«જ�દગી ક3સી હ3 પહ3લી" અને "�રમGઝમ 

Gગર3 સાવન"  _વા UચGલત ગીતોના  કયા રચિયતાKુ ં

તા_તરમા ં'ુબંઈ ખાતે અવસાન થNુ ં-  g� 2���ш  �.� 

22. �હ)દ	 �ફIમોના ગીતકાર -ી યોગેશ ગૌરનો  જ)મ ]ા ં

થયો હતો - 5х�. 3�� T��ш 

23. "UN િમGલટર	 _)ડર એડવોક3ટ ઓફ ધી યર" એવોડ% 

િવ_તા Uથમ ભારતીય મ�હલા મેજર - g� H'� �����  

24. િવ�ભરના 13 થી 17 વષ%ના  િવÑાથ½ઓ- �કશોરોન ે 

તમાMુના mયસનથી બચાવવા તા_તરમા ંકઈ સ�ંથા jારા 

'ઇનોવે�ટવ {લૂ�કટ' લો)ચ કરવામા ંઆવી છે - WHO 

25. ભારતમા ં વષ ૅ 2019-20મા ં નાણાક	ય ખાધ વધીન ે

=ડ	પીના ક3ટલા ટકા  થઈ છે - M.�% 

26. CAGના અહ3વાલ 'જુબ ભારતમા ં વષૅ 2019-20મા ં 

આવક ખાધ =ડ	પીના ક3ટલા ટકા  છે - D.�� % 

DATE : D�-��-����

 

1. к�EF /�к�� : к����� 0���1 /�� к�EF�� ��� 

��:��ш�к� ¦0�� (Y��Z2)  

<�5Cк �.� :  ��ш�� �4 )IN��� ¥'k5� v'к���� к�EF 

/�к���� ��4:2 
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�'5 �4 )IN� 

<�5Cк u�Q �.� )�. 8� W'�+� 

�  હ3ર જનતા માટ3 ધાિમ+ક �થળો અને � ૂ અચ%નાના 

�થળો ÁIુલા ં'કુાશે 

� હોટ3લ, ર3�ટોર)ટ અન ેઅ)ય હો?�પટાGલટ	 સવેાઓ 

� શોિપ�ગ મોલ 

 <�5Cк u�Q �.� (W'5�=�� ��4:2) 

� શાળા-કોલેજ, શૈ�Gણક, તાલીમી અને કોGચ�ગ સ�ંથાઓ 

� (રા;યો સાથ ેચચા% કયા% પછ	) 

<�5Cк u�Q D.� (�*+�)�� /��� I��) 

� �તરરાXg	ય પેસે)જર »લાઇટ, મેgો ર3લ 

� િસનેમા હોલ, «જમ, ?�વિમ�ગ �લૂ, એ)ટરટ3ઇનમે)ટ પાક%, 

િથયેટર, બાર, ઓ�ડટો�રયમ, એસે�cલી હોલ 

� સામા«જક, રાજક	ય, �પો{્%સ, મનોરંજન, શૈ�Gણક, 

સા�ંMૃિતક અને ધાિમ+ક સમારોહ અને કાય%.મો. 

<�5Cк �.� ��:��ш�к� 

�. <�5�к 1.0 : ¦0�� *+;�
 6 �9_'� /��ш25 

"�*9�E/�� u��(2�) 

� «જIલા સ}ાવાળા jારા ક)ટ3નમે)ટ ઝોન નp	 કરાશે 

� «જIલા સ}ાવાળાઓને ક)ટ3નમે)ટ ઝોનની સીમાઓ નp	 

કરવાનો અિધકાર 

� ક)ટ3નમે)ટ ઝોનમા ં ફlત આવÉયક Tિુવધાઓને જ 

પરવાનગી અપાશ ે

� ક)ટ3નમે)ટ ઝોનમાથંી કોઇને બહાર જવા ક3 ઝોનમા ં

Uવેશવાની પરવાનગી અપાશે નહL 

� ફlત મે�ડકલ ઇમa)સી અને =વનજ�ર	 વ�Oઓુના 

�રૂવઠા અને સેવાઓને જ પરવાનગી 

� ક)ટ3નમે)ટ ઝોનમા ં mયાપક કો)ટ3lટ g3િસ�ગ, ઘેરઘેર 

સવ¨લ)સ અને klલિનકલ િવGઝટ કરાશે 

� નવા ક3સ આવે @યા ં બફર ઝોન નp	 કરવાનો રા;યો 

અને ક3)�શાિસત Uદ3શોને અિધકાર 

� બફર ઝોનમા ં «જIલા સ}ાવાળાઓ jારા િનયVંણો નp	 

કરાશે 

�. ���2�� y�� – §)����2 �5 ,"��0� )+� 

T��/�A�� v'��) 

� રા;યની �દર અને �તરરા;ય માલસામાનના 

પ�રવહન પર કોઇ Uિતબધં નહL 

� રા;યની �દર અને �તરરા;ય Uવાસ પર કોઇ 

Uકારના િનયVંણ નહL 

� તે માટ3 અલગ પરવાનગી અથવા તો ઇ-પરિમટની જ�ર 

નહL રહ3 

�  હ3ર આરોeય જોખમાO ુ ં હોય તો રા;ય સમી�ા કર	ન ે

િનયVંણો લાદ	 શક3 છે 

� Uવાસી g3ન, -િમક �પેિશયલ g3નને '?ુlત 

� િવદ3શમા ં ફસાયેલા ભારતીયો, ચોpસ mય?lતઓના 

િવદ3શUવાસ, િવદ3શની નાગ�રકોના િવમાની Uવાસન ે

'?ુlત 

� કોઇપણ રા;ય પાડોશી દ3શો સાથેના માલસામાનના 

પ�રવહનને અટકાવશે નહL 

D. к����-19�� ��2��4 �9� ��шl2�,� ��:��ш�к� 

�  હ3ર �થળો, કામના �થળો અને 'સુાઉર	 દરિમયાન ફ3સ 

મા�ક ફર«જયાત 

�  હ3ર �થળોએ ૬ �ટKુ ંસોિશયલ �ડ�ટ?)સÍગ ફર«જયાત 

� મોટા  હ3ર મેળાવડા પરનો Uિતબધં  ર	 રહ3શે 

� લeન સમારોહમા ં૫૦થી વ� ુઅને �િતમ �.યામા ં૨૦થી 

વ� ુmય?lતન ેપરવાનગી નહL 

�  હ3રમા ં� ૂકંનાર સામે સ @મક કાય%વાહ	, રા;યો કાયદા 

Uમાણે સ  અને દંડ નp	 કર3 

�  હ3ર �થળે શરાબ, પાન, �ટુખા, તમાMુ વગેર3Kુ ં સેવન 

Uિતબિંધત 

� બન ે @યા ં Tધુી વક% Ëોમ હોમની UેPlટસ  ર	 રાખવી, 

કચેર	ઓમા ંકામના મયા%દ	ત કલાકો 

5�к��3� �.� 

� દ3શના તમામ ક)ટ3નમે)ટ ઝોનમા ં તાર	ખ ૩૦મી hૂન 

2020 Tધુી લોકડાઉન 5.0 અમલી 

� રાVી કફªુ% હવે રાતના ૯.૦૦ કલાકથી સવારના ૫.૦૦ 

કલાક Tધુી જ અમલમા ં

�   હ3રાત : ક3)�ીય �હૃ મVંાલય 

2. WHO : WHO /�+� )� /�I��� )������ USA�� 

¦0���) (�±�nк I�I)�)  

� USA હવે WHOને મળના¤ંુ ફંડ અ)ય વૈિ�ક સાવ%જિનક 

આરોeય સ�ંથાઓને આપશે 

� અમે�રકા jારા વાિષ+ક �. ૩૩૭૫ કરોડKુ ં ફંડ WHOને 

આપવામા ંઆવ ેછે. 
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� અમ�રકા jારા કોરોનાની સારવાર માટ3 �. ૯ હ ર કરોડ 

અપાયા. 

WHO /�+� /�I��� )��1 ��х���� к��4� : 

� WHO એ ચીનના ં દબાણને વશ થઈને કોરોના 

ફ3લાવવાની િવ�ને મોડ	  ણ કર	. 

� WHO મહામાર	ન ે રોકવા મહ@વના ં અને અસરકારક 

પગલા ંલેવામા ંિનX»ળ ગNુ.ં 

� WHOએ અમે�રકાએ Tચુવેલા ંસમયસર Tધુારા કયા% નહL. 

� કોરોના મહામાર	 �ગે ચીન સાથે િમલીભગતના ંઆ�પેો 

� કોરોના વાઈરસને |હુાનમાથંી િવ�મા ંફ3લાવવામા ંઆmયો 

તેને માટ3 ચીન સાથે ટ3)શન. 

� WHO ચીનના ંUભાવમાથંી 'lુત થાય તો જ તેની સાથ ે

સબંધંો રાખવા g�પની તૈયાર	. 

WHO /�+� /�I��� )������ <�"�к��� ��4:2 х)���к 

]'���� +ш� : �� 4�)��� ) : 

� કોરોના સામેની િવ�ની લડાઈ ધીમી પડશે અને વ� ુ

'Éુક3લ બનશ.ે 

� અનેક માTમૂ બાળકોKુ ંઆરોeય જોખમાશે. 

� િવ�ના ંઅનેક દ3શોમા ંપોGલયોKુ ંજોખમ વધશે. 

� મેલે�રયાથી થતા મોતમા ંવધારો થશે. 

� કોરોના સ�હત અનેક =વનર�ક વે?lસન બનાવવામા ં

િવલબં થશે. 

3. ‘� *9�þ/ xu � �kã÷:/ u���*9 -2020’’ (�� ,2�:��4) 

� સNંlુત રાXgસઘં'ની પેટા સ�ંથા ‘ �ડ એ)ડ એG�કIચર 

નાઈઝેશન (ફાઓ) jારા િવ�ના જગંલો �ગે અહ3વાલ 

રhૂ કરાયો 

<0���5�� v'«2 )��4� : 

(1) ��n�� �'5 ( ��5 ��*)�� : 4.06 <I( 0�к9� 

(2) Y2�(� : �$: 2030 H'���� ��n�� �� ��*)�� 3 

9к� H'�� ������_'� UN_'� Y2�(� 

� �રપોટ%  Uમાણે ૧૯૯૦થી આજ Tધુીના ૩૦ વષ%મા ં

ધરતીના પટમાથંી Mુલ ૧૭.૮ લાખ ચોરસ �કલોમીટર 

જગંલો સાફ કર	 દ3વાયા 

� આ�Ëકા ખડંના દ3શ GલGબયા _ટલો આ િવ�તાર થયો.  

� બી= તરફ સાર	 વાત એ છે ક3 જગંલો કપાવાના દર જરા 

ધીમો પડÜો છે.  

� ૧૯૯૦ થી ૨000 દરિમયાન વષ¨ સર3રાશ ૭૮ હ ર 

ચોરસ �કલોમીટર જગંલો સાફ થતા ંહતા.  

� ૨૦૦૦ થી ૨૦૧૦ વyચે એ Uમાણ ઘટ	ને પર હ ર 

ચોરસ �કલોમીટર અને  

� ૨૦૧૦ થી ૨૦૨૦ વyચે ઘટ	ન ે ૪૭ હ ર ચોરસ 

�કલોમીટર થNુ ંછે. એટલે ક3 વષ¨ સર3રાશ એટલા જગંલો 

કપાય છે.  

� જગંલો કપાય છે, સામે ઉગાડાય છે માટ3 Mુલ જગંલ 

િવ�તારની ?�થિતમા ંથોડો Tધુારો જોવા મ�યો હતો.  

� આખા જગતમા ંMુલ જગંલો ૪.૦૬ અબજ હ3lટર છે. આખા 

િવ�ની વ�તી વyચે વહ �ચી દ3વામા ં આવે તો U@યેક 

mય?lતના ફાળે સર3રાશ ૫૦૦૦ ચોરસ િમટરKુ ં જગંલ 

આવ.ે  

� ૨૦૩૦ Tધુીમા ં િવ�નો વન િવ�તાર ૩ ટકા Tધુી 

વધારવાKુ ંરાXgસઘંKુ ંઆયોજન  

� િવ�ના Mુલ જગંલ પૈક	 અડધાથી વધાર3 જગંલો પાચં 

દ3શો રિશયન ફ3ડર3શન (રિશયા અને આસપાસના દ3શો), 

ÝાGઝલ, ક3નેડા, અમે�રકા અને ચીનમા ંજ આવેલા છે.  

� જગતના જગંલો પૈક	 સૌથી વ� ુ ૨૦.૧ ટકા રિશયન 

ફ3ડર3શન પાસ ેછે એ પછ	 ÝાGઝલ પાસે ૧૨.૨ ટકા, ક3નેડા 

પાસે ૮.૫ ટકા, અમે�રકા પાસે ૭.૬ ટકા, ચીન પાસે પ.૪ 

ટકા, ઑ�g3Gલયા પાસે ૩.૩ ટકા, કxગો પાસે ૩.૧ ટકા, 

ઈ)ડોનેિશયા પાસે ૨.૩ ટકા, પે¤ુ પાસે ૧.૮ ટકા, ભારત 

પાસે ૧.૮ ટકા અને બાક	ના જગત પાસે ૩૩.૯ ટકા 

જગંલો આવેલા છે.  

� જગંલો કપાવાKુ ં મો{ંુ કારણ ખેતી માટ3 ÁIુલી કરાઈ 

રહ3લી જમીન છે.  

� જગતના જગંલોમા ંલગભગ ૧૦ કરોડ U િતના સ=વો 

રહ3 છે. જગંલને એ સ=વો જ ધમધમOુ ંરાખે છે.  

� આખા જગતના જગંલોમા ં ૬૦,૦૮૨ Uકારના |�ૃો ઉગ ે

છે. એમાથંી વળ	 ૪૫ ટકા |�ૃો તો માV દસ g	-

ફ3િમલીના જ છે.  

� |�ૃોની આ U િતઓ પૈક	 ૨૦,૩૩૪ Uકારના |�ૃોનો 

સમાવેશ એવા Gલ�ટમા ં કરવામા ં આmયો છે, _ના પર 

નXટ થવાનો ખતરો છે.  

� સૌથી વ� ુ૯૨૨૩ U િતના |�ૃો એકલા ÝાGઝલમા ંજોવા 

મળે છે એ પછ	 કોલGંબયામા ં ૬૦૨૧, ઈ)ડોનેિશયામા ં

પ૬૨૩, મલેિશયામા ં પ૪૩૮, વેનેãએલામા ં ૪૮૭૯, 

ચીનમા ં ૪૬૮૦, પે¤ુમા ં ૪૬૧૨, ઈlવેડોરમા ં ૩૭૫૦, 
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મે?lસકોમા ં૩પ૧૪ અને માડાગા�કરમા ં૩૨૯૭ U િતના 

|�ૃો જોવા મળે છે.  

� િવ�મા ંMુલ ૨૮ હ ર Uકારના છોડ-વેલા એવા છે, _નો 

આNવુ¨�દક ઉપયોગ નxધાયો છે.  

� કોરોના હોય ક3 બી= કોઈ પણ Gબમાર	 તનેી સારવાર 

આNવુ¨દમા ંશો�યા વગર જગતને ચાલOુ ંનથી. 

� જગતમા ં ૮.૬ કરોડ લોકોને સીધા જગંલને કારણે કામ-

ધધંો મળે છે. આ માટ3 �ીન જોબ શcદ વપરાય છે.  

� બી  ૮૮ કરોડ લોકો એવા છે, _ જલાઉ લાકડા લેવા 

જગંલમા ં ય છે.  

� અલબ}, આખા જગતની વ�તી છેવટ3 વન પર આધાર	ત 

છે, વન વગર કોઈને ચાલી શકO ુ ંનથી. 

� આખા જગતના જગંલ િવ�તારમાથંી ૧૮ ટકા િવ�તાર 

(૭૦ લાખ ચોરસ �કલોમીટર) જગંલો નશેનલ પાક%, 

સે)Nરુ	 એમ િવિવધ ર	તે આર�ીત કરાયેલા છે.  

� િવિવધ જગંલમા ં ૧૭ U િતના એવા મોટા સ=વો 

નxધાયા છે, _ મKXુયો પર £મુલો કર	 માર	 નાખ ે છે. 

બી= તરફ ઝેર	 જનાવર કરડવાથી વષ¨ એકાદ લાખ 

મોત નxધાય છે . 

4. к�EF�� �):�� NDA /�к��_'� I�\ 9:_'� 30� �-

2020�� ��( 
к �$: ] X4: (�01�9)  

��1 /�к�� �.� 

� છેIલા ંએક વષ%ની ક3)� સરકારની િસ$�ઓ  

T������ ��1�� ,��� v'«2 yш�  

� તલાક અને નાગ�રકતા કાયદામા ં બચવા માટ3  હ3ર 

કરાયેલા �દશા િનદ¾શોKુ ંપાલન કરવાની જ�ર છે.  

� આપણા એક હાથમા ંકમ% અને કત%mય છે, તો બી  હાથમા ં

સફળતા િનિÄત છે. 

� વડાUધાન મોદ	એ લ(Nુ ં છે ક3 કોરોના પછ	 અથ%તVંન ે

ફર	થી પાટા પર લાવવા �ુિનયા સામે સૌથી મોટો પડકાર 

બની ગયો છે.  

� ભારતમા ં આિથ+ક �ેVમા ં �ુિનયાને આÄય%ચ�કત અને 

Uે�રત કરવાKુ ંસામÎય% છે, પરંO ુતેના માટ3 પહ3લા દ3શને 

આ@મિનભ%ર બનાવ|ુ ંપડશે.  

� વડાUધાને આશા mયlત કર	 ક3 ૨૦ લાખ કરોડ �િપયાના 

આ@મિનભ%ર પેક3જના આધાર3 ભારત આયાત પર િનભ%રતા 

ઓછ	 કર	ને આ@મિનભ%ર બનવામા ંસફળ થશ.ે  

 

� વડાUધાને છેIલા એક વષ%મા ં સરકારની િસ$�ઓનો 

ઉIલેખ કરતા ં કfુ ં ક3 કલમ ૩૭૦, રામ મ�ંદર, g	પલ 

તલાક અને નાગ�રકતા કાયદામા ંસશંોધન લાબંા સમય 

Tધુી યાદ રખાશ.ે  

� તેનાથી ભારતની િવકાસ યાVાને નવી ગિત મળ	 છે.  

� દ3શના Vણેય સૈ)યો વyચે સમ)વય વધારવા માટ3 ચીફ 

ઓફ �ડફ3)સ �ટાફના પદની રચના અન ે૨૦૨૨મા ંિમશન 

ગગનયાનની તૈયાર	ઓન ે તેમણે સરકારની િસ$�ઓ 

ગણાવી હતી.  

� છેIલા એક વષ%મા ંસરકાર3 પીએમ �કસાન ભડંોળ મારફત 

૯.૫ કરોડ ખેØૂતોને ૭૨,૦૦૦ કરોડ �િપયાની મદદ કર	 

છે. સાથે જ ખØૂેતો, ખેત મhૂરો, નાના �ુકાનદારો અને 

અસગં�ઠત �ેVમા ં કામ કરનારા મhૂરો માટ3 Vણ હ ર 

�િપયાKુ ંપે)શન TિુનિÄત કરવાKુ ંકામ કNુ ̄છે.  

� ૫૦ કરોડ પÌઓુના રસીકરણ અને ૧૫ કરોડ �ામીણ 

ઘરોમા ં નળથી Ì�ુ પાણી પહxચાડવાKુ ં કામ પણ ચાq ુ

છે.  

� પહ3લી વખત દ3શમા ં ઈ)ટરનેટનો ઉપયોગ કરનારાની 

સ(ંયા શહ3રોની સરખામણીમા ંગામોમા ં૧૦ ટકા વ� ુથઈ 

ગઈ છે.  

� આ જ .મમા ંવડાUધાને તમેના છેIલા કાય%કાળમા ંથયલેી 

સ«aકલ �gાઈક, એર �gાઈક, વન ર3)ક વન પ)ેશન અને 

=એસટ	 _વા િનણ%યનો પણ ઉIલેખ કયn હતો. 

5. "�� ��ш�$ : 0k�1 ¡�91_'� J'¤ 

)�. 30� �-1576  

� આ �દવસ ેઅકબરના �Vુ સલીમ અને મહારાણા Uતાપ 

વyચે ભીષણ N�ુ થNુ.ં  

� ચેતક ઘોડાએ રાણાનો અ"¦તૂ બચાવ કયn.  

� આ_ પણ હIદ	ઘાટ	મા ંચતેકKુ ં�મારક Uેરણા આપ ેછે.  
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� સાથે સાથે મહારાણા Uતાપની શૌય%ગાથાની યાદ પણ 

અપાવે છે 

6. (E "�� ��ш�$ : 30 � 

/�"0�2�� ���E�$ : H'��ш (�ш� 

(E – 30 �-1921    <�/�� – 6 A�*9-1986  

� િવવેચક, િનબધંકાર, નવલકથાકાર, વાતા%કાર અને 

અKવુાદક Tરુ3શ હ�રUસાદ જોશીનો આ_ જ)મ�દવસ છે.  

� બારડોલી તાqકુાના વાલોડ ગામે જ)મેલા Tરુ3શ જોષીએ 

શ�આતKુ ં િશ�ણ વાલોડ, સોનગઢ અને નવસાર	મા ં

મેળmNુ ંહO ુ.ં  

� 1943મા ં એPIફ)�ટન કૉલેજ 'ુબંઈથી �નાતક અન ે

1945મા ંઅK�ુનાતક થયા.  

� કરાચીની ડ	. _. િસ�ઘ કોલેજમા ંઅ�યાપક તર	ક3 જોડાયા 

� 1947મા ં વIલભ િવÑાનગર અને 1951 થી એમ. એસ. 

Nિુન. વડોદરામા ંઅ�યાપક બ)યા, @યાથંી 1981મા ંિન|}ૃ 

થયા. 

� ઉપ િત, U@યચંા, ઇતરા, તથાિપ, �ક�GચO,્ �જુરાતી 

કિવતાનો આ�વાદ, કાmય ચચા%, િછ�પV, િવ�ૂલા, 

કથાચ., ઇદ' ્સવ%મ, અમે�રક	 સા�હ@યનો અKવુાદ _વા ં

કિવતા, લ�નુવલ, િવવેચન, સપંાદન અને અKવુાદના 

��ુતકો કયા%.  

� સa �ના@મક ઉપરાતં ફાI�નુી, વાણી, મનીષા, G�િતજ, 

ઊહાપોહ અને એત�્ _વા ંસામિયકોના સપંાદન jારા પણ 

તેમની આ�િુનકતાનો ઉ)મેષ દ3ખાયો હતો. 

 H'��ш (�$��� ;�5� 
��ã÷:/ :  

� નમ%દ Tવુણ%ચ�ંક – ૧૯૭૧ 

� ૧૯૮૩મા ંમળેલા સા�હ@ય અકાદમી, �દIહ	નો �રુ�કારની 

એમના jારા અ�વીMૃિત. 

� રણ«જતરામ Tવુણ%ચ�ંક  

� �જુરાતી સા�હ@યસaન અને િવવેચનમા ંસીમા�તભં સમા 

Tરુ3શ જોષીKુ ં 6 ઓગ�ટ 1986ના રોજ ન�ડયાદમા ં

અવસાન થNુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૩૦-૦૫-૨૦૨૦) 

1. દ3શમા ંકોરોના મહામાર	ના કારણે અમલી લૉકડાઉનમાથંી 

દ3શને તબpાવાર બહાર લાવવા  ક3)� સરકાર jારા કયા 

નવા શcદનો ઉપયોગ કરવામા ંઆmયો છે- <�5Cк �.� 

2. કોરોના મહામાર	ના કારણે અમલી લૉકડાઉનમાથંી દ3શન ે

ક3ટલા તબpામા ં બહાર લાવવા  ક3)� સરકારના �હૃ 

મVંાલય jારા  હ3રાત કરાઈ છે - <�5Cк �.�,<�5Cк 

�.� <�� <�5Cк D.� 

3. દ3શના તમામ ક)ટ3નમે)ટ ઝોનમા ં આગામી ]ા ં Tધુી 

લૉકડાઉન 5.0 અમલમા ંરહ3શે- D� WX� ���� 

4. તા_તર મ ે 2020મા ં અમે�રકા jારા કઈ સ�ંથા સાથ ે

આિથ+ક સબંધંો તોડવાની  હ3રાત કરવામા ં આવી છે- 

WHO 

5. અમે�રકા jારા વાિષ+ક ક3ટલા કરોડ �િપયાની �દા_ 

સહાય WHOને આરોeયલ�ી Tિુવધા માટ3 આપવામા ં

આવે છે- {.DD�� к��� 

6. ભારતમા ંહIદ	ઘાટ	Kુ ંN�ુ ]ાર3 થNુ ંહO ુ ં- D�/��/���� 

7. ભારતમા ં રાજ�થાન Uદ3શમા ંહIદ	ઘાટ	Kુ ંN�ુ કોની કોની 

વyચે થNુ ં હO ુ-ં 0���4� T)�, <�� <кI��� ]'� 

/5� �°c� 

8. ક3)�ની એનડ	એ સરકાર3  તા_તરમા ં કઈ તાર	ખ ે તેની 

બી= ટમૅ-'દુતKુ ંએક વષ% �ણૂ% કNુ ̄- D�/��/���� 

9. િવ�મા ં વન- જગંલોની વિૈ�ક ?�થિત �ગે તા_તરમા ં 

Nનુાઇટ3ડ નેશ)સની કઈ સ�ંથા jારા 2020નો �રપોટ%  રhૂ 

કયn- FAO 

10. િવ�મા ં વન-જગંલોની વૈિ�ક ?�થિત �ગે તા_તરમા ં 

Nનુાઇટ3ડ નેશ)સની પેટા સ�ંથા FAO jારા 2020નો 

�રપોટ%  કયા નામથી રhૂ કરાયો - "�  *9�þ/ xu �  

�kã÷:/  u���*9-����" 

11. FAOના  "ધ  �ટ3�સ ઑફ ધ વIØ્%સ  ફોર3�ટ-2020" 

અહ3વાલ 'જુબ સમ� િવ�મા ં હાલમા ં Mુલ ક3ટલા 

િવ�તારમા ંજગંલો આવેલા છે- M.�� <I( 0�к9� 

12. "ધ  �ટ3�સ ઑફ ધ  વIØ્%સ  ફોર3�ટ-2020"અહ3વાલ 

'જુબ UN  jારા  આગામી  કયા વષ% Tધુીમા ં ક3ટલા ટકા 

વનનો િવ�તાર  કરવાKુ ંઆયોજન છે - ��D�  <�� D% 

13. FAOના "ધ  �ટ3�સ ઑફ ધ  વIØ્%સ  ફોર3�ટ-

2020"અહ3વાલ 'જુબ વષ 0 1990થી એટલે ક3 છેIલા 30 

વષૅ દરિમયાન �Îૃવી ઉપરથી  ક3ટલા  િવ�તારમા ંજગંલો 

ઓછા થયા છે- ��.�  5�х c��/ "к5��9� 

14. FAOના "ધ  �ટ3�સ ઑફ ધ  વIØ્%સ  ફોર3�ટ-

2020"અહ3વાલ 'જુબ  િવ�ના Mુલ જગંલો પૈક	 50 

ટકાથી વધાર3 જગંલો કયા પાચં દ3શોમા ં આવેલા છે-  

��ш2� u����ш�, Ð��Q5, к�����, <�"�к� <�� c�� 
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15. FAOના "ધ  �ટ3�સ ઑફ ધ  વIØ્%સ  ફોર3�ટ-

2020"અહ3વાલ 'જુબ  િવ�ના જગંલો પૈક	  સૌથી વ� ુ

20.1% જગંલો કયા દ3શ પાસે છે - ��ш2� u����ш�  


95�  ��ш2� <�� Y/,�/�� ��ш� 

16. FAOના "ધ �ટ3�સ ઑફ ધ વIØ્%સ ફોર3�ટ-2020" 

અહ3વાલ 'જુબ ભારત પાસે ક3ટલા ટકા જગંલો છે- �.�% 

17. FAOના "ધ  �ટ3�સ ઑફ ધ  વIØ્%સ  ફોર3�ટ-

2020"અહ3વાલ 'જુબ  િવ�મા ંજગંલો  કાપવાKુ ં'(ુય 

કારણ Ìુ ંછે -  х�)� �9� (�� ¥'k5� к��� 

18. FAOના "ધ  �ટ3�સ ઑફ ધ  વIØ્%સ ફોર3�ટ-

2020"અહ3વાલ 'જુબ સમ� િવ�મા ં �દા_ ક3ટલા 

Uકારના |�ૃો ઉગે છે -��,��� 

19. FAOના "ધ  �ટ3�સ ઑફ ધ  વIØ્%સ  ફોર3�ટ-

2020"અહ3વાલ 'જુબ સમ� િવ�મા ંઆ Uકારના  છોડ 

અને વેલાનો આNવુ¨�દક દવા માટ3 ઉપયોગ  કરવામા ં

આવે છે- �� 0¦� 

20. FAOના "ધ �ટ3�સ ઑફ ધ વIØ્%સ ફોર3�ટ-2020"અહ3વાલ 

'જુબ િવ�મા ં ક3ટલા લોકોને જગંલને કારણે સીધી 

રોજગાર	 મળે છે- �.� к��� 

21. FAOના "ધ �ટ3�સ ઑફ ધ વIØ્%સ ફોર3�ટ-2020"અહ3વાલ 

'જુબ િવ�મા ં લોકોને જગંલને કારણ ે સીધી રોજગાર	-

ધધંો મળે છે તેના માટ3 કયો શcદ  વપરાય છે- 'P�� 

(�I' 

22. FAOના "ધ �ટ3�સ ઑફ ધ  વIØ્%સ  ફોર3�ટ-2020" 

અહ3વાલ 'જુબ િવ�મા ં જગંલ િવ�તારમાથંી  ક3ટલા ટકા 

િવ�તારમા ં જગંલો, નેશનલ પાક%  અને સે)yNરુ	  એમ 

િવિવધ ર	તે આરG�ત કરાયેલો છે - �� %(�� 5�х 

c��/ "к5��9�) 

23. FAOના "ધ �ટ3�સ ઑફ ધ વIØ્%સ ફોર3�ટ-2020"અહ3વાલ 

'જુબ િવ�ના જગંલોમા ં�દા_  ક3ટલા કરોડ U િતના 

સ=વો રહ3 છે - �� к��� 

24. FAOKુ ં િવ�Oતૃ નામ જણાવો - �� 
E� 
�Pкkc�  

A�̀��=Q�ш� 

25. FAOKુ ંવØુ ંમથક ]ા ંઆવqેુ ંછે - ��, =9�5� 

26.  FAOનો  �થાપના �દવસ  જણાવો- ��/��/��M� 

27.  તા.૩૦મી મે-૨૦૨૦થી કયા આ�િુનક �જુરાતી 

સા�હ@યકારની જ)મ શતાPcદ મહો@સવનો Uારંભ થયો -  

H'��ш (�ш� 

28. �જુરાતી આ�િુનક �જુરાતી સા�હ@યકાર Tરુ3શ જોશીનો 

જ)મ�દવસ જણાવો – 30 � 1921 

29. �જુરાતી સા�હ@યકાર Tરુ3શ જોશીને નમ%દ Tવુણ% ચ�ંક 

કયા વષ%મા ંમ�યો હતો – 1971 

30. �જુરાતી સા�હ@યકાર Tરુ3શ જોશીએ તેમને વષ%-૧૯૮૩મા ં

મળેલા ]ા UિતPXઠત એવોડ%નો અ?�વકાર કયn હતો- 

"�k01 /�"0�2 <к��� ]'�*к�� 

DATE : D�-��-����

1.SpaceX – NASA (<�к�ш ��Ò��) 

� �/¤1: અમે�રકાની અવકાશ એજ)સી NASA અને એલન 

મ�કની �પેશએlસ કંપનીએ ઈિતહાસ રyયો  : િવ�Kુ ં

Uથમ ખાનગી સમાનવ �ત�ર� યાન ISS – �પેશ 

�ટ3શન ઉપર સફળતા�વૂ%ક પહxyNુ ં 

u��9 u�85 

� અવકાશ યાનKુ ંનામ : , J3ગન  

� ]ાથંી લો)ચ કરાNુ ં : ક3નેડ	 �પશે સે)ટર, »લો�રડા 

(USA)   

х���� к�,��, ��5к <�� ��ш 

� કંપની : �પેશ એlસ    માGલક : એલન મ�ક  

� દ3શ : USA  

� NASAનો �પેસ એlસ સાથે ૨.૬ અબજ ડોલરનો કરાર 

T+ <�к�ш 2��� : 

૧. રોબટ%  બેનક3ન  

૨. ડeલાસ હલ̈  

� к�95� "��/ ISS ,� ��к�4: ૧૧૦ �દવસ 

� તા. ૩૧મી મે-૨૦૨૦ના રોજ અમે�રકાના ઇ�ટન ટાઇમ 

'જુબ સવાર3 ૧૦:૧૬ કલાક3 નાસાના બે �ત�ર� યાVી 

રોબટ%  બેનક3ન અને ડeલાસ હલ̈ સાથે યાન J3ગન 

�તરરાXg	ય અવકાશ મથક ખાતે સફળતા�વૂ%ક પહxyNુ ં

હO ુ.ં 

� અવકાશયાVીઓએ કોઇ ખાનગી રોક3ટ jારા અવકાશયાVા 

કર	 હોય એવી આ પહ3લી ઘટના હતી.  

� બનં ે અવકાશયાVી ઇ)ટરનેશનલ �પેસ �ટ3શન (ISS) 

ખાતે ૧૧૦ �દવસ રહ	 �રસચ% વક% કરશે. 

� યાનના લોk)ચÍગ Uસગેં અમે�રક	 U'ખુ ડોનાIડ g�પ 

હાજર ર�ા ંહતા. 
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I��� <�к�ш2��� ISS ,� Ç'� к�ш�?  

� બનં ે અવકાશયાVી અગાઉ નp	 કયા% 'જુબ 

ઈ)ટરનેશનલ �પેસ �ટ3શન (ISS) ખાતે ૧૧૦ �દવસ રહ3શ ે

અને @યા ં�રસચ% વક% કરશ.ે  

� �પેસ એlસની ક3પ�Nલૂ J3ગન અવકાશમા ં ૨૧૦ �દવસ 

રહ	 શકશે તે પછ	 તેને �રપ�ેર�ગ માટ3 �Îૃવી પર પાછ	 

લાવવી પડશે.  

� બનં ે અવકાશયાVી �પેસ.ાફટમા ં કામ કરવાનો બહોળો 

અKભુવ ધરાવે છે.  

� રોબટ%  બેનક3ન અગાઉ બે વખત ૨૦૦૮ અને ૨૦૧૦મા ં

�પેસ �ટ3શન જઈ S]ૂા છે અને Vણ વખત �પેસવૉક કNુ ̄

છે.  

� ડeલાસ હલ̈ �પેસ.ાફટ કમા)ડર છે. તેઓ ૨૦૦૯ અને 

૨૦૧૧મા ં�પેસ �ટ3શન જઈ S]ૂા છે.  

I��� <�к�ш2���A�� /�+� 
к �к��_'� ��2��/�� 

�к5�J'�  

� આ ડાયનોસોરને ક3z�Nલૂમા ં �ેિવટ	 માપવા માટ3 

મોકલાNુ ં છે _ બનેં અવકાશયાVીKુ ં મનોબળ પણ 

વધારO ુ ંરહ3શે. 

��� J'��� ��� *,�/H X9 

� અમે�રકાની અવકાશયાVાના નવા Nગુના મડંાણ થયા 

હતા, @યાર3 નાસાના બનં ે અવકાશયાVીઓના �પેસTટૂ 

પણ નવા હતા.  

� એ માટ3 એલન મ�ક3 ચાર વષ% Tધુી મહ3નત કર	 હતી.  

� કો�yNમૂ �ડઝાઇનર જોસ ફના%P)ડઝની સાથ ેરહ	ન ેએલન 

મ�ક3 આ નવો �પેસTટૂ તૈયાર કરાmયો હતો.  

� જોસ ફના%P)ડઝ તો હોGલ|ડૂની Tપુરહ	ટ �ફIમો ધ 

એવે)જસ% અને એlસ મેન માટ3 કામ કર	 S]ૂા છે.  

� આ �પેસTટૂની ખાિસયત એ છે ક3 એ ક�ટમ મેઇડ છે 

એટલે ક3 અવકાશયાVી માટ3 િવશેષ તૈયાર કર3લો છે.  

� ખર3ખર તો આ Tટુ UેશરTટૂ હોય છે, _ વેàમુમા ં

અવકાશયાVીઓને =િવત રાખે છે. �ડUેશરાઇઝેશનમા ં

ર�ણ આપે છે.  

� નાસાના મતે આ �પસેTટૂમા ં ંઘ પર એક લાઇફ સપોટ%  

િસ�ટમ છે, _મા ંહવા અને પાવરKુ ંજોડાણ છે.  

� હ3Iમેટ #ી ડ	 િU)ટ ટ3કનોલો=થી બનાવાઇ છે. તેમા ં

ઇP)ટ�ેટ3ડ વાIવ છે, વાઇઝર �રg3lટ3શનન ે લો�ક�ગ 

િમક3િનઝમ છે. હ3Iમેટની �દર જ માઇ.ોફોન અન ે�પીકર 

પણ છે. 

*,�/
�/ /�+� S��)�2 к��кш�  

� �પેસએlસની ક3z�Nલૂ J3ગનના ં સફળ ઉ�યન સાથ ે

ભારતીય બાલાચદંર રામ'િૂત+Kુ ંનામ જોડાયેqુ ં છે. તઓે 

૯ વષ%થી �પસેએlસમા ંકામ કર	 ર�ા છે.  

� તેઓ �પેસએlસના ં, ઓપર3શન એ)ડ �રસોસ% એk)જિનયર 

છે.  

� ક3નેડ	 �પસે સે)ટર ખાતેના ં લૉ)ચ પેડમા ં ફાય�ર�ગ �મ 

ન.ં૪મા ંચીફ એk)જિનયર છે.  

� 'ળૂ તેઓ ચે�ઈના ં છે અને અ�ા Nિુન.માથંી 

એk)જિનય�ર�ગમા ં�ડ�ી મેળવેલી છે. 

u�kк�-09 ��к�9�� ��ш�$)� : 

� ફાIકન-૯ �પેસએlસ કંપનીKુ ં �ડઝાઈન કર3qુ ં વારંવાર 

વાપર	 શકાય તે| ુ ંબે �ટ3જવાÆ રોક3ટ છે. તેKુ ંUથમ �ટ3જ 

વારંવાર વાપર	 શકાય છે.  

� રોક3ટ બનાવવા માટ3 મGલÐન ફ3િમલીKુ ં રોક3ટ વાપરવામા ં

આmNુ ંછે _ �પસે એlસના ફાIકન-૧ થી માડં	 ફાIકન-૯ 

Tધુીના રોક3ટમા ં વાપરવામા ં આવે છે. તેમા ં બળતણ 

તર	ક3 રોક3ટ ક3રોસીન RP-1 અને Uવાહ	 ઓ?lસજન 

વાપરવામા ં આવે છે. આ ઓ?lસજનને વારંવાર વાપર	 

શકાય તે|ુ ંReusable બનાવાNુ ંછે.  

� રોક3ટKુ ં માળÁુ ં એINિુમનીયમ અને િમથીયમના િમ- 

ધાOKુુ ંછે.  

� ફાIકન-૯ રોક3ટ Uથમ �ટ3જમા ં ૮૬૧૮૩ �કલો�ામનો 

ધpો એટલે #�ટ પેદા કર3 છે.  

� ફાIકન-૯ રોક3ટનો ઉપયોગ લો અથ% ઓરGબટમા ંઉપ�હ 

તરતો 'કુવા, �તરરાXg	ય �તર	� મથક ઉપર 

માલસામાન ક3 �તર	� યાVીને મોકલવા થઈ શક3 છે.  

� આ રોક3ટKુ ંનામ �ટારવોર �પેસિશપ મGેલનેયીમ ફાIકન 

ઉપરથી રાખવામા ંઆmNુ ંછે.  

� તેના Uથમ �ટ3જમા ં૯ મGલÐન D રોક3ટ એk)જન બેસાડ3લા 

છે.  

� ફ3Iકન-૯ રોક3ટ લો અથ% ઓરGબટમા ં ૨૨,૮00 

=એ�ટ3શનર	 �gા�પર ઓરGબટમા ં ૮,૩૦૦ �કલો�ામ 

પેલોડ �ચક	 શક3 છે.   
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� ફાIકન-૯ રોક3ટ jારા ઈ)ટ3લ સેટ અને ટ3લ�ટાર _વા 

ઉપ�હ �ત�ર�મા ંગોઠવવામા ંઆmયા છે.  

� �ડસ�ેબર ૨૦૧૦ થી ફાIકન રોક3ટKુ ં ઉ@પાદન કરવામા ં

આmNુ ંછે.  

� ફાIકન ફ3િમલીના રોક3ટ છેIલા દશ વષ%મા ં૮૮ વાર લો)ચ 

કરવામા ંઆmયા છે. _માથંી ૮૬ ટકા િમશન સફળ ર�ા 

છે. સફળતાનો �ક ૯૮ ટકા _ટલો છે.  

� ફાIકન-૯ રોક3ટની છેIલી Uકાિશત �ક�મત  ૬૨ િમGલયન 

ડોલર છે.  

� નાસા સાથનેા J3ગન કાગn િમશન માટ3 સ�ંણૂ% િમશનની 

કો�ટ ૧૩૩ િમGલયન ડોલર રાખવામા ંઆવી છે.  

� ફાIકન-૯ રોક3ટના બ�ે �ટ3જમા ંએક જ UકારKુ ંબળતણ 

વાપરવામા ંઆવે છે. 

� w��� к�^*J X5 ��ш� : 

� J3ગન-૨ અમે�રકન એરા�પેસ કંપની-�પેસ એકસKુ ં

વારંવાર વાપર	 શકાય તે| ુ ં�પેસ .ા»ટ છે. _ને ફાIકન-૯ 

રોકટના મથાળે ગોઠવીને �ત�ર�મા ંમોકલવામા ંઆmNુ.ં  

� આ �પેશ.ા»ટમા ંમહ}મ ૭ �તર	� યાVી સફર કર	 શક3 

છે.  

� માલસામાન મોકલવા માટ3 વપરાતા J3ગન-૨ને કાગn 

J3ગન તર	ક3 ઓળખવામા ંઆવે છે.  

� J3ગન-,નો ઉપયોગ ઈ)ટરનેશનલ �પેશ �ટ3શન પર 

�તર	� યાVીને પહxચાડવામા ંઆmયો છે. 

� �તરરાXg	ય �ત�ર� સાથે , J3ગન ૨૧૦ �દવસ Tધુી 

જોડાણ કર	 રહ	 શક3 તેમ છે.  

� શ�આતમા ંઆ �પેસ .ા»ટ J3ગન રાઈડર તર	ક3 ઓળખાO ુ ં

હO ુ.ં  

� િમશન �ણૂ% થાય અથવા કટોકટ	ના સમયે આ �પેશ.ા»ટ 

મહાસાગરમા ંચોpસ �થળે ઉ}રાણ કર	 શક3 છે.  

� J3ગન-૨નો �િશક ભાગ વારંવાર વાપર	 શકાય તેવો છે.  

� આ �પેસ.ા»ટમા ં૩ �.	વાળ	 કંgોલ પેનલ છે.  

� �પેશ.ાફટKુ ંિનયVંણ ટચ �ક	ન વડ3 થાય છે. hુના 

જમાનામા ંવપરાતા જોય �ટ	ક, બટન અને નોલને કંgોલ 

પેનલ પરથી �ૂર કરવામા ંઆવે છે.  

� J3ગન-૨ની ચાર �દશામા ં૮ એk)જન બેસાડ3લા છે _ ૮ 

ટનનો #�ટ પેદા કર	 શક3 છે.  

� J3ગન-૨ના બાધંકામમા ંિનકલ, લોહત@@વ, કાબ%ન અને 

એINિુમિનયમની િમ- ધાOનુો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે.  

� તેની નળાકાર ટ3)ટ �ટટાનીયમ ધાO ુઉપર કાબ%ન 

કો�પોઝીટKુ ંલેયર ધરાવે છે.  

� J3ગન-૨ના અ@યાર Tધુી ૪ લો)ચLગ થયા છે, _ સફળ 

ર�ા છે.  

� ઓગ�ટ ૨૦૨૦મા ંનાસા ફર	 વાર ૪ �ત�ર� યાVી સાથ ે

J3ગન-૨Kુ ંલો)ચLગ કરવાKુ ંઆયોજન કર	 રfુ ંછે.  

� નાસા બોઈ)ગ કંપનીની �ટાઈ લાઈનર ક3zસલમા ં�ત�ર� 

યાVી મોકલવા માટ3 ૯૦ િમલીયન ડોલર Sકુવશ.ે  

� રિશયામા ં સોNઝુ �પેશ .ા»ટ માટ3 દર3ક સીટ દ	ઠ ૮૦ 

િમલીયન ડોલર Sકુવે છે. ;યાર3 ,-J3ગન ૧ સીટ માટ3 

પ૫ િમGલયન ડોલરનો ખચ% નાસા આપશ.ે 

*,�ш 
�/�� *+�,к 
5� *к (85�� *к) 
5� *к 

к�4 >�?  

� દG�ણ આ�Ëકામા ં જ)મેલો મ�ક3 તેKુ ં ભાeય િસGલકોન 

વેલીમા ંટ3કનોલો=ની �ુિનયામા ંઅજમાmNુ ંહO ુ.ં  

� તે ઇલેPlgક કાર અને બેટર	 બનાવતી કંપની ટ3�લા 

ઇ)કોપnર3શનના ચીફ એklઝàટુ	વ છે.  

� ૨૦૦૨મા ં તેણે �પેસ એ�zલોર3શન ટ3કનોલો=સ તર	ક3 

 ણીતી �પેસ એlસ નામની કંપની ક3Gલફોિન+યાના હોથન% 

ખાતે શ� કર	 હતી.  

� �પેસ એકસની સામે એરો�પેસ સેlટરની  ણીતી કંપની 

બો ગે પણ પોતાની લોk)ચગ િસ�ટમ િવકસાવી હતી. 

�પેસ એકસ સામેની Uિત�પધા%મા ંતે જો ક3 પાછળ છે.  

� આવતા વષ ̈ પહ3લી વખત તેKુ ં CST ૧૦૦ �ટારલાઇન 

mહ	કલ લો)ચ કર	 શક3 છે. 

�પેસએકસના �થાપક ઇલોન મ�કનો આઈકN ુ૧૫૫ છે  

� ઇલોન મ�ક બ£ુ  ણીતા નહોતા થયા @યારના 

સમયગાળામા ં તેમણે બે-Vણ વાર એPzટટNટૂ ટ3�ટસ 

કરાmયા હતા.  

� આ ટ3�ટસના આધાર3 ગણVી કરતા તેમનો IQ લેવલ 

ખા�સો ૧૫૫ આmયો હતો. 

� જ�ટલ ટ3કિનકલ ઇ)ફમ̈શન િવષેના વૈિવ�યસભર અને 

અ@યતં જ�ટલ ��ુતકો વાચંીને પછ	 આ મા�હતીનો સચોટ 

mયવહા� ઉપયોગ કરવામા ં ઇલોન મ�કની બૌ$�ક 

�મતાનો જોટો જડ3 તમે નથી.  

� ક3ટલાક લોકો ઇલોન મ�કને ૨૧મી સદ	ના આIબટ%  

આઇ)�ટાઇન કહ3 છે.  
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� આIબટ% આઇ)�ટાઇનનો I.Q. ૧૬૦ હતો. એપલના �વૂ% 

C.E.O. �ટ	વ જોcસ અને માઇ.ોસોફટના �થાપક Gબલ 

ગેટસનો I.Q. પણ આઇ)�ટાઇન _ટલો જ ૧૬૦ છે પણ 

આનાથીય આÄય%ની મ_દાર વાત એ છે ક3 ઇલ)ેડની 

ચેશાયર ડાઉ)ટ	ની માV ૧૨ વષ%ની એક �કશોર	નો I.Q. 

ટ3�ટ આઇ)�ટાઇનથી ય આગળ વધીને ૧૬ર છે. આમ આ 

�કશોર	 I.Q. ટ3�ટમા ંટોપર છે, _ના ૯૯.૯૯૮ પસ%)ટાઇલ 

છે. 

� ૧૪૦ની ઉપરનો �કોર હાઇ I.Q. કહ3વાય છે અને _મનો 

�કોર ૧૬૦ ઉપર હોય તેમની ગણના ‘«જિનયસ' તર	ક3 

થાય છે. 

*,�ш
�/ к�,�� ��ш� :  

� િવ�ની સૌથી આ�િુનક રોક3�સ અન ે �પેસ .ા»ટસની 

�ડઝાઇન, ઉ@પાદન અને તેના લોGચ�ગના '(ુય@વે હ3O ુ

સાથે ઇલોન મ�ક3 આજથી ૧૮ વષ% પહ3લા વષ% ૨૦૦૨મા ં

�પેસએlસ (�પેસ એlસzલોર3શન ટ3કનોલો«જસ 

કોપnર3શન) નામની કંપનીની �થાપના કર	 હતી.  

� મ�કની �પેસએlસ કંપનીKુ ં'Iૂય આજની તાર	ખે તેમની 

અ)ય કંપની ટ3�લા કરતાયં વધી ગNુ ંછે.  

� છેIલા થોડા સzતાહ દરિમયાન �પેસએlસે ૬૦ _ટલા 

�ટારGલ)ક સેટ3લાઇ�સ (ઉપ�હો) અવકાશી Ûમણક�ામા ં

તરતા ']ુા છે. 

� ગયા વષ ̈જ �પેસએlસ કંપનીએ ૧ અબજ ડોલર _ટqુ ં

જગંી ભડંોળ ઊ¦ ુકNુ% હO ુ ં 

� �પેસએlસ કંપનીKુ ંઆજKુ ં'Iૂય ૩૩.૩ અબજ ડોલર છે.  

� માચ% ૨૦૧૮ Tધુીમા ં ઇલોન મ�કની �પેસએlસ કંપનીન ે

લગભગ ૧૦૦ _ટલા અવકાશયાન ક3 ઉપ�હો અવકાશી 

Ûમણક�ામા ંતરતા 'કુવાના કો)gાકટ મ�યા હતા અન ે

આ કો)gાકટમાથંી કંપનીન ે ખા�સી ૧૨ અબજ ડોલરની 

આવક થઇ હતી.  

� �પેસ એlસને માV ખાનગી ઔÑોGગક કંપનીઓ જ નહL 

પરંO ુÁદુ અમે�રકન સરકારની અવકાશ સશંોધન સ�ંથા 

નાસા પણ કો)gાકટ આપ ેછે.  

� આ_ નાસા કરતા મ�કની �પેસએlસ આગળ નીકળ	 ગઈ 

છે, ખાસ કર	ને ફર	 ફર	 ઉપયોગમા ં લઇ શકાય એવા 

રોક3�સ બનાવવામા ં �પેસએlસ નબંર વન કંપની બની 

ગઈ છે.  

� નાસા _ રોક3ટ બનાવે છે તે એકવાર ઉપયોગમા ં લીધા 

પછ	 ફર	 તેનો ઉપયોગ થઇ શકતો નથી. 

2. ‘� к1 I�)’ : 65� Yì Í�� )�.31� �-2020  

� સમયગાળો : માસનો �િતમ રિવવાર  

� સૌUથમ Uારંભ : ૩= ઓકટોબર-૨૦૧૪ 

���T��� g� ���EF ��1�� ‘� к1 I�)’�� 0���� 

yш� : 

� ૬ �ટKુ ં �તર  ળવ|ુ ં અને મા�ક પહ3રવા જનતાન ે

અપીલ  

� ક3)�એ તમામ ગામ અને શહ3રોમા ં રોજગાર	, લ� ુ

ઉÑોગોની સભંાવનાઓ Áલૂી 'કુ	 છે. આપણા ગામ, 

શહ3રો, «જIલા, રા;યો આ@મિનભ%ર બની ર�ા ંછે. 

� -િમકોKુ ં �ક	લ મેિપ�ગ કર	ન ે �ટાટ%અપ શ� કરવા 

આયોજન કરાNુ ં છે. માઈ�ેશન પચં રચવા તૈયાર	ઓ 

ચાલી રહ	 છે.  

� આ@મિનભ%ર ભારત અGભયાન એક દાયકામા ં દ3શને નવી 

�ચાઈઓ પર લઈ જશે.  

� આNXુયમાન ભારત યોજનામા ં૧ કરોડથી વ�નુે લાભ. 

� બગંાળ અને ઓ�ડશાના લોકોએ હમણા અ�ફાન 

વાવાઝોડાનો �હ�મતથી સામનો કયn છે.  

� ભારત સરકાર અને રા;ય સરકારો તીડના ં ટોળાનો 

સામનો કરવા ખેØૂતોને તમામ મદદ કર	 ર�ા છે.  

� પમી hૂને િવ� પયા%વરણ �દવસ છે @યાર3 Y �$:�� 

+� - I�2� ��8��/�91 
95� к� ×� �����)� >�. 

3. S��)-��,�; /�0�1 �����      (����ш ���)) 

� નેપાળે ભારતના િવ�તારો કાલાપાની, Gલ?�પયા�રુા અને 

Gલ�લેુખને પોતાના ગણાવતા નlશાન ે અને રાXg	ય 

Uિતકમા ં મhૂંર	 માટ3નો બધંારણીય ખરડો સસંદમા ં રhૂ 

કયn.  

Ç'� >� ����� :  

� નેપાળે કાલાપાની, Gલ?�પયા�રુા અને Gલ�લુખેના ૩૭૦ 

ચોરસ �કમી િવ�તાર પર દાવો કયn છે. આ િવ�તારો હાલ 

ભારતના રાજક	ય નકશામા ંસામેલ છે.  

� િતબેટ, નેપાળ અને ભારતના િVભેટ3 આવેલા િવ�તારો 

પર દાવો કરતા નેપાળ કહ3 છે ક3 GÝ�ટશ શાસનકાળમા ં
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ઇ�ટ ઇP)ડયા કંપની સાથ ે થયેલી સિંધ �તગ%ત આ 

િવ�તારો નેપાળના છે. 

� કાલાપાની, Gલ?�પયા�રુા અને Gલ�લુખે ભારત માટ3 ચીન 

સાથે ૧૯૬૨મા ંN�ુ થયા પછ	 અ@યતં મહ@વના mNહૂા@મક 

િવ�તારો છે.  

� ભારતે ૮ મેના રોજ માનસરોવર પહxચવા માટ3 Gલ�લેુખ 

પાસને જોડતી નવી સડકKુ ં ઉ�ાટન કયા% પછ	 િવવાદ 

સ %યો હતો.  

� ભારતનો દાવો છે નવી સડક ભારતીય િવ�તારમા ં જ 

તૈયાર કરવામા ંઆવી છે. 

4. "�� ��ш�$ : 31 �      ��n )��' ��$�� "��/ 

� +� ����: Nવુાનોને ઉÑોગના ગેરમાગ̈થી બચાવવા 

અને તેમને તમાMુ અને િનકો�ટનના ઉપયોગ કરવાથી 

અટકાવવા' (Protecting youth from industry 

manipulation and preventing them from tobacco and 

nicotine use) 

8�)0�/ :  

� પહ3લીવાર િવ� �વા�Îય સગંઠન jારા વષ% 1987મા ંિવ� 

તમાMુ િનષધે �દવસ મનાવવામા ંઆmયો હતો.  

� તમાMુના સેવનથી થતી બીમાર	ઓને કારણે '@ૃNદુરમા ં

અણધાયn વધારો નxધાતા વષ% 1987મા ં િવ� �વા�Îય 

સગંઠન (WHO)એ તેને એક મહામાર	  હ3ર કર	 દ	ધી 

હતી.  

D�� �� ��( '�k�: �� 9�I�к� ��' �����_'� �N1 к����� 

YlJ'�  

� Uથમવાર 7 એિUલ 1988ના �દવસે િવ� �વા�Îય 

સગંઠને પોતાની �થાપનાની વષ%ગાઠં પર િવ� તમાMુ 

િનષેધ �દવસ મનાવવામા ંઆmયો હતો.  

� આ �દવસ મનાવવા માટ3 તાર	ખ નp	 કરવામા ંઆવી 

અને દર વષ¨ 31મે ના રોજ 'વIડ% નો ટોબેકો ડ3' 

મનાવવામા ંઆવે છે. 

��n�� 5�к� ,� )��'+� Y��Z2 ,� +)� </�� 

� ભારતમા ંહ3રોઈન, દા� અન ેિસગાર3ટ િવશે Gચ�તા થતી રહ3 

છે પરંO ુyN ૂગ ટોબેકો સૌથી ખતરનાક છે.  

� =ભ, ગલોફા અને ગળાના ક3)સરના દર વષ¨ ૮૫૦૦૦ 

નવા ક3સમાથંી ૯૦%Kુ ં'ળૂ તમાMુ હોય છે.  

� ભારતમા ં ૧૫ વષ%થી વ� ુ વયની ૭ કરોડ મ�હલાઓ 

તમાMુKુ ં સેવન કર3 છે તે|ુ ં eલોબલ એડIટ ટોબેકો 

સવ¨�ણમા ંબહાર આmNુ ંછે.  

� દ3શમા ં ૨૦% લોકો કોઈ ને કોઈ Uકારના તમાMુના 

mયસની છે _મા ં૩૩% �¤ુુષો અને ૧૮% મ�હલા છે. 

� િવ�મા ં�મોકલેસ તમાMુ એટલે ક3 ચાવવાની તમાMુથી દર 

વષ¨ અઢ	 લાખ લોકોના ં'@ૃN ુથાય છે, _મા ંVણ ચOથુા̄શ 

ભારતમા ંછે.  

� તમાMુ અનેક બીમાર	ઓ નોતર3 છે, �ાસનળ	, ફ3ફસા,ં 

Èદય, મગજ માટ3 ઘાતક આ mયસનથી ૮૫% '@ૃN ુ

દG�ણ-�વૂ% એિશયામા ંનxધાય છે, _મા ંએકલા ભારતમા ં

૭૪% '@ૃN ુથાય છે. 

)��' 3�,����� S��) : 

� તમાMુના ઉપયોગમા ંચીન અને ભારત લગોલગ છે, ફરક 

એટલો છે ક3 ચીનમા ં૩૦ કરોડ લોકો િસગાર3ટના બધંાણી 

છે, ;યાર3 ભારતમા ં૭૦% લોકો yN ૂગ તમાMુ ખાય છે. 

� ભારત તમાMુના ઉ@પાદનમા ંિવ�મા ંબી  .મે છે.  

� દ3શમા ં૧૫ રા;યોમા ં૪.૫ લાખ હ3lટર જમીનમા ંતમાMુKુ ં

ઉ@પાદન થાય છે.  

� દ3શમા ં�ûUદ3શમા ં૪૫%     કણા%ટકમા ં૨૬%  

� �જુરાતમા ં૧૪%               ઉ}રUદ3શમા ં૫% 

� તિમલનાØુ-Gબહારમા ં૨-૨%  

� પિÄમ બગંાળમા ં૧% તમાMુ પાક3 છે. 

х�)� <�� Y�+�к "0*/� : 

� તમાMુKુ ં ઉ@પાદન ઘટાડ	 ખેØૂતોને બી  પાકો તરફ 

વાળવા સરકાર3 .ોપ ડાઈવિસ+�ફક3શન Uો�ામ બનાmયો છે.  

� _ના કારણે બે વષ%મા ં૧૫ રા;યોમા ં૪.૫ લાખ હ3lટરમા ં

તમાMુના બદલે બી  પાક ઊગવા માડંયા છે. તમાMુના 

પાક તરફથી ખેØૂતોને બી  પાકો તરફ વાળવા બ£ ુ

'Éુક3લ છે બજંર જમીનમા ં પણ તમાMુ બ£ુ આસાનીથી 

ઊગે છે.  

� ચીન અને ÝાGઝલ પછ	 ભારત એવો દ3શ છે _ િવ�ના 

તમાMુ ઉ@પાદનમા ં૯% �હ�સો ધરાવે છે. ભારતમા ંબીડ	, 

£pુા, ચી�ટ, ચાવવા સ�હતના ભાતભાતના ફોમ¨ટમા ં

તમાMુ વપરાય છે.  

� બીડ	 ઉÑોગKુ ં કદ ગ ંવર છે. ૪૪ લાખ લોકો માટ3 એ 

રોજગાર	 પણ છે.  
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� દ3શમા ં િવદ3શ mયાપાર િવિનમયમા ં તમાMુKુ ં 'Iૂય 

�.૪૪૦૦ કરોડ છે. 

� દ3શના Mૃિષ િનકાસમા ં ૪% �હ�સો તમાMુનો છે. તમાMુની 

બનાવટો પરથી મળતી ટ3lસની આવક ૧૪૦૦૦ કરોડ છે.  

� તમાMુની િનકાસમા ં ભારત ÝાGઝલ પછ	 બી  .મે છે. 

છેIલા ંપાચં વષ%મા ંઆ િનકાસમા ંhુદ	hુદ	 -ણેીમા ં૭૬થી 

૨૦૯%નો વધારો થયો છે.  

� તમાMુના »IN,ૂ ]ોરડ વ«aિનયાની ભારતમાથંી Nરુોપ, 

જમ%ની, રિશયા, કો�રયા, આ�Ëકા સ�હતના દ3શોમા ં િનકાસ 

થાય છે. �ûમા ં સે)gલ ટોબેકો �રસચ% ઈk)�ટટNટૂના 

અહ3વાલ 'જુબ ૨૦૧૫-૧૬મા ં ભારતીય અથ%તVંમા ં

તમાMુKુ ંUદાન ૨૩,૩૧૮ કરોડ અને િનકાસ'Iૂય ૬૦૫૮ 

કરોડKુ ંહO ુ.ં 

5. (E "�� ��ш�$ : 31 �    ���� : <0k2�I�8 0�5к� 

(E – 31 �-1725      <�/�� – 1795 

� માળવા Uા)તના ઈ)દોર રા;યના રાણી અહIયાબાઈ 

હોલકર, ¦તૂ�વૂ% �.ક3ટર પકંજ રોય અને સા�હ@યકાર 

ભગવતીMુમાર શમા%નો આ_ જ)મ�દવસ તથા લોકિUય 

ગઝલકાર શયદા, �.ક3ટર Tભુાષ �zુતની ��ુયિતિથ.  

� અહIયાબાઈનો જ)મ મહારાXgના અહમદનગર «જIલાના 

છ�ડ	 (ચાઉડ	) ગામે થયો હતો.  

� િપતાએ અહIયા જમાનાથી અલગ પડ	 �Vુીને ભણાવી 

હતી.  

� મરાઠા સેનાપિત મIહારરાવ હોલકર3 અહIયાબાઈન ે

મ�ંદરમા ં કામ કરતા જોયા તમેના ચ�રVને જોઈ �Vુ 

ખડં3રાવ સાથે તમેના ંલeન કરાmયા.  

� 1754મા ં Mંુભેરના N�ુમા ં પિત અને તરત સસરાKુ ં

અવસાન થતા માળવા રા;યના શાસક બ)યા.ં  

� તેમની '(ુય શ?lત સેનાપિત Oકુો=રાવ હોલકર હતા.  

� અહIયાબાઈ પોતાની Mુનેહથી રા;યને �ુÉમનોના 

£મુલાઓથી બચાmNુ.ં  

� બહા�ુર યો�ા અને Mુશળ િતરંદાજ અહIયાબાઈ સેનાKુ ં

નેO@ૃવ કરતા ં હતા ં તો મ�ંદરો, ધમ%શાળાઓ, ર�તાઓ, 

ઘાટ, Mૂવાઓ, પરબો અને અ��ેVો _વી U  

કIયાણકાર	 U|િૃ}ઓ માટ3 ઉદાર હાથે સખાવતો પણ કર	 

હતી.  

� નાનકડા ંકસબા ઈ)દોરને રાજધાની તર	ક3 િવકસાmNુ.ં  

� ઉ@MૃXટ િવચારો અને નૈિતક 'Iૂયોના આચરણને કારણે 

તેમને ‘દ3વી'નો દર�જો મ�યો હતો.  

� 13 ઓગ�ટ 1795ના રોજ તેમKુ ંઅવસાન થNુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૩૧-૦૫-૨૦૨૦) 

1. તા_તરમા ં  િવ�Kુ ં સૌUથમ ખાનગી સમાનવ �ત�ર� 

યાન  કોના jારા સફળતા�વૂ%ક લો)ચ કરાNુ-ં  ��/� <��  

*,�/ 
�/ 

2. તા_તરમા ં િવ�Kુ ં  કNુ ં સૌUથમ ખાનગી સમાનવ 

�ત�ર� યાન  અમે�રકાની ¦િૂમ ઉપરથી સફળતા�વૂ%ક 

લો)ચ કરાNુ-ં  � w��� 

3. તા_તરમા ં િવ�Kુ ં સૌUથમ ખાનગી સમાનવ �ત�ર� 

યાન , J3ગન અમે�રકાની ¦િૂમ ઉપર  કયા લોk)ચÍગ પેડ 

ઉપરથી સફળતા�વૂ%ક  છોડાNુ-ં к����1  *,�/ *9�ш�, 

�5�"��� 

4. તા_તરમા ં િવ�Kુ ં સૌUથમ ખાનગી સમાનવ �ત�ર� 

યાન , J3ગન કઈ તાર	ખે લો)ચ કરાNુ-ં D�/��/���� 

5. તા_તરમા ંછોડાયેq ુ ં િવ�Kુ ં સૌUથમ  ખાનગી સમાનવ 

�ત�ર� યાન , J3ગન  કઈ કંપની jારા તૈયાર કરાNુ ંછે 

- SpaceX 

6. SpaceX  કંપનીના સીઈઓ-માGલકKુ ં નામ જણાવો - 


5� *к 

7. તા_તરમા ં છોડાયેq ુ ં િવ�Kુ ં સૌUથમ ખાનગી સમાનવ 

�ત�ર� યાન , J3ગનમા ંUથમ કયા બે અવકાશયાVીઓ 

જોડાયા છે - �. ��I9:   I��к�� �. �Z5�/  05̀ 

8. તા_તરમા ં છોડાયેq ુ ં િવ�Kુ ં  સૌUથમ ખાનગી સમાનવ 

�ત�ર� યાન , J3ગન સફળતા�વૂ%ક  ]ા ંપહxyN ુહO ુ ં-  

8E9���ш�5 *,�/ *9�ш�(ISS) 

9. તા_તરમા ં છોડાયqે ુ ંિવ�Kુ ં સૌUથમ  ખાનગી સમાનવ 

�ત�ર� યાન , J3ગન   કયા રોક3ટ jારા છોડવામા ંઆmNુ ં

- u�kк�-�� 

10. તા_તરમા ં છોડાયેલા િવ�ના સૌUથમ ખાનગી સમાનવ 

�ત�ર� યાન , J3ગનમા ંઅવકાશયાVીઓની સાથે કયા 

એક નાના રમકડાને  પણ લઈ જવામા ં આmNુ ં છે - 

��2��/�� 

11. તા_તરમા ં છોડાયqે ુ ંિવ�Kુ ં સૌUથમ  ખાનગી સમાનવ 

�ત�ર� યાન , J3ગન �દા_ ક3ટલા �દવસ ISS ઉપર 

રોકાશે - ��� 



����к���� 
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12. તા_તરમા ંછોડાયેલા િવ�ના સૌUથમ  ખાનગી સમાનવ 

�ત�ર� યાન , J3ગનમા ંઅવકાશયાVીઓની સાથે  એક 

નાના ડાયનાસોરના રમકડાને  પણ લઈ જવામા ંઆmNુ ં

છે તે શા માટ3 મોકINુ ંછે - к�^*J'5��  P���91 �,�� 

13. અમે�રકાની �પેસ એlસ કંપની સાથ ે ભારતીયKુ ં નામ 

જોડાયેq ુ ંછે - v X; c�r�=�� �)�� I�5c�F ��v X�)� 

14. SpaceX કંપનીના સીઈઓ- માGલક એલન મ�કKુ ં  'ળૂ 

વતન જણાવો - ���4 Y"¯к� 

15. SpaceX કંપનીKુ ં િવ�Oતૃ નામ જણાવો - *,�/  


�*^5���ш� 9����5�\/ к�,���ш�(*+�,��-����) 

16. SpaceX કંપનીના સીઈઓ-માGલક એલન મ�કનો IQ 

લેવલ ક3ટલો છે – 155 

17.  આIબટ% આઇ)�ટાઇન, એપલના �વૂ% C.E.O. �ટ	વ જોcસ 

અને માઇ.ોસોફટના �થાપક Gબલ ગેટસનો I.Q. ક3ટલો છે 

– 160 

18. _મનો I.Q. ૧૬૦ ઉપર હોય તેમની ગણના ક3વા mય?lત 

તર	ક3 થાય છે – �(��2/ l2��) 

19. તા.૩૧મી મ-ે૨૦૨૦ને રિવવારના રોજ UધાનમVંી 

મોદ	ના ‘મન ક	 બાત’ કાય%.મની ક3ટલામી આ|િૃત 

યો ઈ - 65� Yì Í�� 

20. UધાનમVંી મોદ	નો ‘મન ક	 બાત’ કાય%.મનો સૌUથમ 

Uારંભ જણાવો - 3\ Aк9�I�-2014 

21.  પમી hૂને િવ� પયા%વરણ �દવસની આ વષ%ની થીમ 

જણાવો - I�2� ��8��/�91 
95� к� ×� �����)� 

22.  તા_તર મ-ે૨૦૨૦મા ં નપેાળે ભારતના સદંભ̈ કયો 

બધંારણીય ખરડો સસંદમા ં રhૂ કયn – S��)�� 

к�5�,���, �5��,2�¨'�� <�� �5]'5�х ��*)���� 

,�)��� �4��)� ��ш��� <�� �� V12 T�)к�� �WX�1 

�9��� х��� 

23. િવ� તમાMુ િનષેધ �દવસ ]ાર3 મનાવવામા ંઆવે છે - 

)�. 31 � 

24. િવ� તમાMુ િનષેધ �દવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - 

J'������ 3Ô���� �����̀+� Ic���� <�� )��� 

)��' <�� ��к�"9��� 3,2�� к���+� <9к����' 

(Protecting youth from industry manipulation and 

preventing them from tobacco and nicotine use) 

25.  સૌUથમવાર િવ� �વા�Îય સગંઠન jારા કયા વષ¨ િવ� 

તમાMુ િનષધે �દવસ મનાવવામા ંઆmયો હતો -  ���� 

26.  ��n�� *�к5�/ )��' 
95� к� c������ )��'+� �� 

�$̀ к�95� 5�к���� v Í�J' +�2 >�, z�� �4 c£'+�ш 

S��)�� >� - અઢ	 લાખ 

27.  િવ�મા ં તમાMુના ઉ@પાદનમા ં ભારતનો .મ જણાવો – 

I�(� 

28. ભારતમા ં સૌથી વ� ુ તમાMુ ]ા રા;યમા ં પાક3 છે – 

§ñT��ш 45 9к� 

29. દ3શમા ં થતી Mુલ તમાMુમાથંી �જુરાતમા ં ક3ટલા ટકા 

તમાMુ પાક3 છે – 14 9к�  

30.  તમાMુKુ ં ઉ@પાદન ઘટાડ	 ખેØૂતોને બી  પાકો તરફ 

વાળવા સરકાર3 કયો Uો�ામ બનાmયો છે - i�, 

��8��/�"uк�ш� 

31.  દ3શના Mૃિષ િનકાસમા ં ક3ટલા ટકા �હ�સો તમાMુનો છે - 

4%  

32. દ3શમા ં તમાMુની બનાવટો પરથી મળતી ટ3lસની આવક 

ક3ટલી છે - 14000 к��� 

33. િવ�મા ં તમાMુની સૌથી વ� ુ િનકાસ કરનાર Uથમ અને 

બી  નબંરનો દ3શ જણાવો – T+ Ð��Q5 <�� I�(� 

S��) 

34.  માળવા Uા)તના ઈ)દોર રા;યના રાણી અહIયાબાઈ 

હોલકર, ¦તૂ�વૂ% �.ક3ટર પકંજ રોય અને સા�હ@યકાર 

ભગવતીMુમાર શમા%નો જ)મ �દવસ જણાવો– 31� �   

35.  માળવા Uા)તના ઈ)દોર રા;યના રાણી અહIયાબાઈ 

હોલકરKુ ં જ)મ�થળ જણાવો-0��� V�� <0���� 

�(k5��� >��1 (c�3�1) �� 

36.  કયા વષ%મા ં Mંુભરેના N�ુમા ં પિત અને તરત સસરાKુ ં

અવસાન થતા રાણી અહIયાબાઈ હોલકર માળવા 

રા;યના શાસક બ)યા ં- ���M 

 
 


