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SECTOR-22 GANDHINAGAR 

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

1. "�#�� : #�%���& '�()�� * +�, ��-�, ��./#0��� 

#��#� "��#1234� 64 �78 �#1��*4��� ����  

� ભારતીય રાજનીિતના કોપ�ર�ટ ઠા�ુર  

� �ળૂ વતન-ઉ�ર�દ�શ  

2. :�(,  ;<=�/� 2�к>��-2020 (BCD �шFG)  

��I�� #J>� �(� 2�к>���� K��� LM��N��� ���O��� 

��&34� ;-#�P���  

Q4� R� :�(,  ;<=�/� 2�к>��-2020  

� િવ�ાથ ઓને રોજબરોજના $વનમા ં પડતી �(ુક�લીઓ 

અને સમ,યાઓના ઉક�લ માટ�-ુ ં એક રા/01યાપી મચં 

મળ3 રહ� તે હ�5સુર હાથ ધરમા ંઆવેલી એક રા/01યાપી 

પહ�લ એટલે ,માટ8 ઈ:;ડયા હ�કથોન, =-ુ ંઆયોજન દર 

વષ? ૧ ઓગ,ટથી લઈને ૩ ઓગ,ટ Cધુી થ5ુ ંહોય છે.  

3. ��G,/ : GST (к�) 

V. 500 к���34� (�, X�� ����-� ��'��& �(� ;-P�N 

M�Y%/�-  

� અગાઉની F. ૧૦૦  કરોડની મયા8દામા ં૫ ગણો વધારો  

� SEZના એકમોને ઈ-બીલમાથંી �MુNત અપાઈ 

� અમલ- આગામી ૧ ઓNટોબર-૨૦૨૦થી  

4. Z��� N[N� : "/�\/� (�,)  

Z��� N[N� "/�\/��� ����L�- 2.77 
к� %���� 

�^Nк P=/� 

� Pીરામ લQલા Rબરાજમાન સરકાર3 દ,તાવેજોમા ં લાબંો 

સમય િવવાદમા ં રહ�લી 2.77 એકર જમીનના માRલક 

બની ગયા.  

� અયોUયા VજQલા વહ3વટ3 તWંએ મહ�Cલૂી ખાતા નબંર 

159 અને 160 તથા પેટા નબંર 583ના જમીન માRલક 

તર3ક� Pીરામ લQલા Rબરાજમાન-ુ ંનામ દાખલ ક`ુa છે.  

� મહ�Cલૂી ભાષામા ં તેને અમલદરામદ એટલ ે ક� અિધકાર 

આપવો કહ� છે.  

� હવે જ;મbિૂમ પcરસરની સdંણૂ8 70 એકર જમીન 0,ટની 

થઈ ગઈ છે.  

5. ��G,/ : #��� #�>� %���/�N� _(��X�� LM[ ">�� 

��P #��&`��  (�N�к�:( к�-� '2�N� �F� �a�N/�� 

'��ш� %V�& (����%�)  

� રeા મWંાલયને સેનાના જવાનો અને સૈિનકોના 

`િુનફોમ8ને cફQમોમા ં અપમાનજનક ર3તે દ�ખાવામા ં

આવતી હોવાની ફcરયાદના આધાર� િનણ8ય. 

2�b 4 :  

� Cરુeા બળોની છબી બગાડતા અને તેમની ભાવનાઓને 

ઠ�સ પહhચાડનારા i(યો પર j�ુશ લાવવા.  

� મWંાલય : Cચૂના અને �સારણ મWંાલય 

6.��I :-�'�� #c-�2:-�.1 >� 7 X�:(   

� થીમ-૨૦૨૦: “Support breastfeeding for a healthier 

planet”. 

� �ારંભ-૧૯૯૧  

� સ,ંથા : WABA - World Alliance for 

Breastfeeding Action  

7. %= L�� ��ш�7 : �� X�:( 

^Daк��-кN�v4w4 : ���ш�к� ���x  

%= – �� X�:( ����    "�#�� – � L�#�zP� ���� 

� આ= 0�=ડ3 MNવન મીના�ુમાર3 અને કલાmnુુ રિવશકંર 

રાવળનો જ;મcદવસ.  

 

� 20મા ંસૈકાના �ારંભ ેRચWકારો-ુ ં,થાન સમાજમા ંoુકાનના ં

પાcટયા Rચતરનારા કરતા ં વp ુ ન હ5 ુ ં qયાર� mજુરાતમા ં

RચWકળાને ગૌરવભ`ુa ,થાન અપાવનાર રિવશકંર 

રાવળનો જ;મ ભાવનગરમા ંથયો હતો.  

� �ાથિમક-માUયિમક િશeણ ભાવનગરમા.ં  

� 1910મા ં મેc0ક થયા િપતાની ઈsછા િવnુt �ુબંઇની આટ8 

સોસાયટ3મા ંRચWકળા-ુ ંિશeણ લીpુ.ં  
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� 1916મા ં =.=. ,�લૂ ઑફ આw્8સનો Cવુણ8ચiંક �ાyત 

થયો અને તેઓની કલાયાWા �માRણત થઈ.  

� 1919મા ં�ુબંઇ છોડ3 અમદાવાદમા ંકળા�zિૃ�ઓ શF કર3. 

� હા$ મોહ|મદ અલારRખયાના સપંક8થી �ેરાઈને ૧૯૨૪મા ં

અમદાવાદમા ં ‘�ુમાર’ કાયા8લયની ,થાપના અને તે-ુ ં

સચંાલન 

N�х� :  

� કળા �zિૃ�ઓ િનિમ�ે અજટંાના કળા મડંપો, કળા 

Rચ�તન, કલાકારની સ,ંકારયાWા, કલાકારની કલમે, મ� 

દ3ઠા નવા માનવી, ભારતીય સ,ં�ૃિતના dજૂક =|સ કRઝ�સ 

શીષ8કથી d,ુતકો પણ લ�યા.ં  

� ‘}~к>��к’ ��� ���ш�к� ���x�  }~к>� Nх� R�.  

#=�� :  

� mજુરાતના આ કલાmnુુને કલા�zિૃ� માટ� mજુરાત 

િવ�ાસભા �ારા ૧૯૩૦ના વષ8નો રણVજતરામ Cવુણ8ચiંક.  

� ૧૯૬૫મા ંભારત સરકારનો પ�Pી Rખતાબ.  

� ૧૯૭૦મા ંલRલતકલા અકાદમીના ફ�લો 

� રિવશકંર રાવળ આટ8 ગેલરે3 એમ િવિવધ ર3તે સ;માન 

થ`ુ ંછે.  

� રિવશકંર રાવળ-ુ ં9 cડસે|બર 1977ના ંરોજ અવસાન થ`ુ ંહ5 ુ.ં 

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૧-૦૮-૨૦૨૦) 

1. સમાજવાદ3 પeના કયા નેતા-ુ ંતા=તરમા ં01 ઓગ,ટના 

રોજ 64 વષ?  અવસાન થ`ુ ં- "��#12 

2. ભારતીય રાજનીિતના કોપ�ર�ટ ઠા�ુર તર3ક� કોણ 

ઓળખા5ુ ંહ5 ુ ં- "��#12 

3. સમાજવાદ3 પeના નેતા અમરિસ�હ-ુ ં તા=તરમા ં 01 

ઓગ,ટના રોજ 64 વષ?  કયા ંઅવસાન થ`ુ-ં �#1��*4� 

4. ,માટ8 ઈ:;ડયા હ�કથાન 2020-ુ ં તા=તરમા ં કયાર� 

આયોજન થ`ુ ં- -�.01 >� 03 X�:( 

5. ,માટ8 ઈ:;ડયા હ�કથાન 2020નો ��ુય હ�5 ુ જણાવો - 

����>�X�� ��%P��%�� ����� '�-� �4�к�N�X 

"�� #:/�X�� Bк�N �(� 
к �����/�'� �D 

6. ,માટ8 ઈ:;ડયા હ�કથાન 2020-ુ ં તા=તર ઓગ,ટમા ં

આયોજન કરા`ુ ંહ5 ુ ંતેમા ંકોના �ારા સબંોધન કરા`ુ ંહ5 ુ ં

- ���O��� ���=� ��& 

7. તા=તરમા ં GSTમા ં ક�ટલા કરોડના ટનૅ ઓવર માટ� ઈ-

Rબલ ફરVજયાત કરા`ુ-ં V. 500/- 

8. અગાઉ GSTમા ં ક�ટલા કરોડના ટનૅ ઓવર માટ� ઈ-Rબલ 

ફરVજયાત હ5 ુ ં- V.100 к���  

9. GSTમા ં500/- કરોડના ટનૅઓવર માટ� ઈ-Rબલ ફરVજયાત 

કરા`ુ ંતેનો અમલ કયારથી કરાશે - 01 Xк(�P� 2020 

10. તા=તરમા ં ભગવાન Pી રામલQલા અયોUયામા ં ક�ટલી 

જમીનના િવિધવત માRલક બ;યા - 2.77 
к� 

11. તા=તરમા ં ભગવાન Pી રામલQલા અયોUયામા ં 2.77 

એકર જમીનના િવિધવત માRલક બ;યા તેની મહ�Cલૂી 

ભાષામા ં�ુ ંકહ�વાય - "N���� 

12. ભારતીય સેના સાથે જોડાયેલી ઘટનાઓને cફQમ અથવા 

વેબ સીર3ઝમા ં ટ�લીકા,ટ કરતા પહ�લા કોની પરિમશન 

જFર3 છે - �F� �a�N/ 

13. �ા હ�5સુર ભારતીય સેના સાથે જોડાયેલી ઘટનાઓને 

cફQમ અથવા વેબ સીર3ઝમા ંટ�લીકા,ટ કરતા પહ�લા રeા 

મWંાલયની પરિમશન લવેાનો િનણ8ય કરાયો હતો - 

�4�F� Px��� RP� P���-� "�� -��� 0����X�� 

��# '2�D������ ��/� '� ��4ш N���� 

14. િવ� ,તનપાન સyતાહ �ાર� મનાવવામા ં આવે છે - 

-�.1 >� 7 X�:(   

15. િવ� ,તનપાન સyતાહ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - 
“Support breastfeeding for a healthier 

planet” 

16. િવ� ,તનપાન સyતાહ ઉજવવાનો �ારંભ �ા વષ8થી 

થયો હતો – વષ8-1991  

17. WABA-ુ ંિવ,5તૃ નામ જણાવો  - World Alliance for 

Breastfeeding Action  

18. mજુરાતના કલાmFુ તર3ક� કોણ ઓળખાય છે – * +. 

���ш�к� ���x  

19. કલાmFુ d.ૂ રિવશકંર રાવળનો જ;મ cદવસ જણાવો - �� 

X�:( ���� 

20. કલાmFુ d.ૂ રિવશકંર રાવળ-ુ ંઅવસાન કયાર� થ` ુહ5–ુ � 

L�#�zP� ���� 

21. cહ;દ3 cફQમોની 0�=ડ3 MNવન તર3ક� કઈ અRભનેWીને 

ઓળખવામા ંઆવે છે - ����4��&  

22. cહ;દ3 cફQમોની 0�=ડ3 MNવન મીના�ુમાર3નો જ;મ cદવસ 

જણાવો – 1 X�:(-1933 

23. રિવશકંર રાવળનો જ;મ �ા ંથયો હતો – 0����� 

24. રિવશકંર રાવળે હા$ મોહ|મદ અલારRખયાના સપંક8થી 

�ેરાઈને ક` ુમેગેRઝન શF ક`ુa હ5 ુ- ‘�4��’ 
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25. ‘�ુમાર’ મેગેRઝનના સ,ંથાપક કોણ હતા - ���ш�к� ���x 

26. ‘�ુમાર’ મેગેRઝનનો �ારંભ કયાર� થયો હતો – 1924  

27. રિવશકંર રાવળની આqમકથા-ુ ં નામ જણાવો -  

‘}~к>��к’ 

28. mજુરાતી સાcહqયનો �િત:/ઠત રણVજતરામ Cવુણ8ચiંક 

કોના �ારા આપવામા ંઆવે છે - v4%��- ����#0�  

29. mજુરાતી સાcહqયનો વષ8-૧૯૩૦નો રણVજતરામ 

Cવુણ8ચiંક કોને આપવામા ંઆ1યો હતો- ���ш�к� ���x 

30. રિવશકંર રાવળને �ા વષ8મા ં ભારત સરકાર� પ�Pીથી 

સ;માિનત કયાa હતા- �7,-1965 

DATE : ��-��-����

1. ��� ��./кF��� �� 2�~#�-2020   

� નામ : ૨૦�ુ ંસા,ં�ૃિતક વન ‘રામવન’  

� ,થાન : આ$ ડ�મ સાઈટ-રાજકોટ  

� ��ુયમWંીPીએ પોતાના ૬૫મા ં જ;મcદવસે રાજકોટમા ં

આયોVજત રા�યકeાના 71મા ં વન મહોqસવનો 

ગાધંીનગરથી િવડ3યો કો;ફર;સ �ારા �ારંભ કરા1યો. 

"=/ ���- :  

� રા�યમા ં�ુલ-૧૦ કરોડ રોપા-ુ ંવાવેતર  

� રા�યના તમામ VજQલા/ મહાનગરપાRલકાઓમા ં વન 

મહોqસવની ઉજવણી 

� વન િવ,તાર બહારના zeૃોની સ�ંયા વષ8-૨૦૦૪મા ં

૨૫.૧૦ કરોડ હતી તે વધીને હવે ૩૪.૩૫ કરોડથી વp ુ

થઈ 

� વન િવભાગ અને રાજકોટ મહાનગરપાRલકા �ારા 

આ$ડ�મ ન$ક 157 એકર િવ,તારમા ં િનમા8ણ થયેલા 

20મા ંસા,ં�ૃિતક વન ‘રામવન’નો લોકાપ8ણ. 

����34� 2~� :  

� ��ુયમWંીPીએ રામાયણ કાળમા ં ભગવાન રામચiં$એ 

પણ વનવાસ કય� હતો તે-ુ ં િનFપણ કરતા આગામી 

cદવસોમા ંઅયોUયામા ંભ1ય રામ મcંદરના િશલા;યાસની 

,�િૃત ઇિતહાસમા ંસચવાય રહ� તે માટ� રાજકોટમા ંિનમા8ણ 

થયેલા 20મા ં સા,ં�ૃિતક વન-ુ ં 'રામવન' નામાRભધાન 

આy`ુ ંહ5 ુ.ં 

� અqયાર Cધુીમા ં19 વનો િનમા8ણ થયા. 

� �થમ સા,ં�ૃિતક વન - dિુનત વન, ગાધંીનગર-૨૦૦૪ 

� રા�યમા ંવન બહારના િવ,તારમા ં૩૪ કરોડ zeૃો છે અને 

૧૩ વષ8મા ં૩૭ ટકાનો વધારો થયો. 

� રાજકોટ મહાપાRલકા �ારા ઘર�-ઘર� રોપા િવતરણ સાથે 

પયા8વરણ �ળવણીના સદં�શા �સરાવતા 'ગો �ીન' રથ 

અને સ$ંવની રથનો પણ વીcડયો કો;ફર;સથી �ારંભ 

કરા1યો. 

� mજુરાતના વન મWંી - Pી ગણપતિસ�હ વસાવા 

2. х�N�+� : ��� IPL-������ ��� #c(�zP�>� UAE х�-� 

O���0   

� મ�ૂંર3 : BCCI, �ુબંઈ  

IPL�� к�/,�  

� ૧૯ સyટ�|બરથી �ારંભ  

� ૧૦ નવે|બર� ફાઈનલ  

� દર�ક ટ3મમા ં૨૪-૨૪ ખેલાડ3 સામેલ કર3 શકાશે 

� સાજંની મેચ ૭.૩૦ કલાકથી શF થશે  

� પ૩ cદવસ ચાલનાર આઈપીએલમા ં૧૪-૧૪ મેચ રમાશે 

� સેિમફાઈનલ અને ફાઈનલ સcહત �ુલ ૬૦ મેચ  

� સખત �ોટોકોલને Uયાનમા ં રાખીને મેચો વsચનેા 

jતરમા ં૧૦ ડબલ હ�ડર yલાન  

� તમામ ટ3મ ૨૬ ઓગ,ટ� `એુઈ જવા રવાના થશે  

� શFઆતમા ં દશ8કોને મ�ૂંર3 નહ� વsચે દશ8કોને મ�ૂંર3 

અપાય તેવી શ�તા  

3. "��- : ��%:>�� =/��/к #����� "�- 'R�- ��,�� 

'��D (к� "��- (�2&�() 

� અિત પછાત વગ8 (MBC)  

� Cધુારો-રાજ,થાન ;યાિયક સેવા િનયમ- ૨૦૧૦  

'��D ��-X :  

� m�ુર, રાયકા-રબાર3, ગાડ3યા-�હુાર, વણઝારા, ગડcરયા  

4. к�=� #�к�� : ECLGS�� �/�' �������� }�ш� 

(}�>�к)  

� 2�b 4 : નાના 1યવસાયીઓને આવર3 લેવા ક�;i સરકાર� 

MSME ��cડટ યોજનાનો 1યાપ વધારાયો  
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� કોિવડ-૧૯ની મહામાર3ને કારણે દ�શભરમા ં લોકડાઉન અમલી 

બનવાને પગલે મદં3ના ભરડામાથંી અથ8તWંને બહાર લાવવાની 

નેમ સાથે ક�;i સરકાર�, ઈમરજ;સી ��cડટ લાઈન ગેરંટ3 ,ક3મ 

(ECLGS)નો 1યાપ િવ,તાય� છે.  

� =ના પcરણામે દ�શભરમા ં૬.૩ કરોડથી વp ુC ૂમ, નાના 

અને મUયમ એ;ટર�ાઈસીઝ (MSME) કાય8રત 

1યMNતગત સાહિસકો અને મોટ3 કંપનીઓને આવર3 

લેવામા ંઆવશે.  

� આ ,ક3મ હ�ઠળ વધારાની ૨૦ ટકા કોલેટરલ ��cડટ 

આપવામા ંઆવશે અને હવે આ ,ક3મમા ં1યાવસાિયક હ�5 ુ

માટ� આપવામા ં આવેલ 1યMNતગત લોન ધારકોને પણ 

આવર3 લેવામા ંઆવશે.  

� હવેથી ડોકટરો, વક3લો, ચાટ8 એકાઉ;ટ;ટ સcહતના 

1યાવસાિયકો =મણ ે તેમના 1યાવસાિયક જFcરયાતો માટ� 

લોન લીધી છે, તે હવે મUયમ અને નાના ઉ�ોગો માટ� 

િવશેષ ��cડટ ગેરંટ3 યોજના હ�ઠળ ��cડટ મેળવવા માટ� 

પાW બનશે. 

� આ �કાર� નાના વેપાર3ઓને સરળતાથી લોન મળ3 શકશે 

અને તેના પcરણામે અથ8તWં dનુઃ ચેતનવ5ં ુબનશે.  

� ECLGS : ઈમરજ;સી ��cડટ લાઈન ગેર¢ટ3 ,ક3મ 

5. L�� ��ш�7 : 2 X�:(  

(1)���������� 56� :>�'�� L��# 

� ગાધંીનગર શહ�ર ની રચના કરનાર �થમ ઇજનેર : 

ચoુંબાપા (ચiંકાતં ભોગીલાલ �ની પઢાcરયા) 

 

 (2) �4�/�a� Z� ��%/0�; V'�G��� 65� %= L��#  

� જ;મ : રંmનુ (બમા8) િવવેકાનદં એક�ડમી, સે.૨૨, 

ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721 

(3) X�:(�� O> ������ ��=��ш' ��  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૨-૦૮-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં ��ુયમWંીPીની ઈ-ઉપM,થિતમા ં કઈ તાર3ખે 

mજુરાતમા ં રા�યકeાનો વન મહોqસવ યો�યો – �� 

X�:( ���� 

2. ��ુયમWંી Pી િવજયભાઈ Fપાણી �ારા ઓગ,ટ 2020મા ં

રા�યકeાના  ક�ટલામા ં વન મહોqસવનો ઈ- �ારંભ 

કરવામા ંઆ1યો - ��� 

3. mજુરાતમા ં ઓગ,ટ 2020મા ં રા�યકeાનો વનમહોqસવ 

કયા શહ�રમા ંયો�યો- ��%к�( 

4. mજુરાતમા ં ઓગ,ટ 2020મા ં યો�યેલા રા�ય કeાના 

વનમહોqસવમા ં કયા સા,ં�ૃિતક વન-ુ ં િનમા8ણ કરા`ુ ં - 

�� ��  

5. mજુરાતમા ં ઓગ,ટ 2020મા ં યો�યેલા રા�ય કeાના 

વનમહોqસવમા ંક�ટલામા ંસા,ં�ૃિતક વન-ુ ંિનમા8ણ કરા`ુ ં- 

���  

6. mજુરાતના �થમ સા,ં�ૃિતક વન-ુ ંનામ જણાવો - *4��- 

��, �������� 

7. mજુરાતમા ં ઓગ,ટ 2020મા ં યો�યેલા રા�યકeાના 

વનમહોqસવમા ંરાજકોટમા ંકયા ડ�મની બા�ુમા ંસા,ં�ૃિતક 

વન-ુ ંિનમા8ણ કરા`ુ ં- }� �� 

8. mજુરાતના ��ુયમWંી Pી િવજયભાઈ Fપાણીનો 

તા=તરમા ંક�ટલામો જ;મ cદવસ ઉજવાયો- ��� 

9. mજુરાતના ��ુયમWંી Pી િવજયભાઈ Fપાણીનો જ;મ 

cદવસ જણાવો- ��/�� 

10. mજુરાતના ��ુયમWંી Pી િવજયભાઈ Fપાણીનો જ;મ કયા 

શહ�રમા ંથયો હતો- ��v4�(P�) 

11. mજુરાતમા ં વતૅમાનમા ં વન િવ,તારની બહારના zeૃોની 

સ�ંયા જણાવો - ��.�� к��� 

12. mજુરાતના વતૅમાન વન મWંી-ુ ં નામ જણાવો- 

�G'-0�; �#��� 

13. આગામી સમયમા ં 19 સyટ�|બરથી કયા દ�શમા ં IPL 

2020િસઝનનો �ારંભ થશે - UAE 

14. આગામી સમયમા ં 19 સyટ�|બરથી ક�ટલામી IPL 2020 

િસઝનનો �ારંભ થયો - ��� 

15. તા=તરમા ંરાજ,થાન ;યાિયક સેવામા ંઅિત પછાત વગૅને 

ક�ટલા ટકા અનામત આપવામા ંઆવી - � (к� 

16. તા=તરમા ંરાજ,થાન ;યાિયક સેવામા ંઅિત પછાત વગૅને 

પાચં ટકા અનામત આપવામા ં આવી તેમા ં કઈ કઈ 

�િતઓનો સમાવેશ થાય છે - v4��, ��/к�-�P��&, 

���&/�-�42��, �G`��� "�� ��L�/� 

17. ક�;i સરકાર �ારા તા=તરમા ં નાના 1યવસાયકારોને 

આવર3 લેવા કઈ યોજનાનો  1યાપ વધાય�- ECLGS 
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18. ECLGS-ુ ં  િવ,5તૃ નામ જણાવો - ;�%=#� ��L�( 

N�;� ����(& :к& 

19. -ECLGS હ�ઠળ ક�ટલા ટકા કોલેટરલ ��cડટ આપવામા ં

આવશે - ��% 

20. mજુરાતના પાટનગર ગાધંીનગરનો જ;મ cદવસ જણાવો 

- ��/��/���� 

21. તા=તરમા ંપાટનગર ગાધંીનગરનો ક�ટલામો જ;મ cદવસ 

ઉજવાયો - ��� 

22. સમ� િવ�મા ં ઓગ,ટનો �થમ રિવવાર કયા cદવસ 

તર3ક� ઉજવવામા ંઆવે છે - ��=��ш' �� 

DATE : ��-��-����

1. "/�\/� "�� �^FG к�L�/� �CD� х�# #�P�� (�¡�Iк 

#�P���)  

 

���--¢�-2��#к 2~� :  

� સાઉથ કોcરયાના ભારત M,થત રાજoૂત િશ�ગ બhગ cકલેના 

જણા1યા �જુબ અયોUયા અને કોcરયા વsચે ઐિતહાિસક 

સબંધંો ,થાિપત થયા હતા.  

� અયોUયાની રાજ�ુમાર3ના લ§ન કોcરયાના રા� cકમ Cરૂો 

સાથે થયા હતા.  

� રા�ની કબરમાથંી તેના ઐિતહાિસક dરુાવા મ¨યા હતા.  

� કોcરયાના ઈિતહાસના d,ુતકોમા ં આ રા� અને 

અયોUયાની રાજ�ુમાર3ની ગૌરવ સાથે નhધ લેવામા ંઆવી 

છે.  

� રાજ�ુમાર3ને કોcરયામા ં cહયો ©ાગં ઓક નામની 

ઓળખવામા ં આવતી હતી. તેમ-ુ ં અયોUયામા ં Cરુ3રqના 

નામ હ5 ુ.ં  

� કોcરયામા ં 60 લાખ લોકો પોતાને આ રા� અને 

અયોUયાની રાજ�ુમાર3ના વશંજ ગણાવે છે.  

� કોcરયાના cકમહયે શહ�રમા ં અયોUયાની રાજ�ુમાર3ની 

�તીમા આ=ય જોવા મળે છે. સર` ૂનદ3ના કાઠં� પણ આ 

રાજ�ુમાર3-ુ ં,મારક છે.  

2. SpaceX : P� L2���� ISS�� #Mx /�a� P�� SpaceX 

¥��� к�c:¦ +N34� #�4��� #Mx B-��G  

� ૬૩ cદવસ બાદ અવકાશ યાWી બોબ બેહનક�ન અને 

ડ§લસ હલ -ુ ંdªૃવી પર ઉતરાણ. 

� ૪૫ વષ8 બાદ બી$વાર નાસા �ારા અવકાશ યાWી-ુ ં

દcરયામા ંઉતરાણ  

� ૨ મcહના Cધુી સફળતાdવૂ8ક ઈ;ટરનેશનલ ,પેસ 

,ટ�શનમા ં વીતા1યા બાદ ,પેસ એNસ કંપનીના «�ગન 

ક�y,`લૂ અવકાશયાન-ુ ંમેMNસકોની ખાડ3મા ંસફળતાdવૂ8ક 

ઉતરાણ થ`ુ ંછે. 

Q4� R� :'�#
§# к�c:¦ +N : 

� ¬ «�ગન ,પેસએNસ કંપની-ુ ંઅવકાશયાન છે =મા ંબસેીને 

અવકાશયાWી ઇ;ટરનેશનલ ,પેસ ,ટ�શનની યાWા કર� છે 

અને ફર3 વાર dªૃવી પર આવે છે.  

� ¬ «�ગનમા ં મહ�મ ૭ �વાસી બેસી શક� છે. પરં5 ુ આ 

વખતે ફNત બ ેઅવકાશયાWી બોબ બેહનક�ન અને ડ§લસ 

હલ ને લઈને ધરતી પર આ1`ુ ંછે.  

� dªૃવીથી ઇ;ટરનેશનલ ,પેસ સે;ટર Cધુી પહhચવામા ં૧૯ 

કલાકનો સમય લાગે છે. 

"�к�ш-/�a�
 "�к�ш�� Q4� к¦4 ̈: 

� ઇ;ટરનેશનલ ,પેસ ,ટ�શનની ખરાબ થયેલી બેટર3ઓ 

બદલાવી 

� ઇ;ટરનેશનલ ,પેસ ,ટ�શનના હાડ8વેર સબંિંધત કામો dરૂા ં

કયાa 

� અવકાશમા ંવોcક�ગ ક`ુa 

� dªૃવીના ફોટા લીધા તથા નાસાને મોકલા1યા  

3.L�� ��ш�7 : 2� X�:(  

#�_ O��ш �������� 2��N��� 67� �4©§- L��# 

 

4. �F�P��� : #�>� %���/�N� "=/ ����� '�, (�,)  

(1) �^FG�� "��� "��ª  

� આ= ઉપા�મ એટલે ક� નવી શFઆતનો cદવસ છે. 

ા®ણો નવી ય¯ોપિવત પહ�ર3ને અUયયન શF કરશે. 

દReણ ભારતમા ંતેને અવિન અિવ�મ કહ� છે. 
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(2) \/ 0��-�� к%�&'�,  

� મUય ભારતમા ં કજર3 પવ8મા ં °ીઓ ઘર� ઉગાડ�લા જવ 

નદ3મા ં િવસV�ત કર3ને સતંાનોના દ3ઘા8`ષુની �ાથ8ના 

કર� છે. 

(3) v4%��-�� '��a�'��  

� દ�શમા ં કાવcડયા નદ3ઓમાથંી લાવેલા જળથી િશવRલ�ગ 

પર અRભષેક કર3ને કાવડયાWા dરુ3 કર� છે. તેને 

પિવWોપના પવ8 કહ� છે. 

(4) P���x�� «N� '�,  

� બગંાળ, ઉ�ર ભારત, ઓcડશામા ં Pી�ૃ/ણને cહ�ડોળે 

±લાવાશે. મા;યતા છે ક� આ cદવસે Pી�ૃ/ણાએ રાધા$ને 

cહ�ડોળે ±લા1યા હતા. 

(5) �G�� ��^x/��& * +̂G¬�  

� દ3વ-દમણ, મહારા/0ના તટ3ય િવ,તારોમા ં નાRળયેર3 

dનૂમ મનાવાશે. માછ3મારો સ�iુના દ�વતા વnુણદ�વને 

નાRળયેર ચઢાવીને કામ શF કરશે.  

5. L�� ��ш�7 :     (1) #�:�- L��# 

� cહ;oુ પચંાગં અ-સુાર રeાબધંનનો તહ�વાર Pાવણના 

પિવW મcહનામા ંdRૂણ²માના cદવસે ઉજવવામા ંઆવે છે.  

� દર વષ? Pાવણ dRૂણ²માના cદવસે ‘િવ� સ,ં�ૃત cદવસ’ની 

પણ ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે.  

 

� �િત વષ8 રeાબધંન અને ‘િવ� સ,ં�ૃત cદન’ની ઊજવણી 

એકસાથે ભારત સcહત િવદ�શોમા ંપણ ઉજવણી થાય છે. 

� હાલમા ં જ ભારત દ�શમા ં નવી િશeા નીિત-ુ ં = િનમા8ણ 

થ`ુ ં છે, તેમા ં પણ સ,ં�ૃતને િવશેષ દર´જો આપવામા ં

આ1યો  

� સ,ં�ૃત એ માW ભાષા નથી, પરં5 ુ ભારતીય સ,ં�ૃિત, 

સµયતા અને અM,મતા-ુ ં�િતક છે.  

� હાલ િવ�ભરમા ં કોરોના વાઈરસની િવકટ પcરM,થિત 

સ�8ઈ છે, qયાર� િવ�ની મહાસ�ાઓ અને આpિુનક 

િવ¯ાન પણ કોરોના મહામાર3ને ડામવામા ં સફળ થઈ 

શ�ા નથી. પરં5 ુ સ,ં�ૃત ભાષામા ં લખાયેલ આ`વુ?દ 

Rચcકqસાએ સારા પcરણામો આyયા ંછે.  

� સમ� િવ� ભારતની સ,ં�ૃિત અને સ,ં�ૃતમા ં �ાyત 

આ`વુ?દ અને યોગ ઉપર Uયાન ક�:;iત કર3 ર¶ુ ંછે.  

 (2) '��P����� :>�'�� L��# : Z��G �4� *4� 

(�F�P���)  

 

6. %= L�� ��ш�7 : � X�:( 

�#�/Gш�®� : (&.к�. �¯%�  

%= – � X�:( ����     "�#�� – �� °4N�;-���� 

� ટ3.ક�. ગ´જરના wૂંકા નામે �ણીતા થયેલા િWbવુનદાસ 

કQયાણરાય ગ´જરનો આ= જ;મ cદવસ. 

� Cરુતમા ં જ;મેલા ગજજરના dવૂ8જો �ળૂ અમદાવાદના 

હતા તેમના િપતા કQયાણરાય િશQપશા°ી હતા તેમણ ે

આને લગ5ુ ંએ�્ d,ુતક પણ લ�`ુ ંહ5 ુ.ં 

� ટ3. ક�. ગ´જર� શnુ-ુ ં િશeણ Cરુતમા ંલીpુ ં  અને મેc0ક 

�ુબંઈથી ક`ુa હ5 ુ ં૧૮૮૨મા ં�થમ વગ8મા ંબી.એસ.સી ક`ુa  

� cડસે. ૧૮૮૬મા ં વડોદરા કોલેજમા ં રસાયણશા°ના 

અUયાપક તર3ક� િનમાયા દરિમયાન પોતાની િવ�તાથી 

સયા$રાવ ગાયકવાડને પણ �ભાિવત કયા8 હતા  

� મહારા�એ તેમણ ે રંગ અને છાપકામના ઉ�ોગોનો 

અµયાસ કર3 અહ�વાલ તૈયાર કરવા-ુ ં કામ સhy`ુ ં હ5 ુ ં

આના પાયા પર તેમણે વડોદરા, Cરુત અને 

અમદાવાદમા ંરંગકામની  શાળાઓ શnુ કર3 હતી. 

� ટ3.ક�. ગ´જર આ= ફ�કQટ3 ઓફ ફાઈન આટ8સ તર3ક� 

પિસt થયેલી "કલાભવન"ના �યોજક તર3ક� પણ 

�ણીતા છે. 

� ૧૮૯૦મા ં ,થપાયેલી આ સ,ંથામા ં RચW, રસાયણ અને 

રંગશાળા, યWંશાળા, િશQપ અને ઈજનેર3, ખેતી અને 

મા5ભૃાષા એમ છ િવભાગો રા�યા હતા. 

� ,થાિનક કાવાદાવાઓથી તગં આવી તેઓ �ુબંઈ ચાQયા 

ગયા અને િવQસન કોલેજમા ંજોડાયા હતા.  
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� ,વદ�શી અને બcહ/કાર આ;દોલન દરિમયાન ક�ટલાક 

લોકોએ રાણી િવNટોcરયાના બાવળા પર ડામર ચોપડ3 

દ3ધો હતો તેણે ,વsછ કરવામા ંભલભલા nુ,તમો િન/ફળ 

ર©ા qયાર� આ દ�શી રસાયણશા°ીએ એસેડ3ક એસીડ અને 

Nલોર3નથી આ ડામર સાફ કર3 dતુળાને dવૂ8વત ક`ુa હ5 ુ.ં 

તેનાથી Pી ગ´જરની �િત/ઠામા ંખા,સો વધારો થયો હતો  

� આ િવગતનો લેખ "ટાઈ|સ ઓફ ઇ:;ડયા" પWમા ં પણ 

�કાિશત થયો હતો. 

� વડોદરામા ંએલે¹|બકની  ,થાપના અને �ુબંઈમા ં ઇ;º�ુએં;ઝા 

અને Cરુતમા ંyલેગ વખતે પેટ;ટ દવાઓ બ�રમા ં�કુવી =વા 

કાય� માટ� પણ ટ3.ક�.ગજજર �િસt થયા.   

� તેમ-ુ ંઅવસાન ૧૬ �ુલાઈ ૧૯૨૦ના રોજ થ`ુ ંહ5 ુ.ં 

� પરાધીન ભારતના રસાયણeેWે Pી ટ3.ક�. ગ´જર� માતબર 

યોગદાન આy`ુ ંહ5.ુ  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૩-૦૮-૨૦૨૦) 

1. અયોUયાની રાજ�ુમાર3 Cરુ3 રqનાના લ§ન કોcરયાના કયા 

રા� સાથે થયા હતા - Lк � +��  

2. તા=તર ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં બ ે મcહનાની ISSની સફળ 

યાWા બાદ કો-ુ ં સ�iુમા ંસફળ ઉતરાણ થ` ુ - SpaceX 

¥��� к�c:¦ +N  

3. તા=તર ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં બે મcહનાની ISSની ૬૩ 

cદવસની સફળ યાWા બાદ કયા બે અવકાશ યાWી-ુ ં

dªૃવી પર ઉતરાણ થ` ુ - P�P P�2�к�� "�� �±N# 

2N� 

4. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં ક�ટલા વષ8 બાદ બી$વાર અવકાશ 

યાWી-ુ ંદcરયામા ંસફળ ઉતરાણ થ`ુ ં- 45 

5.  ISS-ુ ંિવ,5તૃ નામ જણાવો-;=(���ш�N :'�# :(�ш� 

6. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં ISSમા ંબ ેમcહના વીતા1યા બાદ ,પેસ 

એNસ કંપનીના «�ગન ક�y,`લૂ અવકાશયાન-ુ ંકયા ,થળે 

સફળતાdવૂ8ક ઉતરાણ થ`ુ-ં�©§#к��� х��& 

7. ,પેસએNસ ક�y,`લૂ �ુ ં છે - ² ¥��� :'�#
§# к�'��34� 

"�к�ш/��  

8. dªૃવીથી ઇ;ટરનેશનલ ,પેસ સે;ટર Cધુી પહhચવામા ં

ક�ટલા કલાકનો સમય લાગ ેછે - 19 

9. તા=તર ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં ,પેસ એNસ કંપનીના «�ગન 

ક�y,`લૂ અવકાશયાનના અવકાશયાWીઓએ બે મcહના 

અવકાશમા ં�ુ ંકામ ક`ુa  - ISS�� х��P >/�N� P�(�&X 

P�N���, ISS�� 2��,��� #�P���- к�� * +��� к/�̈, 

"�к�ш�� ��Lк1� к¦4¨, * ³���� M�(� N��� ->� ��#��� 

�кN��/�  

10. સઘં �દ�શ દાદરાનગર હવેલીનો �MુNત cદવસ જણાવો – 

2 X�:(  

11. ૨ ઓગ,ટ-૨૦૨૦ના રોજ સઘં �દ�શ દાદરાનગર 

હવેલીનો ક�ટલામો �MુNત cદવસ ઉજવાયો - 67 

12. દReણ ભારતમા ં ા®ણો નવી ય¯ોપિવત પહ�ર3ને કયા 

cદવસે અUયયન શF કર� છે – Z��G �4� * +�  

13. Pાવણ Cદુ dનૂમના cદવસે દReણ ભારતમા ં ા®ણો 

નવી ય¯ોપિવત પહ�ર3ને અUયયન શF કર� છે તેને કયા 

નામે ઓળખવામા ંઆવે છે - "��� "��ª  

14. મUય ભારતમા ં°ીઓ ઘર� ઉગાડ�લા જવ નદ3મા ંિવસV�ત 

કર3ને સતંાનોના દ3ઘા8`ષુની �ાથ8ના કર� છે તેને કયા 

નામે ઓળખવામા ંઆવે છે - ક%�& '�, 

15. mજુરાતમા ં કાવcડયાઓ નદ3ઓમાથંી લાવેલા જળથી 

િશવRલ�ગ પર અRભષેક કર3ને કાવડયાWા dરુ3 કર� છે. તેને 

કયા પવ8 તર3ક� ઓળખવામા ંઆવે છે - '��a�' 

16. ઉ�ર ભારત, બગંાળ, ઓcડશામા ં રeાબધંન િનિમતે 

Pી�ૃ/ણને cહ�ડોળે ±લાવવામા ં આવે છે તેને કયા નામે 

ઓળખવામા ંઆવે છે  - «N� '�,  

17. દ3વ-દમણ, મહારા/0ના તટ3ય િવ,તારોમા ં માછ3મારો 

કયા cદવસે સ�iુના દ�વતા વnુણદ�વને નાRળયેર 

ચઢાવીને કામ શF કર� છે-��^x/��& * +� (�F�P���)  

18. દર વષ? ‘િવ� સ,ં�ૃત cદવસ’ની ઉજવણી કયાર� કરવામા ં

આવે છે - Z��G * +̂G¬��� L��#�  

19. પોરબદંરનો ,થાપના cદવસ જણાવો - Z��G �4� *4� 

(�F�P���)  

20.  રસાયણશા°ી ટ3.ક�. ગ´જરનો જ;મ cદવસ જણાવો - 3 

X�:( 1863 

21. રસાયણશા°ી ટ3.ક�. ગ´જર-ુ ંઅવસાન કયાર� થ`ુ ંહ5 ુ ં- 

16 °4N�;-1920 

22. રસાયણશા°ી િWbવુનદાસ કQયાણરાય ગ´જર-ુ ં

»લુામ¼ ુનામ જણાવો -  (&.к�. �¯%� 

23. રસાયણશા°ી ટ3.ક�ગ´જરનો જ;મ �ા ંથયો હતો – �4�- 

24. ફ�કQટ3 ઓફ ફાઈન આટ8સ તર3ક� પિસt થયેલી 

"કલાભવન"ના �યોજક તર3ક� કોણ �ણીતા છે - (&.к�. 

�¯%�  
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25. ફ�કQટ3 ઓફ ફાઈન આટ8સ તર3ક� પિસt થયેલી 

"કલાભવન"ની ,થાપના �ા વષ8મા ં થઈ હતી –         

�7,-1890 

DATE : ��-��-����

1. �¡�Iк ����� : '�Lк:-�� µ��� '�-��� ��%к&/ 

�кш��� 0��-�� O��ш �ш�,�-� �����  

 

� પાcક,તાન �ારા પોતાના દ�શના બહાર પાડવામા ંઆવેલા 

નકશામા ં �ુ|�-ુકા(મીર, િસર�3ક, િસયાચીન, લ½ાખ, 

�ૂનાગઢ અને માણાવદરને પાcક,તાનના �દ�શ તર3ક� 

દશા8વવામા ંઆ1યા હતા.  

� પાcક,તાનના વ¾ા�ધાન ઇમરાન ખાન દ�શનો નવો 

રાજક3ય નNશો �હ�ર કરાયો.  

� પાcક,તાનના નવા રા/03ય નકશા �જુબ ભારતે 

િસયાચીનમા ંગેરકાયદ�સર કબજો જમા1યો છે.  

� mજુરાતના િસરc�ક પર લાબંા સમયથી િવવાદ ચાQયો 

આવે છે.  

� પાcક,તાને િસરc�કને પણ તેના નNશામા ંસામેલ ક`ુa છે.  

� પાcક,તાન જ|�-ુકા(મીર અને લ½ાખ પર પહ�લેથી દાવો 

કરતો આ1યો છે.  

� હવે તેણે mજુરાતના �ૂનાગઢ તથા માણાવદરને પોતાનો 

cહ,સો ગણા1યો છે.  

� ઉપરાતં લ½ાખમા ંભારત અને ચીન વsચ ે= િવ,તારો પર 

િવવાદ ચાલી ર©ો છે તેને પાcક,તાને અિનણ8ત સરહદ 

ગણાવી છે.  

� પાcક,તાન હવે આ રાજક3ય નNશો સં̀ Nુત રા/0મા ં ર�ૂ 

કરવાની તૈયાર3 કર3 ર©ો છે.  

'��D� X�:(�� /� 
 ¶:-�N�2 "�� _�#P��� к·`� 

�2�� к�&  

� આcટ¿કલ ૩૭૦ હટા1યાને પાચંમી ઓગ,ટ-૨૦૨૦ના રોજ 

એક વષ8 dણૂ8.  

� પાcક,તાને પાચંમી ઓગ,ટને યોમ એ ઇ,તેલાહ અને 

ઘાસબાના કÀઝા તર3ક� ઉજવવા િનદÁશ �ર3 કયા8 છે. 

� પાcક,તાન હવે ભારતના જ|�-ુકા(મીરને પાcક,તાન 

ઇ:;ડયન ઇલRલગલી ઓÂપુાઇડ જ|� ુ એ;ડ કા(મીર 

તર3ક� ઓળખાવશે.  

� પાcક,તાનની ટ3વી અને ર�cડયો ચેનલ પર પાચંમી 

ઓગ,ટ� એક િમિનટના મૌન પછ3 પાcક,તાન અને આઝાદ 

કા(મીરના રા/03ય ગીત વગાડવાના આદ�શ અપાયા.ં  

2. Z��� �L��34� ¸ +� * +%�- "/�\/� ("��) -�.� 

X�:(-����  

 

� મcંદરની શૈલી-નાગર શૈલી અને અ/ટકોણીય િશખર બધંી 

મદં3ર 

-�.5� X�:(� P'��� ��:��:�� ���� �� #�к=�34� �4¹ +-,  

� આ દરિમયાન bિૂમdજૂન, અ/ટ ઉપિશલા dજૂન, ��ુય 

�મૂ8િશલા dજૂન થશે. (આ �મૂ8િશલા રામલQલાના મcંદરમા ં

િવરાજમાન થવાના ,થાનની બરાબર નીચ ેરહ�શે.) 

�� : �� >� �� : �� ��±/� �4��  

� યજમાન વડા�ધાન નર�;i મોદ3 ��ુય િશલા પર 

નવરqન જcડત પચંધા5થુી બને�ુ ં કમળd/ુપ અિપÃત 

કરતા �િત/ઠાપયાિમ-ુ ં ઉsચારણ કરશે અને કાય8 dણૂ8 

થઈ જશે. 

3. �4N¸ +7G ��� к�# (�¡�Iк �����) 

���º7 �4N¸ +7G к�#�� '�Lк:-�� к�(,  ���� aG �к&N��� 

к�(,  �a -�&к� ��» +к  

����� :  

� ઇ:;ડયન નેવીના િનzતૃ 50 વષ ય �ુલbષૂણ �ધવ પર 

પાcક,તાને �ુઠા આરોપો લગાવી ફાસંીની સ� �હ�ર 

કરવામા ંઆવી હતી. 
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� 2017મા ં પાcક,તાની પોલીસે �ુલbષુણની ધરપકડ કર3ને 

મનમાની dવૂ8ક કોટ8મા ં ક�સ ચલા1યો હતો અને 

�ુલbષુણનો પe સાભં¨યા વગર જ તેમને ફાસંીની સ� 

આપવામા ંઆવી હતી. 

� �ુઠા ક�સ અને એક તરફ3 Äકુાદો આyયો હોવાથી 

Åતરરા/03ય ,તર� પાcક,તાન ÆQુ� ુપડ3 ગ`ુ ંહ5 ુ.ં  

� ભારતે Åતરરા/03ય કોટ8મા ં પાક.ના Äકુાદાને પડકાય� 

હતો �યા ંપાક.ની હાર થઇ હતી અને �ુલbષુણની ફાસંી 

પર કોટÁ રોક લગાવી દ3ધી હતી.  

� હવે પાcક,તાનની કોટ8મા ં �યાર� ફર3 સમ� મામલ ે

Cનુાવણી ચાલી રહ3 છે qયાર� કોટÁ પાcક,તાનની સરકારને 

આદ�શ આyયો છે ક� તે �ુલbષુણ ક�સમા ં ભારતને 

કાઉ;સેલ િનમવાની Çટ આપે.  

� આ સાથે જ ઇ,લામાબાદ હાઇ કોટ8ના ��ુય ;યાયાધીશ 

અતહર િમનાQલાહ અને ;યાયાધીશ િમઆનmલુ હસને 

Wણ વક3લોને કોટ8ના િમW તર3ક� િન|યા છે. 

� કોટ8 િમW એટલે ક� એિમNસ Âરુ3 એ કોટ8 �ારા િનમાય છે 

= કોટ8ને જ કોઇ ક�સમા ંકાયદા સcહતની મદદ કર� છે.  

� = વક3લોને િન|યા છે તેમા ં આRબદ હસન મ;ટો અને 

હાિમદ ખાનનો સમાવેશ થાય છે =ઓ C�ુીમ કોટ8ના 

િસિનયર વક3લ છે.  

� પાક.ના dવૂ8 એટન  જનરલ મખoુમ અલી ખાનને પણ 

િન|યા છે. 

4.L�� ��ш�7 : 'aк��~��� '��ш�x� 
�� к���- 0¼�� 

O> * +½/�-�>  

� જ;મ ,થળ : ભાવનગર-ુ ંઝાઝંમેર  

� જ;મ - તા. ૧૫ �ુલાઇ ૧૯૩૧ 

� િનધન – તા.૪ ઓગ,ટ-૨૦૧૯  

� િપતા-ુ ંનામ હરગોિવ�દભાઇ માતા-ુ ંનામ �ેમ �ંુવરબેન  

� ચાર ભાઇ અને Wણ બહ�નો  

� કાિંત ભÈ-ુ ં �ુબંઈના કાcંદવલીમા ં 88 વષ? િનધન થ`ુ ં

હ5.ુ  

� ૬ દાયકાથી વp ુ સમયથી mજુરાતી પWકારqવ eWેે 

તેમણે હ�રો લેખો લ�યા અને લગભગ તમામ 

અખબારમા ંટોચના કટાર લખે લ�યા હતા. 

� નવ વષ8ની Éમર� તેઓ �ામ પચંાયતની લાયેર3 

ચલાવતા હતા. સહકાર3 મડંળ3ના સે��ટર3 પણ હતા.  

� મ»વુામા ંતેઓએ �ાથિમક િશeણ લીpુ.ં 1942મા ંતેઓએ 

રાયફલ ચલાવવાની 0�િન�ગ લીધી હતી.  

� તેઓ 15 વષ8ની Éમર� મ»વુાના મેગેઝીનના તWંી હતા.  

� તેઓએ ઝકંાર નામ-ુ ંહ,તRલRખત સામિયક શF ક`ુa હ5 ુ.ં 

� તેઓ અચાનક બીમાર પડતા ડોNટરોએ ક¶ુ ંહ5 ુ ંક� તેઓ 

છ મcહના $વશે. પણ પોતાના iઢ મનોબળથી તેઓ 

$1યા. �તે આ`વુ?દના d,ુતકો વાચંી પોતાની 

બીમાર3નો ઈલાજ કય� અને સા� થયા હતા. 

� તેઓ વષ8ના 1000 લખે લખતા હતા: 

� તેમ-ુ ં»લુામ¼ુ ંનામ બÄ ુહ5.ુ તેમને કોઈ 1યસન ન હ5.ુ  

� તેમણે $વનમા ં�થમ d,ુતક સર,વતીચiં વાચંે�ુ ંહ5 ુ.ં  

� તેમ-ુ ં ભાવ5ુ ં ભોજન અડદની દાળ, બાજરાનો રોટલો 

અને ર�ગણાનો ઓળો હ5 ુ.ં  

� બી�ની િન�દા કરનાર 1યMNત ઉપર તેમને m,ુસો આવતો 

હતો.  

� લેખનમા ંતેમનો મનગમતો િવષય ખેતીવાડ3 હતો.  

� કાિંત ભÈને 2006મા ં વ�ુ કોટક ચiંક મ¨યો qયાર� એક 

jદાજ �જુબ qયા ં Cધુી તેમના લેખોની સ�ંયા 40 

હ�રથી વp ુહતી.  

� તેઓએ 50 વષ8મા ં 50 હ�ર લખેો લખલેા. વષ8ના એક 

હ�ર એટલે ક� રોજના Wણ લખેો એ પણ િવિવધરંગી 

િવષયો ઉપર લખતા.  

� તેઓ વહ�લી સવાર� પાચં વા§યે ઊઠ3ને છના ટકોર� લખવા 

બેસી જતા. તેઓ Wણ કલાકમા ંબે લેખ લખે તો જ તેમને 

જપં પળે. 

N�хк -�&к��� #M� 

� મ»વુાની હાઇ,�લૂમા ં અખાડાના મેગેઝીન ‘ઝણકાર’ના 

તWંી પણ રહ� Ä�ૂા ંછે.  

� 1967મા ં‘1યાપાર’મા ંસબ એડ3ટર બ;યા ંબાદ RચWલખેા, 

�ુબંઇ સમાચાર, cદ1ય ભા,કર, જનશMNત, સદં�શ, `વુા 

દશ8ન, જનસ�ા સcહત ઘણા મેગેઝીનોમા ં પોતાના લેખ 

લ�યા.ં 

� અµયાસ dણૂ8 કયા8 બાદ કાિંત ભÈ ભાવનગર 

|`િુનિસપલમા ં નોકર3 કર3 હતી. qયારબાદ 10 વષ8 

મલેિશયાના પીનાગંમા ંકાકા સાથે વેપારમા ંજોડાયા. 

�  1977મા ંક�;યામા ંથોડો સમય કામ ક`ુa. 

�  jતે તેમણે 1966મા ંપWકારqવમા ંપગ ��ૂો હતો. 



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

 

�  1965મા ં�થમ લ§ન રંજનબેન સાથે કયા8 હતા. qયારબાદ 

1977મા ંÊટાછેડા આપી બી� લ§ન 1979મા ંપોતાનાથી 

26 વષ8 નાના શીલાબેન સાથે કયા8 હતા. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૪-૦૮-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં પાcક,તાન �ારા ભારતના કયા �દ�શને 

પોતાના નવા રાજક3ય નકશામા ં દશા8વવામા ંઆ1યા છે - 

%z�4 к���, �#�L�к, �#/�D��, N��х, °4���¾ "�� 

�G���� 

2. તા=તરમા ં પાcક,તાન �ારા mજુરાતના કયા �દ�શને 

પોતાના નવા રાજક3ય નકશામા ંદશા8વવામા ંઆ1યા છે - 

�#�L�к, °4���¾ "�� �G���� 

3. પાcક,તાન હવે તેના નવા રાજક3ય નકશામા ં ભારતના 

જ|�-ુકા(મીરને  કયા નામથી ઓળખાવે છે - '�Lк:-�� 

¶<=�/� ;N^N�N� X¿4'�;�  %z�4 
=�  к���� 

4. કલમ 370 રદ થવાના િવરોધમા ંપાcક,તાન �ારા �ાર� 

એક િમિનટ-ુ ંમૌન પાડવામા ંઆ1`ુ ંહ5 ુ ં- �� X�:( 

5. અયોUયામા ં િનમા8ણ પામનર  ભગવાન Pી રામ મcંદર 

કઈ શૈલીમા ં તૈયાર કરવામા ંઆવશે - ���� ш¡N� "�� 

"�(к�G�/ �шх� P��� �L�� 

6. અયોUયામા ં િનમા8ણ પામનર ભગવાન Pી રામ મcંદર-ુ ં

bિૂમ dજૂન ક�ટલા કલાક� કરા`ુ ં- P'��� ��.��.�� (�a 

�� #�к=�) 

7. ભારતીય નૌસેનાના કયા િનz�ૃ અિધકાર3ની પાcક,તાન 

�ારા ખોટા આરોપસર ધરપકડ કર3ને ફાસંીની સ� �હ�ર 

કરવામા ંઆવી છે - �4N¸ +7G ��� 

8. �ુલbષૂણ �ધવ ક�સમા ંતા=તરમા ંપાcક,તાન કોટ8 �ારા  

ક�ટલા વક3લોની કોટ8 િમWની િનમ¼કૂ કરવામા ંઆવી છે - 

� 

9. ભારતીય નૌસેનાના િનz�ૃ અિધકાર3 �ુલbષૂણ �ધવની 

પાcક,તાન �ારા ખોટા આરોપસર ધરપકડ કર3ને ફાસંીની 

સ� �હ�ર કરવામા ંઆવી છે તેને કઈ  વૈિ�ક કોટ8 �ારા 

રોક લગાવવામા ંઆવી છે -À-�����&/ к�(, 

10. કયા mજુરાતી પWકાર પWકારqવની પાઠશાળા તર3ક� 

�ણીતા હતા - к���- 0¼  

11. કાિંત ભÈ-ુ ં »લુામ¼ ુનામ અને જ;મ ,થળ – PÁ4 "�� 

`��̀ ��-0����� 

12. કાિંત ભÈને વ�ુ કોટક એવોડ8 કયાર� અપાયો હતો –�7,-

2006  

DATE : ��-��-����

1. 0���� Z� �� �L�� ���,G ¸ +� * +%�-"/�\/�-

Bª�O��ш (�,)  

 

� નદ3 : સર` ૂ

� �ૂ-ુ ંનામ : અવધdરુ3  

� bિૂમdજૂન : તા. 05/08/2020 

¸ +� * +%� ��ш� :  

� વડા �ધાને ૧૨:૪૮:૦૮ કલાક� મcંદર-ુ ંbિૂમdજૂન ક`ુa : 

મcંદર િનમા8ણ ઝડપથી dnંુૂ થવાનો આશાવાદ 1યNત કય�  

� ૩૨ સેક;ડના �»ુતૂ8મા ં પીએમ �ારા મcંદર િનમા8ણનો 

સકંQપ લઈને dજૂનિવિધ dણૂ8 કરવામા ંઆવી. 

 

� ૧૯૮૯મા ં oુિનયાભરમાથંી અયોUયામા ં આવેલી ૨.૭૫ 

લાખ Ëટોમાથંી ૯ Ëટોનો પણ d�ૂમા ંસમાવેશ  

� ૨૦૦૦થી વp ુ પિવW ,થળો અને ૧૦૦થી વp ુ પિવW 

નદ3ઓના ંપાણીનો dજૂન સકંQપમા ંસમાવેશ  

� ૪૦ િમિનટ ચાલેલી d�ૂ દરિમયાન ચાદં3ની નવ Ëટોની 

d�ૂ કરવામા ંઆવી  

'2�N� �х-… : 

� નર�;i મોદ3 રામજ;મbિૂમ જનારા દ�શના પહ�લા વડા 

�ધાન બ;યા 

� આ પહ�લો અવસર હતો ક� દ�શના વડા �ધાન 

હ-મુાનગઢ3 આ1યા અને dજૂન ક`ુa 

� દ�શની સા,ં�ૃિતક ધરોહર ગણાતા મcંદરના ંિનમા8ણ માટ�ના ં

bિૂમdજૂનમા ં પણ પહ�લી વખત કોઈ ભારતીય વડા 

�ધાને ભાગ લીધો હતો 

� પાચં સદ3થી ચાલી રહ�લા િવવાદ અને ૧૩૪ વષ8થી 

ચાલી રહ�લા કાયદાક3ય િવખવાદનો તા. ૫મી ઓગ,ટ-

૨૦૨૦ના રોજ bિૂમdજૂન બાદ Cખુદ jત આ1યો.  
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� d�ૂમા ંકાચંીના શકંરાચાય8 �ારા મોકલવામા ંઆવે�ુ ંયWં 

તથા બ�ુલના zeૃમાથંી બનાવવામા ં આવેલા શ�ુંની 

,થાપના કરવામા ં આવી હતી. તેમા ં સોના અને ચાદં3 

સcહત નવ રqનો �કૂવામા ંઆ1યા ંહતા.ં 

� અયોUયા અને કાશીના પcંડતો િસવાય `પુીના સીએમ 

યોગી આcદqયનાથ, `પુીના રા�યપાલ આનદં3બહ�ન 

પટ�લ, રા/03ય ,વયંસેવક સઘંના સરસઘંચાલક મોહન 

ભાગવત, રામજ;મbિૂમ 0,ટના વડા મહતં 

-qૃયગોપાલદાસ અને િસ�ઘલ પcરવારના સµયોએ હાજર3 

આપી હતી. 

2. #��(��� OG�  

 

� bિૂમ dજૂન પહ�લા મોદ3એ રામલQલાના અ,થાયી 

મcંદરમા ંસા/ટાગં �ણામ કયા8.  

#��(��� OG� к����� �&- :  

� તેમા ં માÌ,ુ હાથ, પગ, Íદય, Åખ, �ગ, વચન અને 

મન આ આઠને ભગેા કર3 જમીન પર સીધા Cવુા-ુ ંહોય 

છે.  

� યોગ શા°મા ં આ 6 jગથી ચ� બને છે. આ સdંણૂ8 

સમપ8ણ-ુ ં�િતક છે. 

3. P¡V- : 2,750 (� 
���/ ��¶��(�� OD�� 

��:M�(�� 100>� �Ã4� N�к��� �-, 4000>� �Ã4�� ;�  

 

��:M�(�� 0/��к-� : 

� લેબેનોનની રાજધાની બFૈતના બદંરગાહમા ં આવેલા 

વેરહાઉસમા ંથયેલા �ચડં િવ,ફોટમા ં૧૦૦ લોકોના ંમોત 

થયા ંછે અને ૪,૦૦૦ લોકોને ઈ� પહhચી છે.  

� લેબેનોનના વડા �ધાન હસન cદયાબે જણા1`ુ ં હ5 ુ ં ક�, 

બૈFત બદંરના વેરહાઉસમા ં ૨,૭૫૦ ટન િવ,ફોટક 

એમોિનયમ નાઇ0�ટમા ંભયાનક િવ,ફોટ થયો હતો.  

� બૈFતના ગવન8ર અબૌદ� જણા1`ુ ંહ5 ુ ંક�, િવ,ફોટના કારણે 

અડpુ ંબૈFત શહ�ર તબાહ થ`ુ ંછે.  

� શહ�રને ૩થી પાચં RબRલયન અમેcરકન ડોલર-ુ ં -કુસાન 

થ`ુ ંછે.  

� શહ�રમા ં ઘરિવહોણા લોકોની સ�ંયા ૩ લાખ પર પહhચી 

છે. ર�ડ�ોસે બૈFતમા ં૧,૦૦૦ પcરવાર માટ� હગંામી શેQટર 

ઊભા કયાa છે.  

� શહ�રમા ંઆવેલી ૯૦ ટકા હોટ�લોને -કુસાન 

� લેબેનોનની રાજધાની : બૈFત 

4. 
���/ ��;��( Q4� R� ? 

 

� એમોિનયમ નાઈ0�ટ એક ગધંિવcહન ક�િમકલ પદાથ8 છે.  

� =નો ખેતીમા ંફcટ¿લાઈઝર તર3ક� અને િવ,ફોટ કરવા માટ� 

ઉપયોગ થાય છે.  

� કોઈ પહાડ3મા ં સડક બનાવવા-ુ ં કામ ચાલ5ુ ં હોય તો 

ખડકને તોડવા માટ� એમોિનયમ નાઈ0�ટનો િવ,ફોટ 

કરવામા ંઆવે છે.  

� એમા ં આગ લાગ ે qયાર� નાઈ0ોઝન ઓNસાઈટ અને 

એમોિનયા ગેસ પેદા થાય છે.  

� આ ક�િમકલ Æબૂ જ Îવલનશીલ છે. એમા ંઆગ લાગે તો 

પળવારમા ં ખાક થઈ �ય છે. એ કારણ ે oુિનયાભરમા ં

તેના ,ટોર�જ માટ�ના આકરા િનયમો છે.  

� તેની Cરુeા 1યવ,થા-ુ ંઅિતશય Uયાન રાખવામા ંઆવે 

છે અને શ� હોય qયા ં Cધુી માનવ વસાહતથી oૂર જ 

તે-ુ ં,ટોર�જ બનાવવામા ંઆવે છે. 

5. кN-370 : ��Å +�&34� 
к �7, * +G, 

�-,�� ©:>�- : 

� બધંારણની કલમ ૩૭૦ની નાÏદૂ3 કર3ને જ|� ુકા(મીરને 

અપાયેલ િવશેષ દર´જો સમાyત કરવાના ઐિતહાિસક 

Äકુાદાને એક વષ8 dણૂ8 થ`ુ ંછે.  

� િવિવધ કારણોસર એવી લોકધારણા હતી ક� કલમ ૩૭૦ની 

નાÏદૂ3 પછ3 આ રા�ય-ુ ંભારતમા ંરહ�z ુ ંઅઘnંુ બની જશે.  

� પરં5 ુગત એક વષ8નો અ-ભુવ જણાવે છે ક� આ રા�યમા ં

કોઈ મોટ3 ઊથલપાથલ થઈ નથી ક� તે કોઈ 

Åતરરા/03ય �½ુો પણ બ;યો નથી.  

� તેમ છતા ં પણ આ Äકુાદાના નફા--કુસાનના આકલન 

માટ� એક વષ8નો સમય dરૂતો નથી.  
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� પાચંમી ઓગ,ટ� કાળો cદવસ મનાવવા ક�ટલાકં સગંઠનો 

�ારા �હ�રાત કરવામા ંઆવી છે.  

� ક�;i સરકાર �ારા ગયા વષ? ૫ ઓગ,ટ� જ|� ુ કા(મીર 

dનુઃગઠન અિધિનયમ લાm ુકય� હતો.  

� આની સાથે જ કલમ ૩૭૦ અને ૩૫A ને રા�યમાથંી 

હટાવી લેવાઈ હતી.  

� જ|� ુઅને કા(મીરને લદાખ અને જ|� ુ કા(મીર એમ બ ે

ક�;iશાિસત �દ�શમા ંિવભાVજત કરાયા હતા.  

� કલમ ૩૭૦ની નાÏદૂ3 ભાજપની એ િવચારધારામા ં હતો 

=ને ભાજપના અM,તqવ સાથે જોડ3ને જોવામા ં આવતી 

હતી અને dણૂ8 બ»મુતીવાળ3 સરકારની રચના બાદ કલમ 

૩૭૦ને હટાવવા-ુ ંશ� બ;`ુ ંહ5 ુ.ં  

� જ|� ુ કા(મીરની બહાર દ�શમા ં આ jગે કોઈ િવરોધ 

નહોતો.  

6. ��» +к : SEBI�� D���� -�&к� Z� "%/ ~/����� 

*4�Ç��» +к   

��� к�/,к�x : 

તા.01/09/2020થી તા.28/02/2022 Cધુી 

� SEBI : િસ�ોcરટ3ઝ એ;ડ એNસચે;જ બોડ8 ઓફ ઇ:;ડયા 

7. ;#�/# ����`�È4 � (�4��-� }'�ª)  

� USના ઉ�ર ક�રાલીના િવ,તારમા ંવાવાઝોÒુ WાટÂુ ં 

� પવનની ઝડપ : �િત કલાક ૧૦૫ cક.મી. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૫-૦૮-૨૦૨૦) 

1. ભગવાન Pી રામ મcંદર િનમા8ણ bિૂમ dજૂન કયા ,થળે 

કરવામા ંઆ1`ુ ં- "/�\/� (Bª�O��ш)  

2. અયોUયામા ંભગવાન Pી રામ મcંદર િનમા8ણ bિૂમ dજૂન 

કયાર� કરવામા ંઆ1`ુ ં– 5� X�:(-2020  

3. અયોUયા શહ�ર કઈ નદ3ને cકનાર� આવે�ુ ંછે - #�¦ + 

4. વડા�ધાન નર�;i મોદ3 �ારા અયોUયામા ં ભગવાન Pી 

રામ મcંદર િનમા8ણ-ુ ં bિૂમ dજૂન કયા સમયે કરવામા ં

આ1` ુ- 12:48:08 кN�к�  

5. વડા�ધાન નર�;i મોદ3 �ારા ક�ટલી સેક;ડના �»ુતૂ8મા ંPી 

રામ મcંદર િનમા8ણનો સકંQપ લઈને dજૂનિવિધ dણૂ8 

કરવામા ંઆવી - 32 

6. અયોUયામા ંભગવાન Pી રામ મcંદર િનમા8ણ bિૂમ dજૂન 

વેળાએ વષ8-૧૯૮૯મા ંoુિનયાભરમાથંી અયોUયામા ંક�ટલી 

Ëટો આવેલી = પૈક3 ક�ટલી Ëટોનો d�ૂમા ં સમાવેશ 

કરાયો-2.75 N�х É(���>� 9 É(� 

7. અયોUયામા ં ભગવાન Pી રામ મcંદર િનમા8ણ bિૂમ 

dજૂનમા ં ક�ટલા પિવW ,થળો અને ક�ટલી પિવW 

નદ3ઓના ંપાણીનો dજૂન સકંQપમા ંસમાવેશ કરાયો હતો 

- 2000>� �Ã4 ->� 100>� �Ã4 

8. રામજ;મbિૂમ જનારા દ�શના પહ�લા વડા �ધાન-ુ ં નામ 

જણાવો – Z� ���=� ��& 

9. તા. ૫મી ઓગ,ટ-૨૦૨૦ના રોજ વડા�ધાન Pી મોદ3 

�ારા અયોUયામા ંભગવાન Pી રામ મcંદર િનમા8ણ-ુ ંbિૂમ 

dજૂન કરવાની સાથે ક�ટલી સદ3થી ચાલી રહ�લા 

િવવાદનો jત આ1યો – '��D  

10. તા. ૫મી ઓગ,ટ-૨૦૨૦ના રોજ વડા�ધાન Pી મોદ3 

�ારા અયોUયામા ંભગવાન Pી રામ મcંદર િનમા8ણ-ુ ંbિૂમ 

dજૂન કરવાની સાથે ક�ટલા વષ8થી ચાલી રહ�લા 

કાયદાક3ય િવખવાદનો Cખુદ jત આ1યો હતો  - 134 

11. તા. ૫મી ઓગ,ટ-૨૦૨૦ના રોજ અયોUયામા ંભગવાન Pી 

રામ મcંદર િનમા8ણ bિૂમ dજૂન કાય8�મમા ંપીએમ મોદ3 

સાથે બી� ક�ટલા લોકોએ હાજર3 આપી હતી-16  

12. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં કયા ,થળે ૨,૭૫૦ ટન િવ,ફોટક 

એમોિનયમ નાઇ0�ટના �ચડં િવ,ફોટમા ં ૧૦૦થી વpુ ં

લોકોના મોત, ૪૦૦૦થી વpનેુ ઈ� થઈ હતી - P¡V-�� 

P�����2�� }��N� ���2�B#  

13. લેબેનોન દ�શની રાજધાની-ુ ંનામ જણાવો – P¡V- 

14. લેબેનોન દ�શના વત8માન વડા�ધાન-ુ ં નામ જણાવો - 

2#� L�/�P 

15. તા=તરમા ં લેબનોનની રાજધાની બૈFતમા ં થયેલા 

િવ,ફોટના કારણે શહ�રને ક�ટ�ુ ં-કુસાન થ`ુ ંહ5 ુ– 3 >� 

5 ^P^N/� "�L�к� ��N�  

16. જ|� ુ કા(મીરમા બધંારણની કલમ ૩૭૦ કયાર� નાÏદૂ 

કરવામા ંઆવી હતી – 5� X�:(-2020 

17. જ|� ુકા(મીરમા બધંારણની કલમ ૩૭૦ નાÏદૂ કરવાની 

સાથે જ|� ુ અને કા(મીરને �ા બે ક�;iશાિસત �દ�શમા ં

િવભાVજત કરાયા હતા - N��х "�� %z�4 к����  

18. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં SEBIના ચેરમેન તર3ક� કોની 

dનુઃિનમ¼કૂ કરવામા ંઆવી - Z� "%/ ~/���  

19. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં SEBIના ચેરમેન તર3ક� dનુઃિનમ¼કૂ 

મેળવનાર Pી અજય qયાગીનો નવો કાય8કાળ જણાવો - 

-�. ��/��/���� >� -�. ��/��/���� �4�� 
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20. SEBI-ુ ં િવ,5તૃ નામ જણાવો - �#Ê�L�(&` 
=� 


§#D�=% P��, XM ¶<=�/� 

21. ભારતીય સ,ં�ૃિતમા ં સા/ટાગં �ણામ કોને કહ�વાય છે - 

�Ë4, 2�>, '�, Ì�/, Àх, ��, �D� "�� � } 

}��� 0��� к�& %�� '� #��� �4Í4� 

22.  ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ંUSના ઉ�ર ક�રાલીના િવ,તારમા ં કયા 

વાવાઝોડાએ તબાહ3 મચાવી હતી - ;#�/# ����`�È4 � 

23. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં USના ઉ�ર ક�રાલીના િવ,તારમા ં

તબાહ3 મચાવનાર ઈસાયસ વાવાઝોÒુનંા પવનની ઝડપ 

જણાવો - O�- кN�к 105 Lк.�. 

24. એમોિનયમ નાઈ0�ટ �ુ ંછે - �����L2� к��кN '��>, 

25. એમોિનયમ નાઈ0�ટનો ઉપયોગ જણાવો - �4�/~�� 

х�-��� ML(ÎN�;`� -�&к� ->� ��:M�( к��� �(� 

 DATE : ��-��-����

1. ��» +к : 0��-�� ��� CAG -�&к� v4%��- к����� 

IAS Z� �.#�. �4�4,�� ��» +к   

� રા/0પિત Pી રામનાથ કોિવ�દ �ારા િનમ¼કૂ  

� નામ : Rગર3શચiં ��ુુ8  

� CAG : કો|y0ોલર એ;ડ ઓcડટર જનરલ ઓફ ઈ:;ડયા 

� અગાઉ Pી ��ુુ8 જ|�-ુકા(મીરના �થમ લેºટન;ટ ગવન8ર 

હતા  

Z� �4�4,�� 'L�D/ :  

� ��ુુ8 ૧૯૮૫ની બેચના mજુરાત ક�ડરના આઈએએસ 

ઓcફસર.  

� mજુરાતમા ં પીએમ મોદ3 �યાર� ��ુય�ધાન હતા qયાર� 

��ુ ુ8એ રા�યના િ�M;સપલ સે��ટર3 તર3ક� કામગીર3 

બ�વી હતી.  

� મોદ3 પીએમ બ;યા પછ3 તેમણે ક�;iના ંનાણા મWંાલયમા ં

ખચ8 િવભાગના જોઇ;ટ સે��ટર3 તર3ક� ફરજ બ�વી હતી.  

2. ��» +к : %z�4-к������ ��� LG -�&к� Z� ��% 

�#12��� ��» +к 

� LG : લેºટન;ટ ગવન8ર  

� 'L�D/: ઉ�ર�દ�શના ભાજપના ૬૧ વષ ય નેતા અને 

dવૂ8 ક�;iીય �ધાન  

� હાલમા ંલોકસભાના સાસંદ તર3ક�  

3. RBI : Ðµ'F�/ }�>�к #�F�-2020 (}�>�к) 

}�>�к #�F� 
к �%� :  

� ��'���( 4 (к�, L��#, ��'���( 3.35 (к� MSF 4.25 (к� 

#L2-�� �/�%�� />��- �х�/� 

� �ુલાઈ-સyટ�|બરમા ંÓગાવાનો દર Ôચો રહ�શે, qયારબાદ 

મhઘવાર3 ઘટવાની સભંાવના  

� ૨૦૨૦ના �થમ ૬ મcહનામા ં વૈિ�ક આિથÃક �zિૃ�ઓ 

ના�ુક રહ3  

� �ુલાઈ ૨૦૨૦મા ં ભારતનો િવદ�શી » ૂcંડયામણ ભડાર 

પ૩૪.૬ અબજ ડોલર  

� �થમ ૬ માિસકમા ંભારતીય અથ8તWંનો $ડ3પી �ોથર�ટ 

નેગેcટવ ઝોનમા ંરહ�શે  


�P�
M#� "�� 2�B�#1� #�§(� �(� V. ��,��� 

к����� M�x�G�  

� cરઝવ8 બે;ક� કોરોના સકંટને કારણે આિથÃક તગંીનો સામનો 

કર3 રહ�લી નોન બે:;કÕગ ફાઇના;સ કંપનીઓ અને 

હાઉિસ�ગ સેNટરમા ં RલMNવcડટ3 વધારવા િસ,ટમમા ં F. 

૧૦,૦૦૦ કરોડ ઠાલવવાની �હ�રાત.  

� આ jતગ8ત Fિપયા પાચં હ�ર કરોડ નાબાડ8 અને Fિપયા 

પાચં હ�ર કરોડ નેશનલ હાઉિસ�ગ બેકને અપાશે.  

D�к '��=(�� �4�F� �(� '�^`L(� '� /�%��  

� cરઝવ8 બે;ક �ારા પેમે;ટ કરતા �ાહકોની Cરુeા વધારવા 

માટ� પોRઝcટવ પે નામની યોજનાની �હ�રાત કરાઈ છે.  

� આ અતગ8ત Fિપયા પ૦,૦૦૦ ક� તેનાથી વp ુ રકમનો 

ચેકનો સમાવેશ કરાશે 

� તેના પગલે દ�શમા ં�ર3 થતા ૨૦ ટકા ચેક આ યોજના 

jતગ8ત આવી જશે. આ યોજનાની માcહતી હવે પછ3 

�હ�ર કરાશે. 

� સોનાના ઘર�ણાની cક�મતના હવે ૯૦ ટકા લોન  

� અqયારCધુી cક�મતના ૭૫ ટકા રકમની લોન અપાતી હતી 

તેમા ં૩૧ માચ8-૨૦૨૧ Cધુી Êટછાટ  

� ,ટા;ડડ8 લોન ખાતા ધરાવતી MSMEની F. ૨૫ કરોડ 

Cધુીની લોન cર,0કચર કરવા મ�ૂંર3  

4. L�� ��ш�7 : 6 X�:(-1945 
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�'���� L2���ш� '� US µ��� '��»4 P�zP>� ¹4N��� 

75 �7, 

� �'���� L2���ш� '� �� �7, '2�N�� � X�:(, 

������ ��% "�L�к�
 '��»4 P�zP ‘^N(N P�/’ 

`ÓÊ� 2-�.  

 

� તેમા ં1.40 લાખથી વp ુલોકોએ $વ mમુા1યા હતા.  

� qયાર� આડઅસરનો સામનો કર3 રહ�લી પેઢ3 હવે �yુત 

થવાની અણીએ છે.  
� �પાનમા ં ફNત 1,36,700 જ એવા લોકો છે = એ િવનાશની 

સાeી dરૂ� છે. આ બધા 80 થી 90 વષ8ના છે.  

� આ તમામ લોકો કોઈ ને કોઈ અસાUય રોગથી પીcડત છે.   

��I�� ��ш� '�#� '��»4 P�zP�� ©:>�-  

� US-રિશયા ઘટાડ3 ર©ા છે, ભારત-ચીનમા ં પરમા¼ ુ

હિથયાર વધી ર©ા ંછે, oુિનયામા ં�ુલ 13,400 

��ш -2���- "=/ 2020�� 2019�� 

"�L�к� 1750 4050 5800 6185 

��ш/� 1570 4805 6375 6500 

¦4к� 120 95 215 200 

��=# 280 10 290 300 

D�� - 320 320 290 

0��- - 150 150 130-140 

'�Lк:-�� - 160 160 150-160 

;`��/N - 90 90 80-90 

Bª� к�L�/� - 30-40 30-40 20-30 

�4N 3,720 9,680 13,400 13,865 

(®�- : :(�к2� ;=(���ш�N '�# L�#D, ;Ô=:((Õ +(�� 

-�Ö-��� L�'�(, ) 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૬-૦૮-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં ભારતના નવા CAG તર3ક� કોની િનમ¼કૂ 

કરાઈ - ^��&шD�� �4� +, 

2. નવા CAG Rગર3શચiં ��ુ ૂ8 કઇ બÖચ અને ક�ડરના સનદ3 

અિધકાર3 છે - ���� "�� v4%��- 

3. CAG-ુ ં િવ,5તૃ નામ જણાવો - к�zc��N� 
=� XL�(� 

%��N XM ¶<=�/� 

4. જ|� ુકા(મીરના નવા LG-ુ ંનામ જણાવો-��% �#12� 

5. રાજક3ય ભાષામા ં LG-ુ ં િવ,5તૃ નામ જણાવો -  

N�×(�=( ���,� 

6. તા=તરમા ં ઓગ,ટ 2020મા ં RBI �ારા યો�યેલી 

Ø�પeીય આિથÃક સમીeામા ંRR, RRR અને MSF  ક�ટલો 

યથાવત રાખવામા ં આ1યો છે - �%, �.��%  "�� 

�.��% 

7. તા=તરમા ં ઓગ,ટ 2020મા ં RBI �ારા યો�યેલી 

Ø�પeીય આિથÃક સમીeા બેઠકમા ં NBFC અને હાઉિસ�ગ 

સેNટર માટ� ક�ટલી રકમ ફાળવવામા ં આવી- V.��,��� 

к��� 

8. તા=તરમા ં ઓગ,ટ 2020મા ં RBI �ારા યો�યેલી 

Ø�પeીય આિથÃક સમીeા બેઠકમા ં સોનાના ઘર�ણા ં ઉપર 

ક�ટલા ટકા Cધુી લોન આપવાનો િનણય8 કરાયો - ��% 

9. અગાઉ સોનાના ઘર�ણા ંઉપર ક�ટલા ટકા બÖક �ારા લોન 

આપવામા ંઆવતી હતી – �� % 

10. ,ટા;ડડ8 લોન ખાતા ધરાવતી MSMEની ક�ટલા રકમ 

Cધુીની લોન cર,0કચર કરવાની મ�ૂંર3 આપવામા ંઆવી 

છે – V.�� к��� 

11. RBI �ારા તા=તરમા ંચેક પેમે;ટની Cરુeા માટ� કઈ નવી 

યોજના લો;ચ કરવામા ંઆવી છે - '�^`L(� '� /�%�� 

12. RBI �ારા તા=તરમા ં ચેક પેમે;ટની Cરુeા માટ� લો;ચ 

કરવામા ં આવેલી "પોRઝcટવ પે યોજના" હ�ઠળ ક�ટલી 

રકમથી વp ુરકમના ચેકનો સમાવેશ થાય છે –  

V. ��,���/->� �Ø4 

13. �પાનના cહરોિશમામા ં oુઃખદ પરમા¼ ુ »મુલાના ક�ટલા 

વષૅ dણૂ8 થયા- �� �7Ù 

14. �પાનના cહરોિશમામા ંoુઃખદ પરમા¼ ુ»મુલા કયાર� થયો 

હતો - ��.��.���� 

15. �પાનના cહરોિશમામા ં oુઃખદ પરમા¼ ુ »મુલા કયા દ�શ 

�ારા અને બો|બ-ુ ંનામ જણાવો - "�L�к� "�� ^N(N 

P�/ 
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16. િવ�મા ં િવિવધ દ�શો પાસે ક�ટલા પરમા¼ ુબો|બ હોવાની 

માcહતી કઈ સ,ંથા �ારા �િસt કરવામા ં આવે છે - 

:(�к2� ;=(���ш�N '�# L�#D, ;Ô=:((Õ +( 

17. ,ટૉકહોમ ઈ;ટરનેશનલ પીસ cરસચ8 ઈ¹;,ટટÜટૂનો  

અહ�વાલ �જુબ ઓગ,ટ 2020ની M,થિતએ િવ�મા ંસૌથી 

વp ુપરમા¼ ુબો|બ કયા દ�શ પાસે છે–��ш/� (����) 

18. ,ટૉકહોમ ઈ;ટરનેશનલ પીસ cરસચ8 ઈ¹;,ટટÜટૂનો  

અહ�વાલ �જુબ ઓગ,ટ 2020ની M,થિતએ ભારત પાસે 

ક�ટલા પરમા¼ ુબો|બ છે - ���-��� 

DATE : ��-��-����

1. v4%��- #�к�� : �4�/�a� Z� ��%/0�; V'�G� "�� 

��/P �4�/�a� Z� ���-�0�; '(�N�� ��b ~���x& 

v4%��- #�к���� #Mx-�* +�,к 4 �7, * +G, "�� 5�� 

�7,�� O��ш : -�.7 X�:(-2020 (�4ш�#�) 

v4%��-�� Bª>� #�º- -�M�� }���+D : 1460 

L��#�� 1500>� �Ã4 %�L2-�� ��G,/ 

2~��� ��G,/� :  

� mજુરાતની $વાદોર3 સમાન નમ8દા ડ�મને તેની મહ�મ 

Ôચાઈ Cધુી પહhચાડાયો અને પાણીથી સdંણૂ8 ભરાયો. 

� ¯ાિત-�િતના િવ�હો કરાવનાર પcરબળોને ડામીને 

mજુરાતમા ંચાર વષ8થી સામાVજક સૌહાદ8 , બધા સમાજને 

�ગિતમા ં dરૂતો ;યાય, કોઈની ઉપેeા નહ� અને સૌ 

સમાજનો સcહયારો િવકાસ ‘‘સબ સમાજકો લીયે સાથ મે 

આગે હ3 બઢતે �ના હ�’’ની ;યાયdણૂ8 નીિત.  

� િવ�ની સૌથી Éચી �િતમા ,ટ�s` ૂઓફ `િુનટ3-ુ ં િનમા8ણ 

અને ક�વcડયા ખાતે વQડ8 કલાસ wcૂરઝમ. ગત વષ? 

તાજમહ�લ કરતા વધાર� �વાસીઓએ ,ટ�s` ૂઓફ `િુનટ3 

જોવા આ1યા. 

� Cજુલામ Cફુલામ જળ સ�ંહ અRભયાન થક3 

જનભાગીદાર3 �ારા ૪૨,૦૦૦ લાખ ઘનÝટ વધારાના 

પાણીનો સ�ંહ કરાયો.  

� સૌરા/0મા ંoુ/કાળ બ;યો bતૂકાળ, સૌની યોજનાનો ઝડપી 

અમલ, સૌની યોજનાથી સૌરા/0ના ૧૧૫ ડ�મ નમ8દાના 

પાણીથી ભરાયા. 

� F.પ૩૦૦ કરોડની બ»હુ�5કુ ભાડbતૂ યોજનાના ંફળ,વFપે 

નમ8દાના નીરમા ંખાnંુ પાણી આવ5ુ ંઅટકશે અને જમીન 

ધોવાણની સમ,યા પર j�ુશ લાગશે, ઉપરવાસમા ંપ૯૯ 

િમRલયન ઘનÝટ વરસાદ3 પાણીનો સ�ંહ થશે અને ૧૭ 

ગામોને dરૂની અસરથી બચાવાશે.  

� કોઈપણ સમાજનો મેcરટ ધરાવતો છાW ઉsચ િશeાથી 

વRંચત ના રહ� તે માટ� �4�/�a� ¦4�� :���N�P� 

/�%�� �-�,- V.1000 к����� ફાળવણી, બે લાખ 

`વુાનોના સપના થયા સાકાર. 

� છેQલા ચાર વષ8મા ં ૧ લાખ `વુાનોને મળ3 સરકાર3 

નોકર3 અને ૪૦૦૦ ભરતી મેળા �ારા ૧૦ લાખથી વp ુ

`વુાનોને નોકર3 આપવામા ંઆવી. 

�шFG�� }� +N 'L��-,� :  

� ગામડાઓમા ંઆpિુનક િશeણ મળ3 રહ� તે માટ� ૧૫,૦૦૦ 

cડVજટલ કલાસFમ-ુ ં િનમા8ણ અને કોલેજના ૮ લાખ 

િવ�ાથ ઓને ટ�બલેટ-ુ ંિવતરણ, છેQલા ૪ વષ8મા ં૭ નવી 

મેcડકલ કોલેજ અને ૧૯૭૦ નવી મેcડકલ બેઠકો ઉમેરાઈ. 

'2�N� O�Mкш� 'R& '��ш��� ��-� ���- 

� આ નીિતથી લÞ ુ ઉ�ોગોને મ¨`ુ ં �ોqસાહન અને 

રોજગાર3ના સ�નમા ંથયો વધારો. 

L��к� /�%��  

� ખેÒતૂોને રાWે ખેતરમા ંઉ�ગરા ન કરવા પડ� અને cદવસે 

વીજળ3 મળતી રહ� તે માટ� cદનકર યોજના  

� છેQલા ચાર વષ8મા ં ટ�કાના ભાવે F.૧૫,૯૦૦ કરોડથી 

વpનુા �Qૂયોના ખેત પેદાશની લાખો ખેÒતૂો પાસેથી 

ખર3દ3 કરાઈ 

� ß/ટાચારને નાથવા માટ� કાયદામા ં 1યાપક ફ�રફારો અને 

ACB ને CBI =વી સ�ાઓ, ટ�કનોલો$થી સ´જ 

બનાવાઈ. 

� અ-CુRૂચત �તીને સાથંણીની ૨૬૦ એકરથી વp ુ

જમીનની સhપણી કર3ને ;યાય અને અિધકાર આપવામા ં

આ1યો. 

� આcદવાસી બpંઓુ માટ� ‘‘પેસા એNટ’’નો અમલ અને 

જગંલ ખેડ� એની જમીનની ર3તે લાખો આcદવાસીઓને 

જમીનના માRલક બના1યા.ં  

� બનાસકાઠા-ં ુ ં dરૂ હોય, ૯૬ તા�કુામા ં અછતની M,થિત 

હોય, વા` ુ વાવાઝોÒુ ં હોય, માવઠાનો માર હોય ક� પછ3 
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કોરોનાની મહામાર3, દર�ક વખતે mજુરાત સરકાર ��ની 

પડખે ઉભી રહ3 છે.  

� ઐિતહાિસક ર3તે શહ�રોની �ગિતને વેગ આપવા ૪૦૦થી 

વp ુટાઉન yલાિન�ગ (TP- DP) ,ક3મોની પારદશ8ક અને 

ઝડપી મ�ૂંર3  

� cર;`એુબલ એનજ મા ંથયા ઐિતહાિસક કામો, દ�શના �ુલ 

સોલાર Fફટોપમાથંી ૬૪ ટકા એકલા mજુરાતમા,ં સોલાર 

અને િવ;ડપાક8 �ારા ૩૦,૦૦૦ MW વીજળ3 ઉqપાદનનો 

સકંQપ. 

� $વદયા માટ� કnુણા અRભયાનની નવી પહ�લ, ૪૬૦ 

હરતા ં ફરતા ં પ� ુ દવાખાના, પાજંરાપોળ અને ગૌ-

શાળાઓને િવશેષ સહાયતાઓ.  

� RTO તેમજ મહ�Cલૂ િવભાગની NA (Rબનખેતી) સcહતની 

મોટાભાગની કામગીર3 ઓનલાઈન કરાઈ =થી ß/ટાચાર 

પર j�ુશ લા§યો.  

� CM ��шP��, �ારા રાજયના દર�ક િવભાગની કામગીર3 પર 

��ુયમWંીની સીધી નજર, વcહવટ-િવકાસના કામો ઉપર 

૩૪૦૦ ઈ:;ડક�ટસ8 �ારા પળે પળ નજર. 

к������� 2���&�� v4%��- #�к���� B~��� 

к����& 

� IIMના સવ? �જુબ કોરોના કાળમા ં રાજયના ૮૦% 

નાગcરકો CMના ને5qૃવથી Æશુ 

� કોરોનાની મહામાર3મા ંઅમદાવાદમા ં ૧૨૦૦ બેડની અને 

Cરુતમા ં૧૦૦૦ બેડની હોM,પટલ-ુ ંમાW ૧૦ cદવસના જ 

ર�કોડ8 સમયમા ંિનમા8ણ કરા`ુ.ં 

� રા�યમા ં કોરોના દદåઓનો cરકવર3 ર�ટ ૭૪ ટકા એ 

પહhચાડæો તેમજ �qૃ`દુરમા ં પણ નhધપાW ઘટાડો 

નhધાયો. 

� ૨૦ લાખ Pિમકોને માનભરે અને ઝડપી તેમના વતન 

પહhચાડયા. 

� લોકડાઉન દરિમયાન રા�ય સરકાર �ારા APL અને BPL 

પcરવારોને ૩૬૯૫ કરોડના �Qુય-ુ ં અનાજ િનઃ�Qુક 

િવતરણ કરા`ુ.ં 

� નાના oુકાનદારો અને પરંપરાગત 1યવસાિયકોને dનુઃ 

પગભર કરવા F. ૧૪૦૦૦ કરોડ-ુ ંઆqમિનભ8ર mજુરાત 

પેક�જ 

2. 0��¸ +- P���% /�%�� : CM�� 2:-� P���к��� ;-

Q40���0 (%x �/�:>�'�)  

/�%���� 2�b 4 :  

� નમ8દા નદ3માથંી હ�રો Âસેૂક પાણી દcરયામાથંી વહ3 

જ5 ુ અટકાવવા માટ� �ુલ F. ૫૩૦૦ કરોડની ભાડbતૂ 

યોજના  

� ,થળ : ગામ-સમની, તા.Vજ. ભFચ 

� તા. ૦૭-૦૮-૨૦૨૦  

0��¸ +- P���% /�%���� N�0� : 

� ૨૧૦૦૦ િમRલયન ઘન Ýટ મીઠા પાણીનો સ�ંહ  

� છ માગ ય dલુ થવાથી દહ�જ-હાસંોટ- Cરુત વsચનેા 

માગ8 jતરમા ંઆશર� ૧૮ cક.મી.નો ઘટાડો થશે.  

� નમ8દા નદ3મા,ં બેર�જથી �Nુલતીથ8 Cધુીના િવ,તારમા ં

ખારાશની સમ,યાનો હલ તેમજ bગૂભ8જળની mણુવ�ામા ં

Cધુારો  

� ૨૦ cક.મી. લાબંો dરૂ સરંeણ પાળો બનવાથી આ 

િવ,તારમા ં નમ8દા નદ3ના બનેં કાઠંાની ખેતીલાયક 

જમીનોની ધોવાણની સમ,યાનો jત તથા ૧૭ ગામોને 

dરૂની સામે રeણ  

� ખેતી, પીવા તથા ઔ�ોRગક વપરાશ માટ�ના પાણીની 

કાયમી સમ,યાઓ-ુ ંિનરાકરણ  

� બેર�જની લબંાઇ ૧૬૪૮ મીટર, ૯૦ દરવા�, બેર�જ પર 

૬-માગ ય dલુ  

� િવભાગ : કQપસર 

3. 0��-�/ ��N�� : 0��-�� O> Lк#�� ��N���� O���0 

('L��2�) 

 

� Fટ:દ�વાલી-દાનdરુ cકસાન ર�લ (મહારા/0) 

� 2�b 4: ખેતર-બ�ર અને �ાહકો વsચ ેઅિવરત જોડાણ માટ�  

����� �4�/ ��ш�7-� :  

� સૌ�થમ મQટ3-કોમોcડટ3 0�ન, = દાડમ, ક�ળા, iાe =વા 

ફળો અને ક�yસીકમ, Óલાવર, સરગવો, કોબીજ, Òૂગંળ3, 

મરચા ં=વા શાકભા$ લઈ જશે.  

� આ 0�ન ઓછા સમયમા ં બગડ3 �ય તેવી વ,5ઓુને 

oૂરના ,થળો પર લઈ જવાની નાના ખેÒતૂો અને નાના 

વેપાર3ઓની જFcરયાતો dરૂ3 કરશે.  

� ર,તામા ં આવતા બધા જ રોકાણ ,ટ�શનો પર ઓછા 

સમયમા ં બગડ3 �ય તેવી કોમોcડટ3ના લોcડ�ગ અને 

અનલોcડ�ગની મ�ૂંર3 અપાશે.  
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� શFઆતમા ંઆ 0�ન સેવા સyતાહમા ંએક cદવસ ચાલશે. 

જોક�, �ાહકોના અ-ભુવના આધાર� તેમા ં વp ુ Cધુારા 

કરવામા ંઆવી શક� છે.  

� cકસાન ,પેિશયલ પાસ8લ એNસ�ેસ 0�ન નાિસક રોડ, 

મનમાડ, જલગાવં, bસુાવળ, Ïરુહાનdરુ, ખાડંવા, 

ઈટારસી, જબલdરુ, સતના, કતિન, માRણકdરુ, 

�યાગરાજ, છ3વક3, પ.ંદ3નદયાળ ઉપાUયાય જકંશન 

અને બNસરમા ંરોકાણ કરશે.  

� સચંાલન : સે;0લ ર�લવે  

4. v4%��- #�к�� : ��� B��� ���--2020 �2�� 

(B���)  

� સમયગાળો : ૫ વષ8  

 

(1) ��� B������- 
(-
 ±N�=# : 

� è,ટ સેNટર-ુ ં બે �ૂથમા ં િવભાજન-કોર સેNટર અને 

સનરાઈઝ સેNટર 

� 1. к�� #�§(�મા ં ઇલે:N0કલ અને ઇ;ડ:,0યલ મશીનર3, 

ઓટોમોcટવ, િસરાિમNસ, ટ�N,ટાઈલ, ફામા8, એ�ોÝડ, 

ક�િમકQસ વગેર�.  

� 2. #���;` #�§(��� ઇલે:N0ક વાહનો, વે,ટમેનેજમે;ટ 

�ો=Nટ, ઇકો é�;ડલી મટ3cરયQસ, સોલર િવ;ડ 

ઇMNવપમે;ટ વગેર�. 

� મોટા ઉ�ોગોને એસ$એસટ3ના લાભો રદ કર3 તા�કુાની 

ક�ટ�ગર3 �જુબ રોકાણ સામે ૪થી ૧૨% રોકડ સબિસડ3, 

=મા ં પછાત તા�કુામા ં વp ુ અને િવકિસત તા�કુામા ં

ઓછ3 સબિસડ3. 

� આ ક�શ સબિસડ3 મહ�મ F. ૪૦ કરોડની મયા8દામા ં૧૦ 

વષ8 Cધુી અપાશે. 

� નવા ઉ�ોગોને ૫ વષ8 Cધુી ઇલે:N0િસટ3 ડ`ટૂ3 માફ3 

યથાવ5.્ 

� ઉ�ોગોને જમીન લીઝથી ૫૦ વષ8 માટ� આપવા સરકાર 

સહાય કરશે, એટલે ક� જમીન ભાડ� અપાશે અને જમીનની 

બ�ર cક�મતના ૬% Cધુી ભાÒુ વCલૂાશે. આ જમીન 

બે;કની લોનમા ંમોગ?જ માટ� �કૂ3 શકાશે.  

� ,ટાટ8 અyસમા ં મcહલાઓ, િવકલાગંો, એસસી-એસટ3ને ૧ 

ટકો વp ુ1યાજ સબિસડ3 અપાશે. 

(2) MSME #�к(� :  

1. િધરાણની રકમના ૨૫% Cધુી, મહ�મ F. ૩૫ લાખ Cધુી 

ક�િપટલ સબિસડ3, મUયમ કદના ઉ�ોગોમા ં ૧૦ કરોડથી 

વp ુરોકાણ હશે તો વધારાની F. ૧૦ લાખની સહાય. 

2. સેવાeેWના એમએસએમઈ =વા ક� નાણાક3ય, 

આરો§યલeી, એ¹;જિનયcર�ગ, પયા8વરણીયમા ં૭ % Cધુી 

1યાજ સબિસડ3 

3. િવદ�શી ટ�Nનોલો$-પેટ;ટ એNવાયર કરવાના cક,સામા ં

�ુલ ખચ8ના ૬૫% Cધુી મહ�મ F. ૫૦ લાખની સહાય 

અપાશે.  

(3) 'R�- -��4к��� MSME�� 10 �7, ��ш�7 ;=#�<=(� 

P���LM( x-� �2�ш� 

� નવી ઔ�ોRગક નીિત-૨૦૨૦ના અમલ પછ3 પછાત 

તા�કુાઓમા ં MSME એકમોને ૨૫ �ૂલાઈ ૨૦૧૬ના 

ઠરાવથી મળ3 રહ�લા લાભો યથાવ5 ્રહ�શે.  

� ચાર વષ8 પહ�લા mજુરાતના ૨૫૧ તા�કુાઓને Wણ 

ક�ટ�ગર3મા ં િવભાVજત કર3ને ઉ�ોગ િવભાગ ે નવા �ડૂ3 

રોકાણ તેમજ હયાત એકમોના િવ,તરણને તબêે ૧૦ વષ8 

માટ� ઈ;સે:;ટવ બેિનcફટ �હ�ર કયા8 હતા.  

� નવી પોRલસીમા ં રા�યમા ં સ5ંRુલત િવકાસને �ોqસાહન 

આપવા MSME અને મોટા ઉ�ોગોને = તે તા�કુામા ં

ઔ�ોRગક િવકાસના આધાર� ઈ;,ટ�:;ટવ �હ�ર કય�.  

� અગાઉની પોRલસીમા ં�ૂલાઈ ૨૦૧૬મા ં�હ�ર ઈ;સે:;ટવ wુ 

ઈ;ડ,03ઝ :,કમ હ�ઠળ ૧૨૭ તા�કુામા ં વેટ ઉપરાતં 

નેટવેટમા ં ૧૦ ટકા, ૮૩ તા�કુામા ં ૨૦ ટકા અને ૪૧ 

તા�કુામા ં ૩૦ ટકા એમ Wણ ક�ટ�ગર3મા ં ૧૦ વષ8 Cધુી 

લાભો અપાયા હતા.  

� = �ો=Nટ પાઈપલાઈનમા ં છે તેના ઈ;સે:;ટવ બેિનcફટ 

ચા� ુરહશે. 

(4) ��ш�� �4N O:-���- � +�&��к�G�� ��% L2:#� v4%��-, 

�4N �� "P% ��N�34� ¶=��:(�=( : 

� 49 અબજ ડૉલરના �,તાિવત �ડૂ3રોકાણ સાથે 

mજુરાતમા ં દ�શના �ુલ �ડૂ3 રોકાણ-ુ ં 51 ટકા રોકાણ 

નhધા`ુ ંછે.  
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� વષ8-2019મા ંદ�શમા ં�,તાિવત �ડૂ3 રોકાણમા ં49 ટકાનો 

વધારો થયો �યાર� mજુરાતમા ં તે 333 ટકાનો વધારો 

થયો.  

(5) v4%��-�� #J>� XR� �.� (к� P���%���& �� :  

� રા�યમા ં બેરોજગાર3નો દર 3.4 ટકા સાથે દ�શના મોટા 

રા�યોમા ંસૌથી ઓછો છે.  

� mજુરાત પછ3 કણા8ટકમા ં5.3 ટકા બેકાર3 દર છે.  

� મહારા/0મા ં 6.6 ટકા, તિમલનાÒુમા ં 7.2 ટકા અને Åë 

�દ�શમા ં7.8 ટકા બેરોજગાર3 દર છે.  

� ઉ�ોગ અ�સRચવ : મનોજ દાસ  

5. ��G,/ : v4%��- #�к�� (�2&�() 

к������� � ~¦4 '����� #�к��& к,D��&�� 'L���� �(� 

"�~/�� aG �2���-  

(૧) આવાસ 

� �ધાનમWંી આવાસ, ��ુયમWંી આવાસ સcહત હાઉિસ�ગના 

મકાનોમા ં�તૃક કોરોના વોcરયસ8ના પcરવારના સદ,યને 

લક3 «ો કયા8 િવના મકાન ફાળવાશે.  

(2) }��±/ #2�/  

� �તૃક કોરોના વોcરયસ8ના પcરવારના સદ,યને આરો§ય 

સેવા મફત મળ3 રહ� તેના માટ� Fિપયા ૩ લાખની સહાય 

કરાશે. =મા ંમા અ��ૃમ યોજના સcહત �ધાનમWંી જન 

ઔષિધ યોજના હ�ઠળ ગભંીર Rબમાર3ની સારવાર થશે.  

(3) "Ú/�# #2�/  

� સરકાર3 કમ8ચાર3 કોરોનાની કામગીર3ને કારણે સ�ંમણના 

ભોગ થઈને �qૃ` ુ પા|યા છે તેમના બાળકોને અµયાસ 

માટ� ��ુયમWંી ,વાવલબંન યોજના હ�ઠળ ખાનગી ક� 

સરકાર3 કોલેજના cડyલોમા સcહત અ;ય કોષ8યો તેમજ 

સરકાર3 ભરતી કરવા માટ� ૫૦ ટકા રાહત અપાશે.  

� =ના માટ� તે પcરવારની 1યMNતની ક�ટ�ગર3મા ં અ�કુ 

િનયમોની ખરાઈ કરવાની રહ�શે. 

� ��ુયમWંીPીના િનવાસ,થાને યો�યેલા ‘‘મોકળા મને’’ 

સવંાદમા ંિનણ8ય કરાયો  

6. Z�N�к� : #��=/ Á +�(G�X��  

Z�N�к� '�'[# '�() (SLPP)�� ��%/ (�¡�Iк ��%к��G)  

� �ુલ બેઠક : ૨૨૫  

� SLPP: �ુલ-૧૪૫ બેઠક પર િવ=તા  

� વત8માન વડા�ધાન : મcહ�દા રાજપeે  

� પe : SLPP            રાજધાની : કોલબંો  

7. ���� "к:�- : к��x�� к�^`к���� кL�*4�& 

;=(���ш�N 
�'�(,  B'� 
� ;<=�/��� 
§#O�# 

×N�;( AXB������ "к:�-  

� к��G: વp ુવરસાદને કારણે િવમાન રનવે પરથી લપસી 

પડતા ંબે wકૂડા થયા  

� Fટ : oુબઈથી કોRઝકોડ  

� ખાસ : વદં�માતરમ િમશન હ�ઠળ oુબઈમા ંફસાયેલા ૧૯૦ 

લોકોને લઈને ભારત આ1`ુ ંહ5 ુ.ં  

� ટ�બલટોપ – રનવે – કcરdરુ એરપોટ8 – કોRઝકોડ 

(�PN(�' ���� 
(N� Q4� : 

� કોRઝકોડના કcરdરુ-ુ ં એરપોટ8 પવ8તીય િવ,તારમા ં છે. 

તેનો રનવે ટ�બલ ટોપ છે, એટલે ક�, એક ચોêસ jતર 

પછ3 રનવેના આગળના ભાગમા ં Ôડ3 ખીણ છે. 

 

� આવા ,થળે પાઈલટ પાસે િવમાન રોકવા માટ� ઘણી 

ઓછ3 જ§યા હોય છે.  

� એzુ ંકહ�વાય છે ક�, ભાર� વરસાદના કારણે લે:;ડÕગ કરતા 

સમયે િવમાન રનવે પર આગળ નીકળ3ને ખીણમા ંપડ3 

ગ`ુ.ં  

8. Z��� ���,G %=¸ +� * +%�-"/�\/�  

� ભારતીય પો,ટ િવભાગના ઉપ�મે વડા�ધાન Pી મોદ3 

�ારા આ �સગંે રામમcંદર આધાcરત F. ૫ની પો,ટ cટcકટ 

લો;ચ કરાઈ 

9. %= L�� ��ш�7 : � X�:( 

}� ^��� v4Û�& : 0�x�0�; '(�N 

%= – � X�:( ����          "�#�� – �� � ���� 

� ભોળાભાઈ શકંરભાઈ પટ�લ િનબધંકાર, િવવેચક, સામિયક 

સપંાદક, અ-વુાદક.  
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� જ;મ/વતન - સો� (Vજ.મહ�સાણા, હાલમા ંગાધંીનગર).  

� ૧૯૫૨મા ંએસ.એસ.સી.  

� ૧૯૫૭મા ંબનારસ cહ�oુ `િુનવિસÃટ3માથંી બી.એ.  

� ૧૯૬૦મા ંcહ�દ3-સ,ં�ૃત િવષયોમા ંdનુ: એમ.એ.  

� ૧૯૭૦મા ંj�ે$-ભાષાિવ¯ાન િવષયોમા ંએમ.એ.  

� ૧૯૭૮મા ં cહ�દ3મા ં ‘અ¯ેય: એક અUયયન’ િવષય પર 

પી.એચ.ડ3.  

� ૧૯૬૦થી ૧૯૬૯ Cધુી સરદાર વQલભભાઈ આટ8સ 

કૉલેજ, અમદાવાદમા ંઅUયાપક.  

� ૧૯૬૯થી mજુરાત `િુનવિસÃટ3ના ભાષા સાcહqય ભવનમા ં

cહ�દ3ના 1યા�યાતા અને ૧૯૮૦થી ર3ડર. પછ3થી cહ�દ3 

િવભાગના અUયe. ૧૯૯૪મા ંિનz�ૃ.  

� ૧૯૮૩-૮૪મા ં િવ�ભારતી, શાિંતિનક�તનમા ં 5લુનાqમક 

ભારતીય સાcહqયના િવRઝcટ�ગ ફ�લો.  

� ૨૫ વષ� Cધુી ‘પરબ’ના તWંી.  

� mજુરાતી સાcહqય પcરષદના મWંી. 

� �વાસ િનબધંોના લRલત િનFપણમા ં એમણે પોતાની 

આગવી �iુા ઉપસાવી છે. એમા ં ,થળકાળના સવેંદનોએ 

jગત સવેંદનાઓની અથ8sછાયાઓ Cપેુર� ઝીલી.  

� j�ે$, જમ8ન, cહ�દ3, મરાઠ3, બગંાળ3, ઓcડયા, અસિમયા 

વગેર� ભાષાસાcહqયનો એમનો અµયાસ એમના િવવેચનને 

5લુના�લૂક તેમ જ આ,વા� બનાવે છે.  

� આ,વાદલeી િવવેચન એમનો િવશેષ છે 

#�L2~/ #Û� :  

� એમના �થમ d,ુતક ‘Cરુદાસની કિવતા’ (૧૯૭૨) પછ3 

‘અpનુા’ (૧૯૭૩), ‘ભારતીય wૂંક3વાતા8’ (૧૯૭૩), 

‘dવૂા8પર’ (૧૯૭૬), ‘કાલdnુુષ’ (૧૯૭૯), ‘આpિુનકતા 

અને mજુરાતી કિવતા’ (૧૯૮૭) ‘સાcહVqયક પરંપરાનો 

િવ,તાર’ (૧૯૯૬), ‘મળ3 મા5ભૃાષા મને mજુરાતી’ 

(૧૯૯૭), ‘આવ Rગરા mજુરાતી’ (૨૦૦૩) વગેર� 

િવવેચન�થંો �ગટ થયા છે.  

#=��-
��ÈÜ,#  

� mજુરાત સાcહqયસભા �ારા રણVજતરામ Cવુણ8ચiંક 

(૧૯૯૫)  

� cહ;દ3 સાcહqયસેવી સ;માન, ગાધંીનગર ૨૦૦૦;  

� Pી ,વામી સísચદાનદં સ;માન, mજુરાતી સાcહqય 

પcરષદ, ૨૦૦૫;  

� સાcહqય ગૌરવ dરુ,કાર ૨૦૦૫  

� ભારત સરકાર તરફથી ‘પ�Pી’ ૨૦૦૮  

� સાcહqય અકાદ�મી cદQહ3 તરફથી તે-ુ ં સવ�sચ સ;માન 

‘મહ�ર સદ,યતા’ ‘Fellowship’થી ૨૦૧૦મા ં બ»મુાન 

કરવામા ંઆ1`ુ ંછે.  

� અનતંરાય રાવળ િવવેચન એવોડ8, ૧૯૯૬;  

� ‘ભારતીય ઉપ;યાસ પરંપરા ઔર �ામ ક�;iી ઉપ;યાસ’, 

cહ;દ3 �થંને રા/03ય dરુ,કાર,  

� ક�;iીય cહ;દ3 િનદ�શાલય, cદQહ3 ૨૦૦૨-૨૦૦૩;  

� સાર,વત ગૌરવ એવોડ8 અમદાવાદ, ૨૦૦૩.  

� મ-ભુાઈ પચંોળ3 દશ8ક ફાઉ;ડ�શનનો સાcહqય એવોડ8 

૨૦૦૭ વગેર� એવોડ8 અપ8ણ કરવામા ંઆ1યા છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૭-૦૮-૨૦૨૦) 

1. ��ુયમWંી Pી િવજયભાઈ Fપાણીના ને5qૃવવાળ3 mજુરાત 

સરકાર તા=તરમા ંકઈ તાર3ખે સફળતા dવૅૂક 4 વષૅ dણૂ8 

કયૉ - ��.��.���� 

2. ��ુયમWંી Pી િવજયભાઈ Fપાણીના ને5qૃવવાળ3 mજુરાત 

સરકારના તા=તરમા ં સફળતાdવૅૂક શાસનકાળના 1460 

cદવસમા ંક�ટલા જનહ3તના િનણય8 કયૉ - ���� 

3. તા=તરમા ંભFચ અને jકલે�ર માટ� મીઠા પાણીની કઈ 

યોજનાના કાયૅનો ��ુયમWંી Pીના હ,તે ઈ-�ારંભ કરાયો 

- 0��¸ +- P���% /�%�� 

4. નમૅદા નદ3માથંી દcરયામા ંવહ3 જ5ુ ંહ�રો Âસેુક પાણી 

અટકાવવા માટ� તૈયાર થનાર સૌથી મોટ3 યોજના-ુ ંનામ 

જણાવો - 0��¸ +- P���% /�%�� 

5. ભાડbતૂ બેર�જ યોજના કાયૉM;વત થવાથી ક�ટલા ઘન Ýટ મીઠા 

પાણીનો સ�ંહ થશે - ��,��� �^N/� _� Ý( 

6. ભાડbતૂ બેર�જ યોજના-ુ ં�ુલ કદ જણાવો - V. ���� к��� 

7. ભાડbતૂ બેર�જ યોજનાની લબંાઈ જણાવો - ���� �(� 

8. ભાડbતૂ બેર�જ યોજના કયા તા�કુામા ંતૈયાર થઇ રહ3 છે 

- 0VD 

9. તા=તરમા ં કયા Fટ ઉપર ભારતની �થમ "cકસાન 

ર�લવે"નો �ારંભ કરાયો -����N�>� ���*4�(2�����) 

10. સે;0લ ર�લવે �ારા ખેતર-બ�ર અને �ાહકોના જોડાણ 

માટ� સૌ�થમ કઈ મQટ3-કોમોcડટ3 0�નની શFઆત 

કરવામા ંઆવી - Lк#�� ��N�� 

11. mજુરાત સરકાર� તા=તરમા ં �હ�ર કર�લી નવી ઉ�ોગ 

નીિત-2020નો સમયગાળો જણાવો – � �7Ù  
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12. mજુરાત સરકાર� તા=તરમા ં �હ�ર કર�લી નવી ઉ�ોગ 

નીિત-2020મા ં è,ટ સેકટરને કયા બ ે �ૂથમા ં િવભાજન 

કરવામા ંઆ1`ુ ંછે - к�� #�к(� "�� #���;` #�к(� 

13. mજુરાત સરકાર� તા=તરમા ં �હ�ર કર�લી નવી ઉ�ોગ 

નીિત-2020 �જુબ મોટા ઉ�ોગોને GSTના લાભો રદ 

કર3ને તા�કુા ક�ટ�ગર3 �જુબ રોકાણ સામે ક�ટલા ટકા 

રોકડ સબિસડ3 અપાશે - � >� ��% 

14. mજુરાત સરકાર� તા=તરમા ં �હ�ર કર�લી નવી ઉ�ોગ 

નીિત-2020 �જુબ મોટા ઉ�ોગોને GSTના લાભો રદ 

કર3ને તા�કુા ક�ટ�ગર3 �જુબ રોકાણ સામે 4 થી 12% 

રોકડ સબિસડ3 અપાશે =મા ંમહ�મ ક�શ સબિસડ3 ક�ટલી 

ક�ટલા વષૅ માટ� અપાશે - V.�� к��� "�� �� �7Ù 

15. mજુરાત સરકાર� તા=તરમા ં �હ�ર કર�લી નવી ઉ�ોગ 

નીિત-2020 �જુબ નવા ઉ�ોગોને ક�ટલા વષૅ માટ� 

ઈલે:N0િસટ3 ડöટુ3 માફ3 યથાવત રખાઈ - � �7Ù 

16. mજુરાત સરકાર� તા=તરમા ં �હ�ર કર�લી નવી ઉ�ોગ 

નીિત-2020 �જુબ ક�ટલા વષૅ માટ� ઉ�ોગોને જમીન 

લીઝ ઉપર આપવામા ંસરકાર સહાય કરશે - �� �7Ù 

17. mજુરાત સરકાર� તા=તરમા ં �હ�ર કર�લી નવી ઉ�ોગ 

નીિત-2020 �જુબ ,ટાટ÷ અપમા ંમcહલા, cદ1યાગં અને SC 

-STને ક�ટલા ટકા વp ુ1યાજ સબિસડ3 અપાશે- � % 

18. mજુરાત સરકાર� તા=તરમા ં �હ�ર કર�લી નવી ઉ�ોગ 

નીિત-2020 �જુબ MSME સેકટરને િધરાણની રકમના 

ક�ટલા ટકા એટલે મહ�મ ક�ટલી ક�િપટલ સબિસડ3 

અપાશે- ��% "�� V.�� N�х 

19. mજુરાત સરકાર� તા=તરમા ં �હ�ર કર�લી નવી ઉ�ોગ 

નીિત-2020 �જુબ મUયમ કદના ઉ�ોગોમા ંF.10 કરોડથી 

વp-ુુ ંરોકાણ હશે તો વધારાની ક�ટલી સહાય અપાશે - V. 

�� N�х 

20. mજુરાત સરકાર� તા=તરમા ં �હ�ર કર�લી નવી ઉ�ોગ 

નીિત-2020 �જુબ સેવાeWેેના કયા કયા MSME માટ� 7% 

Cધુી 1યાજ સબિસડ3 અપાશે - ��G�к&/, }��±/NF�, 


Ô=%��/L�1�, "�� '/�,��G�/ 

21. mજુરાત સરકાર� તા=તરમા ં �હ�ર કર�લી નવી ઉ�ોગ 

નીિત-2020 �જુબ પછાત તા�કુામા ંMSMEને ક�ટલા વષૅ 

Cધુી ખાસ ઈ;સે:;ટવ બેિનcફટ મળતા રહ�શે - �� �7Ù 

22. દ�શના �ુલ �,તાિવત �ડૂ3રોકાણમા ં mજુરાતનો cહ,સો 

ક�ટલા ટકા છે - �� % 

23. mજુરાત દ�શમા ંસૌથી ઓછો ક�ટલા ટકા બેરોજગાર3નો દર 

ધરાવે છે - �.�% 

24. mજુરાતમા ં ફરજ બ�વતા બ�વતા કોરોના વાયરસથી 

�qુ` ુ પામેલા સરકાર3 કમૅચાર3ઓના પcરવારજનો માટ� 

��ુયમWંીPીએ કયા Wણ લાભ આપવાની તા=તરમા ં

�હ�રાત કર3 – 1. O����a�-�4�/�a� }��#�� 

к����� � -к к����� ��L�/#,�� 'L������ #�:/�� 

Nк& ¥� к/�, ���� к�� M�x��ш� 2. � -к к����� 

��L�/#,�� 'L������ #�:/�� }��±/ #��� M- 

x& �2� -��� �(� V�'/� 3 N�х�� #2�/ к��ш�. "�� 

3. � -к #�к��& к����� ��L�/#,�� P�xк��� "Ú/�# 

�(� �4�/�a� :���N�P� /�%�� 2��x х���� к� 

#�к��& к�N�%�� L�cN�� #L2- "=/ к�7, -�% 

#�к��& 0�-� к��� �(� 50 (к� ��2- "'�ш�. 

25. તા=તરમા ં તા.07 ઓગ,ટ�  ��ુયમWંીPી સાથે "મોકળા 

મને" સવંાદ કાયૅ�મ કયા ં યો�યો - �4�/ �a�Z� 

����# :>��, �������� 

26. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં પડોશી દ�શ Pીલકંામા ં યો�યેલી 

સામા;ય Ä ૂટંણીમા ં કયા પeને ,પ/ટ બ»મુતી મળ3 - 

SLPP (145 P��к) 

27. Pીલકંન રાજક3ય પe SLPP-ુ ં િવ,5તૃ નામ જણાવો - 

Z�N�к� '�'[# '�() 

28. Pીલકાના વત8માન વડા�ધાન-ુ ં નામ જણાવો - L21�� 

��%'F�  

29. Pીલકંાની રાજધાની જણાવો - к�N�P�  

30. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં ક�રળના કયા એરપોટ8 ઉપર એર 

ઈ:;ડયાની એNસ�ેસ ºલાઈટ AXB1344ને અક,માત નડયો 

- к�^`к���� кL�*4�& ;=(���ш�N  

31. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં ક�રળના કોRઝકોડના કcરdરુ3 

ઈ;ટરનેશનલ એરપોટ8 ઉપર એર ઈ:;ડયાની એNસ�ેસ 

ºલાઈટ AXB1344ને અક,માત નડયો તેનો Fટ જણાવો - 

Þ4P;>� к�^`к��  

32. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં ક�રળના કોRઝકોડના કcરdરુ3 

ઈ;ટરનેશનલ એરપોટ8 ઉપર એર ઈ:;ડયાની એNસ�ેસ 

ºલાઈટ AXB1344ને અક,માત નડયો તેમા ંકોણ �સુાફર3 

કરતા ંહતા - �����-� �ш� 2��x Þ4P;�� M#�/�N� 

190 �4#�M�� 
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33. ચોêસ jતર પછ3 આગળના ભાગમા ં Ôડ3 ખીણ હોય 

તેવા રનવેના �ા નામથી ઓળખવામા ં આવે છે -  

(�PN(�' ����  

34. તા=તર ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં અયોUયામા ં Pીરામ િનમા8ણ 

જ;મbિૂમ dજૂન વેળાએ ભારતીય પો,ટ િવભાગ �ારા 

ક�ટલા Fિપયાની પો,ટ cટcકટ લો;ચ કરાઈ હતી – V.5  

35. તા=તર ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં અયોUયામા ં Pીરામ િનમા8ણ 

જ;મbિૂમ dજૂન વેળાએ ભારતીય પો,ટ િવભાગના ઉપ�મે 

કોના �ારા રામમcંદર આધાcરત F. ૫ની પો,ટ cટcકટ 

લો;ચ કરાઈ હતી – ���O��� Z� ���=� ��& 

36. mજુરાતી સાcહqયકાર ભોળાભાઈ પટ�લનો જ;મ cદવસ 

જણાવો - � X�:( ���� 

37. mજુરાતી સાcહqયકાર ભોળાભાઈ પટ�લ-ુ ં જ;મ 

,થળ/વતન જણાવો - #�� (Y%.2�#�G�, 2�N�� 

��������)  

38. mજુરાતી સાcહqયકાર ભોળાભાઈ પટ�લે કયા વષ? અને 

કયા િવષય પર પી.એચ.ડ3.ની પદવી મેળવી હતી – 

�7,-1978 ->� ‘"ß�/: 
к "\//�’ ��7/  

39. mજુરાતી સાcહqયકાર ભોળાભાઈ પટ�લે ક�ટલા વષ� Cધુી 

‘પરબ’ના તWંી તર3ક� સેવા આપી - 25  

40. mજુરાતી સાcહqય સામિયક પરબ કોના �ારા �કાિશત 

કરવામા ંઆવે છે – v4%��-� #�L2~/ 'L�7� 

41. mજુરાતી સાcહqયકાર ભોળાભાઈ પટ�લના �થમ d,ુતક-ુ ં

નામ જણાવો - ‘�4���#�� к��-�’ (1972)  

42. વષ8-૧૯૯૭મા ં લખાયે�ુ ં d,ુતક ‘મળ3 મા5ભૃાષા મને 

mજુરાતી’ના લેખક-ુ ંનામ જણાવો – 0�x�0�; '(�N 

43. વષ8-૨૦૦૩ લખાયે�ુ ં d,ુતક ‘આવ Rગરા mજુરાતી’ના 

લેખક-ુ ંનામ જણાવો – 0�x�0�; '(�N  

44. સાcહqયકાર ભોળાભાઈ પટ�લને �ા વષ? mજુરાત 

સાcહqયસભા �ારા રણVજતરામ Cવુણ8ચiંકથી સ;માિનત 

કરાયા હતા – �7,-1995  

45. સાcહqયકાર ભોળાભાઈ પટ�લને �ા વષ? cહ;દ3 

સાcહqયસેવી સ;માન મ¨` ુહ5 ુ– �7,-2000  

46. Pી ,વામી સísચદાનદં સ;માન કોના �ારા આપવામા ં

આવે છે - v4%��-� #�L2~/ 'L�7� 

47. mજુરાતી સાcહqય પcરષદ �ારા �ા વષ? ભોળાભાઈ 

પટ�લને Pી ,વામી સísચદાનદં સ;માન આપવામા ંઆ1`ુ ં

હ5 ુ– �7,-2005  

48. ભોળાભાઈ પટ�લને સાcહqય ગૌરવ dરુ,કાર કયા વષ? 

મ¨યો હતો – �7,-2005  

49. ભારત સરકાર તરફથી વષ8-૨૦૦૮મા ંભોળાભાઈ પટ�લ-ુ ં

કયા એવોડ8થી સ;માન કરવામા ંઆ1`ુ ંહ5 ુ-  ‘'àZ�’   

50. mજુરાતી સાcહqયકાર ભોળાભાઈ પટ�લને કયા વષ? 

અનતંરાય રાવળ િવવેચન એવોડ8 �ાyત થયો હતો – 

�7,-1996  

51. વષ8-૨૦૦૭નો મ-ભુાઈ પચંોળ3 દશ8ક ફાઉ;ડ�શનનો 

સાcહqય એવોડ8 કોને આપવામા ંઆ1યો હતો - v4%��-� 

#�L2~/к�� 0�x�0�; '(�N  

DATE : ��-��-����

1. ��» +к : UPSC�� "\/F -�&к� O�. O�&'�4�� 

%�ш��� ��» +к  

�шFG��� O�M�#� O�&'�4�� %�ш��� ¦4��/� 'á·Nк 

#���# к�ш� (¦4'�
##�)�� "\/F -�&к� ��» +к.   

 

� કાય8કાળ : 4 એિ�લ, 2022 Cધુી  

�4N-4 �4�/ #���X :  

� ભારતીય વહ3વટ3 સેવા - IAS 

� ભારતીય પોલીસ સેવા - IPS 

� ભારતીય િવદ�શી સેવા – IFS 

� ભારતીય ફોર�,ટ સેવા - IFS  

� UPSC : ¦4��/� 'á·Nк #���# к�ш� (L�[2&)  

2. ISR : "����� ш2�� �(� ‘‘
���=# "N� ">,§��к 

����â� �#:(’’ ��к#���; (�4��-� }'�ª)    

� 2�b 4 : માW ૪૦ સેક�;ડ પહ�લા ંSMSથી bકંૂપની ચેતવણી 

મળશે.  

� ઇ¹;,ટટ`ટૂ ઓફ િસ,મોલોVજકલ cરસચ8 (ISR), bકંૂપ 

Wાટક� તેની ૪૦ સેક;ડ પહ�લા ં લોકોને તેમના મોબાઇલ 

પર SMS મારફતે એલટ8-સાવધ કર3ને ઘર ક� ઓcફસના 

Rબ:QડÕગમાથંી બહાર નીકળવા માટ�ની તક dરૂ3 પાડશે.  

� ગાધંીનગરમા ં ISR એડવા;સ અલ  અથ8Nવેક વાિનøગ 

(EEW) િસ,ટમ પર કામ કર3 રહ3 છે અને તેનો હ�5 ુ

નાગcરકોને તેમના મોબાઇલ પર ૪૦ સેક;ડ પહ�લા ંbકંૂપ 
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િવશે આગોતર3 �ણ કર3ને તેમની ક3મતી Vજ�દગી અને 

ગેસ, વીજળ3ની લાઈન =વી મહqવના ઈ;éા,0Nચર-ુ ં

રeણ કરવાનો છે 

} �#:( к��� �&-� к� к�ш�  

� �યાર� bકંૂપ આવે qયાર� P-વેવ, િવનાશક $-વેવ અને 

સરફ�સ વેવ એમ Wણ િવિવધ કંપન- વેવ મોકલ ેછે.  

� P- વેવ, શFઆતમા ં િસ,મોમીટર �ારા શોધી કાઢવામા ં

આવે છે અને તે સૌથી ઝડપથી આવે છે.   

� સે;સસ8 P- વેવ શોધીને તqકાળ તે ડ�ટા ચોવીસે કલાક 

કાય8રત મોિનટcર�ગ િસ,ટમ પર 0ા;સિમટ થાય છે અને 

qયા ંઅQગોcરધમ લોક�શન અને bકંૂપની તીùતા નê3 કર� 

છે.  

� S- વેવ, સભંિવત -કુસાન િવશે માcહતી આપે છે.  

� S- વેવ P- વેવને અ-સુર� છે.   

� મોિનટcર�ગ સે;ટરમાથંી તqકાળ તમારા મોબાઇલ અથવા 

ડ�,કટોપ પર bકંૂપની ચેવતણી 0ા;સિમટ કર� છે.  

� #�:>�: ઈ¹;,ટટÜટૂ ઓફ િસ,મોલો$કલ cરસચ8-ISR, 

રાયસણ-ગાધંીનગર   

3.����&/ :�CR-� к�=� (:�:> 0��-) 

���O��� ���=� ��& µ��� ��ш�� O> ‘����&/ :�CR-� 

к�=�’34� B�_�(� к��¦4� 

 

� ,થાન : રાજઘાટ, નવી cદQહ3 

� j�ેજો ભારત છોડો Åદોલનની ૭૮મી વષ8ગાઠં િનિમતે 

PM મોદ3 �ારા ‘ગદંક3 ભારત છોડો’ નારો  

 

����&/ :�CR-� к�=� ��ш�  

� રા/03ય ,વsછતા ક�;i મહાqમા ગાધંીને સમિપÃત કરા`ુ.ં  

� પીએમ મોદ3એ ૧૦ એિ�લ ૨૦૧૭ના રોજ રા/03ય 

,વsછતા િમશનની �હ�રાત કર3.  

� આ ક�;iના સભાગારમા ં ભાવી પેઢ3ઓને ,વsછ ભારત 

િમશનની સફળ યાWાનો પcરચય કરાવવામા ંઆવે છે.  

� આ �સગંે વડા�ધાન મોદ3એ ,વsછ ભારત િમશન પરની 

એક wૂંક3 cફQમ પણ જોઈ હતી તથા ૩૬૦ cડ�ી 

િવઝ`અુલ ઓcડયો-િવઝ`અુલ શો પણ િનહા¨યો.  

� રાજઘાટ – મહાqમા ગાધંીની સમાિધ  

4. 0��-�� ��� CAG -�&к� Z� �.#�.� +�4,�� ����'�- 

0�� х�-� ш'> 

 
� કાય8કાળ : ૨૦ નવે|બર-૨૦૨૪ Cધુી  

5. L�� ��ш�7 : � X�:(  

‘��ш�N 2�=�� + ��’ 

� PM �ારા #vocal4handmade અRભયાન  

� 2�b 4: આqમિનભ8ર ભારતના મWંને ચcરતાથ8 કરવા.  

� ઈિતહાસ : ભારતમા ં ૭ ઓગ,ટ-૧૯૦૫મા ં કોલક�ા 

ખાતેથી j�ેજો સામે ‘‘,વદ�શી ચળવળ’’નો �ારંભ થયો 

હતો.  

� ‘��ш�N 2�=�� + ��’ B%����� #JO> O���0 : વષ8-

૨૦૧૫થી 

� :>�� : ચે�ઈ (તાિમલનાÒુ)  

6. L�� ��ш�7 : � X�:(  

���� �K�%� 0��- R��� À��N��� O���0  

� ,થાન : �ુબંઈ  

� ૭૮મી વષ8ગાઠં : ૮ ઓગ,ટ-૨૦૨૦ 

#K ¢�-2��#к _(�� :  

� ભારતની આઝાદ3ના સ�ંામનો ઇિતહાસ િવ� ફલક પર 

એક સીમાRચ� છે અને એમા ં ‘j�ેજો ભારત છોડો’ એ 

આખર3 એલાન ,વાત�ંય સ�ંામ-ુ ંચરમRબ�oુ હ5 ુ.ં  

� ૮ ઓગ,ટ ૧૯૪૨ એટલે આઝાદ3 �ાyત કરવાનો 

સવ8મા;ય ��ક3ય જગં.  

� ગાધંી$ �ેcરત ‘કર¢ગે યા મર¢ગે’ Do or Dieનો રા/01યાપી 

આઝાદ3 માટ�નો જનસકંQપ.  

� ૧૯૪૨ની ૮મી ઓગ,ટ� �ુબંઈમા ં અRખલ ભારતીય 

કh�ેસ-ુ ંઅિધવેશન મ¨`ુ ંહ5 ુ.ં  

� ગાધંી$ના �ભાવશાળ3 �વચન પછ3 પ.ં જવાહરલાલ 

નહ�nુએ ‘j�ેજો ભારત છોડો’નો ઠરાવ ર�ૂ કય� હતો. તેને 

સરદાર પટ�લે સમથ8ન આy`ુ ંહ5 ુ.ં  

� ગાધંી$એ સમાપન સદં�શામા ં ક¶ુ ં હ5 ુ.ં ”આ મWં તમારા 

હ�યામા ં કડાર3 લો. સ»નુા �ાસ �ાસમા ંએ મWં રણકવો 

જોઈએ. ‘કરો યા મરો’ આપણે કા ંતો આ સઘંષ8મા ં,વતWં 

થઈ�ુ ંયા મોતને ભેટ3�ુ.ં”  
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� ગાધંી$એ જગંે એલાનના આખર3 શÀદોમા ં રણટંકાર 

કરતા ક¶ુ ંહ5 ુ.ં ”j�ેજો તમે ભારત છોડો. ગમે તેને સ�ા 

સhપીને ચાલી �ઓ… »ુ ં તો ક»ુ ં Ç ં ક� અર� ચોર ડા�ુને 

સhપીને �ઓને ? અમે પછ3 આપસ આપસ-ુ ં જોઈ 

લઈ�ુ.ં પણ cહ;દ3ને સ�ા સhપો. તમે j�ેજો હટ �વ. 

નહ� તો પછ3 તમાર3 સાથે લડયે જ Êટકો છે.”  

7. %= L�� ��ш�7 : � X�:( 

v4%��-� ��(к�� OG�-� : �GR���� B�/�� ���  

%= – � X�:( ����         "�#�� – � 
�ON-���� 

� cહ�દ છોડો Åદોલનનો આજના cદવસે 1942ના વષ? ઠરાવ 

થયો હતો અને c�ક�ટર cદલીપ સરદ�સાઈ, ,વતWંતા 

સેનાની �યોq,નાબેન �Nુલ, ક�ળવણીકાર અ�તૃલાલ 

યાR¯ક, હવેલી સગંીતના �યાતનામ ગાયક િવ�લદાસ 

બાપોદરા, ભી/મ સહાની, VજનેcટNસ િવ�ાના ,થાપક 

િવRલયમ બે�સન અને mજુરાતી નાટકના �ણેતા 

રણછોડરામ દવેનો જ;મcદન.  

� ખેડાના મ»ધુા ગામે જ;મેલા રણછોડરામ મ»ધુા,નcડયાદ 

અને અમદાવાદમા ંભયા હતા 

� 1884મા ંતેઓને કsછ તરફથી હ�ુર આિસ,ટ;ટ અને પછ3 

�ધાન-ુ ંમાનભ`ુa પદ મ¨`ુ ંહ5 ુ.ં  

� 1યવસાયી �zિૃ�ની સાથે તેઓ નાટ�લેખક તર3ક� 

�,થાિપત થયા હતા.  

� mજુરાતી નાટકને અ�Øુtઓ અને અ(લીલતામાથંી બહાર 

કાઢવા-ુ ંPેય રણછોડરામને �ય છે.  

� જય�ુમાર3 િવજયનાટક, લRલતા oુઃખ દશ8ક નાટક, 

તારામતી ,વયવંર, હcર�iં, નળ દમયતંી નાટક, વઠં�લ 

િવરહાના �ંુડા �ૃqયો, રણ િપ�ગળ, નાટ� �કાશ વગેર� 

તેમની નાટક, િનબધં અને િપ�ગળને લગતી �ૃિતઓ છે.  

� ફોÀસ8 �ૃત રાસમાળા, માલિવકાM§નિમW, િવ�મોવિશÃયમના 

અ-વુાદ માટ� પણ તેઓ �ણીતા છે.  

� 1912મા ં રણછોડરામ mજુરાતી સાcહqય પcરષદના ��ખુ 

બ;યા ંહતા.ં  

� નાટ�કાર-ુ ં9 એિ�લ 1923ના રોજ અવસાન થ`ુ ંહ5 ુ.ં  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૮-૦૮-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં mજુરાતના કયા શહ�રમા ં 40 સેક;ડ અગાઉ 

SMS �ારા bકંૂપની માcહતી આપતી િસ,ટમ િવકસાવાની 

�હ�રાત કરાઈ છે - "����� 

2. અમદાવાદમા ં અગાઉથી bકંૂપની માcહતી કઈ નવી 

િસ,ટમ અમલી બનાવાશે - "
���=# "N� ">Ù§��к 

����â� �#:(" 

3. અમદાવાદમા ંકઈ સ,ંથા �ારા "એડવા;સ અલ  અથૅNવેક 

વૉિનøગ િસ,ટમ"તૈયાર કરાશે - ISR 

4. ISR-ુ ં િવ,5તૃ નામ જણાવો - ;Ô=:((Õ +( äM 

�#:�N��кN L�#D, 

5. ISR સ,ંથા કયા ંઆવેલી છે - ��/#G,�������� 

6. તા=તરમા ં UPSCના નવા અUયe તર3ક� કોની િનમ¼કૂ 

કરવામા ંઆવી છે - O�.O�&'�4�� %�ш� 

7. તા=તરમા ં િનમ¼કૂ પામેલા UPSCના નવા અUયe  

�ો.�દ3પ�ુમાર જોશીનો  કાયૅકાળ જણાવો - � 
�ON 

���� 

8. UPSC jતગૅત ��ુય ચાર સેવાઓના નામ જણાવો- 

0��-�/ �2&�(& #���(IAS),  0��-�/ '�N�# 

#���(IPS),  0��-�/ ����ш� #���(IFS),  0��-�/ 

M���:( #���(IFS) 

9. UPSC-ુ ં િવ,5તૃ નામ જણાવો - ¦4��/� 'á·Nк #���# 

к�ш� 

10. તા=તરમા ંPM નર�;iભાઈ મોદ3ના હ,તે ભારતના �થમ 

"રા/03ય ,વsછતા ક�;i"-ુ ંઉ�ાટન કયાર� કરવામા ંઆ1`ુ ં

- � X�:( ���� 

11. તા=તરમા ંPM નર�;iભાઈ મોદ3ના હ,તે ભારતના �થમ 

"રા/03ય ,વsછતા ક�;i"-ુ ંઉ�ાટન કયા ંકરવામા ંઆ1`ુ ં- 

��%_�( 

12. "j�ેજો ભારત છોડો Åદોલન"ની 78 વષૅગાઠં િનિમ� ે

PM નર�;iભાઈ મોદ3 �ારા ,વsછતા માટ� કયો નવો નારો 

અપાયો - "���к& 0��- R���" 

13. ભારતના નવા CAG $.સી. ��ૂુ8નો કાયૅકાળ જણાવો - 

�� ���zP� ���� 

14. ભારતમા ં "નેશનલ હ�;ડ�મૂ ડ�" કયાર� ઉજવવામા ંઆવે 

છે - � X�:(  

15. ભારતમા ં"નેશનલ હ�;ડ�મૂ ડ�" કયારથી ઉજવવામા ંઆવે 

છે - � X�:( ���� 

16. ભારતમા ં સૌ �થમ "નેશનલ હ�;ડ�મૂ ડ�" કયાથંી 

ઉજવવામા ંઆ1યો હતો - D�å�; 
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17. ભારતમા ં"નેશનલ હ�;ડ�મૂ ડ�" કઇ ઐિતહાિસક ઘટનાની 

યાદમા ં ઉજવવામા ંઆવે છે - � X�:( ���� �K�%� 

#��":���ш� Dx�x"(к�Nкª�) 

18. "j�ેજો ભારત છોડો Åદોલન"નો �ારંભ ભારતમા ં

કયાર� થયો હતો - � X�:( ���� 

19. "j�ેજો ભારત છોડો Åદોલન"નો �ારંભ ભારતમા ં

કયાથંી થયો હતો - �4�P; 

20. ‘નેશનલ હ�;ડ�મૂ ડ�’-૨૦૨૦ના cદવસે વડા�ધાન Pી 

મોદ3 �ારા w્િવટર પર ક` ુ અRભયાન ચલાવા`ુ ં હ5 ુ -  

#vocal�handmade 

21. mજુરાતી નાટકના �ણેતા તર3ક� કોણ ઓળખાય છે -

�GR���� B�/�� ��� 

22. mજુરાતી નાટકના �ણેતા રણછોડરામ ઉદયરામ દવેનો 

જ;મ cદવસ જણાવો - �� X�:( ���� 

 

DATE : ��-��-����

1. ��G,/ : 0��-�/ #��FG �a�N/ : #��FG �a�N/ 

µ��� }~��0,� 0��- �-�,- 101 ш® "�� #����� 

}/�- '� O�-P�� (#��FG)  

 

� 2�b 4: સરંeણ સેકટરમા ં આqમિનભ8રતા માટ� MIIને વp ુ

વેગ આપવા અને ભારતને આqમિનભ8ર બનાવવા-ુ ંલ ય  

� આ �િતબધં �ારા ઘર�� ુ સરંeણ ઉ�ોગને �ોqસાહન 

આપવાનો લ યાકં છે.  

� �િતબધંનો સમયગાળો : cડસે|બર-૨૦૨૦ થી cડસે|બર-

૨૦૨૫  

� સશ°દળોની જFcરયાતો સાથે સમાધાન કયા8 િવના 

સમયાતંર� આ યાદ3મા ં વધારો અથવા તો Cધુારો થતો 

રહ�શે.  

2к���~к "#�� :  

� સરંeણ eWેમા ંઆqમિનભ8ર થવા માટ� આ મોwંુ પગ�ુ ંછે.  

� આ િનણ8યને પગલે ભારતની સરંeણ કંપનીઓને નેગેcટવ 

Rલ,ટમા ંસામેલ સરંeણ ઉqપાદનો-ુ ંપોતાની cડઝાઇનનો 

ઉપયોગ કર3ને ઉqપાદન કરવા, પોતાની eમતાઓ 

િવકસાવવા અને ડ3આરડ3ઓ �ારા cડઝાઇન કરાયેલી 

ટ�Nનોલો$ અપનાવવાની મોટ3 તક ઉપલÀધ થશે.  

� આમ , નેવી, એરફોસ8, ડ3આરડ3ઓ, cડફ�;સ સેNટરની 

�હ�રeેWની કંપનીઓ, ઓડ8ન;સ ફ�Nટર3 બોડ8 અને 

ખાનગી કંપનીઓ સાથે ચચા8ના સ�ંયાબધં રાઉ;ડ પછ3 

નેગેcટવ Rલ,ટ તૈયાર કરા`ુ ંછે. 

��к�G : આ વ,5ઓુની આયાત પર �િતબધં તાqકાRલક 

�કૂવાને બદલે ધીમે ધીમે 2020થી 2025 વsચ ે લાm ુ

કરવાની યોજના છે.  

� સેના-વા` ુસેના માટ� આશર� 1,30,000 કરોડ Fિપયા અને 

નેવી માટ� 1,40,000 કરોડ Fિપયાની વ,5ઓુ તૈયાર 

કરાશે.  

� 2020-21મા ં ઘર�� ુ સરંeણ ઉ�ોગ માટ� F.52 હ�ર 

કરોડ-ુ ંઅલગ બ=ટ પણ રખાશે.  

O�-P���- �4�/ #��FG #����-#�K� }/�-�� /��&  : 

��ુય ઉqપાદન : લડા� ૂ હ�Rલકોyટરથી લઈને હોિવqઝર 

તોપ પર રોક  

� =મા ં7.62 X 51 ,નાઈપર રાઈફલ, આcટ¿લર3 ગન, શોટ8 

ર�;જ જમીનથી હવામા ં �હાર કરતી િમસાઈલ, 155 

એમએમ/39 કોલ અQ0ા હાઈ હોિવqઝર તોપ, Ïલુેટ�ફૂ 

=ક�ટ, બેલે:,ટક હ�લમેટ, િમસાઈલ cડ,0ોયર, મQટ3પપ8ઝ 

વેસQસ, વોટર =ટ ફા,ટક અટ�ક એર�ાºટ, એ;ટ3 

સબમર3ન રોક�ટ, િશપ બોન8 મીcડયમ ર�;જ ગન, રોક�ટ 

લો;ચર, ઈ:;ટ�ેટ�ડ િશyસ Rજ િસ,ટમ, લાઈટ કો|બેટ 

હ�Rલકોyટર, 0ા;સપોટ8ર એર�ાºટ, $સેટ-6 સેટ�લાઈટ 

ટિમÃનલ, લૉ લેવલ 0ા;સપોટÁબલ રડાર, પેરા�ટૂ ટ�:Nટકલ 

અસૉQટ, :1હલ આ|ડ8 ફાઈcટ�ગ :1હકલ, લાઈટ મશીન ગન 

વગેર� સામેલ છે. 

}~��0,� Né/��к� : 

� 15 વષ8મા ં50% લ ય dnંુૂ થ`ુ,ં આયાતમા ંટોચના �મે 

� ,ટૉકહોમ ઈ;ટરનેશનલ પીસ cરસચ8 ઈ¹;,ટટÜટૂના cરપોટ8 

અ-સુાર 2005મા ં ભારતે તેની જFcરયાત �જુબના 

હિથયારોનો 70 ટકા cહ,સો દ�શમા ં તૈયાર કરવા-ુ ં લ ય 

રા�`ુ ંહ5 ુ.ં  

� હાલ તે આશર� 35 ટકા Cધુી પહhચી શÂુ ં છે એટલ ે ક� 

લ ય 50 ટકા �ાyત કર3 શકા`ુ ં છે. 2010થી 2014 

દરિમયાન િવ� હિથયાર આયાતમા ં ભારતનો cહ,સો 15 
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ટકા હતો. તેની સાથે જ ભારત હિથયાર આયાત મામલ ે

ટોચના �મે હતો.  

� ચીન િવ�નો Wીજો સૌથી મોટો હિથયાર િનયા8તક દ�શ છે.  

� oુિનયાભરમા ંસૈ;ય ખચ8મા ંદર વષ? 1.2%નો વધારો થઈ 

ર©ો છે.  

� તેમા ંઅમેcરકા એકલો 43% cહ,સા સાથે સૌથી આગળ છે.  

� ચીન 7% સાથે બી� �મે છે.  

� તેના પછ3 Rટન, éા;સ અને રિશયા આશર� 4%ની 

આ�ુબા�ુ છે. 

� સરંeણ મWંી : રાજનાથિસ�હ  

2. 
^Kк[D� ;=��:�кD� M��-2019 (��7)  

���O��� Z� ��& µ��� V. 1 N�х к����� 
^Kк[D� 

;=��:�кD� M���� O���0  

� કાય8કાળ : વષ8-૨૦૧૯થી ૧૦ વષ8  

� નzુ ં એR�કQચર ઇ;éા,0Nચર ફડં ૨૦૨૯ એટલ ે ક� ૧૦ 

વષ8 Cધુી અમલમા ંરહ�શે.  

� આ ફડં �ારા પો,ટ હાવ?,ટ મેનેજમે;ટ ઇ;éા,0Nચર અને 

કો|`િુનટ3 ફાિમøગ એસે�સ =વા �ો=Nટમા ંરોકાણ કરાશે.  

� તેમા ં 1યાજમા ં સબિસડ3 અને આિથÃક સહાય પણ dરૂ3 

પાડવામા ંઆવશે.  

� આ ફડં jતગ8ત �ાથિમક �ૃિષ ��cડટ સોસાયટ3ઓ, ખેÒતૂ 

સગંઠનો, �ૃિષ ઉqપાદન સગંઠનો, �ૃિષ ઉ�ોગ સાહિસકો, 

,ટાટ8 અપ, એR�-ટ�ક કંપનીઓને લોન અપાશે.  

� આ માટ� િવિવધ નાણા ં િધરાણસ,ંથાઓ સાથે ભાગીદાર3 

કર3ને Fિપયા એક લાખ કરોડ-ુ ંફડં મ�ૂંર કરાશે. આ માટ� 

�હ�ર eેWની ૧૨માથંી ૧૧ સરકાર3 બે;કોએ ક�;iીય �ૃિષ 

મWંાલય સાથે કરાર પર હ,તાeર કયા8 છે. 

� એR�કQચર ઇ;éા,0Nચર ફડં ઓનલાઇન મેનેજમે;ટ 

ઇનફમ?શન િસ,ટમ yલેટફોમ8 �ારા સચંાRલત રહ�શે. લોન 

માટ� આ yલેટફોમ8 પર અર$ કરવાની રહ�શે. 

�Í4� 
^Kк[D� ¶=��:�§D� M�� ��ш� : 

� ૩ ટકાની 1યાજ સબિસડ3 અને Fિપયા બે કરોડ Cધુીની 

��cડટ ગેરંટ3 

� વત8માન વષ8મા ં Fિપયા ૧૦,૦૦૦ કરોડને મ�ૂંર3 સાથે 

ચાર વષ8 Cધુી લોન અપાશે 

� તે પછ3ના ૩ નાણાક3ય વષ8મા ંદર વષ? Fિપયા ૩૦,૦૦૦ 

કરોડની ફાળવણી 

� લોનની dનુઃÄકુવણી માટ� મોરાટોcરયમ લÞતુમ ૬ 

મcહનાથી મહ�મ બ ેવષ8 રહ�શે 

� Fિપયા બ ેકરોડ Cધુીની લોન માટ� સી$ટ3એસએમએસઇ 

jતગ8ત ��cડટ ગેરંટ3 કવર�જ 

� આ ��cડટ ગેરંટ3 કવર�જ માટ�ની ફ3ની Äકુવણી સરકાર 

�ારા કરાશે 

к; к; N�� }'���� }�ш�  : 

� કોQડ ,ટોર અને કોQડ ,ટોર�જ ચઇેન 

� વેર હાઉિસ�ગ          િસલોસ         એસેિય�ગ 

� �ેcડ�ગ અને પેક�Vજ�ગ `િુનટ     

� ઇ- માકÁcટ�ગ પોઇ;ટ 

� ઇ-0�cડ�ગ yલેટફોમ8 

� રાઇપિન�ગ ચે|બસ8 – �ોપ એR�ગશેન માટ� પીપીપી 

�ો=Nટ 

PM Lк#�� #z�� ���� /�%��-2018 : 

� વડા �ધાન નર�;i મોદ3એ �ધાનમWંી cકસાન સ|માન 

િનિધ jતગ8ત ૮.૫૫ કરોડ ખેÒતૂ લાભાથ ઓ માટ� Fિપયા 

૧૭,૧૦૦ કરોડનો છ�ો હyતો �ર3 કય� હતો.  

� આ સાથે ૮.૫૫ કરોડ ખેÒતૂોના ંબે;ક ખાતામંા ંFિપયા બે-

બે હ�ર જમા થયા હતા.  

� વષ8-૨૦૧૮મા ં શF કરાયેલી પીએમ-cકસાન ,ક3મમા ં

સરકાર �ારા દર વષ? ૧૪ કરોડ ખેÒતૂોના બે;ક ખાતામંા ં

૩ હપતામા ં Fિપયા ૬૦૦૦ની આિથÃક સહાય જમા 

કરાવવામા ંઆવે છે.  

� આ રકમ ખેÒતૂોના ંબે;ક ખાતામંા ંસીધી જમા થતી હોય 

છે. 

� ક�;iીય �ૃિષ મWંી – Pી નર�;iિસ�હ તોમર  

3. ‘O�Ö§( ^D-�’ (#��FG)  

0��-�/ #��FG �a�N/ µ��� ¶`��/N '�#�>� 2���� 

¥���� х�&�& �(� O�Ö§( '^D-�'�� O���0  

O�Ö§( ��ш� : 

� jદા= �ુલ ખચ8 : F. ૩૫૦૦ કરોડ 

� ભારતીય સૈ;ય તેની લાબંા સમયથી પે:;ડÕગ ઈઝરાયેલના 

હ�રોન «ોનને અપ�ેડ કરવાની યોજનામા ં આગળ વધે 

તેવી સભંાવના.  

� ઈઝરાયેલના આ «ોનને લઝેર બો|બ અને એનટ3 ટ�;ક 

િમસાઈલ =વી eમતાઓથી સજજ કરાશે.  
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� ઈઝરાયેલના આ «ોનનો ઉપયોગ હાલ ભારતના Wણેય 

સૈ;ય કર3 ર©ા છે આમ એ ચીનને જવાબ આપવા માટ� 

‘�ો=કટ Rચતા’નામથી ફર3થી ઇઝરાયેલના «ોનની 

ખર3દ3નો �ો=કટ શF કય� છે.  

� આ �ો=Nટ લાબંા સમયથી પે:;ડÕગ છે અને તેના પર 

jદા= F.૩,૫૦૦ કરોડથી વpનુો ખચ8 થવાની સભંાવના 

છે.  

� આ �ો=Nટ હ�ઠળ આમ , નેવી અને એરફોસ8 Wણે સૈ;યના 

૯૦ હ�રોન «ોનને લેસર ગાઈડ�ડ બો|બ, હવાથી જમીનમા ં

અને હવામા ં �હાર કર3 શકતી ટ�;ક િમસાઈલોથી સ´જ 

કર3 અપ�ેડ કરાશે. 

4. �¡�Iк ��%к��G : ��� O��� -�&к� 2Ó�� ��%'кш��� 

D�>� �х- ш'> (��» +к) 

 

� પe : Pીલકંા પીપQસ પાટå (SSLP) 

� SSLP એ ચીન સમથ8ક પાટå 

� રાજધાની : કોલબંો 

5. 0��- R��� À��N��� �7,���� ���-� :��-�ë/ 

#�����X34� #=��  

� દર વષ? 9 ઓગ,ટ� રા/0પિત ભવન ખાતે ‘એટ હોમ’ 

કાય8�મ : દ�શના ,વાત�ંય સેનાનીઓ-ુ ંસ;માન કોરોનાને 

કારણે કાય8�મ ર½  

� mજુરાતના આઠ ,વતWંતા સેનાની-ુ ં કલેકટરPી �ારા 

તેમના ઘર� જઈ સ;માન કરાશે  

6. L�� ��ш�7 : � X�:(  

À-�����&/ }L���#� L��#/ ��I � +x ����#� L��# 

}L���- #�%�� ��к�# �(� v4%��-  #�к��� к��N� 

2~��� ��G,/� : 

��P�Ã4 к[/�G /�%�� :  

� આcદ�િત િવકાસ માટ� �ુલ F.૧,૦૦,૯૫૬ કરોડની 

ફાળવણી  

પેસા એNટની જોગવાઈઓનો સઘન અમલઃ  

� આcદ�િત સમાજને જગંલની જળ-જમીન અને ગૌણ 

વનપેદાશોના એકWીકરણના ગૌણ ખનીજ અિધકારો આપી 

આિથÃક સશMNતકરણની પહ�લ  

� mણુવ�ાસભર િશeણ માટ� ૧૯ નવી મળ3 �ુલ ૧૧૭ 

એકલ1ય શાળાઓ  

� ૩૨,૯૦૦ િવ�ાથ ઓને િશeણની Cિુવધાઓ તથા ૨૪ 

નવી સરકાર3 આદશ8 િનવાસી શાળાઓ શF કરવાની 

મ�ૂંર3  

� મેડ3કલ/એ¹;જિનયર�ગ અµયાસ માટ� આcદ�િતના 

૭,૧૧૯ િવ�ાથ ઓને ખાસ કોRચ�ગ 

� ચા� ુવષ8મા ં૧,૦૩૮ િવ�ાથ ઓ મેડ3કલ/ એ¹;જિનયર�ગ 

�વેશ માટ� પાW 

� આcદ�િત િવ�ાથ ઓને ઉsચિશeણની તક dરુ3 પાડવા 

અને તેને વધાર� mણુવ�ા`Nુત બનાવવા રા�ય સરકાર 

�ારા Rબરસા �ુડંા 0ાયબલ `િુનવિસÃટ3ની (રાજપીપળા 

ખાતે) ,થાપના કર3 છે. 

� આઝાદ3ની ચળવળમા ંમહqવનો ભાગ લેનાર આcદવાસી 

,વાત�ંય સેનાનીઓના બRલદાનને ઉ�ગર કર5ુ ં

રા/03યકeા-ુ ં 0ાયબલ |`Rુઝયમ ગFડ��ર, રાજપીપળા 

ખાતે ૨૫ એકર જમીનમા ંકરોડોના ખચ? આકાર લેશે. 

#�# 2�:(�N  

� ૦૯ મહાનગરોમા ં કોલેજ કeાએ ભણતા આcદ�િતના 

િવ�ાથ ઓ માટ� ૧૨,૫૦૦ િવ�ાથ ઓની eમતાવાળ3 

સમરસ હો,ટ�લ  

� વન અિધકાર અિધિનયમ હ�ઠળ 1યMNતગત દાવા, સા�cુહક 

દાવા અને માળખાcકય Cિુવધા માટ� ૧૩ લાખ એકર 

કરતા વp ુજગંલની જમીનના લાભોની મ�ૂંર3  

� Åતરરા/03ય આcદવાસી cદવસ િનિમ�ે એકલ1ય મોડલ 

શાળાઓ �ારા mણુવ�ા`Nુત િશeણનો 1યાપ વધારવા 

આcદવાસી િવ,તારમા ં ૦૯ શાળાઓ અને ૦૧ ,પોટ8સ 

કો|પલેe-ુ ં ઈ-લોકાપ8ણ/ 

ઈ–bિૂમdજૂન 

� આcદવાસી અને વન પયા8વરણ મWંી – Pી ગણપતભાઈ 

વસાવા  

� આcદવાસી રા�ય મWંી – Pી રમણ પાટકર  

7. %= L�� ��ш�7 : � X�:( 

* +�, �4�/�a� : L2-�=� ��#�; 

%= – � X�:(-����      "�#�� – �� #c(�zP�-���� 

� આ= તાર3ખ cહ;દ છોડો Åદોલનનો �ારંભ, �થંપાલ 

cદન, િવ� આcદવાસી cદન અને mજુરાતના bતૂdવૂ8 

��ુયમWંી 
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� cહતે;i દ�સાઈ, આpિુનક મરાઠ3 રંગbિૂમના �ણેતા 

િવ/¼દુાસનો જ;મcદવસ  

 

� ૪૨ના પહ�લા શહ3દ ઉમાકાતં કcડયા, નટવય8 અ�તૃ �ની 

અને ઇિતહાસકાર હcર�સાદ શા°ીની dુયિતિથ. 

� ,વાત�ંય સૈિનક �ુwંુબનો વારસો ધરાવતા અને  Cરુતમા ં

જ;મેલા cહતે;i દ�સાઈ િવ�ાથ વ,થામા ં ચચા8સભાઓ, 

રમત ગમતમા ં ઉqસાહથી ભાગ લેતા હતા. Cરુત, 

�ુબંઈમા ંભણી વક3લ થયા હતા. 

� ૧૯૩૦મા ં દાડં3�ુચ દરિમયાન અµયાસ પણ છોડæો હતો. 

� cહતે;i દ�સાઈએ 1યMNતગત સqયા�હ અને ૧૯૪૨ના 

cહ;દ છોડો Åદોલનમા ંભાગ લઇ =લવાસ ભોગ1યો હતો. 

� આઝાદ3 પછ3 તેઓ Cરુત |`.ુકોપ�ર�શનના વાઈસ 

ચેરમેન બ;યા હતા. 

� તેમની રાજક3ય �ગિતનો �ાફ વધતા ૧૯૫૭મા �ુબંઈ 

ધારાસભાના સµયપદ Cધુી અને mજુરાત-ુ ં ,વતWં  

રા�ય બ;યા પછ3 િવધાનસભાના સµય અને મWંીપદ 

Cધુી િવક,યો હતો. 

� cહતે;i દ�સાઈ ૧૯૬૫ થી ૧૯૭૧ Cધુી mજુરાતના 

��ુયમWંી  તર3ક�. 

� તેમના શાસનકાળ દરિમયાન mજુરાતમા ં મોટાપાયે 

ઔધોRગક3કરણ, નવી `િુનવસ ટ3ઓની ,થાપના, 

મહાmજુરાતના શહ3દોના શહ3દ ,મારકની રચના, 

રાજધાની ગાધંીનગરનો પાયો અને ૧૯૬૯મા ં 

અમદાવાદમા ં થયેલા ભયકંર કોમી રમખાણો =વી સાર3 

નરસી  ઘટનાઓ બની હતી. 

� ગાધંીવાદ3 સ,ંકારો ધરાવતા અને mજુરાતના 

રાજકારણમા ંક�ટલાક નવા ચીલાઓ પાડનાર cહતે;iભાઈ 

દ�સાઈ-ુ ં૧૨ સyટ�|બર ૧૯૯૩ના રોજ અવસાન થ`ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૯-૦૮-૨૦૨૦) 

1. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ંભારતીય સરંeણ મWંાલયે આqમિનભ8ર 

ભારત jતગ8ત ક�ટલા શ° અને સરં�મની આયાત પર 

�િતબધં ��ૂો - 101   

2. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ંભારતીય સરંeણ મWંાલયે આqમિનભ8ર 

ભારત jતગ8ત ૧૦૧ શ° અને સરં�મની આયાત પર 

�િતબધં ��ૂો તેનો હ�5 ુ જણાવો - #��FG #�к(��� 

}~��0,�-� �(� MII�� �Ã4 ��� }'�� "�� 0��-�� 

}~��0,� P����� 

3. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ંભારતીય સરંeણ મWંાલયે આqમિનભ8ર 

ભારત jતગ8ત ૧૦૧ શ° અને સરં�મની આયાત પર 

ક�ટલા સમય માટ� �િતબધં લાદયો - L�#�zP�-2020 >� 

L�#�zP�-2025  

4. ભારતીય સરંeણ મWંાલયે કોની સાથે ચચા8 �ા બાદ 

૧૦૧ શ° અને સરં�મની આયાત પર �િતબધં �કૂવા 

નેગેcટવ Rલ,ટ તૈયાર ક`ુa હ5 ુ - }�, ����, 
�M�#,, 

�&}��&X, L�M�=# #�§(��� �2��F�a�� к�'��X, 

X�,�=# M�§(�& P��, "�� х���� к�'��X  

5. આqમિનભ8ર ભારત jતગ8ત સરંeણ મWંાલય �ારા સેના-

વા` ુ સેના માટ� આશર� ક�ટલા Fિપયાની વ,5ઓુ તૈયાર 

કરાશે – V. �,��,��� к��� 

6. આqમિનભ8ર ભારત jતગ8ત સરંeણ મWંાલય �ારા નેવી 

માટ� આશર� ક�ટલા Fિપયાની વ,5ઓુ તૈયાર કરાશે – F. 

1,40,000 કરોડ  

7. આqમિનભ8ર ભારત jતગ8ત સરંeણ મWંાલય �ારા વષ8 

2020-21મા ં ઘર�� ુ સરંeણ ઉ�ોગ માટ� ક�ટલા Fિપયા-ુ ં

અલગ બ=ટ રખાશે - V. �� 2�� к���  

8. ભારતીય  સરંeણ મWંાલય �ારા �િતબિંધત ��ુય 

સરંeણ સાધનો-સામ�ી આયાતની યાદ3 જણાવો - 7.62 

X 51 ,નાઈપર રાઈફલ, આcટ¿લર3 ગન, શોટ8 ર�;જ 

જમીનથી હવામા ં �હાર કરતી િમસાઈલ, 155 

એમએમ/39 કોલ અQ0ા હાઈ હોિવqઝર તોપ, Ïલુેટ�ફૂ 

=ક�ટ, બેલે:,ટક હ�લમેટ, િમસાઈલ cડ,0ોયર, મQટ3પપ8ઝ 

વેસQસ, વોટર =ટ ફા,ટક અટ�ક એર�ાºટ, એ;ટ3 

સબમર3ન રોક�ટ, િશપ બોન8 મીcડયમ ર�;જ ગન, રોક�ટ 

લો;ચર, ઈ:;ટ�ેટ�ડ િશyસ Rજ િસ,ટમ, લાઈટ કો|બેટ 

હ�Rલકોyટર, 0ા;સપોટ8ર એર�ાºટ, $સેટ-6 સેટ�લાઈટ 

ટિમÃનલ, લૉ લવેલ 0ા;સપોટÁબલ રડાર, પેરા�ટૂ ટ�:Nટકલ 

અસૉQટ, :1હલ આ|ડ8 ફાઈcટ�ગ :1હકલ, લાઈટ મશીન ગન  

9. કોના cરપોટ8 અ-સુાર 2005મા ં ભારતે તેની જFcરયાત 

�જુબના હિથયારોનો 70 ટકા cહ,સો દ�શમા ં તૈયાર 

કરવા-ુ ંલ ય રા�`ુ ંહ5 ુ ં - :(�к2� ;=(���ш�N '�# 

L�#D, ;Ô=:((Õ +(  
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10. ,ટૉકહોમ ઈ;ટરનેશનલ પીસ cરસચ8 ઈ¹;,ટટÜટૂના cરપોટ8 

અ-સુાર 2005મા ં ભારતે તેની જFcરયાત �જુબના 

હિથયારોનો 70 ટકા cહ,સો દ�શમા ં તૈયાર કરવા-ુ ં લ ય 

હ5 ુ ંતે પૈક3 હાલ આશર� ક�ટલા ટકા હિથયારો બ;યા છે - 

�� (к�   

11. ,ટૉકહોમ ઈ;ટરનેશનલ પીસ cરસચ8 ઈ¹;,ટટÜટૂના cરપોટ8 

અ-સુાર વષ8 2010થી 2014 દરિમયાન િવ� હિથયાર 

આયાતમા ંભારતનો cહ,સો ક�ટલા ટકા હતો – �� 

12. ,ટૉકહોમ ઈ;ટરનેશનલ પીસ cરસચ8 ઈ¹;,ટટÜટૂના cરપોટ8 

અ-સુાર વષ8 2010થી 2014 દરિમયાન હિથયાર આયાત 

મામલે ટોચના �મના દ�શ-ુ ંનામ જણાવો – 0��-   

13. ,ટૉકહોમ ઈ;ટરનેશનલ પીસ cરસચ8 ઈ¹;,ટટÜટૂના cરપોટ8 

અ-સુાર વષ8 2010થી 2014 દરિમયાન િવ�નો Wીજો 

સૌથી મોટો હિથયાર િનયા8તક દ�શ-ુ ંનામ જણાવો - D��   

14. ,ટૉકહોમ ઈ;ટરનેશનલ પીસ cરસચ8 ઈ¹;,ટટÜટૂના cરપોટ8 

અ-સુાર oુિનયાભરમા ં સૈ;ય ખચ8મા ં દર વષ? ક�ટલા 

ટકાનો વધારો થઈ ર©ો છે - �.� (к�  

15. ભારતના વત8માન સરંeણ મWંી-ુ ં નામ જણાવો - 

��%��>�#12  

16. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં વડા�ધાન મોદ3એ ક�ટલા Fિપયાના 

એR�કQચર ઈ;éા,0કચર ફડંનો �ારંભ કરા1યો - V. 1 

N�х к��� 

17. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ંવડા�ધાન મોદ3એ F.૧ લાખ કરોડના 

એR�કQચર ઈ;éા,0કચર ફડંનો �ારંભ કરા1યો આ ફડં 

કયા ં Cધુી અમલમા ં રહ�શે - �7,-2029 �4�� 
(N� к� 

10 �7,  

18. એR�કQચર ઈ;éા,0કચર ફંડ �ારા કયા �ો=Nટમા ંરોકાણ 

કરાશે - '�:( 2��8:( ���%�=( ¶=��:�§D� "�� 

к�z¦4��(& M��â� 
#�ì# Ö�� F�a�  

19. એR�કQચર ઈ;éા,0કચર ફડં jતગ8ત કોને લોન અપાશે - 

O�>�к ��7 ��L�( #�#�/(&X, х�È+- #�����, ��7 

B~'��� #�����, ��7 B��� #�2�#к�, :(�(,  "', 
^K-

(�к к�'��X 

20. એR�કQચર ઈ;éા,0કચર ફડં jતગ8ત િવિવધ નાણા ં

િધરાણ સ,ંથાઓ સાથે ભાગીદાર3 કર3ને ક�ટ�ુ ં ફડં મ�ૂંર 

કરાશે – V. 1 N�х к��� 

21. નવા એR�કQચર ઇ;éા,0Nચર ફડં jતગ8ત ક�ટલા ટકાની 

1યાજ સબિસડ3 અને ક�ટલા Fિપયા Cધુીની ��cડટ ગેરંટ3 

અપાશે – 3 (к� ->� V. P� к���  

22. નવા એR�કQચર ઇ;éા,0Nચર ફડં jતગ8ત ચા� ુવષ8મા ં

ક�ટલા Fિપયાને મ�ૂંર3 સાથે ચાર વષ8 Cધુી લોન અપાશે 

- 10,000 к��� 

23. નવા એR�કQચર ઇ;éા,0Nચર ફડં jતગ8ત આપવામા ં

આવતી લોનની dનુઃÄકુવણી માટ� મોરાટોcરયમ લÞતુમ 

ક�ટલા મcહનાથી મહ�મ બ ેવષ8 રહ�શે – 6 L2�� 

24. નવા એR�કQચર ઇ;éા,0Nચર ફડં jતગ8ત કઈ કઈ લોન 

આપવામા ંઆવશે - к�[� :(�� "�� к�[� :(���%, D�¶�, 

��� 2�B�#1�, �#N�#, 
#��/1�, K�L�1� "�� '�к�Y%1� 

¦4��(, ¶- �кíL(1� '�¶=(, ¶-��L�1� cN�(M�,, ��¶'��1� 

D�zP#, – ��' 
^K��ш� �(� '�'�'� O�Ö§( 

25. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ંવડા �ધાન મોદ3એ �ધાનમWંી cકસાન 

સ|માન િનિધ jતગ8ત ક�ટલા ખેÒતૂ લાભાથ ઓ માટ� 

ક�ટલા Fિપયાનો છ�ો હyતો �ર3 કય� હતો - 8.55 к��� 

->� V. 17,100 к��� 

26. �ધાનમWંી cકસાન સ|માન િનિધ યોજના �ા વષ8મા ંશF 

કરવામા ંઆવી હતી - �7,-2018 

27. ક�;i સરકાર �ારા �ધાનમWંી cકસાન સ|માન િનિધ 

યોજના jતગ8ત દર વષ? ૧૪ કરોડ ખેÒતૂોના બે;ક 

ખાતામંા ં ક�ટલા હyતામા ં ક�ટલી આિથÃક સહાય જમા 

કરાવવામા ંઆવે છે  - 3 2'-��� V. 6000 

28. વત8માન ક�;iીય �ૃિષ મWંી-ુ ં નામ જણાવો –  Z� 

���=��#12 -��  

29. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં ભારતીય સરંeણ મWંાલય �ારા 

ઇઝરાયલ પાસેથી હ�રોન «ોનની ખર3દ3 માટ� �ા 

�ો=Nટનો �ારંભ કરાયો - '^D-�'  

30. ભારતીય સરંeણ મWંાલય �ારા ઇઝરાયલ પાસેથી હ�રોન 

«ોનની ખર3દ3 માટ� શF કરાયેલા Rચતા �ો=Nટનો ખચ8 

જણાવો – ���Ö V. 3500 к��� 

31. ભારતીય સરંeણ મWંાલયના Rચતા �ો=Nટ હ�ઠળ આમ , 

નેવી અને એરફોસ8 Wણે સૈ;યના ક�ટલા હ�રોન «ોનને 

લેસર ગાઈડ�ડ બો|બ, હવાથી જમીનમા ંઅને હવામા ં�હાર 

કર3 શકતી ટ�;ક િમસાઈલોથી સ´જ કર3 અપ�ેડ કરાશે - 

90 
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32. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં Pીલકંાના વડા �ધાન તર3ક� કોણ ે

ચોથી વખત શપથ લીધા - 2Ó�� ��%'кш�  

33. Pીલકંાના વત8માન વડા �ધાન મહ�દા રાજપકશેના 

રાજક3ય પe-ુ ંનામ જણાવો - Z�N�к� '�'[# '�()  

34. �િત વષ? કઈ તાર3ખે રા/0પિત ભવન ખાતે ‘એટ હોમ’ 

કાય8�મ jતગ8ત દ�શના ,વાત�ંય સેનાનીઓ-ુ ં સ;માન 

કરવામા ંઆવે છે - � X�:( 

35. દ�શના ,વાત�ંય સેનાનીઓ-ુ ંસ;માન jતગ8ત �વત8માન 

કોરોના કાળ દરિમયાન mજુરાતના ક�ટલા ,વતWંતા 

સેનાની-ુ ંકલેકટરPી �ારા તેમના ઘર� જઈ સ;માન કરા`ુ ં

-  }� 

36. Åતરરા/03ય આcદવાસી cદવસ/ િવ� �ળૂ િનવાસી 

cદવસ કયાર� મનાવવામા ંઆવે છે - � X�:( 

37. mજુરાત સરકાર� આcદ�િત િવકાસ માટ� �ુલ ક�ટલા 

Fિપયાની ફાળવણી કર3 છે - V.1,00,956 к���  

38. mજુરાતમા ં આcદવાસીઓને mણુવ�ાસભર િશeણ મળ3 

રહ� તે માટ� �ુલ ક�ટલી એકલ1ય શાળાઓ કાય8રત છે - 
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39. આcદ�િત િવ�ાથ ઓને ઉsચિશeણની તક dરુ3 પાડવા 

અને તેને વધાર� mણુવ�ા`Nુત બનાવવા રા�ય સરકાર 

�ારા કઈ `િુનવિસÃટ3ની ,થાપના કરવામા ં આવી છે - 

^P�#� �4��� ��/PN ¦4����#�(& 

40. Rબરસા �ુડંા 0ાયબલ `િુનવિસÃટ3 �ા ં આવેલી છે - 

��%'�'x� (Y%.�,��) 

41. mજુરાતમા ં �ા ં ,થળે આઝાદ3ની ચળવળમા ં મહqવનો 

ભાગ લેનાર આcદવાસી ,વાત�ંય સેનાનીઓના 

બRલદાનને ઉ�ગર કર5ુ ં ૨૫ એકર જમીનમા ં

રા/03યકeા-ુ ં 0ાયબલ |`Rુઝયમ બનશે - �V��I�, 

��%'�'x� х�-�  

42. mજુરાતના વત8માન આcદવાસી અને વન પયા8વરણ 

મWંી-ુ ંનામ જણાવો – Z� �G'-0�; �#���  

43. mજુરાતના વત8માન આcદવાસી રા�ય મWંી-ુ ં નામ 

જણાવો – Z� �G '�(к�  

44. mજુરાતના dવૂ8 ��ુયમWંી cહતે;i દ�સાઈનો જ;મ cદવસ 

જણાવો - � X�:(-���� 

45. mજુરાતના dવૂ8 ��ુયમWંી cહતે;i દ�સાઈ-ુ ં અવસાન 

કયાર� થ`ુ ંહ5 ુ- �� #c(�zP�-���� 

46. �થંપાલ cદન �ાર� મનાવવામા ંઆવે છે – � X�:( 

47. mજુરાતી નટવય8 અ�તૃ �નીની dુયિતિથ જણાવો - � 

X�:( 

48. dવૂ8 ��ુયમWંી cહતે;i દ�સાઈ આઝાદ3 પછ3 કઈ 

મહાનગરપાRલકાના વાઈસ ચેરમેન બ;યા હતા – �4�- 

49. dવૂ8 ��ુયમWંી cહતે;i દ�સાઈએ કયા Åદોલનમા ં ભાગ 

લઇ =લવાસ ભોગ1યો હતો - 1942�� L2=� R��� 

À��N� 

50. cહતે;i દ�સાઈ કયા સમયગાળા દરિમયાન mજુરાતના 

��ુયમWંી તર3ક� ર©ા હતા - 1965 >� 1971 �4�� 

51. �ા ��ુયમWંીના સમયકાળ દરિમયાન mજુરાતના 

વત8માન પાટનગર ગાધંીનગરનો પાયો નખંાયો હતો – 

L2-�=� ��#�; 

DATE : ��-��-����

1. �4�/�a� Lк#�� #2�/ /�%�� :  v4%��- #�к�� (��7)  

 

હ�5 ુ:  

� ૧૦મી ઓગ,ટ-૨૦૨૦થી અમલમા ં આવનાર3 આ નવી 

યોજના �ારા ચા� ુ વષ? ખર3ફના બધા જ પાકો આવર3 

લેવાયા.  

� =મા ં oુ/કાળ, અિતz/ૃટ3 ક� માવઠાથી -કુશાન થશે તો 

ખેÒતૂ ખાતેદારને ચાર હ�Nટરની મયા8દામા ં વpમુા ં વp ુ

એક લાખ Cધુીની સહાય મળશે.  

/�%�� ��ш� :  

� રા�યના બધા ખેÒતૂોને આવર3 લેતી યોજના  

� ખર3ફ ઋ5નુા બધા પાકો માટ� આ યોજનાનો લાભ  

� ખેÒતૂોએ કોઈપણ િ�િમયમ ક� ફ3 ભરવાની નથી  

� પારદશ8ક, ઝડપી અને સરળ સહાય યોજના  

#2�/�� ���G� :  

х�&M îb4�� '�к 34к#�� #�� } �&-� �x-� xш�  
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� ૩૩ ટકાથી ૬૦ ટકા -કુશાનના cક,સામા ં �િત હ�Nટર� 

F.૨૦,૦૦૦ અથા8ત ૪ હ�Nટર હોય તો F. ૮૦,૦૦૦  

� ૬૦ ટકાથી વધાર� -કુશાન થ` ુ હોય તો �િત હ�Nટર� F. 

૨૫,૦૦૦. અથા8ત ૪ હ�Nટર� એક લાખની સહાય મળશે 

#2�/�� ���G�  

'�к 34кш���� (к����&  #2�/ V. O�- 2�к(� 

33% >� 60% �4��  V. 20,000 

60% >� �Ã4   V. 25,000 

aG Oк���� %�х��� х�È+-��� N�0 xш�  

(૧) અનાz:ૃ/ટ (oુ/કાળ)  

(ર) અિતz:ૃ/ટ, વાદળ ફાટzુ ં 

(૩) કમોસમી વરસાદ (માવ�ંુ)  

(૧) oુ/કાળ :  

� = તા�કુામા ંિસઝનમા ં૧૦ Ëચથી ઓછો વરસાદ અથવા 

ચોમાC ુશF થાય qયારથી ૩૧ ઓગ,ટ વsચ ેબ ેવરસાદ 

વsચે ૪ સyતાહ વરસાદ ન પડæો હોય તો અનાz:ૃ/ટ 

અથા8ત oુ/કાળ ગણાશે. 

(૨) અિતz:ૃ/ટ  

� વાદળ ફાટzુ.ં  

� સતત ભાર� વરસાદની M,થિતમા ં દReણ mજુરાતમા ં ૪૮ 

કલાકમા ં૩૫ Ëચ ક� તેથી વp ુઅને તે િસવાય રા�યમા ં

૪૮ Nલાકમા ં૨૫ �ચ ક� તેથી વp ુવરસાદ પડ� તો પાક 

-કુશાન-ુ ંજોખમ ગણાશે  

(3) માવ�ંુ :  

� ૧૫ ઓNટોબરથી ૧૫ નવે|બર વsચ ેસળગ ૪૮ કલાકમા ં

પ૦ મી.મી. એટલે ક� બે Ëચથી વp ુ વરસાદ પડ� અને 

ખેતીના પાકને ખેતરમા ં -કુશાન થાય તો કમોસમી 

વરસાદથી જોખમ ગણાશે  

અ;ય બાબત : 

� વpમુા ંવp ુ૪ હ�કટર Cધુી સહાય મળશે. 

� DBT મારફત ખેÒતૂોના બÖક એકાઉ;ટમા ં સીધી સહાય 

જમા થશે. 

� અર$ કરવાથી માડં3ને પેમે;ટ Cધુીની �c�યા 

ઓનલાઈન થશે. 

� ઈ-�ામ ક�;i પરથી રા�ય સરકારના ખચ? અર$ થશે.  

� આ યોજનાની સહાય ઉપરાતં SDRFનો લાભ પણ 

મળવાપાW રહ�શે. 

� આ યોજના ફNત ચા� ુખર3ફ ઋ5 ુમાટ� જ અમલી  

સહાય આપવાની �c�યા :  

� સરકાર અલાયદ3 વેબસાઇટ બનાવશે.  

� =ના પર ખેÒતૂ વળતર મેળવવા અર$ કરશે.  

� આફત�,ત ગામો અને ખેÒતૂોની યાદ3 તૈયાર કર3 

કલેNટર સાત cદવસમા ંમહ�Cલૂ િવભાગને મોકલશે.  

� રા�ય સરકાર આ માટ� સાત cદવસમા ં મ�ૂંર3ના »કુમ 

કરશે.  

� સબંિંધત VજQલા િવકાસ અિધકાર3 15 cદવસમા ં

-કુશાનીનો સવ? કરાવી સહાય મેળવવા પાW ખેÒતૂોની 

યાદ3 -Nુસાનની ટકાવાર3 �માણ ે તૈયાર કર3 આખર3 

»કુમ �હ�ર કરશે. 

х�# :  

� એક પણ Fિપયા-ુ ં િ�િમયમ ભયાa િવના રા�યના તમામ 

૫૬ લાખ ખેÒતૂોને લાભ મળશે  

� ક�;iના SDRF હ�ઠળ પાક -કુસાન સહાય ચા� ુરહ�શે  

� mજુરાતના �ૃિષ મWંી – Pી આર.સી. ફળoુ  

� િવવેકાનદં એક�ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721 

2. ����ш/# : ���O��� Z� O��=� %�å�> µ��� 

'/�,��G PD���� �(� к(�к(& �2��  

'/,(� "�� �L�/�; �� B'� �(� х-��  

к��G :  

� તસવીર: મોર�િશયસના દcરયા cકનાર� આવેલો À� ૂ બ ે

મcરન પાક8 અને જહાજ.  

� અહ� ગત અ�કુ cદવસોથી ઊભેલા �પાની જહાજમાથંી 

¬ડ ઓઈલ લીક થઇ હવે સ�iુ cકનાર� ફ�લાવા લા§`ુ ંછે.  

� cહ;દ મહાસાગરમા ંફસાયેલા આ ટ�;કરમા ંઆશર� 4 હ�ર 

ટન ઓઈલ ભર��ુ ંછે =માથંી અqયાર Cધુી એક હ�ર ટન 

ઓઈલ લીક થઈ ÄÂૂુ ંછે.  

� એમ.વી. વાકાિશઓ નામ-ુ ં આ જહાજ 25 �ુલાઈથી 

દcરયામા ંફસાયે�ુ ંછે અને ધીમે ધીમે Òબૂ5 ુ ંજઈ ર¶ુ ંછે.  

� ,થાિનકો અને પયા8વરણ �ેમીઓએ ઓઈલ લીકને રોકવા 

�યાસ કય� હતો પરં5 ુ ઝડપી પવન અને ખરાબ 

હવામાનને લીધે તેમને �(ુક�લીનો સામનો કરવો પડ3 

ર©ો છે.  

� જહાજના નીચલા ભાગમા ં પણ િતરાડો પડ3 રહ3 છે. તે 

સdંણૂ8પણે ભાગંી પડ3 શક� છે. 
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� બચાવ અRભયાન માટ� હ�Rલકોyટરનો ઉપયોગ કરાઈ ર©ો 

છે.  

� ઈ:;ડયન ઓઈલ (મોર�િશયસ) એ સાઈટ પર એક બા� 

તહ�નાત કર3 દ3pુ ંછે, =થી દર�ક શ� મદદ કર3 શકાય.  

� દcરયામા ં ફ�લાયેલા ¬ડ ઓઈલને હટાવવા વોલે:;ટયર 

એકઠા થયા છે.  

� eેWની આ�ુબા�ુ ટાd ુપરથી કાચબા અને oુલ8ભ સ�iુી 

છોડને CરુReત બચાવાઈ ર©ા છે. 

3. “���к& �4§- 0��-" "^0/�� (:�CR-�)  

� ક�;i ભારતના ,વsછ ભારત િમશન(�ામીણ) jતગ8ત 

“ગદંક3 �Nુત ભારત" અRભયાનની ઉજવણી 

� #/��x�: તા.૦૮/૦૮/૨૦૨૦ થી તા.૧૫/૦૮/૨૦૨૦.  

B%�G� ��ш� :  

� આ સyતાહના દર�ક cદવસે એક િવશેષ ,વsછતાની પહ�લ 

કરવામા ંઆવી છે.  

� રા�યના તમામ ગામોમા ં ,વsછતા કાયમી ધોરણ ે થાય 

અને ગામના તમામ ફRળયાગામના પેટા પરા =વા તમામ 

િવ,તારો ,વsછ અને Cુદંર બને તે જ Uયેય સાથે 

,વsછતા �બંેશને કોવીડ-૧૯ હ�ઠળ જFર3 સાવચેતી તથા 

સામાVજક jતર �ળવીને િનરંતર આગળ વધારવાની 

cદશામા ંVજQલાઓ �ારા િવિવધ �zિૃતઓ હાથ ધરાશે.  

� આ સyતાહની ઉજવણી jતગ8ત �થમ cદવસે રા�યના 

તમામ VજQલાના VજQલા િવકાસ અિધકાર3ઓ �ારા 

સરપચંો સાથે ઈ-રાિWસભા-ુ ંઆયોજન કરા`ુ ંહ5 ુ.ં 

� =મા ં ગામને ,વsછ બનાવવા માટ� ઘન અને �વાહ3 

કચરાના િનકાલ 1યવ,થાપનની કામગીર3 Cચુાnંુ Fપે 

હાથ ધરાય તે માટ� સકંQપ લેવામા ંઆ1યો હતો. 

� આ અRભયાન jતગ8ત તા.૧૧ ઓગ,ટના રોજ 

�ા|યકeાએ �હ�ર ,થળો અને દ3વાલો પર વોલ 

પેઈ;ટ�ગ કરાવવામા ંઆવશે. 

� તા.૧૨ ઓગ,ટના રોજ �ા|યકeાએ મનર�ગા યોજનાના 

ક;વ�;સ,સખી મડંળો સcહત સેવાભાવી સ,ંથા, 1યMNતઓ, 

જનભાગીદાર3ના Pમદાન �ારા zeૃારોપણ કરવામા ં

આવશે. 

� તા.૧૩ઓગ,ટના રોજ ગદંક3�Nુત માF ગામની થીમ પર 

ઓનલાઈન RચW અને િનબધં ,પધા8 યોજવામા ંઆવશે. 

� તા.૧૪ઓગ,ટના રોજ �ાથિમક આરો§ય ક�;iમા ંચો�ખાઈ 

અને ,વsછતા jગે સઘન �બંેશ હાથ ધરવામા ંઆવશે. 

� ૧૫ ઓગ,ટના રોજ ,વતWં cદનની ઉજવણીના ભાગFપે 

સામા;ય સભામા ંVજQલાના મોડ�લ ગામને ઓડ3એફ yલસ 

�હ�ર કરવામા ંઆવશે.  

� રા�યભરમા ં તા.૯ ઓગ,ટના રોજ ગામના સરપચં �ારા 

Pમદાનની �zિૃતથી ગામને yલા:,ટક �Nુત બનાવવા 

કચરાને એકિWત કર3 એક વાર વપરાશમા ંલવેાય તેવા 

yલા:,ટકને અલગ પાડ3 િનકાલ Cધુીની 1યવ,થા કરવામા ં

આવી હતી 

� તા.૧૦ ઓગ,ટના રોજ ગામમા ં િવશાળ જનભાગીદાર3ના 

Pમદાનની �zિૃતઓ �ારા �હ�ર મકાનોની સાફસફાઇ 

કરવામા ં આવશે અને આઇવીઆર આધાર3ત 

ટ�કનોલો$ના આધાર� ઓડ3એફ yલસના ¯ાન અને 

�ણકાર3 મેળવવા માટ� ટોલ é3 નબંર ૧૮૦૦ ૧૮૦૦ 

૪૦૪ ઉપર ફોન કરવા ,વsછતા�હ3ઓને �ોqસાcહત 

કરવામા ંઆવશે.  

4. À���� "�� ��к�P�� : O����a� ��& µ��� 

À���� "�� ��к�P�� �4�� #P�&� к�PN 

к��<§(��(&�� O���0 к���/�  

� નામ: સબમર3ન ઓ:yટકલ ફાઇબર ક�બલ (OFC)  

� લબંાઈ - 2300 cકમી લાબંો  

� �ો=Nટ : ચે�ઈ-Åદામાન એ;ડ િનકોબાર આઈસલે;ડ. 

(CANI)  

"=/ ���-� :  

� �ધાનમWંી Pી નર�;i મોદ3એ Åદામાન અને િનકોબારના 

ટાdઓુને ��ુય b�ૂદ�શો સાથે જોડતા સબમર3ન 

ઓ:yટકલ ફાઇબર ક�બલ (OFC)નો વીcડયો કો;ફર;સના 

માUયમથી �ારંભ કર3ને આ પcરયોજના રા/0ને સમિપÃત 

કર3 હતી.  

� અગાઉ 30 cડસે|બર, 2018ના રોજ પોટ8Àલેર ખાતે 

�ધાનમWંીએ આ પcરયોજનાનો િશલા;યાસ કય� હતો. 

� Åદામાન અને િનકોબાર ટાdઓુને બદંર આધાcરત 

િવકાસના હબ તર3ક� િવકસાવવામા ંઆવી ર©ા છે 

� Åદામાન અને િનકોબાર ટાdઓુ Åતરરા/03ય દcરયાઇ 

1યાપાર માટ� ��ુય બદંર હબ બનશે 

� આ કને:Nટિવટ3 હવે આ ટાdઓુ પર અનતં નવી તકો 

ઉભી કરશે. 2300 cકમી લાબંો સબમર3ન ક�બલ 

નાખવામા ંઆ1યો.  

}��& N���/�N� ��:-�� :  
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� ચે�ઇથી પોટ8Àલેર, પોટ8Àલરેથી Rલટલ Åદામાન અને 

પોટ8Àલેરથી ,વરાજ ટાd ુ પર મોટા cહ,સામા ં આજથી 

સેવાની શFઆત થઇ છે. 

� 2300 cકલોમીટર લાબંા દcરયામા ંસવ?, ક�બલની mણુવ�ા 

એકધાર3 �ળવી રાખવી અને િવશેષ નૌકાઓનો ઉપયોગ 

કર3ને ક�બલ ના�ંયો  

cડVજટલ ઇ:;ડયા �ારા તકોમા ંzØૃt 

� સબમર3ન ક�બલ Åદામાન અને િનકોબાર ટાdઓુને 

સ,તી અને સાર3 કને:Nટિવટ3 મેળવવામા ં મદદFપ થશે 

અને ખાસ કર3ને ઑનલાઇન િશeણ, ટ�Rલ-

મેcડિસન, બÖcક�ગ �ણાલી, ઑનલાઇન વેપારમા ં Cધુારો 

અને પય8ટનને વેગવાન બનાવવા સcહત cડVજટલ 

ઇ:;ડયાના તમામ લાભો �ાyત થશે. 

0��-�� #� �� ��:-�� :  

� ભારતનો સ�iુ હ�રો વષ�થી ભારતના વેપાર અને 

1`હૂાqમક શૌય8-ુ ં ક�;i ર©ો છે તેમજ Åદામાન અને 

િનકોબારના ટાdઓુ ભારતના આિથÃક- 1`હૂાqમક સહકાર 

માટ� મહqવdણૂ8 ક�;i છે. 

� ભારતના તમામ ટાdઓુ cહ;દ-�શાતં �દ�શ માટ� 

ભારતની નવી વેપાર 1`હૂનીિત jતગ8ત મહqવની bિૂમકા 

િનભાવશે. 

� એNટ-ઇ,ટ નીિત jતગ8ત, dવૂ8 એિશયાના દ�શો અને 

દcરયાથી જોડાયેલા અ;ય દ�શો સાથે ભારતના મજÏતૂ 

સબંધંોમા ં Åદામાન અને િનકોબારની bિૂમકા Æબૂ જ 

Ôચી છે અને તેમા ંહ�ુ પણ વધારો થવા જઇ ર©ો છે. 

� ટાd ુ િવકાસ એજ;સીની રચના Wણ વષ8 પહ�લા ંકરવામા ં

આવી હતી =થી તેમની bિૂમકા વp ુમજÏતૂ કર3 શકાય.  

Åદમાન-િનકોબારના �ગિત હ�ઠળના િવકાસ કામો  

� ઉ�ર અને મUય Åદામાનમા ંમાગ8 કને:Nટિવટ3 Cધુારવા 

માટ� બ ે ��ુય dલુો અને રા/03ય ધોર3માગ8-4 માટ� કામ 

ચા�.ુ 

� પોટ8Àલેર હવાઇમથક 1200 �સુાફરો-ુ ંસચંાલન કર3 શક� 

તે �કાર� તેની eમતામા ંવધારો કરવામા ંઆવી ર©ો છે.  

� આ ઉપરાતં, cદ§લીdરુ, કાર િનકોબાર અને ક�|પબલે-

 અખાતમા ંપણ હવાઇમથકો પcરચાલન માટ� તૈયાર થઇ 

ગયા છે. 

� આગામી મcહનાઓમા ં,વરાજ �ીપ, શહ3દ �ીપ અને લhગ 

આઇલે;ડ ºલોcટ�ગ =Èી =વા વોટર એરો«ામ 

ઇ;éા,0Nચરથી પcરચાલન માટ� તૈયાર થઇ જશે. 

� કોચી શીપયાડ8 ખાતે ચાર જહાજો-ુ ં િનમા8ણ થઇ ર¶ુ ં છે, 

= wૂંક સમયમા ં ટાdઓુ અને ��ુય b�ૂદ�શ વsચ ે જળ 

કને:Nટિવટ3 Cધુારવા માટ� આપવામા ંઆવશે. 

P��� }��L�- ��к�# 

� Åદામાન અને િનકોબારને બદંર આધાcરત િવકાસના હબ 

તર3ક� િવકસાવવામા ં આવશે કારણ ક�, oુિનયાના 

સ�ંયાબધં બદંરોથી તે ,પધા8qમક jતર ધરાવે છે. 

� =મની પાસે બદંરો અને તેની કને:Nટિવટ3-ુ ંPે/ઠ નેટવક8 

છે તેવા દ�શો 21મી સદ3મા ં વેપારને વેગ આપવા માટ� 

સમથ8 બનશે. 

À-�����&/ �L�/�¶ �/�'�� 

� સરકાર દcરયામા ં સરળતાથી 1યવસાય (ઇઝ ઓફ 

Rબઝનેસ)ને �ોqસાહન અને દcરયાઇ હ�રફ�રની 

Cિુવધાઓના સરળ3કરણ પર Uયાન આપી રહ3 છે.  

� ડ3પ «ાºટ ઇનર હાબ8રના ઝડપથી ચાલી રહ�લા િનમા8ણ 

કાય8 અને jદા= Fિપયા 10 હ�ર કરોડના ખચ? �ેટ 

િનકોબારમા ં 0ા;સ શીપમે;ટ બદંર-ુ ં િનમા8ણ કરવાની 

દરખા,ત.  

� "#��: આનાથી અહ� મોટા જહાજો લગંાર3 શકાશે અને 

તેનાથી દcરયાઈ 1યાપારમા ં ભારતની cહ,સેદાર3 વધશે 

તેમજ રોજગારની નવી તકો-ુ ંપણ સ�ન થશે. 

� Åદામાન અને િનકોબાર ટાdઓુ પર િવકસાવવામા ં

આવી રહ�લા આpિુનક ઇ;éા,0Nચરને અ-Fુપ ટાdઓુ પર 

મ,qયપાલન, જળચર સવંધ8ન અને સીવીડ ખેતી =વા 

À� ુઇકોનોમીના કાય�મા ંપણ વેગ આવશે.  

5. ��# ��к���;N Pïк (��� <�()  

દ�શની અનોખી મહાકાય મગરમsછની બÖક  

� ,થાન : મહાબRલdરુમ (તાિમલનાÒુ)  

6. XL���� (кN�)  

� કાગળમાથંી �ુદા-ં�ુદા ં�કારના રમકડા ંબનાવવાની કળા 

એટલે ઓcરગામી  

7. L�� ��ш�7 : �� X�:(         ��I �#12 L��#  

>�-2020 : "Big Cats-Predators under Threat" 

� એિશયાઈ િસ�હોની રાજધાની સાસણ-ગીર  

ઉજવણીનો �થમ �ારંભ :  
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� િવ�મા ં ઝડપથી ઘટતા જતા િસ�હોને બચાવવા માટ� 

નેશનલ Vજઓ�ાcફક સોસાયટ3 અને Rબગ ક�ટ ર�,ક` ુ

સ,ંથાઓએ સાથે મળ3ને સન 2013 થી તાર3ખ 10 મી 

ઓગ,ટને િવ� િસ�હ cદવસ તર3ક� ઉજવવા-ુ ંશnુ ક`ુa.   

ઉજવણી િવશે :  

� િસ�હને Åતર રા/03ય ,તર� સરંeણ આપવાના આ એક 

આવકારદાયક યોગદાન-ુ ં Pેય અમેcરકાના ºલોcરડા 

રા�યના ટ�|પા શહ�રમા ંઆવેલ Rબગ ક�ટ ર�,ક`નુા ,થાપક 

ડ�ર�ક અને બેવરલી જૌબટ8 `ગુલને ફાળે �ય છે.  

� આ પિત-પqનીએ આcéકાના જગંલોમા ં ફર3ને િસ�હ 

સcહતના ં�ાણીઓ િવશે Æબુ અµયાસ કયા8 બાદ Rબલાડ3 

�ુળની આ �તીને બચાવવા એક અRભયાન શF ક`ુa.  

� mજુરાતમા ં વષ8 ૨૦૧૬થી વન િવભાગ �ારા િવ� િસ�હ 

cદવસની ઉજવણીની શnુઆત કરવામા ંઆવી 

v4%��-�� �7,��� �#12��� #��/� 
વષ8 િસ�હોની સ�ંયા 

૧૯૯૦ ૨૮૪ 

૧૯૯૫ ૩૦૪ 

૨૦૦૧ ૩ર૭ 

ર૦૦૫ ૩પ૯ 

ર૦૧૦ ૪૧૧ 

૨૦૧૫ પર૩ 

ર૦ર૦ ૬૭૪ 

� આપણા દ�શમા ંધીમે ધીમે િસ�હની સ�ંયામા ંવધારો થતો 

�ય છે, જયાર� આcéકાના 54 દ�શોમાથંી હાલ માW 26 

દ�શમા ંજ િસ�હ જોવા મળે છે.  

� હ�ુ થોડા દાયકા અગાઉ 50,000 થી વp ુઆcéકન િસ�હ 

હતા, તે એક jદાજ �જુબ અqયાર� 20,000 આસપાસ જ 

છે. 

� જગંલમા ં િસ�હ-ુ ંઆ`/ુય 15 વષ8-ુ ંહોય છે. જયાર� �ાણી 

સ�ંહાલયમા ં20 વષ8થી વp ુહોય શક� છે.  

8. %= L�� ��ш�7 : �� X�:( 

#�F��/, : ;CR��� � +/,�� ��#�; 

%= – �� X�:(-����    "�#�� – � L�#�zP� ���� 

� આ= ઈsછારામ Cયૂ8રામ દ�સાઈ, C;ુદર$ બેટાઈ, 

સાcહqયકાર પીતાબંર પટ�લ, લોકસાcહqયકાર રિત�ુમાર 

1યાસ, bતૂdવૂ8 રા/0પિત વી.વી.ગીર3, ઇટાલીના 

એક3કરણનો િશQપી ક�િમQલો કાzુરં અને અથ8શા°ી 

ક�.ટ3.શાહનો જ;મcદવસ. 

� િવનોદ cકનાર3વાલા, કિવ રાવ$ પટ�લ અને Cરુ�શ 

દલાલની dુયિતિથ છે.  

� Cરુતમા ં જ;મેલા ઈsછારામના dવૂ8જોને �ઘુલ શાસન 

દરિમયાન વેરો ઉઘરાવવાની સ�ા મળ3 હોવાથી તેઓની 

દ�સાઈ અટક પડ3 હતી.  

� j�ે$ છ�ા Cધુીના અµયાસ પછ3 િપતા-ુ ંઅવસાન થતા ં

કમને અµયાસ છોડવો પડæો હતો.  

� �ુદા-�ુદા ઠ�કાણે નોકર3ઓ કર3, Cરુતમા ં શારદાdજૂક 

મડંળ3 ,થાપનારા ઈsછારામની ��ુય છબી સાcહqયકાર 

અને પWકાર તર3ક� છે.  

� ,વતWંતા અને mજુરાતી નામના સામિયકો સફળતાdવૂ8ક 

ચલાવનાર ઈsછારામે mજુરાતી સામિયકોમા ંcદવાળ3 jકો 

કાઢવા-ુ ંશF ક`ુa. 

� 1901મા ંતેઓએ mજુરાતી પચંાગં બહાર પાડöુ ંહ5 ુ.ં  

*4:-к� : 

� દાશ8િનક, ટ3d ૂ Cલુતાન cહ;દ અને Rટાિનયા =વા 46 

=ટલા ઈિતહાસ, સાcહqય, સપંાદન અને ચcરWના d,ુતકો 

લ�યા છે.  

� ભાષા�Øુtના આ�હ3 અને mજુરાતી પWકારqવમા ં

સીમા,તભંFપ યોગદાન આપનારા ઈsછારામ-ુ ં 5 

cડસે|બર 1912ના રોજ અવસાન થ`ુ ંહ5 ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૦-૦૮-૨૦૨૦) 

1. mજુરાત સરકાર� ખેÒતૂોએ કોઈપણ �કારના �ીિમયમ 

ભયૉ િવના પાક િવમો મળ3 રહ� તે માટ� તા=તરમા ં કઈ 

મહqવની યોજના લો;ચ કર3 છે - "�4�/�a� Lк#�� 

#2�/ /�%��" 

2. mજુરાત સરકાર �ારા તા=તરમા ં�હ�ર કર�લી "��ુયમWંી 

cકસાન સહાય યોજના"�ારથી અમલમા ં આવશે- 

��X�:( ���� 

3. mજુરાત સરકાર �ારા તા=તરમા ં�હ�ર કર�લી "��ુયમWંી 

cકસાન સહાય યોજના"કયા પાક િસઝને લાmુ ં પડશે- 

х�&M 

4. mજુરાત સરકાર �ારા તા=તરમા ં�હ�ર કર�લી "��ુયમWંી 

cકસાન સહાય યોજના" ખર3ફના કયા કયા પાકોને લાmુ ં

પડશે - -� '�к  
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5. mજુરાત સરકાર �ારા તા=તરમા ં�હ�ર કર�લી "��ુયમWંી 

cકસાન સહાય યોજના"મા ં કયા વષૅ માટ� લાmુ ં કરાશે- 

�7Ù ���� 

6. mજુરાત સરકાર �ારા તા=તરમા ં�હ�ર કર�લી "��ુયમWંી 

cકસાન સહાય યોજના"મા ં કયા કયા �ુદરતી જોખમ 

સમાવાયા છે - Þ4 �к�x-"��Í <�(, "�-Í <�(-���x M�(Í4� 

"�� ��ð4� к� к�#� ��#�� 

7. mજુરાત સરકાર �ારા તા=તરમા ં�હ�ર કર�લી "��ુયમWંી 

cકસાન સહાય યોજના"મા ં33 ટકાથી 60 ટકા -કુસાનના 

cક,સામા ં �િત હ�કટર ક�ટલી સહાય મળશે- V. ��,���/- 

(2ª V.��,���/-) 

8. mજુરાત સરકાર �ારા તા=તરમા ં�હ�ર કર�લી "��ુયમWંી 

cકસાન સહાય યોજના"મા ં33 ટકાથી 60 ટકા ક� 60 ટકા 

થી વp ુ-કુસાનના cક,સામા ંમહ�મ ક�ટલા હ�કટર Cધુી 

સહાય મળશે- � 2�к(� 

9. mજુરાત સરકાર �ારા તા=તરમા ં�હ�ર કર�લી "��ુયમWંી 

cકસાન સહાય યોજના"મા ં 60 ટકાથી વp ુ -કુસાનના 

cક,સામા ં �િત હ�કટર ક�ટલી સહાય મળશે-V. ��,���/- 

(2ª V.� N�х) 

10. mજુરાત સરકાર �ારા તા=તરમા ં�હ�ર કર�લી "��ુયમWંી 

cકસાન સહાય યોજના"મા ં ચોમાસામા ં = તે તા�કુામા ં

ક�ટલા Ëચથી આછો વરસાદ થયો હોય તો oુ/કાળ ગણાશે 

- �� ÉD 

11. mજુરાત સરકાર �ારા તા=તરમા ં�હ�ર કર�લી "��ુયમWંી 

cકસાન સહાય યોજના"મા ં ચોમાસામા ં અિતz:ૃ/ટની  

1યા�યામા ં�ુ ંઆવે છે - #-- 0��� ��#���� ©:>�-�� 

�^FG v4%��-�� 48 кN�к�� 35 ÉD к� -�>� �Ã4 

"�� -� �#��/ ��./�� 48 §N�к�� 25 ñD к� -�>� 

�Ã4 ��#�� '�� -� '�к 34кш��34� %�х �G�ш�  

12. mજુરાત સરકાર �ારા તા=તરમા ં�હ�ર કર�લી "��ુયમWંી 

cકસાન સહાય યોજના"મા ં ચોમાસામા ં કમોસમી અથવા 

માવઠાની 1યા�યામા ં�ુ ંઆવે છે - 15 X§(�P�>� 15 

���zP� �CD� #x� 48 кN�к�� '0 �.�. 
(N� к� 

P� ÉD>� �Ã4 ��#�� '�� "�� х�-��� '�к�� х�-��� 

34кш�� >�/ -� к�#� ��#��>� %�х �G�ш� 

13. mજુરાત સરકાર �ારા તા=તરમા ં�હ�ર કર�લી "��ુયમWંી 

cકસાન સહાય યોજના"મા ંjદા= રા�યના ક�ટલા ખેÒતૂોને 

લાભ મળશે- -� �� N�х 

14. mજુરાત સરકાર �ારા તા=તરમા ં�હ�ર કર�લી "��ુયમWંી 

cકસાન સહાય યોજના"મા ં સહાય માટ� કોના માUયમથી 

અર$ કર3 શકાશે- ¶-�� к�=� 

15. તા=તરમા ં એમ.વી.વાકાિશઓ(�પાન) નામના ¬ડ 

ઓઈલ ભર�લા જહાજમાથંી સ�iુમા ંઓઈલ લીક�જ થતા 

કયા દ�શના વડા�ધાન �ારા cહ;દ સ�iુમા ંપયૉવરણીય 

કટોકટ3 �હ�ર કર3 છે - �L��ш/# 

16. મોcરિશયસના ભારતીય �ળૂના વડા�ધાન-ુ ંનામ જણાવો 

- O��=� %�å�> 

17. તા=તરમા ં વડા�ધાન Pી મોદ3 �ારા �હ�ર કરાયેલા 

"ગદંક3 �Nુત ભારત "અRભયાનનો સમયગાળો જણાવો – 

-�. �� >� �� X�:(-���� 

18. તા=તરમા ં વડા�ધાન Pી નર�;iભાઈ મોદ3 �ારા કયા 

ટાd ુઉપર ક�બલ નેટવક8 કને:Nટિવટ3નો �ારંભ કરા1યો - 

À���� "�� ��к�P�� 

19. Åદામાન અને િનકોબાર ઉપર તા=તરમા ં શF કરાયેલ 

ક�બલ નેટવક8ને ક`ુ ં નામ અપા`ુ ં છે - #P�&� 

X<c(кN M�/P� к�PN 

20. Åદામાન અને િનકોબાર ટાdઓુને સબમર3ન ઓ:yટકલ 

ફાયબર ક�બલ �ારા કયા શહ�ર સાથે જોડવામા ં આ1યા- 

D�å�; 

21. Åદામાન અને િનકોબાર ટાdઓુને ક�ટલા cકલોમીટરના  

સબમર3ન ઓ:yટકલ ફાયબર ક�બલ �ારા  ચે�ાઈ સાથે 

જોડવામા ંઆ1યા - ����  LкN��(� 

22. તા=તરમા ં ભારત સરકારના કયા �ો=Nટ jતગ8ત 

સબમર3ન ઓ:yટકલ ફાયબર ક�બલનો �ારંભ કરવામા ં

આ1યો છે - CANI 

23. CANI �ો=Nટ-ુ ંિવ,5તૃ નામ જણાવો - D�å�;-À���� 

ó=� ��к�P�� };#N�=� 

24. મiાસ �ોકોડાઈલ બÖક કયા ં આવેલી છે- 2�P^N*4� 

(TN) 

25. કાગળમાથંી �ુદા �ુદા �કારના રમકડા ં બનાવાની કળા 

કયા નામે ઓળખાય છે - XL���� 

26. "િવ� િસ�હ cદવસ" કયાર� ઉજવવામા ં આવે છે - �� 

X�:( 

27. "િવ� િસ�હ cદવસ"-2020ની થીમ જણાવો-"BIG CATS-

PREDATORS  UNDER THREAT" 
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28. "િવ� િસ�હ cદવસ"ની ઉજવણીનો �થમ �ારંભ કયાર� 

કરવામા ંઆ1યો હતો - �7Ù ���� 

29. mજુરાતમા ં2020ની M,થિતએ િસ�હોની સ�ંયા ક�ટલી છે - 

��� 

30. જગંલમા ંિસ�હ-ુ ંઆ`/ુય ક�ટ�ુ ંહોય છે - 1� �7Ù 

31. �ાણી સ�ંહાલયમા ં િસ�હ-ુ ં આ`/ુય ક�ટ�ુ ં હોય છે - �� 

�7Ù 

32. સાeરવયૅ ઈsછારામ દ�સાઈનો જ;મcદવસ જણાવો- �� 

X�:( 

33. સાeરવયૅ ઈsછારામ દ�સાઈનો જ;મ કયા શહ�રમા ં થયો 

હતો- �4�-  
 

DATE : ��-��-����

1.‘‘Sputnik’’(�) : ��ш/� µ��� ��I�� O> к����� ��©§#� 

P���� 2����� �2���- (}��±/)  

� વેMNસન-ુ ંનામ : ‘‘Sputnik’’(5) 

� િવ�મા ં સૌ�થમવાર રિશયા �ારા વષ8-૧૯૫૭મા ં

અવકાશમા ં છોડાયેલા �થમ ઉપ�હ ‘‘,dટુિનક’’ પરથી 

વેMNસન-ુ ંનામ અપા`ુ ં 

� રસી માટ� બેઝ : એડ�નો વાઈરસ  

� સ,ંથા : ગામલેયા cરસચ8 ઈ¹;,ટટÜટૂ  

� રા/0પિત : 1લાcદમીર dcુટન  

� રાજધાની : મૉ,કો 

2. "�#�� : ш¹+� ш�/� ��. ��2- ;=���&34� 70 �78 

;=����� "�#��  

 

� જ;મ : ૦૧/૦૧/૧૯૪૯       ,થળ : ઈ;દોર  

� બોRલzડૂ માટ� ગીતકાર તર3ક�ની bિૂમકા  

3. L2=Þ4  Bª����к�� (�4����) к�/��-2005 (к�/��)  

#�'�ª�� "��к�� ��� �4O� к�(,�� 2~��� Á +к��� :  

� dWુીઓને પણ પૈ5કૃ સપંિ� અને વારસામા ં સરખા 

ભાગનો અિધકાર  

� જ:,ટસ અnુણ િમPાની અUયeતાવાળ3 Wણ જજની 

બÖચનો મહqવનો Äકૂાદો  

 

2~�34� ������ : 

� cદકરો તો માW લ§ન Cધુી જ cદકરો રહ� છે �યાર� 

cદકર3ઓ આ$વન cદકર3 રહ� છે – જજ અnુણ િમPા.  

� કોટ8ના Äકુાદા �જુબ cહ;oુ ઉ�રાિધકાર કાયદા, 1956ની 

ધારા-6મા ંકરાયેલી જોગવાઈ Cધુારા પહ�લા ક� qયાર પછ3 

જ;મેલી dWુીઓને dWુો =ટલા જ સમાન વારસદારનો 

દર´જો આપે છે.  

� તેમનો અિધકાર અને જવાબદાર3 dWુો =ટલી જ છે.  

� Cધુારા પહ�લા જ;મેલી dWુીઓ પણ િપતાની સપંિ� પ૨ 

દાવો કર3 શક� છે. જોક�, આ 2 cડસે|બર, 2004 Cધુી થઈ 

Äકુ�લી સપંિ�ની વહ¢ચણી ક� વિસયતનામાના િનકાલને 

અસામા;ય નહ� કર�.  

� કોટÁ ક¶ુ ં ક�, સમાન વારસદાર હોzુ ં dWુીનો જ;મિસt 

અિધકાર છે. એ જFર3 નથી ક�, સyટ�|બર, 2005ના રોજ 

તેમના િપતા $વતા હોય. 

#�#�� ������ *4a�X�� #�� "��к�� }'���� �2���- 

к��N�  

� સસંદ� 2005મા ં dWુીઓને પૈ5કૃ સપંિ�મા ં સમાન 

ભાગીદાર માની હતી. જોક�, અqયાર Cધુી મના5 ુ ંર¶ુ ંહ5 ુ ં

ક�, 2005 પછ3 સપંિ�ની વહ¢ચણીમા ંdWુીઓને અિધકાર 

અપાશે, કાયદો પસાર થવાથી પહ�લાના ક�સોમા ંનહ�.  

� જોક�, C�ુીમ કોટÁ ,પ/ટ કર3 દ3pુ ં છે ક�, આ અગાઉના 

સમયમા ંપણ અમલી મનાશે. 

� વહ¢ચણીમા ં dWુીઓને અિધકાર અપાશે, કાયદો પસાર 

થવાથી પહ�લાના ક�સોમા ંનહ�  જોક� , C�ુીમે ,પ/ટ ક`ુa ક� 

અગાઉથી લાm ુપડશે. 

к�/�� "�� L�к�&X�� "��к��  

(૧) cહ;oુ કાયદા હ�ઠળ �ોપટåના બે �કાર ૧) એક િપતા �ારા 

ખર3દવામા ંઆવેલી. અને ૨) બી$ પૈ5કૃ સપંિ�. = છેQલી 

ચાર પેઢ3ઓથી dnુુષોને મળતી આવી છે.  

� કાયદા �જુબ, દ3કર3 હોય ક� દ3કરો આવી �ોપટå પર 

બનેંનો જ;મથી જ સરખો અિધકાર હોય છે.  
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� કાયદો કહ� છે ક�, િપતા આ �કારની �ોપટåને પોતાના 

મનથી કોઈને ન આપી શક�.  

� એટલે ક� આ મામલામા ંતે કોઈ એકના નામે વીલ ન કર3 

શક� તેનો અથ8 એ થાય છે ક� તેઓ દ3કર3ને તેનો cહ,સો 

આપવાથી વRંચત ન રાખી શક�. 

� જ;મથી દ3કર3નો પૈ5કૃ સપંિ� પર અિધકાર હોય છે. 

(2) �'-��� х�&��N� O�'() ��� Q4� к�/�� R� ?  

� જો િપતાએ પોતે �ોપટå ખર3દ3 છે એટલે ક� િપતાએ 

yલોટ ક� ઘર પોતાના પૈસાથી ખર3� ુ ંછે તો દ3કર3નો પe 

નબળો થઈ �ય છે.  

� આ મામલામા ં િપતાની પાસે �ોપટåને પોતાની ઈsછાથી 

કોઈને Rગફટ કરવાનો અિધકાર હોય છે. દ3કર3 તેમા ંવાધંો 

ઉઠાવી શક� નહ�.  

(3) �'-�34� � ~¦4 >���� ©:>�-�� Q4� ?  

� જો િપતા-ુ ં મોત વીલ છોડæા વગર થઈ �ય છે તો 

તમામ ઉ�રાિધકાર3ઓને �ોપટå પર બરાબરનો અિધકાર 

હશે.  

� cહ;oુ ઉ�રાિધકાર3 કાયદામા ંdnુુષ ઉ�રાિધકાર3ઓને ચાર 

વગ�મા ંવહ¢ચવામા ંઆ1યા છે. 

4. (�N�=( 2=( 
' : }~��0,� 
' 
���, (��%���&)  

� અRભનેતા Cનુીલ શેÈી �ારા શF કરવામા ંઆવેલા ટ�લ;ટ 

હ;ટ એપને ભારત સરકાર તરફથી આqમિનભ8ર એપ 

એવોડ8મા ં સવ8Pે/ઠ એપ ઓનલાઇન એજ;સી એવોડ8થી 

સ|માિનત કરવામા ંઆ1યા.  


' ��ш� :  

� આ એપના માUયમ �ારા લોકોને હ$ Cધુી ૧ લાખ ૨૫ 

હ�ર લોકોને એ;ટરટ�ઇનમે;ટ ઇ;ડ,03મા ં નોકર3 મળ3 

ગઈ છે.  

� ફNત અRભનય eેWમા ંજ નહ� પરં5 ુિવિવધ eેWો =વા ક� 

લેખન, એcડટ�ગ વગેર�મા ંરોજગાર3 ઉપલÀધ. 

5. �� X�:( ���� : C÷�� * +�� ��P��� -P�2 к¦4, 2b 4�  

� મોરબી-મsÇ હોનારતના 41 વષ8  

� 11 ઓગ,ટ 1979ના cદવસે બપોરના સમયે 3 વા§યાને 15 

િમિનટ� ડ�મ 5ટૂ�ો હતો. ડ�મ 5ટૂવાની 15 િમિનટમા ંસમ� 

શહ�ર પાણીમા ંગરકાવ થઈ ગ`ુ ંહ5 ુ.ં  

 

� 2 કલાકના સમયમા ંતો મકાનો પાણીમા ંજળસમાધી લઈ 

Ä�ૂા હતા. લોકો કંઈ સમ= તે પહ�લા �ુદરતનો ક�ર 

સ�8ઈ Ä�ૂો હતો. લોકોની સાથે હ�રો પ�ઓુની પણ 

મોત થઈ હતી. ગણતર3ની િમિનટમા ંએક $વ5 ુ�ગ5ુ ં

શહ�ર ,મશાન બની ગ`ુ ંહ5 ુ.ં  

� આ= પણ મsÇ હોનારતની વરસીના cદવસે નગરપાRલકા 

�ારા મૌનર�લી કાઢવામા ં આવે છે. મૌનર�લી કાઢ3ને 

મRણમcંદર પાસેના cદવગતંોના ,�િૃત ,તભંને d/ુપાજંRલ 

કર3 બે િમિનટ મૌન પાળ3ને સમ� શહ�ર3જનોને Ptાજંલી 

આપે છે. હોનારત સમયે 11 સાયરન વગાડાય છે. 

� જળહોનારતની ઘટના બાદ મોરબીને બે�ંુ કરવા એ 

વખતના mજુરાતના ��ુયમWંી બાÏભુાઇ જસભાઈ પટ�લે 

મોરબીમા ં સRચવાલય બનાવીને dરૂ�,તો માટ� 

અસરકારક કામગીર3 કર3 હતી.  

��P� -P�2&�� #-���� Àк�� 

� સરકાર3 Åકડા �જુબ  

� હોનારતમા ં6158 મકાન,  

� 1800 �પડા નાશ પા|યા હતા  

� 3900 =ટલા મકાનને -Nુશાન થ`ુ ંહ5.ુ  

� 1439 માનવ અને 12,849 પ�ઓુના મોત થયા હતા.  

ડોÂમેુ;ટર3 cફQમ 

� મોરબીના પWકાર cદલીપ બરાસરા અને અમદાવાદના 

પWકાર cદલીપિસ�હ eિWય તથા હષ8દ ગોહ�લએ મsÇ dરુ 

oુઘ8ટનાના અસર�,તોને મળ3ને મોરબીની ભાિવ પેઢ3ને 

આ ઘટનાની સાચી માcહતી મળે તે માટ� મsÇ dરુ 

oુઘ8ટના પરની ડોÂમેુ;ટર3 cફQમ બનાવી હતી. 

� આ ડોÂમેુ;ટર3 cફQમમા ં મsÇ હોનારતની ભયાનકતા-ુ ં

સચોટ ર3તે િનFપણ કરવામા ંઆ1`ુ ંછે.  

મsÇ જળ હોનારત પર-ુ ંd,ુતક 

� �ળૂ મોરબીના ં વતની અને અમેcરકામા ં વસતા `વુાન 

ઊqપલ સાડ¢સરા અને તેના ંિમW  ટોમ zડૂને સશંોધન ક`ુa  

� �ુદા �ુદા દ,તાવેજનૉ અµયાસ કય�,અનેક લોકોને મ¨યા 

બાદ તેમણ ે‘નો વન હ�ડ અ ટ;ગ w ૂ,પીચ =-ુ ંmજુરાતી 

અ-વુાદ નીરંજન સા;ડ�સરાએ ક`ુa =-ુ ં નામ ‘ઝીલો ર� 

મsÇનંા ંપડકાર’તૈયાર ક`ુa.  

� આ d,ુતકમા ંdરૂ આટ�ુ ંભયાનક ક�મ બ;` ુતેના ંકારણ 

ર�ુ કરવામા ંઆ1યા ંછે. 

મsÇ જળ હોનારત પર બની cફQમ 
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� મોરબીમા ંસ�8યેલી મsÇ જળ હોનારતની ઝાખંી કરાવતી 

‘મsÇ એNટ ઓફ ગોડ’ cફQમ-ુ ંબની, આ cફQમમા ંમ`રુ 

ચૌહાણે લીડ રોલ કય� છે.  તેમની સાથે આ cફQમમા ં

જયેશ મોર�, Ptા ડાગંર અને ગૌરાગં આનદં પણ રોલ 

કય� છે.  

� cફQમ જિતન પટ�લ ે �ોડöસુ કર3 છે તથા શૈલેષ લઉેઆ 

cડર�Nટ કર3. શૈલેષ લેઉઆ ઈ;ડ,03મા ં લાબંા સમયથી 

કાય8રત છે. તથા આ cફQમની પટકથા જય ભÈ તથા 

શૈલેષ લઉેઆએ લખી છે. 

6. %=L�� ��ш�7 : �� X�:(  

(1) �>/�#�LM:( �� ·N��(:к&  

%= : �� X�:( ����     "�#�� : � � ���� 

� ભારતમા ં 19મા સૈકાના મેડમ મહqqવdણૂ8 સા,ં�ૃિતક 

Åદોલનના �ણેતા આ રિશયન મcહલા Àલેવટ,ક3ની 11 

વષ8ની Éમર� માતા-ુ ંઅવસાન થ`ુ ંહ5 ુ.ં  

� 7 સyટ�|બર 1875ના રોજ કન8લ ઓલકોટ સાથે 

િથયોસોcફકલ (ઈ�ર3ય ¯ાન) સોસાયટ3ની ,થાપના કર3.  

� ફ��આુર3 1879મા ં ,વામી દયાનદં  સર,વતીના 

િનમWંણથી ભારત આ1યા.ં  

� ભારતમા ં તેમના ં સહાયક તર3ક� બાÏલુ ÏQુલા નામનો 

mજુરાતી કાય8રત હતો.  

� એક �તેાગં મcહલાને cહ�oુ ધમ8 િવશે અ,મRલતપણ ે

ભાષણો આપતા ંભારતીય સમાજમા ંCધુારા કરવા માગંતા 

Cધુારકો િવnુt કામ કરતા ં સરંeણવાદ3 Cધુારકોને રeા 

કવચ �ાyત લેવટ,ક3 થ`ુ ંહ5 ુ.ં  

� તેમના ં િવચારોની `વુા વગ8 પર ગાઢ અસર પડ3 હતી.  

Pીમતી એની બેસ;ટ તેમાનંા એક હતા.ં  

� “cદ િથયોસોcફટ“ સામિયક-ુ ં સપંાદન અને cદ િસ��ટ 

ડોક03ન d,ુતક વગેર� તેઓની લેખન �zિૃ�ઓ હતી.  

� 8મે 1891ના રોજ 59 વષ8ની Éમર� મેડમ Àલવટ,ક3-ુ ં

લડંનમા ંઅવસાન થ`ુ ંહ5 ુ.ં 

7. L�� ��ш�7 : �� X�:(  

��� ш2&� - :�����-� #�_7,�� 2���/к ø4�&�� 

P�`�� *4½/�-�>  

� જ;મ: 3 cડસે|બર 1889    અવસાન : 11 ઓગ,ટ 1908 

� જ;મ,થાન: હબીબdરુ, VજQલો - િમiાપોર (તqકાલીન 

અિવભાVજત પિ�મ બગંાળ) 

� િપતા : Wીલોકનાથબોઝ 

� માતા: લ મીિ�યાદ�વી. 

� Æદુ3રામ બોઝને Pીમ�ગવ�ીતા અને પોતાના િશeક 

સqયે;iનાથ બોઝ પાસેથી �ેરણા મળ3 હતી. 

�  30 એિ�લ 1908ના રોજ Æદુ3રામ બોઝ અને �ÓQલ 

ચાક3એ `રુોિપયન Nલબની બહાર cક�§સફોડ8ની બગી પર 

બો|બ ે ફ¢�ો હતો અને ગોળ3ઓ ચલાવી હતી. તેમને 

પછ3થી ખબર પડ3 ક� બગીમા ંcક�ગ ફોડ8ની બેટ3 અને એક 

મcહલા હતી, =મ-ુ ં�qૃ` ુથ`ુ ંહ5 ુ.ં 

�  Rcટશ સરકાર� Æદુ3રામ બોઝને પકડવા માટ� 1000 

Fિપયા-ુ ંઇનામ રા�`ુ ંહ5 ુ.ં 1લી મે 1908ના રોજ પોલીસે 

તેમને cહરાસતમા ંલીધા હતા.  

�  21 મે 1908ના રોજ તેમના ક�સની Cનુાવણી કરવામા ં

આવી હતી. િવનોદ Rબહાર3 મ�ુમદાર અને મ�કુ Rcટશ 

સરકારના ગવાહ હતા �યાર� ઉપે;iનાથ સેન, કાRલદાસ 

બC ુ અને eWેનાથ બદંોપાUયાય Æદુ3રામ બોઝના 

બચાવમા ંલડ3 ર©ા હતા.  

�  11 ઓગ,ટ 1908ના રોજ આ વીર �ાિંતકાર3ને ફાસંી 

આપવામા ંઆવી હતી. �યાર� Æદુ3રામ શહ3દ થયા qયાર� 

તેમની Éમર માW 19 વષ8ની હતી.  

�  વીસમી સદ3ની શFઆતમા ં જ શહ3દ થવા વાળા 

�ાિંતકાર3ઓમા Æદુ3રામ બોઝ પહ�લા હતા. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૧-૦૮-૨૦૨૦) 

1. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં કયા દ�શે િવ�મા ં પહ�લી કોરોના 

વેMNસન બનાવી હોવાની �હ�રાત કર3 હતી – ��ш/� 

2. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં રિશયાએ િવ�મા ં પહ�લી કોરોના 

વેMNસન બનાવી હોવાની �હ�રાત કર3 તે-ુ ંનામ જણાવો 

– ‘‘Sputnik(5)’’ 

3. રિશયા �ારા િવ�મા ં સૌ�થમવાર વષ8-૧૯૫૭મા ં

અવકાશમા ં છોડ�લા �થમ ઉપ�હ-ુ ં નામ જણાવો - 

‘‘:*4(��к’’  

4. રિશયાની રાજધાની કઈ છે - �:к� 

5. રિશયાના વત8માન રા/0પિત-ુ ંનામ જણાવો - �N�L��� 

*4L(�  

6. રિશયાએ િવ�મા ંપહ�લી કોરોના વેMNસન બનાવી હોવાની 

�હ�રાત કર3 તે બનાવનાર સ,ંથા કઈ છે - ��N�/� 

L�#D, ;Ô=:((Õ +(  

7. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં કયા મશ»રૂ શાયર-ુ ં ૭૦ વષ? 

ઈ;દોરમા ંઅવસાન થ` ુહ5 ુ- ��. ��2- ;=���&  
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8. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં=મ- ુઅવસાન થ` ુતે મશ»રૂ શાયર 

ડૉ. રાહત ઈ;દોર3નો જ;મcદવસ જણાવો - 01/01/1949  

9. મશ»રૂ શાયર ડૉ. રાહત ઈ;દોર3 કોના માટ� ગીતકાર 

તર3ક�ની bિૂમકા ભજવી હતી - P�^NÍ +� 

10. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં C�ુીમ કોટÁ કયા cહ;oુ કાયદા jગ ે

મહqવનો Äકૂાદો આyયો - L2=Þ4  Bª����к�� (�4����) 

к�/��-2005  

11. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં C�ુીમ કોટÁ પૈ5કૃ સપંિ� અને 

વારસામા ં dWુની સાથે કોને સરખા ભાગનો અિધકાર 

આપવાનો Äકૂાદો આyયો – *4a� 

12. કોની અUયeતાવાળ3 C�ુીમ કોટ8ની Wણ જજની બÖચએ 

તા=તરમા ં dWુીઓને પણ પૈ5કૃ સપંિ� અને વારસામા ં

સરખા ભાગનો અિધકાર jગેનો Äકૂાદો આyયો  - %<:(# 

"w4G �Z� 

13. C�ુીમ કોટ8ના જજ અnુણ િમPા એ કયા ક�સનો Äકૂાદા 

સભંળાવતી વેળાએ ‘cદકરો તો માW લ§ન Cધુી જ cદકરો 

રહ� છે �યાર� cદકર3ઓ આ$વન cદકર3 રહ� છે’  િનવેદન 

ટાÂં ુ હ5 ુ - '¡b к #�'�ª "�� ���#��� *4a��� #�х� 

0���� "��к�� ����� Á +к��� ��x�
 

14. ભારતીય સસંદ� �ા વષ? dWુીઓને સમાન અિધકાર 

આપવાની �હ�રાત કર�લી હતી – �7,-����  

15. cહ;oુ કાયદા હ�ઠળ �ોપટåના ક�ટલા �કાર પડ� છે – P�  

16. cહ;oુ કાયદા હ�ઠળ �ોપટåના કયા બે �કાર પડ� છે – 1). 


к �'-� µ��� х�&����� }��N� "�� 2). '¡b к #�'�ª 

17. cહ;oુ કાયદા �જુબ છેQલી ચાર પેઢ3ઓથી dnુુષોને મળતી 

આવતી સપંિ�ને કઈ સપંિ� તર3ક� ઓળખવામા ંઆવે છે 

-  '¡b к #�'�ª 

18. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં ભારત સરકાર તરફથી આqમિનભ8ર 

એપ એવોડ8મા ં સવ8Pે/ઠ એપ ઓનલાઇન એજ;સી 

એવોડ8થી કોને સ|માિનત કરવામા ંઆવી – (�N�=( 2=( 


'  

19. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં ભારત સરકાર તરફથી આqમિનભ8ર 

એપ એવોડ8મા ંસવ8Pે/ઠ એપ ઓનલાઇન એજ;સી એવોડ8 

મેળવનાર3 ટ�લે;ટ હ;ટ એપ કોના �ારા શF કરવામા ં

આવી હતી – �4��N ш�¼� 

20. આqમિનભ8ર એપ એવોડ8 િવ=તા ટ�લે;ટ હ;ટ એપના 

માUયમ �ારા ઓગ,ટ-૨૦૨૦ની M,થિતએ ક�ટલા લોકોને 

એ;ટરટ�ઇનમે;ટ ઇ;ડ,03મા ંનોકર3 મળ3 છે – #�� N�х  

21. મsÇ નદ3ના cકનાર� ક` ુશહ�ર આવે�ુ ંછે – ��P� 

22. 11 ઓગ,ટ 1979ના રોજ mજુરાતમા ં કઈ એક oુખદ 

ઘટના બની હતી – C÷ 2����- ��P� 

23. મોરબીમા ંસ�8યેલી મsÇ જળ હોનારત આધાcરત બનેલી 

cફQમ-ુ ંનામ જણાવો - ‘C÷ 
§( XM ���’  

24. મsÇ જળ હોનારત પર કોણે d,ુતક લ�`ુ ં છે - ù~'N 

#���#�� "�� -���� �a  (� Í +� 

25. ઊqપલ સાડ¢સરા અને તેના ં િમW  ટોમ zડૂ� મsÇ જળ 

હોનારત પર લખેલા d,ુતક-ુ ંનામ જણાવો - ‘�� �� 2�� 

" (=� ú+ :'�D’ 

26. મsÇ જળ હોનારત પર લખાયેલા d,ુતક ‘નો વન હ�ડ અ 

ટ;ગ w ૂ ,પીચ’નો અ-વુાદ કોણ-ે�ા નામે કય� છે - 

‘`�N� �� C÷���� '�к��’ 

27. ભારતમા ં 19મા સૈકાના મેડમ-સા,ં�ૃિતક Åદોલનના 

�ણેતા રિશયન મcહલા Àલેવટ,ક3નો જ;મ �ાર� થયો 

હતો - �� X�:( ���� 

28. 7 સyટ�|બર 1875ના રોજ કોના �ારા િથયોસોcફકલ 

(ઈ�ર3ય ¯ાન) સોસાયટ3ની ,થાપના કરવામા ં આવી 

હતી - к�,N XNк�( "�� ·N��(:к& 

29. મેડમ Àલવટ,ક3 ફ��આુર3 1879મા ં કોના િનમWંણથી 

ભારત આ1યા ંહતા - :��� �/���� #�:�-�  

30. ,વાધીનતા સઘંષ8ના મહાનાયક Æદુ3રામ બોઝની 

dુયિતિથ જણાવો -  �� X�:( ���� 

31. ,વાધીનતા સઘંષ8ના મહાનાયક Æદુ3રામ બોઝ-ુ ં

જ;મ,થાન જણાવો - 2P�P*4�, Y%. ���'�� (-~к�N�� 

"��0�Y%- '�û P���x) 

32. 11 ઓગ,ટ 1908ના રોજ વીર �ાિંતકાર3 Æદુ3રામ બોઝને 

ફાસંી આપવામા ંઆવી qયાર� તેમની Éમર ક�ટલી હતી - 

�a �� �7, 

DATE : ��-��-����

1. *4�:к�� : ����� к�#��� -'�#�� Z��� к����& �(� 

к�=��/ v 2�a� µ��� D��к-���� 
��/-  

� િવગત : વષ8 2020 માટ� િવિવધ ક�સોની “તપાસની Pે/ઠ 

કામગીર3 માટ�- ુ ં ક�;iીય mહૃમWંી �ારા 121 પોલીસ 

કમ8ચાર3ઓને ચiંક એનાયત કરાયો.  
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2�b 4 :  

� mનુાની તપાસના ઉsચ 1યાવસાિયક ધોરણોને �ોqસાહન 

આપવા અને તપાસ અિધકાર3ઓ �ારા તપાસમા ં આવી 

Pે/ઠ કામગીર3ને મા;યતા આપવાના ઉ½ેશ સાથે આ ચiંક 

એનાયત કરવાની રચના 2018મા ંકરવામા ંઆવી હતી. 

� ક�;iીય mહૃમWંી – Pી અિમત શાહ 

� િવવેકાનદં એક�ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721 

2. �;��·N�^�1� #�;( Twitter µ��� �Í4� ^N�( L�cN�/ 

M&D� N�=D к��¦4� (#�D��-(�§��N��)  

� M�/�� : આ ફ3ચરની મદદથી ઓનલાઈન ÏRુલ�ગ =વી 

સમ,યાથી `ઝુસ8 બચી શકશે.  

� હવે `ઝુર� નê3 કર�લા અ;ય `ઝુસ8 જ તેના �વીટ પર 

cરyલાય આપી શકશે.  

� w્િવટર� iOS અને એ;«ોઈડ બનેં `ઝુસ8 માટ� આ ફ3ચર 

લો;ચ ક`ુa. 

� તમે cરyલાય કાઉ;�સથી જોઈ શકો છો ક� તમારા �વીટ 

પર ક�ટલા `ઝુસ? cરyલાય આyયો છે અને તેનો ચોêસ 

Åકડો પણ �ણી શકાય છે. 

3. L�� ��ш�7 - Z��G �� � : %=��(� 

0���� Z���G�� %=L��# 
(N� %=��(� 

 

� આ cદવસ �ૃ/ણજ;મોqસવ તર3ક� પણ ઓળખાય છે.  

� Pી�ૃ/ણ માતા દ�વક3 અને વાCદુ�વના dWુ હતા.  

� તેમનો જ;મ મÌરુામા ં રાWે 12 વા§યે કારાmહૃમા ં થયો 

હતો.  

� �ૃ/ણ માતા દ�વક3ની આઠમી સતંાન હતા =મને તેમના ં

મામા કંસ માર3 નાખવાના હતા એ ડરથી વાCદુ�વ 

Pી�ૃ/ણને ય�નુા નદ3 પાર કર3ને �ૃ/ણને બાબા નદંરાય 

અને યશોદા પાસે �કૂ3 આ1યા હતા. 

� Pી �ૃ/ણ ભગવાન િવ/¼નુા આઠમા ંઅવતાર હતા વળ3 

િતિથ પણ Pાવણ વદ આઠમ, આથી આ cદવસ 

જ;મા/ટમી તર3ક� પિવW ગણાય છે. 

� જ;મા/ટમીના cદવસે કરવામા ંઆવે�ુ ં ùત દશાફલ ùત 

(Pાવણ વદ આઠમ) કહ�વાય 

4. L�� ��ш�7 : �� X�:(   

(1) ��I 2�>� L��# :          World Elephant Day 

 

B%�G��� O���0 : 12 ઓગ,ટ-2012થી.  

B��ш :  

� એિશયન અને આcéકન હાથીની Cરુeા અને સવંધ8ન  

કરવાની સાથે તેમનો િશકાર ઉપરાતં હાથી દાતંની ચોર3 

અટકાવવી.   

હાથી સરંeણ jગ ેભારત સરકારના �યાસો :  

� તા=તરમા ંક�;iીય પયા8વરણ મWંી �કાશ �વડ�કર �ારા 

"Cરુeા'' (SURAKSHA) પોટ8લ લો;ચ કરા`ુ.ં  

0��-�� 2�>�X�� ©:>�-:  

� ભારતમા ંવષ8 1992મા ંહાથી પcરયોજના jતગ8ત અqયાર 

Cધુીમા ં 13 રા�યોમા ં 23 હાથી સરંReત ,થળોનો �ારંભ 

કરવામા ંઆ1યો છે.  

� ભારતમા ં વષ8 2005 �જુબ હાથીઓની સ�ંયા 21,200 

હતી. = િવ�ના �ુલ હાથીઓની સ�ંયાઓની સ�ંયાના 

50% છે. 

� 0��- #�к��� 0��-�/ 2�>��� �7, ������ ����&/ 

����#- O�G� (National Heritage Animal) -�&к� �2�� 

к¦4,. 

"=/ P�P-� :  

� થાઈલે;ડ-ુ ંરા/03ય �ાણી - હાથી 

� હાથીની ��ુય બ ે�િત : એિશયન અને આcéકન.  

 (2) ��#� À-�����&/ ¦4�� L��# 

International Youth Day 

� થીમ-૨૦૨૦ : “Youth Engagement for Global 

Action” 

À-�����&/ ¦4�� L��# ��ш� :  

� સં̀ કુત રા/0 (UN)ની સામા;ય સભા �ારા 17 cડસે|બર-

1999ના રોજ `વુા િવ� સમેંલનમા ં 12 ઓગ,ટને વષ8 

2000થી �િત વષ? Åતરરા/03ય `વુા cદવસ ઉજવવા-ુ ં

નê3 કરા`ુ.ં 

B��ш : ,થાિનક, રા/03ય અને વૈિ�ક કeાએ `વુા વગ8 

સા,ં�ૃિતક, સામાVજક અને કાયદાક3ય બાબતો �qયે �mતૃ 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    40 | P a g e  

 

કરવાનો તેમજ ગર3બી િનવારણ અને સતત િવકાસના લ યો 

�ાyત કરવા `વુા વગ8ને ને5qૃવ સhપવાનો છે. ભારત 

`વુાઓના દ�શ તર3ક� �ણીતો છે.  

0��-�� ¦4��X�� �#-� :  

� ભારતમા ં �ુલ વસતીમાથંી 25 વષ8થી ઓછ3 ઉમરના 

લગભગ 50% અને 55 વષ8થી ઓછ3 Éમરના લગભગ 

65% 1યcકતઓ નhધાયેલા છે.  

"=/ ���- :  

� સં̀ કુત રા/0 (UN)ની સામા;ય સભા �ારા વષ8 1985ને 

Åતરરા/03ય `વુા વષ8 (International Youth Year) 

�હ�ર કરા` ુહ5 ુ.ં  

� ભારત સરકાર �ારા વષ8 1984થી ,વામી િવવેકાનદંના 

જ;મcદવસ 12 �;`આુર3ને રા/03ય (National Youth 

Day) તર3ક� ઉજવવામા ંઆવે છે.  

5. %= L�� ��ш�7 : �� X�:( 

0��-�/ �-�&F ��ß���� %�к : 

 ��. ���0�; #���0�; 

%= – �� X�:(-����      "�#�� – �� L�#�zP�-���� 

 
� ડો. િવ�મ સારાભાઇએ 15મી ઓગ,ટ-1969ના રોજ ઈસરો 

(ઈ:;ડયન ,પેશ cરસચ8 ઓગ?નાઈઝેશન)ની ,થાપના કર3 

� mજુરાતના પનોતા dWુ અને ભારતના ,પેસ �ો�ામના 

િપતામહ ડૉ. િવ�મ સારાભાઈનો જ;મ 12મી ઓગ,ટ, 

1919ના રોજ અમદાવાદના ઉ�ોગપિત પcરવારમા ં થયો 

હતો.  

�  િવ�મ સારાભાઈને નાનપણથી જ મશીનોમા ં રસ પડતો. 

cકશોરવયે જ તેમણે ટોય 0�ન cકટ પરથી �ેરણા લઈને 

0�ક સાથેની આગગાડ3 બનાવી હતી, = આ=ય 

અમદાવાદ M,થત કો|`િુનટ3 સાય;સ સે;ટરમા ંજોવા મળે 

છે. 

માતાએ મો;ટ�સર3 પtિતથી ઘરમા ંજ િશeણ આy`ુ ં 

�  ભારતના મા;ચે,ટર ગણાતા અમદાવાદના ધનાઢ� 

ઉ�ોગપિત jબાલાલ સારાભાઈ અને ગોદાવર3 બાના 

પcરવારમા ં િવ�મભાઈનો જ;મ. તેમના િપતાને વારસામા ં

જ િવશાળ વેપાર મ¨યો હતો.  

�  માતાિપતા મહાqમા ગાધંીના પણ Ä,ુત સમથ8ક. એ 

જમાનામા ં ગોદાવર3 બાએ Rટ3શ િશeણિવo્ મેડમ 

મો;ટ�સર3થી �ભાિવત થઈને બાળકોને પણ ઘરમા ં જ 

િશeણ આy`ુ.ં  

�  ઘરમા ં ઉ�ોગપિતઓની સાથે ટાગોર, =. �ૃ/ણ�િૂતÃ, 

મોતીલાલ નહ�nુ, જવાહરલાલ નહ�nુ, સરોVજની નાયÒુ, 

મૌલાના આઝાદ અને સી. વી. રમન =વા �ુદા �ુદા 

eેWોના pરંુધરોની આવન�વન, =ની નાનકડા િવ�મ 

પર ઘરે3 અસર થઈ.  

ડો. રમનના માગ8દશ8નમા ંPh.D 

�  mજુરાત કોલેજમા ં ,નાતકની પદવી લઈને ઉsચ િશeણ 

માટ� Rટનની �િત:/ઠત ક�M|જ`િુનવિસÃટ3મા ં �વેશ 

લીધો.  

�  બી�ુ ં િવ� `tુ ફાટ3 નીકળતા તેઓ ભારત પરત ફયા8, 

અને દ�શમા ંજ પી.એચડ3. ક`ુa.  

�  તેમણ ે ‘કોM,મક ર� ઈ;વે:,ટગેશ;સ ઈન 0ોિપકલ 

લેcટટÜ$ુસ’ િવષયમા ં થીિસસ લ�યો અને તેમના ગાઈડ 

હતા, નોબલ િવ=તા િવ¯ાની ડૉ. સી.વી. રમન. 

મોડન8 ભારત માટ�-ુ ંિવઝન 

�  િવ�મ સારાભાઈ-ુ ં30 cડસે|બર, 1971ના રોજ 52 વષ8ની 

વયે અવસાન થ`ુ,ં એ પહ�લા ં તેમણે ભારતનો પહ�લો 

ઉપ�હ આય8ભÈ લૉ;ચ કરવાની તૈયાર3 કર3 હતી.  

�  આ= આપણને ક�બલ ટ�Rલિવઝનની લNઝર3 મળ3 છે, એ 

માટ� પણ તેમનો આભાર માનવો પડ� કારણ ક�, 1975મા ં

તેમણે નાસા સાથે મળ3ને સેટ�લાઈટ ઈ;,0Nશન 

ટ�Rલિવઝન એNસિપcરમે;ટ (એસઆઈટ3ઈ)ની ,થાપના 

કરવામા ંમહqqવની bિૂમકા ભજવી હતી.  

�  ટ�N,ટાઈલ cરસચ8 કરતી સ,ંથા અટ3રા, સે;ટર ફોર 

એ;વાયમ?;ટલ yલાિન�ગ એ;ડ ટ�Nનોલો$ (સેyટ) =વી 

સ,ંથાઓ થક3 દ�શના ખરા િવકાસનો પાયો ના�ંયો.  

�  તેઓ આઈઆઈએમના ,થાપક સµયોમાનંા પણ એક હતા.  

� Ì|ુબાના ચચ8ને ,પેસ સે;ટરમા ં પcરવિતÃત કર3ને પહ��ુ ં

રોક�ટ લૉ;ચ ક`ુa 

� 21 નવે|બર, 1963ના રોજ તેમણે િથnુવનતંdરુમના 

Ì|ુબા ગામના એક ચચ8ની જ§યાએથી ,પેસમા ં એક 

નાનકÒુ ં રોક�ટ મોકલવા-ુ ં નê3 ક`ુa, એ ,થળે Ì|ુબા 

ઈNવેટોcરયલ રોક�ટ લૉ;ચ ,થાિપત કરા`ુ,ં = આ= િવ�મ 

સારાભાઈ ,પેસ સે;ટર તર3ક� ઓળખાય છે. 
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� ડૉ. િવ�મ સારાભાઈના િશ/ય એટલે ડૉ. અÀoૂલ કલામ.  

� િવ�મ સારાભાઈએ `વુાન અÀoુલ કલામનો ઈ;ટર1` ૂ

લઈ પોતાની ટ3મમા ંસામેલ કયા8 હતા. કલામની િવ¯ાની 

તર3ક�ની શFઆતની કારcકદåમા ં પણ તેમની bિૂમકા 

મહqqવની છે.  

� કલામે નhU`ુ ંછે ક�, મને િવ�મ સારાભાઈએ ઓળખી લીધો 

હતો. જોક�, તે-ુ ંકારણ »ુ ંબ» ુભણેલો હતો એ નહ�, પરં5 ુ

»ુ ંÆબૂ મહ�નત કરતો હતો, એ હ5 ુ.ં qયાર પછ3 તેમણ ેમને 

dણૂ8 ર3તે િવકિસત થવા-ુ ંક¶ુ ંહ5 ુ.ં  

"������� _��� шV >/� ;<=�/� :'�# O�K� 

�  દ�શ આઝાદ થતા ં જ, 1947મા,ં ડૉ. િવ�મ સારાભાઈએ 

રાત-cદવસ કામ કર3ને cફRઝકલ cરસચ8 લેબોર�ટર3ની 

,થાપના કર3.  

�  અમદાવાદના શાહ3બાગમા ં આવેલા ‘cર03ટ’ બગંલૉના 

એક Fમને િવ�મ સારાભાઈએ ઓcફસમા ંફ�રવી દ3ધો. qયા ં

તેમણે પીઆરએલ-ુ ંકામ શF ક`ુa.  

�  આ=ય આ સ,ંથા ,પેસ અને એલાઈડ સાય;સની અ�ણી 

સ,ંથા ગણાય છે. =નાથી દ�શને અનેક મહાન િવ¯ાનીઓ 

મ¨યા છે. 

�  િવ¯ાન �mિૃત માટ� 1968મા ં અમદાવાદમા ં કો|`િુનટ3 

સાય;સ સે;ટરની ,થાપના કર3 

�ણૃાRલની સારાભાઈ સાથે લ§ન  

� 1942મા ં Nલાિસકલ ડા;સર �ણૃાRલની સારાભાઈ સાથે 

લ§ન કયા8, =ના થક3 તેમને મ¹Qલકા અને કાિતÃક�ય એમ 

બે સતંાન છે.  

સ;માન  

�  1966મા ં પ� bષૂણ, 1972મા ં પ� િવbષૂણ 

(મરણોપરાતં)  

�  1972મા ં સરકાર� તેમના માનમા ં એક ટપાલ cટcકટ પણ 

�ર3 કર3. 

�  ઈ;ટરનેશનલ એ,0ોનોિમકલ `િુનયને 1973મા ં ચiં પર 

પડ�લા ‘બેસલ એ’ નામના ��ટર (ખાડો)ને તેમની યાદમા ં

‘સારાભાઈ ��ટર’ નામ આy`ુ ંહ5 ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૨-૦૮-૨૦૨૦) 

1. િવિવધ તપાસ ક�સોમા ં તપાસની Pે/ઠ કામગીર3 માટ� 

ક�;iના mહૃમWંી �ારા વષૅ 2020મા ં ક�ટલા પોલીસ 

કમૅયોગીઓને ચiંકથી સ;માિનત કરાયા - ��� 

2. િવિવધ તપાસ ક�સોમા ં તપાસની Pે/ઠ કામગીર3 માટ� 

ક�;iના mહૃમWંી �ારા કયા વષૅથી પોલીસ કમૅયોગીઓને 

ચiંકથી સ;માિનત કરવામા ંઆવે છે - ���� 

3. વતૅમાન ક�;iીય mહૃમWંી-ુ ં નામ જણાવો - Z� "�- 

ш�2 

4. તા=તરમા ં cટવટર �ારા ક`ુ ં નzુ ં ફ3ચર એડ કરા`ુ-ં 

^N�( L�cN�/ M&D� 

5. Pાવણ વદ આઠમ એટલ-ે  ��G��  %=- %=��(� 

6. Pી �ૃ/ણ ભગવાન િવ/¼નુા ક�ટલામા ંઅવતાર  હતા-  

}�� 

7. "િવ� હાથી cદવસ" કયાર� ઉજવવામા ં આવે છે - �� 

X�:( 

8. -"િવ� હાથી cદવસ"ઉજવવાનો સૌ�થમ �ારંભ કયાર� 

કરવામા ંઆ1યો હતો - �� X�:( ���� 

9. તા=તરમા ંક�;i સરકાર �ારા હાથીઓની Cરુeા માટ� ક`ુ ં

પોટ÷લ લો;ચ કરા`ુ ં- �4�F� 

10. ભારત સરકાર� કયા વષ? હાથીને "રા/03ય િવરાસત 

�ાણી" �હ�ર ક`ુa છે - ���� 

11. થાઈલે;ડ-ુ ંરા/03ય �ાણી જણાવો - 2�>� 

12. Åતરરા/03ય `વુા cદવસ કયાર� મનાવવામા ંઆવે છે - 

12 X�:( 

13. Åતરરા/03ય `વુા cદવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - 
“Youth Engagement for Global Action” 

14. "Åતરરા/03ય `વુા cદવસ" કઈ સ,ંથા �ારા ઉજવવામા ં

આવે છે - UNO 

15. "Åતરરા/03ય `વુા cદવસ" કયા વષૅથી ઉજવવામા ં

આવે છે - ���� 

16. UNO �ારા કયા વષૅને "Åતરરા/03ય `વુા વષૅ" તર3ક� 

ઉજવવામા ંઆ1`ુ ં- ���� 

17. ભારતના ,પેસ �ો�ામના િપતામહ તર3ક� કોણ ઓળખાય 

છે - ��. ��� #���0�¶ 

18. ��યાત વૈ¯ાિનક ડો. િવ�મ સારાભાઇનો જ;મ cદવસ 

જણાવો - 12 ઓગ,ટ-1919 

19. ઈ:;ડયન ,પેસ cરસચ8 ઓગ?નાઈઝેશન(ઈસરો)ની ,થાપના 

કોણે અને કયાર� કર3 હતી - ��.��� #���0�¶ "�� 

15� X��(-1969 

20. ડૉ. િવ�મ સારાભાઈનો જ;મ કયા થયો હતો - "����� 
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21. વષ8-1975મા ં ડૉ. િવ�મ સારાભાઈએ નાસા સાથે મળ3ને 

શેની ,થાપના કરવામા ં મહqવની bિૂમકા ભજવી - 

#�(�N�;( ;=:�§ш� (�^N��`� 
§#�'L��=( 

(
#};(&;)  

22. ડૉ. િવ�મ સારાભાઈને ભારત સરકાર �ારા 1966 અને 

1972મા ં કયા કયા એવોડ8થી સ;માિનત કરાયા - 'à 

¸ +7G, "�� 'à ��¸ +7G (�G�'���-)  

23. ડૉ. િવ�મ સારાભાઈના માનમા ં ભારત સરકાર� કયા 

વષ8મા ંટપાલ cટcકટ �ર3 કર3 – ���� 

24. કઈ સ,ંથાએ 1973મા ંચiં પર પડ�લા ‘બેસલ’એ નામના 

��ટર (ખાડો)ને તેમની યાદમા ં ‘સારાભાઈ ��ટર’ નામ 

આy`ુ ંહ5 ુ ં- ;=(���ш�N 
:�����кN ¦4��/� 

DATE : ��-��-����

1. ‘'���ш,к к��/�:>�-O�^Gк�34� #=��’ ��� }�к 

���� �/�:>��� 0��-�� O���0 (к�����)  

��� O��� ���=� ��& µ��� } ��� }�к �/�:>� 

-�.13� X�:(-2020�� ��% ��ш�� #�'�- к��;  

 

� નવીન yલેટફોમ8 : ‘0ા;સપર;ટ ટ�Nસેસન : ઓનcર�ગ ધ 

ઓને,ટ. 

�4�/ 2�b 4 "�� M�/�� : 

� આ 1યવ,થાનો ��ુય ઉ½ે(ય િનબા8ધ, પીડારcહત અને 

ઓળખિવહ3ન કર1યવ,થા 

� નવી 1યવ,થા વત8માન કર1યવ,થાને ફ�સલેસ બનાવશે. 

દ�શના નાગcરકોના $વનમા ં સરકાર3 હ,તeેપ 

ઘટાડવાની cદશામા ંઆ મોwંુ પગ�ુ ંછે.  

� નવી 1યવ,થામા ં ફ�સલેસ એસેસમે;ટ, ફ�સલેસ અપીલ 

અને ટ�Nસપેયસ8 ચાટ8ર =વા મોટા Cધુારા સામેલ કરાયા ં

છે.  

� ફ�સલેસ એસેસમે;ટ અને ટ�Nસપેયસ8 ચાટ8ર તા.૧૩મી 

ઓગ,ટ-૨૦૨૦થી અમલમા ં�યાર� ફ�સલેસ અપીલનો તા. 

૨૫મી સyટ�|બર-૨૦૨૦થી અમલ થશે.  

� આ ફ�સલેસ િસ,ટમ કરદાતાઓને પારદશ8કતા અને 

ભય�Nુતતાનો ભરોસો અપાવશે. 

Q4� R� ��� '���ш,к к� �/�:>� :  

aG 2~��� �4���� : 

(1) M�#N�# 
#�#�=(: 
к к�#34� 
#�#�=( aG ш2����� 

"N�-"N� (& к�ш� 

� �યા ંcરટન8 ફાઈલ થઇ ર¶ુ ંછે તે શહ�રના અિધકાર3 ક�સને 

નહ� �ુએ. ક|y`ટૂરથી દ�શના કોઇ પણ અિધકાર3 પાસે 

ક�સ એલૉટ થશે.  

� એક એસેસમે;ટ Wણ શહ�રની ટ3મ કરશે. �થમ ટ3મ «ાºટ 

એસેસમે;ટ કરશે. બી�ં શહ�રની ટ3મ cર1`,ૂ Wી�ં શહ�રની 

ટ3મ તેને ફાઈનલ કરશે. 

M�/�� Q4� >ш�? 

� એસેસમે;ટ કરનાર અિધકાર3 અને કરદાતા �ાર�ય 

આમનેસામને નહ� આવે, કરદાતાને હ�રાન કર3 શકાશે 

નહ�. અિધકાર3 અને કરદાતા વsચે િમલીભગત નહ� થઈ 

શક�. 

M��M�� к� к/�, 

� સરકારને આવકવેરા �ારા વેપાર3ઓને હ�રાન કરવાની 

ફcરયાદ મળતી રહ�તી હતી.  

� સીએ ઘણા સમયથી તેની માગ કર3 ર©ા હતા. અqયાર 

Cધુી દ�શના ં13 શહ�રોમા ંજ તેની 1યવ,થા હતી. 

(2) §#'�/� D�(,� 

� ર�0ો,પે:Nટવ ટ�Nસ નહ� લાગે: કરદાતા પાસેથી પાછલી 

તાર3ખનો ટ�Nસ વCલૂ કર3 શકાશે નહ� 

� ટ�Nસપેયર ચાટ8રમા ં જ કરદાતાઓને અિધકાર અપાશે ક� 

કાયદામા ંથનારા ફ�રફારને લીધે તેમના પર ર�0ો,પે:Nટવ 

એટલે ક� ગત તાર3ખથી ટ�Nસ નહ� લગાવાય. ટ�Nસના 

કાયદામા ં = પણ ફ�રફાર થશે તે વત8માન વષ8 અને 

આગળના ંવષ� પર જ લાm ુથશે. 

M�/�� Q4� >ш� 

� મોટા Rબઝનેસમેન અને િવદ�શીઓને ફાયદો થશે. જો 

કાયદામા ં ફ�રફાર થયા પછ3 કોઈ નવો ટ�Nસ લાm ુ

કરવામા ંઆવે તો પણ પાછલી તાર3ખથી નવા દર� ટ�Nસ 

ભરવો પડશે નહ�. 

M��M�� к� к/�, 
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� `પુીએ શાસનમા ં વોડાફોન પર 22 હ�ર કરોડ અને 

ક�યન8 પર 11 હ�ર કરોડનો પાછલી તાર3ખથી ટ�Nસ 

લગાવાયો હતો. તેનાથી િવદ�શી રોકાણકારો-ુ ંભારત �qયે 

આકષ8ણ ઘટ3 ગ`ુ ંહ5 ુ.ં 

(3) #����� "��к�� /�,L�- : D�M к�ш�� #L2- �a 

aG "��к��& #��� к���� шкш� 

� આઈટ3 એNટ 1961ની કલમ 133એમા ં Cધુારો કર3 હવે 

સરવેના અિધકાર મયા8cદત કરાયા છે. ટ3ડ3એસના મામલ ે

હવે ફNત ચીફ કિમશનર ક� િ�M;સપાલ ચીફ કિમશનર 

અને સામા;ય બાબતોમા ં ફNત ડ3$આઈટ3 પાસે જ 

સરવેનો આદ�શ આપવાનો અિધકાર રહ�શે. 

M�/�� Q4� >ш� 

� ધધંાદાર3ઓને હ�રાનગિત કરવા માટ� કરાતા સરવેમા ં

ઘટાડો થશે. ધધંાદાર3ઓના મનમા ં આઈટ3 

અિધકાર3ઓનો ભય ઓછો થશે. આઈટ3 િવભાગમા ંથનારા 

સ,ંથાગત ß/ટાચારમા ંઘટાડો થશે. 

M��M�� к� к/�, 

� અનેકવાર ર�;જના આઈટ3 અિધકાર3 Rબઝનેસમેનો પર 

દબાણ બનાવવા માટ� સરવેનો સહારો લેતા હતા. સરવેની 

ધમક3 અપાતી હતી. સરવે માટ� ટાગ?ટ પણ નê3 કરાતો. 

ML�/���� "��к�� 

� ટ�Nસ ઓcફસર ક� અિધકાર3ના મેનેજરને ફcરયાદ કર3 

શકાશે. આિસ,ટ;ટ ડાયર�Nટર ક,ટમરક�રને પણ ફcરયાદ 

આપી શકાશે. 

ML�/�� "2Ó 'G >; шкш� 

� ઈમેલ info.mfin@gov.mt 

� ફોન 25998285/25998000 

� પોટ8લ http://www.finance.gov.mt 

� ક,ટમરક�ર ક� નાણામંWંાલયની વેબસાઈટ �ારા લોકપાલને 

પણ ફcરયાદ કર3 શકાશે. ગભંીર mનુાcહત આરોપ હશે તો 

પોલીસમા ંપણ ફcરયાદ થઈ શકશે. 

� = શહ�રમા ં cરટન8 દાખલ થશે એ શહ�રના અિધકાર3 ક�સ 

તપાસશે નહ�, સે;0લાઈ(ડ N|y`ટુર િસ,ટમથી દ�શના 

કોઈ બી� શહ�રમા ંએસેસમે;ટ થશે. 

к� }��� ������ �Ã4 ��/ '�N� "�� '���ш,к-�  

� નવા 0ાઝેકશન પર ટ�Nસ-ુ ં cડડNશન અને કલેNશન 

(ટ3ડ3એસ અને ટ3સીએસ)   

� Fિપયા ૧ કરોડથી વpનુી રોકડ ઉપાડ પર ટ3ડ3એસ 

(cરટન8 ન ભરનાર માટ� Fિપયા ૨૦ લાખ)  

� મોટર :1હકલ પર ટ3સીએસ Fિપયા ૧૦ લાખ 

� Fિપયા ૭.૫ લાખ કરતા ં વpનુા ફોર�ન ર�િમટ;સ અથવા 

િવદ�શ �વાસ પેક�જ પર ટ3સીએસ Fિપયા ૫૦ લાખ કરતા 

વpનુા સામાનની ખર3દ3 પર ટ3સીએસ અને ઇ-કોમસ8 

સyલાયસ8 પર ટ3ડ3એસ 


#(&
M34� ��:-�G  

� કર;ટ એકાઉ;ટમા ં F. ૫૦ લાખ ક� તેથી વpનુી ક�શ 

cડપોRઝટ અથવા ઉપાડ 

� નોન-કર;ટ એકાઉ;ટમા ં F.૧૦ લાખ ક� તેથી વpનુી ક�શ 

cડપોRઝટ ૧૦ લાખ કરતા ંવpનુા િવદ�શી ચલણ-ુ ંવેચાણ 

M�Y%/�- }�к���� L�(�, 0�Í4� '�ш�  

� કર;ટ એકાઉ;ટમા ં Fિપયા એક કરોડ ક� તેથી વpનુી 

cડપોRઝટ  

� િવદ�શ �વાસ પર F. બ ેલાખ ક� તેથી વpનુો ખચ8  

� Fિપયા એક લાખ કરતા વp ુવીજળ3 વપરાશ 

����� #� ��I�# 
§( 2020  

� ઝડપથી ટ�Nસ િવવાદોનો jત લાવવાની 1યવ,થા 

આપતી �c�યા માટ� કાયદો  

� cડપાટ8મે;ટલ અપીલ ફાઇલ કરવા માટ�ની નાણા 

મયા8દામા ંવધારો  

� ITAT સમe અપીલની મયા8દા F. ૨૦ લાખથી વધાર3 ૫૦ 

લાખ 

� હાઇકોટ8 સમe અપીલની મયા8દા F.૫૦ લાખથી વધાર3 ૧ 

કરોડ  

� C�ુીમ કોટ8 સમe અપીલની મયા8દા Fિપયા ૧ કરોડથી 

વધાર3 બે કરોડ  

к����� 2���&�� '�N� ��2-�� '�N��  

� ભારતની �લુાકાતે આવેલી 1યMNત-ુ ં ભારતમા ં રોકાણ 

લબાઇ ગ`ુ ં હોય તો લબંાયેલા રોકાણનો સમય 

ગણતર3મા ંલેવાશે નહ�  

� િવવાદ સે િવ�ાસ એNટ ૨૦૨૦ jતગ8ત Äકૂવવાનો થતા 

ડાયર�Nટ3 ટ�Nસની �દુત ૩૧ cડસે|બર ૨૦૨૦ Cધુી 

લબંાવાઇ  

� ૨૦૧૯-૨૦ના આઇટ3 cરટન8 જમા કરાવવાની �દુત ૩૦ 

નવે|બર ૨૦૨૦ Cધુી લબાવાઇ  
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� આવકવેરાની ÄNુવણીમા ં િવલબં માટ�ના 1યાજનો દર 

ઘટાડ3ને �િત વષ8 ૯ ટકા કરાયો પીએમ ક�સ8 ફડંમા ં

આપેલા દાનને સdંણુ8 કર�MુNત 

:к�' XM L�'�L(�� Xк �� �̀ш�34� ��:-�G  

� �િત વષ8 Fિપયા એક લાખથી વpનુી એજ`કુ�શન ફ3 

અથવા ડોનેશનની ÄNુવણી 

� �િત વષ8 Fિપયા એક લાખથી વpનુો વીજવપરાશ  

� ડોમે:,ટક Rબઝનેસ Nલાસ એર 0ાવેલ અને િવદ�શ �વાસ  

� Fિપયા ૨૦,૦૦૦ કરતા ંવpનુા ંહોટ�લ Rબલ 

� Fિપયા એક લાખ કરતા ં વpનુી Îવેલર3, 1હાઇટ mડુસ 

માબ8લ વગેર�ની ખર3દ3  

� કર;ટ એકાઉ;ટમા ં Fિપયા ૫૦ લાખ કરતા ં વpનુી 

cડપોRઝટ-��cડટ  

� નોન કર;ટ એકાઉ;ટમા ં Fિપયા ૨૫ લાખ કરતા ં વpનુી 

cડપોRઝટ ��cડટ 

� �િત વષ8 Fિપયા ૨૦,૦૦૦ કરતા ંવpનુો �ોપટå ટ�Nસ  

� Fિપયા ૫૦,૦૦૦ કરતા ંવp ુ$વન વીમા-ુ ં�ીિમયમ  

� Fિપયા ૨૦,૦૦૦ કરતા વp ુઆરો§ય વીમા-ુ ં�ીિમયમ  

� િવવેકાનદં એક�ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721 

2. X��^�%-"����� (�xх�к&/ �4����)   

AMC µ��� '��D ��� X�� ^�%�� ����� ��к�G  
Rજ નામકરણ ખચ8 

cદનશે ચ|ેબર, 

બાdનુગર 

મહારાણા �તાપ 40 કરોડ 

હાટક��ર ચાર ર,તા છWપિત િશવા$ મહારાજ 34.5 કરોડ 

રાણીપ ર�લવ ે

ઓવરRજ 

આqમિનભ8ર mજુરાત 59 કરોડ 

ઇનકમટ�Nસ 

ºલાયઓવર 

,વ. અFણ =ટલી 58 કરોડ 

jજRલ ºલાયઓવર ,વ. C/ુમા ,વરાજ 88 કરોડ 

1. cદનેશ ચે|બર જકંશન ઓવરRજ- મહારાણા �તાપ 

ઓવરRજ  

2. હાટક��ર જકંશન ઓવરRજ-છWપિત િશવા$ મહારાજ 

ºલાયઓવર Rજ  

3. રાણીપ ર�લવે ઓવરRજ-આqમિનભ8ર mજુરાત, 

ºલાયઓવર Rજ  

4. ઇ;કમટ�e ºલાયઓવર Rજ-,વ અnુણ =ટલી 

ºલાયઓવર Rજ  

5. jજRલ ºલાયઓવર Rજ-,વ.C/ુમા ,વરાજ ºલાયઓવર 

Rજ 

3. ;`��/�N-UAE �CD� O>��� ш���- к��� (�¡�Iк 

#�P���)  

к����� к; P�P-��� #���ш  

� કરારના પગલ ે ઇઝરાયલે વે,ટ બે;ક િવ,તાર પર 

કબ�નો િવચાર પડતો ��ૂો  

� ઇઝરાયલ અને `એુઇના �િતિનિધમડંળ આવનારા 

cદવસોમા ં રોકાણ, પય8ટન, તેલ અવીવ-અÏધુાબી વsચ ે

ડાયર�Nટ ºલાઇટ, Cરુeા, ટ�Rલકોમ સcહતના �½ેુ Ø�પeી 

સમ�ૂતીઓ પર સહ3-િસêા કરશે.  

� wૂંક સમયમા ંરાજoૂતો અને oૂતાવાસોના આદાન-�દાનની 

પણ આશા રખાઇ રહ3 છે. ઇઝરાયલ અને `એુઇ 

કોરોનાની રસી માટ� પણ સાથે મળ3ને કામ કરશે. 

ш���-к����� Q4� "#� >ш�? 

� આ ઐિતહાિસક શાિંતકરારથી oુિનયાભરના �Mુ,લમ 

દ�શોમા ં ઇઝરાયલની ,વીકાય8તા વધવા ઉપરાતં તેની 

Cરુeા અને M,થરતાને પણ લાભ થશે.  

� ઇઝરાયલ મUય-dવૂ8ના દ�શો સાથે સબંધંો Cધુારવા લાબંા 

સમયથી કાય8રત હ5 ુ.ં 

� આ કરારથી ઇરાન, ચીન અને પાક.ને મોટો ઝાટકો 

લાગશે, ક�મ ક� ઇરાન અને પાક.એ ઇઝરાયલને મા;યતા 

આપી નથી અને તેની સાથે રાજ�ાર3 સબંધંો પણ નથી 

રા�યા �યાર� ચીનની મUય-dવૂ8ના દ�શોમા ં મજÏતૂ થઇ 

રહ�લી પકડને મોટો ફટકો પડæો છે. 

¶`��/N�� ���O���:P�=��� ��-=/�¹ +  

UAE-��B� �O=# ш�х �2z� ^P� `�/��  

4. ���O��� Z� ���=� ��& (��%к��G) #J>� N��P� #/ 

#ª��� �2���� Z� ��& 0��-�� D�>� ���O���   
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"=/ P�P-� : 

� Pી નર�;i મોદ3 Rબન-કh�ેસી વડા�ધાન તર3ક� સૌથી 

લાબંો સમય દ�શ-ુ ં Cકુાન સભંાળનારા દ�શના �થમ 

વડા�ધાન બ;યા.  

� અqયાર Cધુી આ ર�કોડ8 અટલ Rબહાર3 વાજપેયીના નામે 

હતો.  

� વાજપેયી તેમના Wણ કાય8કાળમા ં �ુલ 2,272 cદવસ 

સ�ામા ં ર©ા હતા, �યાર� મોદ3નો વડા�ધાન તર3ક� 

તા.13મી ઓગ,ટ-2020ના રોજ 2,272મો cદવસ હતો.  

� મોદ3 છ વષ8, બે મcહના અને 19 cદવસથી વડા�ધાન છે. 

'�
 -�&к� '��D �7,�� к�/,к�x * +�� �2Ó к�& шк��� 

^P�-к�K�#� ���O��� 

����� ��#�; �� �D, ���� >� �� °4N�; ���� 

D�G �#1_ �� °4N�;,���� >� �� 

�=¦4}�&,���� 

��.'�.�#1_ � L�#�zP�, ���� >� �� ���zP�, 

���� 

D��ш�х� �� ���zP�, ���� >� �� °+�, 

���� 


D.�&.����J�� � °+�, ���� >� �� 
�ON, ���� 

};.к�. v4%��N �� 
�ON, ���� >� �� �D,, ���� 

#J>� N��P� #/ ���O��� -�&к� �2���� к�K�#� PM 

(૧) જવાહરલાલ નહ�nુ : વડા�ધાન તર3ક� સતત 17 વષ8નો 

સૌથી લાબંો કાય8કાળ  

(૨) ઈ:;દરા ગાધંી : આશર� 15 વષ8   

(૩) મનમોહન િસ�હ : દસ વષ8  

5. L�� ��ш�7 : �� X�:(    ;=(���ш�N N�×(2�=�#, ��  

� 2�b 4 : ડાબા હાથે કંઈક �દાન કરતા લોકોને Rબરદાવવા 

માટ� ઉજવણી  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૩-૦૮-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ંવડા�ધાન નર�;i મોદ3એ ભારતમા ંકઈ નવી 

આવક વેરા 1યવ,થાનો �ારંભ કરા1યો હતો - ‘'���ш,к 

к��/�:>�-O�^Gк�34� #=��’  

2. વડા�ધાન નર�;i મોદ3એ ભારતમા ં નવી આવક વેરા 

1યવ,થા ‘પારદશ8ક કર1યવ,થા-�માRણકો-ુ ં સ;માન’નો 

�ારંભ કયાર� કરા1યો હતો - -�.13� X�:(-2020 

3. નવી આવક વેરા 1યવ,થા ‘પારદશ8ક કર1યવ,થા-

�માRણકો-ુ ં સ;માન’નો ��ુય ઉ½ે(ય જણાવો - ��P�,�, 

'����L2- "�� Xxх��2&� к��/�:>� 

4. નવી આવક વેરા 1યવ,થા jતગ8ત ફ�સલેસ એસેસમે;ટ 

અને ટ�Nસપેયસ8 ચાટ8ર કયારથી અમલમા ં આવશે - 

-�.13� X�:(-2020 

5. નવી આવક વેરા 1યવ,થા jતગ8ત ફ�સલેસ અપીલ 

�ારથી અમલ થશે - -�. 25� #c(�zP�-2020  

6. નવી આવક વેરા 1યવ,થા ‘પારદશ8ક કર1યવ,થા-

�માRણકો-ુ ંસ;માન’ jતગ8ત કયા Wણ મહqવના Cધુારા  

કરાયા - (1) M�#N�# 
#�#�=( (2) M�#N�# "'�N "�� 

(3) "'�N(�§# '�/� D�(,�  

7. નવી આવક વેરા 1યવ,થા jતગ8ત એક ક�સ-ુ ંએસેસમે;ટ 

ક�ટલા શહ�રોની અલગ-અલગ ટ3મ કરશે - aG 

8. ર�0ો,પે:Nટવ ટ�Nસ એટલે �ુ ં- �- -��&х>� N������� 

}�-� (�§# 

9. નવી આવક વેરા 1યવ,થા jતગ8ત ચીફ કિમશનર સcહત 

ક�ટલા અિધકાર3 સરવે કરાવી શકશે - aG 

10. નવી આવક વેરા 1યવ,થા jતગ8ત આઈટ3 એNટ-

1961ની કઈ કલમમા ંCધુારો કર3 હવે સરવેના અિધકાર 

મયા8cદત કરાયા છે -  ���
  

11. નવી આવક વેરા 1યવ,થા ‘પારદશ8ક કર1યવ,થા-

�માRણકો-ુ ં સ;માન’ jતગ8ત કોને-કોને ફcરયાદ કર3 

શકાશે - (�§# XLM#� к� "��к��&�� ���%�, }�#:(=( 

��/��§(� к:(�к��, ;�N info.mfin@gov.mt, M�� 

��������/��������, '�(,N 

http://www.finance.gov.mt, к:(�к�� к� 

��G���a�N/�� ��P#�;( µ��� N�к'�N�� ML�/�� к�& 

шк�ш�, ��0�� v4��L2- }��'#� '�N�#�� ML�/�� 

>; шкш� 

12. ક�ટલા Fિપયાથી વpનુી રોકડ ઉપાડ પર ટ3ડ3એસ કપાશે 

– V.1 к���(L�(�, � 0���� �(� V.20 N�х)  

13. ‘પારદશ8ક કર1યવ,થા-�માRણકો-ુ ં સ;માન’ 1યવ,થા 

jતગ8ત શેના પર ટ3સીએસ Fિપયા ૧૦ લાખ થશે - 

�(� <�2кN 
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14. ક�ટલા Fિપયાના ફોર�ન ર�િમટ;સ અથવા િવદ�શ �વાસ 

પેક�જ પર ટ3સીએસ – V. 7.5 N�х к�-�� �Ã4 

15. ક�ટલા Fિપયાના સામાનની ખર3દ3 પર ટ3સીએસ અને ઇ-

કોમસ8 સyલાયસ8 પર ટ3ડ3એસ કપાશે – V. 50 N�х 

к�-� �Ã4 

16. ‘પારદશ8ક કર1યવ,થા-�માRણકો-ુ ં સ;માન’ 1યવ,થા 

jતગ8ત કર;ટ એકાઉ;ટમા ંક�ટલા Fિપયા ક� તેથી વpનુી 

ક�શ cડપોRઝટ અથવા ઉપાડ કર3 શકાશે - V. 50 N�х 

17. ‘પારદશ8ક કર1યવ,થા-�માRણકો-ુ ં સ;માન’ 1યવ,થા 

jતગ8ત નોન-કર;ટ એકાઉ;ટમા ં ક�ટલા Fિપયા ક� તેથી 

વpનુી ક�શ cડપોRઝટ થઈ શકશે - V.10 N�х  

18. ભારતમા ં ઝડપથી ટ�Nસ િવવાદોનો jત લાવવાની 

1યવ,થા આપતી �c�યા માટ� કયો કાયદો અમલી છે - 

����� #� ��I�# 
§( 2020  

19. નવી કર 1યવ,થામા ં િવવાદ સે િવ�ાસ એNટ ૨૦૨૦ 

jતગ8ત ITAT સમe અપીલની મયા8દા વધાર3 ક�ટલી 

કરવામા ંઆવી - V. 20 N�х>� ����& 50 N�х 

20. નવી કર 1યવ,થામા ં િવવાદ સે િવ�ાસ એNટ ૨૦૨૦ 

jતગ8ત હાઇકોટ8 તથા C�ુીમ કોટ8 સમe અપીલની 

મયા8દા ક�ટલી કરાઈ - V.50 N�х>� ����& 1 к��� 

->� V. 1 к���>� ����& P� к���  

21. િવવાદ સે િવ�ાસ એNટ ૨૦૨૦ jતગ8ત Äકૂવવાનો થતા 

ડાયર�Nટ3 ટ�Nસની �દુત કયા Cધુી લબંાવાઇ – -�. 31 

L�#�zP� 2020  

22. વષ8 ૨૦૧૯-૨૦ના આઇટ3 cરટન8 જમા કરાવવાની �દુત 

કયા ંCધુી લબાવાઇ – -�. 30 ���zP� 2020 

23. આવકવેરાની ÄNુવણીમા ં િવલબં માટ�ના 1યાજનો દર 

ઘટાડ3ને �િત વષ8 ક�ટલા ટકા કરાયો - 9  

24. કયા ફડંમા ં આપેલા દાનને સdંણુ8 કર�MુNત આપવામા ં

આવી છે - '�
 к�#, M�� 

25. Rબન-કh�ેસી વડા�ધાન તર3ક� સૌથી લાબંો સમય દ�શ-ુ ં

Cકુાન સભંાળનારા દ�શના �થમ વડા�ધાન-ુ ં નામ 

જણાવો -  ���=� ��& 

26. તા.13મી ઓગ,ટ-2020ના રોજ વડા�ધાન Pી નર�;i 

મોદ3એ સૌથી લાબંો સમય સ�ામા ં રહ�નાર ભારતીય 

વડા�ધાનની યાદ3મા ંક�ટલા� ુ ,થાન �ાyત ક`ુa - D�>� 

���O���   

27. dવૂ8 વડા�ધાન અટલ Rબહાર3 વાજપેયી તેમના Wણ 

કાય8કાળમા ં �ુલ ક�ટલા cદવસ વડા�ધાન તર3ક� સેવા 

આપી - �,���  

28. સૌથી લાબંો સમય વડા�ધાન તર3ક� રહ�નાર કh�ેસી 

PM-ુ ંનામ જણાવો - %��2�N�N �2�w4 

29. dવૂ8 PM જવાહરલાલ નહ�nુએ વડા�ધાન તર3ક� સતત 

ક�ટલા વષ8નો સૌથી લાબંો કાય8કાળ ધરાવે છે - �� 

30. ઈ:;દરા ગાધંી �ુલ ક�ટલા વષ8 વડા�ધાન પદ� ર©ા ંહતા- 

}ш�� �� �7,   

31. મનમોહન િસ�હ �ુલ ક�ટલા વષ8 વડા�ધાન પદ� ર©ા ંહતા 

- 10 �7, 

32. AMC-ુ ં િવ,5તૃ નામ જણાવો – "����� z¦4���#'N 

к�'º��ш�  

33. AMC �ારા ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં ક�ટલા નવા ઓવર Rજ-ુ ં

િવિવધ નામકરણ કરા` ુ- '��D  

34. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ંAMC �ારા F. 40 કરોડના ખચ? બનેલા 

બાdનુગર M,થત cદનેશ ચે|બર Rજને Âુ ંનામ અપા` ુ- 

2���G� O-�' 

35. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ંAMC �ારા F. 34.5 કરોડના ખચ? બનેલા 

હાટક��ર ચાર ર,તા M,થત Rજને ક` ુ નામ અપા`ુ ં - 

Ra'�- �ш��� 2���% 

36. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ંAMC �ારા F. 59 કરોડના ખચ? િનમા8ણ 

પામેલા રાણીપ ર�લવે ઓવરRજને ક` ુ નામ અપા`ુ ં –  

}~��0,� v4%��-  

37. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ંAMC �ારા F. 58 કરોડના ખચ? િનમા8ણ 

પામેલા ઇનકમટ�Nસ ºલાયઓવર Rજને ક` ુનામ અપા`ુ ં

–  :�. "VG Ö(N�  

38. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં AMC �ારા F. 88 કરોડ કરોડના ખચ? 

િનમા8ણ પામેલા jજRલ ºલાયઓવર Rજને ક` ુ નામ 

અપા`ુ ં– :�. �4�� :���% 

39. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં �ા બે દ�શ વsચે �થમવાર 

ઐિતહાિસક શાિંત કરાર થયો – ;`��/�N "�� UAE �CD�  

40. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં ઈઝરાયેલ-UAE વsચે થયેલા શાિંત 

કરારના પગલે ઇઝરાયલ ે કયા િવ,તાર પર કબ�નો 

િવચાર પડતો ��ૂો - ��:( P�=к  

41. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં ઈઝરાયેલ-UAE વsચે થયેલા શાિંત 

કરારથી ઈઝરાયેલને શો ફાયદો થશે - ��I�� �4©:N 
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��ш��� ¶`��/N�� :��к�/,-� ���� B'���- -��� 

�4�F� "�� ©:>�-��� 'G N�0 >ш� 

42. ઇઝરાયલ દ�શના વત8માન વડા�ધાન-ુ ં નામ જણાવો - 

P�=��� ��-=/�¹ +  

43. UAEના �ાઉન િ�;સ-ુ ંનામ જણાવો - ш�х �2z� ^P� 

`�/��  

44. ઈ;ટરનેશનલ લºેટહ�;ડસ8 ડ� �ાર� મનાવવામા ંઆવે છે - 

�� X�:( 

45. કયા હ�5સુર �િત વષ8 13 ઓગ,ટના રોજ ઈ;ટરનેશનલ 

લેºટહ�;ડસ8 ડ�ની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે - ��P� 2�>� 

к�;к O��� к�-� N�к��� ^P������ �(�  

DATE : ��-��-����

1.RBI : RBI µ��� к�=� #�к���� L����=� '�(� V.57,128 

к����� Á +к�G��� �°+�&  

� RBI બોડ8 �ારા વષ8 ૨૦૧૯-૨૦ના cહસાબી વષ8 માટ� ક�;i 

સરકારને આ રકમ સરyલસ તર3ક� 0ા;સફર કરાશે  

"=/ ���-� :  

� ૨૦૧૯-૨૦ના નાણાક3ય વષ8મા ંઆરબીઆઇએ સરકારને 

૧,૭૬,૦૫૧ કરોડ આyયા હતા.  

� ૨૦૧૯-૨૦ના નાણાક3ય વષ8મા ં cરઝવ8 બે;ક� ક�;i 

સરકારને સરyલસ તર3ક� Fિપયા ૧,૨૩,૪૧૪ કરોડની 

Äકૂવણી કર3 હતી.  

� Rબમલ �લાન સિમિતની ભલામણને પગલે વધારાની 

જોગવાઇઓ માટ� અનામત રખાયેલા Fિપયા પ૨,૬૩૭ 

કરોડ પણ ક�;i સરકારને સhપી દ�વાયા.  

� આ નાણાcકય વષ8 દરિમયાન આરબીઆઇએ સરકારને 

Fિપયા ૧,૭૬,૦૫૧ કરોડની Äકૂવણી કર3 હતી.  

}�P�}¶ µ��� к�=��� Á4к�G�  

� વષ8 2018-19 : F. 65,896 કરોડ  

� વષ8 2017-18 : F. 50,000 કરોડ 

� વષ8 2016-17 : F. 30,659 કરોડ  

Q4� R� #�cN# ">�� L����=� 

� આરબીઆઇ એNટ ૧૯૩૪ અ-સુાર cરઝવ8 બે;કને થતો 

નફો ક�;i સરકારને સhપી દ�વામા ંઆવે છે.  

� cરઝવ8 બે;ક સામા;ય ર3તે સરકાર3 િસÂcુરcટઝના ખર3દ-

વેચાણ, બે;કોને કરાતા ધીરાણના 1યાજ, બો;ડ પર 

મળતા 1યાજમાથંી કમાણી કરતી રહ� છે.  

� ખચા8 બાદ કર3ને આરબીઆઇનો નફો નê3 કરાય છે = 

સરyલસ ગણાય છે.  

� આરબીઆઇ �ારા આ cડિવડ;ડ ક�;i સરકારને Äકૂવવામા ં

આવે છે.  

� આરબીઆઇ-ુ ંનાણાક3ય વષ8 �ૂનથી �ુલાઇ Cધુી ગણાય 

છે. 

� RBI ગવન8ર : શMNતકા;તા દાસ  

2. #=�� : ��N M�� 
§#N�=# ;� ;=��<:(��ш�-2020 

(v 2 �a�N/)  

� mજુરાતના પાચં પોલીસ કમ8યોગીઓ-ુ ં ક�;iીય mહૃ 

મWંાલય �ારા સ;માન  

� કામગીર3 : mનુાઓ ઉક�લવા બદલ  

3. "ш�кD� 

0��-�/ �-������ 24 Àк����(D�) "ш�кD� 0���� 

Å4��  }'�N�� 24 ��� � +[/�34� O�-����~� к�� R�  

 
24 O�-к : ��� � +[/�  

#�/  }��±/  #���  

F� P�Ã4~� #���� 

к[/�G  #2к�/,  #� Ð�  

ш�N  B���  Å4Ð�ª�  

��/  ~/��  #��-� 

=/�/  к-,�/  "��к��  

¡a� ">,  ���-  

�4�F� ш���-  O�  

4. D��/��-2 ("�к�ш ��ß��)   

#���0�; ��(� : D��/��-2 µ��� �кN�/�N -#����� 

;#�� µ��� #���0�; ��(� �� "'�¦4� 
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� ચiંયાન-2 �ારા ચiંના ઉ�ર dવૂ8ના એક મોટા ખાડાની 

,પ/ટ તસવીર મોકલવામા ંઆવી છે.  

 

� ઇસરોએ ડૉ.િવ�મ સારાભાઈના નામ પર તેને સારાભાઈ 

��ટર નામ આy`ુ ંછે.  

� આ ��ટરથી માW 250-300 cકમી dવૂ8 તરફ એપોલો 17 

અને �નૂા 21 િમશનની લે:;ડÕગ સાઈટ છે.  

� આ ખાડો 10 cકમી 1યાસ ધરાવે છે અને લગભગ 1.7 

cકલોમીટર =ટલો Ôડો છે.  

5. ����'�- D��к : v4%��- '�N�# 

� ૭૪મા ં,વતWંતા cદવસ િનિમ�ે રા/0પિતએ �હ�ર કર�લા 

િવિશ/ટ સેવા અને �શસંનીય સેવા માટ� mજુરાતના �ુલ 

19 પોલીસ અિધકાર3-જવાનોની પસદંગી કરાઈ.  

���ш�( #��� ��N  

� ડો.િનર� ગોટF, DIG  

� એન.વી.વઘાિસયા, PSI  

 

Oш�#��/ #��� ��N - DySP  

� એસ.ક�.િWવેદ3           વી.એમ.�ડ��  

� =.એસ.ચાવડા          એસ.એલ.ચૌધર3  

� આ�તુોષ પરમાર      એલ.ડ3.રાઠોડ  

� આર.એલ.ડાખરા       પી.આર.સઘંાણી  

Oш�#��/ #��� ��N - PSI  

� સજંય કોનોVજયા, cદપિસ�હ પટ�લ  

Oш�#��/ #��� ��N - 2�� к�=:(�PN 

� ભા-ભુાઈ ભરવાડ, ભરત �ુગંરા, Cરુ�શ�ુમાર નાયર, 

ધીરજ�ુમાર પરમાર, Cરુ�શ પટ�લ, Cરુ�શ વણઝારા, રિવ;i 

ઘોડ�. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૪-૦૮-૨૦૨૦) 

1. તા=તર ઓગ,ટ 2020મા ં RBI �ારા ક�;i સરકારને 

cડિવડ;ડ પેટ� ક�ટલી રકમ Äકૂવવામા ંઆવી છે -V.��,��� 

к��� 

2. RBI �ારા ક�;i સરકારને કયા cહસાબી વષૅ માટ� આ રકમ 

સરyલસ તર3ક� Äકૂવાઈ - ����-�� 

3. વષૅ 2019-20ના નાણાક3ય વષૅમા ં RBI �ારા ક�;i 

સરકારને સરyલસ તર3ક� �ુલ ક�ટલી રકમ Äકૂવાઈ- V. 

�,��,��� 

4. RBI-ુ ંનાણાક3ય વષૅ જણાવો - °+�>� °4N�; 

5. RBIના વતૅમાન ગવનૅર-ુ ં નામ જણાવો - шLк-к�=- 

��# 

6. ક�;iીય mહૃ મWંાલય �ારા તા=તરમા ંmજુરાતમા ંmનુાઓ 

ઉક�લવા બદલ પાચં પોલીસને કયા એવોડ8થી સ;માન 

નીિત કરાયા - ��N M�� 
§#N�=# ;� ;=��<:(��ш�-

���� 

7. ભારતીય િWરંગામા ં �ુલ 24 ચ� કોને આપેલા $વન 

�Qૂયોને �કાિશત કર� છે - 0���� Å4� 

8. િWરંગામા ં આવેલા 24 $વન �Qૂયો જણાવો – #�/, 

}��±/,#���, F�, P�Ã4~�, #����, к[/�G, #2к�/,, 

#� Ð�, ш�N, B���, Å4Ð�ª�, ��/, ~/��, #��-�, 

=/�/, к-,�/, "��к��, ¡a�, ">,, ���-, �4�F�, ш���-, 

O� 

9. તા=તરમા ંISROના ચiંયાન-2 �ારા મોકલવામા ંઆવેલી 

ખાડાની ત,વીરને ક`ુ ંનામ અપા`ુ ંછે - #���0�¶ ��(� 

10. 74મા ં,વાત�ંય પવૅ િનિમ�ે mજુરાતમાથંી ક�ટલા પોલીસ 

અિધકાર3-કમૅયોગીઓને િવિશ/ટ સેવા મેડલ અને 

�શસંનીય સેવા મેડલ અપાયા - �� "�� �� 

11. 74મા ં ,વાત�ંય પવૅ િનિમ�ે mજુરાતમાથંી  કયા કયા 

પોલીસ અિધકાર3ઓને િવિશ/ટ સેવા મેડલ અપાયા-

��.���� ��(V DIG "�� 
�.��.�_�#�/� PSI 
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DATE : ��-��-����

1. 74�4� :��-�ë/ '�, : -�. 15� X�:(-2020  (v4%��- 

#�к��) 

 

mજુરાતમા ં ૭૪મા ં ,વાત�ંય પવ8ની રા�યકeાની ઉજવણી 

ગાધંીનગર ખાતે યો�ઈ  

� ,થાન : ,વRણ²મ પાક8-ગાધંીનગર  

� ��ુયમWંી Pી િવજયભાઈ Fપાણીના હ,તે Uવજવદંન 

કરા`ુ ં 

� ,વાત�ંય પવ8 િનિમતે રા�યભરના ૫૭ કોરોના વૉcરયસ8 

તબીબો-ુ ં��ુયમWંીPીના હ,તે �માણપW આપી સ;માન 

કરા`ુ ં 

2. 74�4� :��-�ë/ '�, : ��� L�[2&  

���O��� Z� ���=� ��& µ��� #-- 7�� �78 ��� 

L�[2&�� N�N Lк[N� B'�>� \�%����  

 

 

���O��� Z� ���=� ��&
 N�N Lк[N� ��� L�[2&>� 

к��N� ��� _�7G�X  

1. ��ш�N L�Y%(N 2�[> �ш�  

� દ�શના દર�ક નાગcરકને `િુનક હ�Qથ આઇડ�:;ટડ�:;ટટ3 કાડ8 

અપાશે 

� આઇડ3 કાડ8મા ં નાગcરકના આરો§યની તમામ માcહતીનો 

સ�ંહ કરાશે  

� નવ�ત બાળકના રસીકરણ અને અ;ય સારવારની 

તમામ માcહતી રખાશે  

� હોM,પટલ અને ડૉકટર ઈલાજના નામે વધાર� નાણા 

વCલૂી શકશે નહ�  

� RબનજFર3 એ:;ટબાયોcટક લખનારા ડૉકટરની જવાબદાર3 

નê3 કરાશે  

2. દ�શમા ં સાઇબર �ાઇમ અટકાવવા માટ� નવી સાઇબર 

Cરુeા નીિતનો અમલ કરાશે 

3. નેશનલ ક�ડ�ટ કોyસ8-ુ ં િવ,તરણ, ૧ લાખ નવા ક�ડ�ટને 

સેના �ારા તાલીમ અપાશે 

4. આગામી ૧૦૦૦ cદવસમા ંલe�ીપને સબમcરન ઓ:yટકલ 

ફાઇબર ક�બલથી જોડ3 દ�વાશે 

5. દ�શના દર�ક ગામને ઓ:yટકલ ફાઇબર ક�બલથી જોડ3 

દ�વાશે 

6. જગંલો અને વનC:ૃ/ટના ં સરંeણ માટ� �ો=Nટ લાયન 

એ;ડ ડો:Qફનની �હ�રાત 

7. સમ� દ�શને Fિપયા ૧૦૦ લાખ કરોડના ખચ? મોડ�લ 

કને:Nટિવટ3 ઇ;éા,0Nચરથી જોડાશે 

8. મોડ�લ કને:Nટિવટ3 ઇ;éા,0Nચર માટ� અલગ અલગ 

સેNટરમા ં૭૦૦૦ �ો=Nટ �ાિંત લાવશે 

9. જ|�-ુકા(મીરમા ંઝડપથી Ä ૂટંણીઓ-ુ ંઆયોજન કરાશે  

3. к�=� #�к�� : NCC�� ��:-�G�� ��G,/ (#��FG) 

173 #�2�&/ Y%[N��� 
�#�#� к���ì#�� �°+�& : 1 N�х 

¦4������ 0�-� >ш�  

� દ�શના ૧૭૩ સરહદ3ય તથા તટ3ય VજQલામા ં નેશનલ 

ક�ડ�ટ કોપ8સ (એનસીસી)ના િવ,તરણ સબંિંધત દરખા,તને 

મ�ૂંર3 આપી.  

� તમામ VજQલાઓમાથંી એક લાખ નવા ક�ડ��સની ભરતી 

કરવામા ંઆવશે.  

� વડા�ધાન મોદ3 �ારા ,વતWંતા cદવસે એનસીસી 

િવ,તરણની �હ�રાત કર3 હતી.  

� સરહદ3ય અને દcરયાcકનારાના િવ,તારોમા ં એનસીસીને 

િવ,તાcરત કરવામા ંઆવશે.  

� બોડ8ર અને કો,ટલ VજQલામા ં ૧૦૦૦ કરતા ં પણ વધાર� 

શાળાઓ તથા કોલેજોની પસદંગી કર3 લેવામા ંઆવી છે 

અને તેમા ં૧ લાખ નવા ક�ડ��સની ભરતી કરાશે.  
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� િવ,તરણ yલાનના ભાગFપે જ �ુલ ૮૩ એનસીસી `િુનટને 

સમાવવામા ંઆવશે.  

� ક�;iીય સરંeણમWંી-Pી રાજનાથિસ�હ  

4. х�N�+� : 39 �7,�� 2�=��#12 ������ À-�����&/ 

L�к�(��>� ��Í �ª  

 
� ઉપનામ : િમ,ટર �લૂ/માહ3  

À-�����&/ к��Lк�)  

� ડ�À` ુ: ૨૩ cડસે|બર-૨૦૦૪  

� સ;ંયાસ : ૧૫ ઓગ,ટ-૨૦૨૦  

 

������ B'NÔ·� :  

��ш�� #J>� �Ã4 #Mx к�c(� : 

� 3 ICC 0ોફ3 અપાવી, વન-ડ� અને T-20મા ં  ૧૫૧ વાર 

$ત અપાવી.  

� આ બનેં મામલામા ંર3cક પો:;ટÕગ (૧૭૨ $ત) જ ધોનીથી 

આગળ  

��I�� #J>� �(� �D LM��ш� 

� 47 વાર અણનમ ર©ો, તેમા ં45 મેચ $qયો 

� 9 વાર વન-ડ� મેચમા ંછ§ગો ફટકાર3 $ત અપાવી 

��к�(к&'� -�&к� #J>� �Ã4 R±�� 

� ધોની-359, Rગલc�,ટ-259, મેêુલમ-208 

��ш�� #�,Z��� ��к�(к&'� 

� 829 િશકાર કયા8, મhRગયા (261) બી� ,થાને. oુિનયામા ં

બાઉચર (998) અને Rગલc�,ટ (905) જ ધોનીથી 

આગળ. વન-ડ�મા ં 123 ,ટM|પÕગનો વQડ8ર�કોડ8. ટ3-20 

ઈ;ટરનેશનલમા ં 91 િશકાર. 34 ,ટM|પÕગ. આ પણ વQડ8 

ર�કોડ8. 

�&}�
# 
§#'(, : ધોનીને ડ3આરએસ પસદં નહો5 ુ.ં પરં5 ુ

�યાર� ડ3આરએસ લાm ુથ`ુ ંતો ધોની તેમા ંએટલા માહ�ર થઈ 

ગયા ક� તેને cડિસઝન cર1` ૂ િસ,ટમના ,થાને ધોની cર1` ૂ

િસ,ટમ કહ�વા માડંæા. 

���� ш2���� �(� х�N��& 

� ધોની રાચંીથી આવતો હતો. રાચંી ઝારખડં-ુ ં પણ c�ક�ટ 

સે;ટર નહો5 ુ.ં ધોની પછ3 અ;ય ઘણા નાના શહ�રોમાથંી 

ખેલાડ3ઓ ટ3મ ઈ:;ડયાનો cહ,સો બ;યો. 

к�c(��� 'G ‘к�c(�’ 

� કોહલી તમામ મોટા િનણ8ય ધોનીની સલાહથી લેતો હતો. 

બોRલ�ગમા ં ફ�રફાર, cફQડ yલેસમે;ટ અને DRS લેતા 

પહ�લા િવરાટ ધોની સાથે વાત કરતો હતો. 

©:'����� #N�2к�� 

� રિવ;i �ડ��, અિ�નની ક�cરયર બનાવવામા ં ધોનીની 

મોટ3 bિૂમકા છે. ય�ુવે;i ચહલ અને �ુલદ3પ યાદવને તે 

,ટ|પ પાછળથી ગાઈડ કર3ને સફળતા અપાવી. 

P�N� -�&к� 
к ��к�( 'G N��� 

� 2009મા ંવે,ટ ઈ:;ડઝ િવnુt િવક�ટ લીધી. 

��к��,�� '���2 �2Ó 

� માW 574 વp ુ રન ફટકાયા8 હોત તો િવ�ના Pે/ઠ 

િવક�ટક3પર બે�સમેન બ;યા હોત. તેના 17,266 રન છે. 

તેનાથી વp ુસગંાકારાના 17,840 રન છે. 

Àк��к&/ �#Ð� :  

 

� ટ3-શટ8 નબંર : 7  


���, :  

� માનદ લેºટન;ટ કન8લ-ભારતીય સેના (નવે|બર-૨૦૧૧)  

� રા$વ ગાધંી ખેલરqન : ૨૦૦૭-૦૮  

� પ�Pી એવોડ8 : ૨૦૦૯  

� પ�bષૂણ એવોડ8 : ૨૦૧૮  

� ICC વન-ડ� yલેયર ઓફ ધ યર: ૨૦૦૮-૦૯  

5. х�N�+� : L�к�(� �4��ш ������ À-�����&/ L�к�(��>� 

��Í �ª  
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� ડાબોડ3 બે�સમેન  

� ડ�À` ુ: વષ8-૨૦૦૫  

к��Lк�) :  

� 2005મા ં ડ�À` ુ કરનારા ડાબા હાથના બે�સમેન ર�નાએ 

2008મા ંË§લે;ડ સામે jિતમ મેચ રમી હતી.  

� તેણે 2011 વQડ8 કપની Nવાટ8ર ફાઈનલ અને 

સેિમફાઈનલમા ં 34 અને 36 રનની નાની પરં5 ુ

મહqqવdણૂ8 ઈિન�§સ રમી હતી.  

� ર�ના ઈ;ટરનેશનલ c�ક�ટના Wણેય ફોમ?ટમા ં સદ3 

ફટકારનારો ભારતનો �થમ બે�સમેન પણ છે.  

� ભારત માટ� રમેલી 322 મેચમા ં7 સદ3 અને 48 અડધી 

સદ3ની મદદથી તેણ ે7988 રન બના1યા છે.  

� ર�નાએ 12 વન ડ� અને 3 ટ3 20મા ં ટ3મ ઈ:;ડયાની 

ક�yટનશીપ કર3 છે.  

� સૌથી નાની વયે ટ3 20 ટ3મની ક�yટનશીપ કરવાનો ર�કોડ8 

પણ ર�ના નામે છે.  

6. "�#�� : * +�, L�к�(� "�� Bª�O��ш�� �a� D�-� 

DJ2�G34� "�#��  

� એવોડ8 : અ�ુ 8ન એવોડ8  

� સાસંદ : વષ8-૧૯૯૧ થી વષ8-૧૯૯૮  

7. %= L�� ��ш�7 : �� X�:( 

2�7� : Z� "���1�  

%= – �� X�:(-���� 

"�#�� – � L�#�zP� ���� 

� આ= અUયાqમ dnુુષ અરિવ�દ ઘોષ, �ુશાભાઉ ઠાકર�, 

ઐિતહાિસક નવલકથાઓના જનક વોQટર ,કોટ અને 

Vજ;હાdWુી દ3ના વાcડયાનો જ;મcદવસ  

 

� આ= રામ�ૃ/ણ પરમહસં, મહાદ�વ દ�સાઈ, bતૂdવૂ8 

��ુયમWંી અમરિસ�હ ચૌધર3 અને �ઝાnુ બા§ંલા નેતા 

શેખ �ઝુીÏરુ રહ�માનની dુયિતિથ.  

� કોલકાતામા ં જ;મેલા અરિવ�દના ડોNટર િપતા તેમને 

આઈસીએસ બનાવવા માગંતા હતા તે માટ� દાV�Rલ�ગ 

અને પછ3થી Rટન ભણવા ��ૂા હતા.  

� 1893મા ં ભારત પરત ફયા8 અને વડોદરામા ં રાજક3ય 

િવ�ાલયમા ં ઉપાચાય8ના હો½ે Rબરા�યા હતા, �યા ં તેઓ 

ઇિતહાસ ભણાવતા હતા.  

� અરિવ�દ ઘોષ-ુ ં ,મરણ ‘વદં� માતર�’્ના સપંાદક તર3ક� 

પણ થાય છે.  

� રા/0વાદ3 િવચારો અને અલીdરુ બો|બ ક�સમા ં અરિવ�દ� 

=લવાસ પણ વેઠæો હતો.  

� 1909મા ં=લમાથંી Êટ�ા અને માચ8 1910મા ંપોડ�ચેર3મા ં

,થાયી થયા અને અરિવ�દ ઘોષમાથંી Pી અરિવ�દ બ;યા.  

� ટાગોર� તો અરિવ�દને ‘,વદ�શની આqમવાણી’ Fપે Rબરદાવી 

લ�`ુ ંછે ક� “અરિવ�દ! રિવ;i �ર લોહો નમ,કાર, હ� બpં!ુ હ� 

દ�શબpં,ુ ,વદ�શ આમાર વાણી �િૂતÃ 5િુમ’. 

� ભારતીય રા/0વાદના અ�oૂત સમા અરિવ�દ ઘોષ - Pી 

અરિવ�દ-ુ ં 5 cડસે|બર 1950ના રોજ 78 વષ8ની વયે 

અવસાન થ`ુ ંહ5 ુ.ં  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૫-૦૮-૨૦૨૦) 

1. તા.૧૫મી ઓગ,ટ-૨૦૨૦ના રોજ દ�શમા ં ક�ટલામા ં

,વાત�ંય પવ8ની ઉજવણી કરવામા ંઆવી - 74�� 

2. mજુરાતમા ં૭૪મા ં,વાત�ંય પવ8ની રા�યકeાની ઉજવણી 

કયા ંયો�ઈ હતી - :�^G¬ '�к,  ��������- 

3. તા.૧૫મી ઓગ,ટ-૨૦૨૦ના રોજ mજુરાતમા ં ,વાત�ંય 

પવ8ની ઉજવણી િનિમતે કો-ુ ંસ;માન કરા`ુ ં- ��./�� 57 

к����� ��L�/#, -P�P�34� O�G'a }'� #=�� 

4. તા.૧૫મી ઓગ,ટ-૨૦૨૦ના રોજ PM મોદ3 �ારા નવી 

cદQહ3ના લાલ cકQલા ઉપરથી સતત ક�ટલામી વખત 

Uવજવદંન કરા`ુ ં- 7�� 

5. NDHM-ુ ં િવ,5તૃ નામ આપો - ��ш�N L�Y%(N 2�[> 

�ш�  

6. PM મોદ3એ તા.૧૫મી ઓગ,ટ-૨૦૨૦ના રોજ ,વાત�ંય 

પવ8 િનિમતે આરો§યને લગતી કઈ મહqવની 

યોજના/િમશનની �હ�રાત કર3 - ��ш�N L�Y%(N 2�[> 

�ш� 
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7. નેશનલ cડVજટલ હ�Qથ િમશન jતગ8ત દ�શના દર�ક 

નાગcરકને ક` ુકાડ8 અપાશે - ¦4��к 2�[> }¶��<=(��<=((& 

8. નેશનલ cડVજટલ હ�Qથ િમશન jતગ8ત દર�ક નાગcરકને 

આપવામા ંઆવનાર `િુનક હ�Qથ આઇડ�:;ટડ�:;ટટ3મા ં કઈ 

બાબતોનો સ�ંહ થશે - }��±/�� -� �L2-� 

9. તા.૧૫મી ઓગ,ટ-૨૦૨૦ના રોજ PM મોદ3 �ારા નવી 

cદQહ3ના લાલ cકQલા ઉપરથી દ�શવાસીઓને સબંોધન 

કરતા ંદ�શમા ંસાઇબર �ાઇમ અટકાવવા માટ� કઈ નીિતનો 

અમલ કરવાની �હ�રાત કર3 - ��� #�¶P� �4�F� ���-  

10. તા.૧૫મી ઓગ,ટ-૨૦૨૦ના રોજ PM મોદ3 �ારા નવી 

cદQહ3ના લાલ cકQલા ઉપરથી દ�શવાસીઓને સબંોધન 

કરતા ં નેશનલ ક�ડ�ટ કોyસ8-ુ ં િવ,તરણ કર3 ક�ટલા નવા 

ક�ડ�ટને સેના �ારા તાલીમ આપવાની �હ�રાત કર3 - 1 

N�х  

11. તા.૧૫મી ઓગ,ટ-૨૦૨૦ના રોજ PM મોદ3 �ારા નવી 

cદQહ3ના લાલ cકQલા ઉપરથી દ�શવાસીઓને સબંોધન 

કરતા ંઆગામી ૧૦૦૦ cદવસમા ંકયા �દ�શને સબમcરન 

ઓ:yટકલ ફાઇબર ક�બલથી જોડવાની �હ�રાત કર3 - 

NFµ�' 

12. તા.૧૫મી ઓગ,ટ-૨૦૨૦ના રોજ PM મોદ3 �ારા નવી 

cદQહ3ના લાલ cકQલા ઉપરથી દ�શવાસીઓને સબંોધન 

કરતા ં દ�શના દર�ક ગામને શાનાથી જોડવાની �હ�રાત 

કર3 - X<c(кN M�¶P� к�PN 

13. તા.૧૫મી ઓગ,ટ-૨૦૨૦ના રોજ PM મોદ3 �ારા નવી 

cદQહ3ના લાલ cકQલા ઉપરથી દ�શવાસીઓને સબંોધન 

કરતા ં જગંલો અને વનC:ૃ/ટના ં સરંeણ માટ� કયા 

�ો=Nટની �હ�રાત કર3 - N�/� 
=� ��<[M� 

14. તા.૧૫મી ઓગ,ટ-૨૦૨૦ના રોજ PM મોદ3 �ારા નવી 

cદQહ3ના લાલ cકQલા ઉપરથી દ�શવાસીઓને સબંોધન 

કરતા ં સમ� દ�શને ક�ટલા Fિપયાના ખચ? મોડ�લ 

કને:Nટિવટ3 ઇ;éા,0Nચરથી જોડવાની �હ�રાત કર3 – V. 

100 N�х к��� 

15. ભારતમા ં મોડ�લ કને:Nટિવટ3 ઇ;éા,0Nચર માટ� અલગ 

અલગ સેNટરમા ંક�ટલા �ો=Nટ �ાિંત લાવશે - 7000 

16. તા.૧૫મી ઓગ,ટ-૨૦૨૦ના રોજ PM મોદ3 �ારા નવી 

cદQહ3ના લાલ cકQલા ઉપરથી દ�શવાસીઓને સબંોધન 

કરતા ં કયા રા�યમા ં ઝડપથી Ä ૂટંણીના આયોજનની 

�હ�રાત કર3 – %z�4-к����  

17. NCC-ુ ંિવ,5તૃ નામ આપો – ��ш�N к���( к�',# 

18. દ�શના ક�ટલા સરહદ3ય તથા તટ3ય VજQલામા ં NCCના 

િવ,તરણ સબંિંધત દરખા,તને મ�ૂંર3 આપવામા ંઆવી - 

173 

19. વત8માન ક�;iીય સરંeણમWંી-ુ ં નામ જણાવો - Z� 

��%��>�#12  

20. ૧૫ ઓગ,ટ-૨૦૨૦ના રોજ �ા ભારતીય c�ક�ટ 

િવક�ટcકપર ક�yટને Åતરરા/03ય c�ક�ટમાથંી િનzિૃ� �હ�ર 

કર3 - 2�=��#12 ����  

21. ભારતીય c�ક�ટર મહ�;iિસ�હ ધોની-ુ ં ઉપનામ જણાવો - 

�:(� �+N/�2&  

22. ભારતીય c�ક�ટ ટ3મના સૌથી વp ુ સફળ ક�yટન-ુ ં નામ 

જણાવો - 2�=��#12 ���� 

23. ભારતીય c�ક�ટ ટ3મના dવૂ8 ક�yટન મહ�;iિસ�હ ધોનીએ 

ICCની ક�ટલી 0ોફ3મા ંક�yટનશીપ કર3 દ�શને $ત અપાવી 

છે – aG 

24. dવૂ8 ભારતીય c�ક�ટ ક�yટન મહ�;iિસ�હ ધોનીએ ક�ટલા વન-

ડ� અને T-20મા ં $ત અપાવી છે - 151 ���  

25. c�ક�ટમા ં િવક�ટક3પર તર3ક� સૌથી વp ુ છ§ગા ફટકારનાર 

ખેલાડ3-ુ ંનામ જણાવો - 2�=��#12 ���� 

26. dવૂ8 ભારતીય c�ક�ટ ક�yટન મહ�;iિસ�હ ધોનીએ બોલર 

તર3ક� ક�ટલી િવક�ટ લીધી - 
к ��к�( (������ ��:( 

;<=�` ��w4�) 

27. dવૂ8 ભારતીય c�ક�ટ ક�yટન મહ�;iિસ�હ ધોનીનો ટ3-શટ8 

નબંર જણાવો - �  

28. c�ક�ટર મહ�;iિસ�હ ધોનીને ભારતીય સેના �ારા �ાર� 

માનદ લેºટન;ટ કન8લની પદવી અપાઈ - ���zP�-

2011  

29. c�ક�ટર મહ�;iિસ�હ ધોનીને કયા વષ8મા ં રા$વ ગાધંી 

ખેલરqનથી સ;માિનત કરવામા ં આ1યા હતા - �7,: 

2007-08  

30. c�ક�ટર મહ�;iિસ�હ ધોનીને કયા વષ8મા ં પ�Pી એવોડ8થી 

સ;માિનત કરવામા ંઆ1યા હતા – �7, : 2009  

31. c�ક�ટર મહ�;iિસ�હ ધોનીને કયા વષ8મા ં પ�bષૂણ 

એવોડ8થી સ;માિનત કરવામા ંઆ1યા હતા – �7,:2018  

32. ICC �ારા c�ક�ટર મહ�;iિસ�હ ધોનીને કયા વષ? વન-ડ� 

yલેયર ઓફ ધ યરથી  સ;માિનત કરવામા ંઆ1યા હતા  

- �7, : 2008-09  
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33. ૧૫મી ઓગ,ટ-૨૦૨૦ના રોજ c�ક�ટર મહ�;*િસ�હ ધોની 

સાથે �ા અ;ય એક c�ક�ટર� Åતરરા/03ય c�ક�ટમાથંી 

િનzિૃ� �હ�ર કર3 - �4��ш ����  

34. c�ક�ટ બે�સમેન Cરુ�શ ર�નાએ કયા વષ8મા ંડ�À` ુક`ુa તથા 

�ા વષ8મા ંË§લે;ડ સામે jિતમ મેચ રમી હતી. – �7, 

������ ��·¦4 ->� �7, ������ ��- �D  

35. Åતરરા/03ય c�ક�ટના Wણેય ફોમ?ટમા ં સદ3 ફટકારનારો 

ભારતનો �થમ બે�સમેન કયો છે – �4��ш ����   

36. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં કયા dવૂ8 ભારતીય c�ક�ટર-ુ ંઅવસાન 

થ` ુહ5 ુ– D�-� DJ2�G 

37. dવૂ8 ભારતીય c�ક�ટર ચેતન ચૌહાણ કયા રા�યના મWંી 

હતા – Bª�O��ш 

38. મહિષÃ Pી અરિવ�દનો જ;મ cદવસ જણાવો - �� X�:(-

���� 

39. રામ�ૃ/ણ પરમહસં, મહાદ�વ દ�સાઈ, bતૂdવૂ8 ��ુયમWંી 

અમરિસ�હ ચૌધર3 અને બા§ંલા નેતા શેખ �ઝુીÏરુ 

રહ�માનની dુયિતિથ જણાવો – 15� X�:(  

40. મહિષÃ Pી અરિવ�દનો જ;મ �ા ં થયો હતો – 

к�Nк�-�('�û P���x)  

41. મહિષÃ Pી અરિવ�દ �ા વષ8મા ં Rટનથી ભારત પરત 

ફયા8 અને વડોદરામા ં રાજક3ય િવ�ાલયમા ં ઉપાચાય8ના 

હો½ે Rબરા�યા હતા, �યા ંતેઓ ઇિતહાસ ભણાવતા હતા – 

�7, : ���� 

42. ‘વદં� માતર�’્ના સપંાદક-ુ ંનામ જણાવો - "���1� _�7  

43. મહિષÃ અરિવ�દ માચ8 1910મા ં કઈ જ§યાએ ,થાયી થયા 

અને અરિવ�દ ઘોષમાથંી Pી અરિવ�દ બ;યા - '���D��&  

44. રિવ;iનાથ ટાગોર� મહિષÃ અરિવ�દને કયા નામે Rબરદા1યા 

હતા - ‘:���ш�� }~��G�’ 

 

DATE : ��-��-����

1. ��-� �4���� : v4%��- 2�;к�(,  : 0��-�� O>��� 

v4%��- 2�;к�(,  µ��� ;-�;N>� к�#�� ���-� �кN�� 

;-#����� O���0 (к�/��-(�к��N��)  

� ઈ-સેવા-ુ ંનામ: ઈ-મેઈલ માય ક�સ ,ટ�ટસ  

� તા.૧૫મી ઓગ,ટ-૨૦૨૦થી ઈ-સેવાનો �ારંભ 

� કોરોના મહામાર3ના કારણે હાઇકોટ8મા ંFબF આવીને ક�સની 

માcહતી નહ� મેળવી શકતા પeકારો અને વક3લો માટ� 

ચીફ જ:,ટસ િવ�મનાથે એક નવતર Cિુવધા શF કર3.  

� આ Cિુવધા jતગ8ત = 1યMNતને ક�સની માcહતી મેળવવી 

હશે તે ઈ-મેઇલ �ારા માcહતી �ણી શકશે.  

� એક એસએમએસ કર3ને ક�સ નબંર મોકલીને રVજ,ટર 

કરવાથી ક�સની તમામ માcહતી અને તેના Äકુાદાની 

પીડ3એફ ફાઇલ ઇમેઇલ �ારા મોકલવામા ંઆવશે. – 

2�b 4 :  

� ઇ-મેઇલ માય ક�સ ,ટ�ટસ નામની Cિુવધા શF થવાને 

લીધે કોિવડ =વા સજંોગોમા ં પણ પeકારો, સરકાર3 

અિધકાર3ઓ અને વક3લો ક�સની માcહતી ઇ-મેઇલ પરથી 

ઘર-બેઠા ં�ણી શકશે.  

� કોટ8 Cધુી સામા;ય માણસ પણ સરળતાથી પહhચી શક� 

તેવા ઉદ�શથી દ�શમા ંસૌ�થમ વખત આ સેવાનો �ારંભ 

કરા1યો છે.  

�P�;N '� �L2-� B'N·�  

� આ Cિુવધા jતગ8ત એક એસએમએસ કર3ને ક�સ નબંર 

મોકલીને રVજ,ટર કરવાથી ક�સની તમામ માcહતી મળશે.  

� રVજ,ટર કર�લો નબંર પર 99 ક�સની માcહતી મેળવી 

શકાશે.  

� દર�ક ક�સના CNR નબંર આપવાથી ક�સના Äકુાદા 

સcહતની માcહતી મેઈલ પર મોકલી દ�વામા ંઆવશે.  

� 16 અeરોના `િુનક નબંર પર તમામ િવગતો મળશે. 

� mજુરાત હાઈકોટ8ના ��ુય ;યાય�િૂતÃ : Pી િવ�મનાથ  

2. ш-�Ü }¦4�8L�к к���� к�� #�=(� : 0��-�� O> 

}¦4�8L�к к���� к�� #�=(��� ��%к�(�� O���0 (}��±/)    

� નામ : સત� ્આ`વુ?cદક કોિવડ ક�ર સે;ટર  

� 0,ટ : Pી અરિવ�દ મRણયાર જનકQયાણ 0,ટ, રાજકોટ  

� સે;ટર િવશે : આ સે;ટરમા ં કોરોના સ�ંિમત દદåઓને 

માઈQડથી લઈ મોડર�ટ સારવાર આપવામા ંઆવશે 

� પૌરાણીક આ`વુ?cદક ઉપચાર પtિતથી શર3રની રોગ 

�િતકાર શMNત વધે તેવી સારવાર કરાશે  

3. ������ }`��&�� ��� �7,���� : 0��- ����� F�a� 

к;-к; �#Ð� O�c- к�ш� 
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� 2022 Cધુી દ�શના દર�ક નાગcરક પાસે બે;ક ખા5 ુ ં હશે. 

સરકારની જનધન યોજના jતગ8ત અqયાર Cધુી 40 

કરોડ બે;ક ખાતા Æલૂી Ä�ૂા છે. તેમણ ે $વન વીમા-

oુઘ8ટના વીમા આપવા-ુ ંલ ય છે. 

� ,ટ�cટ,ટા અ-સુાર, 2022 Cધુી 13 કરોડ પcરવારની 

આવક 3.5 લાખથી 7.5 લાખ વાિષÃક થવા-ુ ં અ-મુાન. 

2019મા ંઆ આવક-ુ ં,તર 9.2 કરોડ પcરવાર જ હતા. 

� 5.5% રહ3 શક� છે, ભારતનો આિથÃક zØૃt દર 2022-

23મા.ં તા=તરમા ં જ §લોબલ ઈકોનોિમક આઉટ�કૂમા ં

cફચ ર�cટ�§સે આ અ-મુાન લગાવા`ુ ં છે. અ-મુાન છે ક�, 

કોરોના છતા ંભારત ઝડપથી બહાર આવશે. 

� 27.3 કરોડ ભારતીય UN અ-સુાર 2005થી 2015મા ં

ગર3બીમાથંી બહાર નીક¨યા. ભારતે 2022 Cધુી 

ગર3બીમાથંી �Nુત થવા-ુ ંલ ય રા�`ુ ંછે. 

;=��:�§D�: 0��-�N� "�� #����N� ����ш� ��ш�� 

}�>�к ��- 

� 2022 Cધુી 16 રા�યોને જોડનાર3 35,000 cકમી હાઈવે 

િનમા8ણની ભારતમાલા યોજના 2022 Cધુી dરૂ3 થવાની 

છે. =મા ં9000 cકમીના ઈકોનોિમક કોcરડોર બનવાનો છે. 

આ ઉપરાતં સાગરમાલા �ો=Nટ પણ dરૂો થશે. આ 

�ો=Nટ 75 હ�ર cકમીમા ં સ�iુી cકનારા, 12 મહqqવના ં

પોટ8 , 185 નાના પોટ8- ુ ંઆpિુનક3કરણ થશે. આ જ ર3તે 

,માટ8 િસટ3 �ો=Nટ jતગ8ત 2022 Cધુી દ�શમા ં20 ,માટ8 

િસટ3-ુ ં િનમા8ણ લગભગ dnંુુ થઈ જશે. સાથે જ 99 ,માટ8 

િસટ3મા ં F. 2.01 કરોડના િવકાસ કાય8 પણ qયાર પછ3 

લગભગ 2થી 3 વષ8મા ંdરૂા થઈ જશે. 

� 2.95 કરોડ ઘર બની જવા-ુ ંઅ-મુાન છે, હાઉિસ�ગ ફોર 

ઓલ યોજના jતગ8ત. આ યોજનામા ં2022 Cધુી દ�શના 

દર�ક પcરવારને ઘર આપવાની યોજના છે. 

Þ4 ��/��� #J>� 	D� ��N�� ^�% -¡/�� >ш� 

� જ|�-ુકા(મીરમા ં Rચનાબ નદ3 પર બની રહ�લો oુિનયાનો 

સૌથી Ôચો ર�લવે Rજ આવતા વષ? બનીને તૈયાર થઈ 

જશે. 2022મા ં તેના પર 0ાcફક શF કરવા-ુ ં લ ય છે. 

Rજ ભારતીય ર�લવેના ઉધમdરુ-Pીનગર-બારા�લુા 

ર�લવે Rલ;કનો ભાગ છે. 

� Rજ નદ3ના તRળયાથી 359 મીટર Ôચો. 

� éા;સના એcફલ ટાવરથી 35 મીટર Ôચો. 

(�§��N��: ���к ���� ���P�=� ;=(���( 2ш�, � N�х 
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� નેશનલ ોડબે;ડ િમશન jતગ8ત 2022 Cધુી દર�ક 

ગામમા ંોડબે;ડ ઈ;ટરનેટ પહhચી જશે. તેના માટ� F.7 

લાખ કરોડ-ુ ં રોકાણ થશે. =ના jતગ8ત 30 લાખ cકમી 

Fટ ઓ:yટકલ ફાઈબર પાથરવામા ંઆવશે. 

� 83 કરોડ ,માટ8ફોન `ઝુસ8 થઈ જશે. ઈ:;ડયન સેQ`લુર 

એ;ડ ઈલેN0ોિનNસ એસોિસયેશન અ-સુાર દ�શમા ં 2022 

Cધુી. અqયાર� આ સ�ંયા 50 કરોડ છે. 

� એ;ટર�ે;યોરિશપ અને ,ટાટ8અyસને �ોqસાહન આપવા 

60 ઈ;Âબુેશન સે;ટર બની Ä�ૂા છે. તેમની સ�ંયા 

વધાર3ને 100 કરવાની યોજના છે. 1000થી વp ુ ‘અટલ 

cટ�કcર�ગ લેÀસ’ બની છે બે વષ8મા ંતેની સ�ંયા 10 હ�ર 

Cધુી થઈ જશે. cટ�કcર�ગ લેÀસનો ઉ½ે(ય ,�લૂના 

િવ�ાથ ઓમા ં સાય;સ, ટ�Nનોલો$, એ¹;જિનયcર�ગ, 

મેªસમા ંVજ¯ાસા વધારવાનો છે. 

#��FG: O> :���ш� ������2к %2�%>� }'G� ш©§- 
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� અગાઉ ,વદ�શી િવમાનવાહક જહાજ િવ�ાતં-ુ ં િનમા8ણ 

Wી� તબêામા ં છે. 40 હ�ર ટનના જહાજ 2021મા ં

જલાવતરણની સભંાવના છે. 2022 Cધુી જહાજ ભારતીય 

નોકાદળમા ંસામેલ થઈ શક� છે. િવ�ાતંમા ં30 ફાઈટર =ટ 

અને 10 હ�Rલકોyટર તૈનાત થશે. 

� 2022 Cધુી નzુ ંતેજસ: ભારતને વp ુરાફ�લ તો મળશે જ, 

,વદ�શી તેજસ-ુ ં નzુ ં ,વFપ એમક� 1 એ લાઈટ કો|બેટ 

એર�ાºટ પણ �થમ ઉ+યન ભરશે. તેની cડઝાઈન તૈયાર 

છે. 

� � �>/�(� к�=�: `tુના સમયે Wણયે સેનાઓ વsચ ે

તાલમેલ માટ� િથયેટર કમા;ડ બનાવાઈ છે. 2022 Cધુી 5 

િથયેટર કમા;ડ હશે. ભારતની શMNત વધશે. 

��7: ��7 ��к�# "�� х�È+-��� }�к PG� к���34� Né/ 

� 4.5 લાખ કરોડ Fિપયા �ૃિષ િનકાસ-ુ ંલ ય 2022 Cધુી, 

અqયાર� F. 2.7 લાખ કરોડની ન$ક છે. 

� રોજગાર સ�નની આગામી લહ�ર �ૃિષ eેWથી આવી શક� 

છે. �ૃિષ eેWમા ં �ુલ ખાનગી રોકાણ 2015-16મા ં F.61 

હ�ર કરોડ હ5 ુ,ં = 2022-23 Cધુી 1.39 લાખ કરોડ 

Fિપયા થવાની આશા છે. 
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� ભારત-ુ ંખા�ા� ઉqપાદન અqયાર� િવ�મી 296 િમRલયન 

ટન પર છે. અનાજનો સર�રાશ ,ટોક અગાઉથી 2.2% વp ુ

છે. આગામી વષ�મા ં ભારત-ુ ં �ામીણ અથ8તWં સમ� 

િવકાસમા ંએક મજÏતુ યોગદાન આપશે. 

� સકંટ સમયે 2020-21મા ં �ૃિષ eેW અથ8તWંને મદં3થી 

બચાવી શક�. 2022મા ં ખેÒતૂોની આવક બમણી કરવા-ુ ં

લ ય છે. 

}��±// �шFG: }��±/ "�� �шFG�� ��/�� 2�� ���к 
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� 2022 મા ં િશeણમા ં Cધુારા માટ� નવી 1યવ,થા લાm ુ

થશે. િશeણનો અિધકાર વધારવા જઈ ર©ો છે. RTIમા ં

3થી 18 Cધુી બાળકો આવશે. અqયાર Cધુી 6થી 14 વષ8 

હતી. 

� દ�શના દર�ક ગામમા ં આરો§ય સેવાઓ પહhચાડવા માટ� 

2022 Cધુી 1.5 લાખ આ`/ુમાન ભારત હ�Qથ એ;ડ 

વેલનેસ સે;ટર ખોલાશે. અqયાર� આવા 28,005 સે;ટર છે. 

આ`/ુયમાન ભારત ,ક3મથી 1.20 લાખ ક|`િુનટ3 

આરો§ય અિધકાર3ઓને રોજગાર મળશે. 

� ભારતે 2025 Cધુી ટ3બી બીમાર3ને �ળૂમાથંી oૂર કરવા-ુ ં

લ ય રા�`ુ ં છે. ક�રળ-2020, cહમાચલ �દ�શ-2021, 

િસVêમ અને લ મ�ીપ-2022 Cધુી તેનાથી �Nુત થઈ 

જશે. 

�-L�F: �-L�F�� ��� �кN���� D�>� ��ш P�ш� 

0��- 

� ,વતWંતાના 75મા વષ8મા ં ભારત માટ� સૌથી મોટ3 

ઉપલ¹Àધ jતcરeમા ંમાનવ મોકલશે. ઈસરો ગગનયાન 

અRભયાન jતગ8ત Wણ ભારતીય jતcરeમા ંમોકલશે. 

� ઈસરો ચiંયાન-3-ુ ંલો¹;ચÕગ પણ આવતા વષ? કરવા જઈ 

ર¶ુ ંછે. = ચiંના દReણ પોલર eેWમા ંલે:;ડÕગ કરશે. 

� 2021ની શFઆતમા ં ભારત પોતાના �થમ સોલર 

િમશનની શFઆત કરશે. 

� 36 િમશન dરૂા કરશે ઈસરો. નાસાની સાથે મળ3ને ઈસરો 

એનઆઈએસએઆર સેટ�લાઈટ પર પણ કામ કર3 ર¶ુ ંછે, 

= bકંૂપ, ચ�વાતના અ-મુાન માટ� અUયયન કરશે. 

����%�: Þ4 ��/��� (�'-���� 2ш� 0��-34� X(&(& P�� 

� 2.4 લાખ કરોડ Fિપયા-ુ ં થશે 2022 Cધુી મીcડયા-

એ;ટરટ�ઈનમે;ટ સેNટર 

� 14 કરોડ લોકો Cધુી ,માટ8 ટ3વી ઉપયોગ કરવાની આશા. 

આ Åકડો અqયાર� 40 લાખ છે. 

� અન?,ટ એ;ડ યગંના cરપોટ8 અ-સુાર, 2021 -22 Cધુી 

મનોરંજનના cડVજટલ માUયમ, પારંપcરક માUયમો 

(ટ3વી-ર�cડયો)થી આગળ નીકળ3 જશે. 

� એસોચેમ અને પીડબQ`સુીના અµયાસ �જુબ 2022 Cધુી 

ભારત-ુ ં વીcડયો ઓટ3ટ3 (નેટíºલNસ, �ાઈમ વીcડયો, 

`ટુÜબુ વગેર�) બ�ર oુિનયાના ટોપ-10 બ�રમા ંહશે. તે 

F.5,363 કરોડ-ુ ં બ�ર બની જશે. ,ટ�cટ,ટા અ-સુાર 

ઓટ3ટ3 વીcડયો yલેટફો|સ8ની ર�વે;` ુ2022 Cધુી F.4800 

કરોડ Cધુીની થઈ જશે. 

4. L�� ��ш�7 : �� X�:(: * +�, ���O��� :�. "(N 

^P2��& ��%'�/��� P�� * +½/�-�> 

� અવસાન : 16-08-2018 (નવી cદQહ3)  

 

5. L�� ��ш�7 : �� X�:( 

'��#�X�� ��� �7,-'-�-�  

����` �4P��к        �,:>�� : "^�/��& 

 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૬-૦૮-૨૦૨૦) 

1. ભારતમા ં સૌ�થમવાર કઈ હાઈકોટÁમા ં "ઈ-મેઈલ માય 

ક�સ ,ટ�ટસ" સેવાનો �ારંભ થયો - v4%��- 2�;к�(í 

2. mજુરાત હાઈકોટÁમા ં "ઈ-મેઈલ માય ક�સ ,ટ�ટસ" સેવાનો 

�ારંભ થયો કયારથી થયો - ��.��.���� 

3. mજુરાત હાઈકોટÁમા ં"ઈ-મેઈલ માય ક�સ ,ટ�ટસ" સેવા શF 

કરવાનો ��ુય હ�5 ુજણાવો - "�%���-�к&N _�� P��� 

к�#�� ¹4к-:(�(# �G� шкш� 

4. mજુરાત હાઈકોટÁના વતૅમાન ��ુય ;યાય�િૂતÃ-ુ ં નામ 

જણાવો - %% Z� �����> 
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5. તા=તરમા ં mજુરાતના �થમ "સતમ આ`વુ?cદક કોિવડ 

ક�ર સે;ટર"નો �ારંભ કયા શહ�રમા ંથયો - ��%к�( 

6. 16 ઓગ,ટ 2020ના રોજ કયા મહા-ભુાવની બી$ 

dુયિતિથ હતી - "(N ^P2��& ��%'�/� 

7. અટલ Rબહાર3 વાજપેયી-ુ ં અવસાન કયાર� થ`ુ ં હ5 ુ ં - 

��.��.���� 

8. પારસીઓ-ુ ંનz ુવષૅ કયા નામથી ઉજવાય છે - '-�-� 

9. પારસીઓ-ુ ં ધમૅ,થાન કયા નામે ઓળખાય છે - 

"^�/��& 

10. "નવરોઝ �બુારક" શÀદ �યોગ કયાર� કરવામા ંઆવે છે 

- '��#�X�� ��� �7,�� Q40�CR�X �(� 

 

DATE : ��-��-����

1."�#�� : O�#� ш�®�/ #���-к�� "�� ��/к '�L�- 

%#��%34� US�� =¦ +%#� х�-� 90 �78 "�#�� 

 
� જ;મ,થળ : પીપીમદંોર3 (હcરયાણા) 

� જ;મ : તા.૨૮-૦૧-૧૯૩૦  

� અવસાન : ૧૭મી ઓગ,ટ-૨૦૨૦  

� ઓળખ : મેવાતી ઘરાના  


���, :  

� પ�Pી : વષ8-૧૯૭૫        પ�bષૂણ : વષ8-૧૯૯૦ 

� પ�િવbષૂણ : વષ8-૨૦૦૦  સગંીત નાટક એક�ડ�મી એવોડ8,  

� મહારા/0 ગૌરવ dરુ,કાર,  

� હcરયાણા રા�ય સરકાર dરુ,કાર,  

� હ�દરાબાદ dWુ એવોડ8,        કલા m�ુર3 એવોડ8,  

� કાચંી કામકોcટ શકંરાચાય8 તરફથી સગંીત રqન એવોડ8  

� ઉપરાતં તેમને િવદ�શોમા ંસ;માન મ¨યા ંહતા.ં અમેcરકાના 

બે શહ�રોની ક�RલફોિનÃયા અને ;`યૂોક8ની ચાવી મેયર �ારા 

તેમને અપ8ણ કરાઇ હતી. 

� � +/,��x�� 
к K234� �� : '�. %#��%  

2. ��» +к: v4%��- 2�;к�(,�� ��� aG %% -�&к� �4O� 

к�(,�� �°+�& (к�/��)  

1. Pી વૈભવી દ�વાગં નાણાવટ3  

2. Pી િનઝ8ર દ�સાઈ  

3. Pી િનRખલ કાcરયલ  

� mજુરાત હાઈકોટ8 હવે ૨૮+03 = ૩૧ જજ (�ુલ મહ�કમ : 

૫૨)  

3. ��» +к : BSF�� ��� DG -�&к� IPS ��к�ш ":>����� 

��» +к  

� બÖચ : ૧૯૮૪, mજુરાત ક�ડર  

� કાય8કાળ : ૩૧મી �ુલાઈ-૨૦૨૧ Cધુી  

� BSF : બોડ8 િસÂcુરટ3 ફોસ8  

4. �#��( ¦4��( : ‘‘�����’’ (�¡�Iк #�;P� ��;)  

D��� #¡=/34� �#��( ¦4��( ‘‘�����’’  

� ભારત ઉપર સાઈબર »મુલા કરવા સ�3ય થ` ુ: ભારતમા ં

એલટ8  

�#��( ¦4��(�� ¸ +�к� :  

� ચીનના આ િસ��ટ `િુનટમા ંખતરનાક હ�કસ8 અને સાઇબર 

એNસપટ8 કાય8રત છે.  

� ચીને અચાનક પોતાની સેનાના એક િસ��ટ `િુનટને સc�ય 

કર3 દ3pુ ંછે.  

� િવ�ભરમા ં બદનામ આ `િુનટ સામે આવીને શ. ુ સાથે 

હિથયારોથી નથી લડ5ુ ં પરં5 ુ Äપુક3દ3થી િનશાન સાધે 

છે.  

� ચીન હવે cડVજટલ વારંના માUયમથી ભારતને -કુસાન 

પહhચાડવા �યાસ કર3 ર¶ુ ંછે. 

� ચોર3Êપીથી સાઇબર »મુલા કરવા માટ� આ `િુનટ 

િવ�ભરમા ંબદનામ છે.  

� િવ�ના અનેક cદ§ગજો ચીની સૈ;યના આ િસ��ટ `િુનટથી 

ડર� છે.  

� Cરુeા એજ;સીઓને મળેલી �ણકાર3 �જુબ ક�ટલાક 

મcહનાથી ડ�ટા ચોર3ની ઘટનાઓ વધી રહ3 છે. 

5. v4%��- #�к�� : �4�/ #^D� '�� Z� "��N �4к&�� 

}��� R �# �(� 
§#(�=ш� "'�¦4� (�2&�() 

� નવો કાય8કાળ : ૨૮ ફ��આુર3-૨૦૨૧ Cધુી  

6. ;����ш� D�N�=% M�� (}��±/)   

к����� ��;�# #�� N��� �(� ^�(�� 0��-�� V.29 

к���34� ;����ш� D�N�=% M�� }c¦4�  



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    57 | P a g e  

 

2�b 4 :  

� ભારતીય વૈ¯ાિનકો અને સશંોધકો ફડંનો લાભ લઈને 

કોરોના વાઈરસ jગે સશંોધન કરશે  

� કોરોના સામે લડવા Rટન-ભારતના સં̀ Nુત �યાસો  

7. INTERNET : (#�D��)  

0��-�� -�.15-08-1995>� ;=(���( #����� O���0  

 
� સ,ંથા:VSNL-િવદ�શ સચંાર િનગમ Rલિમટ�ડ  

� ભારતમા ં ઈ;ટરનેટ-ુ ં આગમન સૌ�થમ ૧૯૮૬મા ં થ`ુ ં

હ5 ુ,ં પણ qયાર� કનેNશન ક�ટલીક શૈeRણક અને સશંોધન 

કરતી સ,ંથાઓને જ મ¨`ુ ંહ5 ુ.ં 

� �હ�ર જનતા માટ� ઈ;ટરનેટની શFઆત 

બીએસએનએલની િવદ�શી પાખં િવદ�શ સચંાર િનગમ 

Rલિમટ�ડ (વીએસએનએલ) �ારા ૧૫ ઑગ,ટ, ૧૯૯૫ના 

cદવસે થઈ હતી.  

��( ©:'� 
(N� Q4�  

� ઈ;ટરનેશનલ ધારાધોરણો �માણે ૪ એમબીપીએસ કરતા ં

વધાર� ઝડપ હોય તો તેને ���P�=� કહ�વાય. ભારતમા ં

એવા ઈ;ટરનેટ કનેNશન ૯.૯ ટકા છે.  

� ૧૦ એમબીપીએસ કરતા ંવp ુડ�ટા મળતો હોય તો એ થ`ુ ં

2�;-:'�� ;=(���(, ભારતમા ં એવા કનેNશન તો માW 

૧.૮ ટકા જ છે.  

� ટ�Rલકોમ ર�§`લુાcરટ3 ઓથોcરટ3 ઓફ ઈ:;ડયાની 1યા�યા 

�માણે ભારતમા ં ૫૧૨ cકલોબાઈટ �િત સેક;ડ 

(ક�બીપીએસ)ની ઝડપને ોડબે;ડ ગણવામા ંઆવે છે.  

� ભારતમા ં વડા�ધાન ઓcફસની ઈ;ટરનેટ ,પીડ ૩૪ 

એમબીપીએસ છે. એ ભારતના સૌથી ઝડપી નેટ કનેNશન 

પૈક3-ુ ંએક છે.  

� ,પીડ ટ�,ટ નામની વેબસાઈટ �માણે મોબાઈલ નેટની 

,પીડમા ં ભારત જગતમા ં ૧ર૯મા ં �મે છે, cફNસ 

ોડબે;ડમા ં૭૫મા ં�મે. 

��( Ê��>� }�� R�  

� ભારતમા ંઈ;ટરનેટ દcરયાઈ ક�બલ �ારા પહhચે છે.  

� આખા જગતમા ંઈ;ટરનેટ પહhચાડવા માટ�નો સૌથી સરળ 

ર,તો અ;ડર સી (અથવા સબમcરન) ક�બલ છે.  

� નવ ક�બલ �ારા ભારતના પાચં મહqવના પોઈ;ટ પર નેટ 

પહhચે છે, = િવિવધ કંપનીઓને મળે અને કંપનીઓ 

પોતાના �ાહકો Cધુી િવતરણ કર�.  

� ઉપરાતં dવૂ��રના શહ�ર અગરતલામા ં રોડની સાઈડમા ં

Rબછાવેલા ક�બલ �ારા (ઓવરલે;ડ ઈ;ટરનેટ કનેNશન) 

પણ નેટ આવે છે.  

� આખા જગતના સ�iુ તRળયે લગભગ ૩૮૦ ક�બલ 

Rબછાવેલા છે, =ની �ુલ લબંાઈ ૧૨ લાખ cકલોમીટર 

=ટલી છે.  

"VG�DN�� 2�� ú4-�  

� પવ8તીય િવ,તારને કારણે ૨૦૨૦ની ચોથી ઓગ,ટ� 

અFણાચલ �દ�શના િવજયનગર શહ�રમા ં પહ�લી 

વખતબીએસએનએલ �ારા wુ-$ ઈ;ટરનેટ સેવાની 

શFઆત થઈ.  

8. х�N�+� : L�к�(� �4��ш ����-��Í �ª 

 

� c�ક�ટમા ંજસ નો નબંર-૩  

� c�ક�ટમા ંજય-િવFની જોડ3   

� ધોનીની ટ3-શટ8નો ન-ં૭ અને ર�નાનો-૩ એટલે ભારતના 

આઝાદ3ના ૭૩ વષ8 dણૂ8 થયા તે સજંોગ હતા. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૭-૦૮-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં ભારતના �િસt શા°ીય સગંીતકાર અને 

ગાયક પcંડત જસરાજ$-ુ ંકયા ંઅવસાન થ`ુ ં - =¦ +%#� 

USA 

2. તા=તરમા ં�િસt શા°ીય સગંીતકાર અને ગાયક પcંડત 

જસરાજ$-ુ ંકયાર� અવસાન થ`ુ ં- ��.��.���� 

3. �િસt શા°ીય સગંીતકાર અને ગાયક પcંડત જસરાજ$-ુ ં

જ;મ ,થળ જણાવો - '�'�����& (2L�/�G�) 

4. �િસt શા°ીય સગંીતકાર અને ગાયક પcંડત 

જસરાજ$નો જ;મ �ાર� થયો હતો - ��.��.���� 

5. �િસt શા°ીય સગંીતકાર અને ગાયક પcંડત જસરાજ$ 

કયા ઘરાનાના હતા - ���-� _���� 

6. �િસt શા°ીય સગંીતકાર અને ગાયક પcંડત જસરાજ$ને 

કયા વષ? પ�Pી અને પ�bષૂણ અપાયો - ���� "�� 

���� 
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7. �િસt શા°ીય સગંીતકાર અને ગાયક પcંડત જસરાજ$ને 

કયા વષ?  પ�િવbષૂણ અપાયો - ���� 

8. ભારતમા ં સૌ�થમ કયા �હને "પcંડત જસરાજ" નામ 

અપા`ુ ં- � +/, ��x�� K2�� �� "'�¦4� 

9. mજુરાત હાઈકોટÁમા ં C�ુીમ કોટ÷ �ારા કયા Wણ જજને 

મ�ૂંર3 અપાઈ - �¡0�� ��G��(&, �� Ù̀� ��#�¶ "�� 

��^хN к�L�/�N 

10. તા=તરમા ં BSFના નવા DGP તર3ક� કયા IPS 

અિધકાર3ની િનમ¼કૂ કરાઈ - ��к�ш }:>��� 

11. IPS અિધકાર3 રાક�શ આ,થાનાની બÖચ અને ક�ડર જણાવો 

- ���� "�� v4%��- 

12. BSFના નવા DGP રાક�શ આ,થાનાનો સમયગાળો 

જણાવો - �� °4N�; ���� 

13. િસ��ટ `િુનટ -"61398" કયા દ�શ-ુ ંછે - D�� 

14. ચીની િસ��ટ `િુનટ-"61398"-ુ ં કાયૅ જણાવો - #�;P� 


(�к 

15. mજુરાતના વતૅમાન CSની �દુત ક�ટલી વધારવામા ં

આવી - � �# 

16. mજુરાતના વતૅમાન CS-ુ ં નામ જણાવો - Z� "��N 

� +к& 

17. તા=તરમા ં કોરોના વાયરસ સામે લડવા Rટને ભારત 

ક�ટ�ુ ંફડં આપવાની �હ�રાત કર3 છે - V. �� к��� 

18. તા=તરમા ંકોરોના વાયરસ સામે લડવા Rટને ભારત ફડં 

આપવાની �હ�રાત કર3 છે તે કયા નામે ઓળખાય છે - 

;����ш� D�N�=% M�� 

19. ભારતમા ં સૌ�થમ ઇ;ટરનેટ સેવાનો �ારંભ કયા વષ? 

થયો હતો - ��.��.���� 

20. ભારતમા ંઇ;ટરનેટ સેવાના �ારંભને ક�ટલા વષ8 dણૂ8 થયા 

- �� �7Ù 

21. તા=તરમા ં 4 ઓગ,ટ 2020ના રોજ કયા રાજયમા ં

સૌ�થમવાર ઈ;ટરનેટ સેવાનો �ારંભ થયો - "w4G�DN 

O��ш 

22. તા=તરમા ં િનzિૃ� લેનાર c�ક�ટર Cરુ�શ ર�નાના ટ3 શટ÷નો 

નબંર જણાવો - � 

 

DATE : ��-��-����

1. ��G,/ : v4%��- #�к��  

v4%��-�� '��D �4�/ ш2����� �� �x�� ���Á +�P� 

¶��-��� P���к��� �°+�& (ш2��& ��к�#)  

� '��D ш2��� : "�����, �4�-, ������, ��%к�( "�� 

�������� 

���- :  

� mજુરાત સરકાર� રા�યના પાચં ��ુય શહ�રોમા ંિસ�ગાપોર-

oુબઈની માફક ગગનÄુબંી ઇમારતોને બાધંકામ પરિમશન 

આપવાનો માગ8 મોકળો કય� છે.  

� અqયાર Cધુી 22-23 માળ માટ� મ�ૂંર3 અપાતી હતી, હવે 

70થી વp ુ માળની ઇમારતોને, આઇકોિનક ,0Nચસ8ને 

પરિમશન અપાશે.  

� અqયાર Cધુી E1, E2 કમિશÃયલ ઝોન વગેર�મા ં બેઈઝ 

એફએસઆઈ 1.2 મળતી હતી અને આ ઉપરાતં ઝોનવાર 

અ�કુ ચાજ ?બલ એફએસઆઈ મળતી હતી, હવે બેઇઝ 

એફએસઆઈ ઉપરાતં 4.2 એફએસઆઈ ચાજ ?બલ મળશે, 

એટલે ક� RબQડરો �ુલ 5.4 એફએસઆઈનો લાભ લઈ 

શકશે.  

� આ એફએસઆઇનો લાભ 30 મીટરથી વp ુપહોળા ટ3પી-

ડ3પી- ર,તા ઉપર મળશે. આ ચાજ ?બલ એફએસઆઇ 

જWંીદરના 50 ટકા ર�ટથી મળશે. 

2�;��;` ^P[�Ó��� ��� ��/� : 

� 100 મીટરથી વp ુÔચાઈ ધરાવતા અને આ,પેNટ ર�િશયો 

1: 9 ના �માણમા ં હશે તેવા મકાનને જ બ»મુજલી 

ઇમારત બનાવવા માટ�ના િનયમોનો લાભ આપવામા ં

આવશે 

� ગાધંીનગર, અમદાવાદ, રાજકોટ, Cરુત અને વડોદરામા ં

િનમા8ણ થનારા મકાનોને માટ� જ આ િનયમ લાm ુકરાશે. 

સી$ડ3સીઆર �માણે =નો પાયોનો એફએસઆઈ 1.2 ક� 

તેનાથી વધાર� હશે તેમને જ આ જોગવાઈઓને લાભ 

આપવામા ંઆવશે.  

� 70 મજલાની ઇમારત માટ� મહ�મ 5.4ની એફએસઆઈ 

આપવામા ં આવશે. = તે ઝોનની બેઈઝ એફએસઆઈ 

ઉપરાતં é3 એફએસઆઈ તર3ક� ક� વધારાની એફએસઆઈ 

�ીિમયમ લઈને આપવામા ં આવશે. �ીિમયમ 

એફએસઆઈનો ચા� જWંીના દરના 50 ટકા અથવા 
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ÆQુલા Rબનખેતીના yલોટના જWંીના દર �માણે ગણવામા ં

આવશે. 

� 70 મજલાના Rબ:QડÕગોની ચકાસણી કરવા ,પેિશયલ 

ટ�કિનકલ કિમટ3ની રચના કરવામા ં આવશે. ,પેિશયલ 

ટ�કિનકલ કિમટ3 ચકાસણી કર3ને પછ3 મ�ૂંર3 આપશે ક� 

ભલામણ કરશે. 

� ઇમારતમા ંરહ�ણાક ઉપરાતં મનોરંજન ક� પછ3 વાRણí�યક 

હ�5 ુમાટ�ના એકમો બનાવી શકાશે. 

� 30 મીટર ક� તેનાથી વp ુપહોળાઈ ધરાવતા ર,તાઓ પર 

જ Êટ આપવામા ંઆવશે. 

� 100થી 150 મીટર Ôચાઈ માટ� ઓછામા ં ઓછો 2500 

ચોરસ મીટરનો yલોટ હોવો જFર3 છે. 

� 150 મીટરથી વp ુ Ôચાઈ માટ� yલોટ ઓછામા ં ઓછો 

3500 ચોરસ મીટરનો હોવો જFર3 છે. 

� પાcક0ગમા ં ઇલે:N0ક ચાVજ 1ગની Cિુવધા હવે ફરVજયાત 

કરવી પડશે. િવ;ડ ટનલ બનાવવી પણ ફરVજયાત 

કરવામા ં આવી છે.તoુપરાતં cડઝા,ટર મૅનેજમે;ટ yલાન 

પણ તૈયાર કરવાનો રહ�શે. 

2. "(N ��<=к
� XM ¶Ô=:((Õ +ш� X� ;����ш� 


^D��=ì# 
���,-���� (ARIIA)  

� ઉપરા/0પિત Pી એમ. વ�ક�યા નાયÒુ �ારા ARIIA-2020-ુ ં 

ર�:;કÕગ �હ�ર  

� ARIIA: અટલ ર�:;કÕગ ઓફ ઇ¹;,ટટÜશૂન ઓન ઈનોવેશન 

એRચવમે;�સ  

2�b 4 :  

� એમએચઆરડ3(િશeણ)ના ઈનોવેશન સેલ �ારા 

,ટાટ8અપ, ઈનોવેશન, એ;ટરિ�;યોરિશપ અને 

આઈપીઆર =વી િવિવધ �zિૃ�ને વેગ મળે તે હ�5થુી 

વષ8-2019થી અટલ ર�:;કÕગ ઓફ ઇ¹;,ટટÜશૂન ઓન 

ઈનોવેશન એRચવમે;�સ એવોડ8 ‘એcરયા’ આપવાની 

શFઆત.  

v4%��-�� #�:>�X34� ��<=к
� "�� к�(���& :  

¦4����#�(& к�(���& 

� આણદં એR�કQચર `િુનવિસÃટ3 : ચોથો �મ 

� $ટ3` ુ : પાચંમો �મ  

� mજુરાત `િુનવિસÃટ3  : સાતમો �મ 

IIT к�(���&  

� IIT ગાધંીનગર  : નવમો �મ 

� મWંાલય : િશeણ 

��ш�� ����� ш¡F^Gк #�:>�X ��<=к
� "�� ��./  
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3. ��» +к : �_�N/�� ��� ��%/'�N -�&к� 
#.'�. 

^Nк�� ��» +к 

 
� મRલક અગાઉ ગોવાના રા�યપાલ હતા  

4. #�/=# %�,N ‘��D�’�� "2���N O�#� (§N�;�( D�=%)  

� 2~�34� -��G : ઉ�ર 2વુનો અબજો ટન બરફ માW ૧૫ 

જ વષ8મા ં સdંણૂ8 પીગળ3 જશે : સવા લાખ વષ8ના 

વાતાવરણના અµયાસ બાદ તારણ ર�ૂ કરા`ુ ં 

 

� dªૃવીના બ�ે છેડા ઉ�ર 2વુ (આક8 cટક) અને દReણ 2વુ 

(એ;ટાક8 cટક) qયા ં છવાયેલા બફ8,તાન માટ� �ણીતા છે. 

તેમની એ ઓળખ જ ન રહ� એવા સજંોગો આવી ર©ા છે. 

એ બરફથી ઢંકાવવો જોઈએ qયા ંઆ વખતે બરફ �|યો 

ન હતો. ૧૯૭૯ પછ3 �થમવાર આzુ ંબ;`ુ.ં  

� આક8cટ�દ�શ આસપાસ આક8cટક સ�iુ આવેલ છે. દર 

િશયાળામા ંઆક8 cટક સ�iુની ૧૪ લાખ ચોરસ cકલોમીટર 

=ટલી સપાટ3 �ણીતી વાત છે ક� §લોબલ વૉિમøગના 

�તાપે બને 2વુનો બરફ પીગળ3 ર©ો છે. પરં5 ુ ક�ટલી 

ઝડપથી એ jગે-ુ ં લેટ�,ટ સશંોધન આખા જગત માટ� 

Rચ�તાજનક છે.  

� સાય;સ જન8લ ‘નેચર’મા ં�ગટ થયેલા અહ�વાલ �જુબ 

ઉ�ર 2વુનો બરફ વષ8-૨૦૩૫ Cધુીમા ંજ સdંણૂ8 પીગળ3 

�ય એવી શ�તા છે.  

� સશંોધકોએ આ jદાજ ર�ૂ કરતા ંપહ�લા ધરતીના ૧.૨૭ 

લાખ વષ8ના આવરણનો અµયાસ કય� છે. 

�# 2�� LкN��(� Þ+� v4%��-�� Q4� "#� >ш� :  

� mજુરાતથી સીધી લીટ3-ુ ં jતર ગણીએ તો આક8 cટક 

�દ�શ આપણાથી દસેક હ�ર cકલોમીટર oૂર છે. qયા ં

બરફ પીગળે તો આપણને �ુ ંફરક પડ� ?  

� પહ�લી નજર� કદાચ એzુ ંલાગે ક� કંઈ ફરક ન પડ�, પણ 

એવા ßમમા ંરહ�વા =zુ ંનથી.  

� બરફ પીગળવાની સીધી અસર સ�iુ સપાટ3 પર થાય.  

� પાણી વધવાથી સ�iુ સપાટ3 વધે અને કાઠંાળા િવ,તારો 

એક પછ3 એક Òબૂમા ંજવા માડં�.  

� mજુરાતના કાઠં� ઘણા એવા ગામો છે, �યા ં દર વષ? 

સ�iુ-ુ ંપાણી થોÒુ ંથોÒુ ંjદર આવ5ુ ં�ય છે અને ગામે 

પીછેહટ કરવી પડ� છે.  

� ક�ટલાક ગામોએ પાળા બનાવાનો ર,તો પણ અપના1યો 

છે. પણ લાબંે ગાળે એ ઉપાયો કામ લાગવાના નથી. ક�મ 

ક� બધો બરફ પીગળે એટલ ેmજુરાતના કાઠં� સ�iુ સપાટ3 

બે એક િમટર વધી �ય.  

� કાઠંાનો િવ,તાર તો ધોવાઈ �ય પણ કsછ VજQલો = 

લાખો વષ� પહ�લા સ�iુી Ø�પ હતો એ ફર3થી સ�iુી Ø�પ 

બની �ય. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૮-૦૮-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં ��ુય પાચં શહ�રોમા ં  mજુરાત સરકાર �ારા 

ક�ટલા માળની ગગનÄુબંી ઇમારતો બનાવવાની મ�ૂંર3 

અપાઈ - �� �x 
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2. તા=તરમા ં  mજુરાત સરકાર �ારા કયા ��ુય પાચં 

શહ�રોમા ંગગનÄુબંી ઇમારતો બનાવવાની મ�ૂંર3 અપાઈ 

- "�����, ��������, ������, �4�- "�� ��%к�( 

3. mજુરાતમા ં 70 માળની ઇમારતો બનાવવાની મ�ૂંર3 

ક�ટલા મીટરથી વp ુપહોળા રોડ હશે એવા િવ,તારોમા ંજ 

અપાશે - �� �(� 

4. mજુરાતમા ં અqયાર Cધુી ક�ટલા માળ Cધુી ઇમારત 

બનાવવાની મ�ૂંર3 આપવામા ં આવતી હતી - ��-�� 

�x 

5. ભારતની ઉsચ શૈeRણક સ,ંથાઓ, કોલેજો અને 

`િુનવિસÃટ3ઓ સcહત િવિવધ સ,ંથાઓને �ોqસાહન 

આપવા  ભારતના િશeણ મWંાલય �ારા ક`ુ ં ર�:;કÕગ-

એવૉડ8 �હ�ર કરવામા ંઆ1યા છે - ARIIA 

6. ARIIA-ુ ં િવ,5તૃ નામ જણાવો - "(N ��<=к
� äM 

;Ô=:((Õ +(ш� ä� ;����ш� "^D��=(�Ü 

7. તા=તર ઓગ,ટ 2020મા ં કોના �ારા "ARIIA-2020"  

ર�:;કÕગ �હ�ર કરા`ુ ં- B'����'�- Z� �ïк�/� ��/È4 

8. ARIIAનો  સૌ�થમ �ારંભ કયા વષ? કરવામા ંઆ1યો હતો 

- �7, ���� 

9. "ARIIA-2020" ર�:;કÕગ  કયા િવભાગ �ારા �હ�ર 

કરવામા ંઆવે છે - �шFG �a�N/ 

10. "ARIIA-2020" ર�:;કÕગમા ં `િુનવિસÃટ3 ક�ટ�ગર3મા ં

mજુરાતની કઈ સ,ંથાએ ચોથો �મ �ાyત  કય� છે - 

}G�� 
K�к[D� ¦4����#�(& 

11. "ARIIA-2020" ર�:;કÕગમા ં `િુનવિસÃટ3 ક�ટ�ગર3મા ં GTUને 

કયો �મ અપાયો - '��D� 

12. "ARIIA-2020" ર�:;કÕગમા ંmજુરાત `િુનવિસÃટ3ને કયો �મ 

�ાyત થયો છે - � 

13. "ARIIA-2020" ર�:;કÕગમા ં IIT ગાધંીનગરને કયો �મ 

�ાyત થયો - �� 

14. -"ARIIA-2020"ર�:;કÕગમા ં �થમ આવનાર `િુનવિસÃટ3 

અને રા�ય જણાવો - ¶Ô=:((¦ +( XM к��кN 

(�к��N��, 2����� 

15. "ARIIA-2020" ર�:;કÕગમા ં �થમ આવનાર  

એ¹;જિનયcર�ગ કોલેજ અને  રા�ય જણાવો - к�N�% XM 


Ô=%��/L�1�-*4G�, 2����� 

16. "ARIIA-2020" ર�:;કÕગમા ં�થમ આવનાર IIT અને રા�ય 

જણાવો - IIT D�å�;, -�N��È4 

17. મેઘાલયના નવા રા�યપાલ-ુ ંનામ જણાવો - 
#. '�. 

^Nк 

18. તા=તરમા ંકયા મેગેRઝનના અહ�વાલ �જુબ ઉ�ર 2વુનો 

બરફ આગામી 15 વષૅમા ંઓગળ3 જશે - #�/=# %�ÙN 

"��D�" 

DATE : ��-��-����

1.к�=��/ к�^P��( : 0��- #�к�� (�2&�()  

D�� 2~��� ��G,/�-�°+�&X : 

(1)��ш�N L��(�=( 
%=#�(NRA)�� �D�� к��ш� 

 

2�b 4 : 

ભારતમા ંનોન ગેઝેટ�ડ સરકાર3 નોકર3ઓ માટ� એક જ કોમન 

એRલVજRબલીટ3 ટ�,ટ (CET) 

� એક દ�શ એક પર3eા 

� 3પુ બી અને સી માટ� એક જ પર3eા 

� િવિવધ ૧૨ ભાષામા ંપર3eા આપી શકાશે 

NRA �-�,- P�N�� 

� ક�;i સરકાર અને સરકાર3 બે;કોમા ં નોન-ગેઝેટ�ડ પો,ટ 

પર ભરતી માટ� એક જ ઓનલાઇન કોમન એRલVજRબRલટ3 

ટ�,ટ લેવાશે  

� સીઇટ3મા ં મેળવેલા માક8 પcરણામ �હ�ર થયાના 3 વષ8 

માટ� મા;ય ગણાશે  

� દર�ક ઉમેદવારને તેમના ,કોર Cધુારવા માટ� બે વધારાની 

તક આપવામા ંઆવશે. ઉમેદવારના ૩માથંી = ઉsચ ,કોર 

હશે તેને ભરતી �c�યામા ંગણતર3મા ંલેવાશે  

� એનઆરએ �ારા તૈયાર કરાયેલ મેcરટ Rલ,ટનો ઉપયોગ 

રા�ય સરકારોની નોકર3ઓમા ં ભરતી માટ� પણ કર3 

શકાશે  

હાલ આ ભરતી પર3eાઓ માટ� સીઇટ3 શF કરાશે 

�. બે:;કÕગ પસ8નલ િસલેશન એજ;સી 
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�. ર�લવે cર4ટમે;ટ બોડ8  

�. ,ટાફ િસલેNશન કિમશન (એસએસબી)  

� આ એજ;સી 3પૂ બી અને સીની તમામ નોન-ટ�MNનકલ 

પો,ટ માટ� ઉમેદવારોના ,�3િન�ગ માટ� કોમન 

એRલVજRબRલટ3 ટ�,ટ (સીઇટ3) લેશે.  

� આ એક પર3eા આપનારા ઉમેદવારોને ઘણા ં પદ માટ� 

,પધા8મા ંરહ�વાની તક મળ3 શકશે.  

� �ારંRભક પર3eામા ં NવોRલફાય થનારા વેક�;સી �માણ ે

આગામી પર3eા આપી શકશે.  

� આ િનણ8યથી દર વષ? સરકાર3 નોકર3ઓની પર3eા 

આપતા 3 કરોડ `વુાઓને મોટ3 રાહત મળશે.  

� તેમણે �ુદ3-�ુદ3 અર$ની ફ3 નહ� Äકૂવવી પડ� તેમ જ 

પર3eા આપવા oૂર પણ નહ� જzુ ંપડ�. 

� �ુલ ૧૦૦૦ પર3eા ક�;i 

� દર�ક VજQલામા ંસભંિવત ઓછામા ંઓÇ ંએક પર3eા ક�;i 

હશે 

 

NRA ��ш� :'�(-�X  

� #��N: નેશનલ એજ;સી કઇ-કઇ પર3eાઓ લેશે? 

� %��P: ,ટાફ િસલNેશન કિમશન, તમામ ર�લવે ભરતી 

બોડ8 તથા ઇ¹;,ટટÜટૂ ઓફ બે:;કÕગ સિવÃસ પસ�નલ 

(IBPS) �ારા નોન-ટ�MNનકલ પો,�સ માટ� લેવાતી તમામ 

પર3eાઓ હવે આ એજ;સી જ લશેે. ભિવ/યમા ંલગભગ 

તમામ એજ;સીઓ તેની સાથે જોડાઇ જશે. 

� #��N: �ુ ંરા�યોની એજ;સીઓ તેમા ંસામેલ નથી? 

� %��P: હાલ સીઇટ3ના ,કોરનો ઉપયોગ ઉપરોNત 3 

��ુય એજ;સી જ કરશે. થોડા સમય બાદ ક�;iની અ;ય 

ભરતી એજ;સીઓ પણ તેને અપનાવી લેશે. સીઇટ3નો 

,કોર ક�;i, રા�યો તથા ખાનગી eેWની ભરતી એજ;સીઓ 

સાથે પણ શૅર થશે. 

� #��N: �ુ ંએનઆરએ �ારા સચંાRલત સીઈટ3 NવૉRલફાઈ 

કરતા જ નોકર3 પાê3 થઈ જશે? 

� %��P: હાલ એzુ ં નહ� થાય પણ ભિવ/યમા ંએzુ ં શ� 

છે. સીઈટ3 હાલ ફNત cટયર-1 પર3eા છે. એટલે ક� ફNત 

,�3િન�ગ/શોટ8 Rલ:,ટÕગ માટ� છે. સીઈટ3મા ંસામેલ કોઈ પણ 

પર3eાથ  વેક�;સી �જુબ આગામી ઉsચ ,તર3ય પર3eા 

માટ� તમામ એજ;સીઓ પાસે અર$ કર3 શકશે. સીઈટ3 

,કોરના આધાર� આ એજ;સીઓ અલગથી cટયર-2 અને 

cટયર-3ની ,પેિશયાલાઈ(ડ પર3eા આયોVજત કરશે. જોક� 

અ�કુ સરકાર3 િવભાગોએ ભરતી માટ� બી� તબêાની 

પર3eા રદ કરવા અને ફNત સીઈટ3 ,કોરના આધાર� 

ઉમેદવારોની cફVજકલ અને મેcડકલ તપાસ કર3 િનમ¼કૂ 

કરવાના સકં�ત આyયા છે. 

� #��N: 12� ુપાસ ક� �ે�`એુટ માટ� ભરતી પર3eા અલગ 

યો�ય છે. એવામા ંસીઇટ3મા ંકઈ 1યવ,થા હશે? 

� %��P: અµયાસના ,તરના આધાર� એનઆરએ પણ Wણ 

,તર� સીએટ3 સચંાRલત કરશે. Rબનટ�MNનકલ પદ માટ� 

�ે�`એુટ, હાયર સેક;ડર3(12�)ુ અને મેc0ક(10�)ુ પાસ 

ઉમેદવારો માટ� અલગ અલગ પર3eાઓ યો�શે. પણ 

અµયાસ�મ એક જ રહ�શે. હવે દર�ક પર3eા માટ� અલગ 

અલગ અµયાસ�મ નહ� હોય. 

� #��N: સીઈટ3નો ,કોર ક�ટલા ંવષ8 Cધુી મા;ય ગણાશે? 

આ પર3eા ક�ટલી વખત આપી શકાશે? 

� %��P: ,કોર પcરણામ �હ�ર થવાની તાર3ખથી 3 વષ8 

Cધુી મા;ય રહ�શે. ઉમેદવાર ,કોર વધારવા માટ� વારંવાર 

પર3eા આપી શકશે. સીઈટ3મા ં મહ�મ વયમયા8દા 

વત8માન િનયમો અ-સુાર રહ�શે. વત8માન નીિત અ-સુાર 

જ એસસી, એસટ3, ઓબીસી અને અ;ય ક�ટ�ગર3ના 

ઉમેદવારોને વયમયા8દામા ંÊટ અપાશે. 

� #��N: સીઈટ3 માટ� રVજ,0�શનની �c�યા કઈ હશે? 

પર3eા ક�;i કઈ ર3તે નê3 કરાશે? 

� %��P: ઉમેદવારોને પોટ8લના માUયમથી રVજ,0�શન 

કરાવzુ ં પડશે. આ દરિમયાન પર3eા ક�;i માટ� તમાર3 

પસદંગી પણ જણાવવી પડશે. ઉપલÀધતાના આધાર� જ 

તેમને પર3eા ક�;iો ફાળવાશે. સરકાર� દ�શભરમા ં એક 

હ�ર પર3eા ક�;i બનાવવા-ુ ંલ ય રા�`ુ ંછે. 

� #��N: નવી 1યવ,થાનો ફાયદો �ુ ંથશે? 
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� %��P: ઉમેદવારોને નોકર3 માટ� પર3eામા ં ભાગ લવેા 

અને તૈયાર3મા ં લાગતો મહqqવdણૂ8 સમય, નાણા ં બચશે 

તથા �(ુક�લી મહદjશે ઘટશે. સીઈટ3થી ભરતી �c�યાનો 

સમયગાળો પણ ઓછો રહ�શે. દર�ક VજQલામા ંપર3eા ક�;i 

હોવાથી oૂર-oૂરના િવ,તારોમા ં રહ�તા ઉમેદવારો Cધુી 

પહhચમા ં સરળતા રહ�શે. સીઈટ3 12 ભાષાઓમા ં

આયોVજત કરાશે. પર3eા ફ3 ઉપરાતં ઉમેદવારોએ 

�સુાફર3 ખચ8, રોકાણ, વગેર� પર થતો વધારાનો ખચ8 

કરવો પડ� છે. સીઈટ3 =વી એકલી પર3eાથી મહદjશે 

ઉમેદવારોનો નાણાક3ય બોજો ઘટશે. 

(2) 
�'�(,  : %/*4� – v4��2�(&, >�V���-*4� 
�'�(,�� 

�2��-х���� 0������&>� DN���� �°+�& (PPP)  

(3) ш���&�� 0���� ����� 

� સરકાર� શેરડ3નો યો§ય અને લાભદાયી ભાવ (ફ�ર એ;ડ 

ર�|`નેુર�cટવ �ાઇસ) F.૧૦ થી વધાર3ને F. ૨૮૫ �િત 

MNવ;ટલ કરવાની મ�ુંર3 આપી દ3ધી છે.  

� આ ભાવ શેરડ3ના ઓNટોબર, ૨૦૨૦ થી શF થનારા નવા 

માકÁcટગ વષ8થી અમલમા ંઆવશે.  

� આ િનણ8ય કિમશન ઓફ એ�ીકQચરલ કો,ટ એ;ડ �ાઇસ 

(સીએસીપી)ની ભલામણોને આધાર� લેવામા ંઆ1યો છે.  

� એફઆરપી શેરડ3નો એ લpતુમ ભાવ છે = ખાડંની 

િમલોને શેરડ3ના ખેÒુતોને Äકૂવવાનો હોય.  

(4) ��%x& ��-�G к�'�� (L�#к�)  

� cડ,કોમ (વીજળ3 િવતરણ કંપનીઓ)ને તેમની વcક0ગ 

ક�િપટલથી વધાર� લોન આપવા પાવર ફાઇના;સ કંપની 

અને Fરલ ઈલે:N0cફક�શન કોપ�ર�શનને મ�ૂંર3 આપવામા ં

આવી છે.  

� હવે વcક0ગ ક�િપટલના ૨૫ ટકાથી પણ વધાર� લોન 

આપવામા ંઆવશે.  

� આ િનણ8યને કારણે વીજળ3 િવતરણ કંપનીઓની 

નાણાક3ય �વાcહતા વધશે.  

� ૯૦,૦૦૦ કરોડ Fિપયાની નાણાક3ય �વાcહતા ઠાલવવા 

માટ�ની યોજના હ�ઠળ આ િનણ8ય લેવામા ંઆ1યો છે.  

� ઉજવલ cડ,કોમ એ,`રુ;સ યોજના (`ડુ3એવય) હ�ઠળ આ 

લાભ આપવામા ંઆવશે. 

2.���� �-� /�%��(v4%��- #�к��)  

���� �4����X B0� >�/ -� �(� /�%���� O���0 

 

2�b 4 :  

� દ�શ oુિનયામા ંવસતા mજુરાતીઓ પોતાના ગામ માટ� કંઇ 

કરવાની ઇsછા dરુ3 કર3 શક� અને તેમના દાન મારફતે 

ગામમા ં Cિુવધાઓ ઉભી થાય તે માટ� રા�ય સરકાર� 

બ=ટમા ં�હ�ર કર�લી માદર� વતન યોજનાનો અમલ શF 

કરાયો છે.  

��к�# к���� /��& �2��  

� આ યોજના હ�ઠળ 25 કામોની યાદ3 પણ �હ�ર કરવામા ં

આવી છે. દાતાઓ કામના �ુલ ખચ8ના 50 ટકા રકમ 

આપશે તો તેમની તકતી �કૂાશે. બાક3ની રકમ રા�ય 

સરકાર ઉઠાવશે. 

� આ યોજના હ�ઠળ ગામમા ંપાકા રોડ, ચોરો, પચંાયત ઘર, 

,�લૂ, ,�લૂના ઓરડા, ,માટ8 Nલાસ, પીવાના પાણીની 

Cિુવધા, એસટ3 પીકઅપ ,ટ�;ડ, ,મશાન mહૃ ક� ક,તાન, 

આરો§ય ક�;i, કો|`િુનટ3 હોલ, Åગણવાડ3, ,03ટ લાઇટ, 

કચરા િનકાલની 1યવ,થા, લાયેર3, ગામ-ુ ં�વેશ �ારા 

વગેર� =વા કામોનો સમાવેશ કરાયો છે. 

3. *4:-к ���D� :   

� નામ : અવર ઓ;લી હોમ અ Nલાયમેટ અપીલ wુ ધ વQડ8  

� લેખક : Ïtુ ધમ8mFુ-દલાઈલામા (િતબેટ)  

 

4. ��, "к:�- Né/��к  : к�=� #�к�� (�4�F�)  

� ભારત સરકારનો આગામી વષ8-૨૦૩૦ Cધુીમા ંઝીરો રોડ 

અક,માતનો લ યાકં  

5. L�� ��ш�7 : �� X�:(      ��I ����� L��# 
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6. L�� ��ш�7 : �� X�:(     (1) �[�, M�(�K�M& ��  

�� �78 �� X��(�� ��% #K ��I�� '�[�, M�(�K�M& ��' 

������� }�� R�.  

 

� આ cદવસ એવા લોકોને સમિપÃત હોય છે, =મણે ખાસ 

eણોને તસવીરોમા ં ક�દ કર3ને તેમને હમેંશા હમેંશા માટ� 

યાદગાર બનાવી દ3ધી છે.  

'M�(�K�M& ��'3 4� 2~� 

� િવ� ફોટો�ાફ3 cદવસ-ુ ં મહqવ �ગFકતા પેદા કરવા-ુ,ં 

અને પોતાના િવચારોને એક તસવીર મારફતે શેર કરવા-ુ ં

અને ફોટો�ાફ3ના િવ,તારમા ં પોતા-ુ ં કcરયર િવકસાવવા 

માટ� લોકોને �ોqસાcહત કરવા-ુ ંછે.  

� આ cદવસ ન માW તે 1યMNતની યાદ અપાવે છે =મણ ે

ફોટો�ાફ3મા ં િવશેષ યોગદાન આy`ુ ં છે પરં5 ુભિવ/યની 

પેઢ3ને પણ પોતાની ફોટો�ાફ3ની �ુશળતા ર�ૂ કરવા માટ� 

�ેcરત કર� છે.  

'M�(�K�M& ��' B%����� ;�-2�# 

� આજથી લગભગ 181 વષ8 પહ�લા બનેલી એક ઘટના 

બાદથી જ આ cદવસ મનાવવામા ંઆવે છે.  

� તેની શFઆત éા;સમા ં 9 �;`આુર3, 1839થી શF થઇ 

હતી. તે સમયે ડૉગોરોટાઇપ �c�યા �હ�ર કરવામા ંઆવી 

હતી, =ને િવ�ની �થમ ફોટો�ાફ3 �c�યા માનવામા ં

આવે છે. 

� આ �c�યાનો આિવ/કાર éા;સના જોસેફ નાઇસફોર અને 

�ઇુસ ડૉગેર� કર3 હતી.  

� 19 ઑગ/ટ, 1839ના રોજ éા;સની સરકાર� આ આિવ/કાર 

િવશે �હ�ર ક`ુ8 હ5 ુઅને તે-ુ ંપેટ�;ટ પોતાના નામે કરા1`ુ ં

હ5 ુ.ં  

� આ cદવસની યાદમા ંજ 'વQડ8 ફોટો�ાફ3 ડ�' એટલે ક� 'િવ� 

ફોટો�ાફ3 cદવસ' મનાવવામા ંઆવે છે.  

�7, ������ ��I�� O> #�[M& N���; 

� અમેcરકાના ફોટો �ેમી રૉબટ8 કૉન?Rલયસ એવા 1યMNત 

હતા, =મણે િવ�ની �થમ સેQફ3 ¹Nલક કર3 હતી. તેમણે 

વષ8 1839મા ંઆ સેQફ3 લીધી હતી.  

 

O> �¡�Iк ä�N�¶� ��N��& 

� 19 ઓગ/ટ, 2010ના રોજ �થમ વૈિ�ક ઓનલાઇન 

ગેલર3ની યજમાની કરવામા ંઆવી હતી.  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૯-૦૮-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં ક�;iીય ક�Rબનેટ �ારા"એક દ�શ એક પર3eા" 

માટ� કઈ એજ;સીને મ�ૂંર3 આપી છે - ��ш�N L��(�=( 


%=#� (NRA) 

2. ભારતમા ંનોન-ગેઝેટ�ડ સરકાર3 નોકર3ઓ માટ� કઈ એક જ 

કોમન પર3eા લેવાશે - к�� 
^NY%^P^N(&  (�:( 

(CET) 

3. નેશનલ cર4ટમે;ટ એજ;સી(NRA) �ારા કયા 3પુની 

પર3eાઓ લેવામા ંઆવશે - B "�� C 

4. કોમન એRલVજRબRલટ3  ટ�,ટ(CET)  ભારતની ક�ટલી 

ભાષાઓમા ંયો�શે - �� 

5. કોમન એRલVજRબRલટ3 ટ�,ટ(CET)મા ં મેળવેલ mણુ ક�ટલા 

વષ8 Cધુી મા;ય રહ�શે - �� 

6. નેશનલ cર4ટમે;ટ એજ;સી(NRA) �ારા દર�ક ઉમેદવારને 

ટ3મનો ,કોર Cધુારવા માટ� ક�ટલી વધારાની તક 

આપવામા ંઆવશે - �� 

7. નેશનલ cર4ટમે;ટ એજ;સી(NRA) �ારા આગામી સમયમા ં

ક�ટલા નવા પર3eા ક�;iો શF કરવામા ંઆવશે - �,��� 

8. નેશનલ cર4ટમે;ટ એજ;સી(NRA) �ારા આગામી સમયમા ં 

દર�ક VજQલામા ં ઓછામા ંઓછા ક�ટલા નવા પર3eા ક�;iો 

શF કરવામા ંઆવશે - �� 

9. તા=તરમા ં ક�;iીય ક�Rબનેટ �ારા કયા Wણ એરપોટ8ને 

�હ�ર ખાનગી ભાગીદાર3-PPP થી ચલાવવા મ�ૂંર3 

અપાઈ - %/*4�, v4��2�(&, �>w4���-*4��Ü  

10. તા=તરમા ં ક�;iીય ક�Rબનેટ �ારા  શેરડ3ના FRPમા ં

F.10થી વધાર3ને �િત MNવ;ટલ ક�ટલો કરાયો- V.���/- 

11. તા=તરમા ં ક�;iીય ક�Rબનેટ �ારા વીજળ3 િવતરણ 

કંપનીઓને તેમની વcક0ગ ક�િપટલના ક�ટલા ટકાથી વધાર� 

લોન આપવાની મ�ૂંર3 અપાઈ - ��% 

12. mજુરાત સરકાર �ારા માદર� વતન યોજના-2020 

jતગ8ત તા=તરમા ં ક�ટલા િવકાસ કામોની યાદ3 �હ�ર 

કર3 - �� 

13. માદર� વતન  યોજના-2020 jતગ8ત કોઈ દાતા ગામમા ં

િવકાસ કામ માટ�  �ુલ ખચ8ના ક�ટલા ટકા રકમ આપે તો 

તેના નામની તકતી �કુવામા ંઆવશે - ��% 
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14. તા=તરમા ં �કાિશત થયેલ "અવર ઓ;લી હોમ અ 

Nલાઇમેટ અપીલ wુ ધ વQડ8" d,ુતકના લેખક જણાવો -  

�N�; N�� 

15. ભારત સરકાર�  દ�શમાથંી કયા વષ8 Cધુીમા ં ઝીરો રોડ 

અક,માતનો નê3 કય� છે - �7, ���� 

16. સમ� િવ�મા ં13 ઓગ,ટ  કયા cદવસ તર3ક� ઉજવાય છે 

-  ��I ����� L��# 

17. વQડ8 ફોટો�ાફ3 ડ� �ાર� ઉજવાય છે - �� X�:( 

18. િવ�મા ં સૌ�થમ વાર "વQડ8 ફોટો�ાફ3 ડ�" ઉજવવાનો 

�ારંભ  કયા દ�શમા ંથયો - ���# 

 

DATE : ��-��-����

1. :�CR #�8FG-���� : ���O��� Z� ��& µ��� ���7�к 

#�8 :�CR #�8FG-������ 'L�G� �2��  

� મUય�દ�શ-ુ ં ઈ;દોર શહ�ર સતત ચોથીવાર દ�શ-ુ ં સૌથી 

વp ુ,વsછ શહ�ર : mજુરાત-ુ ંCરુત શહ�ર બી� �મે  

� �થમવાર mજુરાતના ચાર શહ�રો Cરુત(૨), અમદાવાદ 

(૫) રાજકોટ (૬) અને વડોદરા (૧૦)ને િવિવધ ક�ટ�ગર3મા ં

�થમ ૧૦મા ં,થાન  

� મેગાિસટ3ની ક�ટ�ગર3મા ં mજુરાત-ુ ં અમદાવાદ સૌથી 

,વsછ શહ�ર  

����� к�(���&, ш2�� ��<=к
� "�� ��./ 

1 N�х>� �Ã4 �#-�:ш2�� "�� :�CR-� � 

� ш2��-��./  

1 ;=���- \/O��ш  

2 �4�--v4%��- 

3 ��� �4�P; – 2�����  

4 �^Pк�*4� – Rª�#�¾ 

5 ¡�4� – кG�,(к 

7 "����� – v4%��-  

10 N�х>� �Ã4 �#-�:ш2�� "�� :�CR-� � 

� ш2��-��./  

1 ;=���- \/O��ш  

2 �4�--v4%��- 

3 ��� �4�P; – 2�����  

4 ��%/���� – À�O��ш 

5 "����� – v4%��- 

6 ��%к�( – v4%��- 

9 ��ш�х�'¼� – À�O��ш 

10 ������ – v4%��- 

#J>� ���� ш2�� (�� N�х>� �Ã4 �#-�) 
૧  પટના (Rબહાર) 

૨  dવૂ8 cદQહ3 (EDMC) 

૩  ચ�ેાઇ (તિમલનાÒુ) 

૪  કોટા (રાજ,થાન) 

૫  ઉ�ર cદQહ3 

૬  મoુરાઇ (તિમલનાÒુ) 

૭  મરેઠ (ઉ�ર �દ�શ) 

૮  કોઇ|બ5રુ (તિમલનાÒુ) 

૯  અ�તૃસર (પ�ંબ) 

૧૦  ફર3દાબાદ (હcરયાણા) 

�� N�х>� XR& �#-���x& #J>� ���� ш2�� 
૧  ગયા (Rબહાર) 

૨  બNસર (Rબહાર) 

૩  અબોહર (પ�ંબ) 

૪  ભાગલdરુ (Rબહાર) 

૫  પારસા બ�ર (Rબહાર) 

૬  િશQલhગ (મઘેાલય) 

૭ ઇટાનગર (અnુણાચલ �દ�શ) 

૮  cદમાdરુ એમસી (નાગાલ;ેડ) 

૯  Rબહારશર3ફ (Rબહાર) 

૧૦  સહરસા (Rબહાર) 
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v4%��-�� D�� ш2����� N��P� �+�к� 

 

ш2�� :к�� 2020 ��=к 2019 ��=к 

�4�- 5519 2 14 

"����� 5207 5 6 

��%к�( 5157 6 9 

������ 4870 10 79 

:�CR #�8FG-���� 
( 
 ±N�=#  

� ૧૦૦ કરતા ં વp ુ શહ�ર ધરાવ5ુ ં સૌથી ,વsછ રા�ય-

છ�ીસગઢ  

� ૧૦૦ કરતા ંઓછા ં શહ�ર ધરાવ5ુ ં સૌથી ,વsછ રા�ય - 

ઝારખડં  

� ગગંા cકનાર� આવે�ુ ંસૌથી ,વsછ શહ�ર - વારાણસી  

� શહ�રની ,વsછતામા ં મહ�મ નાગcરક ભાગીદાર3 - 

શાહજહાdંરુ  

� ૪૦ લાખથી વp ુવસતી ધરાવ5ુ ંસૌથી ,વsછ મેગાિસટ3 

- અમદાવાદ  

� ,વsછતાના મામલે ઝડપી �ગિત કરનાર શહ�ર - જોધdરુ  

� ૧૦ લાખથી વp ુ વસતી ધરાવ5ુ ં ,વsછતા મામલ ે

આqમિનભ8ર શહ�ર - રાજકોટ  

� ૧૦ લાખથી ઓછ3 વસતી ધરાવ5ુ ં ,વsછતા મામલે 

આqમિનભ8ર શહ�ર-મૈCરુ  

� સૌથી ,વsછ નાના શહ�ર jRબકાdરુ અને Ïરુહાનdરુ 

� ૧ થી ૩ લાખની વસતી ધરાવ5ુ ં સૌથી ,વsછ શહ�ર - 

િતnુપિત  

� સૌથી ,વsછ રાજધાની- નવી cદQહ3  

� સૌથી ઝડપથી ,વsછ બનતી રાજધાની - લખનઉ  

� સૌથી ,વsછ ક�;ટોનમે;ટ એcરયા- જલધંર, cદQહ3 અને મેરઠ  

� ૨૫,૦૦૦ની વ,તી ધરાવતા શહ�રોની ક�ટ�ગર3મા ં પાટણ 

દ�શ-ુ ંWી�ુ સૌથી ,વsછ શહ�ર  

� દ�શના �ુલ ૪૨૪૨ શહ�રોનો સવ? કરાયો  

��%���� ���������� ©:>�- 

� ¶����ш� "�� P�:( O�<§(#�� �������� #K ��ш�� O> 

� :�CR-� #�8FG-������ ��ш�� (�' -25 �#(&�� 

�������� 15�� ��  

� ૧૦ લાખથી ઓછ3 વ,તીવાળા શહ�રોના નેશનલ 

ર�;ક�ગમા ં૮મો નબંર આ1યો.  

� સફાઈ �દુ� ઈનોવેશન અને બે,ટ �ેNટ3સ ક�ટ�ગર3મા ં

ગાધંીનગરને બ,ેટ ,ટ�ટ ક�િપટલનો રા/03ય એવોડ8.  

� �ુલ ૬૦૦૦ માક8સમાથંી ગાધંીનગરને ૫૦૫૬.૭૨ માNસ8 મ¨યા.  

� આ માક8સ સcટ¿cફક�શન, સિવÃસ લવેલ �ો�ેસ, ડાયર�Nટ 

ઓÀઝવ?શન, િસટ3ઝન cફડબેકના આધાર� આપવામા ં

આ1યા.ં  

� વષ8-૨૦૧૧ની વ,તી �માણે ૨,૦૨,૭૭૬ની વ,તી સામે 

૯૭૫૬ લોકોએ ઓનલાઇન િસટ3ઝન ફ3ડબેક આyયો હતો.  

#�8�� �'���� : 

� સવ?eણમા ંડોર wુ ડોર ઘનકચરા-ુ ંએકિWકરણ, કચરાનો 

કરાતો િનકાલ, કચરા-ુ ં �ોસેસ, સાય:;ટફ3ક લે;ડફ3લ 

સાઈટ, પíÀલક અવેરનેસ, આઈસીટ3 બેઈઝ ક�|પઈન�ગ, 

પíÀલક ફ3ડબેક, શૌચાલયની ,વsછતા સcહતની 

બાબતોની ચકાસણી કરવામા ંઆવી હતી. 

� વષ8-૨૦૨૦મા ંિવિવધ ક�ટ�ગર3મા ં૧૨૯ એવોડ8 અપાયા  

� ક�;iીય હાઉિસ�ગ અને શહ�ર3 બાબતોના મWંી – Pી 

હરcદપિસ�હ dરુ3  

� ,વsછ સવ?eણ ર�:;કÕગનો સૌ�થમ �ારંભ બી$ 

ઓNટોબર- ૨૦૧૬થી (ર�:;કÕગની �હ�રાત વષ8-૨૦૧૭થી)  

� મWંાલય : િમિન,03 ઓફ હાઉિસ�ગ એ;ડ અબ8ન અફ�સ8  

2. v4%��- #�к�� : �G�- к�/���� P� 2~��� �4���� 

(2�� +N-�2&�()  

Cધુારો :  

(1) ��./�� ��^�к 2�b 4 �(��� %�� 2�� 25 >� 100 

(к� % �a� Lк1- #�к���� Á4к�� ��D� шк�ш�  

 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    67 | P a g e  

 

� બોનાફાઇડ ઇ;ડ:,0યલ હ�5 ુમાટ� જમીન ખર3દાયેલી હોય 

પણ ઔ�ોRગક હ�5નુો ઉપયોગ શ� ના હોય તો તેવા 

cક,સામા ં $ડ3સીઆરની જોગવાઈઓ �જુબ ઉ�ોગ 

િસવાયના અ;ય હ�5 ુમાટ� જમીન વેચી પણ શકાશે. 

� આવા cક,સામા ં�માણપW મેળ1યા પછ3 જો ૩ થી ૫ વષ8 

થયા હશે તો ૧૦૦ ટકા, પથી ૭ વષ8 થયા હશે તો ૬૦ 

ટકા, ૭ થી ૧૦ વષ8 થયા હશે તો ૩૦ ટકા અને ૧૦ થી 

વp ુવષ8 થયા હશે તો ૨૫ ટકા �વત8માન જWંીની cક�મત 

સરકારને Äકૂવી જમીન-ુ ંવેચાણ થઈ શકશે.  

(2) ш¡F^Gк 2�b 4 �(� кN�к(��� �°+�& ���� %�� х�&�& 

шк�ш� 

� રા�યમા ં �ૃિષ-પ�પુાલન `િુનવિસÃટ3, મેcડકલ ક� ઇજનેર3 

કોલેજ ક� અ;ય શૈeRણક હ�5સુર જમીન ખર3દવા માટ� 

VજQલા કલેNટરની dવૂ8 મ�ૂંર3 લેવી નહ� પડ�.  

� આવી જમીન ખર3દ કયા8 બાદ એક મcહનામા ં VજQલા 

કલેNટરને �ણ કર3 બોનાફાઇડ ઇ;ડ:,0યલ પરપઝની 

=મ જ જFર3 �માણપWો મેળવી િનયત સમયમા ં

�ો=Nટની કામગીર3 શF કર3 શકાશે.  

"��B�� %����; :  

� અqયાર Cધુી આવી જમીન ખર3દવા માટ� VજQલા કલેNટર 

પાસેથી પરવાનગી મેળવવાની બાબત dવૂ8શરત હોઈ 

ટાઇટલ cકલયર;સ, ઇ;,પેNશન સcહત �ો=Nટ શF 

કરવામા ંલાબંો સમય જતો હતો, હવે શૈeRણક પરપઝમા ં

આવો કોઈ િવલબં નહ� થાય.  

3. ��ш�N :'�úÜ,# 
���, (х�N �+�) 

к�=��/ х�N �a�N/ µ��� 
���, O�;` ���� ����� 

к��/� 

 


���,  °+�� �к ��� �к 

���� ����� х�N�~� 


���, 

V. 7.5 N�х V. 25 N�х 

"°4 ,� 
���, V. 5 N�х V. 15 N�х 

\/��D�� N�;M (�; 

"^D��=( 
���, 

V. 5 N�х V. 15 N�х 

��G�D�/, 
���, V. 5 N�х  V. 10 N�х  

� અમલ : ૨૯ ઓગ,ટ-૨૦૨૦થી 

4. �J�� : �¡34 Pc*4 ��L�/N 
���, (��ß��)  

} 
���, �(� O>��� v4%��-� ��. '�к% %�ш��� 

'#����  

 

� વષ8-૧૯૮૫નો �થમ એવોડ8 નોબેલ �ાઇઝ િવ=તા 

અમેcરકન એ,0ોcફRઝિસ,ટ �ો.એસ.ચiંશેખરને એનાયત 

કરાયો હતો 

�J�� : 

� સાય;સ eેWના �યાતનામ અને Åતરરા/03ય ,તરના 

એવા ઈ:;ડયન નેશનલ સાય;સ એક�ડમીના વૈ- ુ બyd ુ

મેમોcરયલ એવોડ8 માટ� આ વષ? mજુરાતના ડૉ.પકંજ 

જોશીની પસદંગી. 

� �થમવાર mજુરાતને ફાળે આ એવોડ8  

��. '�к% %�ш��� 'L�D/ : 

� ચાnુસેટ `િુન.ના �ોવો,ટ ડૉ.પકંજ જોશી-ુ ં Àલેક હોલ 

cફRઝકસ, �ેિવટ�શન એ;ડ કો,મોલો$ સશંોધનમા ંપાયા-ુ ં

યોગદાન રહ��ુ ં છે, =ઓના નામે ૨૦૦ =ટલા 

પíÀલક�શ;સ ઈ;ટરનેશનલ જન8Qસ અને ÏNુસમા ંછે.  

� ડૉ.પકંજ જોશી તેમની ટ3મ સાથે વષ8-૧૯૮૯થી આપણી 

િમQક3 વે ગેલેNસીમા ં‘Àલેકહૉલ છે ક� િસ�§`લુાcરટ3 ?’ તેના 

પર સશંોધન કર3 ર©ા છે.  

� િસ�§`લુાcરટ3ને ‘Nવૉ;ટમ ,ટાર’ પણ કહ3 શકાય. આ= 

િવ�ના િવ¯ાનીઓ િસ�§`લુાcરટ3નો એટલે ક� ‘Nવૉ;ટમ 

,ટાર’નો ઘણો અµયાસ કર3 ર©ા છે.  


���, ��ш� : 

� આ એવોડ8 Åતરરા/03ય ,તર� �યાતી �ાyત એ,0ોનોમસ8 

અને એ,0ોcફRઝિસ,ટને આપવામા ંઆવે છે.  

� આ એવોડ8ની શFઆત વષ8-૧૯૮૫થી થઈ છે અને દર 

Wણ વષ? એવોડ8 આપવામા ંઆવે છે.  

� આ એવોડ8 �યાતનામ એ,0ોનોમર ડૉ. મનાલી વૈ- ુ

બydનુી ,�િૃતમા ંશF કરવામા ંઆ1યો છે. 

5. L�� ��ш�7 : �� X�:(    �[�, �:к&(� �� 
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2�b 4 :  

� મsછરજ;ય રોગો સામે લડાઈ-જન �mિૃત માટ�  

� મsછરજ;ય રોગોના શોધક-�ળૂ Rટ3સર આમ  ઓcફસર 

ડૉ. સર રોનાQડ રોસનો જ;મ ૧૮૫૭મા ંભારતમા ંઅQમોરા 

ખાતે થયો હતો.  

�  તેમને ૨૦ ઓગ/ટ-૧૮૯૭મા ંમsછરના સ�ંમણથી ફ�લાતા 

મેલેcરયા =વા રોગ ઉપર સશંોધન ક`ુa હ5.ુ 

6. %= L�� ��ш�7 : �� X�:( 

PF���� : D��к��- PF� 

 

%= – �� X�:(-����     "�#�� – �� �D,-���� 

� આ= સશંોધક રિસકલાલ પર3ખ, નારાયણ mnુુ, રા$વ 

ગાધંી અને ચiંકાતં બeીનો જ;મcદવસ. 

� લોકસગંીત¯ હ�� ુ ગઢવી, અિવનાશ 1યાસ, રાજનેતા 

સનત મહ�તા અને રિશયન સા|યવાદ3 નેતા Rલયોન 

0ોટ,ક3ની dુયિતિથ.  

� ચiંકાતં બeીનો જ;મ પાલનdરુમા ં અને અµયાસ 

એમ.એ, એલ.એલ.બી Cધુી.  

� બeી �ુબંઈમા ં ઈિતહાસ અને રાજનીિત શા°ના 

અUયાપક, આચાય8 અને પWકાર પણ ર©ા હતા.  

� તેઓની િવશેષ ઓળખ સાcહqયકાર અને કટાર લેખક 

તર3ક�ની હતી.  

� સાcહqય સ�ન eેWે ચiંકાતં બeીએ પડઘા Òબૂી ગયા, 

રોમા,ં એકલતાના cકનારા, આકાર, અતીતવન, 

પેર�Rલિસસ, એક સાજંની �લુાકાત, »ુ ંકોનાક8 શાહ, બeીની 

Pે/ઠ વાતા8ઓ, ચiંકાતં બeીના Pે/ઠ િનબધંો, તવાર3ખ, 

વાતાયન =વા ં નવલકથા, વાતા8, ઈિતહાસ અને 

રાજકારણ =વા ં અનેક િવષયો પર 180થી વp ુ d,ુતકો 

લ�યા ંછે.  

 

� આqમકથા - બeીનામા.  

� mજુરાતી સાcહqયમા ં લખેનનો નવાચાર3 અRભગમ શF 

કરનાર બeી સ�નમા ંઘટનાના બેતાજ બાદશાહ ગણાતા 

હતા.ં  

� ચiંકાતં બeી �ુબંઈના શેર3ફ પણ ર©ા.ં  

� તેમ-ુ ં 25 માચ8 2006ના રોજ 73 વષ8ની વયે 

અમદાવાદમા ંઅવસાન થ`ુ ંહ5 ુ.ં  

� િવશાળ ચાહક વગ8 ધરાવતા બeી cદ1ય ભા,કરના કટાર 

લેખક હતા. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૦-૦૮-૨૦૨૦) 

1. ભારત સરકાર �ારા તા=તરમા ં �હ�ર કરાયેલા વાિષÃક 

,વsછ સવ?eણ-2020 ર�:;કÕગમા ંકયા શહ�રને dનુઃ સૌથી 

,વsછ શહ�રોમા ં�થમ �મ અપાયો- ¶=��� 

2. તા=તરમા ં�હ�ર કરાયેલા વાિષÃક ,વsછ સવ?eણ-2020 

ર�:;કÕગમા ં મUય�દ�શના ઈ;દોર શહ�રને dનુઃ સતત 

ક�ટલીવાર સૌથી ,વsછ શહ�રોમા ં �થમ �મ અપાયો - 

D�>���� 

3. તા=તરમા ં�હ�ર કરાયેલા વાિષÃક ,વsછ સવ?eણ-2020 

ર�:;કÕગમા ં�થમવાર mજુરાતના કયા કયા શહ�રોને ,થાન 

મ¨`ુ ંછે - �4�-,"�����, ��%к�( "�� ������ 

4. તા=તરમા ં�હ�ર કરાયેલા વાિષÃક ,વsછ સવ?eણ-2020 

ર�:;કÕગમા ંએક લાખથી વp ુવ,તીવાળા શહ�રમા ંબી� �મે 

ક`ુ ંશહ�ર છે - �4�- 

5. તા=તરમા ં�હ�ર કરાયેલા વાિષÃક ,વsછ સવ?eણ-2020 

ર�:;કÕગમા ં10 લાખથી વp ુવ,તીવાળા શહ�રોમા ં1 થી 10  

�મના શહ�રો અને રા�ય જણાવો – ૧.;=���-\/O��ш, 

2.�4�--v4%��-, 3.��� �4�P;–2�����, 4.��%/����–

À�O��ш, 5."�����–v4%��-, 6.��%к�(–v4%��-, 

7.0�'�N-\/O��ш 8.D��&�¾, 9.��ш�х�'¼�-

À�O��ш 10. ������–v4%��- 

6. તા=તરમા ં�હ�ર કરાયેલા વાિષÃક ,વsછ સવ?eણ-2020 

ર�:;કÕગમા ં 1 લાખથી વp ુવ,તીવાળા શહ�રોમા ં 1 થી 07  

�મના શહ�રો અને રા�ય જણાવો - 1.;=���- \/O��ш, 

2.�4�--v4%��-, 3.��� �4�P;– 2�����, 4.�^Pк�*4�– 

Rª�#�¾, 5.¡�4�–кG�,(к, 7."�����–v4%��- 

7. તા=તરમા ં�હ�ર કરાયેલા વાિષÃક ,વsછ સવ?eણ-2020 

ર�:;કÕગમા ં10 લાખથી વp ુવ,તી ધરાવતા 1 થી 5 �મના 

સૌથી ગદંા શહ�રો અને રા�ય જણાવો – 1.'(��(^P2��), 
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2.* +�, L�[2&, 3.D�å�¶ (-�N��È4), 4.к�(� (��%:>��) 

"�� 5.Bª� L�[2& 

8. તા=તરમા ં�હ�ર કરાયેલા વાિષÃક ,વsછ સવ?eણ-2020 

ર�:;કÕગમા ં 10 લાખથી ઓછ3 વ,તી ધરાવતા 1 થી 5 

�મના સૌથી ગદંા શહ�રો અને રા�ય જણાવો – 

1.�/�(^P2��), 2.P§#�(^P2��), 3."P�2�('��P), 4. 

0��N*4�(^P2��) "�� 5.'��#� P��(^P2��) 

9. તા=તરમા ં�હ�ર કરાયેલા વાિષÃક ,વsછ સવ?eણ-2020 

ર�:;કÕગમા ં ઈ;દોર, Cરુત,અમદાવાદ, રાજકોટ અને 

વડોદરાનો ,કોર જણાવો - "34�� ����, ����, ����,  

���� "�� ���� 

10. તા=તરમા ં�હ�ર કરાયેલા વાિષÃક ,વsછ સવ?eણ-2020 

ર�:;કÕગમા ં ઈનોવેશન અને બે,ટ �ે:Nટસમા ં �થમ �મે 

આવનાર શહ�ર જણાવો - ��������  

11. તા=તરમા ં�હ�ર કરાયેલા વાિષÃક ,વsછ સવ?eણ-2020 

ર�:;કÕગમા ં િવિવધ ક�ટ�ગર3મા ં �ુલ ક�ટલા એવોડ8 અપાયા- 

��� 

12. તા=તરમા ં�હ�ર કરાયેલા વાિષÃક ,વsછ સવ?eણ-2020 

ર�:;કÕગ કયા મWંાલય �ારા �હ�ર કરા`ુ ં- к�=��/ 2�B�#1� 

"�� ш2��& P�P-� 

13. ક�;iીય હાઉિસ�ગ અને શહ�ર3 બાબતોના મWંી-ુ ં નામ 

જણાવો - Z� 2�L�'�#12 *4�& 

14. ,વsછ સવ?eણ ર�:;કÕગનો સૌ�થમ કયા વષૅથી �ારંભ 

થયો - � Xк(�P� ���� 

15. તા=તરમા ં �હ�ર કરાયેલ ,વsછ સવ?eણ-૨૦૨૦ના 

ર�:;કÕગ �જુબ ૧૦૦ કરતા ં વp ુ શહ�ર ધરાવ5ુ ં સૌથી 

,વsછ રા�ય - Rª�#�¾  

16. તા=તરમા ં �હ�ર કરાયેલ ,વsછ સવ?eણ-૨૦૨૦ના 

ર�:;કÕગ �જુબ ગગંા cકનાર� આવે�ુ ંસૌથી ,વsછ શહ�ર - 

����G#�  

17. તા=તરમા ં �હ�ર કરાયેલ ,વsછ સવ?eણ-૨૦૨૦ના 

ર�:;કÕગ �જુબ ૧૦૦ કરતા ં ઓછા ં શહ�ર ધરાવ5ુ ં સૌથી 

,વsછ રા�ય - `��х��  

18. તા=તરમા ં �હ�ર કરાયેલ ,વsછ સવ?eણ-૨૦૨૦ના 

ર�:;કÕગ �જુબ શહ�રની ,વsછતામા ં મહ�મ નાગcરક 

ભાગીદાર3 - ш�2%2��*4�  

19. તા=તરમા ં �હ�ર કરાયેલ ,વsછ સવ?eણ-૨૦૨૦ના 

ર�:;કÕગ �જુબ ૪૦ લાખથી વp ુ વસતી ધરાવ5ુ ં સૌથી 

,વsછ મેગાિસટ3 - "�����  

20. તા=તરમા ં �હ�ર કરાયેલ ,વsછ સવ?eણ-૨૦૨૦ના 

ર�:;કÕગ �જુબ ,વsછતાના મામલે ઝડપી �ગિત કરનાર 

શહ�ર - %��*4�  

21. તા=તરમા ં �હ�ર કરાયેલ ,વsછ સવ?eણ-૨૦૨૦ના 

ર�:;કÕગ �જુબ ૧૦ લાખથી વp ુવસતી ધરાવ5ુ ં,વsછતા 

મામલે આqમિનભ8ર શહ�ર - ��%к�(  

22. તા=તરમા ં �હ�ર કરાયેલ ,વsછ સવ?eણ-૨૦૨૦ના 

ર�:;કÕગ �જુબ ૧૦ લાખથી ઓછ3 વસતી ધરાવ5ુ ં

,વsછતા મામલે આqમિનભ8ર શહ�ર - ¡�4�  

23. તા=તરમા ં �હ�ર કરાયેલ ,વsછ સવ?eણ-૨૦૨૦ના 

ર�:;કÕગ �જુબ સૌથી ,વsછ નાના શહ�ર - �^Pк�*4� "�� 

Å4�2��*4� 

24. તા=તરમા ં �હ�ર કરાયેલ ,વsછ સવ?eણ-૨૦૨૦ના 

ર�:;કÕગ �જુબ ૧ થી ૩ લાખની વસતી ધરાવ5ુ ં સૌથી 

,વsછ શહ�ર - �-w4'�-  

25. તા=તરમા ં �હ�ર કરાયેલ ,વsછ સવ?eણ-૨૦૨૦ના 

ર�:;કÕગ �જુબ સૌથી ,વsછ રાજધાની- ��� L�[2&  

26. સૌથી ઝડપથી ,વsછ બનતી રાજધાની - Nх�B  

27. તા=તરમા ં �હ�ર કરાયેલ ,વsછ સવ?eણ-૨૦૨૦ના 

ર�:;કÕગ �જુબ સૌથી ,વsછ ક�;ટોનમે;ટ એcરયા - %N���, 

L�[2& "�� ���  

28. તા=તરમા ં �હ�ર કરાયેલ ,વsછ સવ?eણ-૨૦૨૦ના 

ર�:;કÕગ �જુબ ૨૫,૦૦૦ની વ,તી ધરાવતા શહ�રોની 

ક�ટ�ગર3મા ંદ�શ-ુ ંWી�ુ સૌથી ,વsછ શહ�ર - '�(G 

29. તા=તરમા ં �હ�ર કરાયેલ ,વsછ સવ?eણ-૨૦૨૦ના 

ર�:;કÕગ jતગ8ત દ�શના �ુલ ક�ટલા શહ�રોનો સવ? કરાયો 

હતો – 4242 

30. mજુરાત સરકાર� તા=તરમા ં ગણોત કાયદામા ં ક�ટલા 

મહqવના Cધુારા કયૉ - �� 

31. mજુરાત સરકાર� તા=તરમા ં ગણોત કાયદામા ં ઔ�ોRગક 

હ�5 ુમાટ�ની જમીનમા ંકયો મહqવનો Cધુારા કય�-��./�� 

��^�к 2�b 4 �(��� %�� 2�� 25>� 100 (к� % �a� 

Lк1- #�к���� Á4к�� ��D� шк�ш�  

32. mજુરાત સરકાર� તા=તરમા ં ગણોત કાયદામા ં શૈeRણક 

હ�5 ુમાટ�ની જમીન ખર3દમા ંકયો મહqવના Cધુારા કય� - 
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 ��./�� ��7-'Q4'�N� ¦4����#�(&, �L�кN к� ¶%���& 

к�N�% к� "=/ ш¡F^Gк 2�b 4#� %�� х�&��� �(� 

Y%[N� кN�§(��� * +�, �°+�& N��� �2Ó '�� 

33. તા=તરમા ંખેલ મWંાલય �ારા રા/03ય કeાએ કયા કયા 

એવૉડ8ની રકમમા ં વધારો કય� છે – ���� ����� 

х�N�~� 
���,, "°4 ,� 
���,, \/��D�� N�;M (�; 

"^D��=( 
���, "�� ��G�D�/, 
���, 

34. તા=તરમા ં ખેલ મWંાલય �ારા રા/03ય કeાએ રા$વ 

ગાધંી ખલેરqન એવૉડ8ની રકમ વધાર3ને ક�ટલી કરાઈ - V. 

�� N�х 

35. તા=તરમા ં ખેલ મWંાલય �ારા રા/03ય કeાએ અ�ુ 8ન 

એવૉડ8ની રકમ વધાર3ને ક�ટલી કરાઈ- V.�� N�х 

36. તા=તરમા ં ખેલ મWંાલય �ારા રા/03ય કeાએ મેજર 

Uયાનચદં એવૉડ8ની રકમ વધાર3ને ક�ટલી કરાઈ - V.�� 

N�х 

37. તા=તરમા ંખલે મWંાલય �ારા રા/03ય કeાએ iોણાચાય8 

એવૉડ8ની રકમ વધાર3ને ક�ટલી કરાઈ- V.�� N�х 

38. mજુરાતમા ં �થમવાર "વૈ- ુ બyd ુ મેમોcરયલ એવૉડ8" 

માટ� કોની પસદંગી કરાઈ છે - ��. '�к% %�ш� 

39. "વૈ- ુબyd ુમેમોcરયલ એવૉડ8" કઈ સ,ંથા �ારા આપવામા ં

આવે છે-;<=�/� ��ш�N #�/=# 
к��� 

40. "વૈ- ુ બyd ુ મેમોcરયલ એવૉડ8"આપવાની શFઆત કયા 

વષૅમા ંથઈ - ���� 

41. "વૈ- ુ બyd ુ મેમોcરયલ એવૉડ8" ક�ટલા વષ? આપવામા ં

આવે છે - �� 

42. "વૈ- ુ બyd ુ મેમોcરયલ એવૉડ8"કયા eWેેના વૈ¯ાિનકોને 

આપવામા ંઆવે છે -
:����#Ù "�� 
:��LM^`§# 

43. "વૈ- ુ બyd ુ મેમોcરયલ એવૉડ8"કોની યાદમા ં આપવામા ં

આવે છે - O�#� 
:����� ��.��N� �¡34 Pc*4 

44. વQડ8 મો,ક3ટો ડ� કયાર� મનાવવામા ંઆવે છે-�� X�:(  

45. કયા હ�5સુર �િત વષ8 વQડ8 મો,ક3ટો ડ� મનાવવામા ંઆવે 

છે-CR�%=/ ���� #�� N��;-%� �v�- �(�  

46. મsછરજ;ય રોગોના શોધક-ુ ં નામ જણાવો - }� 

XLM#� ��. #� ����[� ��#(� +x ^�(&ш�)  

47. મsછરજ;ય રોગોના શોધક ડૉ. સર રોનાQડ રોસનો જ;મ 

કયાર�-�ા થયો હતો – �7,-1857 ->� "[��� 

(0��-)   

48. ડૉ. સર રોનાQડ રોસ એ મsછરના સ�ંમણથી ફ�લાતા 

મેલેcરયા =વા રોગ ઉપર કયાર� સશંોધન ક`ુa હ5 ુ- 20 

X��(-1897 

49. mજુરાતી સાcહqયકાર ચiંકાતં બeીનો જ;મ કયાર� થયો 

હતો - �� X�:(-���� 

50. mજુરાતી સાcહqયકાર ચiંકાતં બeી-ુ ંજ;મ ,થાન જણાવો 

– '�N�*4� 

51. mજુરાતી સાcહqયકાર ચiંકાતં બeી-ુ ં�ા-કયાર� અવસાન 

થ` ુહ5 ુ–  "����� ->� �� �D,-���� 

52. mજુરાતી સાcહqયકાર ચiંકાતં બeીની આqમકથા-ુ ં નામ 

જણાવો - PF����  

53. સશંોધક રિસકલાલ પર3ખ, નારાયણ mnુુ અને રા$વ 

ગાધંીનો જ;મ cદવસ જણાવો - �� X�:( 

54. mજુરાતી સાcહqયકાર ચiંકાતં બeીના મહqવના d,ુતકોના 

નામ જણાવો - '�_� È+P� �/�, ����, 
кN-��� 

Lк����, }к��, "-�-��, '���^N�##, 
к #��%�� 

�4N�к�-, ¹4� к���к,  ш�2, PF��� Z��� ��-�,X, D��к��- 

PF��� Z��� ��P���, -���&х, ��-�/�  

55. કયા િવવેચક� mજુરાતી સાcહqયમા ં ચiંકાતં બeીને 

લેખનના મામલે ઘટનાના બેતાજ બાદશાહ ગણા1યા હતા 

– ��. �4� ш�2  

56. v4%��-� #�L2~/�� �G�-� N�хк D��к��- PF� к/� 

�-,��'a�� к(�� Nх-� 2-� - L��/ 0�:к� 

 

DATE : ��-��-����

1. к�=��/ Á +�(G� '�D (P����G)  

к����� 2���& ���/�� #��=/ "�� '�(�Á +�(G� /�%�� 

Á +�(G�'�D�� ��� ��¶�N�¶� 

 

��� ��¶�N�¶� : 

� cદ1યાગં, ૮૦ વષ8થી વp ુ Éમર, ઈમરજ;સી કમ8ચાર3, 

હોમ કોરનટાઈન, કોરોના સ�ંિમતઓને પો,ટલ બેલેટની 

Cિુવધા  

� ડોર wુ ડોર Ä ૂટંણી �ચાર માટ� ઉમેદવાર સcહત પાચં 

1યMNતને Êટ  
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%��N ��¶�N�¶�  

1. Ä ૂટંણીલeી �zિૃ�ઓમા ં દર�ક 1યMNત માટ� ફ�સમા,ક 

ફરVજયાત રહ�શે.  

2. મતદાન મથક પર દર�ક 1યMNત-ુ ંથમ8લ ,�3િન�ગ કરાશે, 

સેિનટાઇઝર, સાÏ ુઅને પાણીની 1યવ,થા કરાશે  

3. ક�;i અને રા�ય સરકારો �ારા �ર3 કરાયેલી ગાઇડલાઇન 

�માણે સોિશયલ cડ,ટM;સગ  

4. મતદાન માટ� સોિશયલ cડ,ટM;સગ �ળવવા બને qયા ં

Cધુી મોટા હોલની 1યવ,થા કરાશે  

5. Ä ૂટંણી કમ8ચાર3ઓ, Cરુeા જવાનોની હ�રફ�ર માટ� dરૂતી 

સ�ંયામા ંવાહનોની 1યવ,થા  

-��� >к "�� -����  

�. મતદાન મથક ખાતે મતદાન માટ� ૧૫૦૦ના ,થાને હવે  

૧૦૦૦ મતદારોને જ બોલાવવામા ંઆવશે 

�. એક cદવસ પહ�લા મતદાન મથકને સેિનટાઇઝ કરવામા ં

આવે 

�. દર�ક મતદાન મથક પર થમ8લ ,ક�નર, દર�ક મતદાર-ુ ં

ચેcક�ગ કરાય  

�. મતદાર-ુ ંતાપમાન ઉÄુ ંઆવે તો તને મતદાનના jિતમ 

કલાકમા ંમતદાન માટ� બોલાવવો  

5. મતદારોને રVજ,ટરમા ં હ,તાeર કરવા અને ઇવીએમમા ં

મત આપવા માટ� હ�;ડ §લો1ઝ આપવા  

¶��
-����'�( ш��  

�. ઇવીએમ અને વીવીપેટ મશીનો િવશાળ હોલમા ં

ગોઠવવાના ંરહ�શે  

�. dરૂતા �માણમા ંસેિનટાઇઝર ઉપલÀધ કરાવવાના ંરહ�શે  

3. ઇવીએમ-વીવીપેટ સભંાળતા દર�ક અિધકાર3 માટ� §લો1ઝ 

ફરVજયાત  

B�����&�� OL�/�  

�. ઉમેદવાર3 પW ઓનલાઇન ઉપલÀધ રહ�શે, ઉમેદવાર 

ઓનલાઇન ફોમ8 ભર3 તેની િ�;ટ cરટિનøગ ઓcફસરને ર�ૂ 

કર3 શક� છે. 

�. ઉમેદવાર સોગદંના�ુ ંઓનલાઇન ભર3 શકશે, તેની િ�;ટ 

નોટર3 કરાવીને આરઓને ર�ૂ કરવાની રહ�શે  

�. ઉમેદવાર િસÂcુરટ3 cડપોRઝટના ં નાણા ં ઓનલાઇન 

cડપોRઝટ કરાવી શકશે  

�. ઉમેદવાર તેના �માણપWની માગ ઓનલાઇન કર3 શકશે  

�. ઉમેદવાર3 પW ભરતી વખતે ફNત બ ે1યMNત હાજર રહ3 

શકશે  

�. ઉમેદવાર3 પW ભરવા જતી વખતે ફNત બે વાહન લઇ 

જઇ શકાશે  

�. ઉમેદવાર3 પW ભરવા-ુ ં,થળ િવશાળ રાખzુ ંપડશે  

�. ઉમેદવાર3 માટ� cરટિનøગ ઓcફસર અગાઉથી સમય આપે 

તે cહતાવહ ગણાશે 

2. 0��-�/ ��¦4 #��� (#��FG)  

кCR�� �N�/� "�� ��%:>���� MNJ�& 
�P�`�� :���ш� 


���×( -�%#�� O> :§��¥� P�ш� 

 

� એરફોસ8 HAL પાસેથી માક8-૧ તેજસ િવમાન ખર3દશે 

� mજુરાતના નRલયા અને રાજ,થાનના ફલૌદ3 એરબઝે પર 

િવ�ના સૌથી હળવા ફાઇટર =ટ તેજસની ,Nવો«ન 

તહ�નાત કરાશે.  

� આ બ�ે સરહદો પાcક,તાન સીમાની ન$ક આવેલી છે.  

� દ�શની પિ�મી સરહદ� તેજસ િવમાનોની �થમ Nવો«ન 

નRલયામા ંબનશે.  

� એક ,Nવો«નમા ંઓછામા ંઓછા 18 િવમાન હોય છે. એટલે 

ક� નRલયા એરબઝેમા ં18 ક� તેથી વp ુતેજસ ફાઇટર yલને 

તહ�નાત કરાશે. 

� એચએએલ પાસેથી એરફોસ8 માક8-૧એ તેજસ િવમાન 

ખર3દશે. =માથંી નવી ,Nવો«ન બનશે.  

� નRલયા અને ફલૌદ3 1`હુાqમક oૃ:/ટએ અqયતં મહqવના 

એરબેઝ છે.  

� તિમલનાÒુના C�ુરૂ એરબેઝમાથંી તેજસ િવમાન 

અનેકવાર અહ� આવી Ä�ૂા ં છે તથા પિ�મી સરહદ� 

ઉડાન ભર3 Ä�ૂા છે.  

� નRલયા અને =સલમેરમા ં અqયાર Cધુીમા ં 6-7 તેજસ 

િવમાનો-ુ ં0ાયલ થઈ ÄÂૂુ ંછે. 

� �ૂનમા ંફલૌદ3 એરબેઝ પર પણ 0ાયલ કરવામા ંઆ1`ુ ંહ5.ુ 

-�%#�� ������� х��#/- : 
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� :'�� : 1.6 મેક (અવાજની ગિત કરતા દોઢ ગણી વp ુ

ઝડ૫) 2200 cકમી �િત કલાક 

� �%�: 6560 cકલો. િવ�-ુ ંસૌથી હળzુ ંફાઇટર =ટ  

� F-�: 2458 cકલો Cધુી-ુ ંફ5અુલ લઈને ઊડ3 શક� છે. 

� (�кäMÇ 460 મીટરના રનવે પછ3 ઊડ3 શક� છે. 

� "O�DÇ 2800 cકમી Cધુી સતત ઊડ3 શક� 

� 2�¶(Ç 50 હ�ર Ýટ Cધુી ઊડવાની eમતા  

� 2�>/��: લેઝર ગાઈડડ િમસાઇલ, ઈઝરાયેલી આ`ધુો 

3. ��» +к : ��ш�� ��� Á +�(G� к�ш�� '�� ���� 

�4���� ��» +к (P����G) 

 

� દ�શના નવા Ä ૂટંણી કિમશનર પદ� dવૂ8 નાણા સRચવ 

રા$વ �ુમારને િનમવામા ંઆ1યા.  

� અqયાર Cધુી આ પદ પર અશોક લવાસા હતા.  

� નવા િનમાયેલા રા$વ �ુમાર આગામી ૩૧મી ઓગ,ટ-

૨૦૨૦ના રોજ Ä ૂટંણી કિમશનર-ુ ંપદ સભંાળશે.  

���� �4�� 'L�D/ :  

� તેઓ ૧૯૮૪ની બÖચના િનzતૃ આઇએએસ અિધકાર3 છે. 

� રા$વ �ુમાર આ પહ�લા નાણા સRચવ હતા. 

� નાણા મWંાલયના તેમના કાય8કાળ દરિમયાન બે:;કÕગ 

eેWે મોટા Cધુારાઓ લા1યા હતા અને À`રૂો�સીમા ંપણ 

મોટા ફ�રફારો કયા8 હતા.  

� �હ�ર eWેની 10 મોટ3 બÖકોને ચાર બÖકોમા ંભળેવી દ�વા 

પાછળ તેમનો મહqવનો ફાળો ર©ો છે.  

� નર�;iભાઈ મોદ3ની મહqવકાeંી �ધાનમWંી જનધન 

યોજના, �iુા લોન ,ક3મ સcહતની યોજનાઓના અમલમા ં

તેમનો ક�;iીય ફાળો ર©ો છે.  

� રા/0પિત રામનાથ કોિવ�દ� રા$વ �ુમારને દ�શના નવા 

Ä ૂટંણી કિમશનર િન|યા છે.  

4.��ш�N :'�úÜ,# 
���,-���� ���� �2���- (х�N�+�)  

'��D х�N��&�� ���� ����� х�N�~�, 27�� "°4 ,� ->� 8 

х�N��&X�� ��G�D�/, 
���, "'�ш�.   

 

(1) ���� ����� х�N�~� 
���, ��Ö-�-�- 

1. c�ક�ટર રોcહત શમા8 – c�ક�ટ 

2. િવનેશ ફોગાટ  - મcહલા ર�સલર 

3. મિનકા બWા - ટ�બલ ટ�િનસ ખેલાડ3 

4. મcરયyપન થગંવે� ુ- પેરા એªલીટ 

5. રાની રામપાલ - મcહલા હોક3 ક�yટન  

� સRચન, ધોની અને િવરાટ પછ3 રોcહત શમા8 ખેલરqન 

એવોડ8 મેળવનારો ચોથો cક��ટર  

� 1998મા ંસRચનને ખલેરqન એવોડ8 મ¨યો હતો. qયાર બાદ 

2007મા ંમહ�;i િસ�હ ધોની અને 2018મા ંિવરાટ કોહલીને 

ખેલરqન એવોડ8થી સ;માિનત કરાયા હતા 

(2) "°4 ,� 
���, �x����� ��Ö-� х�N��&-�-  

1. અત-દુાસ(િતરંદા$)  

2. oુતી ચદં (એથલેcટNસ)  

3. સાVqવક સાઇરાજ (બેડિમ;ટન) 

4. Rચરાટ શે�ી (બેડિમ;ટન) 

5. િવશેષ (બા,ક�ટબોલ) 

6. Cબૂેદાર માિનક કૌિશક (બોMNસÕગ) 

7. લવલીના (બોMNસÕગ) 

8. ઇશાતં શમા8 (c�ક�ટ) 

9. દ3¹yત શમા8 (મcહલા c�ક�ટ) 

10. સાવતં અજય (ઇMNવ,03યન) 

11. સદં�શ Rઝ�ગન (Ýટબોલ) 

12. અcદિત અશોક (ગોQફ) 

13. આકાશદ3પ િસ�હ (હોક3) 

14. દ3િપકા (હોક3) 

15. દ3પક (કબ+3) 

16. સાcરકા Cધુાકર (ખો-ખો) 

17. દ6 ૂબબન (રો�ગ) 

18. મ- ુભાકર (�cૂટ�ગ) 

19. સૌરભ ચૌધર3 (�cૂટ�ગ) 

20. મpcુરકા Cહુાસ (ટ�બલ ટ�િનસ) 

21. cદિવજ સરન (ટ�િનસ) 

22. િશવા ક�શવન (િવ;ટર ,પોw્8સ) 

23. cદ1યા કાકરન (ક�સRલ�ગ) 

24. રા»લુ અવાર� (ર�સRલ�ગ) 

25. Cયુશ નારાયણ �ધવ (પેરા ,વીિમ�ગ)  
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26. સદં3પ (પેરા એથલેcટNસ) 

27. મનીષ નરવાલ (પેરા �cૂટ�ગ).  

(3) ��G�D�/, 
���, (Z��� к�D �(�) �x����� х�N��&-

�-  

A.N�;M (�; к�(���&  (}�) 

1. ધમ?;i િતવાર3 (આચ8ર3)  

2. dnુુષો�મ રાય ( એથલેw્cકસ)  

3. િશવ િસ�હ (બોMNસÕગ)  

4. �ૃ/ણ�ુમાર »ડૂા (કબ+3)  

5. રમેશ પઠાિનયા (હોક3)  

6. નર�શ�ુમાર (ટ�િનસ)  

7. િવજય ભાલચiં �િુનવર(પેરા પાવર Rલ:ºટÕગ)  

8. ઓમ�કાર દાcહયા (ર�સRલ�ગ) 

B.��±¦4N� к�(���& ('��D х�N��&)  
Shri Jude Felix Sebastian   Hockey 
Shri Yogesh Malviya  Mallakhamb 
Shri Jaspal Rana   Shooting 
Shri Kuldeep Kumar Handoo  Wushu 
Shri Gaurav Khanna   Para 

Badminton 

(4) �%� \/��D�� 
���, �4N-15  

1.  Shri Kuldip Singh Bhullar   Athletics 

2.  Ms. Jincy Philips   Athletics 

3.  Shri Pradeep Shrikrishna 

Gandhe  

 Badminton 

4.  Ms. Trupti Murgunde   Badminton 

5.  Ms. N. Usha   Boxing 

6.  Shri Lakha Singh   Boxing 

7.  Shri Sukhvinder Singh 

Sandhu  

 Football 

8.  Shri Ajit Singh   Hockey 

9.  Shri Manpreet Singh   Kabaddi 

10.  Shri J. Ranjith Kumar Para   Athletics 

11. Shri Satyaprakash Tiwari   Para Badminton 

12. Shri Manjeet Singh   Rowing 

13. Late Shri Sachin Nag   Swimming 

14. Shri Nandan P Bal   Tennis 

15. Shri Netarpal Hooda   Wrestling 

(5) -��Y%1� ���8 ��ш�N 
���=D� 
���,-2019 
1. Ms. Anita Devi   Land Adventure 

2. Col. Sarfraz Singh   Land Adventure 

3. Shri Taka Tamut   Land Adventure 

4. Shri Narender Singh   Land Adventure 

5. Shri Keval Hiren 

Kakka  

 Land Adventure 

6. Shri Satendra Singh   Water Adventure 

7. Shri Gajanand 

Yadava  

 Air Adventure 

 Late Shri Magan 

Bissa  

 Life Time Achievement 

(૬) મૌલાના અÏલૂ કલામ આઝાદ 0ોફ3(MAKA)   

પ�ંબ `િુનવિસÃટ3 ચદં3ગઢ  

(૭) રા/03ય ખેલ �ોqસાહન dરુ,કાર  
Category Entity  
 

recommended for Rashtriya 

Khel Protsahan Puruskar, 2020 

Identification and 
Nurturing of 
Budding and 
Young Talent - 

1. Lakshya Institute 
2. Army Sports Institute 

Encouragement to 
sports through 
Corporate Social 
Responsibility  

 Oil and Natural Gas 
Corporation (ONGC) Ltd. 

Employment of 
sportspersons and 
sports welfare 
measures  

 Air Force Sports Control 
Board 

Sports for 
Development  

 International Institute of 
Sports Management (IISM) 

� ૨૯મી ઓગ,ટ-રા/03ય રમત cદવસે એવોડ8 અપાશે  

� કોરોના મહામાર3ના કારણે cફVજકલ નહ� પરં5 ુ cડVજટલ 

yલેટફોમ8ના માUયમથી એવોડ8 અપાશે  

5. к�=� #�к�� : :�-�a-� L��#�� B%�G� ���-� 

X�N�;� ш�(,  LM[ :'��,3 4� }/�%� :  

}/�%к :  

� રા/03ય cફQમ િવકાસ િનગમ (એનએફડ3સી) અને માcહતી 

અને �સારણ મWંાલય  

}/�%� :  

� આ ,પધા8 14મી �ુલાઈ, 2020ના રોજ માયગોવ પોટ8લ 

પર ઓનલાઈન �કુવામા ંઆવી હતી અને 7મી ઓગ,ટ, 

2020ના રોજ સમાyત થઈ હતી. નામાકંન માટ� 

www.MyGov.in વેબસાઇટ પર આ ,પધા8 હો,ટ કરવામા ં

આવી હતી. 

:'��,�� ��Ö-�-LM[ 

� �� ш�(,  LM[34� ш�7,к 

1.  "^0�- '�N 
 };? 

2.  ��P�%� #��� "P ¶<=�/� P���� 0��- 

3.  ¦4���% ���4N �� V'�` 
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6. L�� ��ш�7 : �� X�:(  

��I �L��� ���L�к L��#    (�[�, �#��/� �#(&`=# ��)  

 

2�b 4 :  

� વcર/ઠ નાગcરકોની પcરM,થિતઓ િવશે �mિૃત લાવવા 

અને તેમને મદદ કરવાનો  

� વcર/ઠ નાગcરકો અને તેમની સામાVજક M,થિતને અસર 

કરતા પcરબળોને �mતૃ કરવામા ંઆવે છે.  

� આ cદવસ �ારા, સમાજમા ં ztૃ નાગcરકોના યોગદાન 

બદલ તેમનો આભાર માનવામા ંઆવે છે. 

� આ cદવસની શFઆત અમેcરકાના dવૂ8 રા/0પિત રોનાQડ 

ર�ગને કર3 હતી.  

� Pી ર�ગને 19 ઓગ,ટ 1988ના રોજ ઘોષણાપW પર 

હ,તાeર કર3ને 21 ઓગ,ટને અમેcરકામા ંરા/03ય વcર/ઠ 

નાગcરક cદવસ ઘોિષત કય� હતો.  

� સં̀ Nુત રા/0 મહાસભાએ 14 cડસે|બર 1990ના રોજ 21 

ઓગ,ટને િવ� વcર/ઠ નાગcરક Fપના મનાવવાની 

ઘોષણા કર3. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૧-૦૮-૨૦૨૦) 

1. કોરોના મહામાર3 દરિમયાન સામા;ય અને પેટાÄ ૂટંણી 

યોજવા માટ� તા=તરમા ં કોના �ારા નવી માગૅદિશÃકા 

�હ�ર કરાઈ - 0��-�/ Á +�(G� '�D 

2. કોરોના મહામાર3 દરિમયાન સામા;ય અને પેટાÄ ૂટંણી 

યોજવા માટ� તા=તરમા ં નવી માગૅદિશÃકા �હ�ર કરાઈ 

તેમા ં કોને કોને પો,ટલ બેલેટ પેપર �ારા મતદાનની 

મ�ૂંર3 અપાઈ - L��/���,�� �7Ù>� �Ã4 �/,к����� 

#���-, ;�%=#� #����� кÙ/���X��, 2� 

к���=(�;� 

3. કોરોના મહામાર3 દરિમયાન સામા;ય અને પેટાÄ ૂટંણી 

યોજવા માટ� તા=તરમા ં નવી માગૅદિશÃકા �હ�ર કરાઈ 

=મા ંઉમેદવાર સાથે ક�ટલા લોકો ડૉર wુ ડૉર �ચાર કર3 

શકશે - � 

4. કોરોના મહામાર3 દરિમયાન સામા;ય અને પેટાÄ ૂટંણી 

યોજવા માટ� તા=તરમા ં નવી માગૅદિશÃકા �હ�ર કરાઈ 

=મા ંનવા Cધુારા �જુબ મતદાન મથક� એકસાથે ક�ટલા 

મતદાર બોલાવી શકાશે - ���� 

5. કોરોના મહામાર3 દરિમયાન સામા;ય અને પેટાÄ ૂટંણી 

યોજવા માટ� તા=તરમા ં નવી માગૅદિશÃકા �હ�ર કરાઈ 

=મા ંઉમેદવાર3 પW ભરતી વખતે ક�ટલા લોકો હાજર રહ3 

શકશે - �� 

6. ભારતીય વા` ુ સેના �ારા તા=તરમા ં કયા કયા એરબેઝ 

ઉપર ,વદ�શી `tુ િવમાન તેજસ ,કવૉ«ન તહ�નાત કરાશે 

- �^N/� "�� MNJ�& 

7. નRલયા અને ફલૌદ3 ઍરબઝે કયા રા�યમા ંઆવેલા છે - 

v4%��- "�� ��%:>�� 

8. ઈ:;ડયન એરફોસ8 કોની પાસેથી માક8-૧ તેજસ િવમાન 

ખર3દશે - HAL 

9. િવ�ના સૌથી હળવા ફાઇટર =ટ તેજસની ,Nવો«ન કયા 

એરબેઝ પર તહ�નાત કરાશે - v4%��-�� �^N/� "�� 

��%:>���� MNJ�&  

10. નRલયા એરબઝેમા ં ક�ટલા તેજસ ફાઇટર yલેન તહ�નાત 

કરાશે - �� к� -�>� �Ã4 

11. તેજસ િવમાનની ,પીડ જણાવો - �.� �к ("��%�� ��- 

к�-� ��¾ �G� �Ã4 `�5) ���� Lк� O�- кN�к 

12. તેજસ િવમાન-ુ ંવજન જણાવો - 6560 cકલો 

13. તેજસ િવમાનની ફ5અુલ eમતા જણાવો - ���� LкN� 

�4��34� M� 4"N N;�� ù�& шк� 

14. તેજસ િવમાન ક�ટલા cકમી Cધુી સતત ઊડવાની eમતા 

ધરાવે છે -  ����   

15. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ંદ�શના નવા Ä ૂટંણી કિમશનર પદ� કોની 

િનમ¼કૂ કરવામા ંઆવી - ���� �4��   

16. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં રા$વ �ુમાર� દ�શના નવા Ä ૂટંણી 

કિમશનર પદ� કોની જ§યાએ િનમ¼કૂ કરાઈ - "ш�к 

N��#�   

17. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં દ�શના નવા Ä ૂટંણી કિમશનર પદ� 

િનમ¼કૂ મેળવનારા રા$વ �ુમાર કઈ બÖચના િનzતૃ 

આઇએએસ અિધકાર3 છે – �7,-1984 

18. દ�શના નવા Ä ૂટંણી કિમશનરની િનમ¼કૂ કોના �ારા 

કરવામા ંઆવે છે - ����'�-  

19. ખેલ મWંાલય �ારા નેશનલ ,પોw્8સ એવોડ8-૨૦૨૦ 

jતગ8ત ક�ટલા ખેલાડ3ઓને રા$વ ગાધંી ખેલરqન એવોડ8 

અપાશે – '��D х�N��& 
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20. ખેલ મWંાલય �ારા નેશનલ ,પોw્8સ એવોડ8-૨૦૨૦ 

jતગ8ત = પાચં ખેલાડ3ઓને રા$વ ગાધંી ખલેરqન 

એવોડ8 આપવામા ંઆવશે તેના નામ તથા રમત જણાવો 

- �.L�к�(� ��L2- ш�, – L�к�(, �.����ш M���(-L2N� 

��#N�, �.��к� Pa�-(�PN (���# х�N��&, �.L�/c'� 

>�����4-'��� 
³N�( "�� �.���� ��'�N-L2N� 2�к& 

к�c(� 

21. અqયાર Cધુીમા ં c�ક�ટમા ં �ુલ ક�ટલા ખેલાડ3ને રા$વ 

ગાધંી ખેલરqન એવોડ8 આપી સ;માિનત કરાયા છે – aG 

22. અqયાર Cધુીમા ં c�ક�ટમા ં કયા ખેલાડ3ને રા$વ ગાધંી 

ખેલરqન એવોડ8 આપી સ;માિનત કરાયા છે - #^D� 

-ïÞ4Nк�, 2�=��#12 ���� "�� ����( к�2N� 

23. c�ક�ટર સRચન તÖoુલકરને �ા વષ? રા$વ ગાધંી ખેલરqન 

એવોડ8 આપી સ;માિનત કરાયા છે - �7,-1998 

24. c�ક�ટર મહ�;iિસ�હ ધોનીને �ા વષ? રા$વ ગાધંી ખલેરqન 

એવોડ8 આપી સ;માિનત કરાયા છે – �7,-2007 

25. c�ક�ટર િવરાટ કોહલીને �ા વષ? રા$વ ગાધંી ખલેરqન 

એવોડ8 આપી સ;માિનત કરાયા છે – �7,-2018 

26. ખેલ મWંાલય �ારા નેશનલ ,પોw્8સ એવોડ8-૨૦૨૦ 

jતગ8ત ક�ટલા ખેલાડ3ઓને અ�ુ 8ન એવોડ8 અપાશે - 27 

х�N��& 

27. ખેલ મWંાલય �ારા નેશનલ ,પોw્8સ એવોડ8-૨૦૨૦ 

jતગ8ત ક�ટલા ખલેાડ3ઓને iોણાચાય8 એવોડ8 અપાશે – 

N�;M (�; к�(���&�� 8 х�N��& ->� ��±¦4N� 

к�(���&�� '��D х�N��& 

28. ખેલ મWંાલય �ારા નેશનલ ,પોw્8સ એવોડ8-૨૦૨૦ 

jતગ8ત ક�ટલા ખલેાડ3ઓને મેજર Uયાનચદં એવોડ8 

અપાશે – 15 х�N��& 

29. ખેલ મWંાલય �ારા નેશનલ ,પોw્8સ એવોડ8 jતગ8ત 

ક�ટલા ખેલાડ3ઓને તેનVજ�ગ નોગ? નેશનલ એડવે;ચર 

એવોડ8-૨૦૧૯ અપાશે – #�- х�N��& ->� 
к х�N��&�� 

N�;M (�; "^D��=(  

30. મૌલાના અÏલૂ કલામ આઝાદ 0ોફ3(MAKA) -૨૦૨૦ કોને 

આપવામા ંઆવશે - '��P ¦4����#�(& D��&�¾  

31. ક�;i સરકાર �ારા કયા cદવસની ઉજવણી િનિમતે 

ઓનલાઈન શોટ8 cફQમ ,પધા8- ુ ં આયોજન કરા`ુ ં હ5 ુ – 

:�-�a-� L��#  

32. મનોરંજન eેW સદંભ? NFDC-ુ ં િવ,5તૃ નામ જણાવો - 

����&/ LM[ ��к�# ��� 

33. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ંકોના �ારા ,વતWંતા cદવસની ઉજવણી 

િનિમતે ઓનલાઈન શોટ8 cફQમ ,પધા8- ુ ંઆયોજન કરા`ુ ં

હ5 ુ - ����&/ LM[ ��к�# ��� (
�
M�&#�) "�� 

�L2-� "�� O#��G �a�N/  

34. ક�;i સરકાર �ારા ,વતWંતા cદવસની ઉજવણી િનિમતે 

ઓનલાઈન શોટ8 cફQમ ,પધા8ને �ારથી ઓનલાઈન 

�કુવામા ંઆવી હતી - ��� °4N�;, ���� 

35. ક�;i સરકાર �ારા ,વતWંતા cદવસની ઉજવણી િનિમતે 

ઓનલાઈન શોટ8 cફQમ ,પધા8ને કયા પોટ8લ પર 

ઓનલાઈન �કુવામા ંઆવી હતી - MyGov 

36. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં ક�;i સરકાર �ારા ,વતWંતા cદવસની 

ઉજવણી િનિમતે આયોVજત ઓનલાઈન શોટ8 cફQમ 

,પધા8મા ં �થમ Wણ િવ=તા-cફQમ-ુ ં નામ જણાવો – 1. 

"^0�- '�N-
 };?, 2. ��P�%� #���-"P 

¶<=�/� P���� 0��- ->� 3. ¦4���% ���4N-�� V'�` 

37. �િત વષ8 િવ� વcર/ઠ નાગcરક cદવસ કયાર� મનાવવામા ં

આવે છે - �� X�:(  

38. કયા હ�5સુર �િત વષ8 21 ઓગ,ટ� િવ� વcર/ઠ નાગcરક 

cદવસ મનાવવામા ં આવે છે - �L��� ���L�к��� 

'L�©:>�-X--��� #��Y%к ©:>�-�� "#� к�-� 

'L�Px� ��ш� �v�- N���� "�� -��� �� к���  

39. િવ� વcર/ઠ નાગcરક cદવસ મનાવવાની શFઆત કોણે-

કયાર� કર3 હતી - "�L�к��� * +�, ����'�- ����[� 

����� �� X�:( ������ ��%  

40. સં̀ Nુત રા/0 મહાસભાએ કયા cદવસે 21 ઓગ,ટને િવ� 

વcર/ઠ નાગcરક Fપના મનાવવાની ઘોષણા કર3 હતી – 

-�.�� L�#�zP� ���� 

DATE : ��-��-����

1. FATF : '�Lк:-��� �¡�Iк кF�
 FATF�� ·N�к 

^N:(��>� PD�� 88 }-�к���& #����� '� �Ã4 к�к 

��G�к&/ O�-P��� � +Ê� (�¡�Iк }-�к���)  

� ભારતનો મો,ટ વો;ટ�ડ આતકંવાદ3 દાઉદ ઈાહ3મ પણ 

પાcક,તાનના કરાચંીમા ંહોવાની કÏલૂાત 
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� ફાઇનાM;શયલ એNશન ટા,ક ફોસ8ની યાદ3માથંી બહાર 

આવવા પાcક,તાને હવે દાઉદ ઇાહ3મ, હાcફઝ સઇદ 

અને મCદૂ અઝહર સcહતના ૮૮ �િતબિંધત 

Wાસવાદ3ઓ, સગંઠનો, સગંઠનોના આતકં3 સરગણા અને 

સµયો પર વp ુકડક નાણાક3ય �િતબધંો.  

� પાcક,તાન સરકાર� હવે આ આતકં3 સરગણા અને તેમના 

સગંઠનોની તમામ િમલકતો જyત કરવા અને બે;ક ખાતા 

પર ટાચં �કૂવાના આદ�શ કયા8.  

� પાcક,તાન �ારા થયેલી કાય8વાહ3મા ં ૧૯૯૩ના �ુબંઇ 

બો|બ Àલા,ટ ક�સમા ંભારત �ારા વો;ટ�ડ દાઉદ ઇાહ3મ-ુ ં

નામ પહ�લી જ વાર �કાશમા ંઆ1`ુ.ં  

� આ કાય8વાહ3 એ હક3કતનો એકરાર છે ક� દાઉદ ઈાહ3મ 

પાcક,તાનમા ંછે. પાcક,તાની દ,તાવેજોમા ંદાઉદના ઘરના 

Wણ સરનામા ંઅને ૧૪ પાસપોટ8નો પણ ઉQલખે.  

FATF ���� '�Lк:-�� B'� к�/,��2& 

� éાસંના પેcરસ ખાતેના સગંઠન FATF �ારા પાcક,તાનને 

�ૂન ૨૦૧૮મા ં�ે યાદ3મા ં�કૂવામા ંઆ1`ુ ંહ5 ુ.ં  

� સગંઠને પાcક,તાનને cડમા;ડ લેટર આપીને તેણે Cચૂવેલા 

પગલા ંવષ8 ૨૦૧૯ Cધુીમા ંdરૂ�dરૂા લેવા મહ�તલ આપી 

હતી. જોક� કોિવડ-૧૯ને પગલે �દુતને વધાર3ને સyટ�|બર 

૨૦૨૦ Cધુીની કરવામા ંઆવી હતી. 

� FATFની આગામી સમીeા બેઠક ઓNટોબરમા ં મળવાની 

છે.  

� આ બેઠકમા ં પાcક,તાન FATFની �ે યાદ3મા ં યથાવત 

રહ�શે ક� પછ3 જો તેને કાળ3 યાદ3મા ં�Nૂવામા ંઆવશે તો 

પછ3 તેને આઇએમએફ સcહતના સગંઠનો પાસેથી િધરાણ 

નહ� મળ3 શક�. 

UNSC µ��� /��& :  

� પાcક,તાનની સરકાર� હવે સં̀ Nુત રા/0 Cરુeા પcરષદ 

�ારા તા=તરમા ં �ર3 થયેલી યાદ3 �જુબ ૮૮ =ટલા 

આતકં3 સગંઠનો સામે પગલા ંલેવાની �હ�રાત.  

� �4�/ }-�к& #���� : જમાત ઉદ દાવા, 8શ-એ-

મહમંદ, તાRલબાન, દાએશ, હêાની �ૂથ અને અલ-

કાયદા સcહતના Wાસવાદ3 �ૂથોના આગળ પડતા 

Wાસવાદ3ઓ પર વp ુકડક આિથÃક �િતબધંો.  

к�/,��2& : આ સગંઠનો અને તેના Wાસવાદ3ઓની તમામ 

,થાવર અને જગંમ િમલકતો જyત કરવા અને બે;ક ખાતા 

પર ટાચં �કૂવાના આદ�શ કયા8.  

� તેમના પર નાણાક3ય સ,ંથાઓ �ારા નાણાનંી 0ા;સફર, 

શ°ો ખર3દવા સામે તેમ જ િવદ�શ �વાસ ખેડવા સામે 

પણ �િતબધંો લાદવામા ંઆ1યા.  

� FATF : ફાઈનાM;સયલ એNશન  ટા,ક ફોસ8 

� ��ુય મથક : પેર3સ(éાસં)  

2. 2�~� ����� : ^�(��� /��/�N� 2����� �a R 

���(�� 2�~� ��������� ��[�� �� D�� V. �.� 

к����� ��D�/� (¶�-2�#)  

� ગાધંી$ દReણ આcéકામા ંઆ ચ(મા ંપહ�રતા હતા 

� મહાqમા ગાધંીને સોનાનો ઢોળ ચડાવેલા આ ચ(મા વષ8-

૧૯૦૦મા ંભેટમા ંઅપાયો હતા.ં  

� Fિપયા અઢ3 કરોડ(૨,૬૦,૦૦૦ Rcટશ પાઉ;ડ)મા ંવેચાણે 

Rટનના િનલામી ઘરના તમામ ર�કોડ8 તોડ3 ના�યા.ં  

� ‘Rટનના એક લેટર બોNસમા ં લાવાcરસ પડ�લા મહાqમા 

ગાધંીના ચ(માની Rટનમા ંહરા$ થઈ ગઈ  

� હરા$ mહૃના કમ8ચાર3ને ગયા મcહને લેટર બોકસમા ં

પડ�લા એક કવરમાથંી આ ચ(મા ંમ¨યા હતા  

� કંપની : ઈ,ટ R,ટલ ઓકશન હાઉસ  

3. �°+�& : v4%��- #�к��  

������ #D�G��� v4%��-34� P�°4 � �Í4� �ш' ��Lк1� /��, 

к�/,�- >ш� (P����) 

 

� ��ુયમWંી Pી િવજયભાઈ Fપાણી �ારા મ�ૂંર3 

"=/ ���- : 

� સૌરા/0મા ં િવ� િવ�યાત ભાવનગરમા ં આવેલા અલગં 

િશપ ેcક�ગ યાડ8 પછ3 �મનગર-ુ ંસચાણા િશપ ેcક�ગ 

માટ�-ુ ંનzુ ંનજરા¼ુ ંબનશે.  

� હવે �મનગર VજQલામા ં Åતરરા/03ય ધારાધોરણો 

�જુબ-ુ ંનzુ ંઅલગં આકાર પામશે. 

��ш�7-� :  

� સચાણા ખાતે નાના અને મUયમકeાના જહાજો ેcક�ગ 

માટ� આવશે 
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� mજુરાત મેર3ટાઇમ બોડ8 �ારા વષ8-1977થી આ 

જહાજવાડો કાય8રત 

4. L�� ��ш�7 : 0����� �4� D�> �G�ш Db4>�  

 

5. L�� ��ш�7 : #��~#�&  

'��� '�, ���ª� #J�� �CR�� Þ4 к�  

 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૨-૦૮-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં પાcક,તાન �ારા FATFના Àલેક Rલ,ટથી 

બચવા ક�ટલા Åતકવાદ3ઓ-સગંઠનો ઉપર �િતબધં 

��ુો છે - �� 

2. તા=તરમા ં પાcક,તાન �ારા �િતબિંધત કરાયેલ 88 

Åતકવાદ3ઓ-સગંઠનોની યાદ3 કોને �હ�ર કર3 હતી - 

UNSC 

3. UNSC-ુ ં િવ,5તૃ નામ જણાવો - ¦4��;(�� ��ш=# 

�#¿4L�(& к�B©=#N  

4. તા=તરમા ં પાcક,તાન �ારા FATFના Àલેક Rલ,ટથી 

બચવા કયા કયા ��ુય Åતકવાદ3ઓ-સગંઠનો ઉપર 

�િતબધં ��ુો છે - %�- B� ����, �ш-
-2��, 

-�^NP��, ��
ш,2���� °+>  "�� "N к�/�� 

5. FATF-ુ ં િવ,5તૃ નામ જણાવો -M�;��©=#/N 
кш� 

(�:к M�#Ù 

6. FATF �ારા પાcક,તાનને કયા વષ? �ે યાદ3મા ં �કુવામા ં

આ1`ુ ંહ5 ુ ં- °+� ���� 

7. 1993મા ં �ુબંઈ િસcરયલ Àલા,ટનો કયો ��ુય આરોપી 

કરાચંીમા ં હોવા-ુ ં તા=તરમા ં પાcક,તાને ,વીકા`ુa છે - 

��B� ;��2& 

8. FATF-ુ ંવÒુ ંમથક કયા ંઆવે�ુ ંછે - '�L�# 

9. તા=તરમા ં મહાqમા ગાધંી$ના ગોQડન é�મ ચ(મા ં

હરા$મા ં ક�ટલી cક�મતમા ં વેચાયા - V.�.�� к��� (�.�� 

N�х '�B=�) 

10. તા=તરમા ં મહાqમા ગાધંી$ના ગોQડન é�મ ચ(માનંી 

હરા$મા ંકયા દ�શમા ંથઈ = F.2.50 કરોડમા ં વેચાયા - 

^�(�� 

11. તા=તરમા ંmજુરાત સરકાર� કયા નવા િશપ ેcક�ગ યાડ÷ને 

મ�ૂંર3 આપી - #D�G� 

12. સચાણા િશપ ેcક�ગ યાડ÷મા ં ક�વા �કારના જહાજને 

તોડવાની મ�ૂંર3 અપાઈ - ���� "�� \/ к��� 

13. સચાણા િશપ ેcક�ગ યાડ÷ કયા વષૅથી કાયૅરત હ5 ુ ં - 

���� 

14. સચાણા િશપ ેcક�ગ યાડ÷ કયા VજQલામા ં આવે�ુ ં છે - 

���� 

15. mજુરાત-ુ ં �થમ િશપ ેcક�ગ યાડ÷ જણાવો - "N��, 

0����� 

16. સચાણા િશપ ેcક�ગ યાડ÷-ુ ંસચંાલન કોના �ારા કરાશે - 

v4%��- ��&(�; P��, 

17. ગણેશ ચ5થુ  કયાર� આવે છે - 0����� �4� D�> 

18. "સવંqસર3" કયા ધમ8 સાથે જોડાયેલ તહ�વાર છે - �� 

DATE : ��-��-����

1. IRDA - ��� ��/ : -� ��2���� ��� '�N�#� 

L�=¦ +"N �(� PUC M�Y%/�- (��2��/�2��)  

 

2~��� %����; :  

� તમામ �કારના ંવાહનોની વીમા પોRલસી cર;` ૂ કરાવતી 

વખતે હવે પોQ`શુન અ;ડર ક;0ોલ (PUC)ઈરડા �ારા 

ફરVજયાત કરા`ુ ં 

��� %����;  

� જો અક,માત વખતે વાહનના ંPUC સcટ¿cફક�ટની વેRલcડટ3 

dરૂ3 થઈ ગઈ હશે તો િવમા કંપનીઓ �ારા કોઈ -કુસાની 

વળતર Äકૂવવામા ંઆવશે નહ�.  

� તમામ �કારના અક,માત દાવાઓ માટ� પોQ`શુન 

લાયસ;સને પણ ફરVજયાત બનાવવામા ંઆ1`ુ ંછે.  

� PUC : પોQ`શુન અ;ડર કં0ોલ  

� IRDAI : િવમા િનયમનકાર3 સ�ામડંળ  
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2. х��% 0���� : ��ш34� �� (к� х��% �a `��х���� 

B'N·� 

 
"2���N�� 2~��� -��G� :  

� કોલસાના ભડંારમા ં ઝારખડં દ�શમા ં �થમ ,થાને છે, 

જયાર� લોખડંમા ંબી� તથા તાબંામા ંWી� ,થાને છે.  

� દ�શમા ં ખિનજ પર સૌથી વp ુ ઝારખડં પર િનભ8ર છે. 

કારણ ક� અહ� ખિનજનો 40 ટકા ભડંાર છે.  

� ઝારખડંમા ંકોલસાનો ભડંાર 50 વષ8 Cધુી ચાલશે. કારણક� 

દ�શનો 40 ટકા કોલસો ઝારખડંમા ંછે.  

� `રુ�િનયમ 20 વષ8 Cધુી અને કોપર 25 વષ8 Cધુી 

ઝારખડંમાથંી મળ5ુ ંરહ�શે. સોનાની નવી ખાણ પણ મળ3 

છે.  

� ઝારખડંમા ં50 વષ8 Cધુી ખિનજની કોઈ ઘટ પડશે નહ�. 

તેમ છતા ંઝારખડંની $ડ3પી દ�શમા ં19મા ં�મે છે.  

� ખાણકામમા ં ઝારખડંથી પાછળ મUય�દ�શ 9મા,ં 

રાજ,થાન 10મા ંઅને છ�ીસગઢ 18મા ં�મે છે. 

� અµયાસ: આઈઆઈટ3, આઈએસએમ ધનબાદ 

3. 0��-�/ ��N�� : ���� '2�N  

��� Ê�� '2�D� 
�� �Gк��& '�#�=%� 2�� ISRO�� 

#�(�N�;(�� ��>� �G� шк�ш� 

� નામ : cરયલ ટાઈમ ઈ;ફરમેશન િસ,ટમ  

 

� 3800 cડઝલ એ¹;જન GPSથી સ´જ કરાશે  

� હાલમા ં �થમ તબêામા ં 2700 ઈલેકc0ક એ¹;જનમા ં

GPS લગાવાશે  

� વષ8-2021 Cધુીમા ં ર�લવેના તમામ �કારના એ¹;જનમા ં

આ નવા GPS લગાવાશે  

4. e-"(кD�x� (#�/P� (�к��N��) 

ટ�કિનકલ ભાષામા ંPRANKથી ઓળખાય છે 

Q4� R� e-"(кD�x� : 

� આપણને = પણ 1યMNતનો મોબાઈલ નબંર અથવા ઈ-

મેલ એ«�સ �યાલ હોય, તો એ 1યMNતને કોઈ ચોêસ 

સમયે હ�રાન તેમજ પર�શાન કરવા માટ� અને સાથે જ 

એના મોબાઈલમા ં મેસેજ-ુ ંઈન-બોNસ અને ઈમેલ ઈન-

બોNસ dરૂ�dnંુૂ ભર3 દ�વા માટ�, 1યMNતનો મોબાઈલ ટ÷ગ 

કરવા માટ�, સતત અને સતત એક ચોêસ �કારની API 

(એ¹yલક�શન �ો�ાિમ�ગ ઇ;ટરફ�સ) �ારા અગRણત 

સદં�શાઓ અને ઈ-મેલ મોકલવાની પtિતને ઈ-અટકચાળા 

કહ�વામા ંઆવે છે.  

e- "(кD�x��� :'� к2& шк�/ ?  

� ,પામ એ કોઈપણ �કારની અિનsછનીય, અવાિંછત 

cડVજટલ ક|`િુનક�શન છે, ઘણીવાર એ એક ઇમેઇલ ,વFપે 

બQકમા ંમોકલવામા ંઆવે છે.  

� wૂંકમા ં ,પામ એટલ ે અિન¹sછત ટ�,ટ સદં�શાઓ, ઈ-

અટકચાળાને ટ�કિનકલ ભાષામા ં PRANKના નામથી પણ 

ઓળખવામા ંઆવે છે.  

� આજકાલ `ટુÜબુર �ારા PRANKને લગતા િવcડઓ વp ુ

અપલોડ કરવામા ંઆવે છે.  

� અqયારના સમયમા ંમોટાભાગના લોકો ઓનલાઇન વધાર� 

સમય િવતાવે છે. પcરણામે ચોêસ �કારની માનિસNતા 

ધરાવતા લોકો = આવા PRANK વીcડયો જોઈ લે તો, 

તેઓ �ારા આવી PRANK �zિૃ� સૌથી પહ�લા ં મ�ક 

,વFપે શF થઈને qયારબાદ તે PRANK �zિૃ� લોકોને 

હ�રાન કરવામા ંઉપયોગમા ંલેવાઈ. 

¹4N�х�� µ��� к��� Oк���� ���- �кN���� }�� R� ? 

� ઈ-અટકચાળામા ં »મુલાખોર �ારા ��ુયqવે OTP 

મોકલવામા ં આવે છે. એ પણ એવા �કારના OTP 

1યMNતને મોકલવામા ં આવે = એ¹yલક�શન 1યMNત �ારા 

�ાર�ય ઇન,ટોલ કરવામા ંઆવી જ ન હોય, તેમજ એક 

ચોêસ મેસેજ = એક જ �કારના SMS ગેટવેનો ઉપયોગ 

કર3ને મોકલવામા ંઆવતા હોય છે.  

� અ�કુવાર બદલો લેવા માટ� »મુલાખોર �ારા માલવેર 

પણ Rલ�કના માUયમથી મોકલવામા ંઆવે છે.  
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� જયાર� માલવેર એકવાર cડવાઇસમા ં દાખલા થઈ �ય 

qયારબાદ તે cડવાઇસમા ંરહ�લી પસ8નલ માcહતી ચોરવા-ુ ં

કાય8 કર�.  

� =મા ંખાસ કર3ને બે;ક cડટ�ઈQસ, પાસવડ8 =વી િવગત જ 

ચોરવામા ંઆવે છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૩-૦૮-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં IRDAના નવા િનયમ �જુબ હવે વાહનોની 

વીમા પોલીસી cર;`અુલ વખતે ક`ુ ં �માણપW  

ફરVજયાત કરા`ુ ં- PUC 

2. PUC-ુ ંિવ,5તૃ નામ જણાવો - '�[¦4ш� ��� к���N 

3. IRDA-ુ ં િવ,5તૃ નામ જણાવો - ;=:¦4L�/=# ��±¦4N�(�& 

ó=� ���N'�=( X>�L�(& äM ;<=�/� 

4. ભારત-ુ ં40 ટકા ખિનજ ભડંારમા ંધરાવ5ુ ંએકમાW રા�ય 

જણાવો - `��х�� 

5. ભારતમા ં કોલસાના ભડંારમા ં �થમ રાજય જણાવો - 

`��х�� 

6. ભારતમા ં લોખડંના ઉqપાદનમા ં બી�ુ ં ,થાન ધરાવ5ુ ં

રાજય જણાવો - `��х�� 

7. ભારતમા ંતાબંાના ઉqપાદનમા ંWી�ુ ં,થાન ધરાવ5ુ ંરાજય 

જણાવો - `��х��  

8. IIT ધનબાદના અહ�વાલ �જુબ ઝારખડંમા ં `રુોિપયન 

અને કોપરનો જªથો ક�ટલા વષૅ Cધુી મળતો રહ�શે - �� 

"�� �� �7Ù 

9. IIT ધનબાદના અહ�વાલ �જુબ ઝારખડંમા ં ક�ટલા વષૅ 

Cધુી ખિનજ મેળવી શકાશે - �� 

10. પેસે;જરોને 0�ન કયા ં પહhચી તે-ુ ં લોક�શનની �ણકાર3 

માટ� ISRO �ારા કઈ નવી િસ,ટમ શF કરાઈ - L�/N 

(�; ;=M��ш� �#:( 

11. આગામી કયા વષૅ Cધુીમા ંભારતની તમામ 0�નમા ંGPS 

Cિુવધાનો અમલ કરાશે - �7Ù ���� 

12. સાયબર ટ�કનોલો$મા ં નવીન શÀદ e-અટકચાળાને 

ટ�કિનકલ ભાષામા ં�ુ ંકહ�વાય છે - PRANK 

13. કોઇ 1યMNતને મોબાઈલ અથવા ઈમેલમા ં મેસેજ �ારા 

હ�રાન-પર�શાન કરવાની zિૃ�ને કયા નામથી ઓળખવામા ં

આવે છે - e-"(кD�x� 

14. wૂંકમા ંe-અટકચાળાને અ;ય કયા નામથી ઓળખી શકાય 

– :'� 

DATE : ��-��-����

1.��:(�, ��L�к���( M�;( к�L���� (N�Y%<:(к-��'��)  

 
O�Ö§( ��ш�  

� વે,ટન8 કોcરડોરમા ં અqયાર� બે ર�લવે લાઈન પૈક3 એક 

ઉપર પેસે;જર 0�નો તથા બી$ ઉપર m$ુઝ 0�નો દોડ� છે.  

� બે ર�લવે લાઇન ધરાવતો નવો વે,ટન8 ડ�cડક�ટ�ડ ફ�ઇટ 

કોcરડોર વષ8 ૨૦૧૫થી બની ર©ો છે, = તૈયાર થઈ ગયા 

બાદ હાલ બે પૈક3 = ર�લલાઈન ઉપર m$ુઝ 0�નો દોડ� છે 

તે 0�ક પેસે;જર 0ાcફક માટ� ફાળવાઈ જશે.  

� �ુબંઈના જવાહરલાલ નહ�nુ પોટ8 ટિમÃનલથી હcરયાણાના 

દાદર3 Cધુીના �ુલ ૧,૫૦૪ cકલોમીટર લબંાઈના તૈયાર 

થઈ રહ�લા વે,ટન8 ડ�cડક�ટ�ડ ફ�ઈટ કોcરડોરમા ં પ૬૫ 

cકલોમીટરનો કોcરડોર એટલે �ુલ �ો=Nટના ૩૭.૬ ટકા 

cહ,સો mજુરાતમાથંી પસાર થશે.  

2. Bå- ¦4� %2�% : '�Lк:-�� �(� D��� -¡/�� к���4� ¦4� 

%2�% ‘Bå-’ N�=D к��¦4� (�¡�Iк P�P-�) 

 

� ચીને પાcક,તાન માટ� �થમ ઉ�ત `tુજહાજ ટાઈપ-054 

લો;ચ ક`ુ8.  

� આ �કારના ંચાર `tુજહાજ પાcક,તાન માટ� ચીન તૈયાર 

કરશે.  

� શાઘંાઈમા ં»ડૂhગ ઝhÞઆુ િશપયાડ8મા ંએક કાય8�મમા ંતે-ુ ં

લોRચ�ગ કરા`ુ.ં  

� આ `tુજહાજમા ં એ:;ટએર વેપ;સ અને સે;સર સcહત 

અqયાpિુનક ઉપકરણો લગાવેલા ંછે. 

3. 0��-�� #J>� N��P� L��� ��'-���� ��*4a� ��& B'� 

O���0 
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� ,થાન : mવુાહાટ3 (આસામ)  

 

��'-�� 
( 
 ±N�=# :  

� N�P�; : ૧.૮ cક.મી.  

� કલાકનો �વાસ 8 િમિનટમા ંdરૂો થશે  

� 11 વષ8મા ંdરૂો થયો રોપ-વે -   F-� : 30 લોકોની 

� хD, : F.56 કરોડ -   O�- �/©§- 0�È4 � : F. 60  

� આસામના mવુાહાટ3મા ં ®dWુ નદ3 ઉપર ભારતનો 

સૌથી લાબંો રોપ-વે શF થયો.  

� આ રોપ-વે લોકોને mવુાહાટ3 કચેર3ઘાટથી ઉ�ર mવુાહાટ3 

Cધુી માW 8 િમિનટમા ંપહhચાડશે.  

� સડક માગ? જવામા ં24.4 cક.મી.-ુ ંjતર થાય છે અને 1 

કલાકનો સમય લાગે છે.  

� આ રોપ-વેને કારણે ,થાિનક લોકો આરામથી હ�રફ�ર કર3 

શકશે.  

� લોકોને િનયિમત જવા માટ� દ� િનક, સાyતાcહક અને માિસક 

પાસની પણ Cિુવધા ઊભી કરાઈ છે.  

� રોપ-વેનો સવાર� 8 થી સા=ં 6 Cધુી ઉપયોગ કર3 શકાશે. 

4. DRDO : }~��0,� 0��- 2��x DRDO �4N ��� #¡=/ 

�#:(34� 0��-�� ���,G к�ш� (#��FG)   

� ડ3આરડ3ઓના લ યાકં �જુબ આગામી વષ8થી આ 

વ,5ઓુ-ુ ંભારતમા ંઉqપાદન શF કર3 દ�વામા ંઆવશે.  

� બે સyતાહ પહ�લા સરંeણ �ધાને ૧૦૧ સૈ;ય િસ,ટમ અને 

શ°ોની આયાત પર �િતબધંની �હ�રાત કર3 હતી.  

� =મા ં 0ા;સપોટ8 એર�ાºટ, લાઇટ કો|બેટ હ�Rલકોyટર, 

ક;વેનશનલ સબમર3ન અને ¬ઝ િમસાઇલનો સમાવેશ 

થાય છે.  

� વષ8 ૨૦૨૪ Cધુીમા ં તબêાવાર ર3તે આ િસ,ટમ અને 

શ°ો-ુ ંઉqપાદન ભારતમા ંકરવામા ંઆવશે. 

Né/��к :  

� સરંeણ મWંાલયે નê3 કર�લા લ યાકં �જુબ આગામી 

પાચં વષ8મા ં દ�શમા ં ૧.૭૫ લાખ કરોડ Fિપયા-ુ ં cડફ�;સ 

મે;`ફુ�કચcર�ગ કરવામા ંઆવશે.  

� F. ૩૫,૦૦૦ કરોડની િનકાસ કરવાનો પણ લ યાકં નê3 

કરાયો. 

� સરંeણ �ધાન : રાજનાથ િસ�હ 

� DRDO : cડફ�;સ cરસચ8 એ;ડ ડ�વલોપમે;ટ 

ઓગ?નાઈઝેશન 

5. �#Ð� : :'�# ^�§#  

D���� �(&�� B'/�� к�&�� D�� '� к� }'� -��� х�# 

Oк���� :'�# É(� -¡/�� к��; ("�к�ш ��ß��)  

ISRO "�� IISC�� ��ß���X µ��� #Û� к��¦4�  

� ઇ:;ડયન ,પેસ cરસચ8 ઓગ?નાઇઝશેન (ઇસરો) અને ધ 

ઇ:;ડયન ઇ¹;,ટટ`ટુ ઓફ સાય;સ (આઈ.આઈ.સી.એસ.) 

બનેં બÖગ�nુુ)ના િવ¯ાનીઓએ સcહયારા �યાસમા ં

ભિવ/યમા ં ચiં પર માનવ વસાહત બનાવવા માટ� 

િવિશ/ટ �કારની ,પેસ RNસ-ચiં પર-jતર3eમા ંમાનવ 

વસાહત બનાવવા માટ�ની ખાસ �કારની Ëટ તૈયાર કર3 

છે. 

�ZG : 

� આવી િવિશ/ટ �કારની ,પેસ RNસ બનાવવામા ં`cુરયા 

(માનવ �Wૂમા ં હોય છે), બેNટcરયા, mવુાર ગમ અને 

ચiંની માટ3 વગેર� સામ�ીનો ઉપયોગ કય�. 

� mવુાર ગમનો ઉપયોગ િસમે;ટ તર3ક� થશે ક� =થી તેની 

મજÏતૂી વધશે (mવુાર શાકભા$નો અક8)  

B'/�� :  

� ભારતના અવકાશયાWીઓ ભિવ/યમા ંચiંની યાWાએ જશે 

qયાર� તેઓ આવી ,પેસ ીNસ એટલ ે ક� ઈટો ચiંમાની 

ધરતી પર જ તૈયાર કરશે. 

� તેના ઉપયોગ �ારા qયા ંમાનવ વસાહત પણ તૈયાર કર3 

શકશે. ચiંની ધરતી પર પોતા-ુ ંઘર બનાવી શકશે.  

� mવુાર ગમનો ઉપયોગ િસમે;ટ તર3ક�, બેકટ�cરયાનો 

ઉપયોગ ક�¹Qશયમ કાબ�નેટ c�,ટલ તર3ક� કરવામા ંઆ1યો 

છે. 

� હાલ ફNત એક પાઉ;ડ =ટલા વજનની કોઇપણ વ,5 ુક� 

સામ�ી ચiં પર મોકલવાનો ખચ8 સાડા સાત લાખ Fિપયા 

થાય છે.  

� ભિવ/યમા ં ભારતના અવકાશયાWીઓ ચiંની ધરતી પર 

જશે qયાર� તેઓ આ બધી સામ�ીની મદદથી qયા ંજ Ëટ 

બનાવીને પોતા-ુ ંખાસ �કાર-ુ ંઘર બનાવી શકશે.  

6. L�� ��ш�7 : �� X�:(  
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��I v4%��-� L��# 

 

� ��ш�7-�: mજુરાતી અM,મતાના �િતક એવા વીર નમ8દના 

જ;મ cદવસ 24 ઓગ,ટ િવ� mજુરાતી cદવસ તર3ક� 

ઓળખાય છે.  

7. %= L�� ��ш�7 : �� X�:( 

(1) /� 2� к�&�� '�� : �,� 

%= : �� X�:( ����    "�#�� : ��-M�� 4}�&-���� 

� “સૌ ચાલો $તવા જગં À`ગુલો વાગ,ે યા હોમ કર3ને પડો 

ફતેહ છે આગ”ે અને “છતcરયો હમે કા ના હોcડયે, પગરખા ં

હમે કા પહ�cરયે, રાડં�લીના ં લ§ન કા નહ� ?” આવી 

રા/0વાદ3 અને સમાજ પcરવત8નને �ોqસાહક 

કા1યપMંNતઓના ં સ�ક, Cધુારાના કડખેદ અને =ના ં

�Qૂયાકંન માટ� િવશેષણો ટાચંા પડ� અને અનેક ર3તે 

અbતૂdવૂ8 એવા નમ8દા શકંર લાલશકંર દવે ઉફÁ કિવ 

નમ8દનો આ= જ;મcદવસ.  

 

� Cરુતમા ંજ;મેલા નમ8દ Cરુત અને �ુબંઇમા ંભયા અને 

Cરુત ઉપરાતં mજુરાતમા ં સમાજCધુારણાના આગવેાન 

બ;યા.  

� નમ8 કિવતા, નમ8કોશ, નમ8ગ�, માર3 હક3કત (આqમકથા), 

દશમ,કંધ (સપંા), ડાcંડયો (સાyતાcહક), કાઠ3યાવાડ 

સવ8સગંહ, mજુરાત સવ8સ�ંહ (અ-ુ.ં), રા�યરંગ =વા 

અનેક સ�નો કયા8 છે.  

� કિવ, િનબધંકાર નમ8દ-ુ ં 26 ફ��આુર3-1886ના રોજ 53 

વષ8ની Éમર� �ુબંઈમા ંઅવસાન થ`ુ.ં 

 (2) �ш��� 2�& ��%v4w4  

 

%= – �� X�:( ����    "�#�� – ��-�D,-���� 

� િશવરામ હર3 રાજmnુુ �ાિંતકાર3 હતા. તેઓ મહારા/0ના ં

વતની હતા અને દ�શ/થ ા®ણ પcરવારમા ંજન|યા હતા.  

� તેમનો જ;મ dનુા ન$ક ખડે નામના ંગામમા ંથયો હતો, 

આ ગામ હવે તેમના ં માનમા ં "રાજmnુુનગર" થી 

ઓળખાય છે. 

� લાલા લજપતરાય પર j�ે$ િસપાહ3ઓએ લાઠ3ઓ 

વરસાવી અને તે ઇ�ઓથી તેમ-ુ ં �qૃ` ુ થ`ુ,ં તેમનો 

બદલો લેવા માટ� રાજmnુુએ ભગત િસ�હ અને Cખુદ�વ 

સાથે મળ3 લાહોરમા ં j�જે અમલદાર =.પી.સ9ડસ8ની 

હqયા કર3.  

� આ ઔિતહાિસક ક�સમા ં તેમને j�ેજો �ારા ફાસંીની સ� 

કરવામા ંઆવી હતી અને માચ8 ૨૩, ૧૯૩૧ના રોજ આ 

Wણે વીર �ાિંતકાર3ઓને ફાસંી આપવામા ંઆવી.  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૪-૦૮-૨૦૨૦) 

1. ભારતીય ર�લવેનો મ:qવનો"વે,ટન8 ડ�cડક�ડ�ટ é�ઈટ 

કોcરડોર"કયા શહ�રો વsચે આકાર લઈ ર©ો છે - 

જવાહરલાલ નહ�nુ પોટ÷, �ુબંઈ અને દાદર3, હcરયાણા 

2. "વે,ટન8 ડ�cડક�ડ�ટ é�ઈટ કોcરડોર"ની �ુલ લબંાઈ જણાવો - 

�,��� Lк.�. 

3. "વે,ટન8 ડ�cડક�ડ�ટ é�ઈટ કોcરડોર"�ો=કટ mજુરાતનો ક�ટલા 

cકલોમીટરનો cહ,સો છે - ��� Lк.�. 
(N� ��.� % 

4. "વે,ટન8 ડ�cડક�ડ�ટ é�ઈટ કોcરડોર" ક�ટલી ર�લવે લાઈન 0�ક 

ધરાવે છે - P� 

5. તા=તરમા ં ઉ�ત `tુ જહાજ કયા નૌકાદળમા ં સામેલ 

કરા`ુ ં- '�Lк:-�� ���� 

6. તા=તરમા ં તૈયાર કરાયેલ ઉ�ત `tુ જહાજ કયા દ�શ 

�ારા બનાવા`ુ ંછે - D�� 

7. તા=તરમા ંભારતનો સૌથી લાબંો cરવર રોપ-વે કઈ નદ3 

ઉપર ÆQુલો �કુાયો - P�*4a� 

8. તા=તરમા ંશF થયેલા ભારતના સૌથી લાબંો cરવર રોપ-

વેની લબંાઈ જણાવો - �.� Lк.�. 

9. તા=તરમા ં ભારતનો સૌથી લાબંો cરવર રોપ-વે કયા 

,થળે તૈયાર કરાયો - v4��2�(&(}#�) 

10. આqમિનભ8ર ભારત હ�ઠળ DRDO ક�ટલી સૈ;ય િસ,ટમ-ુ ં

ભારતમા ંિનમાણ8 કરશે - ��� 

11. આqમિનભ8ર ભારત હ�ઠળ DRDO �ારા કયા વષૅ Cધુીમા ં

આ િસ,ટમ અને શ°ો-ુ ંઉqપાદન કરશે - �7Ù ���� 
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12. ભારતીય સરંeણ મWંાલયના લ યાકં �જુબ આગામી 5 

વષૅમા ંભારતમા ંક�ટલા કરોડના શ°ો-ુ ંઉqપાદન કરાશે - 

F.1.75 લાખ કરોડ 

13. DRDO-ુ ં િવ,5તૃ નામ જણાવો - L�M�=# L�#D, 
=� 

���N'�=( X�8��¶ �̀ш� 

14. કંઈ સ,ંથાના વૈ¯ાિનકો �ારા ચiંની માટ3નો ઉપયોગ 

કર3ને ચiં પર કામ આપે તેવી ખાસ �કારની ,પેસ Ëટો 

તૈયાર કરવામા ંઆવી - ISRO "�� IISC 

15. ભારતીય અવકાશ િવ¯ાન સ,ંથા ISRO-ુ ં િવ,5તૃ નામ 

જણાવો -  ¶<=�/� :'�# L�#D, X�8��¶ �̀ш�  

16. IISC-ુ ં િવ,5તૃ નામ જણાવો - � ¶<=�/� ¶Ô=:((¦4( 

XM #�/=#  

17. અવકાશ િવ¯ાન સ,ંથા ISRO અને IISC �ા ંઆવેલી છે – 

Pï��4w4 

18. ISRO અને IISCના વૈ¯ાિનકો  �ારા ચiં પર-jતર3eમા ં

માનવ વસાહત બનાવવા માટ�ની ખાસ �કારની Ëટો 

તૈયાર કરવામા ંઆવી તેને �ા નામે ઓળખવામા ંઆવે 

છે - :'�# ^�§# 

19. ISRO અને IISCના વૈ¯ાિનકો  �ારા કઈ સામ�ીના 

િમPણથી jતર3eમા ં માનવ વસાહત બનાવવા માટ�ની 

ખાસ �કારની Ëટો તૈયાર કરવામા ં આવી - ¦4L�/�, 

P�§(L�/�, v4��� � "�� D���� �(&  

20. વત8માન સમયમા ંએક પાઉ;ડ =ટલા વજનની કોઇપણ 

વ,5 ુક� સામ�ી ચiં પર મોકલવાનો jદાVજત ખચ8 ક�ટલો 

થાય છે - #��� #�- N�х V�'/� 

21. િવ� mજુરાતી cદવસ કયાર� મનાવવામા ંઆવે છે – 24 

X�:(  

22. 24 ઓગ,ટના રોજ કયા mજુરાતી સાcહqયકારના 

જ;મcદવસ િનિમતે િવ� mજુરાતી cદવસ મનાવવામા ં

આવે છે – �,� 

23. mજુરાતી અM,મતાના �િતક સમા વીર નમ8દનો જ;મ 

cદવસ જણાવો  - �� X�:( ���� 

24. mજુરાતી સાcહqયની �ણીતી પMંNત “સૌ ચાલો $તવા 

જગં À`ગુલો વાગ,ે યા હોમ કર3ને પડો ફતેહ છે આગ”ે 

કયા સાcહqયકારની રચના છે -  �,� 

25. mજુરાતી સાcહqયકાર નમ8દની આqમકથા-ુ ંનામ જણાવો - 

��& 2к&к-  

26. નમ8 કિવતા, નમ8કોશ, નમ8ગ�ના રચિયતા-ુ ંનામ જણાવો 

– �,� 

27. mજુરાતી સાcહqયના ડાcંડયો સાyતાcહકના સપંાદક-ુ ંનામ 

જણાવો – �,� 

28. mજુરાતી સાcહqયકાર નમ8દ-ુ ં �ા-ં�ાર� અવસાન થ`ુ ં

હ5 ુ– �4�P; ->� �� M�� 4}�&-���� 

29. �ાિંતકાર3 િશવરામ હર3 રાજmnુુનો જ;મ cદવસ જણાવો – 

�� X�:( ���� 

30. j�ેજો �ારા �ાિંતકાર3 િશવરામ રાજmnુુને �ાર� ફાસંી 

આપવામા ંઆવી હતી – 23 �D, 1931 

DATE : ��-��-����

1. NIA µ��� *4N��� }-�к���& ¹4N��� D�Ûш�( �°+ 

(}-�к���)  

� »મુલામા ંoુ:ખદ-CRPFના 40 જવાનો શહ3દ થયા હતા  

� NIA �ારા આતકંવાદ3 સગંઠન 8શ એ મોહ|મદનો વડો 

મૌલાના મCદૂ અઝહર સcહત 19 આતકંવાદ3 સામે 

જ|�નુી કોટ8મા ં13,500 પાનાની ચા�શીટ દાખલ  

D�Ûш�(�� ú+�к& ���- :  

� ચા�શીટમા ં પાcક,તાનની ધરતી પરથી કા(મીરમા ં

આતકંવાદ ફ�લાવી રહ�લા આતકંવાદ3 સગંઠન 8શ એ 

મોહ|મદ, તેના આતકં3 સરગણા મૌલાના મCદૂ અઝહર, 

મCદૂના ભાઇ રઉફ અસગર, િપતરાઇ મોહ|મદ અમાર, 

રઉફના બોડ3ગાડ8 મોહ|મદ ઇ,માઇલ પર આરોપ 

ઘડવામા ંઆ1યા.  

� ચા�શીટમા ં દશા8વાયેલા ૧૯ આરોપી પૈક3ના ૭ની 

ધરપકડ થઇ Äકૂ3 છે, �યાર� બે આરોપી ફરાર છે અને 

મCદૂ અઝહરના ભWી� મોહ|મદ ઉમર ફાnુક સcહતના ૬ 

આતકંવાદ3ને ઠાર મરાયા છે. 

*4N��� ¹4N��� ú+�к& ���- :  

¹4N� : 14 M�� 4}�& 2019 

� ૧૦ મcહનાથી આતકંવાદ3 »મુલા-ુ ં yલાિન�ગ ચાલી ર¶ુ ં

હ5 ુ,ં 

� ઓNટોબર ૨૦૧૮થી િવ,ફોટકોની ખર3દ3નો �ારંભ કરાયો 

� ૩૫ cકલો આરડ3એNસ ઉપયોગમા ંલેવા`ુ ં
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� ૧૬૦ cકલો અને ૪૦ cકલો વજનના બ ે આઇઇડ3 

બનાવાયા ંહતા ં

� ૬ ફ��આુર3એ yલાન િન/ફળ જતા ં ૧૪ ફ��આુર3એ 

ભારતના જવાનોને િનશાન બનાવી »મુલો કરાયો હતો.  

2. ��^�к �4�F� � �P�ш   

-�.�� X�:(>� -�.�� #c(�zP�-���� 

� 2�b 4 : રા�યમા ંઔ�ોRગક oુઘ8ટનાઓમા ંઘટાડો કરવા અને 

કામદારોની Cરુeા માટ� DISH �ારા ઉજવણી  

� DISH : ધ cડર�Nટર ઈ;ડ,03યલ સેºટ3 એ;ડ હ�Qથ  

� િવભાગ : Pમ અને રોજગાર  

3. х�N�+� – �#Ð� :  

É±N�=��� P�N� Öz# 
=��#� (�:( L�к�(�� ��� ��к�( 

* +�& к���� ��I�� O> '�# P�N� (`�'� P�N�)  

 
� ટ�,ટ c�ક�ટમા ંઓવરઓલ િવ�નો ચોથો બોલર  

� �ુલ-156 ટ�,ટમા ં600 િવક�ટની િસØt  

4. v4%��- #�к�� : 2�� +N ��0���� iORA '�(,N>� 

%�� �'G� ����� 2~��� ��G,/ (2�� +N) 

 
� ગામ ન�નુા ન.ં 7 અને 8-અ ર�ૂ કરવામાથંી �MુNત  

��� %����; :  

� જમીન માપણી માટ� હવેથી નાગcરકોએ VજQલા જમીન 

દફતર િનર3eક- DILRની કચેર3એ FબFમા ંઅર$ કરવા 

જzુ ંનહ� પડ�.  

� ૨૧ =ટલી મહ�Cલૂી સેવાઓની =મ માપણીની અર$ 

પણ iORA પોટ8લથી ઓનલાઈન કર3 શકાશે.  

� માપણીની અર$ની સાથે અરજદારને ગામ ન�નૂા નબંર 

૭ અને ૮-અના કાગળો ર�ૂ કરવામાથંી �MુNત આyયા-ુ ં

�હ�ર ક`ુa હ5 ુ.ં 

��� �4���� : 

� અગાઉ માપણી ફ3 ચલણથી બÖકમા ંભર3ને કચેર3મા ં ર�ૂ 

કરવાની થતી હતી. આ િનણ8યથી iORA પોટ8લ ઉપર જ 

ઓનલાઈન અર$ થતા િસ,ટમ �ારા જ માપણી ફ3ની 

આપોઆપ ગણતર3 થશે.  

� એક ર3તે ફ3 પણ ઓનલાઈન ભર3 શકાશે. આ િનણ8યથી 

અરજદારોને કચેર3ઓમા ંધêા ખાવા નહ3 પડ�. 

� �ા|ય િવ,તારોમા ં પચંાયત કચેર3ઓ અને VCA �ારા 

પહ�લાથી જ ઓનલાઈન સેવાઓ ઉપલÀધ છે. =થી 

અરજદારોના સમય પણ બચશે અને કામગીર3મા ંઝડપ 

આવશે.  

� હદ માપણી, cહ,સા માપણી અને પૈક3 માપણી �કારની 

માપણી અર$ઓ કોઈપણ Æણૂેથી થઈ શકશે. એ અર$ 

સવ?યરને ફાળવવાની �c�યા પણ િસ,ટમ �ારા 

,વયસંચંાRલત થઈ રહ3 છે. 

� માપણીની તાર3ખ, તબêાવાર કામગીર3ની �ણ પણ 

અર$ કરનારને SMS, E-mail �ારા થશે.  

� અર$ની �ગિત iORA પોટ8લથી 0�ક કર3 શકાશે. 

કાય8વાહ3 dણૂ8 થયા પછ3 માપણી શીપ પણ ઈmailથી 

મોકલી આપવામા ંઆવશે. 

� ઉપરાતં cહ,સા માપણીના cક,સાઓમા ં તેમની cહ,સા 

માપણી �જુબની ફ�રફાર નhધ પણ ઓનલાઈન થશે.  

� એક ર3તે જમીન માપણી માટ� એક પણ વખત 

અરજદારને કચેર3મા ં આવzુ ં નહ� પડ�. આ �c�યામા ં

સરકાર3 ર�કોડ8 =વા ક� ગામ ન�નૂા નબંર ૮ અને ૮-અ 

ઓનલાઈન જ મેળવી લેવામા ંઆવશે.  

� મહ�Cલૂ મWંી – Pી કૌિશકભાઈ પટ�લ  

� iORA : ઈ:;ટ�ેટ�ડ ઓનલાઈન ર�વ;` ુએપRલક�શન  

5. %= L�� ��ш�7 : �� X�:( 

(1) �������& 'aк�� : "� -N�N ш�� 

%= – �� X�:( ����   "�#�� – �� °4N�; ���� 

� કિવ-પWકાર સમાજ પcરવત8ન અને �ાિંત-ુ ંમM,ત/ક છે. 

� mલુામ ભારતમા ં mજુરાત અને ખાસ તો કાઠ3યાવાડને 

જગાડવા-ુ ં`ગુ પcરવત8નકાર3 કાય8 અનેક પWકારોએ ક`ુa 
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તેમા-ં ુ ં એક ગૌરવશાળ3 નામ અ�તૃલાલ દલપતરામ 

શેઠ-ુ ંછે.  

� જ;મbિૂમ લ�બડ3 અને કમ8bિૂમ રાણdરુ. 

� બચપણથી લાલ, બાલ, પાલની રા/0વાદ3 િWdટુ3થી ગાઢ 

ર3તે �ભાિવત થઇ તેમની છબીઓ ઘરમા ં ટ�ગાડ3 હતી, 

છબીઓ ઉતારવા આવેલા પોલીસોને તે ઉતારવા દ3ધી ન 

હતી. 

� આવી  દ�શદાઝથી કાય8રત અ�તૃલાલની ��ુય ઓળખ 

રા/0વાદ3 પWકાર તર3ક� છે. 

� અ�તૃલાલ ે "બો|બ ે �ોિનકલ"મા ં કાઠ3યાવાડ લેટર 

લખવાથી પોતા-ુ ંપWકારqવ શnુ ક`ુa હ5 ુ ંપણ તેમ-ુ ંમન 

તો અ�કુ અપવાદોને બાદ કરતા ંલગભગ jધેર વહ3વટ 

અને અમલદારશાહ3મા ંસબડતા સૌરા/0ની વેદનાને વાચા 

આપવા તડપ5 ુહ5 ુ.ં 

� ૨ ઓકટો.૧૯૨૧ના રોજ ગાધંી જયિંતના રોજ રાણdરુથી 

"સૌરા/0"સાyતાcહક શnુ ક`ુa. 

� �નના જોખમે પણ રજવાડ3 mજુરાતની કમજોર3ઓ 

સૌરા/0ના પાને �ગટાવતા મેઘાણી =વા અનેક સ�કો 

તેમની િનPામા ંપાગંયા8 હતા. 

� ૧૯૩૧મા ંસૌરા/0 ઉપર �િતબધં �કુાયો હતો.  

� અ�તૃલાલ શેઠ ૧૯૩૪મા ંરાણdરુ છોડ3 �ુબંઈમા ં ,થાયી 

થયા તે પહ�લા ધોલેરા મીઠા સqયા�હમા ં,થાિનક ��ને 

�ુશળ ને5qૃવ dnંુૂ પાડ3 Ä�ુા હતા. 

� �ુબંઈથી તેમણ ે "જ;મbિૂમ" (૧૯૩૪), "ડ�ઈલી સન" 

(૧૯૩૪), "-તુન mજુરાત" (૧૯૪૨) =વા પWો શnુ કયા8 

હતા તો ૧૯૩૫મા ંમરાઠ3 દ� િનક "લોકમા;ય" પણ ખર3દ3 

લીpુ ંહ5 ુ.ં 

� કાઠ3યાવાડ રાજક3ય પcરષદ, આરઝી હ�ુમત =વી 

સ,ંથાક3ય �zુિંતઓ અને િશeણની  અનેક સ,ંથાઓમા ં

પણ અ�તૃલાલ શેઠ-ુ ંબ»�ુQુય યોગદાન હ5 ુ.ં 

� રા/0વાદ3 પWકાર અને ઉમદા ,વWતતંા સૈિનક 

અ�તૃલાલ શેઠ-ુ ં ૩૦ �ુલાઈ ૧૯૫૪ના રોજ �ુબંઈમા ં

અવસાન થ`ુ ંહ5 ુ ં

 (2) ���D�� ��_�� ������� ���� %=L��# : 

%= – �� X�:( ����     "�#�� – � X�:( ���� 

� વીરચદં ગાધંીનો જ;મ mજુરાતના ભાવનગર ન$ક 

મ»વુામા ં નગરશેઠ રાઘવ$ તેજપાલ$ ગાધંીને qયા ં

થયો. 

� વષ8-૧૮૯૩મા ં િશકાગોમા ં �થમ ધમ8 સસંદમા ં ,વામી 

િવવેકાનદં� cહ�oુ ધમ8 તેમજ વીરચદં ગાધંીએ 8ન ધમ8-ુ ં

�િતિનિધqવ ક`ુa હ5 ુ.ં 

� તેમણે ૧૮૯૯મા ં Åતરરા/03ય વાRણ�ય સમેંલનમા ં

એિશયા-ુ ં�િતિનિધqવ ક`ુa હ5 ુ.ં 

� તેમણ ે પાલીતાણા અને િશખર$ વsચનેા કર િવવાદો-ુ ં

સમાધાન ક`ુa હ5 ુ ં
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૫-૦૮-૨૦૨૦) 

1. ફ��આુર3 ૨૦૧૯મા ં જ|�-ુકા(મીરના dલુવામા ખાતે 

CRPFના કાફલા પર થયેલ આqમઘાતી »મુલામા ંCRPFના 

ક�ટલા જવાનો શહ3દ થયા હતા - �� 

2. ફ��આુર3 ૨૦૧૯મા ં જ|�-ુકા(મીરના dલુવામા ખાતે 

CRPFના કાફલા પર થયેલ આqમઘાતી »મુલાના ક�સમા ં

જ|�નુી કોટ8મા ંકઈ એજ;સીએ 13,500 પાનાનંી ચા�શીટ 

દાખલ કર3 હતી – NIA  

3. તા=તરમા ં dલુવામા »મુલાના ક�સમા ં NIAએ જ|�નુી 

કોટ8મા ં દાખલ કર�લી ચા�શીટમા ં ��ુયqવે કોના પર 

આરોપ ઘડવામા ંઆ1યા છે - }-�к���& #���� �ш 
 

�2z��� ��� JN��� � +� "`2� #L2- �� '�к. 

}-�к���& #�� 

4. પાક. સમથ8ક આતકંવાદ3ઓ �ારા જ|�-ુકા(મીરના 

dલુવામા ખાતે CRPFના કાફલા પર કયાર� આqમઘાતી 

»મુલો કરવામા ંઆ1યો હતો – �� M�� 4}�& ����  

5. NIA-ુ ં િવ,5તૃ નામ જણાવો – ��ш�N ;=��<:(��ш� 


%=#� 

6. mજુરાત સરકાર �ારા કયા સમયગાળા દરિમયાન 

ઔ�ોRગક Cરુeા �બંેશ-ુ ં આયોજન કરા`ુ ં - -�. �� 

X�:(>� -�. �� #c(�zP�-���� 

7. કયા હ�5સુર mજુરાત સરકાર �ારા તા.17 ઓગ,ટથી 

તા.17 સyટ�|બર-2020 દરિમયાન ઔ�ોRગક Cરુeા 

�બંેશ-ુ ં આયોજન કરા`ુ ં - ��./�� ��^�к 

Þ4_,(��X�� _(��� к��� "�� к������� �4�F� �(�  

8. DISH-ુ ં િવ,5તૃ નામ જણાવો - � L���§(� ;=�:�&/N 

#�×(& 
=� 2�[>  

9. mજુરાત સરકારના કયા િવભાગ �ારા તા. 17 ઓગ,ટથી 

તા. 17 સyટ�|બર દરિમયાન ઔ�ોRગક Cરુeા �બંશે-ુ ં

આયોજન કરા`ુ ં- Z "�� ��%���  
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10. ટ�,ટ c�ક�ટમા ં600 િવક�ટ dરૂ3 કરનારો િવ�નો �થમ પેસ 

બોલર-ુ ંનામ જણાવો - Öz# 
=��#� 

11. ટ�,ટ c�ક�ટમા ં600 િવક�ટ dરૂ3 કરનારો િવ�નો �થમ પેસ 

બોલર =|સ એ;ડરસન કયા દ�શ વતી c�ક�ટ રમે છે – 

É±N�=�  

12. c�ક�ટર =|સ એ;ડરસન ટ�,ટ c�ક�ટમા ં 600 િવક�ટ dરૂ3 

કરનારો િવ�નો ક�ટલામો બોલર બ;યો - D�>�  

13. c�ક�ટર =|સ એ;ડરસન �ુલ ક�ટલી ટ�,ટમા ં 600 િવક�ટ 

dરૂ3 કર3 - ��� (�:(  

14. iORA-ુ ં િવ,5તૃ નામ જણાવો - ;<=(K�(�� X�N�;� 

���=¦4 
'^Nк�ш� 

15. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં mજુરાત સરકાર� જમીન માપણી jગ ે

કયો મહqવનો િનણ8ય કય� - iORA '�(,N>� %�� 

�'G�  

16. mજુરાત સરકાર �ારા iORA પોટ8લથી જમીન માપણી 

કરવાના િનણ8યને કારણે હવેથી નાગcરકોએ કઈ કચેર3એ 

FબFમા ં અર$ કરવા જzુ ં નહ� પડ� - Y%[N� %�� 

�M-� ���&Fк- DILR  

17. mજુરાતમા ં iORA પોટ8લથી ક�ટલી મહ�Cલૂી સેવાઓની 

ઓનલાઈન અર$ થાય છે – 21 Ö(N�  

18. mજુરાતના વત8માન મહ�Cલૂ મWંી-ુ ં નામ જણાવો – Z� 

кJ�шк0�; '(�N  

19. mજુરાતના �ણીતા પWકાર અ�તૃલાલ શેઠનો જ;મ 

cદવસ જણાવો - �� X�:( ���� 

20. mજુરાતના �ણીતા પWકાર અ�તૃલાલ શેઠ-ુ ં અવસાન 

કયાર� થ` ુહ5 ુ– �� °4N�; ���� 

21. mજુરાતી પWકાર અ�તૃલાલ શેઠની જ;મbિૂમ અને 

કમ8bિૂમ જણાવો - NÓP�& "�� ��G*4� 

22. અ�તૃલાલ શેઠ� એ કયા પWમા ં કાઠ3યાવાડ લટેર 

લખવાથી પોતા-ુ ં પWકારqવ શnુ ક`ુa હ5 ુ ં - "P�zP� 

����кN" 

23. અ�તૃલાલ શેઠ એ કયાથંી-ક` ુસાyતાcહક શF ક`ુa હ5 ુ– 

��G*4�>� "#J����"#�c-�L2к 

24. અ�તૃલાલ શેઠ એ કઈ તાર3ખથી રાણdરુથી 

"સૌરા/0"સાyતાcહક શF ક`ુa હ5 ુ– -�. 2 Xк(�.1921 

25. અ�તૃલાલ શેઠ એ કયા વષ8મા ં �ુબંઈથી "જ;મbિૂમ" 

સાyતાcહક શF ક`ુa – વષ8 ૧૯૩૪ 

26. 25 ઓગ,ટ-2020ના રોજ વીરચદં રાઘવ$ ગાધંીનો 

ક�ટલામો જ;મcદવસ ઉજવવામા ંઆ1યો - ���� 

27. વીરચદં ગાધંીનો જ;મ કયા ંથયો હતો - 0����� ��к 

¹4����  

28. વષ8-1893મા ં િશકાગોમા ં મળેલી �થમ ધમ8 સસંદમા ં

ભારતવતી cહ�oુ ધમ8-ુ ં�િતિનિધqવ કોણ ેક`ુa હ5 ુ- :��� 

����к���� 

29. કયા વષ8મા ં િશકાગોમા ં �થમ ધમ8 સસંદ મળ3 હતી – 

�7,-1893  

30. વષ8-1893મા ં િશકાગોમા ં મળેલી �થમ ધમ8 સસંદમા ં

ભારતવતી 8ન ધમ8-ુ ં �િતિનિધqવ કોણ ે ક`ુa હ5 ુ -

���D�� ����� 

31. વષ8-1899મા ં યો�યેલા Åતરરા/03ય વાRણ�ય 

સમેંલનમા ંએિશયા-ુ ં�િતિનિધqવ કોણે ક`ુa હ5 ુ- ���D�� 

�����  

DATE : ��-��-����

1. �#Ð� : 
§#'�(,  O�'����# ;=��§# (��к�# -~'�-� 

� +Dк��к-����) (��к�#) 

 

v4%��-�� �#Ð�X :  

� ક�;iીય નીિત આયોગ �ારા �થમવાર �હ�ર કરાયેલા 

એNસપોટ8 �ીપેડનેસ ઈ;ડ�Nસમા ં ઓલ ઓવર ર�:;કÕગમા ં

75.19ના ,કોર સાથે  mજુરાત �થમ �મે  

� mજુરાત Rબઝનેસ ઈકોિસ,ટમ િપલરમા ં90.61 ,કોર સાથે 

�થમ �મે. 

� દ�શની �ુલ િનકાસમા ંmજુરાતનો cહ,સો 20 ટકા  

� નીિત આયોગના આ cરપોટ8 �માણ ે સમ� દ�શની �ુલ 

િનકાસનો 70 ટકા cહ,સો મહારા/0, mજુરાત, કણા8ટક, 

તાિમલનાÒુ અને તેલગંાણા =વા દcરયાcકનારો અને 

બદંરો ધરાવતા ંરા�યોને આભાર3 છે.  

� એકલા ંmજુરાત-ુ ંતેમા ં�માણ વીસ ટકા =ટ�ુ ંછે. 
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� mજુરાતમાથંી 180થી વp ુ દ�શોમા ં માલની િનકાસ થાય 

છે.  

� માલસામાનના પcરવહન માટ� ઊભી કરાયેલી માળખાક3ય 

Cિુવધા સદંભ? મળેલા ર�:;કÕગ �માણે પણ mજુરાત સૌથી 

આગળ ર¶ુ ંછે.  

� mજુરાતે સતત બે વષ8 2018 અને 2019મા ંલોVજ:,ટNસ 

ઇઝ અ�ોસ ડ3ફર;ટ ,ટ�ટસ LEADS ઇ;ડ�eમા ં�થમ ,થાન 

મેળવે�ુ ંછે.  

��к�#�� "=/ ��./� :  

� બી� �મે મહારા/0         Wી� �મે તાિમલનાÒુ  

� દ�શની �ુલ કાગ� વહન eમતાના 40% mજુરાત વહન કર� 

છે 

� ભારત-ુ ંસૌથી મોwંુ કોમિશÃયલ પોટ8 �;ૂiા પણ mજુરાતમા ં

આવે�ુ ં છે અને તેણે િવશાળકાય ક;ટ�ઇનર જહાજોના 

આવા-ગમનથી mજુરાતને કાગ� વહન ક�પેિસટ3મા ં

અ�ીમતા અપાવેલી છે. િવ�ની 500 ફોs`ુ8ન 

કંપનીઝમાથંી 60 =ટલી કંપનીઓએ પોતાના રા/03ય-

Åતરરા/03ય કારોબાર માટ� mજુરાત પર પસદંગી ઉતાર3 

પોતાના એકમો કાય8રત કયા8 છે.  

v4%��-�� "=/ ��<=к
�  

� mજુરાતે એNસપોટ8 ઈકોિસ,ટમમા ં ૪૭.૩પનો ,કોર� કર3 

નવમો નબંર, એNસપોટ8 પરફોમ8;સ િપલરમા ં ૬૧.૭૧ના 

,કોર સાથે બીજો નબંર તેમજ પોRલસી િપલરમા ં

૮૫.૭૦ના ,કોર સાથે બીજો નબંર હાસંલ કય� છે.  

 �4N ��./, UT "�� �� �'��� : 

� નીિત આયોગે દ�શના ૨૮ રા�યો તથા ૮ ક�;iશાિસત 

�દ�શોને સમાવતો આ એNસપોટ8 �ીપેડ8નેસ ઇ;ડ�Nસ 

cરપોટ8 ઈઝ ઓફ Òુ�ગ Rબઝનેસના આધાર ઉપર 

�થમવાર બના1યો છે. 

� =મા ં Rબઝનેસ ઇકોિસ,ટમને સૌથી વp ુ૪૦ ટકા વેઈટ�જ 

અપા`ુ ંછે.  

2. v4%��-�� ������& : #���� #���� /�%�� (%x 

�/�:>�'�)  

 

��I�� #J>� N��P� '�к& �#1D�; �(��� �,�� к���N�� 

��ш�7-� :  

� નમ8દા ��ુય ક�નાલની લબંાઇ : 458 cકલોમીટર 

� ક�નાલમા ં�ુલ સ�ંcહત eમતા : 22,000 કરોડ Rલટર 

� ક�નાલમા ંઅqયાર� પાણીનો જªથો : 17,100 કરોડ Rલટર 

� નમ8દા-ુ ંપાણી પીવા માટ� મેળવે છે : 10,000 ગામ-175 

શહ�ર 

� િસ�ચાઇ માટ� મળે છે લાભ : 18 લાખ હ�Nટર જમીનને 

� નમ8દાની ક�નાલ �ારા ભરાયા છે : 25 ડ�મ, 750 તળાવો 

� ક�નાલમા ંએટ�ુ ંપાણી છે ક� અમદાવાદની આખા વષ8ની 

તરસ અને ;`યૂોક8 શહ�રની બ ે મcહનાની તરસ છ3પાવી 

શક� છે.  

� નમ8દા આધાcરત રા�ય1યાપી પાણી dરુવઠા �ીડથી 

રા�યની 75 ટકા વ,તીને પીવા-ુ ં પાણી dFુ પાડવામા ં

આવે છે.  

� નમ8દા ક�નાલ �ારા રા�યના Æણૂ-ેÆણૂે પહhચતા પાણીથી 

18 લાખ હ�Nટર એટલ ે ક� �ુલ ખતેીલાયક િવ,તારના 15 

ટકા જમીનમા ંિસ�ચાઇનો લાભ મળે છે.  

3. B���-� /�%�� (B�/�) 

��� �°+�&X :  

� આરસીએસ-ઉડાન-4 યોજના હ�ઠળ નાગcરક ઉ+યન 

મWંાલયે નવા 78 Fટ મ�ૂંર કયા8 છે. =મા ં

� v4%��-: Cરુત-દ3વ અને વડોદરા-દ3વના Fટનો પણ 

સમાવેશ થાય છે.  

� નવા F�સમા ં મUય �દ�શ, છ�ીસગઢ, હcરયાણા, 

cહમાચલ�દ�શ અને ઉ�રાખડંના ંશહ�રો પણ સામેલ છે. 

� `પુીની 5 ધાિમÃક નગર3 માટ� 10 Fટ છે, =મા ંકાનdરુથી 

RચW�ટૂ, RચW�ટૂથી �યાગરાજ, Pાવ,તીથી વારાણસી, 

Pાવ,તીથી �યાગરાજ અને Pાવ,તીથી કાનdરુ સામેલ.  

� કાનdરુથી �રુાદાબાદ અને બર�લીથી cદQહ3 માટ� સ,તી 

સેવા ઉપલÀધ હશે.  
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4.0��--Z�N�к� #�P��� (�¡�Iк #�P���) 

�4�F��� #��08 Z�N�к� ���� ‘¶<=�/� M:(,  ���-’ "'����ш� 

 

Pીલકંાના િવદ�શ સRચવ Pી જયનાથ કોલબંગ-ેુ ંિનવેદન : 

� Pીલકંા પોતાની િવદ�શ નીિત તટ,થ રાખવા માગે છે 

પરં5 ુપોતાની ઇ:;ડયા ફ,ટ8 નીિત છોડશે નહ�.  

� રણનીિતક Cરુeાના �½ેુ અમે ઇ:;ડયા ફ,ટ8ની નીિત 

અપનાવી�ુ.ં 

� અમે ભારત માટ� Cરુeાનો ખતરો ન બની શક3એ અને 

અમાર� ખતરો બનવા-ુ ંપણ નથી.  

� અમાર� ભારત પાસેથી ફાયદો લેવાનો છે.  

� ચીનને હબંનટોટા બદંર ૯૯ વષ8ની લીઝ પર આપzુ ં

Pીલકંાની એક bલૂ હતી. 

� ઇ:;ડયા અમાર3 પહ�લી �ાથિમકતા છે પરં5 ુ અમાર� 

આિથÃક સપં�તા માટ� બી� સાથે ડ3લ કરવાની છે.  

� તટ,થ િવદ�શ નીિત અપનાવાની સાથે Pીલકંા ભારતના 

રણનીિતક cહતોની રeા કરશે.  

D�� #�>��� Z�N�к��� #�P��� 

� ચીને બીઆરઆઈ યોજનામા ંPીલકંાને સામેલ કય� છે.  

� Pીલકંાએ ચીન-ુ ં દ�z ુ ં ન Äકૂવી શકવા બદલ હબંનટોટા 

બદંર ચીનની મરચ;ટ પોટ8 હો:QડÕ§સ Rલિમટ�ડ કંપનીને 

૧.૧૨ અબજ ડોલરમા ં૯૯ વષ8ના ભાડા પેટ� આy`ુ ંછે. 

� Pીલકંાના રા/0પિત : ગોટબાયા રાજપeે  

� રાજધાની : કોલબંો 

5. %= L�� ��ш�7 : �� X�:( 

�� (���#� 

%= : �� X�:( ����    "�#�� : � #c(�zP� ���� 

� આ= Rટનના પહ�લા ં�ધાનમWંી રોબટ8 વોલ પોલે અને 

મધર ટ�ર�સાનો જ;મcદવસ.  

 

� મધર ટ�ર�સા-ુ ં�ળૂનામ ઇ§નેશ ગોનએકસહ� બો�ecહ`ુ ં 

� ��સ�ાક મેસેડોિનયાની રાજધાની ઉ,�ુલમા ંજ;મ થયો 

હતો  

� તેઓના ંનામમા ંગોનએકસહ�નો મતલબ “mલુાબની કળ3’’ 

થાય છે.  

� ૧૮ વષ8ની ઉમર� લોર�ટોની િસ,ટરો સાથે જોડાવા અને 

િમશનર3 બનવા માટ� ઘર છોડöુ.ં ૧૯૨૯મા ં ભારત 

આ1યા,ં દ3eાથ  તર3ક�નો અજમાયશી સમય દા$Rલ�ગમા ં

વીતા1યો, ૨૪ મે ૧૯૩૧ના ંરોજ નન તર3ક� ધાિમÃક શપથ 

લીધા અને પોતા-ુ ંનામ ટ�ર�સા રા�`ુ.ં  

� મધર ટ�ર�સાની સેવા �zિુતઓ-ુ ંપ�Pી ભારત રqન અને 

શાિંતના ં નોબલે પાcરતોિષક =વા ંdરુ,કારોથી સ;માિનત 

થઈ છે.  

� નોબેલ પાcરતોિષક વખતે તેમની સલાહ માગંતા કોઈએ 

dછૂÜુ ં ક� િવ� શાિંત માટ� અમે �ુ ં કર3 શક3એ ? મધર 

ટ�ર�સાએ જવાબ આyયો : ઘર� �ઓ અને તમારા 

પcરવારને �ેમ કરો.  

� મધર ટ�ર�સા-ુ ં ૫ સyટ�.૧૯૯૭ ના ં રોજ ૮૭ વષ8ની વયે 

અવસાન થ`ુ ંહ5 ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૬-૦૮-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં ક�;i સરકારની કઈ સ,ંથા �ારા �થમવાર 

દ�શમા ં"એNસપૉટ÷ િ�પેડનેસ ઈ;ડ�Nસ"-2020 �હ�ર કરાયો 

- ���- }/�� 

2. તા=તરમા ં નીિત આયોગ �ારા �હ�ર કર�લા "એNસપૉટ÷ 

િ�પેડનેસ ઈ;ડ�Nસ"-2020મા ં ઑવર ઑલ ર�:;કÕગમા ં

�થમ રા�ય જણાવો - v4%��- 

3. તા=તરમા ં નીિત આયોગ �ારા �હ�ર કર�લા "એNસપૉટ÷ 

િ�પેડનેસ ઈ;ડ�Nસ"-2020મા ં �થમ આવનાર mજુરાતનો 

,કોર જણાવો - 75.19 

4. તા=તરમા ં નીિત આયોગ �ારા �હ�ર કર�લા "એNસપૉટ÷ 

િ�પેડનેસ ઈ;ડ�Nસ"-2020મા ં Rબઝનેસ ઈકોિસ,ટમ 

િપલરમા ં �થમ આવનાર રા�ય અને ,કોર જણાવો- 

v4%��- "�� 90.61 

5. તા=તરમા ં નીિત આયોગ �ારા �હ�ર કર�લા "એNસપૉટ÷ 

િ�પેડનેસ ઈ;ડ�Nસ"-2020 �જુબ દ�શની �ુલ િનકાસમા ં

mજુરાતનો cહ,સો જણાવો - 20 % 

6. તા=તરમા ં નીિત આયોગ �ારા �હ�ર કર�લા "એNસપૉટ÷ 

િ�પેડનેસ ઈ;ડ�Nસ"-2020મા ંઑવર ઑલ ર�:;કÕગમા ંબી� 

અને Wી� �મે આવનાર રા�ય - 2����� "�� 

-�N��È4 
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7. તા=તરમા ં નીિત આયોગ �ારા �હ�ર કર�લા "એNસપૉટ÷ 

િ�પેડનેસ ઈ;ડ�Nસ"-2020મા ંિનકાસમા ંક�ટલા રા�યો પાસે 

70 ટકા cહ,સો છે - 2�����, v4%��-, кG�(к,-�N��È4 

"�� -�N��G� 

8. તા=તરમા ં નીિત આયોગ �ારા �હ�ર કર�લા "એNસપૉટ÷ 

િ�પેડનેસ ઈ;ડ�Nસ"-2020 �જુબ mજુરાતમાથંી ક�ટલા 

દ�શોમા ંિનકાસમા ંકરવામા ંઆવે છે - 180 

9. દ�શની �ુલ કાગ; વહન eમતાના ક�ટલા ટકા 

mજુરાતમાથંી વહન થાય છે - 40% 

10. તા=તરમા ં નીિત આયોગ �ારા �હ�ર કર�લા "એNસપૉટ÷ 

િ�પેડનેસ ઈ;ડ�Nસ"-2020મા ં ક�ટલા માપદંડ ગણતર3મા ં

લેવાયા - 50 

11. તા=તરમા ં નીિત આયોગ �ારા �હ�ર કર�લા "એNસપૉટ÷ 

િ�પેડનેસ ઈ;ડ�Nસ"-2020મા ં ક�ટલા રા�યો અને UTનો 

સમાવેશ કરાયો - 28 "�� 08 

12. તા=તરમા ં નીિત આયોગ �ારા �થમવાર �હ�ર કર�લા 

"એNસપૉટ÷ િ�પેડનેસ ઈ;ડ�Nસ"-2020મા ં ��ુય કયો 

આધાર લેવાયો છે - ;` äM È4É� ^P`��# 

13. તા=તરમા ં નીિત આયોગ �ારા �થમવાર �હ�ર કર�લા 

"એNસપૉટ÷ િ�પેડનેસ ઈ;ડ�Nસ"-2020મા ં ��ુય કયા કયા 

આધાર લવેાયા છે - ���-, ^P`��# ;к��#:(, 


§#Ù'�( ;к��#:( "�� 
§#'�(� 'Mº,=# 

14. "એNસપૉટ÷ િ�પેડનેસ ઈ;ડ�Nસ" એટલ ે- ��к�# -~'�-� 

� +Dк��к 

15. તા=તરમા ં નીિત આયોગ �ારા �થમવાર �હ�ર કર�લા 

"એNસપૉટ÷ િ�પેડનેસ ઈ;ડ�Nસ"-2020મા ં 40 ટકા ભાર 

કોની ઉપર �કુાયો છે - ^P`��# ;к��#:( 

16. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં Pીલકંાના િવદ�શ સRચવ Pી જયનાથ 

કોલબગંે Cરુeાના સદંભ? Pીલકંા iારા કઈ નીિત 

અપનાવાશે એzુ ંિનવેદન આy`ુ ંહ5 ુ- ¶<=�/� M:(,  ���- 

17. Pીલકંા �ારા ચીનને ક` ુ બદંર ૯૯ વષ8ની લીઝ પર 

આપવામા ંઆ1`ુ ંછે - 2�P�(�(�  

18. Pીલકંાએ કયા કારણોસર હબંનટોટા બદંર ચીનની 

મરચ;ટ પોટ8 હો:QડÕ§સ Rલિમટ�ડ કંપનીને ૧.૧૨ અબજ 

ડોલરમા ં૯૯ વષ8ના ભાડા પેટ� આy`ુ ંછે - ��Í4� � Á +к�� 

шк�� P�N 

19. Pીલકંાના વત8માન રા/0પિત-ુ ંનામ જણાવો - ��(P�/� 

��%'F�  

20. Pીલકંાની રાજધાની-ુ ંનામ જણાવો - к�N�P� 

21. mજુરાતની $વાદોર3 ગણાતી જળ યોજના-ુ ં નામ 

જણાવો - #���� #���� /�%��  

22. નમ8દાની ��ુય ક�નાલની લબંાઇ જણાવો - ��� 

LкN��(� 

23. નમ8દા ક�નાલની �ુલ સ�ંહ eમતા ક�ટલી છે - ��,��� 

к��� ^N(� 

24. રા�યના ક�ટલા શહ�ર-ગામને નમ8દા-ુ ં પાણી પીવા માટ� 

મેળે છે - ��,��� ��-��� ш2�� 

25. નમ8દા ક�નાલથી રા�યની ક�ટલી જમીનને િસ�ચાઇનો લાભ 

મળે છે -�� N�х 2�§(� %�� 

26. નમ8દા ક�નાલમા ં= પાણી છે તેનાથી અમદાવાદને ક�ટલા 

સમય માટ� પીવા-ુ ંપાણી મળ3 રહ� તેમ છે – 
к �7,  

27. નમ8દા આધાcરત રા�ય1યાપી પાણી dરુવઠા �ીડથી 

રા�યની ક�ટલા ટકા વ,તીને પીવા-ુ ંપાણી dFુ પાડવામા ં

આવે છે - ��  

28. નમ8દા ક�નાલના પાણીથી રા�યભરના 18 લાખ હ�Nટર 

એટલે ક� �ુલ ખેતીલાયક િવ,તારની ક�ટલા ટકા જમીનને 

િસ�ચાઇનો લાભ મળે છે - �� (к� 

29. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં ક�;iીય નાગcરક ઉ+યન મWંાલયે કઈ 

યોજના હ�ઠળ નવા 78 Fટ મ�ૂંર કયા8 - B���-� /�%��  

30. ક�;i સરકાર �ારા ઉડાન-4 યોજના jતગ8ત mજુરાતના 

�ા બ ેFટ મ�ૂંર કરાયા – �4�--�&� "�� ������-�&� 

31. જમીન માગ? Cરુતથી દ3વ પહhચવા માટ� ક�ટલો સમય 

લાગે છે – 8 кN�к 

32. ઉડાન-4 યોજના jતગ8ત Cરુત-દ3વ Fટ મ�ૂંર થતા 

જમીન માગ? થતા ૮ કલાકના સમયને બદલે હવે હવાઈ 

માગ? ક�ટલો સમય થશે – 
к кN�к 

33. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં ક�;iીય નાગcરક ઉ+યન મWંાલયે 

ઉડાન-4 યોજના હ�ઠળ કયા રાજયોના શહ�રોના નવા 78 

Fટ મ�ૂંર કયા8 - \/ O��ш, Rª�#�¾, 2L�/�G�, 

L2�DNO��ш "�� Bª��х�� 

34. ક�;i સરકાર �ારા ઉડાન-4 યોજના jતગ8ત ઉ�ર�દ�શની 

5 ધાિમÃક નગર3 માટ� ક�ટલા Fટ મ�ૂંર કરાયા – �� 

35. દયાની દ�વી તર3ક� �ણીતા મધર ટ�ર�સાનો જ;મ cદવસ 

જણાવો - �� X�:( ���� 

36. સમાજ સેિવકા મધર ટ�ર�સા-ુ ં�ળૂ નામ જણાવો - ¶±��ш 

���
к#2� P��FL2¦4�  
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37. સમાજ સેિવકા મધર ટ�ર�સાનો જ;મ �ા ં થયો હતો - 

O�#ª�к �#�����/��� ��%���� B:�4N�� 

38. મધર ટ�ર�સાના નામમા ંગોનએકસહ�નો મતલબ �ુ ંથાય છે 

- “v4N�P�� кx&’’  

39. મધર ટ�ર�સા કયા વષ8મા ં ભારત આ1યા હતા – વ7, 

1929 

40. ભારત સરકાર� મધર ટ�ર�સાની સેવા �zિુતઓને �ા 

એવોડ8 આપી Rબરદા1યા છે - 'àZ� "�� 0��- �~�  

41. મધર ટ�ર�સાને કયો નોબલે પાcરતોિષક મ¨યો હતો – 

ш���-�� ��P�N  

DATE : ��-��-����

1.GST к�B©=#N ��� P��к /��; -��� L�[2& (к�) 

P��к�� 2~��� ^P1Þ4X :  

� કોરોના મહામાર3ના કારણે $એસટ3ની આવક પર ગભંીર 

અસર પડ3 છે.  

� ૨૦૨૦-૨૧ના નાણાક3ય વષ8મા ં $એસટ3ની આવકમા ં

Fિપયા ૨.૩૫ લાખ કરોડની ઘટ પડશે. તેથી રા�યોને 

અપાતા $એસટ3 વળતરનો તફાવત ચા� ુ વષ? વધીને 

jદા= Fિપયા ૨.૩૫ લાખ કરોડ રહ�શે.  

� રા�યોને Äકૂવા5 ુ ં વાિષÃક $એસટ3 વળતર jદાVજત 

Fિપયા ૩ લાખ કરોડ છે અને સેસમાથંી થતી આવક 

Fિપયા ૬૫,૦૦૦ કરોડ jદાજવામા ંઆવી છે.  

� =ના પગલ ેરા�યોને Äકૂવાતા વળતરનો વાિષÃક તફાવત 

Fિપયા ૨.૩૫ લાખ કરોડ રહ�શે.  

� $એસટ3ના અમલના કારણે વળતરની ઘટ Fિપયા 

૯૭,૦૦૦ કરોડ jદાજવામા ંઆવી છે.  

� બાક3ની ઘટ કોરોના મહામાર3ના કારણે ઊભી થઈ છે.  

� ચા� ુનાણાક3ય વષ8મા ંએિ�લ ૨૦૨૦થી �ુલાઈ ૨૦૨૦ 

Cધુી રા�યોને Äકૂવવા પાW �ુલ $એસટ3-ુ ં વળતર 

Fિપયા ૧.૫ લાખ કરોડ થાય છે કારણ ક� એિ�લ અને મે 

મcહનામા ં$એસટ3 પેટ� ભા§યે જ સરકારને કોઈ આવક 

થઈ છે. 

��./��� "'�/�N� P� ��к[' 

� રા�યો cરઝવ8 બે;ક પાસેથી વાજબી 1યાજદર� Fિપયા 

૯૭,૦૦૦ કરોડ ઉધાર લે અને આ રકમ $એસટ3ના 

અમલના પાચં વષ8 dરૂા થાય qયાર� વષ8 ૨૦૨૨ના jતે 

સેસમાથંી થયેલી આવકમાથંી Äકૂવવાની રહ�શે. 

� રા�ય સરકારો ,પેિશયલ િવ;ડો jતગ8ત ચા� ુ વષ8ની 

સdંણૂ8 ઘટની Fિપયા ૨.૩૫ લાખ કરોડની રકમ cરઝવ8 

બે;કનો સપંક8 કર3 ઉધાર લઈ લે. 

�
#(& N�v4 >/� ~/��>� к�=� #�к���� #����ш ��#к 

}�к 

�7, }�к V. 

�7, 2017-18 V. 82,294 к���  

�7, 2018-19 V. 98,114 к���  

�7, 2019-20 V. 1,01,844 к��� 

�7, 2020-21 V. 68,166 к���  

� ક�;iીય નાણા મWંી: Pી િનમ8લા િસતારામન  

2. SC "�� ST "��- (P����G)  

�4O� к�(,�� -�Ö-��� Á +к��� �4%P ��./� "��- 

}'�� SC "�� ST�� ���к�G к�& шк� 

Á +к����� 2~��� -��G� : 

� રા�યને અનામતનો અિધકાર તેથી િવધાનસભા એસસી-

એસટ3મા ં પેટા�િતઓને વગ �ૃત કર3ને �ાથિમકતા 

આપવા માટ� કાયદા ઘડ3 શક�  

� અનામતમા ં સબ ક�ટ�ગર3ને �ાથિમકતા આપતા રા�યોને 

અટકાવી શકાય નહ�, રા�ય વ,તીના આધાર� અનામતની 

જોગવાઈ કર3 શક� 

3.Á +к����� ���- :  

� અ-CુRૂચત �િત (એસસી) અને અ-CુRૂચત જન�િત 

(એસટ3)ને સરકાર3 નોકર3ઓ અને શૈeRણક સ,ંથાઓમા ં

અપાતી અનામતના મામલામા ંરા�ય સરકારોને એસસી-

એસટ3મા ંવગ કરણ કરવાનો અિધકાર નથી તેવા પોતાના 

જ વષ8 ૨૦૦૪ના Äકુાદા પર સવાલ ઉઠાવતા ંC�ુીમ કોટÁ 

આ Äકુાદા પર dનુઃ િવચારણા કરવાનો િનણ8ય કય� હતો.  

� જ:,ટસ અnુણ િમPાના ને5qૃવ હ�ઠળની પાચં જજની 

બધંારણીય બે;ચ ે જણા1`ુ ં હ5 ુ ં ક�, વષ8 ૨૦૦૪મા ં ઇ વી 

Rચ�ૈયાહ ક�સમા ં તqકાલીન બધંારણીય બે;ચે આપેલા 

Äકુાદા પર dનુઃ િવચારણા કરવાની જFર.  

� જ:,ટસ �cદરા બેનર$, જ:,ટસ િવનીત સરણ, જ:,ટસ 

એમ આર શાહ અને જ:,ટસ અિનnુt બોઝનો સમાવેશ 

કરતી બે;ચ ે જણા1`ુ ં હ5 ુ ં ક�, ૨૦૦૪ના મામલામા ં યો§ય 

ર3તે િનણ8ય લેવાયો નહોતો.  
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� રા�ય સરકારો એસસી-એસટ3મા ં પેટા�િતઓને વગ �ૃત 

કર3ને �ાથિમકતા આપવા માટ� કાયદા ઘડ3 શક� છે.  

� બે;ચે પ�ંબ-હcરયાણા હાઇકોટ8ના Äકુાદાને પડકારતી 

પ�ંબ સરકારની અપીલને હવે ૭ જજની બધંારણીય 

બે;ચને સhપવાનો િનણ8ય કય�. 

� C�ુીમ કોટ8ની પાચં જજની બધંારણીય બે;ચ ેઅવલોકન 

આy`ુ ં હ5 ુ ં ક�, અનામત આપવા માટ� એસસી અને 

એસટ3મા ંપેટા વગ કરણ કર3 શકાય છે.  

� પાચં જજની બે;ચમા ં બ ે જજના મતં1ય િવરોધાભાસી 

હોવાથી આ મામલો હવે સાત જજની બધંારણીય બે;ચને 

સhપવામા ંઆ1યો છે.  

� બે;ચે અવલોકન આy`ુ ંહ5 ુ ંક�, રા�ય સરકારોને અનામત 

આપવાનો અિધકાર હોવાથી તેઓ અનામતની યાદ3મા ં

પેટા વગ કરણ પણ કર3 શક� છે. 

�7,-���� ¶ �� ^Då¡/�2 ��w4� À�O��ш :(�( к�#�� 

�4O��� Á4к��� : 

� ૨૦૦૪મા ંઇ.વી. Rચ�ૈયાહ ક�સમા ંબધંારણીય બે;ચે Äકુાદો 

આyયો હતો ક�, એસસી અને એસટ3 ક�ટ�ગર3મા ંરા�ય �ારા 

નê3 કરાતી સબ ક�ટ�ગર3 ગેરબધંારણીય છે.  

� રા�ય એસસી-એસટ3 અનામતમા ંસબ ક�ટ�ગર3 નê3 કર3 

�ાથિમકતા આપી શક� નહ�.  

� બધંારણના આcટ¿કલ ૩૪૧ jતગ8તના �ેિસડ�M;શયલ 

Rલ,ટમા ં સામેલ િશડ`Qુડ કા,ટમાથંી �િતઓને બાકાત 

કરવાનો િનણ8ય ફNત સસંદ લઇ શક� છે. 

Q4� 2-� к�# "�� '��P "�� 2L�/�G� 2�¶к�(,�� Á4к���? : 

� પ�ંબ અને હcરયાણા હાઇકોટÁ તેના Äકુાદામા ં પ�ંબ 

સરકાર �ારા ઘડાયેલા પ�ંબ એસસી અને બીસી Nલાિસસ 

(cરઝવ?શન સિવÃિસસ) એNટ, ૨૦૦૬ના સેNશન ૪(૫)ને 

રદ કર3 ના�યો હતો.  

� આ કાયદા jતગ8ત એસસી માટ�ના ૫૦ ટકા અનામત 

Nવોટામા ં વાQમીcક અને માઝબી િશખોને �ાથિમકતા 

આપવાની જોગવાઇ કરાઇ હતી. 

3. N��� 2L�к�� (�4��-� }'�ª)   

US�� �4;�#/��� "�� (�§#�#�� ��� �7,34� #J>� �ú4� 

D���--����`�È4 ("��B �7,-������) 

 

� jદા= 260 cક.મી. �િત કલાકની ઝડપે પવન  

� jદા= પાચં લાખ લોકો-ુ ં,થળાતંર  

� ચોથી ક�ટ�ગર3મા ંવાવઝોડાનો સમાવેશ  

4. #�� : ��I�� #J>� ш©§-ш�x& 2�;¥�%� P�zP 

��ш/�
 �7,-������ ��I�� #J>� ш©§-ш�x& 2�;¥�%� 

P�zP34� #Mx '�&FG к¦4 ̈2b 4�. 

� રિશયાએ �હ�ર ક`ુa ક� તેણે 1961મા ં એક હાઈ«ોજન 

બો|બ-ુ ં પર3eણ ક`ુ8 હ5 ુ.ં તે oુિનયાનો અqયાર Cધુીનો 

સૌથી શMNતશાળ3 બો|બ િવ,ફોટ હતો.  

� ગત અઠવાcડયે પરમા¼ ુ ઉ�ોગની 75મી વષ8ગાઠં પર 

પરમા¼ ુ એજ;સી રોસાટોમે `ટુÜબૂ ચેનલ પર 40 

િમિનટનો વીcડયો અપલોડ કર3 આ સqયનો Æલુાસો કય�.  

� ઉQલખેનીય છે ક� અમેcરકાએ 1945મા ં cહરોિશમા પર 

4400 cક�ા વજનનો બો|બ ઝ��ો હતો.  

2�;¥�%� P�zP�� ��ш�7-� :  

� cહરોિશમાથી ૩૩૩૩ ગણો વp ુશMNતશાળ3 િવ,ફોટ  

� 65 cકમી Ôચાઈ Cધુી આગ, 800 cકમી oૂરથી રાખ 

દ�ખાઈ  

� લાબંો : 8 મીટર   પહોળો : 2 મીટર  વજન : 27 ટન  

� 1000 cકમી Cધુી તેનો િવ,ફોટ સભંળાયો.  

� સાર નામના બો|બને િવમાનથી પેરા�ટૂના માUયમથી 

આક8 cટક સાગરના સેવેન  ટાd ુપર ઝ�કાયો.  

� િવ,ફોટની 40 સેક;ડમા ંઆગનો ગોળો 30 cકમી Ôચાઈ 

Cધુી પહhsયો.  

� આગામી eણોમા ં તે 65 cકમી Ôચાઈ Cધુી અને 90 

cકમીના દાયરામા ંફ�લાયો હતો.  

� પાઈલટ� 800 cકમી oૂરથી તેની રાખ જોઈ હતી. 

5. х�N�+� : US�� O�/�- (���# N�Ö=� ��/� ��#8 

��Í �ª �2�� к�& 

 

� ડબQસમા ં16 �ા;ડ,લેમ ટાઈટલ િવ=તા  

� 119 wુના8મે;ટમા ંચેM|પયન  

��/� ��#,�� P�%�� ��к��,  

� %= : ૨૯ એિ�લ, ૧૯૭૮  
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� �� : રોબટ8 ચાQસ8 ‘બોબ' ાયન અને માઇકલ કાલ8 

‘માઇક’ ાયન માઇક બોબ કરતા બે િમિનટ વહ�લા 

જ;|યો હતો.  

� х��#/-: માઇક જમણેર3 અને બોબ ડાબોડ3 ખલેાડ3 છે 

=ને લીધે હcરફ જોડ3ને તેઓની સામે રમzુ ં ભાર� 

પડકારજનક રહ�5 ુ.ં  

� 16 K�=� :N� (�¶(N : બનેંની જોડ3એ  

� é�;ચ ઓપન : ર (૨૦૦૩, ૨૦૧૩),  

� િવ|બલડન : ૩ (૨૦૦૬, ૨૦૧૧, ૨૦૧૩)  

� ઓ,0�Rલયન ઓપન : ૬ (૨૦૦૬, ૨૦૦૭, ૨૦૦૯, ૨૦૧૦, 

૨૦૧૧, ૨૦૧૩)  

� ` ુ એસ ઓપન ૫ : (૨00૫, ૨૦૦૮, ૨૦૧૦, ૨૦૧૨, 

૨૦૧૪)  

� �é� �P[# : ૭ �ા;ડ ,લમે ટાઇટલ  

� મા,ટસ8 મે;સ ડબQસ : ૩૯ ટાઇટQસ  

� વQડ8 wુર : ૪ ટાઇટQસ  

� ડ�િવસ કપ : એક ટાઈટલ (૨૦૦૭)  

� ઓRલM|પક : ૨૦૧૨ લડંન X^N©z'к�� ગોQડ મેડલ 

6. %= L�� ��ш�7 : �� X�:( 

#��& #����� �#12 : 
D.
.'(�N  

%= – �� X�:( ����   "�#�� – �� ���zP�-���� 

 

� �ળૂ ચરોતર3 પાટ3દાર, વતન ધમ8જ પણ �ુબંઈમા ં

જ;મેલા હ3nુભાઇ �ળુ$ભાઈ પટ�લનો આજ રોજ જ;મ 

થયો હતો. 

� િપતા િશeક ઉપરાતં િમલકતની દલાલી પણ કરતા ં

�ળુ$ભાઈ-ુ ંઘર �ુબંઈમા ંઅિતિથઓ-ુ ંઆPય,થાન હ5 ુ.ં 

� એચ.એમ પટ�લ-ુ ં િશeણ �ુબંઈની સે;ટ ઝેિવયસ8 

હાઈ,�ુલ, પેટલાદમા ં મોતીભાઈ અમીન પાસે અને 

Ë§લે;ડમા ંથ`ુ ંહ5 ુ.ં 

� તેઓ ૧૯૨૬મા ં  આઈ.સી.એસ થઇ િસ�ધના લારખાનામા ં

આસી. કલેકટર તર3ક� નીમાયા 

� તેમની વહ3વટ3 �ગિત �ુબંઈ સરકારમા ં નાયબ નાણા ં

સRચવ, ભારત સરકારમા ં 0�ડ કિમ<ર, જોઈ;ટ સે��ટર3 

તર3ક� રહ3 હતી. 

� આઝાદ3 બાદ �થમ ભારતીય ક�Rબનેટ સે��ટર3 બ;યા 

હતા. 

� એચ.એમ પટ�લે દ�શના ભાગલા પછ3 અ,�ામતો, 

જવાબદાર3ઓ અને લ(કર3 દળોની �ુનેહdવૂ8ક, સમયસર 

અને સફળતાdવૂ8ક વહ�ચણી કર3. 

� ૧૯૫૯મા ં િનzતૃ થયા પછ3 ૧૯૬૨મા િવ�ાનગરના 

સરપચં બ;યા. 

� ,વતWં પeની ,થાપના થતા ંતેમા ંજોડાયા.  

� ૧૯૬૭ની લોકસભાની Äુટંણી હાયા8 પણ  ધાગંëાના 

રા�ના આ�હથી qયાથંી Äુટંણી લડ3 િવધાનસભામા ં

�વે(યા. 

� ૧૯૭૫મા ંકટોકટ3 વખતે િવરોધ પeને સગંcઠત કય�. આ 

જ સમયે સાબરકાઠંાથી લોકસભાની Ä ૂટંણી $qયા ં અને 

મોરાર$ દ�સાઈ સરકારમા ંનાણામWંી બ;યા  

� નાણામWંી તર3ક� Óગાવો નાથવામા ં તેમની મહqવની 

bિૂમકા રહ3 હતી.  

� ચરણિસ�હ સરકારમા ંmહૃમWંી બ;યા હતા. 

� ૧૯૮૦મા ં સાબરકાઠંાથી લોકસભા Äટુણીમા ં હાયા8 તો 

૧૯૮૪મા ં ઇ:;દરા ગાધંીની હqયા પછ3 િવરોધ પe માટ� 

િવપર3ત વાતાવરણમા ંપણ Äુટંણી $qયા ં હતા. 

� ૧૯૯૦મા ંરાજનીિતમાથંી િનzતૃ થયા  

� ઉsચ િશeણ �ાyત એચ.એમ.પટ�લે "Rites of  

passege", "A policy for foreign trade", "Defence of 

india", "Vithalbhai patel", The first flush of freedom" 

=વા d,ુતકો લ�યા. 

� ૩૦ નવે.૧૯૯૩ના રોજ અવસાન થ`ુ ંહ5 ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૭-૦૮-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં27 ઓગ,ટના રોજ GST કાઉM;સલની ક�ટલામી 

બેઠક યો�ઇ - 41 

2. તા=તરમા ં27 ઓગ,ટના રોજ GST કાઉM;સલની 41મી ઈ-

બેઠક કોના અUયe ,થાને યો�ઈ હતી - к�=��/ ��G� 

�a� Z� ��ÙN� �#-���� 

3. 2020-21ના નાણાક3ય વષૅમા ં GSTની આવકમા ં jદા= 

ક�ટલા કરોડની ઘટ પડશે - V. 2.35 N�х к��� 

4. ક�;i �ારા રા�યોને Äકૂવવાના થતા GST વળતર બાબતે 

ક�ટલા િવકQપ આyયા છે - 2 
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5. રા�યો અનામત આપવા SC અને STમા ં વગ કરણ કર3 

શક� તેવો Äકૂાદો તા=તરમા ં કઈ કોટ÷ �ારા અપાયો - 

�4O� к�(� 

6. રા�યો અનામત આપવા SC અને STમા ં વગ કરણ કર3 

શક� તેવો Äકૂાદો કોની ને5qૃવ હ�ઠળની પાચં જજની બÖચ ે

આyયો હતો - %% "VG �Z� 

7. કયા વષ? ઈ.વી Rચ�ૈયાહ ક�સમા ંબધંારણીય  બે;ચે Äકૂાદો 

આyયો હતો ક� SC અને ST ક�ટ�ગર3મા ં રા�ય �ારા નê3 

કરાતી સબ ક�ટ�ગર3 બધંારણીય છે - 2004 

8. તા=તર ઓગ,ટ 2020મા ં164 વષૅબાદ USA મા ંક`ુ ંસૌથી 

મોwંુ - 0/��к 2L�к��-D���- }�¦4�-N��� 

9. ઓગ,ટ 2020મા ં 164 વષૅબાદ USAમા ં લોરા વાવાઝોÒુ ં

આ1`ુ ં તેને સૌથી વp ુ કયા �દ�શને -કુસાન ક`ુa હ5 ુ ં - 

�4;�#/��� "�� (�§#�# 

10. રિશયાએ કયા વષ? િવ�ના સૌથી શMNતશાળ3 હાઈ«ોજન 

બો|બ-ુ ં સફળ પર3eણ ક`ુa હોવાનો દાવો કય� હતો - 

�7,-���� 

11. રિશયાએ કયા �સગંની 75મી વષ8ગાઠં િનિમતે Æલુાસો 

કય� ક�, વષ8-1961મા ંરિશયાએ િવ�ના સૌથી શMNતશાળ3 

હાઈ«ોજન બો|બ-ુ ં સફળ પર3eણ ક`ુa હ5 ુ ં - પરમા¼ ુ

ઉ�ોગની વષ8ગાઠં 

12. અમેcરકાએ કયા વષ? cહરોિશમા પર 4400 cક�ા વજનનો 

બો|બ ઝ��ો હતો - ����  

13. રિશયાએ વષ8-1961મા ં િવ�ના સૌથી શMNતશાળ3 

હાઈ«ોજન બો|બ-ુ ં સફળ પર3eણ કય� હોવાનો દાવો 

કય� તે-ુ ંનામ �ુ ંહ5 ુ– #�� 

14. વષ8-1961મા ં રિશયાએ કયા ,થળે િવ�ના સૌથી 

શMNતશાળ3 હાઈ«ોજન બો|બ ‘સાર’-ુ ંસફળ પર3eણ ક`ુa 

હ5 ુ ં- }к, L(к #����� #����� (�*4 

15. વષ8-1961મા ં રિશયાએ િવ�ના સૌથી શMNતશાળ3 

હાઈ«ોજન બો|બ ‘સાર’-ુ ં સફળ પર3eણ ક`ુa હ5 ુ ં તે 

�પાનના cહરોિશમા પર ફ¢કાયેલા બો|બના િવ,ફોટથી 

ક�ટલા ગણો વp ુશMNતશાળ3 િવ,ફોટ હતો - 3333 

16. તા=તરમા ં USના કયા ��યાત ટ�િનસ લે=;ડ ધસ? 

િનzિૃ� �હ�ર કર3 - ��/� 

17. USના ��યાત ટ�િનસ લ=ે;ડ ાયન ધસ? ડબQસમા ં

ક�ટલા �ા;ડ,લેમ ટાઈટલ $qયા હતા - ��  

18. USના ��યાત ટ�િનસ લ=ે;ડ ાયન ધસ8 તેમની સમ� 

કારcકદå દરિમયાન �ુલ ક�ટલી wુના8મે;ટમા ં ચેM|પયન 

બ;યા હતા - ��� 

19. USના ટ�િનસ લે=;ડ ાયન ધસ? ક�ટલી વખત-�ાર� 

é�;ચ ઓપન કÀ= કય� હતો – P� �7, 2003 ->�  �7, 

2013  

20. USના ટ�િનસ લે=;ડ ાયન ધસ? ક�ટલી વખત-�ાર� 

િવ|બલડન $qયો હતો – aG �х- �7, 2006, 2011, 

2013  

21. USના ટ�િનસ લે=;ડ ાયન ધસ? ક�ટલી વખત-�ાર� 

ઓ,0�Rલયન ઓપન પર કÀજો જમા1યો હતો – 6 �х- 

�7, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013  

22. USના ટ�િનસ લે=;ડ ાયન ધસ? ક�ટલી વખત-�ાર� ` ુ

એસ ઓપન $qયો હતો – '��D �х- �7, 2��5, 

2008, 2010, 2012, 2014  

23. USના ટ�િનસ લે=;ડ ાયન ધસ?  કયા ઓRલM|પકમા ં

ગોQડ મેડલ મેળ1યો હતો – 2012�� N��� 

X^N©z'к��  

24. સનદ3 સેવાના િસ�હ સમાન એચ.એમ.પટ�લનો જ;મ કયાર� 

થયો હતો –  �� X�:( ���� 

25. એચ.એમ.પટ�લનો જ;મ કયા થયો હતો – �4�P; (�-�-

�,%) 

26. એચ.એમ.પટ�લ કયા વષ? આઈ.સી.એસ થઇ િસ�ધના 

લારખાનામા ંઆસી. કલેકટર તર3ક� નીમાયા હતા - 1926   

27. આઝાદ ભારતના �થમ ક�Rબનેટ સે��ટર3-ુ ંનામ જણાવો – 


D.
. '(�N  

28. એચ.એમ.પટ�લ કઈ લોકસભાની બેઠક પર િવજયી બ;યા 

બાદ મોરાર$ દ�સાઈ સરકારમા ંનાણામWંી બ;યા હતા - 

#�P�к���� 

29. એચ.એમ.પટ�લ કોની સરકારમા ં mહૃમWંી બ;યા હતા - 

D�G�#12 

30. એચ.એમ.પટ�લના મહqવના d,ુતકના નામ જણાવો - 

"Rites of  passege", "A policy for foreign trade", 

"Defence of india", "Vithalbhai patel", The first flush of 

freedom"  

DATE : ��-��-����
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1. O����a� %� �� /�%�� : /�%���� � �7, *4G,  

 �ારંભ : 28/08/2014 

�-,�� ©:>�- "�� 2�b 4 : 

� સરકારની ગર3બી નાÏદૂ3 કામગીર3 માટ� જન ધન 

યોજના ગેમ ચે;જર અને પાયાનો પªથર dરુવાર થઈ છે.  

� NDAની સરકાર ૨૦૧૪મા ંસ�ા પર આવી તે પછ3 તેણ ે

સૌથી પહ��ુ ં કામ ગર3બો અને જFcરયાતમદં વગ8ના 

લોકોના બે;ક ખાતાઓ ખોલવા જન ધન યોજના શF 

કરવા-ુ ં ક`ુa હ5 ુ.ં આ ,ક3મ હ�ઠળ ગર3બો અને નબળા 

વગ8ના ં લોકોને સરકારની કQયાણ યોજનાઓ હ�ઠળ 

મળવાપાW રકમ સીધી તેમના બે;ક ખાતામા ં જ જમા 

કરવામા ંઆવે છે.  

� હાલ આ યોજના હ�ઠળ દ�શમા ં40.35 કરોડ લોકોને લાભ 

આપવામા ંઆવે છે. 

2. �¡�Iк ��%к��G : �'���� ���O��� Z� �ш=%� }P�34� 

��Þ4 �:- -^P/-�� к��G� 2��� '�>� ������4�  

 

65 વષ ય Pી આબેનો સૌથી વp ુ 2803 cદવસ �પાનના 

વડા�ધાન પદ� રહ�વાનો ર�કોડ8  

� રાજધાની : ટોcકયો 

3. :(�C¦ + XM ¶§��^N(& - -�N���G� (�,) 

0��-�� O>��� #��-��� #���ш� }'��� �¡�G� #�- 

���34�D�/, :����� 0�/ �L��34� ���,G 

 

�L�� ��ш� : 

� 45 એકરમા ંિનમા8ણાિધન મcંદર-ુ ં80 ટકા કામ dણૂ8  

� хD, : F. 1,000 કરોડથી વp.ુ  

� રામા-�ુચાય8ની બ ે �િૂતÃ ધરાવ5 ુ મcંદર. =મા ં પહ�લી 

�િૂતÃ અ/ટધા5નુી છે, = 216 Ýટ Ôચી છે. તે ,થાિપત 

થઇ Äકૂ3 છે. તેને ‘,ટ�s` ૂઑફ ઇNવાRલટ3’ (સમાનતાની 

�િૂતÃ) નામ અપા`ુ ંછે.  

� જયાર� બી$ �િૂતÃ 120 cકલો સોનામાથંી બનાવાઇ રહ3 છે. 

4. #=�� : ‘·�4 cNк’ 
���, 

^�(� �(� P�� ��I ¦4��� ��4#� к���� 0��-�/ 3 +� 

;��/- х���� �G�'���- ‘·�4 cNк’ 
���, 
��/-  

} 
���, �x���� ;��/- х�� O> L2N�  

� Ë§લીશ હ�cરટ�જ ચેcરટા �ારા સચંાRલત À� ુ yલક આખા 

લડંનમા ંકોઇ ખાસ સેવામા ંસકંાળાયેલાઓને અપાય છે.  

3 +� ;��/- х�� ��ш� :  

� ૧૯૪૩મા ં નાઝીઓના કબ� હ�ઠળના éા;સમા ં �Cસુી 

કરવા જતા ં પહ�લા તેઓ À�|ુસબેર3ના ટ�િવટોન :,0ટમા ં

રહ�તા હતા.  

� ટ3d ુ Cલુતાનના પcરવારની વશં= બી� િવ� `tુમા ં

સાહિસક કામગીર3 કર�લી 

� -રૂના િપતા ભારતના મોટા Cફુ3 સતં હતા =ઓ મૈCરુના 

શાસક હઝ૨ત ટ3d ુCQુતાનના વશંજ હતા.  

� -રૂ ઇનાયત ખાને Æબુ જ સફળતાdવૂ8ક Rટન માટ� 

�Cસુી કર3 હતી, પરં5 ુ ૧૯૪૪મા ં ૩૦ વષ8ની વયે તે 

પકડાઇ જતા દચાઉના કો;સે;0�શન ક�|પમા ં તેની હqયા  

કરાઇ હતી.  

� તેમણે મોત પસદં ક`ુa હ5 ુ,ં અનેક યાqનાઓ સહન કયાa 

પછ3 પણ પોતા-ુ ંનામ તો �ુ ંએક પણ બાબત બતાવી ન 

હતી.  

� પોતે કોણ છે અને શા માટ� éા;સ આવી તેની કોઈ જ 

માcહતી આપી ન હતી.  

� આ સાહિસક મcહલાને Rટનમા ંશૌય8ની રાજ�ુમાર3 તર3ક� 

ઓળખવામા ંઆવી હતી.  

� ‘-રૂ ઇનાયત ખાને ઘર છોડöુ ં qયાર� સપનામા ં પણ 

િવચાર`ુ ં ન હ5 ુ ં ક� એક cદવસે તે �રુિવરતાનો ઉ�મ 

ન�નુો બનશે’ એમ -રૂ ઇનાયત પ૨ ‘,પાય �ી;સેસ : ધી 

લાઇફ ઓફ -રૂ ઇનાયત ખાન’ d,ુતક લખનાર 

ઇિતહાસકાર શરબની બાCએુ ક¶ુ ંહ5.ુ  

� તેમણ ે એમ પણ ક¶ુ ં -રૂ એક Cફુ3 હોવાથી સવ8 ધમ8 

સમભાવ અને અcહ�સામા ંમાનતી હતી.  
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� -રૂ ઇનાયત ખાન ભારતીય �ળૂની �થમ મcહલા છે =ને 

À� ુyલક અપાયો.  

5. %= L�� ��ш�7 : �� X�:( 

����&/ ш�/� : `���D�� �_�G� 

%= – �� X�:( ����     "�#�� – � �D, ���� 

� »લુામ¼ુ ં નામ : દ.સ.ણી., સાcહqયયાWી, િવલાપી, તWંી, 

િવરાટ, શાણો              -   અµયાસ:બી.એ. (સ,ં�ૃત) 

� 1યવસાય : સાcહqયકાર (કિવ, લેખક) 

� Rખતાબ : રા/03ય શાયર 

� $વનસાથી : દમયતંીબેન, RચWદ�વી 

� માતા-િપતા : ધોળ3બાઈ-કાળ3દાસ 

 

� જ;મ ,થળ : ચોટ3લા.  

� તેમના િપતાની નોકર3 પોલીસ ખાતામા ંહતી અને પોલીસ 

ખાતા થક3 તેમની બદલીઓ થવાને કારણે તેમણે પોતાના 

�ુwંુબ સાથે mજુરાતના ં અલગ અલગ ગામોમા ં રહ�વા-ુ ં

થ`ુ.ં  

� ઝવેરચદં-ુ ં ભણતર રાજકોટ, દાઠા, પાળ3યાદ, બગસરા, 

અમર�લી વગેર� જ§યાઓએ થ`ુ.ં  

� તેઓ અમર�લીની તે વખતની સરકાર3 હાઈ, �લૂ અને 

હાલની ટ3પી ગાધંી એ; ડ એમટ3 ગાધંી ગQ સ8 , �લૂમા ં

૧૯૧૦ થી ૧૯૧૨ Cધુી માU યિમક િશeણ મેળવીને 

૧૯૧૨ મૅ03ક થયા હતા. 

� ઇ.સ. ૧૯૧૬મા ં તેઓએ ભાવનગરના ં શામળદાસ 

મહાિવ�ાલયમાથંી j�$ે તેમજ સ,ં�ૃતમા ં ,નાતક3ય 

ભણતર dnંુૂ ક`ુa. 

� ભણતર dnુુ કયા8 બાદ ઇ.સ. ૧૯૧૭મા ં તેઓ કોલકાતા 

M,થત $વનલાલ લીમીટ�ડ નામની એક એQ`િુમનીયમની 

કંપનીમા ંકામે લા§યા.  

� આ કંપનીમા ં કામ કરતી વખતે તેઓને એકવાર Ë§લÖડ 

જવા-ુ ંપણ થ`ુ ંહ5 ુ.ં  

� ૩ વષ8 આ કંપનીમા ં કામ કયા8 બાદ વતનના લગાવથી 

તેઓ નોકર3 છોડ3ને બગસરા ,થાયી થયા.  

� ૧૯૨૨મા ં =તdરુ M,થત દમયતંીબેન સાથે તેમના લ§ન 

થયા.  

� નાનપણથી જ ઝવેરચદંને mજુરાતી સાcહqય-ુ ં ધ¼ુ ં

Rચ�તન ર¶ુ ંહ5 ુ ંઅને તેમના કલક�ા ર©ા દર|યાન તેઓ 

બગંાળ3 સાcહqયના ંપcરચયમા ંપણ આ1યા હતા.ં  

� બગસરામા ં ,થાયી થયા બાદ તેમણ ેરાણdરુથી �કાશીત 

થતા ં 'સૌરા/0' નામના ં છાપામા ં લખવાની શnુઆત કર3 

હતી.  

� ૧૯૨૨ થી ૧૯૩૫ Cધુી તેઓ 'સૌરા/0'મા ં તWંી તર3ક� 

ર©ા હતા.  

� આ સમય દર|યાન તેઓએ પોતાના સાcહqયીક લખાણને 

ગભંીરતાdવુ8ક લઈ '�ુરબાનીની કથાઓ' ની રચના કર3 ક� 

= તેમની પહ�લી �કાશીત d,ુતક પણ રહ3.  

� તેઓએ 'સૌરા/0ની રસધાર'-ુ ંસકંલન ક`ુ8 તથા બગંાળ3 

સાcહqયમાથંી ભાષાતંર કરવાની પણ શnુઆત કર3. 

� કિવતા લેખનમા ં તેમણે પગલા ં 'વેણીના ં Óલ' નામના ં

ઇ.સ. ૧૯૨૬મા ંમાડંæા.  

� ઇ.સ. ૧૯૨૮મા ં તેમને લોકસાcહqયમા ં યોગદાન બદલ 

�થમ રણVજતરામ Cવુણ8ચiંક આપવામા ંઆ1`ુ ંહ5 ુ.ં  

� તેમના ં સ�ંામ ગીતોના ં સ�ંહ 'િસ�Þડુો' - એ ભારતના ં

`વુાનોને �ેર3ત કયા8 હતા ં અને =ને કારણે ઇ.સ. 

૧૯૩૦મા ંઝવેરચદંને બે વષ8 માટ� =લમા ંરહ�z ુ ંપડöુ ં 

� આ સમય દર|યાન તેમણ ેગાધંી$ની ગોળમે$ પcરષદ 

માટ�ની લડંન �લુાકાત ઉપર 'ઝેરનો કટોરો' કા1યની 

રચના કર3 હતી.  

� ������
 `���D�� �_�G��� ����&/ ш�/��� ^Pw4�>� 

���./� 2-��. 

� તેમણ ે Óલછાબ નામના ં છાપામા ં લÞકુથાઓ લખવા-ુ ં

પણ ચા� ુક`ુ8 હ5 ુ.ં  

� ઇ.સ. ૧૯૩૩મા ં તેમના ં પqનીના ં દ�હાતં બાદ તેઓ 

૧૯૩૪મા ં�ુબંઈ ,થાયી થયા. અહ� તેમના ંલ§ન RચWદ�વી 

સાથે થયા.  

� તેમણે જ;મbિૂમ નામના ંછાપામા ં'કલમ અને ક3તાબ' ના ં

નામે લખે લખવાની તેમજ ,વતWં નવલકથાઓ 

લખવાની શnુઆત કર3.  

� ઇ.સ. ૧૯૩૬ થી ૧૯૪૫ Cધુી તેઓએ Óલછાબના ં

સપંાદકની bમુીકા ભજવી = દર|યાન ૧૯૪૨મા ં

'મર�લાના ંnુધીર' નામની પોતાની d,ુતીકા �કાિશત કર3.  
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� ઇ.સ. ૧૯૪૬મા ં તેમની d,ુતક 'માણસાઈના ં દ3વા'ને 

મહ3ડા ંપાcરતોિષકથી સ;માનવામા ંઆ1`ુ ંહ5 ુ ંઅને તે જ 

વષ? તેમને mજુરાતી સાcહqય પcરષદના ં સાcહqય 

િવભાગના ંવડા તર3ક� નીમવામા ંઆવેલા.ં 

#�L2~/ #Û�: 

� મેઘાણીએ ચાર નાટક�થં, સાત નવRલકા સ�ંહ, તેર 

નવલકથા, છ ઇિતહાસ, તેર $વનચcરWની રચના કર3 

હતી.  

 

� તેમણે લોકસેવક રિવશકંર મહારાજની અ-ભુવેલ 

કથાઓ-ુ ં "માણસાઇના દ3વા"મા ં વાતા8nુપે િનnુપણ ક`ુ8 

છે.  

� મેઘાણી તેમના લોકસાcહqયમા ં સૌરા/0ની િધ�ગી તળપદ3 

બોલીની તેજM,વતા અને તાકાત �ગટાવી શ�ા છે.  

� 5લુસી�ારો, `ગુવદંના, કંકાવટ3, સોરઠ3 બહારવcટયા, 

સૌરા/0ની રસધાર, અપરાધી વગેર� તેમ-ુ ં નhધપાW 

સ�ન છે. 

� ૯ માચ8 ૧૯૪૭ના ંcદવસે, ૫૦ વષ8ની Éમર�, >દય રોગના 

»મુલામા ં તેમના બોટાદ M,થત િનવાસ,થાને તેમ-ુ ં �qૃ` ુ

થ`ુ.ં 

#=�� : 

� ભારતીય ટપાલ િવભાગ �ારા ૧૪ સyટ�|બર ૧૯૯૯ના 

રોજ તેમના માનમા ંટપાલ cટcકટ બહાર પાડવામા ંઆવી 

હતી. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૮-૦૮-૨૦૨૦) 

1. તા. 28/08/2020ના રોજ ક�;i સરકારની કઈ યોજનાને 

6 વષ8 dણુ8 થયા ં- O����a� %� �� /�%��  

2. �ધાનમWંી જન ધન યોજનાનો �ારંભ �ાર� થયો હતો - 

��/��/���� 

3. ક�;iની મોદ3 સરકાર� કયા વગ8ના લોકોના બે;ક ખાતાઓ 

ખોલવા જન ધન યોજના શF કર3 હતી - ��&P� "�� 

%VL�/�-�� ��,�� N�к� 

4. �ધાનમWંી જન ધન યોજના jતગ8ત ગર3બો અને 

નબળા વગ8ના ંલોકોને સરકારની કQયાણ યોજનાઓ હ�ઠળ 

મળવાપાW રકમ કઈ ર3તે આપવામા ંઆવે છે – #��� 

N�0�>��� P�=к х�-��� %� к���/ R� 

5. ઓગ,ટ 2020ની M,થિતએ �ધાનમWંી જન ધન યોજના 

હ�ઠળ દ�શમા ંjદા= ક�ટલા લોકોને લાભ આપવામા ંઆવે 

છે - ��.�� к��� 

6. ઓગ,ટ 2020મા ં �ા દ�શના વડા�ધાને નાoુર,ત 

તRબયતને કારણે હો½ા પરથી રા$ના�ુ ંઆy`ુ ં- �'�� 

7. ઓગ,ટ 2020મા ં �પન દ�શના વડા�ધાને નાoુર,ત 

તRબયતને કારણે હો½ા પરથી રા$ના�ુ ંઆy`ુ ંતેમ- ુનામ 

જણાવો - Z� �ш=%� }P� 

8. Pી િશ;જો આબનેો સૌથી વp ુ ક�ટલા cદવસ �પાનના 

વડા�ધાન પદ� રહ�વાનો ર�કોડ8 છે - ���� 

9. �પાન દ�શની રાજધાની-ુ ંનામ જણાવો  - (�Lк/�  

10. ભારતમા ં�થમવાર સમાનતાનો સદં�શો આપનાર વૈ/ણવ 

સતં-ુ ંનામ જણાવો - ���34�D�/, :��� 

11. તેલગંાણામા ંકયા વૈ/ણવ સતં-ુ ંમcંદર િનમા8ણાિધન છે - 

���34�D�/, :��� 

12. તેલગંાણામા ં વૈ/ણવ સતં રામા-�ુચાય8 ,વામીના 

મcંદરમા ં  �કુવામા ં આવેલી �િૂતÃને �ુ ં નામ આપવામા ં

આ1`ુ ંછે- ‘:(�C¦ + äM ¶§��^N(&’ (#��-��� � +�-�) 

13. Rટન માટ� બી� િવ� `tુમા ં�Cસુી કરનાર ભારતીય 

મcહલા - 3 +� ;��/- х�� 

14. Ë§લે;ડ �ારા અપાતો ‘À� ુyલક’ એવોડ8 મેળવનાર �થમ 

મcહલા - 3 +� ;��/- х�� 

15. Ë§લીશ હ�cરટ�જ ચેcરટા �ારા સચંાRલત À� ુ yલક એવોડ8 

કયા હ�5 ુ માટ� આપવામા ંઆવે છે – É±N�=� �(� к�¶ 

х�# #��� P�N  

16. Rટન માટ� બી� િવ� `tુ દરિમયાન -રૂ ઈનાયત ખાને 

કયા દ�શની સેનાની �Cસુી કર3 હતી – %,�� 

17. ‘-રૂ ઇનાયત ખાન ઉપર ઇિતહાસકાર શરબની બાCએુ 

ક` ુd,ુતક લ�`ુ ં છે - ‘:'�/ O�=#�# : �� N�¶M XM 

3 +� ¶��/- х��’  

18. mજુરાતી સાcહqયકાર ઝવેરચદં મેઘાણીનો જ;મ cદવસ 

જણાવો જણાવો - ��/��/���� 

19. mજુરાતી સાcહqયકાર ઝવેરચદં મેઘાણીનો જ;મ �ા ંથયો 

હતો – D�(&N� 
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20. કયા mજુરાતી સાcહqયકારને રા/03ય શાયર-ુ ં Rબnુદ 

મળેલ છે - `���D�� �_�G� 

21. ઝવેરચદં મેઘાણીને રા/03ય શાયર-ુ ં Rબnુદ કોના �ારા 

આપવામા ંઆ1`ુ ંહ5 ુ ંહ5 ુ ં- �����'-� 2�~� ����� 

22. mજુરાતી સાcહqયનો �થમ રણVજતરામ Cવુણ8ચiંક  

મેળવનાર સાcહqયકાર-ુ ંનામ જણાવો - `���D�� �_�G� 

23. ઝવેરચદં મેઘાણીને કયા વષ? રણVજતરામ Cવુણ8ચiંક 

�ારા સ;માિનત કરવામા ંઆ1યા હતા - ���� 

24. ઝવેરચદં મેઘાણીના કયા કા1યસ�ંહને j�ેજો �ારા �ારા 

જyત કરવામા ંઆ1યો હતો - �#1Ã4�� 

25. mજુરાતી સાcહqયકાર ઝવેરચદં મેઘાણીએ કયા સાcહqય 

eેWે  િવિશ/ટ યોગદાન આપે�ુ ંછે – N�к#�L2~/ 

DATE : ��-��-����

1. "�N�к �.� : к�=��/ v 2 �a�N/ µ��� ��;� N�;� 

�2��  

� સમયગાળો : 1 થી 30 સyટ�|બર 2020 

 

��� ��¶�N�¶��� 2�;N�;ì# : 

� અનલોક ૪.૦ની ગાઈડલાઈન ૩૦મી સyટ�|બર Cધુી 

અમલમા ંરહ�શે.  

� દ�શમા ં હવે મે0ો ર�લવેને ૭ મી સyટ�|બરથી તબêાવાર 

શF કરવાની પરવાનગી.  

� ૨૧મી સyટ�|બરથી સામાVજક, શૈeRણક, ,પોw્8સ, 

મનોરંજન, સા,ં�ૃિતક, ધાિમÃક અને રાજક3ય સમારોહને 

પરવાનગી અપાઈ છે.  

� આ �કારના સમારોહમા ંમહ�મ ૧૦૦ 1યMNત હાજર રહ3 

શકશે. જોક� આ �કારના સમારોહમા ંફ�સ મા,ક ફરVજયાત 

રહ�શે. 

� સોિશયલ cડ,ટM;સગ �ળવzુ ં પડશે અને સમારોહના 

,થળે થમ8લ ,�3િન�ગ અને હ�;ડ વૉશ અથવા 

સેિનટાઇઝરની 1યવ,થા ફરVજયાત રહ�શે. 

� ઓપન એર િથયેટરને ૨૧મી સyટ�|બરથી ખોલવા 

પરવાનગી આપવામા ં આવી છે. પરં5 ુ શાળા, કોલજે, 

કોRચ�ગ સ,ંથાનો ૩૦ મી સyટ�|બર Cધુી બધં રહ�શે.  

2. B��(� : ���O��� Z� ���=� ��& µ��� ��G� 

Né�P�; #�=�N 
^Kк[D�N ¦4����#�(&34� ;-B��(�   

� ,થાન : ઝાસંી (મUય �દ�શ) 

3. ��I34� #J>� �ú4� � +̂D- P�N0�� : ��������-v4%��- 

(P�x ��к�#) 

� �J�� : mજુરાતમા ંF. 1500 કરોડના ખચ? િવ�-ુ ંસૌથી 

મોwંુ ટોય |`ઝુીયમ આકાર લેશે 

� mજુરાતમા ં િવ�-ુ ં સૌથી મોwંુ બાલભવન િનમા8ણ થવા 

જઈ ર¶ુ ંછે.  

� આ �ો=Nટ માટ� રા�ય સરકાર� હાલ RચQ«;સ 

`િુનવિસÃટ3ને ગાધંીનગર Rગºટ િસટ3 ન$ક શાહdરુ ગામ 

અને રતનdરુ ગામ વsચે 30 એકર જમીન ફાળવી છે.  

� આશર� 1500 કરોડના ખચ? આ �ો=Nટ પાચં વષ8ના jતે 

તૈયાર થશે.  

� ‘ટોયઝ |`Rુઝયમ’ બાલભવન-ુ ં ��ુય આકષ8ણ-ુ ં ક�;i 

બનશે કારણ ક�, અહ� દ�શના Æણૂ ેÆણૂથેી 11 લાખથી પણ 

વp ુ �ાચીન અને આpિુનક રમકડા ં લાવી �દશ8નમા ં

�કુાશે.  

z¦4̂`/�� ��ш�7-� : 

� ભારતમા ં થયેલા િવ¯ાની, કલાકારો, શહ3દો, મહાdnુુષો, 

ગગનયાન, િવિવધ િમસાઈQસ, EVM મશીન, 1857નો 

,વતWંતા સ�ંામ, j�ેજો સામેની લડાઈની ઝાખંી 

દશા8વતા રમકડાઓંના માUયમથી બાળકોને રમત-

ગમતની સાથે સ,ંકાર આપવા-ુ ંકાય8 થશે. 

�к��� ш�®  ��к#���ш� : 

� RચQ«;સ `િુનવિસÃટ3 રમકડા-ં ુ ંશા° િવકસાવશે.  

� અહ� મનોવૈ¯ાિનક સશંોધન બાદ સા,ં�ૃિતક અને 

િવ¯ાનને �ોqસાહક રમકડા-ુ ંિનમા8ણ થશે. 

� દ�શના �ુદા�ુદા રા�યો અને ગામડાના બાળકો = રમકડા ં

રમે છે તે રમકડા ં પાછળનો ઈિતહાસ અને મહqવ 

સમ�વાશે. 

� ડ3આરડ3ઓ અને ઈસરોની મદદથી ઈલેN0ોિનક, બેટર3 

અને સોલર આધાcરત નાના-નાના યાન, dªૃવી િમસાઈલ 

અM§નિમસાઈલ, સેટ�લાઈટ વગેર� તૈયાર થશે.  

D�;���� ���7�к ���� к����� ^P`��#�� -��& 0��-�� 

}~��0,� P������� cN��  
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� jદાજ �જુબ દર વષ? 2500 કરોડથી વધાર�ના રમકડા ં

ચાઈનાથી ભારતમા ંઆયાત થાય છે.  

� RચQ«;સ `િુનવિસÃટ3ના માUયમથી ચાઈનાના રમકડા ં

માકÁટને તોડવાનો સરકારનો yલાન હોવા-ુ ં િન/ણાતો કહ� 

છે.  

� ભારતીય ઉqપાદકોને રમકડાનંા ઉqપાદન માટ� �ોqસાહન 

આપવાની પણ યોજના છે.  

� RચQ«ન `િુનવિસÃટ3ના �ુલપિત :  ડૉ. હષ8દ શાહ 

4.�#(& XM ��©§#�(}��±/-#�ш���) 

� $નોમ વેલી – હ�દરાબાદ 

 

 

� ���-:એિશયાના સૌથી મોટા ફામા8 કલ,ટર $નોમ વેલી-

હ�દરાબાદ 

��ш�7-� :   

� િવ�ની એક 5તૃીયાશં રસી બનાવતા એિશયાના સૌથી 

મોટા ફામા8 Nલ,ટર હ�દરાબાદની $નોમ વૈલીમા.ં  

� $નોમ વેલી એટલે એ જ§યા ક� �યા ં હાલ 3 મોટ3 

કંપનીના 1 હ�રથી વp ુ િવ¯ાનીઓ કોરોનાની રસી પર 

cદવસ- ત કામ કર3 ર©ા છે.  

3 મોટ3 બાબત સામે આવી.  

� કોરોનાની રસી િવ�મા ં�ાયં પણ શોધાય, પણ oુિનયાની 

અડધી વસતીને અપાનાર3 એટલે ક� jદા= 400 કરોડ 

ડોઝ 1 વષ8મા ં$નોમ વૈલીમા ંબની શક� છે.  

� િવ�ના મોટા વેMNસન ઉqપાદકોમા ંસામેલ ભારત બાયોટ�ક, 

બાયોલોVજકલ ઇ તથા ઇ:;ડયન ઇ|`નુોલોVજકલ િવ�ની 

ટોચની 1 ડઝન કંપનીઓ સાથે મળ3ને cરસચ8 કર3 રહ3 છે.  

� આ Wણેયની રસી બનાવવાની વાિષÃક 400 કરોડ ડોઝની 

eમતા છે.  

�� ��ш�� ��ß���X "2Ó L�#D, к�& ��� R�  

� 18 દ�શની 200 કંપનીઓ $નોમ વેલીમા ંcરસચ8 કર� છે.  

� આ ફામા8 Nલ,ટરમા ં15 હ�ર િવ¯ાની cરસચ8 કર� છે.  

� 600 કરોડ વેMNસન વાિષÃક બનાવવાની eમતા છે . આને 

િસટ3 ઑફ વેMNસન પણ કહ� છે.  

� સરકારને $નોમ વેલી �ારા 14 હ�ર કરોડથી વp ુ

ર�વ;` ુમળે છે.  

� 04 લાખ નવી નોકર3ઓ આવશે અહ� આગામી 10 વષ8મા ં

100 અબજ ડોલરનો ઉ�ોગ િવકસશે.  

� વૅલીની ,થાપના 1999મા ંથઇ હતી 

5. #� cN�� O�Ö§( : v4%��- (B�/�) 

� સભંિવત 31મી ઓNટોબર-2020થી L����=( 

"�����>� :(�C¦ + XM ¦4��(& к��L�/� �CD� #� cN�� 

#����� O���0 >ш� 

 

#� cN�� 
( ±N�=# :     #� cN�� 
(N� Q4�? 

� સામા;ય ભાષામા ં કહ�વામા ંઆવે તો પાણીમા ં ટ��્ ઓ?્-

લે:;ડÕગ કર3 શક� તેને સી yલેન કહ�વાય છે.  

� સામા;ય એર�ાºટની સરખામણીએ સી yલનેની પાખંો 

(િવ�§સ) cફNસ જ રહ� છે.  

� ઈ.સ. 1898મા ંઓ,0�Rલયાના િવQહ�Qમ ��સ �ારા સૌ�થમ 

સી yલેન બનાવા`ુ.ં  

"�����-к��L�/� �CD��� #� cN���� `�' Q4� �2�ш�? 

� અમદાવાદના ર3વરé;ટથી ,ટ�s` ુ ઓફ `િુનટ3 વsચેના 

સી yલેનની ઝડપ 170 cકલોમીટર �િત કલાકની હોઇ શક� 

છે.  

P��к F-� "�� '�/N�( к�(N� 2ш�? 

� સી yલનેમા ં એકસાથે 19 �સુાફરો બેસી શકશે. આ 

ઉપરાતં બ ેપાયલોટ અને બે ¬ મે|બર હશે.  

� અમદાવાદ-,ટ�s` ુ ઓફ `િુનટ3 વsચે દરરોજની ચાર 

ºલાઇટની અવર-જવર રહ� તેવી સભંાવના છે.  

0�È4 � к�(�4� �2�ш�? 

� �િત 1યMNત-ુ ંભાÒુ ંFિપયા 4,800 આસપાસ રહશે.    

#� cN��>� "�����>� :(�C¦ + XM ¦4��L( к�(N� #/�� 

'2�D�ш�? 

� અમદાવાદથી 198 cકલોમીટરના jતર� આવેલા ,ટ�s` ુ

ઓફ `િુનટ3 Cધુી પહhચવા માટ� બાય રોડ jદા= 3 

કલાક 40  િમિનટનો સમય લાગે છે.  
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� સી yલેન �ારા 50 િમિનટથી 1 કલાક વsચે અમદાવાદથી 

,ટ�s` ુઓફ `િુનટ3 પહhચી શકાશે.  

� આમ, અમદાવાદના 0ાcફકમા ં હાલ સેટ�લાઇટથી નરોડા 

Cધુી પહhચવામા ં=ટલો સમય લાગે છે તેટલા સમયમા ં

અમદાવાદ-,ટ�s` ુઓફ `િુનટ3-ુ ંjતર કાપી શકાશે. 

"=/ к/� V( '� #� cN���� #��� шV к��ш�? 

� દ�શના �ુલ 16 Fટમા ંસી yલેન શF કરવા-ુ ંઆયોજન છે. 

=મા ંmજુરાતમાથંી અમદાવાદ-,ટ�s` ુઓફ `િુનટ3  

� ઉપરાતં અમદાવાદથી શે. ૂ$ં નદ3-પાRલતાણાનો પણ 

સમાવેશ કરવામા ંઆવે તેવી સભંાવના છે. 

6. UN : '/�,��G�� %-� �(� 0��-�� к�N#� }��L�- 

'��� cN�=( ù�, _(���� UN34� � +D� (#�N��)  

к�N ù�, '��� к����� (�' -10 ��ш� : 

� િવ�મા ં કોલસાથી ઊ�8 મેળવનારા અ�ણી દસ દ�શો, 

તેમ-ુ ંવાિષÃક કોલ આધાcરત ઊ�8 ઉqપાદન અને વૈિ�ક 

ઉqપાદનમા ંતેમની ટકાવાર3 આ �જુબ છે.  

��ш B~'��� (�����() ��I�� (к� 

D�� 1,��4,948 49.1 

"�L�к� 246,187 12.0 

0��- 228,964 11.2 

��ш/� 46,862 2.3 

�'�� 46,682 2.3 

%,�� 44,470 2.2 

�.}L�к� 41,435 2.O 

�.к�L�/� 37,600 1.8 

;=�����ш/� 32,373 1.6 

'�N�=� 30,870 1.5 

�¡�Iк ���G� к�N-ù�,�� '�R�2(  

� ઘણા દ�શોમા ંકોલસાના yલા;ટ નખંાઈ ર©ા છે, છતા ંપણ 

વૈિ�ક સર�રાશ જોઈએ તો કોલસા આધાર3ત ઊ�8-ુ ં

�માણ ઘટ3 ર¶ુ ં છે. ક�મ ક� અનેક દ�શો �ૂના yલા;ટને 

તાળા ંમાર� છે અને નવા yલા;�સ ,થાપવા-ુ ંરદ પણ કર3 

ર©ા ંછે.  

� �;`આુર3 ૨૦૨૦ થી લઈને �ૂન ૨૦૨૦ Cધુીના છે 

મcહનામા ં જગતમા ં કોલસા પર સચંાRલત હોય એવા 

૧૮.૩ ગીગાવોટ ઊ�8 yલા;ટ શF થયા. તેની સામે આ 

સમયમા ં૨૧.૨ ગીગાવોટ કોલ ઊ�8 yલા;ટ બધં થયા.  

� §લોબલ એનજ  મોિનટર'ના Åકડા �માણ ે �થમવાર 

એzુ ંબ;`ુ ંક� કોલસાના yલા;ટ શF થયા તેના કરતા બધં 

વધાર� થયા છે .  

� આ મા�લુી તફાવત છે અને તેનાથી કોલ ઊ�8મા ં

રાતોરાત ફરક પડવાનો નથી. પરં5 ુબદલાવની શFઆત 

તો છે જ.  

� વષ8 ૨૦૧૮મા ં વૈિ�ક કોલ ઊ�8મા ં ભારતનો cહ,સો ૧૭ 

ટકા હતો એ પણ ઘટ3ને ૨૦૨૦ Cધુીમા ં ૧૨ ટકાએ 

આ1યો. 

7. L�� ��ш�7 : �� X�:( 

��ш�N :'�úÜ,# ��        (����&/ �- L��#) 

к��� /���� B%�G� :  

� હોક3ના �oુગર મેજર Uયાનચદંનો જ;મcદવસ 29મી 

ઓગ,ટ રા/03ય ખલે એવોડ8 પણ આ જ cદવસે એનાયત 

કરવામા ંઆવે છે 

8. %= L�� ��ш�7 : �� X�:( 

v4%��-�� '2�N� �4�/�a�: ����% 2�-� 

%= : �� X�:( ����    "�#�� : � ���zP� ���� 

� આ= ઉદારવાદ3 Rcટશ Rચ�તક જોન લોક, ગાધંી cફQમના 

િનમા8તા cરચાડ8 એડનબરો, સાcહqયકાર કnુણાશકંર ભÈ, 

હોક3ના �oુગર Uયાનચદં, આcદવાસી િવ�ાના અµયાસી 

વેcરયર એ¹Qવન અને mજુરાતના પહ�લા ��ુયમWંી 

ડૉ.$વરાજ મહ�તાનો જ;મcદવસ   

� હા,યકાર ધનCખુલાલ મહ�તા અને દશ8કની dુયિતિથ.  

� અમર�લીમા ં ગર3બ માવતરને qયા ં 8 સતંાનો પૈક3 7મા 

સતંાન તર3ક� જ;મેલા $વરાજ મહ�તાની શૈeRણક 

કારcકદå એટલી તો તેજ,વી હતી ક� મોટાભાગની 

પર3eાઓ �થમ Pેણીમા ંપસાર કર3 હતી. 

� અમર�લીમા ં મેc0ક પાસ કર3 તાતાની િશ/યzિૃ� મેળવી 

Rટનથી �થમ �મ સાથે એમડ3 થયા હતા.  

� લડંન િનવાસ દરિમયાન રા/03ય નેતાઓના પcરચયમા ં

આ1યા અને ભારતીય િવ�ાથ ઓના સગંઠનમા ંપણ કામ 

ક`ુa હ5 ુ.ં  

� ,વદ�શ પરત ફર3 મહારા� સયા$રાવ ગાયકવાડના 

jગત તબીબ તર3ક� જોડાયા, તરત જ દ�શની આઝાદ3ની 

લડાઈમા ંજોડાયા અને =લવાસ પણ ભોગ1યો.  

� વડોદરા રા�યના દ3વાન પણ ર©ા હતા.  
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� દ�શ આઝાદ થયો એ પછ3 �ુબંઈ રા�યના 

�ધાનમડંળમા,ં ઉધોગ, નશાબધંી અને �હ�ર બાધંકામ 

િવભાગના મWંી પદ� ર©ા હતા.  

� 7 નવે|બર 1978ના રોજ ડોકટર $વરાજ મહ�તા-ુ ં

અવસાન થ`ુ ંહ5 ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૯-૦૮-૨૦૨૦) 

1. ક�;i સરકાર �ારા તા=તરમા ં29 ઓગ,ટના રોજ કોરોના 

મહામાર3 સદંભ? કઈ ગાઈડલાઈન �હ�ર કર3 - "�N�к 
4.0 

2. mહૃ મWંાલય �ારા �હ�ર કરાયેલ અનલૉક 4.0નો 

સમયગાળો જણાવો - 01 >� 30 #c(�zP� 2020 

3. mહૃ મWંાલય �ારા �હ�ર કરાયેલ અનલૉક 4.0મા ં�હ�ર 

કાયૅ�મમા ં ક�ટલા માણસોની એકિWત થવાની Êટ આપી 

છે - 100 

4. તા=તરમા ંવડા�ધાન Pી નર�;iભાઇ મોદ3 �ારા કઈ �ૃિષ 

`િુનવિસÃટ3-ુ ં ઈ-ઉદઘાટન કરા`ુ ં - ��G� Né�P�; 

#�=�N 
^Kк[D� ¦4����#�(& 

5. િવ�-ુ ંસૌથી મોwંુ CRૂચત બાલભવન કયા ંઆકાર પામવા 

જઈ ર¶ુ ંછે - ш�2*4�,�������� 

6. િવ�-ુ ં સૌથી મોwંુ CRૂચત બાલભવન jદા= ક�ટલા 

કરોડના ખચ? આકાર પામશે-V.1500/- к��� 

7. િવ�-ુ ંસૌથી મોwંુ CRૂચત બાલભવન કઇ `િુનવિસÃટ3 �ારા 

તૈયાર કરાશે - ^D[¥� ¦4����#�(&, �������� 

8. િવ�-ુ ંસૌથી મોwંુ CRૂચત બાલભવન અ;ય કયા નામથી 

ઓળખાશે - (�/` z¦4̂`/ 

9. RચQ«ન `િુનવિસÃટ3, ગાધંીનગરના વતૅમાન �ુલપિત-ુ ં

નામ જણાવો - ��. 27Ù�0�¶ ш�2 

10. િવ�ના સૌથી મોટા CRૂચત બાલભવન- ટોયઝ 

|`Rુઝયમમા ં ભારતભરમાથંી િવિવધ  �ાRચન અને 

આpિુનક �કારના  ક�ટલા રમકડા ંલાવવામા ંઆવશે - 11 

N�х 

11. jદા= વાિષÃક ક�ટલા કરોડના રમકડા ચાઈનાથી ભારતમા ં

આયાત કરવામા ંઆવે છે =ને અટકાવીને ભારતને વp ુ

આqમિનભ8ર બનાવી શકાય - V. 2500/- к��� 

12. એિશયાના સૌથી મોટા ફામા8 કલ,ટર $નોમ વેલી �ા ં

આવેલ છે - 2����P�� (À� O��ш) 

13. ભારતમા ં�ા ં,થળે હાલ 3 મોટ3 કંપનીના 1,000થી વp ુ

િવ¯ાનીઓ કોરોનાની રસી પર cદવસ-રાત કામ કર3 ર©ા 

છે - ��� ��N�  

14. $નોમ વૈલીમા ં 1 વષ8મા ં કોરોના રસીના jદા= ડોઝ 

બની શક� એમ છે - ��� к��� 

15. $નોમ વૈલીમા ં ક�ટલા દ�શના ં તથા ક�ટલી કંપનીના 

િવ¯ાનીઓ cરસચ8 કર3 ર©ા છે - �� ��ш ->� ��� 

к�'�� 

16. િસટ3 ઑફ વેMNસન તર3ક� કોને ઓળખવામા ં આવે છે - 

��� ��N� 

17. $નોમ વૅલીની ,થાપના �ાર�  થઇ હતી - �7, ���� 

18. mજુરાતમા ં કયા બે ,થળો વsચે સૌ�થમ સી yલને 

�ો=Nટ સેવાનો �ારંભ થશે - L����=( "�����>� 

:(�C¦ + XM ¦4��(& к��L�/� �CD� 

19. સી yલેન એટલે �ુ?ં - '�G��� (��Ü X�Ü-N�<=�
� к�& шк� 

-��� #� cN�� к2���/  

20. �ાર�-કોના �ારા સૌ�થમ  સી yલેન બનાવવામા ંઆ1`ુ ં- 

;.#. ������ X:��^N/��� ��[2�[ ��#  

21. અમદાવાદ-ક�વcડયા વsચેના સી yલેનની ઝડપ ક�ટલી 

હશે - O�- кN�к ���Ö ��� LкN��(�  

22. અમદાવાદ-ક�વcડયા વsચેના સી yલેનમા ં �િત 1યMNત-ુ ં

jદાVજત ભાÒુ ંક�ટ�ુ ંહશે - ���Ö V. �,���    

23. સી yલેનથી અમદાવાદથી ,ટ�s` ૂ ઓફ `િુનટ3 ક�ટલા 

સમયમા ંપહhચાશે - �� >� �� ���( 

24. ઓગ,ટ-2020મા ં પયા8વરણના જતન માટ� ભારતને 

કોલસા આધાcરત પાવર yલા;ટ ઉ�8 ઘટાડવા કોના �ારા 

અ-રુોધ કરવામા ંઆ1યો - UN 

25. િવ�નો કયો દ�શ કોલસાથી સૌથી વp ુ ક�ટલા ટકા ઊ�8 

મેળવે છે  - D�� ->� ��.� (к� 

26. કોલ ઉ�8 મામલે વૈિ�ક ઉqપાદનમા ં ભારતની ટકાવાર3 

જણાવો -  ��.� (к�  

27. વષ8 2018મા ં વૈિ�ક કોલ ઊ�8મા ંભારતનો cહ,સો ક�ટલા 

ટકા હતો = વષ8 2020 Cધુીમા ં ક�ટલા ટકાએ પહhsયો 

હતો - �� ->� �� (к� 

28. રા/03ય રમત cદવસ કયાર� મનાવવામા ંઆવે છે - �� 

X�:( 

29. 29 ઓગ,ટના રોજ કોની યાદમા ંરા/03ય રમત cદવસની 

ઉજવણી કરવામા ં આવે છે - 2�к&�� �Þ4�� �%� 

\/��D���� %=L��#  

30. રા/03ય ખેલ એવોડ8 કયા cદવસે એનાયત કરવામા ંઆવે 

છે - ��� X�:( (����&/ �- L��#)   
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31. mજુરાતના પહ�લા ��ુયમWંી-ુ ં નામ જણાવો – ��. 

����% 2�-� 

32. mજુરાતના પહ�લા ��ુયમWંી ડૉ. $વરાજ મહ�તાનો જ;મ 

કયાર� થયો હતો - �� X�:( ���� 

33. ગાધંી cફQમના િનમા8તા કોણ હતા - L�D��, 
��P�� 

34. સાcહqયકાર કnુણાશકંર ભÈ અને આcદવાસી િવ�ાના 

અµયાસી વેcરયર એ¹Qવનનો જ;મcદવસ જણાવો - �� 

X�:(   

35. સાcહqયકાર-Rચ�તક મ-ભુાઈ પચંોળ3 (દશ8ક) તથા 

હા,યકાર ધનCખુલાલ મહ�તાની dુયિતિથ જણાવો - �� 

X�:(  

36. ડૉ. $વરાજ મહ�તા Rટનથી એમડ3ની પદવી મેળવી 

ભારતમા ં કયા મહારા�ના jગત તબીબ તર3ક� સેવા 

આપી - #/����� ��/к��� 

37. ડૉ. $વરાજ મહ�તા દ�શ આઝાદ થયો એ પછ3 �ુબંઈ 

રા�યના �ધાનમડંળમા ં કયા િવભાગના મWંી પદ� ર©ા 

હતા - B���, �ш�P��� "�� �2�� P���к�  

DATE : ��-��-����

1.��G,/ :#�к��& к,D��&X (�2&�()  

^P�к�/,F "�� ��( к,D��&X�� �� �7,�� �� 'R& 

">�� �� �7,�� #��� P�� #��� ��к��,�� #�F� к�& %V�& 

N��� -� #��� ��Í - к��ш� 

��� %����; :    ક�;i સરકાર હવે ભ/ટ અને Rબનકાય8eમ 

સરકાર3 કમ8ચાર3ઓ પર આકર3 કાય8વાહ3 કરશે.  

� ક�;i સરકાર� પોતાના તમામ િવભાગોને નોકર3મા ં ૩૦ વષ8 

dરુા કર3 Äકુ�લા ક� પછ3 ૫૦ થી ૫૫ વષ8ની Éમરના 

કમ8ચાર3ઓના સેવા ર�કડ8ની સમીeા કર3ને તે પૈક3 

Rબનકાય8eમ અને ß/ટ કમ8ચાર3ઓની ઓળખ કર3ને �હ�ર 

cહતમા ંતેમને વહ�લા સેવા િનz�ૃ કર3 દ�વા Cચુના આપી.  

#����� ��/� : 

� તમામને કમ8ચાર3ઓની કાય8eમતાની સમીeા પાયાના 

િનયમ (એફઆર) ૫૬ (ર) અને પ૬(૧) તેમ જ ક�;iીય 

કમ8ચાર3 સેવા (પે;શન) િનયમો, ૧૯ના િનયમ ૪૮ (૧) 

(બી) હ�ઠળ કરવામા ંઆવશે.  

� આ િનયમો યો§ય સ�ાધીશને જFર જણાય તો �હ�ર 

cહતમા ંસરકાર3 કમ8ચાર3ને િનz�ૃ કરવાની સ�ા આપે છે.  

� સિવÃસ ર�કડ8ની તપાસ પછ3 તે કમ8ચાર3 યો§ય ર3તે કામ 

કર� છે ક� ક�મ, ક� પછ3 તેને �હ�ર cહતમા ં સમય પહ�લા ં

િનz�ૃ કરવામા ંઆવે ક� ક�મ તે jગેનો િનણ8ય લશેે. 

� મWંાલય : કમ8ચાર3 બાબત 

2. � к& P�- : ��� }Í �ª  

� તા. 29/08/2020 

� માસના jિતમ રિવવારના cદવસે �ધાનમWંી Pી મોદ3 

�ારા મન ક3 બાતની �,5િુત 

� �4�/ ��7/ :  

(૧) આqમિનભ8ર ભારત માટ� લોકલ રમકડા માટ� હવે વોકલ બનીએ 

� િવ�-ુ ં ટોયઝ માકÁટ F. 7 લાખ કરોડ-ુ ં છે પણ આ eેWે 

ભારતની cહ,સેદાર3 ઘણી ઓછ3 છે. �યાર� ચીન-ુ ં�bqુવ છે 

� આqમિનભ8રતાનો મWં ભારતીયો ક|y`ટૂર ગે|સ ડ�વલપ કર� 

� ક|y`ટૂર ગે|સનો પણ બ» ુ0�;ડ છે.  

� તેમણે `વુાનોને દ�શના ઇિતહાસ તથા સજંોગોને Uયાનમા ં

રાખીને દ�શી ગે|સ બનાવવા ક¶ુ.ં  

� તેમણે જણા1`ુ ં ક� દ�શ આગામી mગૂલ, ફ�સÏકુ અને 

w્િવટર ભારતમાથંી નીકળે તેની રાહ �ુએ છે.  

� આqમિનભ8ર ભારત ઍપ ઇનોવેશન ચેલે;જ jતગ8ત 

પસદં થયેલી 7 હ�રમાથંી દ�શમા ં િવકિસત મોબાઇલ 

એyસને તા=તરમા ંજ એવોડ8 અપાયા હતા.  

� મોદ3એ ક¶ુ ંક� આ ચેલે;જમા ંભાગ લેનારા ઉqસાહ3 `વુા 

,પધ8કો પૈક3 બે 5તૃીયાશં cટયર-2 અને cટયર-3 

ક�ટ�ગર3ના શહ�રોના હતા.  

� તેમાથંી �ુટક3 cક�સ લિનÃગ ઍપ, Rચનગાર3 ઍપ, આ,ક 

સરકાર સcહત 2 ડઝન ઍપને dરુ,કાર મ¨યા. 

� RચQ«ન `િુનવિસÃટ3 ગાધંીનગર ખાતે F. 1500 કરોડના 

ખચ? બાલભવન-ટોય |`Rુઝયમ તૈયાર કર3 તેમા ં રમકડા 

ઉપર સશંોધન થાય અને ,વદ�શી રમકડા તૈયાર કર3 

શકાય 

(2) °4:#�Ç х�È+-�
 к�����к�x�� �- �7,>� �Ã4 ���G� к�&  

� મોદ3એ ક¶ુ ં ક� આપણા ખેÒતૂોએ કોરોનાની િવકટ 

પcરM,થિતમા ં પણ ખર3ફ પાકની ગત વષ8ની 5લુનાએ 

7% વp ુવાવણી કર3 છે.  

� અનાજની 10%, દાળની 5% અને કપાસની 3% વp ુ

વાવણી થઇ છે. 

(3) ��ш� '� 0�� : 0��-�/ ��ì#�� ��±# 'G P¹4 #��� 

2�/ R�  
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� મોદ3એ ક¶ુ ં ક� ભારતીય ી¾સના ડૉ§સ પણ બ» ુસારા 

હોય છે.  

� �ધુોલ હાઉ;ડ, cહમાચલી હાઉ;ડ =વી ી$સ બ»ુ સાર3 છે.  

� રા�પલાયમ, ક�ી, Rચyપીપરાઇ તથા કો|બાઇ પણ બ» ુ

શાનદાર દ�શી ડૉ§સ છે.  

� તેમના ઉછેરમા ં ખચ8 પણ બ» ુ ઓછો આવે છે. હવે 

આપણી Cરુeા એજ;સીઓ પણ આ ભારતીય ી�સના 

ડૉ§સ તેમના Cરુeા કાફલામા ંસામેલ કર3 રહ3 છે. 

(4) %��P���& : ��� �шFG���- �шFк� ����>�X �4�� 

'2�D���  

� 5 સyટ�|બર� ઉજવાતા િશeક cદવસ jગે ચચા8 કરતા 

મોદ3એ અµયાસમા ંટ�MNનકના ઉપયોગ પર ભાર ��ૂો. 

� મોદ3એ ક¶ુ ં ક� વષ8 2022મા ં દ�શની ,વતWંતાના 75 

વષ8-ુ ંપવ8 મનાવાશે.  

� િવ�ાથ ઓ આઝાદ3ના 75 નાયકો પર કિવતા, નાટ�કથા 

લખશે.  

(૫) સyટ�|બરને પોષણના મcહના તર3ક� મનાવાશે. ,�લૂોમા ં

cરપોટ8 કાડ8ની =મ ;`cૂ0િશયન કાડ8ની શFઆત કરાઈ રહ3 છે. 

3. UAE-¶`��/N ¡a� #�P�� (�¡�Iк P�P-�) 

UAE ���� ¶`��/N�� PL2�к�� к����� �� �7, °+�� 

к�/�� �� к/º 

� ઇઝરાયેલ અને સં̀ Nુત આરબ અિમરાત વsચે નવા જ 

,થપાયેલા મૈWીસબંધેં ગિત પકડવા લા§યા છે.  

� `એુઈ �ારા ઇઝરાયેલના બcહ/કાર માટ� ઘડાયેલો ૪૮ 

વષ8 �ૂનો કાયદો રદ કરવામા ંઆ1યો છે.  

� `એુઇના વડા ખલીફા Rબન �એદ ના©ાએં �ૂના કાયદાને 

રદ કરતો આદ�શ �હ�ર કય� જ છે.  

� UAE રાજધાની : આÏધુાબી 

� વડા : ખલીફા Rબન �વેદ 

4. ��к�# : к�=� #�к��  

0��-� ��G�к&/ �7, ����-���� ��.�� N�х (� х�� 

�� #�N��� ��к�# к�& 

� િનધા8cરત લ યાકંથી વp ુિનકાસ કરવામા ંસફળતા 

Àк��к&/ ���-� :  

� આ સમયગાળા દરિમયાન દ�શમાથંી 11,83,000 ટન 

મસાલાની િનકાસ કરાઈ. = ગયા વષ8ની 5લુનાએ 10 

ટકા વp ુછે. લ યાકં 10,75,000 ટનનો હતો.  

� ચા� ુવષ? 225%ના મસાલાની િનકાસ કરાઈ.  

� ગયા વષ? 219 �કારના મસાલાની િનકાસ કરાઈ હતી. 

તેમા ંમરÄ,ુ $nુ, હળદર, Óદ3નાની િનકાસ ��ુય છે. તેનો 

cહ,સો �ુલ િનકાસમા ં80% છે.  

� ભારત 185 દ�શમા ં મસાલા મોકલે છે. તેમા ં ચીન-

અમેcરકાનો cહ,સો અ-�ુમે 24% અને 16% છે.  

� સૌથી વp ુ4,84,000 ટન મરચાની િનકાસ કરાઈ છે. તે 

�ારા 6,221.70 કરોડ Fિપયાની આવક થઈ. $nુ, સૌથી 

વp ુ િનકાસ થવામા ંબી� �મે છે. ગયા વષ8 કરતા 16% 

વp.ુ  

� સૌથી વp ુમાગ આoુની વધી છે. ગયા વષ8ની 5લુનાએ 

178% વp ુ િનકાસ થઈ. તેનાથી 449 કરોડ Fિપયાની 

આવક થઈ. 

5. �J�� : L2N� #ш©§-к�G  

�4��=������ '�(�&�� �^N- *4a�Ã + кJш[/� ��_�N�
 

X:��^N/��� O> 0��-�/ L2=Þ4  L2N� #��#� -�&к� 

ш'>  

 

� �ળૂ Cરુ�;iનગર $Qલાના પાટડ3ના દRલત આગેવાન 

cહરાલાલ ચૌહાણ વષ� પહ�લા િવરમગામ કોટ8મા ંબેલીમ 

તર3ક� ફરજ બ�વતા હતા.  

� એમના 3 cદકરાઓમા ંસૌથી નાના dWુ cદનેશ ચૌહાણના 

લ§ન �મનગરની મcહલા કૌશQયા વાઘલેા સાથે 

કોલેજકાળ દરિમયાન થયા હતા.  

� તેઓ છેQલા 35-40 વષ8થી ઓ,0�Rલયામા ં,થાયી થયા છે.  

� ઓ,0�Rલયામા ંટ�Nસી «ાઇવર તર3ક� ફરજ બ�વી પોતાના 

પcરવાર-ુ ંmજુરાન ચલાવતા cદનેશભાઈ ચૌહાણના પVqન 

કૌશQયાબેને ઓ,0�Rલયામા ં મા,ટસ8 ઓફ એyલાયડનો 

અµયાસ કરતા કરતા તા=તરમા ં યો�યેલી Ä ૂટંણીમા ં

�થમ ભારતીય મcહલા સાસંદ બની કાગંાFઓના દ�શમા ં

ને5qૃવ કર3 ઝાલાવાડની સાથે સાથે સમ� રા/0-ુ ંગૌરવ 

વધાર3 પછાત રણકાઠંા-ુ ં નામ Åતરરા/03ય ફલક પર 

mુજં5 ુક`ુa છે. 

6. х�N�+� : �#Ð�   

D�# XN©z'/���� ¶�-2�#�� O>��� 0��-�� ��[� ��N 

� ભારત અને રિશયા ઓનલાઇન ચેસ ઓલM|પયાડમા ં

સં̀ કુત િવ=તા  

M�¶�N�� 0��-�� х�N��& 
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�. ��2�N #�&�              �. L��/� ��ш�4х  

 

� અગાઉ ભારતને વષ8 2014મા ંો;ઝ મેડલ મ¨યો હતો   

� આયોજક : FEDE 

7. %= L�� ��ш�7 : �� X�:( 

�^Dк�- : O�ш�к� 0¼  

%= – �� X�:( ����    "�#�� – �� °4N�; -���� 

� આ= નગીનદાસ પાર�ખ, �ઘુલ બાદશાહ જહાગંીર, 

cહ;દ3ના નામાcંકત સાcહqયકાર ભગવતીચરણ વમા8, 

ગીતકાર શૈલે;i અને mજુરાતી સાcહqયકાર �ેમશકંર 

હcરલાલ ભÈનો જ;મcદવસ. 

� છોટ� સરદાર તર3ક� �િસt ચoુંલાલ દ�સાઈ અને 

mજુરાતના અ�ણી સા|યવાદ3 નેતા cદનકર મહ�તાની 

dુયિતિથ.  

� �ેમશકંર ભÈનો જ;મ ધાગંëા તા�કુાના રાજસીતાdરુ 

ગામે 1914ના વષ? થયો હતો.  

� તેઓએ �ાથિમક અને માUયિમક િશeણ ધાગંëા અને 

હળવદમા ંલીpુ.ં  

� �ેમશકંર િવનયન અ-,ુનાતક થઈ બમા8શેલ કંપનીમા ં

પíÀલક cરલેશન અિધકાર3 તર3ક� કાય8રત રહ3 સમાતંર� 

mજુરાતી સાcહqય અને િવવેચનની �zિૃ�ઓમા ં પણ 

સc�ય ર©ા હતા.  

� તેમણે �ુબંઈની િસtાથ8 કોલેજ, અમદાવાદની 

,વાિમનારાયણ કોલેજ અને દહ�ગામ કોલેજમા ંmજુરાતીના 

અUયાપક અને દહ�ગામ કોલેજમા ંઆચાય8 તર3ક� સેવાઓ 

આપી હતી.  

� િવશાળ વાચંન ધરાવતા �ેમશકંર ભÈ� ધcરWી, તીથ�દક, 

મહારથી કણ8 =વી કિવતા, પ�Fપક, લÞનુવલ, િવવેચન, 

સપંાદન અને વાતા8ને લગતા d,ુતકો લ�યા છે.  

� તેમના સ�ન અને િવવેચનની બળવતંરાય ઠાકોર, 

ડોલરરાય માકંડ અને િવજયરાય વૈ� =વા િવવેચકોએ 

�શસંા કર3 છે.  

� �ેમશકંર-ુ ં30 �ુલાઈ 1976એ અવસાન થ`ુ ંહ5 ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૩૦-૦૮-૨૦૨૦) 

1. ઓગ,ટ-૨૦૨૦મા ં ક�;i સરકાર �ારા Rબનકાય8eમ-ß/ટ 

સરકાર3 કમ8ચાર3ઓની િનzિૃ� સદંભ? કઈ મહqવની 

જોગવાઈ કરાઈ - �� �7,�� �� 'R& ">�� �� 

�7,�� #��� P�� #��� ��к��,�� #�F� к�& %V�& N��� 

-� #��� ��Í - к��� 

2. Rબનકાય8eમ-ß/ટ સરકાર3 કમ8ચાર3ઓની 50 વષ8ની Éમર 

પછ3 અથવા 30 વષ8ની સેવા બાદ સેવા ર�કોડ8ની સમીeા કર3 

જFર3 લાગ ે તો સેવા િનzતૃ કરવા કયા મWંાલય �ારા 

આદ�શ �હ�ર કરાયો - к,D��& P�P-34� �a�N/  

3. ક�;i સરકાર �ારા Rબનકાય8eમ-ß/ટ સરકાર3 

કમ8ચાર3ઓની 50 વષ8ની Éમર પછ3 અથવા 30 વષ8ની 

સેવા બાદ કયા િનયમો હ�ઠળ સેવા ર�કોડ8ની સમીeા કર3 

જFર3 લાગ ે તો સેવા િનzતૃ કરાશે - к,D��&X��  

('�=ш�) ��/�, 19�� ��/ 48 (1) (P�) 2��x  

4. વડા�ધાન Pી મોદ3 �ારા તા.29મી ઓગ,ટ-2020ના રોજ 

મન ક3 બાતની ક�ટલામી આzિૃ�મા ં દ�શવાસીઓને 

સબંોિધત કયા8 - ��� }Í �ª  

5. �ધાનમWંી Pી મોદ3 �ારા દર મcહને કયાર� મન ક3 

બાતના માUયમથી દ�શવાસીઓને સબંોિધત કરવામા ંઆવે 

છે - �#�� ��- �������  

6. વડા�ધાન Pી મોદ3 �ારા તા.29મી ઓગ,ટ-2020ના રોજ 

મન ક3 બાતની  68મી આzિૃ�મા ં દ�શવાસીઓને ��ુય 

કયા િવષય પર સબંોિધત કયા8 - }~��0,� 0��- �(� 

N�кN �к�� �(� 2�� ��кN P��
 

7. િવ�-ુ ંટોયઝ માકÁટ ક�ટલા Fિપયા-ુ ંછે - V. � N�х к��� 

8. દ�શમા ં કોરોનાની િવકટ પcરM,થિતમા ંગત વષ8ની 5લુનાએ 

ખર3ફ પાકની ક�ટલા ટકાથી વp ુવાવણી થઈ - �%  

9. ભારતીય ી�સના ડૉ§સની િવિવધ ક�ટ�ગર3 જણાવો - 

�4��N 2�B=�, L2�DN� 2�B=� ���'N�/, кå�, 

^Dc'�'��¶ ->� к�zP�¶ 

10. કયા વષ? દ�શની ,વતWંતાના 75 વષ8-ુ ંપવ8 મનાવાશે - 

�7, ����  

11. ક�;i સરકાર �ારા સyટ�|બરને કયા મcહના તર3ક� 

મનાવાશે – '�7G �# 
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12. mજુરાતના કયા શહ�રમા ંRચQ«ન `િુનવિસÃટ3 આવેલી છે - 

�������� 

13. તા=તરમા ં `એુઈ �ારા ઇઝારયેલના બcહ/કાર માટ� 

ઘડાયેલો ક�ટલા વષ8 �ૂનો કાયદો રદ કરવામા ંઆ1યો - 

48 �7,  

14. સં̀ Nુત આરબ અિમરાત (UAE)ની રાજધાની-ુ ં નામ 

જણાવો - }Å4��P� 

15. સં̀ Nુત આરબ અિમરાતના વત8માન વડા-ુ ંનામ જણાવો 

- хN�M� ^P� ���� 

16. ભારતે નાણાક3ય વષ8 2019-20મા ંક�ટલા જªથામા ંગરમ 

મસાલાની િનકાસ કર3 - ��.�� N�х (� 

17. વષ8 2018-19 ક�ટલા �કારના મસાલાની િનકાસ કરાઈ 

હતી, તેમા ંમરÄ,ુ $nુ, હળદર, Óદ3નાની િનકાસ ��ુય છે, 

તેનો cહ,સો �ુલ િનકાસમા ંક�ટલા ટકા છે – ��� ->� �� 

(к�  

18. ભારત ક�ટલા દ�શમા ંમસાલાની િનકાસ કર� છે – ��� 

19. ભારત 185 દ�શમા ંમસાલાની િનકાસ કર� છે તેમા ંચીન-

અમેcરકાનો cહ,સો ક�ટલો છે - "34�� ��% "�� ��%   

20. ભારત �ારા વષ8 2019-20મા ં સૌથી વp ુ ક�ટલા ટન 

મરચાની િનકાસ કરાઈ - �,��,��� (� 

21. ભારત �ારા વષ8 2019-20મા ં સૌથી વp ુ 4,84,000 ટન 

મરચાની િનકાસ કરાઈ તેના �ારા ક�ટલા Fિપયાની આવક 

થઈ – V. �,���.�� к���  

22. ભારત �ારા વષ8 2019-20મા ંમરચા બાદ કયા મસાલાની 

સૌથી વp ુિનકાસ કરવામા ંઆવી છે – �w4 

23. વષ8 2019-20મા ંભારતના કયા મસાલાની િવદ�શમા ંસૌથી 

વp ુમાગ વધી છે - }Þ4   

24. વષ8-2018-19ની 5લુનાએ વષ8 2019-20મા ંઆoુની િનકાસ 

ક�ટલા ટકા વધી છે - ���%  

25. ઓગ,ટ-2020મા ં ઓ,0�Rલયામા ં �થમ ભારતીય cહ;oુ 

મcહલા સાસંદ તર3ક� કોણે શપથ લીધા ંкJш[/� ��_�N� 

26. ઓગ,ટ-2020મા ં ઓ,0�Rલયામા ં �થમ ભારતીય cહ;oુ 

મcહલા સાસંદ તર3ક� શપથ લેનાર કૌશQયા વાઘલેા-ુ ં

વતન ક` ુછે – '�(�&, Y%. �4��=���� 

27. ચેસ ઓલM|પયાડમા ં ભારતે સૌ�થમ ગોQડ મેડલ �ાર� 

મેળ1યો હતો – �7,-2020  

28. તા=તરમા ંચેસ ઓલM|પયાડમા ં�ા બે દ�શોને �થમવાર 

સં̀ Nુત ર3તે ગોQડ મેડલ અપાયો  - 0��- "�� ��ш/� 

29. �ેમશકંર ભÈનો જ;મ cદવસ જણાવો – �� X�:( ���� 

30. નગીનદાસ પાર�ખ, �ઘુલ બાદશાહ જહાગંીર, cહ;દ3ના 

નામાcંકત સાcહqયકાર ભગવતીચરણ વમા8, ગીતકાર 

શૈલે;iનો જ;મcદવસ જણાવો - �� X�:( 

31. છોટ� સરદાર તર3ક� �િસt 1યMNત-ુ ં નામ જણાવો - 

D�Þ4N�N ��#�;  

32. �ેમશકંર ભÈ-ુ ંજ;મ ,થળ જણાવો - ��%#�-�*4� �� 

(-�. ������)   

DATE : ��-��-����

1. ��ш�N :(�L(<:(§# XLM# (NSO) (}�>�к)  

D��4 ��G�к&/ �7, ����- ���� 
�ON >� °+��� O> 

�a��#к ��x��� 0��-�� GDP K�> ��( ��.� (к� 

� છેQલા ં40 વષ8મા ંસૌથી મોટો ઘટાડો 

 

"��B�� ©:>�- : 

� અગાઉના �;`આુર3થી માચ8ના ચોથા િWમાિસક ગાળામા ં

$ડ3પીમા ં 3.1 ટકાનો વધારો જોવા મ¨યો હતો. 2019-

20ના આ જ ગાળામા ં$ડ3પી �ોથ ર�ટ 5.2 ટકા હતો. 

§��(,� �� : 
( 
 ±N�=# 

� પહ�લા ંNવાટ8રમા ંભારતનો GDP �ોથ માઇનસ 23.9 ટકા 

નhધાયો 

� 0�ડ, હોટ�લ, 0ા;સપોટ8 અને કો|`િુનક�શન eેWનો �ોથ 

માઇનસ 47 ટકા 

� મે;`ફુ�Nચcર�ગ eેW 39.3 ટકા ÒÀૂ`ુ,ં સૌથી મોટા કડાકા 

સાથે ક;,0Nશન eેW માઈનસ 50.3 ટકા 

� માઈિન�ગ આઉટ dટુ માઇનસ 23 ટકા �યાર� વીજળ3 અને 

ગેસ eેWમા ંમાઇનસ 7 ટકાનો કડાકો 

� એR�કQચર 3.4 ટકા yલસ થવા સાથે એકમાW 

Cધુારાવા@ં eેW 

к/� ��ш�� к�(N� K�> ��( 

��ш K�> ��( (к��� 

0��- �¶�# 23.9 
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ñ±N�=� �¶�# 20.4 

��=# �¶�# 13.8 

¶(�N� �¶�# 12.4 

к����� �¶�# 12 

%,�� �¶�# 10.1 

"�L�к� �¶�# 9.5 

�'�� �¶�# 7.6 

D�� cN# 3.2 

#�§(� ����-�� ����-�� 

��7 "�� ~:/B��� �.� �.� 

х�Gк� �.� -23.3 

B~'��� �.� 39.3 

'���, ��# ��(� #cN�/ �.� -7.0 

P���к� �.� -50.3 

'L��2�, 2�(N ����� �.� . -47.0 

M�;��©=#/N, L�/N 
:(�( �.� - 5.3 

�2�� �2&�(, #��FG 

#���X 

7.7 -10.3 

� એક માW ચીનના �ોથ ર�ટમા ંવધારો નhધાયો  

� ચીનનો એિ�લ થી �ૂનનો �ોથ ર�ટ 3.2 ટકા નhધાયો 

� G7 દ�શમા ંભારતના �ોથ ર�ટ સૌથી મોટો ઘટાડો 

� GDP : �ોસ ડોમે:,ટક �ોડકશન  

2. '�7G �#: -�.�� >� �� #c(�zP� ���� (}��±/)  

� mજુરાત સcહત સમ� ભારતમા ંઉજવણી 

� સોનેર3 ૧૦૦૦ cદવસ – બાળકના સવાaગી િવકાસ-ુ ં�થમ 

સોપાન  

(1) #�0�,�:>� (270 L��#)  

� સગભા8વ,થાની �ણ થતા ં તરત જ Åગણવાડ3મા ં

નhધણી 

� સમતોલ આહાર અને આરામની કાળ$ લેવી  

� લોહતqવ/આયન8 અને ક�¹Qશયમની ગોળ3-ુ ંિનયિમત સેવન 

(2) %=>� 6 �#�� P�xк� (180 L��#)  

� પહ�લા એક કલાકમા ંફNત ,તનપાન  

� ૬ મcહના Cધુી માW ,તનપાન  

� ગળÌથૂી, મધ ક� પાણી પણ નહ� 

(3) 7 >� 24 �# �4���� P�xк� (550 L��#)  

� ૬ મcહના dણૂ8 થયા બાદ તરત ઉપર3 આહારની શFઆત  

� Éમર �માણ ેબાળકના ંઆહારમા ંવધારો કરો  

� ૨ વષ8 Cધુી ,તનપાન અવ(ય ચા� ુરાખો. 

� 
%=#�: મcહલા અને બાળ કQયાણ િવકાસ િવભાગ 

(mજુરાત સરકાર)                -   ICDS  

� પોષણ અRભયાન(સહ3 પોષણ દ�શ રોશન)  

3. 0��-�� O> L2N� к�L�Î/�N�Y%:( ��. 'à��-�34� 

L�[2& х�-� ��� �78 "�#��  

 
� ઉપનામ : ગૉડમધર ઓફ કાcડ¿યોલો$  

� ,થાપક : નેશનલ હાટ8 ઈ¹;,ટટÜટૂ (NHI)  

� જ;મ : બમા8-1917  

� વષ8 1942મા ંરંmનૂથી ભારત આ1યા હતા  

4. "�#�� : 0��-�� * +�, ����'�- "�� 0��-�~� OG� 

�4х��34� �� �7,�� �/� ��� L�[2& х�-� ����  

� �ણવ �ખુર$ િવશે :         »લુામ¼ ુનામ : �ણવદા  

� જ;મ : 11-12-1935           અવસાન : 31-08-2020 

� જ;મ ,થળ : િમરાટ3, Vજ. વીરbમૂ (પ.બગંાળ)   

� વષ8-2019મા ંભારત રqન એનાયત  

� ભારતના 13મા ંરા/0પિત તર3ક�નો કાય8કાળ વષ8 2012 થી 

વષ8 2017 Cધુી 

� સાચા ,ટ��સમેન �ણવદાએ ‘2�L2’ શÀદનો ઉપયોગ 

ન કરવાનો ઐિતહાિસક િનણ8ય કય� હતો  

 

'aк��, N�хк "�� �к&N : 

� �ણવ �ખુજ નો જ;મ પિ�મ બગંાળના વીરbમૂ 

VજQલાના િમરાટ3 નામના નાનકડા ંગામમા ં1935મા ંથયો 

હતો.  

� તેમણે કલક�ા `િુનવિસÃટ3માથંી પોRલcટકલ સાય;સ સાથે 

�ે�`એુશન ક`ુa હ5 ુ ં અને પછ3 એલએલબીની cડ�ી 

મેળવી 

� �ણવ �ખુજ ના િપતા cક�કર �ખુજ  પિ�મ બગંાળના 

નhધપાW ,વાત�ંય સેનાની હતા.  
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� cક�કર �ખુજ  1920થી કh�ેસના કાય8કતા8 હતા અને પછ3 

પિ�મ બગંાળ િવધાન પcરષદના સµય પણ બ;યા હતા.  

� �ણવ �ખુજ  પણ િપતાના પગલે રાજકારણમા ં�વે(યા 

હતા અને કh�ેસ પeમા ંસc�ય થયા.  

� એ દરિમયાન તેમણ ેવક3લાતની �ે:Nટસ કર3 હતી.  

� પિ�મ બગંાળની િવ�ાનગર કોલેજમા ં પોRલcટકલ 

સાય;સના �ોફ�સર બ;યા હતા.  

� રાજકારણમા ં �વેશતા પહ�લા ં તેઓ સc�ય પWકાર પણ 

રહ3 Ä�ૂા હતા.  

� �ણવદા ‘દ�શક દ�ક’ નામના બગંાળના અખબારમા ં

કટારલેખક અને પWકાર તર3ક� ઘણા ં વષ� Cધુી સc�ય 

ર©ા હતા.  

��%к&/ к��Lк�) :  

� �ણવ �ખુજ ની રાજક3ય કારcકદå 1969મા ંશF થઈ હતી. 

એ વષ8 તેમને રા�યસભાના સાસંદ બનાવાયા હતા.  

� તેઓ 1975, 1981, 1993 અને 1999મા ં રા�યસભાના 

સાસંદ બ;યા હતા.  

� 1982 થી 1984 દરિમયાન તેઓ �થમ વખત નાણામWંી 

બ;યા હતા.  

� બી$ વખત તેઓ મનમોહન િસ�હની સરકારમા ં2009 થી 

2012 Cધુી નાણામWંી ર©ા હતા.  

� 2004 થી 2006 Cધુી તેમણે દ�શના સરંeણ મWંાલય 

સભંા¨`ુ ં હ5 ુ.ં તો 1995થી 1996 અને 2006 થી 2009 

એમ બે વખત તેઓ િવદ�શ મWંી પણ ર©ા હતા.  

� �ણવ �ખુજ  1980 પછ3ની દર�ક કh�ેસ �ેcરત સરકારમા ં

ચાવીFપ bિૂમકા િનભાવતા આ1યા હતા.  

� �ુલ સાત વખત તેઓ અલગ અલગ સરકારોમા ંક�Rબનેટ 

મWંી બ;યા હતા. 

� ક�;i સરકાર �ારા સાત cદવસનો રા/03ય શોક �હ�ર  

5. %= L�� ��ш�7 : �� X�:( 

('�N L(Lк( : "� -� �O- 

%= : �� X�:( ����    "�#�� : �� X§(�P� ����  

 

� આ= �ાિંતકાર3 કવિયWી અ�તૃા �ીતમનો જ;મcદવસ 

તથા mજુરાત �ેમી j�જે અિધકાર3 એ.ક�. ફોÀસ8ની 

dુયિતિથ. 

� અિવભાVજત ભારતના mજુરાનવાલામા ંજ;મેલા ંઅ�તૃાને 

કિવતા િપતા કરતારિસ�હ તરફથી વારસામા ંમળ3 હતી.  

� 10 વષ8ની નાની વયે જ માતા અ�તૃા રાજબીબી-ુ ં

અવસાન થતા ં અ�તૃાના ઉછેરની જવાબદાર3 િપતાના 

માથે આવી હતી, િપતા તેમને મીરાબંાઈ =વા ં કવિયWી 

બનાવવા ચાહતા હતા, પણ dWુી મીરા ં =વી qયાગી 

કવિયWી બનવા સ�8ઈ ન હતી.  

� નાM,તક અ�તૃા રાWે વાચંતા ંઅને cદવસે Cઈૂ રહ�તા.ં  

� 16 વષ8ની વયે RચWકાર ઇ;iVજત ઇમરોજ સાથે લ§ન 

કય�, પણ િન/ફળ ર©ા.ં  

� પોતાની સ�ક કારcકદåમા ં અ�તૃા �ીતમે 60થી વp ુ

d,ુતકો લ�યા ંછે.  

� આqમકથા : ર�વ;` ુ,ટ�|પ  

� તેમા ં Cનુહર� ડ�, cદQહ3 ક3 ગRલયા, િપ�જર, =બ કતરા, 

કોરા કાગઝ =વા કા1ય, નવલકથા, આqમકથા, wૂંક3 

વાતા8, �વાસ વણ8નો નhધપાW છે. 

� તેમના ંસ�નો પરથી cફQમો અને ટ3વી Pેણીઓ પણ બની 

છે. ,વતWં િમ�જ અને આગવી �િતભાના આ સ�ક-ુ ં

¯ાનપીઠ dરુ,કાર, પ�Pી, પ�િવbષૂણ, cદQહ3 `િુન. �ારા 

ડ3 લીÈ વગેર�થી સ;માન થ`ુ.ં  

� અ�તૃા �ીતમ-ુ ં31 ઓNટોબર 2005ના રોજ 86 વષ8ની 

ઉમર� અવસાન થ`ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૩૧-૦૮-૨૦૨૦) 

1. તા=તર ઓગ,ટમા ં નેશનલ ,ટ�cટ:,ટNસ 

ઑગ?નાઈઝેશનના Åકડાક3ય અહ�વાલ �જુબ નાણાક3ય 

વષૅ 2020-21ના �થમ િWમાિસક ગાળામા ંભારતનો GDP 

�ોથ ર�ટ ક�ટલા ટકા નhધાયો - 23.9 (к� (�;�#)  

2. ઓગ,ટમા ં નેશનલ ,ટ�cટ:,ટNસ ઑગ?નાઈઝેશનના 

Åકડાક3ય અહ�વાલ �જુબ ગત નાણાક3ય વષૅ 2019-

20ના �થમ િWમાિસક ગાળામા ંભારતનો GDP �ોથ ર�ટ 

ક�ટલા ટકા હતો - 5.2 (к� 

3. નાણાક3ય વષૅ 2020-21ના �થમ િWમાિસક ગાળામા ં

ચીનનો GDP �ોથ ર�ટ ક�ટલા ટકા નhધાયો - 3.2 (к� 

4. ઓગ,ટમા ં નેશનલ ,ટ�cટ:,ટNસ ઑગ?નાઈઝેશનના 

Åકડાક3ય અહ�વાલ �જુબ નાણાક3ય વષૅ 2020-21ના 

�થમ િWમાિસક ગાળામા ં કયા એકમાW સેકટરના �ોથ 

ર�ટમા ંક�ટલા ટકા નhધાયો હતો - ��7 "�� 3.4 (к� 

5. GDP-ુ ંિવ,5તૃ નામ જણાવો -K�# ���<:(к O��§ш� 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� �����  www.vivekanandacademy.org            106 | P a g e  

 

6. નાણાક3ય વષૅનો �થમ િWમાિસક સમયગાળો દશૉવો - 


�ON>� °+�  

7. નાણાક3ય વષૅ 2019-20ના ચોથા િWમાિસક સમયગાળામા ં

GDPમા ંક�ટલા ટકાનો વધારો થયો હતો - 3.1% 

8. mજુરાત સcહત ભારતભરમા ં પોષણ માસ તર3ક� કયા 

માસમા ંઉજવાય છે - #c(�zP� 

9. ક�;i સરકારના "પોષણ અRભયાન"નો Uયેય મWં જણાવો 

- "#2& '�7G, ��ш ��ш�"  

10. બાળક જ;મના ક�ટલા cદવસ સોનેર3 સોપાન તર3ક� 

ઓળખાય છે - 1000 

11. તા=તરમા ં ભારત કયા �થમ મcહલા કાcડ¿ઓલો$,ટ-ુ ં

103 વષ? અવસાન થ`ુ ં- ��.'à��-� 

12. ડૉ.પ�ાવતી-ુ ં ઉપનામ જણાવો - "��� �� äM 

к�L�ÎXN��" 

13. ભારત �થમ મcહલા કાcડ¿ઓલો$,ટ ડૉ.પ�ાવતીનો જ;મ 

વષૅ 1917મા ંકયા દ�શમા ંથયો હતો - P� 

14. -ભારત �થમ મcહલા કાcડ¿ઓલો$,ટ ડૉ.પ�ાવતી કયા 

વષ? ભારત આ1યા હતા- �7Ù 1942 

15. તા.31મી ઓગ,ટ-2020ના રોજ ભારતના કયા dવૂ8 

રા/0પિત-ુ ં84 વષ8ની વયે નવી cદQહ3 ખાતે િનધન થ`ુ ં

- OG� �4х��  

16. dવૂ8 રા/0પિત �ણવ �ખુર$-ુ ં»લુામ¼ ુનામ જણાવો - 

OG���  

17. dવૂ8 રા/0પિત �ણવ �ખુર$નો જ;મ કયાર� થયો હતો – 

-�. ��-��-���� 

18. dવૂ8 રા/0પિત �ણવ �ખુર$-ુ ં જ;મ ,થળ જણાવો - 

���(&, Y%. ���¸ + ('.P���x)   

19. dવૂ8 રા/0પિત �ણવ �ખુર$ને કયા વષ? ભારત રqનથી 

સ;માિનત કરાયા હતા - �7,-���� 

20. �ણવ �ખુર$એ દ�શના ક�ટલામા રા/0પિત તર3ક� સેવા 

આપી હતી -����  

21. �ણવ �ખુર$નો રા/0પિત તર3ક�નો કાય8કાળ જણાવો - 

�7, ���� >� �7, ���� �4�� 

22. સાચા ,ટ��સમેન �ણવદાએ રા/0પિત તર3ક� કયા શÀદનો 

ઉપયોગ ન કરવાનો ઐિતહાિસક િનણ8ય કય� હતો - 

‘2�L2’ 

23. �ણવ �ખુર$ની રાજક3ય કારcકદåનો �ારંભ કયારથી 

થયો હતો - �7, ���� 

24. �ણવ �ખુર$ કયાર� રા�યસભાના સાસંદ બ;યા હતા – 

�7, ����, ����, ���� "�� ���� 

25. �ણવ �ખુર$ �થમ વખત કયાર� નાણામWંી બ;યા હતા 

– �7, ���� >� ���� ���/�� 

26. �ણવ �ખુર$ કયા �ધાનમWંીના કાય8કાળ દરિમયાન 

બી$ વખત નાણામWંી બ;યા હતા - ��2� �#12�� 

#�к���� �7, ���� >� ���� ���/�� 

27. �ણવ �ખુર$ કયાર� સરંeણ મWંી બ;યા હતા – �7, 

���� >� ����  

28. �ણવ �ખુર$ ક�ટલી વખત-કયાર� િવદ�શ મWંી બ;યા 

હતા - ����>� ���� "�� ���� >� ����  

29. �ણવ �ખુર$ �ુલ ક�ટલી વખત અલગ અલગ 

સરકારોમા ંક�Rબનેટ મWંી બ;યા હતા - #�- �х- 

30. �ણવ �ખુર$ના િનધનના પગલે ક�;i સરકાર �ારા 

ક�ટલા cદવસનો રા/03ય શોક �હ�ર કરવામા ંઆ1યો હતો 

- #�-  

31. કવિયWી અ�તૃા િ�તમનો જ;મcદવસ જણાવો – -�. �� 

X�:( ���� 

32. mજુરાત �ેમી j�ેજ અિધકાર3 એ.ક�. ફોÀસ8ની dુયિતિથ. 

જણાવો - �� X�:(  

33. કવિયWી અ�તૃા િ�તમની આqમકથા-ુ ં નામ જણાવો - 

���=¦4 :(�z'  

34. અ�તૃા િ�તમના મહqવના d,ુતકોના નામ જણાવો - 

�4�2�� ��, L�[2& к& �^N/�, �'1%�, ÖP к-��, к��� 

к��` 
 


