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SECTOR-22 GANDHINAGAR 

   DATE : ��-��-����

1. "�#к�$ %�� : '�( �� )�*+,-�� '�� %�(��. 

к�/��0�� -��1 �'2 к��#    

ભારતીય કંપનીઓને ટોચની �ાથિમકતા અપાશે 

"�#к�$ %�� 345#�� '�67 5��8��� к�$1��к /�1��0 

� ગાલવાન સઘંષ� બાદ ર લવેએ ચાઈનીઝ કંપનીનો $. 

૪૭૧ કરોડનો કો*+ા,ટ રદ કર- ના.યો 

� /બહારમા ં મેગા ગગંા �ો1,ટમા ંસામેલ ચીન કંપનીઓ2ુ ં

ટ *ડર રદ 

� બીએસએનએલ ચીની કંપનીઓને બાકાત રાખવા ૪-6 

ટ *ડર રદ ક7ુ8 

� વેપાર-ઓ 9ારા ચીની માલનો બ:હ;કાર : ૨૦૨૧ ?ધુી 

ચીનને ૧ લાખ કરોડ2ુ ં2કુસાન 

� ૫૯ ચાઈનીઝ એCસ પર �િતબધં  

2. :1�"1 $�(;- : %���� -�к���� �41к<=>� 3х"��  

3. х�1AB� : ��C��D>�  

ICC�� %���� 8�<к� 5��8�# G� шш��к ��'�=>� D>I8 

J BKL M8� ��C��D> 

� Dી મનોહર Eુલ બે ટમ� એટલે ૪ વષ� ICCના ચેરમેન  

� કાય�કાર- ચેરમેન : ઈમરાન .વાH  

� ICC : ઈ*ટરનેશનલ :Iક ટ કાઉK*સલ  

� L.ુય મથક : Mુબઈ  

4. к�OP -�к�� : 09 х�41S8��� 
T+$��S$�� U V' �W�1# 

X��� Y8�к���< Z'�� 

� UAPAમા ંસશંોધન બાદ સૌથી મોટ- કાય�વાહ-  

� આ કાયદામા ં?ધુારો થયો તે પછ- ગયા વષT સCટ Uબરમા ં

ક *V સરકાર  મ?દૂ અઝહર, હા:ફઝ સઈદ, જક--ઉર-

રહ માન અને દાઉદ ઈ[ા:હમને આતકંવાદ- ઘોિષત કયા� 

હતા. એ પછ- \હૃ મં̂ ાલયે પહ લી વખત ખા/લ_તાની 

ચળવળ ચલાવનારા સામે આકરા પગલા ંભયા� છે.  

� \હૃમં̂ ાલયે નવને આતકંવાદ- Hહ ર કયા� પછ- તેના 

નામની યાદ- પણ Hહ ર કર- હતી.  

� પા:ક_તાન K_થત બbબર ખાલસા ઈ*ટરનેશનલનો નેતા 

વાઘવા િસcહ બbબર, પા:ક_તાનમાથંી જ એd,ટિવટ- કરતો 

લખબીર િસcહ, રણ6ત િસcહ અને પા:ક_તાન K_થત 

ખા/લ_તાન કમા*ડો ફોસ�ના નેતા પરમ6ત િસcહ આતકં- 

Hહ ર થયા હતા.  

� જમ�નીમાથંી ખા/લ_તાન /ઝcદાબાદ ફોસ� મારફતે 

એd,ટિવટ- કરતા eિૂપ*દર િસcહ ભfડા, \રુિમત િસcગ 

બgગા, અમે:રકામા ં રહ-ને એd,ટિવટ- કરતા \રુપતવતં 

િસcહપ2નૂ, ક નેડામા ં રહ તા હરદ-પ િસcહ િન*જર અને 

/[ટનમા ં રહ-ને બbબર ખાલસા ઈ*ટરનેશનલની 

એd,ટિવટ- કરતા પરમ6ત િસcહને \હૃ મં̂ ાલયે 

આતકંવાદ- Hહ ર કયા� હતા.  

� તમામ નવ આતકંવાદ-ઓ િવદ શની ધરતી પર રહ-ને 

ભારત િવ$hની ગિતિવિધ કર  છે.  

� આ આતકંવાદ-ઓ પHંબમા ં ઉiવાદ ફ લાવીને 

ખા/લ_તાન jદોલનને વેગ આપવા2ુ ંEૃkય કર  છે. 

� UAPA : અનલોlલ એd,ટિવઝ િ�વે*શન એ,ટ  

5. \�� ��ш�] : 1 >̂1�( : 

(1) ��ab<# �cк$-L ��  

� M�-2020 : 'Lessen the mortality of Covid-��' 

� કોની યાદમા ં : ડૉ. /બધાનચVં રોય (બગંાળ)નો 

જ*મ:દવસ  

� �થમ ઉજવણી : ૧લી pુલાઈ-૧૯૯૧  

� સ_ંથા : ઈd*ડયન મે:ડકલ એસોિસએશન (IMA)  

 (2) RBI�� ��K��к<# �]L�� )���5 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૧-૦૭-૨૦૨૦) 

1. ભારત સરકાર 9ારા હાઈવે �ો1,rસમા ં હવે કયા દ શની 

કંપનીઓને સામેલ નહf કરાય - %�(��.    

2. ગાલવાન સઘંષ� બાદ ભારતીય ર લવેએ ચાઈનીઝ 

કંપનીનો $િપયાનો કો*+ા,ટ રદ કયs - x. 471 к���  

3. /બહારમા ં કયા �ો1,ટમા ંસામેલ ચીન કંપનીઓ2ુ ં ટ *ડર 

રદ કરા7 ુહt ુ- ��� ���� 

4. બીએસએનએલ એ ચીની કંપનીઓને બાકાત રાખવા ક7 ુ

ટ *ડર રદ ક7ુ8 હt ુ- 4-C 
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5. ભારતીય વેપાર-ઓ 9ારા ચીની માલનો બ:હ;કારને કારણ ે

વષ� ૨૦૨૧ ?ધુીમા ં ચીનને uદા1 ક ટલા $િપયાના 

2કુસાનનો uદાજ છે - 1 1�х к��� 

6. ચીનની સરકારની મા/લક-2ુ ં અખબાર2ુ ં નામ જણાવો - 

:1�"1 $�(;-  

7. ICCના ચેરમેન તર-ક  કોની Lvુત wણૂ� થતા રા6નાL ુ

આC7 ુ- шш��к ��'� 

8. Dી શશાકં મનોહર Eુલ ક ટલી ટમ�-વષ� ICCના ચેરમેન પદ  

રxા - "� $L 8M� 4 �]L  

9. ICCના ચેરમેન પદ થી Dી શશાકં મનોહરના રા6નામા 

બાદ કાય�કાર- ચેરમેન કોણ બ*યા - (��� z��Z  

10. :Iક ટના સદંભ�મા ં ICC2ુ ં િવ_tતૃ નામ જણાવો - 

(O$���ш�1 \{к�$ к�|}O-1  

11. ઈ*ટરનેશનલ :Iક ટ કાઉK*સલ L.ુય મથક yા ંઆવેz ુછે 

- ~>"(  

12. pૂલાઈ-૨૦૨૦મા ં ક *Vીય \હૃ મં̂ ાલય 9ારા ક ટલા 

ખા/લ_તાની એd,ટિવ_ટને આતકંવાદ- Hહ ર કરાયા – �� 

13. કયા કાયદામા ં?ધુારા બાદ સCટ Uબર-૨૦૧૯મા ંમા ં ક *V 

સરકાર  મ?દૂ અઝહર, હા:ફઝ સઈદ, જક--ઉર-રહ માન 

અને દાઉદ ઈ[ા:હમને આતકંવાદ- ઘોિષત કયા� હતા - 
UAPA 

14. UAPA2ુ ં િવ_tતૃ નામ જણાવો - 3�1��1 
T+$��. 

�)��Oш� 
+$ 

15. રા;+-ય ડૉકટસ� ડ  yાર  મનાવવામા ંઆવે છે - 1 >̂1�(  

16. ભારતમા ં રા;+-ય ડૉકટસ� ડ  કોની યાદમા ં મનાવવામા ં

આવે છે - �c. "�.-�. ��#  

17. . ડૉ. બી.સી. રોય2ુ ંવતન જણાવો – "���7 

18. રા;+-ય ડૉકટસ� ડ -૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - 'Lessen the 

mortality of Covid-19' 

19. રા;+-ય ડૉકટસ� ડ ની �થમ ઉજવણી કયાર  થઈ હતી - 

11� >̂1�(-1991  

20. કઈ ભારતીય સ_ંથા રા;+-ય ડૉકટસ� ડ  ઉજવવામા ંઆવે 

છે - IMA 

21. મે:ડકલ સદંભT IMA2ુ ં િવ_tતૃ નામ જણાવો - (TO�#� 

�\�к1 
-��-
ш� 

22. RBIના નાણાકં-ય વષ�નો �ારંભ  જણાવો - 1 >̂1�(  

DATE : ��-��-����

1.-���K �W�1# : 5��8�# -��� �$� x. 38,900 

к����� ш�� х�<����� �̂ B�<  

� 1માથંી $. ૩૧,૧૩૦ કરોડ મેઈક ઈન ઈd*ડયા uતગ�ત 

ભારતમા ં જ શ}ો બનાવવા-અપiેડ કરવા ખચ� કરાશે 

(uદા1 ૮૦ ટકા રકમ) 

ш� х�<�<�� '���� ���8 :  

� Eુલ ૩૮,૯૦૦ કરોડ $િપયાના ખચT અkયા�િુનક શ} 

સરંHમનો સોદો કરાશે  1મા ં ૭,૪૧૮ કરોડ $િપયાના 

ખચT ૨૧ િમગ-૨૯ િવમાન, ૫૯ િવમાન2ુ ં અપiેડ શન 

માટ , $. ૧૦,૭૩૦ કરોડના ખચT HAL પાસેથી ૧૨ ?ખુોઇ-

૩૦ િવમાન તથા $. ૨૦,૪૦૦ કરોડના ખચT �ઝ િમસાઇલ 

િસ_ટમ અને એ_+ા િમસાઇલ. 

1. ш�� 3�� х%L�� �к : 

� ૨૧ િમગ-૨૯ ફાઇટર 1ટ રિશયા પાસેથી અને :હ*Mુ_તાન 

એરોનો:ટ,સ /લિમટ ડ પાસેથી ૧૨ ?ખુોઇ-૩૦ એમક આઇ 

7hુિવમાનોની ખર-દ- કરાશે.  

� નવા ૨૧ િમગ-૨૯ િવમાનની ખર-દ- અને હાલના ૫૯ 

િમગ-૨૯ િવમાનને અપiડે કરવાનો Eુલ ખચ� $િપયા 

૭,૪૧૮ કરોડ થશે.  

� :હ*Mુ_તાન એરોનો:ટ,સ /લિમટ ડ પાસેથી $િપયા ૧૦,૭૩૦ 

કરોડના ખચT નવા ૧૨ ?ખુોઇ-૩૦ એમક આઇ ફાઇટર 1ટ 

ખર-દાશે. 

� :ડફ *સ એK,વ/ઝશન કાઉK*સલે નેવી અને એરફોસ� માટ  

૨૪૮ /બયો*ડ િવઝ7અુલ ર *જ એર �ુ એર એ_+ા 

િમસાઇલ અને ૧,૦૦૦ :કમીની ર *જ ધરાવતી �ઝ 

િમસાઇલ િસ_ટમ ખર-દવાની પણ મpૂંર- આપી છે.  

� લાબંી ર *જની લે*ડ એટ ક �ઝ િમસાઇલ િસ_ટમ અને 

એ_+ા િમસાઇલની :ડઝાઇન અને ડ વલપમે*ટનો ખચ� 

$િપયા ૨૦,૪૦૦ કરોડ આવશે. 

2. A>1 �к��M� x.31,130 к��� 5��8�� х%�Lш�  

� સરં�ણ મં̂ ાલયે ૨૪૮ સશ} એર િમસાઈલ ખર-દવાને 

પણ મpૂંર- આપી છે. તે વા7દુળ અને નૌકાદળ માટ  છે.  

� સરં�ણ મં̂ ાલયે ક�ુ ં ક  ૩૧ હHર કરોડથી વ� ુ $િપયા 

મેક ઈન ઈd*ડયા એટલ ે ક  ભારતમા ં અપiેડ થનારા 
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િવમાનો, િપનાકા રોક ટ લો*ચરના ગોળાબા$દ પાછળ 

ખચા�શે. 

3. ш�� 3�� 8��� ��ш�]8� : 

�>х�(-30 (D B7 ��ш#� "���$) :  

� ?ખુોઈ મd�ટરોલર કોએ,ટ એરIા�ટ છે, એટલે ક  એ 

જ$:રયાત �માણે ફાઈટર િવમાન, બોUબર, સવTલ*સ 

કરનાર, હવામા ંજ Mુ�મન િવમાનોને �ય_ત રાખનાર એમ 

િવિવધ રોલ કર- શક  છે.  

� સ.ંયાબધં િમસાઈ�સ, રોક ટ, બોUબ લઈને ઉડtુ ં?ખુોઈ ૩ 

હHર :કલોમીટરની ર *જ ધરાવે છે.  

� દર ક ?ખુોઈની ખર-દ- ભારતને uદા1 ૮૯૦ કરોડ 

$િપયામા ંપડશે. 

3� :  

� ડ-આરડ-ઓ 9ારા િવકસાવાયેલા અ} િમસાઈલ ઉડતા 

િવમાનમાથંી કલાકના સાડા પાચં હHર :કલોમીટરની 

ઝડપે ફાયર કર- શકાય છે.  

� ભારતના મોટા ભાગના ફાઈટર 1ટ સાથે ફ-ટ થઈ શકતા 

અ}ની ર *જ ૮૦ :કલોમીટર 1ટલી છે . 

��-29 :  

� કલાકના અઢ- હHર :કલોમીટરની ઝડપે ઉડtુ ં િમગ-૨૯ 

આકાશમા ં�ekુવ જમાવવા માટ  િવશેષ ઉપયોગી છે.  

� તેમા ંપણ અનેક �કારના ર ડાર ગાઈડ ડ િમસાઈ�સ અને 

બોUબ ફ-ટ કર- શકાય છે.  

� કાર/ગલ 7hુ વખતે આ િવમાનોએ પા:ક_તાની ફાઈટર િવમાનો 

એફ-૧૬ને Mૂર રાખવા2ુ ંમહkkવwણૂ� કામ ક7ુ8 હt ુ.ં  

�/��к :  

� િપનાક એ જમીન પરથી ફાયર થતી મd�ટપલ રોક ટ 

િસ_ટમ છે. એક મd�ટબેરલ લો/ચcગ િસ_ટમમા ં સામા*ય 

ર-તે ૧૨ િપનાક હોય છે.  

� ૭૫ :કલોમીટર ?ધુીની ર *જ ધરાવતા િપનાક રોક ટ સાથે 

ભારતની _વદ શી નેિવગેશન િસ_ટમ પણ જોડાયેલી છે. 

5. к��� X��� х�<�<�� �̂ B�< : 

� ક *Vીય સરં�ણમં̂ ી રાજનાથિસcહની અ�ય�તામા ંમળેલી 

:ડફ *સ એK,વ/ઝશન કાઉK*સલની બેઠકમા ંશ}ોની ખર-દ- 

uગે િનણ�યો લેવાયા ંહતા.ં  

2. ��ш#� : �8L�� ��ш#� )D>х �1�\��� J>\$� �]L-

2036 �>�� )D>х/�� �'�ш� (����к ���к��K)  

  ખાસ જોગવાઈ : રિશયાના બધંારણમા ં ?ધુારો કર-ને 

w:ુટનને ૨૦૩૬ ?ધુી �Lખુપદ  રહ વાની પરવાનગી અપાઈ 

આ માટ  મતદાન પણ યોH7 ુહt ુ 

� uદા1 ૭૮ ટકા મતદાતાઓ2ુ ંસમથ�ન ક7ુ8  

� હાલ કાય�કાળ વષ� ૨૦૨૪મા ંwણૂ� થતો હતો  

� રાજધાની – મો_કો  

3. 5��8�# ��1�� : �]L-2023M� 5��8�� х���� /�-�O�� 

b��� шx Mш� 

ખાનગી કંપનીઓને L:ૂડરોકાણ માટ  આમં̂ ણ  

� ખાનગી + નના ભાડા ર લવે 9ારા નકક- કરાશે  

� એિશયાની સૌથી pૂની અને િવ�મા ંચોથા નબંર2ુ ંસૌથી 

મો�ંુ નેટવક� ગણાતી ભારતીય ર લવેના ખાનગીકરણનો 

�ારંભ કરાયો છે.  

� ભારતમા ં પહ લીવાર પેસે*જર + નોના સચંાલન માટ  

ભારતીય ર લવેએ �ાઇવેટ કંપનીઓને Lડૂ-રોકાણ કરવા 

આમં̂ ણ આC7ુ ં 

� ૧૫૧ પેસે*જર + ન2ુ ં૧૦૯ $ટ પર સચંાલન કરવા માટ  

�ાઇવેટ કંપનીઓને તેમની ઓફર રpૂ કરવા જણા�7ુ ંછે.  

� ર લવે uદા1 ૧૫૧ પેસે*જર + નના ખાનગીકરણથી 

uદા1 ૩૦,૦૦૦ કરોડ $િપયા2ુ ંરોકાણ મળશે. 

4. ��ш#��� �1�\���S8�к ш'�� /� %���� ���� (����к 

���к��K) 

� ચીનની સરકાર- *7ઝૂ ચનેલના એ:ડટર શેન િસવઇએ 

દાવો કયs છે ક  �લા:દવો_તોક શહ ર વષ�-૧૮૬૦ પહ લા ં

ચીનનો :હ_સો હt ુ.ં  

� આ શહ ર પહ લા ં હ�શેનવાઈ તર-ક  ઓળખાt ુ ં હt ુ.ં 

રિશયાએ એકતરફ- સિંધ કરાવીને ચીન પાસેથી આ શહ ર 

jચક- લી�ુ ંહt ુ.ં  

� તા1તરના :દવસોમા ં રિશયા અને ચીન વ�ચનેા 

સબંધંોમા ં કડવાશ વધી છે. આવી K_થિતમા ંચીને રિશયા 

સામે પણ મોરચો ખોલી દ-ધો છે.  
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� થોડા :દવસ પહ લા ં ચીનની \Cુતચર એજ*સી પર 

રિશયાએ સબમર-ન સાથે સકંળાયેલી ટોપ િસI ટ ફાઈલ 

ચોરવાનો આરોપ Lyૂો હતો.  

� રિશયાના એક ટોચના અિધકાર-એ ફાઈલ ચોર-ને ચીનને 

આપી હતી. રિશયાની સરકાર  આ અિધકાર- પર 

દ શVોહનો ક સ દાખલ કયs છે.  

5. ��/�7 : ��/�7�� ���)��� к�./�. ш�L 01��� -�-� 

5�� к��� ��ab/�8�� �̂ B�< (����к ���к��K) 

� કારણ : પાટ� િવભાજન માટ નો વટ�કુમ  

� પ� : નેપાળ કોU7િુન_ટ પાટ� 

� રાજધાની : કાઠંમા�ુ  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૨-૦૭-૨૦૨૦) 

1. pૂલાઈ-૨૦૨૦મા ં ભારતીય સેના માટ  ક ટલા $િપયાના 

શ}ો ખર-દવાની મpૂંર- મળ- – x. 38,900 к��� 

2. pૂલાઈ-૨૦૨૦મા ં ભારતીય સેના માટ  $. ૩૮,૯૦૦ 

કરોડના શ}ો ખર-દવાની મpૂંર- મળ- તે પૈક- ક ટલા 

$િપયા મેઈક ઈન ઈd*ડયા uતગ�ત ભારતમા ં જ શ}ો 

બનાવવા-અપiેડ કરવા ખચ� કરાશે – x. 31,130 

3. pૂલાઈ-૨૦૨૦મા ં સરં�ણ મં̂ ાલય 9ારા ભારતીય સેના 

માટ  મેઈક ઈન ઈd*ડયા uતગ�ત ભારતમા ં જ શ}ો 

બનાવવા -અપiેડ કરવા uદા1 ક ટલા ટકા ખચ� કરાશે – 

���* 80 $к�  

4. ભારતીય સેના માટ  ક ટલા $િપયાના ખચT ૨૧ િમગ-૨૯ 

િવમાન, ૫૯ િવમાન2ુ ં અપiેડ શન કરાશે – x. 7,418 

к���  

5. ભારતીય સેના માટ  ક ટલા $િપયાના ખચT HAL પાસેથી 

૧૨ ?ખુોઇ-૩૦ િવમાન ખર-દાશે - x.10,730 к���  

6. ભારતીય સેના માટ  ક ટલા $િપયાના ખચT �ઝ િમસાઇલ િસ_ટમ 

અને એ_+ા િમસાઇલ ખર-દાશે - x. 20,400 к��� 

7. સરં�ણ સદંભT HAL2ુ ં િવ_ત નામ જણાવો - \'O~> S8�� 


����\$+- 41�$��  

8. ભારતીય સરં�ણ મં̂ ાલય yા દ શ પાસેથી ૨૧ િમગ-૨૯ 

િવમાન ખર-દશે - ��ш#�  

9. ભારતીય સરં�ણ મં̂ ાલય કોની પાસેથી ૧૨ ?ખુોઈ 

ખર-દશે - \'O~> S8�� 
����\$+-  

10. ભારતીય સરં�ણ મં̂ ાલય ક ટલી એર િમસાઈલ િસ_ટમ 

ખર-દશે - 48 

11. અ} િમસાઈલ કોના 9ારા િવકસાવવામા ં આવી છે - 

�<Y��<0  

12. અ} િમસાઈલ ઉડતા િવમાનમાથંી કલાકના ક ટલા 

:કલોમીટરની ઝડપે ફાયર કરવાની �મતા ધરાવે છે – 

5500 \к.�.  

13. ભારતના મોટા ભાગના ફાઈટર 1ટ સાથે ફ-ટ થઈ શકતા 

અ} િમસાઈલની ર *જ ક ટલી છે - 80 \к1��$� 

14. ભારતીય િમગ-૨૯ કલાકના ક ટલા :કલોમીટરની ઝડપે 

ઉડવાની �મતા ધરાવે છે – 2500 \к.�. 

15. જમીન પરથી ફાયર થતી મd�ટપલ રોક ટ િસ_ટમ2ુ ંનામ 

જણાવો - �/��к  

16. એક મd�ટબેરલ લો/ચcગ િસ_ટમમા ં સામા*ય ર-તે ક ટલા 

િપનાક હોય છે - 12  

17. િપનાક રોક ટ ક ટલા :કલોમીટર ?ધુીની ર *જ ધરાવે છે - 

75 \к.�.  

18. pૂલાઈ-૨૦૨૦મા ં કોના 9ારા ભારતીય સેના માટ  $. 

૩૮,૯૦૦ કરોડ $િપયાના શ}ો ખર-દવા uગેનો િનણ�ય 

લેવાયો - к�OP�# -���K�W� �����M�-�'�� 

3�#�8��� 7�1� \���O- 
}+�4.ш� к�|}O-1�� 

"�6к��  

19. રિશયન �Lખુ �લા:દમીર w:ુટન કયા વષ� ?ધુી �Lખુપદ  

રહ શે - 2036  

20. રિશયાની રાજધાની કઈ છે - �Sк�  

21. રિશયન �Lખુ �લા:દમીર w:ુટને વષ�-૨૦૩૬ ?ધુી 

�Lખુપદ  રહ વા કઈ જોગવાઈ કરાઈ - х�- �����( 

X��� ��ш#��� "����K�� �>���� к��� 8��� к���>  

22. રિશયન �Lખુ �લા:દમીર w:ુટને વષ�-૨૦૩૬ ?ધુી 

�Lખુપદ  રહ વા ખાસ જોગવાઈ 9ારા રિશયાના 

બધંારણમા ં?ધુારો કરવા કરાયેલા મતદાનમા ંક ટલા ટકા 

મતદાતાએ સમથ�ન ક7ુ8 – 78 $к�  

23. ભારતમા ં કયા વષ�થી ખાનગી પેસે*જર + નો શ$ થશે - 

2023 

24. કયો દ શ િવ�મા ંચોથા નબંર2ુ ંસૌથી મો�ંુ ર �વે નેટવક� 

ધરાવે છે – 5��8  

25. ભારતીય ર લવે 9ારા + નના ખાનગીકરણ માટ  ક ટલી 

પેસે*જર + ન2ુ ં ક ટલા $ટ પર સચંાલન કરવા માટ  

�ાઇવેટ કંપનીઓને તેમની ઓફર રpૂ કરવા જણા�7ુ ંછે – 

151 8M� 109   
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26. ભારતીય ર લવેને ૧૫૧ પેસે*જર + નના ખાનગીકરણથી 

ક ટલા $િપયાના રોકાણની આશા છે – x. 30,000 к��� 

27. ચીનની સરકાર- *7ઝૂ ચનેલના દાવા Lજુબ રિશયા2ુ ં

�લા:દવો_તોક શહ ર yા સમયગાળા પહ લા ં ચીનનો 

:હ_સો હt ુ ં– �]L 1860  

28. રિશયા2ુ ં�લા:દવો_તોક શહ ર પહ લા ંકયા નામે ઓળખાt ુ

હt ુ– '�ш����( 

29. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં નેપાળના વડા�ધાન ક .પી. શમા� 

ઓલીને કયા કારણે સસંદ ભગં કરવા રા;+પિતની મpૂંર- 

મળ- હતી - /�$� ��5��� �$��� �$�>к �$� 

30. નેપાળના વડા�ધાન ક .પી. શમા� ઓલી કયા રાજક-ય 

પ�ના નેતા છે - ��/�7 к�;�>��S$ /�$� 

31. નેપાળની રાજધાની2ુ ંનામ જણાવો - к��6��>  

DATE : ��-��-����

1.1I�х : ���)��� G� ��<�� 1I�х�� 3�� -�O# 

%�к< ��D B��  3%��к D>1�к�8 (-���K) 

��D B %�к< :  

� ૧૧ હHર lટની �ચાઈએ આવેલી છે ગલવાન ખીણથી 

૧૫૦ :કમી Mૂર છે  

� અગાઉ વષ� ૧૯૭૧મા ંતkકાલીન વડા�ધાન ઇd*દરા ગાધંી 

લદાખ Lલુાકાતે ગયા હતા 

���)��� ��<�� D>1�к�8�� '���� �ш�  

� પીએમ મોદ-એ શહ-દ જવાનોને સલામી સાથે Dhાજં/લ 

આપી  

� વડા �ધાન મોદ-એ તા. ૩6 pૂલાઈ-૨૦૨૦ના રોજ 

સવાર  ૯:૩૦ કલાક  ચીફ ઓફ :ડફ *સ _ટાફ જનરલ 

/બિપન રાવત અને સેના�ય� જનરલ નરવણે સાથે 

અચાનક લેહની Lલુાકાતે પહ��યા  

� લેહથી પીએમ મોદ- ૧૧,૦૦૦ lટની �ચાઈ પર આવેલી 

ઝરકાર ર *જની નીL ૂફોરવડ� પો_ટની Lલુાકાતે. 

� નીL ૂ ખાતે પીએમ મોદ-એ આમ�, એરફોસ� અને 

આઇટ-બીપીના જવાનો સાથે વાતચીત કર- તેમની 

સેવાઓને /બરદાવી  

� પો_ટ પર હાજર ઉ�ચ અિધકાર-ઓએ પીએમ મોદ-ને 

લvાખની K_થિત uગે મા:હતી આપી  

� પીએમ મોદ-એ ક મોલેજ ટ *ટમા ં બેસીને જવાનો સાથે 

ચચા� કર-  

� પીએમ મોદ- નીL ૂપો_ટથી લેહની હોK_પટલમા ંસારવાર 

લઈ રહ લા ગાલવાનની અથડામણમા ં ઘાયલ થયેલા 

જવાનોની ખબરuતર wછૂ- 

� ભારતના Mુ�મનોએ ભારતીય જવાનોની ફાયર એ*ડ ફ�રુ- 

જોઈ છે. જવાનોની વીરતા દ શના દર ક ઘર  \ ૂ1ં છે.  

� મહાન તિમલ કિવ િત�ુવ�zવુર  ક�ુ ંહt ુ ંક  શૌય�, સ*માન, 

મયા�દાwણૂ� �યવહાર અને િવ�સનીયતા આ ચાર \ણુ 

કોઈ પણ દ શની સેનાના �િત/બcબ હોય છે. ભારતીય સેના 

હમેંશા એ જ માગT ચાલ ેછે. 

2. U>���8 �����-5� : ����� 18 -��80�� J>�� 

�%�� ("����K)  

MLA 3�� ���"���< : 

1. Hહ ર :હસાબ સિમિત-PAC અ�ય�પદ  સતત ^ીH વષT 

w ૂHં વશંની wનુઃ િન7Kુ,ત.  

2. uદાજ સિમિતના અ�ય�પદ  બા�ભુાઈ બોખી:રયા  

3. Hહ ર સાહસો uગેની સિમિતમા ંડૉ.િનમાબહ ન આચાય�  

4. િવશેષાિધકાર સિમિતમા ંઅ�ય�પદ  - રાક શ શાહ.  

5. પચંાયતી રાજ સિમિતના અ�ય�પદ  ગોિવcદ પટ લ.  

к����< :  

� આ સિમિતઓ સરકારના ખચ�, વહ-વટ અને િનયમો ઉપર 

વૈધાિનક _તર થી કાય�રત હોય છે. 12ુ ં સસંદ-ય કાય� 

�ણાલીમા ંમહkવ છે. 

3. 3�-�� : "�41� B��� к�\�#����� -��� х��=>� 71 

�]� D>�"( х�8� 3�-��  

� D B7 �� : િનમ�લા નાગપાલ  

� |/�� : મા_ટર6  

� �O : Lુબંઈ (૧૯૪૮)  

� D B7 �8� : પા:ક_તાન  

� uદા1 ૨૦૦૦થી વ� ુગીતો2ુ ં2kૃય :દgદશ�ન ક7ુ8 હt ુ.ં 

4. �-�� : 5��8�# ��1��  

���J>� \���.��� 251 ���� -�M��� 2.8 \к1��$� 

1��"� b��/�1���< ������ ��к��L "���#�   

� b��=>� �� : ‘શેષનાગ’ ભારતની સૌથી લાબંી ર લગાડ-  

� લબંાઈ અને વજનના કારણે + ન દોડાવવા ચાર 

લોકોમોટ-વ એ¢*જન લગાવાયા 

� અગાઉ તાર-ખ ૩૦ pૂને ૧૭૭ ડbબાની + નને ?પુર 

એનાકો*ડાની ઓળખ અપાઇ હતી. 
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5.   UN : :1�"1 (-��S$ ���$� \�/�$L -���� 

(/#�L��K)  

���� �]L ������ 5.36 к��� $� (-��S$  

(-��S$ 
$1�  �>� : 

� કUC7ટુર, મોબાઈલ, લપેટોપ, િવિવધ ઈલ,ે+ોિન,સ 

ઉપકરણો વપરાય ગયા બાદ ખરાબ થઈ Hય એટલ ેતેને 

ઈ-વે_ટ તર-ક  ગણવા રxા.  

\�/�$L�� '���� 8�#� :  

� આખા જગતમા ં2019ના વષ� દરિમયાન 5.36 કરોડ ટન 

ઈલે,+ોિનક કચરો પેદા થયો હતો. એટલે ક  ધરતી પરના 

દર ક રહ વાસીએ સર રાશ 7.3 :કલોiામ ઈ-વે_ટ પેદા કયs 

હતો.  

� આ જ©થો અkયાર ?ધુીનો સૌથી મોટો છે. છે�લા પાચં 

વષ�મા ંઈ-વે_ટના �માણમા ં21 ટકાનો વધારો.  

� 2014મા ં કચરા2ુ ં�માણ 4.44 કરોડ ટન હt ુ,ં 1 2030 

?ધુીમા ંવધીને 7.47 કરોડ ટન થવાનો uદાજ છે.  

- M� �¡> (-��S$ /��� к���� WK ��ш� 

૧. ચીન 2019મા-ં 1.01 કરોડ ટન ઈ-વે_ટ  

૨. અમે:રકા - 69 લાખ ટન ઈ-વે_ટ  

૩. ભારત – 32 લાખ ટન ઈ-વે_ટ  

� આ ^ણ દ શોએ મળ-ને Eુલ ઈ-વે_ટમાથંી 38 ટકા કચરો 

પેદા કયs.  

� Eુલ ઈ-વે_ટ પૈક- મા^ 17.4 ટકા ઇ-વે_ટ ગયા વષT :ર-

સાઈકલ કરાયો.   

� ઇ-વે_ટ મેનેજમે*ટ માટ  જગતના ઘણા દ શોએ કોઈ નીિત 

જ બનાવી નથી. 

� :રપોટ� �માણે ઈ-વે_ટ સાથે દર વષT uદા1 10 અબજ 

ડૉલરની :કcમતની સોના-Cલે:ટનમ 1વી ધાt ુ ભગંારમા ં

Hય છે. ક મ ક  ઈલે,+ોિનક ઉપકરણમા ંવપરાતી સ:ક«ટમા ં

સોનાનો ઉપયોગ અિનવાય� છે.  

� ઇ-વે_ટમા ં પયા�વરણ અને _વા_©ય માટ  2કુસનકારક 

સીસા ં1વી ઝેર- ઘાtઓુ પણ હોય છે. 

� િવિવધ ઈલે,+ોિનક ઉપકરણોમા ં િવિવધ 69 �કારની 

ધાtનુો ઉપયોગ થાય છે.  

�#}+8�<6 - M� �¡> (-��S$ |�/��� 

 

� Mુિનયાના yા િવ_તારમા ં2019ના વષ� દરિમયાન �િત-

�યK,ત સૌથી વ� ુઈ-વે_ટ2ુ ંઉkપાદન થ7ુ?ં 

�દ શ ઇ-વે_ટ (:કલોiામ) 

ઉર 7રુોપ 22.4 

ઓ_+ /લયા-*7/ુઝલે*ડ 21.3 

અમે:રકા-ક નેડા 20.9 

ઈ_ટન� 7રુોપ 11 

એિશયા 5.6 

આ:®કા 2.5 

6. 5��8�# ¢ B�$K�/�% : 8��� �$� ��� �����( 

("����K)  

65 �]LM� �¡> �#�� 1�к� 3�� к������� ���<0 /�S$1 

"�1�$M� 8 Y/� шкш�  

� ક *V સરકાર  ક*ડ,ટ ઓફ ઈલે,શન $�સ-૧૯૬૧મા ંમોટો 

ફ રફાર કયs  

7. �O \�� ��ш�] : 3 >̂1�( 

)M \'1� A>1/�8 : '�-� '�8�  

�O : 3 >̂1�( - 1897 

3�-�� : 4 
�)1 1995   

� આજના :દવસે પો�ુ�ગલના રાHએ પોતાની રાજEુમાર-ના 

લgન કર- ¯gલે*ડને Lુબંઈ બેટ દહ જમા ંઆપી દ-ધો હતો. 

અને આ1 ભારતના પહ લા મ:હલા Eુલપિત હસંાબેન 

મહ તા, Mૂધસાગર ડ ર- (મહ સાણા)ના િપતા મોતીભાઈ 

ચૌધર-નો જ*મ:દવસ.  

 

� હસંા મહ તાના િપતા એટલે મ2ભુાઈ મહ તા વડોદરા 

રા°યના દ-વાન અને પિત ડો,ટર 6વરાજ મહ તા 

\જુરાતના પહ લા L.ુયમં̂ ી હતા.  
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� હસંા મહ તા તkkવ±ાન સાથે _નાતક થયા ં પછ- 

પ^કારkવનો અ²યાસ કરવા ¯gલે*ડ ગયા.ં kયા ંચાલતા 

નાર- jદોલન અને ફ /બયન સમાજવાદથી ઘણા 

�ભાિવત થયા ંહતા.ં  

� અમે:રકા િનવાસ દરિમયાન તેમણ ે}ી મતાિધકાર માટ ની 

³બંેશમા ં ભાગ લીધો હતો. તેઓ }ી િશ�ણ અને }ી 

અિધકારોના �ખર :હમાયતી હતા.ં  

� હસંા મહ તા ભારત આવી રા;+ની _વતં̂ તા માટ  ચાલતા 

jદોલનમા ં જોડાયા ં હતા.ં િપક :ટcગ અને રચનાkમક 

�´િૃઓમા ંભાગ લઈ 1લવાસ પણ ભોગ�યો હતો. તેઓ 

Lુબંઈ U7.ુ કોપsર શન, Lુબંઈ લેµજ_લે:ટવ એસેUબલી અને 

બધંારણ સભાના સ²ય પણ બ*યા ંહતા.ં  

� હસંા મહ તા વડોદરાની મહારાH સયા6રાવ 7િુન.ના 

પહ લા ંEુલપિત બ*યા.ં 

� તેઓ2ુ ં4 એિ�લ 1995મા ંઅવસાન થ7ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૩-૦૭-૨૦૨૦) 

1. ભારતના વડા�ધાને તા1તરમા ં3 pુલાઈએ લદાખમા ંઆવેલી 

કઈ ચોક-ની Lલુાકાત લીધી હતી - ��D B  -�O# %�к< 

2. નીL ૂ સૈ*ય ચોક-  ગલવાન  ખીણથી  ક ટલા :કલોમીટર 

Mૂર આવેલી છે - ���  

3. નીL ૂ  સૈ*ય ચોક-  દ:રયાઇ સપાટ-ની ક ટલા lટની 

¶ચાઈએ આવેલી છે - ��,��� 

4. સૌ�થમ વષ� 1971મા ં કયા તkકાલીન વડા�ધાન 

લદાખની Lલુાકાતે ગયા હતા - £TO��� ����� 

5. કયા ભારતીય મહાન કિવએ ભારતની સેના માટ  ક�ુ ંછે ક  

"શૌય�, સ*માન, મયા�દા wણૂ� વહ વાર અને િવ�સનીયતા 

આ ચાર \ણુ ભારતીય સેનામા ં જોવા મળે છે"- 8�1 

к�� �8¤>�¥¦>�� 

6. તા1તરમા ં \જુરાત િવધાનસભામા ં ક ટલી સિમિતઓની  

wનુ:રચના કરાઈ - �� 

7. \જુરાત િવધાનસભામા ં તા1તરમા ં Hહ ર :હસાબ 

સિમિતના અ�ય� તર-ક  કોની wનુઃ િનમ¸કૂ કરવામા ં

આવી - ����-§# J>�Z5�( ��ш 

8. \જુરાત િવધાનસભામા ં તા1તરમા ં uદાજ સિમિતના 

અ�ય� તર-ક  કોની િનમ¸કૂ કરાઈ - "�¨>5�( 

"�4х�<#� 

9. \જુરાત િવધાનસભામા ંતા1તરમા ંHહ ર સાહસો uગનેી 

સિમિતના અ�ય� તર-ક  કોની િનમ¸કૂ કરાઈ - 

�c.���"'�� Y%�#L 

10. \જુરાત િવધાનસભામા ંતા1તરમા ં િવશેષાિધકાર uગનેી 

સિમિતના અ�ય� તર-ક  કોની િનમ¸કૂ કરાઈ - 

��к�ш5�( ш�' 

11. \જુરાત િવધાનસભામા ંતા1તરમા ંપચંાયતી રાજ uગેની 

સિમિતના અ�ય� તર-ક  કોની િનમ¸કૂ કરાઈ - 

������5�( /$�1 

12. તા1તરમા ં બો/લ´ડૂના કો:રયોiાફર સરોજ ખાન2ુ ં 71 

વષ�ની વયે yા ંઅવસાન થ7ુ ં- D>�"( 

13. કો:રયોiાફર સરોજ ખાન2ુ ંLળૂ નામ જણાવો -  ��L1� 

���/�1 

14. કો:રયોiાફર સરોજ ખાન2ુ ં Lળૂ વતન જણાવો -

/�\кS8�� 

15. કો:રયોiાફર સરોજ ખાનને કયા કયા વષT નેશનલ એવોડ� 

અપાયો હતો - ����, ����, ���� 

16. સરોજ ખાનની કો:રયોiાફર તર-ક ની છે�લી :ફ�મ જણાવો 

- કલકં(2019) 

17. -કો:રયોiાફર સરોજ ખાન કયા ઉપનામથી ઓળખાતા 

હતા - �S$�C 

18. pૂલાઈ-૨૦૨૦મા ં ભારતીય ર લવેના કયા :ડિવઝને ૨૫૧ 

વેગનની લાબંી + ન/માલગાડ- દોડાવી ર કોડ� બના�યો - 

���J>� \���.� 

19. pૂલાઈ-૨૦૨૦મા ં ભારતીય ર લવેના નાગwરુ :ડિવઝને 

ક ટલા :કલોમીટર લાબંી + ન/માલગાડ- દોડાવી ર કોડ� 

બના�યો  - 2.8 \к1��$� 

20. pૂલાઈ-૨૦૨૦મા ં ભારતીય ર લવેના નાગwરુ :ડિવઝને 

૨.૮ :કલોમીટર લાબંી + ન/માલગાડ- દોડાવી ર કોડ� 

બના�યો  તે + ન2ુ ંનામ ºુ ંહt ુ- ‘ш�]���’  

21. નાગwરુ ર �વે :ડિવઝને સૌથી લાબંી શેષનાગ + ન દોડાવી 

ર કોડ� બના�યો તે પહ લા ંઆ ર કોડ� yા + નના નામે હતો 

- �>/� 
��к�O�� (177 �©"��� b��)  

22. pૂલાઈ-૨૦૨૦મા ં કોના 9ારા gલોબલ ઈ-વે_ટ મોિનટર 

:રપોટ�-2019 Hહ ર કરાયો – UN 

23. UNના gલોબલ ઈ-વે_ટ મોિનટર :રપોટ�-2019 અ2સુાર 

િવ�મા વષ� 2019મા ં ક ટલો ઈ-વે_ટ થયો હતો - 5.36 

к��� $�  
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24. કUC7ટુર, મોબાઈલ, લેપટોપ, િવિવધ ઈલે,+ોિન,સ 

ઉપકરણો વપરાય ગયા બાદ ખરાબ થઈ Hય એટલ ેતેને 

કયા નામે ઓળખાય છે - (-��S$  

25. UNના gલોબલ ઈ-વે_ટ મોિનટર :રપોટ�-2019 અ2સુાર 

િવ�મા વષ� 2019મા ં૫.૩૬ કરોડ ટન ઈ-વે_ટ થયો એટલ ે

ક  ધરતી પરના દર ક રહ વાસીએ સર રાશ ક ટલો ઈ-વે_ટ 

પેદા કયs - �.� \к1���  

26. UNના gલોબલ ઈ-વે_ટ મોિનટર :રપોટ�-2019 અ2સુાર 

ઈ-વે_ટના �માણમા ં છે�લા ં પાચં વષ�મા ં ક ટલા ટકાનો 

વધારો થયો -  ��  

27. gલોબલ ઈ-વે_ટ મોિનટર :રપોટ�-2019 અ2સુાર 2014મા ં

કચરા2ુ ં �માણ 4.44 કરોડ ટન હt ુ,ં 1 2030 ?ધુીમા ં

વધીને ક ટલો થવાનો uદાજ છે - �.ª� к��� $�  

28. gલોબલ ઈ-વે_ટ મોિનટર :રપોટ�-2019 અ2સુાર સૌથી 

વ� ુ ઈ-વે_ટ પેદા કરનાર �થમ ^ણ નબંરના દ શ 

જણાવો - 3=>{� %��, 3�\�к� 8M� 5��8  

29. gલોબલ ઈ-વે_ટ મોિનટર :રપોટ�-2019 અ2સુાર ચીને 

2019મા ંક ટલો ઈ-વે_ટ પેદા કયs હતો-�.�� к��� $�  

30. gલોબલ ઈ-વે_ટ મોિનટર :રપોટ�-2019 અ2સુાર 

અમે:રકાએ 2019મા ં ક ટલો ઈ-વે_ટ પેદા કયs હતો - �� 

1�х $�  

31. gલોબલ ઈ-વે_ટ મોિનટર :રપોટ�-2019 અ2સુાર ભારતે 

2019મા ંક ટલો ઈ-વે_ટ પેદા કયs હતો - �� 1�х $�  

32. gલોબલ ઈ-વે_ટ મોિનટર :રપોટ�-2019 �માણે ઈ-વે_ટ 

સાથે દર વષT uદા1 ક ટલા :કcમતની સોના-Cલે:ટનમ 

1વી ધાt ુભગંારમા ંHય છે - �� 3"� �c1� 

33. gલોબલ ઈ-વે_ટ મોિનટર :રપોટ�-2019 અ2સુાર િવિવધ 

ઈલે,+ોિનક ઉપકરણોમા ં િવિવધ ક ટલા �કારની ધાtનુો 

ઉપયોગ થાય છે - ��  

34. pૂલાઈ-૨૦૨૦ ભારતીય » ૂટંણીપચંે મતદાન માટ  કઈ 

નવી જોગવાઈ કર- - 65 �]LM� �¡> �#�� 1�к� 3�� 

к������� ���<0 /�S$1 "�1�$M� 8 Y/� шкш�  

35. pૂલાઈ-૨૦૨૦ ભારતીય » ૂટંણીપચંે ૬૫ વષ�થી વ� ુ

વયના લોકો અને કોરોનાના દરદ-ઓ પો_ટલ બેલટેથી 

મત આપી શકશે એવી જોગવાઈ માટ  કયા $�સમા ં

ફ રફાર કયs -  кO�+$ 0� (1�+ш� x¥--1961 

36. ભારતના પહ લા મ:હલા Eુલપિત કોણ હતા – '�-�"'�� '�8� 

37. હસંાબહ ન મહ તા કઈ 7િુન.ના પહ લા ંEુલપિત બ*યા ંહતા ં

- '���Z -#�C��� �>��. (������) 

38. Mૂધસાગર ડ ર- કયા આવેલી છે – '�-�K� 

39. Mૂધસાગર ડ ર- મહ સાણાના જનક તર-ક  કોણ ઓળખાય છે 

- �8�5�( % ��<  

40. ભારત સરકાર  હસંાબહ ન મહ તાને કયા વષT પ¼eષૂણથી 

સ*માિનત કયા8 હતા – �]L 1959  

41. કઈ 7િુનવિસ½ટ-એ વષ�-૧૯૫૮મા ં  હસંાબહ ન મહ તાને 

ડ-./લટની પદવી એનાયત કર- હતી– 3¥'�"�� �>��. 

42. હસંાબહ ન મહ તાના િપતા મ2ભુાઈ મહ તા કયા રા°યના 

દ-વાન હતા – ������ 

43. \જુરાતના પહ લા L.ુયમં̂ ી ડૉ. 6વરાજ મહ તાના 

પkની2ુ ંનામ જણાવો – '�-�"'�� '�8�  

 

DATE : �ª-��-����

1. -�|M %�£�� -� (-D>P) ����� (����к �����)   

%��� -D>P�� �>.
-.
.�� /��«> �>� �'��� 8'���8 

� ચીને સાઉથ ચાઇના સીના ં૯૦ ટકા િવ_તાર પર પોતાની 

મા/લક-નો દાવો કયs છે અને kયા ં Eૃિ^મ ટાwઓુ 

બનાવીને લ�કર- મથકો તેમજ એરબેઝ બના�યા છે.  

� ¾નેુઈ, મલેિશયા, :ફ/લપાઈ*સ, તાઇવાન અને 

િવયેટનામનો પણ સાઉથ ચાઇના સીમા ંઅિધEૃત :હ_સો છે 

તેથી તેઓ ચીનની દાદાગીર-નો િવરોધ કર- રxા છે . 

� અમે:રકાએ તે2ુ ંએક ?પુર ક :રયર તેમજ અ¸ ુસચંા/લત 

બે િવમાન વાહક 7hુ જહાજ USS િનિમkઝ અને USS 

રોના�ડ :રગનને નૌકા કવાયત માટ  સાઉથ ચાઇનામા ં

મોકલીને ચીન પર દબાણ સÀ7 ુછે.  

� USS રોના�ડ :રગનના ં :રઅર એડિમરલ °યોÀ િવકોફ  

ક�ુ ં હt ુ ં ક , �ાદ િશક ?રુ�ા અને K_થરતા માટ  તેમજ 

સહયોગી દ શોને મદદ કરવા માટ  અમે:રકા �િતબh છે 

આથી આ પગzુ ંલેવા7ુ ંછે. 

2. -�-�#$< �<-���1/�O$ ���8 : U>���8 -�к�� 

(�'<�$)  
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� ��� �����(: ૨૫ વષ� pૂની સોસાયટ-ના ૭૫ ટકા 

સ²યો સવ� સ²યો સમંત હશે તો પણ ર--ડ વલપમે*ટને 

મpૂંર- અપાશે 

� અગાઉ 100 ટકા સ²યોની સમંિતની જ$ર હતી 

� \જુરાત ઓનરશીપ �લેટ ૧૯૭૧મા ં

તા.૧૯/૦૨/૨૦૧૯ના રોજ ?ધુારો કરાયો હતો 

3.Y���5L� 5��8 : 
/  £����ш� %�1�O��� )���5 

(-�ш���) 

� '�¬ > : ભારતના 7વુાનોને IT અને _ટાટ�અપ uતગ�ત મેડ 

ઇન ઇd*ડયા મોબાઈલ એપ તૈયાર કરવા વડા�ધાન Dી 

મોદ-ની હાકલ  

S/��L ��ш� : 

S/��L�� -��1 
-�� к�$���<  

(૧) ઓ:ફસ �ોડd,ટિવટ- એ*ડ વક� ફોમ હોમ  

(૨) સોિશયલ નેટવ:કÂગ            (૩) ઇ-લિન½ગ  

(૪) એ*ટરટ ઇનમે*ટ               (૫) હ �થ એ*ડ વેલનેસ  

(૬) /બઝનેસ                     (૭) એ/iટ ક એ*ડ :ફનટ ક  

(૮) *7ઝૂ એ*ડ ગેUસ  

� નીિત આયોગ 9ારા દ શના નાગ:રકો 9ારા ઉપયોગમા ં

લેવાતા અને તેમના �ે^મા ં િવ�_તરની એCસ બનવાની 

સભંાવના ધરાવતી Dે;ઠ ભારતીય એCસની ઓળખ 

કરાશે.  

� આ _પધા�મા ં સાર- એCસને િવિવધ રોકડ ઈનામો અને 

�ોkસાહનો આપવામા ંઆવશે.  

£��� �к ��ш� : 

� ક ગર-ના આધાર  ઇનામની રકમ $િપયા ૨૦ લાખથી 

$િપયા ૨ લાખ વ�ચે રાખવામા ંઆવી છે.  

� �થમ wરુ_કાર $. 20 લાખ  બીજો wરુ_કાર $. 15 લાખ  

� ^ીજો wરુ_કાર $. 10 લાખ     

� સબ-ક ટ ગર-ઝ માટ  પણ  

� �થમ wરુ_કાર $. 5 લાખ    બીજો wરુ_કાર $. 3 લાખ  

� ^ીજો wરુ_કાર $. 2 લાખનો રખાયો છે. 

4. ����� 
/ : Yк�ш� ���7<M� "%�� ����� 
/ 

��x/ Mш� ($�к��1�C)  


/ ��ш� : 

� ક *V સરકારના િમની_+- ઓફ અથ� સાય*સ િવભાગ અને 

wનુા K_થિત આઇઆઇટ-એમ િવભાગે એક એપ તૈયાર કર- 

છે.  

� દાિમની નામની આ એપની મદદથી 1 તે િવ_તારના 

6પીએસ લોક શનના આધાર  તે િવ_તારમા ં િવજળ- 

થવાની સભંાવના �ય,ત કરાય છે.  

� 6પીએસ લોક શનના 20 થી 40 :કલોમીટરના િવ_તારની 

^ણ તબÃામા ંઆગાહ- કરવામા ંઆવે છે.  

� �થમ તબÃામા ં5 િમિનટની uદર  

� બીH તબÃામા ં5 થી 10 િમિનટની uદર  

� ^ીH તબÃામા ં10 થી 15 િમિનટની uદર િવજળ- થશે ક  

ક મ તે ચેતવણી Hહ ર કરાય છે. 

5. ����� ��к�"�� к�O� (-���K)  

�\�#�( �>��� ������ �$� x. 5,650 к����� 
+ш� 1�� 

� jદમાન િનકોબાર કમા*ડની રચના ૨૦૦૧મા ંકરાઇ હતી  

� દ શ2ુ ં આ પહ zુ ં કમા*ડ હt ુ ં 1ના 9ારા જમીન માગ�, 

દ:રયાઈ માગT તેમજ હવાઈ માગT Mુ�મન દ શોની 

ગિતિવિધઓ પર નજર રાખવા2ુ ંનÃ- કરા7ુ ંહt ુ.ં  

� jદામાન િનકોબાર કમા*ડને મજ�તૂ બનાવવા તેમજ 

kયા ં વૉરિશપ, િવમાનો, િમસાઇ�સ બેટર- અને ઇ*ફ*+- 

સ:હતના ં માળખાને િવકસાવવા $. ૫,૬૫૦ કરોડના ખચT 

૧૦ વષ�નો Cલાન ઘડવામા ંઆ�યો.  

� કમોતા� ટાw ુપર ૧૦,૦૦૦ lટનો રનવૅ બનાવીને એરબેઝ 

બનાવવા કામ હાથ ધરાવા2ુ ં છે. સરકાર અહf કાયમી 

ધોરણે ફાઇટર 1ટનો બેઝ બનાવવા માગ ેછે.  

� અહf વધારાની ઇ*ફ*+- બટા/લયન ગોઠવવા, સફÅસ-�ુ-

એર િમસાઇ�સ િસ_ટમથી તેને સÆજ કરવા, MI-૧૭ V૫ 

હ /લકોCટસ� ગોઠવવા +ા*સપોટ� એરIાફટ અને ડોિન½યર-

૨૨૮ મે:રટાઇમ પે+ોલ Cલેનથી તેને સજજ કરવા 

આયોજન કરા7ુ ં 

6. ��« Bк : £TO�#� 0£1 к�/®��ш��� ��� %���� 

8�<к� G�к��8 ��� ��¯�� ��« Bк  

7. \�� ��ш�] : 4 >̂1�(  

(1) S��� ����к������ J>°#�8�M 

� નામ : નર *Vનાથ દ 

� \�ુુ : રામEૃ;ણ પરમહસં 

� જ*મ : ૧૨, H*7આુર--૧૮૬૩ કોલકાતા 

� અવસાન : ૪, pુલાઈ-૧૯૦૨ 

� બેzરુ મઠ, હાવરા (કોલકા) 
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(2) USA�� S��8�²# \��- : 4 >̂1�( Y.��< 4 B̂1�(-

1776 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૪-૦૭-૨૦૨૦) 

1. દ/�ણ ચીન સLVુ ઉપર 90% ગેરકાયદ સર :હ_સો કયો 

દ શ ધરાવે છે - %�� 

2. તા1તરમા ં ચાલી રહ લા ભારત-ચીન સરહદ- િવવાદ 

વ�ચે ભારતની મદદ કરવા કયા દ શ 9ારા સાઉથ ચાઈના 

સLVુમા ંપરમા¸ ુ7hુ જહાજો તહ નાત કરવામા ંઆ�યા છે 

- USA 

3. સાઉથ ચાઈના સLVુમા ં L.ુયkવે કયા કયા દ શો સાથે 

ચીનના કારણે િવવાદ ચાલે છે - 1��ш#�, ��#�8��, 

³>��(,\�41/�(O- 3�� 8�(��� 

4. તા1તરમા ં \જુરાત સરકાર 9ારા Hહ ર કરાયેલી 

સોસાયટ- ર-ડ વલપમે*ટ નીિત uતગ�ત ક ટલા વષ� pૂની 

સોસાયટ-2ુ ંનવીનીકરણ કર- શકાય - ���]́ 

5. સોસાયટ- ર-ડ વલપમે*ટ નીિત uતગ�ત સોસાયટ-ના 

ક ટલા સ²યોની મpૂંર-થી સોસાયટ-2ુ ં નવીનીકરણ કર- 

શકાય - ��% 

6. \જુરાતમા ં સોસાયટ- ર--ડ વલોપ કરવા માટ  કયા 

એ,ટમા ંyાર  ?ધુારો કરાયો હતો - U>���8 ¶���ш/ 

·1�$- ���� 3�� �� � ���� 

7. તા1તરમા ં વડા�ધાનDીના હ_તે આkમિનભ�ર ભારત 

uતગ�ત :ડµજટલ ઈd*ડયાને �ોkસાહન-સશંોધન માટ  કઈ 

નવી ચેલે*જ 7વુાનો માટ  Hહ ર કરાઈ - Y���5L� 

5��8 
/ £����ш� %�1�O� 

8. "આkમિનભ�ર ભારત એપ ઇનોવેશન ચલેે*જ" uતગ�ત 

_પધા�ઓની િવિવધ-8 ક ટ ગર-ઓ જણાવો – (1) 0\�- 

)��T+$��$< 
O� �кL  �� '� (2) -��ш#1 ��$�\к̧� 

(3) £-1��¹� (4) 
O$�$�£��O$ (5) '�¥M 
O� 

��1��- (6) 4".��- (7) 
4�$�к 
O� \��$�к (8) 

O� B. 
O� ��;-. 

9. "આkમિનભ�ર ભારત એપ ઇનોવેશન ચલેે*જ" uતગ�ત 

_પધા�ઓમા ં �થમ É9તીય અને tતૃીય Iમે આવનારને 

ક ટલી ઇનામી રકમ આપવામા ંઆવશે – x.�� 1�х, �� 

1�х 3�� ��  1�х 

10. ભારતના 7વુાનોને �ોkસા:હત કરવા "આkમિનભ�ર ભારત 

એપ ઇનોવેશન ચલેે*જ" કોના 9ારા શ$ કરાઈ છે - ���8 

Y#�� 

11. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં આકાશી વીજળ-થી બચવા કઈ એપ 

િવકસાવવામા ંઆવી - �����  

12. આકાશી વીજળ-થી બચવા કોના 9ારા દાિમની કઈ એપ 

િવકસાવવામા ંઆવી – к�OP�# 3ML -�#O- ��5�� 3�� 

J>�� }SM�8 Y£Y£$<
 ��5�� 

13. આકાશી વીજળ-થી બચવા િવકસાવેલી દાિમની એપ કઈ 

ર-તે કામ કર  છે - 8��� ��M� * 8� ��S8���� 

C/�
- 1�к�ш��� Y���� 8� ��S8���� ���7< 

M���� -�5���� �#+8 к��# º� 

14. આકાશી વીજળ-થી બચવા િવકસાવેલી દાિમની એપ 

6પીએસ લોક શનના ક ટલા :કલોમીટરના િવ_તારની ^ણ 

તબÃામા ંઆગાહ- કર  છે - �� M� ª�   

15. દ શ2ુ ં એ �થમ કમા*ડ2ુ ં નામ જણાવો ક  1ના 9ારા 

જમીન માગ�, દ:રયાઈ માગT તેમજ હવાઈ માગT Mુ�મન 

દ શોની ગિતિવિધઓ પર નજર રાખવા2ુ ંનÃ- કરા7ુ ંહt ુ ં

- »��� ��к�"�� к�O� 

16. yા વષ�મા ં jદમાન િનકોબાર કમા*ડની રચના કરાઇ 

હતી – �]L 2001  

17. uદામાન િનકોબાર કમા*ડને િવકસાવવા ક ટલો $િપયાનો ખચ� 

માટ નો ૧૦ વષ�ય એ,શન Cલાન ઘડાયો - 5,650 к��� 

18. yા ટાw ુ પર ૧૦,૦૦૦ lટનો રનવૅ બનાવીને એરબેઝ 

બનાવાશે °યા ક *V સરકાર ફાઇટર 1ટનો બઝે બનાવવા 

માગે છે - к�8�L $�J>  

19. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં ઇd*ડયન ઓઇલ કોપsર શનના નવા 

ચેરમેન તર-ક  કોની િનમ¸કૂ કરાઈ-G�к��8 ��� ��¯  

20. 7વુાનોના આદશ� સમાન _વામી િવવેકાનદંની wÊુયિતિથ 

જણાવો – 4, >̂1�(-1902 

21. _વામી િવવેકાનદં2ુ ંબાળપણ2ુ ંનામ ºુ ંહt ુ- ���OP��M �¼ 

22. _વામી િવવેકાનદં2ુ ંઅવસાન yા _થળે થ7ુ ંહt ુ - "�¦>� 

6, '���� (к�1к¼�) 

23. USAનો _વાતËંય :દવસ જણાવો - 4 B̂1�(-1776 
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 DATE : ��-��-����

1.-���� /$�1 к���� к�� -�O$� – ��� \�¥'< (Y��:#)   

ITBP X��� \�¥'<�� �$"�1�� 10 ������ к�=>� 10,000 

"�� ����¬>� 5��8 3�� ���=>� - M� �¿> к���� к�� -�O$� 

шx к���>� 

� DRDO 9ારા પણ ૧,૦૦૦ બેડની કોિવડ હોK_પટલ શ$ 

કરાઈ  

� આગામી સમયમા ંબેડની સ.ંયા વધાર-ને ૧૦,૨૦૦ કરાશે  

-���� /$�1 к���� к�� -�O$� ��ш� :  

� 1700 lટ લા�ં ુ                    700 lટ પહોÏં  

� 20 lટબોલના ંમેદાન 1ટzુ ં        200 વોડ�  

� 50 બેડ દર ક વોડ�મા ં              10,000 Eુલ બેડ  

� _થાન : રાધા_વામી સkસગં /બયાસ-:દ�હ-  

� ITBP – ઈ*ડો િતબેટ બોડ�ર પોલીસ (\હૃ મં̂ ાલય)  

2. -�|M %�(�� -� к$�к$< : 
к ��� (����к �����)   

(1) �4�K %�� -D>P�� ����� к� ?  

� દ/�ણ ચીન સાગરમા ંસÑકડો 9ીપ, ચÒાન અને એટોલ છે, 

1મા ં _�ેટલી, પારાસેલ અને _કારબોરાધ શોએલ L.ુય 

છે. ચીન ઉપરાતં ¾નેૂઇ, મલેિશયા, :ફ/લપાઇ*સ, તાઇવાન 

અને િવયેતનામ આ ટાwઓુ ઉપર પોતાનો દાવો કર  છે.  

� જો ક  ઇ*ડોનેિશયા સીધી ર-તે આ િવવાદમા ં સકંળાયેzુ ં

નથી, પરંt ુ ચીન તેના નtનુા 9ીપ હ ઠળ આવતા 

એ,સ,z/ુઝવ ઇકોનોમી ઝોન પર કબજો કરવા માગે છે.  

� આ તમામ દ શોની સરહદ દ/�ણ ચીન સLVુ સાથે 

જોડાયેલી છે અને તેથી આ દ શો માટ  આ �ે^2ુ ં ઘ¸ુ ં

મહkkવ છે. દ/�ણ ચીન સLVુ વૈિ�ક �યાપારની Mૃd;ટએ 

ઘ¸ુ ંમહkkવwણૂ� છે. 

� અમે:રકાની હાજર- _વીકાય� આિસયાનના સ²ય દ શ ચીન 

સાથે 7hુ તો નથી ઇ�છતા, પરંt ુ તેઓ ઇ�છે છે ક  

અમે:રકા આ �ે^મા ંપોતાની સૈ*યને તહ નાત રાખે.  

� પોતાની અમે:રકા િવરોધી નીિત છતા ં :ફ/લપાઇ*સના 

રા;+પિત �ુટ�ટÅએ અમે:રકા-:ફ/લપાઇ*સ સૈ*ય સમpૂતીની 

મયા�દા વધાર- છે, તેની પાછળ ચીન સૌથી મો�ંુ કારણ 

છે. 

(2) Y�-#�� ��ш %���� Y{к8��� /'Á%� �7�� �$� 


к B̂M M£ �Â� º�.  

� દ/�ણ ચીન સLVુ uગનેા િવવાદને આિસયાન દ શો 

મં̂ ણા 9ારા હલ કરવા માગે છે, પરંt ુતેમને ખબર છે ક  

તે એટzુ ંઆસાન નથી, kયાર  તેમની સમ� ક ટલા િવક�પ 

છે ?   

� િવયેતનામની અ�ય�તામા ંહાલમા ંદ/�ણ wવૂ� એિશયાઇ 

દ શોના સગંઠન આિસયાનની ૩૬મી િશખર મં̂ ણામા ં

દ/�ણ ચીન સLVુ િવવાદ છવાયેલો રxો.  

� અમે:રકા, /[ટન સ:હતના દ શોના 7hુજહાજો ચાઈના 

સીમમા ંઆવી પહ�ચતા ંચીન ચાર બાpુથી ભfસમા ંLકુાયો 

છે.  

� સાઉથ ચાઈના સીમા ં K_થિત :દવસે :દવસ ગભંીર બનતી Hય 

છે 

(3)%���� к�¥/��к -�'� ��£� ��ш 1�£�   

� વા_તવમા ં ચીને દ/�ણ ચીન સLVુમા ં પોતાની 

દાવેદાર-ના સમથ�ન માટ  એક કા�પિનક સરહદ બનાવી 

રાખી છે, 1ને તે નાઇન ડ�શ લાઇનનો સકં ત આપે છે.  

� ચીન2ુ ં કહ ́ ુ ં છે ક  સદ-ઓ પહ લા ં આ �ે^ ચીનના 

શાસકોને આધીન હt ુ.ં  

� ચીન સ7ં,ુત રા;+સઘંના 7નુાઇટ ડ નેશ*સ ક*વે*શન ઓફ 

લો ઓફ સીને માનtુ ંનથી અને એ Lસુvા પર તેણે સહ- 

પણ કર- નથી.  

� છે�લા ૩૦ વષsમા ંનાઇન ડ�શ લાઇન uગે ચીને પોતા2ુ ં

વલણ સખત ક7ુ8 છે. 

(4) %���� £����  

� °યા ં ચીન અને Hપાનની વ�ચે સરહદ- િવવાદ છે એ 

wવૂ� ચીન સLVુની 1મ જ ચીન દ/�ણ wવૂ� સLVુમા ંપણ 

એર :ડ�*સ આઇડ d*ટd�ક શન ઝોન _થાિપત કરવાની 

યોજના બનાવી ર�ુ ંછે.  

� એર :ડ�*સ આઇડ d*ટd�ક શન ઝોન હ ઠળ ચીન આ �ે̂ મા ં

િમસાઇલ તહ નાત કરશે અને પોતાની સરહદમા ં

અિતIમણ પર જવાબી સૈ*ય કાય�વાહ- કરશે.  

� ચીનની વધતી જતી આIમક ગિતિવિધઓ અને સૈ*ય 

અ²યાસ વ�ચે અમે:રકાએ Hહ રાત કર- છે ક  એિશયા-

�શાતં �ે^મા ંતે પોતા2ુ ંસૈ*ય ®- તહ નાત કરશે.  

(5) �4�K %�� -����� -/��#�1� ��ш��� 8�к�8   

� ચીનની પાસે પોતા2ુ ંએક િવમાનવાહક જહાજ છે, બીH2ુ ં

િનમા�ણ ચાલી ર�ુ ંછે.  
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� ચીનની નેવી પાસે ૫૩ સબમ:રન, ૭૮ મોટા ં7hુજહાજો, 

૨૭ નાના ં 7hુજહાજો, ૫૨ િવમાનો અને ૫૨૩ કો_ટ 

ગાડ�ની નાવ છે.  

� નૌસૈિનકોની સ.ંયા ૨,૩૫,૦૦૦ છે. 

£O�����ш#� : 

� ઇ*ડોનેિશયા પાસે બ ેસબમ:રન, ૧૨ મોટા ં7hુજહાજ, ૨૭ 

નાના ં7hુજહાજ, ૧૯ ટ *ક લેd*ડÓગ જહાજ તથા ૪૩ ગાડ� 

વેસ�સ છે. 

�-���J>� : 

� િસcગાwરુની નેવીની પાસે ૩,૦૦૦ સૈિનક છે. તેની પાસે 

ચાર સબમ:રન, ૬ મોટા ં 7hુજહાજ, ૬ નાના ં 7hુજહાજ, 

૨૯ નાવ અને ૧૦૨ તટર�ક નાવ છે. 

M�£1�O� :   

� ૪૪,૦૦૦ સૈિનકોવાળા થાઇલે*ડની નેવીની પાસે એક 

હ /લકોCટર ક :રયર, ૯ મોટા ં7hુજહાજો છે. 

\�41/�£O- :   

� ૨૪,૦૦૦ નૌસૈિનકોવાળા દ શમા ં ૧૦ pૂના ં અને નાના ં

7hુHહજ છે. ૬૬ પે+ો/લcગ નાવ અને ૭૨ કો_ટગાડ� િશપ 

પણ છે. 

��#�8�� :  

� િવયેતનામની પાસે ૪૦,૦૦૦ સૈિનકોવાળ- સેના છે. સેના 

પાસે ૭ રિશયન સબમ:રન, ૨ ઘાતક 7hુજહાજ, ૫૧ 

પે+ો/લcગ બોrસ અને ૭૮ કો_ડગાડ� િશપ છે. 

1��ш#� : 

� મલેિશયા પાસે બ ેસબમ:રન, ૧૦ ઘાતક અને ચાર જમ�ન 

બનાવટના ં 7hુજહાજો, ૩૩ પે+ો/લcગ બોrસ અને ૩૧૭ 

કો_ટગાડ� િશપ છે. 

(6) �¬>�� $�J> ��� £O�����ш#�=>� к�к �1K: 

� ઇ*ડોનેિશયાએ આ uગ ેપોતા2ુ ંવલણ પણ કડક ક7ુ8 છે.  

� ચીનની મં̂ ણાની દરખા_ત પણ ઇ*ડોનેિશયાની જોકો 

િવડોડો સરકાર  એમ કહ-ને Ôુકરાવી દ-ધી ક  નtનુા 

ટાwનુી આસપાસનો િવ_તાર તેનો છે અને ચીનની સાથે 

તે uગે મં̂ ણા કરવાનો કોઇ �Õ જ નથી.  

� જો ઇ*ડો.2ુ ંઆ વલણ ચાz ુ રહ , તો ચીનની L�ુક લીઓ 

િનશકં પણ વધશે.  

� દ. wવૂ� એિશયાનો સૌથી મોટો દ શ હોવાને નાતે પણ 

ઇ*ડો.ની આ uગે મહkkવની eિૂમકા બને છે.  

� િવયેતનામ, :ફ/લપાઇ*સ અને મલેિશયાના �ે^મા ંચીનની 

નૌકાઓ અને જહાજોએ સતત અિતIમણ કર-ને આ 

દ શોની પર શાની અને અમે:રકા �િત સકારાkમક વલણમા ં

વધારો કયs છે. 

(7) %���� ��� �4�K %�� -D>P�� 250 $�J> /�.. 

� િવ_તારવાદ- ચીનની નજર દ/�ણ ચીન સLVુમા ંઆવેલા 

૨૫૦ 1ટલા ટાw ુપર છે.  

� ચીન આ તમામ ટાw ુપર કબજો જમાવવાનો બદઇરાદો 

ધરાવે છે.  

� ચીન આ ટાwઓુ પરથી દ/�ણ ચીન સLVુમાથંી પસાર 

થનારા દર ક જહાજ પર નજર રાખી શક  છે.  

� િવ_તારવાદ- ચીન દ/�ણ ચીન સLVુ પર દાવો કર- રxો છે.  

� Hપાન, િવયેટનામ, :ફ/લપાઇ*સ સ:હતના દ શો ચીનના 

આ દાવાનો િવરોધ કર-  રxા છે. 

(8) %��� '�� Ã>8���� J B�L�� ��S8��� /� ���� к#® : 

� eતુાનના સાકતÑગ અભયારÊય પર ચીને કર લા દાવાનો 

eતુાનની સરકાર  ઉi રાજ9ાર- િવરોધ ન�ધા�યા બાદ હવે 

ચીને પહ લીવાર આ અભયારÊય ઉપરાતં wવૂ� eતુાનના 

વ� ુિવ_તારો પર પોતાનો દાવો કયs છે.  

� ચીનના િવદ શ મં̂ ાલયે એક િનવેદન Hર- કર-ને જણા�7ુ ં

હt ુ ં ક , ચીન અને eતુાન વ�ચે yાર ય સરહદ નÃ- 

કરાઇ નથી.  

-� }SM�8 �ш�L�8� �/ 

 

3. ��8� /'�1 : 1�TS$к ��S$ ��� (/#�L��K)  

��ш�� 1 1�х \к.�. 1�TS$к �S8� 8�#�� : ����� - M� �¡>  

'���� 4"�~>0 :  

� અkયાર ?ધુીમા ંભારતના 11 રા°યમા ં1 લાખ :કમી ર_તા 

Cલાd_ટક વે_ટથી બની »yૂા છે.  

� 1 :કમી રોડમા ં 10 લાખ Cલાd_ટક બેગ 1ટલા Cલાd_ટક 

બેગની ખપત થઈ Hય છે.  
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� Cલાd_ટક રોડના મેઇ*ટ ન*સની વય 10 વષ� છે. તેમાથંી 

પાણી ગળtુ ં નથી, આથી ખાડા પડતા નથી. સામા*ય 

ર_તાથી દોઢ ગણા વ� ુટકાઉ છે.  

� Cલાd_ટક રોડ સામા*ય ર_તાની tલુનામા ં 8 ટકા સ_તા 

પડ  છે અને 66 ટકા :ડiી સે¢�સયસ ગરમીમા ં પણ 

પીગળતા નથી.  

� ચાz ુ વષT �થમવાર આસામના નેશનલ હાઈવેના 

Cલાd_ટક વે_ટના ઉપયોગની શ$આત થઈ. 2004મા ં

�થમવાર આ ક*સેCટ ચેÖાઈએ આCયો હતો.  

4. \�� ��ш�] : U>¤> J B4KÄ� : 

� 3O# : વેદ �યાસ w/ુણ×મા    �8�M : અષાઢ ?દુ wનૂમ 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૫-૦૭-૨૦૨૦) 

1. તા1તરમા ંભારતમા ં સૌથી વ� ુબેડ ધરાવtુ ં કોિવડ ક ર 

સે*ટર yા ંશ$ કરા7ુ ં- ��� \�¥'< 

2. તા1તરમા ં નવી :દ�હ-મા ં શ$ કરાયેલ ભારતના સૌથી 

મોટા કોિવડ ક ર સે*ટરને ક7ુ ં નામ અપા7ુ ં - -���� 

/$�1 к���� к�� -�O$� 

3. તા1તરમા ં નવી :દ�હ-મા ં શ$ કરાયેલ ભારતના સૌથી 

મોટા કોિવડ ક ર સે*ટરમા ંક ટલા બેડની �યવ_થા કરાઈ છે 

- ��,��� 

4. તા1તરમા ં નવી :દ�હ-મા ં શ$ કરાયેલ ભારતના  સૌથી 

મોટા કોિવડ ક ર સે*ટર કોના 9ારા તૈયાર કરા7ુ ંછે - ITBP 

5. ITBP2ુ ં િવ_tતૃ નામ જણાવો - (O�� �8"�$ "��Å� 

/�1�- 

6. ચીન 9ારા દ/�ણ ચીન સLVુમા ં કઈ કા�પિનક સરહદ  

બનાવવામા ંઆવી છે - ��(� ��ш 1�(� 

7. દ/�ણી ચીની સLVુમા ં આવેલા L.ુય દ શોના નામ 

જણાવો-(O�����ш#�, �-���J>�, M�£1Æ�, \�41/�(O-, 

��#�8��, 1��ш#� 

8. ચીન 9ારા નtનુા ટાw ુ ઉપર પોતાનો દાવો કરવામા ં

આ�યો છે તે Lળૂ કયા દ શનો છે - (O�����ш#� 

9. દ/�ણ wવૂ� એિશયામા ં સૌથી મોટો દ શ જણાવો -  

(O�����ш#� 

10. િવ_તારવાદ- ચીનની નજર દ/�ણી સLVુમા ં આવેલા 

ક ટલા ટાw ુપર છે - ��� 

11. તા1તરમા ં ચીન 9ારા eતૂાનના કયા અભયારÊય ઉપર 

ગેરકાયદ સર પોતાનો દાવો રpૂ  કયs છે - -�к8Æ� 

35#��°# 

12. ભારતમા ંપયા�વરણના જતન માટ  અkયાર ?ધુીમા ંક ટલા 

:કલોમીટર લાબંા Cલાd_ટક વે_ટના રોડ તૈયાર કરવામા ં

આ�યા છે - � 1�х \к1��$� 

13. ભારતમા ંપયા�વરણના જતન માટ  અkયાર ?ધુીમા ંક ટલા 

રા°યોમા ંCલાd_ટક વે_ટના રોડ તૈયાર કરવામા ંઆ�યા છે 

- �� ��Ç#� 

14. ભારતમા ં એક  :કલોમીટરના  Cલાd_ટક રોડમા ં  ક ટલી 

વે_ટ Cલાd_ટક બેગનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે - ���* 

�� 1�х 

15. ભારતમા ં વે_ટ Cલાd_ટક રોડ2ુ ં ક ટલા વષT સમારકામ 

કરા´ુ ંપડ  છે – �� �]́ 

16. ભારતમા ં વે_ટ Cલાd_ટક રોડ સામા*ય ર_તાની tલુનામા ં

ક ટલા ટકા સ_તા પડ  છે - ��% 

17. ભારતમા ં વે_ટ Cલાd_ટક રોડ  ક ટલા :ડiી સે¢�સયસ 

તાપમાન ?ધુી  પીગળતા નથી - �� 

18. ભારતમા ં ચાz ુ વષT 2020મા ં �થમવાર કયા રા°યમા ં

નેશનલ હાઈવે ઉપર Cલાd_ટક વે_ટના ઉપયોગનો �ારંભ 

કરવામા ંઆ�યો છે - Y-� 

19. દ/�ણી ચીની સાગરમા ંL.ુય ટાwઓુ કયા છે - S)�$1�, 

/���-�1 3�� Sк��"���� ш�
1 

20. Cલાd_ટક વે_ટના ઉપયોગથી �થમ રોડ બનાવવાનો 

િવચારનો અમલ વષ�-૨૦૦૪મા ં સૌ�થમ કયા શહ રમા ં

કરાયો હતો -  %�È�( 

21. ભારત \�ુુ w/ૂણ×મા yાર  ઉજવવામા ંઆવે છે - 3]�É 

�>� J B� 

22. \�ુુ w/ૂણ×મા અ*ય કયા નામે ઓળખાય છે - �#�-  

J B4KÄ� 

DATE : ��-��-����

1. 5��8-%�� ����� (����к �����)   

%�� LAC /�M� -��� /�º< хÆ%�� -'8 : 5��8�� �$< 

AB$���8к -�78�-���# 

3O# "�"8� : 

��1����� 5��8 3�� %���� -���0 �Ê%� "�� .�� 

�Ë< к��#�  

� ચીને wવૂ� લvાખમા ંગાલવાન :રવર વૅલીમાથંી ૧ થી ૧.૫ 

:કલોમીટર ?ધુી તેની સેના પાછ- ખÑચી છે. તેના પગલે 
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ભારતીય જવાનોને પણ િનિØત uતર ?ધુી પાછા 

ખÑચવામા ંઆ�યા છે.  

� બનેં દ શની સેનાઓ વ�ચ ેગાલવાન વૅલીમા ંએક બફર 

ઝોન નÃ- કરાયો છે અને ગાલવાન વૅલીમા ંપીપી ૧૪ 

ખાતે ચીની સૈિનકો 9ારા ઊભા કરાયેલા ં ગેરકાયદ સર 

_+,ચર ખસેડવામા ંઆવી રxા ંછે.  

� ગાલવાનમા ં ચીની સેનાને ત�ં ુ અને _+,ચર Mૂર કરતા ં

જોવાઇ હતી. ચીની સેનાના વાહનો પણ પાછા ખÑચી 

લેવાયા.  

� હોટ K_�Óગ અને ગોગરાના પીપી ૧પ અને પીપી ૧૭એ 

ખાતેથી ચીની સેના રહ- છે  

� પÑગોગ kસો િવ_તારના :ફcગર ફોર ખાતે ચીની સેના 9ારા 

ક ટલાક ટ *ટ હટાવવામા ંઆ�યા છે.  

� :ફcગર એઇટ ખાતે ચીની સેના તરફ કોઇ ગિતિવિધ જોવા 

મળ- નથી.  

Ì]LK�� шxY8 /Æ��� -����M� M( '8�  

 

� ઘષ�ણની શ$આત ગલવાનથી ૨૨૫ :કલોમીટર દ/�ણ ે

આવેલા પÑગોગ સરોવરના કાઠં  થઈ હતી.  

� તા. પમી મેના :દવસે ચીનના સૈિનકો આ સરોવર 

િવ_તારમા ં Úસૂી આ�યા હતા. એ પછ- બી6 માથાEટૂ 

લvાખને બદલ ેિસÃ-મમા ંથઈ હતી.  

� તા. ૯ મી મેના :દવસે િસÃ-મના નાÛલુા પાસ ખાતે બÖે 

દ શના સૈિનકો સામસામે આવી જતા ંચાર ભારતીય, સાત 

ચાઈિનઝ સૈિનકો ઘાયલ થયા હતા.  

� તા. ૧૫ મી મેની મધરાતે ગલવાનમા ંસઘંષT મો�ંુ _વ$પ ધારણ 

ક7ુ8 હt ુ,ં °યાર  ભારતના ૨૦ સૈિનકો શ:હદ થયા હતા.  

2. 0\кÍ� �1 : 5��8�� 3�8 ~>1L5 0\кÍ� Î1�� )Z�8 

118 �]L "�� ���� 7< (�O#� VTa$) 

� 3O# ��: iાઉ*ડ ઓ:ક«ડ  

� SM��: Mુધવા ટાઈગર :રઝવ�(ઉર �દ શ) 

� ઉર �દ શના Mુધવા ટાઈગર :રઝવ�મા ંવન અિધકાર-ઓ 

અને વ*ય 6વ િન;ણાતંોને િનર-�ણ દરિમયાન 7લુો:ફયા 

ઓbtસુા નામની ઓ:ક«ડની �Hિત જોવા મળ- હતી.  

� iાઉ*ડ ઓ:ક«ડ તર-ક  પણ Hણીt ુ ં આ ઓ:ક«ડ િવzCુત 

થતા છોડની યાદ-મા ંસામેલ છે.  

� આ �Hિત છે�લ ે ૧૯૦૨મા ં પીલીભીતમા ં જોવા મળ- 

હતી. ઈgલે*ડમા ંÜ ૂહબT:રયમના દ_તાવેજોમા ંએ બાબત 

ન�ધાયેલી છે.  

� ૧૯મી સદ-મા ં ગગંા નદ-ના મેદાની િવ_તારમાથંી 

વન_પિત િવ±ાની આ �Hિત પીલીભીત લઇ આ�યા 

હતા. પરંt ુ છે�લા ૧૦૦ વષ� દરિમયાન આ ઓ:ક«ડ lલ 

yાર ય જોવા મÝ7ુ ંન હt ુ.ં  

3. A>��8:����ш ���\�к х����� �̂ B�<  

� �����( : િવદ શી નાગ:રકોની વ_તી ૩૦ ટકા કરવાનો 

Lસુvા ખરડામા ં�_તાવ  

� 3-�: ૮ લાખ ભારતીય પર દ શિનકાલ2ુ ંજોખમ 

� Eુવૈતની ૪૩ લાખની વસતીમા ં૧૪.૫૦ લાખ ભારતીયો 

� ભારતીયોની સ.ંયા દ શની વસતીમા ં ૫૨ ટકાથી વ� ુન 

હોવાની જોગવાઈ  

� Eુવૈતની Lળૂ સમ_યા તેની વસતી2ુ ંમાળÞુ ંછે.  

� હાલ Eુવૈતમા ંEુલ વસતીના ૭૦ ટકા િવદ શી નાગ:રકો છે.  

� ગભંીર બાબત એ છે ક  દ શમા ં વસતા ૩૩.૫૦ લાખ 

િવદ શીઓ પૈક-ના ૧૦.૩ લાખ અભણ છે અથવા તો ફ,ત 

થો�ુ ંઘ¸ુ ંવાચંી લખી શક  છે.  

4. ��KL# : 5��8�� ��ш5��� '�(-���� ��Oк 3/�ш� (��L)   

'�¬ > :  

� આ ર *ક આપવાનો હ t ુજ$:રયાત �માણે ર_તા ?ધુાર-ને 

તેની \ણુવા સાર- કરવાનો છે, 1થી નાગ:રકોનો �વાસ 

સારો રહ .  

$к����< :  

� હાઈ-વેની યોgયતા (૪૫%), ?રુ�ા (૩૫%) અને 

ઉપયોગકતા� (૨૦%)ને મળતી સેવા તેના આધાર  સમી�ા 

થશે . 

� -�SM� : ��ш�1 '�(-�� 0M�\�$< 0� (TO�#� (NHAI)  

5. �¥�L "�Oк : 5��8�� MSME 
к�� "7 Y/�� �¥�L 

"�Oк 75 к��� ��1� ��7��� ��� - B̂�8    

�¥�L "�Oк :  
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� MSME ઈમરજ*સી :ર_પો*સ �ોiામ હ ઠળ કોરોનાના 

કારણે L�ુક લીમા ં Lકૂાયેલા ૧૫ લાખ MSME એકમોને 

તાkકા/લક નાણાક-ય �વા:હતા wરૂ- પાડશે  

� નાણા મં̂ ાલય : ભારત સરકાર  

6. 5��8�# ��1�� : ��8� )#�� 

����� )M��� 5��8�� - � ÐZLM� b�� ��������� 

)#�� к��ш� 

� uદા1 ૧.૩૭ કરોડથી વ�નુી બચત થશે. 

)�*+$�� ��ш�]8�0 : 

� �ાયો/ગક _તર પર �ક�પના ભાગ$પે મ�ય�દ શના 

બીનામા ં સોલાર પાવર Cલા*ટની _થાપના. 1મા ં ૧.૭ 

મેગા વોટ વીજળ- ઉkપÖ કરવાની �મતા છે.  

� અહfથી ૨૫૦૦૦ વો�ટ વીજળ- ઉkપાદન કર- શકાશે 1ને 

ર લવેના ઓવરહ ડ વાયર સાથે જોડાશે.  

� સોલાર પાવર પર ચાલતી + નોનો Cલા*ટ જો સફળ થશે 

તો ભારત િવ�નો સૌ�થમ દ શ બની જશે.  

� સોલાર પાવર 9ારા ઉkપÖ થયેલી ડ-iીને ઈ*વટ�ર 9ારા 

એસીમા ં$પાતં:રત કરાશે.  

� +ા*સફોમ�ર 9ારા ૨૫ ક-લોવોટ એસીની ઉH�ને ઓવર હ ડ 

વાયર ?ધુી પહ�ચાડાશે. 1ની વાિષ½ક �મતા ૨૪.૮૨ 

લાખ 7િુનટ વીજળ-ની રહ શે.  

� આ �ક�પથી વાિષ½ક િવàતુના /બલમા ં ૧.૩૭ કરોડ 

$િપયાની બચત થશે. 12ુ ંકાય� આગામી ^ણ વષ�મા ંwણૂ� 

કરવાનો uદાજ 

7. �O\�� ��ш�] : 6 >̂1�(   

1. બૌh ધમ� \�ુુ અને િતબટેના શાસક તેમજ આ�િુનક 

શાિંતMૂત - Dી દલાઈ લામાનો ૮૫મો જ*મ:દવસ 

જ*મ : ૬ pુલાઈ-૧૯૩૫ 

ઉજવણી : ધમ�શાળા (:હમાચલ �દ શ)  

૧૪મા ંદલાઈ લામા  

2. ભારતની એકતા અને અખ:ંડતતા માટ  પોતાના ં �ાણો2ુ ં

બ/લદાન આપનાર - જનસઘંના ં _થાપક - ડો.�યામા 

�સાદ Lખુજ�નો જ*મ:દવસ  

3. નાર- Hગરણના ં અiણી-રા;+-ય _વયસેંિવકા સિમતીના ં

સ_ંથાપક - લáમીબાઈ ક લકર (મૌસી6)નો જ*મ:દવસ  

8. \�� ��ш�] : 4 >̂1�(  

�L %{ \��- (�L)  

� તા.૪થી pુલાઈ-૨૦૨૦ના રોજ �ધાનમં̂ ી Dી નર *V 

મોદ-એ ધમ� ચI :દવસની ઉજવણીના �ારંભ �સગંે એક 

વી:ડયોના મા�યમથી સબંોધન ક7ુ8 હt ુ.ં  

� к��� X��� |��K� : ભારત સરકારના સા_ંEૃિતક 

મં̂ ાલયના નેH હ ઠળ ઈ*ટરનેશનલ �Éુh_ટ ફ ડર શન 

9ારા ધમ�ચI :દવસની ઉજવણી.  

�L %{ \��-=>� '�� :  

� આ :દવસ ભગવાન ગૌતમ �hેુ બનારસ µજ�લાના 

ર-સીપને 1 હાલમા ંસારનાથના નામે ઓળખાય છે kયા ં

તેમના પાચં »_ુત િશ;યોને આપેલા �થમ �વચનની 

યાદમા ંમનાવવામા ંઆવે છે.  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૬-૦૭-૨૦૨૦) 

1. તા1તરમા ં  સરહદ- િવવાદમા ં ભારત અને ચીન સીમા 

વ�ચે કયા િવ_તારમા ં બફર ઝોન નÃ- કરાયો - 

��1��� 

2. ભારત અને ચીન વ�ચ ે સરહદ- સીમા ઉપર સઘંષ�ની 

શ$આત કયા સરોવરથી થઈ હતી - /Æ�Á� -���� 

3. તા1તરમા ં તા.06 pુલાઇની K_થિતએ ચીન 9ારા  wવૂ�  

લદાખમા ં ગલવાન :રવર વેલીમા ં  ક ટલા :ક.મી સેના 

પરત ખÑચવાનો િનણ�ય કયs છે- � M� �.� \к1��$� 

4. તા1તરમા ં ભારતમા ં 118 વષ� બાદ કઈ એક Mુલ�ભ 

�Hિત2ુ ંâલ મળ- આ�7ુ ંછે - 0\кÍ�  

5. તા1તરમા ં ભારતમા ં 118 વષ� બાદ ઓ:ક«ડ Mુલ�ભ 

�Hિત2ુ ં âલ yાથંી મળ- આ�7ુ ં છે - ~>��� $�(�� 

\�.�L 

6. તા1તરમા ં ભારતમા ં 118 વષ� બાદ ઓ:ક«ડ Mુલ�ભ 

�Hિત2ુ ં âલ મળ- આ�7ુ ં છે તેની Lળૂ �Hિત કઈ - 

�>1�\�#� 0©¬>-� 

7. Mુલ�ભ �Hિત ઓ:ક«ડ lલ2ુ ંઅ*ય નામ જણાવો - ��|O� 

0\кÍ� 

8. તા1તરમા ંભારતમા ં118 વષ� બાદ મળ- આવેલી ઓ:ક«ડ 

Mુલ�ભ �Hિત2ુ ંâલ છે�લે 1902મા ંyા ંજોવા મÝ7ુ ંહt ુ ં

-/�1�5�8 

9. તા1તરમા ં કયા દ શમા ં િવદ શી નાગ:રક ખરાડાને મpૂંર- 

અપાઈ 1ની સૌથી વ� ુઅસર ભારતીયોને થશે - A>��8 

10. તા1તરમા ં Eુવૈતમા ં રpૂ કરાયેલા િવદ શી નાગ:રક 

ખરડામા ં િવદ શી નાગ:રકોની વ_તી ક ટલા ટકા કરવાનો  

�_તાવ રpૂ કરાયો છે - ��% 
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11. તા1તરમા ં Eુવૈતમા ં રpૂ કરાયેલા િવદ શી નાગ:રક 

ખરડામા ંuદા1 ક ટલા લાખ ભારતીયો ઉપર દ શિનકાલ2ુ ં

જોખમ રહ zુ ંછે - � 1�х 

12. Eુવૈતની Eુલ 43 લાખની વ_તીમા ંક ટલા લાખ ભારતીયો 

છે - �ª.�� 1�х 

13. વત�માનમા ંEુવૈતમા ંતેની Eુલ વ_તીના ક ટલા ટકા િવદ શી 

નાગ:રકો છે - ��% 

14. ભારતમા ં દ શભરના હાઈ-વેની  \ણુવા ?ધુારવાના 

હ tથુી કોના 9ારા ર d*કÓગ અપાશે - NHAI 

15. ભારતમા ં NHAI 9ારા \ણુવા માટ  કયા માપદંડને 

આધાર  દ શના હાઇ-વેને ર d*કÓગ અપાશે - #�:#8�-ª�%, 

�>���-��% 3�� |/#��к8c-��% 

16. NHAI2ુ ં િવ_tતૃ નામ જણાવો - ��ш�1 '�(-�� 

0M�\�$< 0� £TO�#� 

17. કોરોના મહામાર-ના કારણે અસર પામેલા ભારતના 

MSME એકમોને wનુઃ ચાz ુકરવા વ�ડ� બÑક 9ારા ક ટલા 

ડોલર ફાળવવા માટ  સમpૂતી કરવામા ં આવી છે - ��  

к��� ��1� 

18. કોરોના મહામાર-ના કારણે  અસર પામેલા ભારતના 

MSME એકમોને wનુઃ ચાz ુ કરવા વ�ડ� બÑક 9ારા 75 

કરોડ ડોલર ફાળવવા માટ  સમpૂતી કરવામા ં આવી છે  

તેનાથી ભારતમા ં uદા1 ક ટલા એકમોને લાભ મળશે - 

�� 1�х 

19. વ�ડ� બે*ક  yા �ોiામ હ ઠળ ભારતના MSME એકમોને 

બળ આપવા ૭૫ કરોડ ડોલર ફાળવશે – MSME  

(��O-� \�S/�O- 

20. િવ�મા ં સૌ�થમ વાર કયા દ શમા ં ?યૂ� ઊH�થી + ન 

દોડાવવાનો પાયલોટ �ો1,ટ શ$ કરાશે - 5��8 

21. ભારતમા ં ?યૂ� ઊH�થી + ન દોડાવવા માટ  �ાયો/ગક 

ધોરણે કયા શહ ર-રા°યમા ં સોલર પાવર Cલા*ટની 

_થાપના કરવામા ંઆવી છે - "���-�#)��ш 

22. બીના સોલર પાવર Cલા*ટ ક ટલા મેગા વૉટ વીજળ- 

ઉkપÖ  કરવાની �મતા ધરાવે છે - �.� ��� �c$ 

23. ધમ� ચI :દવસ કયાર  મનાવવામા ંઆવે છે – 4 >̂1�( 

24. તા.૪થી pુલાઈ-૨૦૨૦ના રોજ ભારત સરકારના સા_ંEૃિતક 

મં̂ ાલયના નેH હ ઠળ કોના 9ારા ધમ�ચI :દવસની 

ઉજવણી કરવામા ં આવી હતી- (O$���ш�1 ¨>��S$ 

�����ш�  

25. �િત વષ� ૪ pુલાઈએ ધમ� ચI :દવસ શા માટ  

ઉજવવામા ં આવે છે - 5���� � 8 ¨>�� "���- 

Ñ�¥1��� -����M�� /��% ¢>S8 �шa#��� Y/�1� )M 

)�%��� #����  

26. ભગવાન ગૌતમ �hેુ બનારસ µજ�લાના ર-સીપમા ંપાચં 

»_ુત િશ;યોને �થમ �વચન આપેz ુ હt ુ એ ર-સીપત 

આ1 yા નામે ઓળખાય છે – -����M 

27. તા1તરમા ં 6 pુલાઈના રોજ િતબેટના કયા આ�યાµkમક 

ધમ� \�ુુનો 85મો જ*મ:દવસ ઉજવવામા ંઆ�યો હતો – 

�L U>¤> �1�( 1�� 

28. દલાઈ લામા તીબેટના ક ટલામા ધમ�\$ુ છે – 14�� 

29. ભારતની એકતા અને અખ:ંડતતા માટ  પોતાના �ાણો2ુ ં

બ/લદાન આપનાર  જનસઘંના _થાપક2ુ ંનામ જણાવો - 

�c.Ò#�� )-�� D>х�C 

30. જનસઘં એટલ ે હાલના BJPના _થાપક ડૉ.�યામા �સાદ 

Lખુર6નો જ*મ:દવસ જણાવો - �� >̂1�( 

31. નાર- Hગરણના ં અiણી-રા;+-ય _વયસેંિવકા સિમતીના ં

સ_ંથાપક2ુ ંનામ જણાવો-1Ó�"�( к�1к� 

DATE : ��-��-����

1. ��KL# : ш��4Kк �]L 2020-21 �$� CBSE X��� '�� 

���K 9M� 12�� 3§#�-{�� 30 $к��� Ì$��� к��#� 

(�ш�K)   

3§#�-{�� Ì$���1� $��/к /K ��¯�MÔ0�� ш�х��� 

/�ш� : -�"�
-(  

� િશ�કોએ અ²યાસIમમાથંી ઘટાડાયેલા ટોિપક અ*ય 

ટોિપક સાથે જોડ-ને િવåાથ�ઓને શીખવવાના રહ શે.  

� અ²યાસIમમાથંી Mૂર કરાયેલા ટોિપક ઇ*ટરનલ અને 

વષsતે લવેાતી બોડ�ની પર-�ામા ંસામેલ કરાશે નહf.  

� ઉપરાતં ધોરણ ૮ ?ધુી સીબીએસઇની શાળાઓ 

અ²યાસIમમા ંઘટાડો કર- શકશે. 

CISCE
 /K ��.10 3�� 12�� 3§#�-{�� 5 $к��� 

Ì$��� к#®  

� કાઉK*સલ ફોર ધ ઇd*ડયન _Eલૂ સ:ટ«:ફક ટ એ,ઝાિમનેશન 

(CISCE) એ ધોરણ ૧૦ અને ધોરણ ૧૨ માટ ના 

અ²યાસIમમા ં૨૫ ટકા ?ધુીનો ઘટાડો કયs હતો.  

� ૨૦૨૦-૨૧ના શૈ�/ણક વષ�મા ં િશ�ણ કાય�મા ં થયેલા 

2કુસાનને પગલે આ િનણ�ય કરાયો છે. 
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� CBSE : સે*+લ બોડ� ઓફ સેક*ડર- એ°7કુ શન 

� CISCE : કાઉK*સલ ફોર ધ ઇd*ડયન _Eલૂ સ:ટ«:ફક ટ 

એ,ઝાિમનેશન 

� માનવ સસંાધન મં̂ ી : Dી રમેશ પોખર-યાલ, િનશકં 

� મં̂ ાલય : માનવ સસંાધન િવકાસ મં̂ ાલય, :દ�હ- 

2. USA : 3�\�к��� ���* "� 1�хM� �¡> 5��8�# 

��¯�MÔ0 /� ��ш��к�1=>� ��х (����ш ���8)  

� અમે:રક- ફ ડરલ ઇિમiેશન ઓથો:રટ- Lજુબ અમે:રકાની 

કોલેજો અને 7િુનવિસ½ટ-ઓમા ં ફૉલ સેમે_ટરમા ં ફ,ત 

ઓનલાઇન ,લાિસસ જ ચાz ુરાખવામા ંઆવે તો તેઓમા ં

અ²યાસ કર- રહ લા એફ-વન અને એમ-વન િવઝા 

ધરાવતા િવદ શી િવåાથ�ઓએ અમે:રકા છોડ-ને તેમના 

દ શ પરત ફર´ુ ંપડશે.  

� આ �કારના િવદ શી િવåાથ�ઓને દ શિનકાલ કરવામા ં

આવશે.  

� ઈિમiેશન એ*ડ ક_ટUસ એ*ફોસ�મે*ટ (આઈસીઇ) એ 

જણા�7ુ ં હt ુ ં ક , 1 7િુનવિસ½ટ- અને કોલેજો ફ,ત 

ઓનલાઇન ,લાિસસ ચાz ુરાખશે તેમા ંિવદ શી િવåાથ�ઓ 

ઓનલાઇન કોસ� લઈ શકશે નહf અને અમે:રકામા ં રહ- 

શકશે નહf.  

� અમે:રકામા ં હાલ બે લાખ કરતા ં વ� ુ િવåાથ� અ²યાસ 

કર- રxા છે.  

� ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮મા ં ભારતથી ૨,૫૧,૨૯૦ િવåાથ� 

અમે:રકામા ંઉ�ચ અ²યાસ માટ  ગયા હતા. 

D>z# WK "�"8� : 

1. અમે:રક- 7િુનવિસ½ટ-મા ં એડિમશન મેળવી »કૂ લા 1 

િવåાથ�ઓના ,લાસ ફ,ત ઓનલાઈન ચાલી રxા છે 

તેમને એફ-1 ક  એમ-1 િવઝા નહf મળે.  

2. એવા લોકો જો એફ-1 ક  એમ-1 િવઝા મેળવી »yૂા છે તો 

તેમને તેના આધાર  અમે:રકામા ં�વેશવા નહf દ વાય.  

3. જો આવા િવåાથ�ઓ અમે:રકામા ં રહ  છે તો આગામી 

સેમે_ટરથી તેમ2ુ ં એફ-1 ક  એમ-1 _ટ rસ સમાCત કર- 

:ડપોટ� કર- દ વાશે.  

3. �>���� : U>���8 -�к�� (AV�] /�>/�1�) 

��ш� ��# Y��\�8 )�AV�8к х�8� )��-�'� #���� 

� દ શી ગાય આધા:રત �ાEૃિતક ખેતી હવે ૪૦ \ુઠંા એટલ ે

એક એકરમા ંથઈ શકશે  

3O# ���8 :  

� દ શી ગાય આધા:રત સwંણૂ� �ાEૃિતક ખેતી કરતા ખે�તૂોને 

�ોkસા:હત કરવાની યોજના pૂન મ:હનાથી અમલમા ં

Lકુાયેલી હતી.  

 

� અગાઉ માિસક $. ૯૦૦ એટલે વષT $.૧૦,૮૦૦ની વાિષ½ક 

સહાય મેળવવા સરકાર  ખે�તેૂ ધારણ કર લી તમામ 

જમીનમા ં�ાEૃિતક ખેતી કરવી પડ  તેવી જોગવાઈ હતી.  

��� �����( :  

� Eૃિષ િવભાગ ે િનયમ ?ધુાર-ને ઓછામા ં ઓછા ૪૦ \ુઠંા 

અથા�ત એક એકર જમીનમા ં �ાEૃિતક ખેતી કરવી પડશે 

એવો ફ રફાર ?ચૂ�યો છે.  

� 1મા ં 1 ખે�તૂ દ શી ગાય રાખીને તેના ગોબર, ગૌLુ̂  

થક- �ાEૃિતક ખેતી કરશે તેને એક ગાયના િનભાવ ખચ� 

પેટ  મ:હને $. ૯૦૦ની સહાય સરકાર તરફથી મળશે તે´ ુ

ઠ રવા7 ુહt.ુ  

� 1ના માટ  ખે�તૂો ધારણ કર લી તમામ જમીનને બદલ ેતે 

પૈક-ની ઓછામા ંઓછ- એક એકર જમીનમા ં�ાEૃિતક ખતેી 

કરતા ખે�તૂોને આ સહાય આપવાનો ?ધુારો Eૃિષ અને 

ખે�તૂ ક�યાણ િવભાગ 9ારા �િસh કરાયો છે.  

4. 5���� /�£TO$Õ� : -�U>¤> �:�� ���>���=>� /�£TO$Õ� 

5��� 0�1�£� '��C�� x. 5.1 к����� ��%��>�  

���8: જgગી વા?દુ વ એટલે ઈશા ફાઉ*ડ શનના સ_ંથાપક   

� આ પેઇd*ટÓગની રકમમાથંી કોરોના સામે લડ- રહ લા �થમ 

હરોળના યોhાઓને મદદ કરવામા ંવપરાશે 

5.UN ��шO- 
O��#�L�O$ )��� (UNEP)�� 3'���1-

2020 (/#�L��K)   

'�¬ > : 
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� સ7ં,ુત રા;+સઘંના એ*વાયન�મે*ટ �ોiામ (7એુનઇપી) 

9ારા ભિવ;યના æનો:ટક રોગચાળાઓ uગ ેઆ અહ વાલ 

તૈયાર કરાયો હતો.  

� િવિવધ �ાણીઓમાથંી મ2;ુયમા ં આવી ચડ  એવા 

રોગચાળાને æનો:ટક કહ વાય છે.  

3'���1=>� �� : 

�  “િ�વેd*ટÓગ ધ ને,_ટ પે*ડ િમક : æનો:ટક :ડિસઝ એ*ડ 

હાઉ �ુ [ેક ધ ચેઈન ઓફ +ા*સિમશન’’ નામના :રપોટ�મા ં

કહ વા7ુ ંછે ક  છે�લા ક ટલાક વષsમા ં�ાણીમાથંી મ2;ુયમા ં

આવતા રોગ વ�યા છે.  

� ઈબોલા, સાસ�, મેસ�, એચઆઈવી, :ર�ટ વેલી :ફવર, 

લાસા :ફવર, લીમે :ડિસઝ વગેર  રોગો એવા છે, 1 

�ાણીઓમા ં હHરો વષsથી હતા. પરંt ુ મ2;ુયો તેના 

સપંક�મા ંઆ�યા પછ- જ એ મ2;ુયોમા ંદાખલ થયા હતા.  

� પહ લા એ´ ુમનાt ુહt ુ ંક  મોટો રોગચાળો સદ-મા ંએકાદ 

વખત જ આવે છે, એ મા*યતા હવે ખોટ- પડ  છે. 

6. 5��8-%�� -�'�< ����� ��1��� х�K��M� %��� 

-�O# /�8 ��>Ö 8��� -�$�1�($ 8-����  

7. �>���/#� �>��#� (EU) : 

� EUના કાઉK*સલ2ુ ંનેtkૃવ હાલમા ંજમ�ની કર- ર�ુ ંછે 

� EU- 7રુોપના Eુલ-૨૭ દ શો2ુ ંસગંઠન  

8.0�1�(� |Ê% �ш�K �$� : UDAYAM )�*+$�� 

)���5 (�ш�K) 

)�*+$�� '�¬ > :  

� આ માટ  રાજયની સરકાર- અને /બનસરકાર- અ2દુાિનત 

ઉ�ચ અને ટ K,નકલ િશ�ણની કોલેજોમા ં એકસરખા 

મા�યમથી ઓનલાઈન શૈ�/ણક કાય� થઇ શક  અને 

એક? ૂ̂ તા જળવાય તે માટ ની �યવ_થા ઉભી કરવા 

રા°યના િશ�ણ િવભાગ 9ારા "Unlimited Digital 

Advanced Year Long Academic Method (UDAYAM)" 

�ો1,ટની શ$આત કરાઈ.  

� )�*+$�� )���5 : તા. ૨૨ pૂન, ૨૦૨૦ к��� -���ш :  

� આ �ો1,ટ uતગ�ત િશ�ણ િવભાગ હ_તકની કચેર-ઓ 

સ_ંથાઓ, સોસાયટ-ઓ ખાતે કાય� કરતા અિધકાર-ઓ અને 

સરકાર- 7િુનવિસ½ટ-ઓ, સરકાર- અને અ2દુાિનત કોલજેો, 

iામિવåાિપઠો ખાતે કાય� કરતા આચાય�, અ�યાપકો તથા 

અ*ય _ટાફ uગેની િવગતો સહ લાઇથી મળ- રહ  તે માટ  

"Common Gateway of Education and Technology 

(COGENT)" પોટ�લ Cલેટફોમ� ડ વલપ કરવામા ંઆ�7ુ.ં  

� 1મા ં તમામ શૈ�/ણક અને /બનશૈ�/ણક _ટાફ uગેની 

સિવ½સ સબંિંધત મા:હતી સરળતાથી ઉપલbધ થઇ શકશે.  

� તમામ શૈ�/ણક સ_ંથાઓની મા:હતી િસcગલ Cલેટફોમ� 

મારફત મળવાથી સરકારDીની વખતોવખતની 

યોજનાઓ2ુ ંઅમલીકરણ સરળતાથી થઇ શકશે.  

� રાજયની સરકાર- અને /બનસરકાર- અ2દુાિનત કોલેજોમા ં

અ�યાપકો ઓનલાઈન શૈ�/ણક કાય� સરળતાથી કર- શક  

તે માટ  નોલેજ કો*સો:ટ«યમ ઓફ \જુરાત (KCG) મારફત 

અ�યાપકોની માઈIોસો�ટ Cલેટફોમ� પર તાલીમ 

આપવામા ંઆવી રહ- છે.  

9. �O \�� ��ш�] : � >̂1�( 

 -��( U>���8� : 
.к�.��©-L  

 �O : � >̂1�(-����     3�-�� : �� 0�S$-����  

� ‘Eુ©યા w_ુતક કાિપને એનો ન કર-શ t ુ ં અ_ત, ફરતો 

ફરતો ફાબ�સ iાહક મÝયો \હૃ_થ’ આ પKં,ત આપણા કિવ 

દલપતરામે િવåા�ીિતને વર લા uiેજ અિધકાર- 

એલે,ઝા*ડર :ક*લોક ફોbસ� માટ  લખી હતી. આ1 તેમનો 

જ*મ:દવસ. 

� _કોટલે*ડમા ં જ*મેલા ફોbસ�ને વારસામા ં િપતા2ુ ં ઉમરાવ 

ýદય અને માતાની િવåા�ીિત મળ- હતી.  

� 15 નવે. 1843મા ંસનદ- અિધકાર- તર-ક  ભારત આ�યા. 

� 1846મા ં અમદાવાદમા ં સહાયક *યાયાધીશના હોvે 

/બરાજમાન થયા પણ L.ુય કામ તો ક7ુ8 સા:હkય અને 

ઇિતહાસના અ�યયન અને સશંોધનને �ોkસાહન 

આપવા2ુ.ં  

� ફોbસ� �વાસમા ં લાકડ-, િપ_તોલ, નકશો અને નાણાની 

કોથળ- સાથે રાખતા. વટ મા\ુ�ઓના ખબર uતર પણ 

wછૂતા. 

� ભાટચારણો પાસેથી કથા વાતા�ઓ સાભંળ- \જુરાતના 

ઇિતહાસ2ુ ં પહ zુ ં કહ- શકાય તે´ુ ં ‘રાસમાળા’ નામ2ુ ં

w_ુતક 1856મા ં�િસh ક7ુ8.  

� કિવઓ અને લેખકો તથા જ$:રયાતમદંોને મદદ કરવામા ં

જ તેમનો wરૂો પગાર wરૂો થઈ જતો હતો અને ફોbસT 

પૈસા િવલાયતથી મગંાવવા પડતા.  

� દલપતરામ પાસેથી મા^ છ મ:હનામા ં\જુરાતી શી.યા 

હતા.  
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� \જુરાતી ભાષાના સાચા :હતૈષી અને શે,સિપયરના 

�શસંક એવા એ.ક .ફોbસ�2ુ ં 31 ઓગ_ટ 1865ના રોજ 

અવસાન થ7ુ ંહt ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૭-૦૭-૨૦૨૦) 

1. તા1તરમા ં સી.બી.એસ.ઈ. 9ારા ચાz ુ શૈ�/ણક વષ� 

2020-21મા ં ધોરણ 9થી 12ના અ²યાસIમમા ં ક ટલા 

ટકાનો ઘટાડો કરાયો - ��% 

2. CISCE 9ારા ચાz ુશૈ�/ણક વષ� 2020-21મા ં ધોરણ 10  

અને 12ના  અ²યાસIમમા ં ક ટલા ટકાનો  ઘટાડો કરાયો 

- ��% 

3. CBSE2ુ ં િવ_tતૃ નામ જણાવો - -�Ob1 "��L 0� 

-�кO��< 
Ç�>к�ш� 

4. CISCE2ુ ં િવ_tતૃ નામ જણાવો - к�|}O-1 ��� �  

£TO�#� SAB1 -$��<к�$ 
+.����ш� 

5. ભારતના વત�માન ક *Vીય માનવ સસંાધન િવકાસ મં̂ ી2ુ ં

નામ જણાવો- ��ш /�х�<#�1(��ш�к) 

6. તા1તરમા ં કયા દ શ 9ારા ફોલ સેમે_ટરમા ં ઓનલાઇન 

,લાસીસમા ં અ²યાસ કરતા લાખો િવåાથ�ઓને નવી 

નીિત Lજુબ દ શ છોડવા આદ શ કરાયો છે -  3�\�к� 

7. અમે:રકામા ં અ²યાસ કર- રહ લા કઈ ક ટ ગર-ના િવઝા 

ધરાવતા િવåાથ�ઓને પરત પોતાના Lળૂ દ શમા ં જ´ુ ં

પડશે - F-� 3�� M-� 

8. અમે:રકામા ંઅ²યાસ કરતા િવåાથ�ઓ માટ ની તા1તરમા ં

Hહ ર કરાયેલ નવી નીિત Lજુબ uદા1 ક ટલા  

ભારતીયોને તેની અસર થશે - � 1�х 

9. \જુરાત સરકાર 9ારા દ શી ગાય આધા:રત �ાEૃિતક 

ખેતીને �ોkસાહન માટ  ગાય દ-ઠ માિસક ક ટલી  સહાય 

આપવામા ંઆવે છે- x. ���/- 

10. \જુરાતમા ં દ શી ગાય આધા:રત �ાEૃિતક ખેતી માટ   ?ધુારો 

કર-ને તા1તરમા ંક ટલા \ુઠંાની મયા�દા કરાઈ - ª� U>�6�  

11. 40 \ુઠંા  એટલે ક ટલા એકર - � 
к� 

12. તા1તરમા ંઓનલાઇન હરા6મા ં"ભૈરવા" પેઇd*ટÓગ ક ટલી 

:કcમતમા ંવેચા7ુ ં– x. �.� к��� 

13. ભૈરવા" પેઇd*ટÓગના સÀક2ુ ં નામ જણાવો - -�U>¤> 

�:�� ���>��� 

14. ભૈરવા" પેઇd*ટÓગ 9ારા હરા6મા ં મળેલી રકમમાથંી કોને 

મદદ કરવામા ંઆવશે - к����� ��\�#-L 

15. સદ\�ુુ જgગી વા?દુ વ 9ારા કયા ફાઉ*ડ શનની _થાપના 

કરવામા ંઆવી છે - (ш� ��|O��ш� 

16. કયા રોગચાળા uગે સ7ં,ુત રા;+સઘંના એ*વાયન�મે*ટ 

�ોiામ (UNEP) અહ વાલ-૨૦૨૦ તૈયાર કરાયો - 

5��a#�� Ù��\$к   

17. િવિવધ �ાણીઓમાથંી મ2;ુયમા ં આવી ચડ  એવા 

રોગચાળાનેºુ ંકહ વાય છે - Ù��\$к   

18. સ7ં,ુત રા;+સઘંના કયા :રપોટ�મા ં કહ વા7ુ ં છે ક  છે�લા 

ક ટલાક વષsમા ં�ાણીમાથંી મ2;ુયમા ંઆવતા રોગ વ�યા 

છે - “�)��TO$Õ� � ��+S$ /�O���к : Ù��\$к \��-. 


O� '�| ¿> Ú�к � %�(� 0� b�O-�ш�’’  

19. વત�માનમા ંEUના કાઉK*સલ2ુ ં નેtkૃવ કોણ કર- ર�ુ ં છે - 

�L�� 

20. EU-7રુોપના ક ટલા દ શો2ુ ંસગંઠન છે - 27  

21. \જુરાતમા ં સરકાર- અને /બનસરકાર- અ2દુાિનત ઉ�ચ 

અને ટ K,નકલ િશ�ણની કોલેજોમા ંએકસરખા મા�યમથી 

ઓનલાઈન શૈ�/ણક કાય� થઇ શક  અને એક? ૂ̂ તા 

જળવાય તે માટ ની �યવ_થા ઉભી કરવા yા �ો1,ટ 

કાય�રત છે – UDAYAM 

22. \જુરાતમા ં UDAYAM �ો1,ટ કયા િવભાગ 9ારા 

ચલાવવામા ંઆવે છે – �ш�K  

23. �ો1,ટ UDAYAM2ુ ં િવ_tતૃ નામ જણાવો - Unlimited 

Digital Advanced Year Long Academic Method  

24. \જુરાતમા ંUDAYAM �ો1,ટનો �ારંભ કયારથી કરાયો -  

તા. 22 B̂�, 2020 

25. UDAYAM �ો1,ટનો હ t ુ જણાવો - �ш�K ��5�� 

'S8к�� к%��<0 -�SM�0, -�-�#$<0 х�8� к�#L 

к�8� 3��к��<0 3�� -�к��< �>����-¹$<0, -�к��< 

3�� 3=>����8 к�1���, ����¯��/6� х�8� к�#L к�8� 

Y%�#L, 3�#�/к� 8M� 3O# S$�� ����� ���8� 

-'�1�£M� 7< �'� 8� '�¬ > 

26. COGENT2ુ ંિવ_tતૃ નામ જણાવો - Common Gateway of 

Education and Technology 

27. KCG2ુ ં િવ_tતૃ નામ જણાવો - ��1�� к�O-�\$Í# 0� 

U>���8  

28. િશ�ણ િવભાગ 9ારા UDAYAM �ો1,ટ uતગ�ત yા 

મા�યમથી અ�યાપકોને માઈIોસો�ટ Cલેટફોમ� પર 

તાલીમ આપવામા ં આવી રહ- છે - ��1�� к�O-�\$Í# 

0� U>���8 
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29. એ.ક . ફોbસ�2ુ ં w$ુ નામ જણાવો - 
1�+.�O�� \кO1�к 

��©-L 

30. એલે,ઝા*ડર :ક*લોક ફોbસ�નો જ*મ :દન જણાવો - � 

>̂1�(-���� 

31. એલે,ઝા*ડર :ક*લોક ફોbસ� કયાનંા વતની હતા – Sк�$1�O� 

32. એલે,ઝા*ડર :ક*લોક ફોbસ� સનદ- અિધકાર- તર-ક  ભારત 

કયાર  આ�યા હતા - �� ���;"� ��ª� 

33. એલે,ઝા*ડર :ક*લોક ફોbસ�એ ‘રાસમાળા’ નામ2ુ ં w_ુતક 

કયા વષT �િસh ક7ુ8 – �]L ���� 

34. \જુરાતના ઇિતહાસ2ુ ં પહ zુ ં w_ુતક કહ- શકાય એ´ુ ં

‘રાસમાળા’ w_ુતક શાના પરથી તૈયાર કરા7ુ ં હt ુ - 

5�$%��K� /�-�M� кM� ��8�L0 -��57< 

35. એલે,ઝા*ડર :ક*લોક ફોbસ� કોની પાસેથી મા^ છ 

મ:હનામા ં\જુરાતી શી.યા હતા – к���� �1/8�� 

DATE : ��-��-����

1. WHO : к����� ��#�- '��M� ��1�8� '����� J>���� 

7< �Â� º� (Y��:#)  

� હpુ આ wરુાવા િનણા�યક નથી આગામી :દવસોમા ં WHO 

નવેસરથી વૈ±ાિનક મા:હતી Hહ ર કરશે  

���8 : ��Ý���к Y���  

� અગાઉ િવ� આરોgય સ_ંથાએ જણા�7ુ ં હt ુ ં ક , કોિવડ-

૧૯ની બીમાર- ફ લાવતો વાઇરસ �ાથિમક ર-તે સIંિમત 

દદ�ના ઉ�છવાસમા ં નાક અને મ�માથંી હવામા ં ફ લાતા 

માઇIો �ોપલેrસ 9ારા �સર  છે.  

� આ �ોપલેટ હવામા ંએક મીટર Mૂર ?ધુી જઇ શક  છે અને 

kયારબાદ જમીન પર પડ- Hય છે. તેથી કોરોના વાઇરસ 

હવા 9ારા �સર  છે તેમ કહ- શકાય નહf.  

� પરંt ુ૩૨ દ શના ૨૩૯ વૈ±ાિનકોએ પ^ લખીને જણા�7ુ ં

હt ુ ંક , હવામા ંતરતા વાઇરસ પા:ટ«કલ 9ારા કોિવડ-૧૯ની 

બીમાર- ફ લાઈ શક  છે.  

� દદ� 9ારા હવામા ં છોડાયેલા ઉ�છવાસમા ં રહ લા માઈIો 

પા:ટ«કલ હવામા ં તરતા રહ  છે અને જો તે પા:ટ«કલ 

તMુંર_ત �યK,તના �ાસમા ંHય તો તે સIંિમત થઈ શક  

છે.  

� WHO : વ�ડ� હ �થ ઓગTનાઇઝેશન  

� L.ુય મથક : 6નીવા (K_વસ) 

2. "©1�к 1�(�- �$�" 345#�� (���5�� ���8)  

USA�� 3��8 �#}+8 Ç#�ß ·1�(��� D V��> "�� 

���5��� ���5�� ���8 ������ 345#���� )���5 M#� º� 
 

3. �� 1�O�\��� : 5��8�# ��ab<# кÁ��- -�M� ����#�1� 

� bS$ -�� �� 1�O�\����� Y��/��� 8/�- �$� 

U V'�W�1# X��� »8� �W�1# -��8�� �%�� (к�#��)   

� ગાધંી ચે:રટ બલ +_ટ અને ઇd*દરા ગાધંી મેમો:રયલ +_ટ 9ારા 

િ�વે*શન ઓફ મની લો*ડ:રcગ એ,ટ, ઈ*કમટ ,સ એ,ટ, ફોર ન 

ક*+-b7શુન ર g7લુેશન એ,ટ 1વા િવિવધ કાયદાઓના 

કરાયેલા ઉ�લઘંનની તપાસ માટ  ક *Vીય \હૃમં̂ ાલય 9ારા એક 

jતરમં̂ ાલય સિમિતની રચના કરાઇ છે.  

� આ સિમિત2ુ ં નેtkૃવ એ*ફોસ�મે*ટ :ડર ,ટોર ટ (ઈડ-)ના 

_પેિશયલ :ડર ,ટર કરશે.  

bS$ ��ш� : 

1. ��C� ����� ��|O��ш�  

� SM�/��: ૨૧ pૂન ૧૯૯૧ના રોજ સોિનયા ગાધંી 9ારા 

_થાપના,  

� к�#L: આરોgય, િશ�ણ, િવ±ાન અને ટ કનોલો6, મ:હલા 

અને બાળ િવકાસ, :દ�યાગં સહાય, શાર-:રક ર-તે 

અશ,તની સહાય, પચંાયતી રાજ, Eુદરતી સસંાધનોની 

Hળવણી 1વા ં�ે^ો. 

'�I����� :  

3�#�-સોિનયા ગાધંી,  

� bS$<-મનમોહનિસcહ, પી /ચદUબરમ, મો*ટ કિસcહ 

આહzવુા/લયા, ?મુન Mુબે, ડો. શેખર રહા, સ6ંવ 

ગોએ*કા, િ�યકંા ગાધંી  

2. ��C� ����� %�\�$�"1 bS$ : 

� SM�/�� : વષ� ૨૦૦૨  

� к�#L : પછાત વગ� અને iામીણ ગર-બોનો િવકાસ, મ:હલા 

િવકાસ અને સશકતીકરણ, ઇd*દરા ગાધંી આઇ હોK_પટલ  

�. £TO��� ����� ��\�#1 bS$ : 

� SM�/��: ઇd*દરા ગાધંીની હkયા બાદ ૧૯૮૫મા ં 

� к�#L: ઇd*દરા ગાધંીના 6વનના આદશsનો �ચાર, નહ �ુ-

ગાધંી િવચારો પર સશંોધન, સામાµજક કાયs,  

� J>�Sк��: દર વષT િવ�ના સમાજસેવક અથવા સગંઠનને 

ઇd*દરા ગાધંી શાિંત wરુ_કાર  

4. -�1�� /��� /�1�-� : U>���8 -�к�� (ÐZL)   
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U>���8�� -�1� /��� /�1�-�-2015�� D>I8 8�.21 

\�-�;"�-2020 �>�� 1�"���(  

� આ પોલીસીની Lદુત માચ�-૨૦૨૦મા ંwણૂ� થઈ હતી  

� ઉH�મં̂ ી - સૌરભભાઇ પટ લ  

5. 3�-�� : "�41� B��� '�S# 345��8� ���</=>� 81 

�]� D>�"(�� ����  

� �.યાત રોલ : ?રૂમા ભોપાલી (શોલે)  

� કાર:કદ� : ૪૦૦થી વ� ુ:ફ�મો-િસર-યલોમા ંકામ ક7ુ8  

� �ારંભ : વષ� ૧૯૫૧થી  

� જ*મ : અLતૃસર  

� Lળૂ નામ : સૈયદ ઈિશયાક અહમદ Hફર-  

� :ફ�મોમા ંજગદ-પ તર-ક ની ઓળખ   

6. �S# |�/��� : 5��8   

� વાિષ½ક મk_ય ઉkપાદનમા ંતિમલના�ુ �થમ Iમે.  

� જયાર  \જુરાત બીH Iમે.  

� વાિષ½ક મk_ય ઉkપાદનમા ં૨.૩ ટકાનો વધારો ન�ધાયો.  

� તિમલના�ુમા ં ૭.૭૫ લાખ ટન માછલી2ુ ં ઉkપાદન થ7ુ ં

હt ુ,ં °યાર  \જુરાતમા ં૭ ૪૯ લાખ ટન2ુ ંથ7ુ ંછે,  

� આ jકડા સે*+લ મર-ન :ફશર-ઝ ર-સચ� ઇ*_ટ-ટ7ટુ 9ારા 

બહાર પાડવામા ંઆ�યા.  

7. ~>1L5 )Z�8 : ���к��1 A>к�< -�/ (�O#C�)  

 

� ઉર�દ શમા ં ર ડકોરલ Eુકર- નામનો Mુલ�ભ �Hિતનો 

સાપ જોવા મÝયો.  

� છે�લે આ સપ� આજથી ૮૨ વષ� પહ લા ં એટલે ક  સાલ 

૧૯૩૬મા ંMૂધવાના બગંલામા ંજોવા મÝયો હતો.  

� તેની લબંાઇ ૧ મીટર આસપાસ હોય છે.  

8. J>S8к ���%� : ‘0��á�·$ -����� � £TO�#� -���’  

J>S8к�� 1�хк - RBI�� J B�L ���L� |Ñß8 /$�1  

9. �L�� : к�1-��� |/#�� "�� к����� Z'���8 

(/#�L��K)   

� '�¬ >: gલોબલ વોિમ�ગ અને �Mૂષણ ઘટાડવા  

10. �O \�� ��ш�] : � >̂1�( 

Y\���-�0�� � ��1 'Ë �$� 1���� : ��\�#� /���� 

�O – � >̂1�(-����     3�-�� – ����  

� 1ની �´િૃતઓ અ/ખલ ભારત _તરના ઈિતહાસમા ં

/બરાજમાન થઇ શક  તેવી છે છતા ં\જુરાતના ઈિતહાસમા ં

જ અવગણાયેલા એક બા�બુલી આ:દવાસી નેતા જો:રયા 

પરમે�રનો આ1 જ*મ:દવસ.  

� પચંમહાલ µજ�લાના Hં�ઘુોડા તાzકુાના વડ ક ગામે 

જ*મેલા જો:રયા2ુ ંઆÞુ ંનામ જો:રયા કા/લયા નાયક હt ુ.ં  

� ગાધંી6ના જ*મ (1869) પહ લા એક વષT જો:રયાએ 

આ:દવાસીઓના જગંલના હÃો, બળજબર-થી કરાવાતી 

વેઠ અને ખાસ તો આ:દવાસીઓના સામાµજક અને ધાિમ½ક 

ઉkથાન માટ  uiેજ સરકાર અને _થાિનક રજવાડાઓં 

સામે જોરદાર jદોલન શ$ ક7ુ8 હt ુ.ં  

� મા^ બે જ મ:હના ચાલેલા તેના ભગત jદોલને 

હHરોની સ.ંયામા ંઅ2યુાયીઓને �ભાિવત કયા� હતા.  

� �_tતુ K_થિત /[:ટશરો અને _થાિનક દ શી રજવાડાઓં 

સહ- શકયા નહf અને 16 ફ ¾આુર- 1868ના રોજ 1100 

સૈિનકોના ંધાડાએ જો:રયા અને નાયક આ:દવાસીઓ પર 

હ�લો બોલા�યો, જોર-યો અને તેના અનેક સાથીદારો 

બહાMૂર-wવૂ�ક ઝæUયા. પણ આખર  તેઓ પકડાઈ ગયા, 

16 એિ�લ 1868ના રોજ તેમના પર રાજVોહનો ક સ 

ચા�યો ચલાવી પાચં Iાિંતકાર- આ:દવાસીઓને ફાસંીના 

માચંડ  લટકાવી દ વામા ંઆ�યા. 

� _થાિનક સ^ પર તો તેના નામ અને કામને લગતા અનેક 

ગીતો અને દંતકથાઓ �ચ/લત થયા છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૮-૦૭-૨૦૨૦) 

1. કોરોના વાયરસ હવાથી ફ લાતા હોવાના wરુાવા 

તા1તરમા ંમળ- રxા છે એ´ુ ં કોણે 9ારા Hહ ર કરા7ુ ં - 
WHO 

2. કોરોના વાયરસ હવાથી ફ લાય છે તે´ુ ં સશંોધન 

તા1તરમા ંક ટલા દ શોના 239 વૈ±ાિનકો 9ારા  કરવામા ં

આ�7ુ ંછે - �� 

3. WHO2ુ ં L.ુય મથક yા ંઆવેzુ ંછે - Ñ����� 

4. તા1તરમા ં "bલેક  લાઈ�સ  મેટર" અ/ભયાનનો  િવ� 

�યાપી �ારંભ કયા દ શમાથંી થયો છે - 3�\�к� 

5. તા1તરમા ં શ$ થયેલ "bલેક લાઈ�સ મેટર"  

અ/ભયાનમા ં કઈ નીિત સામે િવરોધ દશૉવવામા ં આવી 

રxો છે - 3��8 -���� ���5�� ���8 

6. ભારત સરકારના \હૃ મં̂ ાલય 9ારા  તા1તરમા ં કયા 

^ણ +_ટ સામે મની લો*ડ:રcગ આરોપસર તપાસ માટ   

સિમિતની રચના કરાઈ છે - �. ��C� ����� ��|O��ш� 
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�.��C� �����  %��<$�"1 bS$ �. £TO��� ����� 

��\�#1 bS$ 

7. ભારત સરકારના \હૃ મં̂ ાલય 9ારા તા1તરમા ં^ણ +_ટ 

સામે મની લો*ડ:રcગ આરોપસર તપાસ માટ  કઈ 

સિમિતની રચના કરાઈ છે - »8� �W�1# -��8 

8. તા1તરમા ં \જુરાત સરકાર  સોલર પાવર પો/લસીની 

Lદુત yા ં?ધુી વધાર- છે - �� \�-�;"� ���� 

9. \જુરાત "સોલર પાવર પો/લસી" કયા વષT બનાવવામા ં

આવી હતી - �]́ ���� 

10. \જુરાતના વત�માન ઊH� મં̂ ી2ુ ં નામ જણાવો - 

- �55�( /$�1 

11. રા6વ ગાધંી ફાઉ*ડ શન2ુ ં  _થાપના વષ� જણાવો - �� 

B̂� ���� 

12.  રા6વ ગાધંી ચેર-ટ બલ +_ટ2ુ ં_થાપના વષૅ જણાવો - ���� 

13.  ઇd*દરા ગાધંી મેમો:રયલ +_ટ2ુ ં_થાપના વષૅ જણાવો - 

���� 

14. દર વષT િવ�ભરના સમાજ સેવક અથવા સગંઠનોને  

"ઇd*દરા ગાધંી શાિંત wરુ_કાર" કોના 9ારા આપવામા ં

આવે છે - £TO��� ����� ��\�#1 bS$ 

15. pૂલાઈ-૨૦૨૦મા ંબો/લ´ડૂના yા હા_ય અ/ભનેતા2ુ ં ૮૧ 

વષT Lુબંઈમા ંિનધન થ7 ુહt ુ- ���</ 

16. બોલી´ડૂની Hણીતી :ફ�મ શોલેમા ં�.યાત ?રૂમા ભોપાલીનો 

રોલ કોણે ભજ�યો હતો - '�S# 345��8� ���</ 

17. બો/લ´ડૂના હા_ય અ/ભનેતા જગદ-પે તેમની કાર:કદ�નો 

�ારંભ કયા વષ�થી કયs હતો - �]L 1951 

18. બો/લ´ડૂના હા_ય અ/ભનેતા જગદ-પ2ુ ંLળૂ નામ જણાવો 

- -�#� (�ш#�к 3'� Z��<  

19. pૂલાઈ-૨૦૨૦મા ં સે*+લ મર-ન :ફશર-ઝ ર-સચ� 

ઇ*_ટ-ટ7ટુના અહ વાલ અ2સુાર માછલીના વાિષ½ક 

ઉkપાદનમા ં�થમ Iમ2ુ ંરા°ય જણાવો - 8�1���> 

20. pૂલાઈ-૨૦૨૦મા ં સે*+લ મર-ન :ફશર-ઝ ર-સચ� 

ઇ*_ટ-ટ7ટુના અહ વાલ અ2સુાર માછલીના વાિષ½ક 

ઉkપાદનમા ંબીH Iમ2ુ ંરા°ય જણાવો – U>���8 

21. pૂલાઈ-૨૦૨૦મા ંઉર�દ શમા ંકઈ Mુલ�ભ �Hિતનો સાપ 

જોવા મÝયો હતો - ���к��1 A>к�<  

22. તા1તરમા ંઉર�દ શમા ંMુલ�ભ �Hિતનો ર ડકોરલ Eુકર- 

સાપ જોવા મÝયો હતો આ પહ લા આ સાપ yાર  જોવા 

મÝયો હતો – �]L 1936 (~B����� "��1��� ���� 

ã#� '8�)  

23. pૂલાઈ-૨૦૨૦મા ંિવમોચીત થયેલ ‘ઓવર�ા�ટ સેિવcગ ધ 

ઇd*ડયન સેવર’ w_ુતકના લેખક2ુ ંનામ જણાવો - RBI�� 

J B�L ���L� |Ñß8 /$�1  

24. pૂલાઈ-૨૦૨૦મા ં કયા દ શે કોલસાનો ઉપયોગ બધં 

કરવાની Hહ રાત કર- હતી - �L��  

25. pૂલાઈ-૨૦૨૦મા ં જમ�ની એ કયા હ tસુર કોલસાનો 

ઉપયોગ બધં કરવાની Hહ રાત કર- હતી - :1�"1 

���ä� 3�� )~B]K Ì$����  

26. બા�બુલી આ:દવાસી નેતા જો:રયા પરમે�રનો જ*મ 

:દવસ જણાવો – � >̂1�(, �838 

27. આ:દવાસી નેતા જો:રયા પરમે�ર2ુ ંw�ુુ નામ જણાવો - 

��\�#� к�41#� ��#к 

28. આ:દવાસી નેતા જો:રયા પરમે�રનો જ*મ yા થયો હતો 

- ���к ��, 8�. Z�̈ >Ì���, Ñ�. /�%'�1  

DATE : ��-��-����

1. £TO�#� :1�"1 ��к-2020�� )���5 (Y�M¹к)  

���)��� G� ��<�� 'S8� (-|å�$� 

£TO�#� :1�"1 ��к-2020 ��ш� : 

� થીમ : "બી ધ ર-વાઇવલ ઇd*ડયા અ બેટર *7 ુવ�ડ�" 

� વ�ડ�ના Eુલ દ શ : ૩૦ 

� �િતિનિધ : ૫૦૦૦ + 
� Eુલ સ^ : ૭૫ 

� આયોજક : ¯gલે*ડ 

2. �<������< ��к�- )�*+$ ()��-�)  

к�OP -�к�� X��� X��к�, ��/��M 3�� �����7�� 

\�������<�� /#L$� SM7 8�<к� ��к-���ш�  

���8 : )�*+$ ��ш� 

� \જુરાતમા ં ^ણ દ-વાદાડં- સ:હત દ શમા ં ૧૯૪ 1ટલા 

દ-વાદાડં-ના _થળોને L.ુય પય�ટક આકષ�ણ _થળ તર-ક  

ક *Vીય િશિપcગ મં̂ ાલય 9ારા િવકસાવાશે.  

� લગભગ ૧૦૦ વષ� કરતા ં વ� ુ pૂનો ઈિતહાસ ધરાવતી 

દ-વાદાડં-ઓને ઓળખ આપવાનો પણ �યાસો કરવામા ં

આવી રxા છે.  

)��-� )� V�¼ : 
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� 1ના પ:રણામે દ-વાદાડં- અને તેની આસપાસના 

િવ_તારોમા ં �વાસન �´િૃને વેગ મળશે અને 

દ-વાદાડં-ના સLhૃ ઈિતહાસની Hણકાર- મેળવવાની 

લોકોને તક મળશે.  

� મં̂ ાલય - િશિપcગ મં̂ ાલય  

� ક *Vીય િશિપcગ મં̂ ી – Dી મન?ખુ માડંિવયા  

3. MSME 
к� : ��� �#�z#��� 31 (|¯��)  

8�. 1 >̂1�( 2020M� 31� "��1� ��� �#�z#��� 

/\�K�� ��ш�� 99 $к� ��/�� U V'� MSME�� G�K��� 

-��1 

 

��� �#�z#� : 

� કોઈ ઉપIમ2ુ ં ઈ*વે_ટમે*ટ $િપયા ૧ કરોડ ?ધુી2ુ ં હોય 

અને તે2ુ ંટન�ઓવર $િપયા પાચં કરોડથી વ� ુન હોય તો 

તે માઈIો ઉપIમની �યા.યામા ંઆવે છે.  

� _મોલ ઉપIમ માટ  આ રકમ $િપયા ૧૦ કરોડ તથા ૫૦ કરોડ  

� મી:ડયમ માટ  $િપયા ૫૦ કરોડ તથા $િપયા ૨૫૦ કરોડ.  

� MSME : માઇIો _મોલ એ*ડ િમ:ડયમ એ*ટર�ાઇઝ 

4. � £TO�#�S/��� 4".��- 1��-L 41S$-2020 (4".��-)  

� Mુિનયાભરમા ં ફ લાયેલા ભારતીય Lળૂના એ¢,ઝક7:ુટવ - 

કોપsર ટર અિધકાર-માથંી ટોચના ૫૮ અિધકાર-ઓ એવા 

છે, 1 ૧૧ દ શમા ંEુલ મળ-ને ૩૬ લાખ લોકોને રોજગાર- 

આપે છે. તેમની પાસે ૧ લાખ કરોડ ડૉલરના L�ૂયની 

કંપનીઓનો વ:હવટ છે.  

� 1 અ/ગયાર દ શોમા ં /બઝનેસ ફ લાયેલો છે, તેમા ં અમે:રકા 

ઉપરાતં ક નેડા, �gલે*ડ, િસcગાપોર વગેર નો સમાવેશ થાય છે.  

� ભારતીય Lળૂના આ કોપsર ટ ઑ:ફસરો પાસે Eુલ ૧ લાખ 

કરોડ ડૉલરની ર વ*7,ુ ૪ લાખ કરોડ ડૉલરની માકÅટ ક પ  

 

$�%�� |¯��/�8 3�� к�/�� : 

� ?ુદંર પીચાઇ : આ�ફાબેટ - \ગૂલ  

� સkયા નાદ લા : માઇIોસો�ટ  

� અરિવcદ :I;ના : આઈબીએમ  

� લáમી િમલ : આસTલરિમલ  

� રાજ ?[ુમÊયમ : ફ ડએ,સ 

� િવવેક શકંરન : આ�બટ�સ*સ  

� વસતં નરિસcહમન : નોવા:ટ«સ  

� wિુનત રંજન : :ડલોઈટ gલોબલ  

� ભરત મસરાની : ટ-ડ- બે*ક  

� માઈક મોહન : બે_ટ બાય  

� આ મા:હતી અમે:રકા K_થત પરદ શી ભારતીઓના મોટા 

સગંઠન ધ ઈd*ડયા _પોરા /બઝનેસ /લડસ� 9ારા તેમના 

૨૦૨૦ના /લ_ટમા ંઆપવામા ંઆવી હતી.  

5. �� 1�O�\��� 
$1� �>�  

-�7 ш©���� к'<
 8� �� 1�O�\��� 
$1� к� к�7� 

��K���� к�#��-��� "������� )\{#� 
 

� મની લો*ડ:રcગ એક એવી �:Iયા છે 1ના 9ારા ગેર 

કાયદ સર આવકને કાયદ સર બનાવી દ ખાડવામા ંઆવે છે.  

� દર વષT સમi િવ�મા ં અબજો $િપયાના કાળા નાણાને 

કાયદ સરના બનાવવામા ંઆવે છે.  

� િવ�ની સરકારો મની લો*ડ:રcગ કરતા લોકોને શોધીને 

તેમને સH કરવા માટ  અલગ-અલગ તપાસ 

એજ*સીઓની રચના કર- છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૯-૦૭-૨૦૨૦) 
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1. વડા�ધાન Dી નર *V મોદ- 9ારા "ઇd*ડયા gલોબલ વીક-

2020"2ુ ં ઈ-ઉ�ાટન yાર  કરવામા ં આ�7ુ ં હt ુ ં - 09 

B̂1�( 2020 

2. "ઇd*ડયા gલોબલ વીક-2020"ની થીમ જણાવો - ""� � 

\���£�1 £TO�#� 3 "�$� O�> �¥�L" 

3. "ઇd*ડયા gલોબલ વીક-2020"મા ં Eુલ ક ટલા દ શોએ ભાગ 

લીધો - 30 

4. "ઇd*ડયા gલોબલ વીક-2020"નો આયોજક દ શ જણાવો - 

æ:1�O� 

5. ક *V સરકારના 9ારા �વાસન ઉåોગને વેગ આપવા 

દ-વાદાડં- િવકાસ �ો1,ટ  હ ઠળ ભારતની Eુલ ક ટલી  

દ-વાદાડં-નો િવકાસ કરાશે - 194 

6. દ-વાદાડં- િવકાસ �ો1,ટ હ ઠળ \જુરાતમા ં કઈ કઈ  

દ-વાદાડં-નો િવકાસ કરાશે - X��к�, ��/��M 3�� 

�����7 

7. દ-વાદાડં- િવકાસ �ો1,ટ હ ઠળ uદા1 ક ટલા વષ� pૂની 

દ-વાદાડં-ને નવી ઓળખ આપવાનો �યાસ કરાશે - 100 

8. દ-વાદાડં- િવકાસ �ો1,ટ કયા મં̂ ાલય 9ારા શ$ કરવામા ં

આ�યો છે - �ш�/�� �W�1# 

9. ભારત સરકારના વત�માન િશિપcગ મં̂ ી2ુ ંનામ જણાવો - 

��>х5�( �����#� 

10. MSME એકમોની નવી �યા.યા કયારથી અમલી બની છે 

- 8�. 1 >̂1�( 2020 

11. તા. ૧ pુલાઈ ૨૦૨૦થી MSME એકમોની અમલી બનેલી 

નવી �યા.યાને પ:રણામે દ શના ક ટલા ટકા વેપાર \હૃો 

MSMEની Dેણીમા ંસામેલ થયા - 99 

12.  કોઈ ઉપIમ2ુ ં ઈ*વે_ટમે*ટ $િપયા ૧ કરોડ ?ધુી2ુ ં હોય 

અને તે2ુ ંટન�ઓવર $િપયા પાચં કરોડથી વ� ુન હોય તો 

તે કઈ ઉપIમની �યા.યામા ંઆવે છે - �({� 

13.  કોઈ ઉપIમ2ુ ંઈ*વે_ટમે*ટ $િપયા ૧૦ કરોડ ?ધુી2ુ ંહોઈ 

અને તે2 ુટન�ઓવર ૫૦ કરોડથી વ� ુન હોય તો તે કઈ 

ઉપIમની �યા.યામા ંઆવે છે - �({� S�1 |/{  

14.  કોઈ ઉપIમ2ુ ંઈ*વે_ટમે*ટ $િપયા ૫૦ કરોડ ?ધુી2ુ ંહોઈ 

અને તે2ુ ં ટન�ઓવર $િપયા ૨૫૦ કરોડથી વ� ુન  હોય 

તો તે કઈ ઉપIમની �યા.યામા ંઆવે છે - �\�#  

15. MSME2ુ ં િવ_tતૃ નામ જણાવો - �£{� S�1 
O� 

�\�# 
O$�)�£. 

16. ધ ઇd*ડયા _પોરા /બઝનેસ લીડસ� /લ_ટ -૨૦૨૦ અ2સુાર 

Mુિનયાભરના ટોચના ૧૧ દ શમા ં ફ લાયેલા ભારતીય 

Lળૂના ૫૮ એ¢,ઝક7:ુટવ-કોપsર ટર અિધકાર-ઓ મળ-ને 

ક ટલા લોકોને રોજગાર- આપે છે - 36 1�х 

17. અમે:રકા K_થત પરદ શી ભારતીઓના મોટા સગંઠન2ુ ં

નામ જણાવો - � (TO�#� S/��� 4".��- 41�-L  

18. Mુિનયાભરમા ં ફ લાયેલા ભારતીય Lળૂના ટોચના ૫૮ 

એ¢,ઝક7:ુટવ  -કોપsર ટર ઑ:ફસરો પાસે Eુલ ક ટલી ર વ*7 ુ

તથા ક ટલી માકÅક પ  છે – 3=>{� 1 1�х к��� �c1� 

8M� 4 1�х к��� �c1� 

19. િવ� �િસh આ�ફાબેટ-\ગૂલ કંપનીના વત�માન CEO2ુ ં

નામ જણાવો - �>��� /�%�£ 

20. િવ�ની Hણીતી માઇIોસો�ટ કંપનીના વત�માન CEO2ુ ં

નામ જણાવો - -�#� ����1�   

21. િવ�ની Hણીતી આઈબીએમ કંપનીના વત�માન CEO2ુ ં

નામ જણાવો - 3����� \{a��  

22. આસTલરિમલ કંપનીના વત�માન CEO-ચેરમેન2ુ ં નામ 

જણાવો - 1Ó� �¼1  

23. ફ ડએ,સ કંપનીના વત�માન �ેિસડ *ટ-CEO2ુ ં નામ 

જણાવો - ��� �>Ú°#  

24. આ�બટ�સ*સ કંપનીના વત�માન �ેિસડ *ટ-CEO2ુ ં નામ 

જણાવો - ����к ш�к��  

25. નોવા:ટ«સ કંપનીના વત�માન CEO2ુ ં નામ જણાવો - 

�-�8 ���-�'�  

26. :ડલોઈટ gલોબલ કંપનીના વત�માન CEO2ુ ંનામ જણાવો 

- J>��8 ����  

27. ટ-ડ- બે*ક કંપનીના વત�માન �પુ �ેિસડ *ટ-CEO2ુ ંનામ 

જણાવો - 5�8 -����  

28. બે_ટ બાય કંપનીના વત�માન �ેિસડ *ટ-CEO2ુ ં નામ 

જણાવો - �(к �'�  

29. કાળા નાણાનેં કાયદ સરના બનાવવાની �:Iયાને કયા 

નામે ઓળખવામા ંઆવે છે - �� 1�O�\���  

30.  કઈ �:Iયા 9ારા ગેર કાયદ સર આવકને કાયદ સર 

બનાવી દ ખાડવામા ંઆવે છે - �� 1�O�\��� 

DATE : ��-��-����

1. �<�� -�1� /��� 1�O$ : �#)��ш (ÐZL)    
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���)����� 'S8� ��\�#� к�O��}O-Õ��� ��#M� 

�#)��ш�� �<�� х�8� 
�ш#��� - M� �$� -�1� 
��Ô 

)�*+$=>� |�Ì�$�  

- � ÐZL ��W� 5��8 ����� $�%�� ��ш��� /��%� { 

� �મતા :૭૫૦ મેગાવૉટ (૨૫૦X૩ = ૭૫૦) 

� િવ_તાર : ૧૫૦૦ હ ,ટર 

� µજ�લો : ર-વા  

���)����� )�%��� '���� �ш� : 

� મોદ-એ ક�ુ ં ક  ભારતને આkમિનભ�ર બનાવવામા ં સોલર 

એનજ� મહkkવની eિૂમકા િનભાવશે.  તે ઊH�2ુ ં ºhુ 

_વ$પ છે. તે �યોર, Cયોર અને િસyોર છે.  

� તે �યોર છે કારણ ક  ?યૂ� આખા િવ�મા ં િનરંતર �કાશ 

આપતો રહ વાનો છે. તે Cયોર છે કારણ ક  પયા�વરણને 

�Mૂિષત કરવાને બદલે તે તેને ºhુ કર  છે અને િસyોર 

છે કારણ ક  તે આkમિનભ�ર ભારતની :દશામા ંદ શને લઈ 

જવા2ુ ં�માણ છે.  

� આપણે ભારતને આkમિનભ�ર બનાવ´ુ ંહશે તો વીજળ-ના ં

�ે^મા ંઆkમિનભ�ર થ´ુ ંપડશે.  

� આપણે °યાર  આkમિનભ�રતા અને �ગિતની વાત કર-એ 

kયાર  ઇકોનોમી તેમા ંમહkkવની છે.   

� સરકાર પયા�વરણની ?રુ�ાને �યાનમા ંરાખીને _ક-મો શ$ 

કર  છે. લોકોની 6વનશૈલી સરળ બને તે મહkkવ2ુ ંછે.  

� આપણે °યાર  wનુઃ �ાCય ઊH�ની વાત કર-એ kયાર  

,લીન એનજ�ને ખાસ �યાનમા ંરાખીએ છ-એ.  

� દ શના દર ક નાગ:રકને તેના લાભ પહ�ચે તે જોઈએ 

છ-એ. 

-�1� 
��Ô 21� -�<�� ÐZL�� �x\�#�8� J B�< /��¬ >� 

'���=>� ��#  

� :દ�હ- મે+ોની જ$:રયાત ઉપરાતં ર-વા સોલર પાવર પાક� 

ઉåોગોને પણ વીજળ- wરૂ- પાડશે.  

� ર-વાની 1મ શાHwરુ, નીમચ અને છરwરુ ખાતે પણ 

સોલર પાવર �ો1,ટ શ$ કરવામા ંઆવશે.  

� છે�લા છ વષ�મા ં સરકાર 9ારા ૩૬ કરોડ LED બ�બ2ુ ં

િવતરણ.   

� ૧ કરોડથી વ� ુ LED બ�બ _+-ટ લાઇટોમા ં નાખંવામા ં

આ�યા છે. 

� મ�ય�દ શ રાજધાની : ભોપાલ 

� L.ુયમં̂ ી : િશવરાજિસcહ ચૌહાણ 

2. 5��8�# ���>�7 (-���K)  

USA�� ���� к�/�� "�æ� X��� IAF�� к��� D>�" 

3�#���>���� 3�#�¡>��к 22 3/�%� : AH64-E 3�� 15 

�1��'к %�= Bк '�41к�$� 3/�#� 

 

��£$� '�41к�$� 3/�%� ��ш� :  

� અપાચે એક ફાઇટર હ /લકોCટર છે 1 ૩૫૦ :કલોમીટર 

�િત કલાકની ઝડપે ઊડવાની �મતા ધરાવે છે.  

� ગત વષT આ હ /લકોCટરને વા7સેુનામા ં સામેલ કરવામા ં

આ�7ુ ંછે.  

� િવ�મા ં પોતાની મારક �મતા માટ  Hણીતા અપાચે 

હ /લકોCટરમા ં આ�િુનક ટાગTટ એK,વ/ઝશન ડ િસgનેશન 

િસ_ટમ છે 1 હવામાનની Hણકાર- પણ આપે છે.  

� 1મા ં uધારામા ં જોવાની �મતા પણ છે 1 સૈ*ય માટ  

Þબૂ મદદ$પ સા/બત થશે.   

� સLVુ પર ઉડાન ભરવાની �મતા પણ આ અપાચે 

હ /લકોCટર ધરાવે છે. 

� /ચ2કૂ પાણીમા ંપણ તર- શક  છે 

3. Top-��� �S$ ��¥�>
"1 Ú�O� (4".��-)  

� િવ�ની સૌથી L�ૂયવાન 100 [ા*
સ uગેનો ‘[ા*
ઝ 

ટોપ ૧00 મો_ટ વે�7એુબલ [ા*
સ
સ’ :રપોટ� રpૂ.  

� :રપોટ� Lજુબ િવ�ની સૌથી વ� ુ L�ૂયવાન �થમ ૧00 

[ા*ડસની Eુલ વે�7 ુ ૫ :+/લયન ડૉલર એટલે ક  

Hપાનના અથ�તં̂  1ટલી (અને ભારતના અથ�તં̂  કરતા ં

ડબલ) થાય છે.  

� એક વષ�મા ં આ ૧૦૦ [ા*
સની વે�7મુા ં ૫.૯ ટકાનો 

વધારો ન�ધાયો હતો. ૨૦૦૬થી આજ ?ધુીમા ં ટોપ-૧૦૦ 

[ા*ડની વે�7મુા ં૨૪૫ ટકાનો વધારો  જોવા મÝયો છે. 
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� અહ વાલ : એિ�લ ૨૦૨૦ની K_થિત 

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૦-૦૭-૨૦૨૦) 

1. તા1તરમા ં 10 pૂલાઈએ એિશયાના સૌથી મોટા સોલર 

એનજ� �ો1,ટ2ુ ંઉ�ાટન િવડ-યો કો*ફર*સના મા�યમથી 

કોના 9ારા કરા7ુ ં- ���)��� ���OP ��< 

2. તા1તરમા ં 10 pૂલાઈએ એિશયાના સૌથી મોટા સોલર એનજ� 

�ો1,ટ2ુ ંઉ�ાટન yા ંકરવામા ંઆ�7ુ ં- �<��, �#)��ш 

3. તા1તરમા ં 10 pૂલાઈએ એિશયાના સૌથી મોટા સોલર 

એનજ� �ો1,ટ2ુ ં ઉ�ાટન કરા7ુ ં તેની  ઉkપાદન �મતા  

ક ટલા મેગાવોટ છે - ��� MW 

4. તા1તરમા ં ર-વા ખાતે  શ$ કરાયેલ  એિશયાના સૌથી 

મોટા સોલર એનજ� �ો1,ટનો Eુલ િવ_તાર જણાવો -

���� '�к$� 

5. સૌર ઊH� ઉkપાદનમા ં ભારત િવ�ના ક ટલા ટોચના 

દ શોમા ંછે - �� 

6. મ�ય�દ શના વત�માન L.ુયમં̂ ી2ુ ં નામ જણાવો -  

�ш�����-�' % '�K 

7. તા1તરમા ં અમે:રકાની બો�ગ કંપનીએ ભારતીય 

વા7દુળને કયા બે �કારના હ /લકોCટર આપવાની �:Iયા 

wણૂ� કર- - 3/�%� 3�� 4%= Bк 

8. અમે:રકાની બો�ગ કંપની 9ારા ભારતીય વા7દુળને 

અkયાર ?ધુીમા ં Eુલ ક ટલા અપાચે અને /ચ2કૂ  

હ /લકોCટર આપવામા ં આ�યા છે - 3/�%�-�� 3�� 

4%= Bк-�� 

9. અપાચે હ /લકોCટર2ુ ં Lળૂ નામ જણાવો - AH�ª-E 

10. અપાચે હ /લકોCટરની િવશેષતા જણાવો - ��£$� 

'�41к�$� 

11. ફાઇટર હ /લકોCટર અપાચે �િત કલાક  ક ટલી ઝડપે 

ઉડવાની �મતા ધરાવે છે - ��� \к1��$� 

12. ભારતીય વા7દુળમા ંસLVુ ઉપર ઉડાન ભરવાની �મતા 

કઈ હ /લકોCટર ધરાવે છે - 3/�%� 

13. /ચ2કૂ હ /લકોCટરની િવશેષતા જણાવો - �1��'к 3�� 

/�K��� /K 8�< шк� 

14. તા1તરના અહ વાલ �માણે એિ�લ 2020ની K_થિતએ 

"િવ�ની ટોપ-100 મો_ટ વે�7એુબલ [ા*ડ"મા ં  �થમ 

Iમે કઈ કંપની છે – 
�.��  

15. તા1તરના અહ વાલ �માણે એિ�લ 2020ની K_થિતએ 

"િવ�ની ટોપ-100 મો_ટ વે�7એુબલ [ા*ડ"મા ં �થમ 10 

કંપનીઓ અને દ શ2ુ ં નામ જણાવો – 1. 


�.��(3�\�к�) 2. 
/1(3�\�к�) 3. 

�({�-�·$(3�\�к�) 4. U>�1 5. ��.�(3�\�к�) 6. 

31�"�"�(%��) 7. $�}O-O$(%��) 8. ��-¨ Bк (3�\�к�) 

9. �к����¥�(3�\�к�) 10. �S$� к��L  (3�\�к�) 

 

DATE : ��-��-����

1. �-�� : 5��8�� ��Ì�� �S8� �K8�<�� 4���- ¨>к 

0� �¥�L ��к��L�� SM�� (�O#C�)  

��к��L�� ���8 : 

�-�� : 5��8�� ����� - M� �$� кÅ��� b�/ �O#C� 

-��� к��#� : 

� ભારતમા ંવાઘની વ_તી ગણતર- ૨૦૧૮નો ચોથો તબÃો 

Mુિનયાના સૌથી મોટા ક મેરા + પ વ*ય 6વ સવT�ણ 

હોવાનો /ગિનસ �કુ ઓફ વ�ડ� ર કોડ� બના�યો છે.  

1Ó#��к:  

� ભારતે પોતાના લáયને ચાર વષ� પહ લા જ વાઘની 

સ.ંયા બમણી કર-ને wણૂ� ક7ુ8. 

121 -�£$ /� 3,48,58,623 8-���� хÆ%�£ : 

� /ગિનસ �કુ ઓફ વ�ડ� ર કોડ� Lજુબ ૨૦૧૮-૧૯મા ં

કરાયેલા સવT�ણની ચોથી ગણતર- સસંાધન અને ડ ટા 

બનેંના :હસાબે અkયાર ?ધુીની સૌથી મોટ- ગણતર- રહ-.  

� ૧૪૧ િવ/ભÖ સાઇટોમા ં૨૬,૮૩૮ _થળે રખાયા હતા અને 

૧,૨૧,૩૩૭ વગ� :કલોમીટર િવ_તારમા ંસવT�ણ ક7ુ8 હt ુ.ં  
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� ક મેરા + પે વ*ય6વોની ૩,૪૮,૫૮,૬૨૩ તસવીરો ખÑચી 

હતી. આ તસવીરોના મા�યમથી વાઘોની ઓળખ થઇ 

હતી. 

5��8: A>1-2967 ��Ì=>� Ì� : 

� ����8 �S8� �K8�< D>�" ��ш�� ��Ì��� 

���Ñ�8 -�z#� 2967 º�, 5��8�� ����� A>1 75 

$к� ��Ì º�.  

� ભારતે ૨૦૧૦મા ં સે*ટ પીટસબગ�મા ં ૨૦૨૨ ?ધુીમા ં

વાઘની સ.ંયા બમણી કરવાનો સકં�પ લીધો હતો.  

5��8�� ��Ì�� �S8� ��ш� 3'���1 : 

 

�  ક *Vીય પયા�વરણ મં̂ ી �કાશ Hવડ કર 

�   2.-��-� Y�шL �� #���� (�'<�$)  

�������� 1�к-5��� -��-� 3�� к�OP�# U V' �W� G� 

3�8 ш�'� /��% �� Y #���� '�67 �¼к 1���  

�� 3�� 8�=>� è�8'��-к '�� : 

(૧) સાણદં તાzકુો : ૧. માણકોલ ૨. મોડાસર  

(૨)કલોલ તાzકુો:૧./બલે�રwરુા ૨.રામનગર  

(૩) ગાધંીનગર તાzકુો : $પાલ 

�Kк�1 :  

� નળસરોવર રોડ ઉપર આવેzુ ંમાણકોલ ગામ એ અવકાશ 

વૈ±ાિનક ડો.િવIમ સારાભાઈ2ુ ંવતન2ુ ંગામ છે.  

� સાણદં અને નળ સરોવરને જોડતા ૬૦૦ વષ� pૂના આ 

ગામમા ં Dી �ટુ ભવાની2ુ ં મ:ંદર અને kયા ં યોHતી 

નવરાિ^2ુ ંપણ આગ´ ુમહkkવ છે.  

x/�1 : 

� પાડંવકાળના $પાલ ગામનો પણ આ યોજનામા ંસમાવેશ 

કરવામા ંઆ�યો છે.  

� દર વષT નવરાિ^મા ં નોમની રાિ^એ નીકળતી Dી 

વરદાયની માતા6ની પ�લીની યા^ાથી $પાલ િવ��િસh 

છે. 

���-� : 

� મોડાસર ગામ પૌરા/ણક વારસો ધરાવે છે. આ પાડંવકાલીન 

ગામમા ં અિ^ ઋિષ 9ારા બાણ માર-ને બાણગગંા તળાવ 

અK_તkવમા ંઆ�યાની તથા તપોબળ 9ારા અ^ે�ર મહાદ વની 

_થાપના કયા�ની વાયકા �ચ/લત છે. 

4"1��� �� : 

� /બલે�ર ગામ કલોલથી આઠ ક-લોમીટરના uતર  આવેz ુ

છે. આ ગામ2ુ ં નામ ગામમા K_થત _વeં ૂ િશવલfગ 

/બલે�ર મહાદ વ પરથી આવેz ુછે.  

� /બલે�રેwરૂા ગામમા જોવાલાયક રામ6 મદં-ર અને 

મહાકાળ- માતા6ના મદં-રો છે. 

3. �-���/�� : -��O# ¢ B�$K�0 -�/È (����к ���к��K) 

�8L�� ���)��� 1� -�
� ¦>���� PAP J>�� -¼��� 

� PAP : પીપ�સ એકશન પાટ�  

� Eુલ-૯૩માથંી ૮૩ બેઠક પર PAPનો િવજય 

4. IRDA : 5��8�� �� ��� к�/��0�� к����� к�% 

/�1�-� 1�O% к��� IRDA�� �̂ B�< (Y��:#)  

��� �����( : 

� ઉમર - ૧૮ થી ૬૫ વષ�ની �યK,ત માટ  

� વીમા �ે^ની િનયમનકાર ઈરડા એ 29 જનરલ અને 

હ �થ વીમા કંપનીઓને �ૂંક- Lદુતની 'કોરોના કવચ' હ �થ 

ઈ*_યોર*સ પોલીસી બHરમા ં રpૂ કરવા માટ  મpૂંર- 

આપી. 

� આ પૉ/લસી હ ઠળ કોરોનાની બીમાર-ના મેડ-કલ ખચ�ને 

આવર- લેવાશે.  

� ક ટલીક વીમા કંપનીઓએ $. 50,000થી $. 5 લાખની 

રકમની સાડા ^ણ મ:હના, સાડા છ મ:હના અને સાડા 

નવ મ:હનાની 'કોરોના કવચ' પો/લસીઓ લો*ચ કર- છે. 

� IRDA: ઇ*_યોર*સ ર g7લુેટર- એ*ડ ડ વલપમે*ટ 

ઓથો:રટ- 

5. \�� ��ш�] : 11 >̂1�(        ��� �S8� \��-  

� M� 2020 : Putting the brakes on COVID-��: how 

to safeguard the health and rights of women and 

girls now 

� િવ�ની uદા1 વ_તી:૭૭૬ કરોડ ૭૦ લાખ 
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� ભારતની વ_તી : ૧૩૮ કરોડ ૩ લાખ 

� િવ�ની વ_તીમા ંભારતનો :હ_સો ૧૭.૭ ટકા 

5��8�� �S8� ��� �8L�� }SM�8 : 

� 15 વષ�થી વ� ુ વય pૂથમા ં મ:હલાઓની વ_તીની 

ટકાવાર- w�ુુષથી વ�નુી થઈ ગઈ છે.  

� 15 થી વ� ુ વયમા ં મ:હલાઓની ટકાવાર- w�ુુષોથી 0.6 

ટકા વ� ુજોવા મળ-.  

� �િુનયાદ- માપદંડના :હસાબે મ:હલાઓ સબંિંધત તમામ 

સામાµજક પ:રK_થિતમા ંપણ ?ધુારાનો સકં ત છે. 

� ભારતના વ_તી ગણતર- કાયા�લયના સેUપલ રµજ_+ શન 

સરવેનો :રપોટ� Hહ ર થયો છે, 1 2018 ?ધુીની K_થિત 

દશા�વે છે. દર ક દાયકા પછ- વ_તી ગણતર- થાય છે. 

પરંt ુઆ દરિમયાન થયેલા પ:રવત�ન પર નજર રાખવા 

માટ  આ સરવે કરાયો.  

� તેમા ંસૌથી પ:રવત�ન મ:હલાઓ અને w�ુુષોની વ_તીની 

પેટન�મા ંજોવા મÝ7ુ.ં  

� શહ ર- અને iામીણ બનેં િવ_તારમા ં વ_તીની આ પેટન� 

લગભગ એક 1વી છે.  

� 0 થી 4, 5 થી 9 અને 10 થી 14 વષ�ની વયમા ં

છોકર-ઓની વ_તી 0.4 ટકા ઓછ-.  

� ગામડામા ંપણ આ ^ણેય વગ�મા ંઆ ફરક મા^ 0.4 ટકા. 

\'1��� 1:��� �# ��.� M� ��� ��.� �]L 

� 1991થી 2018 વ�ચ ે િવધવા, ટાછેડાવાળ- અને kય,તા 

મ:હલાઓની વ_તીમા ં 2.6 ટકાનો ઘટાડો ન�ધાયો છે. 

1991મા ંઆ સ.ંયા 8.1 ટકા હતી. 1 2018મા ં 5.5 ટકા 

થઈ ગઈ.  

� લgનની વયમા ં પણ મ:હલાઓની K_થિતમા ં મોટાભાગ ે

?ધુારો જોવા મÝયો છે. આ માપદંડમા ં ભારતમા ં

મ:હલાઓએ �ગિત કર  છે.  

� 1990મા ં મ:હલાઓની લgનની સર રાશ ¶મર 19.3 વષ� 

હતી 1 2018મા ંવધીને 22.3 વષ�ની થઈ ગઈ.  

� દ શમા ં લgન કર લી મ:હલાઓની સ.ંયા 1990મા ં 45.7 

ટકા હતી 1 2018મા ં49.5 ટકા થઈ ગઈ. 

U>���8�� }SM�8 : 

� વષ� 2021મા ં \જુરાતની સભંિવત વ_તી 6,97,88,000 

(6.97 કરોડ) થશે.  

� નેશનલ કિમશન ઓફ પોC7લુેશન 9ારા નવેUબર, 

2019મા ંHહ ર કરાયેલા પોC7લુશેન �ો1,શન :રપોટ�મા ં

આ uદાજ �ય,ત કરવામા ંઆ�યો હતો. 

� 1મા ં3.66 કરોડ w�ુુષ °યાર  3.31 કરોડ મ:હલાઓ હશે. 

� 2011ની વસતી ગણતર- �માણે રા°યમા ં 3.14 કરોડ 

w�ુુષ અને 2.890 કરોડ મ:હલાઓ હતી.  

� 2011મા ં6.04 કરોડ હતી 1 2021મા ંવધીને 6.97 કરોડ 

પહ�ચી જવાનો uદાજ.  

� એટલે ક  છે�લા 10 વષ�મા ંવસતીમા ં94 લાખનો વધારો 

થયો હોવાનો uદાજ છે. 1 13.5 ટકાનો વધારો ?ચૂવે છે. 

� \જુરાતમા ં 2021મા ં 3.25 કરોડ લોકો એટલ ે ક  અડધી 

વ_તી 20થી 50 વષ�ની વયની હશે.  

� 2026મા ં\જુરાતની વ_તી 7.40 કરોડ ?ધુી પહ�ચી જશે.  

� 2011ની વસતી ગણતર- �માણે, વસતી ગીચતા2ુ ં�માણ 

�િત ચોરસ :કમીએ 308 હt ુ ં 1 વધીને 2021મા ં 356 

થયાનો uદાજ છે.  

� 2021થી 25મા ંપોC7લુેશન iોથ 12 ટકા રહ વાનો uદાજ 

છે. 

���к �OM� ��8� /� к�$1� 3-�? 

� દર ક અમે:રકન બાળક પોતાના સમi 6વનમા ં

વાતાવરણમા ં10 હHર મે:+ક ટન CO2 વધાર  છે.  

� કોઈ ચાઈનીઝ બાળકની સરખામણીમા ંઆ 5 ગ¸ુ ં વ� ુ

છે.  

� ભારતમા ંમાથાદ-ઠ કાબ�ન ઉkસÀન 1.73 મે:+ક ટન છે. 

- M� 0º� )��� �� ï�� º�? 

� Mુિનયામા ંસૌથી ઓછો �જનન દર તાઈવાનમા ંછે. 2.38 

કરોડની વ_તીવાળા આ દ શમા ં દર ક મ:હલા 1.21 

બાળકને જ*મ આપે છે.  

� મો�દોવામા ં દર ક મ:હલા 1.23 બાળકો અને પો�ુ�ગલમા ં

1.24 બાળકોને જ*મ આપી રહ- છે.  

� ભારતમા ં�જનન દર 2.0 છે. 

1�к�=>� -����ш Y�>a# - M� 0ð� ï��? 

� આ:®કાના દ શ નાઈજરમા ંલોકોની સર રાશ આ7;ુય મા^ 

15.2 વષ� છે.  

� આ Mુિનયાનો સૌથી વ� ુ7વુાન વ_તીવાળો દ શ છે.  

� ભારતમા ં 15-59 વષ�ની વ_તી Mુિનયામા ં સૌથી વ� ુ છે. 

વ_તીનો 60% ભાગ તેમા ંઆવે છે. 

����� �S8� ����� ��� -�х�K�  
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� 18મી સદ-મા ં100 કરોડ વ_તી 

� 20મી સદ-મા ં200 કરોડ વ_તી 

� 1960મા ં300 કરોડ વ_તી 

� 1974મા ં400 કરોડ વ_તી 

� 1987મા ં500 કરોડ વ_તી 

� 1999મા ં600 કરોડ વ_તી 

� 2011મા ં700 કરોડ વ_તી 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૧-૦૭-૨૦૨૦) 

1. તા1તરમા ં ભારત કયા વ*ય �ાણીની વ_તી ગણતર-ને 

"/ગિનસ �કુ ઓફ વ�ડ� ર કોડ�"મા ં_થાન અપા7ુ ં- ��Ì 

2. ભારતમા ં કયા વષ�ની વાઘની વસતી ગણતર-ના ચોથા 

તબÃાને "િવ�ના સૌથી મોટા ક�મેરા + પ વ*ય6વ 

સવT�ણ"ને /ગિનસ �કુ ઓફ વ�ડ� ર કોડ�મા ં_થાન અપા7ુ ં

છે - �]L 2018 

3. ભારત વાઘની વ_તી બમણી કરવાના લáયાકંને ક ટલા 

વષ� પહ લા ંજ wણૂ� કર- દ-ધો હતો - 4 �]L 

4. ભારતમા ંહાલમા ંવાઘની સ.ંયા ક ટલી છે - 2967 

5. િવ�ના Eુલ વ_તીના ક ટલા ટકા વાઘ ભારત પાસે છે - 75% 

6. વષ� 2010મા ં િવ�ના કયા શહ રમા ં ભારતે વષ� 2022 

?ધુીમા ંવાઘની સ.ંયા બમણી કરવાનો સકં�પ લીધો હતો 

- -�O$ �/,-"�L 

7. ભારતમા ંવષ� 2018 વાઘની વ_તી ગણતર- Lજુબ કયા 

રા°યમા ંસૌથી વ� ુવાઘ છે  અને uદા1 ક ટલા - �# 

)��ш, 526 

8. ભારતના L.ુયkવે કયા કયા રા°યોમા ં વાઘની વસતી 

જોવા મળે છે - �# )��ш, кK�L$к, |¼��х��, '���ab, 

8�1���>, Y-�, к��7 3��  |¼� )��ш 

9. ભારત સરકારના  ક *Vીય પયા�વરણ મં̂ ી2ુ ંનામ જણાવો 

- )к�ш Z���к� 

10. "સાસંદ આદશ� iામ યોજના" uતગ�ત ભારતના \હૃ 

મં̂ ી 9ારા કયા લોકસભા મતિવ_તારમા ંપાચં ગામ દક 

લેવામા ંઆ�યા - �������� 

11. સાસંદ આદશ� iામ યોજના uતગ�ત તા1તરમા ંભારતના 

\હૃ  મં̂ ી Vારા પોતાના મતિવ_તારમા ંકયા પાચં ગામ 

દક લેવામા ંઆ�યા-  �Kк�1, ���-�, 4"1���J>��, 

����� 3�� x/�1 

12. સાણદં તાzકુામા ં આવેzુ ં માણકોલ ગામની િવશેષતા 

જણાવો-3�к�ш ��Ý��� �c.��{ -���5�(=>� �8� 

13. તા1તરમા ં િસcગાપોરમા ં કયા પ�ની સરકાર wનુ: સતા 

પર આવી છે - /�/¥-  
+ш�  /�$�(PAP) 

14. િસcગાપોરના નવા વડા�ધાન2ુ ંનામ જણાવો - 1� -�
� ¦>�� 

15. pૂલાઈ-૨૦૨૦મા ં IRDA 9ારા ભારતની ક ટલી વીમા 

કંપનીઓને કોરોના કવચ પોલીસી લો*ચ કરવાની મpૂંર- 

આપી – �� 

16. pૂલાઈ-૨૦૨૦મા ં IRDA 9ારા ભારતની 29 વીમા 

કંપનીઓને ક ટલા વષ�ની ¶મરની �યK,તઓ માટ ની 

કોરોના કવચ પોલીસી લો*ચ કરવાની મpૂંર- આપી – 

18 M� 65 �]L 

17. IRDA2ુ ં િવ_tતૃ નામ જણાવો - £OS#��O- ��:�>1�$�< 


O� ���1/�O$ 0M�\�$< 
18. િવ� વ_તી :દવસ કયાર  મનાવવામા ંઆવે છે – 11 B̂1�( 

19. િવ� વ_તી :દવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - Putting the 

brakes on COVID-��: how to safeguard the health and 

rights of women and girls now 

20. વત�માનમા ં િવ�ની વ_તી ક ટલી છે - ���* 776 к��� 

70 1�х 

21. વત�માનમા ં ભારતની વ_તી ક ટલી છે – ���* 138 

к��� 3 1�х 

22. વત�માનમા ં િવ�ની વ_તીમા ંભારતનો :હ_સો ક ટલા ટકા 

છે - 17.7 

23. ભારતમા ં એક વ_તી ગણતર-થી બી6 વ_તી ગણતર- 

દરિમયાન થયેલા પ:રવત�ન પર નજર રાખવા માટ  yો 

સરવે કરવામા ંઆવે છે - -�;/1 �Ñ�Sb�ш� -���  

24. વ_તી ગણતર- કાયા�લયના વષ� 2018 ?ધુીની K_થિતના 

સેUપલ રµજ_+ શન સરવેનો :રપોટ� અ2સુાર ભારતમા ં

મ:હલાની લgનની વયમા ંક ટલો વધારો થયો છે - ��.� 

M� ��� ��.� �]L 

25. સેUપલ રµજ_+ શન સરવેના jકડા Lજુબ ભારતમા ંવષ� 

1991થી 2018 વ�ચે િવધવા, ટાછેડાવાળ- અને kય,તા 

મ:હલાઓની વ_તીમા ંક ટલા ટકાનો ઘટાડો ન�ધાયો - �.� 

26. નેશનલ કિમશન ઓફ પોC7લુેશન 9ારા નવેUબર, 

2019મા ં Hહ ર કરાયેલા પોC7લુેશન �ો1,શન :રપોટ�  

અ2સુાર વષ� 2021મા ં\જુરાતની સભંિવત વ_તી જણાવો 

- �,��,��,��� (�.�� к���)   

27. 2011ની વસતી ગણતર- �માણે રા°યમા ંw�ુુષ-મ:હલાની 

સ.ંયા ક ટલી હતી - �.�ª к��� J>¤>] 3�� �.��� к��� 

\'1�0  
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28. નેશનલ કિમશન ઓફ પોC7લુેશન 9ારા નવેUબર, 

2019મા ં Hહ ર કરાયેલા પોC7લુેશન �ો1,શન :રપોટ�  

અ2સુાર \જુરાતમા ં 2021મા ં ક ટલા લોકો 20થી 50 

વષ�ની વયની હોવાનો uદાજ છે - �.�� к��� 1�к�  

29. 2011ની વસતી ગણતર- �માણે, વસતી ગીચતા2ુ ં�માણ 

�િત ચોરસ :કમીએ ક ટzુ ંહt ુ ં1 2021મા ંવધીને ક ટલો 

થવાનો uદાજ છે – ��� 8M� ���  

30. �kયેક અમે:રકન બાળક સમi 6વનમા ં વાતાવરણમા ં

ક ટલો CO2 વધાર  છે - �� 'Z� �\bк $�  

31. ભારતમા ંમાથાદ-ઠ કાબ�ન ઉkસÀન ક ટલો છે - �.�� �\bк 

$� 

32. Mુિનયામા ં સૌથી ઓછો �જનન દર yા દ શમા ં છે – 

8�(��� 

33. િવ�મા ંકયા દ શના લોકો2ુ ંસર રાશ આ7;ુય સૌથી ઓ� ં

છે - Y\ñк��� ��ш ��(�� 

34. િવ�મા ં સૌથી ઓ� ં આ7;ુય આ:®કાના દ શ નાઈજરમા ં

ક ટલા વષ�2ુ ંછે - ��.� �]L 

35. િવ�મા ં18મી સદ-મા ંક ટલી વ_તી હતી - ��� к���  

36. કઈ સદ-મા ં િવ�ની વ_તી 200 કરોડ  પહ�ચી હતી - 

��� -�< 

37. િવ�ની વ_તી 300 કરોડ  કયાર  પહ�ચી હતી – �]L ���� 

38. વષ� 1974મા ંિવ�ની વ_તી ક ટલી હતી - ª�� к���  

39. વષ� 1987મા ંિવ�ની વ_તી ક ટલી હતી - ��� к��� 

40. િવ�ની વ_તી 600 કરોડ  yાર  પહ�ચી હતી – �]L ����  

41. વષ� 2011મા ંિવ�ની વ_તી ક ટલી હતી - ��� к��� 

DATE : ��-��-����

1. 5��8�# -���  : £TO�#� YÔ�� 3�\�к< "���$�� 

72,000 
-�¥$ ��£�1 х�<����� Y�ш� (-���K)  

 

� નામ :  SIG 716 એસો�ટ રાઇફલ 

� �ોiામ : ફા_ટ + ક �ોÜટુમે*ટ હ ઠળ રાયફલની ખર-દ- 

2. к����� �-� : �-��� 8� ò+1��к1 /�<�K� J BKL 

к���� ��ш#� ����� )M ��ш (Y��:#) 

� હાલમા ંMુિનયાભરમા ંકોરોનાની ૨૧ રસી2ુ ંપર-�ણ ચાલી 

ર�ુ ં છે પરંt ુ રિશયાએ કોરોનાની રસી2ુ ં સફળતાwવૂ�ક 

પર-�ણ કર- લી�ુ ંછે.  

� કોરોના વાઈરસની રસીની તમામ ¢,લિનકલ +ાયેલ wણૂ� 

કરનાર રિશયા િવ�નો પહ લો દ શ બ*યો છે.  

� ઈ*_ટ-ટ�ટુ ફોર મે:ડસન એ*ડ બાયોટ કનોલો6 િવભાગના 

:ડર ,ટર વા:દમ તરાસોવે ક�ુ ંક  સેચનેોવ ફ_ટ� મો_કો _ટ ટ 

મે:ડકલ 7િુનવિસ½ટ-મા ં વોલેd*ટયસ� પર આ રસી2ુ ં

પર-�ણ કરા7ુ ં 

� પહ લા pૂથમા ં રહ લા વોલેd*ટયસ�ને ૧૫ pુલાઈએ તો 

બીH pૂથમા ં રહ લા વોલેd*ટયસ�ને ૨૦ pુલાઈએ રH 

આપવામા ંઆવશે. 

� રાજધાની : મો_કો 

3. 
���L : ���к�$�� :1�"1 �� 1���$ �-$< %�1�O� 


���L-���� (/#�L��K)   

� \જુરાતના ચોથા Iમના શહ ર રાજકોટને ભારતમા ંWWF 
gલોબલ વન Cલાનેટ િસટ- ચેલે*જ-૨૦૨૦નો �િત;ઠ-ત 

એવોડ�. 

)��� :  

� વષ� ૨૦૧૫-૧૬ કરતા ં ૨૦૨૨-૨૩મા ં Eુલ વાષ�ક 

સીએચ6 એિમશન ૧૪ ટકા ?ધુી ઘટાડવા બદલ સતત 

^ીH વષT આ એવોડ� મÝયો હતો.  

3O# ш'��� :  

� રાજકોટ ઉપરાતં ગગંટોક, \વુાહાટ-, ઇ*દોર, પણ6, 

નાગwરુ, wણુે અને કોચીને પણ આ એવોડ� મÝયો હતો. 

� ઓપીસીસી ૨૦૧૯-૨૦ની પસદંગીમા ં પ૩ દ શોના ૨૫૫ 

શહ રોમા ંઆ શહ રોનો સમાવેશ થતો હતો.  

4. 3�-�� : /óG�, /Wк�� 3�� к$�� 1�хк ������- 

-�Ì��=>� �>�8 х�8� 3�-��  

5��8�� - M� �$< �#�� к$��1�хк 8�<к� -����8  

� અવસાન: ૧૨મી pુલાઈ ૨૦૨૦-?રુત 

к$��1�хк 8�<к� : 

� :દ�ય ભા_કરની રિવવારની wિૂત½ 'રસરંગ'મા ં 'પ:રIમા' 
અને �ધુવારની wિૂત½ “કળશ”મા ં‘તડ ને ફડ’ના કોલKUન_ટ 

અને �ખર રાજક-ય સમી�ક.  

��S¬ V8 /\�%# : 
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� ±ાનમા ં �ડાણ અને ýદયમા ં િવશાળતા ધરાવનાર 

નગીનદાસ સઘંવીનો જ*મ 10 માચ�, 1920ના રોજ 

સૌરા;+ના ભાવનગર ખાતે કપોળ વ/ણક પ:રવારમા ંથયો 

હતો.  

� નવી પેઢ-મા ંનગીનબાપાના લાડકા નામે Hણીતા બનેલા 

નગીનભાઇએ ભાવનગરની શામળદાસ આ�્�સ 

કોલેજમાથંી પો/લ:ટકલ સાય*સના િવષયમા ં _નાતકની 

પદવી �ાCત કર- હતી.  

� ભારત દ શ આઝાદ થયો એ વષT એટલે ક  1947મા ંતેમણ ે

7િુનવિસ½ટ-માથંી અ2_ુનાતકની :ડiી મેળવી.  

� બાદમા ં તેઓ Lુબંઇની મીઠ-બાઈ કોલેજમા ં ઇિતહાસના 

અ�યાપક બ*યા અને પો/લ:ટકલ સાય*સ િવભાગના વડા 

તર-ક  િન´ૃ થયા.  

� ^ીસેક વષ� અ�યાપન કાય� બાદ િન´િૃ પછ- 

નગીનભાઇએ 1962થી \જુરાતના િવિવધ અખબારો અને 

સામિયકોમા ંકટાર લેખનની શ$આત કર-.  

� 6વનના uિતમ �ાસ ?ધુી તેઓ લેખનકાય�મા ં સ:Iય 

રxા.  

� 6વનભર નાK_તક રહ લા નગીનભાઇએ ધમ�શા}ોનો �ડો 

અ²યાસ કયs હતો.  

� તેમના બ�ચુ/ચ×ત w_ુતકોમા ં “રામાયણ’’, ‘‘મહાkમા 

ગાધંી”, “સરદાર પટ લ, અને “નર *V મોદ-નો સમાવેશ 

થાય છે.  

� �ડા અ²યાસના આધાર  તેમણે “યોગનો ઇિતહાસ અને, 

ગીતાિવમશ�' અને “મહામાનવ Eૃ;ણ સ:હત Eુલ 18 w_ુતકો 

લ.યા અને િવIમી કહ- શકાય એટલી સ.ંયામા ં 29 

પ:રચય wKુ_તકાઓ લખી.  

� 2019મા ં નગીનભાઈને પ¼Dીથી નવાજવામા ં આ�યા 

હતો. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૨-૦૭-૨૦૨૦) 

1. ભારતીય સેનામા ં કયા દ શ પાસેથી 72,000 1ટલી 

રાયફલ ખર-દવામા ંઆવશે - 3�\�к� 

2. ભારતીય સેનામા ંઆગામી સમયમા ંઅમે:રકા પાસેથી કઇ 

નવી રાયફલ ખર-દવામા ંઆવશે - 
-�¥$ 

3. અમે:રકન બનાવટની એસો�ટ રાયફલ અ*ય કયા નામે 

ઓળખાય છે - SIG ��� 

4. તા1તર pુલાઈ 2020મા ં કોરોના વાયરસની વેK,સન 

તમામ ¢,લિનકલ પર-�ણો wણૂ� કરનાર િવ�નો �થમ 

દ શ - ��ш#� 

5. રિશયાની રાજધાની જણાવો - �Sк�  

6. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં\જુરાતના કયા શહ રને ભારતમા ંWWF 
gલોબલ વન Cલાનેટ િસટ- ચેલે*જ-૨૦૨૦નો �િત;ઠ-ત 

એવોડ� �ાCત થયો – ���к�$ 

7. રાજકોટ શહ રને સતત ક ટલામા વષT વખત gલોબલ વન 

Cલાનેટ િસટ- ચલેે*જ એવોડ� મÝયો - -88 W�Z �]� 

8. કયા હ tસુર રાજકોટ શહ રને gલોબલ વન Cલાનેટ િસટ- 

ચેલે*જ-૨૦૨૦ એવોડ� મÝયો - �]L 2015-16 к�8�� 

2022-23�� A>1 ��]Ôк -�
%C 
�ш� 14 $к� 

�>�� Ì$���� "�1  

9. \જુરાતના રાજકોટ શહ ર ઉપરાતં ભારતના અ*ય yા 

શહ રોને gલોબલ વન Cલાનેટ િસટ- ચેલે*જ એવોડ�-૨૦૨૦ 

મÝયો - ���$�к, U>��'�$<, £O���, /KC, ���J>�, 

J>K� 3�� к�%�� 

10. તા1તરમા ં ?રુત ખાતે અવસાન પામેલ પ¼Dી 

નગીનદાસ સઘંવી2ુ ં�ે^ જણાવો- к$�� 1�хк, /Wк��, 

���к<# -��к  3�� 1�хк 

11. પ¼Dી નગીનદાસ સઘંવી \જુરાતના કયા �િસh 

દ� િનકમા ંકોલિમ_ટ તર-ક  કાય�રત હતા - \��# 5�Sк� 

12. પ¼Dી નગીનદાસ સઘંવી :દ�ય ભા_કર દ� િનકમા ં

રિવવારની રસરંગ wિૂત½મા ં કઈ કોલમ લખતા હતા - 

/\�{� 

13. પ¼Dી નગીનદાસ સઘંવી :દ�ય ભા_કર દ� િનકમા ં

�ધુવારની કળશ wિૂત½મા ં કઈ કોલમ લખતા હતા - 8� 

�� �� 

14. પ¼Dી નગીનદાસ સઘંવીએ કયા િવષયના અ�યાપક 

તર-ક  Lુબંઈની મીઠ- બાઈ કોલેજમા ં સેવા આપી હતી - 

£�8'�- 

15. પ¼Dી નગીનદાસ સઘંવીના મહkવના w_ુતકોના નામ 

જણાવો - ���#K, '��� �����, -���� /$�1, ���OP 
��<, #���� (�8'�-, ��8� ��ш́ 3�� '���� AVaK 

16. નગીનદાસ સઘંવીને કયા વષT ભારત સરકાર 9ારા પ¼Dી 

wરુ_કાર અપાયો - ���� 

17. પ¼Dી નગીનદાસ સઘંવીનો જ*મ કઈ તાર-ખે yા ંથયો 

હતો – �� �%L ���� 3�� 5����� 
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18. તા1તરમા ં પ¼Dી નગીનદાસ સઘંવીએ તેમનો ક ટલામો 

જ*મ:દવસ ઉજ�યો હતો -��� 

19. પ¼Dી નગીનદાસ સઘંવીને નવી પેઢ- કયા લાડકા 

નામથી ઓળખતી હતી - ����"�/� 

20. \જુરાતી કટાર લેખક નગીનદાસ સઘંવીએ કઈ 

કોલેજમાથંી પો/લ:ટકલ સાય*સના િવષયમા ં _નાતકની 

પદવી મેળવી હતી - 5������� ш�7��- Y¿õL- 

к�1�� 

DATE : ��-��-����

1.5��8�� ����ш� ��к�K (FDI)  

\�Ñ�$1 �ш�K �$� U B�1 5��8�� x�/#� 75,000 

к���=>� ��к�K к�ш� (Y�M¹к) 

U B�1 ��� (TO�#��� ºö� ���]¹к �Ê� BL31 "�6к #�Z( 

� સચ� એ¢*જન \ગૂલ અને આ�ફાબેટના સીઈઓ ?ુદંર 

િપચાઈ તેમજ પીએમ નર *V મોદ- વ�ચે ૧૩મી pુલાઈએ 

કોરોના મહામાર-, આ�િુનક ટ કનોલો6નો આિવ;કાર 

તેમજ કોરોના પછ-ના કાળમા ં ઊભર- રહ લા નવા વક� 

ક�ચર Lvેુ િવ_tતૃ ચચા� કરવામા ંઆવી હતી.  

��к�K : 

� િપચાઈએ ભારતમા ં \ગૂલ 9ારા આગામી પાચંથી સાત 

વષ�મા ં ૧૦ અબજ ડોલર એટલે ક  $.૭૫,૦૦૦ કરોડના ં

:ડµજટાઈઝેશન ફડંની Hહ રાત કર-. 

U B�1�� 5��8�� ��к�K�� ��W� : 

� ઇK,વટ- અને પાટ�નરિશપ 9ારા રોકાણમા ં૪ Lvુા પર ભાર 

1. દર ક ભારતીય માટ  તેની પોતાની ભાષા :હ*દ-, તાિમલ, 

પHંબી ક  માtભૃાષા િસવાયની અ*ય કોઈપણ બી6 

ભાષામા ંમા:હતી wરૂ- પાડવાના �યાસો કરાશે. 

2. ભારતની જ$:રયાત Lજુબ નવી �ોડ,ટ અને સેવા શ$ 

કરાશે. 

3. :ડµજટલ +ા*સફોમTશન Lજુબ /બઝનેસને િવકસાવાશે. 

4. હ �થ, એ°7કુ શન, Eૃિષ સ:હતના ં �ે^ોમા ં સામાµજક 

ક�યાણ માટ  આ�િુનક ટ કનોલો6 અપનાવવી તેમજ 

આ:ટ«:ફિશયલ ઈ*ટ /લજ*સનો ઉપયોગ કરવો. 

U B�1 5��8�� �- 1�х �ш�к��� 8�1�"� к�ш� 

� સે*+લ બોડ� ઓફ ઓફ સેક*ડર- એ°7કુ શન (સીબીએસઈ) 

સાથે \ગૂલ ે ટાઈ-અપ ક7ુ8 હt ુ.ં એ 9ારા હવે \ગૂલ 

વષ�ના uત ?ધુીમા ં uદા1 10 લાખ િશ�કોને 

ઓનલાઈન િશ�ણની તાલીમ આપશે તથા \ગૂલ 

�ુ�સનો ઉપયોગ કર- કઈ  ર-તે એ°7કુ શન સરળ 

બનાવ´ુ ંએ િશખવશે. આ �ો1,ટનો લાભ આખા દ શની 

22 હHર 1ટલી _Eલૂોને મળશે. 

2.����1 
41�O$ ��#�- (�O#C�) 

�4�K Y\ñк��� ��ш "��-������ -�5��8 ����1 
41�O$ 

��#�-M� 400 '�M�0�� D V��>  

� દ/�ણ આ:®કાના દ શ બોkસવાનામા ં એક રહ_યમસી 

વાઈરસે દ ખા દ ખોયો છે. સદનસીબે આ વાઈરસ હpુ 

?ધુી �ાણીઓમાથંી મ2;ુયોમા ંફ લાયો નથી.  

� વૈ±ાિનકોએ ક�ુ ં ક  દ શમા ં 1 આપદા આવી છે તેની 

પાછળ આ નોવેલ એ/લફ*ટ વાઈરસ અથવા પેથોજન 

વાઈરસ હોવાની પણ આશકંા છે. 

3./ó��5S��� �\�� : �>)� к�$L�� �\���� �'<�$ 

�$� è�8'��-к ¢>к��� (�L)  

કોટ�નો »કૂાદો :  

� ક રળના ઐિતહાિસક અને દ શના અિત ધનાઢય એવા Dી 

પ¼નાભ_વામી મ:ંદર �શાસન અને તેની સપંિઓ 

પરના અિધકાર uગે ?�ુીમ કોટÅ મ:ંદર મેનેજમે*ટનો 

અિધકાર ^ાવણકોર શાહ- ઘરાનાને સ�પી દ વાનો 

ઐિતહાિસક »કૂાદો આCયો.  

3��|�� ¢ Bк��� :  

� ક રળ હાઇકોટÅ ૨૦૧૧ની સાલમા ં ક રળ સરકારને 

પ¼નાભ_વામી મ:ંદરની તમામ સપંિઓ અને 

મેનેજમે*ટનો કબજો સભંાળ- લેવાનો આદ શ આCયો હતો.  

¢ Bк����� 3O# "�"8� :  

� ?�ુીમની ખડંપીઠ  િત�ુવનતંwરુમના µજ�લા જજની 

અ�ય�તાવાળ- કિમટ-ને કામચલાઉ ધોરણે મ:ંદરનો 

વહ-વટ સભંાળ- લવેાનો આદ શ આCયો છે.  

� ખડંપીઠ  ક�ુ ંક , °યા ?ધુી L.ુય કિમટ-ની રચના ન થાય 

kયા ં?ધુી µજ�લા જજની કિમટ- મ:ંદરનો વહ-વટ કરશે.  

� હવે પછ- ?�ુીમ કોટ� મ:ંદરની સપંિ અને િત�ુપિત 

િત�ુમાલા, \�ુુવ7રૂ અને શબર-માલા મ:ંદરોની 1મ 

દ વ_થાનમ બોડ�ની _થાપનાની જ$ર છે ક  નહf તે uગે 

»કુાદો આપશે. 

/ó��5S��� �\�� ��ш=>� ���É# �\�� : �\�� /�-� x. 

2 1�х к����� хZ�� 
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� ક રળ2ુ ંપ¼નાભ_વામી મ:ંદર દ શ2ુ ંઅિત ધનાઢય મ:ંદર 

છે. ૨૦૧૧ની સાલમા ંઆ મ:ંદરના છ ભ�યરામાથંી એક 

લાખ કરોડનો ખHનો મળ- આ�યો હતો.  

� મ:ંદર પાસે uદા1 $.૨ લાખ કરોડનો ખHનો હોવા2ુ ં

અ2મુાન છે.  

� આ ભ�ય મ:ંદર2ુ ં wનુઃિનમા�ણ ૧૮મી સદ-ના 

^ાવણકોરના રાHએ કરા�7ુ ં હt ુ ં અને તેમનો આખો 

પ:રવાર દાસભાવે પ¼નાભ_વામીને સિમ½પત થઈને 

તેમની સેવા કરવા લાgયો હતો. 

W��Kк���\�� ��ш�  

� [�wરુાણ, પ¼wરુાણ, મk_ય wરુાણ, વરાણ wરુાણ, _કંદ 

wરુાણ, વા7 ુwરુાણ, ભગવત wરુાણ વગેર મા ંક રળના આ 

પ¼નાભ મ:ંદરનો ઉ�લેખ હોવાનો દાવો થયો છે.  

� ઈ.સ. wવૂ� 500 આસપાસના ક રળના રાHઓ આ 

મ:ંદરની રખેવાળ- કરતા હોવાના ઉ�લેખો પણ મળે છે. 

� ^ાવણકોર રા°ય અK_તkવમા ં આ�7ુ ં પછ- એ રા°યના 

રાHઓ આ મ:ંદરના સેવક તર-ક  જ રા°ય સભંાળતા 

હતા.  

� ^ાવણકોરના ઈિતહાસકાર ડૉ. એલ. એ. રિવના કહ વા 

�માણે મ:ંદરના અK_તkવ uગે મા*યતા તો એવી ય છે ક  

ક/ળ7ગુના પહ લા :દવસે આ મ:ંદર _થાિપત થ7ુ ંહt ુ.ં  

� 1750મા ં માત8ડ વમા�એ પોતાને ભગવાન પ¼નાભના 

સેવક ગણાવીને રા°યનો બધો જ ખHનો મ:ંદરને આCયો 

હતો. તેમણે જ મ:ંદર2ુ ંwનુ:િનમા�ણ કરા�7ુ ંહt ુ.ં એ સમયે 

બનેલા ંમ:ંદરના અkયાર  દશ�ન કર- શકાય.  

� સદ-ઓથી ^ાવણકોર રાજવી પ:રવાર જ મ:ંદર2ુ ં

સચંાલન કર  છે. 2013મા ં છે�લા રાH ઉ^ાટમ િત$નાલ 

માત�*ડ વમા�2 ુ ંિનધન થયા પછ- ^ાવણકોર રાજ પ:રવાર 

+_ટ બનાવીને મ:ંદર2ુ ંસચંાલન કર  છે. 

4.UNO : ���8 Y#�� X��� UN�� �X8�# -��� 3'���1 

� B̂ к��#� (��к�- 1Ó#��к)  

3'���1�� ���8 : 

� અહ વાલ Lજુબ વષ� 2030 ?ધુીમા ં 7એુનના 17 સતત 

િવકાસ લáયાકંો હાસંલ કરવા ભારતે પોતાની Eુલ 

6ડ-પીમાથંી 6.2 ટકાનો વધારાનો ખચ� કરવો પડશે.  

� 7એુનમા ંEુલ 47 સ²ય દ શો :રપોટ� રpૂ કરશે. 

5./�1�O� : ����к ���к��K 

/�1�O��� ��ab/�8 »OP�� �B���� /��� ���#  

� 5 વષ�ના કાય�કાળ માટ  wનુઃ �ડૂા » ૂટંાયા 

� રાજધાની : વોસs 

6. �O \�� ��ш�] : �� >̂1�( 


к1�#�� 
к��a6�: º�¿>5�( J>��K� 

�O – �� >̂1�(-����    3�-�� – �� \�-�;"�-���� 

� \જુરાતમા ં �યાયામ �સારક અને ક ળવણીકાર છો�ુભાઈ 

wરુાણીનો જ*મ:દવસ.  

� બગંાળ- લે/ખકા આશાwણૂા�દ વી તેમજ િવ� :હ*Mુ 

પ:રષદના વ:ર;ઠ નેતા /ગ:રરાજ :કશોરની wÊુયિતિથ.  

� \જુરાતમા ં�યાયામ �´િૃઓના �ણેતા અને આઝાદ-ના 

આશક છો�ુભાઈ બાલEૃ;ણ wરુાણીનો જ*મ મોસાળ 

ડાકોરમા ંથયો હતો. બે વષ�ની વયે માતા2ુ ંઅવસાન થ7ુ ં

હt ુ.ં  

� તેઓએ િશ�ણ ડાકોર, Hમનગર, વડોદરા અને 

અમદાવાદમા ંલી� ુહt ુ.ં  

� તેજ_વી શૈ�/ણક કાર:કદ� ધરાવતા છો�ુભાઈ Dી 

અરિવcદની િવચારસરણીથી Þબૂ �ભાિવત હતા.  

� બગંાળ- Iાિંતકાર-ઓના �ભાવમા ં \જુરાતમાથંી પણ 

�યાયામ �´િૃઓના મા�યમથી દ શ સેવા માટ  મરµજવા 

તૈયાર કરવાના ભાગ$પે અખાડા, મલખમની �´િૃઓ 

શ$ કર-.  

� 7વુાનોને તન, મન અને ચા:રËયથી સLhૃ કરવા 

�યાયામની સાથે ચચા� સભા, હ_ત /લ/ખત સામિયકો, 

સાહિસક �વાસો અને રમતો, w_ુતકાલય અને સહકાર- 

�´િૃઓ શ$ કર- તkકાલીન \જુરાતના 7વુાનોએ તેમની 

આ �´િૃને બહોળો �િતસાદ આCયો હતો.  

� J>S8к� : સાર- સતંિત, ઉ;મા અને દ હધમ� િવ±ાન 1વા 

w_ુતકો પણ લ.યા છે. 

� 22 :ડસેUબર 1950ના રોજ તેમ2ુ ંઅવસાન થ7ુ ંહt ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૩-૦૭-૨૦૨૦) 

1. તા1તરમા ં 13 pૂલાઇ 2020ના રોજ \ગૂલ ફોર 

ઈd*ડયાની ક ટલામી વાિષ½ક વ�7ુ�અલ બેઠક યોHઇ - �th 

2. તા1તરમા ં યોHયેલી \ગૂલ ફોર ઈd*ડયાની વાિષ½ક 

વ�7ુ�અલ બેઠક-2020મા ં વડા�ધાન નર *V મોદ- સાથે 

ચચા� બાદ \ગૂલના CEO 9ારા ભારતમા ંક ટલા કરોડની  

રોકાણની Hહ રાત કર- છે - x. ��,���/- к��� (�� 3"� 

$) 
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3. \ગૂલ 9ારા ભારતમા ં કયા �ે^મા ં 10 અબજ ડોલર2ુ ં

રોકાણ કરવામા ં આવશે- \�Ñ�$1 �ш�K 3�� \�Ñ�$1 

£TO�#� 

4. \ગૂલ 9ારા ભારતમા ંઆગામી ક ટલા વષ�મા ં 10 અબજ 

ડોલર2ુ ંરોકાણ કરવામા ંઆવશે – � M� � �]L 

5. આ�ફાબેટના વત�માન સીઈઓ2ુ ં નામ જણાવો - �>��� 

�/%�£ 

6. સચ� એ¢*જન \ગૂલના વત�માન સીઇઓ2ુ ંનામ જણાવો - 

�>��� �/%�£ 

7. \ગૂલ 9ારા આગામી સમયમા ં ભારતમા ં  સભંિવત કયા 

ચાર �ે^ોમા ંરોકાણ કરવામા ંઆવશે - �. ���к 5��8�# 

�$� 8��� /�8��� 5�]� \'O�<, 8��1, /�Z"� к� 

�¬ V5�]� �-��#�� 3O# к�(/K "�C 5�]��� 

�\'8� J B�< /������ )#�-� к��ш�. �.5��8�� 

�x\�#�8 D>�" ��� )��+$ 3�� -��� шx к��ш�. �. 

\�Ñ�$1 b�O-���ш� D>�" 4".��-�� ��к-���ш�. ª. 

'�¥M, 
Ç�>к�ш�, AV�] -\'8��� ��W��� -��Ñ�к 

к¥#�K �$� Y¡>��к $�к��1�C 3/����� 8�� 

Y\$Í\��ш#1 (O$�41�O-�� |/#�� к��� 

8. \ગૂલ 9ારા આ વષ� 2020ના uત ?ધુીમા ં ભારતમા ં

ક ટલા િશ�કોને  \ગૂલ �ુ�સના ઉપયોગ 9ારા િશ�ણ કઈ 

ર-તે વ� ુ સરળ બનાવ´ુ ં તેના માટ  ઓનલાઇન િશ�ણ 

આપી તાલીમબh કરાશે - �� 1�х 

9. \ગૂલ 9ારા આ વષ� 2020ના uત ?ધુીમા ંભારતમા ંકયા 

િશ�કોને ઓનલાઇન િશ�ણ આપી તાલીમબh કરાશે - 

CBSE 

10. \ગૂલ 9ારા આ વષ� 2020ના uત ?ધુીમા ં ભારતમા ં

ક ટલી શાળાના િશ�કોને ઓનલાઇન િશ�ણ આપી 

તાલીમબh કરાશે - �� 'Z� 

11. \ગૂલ Vારા ભારતમા ં સૌ�થમ કયા વષT ઓ:ફસ શ$ 

કરવામા ંઆવી હતી - �]́ ���ª 

12. \ગૂલ 9ારા ભારતમા ંસૌ�થમ કયા શહ રમા ંઓ:ફસ શ$ 

કરવામા ંઆવી હતી – '����"�� 3�� "Æ�¦>¤> 

13. તા1તરમા ંદ/�ણ આ:®કા ખડંના કયા દ શમા ંવાયરસના 

કારણે 400 1ટલા હાથીના Lkૃ7 ુથયા હતા - "��-����� 

14. તા1તરમા ં દ/�ણ આ:®કાના  બોkસાવાના દ શમા ં

હાથીઓમા ંસભંિવત કયા વાયરસને કારણે મોટા �માણમા ં

Lkૃ7 ુ થયા છે - ����1 
41�O$ ��(�-  3M�� 

/�M��� ��(�- 

15. તા1તરમા ં ?�ુીમ કોટ� 9ારા ક રળના કયા મ:ંદરના 

મેનેજમે*ટ અિધકાર શાહ- ઘરાનાને સ�પી દ વાનો 

ઐિતહાિસક »કુાદો આCયો છે - /ó��5S��� �\�� 

16. તા1તરમા ં ?�ુીમ કોટ� 9ારા પ¼નાભ_વામી મ:ંદરનો 

અિધકાર કોને સ�પવામા ં આ�યો છે - W��Kк�� ш�'< 

Ì���� 

17. ^ાવણકોર2ુ ં પ¼નાભ_વામી મ:ંદર કઈ સદ-મા ં તૈયાર 

કરવામા ંઆ�7ુ ંહt ુ ં- ��� -�< 

18. ^ાવણકોર2ુ ં પ¼નાભ_વામી મ:ંદર કયા રા°યના રાH 

9ારા તૈયાર કરવામા ંઆ�7ુ ંહt ુ ં-  W��Kк���� ��Z  

19. િવ�2ુ ં સૌથી ધનાઢ� પ¼નાથ _વામી મ:ંદરની સપંિ 

ક ટલી હોવાનો uદાજ છે - �� 3"� ��1� 

20. િવ�2ુ ં સૌથી ધનાઢ� પ¼નાથ _વામી મ:ંદર કયા 

રા°યમા ંઆવેzુ ંછે - к��7 

21. નીિત આયોગ 9ારા UNમા ં તા1તરમા ં ભારતે તેનો 

ક ટલામો રા;+-ય સમી�ા :રપોટ� રpૂ કયs - "��� 

22. નીિત આયોગ 9ારા UNમા ંતા1તરમા ંરpૂ કર લા રા;+-ય 

સમી�ા :રપોટ� Lજુબ કયા વષ� ?ધુીમા ં17 સતત િવકાસ 

લ�ાકં �ાCત કરવા ભારતના 6ડ-પીમા ં ક ટલા ટકાનો 

વધારાનો ખચ� કરવો પડશે - �]́ ���� 3�� �.�% 

23. તા1તરમા ં પોલે*ડના કયા રા;+પિત ફર-થી સામા ં

» ૂટંાયા - »P�� �B�� 

24.  પોલે*ડની રાજધાની2ુ ંનામ જણાવો - ��-ø 

25. 13 pુલાઈ 1885 કયા \જુરાતી �યાયામ �ચારકનો  

જ*મ :દવસ છે - º�¿>5�( J>��K� 

26. \જુરાતી �યાયામ �ચારક  છો�ુભાઈ wરુાણીનો જ*મ yા ં

થયો હતો – ��к�� 
 

 

DATE : �ª-��-����

1. NGT : ��KL# (/�#�7)  �]L 2020�� �8 �>���� 41$� �<6 500 �41��M� 

0º< TDS ����8� RO #�\���#� /� )�8"�� 
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� к��K: ROમા ંપાણીમા ંરહ લ ખનીજ તkવો નાશ પામે છે  

��� �/��� : 

�  આરઓ Cયો:રફાયર /લટરદ-ઠ પાણીમા ં ટોટલ :ડસો��ડ 

સો/લ
સ (TDS) ૫૦૦ િમ/લiામથી ઓ� ંરહ t ુ ંહોય તેવા 

RO પર �િતબધં Lકુાશે.  

31 :  

� નેશનલ iીન :+b7નૂલ (NGT)એ ક *Vના ંપયા�વરણ અને 

વન િવભાગને :ડસેUબર ?ધુીમા ં દ શભરમા ં RO 

Cયો:રફાયરના ઉપયોગ પર �િતબધં. 

� NGTના ચેરપસ�ન : જd_ટસ આદશ� Eુમાર ગોયલ 

� NGT : નેશનલ iીન :+b7નુલ 

2. ��$� 
��á� : U>���8 -�к��  

 

U>���8�� -�5��8 %�� SM��� |/� ���� ��$� 
��á� 

8�#�� к��ш� (|ù#�- )��-�) 

 

%�� SM7 : 

�. સાબરમતી :રવર®*ટ - અમદાવાદ 

�. ક વ:ડયા - નમ�દા  

�. ધરોઈ ડ મ - મહ સાણા 

ª. શે� ુજંય ડ મ - પાલીતાણા (ભાવનગર) 

� ભારત સરકારની :રજનલ કનેd,ટિવટ- _ક-મ ૩ અને ૪ 

uતગ�ત અમદાવાદમા ંસાબરમતી :રવર®*ટ, ક વ:ડયામા ં

નમ�દાડ મ, શે� ુજંય ડ મ- પા/લતાણા અને ધરોઈ ડ મ એમ 

૪ _થળોએ વૉટર એરો�ોમ શ$ કરાશે.  

� રા°ય સરકાર આને માટ  �kયેક _થળે ૧ થી ૨.૫ એકર 

જમીન ફાળવશે, ભિવ;યમા ં નાગ:રક ઉ�યન મં̂ ાલયની 

મpૂંર-થી હવાઈ સેવાનો �યાપ પણ િવ_તારાશે.  

�c$� 
��á� ��ш� :  

� વૉટર એરો�ોમ એ Þ�ુલા પાણીનો િવ_તાર હોય છે, 1નો 

ઉપયોગ એUફ-/બયસ િવમાન 9ારા ઉતરાણ ક  ઉડાન માટ  

થઈ શક  છે. 

к��� :  

� રા°યમા ં ચાર વૉટર એરો�ોમના િવકાસ માટ  રા°ય 

સરકાર 9ારા ભારત સરકારના નાગ:રક ઉ�યન મં̂ ાલય 

અને ઍરપોટ� ઑથો:રટ- ઑફ ઇd*ડયા સાથે સમpૂતી 

કરાર  કરાશે. 

3. UN : х�¯ �>��� 3�� /�]K 3'���1 

5��8�� 
к ��#к��� 6 к��� 1�к� /�M� Ã Bх=>� -�к$ ~B� 

M�>� (Y��:#) 

3'���1�� ���8 : 

� ભારતમા ં ગત એક દાયકાથી વ� ુ સમયમા ં Eુપોિષત 

લોકોની સ.ંયામા ં6 કરોડનો ઘટાડો ન�ધાયો.  

� ભારતમા ં Eુપોિષતોની સ.ંયા 2004-06મા ં 24.94 કરોડ 

હતી. તે 2017-19મા ંઘટ-ને 18.92 કરોડ રહ- ગઈ.  

� ભારતમા ં બાળકોમા ં ઓછ- �ચાઈની સમ_યા પણ ઘટ- 

છે, પણ મોટા લોકોમા ં_Ûળૂતાની સમ_યા વધી છે.  

� 2019મા ં Mુિનયાભરમા ં આશર  69 કરોડ લોકો Eુપોિષત 

મÝયા હતા. આ સ.ંયા 2018ની tલુનાએ એક કરોડ વ� ુ

હતી.  

'�¬ > :  

� સ7ં,ુત રા;+એ Eુપોષણને ડામવાની �ગિત પર નજર 

રાખવાના ઉvે�યથી આ :રપોટ� તૈયાર કયs હતો. 

3'���1�� D>z# D>I� : 

� :રપોટ� Lજુબ Mુિનયામા ં કોરોના સકંટને લીધે 2020ના 

uત ?ધુી વ� ુ 13 કરોડ લોકો eખૂમરાનો સામનો કર- 

શક .  

� એિશયાના wવૂ�, દ/�ણમા ં Eુપોષણમા ંઘટાડો ન�ધાયો છે. 

અહf મોટા ંઅથ�તં̂ ો ભારત અને ચીન2ુ ંવચ�_વ છે.  

5��8�� A>/�]K, "�7к���� к� 3�� �#Sк��� Sú B78� 

��� }SM�8�� -�¬ >1� 
 

eખૂ : 14% લોકો પર હpુ સકંટ 

વષ� Eુપોિષત વસતીમા ં

2004-06 24.94 કરોડ 21.70% 

2017-19 18.92 કરોડ 14% 

Sú B78� : �#Sк��� �.�%�� ����� 
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વષ� વય_ક ટકામા ં

2012 2.52 કરોડ 3.10% 

2016 3.43 કરોડ 3.9% 

к� : � �]L �>���� �ª.�% /�\�8 

વષ� બાળકો ટકામા ં

2012 6.2 કરોડ 47.8% 

2019 4.03 કરોડ 34.7% 

3'���1 8�#�� к���� : 

� :રપોટ� સ7ં,ુત રા;+ના ખાå-Eૃિષ સગંઠન, jતરરા;+-ય 

Eૃિષ િવકાસ ફડં, 7િુનસેફ, સ7ં,ુત રા;+ િવ� ખાå કાય�Iમ 

અને ડb�7એુચઓ. 

4. � �� : � B�<�� ��ш�� 5��8�# ��ш�� %�\Pк� )-�� 

-�8�х� ��� ��ab)D>х "O#�  

� eતૂwવૂ� *યાયમં̂ ી અને �ોiેિસવ :રફોમ� પાટ�ના નેતા 

સતંોખી /બનહર-ફ રા;+�Lખુ » ૂટંાયા હતા.  

� 51 સ²યોની નેશનલ એસેUબલીએ તેમને 5 વષ� માટ  

» ૂટંયા. 

5. ��� -�-��� ��к�- �W�1# : 0�1�(� 

3§#�-{�� ‘)Ý�8�’ ��L��ш¹к� Z'�� (�ш�K)  

��� �����( :  

)�-)�(�< 

સેશન  સમય  મહતમ સમય  

1 30 િમિનટ 30 િમિનટ 

���K �M� � 

સેશન સમય મહતમ સમય 

2 45 િમિનટ 1. 30 કલાક 

���K �M� �� 

સેશન સમય મહતમ સમય 

4 30થી 45 િમિનટ 2થી 3 કલાક 

6. ��« Bк : х�1AB�  

IPL�� CEO '���� 3�� BCCI�� ��� �%��7��� CEO  

� BCCI : L.ુય મથક – Lુબંઈ 

7. U>���8 -�к�� : ��KL# 

U>���8�� 0$� \���%�1к� �$� �$� '�� ���7< к1��� 


)���� �>����L �Ë< к��#�  

� Z'����D>� : બદંરો અને વાહન �યવહાર િવભાગ  

� તા. ૧૩ pૂલાઈ ૨૦૨૦ 

8. �O \�� ��ш�] : �ª >̂1�( 

 345�# -û�$ : |/�OP �W���< 

�O – �ª >̂1�( ����    3�-�� – ª ZO�>Y�< ����   

� આ1 તાર-ખ 14 pુલાઈ અને િવલ�ણ સ*ંયાસી _વામી 

િશવાનદં અને \જુરાતી ચલ/ચ^ જગત પર દાયકાઓ 

?ધુી અમીટ છાપ છોડનાર અ/ભનેતા ઉપે*V િ^વેદ-નો 

જ*મ:દવસ છે.  

� Lળૂ ગામ ઇડર તાzકુામા ં Eુક:ડયા પણ ઉપે*Vનો જ*મ 

મ�ય�દ શના ઈ*દોરમા ંથયો હતો.  

� િવåાથ� અવ_થામા ં વકtkૃવ, નાટક અકાદમી 

એનએનસીમા ં ભાગ લેતા. તે પછ- Lુબંઈ ભણવા ગયા. 

િસhાથ� કોલજેમા ં કોમસ�ના ં અ²યાસ સાથે અ/ભનયની 

તાલીમ પણ લીધી.  

� ભીતરના વહ ણ, ઝેર તો પીધા ં Hણી Hણી, અ/ભનય 

સ�ાટ 1વા નાટકો કયા�.  

� 1971મા ં 1સલ તોરલ :ફ�મથી ઉપે*Vભાઈને \જુરાતી 

ચલ/ચ^ોમા ં�વેશ થયો.  

3O# \�¥� :  

� સોન કંસાર-, વીર માગંડાવાળો, માનવીની ભવાઈ, હોથલ 

પદમણી, જોગીદાસ Þમુાણ, રા નવઘણ, રાH ગોપીચદં, 

લીzડુ- ધરતી, કાMુ મકરાણી, અમરિસcહ રાઠોડ, પાતળ- 

પરમાર, ગરવો ગરાિસયો, વેરની વ?લૂાત, ?રૂજ ચVંની 

સાખે, હલામણ 1ઠવો, મે�લુો zહુાર અને સોરઠની 

પદમણી 1વી અનેક :ફ�મોમા ંઅ/ભનયના ંઓજસ પાથયા� 

હતા.  

� _નેહલતા સાથેની ઉપે*V િ^વેદ-ની 30થી વ� ુ :ફ�મોએ 

iામીણ \જુરાતના દશ�કોને ખા_?ુ ંઘzેુ ંલગા�7ુ ંહt ુ.ં  

� \જુરાતી :ફ�મોના આ ?પુર_ટાર2ુ ં4 H*7આુર--2015ના 

રોજ અવસાન.  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૪-૦૭-૨૦૨૦) 

1. NGTના આદ શ Lજુબ ભારતમા ં yા ં ?ધુીમા ં RO 

Cયો:રફાયર ઊપર �િતબધં Lકુવામા ં આવશે- \�-�;"� 

���� 

2. ભારતમા ં વષ� 2020ના uત ?ધુીમા ં /લટર દ-ઠ ક ટલા 

િમલીiામથી ઓછ- TDS  ધરાવતા RO ઉપર  �િતબધં 

Lકુવામા ંઆવશે- ���  

3. તા1તરમા ં કયા વૈિ�ક સ_ંથાના અહ વાલ Lજુબ ROના 

કારણે પાણીમા ં  રહ લા ખનીજ તkવો નાશ પામે છે - 
WHO 
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4. પીવાના પાણી માટ  વપરાતા શbદ TDS2ુ ં િવ_tતૃ નામ 

જણાવો- $�$1  \�-�¥�� -�41��õ 

5. NGT2ુ ંિવ_tતૃ નામ જણાવો- ��ш�1 ��� \b©�>�1 

6. NGTના વત�માન ચેરપસ�ન જણાવો - �� Y�шL A>�� ��#1 

7. \જુરાતમા ંઆગામી સમયમા ંસભંિવત કયા ચાર _થાનો 

પર વોટર એરો�ામ તૈયાર કરાશે – 1.-�"�8� 

\���ñO$ – 3�����, 2. к��\�#� - �L��, 3. ���( 

�� – '�-�K�, 4.ш�ü>��# �� - /�1�8�K� (5�����) 

8. વોટર એરો�ામમા ંઉતરાણ ક  ઉડાન માટ  yા ં િવમાનનો 

ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે - 
;�<4"#-  ���� 

9. તા1તરમા ં�િસh કરવામા ંઆવેલ 7એુનના "ખાå ?રુ�ા 

અને પોષણ અહ વાલ" Lજુબ  ભારતમા ં છે�લા એક 

દાયકામા ંક ટલા કરોડ લોકો પરથી eખૂ2ુ ંસકંટ Mૂર થ7ુ ં

છે - �� к��� 

10. તા1તરમા ં�િસh કરવામા ંઆવેલ 7એુનના "ખાå ?રુ�ા 

અને પોષણ અહ વાલ" Lજુબ ભારતમા ં  વષ� 2004-

06મા ં Eુપોિષતની સ.ંયા ક ટલી હતી  1 2017-19મા ં

ઘટ-ને ક ટલી થઈ છે - �ª.�ª к��� 3�� ��.�� к��� 

11. 7એુનના અહ વાલ Lજુબ વષ� 2019મા ંક ટલા કરોડ લોકો 

Eુપોિષત મÝયા હતા - �� к��� 

12. 7એુનના અહ વાલ Lજુબ ભારતમા ંહpુ ક ટલા ટકા લોકો 

પર eખૂ2ુ ંજોખમ છે - �ª % 

13. તા1તરમા ંpુલાઈ 2020મા ંHહ ર કરવામા ંઆવેલ"ખાå 

?રુ�ા અને પોષણ અહ વાલ" કઈ સ_ંથાઓ 9ારા તૈયાર 

કરવામા ંઆ�યો છે - -��>+8 ��ab�� х�¯-AV�] -��6�, 

»8���ab<# AV�] ��к�- ���, �>��-��, -��>+8 ��ab ��� 

х�¯ к�#L{ 3�� �©¥�>
%0 

14. તા1તરમા ં Lળૂ ભારતીય વશંના ચ:ંVકા �સાદ સતંોખી 

કયા દ શના નવા  રા;+ �Lખુ તર-ક   /બન હર-ફ  » ૂટંાયા 

છે - �>�<�� 

15. Lળૂ ભારતીય વશંના રા;+�Lખુ ચ:ંVકા �સાદ સતંોખીનો 

પ� જણાવો -  )����-� \��c /�$� 

16. pૂલાઈ-૨૦૨૦મા ં MHRD મં̂ ાલય 9ારા ઓનલાઈન 

અ²યાસIમની કઈ માગ�દિશ½કા Hહ ર કરાઈ - ‘)Ý�8�’  

17. MHRD મં̂ ાલય 9ારા ઓનલાઈન અ²યાસIમની Hહ ર 

કરાયેલી ‘�±ાતા’ માગ�દિશ½કા અ2સુાર �ી-�ાઈમર-ના 

એક સેશન માટ  ક ટલો સમય નÃ- કરાયો – 30 ���$  

18. MHRD મં̂ ાલય 9ારા ઓનલાઈન અ²યાસIમની Hહ ર કરાયેલી 

‘�±ાતા’ માગ�દિશ½કા અ2સુાર ધો.૧ થી ૮ના બે સેશન માટ  

મહમ ક ટલો સમય નÃ- કરાયો – 1.30 к1�к   

19. MHRD મં̂ ાલય 9ારા ઓનલાઈન અ²યાસIમની Hહ ર 

કરાયેલી ‘�±ાતા’ માગ�દિશ½કા અ2સુાર ધો.૯ થી ૧૨ના 

ચાર સેશન માટ  મહમ ક ટલો સમય નÃ- કરાયો – 2 

M� 3 к1�к   

20. pૂલાઈ-૨૦૨૦મા ં BCCIના નવા વચગાળાના CEO તર-ક  

કોની િનમ¸કૂ કરાઈ - IPL�� CEO '���� 3�� 

21. BCCI2ુ ંવ�ુ મથક કયા ંઆવેz ુછે – D>�"( 

22. \જુરાતના ઓટો :ર�ાચાલકો માટ  એ�ોનનો 7િુનફોમ�નો 

કયો કલર નÃ- કરાયો - ���7< 
23. \જુરાત સરકારના કયા િવભાગ 9ારા ઓટો :ર�ાચાલકો માટ  

એ�ોનનો 7િુનફોમ�નો વાદળ- કલર નÃ- કરવા Hહ રનાLુ ં

�િસh કરા7ુ ં- "���� 3�� ��'� �#�'�� ��5��  

24. કયા \જુરાતી કલાકારને અ/ભનય સ�ાટ2ુ ં /બ�ુદ મળેzુ ં

છે – |/�OP �W���< 

25. \જુરાતી અ/ભનય સ�ાટ ઉપે*V િ^વેદ-નો જ*મ :દન 

જણાવો - �ª >̂1�( ���� 

26. અ/ભનય સ�ાટ ઉપે*V િ^વેદ-2ુ ં Lળૂ ગામ ક7 ુ છે – 

A>к\�#� ��, 8�. (��  

27. અ/ભનય સ�ાટ ઉપે*V િ^વેદ-નો જ*મ yા થયો હતો – 

(O���(�#)��ш)  

28. ઉપે*V િ^વેદ-એ કયા Hણીતા નાટકોમા ં અ/ભનય કયs છે - 

5�8��� �'�K, .�� 8� /���� ZK� ZK�, 345�# -û�$  

29. ઉપે*V િ^વેદ-એ 1971મા ં કઈ :ફ�મથી \જુરાતી 

ચલ/ચ^ોમા ં�વેશ કયs હતો - *-1 8��1  

30. ઉપે*V િ^વેદ-એ કઈ મહkવની \જુરાતી :ફ�મોમા ં

અ/ભનય કયs છે - -�� к�-��<, ��� �������7�, 

������ 5��(, '�M1 /�K�, ������- ý>�K, �� 

��ÌK, ��Z ��/�%��, 1�¦>�< ��8�, к�~>  к��K�, 

3��-�' ��6��, /�87< /���, ���� ����-#�, ����� 

�� B1�8, � B�� %�P�� -�х�, '1�K *6��, ��>1� ¦>'�� 

3�� -��6�� /�K�  

DATE : ��-��-����
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1. USA : ����ш� ��¯�MÔ0�� 3�\�к� º��< ����� 

3��|�� Y��ш b;/ -�к�� X��� /�8 1���#� (����к 

-�"���)   

� ��'8 : USAમા ંઅ²યાસ કરતા ૨ લાખ ભારતીય સહ-ત 

૧૦ લાખથી વ� ુjતરરા;+-ય િવåાથ�ઓને રાહત 

3��|�� �>� ��KL# '8� : 

� ૬ pૂનના રોજ 7એુસ ઇિમiેશન એ*ડ ક_ટUસ 

એ*ફોસ�મે*ટ (આઇસીઇ)એ આદ શ કયs હતો ક , 1મની 

કોલેજ અથવા 7િુનવિસ½ટ-મા ં ફોલ સેમે_ટર દરિમયાન 

ફ,ત ઓનલાઇન ,લાિસસ ઓફર કરાયા ંછે તેમા ંઅ²યાસ 

કરતા ં િવદ શી િવåાથ�ઓએ અમે:રકા છોડ-ને જ´ુ ં પડશે 

અથવા તો તેમણે ઇન પસ�ન ,લાિસસ ચલાવનાર- કોલેજ 

અથવા 7િુનવિસ½ટ-મા ં�વેશ લેવો પડશે.  

� આદ શ2ુ ં ઉ�લઘંન કરનારાને ઇિમiશેન કાયદાઓ 

uતગ�ત કાય�વાહ-નો સામનો કરવો પડશે. તેમને 

દ શિનકાલ કરવામા ંઆવી શક  છે. 

2. -���K �W�1# : 5��8�# -����� x. 300 к��� �>�� 

-���K х�<�<�� ��ш�]���к�� 3/�#� (-���K)  

� સરં�ણ મં̂ ાલય હ ઠળની સરં�ણ ખર-દ- પ:રષદ  

(ડ-એસી) સશ} દળોને $. 300 કરોડ ?ધુીની સરં�ણ 

ખર-દ-નો િવશેષાિધકાર આCયો છે.  

� આ િવશેષાિધકારથી ફ,ત જ$:રયાતો જ નહf પણ ખર-દ- 

માટ ના સમયનો પણ બચાવ થશે તથા સશ} દળોને હવે 

મહkવના હિથયારો એક વષ�ની uદર મળ- જશે. 

� ઈમજર*સી જ$ર- Dેણી હ ઠળ દર ક ખર-દ- 300 કરોડ 

કરતા વધાર  હોવી ન હોવી જોઈએ.  

� સરં�ણ મં̂ ી – રાજનાથિસcહ 

3. "к��W" 345#���� )���5 (Y�M¹к)  

'�¬ > :  

� સી6એસટ- 9ારા રા°યમા ં કર ચોર- ડામવા, તેની 

Hણકાર- મેળવવા, પકડવા, કર િમ^ અ/ભયાન શ$ 

કરા7ુ ં:  

� સાચી મા:હતી આપનારને :રવોડ�-wરુ_કાર અપાશે  

345#�� ��ш� : 

� આ અ/ભયાન અગાઉ હાથ ધરાયેલ ઇ*ફોમ�ર-બાતમીદાર 

આધા:રત ઇ*ટ /લજ*સ િસ_ટમ અ/ભયાનની tલુનાએ વ� ુ

�ભાવી છે.  

� આ _ક-મ માર�ત :ડપાટ�મે*ટ કરચોર- સામેના 

અ/ભયાનમા ં તમામ નાગ:રકને જોડવા માગ ે છે અને 

કરચોર- િવ�ુh સરકારને મદદ કર-ને દ શના દર ક 

નાગ:રક કરિમ^ બની શક   

345#��=>� ��# : 

� આ અ/ભયાન uતગ�ત કોઈ પણ નાગ:રક Mૂરસચંારના 

અåતન મા�યમો 1વા ક  વોrસઅપ, િવ:ડયો, ઓ:ડયો, 

એસએમએસ વગેર  મા�યમો માર�ત કોઈ પણ �યK,ત 

ટ ,સ ચોર- સબંિંધત મા:હતી અને િવગતો :ડપાટ�મે*ટને 

સરળતાથી wરૂ- પાડ- શક  છે.  

� આ હ tસુર અલગથી વોrસઅપ અને એસએમએસ માટ  

૯૧૫૭૦૨૦૦૬ નબંર ફાળવવામા ં આ�યો છે. આ ફોન 

નબંરની ?િુવધા ૨૪ કલાક ચાz ુરહ શે.  

� ઈમેલ-commr-cexamd3@nic.in પર મા:હતી મોકલી શકાશે.  

� કોના 9ારા : સે*+લ \ડુઝ એ*ડ સિવ½સ ટ ,સ (CGST) 

ગાધંીનગર 

4. ��« Bк : ADB�� ��� |/��#� 8�<к� 5��8�� J B�L 

¢ B�$K� к�ш�� G� 3ш�к 1��-��� ��« Bк   

к�#L : 

� તેઓ એડ-બીમા ં �ાઈવેટ સે,ટર ઓપર શ*સ અને 

પ�bલક-�ાઈવેટ પાટ�નરિશપ સભંાળશે. 

� ADB : એિશયન ડ વલપમે*ટ બÑક  

� L.ુય મથક : મિનલા (:ફ/લપાઈ*સ) 

� ADBના વતૅમાન �Lખુ અને દ શ -માસાk?\ુ ૂઅસાકાવા 

(Hપાન) 

5. +1�(�$ %�O� : ����� - M� �� SM7 3�\�к��� 

J B�L к�41����¹#��� �K)��ш�� ‘��M ��1�’�� ����� /��� 

��.� \��� :  

к��K� :  

� ,લાઈમેટ ચે*જની અસર Mુિનયાભરમા ંજોવા મળ- રહ- છે.  

� અમે:રકાના wવૂ� ક /લફોિન½યાના રણ�દ શની ‘ડ થ વેલી’ 

એટલે ક  ‘મોતની ખીણ’મા ં ૧૨મી pૂલાઈ-૨૦૨૦ના રોજ 

ગરમીનો પારો 53.3 :ડiીએ પહ��યો હતો 

� આ છે�લા ં ^ણ વષ�મા ં w©ૃવી પર કોઈ િવ_તારમા ં

ન�ધાયેzુ ંસૌથી વ� ુતાપમાન.  

� સાઈબે:રયામા ં H*7આુર-થી pૂન 2020 ?ધુી 5 :ડiી 

સે¢�સયસ તાપમાન વધવા પાછળ iીન હાઉસ ગસે2ુ ં

ઉkસÀન છે.  
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� અહf જગંલોમા ં લાગેલી આગથી 11.5 લાખ હ ,ટરમા ં

પથરાયેલા ં´�ૃો ખાક થઈ ગયા ંછે, 1થી 5.6 કરોડ ટન 

કાબ�ન ઉkસÀન થ7ુ ંહt ુ.ં  

� આગની લપેટોએ અહfના વા7મુડંળને પણ રાખથી ભર- 

દ-�ુ ંછે. 

%�8�K� : 

� જો કાબ�ન ઉkસÀન આ જ ગિતએ વધtુ ં ર�ુ ં તો વષ�-

2030 ?ધુી આ ખીણ2ુ ં તાપમાન 60 :ડiી સે¢�સયસ 

?ધુી પહ�ચી શક  છે.  

� ક /લફોિન½યાનો આ રણ�દ શ �લો:રડાના પનામા િસટ- 

?ધુી આશર  પોણા ^ણ હHર :ક.મી.મા ંફ લાયેલો છે.  

�8�� х�K ��ш� 

� Mુિનયાની સૌથી ગરમ જgયા છે.  

� અહf સામા*ય તાપમાન પણ 50 :ડiી સે¢�સયસ ઉપર 

રહ  છે.  

� વષ� 1913મા ં અહf2ુ ં તાપમાન 56.7 :ડiી સે¢�સયસ 

ન�ધા7ુ ંહt ુ,ં 1 હમણા ં?ધુીનો સૌથી �ચો jકડો હતો.  

� અહf વરસાદ Þબૂ ઓછો થાય છે અને િશયાળો હોતો નથી.  

� પેિસ:ફક સLVુમાથંી આવતી હવાઓ અહf ?ધુી પહ�ચે kયા ં

?ધુી ?કૂ- થઈ ગઈ હોય છે. તેમા ંભેજ હોતો નથી, એટલ ે

અહf ફ,ત ગરમ પવન lકંાય છે.  

� આ ખીણની સપાટ- એવી છે 1 ?રૂજના �કાશમા ં

ઝળહળ- ઊઠ  છે. 

� આ _થળ સLVુ સપાટ-થી 190 lટ નીચ ેછે, 1થી હવાના 

દબાણથી ગરમી વધે છે.  

� સૌથી મહkkવ2ુ ંકારણ કાબ�ન ઉkસÀન છે. તેનાથી ગરમી 

વધવાની ગિત 600 ગણી વધી ગઈ છે.  

� અહf રાત2ુ ંતાપમાન 28થી 37 :ડiી વ�ચે રહ  છે. 

6. ��кL  ��$ (£O$���$)  

к� %%�L��  

� D>�"(�� ��кL  ��$ |/� к����� ���0 �$� 1�.� 

x�/#� �� 1�х )�8 41$�� ��%�¬ >� '����� Ì$S��$ 

ડાક� નેટ ºુ ંહોય છે ? 

� ડાક� નેટ ઈ*ટરનેટનો એ ભાગ છે 1ને સામા*ય ર-તે 

વપરાતા સચ� એ¢*જનથી એ,સેસ ન કર- શકાય.  

|/#�� :  

� તેનો ઉપયોગ માનવ ત_કર-, નશીલા પદાથsના ખર-દ 

વેચાણ, હિથયારોની ત_કર- 1વી �´િૃઓમા ંથાય છે.  

� ઈ*ટરનેટ પર તેને કોઈ ડાક� વેબ કહ  છે તો કોઈ ડ-પ 

વેબ.  

� અહf હિથયારો અને �gસની ડ-લ થાય છે. 1ને તમે 

ઈ*ટરનેટની Mુિનયા માનો છો તે ફ,ત ચાર જ ટકા છે 

અને બાક- ૯૬ ટકા Mુિનયા ડાક� છે.  

7. 'Á�кÁ� S��#¼8� к�#��  

US�� -�-��� /-�� : )D>х ����¥� b;/ X��� 'S8��� 

к��#� (����к �����) 

к�#���� �����( : 

� આ કાયદા Lજુબ ચીન સરકાર હ�ગક�ગના લોકો પર 

દમનકાર- હરકતો માટ  જવાબદાર હશે અને અમે:રકાને 

આવી હરકતો સામે કાય�વાહ-નો અિધકાર હશે.  

Y��/:  

� ચીને હ�ગક�ગની આઝાદ- છ-નવીને kયાનંા લોકો માટ  

સાર- તકો ખતમ કર- દ-ધી.  

%���� )�8\{#� :  

� બી6 તરફ અમે:રકાના િનણ�યથી ચીન રોષે ભરા7ુ ં છે. 

ચીની િવદ શ મં̂ ાલયે એક િનવેદનમા ંક�ુ ંક  આ ચીનની 

jત:રક બાબતોમા ંદખલ છે, 1નો બદલો લઈºુ.ં  

� ચીન પણ તેના ં :હતોના ર�ણ માટ  અમે:રક- લોકો અને 

સ_ંથાઓ પર િનયં̂ ણો લાદશે. 

8. \�� ��ш�] : 15 >̂1�(       ��� �>�� к ш1 \��-  

M�-2020: Skills For a Resilient Youth 

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૫-૦૭-૨૦૨૦) 

1. ઓનલાઇન અ²યાસIમમા ં જોડાયેલા િવદ શી િવåાથ�ઓ 

માટ ની િવઝા રદ કરવાની અગાઉની નીિત કયા દ શ 9ારા 

તા1તરમા ંપરત ખÑચવામા ંઆવી છે - 3�\�к� 

2. સરં�ણ મં̂ ાલય ભારતીય સેનાને ક ટલા કરોડના શ}ો 

ખર-દવા માટ  તા1તરમા ં િવશેષાિધકાર આCયો છે - 

x.���  к��� 

3. સરં�ણ મં̂ ાલય માટ  શ}ો ખર-દવા માટ ની મpૂંર- કઈ 

કિમટ- 9ારા આપવામા ંઆવે છે - -���K х�<�< /\�]� 

4. ભારતના વત�માન િશ�ણ મં̂ ી2 ુ ંનામ જણાવો- �����M �-�' 

5. તા1તરમા ં\જુરાતમા ંકરચોર- અટકાવવા અને કરચોરને 

પકડવા ક7ુ ંન´ુ ંઅ/ભયાન લો*ચ કરા7ુ ંછે - "к��W" 

6. "કરિમ^" અ/ભયાન કોના 9ારા શ$ કરા7ુ ં છે - CGST, 

�������� 
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7. CGST2ુ ં  િવ_tતૃ નામ જણાવો - -�Ob1 U>þ- 
O� 

-��¹- $�+- 

8. "કરિમ^" અ/ભયાનમા ં  મા:હતી આપનારને રા°ય 

સરકાર 9ારા કયા �કાર  સ*માન કરાશે - J>�Sк�� 3M�� 

\����L  

9. "કરિમ^" અ/ભયાન uતગ�ત કયા નબંર ઉપર whatsapp 

અથવા એસએમએસથી મા:હતી આપી શકાશે - ����� 

����� 

10. તા1તરમા ં ADBના નવા ઉપા�ય� તર-ક  કોની િનમ¸કૂ 

કરવામા ં આવી છે - 5��8�� J B�L ¢ B�$K� к�ш�� 

3ш�к 1��-� 

11. ADB2ુ ંL.ુય મથક yા ંઆવેzુ ંછે - ��1�, \�1�/�£O- 

12. ADB2ુ ંિવ_tતૃ નામ જણાવો-
�ш#� ���1�/�O$ "�Oк 

13. તા1તર pુલાઈ-2020મા ં અમે:રકાના કયા રણ�દ શમા ં

સૌથી વ� ુ ગરમીનો પારો ન�ધાયો હતો -  J B�L 

к�41����¹#� 
14. pુલાઈ-2020મા ં અમે:રકાના "ડ થ વેલી"િવ�મા ં સૌથી વ� ુ

ક ટલા :ડiી ગરમી તાપમાન ન�ધા7ુ ં હt ુ ં- ��.� \��� 

15. િવ�2ુ ં સૌથી ગરમ _થળ "ડ થ વેલી" yા ંઆવેzુ ં છે - 

wવૂ� ક /લફોિન½યાના રણ�દ શમા ં

16. િવ�2ુ ંસૌથી ગરમ _થળ "ડ થ વેલી"મા ંઅkયાર ?ધુીમા ં

કયા વષT સૌથી વ� ુક ટzુ ંતાપમાન ન�ધા7ુ ં છે - ���� 

3�� ��.� \��� 

17. તા1તરમા ંLુબંઈમા ં ડાક� નેટ ઉપર કોરોના દદ�ઓ માટ  

Cલાઝમા �િત /લટર ક ટલામા વેચાt ુ ં હોવાનો ઘટ_ફોટ 

થયો હતો – x. 10 1�х 

18. ડાક� નેટ કોને કહ વાય છે - ��кL  ��$ (O$���$�� 5�� º� 

*�� -��O# �<8� �/��8� -%L 
òO��M� 
+-�- � 

к�< шк�# 

19. ડાક� નેટનો ઉપયોગ શામા ં થાય છે - ��� 8Sк�<, 

�ш�1� /��M®�� х�<� ��%�K, '�M#����� 8Sк�< *�� 

)� V�¼0��  

20. ડાક� નેટને ઈ*ટરનેટ પર અ*ય કયા નામે ઓળખવામા ં

આવે છે - ��кL  ��" 8M� �</ ��".  

21. ઈ*ટરનેટની Mુિનયા ક ટલા ટકા છે તથા બાક- ક ટલા ટકા 

Mુિનયા ડાક� છે - 4 8M� 96 

22. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં USની સસંદમા ં કયા દ શની _વતં̂ તા 

કાયદો પસાર કરાયો - 'Á�кÁ�  

23. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં USની સસંદમા ં હ�ગક�ગ _વતં̂ તા 

કાયદો પસાર કરાયો તેમા ંકઈ જોગવાઈ કરાઈ છે - %�� 

-�к�� 'Á�кÁ��� 1�к� /� ��к��< '�к8� �$� 

���"��� 'ш� 3�� 3�\�к��� Y�� '�к8� -�� 

к�#L��'<�� 3��к�� 'ш� 

24. િવ� 7વુા કૌશલ :દવસ કયાર  મનાવવામા ંઆવે છે - 15 

>̂1�( 

25. િવ� 7વુા કૌશલ :દવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - Skills 

For a Resilient Youth 

DATE : ��-��-����

1.¿õ ��$� : ¿õ ��$��� (�8'�-=>� - M� �¿>� '�\к�� : 373 

�>.-L 5�� "O#� : 4"$к�(� к 5��� ($�к��1�C)  

����� к�$1� 1�к� 5�� "O#� :  

3�\�к�, �>��/ 3�� 
�ш#��� 4"$к�£� ��к�Kк��� 5�� 

"O#� 
 

� હ કરોએ �્િવટ 9ારા ફોલોઅસ�ને સ.ંયાબધં એ�  સ પર 

નાણા ંમોકલવા જણા�7ુ ંહt ુ.ં  

� ૧૫મી pુલાઈ સાજં ?ધુીમા ં ૧,૨૦,૦૦૦ ડોલર 1ટલા ં

૪૦૦ /બટકોઇન +ા*ઝે,શન કરાયા ંહતા.ં  

� આ કૌભાડંનો ભોગ બનનાર ૫૦ ટકા અમે:રક- /બટકોઇન 

એ,_ચે*જમા ંફડં ધરાવતા ંહતા.ં  

� ૨૫ ટકા પી:ડત 7રુોપ અને ૨૫ ટકા પી:ડત એિશયાના 

હોવા2ુ ંમનાય છે. 

к��� ¿õ ��$� 
к�|O$ '�к к��#�� : 

� અમે:રકાના wવૂ� �Lખુ બરાક ઓબામા 

� માઇIોસો�ટના _થાપક /બલ ગેrસ 

� ટ _લાના સીઈઓ એલોન મ_ક 

� અમે:રકાના �Lખુપદના ડ મોI ટ ઉમેદવાર જો /બડ ન 

� અમે:રકાના �Lખુપદના _વતં̂  ઉમેદવાર ક ની વે_ટ 

� :રયા/લટ- ટ-વી _ટાર :કમ કાદા�િશયન 

� /બઝનેસ ટાયEનૂ વોર ન બફ ટ 

� એમેઝોનના સીઈઓ 1ફ બઝેોસ 

� મી:ડયા /બ/લયોનર માઇક bzમુબગ� 

� એપલ કંપની2ુ ંકોપsર ટ એકાઉ*ટ 
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� ઉબર કંપની2ુ ંકોપsર ટ એકાઉ*ટ 

к��� �<8� 
к�|O$ '�к к��#� : 

� હ કરોએ એUCલોયી I ડ K*શય�સનો ઉપયોગ કર-ને મોટા 

માથાઓના �્િવટર એકાઉ*ટ હ ક કર- લીધા ંહતા.ં  

� હ કરોએ ઇ*ટરનલ િસ_ટમ અને ��ૂસનો એસેસ ધરાવતા 

�્િવટરના કમ�ચાર-ઓને જ ટાગTટ બના�યા.ં  

� તેના 9ારા તેમણ ે અiણી �યK,તઓના �્િવટર એકાઉ*ટ 

પર કબજો જમા�યો. 

2. \�#��� – 5�]� �� (�7 �����) 

5��8�� ����� �Ê%� %���� ��M� POK�� .�1 ��< 

/� ��ш�7 ��=>� ���к�#��-� "���к� шx  

� િવ_તાર : /ગલ/ગટ બાd�ટ_તાન  

� ડ મ �ો1,ટ માટ  પા:ક_તાન અને ચીન વ�ચે ૪૪૨ 

/બ/લયન ડોલરનો કરાર  

)�*+$ ��ш� :  

� પા:ક_તાનનો આ ^ીજો સૌથી મોટો ડ મ છે.  

� આ �ો1,ટ 9ારા ૪૫૦૦ મેગાવોટ વીજળ-2ુ ંઉkપાદન થશે  

� લગભગ ૧૬,૦૦૦ લોકોને રોજગાર- wરૂ- પાડશે.  

� ૨૦૨૮ની સાલમા ંઆ �ો1,ટ wણૂ� થવાની ધારણા.  

5��8�� ����� :  

\�#���-5�]� ��=>� ���LK ���к�#��-� :  

� ભારતે આ િવવા:દત િવ_તારમા ં ચીનની સહાયથી બાધંવામા ં

આવી રહ લા :દયામેર-ભાષા ડ મનો િવરોધ કયs છે.  

� આ િવ_તાર ભારતના ક *Vશાિસત �દ શ જUL-ુકા�મીરનો 

:હ_સો છે તેથી ડ મ બનાવવો ગેરકાયદ સર છે.  

� ભારતના િવરોધ છતા ંપણ પા:ક_તાન 9ારા ડ મ બનાવાઈ 

રxો છે.  

� પીઓક ના લોકો પણ કોહાલા િવ_તારમા ં બની રહ લા 

ડ મનો િવરોધ કર- રxા છે.  

� પા:ક_તાન સરકાર  કા�મીરના ?ધુાનોટ- µજ�લામા ંઝેલમ નદ- 

પર આઝાદ પÒાન હાઈ�ો �ો1,ટની Hહ રાત કર- છે.  

� આ તમામ �ો1,ટ બે�ટ એ*ડ રોડ ઈિનિશયે:ટવ પહ લનો 

:હ_સો છે.  

3. UNO : SM�/���� 75�� �]L�� |��K�  

� _થાપના : ૨૪ ઓકટોબર-૧૯૪૫  

� L.ુયમથક : *7યૂોક� (અમે:રકા)  

UNO�� ����� -�SM�0 

4. к����� ��#�- -�M� ����#�1� '���� ш©�� (Y��:#)  

1. ���-/��$�:  

� ર િસપર ટર એ :ડવાઈસ છે, 1 કોઈ �યK,તમા ં�ાસ લવેા 

દરિમયાન ખતરનાક પદાથs 1વા ક િમકલ અથવા ચેપી 

કણોના ં �વેશને અટકાવે છે. કોિવડ-19થી બચાવ માટ  

સામા*ય ર-તે 1 ર િસપર ટરનો ઉપયોગ કરવામા ં આવે 

છે.એન-95 મા_ક છે 

2. 
O$<"��<:  

� એ*ટ-બોડ- એ´ુ ં �ો:ટન િમDણ છે, 1 આપણી 

રોગ�િતકાર શK,તનો ભાગ છે અને શર-રને ?રુ�ા wરુ- 

પાડ  છે. તે શર-રમા ં બે,ટ:રયા ક  માઈIોbસ 9ારા પેદા 

થયેલા ઝેર- પદાથsને િનd;Iય કર  છે. એ*ટ-બોડ-ને 

ઈU7નુોgલો�/ુલન પણ કહ  છે  

3. 
O$<��:  

� એ*ટ-જન એવા બહારના તkવ હોય છે, 1 રોગ�િતકાર 

તં̂ ને એ*ટ-બોડ- બનાવવા માટ  �ે:રત કર  છે. એ*ટ-જન 

બીમાર- ફ લાવતા બે,ટ:રયા, વાઈરસ ક  ફHંઈમાથંી કોઈ 

પણ હોઈ શક  છે.  

4. (� >"�ш�:  

� કોઈ �યK,તને °યાર  કોરોના વાઈરસનો ચેપ લાગે છે તો 

જ$ર- નથી ક  બીમાર-ના ં લ�ણ તરત જ દ ખાય. તેની 

અસર દ ખાવામા ં 2 થી 14 :દવસ ?ધુીનો સમય લાગી 

શક  છે. આ સમયને ઈÜબુશેન પી:રયડ કહ  છે. 

5. ��KL# : 5��8�# ¢ B�$K� /�%  

� ૬૫ વષ�થી મોટ- વયના મતદારો માટ  પો_ટલ બલેેટ 

?િુવધાને » ૂટંણીપચં 9ારા રv કરાઈ 

� 3��|�� ��KL# : » ૂટંણીપચં 9ારા અગાઉ તા. ૧૬ 

pૂનના રોજ આ િનયમ કરાયો હતો તે હવે રv કરાયો.  

6. 3�-�� : S�������#K ���< -�SM���� Y%�#L 

J>¤>]�8�)#��-C 78 �]� 3����� х�8� 3�� ����-� 

� મ/ણનગર ગાદ- સ_ંથાન, અમદાવાદ  

� )���: ૪૦ વષ�મા ં૨૫૨ મ:ંદર બનાવનાર  

� $. ૧૦૦ કરોડ2ુ ંદાન મેળવનાર  

S���C�� /\�%# :  

w�ુુષોમિ�યદાસ6 _વામી મહારાજ  

� �O : 28.5.1942           Ú�1�� : 16.1.2020  

� �O: ભારાસર(ક�છ) 

� �/8� : હ-ર6ભાઈ માધાણી      �8� : રામબાઈ  

� Y%�#L : મ/ણનગર ગાદ- સ_ંથાન 
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� -�¡> C�� шxY8 : 21 માચ� 1962  

� U>x : મા^ 19 વષ� અને 9 મ:હનાની વયે \�ુુદ વ 

6વન�ાણ L,ુત6વન _વામીબાપાના િશ;ય બની સા� ુ

6વન અપના�7ુ.ં  

� G� S�������#K ���< -�SM���� Y%�#L/�� : 28 

ફ ¾આુર- 1979ના રોજ 6વન�ાણL,ુત6વન 

_વામીબાપાએ w�ુુષોમિ�યદાસ6ને Dી _વાિમનારાયણ 

ગાદ- સ_ંથાનના આચાય�પદ  �_થાિપત કયા�.  

� ���< -�SM���� Y%�#L : સા� ુ 6વનના 16 વષ�, 11 

મ:હના પછ- ગાદ- સ_ંથાનના આચાય� બ*યા.  

-�¡> C���� шxY8 :  

� 28 ફ ¾આુર- 1979એ :દ�ા iહણ કયા� પછ- \�ુુ 

6વન�ાણ L,ુત6વન _વામીબાપાની wHૂ કર-ને 

આચાય� w�ુુષોમિ�યદાસ6એ સા� ુ 6વનની શ$આત 

કર- હતી. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૬-૦૭-૨૦૨૦) 

1. તા1તરમા ં 16 pુલાઇના રોજ  િવ�ના ઈિતહાસમા ં

સૌ�થમવાર ક ટલા �્િવટર એકાઉ*ટ 7ઝુસ� હ ક કરવામા ં

આ�યા 1 �્િવટર ઇિતહાસ2ુ ં સૌથી મો�ંુ હ :કcગ તર-ક  

ઓળખાય છે - ��� 

2. તા1તરમા ં િવ�ના કયા કયા ભાગોમા ં �્િવટર હ :કcગનો 

લોકો ભોગ બ*યા - 3�\�к�, �>��/  3�� 
�ш#��� 

4"$к�(� ��к�Kк��� 

3. તા1તરમા ંિવ�ના હ કરોએ કઈ પhિતથી મોટ- હ_તીઓના 

�્િવટર એકાઉ*ટ હ ક કયા� હતા - 
;1�( {���}Oш#¥-��  

|/#�� X��� 

4. પીઓક મા ં  ભારતના િવરોધ વ�ચે પણ કઈ નદ- ઉપર 

પા:ક_તાન-ચીન ગેરકાયદ સર બધંમાથંી ર�ુ ંછે - .�1 

5. POKમા ં ઝેલમ નદ- ઉપર કયો િવશાળ બધં બાધંવામા ં

આવી રxો છે - \�#���-5�]� �� 

6. :દયામોર-ભાષા ડ મ માટ  પા:ક_તાન અને ચીન વ�ચે  ક ટલા 

ડોલરનો સમpૂતી કરાર થયો છે - ªª� 4"41#� ��1� 

7. :દયામોર-ભાષા ડ મ �ો1,ટને ભારતે કયા ક *Vશાિસત 

�દ શનો :હ_સો ગણા�યો છે - �;D> к�Ò�� 

8. 7નુાઇટ ડ નેશ*સના _થાપના વષૅની 2020મા ં ક ટલામી 

ઉજવણી કરવામા ંઆવી રહ- છે - �� �]L 

9. 7નુાઇટ ડ નેશ*સ2ુ ં L.ુય મથક yા ંઆવેzુ ં છે -O� B#�кL  

(�>
-
) 

10. 7નુાઇટ ડ નેશ*સનો _થાપના :દવસ જણાવો - �ª 

0+$�"� ��ª� 

11. તા1તરમા ં ભારતીય » ૂટંણી પચંે અગાઉ કર લો તેનો 

ક ટલા વષ�થી મોટ- �યK,તઓને પો_ટર બેલેટ પેપર 9ારા 

મતદાન કરવાનો અિધકાર 16  pુલાઇના રોજ રદ કરાયો 

- �� �]́ 

12. તા1તરમા ં _વાિમનારાયણ ગાદ- સ_ંથાન મ/ણનગરના 

કયા આચાય�2ુ ં 78 વષT અ�રવાસી થયા - Y%�#L 

J>¤>]�¼ �)#��-C 

13. મણીનગર ગાદ- સ_ંથાનના _વામી2ુ ંLળૂ વતન જણાવો 

-  5���-�, кÊº 

14. મણીનગર ગાદ- સ_ંથાન yા ંઆવેzુ ંછે – 3����� 

 

DATE : ��-��-����

1. �>���/#� S/�- 
�O-� (EU) (х��7 ��Ý��)   

EU�� S/�- {�·$ -�1�� 04"Ä$� X��� 1���#�1� 3�#�� 

�>���� ����� - M� �Cк�� � B#L�� 8-���  

3O# '���� 8�#� :  

� તસવીર ?યૂ�થી ૭.૭ કરોડ :કલોમીટરના uતર થી લેવાઈ.  

� w©ૃવી અને ?યૂ� વ�ચેના uતર કરતા ંઆ અડ�ુ.ં  

� કરોડો :કલોમીટર2ુ ંuતર આમ તો વ� ુજ કહ વાય, પણ 

[�ાડંમા ંઆ uતર ઘ¸ ુઓ�.  

� ?યૂ�ની અસાધારણ ગરમીને કારણે તેની ન6ક તો જઈ 

શકાt ુ ં નથી. પરંt ુ ઓ/બ×ટરની આ તસવીરથી ?યૂ�ની 

સપાટ- પર ચાલતા Cલાઝમા 7hુને તથા તેની ગરમીને 

ન6કથી જોવાનો સશંોધકોને લાભ મÝયો હતો.  

� સોલાર ઓ/બ×ટર હpુ બે વષ� ?ધુી કાય�રત રહ- ?યૂ�ની 

શy એટzુ ંન6ક પહ�ચી વ� ુ,લોઝ-અપ તસવીર લવેા 

�યાસ કરશે. 

2. S���ш� к����� ��}+-� : ICMR 3�� 5��8 "�#�$�к X��� 

к������� ‘Covaxin’ �-��� )M ��.�� ����# 

/�<�K�� )���5 (Y��:#) 

/�<�K�� 3O# ���8� :  
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� હ:રયાણાના રોહતકમા ં PGIમા ં વોલેd*ટયસ�ના ં પહ લા 

�પૂમા ં૩ �યK,તઓને Covaxinનો પહ લો ડોઝ આપવામા ં

આ�યો હતો.  

� આ સાથે દ શમા ં કોવાK,સનની �થમ +ાયલમા ં ૩૭૫ 

વોલેd*ટયસ�ને ડોઝ અપાયા 

� આ ^ણેય �યK,તઓમા ં વેK,સનની કોઈ આડઅસરો 

જણાઈ નથી.  

� પહ લા તબÃાના ં +ાયલમા ં બીજો ડોઝ ૧૪મા :દવસે 

અપાશે. Eુલ ૧૧૨૫ વોલેd*ટયસ� પર પર-�ણ કરવામા ં

આવશે. 

14 ш'����� � >� b�#1 �$� -�·$< /� 5�� D>к�ш� 

� રોહતક, હ�દરાબાદ, િવશાખાપÒનમ, પટના, કાનwરુ, 

ગોરખwરુ, eવુને�ર, ચેÖઈ અને ગોવામા ં�મુન +ાયલ 

માટ  ?રુ�ા અને _I-િનcગ પર ભાર Lકૂવામા ંઆવશે.  

� પટનામા ં૪ :દવસ પહ લા +ાયલ શ$ કરાઈ છે.  

� પહ લા તબÃામા ંઓછામા ંઓછો એક મ:હનો લાગશે.  

� પહ લા અને બીH તબÃામા ં Eુલ ૧૫ મ:હનાનો સમય 

લાગશે.  

� કોરોના વે:કસનની અદં1 :કcમત $. ૧૦૦૦ 1ટલી હોય 

શક  છે. 

3. х�1AB� : S/���- �$"�1 1�� 1�1���-2020  

� ��*8�: :રયલ મે�-ડ ૩૪મી વાર ચેKUપયન  

� '�<� $< : િવલારલ  

� #��� : મે:�ડ-_પેન  

4. UN : UN�� Y�M¹к--��Ñ�к /\�]��� 75� �]L���6 

���8� ���)��� ��<=>� UN�� �Ê�>L31 -�"��� (����к 

-�"���)    

5��8�� UN�� 3SM�#� �>��� /\�]�=>� -§#/� ã#� 

"�� )M -�"���  

-�"����� '���� �ш� :  

� ભારત2ુ ં? ૂ̂  છે સબકા સાથ સબકા િવકાસ અને સબકા િવ�ાસ.  

� ગત વષT ગાધંી6ની ૧૫૦મી જયતંીએ ભારતે છ હHર 

ગામડાઓમા ં_વ�છતાના લáયને �ાCત ક7ુ8.  

� ૧૦ કરોડ કરતા વધાર  મકાનોમા ં ટોઈલેટ બનાવવામા ં

આ�યા.  

� ૭ કરોડ iામીણ મ:હલાઓ સે�ફ હ �પ �પૂનો ભાગ 

બનેલી.  

� _થાિનક સરકાર  ૧૦ લાખથી વધાર  મ:હલાઓ2ુ ં

�િતિનિધkવ કર- રહ- છે.  

� છે�લા ં છ વષ�મા ં સરકાર 9ારા ૪૦ કરોડ બે*ક એકાઉ*ટ 

ખોલવામા ંઆ�યા છે. 

�>
��� 5��8�� Ã B�к� :  

� ભારત 7એુનની _થાપના કરનારા ૫૦ દ શોમા ં_થાન.  

� બીH િવ� 7hુ બાદ 1 દ શો સાથે આ�યા તે ૫૦ દ શોમા ં

ભારત પણ મહkkવની કામગીર- કરનારો દ શ હતો.  

� 7એુન 9ારા આ1 ૧૯૩ દ શોને એકસાથે લાવવામા ંઆ�યા છે.  

� 1મ 1મ 7એુન સાથે દ શો જોડાતા ગયા તેમ તેમ તે2ુ ં

કદ િવ_તરtુ ંગ7ુ ંઅને તેની સામેના પડકારો અને તેની 

પાસેની અપે�ાઓ વધતી ગઈ.  

� ભારતે સતત 7એુનની કામગીર-મા ંયોગદાન આC7ુ ંછે. 

� Mુિનયાભરમા ં ભારતનો કોરોનાનો :રકવર- ર ટ સૌથી 

વધાર  છે.  

� ભારત 9ારા કોરોના સામેના જગં દરિમયાન ૧૫૦થી વ� ુ

દ શોને મદદ કરવામા ંઆવી.  

5. HCL : ��� %��/-L� 8�<к� ��ш�� - M� G��8 \'1� 

��ш�� ����� ¥'�W��� ��« Bк  

 

� દ શની સૌથી Dીમતં મ:હલા રોશની નાદર મ�હો^ા HCL 

ટ કનોલો6ની ચેર પસ�ન બની છે.  

� વે�થ ઇd*ડયા Lજુબ રોશની 2019મા ં31400 કરોડ $િપયા 

સાથે દ શની સૌથી Dીમતં મ:હલા હતી. 

6. UNSC : /�\кS8���� »8к< -��6� 8'�<к-
 

8�1�"���� ��� = B��1� '�� B� UNSC X��� ����к 

»8к���< Z'�� (����к »8к���)  

7. ��KL# : U>���8 -�к��  

U>���8�� �\�к1 3�� /����\�к1�� 8� �]L�� 

��¯�MÔ0�� ‘‘к���� -'�#к’’ "����ш� (Y��:#) 

� '�¬ > : કોરોનાના ક સ વધતા ં માનવ બળની અછતને 

પહ�ચી વળવા  
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� રા°ય સરકારના આરોgય િવભાગે મે:ડકલ ઉપરાતં ડ *ટલ, 

આ7વુT:દક, હોિમયોપેથી, નિસ�ગ, ફ-/ઝયોથેરાપી સ:હતના 

તમામ મે:ડકલ-પેરામે:ડકલ કોસ�સના પહ લાથી માડં- 

છે�લા વષ� ?ધુીના તમામ િવåાથ�ઓને કોરોના 

કામગીર-મા ંજોડવાનો િનણ�ય કયs છે. 

� કોરોના મહામાર-મા ં માનવ સસંાધનની અછતને પહોચી 

વળવા સરકાર  રા°યના 80 હHરથી વ� ુ મે:ડકલ-

પેરામે:ડકલ િવåાથ�ની કોિવડ સહાયક તર-ક  મદદ લેવા 

િનણ�ય કયs. 

��¯�MÔ0�� Y )к���� к����< -Á/�ш� : 

�)��TO$� к�� 

� કોUC7િુનટ- સવTલ*સ, અવેરનેસ, આરોgય િશ�ણ, રોગ2ુ ં

કારણ-િનવારણની �´િૃત 

� આઉટર-ચ મે:ડકલ ઓપીડ-મા ં ડોકોટરના ?પુરિવઝનમા ં

મે:ડકલ ક ર, તાવ અને ઓ,સીજનની કમી વાળા દદ�2ુ ં

d_Iિનcગ 

� ઈU7િુનટ- વધે તેવો ખોરાક તથા ઔષધી બાબતો 

� સેUપલ કલેકશન સમયે કાઉ*સે/લcગ 

ò+1��к1 к�� 

� -હ �પ ડ સક, કં+ોલ$મ, કાઉ*સે/લcગ , હ �થ એ°7કુ શન, 

હોમ આઈસોલેશન કર લ દદ�ના ક ર ટ કર તર-ક  

� િન;ણાતં ડો,ટરોના ?પુરિવઝન હ ઠળ મે:ડકલ ક ર-બે/ઝક 

મે:ડકલ ચેકઅપ,પેશ*ટ d_Iિનcગ, પેશ*ટ ફાઈલ મેઈ*ટ ન, 

મે:ડકલ �ોિસઝરમા મદદ 

� સેUપલ કલેકશન, પેક µજcગ અને +ા*સપોટ� 

1�Ñ�TS$к 

� િવિવધ દવાઓની Hણકાર-, _ટોક મેઈ*ટ િનcગ અને 

િન;ણાતંોની સલાહ Lજુબ સમયસર દવા અને ખોરાક મળે 

તેવી �યવ_થા 

� હોK_પટલ મેનેજમે*ટમા ં સહાય દદ� તથા દદ�ઓના 

સગાઓ2ુ ંકાઉ*સે/લcગ 

3O# 

� હ �થ અને મે:ડકલ ડ ટા મેનેજમે*ટ  

� તજ±ાનના માગ�દશ�ન હ ઠળ ડ ટા એના/લસીસ 

� 1100 અને 104 હ �પલાઈન પર ટ લી કાઉ*સે/લcગ 

8. 3�-�� : ‘U>���8 -�%��’�� )�-� к�¿>L ��S$ (OP��� 

Y%�#L=>� 93 �]� D>�"( х�8� 3�-�� 

� \જુરાત સમાચાર સાથે ચાર દાયકા કરતા ં પણ વ� ુ

સમયથી સકંળાયેલા અને ૯૩ વષ�ની �ફ ઉUમર  પણ 

સતત કાય�રત રહ લા Hણીતા કા�ુ� િન_ટ ડૉ. ઈ*Vદ વ 

આચાય�2ુ ં૧૬મી pુલાઈએ Lુબંઈમા ંઅવસાન થ7ુ ંહt ુ.ં 

� “આચાય�ની આજકાલ’’ શીષ�ક હ ઠળ આવતા ંતેમના ંપોક ટ 

કા�ૂ�નોથી Hણીતા બનેલા _વ. આચાય� અથ�શા}ના ં

ડૉકટર ટ (પીએચ.ડ-.) હતા.  

� ડૉ. ઈ*Vદ વ આચાય� �યગં /ચ^કાર, લેખક, પ^કારની 

બ�Lુખુી �િતભાના કલાકાર હતા.  

9. �O \�� ��ш�] : �� >̂1�( 

�$�#L : 3D V8 Z��  

�O : �� >̂1�( ����       3�-�� : � 0�S$ ����  

� આ1 ભારતીય હવાઈ દળના �લા�ગ ઓ:ફસર, 

પરમવીર ચI િવ1તા િનમ�લ6ત શેખો, જમ�ન કલાિવદ 

હરમાન ગેkસ અને \જુરાતી રંગeિૂમના ઉમદા નટ 

અLતૃલાલ જટાશકંર Hનીનો જ*મ:દવસ  

� નદંશકંર મહ તા, ઈ*Mુલાલ યા/±ક અને અથ�શા}ના જનક 

આદમ K_મથની wÊુયિતિથ.  

� રંગeિૂમની �યોગશાળા સમા મોરબી પાસે ટંકારામા ં

અLતૃ Hનીનો જ*મ થયો હતો.  

� 1927મા ં ભારત ગૌરવ નાટકમા ં છાયાદ વીના પા^ 9ારા 

નટ તર-ક  કાર:કદ� શ$ કરનાર અLતૃ Hનીએ તે પછ- 

રણગÀના, લgન બધંન, સમય સાથે શeં ુ મેળો, ગભ� 

Dીમતં સમેત 450થી વ� ુનાટકોમા ંઅ/ભનય કયs હતો.  

� તેઓ નાટકમા ં�ારંભ ે}ી પા^ો ભજવતા અને ગીતો પણ 

ગાતા.  

� અLતૃભાઈએ નાટકોમા ં ક�ુણ રસના પા^ો ભજવવામા ં

સાથ�કતા અ2ભુવી હતી. તેઓએ પાછળથી w�ુુષ પા^ો 

પણ ભજ�યા હતા.  

� અLતૃ Hનીએ \જુરાતની pૂની રંગeિૂમ, ઉમળકો અને 

અ/ભનય પથેં (આkમકથાનક) 1વા w_ુતકો પણ લ.યા.  

� ચીન 7hુ વખતે (1962) નાટકો કર- વડા�ધાન રાહત 

ફડંમા ં ફાળો આપી કલાકારનો રા;+ધમ� પણ અLતૃ 

Hનીએ અદા કયs હતો.  

� \જુરાતના આ નટવય�2ુ ં 9 ઓગ_ટ 1997ના રોજ 

અવસાન થ7ુ ંહt ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૭-૦૭-૨૦૨૦) 
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1. તા1તર pૂલાઇ 2020મા ં કઈ એજ*સીના મા�યમથી 

?યૂ�ની અkયાર ?ધુીની સૌથી ન6કની તસવીર લેવામા ં

આવી છે - �>���/#� S/�- 
�O-� 

2. -7રુોિપયન _પેસ એજ*સીના મા�યમથી  કયા ઓ/બ×ટર 

9ારા ?યૂ�ની સૌથી ન6કની તસવીર લેવામા ં આવી - 

S/�- {�·$ -�1�� 04"Ä$� 

3. "_પેસ Iા�ટ સોલાર ઓ/બ×ટર" 9ારા તા1તરમા ંક ટલા ન6કના 

uતર થી ?યૂ�ની તસવીર લેવાઇ - 7.7 к��� \к.�. 

4. તા1તરમા ં _વદ શી કોરોના વેK,સન માટ  કઈ લેબ 9ારા  

�થમ માનવી પર-�ણનો �ારંભ કરાયો - ICMR 3�� 

5��8 "�#�$�к 

5. ICMR અને ભારત બાયોટ ક 9ારા તૈયાર કરવામા ંઆવનાર 

_વદ શી કોરોના વેK,સનને ક7ુ ંનામ આપવામા ંઆ�7ુ ંછે - 

Covaxin 

6. pુલાઈ 2020મા ં _પેિનશ lટબોલ  લીગ લાલીગા-2020  

ચેKUપયન ટ-મ2ુ ંનામ જણાવો -  �<#1 �á<� 

7. _પેિનશ lટબોલ લીગ લાલીગા-2020 ઉપિવ1તા ટ-મ2ુ ં

નામ જણાવો - ��1��1 

8. તા1તરમા ં _પેિનશ lટબોલ લીગ લાલીગા-2020 

ચેKUપયન  +ોફ-  yા ંયોHઈ -  �\á�, S/�� 

9. તા1તરમા ં 16 pુલાઇના રોજ  વડા�ધાન નર *V મોદ- 

9ારા 7એુનની ક ટલામી વષ�ગાઠં િનિમ ે �થમવાર UN 

આિથ½ક-સામાµજક પ:રષદને સબંોધન ક7ુ8 - ��� 

10. ભારત2ુ ં  7એુનની _થાપના કરનાર સૌ�થમ ક ટલા 

દ શોમા ંનામ સામેલ છે - �� 

11. વત�માનમા ંUNOના Eુલ સ²ય દ શો જણાવો - ��� 

12. HCLના નવા ચેરપસ�ન તર-ક  તા1તરમા ં કોની િનમ¸કૂ 

કરવામા ંઆવી છે - ��ш�� ����� ¥'�W� 

13. પા:ક_તાનના jતક- સગંઠન તહર-ક-એ તાલીબાનના 

વડા2ુ ંનામ જણાવો - = B��1� '�� B�  

14. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ંકોના 9ારા પા:ક_તાનના jતક- સગંઠન 

તહર-ક-એ તાલીબાનના વડા 2રૂવલી મહ ?દૂને વૈિ�ક 

jતકવાદ- Hહ ર કરાયો - UNSC 

15. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં \જુરાત સરકાર  શાનો અ²યાસ કરતા ં

તમામ વષ�ના િવåાથ�ઓને ‘‘કોિવડ સહાયક’’ બનાવવાનો 

િનણ�ય કયs - �\�к1 3�� /����\�к1  

16. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં \જુરાત સરકાર  કયા હ tસુર મે:ડકલ 

અને પેરામે:ડકલના તમામ વષ�ના િવåાથ�ઓને ‘‘કોિવડ 

સહાયક’’ બનાવવાનો િનણ�ય કયs - к������� к�- ��8�� 

��� "7�� 3º8�� /'Á%� �7��  

17. \જુરાત સરકાર  કોરોના મહામાર-મા ં માનવ સસંાધનની 

અછતને પહોચી વળવા રા°યના ક ટલા મે:ડકલ-

પેરામે:ડકલ િવåાથ�ની કોિવડ સહાયક તર-ક  મદદ લેવા 

િનણ�ય કયs - �� 'Z�M� �¡> 

18. \જુરાત સરકાર  મે:ડકલ-પેરામે:ડકલ િવåાથ�ની કોિવડ 

સહાયક તર-ક  કઈ કઈ �કારની કામગીર- સ�પી - 

�)��TO$� к��, ò+1��к1 к��, 1�Ñ�TS$к 8M� 3O# 

к����< 

19. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં ‘\જુરાત સમાચાર’ના yા �િસh 

કા�ુ� િન_ટ2ુ ં૯૩ વષT Lુબંઈ ખાતે અવસાન થ7ુ ં- (OP��� 

Y%�#L 

20. �િસh કા�ુ� િન_ટ ઈ*Vદ વ આચાય� કયા શીષ�ક હ ઠળ 

આવતા ં તેમના ં પોક ટ કા�ૂ�નોથી Hણીતા બ*યા હતા - 

“Y%�#L�� Y�к�1’’  

21. \જુરાતના Hણીતા નટવય� અLતૃ Hનીનો જ*મ :દવસ 

જણાવો - �� >̂1�( ���� 

22. ઈ*Mુલાલ યા/±કની wÊુયિતિથ જણાવો - �� >̂1�(  

23. \જુરાતી રંગeિૂમની �યોગશાળા સમા અLતૃ Hનીનો 

જ*મ કયા ંથયો હતો - ��"� /�-� $�к����� િવવેકાનદં 

DATE : ��-��-����

1. �� �\�� ���LK : 3#��#� (�L) 

���� )�%�� �\�� -�J>�� �ш¥/ ��¯� к�1 "�41�� 

)�K� Yк�� 1�ш�. 

/��8 : 

� મ:ંદરમા ંસાકર િસમે*ટ નહf વપરાય. કૉલ બે/લcગ િવશેષ 

િશ�પિવåા અ2સુાર િશલાઓને એકબીH સાથે જોડ-ને 

િનમા�ણ wણૂ� આકાર �ાCત કરશે.  

� મ:ંદર િનમા�ણમા ં10 હHર ટન િશલાઓ વપરાશે.  

� મ:ંદરના િનમા�ણમા ં _ટ-લનો અને બસંી પહાડની \લુાબી 

રંગની િશલાઓનો ઉપયોગ કરાશે.  

� અમદાવાદ અને રાજ_થાનના 450થી વ� ુ સોમwરુા 

િશ�પકાર રામમ:ંદરના િનમા�ણ કાય�મા ંજોડાશે. 

2. к����� -�{K (Y��:#) 

к����� b�O-�ш� ��� 5�Sк� ��(� 
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3. 1Ë� Sb<$ - »���� ��к�"�� : 5��8�# � к��7�� 

»���� -D>P�� � ��� 1Òк�< к��#8 (-���K) 

 

1Ë� Sb<$  ��ш� : 

� jદામાનમા ંમલÃા _+-ટમાથંી ચીન, Dીલકંા, પા:ક_તાન 

સહ-ત તમામ દ શોના �યાપાર- તેમજ 7hુ જહાજો :હ*દ 

મહાસાગરમા ં�વેશે છે 

� ભારત માટ  �7હૂાkમક ર-તે મહkવની ધરાવતી એ જgયા 

કવાયત માટ  પસદં કર- છે 

� લદાખમા ં ચીન સાથે ભારતના સઘંષ� ચાz ુ છે, પરંt ુ

ચીનની નજર jદામાન É9પસLહુ પર પણ છે.  

� લદાખમા ં સૈ*યને �ય_ત રાખીને jદામાનમા ંચીન કોઈ 

છમકzુ ંકર  એવી શyતા અગાઉ લ�કર- િન;ણાતો �ય,ત 

કર- »yૂા છે.  

� ભારતીય નૌકાદળ અહf wણૂ�પણે સતક� છે અને તૈયાર 

પણ છે એ સદં શો આપવા ભારતે આ આયોજન ક7ુ8 છે.  

� કવાયતમા ં ક ટલા જહાજો-સબમ:રન ભાગ લેશે તેનો 

jકડો Hહ ર કરવામા ં આ�યો નથી. પરંt ુ ઈ_ટન� 

કમા*ડના તમામ મહkવwણૂ� જહાજો ભાગ લેશે.  

� જહાજ ઉપરાતં દ:રયાઈ સવTલ*સ માટ ના િવમાનો P-8-I 

ભાગ લશેે. 

4. �O \�� ��ш�] : �� >̂1�( 

(1) (�8'�-к�� : º�¿>5�( ��#к  

�O – �� >̂1�(-����    3�-�� – � ZO�>Y�<-���� 

� આ1 લેખક, પ^કાર ઈ�રલાલ દ સાઈ, રંગeિૂમના 

તેજ_વી નટ અLતૃ ક શવ નાયક, K_થિત _થાપકતાના 

િસhાતંના શોધક રોબટ� �કૂ, દંતકથા$પ ગઝલ ગાયક 

મÑદ- હસન, અને ફારસી, ઉMૂ�  અને મ�યકાલીન 

ઈિતહાસના અ²યાસી અને કોશકાર છો�ુભાઈ રણછોડ6 

નાયકનો જ*મ:દવસ તથા રા1શ ખÖાની wÊુયિતિથ 

� વલસાડના ભાગોદ ગામે જ*મેલા છો�ુભાઈ પારડ-, 

વડોદરા અને Lુબંઈમા ંભÊયા હતા.  

� 1942મા ં ‘અbMુલ રહ-મ ખાનખાના અને એ2ુ ં સા:હkય 

મડંળ’ શીષ�કથી પીએચડ-ની પદવી મેળવી હતી.  

� છો�ુભાઈએ કો�હાwરુ, નવસાર-, અમદાવાદની એચ.ક . 

કોલેજ અને �િતd;ઠત ભો.1. િવåાભવન વગેર  જgયાએ 

અ�યાપક તર-ક  રxા હતા.  

� 1964મા ં \જુરાત 7િુન.ના ભાષા ભવનમા ં ફારસીના 

અ�યાપક અને અ�ય� તર-ક  જોડાયા હતા.  

� \જુરાતના નાગરો2ુ ંફારસી ભાષા અને સા:હkયમા ંખેડાણ, 

અરબી-ફારસીની \જુરાતી પર અસર, ?ફૂ- મત, 

મ�ય7ગુીન ભારત ખડં 1-2 અને \જુરાતમાનંી ઈ_લામી 

સ�તનતનો ઈિતહાસ 1વા w_ુતકો 9ારા મ�યકાલીન 

\જુરાતી સા:હkય અને ઈિતહાસ 1વી િવåાશાખાઓને 

સLhૃ કર- છે.  

� છો�ુભાઈ2ુ ં9 H*7.ુ1976ના રોજ અવસાન થ7ુ ંહt ુ.ં 

 (2) ��¥-� ���1��� �O \��- 

� જ*મ : ૧૮ pુલાઈ ૧૯૧૮ અવસાન : ૫ :ડસેUબર ૨૦૧૩  
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� ને�સન મડં લા jતરરા;+-ય :દવસ  

� |��K� : 7નુાઈટ ડ નેસ*સ 9ારા �િત વષ� ૧૮મી 

pૂલાઈના રોજ 

� ને�સન મડં લા  :  દ/�ણ આ:®કાના ગાધંી તર-ક  ઓળખ 

-O��� : 

� ૧૯૭૯મા ંjતરરા;+-ય Mૂરંદ શી બદલ જવાહરલાલ નહ $ 

પા:રતોિષક.  

� ૧૯૯૦મા ંભારત2ુ ંDે;ઠ નાગર-ક સ*માન ભારત રkન. 

� ૧૯૯૩મા ં નોબૅલ શાિંત wરુ_કાર સમેત મડં લાને આશર  

૨૫૦ કરતા ંવ� ુસ*માનો �ાCત થયા હતા. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૮-૦૭-૨૦૨૦) 

1. અયો�યામા ં નવીન �ાચીન રામ મ:ંદર  કઈ િવશેષ 

પhિત �માણ ેઆકાર લેશે - -�J>�� �ш¥/ ��¯� кc1 

"�41�� 

2. અયો�યામા ં નવીન રામ મ:ંદરમા ં િશલાઓને એકબીH 

સાથે જોડ-ને મ:ંદર િનમા�ણ કરવામા ં આવશે તેને ºુ ં

કહ વામા ંઆવે છે - кc1 "�41�� 

3. અયો�યામા ંિનમા�ણ પામનાર રામ મ:ંદરમા ંકયા રા°યના 

િશ�પકારો જોડાશે - U>���8 3�� ���SM�� 

4. અયો�યામા ં િનમા�ણ પામનાર રામ મ:ંદરમા ં કયા 

િશ�પકારો જોડાશે - -�J>�� �ш¥/к��� 

5. તા1તર pુલાઈ 2020મા ં ભારતીય નૌકાદળ 9ારા કયા 

સLVુમા ં જગંી લ�કર- કવાયત યોજવામા ં આવી હતી - 

»���� ��к�"�� 

6. ભારત માટ  Þબૂ જ �7હૂાkમક એવી મલાÃા _+-ટ yા ં

આવેલી છે - »���� ��к�"�� 

7. ચીન, લકંા અને પા:ક_તાન સ:હત િવિવધ દ શોના વેપાર- 

તેમજ 7hુ જહાજો :હcદ મહાસાગરમા ંyાથંી �વેશ કર  છે 

- 1Ë� Sb<$ 

8. ઇિતહાસકાર છો�ુભાઈ નાયકનો જ*મ:દવસ જણાવો - ��  

>̂1�( ���� 

9. ઇિતહાસકાર છો�ુભાઈ નાયકનો જ*મ yા ં થયો હતો - 

5����, �1-�� 

10. વષ� 1964મા ં છો�ુભાઈ નાયક  કઈ 7િુનવિસ½ટ-મા ં

ફારસીના અ�યાપક તર-ક  જોડાયા હતા - U>���8 

�>����-¹$< 

11. ને�સન મડં લા jતરરા;+-ય :દવસ yાર  ઉજવાય છે - 

�� >̂1�( ���� 

12. ને�સન મડં લા jતરરા;+-ય :દવસ કઈ સ_ંથા 9ારા 

ઉજવવામા ંઆવે છે - UNO 

13. દ/�ણ આ:®કાના "ગાધંી" તર-ક  કોણ ઓળખાય છે - 

��¥-� ���1� 

14. ને�સન મડં લાને કયા વષT ભારતરkન એનાયત કરાયો 

હતો - ���� 

15. ને�સન મડં લાને  કયા વષT  શાિંતનો નોબલ પા:રતોિષક 

અપાયો હતો – ���� 

 

DATE : ��-��-����

1. \'O� '�-��� (�\�#�( ш}+8) »���� ��к�"���� 

US=>� - M� ш}+8ш�7< �>� �'�� ����. 8'���8 

� '�¬ >: :હ*દ મહાસાગરમા ં ચીનની ગિતિવિધ રોકવા 

પે+ો/લcગ કરશે  

\'O� '�-����� á����� /º��$ Y/�� х�- �� B' �%��  

� એક તરફ ભારત2ુ ંશK,તશાળ- નૌકાદળ અને બી6 તરફ 

jદામાન િનકોબાર તેમજ સાઉથ ચાઈના સી તરફ 

અમે:રકા2ુ ંિવમાનવાહક જહાજ પે+ો/લcગ કર- ર�ુ ંછે.  

� ચીનનો ગ�ફના દ શો સાથેનો વેપાર :હ*દ મહાસાગરમાથંી 

થાય છે અને તે �ડ તેમજ ઊH�ની આયાત પણ આ 

દ:રયાઈ માગT કર  છે તેથી જો ભારત આ $ટ bલોક કર  

તો તેને મોટ- પછડાટ ખાવી પડ  તેમ છે.  

�>� �'�� ����. ��ш� :  

� અમે:રકાના ં?પુર ક :રયસ�મા ંઅ¸થુી ચાલtુ ંિનિમkઝ Þબૂ 

જ શK,તશાળ- છે. તેને ૩ મે ૧૯૭૫મા ં અમે:રકાના 

નૌકાદળમા ંસામેલ કરા7ુ ંહt ુ.ં  

� આ જહાજ 7એુસના ં_+ાઈક �પૂ ૧૧નો એક :હ_સો છે 1 એકલા 

હાથે અનેક દ શોનો ખાતમો કરવાની �મતા ધરાવે છે.  

� ૩૩૨ મીટર લાબંા િવમાનવાહક જહાજમા ં ૯૦ 7hુ 

િવમાનો અને હ /લકોCટસ� તેમજ ૩૦૦૦ સૈિનકો તહ નાત 

રહ  છે.  
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2. �� �\�� : 3#��#� (�L) 

 

D>z# �\�� ��ш� :  

� L.ુય મ:ંદર 5.5 એકરમા ંફ લાયેz ુહશે  

� અયો�યામા ં 5 િશખર અને મડંપ2ુ ં મ:ંદર અને મડંપ2ુ ં

મ:ંદર નવા _વ$પમા ં5.5 એકરમા ંબનશે.  

� મ:ંદર2ુ ં ગભ�\હૃ જમીનથી 19 lટ ઉપર હશે. 

ભ�યત/ળયાની ઉપર બે માળ હશે.  

� 5 િશખર ધરાવતા મ:ંદરની કUપાઉ*ડ વૉલ પણ હશે. 

તેમા ં:દશા Lજુબ પચંદ વ /બરાજશે.  

� +_ટ પાસે Eુલ 67.7 એકર eિૂમ.  

� મ:ંદર માટ  5.5 એકર વપરાશે.  

� બાક-ની 62.2 એકર જમીનમા ં DhાÏઓ માટ  ?િુવધા 

ઊભી કરાશે.  

 

3. �O \�� ��ш�] : �� >̂1�( 

-¼����� 3¤>K��# : ��1 /���� 

�O – �� >̂1�(-����       3�-�� – � 
�)1 ���� 

� સન સાવનના સiંામના પહ લા શહ-દ મગંલ પાડં નો 

આ1 જ*મ:દવસ.  

� તેમનો જ*મ ઉર�દ શના બ/લયા µજ�લાના નાગવા 

ગામે થયો હતો.  

 

� 7વુાવ_થામા ં તMુંર_ત શર-ર હt ુ,ં શહ ર અકબરwરુમા ં

સેનાની પર ડ જોવા ગયા kયા ં કોઈએ તેમ2ુ ંશર-ર જોઈ 

લ�કરમા ં જોડાવા ક�ુ ંઅને મગંલ પાડં  1848મા ં /[:ટશ 

થળ આમ�મા ંજોડાઈ ગયા.  

� 1850મા ંબરાકwરુ સૈિનક �ુકડ-મા ંજોડાયા.  

� એકવાર માતાદ-ન નામના વા�મી:ક ±ાિતના કંપનીના 

સેવક  સૈિનકોના માટલામાથંી પાણી પીવા �યkન કયs, 

તેને મગંલ પાડં એ જમાનાની તાસીર Lજુબ રોyો તો 

માતાદ-ને ક�ુ ં રાઈફલમા ં ગાય અને �ુÃરની ચરબી 

લગાડ લી કારtસૂ મ�ઢ થી તોડવાની થશે kયાર  તમે ºુ ં

કરશો. માતાદ-ન કારtસૂ બનાવવાના કારખાનામા ં કામ 

કરતો હોવાથી તેની વાતમા ંસ�ચાઈ હતી.  

� 29 માચ� 1857ના રોજ કારtસૂ તોડવાની કહ વા7ુ ં kયાર  

મગંલ પાડં એ તેનો િવરોધ કયs.  

� /[:ટશ ઓ:ફસર  રાઈફલ છ-નવવા �યાસ કયs, મગંલ ે

ઓ:ફસર  પર �મુલો કર- તેને માર- ના.ંયો.  

� �િત:Iયા$પે મગંલ પાડં ને ફાસંીની સH કરવામા ંઆવી. 

પણ મગંલ પાડં ની લોકિ�યતા લીધે _થાિનક ક�ાએ તેને 

ફાસંીની સH કરવા માટ  કોઈ જ�લાદ તૈયાર ન થયો. 

� આખર  કલકતાથી જ�લાદ બોલાવી 8 એિ�લ 1857ના 

રોજ 29 વષ�ની વયે તેમને ફાસંી આપવામા ંઆવી હતી. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૯-૦૭-૨૦૨૦) 

1. તા1તરમા ં :હcદ મહાસાગરમા ં ભારતીય સેનાને સહયોગ 

કરવા અમે:રકા 9ારા ક7ુ ં શK,તશાળ- 7hુજહાજ તહ નાત 

કરવામા ંઆ�7ુ ંછે - ����. 

2. "િનિમkઝ" 7hુ જહાજ કયા વષT અમે:રકન નૌકાદળમા ં

સામેલ થ7ુ ંહt ુ ં- � � ���� 

3. "િનિમkઝ" 7hુ જહાજની લબંાઈ જણાવો - ��� �$� 

4. "િનિમkઝ" 7hુ જહાજ ઉપર એક સાથે ક ટલા 7hુ િવમાન 

અને સૈિનકો તહ નાત કર- શકાય છે - ��  3�� �,��� 

5. ચીનનો ગ�ફ દ શો સાથેનો  ડ તેમજ ઊજૉનો વેપાર કયા 

સLVુ માગT થાય છે -  \'�� '�-��� 

6. અયો�યા ખાતે ભગવાન રામ2ુ ં મ:ંદર જમીન િનમા�ણ 

પામશે - �.� 
к� 

7. અયો�યા ખાતે ભગવાન રામના મ:ંદર પ:રસરની Eુલ 

ક ટલી જમીન ઉપર યા^ાÏઓ માટ  િવિવધ ?િુવધા ઊભી 

કરાશે - ��.� 
к� 

8. અયો�યા ખાતે ભગવાન રામના મ:ંદર પ:રસરની Eુલ 

ક ટલી જમીન છે- ��.� 
к� 
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9. 1857ના અ�ુણોદય એવા શહ-દ મગંલ પાડં નો જ*મ:દવસ 

જણાવો - �� >̂1�( ���� 

10. મગંલ પાડં ને yાર  ફાસંી આપવામા ં આવી હતી - �  


�)1 ���� 

11. મગંલ પાડં 2 ુ ંજ*મ _થળ જણાવો – ����� (|¼� )��ш) 

12. મગંલ પાડં  1850મા ં સૌ�થમ કઈ લ�કર- �ુકડ-મા ં

જોડાયા હતા - "��кJ>� -���к ¿>к�< 

DATE : ��-��-����

1. 31 31 #�� : UAE X��� ��7 �'�� 3§#�- �$� 

#�� 1�O% к���>� (3�к�ш ��Ý��)  

 

� 3ML : અરબી ભાષા - આશા/ઉUમીદ 

31 31 #�� ��ш� :  

� મગંળની !મણક�ામા ંએક વષ� ?ધુી અ²યાસ કરશે 

� અલ અમલ મગંળના પયા�વરણ અને tઓુનો અ²યાસ 

કરશે.  

� '�¬ > : લાબંાગાળાનો હ t ુતો આગામી ૧૦૦ વષ�મા ંમગંળ 

પર માનવ વસાહત વસાવવાનો છે.  

� છ મ:હનાનો �વાસ કર-ને અમલ ફ ¾આુર- ૨૦૨૧મા ં

મગંળની ક�ામા ંપહ�ચશે.  

� 7.ુએ.ઈ. એ સાત આરબ અિમરાત2ુ ંસગંઠન.  

� આ સગંઠનના ૫૦ વષ� ફ ¾આુર- ૨૦૨૧મા ંwરૂા ંથાય છે. 

એ વખતે જ િમશન મગંળ પર પહ�ચ ે એ´ુ ં 7એુઈએ 

આયોજન ક7ુ8.  

� 1�òO%Õ� SM7: તનેગાિશમા અવકાશ મથક, Hપાન 

� к�/�� : િમk?/ુબશી હ વી ઇ*ડ_+-ઝ  

� 
�O-� : આરબ _પેસ િમશન 

2. х�1AB� : ICC ¿>��L�O$�� ��� к�#L{ Z'��  

� આગામી ^ણ વષ�મા ં આઇસીસીની ^ણ મોટ- �નૂા�મે*ટ 

રમાશે.  

� ટ- ૨૦ વ�ડ� કપ : ઓ,ટોબર અને નવેUબર-૨૦૨૧ 

� ટ- ૨૦ વ�ડ� કપ : વષ�-૨૦૨૨ (ભારત) 

� વન-ડ  વ�ડ� કપ : વષ�-ઓ,ટોબર તથા નવેUબર-૨૦૨૩ 

(ભારત) 
 

3. �>� 3§#�- : »����-��к�"�� х�8� 5��8�# 

� к��7 3�� US ������ -��>+8 �>� 3§#�- -�/È  

4. ��« Bк : U>���8 5��/�� )��ш 3�#� /�� 

��-��<�� ��6< -��-� -�.Y�./�$<1�� ��« Bк  

 

� �O : મહારા;+ 

 

5. ��� �>����1� ��'к �>��� к�#�� (�'<�$) 

� ભારતમા ંઅમલ : તા. ૨૧મી pૂલાઈ-૨૦૨૦થી 

к�#���� �>������ '���� ��� �����£0 

� ખરાબ વ_tથુી iાહક2ુ ં મોત થાય તો આરોપીને ૭ 

વષ�ની ક દ થશે 

� કંપની �યાપાર- અને :�_ટ-b7ટુર પર પણ જવાબદાર 

રહ શે. અ*ય ક સોમા ં$. ૧ થી ૧૦ લાખ ?ધુીનો દંડ થશે.  

� હવેથી પીઆઇએલ ક  Hહ ર :હતની અર6 કંઝ"મૂર 

ફોરમમા ંદાખલ કર- શકાશે, 1 અગાઉ હાઇકોટ�મા ંજ થઇ 

શકતી હતી. 

� નવા કાયદામા ં હવે ઓનલાઇન અને ટ /લશોિપcગ 

કંપનીઓને પણ સામેલ કરવામા ંઆવી છે 
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� ખાણીપીણીની વ_tઓુમા ં િમલાવટ કરનાર- કંપનીઓને 

નાણાક-ય દંડ થઇ શક  છે. 

� iાહક મ�ય?થૃતા સેલ2ુ ં ગઠન કરાશે, બÖે પ�ો 

સહિમતીથી મ�ય?થૃતાનો ર_તો પસદં કર- શકશે 

� ક*ઝ"મૂર ફોરમમા ંએક કરોડ $િપયા ?ધુીનો ક સ અને રા°ય 

iાહક આયોગમા ંએકથી 10 કરોડનો ક સ ચાલી શકશે.  

� થીયેટરોમા ં હવેથી ખાણીપીણીની વ_tઓુ પર વ� ુ પૈસા 

લેવાય તો ફ:રયાદ થવાથી કાય�વાહ- કરવામા ંઆવશે 

� ક ર- બેગના પૈસા નહ- વ?લુી શકાય. 

0�1�£� �S¬ > ��%���� к�к ��#� 1�U> Mш� 

� ૨૦મી pુલાઈએ ક�ુ ંહt ુ ંક  આ સCતાહના uત ?ધુીમા ંઇ 

:રટ ઇલર િનયમો લા\ ુકર- દ વામા ંઆવશે.  

� 1મા ં હવેથી ઓનલાઇન 1 પણ વ_t ુ વેચાણ માટ  

Lકુવામા ંઆવે તે વ_t ુyા દ શ અને �ાતંમા ં બની છે 

તેની Hણકાર- iાહકોને ફરµજયાત આપવાની રહ શે.  

� એટલે ક  વ_tનુી તસવીરો અને અ*ય િવગતો ઓનલાઇન 

Hહ ર કરવામા ંઆવે તેમા ંતેનો સમાવેશ કરાશે.  

� ભારતીય iાહકોને વ_tઓુ પહ�ચાડનાર- ભારતની ક  

િવદ શી ઇ કોમસ� કંપનીઓએ આ િનયમો2ુ ં ફરµજયાત 

પાલન કરવા2ુ ંરહ શે. 

� ક *V સરકાર, નવી :દ�હ-  

� ક *Vીય iાહક, અÖ અને Hહ ર િવતરણ મં̂ ી : Dી રામ 

િવલાસ પાસવાન 

6. ����к "�"8 : %��M� ����� 4Ú$� X��� 'Á�кÁ� -�M� 

30 �]L B̂�� )�#�/LK -��� ��   

� D>z# к��K: ચીનના નવી રા;+-ય ?રુ�ા ધારાના કારણ ે

િનણ�ય કરાયો 

� ચીને /[ટનની એક સમયની કોલોની એવા હ�ગક�ગમા ં

નવો રા;+-ય કાયદો લા\ ુકરતા ં/[ટને હ�ગક�ગ સાથેની 

૩૦ વષ� pૂની �kયાપ�ણની સધંી તાkકા/લક અસરથી અને 

અિનિØત સમય ?ધુી રદ કર- નાખંી.  

� /[ટને ચીનમા ંઉઈ�રુ LKુ_લમો પર \Hુરવામા ંઆવતા 

અkયાચારોને Lvેુ બના�યો છે.  

� /[:ટશ સરકારના આ િનણ�ય2ુ ં લેબર પાટ�એ પણ 

સમથ�ન ક7ુ8 હt ુ.ં  

� 7કુ  ચીન સાથે સકારાkમક સબંધં ઈ�છે છે. પરંt ુ ચીને 

હ�ગક�ગ પર નવો રા;+-ય ?રુ�ા કાયદો લા\ ુ કર-ને 

jતરરા;+-ય જવાબદાર-ઓનો ભગં કયs છે.  

� આ સધંી રદ થવાથી /[ટન હ�ગક�ગમા ં હિથયારોની 

િનકાસ અટકાવી દ શે.  

� અમે:રકાએ ઉÚરુ LKુ_લમો અને હ�ગક�ગ સાથે જોડાયેલા 

ક ટલાક મામલામા ંચીનના ક ટલાક મહkkવની અિધકાર-ઓ 

અને સ_ંથાઓના હોદ દારોને અપાયેલો િવશેષ દરÆજો 

હટાવી લીધો હતો.  

� ૨૦૧૮મા ંિતબેતના Lvેુ કાયદાનો હવાલો આપીને ચીનના 

ક ટલાક અિધકાર-ઓના િવઝા પર �િતબધં લાåો હતો. 

� 7એુસ અને /[ટન ઉપરાતં ક નેડાએ પણ હ�ગક�ગ સાથેની 

�kયાપ�ણ સધંીને રદ કર-  

� ચીનના નવા અને ઘાતક- ધારાને લઇને પહ લા તો 

અમે:રકાએ હોગક�ગ સાથે વેપારમા ં�ાથિમકતા આપવાનો 

દરજો પાછો ખÑ�યો હતો. /[ટને પણ હ�ગક�ગના નાગ:રકોને 

/[ટનમા ંઆવવા આમં̂ ણ આC7ુ ંહt ુ.ં  

� ઉ�લખેનીય છે ક  ૧૯૯૭ ?ધુી /[ટને હ�ગક�ગ પર શાસન 

ક7ુ8 હt ુ.ં પછ- /[ટન 9ારા હ�ગક�ગને ચીનને સ�C7ુ ંહt ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૦-૦૭-૨૦૨૦) 

1. તા1તર 20 pૂલાઇના રોજ UAE  9ારા  ક7ુ ં અવકાશ 

યાન લો*ચ કરા7ુ ં– 31 31 #�� 

2. "અલ અમલ યાન" કયા iહના અ²યાસ માટ  છોડવામા ં

આ�7ુ ંછે - ��7 

3. "અલ અમલ યાન" કયા લો¢*ચÓગ પેડ ખાતેથી છોડા7ુ ં અને 

દ શ2ુ ંનામ જણાવો - 8�����ш#� 3�к�ш Mк, Z/�� 

4. "અલ અમલ યાન"નો અથ� અને કઈ ભાષાનો શbદ છે - 

Yш�/|;�� 3�� 3�"� 

5. UAE ક ટલા આરબ અમીરાત2ુ ંસગંઠન છે - �� 

6. તા1તરમા ં Hહ ર કરાયેલા ICCના નવા કાય�Iમ Lજુબ  

આગામી T-20 વ�ડ� કપ yાર  યોHશે - 0+$�"� 3�� 

���;"� ����  

7. તા1તરમા ં Hહ ર કરાયેલા ICCના નવા કાય�Iમ Lજુબ 

આગામી T-20 વ�ડ� કપ2022મા ંyા ંયોHશે -5��8 

8. તા1તરમા ં Hહ ર કરાયેલા ICCના નવા કાય�Iમ Lજુબ 

આગામી વન ડ  વ�ડ� કપ કયાર  અને yા ં યોHશે -  

0+$�"�-���;"� ���� 3�� 5��8 

9. ICC2ુ ં િવ_tતૃ નામ જણાવો - £O$���ш�1 \{к�$ 

к�|}O-1 

10. તા1તર pૂલાઇ 2020મા ંjદામાન-િનકોબાર ખાતે કયા 

બે દ શો વ�ચે નૌકાદળનો સ7ં,ુત 7hુ અ²યાસ યોHયો - 

5��8-3�\�к� 
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11. તા1તરમા ં \જુરાતમા ં ભારતીય જનતા પ�ના  �દ શ 

�Lખુ તર-ક  કોની િનમ¸કૂ કરવામા ંઆવી - ��-��<�� 

-��-� -�. Y�. /�$<1 

12. ભારત સરકાર 9ારા નવા ?ધુાર લા  iાહક  ?રુ�ા કાયદાનો 

અમલ yારથી કરવામા ંઆ�યો - �� >̂1�( ���� 

13. ભારતમા ં નવા ?ધુાર લા iાહક ?રુ�ા કાયદા Lજુબ 

ખરાબ વ_tથુી iાહક2ુ ં Lkૃ7 ુ થાય તો આરોપી ક ટલા 

વષ�ની ક દ થશે - �� 

14. ભારતમા ં નવા ?ધુાર લા iાહક ?રુ�ા કાયદા Lજુબ  

ક*ઝ"મુર ફોરમ અને  રા°ય iાહક આયોગમા ં  ક ટલી 

રકમ ?ધુીનો ક સ ચલાવવામા ંઆવશે- x.� к��� �>���� 

3�� x. � M� �� к��� 

15. ક *Vના iાહક,અÖ અને Hહ ર િવતરણ મં̂ ી2ુ ં નામ 

જણાવો – �� ��1�- /�-��� 

16. pુલાઈ 2020મા ં  /[ટન 9ારા કયા દ શ સાથેની 30 વષૅ 

pુની �kયાપ�ણ સિંધ તા1તરમા ંરદ કરાઈ -'Á�кÁ� 

17. કયા દ શ 9ારા હ�ગક�ગમા ં નવો રા;+-ય ?રુ�ા કાયદો 

લા\ ુકરાતા તા1તરમા ં /[ટન 9ારા 30 વષ� pૂની સિંધ 

રદ કરાઈ છે - %�� 

18. કયા વષ� ?ધુી હ�ગક�ગ ઉપર /[ટન2ુ ં શાસન હtુ ં - 

���� 

DATE : ��-��-����

1. к����� -�{K : к�OP�� Y��:# �W�1# X��� ‘�-�� 

�)��1O- -���’ (Y��:#)  

�>� º� 
TO$"��< $�S$ 

� આ ટ _ટ �યK,તને કોરોના વાઇરસ2ુ ંસIંમણ છે ક  નહf તે 

ચકાસવા માટ  નહf પરંt ુ�યK,તના શર-રમા ંએd*ટબોડ-ની 

હાજર- છે ક  ક મ તે ચકાસવા માટ  થાય છે. 

� સમયાતંર  કરાતા િસરો સવT 9ારા મહામાર- ક ટલી હદ  

�સર- છે તે uગેના મહkkવના wરુાવા મળ- આવે છે.  

� એd*ટબોડ- ટ _ટ કોરોના સIંમણ છે ક  નહf તે2ુ ં િનદાન 

કરતો ટ _ટ નથી પરંt ુઆ ટ _ટ 9ારા મા:હતી મળે છે ક  

�યK,તને કોરોના વાઇરસનો ચેપ eતૂકાળમા ંલાગી »yૂો 

છે ક  ક મ.  

 �-�� �)��1O- -�� �>� º� 3�� 8��� 8��K� : 

� િસરો િ�વેલ*સ સવT સમયાતંર  કરવામા ંઆવતો હોય છે 

1થી મહામાર-નો �સાર સામા*ય લોકોમા ંક વી ર-તે થઇ 

રxો છે તેની Hણકાર- મળ- રહ . 

� મહામાર-ના ૬ મ:હનામા ં સરકાર 9ારા લેવાયેલા ં

લોકડાઉનના ં પગલા,ં અસરકારક ક*ટ નમે*ટ અને 

સવTલ*સ, કો*ટ ,ટ + િસcગ અને + :કcગના કારણે :દ�હ-મા ં

ફ,ત ૨૩.૪૮ ટકા લોકો જ કોરોનાથી સIંિમત થયા ંછે. 

� હpુ મોટ- વસતી કોરોનાથી સIંિમત થઇ શક  છે તેથી 

ક*ટ નમે*ટ 1વા આકરા ંપગલા ંHર- રાખવાની જ$ર છે.  

� સોિશયલ :ડ_ટK*સÓગ, મા_ક અને હ *ડ સેિનટાઇ/ઝcગનો 

ઉપયોગ 1વા ંપગલાનંો સખતાઇથી અમલ થવો જોઇએ. 

\�¥'<�� к��#�1� �-�� �)��1O- -����� »к�� Z'�� 

� સેUપલ pુલાઇના �ારંભ ?ધુી લેવાયા ં છે તેથી uદાજ 

કરતા ંવ� ુલોકો સIંિમત હોઇ શક  છે.   

� સવTમા ંડોર-�ુ-ડોર સેUપલ કલે,શન કરા7ુ ંનથી તેથી ૧૦ 

ટકા વસતીનો સવTમા ંસમાવેશ થયો નથી. 

� એd*ટબોડ-ની હાજર- છે 1 Hણ´ુ ંwરૂt ુ ંનથી, એd*ટબોડ- 

ક વા �કારના છે તે Hણવાની પણ જ$ર. 

� એd*ટબોડ- કોરોના વાઇરસનો નાશ કરવામા ંસ�મ છે ક  

નહf તેની મા:હતી જ$ર-. 

� ઇU7િુનટ- લાબંાગાળા માટ  આવી છે ક  �ૂંકાગાળા માટ  તે 

સશંોધનનો િવષય 

� િસરો િ�વેલ*સ સવT અ2સુાર :દ�હ-ની ૧.૯ કરોડની 

વસતીમાથંી ૨૩.૪૮ ટકા એટલે ક  ૪૭ લાખ લોકો 

કોરોનાથી સIંિમત થઇ »yૂા છે.  

� આરોgય મં̂ ાલયે એક િનવેદનમા ં જણા�7ુ ં હt ુ ં ક , 

:દ�હ-મા ં સર રાશ ૨૩.૪૮ ટકા લોકોમા ં

ઇU7નૂોgલોb7/ુલન6 (IgG) એd*ટબોડ- જોવા મÝયા છે.  

� _ટડ- દશા�વે છે ક , મોટ- સ.ંયામા ં સIંિમત થયેલા લોકોમા ં

કોરોનાના કોઇ લ�ણ જોવા મળ- રxા ંનથી. તેનો અથ� એ થયો 

ક  :દ�હ-મા ંહડ� ઈU7િૂનટ-નો �ારંભ થઈ »yુો છે.  

� નેશનલ સે*ટર ફોર :ડસીઝ ક*+ોલ (NCDC) અને 

:દ�હ-ની સરકાર  ૨૭ pૂનથી ૧૦ pુલાઇ વ�ચ ે આ 

અ²યાસ હાથ ધયs હતો.  

� સવTમા ં લેબ _ટા*ડડ� �માણે ૨૧,૩૮૭ સેUપલ લઇ ટ _ટ 

કરાયા ંહતા.ં 

2. 3���M #�W� : к����� -�{K�� к��K� -88 "�Z 

�]� 3���M #�W� �� к��£ (�L)  
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3O# ���8 : 

� સવાર સાજંની આરતી2ુ ં6વતં �સારણ કરાશે 

� દર વષT યા^ા માટ  એિ�લમા ંન�ધણી શ$ થાય છે 

� સતત બીH વષT અમરનાથયા^ા રદ કરાઇ છે.  

� ૨૦૧૯મા ં ક *V સરકાર  આ:ટ«કલ ૩૭૦ રદ કર- જUL-ુ

કા�મીર2ુ ં બે ક *Vશાિસત �દ શમા ં િવભાજન કરવાની 

Hહ રાત કરતા ં તે સમયે ચાલી રહ લી અમરનાથયા^ા 

અધવ�ચે _થ/ગત કર- દ વાઈ હતી.  

3���M G�£� "��L ��ш� : 

� અમરનાથયા^ા2ુ ં સચંાલન કરતા અમરનાથ Dાઇન 

બોડ�ની રચના વષ� ૨૦૦૦મા ંકરાઇ હતી.  

� તેના અ�ય�પદ  જUL-ુકા�મીરના રા°યપાલ-

ઉપરા°યપાલ રહ  છે. 

3. ���� /'�1 : 5��8�# �7-�� (�\�#�£ ��/��)   

��KL# : 5��8�# �7-���� �#�/��< 3�� \��ш�� �'��� 

�$� 31� x\$�� �-S$�� 8��<х 11� 0�S$ 2020M� 

)���5 

� '�¬ >: નેિવગશેનની સલામતી અને કાય��મતાને �યાને 

રાખીને  િનણ�ય કરાયો 

�¡> ���8 :  

� દ શના િશિપcગ મં̂ ાલયે, અરબી સLVુમા ં દ/�ણ-પિØમ 

ભારતીય જળમા ં વેપાર- જહાજો અને :ફિશcગ જહાજોના 

સચંાલન માટ ના માગsને અલગ કર- દ-ધા છે અને અલગ 

$:ટcગ િસ_ટમ તા. ૧ ઓગ_ટ, ૨૦૨૦થી અમલી બનશે. 

 

��#�� 3�� 3-�� : 

� જહાજોને ટÃરથી બચવા સLVુમા ં6વનની સલામતીની 

સાથેસાથે +ા:ફકમા ં સરળતા અને દ:રયાઇ પયા�વરણની 

?રુ�ામા ં?ધુારાની ખાતર- કરશે.  

� તેના લીધે િશિપcગ +ા:ફક2ુ ં અસરકારક ર-તે િનયમન 

કરશે.  

� ભારતના દ/�ણ-પિØમ દ:રયાકાઠંાના આpુબાpુનો અરબી 

સLVુનો િવ_તાર એ �ય_ત દ:રયાઈ માગ� છે.  

� 1મા ં મોટ- સ.ંયામા ં વેપાર- જહાજો આ િવ_તારમાથંી 

પસાર થાય છે અને આ જ �ે̂ મા ં :ફિશcગ જહાજો પણ 

કાય�રત છે. 

� 1ના કારણે ક ટલીકવાર અક_માતો થાય છે અને 

મોટાપાચે સપંિ2ુ ં2કુસાન થાય છે, પયા�વરણ2ુ ં�Mૂષણ 

થાય છે અને yાર ક Hનહાિન થાય છે. 

� ક *Vીય િશિપcગ રા°ય મં̂ ી : Dી મન?ખુ માડંવીયા  

� મં̂ ાલય : િશિપcગ  

4. S���ш� : "5��8" á�� (-���K)  

 

к�#L��W-'�¬ > :  

� ચીન પર નજર રાખવા માટ  ભારતીય સેનાને દ શમા ંજ 

િવકિસત કરાયેલ ‘ભારત’ �ોનનો ઉપયોગ કરાશે.  

� આ _વદ શી �ોન ડ-આરડ-ઓએ તૈયાર કરા7.ુ તેની 

મદદથી તેના wવૂ� લદાખમા ં એલએસીની સાથે 

�ચાઈવાળા ં �ે̂ ો અને પવ�તીય િવ_તારોમા ં ચોÃસ 

િનર-�ણ કર- શકશે.  

� к��� X��� 8�#�� к���>� : આ �ોન ચદં-ગઢમા ંઆવેલી 

:ડફ *સ :રસચ� એ*ડ ડ વલપમે*ટ ઓગTનાઈઝેશનની 

લેબમા ંતૈયાર કરા7ુ.ં  

á���� ��ш�]8� :  

� આ �ોન ના2ુ ં છે પણ અkયાર ?ધુી2ુ ં સૌથી શK,તશાળ- �ોન 

ભારત અkયતં સચોટ ર-તે કોઈ પણ _થાને કામ કર  છે.  

� અ/iમ :રલીઝ ટ K,નકની સાથે 7િુનબોડ- બાયોિમમે:ટક 

:ડઝાઈન િનર-�ણ િમશન માટ  ઘાતક સયંોજન છે.  

� �ોનમા ં Eૃિ^ત \Cુત તં̂  પણ છે 1 શ�ઓુ અને િમ^ોને 

શોધીને તે Lજુબ કાય�વાહ- કરવામા ંસ�મ છે.  
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� તે ઠંડા િવ_તારમા ંપણ િનર-�ણ કર- શક  છે. તેને રડાર 

પણ પકડ- શકtુ ંનથી. 

5. ��Ç#-5� : ��� 61 -��-��� ��Ç#-5��� -§# 8�<к� 

ш/M (��Ç#ш��)  

� Eુલ ૬૧માથંી ૪૩ �થમવાર િવ1તા 

� રા°યસભામા ંભાજપના સાસંદોની સ.ંયા ૭૫થી વધીને ૮૬. 

6. EU : к����� '���< -�� 1��� �>���/#� �>��#�� 

855 3"� ��1� ��7�#� : - B̂8� (Y��:#) 

� ચાર :દવસની મેર થોન વાટાઘાટો પછ- 7રુોિપયન સઘંના 

૨૭ દ શોના નેતાઓ વ�ચ ે કોરોનાના રાહત પેક જ uગે 

સમpૂિત થઈ હતી.  

� 7રુોિપયન સઘં ે૮૫૫ અબજ ડોલર2ુ ંફડં ફાળ�7ુ ંહt ુ.ં  

� આ ફડંને 7રુોિપયન સઘંના નેતાઓએ ઐિતહાિસક 

ગણા�7ુ ંહt ુ ંઅને એ સઘંની એકતાના કારણે શy બ*7ુ ં

હોવા2ુ ંક�ુ ંહt ુ.ં  

� સાત વષ� માટ  કોરોના �ભાિવત દ શોને આ ફડંમાથંી 

સહાય અપાશે. 

7. NCERT : ��.���� J>S8к�� �;D>-к�Ò���� ��ш�] 

���Z �$��� к1 ��� �I к�¬ > )к�K |����> (�ш�K) 

� એનસીઆરટ-એ ધો.12ના રાજક-ય િવ±ાનના w_ુતકના 

એક પાઠમા ં સશંોધન કર-ને તેમાથંી અલગતવાદ- 

રાજકારણની િવગતો Mૂર કર- છે અને ગયા વષT જUL-ુ

કા�મીરમા ં સમાCત કરાયેલા િવશેષ દરÆHનો ઉ�લેખ 

કરવામા ંઆ�યો.  

� એનસીઆરટ-એ શૈ�/ણક વષ� ૨૦૨૦-૨૧ માટ  

પાઠયw_ુતકમા ં _વતં̂ તા પછ- ભારતમા ં રાજકારણ 

નામના �કરણમા ંપણ સશંોધન ક7ુ� છે.  

� આ �કરણમાથંી અલગતાવાદનો ઉ�લેખ Mૂર કરવામા ંઆ�યો 

છે °યાર  કલમ ૩૭૦નો ઉ�લેખ સામેલ કરવામા ંઆ�યો.  

� ૫ ઓગ_ટ-૨૦૧૯ના રોજ ક *V સરકાર  જUL-ુકા�મીરનો 

િવશેષ દરÆજો રદ કયs હતો અને રા°યને બ ેક *V શાિસત 

�દ શ જUL-ુકા�મીર અને લvાખમા ંિવભાµજત કયs હતો.  

� અલગતાવાદ2ુ ં 1 �કરણ હટાવવામા ં આ�યો છે તેમા ં

જણાવવામા ં આ�7ુ ં છે ક  અલગતાવાદ-ઓ2ુ ં એક pૂથ 

કા�મીરને અલગ રા;+ બનાવવા માગે છે.  

� °યાર  અલગતાવાદ-ઓ2ુ ં એક અ*ય pૂથ કા�મીરને 

પા:ક_તાનમા ંભેળવવા માગ ેછે. ^ીજો અલગતાવાદ- pૂથ 

રા°યના લોકો માટ  વ� ુ_વાયા માગ ેછે.  

8. 3�-�� : �# )��ш�� ��Ç#/�1 1�1C $���=>� �� 

�]L�� ��� 1х�| х�8� ���� 

 

�� �]L�� ��� -�Ì -�M� ����#� '8� 

ટંડન 12 વષ�ની ¶મરથી જ સઘંની શાખાઓમા ંજતા હતા.  

� સઘં સાથે જોડાયેલા હોવાના કારણે જ તેમની Lલુાકાત 

અટલ /બહાર- વાજયેપી સાથે થઈ હતી.  

� અટલ6એ લખનઉની સીટ છોડ- kયાર  તે વારસાગત 

લાલ6 ટંડનને આપવામા ંઆવી હતી.  
2009મા ંટંડને લોકસભા » ૂટંણી 6તી અને લખનઉના સાસંદ બ*યા. 

���к<# -�� 

� ટંડનની રાજક-ય સફર 1960થી શ$ થઈ હતી.  

� તેઓ 2 વાર કાઉK*સલર અને બ ે વાર િવધાનસભા 

પ:રષદના સ²ય રxા હતા.  

� સતત ^ણ વખત ધારાસ²ય રxા હતા.  

� તેઓ ક�યાણ િસcહ સરકારમા ંમં̂ ી પણ રxા. તે સાથે જ 

7પુી િવધાનસભામામા ંિવરોધપ�ના નેતા પણ રxા હતા. 

9. �O \�� ��ш�] : �� >̂1�( 

Ý��/�6 
���L ��*8�: |�ш�к� ��ш��� 110� 

�O�#�8�  

�O : �� >̂1�( ����       

3�-�� : �� \�-�;"� ����  

� આ1 અિવનાશ �યાસ, રંગકમ� ગોવધ�ન પચંાલ, :Iક ટર 

ચMું બોરડ , સા:હkયકાર અનT_ટ હ િમcgવે તથા 

“e.ૂયાજનોનો જઠરાgની Hગશે ને ખડં રની ભ_મકણી ન 

લાધશે” 1વી અમર પKં,તઓના સÀક કિવ, વાતા�કાર, 

નવલકથાકાર, નાટ�કાર, સપંાદક, િવવેચક, _વતં̂ તા 

સૈિનક, \જુરાત 7િુન.ના Eુલપિત અને Hહ ર 6વનના 

અiણી Dી ઉમાશકંર 1ઠાલાલ જોશીનો જ*મ:દવસ.  
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� pૂના ઈડર રા°યના બામણા ગામે જ*મેલા કિવ ઉમાશકંર 

બી.એ., એમ.એ થઈ િશ�ક અને �ા�યાપક થયા હતા.  

� તેમની સવs�ચ �યવસાયી કાર:કદ� \જુરાત 7િુન.ના 

ભાષા ભવનમા ં�ોફ સર, અ�ય� અને ભવનના િનયામક 

અને \જુરાત 7િુન.ના Eુલપિત તર-ક  રહ- હતી. 

� સÀનાkમક સા:હkયના �ે^ે ઉમાશકંર  સાપના ભારા, 

Dાવણી મેળો, પારકા જÊયા, ગગંો^ી, િનશીથ, િવ� શાિંત, 

�ાચીના, મહા�_થાન 1વા કિવતા, વાતા�, નવલકથાના 

w_ુતકો ઉપરાતં ýદયમા ં પડ લી છબીઓ, wરુાણોમા ં

\જુરાત, 31મા ડો:ક7ુ,ં અખો એક અ�યયન અને ચીનમા ં

54 :દવસ 1વા ઈિતહાસ, ચ:ર^ અને �વાસ વણ�નો પણ 

લ.યા છે.”  

 

� ગરવી \જુરાત માટ  ગૌરવ$પ આ સા:હkયકાર2ુ ં 19 

:ડસેUબર 1988ના ંરોજ અવસાન થ7ુ ંહt ુ.ં 

� ઉપનામ : વા?કુ-  

� એવોડ�:  

� ±ાનપીઠ wરુ_કાર - ૧૯૬૭ 

� રણµજતરામ ?વુણ�ચVંક - ૧૯૩૯ 

� નમ�દ ?વુણ� ચVંક - ૧૯૪૭ 

� સોિવએત લે*ડ નહ $ એવોડ� – ૧૯૭૩ 

-§#/�/'�I�0 

� સ²ય - નેશનલ �કુ +_ટ - ૧૯૬૫ 

� સ²ય - ક *Vીય ભાષા સલાહકર સિમિત - ૧૯૬૬ 

� �Lખુ - \જુરાતી સા:હkય પ:રષદ - ૧૯૬૮ 

� �Lખુ - સા:હkય અકાદમી એવોડ�-\જુરાતી - ૧૯૭૮-

૧૯૮૨ 

� ઉપ Eુલપિત - \જુરાત 7િુનવિસ½ટ- - ૧૯૭૦ 

� રા°યસભાના સ²ય - ૧૯૭૦-૧૯૭૬ 

� Eુલપિત, િવ�ભારતી 7િુનવિસ½ટ- - શાિંતિનક તન - 

૧૯૭૯-૧૯૮૨ 

� �Lખુ - :દ�હ- સા:હkય અકાદમી - ૧૯૭૮-૧૯૮૩ 

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૧-૦૭-૨૦૨૦) 

1. કોરોના મહામાર-નો �સાર સામા*ય લોકોમા ં ક વી ર-તે 

થઈ રxો છે તેની Hણકાર- મળ- રહ  તે માટ  તા1તરમા ં

ભારત સરકારના આરોgય મં̂ ાલય 9ારા  કયો ખાસ 

સરવે કરાયો -�-�� �)��1O- -��� 

2. કોરોના સIંમણ સમયે આરોgય િવભાગ 9ારા �યK,તનો 

એd*ટબોડ- ટ _ટ ક મ કરવામા ં આવે છે - �#}+8�� 

ш�<��� 
O$<"��<�� '���< º� к� к� 8� 8/�-�� 3�� 
Ã B8к�7�� 8��� к����� ��#�-�� %�/ 1�:#� '8� к� �'2 

3. તા1તરમા ં ભારત સરકારના આરોgય મં̂ ાલય 9ારા 

કોરોના મહામાર- uગેનો િસરો િ�વેલ*સ સરવે કયા 

શહ રમા ંકરાયો - ��� \�¥'< 

4. તા1તરમા ંદ શમા ંકોરોના મહામાર-ના કારણે સતત બીH 

વષT અમરનાથ યા^ા કોના 9ારા રદ કરાઈ - 3���M 

G�(�  "��L  

5. ગત વષT 2019મા ં અમરનાથ યા^ા કયા કારણોસર 

અધવ�ચ ે રદ કરવામા ંઆવી હતી - Y\$Íк1 ��� �� 

к��( '8� 

6. અમરનાથ Dાઈન બોડ�ની રચના yાર  કરવામા ં આવી 

હતી - �]́ ���� 

7. હોvાની $એ અમરનાથ Dાઈન બોડ�ના અ�ય� _થાને કોણ 

હોય છે - �;D>-к�Ò���� ��Ç#/�1/|/ ��Ç#/�1 

8. ભારતીય જળસીમામા ં �યાપાર- અને :ફિશcગ જહાજો માટ  

અલગ $ટ િસ_ટમનો �ારંભ કઈ તાર-ખથી કરવામા ં

આવશે – �� 0�S$ ���� 

9. ભારતીય િશિપcગ મં̂ ાલય 9ારા કયા કારણસર વેપાર--

:ફિશcગ જહાજોના માગ� સLVુમા ંઅલગ કરવાની Hહ રાત 

કર- છે - ������ш� -1�8�, /#�L��K�� �>��� 3�� 

3�"� -D>P 

10. ભારતના વત�માન ક *Vીય િશિપcગ રા°ય મં̂ ી2ુ ં નામ 

જણાવો -  ��>х5�( �����#� 
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11. ચીન પર નજર રાખવા ભારતીય સેના 9ારા તા1તરમા ં

ક7ુ ં_વદ શી �ોન ખર-દવામા ંઆ�7ુ ં-"5��8" 

12. _વદ શી "ભારત" �ોન કઈ સ_ંથા 9ારા તૈયાર કરા7ુ ંછે - 

DRDO, %��<�É 

13. Mુ�મનના રડારમા ંપકડ- ન શકાt ુ ંભારત 9ારા બનાવેzુ ં

અkયાર ?ધુી2ુ ં સૌથી શK,તશાળ- �ોન2ુ ં નામ જણાવો -  

"5��8" 

14. રા°યસભામા ં તા.21 pુલાઇના રોજ Eુલ ક ટલા નવા 

સ²યોએ લીધા - �� 

15. રા°યસભામા ંનવા સ²યોના આગમનથી ભાજપ2ુ ંતા.21pૂલાઇ 

2020ની K_થિતએ Eુલ સ.ંયાબળ જણાવો - �� 

16. કોરોના મહામાર- સામે લડવા તા1તરમા ં EU 9ારા તેના દ શો 

માટ  ક ટલી સહાય ફાળવવામા ંઆવી - ��� 3"� $  

17. EUમા ંહાલમા ંક ટલા સ²ય દ શો જોડાયેલા છે - �� 

18. EU2ુ ંિવ_tતૃ નામ જણાવો - �>���/#� �>��#� 

19. તા1તરમા ં NCERT 9ારા કયા ધોરણના અ²યાસIમમા ં

જUL-ુકા�મીરના િવશેષ દરÆH માટ ની કલમ 370 રદ 

કરtુ ંઐિતહાિસક �કરણ કયા િવષયમા ંઉમેરવામા ંઆ�7ુ ં

છે - ���K ��, ��Ý�� 

20. જUL ુક�મીરને િવશેષ દરÆજો આપતી કલમ 370ને કઈ 

તાર-ખે રદ કરવામા ંઆવી હતી - �� 0�S$ ���� 

21. તા1તરમા ં NCERT 9ારા કયા ધોરણના અ²યાસIમમાથંી 
અલગતાવાદ2ુ ં�કરણ Mૂર કરવામા ંઆ�7ુ ંછે - ���K �� 

22. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં મ�ય �દ શના yા રા°યપાલ2ુ ં ૮૫ 

વષ�ની ¶મર  લખનઉ ખાતે િનધન થ7 ુ- 1�1C $��� 

23. તા1તરમા ં અવસાન પામેલા મ�ય�દ શના રા°યપાલ  

લાલ6 ટંડને yા વષT લોકસભા » ૂટંણી 6તી અને 

લખનઉના સાસંદ બ*યા હતા – 2009 

24. ૨૧ pુલાઈ ૨૦૨૦ના રોજ કિવ ઉમાશકંર જોશીની 

ક ટલામી જ*મજયિંતની ઉજવણી કરાઈ – 110�  

25. \જુરાતી સા:હkયકાર ઉમાશકંર જોશી2ુ ંજ*મ _થળ 

જણાવો - B̂�� (�� ��Ç#�� "�K� ��� 

26. \જુરાતી સગંીતકાર અિવનાશ �યાસનો જ*મ :દવસ 

જણાવો – 21� >̂1�(  

27.  �ચલીત કા�ય પKં,ત “e.ૂયાજનોનો જઠરાgની Hગશે ને 

ખડં રની ભ_મકણી ન લાધશે” કોની રચના છે – к�� 

|�ш�к� ��ш�  

28. કિવ ઉમાશકંર જોશી2ુ ંઉપનામ જણાવો - ���>к<  

29. \જુરાતી સા:હkયકાર ઉમાશકંર જોશીને કયા વષT 

±ાનપીઠ wરુ_કાર મÝયો હતો - �]L-1967 

30. \જુરાતી સા:હkયકાર ઉમાશકંર જોશીને કયા વષT 

રણµજતરામ ?વુણ�ચVંક મÝયો હતો - �]L-1939 

31. \જુરાતી સા:હkયકાર ઉમાશકંર જોશીને કયા વષT નમ�દ 

?વુણ� ચVંક મÝયો હતો - �]L-1947 

32. સા:હkયકાર ઉમાશકંર જોશી કયા વષT નેશનલ �કુ +_ટના 

સ²યપદ  રxા ંહતા - �]L-1965 

33. સા:હkયકાર ઉમાશકંર જોશી કયા વષT ક *Vીય ભાષા 

સલાહકર સિમિતના સ²ય પદ  રxા ંહતા - �]L-1966 

34. સા:હkયકાર ઉમાશકંર જોશી કયા વષT \જુરાતી સા:હkય 

પ:રષદના �Lખુ બ*યા હતા - �]L-1968 

35. સા:હkયકાર ઉમાશકંર જોશી yા વષs દરિમયાન \જુરાત 

7િુનવિસ½ટ-ના ઉપ Eુલપિત પદ  રxા ંહતા - 1970 

36. સા:હkયકાર ઉમાશકંર જોશી કયા વષT રા°યસભાના 

સ²યપદ  સેવા આપી હતી – �]L- 1970-1976 

37. સા:હkયકાર ઉમાશકંર જોશી કયા વષT િવ�ભારતી 

7િુનવિસ½ટ-, શાિંતિનક તનના Eુલપિત પદ  સેવા આપી હતી 

– �]L-1979-1982 

38. સા:હkયકાર ઉમાશકંર જોશી કયા વષT :દ�હ- સા:હkય 

અકાદમીના �Lખુ પદ  રxા ંહતા– �]L-1978-1983 

DATE : ��-��-����

1. /�\�- к1�#�$ 
���O$ (/#�L��K)   

� ��: સાય*સ બે#ડ ટાગTટ ઈિનિશયેટ-વ ઉપર હ_તા�ર 

કરનાર અદાણી પોટ� ભારત2ુ ંએકમા^ બદંર (પોટ�) : િવ�2ુ ં

સાતLુ ંબદંર   

� પે:રસ ,લાયમેટ એiીમે*ટ uગે ભારતની િન;ઠા મજ�તૂ 

કરતા અદાણી પોટ� અને _પેિશયલ ઈકોનોિમક ઝોન 
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/લિમટ ડ  સાય*સ બેઝડ ટાગTટ ઈિનિશયે:ટવ- SBTI ઉપર 

હ_તા�ર કયા�.  

:1�"1 ���ä� Ì$������ 1Ó#��к : 

� કંપનીઓ તેની સમi વે�7 ુચેઈનમા ં gલોબલ વોિમ�ગને 

૧.૫ :ડiી સેd*ટiેડના િ�-ઈ*ડd_+યલ લેવલ ?ધુી િસિમત 

રાખવાના િવ±ાન આધા:રત એિમશન ઘટાડવાના 

લáયાકંો માટ  િન;ઠા દશા�વે છે.  

� અદાણી પોટ� એ SBTIના કિમટમે*ટ લેટર ઉપર હ_તા�ર 

કરના�ંુ ભારત2ુ ંએક મા^ અને િવ�2ુ ંસાતLુ ંપોટ� છે. 

SBTI -�SM� ��ш� :  

� SBTI એ સીડ-પી, 7નુાઈટ ડ નેશ*સ gલોબસ કોUપેકટ, 

વ�ડ� :રસોસ� ઈ¢*_ટટ7ટૂ  અને વ�ડ� વાઈડ ફડં ફોર નેચર 

સાથે મળ-ને કામ કરતી સ_ંથા છે.  

� િવિવધ કંપનીઓના લáયાકંો2ુ ંL�ૂયાકંન કર  છે.  

� અદાણી પોટÅ ટા_કફોસ� ઓન ,લાયમેટ :રલેટ ડ 

ફાયનાK*સયલ ડ-_,લોઝરના ટ ક દાર તર-ક ના કિમટમે*ટ 

ઉપર પણ હ_તા�ર કયા�.  

� Eુલ ૧૬ કંપનીઓ તેને સહયોગ આપે છે.  

� અદાણી પોટ� , SBTI અને TCFDની એિમશન ઘટાડવાની 

³બંેશ માટ  તેમજ કાબ�ન *7+ુલનો �યેય હાસંલ કરવા 

માટ ના નÃ- કરાયેલા લáયાકંો માટ  ક:ટબh. 

� SBTI : સાય*સ બ#ેડ ટાગTટ ઈિનિશયેટ-વ  

2. £TO�#� Y(\�#� -�$-���� (����ш� ��к�K)  

US-£TO�#� 4".��- к�|}O-1  (USIBC) �8� Y#�Ñ�8 (-

-�$�� ���)��� G� ���OP ��<=>� -�"��� 

 

��]# : Building a better future 

���)��� ��<�� -�"����� '���� �ш� : 

� ભારત હ �થ, એનજ�, ઈ*®ા_+,ચર, :ડફ *સ-_પેસ, Eૃિષ, 

વીમા, િસિવલ એિવયેશન સ:હત સાત સે,ટરમા ં રોકાણ 

કરવા માટ  તમને આમિં^ત કર  છે.  

� ભારત2ુ ં હ �થક ર સે,ટર ૨૨ ટકાની ઝડપે આગળ વધી 

ર�ુ ંછે. 

� ભારત ગેસ બે_ડ ઈકોનોમી પ:રવિત½ત થઈ રxો છે. આ 

સે,ટરમા ંઅમે:રકાની કંપનીઓ માટ  ઘણી તકો હશે. 

� ભારતમા ંસૌથી મોટો ઈ*®ા_+,ચરનો �ો1,ટ ચાલી રxો છે. 

� ભારતમા ં:ડફ *સમા ંરોકાણ માટ ની એફડ-આઈ મયા�દા ૭૪ 

ટકા કર-. 

� વીમા સે,ટરમા ં૧૦૦ ટકા એફડ-આઈને મpૂંર- આપી છે. 

3. �-�� : к�к��/�� 
$��к /��� 1�O$ : 8�/� (|ZL) 

��ш�� )M��� S���ш� $�к��1�CM� 700 �����$ 

���7<=>� |�/��� 

 

3O# ���8 : 

� દ શ2ુ ં�થમ _વદ શી 700 મેગાવોટ2ુ ંપરમા¸ ુવીજળ-ઘર 

એકમ કાકરાપાર 7િુનટ-3મા ં ૨૨મી pુલાઈ-૨૦૨૦ની 

વહ લી સવાર  09.36 કલાક  :રએ,ટરની uદર ચેઇન 

:રએ,શનની �:Iયા સફળતાwવૂ�ક કરવામા ંઆવી હતી.  

� પરમા¸ ુ :રએ,ટર2ુ ં ýદય ધબકવા2ુ ં શ$ થ7ુ ં છે. 1ને 

:I:ટકલટ- કહ વામા ંઆવે છે.  

� ઉkપાદન શ$ થતા ંહ6 3 માસનો સમય લાગશે. 

� આ :રએ,ટરના પાટ� , ઉપકરણ સwંણૂ� ભારતીય.  

� 700 મેગાવોટ પીએચડb�7આૂરમા ં ?રુ�ાના આ�િુનક 

ઉપકરણો લગાવવામા ંઆ�યા છે 

� કાકરાપાર ખાતે વષ�-૨૦૨૧મા ંચોÛ ુ:રએ,ટર શ$ થશે.  

 

U>���8�� 7ш� �� % ���7< 

� કાકરાપાર પરમા¸ ુએકમથી \જુરાતને 50 ટકા વીજળ- 

મળશે.  

� બાક-નો :હ_સો ન6કના �દ શો તેમજ નેશનલ /iડમા ં

વીજળ- િવતરણ યોજના uતગ�ત અપાશે 


$��к /��� 1�O$�� ��ш�]8� 8M� �8� : 
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� Eુલ ખચ� : uદા1 16,500 કરોડ 

� િનમા�ણ કાય� : નવેUબર 2010થી શ$ 

� ક�I-ટ-સ/ળયા : 8 લાખ Ü/ૂબક મીટર 

� વીજળ- ઉkપાદન : કાકરાપાર 90 લાખ લોકોની રોજની 

વીજ જ$:રયાત wરૂ- કરશે 

� હાલ2ુ ં ઉkપાદન : પહ લેથી જ 220-220 મેગાવોટના 2 

7િુનટ વીજળ-2ુ ંઉkપાદન કર  છે.  

� х��-#8: દ શ2ુ ંએકમા^ સૌથી મો�ંુ :રએ,ટર છે. 700-

700 મેગાવોટના બનેં એકમોના ડોમ2ુ ં વજન 570 ટન 

છે.  

� એટલે ક  અમે:રકાના _ટ �7 ુ ઓફ 7િુનટ-થી અઢ- ગ¸ુ ં

વધાર  છે. 1 િમસાઇલ �મુલાથી પણ ?રુ/�ત છે. આ 

સાથે તેની :ડઝાઇન eકંૂપ $ફૂ છે. 

\{\$к1 
$1� }SM� -1�8 :  

� પરમા¸ ુ ઊH�ની બાબતમા ં :I:ટકલનો અથ� K_થર અને 

સલામત એવો થાય છે.  

3«> |ZL /��� к����� )\{#� : 

� *7¢ુ,લયર :રએ,ટરમા ં7રુ િનયમ-૨૩૫નો અ¸ ુતોડ- તેના 

બે ભાગ કર- ઊH� પેદા કરવાની હોય છે.  

� બે ભાગ થાય એમાથંી વળ- અ¸ ુનીકળે અને એના પણ 

ભાગ થાય. આ ર-તે પરમા¸2ુુ ં એકમાથંી બ,ે બેમાથંી 

ચાર, ચારમાથંી આઠ.. િવભાજન થtુ ંરહ . 

� એક સરખી ર-તે જ િવભાજન થ´ુ ં જોઈએ, અ*યથા 

અક_માત સH�ઈ શક  પરંt ુ °યાર  કોઈ પરમા¸ ુ

:રએ,ટરમા ં આ િવભાજન સલામત ર-તે થવા લાગે, 

તેમાથંી ઊH� ઉkપન થવા માડં  એ K_થિતને :I:ટકલ 

કહ વામા ંઆવે છે.  

� િવભાજનની �:Iયા પર °યા ં?ધુી સચંાલકોનો કા� ુહોય 

kયા ં?ધુી એ :રએ,ટર સલામત ગણાય. 

/��«> |ZL�� \�ш��� Y��AB% :  

� ભારતમા ં હાલ Eુલ ૨૨ પરમા¸ ુ :રએ,ટર છે, 1 મળ-ને 

વષT ૬૭૮૦ મેગાવોટ વીજળ- પેદા કર  છે.  

� ભારત2ુ ં આયોજન 9,000 મેગાવોટ પરમા¸ ુ ઊH� 

મેળવવા2ુ ંછે. એ લáયાકં wવૂT કરવા બીH નવ પરમા¸ ુ

:રએ,ટર તૈયાર થઈ રxા છે.  

��#��-�����#��  

� પરમા¸ ુઊH� બેધાર- તલવાર છે. પરમા¸ ુ9ારા અઢળક 

ºhુ ઊH� મળે અને અક_માત થાય તો મોટ- ખાનાખરાબી 

સH�ઈ શક  12ુ ં મો�ંુ ઉદાહરણ ૨૦૧૧મા ં Hપાનમા ં

થયેલા lEુિશમા અક_માત વખતે જોવા મÝ7ુ ંહt ુ.ં  

� આ કામગીર- જોખમી હોવાથી કોઈ પણ પરમા¸ ુ Cલા*ટ 

:I:ટકલ K_થિતએ પહ�ચ ેએ મોટ- િસÉh ગણાય છે.  

� કાકરાપારનો ^ીજો Cલા*ટ એ પણ ભારતની િસÉh જ છે. 

�� 'Z� к�� "�� 8�$1� кÁ{<$�� |/#�� M#� 

� 700 મેગાવોટના એક પરમા¸ ુ:રએ,ટરમા ંEુલ 2 Eુ/લcગ 

ટાવર હશે. બનેં એકમોમા ંEુલ 4 Eુ/લcગ ટાવર હશે. 

� 1ના માટ  Eુલ 2.50 લાખ Ü/ૂબક મીટર ક�I-ટની 

જ$:રયાત હતી. એટલે ક  %ી બીએચક ના 50 હHર 

મકાન2ુ ં િનમા�ણ થઇ શક  તેટલા ક�I-ટથી ચાર Eુ/લcગ 

ટાવર બનાવવામા ં આ�યા છે. તેના પરથી તેની 

િવશાળતાનો .યાલ આવે છે. 

4. �� �\�� : 3#��#��� ��� �кш� )�K� 3 ��� 

��/�� ����� к��#� (�L)  

�\���� 5�#8� ��ш� :  

� �\���� 
к -�M� ��,��� 1�к� -�M� 5������ �шL� 

к�< шк� 8��� �#�SM� 

 �\���� 5�#8� ��ш� : 

� �ચાઈ 161 lટ                પહોળાઈ 235 lટ 

� લબંાઈ -360 lટ             મ:ંદરની ઉપર ધH 35 lટ  

� થાભંલા 318                 દર ક લાઈનમા ં106 થાભંલા  

� જમીનથી મ:ંદર 17 lટ �»ુ ં 

� 3 લાખ 75 હHર ઘન lટ પ©થરનો સમાવેશ કરાશે  

� રામ મ:ંદર માટ  pૂની :ડઝાઇન 1985-86મા ં તૈયાર 

કરવામા ંઆવી હતી, kયાર  હાલ DhાÏઓની ભીડને જોતા 

મ:ંદરની :ડઝાઇનમા ંવધારો કરવામા ંઆ�યો છે.  

� નવા :ડઝાઇન �માણ ેમ:ંદરમા ં3 નવા 2kૃય મડંપ તૈયાર 

કરવામા ંઆવશે, 2 મડંપ આગળ અને 1 બાpુમા તૈયાર 

કરવામા ંઆવશે.  

� સમi મ:ંદરમા ં 3 લાખ 75 હHર ઘન lટ પ©થરનો 

ઉપયોગ કરવામા ં આવશે, 1 પૈક- 70 હHર ઘન lટ 

પ©થર પહ લાથી તૈયાર હતા.  



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    58 | P a g e  

 

� બીH 3 લાખ ઘન lટ પ©થર બસંીwરુા થી માગંવામા ં

આવશે.  

�\���� %�Ë- �� �$�� �:#��� х��� к�<�� Ã B� J B�� 

к��ш�  

� 5મી ઓગ_ટ બપોર  12.15 કલાક  રામ મ:ંદરની કોઈ 

ચોÃસ જgયા નÃ- કર-ને eિૂમ wજૂન કરવામા ંઆવશે.  

� eિૂમ wજૂન એક જ અઠવા:ડયા બાદ બસંીwરુાથી પ©થરો 

મગંાવવામા ંઆવશે. 

�\���� ª� �$ ��%�M� �$<�� -�;/1 1���#�� '8��   

� L એ*ડ T કંપની 9ારા 1 અઠવા:ડયા પહ લા મ:ંદરના દર ક 

જgયાની 40 lટ નીચેથી માટ-ના સેUપલ લેવામા ંઆ�યા 

હતા.  

� સોલેટ બેસfગ ક પેસીટ-ના સેUપલ બાદ નÃ- કરાશે ક  

દર ક મડંપમા ંપ©થરનો ભાર ક ટલો રાખવો.  

� kયાર બાદ સમi મ:ંદરમા ં ક ટzુ ં વજન રાખ´ુ ં તે નÃ- 

કરવામા ંઆવશે. 

� રામમ:ંદરના આ:ક«ટ ક િન/ખલ સોમwરુા 

5. � >��� �-�(1 : -�7 /�<�K (-���K)  

 

� >��� �-�(1 ��ш� :  

� હ /લકોCટરથી લો*ચ થનાર- ‘નાગ’ િમસાઈલ કોઈપણ 

ટ *કને ઉડાવી શક .  

� ��8 : 230 મીટર �િત સેક *ડ  

� 8 :કલો વોરહ ડ (દા$ગોળો) લઈ જઈ શક  

� ��к �8� : 7 :ક.મી.            ��� : 45 :કલો  

� 1�"�( : 19 મીટર                  �#�- : 0.16 મીટર  

� હવે આ િમસાઈલ ‘�વુા}’ નામે ઓળખાશે 

� ભારતમા ંબનેલી �વુા} એd*ટ ટ *ક ગાઈડ ડ િમસાઈલ છે. 

તે 7 :ક.મી.ના દાયરામા ંMુ�મનની ટ *કોને િનશાન બનાવી 

શક  છે.  

� ભારતીય સેનાએ હ /લકોCટરથી લૉ*ચ થઈ શક  એવી 

‘નાગ’ િમસાઈલ2ુ ં સફળ પર-�ણ કર-ને સેનામા ં સામેલ 

કર- છે.  

� આ િમસાઈલ2ુ ંપર-�ણ ઓ:ડશાના બાલાસોરમા ં15 અને 

16 pુલાઈ-2020ના રોજ કરા7ુ ંહt.ુ  

� નાગ િમસાઈલ કોઈ પણ ટ *કને �વ_ત કરવા સ�મ છે. 

તે ઉડાન ભયા� પછ- ઓપર ટરને સમi િવ_તારની 

તસવીરો પણ મોકલે છે. 

� /�<�K : "�1�-��, 0\�ш� 

6. ��¥-� ���1� J>�Sк��-2020 : �\�-��� к�#�$ 3�� 

�\�Y�� �����#�� UN X��� ‘��¥-� ���1� J>�Sк��’M� 

-O���8  

� ૧૮ pુલાઈ–jતરરા;+-ય ‘ને�સન મડં લાના :દવસે 

એવોડ� એનાયત.  

7. \�� ��ш�] : ��� >̂1�£  

5��8�# �8���� \��- 

 

� ભારતના વત�માન રા;+�વજ િતરંગાનો તાર-ખ ૨૨મી 

pુલાઇ-૧૯૪૭ના રોજ બધંારણસભા 9ારા _વીકાર કરવામા ં

આ�યો હતો. 

8. \�� ��ш�] : 20 >̂1�(        »8���ab<# %�- \��-  

� દર વષT ૨૦મી pુલાઇએ jતરરા;+-ય ચેસ ડ ની 

ઉજવણી.  

� વષ� ૧૯૨૪મા ંઆ :દવસે ઇ*ટરનેશનલ ચેસ ફ ડર શનની 

_થાપના થઇ હતી.  

� 7નેુ_કોના �_તાવને માન આપીને ૧૯૬૬થી દર વષT 

તેની ઉજવણી થાય છે.  

� બૌÉhક એવી આ રમતની શોધ કરનાર- ભારત.  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૨-૦૭-૨૦૨૦) 

1. gલોબલ વોિમ�ગ ઘટાડવાના  લáયાકં સાથે તા1તરમા ંસાય*સ 

બે#ડ ટાગTટ  ઈિનિશયે:ટવ ઉપર હ_તા�ર કરનાર ભારતના 

�થમ પોટ�2 ુ ંનામ જણાવો -  3��K� /�$L  

2. પે:રસ ,લાયમેટ એiીમે*ટ uતગ�ત SBIT ઉપર હ_તા�ર 

કરનાર  અદાણી િવ�2ુ ંક ટલાLુ ંછે - �th 

3. પે:રસ ,લાયમેટ એiીમે*ટ uતગ�ત SBIT ઉપર અદાણી 

પોટ�ની સાથે અ*ય કોને હ_તા�ર  કયા� -  S/��ш#1 

£к����к .�� 41�$�� 
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4. SBIT કઈ કઈ સ_ંથાઓ સાથે gલોબલ વોિમ�ગ ઘટાડવાના 

હ tથુી સાથે કાય�રત છે - -��</�, �>��($�� ��шO- 

:1�"- к�;/�к$, �¥�L \�-�-L (òOS$$� B$  3�� �¥�L 

��(� ��� ��� ��%� 

5. તા1તરમા ં 22 pૂલાઇ 2020ના રોજ ભારતમા ં રોકાણ 

માટ  અમે:રકા સાથે કઈ એક સિમટ યોHઇ 1ને 

વડા�ધાન Dી મોદ- 9ારા સબંોધન કરા7ુ ં - £TO�#� 

Y(\�#� -�$-���� 

6. ઇd*ડયા આઈ:ડયા સિમટ-20202ુ ં આયોજન કોના 9ારા 

કરવામા ં આ�7ુ ં હt ુ ં - US-£TO�#� 4".��- к�|}O-1 
USIBC 

7. "ઇd*ડયા આઈ:ડયા સિમટ-2020"નો  િવષય જણાવો - 

"4"¥�2� 3 "�$� �	 >%�" 

8. "ઇd*ડયા આઈ:ડયા સિમટ-2020"મા ં વડા�ધાન નર *V 

મોદ-એ ભારતમા ંકયા સાત �ે^મા ંરોકાણ માટ  અમે:રકન 

રોકાણકારોને આમં̂ ણ આC7ુ ં - '�¥M, 
��Ô, 

(Oñ�Sb+%�, \���O--S/�-, AV�], ���, �-��1 
��#�ш� 

9. ભારતમા ં સરં�ણ �ે^ે િવદ શી રોકાણની મયા�દા ક ટલા 

ટકા છે - �ª% 

10. ભારતમા ંવીમા �ે̂ ે િવદ શી રોકાણની મયા�દા ક ટલા ટકા 

છે - ��� $к� 

11. તા1તરમા ં ભારતમા ં સૌ�થમવાર _વદ શી ટ કનોલો6થી 

Eુલ 700 મેગાવોટ પરમા¸ ુ ઊH�  ઉkપાદન Cલા*ટનો 

�ારંભ yા ંથયો - к�к��/�� 
$��к /��� 1�O$ 

12. કાકરાપાર એટોિમક પાવર Cલા*ટ કયા µજ�લામા ંઆવેલો 

છે - 8�/� 

13. કાકરાપાર એટોિમક પાવર Cલા*ટ ખાતે આગામી સમયમા ં

yાર  ચોÛ ુપરમા¸ ુ:રએ,ટર શ$ કરાશે- �]́ ���� 

14. કાકરાપાર એટોિમક પાવર Cલા*ટમાથંી \જુરાતને  ક ટલા 

ટકા વીજળ- મળશે - ��% 

15. કાકરાપાર એટોિમક પાવર Cલા*ટમા ંઅગાઉથી 2  7િુનટ  

ક ટલા મેગાવોટ વીજળ- ઉkપાદન કર- રxા છે - ���-��� 

16. કાકરાપાર એટોિમક પાવર Cલા*ટ ભારત સરકારની કઈ 

સ_ંથા 9ારા yાર  _થાપવામા ં આ�યો છે -  O�>ò+1#� 

/��� к�/®��ш� 0� (TO�#�:���ª 

17. કાકરાપાર એટોિમક પાવર Cલા*ટ ખાતે  તા1તરમા ં 22 

pુલાઈ 2020ના રોજ કયા 7િુનટની �:Iયા સફળતાwવૂ�ક 

wણૂ� કરાઇ - W�Z 

18. પરમા¸ ુ ઊH�ની બાબતમા ં :Iટ-કલનો અથ� જણાવો - 

}SM� 3�� -1�8 

19. ભારતમા ંહાલ Eુલ ક ટલા પરમા¸ ુ:રએ,ટર કાય�રત છે - �� 

20. ભારતમા ં 22 pુલાઈ 2020ની K_થિતએ હાલ કાય�રત 

પરમા¸ ુ :રએ,ટરોમા ં Eુલ ક ટલા મેગાવોટ વીજળ- 

ઉkપાદન કરવામા ંઆવે છે - ���� �����$ 

21. આગામી સમયમા ં ભારત Eુલ ક ટલા મેગાવોટ પરમા¸ ુ

ઊH� મેળવવા2ુ ંલáયાકં ધરાવે છે - ���� �����$ 

22. ભારતમા ં હાલની K_થિત Eુલ ક ટલા નવા પરમા¸ ુ

:રએ,ટર િનમા�ણાધીન છે - �� 

23. નવા િનણ�ય Lજુબ રામ મ:ંદર અયો�યામા ં મ:ંદરની 

¶ચાઇ ક ટલા lટ  રાખવામા ંઆવશે - ��� �$ 

24. નવા િનણ�ય Lજુબ રામ મ:ંદર અયો�યામા ં એક સાથે 

ક ટલા લોકો દશ�ન કર- શક  તેવી �યવ_થા ઉભી કરાશે - 

��,��� 

25. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં ભારતીય સેના 9ારા કઈ િમસાઈલ2ુ ં

સફળ પર-�ણ કરા7ુ ં- � >���  

26. ભારતની હ /લકોCટરથી લો*ચ થનાર- કઈ િમસાઈલ 

કોઈપણ ટ *કને ઉડાવી શકવા સ�મ છે - ‘���’  

27. ‘�વુા}’ િમસાઈલની �િત સેક *ડની ગિત �મતા જણાવો 

- 230 �$�  

28. ‘�વુા}’ િમસાઈલ તેની સાથે ક ટલો વોરહ ડ (દા$ગોળો) 

લઈ જઈ શક  છે - 8 \к1� 

29. ‘�વુા}’ િમસાઈલની મારક �મતા જણાવો - 7 \к.�.  

30. ‘�વુા}’ િમસાઈલનો વજન જણાવો - 45 \к1�  

31. ‘�વુા}’ િમસાઈલ લબંાઈ-�યાસ જણાવો - 19 �$� 8M� 

0.16 �$�  

32. ભારતમા ં બનેલી એd*ટ ટ *ક ગાઈડ ડ િમસાઈલ2ુ ં નામ 

જણાવો - ¡>���  

33. �વુા} િમસાઈલ2ુ ંપર-�ણ કયાર  કરવામા ંઆ�7ુ ં - 15 

3�� 16 >̂1�(-2020 

34. તા.15 અને 16 pુલાઈ-2020ના રોજ �વુા} િમસાઈલ2ુ ં

પર-�ણ yા _થળેથી કરા7 ુ– "�1�-��(0\�ш�) 

35. આ:®કાના ગાધંી તર-ક  ઓળખાતા ને�સન મડં લાની 

યાદમા ં �િત વષ� કયો wરુ_કાર આપવામા ં આવે છે - 

��¥-� ���1� J>�Sк��  
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36. ને�સન મડં લા wરુ_કાર-૨૦૨૦થી કોને સ*માિનત 

કરવામા ં આ�યા - �\�-��� к�#�$ 3�� �\�Y�� 

�����#  

37. �િત વષ� કયા :દવસે અને કોના 9ારા ને�સન મડં લા 

wરુ_કાર આપવામા ંઆવે છે – �� >̂1�( 8M� UN 

38. ભારતીય િતરંગા :દવસ કયાર  મનાવવામા ં આવે છે - 

��� >̂1�£  

39. �િત વષ� 22મી pુલાઇના રોજ શા માટ  ભારતીય િતરંગા 

:દવસ મનાવવામા ં આવે છે - 5��8�� �8L�� 

��ab��� �8������ 22� >̂1�£�� ��� "����K-5� 

X��� S��к�� к��#� '8�  

40. jતરરા;+-ય ચેસ :દવસ yાર  મનાવવામા ંઆવે છે - 

20� >̂1�£ 

41. ઇ*ટરનેશનલ ચેસ ફ ડર શનની _થાપના કયા વષT થઇ 

હતી – �]L-1924 

42. 7નેુ_કોના �_તાવને માન આપીને yારથી �િત વષT 

jતરરા;+-ય ચેસ :દવસની ઉજવણી થાય છે – �]L-
1966 

43. �ચડં �Éુh માગી લેતી રમત ચેસની શોધ yા ં દ શમા ં

થઈ હતી – 5��8 

DATE : ��-��-����

1. к����-�� : ��S$�� ��к�1 �$� ��� ��L��ш¹к� Z'�� 

(Y��:#)  

к����-19�� ��S$�� ��к�1 �$� ��� ��(�1�(� : 

�. ઉપયોગમા ંલેવાયેલા મા_ક િનકાલ કરતા ંપહ લા ં કાપીને 

એક પેપર બેગમા ં૭૨ કલાક Lકૂ- રાખવાના રહ શે  

�. હોK_પટલો અને મે:ડકલ સ_ંથાનો ઉપરાતં મોલ અને 

ઓ:ફસો 1વા �યાવસાિયક સ_ંથાનોએ પણ આ 

ગાઇડલાઇન અ2સુરવી પડશે 

�. મોલ, ઓ:ફસ વગેર મા ં જનરલ પ�bલક 9ારા છોડાયેલા 

પીપીઇ 3 :દવસ અલગ કચરાપેટ-મા ંરાખવા  

ª. પીપીઇના િનકાલ પહ લા ંતેને કાપી  નાખવા પડશે 1થી 

તેનો અ*ય ઉપયોગ થાય નહf  

�. કોરોના સIંિમત �યK,ત 9ારા તરછોડાયેzુ ં ભોજન, 

પાણીની ખાલી બોટલ પેક µજcગ મ:ટ:રયલને અલગ 

બેગમા ંટાઇટ બાધંીને િનકાલ કરવો  

�. બાયો મે:ડકલ વે_ટ માટ ની પીળા રંગની બગેનો ઉપયોગ 

જનરલ સો/લડ વે_ટ માટ  કરવો નહf  

2. '�� �-�(1 : %�� -�� 1��� ����1 ��($� �$� 

'�� �-�(1 8��к�41к х�<��ш� (-���K)   

 

� રાફ લ ફાઇટર 1ટને વ� ુ શK,તશાળ- બનાવવા માટ  

વા7સેુનાએ રાફ લને હ મર િમસાઇલથી સÆજ કરવા માટ  

ઇમરજ*સી ઓડ�ર કયs છે.  

� ૨૯ pુલાઇએ ®ાસંથી ભારતને ૫ રાફ લ મળશે. °યાર  

મી:ટયર અને લ�ગ ર *જ  _કા�પ 1વી અkયા�િૂનક 

િમસાઇલ આ પહ લા ંજ ભારતને મળ- ગઇ છે.  

� મી:ટયર િવઝ7અુલ ર *જથી આગળ પણ ટાગTટ પાર પાડ- 

શક  એવી �મતા ધરાવે છે.  

� આ ખાિસયતને કારણે Mુિનયામા ંHણીતી છે અને મી:ટયર 

ર *જ ૧૫૦ :કલોમીટરની છે.  

� રાફ લ આ�યા બાદ તેને સૈ*યમા ં સામેલ કરવાની િવિધ 

૨૦ ઓગ;ટ  કરવામા આવી છે. 

'�� �-�(1�� ��ш�]8�0 :  

� Lળૂ બનાવટ : ®ાસં  

� હ મર (હાઇલી એHઇલ મોડ7લુર U7િૂનશન એ,સટ *ટ ડ 

ર *જ) મી:ડયમ ર *જ િમસાઇલ છે.  

� આકાશમાથંી જમીન પર �મુલો કરવા સ�મ.  

� લvાખ 1વા પહાડ- િવ_તારમા ં પણ મજ�તૂથી મજ�તૂ 

આDય અને બકંરોને તબાહ કર- શક  છે.   

� ર *જ : ૬૦ થી ૭૦ :કલોમીટર  

3. ��« Bк : GCMMF�� ��� %���� 8�<к� G� ш�7C 

/$�1�� ��« Bк ��£- %���� 8�<к� G� ��1C �>;"1 
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� કાય�કાળ 2.5 વષ� 

� હાલની જવાબદાર-  Dી શામળભાઈ પટ લ, ચેરમેન, 

સાબરડ ર--:હcમતનગર 

� Dી વાલમ6 �Uુબલ : સરહદ ડ ર--ક�છ 

� GCMMF - \જુરાત કો-ઓપર :ટવ િમ�ક માકÅ:ટcગ 

ફ ડર શન, આણદં  

� Eુલ $.38 હHર કરોડ2ુ ંવાિષ½ક ટન� ઓવર 

4. U>���8 �S#|¯�� �$�>к-����  (к�#��)  

U>���8 �S#|¯�� к�#��-������ �>���� �$�>к Z'�� 

��� �����£0 : 

� આ ?ધુારાથી \જુરાત બહારની :ફિશcગ બોટો સામે સીમા 

ઉ�લઘંન બદલ $િપયા એક લાખ દંડ અને બોટમા ંમળેલ 

મk_ય પેદાશોની હરા6 કર-ને 1 રકમ મળે તેની પાચં 

ગણી રકમ સરકાર વ?લૂી શકશે.  

� પા:ક_તાન િસÜ:ુરટ- 9ારા ભારતીય :ફિશcગ બોટના 

અપહરણ અટકાવવા કડક પગલા લેવાશે  

� ?ધુારાથી મર-ન પોલીસના PSI ક  તેથી ઉપરના 

\જુરાતના જળ િવ_તારમા ં માછ-માર- કરતી કોઈ પણ 

�કારની :ફિશcગ વેશ�સ, બોટ, Iા�ટ, :ડપસી બોટ અથવા 

અ*ય કોઈ યાિં^ક રચના ક  મછવોની તપાસ અને 

જCતીની સાઓ મળશે. 

� રા°ય બહારની બોટો \જુરાતના દ:રયાઇ િવ_તારમા ં

માછ-માર- કરતી પકડાશે તો તેને દં:ડત કરવા, બોટમાથંી 

મળેલી મk_યની હરા6 કરતા 1 રકમ મળે તેથા પાચં 

ગણી રકમ વ?લૂાવા માટ  _થાિનક સા�ે^ના સબ-

:ડિવઝનલ મેµજ_+ ટ 9ારા િશ�ાkમક સH થશે.  

� અગાઉ આ કાયદામા ંદંડની કોઈ જ જોગવાઈ નહોતી.  

� આ ?ધુારાથી બીH રા°યના માછ-મારોથી \જુરાતના 

માછ-મારોને થt ુ2કુશાન અટકશે. 

� \હૃ રા°ય મં̂ ી : Dી �:દપિસcહ Hડ H 

5. � �� :U>���8�� - )M��� Y¯ш}+8/�6 �"�C 

�\����  G�a6 -�%�1� �$� ISO-���� )�K/W 3/��>� 

(�'<�$-�L)   

�/���  

� મ:ંદર પ:રસરના ?આુયોµજત સચંાલન, ગbબર પરની 

?િુવધાઓ, �સાદ-અ*ય ખાåસામiી તેમજ યા^ા િનવાસ 

સગવડતાઓના સરળ સચંાલન સાથે  uબા6 િવ_તારમા ં

+_ટ 9ારા હાથ ધરાતી શૈ�/ણક સ_ંથાઓના સચંાલન અને 

સેવાક-ય �´િૃઓનો સમાવેશ થાય છે. 

-�SM� :  

� ઈ*ટરનેશનલ ઓગTનાઈઝશેન ફોર _ટા*ડ ડાઈઝેશન ISO 

એ 7.ુક . બે#ડ સગંઠન છે.  

� 1 તે સ_ંથા સગંઠનોને તેની \ણુવા7,ુત સેવાઓ, 

પયા�વરણ Hળવણીના ઉપાયો, ?રુ�ા સલામતીની 

બાબતોના L�ુયાકંનના આધાર  ISO સ:ટ«. માટ  પસદંગી 

કર  છે.  

� 1 ૩ વષ� માટ  મા*ય રહ શે.  

� દર વષT સવTલ*સ ઓડ-ટ 9ારા 1 તે ?િુવધાઓની 

\ણુવામા ં?ધુારાની ચકાસણી થતી હોય છે.  

� યા^ાધામ િવકાસમં̂ ી – Dી :દલીપEુમાર ઠાકોર 

� યા^ાધામ િવકાસ રાજયમં̂ ી – Dી િવભાવર-બહ ન દવે  

6. 4KJ>� ��$� )�*+$ : ���)��� G� ���OP ��<�� 

'S8� )�*+$=>�  

(-�ш1�O#�- (�7 �#�SM�/�) 

)�*+$ ��� x. ���ª к����� х%� �.�� 1�х Ì��� �7 

����K 7ш�  

1Ó#��к : 

� વષ�-2024 ?ધુીમા ં ‘જળ 6વન િમશન’થી iામીણ 

િવ_તારમા ં દર ક ઘર ?ધુી પીવા2ુ ં પાણી આપવાનો 

લáયાકં  

�-�� :  

� માચ�-2019 ?ધુીમા ંiામીણ િવ_તારોના 18.33 ટકા ઘરો 

?ધુી નળ જોડાણ અપાયા  

� મ/ણwરુના L.ુયમં̂ ી:Dી એન. /બર ન િસcહ  

� રા°યપાલ : નજમા હ હ પt�ુલા  

� રાજધાની : ઈUફાલ  

7. ��(�- -�� 1���� 
O$<"��< к��� �<8� 8�#�� M�# º� 

(Y��:#)  
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TO$"��< 
$1� �>� ?  

� એd*ટબોડ- uiે6ના ‘વાય’ આકારના �ોટ-ન હોય છે, 1 

એક �કારની �તે ર,ત કોિશકાઓ છે.  

� એd*ટબોડ-ને ઈU7નુોgલો�/ુલન પણ કહ  છે. બે,ટ:રયા ક  

વાઈરસ (પેથોજન) °યાર  શર-રમા ં�વેશે છે, તો ઈU7નુ 

િસ_ટમ (ઈU7નુોgલો�/ુલન �ોટ-ન) તેની સામે લડ  છે 

અને એd*ટબોડ- તૈયાર કર  છે. 1ને શર-રના ગેટક-પર 

પણ કહ વાય છે.  

8. �O \�� ��ш�] : �� >̂1�( 

5��8�# ��ab����� 3¤>K��# :    1�к�O# \$7к  

�O – �� >̂1�(-����     3�-�� – � 0�a$-����  

� આપણા દ શમા ંઆઝાદ- િવશે Hહ રમા ંબોલ´ુ ંએ રાજVોહ 

સમાન હt ુ ં kયાર  “_વરા°ય મારો જ*મિસh અિધકાર છે 

અને તે �ુ ં મેળવીને જ જપંીશ” 1વા ? ૂ̂  9ારા દ શમા ં

આઝાદ-ની ચતેના જગાવનાર બાળ ગગંાધર :ટળકનો 

આ1 જ*મ:દવસ. 

 મહારા;+મા ં નેતાઓની ખાણ ગણાતા રkના/ગ:ર µજ�લામા ં

જ*મેલા :ટળક બી.એ, એલ.એલ.બી થયા પણ વક-લાત ન 

કરતા 6વન દ શસેવા માટ  સમિપ½ત ક7ુ8 હt ુ.ં  

� “ક સર-” અને “મરાઠા” 1વા સામિયકો ચલાવી અને 

ગણપિત ઉkસવ અને િશવા6 જયતંી 1વા પસગંો 

ઊજવવાની શ$આત કર- મહારા;+ અને ભારતમા ંરા;+-ય 

અK_મતાનો પાયો ના.ંયો હતો.  

� ‘ગીતા રહ_ય’ અને ‘આ:ક«:ટક હોમ ઓફ વેદાઝ’ 1વા 

w_ુતકો લ.યા. 1897મા ં ર *ડ અને આય�_ટનના Þનૂ 

પાછળ તેમના લખાણો કારણeતૂ હોવા2ુ ંજણાવી :ટળકને 

18 માસની સH કરવામા ં આવી હતી. તે પછ- સમi 

દ શભરમા ંતેમની �ચડં લોકિ�યતા ઊભી થઇ હતી.  

� \જુરાતમા ંપણ તેમના સÑકડો અ2યુાયીઓ હતા.  

� નેતા તર-ક  :ટળક2ુ ં માન´ુ ં હt ુ ં ક  નેતાએ કયાર ય 

સભાઓમા ં સમયસર ન જ´ુ ં જોઈએ કારણક  લોકો 

નેતાઓને 1ટzુ ંમાન આપે છે તેટzુ ંકોઈને પણ આપતા 

નથી.  

� 1914મા ં હોમ�ુલ લીગની _થાપના કરનારા આ ³ઝા�ંુ 

નેતા લોકમા*ય ટ-ળક2ુ ં1920મા ંઅવસાન થ7ુ ંહt ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૩-૦૭-૨૦૨૦) 

1. કોરોના-19ના વે_ટ િનકાલ માટ  ક *V સરકાર 9ારા 

તા1તરમા ં બહાર પાડવામા ંઆવેલ ગાઈડલાઈન Lજુબ 

ઉપયોગમા ંલેવાયેલ મા_કને  કાપીને  ક ટલા કલાક ?ધુી 

પેપર બેગમા ંLકૂ- રાખવાનો રહ શે - �� к1�к 

2. કોરોના uગે વે_ટ િનકાલની ક *Vની નવી ગાઇડલાઇન 

�માણે સામા*ય લોકો 9ારા ઉપયોગ કરાયેલ PPE :કટને  

ક ટલા :દવસ ?ધુી કચરાપેટ-મા ં અલગ Lકૂ- રાખવાનો 

રહ શે - � \��- 

3. ભારતના સરં�ણ મં̂ ાલય 9ારા તાkકા/લક ધોરણે રાફ લ 

ફાઈટર માટ  ઉપયોગમા ં લવેાનાર "હ મર િમસાઈલ"કયા 

દ શ પાસેથી ખર-દવામા ંઆવશે - ñ��- 

4. "HEMER"નો અથ� જણાવો - '�(1� 
Z(1  ��
 >1� 

;�>��ш� 
+-$�O���  ��O� 

5. "હ મર િમસાઈલ"ની ર *જ જણાવો -��-�� \к1��$� 

6. "હ મર િમસાઈલ"ની મારક �મતા જણાવો - 1��х *�� 

/'��< ��S8���� /K �¨ B8 "�к� 8"�' к��� -� 

7. તા1તરમા ં \જુરાતમા ં GCMMFના નવા ચેરમેન તર-ક  

કોની િનમ¸કૂ કરાઈ - ш�7C5�£ /$�1 

8. તા1તરમા ં \જુરાતમા ં GCMMFના નવા વાઈસ ચેરમેન 

તર-ક  કોની િનમ¸કૂ કરાઈ - G� ��1C �>�"1 (-�'� 

���<, кÊº) 

9. :હcમતનગરમા ં આવેલી સાબરડ ર-ના ચેરમેન2ુ ં નામ 

જણાવો - G� ш�7C /$�1 

10. નવા » ૂટંાયેલા GCMMFના ચેરમેન અને વાઇસ 

ચેરમેનનો કાય�કાળ જણાવો - �.� �]L 

11. GCMMF2ુ ંિવ_tતૃ નામ જણાવો - U>���8 к�-0/��$<� 

�¥к �к�\$�� �����ш�- YK�� 

12. તા1તરમા ં\જુરાત મk_ય ઉåોગ વટ�કુમ-2020  Lજુબ 

\જુરાત બહારની :ફિશcગ બોટ સામે  સીમા ઉ�લઘંન 

બદલ ક ટલો દંડ અને  મk_ય પેદાશમાથંી ક ટલી રકમ 
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વ?લુ કરશે - x. � 1�х 3�� �S# /���ш�� '��C к�< 

* �к 7�  8��� /��% �K� 

13. \જુરાતમા ંસૌ�થમવાર કયા મ:ંદરને Dે;ઠ સચંાલન માટ  

�િતd;ઠત ISO-9001:2015 �માણપ^ એનાયત કરવામા ં

આ�7ુ ંછે - Y¯ ш}+8/�6 �"�C �\�� 

14. \જુરાતના યા^ાધામ િવકાસ મં̂ ી2ુ ંનામ જણાવો - G� 

\�1�/5�( 6�к�� 

15. "નલ સે જલ" યોજના uતગ�ત તા1તરમા ં "મ/ણwરુ 

વોટર �ો1,ટનો" ઇ-િશલા*યાસ  કોના 9ારા કરાયો - 

���)��� ���OP ��< 

16. મ/ણwરુ વોટર �ો1,ટ પાછળ ક ટલા કરોડના ખચT  

uદા1 2.80 લાખ ઘરોને નળ જોડાણ આપવામા ંઆવશે 

- x. ���ª к��� 

17. ક *V સરકાર 9ારા કયા વષ� ?ધુીમા ં"જળ 6વન િમશન" 

uતગ�ત iામીણ િવ_તારમા ંદર ક ઘર ?ધુી પીવા2ુ ંપાણી 

આપવાનો લáયાકં નÃ- કરાયો છે - �]L ���ª 

18. મ/ણwરુના વત�માન L.ુયમં̂ ી2ુ ં નામ જણાવો -  
�. 

4"��� �-�' 

19. મ/ણwરુના વત�માન રા°યપાલ2ુ ંનામ જણાવો - ��� 

'�/¬ >¥1� 

20. વાયરસ સામે લડનાર એd*ટબોડ- કયા આકારના �ોટ-ન 

હોય છે - ���C��-Y 

21. એd*ટબોડ- અ*ય કયા નામે ઓળખાય છે -

(;� B��:1�¨>41� 

22. લોકમા*ય :ટળકનો જ*મ:દવસ જણાવો - ��  >̂1�( 

���� 

23. "_વરાજ મારો જ*મિસh અિધકાર છે અને તે �ુ ં મેળવીને 

જ જપંીશ" આઝાદ-ની ચળવળમા ંઆ  ? ૂ̂  કોના 9ારા 

અપા7ુ ંહt ુ ં- 1�к�O# \$7к 

24. ક સર- અને મરાઠા 1વા સામિયકો2ુ ં  L.ુયkવે કોણ 

ચલાવtુ ંહt ુ ં- 1�к�O# \$7к 

25. મહારા;+મા ં "ગણપિત ઉkસવ" અને "િશવા6 જયિંત" 

1વા ઉkસવ ઉજવવાનો �ારંભ કોના 9ારા કરાયો-

1�к�O# \$7к 

26. "ગીતા રહ_ય" w_ુતકના લેખક2ુ ં નામ જણાવો -

1�к�O# \$7к 

27. લોકમા*ય :ટળક2ુ ંઅવસાન yાર  થ7ુ ંહt ુ ં- ��  0�S$ 

���� 

DATE : �ª-��-����

1.U>���8�� Y��1� ����� -�к��< ��� 1�O$ 3�� 8��� 

|�/��� �8� (ÐZL)    

 2. A>�5�� -ш}+8к�K #���� (������<)  

� ક *Vીય \હૃમં̂ ી અમીત શાહ  નવી :દ�હ-થી િવડ-યો 

કો*ફર*સના મા�યમથી ગાધંીનગર લોકસભા �ે̂ મા ં

Eંુભાર સLદુાયના લોકોને િવàતુ ચાક2ુ ંિવતરણ ક7ુ8 હt ુ ં

� ખાદ--iામોåોગ આયોગ 9ારા કાય�રત Eંુભાર 

સશK,તકરણ યોજના હ ઠળ ૧૦૦ 1ટલા �િશ/�ત 

કાર-ગરોને આ િવàતુ  ચાક2ુ ંિવતરણ કરા7ુ ંહt ુ ં 

'�¬ > :  

� �Hપિત સLદુાયને આkમિનભ�ર બનાવવાના હ tથુી 

િવàતૃ ચાક2ુ ંિવતરણ 

3. ��KL# : к�OP -�к�� : �7 /\��'��� )��-�'� Y/�� 

�7��L �/��ш �>¥к WK �]L �$� �� (�\�#�( ��/��)  

� જહાજ મં̂ ાલયે, ભારત સરકારના uતદÅશીય જળમાગ� 

વપરાશના º�ુક ^ણ વષ� માટ  માફ કયા� છે.  

� uતદÅશીય જળમાગ�ને wરૂક, પયા�વરણને અ2Eુળૂ અને 

સ_તા પ:રવહનના મા�યમ તર-ક  �ોkસા:હત કરવાની 

નેમ સાથે તાkકા/લક અસરથી જળમાગ� વપરાશ º�ુક 

માફ કરવાનો િનણ�ય લેવાયો છે.  

'�¬ >  : 

� Eુલ કાગs +ા:ફકના મા^ ૨ ટકા2ુ ં જ જળમાગ�થી 

પ:રવહન થાય છે.  
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� જળમાગ� º�ુક માફ કરવાનો િનણ�યને લીધે ઉåોગોને 

તેમની લોµજd_ટક જ$:રયાતો માટ  રા;+-ય જળમાગ�નો 

ઉપયોગ કરવા તરફ આકિષ½ત કરશે.  

� આ પ:રવહન2ુ ંમા�યમ પયા�વરણને અ2Eુળૂ હોવાથી તે 

અ*ય પ:રવહન મા�યમો પર2ુ ં ભારણ ઘટાડશે અને 

ધધંામા ંસરળતાને �ોkસાહન આપશે.  

�8L�� ��  : 

� ભારતીય જળમાગ� સા (IWAI) uતદÅશીય કાગs 

વહાણોને ચલાવા માટ  :ક.મી. દ-ઠ Eુલ રµજ_ટડ� ટન દ-ઠ 

$. ૦.૦૨ના દર  અને jતરરા;+-ય જળમાગs પર �ઝ 

જહાજોને ચલાવવા :ક.મી. દ-ઠ Eુલ રµજ_ટડ� ટનદ-ઠ $. 

૦.૦૫ના દર  જળમાગ� વપરાશ º�ુક વ?લૂ કરાય છે. 

� ક *Vીય જહાજ રા°યમં̂ ી (_વતં̂  �ભાર) – Dી મન?ખુ 

માડંિવયા   

4. �-�� :х�1AB�-
�ш#� ��;--2018  

5��8�� %�� "�# 400 �$� �+- \�1� 
�ш#� ��;--

2018�� �-¥�� ��1�� SM��� '�� ��¥� ��1 3/�#� 

� к��K: ગો�ડ મેડલ િવ1તા બહ ર-ન ટ-મનો ખેલાડ- ક મી 

એડ કોયા ડોિપcગમા ં�િતબિંધત Hહ ર થતા સwંણૂ� ટ-મને  

:ડસ,વો/લફાય કર- દ વાને કારણે ગો�ડ મેડલ પરત 

લેવાયો 

3O# ���8 : 

� એઆઇ7એુ એડ કોયાના પ:રણામને રદ કરતા ં અ2 ુ

રાઘવનને િવમે*સ ૪૦૦ મીટર હડ�લ ર સમા ં ચોથા 

_થાનેથી અપiેટ કર-ને ^ીH Iમે Lકૂવામા ંઆવી હતી 

1ના કારણે તેને [ો*ઝ મÝયો હતો. 

5��8�# $<  

� મોહUમદ અનસ, એમ આર wવૂUમા, :હમા દાસ અને 

અરો:કયા રાµજવની ભારતીય ટ-મે ૩:૧૫:૭૧નો સમય 

હાસંલ કયs હતો અને ભારતીય ટ-મ બહ ર-ન (૩:૧૧:૮૯) 

કરતા ંપાછળ રહ- હતી.  

� Hકાતા� ખાતે યોHયેલી આ એિશયન ગેUસની uિતમ 

ર સમા ંઅ2 ુરાઘવન ૫૬.૯૨ સેક*ડના સમય સાથે ચોથા 

_થાને રહ- હતી. આમ હવે ભારતના એિશયન ગેUસ 

૨૦૧૮મા ં Eુલ મેડ�સની સ.ંયા ૨૦ની થઇ છે 1મા ંઆઠ 

ગો�ડ તથા નવ િસ�વર મેડલ છે. 

��1 $�1� - 5��8  

� ગો�ડ – ૦૮     િસ�વર – ૦૯      [ો*ઝ – ૦૩ 

� Eુલ – ૨૦  

5. 3�-�� : = V�#����� - к�\�#����� 31� ш�к�=>� 

к�1к¼� х�8� 101 �]� ����  

 

/\�%# : 

� તેઓ �.યાત 2kૃય િનદÅશક અને કો:રયોiાફર _વ. 

ઉદયશકંરના ંપkની હતા.ં  

� તેમણે ઉદયશકંર સાથે ક�પના :ફ�મમા ંકામ ક7ુ8 હt ુ.ં  


���L :  

� પ.બગંાળ સરકાર 9ારા 2011મા ં તેમને બગંિવeષૂણ 

એવોડ�થી સ*માિનત. 

6. ��KL# : �� -�·$< 
O� S$�O��L 0M�\�$< X��� 8�. 11� 

0к$�"�-2020M� �6�(�� |�/��� 3�� |/#���� 

8��<х ��Ñ�#�8 (Y��:#)  

��� �����( : 

� હવે તમામ મીઠાઈ િવI તાઓ એ મીઠાઈના પેક ટ પર 

મીઠાઈ yાર  બની છે અને yા ં?ધુી તેનો ઉપયોગ કર- 

શકાશે તે લખ´ુ ંફરµજયાત બનાવા7ુ ંછે. 

� આ´ુ ંનહf કરનાર Mુકાનદાર િવ�ુh દંડ અને Mુકાન પર 

તાળા મારવા ?ધુીની કાય�વાહ- પણ થઈ શકશે 

7. /�M1��< %7�7 �>� º� (�к-1� )� V�¼) 

પ©થલગડ- ચળવળ ºુ ંછે? 

� ઝારખડંના Þ ૂટં- µજ�લાના ં ગામોમા ં ચાર વષ� પહ લા ં

પ©થલગડ- ચળવળે વેગ પકડ&ો હતો.  

� પ©થલગડ- શbદ કોઈ Lતૃ �યK,તની સમાિધ પર પ©થર 

Lકૂવાના આ:દવાસી :રવાજમાથંી આ�યો છે.  

� આ :રવાજને �યાનમા ં રાખી ઝારખડંમા ં આ:દવાસી 

સLદુાયો મોટા પ©થરો પર સદં શા રpૂ કર  કર  છે, 1ને 

પ©થલગડ- તર-ક  ઓળખાય છે.  

� જોક  તેઓ તેમના ઉvેશો માટ  :હcસક અને ગેરકાયદ  ર-તે 

આ :રવાજનો ઉપયોગ કર- રxા છે.  

���8 : 

� \જુરાતમા ં પ©થલગડ- ચળવળ ચલાવવા માટ  આવેલા 

ઝારખડંના Þ ૂટં- µજ�લાના બે સ:હત ^ણ નકસલવાદ- 
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તાપીમાથંી એટ-એસે ઝડપી પાડ&ા હતા. આ ^ણમા ંએક 

મ:હલા ન,સલવાદ-નો પણ સમાવેશ થાય છે.  

� પકડાયેલા નકસલવાદ-ઓ સતીપતી સ�ંદાયના લોકોમા ં

:હcસક ઉ�ક રણી કર- રxા હતા.  

� ATSની ટ-મે તેમના ઘરમા ં તપાસ કરતા નકસલી 

�´િૃની સામiી તથા મોબાઈલ અને લેપટોપ મળ- 

આ�યા હતા. 

� તાપી µજ�લાના �યારા તાzકુાના કટાસવણ ગામેથી 

\જુરાત એટ-એએસ (એd*ટ ટ ર:ર_ટ _,વોડ)એ Lળૂ 

ઝારખડંના બે સ:હત ^ણ ન,સલીને ઝડપી પાડ&ા.ં  
� પકડાયેલા નકસલવાદ- /બરસા અને સાL ુ રા°યમા ં

પ©થલગડ- િવચારધારાનો �ચાર કરવા માટ  પૈસા 

એકિ^ત કર- રxા હોવા2ુ ંHણવા મÝ7ુ ંહt ુ.ં  

� તેઓ પ©થલગડ- jદોલન પhિત અપનાવી _થાિનક 

આ:દવાસીઓને સરકાર િવ�ુh ઉ�ક રતા હતા.  

8. ��KL# : 5��8�# -����� \'1� 3��к��<0�� SM�#� 

к�ш��� 3��AV8 �̂ B�< – ��� �W�1#, 5��8 -�к�� 

(-���K)  

� સેનામા ંw�ુુષ અિધકાર-ઓની 1મ જ pુદા ંpુદા ંમહkવના 

પદો પર મ:હલા ઓ:ફસરો તૈનાત થઇ શકશે.  

� ગત ફ �ુઆ્ર-મા ં ?�ુીમ કોટ�ના »કુાદાના પાચં મ:હના 

બાદ ભારતીય સેનામા ંમ:હલાઓના અિધકાર મામલે ક *V 

સરકાર  આદ શ Hહ ર કયs છે.  

� સરકારની મpૂંર- બાદ ભારતીય સેનામા ં મ:હલા 

અિધકાર-ઓ મોટ- eિૂમકામા ંજોવા મળશે.  

� આ આદ શ અ2સુાર મ:હલા અિધકાર-ઓને આમ� એર 

:ડફ *સ, િસgનલ, એ¢*જિનયસ�, આમ� એિવએશન, 

ઇલે,+ોિન,સ એ*ડ િમક િનકલ એ¢*જિનયસ�, આમ� સિવ½સ 

કોર, આમ� ઓ:ડ«ન*સ કોર અને ઇ*ટ /લજિનસ કોર એમ 

ભારતીય સેનાની ૧૦ _+-મમા ં_થાયી કિમશન મળવાપા^ 

છે.  

� ઉપરાતં જજ અને એડવોક ટ જનરલ તેમજ આમ� 

એ°7કુ શન કોરને પણ આ ?િુવધા મળશે.  

� પરમેન*ટ કિમશન િસલ,ેશન બોડા� 9ારા મ:હલા 

અિધકાર-ઓને તૈનાત કરવામા ંઆવશે  

SM�#� к�ш� 
$1� �>� : 

� કોઇ અિધકાર- િન´િૃની ¶મર ?ધુી સેનામા ંકામ કર- શક  

છે અને િન´ૃ થયા બાદ પે*શનના પણ હકદાર બને છે.  

� આ uતગ�ત શોટ� સિવ½સ કિમશનમા ં કામ કરતા 

અિધકાર-ઓ પણ _થાયી કિમશનમા ંઆવી શક  છે.  

� શોટ� સિવ½સ કિમશન uતગ�ત તૈનાત અિધકાર-ઓને ૧૪ 

વષ�ની સેવા બાદ િન´ૃ કર- દ વામા ંઆવે છે અને તેમને 

એ પછ- પે*શન પણ નથી મળtુ.ં  

� આ પહ લા મ:હલાઓ મા^ ૧૦ વષ� ?ધુી જ નેવીમા ંસેવા 

આપી શકતી હતી.  

� હક-કતમા ં સેનામા ં અિધકાર-ઓની ખોટ wરૂ- કરવા માટ  

શોટ� સિવ½સ કિમશનની શ�ૃઆત થઇ હતી 1 uતગ�ત 

w�ુુષ અને મ:હલા બનેંની ભરતી કરવામા ંઆવતી હતી.  

� પરંt ુ _થાયી કિમશન માટ  મા^ w�ુુષ અિધકાર-ઓ જ 

અર6 કર- શકતા હતા.ં  

9. \�� ��ш�] : �� >̂1�(-����    ��ab<# )-��K \��-  

 

� ભારતીય ર :ડયો �સારણ સેવાનો �ારંભ 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૪-૦૭-૨૦૨૦) 

1. \જુરાતમા ં ક ટલા િવિવધ સરકાર- વીજ Cલા*ટ આવેલા 

છે - �ª 

2. \જુરાતમા ં આવેલા સરકાર- વીજ Cલા*ટની વીજ 

ઉkપાદન �મતા ક ટલા મેગાવોટ છે - ��ª� �����$ 

3. \જુરાતમા ંકોલસા  બળતણ આધા:રત વીજ Cલા*ટ કયા 

કયા આવેલા છે - ��������, �K�к"��< A>1-�, |к�£, 

�-Ë�-�, �-Ë�-ª 

4. \જુરાતમા ં ગેસ બળતણ આધા:રત વીજ Cલા*ટ કયા 

કયા આવેલા છે - ¡>���K �,� 3�� � 3�� |8��K 

5. \જુરાતમા ં /લgનાઇટ બળતણ આધા:રત વીજ Cલા*ટ 

કયા કયા આવેલા છે - кÊº-� 3�� ª, 5����� � 3�� 

� 

6. તા1તરમા ં ગાધંીનગર લોકસભા મત�ે^મા ં કઈ યોજના 

uતગ�ત �Hપિત સમાજના �િશ/�ત  કાર-ગરોને 

આkમિનભ�ર બનાવવા 100  1ટલા  િવàતુ ચાક2ુ ં

િવતરણ કરા7ુ ં- A>�5�� -ш}+8к�K #���� 

7. ક *V સરકારના િશિપcગ મં̂ ાલય 9ારા જળ પ:રવહનને 

�ોkસાહન આપવા ક ટલા વષ� માટ  જળ માગ� વપરાશ 

º�ુક માફ કરવામા ંઆ�7ુ ંછે - � �]L 
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8. હાલમા ંભારતમા ં Eુલ કાગs +ા:ફકના મા^ ક ટલા ટકા જ 

જળ માગ� પ:રવહનથી થાય છે- ��% 

9. તા1તરમા ં ભારતને એિશયન ગેUસ-2018ના ચાર બાય 

400 મીટર િમ,સ :રલેમા ં િસ�વર _થાને હવે કયો મેડલ 

�ાCત થયો - ��¥� 

10. એિશયન ગેUસ-2018મા ં ચાર બાય 400 મીટર િમ,સ 

:રલેમા ંકયા કયા ભારતીય ખેલાડ-ઓનો સમાવેશ થાય છે 

- �';� 3�-, 
.Y�.J B�;�, \'� ��-  3�� 

Y��\к#�  ��Ñ���� 

11. એિશયન ગેUસ-2018 કયા ંયોHઈ હતી - Zк�8�L 

12. એિશયન ગેUસ-2018મા ં તા1તરમા ં થયેલ અપડ ટ બાદ 

ભારતને કયા કયા મેડલ �ાCત થયા છે - ��¥�-��, 

�-¥��-��  3��  Ú�O.- �� 

13. તા1તરમા ંકોલકામા ં101 વષT અવસાન પામેલ અમલા 

શકંર2ુ ં�ે^ જણાવો - = V�#����� 3��  к�\�#����� 

14. lડ સે�ટ- એ*ડ _ટા*ડડ� ઓથો:રટ-  9ારા આગામી કઈ 

તાર-ખથી ભારતમા ં મીઠાઈના ઉkપાદન અને ઉપયોગની 

તાર-ખ ફરµજયાત કરાઈ છે - ��  0+$�"� ���� 

15. ભારતમા ં ન,સલી �´િૃ સાથે જોડાયેલ પ©થલગડ- 

ચળવળએ  કયા રા°યમા ંવેગ પકડ&ો છે - Ñ�¥1�- ý B�$<, 

.��х�� 

16. ભારતીય સેનામા ંમ:હલા અિધકાર-ઓના _થાયી કિમશને  

તા1તરમા ંઅિધEૃત ર-તે કોને મpૂંર- આપી છે - -���K 

�W�1#,  5��8 -�к�� 

17. ભારતીય સેનામા ં"_થાયી કિમશન" એટલે ºુ ં-  к�£/K 

3��к��< ��� V�8�� �� �>�� �-�'�� к� к�< шк� 3�� 

��� V�¼ "�� /�Oш��� 'к��� /K "��  

18. ભારતીય સેનામા ં શોટ� સિવ½સ કિમશન uતગ�ત  ક ટલા 

વષ� બાદ અિધકાર-ઓને િન´ૃ કર- દ વામા ંઆવે છે -�ª 

�]L 

19. ભારતીય સેનામા ં_થાયી કિમશનના અમલથી મ:હલાઓને 

કઈ કઈ _+-મમા ં લાભ મળશે - YÔ 
� \���O-, 

�-:�1, 
òO���#-L, YÔ 
��
ш�, £1�+b���+- 


O� �к���к1 
òO���#-L, YÔ -��¹- к��, YÔ 

0\�Í�O- к�� 3�� £O$�41���- к�� 

20. ભારતમા ં "રા;+-ય �સારણ :દવસ" yાર  ઉજવવામા ં

આવે છે – �� >̂1�( 

21. ભારતમા ંર :ડયો �સારણ સેવાનો �ારંભ yાર  થયો હતો 

1ને "રા;+-ય �સારણ :દવસ"તર-ક  ઓળખાય છે - �� 

>̂1�( ���� 

DATE : ��-��-����

1. ��KL# : ш� х�<�< (-���K)  

5��8 X��� US /�-�M� �.� 3"� ��1��� х%� � 1�O� 

��O� /�4.���-� (P-�) Y( ���� х�<����� ��KL# 

 

� હાલમા ંભારતીય નૌકાદળમા ંસામેલ P-8 આઇ િવમાનનો 

�યાપક ઉપયોગ.  

� ભારતીય સેના અને નૌકાદળ અkયાર  :હcદ મહાસાગર અને 

wવૂ� લદાખમા ંસવTલ*સ માટ  આ િવમાનનો ઉપયોગ કર- 

રxા ંછે.  

1�O� ��O� /�4.���-� Y( ���� ��ш� : 

� આ િવમાન રડાર, ઇલે,+ો-ઓdCટક સે*સસ�, હાw ૂ�ન bલોક-

�ુ િમસાઇલ અને એમક -૫૪ લાઇટવેઇટ ટોિપ½ડોથી સÆજ.  

� ભારતીય નેવીએ H*7આુર- ૨૦૦૯મા ંઅમે:રકાની બો¯ગ 

કંપની સાથે ૮ નગં P-8 આઇ િવમાનની ખર-દ- કરવા 

માટ  ૨.૧ અબજ ડોલરનો કરાર કયs હતો. 1 હાલ 

નૌકાદળમા ંસામેલ થઈ »yૂા ંછે. 

� pુલાઈ ૨૦૧૬મા ં ભારતે વ� ુ િવમાનો માટ  ૧.૧ અબજ 

ડોલરનો કરાર કયs હતો તે uતગ�ત ૪ P-8 આઇ િવમાન 

:ડસેUબર મ:હનામા ંભારત આવી પહ�ચશે. 

��к�- ��#�WK� '7�� "�8�� 5��8�� �$� 1�5 Mш�  

� અમે:રકાએ ૮૦૦ :કમી �િત કલાક ?ધુીની ઝડપ 

ધરાવતા અનમે*ડ એ:રયલ d�હકલ (7એુવી)ની િનકાસ 

પરના �િતબધં હળવા બનાવતા ં ભારતને મોટો લાભ 

થશે.  

� ભારત હવે અમે:રકા પાસેથી િ�ડ ટર-બી અને gલોબલ હૉક 

સવTલ*સ �ોન સરળતાથી મેળવી શકશે.  

� આ બનેં �ોન ૮૦૦ :કમી �િત કલાક કરતા ંઓછ- ઝડપ 

ધરાવે છે.  
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� ચીન અkયાર  પા:ક_તાન, યમન અને /લ/બયાને િવcગ z ૂગં 

�ોન wરૂા ંપાડ- રxો છે.  

� આ �ોન ૧,૦૦૦ :કલોiામ બ�બ અથવા એર �ુ સરફ સ 

િમસાઇલ2ુ ંવહન કર- શક  છે.  

� US પાસેથી અ*ય 6 િ�ડ ટર-B વેપનાઈ#ડ ગા:ડ«યન �ોન 

ખર-દાશે 

2./�Z" ���� �����O�(����к -�"���)  

к����� X��� 5��8�� /�Z"��M� 31� х�41S8���� 

���K� к�8� /�Z" ���� ��� ��O� �����#� 

� ક નેડાના વડા�ધાન જd_ટન 'ડોની સરકાર  અલગ 

ખા/લ_તાન રા°યની માગણી કરતો પHંબ-૨૦૨૦ 

ર ફર *ડમ ફગા�યો હતો.  

� ક નેડાના ં અલગતાવાદ- અને ખા/લ_તાન તરફ- �પુ 

શી.સ ફોર જd_ટસ (SFJ) 9ારા આ ર ફર *ડમ2ુ ંઆ વષ�ના ં

નવેUબરમા ંઆયોજન કરા7ુ ંહt ુ.ં  

� ક નેડાની સરકાર  તેને ફગાવતા ભારત માટ  આ મોટ- 

Eટૂનીિતક 6ત.  

� ક નેડા ભારતની સ�ંeતુા અને સાવ�ભૌમkવ, એકતા અને 

�ાદ િશક અખડંતા2ુ ંસ*માન કર  છે અને ક નેડાની સરકાર 

?/ૂચત ર ફર *ડમને મા*ય રાખtુ ંનથી. 

SFJ ��ш� :  

� SFJની _થાપના: વષ� 2007મા ંઅલગતાવાદ-ઓ 9ારા  

� SFJ : શી.સ ફોર જd_ટસ  

� રાજધાની : ટોર *ટો  

3. UN�� 3'���1 : к��7 3�� кK�L$к�� IS�� �É��  ��� 

Y8�к< -\{# (Y8�к���) 

� IS : ઈ_લાિમક _ટ ટ  

(1) 5��8�� IS�� ��� ш�х� ��1�#�� 0� \'O�  

� ગત વષT 10 મેએ આઇએસએ તેની અમાક સમાચાર 

સ_ંથાના મા�યમથી ક�ુ ં હt ુ ં ક  તેની ભારતીય સહયોગી 

નવી શાખા2ુ ંનામ િવલાયાહ ઑફ :હ*દ (ભારત �ાતં) છે, 

1ના 180થી 200 સ²ય છે.  

(2) IS 5��8�� ��� ‘�É’ "������� Z'���8 к�< ¢ B� >� 

º� : 

� ગત વષT મેમા ં ઇ_લાિમક _ટ ટ (ISIS, ISIL અને દાએશ 

તર-ક  પણ ઓળખાય છે) આતકં- સગંઠને ભારતમા ંનવો 

�ાતં _થાિપત કરવાનો દાવો કયs હતો.  

� આ કા�મીરમા ં આતકં-ઓ અને ?રુ�ાદળો વ�ચ ે

અથડામણ બાદ અનોખી Hહ રાત.  

� જUL-ુકા�મીરના એક વ:ર;ઠ પોલીસ અિધકાર-એ તે 

દાવાને ફગાવી દ-ધો હતો.  

� અગાઉ કા�મીરમા ં આઇએસના �મુલાને તેની કિથત 

Þરુાસાન �ાતંીય શાખા સાથે જોડવામા ંઆ�યા છે, 1ની 

રચના 2015મા ંથઈ હતી અને 12ુ ંલáય અફઘાિન_તાન, 

પા:ક_તાન અને આસપાસના �ે^ હતા. 

4. �-��  : VG ��-B (5��8�# ��1��)  

)M��� 5��8�� "��¦>� - M� ш}+8ш�7< S���ш� 
òO�� 

VG ��-B�� -���� )���5 

� �મતા : 12 હHર H.P  

� :દ�હ-થી રવાના થયેzુ ંVG 12-B નામ2ુ ંએ¢*જન 25મી 

pુલાઈએ વહ લી સવાર  2:45 વાgયે âલેરા _ટ શન 

પહ��7ુ.ં  

5��8 ����� ºö� ��ш : 

� આ સાથે ભારત 10 હHરથી વ� ુહોસ� પાવરના એ¢*જન 

ધરાવનાર Mુિનયાનો છ(ો દ શ બ*યો.  

5. 5��8�# ��1�� : 3��¥1��� /�L8�7��� ������� 

��1��
 '\�#�K��� ����� )M �"1 кO$��� (1�T+bк 

$�1 "����  

� હ:રયાણામા ં ર લવે 9ારા Mુિનયાની �થમ ડબલ ક*ટ નર 

ઈલેd,+ક ટનલ બનાવાઈ.  

� અરવ�લીની પવ�તમાળાને િવcધીને એક :કલોમીટર લાબંી 

Mુિનયાની �થમ ઈલેક+-ફાઈડ ર લવે ટનલ તૈયાર, 

1માથંી બે માલગાડ-ઓ પસાર થઈ શકશે.  

� પહાડ-ઓને કોતર-ને બનાવેલા ભ�યરામાથંી ૧૦૦ 

:ક.મી.ની ઝડપે માલગાડ- દોડશે. 

ઈ_ટન� કો:રડોર િવશે :  

� ઈ_ટન� કો:રડોર પિ�મ બગંાળથી પHંબના zિુધયાનાને 

જોડશે  

� ૧૮પ૬ :કલોમીટર લાબંો કો:રડોર પિØમ બગંાળ ઉપરાતં 

ઝારખડં, /બહાર, ઉર �દ શ, હ:રયાણા અને પHંબને 

જોડશે.  

� બી6 તરફ વે_ટન� કો:રડોર ઉર �દ શના દાદર-થી 

Lુબંઈના જવાહરલાલ નેહ�ુ પોટ� સાથે જોડાશે.  

� ૧૫૦૬ :કલોમીટર લાબંો આ કો:રડોર હ:રયાણા, પHંબ, 

રાજ_થાન, \જુરાત અને મહારા;+ માટ  ફાયદા$પ બનશે.  
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� આ બનેં કો:રડોર ૨૦૨૧ના uત ?ધુીમા ંwરૂા થાય તેવી 

શyતા છે.  

6. к����� ��#�- : U>���8�� к������� - M� Ì�8к 

1�K GH +1��=>� )�K ��.� $к� �Á���>� 

� IIM-GBRC 9ારા \જુરાતના 18 µજ�લાઓમા ં સવT�ણ2ુ ં

તારણ 

+1�� 
$1� �>� ?  

U>���8�� ���� 78� GH +1�� ш� �$� Ì�8к ?  

� દર ક વાયરસને એના �ોટ-ન _+કચર, _+-પ, ઘાતકતા 

વગેર  �માણ ેક ટ ગરાઈઝ કરવામા ંઆવે છે.  

� આ િવભાજન વાયરસને લગતા આગળના વૈ±ાિનક 

અ²યાસમા ં મદદ$પ નીવડ  છે. ખાસ કર-ને વાયરસની 

રસી બનાવવા માટ  ક  દાવાને લગતા સશંોધન માટ  આ 

મા:હતી જ$ર- બને છે.  

� હાલની કોરોના વાયરસ એ pુના SARS cov �પૂનો જ 

નવા મેUબર છે. અને તેને પણ તેના માળખા �માણ ેઅને 

અ*ય િવશેષતાઓ �માણ ે ૭ અલગ અલગ ભાગમા ં

વહ )ચવામા ંઆ�યો છે. 1ને ,લડ કહ વામા ંઆવે છે.  

� તેને WH૦ 9ારા S, V, L, G, GH, GR અને ૦ એવા ૭ 

,લેડમા ંવહ )ચવામા ંઆ�યો 

� તેમા ંGH �કારનો ,લેડ એ સૌથી ઘાતક અને ખતરનાક 

,લેડ છે 12ુ ં\જુરાતમા ંજોવા મળતા કોરોના વાયરસના 

સેUપલમા ંસૌથી �»ુ ં૫૧.૮ ટકા 1ટzુ ં�માણ છે.  

� 1ના લીધે \જુરાતમા ંLkૃ7 ુ દર ઘણો ¶ચો છે તે´ુ ંએક 

ત©ય પણ સમ6 શકાય છે. 

� GBRC : \જુરાત બાયોટ કનોલો6 :રસચ� સે*ટર 

� IIM : ઇd*ડયન ઇ¢*_ટટ�ટૂ ઓફ મેનેજમે*ટ, અમદાવાદ  

7. �O \�� ��ш�] : �� >̂1�( 

U>���8�� ¥� BM� \к�� 3�� /Wк�� : к�-���- D B7C 

�O – �� >̂1�(-����    3�-�� – �� 0�S$-���� 

� “ખfચો ન કમાનો કો ન તલવાર ચલાઓ, જબ તોપ 

Lકુાબીલ હો તબ અખબાર નીકાલો” �_tતુ કા�યપ:ંકત 

\જુરાતી પ^કારkવમા ંિસh કરનાર કરસનદાસ Lળૂ6નો 

આ1 જ*મ:દવસ.  

� Lુબંઇમા ં જ*મેલા કરસનદાસે િશ�ણ પણ Lુબંઈમા ં જ 

લી�ુ ંહt ુ.ં  

� આ મહામાનવ2ુ ં _મરણ ખાસ કર-ને 1862મા ં થયેલા 

મહારાજ લાયબલ ક સ માટ  થાય છે.  

� 1855મા ં‘સkય�કાશ’ નામ2ુ ંસામિયક શ$ ક7ુ8 અને નામ 

�માણે પ^કારkવ ખેડ" ુ.ં તkકાલીન વૈ;ણવ સ�ંદાયમા ં

ચાલતી Eુર-િતઓ સામે ર-તસર અહાલેક જગાવી.  

� તે Lvેુ Lુબંઇ હાઈકોટ�મા ં ક સ ચા�યો અને ધાિમ½ક સા 

સામે 30 વષ�ના 7વુાનની તક��Éુhવાદ- અ/ભગમનો 

*વલતં િવજય થયો.  

� મહારાજ લાયબલ ક સ સમi પિØમ ભારતમા ં ચચા�2 ુ ં

ક *V બ*યો હતો. અને કરસનદાસ \જુરાતના અiણી 

?ધુારક તર-ક  �_થાિપત થયા હતા.  

� 1862મા ં ¯gલે*ડનો �વાસ ખેડ&ો અને _વા2ભુવને 

આધાર  “¯gલે*ડમા ં �વાસ” નામ2ુ ં ?ુદંર �વાસ વણ�ન 

લ.7ુ.ં 1નો મરાઠ-મા ંપણ અ2વુાદ થયો છે.  

� કરસનદાસે ‘નીિત સiંહ’ અને ‘સસંાર ?ખુ’ નામના 

w_ુતકો પણ લ.યા ંછે.  

� બ�+ુતુતા, ?áૂમ અવલોકનશK,ત અને િવગતવાર 

િવવરણ એ તેમના લખેનનો િવષય છે.  

� કરસનદાસ Lળૂ62ુ ં 28 ઓગ_ટ 1871ના રોજ અવસાન 

થ7ુ ંહt ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૫-૦૭-૨૦૨૦) 

1. તા1તરમા ં ભારતીય સરં�ણ મં̂ ાલય 9ારા અમે:રકા 

પાસેથી કયા 6 લો*ગ ર *જ િવમાન ખર-દવાનો િનણ�ય 

કરાયો છે - P-� 

2. 7એુસ બનાવટના P-8 આઈ િવમાન2ુ ં િવ_tતૃ નામ 

જણાવો - /�4.���-� 

3. તા1તરમા ં ભારતીય સરં�ણ મં̂ ાલય 9ારા અમે:રકા 

પાસેથી ક ટલા ડોલરના ખચT 6 લો*ગ ર *જ P-8 આઇ 

િવમાન ખર-દવાનો િનણ�ય કરાયો છે - �.� 3"� �c1� 

4. ભારતમા ંહાલમા ંકયા દળમા ંEુલ આઠ P-8 આઈ  િવમાન 

�યાપક ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે - � к��7 

5. ભારત સરં�ણના હ tથુી આગામી સમયમા ં અમે:રકા 

પાસેથી અ*ય છ નગં કયા �ોન ખર-દશે - �)��$�-B 

��/��(� ��\�Í#� á�� 

6. તા1તરમા ં ભારતના સમથ�નમા ં કયા દ શ 9ારા  પHંબ 

2020 ર ફર *ડમ ફગાવી દ વામા ંઆ�યો છે - к����� 

7. પHંબ 2020 ર ફર *ડમનો L.ુય હ t ુજણાવો -  5��8�� 

/�Z"��M� 31� х�41S8�� ��ш�� ��K� 

8. SFJ �પૂ એટલે ºુ ં- �шz- ��� �TS$- 
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9. ભારતના પHંબમાથંી અલગ ખા/લ_તાન દ શની માગણી  

ક નેડામા ં કોના 9ારા કરવામા ંઆવે છે - SFJ 

10. ક નેડા સરકારમા ંપHંબ 2020 ર ફર *ડમ કોના 9ારા  રpૂ 

કરવામા ંઆ�યો હતો - SFJ 

11. SFJની  _થાપના અલગતાવાદ-ઓ 9ારા કયા વષ�મા ંથઈ 

હતી - ���� 

12. તા1તરમા ં �િસh કરાયેલ UNના અહ વાલ Lજુબ  કયા 

રા°યમા ંuદા1 200 1ટલા ISના jતક-ઓ સ:Iય છે – 

к��7 3�� кK�L$к 

13. IS 9ારા ભારતમા ં કઈ નવી શાખા શ$ કરાઇ છે - 

��1�#�� ¶� \'O� 

14. jતકવાદ- સગંઠન IS2ુ ં િવ_tતૃ નામ જણાવો -  

(S1��к S$�$ 

15. jતકવાદ- સગંઠન IS  અ*ય કયા નામે ઓળખાય છે -

ISIS, ISIL 3�� ��
ш 

16. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં �થમવાર ભારતમા ં બનેzુ ં ક7 ુ સૌથી 

શK,તશાળ- _વદ શી એ¢*જનના સફરનો �ારંભ થયો - VG 

��-B 

17. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં �થમવાર ભારતમા ં બનેzુ ં સૌથી 

શK,તશાળ- _વદ શી એ¢*જન VG 12-Bના સફરનો �ારંભ 

થયો તેની �મતા જણાવો - �� 'Z� H.P  

18. ભારતીય ર �વે ક ટલા હોસ� પાવરના એ¢*જન ધરાવનાર 

Mુિનયાનો છ(ો દ શ બ*યો - �� 'Z�M� �¡>  

19. કઈ પવ�તમાળાને િવcધીને ર લવેએ હ:રયાણામા ં ડબલ 

ક*ટ નર ઈલેd,+ક ટનલ બનાવી – 3��¥1�  

20. ભારતીય ર �વે 9ારા કયા રા°યમા ં િવ�ની �થમ ડબલ 

ક*ટ નર ઈલેd,+ક ટનલ બનાવવામા ંઆવી – '\�#�K� 

21. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં ભારતીય ર �વે 9ારા અરવ�લીની 

પવ�તમાળાને િવcધીને ક ટલી લાબંી ઈલેક+-ફાઈડ ર લવે 

ટનલ તૈયાર કર- - 
к \к1��$� 

22. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં ભારતીય ર �વે 9ારા હ:રયાણામા ં

અરવ�લીની પવ�તમાળાને િવcધીને તૈયાર કરાયેલી 

ઈલેક+-ફાઈડ ટનલમાથંી ક ટલી માલગાડ- ક ટલી ઝડપે 

દોડ- શકશે – "� 8M� 100 \к.�. 

23. ભારતીય ર �વેનો ઈ_ટન� કો:રડોર પિ�મ બગંાળથી 

પHંબના કયા _થળને જોડશે - ¦>��#��� 

24. વષ�-૨૦૨૧ wણૂ� થનાર ભારતીય ર �વેના ઈ_ટન� 

કો:રડોરની લબંાઈ જણાવો - 18/6 \к1��$� 

25. ભારતીય ર �વેનો ઈ_ટન� કો:રડોર કયા રા°યોને જોડશે - 

/�� "���7, .��х��, 4"'��, |¼� )��ш, '\�#�K� 

3�� /�Z" 

26. વષ�-૨૦૨૧ wણૂ� થનાર ભારતીય ર �વેના વે_ટન� 

કો:રડોરની લબંાઈ જણાવો - 1506 \к1��$�  

27. ભારતીય ર �વેનો વે_ટન� કો:રડોર કયા રા°યો માટ  

ફાયદા$પ બનશે - '\�#�K�, /�Z", ���SM��, U>���8 

3�� '���ab  

28. \જુરાતમા ંકોરોના વાયરસના કયા ઘાતક લ�ણ2ુ ંસૌથી 

વ� ુ�માણ ન�ધા7ુ ં- GH +1�� 

29. \જુરાતમા ં કોરોના વાયરસના ઘાતક GH ,લેડ લ�ણ2ુ ં

સૌથી વ� ુક ટzુ ં�માણ ન�ધા7ુ ં- ��.� $к�  

30. \જુરાતમા ં કોના 9ારા કરાયેલા સવT�ણમા ં કોરોના 

વાયરસના ઘાતક GH ,લડે લ�ણ2ુ ં સૌથી વ� ુ �માણ 

ન�ધા7ુ ં- IIM-GBRC  

31. \જુરાતમા ં કોરોના વાયરસના ઘાતક GH ,લેડ લ�ણ 

સદંભT IIM-GBRC 9ારા ક ટલા µજ�લાઓમા ંસવT�ણ કરા7ુ ં

- �� Ñ�¥1� 

32. કોઈ વાયરસની રસી બનાવવા માટ  ક  દાવાને લગતા 

સશંોધન માટ  કઈ મા:હતી જ$ર- બને છે – વાયરસના 

�ોટ-ન _+કચર, _+-પ, ઘાતકતા વગેર  મા:હતી  

33. હાલની કોરોના વાયરસ એ pુના કયા �પૂનો જ નવા 

મેUબર છે - SARS cov 

34. િવ� આરોgય સ_ંથા WHO 9ારા કોિવડ-૧૯ને કયા ૭ 

,લેડમા ંવહ )ચવામા ંઆ�યો - S, V, L, G, GH, GR 3�� 0  

35. GBRC2ુ ંિવ_tતૃ નામ જણાવો - U>���8 "�#�$�к��1�C 

\�-%L -�O$� 

36. IIM2ુ ં િવ_tતૃ નામ જણાવો - £TO�#� £òOS$$� B$ 0� 

�����O$  

37. \જુરાતના �7થૂર :કcગ અને પ^કાર કરસનદાસ Lળૂ6નો 

જ*મ :દવસ જણાવો – �� >̂1�(-���� 

38. \જુરાતી સા:હkયકાર-પ^કાર કરસનદાસ Lળૂ6 1862મા ં

થયેલા કયા ક સથી Hણીતા બ*યા - '���� 1�#"1  

39. વષ�-1855મા ં પ^કાર કરસનદાસ Lળૂ6એ ક7 ુસામિયક 

શ$ ક7ુ8 હt ુ- ‘-�#)к�ш’ 

40. કયો ક સ સમi પિØમ ભારતમા ંચચા�2 ુ ંક *V બ*યો હતો 

તેમજ તેને કારણે કરસનદાસ Lળુ6 \જુરાતના અiણી 
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?ધુારક તર-ક  �_થાિપત થયા હતા - '���� 1�#"1 

к�-  

41. કરસનદાસ Lળુ6 1862મા ં¯gલે*ડનો �વાસ ખેડ-ને ક7 ુ

�વાસ વણ�ન w_ુતક લ.7 ુહt ુ- “æ:1�O��� )��-”  

42. કરસનદાસ Lળુ62ુ ં �વાસ વણ�ન w_ુતક “¯gલે*ડમા ં

�વાસ”નો કઈ ભાષામા ંઅ2વુાદ થયો છે – ��6< 

43. કરસનદાસ Lળૂ62ુ ં અવસાન કયાર  થ7ુ ં હt ુ ં - �� 

0�S$ ���� 

DATE : ��-��-����

1. � к< "�8 : 8��<х ��� >̂1�( ���� : ��� Y� V�¼ 

�� �-�� º�¥1� ������� ���)��� G� ���OP5�( ��< 

X��� � к< "�8 

2. -��ш#1 �\�#� (-D B' -�%��)  

facebook=>� ��>� �<%� ROOMS : O� B $�+��1�C  

Facebook ROOMS к��� �<8� к� к�� º�?  

� Mુિનયાના પાચં અબજ કરતા ં પણ વ� ુ લોકો આ1 

facebookનો ઉ૫યોગ કર  છે.  

� facebook 9ારા ૨૨મી pુલાઈ ૨૦૨૦ના રોજ 

એ¢Cલક શનમા ંએક ન´ુ ંઅપડ ટ આપવામા ંઆ�7ુ ંછે.  

� facebook2ુ ંવઝ�ન નબંર છે ૨૮૦.૦.૦.૪૮.૧૨૨ છે.  

� 1મા ં facebook 9ારા એક ધમાક દાર ફ-ચર $મ લો*ચ 

કરવામા ંઆ�7ુ ંછે. 

facebook�� 3/��$ x �>� º� ?  

� ૫૦૦૦ િમ^ો એક સાથે વી:ડયો કો*®*સથી વાતચીત કર- 

શકો તે´ુ ંફ-ચર છે.  

� �ૂંકમા ં facebook 9ારા વી:ડયો કો*®K*સÓગની પહ લ માટ  

આપવામા ં આવેલો અપડ ટ 1ને આપણ ે આ1 $મના 

નામથી ઓળખીએ છ-એ. 

facebook x 1������ D>z# Yш# �>� º�?  

� હાલ કોરોના મહામાર-ને કારણે આÞુ ં િવ� અનલોક હોવા 

છતા ં પણ લોક ડાઉનમા ં છે, અને ખાસ કર-ને વક� ®ોમ 

હોમ તથા  ઓનલાઇન એ°7કુ શન ચાલી ર�ુ ંછે. 

� ઘણી બધી એd,ટિવટ- ઓનલાઇન ચાલી રહ- છે તે સદંભT 

ફ સ�કુ 9ારા ન´ુ ંઅપડ ટ આપવામા ંઆ�7 ુછે. 

� નવા :ફચરના મા�યમથી તમે Mુિનયાના કોઈપણ �યK,ત 

સાથે Mુિનયાના કોઇપણ Þણૂામા ંબેઠ લા તમારા િમ^ સાથે 

ક  તમારા બધા િમ^ો સાથે $મ ફ-ચરથી વી:ડયો 

કો*®K*સÓગ કર- શકો છો. 

facebook ROOMS к��� �<8� к� к�� º�?  

� °યાર  ફ સ�કુમા ં આવેલા $મ આઇકોન ઉપર ¢,લક 

કરવામા ંઆવે છે kયાર  તમને wવૂ� િનધા�:રત ર-તે તમા�ંુ 

નામ તમારા ડ-પી નીચે દ ખાય છે, તમા�ંુ નામ અને $મ 

નીચે Eુલ ^ણ ઓCશન આપવામા ંઆવેલા છે 

�. ROOMS 
T+$��$<   

� $મ એd,ટિવટ-મા ં૨૫ એd,ટિવટ-ની યાદ- આપવામા ંઆવે 

છે. 1 તમાર  એd,ટિવટ-ને અ2$ુપ ન હોય તો kયા ં*7 ૂટ બ 

પણ અપા7 ુ છે. 1ના 9ારા તમે તમાર- પોતાની નવી 

એd,ટિવટ- પણ ઉમેર- શકો છો.  

� kયારબાદ એd,ટિવટ-મા ં 1 નામ2ુ ં ફ સ�કુ એકાઉ*ટ હોય 

તેના નામ2ુ ંwવૂ� િનધા�:રત $મ બનાવીને અપાય છે.  

� તમે �સગંોને અ2સુાર તમાર- $મ એd,ટિવટ-ને પસદં 

કર- શકો છો. 

�. WHO IS INVITED? 

� ફ સ�કુના આ ફ-ચર  બાક-ની તમામ વી:ડયો કો*®*સથી 

એ¢Cલક શન �ઘ ઉડાડ- દ-ધી છે. આ ફ-ચરમા ં7ઝુર કોને 

ઇ*વાઇટ કર- શક  તે �Õ છે.  

� 1ના જવાબમા ંફ સ�કુ 9ારા બે ર :ડયો અપાયા છે, 1મા ં

પહ zુ ં તમે ફ સ�કુના બધા જ ® *ડને ઇ*વાઇટ કર- શકો 

છો અને બીpુ ં કોઈ ચોÃસ �કારના લોકોને જ તમે 

બોલાવી શકો છો.  

� 1ની પસદંગી 7ઝુર ફ સ�કુ ® *ડ /લ_ટમાથંી કર-ને $મ 

િમ:ટcગમા ંબોલાવી શક  છે. 

�. START TIME 

� આ ફ-ચર 9ારા તમાર  કઈ તાર-ખે ક ટલા વાગે અથવા 

ક ટલા સમયે તમાર  તમાર- $મ િમ:ટcગની શ$આત 

કરવાની છે તે પણ તમે િનધા�:રત કર- શકો છો  

� પ:રણામે તમે તમાર- િનધા�:રત સમયે િમ:ટcગ િનધા�:રત 

કર- શકો છો. 

�>� x �\$�� -1�8 º� ?  

� તમે તમારા પસદંગીના �યK,તઓ જોડ  િમ:ટcગ કરવા 

ઈ�છો છો તે જ �યK,તઓને િમ:ટcગમા ંબોલાવી શકો છો. 

પ:રણામે એ Dે;ઠ છે  

� તમારા િસવાય બહારની કોઈપણ �યK,ત િમ:ટcગને જોઈ 

શકતી નથી. 1થી તે સલામત છે.  
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3. ��O-��� : �1��� к� ��(�- (-�£"� {�£) 

��O-��� к��� �<8� к� к�� º� ? 

� ર *સમવેર �મુલો કUC7ટૂર પર થાય તો, L.ુય સાત 

�કારની મા:હતીને આપના કUC7ટૂરમા ંbલોક કર  છે. 

� માય ડોÜમેુ*ટ ફો�ડર, બ*ેક :રલેટ ડ સો�ટવેર અથવા 

ફાઈલો, I :ડટ કાડ�ની મા:હતી, પાસવડ� �કારની કોઈ 

ફાઇલ બનાવી હોય તો તે, ઇમેલ એકાઉ*ટ, આપણા 

કUC7ટૂરમા ં�ોટ ,ટ કર લી અથવા Hidden કર લી ફાઈલો 

અને [ાઉઝર �કારની �:Iયાઓ.  

� જો આપના કUC7ટૂર ઉપર ર *સમવેર �મુલો થાય તો તેને 

કાઢવા માટ  ર *સમવેર decrypt �લૂનો ઉપયોગ કરવામા ં

આવે છે, 1 ૯૦ ટકા ?ધુી તમાર- ફાઈલોને :રકવર કર-ને 

આપી શક  છે. 

��O-��� �>1� D>z#��� ï�� M( шк� ? 

� સરકાર- ઓ¢�સ, સરં�ણ સ_ંથાઓ, શાળાઓ, કોલેજો અને 

7િુનવિસ½ટ-, બે*કો બે*કના એટ-એમ, ર લવેના સો�ટવેર, 

એરપોટ�ના સો�ટવેર, સમાચાર સ_ંથાઓ સોના-ચાદં-ના 

વેપાર-ઓ, દવાખાના, મી:ડયા હાઉસ અને હોટ લો 

к;� B$��� ��O-��� 
$�к�� %к�-���� ¿B¥- 

� ID ર *સમવેર 

� :ICટો શેર-ફ ર *સમવેર  

4. EMISAT : 5��8�# Z� B-� |/�' (3�к�ш ��Ý��)  

� નામ : કૌ:ટ�ય 

� DRDOના EMISAT ઉપiહ Vારા ચીન અને પા:ક_તાનની 

સરહદો પરની ગિતિવિધની મા:હતી આપી 

EMISAT ��ш� : 

� ભારતના ં :ડફ *સ :રસચ� એ*ડ ડ વલપમે*ટ 

ઑગTનાઇઝેશનનો આ સેટ લાઇટ EMISAT ઇ*ટ /લજ*સ 

ઇનwટુ ભેગી કરવા2ુ ંકામ કર  છે.  

� આમા ં એક ELINT એટલે ક  ઇલે,+ોિનક ઇ*ટ /લજ*સ 

િસ_ટમ ‘કૌ:ટ�ય’ લાg7ુ ં છે, 1ની Þબૂી છે ક  તે ર�ા 

�ે^ની મહkવની Hણકાર-ઓ ભગેી કર- શક  છે. 

� સેટ લાઇટ હાલમા ં અ$ણચાલ �દ શની પાસે આવેલા 

િતબેટની ઉપરથી પસાર થયો છે 1 ચીનની પીપ�સ 

લીબર શન આમ�ના ંકબH હ ઠળ છે.  

� ઇસરો 9ારા બનાવવામા ં આવેલા EMISATની ELINT 

િસ_ટમ Mુ�મનના ં િવ_તારમા ં +ા*સિમશન માટ  ઉપયોગ 

થનારા ર :ડયો િસgન�સને વાચંી શક  છે.  

/�\кS8�� /� /K 5��8�� "�� ��� 

� આ પહ લા પણ ભારતના ંસેટ લાઇટ EMISATના ંELINTએ 

પા:ક_તાન નેવીના ંઓમા�રા બેઝ (µજÖાહ નેવલ બેઝ)ની 

ઉપર ચÃર લગા�યા હતા.  

� આ બેઝ િવશે કહ વામા ં આવે છે ક  અહf ચીનના ં

સહયોગથી પા:ક_તાને સબમર-ન ભેગી કર- રાખી છે.  

� પા:ક_તાન અને ચીન મળ-ને આગામી ઠંડ- ?ધુી ભારતની 

િવ�ુh કા�મીર અને લvાખમા ં બેવડ- લડાઈ લડવાની 

તૈયાર- કર- રxા છે.  

5. �>)� к�$L  : IT 
+$�� к1 ��A �I ("����K)  

¢ Bк��� :  

� બધંારણના આ:ટ«કલ ૧૯ એ હ ઠળ દર ક નાગ:રકને 

અ/ભ�યK,તની _વતં̂ તાનો અિધકાર છે.  

� આઈટ- એ,ટની કલમ 66A Lજુબ સોિશયલ મી:ડયા પર 

વાધંાજનક લખનાર �યK,તની ધરપકડ કરવાની 

સરકારની સા હતી.  

� છે�લા ક ટલાક :દવસોમા ં સોિશયલ મી:ડયા પર 

વાધંાજનક પો_ટ કરવાને કારણે ઘણા લોકોને 1લમા ં

મોકલવામા ંઆ�યા હતા.  

� ફ સ�કુ પર :ટCપણી કરવા માટ  Lુબંઈની બ ે7વુતીઓને 

1લ મોકલવામા ંઆ�યા બાદ મામલો ગરમાયો હતો.  

� જd_ટસ 1 ચલેેમે�ર અને *યાયાધીશ રો:હcટન નર-માનની 

ખડંપીઠ  સરકાર 9ારા કાયદાના Mુ�ુપયોગ uગે »કુાદો 

આCયો.  

� કોટÅ ક�ુ ં ક  આઇટ- એ,ટ _પ;ટ ર-તે people's right to 
know અિધકાર2ુ ંઉ�લઘંન કર  છે.  

� કોટÅ પોતાના »કુાદામા ંક�ુ ંક  આ કાયદો Þબૂ જ અ_પ;ટ 

છે. તે ભારતીય નાગ:રકોના Lળૂeતૂ અિધકારો2ુ ંઉ�લઘંન 

કર  છે.  

� Þબૂ જ કડક િનણ�ય લેતા કોટÅ આ કાયદાને 

ગેરબધંારણીય ગણા�યો છે.  

� હવે આ કાયદા હ ઠળ કોઈને પણ 1લમા ં રાખવામા ં

આવશે નહf.  

� કોટÅ મા*7ુ ંક  66Aના કાયદાથી નાગ:રકોના અ/ભ�યK,તના 

Lળૂeતૂ અિધકારનો ભગં થાય છે.  

IT 
+$�� к1 ��A �>� º� ?  

� IT એ,ટની કલમ 66A Lજુબ કUC7ટૂર અથવા કોઈ અ*ય 

સદં શા�યવહાર ઉપકરણ 1વા મોબાઇલ ફોન અથવા 
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ટ બલેટ 9ારા "અપમાનજનક" સદં શા મોકલવા માટ ની 

િશ�ાની �યા.યા છે.  

� દોિષત ઠ રવવાથી વ�મુા ંવ� ુ^ણ વષ� 1લ અને પાચં 

લાખ ?ધુીનો દંડની જોગવાઈ 

к1 ��A Z��/�W º� ?  

� સોિશયલ નેટવક� સાઇrસ પર અપમાનજનક Vd;ટકોણ 

પો_ટ કરવાના મામલામા ં મોટાભાગના ક સોમા ં પોલીસે 

આઈપીસીની કલમ 153 અને 505ની સાથે આઇટ- 

એ,ટની કલમ 66Aની પણ અર6 કર- શક  છે. 1 

Hમીનપા^ \નુો છે. 

6. \�� ��ш�] : ��� >̂1�£   ��� к��4�1 ���# \��-  

:  0/��ш� ���# 

 
� ભારત દર વષ�ની 26 pુલાઈએ કાર/ગલ િવજય :દવસ 

ઉજવે છે.  

� 26 pુલાઈ 1999ના રોજ ભારતે પા:ક_તાન સાથેના 

કાર/ગલ 7hુમા ં‘ઓપર શન િવજય’ સફળ થયાની ઘોષણા 

કર- હતી.  

� ‘ઓપર શન િવજય’ uતગ�ત ભારતીય સૈિનકોએ 

Úસૂણખોર પા:ક_તાની સૈિનકો પર બહાMૂર-ભ7ુ8 આIમણ 

કર-ને હાલના ક *Vશાિસત �દ શ લદાખના કાર/ગલ 

µજ�લાની L_ુકોહ વેલીમા ંઆવેલા ³z ૂટોપ _થળને ફર- 

પોતાના કબHમા ંમેળવી લી�ુ ંહt ુ.ં  

� એ 7hુ 60 :દવસો ?ધુી ચા�7ુ ંહt ુ.ં એ 7hુમા ંબનેં દ શે 

સૈિનકોની Þવુાર- ભોગવી હતી.  

� ભારત દર વષT આ તાર-ખે કાર/ગલ 7hુમા ંશહ-દ થયેલા 

દ શના વીર જવાનોને Dhાજં/લ પણ આપે છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૬-૦૭-૨૦૨૦) 

1. તા1તરમા ં 26 pુલાઈ 2020ના રોજ રિવવાર   "મન ક- 

બાત"  કાય�Iમની  ક ટલામી  આ´િૃ યોHઈ- 67� 

2. "મન ક- બાત" કાય�Iમ દર મ:હનાના કયા રિવવાર   

યોHય છે - º�¥1� ������� 

3. તા1તરમા ંfacebook 9ારા એક સાથે 5,000 લોકો  વી:ડયો 

કો*ફર*સથી વાતચીત કર- શક  તે માટ  ક7ુ ં ન´ુ ં :ફચર 

લો*ચ કરા7ુ ં- ROOMS 

4.  સાઇબર Iાઇમ તર-ક  ઓળખાતો ર *સમવેર �મુલો કોની 

ઉપર કરવામા ંઆવે છે - к;�>$� 

5. આપણા કUC7ટુર ઉપર ર *સમવેર �મુલો થાય તો તેને  

Mૂર કરવા માટ  કયા ��ૂસનો ઉપયોગ થાય છે 1 તમાર- 

ફાઇલ 90 ટકા ર-કવર કર- આપે છે - decrypt 

6. કUC7ટુરમા ંકયા ��ૂસ ર *સમવેર �મુલોને Hણી શકાય છે 

- ID ��O-��� 3�� \{$� ш��<� ��O-��� 

7. કUC7ટૂર પર ર *સમવેર �મુલો થાય તો L.ુય ક ટલા 

�કારની મા:હતીને bલોક કર  છે - -�8 

8. કUC7ટૂર પર ર *સમવેર �મુલો થાય તો L.ુય yા સાત 

�કારની મા:હતીને bલોક કર  છે - �# ��� >�O$ ��¥��, 

"�Oк \�1�$�� -�·$��� 3M�� ��(1�,  {�\�$ к��L�� 

�\'8�, /�-��L )к���� к�( ��£1 "���� '�# 8� 8�, 

£�1 
к�|O$, к;� B$��� )�$�+$ к��1� 3M�� Hidden 

к��1� ��(1� 3�� Ú�|.� )к���� )\{#�0  

9. કUC7ટૂરમા ંર *સમવેર વાયરસના �મુલા L.ુયkવે વ� ુyા ં

થવાની શyતા રહ લી છે - -�к��< 0ò·-, -���K 

-�SM�0, ш�7�0, к�1��� 3�� �>����-¹$<, "�Oк� "�Oк�� 


$<
, ��1���� -�·$���, 
�/�$L�� -�·$���, 

-�%�� -�SM�0 -���-%���<�� ��/��<0, ���х���, 

�\�#� '�|- 3�� '�$�1� 

10. ચીન અને પા:ક_તાનની સરહદો પરની ગિતિવિધની 

મા:હતી આપનાર ભારતીય H?સૂી ઉપiહ2ુ ં નામ 

જણાવો - к \$¥# 

11. DRDO2ુ ં િવ_tતૃ નામ જણાવો – \���O- \�-%L 
O� 

���1/�O$ ¶����£.�ш� 

12. EMISAT ºુ ંછે – 5��8�# Z�>-� |/�'   

13. ભારતીય H?સુી ઉપiહ EMISAT કોના 9ારા બનાવવામા ં

આ�યો છે -  £-��  

14. ભારતીય H?સુી ઉપiહ EMISATની િવશેષતા જણાવો - 

EMISAT�� ELINT �-S$ ~> Ò���� ��S8���� 

b�O-�ш� �$� |/#�� M���� ��\�#� �-:�¥-�� ���%� 

шк� º�  

15. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં ?�ુીમ કોટÅ IT એ,ટની કઈ કલમ રv 

કર- - ��A   

16. ભારતીય બધંારણના કયા આ:ટ«કલ હ ઠળ દર ક નાગ:રકને 

અ/ભ�યK,તની _વતં̂ તાનો અિધકાર છે – 19A  
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17. આઈટ- એ,ટની કઈ કલમ Lજુબ સોિશયલ મી:ડયા પર 

વાધંાજનક લખનાર �યK,તની ધરપકડ કરવાની 

સરકારની સા હતી - ��A 

18. ?�ુીમ કોટ�ની કઈ ખડંપીઠ  સરકાર 9ારા કાયદાના 

Mુ�ુપયોગ uગે IT એ,ટની કલમ 66A રv કરતો »કુાદો 

આCયો - �TS$- * %�1���� 3�� O#�#���ш ��\'�$� 

��<��  

19. ?�ુીમ કોટÅ IT એ,ટની કલમ 66A રv કરતા »કુાદામા ં

આઇટ- એ,ટ _પ;ટ ર-તે કયા અિધકાર2ુ ંઉ�લઘંન કરt ુ

હોવા2ુ ંનો�7 ુ- people's right to know  

20. કUC7ટૂર અથવા મોબાઇલ ફોન ક  ટ બલેટ 1વા 

સદં શા�યવહાર ઉપકરણ 9ારા "અપમાનજનક" સદં શા 

મોકલવા uગે િશ�ા માટ  IT એ,ટની કલમ કઈ છે - ��A  

21. IT એ,ટની કલમ 66A Lજુબ દોિષતને વ�મુા ંવ� ુક ટલા 

વષ� 1લ અને ક ટલા $િપયાના દંડની જોગવાઈ છે – WK 

�]L 8M� /��% 1�х �>���� ��� 

22. કાર/ગલ િવજય :દવસ yાર  મનાવવામા ં આવે છે - 

��� >̂1�£ 

23. તા.26મી pુલાઈ 2020ના રોજ ક ટલામો કાર/ગલ િવજય 

:દવસ મનાવવામા ંઆ�યો - ���   

24. ભારતે પા:ક_તાન સાથેના કાર/ગલ 7hુમા ં ‘ઓપર શન 

િવજય’ સફળ થયાની ઘોષણા કયાર  કર- હતી - �� >̂1�( 

���� 

25. કયા ઓપર શન uતગ�ત ભારતીય સૈિનકોએ Úસૂણખોર 

પા:ક_તાની સૈિનકો પર બહાMૂર-ભ7ુ8 આIમણ ક7ુ� હt ુ - 

‘0/��ш� ���#’ 

26. ‘ઓપર શન િવજય’ uત�ગત ભારતીય સૈિનકોએ 

પા:ક_તાની સૈિનકો પર આIમણ કર- હાલના ક *Vશાિસત 

�દ શ લદાખના કાર/ગલ µજ�લાના કયા _થળ પર કbજો 

મેળ�યો હતો - D>Sк�' ��1��� Y��1� �¦ B $�/ SM7 

27. કાર/ગલ 7hુ ક ટલા :દવસ ચા�7ુ ંહt ુ ં– �� 

DATE : ��-��-����

1.5��8�# '��(�7 : ��� /��% ����1 ��($� *$ 

5��8�# '��(�7�� -��1 (-���K)   

� ®ા*સ બનાવટના રાફ લ2ુ ં તા.૨૯મી pુલાઈ-૨૦૨૦ના 

રોજ ભારતમા ંઆગમન  

� ®ા*સના મે:રનેક એરબેઝથી રફાલની ભારત માટ  ઉડાન 

� રાફ લ બનાવનાર કંપની : દસો�ટ(દ�સો), ®ા*સ  

 

'���� ���8 :  

� આ�િુનક હિથયારો અને િમસાઇ�સથી સÆજ રાફ લ 

િવમાનોને એક જ અઠવા:ડયામા ં ર ડ- �ુ િમશન કરવામા ં

આવશે.  

� રાફ લ માટ  ૧૨ પાઇલટને તાલીમ આપવામા ંઆવી છે. 

તેઓ આ Cલેન લઈને ભારત આવી રxા છે.  

� ભારતે ૨૦૧૬મા ં ®ા*સ સાથે $. ૫૯ હHર કરોડમા ં ૩૬ 

રાફ લ ફાઇટર 1ટનો સોદો કયs હતો  

� ૩૬માથંી ૩૦ ફાઇટર 1rસ હશે અને ૬ + િનcગ એરIા�ટ 

હશે.  

� + નર 1rસ બે બેઠકવાળા હશે અને તેમા ં પણ ફાઇટર 

1rસ 1વા ંફ-ચસ� હશે.  

� સભંિવત :ડસેUબર ૨૦૨૧ ?ધુીમા ંઆ તમામ 1ટ ભારત 

આવશે. 

к#� к#� 
�"�. |/� ����1 8'���8 к��ш�  

1. �"�1� ('\�#�K�)  

� પા:ક_તાન સીમા કવર કરવા 

2. '��ш��� (/�� "���7)  

� ચીન સીમા કવર કરવા  

 

����1 
$ 
 :1�O- :  

� રાફ લની પહ લી ખેપ ®ા*સના મે:રનેક બેઝ પરથી 7000 

:કમી2ુ ંuતર કાપીને ભારતના uબાલામા ંલે*ડ કરશે 
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� આખી સફર દરિમયાન કલાકના લગભગ 1000 :કમીની 

ઝડપે ઉડાણ ભરશે. જોક  રાફ લની વધાર મા ંવધાર  _પીડ 

2130 :કમી �િત કલાકની છે. 

� રાફ લમા ં અkયા�િુનક િમસાઇલ અને ઘાતક બ�બ 

લગાડાયા છે. 

� Mુિનયાની સૌથી ઘાતક િમસાઇલ અને સેિમ _ટ-�થ 

ટ ,નોલો6થી સÆજ 

� હવામાથંી હવામા ં જ ^ાટકવાની �મતા ધરાવનાર 

Mુિનયાની સૌથી ઘાતક િમસાઇલ િમ:ટયર અને _કા�પ 

પણ રાફ લમા ંલગાડાઈ છે. 

� રાફ લ પરમા¸ ુ�મુલો કરવા માટ  પણ સ�મ છે. 

� 100 :કમીના �યાપમા ંપણ ટાગTટને શોધીને તેનો ખાતમો 

બોલાવી શક  છે 

� 55,000 lટની �ચાઇએથી પણ Mુ�મન પર �મુલો કરવા 

સ�મ છે રાફ લ 

� 16 ટન બોUબ-િમસાઇલ લઇ જવાની અને એક િમિનટમા ં

2,500 ગોળા ઝfકવાની �મતા 

� તેની ઝડપ 2,130 :ક.મી. �િત કલાક છે, એટલે ક  

અવાજની ગિતથી બમણી.  

� તે પરમા¸ ુ�મુલા માટ  પણ સ�મ છે.  

� તેના નોઝ પર2ુ ંમd�ટ ડાયર ,શનલ રડાર 100 :ક.મી.ની 

ર *જમા ં40થી વ� ુટાગTટ પર િનશાન લઇ શક  છે.  

� તેમા ં લાગલેો 1 ટનનો ક મેરો એટલો શK,તશાળ- છે ક  

જમીન પર પડ લા :Iક ટ બૉલનો પણ ફોટો પાડ- શક  છે.  

����1�� 3O# ý B"�0... 

� �<%-L: પોતાના વજનથી દોઢ ગણો બોજ ઉપાડવા સ�મ 

િવ�2ુ ંએકમા^ 1ટ 

� �ચાઇ 5.3 િમટર, પહોળાઇ 10.9 િમટર, લબંાઇ 15.3 

િમટર 

� લેd*ડÓગ ક પેિસટ--450 મી.ના એ:રયામા ંલેd*ડÓગમા ંસ�મ. 

� પોતાના વજનથી દોઢ ગણો પેલોડ લઇ જવા સ�મ 

એકમા^ 1ટ. 

� હિથયારો િવનાના રાફ લ2ુ ંવજન 11 ટન. 

� 16 ટન વજનના બોUબ, િમસાઇલો અને ¯ધણ લઇ જવા 

સ�મ છે. 

� к��� x. �>���� 1�-� "�;" 

� �к� 
�-¿>-
� �-�£1: આ િમસાઇલ 50 :ક.મી.ની 

ર *જ સાથે લáય �માણે પોતાનો ર_તો નÃ- કર- શક  છે. 

� �\$#�� �-�£1: િવ�ની અજોડ િમસાઇલ. ર *જ 100 

:ક.મી. ઘણા ં િનશાનો પર �મુલો કર- શક  છે. આ 

િમસાઇલોથી સÆજ હોવાથી રાફ લને Mુ�મન દ શની 

સરહદમા ંÚસૂીને �મુલો કરવાની જ$ર નહf પડ . 

� 1�-� к� C/�
- ��£��� "�;": એક બોUબની :કcમત 

50 હHરથી સાડા ^ણ લાખ 7રુો (44 લાખથી 3 કરોડ 

$.) ?ધુી હોઇ શક  છે.  

� આઇએસઆઇએસ પર �મુલા માટ  મોટા ભાગ ે તેનો જ 

ઉપયોગ થયો. રાફ લમા ંઆ �કારના 6 બોUબ લાગી શક  

છે. તેમના બોUબ પો
સ 10 :ક.મી. ?ધુીના ટાગTટને 

િનશાન પર લઇ શક  છે. 

� 3O�� к������ 
к \���¥�� к���: તે 30 િમ.મી.ની 

ગોળ- 1,055 મી. �િત સેક*ડની _પીડ  છોડ  છે.  

� આ :રવો�વર ક નન દર િમિનટ  2,500 ગોળા ઝfક- શક  

છે. 

� ��#� 
O� ����$ �. �-�£1: Hતે ટાગTટ શોધી લે 

છે. પાઇલટ ટાગTટ સેટ કર  છે અને પછ- તે Hતે જ જઇને 

:હટ કર- દ . 

~> Ò��� �-�£1�� ��L 5$к��� º� 

� રાફ લમા ંલાગલેી _પે,+ા ઇd*ટiેટ ડ :ડફ *સ િસ_ટમ શ�નુા 

રડારને Hમ કર- શક  છે અને પોતાની તરફ આવતી 

િમસાઇલથી સાવચેત કર  છે. તે Cલેનના �ોટ d,ટવ 

શી�ડ2ુ ંકામ કર  છે.  

� ખોટા ંિસgનલ મોકલી શક  છે, રડાર િસgનલ Hમ કર- શક  

છે અને શ�નુા ંિસgનલ િનd;Iય કર- શક  છે.  

� તેમ છતા ંપણ શ� ુિમસાઇલ �મુલો કર  તો _પે,+ા :ડકોય 

િસgનલ છોડ-ને તે િમસાઇલનો $ટ ખરાબ કર- દ  છે, 1થી 

તે ર_તો ભટક- Hય છે. 

·1�($ ��O� 3�� æ�K �8� 

� �લાઈટ ર *જ સાડા દસ કલાકથી વ�,ુ એટલે ક  સતત 10 

કલાકથી વ� ુઊડ- શક  

� આ દરિમયાન 6 વાર ¯ધણ ભરવાની જ$ર પડ , 1 

હવામા ંજ ભર- શકાય છે.  

� તેમા ંuદરની તરફ uદા1 સાડા પાચં ટન ¯ધણ _ટોર 

થઇ શક  છે.  

� બહારની ટ *કમા ં2 હHર /લટર ¯ધણ સમાઇ શક  છે. 

����1�� � )к��:  
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� + નર- 2 સીટર, રાફ લ સી- િસcગલ સીટર, રાફ લ એમ-

નેવીના િવમાનવાહક જહાજ માટ . તે _lિત½zુ ં હોવા 

ઉપરાતં તેનાથી પરમા¸ ુ�મુલા પણ કર- શકાય છે. 

5��8�� 8�1� 3�� �(O$��O- :  

� 7 ભારતીય પાઈલટને ઓ,ટોબર 2019થી ®ા*સના બો*દો 

મે:રનેક એરબેઝ પર + િનcગ આપવામા ંઆવી રહ- હતી. 

Eુલ 15 પાઈલટને તાલીમ અપાશે.  

� આ પાઈલટ અને ઇ*_+,ટર બનેં eિૂમકા િનભાવશે. ^ણ 

® *ચ એ,સપટ� ભારતીય વા7દુળ માટ  િનિમ $પે કામ 

કરશે.  

� કંપની આ િવમાનોના મેઇ*ટ ન*સ માટ  ભારતમા ં 7િુનટ 

તૈયાર કર- રહ- છે.  

� નાગwરુમા ં એિ�લ 2018થી િવમાનના _પેરપા�્�સ 

બનાવનાર- કંપની tરુગીસ ગેલાડ�ના એકમનો પાયો 

નખાયો હતો. 

%��, /�\кS8���� ��£$� *$ -�M� ¬ >1�� 

х��-#8 ����1 

(5��8) 


�-�� 

(/�к.) 

*-�� 

(%��) 

_પીડ/કલાક �,��� 

\к.�. 

�,ª�ª 

\к.�. 

�,��� 

\к.�. 

વજન �� $� � $� �� $� 

¯ધણ 

�મતા 

�.� $� �.� $� --- 

ર *જ �,��� 

\к.�. 

ª,��� 

\к.�. 

�,ª�� 

\к.�. 

� રાફ લ અને 1-20 એક િમિનટમા ં18 હHર મી.ની �ચાઇ 

?ધુી પહ�ચી Hય છે °યાર  એફ-16 15 હHર મી. ?ધુી. 

ñ�O- �-��# �W � ��ш /�-� ����1  

ñ�O-  ��� 

5��8  �� (A>1 0�L�) 

£Ñ�8  �ª 

к8��  �ª 

Y ��£$� *,-�� $Ë�=>� º� ����1 

� અkયા�િુનક ફાઇટર Cલેન 7રુોફાઇટર ટાયlન,  

� ચીનના 1-20,          પાક.ના એફ-16,  

� ?પુર હોનTટ,             bલોક-60,  

� િમગ-35,  

� સાબ /iિપન 1વા ંફાઇટર 1rસને ટÃર આપવા સ�મ. 

Y � ��ш /K ����1 х�<�ш� 

�. જમ�ની,     ઇટાલી,    _પેન,    /[ટન,    ઓd_+યા 

સાઉદ- અર /બયા  

� ®ા*સ તેમને Eુલ 707 રાફ લ વેચશે. 

2. \�Ñ�$1 Sb�(к : 5��8 -�к�� X��� %���� �¡> 47 


/ |/� )�8"�� (S���ш�--�#"� �>���) 

� ચીનની Eુલ-૧૦૬ એપ પર �િતબધં  

� મં̂ ાલય : ઈલે+ોિન,સ એ*ડ ઈ*ફોમTશન ટ ,નોલો6  

3. S/��ш#1 44 : UAPA '�67 »8к���<0�� 8� 

-�/�¼ �8 к��� U V' �W�1# X��� S/��ш#1-44 $<�� 

�%�� (»8к���< ��8����) 

� ક *V સરકાર હવે આતકંવાદ- ગિતિવિધઓમા ંસામેલ લોકો 

ઉપર કડક કાય�વાહ- કરવા માટ  UAPA સશંોધન /બલના 

નવા કાયદા હ ઠળ એક નવી ટ-મ બનાવી છે, 12ુ ંનામ 

_પેિશયલ ૪૪ રખા7ુ ં 

$<�� '�¬ > : 

� ભારતમા ંઆતકં ફ લાવવા ક  આતકંમા ં સામેલ તમામની 

સપંિ પર આ ટ-મ નજર રાખશે. આ ટ-મમા ં ૪૪ 

_પેિશયલ અિધકાર- હશે.  

$<�� к��� к��� -���ш : 

� આ ટ-મમા ં ઇ*ટ /લજ*સ b7રૂો (આઇબી), ફાઇનાK*શયલ 

ઇ*ટ /લજ*સ (FIU) :રઝવ� બે*ક, \હૃ મં̂ ાલય, સેબી, 

રા°યોની એટ-એસ, રા°યોની સીઆઇડ- સ:હત બીH 

િવભાગ સામેલ હશે.  

� આ અિધકાર-ઓ એવા લોકો પર નજર રાખશે 1મની 

િવ�ુh UAPA કાયદા હ ઠળ ક સ દાખલ થયેલા છે.  

� આ અિધકાર- આતકંવાદ-ઓની સપંિ પર નજર રાખશે. 

સાથે જ તેમની સપંિ જCત કરવા અને બે*ક એકાઉ*ટ 

®-જ કરવા માટ  પણ આદ શ આપશે.  

UAPA
 '�67 M#�1� к����< :  

� દાઉદ સ:હત ૧૩ આતકં-ઓ Hહ ર  

� \હૃ મં̂ ાલયે નવા 7એુપીએ કાયદા હ ઠળ 1 

આતકંવાદ-ઓની યાદ- Hહ ર કર- છે, તેની સપંિ શોધી 

કાઢ- જCત કરશે.  

� આ કાયદા હ ઠળ અkયાર ?ધુીમા ં દાઉદ ઇ[ાહ-મ, મ?દૂ 

અઝહર, ઝાક-ર ઉર રહ માન લખવી અને હા:ફઝ સઇદને 

આતકંવાદ- Hહ ર કયા� છે.  
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� ૯ ખા/લ_તાની આતકંવાદ-ઓને �યK,તગત ર-તે 7એુપીએ 

હ ઠળ આતકંવાદ- Hહ ર કયા�. 

4. к����� ��#�- $�TS$Õ� 1�" (Y��:#)  

���)��� G� ���OP ��<�� 'S8� к����� $�TS$Õ� �$� WK 

Y¡>��к � > J B$ $�TS$Õ� 1�"=>� (-1�к�/LK  

SM7 : 

1. નોઈડા (ઉર�દ શ)           2.   Lુબંઈ (મહારા;+)  

3. કોલકા (પિØમ બગંાળ)  

 

� ટ d_ટÓગ �મતા �િત લબે ૧૦,૦૦૦ ?ધુી 

5. 5��8�� �X%{< ��'��� /�º7 "�-��� �$� /к��� 

'�O�1 ��Ñ�#�8 (��L -1��8)   

Z'����� D>�" :  

� É9ચI- વાહનમા ં પાછળ બસેનારને પકડવા માટ  હ *ડલ 

અિનવાય� કરા7ુ ંછે.  

� અક_માત ઓછા કરવા માગ� પ:રવહન મં̂ ાલયે અનેક 

પ:રવત�નનો િનણ�ય લીધો. આ uગે2ુ ંHહ રનાLુ ં બહાર 

પાડ- દ વા7ુ.ં  

� તેને લા\ ુ કરવા É9ચI- વાહન કંપનીઓને દોઢ વષ�નો 

સમય અપાયો છે.  

к#��M� 31 :  

� H*7આુર- 2022થી É9ચI- વાહનોમા ં આ તમામ 

પ:રવત�ન અિનવાય� હશે.  

к��K :  

� દ શમા ં Eુલ 21 કરોડ વાહનોમા ં 14 કરોડ É9ચI- વાહનો 

છે. તેઓ જ સૌથી વ� ુઅક_માતનો ભોગ બનતા હોવાથી 

આ િનણ�ય લવેાયો. 

Y /\��8L� Mш� : 

� પાછળ બેસનાર માટ  હ *ડલ અિનવાય� 1થી ઝટકો લાગ ે

kયાર  તે એકાએક ઉછળ- ન પડ  

� જમણી તરફના પૈડાને કવર કરવા2ુ ં રહ શે 1થી સાડ-, 

MુપÒો ક  કોઈ કપ�ુ ંફસાય નહf. 

� સાઈડ _ટ *ડ ગોળાકાર કરાશે. ઘણીવાર સાઈડ _ટ *ડ રહ- 

જવાથી વળાકં સમયે સtંલુન ખોરવાય છે. 

� lટર _ટ પણ િનિØત માપના હશે. દર ક વાહનમા ં સમાન 

પેટન�. 

� :ડ/લવર- બો,સની સાઈઝ પણ િનિØત કરાશે. બો,સની 

લબંાઈ 550 િમમી, પહોળાઈ 510 િમમી, �ચાઈ 500 

િમમી હોવી જોઈએ. 

6. A>��8� Y/�¼ US�� 'È� 3�� ��1- ����.��> � 

W�$� >�  

� ડગલસ : પવનની ઝડપ-૧૪૫ :ક.મી.  

� ૩૨ �ાતંમા ંઈમરજ*સી Hહ ર  

7. U>���8 /�1�- : ��8� /'�1 

|�AVa$ к����< "�1 ��Ç#�� ��� /�1�- 3��к��<-

кL%��<0�� DGP к�O��ш� \�Sк 
��#8 : U>���8 ��ш=>� 

-�8D> ��Ç# 

 

� )M���: DGP કમે*ડ શન :ડ_ક આપવાની �થાનો 

�ારંભ તા. ૨૭મી pુલાઈ-૨૦૨૦થી  

'�¬ >:  

� \જુરાત પોલીસની ઉમ કામગીર-ને /બરદાવવા અને 

મનોબળ વધારવા માટ  આ �થાનો �ારંભ  

� િવગત :  

� રા°યમા ં સાર- કામગીર- કરનારા અિધકાર-ઓ માટ  

ડ-6પીની કમે*ડ શન :ડ_ક એનાયત કરવાની �થા શ$ 

કરવામા ંઆવી છે.  


���L ��*8� :  

� \જુરાત પોલીસ અક ડ મી કરાઈ ખાતે પસદંગી પામેલા 

૧૧૦ અિધકાર-ઓને ડ-6પી :ડ_ક $પે આ એવોડ� 

એનાયત કરાયા.  

� 1મા ં૨ એ:ડ.ડ-6, ૫ આઈ.6., ૧ ડ-આઈ6, ૬ એસ.ર-. 

૧૬ ડ-વાયએસપી, ૧૬ પીઆઈ, ૧૦ પીએસઆઈ, ૧૦ 

એએસઆઈ, ૨૨ હ ડ કો*_ટબલ તથા ૨૨ કો_ટ બલનો 

સમાવેશ થાય છે.  

3O# ��Ç#� :  



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    77 | P a g e  

 

� દ શના આસામ, :હમાચલ �દ શ, પHંબ, િ^wરુા, 

ઉર�દ શ અને ક રાલા 1વા રા°યો તથા સીમા ?રુ�ા 

બળ અને સી.આર.પી.એફ. 1વા પેરામીલીટર- ફોસ�દળોમા ં

આવા પદકો અપાઈ છે.  

� હવે \જુરાત પણ આવો ચVંક આપના$ ૭Lુ ંરા°ય બ*7ુ ં

છે. 

� રા°ય પોલીસ વડા Dી િશવાનદં ઝા 9ારા એવોડ� એનાયત 

કરાયા  

� SM��: \જુરાત પોલીસ એક ડ મી, કરાઈ-ગાધંીનગર  

8. \�� ��ш�] : 27 >̂1�(   

(1) к�OP�# \�.�L /�1�- �7 (CRPF)�� SM�/�� \��-  

 

� રચના : ૨૭ pુલાઇ, ૧૯૩૯ 

� ભારતના ક *Vીય સશ} આર�ક દળોમા ંસૌથી િવશાળ છે.  

� આ દળ ભારત શાસનના \હૃ મં̂ ાલય uતગ�ત કાય� કર  

છે.  

� આ દળ2ુ ંL.ુય કાય� આર�ણ કાય�વાહ-ઓમા ંરા°યો અને 

સઘં �દ શોની સહાયતા કરવા2ુ ં તેમજ jતકવાદ- 

�´તૃીઓ સબંિંધત છે.  

� ભારતના સામા*ય િનવા�ચનોમા ં નીિત-�યવ_થા Hળવી 

રાખવામા ંઆ દળ અગkયની eિુમકા ભજવે છે.  

� સ7ં,ુત રા;+સઘં માટ ની કાય�વાહ-ઓમા ં પણ આ દળનો 

ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. 

� CRPF : ક *Vીય :રઝવ� પોલીસ દળ 

� LVુાલેખ : સેવા અને િન;ઠા 

 (2) �-�(1�� 3�� 5��8�� 11�� ��ab/�8, 5��8��� 

�c
./�.*. 3©~>1 к1��� J Bõ°#�8�M 

 
� જ*મ તાર-ખ: 15 ઑ,ટોબર, 1931 

� જ*મ _થળ: રામે�રમ 

� Lkૃ7:ુ 27 pુલાઈ, 2015, IIM-શીલ�ગ 

� w$ુ નામ: અ´લુ પા:કર �2લુાbદ-ન અbMુલ કલામ 

અથવા ડૉ.એ.પી.1.અbMુલ કલામ  

� ભારતના એરો_પેસ વૈ±ાિનક હતા અને ઇ.સ.૨૦૦૨થી 

૨૦૦૭ ?ધુી ભારતના રા;+પિત પદ  રxા હતા.  

� તેમનો જ*મ અને ઉછેર તિમલના�ુ રા°યના રામે�રમ 

ખાતે થયો હતો.  

-O�� 3�� 4х8�"� :  

� ૧૯૯૭મા ં અbMુલ કલામને વૈ±ાિનક સશંોધન અને 

ભારતની સરં�ણ તકિનક-ના આ�િુન:કકરણમા ં તેમણ ે

કર લા યોગદાન માટ  ભારતના સવs�ચ wરુ_કાર ભારત 

રkનથી સ*માન 

� ૨૦૧૨મા ં તેમનો ૭૯મો જ*મ:દવસ 7નુાઇટ ડ નેશ*સે 

િવ� િવåાથ� :દવસ તર-ક  ઉજ�યો હતો. 

� તેમને ૪૦ િવ�િવåાલયો (7િુનવિસ½ટ-ઓ)માથંી માનદ 

ડો,ટર ટની પદવી પણ એનાયત કરવામા ંઆવી. 

� ભારત સરકાર  તેમના ઇસરો અને ડ-.આર.ડ-.એ.મા ંકર લા 

કાયs તથા ભારત સરકારના િવ±ાન સલાહકાર તર-ક ની 

સેવાઓ બદલ વષ� ૧૯૮૧મા ં તેમને પ¼eષૂણ અને 

૧૯૯૦મા ંપ¼િવeષૂણથી નવા°યા. 

� ૨૦૦૫મા ંતેમની K_વkઝલT*ડની Lલુાકાત દરUયાન તે દ શે 

૨૬ મેને િવ±ાન :દવસ ઘોિષત કયs હતો. 

� ૨૦૧૩મા ં નેશનલ _પેસ સોસાયટ- તરફથી તેમને વોન [ાઉન 

એવોડ� મÝયો 1 મેળવનાર તેઓ સૌ�થમ �યK,ત હતા. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૭-૦૭-૨૦૨૦) 

1. તા1તરમા ં 29 pૂલાઇ 2020ના રોજ ભારતીય હવાઈ 

દળમા ં કયા આ�િુનક ફાઈટર 1ટ 7hુ િવમાન સામેલ 

કરાયા - ����1 

2. "રાફ લ" 7hુ િવમાનો કયા દ શ પાસેથી ખર-દવામા ં 

આ�યા છે -  ñ��- 

3. "રાફ લ" 7hુ િવમાનો2ુ ં િનમા�ણ કઈ કંપની 9ારા કરવામા ં

આવે છે - �-�¥$ 

4. "રાફ લ" 7hુ િવમાનોને ક7ુ ં ભારતીય નામ આપવામા ં

આ�7ુ ંછે - RB  

5. તા1તરમા ં 29 pૂલાઇ 2020ના રોજ ભારતીય હવાઈ 

દળમા ં ક ટલા આ�િુનક ફાઈટર 1ટ રાફ લ 7hુ િવમાન 

સામેલ કરાયા - 05 

6. નવા "રાફ લ" 7hુ િવમાનોને કયા ભારતીય એરબેઝ 

ઉપર તહ નાત કરાશે- �"�1� ('\�#�K�) 8M� '��ш��� 

(/�� "���7) 
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7. uબાલા એરબેઝ અને હાિશમારા એરબેઝ કયા રા°યમા ં

આવેલા છે – '\�#�K� 3�� /�� "���7 

8. "રાફ લ" 7hુ િવમાનો બનાવનાર કંપની2ુ ંનામ જણાવો - 

�-�¥$ 

9. તા1તરમા ં 29 pૂલાઇ 2020ના રોજ ભારતીય હવાઈ 

દળમા ંઆ�િુનક ફાઈટર 1ટ રાફ લ 7hુ િવમાન સામેલ 

કરાયા 12ુ ં સૌ�થમ આગમન કયા એરબેઝ થ7ુ ં - 

�"�1� 
�"�., '\�#�K� 

10. ભારતે વષૅ 2016મા ં ®ા*સ સાથે ક ટલા રાફ લ ખર-દવા ક ટલા 

કરોડની સમpૂતી કર- હતી - 36 3�� x. 59 'Z� к��� 

11. તા1તરમા ં 29 pૂલાઇ 2020ના રોજ ભારતીય હવાઈ 

દળમા ંઆ�િુનક ફાઈટર 1ટ રાફ લ 7hુ િવમાન સામેલ 

કરાયા તેને કયા એરબેઝ ઉપર �થમ ઉડાન ભર- હતી - 

�\���к 
�"�., ñ�O-  

12. "રાફ લ" 7hુ િવમાનોની ર *જ જણાવો - 3700 \к.�. 

13. "રાફ લ" 7hુ િવમાનની મહમ _પીડ જણાવો - 2130 

\к.�. )�8 к1�к 

14. પરમા¸ ુ �મુલા માટ  સ�મ"રાફ લ" 7hુ િવમાન ક ટલા 

ટન બોUબ-િમસાઈલ લઈ જવા સ�મ છે - 16 $�  

15. "રાફ લ" 7hુ િવમાન પોતાના વજન કરતા ં ક ટલો વ� ુ

વજન ઉપાડવા સ�મ છે - 1.5 (��É �K�) 

16. "રાફ લ" 7hુ િવમાનમા ંવપરાતી "ફાયર ઍ*ડ ફરગેટ �ઝ 

િમસાઈલ એટલ ે ºુ ં - �-�(1 Z8� � $���$ ш����� 

�� к�� º�  

17. "રાફ લ" 7hુ િવમાન સતત ક ટલા કલાક ઉડ- શક  છે - 10 

к1�к 

18. ભારત સરકાર તા1તરમા ં27 pૂલાઇ 2020ના રોજ ચીન 

ઉપર વ� ુએક :ડµજટલ _+ાઈક કર-ને ક ટલી એપ ઉપર 

�િતબધં લગા�યો છે - 47 (A>1-106) 

19. ભારત સરકારના કયા મં̂ ાલય 9ારા ચાઈનીઝ એપ ઉપર 

�િતબધં Lકુવા આવે છે – (1�+b���к �O� (O���ш� 

$�к��1�C 

20. તા1તરમા ં ભારતમા ં jતકવાદ-ઓની તમામ સપંિ 

જCત કરવા કઈ નવી ટ-મની રચના કરવામા ંઆવી છે - 

S/��ш#1-44 

21.  _પેિશયલ-44 ટ-મની રચના કયા એકટ હ ઠળ કરવામા ં

આવી છે - UAPA 

22.  _પેિશયલ -44 ટ-મમા ં ક *V અને રા°ય સરકારોની કઈ 

કઇ એજ*સીઓના અિધકાર-ઓ સામેલ હશે - £O$�41�O- 

©� B�� (Y£"�), ��£��}Oш#1 £O$�41�O- (FIU) \�.�L 

"�Oк, UV' �W�1#, -�"�, ��Ç#��� 
$<
-, ��Ç#��� 

-�Y£�< -\'8 "�Z ��5�� -��1 

23. _પેિશયલ -44 ટ-મમા ંક ટલા અિધકાર-ઓ સામેલ હશે-44 

24. ભારતમા ં pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં કોના હ_તે ^ણ આ�િુનક 

કોરોના વાયરસ ટ d_ટÓગ લેબ2ુ ં ઈ-લોકાપ�ણ કરા7ુ ં – 

���)��� ���OP ��< 

25. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં વડા�ધાન નર *V મોદ-ના હ_તે કઈ 

^ણ કોરોના વાયરસ ટ d_ટÓગ લેબ2ુ ંઈ-લોકાપ�ણ કરા7ુ ં - 

��(�� (|¼�)��ш), D>�"( ('���ab) 8M� к�1к¼� 

(/�� "���7)  

26. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં વડા�ધાન નર *V મોદ-ના હ_તે ઈ-

લોકાપ�ણ કરવામા ંઆવેલી ^ણ લેબની ટ d_ટÓગની �મતા 

ક ટલી છે – )�8 1�" 10,000 �>��  

27. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં ભારતમા ં É9ચI- વાહનમા ં પાછળ 

બેસનાર માટ  કઈ ?િુવધા ફરµજયાત કરવા2ુ ંHહ રનાL ુ

�િસh કરા7ુ ં - /�º7 "�-��� �$� /к��� '�O�1 

��Ñ�#�8  

28. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં ભારતમા ં É9ચI- વાહનમા ં પાછળ 

બેસનાર માટ  પકડવા હ *ડલ ફરµજયાત કરt ુHહ રનાL ુ

�િસh કરા7ુ ં તેને લા\ ુ કરવા કંપનીઓને ક ટલો સમય 

અપાયો છે - ��É �]L  

29. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં ભારતમા ં É9ચI- વાહનમા ં પાછળ બેસનાર 

માટ  પકડવા હ *ડલ ફરµજયાત કરt ુHહ રનાL ુ�િસh કરા7ુ ંતે 

કયારથી અમલી બનશે - ZO�>Y�< ���� 

30. pુલાઈ-૨૦૨૦ની K_થિતએ એક uદાજ Lજુબ દ શમા ંEુલ 

ક ટલા વાહનો છે તે પૈક- É9ચI- વાહનોની સ.ંયા ક ટલી છે 

- �� к��� 8M� �ª к���   

31. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ંક *Vીય માગ� પ:રવહન મં̂ ાલયના નવા 

Hહ રનામા Lજુબ É9ચI- વાહનમા ંઅક_માત રોકવા કયા 

પૈડાને કવર કરવા2ુ ંરહ શે 1થી સાડ-, MુપÒો ક  કોઈ કપ�ુ ં

ફસાય નહf - �K� 8���� /��� 

32. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ંક *Vીય માગ� પ:રવહન મં̂ ાલયના નવા 

Hહ રનામા Lજુબ É9ચI- વાહનમા ં :ડ/લવર- બો,સની 

સાઈઝ ક ટલી િનિØત કરવામા ંઆવી છે - 1�"�( ��� 

��, /'�7�( ��� ��, �%�( ��� ��  
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33. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ંUSમા ંક7ુ ંવાવાઝો�ુ ં^ાટÜુ ં- 'È� 3�� 

��1-  

34. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં USમા ં તોફાન મચાવનાર ડગલસ 

વાવાઝોડાની _પીડ જણાવો - 145 \к.�.  

35. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં\જુરાત પોલીસ 9ારા ઉkEૃ;ટ કામગીર- 

બદલ રા°યના ક ટલા પોલીસ અિધકાર--કમ�ચાર-ઓને 

િવિશ;ટ એવોડ�થી સ*માિનત કરાયા - ���  

36. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં\જુરાત પોલીસ 9ારા ઉkEૃ;ટ કામગીર- બદલ 

રા°યના 110 પોલીસ અિધકાર--કમ�ચાર-ઓને કયા િવિશ;ટ 

એવોડ�થી સ*માિનત કરાયા - DGP к�O��ш� \�Sк  

37. પોલીસ 9ારા ઉkEૃ;ટ કામગીર- બદલ DGP કમે*ડ શન :ડ_ક 

એવોડ� આપનાર \જુરાત ક ટલાL ુરા°ય બ*7ુ ં- -�8D>  

38. દ શના કયા રા°યોમા ં પોલીસ 9ારા ઉkEૃ;ટ કામગીર- 

બદલ િવિશ;ટ એવોડ� આપવામા ં આવે છે - Y-�, 

\'�%1 )��ш, /�Z", �WJ>��, |¼�)��ш 3�� к���1� 

39. ભારતમા ંકયા પેરામીલીટર- ફોસ�દળોમા ંઉkEૃ;ટ કામગીર- 

બદલ િવિશ;ટ પદકો આપવામા ંઆવે છે - -�� �>��� 

"7 3�� -�.Y�./�.
�.  

40. \જુરાતમા ં�થમવાર yાર  DGP કમે*ડ શન :ડ_ક એવોડ� 

આપવાની �થાનો �ારંભ થયો - 8�. 27� >̂1�(-

2020M�  

41. \જુરાત પોલીસની ઉમ કામગીર-ને /બરદાવવા અને મનોબળ 

વધારવાના હ tથુી પોલીસને કયો િવિશ;ટ એવોડ� આપવાની 

�થાનો �ારંભ થયો - DGP к�O��ш� \�Sк 

42. \જુરાત પોલીસ 9ારા કઈ ક ડરના ક ટલા પોલીસ 

જવાનોને DGP કમે*ડ શન :ડ_ક-૨૦૨૦થી સ*માિનત 

કરાયા - 2 
\�.�<C, 5 Y(.C., 1 �<Y(C, 6 


-.�<. 16 �<��#
-/�, 16 /�Y(, 10  

43. કોના હ_તે DGP કમે*ડ શન :ડ_ક-૨૦૨૦ એવોડ� આપી 

પોલીસ કમ�ચાર--અિધકાર-ઓને સ*માિનત કરાયા -  

��Ç# /�1�- ��� G� �ш����� .� 

44. DGP કમે*ડ શન :ડ_ક-૨૦૨૦ એવોડ� સ*માન સમારોહ કયા 

_થળે યોHયો હતો - U>���8 /�1�- 
к����, к��(-

��������  

45. CRPFનો _થાપના :દવસ જણાવો - 27 >̂1�(, 1939 

46. CRPF2ુ ં િવ_tતૃ નામ જણાવો - к�OP�# \�.�L /�1�- 

�7  

47. ક *Vીય :રઝવ� પોલીસ દળ કયા મં̂ ાલય હ ઠળ કાય�રત છે 

– UV' �W�1#  

48. ક *Vીય :રઝવ� પોલીસ દળ2ુ ં L.ુય કાય� જણાવો - 

Y��K к�#L��'<0�� ��Ç#�/-�Ì )��ш��� -'�#8� 

к��� 8�� »8к���< )� V8�0 -�"���8 8M� 

-��O# ¢ B�$K��� ���8-�#�SM� Z7��� 

49. ક *Vીય :રઝવ� પોલીસ દળનો LVુાલેખ જણાવો - -��� 

3�� ��a6� 

50. ભારતના yા વૈ±ાિનક િમસાઈલમેનના ઉપનામથી 

Hણીતા બ*યા છે – �c. 
./�.*. 3©~>1 к1� 

51. િમસાઈલમેન ડૉ. એ.પી.1. અbMુલ કલામ ભારતના 

ક ટલામા ંરા;+પિત બ*યા હતા - 11��  

52. ડૉ. એ.પી.1. અbMુલ કલામનો રા;+પિત તર-ક નો 

સમયગાળો જણાવો – �]L 2002M� 2007 

53. ડૉ. એ.પી.1. અbMુલ કલામનો જ*મ :દવસ જણાવો – �� 

¶+$�"�, ���� 

54. ડૉ. એ.પી.1. અbMુલ કલામ2ુ ં જ*મ _થળ જણાવો – 

����� (8��1���>)  

55. ડૉ. એ.પી.1. અbMુલ કલામ2ુ ંઅવસાન yાર  થ7 ુહt ુ- 

�� >̂1�(, ���� (ш�1Á�) 

56. ડૉ. એ.પી.1. અbMુલ કલામ2ુ ંw$ુ નામ જણાવો - 3�>1 

/�\к� �=>1�©�<� 3©~>1 к1�  

57. ડૉ. એ.પી.1. અbMુલ કલામને yા વષT ભારતના સવs�ચ 

wરુ_કાર ભારત રkનથી સ*માિનત કરાયા હતા – �]L 

1997  

58. ડૉ. એ.પી.1. અbMુલ કલામનો ક ટલામો જ*મ:દવસ 7નુાઇટ ડ 

નેશ*સે િવ� િવåાથ� :દવસ તર-ક  ઉજ�યો હતો - 79 

59. 7નુાઇટ ડ નેશ*સે કયા વષ�મા ં ડૉ. એ.પી.1. અbMુલ 

કલામનો જ*મ:દવસ િવ� િવåાથ� :દવસ તર-ક  ઉજ�યો 

હતો – �]L 2012 

60. ડૉ. એ.પી.1. અbMુલ કલામને ક ટલી િવ�િવåાલયો 

(7િુનવિસ½ટ-ઓ)માથંી માનદ ડો,ટર ટની પદવી પણ 

એનાયત કરવામા ંઆવી હતી - 40 

61. ભારત સરકાર  કયા વષ�મા ંડૉ. એ.પી.1. અbMુલ કલામને 

પ¼eષૂણ સ*માિનત કયા� હતા- �]L 1981  

62. ભારત સરકાર  કયા વષ�મા ંડૉ. એ.પી.1. અbMુલ કલામને 

પ¼િવeષૂણથી સ*માિનત કયા8 હતા – �]L 1990 

63. વષ� ૨૦૦૫મા ંડૉ. એ.પી.1. અbMુલ કલામની કયા દ શની 

Lલુાકાત દરUયાન તે દ શે ૨૬ મેને િવ±ાન :દવસ ઘોિષત 

કયs હતો - }S��.1�O� 
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64. કયા વષ�મા ં નેશનલ _પેસ સોસાયટ- તરફથી ડૉ. 

એ.પી.1. અbMુલ કલામને વોન [ાઉન એવોડ� મÝયો 1 

મેળવનાર તેઓ સૌ�થમ �યK,ત હતા – �]L 2013 

DATE : ��-��-����

1. ����1 �>� ����  (-���K)  

�� 'Z� 'Z� �$�� �%�(
 /��% ����1�� \��� B341�� 

к���>� 

 

� અ�ધુાબીથી ભારત તરફ �યાણ કર- રહ લા પાચં 

રાફ લને ૩૦ હHર lટની �ચાઈએ :રફ7અૂલ કરાયા 

હતા.  

� ®ા*સ એરફોસ�ના એરબસ એ ૩૩૦ મd�ટરોલ ટ *કર 

+ા*સપોટ� િવમાનોએ પાચં રાફ લમા ં ¯ધણ wરૂ- આC7ુ ં

હt ુ.ં  

� ઇd*ડયન એરફોસ�ના રિશયન ilyushin-૭૮ 9ારા એ:રયર 

:રફ�અૂ/લcગ સપોટ� wરૂો પાડવામા ંઆ�યો હતો. 

2. ����1 �>� ����  : )M "�% - )M /�£1$  

����1 �>� ������ |������ )M 5��8�# /�(1$ 
� 

к����� \'1�1 3'�� ��6�� 

 

����1 |������ \'1�1 3'�� /'�1� 5��8�# /�£1$  

� રાફ લની �થમ બેચ ે તા. ૨૬મી pુલાઈ-૨૦૨૦ના રોજ 

®ા*સથી ઉડાન ભર- kયાર  પે:રસમા ંએર કોમોડોર :હલાલ 

અહ મદ રાઠ ર પણ હાજર હતા.  

� :હલાલે ભારત અને ®ા*સ વ�ચે કડ- બનીને રાફ લની 

કામગીર- ઝડપી બનાવી હતી. 

�8� 3�� к��\к�� : 

� :હલાલ અહ મદ કા�મીરના અનતંનાગ µજ�લાના રહ વાસી.  

� :હલાલ વષ�-૧૯૮૮મા ં �લાઇટ લેફ. તર-ક  સામેલ થયા 

હતા.  

� તેમની પાસે ૩૦૦૦ કલાક િમગ-૨૧, િમરાઝ ૨૦૦૦ અને 

:કરણ એ_કાર ઉડાવવાનો બહોળો અ2ભુવ.  

� :હલાલ અહ મદ રાઠ ર રાફ લ ઉડાવી રxા હોવાની તસવીર 

સાથે �્િવટર પર #Anantnag ટોપ + *ડ પર આ�7ુ ંહt ુ.ં 

3. ‘ -’ : ª�� ш'���� '������ -%�$ �\'8� �$� 

-�к��< 
/ ‘ -’ 1�O% к��( ('����)  


/�� ��ш�]8� : 

� આ એપ હવામાન, તાપમાન, વરસાદ, પવનની ઝડપ, 

હવામા ંભેજ સ:હતની ઘણી બધી મા:હતી સામા*ય લોકોને 

આપtુ ંરહ શે.  

� આગામી સાત :દવસમા ંદ શના ૪૫૦ શહ રની હવામાનની 

Hણકાર- મળતી થઈ જશે.  

� આ એપ પર ૨૪ કલાક હવામાન2ુ ંwવૂા�2મુાન આપવામા ં

આવશે.  

� એપને :દવસમા ંઆઠ વાર અપડ ટ કરવામા ંઆવશે . 

� �W�1# : 3ML 
O� -�#O- (5��8 -�к��) 

� �W�G� : �c. ']L��L� 

4. ��KL# : U>���8 -�к��   

Z'���� �Sк �� /'�����-ú B�к�����  x.����� "�1� 

x.����� ��� 

 

� 31 : 1લી ઓગ;ટ-2020થી 

� રા°યના અLલૂ પાલ�ર ઉપરથી $.10મા ં5 મા_ક મળશે 

5. 3�-�� : "�� £TO�#�"�� 345��W� A>A>=>� �� �]� 

D>�"(�� ���� :  

� EુમEુમ2ુ ંLળૂનામ - ��િુÖસા 

� જ*મ : /બહાર         �થમ :ફ�મ : આરપાર  

3O# \�¥� :  

� તેમણે આરપાર, સીઆઇડ-, કો:હ2રૂ, મધર ઇd*ડયા, નયા 

દૌર, Dીમાન ફ�ંશૂ, ગગંા ક- લહર), રાH ઔર રંક, jખે 

1વી :હટ :ફ�મોમા ંકામ ક7ુ8 હt ુ.ં  
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તેમના પર :ફ�માવાયેલા ંગીતો :  

� કભી આર કભી પાર  

� મ�બુન મÑ રાિધકા નાચ ેર  Þબૂ લોકિ�ય રxા.ં 

6. ��� ��/�� �$� \'O� '�-���=>� '�� (����к 

�#�/��) 

 

»к��к<# ���8� :  

��� ��/�� �$� \'O� '�-��� '�����  

� :હ*દ મહાસાગર Eુલ 6.85 કરોડ ચોરસ :કલોમીટરમા ં

ફ લાયેલો છે અને ભારતીય નૌકાદળ એમા ં સતત 

પે+ો/લcગ કરt ુ ંરહ  છે.  

� Eુલ મળ-ને 36 દ શો છે, 1મને :હ*દ મહાસાગરની સરહદ 

_પશT છે.  

� આ બધા દ શોના બદંરો પર રોજ રોજ માલવાહક જહાજો 

આવતા-ંજતા ંરહ  છે.  

� િવ�નો 95 ટકા વેપાર સLVુ માગT થાય છે, એટલે સLVુ માગ� 

પર કોઈ પણ �કારની અડચણ આવે તો તેની અસર જમીન 

પર ફ લાયેલા 1-તે દ શને થયા વગર રહ  નહf.  

� અહf ભારતીય નૌકાદળની હાજર-ને કારણે જ Mુિનયાના 

જહાજો સલામત ર-તે પસાર થઈ શક  છે. 

7. \�� ��ш�] : �� >̂1�( :   �¥�L '�/�$�(\$- \��- 

M�-����: “Hepatitis-free future,” 

� હ પેટાઈ:ટસ ફાઉ*ડ શન અ2સુાર હ પેટાઈ:ટસ બી 

Mુિનયાભરમા ં/લવરમા ંચેપ2ુ ંસૌથી L.ુય કારણ છે.  

� હ પેટાઈ:ટસના L.ુય કારણોમા ં ક ટલીક અસાવધાનીની 

સાથે ભોજન અને શર-રની સફાઈ ન હોવા2ુ ંછે.  

� WHOના 2016ના :રપોટ� અ2સુાર, Mુિનયાભરમા ંલગભગ 

25 કરોડ લોકો હ પેટાઈ:ટસ-બી થી સIંિમત છે.  

� Mુિનયામા ં દર વષT લગભગ 7 લાખ લોકો2ુ ં મોત 

હ પેટાઈ:ટસ અને તેની જ:ટલતાના લીધે થાય છે.  

� એકલા ભારતમા ં જ હ પેટાઈ:ટસ-બીના દદ�ઓની સ.ંયા 

6.5 કરોડ છે અને લગભગ દર વષT 2.50 લાખ લોકોના ં

મોત થાય છે.  

� આ બીમાર-ની L�ુક લી એ છે ક , કોઈ પી:ડતમા ં તેના ં

લ�ણ દ ખાવામા ં60 થી 150 :દવસ લાગી Hય છે.  

� હ પેટાઈ:ટસ-એ અને ઈ વાઈરસ કમળાના કારણોમા ંL.ુય 

છે.  

� તે વષ�મા ંખાસ કર-ને ચોમાસામા ંવ� ુથાય છે. 

8. �O \�� ��ш�] : �� >̂1�( 

Ý���� /�" : к�.к�. ш��� 

�O – �� >̂1�(-����  3�-�� – � -$�;"�-����  

� 1 કાલ� પોપર, િવ.યાત ધારાશા}ી અને સવs�ચ 

અદાલતના *યાયLિૂત½ નટવરલાલ હર-લાલ ભગવતી 

અને હાલતી ચાલતી િવåાપીઠ સમા મહામહોપા�યાય 

અને ક . કા. ના �ૂંકા નામે �િસh થયેલા ક શવરામ 

કાશીરામ શા}ીનો જ*મ:દવસ.  

� pૂનાગઢના માગંરોળમા ંજ*મેલા ક .કા. શા}ીની Lળૂ અટક 

બાભંણીયા હતી.  

� માગંરોળમા ં ભણી િશ�કની નોકર- કર- અમદાવાદમા ં

_થાયી થયા હતા.  

� \જુરાત વના�Üલુર સોસાયટ- અને પછ- ભો.1. 

િવåાભવનમા ં અ�યાપક અને સશંોધક તર-ક  જોડાયા 

હતા. અ2iુહ અને �Hબ�ંનુા તં̂ ી પણ રxા ંહતા.ં  

� ક .કા શા}ી �Lખુપણે \જુરાતી iથંોના સપંાદન, 

હ_ત�તોને આધાર  મ�યકાલીન \જુરાતી સા:હkય, 

�યાકરણ અને ઇિતહાસ સાથે જોડાયેલા હતા.  

� \જુરાતી ભાષા, �યાકરણ, ઈિતહાસ અને કોશ સા:હkયમા ં

તેમ2ુ ંયોગદાન છે.  

� 240 કરતા ંવ� ુw_ુતકો અને દોઢ હHરથી વ� ુલખેોના 

કતા� ક . કા.ના ચાણyના નીિત ? ૂ̂ ો, ઉMૂ� , \જુરાતી 

શbદકોશ, પાયાનો સ_ંEૃત- \જુરાતી શbદકોશ, �ારં/ભક 

સ_ંEૃત �યાકરણ, \જુરાતી �7kુપિકોશ, અપ!શં 

�યાકરણ, \જુરાતના સાર_વતો, મીરાનંા પદો, નરિસcહ 

મહ તા, �ેમાનદં, લાલ બહાMુર શા}ી વગેર  L.ુય છે.  

� 9 સCટ Uબર 2006ના રોજ તેમ2ુ ંઅવસાન થ7ુ ંહt ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૮-૦૭-૨૦૨૦) 

1. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં અ�ધુાબીથી ભારત તરફ �યાણ કર- 

રહ લા પાચં રાફ લને ક ટલા lટની �ચાઈએ :રફ7અૂલ 

કરાયા હતા - 30 'Z�  

2. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં અ�ધુાબીથી ભારત તરફ �યાણ કર- 

રહ લા પાચં રાફ લને ૩૦ હHર lટની �ચાઈએ :રફ7અૂલ 
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કરાયા kયાર  ઇd*ડયન એરફોસ�ના કયા િવમાન 9ારા 

એ:રયર :રફ�અૂ/લcગ સપોટ� wરૂો પડાયો હતો - ��ш#� 

ilyushin-78  

3. રાફ લ 7hુ િવમાનને ઉડાડનાર �થમ ભારતીય પાઈલટ2ુ ં

નામ જણાવો - 
� к����� \'1�1 3'�� ��6�� 

4. રાફ લની �થમ બેચે કયાર  ®ા*સથી ઉડાન ભર- હતી - 

8�. 26� >̂1�(-2020 

5. રાફ લ ઉડાવનાર પહ લા ભારતીય પાઇલટ :હલાલ 

અહ મદ2ુ ં વતન જણાવો - к�Ò���� 3��8��� 

Ñ�¥1��� �'���-� 

6. રાફ લ ઉડાવનાર પહ લા ભારતીય પાઇલટ :હલાલ 

ભારતીય વા7સેુનામા ં �લાઇટ લેફ. તર-ક  yાર  જોડાયા 

હતા - �]L-1988  

7. રાફ લ ઉડાવનાર પહ લા ભારતીય પાઇલટ :હલાલ પાસે 

કયા િવમાનો ઉડાવવાનો બહોળો અ2ભુવ છે - 3000 

к1�к ��-21, ���. 2000 3�� \к�K 
Sк��  

8. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં 450 શહ રના હવામાનની સચોટ 

મા:હતી માટ  કઈ સરકાર- એપ લો*ચ કરાઈ - ‘ -’  

9. દ શના 450 શહ રના હવામાનની સચોટ મા:હતી માટ  

લો*ચ કરાયેલી સરકાર- એપ ‘મૌસમ’ની િવશેષતા 

જણાવો - '����, 8�/��, ��-��, /���� .�/, 

'���� 5�� -\'8�� ÌK� "�� �\'8� J>�< /��ш� 

10. હવામાનની સચોટ મા:હતી માટ ની ‘મૌસમ’ એપ yા મં̂ ાલય 

9ારા બનાવવામા ંઆવી છે – 3ML 
O� -�#O- �W�1#  

11. વત�માન ક *Vીય અથ� એ*ડ સાય*સ મં̂ ી2ુ ંનામ જણાવો 

- �c. ']L��L� 

12. \જુરાત સરકાર  Hહ રમા ં મા_ક ના પહ રનાર-Û ૂકંનારને 

$.200નો દંડ વધાર-ને ક ટલો કયs - x.��� 

13. \જુરાતમા ં Hહ રમા ં મા_ક ના પહ રનાર-Û ૂકંનારને 

$.200ના બદલ ે $.500 દંડના િનયમનો અમલ yારથી 

કરાયો - �1� 0�a$-����M�  

14. \જુરાત સરકારના નવા િનણ�ય Lજુબ રા°યના અLલૂ 

પાલ�ર ઉપરથી ક ટલા $િપયામા ં ક ટલા મા_ક મળશે - 

x.���� � �Sк  

15. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં કઈ બોલી´ડૂ અ/ભને^ી2ુ ં 86 વષT 

Lુબંઈમા ંિનધન થ7ુ ં– A>A> 

16. અ/ભને^ી EુમEુમ2ુ ંLળૂનામ જણાવો- �¨>�È-� 

17. અ/ભને^ી EુમEુમ2ુ ંજ*મ _થળ જણાવો - 4"'�� 

18. અ/ભને^ી EુમEુમની પહ લી :ફ�મ2ુ ં નામ જણાવો - 

Y�/�� 

19. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં અવસાન પામનાર બોલી´ડૂ અ/ભને^ી 

EુમEુમની Hણીતી :ફ�મોના નામ જણાવો - "�� 

£TO�#�", Y�/��,  -�Y£�<,  к�\'= B�,  �#� � �, 

G��� ��¿Bш, ���� к< 1'��, ��Z �� ��к 3��  »х�  

20. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ંઅવસાન પામનાર બોલી´ડૂ અ/ભને^ી EુમEુમ 

પર :ફ�માવાયેલા ંÞબૂ લોકિ�ય ગીતોના નામ જણાવો - к5� 

Y� к5� /�� 8M� ¡>"� Æ ����к� ��%� ��  

21. િવ�ના ક ટલા દ શોને :હ*દ મહાસાગરની સરહદ _પશ� કર  

છે - 36 

22. િવ�નો ક ટલા ટકા વેપાર દ:રયાઈ માગT થાય છે- 95% 

23. :હ*દ મહાસાગર uદા1 ક ટલા ચોરસ :કલોમીટરમા ં

ફ લાયેલો છે - 6.85 к��� %��- \к.�. 

24. :હ*દ મહાસાગરનો મોટા ભાગનો િવ_તાર કયા દ શના 

નૌકાદળના તબામા ં આવે છે - 5��8�# � к��7�� 

��S$�L 3�� (S$�́ к�O� 

25. વ�ડ� હ પેટાઈ:ટસ :દવસ કયાર  મનાવવામા ંઆવે છે - �� 

>̂1�(  

26. વ�ડ� હ પેટાઈ:ટસ :દવસ-2020ની થીમ જણાવો - 
“Hepatitis-free future,” 

27. હ પેટાઈ:ટસ ફાઉ*ડ શન અ2સુાર િવ�ભરમા ં હ પેટાઈ:ટસ 

બી 2ુ ંસૌથી L.ુય કારણ ક7 ુછે - 41���� %�/  

28. WHOના 2016ના :રપોટ� અ2સુાર િવ�ભરમા ંક ટલા લોકો 

હ પેટાઈ:ટસ-બી થી સIંિમત છે - 1�5� �� к���  

29. WHOના 2016ના :રપોટ� અ2સુાર િવ�ભરમા ં દર વષT 

uદા1 ક ટલા લોકો2ુ ં મોત હ પેટાઈ:ટસ અને તેની 

જ:ટલતાના લીધે થાય છે - 1�5� � 1�х  

30. WHOના 2016ના :રપોટ� અ2સુાર ભારતમા ંહ પેટાઈ:ટસ-

બીના દદ�ઓની સ.ંયા ક ટલી હતી અને દર વષT uદા1 

ક ટલા લોકોના ંમોત થાય છે - �.� к��� 8M� �.�� 1�х 

31. ±ાનની પરબ સમાન ક .કા. શા}ીનો જ*મ :દવસ જણાવો 

- �� >̂1�(-���� 

32. હાલતી ચાલતી િવåાપીઠ સમા મહામહોપા�યાય ક .કા. 

શા}ી2 ુઅવસાન કયાર  થ7 ુહt ુ– � -$�;"�-����  

33. \જુરાતી િવ9ાન ક .કા. શા}ીનો જ*મ કયા થયો હતો - 

B̂���É�� �����7�� 

34. \જુરાતી િવ9ાન ક .કા. શા}ીની Lળૂ અટક કઈ હતી - 

"��5K�#�  
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35. િવ1ાન ક .કા. શા}ીએ કયા પેપરના તં̂ ી તર-ક  સેવા આપી છે - 3=>�' 3�� )Z"�¡> 

DATE : ��-��-����

1.5��8�� ��� ��ab<# �ш�K ���8-����(NEP-����)�� 

к�OP -�к�� X��� �̂ B�< (�ш�K)  

'���� "�"8� :  

� શાળાઓમા ં 5+3+3+4ની િસ_ટમ લા\ ૂ કરાશે, _નાતક 

માટ  4 વષ�  

� ધોરણ-5 ?ધુી માtભૃાષા અથવા �ાદ િશક ભાષામા ં જ 

િશ�ણ  

� HRD મં̂ ાલય2ુ ંન´ુ ંનામ - િશ�ણ મં̂ ાલય  

 

NEP-���� 
$ 
 :1�O- :  

� ઉ�ચ િશ�ણ સ_ંથાનોમા ં િસcગલ ર g7લુેટર, :ડiી 

અ²યાસIમોમા ં મd�ટપલ એ*+- અને એ¢,ઝટ પોઇ*ટ, 

એમ.:ફલ અ²યાસIમો રદ કરવા, બોડ�ની હળવી 

પર-�ાઓ, 7િુનવિસ½ટ-ઓમા ં �વેશ માટ  કોમન એ*+*સ 

એ,ઝામ સ:હતના મહkkવના ?ધુારા નવી રા;+-ય 

િશ�ણનીિતમા ંસામેલ કરાયા છે.  

� છે�લે ૧૯૮૬મા ં રા;+-ય િશ�ણ નીિત ઘડવામા ં આવી 

હતી અને ૧૯૯૨મા ં?ધુારો કરાયો હતો.  

 

5+3+3+4 \�.�£� 

� ફાઉ*ડ શન _ટ જ ૩ વષ� jગણવાડ--િ�_Eલૂ વા બે વષ� 

�ાઇમર- _Eલૂમા ંધોરણ ૧ અને ૨ (૩ થી ૮ વષ�) 

� િ�પેટર- _ટ જ ધોરણ ૩ થી પાચં (૮ થી ૧૧ વષ�) 

� િમડલ _ટ જ ધોરણ ૬ થી ૮ (૧૧થી ૧૪ વષ�) 

� સે,*ડર- _ટ જ ધોરણ ૯ થી ૧૨, બે તબÃા – ધોરણ ૯-

૧૦ અને ધોરણ ૧૧-૧૨ (૧૪થી ૧૮ વષ�) 

�+�+�+ª �-S$�� 81" �>�? 

� શાળાક-ય િશ�ણ 10+2ના બદલે 5+3+3+4 િસ_ટમ પર 

આધા:રત રહ શે, 1 uતગ�ત િવåાથ�ઓને 4 વગ�મા ં

વહ )�યા.  

� �થમ વગ�મા ં3થી 6 વષ�ના િવåાથ�ઓ હશે. તેમને �ી-

�ાઇમર- ક  Cલ ે _Eલૂથી માડં-ને ધો. 2 ?ધુી2ુ ં િશ�ણ 

અપાશે.  

� ધો. 2થી ધો. 5 ?ધુીનો અ²યાસIમ તૈયાર કરાશે. kયાર બાદ 

ધો. 5થી ધો. 8 અને તે પછ- ધો. 9થી ધો.12 ?ધુીના 

િવåાથ�ઓને �યાનમા ંરાખી કાય�Iમ તૈયાર કરાયો છે. 

���K /��% �>�� �¬ V5�]� 3M�� )����шк 5�]��� � 

3§#�- 

� નવી નીિત ધોરણ પાચં ?ધુી માtભૃાષા, �ાદ િશક 

ભાષાના મા�યમથી જ અ²યાસ કરાવવાનો રહ શે.  

� શાળાઓ ધોરણ ૮ ?ધુી અમલ કર- શક .  

� તમામ ધોરણોમા ં સ_ંEૃત શીખવવામા ં આવશે અને 

સેક*ડર- _Eલૂ લેવલથી િવદ શી ભાષાઓનો અ²યાસ 

કરાવાશે. 

��� ��Ç�>
$ \�.�£� 4 �]L�� 3§#�-{ 

� િવåાથ�ને મd�ટપલ એ¢,ઝટ ઓCશનની ?િુવધા 

� ૪ વષ�નો અ²યાસ કરશે તેને બેચલર :ડiી અપાશે 

� બે વષ� બાદ અ²યાસ છોડ- દ શે તેને :ડCલોમા અપાશે- 

૧૨ મ:હના જ અ²યાસ કરનાર  વોક શનલ-�ોફ શનલ 

અ²યાસ કરવો પડશે. 

 
'�#� 
Ç�>к�ш� 
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� કાયદા અને મે:ડકલ કોલેજો િસવાયની ઉ�ચ િશ�ણ 

સ_ંથાઓ માટ  િસcગલ ર g7લુેટર 

� 7િુનવિસ½ટ-ઓ અને કોલજેોમા ં�વેશ માટ  કોમન એ*+*સ 

એ,ઝામ 

� ખાનગી અને સરકાર- ઉ�ચ િશ�ણ સ_ંથાઓ માટ  

એકસમાન િનયમો 

� કોલેજોની સલંgનતા ૧૫ વષ�મા ં સમાCત થશે, કોલેજોને 

_વાયતા માટ  રા°યવાર �યવ_થા ગોઠવાશે 

� દર ક કોલેજ :ડiી આપતી _વાય કોલજેમા ંતબદ-લ થશે 

અથવા 7િુનવિસ½ટ-નો :હ_સો રહ શે 

� એમ.:ફલના અ²યાસIમ રદ કર- દ વાયા ં

��� �ш�K���8 '�£1�£,- 

� શાળામા ંધોરણ ૬ થી વોક શનલ િશ�ણ અપાશે 

� _ક-લ અને �મતાના આધાર  :રપોટ� કાડ� અપાશે 

� િશ�ણ સ_ંથાઓ પર ફ-ની મયા�દા લદાશે 

� હાયર એ°7કુ શનમા ંિવષયોની ટછાટ રહ શે 

� �ાદ િશક ભાષાઓમા ંઇ-કોસ� તૈયાર કરાશે 

� નેશનલ એ°7કુ શનલ ટ કનોલો6 ફોરમની રચના કરાશે 

� િવåાથ�ઓના L�ૂયાકંન માટ  નેશનલ એસેસમે*ટ સે*ટર 

પરખની રચના 

� ઉ�ચ િશ�ણ સ_ંથાઓ માટ  એક જ ર g7લુેટર રહ શે.  

� :ડiી કોસ�મા ં મ�ટ-પલ એ*+- અને એ:કઝટનો િવક�પ 

ઉપલbધ બનશે એમફ-લ કોસ� બધં કરવામા ંઆવશે.  

� 7િુનવિસ½ટ-ઓ અને ઉ�ચ શૈ�/ણક સ_ંથાઓમા ં�વેશ માટ  

કોમન એ*+*સ ટ _ટ લેવામા ંઆવશે.  

� નવી િશ�ણ નીિત હ ઠળ વોક શનલ એજ7કુ શન સ:હત 

ઉ�ચ િશ�ણમા ં iોસ એનરોલમે*ટ ર િશયો વષ�-૨૦૩૫ 

?ધુીમા ં ૫૦ ટકા ?ધુી લઇ જવાનો લáયાકં છે. વષ�-

૨૦૧૮મા ંઆ ર િશયો ૨૬.૩ ટકા હતો.  

� ઉ�ચ શૈ�/ણક સ_ંથાઓમા ં ૩.૫ કરોડ નવી બેઠકો 

ઉમેરવામા ંઆવશે.  

� ૨૦૩૦ ?ધુીમા ંિશ�ણ માટ ની લÚતુમ :ડiી ચાર વષ�ના 

ઇ*ટ-iેટ ડ બીએ :ડiી રહ શે.  

� હાલમા ં િશ�ણ પાછળ 6ડ-પીની ૪.૪૩ ટકા રકમ 

ખચ�વામા ંઆવે છે 1 વધાર-ને ૬ ટકા કરવામા ંઆવશે. 

2. 3�1cк-� : ��� ��L��ш¹к� Z'�� (�'<�$)  

D>z# "�"8� :  

3�1�к-3 
$ 
 :1�O- 

Y$1� ��'8 3/�( 

� નાઈટ કરફ�મૂાથંી LKુ,ત 

� પાચં ઓગ_ટથી 6મ અને યોગા સે*ટર ખોલવામા ંઆવશે 

� સોિશયલ :ડ_ટK*સÓગ સાથે ૧૫ ઓગ_ટની ઉજવણી 

3�1�к-3�� ��(�1�(� 

�. રા^ી કરફ� ૂ Mૂર કરવામા ં આવશે, લોકો ઉપર કોઈ 

�િતબધં નહf રહ . 

�. યોગા સે*ટરસ� અને µજUનેિશયમ પાચં ઓગ_ટથી ખોલી 

શકાશે. આ માટ  _ટા*ડડ� ઓપર :ટcગ �ોિસજર2ુ ંઅ2સુરણ 

કર´ુ ંપડશે. સોિશયલ :ડ_ટK*સÓગ2ુ ં�યાન રાખ´ુ ંપડશે. 

�. _વાતËંય :દવસની ઉજવણી દરિમયાન પણ સોિશયલ 

:ડ_ટK*સÓગ2ુ ં wરૂt ુ ં પાલન કર´ુ ં પડશે. આ માટ  

એસઓપી2ુ ંપાલન કર-ને જ ઉજવણી કરવા દ વાશે. 

ª. શાળા, કોલોજો, શૈ�/ણક સ_ંથાઓ, કો/ચcગ ,લાિસસ ૩૧ 

ઓગ_ટ ?ધુી બધં રહ શે. 

�. વદં  ભારત િમશન હ ઠળ મયા�:દત સ.ંયામા ંjતરરા;+-ય 

�વાસીઓને ભારત આવવા દ વાશે. તેના માટ  

એરલાઈ*સ 9ારા ગાઈડલાઈ*સ અ2સુરવામા ંઆવશે. 

6. ક*ટ *મે*ટ ઝોન અને ર ડ ઝોન િસવાયના િવ_તારોમા ં જ 

ઉપરો,ત ?િુવધાઓ અને સેવાઓ ચાz ુકરવામા ંઆવશે. 

3. ����1 �>� ���� : 8�.29� >̂1�(�� ��� "/��� 3.00 

к1�к� �"�1� 
�"�. |/� Y��  

 

� રાફ લનો અથ� : tફૂાન-હવાની તી2 લહ ર  

� uબાલા એરફોસ� _ટ શને લેd*ડÓગ બાદ પાચંેય રાફ લ2ુ ં

વૉટર સે�7ટૂથી _વાગત 

����1=>� SM�� :  

� રાફ લ uબાલા K_થત એરફોસ�ની 17મી _,વો�ન ગો�ડન 

એરોનો :હ_સો બનશે, 1મા ં 18 રાફ લ તહ નાત થશે. 

તેમાથંી 3 + નર અને બાક- 15 7hુ િવમાન હશે. એરફોસ� 

માટ  42 _,વો�નને મpૂંર- છે.   
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PM ��<=>� ����1�� S���8�� -�SAV8 5�]��� ¿õ ��$ : 

� નભઃ _wશૃ ંદ-CતL…્       રા;+ર�ાસમ ંwÊુય,ં 

� રા;+ર�ાસમ ં2તમ,        રા;+ર�ાસમ ંય±ો,  

� V;ટો નૈવચ નૈવચ            નભઃ _wશૃ ંદ-CતL…્  

� _વાગતL!્  

� ભારતમા ંરાફ લ 

� 3ML: રા;+ર�ા સમાન કોઈ wÊૂય, રા;+ર�ા સમાન કોઈ 

2ત, રા;+ર�ા સમાન કોઈ ય± ન દ ખાય છે ન તો છે. 

� AIFના એર ચીફ માશ�લ -આર.ક .ભદૌ:રયા  

� �>���� : HEMMER િમસાઈલ માટ  અગાઉ eલૂથી શોચ� 

ફોમ� HEMER લખા7ુ ંહt.ુ 

4. 3�к�ш ��Ý�� : �>�8�� "� ��¯��M¹��0 X��� J V���M� 

�Cк�� 
Sb�(��� ш��    

SPACE 345#���� ш���#�1� 
Sb�(��� NASA�� 

��Ý���к� X��� J>Ta$ к��(  

3O# ���8 :  

� ?રુતની બે િવåાિથ½નીએ w©ૃવીથી ન6ક આવેલો અને 

ભિવ;યમા ંw©ૃવી માટ  જોખમી નીવડ- શક  એવો એ_+ોઇડ 

શોધીને ઐિતહાિસક ખગો/ળય િસÉh મેળવી છે.  

� ?રુત K_થત પી.પી.સવાણી ચૈત*ય િવåાસEુંલમા ં

સીબીએસઈ િવભાગમા ં ધોરણ-૧૦મા ં ભણતી વૈદ હ- 

વેક:રયા અને રાિધકા લખાણીએ એચએલવી-૨૫૧૪ 

નામનો ºVુiહ એટલે ક  એ_+ોઇડ શોધીને jતરરા;+-ય 

�ે^ે નામના હાસંલ કર-.  

� આ એ_+ોઇડ હાલમા ંચVંની આસપાસ ફર- રxો છે અને 

w©ૃવીની ન6ક છે. તેને એનઇઓ (નીઅર અથ� ઓb1,ટ) 

તર-ક  ઓળખવામા ંઆવી રxો છે.  

� વૈદ હ- વેક:રયા અને રાિધકા લખાણીએ _પેસ એઆઇએએસસી 

(ઓલ ઇd*ડયા એ_+ોઇલ સચ� ક Uપઇન)મા ં ભાગ કર-ને 

કોરોનાકાળ દરિમયાન ઘર  બેસીને એક નવા એ_+ોઇડ 

એચએલવી-૨૫૧૪ની શોધ કર-  

� નાસાના વૈ±ાિનકોએ પણ આ વાતની wdૃ;ટ કર- છે. 

ઇ*ટરનેશનલ એ_+ોનોિમકલ સચ� કોલેબેશનના :ડર ,ટર 

પે:+ક િમલર  પણ આ વાતને અ2મુોદન આC7ુ ંછે.  

5. (O��-(S1��к к¥%�1 ��|O��ш� bS$ (�L)  

3#��#��� }S�� ���LK �$� bS$�� �%�� : �� -§#� 

�'�ш�  

� સ_ંથાપક : UP ?Öુી સે*+લ વ,ફ બોડ�  

�¡> ���8 :  

� બોડ�ના અ�ય� pુફર અહમદ ફા�ુક-એ જણા�7ુ ં હt ુ ં ક  

અયો�યાના ધÖીwરુ ગામે ફાળવવામા ં આવેલી પાચં એકર 

જમીન પર મK_જદ, ઇ*ડો-ઇ_લાિમક :રસચ� સે*ટર, iથંાલય 

અને હોK_પટલના િનમા�ણ માટ  ઇ*ડો-ઇ_લાિમક ક�ચરલ 

ફાઉ*ડ શન નામે +_ટની રચના કરવામા ંઆવી છે.  

� +_ટમા ંEુલ ૧૫ સ²યો રહ શે.  

� ફા�ુક-એ +_ટના નવ સ²યોના નામની Hહ રાત કરતા ં

જણા�7ુ ં હt ુ ં ક  બોડ� પોતે સ_ંથાપક +_ટ- રહ શે અને 

બોડ�ના L.ુય અિધકાર- +_ટના પદ  �િતિનિધ બની રહ શે.  

� ઉપરાતં તેઓ પોતે આ +_ટના L.ુય +_ટ- અને અ�ય� રહ શે.  

� +_ટના સ²ય અતહર �ુસેન +_ટના સાવાર �વકતા રહ શે.  

� ફ�ઝ આફતાબ મK_જદ િનમા�ણના કોષા�ય� રહ શે.  

� મહમદ pુનૈદ િસv-ક-, શેખ સૈMુÆજUમાન, મહમદ રાિશદ 

અને ઇમરાન અહમદની +_ટના સ²યપદ  વરણી કરવામા ં

આવી છે. 

� ઉ�લખેનીય છે ક  ?�ુીમ કોટÅ ગયા વષT ૯ નવેUબર  

િવવા:દત _થાને રામમ:ંદર િનમા�ણનો આદ શ કરવા 

ઉપરાતં LKુ_લમોને મK_જદ િનમા�ણ માટ  અયો�યાના 

કોઇક L.ુય _થાને પાચં એકર જમીન ફાળવવા આદ શ 

કયs હતો.  

6.��� >̂ 41#� 0}+-1�ш� 
$1� �>� ('����)  

� એમ1ઓને વાદળ- અને વરસાદની પ�સ ગણાય, 1 pુદા 

pુદા મહાસાગરમા ં િવ5વુ´ૃની આpુબાpુ ફર  છે, 1નો 

સાઈકલ િપ:રયડ 30 થી 90 :દવસનો હોય છે 

� એમ1ઓ સામા*ય ર-તે પિØમ તરફથી (આ:®કા) તરફથી 

આવીને wવૂ� આગળ વધtુ ંએક :ડ_ટબ�*સ છે, 1 અરબી 

સLVુમાથંી બગંાળની ખાડ-મા ંઅને kયાથંી આગળ વધીને 

પેસે:ફક મહાસાગર તરફ આગળ વધે છે.  

� એમ1ઓને કારણે પવનોની પેટન� અને વાદળોનો જ©થો 

વાતાવરણમા ંવરસાદ માટ ની સા2Eૂુળ K_થિતની રચના કર  છે.  



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    86 | P a g e  

 

� 1મા ં એd,ટવ-ડ-એd,ટવ એમ1ઓ હોય છે. હાલમા ં

એd,ટવ એમ1ઓ આગળ વ�7ુ,ં 1થી ઓગ_ટમા ં સારો 

વરસાદ ખÑચી લાવશે.  

7. -D>P�7 : U>���8�� )M��� ‘-D>P�7 8�<к� 

07х�8� � V��� �Á� к��( (��S/�8 ш��) 

� બોટિનકલ નામ : બે:રcગટોિનઆ એÜટુ *\લુા  

� અ*ય નામ - મીઠા પાણી2ુ ંમે*\વૃ  

� શોધ કરનાર : ડૉ. કા�મીરા ?તુર-યા, ભાવનગર  

3O# SM�� :  

� આ ´�ૃ સામા*ય ર-તે ઓ:ર_સા, આસામ, બગંાળ અને 

દ/�ણ ભારતમા ંવહ તી નદ-ના :કનાર  જોવા મળે છે  

� 1ના âલ લાલ રંગના ર સદાર હોય છે અને રા^ે ખીલે છે.  

�]��# '�� :  

� ઔષિધય મહkવ ધરાવતી આ વન_પિતના Eુમળા પાન 

ખોરાક તર-ક  ઉપયોગી છે. તે ડાયાબીટ-સ, ક *સર, ýદય 

અને �ુિધર સબંિંધત ઉપયોગી છે.  

� તેના ફળ દવા તથા wHુમા ંઉપયોગમા ંલેવાય છે.  

� બHરમા ં તથા ઓનલાઈન _ટોસ�મા ં ૧૦૦ iામના ૩૦૦ 

થી ૪૦૦ $િપયાના ભાવે મળે છે.  

� ખનીજ પોષકતkવો, િવટાિમ*સ અને ફ ટ- એસીડ 1વા 

પોષક ઘટકો ઉપરાતં એ વન_પિતમાથંી ક ટલાક 

વન_પિતજ*ય રસાયણો પણ �ાCય બને છે 1મ ક  

એ_કોબ�ક એસીડ, ક ર ટ-નીડસ, ટપTનોઈડસ વગેર  1 

વન_પિત સશંોધન દરUયાન મળ- આવી છે. 

8. ����1 �>� ����� : )�8 ����1�� ���* \к�8 x. ��ª� 

к��� 

 
� અkયાર?ધુીના સૌથી મ�ઘા ફાઈટર 1ટ  

9. ����� - M� �$� O� Bò+1#� �	 B.� )�*+$ (ÐZL) 

� ®ા*સમા ંિવ�ના સૌથી મોટા *7¢ુ,લયર ફ�ઝુન �ો1,ટનો 

આરંભ.  

'�¬ > :  

� આ �ો1,ટ પરમા¸ ુ ફ�ઝુન એટલે ક  બે પરમા¸ ુભગેા 

કર-ને ઊH� મેળવવામા ંઆવશે.  

� જો �યોગ સફળ રહ શે તો જગતની ઊH� સમ_યાનો 

ઉક લ આવી શકશે.  

� દસ હHર ટન કોલસા 9ારા મળતી ઊH� અહf સફરજન 

આકારના અ¸ ુજ©થા 9ારા મળ- શકશે.  

)�*+$�� A>1 х%L 3�� ����#�1� ��ш�  

� �ો1,ટ પાછળ Eુલ ૨૩.૫ અબજ ડૉલર (૧૭૬૦ અબજ 

$િપયા) ખચા�ઈ રxા છે અને ભારત સ:હત જગતના ૩૫ 

દ શો સ7ં,ુત ર-તે તે2ુ ંઆયોજન કર- રxા ંછે.  

� આ �ો1કટ એક �કાર2ુ ં પરમા¸ ુ :રએ,ટર તૈયાર 

કરવાનો છે, 1 અ¸નુા ભજંન (િમDણ)થી પેદા થતી 

ઊH�ને કા�મુા ંકર- શક . 

� આ1 આ �ો1,ટના એસેUબ/લcગનો આરંભ થયો હતો. એ 

કામ ૨૦૨૫ ?ધુી ચાલશે.  

� એ પછ- બ�ુ ં બરાબર જણાતા તેમા ં અ¸ ુ ઊH� પેદા 

કરવાનો અને ખાસ તો પેદા થતી ઊH�ને નાથવાનો 

�યાસ કરાશે.  

� ૩૫ ભાગીદાર દ શોમા ં7રુોિપયન સઘંના ૨૭ દ શો ઉપરાતં 

ભારત, અમે:રકા, Hપાન, ચીન, રિશયા, દ/�ણ કો:રયા 

અને K_વkઝરલે*ડનો સમાવેશ થાય છે.  

� અkયાર  Eુલ ૨૩૦૦ િવ±ાની-એ¢*જનીયરો અને કામદારો 

આ �ો1,ટ શ$ કરવાના કામમા ંલાgયા છે.  

� SM��: આ �ો1,ટ ®ા*સના દ/�ણ ભાગમા ંઆકાર લઈ રxો છે.  

/��«> \�
+$� ��ш� :  

� આ  �કાર2ુ ં :રએ,ટર બાધં´ ુએ અિત L�ુક લ કામ છે. 

તે2ુ ં:રએ,ટર Eુલ ૨૩ હHર ટન વજન2ુ ંથશે.  

� એ વજનમા ં ૩ હHર ટન વજનતો મા^ ?પુરક*ડd,ટÓગ 

મેgનેટ2ુ ંછે.  

� આ મેgનેટને સતત માઈનસ ૨૬૯ ડ-iી તાપમાને ઠંડા 

રાખવા પડશે.  

� આ �ો1,ટના ક ટલાક પા�્�સ ભારતની એલ એ*ડ ટ- 9ારા 

તૈયાર કરાયા છે.  

� જોક  તેમા ં પેદા થનારા Cલાઝમા2ુ ં તાપમાન ૧૫ કરોડ uશ 

સેd*ટiેડ એટલે ક  ?યૂ�ના તાપમાન કરતા ંદસગ¸ ુવધાર  હશે.  

� આ �ો1,ટ સફળ થશે અને �યોગ દરિમયાન �થમ 

Cલાઝમા $પી ઊH� પેદા કરશે તો એ ઊH�નો જ©થો ૫૦૦ 

મેગાવોટ 1ટલો હશે.  
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� અમે:રકા આખો દ શ અkયાર  ૫૦ મેગાવોટ પરમા¸ ુઊH� 

મેળવે છે. તેના કરતા દસગણી ઊH� આ એકલા 

�ો1,ટના એક �યાસમા ંમળ- શકશે.  

� આ સમi �ો1,ટ2ુ ં સચંાલન ઈ*ટરનેશનલ 

થમs*7¢ુ,લયર એ,સપે:રમે*ટલ :રએ,ટર (આઈટ-ઈઆર) 

9ારા કરવામા ંઆવી ર�ુ ંછે.  

� આ �ો1,ટની મpૂંર- તો ૨૦૦૬મા ં જ મળ- ગઈ હતી. 

પરંt ુતેની તૈયાર-મા ંઘણો સમય લાgયો હતો.  

/��«> �	 >.� 
$1� 3ý B$ ÐZL : 

� અkયાર  જગતમા ં પરમા¸ ુ ઊH� મેળવાય છે, પરંt ુ એ 

પરમા¸ ુ :ફઝન (િવભાજન) 9ારા પરમા¸ ુ ભગેા કર-ને 

પણ ઊH� મેળવી શકાય. એ માટ  જોઈએ એવી 

ટ કનોલો6 હpુ ?ધુી િવકસી શક- નથી.  

� પરમા¸ ુ ફ�ઝુન 9ારા પેદા થતી ઊH�નો જ©થો અને 

તાકાત �ચડં હોવાથી તેમા ં સૌથી મોટો �Õ પેદા થતી 

ઊH�ને કા�મુા ંરાખવાનો થાય છે.  

� °યાર  કા�મુા ંરાખવાની lલ$ફુ ટ કનોલો6 શોધાઈ જશે, 

kયાર  આ ર-તે ઊH� મેળવવી સરળ બની જશે.  

� આ �ો1,ટને બીH શbદોમા ં મીિન ?યૂ�મા ં પરમા¸ ુ

ફ�ઝુન થાય છે, માટ  અÞટૂ ઊH� પેદા થતી રહ  છે. 

10. \�� ��ш�] : �� >̂1�( :    �¥�L $�(�� ��  

 
� ભારતમા ંવાઘની વ_તી uગે ક *V સરકાર 9ારા અહ વાલ-

૨૦૨૦ રpૂ  

અહ વાલના મહkવના ત©યો :  

� િવ�ના ૭૦ ટકા ટાઈગર ભારતમા ં 

� સૌથી વ� ુ વાઘની વ_તી µજમ કાબTટ નેશનલ પાક� , 

ઉરાખડં  

5��8�� '�1 A>1 ��Ì-2967 (�]L-2018�� �K8�< 

D>�")   

� જગતની ૭૦ ટકા વાઘ વ_તી એકલા ભારતમા ં છે. 

ભારતમા ંઅkયાર  ૨૯૬૭ વાઘ છે. આ jકડો ૨૦૧૮મા ં

થયેલી ગણતર-ના આધાર  રpૂ કયs હતો.  

� એ વખતે વડા�ધાને પોતે જ વાઘની વ_તીના jકડા 

Hહ ર કયા� હતા.  

� આ :રપોટ� �માણે દ શમા ં સૌથી વ� ુ ૨૩૧ વાઘ 

ઉરાખડંના µજમ કોબTટ નેશનલ પાક�મા ંછે.  

� ભારતમા ંઅkયાર  વાઘના સરં�ણ માટ  Eુલ ૫૦ ટાઈગર :રઝવ�.  

� એમાથંી િમઝોરમ2ુ ંદાUફા :રઝવ�, પિØમ બગંાળ2ુ ંબકસા 

અને ઝારખડં2ુ ં પાલાL ુ ટાઈગર :રઝવ� એવા છે °યા ં

વ_તી ગણતર- દરિમયાન કોઈ વાઘ જોવા મÝયા ન હતા.  

� એટલે આ ^ણેય વન િવ_તારને વાધ િવહોણા માની 

લેવાયા છે. દ શના પ૦ ટાઈગર :રઝવ�મા ં Eુલ મળ-ને 

૧૯૨૩ વાઘ રહ  છે, એટલે ક  ભારતમા ંવાઘની વ_તીના 

૬૫ ટકા વાઘ :રઝવ� એ:રયામા ંરહ  છે. 

3O# )�K�0 5��8�� : 

� ભારત વ*ય6વોના સરં�ણમા ં સફળ ર�ુ ં છે, ભારતમા ં મા^ 

વાઘ નહ-, ૩ હHરથી વધાર  એકિશcગી ગÑડા છે, પ૦૦થી વધાર  

એિશયાટ-ક િસcહ છે, 30 હHરથી વધાર  વાઘ છે, એ િસવાયના 

અ*ય સ6વોની પણ અગ/ણત વ_તી છે.  

� રાજય Lજુબ વાત કર-એ તો વાઘની સૌથી વ� ુપ૨૬ 1ટલી 

સ.ંયા મ�ય�દ શમા ં ન�ધાઈ છે. એ પછ- કણા�ટક પ૨૪ અને 

ઉરાખડંમા ં૪૪૨ વાઘનો વસવાટ ન�ધાયો છે.  

� µજમ કોબTટ નેશનલ પાક� પછ- સૌથી વ� ુવાઘ કણા�ટકના 

નાગરહોલમા ંન�ધાયા છે. અહf ૧૨૭ વાઘ છે.  

� ^ીH Iમે કણા�ટક2ુ ં જ બ:ંદwરુ નેશનલ પાક� છે, °યા ં

૧૨૬ વાઘ છે.  

� મ�ય�દ શના બાધંવગઢ અને આસામના કા/ઝરંગામા ંએક 

સરખા ૧૦૪ વાઘ ન�ધાયા.  

� ૧૦૦થી વધાર  વાઘ હોય એવા જગંલમા ં આ ઉપરાતં 

મMુમલાઈના વનોનો પણ સમાવેશ થાય છે.  

� દ શના અનેક પાક� એવા છે જયા ંવાઘની વ_તી વધી શક  

એમ છે, પરંt ુએ માટ  �યાસો કરવાની જ$ર છે.  

� Mુધવા, કાનહા, તાડોબા, સkયમગંલા, ?ુદંરવન એવા 

જગંલો છે, °યા ં૮૦-૮૦ વાઘ ન�ધાયા છે. 

����� ��Ì�� ��O� : 

� Mુિનયામા ંવાઘની ૧૩ ર *જ આખા જગતમા ં૧૩ ર *જ છે, 

°યા ંવાઘ રહ  છે.  

� ભારત  બાgંલાદ શ, eતુાન, કUબો:ડયા, ચીન,ઈ*ડોનેિશયા, 

લાઓસ, મલેિશયા, Uયાનમાર,  નેપાળ,  રિશયા, 

થાઈલે*ડ,  િવએટનામ.  

� ક d*Vય પયા�વરણ મં̂ ી �કાશ Hવડ કર 9ારા અહ વાલ 

રpૂ કરાયો  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૯-૦૭-૨૦૨૦) 
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1. ભારત સરકાર 9ારા તા1તરમા ંતા. 29 pુલાઇના રોજ કઈ 

નવી િશ�ણ નીિત Hહ ર કરવામા ં આવી છે - ��ab<# 

�ш�K ���8-2020 (NEP-2020) 

2. નવી રા;+-ય િશ�ણ નીિત-2020 કયા મં̂ ાલય 9ારા 

Hહ ર કરાઈ - ��� -�ш��� ��к�- �W�1# 

3. માનવ સશંોધન િવકાસ મં̂ ાલય2ુ ં ન´ુ ં નામ જણાવો - 

�ш�K �W�1# 

4. નવી રા;+-ય િશ�ણ નીિત-2020મા ં શાળાઓ માટ  કઈ 

િસ_ટમ લા\ ૂકરવામા ંઆવશે - 5+3+3+4 

5. નવી રા;+-ય િશ�ણ નીિત-2020મા ં _નાતક માટ  ક ટલા 

વષૅ નÃ- કરાયા - 4 

6. નવી રા;+-ય િશ�ણ નીિત-2020મા ં કયા ધોરણ ?ધુી 

માtભૃાષા-�ાદ િશક ભાષામા ંજ િશ�ણ આપવામા ંઆવશે - 5 

7. ભારતમા ં છે�લે કયાર  રા;+-ય િશ�ણ નીિત ઘડવામા ં

આવી હતી – 1986 (�>����-1992) 

8. નવી રા;+-ય િશ�ણ નીિત-2020મા ં ફાઉ*ડ શન _ટ જ 

ક ટલા વષૅ અને િ�_Eલૂ તેમજ �ાઈમર- _Eલૂમા ં કયા 

ધોરણનો સમાવેશ થાય છે – 3 �]́+2 �]́, ���K 1 3�� 

2 (3 M� 8 �]́) 

9. નવી રા;+-ય િશ�ણ નીિત-2020મા ંસેક*ડર- _ટ જમા ંકયા 

ધોરણનો સમાવેશ થાય છે - 9 M� 12 

10. નવી રા;+-ય િશ�ણ નીિત-2020મા ંતમામ ધોરણમા ંકયો 

િવષય ફરµજયાત કરાયો છે - -�SAV8 

11. નવી રા;+-ય િશ�ણ નીિત-2020મા ં કયા ધોરણથી જ 

વૉક શનલ િશ�ણ અપાશે - 06 

12. નવી રા;+-ય િશ�ણ નીિત-2020મા ંવૉક શનલ અને ઉ�ચ 

િશ�ણમા ં iોસ એનરોલમે*ટ ર િશયો કયા વષૅ ?ધુીમા ં

ક ટલા ટકા ?ધુી લઈ જવાશે - �]́ 2035 3�� 50 $к� 
13. હાલમા ં િશ�ણ પાછળ ભારતમા ંGDP ક ટલા ટકા ખચૅ કરવામા ં

આવે છે 1 વધાર-ને ક ટલા ટકા કરાશે - 4.43 % 3�� 6 % 

14. નવી રા;+-ય િશ�ણ નીિત-2020મા ંકયો અ²યાસIમ રદ 

કરાયો - 
.\�1 

15. ભારતમા ંરાફ લ 7hુ િવમાનો2ુ ંઆગમન કયાર  અને કયા ં

થ7ુ-ં તા.29મી pુલાઈ-૨૦૨૦, બપોર  3.00 કલાક  તથા 

uબાલા એરબેઝ (પHંબ) 

16. "રાફ લ"નો અથૅ જણાવો - ¬ B���, '���� 8�� 1'�� 

17. ભારતમા ં રાફ લ 7hુ િવમાનો કઈ _કવો�નનો :હ_સો 

બનશે - 17� ��¥�� 
�� 

18. ભારતીય વા7દુળના વત�માન વડા - 
� %�� �шL1  

Y�.к� 5���<#� 

19. તા1તરમા ં ?રુતની કઈ બે  િવåાિથ½નીઓએ w©ૃવીથી 

ન6કના એ_ટરોઇડની શોધ કર- 1ની નાસાએ  મા*યતા 

આપી છે - ����'< ��к�<#� 3�� ����к� 1х�K� 

20. તા1તરમા ં?રુતની બ ેિવåાિથ½નીઓએ w©ૃવીથી ન6કના 

એ_ટરોઇડની શોધ કર- તે2ુ ંનામ જણાવો -  HLV-2514 

21. મેડન pુ/લયન ઓK,સલેશન કોને કહ વાય છે – 8� ���7< 

3�� ��-���� /¥- �K�# º�, * >̂�� >̂�� 

'�-����� ��� >�� V¼�� Y >̂"� >̂ ��� º�, *�� 

-�(к1 �/\�#� �� M� �� \��-�� '�# º� 

22. મેડન pુ/લયન ઓK,સલેશન કયા સLVુમાથંી બગંાળની 

ખાડ-મા ં અને kયાથંી આગળ વધીને પેસે:ફક મહાસાગર 

તરફ આગળ વધે છે – 3�"� -D>P 

23. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં\જુરાતમા ં�થમવાર કયા ´�ૃની ન�ધ 

કરાઈ - -D>P�7  

24. સLVુફળ ´�ૃ2ુ ંબોટિનકલ નામ જણાવો - "�\���$���Y 


� >$�OU>1�  

25. \જુરાતમા ં�થમવાર સLVુફળ તર-ક  ઓળખાતા ´�ૃની 

ન�ધ કરાઈ તેની શોધ કરનાર2ુ ં નામ જણાવો - �c. 

к�Ò��� �>8�<#�, 5�����  

26. સLVુફળ ´�ૃ ભારતના yા િવ_તારોમા ંજોવા મળે છે - 

0\�S-�, Y-�, "���7 3�� �4�K 5��8�� �'�8� 

��<�� \к����  

27. yા ´�ૃને મીઠા પાણીના મે*\વૃ તર-ક  પણ ઓળખવામા ં

આવે છે -  -D>P�7 

28. 7hુ િવમાન રાફ લની :કcમત જણાવો – )�8 ���� 

���* x. ��ª� к��� 

29. ભારતીય વા7સેુનામા ં સામેલ ફાઈટર 1ટ પૈક- સૌથી 

મ�ઘા ફાઈટર 1ટ ક7ુ ંછે – ����1 ��($� *$   

30. yા _થળે િવ�નો સૌથી મોટા *7¢ુ,લયર ફ�ઝુન 

�ો1,ટનો આરંભ થયો છે – ñ�O-�� �4�K 5����  

31. yા હ tસુર ®ા*સમા ં િવ�ના સૌથી મોટા *7¢ુ,લયર 

ફ�ઝુન �ો1,ટનો આરંભ થયો - "� /��«> 5��� к�<�� 

ÐZL �7���  

32. િવ�ના સૌથી મોટા *7¢ુ,લયર ફ�ઝુન �ો1,ટમા ંuદા1 ક ટલો 

ખચ� થશે - 23.5 3"� �c1� (1760 3"� x�/#�)  
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33. િવ�ના સૌથી મોટા *7¢ુ,લયર ફ�ઝુન �ો1,ટથી ક ટલી 

ઊH� મળવાનો uદાજ છે - �- 'Z� $� к�1-� X��� 

78� ÐZL *$1�  

34. ®ાસં K_થત *7¢ુ,લયર ફ�ઝુન �ો1,ટના ક ટલાક પા�્�સ કઈ 

ભારતીય કંપની 9ારા તૈયાર કરાયા છે - 
1 
O� $<  

35. ®ાસં K_થત *7¢ુ,લયર ફ�ઝુન �ો1,ટમા ં પેદા થનારા 

Cલાઝમા2ુ ં તાપમાન ૧૫ કરોડ uશ સેd*ટiેડ એટલે ક  

?યૂ�ના તાપમાન કરતા ંક ટલા ગ¸ ુવધાર  હશે - �-�«>  

36. ®ાસં K_થત *7¢ુ,લયર ફ�ઝુન �ો1,ટથી Cલાઝમા $પી પેદા 

થનાર ઊH�નો જ©થો જણાવો - 500 �����$ *$1�  

37. આઈટ-ઈઆર2ુ ં િવ_tતૃ નામ જણાવો – (O$���ш�1 

M®O�>ò+1#� 
+-/�\��O$1 \�
+$� 

38. ®ાસં K_થત *7¢ુ,લયર ફ�ઝુન �ો1,ટ2ુ ં સચંાલન કોના 

9ારા કરવામા ં આવી ર�ુ ં છે - (O$���ш�1 

M®O�>ò+1#� 
+-/�\��O$1 \�
+$�  

39. ®ાસં K_થત *7¢ુ,લયર ફ�ઝુન �ો1,ટમા ં ભારત સ:હત 

Eુલ ક ટલા ભાગીદાર દ શનો સમાવેશ થાય છે – 35 ��ш 

40. ®ાસં K_થત *7¢ુ,લયર ફ�ઝુન �ો1,ટમા ં િવ�ભરના ક ટલા 

િવ±ાની-એ¢*જનીયરો અને કામદારો જોડાયેલા છે - 2300  

41. પરમા¸ ુફ�ઝુન એટલે ºુ ં- 3ý B$ ÐZL  

42. વ�ડ� ટાઈગર ડ  કયાર  મનાવવામા ંઆવે છે - �� >̂1�(  

43. ભારતમા ં વાઘની વ_તી uગે ક *V સરકાર અહ વાલ-૨૦૨૦ 

અ2સુાર િવ�ના ક ટલા ટકા ટાઈગર ભારતમા ંછે - 70  

44. ભારતમા ં વાઘની વ_તી uગે ક *V સરકારના અહ વાલ-

૨૦૨૦ અ2સુાર ભારતમા ંસૌથી વ� ુવાઘની વ_તી કયા ં

જોવા મળે છે - Ñ� к�"�$ ��ш�1 /�кL , |¼��х�� 

45. વષ�-૨૦૧૮ની વાઘ ગણતર- Lજુબ ભારતમા ંઉરાખડં K_થત 

µજમ કાબTટ નેશનલ પાક�મા ંસૌથી વ� ુક ટલા વાઘ છે - 231 

46. વષ�-૨૦૧૮ની વાઘ ગણતર- Lજુબ ભારતમા ં વાઘની 

સ.ંયા ક ટલી હતી - 2967  

47. વષ�-૨૦૧૮ની વાઘની વ_તીના jકડા કોણ ેHહ ર કયા� 

હતા - ���)����  

48. ભારતમા ંહાલમા ંવાઘના સરં�ણ માટ  Eુલ ક ટલા ટાઈગર 

:રઝવ� છે - 50  

49. વષ�-૨૦૧૮ની વાઘ ગણતર- દરિમયાન ભારતના ટાઈગર 

:રઝવ� પૈક- yા _થળે વ_તી ગણતર- વખતે કોઈ વાઘ 

જોવા મÝયા ન હતા - �.��=>� ��;�� \�.�L, /�� 

"���7=>� "к-� 3�� .��х��=>� /�1�D>  

50. વષ�-૨૦૧૮ની વાઘ ગણતર- Lજુબ કયા રા°યમા ંવાઘની 

સૌથી વ� ુસ.ંયા છે – �#)��ш 

51. િવ�મા ંવાઘની Eુલ ક ટલી ર *જ છે, °યા ંવાઘ રહ  છે - 

13 ��O�  

52. વત�માન ક d*Vય પયા�વરણ મં̂ ી2ુ ંનામ જણાવો - )к�ш 

Z���к�  

DATE : ��-��-����

1.U>���8 /�1�- �O�>31-2020 (U V')   

��� U>���8 /�1�- �O�>31-2020 á�·$ D>z#�W��� 

�>/�8 к��#� 

��� GPM-2020  

� વષ�-૧૯૭૫મા ંરા°યના પોલીસ મે*7અુલની રચના થયા 

બાદ �થમવાર ન´ુ ં પોલીસ મે*7અુલ-૨૦૨૦ તૈયાર 

કરવામા ંઆ�7ુ ંછે. 

� પોલીસ મે*7અુલના આ નવા �ા�ટને ઇ-�કુના 

મા�યમથી પણ ઉપલbધ કરાવવામા ંઆ�યો છે 1થી આ 

ઈ-�કુ પોક ટ-કો એ¢Cલક શન અને પોલીસની વેબસાઇટ 

પર સચ�ની ?િુવધા સાથે ઉપલbધ રહ શે.  

A>1 WK 5��  

� આ ^ણ ભાગમા ં CRPC, IPC, wરુાવા અિધિનયમ, 

POCSO, Act.૨૦૧૨, એસ.સી-એસ.ટ-. ?ધુારા 

અિધિનયમ-૨૦૧૫, pુવેનાઇલ જd_ટસ (સીપીસ) એ,ટ 

૨૦૧૫, અનલોEલૂ એd,ટિવટ-ઝ (િ�વે*શન) ?ધુારા 

અિધિનયમ એ,ટ-૨૦૧૪નો સમાવેશ થયો છે. 

� રા°ય પોલીસ વડા Dી િશવાનદં ઝા 9ારા તૈયાર કરાયો 

(હાલમા ંિન´ૃ)  

2.5��8-�\��ш#- -�"��� (����к -�"���)  

���)��� G� ���OP ��< X��� �\��ш#-�� �>)� к�$L�� 

��� 4"T¥�Õ�=> (-|�Ì�$�  

 

��ш�]8�0 –  
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� ભારતની મદદથી કોટ�ની નવી ઈમારત તૈયાર  

� _થાન : પોટ� zઈૂસ  

� મો:રિશયસ વડા�ધાન : Dી �િવ*દ જગÖાથ (Lળૂ 

ભારતીય)  

� મો:રિશયસમા ંભારત 9ારા અગાઉ િવઝન – SAGAR શ$ 

કરા7ુ ંહt.ુ 

� SAGAR-િસÜ:ુરટ- એ*ડ iોથ ફોર ઓલ ઈન ધ :રµજયન  

3O# ��ш� -�M� 5��8�� Y�M¹к -�"��� 

� માલદ-�ઝ-Dીલકંા સાથે આિથક� સહયોગને વેગ અપાશે  

� ફ,ત મો:રિશયસ જ નહf માલદ-�ઝ અને Dીલકંા સાથે 

આિથ½ક સહયોગને પણ ભારતે વેગ આCયો છે.  

� માલદ-�ઝ સાથે ૧૮ MOU કરાયા છે અને ૧.૪ અબજ 

ડૉલરની સહાય કરાઈ છે.  

� Dીલકંાને પણ ૩.૪૫ અબજ ડૉલરની સહાય કરાઈ છે.  

3. US�� ‘�����-\к�� 
+-%�O� 
к$’ х��� /-�� (����к 

-�"���)  

 
'�¬ > :  

� અમે:રક- સસંદ મહાkમા ગાધંી અને મા:ટ«ન �7થુર :કcગ 

pુિનયરની ધરોહરોનો �ચાર કરવા એક ખરડો પસાર 

કયs.  

� ગાધંી-:કcગ એ,સચે*જ એ,ટ ' નામનો આ ખરડો તેમના 

િવચારો uગે સશંોધનમા ંમદદ કરશે. 

4. \'1� -ш}+8к�K /х��\�#� 

8�. 1 M� 14 0�S$-2020 

к#� \��-� к( |��K�  

� 0�S$ \'1� �>��� \��-  

� 0�S$ "�%� "%��� "�$< /É�0 

� 0�S$ \'1� S��1�"� \��-  

ª 0�S$ \'1� ��¬ V�� \��-  

� 0�S$ \'1� Y��:# \��-  

� 0�S$ \'1� AV�]\��-  

� 0�S$  \'1� �ш�K \��- 

� 0�S$ \'1� S�Êº8� ZUV�8 \��-  

� 0�S$ \'1� к¥#�K \��-  

�� 0�S$ \'1� "�7/�]K ZUV�8 \��-  

�� 0�S$ \'1� кL#��� \��-  

�� 0�S$  \'1� 3�� к�= B�� ZUV�8 \��-  

�� 0�S$ GC�� \'1� \��-  

�ª 0�S$  \'1� ш��<\�к - a6� \��- 

 

� તમામ ઉજવણી TV અને સોિશયલ મી:ડયાના મા�યમથી 

કરાશે 

5. NASA (3�к�ш ��Ý��)  

��7 �' |/� C�� VTa$�� ш�� �$� ��-�=>� ‘/-���O- 

�ш�’ 1�O%  

 

'�¬ > :  

� મગંળ iહ પર 6વ?;ૃટ-ની શોધ માટ  અમે:રકાની 

અવકાશ સશંોધન સ_ંથા- નાસા2ુ ં પસTવર*સ િમશન 

ફલો:રડાના ક પ કાનવેરલ ખાતેથી સફળતાwવૂ�ક લો*ચ 

થ7ુ ંહt.ુ  

� х%L: આશર  ૨.૪ અબજ ડોલર (આશર  ૧૩૪ અબજ 

ભારતીય $િપયા)2ુ ં આ િમશન સાત મ:હનાનો �વાસ 

ખેડ-ને મગંળ iહ પર ફ ¾આુર-, ૨૦૨૧મા ંપહ�ચશે.  

� નાસાએ યાનમા ં એક એસ7વુી કારની સાઈઝ2ુ ં પસTવર*સ 

રોવર અને ઈ*1*7ટુ- હ /લકોCટર પણ મગંળ પર મોક�યા છે.  

� કામગીર- : પસTવર*સ િમશન 9ારા વાતાવરણ, �ળૂ અને 

અ*ય ચીજોનો અ²યાસ કરશે અને સેUપલ એકઠા કરશે 

તેમજ મગંળની હાઈ:રઝો�7શુન તસવીરો પણ ઝડપશે.  

� અવકાશયાન સેUપ�સ લઈને w©ૃવી પર પરત પણ 

ફરવા2ુ ંછે. 
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6. UN : WMO-3'���1   

Y��� 5 �]L�� J V���=>� -����ш 8�/�� 1.5 \��� ��� 

�ш� ('����) 

� 7એુન સલંgન એજ*સી ધ વ�ડ� મેટ-ઓરોલો6કલ 

ઓગTનાઈઝેશન (ડબ�7એુમઓ)ના અહ વાલ Lજુબ િવ�2ુ ં

તાપમાન આગામી પાચં જ વષ�મા ં૧.૫ :ડiી વધી  જશે.  

� સભંવતઃ ૨૦૨૪ આવતા સર રાશ તાપમાન ૧ :ડiી 1ટzુ ં

વધી Hય તેવી �બળ શyતા છે.  

|/�# :  

� અkયારથી iીનહાઉસ ગેસ2ુ ં ઉkસÀન ઘટાડવામા ં આવે 

તો કદાચ આ વધારો અ_થાઈ હશે.  

� એટલે ક  બ-ેચાર વષ� પછ- તાપમાન ફર-થી ન�ધપા^ 

ર-તે ઘટ- શક  છે.  

� િવ� હવામાન િવ±ાન સગંઠને ક�ુ ં હt ુ ં ક  ૧૮૫૦ થી ૧૯૦૦ 

દરિમયાન 1 તાપમાન હt ુ ં તેનાથી ૨૦મી સદ-2ુ ં તાપમાન 

એક :ડiી વધી »Üૂુ ં છે, પરંt ુ ૨૧ મી સદ-ના મ�યાહન 

?ધુીમા ંસર રાશ તાપમાન દોઢથી બે :ડiી વધી શક  છે.  

� WMO-6નીવા(K_વસ)  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૩૦-૦૭-૨૦૨૦) 

1. નવો \જુરાત પોલીસ મે*7અુલ-૨૦૨૦ �ા�ટ L.ુયમં̂ ીને 

કયાર  ?પુરત કરાયો – 30� >̂1�(-2020 

2. \જુરાત પોલીસ મે*7અુલની રચના કયાર  થઈ હતી - 

�]L-1975  

3. નવો પોલીસ મે*7અુલ-૨૦૨૦ Eુલ ક ટલા ભાગમા ંછે - WK  

4. નવા પોલીસ મે*7અુલ-૨૦૨૦ના Eુલ ^ણ ભાગમા ંશાનો 

સમાવેશ થાય છે - CRPC, IPC, J>���� 3����#, 

POCSO, Act.2012, 
-.-�-
-.$<. �>���� 3����#-

2015, >̂����£1 �TS$- (-�/�-) 
+$ 2015, 

3�1�AB1 
T+$��$<. (�)��Oш�) �>���� 3����# 


+$-2014 

5. નવા \જુરાત પોલીસ મે*7અુલ-૨૦૨૦ કોના 9ારા તૈયાર 

કરાયો – 8�к�1�� ��Ç# /�1�- ��� G� �ш����� .�  

6. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં વડા�ધાન Dી નર *V મોદ- 9ારા કયા 

દ શની ?�ુીમ કોટ�ના નવા /બd�ડÓગ2 ુઈ-ઉદઘાટન કરા7ુ ં

- �\��ш#- 

7. ભારતની મદદથી કયા દ શની ?�ુીમ કોટ�2 ુ ંન´ુ ં/બd�ડÓગ 

બનાવા7ુ ંછે – �\��ш#- 

8. મોર િસયસની ?�ુીમ કોટ� કયા ંઆવેલી છે - /�$L  ¦ B(-  

9. મો:રિશયસના વત�માન વડા�ધાન2ુ ં નામ જણાવો - G� 

)��O� ��È�M  

10. મોર િસયસના વત�માન વડા�ધાન Dી �િવ*દ જગÖાથ2ુ ં

Lળૂ વતન જણાવો – 5��8  

11. SAGAR2ુ ં િવ_tતૃ નામ જણાવો - �-� >\�$< 
O� ��M 

��� 01 (� � \�Ñ�#�  

12. ભારતે માલદ-�ઝ સાથે ક ટલા MOU કયા� છે - 18  

13. ભારતે માલદ-�ઝને ક ટલી સહાય કર- છે - 1.4 3"� �c1�  

14. ભારતે Dીલકંાને ક ટલી સહાય કર- છે - 3.45 3"� 

�c1� 

15. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં કયા દ શમા ં ‘ગાધંી-:કcગ એ,સચ*ેજ 

એકટ’ ખરડો પસાર કરાયો - US 

16. કયા હ tસુર USમા ં ‘ગાધંી-:કcગ એ,સચે*જ એકટ’ ખરડો 

પસાર કરાયો - '��� ����� 3�� �\$Í� ¥�>M� \к�� 

>̂ ��#��� ���'���� )%�� к���  

17. \જુરાતમા ં તા. ૧ થી ૧૪ ઓગ_ટ દરિમયાન ક7 ુ

પખવા:ડ7 ુઉજવાશે- \'1� -ш}+8к�K /х��\��> 

18. \જુરાતમા ંમ:હલા સશK,તકરણ પખવા:ડયા uતગ�ત તા. 

૧લી ઓગ_ટના રોજ કયો :દવસ ઉજવવામા ં આવશે - 

\'1� �>��� \��-  

19. \જુરાતમા ંમ:હલા સશK,તકરણ પખવા:ડયા uતગ�ત તા. 

૨6 ઓગ_ટના રોજ કયો :દવસ ઉજવવામા ં આવશે - 

"�%� "%��� "�$< /É�0 

20. \જુરાતમા ંમ:હલા સશK,તકરણ પખવા:ડયા uતગ�ત તા. 

૩6 ઓગ_ટના રોજ કયો :દવસ ઉજવવામા ં આવશે - 

\'1� S��1�"� \��-  

21. \જુરાતમા ંમ:હલા સશK,તકરણ પખવા:ડયા uતગ�ત તા. 

૪થી ઓગ_ટના રોજ કયો :દવસ ઉજવવામા ં આવશે - 

\'1� ��¬ V�� \��-  

22. \જુરાતમા ંમ:હલા સશK,તકરણ પખવા:ડયા uતગ�ત તા. 

૫મી ઓગ_ટના રોજ કયો :દવસ ઉજવવામા ં આવશે - 

\'1� Y��:# \��-  

23. \જુરાતમા ંમ:હલા સશK,તકરણ પખવા:ડયા uતગ�ત તા. 

૬(ી ઓગ_ટના રોજ કયો :દવસ ઉજવવામા ં આવશે - 

\'1� AV�] \��-  

24. \જુરાતમા ંમ:હલા સશK,તકરણ પખવા:ડયા uતગ�ત તા. 

૭મી ઓગ_ટના રોજ કયો :દવસ ઉજવવામા ં આવશે - 

\'1� �ш�K \��- 
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25. \જુરાતમા ંમ:હલા સશK,તકરણ પખવા:ડયા uતગ�ત તા. 

૮મી ઓગ_ટના રોજ કયો :દવસ ઉજવવામા ં આવશે - 

\'1� S�Êº8� ZUV�8 \��-  

26. \જુરાતમા ંમ:હલા સશK,તકરણ પખવા:ડયા uતગ�ત તા. 

૯મી ઓગ_ટના રોજ કયો :દવસ ઉજવવામા ં આવશે - 

\'1� к¥#�K \��-  

27. \જુરાતમા ંમ:હલા સશK,તકરણ પખવા:ડયા uતગ�ત તા. 

૧૦મી ઓગ_ટના રોજ કયો :દવસ ઉજવવામા ંઆવશે - 

\'1� "�7/�]K ZUV�8 \��-  

28. \જુરાતમા ંમ:હલા સશK,તકરણ પખવા:ડયા uતગ�ત તા. 

૧૧મી ઓગ_ટના રોજ કયો :દવસ ઉજવવામા ંઆવશે - 

\'1� кL#��� \��-  

29. \જુરાતમા ંમ:હલા સશK,તકરણ પખવા:ડયા uતગ�ત તા. 

૧૨મી ઓગ_ટના રોજ કયો :દવસ ઉજવવામા ંઆવશે - 

\'1� 3�� к�= B�� ZUV�8 \��-  

30. \જુરાતમા ંમ:હલા સશK,તકરણ પખવા:ડયા uતગ�ત તા. 

૧૩મી ઓગ_ટના રોજ કયો :દવસ ઉજવવામા ંઆવશે - 

GC�� \'1� \��-  

31. \જુરાતમા ંમ:હલા સશK,તકરણ પખવા:ડયા uતગ�ત તા. 

૧૪મી ઓગ_ટના રોજ કયો :દવસ ઉજવવામા ંઆવશે - 

\'1� ш��<\�к - a6� \��- 

32. \જુરાતમા ં ઓગ_ટ મ:હનામા ં મ:હલા સશK,તકરણ 

પખવા:ડયાની ઉજવણી yા મા�યમથી કરાશે - TV 3�� 

-��ш#1 �\�#��� ��#M�  

33. અમે:રકન અવકાશ સશંોધન સ_ંથા2ુ ં નામ જણાવો – 
NASA  

34. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં અમે:રકન અવકાશ સશંોધન સ_ંથા 

NASA 9ારા કયા iહ ઉપર 6વ?dૃ;ટની શોધ માટ  િમશન 

લો*ચ કરા7ુ ં- ��7 

35. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં NASA 9ારા મગંળ iહ ઉપર 

6વ?dૃ;ટની શોધ માટ  ક7ુ ં િમશન લો*ચ કરા7ુ ં - 

‘/-���O- �ш�’  

36. pુલાઈ-૨૦૨૦મા ં NASA 9ારા મગંળ iહ ઉપર 

6વ?dૃ;ટની શોધ માટ  પસTવર*સ િમશન’ yાથંી લો*ચ 

કરા7ુ ં- �1�\����� к�/ к�����1 

37. NASA 9ારા મગંળ iહ ઉપર 6વ?dૃ;ટની શોધ માટ  લો*ચ 

કરવામા ં આવેલ પસTવર*સ િમશન’ પાછળ ક ટલો ખચ� 

થયો - Yш�� 2.4 3"� ��1� (Yш�� 134 3"� 

5��8�# x�/#�) 

38. NASA 9ારા મગંળ iહ ઉપર 6વ?dૃ;ટની શોધ માટ  લો*ચ 

કરવામા ં આવેલ પસTવર*સ િમશન’ ક ટલા મ:હનાનો 

�વાસ ખેડ-ને મગંળ iહ પર પહ�ચશે - -�8 

39. NASA 9ારા મગંળ iહ ઉપર 6વ?dૃ;ટની શોધ માટ  લો*ચ 

કરવામા ંઆવેલ પસTવર*સ િમશન’ કયાર  મગંળ iહ પર 

પહ�ચશે - ��³>Y�<, 2021 

40. WMO2ુ ં િવ_tતૃ નામ જણાવો – � �¥�L 

�$<0��1�Cк1 0����(.�ш� 

41. UN સલંgન એજ*સી WMOના તા1તરના અહ વાલ Lજુબ 

આગામી ૫ વષ�મા ંw©ૃવી2ુ ંસર રાશ તાપમાન ક ટz ુવધી 

જશે - 1.5 \��� 

42. UN સલંgન એજ*સી WMOના તા1તરના અહ વાલ Lજુબ 

વષ�-૨૦૨૪ ?ધુીમા ં w©ૃવી2ુ ં સર રાશ તાપમાન ક ટzુ ં

વધવા2ુ ંઅ2મુાન છે - 1 \���  

43. િવ� હવામાન િવ±ાન સગંઠનના તા1તરના અહ વાલ 

Lજુબ વષ�-૧૮૫૦ થી ૧૯૦૦ દરિમયાન 1 તાપમાન હt ુ ં

તેનાથી ૨૦મી સદ-2ુ ંતાપમાન ક ટzુ ંવ�7 ુછે – 1 \���  

44. િવ� હવામાન િવ±ાન સગંઠનના તા1તરના અહ વાલ Lજુબ 

૨૧મી સદ-ના મ�યાહન ?ધુીમા ં સર રાશ તાપમાનમા ં ક ટલો 

વધારો થવાની શyતા છે – 1.5 M� 2 \���  

45. િવ� હવામાન સગંઠન-WMO2ુ ંL.ુય મથક કયા ંઆવેzુ ં

છે – C���� (}S�-)  

DATE : ��-��-����

1.��« Bк : U>���8�� ��� 38�� DGP 8�<к� Y�ш] 

5�\$#��� ��« Bк (к�#��-�'<�$)  

� બેચ : IPS-૧૯૮૫        ક ડર : \જુરાત  

� પોલીસ ભવન ગાધંીનગર ખાતે નવા DGPને ગાડ� ઓફ 

ઓનર અપા7ુ ં

� DGP: ડાયર ,ટર જનરલ ઓફ પોલીસ  

2. �-�� : �"�C �\�� (�L)   

к�OP -�к���� )-�� /\�#������ ш}+8/�6 �"�C�� 

-���ш  
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� \જુરાતમા ંસોમનાથ અને 9ારકા બાદ ^ીH યા^ાધામનો 

PRASADમા ંસમાવેશ  

� દ શની ૫૧ શK,ત પીઠ પૈક-2 ુઉર \જુરાતના બનાસકાઠંામા ં

આવેલ િવ��િસh આåશK,ત યા^ાધામ uબા62ુ ં ક *V 

સરકારની �સાદ પ:રયોજનામા ંસમાવેશ કરાયો.  

� ક *Vીય �વાસન મં̂ ાલયે દ શના વ� ુ પાચં તીથ�યા^ા 

_થાનોનો આ યોજનામા ંસમાવેશ કરવા કર લી Hહ રાતમા ં

\જુરાતના uબા6ને પણ �સાદ યોજના અ*વયે સાકંળ- 

લેવાનો િનણ�ય કયs. 

� યા^ાધામ uબા6નો �સાદ યોજના અ*વયે િવકાસ થશે.  

�>����0 :  

� \જુરાત �વાસન િનગમે યા^ાધામ uબા6નો �સાદ 

પ:રયોજનામા ં સમાવેશ કર-ને �વાસન ?િુવધા ક *V, 

કોU7નુીટ- :કચન, ગbબર પગિથયા ં નિવનીકરણ 1વી 

�વાસન-યા^ી ?િુવધાઓ િવકસાવવા ભારત સરકારમા ં

દરખા_ત કર- હતી.  

� યા^ાધામ uબા6ને તા1તરમા ં જ Dે;ઠ યા^ીક 

?િુવધાઓ માટ  ISO ૯૦૦૧ સટ�:ફક ટ પણ �ાCત થ7 ુછે. 

#������ '�¬ >  :  

� દ શના યા^ાધામોમા ં �વાસીઓ માટ  વ�ડ� ,લાસ 

?િુવધાઓ ઊભી કરવા અને _થાિનક રોજગાર- તથા 

_થાિનક કલા સ_ંEૃિતને �ોkસાહન આપવા માટ  ક *V 

સરકાર 9ારા અમલી બનાવાયેલી �સાદ યોજનામા ં

\જુરાતના �િસh uબા6 મ:ંદરનો પણ સમાવેશ 

કરવામા ંઆ�યો છે. 

� ભારતમા ંEુલ-૪૧ યા^ાધામનો �સાદ હ ઠળ સમાવેશ  

� ક *Vીય �વાસન મં̂ ાલય  

� PRASAD : િપલ/iમ :રpુિવનેશન એ*ડ K_પ:ર�7અૂલ 

ઓગમે*ટ શન �ાઈવ  

� 3. х�1AB� : ��ш�1 S/�¿õL- 
���L-2020 : /-���� 

-��8�� �%�� 

-��8�� 3�#� 3�� -§#� :  

� 3�#�: ?�ુીમ કોટ�ના િન´ૃ *યાયાધીશ LEંુુદકમ શમા�  

-��8�� -§#-�8 

� સેહવાગ (:Iક ટ),     સરદારિસcહ (હોક-),  

� મોના/લસા બ�ુઆ મહ તા (ટ બલ ટ િનસ),  

� દ-પા મ/લક (પેરા એ©લે:ટ,સ)  

� વÑકટ સન દ વરાજન (બો,સfગ) 

� મનીષ બટાિવયા-રમત ગમતના કમÑટ ટસ�  

� આલોક િસcહા - રમત પ^કાર  

� ની�ુ ભા:ટયા 

� આ ઉપરાતં રમત મં̂ ાલયના _પો�્�સ ઓથો:રટ- ઓફ 

ઇd*ડયાના ડાયર ,ટર જનરલ સદં-પ �ધાન,  

� ટારગેટ ઓ/લKUપક પો:ડયમ યોજનાના સીઇઓ રા1શ 

રાHગોપાલન સિમિતમા.ં 

к#� к#� 
���L :  

� રા6વ ગાધંી ખેલ રkન        Vોણાચાય� એવોડ�  

� અpુ �ન એવોડ�                  �યાનચદં એવોડ�  

� રા;+-ય રમત �ોkસાહન એવોડ� અને  

� મૌલાના અ�લુ કલામ આઝાદ +ોફ-ના િવ1તાઓની 

પસદંગી. 

� આ એવોડ� 29 ઓગ_ટ  ?�ુિસh હોક- ખેલાડ- મેજર 

�યાનચદંના જ*મ:દવસ પર _પો�્�સ :દવસના 

ઉપલáયમા ંઆપવામા ંઆવે છે.  

� રમત મં̂ ાલય-ભારત સરકાર  

4. ��« Bк : U>���8 S$�$ /�1�- к;/1�(� 0M�\�$<�� 

%���� 8�<к� ��� V¼ IAS "1��8�-�Ì�� "� �]L�� 


+-$�Oш�    

� કાય�કાળ : ૧લી ઓગ_ટ-૨૦૨૦થી બે વષ�  

5. �O \�� ��ш�] : 31 >̂1�( 

U>���8�� /'�1� Y\���-� D>z#�W� : 3��-�' % ��< 

�O – 31 >̂1�(-1941 

3�-�� – 15 0�S$-2004 

� આ1 �િસh કળા મમ�± ડો.મ�?ુદૂન ઢાકં-, સમાજશા}ી 

આઈ.પી.દ સાઈ, સા:હkયકાર Lનુશી �ેમચદં અને 

\જુરાતના પહ લા ં આ:દવાસી L.ુયમં̂ ી અમરિસcહ 

ચૌધર-નો જ*મ:દવસ. 

 

� સા:હkયકાર અિન�ુh [�ભÒ અને મહમદં રફ- wÊુયિતિથ.  

� અમરિસcહ ભીલાભાઈ ચૌધર-નો જ*મ �યારા તાzકુાના 

ડોલવણ ગામે થયો હતો. 

� વડોદરાની એમ.એસ.7િુન.મા ં િસિવલ એ6નીયરfગનો 

અ²યાસ wરૂો કર- અમરિસcહ ચૌધર- રાજનીિતમા ંજોડાઈ 
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પહ લી વખતમા ં જ 1972મા ં ઘન�યામ ઓઝા સરકારમા ં

રા°યક�ાના મં̂ ી બ*યા.  

� તેઓ \જુરાત સરકારના પાચં િવભાગોમા ં મં̂ ી, િવરોધ 

પ�ના નેતા અને \જુરાતના L.ુયમં̂ ી (6 pુલાઈ 1985 

થી 9 ડ-સેUબર 1989) ?ધુી િવ_તર- હતી. 

� તેઓ \જુરાતના સૌથી 7વુાન અને એકમા^ આ:દવાસી 

L.ુયમં̂ ી તર-ક નો ક-િત½માન પણ ધરાવે છે.  

� અમરિસcહ ચૌધર-ના L.ુયમં̂ ીકાળ દરિમયાન \જુરાત 

સતત Mુ;કાળi_ત ર�ુ ંહt ુ.ં  

� તેમના ં L.ુયમં̂ ીકાળ દરિમયાન નમ�દા કોપsર શનની 

રચના, નમ�દામાથંી પીવાના પાણીની યોજનાની મpુંર-, 

કામને બદલે અનાજની યોજના, બેકલોગ જgયાઓ પર 

ભરતી વગેર  ન�ધપા^ કાયs રxા ંહતા.ં  

� તેઓ2ુ ં15 ઓગ_ટ 2004ના ંરોજ અમદાવાદમા ંઅવસાન 

થ7ુ ંહt ુ ં. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૦-૦૭-૨૦૨૦) 

1. \જુરાતમા ંિશવાનદં ઝાની િન´િૃ બાદ નવા DGP તર-ક  

કોની િનમ¸કૂ કરાઈ - Y�ш] 5�\$#� 
2. આિશષ ભા:ટયાની ક ટલામા ં DGP  તર-ક  િનમ¸કૂ કરાઈ – 

38��  

3. \જુરાતના નવા DGP આિશષ ભા:ટયા કઈ બેચ-ક ડરના 

અિધકાર- છે - IPS-1985 8M� U>���8 к���   

4. DGP2ુ ંિવ_tતૃ નામ જણાવો - ��#��+$� ���1 0� /�1�-  

5. તા1તરમા ં ક *V સરકારની કઈ પ:રયોજનામા ં શK,તપીઠ 

uબા6નો સમાવેશ કરાયો - )-�� 

6. તા1તરમા ં ક *V સરકારની �સાદ પ:રયોજનામા ં

શK,તપીઠ uબા6નો સમાવેશ કરાયો આ પહ લા ં

\જુરાતના કયા બે યા^ાધામનો �સાદ યોજનામા ં

સમાવેશ થયેલો છે - -���M 3�� X��к�  

7. ક *V સરકારની �સાદ પ:રયોજના કયા મં̂ ાલય હ ઠળની 

યોજના છે – )��-� �W�1#  

8. \જુરાતના કયા યા^ાધામને તા1તરમા ંDે;ઠ યા^ીક ?િુવધાઓ 

માટ  ISO ૯૦૦૧ સટ�:ફક ટ �ાCત થ7 ુછે – �"�C 

9. ક *V સરકારની �સાદ યોજનાનો હ t ુ જણાવો - ��ш�� 

#�W������ )��-�0 �$� �¥�L +1�- �>����0 

Ð5� к��� 3�� SM���к ������< 8M� SM���к к1� 

-�SAV�8�� )��-�'� Y/��  

10. દ શના Eુલ ક ટલા યા^ાધામનો �સાદ યોજના હ ઠળ 

સમાવેશ કરાયો છે - 41  

11. PRASAD2ુ ંિવ_tતૃ નામ જણાવો - �/14� \� >̂ ����ш� 


O� }S/\�Ê� B31 0��O$�ш� á�(�  

12. તા1તરમા ં નેશનલ _પો�્�સ એવોડ�-૨૦૨૦ પસદંગી 

સિમિતના અ�ય� તર-ક  કોની િનમ¸કૂ કરાઈ - �>)� 

к�$L�� ��� V¼ O#�#���ш D>A>��к ш�L  

13. ભારતમા ં નેશનલ _પો�્�સ એવોડ� uતગ�ત કયા કયા 

એવોડ� આપવામા ંઆવે છે -  ��C� ����� х�1 ���, 

P�K�%�#L 
���L, 3 >̂ L� 
���L, �#��%�� 
���L, ��ab<# 

�8 )��-�'� 
���L  

14. \જુરાત _ટ ટ પોલીસ કUપલેઈન ઓથો:રટ-ના ચેરમેન 

તર-ક  કોને બે વષ�2 ુએ,સટ *શન અપા7ુ ં - ��� V¼ IAS 
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