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SECTOR-22 GANDHINAGAR 

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

1. "#$��% &�к�� : ‘� "#$��% "#��� 
)� 
)*+&��ш-. 


/0*��*+1 (�3��)ш�) 
0*’ : �* 6#к .��ш�  

 

7�8 # 9�� :-�;-� : 

� ��તાિવત �પેિશયલ એ�ટમા ં�ુડંા ત�વ માટ� ”�ય��તગત 

અથવા �ુથમા ં �હ સાની ધમક& આપવી, ધાક ધમક& 

આપવી અથવા અ)ય ર&તે +હ�ર �યવ�થાને ,કુશાન 

પહ-ચવાના ઉ0ે1યથી કામ કરતી અસામા2જક �4િૃતઓમા ં

સડંોવાયેલી �ય��તઓનો સમાવેશ” એવી �યા8યા 

કરવામા ંઆવી છે. 

к< ��� к�-��&� 3= >�% ?� 3�%@�� : 

� ઉ;ર�દ�શ =વા રા>યની ત? ઉપર �ુડંા એ�ટ લાવવા 

પાછળના કારણોમા ં તેમણ ે ”�જુરાતમા ં દાBનો વેપાર, 

�ુગાર, ગાયોની કતલ, નશાનો વેપાર, અનૈિતક વેપાર, 

માનવ વેપાર, બાળકોની +િતય સતામણી, બનાવટ& 

દવાઓ,ુ ં વેચાણ, �યાજખોર&, જમીન િછનવી લવેી, 

અપહરણ, ગેરકાયદ� Fૃ�યો, ગેરકાયદ� હિથયાર =વી 

અસામા2જક �4િૃતઓ આચરતા �ુડંા ત�વો સામે કડક 

કાયદાક&ય જોગવાઈ ઉભી કરવાના હ�Iથુી નવા અલગ 

કાયદા (�પેિશયલ એ�ટ)ની દરખા�ત છે”  

"#������+ к����� %AA�� &�� B#� к�-C��7+ Dш� ?   

� આરોપી સામે ૭ વષNથી ૧૦ વષNની =લની સ+, વ;ા B. 

૫૦ હ+ર ક� તેથી વR ુદંડ. 

� સરકાર& સેવક �ુડંાને મદદ કર� તો ૩થી ૧૦ વષN Tધુી 

=લ અને દંડની જોગવાઈ થઈ. 

� �ુડંા ત�વ Uારા િનયમોના ઉVલધંનમા ં૧૦ હ+ર Tધુીનો 

દંડ અથવા છ મ�હનાની ક�દ. 

� �ુડંા ત�વએ એકW કર�લી િમલકતોને ટાચંમા ંલેવા 2જVલા 

મે2જ�X�ટને સ;ાઓ મળશે. 

મહ�વની બાબતો : 

"#��� 
0*�� х�& @�@%� : &�G�H�� HIх "#J% 

�х�ш� 

� સામા)ય લોકોને પજવનાર અને +હ�ર શાિંતનો ભગં 

કરનાર �ુડંાઓને 7 થી 10 વષNની =લ અને 50 હ+રનો 

દંડ થશે 

� આ �કારના ત�વોને Wણ વષNથી ઓછ& સ+ ન થાય એ 

ખાસ જોવાશે  

� રાજય સરકાર વટ^કુમ +હ�ર કર&ને કાયદો લા� ુકરશે  

� �ય��તગત ર&તે ક� ટોળા સાથે +હ�રમા ંકોઈ પણ �ય��ત 

સાથે ગેરવતNન કરનાર, +હ�ર શાિંતનો ભગં કરનાર તથા 

અસામા2જક �4િૃ; કરનાર સામે �ુડંા એ�ટ હ�ઠળ 

કાયNવાહ& થરો  

� પૈસા વTલૂવા માટ� Wાસ વતાNવનાર, ધમક& આપનાર, 

પaઓુની ગેરકાયદ� હ�રફ�ર કરનાર સામે પણ આ એ�ટ 

હ�ઠળ કાયNવાહ&.  

� �પેિશયલ કોટNની રચના થશે. આ cગેના �ૂના ક�સોને 

ખાસ અદાલતમા ંXા)સફર કરાશે.  

� �ડુા એ�ટમા ં સાdીઓની ઓળખ �eુત રાખવાની 

જોગવાઈ કરાશે.  

� કોટNને �ુડંાઓની સપંિ; જeત કરવાનો આદ�શ આપવાની 

સ;ા પણ અપાશે . 

K?��ш-. к�*C  �L�ш�, M��?��� 7�$�+ $N�+ �7O  

� �ુડંા એ�ટ હ�ઠળના ક�સોના ઝડપી િનકાલ માટ� �પેિશયલ 

કોટN �થાપવાની જોગવાઇ કરાઇ છેજBર જણાયે િનયત 

�થળ િસવાય અ)ય �થળે પણ કોટN કાયNવાહ& થઈ શકશે.  

� અગાઉના કોઇપણ કોટNમા ં પડતર ક�સો �પેિશયલ કોટNની 

હFુમતમા ંઆવી જશે અને જBર જણાયે કોઇ ક�સને િનકાલ 

માટ� એક �પેિશયલ કોટNમાથંી બીh �પેિશયલ કોટNમા ં

તબદ&લ કરવાની જોગવાઇ છે.  
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� આરોપી સામે અ)ય કોટNમા ં ક�સ ચાલતો હોય તો 

આરોપીની ગેરહાજર&મા ં પણ આવા ક�સો ચલાવી તેનો 

િનકાલ થઈ શકશે. 

���P�-�� : 

�  આ કાયદાને કારણ ે કોઈ પણ �નુાને �ુડંા એ�ટ હ�ઠળ 

ખપાવતા પોલીસને સ;ા મળશે. 

� આ કાયદાનો પોલીસ Uારા ભરiરૂ jુkુપયોગ થવાના 

�યાપક ભય�થાનો છે.   

� lપુીમા ં�ુડંા એ�ટ અમલી  

2. R#��&�P – 97���. : ��T�� �� UV��D� 
к @�Iк 

&�&���� 1���� �шк�� (@�I ��к�&) 

� jુિનયામા ંલગભગ ૮૦ કરોડ બાળકો હાલ સીસા એટલ ેક� 

લીડના ઝેર સાથે hવવા મજnરૂ છે. આ એવા બાળકો છે 

ક� =ઓની પાસે મ�ૂર& કરાવવામા ંઆવે છે.  

� આટલી મોટ& સ8ંયામા ં બાળકોનો hવ જોખમમા ં હોવા 

છતા િવિવધ દ�શોની સરકારો Uારા કોઇ મહ�વiણૂN પગલા 

નથી લેવાઇ રoા = cગ ેપણ lિુનસેફ Uારા ચpતા �ય�ત 

કરવામા ંઆવી છે. 

� jુિનયામા ંWણમાથંી એકના લોહ&મા ંસીસા એટલે ક� લીડ,ુ ં

�તર વR ુછે.  

� jુિનયાભરમા ં દર Wણમાથંી એક બાળક ઝેર&લા સીસા 

એટલે ક� લીડનો િશકાર છે. =ને કારણે તેના �વાqય પર 

પણ માઠ& , અસર પડ& હતી. 

&�&�� W�� $��� I� X� : 

� આ સીTુ ં Rળૂ, rચમનીઓમાથંી આવતો Rમુાડો, આગ, 

ગા�ડયોની બેટર&, પાણીની પાઇપ, ઇલે�Xોિનક અને 

કો�ટ��ટક સામાનમા ંજોવા મsયો હતો. 

K��KY- ?� 9&�� : 

� તેની સીધી અસર બાળકોના માનિસક અને શાર&�રક 

િવકાસ પર પણ થાય છે.  

� િવકાસશીલ દ�શોમા ંતેની અસર વR ુજોવા મળ& રહ& છે.  

� સીTુનંા jુt�ભાવનો ખતરો ગર&બ અને ઓછ& આવક 

વાળા દ�શોમા ંવR ુજોવા મળ& રoો છે.  

� ખાસ કર&ને એવા દ�શો ક� >યા ં�jુષણને અટકાવવા માટ� 

સરકાર Uારા યોuય પગલા નથી લેવાઇ રoા �યા ં

બાળકોનો hવ વR ુજોખમમા ંછે.  

� આ સીTુ ંએટv ુખતરનાક છે ક� એક િમrલયન લોકો,ુ ંદર 

વષw મોત થાય છે. 

� lિુનસેફ : બાળકો માટ� કામ કરતી UNની સ�ંથા 

3. $) [�� ��ш�\ : � &J*�]@� 

���X+�� ��.� : #̂�%�� ���  

$) : � &J*�]@� ����       9�&�� :�_ �LC ���� 

� કાકા સાહ�બ કાલેલકર� =ઓને ‘આપણી ભોળ& જનતાના 

દરબારમા ંપહ-ચી ગયેલા સ�ંકાર& એલચી’ કoા છે તેવા 

અને આ�દવાસીઓમા ં �ુ. દાદા તર&ક� �િસ| થયેલા 

�ુગતરામ દવેનો આ= જ)મ�દવસ.  

� લખતરમા ં જ)મેલા �ુગતરામે િશdણ વઢવાણ, ધાગં~ા 

અને �ુબંઈમા ંલીRુ ંહI ુ.ં  

� �ુગતરામના �ય��ત�વના લેખક, આ�દવાસી કમNશીલ, 

�વતWંતા સૈિનક એમ અનેક પાસાઓ છે.  

� લેખક તર&ક� ગાધંીh, �ુગતરામના પાઠો, ચાલણગાડ&, 

�ધળા,ુ ં ગા�ુ,ં આ�મ ક�ળવણી, કૌિશકા8યાન, માર& 

hવનકથા =વા કા�યો, નાટકો, િનબધંો અને 

આ�મકથના�મક i�ુતકો લ8યા છે.  

� તેમના �ધળા,ુ ંગા�ુ ંi�ુતક તો અનેક �થંો અને સ�કડો 

ભાષણો કરતા વR ુ�ભાવશાળ& નીવડ�ુ ંહI ુ.ં  

� વીસમી સદ&, નવhવન, યગં ઇ�)ડયા, બારડોલી 

સ�યા�હ પિWકા અને વટ4dૃ સામિયકો Uારા �ુગતરામે 

પWકાર�વ પણ ખેડ�ુ ંછે.  

� �વતWંતા સૈિનક તર&ક� �ુદા �ુદા સ�યા�હોમા ંનવ કરતા 

વR ુવષN =લવાસ ભોગ�યો હતો.  

� ગાધંી મેળાનો �ારંભ અને મહાન રચના�મક કાયNકર અને 

કાયNકર તૈયાર કરવાની �યોગશાળા તર&ક� પણ તેઓ,ુ ં

�મરણ થાય.  

� #̂�%�� ����� $)[��& &���[�� %�+к� `$��- 

X�.  

� 14 માચN 1985 ના રોજ 92 વષNની �ફ વયે તેમ,ુ ં

અવસાન થlુ ંહI ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૧-૦૯-૨૦૨૦) 

1. �જુરાત સરકાર �ુડંા-અસામા2જક �4િૃતઓમા ં

સડંોવાયેલી �ય��તઓ સામે કડક કાયNવાહ& કરવાના 

હ�Iસુર કયો એ�ટ લાવશે - ‘� "#$��% "#��� 
)� 


)*+&��ш-. 
/0*��*+1 (�3��)ш�) 
0*’  

2. �જુરાત સરકાર Uારા ��તાિવત ‘ધ �જુરાત �ુડંા એ)ડ 

એ)ટ&સોિશયલ એ��ટિવટ&ઝ (િ�વે)શન) એ�ટ’ની કઈ 

�યા8યા કરવામા ંઆવી છે - ”:-a0%�% 9D�� #̂D�� 
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[7b&��� �к+ M?��, ��к �к+ M?�� 9D�� 9)- 

�+%� c7�� :-�KD��� d#кш�� ?7eL���� fg�h-D� к� 

к�%� 9&��i$к 3= >�%H�� &�����-�.� :-a0%H�� 

&���ш”  

3. �જુરાત સરકાર �ુડંા-અસામા2જક �4િૃતઓમા ં

સડંોવાયેલી �ય��તઓ સામે કડક કાયNવાહ& કરવાના 

હ�Iસુર કયા રા>યની માફક �ુડંા એ�ટ લાવશે - 

fj�3��ш  

4. �જુરાત સરકાર Uારા ��તાિવત ‘ધ �જુરાત �ુડંા એ)ડ 

એ)ટ&સોિશયલ એ��ટિવટ&ઝ (િ�વે)શન) એ�ટ’મા ં

�ુડંાગીર& કરનારા સામે સ+ની aુ ંજોગવાઈ છે - M��?� 

&�� 7 �\CD� 10 �\C�� m.�� &c, �j� N. 50 

7c� к� %�D� �o# ���. 

5. ��તાિવત ‘ધ �જુરાત �ુડંા એ)ડ એ)ટ&સોિશયલ 

એ��ટિવટ&ઝ (િ�વે)શન) એ�ટ’ �જુબ સરકાર& સેવક 

�ુડંાને મદદ કર� તો ક�ટલા વષN Tધુી =લ અને દંડની 

જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે - 3D� 10  

6. �ુડંા એ�ટમા ં સાdી cગે મહ�વની બાબત જણાવો - 

&�G�H�� HIх "#J% �х�ш� 

7. �ુડંા એ�ટમા ં કઈ કોટNની રચનાની જોગવાઈ છે - 

K?��ш-. к�*C   

8. lિુનસેફના અહ�વાલ અ,સુાર િવ�મા ંદર Wણમાથંી ક�ટલા 

બાળક સીસાનંા ઝેરનો િશકાર બને છે - 
к  

9. સીTુ ં�ા ંજોવા મળે છે - o pI, qL��H��D� M�%� 

o#���, M�, ��[�-��� @�*�+, ?�V��� ?�r?, 

r.�0s���к 9�� к�K*�[*к &�����  

10. lિુનસેફના અહ�વાલ અ,સુાર દર વષw સીસાના ઝેરના 

કારણે  ક�ટલા લોકોના મોત થાય છે - 
к �q.-� 

11. UNની કઈ સ�ંથા બાળકો માટ� કામ કર� છે - R#��&�P  

12. વેડછ&નો વડલા તર&ક� કોણ ઓળખાય છે - #̂�%�� 

���  

13. �ુગતરામ દવેનો જ)મ �દવસ જણાવો - � &J*�]@� 

����  

14. �ુગતરામ દવે,ુ ં જ)મ�થળ જણાવો – .х%� 

(i$.t#���u���) 

15. �ુગતરામ દવેના મહ�વના i�ુતકના નામ જણાવો - 

�����v, #̂�%���� ?�w�, L�.V���+, x�I�d#� ��y# �, 

Mz к�I�V�, к{�шк�;-��, ��+ v��кD� 

16. �ુગતરામ દવે એ કયા સામિયકો સેવા આપી છે - ��&� 

&�+, ��v��, -�� r/)�-�, @����.� &A-�|7 ?�Uк� 

9�� �*= >G  

17. કોના જ)મ�દવસને સેવા�દન તર&ક� ઊજવવામા ંઆવે છે - 
#̂�%�� ���  

DATE : ��-��-����

1. к�)u &�к�� }��� PUBG &[7% ��� L�<��1 �@�<. 


? ?� 3�%@�� ([�i$*. *�к��.�v)  

સરકાર� IT એ�ટની ધારા 69A cતગNત ચાઈનીઝ મોબાઈલ 

એપ ઉપર �િતબધં ��ૂા 

7�8 # : 

� આ મોબાઇલ એeસ ભારતના સાવNભૌમ�વ અને એકતા 

સામે પડકારBપ �4િૃ;ઓમા ંસામેલ હતી.  

� આ મોબાઇલ એeસ Uારા ભારતની Tરુdા અને કાયદો 

�યવ�થા જોખમમા ં�કુાતા ંહતા.ં  

� સરકારના આ પગલાનંા કારણે કરોડો ભારતીય મોબાઇલ 

અને ઇ)ટરનેટ lઝૂસNના ં�હતોની Tરુdા થશે.  

� ભારતના સાઇબર �પેસની Tરુdા માટ� આ િનણNય લેવાયો 

છે. 

UV [7���� [*к*�к 9�� ?@v &[7% �#. ��_ L��� 

�@�r. 
�J.к�ш� ���%�� 3�%@���% 

 

� સરકાર� 29  �ૂનના રોજ 59 ચીની એeસ પર �િતબધં 

��ૂો હતો. �યારબાદ  �ુલાઇના cત ભાગમા ં વR ુ 47 

ચીની એeસ પર �િતબધં લદાયો  હતો.  

� હવે વR ુ 118 ચીની એeસ �િતબિંધત થતા  ભારતમા ં

�િતબિંધત ચીની એeસની સ8ંયા 224 પર પહ-ચી ગઇ હતી.  

���%�� ?@v�� |�7к�-*�CH��  

� ભારતમા ંપબhના 5 કરોડ lઝુર, ર�વ)l ુ22 હ+ર કરોડ  

� ભારતમા ં પબhના 5 કરોડ પૈક& cદા= 3.5 કરોડ 

એ��ટવ lઝુર છે.  

� ડ�ટા એનાrલ�ટકલ ફમNસે)સર ટાવરના જણા�યા,સુાર 

પબhની આ વષNના 6 મ�હનાની ર�વ)l ુcદા= B.9,700 

કરોડ રહ&.  
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� અ�યાર Tધુીની Fુલ ર�વ)l ુB.22 હ+ર કરોડ ને પાર જઈ 

�કૂ& છે.  

� તેમા ં સૌથી મો�ંુ યોગદાન ભારત,ુ ં ર�ુ,ં ક�મ ક� િવ�મા ં

Fુલ 17.5 કરોડ ડાઉનલોડમાથંી સૌથી વR ુ ડાઉનલોડ 

ભારતમા ંજ થયા.  

3�%@���% ��� 
J& :  

1 
?�R#
& .�)L� 3�  

2 
?�R#
& .�)L�  

3 
?�R#
& �&�#[�*+  

4 
?�R#
& *@� �0.��  

5 к* к* P�*� 
[�*�  

6 
?�R#
& �.�ш.�r*  

7 @�r�#   

8 @�r�#  
0&3�&  

9 P�& R#  

10 ш��&�� @�- ш�H�  

11 к� к��C q@1��& к��C �+��  

12 к�к��C q@1��&  

13 к�к��C P�� &��&P�&C  

14 к�H&�M�  

15 r���*  

16 = p� �[*b�  

17 t#?� 0.��  

18 ��L�* [�[�b�  

19 ���C�)* ��L�*  

20 K�. � p �ш  

21 *�)&�)* ��rR p�  

22 �?�#  

23 ��L�* �кC   

24 &�r@� 7�*�  

25 &�r@� 7�*� .�r*  

26 ��r:1 Mf*  

27 t#?� �к� L�a]?-)&  

28 .�rPM�*�  

29 ��� HP MrK.&  

30 �#�� ���C  

31 L�& �ш  

32 ?@v �@�r. ��[��к �?  

33 ?@v �@�r. .�r*  

34 ��r1 HP [кb�� : .�K* �1��  

35 M*C HP к�)0��K* – ��кC  7�[�1��  

36 ��)к *�)0&  

37 ���?�D  

38 �� HP t#.%��  

39 ��.��+ ���*  

40 K�*C  
?.�к  

41 �&�$ .�к  

42 7�r� 
?  

43 
?.�к  

44 
?.�к .�r*  

45 �R#9. K?�&  

46 1�к1�к 3�  

47 1�к1�к .�r�  

48 ]R pq1к 
?��� J.�-�  

49 ]R pq1к J.�-� H[�-� 
)� 10 @�)� r0�.�r1�  

50 
L�+ к���� &��P+ �R p*+ к����  

51 0.��� – P�� �#K*�  

52 ��@ ��f&� 
)� P�K* 
0&J.���  

53 ��[�-� J.�-� H. P��* P�� 
)��r�  

54 P�*� ��.��+ 
L�+ 
)� 
[�*� 

55 P�*���.��+ 
)� M.@  

56 ]R pq1к J.�-� @�1 � pK*�  

57 
L�+ к����  

58 
L�+ к���� 3�  

59 ]R#q1к J.�-�  

60 ��.��+ 
L�+  

61 ��@ ��f&�  

62 ��@ ��f&� �&W�� 
0&J.���  

63 ]R pq1к J.�-�- H[�-� J.�-�  

64��[�-� J.�-� H. P���* ��[�-� J.�-�  

65 .��� .�  

66 
{� ��[�-� L�L  

67 
�� �K*� �к -�� K*�*& ��[�-� 68 
�� 

�K*� @�K* ��[�-� �к�  
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69 
?�R#
& �&�$ &�)*�  

70 q.�R# �*  

71 к�� ��)�&  

72 � p��H. K*��  

73 @�rк ���&b�  

74 ��)$&C HP H��.��-�  

75 1�� к����  

76 �� 
&

& 3�  

77 R# – [�0ш���+  

78 R# .�rк  

79 *��*�� – ��* P�� [�9.  

80 �rк� L�*  

81 к��� .�r�  

82 .- &��ш-. ��[*b� 
?  

83 
.�?�  

84 
.�?� 
Lк�  

85 �@�r. %�H@�H  

86 R#�#  

87 ��� HP [кb�&  

88 �&�� )R p1  

89 ��[*1 )R p1  

90 ?��)��� 
P
  

91 �C�& ?�KR#�&  

92 *�)&�)* ��Lq.K*  

93 .�C L�r��1  

94 6#-� .�r�  

95 q.*. �# M.@  

96 P�r[*b� .�)�.�y�C&  

97 7�r �r8 #  

98 �@�r. q.$)�&  

99 ��?�
� P�� [*к*�к  

100 ��?�
� P�� [*к*�к  

101 ?��)��� r-K?���C&  

102 @�- к�&C  

103 Mr�?к  

104 �R p*+ к���� ?�&  

105 ?���.. K?�& .�r*  

106 L�P H.�r*+  

107 ���. t#?� ��� ��* r1 ��]&  

108 

Pк� 
����  

109 [ -�[*� [�Ks0ш� ��* r1  

110 �1��&C HP .�r* ��*r1  

111 �[P-� �&*+ -��� ��]&  

112 H�]-�v ��*r1  

113 ��r� Mf* 7+��1 ��*r1  

114 �-�)� i$M�¡#-¢#  

115 q.$)� – ��rq1b� 
]?�-� ��*r1 116 
���� 

HP ��.��  

117 &�. 7�*&C  

118 N�& HP &��Cr�. 

� મWંાલય : ક�)�ીય ઇલે�Xોિન�સ એ)ડ ઇ)ફમwશન 

ટ��નોલોh  

2. к�)u�- к�q@��* : 7A��� UV ��VC-� (�7+�*)  

 

(1) кC-��� -�$�� : 

� અિધકાર&ઓની Fુશળતા િવકસાવવા કમNયોગી યોજના : 

� કમNયોગી યોજના સરકાર& અિધકાર&ઓના ં કામકાજને 

Tધુારવાની �દશામા ંકામ કરશે.  

� તેમની Fુશળતા વધારવા નવી ટ�કિનક શીખવીને 

કાયNdમતા વધારાશે.  

� પ�રણામે �ય�કતગતથી લઈને સ�ંથાક&ય ર&તે િવકાસ 

શ� બનશે.  

� કમNયોગી િમશન હ�ઠળ િસિવલ સવN)ટને ��યે�ટવ, 

ઈમે2જને�ટવ, ઈનોવે�ટવ, એ��ટવ, િસ�પલ, �ો�ેિસવ, 

�ોફ�શનલ, એનજ w�ટક, સdમ અને ટ�કિનકલ ર&તે સ�જ 

કરાશે. 

(2) $]£#-к�h�� ��$��\� q@.�� �̂ p�+ : 

� સરકાર� જ��-ુકા1મીર રાજભાષા rબલ લાવવા,ુ ંન�& કlુ� 

છે.  

� =મા ં કા1મીર& ઉપરાતં �હ)દ&, ઉjૂN , ડોગર& અને c�ેh 

ભાષાને સામેલ કરાઈ છે =ને આ ક�)� શાિસત �દ�શની 

સ;ાવાર ભાષા તર&ક� મા)યતા આપવામા ંઆવી છે.  
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� આ ઉપરાતં Wણ નવા MOUને મ�ૂંર& અપાઈ છે =મા ં

+પાન અને ક�)�ના ં ટ���ટાઇલ મWંાલય વ¢ચે 

�ણુવ;ાના ં�Vૂયાકંન, માઈિન ગ મWંાલય અને �ફનલ)ેડ 

વ¢ચે નવી અને iનુઃ �ાeય ઊ+N cગે MOU કરાયા છે.  

(3) HR к�fa)&.�� �L�� : 

� પીએમ મોદ&ના ં વડપણ હ�ઠળ �મુન �રસોસN(HR) 

કાઉ�)સલ રચાશે 

� પીએમના ંવડપણ એક HR કાઉ�)સલની રચના કરાશે = 

�ુદ&�ુદ& િનl�ુ�ત પર િવચારણા કરશે.  

� આ માટ� મોટાપાયે ઓનલાઇન eલેટફોમN બનાવવામા ં

આવશે. 

� �ડ2જટલ લિન¦ગ માટ� સiંણૂN સરકાર& માrલક&ની કંપની 

�થાપવામા ંઆવશે.  

� આ �ક&મ અમલમા ં�કૂવા સરકાર Uારા પાચં વષN માટ� B. 

510 કરોડની રકમ ફાળવવામા ંઆવી છે.  

� દર�ક સરકાર& કમNચાર& પાસેથી કંપની Uારા વષw B. 431 

લેખે લવાજમ વTલૂવામા ંઆવશે. 

3.�.�@. r����ш� r)��0&-���� (ш��) 

��T�� *�L�� �� r����[*� ��ш��� ���% 3D��� _��� 

KD��� : �% �\� ����  � 78 #� 

� Fુલ દ�શ : 131 દ�શોને ર��)ક§ગ 

 

� વVડN ઇ)ટ�લે¨અુલ �ોપટ© ઓગwનાઈઝેશન કોનNવલ 

lિુનવિસªટ& Uારા તૈયાર થયેલો આ Tચૂકાકં વતNમાન 

સમયના ઇનોવેશન X�)ડને «યાને રાખીને તૈયાર કરાઈ છે.  

� સગંઠને તે બાબતની પણ ન-ધ લીધી છે ક� કોિવડ-19 

મહામાર& કાળમા ંઈનોવે�ટવ �4િૃ;ઓ િવ�ભરમા ંભpસનો 

સામનો કર& રહ& છે. પરંI ુ ભારત, ચીન, �ફrલપાઈ)સ 

અને િવયેતનામ =વા એિશયાઈ અથNતWંોએ િવતેલા 

વષ¬મા ંસતત �ગિત સાધીને ટોચના ૫૦ દ�શોમા ં �થાન 

મેળવી લીRુ ંતે મહ�વની ઘટના છે. 

3D ?��L ��ш : 

      aK��1.¦)�     K����     R#
&
  

      q�*�           ����.�)� 

� સ�ંથા : વVડN ઈ)ટ�લેક�અુલ �ોપટ© ઓગwનાઇઝેશન અને 

કોનNવેલ lિુનવિસªટ& 

4. ��VC- : "#$��% &�к�� (�7+�*)  

CM-Dy.CM, �U� &[7% %� MLA�� ?����� 
к �\C 

�*� 30 *к� к�?  

� િન4િૃ; બાદ કરારવાળા કમ®ઓના પગારમા ંપણ ૩૦ ટકા 

કાપ  

� સમયગાળો : 1 એિ�લ 2020 થી 31 માચN 2021  

� આ બચતની B. 6 કરોડ 27 લાખની રકમ કોરોના 

મહામાર&ના ખચNમા ંઅપાશે 

�U�z�H�� ?��� : 

� બે વષN અગાઉ સeટ��બર-2018મા ં મWંી- ધારાસ¯યોના 

પગાર-ભqથામા ં થયેલા વધારા �જુબ �8ુયમWંી સ�હત 

મWંીઓ અને પદાિધકાર&ઓને હાલમા ં મળતા B. 1.32 

લાખ થી 1.40 લાખના પગારમા ં કપાત આવતા હવે B. 

92 હ+રથી 99 હ+ર આસપાસ પગાર મળશે.  

� ધારાસ¯યોને મળતા હાલનો પગાર B.1.16 લાખમા ંકપાત 

ઘટ&ને B. 82 હ+ર આસપાસ થશે. 

5. ��.�� �U�.- (��7� :-�7��)  

NHRCL�� ��ш�� 9)- � N* ?� �#.�* s�� 3�mк�*�� 

к����+ &e?�< 

� દ�શમા ંFુલ : 7 Bટ  

� અમદાવાદ-�દVહ& વ¢ચે nલુેટ X�ન દોડાવાશે 

� નેશનલ હાઈ �પીડ ર�લ કોપ¬ર�શન (NHRCL) હાલમા ં

અમદાવાદને �ુબંઈ સાથે જોડતા હાઈ �પીડ (nલુેટ) ર�લ 

કો�રડોરની કામગીર& કર& રહ& છે.  

� ર�લવે મWંાલયે હવે દ�શના અ)ય 6 Bટ પર nલુેટ X�ન 

�ો=�ટની કામગીર& સ-પી.  

� =મા ં અમદાવાદને �દVહ& સાથે જોડતા અમદાવાદ-

ઉદયiરુ-જયiરુ-�દVહ&ના 886 �કલોમીટર લાબંા દ�શના 

સૌથી મોટા Bટ પર nલુટે X�ન દોડાવાની ���યા શB 

કરાઈ.  

� એનએચઆરસીએલ Uારા આ Bટની �ડઝાઈન, Xા�ફક �ટડ& 

સ�હત �ડટ�લ �ો=�ટ �રપોટN (ડ&પીઆર) તૈયાર કરવાની 

���યા શB કરવામા ંઆવી છે.  

�#.�* s�� N* 9�� [к.�. : �#.-� 

ш7�� [к.�. 

9����� - ������ - t#�% - £#�@< 503 
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9����� - f�-¬#� - $-¬#� - [��7+ 886 

[��7+ -��<��-M���- .х�f - ����V&� 865 

£#�@< - ¬ pV� - 7���@�� 711 

£#�@< - ���&к - ���¬#� 753 

L�®< - @̄�.�� - °t p� 435 

[��7+-L��+�±- �#��-���-$.���- 9£ >%&� 459 

6. ISRO : ISRO�� *�q.Kк�?� �.µ 9@$ �\C �p� ��� 

Mк�ш���� ш��� (9�к�ш ��¶��)   

к�L.�f �� : AUDFs�� 

� ઈસરોના અવકાશી ટ�rલ�કોપ એ�Xોસેટ� ²³ાડંમા ં jૂરની 

આકાશગગંા (ગેલે�સી) શોધી કાઢ& છે.  

� AUDFs01 એ4 ુ કામચલાઉ નામ ધરાવતી આ ગેલેકસી 

9.3 અબજ �કાશવષN jૂર છે.  

� ²³ાડંમા ંસૌથી jૂર આવેલી ગલેે�સીઓમા ંતેનો સમાવેશ 

થાય છે.  


Ks�&�* ��ш� :  

� એ�Xોસેટ એ ટ�rલ�કોિપક ઉપ�હ છે, =,ુ ં કામ 

·મણકdામા ં રહ&ને jૂરના ²³ાડં Tધુી નજર 

પહ-ચાડવા,ુ ંછે.  

� = ર&તે અમે�રકા,ુ ંહબલ ટ�rલ�કોપ કામ કર� છે, એ ર&તે 

જ ૨૦૧પમા ં લૉ)ચ થયેલા �વદ�શી ટ�rલ�કોપ એ�Xોસેટ� 

²³ાડંના ઘણા અ+ºયા પાસા ંઉ+ગર કયાN છે.  

� એ�Xોસેટ Uારા jૂરના �કરણો �હણ કર& એ ડ�ટા સે)ટરમા ં

મોકલાતા હોય છે.  

� િવ»ાનીઓ એ ડ�ટાનો અ¯યાસ કર& નવા ંનવા ંસશંોધનો 

+હ�ર કરતા ંહોય છે.  

� એ ર&તે જ iનુા ��થત ઇ)ટર-�ટ�ટ lિુનવિસªટ& સે)ટર ફોર 

એ�Xોનોમી એ)ડ એ�Xો�ફrઝ�સના િવ»ાનીઓ આ 

આકાશગગંા ઓળખી કાઢ& હતી.  

7. $) [�� ��ш�\ : � &J*�]@� 

��������+ : ¢#����< �°� (¢#��к�к�) 

$) : � &J*�]@� ����   9�&�� : �� [�&�]@� ���_ 

� જ)મ �થળ – સડં�ર, પાટણ 

�  આ= ગાધંીવાદ& કમNશીલ �નુીભાઈ વૈધ, �વાતWંય 

સૈિનક અને સશંોધક ઈ)�શકંર રાવલનો જ)મ�દવસ  

� મરાઠ&ના નામા�ંકત સા�હ�યકાર િવt¼ ુસખારામ ખાડં�કરની 

iºુયિતિથ.  

�  �નુીભાઈ વૈધે મે�Xકની પર&dા નવસાર&થી પાસ કર& 

Tરુત વગેર� જuયાએ નોકર& અને વેપાર કય¬ હતો. 

�  1930ની દાડં&Fચૂ દરિમયાન મહા�મા �નુીભાઇ ગાધંીથી 

�ભાિવત થયા હતા. �વતWંતા �દોલન દરિમયાન 

½ગુભN �4િૃ;ઓ Uારા �નુીભાઈએ યોગદાન આelુ ંહI ુ.ં  

�  તેમની િવશેષ ઓળખ ગાધંીવાદ& - સવ¬દય કાયNકર 

તર&ક� રહ& છે.  

� કોમી એકતા, ખે�તૂના જમીનના હ�ો ક� પાણીના �¾ો 

હોય તે માટ� ચી,કુાકા hવનભર લડતા રoા હતા.  

�  1975મા ં ચી,ભુાઈ વૈધે કટોકટ&નો િવરોધ કર& અ�યતં 

િવકટ સજંોગોમા ં ½િૂમiWુ' સામિયક,ુ ં સપંાદન સભંાslુ ં

હI ુ.ં  

�  તેઓના “ Tરૂજ સામે Rળૂ સા�ુ ંaુ ં? ખો�ંુ aુ ં? i�ુતકનો 

ભારતની 12 ભાષામા ંઅ,વુાદ થયો છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૨-૦૯-૨૦૨૦) 

1. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ંક�)� સરકાર Uારા PUBG સ�હત ક�ટલી 

ચાઈનીઝ મોબાઈલ એપ પર �િતબધં �કૂાયો - ��� 

2. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં ક�)� સરકાર� IT એ�ટની કઈ ધારા 

cતગNત ચાઈનીઝ મોબાઈલ એપ ઉપર �િતબધં ��ૂો – 

�� A 

3. કયા કારણોસર ક�)� સરકાર Uારા ચાઈનીઝ મોબાઈલ 

એપ પર �િતબધં �કૂાયો છે - M 
J& ��ш�� 

&��C�{A� 9�� 
к%� &�� ?�к��N? 3= >�jH�� 

&��. 7���D� %D� ��ш�� t#�G� 9�� к�-�� :-�KD� 

$�х�� £#к�%�� 7����� к��V�&� 

4. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં ક�)� સરકાર Uારા 118 ચાઈનીઝ 

મોબાઈલ એપ પર �િતબધં �કૂવાની સાથે �િતબિંધત 

ચાઈનીઝ મોબાઈલનો એપનો Fુલ �ક ક�ટલાએ પહ-¢યો 

- ��_  

5. ક�)� સરકાર Uારા 29 �ૂનના રોજ તથા  �ુલાઇના cત 

ભાગમા ં ક�ટલી ચાઈનીઝ  મોબાઈલ એપ પર �િતબધં 

લગાવવામા ંઆ�યો હતો – �� %D� _� 

6. ક�)� સરકાર Uારા �િતબિંધત ચાઈનીઝ મોબાઈલ એપ 

પબhના ભારતમા ં ક�ટલા lઝુર છે તે પૈક& એ��ટવ 

lઝુસNની સ8ંયા ક�ટલી છે - � к��� %D� µ.� к��� 

7. ક�)� સરકાર Uારા �િતબિંધત ચાઈનીઝ મોબાઈલ એપ 

પબhની ભારતમા ંક�ટલી ર�વ)lુ ંછે - �� 7c� к���  
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8. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં ક�)� સરકારના કયા મWંાલય Uારા 

ભારતમા ંFુલ 224 ચાઈનીઝ મોબાઈલ એપ પર �િતબધં 

��ૂો છે - r.�0s���0& 
)� r)P�ш� *�0��.�v  

9. ૨h સeટ��બર-૨૦૨૦ના રોજ ક�)�ીય ક�rબનેટ Uારા �ા 

Wણ મહ�વના િનણNયો લવેાયા – 1.кC-��� -�$��, 

2.$]£#-к�h�� ��$��\� q@.�� �̂ p�+ %D� 3. HR 

к�fa)&.�� �L�� ¹�� 

10. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં ક�)�ીય ક�rબનેટ Uારા અિધકાર&ઓની 

Fુશળતા િવકસાવવા કઈ યોજનાને મ�ૂંર& અપાઈ - 

кC-��� 

11. સeટ��બર-૨૦૨૦ ક�)�ીય ક�rબનેટ Uારા જ��-ુકા1મીર 

રાજભાષા rબલને મ�ૂંર& અપાઈ, =મા ંકઈ ભાષાને સામેલ 

કરાઈ =ને આ જ��-ુકા1મીરની સ;ાવાર ભાષા તર&ક� 

મા)યતા આપવામા ંઆવી - к�h��+ f?���% [7)�+, f�pC , 

����+ 9�� ¹|�v  

12. ૨h સeટ��બર-૨૦૨૦ના રોજ ક�)�ીય ક�rબનેટ Uારા કયા 

દ�શ સાથેના Wણ નવા MOUને મ�ૂંર& આપવામા ંઆવી – 

c?��  

13. ક�)�ની �ુદ&�ુદ& િનl�ુ�ત પર િવચારણા કરવા કઈ 

કાઉ�)સલની રચના કરાઈ – º#� [�&�&C 

14. ક�)� સરકારની �ુદ&�ુદ& િનl�ુ�ત પર િવચારણા કરવા 

રચાયેલી �મુન �રસોસN કાઉ�)સલના વડા કોણ હશે – 

���3��� ��+ 

15. uલોબલ ઇનોવેશન ઇ)ડ��સ-2020 યાદ&મા ં િવ�ના 

ટોચના 50 ઇનોવે�ટવ દ�શોમા ંભારતનો �મ કયો છે– _� 

16. ગત વષNની  uલોબલ ઇનોવેશન ઇ)ડ��સ-2020 યાદ&મા ં

ભારત કયા �મે હI ુ- ����  �  

17. uલોબલ ઇનોવેશન ઇ)ડ��સમા ં Fુલ ક�ટલા દ�શો,ુ ં ર��)ક§ગ 

કરવામા ંઆવે છે - �µ� 

18. uલોબલ ઇનોવેશન ઇ)ડ��સ કોના Uારા તૈયાર કરવામા ં

આવે છે - ���C r)*�.��#9. 3�?*» H����<1�ш� 

к��C�. R#����&¼*+  

19. uલોબલ ઇનોવેશન ઇ)ડ��સ-2020મા ં �થમ પાચં �મ 

�ાeત કરનાર દ�શના નામ જણાવો – 1. aK��1.¦)�  

2. K���� 3. R#
&
 4. q�*� %D� 5. ����.�)� 

20. કોિવડ-૧૯ની પ�ર��થિતને «યાને લઈ કરકસરના ભાગBપે 

�જુરાત સરકાર Uારા CM-Dy.CM, મWંી MLA તથા િન4િૃ; 

બાદ કરારવાળા કમ®ઓના પગારમા ંએક વષN માટ� ક�ટલા 

ટકાનો કાપ ��ૂો - 30  

21. કોિવડ-૧૯ની પ�ર��થિતને «યાને લઈ કરકસરના ભાગBપે 

�જુરાત સરકાર Uારા CM-Dy.CM, મWંી MLA તથા િન4િૃ; 

બાદ કરારવાળા કમ®ઓના પગારમા ં કયા સમયગાળા 

માટ� ૩૦ ટકાનો કાપ ��ૂો - � 
�3. ���� D� µ� 

�LC ����  

22. NHRCL,ુ ંિવ�Iતૃ નામ જણાવો – ��ш�. 7�< K?�� ��. 

к�?���ш� q.�*�� 

23. ભારતીય ર�લવે એ અમદાવાદ-�ુબંઈ સાથે જોડતા હાઈ 

�પીડ (nલુેટ) ર�લ કો�રડોરની કામગીર& કઈ કંપનીને 

સ-પી - NHRCL 

24. ભારતીય ર�લવે Uારા NHRCLને અમદાવાદ-�ુબંઈ nલુેટ 

X�ન ઉપરાતં દ�શના અ)ય ક�ટલા Bટ પર nલુેટ X�ન 

�ો=ક�ટની કામગીર& સ-પવામા ંઆવી - � 

25. દ�શના સૌથી લાબંા મોટા અમદાવાદને �દVહ& સાથે જોડતા 

અમદાવાદ-ઉદયiરુ-જયiરુ-�દVહ& Bટની લબંાઈ ક�ટલી 

છે - ��� [к.��*�  

26. ભારતીય ર�લવે Uારા NHRCLને �દVહ&-નોઈડા-આગરા- 

લખનઉ - વારાણસી nલુેટ X�ન Bટ કામગીર& સ-પવામા ં

આવી તેની લબંાઈ જણાવો – ��� 

27. ભારતીય ર�લવે Uારા NHRCLને �ુબંઈ - iણૂ ે– હÃદરાબાદ 

nલુેટ X�ન Bટ કામગીર& સ-પવામા ં આવી તેની લબંાઈ 

જણાવો – ��� 

28. ભારતીય ર�લવે Uારા NHRCLને �ુબંઈ - નાિસક – નાગiરુ 

nલુેટ X�ન Bટ કામગીર& સ-પવામા ં આવી તેની લબંાઈ 

જણાવો – ��µ 

29. ભારતીય ર�લવે Uારા NHRCLને અમદાવાદ - વડોદરા - 

Tરુત – �ુબંઈ nલુેટ X�ન Bટ કામગીર& સ-પવામા ંઆવી 

તેની લબંાઈ જણાવો – ��µ  

30. ભારતીય ર�લવે Uારા NHRCLને �દVહ&-ચડં&ગઢ- 

vિુધયાના-જલધંર- અ�તૃસર nલુેટ X�ન Bટ કામગીર& 

સ-પવામા ંઆવી તેની લબંાઈ જણાવો – _�� 

31. ભારતીય ર�લવે Uારા NHRCLને ચેÄઈ - બ�ગલોર - મૈTરૂ 

nલુેટ X�ન Bટ કામગીર& સ-પવામા ં આવી તેની લબંાઈ 

જણાવો – _µ� 

32. તા=તરમા ંISROના ટ�rલ�કોપે ક�ટલા અબજ વષN jૂર નવી 

આકાશગગંા શોધી - �.µ 
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33. તા=તરમા ં ISROના ટ�rલ�કોપે 9.3 અબજ વષN jૂર નવી 

આકાશગગંા શોધી તે,ુ ં કામચલાઉ નામ જણાવો - 

AUDFs�� 

34. એ�Xોસેટ એ aુ ંછે – *�q.Kк��?к f?|7 

35. ઈસરોના અવકાશી ટ�rલ�કોપ,ુ ંનામ જણાવો - 
Ks�&�*  

36. ઇ)ટર-�ટ�ટ lિુનવિસªટ& સે)ટર ફોર એ�Xોનોમી એ)ડ 

એ�Xો�ફrઝ�સ �ા ંઆવેલી છે - ¬#��  

37. ગાધંીવાદ& કમNશીલ �નુીભાઈ વૈધનો જ)મ �દવસ જણાવો 

– � &J*�]@� ���� 

38. ગાધંીવાદ& કમNશીલ �નુીભાઈ વૈધ,ુ ંજ)મ �થળ કl ુછે – 

&����(?�*V) 

39. �નુીભાઈ વૈધ,ુ ં^લુામ¼ ુનામ a ુછે - ¢#��к�к� 

40. વષN-1975મા ં ચી,ભુાઈ વૈધે કટોકટ&નો િવરોધ કર& 

અ�યતં િવકટ સજંોગોમા ં કયા સામિયક,ુ ં સપંાદન 

સભંાslુ ંહI ુ ં- ½ p�¬#U  

41. ચી,ભુાઈ વૈધ,ુ ં “Tરૂજ સામે Rળૂ સા�ુ ં aુ?ં ખો�ંુ aુ?ં 

i�ુતકનો ભારતની ક�ટલી ભાષામા ંઅ,વુાદ થયો છે - �� 

DATE : �µ-��-����

1.��¾ pк : "#$��% ��¿- ��� 9��к�� M-���� 

9À-G?�� "#$��% 7�<к�*C�� ��= >j $$ ����#�� 

�U?�w+�� ��¾ pк 

 
� રા>યપાલ �ી આચાયN દ�વÅત Uારા �ી િWપાઠ&ની 

િનમ¼કૂ કરાઈ-શપથ લેવડા�યા 

� સમયગાળો : 03 સeટ��બર-2020થી Wણ વષN માટ� 

2. ���% &�к�� : ��.�� @��C ¬#�: �w��� �̂ p�+  

 

� ર�લવે બોડN,ુ ંકોપ¬ર�ટ મોડલ �વBપમા ંiનુ: ગઠન કરાશે  

� �થમ ચેરમેન - CEO તર&ક� �ી િવનોદFુમાર યાદવની 

પસદંગી  

� �ી યાદવ હાલ ર�લવે બોડNના ચેરમેન તર&ક� કાયNરત 

3. �°�Tк &��GV & p̂%� (&��GV) 

 

AK-_� ��µ ��<P.d#� ���%�� fA?��� к��� ���% 9�� 

��ш-� �ÂL� & p̂%�  

� સરંdણ �ધાન રાજનાથિસ હના Wણ �દવસના રિશયા 

�વાસ દરિમયાન ભારત અને રિશયાએ AK-47 203 

રાયફVસ,ુ ં ભારતમા ં ઉ�પાદન કરવા cગેની સમ�ૂતીને 

મ�ૂંર& અપાઈ. 

AK-_� ��µ ��<P. ��ш� : 

� AK-47 203 તે એક�-47 રાયફલ,ુ ંઅિત આRિુનક Bપ છે. 

તે રાયફલ ભારતની 5.56 X 45 એમએમ એસોVટ 

રાયફલ,ુ ં�થાન લશેે. 

� ભારતીય સૈ)યને 7,70,૦૦૦ AK-47 203 રાયફલની 

આવ1યકતા છે.  

� આ પૈક& એક લાખ AK-47 203 રાયફલ આયાત થશે 

અને બાક&ની રાયફલ,ુ ંભારતમા ંઉ�પાદન થશે.  

� રાયફલ સમ�ૂતી �માણે �િત રાયફલ 1100 ડોલર ખચN 

થાય તેવી સભંાવના છે.  

к��� ��ш� :  

� આ રાયફલ,ુ ં ઉ�પાદન ભારત-રિશયા રાયફલ �ાઇવેટ 

rલિમટ�ડ =વા સlં�ુત સાહસ હ�ઠળ ભારતમા ં ઉ�પાદન 

થશે.  

� ભારતના આlધુ િનમાNણ બોડN (ઓએફબી) અને 

�લાશનીકોવ કંસનN તેમજ રોસોબોર�ને�સપોટN વ¢ચ ે આ 

સlં�ુત સાહસની �થાપના કરાઇ.  

� સlં�ુત સાહસમા ંઓએફબીની 50.5 ટકા, �લાશનીકોવની 

42 ટકા તો બાક&ની 7.5 ભાગીદાર&  રિશયન સરકારની 

િનકાસ એજ)સી રોસોબોર�ને�સપોટNની રહ�શે. 

���%�� W�� fA?��� Dш� :  

� ઉ;ર �દ�શમા ં કોરવા આlધુ ફ��ટર& ખાતે આ રિશયન 

શÉ,ુ ંઉ�પાદન થશે.  

� ભારત 5.56 X 45 એમએમ એસોVટ રાયફલનો ઉપયોગ 

1996થી કર& ર�ુ ંછે. પરંI ુતેમા ં+મ થવાની ક� �હમાલય 
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=વા Êચા િવ�તારમા ંમેગrઝનમા ંપણ સમ�યાનો સામનો 

કરવો પડ� છે. 

4. R#
&-r/)�-� Ks�*�i$к 
)� ?�*C���ш? P���� U�v 

���\¼к @�wк�� ���3��� ���)u ��+ u��� <-&�@��� 

(���%-R#
& &�@���)  

 

���%�� M�D¼к t#������ xк�� : 

� આિથªક Tધુારા ભારત,ુ ંઉ�જવળ ભાિવ TિુનિËત કરશે 

� અમે �ડમા)ડ અને સeલાય એમ બનેંને +ળવી રoા ં

છ&એ.  

� ભારત િવ�ના સૌથી ઓછા કરવેરા ધરાવતો દ�શ.  

� 2019મા ં િવ�મા ં એફડ&આઇ એક ટકા ઘટlુ ં �યાર� 

ભારતમા ંઆવતા એફડ&આઇમા ં 20 ટકાનો વધારો થયો 

હતો.  

� ભારતમા ંન-ધપાW આિથªક Tધુારા કરાયા.ં rબઝનેસ સરળ 

બનાવવા લાલ�ફતાશાહ& ઘટાડવામા ંઆવી.   

� �જુરાતના �8ુયમWંી �ી િવજયભાઈ Bપાણીએ આ સિમટ 

�જુરાતની નવી ઔÍોrગક પોલીસી-૨૦૨૦ cતગNત 

રોકાણ કરવા સબંોધન કlુ� હI.ુ  

5. P�ÂR pC� ���q1� : ‘‘_� ¹�� _�’’�� ���\¼к -��+ c7�� 

(3�%��)    

���%�� _ 3�%��ш�I+ R#���� 9�� к�*���+ 

૧. આકાશ-ઈશા cબાણી (ટ�કનોલોh)   

૨. બૈ�ુ રિવ)�ન  (ઓનલાઈન એ>lકુ�શન-ટ�કનોલોh)  

૩. અદર iનૂાવાલા (હ�Vથક�ર) (િસરમ ઇÎ)�ટટÏટૂ ઓફ 

ઇ�)ડયા (SII)-iનૂા 

૪. મ, ુFુમાર �ન (ટ�કનોલોh)  

к�*���+  

� ફો¢l ૂNનના આ rલ�ટમા ં ફાઈના)સ, ટ�કનોલોh, હ�Vથક�ર, 

પોrલ�ટ�સ અને મી�ડયા તથા એ)ટરટ�ઈનમે)ટની ક�ટ�ગર& 

સામેલ છે.  

6. �&ÃÄ : </)�-� &�-к. P�� L�.�)$ 3�m0*�� K�*C  �&*+ 

9������� &���ш (?-�C��V)   

� Fુલ-95 શહ�રોનો સમાવેશ  

7�8 # :  

� લોકો ઈધણ આધાર&ત વાહનોને બદલે સાયકલનો 

ઉપયોગ કરતા થાય અને �વ�થ રહ� એ માટ� દ�શના 

ટોચના શહ�રોમા ં સાયકલ ફોર ચેલે)જ �ો=કટ શB 

કરવામા ંઆ�યો છે. 

3�m0* ��ш� :  

� ઓકટોબર મહ&નામા ં દ�શ�યાપી શહ�રોમાથંી મળેલા 

ફ&ડબેક +હ�ર કરાયા બાદ િવ=તા શહ�રને ઈનામ 

આપવામા ંઆવશે.  

� દ�શના Vપ શહ�રોમા ંઈ�)ડયા સાયકલ ફોર ચલેે)જ �ો=કટ 

હ�ઠળ લોકો સાયકલનો ઉપયોગ કરતા થાય એ �દશામા ં

એક સવw કરાવવામા ંઆ�યો.  

� ઈ)�ટ&ટlટૂ ફોર Xા)સપોટ�શન એ)ડ ડ�વલપમે)ટ પોલીસી 

હ�ઠળ િવિવધ શહ�રોમા ંવસતા લોકોને સાયકલના મહ;મ 

ઉપયોગ કરવા તરફ વાળવા �ો=કટ અમલમા ં�કુવામા ં

આ�યો.  

� = cતગNત કયા શહ�રોમા ંલોકો કયા �કારના વાહનોનો 

ઉપયોગ કર� છે. 

� સાયકલ ચલાવવામા ં તેમને કયા - કયા �કારના 

અવરોધોનો સામનો કરવો પડ& રoો છે.  

� સાયકલ ચલાવવા માટ� તેમના aુ ં Tચુનો છે વગેર� 

બાબત� પર શહ�ર&જનોની પાસેથી તેમના મતં�યો અને 

Tચુનો મેળવવામા ંઆવી રoા છે. 

� લોકો તરફથી મળતા મતં�યો ક� Tચુનોના આધાર� 

આગામી માસમા ંએક રાtX�યાપી ફ&ડબેક +હ�ર કરવામા ં

આવશે. 

� ફ&ડબેક +હ�ર કરવામા ં આ�યા બાદ દ�શના = શહ�રમા ં

સાયકલ ચલાવવાની બાબતમા ંઉપયોગી વાતાવરણ હશે 

અને લોકોના �ફડબેક ક�વા �કારના છે એના આધાર� 

િવ=તા શહ�ર નકક& કર& ઈનામ અપાશે. 

7. $) [�� ��ш�\ : �µ &J*�]@� 

K�V £#�#� : ���&b7��� [���[*-�  

$) : �µ &J*�]@� ����  9�&�� : �_ c)R#M�+ ��µ� 

� અrભનેતા ઉ;મFુમાર, ઉ;ર �દ�શના ½તૂiવૂN �8ુયમWંી 

કમલાપિત િWપાઠ&, આપણી ભાષાના કિવ, િવવેચક અને 

ભાષાશાÉી નરિસ હરાવ �દવે�ટયા, �જુરાતના +ણીતા 

રાજકારણી ચીમનભાઈ a�ુલનો આ= એટલે ક� 3 

સeટ��બરના રોજ જ)મ�દવસ  
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� મહ&પતરામ Bપરામ તથા �~�દ�શના �8ુયમWંી 

વાય.એસ. રાજશેખરની iºુયિતિથ.  

� અમદાવાદમા ં જ)મેલા નરિસ હરાવ અ¯યાસની ર&તે 

તેજ�વી િવÍાથ® હતા.  

� 1880મા ં �ુબંઈની �િસ| એVફ&)�ટન કોલજેથી 

નરિસ હરાવ સ�ંFૃત સાથે �નાતક થયા હતા.  

� 1921-1935 દરિમયાન તેઓ એVફ&)�ટન કોલેજમા ં

�જુરાતીના અ«યાપક પણ રoા હતા.  

&�[7A- &Å� :  

� નરિસ હરાવ �દવે�ટયાએ FુTમુમાળા, Òદય વીણા, ,iૂરુ 

ઝકંાર, �મરણ �Fુુર, �મરણ સ�ંહતા, મનો�Fુુર, n|ુ 

ચ�રત, અrભનય કલા, નરિસ હરાવની રોજનીશી =વા 

i�ુતકો �ારા �જુરાતી સા�હ�યને નવો આયામ આeયો છે.  

� તેમ,ુ ં �મરણ �Fુુર i�ુતક �જુરાતી ��િૃતrચWો,ુ ં પહ�vુ ં

i�ુતક અને �જુરાતી ર�ખાrચWો �વBપમા ં �જુરાતના 

1850થી 1900 દરિમયાનની અડધી સદ&,ુ ં સા�ંFૃિતક 

આલેખન છે.  

� અવાNચીન �જુરાતી કિવતાને સ�ંકારa|ુ કરનારા કિવ-

િવવેચક નરિસ હરાવ �દવે�ટયા,ુ ં 14 +)lઆુર& 1937ના 

રોજ અવસાન થlુ ંહI ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૩-૦૯-૨૦૨૦) 

1. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં �જુરાત રા>ય માનવ અિધકાર 

આયોગના અ«યdપદ� કોની િનમ¼કૂ કરવામા ં આવી - 

7�<к�*C�� ��= >j $$ ����#�� �U?�w+ 

2. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં �જુરાત રા>ય માનવ અિધકાર 

આયોગના અ«યdપદ� જજ રિવFુમાર િWપાઠ&ની િનમ¼કૂ 

કોના Uારા કરવામા ં આવી તથા થપથ કોના Uારા 

લેવડાવવામા ંઆ�યા – ��$-?�. z� ML�-C ���Æ%  

3. �જુરાત રા>ય માનવ અિધકાર આયોગના નવિનl�ુત 

અ«યd જજ રિવFુમાર િWપાઠ&નો કાયNકાળ જણાવો-�µ 

&J*�]@�-����D� UV �\C �*� 

4. તા=તરમા ંક�)� સરકાર Uારા કયા બોડN,ુ ંકોપ¬ર�ટ મોડલ 

�વBપમા ંiનુ: ગઠન કરવાની મ�ૂંર& આપી - ��.��   

5.  ભારતીય ર�લવે બોડNના iનુ: ગઠ&ત થનાર કોપ¬ર�ટ 

મોડલ �વBપના �થમ ચેરમેન-CEO તર&ક� કોની પસદંગી 

કરાઈ - z� ������#�� -��� 

6. ર�લવે બોડNના વતNમાન ચરેમેન,ુ ં નામ જણાવો – z� 

������#�� -��� 

7. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં સરંdણ �ધાન રાજનાથિસ હ કયા 

દ�શના Wણ �દવસના �વાસે હતા - ��ш-�  

8. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં AK-47 203 રાઈફલ,ુ ં ભારતમા ં

ઉ�પાદન કરવા ભારત અને કયા દ�શ વ¢ચ ેસમ�ૂતી થઈ 

- ��ш-�  

9. રિશયન બનાવટની AK-47 20૩ રાયફલ ભારતની કઈ 

રાયફલ,ુ ં�થાન લશેે - �.�� X _� 

 
&��* 

10. AK-47 20૩ રાયફલ,ુ ંભારતમા ંકયા સlં�ુત સાહસ હ�ઠળ 

ઉ�પાદન થશે - ���%-��ш-� ��-P. 3�r��* q.�*��  

11. ભારતમા ં�ા �થળે રિશયન શÉ  AK-47 20૩ રાયફલ,ુ ં

ઉ�પાદન થશે - fj� 3��ш�� к���� MR#� P�0*�+ х�%�  

12. ભારત 5.56 X 45 એમએમ એસોVટ રાયફલનો ઉપયોગ 

કયા વષNથી કર& ર�ુ ંછે - ����  

13. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં lએુસ-ઇ�)ડયા �X�ટ�2જક એ)ડ 

પાટNનરિશપ ફોરમની ક�ટલામી વાિષªક બેઠક યો+ઈ - 

U�v  

14. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં lએુસ-ઇ�)ડયા �X�ટ�2જક એ)ડ 

પાટNનરિશપ ફોરમની Wીh વાિષªક બેઠકમા ં ભારત 

તરફથી કોણે ઈ-સબંોધન કlુ� હI ુ - ���3��� ���)u 

��+  

15. િવ�ના સૌથી ઓછા કરવેરા ધરાવતો દ�શ કયો છે - 

���%  

16. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ંકોના Uારા ‘‘40 cડર 40’’ની વાિષªક 

યાદ& +હ�ર કરાઈ - P�ÂR pC� ���q1�   

17. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ંફો¢l ૂNન મેગેrઝન Uારા +હ�ર કરવામા ં

આવેલી ‘‘40 cડર 40’’ની વાિષªક યાદ&મા ં ભારતના 

ક�ટલા �િતભાશાળ& lવુાનોને �થાન મslુ ં– L�� 

18. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ંફો¢l ૂNન મેગેrઝન Uારા +હ�ર કરવામા ં

આવેલી ‘‘40 cડર 40’’ની વાિષªક યાદ&મા ંભારતના કયા 

�િતભાશાળ& lવુાનોને �થાન મslુ ં –<ш�-Mк�ш 

¹@�V�, @° #̂  ���)u�, d# �#�� Ç� %D� 9�� 

¬ p����.�  
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19. ભારતની સૌથી મોટ& એ>lકુ�શન ટ��નોલોh કંપની ટ�ક 

�ટાટNઅપ બૈ�ુના સ�ંથાપક,ુ ં નામ જણાવો - @° #̂  

���)u� 

20. િવ�ની સૌથી મોટ& વે��સન બનાવનાર& કંપની િસરમ 

ઇÎ)�ટટÏટૂ ઓફ ઇ�)ડયાના વતNમાન સીઇઓ,ુ ં નામ 

જણાવો - 9�� ¬ p����.� 

21. ફો¢l ૂNન મેગેrઝન Uારા +હ�ર કરવામા ંઆવેલી ‘‘40 cડર 

40’’ની વાિષªક યાદ&મા ંકઈ ક�ટ�ગર&નો સમાવેશ કરાયો છે 

- P�<��)&, *�к��.�v, 7��Dк��, ?�q.[*0& 9�� �[�-� 

%D� 
)*�*�<��)* 

22. ઈ�)ડયા સાયકલ ફોર ચલેે)જ �ો=�ટમા ં�જુરાતના કયા 

શહ�રનો સમાવેશ કરાયો છે - K�*C  �&*+ 9�����  

23. ઈ�)ડયા સાયકલ ફોર ચેલે)જ �ો=�ટમા ંદ�શના Fુલ ક�ટલા 

શહ�રોનો સમાવેશ કરાયો છે - ��  

24. લોકો ઈધણ આધાર&ત વાહનોને બદલે સાયકલનો 

ઉપયોગ કરતા થાય અને �વ�થ રહ� એ માટ� દ�શના 

ટોચના શહ�રોમા ં કયો �ો=કટ શB કરવામા ંઆ�યો છે - 

&�-к. P�� L�.�)$ 

25. કઈ પોલીસી હ�ઠળ િવિવધ શહ�રોમા ં વસતા લોકોને 

સાયકલના મહ;મ ઉપયોગ કરવા તરફ વાળવા ઈ�)ડયા 

સાયકલ ફોર ચેલે)જ �ો=કટ અમલમા ં�કુવામા ંઆ�યો - 

<)K*+*R p* P�� s�)&?�*�ш� 
)� ���.?�)* 

26. �જુરાતી સા�હ�યકાર નરિસ હરાવ �દવે�ટયાનો જ)મ�દવસ 

જણાવો - �µ &J*�]@� ���� 

27. �જુરાતી ભાષાના કિવ, િવવેચક અને ભાષાશાÉી 

નરિસ હરાવ �દવે�ટયાનો જ)મ �ા ં થયો હતો – 

9����� 

28. �જુરાતી ભાષાના કિવ, િવવેચક અને ભાષાશાÉી 

નરિસ હરાવ �દવે�ટયાના જણીતા i�ુતકોના નામ જણાવો 

- �#t#�I�, È�- ��V�, d p¬#� 1�к��, K�V £#�#�, 

K�V &�[7%�, ��£#�#�, �#Ä L[�%, 9q��- к.�, 

���&b7����� ��$��ш�  

29. �જુરાતી ��િૃતrચWો,ુ ં પહ�vુ ં i�ુતક,ુ ં નામ જણાવો - 

K�V £#�#�  

30. કયા ં i�ુતકમા ં �જુરાતી ર�ખાrચWો �વBપમા ં �જુરાતના 

1850થી 1900 દરિમયાનની અડધી સદ&,ુ ં સા�ંFૃિતક 

આલેખન થયેvુ ંછે - K�V £#�#�  

 

DATE : �_-��-����

1. RBI : .�� �*� ��� ��C[��шк� c7��  

K*�*C9J&, х�yp%� 9�� �@I� ��C�� &�I%�D� @̄к .�� 

I+ шкш�  

��� $����< к�*���+ 

� બે)કો Uારા જB�રયાતમદંોને િધરાણ વધારવા માટ� 

આરબીઆઈ Uારા �ાયો�રટ& સે�ટરને િધરાણની નવી 

ગાઈડલાઈ)સ +હ�ર કરવામા ંઆવી.  

� ખે�તૂોને સોલર પાવર િસ�ટમ માટ� તેમજ કો��ે�ડ બાયો 

ગેસ eલા)ટ �થાપવા બે)કો Uારા લોન અપાશે.  

� િધરાણ માટ� ક�ટલીક નવી ક�ટ�ગર&ના ં લોકોનો 

ગાઈડલાઈ)સમા ંસમાવેશ કરાયો.  

� ખાસ કર&ને નાના-િસમાતં ખે�તૂો તેમજ સમાજના ંનબળા 

વગNના ંલોકો હવે આસાનીથી બે)ક લોન મેળવી શકશે.  

� = િવ�તારોમા ં િધરાણ,ુ ં �માણ ઓÓ ં છે �યા ં િધરાણ 

વધારવા આ પગvુ ંલેવાlુ ંછે. 

N. 50 к��� t#����� K*�*C9J&�� &�I .�� 

� નવી ગાઈડલાઈ)સ �જુબ B. ૫૦ કરોડ Tધુીના ં

�ટાટNઅeસને સરળતાથી લોન અપાશે.  

� �ર)lએુબલ એનજ® તેમજ હ�Vથ ઈ)Ôા�Xકચરને પણ 

આનાથી આસાનીથી લોન મળ& શકશે.  

� = 2જVલાઓમા ં�ાયો�રટ& સે�ટરને િધરાણ,ુ ં�માણ ઓÓ ં

છે �યા ંલોન,ુ ં�માણ વધારવામા ંઆવશે.  

х�%����+ fA?��� &��w�� �*� ����V -�C�� �������� 

M�� 

� આરબીઆઈ Uારા ફામNસN �ોડlસુસN ઓગwનાઈઝશેન 

(FPO) તેમજ ફામNસN �ોડlસુસN કંપનીઓ (FPC) માટ� 

મહ;મ િધરાણ મયાNદા વધારવામા ંઆવી છે.  

� અગાઉથી ન�& કરવામા ંઆવેલા ભાવથી ખેત પેદાશો,ુ ં

િનિËત વેચાણ કર& શક� તે માટ� તેમને વR ુલોન Tિુવધા 

અપાશે. 

¬ p�É 3�J- fcC 9�� 7��D <)��KsкL� �*� .���� �к 

@V� к��< 
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� �ર)lએુબલ ઉ+N માટ� તેમજ હ�Vથ ઈÖXકચર માટ� લોનની 

મયાNદા બમણી કરવામા ં આવી છે. =મા ં આltુયમાન 

ભારત હ�ઠળની સેવાનો સમાવેશ કરાયો છે. સવાNગી 

િવકાસ માટ� આ પગvુ ંલેવાlુ ંછે. 

к�*.�к к�*���+ 3�-�[�*+ .�/)�Ê��� f���< 

� આરબીઆઈ Uારા બે)કો માટ� �ાયો�રટ& સે�ટર લે�)ડ§ગ 

માટ� ક�ટલીક નવી ક�ટ�ગર& ઉમેરવામા ંઆવી છે.  

� =મા ં Fૃિષ અને તેને આ,સુાrંગક �4િૃત, માઈ�ો અને 

�મોલ એ)ટર�ાઈિસસ, ગર&બોને મકાન ખર&દવા તેમજ 

િવÍાથ®ઓને િશdણ માટ� લોન અપાશે.  

� ઓછ& આવક ધરાવતા ×પુને પણ �ાયો�રટ& સે�ટરમા ં

ગણાશે.  

2. ��¾ pк : "#$��% |�7к %к��� �����V к�ш��� 

3£#х %�+к� 7�rк�*C�� ��= >j $$ ��.?�. ?*�.�� ��¾ pк   

3. SCO : �Kк��� -�c-�.� SCO &�*�� ��� .��� 

���%�� &��GV 3��� ��$��D�&b7 ��ш-��� 3��&� 

SCO હ�ઠળ આવતા દ�શોના સરંdણ �ધાનોની બેઠક યો+ઇ 

� ભારત અને ચીનના સરંdણ �ધાન વ¢ચ ે ØUપdીય 

મWંણા  

� રિશયા રાજધાની : મો�કો 

� SCO: શાઘંાઈ કોઓપર�શન ઓગwનાઇઝેશન 

4.3�%@�� : "#$��%�� "#*к�-%��#d#� ��L�V &�|7 ?� 

�o# 
к �\C �*� %�. 11 &J*�]@�D� 3�%@�� (M���-)  

� સૌ�થમ �િતબધં વષN ૨૦૧૨થી 

� �જુરાતમા ંવR ુએક વષN માટ� �ટુકા, તમાFુ ક� િનકો�ટન 

l�ુત પાન મસાલા વેચાણ, સ�ંહ અને િવતરણ પરનો 

�િતબધં લબંા�યો 

� વષN ૨૦૧૦-૧૧મા ં �વrણÙમ �જુરાતની ઉજણવી વખતે 

રા>યમા ં ઉપરો�ત નશાકારક પદાથ¬ (પાઉચ) વેચાણ, 

િવતરણ અને સ�ંહ ઉપર �િતબધં �કુવામા ંઆ�યો હતો.  

� છેVલા નવ વષNથી દર વષw ૧૧ સeટ��બર� તેની �દુતમા ં

એક વષNનો વધારો કરવામા ંઆવે છે.  

5.MA���C� ���%:FAU-G K���ш� ��  

9q���%� 9G- �#�� }��� L�<��1 3�%@���% ?@v 

��]& &�� 3D �� <� </)�-� @�*. ��-. �� - FAU-

G .�)L 

� નામ : એ�શન ગેમ "Fearless and United: Guards 

(FAU-G)." 

� ખાસ : આ ઓનલાઇન ગમેથી મળનાર& આવકમાથંી 20 

ટકા �હ�સો ભારતના વીર X�ટ-સૈિનકોને અપાશે 

� lવુાનો-eલેયસN મનોરંજન સાથે આપણા સૈિનકોના શોયN-

શહ&દ& િવશે પણ તેમાથંી �ેરણા મળશે-દ�શ ભ��ત શીખી 

શકશે 

6.�°�Tк @�@%� : ‘D�< к���. 3�m0*’ 

D�<.�)� }��� L�� 3��+% D�< к���. 3�m0* �g к��-�  

 

� ચીન સ�હતના iવૂ¬;ર દ�શોએ અ�યાર� �હ)દ મહાસાગરમા ં

�વેશ4ુ ં હોય તો મલ�ાની સ��ુRનુીમાથંી જ �વેશ 

કરવો પડ�. એ એકમાW ર�તો છે અને વળ& તેના પિËમ 

છેડ� ભારતીય નૌકાદળ,ુ ંપેXોrલ ગ ચાv ુજ હોય છે.  

� ભારતની +ણ બહાર કોઈ પરદ�શી l|ુ જહાજ �હ)દ 

મહાસાગરમા ં�વેશી શક� નહp.  

� ચીન મલ�ા �X&ટના િવકVપ તર&ક� થાઈલે)ડમાથંી 

પનામા ક� Tએુઝ =વી ક�નાલ પસાર કરવા માગં ેછે.  

D�< к���.d#� 7A� :  

� થાઈ ક�નાલ નામે ઓળખાતી આ ક�નાલ તૈયાર થાય તો 

ચીનના જહાજોને �હ)દ મહાસાગરમા ં�વેશવા માટ� બીજો 

Bટ મળે અને ૧૨૦૦ �કલોમીટર,ુ ંcતર પણ ઘટ& +ય.  

� આ ક�નાલ માટ� ચીન ફડં આપવા તૈયાર હI ુ,ં =થી ક�નાલ 

બની ગયા પછ& પોતાની ઈ¢છા �માણેના જહાજો �યાથંી 

પસાર કર& શક�.  

� જો એ ક�નાલ બને તો ભારતે બ ે દરવા+ પર પહ�રો 

ભરવો પડ�. પરંI ુહાલ તો થાઈલે)ડની સરકાર� ચીન સાથે 

આ ક�નાલ બનાવવાનો કરાર ર0 કય¬ છે. 

7. $) [�� ��ш�\ : �_ &J*�]@� 

[7b��� ���� : ������< ����v 

$) : �_ &J*�]@� ����    9�&�� : µ� p̂� ���� 

� આ= i>ૂય મોટા, ઇિતહાસકાર અને “તહક&ક -ઉલ- �હ)દ’’ 

=વા પિસ| �થંના લેખક અVબેkુની, સારંગ બારોટ અને 

�હ દના દાદા તર&ક� ઓળખતા દાદાભાઈ નવરોhનો 

જ)મ�દવસ.  
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� �ુબંઈમા ં જ)મેલા દાદાભાઈના િપતા પાલનh,ુ ં

નાનપણમા ંજ અવસાન થlુ ંહોવાથી તેઓનો ઉછેર માતા 

માણેકબાઈ Uારા થયો હતો.  

� 11મા વષw દાદાભાઈના લuન થયા અને hવનના 15મા 

વષw અપશåદો ન�હ બોલવાની અને મÍપાન ન કરવાની 

�િત»ા લીધી હતી. 

� 27મા વષw એ�Vફ)�ટન કોલેજમા ં ગrણત-ભૌિતકશાÉના 

પહ�લા ભારતીય �ોફ�સર તર&ક� જોડાયા હતા  

� િવÍાથ®ઓ અને Éીઓની �4િૃ;ઓમા ંઆગવેાની લનેાર 

પણ દાદાભાઈ સૌ�થમ હતા. 

� દાદાભાઈ વડોદરા રા>યના દ&વાન (1874), �હ)દ& 

રાtX&ય મહાસભા (ક-�ેસ)ના Wણવાર ��ખુ બ)યા હતા.  

� દાદાભાઈ નવરોhએ તેમના “Poverty and unbritish rule 

in india” i�ુતકમા ં ર�ૂ કર�લો ë�ઈન િથયર&નો 8યાલ 

ભારતમા ંઆિથªક રાtXવાદના ઉદય માટ� ઘણો ઉપકારક 

નીવડìો હતો.  

� દાદાભાઈ નવરોh,ુ ં 30 �ૂન 1917ના રોજ 93 વષNની 

પૌઢ વયે �ુબંઈમા ંઅવસાન થlુ ંહI ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૩-૦૯-૨૦૨૦) 

1. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ંઆરબીઆઈ Uારા �ાયો�રટ& સે�ટરને 

િધરાણની નવી ગાઈડલાઈ)સ +હ�ર કરાઈ =ને લીધે કયા 

વગNના ં લોકો બે)કો પાસેથી સરળતાથી િધરાણ મેળવી 

શકશે- K*�*C9J&, х�yp%� %�$ �@I� ��C 

2. RBIની �ાયો�રટ& સે�ટરને િધરાણની નવી ગાઈડલાઈ)સ 

�જુબ ક�ટલા Bિપયા Tધુીના ં�ટાટNઅeસને સરળતાથી લોન 

અપાશે - N. 50 к��� 

3. FPO,ુ ં િવ�Iતૃ નામ જણાવો - P�C&C 3��R#&&C 

H����<1�ш�  

4. FPC,ુ ંિવ�Iતૃ નામ જણાવો - P�C&C 3��R#&&C к�?��H  

5. RBIની �ાયો�રટ& સે�ટરને િધરાણની નવી ગાઈડલાઈ)સ 

�જુબ કયા dWેો માટ� લોનની મયાNદા બમણી કરવામા ં

આવી છે - [�)R#
@. fcC �*� %�$ 7��D 

<)��KsкL�  

6. RBIની �ાયો�રટ& સે�ટરને િધરાણની નવી ગાઈડલાઈ)સ 

�જુબ હ�Vથ ઈ)Ôા�Xકચર dેW માટ� લોનની મયાNદા 

બમણી કરવામા ં આવી છે તેમા ં કઈ યોજનાની સેવાનો 

સમાવેશ કરાયો છે - MR#Ë-�� ���% 7�wI�� &��� 

7. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં �જુરાત �ાહક તકરાર િનવારણ 

કિમશનમા ં નવા ��ખુ તર&ક� કોની િનમ¼કૂ કરાઈ - 

7�rк�*C�� ��= >j $$ ��.?�. ?*�.   

8. SCO,ુ ં િવ�Iતૃ નામ જણાવો - ш��Ì�< к�H?��ш� 

H����r1�ш� 

9. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં કયા �થળે િW�દવસીય SCO સિમટ 

યો+ઈ – �Kк�(��ш-�) 

10. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં રિશયાના મો�કોમા ં યો+યેલી 

િW�દવસીય SCO સિમટમા ંભારત તરફથી કોણ ેભાગ લીધો 

હતો - &��GV 3��� ��$��D�&b7  

11. રિશયા રાજધાની કઈ છે - �Kк� 

12. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં �જુરાત સરકાર Uારા કોના વેચાણ-

સ�ંહ પર વR ુ એક વષN માટ� �િતબધં લગાવાયો - 

"#*к�-%��#  

13. �જુરાતમા ં �ટુકા-તમાFુના વેચાણ-સ�ંહ પર સૌ�થમ 

કયાર� �િતબધં લગાવવામા ંઆ�યો છે – 11 &J*�]@�-

�\C 2012 

14. �જુરાત સરકાર� વષN ૨૦૧૦-૧૧મા ં કયા કાયN�મની 

ઉજવણી �સગંે રા>યમા ં �ટુકા-તમાFુ =વા ં નશાકારક 

પદાથ¬ (પાઉચ) વેચાણ, િવતરણ અને સ�ંહ ઉપર 

�િતબધં �કુવામા ં આ�યો હતો - K�qVÍ "#$��% 

f$�V�  

15. ક�)� સરકાર Uારા �િતબિંધત ચાઈનીઝ ગે�સ પબhની 

અવેhમા ંકઈ �વદ�શી ગેમ લો)ચ કરાઈ - FAU-G K���ш� 

��  

16. કયા બોલી4ડૂ અrભનેતા Uારા �િતબિંધત ચાઈનીઝ ગ�ેસ 

પબhની સામે �થમ મેડ ઈન ઈ�)ડયા બેટલ રોયલ ગેમ 

FAU-G લો)ચ કરાઈ – 9G-�#�� 

17. FAU-G ગેમ,ુ ં િવ�Iતૃ નામ જણાવો - Fearless and 

United: Guards 

18. ઓનલાઇન �વદ�શી ગેમ FAU-Gની આવકનો ક�ટલા ટકા 

�હ�સો ભારતના વીર સૈિનકોને અપાશે – 20 *к� 

19. કયા હ�Iસુર બોલી4ડૂ અrભનેતા અdયFુમાર �વદ�શી ગેમ 

FAU-G લો)ચ કરવામા ંઆવી - R#���� ����$� &�D� 
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&°��к���D� 3��V� �I�� %D� ��ш �a0% ш�х� шк� 

%��� 7�8 #&� 

20. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં થાઈલે)ડ Uારા ચીન �ેર&ત કયો 

ક�નાલ �ો=�ટ ર0 કરાયો - D�< к���. 3�m0* 

21. ચીન સ�હતના iવૂ¬;ર દ�શોએ �હ)દ મહાસાગરમા ં

�વેશવા સ��ુRનુીમાથંી �વેશ કરવો પડ� છે - .Î��� 

&£#uo#�� 

22. �હ દના દાદા તર&ક� કોણ ઓળખાય છે - ������< 

����v 

23. �હ દના દાદા તર&ક� ઓળખાતા દાદાભાઈ નવરોh જ)મ 

�દવસ જણાવો - �_ &J*�]@� ���� 

24. પિસ| �થં “તહક&ક -ઉલ- �હ)દ’’ના લેખક કોણ છે – 

9�@�Ï#�� 

25. વષN-1874મા ં દાદાભાઈ નવરોh કયા રા>યના દ&વાન 

બ)યા હતા - ������  

26. દાદાભાઈ નવરોh �હ)દ& રાtX&ય મહાસભા (ક-�ેસ)ના 

ક�ટલી વાર ��ખુ બ)યા હતા – UV 

27. દાદાભાઈ નવરોhએ તેમના કયા i�ુતકમા ં ર�ૂ કર�લો 

ë�ઈન િથયર&નો 8યાલ ભારતમા ં આિથªક રાtXવાદના 

ઉદય માટ� ઘણો ઉપકારક નીવડìો હતો - “Poverty and 

unbritish rule in india”    

DATE : ��-��-����

1. <1 HP  y#Ð� q@1��&-���� : к�)u &�к�� }��� 

��/)кÊ� c7��  

 

r1 HP y#Ñ� q@1��&�� *�? *�� ��¿-� 

�. xÒ3��ш          �.   fj�3��ш 

µ. %�.��V�           _.   À-3��ш 

�. 1��х��            �.    Xj�&�± 

�. [7�L.3��ш     �.   ��$KD�� 

�. ?�Ó @���I     ��.   "#$��% 

��/)кÊ��� �?���� :  

� રા>યોને બાધંકામ પરિમટ, �મ કાયદા, પયાNવરણ,ુ ં

ર2જ�X�શન, યોuય સમયે યોuય મા�હતી, જમીનની �ાÎeત 

અને િસ ગલ િવ)ડો િસ�ટમ આધાર� ઇઝ ઓફ �ુíગ 

rબઝનેસ ર��)ક§ગ rબઝનેસ �રફોમN એ�શન eલાન હ�ઠળ 

�ડપાટNમે)ટ ફોર �મોશન ઓફ ઇ)ડ�X&ઝ એ)ડ ઇ)ટરનલ 

X�ડ Uારા આપવામા ંઆવે છે. 

��/)кÊ��� 3D 3���� : �\C-����-��D� 

� ર��)ક§ગની આ ચોથી એ�ડશન છે = વષN 2019 માટ� છે. 

7�8 # : દ�શના ં અને િવદ�શના ં રોકાણકારોને આકષNવા તેમજ 

કારોબારના માહોલમા ં Tધુારા લાવવા રા>યો વ¢ચ ે �પધાN 

ઊભી કરવાનો છે. 

r1 HP y#Ñ� q@1��&�� ���%  

� વVડN બે)કના �ુíગ rબઝનેસ �રપોટNમા ંWણ વષNમા ંભારતે 

158 �મની મોટ& છલાગં લગાવી છે.  

� કારોબાર&ઓ માટ� અ,Fુૂળ દ�શોની યાદ&મા ં ભારત 

2017મા ં 185મા �મે હતો પરંI ુ 2020મા ં 27મા ં �મે 

આ�યો છે. 

"#$��%�� ��/)кÊ��� aKD�% : 

� વષN-2015 : �થમ �મ       - વષN-2018 : પાચંમો �મ 

� મWંાલય : વાrણ>ય અને ઉÍોગ 

2.���%-@���.���ш �ÂL� x%���ш�- $I��C (�°�Tк 

&�@���)  

� પહ�લી વખત બાuંલાદ�શ સાથે ભારત જળમાગw જોડાlુ.ં  

� બાuંલાદ�શથી મોટ& હોડ& 50 ટન િસમે)ટ લઈને રવાના 

થઈ હતી અને 60 �કલોમીટર,ુ ં cતર કાપી િWiરુાના 

સોના�રુા ખાતે પહ-ચી. 

 

� આ જળમાગN વડ� ભારતની ગોમતી અને બાuંલાદ�શની 

મેઘના નદ&,ુ ંજોડાણ થlુ ંછે.  

� ભારત અને બાuંલાદ�શ વ¢ચે ØUપrdય વેપાર થાય છે 

અને આ ર&તે જળમાગNનો ઉપયોગ થાય તો તેનો મોટો 

લાભ મળ& શક� એમ છે. 

� બનેં દ�શો વ¢ચે થયેલી સમ�ૂતીમા ં સોના�રુા (િWiરુા) 

અને દાઉદકા)ડ& (બાuંલાદ�શ) Bટનો સમાવેશ કરવામા ં

આ�યો છે. 
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3. [�� ��ш�\ - �� &J*�]@� : �шGк [��& 

 

���%�� ¬ p�C ��Ës?�% �Ô. &�C?�.� �����>ËV��� -���� 

3�% �\C � &J*�]@�� f$�V� 

4. &)�� : "#$��%�� __ �шGк�d#� ��¿-?�. z� ML�-C 

��� Æ% 9�� £#;-�U� z� ��$-��< N?�V��� 7K%� 

&)�� 

� રા>યકdાનો િશdક�દનની ગાધંીનગર ખાતે ઉજવણી 

કરાઈ 

5. $) [�� ��ш�\ : �� &J*�]@� 

��шC��к ��Ës?�% :�� .�����>ËV�   

$) : �� &J*�]@� ����     9�&�� : �� 
�3. ���� 

 

� આ= િશdક �દવસ અને ભારતના ½તૂiવૂN રાtXપિત 

સવNપVલી રાધાFૃtણનનો જ)મ�દવસ  

� સમાજશાÉી ઓગ�ટ કો�તે, મધર ટ�ર�સા અને રIભુાઈ 

અદાણીની iºુયિતિથ.  

� િશdક અને કમNકાડં& િપતાના આ iWુએ િશdણ ગામ 

તીkુતાની, વેVલોર અને મ�ાસથી લીR ુહI ુ.ં  

� 1908મા ં �ેિસડ�)સી કોલજે કોલકાતામા ં ત�વ»ાનના 

સહાયક અ«યાપક બ)યા.  

� િવÍાથ®િ�ય રાધાFૃtણન કોલકતા lિુન.મા ં �ફલોસોફ&ના 

�ોફ�સર અને 1926મા ં�~ lિુન.ના પહ�લા Fુલપિત પણ 

રoા હતા.  

� તેઓ બનારસ �હ jુ lિુન.ના Fુલપિતપદ� પણ િનમાયા 

હતા.  

� તેજ�વી શૈdrણક કાર�કદ© ધરાવતા રાધા��tણન 1938મા ં

મહા�મા ગાધંીને મળ& આઝાદ&ના સ�ંામમા ંજોડાયા હતા.  

� 1942ના �દોલનમા ં ભાગ લઇ =લવાસ પણ ભોગ�યો 

હતો.  

� આઝાદ& પછ& રિશયાના રાજjૂત, ભારતના ઉપરાtXપિત, 

રાtXપિત બ)યા.  

� ઉપરાtXપિત હો0ાની Bએ રા>યસભાના અ«યd પણ હોય 

છે તેમના અ«યdકા ળ દરિમયાન તેમના નૈિતકતાના પાઠ 

સામે રાજનીિત દબાઈ જતી.  

� ‘^ુ ં પહ�લા િશdક Ó ં અને પછ& રાtXપિત’ તેમ કહ�નાર, 

ભારતના સા�ંFૃિતક jૂત, દાશNિનક અને મહાન રાજનીિત» 

ડો. રાધાFૃtણન,ુ ં17 એિ�લ 1975ના રોજ અવસાન થlુ ં

હI ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૫-૦૯-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં+હ�ર કરાયેલ ઇઝ ઓફ �ુíગ rબઝનેસ-2019 

ર��)ક§ગમા ં �થમ �મ મેળવનાર રા>ય કlુ ં છે - 

xÒ3��ш 

2. તા=તરમા ં+હ�ર કરાયેલ ઇઝ ઓફ �ુíગ rબઝનેસ-2019 

ર��)ક§ગમા ં�જુરાતનો �મ જણાવો – 10�    

3. તા=તરમા ં+હ�ર કરાયેલ ઇઝ ઓફ �ુíગ rબઝનેસ-2019 

ર��)ક§ગમા ં �થમ પાચં �મ મેળવનારા રા>યોના નામ 

જણાવો – 1. xÒ3��ш 2. fj�3��ш 3. %�.��V� 4. 

À-3��ш 5. 1��х�� 

4. ઇઝ ઓફ �ુíગ rબઝનેસ ર��)ક§ગ માટ�ના માપદંડો �ા 

કયા છે - રા>યોને બાધંકામ પરિમટ, �મ કાયદા, 

પયાNવરણ,ુ ં ર2જ�X�શન, યોuય સમયે યોuય મા�હતી, 

જમીનની �ાÎeત અને િસ ગલ િવ)ડો િસ�ટમ આધાર� ઇઝ 

ઓફ �ુíગ rબઝનેસ ર��)ક§ગ rબઝનેસ �રફોમN એ�શન 

eલાન હ�ઠળ �ડપાટNમે)ટ ફોર �મોશન ઓફ ઇ)ડ�X&ઝ 

એ)ડ ઇ)ટરનલ X�ડ  

5. ઇઝ ઓફ �ુíગ rબઝનેસ ર��)ક§ગનો �થમ �ારંભ �ા 

વષNથી કરવામા ંઆ�યો - વષN-2015-16 થી 

6. �ા હ�Iસુર ઇઝ ઓફ �ુíગ rબઝનેસ ર��)ક§ગ આપવામા ં

આવે છે - ��ш-����ш��� ��к�Vк����� Mк\C�� %�$ 

к���@���� �7�.�� t#���� .���� ��¿-� �ÂL� K?��C 

`�� к��� 

7. વVડN બે)કના ઈઝ ઓફ �ુíગ rબઝનેસ �રપોટNમા ં Wણ 

વષNમા ં ભારતે ક�ટલા �મની મોટ& છલાગં લગાવી છે - 
158 

8. વષN-2020ની કારોબાર&ઓ માટ� અ,Fુળૂ દ�શોની યાદ&મા ં

ભારતનો કયો �મ છે - 27 

9. વષN-2015ના ઇઝ ઓફ �ુíગ rબઝનેસ ર��)ક§ગમા ં�જુરાત 

�ા �મે હI ુ-  3D  � 

10. વષN-2018ના ઇઝ ઓફ �ુíગ rબઝનેસ ર��)ક§ગમા ં�જુરાત 

�ા �મે હI ુ-  ?��L�  � 
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11. ક�)� સરકારના કયા મWંાલય Uારા ઇઝ ઓફ �ુíગ 

rબઝનેસ ર��)ક§ગ +હ�ર કરવામા ંઆવે છે - ��qV¿- 9�� 

fÕ�� �U�.-  

12. તા=તરમા ં ભારત કયા પાડોશી દ�શ સાથે �તરદ�શીય 

જળમાગNથી જોડાlુ ં - @���.���ш  

13. ભારત અને બાuંલાદ�શ વ¢ચે જળમાગN માટ� કઈ બ ેનદ&,ુ ં

જોડાણ થl ુ છે – ���%�� ��%� 9�� @���.���ш�� 

�Ì�� ��+ 

14. ભારત-બાuંલાદ�શ જળમાગN Uારા પહ�vુ ંજહાજ કયા �થળે 

આવી પહ-¢lુ ંહI ુ- &���£#�� (�U¬#��) 

15. ભારત-બાuંલાદ�શ વ¢ચ ે થયેલી સમ�ૂતી અ,સુાર 

જળમાગN Uારા કયા બ ે Bટનો સમાવેશ થાય છે - 

&���£#�� (�U¬#��) %D� ��f�к�)�+ (@���.���ш) 

16. 5મી સeટ��બર 2020ના રોજ િશdક �દન િનિમ; ે

�જુરાતના ક�ટલા િશdકો,ુ ં રા>યપાલ તથા 

�8ુયમWંી�ીના હ�તે સ)માન કરવામા ંઆ�lુ ં- 44 

17. રા>યકdાના િશdક �દન-2020ની કયા �થળે ઉજવણી 

કરવામા ંઆવી - ?�*��� �������� 

18. ભારતમા ં િશdક �દવસ �ાર� મનાવવામા ંઆવે છે – � 

&J*�]@�� 

19. ભારતમા ં �િત વષN 5 સeટ��બરના રોજ કોની યાદમા ં

િશdક �દવસ મનાવવામા ં આવે છે – �Ô. &�C?�.� 

�����>ËV� 

20. દાશNિનક રાtXપિત ડો. સવNપVલી રાધાFૃtણનનો જ)મ 

�દવસ જણાવો - �� &J*�]@� ���� 

21. iવૂN રાtXપિત ડો. સવNપVલી રાધાFૃtણન,ુ ં અવસાન 

કયાર� થl ુ- �� 
�3. ���� 

22. �~ lિુન.ના પહ�લા Fુલપિત કોણ હતા -  ��. &�C?�.� 

�����>ËV� 

23. ડો. સવNપVલી રાધાFૃtણન કયા વષw �~ lિુન.ના પહ�લા 

Fુલપિત બ)યા હતા – �\C ����  

24. ડો. સવNપVલી રાધાFૃtણન આઝાદ& પછ& કયા દ�શના 

રાજjૂત બ)યા હતા – ��ш-� 

DATE : ��-��-����

1.���%d#� P���0& [�1�C (9DCш�Ö) ���%d#� P���0& [�1�C 

�_�._µ� q@q.-� ��.��� H. *�< 7�< &?�*+ ?�  

 
P���0& [�1�C 
*.� B#� : ����ш� 6#[�-�V 9��% ����I  

���%��� aKD�% :  

� 4 સeટ��બર� ભારતીય �રઝવN બે)ક� +ર& કર�લા �કડા 

અ,સુાર 28મી ઓગ�ટ� iરૂા થયેલા સeતાહમા ંભારત,ુ ં

િવદ�શી ^ ૂ�ંડયામણ અનામત ભડંોળ 3.883 rબrલયન 

ડોલરના વધારા સાથે 541.431 rબrલયન ડોલરની 

લાઇફટાઇમ હાઇ સપાટ& પર પહ-¢lુ ંહI ુ.ં  

� 5 �ૂન 2020ના રોજ iરૂા થયેલા સeતાહમા ં પહ�લીવાર 

ભારતના ફોર��સ �રઝવw 500 rબrલયન ડોલરની સપાટ& 

વટાવી હતી.  

� 1991મા ં આવી પડ�લી મોટ& આિથªક કટોકટ&ના કારણે 

ત�કાલીન ભારત સરકાર� સો,ુ ંગીરવે �કૂ4ુ ંપડ�ુ ંહI ુ.ં  

� માચN 1991મા ં ભારત,ુ ં ફોર��સ �રઝવN   ફ�ત 5.8 

rબrલયન ડોલર હI ુ.ં  

� આ= ભારત આિથªક મોરચા પર કોઇપણ �કારની કટોકટ& 

સામે લડવા માટ� ફોર��સ �રઝવNનો ઉપયોગ કર& શક� તેવી 

��થિતમા ંછે. 

&�к�� 9�� M�@�M<�� �*+ ��7% 

� ફોર��સ �રઝવNમા ંથઇ રહ�લા વધારાના કારણે સરકાર અને 

આરબીઆઇને મોટ& રાહત મળ& છે, દ�શ,ુ ં અથNતWં 

કટોકટ&મા ં છે �યાર� ફોર��સ �રઝવNના સહાર� સરકાર અને 

આરબીઆઇ દ�શના �ત�રક અને બાo આિથªક 

મામલાઓ મેનેજ કર& શક� છે.  

� ફોર��સ �રઝવN આિથªક મોરચે કટોકટ& �વતNતી હોય �યાર� 

ગાદ&,ુ ં કામ કર� છે = આિથªક �ચકાઓ પચાવવાની 

શ��ત આપે છે.  

� આટvુ ં ફોર��સ �રઝવN દ�શની એક વષNની આયાત 

જB�રયાત iરૂ& કરવા iરૂI ુ ંછે.  

� આના કારણ ેડોલર સામે Bિપયાને મજnતૂ કરવામા ંપણ 

સહાય મળ& રહ& છે. 

2. ��VC- : "#$��% &�к�� (M���-) 

��$-�� 3D��� к������� ш�+� ?� D%� 9&� cV�� 

�*� £ >%��7d#� ?�K* �*C к��ш�  
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� રાજકોટમા ં મે�ડકલ ફોર��)સક િવભાગમા ં ૨૦ �તૃદ�હ,ુ ં

પો�ટમોટNમ કરાશે : ખાસ પો�ટમોટNમ Bમ તૈયાર 

� અગાઉ એકમાW ભોપાલ એઈ�સમા ં જ કોરોનાના 

�તૃદ�હ,ુ ંપો�ટમોટNમ કરાI ુહI ુ 

к-� �- p̂D�� £ >%��7� ?� [�&LC к��ш�  

� 20 �તૃદ�હ પર �રસચN કરાશે =મા ં 20 થી 30 વષNની 

વય, 30 થી 40, 40 થી 50 અને 50 થી વR ુ વયના 

�તૃકના �તૃદ�હ પર આ સશંોધન કરવામા ંઆવશે. 

� પો�ટમોટNમ સવારના 7 વાuયા પછ& જ થશે, ��ૃlનુા 30 

િમિનટમા ંતેના �તૃદ�હ,ુ ંપીએમ કરાશે. 

�$, 7�*C , xх, ?�* &[7%�� �����D� &�]?. .���ш� 

� ભારતમા ં અ�યાર Tધુીમા ં માW ભોપાલ એઇ�સ ખાતે 

�તૃદ�હની પેથોલો2જકલ ઓટોeસી કરવામા ં આવી હતી 

=મા ંમાW ફ�ફસાનંા જ સે�પલ લવેામા ંઆ�યા હતા, પરંI ુ

રાજકોટમા ંથનારા �રસચNમા ંકોરોનાથી મગજ, હાટN , �ખ, 

પેશાબામા ંઅને પેટમા ંતેમજ શર&રના અ)ય પાટNમા ંક�વી 

અસર થાય છે તે +ણવા શર&રના અલગ અલગ 

cગોમાથંી સે�પલ લઇ તે,ુ ં iથૃ�રણ કર& સશંોધન 

કરવામા ંઆવશે. 

3. ���� : к��I�� ш�к��L�-C &�% к�ш����� ���%�d#� �� 

�\� ����   

� વડા : ઇડનીર મઠ, કાસરગોડ 

� તેમને બધંારણ બચાવનારા શ8સ તર&ક� યાદ કરાય છે, 

ક�મ ક� 47 વષN iવૂw તેમણે મઠની સપંિ; મામલે ક�રળ 

સરકાર િવkુ| T�ુીમકોટNમા ંઐિતહાિસક લડત આપી હતી.  

� ક�રળનો T�ુિસ| ઇડનીર શૈવ મઠ 1,200 વષN �ાચીન છે. 

તેને આ�દ શકંરાચાયNની પીઠ પણ કહ� છે.  

� �kુુના િનધન બાદ ક�શવાનદં માW 20 વષNની Êમર� તેના 

વડા બ)યા હતા.  

� અ«યા�મ ઉપરાતં ,�ૃય, કળા, સગંીત અને સમાજસેવામા ં

પણ આ મઠ,ુ ંઘ¼ુ ંયોગદાન છે.  

� ભારતની ,�ૃય પરંપરાને �ો�સાહન આપવા કાસરગોડ 

અને તેની આસપાસના િવ�તારોમા ં દાયકાઓથી ઇડનીર 

મઠની ઘણી �Fલૂ-કોલેજ ચાલે છે. 

к�ш����� ���%� к�& :  &�к��� w�� $�� к�m к�+ %� 

K���
 ��VC- к�*C�� ?�к�-� 

� મઠ વષ¬થી ઘણા �કારના �યવસાયો,ુ ંપણ સચંાલન કર� 

છે. 1970ના દાયકામા ં કાસરગોડમા ં આ મઠની હ+રો 

એકર જમીન પણ હતી. 

� આ એ જમાનો હતો ક� >યાર� ઇએમએસ નnંદૂર&પાદના 

નેI�ૃ�વ હ�ઠળ ક�રળની ત�કાલીન ડાબેર& સરકાર જમીન 

Tધુારા માટ� �યાસરત હતી.  

� સમાજમા ં આિથªક અસમાનતા ઘટાડવાના �યાસોના 

ભાગBપે રા>ય સરકાર� ઘણા કાયદા ઘડ&ને જમીનદારો 

તથા મઠોની હ+રો એકર જમીન સપંા�દત કર& લીધી.  

� ઇડનીર મઠની સપંિ; પણ ઝપટમા ંઆવી. મઠની સ�કડો 

એકર જમીન સરકારની થઇ �કૂ& હતી.  

� એવામા ં મઠના lવુા વડા �વામી ક�શવાનદં� સરકારના 

િનણNયને કોટNમા ં પડકાય¬. ક�રળના અને ક�)� સરકારના 

જમીન Tધુારા કાયદાઓને પણ પડકાયાN. 

�U � %�� %P��%D� к�& vA-� 

� ક�રળ હાઇકોટNમા ં સફળતા ન મળ& તો બધંારણીય 

બાબતોના િનtણાત વક&લ નાની પાલખીવાલા સાથે 

સલાહ-મસલત કર&ને T�ુીમકોટNના Uાર ખટખટા�યા.  

� �યા ંસવાલ ઊઠìો ક� aુ ંદ�શની સસંદને બધંારણીય Tધુારા 

Uારા �ળૂ½તૂ અિધકારો સ�હત અ)ય કોઇ પણ ભાગમા ં

અમયાN�દત Tધુારાનો અિધકાર છે?  

� અગાઉના ગોલકનાથ ક�સમા ં બનેલી 11 જજની બધંારણ 

બે)ચથી પણ મોટ& બે)ચ બનાવવા,ુ ંન�& થlુ.ં  

� 68 �દવસ લાબંી Tનુાવણી બાદ 703 પેજના �કુાદામા ં

માW 1 વોટના તફાવતથી T�ુીમકોટï �વામી ક�શવાનદંની 

તરફ�ણમા ં�કુાદો આeયો.  

� આ ક�સના કારણે એક મહ�વiણૂN બધંારણીય િસ|ાતં 

આ�યો, =ણ ે સસંદની Tધુારા કરવાની શ��ત મયાN�દત 

કર& દ&ધી. 

4. 9��х� ?7�. : Mm %�. 7� &J*�]@��� ��$ ��T�� 

3D ��� ����ш� ‘<)*���ш�. 0.�� 
� �� P�� ��R p 

Kк�-’ (?-�C��V)    

� UN Uારા +હ�રાત કરાઈ  
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��ш�\%� :  

� કોરોનામા ં jુિનયાના તમામ દ�શોએ વષ¬ પછ& ત0ન 

�વ¢છ અને વાદળ& આકાશ જોlુ ંહI ુ.ં  

� લૉકડાઉનના �ારંrભક �દવસોમા ં પ+ંબ અને ઉ;ર 

�દ�શના ં મકાનોના ધાબા પરથી �હમાલયના િશખરો 

દ�ખાવા લાuયા હતા. સડકો પર વાહનો,ુ ંપ�રવહન અને 

ઔÍોrગક ગિતિવિધઓ ઘટવાને કારણે આમ થlુ ંહI ુ.ં  

� jુિનયાના તમામ દ�શોમા ં કારોના બદલ ેલોકોએ સાઈકલ 

ચલાવા,ુ ં શB કlુ� છે. તેના cગ ે lનુાઈટ�ડ 

નેશ)સ(lએુન)એ �થમ વખત 7 સeટ��બરને 

‘ઈ)ટરનેશનલ �લીન એર ડ� ફોર åVl ૂ �કાય’ તર&ક� 

મનાવવાની +હ�રાત કર& છે. 

���% �*� �o# 7A� :  

���%�� &{D� �o# ��R# 3�p\V 

� સlં�ુત રાtXના મહાસrચવ એ)ટોિનયો �ટુ�રસ આ િવશેષ 

�દવસે એક વી�ડયો સદં�શમા ં વાl ુ �jુષણ રોકવા માટ� 

પયાNવરણ ધોરણો, નીિતઓ અને કાયદાઓ લા� ુ કરવા, 

અ�1મ½તૂ ðધણ પર સબિસડ& સમાeત કરવા, �લીન 

એનજ® માટ� ઈ)ટરનેશનલ સહયોગ અને િવકાસશીલ 

દ�શોને અ�1મ½તૂ ðધણ આધા�રત �ો=�ટોને �લીન 

એનજ®મા ંબદલવા પર ભાર �કુવાનો આ�હ કરશે.  

� ‘�લીન એર ડ�,ુ ંમહ��વ ભારત માટ� સૌથી વR ુછે.  

� ભારત વાl ુ�jૂષણથી સૌથી વR ુ�ભાિવત દ�શ છે.  

� �કડા �જુબ દ�શમા ં આ= 90 કરોડ ટન કોલસો, 40 

કરોડ ટન બાયોમાસ, 20 કરોડ ટન તેલ અને 5 કરોડ ટન 

ગેસની ઊ+Nનો વપરાશ છે.  

� આ= 80-85% ઊ+N કોલસા અને બાયોમાસથી મળે છે.  

3�p�\% 7���� ��T�� aKD�% 

� jુિનયાની 92% વસતી �jૂિષત હવામા ં�ાસ લ ેછે. =ના 

કારણે 70 લાખ લોકો સમયથી પહ�લા મર& +ય છે. 

� òVુલામા ં �jૂષણથી jુિનયામા ં લોકોના ં આરોuયને =ટvુ ં

,કુસાન થાય છે, lનુાઈટ�ડ નેશ)સ અ,સુાર તે uલોબલ 

hડ&પીના 4.8% (570 અબજ અમે�રકન ડોલર) =ટvુ ં

છે. 

� ઓઝોનના �jૂષણની અસર પાક પર પડ� છે. 

સોયાબીનના પાકની પેદાવારમા ંઓઝોન �jૂષણને કારણ ે

15% Tધુીનો ઘટાડો થાય છે. 

� �jૂષણને કારણે �લાઈમેટ ચે)જની ગિત તેજ થઈ છે. 

હવામાનની એ��X&મ ઈવે)ટ (=મક� કોઈ એક �થળે વR ુ

વરસાદ, મોટા િવ�તારોમા ં વારંવાર jુtકાળ, iરૂ) વધી 

ગયા છે. 

સlં�ુત રાtXના મહાસrચવ: એ)ટોિનયો �ટુ�રસ  

5. �G ��ш� (&�L�� *�к��.�v)  

�G 
*.� 0��q.*+, к��/0*��*+, K?���� �# ��-��� &)�- 

�th $���ш� (�-G)  

� ફોનના આ બદલતા રંગ Bપની સાથે એની જનર�શન પણ 

જોડાયેલી હોય છે = ૧ થી ૪ નો સફર iરૂો કર& �કુ& છે 

અને હવે 5-G તરફ વધી રહ& છે. 

� આ આવનાર& 5-G aુ ંછે, આમા ંવપરાયેલી ટ��નોલોh aુ ં

છે અને અ�યારની ઈ)ડ�X&ઝમા ંબદલાવ લાવી શકશે.  

� દર ૧૦ વષNમા ંમોબાઈલ ટ�કનોલોhમા ંએક જનર�શનનો 

વધારો થાય છે.  

� =મક� ફ�ટN જનર�શન (૧ h) ૧૯૮૦મા,ં સેક)ડ જનર�શન 

(૨h) ૧૯૯૦મા,ં થડN જનર�શન (3 h) ર૦૦૦મા,ં ફોથN 

જનર�શન(૪ h) ૨૦૧૦મા,ં હવે �ફફથ જનર�શન (5-G). 

� હવે jુિનયા આRિુનક અને �માટN ટ�કનોલોhની તરફ વધી 

રહ& છે 5-G,ુ ંiલૂ ફોમN છે �ફફથ જનર�શન  

� આ �ફફથ જનર�શન વાયરલેસ અથવા ૫h, બોવેજ 

લેટ��ટ સેVlલુર ટ�કનોલોh છે. =ને ખાસ ર&તે 

એÎ)જિનયડN કરવામા ંઆ�lુ ંછે.  

� =નાથી વાયરલેસ નેટવકNની �પીડ અને �િતભાવમા ં

વધારો કર& શકાય.  

� 5-Gમા ંડ�ટાને વાયરલસે ²ોડબે)ડ કને�શનના મા«યમથી 

લગભગ ૨૦ gbpsથી પણ વધાર� �પીડથી Xા)સિમટ થઈ 

શક� છે. 

*�к��.�v�� P�-�� 

� 3 સેકંડમા ંiણૂN એચડ& �વૂી ડાઉનલોડ કર& છે ?  

� 5-G નેટવકNથી આ òબૂ ઝડપી બનશે  

� 5-G Xા�ફક dમતા અને નેટવકN કાયNdમતામા ં�િત સેક)ડ 

ગિત ૨૦ hબી પહ-ચાડવા માટ� સdમ છે  

� એમએમ વેવ સાથે, = કને�શનને ન�& કરવા અને 

નેટવકN Xા�ફક ઘટાડવામા ંમદદ કર� છે. 

� 5-G નેટવકN આવી ગિત આપશે, = વા�તિવક સમયમા ં

4Øૃ|શીલતાની વા�તિવકતાનો અ,ભુવ કર& શક� છે.  
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� વા�તિવ�તા પર કામ કરતા હાડNવેરના િવકાસમા ં પણ 

મદદ કરશે.  

� આ ટ�કિનક વ¢lુNઅલ �રયાrલટ&, ઓટો ëાઇિવ ગ અને 

ઇ)ટરનેટ ઓફ િથ uસનો પાયો બનશે.  

� આ ફ�ત તમારા �માટNફોનનો ઉપયોગ કરવાનો અ,ભુવ 

Tધુારશે નહp પણ તબીબી માળખાગત Tિુવધાઓ અને 

ઉ�પાદનના િવકાસમા ંમદદ કરશે.  

*�к��.�v�� ��ш�\%�H :  

� up to 10 gbps data rate હશે. એની સાથે 10 to 100Xની 

rateમા ંનેટવકN અપડ�ટ થશે.  

� બે)ડિવથ હાઈ�પીડ પર કામ કરશે  

� ૧૦૦ ટકા કવર�જ �દાન કર� છે. નેટવકN જવાનો કોઈ �¾ 

જ નથી.  

� ૯૦ ટકા Tધુી નેટવકNને પહ-ચતી ઊ+N ઓછ& કરશે છતા ં

�પીડ મળશે  

� વી�ડયો ��Xિમ ગ ઘટશે, એક Î�લક પર વી�ડયો eલ ેથશે  

� વધાર� Data volume per unit area હોય છે. વધાર� 

સdમતા વધાર� �ડવાઈસની સાથે ને��ટિવટ&  

� બેટર& ઓછ& હશે તો પણ કામ કરશે.  

� વધાર� �ડવાઈસ હશે તો પણ નેટવકN �લો નહp થાય  

� વાઈફાઈ �ફકવ)સી સાથે સેટ થઈને �ડવાઈસને જોડાણ 

આપશે.  

� િવદ�શી ટ�કનોલોh ઘર �ગણે તૈયાર થશે.  

2019�� �qGV к�[�-��� ? v ��*�кC  шN DR#�  

� એ�ીલ ૨૦૧૯ના uલોબલ મોબાઇલ �પલાઇસN 

એસોસીએશનના �કડા અ,સુાર િવ�ના ૮૮ દ�શોમા ં

૨૨૪ ઓપર�ટસN Uારા પ h નેટકવN,ુ ંડ�મો�X�શન કરવામા ં

આ�lુ ંહI ુ ં 

� આ જ �કડા નવે�બર ૨૦૧૮મા ં ૮૧ દ�શોમા ં ૧૯૨ 

ઓપર�ટસNનો હતો. 

� પ h નેટવકN શB કરનાર િવ�નો પહ�લો દ�શ દrdણ 

કોર&યા હતો, =ને એિ�લ ૨૦૧૯મા ં5-G નેટવકN શB કlુ� 

હI ુ ં 

� �વી�ડસ ટ�rલકોમ કંપની એ�ર�સને દાવો કય¬ હતો ક� 

૨૦૨૫ Tધુીમા ં િવ�મા ં ૬૫ ટકા લોકો પ h નેટવકNનો 

ઉપયોગ કરશે  

� =થી એ�ર�સન Uારા ²ાrઝલમા ં ૨૩૮.૩૦ િમrલયન 

ડોલર,ુ ંરોકાણ કર& �ફફથ જનર�શન ટ�કનોલોh માટ� નવી 

લાઇન નાખવાની પણ િવચારણા કરાઈ છે. 

6. 7ш�� ����1�y# : c?���� �qGV к��w� 7ш�� ����1�y# � 

Ù�к�R#� (�#���j M?j�)  

� ઝડપ : �િત કલાક 162 �ક.મી.  

� �થાન ¨aુ ુટાi ુ(યાFુિશમા)  

7. &�f�+ 9�@�� ��T�� &{D� �*+ к�. 7ÔaK?*.�� 

3���� (3�V� к�-�V)  

 

� �થળ : બરાઈદાહ (અલ કાિસમ)  

� સાઉદ& અરબના અલ કાિસમના બરાઈદાહમા ં jુિનયાની 

સૌથી મોટ& ક�મલ હૉ��પટલ શB થઈ છે.  

� આશર� 70 હ+ર ચો.મી.મા ં ફ�લાયેલી ધ સલમાન 

વેટરનર& હો��પટલ એટલી મોટ& છે ક� અહp 4 હ+રથી 

વR ુ÷ટોને સારવાર માટ� એકસાથે રાખી શકાય છે.  

� ઉપરાતં અહp ÷ટોની ÷ચી +િતની ²ી�ડ ગ પણ કરાવાય 

છે.  

� આ હો��પટલમા ંઅલગ અલગ િવ ગવાળા આઉટડોર, યગં 

ક�મલ lિૂનટ, એ�સ ર� તથા અVXાસાઉ)ડ lિુનટ તથા 

િસટ& �ક�ન ઉપરાતં િવશાળ સ2?કલ ઓપર�શન િથયેટર 

છે.  

� >યા ં jુિનયાની સૌથી ટોપ લેવલની ટ��નોલોh અને 

મે�ડકલ એ�સપ�્Nસ હાજર છે. 

��ш�\%�H :  

� 70 હ+ર ચો.મી.મા ંફ�લાયેલી છે આ હો��પટલ  

� 73.24 કરોડ Bિપયા એટલે ક� (10 િમrલયન ડોલર)ના 

ખચw બની છે આ હો��પટલ.  

� 144 ÷ટ,ુ ંએકસાથે ચેકઅપ કર& શકાય છે હો��પટલના 

આઉટડોરમા ં 

� 4000 થી વR ુબીમાર ÷ટોને અહp રાખી શકાય છે.  

� 160 �કારની બીમાર&ઓને �ડટ��ટ કર& શકાય છે. 

8. $) [�� ��ш�\ : � &J*�]@� 

 |��%� : 9d#@�� wÎ� 
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 $) : � &J*�]@� ��__    9�&�� : �� [�&�]@� ���� 

� લગભગ અ+ºlુ ં નામ પણ કામ પાયા,ુ ં અને ન�ર 

કરનાર અ,બુેન ઠ�રનો આ= જ)મ�દવસ. 

 
� જ)મ ક¢છના c+રમા ંપણ ઉછેર થયો સાણદંમા ંથયો. 

� અ,બુેન બચપણમા ંિવવેકાનદંથી �ભાિવત થયા હતા. 

� �િુન�ી સતંબાલh અને  મૌની મહારાજના �ભાવે 

તેઓને સમાજસેવાની �ેરણા આપી હતી. 

� આઝાદ& પછ& રાજકારણમા ં જોડાવાની અને શહ�રોમા ં

વસવાની હોડ મચી હતી �યાર� અ,બુેને ૧૯૭૮મા સમાજ 

સેવા અથw વડોદરા hVલાના વાઘો�ડયા તાvકુાના ગોરજ 

ગામે Rણૂી ધખાવી.  

� પહ�લા તો તેમના aભુે¢છકોએ ચેત�યા પણ ખરા પણ 

સામા �વાહ� તરવા =વી ��થિતમા ં તેમણે  ગામડાઓમા ં

કામ શkુ કlુ�.  

� પહ�લા તો આ�મ �થાપી છોકરાઓને ભણાવવા,ુ ંશkુ કlુ� 

ગર&બ બાળકોને દ;ક લીધા શારદા મ�ંદર સ�ંથા �ારા 

બાળ મ�ંદર, �ાથિમક, મા«યિમક અને ઘો�ડયા ધરો ચાv ુ

કયાN �ામીણ મ�હલાઓને ભરત-�ુથંણ -સીવણની તાલીમ 

આપી �વા�યનો 8યાલ આeયો. 

� ૧૯૮૧મા આરોuય મ�ંદર શkુ કર& òબુ જ ઓછા દર� 

દદ©ઓની સારવાર શkુ કરાવી સાથે અÄiણૂાN મ�ંદરમા ં

દદ©ઓના સગાઓને િવના�Vુયે ભોજનની Tિુવધા ઉભી 

કર&  

� અમદાવાદ િસવાય �ાય ક�)સર હો��પટલ ન હતી �યાર� 

કÃલાશ ક�)સર હો��પટલ ઉભી કર& વાન��થ મ�ંદર �ારા 

ભજન-ક&તNન, સ�સગં,«યાન અને વાચંનની �યવ�થા ઉભી 

કર& તો ગૌશાળા �ારા બાયોગેસ અને પaપુાલનની 

તાલીમ આપી  

� આ સ�ંથાનો ઉ0ેશ "અમને રોટલો ન આપશો ,પણ રોટલો 

ક�મ કમાવવો તે બતાવો "સાથNક કlુ� હI ુ.ં 

� અ,બુેનના સેવાય»ની અશોક ગ-િધયા (૧૯૯૬), 

+નક&દ�વી બ+જ એવોડN અને મેવાડ ફાઉ)ડ�શન �ારા  

કદર થઇ છે.  

� ૧૮ �ડસે.૨૦૦૧ના રોજ આ �ામમાતા,ુ ંઅવસાન થlુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૬-૦૯-૨૦૨૦) 

1. ઓગ�ટ 2020ના cતમા ં આરબીઆઇના અહ�વાલ �જુબ 

ભારતમા ં ફોર��સ �રઝવN ડોલરની ઓલટાઇમ હાઇ 

સપાટ&એ હIુ ં- �_�._µ� q@q.-� ��.� 

2. ફોર��સ �રઝવN એટલ ે aુ ં - ����ш� 6 p[�-�V 9��% 

����I 

3. વષN-1991મા ંભારત,ુ ંફોર��સ �રઝવN ક�ટલા ડોલર હI ુ-ં�.� 

q@q.-� ��.� 

4. ભારતે સૌ�થમ કયા વષNમા ં પોતા,ુ ં સો,ુ ં ગીરવે �કુ4ુ ં

પડ�ુ ંહI ુ ં- �\C ���� 

5. �જુરાતમા ંસૌ�થમ કયા શહ�રમા ંકોરોના સ�ંમણનો ભોગ 

બનેલ લોકોના �તૃદ�હો,ુ ં સશંોધનના હ�Iથુી પો�ટમોટNમ 

કરવામા ંઆવશે - ��$к�* 

6. ભારતમા ં સૌ�થમ કોરોના સ�ંિમત લોકોના �તૃદ�હો,ુ ં 

કઈ હો��પટલમા ં પો�ટમોટNમ કરવામા ં આ�lુ ં હI ુ ં - 

AIIMS, ��?�. 

7. સeટ��બર 2020મા "ક�રળના શકંરાચાયN" તર&ક� 

ઓળખાતા �ા સતં,ુ ં 79 વષw અવસાન થlુ ં - &�% 

к�ш����� ���%� 

8. સતં ક�શવાનદં ભારતી કયા મઠના વડા હતા - r���� 

w 

9. ક�રળમા ંT�ુિસ| ઈડનીર શૈવ મઠ ક�ટલા વષN �ૂનો છે - 

���� 

10. ક�શવાનદં ભારતીએ 1200  વષN �ૂના ઇડનીર મઠની 

સપંિ;ને સરકાર& સપંાદનથી બચાવવા કયા બધંારણીય 

Tધુારાને Tિુ�મ કોટNમા ંપડકાય¬ હતો - ��� 

11. 1200  વષN �ૂના ઇડનીર મઠની સપંિ;ને સરકાર& 

સપંાદનથી બચાવવા 29મા બધંારણીય Tધુારાને Tિુ�મ 

કોટNમા ંપડકાર& હતી તે ક�ટલા �દવસની લાબી Tનુાવણી 

બાદ ક�ટલા મતથી તેમના તરફ�ણમા ં�કુાદો આ�યો હતો 

- �� [��& 9�� �� % 

12. ભારતમા ં બધંારણને બચાવનાર તર&ક� કો,ુ ં નામ 

ઓળખાય છે - к�ш����� ���%� 

13. ક�શવાનદં ભારતી ક�સ માટ� T�ુીમ કોટNની ક�ટલા જજની  

બે)ચ Uારા  �કુાદો આપવામા ંઆ�યો હતો -�µ  $$ 

14. સૌ�થમ �ાર� ‘ઈ)ટરનેશનલ �લીન એર ડ� ફોર åVl ૂ

�કાય’ મનાવવામા ંઆ�યો – %�.7� &J*�]@�-2020 
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15. સૌ�થમ તા.૭મી સeટ��બર-૨૦૨૦ના રોજ ‘ઈ)ટરનેશનલ 

�લીન એર ડ� ફોર åVl ૂ �કાય’ મનાવવાની કોના Uારા 

+હ�રાત કરાઈ હતી – &�R#0% ��Ës&�Ì   

16. સlં�ુત રાtXસઘંના �કડા �જુબ òVુલામા ં �jૂષણથી 

jુિનયામા ંલોકોના ંઆરોuયને =ટvુ ં ,કુસાન થાય છે, તે 

uલોબલ hડ&પીના ક�ટલા ટકા બરાબર થાય છે - _.�% 

(��� 9@$ 9�[�к� ��.�) 

17. સlં�ુત રાtXના વતNમાન મહાસrચવ કોણ છે - 
)*���-� 

"#*��&  

18. મોબાઈલ ટ�કનોલોhના dWેે 1-G એટલે ક� ફ�ટN જનર�શન 

કઈ સાલમા ંઆવી હતી – �\C-1980 

19. મોબાઈલ ટ�કનોલોhના dેWે 2-G એટલે ક� સેક�)ડ 

જનર�શન કઈ સાલમા ંઆવી હતી – �\C-1990 

20. મોબાઈલ ટ�કનોલોhના dWેે 3-G એટલે ક� થડN જનર�શન 

કઈ સાલમા ંઆવી હતી – �\C-2000 

21. મોબાઈલ ટ�કનોલોhના dWેે 4-G એટલે ક� ફોથN જનર�શન 

કઈ સાલમા ંઆવી હતી – �\C-2010 

22. 5-G નેટવકNથી ક�ટલા સમયમા ં iણૂN એચડ& �વૂી 

ડાઉનલોડ કર& શકાશે – 3 &�к�)�  

23. 5-G Xા�ફક dમતા અને નેટવકN કાયNdમતામા ં�િત સેક)ડ 

ગિત ક�ટલા hબી પહ-ચાડવા માટ� સdમ છે – 20 GB  

24. િવ�મા ંસૌ�થમ 5-G ટ�કનોલોh કયા દ�શમા ંશB થઈ – 

�qGV к�[�-� 

25. િવ�મા ં સૌ�થમ દrdણ કો�રયામા ં કયા વષw 5-G 

ટ�કનોલોh શB થઈ – �\C-2019 

26. સeટ��બર-2020મા ં +પાનના દrdણ કાઠં� કl ુ વાવાઝો�ુ ં

ùકંાlુ ંહI ુ- 7ш��  

27. સeટ��બર-2020મા ં +પાનના દrdણ કાઠં� ¨aુ ુ ટાi ુ

(યાFુિશમા) પર ક�ટલાની ઝડપે હÃશેન વાવાઝો�ુ ùકંાlુ ં

હI ુ- 3�% к.�к ��� [к.�.  

28. સeટ��બર-2020મા ં કયા દ�શમા ં િવ�ની સૌથી મોટ& ક�મલ 

હૉ��પટલનો �ારંભ થયો - &�f�+ 9�@   

29. સeટ��બર-2020મા ં સાઉદ& અરબમા ં કયા �થળે િવ�ની 

સૌથી મોટ& ક�મલ હૉ��પટલનો �ારંભ થયો - @��<��7 

(9. к��&)  

30. સાઉદ& અરબમા ં બનેલી િવ�ની સૌથી મોટ& ક�મલ 

હૉ��પટલ પાછળ ક�ટલો ખચN થયો છે – N.�µ.�_ к��� (�� 

�q.-� ��.�) 

31. સમાજસેિવકા અ,બુને ઠ�ર,ુ ં ^લુામ¼ ુ નામ જણાવો - 

|��%�  

32. સમાજસેિવકા અ,બુેન ઠ�રનો જ)મ �દવસ જણાવો - � 

&J*�]@� ��__ 

33. અ,બુેન ઠ�રનો જ)મ કયા ંથયો હતો તથા ઉછેર કયા ં

થયો હતો – ¹c� (кÂX) %D� &�V��  

34. અ,બુેન ઠ�ર,ુ ં કયા વષw અશોક ગ-િધયા એવોડNથી 

સ)માન કરવામા ંઆ�lુ ંહI ુ– 1996 

35. અ,બુેન ઠ�રને સમાજસેવા બદલ કયા એવોડNથી 

સ)માન કરવામા ંઆ�lુ ંછે - c�к+���� @c$ 
���C  

DATE : ��-��-����

1. �&ÃÄ : DRDO }��� ��� ?�±+�� 7�<?�&���к /:7к.d#� 

&PI ?�+GV (&��GV-*�к��.�v)  

ખાસ:િમસાઈલને 7,000 �ક.મી. �િત કલાકનો વેગ આપતા 

���મ=ટ એÎ)જન અને હાઈપરસોિનક ટ�કનોલોh ડ�મો)�X�ટર 

��હકલ,ુ ંિનમાNણ કરનારો ભારત િવ�નો ચોથો દ�શ  

 

� અવાજથી છ ગણી ગિત(મેક િસ�સ)થી �હાર કરતા 

િમસાઈલ િનમાNણનો માગN મોકળો  

� લúયાકં : આગામી પાચં વષNમા ં હાઈપર સોિનક 

િમસાઈલ,ુ ંિનમાNણ શB કરાશે  

� પર&dણ �થળ : ડૉ. એ.પી.=. અåjૂલ કલામ ટ���ટ§ગ 

ર�)જ, ��હલર આઈલે)ડ, બાલાસોર (ઓ�ડશા)  

 

� ભારતે ���મ=ટ એÎ)જનમાથંી શ��ત �ાeત કરતા દ�શમા ં

જ િવકસાવાયેલા હાઇપરસોિનક ટ��નોલોh ડ�મો)�X�ટર 

��હકલ,ુ ંસફળ પર&dણ કlુN.  
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� ૮મી સeટ��બર સવાર� ૧૧.૦૩ કલાક� ઓ�ડશાના 

બાલાસોરમા ં આવેલા �હ&લર આઇલે)ડ પરની એપી= 

અåjુલ કલામ ટ���ટ§ગ ર�)જ ખાતેથી ડ&આરડ&ઓના 

વૈ»ાિનકોએ અ�uન િમસાઇલ n�ૂટરનો ઉપયોગ કર& 

���મ=ટ એÎ)જનમાથંી શ��ત �ાeત કરતા દ�શમા ં જ 

િવકસાવાયેલા હાઇપરસોિનક ટ�કનોલોh ડ�મો)�X�ટર 

��હકલ,ુ ંસફળ પર&dણ કlુ� હI ુ.ં  

� આ પર&dણ પાચં િમિનટ ચાVlુ ંહI ુ.ં  

� આ સફળતા બાદ હવે ડ&આરડ&ઓના વૈ»ાિનકો મેક 

િસ�સની ઝડપથી એટલે ક� અવાજ કરતા ં ૬ ગણી વR ુ

ઝડપથી �વાસ કરતા િમસાઇલ,ુ ંિનમાNણ કર& શકશે. 

� આ સફળતાનો અથN એ છે ક� ડ&આરડ&ઓ આગામી પાચં 

વષNમા ં ���મ=ટ એÎ)જન સાથેના હાઇપરસોિનક 

િમસાઇલ,ુ ંિનમાNણ કર& શકશે.  

� હાઇપરસોિનક િમસાઇલ સેક)ડના બે �કલોમીટરની 

ઝડપથી �વાસ કર� છે.  

� હાઇપરસોિનક ટ�કનોલોh ડ�મો)�X�ટર ��હકલ ક�બશન 

ચે�બર �ેશર, એર ઇનટ�ક, ક)Xોલ ગાઇડ સ�હતના તમામ 

માપદંડો પર ખkંુ ઊતlુ� હI ુ.ં  

&PI ?�+GV��    

8� &J*�]@� &���� 11:03 к.�к� ?��L ���*�� �L�-� 

r�%7�& 

� સવાર� ૧૧:૦૩ કલાક� અ�uન િમસાઇલ n�ૂટર 

હાઇપરસોિનક ટ�કનોલોh ડ�મો)�X�ટર ��હકલને લઇ 

આકાશમા ં૩૦ �કમીની ÷ચાઇ પર પહ-¢lુ ં

� આ ÷ચાઇ પર અ�uન િમસાઇલ,ુ ં n�ૂટર અને 

હાઇપરસોિનક ટ�કનોલોh ડ�મો)�X�ટર ��હકલ એકબી+થી 

અલગ થયા ં

� �યારબાદ ��હકલની એર-ઇનટ�ક િસ�ટમ કાયNરત થઇ હતી 

=નાથી ���મ=ટ એÎ)જન સફળતાiવૂNક શB થlુ ંહI ુ ં

� આ ક�બશન ૨૦ સેક)ડ કરતા ંવR ુસમય +ર& ર�ુ ંહI ુ ં

અને હાઇપરસોિનક ટ�કનોલોh ડ�મો)�X�ટર ��હકલે મેક 

િસ�સની �પીડ હાસંલ કર& હતી 

7�r?�&���к K?�� �к �&0& 

� અવાજ કરતા ં૬ ગણી ગિતએ �વાસ 

� સામા)ય ર&તે મેક ફાઇવને હાઇપરસોિનક �પીડ તર&ક� 

�વીકારવામા ંઆવે છે 

� મેક ફાઇવમા ંદ�રયાની સપાટ& પર ૨૦ �ડ�ી તાપમાનમા ં

ગિત ૩૮૩૬.૩૫ માઇલ �િત કલાક હોય છે 

� તાપમાન અને દ�રયાની સપાટ&થી ÷ચાઇ �માણે 

હાઇપરસોિનક �પીડની �યા8યામા ંબદલાવ થાય છે 

� ભારતના હાઇપરસોિનક ટ��ટ ��હકલે મેક િસ�સ એટલ ેક� 

બે �કમી �િત સેક)ડ (૭૦૦૦ �કમી �િત કલાક)ની ઝડપ 

હાસંલ કર& હતી 

7�.�� к-� ��ш� ?�&� 7�r?�&���к *�к��.�v ���)Ks�*� 

/:7к. 

�. 9�[�к�    ��ш-�       L��       ���%  

� DRDO વડા : સિતશ ર�û&  

2. NEP�� ½ p�к� ¹�� ���C� к�)P�)& (�шGV)  

7�8 # :  

� Xા)સફોિમ¦ગ હાયર એ>lકુ�શનમા ં નેશનલ એજlકુ�શન 

પોrલશી (NEP)ની ½િૂમકા : િ��Fલૂ લેવલની સેક�)ડર& 

િશdણ Tધુીના �તર,ુ ંવૈિ�કરણ કરાશે  

���3��� z� ��+ }��� ���C�z�H�� <-&�@����� 

7A��� ¹ш� :  

� દ�શની નવી િશdણનીિત ભારતને િવ�,ુ ં નોલજે હબ 

બનાવશે અને કરોડો લોકોની 2જ દગીમા ંઆ�લૂ પ�રવતNન 

લાવશે કારણ ક� હવે પછ&ના lગુમા ં કંઈક ન4ુ ં શીખ4ુ,ં 

�રસચN અને અવનવા ંસશંોધનોનો હશે તેમ પીએમ નર�)� 

મોદ&એ જણા�lુ ંહI ુ.ં  

� તેમણે ક�ુ ં હI ુ ં ક� નવી િશdણનીિત એ�સેસ, ઇ��વટ&, 

�વોrલટ&, એફોડïrબrલટ& અને એકાઉ)ટ�rબrલટ&ના પાયા 

પર રચાયેલી છે.  

� બે કરોડ બાળકોને ફર& �Fલૂોમા ંિશdણ માટ� લાવી શકાશે 

�шGV�� @�.� ш�х�� ?� ��� : 

� મોદ&એ ક�ુ ં હI ુ ં ક� નવી િશdણનીિતમા ં િશdણ કરતા 

શીખવા પર ભાર �કૂવામા ંઆ�યો છે.  

� િવÍાથ®ઓએ તેમના અ¯યાસ�મથી આગળ વધીને કંઈક 

ન4ુ ંશીખવા,ુ ંછે.  

3. v�t >/Ë* (?-�C��V)  

���%�� �\C-������ µ�� ��� 3c�%�� v�� I+ 

M:-�-ш���-� 
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� દ�શમા ં2019મા ં368 �+િતના નવા hવ મsયા છે, =મા ં

116 �+િત પહ�લીવાર જોવા મળ& છે.  

� છેVલા ંદસ વષNમા ંબીh વાર આટલી મોટ& સ8ંયામા ંનવી 

�+િત મળ& છે.  

� 2018મા ં372 નવી �+િતના hવ મsયા હતા.  

� ભારતમા ંછેVલા દાયકામા ંFુલ 2,444 નવી �+િત મળ& 

આવી છે. 

� 2019મા ં સૌથી ઓછ& ફ�ત 28 નવી �+િત ઓળખાઈ 

હતી.  

� આ વષw jુિનયામા ં257 hવોની �+િત પહ�લીવાર જોવા 

મળ&, = છેVલા ંદસ વષNનો સૌથી મોટો �કડો છે.  

� આ તમામ hવોની સiંણૂN મા�હતી તસવીરો સાથે 

üલો2જકલ સવw ઓફ ઈ�)ડયા (ઝેડએસઆઈ)એ ‘એિનમલ 

�ડ�કવર&ઝ 2019: )l ુ �પીિસસ એ)ડ )l ુ ર�કોડN’મા ં

�કાિશત કર& છે.  

1��
&M< ?�&� ��_ �\C�� ��к��C . 9A-�� t#�� 
к 

.�хD� �o# 3c�% ш���: 

� ઝેડએસઆઈ 104 વષNથી ભારતમા ં hવ-જIંનુી શોધ, 

ઓળખ અને તેના દ�તાવેhકરણનો સiંણૂN ર�કોડN તૈયાર 

કર� છે.  

� દ�શમા ં અ�યાર Tધુી 1,02,161 �+િત શોધાઈ છે, = 

jુિનયામા ં મો�ૂદ Fુલ 15,64,647 hવજIંનુી �+િતના 

6.52%.  

� �વ વૈિવ«યતા ધરાવતા ં 36 હોટ�પોટમા ંચાર ભારતમા ં

છે.  

� ભારતમા ં �હમાલય, રણ�દ�શો, ગગંાના ં મેદાની િવ�તારો, 

દrdણ પઠાર, પિËમી ઘાટ, Uીપસ�હૂો અને દ�રયાઈ 

dેWોમા ંસૌથી વR ુનવા hવ મળે છે.  

4. �°�Tк ��$к��V : M[�к��� &{D� [7b&�|K% ��ш 

t#����� .�кш�7+�� KD�?�� : 30 �\C p̂�� rK.��к 

ш�&��� ¹% 

� Tદુાન સરકાર� Uારા શાસનને ધમNથી અલગ કરવાનો 

િનણNય.  

� Tદુાનના વડા �ધાન અåjુVલા હમદોક અને Tદુાન 

પીપVસ rલબર�શન �વૂમે)ટ નોથN િવ�ોહ& સ�હૂના નેતા 

અåjુલ અઝીઝ અલ �હvનુી વ¢ચ ેઇથોિપયાની રાજધાની 

અદ&સ અબાબામા ંએક કરાર પર હ�તાdર થયા. 

� આ કરાર અ,સુાર Tદુાનમા ં હવે લોકશાહ&ની � ૂટંણી 

યો+શે. તથા Tદુાન લોકતાિંWક દ�શ બનવા માટ� તૈયાર 

છે.  

� >યા ંતમામ લોકોના અિધકારો TિુનિËત કરવામા ંઆવશે. 

Tદુાનના દારýર અને બી+ િવ�તારોમા ં �હ સા,ુ ં તાડંવ 

મ¢lુ ંછે. 

� Tદુાન પીપVસ rલબર�શન �વૂમે)ટ- નોથNના બે �ૂથોમાથંી 

એક �ૂથે ધમNિનરપેd �ણાલી વગર શાિંત કરાર પર સહ& 

કરવાનો ઇનકાર કર& દ&ધો હતો.  

� ગત વષNના ત8તાપલટ બાદ દ�શની �ત�રક સરકાર� 

ખતનાને �નુો ગણાવતો એક કાયદો બના�યો છે.  

� રાજધાની : ખાI ૂNમ  

5. [�� ��ш�\ : �� &J*�]@� 

$����� $�� : к�� @�*��к�  

$) : �� ���]@� ����    9�&�� : � &J*�]@� ���_ 

� જનનીની જોડ સખી ન�હ મળે ર� લોલ, ભાભીના ભાવ મને 

ભpજવે અને મીઠલડ& માવલડ&એ આણા ં મોકVયા =વા 

મRરુ ગીતોના કિવ દામોદર òશુાલદાસ, મધર આ= 

iºુયિતથી.  

 

� �ળૂ અટક શાહ પણ વતન પર�તીથી બોટાદકર કિવબો 

કર&. 

� અ�યતં ગર&બાઈમા ં જ)મેલા બોટાદકર� નાની Êમરમા ં

િપતા �મુા�યા hવનિનવાNહ માટ� વૈjંુ કlુ�. પછ& િશdક 

થયા �ુબંઈ કમાવા ગયા પણ દમ,ુ ં દદN  લઇ પાછા 

આ�યા.  

� �વભાવે શરમાળ, એકાતંિ�ય, છતા ં �વમાની આ કિવ 

ગામઠ& ધોિતlુ,ં cગરòુ,ં ખભે ખેસ અને આટયાણી 

પાઘડ& ધારણ કરતા.  

� કVલોrલની, Éીત��વની, િનઝN�રણી, રાસતરંrગણી =વા 

કા�ય સ�ંહો આeયા છે. બોટાદકર ગામડાના કિવ છે તેથી 

�વભાિવક પણ ે તેમની કિવતામા ં �Fૃિત, �ણય અને 

�હૃસસંાર વગેર� =વા �ામીણ ત��વો �ધાન�થાને રoા 

છે.  

� અવળના ùલને તેમની યશ�વી કા�યરચના છે.  
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� તેમની કિવતાઓની નરિસ હરાવ �દવે�ટયા અને 

મનTખુલાલ ઝવેર& =વા ઉ¢ચ દર�+ના િવવેચકોએ 

પણ �શસંા કર& છે.  

� �જુરાતી સા�હ�યના આ ÷ચા ગ+ના કિવ,ુ ં તાર&ખ 7 

સeટ��બર 1924 ના રોજ અવસાન થlુ ંહI ુ.ં  

� બોટાદમા ંતેમની ��િૃતમા ંબોટાદકર કોલેજ છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૭-૦૯-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં ભારતમા ં �થમવાર નવી પેઢ&ના 

હાઇપરસોિનક ��હકલ,ુ ં સફળ પર&dણ કઈ સ�ંથા Uારા 

કરાlુ ં- DRDO 

2. િમસાઇલને 7000  �કલોમીટર �િત કલાકનો વેગ આપવા 

���મ એÎ)જન અને હાઇપર સોિનક ટ�કનોલોh ડ�મો)�X�ટર  

��હકલ,ુ ં િનમાNણ કરનાર ભારત િવ�નો ક�ટલામો દ�શ 

બ)યો છે - L�D� 

3. હાઇપર સોિનક એટલે aુ ં- 9��$ D� X �V� 1�? 

4. ભારત આગામી ક�ટલા વષN હાઇપર સોિનક િમસાઈલ,ુ ં

િનમાNણ કરશે - 5 �\C 

5. ભારત Uારા તા=તરમા ં હાઇપર સોિનક �હ&કલ,ુ ં�ાથંી 

સફળ પર&dણ કરાlુ ં  - �Ô. 
?�m к.� *�/K*Ê� ��)$ 

:7+.� Mr.�)� @�.�&�� (H[�K&�) 

6. હાલમા ં ભારત િસવાય કયા કયા દ�શો પાસે હાઇપર 

સોિનક ટ�કનોલોh ડ�મો)�X�ટર �હ&કલ  ઉપલåધ છે - 

9�[�к� ��ш-� 9�� L�� 

7. DRDOના વતNમાન વડા,ુ ંનામ જણાવો - &%�ш ��Û+ 

8. હાઇપર સોિનક ટ�કનોલોhમા ં કયા એÎ)જનમાથંી શ��ત 

પેદા કરવામા ંઆવશે - K � m* 
�)$� 

9. ક�)� સરકાર નવી િશdણ નીિતમા ંકઈ બાબતો પર ખાસ 

ભાર �કૂવા જઇ રહ& છે-�шGV�� @�.� ш�х�� f?� 

��� £ pк�� 

10. NEP,ુ ં િવ�Iતૃ નામ જણાવો - ��ш�. 
¿R#к�ш� 

?�q.&� 

11. ભારતમા ં વષN 2019મા ં ક�ટલી નવી વ)યhવ �+િતઓ 

મળ& આવી છે - 368 

12. ભારતમા ંનવી વ)યhવ �+િતઓની િવગતો કોના Uારા 

�કાિશત કરવામા ં આવે છે - Ü.�i$к. &�� HP 

r/)�-� 

13. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં આ�Ôકાના સૌથી �હ સા��ત કયા 

દ�શમા ંલોકશાહ&ની �થાપના થઈ – t#��� 

14. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં આ�Ôકન દ�શ Tદુાનમા ં લોકશાહ&ની 

�થાપના થતા ક�ટલા વષN �ૂના ઇ�લાિમક શાસનનો cત 

આ�યો - 30 

15. Tદુાન દ�શના વતNમાન વડા �ધાન,ુ ં નામ જણાવો - 

9��# �.� 7��к  

16.  સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં Tદુાનમા ં લોકશાહ&ની �થાપના માટ� 

Tદુાનના વડા �ધાન અåjુVલા હમદોક અને િવ�ોહ& 

સ�હૂના નેતા અåjુલ અઝીઝ અલ �હvનુી વ¢ચે કયા 

�થળે કરાર પર હ�તાdર થયા - 9�+& 9@�@� 

17. ઇથોિપયા દ�શની વતNમાન રાજધાની,ુ ં નામ જણાવો - 

9�+& 9@�@� 

18. Tદુાન દ�શની વતNમાન રાજધાની,ુ ંનામ જણાવો - х�8 pC  

19. �િસ| �જુરાતી પ�ં�ત ‘જનનીની જોડ સખી ન�હ મળે ર� 

લોલ’ના સ?ક કોણ છે – к�� @�*��к�  

20. કિવ બોટાદકર,ુ ં�ળૂ નામ જણાવો - ����� Ý#ш�.��& 

21. કિવ બોટાદકરના �8ુય કા�યસ�ંહોના નામ જણાવો - 

к�.�q.��, Ö�%aK���, ��1C[�V�, ��&%�� q�V�  

22. કિવ બોટાદકર,ુ ંઅવસાન �ાર� થl ુ– %�. � &J*�]@� 

���_  

 

DATE : ��-��-����

1. t#���� : "#$��% &�к�� 

7�t p.� &��� H�.�r� ([�i$*. "#$��%) 

 

��� H�.�<� &���H : 

� ખે�તૂ ખરાઈ �માણપW 

� સબ ર2જ�Xાર કચેર& Uારા બો+,ુ ં�માણપW 

� વેચાણ દ�તાવેજ ઇ)ડ��સ 2.0ની નકલ 

� રા>યમા ં હાલ Fુલ 23 =ટલી સેવાઓ મહ�Tલૂ િવભાગ 

Uારા i-ORA પોટNલ ઉપર ઉપલåધ  

9)- ���% : 

� આ િનણNયથી પdકારો અને વક&લોને સબ ર2જ�Xાર 

કચેર&મા ંBબB જ4ુ ંપડશે નહ&.  

� ‘i-ORA ?�*C.’ પરથી જBર& ડ�ટા એ)X& કરવાથી િવગતો 

ઉપલåધ થશે.  
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� ખેતીની જમીન ખર&દવી હોય તો ખે�તૂ �માણપW ર�ૂ 

કર4ુ ંપડ� છે.  

� જમીનના શરતફ�ર, rબનખેતી =વા િવિવધ �કારની 

પરવાનગીની અરhઓ સાથે પણ ખે�તૂ �માણપW ર�ૂ 

કરવા,ુ ંથાય છે.  

� તેના માટ� �ળૂ ખે�તૂ ખાતેદારોને મામલતદારને જBર& 

િવગતસહ અરh કરવાની પડ� છે.  

� હવેથી આ સેવા માટ� ઓનલાઈન અરh કયwથી ઘર� બેઠા 

જ ઈ-મેલ ક� SMSથી િનણNયની +ણ કયાN બાદ ખ�ેતૂ 

ખાતેદાર �માણપW ઉપલåધ થઈ શકશે.  

� સબ ર2જ�Xાર કચેર&મા ં ન-ધણી થયેલા દ�તાવેજોની 

અ,�ુમrણકા તૈયાર કરવામા ંઆવે છે.  

� િમલકતના ખર&દ-વેચાણના કામે, બ�કમાથંી લોન 

મેળવવા, મોગwજ દ�તાવેજ કરાવવા, ટાઈટલ Î�લયર)સ 

સ�ટþ�ફક�ટ =વી િવિવધ કામગીર& માટ� બો+ �માણપWની 

નકલ પણ ઓનલાઈન ઉપલåધ થશે.  

� વેચાણ દ�તાવેજની ઈ)ડ��સ-૨ની નકલ પણ કચેર&મા ં

ગયા વગર ઘર� બેઠા મેળવી શકાશે. 

� મહ�Tલૂ મWંી : �ી કૌિશકભાઈ પટ�લ 

2.���%-L�� &�7�+ ����� (�°�Tк �����) 

_� �\C�� 3D��� LAC ?� ��I+@��  : �\C-1993�� 

к���d#� L�� }��� f�.�Ì� 

 

�થળ :  ર�ઝાગં-લા- ર�rચન લા પવNત aૃખંલા 

B#� 7%� Ì*�� :  

� iવૂN લ0ાખમા ં એલએસી ખાતે ર�ઝાગં-લા- ર�rચન લા 

પવNત aૃખંલા પરના ભારતીય સૈિનકોના કબ+ને 

હટાવવા ચીની સેનાના ૩૦ થી ૫૦ જવાનોના �યાસને 

ઓનલાઇન ભારતીય સૈિનકોએ િનtફળ બના�યો હતો.  

� આ  અથડામણમા ંભારતના ક�ટલાક સૈિનકોને ઇ+  પણ 

પહોચી હતી.  

� ચીની સેનાએ ભારતીય સૈિનકોની ઉ1ક�રણી કરવા માટ� 

હવામા ંગોળ&બાર કયાN હતા.  

� ભારતીય સેનાએ કોઇ �થળે એલઓસી પાર કર& નથી 

અને ગોળ&બાર સ�હતની આ�મકતા દાખવી નથી.  

1993�� D-�.� к��� : 

� ૧૯૭૫મા ં અkુણાચલ �દ�શની એલએસી ખાતે ચીની 

સૈિનકોએ ભારતીય જવાનો પર ઘાત લગાવીને ગોળ&બાર 

કરતા ંભારતીય જવાન શહ&દ થયા ંહતા.ં  

� આ ઘટનાના ૧૮ વષN બાદ ૧૯૯૩મા ં ત�કાલીન 

વડા�ધાન નરિસ�હારાવની ચીન �લુાકાત દરિમયાન 

બનેં દ�શ વ¢ચ ેકરાર કરાયો હતો.  

к����� £#;- ш�%� : 

� એલએસીના બે �કમીના દાયરામા ં કોઇ સેના ફાય�ર ગ, 

�િવક હિથયાર, ક�િમકલ ક� િવ�ફોટક અને બjૂંકનો 

ઉપયોગ નહp કર�.  

� સમ�ૂતી સધાઇ છે તે િવ�તારોમા ંિમrલટર& �4િૃ;ઓ નહp 

કરાય  

� એલએસી નhક સૈિનક અ¯યાસ કરતા પહ�લા ંઆગોતર& 

Tચૂના આપવાની રહ�શે.  

� બનેં દ�શની વાlસેુના એલએસી,ુ ંઉVલઘંન નહp કર�.  

� સઘંષN દરિમયાન બનેં દ�શની સેના કોઇપણ �કારના ં

શÉોનો ઉપયોગ નહp કર�. 

� LAC : લાઈન ઓફ એ�¢lલૂ કંXોલ  

3. ��� ¹%[�G �ш� : ���-��-���� (9�к�ш ��¶��) 

¹%[�G -�U�H�� K?�ш B p* @����� ISRO 9�� ��ш-� 

¹%[�G 
$)&� �ÂL� к���  

� અવકાશમા ં�ાર�ક તાપમાન -250 �ડ�ી =ટvુ ંનીચે પણ 

જIુ ં રહ� છે, તો �ાર�ક Tરૂજ સામે આવે તો ગરમીનો 

પારો 250 �ડ�ીએ પહ-ચી +ય છે.  

� આ �કારના વાતાવરણમા ં આ Tટૂ cત�રd યાWીઓને 

રdણ આપે છે.  

� ગગનયાન િમશન માટ� ઈસરોએ રિશયન cત�રd 

એજ)સી uલાયકોસમોસ સાથે કરાર કય¬ છે. 

� આ બેકપેકમા ં�ાસ લેવા માટ� ઓ��સજન પણ હશે. તેમા ં

�ાસમાથંી નીકળતો કાબNન ડાયો�સાઈડ પણ બહાર 

નીકળ& જશે.  

� બેકપેકમાથંી Tટૂને વીજ iરુવઠો મળશે.  

� આ ઉપરાતં એક ફ�નથી �પેસ Tટૂમા ં ઓ��સજન,ુ ં

સ¨ુNલેશન પણ થશે અને તેમા ંએક પાણીની ટાકં& પણ 

હશે.  

� આ Tટૂ -250 �ડ�ી ઠંડ& સામે પણ યાWીઓને રdણ 

આપશે.  
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4.���� : ���%�� ��[�-� *�q.Kк�?�� P��� �V�%� ?ßz� 

��.����b� K�N?d#� 91 �\C�� �-� ���� 

 

� જ)મ : ૧૯૨૯, મોરાદાબાદ 

� અવસાન : iનૂા, તા.૦૭-૦૯-૨૦૨૦.  

� f?�� : ‘‘P��� HP � </)�-� ��[�-� *�q.Kк�?’’.  

�&ÃÄH :  

� અવકાશ િવ»ાનમા ં ર��ડયો એ�Xોનોિમ કહ�વાતી શાખાને 

તેઓ Rરંૂધર િવ»ાની હતા.  

� ભારતમા ંર��ડયો ટ�rલ�કોપની શBઆત તેમણે કરાવી હતી 

અને તેમના �યાસોથી જ વષN-૧૯૭૦મા ંઊટ& તથા iનુા 

ખાતે ર��ડયો ટ�rલ�કોપ બધંાયા હતા. 

� ²³ાડંના અ¯યાસમા ં એક મહ�વની શાખા ર��ડયો 

એ�Xોનોિમની છે. ર��ડયો એટલે ક� «વની તરંગો.  

� ²³ાડંમા ં jૂરથી આવતા અ+ºયા �કરણોનો અ¯યાસ 

કરવા માટ� ર��ડયો ટ�rલ�કોપ અિનવાયN છે.  

� jુિનયાના અ�ણી દ�શો પાસે તો આવા િવશાળ �ડશ 

એ)ટ�ના આકારના ટ�rલ�કોપ છે જ, પણ ભારતમા ંઆવા 

ટ�rલ�કોપની શBઆત ડો.ગોિવ દ �વBપે કરાવી હતી.  

� ઊટ& ર��ડયો ટ�rલ�કોપ (ઓઆરટ&) અને iનુા પાસે 

આવેલા +ય)ટ િમટરવેવ ર��ડયો ટ�rલ�કોપ 

(hએમઆરટ&)એ ર��ડયો એ�Xોનોિમ dેWમા ં મહ�વ,ુ ં

�દાન કlુ� છે અને કર& રoા છે.  

� ૧૯૭૦મા ં ઓઆરટ&ની �થાપના થઈ �યાર� એ જગતના 

સૌથી સdમ ર��ડયો ટ�rલ�કોપ પૈક&,ુ ં એક હI ુ.ં ક�મ ક� 

ઊટ&ની ÷ચાઈ પર આવેvુ ં હોવાથી �યા ંઆકાશમા ંકોઈ 

એક પદાથN,ુ ં સતત દસેક કલાક Tધુી X��ક ગ કર& શકIુ ં

હI ુ.ં  

� iનુામા ં આવેલી વૈ»ાિનક સ�ંથા નેશનલ સે)ટર ફોર 

ર��ડયો એ�Xોનોિમ (NCRA)ના તેઓ ફાઉ)ડર �ડર��ટર 

હતા.  

� ભારત સરકાર� તેમને પ��ીથી સ)મા)યા હતા. િવ»ાન 

જગતના ઘણા �તરરાtX&ય સ)માનો પણ તેમને મsયા ં

હતા.  

� તેઓ અમે�રકાની �ટ�નફોડNમા ં ભºયા હતા અને �યા ં જ 

તેમને સારામા ંસાર& નોકર& મળ& શકતી હતી.  

� ભારતમા ં ર��ડયો એ�Xોનોિમનો િવકાસ થાય એ હ�Iથુી 

તેઓ ભારત પરત ફયાN હતા.  

5. ��Ës+- &�G�%� ¹�� NSO }��� �\C ����-������ 

97���. c7�� (�шGV) 

� &{D� �o# &�G�%� ���� ��.� *к� &�D� к��I 3D 

9�� "#$��% ��� KD���.  

� ��ш�� &����ш &�G�%� �� ��.µ *к�  

� વષN 1981થી 1991ના દશકામા ંભારતમા ંસાdરતા દરમા ં

સૌથી વR ુ16 ટકાનો વધારો  

*�? *�� ��¿-� :  

��¿- *к����+ 

к��I 96.2 

[��7+ 88.7 

fj��х�� 87.6 

[7�L.3��ш 86.6 

M&� 85.9 

7���Ës 84.8 

?�c@ 83.7 

%�.��y# 82.9 

"#$��% 82.4 

7[�-�V� 80.4 

"#$��%�� &�G�%��� aKD�% :  

� 1961મા ંFુલ સાdરતા દર 31.5 ટકા 

� 2011મા ંFુલ સાdરતા દર 78 ટકા  

� |�]- ��K%���� &�G�%� �� ��.� *к�  

� ш7��+ ��K%���� &�G�%� �� ��.µ *к� 

� ¬#N\��� &�G�%� �� ��.� *к�  

� [7.�H�� &�G�%� �� ��.� *к� 

� Tરુત 2જVલો રા>યમા ં�થમ : 85.5 ટકા 

� દાહોદ 2જVલો રા>યમા ંછેVલે : 58.8 ટકા 

� રા>યમા ંતમામ બાળકોને 3 �કમીના ઘેરાવામા ં�ાથિમક િશdણ 

>યાર� 5 �કમી Tધુીમા ંમા«યિમક િશdણ પણ ઉપલåધ. 

� 50 વષNમા ં �જુરાતમા ં સાdરતા દરમા ં 46.5 ટકાનો 

વધારો થયો છે.  

� 2001થી 2011 વ¢ચે Fુલ સાdરતા દરમા ં 8.9 cકનો 

વધારો થયો હતો =મા ં �ા�ય િવ�તારમા ં 10.4 >યાર 

શહ�ર& િવ�તારમા ં4.5 cકનો વધારો થયો હતો.  

� 2001મા ં iBુષ અને મ�હલા સાdરતા દર વ¢ચે 21.9 

cક,ુ ંcતર હI ુ ં= 2011મા ં16.1 થlુ ંહI ુ.ં  
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� 2011ની વ�તી ગણતર& �જુબ, રા>યની Fુલ વ�તી 6 

કરોડ 4 લાખ હતી.  

� =મા ં78 ટકા સાdરતા દર છે. 22 ટકા લોકો એટલે 1.4 

કરોડ લોકો સાdર નથી. 

&�G� :-a0%�� :-�;-� B#�?  

� = �ય��ત કોઇપણ ભાષામા ંસમજiવૂNક વાચંી અને લખી 

શક� તે સાdર છે.  

� 7 વષNથી ઓછ& વય,ુ ં બાળક લખી ક� વાચંી શક� પણ 

તેનો સાdરમા ંસમાવેશ થતો નથી. 

&�G�%� &��GV ¹�� 

� રાtX&ય �કડાશાÉ કચેર&(NSO)એ �ુલાઈ-2017 થી 

�ૂન-2018 દરિમયાન દ�શભરમા ં સવwdણ હાથ ધર& 

‘િશdણના કૌ�ંુrબક સામા2જક ઉપયોગ બાબતના �8ુય 

Tચૂકો’ શીષNક હ�ઠળ �રપોટN બહાર પાડìો છે.  

� =મા ં7 વષNથી ઉપરના લોકોમા ંસાdરતાના દરની બાબતમા ં

�જુરાતનો નબંર 22 મોટા રા>યોમા ં9મા �મે છે.  

6. [�� ��ш�\ : �� &J*�]@� 

��T &�G�%� [��&  

� દર વષw 8મી સeટ��બરના રોજ િવ� સાdરતા �દવસ 

ઉજવાય છે.  

� lનેુ�કોએ 17 નવે�બર 1965મા ંતેની +હ�રાત કર& હતી. 

� થીમ-2020 : “Literacy teaching and learning in the 

COVID-�� crisis and beyond,”.  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૮-૦૯-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં રા>યના મહ�Tલૂ િવભાગ Uારા ક�ટલી નવી 

સેવાઓને ઓનલાઈન કરવામા ં આવી છે - 03 

2. �જુરાત સરકાર Uારા અ�યાર Tધુીમા ંFુલ ક�ટલી મહ�Tલૂી 

સેવાઓ ઓનલાઇન ઉપલåધ કરાવવાની છે - 23 

3. �જુરાત સરકારના મહ�Tલૂ િવભાગ Uારા  કયા �ડ2જટલ 

eલેટફોમNના મા«યમથી  સેવા ઓનલાઇન કરવામા ંઆવી 

છે - i-ORA  ?�*C. 

4. �જુરાતના વતNમાન મહ�Tલૂ મWંી,ુ ં નામ જણાવો -  

к{�шк��< ?*�. 

5. તા=તરમા ં ભારત અને ચીન સરહદ ઉપર LAC  ઉપર 

ક�ટલા વષN બાદ �થમવાર ગોળ&ઓ ચલાવવામા ંઆવી 

છે - 45 

6. LAC,ુ ં િવ�Iતૃ નામ જણાવો - .�r� íP 
0ÂR#9. 

к�s�. 

7. તા=તરમા ં ચીન Uારા LAC �થમવાર ગોળ&બાર કર&ને 

કયા વષNના કરાર,ુ ંઉVલઘંન કlુ� છે - 1993 

8. કરાર �જુબ LAC  ઉપર ક�ટલા �કમી િવ�તારમા ં કોઈ 

સેના,ફાય�ર ગ, �િવક હિથયાર  અને બjૂંકનો ઉપયોગ 

નહp કરવાનો કરાર કરાયો હતો – 2 [к.� ��K%��� 

9. વષN 1993મા ં  કયા ત�કાલીન વડા�ધાનના વખતમા ં

ભારત  અને ચીન વ¢ચ ે  બોડNર ઉપર  ગોળ&બારનો 

ઉપયોગ નહp કરવાના કરાર કયાN હતા- ���&]7� ��� 

10. cત�રd યાWીઓના �પેશ aટૂ બનાવવા ભારત-રિશયાની 

કઈ એજ)સી વ¢ચ ે કરાર થયા - ISRO 9�� ��ш-� 

¹%[�G 
$)&�  

11. ઈસરોએ કયા cતર&d િમશન માટ� રિશયન cત�રd 

એજ)સી uલાયકોસમોસ સાથે કરાર કય¬ છે - ���-�� 

12. ઈસરોએ ગગનયાન િમશન માટ� રિશયન cત�રd 

એજ)સી uલાયકોસમોસ સાથે cત�રd યાWીઓના �પેશ 

aટૂ બનાવવા કરાર કય¬ છે આ aટૂની િવશેષતા જણાવો 

- @�к?�к�� T�& .��� �*� Ha0&$� 7ш� %D� %��� 

T�&��D� ��кI%� к�@C� ��-�0&�<� ?V @7�� 

��кI+ $ш�  

13. ભારતમા ંર��ડયો ટ�rલ�કોપના ફાધર તર&ક� કોણ ઓળખાય 

છે - ��.����b� K�N? 

14. ભારતમા ં ર��ડયો ટ�rલ�કોપના ફાધર ગણાતા ડો.ગોિવ દ 

�વBપ,ુ ં �ા-ં�ાર� અવસાન થl ુ – ¬ p��, %�.07-09-

2020 

15. ડો.ગોિવ દ �વBપનો જ)મ �ા-ં�ાર� થયો હતો – 

�����@��, �\C-1929 

16. ડો.ગોિવ દ �વBપ,ુ ં ઉપનામ જણાવો - ‘‘P��� HP � 

</)�-� ��[�-� *�q.Kк�?’’  

17. ભારતમા ંર��ડયો ટ�rલ�કોપની શBઆત કોણે કરાવી હતી – 

��.����b� K�N? 

18. ડો.ગોિવ દ �વBપના �યાસોથી જ કયા વષw ઊટ& તથા 

iનુા ખાતે ર��ડયો ટ�rલ�કોપ બધંાયા હતા - �\C-1970 

19. ર��ડયો એ�Xોનોિમની aુ ં છે - �î����� 9ï-�&�� 
к 

7A��� ш�х� 

20. ર��ડયો ટ�rલ�કોપ,ુ ં �8ુય કાયN aુ ં છે - �î����� �p�D� 

M�%� 9cð-� [к�V��� 9ï-�& к���  

21. ORT,ુ ંિવ�Iતૃ નામ જણાવો - `*+ ��[�-� *�q.Kк�?  
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22. GMRT,ુ ંિવ�Iતૃ નામ જણાવો - c-)* �*���� ��[�-� 

*�q.Kк�? 

23. iનુા પાસે આવેલા કયા ર��ડયો ટ�rલ�કોપ Uારા ર��ડયો 

એ�Xોનોિમ dેWમા ંમહ�વ,ુ ં�દાન કlુ� છે – GMRT 

24. ડો.ગોિવ દ �વBપ iનુામા ંઆવેલી કઈ વૈ»ાિનક સ�ંથાના 

ફાઉ)ડર �ડર��ટર હતા - ��ш�. &�)*� P�� ��[�-� 


Ks���� (
�&�M�
)  

25. ભારત સરકાર Uારા ડો.ગોિવ દ �વBપ,ુ ં�ો એવોડN આપી 

સ)માિનત કરાયા હતા - ?ßz�  

26. િવ� સાdરતા �દવસ �ાર� ઉજવવામા ં આવે છે - � 

&J*�]@� 

27. lનેુ�કોએ િવ� સાdરતા �દવસ ઉજવવાની +હ�રાત 

કયાર� કર& હતી - �� ���]@� ���� 

28. તા=તરમા ં NSO  Uારા +હ�ર કરવામા ં આવેલા �ુલાઈ 

2017 થી �ૂન 2018 સાdરતા cગેના સવwdણમા ં  કlુ ં

રા>ય સૌથી વR ુસાdરતા દર ધરાવે છે - к��I 

29. તા=તરમા ં NSO  Uારા +હ�ર કરવામા ં આવેલા �ુલાઈ 

2017 થી �ૂન 2018 સાdરતા cગેના સવwdણમા ં કlુ ં

રા>ય સૌથી વR ુ ક�ટલા ટકા સાdરતા દર ધરાવે છે -  

к��I 9�� ��.� % 

30. તા=તરમા ં NSO  Uારા +હ�ર કરવામા ં આવેલા �ુલાઈ 

2017 થી �ૂન 2018 સાdરતા cગેના સવwdણમા ં 

�જુરાત ક�ટલા ટકા સાdરતા દર સાથે કlુ ં�થાન ધરાવે 

છે - �� 9�� ��._% 

31. તા=તરમા ં NSO  Uારા +હ�ર કરવામા ં આવેલા �ુલાઈ 

2017 થી �ૂન 2018 સાdરતા cગેના સવwdણમા ં

ભારતમા ંikુુષ અને મ�હલાઓનો સાdરતા દર  જણાવો 

- �_.�% 9�� ��.µ% 

32. ભારતનો સર�રાશ સાdરતા દર જણાવો - ��.µ% 

33. તા=તરમા ં NSO  Uારા +હ�ર કરવામા ં આવેલા �ુલાઈ 

2017 થી �ૂન 2018 સાdરતા cગેના સવwdણમા ં ટોપ 

ટ�ન રા>યોના નામ ટકાવાર& સાથે જણાવો - к��I-��.�, 

[��7+-��.�, fj��х��-��.�, [7�L.3��ш-��.�, 

M&�-��.�, 7���Ës-�_.�, ?�c@-�µ.�, %�.��y#-

��.�, "#$��%-��._ 9�� 7[�-�V�-��._  

34. તા=તરમા ં NSO  Uારા +હ�ર કરવામા ં આવેલા �ુલાઈ 

2017 થી �ૂન 2018 સાdરતા cગેના સવwdણમા ં

�જુરાતમા ં ikુુષો અને મ�હલાઓ ક�ટલા ટકા  સાdરતા 

દર ધરાવે છે - ��.�% 9�� ��.�% 

35. તા=તરમા ં NSO  Uારા +હ�ર કરવામા ં આવેલા �ુલાઈ 

2017 થી �ૂન 2018 સાdરતા cગેના સવwdણમા ં

�જુરાતમા ં �ા�ય અને શહ�ર& િવ�તારનો સાdરતા દર 

જણાવો - ��.�% 9�� ��.µ% 

36. તા=તરમા ં NSO  Uારા +હ�ર કરવામા ં આવેલા �ુલાઈ 

2017 થી �ૂન 2018 સાdરતા cગેના સવwdણમા ં

�જુરાતમા ંસૌથી વR ુસાdરતા દર ધરાવતો 2જVલો અને 

ટકાવાર& જણાવો – t#�% 9�� ��.� *к� 

37. િવ� સાdરતા �દવસ-2020ની થીમ જણાવો - “Literacy 

teaching and learning in the COVID-�� crisis and 

beyond,”.  

38. વષN 1961મા ં �જુરાતનો Fુલ સાdરતા દર ક�ટલા ટકા 

હતો - µ�.� *к� 

39. વષN-2011મા ં �જુરાતનો Fુલ સાdરતા દર ક�ટલા ટકા 

હતો - �� *к� 

40. �જુરાતમા ંસૌથી ઓછો સાdરતા દર કયા 2જVલામા ંઅને 

ક�ટલા ટકા છે - ��7�� 9�� ��.� *к� 

41. �જુરાતમા ં તમામ બાળકોને ક�ટલા �કમીના ઘરેાવામા ં

�ાથિમક િશdણ >યાર� ક�ટલા �કમી Tધુીમા ં મા«યિમક 

િશdણ ઉપલåધ છે – µ %D� � 

42. સાdર �ય��તની �યા8યા જણાવો - m :-a0% к�r?V 

��\��� &$¬ p�Cк ���L� 9�� .х� шк�  

43. રાtX&ય �કડાશાÉ કચેર&એ �ુલાઈ-2017 થી �ૂન-2018 

દરિમયાન દ�શભરમા ં સવwdણ હાથ ધર& કયા  શીષNક 

હ�ઠળ �રપોટN બહાર પાડìો છે - ‘�шGV�� к{�#� q@к 

&��i$к f?-�� @�@%�� £#;- t pLк�’ 

44. વષN 1981થી 1991ના દશકામા ંભારતમા ંસાdરતા દરમા ં

સૌથી વR ુક� ઼લા ટકાનો વધારો થયો હતો – �� *к�  

DATE : ��-��-����

1. NSO :���%�� m)�� ���ш-� c7��  

� સવwનો સમયગાળો : �ુલાઈ 2017 થી �ૂન 2018 

� માપદંડ : 1000 iBુષોએ મ�હલાઓની સ8ંયા 

 

� સવwમા ંFુલ રા>યો : 22  
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� સર�રાશ ર�િશયામા ં ��ш�� 3D ��¿- : к��I %D� 

"#$��%��   : �_� 

���%�� 9|�&� ��¿-� 

��¿- &�0& ���ш-� 

к��I 1048 

[7�L. 3��ш 1030 

%��.��y# � 1014 

xÒ3��ш 1003 

%�.��V� 984 

?�Ó @���I 963 

H[�K&� 949 

Xj�&�± 939 

1��х�� 930 

f%��х�� 927 

7���Ës 920 

fj� 3��ш 918 

��$KD�� 912 

� ભારતનો સર�રાશ સે�સ ર�િશયો : 927  

� �જુરાતનો સર�રાશ સે�સ ર�િશયો : 911 

� શહ�ર& િવ�તારના સે�સ ર�િશયામા ં�જુરાત દ�શમા ંતળ&યે 

છે. દ�શમા ં�દVહ& પછ& સૌથી ખરાબ ��થિત �જુરાતની.  

� દ�શમા ં શહ�ર& િવ�તારનો સર�રાશ સે�સ ર�િશયો ૯૧૪ છે 

>યાર� �જુરાતનો માW ૮૪૩ છે. 

� આમ દ�શના ૨૨ મોટા રા>યોમા ંશહ�ર& િવ�તારના સર�રાશ 

સે�સ ર�િશયામા ં�જુરાતનો ૨૧મા ં�મે.  

� �દVહ&મા ં શહ�ર& િવ�તારમા ં સે�સ ર�િશયો સૌથી નબળો 

૮૦૪ છે.  

� �જુરાતના શહ�ર& િવ�તારમા ં iBુષોની સરખામણીમા ં

Éીઓ,ુ ં�માણ ઘ¼ ુઓÓ.  

� �જુરાતના શહ�ર& િવ�તારમા ં૧ હ+ર iBુષોએ માW ૮૪૩ 

Éીઓ છે >યાર� �ા�ય િવ�તારમા ંઆ �કડો ૯૫૬ છે. 

� =મા ં સૌથી વR ુ ક�રળમા ં દર હ+ર iBુષોએ ૧,૦૪૮ 

Éીઓ છે.  

� ક�રળ એકમાW રા>ય એ4 ુ છે ક� >યા ં શહ�ર& િવ�તારનો 

સે�સ ર�િશયો �ા�ય િવ�તાર કરતા ંવR ુછે. 

� ક�રળમા ં હ+ર iBુષોએ Éીની સ8ંયા ૧,૦૬૫ છે >યાર� 

�ા�ય િવ�તારમા ંઆ સ8ંયા ૧,૦૩૫ છે.  

� આ િસવાય તાિમલના�ુમા ં શહ�ર& િવ�તારમા ં હ+ર 

iBુષોએ Éીની સ8ંયા ૧,૦૧૨ અને  �ા�ય િવ�તારમા ંઆ 

સ8ંયા ૧,૦૧૬ છે. 

2. &�% ?�.�� х�yp% к�-�V�� : "#$��% &�к�� (�>�\)  

£#;-�U�z��� 7K%� %�.10� &J*�]@��� ��$ �#. &�% 

?�.�� х�yp% к�-�V -�$�� ¹%�C% [к&�� ?[��7� 

-�$�� 9�� £#;-�U� ?�к &�|7 -�$���� ��������D� 

<-B#�����  

  

[к&�� ?[��7� -�$�� :  

� ખે�તૂ પોતાનો પાક લઈ જઈ શક� તેમજ લાવી શક� તેમજ 

સારા ભાવે વેચાણ કર& શક� તે માટ� મ«યમ માલવાહક 

વાહન સહાય યોજના  

� નાના/િસમાતં/મ�હલા/અ,.ુ+િત/અ,.ુ જન+િતના 

ખે�તૂો માટ� B.૭૫,૦૦૦/-ની સહાય  

� સામા)ય/અ)ય ખે�તૂો માટ� B.૫૦,૦૦૦/- સહાય  

� ટાટા, મ�હ)�ા, અશોક લલેે)ડ, માBતી Tüુક& કંપનીના ં

�8યાત માલ વાહક વાહનો =વા ક� છોટા હાથી, T�ુો, 

દો�ત, Tપુર ક�ર& સ�હતના ૪૫ મોડલો મા)યતા �ાeત  

� રા>યમા ં તમામ ખે�તૂોને એક સમાન અને યોuય ભાવે 

વાહન  

� યોજના હ�ઠળ ૬૦૦ થી ૧૫૦૦ �ક.�ા, ભાર વહન dમતા 

ધરાવતા વાહનોનો સમાવેશ  

� સરકાર� કર�લ એ�પેનલમે)ટથી વાહનોની Fુલ �ક મતમા ં

B.૩૮,૦૦૦/- Tધુીનો ઘટાડો  

� આ યોજના હ�ઠળ B.૫૦ કરોડની જોગવાઈ  

� મ�ુંર& બાદ એટસોસN સહાય એટલે ક� વાહનની �ક મતમાથંી 

સહાયની રકમ બાદ કર& ખે�તૂ ખર&દ& કર& શકશે  

� ખે�તૂ એ�પેનVડ ઉ�પાદકના એ�પેનVડ મોડ�લ 

ઓથોરાઇઝડ ડ&લસN પાસેથી જ ખર&દ& શકશે. 

£#;-�U� ?�к &�|7 -�$�� : 

ખે�તૂો પોતાની ખેત પેદાશ સ�ંહ કર& સારા ભાવ મળે �યાર� 

વેચાણ કર& વR ુઆિથªક વળતર મેળવી શક� તે માટ� નાના 

ગોડાઉન બાધંવામા ંસહાય  
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� ખે�તૂને ખેતરમા ં ગોડાઉન હોવાથી વરસાદ, વાવાઝો�ુ,ં 

કરા વગેર� =વી ઘટનામા ંપોતાની ખેત પેદાશોને બગડતા 

બચાવી શકશે  

� ખે�તૂને B. ૩૦,૦૦૦/- Tધુીની સહાય  

� સહાયની �કુવણી બે તબ�ામા ં 

� �થમ હeતો eલી)થ લેવલે B. ૫,૦૦૦/-  

� બીજો હeતો બાધંકામ iણૂN થયે  

B. ૧૫,૦૦૦/-  

� )lનૂ;મ ૩૩૦ ચો.ùટ,ુ ંબાધંકામ  

� લાભાથ® ખે�તૂને બાધંકામમા ંિવકVપ 

� ક-��ટ/h.આઈ.શીટ/િ�ફ�r²ક�ટ�ડ �Xકચર  

� �Xકચરની )lનૂ;મ ÷ચાઈ ૧૨ ùટ, પાયાની ÷ડાઈ ૨ 

ફટ, eલી)થ ÷ચાઈ ૨ ùટ 

� )lનૂ;મ એક દરવાજો અને એક બાર& B. ૩૫૦ કરોડની 

નાણાકં&ય જોગવાઈ  

� Fુલ ૧,૧૬,૦૦૦ ખે�તૂો લાભા�)વત થશે 

� િવભાગ : Fૃિષ, ખે�તૂ કVયાણ અને સહકાર  

� Fૃિષ મWંી : �ી આર.સી. ફળjુ  

3. PM SVANidhi Kк+ : к�)u &�к�� (��$���+) 

 

-�$�� :  

� પી.એમ. �X&ટ વે)ડસN આ�મિનભNર િનિધ (PM SVANidhi) 

���3��� z� ���)u ��+�� &�@����� £#;- ¹ш� :  

� પીવાના પાણી માટ� િસ ગલ lઝુ eલા��ટક બેટVસને બદલે 

માટ&ના માટલાનો ઉપયોગ કરવા અ,રુોધ  

� �X&ટ વે)ડસN Uારા �ડ2જટલ લેવડ-દ�વડ કરવામા ંઆવશે 

તો તેમના ખાતામા ં સરકાર Uારા ક�ટલીક રકમ ઈનામ 

�વBપે ક�શબેક આપવામા ંઆવશે.  

� કોરોનામા ં�ાહકોની Tરુdા,ુ ં«યાન રાખવા અપીલ. 

� મા�ક, સાફ-સફાઈ અને સોિશયલ �ડ�ટ�)સ§ગ +ળવવા 

અ,રુોધ  

Kк+ 7�wI �._� .�х Ks+* ��)�&C�� N. �_� к����� &7�- 

� �ક&મ હ�ઠળ 1.40 લાખ �X&ટ વે)ડસNને B.140 કરોડની 

સહાય કરાઈ હતી.  

� મોદ&એ ક�ુ ંક� લોકડાઉનમા ં=મના rબઝનેસને અસર થઈ 

હતી તેવા �X&ટ વે)ડસNના લાભાથw �ક&મ શB કરાઈ હતી. 

=થી તેઓ નવેસરથી rબઝનેસ શB કર& શક�.  

� આ યોજના હ�ઠળ 4.50 લાખ �X&ટ વે)ડસN,ુ ં ર2જ�X�શન 

કરવામા ંઆ�lુ ંહI ુ.ં  

4. "#$��% &�к�� : ¡ p�х��� �K%� �V%�+ - �� ����� 

(�)-v�)  �V�� ¡#�х��� �K%� µ� *к� ����� �#.-���� 

D< 

 
� 1963મા ંરોગચાળાને કારણ ેસ8ંયા 362 Tધુી પહ-ચી ગઈ 

હતી 

� રણ િસવાય િવ�મા ં�ાયં ન જોવા મળતા અને રણ,ુ ં

આગ4ુ ં ઘર�¼ુ ં ગણાતા એવા jુલNભ �ડૂખરની આ વષw 

માચN માસમા ં યો+યેલી ગણતર& અ,સુાર વ�તી અધધ 

37%થી વધીને હાલમા ં6082એ પહ-ચી.  

� છેVલે 2014મા ં યો+યેલી ગણતર& અ,સુાર �ડૂખરની 

સ8ંયા 4451 ન-ધાઇ હતી.  

� આ વષw 13 અને 14મી માચN-2020ના રોજ 5 hVલાના 

15000 વગN �ક.મી.મા ંગણતર& યો+ઇ. 

ક¢છના મોટા રણમા ંછે �ડૂખર,ુ ંઅ¯યારºય 

� �જુરાત સરકાર� 12 +)lઆુર& 1973ના રોજ ક¢છના 

નાના રણ િવ�તારને �ડૂખર,ુ ં અભય�થાન િવ�તાર 

ઘોિષત કય¬ હતો.  

� સને 1978મા ં ક¢છના મોટા રણનો થોડો ભાગ ઉમેર&ને 

Fુલ 4953.71 ચો.�ક.મી.િવ�તાર રણ,ુ ં િવિશtટ �ાણી 

�ડૂખર હોઇ �ડૂખર અભયારºયના નામે રrdત કરવામા ં

આ�lુ ંહI.ુ  

� સને 1946મા ં સૌ�થમ �ડૂખરની કરાયેલી ગણતર& 

અ,સુાર �ડૂખરની સ8ંયા 3500 હતી.  

� = સને 1963મા ં �ડૂખરમા ં રોગચાળો આવતા સ8ંયા 

ઘટ&ને માW 362 Tધુી જ પહ-ચી ગઇ હતી.  

� છેVલે 2014મા ં કરાયેલી ગણતર& અ,સુાર રણમા ં

�ડૂખરની સ8ંયા 4451 ન-ધાઇ.  

�\C 3�V� �K%� : 

�\C &�;-� 
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��_� µ��� 

���� ���� 

���µ µ�� 

���� ��� 

���µ ���� 

���� ���� 

���� ��µ� 

���_ µ��µ 

���� _�µ� 

���_ __�� 

���� ���� 

i$�.� 3�V� �K%� : 

2જVલો સ8ંયા 

Tરુ�)�નગર 2034 

ક¢છ 1244 

મોરબી 1172 

બનાસકાઠંા 960 

પાટણ 653 

અમદાવાદ 19 

R#��Kк��� ��х�K% :  

¡ p�х� 9�-��V�� R#��Kк� к�*+�� &@�* к��R#� 78 #� 

� રણ િસવાય િવ�મા ં�ાયં ન જોવા મળતા jુલNભ �ડૂખર 

માટ� રrdત કરવામા ં આવેલા 4954 ચો.�ક.મી. િવ�તાર 

‘�ડૂખર અભયારણ’ને સને 2006મા ં વVડN હ�ર&ટ�જમા ં

સામેલ કરવા lનેુ�કો કમીટ&મા ંસબમીટ કરવામા ંઆ�lુ ં

હI.ુ  

� પરંI ુ છેVલ ે પાટણની ‘રાણી ક& વાવ’નો વVડN હ�ર&ટ�જ 

સાઇટમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆ�યો હતો. 

� રણને અડ&ને આવેલા પાચં 2જVલાના રrdત િવ�તારમાથંી 

બહાર નીકળ&ને છેક અમદાવાદ hVલા Tધુી પહ-¢યા છે.  

� અમદાવાદ hVલામા ં19 �ડૂખરો ન-ધાયા.  

5. UN : @�I £ >AR# �� ¹�� 97���.-���� (@�I ��к�&)  

97���.�� ���% :  

� �રપોટN 2020મા ંજણાવાlુ ંછે ક� 5 વષNથી નાના બાળકોના 

મોતનો �કડો 1990મા ં1.25 કરોડથી ઘટ&ને 2019મા ં52 

લાખ થયો.  

� છેVલા ં 30 વષNમા ં �વાqય સેવાઓમા ં Tધુારાના કારણે 

બાળ ��ૃlદુર ઘટ�ો છે.  

� ભારતમા ં 5 વષNથી નાના બાળકોના ં મોતનો �કડો 

2019મા ં8.24 લાખ રoો, = 1990 મા ં34 લાખ હતો.  

� ભારતમા ં 1990મા ં છોકરાઓનો બાળ ��ૃlદુર 122 અને 

છોકર&ઓનો 131 હતો.  

� ગત વષw છોકરાઓનો બાળ ��ૃlદુર 34 અને છોકર&ઓનો 

બાળ ��ૃlદુર 35 રoો.  

� 2019મા ં5 વષNથી નાના = બાળકોના ંમોત થયા ંતેમાથંી 

49 ટકા બાળકો 5 દ�શ- નાઇ2જ�રયા, ભારત, પા�ક�તાન, 

ક-ગો અને ઇથોિપયાના હતા.ં  

6. UN : M��� � �\C�� �.� [�|� t#�� %�?���� 

������� шW%� (0.�<�* L�)$)  

97���. :  

� આગામી પાચં વષNમા ં સર�રાશ વૈિ�ક તાપમાન �થમ 

વખત iવૂN ઔÍોrગક સર�રાશ �તરથી ૧.૫ �ડ�ી 

સેÎVસયસ (૨.૭ ફ�રનહાઇટ)થી વધાર� હોઇ શક� છે.  

� એજ)સીના જણા�યા અ,સુાર ૧.૫ �ડ�ી સેÎVસયસ એ 

�તર છે =ના પર િવrભÄ દ�શોએ uલોબલ વોિમ¦ગને 

મયાN�દત કરવાના �ય�નો કરવા માટ� સમંિત દશાNવી 

હતી.  

� ઉVલખેનીય છે ક� ૨૦૧૫મા ં થયેલા પે�રસ �લાયમે)ટ 

સમ�ૂતીમા ં ૧.૫ �ડ�ી સેલિસયસની મયાNદા ન�& 

કરવામા ંઆવી હતી.  

� આ અગાઉ ૨૦૧૮ના lએુન સાય)સ �રપોટNમા ંપણ વધી 

રહ�લા વૈિ�ક તાપમાન cગે પણ rચ તા �ય�ત કરવામા ં

આવી હતી.  

7. $) [�� ��ш�\ : �� &J*�]@� 

�[�-�.�. : "#V��%��- ML�-C  

$) : � &J*�]@� ����   9�&�� : �� ���]@� ���� 

� આ=  rલયો ટોલ�ટોય ભારતે)jુ હ�રË�ં અને �ણુવતંરાય 

આચાયNનો જ)મ�દવસ તથા �કશોરલાલ મશBવાળા, 

ઇિતહાસકાર રાધાFુ�દુ �ખુરhની iºુયિતિથ છે. 

� +મનગર 2જVલાના =તલસર ગામે જ)મેલા �ણુવતંરાય 

પોપટભાઈ આચાયN એ કૉલજે Tધુી,ુ ંિશdણ પણ લીRુ ંન 

હI ુ.ં ક¢છના માડંવીમા ં �ાથિમક િશdણ દરિમયાન 

તેઓમા ં �થાિનક વાતાવરણના સહવાસથી દ�રયાઇ 

કથાઓ લખવા,ુ ંબીજ વવાlુ ંહI ુ.ં સૌરાtX િમW, સૌરાtX, 

ùલછાબ, �+બRં ુ =વા ં સામિયકો તેમના ં સ?નોની 
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itૃઠ½િૂમ હતી. ùલછાબ અને �ફVમી સામિયક મોજ 

મ+હના ંતો તેઓ તWંી પણ હતા.ં 

� �ણુવતંરાય આચાયN એ દ�રયા સારંગ, હાથીદાતંનો 

સોદાગર, દ�રયાપીર, હાh કાસમ તાર& વીજળ&, 

દ�રયાલાલ, કાળ વૈભવ, જળ સમાિધ, બડંખોર, રાય 

nકુકારાય, વતનનો સાદ, અVલા બલેી, Tભુાષચ�ં બોઝ, 

સોરઠની સ«ંયા, ^ુ ં બાવો ને મગંળદાસ =વા ં નવલકથા 

,નાટક, નવrલકા, િનબધંને લગતા ં૧૦૦ થી વR ુi�ુતકો 

લ8યા ં છે. તેમ,ુ ંસા�હ�ય સ?ન �8ુય�વે સાગર કથાઓ, 

ઐિતહાિસક અને સામા2જક નવલકથાઓ  dેWે ર� ુછે. 

� દ�રયાલાલ નવલકથાથી �યાપક �િસØ| પામેલા ં

�ણુવતંરાય આચાયN,ુ ં ૧૯૪૫મા ં �જુરાતી સા�હ�યના 

�િત�tઠત રણ2જતરામ TવુણNચ�ંકથી સ)માન થlુ ંહI ુ.ં 

� અ�યતં આRિુનક િવચારો ધરાવતા �ણુવતંરાય આચાયN,ુ ં

૨૫ નવે�બર ૧૯૬૫ના ં રોજ અવસાન થlુ ં હI ુ.ં તેમનો 

સા�હ2�યક વારસો તેમની iWુીઓ ઈલા આરબ મહ�તા અને 

વષાN અડાલ+ સાચવી રoા ંછે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૯-૦૯-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં સeટ��બર 2020મા ં NSO Uારા +હ�ર કરવામા ં

આવેલ ભારતના =)ડર ર�િશયામા ં Fુલ ક�ટલા  રા>યમા ં

સવw કરાયો - 22 

2. તા=તરમા ં NSO Uારા +હ�ર કરવામા ં આવેલ ભારતના 

=)ડર ર�િશયાનો સમયગાળો જણાવો - #̂.�< 2017  D�  

p̂� 2018 

3. તા=તરમા ં NSO Uારા +હ�ર કરવામા ં આવેલ ભારતના 

=)ડર ર�િશયામા ં  સર�રાશ ક�ટ�ગર&મા ં 1000  ikુુષોએ  

સૌથી વR ુ મ�હલાની વ�તી ધરાવIુ ં�થમ રા>ય- к��I 

4. તા=તરમા ં NSO Uારા  +હ�ર કરવામા ંઆવેલ ભારતના 

=)ડર ર�િશયામા ં  સર�રાશ ક�ટ�ગર&મા ં �થમ  રા>ય - 

к��I 

5. તા=તરમા ં NSO Uારા +હ�ર કરવામા ં આવેલ ભારતના 

=)ડર ર�િશયામા ં  સર�રાશ ક�ટ�ગર&મા ં �જુરાતનો �મ  

જણાવો  - 14 

6. તા=તરમા ં NSO Uારા +હ�ર કરવામા ં આવેલ ભારતના 

=)ડર ર�િશયામા ં  સર�રાશ ક�ટ�ગર&મા ં 1000 ikુુષોએ  

સૌથી વR ુમ�હલાની વ�તી  ક�રળમા ંક�ટલી છે - 1048 

7. તા=તરમા ં NSO Uારા +હ�ર કરવામા ં આવેલ ભારતના 

=)ડર ર�િશયામા ં સર�રાશ ક�ટ�ગર&મા ં1000 ikુુષોએ બી+ 

�મે �હમાચલ�દ�શમા ંમ�હલાની વ�તી  ક�ટલી છે - 1030 

8. તા=તરમા ં NSO  Uારા +હ�ર કરવામા ં આવેલ ભારતના 

=)ડર ર�િશયામા ં  સર�રાશ ક�ટ�ગર&મા ં 1000 ikુુષોએ  

Wી+ �મે તિમલના�ુમા ંમ�હલાની વ�તી  ક�ટલી છે -1014 

9. તા=તરમા ં NSO Uારા +હ�ર કરવામા ં આવેલ ભારતના 

=)ડર ર�િશયામા ંસર�રાશ ક�ટ�ગર&મા ં1000 ikુુષોએ  ચોથા 

�મે �~�દ�શમા ંમ�હલાની વ�તી ક�ટલી છે -1003 

10. ભારતનો સર�રાશ સે�સ ર�િશયો જણાવો - 927 

11. �જુરાતનો સર�રાશ સે�સ ર�િશયો જણાવો - 911 

12. ભારતનો શહ�ર& િવ�તારનો સર�રાશ સે�સ ર�િશયો જણાવો 

- 914 

13. �જુરાતનો શહ�ર& િવ�તારનો સર�રાશ સે�સ ર�િશયો 

જણાવો - 843 

14. ભારતના મોટા 22  રા>યમા ં શહ�ર& િવ�તારમા ં સર�રાશ 

સે�સ ર�િશયામા ં�જુરાતનો �મ જણાવો - 21 

15. તા.૧૦મી સeટ��બર-૨૦૨૦ના રોજ �8ુયમWંી �ી િવજય 

Bપાણીના હ�તે સાત પગલા ંખે�તૂ કVયાણ cતગNત કઈ 

બે યોજનાનો ગાધંીનગરથી ઈ-aભુારંભ કરાયો - [к&�� 

?[��7� -�$�� 9�� £#;-�U� ?�к &�|7 -�$��  

16. �જુરાત સરકાર� ખે�તૂ પોતાનો પાક લાવવા-લઈ જવા 

તેમજ સારા ભાવે વેચાણ કર& શક� તે માટ� કઈ યોજના 

અમલી છે - [к&�� ?[��7� -�$��  

17. �જુરાત સરકારની �કસાન પ�રવહન યોજના cતગNત 

નાના/િસમાતં/મ�હલા/અ,.ુ+િત/અ,.ુ જન+િતના 

ખે�તૂો માટ� ક�ટલા Bિપયાની સહાય કરવામા ંઆવે છે - 

N.75,000/-  

18. �જુરાત સરકારની �કસાન પ�રવહન યોજના cતગNત 

સામા)ય/અ)ય ખે�તૂો માટ� ક�ટલા Bિપયાની સહાય 

કરવામા ંઆવે છે - N.50,000/-  

19. �જુરાત સરકારની �કસાન પ�રવહન યોજના cતગNત 

ટાટા, મ�હ)�ા, અશોક લેલ)ેડ, માBતી Tüુક& કંપનીના ં

�8યાત માલ વાહક વાહનો =વા ક� છોટા હાથી, T�ુો, 

દો�ત, Tપુર ક�ર& સ�હત ક�ટલા મા)યતા �ાeત મોડલો છે 

- 45 

20. �જુરાત સરકાર Uારા ખે�તૂો પોતાની ખેત પેદાશ સ�ંહ 

કર& સારા ભાવ મળે �યાર� વેચાણ કર& વR ુ આિથªક 
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વળતર મેળવી શક� તે માટ� નાના ગોડાઉન બાધંવા માટ� 

કઈ યોજના અમલી છે - £#;-�U� ?�к &�|7 -�$��  

21. �જુરાત સરકાર Uારા �8ુયમWંી પાક સ�ંહ યોજના 

cતગNત ખે�તૂને ક�ટલી સહાય આપવામા ંઆવે છે - N. 

30,000/- t#��  

22. �જુરાત સરકાર Uારા �8ુયમWંી પાક સ�ંહ યોજના 

cતગNત ખે�તૂને ગોડાઉન બાધંવા )lનૂ;મ ક�ટલા 

બાધંકામ Tધુી સહાય આપવામા ંઆવે છે - 330 L�.Ù*  

23. �જુરાત સરકારની �8ુયમWંી પાક સ�ંહ યોજના cતગNત 

Fુલ ક�ટલા ખે�તૂોને લાભ મળશે - 1,16,000 

24. �જુરાત સરકારની �કસાન પ�રવહન યોજના અને 

�8ુયમWંી પાક સ�ંહ યોજના,ુ ંઅમલીકરણ કયા િવભાગ 

Uારા કરવામા ંઆવે છે - �>�\, х�yp% к�-�V 9�� &7к��  

25. �જુરાતના વતNમાન Fૃિષ મWંી,ુ ં નામ જણાવો - z� 

M�.&�. PI�#   

26. પી.એમ. �X&ટ વે)ડસN આ�મિનભNર િનિધ (PM SVANidhi) 

�ક&મ હ�ઠળ 1.40 લાખ �X&ટ વે)ડસNને ક�ટલી સહાય 

અપાશે - N. �_� к��� 

27. પી.એમ. �X&ટ વે)ડસN આ�મિનભNર િનિધ (PM SVANidhi) 

�ક&મ હ�ઠળ ક�ટલા �X&ટ વે)ડસNને B. 140 કરોડની સહાય 

આપવામા ંઆવી હતી - 1.40 .�х  

28. પી.એમ. �X&ટ વે)ડસN આ�મિનભNર િનિધ (PM SVANidhi) 

યોજના હ�ઠળ ક�ટલા �X&ટ વે)ડસN,ુ ં ર2જ�X�શન કરવામા ં

આ�lુ ંહI ુ ં- _.�� .�х  

29. રણ િસવાય િવ�મા ં�ાયં ન જોવા મળતા અને રણ,ુ ં

આગ4ુ ંઘર�¼ુ ંગણાતા એવા jુલNભ �ાણી,ુ ંનામ જણાવો 

– ¡ p�х� 

30. માચN-2020મા ં યો+યેલી ગણતર& અ,સુાર �ડૂઘરની 

વ�તી ક�ટલી ન-ધાઈ - ����  

31. વષN 2014મા ં યો+યેલી ગણતર& અ,સુાર �ડૂખરની 

સ8ંયા ક�ટલી ન-ધાઇ હતી - __��  

32. તા.13-14મી માચN-2020ના રોજ ક�ટલા 2જVલાના ક�ટલા 

િવ�તારમા ં�ડૂખરની ગણતર& યો+ઇ હતી - � v�.��� 

����� ��C [к.�. 

33. �જુરાતમા ં�ડૂખર,ુ ંઅ¯યારºય �ા ંઆવેvુ ંછે - кÂX�� 

�*� �V��   

34. �જુરાત સરકાર� ક¢છના નાના રણ િવ�તારને �ડૂખર,ુ ં

અભય�થાન િવ�તાર કયાર� ઘોિષત કય¬ હતો –  %�. �� 

c)R#M�+ ���µ  

35. કયા વષw ક¢છના મોટા રણનો થોડો ભાગ ઉમેર&ને Fુલ 

4953.71 ચો.�ક.મી.િવ�તાર �ડૂખર અભયારºયના નામે 

રrdત કરવામા ંઆ�યો હતો  –  �\C ����  

36. �જુરાતમા ં સૌ�થમ �ાર� �ડૂખરની ગણતર& કરવામા ં

આવી હતી - �\C ��_�  

37. �જુરાતમા ં સૌ�થમ વષN 1946મા ં �ડૂખરની ગણતર& 

કરવામા ંઆવી �યાર� �ડૂખરની સ8ંયા ક�ટલી હતી - µ���  

38. UNના બાળ ��ૃl ુદર અહ�વાલ-2020 અ,સુાર િવ�મા ં5 

વષNથી નાના બાળકોના મોતનો �કડો 1990મા ં 1.25 

કરોડથી ઘટ&ને 2019મા ંક�ટલો થયો - �� .�х  

39. UNના બાળ ��ૃl ુદર અહ�વાલ-2020 અ,સુાર ભારતમા ં

5 વષNથી નાના બાળકોના ં મોતનો �કડો  1990મા ં 34 

લાખ હતો = ઘટ&ને 2019મા ંક�ટલો થયો - �.�_ .�х  

40. UN Uારા આગામી 5 વષNમા ંતાપમાનમા ંક�ટલા વધારાની 

શ�તા દશાNવી છે - �.� [�|� t#�� 

41. �ા વષw પે�રસ �લાયમે)ટ સમ�ૂતી થઈ હતી – �\C 
2015  

42. વષN 2015મા ં થયેલી પે�રસ �લાયમે)ટ સમ�ૂતીમા ં

તાપમાન ક�ટલા �ડ�ી સેÎVસયસની મયાNદા ન�& કરવામા ં

આવી હતી – 1.5  

43. �જુરાતી સા�હ�યકાર �ણુવતંરાય આચાયNનો જ)મ �દવસ 

જણાવો-  � &J*�]@� ���� 

44. �જુરાતી સા�હ�યકાર �ણુવતંરાય આચાયNનો જ)મ �ા ં

થયો હતો - c��� i$�.��� m%.&� ���  

45. સા�હ�યકાર �ણુવતંરાય આચાયNની �8ુય સા�હ�ય Fૃિત,ુ ં

નામ જણાવો – �[�-�.�., �[�-� &����, 7�D����%�� 

&�����, �[�-�?��, 7�v к�& %��+ ��$I+, к�I 

�°��, $I &���, &��w�� &�À-�, 6#� @��� �� ��I��& 

46. �ણુવતંરાય આચાયN તેમની કઈ નવલકથાથી �યાપક 

�િસØ| મેળવી હતી - �[�-�.�.  

47. �ા વષw �ણુવતંરાય આચાયN,ુ ં �જુરાતી સા�હ�યના 

�િત�tઠત રણ2જતરામ TવુણNચ�ંકથી સ)માન કરાlુ ંહI ુ ં - 
1945 

48. �જુરાતી લેrખકા ઈલા આરબ મહ�તા અને વષાN 

અડાલ+ના િપતા,ુ ંનામ જણાવો – "#V��%��- ML�-C 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    35 | P a g e  

 

DATE : ��-��-����

1.R#Ä ���� ��P�. : ?��L ��P�. R#Ä ����� ���%�- 


�P�&C�� ��� K0���� ����� 
��1�� �����% &��.  

(&��GV) 

 

� �થાન : cબાલા એરબેઝ (હ�રયાણા) 

� નામ : RB-001 થી 005  

� RB: એટલે હાલના IAFના વડા રાક�શFુમાર ભદૌ�રયાના 

નામ ઉપરથી RB 

����� 
��1 Kк���� ��ш� 

� ૧૯૫૧મા ં એરફોસNની ૧૭મી ��વોëન ગોVડન એરોઝની 

રચના કરાઈ 

� ગોVડન એરોઝમા ંિમગ-૨૧ િવમાનો સામેલ કરાયા ંહતા ં

� ૨૦૧૬મા ંિમગ-૨૧ને Bખસદ અપાતા ંગોVડન એરોઝ બધં 

કરાઈ હતી 

� ૨૦૧૯મા ંરાફ�લ િવમાન માટ� cબાલામા ંગોVડન એરોઝને 

iનુ: શB કરાl ુ

����� 
��1 Kк������ к����+ 

� ૧૯૫૧-૧૯૫૫ : હાવNડN �ુબી િવમાનો,ુ ંસચંાલન 

� ૧૯૫૫-૧૯૫૭ હ�િવલલે)ડ વે�પાયર િવમાનો,ુ ંસચંાલન 

� ૧૯૫૭-૧૯૭૫ હોકર હટંર િવમાનો,ુ ંસચંાલન 

� ૧૯૭૫-૨૦૧૬ િમગ-૨૧ િવમાન,ુ ંસચંાલન 

� ૧૯૬૧મા ંગોવા rલબર�શન વોર 

� ૧૯૬૫મા ંભારત-પા�ક�તાન વોર 

� ૧૯૭૧મા ંબેટલ ઓફ લો)ગવેાલા 

� ૧૯૯૯મા ંકારrગલ વોરમા ંસૌથી વR ુગલેે)ટર& એવો�્Nસ 

�µ �\C @�� ��� R#Ä �����  

� ૨૩ વષN પછ& નવા l|ુ િવમાન રાફ�લ આવતા ં તે માટ� 

�હ)jુ ધમN�kુુ, ��ુ�લમ મૌલવી, શીખ ધમN�kુુ અને r��તી 

પાદર& Uારા તેની aભુકામના માટ� સવNધમN �ાથNના કરાઈ 

હતી. 

�o# � ��P�. M�ш�  

� વR ુ5 રાફ�લ ઓ�ટોબર Tધુીમા ંમળશે  

� બીh બચેના ં િવમાનોને પ.બગંાળના કલઈFંુડા એરબઝે 

પર તહ�નાત કર& iવૂN કમાનના પડકારોને ઝીલવા સજજ 

કરાશે.  

� રાફ�લ િવમાનની ર�)જ 37૦૦ �ક.મી. Tધુીની છે.  

� cબાલામા ં તહ�નાત કર& તેને જBર પડતા ં લદાખ ક� 

લેહમા ંઉપયોગમા ંલઈ શકાશે. 

� લેહના ઓછા તાપમાનમા ં પણ િવમાન,ુ ં એÎ)જન�ટાટN  

થઈ +ય તે માટ� ભારતે રાફ�લમા ં ખાસ મો�ડ�ફક�શન 

કરા�lુ ંછે.  

� ભારત આ�યા પછ& આ તમામ િવમાનોની 250 કલાકથી 

વR ુઉડાન અને �ફVડ તથા ફાય�ર ગ,ુ ંટ���ટ§ગ થઈ � ૂ̈ ુ ં

છે. 

� આ િવમાન l|ુ માટ� તૈયાર છે. 

х�& f?aKD�%  

� આ �સગંે ક�)�ીય સરંdણ�ધાન રાજનાથિસ હ, Ôા)સના 

સરંdણ �ધાન 	લોર�)સ પલ®, ભારતના ચીફ ઓફ 

�ડફ�)સ �ટાફ જનરલ rબિપન રાવત, વાlસેુનાના વડા 

એરચીફ માશNલ આરક�એસ ભદૌ�રયાની ઉપ��થિત. 

� િવવેકાનદં એક�ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721 

2. 3����U� AK- &�?�� -�$�� (PMMSY) (AK- 

fÕ��) 

� વડા �ધાન નર�)� મોદ& એ વી�ડયો કો)ફર)સના 

મા«યમથી rબહારમા ંPMMSY લો)ચ કર& 

 

� -�$���� 7�8 # : માછલી ઉ�પાદન વધાર4 ુઅને િનકાસને 

વેગ આપવા  

� દ�શના ૨૧ રા>યોમા ંઆ યોજના શB થશે 

� મ��ય પાલન પાલન થક& આગામી પાચં વષNમા ં ૫૫ 

લાખને રોજગાર&નો લúયાકં. 

� વડા�ધાન નર�)� મોદ& Uારા દ�શમા ં �ફશ�રઝ સે�ટરના ં

િવકાસ માટ� B. ૨૦,૦૫૦ કરોડની �ધાનમWંી મ��ય 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    36 | P a g e  

 

સપંદા યોજના (PMMSY) લો)ચ કરવામા ં આવી હતી. 

સરકાર Uારા ખે�તૂોની આવક બમણી કરવાની યોજનાના ં

ભાગBપે આ �ક&મ શB કરાઈ છે 

х�yp%� �*� <-��?�.� 
? .�)L к��< 

� હ�I ુ: ખે�તૂોના બ^િુવધ ઉપયોગ માટ� ઈ-ગોપાલા એપ  

� ખે�તૂોની પaઓુને લગતી સમ�યાઓ ઉક�લવા સહાયBપ 

થઈ શક� તેવી મોબાઇલ એપ ઈ-ગોપાલા મોદ&એ લો)ચ 

કર& હતી.  

� આ ઉપરાતં irૂણÙયા 2જVલામા ં ૭૫ એકર જમીનમા ં B. 

૮૪.૨૭ કરોડના ંખચw આRિુનક િસમન સે)ટર પણ òVુvુ ં

�કૂવામા ંઆ�lુ ંહI ુ.ં  

� મોદ&એ આ પછ& ખે�તૂો સાથે પaપુાલન અને �ફશ�રઝ 

સે�ટરને લગતા �0ુાઓ ચ¢યાN હતા. 

MA���C� ���%: [Pш[�1 &�0*��� ��к�& 

� સરકારના ં આ�મિનભNર ભારત પેક�જના ં ભાગBપે ૨૦૨૦-

૨૧થી ૨૦૨૪-૨૫ Tધુી �ફશ�રઝ સે�ટરના ં િવકાસ માટ� 

PMMSY યોજના શB કરવામા ં આવી છે. �ફશ�રઝ 

સે�ટરમા ંઆ સૌથી મોટામા ંમો�ંુ રોકાણ છે  

� B. ૨૦,૦૫૦ કરોડમાથંી B. ૧૨,૩૪૦ કરોડની રકમ મ�રન 

તેમજ ઇનલે)ડ �ફશ�રઝ અને એકવાકVચર માટ� તથા B. 

૭,૭૧૦ કરોડ �ફશ�રઝ ઇ)Ôા�X�ચર માટ� ફાળવવામા ં

આવશે.  

� આ �ક&મ Uારા ૨૦૨૪-૨૫ Tધુીમા ં માછલી,ુ ં વR ુ ૭૦ 

લાખ ટન ઉ�પાદન કર& શકાશે >યાર� માછલીઓની 

િનકાસ કમાણી B. ૧ લાખ કરોડ Tધુી પહ-ચાડ& શકાશે. 

=ને ૨૦૨૮ Tધુીમા ંB. ૨ લાખ કરોડ Tધુી પહ-ચાડાશે.  

� સરકાર� મ��ય પાલન dWેે આગામી પાચં વષNમા ં ૫૫ 

લાખ લોકોને રોજગાર& આપવાનો લúયાકં ન�& કય¬ છે.  

� આ �ક&મ અમલમા ંઆવતા ગગંા aØુ|કરણ યોજના તેમજ 

�ો=�ટ ડો�Vફનને વેગ અપાશે. 

����� �>�\  ���% :  

1. �હાઈટ �રવોVlશુન – jૂધ ડ�ર& ઉÍોગ  

2. ��વટ �રવોVlશુન-મધમાખી ઉછેર ઉÍોગ  

3. åVl ુ�રવોVlશુન-મ��ય �ાિંત  

3. ���%-c?�� �ÂL� .hк�+ &7-�� �*� к��� (�°�Tк 

&�@���)  

к��� ��ш� ���%� :  

બÄે દ�શ Tરુdા, અથN�યવ�થા અને આિથªક સહયોગની સાથે 

સાથે �ુબંઈ-અમદાવાદ હાઇ�પીડ ર�લ �ો=�ટ પર કામ કરતા 

રહ�શે. 

� આ સાથે જ ભારતે +પાન સાથે �l¢ુlઅુલ લો2જ��ટક 

સપોટN અર�જમે)ટ કરાર પર હ�તાdર કયા� છે.  

� +પાની સેVફ �ડફ�)સ ફોસN અને ભારતીય સશÉ દળોની 

વ¢ચે સeલાય અને સિવªસ આદાન�દાન કરાર થયો છે.  

� તેનાથી બÄે દ�શોની સેનાઓ વ¢ચ ેજમીન પર સહયોગ 

વધશે.  

� કરાર પછ& ચીન ટ�શનમા ંછે. 

4.��¾ pк : ��ш�. K�p. HP ��� (NSD)�� L���� ?�� 

9q���%�-¬ p�C &��&� ?��ш ���.�� ��¾ pк  

� સમયગાળો : ૪ વષN             પ��ી વષN-૨૦૧૪  

� રાtXપિત�ી Uારા િનમ¼કૂ        �થાન - નવી �દVહ&. 

5. &)�� : US�� K?�&  ��* (к�JKR p.)�� £ pI ���%�- 

9�[�к� к�?�� L��.�d#� �� 9?�R#�  

 
� અમે�રકાની એરો�પેસ કંપની નોથNરોપ ×મેુન કોપ¬ર�શને 

પોતાના નવા લો)ચ થનાર િસuનસ �પેસ�ા	ટ,ુ ં નામ 

અવકાશયાWી કVપના ચાવલાના નામ પરથી રખાl ુછે.  

� આ cત�રd યાન ઈ)ટરનેશનલ �પેશ �ટ�શનમાથંી 

છોડવામા ંઆવશે.  

� કVપના ચાવલા cત�રdમા ં જનાર ભારતીય �ળૂની 

પહ�લી મ�હલા અવકાશયાWી હતા.  

� 1 ફ��આુર&-2003મા ં cત�રd યાનમા ં બનેલી એક 

jુઘNટનામા ં તે,ુ ં મોત થlુ ં હI ુ.ં કોલrંબયા યાન 16 

�દવસોની cત�રd યાWા પર હI ુ ંઅને jુઘNટના વખતે તે 

iqૃવી તરફ પાÓ ંફર& ર�ુ ંહI ુ.ં 

к�?���� �� ?� K?�& ��* 

� કVપનાએ 19 નવે�બર 1997એ પોતા,ુ ં પહ�vુ ં cત�રd 

િમશન શB કlુ� હI ુ.ં  

� 6 cત�રd યાWીઓની સાથે �પેસ શટલ કોલrંબયા STS-

87માથંી ઉડાન ભર& હતી 

� કVપનાએ ચદં&ગઢના પ+ંબ એÎ)જિનય�ર ગ કોલજમાથંી 

એરોનો�ટકલ એÎ)જિનય�ર ગમા ં બીટ�કનો અ¯યાસ કય¬ 

હતો. �યારબાદ 1982મા ંઅમે�રકા જતા રoા હતા.  
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� તેમણે ટ��સસ lિુનવિસªટ&માથંી એરો�પેસ 

એÎ)જિનય�ર ગમા ંએમટ�ક કlુ�. �યારબાદ lિુનવિસªટ& ઓફ 

કોલોરાડોમાથંી ડો�ટર�ટની �ડ�ી મેળવી હતી. 

� નાસામા ં કVપનાની િનl�ુ�ત �રસચN સે)ટરમા ં થઈ અને 

માચN 1995મા ં તે નાસાના cત�રd યાWા કોર ટ&મમા ં

સામેલ કરાઈ હતી.  

� 1 ફ��આુર& 2003એ કોલrંબયા cત�રd યાન iqૃવીની 

કdામા ં �વેશ કરતા જ �ટૂ&ને આકાશમા ં િવખેરાઈ ગlુ ં

હI ુ.ં =મા ંકVપના,ુ ંમોત થlુ ંહI ુ.ં 

6. RBI : ��VC- (к�)  

� ર�િમટ)સ �ક&મમા ં પૈસા િવદ�શ મોકલવા ઉપર 5 ટકાના 

દર� TCS 

� આરબીઆઈની rલબરલાઈઝડ ર�િમટ)સ �ક&મ હ�ઠળ િવદ�શ 

પૈસા મોકલવા પર 5 ટકાના દર�  ટ&સીએસ લાગશે.  

� આ ટ��સ 1 ઓ�ટોબરથી લા� ુથઈ જશે.  

� તેની જોગવાઈ નાણાક&ય કાયદા 2020મા ંકરાઈ છે.  

� સરકાર� ચાv ુવષw ફ��આુર&મા ંઓવરસીઝ ર�િમટ)સ અને 

ઓવરસીઝ �રૂ પેક�જના વેચાણ પર 5 ટકા ટ&સીએસ 

લગાવવાની ��તાવ ર�ૂ કય¬ હતો. 

7. @®� ��ш� : кÂX (½ p��I)  

� એક સમયે એિશયાના �ેtઠ ઘાસીયા મેદાન તર&ક� 

�8યાત ½જુ તાvકુાનો બÄી �દ�શ છેVલા દાયકાથી 

રણો�સવને કારણે દ�શ અને jુિનયામા ં�િસ| થયેલો છે.  

 

� �8ુય�વે માલધાર&ઓની વ�તી ધરાવતા આ િવશાળ ભાતીગળ 

પથંકમા ં કોરોના કાળના છ-છ મ�હના બાદ પણ સદનસીબે 

અ�યાર Tધુી એકપણ પોrઝ�ટવ ક�સ ન-ધાયો નથી 

кÂX�� fj�� M��.�� _� ����� &£ p7 
*.� @®� 

� ક¢છની ઉ;ર� આવેલા બÄી �દ�શ 2489 ચોરસ 

�કલોમીટરમા ંફ�લાયેલો છે.  

� ઉગમણી બÄીના બેરડો ગામથી �8ુય બÄી અને 

આથમણી બÄી સરહદ& હાhપીર Tધુી િવ�તર�લો છે.  

� 48 ગામોના સ�હૂને બÄી કહ�વાય છે. અનેક વાઢં આવેલી 

છે =મા ં િવચરતી વ�તી રહ� છે, = ઘાસના મેદાનમા ં

�થળાતંર કરતી હોય છે. 

ш� �*� к����� ¡ p&� �D� шW� ? 

� િવશાળ િવ�તાર, વ�તી પાખંી 

� માલધાર&ઓના પ�રવારજનો શહ�રથી અળગા જ રહ� છે. 

� મ�હલાઓ મયાNદાને કારણે બહાર નથી નીકળતી. 

� માલધાર& �+ ખડતલ હોવાથી Fુદરતી ર&તે જ 

રોગ�િતકારક શ��ત વધાર� છે. 

8. ���%�� 3D 16 [к.�. .��@� 
��. ¹�� ?�& 

� �થાન : NH-44 (કા1મીરથી ક)યાFુમાર&ને જોડતો માગN)  

97���.�� ���% :  

� દ�શમા ં �થમ વખત નેશનલ હાઈવે 44ના 16 �કમીના 

dેWમા ં બનાવાયેલા 9 એિનમલ cડરપાસમાથંી 10 

મ�હનામા ં 89 વખત વાઘ પસાર થયાની ઘટના બની 

હતી.  

� 18 �કારના ં5,450 જગંલી �ાણીઓ આ cડરપાસમાથંી 

પસાર થયા ંહતા.  

� પેચ ટાઈગર �રઝવNમા ંબનાવાયેલ jુિનયાના સૌથી લાબંા 

એિનમલ �ોિસ ગ �Xકચરરમાથંી વ)યhવો તથા વાહનોના 

ટકરાવાની હ+રો ઘટનાઓ ટળ& ગઈ હતી 

&�KD�:��<�� .�<P <�)K**R p* HP </)�-� 

9. [�� ��ш�\ : �� &J*�]@�  

��T MA7A-� �����V [��& 

� થીમ-૨૦૨૦ : working together to prevent suicide  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં ભારતીય એરફોસNમા ં કયા પાચં નવા l|ુ 

િવમાનો િવિધવત ર&તે સામેલ  કરાયા - ��P�. 

2. તા=તરમા ં ભારતીય એરફોસNમા ં રાફ�લ l|ુ િવમાનો 

િવિધવત ર&તે કઈ �કવોëનમા ં સામેલ કરાયા- �� �  

����� 
��1 

3. રાફ�લનો અથN જણાવો - 8 pP�� 

4. રાફ�લની  ર�)જ જણાવો - µ��� [к.��*� 

5. રાફ�લ l|ુ િવમાનને કયા એર બઝે ઉપર તહ�નાત 

કરવામા ંઆ�યા છે – ¹@�.� (7[�-�V�) 

6. રાફ�લ l|ુ િવમાન,ુ ંભારતીય નામ જણાવો - RB  
*.� 

к� ��к�ш �#��  ��{�+-� 

7. 17મી ગોVડન એરોઝની રચના કયા વષw કરાઇ હતી - 

���� 

8. 17મી ગોVડન એરોઝને iનૂ: �ાર�  શB કરાઈ - ���� 

9. �ાર� અને કયા દ�શના સરંdણ મWંીની ઉપ��થિતમા ં 

રાફ�લ l|ુ  િવમાનને  ભારતીય વાlસેુનામા ં સામેલ 
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કરાયા - ���%:- ��$��D�&bÌ %�$ ���&�� &��GV 

�U� �.���)& ?.ø 

10. તા=તરમા ં  માછલી ઉ�પાદન વધારવા અને િનકાસને 

વેગ આપવા  માટ�ની  કઈ યોજના વડા�ધાન Uારા 

�ાથંી લો)ચ કરાઈ - PMMSY  9�� q@7�� 

11. PMMSY,ુ ં નામ જણાવો - 3����U� AK- &�?�� 

-�$�� 

12. PMMSY cતગNત  Fુલ  ક�ટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવી છે 

- N.��,��� к��� 

13. PMMSY  ક�ટલા રા>યોમા ંલો)ચ કરવામા ંઆવી - �� 

14. આ�મિનભNર ભારત પેક�જ cતગNત PMMSYનો  

સમયગાળો જણાવો - �\C ����-�� D� ���_-�� 

15. તા=તરમા ં સeટ��બર 2020મા ં વડા�ધાનના હ�તે 

ખે�તૂોને બ^િુવધ ઉપયોગ માટ�  કઈ નવી એપ લો)ચ 

કર& -  <-��?�.� 
? 

16. �વીટ �રવોVlશુન એટલ ેaુ ં- ��х� fX�� 

17. તા=તરમા ં ભારતે કયા દ�શ સાથે લ1કર& સહયોગ માટ� 

િવિવધ કરારો કયાN - c?�� 

18. �ફVમ-મનોરંજન સાથે સકંળાયેલ સ�ંથા નેશનલ NSD,ુ ં

િવ�Iતૃ નામ જણાવો – ��ш�. K�p. HP ��� 

19. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં NSDના ચેરમેન પદ� કોની િનમ¼કૂ 

કરાઈ - અq���%�-¬ p�C &��&� ?��ш ���. 

20. અrભનેતા પર�શ રાવલ ક�ટલા સમયગાળા માટ�  NSDના 

ચેરમેન પદ� રહ�શે - 4 �\C  

21. ભારત સરકાર� અrભનેતા પર�શ રાવલને �ા વષw 

પ��ીથી સ)માિનત કયા� હતા - �\C-2014  

22. નેશનલ �Fલૂ ઓફ ëામા સ�ંથા �ા ંઆવેલી છે - ��� 

[��7+ 

23. USના �પેસ �ા	ટ (ક�e�lલૂ)ને કઈ �ળૂ ભારતીય 

અમે�રકન અવકાશયાWી,ુ ંનામ અપાlુ ં- к�?�� L��.�  

24. અમે�રકાની કઈ એરો�પેસ કંપની એ પોતાના નવા લો)ચ 

થનાર િસuનસ �પેસ�ા	ટ,ુ ં નામ અવકાશયાWી કVપના 

ચાવલાના નામ પરથી રા8l ુ છે  - ��DC��? ù#�� 

к�?���ш�  

25. cત�રdમા ં જનાર ભારતીય �ળૂની પહ�લી મ�હલા 

અવકાશયાWી,ુ ંનામ જણાવો - к�?�� L��.� 

26. કVપના ચાવલા,ુ ં cત�રd યાનમા ં બનેલી એક 

jુઘNટનામા ં�ાર� મોત થlુ ંહI ુ ં-  � P�ú#M�+-���µ  

27. કVપના ચાવલા,ુ ં કયા cત�રd યાનમા ં બનેલી એક 

jુઘNટનામા ંમોત થlુ ંહI ુ ં- к�.�q@-� -��  

28. કVપના ચાવલાએ કયાર� પોતા,ુ ં પહ�vુ ં cત�રd િમશન 

શB કlુ� હI ુ ં - �� ���]@� ����  

29. સeટ��બર૨૦૨૦મા ં RBIએ ર�િમટ)સ �ક&મમા ં પૈસા િવદ�શ 

મોકલવા ઉપર ક�ટલા ટકાના દર� TCS લગાવવાનો િનણNય 

કય¬ હતો - � 

30. સeટ��બર૨૦૨૦મા ં RBIએ ર�િમટ)સ �ક&મમા ં પૈસા િવદ�શ 

મોકલવા ઉપર 5 ટકાના દર� TCS લગાવવાનો િનણNય કય¬ 

હતો તે �ારથી અમલી બનશે - � H0*�@�-����  

31. ½જુ તાvકુાનો કયો �દ�શ એિશયાના �ેtઠ ઘાસીયા મેદાન 

તર&ક� �8યાત છે - @®� 3��ш  

32. ક¢છની ઉ;ર� આવેલા ંક�ટલા ગામોનો સ�હૂ િવ�તાર બÄી 

�દ�શ તર&ક� ઓળખાય છે - _� 

33. ક¢છની ઉ;ર� આવેલા બÄી �દ�શ ક�ટલા ચોરસ 

�કલોમીટરમા ંફ�લાયેલો છે - �_��   

34. ભારતનો �થમ ૧૬ �ક.મી. લાબંો એિનમલ cડર પાસ 

�ા આવેલો છે - NH-__ (к�h��D� к)-��#��+�� 

$��%� ��C)  

35. િવ� આ�મહ�યા િનવારણ �દવસ કયાર� મનાવવામા ંઆવે 

છે - �� &J*�]@�  

36. િવ� આ�મહ�યા િનવારણ �દવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો 

- working together to prevent suicide  

 

DATE : ��-��-����

1. K*�* K*�*C9? ��/)к� c7�� (к�)u &�к��)  

&%% @�c �\� K*�* K*�*C9? ��/)к��� "#$��% 3D 

��@�� 
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� ક�)� સરકારના �ડપાટNમે)ટ ફોર �મોશન ઓફ ઈ)ડ�X& 

એ)ડ ઈ)ટરનલ X�ડ Uારા ૨૦૧૮થી �ટાટNઅપ ર��)ક§ગ 

Ô�મવકN શB કરવામા ંઆ�lુ ંછે.  

� =મા ંદર વષw �ુદા �ુદા ૩૦ એકશન પોઈ)ટસના આધાર� 

દર�ક �ટ�ટ-lિુનયન ટ�ર&ટર&ઝને ર�)ક§ગ અપાય છે.  

� આ વષw દ�શમાથંી ૨૨ રા>યો અને ૩ ક�)� શાિસત �દ�શોએ 

ભાગ લીધો હતો. =માથંી �જુરાત અને cદમાન િનકોબાર 

બે�ટ પફ¬મસN રoા છે.  

અ)ય રા>યો 

� ર��)ક§ગ �જુબ કણાNટક અને ક�રળ ટોપ પફ¬મસN રoા છે. 

>યાર� રાજ�થાન, મહારાtX તથા ઓ�ર�સા સ�હતના 

રા>યો લીડસNની ક�ટ�ગર&મા ંઆ�યા છે.  

� પ+ંબ અને તેલગંાણા સ�હતના રા>યો એ�પાય�ર ગ 

લીડસNની ક�ટ�ગર&મા ંઆ�યા.  

� �દVહ& અને મ«ય�દ�શના સ�હતના રા>ય ઈમ2?ગ 

ઈકોસી�ટમની ક�ટ�ગર&મા ંઆ�યા.  

� ક�)� સરકાર Uારા સમ� દ�શમા ં૩૬૬૧૪ �ટાટNઅeસ મા)ય 

કરાયા છે =મા ં ૬૦૦થી વR ુ �ટાટNઅપ િવિવધ રા>યો 

�દ�શોના સીલેકશનમા ંહતા. 

2. ��� 7�[�*�$ �p[�1 ?�q.&�- 2020 c7�� : "#$��% 

&�к��  

� સમયગાળો – ૨૦૨૦થી પાચં વષN  

 

�?��� :  

� તા.૧લી +)lઆુર&-૧૯૫૦ પહ�લાનંા મહ�લો, �કVલા, 

ઐિતહાિસક િવરાસતો- ઈમારતોમા ં �ળૂ½તૂ માળખા- 

�X�ચરમા ં કોઈપણ �કારનો ફ�રફાર કયાN િવના તેને 

હ��રટ�જ ર��ટોર)ટ, હ��રટ�જ બે)કવેટ હોલ ફ�રવી તેની 

+ળવણી માટ� રા>ય સરકાર �ો�સાહનો આપશે. 

7�8 # :  

� રા>યમા ં આવેલા રાજમહ�લો- ઐિતહાિસક ઈમારતો- 

�કVલા- સા�ંFૃિતક િવરાસતોની +ળવણી થાય, ��ૂરઝમ 

વધે તે હ�Iથુી આ નવી નીિત +હ�ર કરાઈ છે.   

��-� :  

� તા. ૧લી +)lઆુર&-૧૯૫૦ પહ�લાનંા મહ�લો- �કVલા- 

ઈમારતોમા ં આ નવી નીિત અમલી બનશે અને એમા ં

�ળૂ½તૂ �X�ચર- માળખામા ંકોઈ ફ�રફાર કર& શકાશે નહp.  

� હ��રટ�જ �lrુઝયમમા ં �ક મતી ચીજવ�Iઓુ, પહ�રવેશ- 

પોષાકો, શÉો, ચલણી િસ�ા વગેર� રાખી શકાશે. 

7�[�*�$ ?�q.&� �*� &@�&�+-��7% :  

� નવી હ��રટ�જ હોટ�લમા ંB. ૨૫ કરોડ Tધુી,ુ ંરોકાણ હશે તો 

૨૦ ટકા સબિસડ& એટલે મહ;મ B. ૫ કરોડ અને B. ૨૫ 

કરોડથી વR ુ રોકાણમા ં મહ;મ B. ૧૦ કરોડ સહાય 

વતNમાન હ��રટ�જ હોટ�લના �રનોવેશન-�રપે�ર ગમા ંપણ આ 

જ ર&તે સહાય,ુ ંધોરણ. 

� નવા હ��રટ�જ �lrુઝયમ- બે)કવેટ હોલ- ર��ટોરા ંમાટ� તથા 

વતNમાન ર��ટોરામંા ં �રનોવેશન- �ર�ટોર�શન માટ� B. ૩ 

કરોડ Tધુીના રોકાણમા ં ૧૫ ટકા લેખે સબિસડ& એટલે 

મહ;મ B. ૪૫ લાખ અને B. ૩ કરોડથી વR ુ રોકાણમા ં

૧૫ ટકા લેખે મહ;મ B. ૧ કરોડ સહાય. 

� મ�ૂંર થયેલી અને િવતરણ થયેલી લોન ઉપર ૫ વષN 

માટ� ૭ ટકા �યાજ સબિસડ& એટલે મહ;મ �િતવષN B.૩૦ 

લાખની સહાય 

� પાચં વષN માટ� ૧૦૦ ટકા ઇલે��Xિસટ& ડlટૂ& માફ& 

� નેશનલ- ઇ)ટરનેશન ઇવે)ટ માટ� ર�)ટ સહાય. 

6 N t#���� M��&� 7� K*� ?�q.&��� .�� .< шкш�, 

*�0&�� ��7% Iш� 

� �જુરાત સરકાર� હોમ �ટ� પોrલસી = ૨૦૧૪થી ૨૦૧૯ 

Tધુીની હતી તે નીિત લબંાવીને વR ુ�પtટ બનાવાઈ છે, 

=મા ં ૧થી ૬ Bમ Tધુીના આવાસોમા ં વસવાટ કરનાર& 

�ય��તઓ પોતાના આવાસો હોમ �ટ� તર&ક� આપી શકશે.  

� આવા આવાસોમા ં ઘર�vુ ં �ોપટ© ટ��સ, ઘર�vુ ં વીજદરમા ં

લાભ અપાશે. સોલર Bફ ટોપ યોજનાનો લાભ લઈ શકાશે.  

� અ�યાર� ૧૦૦ =ટલા આવાસો હોમ �ટ� પોrલસી હ�ઠળ 

હોવા,ુ ંજણાવાઈ ર�ુ ંછે.  

3.�°�Tк M�D¼к K�%�U%� ��/)кÊ�-���� (M�D¼к)  

િવ�ના Fુલ-૧૬૨ દ�શોમા ંભારત ૧૦૫મા ં�મે  

� ગત વષN-૨૦૧૭મા ંભારત ૭૯ �મે હI ુ 

9)- ���% :  

� ભારત માટ� સૌથી િનરાશાજનક પ�રબળ િવ� �તર� 

વેપારની �વતWંતા હI ુ.ં =મા ંભારતનો �મ ૧૩૯મો હતો. 

૨૦૧૭મા ંભારત આ �0ેુ ૧૩૭મા �મે હI ુ.ં  
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� ર�ulલુેશ)સ �0ેુ અગાઉ ભારત ૧૧૪મા �મે હI ુ ં પણ 

૨૦૧૮મા ં૮ પગિથયા સરક&ને ૧૨૨મા �મે આ�lુ ંહI ુ.ં  

� સાઉ)ડ મનીના ં મામલ ેભારતનો દ�ખાવ સારો રoો હતો 

અને ૮૯માથંી ૮૮મા �મે આ�lુ ંહI ુ.ં  

� લીગલ િસ�ટ�સ એ)ડ �ોપટ© રાઇસમા ંતેણે ૭૯�ુ ં�થાન 

+ળવી રા8lુ ંહI ુ.ં  

� સરકારના કદના મામલે તે ૨૦૧૭મા ં ૩૫મા �મે હI ુ ં

�યાથંી સરક&ને ૨૦૧૮મા ં૫૪મા �મે આવી ગlુ ંહI ુ.ં  

4. к�)u &�к�� : ��Ës+- �шGV ?�C�� f$�V�  

� સમયગાળો: તા. ૮ થી ૨૫ સeટ��બર-૨૦૨૦ 

5. q.��b� J.���* [�?�*C  (�)-v�)  

&�KD�: ���C ��<��.�<P P�� (x%���Ës+- ?-�C��V 9�� 

�)-v� &�KD�)  

97���.�� 7A��� %Y-� : 

� મ,tુય પોતા,ુ ં અ��ત�વ ટકાવવા માટ� બી+ તમામ 

hવોનો નાશ કર& રoો છે. પ�રણામે �\C ૧૯૩૦ થી 

લઈને ૨૦૧૬ Tધુીના ૪૬ વષNના ગાળામા ંધરતી પરની 

૬૮ ટકા વ)યTtૃટ&-વ)ય hવો નtટ થયા. 

� �રપોટN �માણે અ�યાર� = ઝડપે સhવો નાશ પામી રoા ં

છે, એવો ઘટાડો અગાઉના લાખો વષN દરિમયાન ન-ધાયો 

નથી.  

� દrdણ અમે�રકા ખડં અને ક�ર�rબયન ટાi ુસ�હુમા ં વ)ય 

hવોની સ8ંયા ૯૪ ટકા Tધુી ઘટ& છે. આખા જગતમા ં

આિવ�તાર સૌથી વR ુવ)યhવો �મુાવી રoો છે.  

� આ�Ôકામા ં ૬૫ ટકા, એિશયા પેસે�ફકમા ં ૪૫ ટકા, ઉ;ર 

અમે�રકામા ં૩૩ ટકા અને lરુોપ મ«ય એિશયામા ં૨૪ ટકા 

વ)યhવો નtટ થયા છે. 

� �+િતના સhવોના અ��ત�વ પર ખતરો છે. વ)યhવોના 

ખા�મા પાછળ,ુ ં એકમાW કારણ મ,tુયો Uારા કરવામા ં

આવી રહ�vુ ંપયાNવરણ,ુ ંિનકંદન છે.  

� ઔÍોrગક �ાિંતથી લઈને આજ Tધુીમા ંજગતમાથંી તા+ ં

પાણીના ૮૫ ટકા જશાયળો નાશ પા�યા છે. એ પાણીમા ં

રહ�તા સhવોની સ8ંયા વષN ૧૯૩૦ થી દર વષw સર�રાશ 

૪ ટકાના દર� ઘટતી ગઈ.  

� ધરતી પરના માનવીઓ પોતાની જB�રયાત કરતા ં

પયાNવરણીય સસંાધન ૫૬ ટકા =ટલા વધાર� વાપર& રoા ં

છે. એ બધં કર� તો પણ ધરતી,ુ ં િનકંદન નીકળIુ ંઅટક& 

શક�.  

� ઘણા દ�શો જગંલો સાફ કર&ને ખેતી કર& રoા છે. પરંI ુ

વ)યhવો જ નહp રહ� તો પછ& છેવટ� ખેતી પણ નહp થઈ 

શક� એ વાત જગંલો કાપનારા સમh શકતા નથી. 

6. ���%�� |�� <)��K*�)*�� ����� (?-�C��V) 

���%��� 97���. : 

� ભારતે પયાNવરણ સરંdણ dેWે «યાન આપવાની શBઆત 

કર& છે. ખાસ તો �ર)lએુબલ એનજ® સે�ટર,ુ ં કદ 

ભારતમા ંસતત વધી ર�ુ ંછે.  

� ભારતમા ં �લાઈમેટ ચે)જ પર કામ કરતી િથ)ક ટ�)ક 

�લાઈમેટ પોrલસી ઈિનિશયેટ&વ (સીપીઆઈ) Uારા એક 

�રપોટN +હ�ર કરવામા ંઆ�યો.  

� �રપોટN �માણે ભારતમા ં �ર)lએુબલ એનજ® dWેે વષN 

૨૦૧૬ થી ૨૦૧૮ દરિમયાન Fુલ ૨૪૮ હ+ર કરોડ,ુ ં

રોકાણ આ�lુ.ં  

� શ��ત સ�ટ�નેબલ એનજ® ફાઉ)ડ�શન અને સીપીઆઈ Uારા 

તૈયાર થયેલા �રપોટN �માણે વષN ૨૦૧૬મા ં ૧૧૧ હ+ર 

કરોડ, >યાર� વષN ૨૦૧૭મા ં ૧૩૭ હ+ર કરોડ,ુ ં રોકાણ 

થlુ.ં  

� ભારતમા ં છેVલા વષ¬મા ં=ને �ીન ઈ)વે�ટમે)ટ કહ�વામા ં

આવે છે એ �કાર,ુ ંરોકાણ વધી ર�ુ ંછે.  

� આ �રપોટN તૈયાર થયો એ વષ¬ દરિમયાન ભારતના 

hડ&પીનો િવકાસ દર સર�રાશ સવા સાત ટકા હતા, >યાર� 

�ીન ઈ)વે�ટમે)ટમા ંએ દરિમયાન સર�રાશ ૨૪ ટકા =વી 

4Øૃ| જોવા મળ& હતી. 

7. [�� ��ш�\ : �� &J*�]@� 

(1) [�a��$- [��& 

� ��ш�\%� : તા. 11 સeટ��બર-1893ના રોજ �વામી 

િવવેકાનદં� િશકાગો ધમN પ�રષદને સબંોધી હતી.  

 

 (2) US�� ���C s�� &�)*� f?� ��� &J*�]@�-������ 

��$ M%�к���+ 6#.� 
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8. $) [�� ��ш�\ : �� &J*�]@� 

½ p��� -�U� : ����@� ������ ���� $)$-��%   

 

$) : �� &J*�]@� ���� 

9�&�� : �� ���]@� ���� 

� આ= િવનોબા ભાવે, લાલા અમરનાથ અને મહમંદ કર&મ 

ચાગલાનો જ)મ�દવસ છે. િવનોબા ભાવેનો જ)મ 

મહારાtXના ગગોદામા ં ભ��તભાવવાળા અને રાtXવાદ& 

પ�રવારમા ંથયો હતો.  

� 1916મા ં િવનોબાએ �હમાલયમા ં તપ કરવા,ુ ં ન�& કlુ� 

હI ુ ંપરંI ુબનારસમા ંમહા�મા ગાધંીના �ાિંતકાર& ભાષણને 

સાભંsયા પછ& �હમાલયમા ં િવનોબ જવા,ુ ં માડં& વslુ ં

હI ુ.ં  

� 21 વષNની વયે અમદાવાદમા ં પહ�લીવાર ગાધંીhને 

મsયાને આhવન ગાધંીવાદ& બની રoા.  

� ગાધંીh તેમના માટ� કહ�તા ક�, િવનોબા આ�મના jુલNભ 

ર�નો પૈક& એક છે અને તેઓ અહp કaુ ંમેળવવા ન�હ પણ 

અપNણ કરવા આ�યા છે.  

� �વરા>ય યાWી, પહ�લા �ય��તગત સ�યા�હ& (1940), 

રાtX&ય અ«યાપક, ગાધંીhના આ«યા2�મક ઉ;રાિધકાર&, 

½દૂાનયાWી એમ અનેક ર&તે ભાવે,ુ ં�મરણ થાય છે.  

� િવનોબાએ 18 એિ�લ 1951 એ તેલગંાણાના 

પોચમપVલીથી ½િૂમહ&નો માટ� ½િૂમની માગંણી કર& 

તેમના �િસ| ½દૂાન ય»નો �ારંભ ભાવે કય¬.  

� િવનોબા ગાધંીhના હાડNકોર અ,યુાયી છતા ં 1975 મા ં

ઇ�)દરા ગાધંી શાસનમા ંનખંાયેલી કટોકટ&ને “અ,શુાસન 

પવN તર&ક� ઓળખાવી િવવાદમા ંઆ�યા હતા.  

� ગીતા �વચનો અને �વરા>ય શાÉ િવનોબાhના +ણીતા 

�થંો છે.  

� 15 નવે.1982 એ િવનોબા,ુ ંઅવસાન થlુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૧-૦૯-૨૦૨૦) 

1. �ટ�ટ �ટાટNઅપ ર��)કગ કોના Uારા +હ�ર કરવામા ંઆવે છે 

– к�)u�- fÕ�� �U�.-  

2. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં ક�)�ીય ઉÍોગ મWંાલય Uારા +હ�ર 

કરાયેલા �ટ�ટ �ટાટNઅપ ર��)કગમા ંકl ુરાજય સતત બી+ 

વષw �થમ નબંર� આ�lુ ં- "#$��% 

3. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં�જુરાત સરકાર� હ��રટ�જ સદંભw કઈ નવી 

પોrલસી +હ�ર કર& - ��� 7�[�*�$ �p[�1 ?�q.&�-2020  

4. �જુરાત સરકાર Uારા +હ�ર કરાયેલી નવી હ��રટ�જ 

��ૂરઝમ પોrલસી-૨૦૨૦નો સમયગાળો જણાવો – 

2020D� ?��L �\C  

5. �જુરાત સરકારની નવી હ��રટ�જ ��ૂરઝમ પોrલસી-૨૦૨૦ 

cતગNત �ા સમય પહ�લાનંા મહ�લો, �કVલા, ઐિતહાિસક 

િવરાસતો-ઈમારતોમા ં �ળૂ½તૂ માળખા- �X�ચરમા ં

કોઈપણ �કારનો ફ�રફાર કયાN િવના તેને હ��રટ�જ 

ર��ટોર)ટ, હ��રટ�જ બે)કવેટ હોલ ફ�રવી તેની +ળવણી માટ� 

રા>ય સરકાર �ો�સાહનો આપશે – ૧લી c)R#M�+-1950 

6. �જુરાત સરકાર Uારા +હ�ર કરાયેલી નવી હ��રટ�જ 

��ૂરઝમ પોrલસી-૨૦૨૦નો હ�I ુ જણાવો - ��¿-�� 

M��.� ��$7�.�- û�%7��&к <��%�- [к�.�- 

&��K�>�%к ����&%��� cI�V� D�-, �p[�1 ���  

7. નવી હ��રટ�જ ��ૂરઝમ પોrલસી-૨૦૨૦મા ં એક વષN Tધુી 

કઈ ડlટૂ& માફ&ની જોગવાઈ છે - r.�/0s�&*+  

8. નવી હ��રટ�જ ��ૂરઝમ પોrલસી-૨૦૨૦ cતગNત નવી 

હ��રટ�જ હોટ�લમા ં ક�ટલા Bિપયા Tધુી,ુ ં રોકાણ હશે તો 

સરકાર Uારા ૨૦ ટકા સબિસડ& યાને મહ;મ B. ૫ કરોડ 

સહાય અપાશે - N. 25 к��� 

9. નવી હ��રટ�જ ��ૂરઝમ પોrલસી-૨૦૨૦ cતગNત નવી 

હ��રટ�જ હોટ�લમા ં B. ૨૫ કરોડથી વR ુ રોકાણમા ં સરકાર 

Uારા મહ;મ ક�ટલી સહાય અપાશે - N. 10 к���  

10. નવી હ��રટ�જ ��ૂરઝમ પોrલસી-૨૦૨૦ cતગNત નવા 

હ��રટ�જ �lrુઝયમ- બે)કવેટ હોલ- ર��ટોરા ં માટ� તથા 

વતNમાન ર��ટોરામંા ં �રનોવેશન- �ર�ટોર�શન માટ� સરકાર 

Uારા ક�ટલા Bિપયા Tધુીના રોકાણમા ં ૧૫ ટકા લેખ ે

સબિસડ& યાને મહ;મ B. ૪૫ લાખ અપાશે - N. 3 к��� 
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11. નવી હ��રટ�જ ��ૂરઝમ પોrલસી-૨૦૨૦ cતગNત નવા 

હ��રટ�જ �lrુઝયમ- બે)કવેટ હોલ- ર��ટોરા ં માટ� તથા 

વતNમાન ર��ટોરામંા ં �રનોવેશન- �ર�ટોર�શન માટ� B. ૩ 

કરોડથી વR ુરોકાણમા ંસરકાર Uારા મહ;મ ક�ટલી સહાય 

કરાશે - N. 1 к��� 

12. નવી હ��રટ�જ ��ૂરઝમ પોrલસી-૨૦૨૦ cતગNત ક�ટલા Bમ 

Tધુીના આવાસો હોમ �ટ� પોrલસીનો લાભ લઈ શકશે 

તથા ટ��સમા ંરાહત મળશે - 6 

13. �જુરાત સરકારની હોમ �ટ� પોrલસી કયા વષN Tધુીની 

હતી = સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં લબંાવીને વR ુ �પtટ 

બનાવાઈ છે - �\C 2014D� 2019 

14. વૈિ�ક આિથªક �વતWંતા ર��)ક§ગ-૨૦૧૮મા ં ભારતે કયો 

�મ મેળ�યો – 105�    

15. વૈિ�ક આિથªક �વતWંતા ર��)ક§ગ-૨૦૧૭મા ં ભારતે કયા 

�મે હI ુ– 79�    

16. વૈિ�ક આિથªક �વતWંતા ર��)ક§ગ-૨૦૧૮મા ંિવ�ભરના Fુલ 

ક�ટલા દ�શોનો સમાવેશ કરાયો હતો -162  

17. કયા સમયગાળા દરિમયાન રાtX&ય િશdણ પવNની 

ઉજવણી કરાશે - %�. 8 D� 25 &J*�]@�-2020 

18. ક�)� સરકાર Uારા �ટાટNઅપ ર��)ક§ગ ક�ટલા એ�શન 

પોઇ)ટના આધાર� આપવામા ંઆવે છે - 30 

19. ક�)� સરકાર Uારા  આપવામા ંઆવેલ �ટાટNઅપ ર��)ક§ગમા ં

ક�ટલા રા>યો અને  ક�)�શાિસત �દ�શોએ ભાગ લીધો હતો- 

22 9�� 03 

20. ક�)� સરકાર Uારા તા=તરમા ં +હ�ર કરવામા ં આવેલ 

�ટાટNઅપ ર��)ક§ગમા ં બે�ટ પફ¬મ)સ રા>ય-UT જણાવો - 

"#$��% 9��  x���� ��к�@�� 

21. ક�)� સરકાર Uારા તા=તરમા ં +હ�ર કરવામા ં આવેલ 

�ટાટNઅપ ર��)ક§ગમા ં ટોપ પફ¬મ)સ રા>ય-UT જણાવો - 

кV�C*к 9�� к��I 

22. ક�)� સરકાર Uારા કયા વષNથી  �ટાટNઅપ ર��)ક§ગ Ô�મવકN 

શB કરવામા ંઆ�lુ ંછે -  2018 

23. તા=તરમા ં કઈ વૈિ�ક સ�ંથા Uારા"rલિવ ગ eલાનેટ 

�રપોટN" +હ�ર કરાયો છે- ���C ��<�� .�<P P��  

24. વVડN વાઈVડલાઈફ ફડં Uારા તા=તરમા ં +હ�ર કરવામા ં

આવેલ rલિવ ગ eલાનેટ �રપોટN   �જુબ  1970 થી 2016 

Tધુીના 46 iqૃવી ઉપરના ક�ટલા ટકા વ)ય hવો નtટ 

થયા છે - 68 % 

25. વVડN વાઈVડ લાઈફ ફડં  Uારા તા=તરમા ં+હ�ર કરવામા ં

આવેલ rલિવ ગ eલાનેટ �રપોટN   �જુબ   માનવીઓ પોતાની 

જB�રયાત કરતા પયાNવરણીય સસંાધનોનો ક�ટલા ટકા 

વR ુઉપયોગ કર& રoા છે - 56% 

26. rલિવ ગ eલાનેટ અહ�વાલ �જુબ િવ�મા ંઔÍોrગક �ાિંતથી 

લઈને આજ Tધુીમા ંતા+ પાણીના ક�ટલા ટકા જળાશયો 

નાશ પા�યા છે - 85 % 

27. CPIના અહ�વાલ �જુબ ભારતમા ં�ર)lએુબલ એનજ® dWેે 

2016 થી 2018 દરિમયાન Fુલ ક�ટલા હ+ર કરોડ,ુ ંરોકાણ 

આ�lુ ંછે - N. 248 7c� к��� 

28. ભારતમા ં �લાઈમેટ ચે)જ ઉપર કામ કરતી િથ)ક ટ�)ક 

CPI,ુ ં િવ�Iતૃ નામ જણાવો - 0.�r�* ?�q.&� 

r���ш-�*+� 

29. �દ�uવજય �દવસ કયાર� મનાવવામા ં આવે છે – 11 

&J*�]@� 

30. �વામી િવવેકાનદં Uારા િશકાગો ધમN પ�રષદને કયાર� 

સબંોધી હતી -  11 &J*�]@� 1893 

31. આતકંવાદ&ઓ Uારા અમે�રકાના વVડN X�ડ સે)ટર ઉપર 

કયાર� ^મુલો કરાયો હતો – %�.11� &J*�]@�-2001 

32. ½દૂાન યાWી િવનોબા ભાવેનો જ)મ �દવસ જણાવો – 11 

&J*�]@�-1895  

33. ૧૧ સeટ��બર-૨૦૨૦ના રોજ ½દૂાન યાWી િવનોબા 

ભાવેની ક�ટલામી જ)મ જયિંત ઉજવાઈ – 125�   

34. ½દૂાન યાWી િવનોબા ભાવેનો જ)મ �ા ં થયો હતો - 

7���Ës�� �������  

35. િવનોબા ભાવેએ કયા �થળેથી ½દૂાન ય»નો �ારંભ કય¬ 

હતો - %�.���V��� ?�L?�.� 

36. િવનોબા ભાવેએ કયાર� તેલગંાણાના પોચમપVલીથી 

½િૂમહ&નો માટ� ½િૂમની માગંણી કર& ½દૂાન ય»નો �ારંભ 

કય¬ હતો - �� 
�3. ����  

37. િવનોબા ભાવેના +ણીતા �થંોનો નામ જણાવો - ��%� 

3�L�� 9�� K���¿- ш�Ö ����@�v  

DATE : ��-��-����
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1. NSO : ‘7�f&7��� &��ш-. к)1]ш� H� 
¿R#к�ш� 

r� r/)�-� 97���. (*�к��.�v) 

97���.�� ���% : 

� 7�8 #: ઘરમા ં ક�elટુર અને ઈ)ટરનેટના ઉપયોગ િવષે 

સરવે 

� ભારત સરકારની નેશનલ �ટ��ટ��ટ�સ ઓ�ફસ Uારા �રપોટN 

+હ�ર.  

� સમયગાળો : �ુલાઇ 2017થી �ૂન 2018.  

"#$��%�� aKD�% :  

� �જુરાત સામા2જક-આિથªક સમીdા 2019-20 અ,સુાર, 

રા>યમા ં ઓ�ટોબર 2019 Tધુીમા ં 6.92 કરોડ સેVlલુર 

ધારકો >યાર� 4.26 કરોડ ઇ)ટરનેટ ઘારકો છે. 

���%�� Ì���� к]JR#*��� aKD�% 

� દ�શમા ં 10.7 ટકા ઘરોમા ં ક�elટુરની Tિુવધા છે =મા ં

�ા�યમા ં4.4 ટકા >યાર� શહ�રોમા ં23.4 ટકા છે.  

� દ�શના 23.8 ઘરોમા ંઇ)ટરનેટની Tિુવધા છે. =મા ં�ા�ય 

િવ�તારોમા ં 14.9 ટકા અને શહ�ર& િવ�તારોમા ં 42.0 ટકા 

છે.  

� માW 16.5 ટકાને ક�elટુરનો ઉપયોગ કરતા ં આવડ� છે 

=મા ં20 ટકા iBુષો છે >યાર� 12.8 ટકા મ�હલાઓ છે.  

� 20.1 ટકાને ઇ)ટરનેટનો ઉપયોગ કરતા ં આવડ� છે. 25 

ટકા iBુષોને >યાર� 14.9 ટકા મ�હલાઓને.  

� �દVહ&મા ં સૌથી વધાર� 34.9 ટકા ઘરોમા ં ક�elટુર અને 

55.7 ટકા ઘરોમા ંઇ)ટરનેટની Tિુવધા છે.  

� સરવેના સમયે છેVલા 30 �દવસમા ંઇ)ટરનેટનો ઉપયોગ 

કય¬ હોય એવા 17.6 ટકા લોકો હતા. 

к]JR#*��� t#������ ���%�� ��¿-� 

��¿- к]JR#*� r)*���* 

[��7+ µ_.� ��.� 

к���.� �µ.� ��.µ 

%�.��y# ��.� ��.� 

?�c@ ��.� _�._ 

fj��х�� �_.µ _µ.� 

��$KD�� ��.� ��.� 

"#$��% ��.� µµ.� 

2.�°�Tк &�@��� : ш���% & p̂%�  

<1��-�. &�D� �o# 
к 9х�%� ��ш @7�+� ш���% & p̂%� 

�*� &7% 

 

� c7���%: 11મી સeટ��બર 2001ના રોજ lએુસના વીન 

ટાવર ઉપર થયેલા ^મુલાના 19મી વાિષªક િતિથ િનિમ; ે

lએુસ ��ખુ ડોનાVડ X�પ Uારા +હ�રાત  

� મ«ય�થી : lએુસ ��ખુ ડોનાVડ X�પ  

� ઈઝરાયેલના વડા�ધાન : બે)+િમન નેત)યા^ ૂ 

� બહર&ન : �ક ગ હાિમદ rબન ઈશા અલ ખલીફા  

� અગાઉ ઈઝરાયેલ UAE સાથે શાિંત કરાર પર હ�તાdર 

કયાN હતા 

3. R#��&�P r/)�-� : @�q.= p� 9q���%� MR#Ë-�� Ý#���� 

R#��&�P r/)�-� &�D� &�q.q�*+ 
���к�* %�+к� $���-�  

� ½િૂમકા : બાળકો પર થતી �હ સા િવશે લોક +�િૃત 

ફ�લાવશે  

� અrભયાન : ‘રાઈસ ફોર એવર& rચVëન’ 

4. $) [�� ��ш�\ : �� &J*�]@� 

[P��1ш�7 ����� 

$) : �� &J*�]@� ����    9�&�� : � &J*�]@� ���� 

� આ= �ફરોઝ ગાધંી અને બગંાળ& નવલકથાકાર 

િવ½િૂત½ષૂણ બદંોપા«યાયનો જ)મ�દવસ  

� cબાલાલ સાકરલાલ, સગંીતકાર જય�કશન, 

પર&rdતલાલ મજ�દુાર અને T²ુમºયમ સી. ભારતીની 

iºુયિતિથ.  

� �ફરોઝ ગાધંીનો જ)મ �ુબંઇમા ં પારસી પ�રવારમા ં સૌથી 

નાના સતંાન તર&ક� થયો હતો.  

� િપતાના અવસાન પછ& 1920મા ં અVહાબાદમા ં �થાયી 

થયા હતા.  

� દ�શની આઝાદ&ના જગંમા ં �ફરોઝ ગાધંીએ વાનર સેનાના 

(�કશોર �વતWંતા સૈિનક) તર&ક� જોડાયા હતા.  

� 1930મા ં સિવનય કા,નૂભગં �દોલન દરિમયાન 

અ¯યાસ છોડ& તેમા ંજોડાયા હતા.ં 

� િપક��ટ ગ અને બીh �4િૃ;ઓ Uારા =લવાસ પણ 

ભોગ�યો હતો. 

� �ફરોઝ ગાધંી ઉ;ર �દ�શમા ં �કસાન �દોલન સાથે પણ 

ગાઢ ર&તે જોડાયેલા હતા.  
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� �વતWંતા �દોલનના ગાળામા ં નેશનલ હ�રાVડ અને 

નવhવન =વા ંસામિયકો Uારા પWકાર�વ પણ ખેડ�ુ ંહI ુ.ં  

� મહા�મા ગાધંીhની દરિમયાનગીર&થી માચN 1942મા ં

ઇ�)દરા ગાધંી સાથે લuન થયા ંહતા.ં  

� 1942મા ં આ દંપતી �હ દ છોડો �દોલનમા ં =લમા ં પણ 

ગlુ.ં  

� 8 સeટ��બર 1960ના રોજ �ફરોઝ ગાધંી,ુ ંઅવસાન થlુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૨-૦૯-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં ભારતના ઘરોમા ં ક�elટુર અને ઇ)ટરનેના 

વપરાશ cગ"ે હાઉસહોVડ સોિશયલ ક)ઝ�શન  ઓન 

એ>lકુ�શન ઇન ઇ�)ડયા" અહ�વાલ કોના Uારા ર�ૂ કરાયો 

- NSO 

2. તા=તરમા ં "હાઉસહોVડ સોિશયલ ક)ઝ�શન  ઓન 

એ>lકુ�શન ઇન ઇ�)ડયા" સવw કયા સમયગાળા દરિમયાન 

કરાયો - #̂.�< ���� D� p̂� ���� 

3. "હાઉસહોVડ સોિશયલ ક)ઝ�શન ઓન એ>lકુ�શન ઇન 

ઇ�)ડયા" સવw  �જુબ  ભારતના ક�ટલા ટકા ઘરોમા ં જ 

ક�elટુરની Tિુવધા  ઉપલåધ છે - ��.�% 

4. "હાઉસહોVડ સોિશયલ ક)ઝ�શન ઓન એ>lકુ�શન ઇન 

ઇ�)ડયા"  સવw  �જુબ  ભારતના ક�ટલા ટકા ઘરોમા ંજ  

ઇ)ટરનેટની Tિુવધા  ઉપલåધ છે - �µ.�% 

5. "હાઉસહોVડ સોિશયલ ક)ઝ�શન ઓન એ>lકુ�શન ઇન 

ઇ�)ડયા" સવw  �જુબ  ભારતના  કયા રા>યમા ંસૌથી વR ુ

ક�elટુર અને ઇ)ટરનેટની Tિુવધા ઉપલåધ છે - [��7+ 

6. "હાઉસહોVડ સોિશયલ ક)ઝ�શન ઓન એ>lકુ�શન ઇન 

ઇ�)ડયા" સવw  �જુબ  �જુરાતમા ં  ક�ટલા ટકા ઘરોમા ં

ક�elટુર અને ઇ)ટરનેટની Tિુવધા ઉપલåધ છે -��.�% 

9�� µµ.�% 

7. ભારતમા ં કો�elટુર અને ઇ)ટરનેટની Tિુવધામા ં 

�જુરાતનો �મ જણાવો - �� 

8. ભારતમા ં કો�elટુર અને ઇ)ટરનેટની Tિુવધામા ં  એકથી 

પાચં રા>યોનો �મ જણાવો - [��7+, к��I, %�.��y#, 

?�c@ 9�� fj��х�� 

9. ઈઝરાયેલ સાથે અખાતી દ�શ UAE સાથે શાિંત સમ�ૂતી 

કરાર બાદ અ)ય બી+ �ા દ�શ સાથે શાિંત કરાર થયો - 

@7�+� 

10. કયા કાયN�મ �સગંે ઈઝરાયેલ સાથે વR ુ એક અખાતી 

દ�શ બહર&ન સાથે શાિંત સમ�ૂતી કરારની +હ�રાત થઈ - 

��� &J*�]@� ������ ��$ R#
&�� ���� *��� 

f?� D-�.� 6#.��� ��� ���\¼к �%�D ���j�  

11. ઈઝરાયેલ અને અખાતી દ�શ બહર&ન વ¢ચે શાિંત 

સમ�ૂતી કરારની +હ�રાત કોના Uારા કરવામા ંઆવી - 

R#
& 3£#х ������ s]?  

12. ઈઝરાયેલના વતNમાન વડા�ધાન,ુ ં નામ જણાવો - 

@�)c�� ��%)-�6 p  

13. બહર&નના વતNમાન �ક ગ,ુ ં નામ જણાવો - 7��� q@� 

<ш� 9. х.�P�  

14. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં બોrલ4ડૂના �ા અrભનેતા lિુનસેફ 

ઇ�)ડયા સાથે સેrલr²ટ& એડવોક�ટ તર&ક� જોડાયા - 

MR#Ë-�� Ý#����  

15. તા=તરમા ં બોrલ4ડૂના અrભનેતા આltુયમાન òરુાના 

lિુનસેફ ઇ�)ડયા સાથે સેrલr²ટ& એડવોક�ટ તર&ક� જોડાયા 

તેની કઈ ½િૂમકા-કામગીર& હશે - @�Iк� ?� D%� [7b&� 

��ш� .�к c">�% P�.��ш�  

16. અrભનેતા આltુયમાન òરુાના lિુનસેફ ઇ�)ડયાના કયા 

અrભયાન સાથે +ડાયા - ‘��<�& P�� 
��+ qL���’ 

17. �ફરોઝ ગાધંીનો જ)મ �દવસ જણાવો - �� &J*�]@� 

���� 

18. બગંાળ& નવલકથાકાર િવ½િૂત½ષૂણ બદંોપા«યાયની જ)મ 

તાર&ખ જણાવો -  �� &J*�]@ 

19. �ફરોઝ ગાધંીએ �વતWંતા �દોલનના ગાળામા ં કયા 

સામિયકો Uારા પWકાર�વ dેWે ખેડાણ કlુN હI ુ ં- ��ш�. 

7����� 9�� ��v��  

20. વષN-1924મા ં �ફરોઝ ગાધંીના લuન કોની સાથે થયા હતા 

- r/)��� ����� 

DATE : �µ-��-����

1. MR#\ �U�.-: к�����D� &�c D-�.� ���+H �*� 

3D��� ��� ��<�.�<� c7�� (M���-)  

:-a0%�% K%��  

� મા�ક, સેિનટાઇઝર, સોિશયલ �ડ�ટ)સ  

� iરૂતા �માણમા ંગરમ પાણી પી4ુ ં 

� તjુંર�તી સાર& હોય તો ઘર,ુ ંકામ કર& શકાય  

� �ોફ�શનલ વકN તબ�ાવાર શB કર4ુ ં 
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� યોગાસન, �ાણાયમ અને મે�ડટ�શન =વી મ«યમ કસરત 

કરવી  

� �ફrઝિશયન Uારા Trૂચત �ાસની કસરત કરવી  

� શર&ર સાથ આપે તે ર&તે સવાર� અને સા=ં ચાલ4ુ ં 

� તાજો અને Tપુા¢ય ખોરાક લેવો  

� R�ૂપાન અને શરાબ સેવન અવગણ4ુ ં 

� ડો�ટર Uારા Tચૂવાયેલી દવાઓ,ુ ંિનયિમત સેવન  

� ઘરે જ åલડ�ેશર, ટ��પર�ચર, åલડaગુર માપતા રહ�4 ુ.ં  

� ખાસંી અને ગળામા ં ખારાશ હોય તો મીઠાના ં પાણીના 

કોગળા કરતા ંરહ�4 ુ,ં નાસ લવેો  

� ડો�ટર Uારા Trૂચત ખાસંીની દવા લેવી  

� તાવ, �ાસ લેવામા ંતકલીફ, ઓ��સજન લેવલમા ંઘટાડો, 

છાતીમા ંjુખાવો, થાક =વા ંલdણો અવગણવા નહp 

MR#\ �[��&�  

� �દવસમા ંએકવાર એક કપ આlષુ કવાથ પીવો  

� �દવસમા ંબે વાર ૫૦૦ એમh સમશમણીવટ&,ુ ંસેવન  

� ૧૫ �દવસ Tધુી ૧-૩ �ામ rગલોય પાઉડર ગરમ પાણી 

સાથે  

� ૧૫ �દવસ Tધુી બે વાર ૫૦૦ એમh અ�ગધંા,ુ ંસેવન  

� �દવસમા ં એકવાર આમ� ખા4ુ ં અથવા ૧-૩ �ામ 

આમળા પાઉડર ખાવો  

� Tકૂ& ખાસંી હોય તો �દવસમા ંબ ેવાર ગરમ પાણી સાથે 

૧-૩ �લુેઠ& પાઉડર  

� સવાર - સાજં અડધી ટ&�iનૂ હળદર સાથે ગરમ jૂધ  

� હળદર અને મીઠાના પાણીના કોગળા કરવા  

� રોજ ૧ ચમચી ¢યવન�ાશ,ુ ંસેવન કર4ુ.ં 

&�£#���-к K%��  

� સા+ થયેલા દદ©એ સકારા�મક અ,ભુવ શેર કર& ખોટ& 

મા)યતાઓ jૂર કરવી.  

� �રકવર& અને iનુવNસન માટ� સેVફહ�Vપ ×પુ-િસિવલ 

સોસાયટ& સગંઠનો અને �ોફ�શનVસની મદદ લેવી.  

� આરોuય કમNચાર&ઓ અને કાઉ)સેલર પાસેથી સાઇકો 

સોિશયલ સહાય મેળવવી.  

� યોગ, મે�ડટ�શનના �પૃ સેશનમા ંજોડા4ુ ં 

M���-�� к�Iv  

� �ડ�ચા? થયાના �થમ સાત �દવસમા ં હો��પટલમા ં જઇ 

ચેક અપ કરાવ4ુ.ં  

� નhકના એલોપથી-આlવુw�દક ડો�ટર પાસે ફોલોઅપ 

X&ટમે)ટ લેવી  

� હોમ આઇસોલેશનમા ં રહ�લા દદ©ઓએ પો�ટ કોિવડ 

લdણો જણાય તો નhકની હો��પટલમા ંજ4ુ ં

2. GPS : �.�@. ?�q1ш��b� �&K* (������ш� 

*�к��.�v)  

������ш� 9�� GPS�� ½ p�к�  

� નેિવગેશન ડાયર�કશન આપે છે >યાર� GPS = તે 

ડ���ટનેશન,ુ ંચો�સ લોક�શન બતાવે છે.  

 

GPS B#� X�  

� GPS uલોબલ પોrઝશિન ગ િસ�ટમ : એક ઉપ�હ 

આધા�રત નેિવગેશન �ણાલી છે =નો ઉપીયોગ કોઈ પણ 

વ�I ુક� જuયાને શોધવા માટ� થાય છે  

� પોrઝશન અને ડ���ટનેશન અિનવાયN છે અ)યથા તે કોઈ 

Bટ શોધવામા ં�ુઝંવણ અ,ભુવશે એ ઓછામા ંઓછા ૨૪ 

ઉપ�હોથી બનેvુ ંછે. 

� ગમે તેવા મૌસમમા ં૨૪ કલાક કામ કર& શક� છે.  

� GPS ટ�કિનકનો પેલીઅર ઉપયોગ ૧૯૬૦ના દાયકામા ં

સlં�ુત રા>ય અમે�રકાની સેના Uારા સૌથી પહ�લા ં

કરવામા ંઆ�યો હતો =મા ંઆજના =વો લાઈવ મેપ ન 

હતો પણ સેટ�લાઈટ ઈમેજથી છાવણીઓને ફો�સ કરવામા 

આવી હતી  

� વષNમા ં ૧૯૮૦મા ં આ ટ��નોલોhનો ઉપયોગ નાગ�રકો 

માટ� કરવામા ંઆ�યો �યાર� આ એક �ડવાઈસ બઝે હI ુ ં 

� �માટNફોનની એપ ક� સોફટવેરથી હ+ર ગ¼ ુ અલગ 

GISમા ંટ���નકનો સૌથી વધાર� ઉપયોગ થાય છે 

� આનો ઉપયોગ મોબાઈલ, હવાઈ જહાજ, ર�લ, બસ અને 

ગાડ&મા ંથાય છે. હવે તો સાઇકલમા ંપણ સેટ થાય એવા 

�ડવાઈસ આવે છે = Bટ બતાવે છે  

GPS к��� �+%� к� к�� X�  

� GPS િસ�ટમમા ંiqૃવીની સપાટ&થી ૧૯,૩૦૦ �ક.મી. ઉપર 

cત�રdમા ંમો�લલેા ઉપ�હોને િસuનલ મોકલ ેછે. તે દર 
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�લાક� iqૃવીની એક પ�ર�મા કર� છે = લગભગ કલાક 

દ&ઠ ૧૧,૨૦૦ �ક.મી.ની òબૂ જ ઝડપથી ફર� છે.  

� એટલે = ઉપ�હ ·મણ કર� છે એમા ંઆવા િસuનલ ફાયર 

થાય છે. =મા ં ર��ડયો િસuનલ �ડટ��શન કોડ હોય છે = 

મેિપ ગ કર& = તે �ડવાઈસને �રબાઉ)સ કર� છે.  

� એક એવી પણ ટ�કનોલોh આવી રહ& છે =ના મેિપ ગમા ં

તમે ચો�સ �થાનેથી એ વ�Iનુા ફોટો�ાફ અપલોડ કર&ને 

X�ક કર& શકો છો. 

���% ?�&� ?�%��� 
к 9��х� �&K*  

� ભારતમા ંપણ આ િસ�ટમનો ઉપયોગ વધી રoો છે.  

� વૈિ�ક પોrઝશિન ગ િસ�ટમના આધાર� ઈએમl ુઆધા�રત 

ર�લવે પેસે)જર ઇ)ફમwશન િસ�ટમ શB કર& રહ& છે.  

� �થમ ઇએમl ુ (બી-૨૬) X�ન તા�બરમ �ટ�શનથી ચેÄઈ 

બીચ Tધુી દોડશે  

� =મા ં ઈનકિમ ગ X�ન,ુ ં નામ, તે �ટ�શન પર આગમનનો 

cદા2જત સમય, +હ�ર �હતના સદં�શા અને �સુાફરો 

Tરુdા સદં�શા �દિશªત થશે  

� દર�ક કોચમા ં બે �ડ�eલે પેનલ હોય છે તેમા ં ઉ¢ચ 

�ણુવ;ાવાળા �કાશ ઉ�સ?ન ડાયોડ હોય છે =થી 

કોચની cદર �સુાફરો સરળતાથી વાચંી શક�  

� ભારતીય અવકાશ સશંોધન સ�ંથા અમદાવાદની �પેસ 

એÎeલક�શ)સ લબેોર�ટર&એ �ડ�X�સ એલામN Xા)સિમટર 

(DAT) નામ,ુ ંએક ના,ુ ં�ડવાઇસ તૈયાર કlુ� છે.  

� આ ઉપકરણ uલોબલ પોrઝશિન ગ િસ�ટમ પર આધા�રત 

એક ચેતવણી િસ�ટમ છે. =નો ઉપયોગ ચોમાસાના 

સમયમા ંિસ�ટમ +ણવા થાય છે.  

� બેટર& સચંાrલત �ડવાઇસનો અનોખો આઈડ& નબંર છે = 

દર પાચં િમિનટમા ં પચીસ કલાકના cતર� ચેતવણી 

મોકલે છે.  

� આના મા«યમથી બચાવ ટ&મો ક�elટૂરની ��&ન પર 

સ��ુમા ંનૌકાની ��થિત +ણી શક� છે  

GPS f?|7 ��ш� 9)- к�*.��к �&3� %Y-  

� GPS માટ� મોિનટ�ર ગ િસ�ટમ,ુ ં USDOD,ુ ં નામ 

NAVSTAR છે. 

� પહ�લો GPS ઉપ�હ ૧૯૭૮મા ં લૉ)ચ કરવામા ં આ�યો 

હતો  

� ૧૯૯૪મા ૨૪ ઉપ�હનો એક iણૂN નdW મેળવવામા ં

આ�યો હતો.  

� ��યેક ઉપ�હ,ુ ં િનમાNણ લગભગ 10 વષN Tધુી થાય છે. 

�રeલેસમે)ટ સતત કdામા ં િનિમªત અને લો)ચ કરવામા 

આવે છે.  

� એક GPSનો વજન લગભગ 2,000 પાઉ)ડ છે અને સૌર 

પેનલની સાથે તેનો િવ�તાર ૧૭ �ફટ છે �ડવાઈસમા ંએની 

પોટïrબrલટ& હોય છે.  

� GPS ઉપ�હ સૌર ઊ+Nની સાથે સચંાrલત થાય છે, પરંI ુ

TયૂN�હણના મામલે એની પાસે બેકઅપ બેટર& ઓનબૉડN 

હોય છે 

� Xા)સમીટરની શ��ત ૫૦ વોVટ ક� તેનાથી ઓછ& હોય છે  

� GPS સૌથી પહ�લા ૧૯૯૬મા ં વાહનોમા ં ઇ)�ટોલ કરાlુ ં

હI ુ ં 

� GPSનો િમrલટર&મા ં સૌથી પહ�લો ઉપયોગ lએુ Uારા 

કરવામા ંઆ�યો હતો.  

� બી+ િવ� l|ુ સમયે ઉપયગમા ંલવેામા આવેલી લોર�ન 

અને ડ��ા પ|િત પર hપીએસ આધાર રાખે છે.  

&��)- �+%� GPS�� ?��L f?-�� X�  

� Location : ��થિત િનધાNર 

� Navigation : એક જuયાએથી બીh જuયાએ પહ-ચવા 

� Tracking : કોમો�ડટ& મોિનટ�ર ગ અથવા �ય��તગત 

ચળવળ 

� Mapping : િવ� નો નકશો બનાવવા  

� Timing : ચો�સ સમયનો ઉપાય કર� છે 

3. K���ш� ���� к�L : AK-_��� ��I+ ?V �O�� � шк� 

%�=#� �°�TккG�d#� K���ш� �#.�* ü pP mк�* – ���� к�L 

%°-�� (&��GV) 

� િમ� ધાI ુ િનગમ rલિમટ�ડ (િમધાની) નામે ચાલતા આ 

એકમે તેના Uારા ઉ�પા�દત nલુેટ�ફૂ =ક�ટને ભાભા કવચ 

નામ આelુ.ં  

� આ nલુેટ�ફૂ =ક�ટની �ળૂ ટ�ટ�કનોલોh ભાભા એટિમક 

�રસચN સે)ટર� િવકસાવી હોવાથી િમધાનીએ તે =ક�ટને 

ભાભા કવચ આelુ ંછે. 

MC� /:7к.d#� fA?��� :  

� િમધાની કંપની Tરુdાદળો પડકારભયાN સમયમા ંઉપયોગ 

કર& શક� તેવા આમNર ��હકલ,ુ ંપણ ઉ�પાદન કર� છે.  

� આ ��હકલના ટાયરને ગોળ&બાર કર&ને િનશાન 

બનાવવામા ંઆવે તો પણ તે પછ& ૧૦૦ �ક.મી.,ુ ંcતર 
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કાપવાની dમતા ધરાવે છે. આવી ટાયર િસ�ટમને 

રન	લેટ ટાયર િસ�ટમ કહ�વામા ંઆવે છે. 

� ��હકલમા ંશÉો સાથે સાત Tરુdા જવાનો સફર કર& શક� 

તેમ છે.  

� કંપની: િમ�ધાI ુિનગમ rલિમટ�ડ, હÃદરાબાદ  

4. ���� : ����� -�$���� $)��%� RJD�� ¬ p�C к�)u�- 

�>�\�U� �¡#��ш 3&��d#� ���� 

� મનર�ગા મેન તર&ક�ની ઓળખ  

� કાયNdેW : પટના, rબહાર  

� ઉપનામ : ર�વુશં બાn ુ 

5. £#;-�U� [7.� fAк\C -�$�� : "#$��% &�к�� 

([7.� &шa0%к�V) 

� હ�I ુ: મ�હલાઓને આ�મિનભNર બનાવવા  

� લúયાકં: એક લાખ મ�હલા �ૂથોને B. ૧,૦૦૦ કરોડની 

વગર �યાજની લોન અપાશે  

 

� �જુરાતની મ�હલા શ��તને આ�મિનભNર– �વાવલબંી 

બનાવવા �જુરાત સરકાર Uારા નવી યોજનાની +હ�રાત  

� લાભાથ® : મ�હલા �ૂથો  

� વડા�ધાન નર�)� મોદ&ના જ)મ �દવસ તા. ૧૭મી 

સeટ��બર� �8ુયમWંી મ�હલા ઉ�કષN યોજના લો)ચ  

[7.� fAк\C -�$�� ��ш� :  

� ૧૦ લાખથી વR ુમાતા બહ�નોને બે)કો મારફત િધરાણનો 

લાભ અપાશે  

� િધરાણ,ુ ંતમામ �યાજ રા>ય સરકાર પોતે જ ભોગવશે  

� િધરાણ વખતે આપવી પડતી �ટ��પ ડ�ટુ&મા ં પણ માફ& 

અપાશે  

� યોજનામા ં ૧૦ મ�હલાઓના એક એવા એક લાખ �ૂથ 

બનાવાશે  

� �ામીણમા ં ૫૦ હ+ર અને શહ�ર& dેWમા ં ૫૦ હ+ર 

મ�હલા �ૂથ બનાવાશે 

� મ�હલા ઉ�કષN યોજનામા ં �યાજ રાહત પેટ� B. ૧૭પ 

કરોડની જોગવાઈ 

� �ૂથ રચવામા ં સહાય થનારને B. ૩૦૦,ુ ં �ો�સાહન 

અપાશે  

� સરકાર&, સહકાર& અને ખાનગી બે)કો Uારા લોન 

અપાવાશે 

9.�к�V 
$)&� :  

� શહ�રોમા ં �જુરાત અબNન લાઇવલી^ડૂ િમશન અને 

ગામડામંા ં �જુરાત લાઇવલી^ડૂ �મોશન કંપની Uારા 

યોજનાનો અમલ થશે.  

� યોજનામા ં ��યેક મ�હલા �ૂથને સરકાર&, સહકાર& અને 

ખાનગી બે)કો તથા િધરાણ સ�ંથાઓ મારફત B.૧ લાખની 

લોન અપાશે.  

� રા>યમા ં અ�યાર� �ામીણ િવ�તારોમા ં ૨.૫૧ લાખ અને 

શહ�ર& િવ�તારોમા ં ૨૩,૭૭૬ =ટલા �વસહાય �ૂથ સખી 

મડંળો છે, =મને ૨૦૧૯-૨૦મા ં B.૪૨૮.૭૨ કરોડ,ુ ં

િધરાણ અપાયેvુ ંછે. 

6. SFF : L�� &�7�� �#�C ?7��� ?� &�I%�D� L±+ 

$%�� �%@�*+ -�Ä�-SFF %7���%   

� SFF : �પેિશયલ Ô�)ટયર ફોસN  

� SFF : ૧૯૭૧થી લઈ હાલના સકંટ Tધુી બહાjુર& 

બતાવનારા િતબેટ& યો|ાઓની ગાથા  

½ p�к� :  

� લદાખમા ંભારતીય અને ચીનની સેનાઓ સામ-સામે છે.  

� સેનાએ પ�ગ-ગ સરોવરના દrdણ �હ�સામા ં5 �8ુય િશખર 

હ�Vમટ, åલેક ટોપ, ક�મVસ બે)ક, �kંુુગ િશખર તથા ર��કન 

લા પર ��થિત મજnતૂ કર& લીધી છે.  

� આ િનણાNયક લીડમા ં �થાિનક િતબે�ટયન જવાનોની પણ 

મહ��વiણૂN ½િૂમકા રહ& છે.  

� આ જવાનોમા ં 53 વષ®ય તેન2જન )યીમા પણ હતા = 

પ�ગ-ગ સરોવર નhક િવ�ફોટક Tરંુગમા ંશહ&દ થઇ ગયા.  

� લ0ાખમા ં ચોગલામસર ��થત િતબે�ટયન શરણાથ® 

વસતીમા ં રહ�નારા )યીમા �પેિશયલ Ô�)ટયર ફોસN 

(એસએફએફ)નો �હ�સો હતા, =ને લદાખ, િસયાrચન અને 

કારrગલ =વા ÷ચા સૈ)ય dેWોમા ં લડવામા ં િવશેષ 

મહારત હાસંલ છે.  

� 1962ના ભારત-ચીન l|ુ બાદ બનાવાયેલી આ 

બટાrલયનમા ંઆશર� 4000 િતબે�ટયન શરણાથ® હતા. 

7. ��T�� &{D� þL� �*��@. ���– ‘‘�V� ?�&’’ %°-�� 

(�&��. <$���+) 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    48 | P a g e  

 

��ш�\%� :  

� ઉપરથી નીચ ેતરફ બનેલો ભારતનો પહ�લો રોડ  

� jુિનયાનો સૌથી ÷ચો મોટર�બલ રોડ માણા પાસ તૈયાર.  

� ઉ;રાખડંમા ંચીન સરહદ નhક આ પાસ 18,192 ùટની 

÷ચાઈએ છે.  

� આ પાસથી માનસરોવર તથા કÃલાશ ખીણ જવાનો પણ 

�8ુય માગN નીકળે છે.  

� આ એકમાW એવો રોડ છે =ને ઉપરથી નીચ ે Tધુી 

બનાવાયો છે.  

� પહ�લા ં હ�rલકોeટરથી ભાર� રૉક ક�ટ ગ મશીનો ઉપર પાસ 

પર પહ-ચાડાયા અને �યાથંી રોડ િનમાNણ કરતા કરતા 

નીચે ૬૪ �ક.મી jુર માણા ગામ Tધુી લવાયા. 

8. х�.�p� : US H?�-2020 

� રમત : ટ�િનસ  

� મ�હલા િસ ગVસ િવ=તા: નાઓમી ઓસાકા-+પાન 

� હ�રફ : િવ�ટો�રયા અઝાર�)કા-બેલાBસ  

� નાઓમી બીhવાર US ઓપન િવ=તા  

� યજમાન : )lયૂોકN(US)  

9. 160 �\C @�� .�? -� 9�� 9��к �&�� &�-�� 

(х��I) 

�� 34 �& @�� 9��к �& M��  

���%��� �[7%� :  

� ૧૭ સeટ��બરના �ા| પdની સમાÎeત થશે  

� �ા| પd બાદ શાર�દય નવરાિWનો �ારંભ થતો હોય છે. 

પરંI ુઆ વખતે ૧૮ સeટ��બર-a�ુવારથી અિધક માસ છે 

>યાર� તેના ૨૯ �દવસ બાદ ૧૭ ઓ�ટોબર- શિનવારથી, 

નવરાિWનો �ારંભ થશે.  

� વષN ૨૦૨૦મા ંઆ વખતે લીપ યરનો પણ સમાવેશ થતો 

હતો.  

� આમ, એક જ વષNમા ંલીપ યર અને અિધક માસ આવતા 

હોય તે4ુ ં૧૬૦ વષN બાદ બનશે.  

� અિધક આસો માસ હોય તે4ુ ં છેVલ ેવષN ૨૦૦૧મા ંબ)lુ ં

હI ુ.ં  

� હવે પછ&નો અિધક આસો માસ વષN ૨૦૩૯મા ંઆવશે.  

� અષાઢ Tદુ એકાદશીથી દ�વ ઉઠ& એકાદશી Tધુી ચાIમુાNસ 

કહ�વામા ંઆવે છે.  

� આ વષw દ�વશયની એકાદશીથી દ�વઉઠ& એકાદશી ૧૪૮ 

�દવસ પાચં માસ Tધુીની રહ�તી હોવાથી આ વષw 

ચાIમુાNસ નહp પણ પચંમાસ કહ�વાશે. 

� TયૂN વષN અને ચ�ં વષN વ¢ચેનો તફાવત jૂર કરવા 

અિધક માસ આવતો હોય છે.  

� આ સૌર વષN ૩૬૫ �દવસ ૬ કલાક અને ૯ િમિનટ,ુ ંહોય 

છે. આ ૬ કલાકના તફાવતને સમાવવા માટ� દર ચો� ુ ં

વષN લીપ યર હોય છે.  

� ચ�ં વષNનો સમય ૩૫૪ �દવસ ૮ કલાક ૪૮ િમિનટનો 

હોય છે.  

� વષNના ૧૨ મ�હનાના �હસાબે કારતકથી આસો Tધુીના ૧૨ 

મ�હનાના સર�રાશ ર૯ �દવસ ૧૨ કલાક હોય છે અને 

તેથી dય િતિથનો જ)મ થાય છે.  

� હવે વષNના ૧૧ �દવસના તફાવતને jૂર કરવા અિધક 

માસની રચના કરાઇ છે.  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૩-૦૯-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં  કોરોનાથી  સા+ થયેલા દદ©ઓ માટ� કયા 

મWંાલય Uારા �થમવાર ગાઇડલાઇન +હ�ર કરવામા ં

આવી છે - MR#\ �U�.- 

2. નેિવગેશન અને GPSનો તફાવત જણાવો - ������ш� 

��-��0ш� M?� X� ¿-��� GPS m %� ��/K*��ш� L�Î& 

.�к�ш� @%��� X� 

3. પહ�લો GPS ઉપ�હ કયા વષw લો)ચ કરવામા ં આ�યો 

હતો - ���� 

4. સામા)ય ર&તે GPSના  �8ુય પાચં ઉપયોગ જણાવો - 

.�к�ш�, ������ш�, s�[кb�, ��?b� 9�� *�<�b� 

5. તા=તરમા ં ભારતની કઈ સ�ંથા Uારા વૈિ�ક કdાનો 

�વદ�શી nલુેટ �ફુ =ક�ટ તૈયાર કરવાની +હ�રાત કર& છે 

- �z ��8 # ��� q.�*�� 

6. તા=તરમા ંિમ� ધાI ુિનગમ rલિમટ�ડ Uારા વૈિ�ક કdાનો 

�વદ�શી nલુેટ �ફુ =ક�ટ તૈયાર કરવાની +હ�રાત કર& છે 

તે,ુ ંનામ જણાવો - ���� к�L 

7. િમ� ધાI ુિનગમ rલિમટ�ડ કયા ંઆવેલી છે- 7���@�� 

8. તા=તરમા ં "મનર�ગા મેન" તર&ક� ઓળખાતા કયા iવૂN 

ક�)�ીય મWંી,ુ ંઅવસાન થlુ ં છે - �¡#��ш 3&�� 

9. તા=તરમા ં"મનર�ગા મેન" તર&ક� ઓળખાતા iવૂN ક�)�ીય 

મWંી ર�વુશં  �સાદ,ુ ં  રા>ય  અને  પd જણાવો  - 

q@7�� 9�� RJD 
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10. �જુરાતમા ં મ�હલાઓને વR ુઆ�મિનભNર બનાવવા માટ� 

તા=તરમા ં કઈ નવી યોજના લો)ચ કરવામા ં આવી - 

£#;-�U� [7.� fAк\C -�$�� 

11. તા=તરમા ં �જુરાત સરકાર� +હ�ર કર�લી �8ુયમWંી 

મ�હલા ઉ�કષN યોજનામા ં ક�ટલા મ�હલા �ૂથોને ક�ટલા 

કરોડની  વગર �યા= લોન અપાશે - � .�х  9�� 

N.�,��� к��� 

12. તા=તરમા ં �જુરાત સરકાર� "�8ુયમWંી મ�હલા ઉ�કષN 

યોજના" કયા �દવસે +હ�ર કર& - �� &J*�]@�- 

���3��� z� ���)u ��+�� $)[��& 

13. તા=તરમા ં �જુરાત સરકાર� +હ�ર કર�લી �8ુયમWંી 

મ�હલા ઉ�કષN યોજનામા ં કયા કયા મ�હલા �ૂથોને લાભ 

અપાશે - �� 7c� |��V %�$ �� 7c� ш7��+ 

[7.� p̂D 

14. �જુરાતમા ંમ�હલા �ૂથ રચવામા ંસહાય કરનારને ક�ટલા 

Bિપયા,ુ ં �ો�સાહન  અપાશે - N.µ��/- 

15. તા=તરમા ં �જુરાત સરકાર�  +હ�ર કર�લી �8ુયમWંી 

મ�હલા ઉ�કષN યોજનામા ં લાભ લેવા એક �ૂથમા ં ક�ટલી 

મ�હલાઓ  હોવી જોઈએ - �� 

16. તા=તરમા ં �જુરાત સરકાર�  +હ�ર કર�લી �8ુયમWંી 

મ�હલા ઉ�કષN યોજનામા ં�િત મ�હલા �ૂથને ક�ટલી લોન 

આપવામા ંઆવશે-  N. � .�х 

17. ચીનની સરહદ� jુગNમ પહાડો પર સરળતાથી ચડ& શકતા 

િતબેટ&યન યો|ાઓની ફોસN કયા નામે ઓળખાય છે - 

SFF 

18. SFF,ુ ં િવ�Iતૃ નામ જણાવો- K?��ш-. �/)*-� P�&C 

19. તા=તરમા ં કયા રા>યમા ં િવ�નો સૌથી ÷ચો મોટર�બલ  

રોડ તૈયાર કરાયો છે - fj��х�� 

20. તા=તરમા ંભારતમા ંિવ�નો સૌથી ÷ચો  મોટર�બલ  રોડ 

તૈયાર કરાયો છે તે,ુ ંનામ જણાવો - �V� ?�& 

21. US  ઓપન: 2020 મ�હલા િસ ગVસ િવ=તા અને દ�શ - 

��H� H&�к� 9�� c?�� 

22. US  ઓપન: 2020 મ�હલા િસ ગVસમા ંઉપ િવ=તા અને 

દ�શ - ��0*�[�-� 91���)к�  9�� @�.�Ï#& 

23. તા=તરમા ંક�ટલા વષN બાદ rલપ યર અને અિધક માસનો 

સયંોગ  એક સાથે ઉભો થયો છે - ��� �\C 

DATE : �_-��-����

1.NSO : ��? Mf* ���ш-� (�шGV) 

� સવwdણનો સમયગાળો : �ુલાઈ-૨૦૧૭ થી �ૂન-૨૦૧૮  

� ���%�� &����ш ��? Mf* �� 12.6 *к�  

���%�� ��¿-� 9�� ��? Mf* ���ш-� : 

 

"#$��%�� aKD�% : 

� �જુરાતના �ામીણ િવ�તારનો ëોપ આઉટ ર�િશયો ૨૦.૫ 

ટકા છે >યાર� શહ�ર& િવ�તારનો ૧૩.૮ ટકા છે.  

� આમ શહ�ર& િવ�તાર કરતા ં�ામીણ િવ�તારમા ંëોપ આઉટ 

ર�િશયા,ુ ં�માણ વR ુ૬.૭ ટકા છે.  

કારણો : 

� આપતા ં િશdણ િનtણાતો જણાવે છે ક�, �ા�ય િવ�તારમા ં

ધોરણ.૮નો અ¯યાસ કયાN પછ& મોટ& સ8ંયામા ંિવÍાથ®ઓ 

ભણવા,ુ ં છોડ& દ�તા હોય છે, તેમા ં સૌથી મોટ& સ8ંયા 

િવÍાિથªનીઓની હોય છે.  

� =,ુ ં �ળૂ કારણ �ા�ય િવ�તારમા ં મા«યિમક અને 

ઉ¢ચ;ર મા«યિમક �Fલૂો,ુ ં �માણ ઘ¼ુ ં ઓÓ ં છે. =થી 

ગામડાના પ�રવારો lવુતીઓને નhકના શહ�રની 

હાઈ�Fલૂમા ંભણવા માટ� મોકલતા નથી.  

� આ િસવાય બી�ુ ં કારણ આિથªક પ�ર��થિત,ુ ં હોય છે. 

આિથªક ર&તે નબળા પ�રવારો દ&કર&ઓને ભણાવવા,ુ ં

ટાળે છે.  

� આ િસવાય �ા�ય િવ�તારમા ં નાની Êમરમા ં લuન થઈ 

જતા ંહોવાથી lવુતીઓનો અ¯યાસ અટક& +ય છે.  

� આમ આ �કારના િવિવધ કારણોથી �ા�ય િવ�તારમા ં

ëોપ આઉટ ર�િશયા,ુ ં�માણ વR ુજોવા મળે છે. 

2. ���% : [�)R#
@. 
�$ø $���ш� ?�кC  – "#$��% 

&�к�� (`cC) 

?�кC  �*��� ��� $����<H :       3�m0* ��ш� : 

�જુરાતમા ં િવ)ડ, સોલાર અને િવ)ડ સોલાર હાઈr²ડ પાકN 
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બનાવવા માટ� કંપનીઓ ક� ડ�વલપસNને સરકાર& પડતર 

જમીન અપાશે  

� મહ�Tલૂ િવભાગ Uારા આ સદંભNમા ંઅગાઉ +ર& કરાયેલી 

પોલીસીના ઠરાવમા ં ક�ટલાક Tધુારાઓ કર&ને �ટછાટો 

આપી છે.   

� �ર)lએુબલ એનજ® જનર�શન પાકN માટ� જમીનની 

ભાડાપ�ાની �દુ; ૪૦ વષN માટ�ની રહ�શે.  

� પાકN ડ�વલપર� ૪૦ વષN પછ& જમીન સરકારને પરત 

કરવી ૫ડશે. 

� આ સદંભNમા ં Tધુાર ઠરાવ કર& ક�ટલીક શરતોને 

ઉમેરવામા ંઆવી છે.  

� = �જુબ �થમ ૫ વષN પાકNના િવકાસ માટ� અને ૩૫ વષN 

�ર)lએૂબલ એનજ®,ુ ંઉ�પાદન કરવા માટ� રહ�શે.  

� સરકારને વાિષªક હ��ટર દ&ઠ ૧૫ હ+ર લેખે ભા�ુ ં

�કૂવવા,ુ ંરહ�શે.  

� પાકN ડ�વલપ કયાN બાદ અ)ય �ો=�ટ ડ�વલપરને જમીન 

પેટા ભાડ�થી આપી શકાશે.  

� જમીનનો કåજો મેળ�યાના �દવસથી ભા�ુ ંશB થઈ જશે. 

� કબ+ વખતે કલે�ટર અને નોડ�લ એજ)સી વ¢ચ ેિWપdી 

કરાર સમયે ડ�વલપર� જમીનના ૧ વષNના ભાડ� =ટલી 

રકમ અનામત �વBપે �કૂવાની રહ�શે. 

� વીજ ઉ�પાદન માટ� �ો=�ટ ડ�વલપરને જમીન પેટા 

ભાડ�થી આપી શકશે.  

� પાચં વષNના cતે ભાડાપ� � ફાળવેલી જમીન પર 

�ો=�ટની ૧૦૦ ટકા dમતા ઉભી કરવાની રહ�શે.  

� Wણ વષNમા ં૫૦ ટકા વીજ dમતા �થાપી વીજ ઉ�પાદન 

અને પાચં વષNમા ં ૧૦૦ ટકા વીજ dમતા �થાિપત 

કરવાની રહ�શે.  

� પાકN ડ�વલપર� વીજ ખર&દ-વેચાણ કરાર, ઈરાદાપWક 

અથવા િનણNય પW lટુ&લીટ& સાથે સલંuન સ�ંથાઓ =વી 

ક� SECI, NTPC,GUVNL વગેર� સાથે ૨૦થી ૨૫ વષN માટ� 

કયાN હોઈ અને એમ,ુ ં �ો=�ટ,ુ ં �થાન િનિËત ન હોય 

તેની િવગતો અરh વખતે જમા ંકરવાની રહ�શે. 

� �ર)lએુબલ એનજ® માટ� સરકાર& પડતર જમીન અપાશે. 

3. х�.�p� : US H?� *���& �#��C�)*-2020 

�)& �&b��& ��m%� 9�� ��ш  

� ડોિમિનક િથએમ :  ઓ��Xયા 

� US ઓપન િવ=તા �થમ ઓ��Xયન ખલેાડ& 

� હ�રફ : એલેકઝા)ડર ઝેવર�વ-જમNની  

4. ��¾ pк : ABC�� ��� 9À-G %�+к� ����)u ���C  

� લોકમત મી�ડયા ×પૂના મેને2જ ગ �ડર��ટર દ�વે)� િવજય 

દડાN વષN 2020-21 માટ� ઓ�ડટ nરૂો ઑફ સ¨ુNલશેન 

(એબીસી)ના અ«યd � ૂટંાયા છે.  

5. 7�<��� �Ô�P��  

L��� к�?�� 1��6#M ��*� <)P��ш� *�0��.�v }��� ���% 

&[7% Mх� ��T�� ct#&�  

� િવ�ભરના cદા= ૨૪ લાખ નાગ�રકો ઉપર વૉચ  

7�<��� �Ô�P�� 
*.� B#� ?  

� l|ુ સામ-સામા શÉો ફ�ક&ને જ લડ& શકાય એ lગુ iરુો 

થયો.  

� હવેનો જમાનો ટ�કનોલોhકલ અને હાઈ²ીડ વોરફ�રનો છે.  

� કોઈ �ય��તની બધી મા�હતી મેળવી તે,ુ ં ²ઇેન વોિશ ગ 

કર4ુ ંએ હાઈ²ીડ વોરફ�રનો એક �કાર છે.  

� તમે સતત કોઈ �ય��તને +ણતા હો તો પછ& તેના 

આધાર� તેને ગમતી-નાગમતી વાત કર& શકો.  

� તેના ગમા-અણગમા +ણી શકો.  

� આ મા�હતીના આધાર� કોઈ �ય��તની િવચારધારા પણ 

બદલી શકાય છે.  

� એ મનોવૈ»ાિનક પ�રવતNનની ��&યા હાઈ²ીડ વોરફ�ર 

તર&ક� ઓળખાય છે.  

� આ કંપનીના માrલક વાગં aઇુફ�ગ અગાઉ આઈબીએમમા ં

હતો.  

� હવે પોતાની કંપની ચલાવે છે.  

� તેનો દાવો છે ક� એ હાઈ²ીડ વોરફ�રનો એ�સપટN છે.  

� રાજક&ય પdો મતદારોને પોતાની તરફ�ણમા ંલાવવા આ 

�કારની ગેમ રમતા ંજ હોય છે. 

� િવવેકાનદં એક�ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721  

6. [�� ��ш�\ : �_ &J*�]@�  

��Ës+- [7)�+ ��\� [��& 
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� 14 સeટ��બર 1949ના રોજ બધંારણ સભાએ �હ)દ&ને 

અ,¢ુછેદ 343 હ�ઠળ ભારતની સ;ાવાર ભાષા પસદં કર& 

હતી. 

� સૌ�થમ �હ)દ& �દવસ 14 સeટ��બર 1953ના રોજ 

ઉજવવામા ંઆ�યો હતો.  

� �હ)દ& ભાષાને દ�વનાગર& rલિપમા ં લખવામા ં આવે છે. 

બધંારણમા ંFુલ 22 અ,Tુrૂચત ભાષાઓ છે. 

� ભારતમા ં સ;ાવાર ર&તે �હ)દ& તથા c�ેhને રાજક&ય 

કાયN માટ� ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવે છે.  

� ભારતના 70 ટકા લોકો �હ)દ& લખી, વાચંી, બોલી અને 

સમh શક� છે. 

� �હ)દ& ભાષા િવ�મા ં સૌથી વR ુ બોલાનાર& ભાષાઓમા ં

Wી+ �માકંની ભાષા છે.  

� 2011ની વ�તી ગણતર& અ,સુાર 43.63 ટકા ભારતીયો 

�હ)દ& ભાષાનો ઉપયોગ માIભૃાષાના Bપે કર� છે. 

� �હ દ& �િત લોકોને �ો�સા�હત કરવા માટ� �હ)દ& �દવસના 

અવસર� iરુ�કાર સમારોહ આયો2જત કરવામા ંઆવે છે. 

રાtXપિત Uારા પસદં કરાયેલા �ય��તઓને "રાજભાષા 

ક&િતª iરુ�કાર" અને "રાજભાષા ગૌરવ iરુ�કાર" �દાન 

કરવામા ંઆવે છે.  

��$��\� �{�� ¬#�Kк�� 

� આ iરુ�કાર ટ�કિનકલ અથવા િવ»ાન િવષય પર �હ)દ& 

ભાષામા ં લખનાર કોઈપણ ભારતીય નાગ�રકને �દાન 

કરવામા ંઆવે છે.  

� આમા ં �થમ iરુ�કાર �ાeત કરનારને 2 લાખ Bિપયા, 

ØUતીય iરુ�કાર �ાeત કરનારને 1 લાખ 50 હ+ર Bિપયા 

અને ØUતીય �થાન �ાeત કરનારને 75 હ+ર Bિપયા 

આપવામા ંઆવે છે.  

� ઉપરાતં 10 લોકોને �ો�સા�હત iરુ�કારના Bપે 10,000 

Bિપયા આપવામા ંઆવે છે.  

��$��\� к+�%¼ ¬#�Kк�� 

� આ iરુ�કાર યોજના Uારા Fુલ 39 iરુ�કાર આપવામા ં

આવે છે. 

� આ iરુ�કાર કોઈ સિમિત, િવભાગ, મડંળ વગેર� Uારા 

�હ)દ&મા ં કરવામા ં આવેલા �ેtઠ કાય¬ બદલ �દાન 

કરવામા ંઆવે છે.  

� ભારતમા ં �હ)દ& ભાષા ઉ;ર �દ�શ, ઉ;રાખડં, �દVહ&, 

�હમાચલ �દ�શ, ચદં&ગઢ, rબહાર, ઝારખડં, મ«ય �દ�શ, 

હ�રયાણા, રાજ�થાન અને છ;ીસગઢમા ં મોટાપાયા પર 

બોલાય છે. 

� ભારત િસવાય િવ�ના ક�ટલાક દ�શો =વા ક� પા�ક�તાન, 

મો�રિશયસ, Wીનીદાદ અને Tરુ&નામમા ંપણ �હ)દ& ભાષા 

બોલાય છે. 

� c�ેh અને �ફhયન સાથે �હ)દ& પણ �ફhની રાtX&ય 

ભાષા છે. �ફhમા ં"�ફh �હ)દ&" બોલાય છે.  

� જ)મ �દવસ : �હ)દ&ના કિવ �)ુશી �ેમચદં  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૪-૦૯-૨૦૨૦) 

1. NSO Uારા તા=તરમા ં +હ�ર થયેલા સવwdણ અ,સુાર 

�ુલાઈ-૨૦૧૭ થી �ૂન-૨૦૧૮ દરિમયાન ભારતનો 

સર�રાશ ëોપ આઉટ દર ક�ટલા ટકા હતો - 12.6 

2. NSO Uારા તા=તરમા ં +હ�ર થયેલા સવwdણ અ,સુાર 

�ુલાઈ-૨૦૧૭ થી �ૂન-૨૦૧૮ દરિમયાન �જુરાતના 

�ામીણ તથા શહ�ર& િવ�તારનો ëોપ આઉટ ર�િશયો ક�ટલા 

ટકા હતો – 9d# � 20.5 %D� 13.8 *к�   

3. NSO Uારા તા=તરમા ં +હ�ર થયેલા સવwdણ અ,સુાર 

�ુલાઈ-૨૦૧૭ થી �ૂન-૨૦૧૮ દરિમયાન સૌથી વR ુકયા 

રાજયનો ક�ટલા ટકા ëોપ આઉટ ર�િશયો હતો – ?�Ó 

@���I %D� 23.5 *к� 

4. NSO Uારા તા=તરમા ં +હ�ર થયેલા સવwdણ અ,સુાર 

�ુલાઈ-૨૦૧૭ થી �ૂન-૨૦૧૮ દરિમયાન સૌથી ઓછો 

કયા રાજયનો ક�ટલા ટકા ëોપ આઉટ ર�િશયો હતો – 

fj��х�� %D� 3.4 *к� 

5. �જુરાત સરકાર Uારા કયા પાકN બનાવવા માટ� કંપનીઓ 

ક� ડ�વલપસNને સરકાર& પડતર જમીન આપવામા ંઆવે છે 

- ��)�, &�.�� 9�� ��)� &�.�� 7�<q�� 

6. �જુરાત સરકારના કયા િવભાગ Uારા િવ)ડ, સોલાર અને 

િવ)ડ સોલાર હાઈr²ડ પાકN બનાવવા માટ� કંપનીઓ ક� 

ડ�વલપસNને સરકાર& પડતર જમીન આપવામા ંઆવે છે – 

7�t p. �����  
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7. �જુરાત સરકાર Uારા કયા પાકN માટ� જમીનની 

ભાડાપ�ાની �દુ; ૪૦ વષN માટ�ની રાખવામા ંઆવી છે - 

[�)R#
@. 
�$ø $���ш�  

8. US ઓપન ટ�િનસ �ુનાNમે)ટ-૨૦૨૦ મે)સ િસ ગVસ િવ=તા 

ખેલાડ&-દ�શ જણાવો - �����к �D
 %D� H/Ks-� 

9. US ઓપન ટ�િનસ �ુનાNમે)ટ િવ=તા �થમ ઓ��Xયન 

ખેલાડ&,ુ ંનામ જણાવો - �����к �D
 

10. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં ABCના નવા અ«યd તર&ક� કોણ 

� ૂટંાઈ આ�l ુ- ����)u ���C  

11. લોકમત મી�ડયા ×પૂના મેને2જ ગ �ડર��ટર દ�વે)� િવજય 

દડાN કયા સમયગાળા માટ� ABCના અ«યd તર&ક� � ૂટંાયા 

- �\C ����-��  

12. ABC,ુ ં િવ�Iતૃ નામ જણાવો - H[�* � p�� íP 

&�#C.�ш�  

13. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ંકઈ ચીની કંપની Uારા ભારત સ�હત 

આખા િવ�ના cદા= ૨૪ લાખ નાગ�રકોની +Tસુી 

કરવાની ઘટના �કાશમા ં આવી - 1��6#M ��*� 

<)P��ш� *�0��.�v 

14. હાઈ²ીડ વૉરફ�ર કોને કહ�વામા ંઆવે છે - к�< :-a0%�� 

@�� �[7%� �I�� %�d#� ��r� ���шb� к�=#�  

15. રાtX&ય �હ)દ& ભાષા �દવસ �ાર� મનાવવામા ંઆવે છે - 

�_ &J*�]@�  

16. બધંારણ સભાએ કયાર� �હ)દ&ને ભારતની સ;ાવાર ભાષા 

પસદં કર& હતી - �_ &J*�]@� ��_� 

17. બધંારણ સભાએ કયા અ,¢ુછેદ હ�ઠળ �હ)દ&ને ભારતની 

સ;ાવાર ભાષા પસદં કર& હતી - µ_µ 

18. સૌ�થમ �હ)દ& �દવસ કયાર� ઉજવવામા ં આ�યો હતો - 

�_ &J*�]@� ���µ 

19. �હ)દ& ભાષાને કઈ rલિપમા ં લખવામા ં આવે છે - 

�������+  

20. બધંારણમા ંFુલ અ,Tુrૂચત ભાષાઓ ક�ટલી છે - �� 

21. ભારતમા ં cદા=  ક�ટલા ટકા લોકો �હ)દ& લખી, વાચંી, 

બોલી અને સમh શક� છે - �� 

22. �હ)દ& ભાષા િવ�મા ં સૌથી વR ુ બોલાનાર& ભાષાઓમા ં

ક�ટલામા ં�મે આવે છે - U�c  � 

23. 2011ની વ�તી ગણતર& અ,સુાર ક�ટલા ટકા ભારતીયો 

�હ)દ& ભાષાનો ઉપયોગ માIભૃાષાના Bપે કરતા હતા - 

_µ.�µ 

24. �હ દ& �િત લોકોને �ો�સા�હત કરવા માટ� �હ)દ& �દવસના 

અવસર� રાtXપિત Uારા કયા iરુ�કાર આપવામા ંઆવે છે 

- "��$��\� к+�%¼ ¬#�Kк��" 9�� "��$��\� �{�� 

¬#�Kк��"  

25. ભારત િસવાય િવ�ના કયા દ�શોમા ં �હ)દ& ભાષા બોલાય 

છે - ?�[кK%��, �[��ш-&, U������ 9�� t#�+�� 

26. c�ેh અને �ફhયન સાથે �હ)દ& પણ કયા દ�શની 

રાtX&ય ભાષા છે - [Pv 

27. �હ)દ& સા�હ�યના +ણીતા સ?ક �)ુશી �ેમચદંનો જ)મ 

�દવસ જણાવો – �_ &J*�]@� 

DATE : ��-��-����

1. UN : UN к�ш� H� K*�*& HP =#��� &ï- %�+к� 

-�c-�.� ¢ p�*V��� L�� &�� ���%�� ��$- (�°�Tк 

&�@���)  

 

� &-��I� : ભારત ચાર વષN Tધુી lનુાઇટ�ડ નેશ)સ 

કિમશન ઓન �ટ�ટસ ઓફ 4મુનનો સ¯ય રહ�શે.  

� સ�ંથા : ECOSOC 

¢ p�*V��� 3[ -� : 

� આયોગમા ં આ બેઠક મેળવવા માટ� ભારત, ચીન અને 

અફઘાિન�તાન વ¢ચ ેજગં હતો.  

� ભારત અને અફઘાિન�તાનને ૫૪ માથંી મહ;મ સ¯યોનો 

ટ�કો મsયો, >યાર� ચીનને અડધા સ¯યો,ુ ંપણ સમથNન ન 

મslુ.ં આ ર&તે ચીનનો કારમો પરાજય થયો હતો  

� ચીનના વલણ સામે આ �તરરાtX&ય �તર� તેનો 

િવરોધના સકં�ત ગણવા પડ� એમ છે.  

� આ વષw બઇે2જ ગ વVડN કો)ફર)સ ઓન િવમેનની ૨૫મી 

વષNગાઠં છે. એ સમયે ભારત આ સ�ંથાના સ¯ય તર&ક� 

� ૂટંાઇ આવે અને ચીનને હરાવીને સ¯ય બને એ ઘટના 

�તરરાtX&ય �તર� òબૂ જ ન-ધવા લાયક બની રહ& છે.  

� ઉમેદવાર& કરનાર દ�શો : ભારત અફઘાિન�તાન અને ચીન 

� UN : lનુાઇટ�ડ નેશ)સ  

� વ�ુમથક : વોિશ uટન DC (USA) 
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2. �̂ p�+ : N. 19 9@$�� хL� �������� ��T�� 

&{3D &�
�v *�¼�. KD�?�� "#$��% &�к���� 

�̂ p�+ (`cC)  

 

��ш�\%� : &�
�v 9�� 
.
�v ?�*C  *�¼�. ����8#� 

"#$��% 3D ��¿- @�ш� 

� એલએનh પોટN ટિમªનલ-હhરા અને દહ�જ 

� સીએનh - ભાવનગર (Trૂચત) 

� �8ુયમWંી િવજય Bપાણીએ ૧૯ અબજના ખચw 

ભાવનગરમા ં CNG ટિમªનલ �થાપવા Wણ કંપનીઓના 

કો)સો�ટþયમ સાથે થયેલા લટેર ઓફ ઈ)ટ�)ટ-LOIને મ�ૂંર& 

આપી છે.  

� પોણા બ ેવષN પહ�લા વાઈ²)ટ સિમટમા ં થયેલા કરારને 

મા)યતા મળતા હવે �ડટ�ઈVસ �ો=�ટ �રપોટN-DPR અને 

એ)વાયNમે)ટ Î�લયર)સની ���યા ૧૮ મ�હનામા ં iણૂN 

થશે.  

� �યારબાદ Wણ વષNમા ંબાધંકામ iણૂN થશે.  

*�¼�.�� G%� :  

� �થમ તબ�ે B.૧૩૦૦ કરોડના રોકાણથી �િતવષN ૧૫ 

લાખ ટન dમતા,ુ ં CNG ટિમªનલ, ૪૫ લાખ ટન 

dમતા,ુ ં rલકિવડ કાગ¬ ટિમªનલ-ક)ટ�નર અને �હાઈટ 

કાગ¬ તેમજ રો-રો ટિમªનલ પણ િવકસાવાશે. 

3. @®� Ì��&-� �����-кÂX (½ p��I)  

кÂX�� L��# �\� 267 *к� ��&�� D��D� 

@®� ¬#�: 
�ш-��� &{D� �*� Ì��&-� ���� @�ш� 

���% :  

� બÄી એિશયા,ુ ંસૌથી મો�ંુ અને �ેtઠ ચ�રયાણ �દ�શ  

� ½જુ તાvકુાના ઉ;ર� આવેલા બÄી િવ�તારો iનુઃ 

એિશયાના સૌથી મોટા ઘાિસયા મેદાન બનાવવા તરફ 

�ગિત કર& ર�ુ ંછે.  

� બÄી �દ�શમા ં ૧૯ પચંાયતો, ૫૬ ગામડાઓ (વાઢંો)મા ં

૪૦,૦૦૦ માનવ વ�તી, ૧,૫૦,૦૦૦ ગાય, ભ�સ, ઘટેા, 

બકરા, તેમજ અ)ય પaધુન છે. 

4. ¬#K%к : ‘‘� 
)� HP 
� 
�� </)�-� 
�01�& 

�%@�*’’ 

� લેખક : �લાઉડ અપ®, Ôા)સ  

� i�ુતકમા ં દાવો : લ0ાખમા ં ચીન ર�તો બાધેં છે એવી 

મા�હતી છતા ં વષN-૧૯૫૭મા ં નહ�kુ સરકાર િન�t�ય રહ& 

હતી 

� ભારતના એક લ1કર& અિધકાર& અને એક હવલદાર� 

૧૯૫૭ના આરંભમા ં�થાિનક ભરવાડો સાથે મળ& અ�સાઈ 

ચીન (= હવે ચીનના તાબામા ં છે)મા ં િમશન હાથ ધlુ� 

હI ુ,ં =ને લીધે પાકો iરુાવો મળ& ગયો હતો ક� ચીને 

ભારતીય િવ�તારમા ંએક ગરેકાયદ� રોડ બા«ંયો હતો.  

� ત�કાલીન વડા �ધાન જવાહરલાલ નહ�kુ અને �યારના 

સરંdણ મWંી વી. ક�. Fૃtણમેનને રોડના ચો�સ લોક�શન 

િવશે શકંા દશાNવતા Fુમાઉ ર�2જમે)ટના લેફ. કનNલ આર. 

એસ. બસેરા અને કોપNસ ઓફ એÎ)જનીયસNના હવાલદાર 

�દવાનિસ હના સાહિસક �યાસ એળે ગયા હતા.  

� બનેં ઘ¼ુ ં જોખમ લઈ અને હાડમાર& વેઠ& �eુત િમશન 

પાર પાડ�ુ ંહI ુ.ં  

� બે વરસે ભારત સરકાર� સસંદમા ં �વીકાlુ� હI ુ ં ક� 

હક&કતમા ંચીને રોડ બા«ંયો છે. 

5. [�� ��ш�\ : �� &J*�]@� 


�)$��-� [��& 

 

કોની યાદમા ં:  

� મહાન ભારતીય એÎ)જિનયર ભારતર�ન સર મોd�ુડંમ 

િવ��ેરÃયાની યાદમા ં 

� ભારતમા ં દર વષw 15 સeટ��બરને વષN 1968થી 

એÎ)જિનયર �દવસ ઉજવવામા ંઆવે છે.  

� જ)મ-15 સeટ��બર 1860 મૈTરૂ (વતNમાન કણાNટકના 

rચ�બVલાiરુ 2જVલાના �0ેુનાહVલી ગામમા)ં 

� અવસાન- 14 એિ�લ 1962 બ�uલોર 

к��[к�» : 

� 1912 થી 1918 Tધુી તેમણ ે મૈTરુના દ&વાન તર&ક� 

સેવાઓ આપી હતી.  
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�  Fૃtણરાજ સાગરબધં, ભ�ાવતી આયનN એ)ડ �ટ&લ વકNસ, 

મૈTરૂ સદંલ ઓઈલ એ)ડ સોપ ફ��ટર&, મૈTરુ િવ� 

િવÍાલય, બ�ક ઓફ મૈTરુ –આબધા,ુ ં િનમાNણ તેમના ં

અથાગ �ય�નોને કારણે જ શ� બ)lુ ંછે. 

�  તેઓ લડંનની િસિવલ એÎ)જિનયર સોસાયટ&મા ં માનદ 

સ¯ય હતા. 

�  r²�ટશ સરકાર� તેમના યોગદાન બદલ તેમને KCIE 

(નાઈટ કમા)ડર ઓફ ધ r²�ટશ ઇ�)ડયન એ�પાયર)થી 

સ)માિનત કયાN હતા.  

�  તેમના ં કામોને જોતા ઈ.સ. 1955મા ં તેમને સવ¬¢ચ 

ભારતીય સ�માન ભારતર�નથી સ�માિનત કરવામા ં

આ�યા.ં  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૫-૦૯-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં lનુાઇટ�ડ નેશ)સ  કિમશન ઑન  �ટ�સ ઑફ 

4મૂનના  સ¯યની  � ૂટંણીમા ં કયા દ�શ  િવ=તા થયા - 

���% 9�� 9PÌ���K%�� 

2. તા=તરમા ં lનુાઇટ�ડ નેશ)સ  કિમશન ઑન  �ટ�સ ઑફ 

4મૂનના  સ¯યની  � ૂટંણીમા ં કયા કયા દ�શે  ઉમેદવાર& કર& 

હતી- ���%, 9PÌ���K%�� 9�� L�� 

3. તા=તરમા ં lનુાઇટ�ડ નેશ)સ  કિમશન ઑન  �ટ�સ ઑફ 

4મૂનમા ં ભારત ક�ટલા વષN માટ� સ¯ય તર&ક� રહ�શે - 4  

�\C 

4. તા=તરમા ં lનુાઇટ�ડ નેશ)સ  કિમશન ઑન  �ટ�સ ઑફ 

4મૂનના  સ¯યની  � ૂટંણીમા ં ક�ટલા દ�શોએ મતદાન કlુ� 

હI ુ ં- 54 

5. UN,ુ ં વ�ુ મથક �ા ં આવેvુ ં છે - ���шb�*� �+.&� 

(R#
&
) 

6. તા=તરમા ં�જુરાત સરકાર Uારા �ા ંબદંર ઉપર િવ�ના 

સૌ�થમ સીએનh ટિમªનલ �થાપવાની મ�ૂંર& અપાય છે 

- ������ 

7. સીએનh અને એલએનh પોટN ટિમªનલ ધરાવIુ ં કlુ ં

દ�શ,ુ ં�થમ રા>ય  કl ુબનશે - "#$��% 

8. �જુરાતમા ંLNG  પોટN ટિમªનલ �ા ંઆવેvુ ં છે -  7v�� 

9�� �7�$ 

9. ભાવનગરમા ં  cદા= ક�ટલા  અબજના ખચw સીએનh 

ટિમªનલ કાયNરત થશે- N.19 9@$ 

10. ભાવનગર ખાતે તૈયાર થનાર સીએનh ટિમªનલમા ં 

ક�ટલા લાખ ટન dમતા,ુ ંસીએનh ટિમªનલ તૈયાર કરાશે 

-  15 .�х *� 

11. CNG,ુ ં િવ�Iતૃ નામ જણાવો - к�]3�K� ��L�. ��& 

12. LNG,ુ ંિવ�Iતૃ નામ જણાવો - q.a0�P�r� ��L�. ��& 

13.  ક¢છમા ંચાv ુવષw ક�ટલા ટકા વરસાદ થયો છે -267% 

14. એિશયાના સૌથી મોટા ઘાિસયા મેદાનો �ા ંઆવેલા છે -  

кÂX 

15. એિશયાના સૌથી મોટા ઘાિસયા મેદાનો કયા નામથી 

ઓળખાય છે - @®� 

16. એિશયા,ુ ં સૌથી મો�ંુ અને �ેtઠ ચ�રયાણ �દ�શ �ા ં

આવેલો છે - @®�, кÂX 

17. ક¢છનો બÄી  �દ�શ કયા તાvકુામા ંઆવેલો છે - ½#$ 

18. તા=તરમા ં ચચાNમા ં આવેલ i�ુતક ‘‘ધ એ)ડ ઓફ એન 

એરા ઈ�)ડયા એÎ�ઝસ િતબેટ’’ના લખેક,ુ ંનામ જણાવો 

- 0.�f� 9?ø, ��)&  

19. Ôા)સના લેખક �લાઉડ અપ®એ તેમના i�ુતક ‘‘ધ એ)ડ 

ઓફ એન એરા ઈ�)ડયા એÎ�ઝસ િતબેટ’’મા ંભારત cગે 

કયો મહ�વનો દાવો કય¬ છે - .g�х�� L�� �K%� @���� 

X� 
�� �[7%� X%�� �\C-1957�� �7�Ï# &�к�� 

��/Ë - �7+ 7%� 

20. એÎ)જિનયર �દવસ કયાર� ઉજવવામા ં આવે છે - 15 

&J*�]@� 

21. એÎ)જિનયર �દવસ કોની યાદમા ં ઉજવવામા ંઆવે છે - 

&� �G"#�� ��T�T�-� 

22. ભારતમા ંકયા વષNથી ૧૫ સeટ��બરને એÎ)જિનયર �દવસ 

તર&ક� ઉજવવામા ંઆવે છે - �\C 1968  

23. ભારતીય એÎ)જિનયર મોd�ુડંમ િવ��ેરÃયાનો જ)મ 

કયાર� થયો હતો - 15 &J*�]@� 1860  

24. ભારતીય એÎ)જિનયર મોd�ુડંમ િવ��ેરÃયા,ુ ંજ)મ �થળ 

જણાવો - °t p� (�%C�� кV�C*к�� qLÎ@�.�¬#� 

i$�.��� £#g���7�.� ����) 

25. મોd�ુડંમ િવ��ેરÃયા કયા શહ�રની િસિવલ એÎ)જિનયર 

સોસાયટ&મા ંમાનદ સ¯ય હતા - .��� 

26. r²�ટશ સરકાર� મોd�ુડંમ િવ��ેરÃયાને કયા હો0ાથી 

સ)માિનત કયાN હતા - KCIE (��<* к�)�� HP � 

q�[*ш r/)�-� 
]?�-�) 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    55 | P a g e  

 

27. ભારત સરકાર� મોd�ુડંમ િવ��ેરÃયાને કયા વષw સવ¬¢ચ 

ભારતીય સ�માન ભારતર�નથી સ�માિનત કયાN હતા – 

�\C 1955 

DATE : ��-��-����

1.��ш-� к����� ��a0&� : Sputnik-V (M���-)   

� રિશયા Uારા ભારતને Sputnik-Vના ૧૦ કરોડ ડોઝ 

વેચાતા અપાશે 

� ભારતની ડૉ. ર�û&ઝ લેબ સાથે Î�લિનક Xાયલ અને 

િવતરણ માટ� સમ�ૂિત  

� 9)- : USની નોવાવે�સ માટ� ભારતની સીરમ 

ઈÎ)�ટટlટૂ વે��સનના બે અબજ ડોઝ બનાવશે  

2. &°.� ����1�y# : US�� 9.�@�� ��K%���� U�*к��#� 

�-��к ����1�y# � (�#��j� M?�j)   

� પવનની ઝડપ : ૧૬૫ �ક.મી. �િત કલાક  

3. ���� &�&� ��� (�Iх��% t#����)  

 

Mк�� : �Uк�V 

� cદા= B. ૮૮૯ કરોડના ખચw નવી �દVહ& ખાતે સસંદ 

ભવન તૈયાર થશે  

� િનમાNણ કાયN:આગામી બ ેવષNમા ંiણૂN કરાશે  

� સlં�ુત સWમા ંસાસંદો આરામથી બેસી શક� તે માટ� નવા 

ભવનમા ં૧૩૫૦ બેઠક �યવ�થા તૈયાર કરાશે  

� િનમાNણ માટ� ટાટા કંપનીને �ો=�ટ અપાયો  

4. � <�)K**� p* HP *+qLb� 
)� [�&LC <� MR#��� 

q@.-2020 &�&��� ?&�� (MR#��� �шGV)  

� Wણ આlવુwદ lિુનવિસªટ&ને રાtX&યકdાનો દરજજો 

અપાયો  

� આlવુwદ rબલ, ૨૦૨૦’ને રા>યસભામા ં «વની મતથી 

પસાર કરાયો હતો. જયાર� ગયા સWમા ંલોકસભામા ંઆ 

ખરડો પાસ કરાયો હતો. 

R#����&¼*+ 9�� KDI  

1. +મનગર - ઈÎ)�ટટÏટૂ ઓફ પો�ટ �ે>lએુટ ટ&rચ ગ 

એ)ડ �રસચN ઇન આlવુwદ  

2. �લુાબFંુવરબા આlવુwદ મહાિવÍાલય  

3. ઈÎ)�ટટÏટૂ ઓફ આlવુwદ ફામાN�l�ુટકલ સાય)સીસ 

5. [�� ��ш�\ : �� &J*�]@�  

��T H1�� [��& 

D�-2020 : Ozone for Life: 35 years of ozone 

layer protection' 

6. $) [�� ��ш�\ : �� &J*�]@� 

�>ËV.�. z����V� 

$) : �� &J*�]@� ����       9�&�� : �µ #̂.�< ���� 

 

� આ= �જુરાતી-c�ેhના કલમકશ, પWકાર અને કિવ 

તથા નાટ�કાર Fૃtણલાલ �ીધરાણીનો જ)મ�દવસ.  

� વક&લ િપતા અને ��ૃહણી માતાના આ iWુનો જ)મ 

મોસાળ ઉમરાળામા ંથયો હતો.  

� �ીધરાણીએ િશdણ દrdણા�િૂતª િવÍાભવન ભાવનગરમા ં

લીRુ ંહI ુ.ં �જૂરાત િવÍાપીઠ અને શાિંત િનક�તનમા ંપણ 

અ¯યાસ કય¬. 

� 1935મા ં એમ.એ. અને 1938મા ં કોલrંબયા lિુનથી 

પીએચડ& થયા હતા.  

� પહ�લી Fૃિત બાળ કિવતા  "Fુમાર”મા ંછપાઈ અને તેમને 

કિવપદ �ાeત થlુ ંહI ુ.ં 

� �ીધરાણીએ પWકાર તર&ક� અ�તૃ બઝાર પિWકા, )lયૂોકN 

ટાઈ�સ, કર)ટ �હ�ટર&, સેટરડ� �ર)l ૂઓફ rલટર�ચર, )lયૂોકN 

હ�રાVડ X&ålનુ, ટો�ો િશòનૂ અને વોઈસ ઓફ ઇ�)ડયા 

=વા સામિયકો Uારા પWકાર�વમા ંખેડાણ કlુ� હI ુ.ં  

� તેમની ઇનસાઇડ �દVહ&’’ સાeતા�હક કોલમ ઘણી 

લોકિ�ય બની હતી.  

7A��� ¬#K%к� 

� Fૃtણલાલ �ીધરાણીએ વડલો, ઈ)સાન, િમટા-jંૂગા, પીળા 

પલાશ, પ�&ની, મોરના ðડા, કો�ડયા, iનુરપી =વા 

i�ુતકો લ8યા. 

� Fૃtણલાલ સોનેટ અને ગીતો લખી દ�શભ��તને �ો�સા�હત 

કર& હતી.  
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� તેઓએ દાડં&Fચૂ દરિમયાન ગાધંીhની ધરપકડનો 

અહ�વાલ પણ લ8યો છે. 

� તેમ,ુ ં રણhતરામ TવુણNચ�ંક �ારા સ)માન થlુ ં હI ુ ં

પરI ુ ં તે મળે તે પહ�લા ૨૩ �ુલાઈ ૧૯૬૦ના રોજ 

"�વાસ મૈ hવનનો iરૂો કય¬, �વધામ +તો  પગલ ે

ઉતાવળા"ના આ કિવ અને �કોલર જનાNલી�ટ, ુઅવસાન 

થlુ ંહI ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૬-૦૯-૨૦૨૦) 

1. રિશયા ભારતને કઈ વે��સનના ૧૦ કરોડ ડોઝ વેચાતા 

આપશે - Sputnik-V 

2. રિશયા Uારા ભારતની કઈ લેબ સાથે Î�લિનક Xાયલ અને 

િવતરણ માટ� સમ�ૂિત થઈ - �Ô. ��Û+1 

3. USની નોવાવે�સ માટ� ભારતની કઈ ઈÎ)�ટટlટૂ 

વે��સનના બે અબજ ડોઝ બનાવશે - &�� 

4. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં USના અલાબામા Wાટક�લા ભયાનક 

વાવાઝો�ુ,ં ુ ંનામ જણાવો - &°.� ����1�y#   

5. USના અલાબામા Wાટક�લા &°.� ����1�y#  દરિમયાન 

પવનની ઝડપ ક�ટલા �ક.મી. �િત કલાક હતી - 165 

6. નવી �દVહ& ખાતે cદા= ક�ટલા Bિપયાના ખચw નવીન 

સસંદ ભવન તૈયાર થશે - N. 889 к��� 

7. નવી �દVહ& ખાતે િનમાNણ પામાનારા નવા સસંદ ભવનનો 

આકાર ક�વો હશે - �Uк�V  

8. ભારતીય સસંદના નવા ભવનમા ં ક�ટલી બેઠક �યવ�થા 

તૈયાર કરાશે - 1350 

9. ભારતીય સસંદના નવા ભવનના િનમાNણની કામગીર& કઈ 

કંપનીને સ-પાઈ છે - *�*� к�?��  

10. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ંઆlવુwદને લગI ુ કl ુ rબલ સસંદમા ં

પસાર કરાlુ ં - � <�)K**� p* HP *+qLb� 
)� [�&LC 

<� MR#��� q@.-2020  

11. ધ ઈÎ)�ટટÏટૂ ઓફ ટ&rચ ગ એ)ડ �રસચN ઈન આlવુwદ 

rબલ-૨૦૨૦મા ં દ�શની ક�ટલી આlવુwદ lિુનવિસªટ&ને 

રાtX&યકdાનો દરજજો અપાયો - UV  

12. ધ ઈÎ)�ટટÏટૂ ઓફ ટ&rચ ગ એ)ડ �રસચN ઈન આlવુwદ 

rબલ-૨૦૨૦ cતગNત કઈ Wણ lિુનવિસªટ&ને 

રાtX&યકdાનો દરજજો અપાયો - <�)K**� p* HP ?�K* 

|�¿R#
* *+L�� 
)� [�&LC r� MR#��� (c���), 

"#.�@�#���@� MR#��� 7���Õ�.- 9�� <�)K**� p* 

HP MR#��� P��CKR#[*к. &�-)&�& 

13. િવ� ઓઝોન �દવસ કયાર� મનાવવામા ં આવે છે - �� 

&J*�]@�  

14. િવ� ઓઝોન �દવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - Ozone for 

Life: µ� years of ozone layer protection' 

15. �જુરાતી કિવ �ી Fૃtણલાલ �ીધરાણીનો જ)મ �દવસ 

જણાવો - �� &J*�]@� ���� 

16. �જુરાતી પWકાર �ી Fૃtણલાલ �ીધરાણીની કઈ  

સાeતા�હક કોલમ ઘણી લોકિ�ય બની હતી - ‘r�&�r� 

[��7+’ 

17. Fૃtણલાલ �ીધરાણીના +ણીતા i�ુતકોના નામ જણાવો - 

��.�, <)&��, �*�-�p���, ?�I� ?.�ш, ?ß+��, ���� 

Ð��, к�[�-�, ¬#��?�  

 

DATE : ��-��-����

1."#$��% &�к�� }��� ���)u��< ��+�� 70�� $)[�� 

���j� ����� 5 3c.G� 3к�?��� <-.�к�?CV 9�� <-

х�%£#6 p%C  

(1) &�% ?�.�� х�yp% к�-�V�� ¹%�C% �#.-2 ?�.���� 

3����  

(1) х�yp%� �*� ��- ����� хLC &7�- -�$���� B#�����  

 

� એક ગાયના િનભાવ માટ� માિસક B.૯૦૦ એમ Fુલ વષw B. 

૧૦,૮૦૦ની સહાય 

� દ�શી ગાય આધા�રત �ાFૃિતક કરતા ખે�તૂ Fુ�ંુબને એક 

ગાયના િનભાવ ખચNમા ંસહાય  

� �થમ તબ�ામા ંFુલ ૧,૦૫,૦૦૦ લાભાથ® ખે�તૂો માટ� B. 

૬૬.પ૦ કરોડની જોગવાઈ  

(2) 3��>�%к �>�\ к+* &7�- -�$���� B#�����  

� �ાFૃિતક Fૃિષ પ|િત Uારા hવા�તૃ બનાવવા માટ� 

લાભાથ®ઓને Fૃિષ ક&ટમા ંસહાય 

� Fુલ ૧,૦૦,૦૦૦ લાભાથ® ખે�તૂો માટ� B. ૧૩.૫૦ કરોડની 

જોગવાઈ  
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(2) " >7�U� 9�%��< ш�7�� f?aKD�%�� £#;-�U� z� 

��$-��< N?�V��� 7K%� �������� 7����?�q.к� 

��K%���� 24X7 ?���d#� ?�V� ¬ pÏ#�  ?������ -�$��d#� 

х�%£#6 p%C  

 

� B. ૨૨૯ કરોડના ખચw તૈયાર થનાર& આ યોજનાથી 

ગાધંીનગરના શહ�રવાસીઓને ૨૪ કલાક iરુતા �ેશરથી 

નળ Uારા પાણી મળ& રહ�શે  

� 24X7 ?���d#� ?�V� ¬ pÏ#�  ?����� �������� ��шd#� 

3D ш7�� @�ш�  

(3) M[���&� ��K%���� &��@���-���+-�?��� p̂D ?�V� 

¬#��w� -�$���� B#�����  

� ઉકાઈ જળાશય આધા�રત B. ૩૦૮ કરોડના ખચw તૈયાર 

થયેલી આ યોજનાથી નમNદા 2જVલાના સાગબારા અને 

ડ�ડ&યાપાડા તાvકુા તેમજ તાપી 2જVલાના સોનગઢ 

તાvકુાના Fુલ ૨૦૫ ગામોના ૨.૭૩ લાખ લોકોને 

jૂરદરાજથી પાણી મેળવવાની હાડમાર&માથંી ��ુ�ત 

મળશે.  

� દÃ િનક ૫.૪ કરોડ rલટરની પાણીની dમતા ધરાવતી ૭૦૦ 

�ક.મી. થી વR ુલબંાઈની િવતરણ પાઈપ લાઈન,ુ ંિનમાNણ  

(4) ‘‘q@/��Ê� 9 0.�<�* ���&q.-)* "#$��%”d#� £#;-�U� 

z� ��$- N?�V��� 7K%� ���L�  

� કલાઈમેટ ચે)જ �ડપાટNમે)ટના ૧૦ વષNની કામગીર&ના 

ડો¨મેુ)ટ,ુ ં િવમોચન તેમજ �જુરાત સરકાર 8યાતનામ 

રાtX&ય સ�ંથાઓ સાથે MOUs કર& તેમને નોલજે પાટNનર 

બનાવશે  

(5)£#;-�U� [7.� fAк\C -�$���� B#�����  

 

� ૧ લાખ �વસહાય �ૂથોની ૧૦ લાખ મ�હલાઓને વગર 

�યા= મળશે લોન 

� ૧૦૦૦ કરોડ Tધુી,ુ ં િધરાણ મ�હલા �ૂથોને આપવા,ુ ં

આયોજન 

� મ�હલા ઉ�કષN યોજના હ�ઠળ ચાv ુ વષw B.૧૭૫ કરોડ,ુ ં

બ=ટ ફળવાlુ ં 

2. ¬#K%к ���L� : .��C HP ��к��&C  

� લેખક : હ�રશË�ં વણNવાલ  

� થીમ : નર�)� મોદ&ની િસØ|ઓ  

3. 0.�-�* L�)$ ����� : "#$��% &�к�� (?-�C��V)  

|�� 
�$ø �*� UV ��� -�$��H�� c7���% 

(1) 10 7c� ��Õ�DøH�� N.60 7c��� [кb%�� @�*�+D� 

L�.%� �#- :7+.� х�+��� R#��*�+w N. 12 7c� 9�� �#. 

N. 12 к����� &@�&�+ 9?�ш� 

 

(2) 5 7c� ��� <-[�G� �*� R#��*�+w N. 48 7c� 9�� 

�#. N. 24 к����� &@�&�+ 9?�ш� 

(3) 10 ?��.к L�i$ �� K*�ш� KD�?�� 
к�+w N. 5 

.�х 9�� �#. N. 50 .�х�� &@�&�+ 9?�ш�. 

� �જુરાત �લાઈમેટ ચે)જના ૧૦ વષN iણૂN  

4. ����� : PM z� ���)u ��+�� �%��� �°�TккG��� 

HIх 9?���� к�)u-��¿- &�к�� }��� N.200 к����� 

хL� ��к�& к��ш� (7�[�*�$)  

 
����� 3�m0*  

� વષN-૨૦૨૧થી �ો=�ટની કામગીર& શB થશે  

� વડનગરના િવકાસ માટ� ë&મ �ો=�ટBપે એથે)સના 

‘એ�ોપોrલસ’ �lrુઝયમની રાહ પર જમીનથી ૭ માળ 

નીચે િવ�,ુ ં બી�ુ ં સૌથી મો�ંુ અÍતન A.C. ‘હ��રટ�જ 

�lrુઝયમ’ તૈયાર કરાશે.  

� તાના-ર&ર& સગંીત એક�ડ�મી, lિુનવિસªટ& યોગ �Fુલ અને 

િવ� �તરની Tિુવધા ધરાવIુ ં�પો�્Nસ કો�eલ�સ 
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� વડનગરની આ�ુબા�ુના નાના-મોટા ૭૦ તળાવોને 

ડ�વલપ કર&ને ‘ઝીલો ક& નગર&’ તર&ક� ઓળખાતા 

ઉદ�iરુની =મ �જુરાત,ુ ં સૌ�થમ ‘લેક િસટ&’ 

બનાવવામા ંઆવશે.  

� વડા�ધાન મોદ&એ = �Fુલમા ં અ¯યાસ કય¬ હતો તે 

એ.બી.એન. હાઈ�Fુલમા ં યોગ �Fુલ બનાવાશે અને 

િવÍાથ®ઓને યોગાસનો ઉપરાતં યોગમા ં �યવસાયલdી 

માગNદશNન અપાશે.  

� વડનગનરમા ંઅÍતન ર�લવે �ટ�શન બનાવાશે.  

� શિમªtઠા તળાવ-વડનગર 

5. º#� к��?*. <)��0&-2020   

� સ�ંથા : વVડN બે)ક  

� ભારતનો �મ : ૧૧૬મો 

� Fુલ દ�શ : ૧૭૪  

9)- ���% :  

� આ ર�)કમા ંભારતના �કોરમા ંવધારો  

� ૨૦૧૮મા ંભારતનો �કોર ૦.૪૪ હતો = ૨૦૨૦મા ંવધીને 

૦.૪૯ થયો છે.  

� ૨૦૧૯મા ં વVડN બે)ક Uારા ૧૫૭ દ�શોનો �મુન ક�િપટલ 

ઈ)ડ��સ +ર& કરવામા ં આ�યો હતો. તે સમયે ભારત 

૧૧પમા ં�મે હતો.  

� ભારત Uારા ગત વષw જ વVડN બે)કની આ ર��)ક§ગ િસ�ટમ 

અને ર�)ક સામે િવરોધ ન-ધાવવામા ંઆ�યો હતો. 

6. &���� &���� �� : 3D��� %��� 138.68 �*��� 

&�¬ pVC þL�<
 X.к�-�  

 

� આગામી બે વષN Tધુી �જુરાતને પાણી ikંુૂ પાડશે 

7. K�*C  �&*+ �°�Tк <)��0&-2020  

��T�� 3D �& K�*C  ш7��� 9�� ��ш 

1. �&b��?��          �. 7�.�&bк+ ([P�.�)�)  

µ. ��+L (aK�A1�.�)�)        _. Hк.�)� ()R#q1.�)�)  

�. HK.� (����)   �. к�?�7��� (����.�)�)  

�. v���� (aK�A1�.�)�) �. %�<?�< (%�<���)  

�. MCK*�� (����.�)�)   ��. )R p-�кC  (9�[�к�) 

���%�� ш7��� 9��   

� હÃદરાબાદ શહ�ર ભારતમા ં �થમ �મે વૈિ�ક ર��)ક§ગમા ં

૮૫મા ં�મે 

� �દVહ& : ૮૬      �ુબંઈ : ૯૩       બ�ગાvkુુ : ૯૫ 

� Fુલ માપદંડ : ૧૫ 

[�?�*C  £#$@ K�*C  �&*+ 

� �માટN િસટ& તેને કહ�વાય = અણધાર& આફત આવે તો 

તેને પહ-ચી વળવા તૈયાર હોય. એ �હસાબે જોઈએ તો 

ભારતના મહાનગરો તો દર વષw આવનાર& આફતોનો 

સામનો કરવા પણ સdમ નથી. 

<)��0& c7�� к���� &�KD� :  

� ઇÎ)�ટટlટૂ ફોર મેનેજમે)ટ ડ�વલપમે)ટ aK�A1�.�)� અને 

િસ ગાiરુ ટ��નોલોh lિુનવસ®ટ& ફોર �ડઝાઇન 

8. $) [�� ��ш�\ : �� &J*�]@� 

(1) PM ���)u ��+�� ��� $)[��  

 

$) : �� &J*�]@�. 

� PMનો જ)મ�દવસ : ભાજપ Uારા તા. 14 સeટ��બર થી 20 

સeટ��બર દરિમયના સેવા સeતાહ તર&ક� ઉજવાયો 

 (2) ���%�� �?к�&�-qLUк�� : 
.
P.6#&°�  

$) : �� &J*�]@� ����    9�&�� : � p̂� ���� 

� આ= સર Ôા)સીસ ચીચે�ટ, એમ.એફ ^સૈુન, ગીતા �ેસ 

ગોરખiરુના TWૂધાર હ,મુાન�સાદ પોદાર, બાપાલાલ 

વૈધનો જ)મ�દવસ છે.  

� મકnલૂ �ફદા ^સૈુન, એમ. એફ. ^સૈુનનો જ)મ મહારાtXના 

પઢંરiરુમા ંTલુેમાની વહોરા Fુ�ંુબમા ંથયો હતો.  

� ^સૈુને િશdણ ઇ)દોર અને �ુબંઈમા ંલીRુ.ં �ુબંઈમા ં�થાયી 

થઇ �ફVમોના હો�ડ�uસ બનાવવાથી પોતાની rચWકાર 

તર&ક�ની કાર�કદ© શB કર& હતી.  

� �ુબંઈમા ં �ોગેિસવ આ�ટþ�ટ ×પૂ ઓફ બો�બેના �થાપક 

સ¯ય હતા. 1940 પછ& ^સૈુનને rચWકાર તર&ક� 

�તરરાtX&ય 8યાિત મળવી શB થઇ હતી.  

� અનેક દ�શોમા ં તેમની કલાFૃિતઓના �દશNનો યો+યા 

હતા.  
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� 1990ના દાયકામા ં �હ jુ દ�વી-દ�વતાઓના અના4;ૃ rચWો 

બનાવવા બદલ તેમને માર& નાખંવાની ધમક&ઓ મળ& 

હતી.  

� 2006 થી ભારત બહાર રહ�તા હતા. તેમના પર 100 

કરતા વR ુ કોટN ક�સો થયા હતા. � ૂ ધ આઈઝ ઓફ 

પેઈ)ટર, ગજગાિમની અને એ ટ�લ ઓફ �દ િસટ&ઝ =વી 

�ફVમો બનાવી હતી.  

� મકnલૂ �ફદા ^સૈુનની rચWકાર&,ુ ંપ��ી, પ�½ષૂણ,પ� 

િવ½ષૂણ અને રા+ રિવવમાNમા ંiરુ�કારથી સ)માિનત.  

� મકnલૂ �ફદા ^સૈુન,ુ ં9 �ૂન 2011ના રોજ 95 વષNની વયે 

લડંનમા ંઅવસાન થlુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૭-૦૯-૨૦૨૦) 

1. વડા�ધાન નર�)�ભાઈ મોદ&ના ૭૦મા ં જ)મ�દન િનિમ; ે

�જુરાત સરકાર Uારા િવિવધ ક�ટલા �+લdી �કVપોના 

ઈ-લોકાપNણ અને ઈ-ખાત�ુ̂ તૂN કરાયા – ?��L 

2. વડા�ધાન નર�)�ભાઈ મોદ&ના ૭૦મા ં જ)મ�દન િનિમ; ે

�જુરાત સરકાર Uારા િવિવધ કયા પાચં �+લdી 

�કVપોના ઈ-લોકાપNણ અને ઈ-ખાત�ુ̂ તૂN કરાયા - (1) 

&�% ?�.�� х�yp% к�-�V�� ¹%�C% �#.-2 ?�.���� 

3���� (2) �������� 7����?�q.к� ��K%���� 

24X7 ?���d#� ?�V� ¬ pÏ#�  ?������ -�$��d#� х�%£#6 p%C 

(3) M[���&� ��K%���� &��@���-���+-�?��� p̂D 

?�V� ¬#��w� -�$���� B#����� (4) ‘‘q@/��Ê� 9 

0.�<�* ���&q.-)* "#$��%”d#� £#;-�U� z� ��$- 

N?�V��� 7K%� ���L� 9�� (5) £#;-�U� [7.� 

fAк\C -�$���� B#�����  

3. �જુરાત સરકાર Uારા ખે�તૂો માટ� એક ગાયના િનભાવ 

માટ� માિસક ક�ટલી સહાય અપાશે – N.900/-  

4. �જુરાત સરકાર Uારા ખે�તૂો માટ� એક ગાયના િનભાવ 

માટ� વાિષªક ક�ટલી સહાય અપાશે – N.10,800/-  

5. PM મોદ&ના જ)મ�દન િનિમતે �જુરાત સરકાર Uારા સાત 

પગલા ં ખે�તૂ કVયાણના cતગNત કયા બે પગલાનંો 

�ારંભ કરાયો – (1) 3��>�%к �>�\ к+* &7�- -�$�� (2) 

х�yp%� �*� ��- ����� хLC &7�- -�$�� 

6. �જુરાત સરકાર Uારા �ાFૃિતક Fૃિષ પ|િત Uારા hવા�તૃ 

બનાવવા માટ� Fુલ એક લાખ લાભાથ® ખે�તૂો માટ� ક�ટલા 

Bિપયાની જોગવાઈ કરાઈ છે - N. 13.50 к��� 

7. કl ુશહ�ર ૨૪X૭ પીવા,ુ ંપાણી ikંુૂ પાડનાર દ�શ,ુ ં�થમ 

શહ�ર બનશે -  �������� 

8. PM મોદ&ના ૭૦મા ં જ)મ�દન િનિમ;ે કોના હ�તે 

ગાધંીનગર મહાનગરપાrલકા િવ�તારમા ં ૨૪X૭ પીવા,ુ ં

પાણી ikંુૂ પાડવાની યોજના,ુ ં ખાત�ુ̂ તૂN કરાlુ ં - 

">7�U� 9�%��< ш�7�� f?aKD�%�� £#;-�U� z� 

��$-��< N?�V� }��� 

9. PM મોદ&ના ૭૦મા ં જ)મ�દન િનિમ;ે આ�દવાસી 

િવ�તારમા ં કઈ �ૂથ પાણી iરુવઠા યોજનાનો aભુારંભ 

કરાયો - &��@���-���+-�?��� 

10. ક�ટલા Bિપયાના ખચw ઉકાઈ જળાશય આધા�રત 

સાગબારા-ડ�ડ&યાપાડા �ૂથ પાણી iરુવઠા યોજના તૈયાર 

થશે - N. 308 к��� 

11. ઉકાઈ જળાશય આધા�રત સાગબારા-ડ�ડ&યાપાડા �ૂથ પાણી 

iરુવઠા યોજનાથી નમNદા-તાપી 2જVલાના Fુલ ક�ટલા ગામ-

લોકોને jૂરદરાજથી પાણી મેળવવાની હાડમાર&માથંી ��ુ�ત 

મળશે - 205 ����� 2.73 .�х .�к� 

12. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં �જુરાત સરકારના કયા િવભાગના 

�થાપનાના ૧૦ વષN iણૂN થયા - к.�<�* L�)$ 

[�?�*C�)* 

13. કલાઈમેટ ચે)જ �ડપાટNમે)ટના ૧૦ વષNની કામગીર&ના 

કયા ડો¨મેુ)ટ,ુ ં �8ુયમWંી �ી િવજય Bપાણીના હ�તે 

િવમોચન થl ુ - ‘‘q@/��Ê� 9 0.�<�* ���&q.-)* 

"#$��%” 

14. �8ુયમWંી મ�હલા ઉ�કષN યોજના cતગNત ક�ટલી �વસહાય 

�ૂથોની ક�ટલી મ�હલાઓને વગર �યા= લોન મળશે - 1 

.�х %D� 10 .�х  

15. �8ુયમWંી મ�હલા ઉ�કષN યોજના cતગNત મ�હલા �ૂથોને 

ક�ટvુ ંિધરાણ અપાશે – 
к 7c� к���  

16. PM મોદ&ના જ)મ�દને લખેક હ�રશË�ં વણNવાલના કયા 

i�ુતક,ુ ંિવમોચન થl ુ- .��C HP ��к��&C  

17. PM મોદ&ના જ)મ�દને લખેક હ�રશË�ં વણNવાલ Uારા 

રrચત i�ુતક લોડN ઓફ ર�કોડસNની થીમ જણાવો - ���)u 

��+�� �&ÃÄH  

18. PM મોદ&ના જ)મ�દને �જુરાત સરકાર Uારા �ીન એનજ® 

માટ� ક�ટલી નવી યોજનાઓની +હ�રાત કરાઈ – UV 

19. PM મોદ&ના જ)મ�દને �જુરાત સરકાર Uારા �ીન એનજ® 

માટ� કઈ Wણ નવી યોજનાઓની +હ�રાત કરાઈ – (1) �#-
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:7+.� х�+��� &@�&�+ (2) <-[�G� &@�&�+ %D� (3) 

?��.к L�i$ �� K*�ш� KD�?�� &@�&�+ 

20. PM મોદ&ના જ)મ�દને �જુરાત સરકારના કયા િવભાગ 

Uારા �ીન એનજ® માટ� �ુ-�હ&લર, ઈ-�રdા અને  પ�åલક 

ચા2જ �ગ �ટ�શન �થાપવા સબિસડ& માટ�ની યોજના +હ�ર 

કરાઈ - 0.�-�* L�)$ �����  

21. �જુરાત સરકાર Uારા ૧૦ હ+ર િવÍાથ®ઓને B.૬૦ 

હ+રની �ક મતના બેટર&થી ચાલતા �ુ- �હ&લર ખર&દવા 

lિુનટદ&ઠ તથા Fુલ ક�ટલા Bિપયાની સબિસડ& અપાશે - 

N. 12 7c� %D� N. 12 к��� 

22. �જુરાત સરકાર Uારા ૫ હ+ર નગં ઈ-�રdા માટ� 

lિુનટદ&ઠ તથા Fુલ ક�ટલા Bિપયાની સબિસડ& અપાશે - 

N. 48 7c� %D� N. 24 к��� 

23. �જુરાત સરકાર Uારા ૧૦ પ�åલક ચા2જ �ગ �ટ�શન 

�થાપવા એકમદ&ઠ તથા Fુલ ક�ટલા Bિપયાની સબિસડ& 

અપાશે - N. 5 .�х %D� �#. N. 50 .�х 

24. વડા�ધાન �ી  નર�)�ભાઈ મોદ&ના વતનને વૈિ�ક ઓળખ 

આપવા ક�)�- રા>ય સરકાર Uારા ક�ટલા કરોડના ખચw  હ��રટ�જ 

િસટ& તર&ક� િવકાસ કરવામા ંઆવશે- N. ���/- 

25. વડનગરમા ંë&મ �ો=�ટ તર&ક� એથે)સના "એ�ોપોrલસ"  

�lrુઝયમની =મ  ક�ટલા માળ નીચ ે િવ�,ુ ંબી�ુ ંસૌથી 

મો�ંુ  હ��રટ�જ �lrુઝયમ બનશે- �� 

26. વડનગરની આ�ુબા�ુના ક�ટલા તળાવોને ડ�વલપ કર&ને 

�જુરાતની સૌ�થમ લેક િસટ& તર&ક�, ુ ંrબkુદ  આપવામા ં

આવશે - �� 

27. તા=તરમા ંવVડN બ�ક Uારા +હ�ર કરાયેલ �મુન ક�િપટલ 

ઈ)ડ��સ-2020મા ંભારતનો �મ જણાવો- ��� 

28. તા=તરમા ંવVડN બ�ક Uારા +હ�ર કરાયેલ �મુન ક�િપટલ 

ઈ)ડ��સ-2020મા ં Fુલ ક�ટલા દ�શોનો સમાવેશ કરાયો - 

��_ 

29. તા=તરમા ંવVડN બ�ક Uારા +હ�ર કરાયેલ �મુન ક�િપટલ 

ઈ)ડ��સ-2020મા ં ભારતનો �કોર ક�ટલો થયો છે - �._�  

30. તા=તરમા ં સરદાર સરોવર ડ�મ તેની સiંણૂN ક�ટલી 

Êચાઈએ તા.17 સeટ��બર� છલકાયો હતો - �µ�.�� 

31. તા=તરમા ં +હ�ર કરાયેલ �માટN િસટ& વૈિ�ક ઇ)ડ��સ-

2020મા ંભારતના હÃદરાબાદ શહ�રને સૌ�થમ  ક�ટલામો 

�મ અપાયો છે - ��� 

32. તા=તરમા ં +હ�ર કરાયેલ �માટN િસટ& વૈિ�ક ઇ)ડ��સ-

2020મા ં �થમ દસ �માટN શહ�રો  અને દ�શ જણાવો -(1) 

�&b��?�� (2) 7�.�&bк+ ([P�.�)�) (3) ��+L 

(aK�A1�.�)�) (4) Hк.�)� ()R#q1.�)�) (5) HK.� 

(����) (6) к�?�7��� (����.�)�) (7) v���� 

(aK�A1�.�)�) (8) %�<?�< (%�<���) (9) MCK*�� 

(����.�)�)  (10) )R p-�кC  (9�[�к�) 

33. - તા=તરમા ંકઈ સ�ંથા Uારા �માટN િસટ& વૈિ�ક ઈ)ડ��સ-

2020 +હ�ર કરાયો- r�)K**R p* P�� ���$�)* 

���.?�)* aK�A1�.�)� 9�� �&b��¬#� *�0��.�v 

R#���&ø*+ P�� [�1�r� 

34. તા=તરમા ં વડા�ધાન નર�)�ભાઇ મોદ&નો તા. 17  

સeટ��બર-2020 ક�ટલામો જ)મ �દવસ ઉજવાયો- �� 

35. ભારતના rચWકાર એમ.એફ. એસ ^સેુનનો જ)મ�દવસ 

જણાવો - ��  &J*�]@� 

DATE : ��-��-����

1. ��Ës+- t#�G� ��*� ����%� NIC�� ��*�кC  f?� &�-@� 


*�к (&�-@�  �<)  

&�-@� 
*�к�� ��& H?��)�+ :  

� ૧૦૦થી વR ુક�elટૂર હ�ક કરાયા 

� હ�કરોએ ઇ-મેલ મોકલીને NICના કો�elટુરોમાથંી મા�હતી 

તફડાવી  

� એનઆઇસીને એક ઇ-મેલ મોકલવામા ં આ�યો હતો. 

એનઆઇસીના એક કમNચાર&એ આ ઇ-મેલ સાથેની 

એટ�ચમે)ટ પર Î�લક કરતા ંજ સ�ધમાર& શB થઇ ગઇ હતી 

અને તેના કો�elટુરોમા ં રહ�લા ડ�ટાની તફડચંી થઇ ગઇ 

હતી.  

� આ ઇ-મેલ સદં�શાના કારણે આ કમNચાર& સ�હત 

એનઆઇસીના અ)ય કૉelટુરોમાથંી પણ ડ�ટાની તફડચંી 

થઇ હોવા,ુ ંમનાય છે.  

� �ારંrભક તપાસમા ં+ણવા મslુ ં હI ુ ં ક�, બ�uલોરની એક 

આઇટ& કંપની Uારા આ ઇ-મેલ મોકલવામા ંઆ�યો હતો.  

� વR ુ તપાસમા ં સામે આ�lુ ં હI ુ ં ક� બ�uલB ��થત આઇટ& 

કંપનીના �ો�સી સવNરનો ઉપયોગ કર&ને અમે�રકાથી ઇ-

મેલ મોકલાયો હતો.  
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NIC ��ш� : 

� એનઆઇસી દ�શમા ં અ�યતં મહ��વના સાઇબર 

ઇ)ફા�X�રની +ળવણી,ુ ંકામ કર� છે.  

� એનઆઇસી સરકાર માટ� ઇ)ફમwશન અને કો�lિુનક�શન 

ટ�કનોલોh તથા િસ¨�ુરટ&ની જવાબદાર& સભંાળે છે. 

2.IPL-2020 .���� 3���� : 13� &�1��� ��� 

&J*�]@�D� 3���� (х�.�p�) 

� �થાન : UAE 

� �થમ મેચ : �ુબંઇ ઇ�)ડય)સ અને ચેÄઇ Tપુર �ક uસ  

� �ુબંઈ ઈ�)ડય)સ વતNમાન ચે��પયન તર&ક� ઉતરશે. 

� Fુલ : ૮ ટ&મ  

Mw *+�� к�J*� (��@�D�)  

� કોલકાતા : �દનેશ કાિતªક 

� �દVહ& : �ેયસ ઐયર 

� બ�uલોર : કોહલી  

� ચેÄાઈ : ધોની  

� �ુબંઈ : રો�હત શમાN  

� પ+ંબ : ક�. એલ. રા^લુ  

� હÃ�ાબાદ : વોનNર  

� રાજ�થાન : ��મથ  

3.к�&� ��. 7�&�8 # : q@7�� (t#����) 

� વડા�ધાન �ી મોદ& Uારા ઈ-લોકાપNણ  

� 2જVલો : Tપુાલ 

� Fુલ ખચN : B. ૫૧૬ કરોડ 

 

7�&�8 #D� .�� : 

� Tપુાલ 2જVલાના સરાયગઢથી આસનiરુ Fુપાહ વ¢ચ ે

X�નને પણ રવાના કર& હતી.  

� તેનાથી કોસી dેW સાથે િમિથલાચંલ સીધા ર�લવે માગNથી 

જોડાઈ ગlુ ંહI ુ.ં  

� અ�કુ અ)ય �ો=�ટ પણ શB કરાયા.  

� કોસી ર�લવે iલુ શB થવાથી િનમNળ&થી સરાયગઢ,ુ ં298 

�કમી,ુ ંcતર ઘટ&ને ફ�ત 22 �કમી રહ& ગlુ ંછે.  

� હાલ િનમNનીથી સરાયગઢ Tધુીના �વાસ માટ� લોકોએ 

દરભગંા - સમ�તીiરુ - ખગ�ડયા માનસી - સહરસા 

થઈને 298 �કમી,ુ ંcતર કાપ4ુ ંપડI ુહI.ુ 

4. х�.�p� :107� �p� �+ ��)& K?��C  

� �રૂ દ& Ôા)સ સાયકલ �પધાN : િવ�ની સૌથી લાબંી ર�સ  

�#� �+ ��)& K?��C ��ш� :  

� �રૂ દ& Ôા)સ એટલે ક� Ôા)સનો �વાસ નામે ઓળખાતી 

આ �પધાN જગતની સૌથી લાબંી �પોસ ઈવે)સ છે.  

� Bટ : Ôા)સના દrdણ છેડ� નાઈસથી શB થતી સફર 

પેર&સમા ં iરુ& થશે. એ દરિમયાન વ¢ચે રાતવાસો 

સ�હતના રોકાણ થતા ંહોય છે.  

� સામા)ય ર&તે �ૂન �ુલાઈમા યો+ઈ છે પણ આ વષw 

કોરોનાને કારણે મોડ& પડ&.  

� ર૯મી ઓગ�ટ� �પધાN શB થઈ અને ૨૦મી સeટ��બર� iરુ& 

થશે. એ દરિમયાન �પધNકો િવિવધ ૨૧ �ટ�જમાથંી પસાર 

થઈને Fુલ ૩૪૮૪.૨ �કલોમીટર,ુ ંcતર કાપી નાખશે.  

� આ વખતની �પધાNમા ંFુલ ૨૨ ટ&મોએ ભાગ લીધો છે.  

� દર�ક ટ&મમા ં આઠ સાયકrલ�ટ હોય છે, એ �હસાબે Fુલ 

૧૭૬ સાઈકલ સવારો પેડલ માર& રoા ંછે.  

� કઠ&ન �પધાNમા ં િવ=તાને પાચં લાખ lરુો ડોલરની રકમ 

મળશે, >યાર� Fુલ ઈનામો તો ૨૩ લાખ lરુો ડોલરના 

અપાશે.  

� ૧૯૦૩મા ં શB થયેલી �પધાN વ¢ચે િવ�l|ુના કારણે ક�ટલાક 

વષN બધં રહ& હતી. આ વખતની ઈવે)ટ ૧૦૭મી �પધાN.  

� આ �પધાNમા ં બાઈક તર&ક� ઓળખાતી પાચં હ+રથી 

લઈને ૨૫ હ+ર ડોલર Tધુીની �ક મત ધરાવતી 

મ-ઘા�લુી સાઈકલો વાપરવામા ંઆવે છે.  

� સૌથી લાબંી સાથે આ જગતની સૌથી લોકિ�ય પૈક&ની 

એક રમત છે.  

� jુિનયાના પોણા બ�સો કરતા વધાર� દ�શોમા ંઆ સાઈકલ 

�પધાN લાઈવ દશાNવાય છે. 

5. $) [�� ��ш�\ : �� &J*�]@� 

 ���%��� : ��.�. ±O���  

$) : �� &J*�]@� ���µ    9�&�� : �� H�K* ���� 

� ભારતીય આઝાદ&ના જગંની �ાિંતકાર& િવચારધારાના 

સીમા�તભં સમા મદનલાલ ઢpગરાનો આ= જ)મ�દન.  
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� પ+ંબના અ�તૃસરમા ં જ)મેલા મદનલાલ,ુ ં નામ 

અ¯યાસકાળ દરિમયાન લાહોર કોલેજમા ં �ાિંતકાર& 

�4િૃ;ઓ માટ� પોલીસના ચોપડ� દ? થlુ ં તરત જ 

r²�ટશભ�ત ડો�ટર િપતાએ ઘર�થી કાઢ& ��ૂા.  

� 1906મા ંઆઈ.સી.એસ થવા íuલે)ડ ગયા પૈસાના અભાવે 

�ટ&મરમા ંમ�ૂર& કર& પૈસા ભેગા કરતા હતા. 

� h-�v�>ËV ��C 9�� ��.�+.&���к��� 3����� 

9q��� ���% &�KD��� &ï- @)-�. 

� ઢpગરા,ુ ં�ાિંતકાર& કામ લડંનની ઇ�)ડયા ઓ�ફસના �8ુય 

સલાહકાર અને ભારત સrચવના રાજક&ય સલાહકાર 

કઝNન વાયલીની હ�યાના �ક�સામા ંછે. 

� 1 �ુલાઈ 1909ના રોજ વાયલીના મોઢાના ભાગ પર 4 

ગોળ&ઓ ધરબી તેની હ�યા કર& નાખંી. પોતે પણ ગોળ& 

છોડ& આ�મહ�યા કરવાનો �યાસ કય¬ પણ સફળ ન થયા 

અને પકડાઈ ગયા.  

� વાયલીની હ�યાથી આખા r²ટનમા ં હાહાકાર મચી ગયો. 

અહp દ�શમા ં િપતાએ પણ ઢpગરા સાથેનો સબંધં તોડ& 

ના8ંયો.  

� કોટNમા ં તેમણે ક�ુ ં ક�, c�ેજોને અમારા દ�શ પર રાજ 

કરવાનો કોઈ અિધકાર નથી, દ�શભ��તથી �ેરાઈ મ� આ 

હ�યા કર& છે. 

� 17 ઓગ�ટ 1909ના રોજ મદનલાલ ઢpગરાને ફાસંી 

અપાઈ હતી.  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૮-૦૯-૨૦૨૦) 

1. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં ભારતમા ં રાtX&ય Tરુdા ડ�ટા 

ધરાવતા �ા નેટવકN  પર સાયબર એટ�ક થયો હતો – NIC 

2. NIC,ુ ંિવ�Iતૃ નામ જણાવો – ��ш�. <)P��[*0& &�)*� 

3. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં ભારતમા ં NIC નેટવકN  પર થયેલા 

સાયબર એટ�કમા ં ક�ટલા કો�elટૂસN હ�ક કરાયા - 100D� 

�o# к]JR p*� 

4. હ�કરોએ કઈ ર&તે NICના કો�elટુરોમાથંી મા�હતી- ડ�ટાની 

ચોર& કર& હતી – 7�к&� NIC�� 
к r-�. �к�-�, M r-

�. &�D��� 
*�L�)* ?� �0.к к�%�� к�]JR#*���� 

�7�.� ��*� L���-� 7%�  

5. NICની કામગીર& જણાવો - ��ш�� 9A-�% 7A��� 

&�r@� r)P�Ks0L��� cI�V�d#� к�  

6. સરકાર માટ� ઇ)ફમwશન અને કો�lિુનક�શન ટ�કનોલોh 

તથા િસ¨�ુરટ&ની જવાબદાર& કોણ સભંાળે છે - NIC 

7. તા.19મી સeટ��બરથી IPL-2020 લીગની ક�ટલામી 

િસઝનનો �ારંભ થયો - 13� &�1� 

8. IPL-2020 લીગની 13મી સીઝન,ુ ં આયોજન કયા �થળે 

કરાlુ ં- UAE 

9. IPLની 12મી િસઝનની િવ=તા ટ&મ,ુ ં નામ જણાવો - 

£#�@r r/)�-)&  

10. IPL-2020 લીગની 13મી સીઝનમા ં Fુલ ક�ટલી ટ&મોએ 

ભાગ લીધો – Mw 

11. IPL-2020 લીગની 13મી સીઝનમા ંભાગ લનેાર& આઠ ટ&મ 

તથા ટ&મના ક�eટન,ુ ં નામ જણાવો – (1) к�.к�%� : 

[���ш к��%¼к (2) [��7+ : z�-& û-� (3) @̄�.�� : 

к�7.� (4) L�®< : ���� (5) £#�@< : ��[7% ш�C (6) 

?�c@ : к�. 
.. ��6#. (7) 7u�@�� : ���C� (8) 

��$KD�� : aKD  

12. તા=તરમા ં B.516 કરોડના ખચw તૈયાર થયેલ કોસી ર�લ 

મહાસેI,ુ ુ ંવડા�ધાન �ી નર�)� મોદ& Uારા કયા રા>યમા ં

ઇ-લોકાપNણ કરવામા ંઆ�lુ ં- i$�.�-t#?�., q@7�� 

13. ભારતીય ર�લવે Uારા કોસી ર�લ મહા સેI ુકઈ નદ& ઉપર 

તૈયાર કરવામા ંઆ�યો છે - к�&� 

14. તા=તરમા ંક�ટલામી "�રૂ દ& Ôાસં" સાયકલ �પધાN યો+ઇ 

- ��� 

15. િવ�ની સૌથી લાબંામા ંલાબંી સાયકલ �પધાN કયા નામે 

ઓળખાય છે - "�p� �+ ���&"  

16. "�રૂ દ& Ôાસં" સાયકલ �પધાNમા ં �પધNકોએ ક�ટલા  

�કલોમીટર,ુ ં cતર કાપવા,ુ ં હોય છે - µ_�_.�� 

[к.��*� 

17. "�રૂ દ& Ôાસં" �પધાNમા ં ચાv ુ વષw ક�ટલી ટ&મોએ ભાગ 

લીધો - �� 

18. "�રૂ દ& Ôાસં" �પધાNમા ંએક ટ&મમા ંક�ટલા ખેલાડ&ઓ હોય 

છે - �� 

19. "�રૂ દ& Ôાસં" �પધાNમા ંઅ)ય કયા નામે ઓળખાય છે -  

���&�� 3��& 

20. "�રૂ દ& Ôાસં" �પધાNનો Bટ જણાવો -  ��)&�� �qGV X��� 

M��.� ��<& ш7��D� ?�[�& t#�� 

21. "�રૂ દ& Ôાસં" �પધાN સૌ�થમ કયા વષw શB થઈ હતી – 

���µ 

22. �ાિંતવીર મદનલાલ ઢpગરાનો જ)મ �ાર�-�ા ંથયો હતો 

- �� &J*�]@� ���µ %D� 9£ >%&� (?�c@) 
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23. મદનલાલ ઢpગરા કોના �ભાવમા ં અrભનવ ભારત 

સ�ંથાના સ¯ય બ)યા હતા - h-�v�>ËV ��C 9�� 

��.�+.&���к� 

24. મદનલાલ ઢpગરા એ તા. 1 �ુલાઈ 1909ના રોજ કોની 

ગોળ&ઓ માર& હ�યા કર& પોતે પણ ગોળ& છોડ& 

આ�મહ�યા કરવાનો �યાસ કય¬ હતો - .����� r/)�-� 

H[P&�� £#;- &.�7к�� 9�� ���% &qL��� ��$к+- 

&.�7к�� к1C� ��-.� 

25. �ાિંતકાર& મદનલાલ ઢpગરાને �ાર� ફાસંી અપાઈ હતી - 

�� H�K* ���� 

DATE : ��-��-����

1. INS ����* : ���%�- ����d#� ���� ��7к R#Ä $7�$ 

����*�� £#�@<D� ¹�% &P� (&��GV)  

 

� ઉપનામ : �ા)ડ ઓVડ લેડ&  

� �જુરાતના અલગં બદંર� તેને ભાગંીને કાટમાળ વેચવામા ં

આવશે  

� ખાસ : INS િવરાટ� ભારતમા ં૩૦ વષN સેવા આપી  

� ગેટ વે ઓફ ઈ�)ડયા �ુબંઈથી cિતમ સફરનો �ારંભ  

INS ����* ��ш�  

� આઈએનએસ િવરાટ ભારત,ુ ંનહp પણ િવ�,ુ ંસૌથી �ૂ,ુ ં

l|ુજહાજ છે. એટલ ેજ તે �ા)ડ ઓVડ લેડ&'ના ^લુામણા 

નામે પણ ઓળખાય છે.  

� આ િવ�,ુ ં એકમાW l|ુજહાજ છે, =ણે r²�ટશ અને 

ભારતીય નૌસેનામા ંપણ સેવા આપી છે.  

� સૌથી લાબંા સમય Tધુી સેવા આપવા બદલ િવરાટ,ુ ં

નામ rગનીસ nકુ ઓફ વVડN ર�કોડNમા ંપણ ન-ધાlુ ંછે.  

� 18મી સeટ��બર, 2020ના રોજ આઈએનએસ િવરાટ 

�ુબંઈના ગેટ વે ઑફ ઈ�)ડયાથી ભાવનગરના અલગં 

આવવા નીકslુ ં હI ુ.ં અલગંમા ં આ ભ�ય l|ુજહાજને 

તોડવામા ંઆવશે.  

� 2017 મા ં િવરાટને િન4;ૃ કરાયા પછ& એક નીલામીમા ં

�જુરાતના ભાવનગર ��થત �ીરામ �ૂથે B. 38.54 

કરોડમા ંખર&દ& લીRુ ંહI ુ.ં 

� સેવા િન4;ૃ માચN-2017  

2. �&ÃÄ : "#$��%�� �ш���$¬#� @�L 
�ш-��� @�c 

��@��� @�L %�+к� ���% &�к�� }��� ?&����-c7�� 

(3��&�)  

� �જુરાતના �વાસન િવભાગ Uારા િશવરાજiરુ �કનાર� 

વૈિ�કકdાનો åv ૂ	લેગ બીચ િવકસાવાશે 

� �થાન : Uારકા  

���% :  

� હ�I ુ: �વાસીઓ દ�રયાઈ �Fૃિ;નો આનદં માણી શકશે 

?&���� :  

� T�ુિસ| યાWાધામ Uારકા નhક િશવરાજiરુના સ��ુ 

�કનાર� િવશાળ અને �તરરાtX&ય કdાનો åv ૂ 	લગે 

બીચ િવક�યો છે. 

� ભારત સરકાર Uારા વVડN બ�ક �ાયો2જત ઇ)ટ&�ટે�ડ 

કો�ટલ-ઝોન મેનેજમે)ટ �ો=�ટ અ)વયે શીવરાજiરુના 

દ�રયાની પસદંગી કરવામા ંઆવી છે.  

� હાલ આ બીચ પર હ+રોની સ8ંયામા ંપયNટકો �લુાકાતે 

આવી રoા છે.  

� િવ�મા ં હાલ 75 =ટલા બીચ આવેલા છે. >યાર� 76મા ં

અને એિશયાના બી+ બીચ તર&ક� Uારકાના િશવરાજiરુ 

બીચની ભારત સરકાર Uારા પસદંગી કરવામા ંઆવી છે.  

� = બીચને એિશયાનો બી+ નબંરનો બીચ +હ�ર કરવામા ં

આ�યો છે 

t#����H :  

� બીચમા ં િવશાળ સ��ુ �કનારો સાથે સાથે મનભર&ને 

બોટpગ, �Fુબા ëાઇિવ ગ, દ�રયાના છpછરા પાણીમા ં�નાન, 

હોસN રાઇડpગ, સે)ડ ર&dા ëાઇવpગ =વી Tિુવધાઓ બીચ 

પર તૈયાર કરવામા ંઆવી  

� બીચ પર ટોયલેટ, બાથBમ, જોગpગ X�ક અને ચેÎ)જ§ગ Bમ 

તેમજ rચVëન eલે એ�રયા વગેર� સ�હતની Tિુવધા 

િવકસાવવામા ંઆવી છે. 

@�L HD�[�*+ �)- �?���� :  

� વન અને પયાNવરણ અને �લાઈમેટ ચે)જ મWંાલય Uારા 

Uારકાના િશવરાજiરુની પસદંગી કરવામા ંઆવી છે. 
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� બીચ ઓથો�રટ& Uારા મા)ય કરાયેલા માપદંડો અ,સુાર 

åv ૂ	લેગ બીચ એ �તર રા�tXય �તર,ુ ંસ�ટþ�ફક�ટ છે. = 

સ�ટþ�ફક�ટ લડંન ��થત ફાઉ)ડ�શન ફોર ઇકોલોhકલ 

એ>lકુ�શન Uારા આપવામા ં આવે છે. = િશવરાજiરુને 

અપાlુ ંછે.  

3. к����� 7���+�� @�Iк��� aKD�% ¹�� �°�Tк 97���. 

(@�I ��к�&) 

 

97���. ��ш� :  

� અ�યારTધુીમા ં િવ�મા ં ૧૫ કરોડથી વR ુ બાળકો 

ગર&બીમા ંધક�લાયા  

9&�� :  

� ભારતમા ંસૌથી વR ુઅસરો  

� ગામડાઓમા ં પેદા થયેલા ઉ�પાદનો બ+ર Tધુી પહ-ચી 

શકતા નથી અને ગામડાઓમા ંખાÍ અને મે�ડકલ સeલાય 

પહ-ચી શકતા નથી.  

� આ �રપોટNમા ંઆશકંા �ય�ત કરવામા ંઆવી છે ક� કોરોના 

વાઇરસના કારણે થયેલી ભોજનના સeલાયની કમીના 

કારણે એક વષNમા ંએક લાખ વીસ હ+ર બાળકોના ��ૃl ુ

નીપh શક� છે.  

� સlંકુત રાtXના જણા�યા અ,સુાર દર મ�હને સાડા પાચં 

લાખથી વધાર� બાળકો Fુપોષણના િશકાર બને છે.  

� l.ુએન.ની ચાર એજ)સીઓએ ચેતવણી આપી છે ક� વધી 

રહ�લા Fુપોષણના લાબંા ગાળાના પ�રણામ ભાર� 

,કુસાનકારક હોઈ શક� છે.  

� િવ� આરોuય સ�ંથાના જણા�યા અ,સુાર કોરોના સકંટની 

ખાÍ Tરુdા પરની અસરો વષ¬ Tધુી દ�ખાવાની છે.  

� િવ�ની સૌથી ઝડપથી િવકસતી અથN�યવ�થાઓમાનંી 

એક હોવા છતા ંભારતમા ં½ખૂમરો મોટ& સમ�યા છે.  

� સરકારના િવકાસના દાવાઓ વ¢ચ ેદ�શમા ં½ખૂમરો સતત 

વધી રoો છે અને uલોબલ હગંર ઇ)ડ��સમા ં ભારત,ુ ં

�થાન ની�ુ ંજઈ ર�ુ ંછે. 

� સ�ંથા : lિુનસેફ અને સેવ ધ rચ�ëન  

4. [�� ��ш�\ : �� &J*�]@� 

x%���Ës+- к�K*. �0.�9? ��  

આગામી ઉજવણી ની તાર&ખો   

 

� દર વષw સeટ��બરનો Wીજો શિનવાર �તરરાtX&ય 

કો�ટલ Î�લનઅપ ડ� તર&ક� ઉજવાય છે 

� હ�I ુ: દ�રયાકાઠંાની સફાઈ  

� સૌ�થમ �ારંભ : ૧૯૮૬થી  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૯-૦૯-૨૦૨૦) 

1. ભારતના સૌથી �ૂના l|ુજહાજ આઈએનએસ િવરાટને 

િન4;ૃ કર&ને તા=તરમા ં કયા બદંર� તેના િવસ?ન માટ� 

લાવવામા ંઆ�lુ ંછે - 9.��, ������ 

2. INS િવરાટને કયા વષNમા ં ભારતીય નેવીમાથંી િન4;ૃ 

કરવામા ંઆ�lુ ંહI ુ ં- �LC ���� 

3. INS િવરાટ�  ક�ટલા વષN Tધુી નેવીમા ંસેવા આપી છે - µ� 

4. INS  િવરાટ,ુ ંઉપનામ જણાવો - |�)� í�� .��+ 

5. INS  િવરાટ  �ળૂ કયા દ�શની બનાવટ,ુ ં l|ુ જહાજ છે 

- q�*� 

6. r²ટન અને ભારતીય નેવીમા ં સેવાઓ આપી હોય તે4ુ ં

િવ�,ુ ંએકમાW  l|ુ જહાજ જણાવો - INS ����*  

7. આઈએનએસ િવરાટ� અલગં આવવા માટ� તેની cિતમ 

સફર �ાથંી શB કર& - ��*�� HP r/)�-�, £#�@< 

8. INS,ુ ં િવ�Iતૃ નામ જણાવો - indian naval ship 

9. �જુરાત કોલેજ, અમદાવાદ ખાતે શહ&દ થનાર વીર 

િવનોદ �કનાર&વાલાનો જ)મ�દવસ જણાવો - ��.�� 

10. ભારત સરકાર Uારા  તા=તરમા ં�જુરાતના કયા બીચને 

એિશયાના બી+ નબંરના બીચ તર&ક� +હ�ર કરવામા ં

આ�યો છે - �ш���$¬#� @�L 

11. �જુરાત સરકારના �વાસન િવભાગ Uારા િશવરાજiરુને 

વૈિ�ક કdાએ  કયા �કારના બીચ તર&ક�  િવકસાવવામા ં

આ�યો છે - ��R p  �.�� 

12. િશવરાજiરુ બીચ કયા ઐિતહાિસક  યાWાધામ નhક 

આવેલો છે - }��к� 

13. ભારત સરકાર Uારા વVડN બ�ક  �ાયો2જત કયા �ો=�ટ 

cતગNત િશવરાજiરુના સ��ુ �કનારાની પસદંગી કરાઈ 

છે- ઈ�)ટ�ેટ�ડ કૉ�ટલ- 1Ô� ���$�)* 3�m0* 
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14. િવ�મા ં હાલ �8ુય�વે ક�ટલા બીચ આવેલા છે =મા ં

િશવરાજiરુ બીચની કયા �મે પસદંગી થઇ છે -  �#. �� 

9�� �� 

15. ભારત સરકારના કયા મWંાલય Uારા િશવરાજiરુ બીચની 

પસદંગી કરવામા ંઆવી છે - �� 9�� ?-�C��V %�$ 

к.�<�* L�)$ �U�.- 

16. તા=તરમા ંકોરોના મહામાર&મા ંબાળકોની ��થતી cગનેા 

વૈિ�ક અહ�વાલમા ં  સeટ��બર 2020 Tધુીમા ં ક�ટલા ટકા 

બાળકો ગર&બીનો ભોગ બ)યા છે - ��  к���D� �o# 

17. તા=તરમા ંકોરોના મહામાર&મા ંબાળકોની ��થતી cગેનો વૈિ�ક 

અહ�વાલ સeટ��બર 2020મા ં કઈ બે વૈિ�ક સ�ંથાઓ Uારા ર�ૂ 

કરાયો છે - R#��&�P 9�� &�� � qL��� 

18. સlં�ુત રાtXના તા=તરના સeટ��બર 2020ના અહ�વાલ 

�જુબ દર મ�હને cદા= ક�ટલા બાળકો િવ�મા ં

Fુપોષણનો ભોગ બને છે - �.�� .�х 

19. સમ� િવ�મા ંપયાNવરણ બચાવોના ભાગBપે  કયા �દવસે 

"�તરરાtX&ય કૉ�ટલ �કલનઅપ ડ�" તર&ક� ઉજવવામા ં

આવે છે - &J*�]@� [7���� U�$� ш����� 

20. સમ� િવ�મા ં પયાNવરણ બચાવોના ભાગBપે  આ વષw 

2020મા ંકયા �દવસે"�તરરાtX&ય કૉ�ટલ �કલનઅપ ડ�" 

તર&ક� ઉજવવામા ંઆવે છે -  �� &J*�]@� 

21. "�તરરાtX&ય કૉ�ટલ �કલનઅપ ડ�"તર&ક� ઉજવવાનો  

સૌ�થમ �ારંભ કયા વષw કરવામા ંઆ�યો હતો - �\C ���� 

22. "�તરરાtX&ય કૉ�ટલ �કલનઅપ ડ�"ની  ઉજવણીમા ં aુ ં

કાયN કરવામા ં આવે છે - ����� 
�vH- .�к� }��� 

�[�-� [к������ &P�< 

DATE : ��-��-����

1. ���%�- &�&� (к�-��) 

� રાજયસભામા ં Fુલ Wણમાથંી બે Fૃિષ ખરડા «વિનમતથી 

પસાર : મ�ૂંર& માટ� રાtXપિતને મોકલાયા  

 

��¿-&���� ?&�� D-�.� @� х���  

1. P�C&C 
)� 3��R#& s�� 
)� к�&C (3�ш� 
)� 

P��&q.*�ш�) q@.-2020 

2. P�C&C (
]?����)* 
)� 3�*�0ш�) 
q|�)* H� 

3�<& 
K-��)& 
)� P�C &��¼&�& q@.-2020  

�>�\ х��� :  

(1) P�C&C 
)� 3��R#& s�� 
)� к�&C (3�ш� 
)� 

P��&q.*�ш�) q@.-2020 

� Fૃિષ ઉપજના ઇલ�ેXોિનક X��ડ ગ, સીધા ઓનલાઇન લે-

વેચ માટ�ના Xા)ઝે�શન eલટેફોમNની પરવાનગી આપે છે  

£#;- $����<H 

� આ rબલ હ�ઠળ સરકારની યોજના એક એ4ુ ં તWં 

િવકસાવવાની છે, >યા ંખે�તૂ તેની ઈ¢છા �જુબના �થળે 

તેનો પાક વેચી શક�, =થી ખે�તૂ તેના પાકનો સોદો માW 

પોતાના જ નહp અ)ય રા>યના વેપાર&ઓ સાથે પણ કર& 

શક� છે. 

� હાલ ખે�તૂોને તેમની ઊપજ વેચવા માટ� વR ુ િવકVપો 

ઉપલåધ નથી. ખે�તૂો તેમના િવ�તારની એપીએમસીમા ં

અથવા રા>ય સરકારને જ પાક વેચી શક� છે.  

� ખે�તૂોની rચ તા એ છે ક� આ નીિત લા� ુ થયા પછ& 

એપીએમસી �યવ�થા ખતમ થઈ જશે. 

� આ �યવ�થા ખતમ થતા ંખે�તૂોને લ�;ુમ ટ�કાના ભાવ 

એટલે ક� એમએસપી નહp મળે.  

� જોક�, વડા�ધાન મોદ&એ �પtટ જણા�lુ ંછે ક� એપીએમસી 

જળવાઈ રહ�શે, તેના પર આ rબલની કોઈ અસર નહp 

પડ�.  

2. P�C&C (
]?����)* 
)� 3�*�0ш�) 
q|�)* H� 

3�<& 
K-��)& 
)� P�C &��¼&�& q@.-2020  

� કોઇપણ Fૃિષ ઊપજના ઉ�પાદન ક� લણણી પહ�લા ં Fૃિષ 

કરારની પરવાનગી, આ �કારના કરારમા ં ગેરંટ�ડ �Vૂય 

દશાNવવા,ુ ંરહ�શે 

£#;- $����<H.  
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� આ rબલ હ�ઠળ સરકારનો દાવો છે ક� કો)Xા�ટ ફાિમ¦ગને 

નેશનલ Ô�મવકN મળશે. તેનાથી ખતેી સબંિંધત બRુ ં

જોખમ માW ખે�તૂ નહp, પરંI ુતેની સાથે કરાર કરનાર& 

કંપની પર પણ રહ�શે.  

� બીજો મોટો લાભ ખે�તૂોને તેમના ઉ�પાદનના માકï�ટ ગ 

પર ખચN નહp કરવો પડ� અને દલાલી ખતમ થશે. 

� Fૃિષ dેWની કંપનીઓ, હોલસેલસN, એ�સપોટNસN અને 

ર&ટલસN સાથે ખે�તૂો પોતે કરાર કર&ને પર�પર 

ઉ�પાદનોના ભાવ ન�& કરશે અને પાક વેચશે.  

� ખે�તૂોને તેનાથી તેમના ઉ�પાદનો,ુ ંયોuય �Vૂય મળશે.  

� દ�શમા ં હh પણ ખેતી એક અિનિËત �ોસેસ છે, તેમા ં

વરસાદ, બ+રની અ,Fુળૂતા વગેર�ની અસર થાય છે 

અને ખેતી,ુ ંસiંણૂN જોખમ ખે�તૂોના માથે હોય. 

� નવા rબલ cગ ે ખે�તૂો અને િવપdની rચ તા એ છે ક� 

િવવાદની ��થિતમા ંખે�તૂો કોપ¬ર�ટ સામે ક�વી ર&તે લડશે. 

તેમની પાસે સશંાધનો ઓછા પડશે.  

� સરકાર,ુ ં કહ�4 ુ ં છે ક� એ�ીમે)ટ સeલાય, �વૉrલટ&, �ેડ, 

�ટા)ડ�્Nસ અને ભાવ સબંિંધત શરતો પર િવવાદનો ઉક�લ 

લાવી શકાશે. 

3. 
ш�a)ш-. к��[�*+1 (9�)��)*) q@. 

� આ rબલ 1955મા ંબનાવાયેલા આવ1યક વ�I ુકાયદાની 

જોગવાઈઓમા ંફ�રફારની �યા8યા કર� છે.  

£#;- $����<H.  

� સરકાર� તેની જોગવાઈઓમા ં અનાજ, કઠોળ, ખાÍ તેલ, 

�ુગંળ&, બટાકા વગેર�ને આવ1યક વ�Iનુી યાદ&માથંી 

હટાવી દ&ધા. 

� સરકારનો તકN છે ક� સામા)ય ��થિતમા ં સરકાર આ 

વ�Iઓુના સ�ંહ અને િવતરણ પર તે,ુ ં િનયWંણ નહp 

રાખે. તેના મારફત ùડ સeલાય ચનેને આRિુનક 

બનાવાશે તથા ભાવમા ં��થરતા રખાશે. 

� સરકાર,ુ ંકહ�4 ુ ંછે ક� વતNમાન �યવ�થામા ંઆવ1યક વ�I ુ

કાયદાના કારણે કોVડ �ટોર�જ, ગોદામો, �ોસેિસ ગ અને 

એ�સપોટNમા ં રોકાણ ઓÓ ં હોવાથી ખે�તૂોને લાભ નથી 

મળતો. આથી, બ�પર પાક થાય તો ખે�તૂોને ,કુસાન 

થાય છે. 

� નવા rબલ હ�ઠળ આ ખામીઓ jૂર થશે. જોક�, ખે�તૂો અને 

િવપdની rચ તા છે ક� તેનાથી ભાવમા ંઅ��થરતા આવશે.  

� ùડ િસ�ો�રટ& સiંણૂNપણે ખતમ થઈ જશે. રા>યોને એ 

ખબર જ નહp હોય ક� રા>યમા ં કઈ વ�Iનુો ક�ટલો �ટોક 

છે. તેથી આવ1યક વ�Iઓુની કાળાબ+ર& વધશે. 

�>�\ х��� ¹�� PMd#� ������ : 

� લ�તુમ ટ�કાના ભાવ(MSP)ની �યવ�થા +ર& રહ�શે, 

સરકાર Fૃિષ ઊપજની ખર&દ& કરતી રહ�શે : પીએમ મોદ& 

� Fૃિષ dેWમા ં�ાિંત લાવવા માટ�ના ૩ માથંી બ ેFૃિષ ખરડા 

રા>યસભાએ પસાર કર& દ&ધા છે.  

� ભારતના Fૃિષ dેWને માળખાક&ય અને ટ�કિનકલ 

Tધુારાની તાતી જBર હતી અને હવે આ બનેં ખરડા 

પસાર થતા ંખે�તૂો અ�યાRિુનક ટ�કનોલોh �ાeત કર&ને 

પોતાની ઊપજમા ંવધારો કર& શકશે.  

� આપણા Fૃિષ dેWને આRિુનક ટ�કનોલોh સાથે ઉÍમી 

ખે�તૂોને સહાય મળે તેની òબૂ જBર હતી.  

� હવે ખે�તૂો સરળતાથી આRિુનક ટ�કનોલોh �ાeત કર&ને 

તેમની ઊપજમા ં વધારો કર& શકશે. Fૃિષ dેWમાથંી 

દલાલો અને વચે�ટયાઓની નાnદૂ& અ�યતં જBર& હતી.  

� ઘણા દાયકાઓથી વચે�ટયા ખે�તૂો,ુ ં શોષણ કર& રoા ં

હતા.ં સસંદમા ં પસાર કરાયેલા ખરડા ખે�તૂોને આ 

�કારની �લુામીમાથંી ��ુત કરાવશે.  

� ખે�તૂોની આવક બમણી કરવાના �યાસો વેગ આપીને 

તેમને સ�|ૃ બનાવશે.  

� એમએસપીની �યવ�થા ચાv ુજ રહ�શે. સરકાર Uારા Fૃિષ 

ઊપજની ખર&દ& +ર& રહ�શે. અમે અહp ખે�તૂોની સેવા 

માટ� બેઠા છ&એ. અમે ખે�તૂોની ભાિવ પેઢ&ને સાkંુ hવન 

TિુનિËત કર& રoા ંછ&એ. 

� ક��)�ય Fૃિષ મWંી : �ી નર�)� તોમર 

� MSP : િમિનમમ સપોટN �ાઈઝ  

2. к����� ���+-&C�� &�%��� �*� ��VC- : "#$��% &�к�� 

(M���-)  

��VC- : 

� કોિવડ-19મા ંફરજ બ+વતા ��ૃl ુપામેલા કમNચાર&ઓના 

સતંાનોને MYSY યોજના હ�ઠળ પસN)ટાઈલ ક� આવક 

મયાNદા «યાનમા ંલીધા િસવાય લાભ અપાશે  

���% 9�� 3[ -� :  

� રા>યના ઉ¢ચ િશdણના અ¯યાસ�મોમા ં�વેશ મેળવવા 

માગંતા તેજ�વી અને જB�રયાતમદં િવÍાથ®ઓને દર વષw 
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�8ુયમWંી lવુા �વાવલબંન યોજના cતગNત ૫૦ ટકા 

=ટલી ફ& માફ&નો લાભ આપવામા ંઆવે છે. 

� આ સહાય મેળવવા માટ� = તે િવભાગની કચેર&મા ંફરજ 

બ+વતા હોય તે િવભાગના નાયબ સrચવથી ઉતરતી 

કdાના ન હોય તેવા અિધકાર&,ુ ં�માણપW ર�ૂ કરવા,ુ ં

રહ�શે. આ ઠરાવની જોગવાઈઓને શૈdrણક વષN-૨૦૨૦-

૨૧થી લા� ુકરવામા ંઆવશે. 

MYSY ��ш� :  

� રા>યના જB�રયાતમદં િવÍાથ®ઓ �ાથિમક, મા«યિમક, 

ઉ¢ચ;ર મા«યિમક �Fલૂો તેમજ ઉ¢ચ અ¯યાસ Tધુી જઈ 

શક� અને સાર& ર&તે અ¯યાસ કર& શક� તેના માટ� 

�8ુયમWંી �ી િવજયભાઈ Bપાણી Uારા વષN-૨૦૧૫-૧૬થી 

�8ુયમWંી lવુા �વાવલબંન યોજના લા� ુકરવામા ંઆવી.  

� ચાv ુ વષw કોરોના મહામાર&ના કારણે રા>યના તમામ 

સરકાર& કમNચાર&ઓને �kં્ Uારા કોરોના વો�રયસN તર&ક� 

+હ�ર કરવામા ંઆ�યા છે. 

� અમલ : શૈdrણક વષN 2020-21થી 

� MYSY : �8ુયમWંી lવુા �વાવલબંન યોજના 

3.���%�� ?7�.� t pqL% �[*�к. q.�* ����� q�$-���T� 

(���%�- ��.��)  

� આગામી વષN 2022 Tધુીમા ંતૈયાર થશે 

 

q�$�� ��ш�\%� :  

� દ�શનો �થમ વ�ટþકલrલ�	ટ§ગ ર�લવે r²જ બની રoો છે. 

cદા= B.250 કરોડના ખચw બની રહ�લા આ r²જનો ગત 

વષw વડા�ધાન નર�)� મોદ&એ િશલા)યાસ કય¬ હતો. 

r²જ 2 વષNમા ંતૈયાર થઇ જશે.  

� �ૂનો પ�બન r²જ ભારતીય ર�લવેએ 1914મા ં બના�યો 

હતો, = �Äુારના અખાતમા ં��થત રામે�રમને મેઇનલ)ેડ 

મડંપમ સાથે જોડતો હતો.  

� 1988મા ં પ�બન r²જને સમાતંર ર�લવે r²જ બનાવાયો, 

=થી લોકોને જવા- આવવામા ંરાહત મળ&.  

� વ�ટþકલ r²જ બનવાથી X�ન પસાર ન થતી હોય �યાર� 

r²જને ઉપર કર&ને નીચથેી જહાજો માટ� ર�તો કર& 

શકાશે. 

� દ�શના ૧૨ >યોિતªrલ ગમાથંી એક રામે�રમ-તાિમલના�ુ 

4. �Ì�+ @к�+ : "#$��%�� ��� 3c�%�� ��ш� H.���� 

�Ì�+ @к�+�� HIх к��< (?B#?�.�)  

 

� િવ�તાર : +મનગર �ા�ય  

���% :  

� પાચંાલી ઘટેા, કાહમી બકર& બાદ �જુરાતમા ં વR ુ એક 

દ�શી ઓલાદની બકર&ની ઓળખ થઇ.  

� ક¢છની સહhવન સ�ંથાએ +મનગર 2જVલાના 

ગામડાઓમા ંવઘર& બકર&ની ઓળખ કર&.  

� આ વઘર& બકર&ને નેશનલ ålરુો ઓફ એિનમલ 2જને�ટક 

�રસોિસªસ પાસેથી મા)યતા મળે તે માટ� �યાસો શB 

કરાયા.  

9A-��t#�� "#$��%�� �)-%� 3�J% ?B#H  

� �જુરાતમા ં અ�યાર Tધુી ખારાઇ Êટ, હાલાર& ગધેડો, 

કાહમી બકર&, ડગર& ગાય સ�હત અ)ય ક�ટલીક દ�શી 

ઓલાદના પaઓુને નેશનલ ålરુો ઓફ એિનમલ 

2જને�ટક �રસોિસªસે મા)યતા આપી છે.  

� શોધ કરનાર સ�ંથા : સહhવન  

�Ì�+ @к�+�� ��ш�\%�H :  

� વઘર& બકર& રોજ દોઢ-બે rલટર jૂધ આપે છે  

� વઘર& બકર&,ુ ં jૂધ �ણુવ;ાસભર છે. Êટાટ&l ુ રોગમા ં

અકસીર દવા સમાન છે. 

� �ુગંરાળ �દ�શવઘર& બકર&, ુચ�રયાણ છે 

� સફ�દ ગરદન અને કાળા રંગ,ુ ં શર&ર વઘર& બકર&ની 

આગવી ઓળખ છે 

� વઘર& બકર& વષNમા ંબ-ેWણ વખત બ¢ચાને જ)મ આપે 

છે  

� નર બકરાની �ક મત B.૧૦-૧૨ હ+ર Tધુી બોલાય છે 

� વઘર& બકર&ની �ક મત Bા.૭-૮ હ+રની cકાય છે  

� cદા= ૧૨ હ+રથી વR ુસ8ંયા  

� બકર&ની ગરદનનો ભાગ સફ�દ હોય છે અને શર&રનો 

ભાગ કાળા રંગનો હોય છે એટલે બે નામ હોવાથી વઘર& 

નામ-ઓળખ 

� ઉછેર : માલધાર& �+-+મનગર  
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��Ës+- �)-%� �*� � p̂M%  

� આ બકર&ને રાtX&ય �તર� મા)યતા મળે તે માટ� રા>ય 

પaપુાલન િવભાગને એક દરખા�ત મોકલી અપાઇ છે.  

� �ૂનાગઢ Fૃિષ lિુનવિસªટ& વઘર& બકર&ની �જનન dમતા, 

jૂધ ઉ�પાદન, દ�ખાવ, શર&રની રચના સ�હતની િવગતો 

સાથે �ોફાઇલ તૈયાર કરશે.  

� આ �ોફાઇલ આધાર� નેશનલ ålરુો ઓફ એિનમલ 

2જને�ટક �રસોિસªસ વઘર& બકર&ને મા)યતા આપશે  

5. $) [�� ��ш�\ : �� &J*�]@� 

X�U шa0% : ����� [к���+��.� 

$) : �� &J*�]@� ���_    9�&�� : � H�K* ��_� 

� ‘તમારો આદશN િવનોદ = શહ&દ થઇ ગયો એ છે, એણે = 

બહાjુર& અને �હ મત બતાવી દ�શદાઝનો ન�નૂો આeયો 

છે. તેણે તમાર� સ�ંહ& રાખવાનો છે તેમાથંી hવનના પાઠ 

શીખવાના છે.’ આ વાત સરદાર વVલભભાઈ પટ�લે 

િવનોદ �કનાર&વાલાની શહ&દ& િનિમ; ે અમદાવાદના 

lવુાઓને કહ& હતી.  

 

� િવનોદ �કનાર&વાલા એટલે 1942ના �હ)દ છોડો 

�દોલનનો અમદાવાદ-�જુરાતમા ંપયાNય.  

� �હ)દ છોડો �દોલનના �િતસાદBપે અમદાવાદમા ં સર 

એલ.એ. શાહ લો કોલજેમા ં 2 હ+ર િવÍાથ® ભાઈ-

બહ�નો,ુ ં ભ�ય િવરોધ �દશNન યો+lુ,ં ભાષણો થયા, 

«વજવદંન થlુ ંઅને ‘ઇ)કલાબ ઝી)દાબાદના નારા પણ 

પોકાયાN. 

� તેમા ં અr�મ પ�ં�તમા ં ઇ)ટર આ�્Nસમા ં ભણતા િવનોદ 

�કનાર&વાલા હતા.  

� ગાધંી-રિવશકંર મહારાજનો તેમના hવન પર ÷ડો 

�ભાવ હતો, તો ચ�ંશેખર આઝાદ =મ કાઈંક કર& 

�ટવાની તમÄા પણ હતી.  

� િમશન ચચN પાસેથી =4ુ ં િવરોધી સરઘસ નીકslુ ં ક� 

lવુતીઓ પર લાઠ&ઓ વpઝાઇ, બદલામા ં પોલીસ પર 

પqથરમારો થયો અને નાસભાગ શB થઇ.  

� રાtX«વજ લઇ આગળ ધપતા િવનોદને બેયોનેટની અણી 

બતાવી «વજ છોડ& હટ& જવા ક�ુ ં પણ િવનોદ મ�મ 

રoા એટલામા ંc�ેજ અિધકાર&ના ટોપા પર એક પqથર 

પડતા તેણે ગોળ&બારનો ^કુમ કરતા ંપહ�લો િશકાર િવનોદ 

�કનાર&વાલા થયા હતા. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૦-૦૯-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં રા>યસભામા ં કયા Wણ Fૃિષ ખરડા «વિન 

મતથી પસાર કરાયા – (૧) ફામNસN એ)ડ �ોડlસુ X�ડ 

એ)ડ કોમસN (�મોશન એ)ડ ફ�િસrલટ�શન) rબલ-૨૦૨૦ 

(૨) ફામNસN (એ�પાવરમે)ટ એ)ડ �ોટ��શન) એr�મે)ટ 

ઓન �ાઈસ એ�યોર)સ એ)ડ ફામN સિવªસીસ rબલ-૨૦૨૦ 

અને (3) એશે�)શયલ કોમો�ડટ&ઝ (અમે)ડમે)ટ) rબલ 

2. તા=તરમા ં રા>યસભામા ં પસાર કરાયેલ  Fૃિષ  cગનેા  

ફામNસN �ોડ�સુ X�ડ  એ)ડ કોમસN ( �મોશન  એ)ડ 

ફ�િસrલયેશન) rબલ 2020 ની �8ુય જોગવાઈઓ જણાવો 

-  �>�\ f?$�� r.�0s���к s�[�b�, &��� H�.�r� .�-

��L �*��� s�)1�0ш� J.�*P�C�� ?������ M?� X� 

3. તા=તરમા ં રા>યસભામા ં પસાર કરાયેલ Fૃિષ  cગેના  

ફામNસN (એ�પાવરમે)ટ એ)ડ ફોટો�ોટ��શન) એ�ીમે)ટ 

ઓન �ાઇસ  એ1યોર)સ &  ફામN સિવªસ rબલ 2020ની 

�8ુય જોગવાઈઓ જણાવો - к�r?V �>�\ `?$�� 

fA?��� к� .VV� ?7�.�� �>�\ к����� ?������, M 

3к���� к����� ����*�� £ p�- �ш�C���d#� �7�ш� 

4. Fૃિષ rબલ એશે�)શયલ કોમો�ડટ&ઝ (અમે)ડમે)ટ) rબલ 

કયા કાયદાની જોગવાઈની �યા8યા કર� છે - ������ 

@����-�.� M�h-к �K8 # к�-���� $����<H�� 

P��P���� :-�;-�  

5. Fૃિષ rબલ એશે�)શયલ કોમો�ડટ&ઝ (અમે)ડમે)ટ) rબલની 

�8ુય જોગવાઈઓ જણાવો – &�к��� %��� $����<H�� 

9��$, кw�I, х�Õ %�., y# ��I+, @*�к� ������� 

M�h-к �K8 #�� -��+��D� 7*��� �+�� 

6. ભારતના વતNમાન ક�)�ીય Fૃિષ  મWંી,ુ ં નામ જણાવો-  

���)u�&b7 %�� 

7. MSP,ુ ંિવ�Iતૃ નામ જણાવો -��� &?�*C  3�<1  

8. �જુરાતમા ં કોરોના  ફરજ દરિમયાન  ��ૃl ુ પામનાર 

સરકાર& કમNચાર&ઓના સતંાનોને કઈ યોજના cતગNત  

કોઈપણ માપદંડ «યાને લીધા િસવાય શૈdrણક હ�I ુમાટ� 

લાભ આપવામા ંઆવશે - MYSY 

9. MYSY,ુ ં િવ�Iતૃ નામ જણાવો - £#;-�U� R#�� 

K���.�@� -�$�� 
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10. �જુરાતમા ં કોરોના  ફરજ દરિમયાન  ��ૃl ુ પામનાર 

સરકાર& કમNચાર&ઓના સતંાનોને MYSY cતગNત  

શૈdrણક હ�I ુમાટ� લાભ કયા વષNથી આપવામા ંઆવશે - 

�\C ����-�� 

11. �જુરાતમા ં કોરોના ફરજ દરિમયાન ��ૃl ુ પામનાર 

સરકાર& કમNચાર&ઓના સતંાનોને MYSY cતગNત  

શૈdrણક હ�I ુમાટ� ક�ટલા ટકા ફ& માફ&નો લાભ  આપવામા ં

આવશે - �� *к� 

12. ભારતમા ંસૌથી પહ�લો Trૂચત વ�ટþકલ rલ	ટ ર�લવે r²જ 

�ા ંતૈયાર થઈ રoો છે - ���T� 

13. ભારતમા ંસૌથી પહ�લો Trૂચત વ�ટþકલ rલ	ટ ર�લવે r²જ 

�ા ંઆગામી કયા વષN Tધુીમા ં તૈયાર થઈ જશે -  �\C 

���� 

14. - ભારતના 12  >યોિતrલ �ગમા,ં ુ ં એક રામે�રમ કયા 

રા>યમા ંઆવેvુ ંછે - %�.��y#  

15. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં �જુરાતમા ં નવી �+િતની દ�શી 

ઓલાદની કઈ બકર&ની ઓળખ કરાઈ - �Ì�+ @к�+ 

16. �જુરાતમા ં નવી �+િતની દ�શી ઓલાદની વઘર& 

બકર&ની ઓળખ કરાઈ તે �ા િવ�તારમા ંજોવા મળે છે - 

c��� |�]-  

17. �જુરાતમા ં નવી �+િતની દ�શી ઓલાદની વઘર& 

બકર&ની ઓળખ કરાઈ તે પહ�લા અ)ય કઈ બે ઘટેા-

બકર&ની દ�શી ઓલાદની ઓળખ કરાઈ હતી - ?��L�.� 

Ì�*� %D� к�7� @к�+  

18. કઈ સ�ંથા Uારા +મનગર 2જVલાના ગામડાઓમા ંવઘર& 

બકર&ની ઓળખ કરાઈ- &7v�� &�KD�(кÂX)  

19. નવી ઓળખ કરાયેલી વઘર& બકર&ને કોની પાસેથી 

મા)યતા મળે તે માટ� �યાસો શB કરાયા છે - ��ш�. 

�R#�� HP 
��. i$��[*к [�&��&¼& 

20. અ�યારTધુી �જુરાતમા ં મા)યતા �ાeત પaઓુના નામ 

જણાવો - х���r �*, 7�.��+ �����, к�7� @к�+, ���+ 

��-  

21. નવી ઓળખ કરાયેલી વઘર& બકર&ની િવશેષતાઓ 

જણાવો - &P�� ���� 9�� к�I� ���d#� ш�+�, ��$ 

��±-@� q.*� �p� M?� X�   

22. વઘર& બકર&,ુ ં jૂધ કયા રોગમા ંઅકસીર દવા સમાન છે 

- �*�*+R# 

23. વઘર& નર બકરા-બકર&ની �ક મત જણાવો – 9d# � 

N.10-12 7c� %D� N�.7-8 7c� 

24. વઘર& બકર&ને રાtX&ય મા)યતા માટ� કઈ Fૃિષ lિુનવિસªટ& 

તેની �જનન dમતા, jૂધ ઉ�પાદન, દ�ખાવ, શર&રની 

રચના સ�હતની િવગતો સાથે �ોફાઇલ તૈયાર કર& રહ& છે 

- p̂���± 

25. શ�હદ િવનોદ �કનાર&વાલાનો જ)મ �દવસ જણાવો - �� 

&J*�]@� ���_ 

26. િવનોદ �કનાર&વાલા કયા �દોલનમા ંશ�હદ થયા હતા - 

��_��� [7)� X��� x��.�  

27. 1942ના �હ)દ છોડો �દોલન વેળાએ �ાર� િવનોદ 

�કનાર&વાલા શ�હદ થયા હતા – 9 H�K* 1942 

DATE : ��-��-����

1. ��¾ pк : ��$- �[7%� к�ш�� %�+к� @� ��= >j 

9��к��+H�� ��R#a0% 

 

� �જુરાતના રાજયપાલ �ી આચાયN દ�વÅતે �ી અ�તૃભાઈ 

પટ�લ અને ડો. Tભુાષચ�ં સોનીને રાજય મા�હતી કિમ¾ર, 

�જુરાત રાજય તર&ક� આ= રાજભવન ખાતે હો0ાના 

શપથ લેવડા�યા હતા. 

2. ���%-�/��:& &�@��� : @��� ��ш �ÂL� 3D &��� 

к��� P��+ &��¼& шN (�°�Tк &�@���)  

 

� ભારતથી માલ�દ�સ જવા કોચીથી �થમ કાગ¬ સેવાનો 

�ારંભ 

���% :  

� રા>ય કdાના ક�)�ીય જહાજ મWંી (�વતWં �ભાર) �ી 

મનTખુ માડંિવયા અને મા�Vદ�સના પ�રવહન અને 

નાગ�રક ઉûયન મWંી T�ુી ઐશાથ ન^લુાએ ભારત અને 

મા�Vદ�સ વ¢ચે સીધી કાગ¬ ફ�ર& સિવªસ,ુ ં ઉ�ાટન 

સlં�ુતપણે કlુ� હI ુ.ં 
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� પોતાની �થમ સફર દરિમયાન 200 ટ&ઇl ુઅને 3000 

એમટ& ²ેક બVક કાગ¬ની dમતા ધરાવIુ ં જહાજ 

Iિુતકો�રનથી કોચીની સફર કરશે, >યાથંી જહાજ ઉ;ર 

માલ�દ�સમા ં FુV^Rુýુશી પોટN તરફ આગળ વધશે અને 

પછ& માલે પોટN પહ-ચશે.  

� આ ફ�ર& સિવªસ િશિપ ગ કોપ¬ર�શન ઓફ ઇ�)ડયા ઓપર�ટ 

કર� છે, = મ�હનામા ંબે વખત ચાલશે તેમજ ભારત અને 

મા�Vદ�સ વ¢ચે ચીજવ�Iઓુના પ�રવહનના આ વાજબી, 

��યd અને વૈકÎVપક મા«યમો �દાન કરશે. 

� આ સિવªસ �ધાનમWંી �ી નર�)� મોદ&એ ગત વષw �ૂન 

મ�હના દરિમયાન મા�Vદ�સની યાWા દરિમયાન �ય�ત 

કર�લી �િતબ|તા iણૂN કરવાના �તીક સમાન છે.  

� ઉપરાતં િવદ�શ મWંી ડૉ. એસ જયશકંર� 13 ઓગ�ટ, 

2020ના રોજ એમની વ¢lુNઅલ બેઠક દરિમયાન પણ આ 

ફ�ર& સિવªસની +હ�રાત કર& હતી. 

3. к�)u &�к�� : X ��� ?�к�� *�к��� .¡#j 

���(MSP)�� ����� к��-� (�>�\)  

к-� ?�к��� MSP�� к�*.� ����� 

પાક,ુ ંનામ MSP 

��વ)ટલ દ&ઠ 

પહ�લા 

MSP 

��વ)ટલ 

દ&ઠ 

હવે તફાવત 

B. 

��વ)ટલ દ&ઠ 

ઘÊ ૧૯૨૫ ૧૯૭૫ ૫૦ 

જવ ૧૫૨૫ ૧૬૦૦ ૭૫ 

સરસવ ૪૪૨૫ ૪૬૫૦ ૨૨૫ 

ચણા ૪૮૭૫ ૫૧૦૦ ૨૨૫ 

મTરૂ ૪૮૦૦ ૫૧૦૦ ૩૦૦ 

FુTમુ/ 

TયૂN�ખુી  

૫૨૧૫ ૫૩૨૭ ૧૧૨ 

 

� ક�)�ીય કિષમWંી �ી નર�)� તોમર� ક�ુ ં હI ુ ં ક�, ૨૦૧૩-

૧૪મા ંઅનાજના MSP B. ૧૩૧૦ હતા = ૨૦૨૦-૨૧મા ં

વધાર&ને B. ૧૮૬૮ કરાયા છે આમ તેની MSP ૪૩ ટકા 

વધી છે.  

� ઘÊની MSP ૨૦૧૩-૧૪મા ં B. ૧૪૦૦ હતી = ૨૦૨૦-

૨૧મા ંવધાર&ને B. ૧૯૭૫ કરાઈ છે  

� આમ તેની એમએસપી ૪૧ ટકા વધી છે. સરસવ અને 

ર�પસીડની એમએસપી આ ગાળામા ં૫.૧ ટકા વધી છે. 

MSP �Î+ к����� ?Ä�%  

� સરકાર Uારા દર િસઝન પહ�લા કિમશન ફોર એr�કVચર 

કો�ટ એ)ડ �ાઈિસસની ભલામણને આધાર� જBર �જુબ 

દર�ક પાકના ંMSP ન�& કરવામા ંઆવે છે.  

� જો કોઈ પાકની બ�પર ઊપજ થઈ હોય તો બ+રમા ં

તેના ભાવ ઓછા મળે છે. આથી ખે�તૂોને ,કુસાન ન થાય 

તે ર&તે MSP ન�& કરવામા ં આવતા ખે�તૂો માટ� તે 

બ+રમા ંિનિËત ભાવ મળવાની ખાતર& આપે છે.  

� ખે�તૂો માટ� તે ગેરંટ�ડ સમથNન �Vૂય,ુ ં કામ કર� છે. 

બ+રમા ંકોઈપણ પાકની �ક મતમા ંવધઘટ થાય તો પણ 

તેને તેની ઉપજના ંઓછામા ંઓછા ભાવ મળ& રહ� છે. =ને 

ટ�કાના લ�તુમ ભાવ કહ�વાય છે. 

4. @� [sq.-� ��.�d#� �°�Tк �� .�)�[�b� к{���� 

(M�D¼к) 

� સમયગાળો : ૧૯૯૮ થી ૨૦૧૯  

� અહ�વાલ : ઈ)ટરનેશનલ કો)સો�ટþયમ ઓફ ઈ)વે�ટ&ગે�ટવ 

જનાNrલ�ટ� (ICIJ) (પWકારસઘં) 

 

�p�к+ ���%  

� અહ�વાલ �જુબ અ�ણી lરુોિપયન બ��સના 

અિધકાર&ઓએ +ણી જોઈને કૌભાડં&ઓના નાણાની 

હ�રાફ�ર& થવા દ&ધી હતી.  

� આવી બ�કમા ંએચએસબીસી, �ટા)ડડN ચાટNડN, =પી મોગNન 

ચેસ, ડોઈશે બ�ક તથા બ�ક ઓફ )lયૂોકN મેલોનનો 

સમાવેશ થાય છે.  

� �ક�મ +હ�ર થયા બાદ એચએસબીસી અને �ટા)ડડN બ�કના 

શેસN તેમના બે દાયકાના તrળયા ંપર X�ડ થયા ંહતા ં

Kк� ��ш� : 

� વૈિ�ક મનીલો)ડ�ર ગ કૌભાડં,ુ ં કર ૨ �Xrલયન ડોલર 

હોવાનો cદાજ 

к{������ &- 

� ૧૯૯૮-૨૦૧૯ના સમયગાળામા ંથયેલા ૨૧૦૦ એ)X&ઝને 

બ�કોએ સÎeસિસયસ એ��ટિવટ& �રપોટN(એસએઆર) 

દશાNવી 
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к�V-к�V &�����R#� X� 

� ગ�ગ�ટસN, ëગ માÎફ!ા સ�હતના �નેુગારોના નાણા 

ક�વાયસી િવના એક એકાઉ)ટમાથંી બી+ એકાઉ)ટમા ં

Xા)સÔ થયા ંછે 

Kк� к��� �+%� @7�� M:R#�  

� ૨૦ વષN દરિમયાન Xા)ઝે�શ)સ હાથ ધરનાર બ�કોને જ 

પાછળથી લાulુ ં ક� આ Xા)ઝે�શ)સ શકંા�પદ હતા ં અને 

તેમણે પોતે જ lએુસ �ડપાટNમે)ટ ઓફ X�ઝર&ના �ાઈમ 

એ)ફ�મw)ટ નેટવકNને આ મા�હતી T�ુદ કર& 

5. "#$��% &�к�� : х�+P ?�к�� d#0&���� �I%� ?�*� N. 

3700 к���d#� ��7% ?�к�$ c7�� 

� cદા= ૨૭ લાખ ખે�તૂોને લાભ  

 

?�к�$�� ���% :  

� �જુરાતના િવધાનસભાના ચોમાT ુ સWના �થમ �દવસે 

જ �8ુયમWંી િવજય Bપાણીએ ખર&ફ ઋIમુા ં ભાર� 

વરસાદથી થયેલા પાક ,કુસાન cગે 3700 કરોડ,ુ ં

સહાય પેક�જ +હ�ર કlુ� હI ુ.ં  

� આ સહાય રા>યના 20 2જVલાના 123 તાvકુાના 37 

લાખ હ��ટરને મળશે.  

� આ સહાય પેક�જથી રા>યના 27 લાખ =ટલા ખ�ેતૂ 

ખાતેદારોને ખાતાદ&ઠ સહાયનો લાભ મળશે.  

� 1 ઓ�ટોબરથી પોટNલ òVુvુ ં�કુાશે 

?�к�$ 
*-
 �.�)& :  

� મગફળ&, કપાસ, ડાગંર, તલ, બાજર&, કઠોળ, શાકભાh 

વગેર� પાકોમા ં,કુસાન  

� અરh કરવાનો ખચN પણ રા>ય સરકાર ભોગવશે  

� રા>યના અ)ય તાvકુાઓમા ં પાક ,કુસાનીના આકલન 

આવશે તો રા>ય સરકાર એ cગે પણ િવચારણા કરશે. 

� આ સહાય મેળવવા ઓનલાઈન અરh કરવાની રહ�શે  

� ખે�તૂોએ નhકના ઇ-�ામ ક�)� ખાતેથી અરh કરવાની 

રહ�શે.  

� અરh અ)વયે મ�ૂંર& ���યાને cતે સહાયની રકમ સીધી 

જ ખે�તૂના બ�ક ખાતામા ં ઓનલાઇનથી જમા કરવામા ં

આવશે 

� �દવાળ& Tધુીમા ંસમ� ���યા iરૂ& કર& દ�વામા ંઆવશે  

6.�&ÃÄ : ������ <�%7�&�� 3D��� @� [7.� ?�-.��& 

7�q.к�J*� f���ш� ([7.� &шa0%к�V) 

 
� l|ુજહાજ પરથી પહ�લીવાર મ�હલા હ�rલકોeટર ઉડાડશે  

� નેવીના ઇિતહાસમા ં�થમવાર બે મ�હલા અિધકાર&ને l|ુ 

જહાજ પર તહ�નાત કરાઈ.  

� તેઓ હ�rલકોeટર �X&મમા ં એરબોનN ટ�કિનિશયન માટ� 

પસદં થઈ છે.  

� l|ુ જહાજો ઉપર ઉûયનની કામગીર& સભંાળતા એરબોનN 

ટ���નિશયને-ઓåજવNસN તર&ક� ઓળખાય છે   

� સબ લે. Fુ��ુદની �યાગી અને સબ લે. ર&િતિસ હ દ�શની 

�થમ મ�હલા એરબોનN ટ�કિનિશયન હશે.  

� �થાન : કોચી-ક�રળ  

7. �&ÃÄ : "#$��%�� FSU 9�� RSU�� ��Ës+-кG��� 

���$� (�шGV)  

� ગાધંીનગર 2જVલાના દહ�ગામ ��થત લવાડ ખાતે આવેલી 

રા>યની રdાશ��ત lિુનવિસªટ& અને ફોર��)સક સાય)સ 

lિુનવિસªટ&ને રાtX&ય કdાનો દર�જો અપાયો  

� આ બનેં lિુનવિસªટ&ઓને રાtX&ય કdાની lિુનવિસªટ& 

તર&ક� અપ�ેડ કરવા,ુ ંલોકસભામા ંબીલ પસાર.  

� આ સાથે જ બનેં lિુનિસªટ&ઓને ઈÎ)�ટટÏટૂ ઓફ નેશનલ 

ઈ�પોટN)સ (રાtX&ય મહ�વ,ુ ં શૈdrણક સ�ંથાન)નો પણ 

દર�જો અપાયો.  

� આ Trૂચત ક��)�ય lિુનવિસªટ&,ુ ં વ�ુ મથક ગાધંીનગર 

ખાતે રહ�શે.  

� િવિવધ ક�)�ીય સ�ંથાઓ, ક�)� સરકારના િવિવધ િવભાગો 

અને િવદ�શી સ�ંથાઓ પાસેથી �રસચN અને ક)સVટિસગ 

�ો=�ટ મેળવવામા ંસરળતા રહ�શે.  

� ક�)� સરકાર Uારા આ lિુનવિસªટ&ને ૧૦૦ ટકા �ા)ટ 

મળશે. 

� FSU: ફોર��)સક સાય�)સસ lિુનવિસªટ&-ગાધંીનગર  
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� RSU: રdાશ��ત lિુનવિસªટ&-લવાડ-ગાધંીનગર  

8. 72� 
� 
���C : USA (к.�-[P�) 

"#$��% £ pI�� x[u$ ?���х�� @�K* [���к*��� 
� 


���C 9?�-� 

� �ી પાર�ખ �ડર��ટર અને સીનેમેટૉ �ાફર HBOની િસર&ઝ 

સ�સેશનના �ડટ�ક�શન માટ� એવોડN  


� 
���C ��ш�  

� એમી એવોડN અમે�રકાની ટ�rલિવઝન ઈ)ડ�X&નો સવ¬¢ચ એવોડN.  

� આ વખતે એમી એવોડN સમારોહ વ¢lુNઅલ ઓનલાઈન 

યો+યો હતો.  

� આ એવોડN એચબીઓ ચેનલ પર આવતી િસ�રઝ 

સકસેશન માટ� અપાયો હતો.  

� પાર�ખનો જ)મ : બો�ટન   

� સમ� કાયN�મ ઓનલાઇન યો+યો 

� �ી પાર�ખના િપતા �વીણ પાર�ખ �જુરાતી >યાર� માતા 

લેસીઆ l�ુ�નના વતની 

9. TRAI : ���%�� r)*���* �?��шк%�C�� &�;-� �_.µ� 

к��� (&�L��) 

 

TRAI 97���. : 

� માચN 2020 Tધુીના �કડા  

� ભારતમા ંમાચN-૨૦૨૦ના cત Tધુીમા ંઈ)ટરનેટ વપરાશ 

કરનારાઓની સ8ંયા ૭૪.૩૧ કરોડ ન-ધાઈ હતી.  

� એક વષN પહ�લા માચN-૨૦૧૯મા ં દ�શમા ં નેટ 

વપરાશકારોની સ8ંયા ૭૧.૮૭ કરોડ હતી. એટલ ે

વપરાશકારોમા ંર.૪૪ કરોડનો વધારો થયો છે. 

� ઈ)ટરનેટ વપરાશકારોમા ં ૭૨.૦૨ કરોડ વાયરલેસ 

કને�શન >યાર� સવા બે કરોડ =ટલા વપરાશકતાNઓ 

વાયર સાથે,ુ ંઈ)ટરનેટ કનેકશન ધરાવે છે.  

��* &��� M?%� ����� к�?��H 

� ભારતમા ં સૌથી વR ુ પર.૩ ટકા માકïટ શેર �રલાય)સ 

2જયોનો છે. એ પછ& ૨૩.૬ ટકા સાથે ભારતી એરટ�લ અને 

૧૮.૭ ટકા વપરાશકારો વોડાફોન-આઇ�ડયાના 

ઈ)ટરનેટનો ઉપયોગ કર� છે.  

� વાયડN કને�શન વાપરનારા સવા બે કરોડમાથંી ૧.૧૨ 

કરોડ વપરાશકારો સાથે બીએસએનએલનો �હ�સો ૫૦.૩ 

ટકા છે. એ પછ& બી+ �મે ભારતી એરટ�લના ૨૪.૭ લાખ 

lઝુસN ન-ધાયા છે. 

� TRAI : ટ�rલકોમ ર�ulલુેટર& ઓથો�રટ& ઓફ ઈ�)ડયા  

10. ��¾ pк : c?���� ��� ���3��� %�+к� -��ш[7�� 

t#���� ��R#a0% (�°�Tк @�@%�) 

� તાર&ખ: 16મી સeટ��બર 2020 નવા વડા�ધાન તર&ક� 

કાયNરત 

 

х�& : 

�ી Tગુા Uારા તે lગુને "ર&વા"નામ અપાlુ ં 

� "ર&વા" +પાની શåદ તેનો અથN - Tુદંર સદભાવ  

� �ી Tગુા,ુ ં^લુામ¼ ુનામ "cકલ ર&વા" 

11. [�� ��ш�\ : �� &J*�]@�  

(1) ���C 9�cr&C �� 

��T�� �� �\� �� &J*�]@��� ���C 9�c<&C �� %�+к� 

f$�V� D�- X�  

 

fg�ш  

� અV+ઈમર અને �ડમે�)શયા િવશે +�તૃતા લાવવાનો.  

� અV+ઈમસNમા ં મગજમા ં થતી નવN સેVવ વ¢ચ ે થIુ ં

કને�શન નબ�ં પડ& +ય છે. ધીમે ધીમે આ રોગ 

મગજના િવકાર,ુ ંBપ લઈ લે છે અને યાદશ��તને ખતમ 

કર& દ� છે. �ય��ત િવચારવા,ુ ંબધં કર& દ� છે. 

� 1906મા ં ડો. એલોઈસ અV+ઈમર� આ રોગ િવશે શોધ 

કર& હતી, આ જ કારણે આ રોગને તેમ,ુ ંનામ આપવામા ં

આ�lુ ંહI ુ.ં  

� તેમણે માનિસક રોગથી પી�ડત એક મ�હલાને મગજમા ં

કોિષકાઓમા ંફ�રફાર થતો જોયો હતો. �ટડ&મા ંખબર પડ& 

ક� = લોકોને અV+ઈમસN થાય છે તેમને કા�ડþયોવ�Fુલર 

રોગ પણ થાય છે. 

(2) r)*���ш�. �� HP ?�& :  
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�� &J*�]@�  

� થીમ-2020 : ‘શેિપ ગ પીસ �ુગેધર’;  

� આ= 1981મા ં UNએ ઇ)ટરનેશનલ ડ� ઓફ પીસની 

શBઆત કર&  

� 1981મા ં સlં�ુત રાtX મહાસભાએ ઈ)ટરનેશનલ ડ� ઓફ 

પીસની �થાપના કર& હતી.  

� બે દાયકા પછ& 2001મા ં મહાસભાએ સવNસમંિતથી આ 

�દવસને 24 કલાક અ�હ સા અને સીઝફાયરની 

સમયમયાNદા તર&ક� ઉજવણી કરવાનો િનણNય કય¬.  

7�8 # :  

� lનુાઈટ�ડ નેશ)સ તમામ રાtX અને લોકોને અ�હ સા,ુ ં

મહ��વ જણાવવા માટ� આ �દવસની ઉજવણી કર� છે. આ 

�દવસે શાિંતના આદશ¬ને મજnતૂાઈ આપવામા ંઆવે છે. 

� આ �દવસે મહા�મા ગાધંીની અ�હ સાની શીખને યાદ 

કરવાનો પણ �દવસ છે. UN,ુ ંકહ�4 ુ ંછે ક� આ વષw આપણે 

એકબી+ના jુ1મન નહp, પણ કોિવડ-19ના Bપમા ં

આપણા એક jુ1મનને +હ�ર કરવાનો છે, =ણે આખી 

jુિનયાને હ�રાન કર& નાખી છે.  

(3) qV¬#��� ���%�� ��.--��_� �� &J*�]@�  

� 15 ઓગ�ટ 1947ના રોજ r²�ટશરાજ ખતમ થયાના 

થોડાક �દવસ પહ�લા ં જ મrણiરુના રા+એ 11 ઓગ�ટ� 

ભારતના શાસનનો �વીકાર કય¬ હતો, પરંI ુ રા>યએ 

�ત�રક સ�ં½તુા હાિંસલ કર& લીધી હતી.  

� મrણiરુ �ટ�ટ કોÎ)�ટટÏશુન એ�ટ 1947 લા� ુ થયો, 

=નાથી રા>યને પોતા,ુ ં અલગ બધંારણ મslુ.ં 

મrણiરુમા ં ઘણા લોકો ભારતમા ં િવલય ઈ¢છતા હતા. 

મrણiરુ ઈ�)ડયા ક-�સે પણ બની. ભારત સરકાર� અલગ 

બધંારણને મા)યતા ન આપી. 

� છેVલ,ે મહારા+ પર દબાણ થlુ ંઅને તેમણે 21 સeટ��બર 

1949ના રોજ ભારત સરકાર સાથે મ?ર એ�ીમે)ટ પર 

હ�તાdર કર& લીધા. આ એ�ીમે)ટ 15 ઓ�ટોબર� લા� ુ

થયો હતો, ઘણા ંવષ¬ Tધુી ક�)�,ુ ંસીRુ ંશાસન અહp ર�ુ,ં 

પણ 1972મા ંમrણiરુને ભારતમા ંઅલગ રા>યનો દર�જો 

મsયો હતો. 

(4) (RAW) �� KD�?�� [��&  

���%�� x%���Ës+- "#J%L� &�KD� (�+&LC 
)� 


��.�&�& ��b�) (RAW) �� KD�?�� [��&  

� વ�ુમથક : �દVહ&  

12. $) [�� ��ш�\ : �� &J*�]@� 

.�к��%� fÂX����- ±�@�  

$) – 21 &J*�]@�-1895       9�&�� – 11 �LC-1977 

 

� ‘‘કોઈ Tુદંર i�ુતક ^ુ ંજોÊ અને તે ^ુ ંખર&દ& ન શFંુ �યાર� 

મને લાગ ે છે ક� ^ુ ં ગર&બ Ó.ં’’ આવા િવચારો ધરાવતા 

ઉ¢છગંરાય ઢ�બરનો આ= જ)મ�દવસ છે. 

� +મનગરના ગગંાજળા ગામે જ)મેલા ઢ�બરભાઈ,ુ ંવતન 

ખભંાrળયા હI ુ.ં 

� ઢ�બરભાઈએ રાજકોટ �ુબંઈમા ં િશdણ લઇ 1929મા ં

રાજકોટમા ં�વતWં વ�કલાત શB કર& હતી.  

� કા�ઠયાવાડ ટાઈ�સ સાથે પણ સકંળાયેલા હતા. 

ગાધંીhની રચના�મક �4િૃ;ઓના �ભાવમા ં 1936મા ં

વક&લાત છોડ&. રાtX&ય �4િૃ;ઓમા ંસ��ય થયા.  

� રાtX&ય �4િૃ;ઓ માટ� પા�રવા�રક બાબતો પર�વે એટvુ ં

તો jુલNúય સે�lુ ં હI ુ ં ક� = કોઈ �હૃ�થા�મી માટ� �નુો 

ગણાય તે કdા,ુ ંહI ુ.ં  

� આઝાદ& પછ& 15 ફ��આુર& 1948મા ં સૌરાtX રા>યના 

�8ુયમWંી બ)યા હતા 

� ગરાસદાર& અને બારખલી �થા નાnદૂ કર& દાખલ થયેલી 

જમીન Tધુારણાનો �ેય ઉ¢છગંરાય ઢ�બરના ફાળે +ય 

છે.  

� �8ુયમWંી તર&ક� તેમણ ે ક�ુ ં ક�, મારા રા>યમા ં

ઘાસચારાની અભાવે ગાય માતાએ ઘાસને બદલે કાગળ 

ખાવા પડ� તેને ^ુ ંમાર& �યવ�થાની ખામી ગ¼ુ ંÓ.ં  

� અ,Tુrૂચત જન+િતઓ માટ� રચાયેલા પચંના અ«યd 

તર&ક� આ�દવાસીઓની જમીન rબન આ�દવાસીઓના 

હાથમા ંજતી રોકવાનો કાયદો પણ કય¬ હતો.  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૧-૦૯-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં �જુરાતના નવા  રા>ય મા�હતી કિમશનર 

તર&ક�  કયા બે  િન4;ૃ અિધકાર&ઓની િનમ¼કૂ કરાઈ - 

z� 9£ >%��< ?*�.  9��  z� t#��\L�u &��� 
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2. રા>ય મા�હતી કિમશનરને શપથ કોના Uારા લેવડાવવામા ં

આવે છે - ��¿-?�.z� 

3. તા=તરમા ં વૈિ�ક સબંધંોના ભાગBપે કયા બે દ�શો વ¢ચે 

�થમવાર સીધી કાગ¬ ફ�ર& સિવªસનો �ારંભ થયો - ���% 

9�� �.�+� 

4. માલદ&વ જવા માટ�  સૌ�થમ ભારતના કયા બદંર�થી 

જહાજ રવાના થlુ ં- к�L� 

5. ભારત અને માલદ&વના કયા બ ે બદંરો વ¢ચ ે સૌ�થમ 

કાગ¬ ફ�ર& સિવªસનો �ારંભ થયો - к�L� 9�� �#�6#o#	ш�  

?�*C  

6. ભારત અને માલદ&વ વ¢ચ ેતા=તરમા ંશB થયેલી  કાગ¬ 

ફ�ર& સિવªસ કોના Uારા ઓપર�ટ કરવામા ંઆવશે- �ш?O� 

к�?���ш� HP </)�-� 

7. રા>યકdાના ક�)�ીય જહાજ મWંી,ુ ં નામ જણાવો -  z� 

�t#х��< �����-� 

8. તા=તરમા ં સeટ��બર 2020મા ં ક�)� સરકાર Uારા 

આગામી રિવ  સીઝન માટ� કયા કયા પાકના MSPમા ં

વધારો કય¬ - Ì�, $�, &�&�, LV�, t p� 9��  

t p-C£#х� 

9. ક�)� સરકાર એમ એસ પી  કોની ભલામણને આધાર� 

ન�& કર� છે - к�ш� P�� 
q|к�L� к�K* 
)� 

3�r�&& 

10. તા=તરમા ં  વૈિ�ક dેWે બે �Xrલયન ડોલર,ુ ં મની 

લો)ડ�ર ગ કૌભાડં  કઈ સ�ંથા Uારા બહાર લાવવામા ં

આ�lુ ં છે - r)*���ш�. к�)&�[*�- íP  

r)��/K*��[*� $��Cq.K* 

11. તા=તરમા ં �જુરાત સરકાર� અિત4�ૃtટને કારણે ખર&ફ 

પાકમા ં ,કુસાનીના વળતર પેટ� ક�ટલા કરોડ,ુ ં ખે�તૂો 

માટ� રાહત પેક�જ +હ�ર કlુ� છે - N.µ,��� к��� 

12. તા=તરમા ં �જુરાત સરકાર� અિત4�ૃtટને કારણે ખર&ફ 

પાકમા ં ,કુસાનીના વળતર પેટ� +હ�ર કર�લા �થમ 

પેક�જમા ંક�ટલાક ખે�તૂોને લાભ મળશે - �� .�х 

13. તા=તરમા ંભારતીય નેવીના ઇિતહાસમા ં �થમવાર કયા 

બે મ�હલા પાયલટ l|ુ જહાજ પરથી  હ�rલકોeટર  

ઉડાડશે - &@..�.�#£#[��� A-��� 9�� &@..�. �+�%�&b7 

14. તા=તરમા ંલોકસભા Uારા �જુરાતની કઈ બે સ�ંથાઓને" 

રાtX&ય કdાનો" દર�જો અપાયો - FSU  9�� RSU 

�������� 

15. FSU,ુ ં િવ�Iતૃ નામ જણાવો - P���a)&к &�-a)&& 

R#����&¼*+  

16. RSU,ુ ં િવ�Iતૃ નામ જણાવો - �G�шa0% R#����&¼*+-

.���  

17. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં USA ખાતે ક�ટલામો એમી એવોડN,ુ ં

આયોજન કરાlુ ંહI ુ- 72  

18. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં આયો2જત ૭૨મા ં એમી એવોડNમા ં

�જુરાત �ળૂના કયા �ય��તને બે�ટ �ડર�કટરનો એવોડN 

અપાયો - x[u$ ?���х 

19. �જુરાત �ળૂના �ડર��ટર-સીનેમેટૉ�ાફર ���જ પાર�ખને 

શાના માટ� બે�ટ �ડર�કટરનો એમી એવોડN અપાયો - 

HBO�� �&�+1 &0&�ш��� [�*�к�ш� �*�   

20. અમે�રકાની ટ�rલિવઝન ઈ)ડ�X&ના સવ¬¢ચ એવોડN,ુ ંનામ 

જણાવો - 
� 
���C  

21. એમી એવોડN-૨૦૨૦નો સમારોહ કઈ ર&તે યો+યો હતો - 

�ÂR#C9. H�.�<�  

22. TRAIના તા=તરના અહ�વાલ અ,સુાર માચN 2020ની 

��થિતએ ઈ)ટરનેટ વપરાશ કરનારાઓની સ8ંયા ક�ટલી 

ન-ધાઈ હતી - 74.31 к���  

23. TRAIના તા=તરના અહ�વાલ અ,સુાર ઈ)ટરનેટના 

વાયરલેસ કને�શન વપરાશકારોની ક�ટલી સ8ંયા ન-ધાઈ 

હતી - 72.02 к���  

24. TRAIના તા=તરના અહ�વાલ અ,સુાર વાયર સાથે,ુ ં

ઈ)ટરનેટ કનેકશન વપરાશકારોની ક�ટલી સ8ંયા ન-ધાઈ 

હતી - &�� @� к���  

25. TRAIના તા=તરના અહ�વાલ અ,સુાર વાયડN કને�શન 

વાપરનારા સવા બે કરોડમાથંી ૧.૧૨ કરોડ વપરાશકારો 

સાથે �થમ �મે કઈ કપનંી હતી – @�
&
�
. 

(50.3 *к� [7K&�) 

26. TRAIના તા=તરના અહ�વાલ અ,સુાર ભારતમા ંસૌથી વR ુ

પર.૩ ટકા માકïટ શેર કઈ કંપનીનો છે - [�.�-)& i$-� 

27. TRAI,ુ ં િવ�Iતૃ નામ જણાવો - *�q.к� ���R#.�*�+ 

HD�[�*+ HP </)�-� 

28. તા.16મી સeટ��બર 2020ના રોજ કોણે +પાનના નવા 

વડા�ધાન તર&ક�  કાયNભાર સભંાsયો - -��ш[7�� t#�� 

29. +પાનના નવા વડા�ધાન �ી યોિશ�હદ� Tગુાએ તે lગુને 

કl ુનામ આelુ ં- "�+��"  

30. +પાની શåદ "ર&વા"નો અથN જણાવો - t#��� &����  
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31. +પાનના નવા વડા�ધાન �ી યોિશ�હદ� Tગુા,ુ ં^લુામ¼ ુ

નામ જણાવો - "¹к. �+��" 

32. વVડN અV+ઇમસN ડ� કયાર� મનાવવામા ં આવે છે - �� 

&J*�]@� 

33. �િત વષN વVડN અV+ઇમસN ડ� ઉજવવા પાછળનો ઉ0ેશ 

જણાવો–9�c<�-[��a)ш-� ��ш� c">%%� .����  

34. કયા વષw ડો. એલોઈસ અV+ઈમર� અV+ઇમસN રોગ િવશે 

શોધ કર& હતી =ને લીધે આ રોગને તેમ,ુ ં નામ 

આપવામા ંઆ�lુ ંહI ુ ં– �\C-���� 

35. ઇ)ટરનેશનલ ડ� ઓફ પીસ કયાર� મનાવવામા ંઆવે છે - 

�� &J*�]@�  

36. ઇ)ટરનેશનલ ડ� ઓફ પીસ-2020ની થીમ જણાવો - 

‘ш��?b� ?�& �#����’  

37. સlં�ુત રાtX મહાસભાએ કયા વષw ઇ)ટરનેશનલ ડ� ઓફ 

પીસની �થાપના કર& હતી  – �\C-����  

38. કયા હ�Iસુર lનુાઈટ�ડ નેશ)સ Uારા �િત વષw 

ઇ)ટરનેશનલ ડ� ઓફ પીસ �દવસની ઉજવણી કરવામા ં

આવે છે - %� ��Ës 9�� .�к��� 9[7b&�d#� 7A� 

$V����  

39. મrણiરુનો ભારતમા ં િવલય �ાર� થયો હતો - �� 

&J*�]@� ��_�  

40. �ા વષw મrણiરુને ભારતમા ં અલગ રા>યનો દર�જો 

મsયો હતો – �\C-���� 

41. RAW,ુ ંિવ�Iતૃ નામ જણાવો – �+&LC 
)� 
��.�&�& 

��b� 

42. RAWનો �થાપના �દવસ જણાવો - �� &J*�]@� 

43. ભારતની �તરરાtX&ય �eુતચર સ�ંથા (RAW,ુ ં

વ�ુમથક �ા ંઆવેvુ ંછે - [��7+  

44. લોકનેતા ઉ¢છગંરાય ઢ�બરનો જ)મ �દવસ જણાવો –  �� 

&J*�]@�-���� 

45. લોકનેતા ઉ¢છગંરાય ઢ�બર,ુ ંજ)મ�થળ-વતન જણાવો - 

c����� ����$I� ��� %D� х���qI-�  

46. આઝાદ& પછ& ઉ¢છગંરાય ઢ�બર કયા રા>યના �8ુયમWંી 

બ)યા હતા - &{��Ës 

47. ઉ¢છગંરાય ઢ�બર આઝાદ& બાદ કયાર� સૌરાtX રા>યના 

�8ુયમWંી બ)યા હતા - �� P�ú#M�+ ��_� 

48. ગરાસદાર& અને બારખલી �થા નાnદૂ કર& દાખલ થયેલી 

જમીન Tધુારણાનો �ેય કોના ફાળે +ય છે - fÂX����- 

±�@�  

DATE : ��-��-����

1. "#$��% �����&�� : z 9�� ��$��� ¹%�C% UV 

t#���� ����-к ?&�� к��-� (к�-��) 

(1) "#$��% 
Õ�q�к %к��� t#���� ����-к  : 

��� $����< : 

� નવા Tધુારા �જુબ ૩૦૦ ક� તેથી વR ુકામદારો ધરાવતી 

સ�ંથાએ iવૂN પરવાનગી લવેાની જોગવાઈ કરાઈ છે. 

� આવી સ�ંથામા ં છટણી ક� સ�ંથા બધં કરવાના સમયે Wણ 

મ�હનાના સર�રાશ પગાર =ટલી રકમ વળતર તર&ક� મળશે. 

� પહ�લા ં૩ મ�હનાની નો�ટસ ક� નો�ટસ પગાર આપીને �ટા 

કર& શકાતા હતા. 

� જોક� હવે ફર2જયાત Wણ માસની નો�ટસ આપવાની રહ�શે, 

નો�ટસ પગાર આપી છટણી કર& શકાશે ન�હ, ૧૦૦થી 

૩૦૦ કામદાર ધરાવતી સ�ંથા આ જોગવાઈ લા� ુપાડ& 

શકશે. 

� અગાઉ ૧૦૦ ક� તેથી વR ુકામદાર ધરાવતી સ�ંથાએ લ ે

ઓફ, છટણી તથા સ�ંથા બધં કરતા ં પહ�લા ં સરકારની 

મ�ૂંર& લેવી જBર& હતી. 

� નોકર&માથંી �ટા કરવા, સ�ંથા બધં કરતી સમયે સળંગ 

નોકર&ના દર�ક iરૂા થતા ં વષN અથવા તેના કોઈ ભાગ 

માટ� ૧૫ �દવસનો સર�રાશ પગાર આપવાની જોગવાઈ 

હતી. 

� ૧૦ વષN કોઈએ કામ કlુ� હોય તો ��યેક વષNના ૧૫ 

�દવસ લેખે ૧૦ વષNના ૧૫૦ �દવસના સર�રાશ પગાર 

=ટvુ ંવળતર મળે, તેમા ંહવે Tધુારો કર&ને ૧૫ �દવસના 

સર�રાશ પગાર ઉપરાતં વળતરમા ં વધારો કર&ને છેVલા 

Wણ મ�હનાના સર�રાશ પગાર =ટલી રકમ આપવાની 

જોગવાઈ. 

(2) к�)s�0*  p̂� (��-� 9�� ���#�+) "#$��% t#���� 

����-к  

��� $����< : 

� હવે ૨૦ નહp ૫૦ કામદાર હશે તો કો)X��ટ જોગવાઈ લા� ુ

પડશે 

� િવધાનસભામા ં કો)Xા�ટ મ�ૂર (િનયમન અને નાnદૂ&) 

(�જુરાત Tધુારા) િવધેયક પસાર કરાlુ ંછે, = �જુબ હવે 
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૨૦ના બદલે ૫૦ કો)X��ટ કામદાર ધરાવતા કો)Xા�ટસNને 

લા� ુ પડશે, તેમના માટ� લાયસ)સ, ર2જ�X�શનની 

જોગવાઈ કરાઈ છે, બાક&ને રાહત મળશે  

(3) к��х��� 9����-("#$��% t#����) : 

� કારખાનાધારો હવે ૧૦ને બદલે ૨૦ કામદારોએ લા� ુ

પડશે 

� �હૃમા ં કારખાના અિધિનયમ (�જુરાત Tધુારા) પસાર 

કરાlુ ંછે.  

� આ Tધુારાથી બેરોજગાર& ઘટશે.  

� અ�યાર� ૧૦ કામદારોએ કારખાનાધારો લા� ુ પડ� છે, 

Tધુારાના કારણે કારખાનાધારો ૨૦ �મયોગીએ લા� ુ

પડશે.  

� ૨૦ કામદારો વીજળ&ની મદદથી ઉ�પાદન ���યામા ં

રોકાયા હોય અથવા તો ૪૦ કામદારો વીજળ&ની મદદ 

વગર ઉ�પાદન ���યામા ં રોકાયેલ હોય �યા ં

કારખાનાધારો લા� ુપડશે. 

2. UGC : ��VC- (�шGV)  

��ш���� R#����&¼*+H�� UG-PG к�&C�� %��+х 1.� 

���]@�D� �=#� &U шN Dш� 

� lhુસી Uારા વષN ૨૦૨૦-૨૧ના એક�ડ�િમક ક�લે)ડર +હ�ર 

� lિુનવિસªટ& �ા)ટસ કિમશને cડર �ે>lએુટ અને પો�ટ 

�ે>lએુટ કોસNના ૨૦૨૦-૨૧ના શૈdrણક સWના હગંામી 

ક�લે)ડરને ફાઈનલ મ�ૂંર& આપી છે.  

� કોરોનાના કારણે આ વષw દ�શભરની lિુનવિસªટ&ઓમા ં

શૈdrણક સW ૧લી નવે�બરથી શB થશે. એડિમશન 

ઓ�ટોબર cત Tધુીમા ંiરુા કરવાના રહ�શે.  

� lhુસીની ગાઈડલાઈન �માણે એડિમશન �ોસેસ તા.૩૧-

૧૦-૨૦૨૦ Tધુીમા ં iરુ& કરવાની રહ�શે. Ô�શ બચે-ફ�ટN 

સેમે�ટરના િવÍાથ®ઓના વગNનો આરંભ તા.૧-૧૧-૨૦ના 

રોજ થશે.  

� પર&dાની તૈયાર& માટ�ની ર+ તા.૧-૩-૨૦૨૧ થી તા.૭-

૩-૨૦૨૧ Tધુી રહ�શે. પર&dા તા.૮-૩-૨૦૨૧ થી તા.૨૬-

૩-૨૦૨૧ Tધુીમા ંલેવાની રહ�શે.  

� સેમે�ટર ²ેક તા.૨૭-૩-૨૧ થી તા.૪-૪-૨૧ Tધુી રહ�શે. 

ઈવન સેમે�ટરની શBઆત તા.૫-૪-૨૧થી થશે.  

� પર&dાની તૈયાર& માટ�ની ર+ તા.૧-૮-૨૧ થી તા.૮-૮-

૨૧ Tધુી રહ�શે. પર&dા,ુ ં સચંાલન તા.૯-૮-૨૧ થી 

તા.૨૧-૮-૨૧ Tધુી થશે. 

� તાર&ખ 30 નવે�બર Tધુીમા ં �વેશ રદ થાય તો 

િવÍાથ®ઓને તમામ ફ& પરત આપવાની રહ�શે 

3. к�)u &�к�� : 
&�a)&-. к��[�*+ t#���� х��� 

��¿-&���� À��� %D� ?&�� (к�-��) 

� હવે FૃિષdેWના તમામ 3 ખરડાઓ પસાર 

к�-���� t#������ 9&�� 

� રા>યસભામા ંએસે�)શયલ કોમો�ડટ& Tધુારા ખરડો પસાર 

થતા ં દાળ, કઠોળ, તેલીrબયા,ં ખાÍ તેલ, �ુગંળ& અને 

બટાકાને આવ1યક ચીજવ�Iઓુની યાદ&માથંી નાnદૂ.  

� હવે તેને રાtXપિતની મ�ૂંર& માટ� મોકલી અપાશે. અગાઉ 

૧૫મી સeટ��બર� લોકસભામા ં આ ખરડો પસાર કરાયો 

હતો.  

� હવે આ ચીજવ�Iઓુના ઉ�પાદન, સ�ંહ, હ�રફ�ર અને 

iરુવઠા પરના િનયWંણો jૂર થતા ં Fૃિષ dેWમા�ંાઇવેટ 

સે�ટર અને િવદ�શી સીધા �ડૂ&રોકાણમા ંવધારો થશે.  

� આ ચીજવ�Iઓુના સ�ંહ પર લદાયેલા િનયWંણોના 

કારણે Fૃિષ dેWમા ં માળખાક&ય િવકાસમા ં �ડૂ&રોકાણ 

મેળવવામા ંઅવરોધ સ+Nતો હતો. 

� સાડા ૬ દાયકા �ૂના કાયદામા ંકરાયેલા Tધુારા બાદ હવે 

સરકાર ફ�ત રાtX&ય Fુદરતી હોનારતો અને jુકાળ =વી 

અસામા)ય ��થિતમા ં જ જqથાના સ�ંહ પર મયાNદા 

લાદશે. 

��¿-&���� ?&�� к��-�.� 6 х���   

�. એસે�)શયલ કોમો�ડટ& (એમે)ડમે)ટ) rબલ 

�. પાચં નવા આઇઆઇઆઇટ& સ�ંથાનોને રાtX&ય મહ�વના 

+હ�ર કરતો ખરડો 

µ. ધ કંપનીઝ (એમે)ડમે)ટ) rબલ 

_. નેશનલ ફોર��)સક સાય�)સઝ lિુનવિસªટ& rબલ 

�. રાtX&ય રdા lિુનવિસªટ& rબલ 

6. બે�)ક§ગ ર�ulલુેશન એમે)ડમે)ટ rબલ 

� �ાહક બાબતોના રા>યમWંી ડ& આર દાબારાવે  

4. UN�� 75� 
���&C�+ (�°�Tк &�@���)  

� જનરલ એસે�બલીની ઉ¢ચ કdાની બેઠકનો વડા�ધાન 

મોદ& Uારા ઈ-સબંોધન : વષN-૧૯૪૫ના UNના માળખામા ં

૨૧મી સદ& �જુબ ફ�રફાર જBર&  

� ભારત ૧લી +)lઆુર& ૨૦૨૧થી UNSCમા ંહગંામી સ¯ય 

તર&ક� બે વષN માટ� ½િૂમકા ભજવશે 
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� ભારતનો હ�I ુN.O.R.M.S. હાસંલ કરવાનો 

� N.O.R.M.S. : )l ુ ઓ�રયે)ટ�શન ફોર અ ર&ફો�ડ 

મ�Vટલેટરલ િસ�ટમ 

� ૧૦૦થી વR ુદ�શના �િતિનિધ જોડાયા 

5. 9�&�� : 10 ��� �f)* 
���K* &� к����� 

��?�I�� ¹� [�*� ш��?�d#� 72 �\� ����    

 

� પવNતારોહણની િસØ| : વષN-૧૯૮૩થી ૧૯૯૬  

� ઉપનામ : �નો લેપડN  

� ઓ��સજન િવના પવNતારોહણ કરનારા પવNતારોહક  

6. DRDO : K���ш� .���# ��� ‘9ï-�&’d#� &PI ?[�GV 

(&��GV)  

� �થાન : બાલાસોર (ઓ�ડશા) 

 

����� ��ш�\%� :  

� �ડફ�)સ �રસચN એ)ડ ડ�વલપમે)ટ ઓગwનાઈઝશેન 

(ડ&આરડ&ઓ) Uારા કરવામા ં હાઈ �પીડ એ�સપા)ડ�બલ 

એ�રયલ ટાગwટ-અ¯યાસના પ�રdણ પર િવrભÄ રડારો 

અને ઈલે�Xો ઓ�eટક �ણાલીને સહાર� નજર રાખવામા ં

આવી.  

� તેમા ં ફલાઈટ ક)Xોલ કો�elટૂર અને ઈનિશªયલ 

નેિવગેશન િસ�ટમ પણ લગાવવામા ંઆવી હતી.  

� અ¯યાસ,ુ ંપ�રdણ પાચં �કલોમીટરની ÷ચાઈ, ૦.૫ માક 

ઝડપ, ૩૦ િમિનટની ��થરતા અને �ુh ટનN dમતા માટ� 

કરવામા ંઆ�lુ ંહI ુ ં, = સફળ ર�ુ ંહI.ુ  

7. 25�� &{� L �� 3���� (х��I) 

3[ -� :  

� TયૂNના નવા સૌર ચ�ની શBઆત થઇ ગઇ છે. સૌર ચ� 

માW વૈ»ાિનક જ નહp. પરંI ુધાિમªક અને સામા2જક ર&તે 

પણ લોકોમા ંFIૂહુલનો િવષય ર�ુ ંછે.  

 

� દર ૧૧ વષw સૌર ચ� બદલાય છે. જોક� ઘણી વખત સૌર 

ચ� ૧૪ વષN Tધુી પણ ચાલIુ ંહોય છે.  

� �હો નdWોની અસર આમ તો >યોિતષશાÉનો િવષય છે 

પરંI ુTરૂજની T�ૃtટ પર થતી અસરો વૈ»ાિનક ���યા છે.  

� ગત ઓકટોબરમા ં TયૂN કલકં દ�ખાયા નહોતા �યાર� 

વૈ»ાિનકોને લાulુ ં ક� હ�ુ ૨૪� ુ સૌર ચ� લાnં ુ ચાલશે. 

પરંI ુહવે નાસા અને ભારતના વૈ»ાિનકોએ �વીકાlુ� છે ક� 

સૌર ચ� બદલાઇ ગlુ ંછે.  

&{� L  
*.� B#� ?  

� TયુN એવી ર&તે ગિત કર� છે ક� =ના કારણે તેના ઉ;ર 

અને દrdણ $વુમા ં અદલાબદલી થયા કર� છે અને આ 

���યામા ં૧૧ વષNનો સમય લાગ ેછે, સતત ચાલતી આ 

���યાને સોલર સાઇકલ એટલે ક� સૌરચ� કહ� છે. 

8. US : *�к&�& [к���� @�*� ����1�y# U�*�# (�#���% 

M?�j)  

� પવનની ઝડપ ૭૨ �ક.મી. �િત કલાક  

9. к�� �+ �� : 22 &J*�]@� 

7�8 # :  

� િવ� આòુ ંઆ= 22મી સeટ��બરના કાર Ô& ડ� ઉજવી ર�ુ ં

છે, �jૂષણ ��ુત વાતાવરણ, Xા�ફક સમ�યા,ુ ંસમાધાન, 

ðધણ બચત, સમય બચત અને આિથªક બચત સાથોસાથ 

સૌથી મો�ંુ આરોuય�દ hવન માટ� કાર Ô& માહોલ જ 

ન�હ  પરંI ુસાયકલ વપરાશ સમયનો તકાદો છે. 

� uલોબલ વોિમ¦ગ,ુ ંસમાધાન ચો�સપણે સાયકrલ ગ જ છે. 

10. [�� ��ш�\ : �� &J*�]@�  

ш�� &�?�% (х��I) 

 
� આ= �દવસ અને રાત બનેંના સમય એક સરખા રહ�શે  

� તા. 22-09-2020ના રોજ 12 કલાકનો �દવસ અને 12 

કલાકની રાિW  

� ખગોળ શાÉમા ં આ ઘટનાને શરદ સપંાત તર&ક� 

ઓળખાય છે  

� તા. ૨૨મી સeટ��બરના રોજ �દવસ અને રાત બÄેં સરખા 

હશે.  

� આ= �દવસ ૧ર કલાકનો તેમજ રાWી પણ ૧૨ કલાકની 

જ રહ�શે.  
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� �ાિંત4;ૃ અને િવ%4ુવૃ;ના પર�પર છેદનને કારણે આ 

ખગોrળય ઘટના સ+Nય  

� ખગોળ શાÉમા ંઆ ઘટનાને શરદ સપંાત �દવસ તર&ક� 

ઓળખવામા ંઆવે છે.  

� TયૂNના �ાિંત4;ૃ અને આકાશી િવ%વુ4;ૃ વષNમા ંબે વાર 

એકબી+ને છેદ� છે. �યારબાદ �દવસ �મશઃ �ૂંકો અને રાત 

�મશ : લાબંી થતી જશે.  

� ભારતમા ં લોકોએ અગાઉ ગત ર૧મી માચw �દવસ અને 

રાત બનેં સરખા હોવાનો અહ�સાસ કય¬ હતો.  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૨-૦૯-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં �જુરાત િવધાનસભામા ં પસાર કરાયેલા 

�જુરાત ઔÍોrગક તકરાર Tધુારા િવધેયક �જુબ ક�ટલા 

કામદારો ધરાવતી કંપની બધં કરતા iવૂw સરકારની 

મ�ૂંર& લેવાની રહ�શે - µ�� к� %�D� �o# (9��f ��� к� 

%�D� �o#) 

2. તા=તરમા ં �જુરાત િવધાનસભામા ં પસાર કરાયેલા 

�જુરાત કો)Xા�ટ મ�ુર Tધુારા િવધેયક �જુબ હવે 20ના 

બદલે ક�ટલા કામદાર હશે તેને લા� ુપડશે - �� 

3. તા=તરમા ં �જુરાત િવધાનસભામા ં પસાર કરાયેલા  

કારખાના અિધિનયમ Tધુારા �જુબ હવે 10ને બદલ ે

ક�ટલા કામદારોએ આ કારખાના અિધિનયમ લા� ુપડશે - 

�� 

4. તા=તરમા ં કોરોનાની પ�ર��થિતમા ં દ�શભરની 

lિુનવિસªટ&ઓમા ં lhુસીના િનણNય �માણે UG અને PG  

કોસNમા ંન4ુ ંસW �ારથી શB થશે - � ���]@� ���� 

5. તા=તરમા ં Fૃિષ Tધુારા માટ�નો કયો Wીજો ખરડો 

રા>યસભામા ંપસાર થયો - 
&�a)&-. к��[�*+ t#���� 

х��� 

6. એસે�)સયલ કોમો�ડટ& Tધુારા ખરડા cતગNત કઈ 

ચીજવ�Iઓુને આવ1યક વ�Iઓુની યાદ&માથંી બહાર 

કરાઈ - ��I, кw�I, %�.�q@-�, х�Õ%�., y# ��I+ 9�� 

@*�к� 

7. તા=તરમા ં ભારતના વડા�ધાને lનુાઇટ�ડ નેશ)સની 

ક�ટલામી વષNગાઠં િનિમ;ે lએુનની જનરલ એસે�બલીને 

સબંોધી હતી - �� 

8. ભારત આગામી 1 +)lઆુર& 2021 થી ક�ટલા વષN માટ� 

UNSCના હગંામી સ¯ય તર&ક�  સેવા આપશે - � �\C 

9. UNSC,ુ ં િવ�Iતૃ નામ જણાવો - R#��r*�� ��ш)& 

�&�#[�*+ к�fa)&. 

10. િવ�મા ંસૌથી વR ુ10 વખત માઉ)ટ એવર��ટ સર કરનાર 

કયા પવNતારોહક,ુ ંતા=તરમા ંઅવસાન થlુ ં- ¹� [�*� 

ш��?� 

11. પવNતારોહક cગ �રટા શેરપા,ુ ંવતન જણાવો - к�w�y#, 

��?�I 

12. પવNતારોહક cગ �રટા શેરપા  કયા ^લુામણા નામથી 

ઓળખાતા હતા - K�� .�?�C  

13. તા=તરમા ં ડ&આરડ&ઓ Uારા કયા �વદ�શી લડાFુ ëોન,ુ ં

સફળ પર&dણ કરાlુ ં- "9ï-�&" 

14. તા=તરમા ં ડ&આરડ&ઓ Uારા �વદ�શી લડાFુ ëોન 

"અ¯યાસ",ુ ં સફળ પર&dણ  �ા કરાlુ ં - @�.�&��, 

H[�ш� 

15. ડ&આરડ&ઓ,ુ ંિવ�Iતૃ નામ જણાવો - [�P�)& [�&LC 
)� 

���.?�)* H����r1�ш� 

16. તા=તરમા ં TયૂNના નવા ક�ટલામા ં સૌર ચ�ની શBઆત 

થઇ -  25��  

17. ક�ટલા વષw સૌર ચ� બદલાય છે – 11 �\C 

18. TયુN એવી ર&તે ગિત કર� છે ક� =ના કારણે તેના ઉ;ર 

અને દrdણ $વુમા ં અદલાબદલી થયા કર� છે અને આ 

���યામા ં૧૧ વષNનો સમય લાગ ે છે, સતત ચાલતી આ 

���યાને કયા નામે ઓળખવામા ં આવે છે - &�.� 

&�rк. 
*.� к� &{�L  

19. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં USના ટ�કસેસ �કનાર� કl ુ વાવાઝો�ુ 

Wાટ¨ ુહI ુ- @�*�  

20. તા=તરમા ં USના ટ�કસેસ �કનાર� Wાટક�લા વાવાઝોડા 

દરિમયાન પવનની ઝડપ ક�ટલી હતી - 72 [к.�. 3�% 

к.�к  

21. િવ�ભરમા ં કાર Ô& ડ� �ાર� ઉજવવામા ં આવે છે - 22 

&J*�]@� 

22. �ા હ�Iસુર �િત વષN ૨૨ સeટ��બર� િવ�ભરમા ંકાર Ô& ડ� 

ઉજવવામા ં આવે છે - 3�p\V £#0% ��%���V, s�[Pк 

&K-�d#� &����, Ð�V @L%, &- @L% 9�� 

M�D¼к @L% &�D�&�D M���-3� v��  

23. ખગોળ િવ»ાન અ,સુાર કયાર� �દવસ અને રાત બનેંનો 

સમય એક સરખો હોય છે - �� &J*�]@�  
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24. �દવસ અને રાત બનેંના સમય એક સરખા હોય આ 

ઘટનાને ખગોળ શાÉમા ં�ા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે 

- ш�� &�?�%  

 

DATE : �µ-��-����

1.*�r ���q1�:USA (:-a0% ��ш�\)  

�\C 2020�� *�r ���q1��� 100 &{D� �o# 

3���ш�I+ :-a0%H�� -��+ c7�  

 

*�<�� -��+�� �#. ?��L ���%�-� &��.  

�. વડા�ધાન નર�)� મોદ& : રાજનેતા  

�. આltુયમાન òરુાના : બોrલ4ડૂ અrભનેતા 

µ. rબ�Vકસ બાનો : શા�હનબાગ �દોલનનો ચહ�રો (૮૨ 

વષN) 

_. �ોફ�સર રવી)� �eુતા : HIV - એઇ&ઝ એ��ટિવ�ટ  

�. Tુદંર િપચાઇ : આVફાબેટ અને �ગૂલના CEO (હાલમા ં

USA) 

M -��+�� 9)- �°�Tк ��%�H 

� અમે�રક& ��ખુ : ડોનાVડ X�પ  

� ચીનના રાtXપિત : શી 2જનિપ ગ  

� જમNન ચા)સેલર : એ)જલા મકïલ  

� અમે�રક& ��ખુપદની � ૂટંણીના ડ�મો��ટ ઉમેદવાર : જો 

બાઈડન  

� કમલા હ��રસ : USA  

� િવ� આરોuય સ�ંથાના વડા ટ�ëોસ. 

� અગાઉ ભારતના વડા �ધાન �ી નર�)� મોદ&ને વષN 

૨૦૧૪, ૨૦૧૫ અને ૨૦૧૭મા ં પણ ટાઈમની યાદ&મા ં

�થાન 

2. DRDO : .�1� ��<��� ATGMd#� &PI ?�+GV  

(&��GV)  

���% : 

� ડ&આરડ&ઓ Uારા લેસર એ�)ટ ગાઇડ�ડ િમસાઇલ 

(એટ&hએમ),ુ ંસફળ પર&dણ.  

� એમબીટ& અ�ુ Nન ટ�)ક પરથી સાધવામા ં આવેલા લસેર 

ગાઇડ�ડ એ�)ટ ટ�)ક ગાઇડ�ડ િમસાઇલે ટ��ટ ફાયર 

દરિમયાન ૩ �ક.મી.ના cતર� આવેલા લúયાકંને ભદે& 

ના8lુ ંહI ુ.ં  

 

� ભારત પહ�લેથી જ નાગ =વી ગાઇડ�ડ િમસાઇલ ધરાવે છે. 

� ATGM : એ)ટ& ગાઈડ�ડ િમસાઈલ  

3. ��VC- - к�)u &�к�� : к����� &�� $ �� .��� K*�* 

[�1�K*� �+.�P P���� 50 *к� хLC к��� �̂ p�+ (M���-) 

� અ�યાર Tધુી મયાNદા ૩૫ ટકા હતી 

4. ���.� Kк�* [������ (&��GV)  

q�*��� 3�&Ä шÖ� @���%� к�?�� ���.� 
)� Kк�* fj� 

3��ш�� 7���<�� [������ @���ш� 

� નવે�બર ૨૦૨૦થી Tરુdા દળો માટ� મેડ ઈન હરદોઈ 

"વેåલે �કોટ �રવોVવર" ઉપલåધ 

� દ�શમા ંશÉો િનમાNણ કરતી આ �થમ િવદ�શી કંપની હશે.  

� કંપનીએ તેના માટ� લખનઉની �યાલ મે)lફુ��ચરસN 

�ાઈવેટ rલિમટ�ડ સાથે કરાર કય¬ છે.  

� હરદોઈના સડંલામા ં કંપનીએ પોતાનો eલા)ટ �થાપવાની 

તૈયાર કર&, નવે�બરથી  �યા ંઉ�પાદન પણ શB થઈ જશે. 

5. $) [�� ��ш�\ : �µ &J*�]@� 

$]£#-к�h���� ¬#�C ��c 7���c 7[��&b7�� 125� $) 

$-��%  

 

� જ)મ : તા. ૨૩/૦૯/૧૮૯૫ 

� અવસાન : ૨૬/૦૪/૧૯૬૧. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૩-૦૯-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં િવ� �િસ| "ટાઈમ મેગેrઝન" Uારા વષN 

2020ના સૌથી �ભાવશાળ& ક�ટલા મહા,ભુવોની યાદ& 

+હ�ર કરાઇ - ��� 
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2. તા=તરમા ં િવ� �િસ| "ટાઈમ મેગેrઝન" Uારા વષN 

2020ના િવ�ના સૌથી �ભાવશાળ& મહા,ભુવોની 

યાદ&મા ં ક�ટલા ભારતીયોનો સમાવેશ કરાયો છે - �� 

3. તા=તરમા ં િવ� �િસ| "ટાઈમ મેગેrઝન" Uારા વષN 

2020ના િવ�ના સૌથી �ભાવશાળ& મહા,ભુવોની 

યાદ&મા ં કયા કયા ભારતીયોનો સમાવેશ કરાયો - 1. 

���3��� ���)u ��+ 2. @�q.= p� 9q���%� 

MR#Ë-�� Ý#���� 3. ш�[7�@�� x��.��� L7��� 

q@/�к& @��� 4. HIV - 
r�1 
/0*��K* 3�P�&� 

���)u "#J%� 9�� 5. M�P�@�* 9�� " p�.�� CEO 

t#��� �?L�r 

4. તા=તરમા ં િવ� �િસ| "ટાઈમ મેગેrઝન" Uારા વષN 

2020ના િવ�ના સૌથી �ભાવશાળ& મહા,ભુવોની યાદ& 

કયા કયા નેતાઓની પસદંગી કરાઈ છે - 9�[�к+ 3£#х 

������ s]?, L���� ��Ës?�% ш� i$��?b�, $C� 

L�)&�.� 
)$.� к�., 9�[�к+ 3£#х?��� ¢ p�*V��� 

��� �* f����� $� @�<��, к.� 7�[�&, ��T 

M���- &�KD��� ��� *���& 

5. િવ��િસ| ટાઈમ મેગેrઝન Uારા અગાઉ કયા કયા વષw 

ભારતના વડા�ધાન �ી નર�)� મોદ&ને ટાઈમની યાદ&મા ં

�થાન અપાlુ ંછે - ���_, ���� 9�� ���� 

6. િવ� �િસ| ટાઈમ મેગેrઝન કયા દ�શમાથંી �િસ| થાય છે 

- 9�[�к� 

7. તા=તરમા ંડ&આરડ&ઓ Uારા  અ�ુ Nન  ટ�)ક ઉપરથી કયા 

િમસાઈલ,ુ ંસફળ પ�રdણ કરાlુ ં - .�&� 
)*+ ��<��� 

�&�<. 

8. તા=તરમા ં પર&dણ કરાયેલા ATGM ,ુ ં િવ�Iતૃ નામ 

જણાવો - 
)*+ ��<��� �&�<. 

9. ATGMની ર�)જ જણાવો - 03  [к.��*� 

10. તા=તરમા ંક�)� સરકાર� કોરોના સ�ંિમત રા>યોને  કોરોના 

સામે જગં લડવા  �ટ�ટ �ડઝા�ટર ર&લીફ ફડંના ક�ટલા ટકા 

ખચN કરવાની મ�ુંર& આપી–50 (9��f  35%) 

11. તા=તરમા ં r²ટનની કઈ સ�ંથાએ ભારતમા ં �રવોVવર 

બનાવવા ભારતની કંપની સાથે સમ�ૂતી કર& છે - ���.� 


)� Kк�* 

12. વેåલે એ)ડ �કોટ કંપની ભારતમા ં કયા શહ�રમા ં

�રવોVવર,ુ ંઉ�પાદન કરશે - 7���r, fj� 3��ш 

13. આગામી સમયમા ં ભારતમા ં શÉો િનમાNણ કરતી �થમ 

િવદ�શી કંપની કઈ બનશે - ���.� 
)� Kк�*  

14. વેåલે એ)ડ �કોટ �રવોVવર કંપની કયા દ�શની છે– q�*� 

15. વેåલે એ)ડ �કોટ ભારતમા ં�ા �થળે �રવોVવર બનાવશે 

– 7���< (fj� 3��ш) 

16. વેåલે એ)ડ �કોટ કંપનીએ ભારતમા ં �રવોVવર બનાવવા 

માટ� લખનઉની કઈ કંપની સાથે કરાર કય¬ છે - K-�. 

�)R#P�0L�&C 3�<��* q.�*��  

17. જ��-ુકા1મીરના iવુN રા+ મહારા+ હ�રિસ હનો જ)મ 

�દવસ જણાવો – %�.23/09/1895 

18. તા. ૨૩મી સeટ��બર-૨૦૨૦ના રોજ જ��-ુકા1મીરના iવુN 

રા+ મહારા+ હ�રિસ હની ક�ટલામી જ)મ જયિંત 

મનાવવામા ંઆવી - 125  

DATE : �_-��-����

1."#$��% �����&�� : ��� к�-�� "#$��% $�� ?L��� 

?���� 3�%@�� ����-к-2020  

.�)� |�q@b� 3�[7q@ш� 
0*  

.�)� |�q@b� 3�[7q@ш� 
0*�� $����<H  

� જમીન પચાવી પાડવાના ક�સમા ં +મીન પણ ન મળે 

એવી ઓછામા ંઓછ& ૧૦ વષN અને વRમુા ંવR ુ૧૪ વષN 

Tધુી =લની સખત સ+ સાથે જમીનની જWંી =ટલો જ 

િશdા�મક દંડની જોગવાઈ  

� કાયદ�સરના જમીન માrલકોના �હતોના રdણ માટ� સરકાર 

�િતબ«ધ  

� ખાનગી, સરકાર&, ધાિમªક- સામા2જક X�ટ ક� અ)ય 

કોઈપણ �કારની જમીન અને તેની સાથે જોડાયેલી મકાન 

સ�હતની િમલકતો પચાવી પાડવા, હડપ કરવા, 

અનઅિધFૃત બાધંકામ માટ� નાણા�કય સહાય, ર�કડN સાથે 

ચેડા સ�હતના Fૃ�યોને આ કાયદા હ�ઠળ આવર& લેવાયા 

છે.  

� દર�ક 2જVલામા ં કલે�ટરની અ«યdતામા ં સિમિત બનશે. 

=ની ભલામણને આધાર� નાયબ પોલીસ અિધdક ક� તેથી 

ઉતરતા ન હોય તેવા દર�+ના અિધકાર&ઓ તપાસ 

કરાવશે.  
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� આવા ક�સોમા ં સામેલ સરકાર& અિધકાર& ક� કંપની ક� 

X�ટમા ંસામેલ �ડર��ટર-X�ટ& સામે કાયNવાહ& થશે.  

� આ કાયદો હ�ઠળના ક�સોમા ં૬ મ�હનામા ંજ )યાય મળે તે 

માટ� ખાસ અદાલતો �થપાશે, =મા ંસરકાર& વક&લ પણ 

િનl�ુત થશે  

� મહ�Tલૂ મWંી – �ી કૌિશકભાઈ પટ�લ  

2. "#$��% �����&��-t#���� ����-к   

� �જુરાત lિુનવિસªટ& કાયદા (Tધુારા) િવધેયક પસાર  

��� $����<-t#���� 

� રા>યની ચાર Fૃિષ lિુનવિસªટ& હ�તકની ૧૧ કોલેજો અને 

પોrલટ���નકો કામધે, ુlિુનવિસªટ&મા ંતબદ&લ કરાશે.  

� રા>યની ચાર Fૃિષ lિુનવિસªટ& હ�તકની ચાર પa ુિવ»ાન 

કોલેજો, બે ડ�ર& િવ»ાન કોલેજો, બે મ��ય િવ»ાન કોલેજો 

અને પaપુાલનની Wણ પોrલટ���નક કોલેજો મળ& Fુલ ૧૧ 

કોલેજો કામધે, ુlિુનવિસªટ&મા ંતબદ&લ કરવામા ંઆવશે. 

3. ���� ?7�. : "#$��% �����&�� " >7 }��� 3D��� 

z�Ëw MLA�� 
���C 
��-% (@����V)   

��m%� MLA  

૧. વષN-૨૦૧૯ માટ� - �ી મોહનિસ હ રાઠવા (ક-�ેસ) Fુલ-

૯મી વખત MLA તર&ક� � ૂટંાયા  

૨. વષN-૨૦૨૦ માટ�- �ી ½પેૂ)�િસ હ �ડૂાસમા (BJP) Fુલ-

૫મી વખત MLA તર&ક� � ૂટંાયા  

 

� 
���Cd#� �� : @�K* ?�.�C�)*[�-� 
���C  

� х�& : Xોફ& ૧.૫ �કલોની a|ુ ચાદં&ની િવધાનસભાની 

�િતFૃિત  

� હવેથી દર વષw આ એવોડN એનાયત કરાશે  

� +હ�રાત : �જુરાત િવધાનસભા અ«યd �ી રા=)� 

િWવેદ&  

� પસદંગી સિમિતના વડા : અ«યd�ી �જુરાત િવધાનસભા  

4. [P* </)�-� � �@�ш : 
к �\C ¬ pVC  

���3��� z� ��+ }��� 
к �\C ���%� х�.��+H &�D� 

<-&���� 

� વડા�ધાન મોદ&નો �ફટનેસ માટ� નવો મWં ‘�ફટનેસ કા 

ડોઝ, આધા ઘટંા રોજ’ 

5. �°�Tк 
���C : K�*C  �&*+1 
0&.�*� ¹%�C% t#�%�� 

‘‘z�Ëw [�q1q.-)&’’�� 
���C   

��ш�\ �&ÃÄH :  

� િવિવધ ક�ટ�ગર&મા ં િવ�ના ૧૦ શહ�રોમાથંી ભારતમાથંી 

માW ‘Tરુત’ શહ�રની પસદંગી 

� lનેુ�કો નેટ��સeલો એવોડN-2020મા ંTરુતને �માટN િસટ&ઝ 

એ�સેલેટર cતગNત �ેtઠ ‘�રrઝrલય)સ’ 

(��થિત�થાપકતા)ની ક�ટ�ગર&મા ં એવોડN માટ� પસદંગી 

કરાઈ.  

� �માટN િસટ&ઝ એ�સેલેટર cતગNત 10 અલગ-અલગ 

ક�ટ�ગર&મા ં (dેWે) �ગિત કરનાર શહ�રોને એવોડN અપાશે, 

=માથંી Tરુત પણ એક છે.  

� ક�ટ�ગર&: Tરુતને પયાNવરણ dેWે �રrઝrલય)સ એટલ ે ક� 

‘��થિત�થાપકતા‘ માટ� એવોડN.  

� હાલ Tરુત ભારતમા ં સૌથી ઝડપથી િવકસી રહ�લા 

શહ�રોમા ં સામેલ છે, = રોકાણકારોને પાતાના તરફ 

આકષ® ર�ુ ંછે.  

� >યા ં Tધુી પહ-ચવા માટ� તWંએ 7 �8ુય �0ુાઓ પર 

«યાન ક��)�ત કર& 20 લúય રા8યા છે. =ના માટ� 63 

એ�શન eલાન પણ બનાવાયા છે. =ને 2025 Tધુીમા ં

પહ-ચી વળવાની તૈયાર& દશાNવાઈ છે . 

6.DRDO:?��¾# �&�<. ‘¬ >Y��-2’d#� &PI ?�+GV 

(&��GV 

 
� ર�)જ : ૩૦૦ �ક.મી.  

� �થળ : બાલાસોર (ઓ�ડશા)  

7. [�� ��ш�\ : �_ &J*�]@� : ��T �[�-�< [��& 

� થીમ-૨૦૨૦ : "Sustainable shipping for a sustainable 

planet"  

 

� દ�રયાઈ પ�રવહને િવ� �યાપારના ૮૦ ટકાથી વR ુલોકો 

અને સમ� િવ�મા ંસ�દુાયમા ંપ�રવહન કર� છે.  
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� આ વષw સlં�ુત રાtX સઘં 'ટકાઉ �હ માટ� સ�ટ�નેબલ 

shioing' �લોગન સાથે ટકાઉ િવકાસ લúયોની +�િૃત 

લાવવા, �તર રાtX&ય દ�રયાઈ સગંઠન અને તેના 

સ¯યોની કામગીર& દશાNવવા માટ� ઉ;મ તક iરૂ& 

પાડનાર છે. આઈ.એમ.ઓ. િનયમનકાર& માળખાના 

સમથNન સાથે િશિપ ગ ઉÍોગે આ ટકાઉ ભિવtય તરફ  

સ�ંમણ શB કlુ� છે.  

8. $) [�� ��ш�\ : �_ &J*�]@� 

M1��+d#� "#.�@� &�V�#�- �� к�� 

$) – �_ &J*�]@�-����    9�&�� – �µ H�Ë*-��µ� 

 

� �� к��d#� MÝ# �� : ��х�<v NK%v к�� અને 

જ)મ �ુબંઈના અ�યતં ધનાઢ� પારસી પ�રવારમા ં થયો 

હતો.  

� તેમના િપતા સોરાબh ફરામh પારસી કોમમા ં વગદાર 

�ય��ત હતા.  

� 1885મા ંલuન થયા પણ પછ& વૈવા�હક hવનમા ં �ય�ત 

રહ�વાના �થાને સામા2જક-રાtX&ય �4િૃ;ઓમા ં આગળ 

વ«યા hવન રાtXને સમિપªત કlુ� હI ુ.ં  

� ચેપી રોગચાળો, jુtકાળો અને આિથªક મદં&એ કામાને 

રાજનીિતના માગw વાsયા. 

� 1896મા ં �ુબંઈ ઇલાકામા ં ભયકંર eલેગ ફ�લાયો �યાર� 

hવના જોખમે ભીખાઈhએ અસર��તોની સેવા કર& 

હતી. દરિમયાન òદુ eલેગમા ં સપડાયા,ં વR ુ સાર& 

સારવાર માટ� લડંન ગયા, >યા ં�ાિંતકાર& �4િૃ;ઓ કામા 

કરતા ભારતીયોના સપંકNમા ંઆ�યા.  

� ઓગ�ટ 1907મા ં ��ટૂગાડN(જમNની)મા ં ભારતનો િWરંગો 

લહ�રાવવા,ુ ંસૌ�થમ �ેય માટ� પણ મેડમ કામા,ુ ં�મરણ 

થાય છે.  

� 1974ના પરમા¼ ુ િવ�ફોટના કણNધાર ડો. રા+ રમÄાની 

iºુયિતિથ. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૪-૦૯-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં �જુરાતમા ં જમીન પચાવી પાડવા ઉપર 

�િતબધં �કૂતો કયો નવો કાયદો િવધાનસભામા ં  પસાર 

કરાયો - .�)� |�q@b� 3�[7q@ш� 
0* 

2. �જુરાતમા ં તા=તરમા ં પસાર કરાયેલા લે)ડ �ેrબ ગ 

�ો�હrબશન એ�ટ  cતગNત જમીન પચાવી પાડવાના 

ક�સમા ં ઓછામા ં ઓછ& અને વRમુા ં વR ુ ક�ટલી સ+ની 

કરાઈ છે - 10  �\C  9�� 14 �\C 

3. �જુરાતમા ં તા=તરમા ં પસાર કરાયેલા લે)ડ �ેrબ ગ 

�ો�હrબશન એ�ટ  cતગNત જમીન પચાવી પાડવાના 

ક�સમા ં તપાસ માટ� કોની અ«યdતામા ં સિમિત બનશે- 

i$�.� к.�0*�z� 

4. -�જુરાતમા ં તા=તરમા ં પસાર કરાયેલા લે)ડ �ેrબ ગ 

�ો�હrબશન એ�ટ  cતગNત જમીન પચાવી પાડવાના 

ક�સમા ંક�ટલા મ�હનામા ં)યાય અપાશે- 6 �& 

5. તા=તરમા ં �જુરાત િવધાનસભામા ં �જુરાત lિુનવિસªટ& 

કાયદા Tધુારા િવધેયક  પસાર કરાlુ ં =મા ં  Tધુારા 

�જુબ ક�ટલી Fૃિષ lિુનવિસªટ&ઓ અને કોલેજોને કામધે, ુ

lિુનવિસªટ&મા ંતબદ&લ કરાશે - 04  9�� 11 

6. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં �જુરાત િવધાનસભા �હૃ Uારા 

�થમવાર કયો એવોડN એનાયત કરાયો - @�K* 

?�.�C�)*[�-� 
���C  

7. �જુરાત િવધાનસભા Uારા �થમ(વષN-૨૦૧૯નો) બે�ટ 

પાલાNમે)ટ�રયન એવોડNથી કયા ધારાસ¯યને સ)માિનત 

કરાયા- �7��&b7 ��w�� (X�*� f��¬#��� ����&ï-)  

8. ક-�ેસના  છોટા ઉદ�iરુના ધારાસ¯ય મોહનિસ હ રાઠવા 

Fુલ ક�ટલામી વખત MLA તર&ક� � ૂટંાયા – 9�  

9. �જુરાત િવધાનસભા Uારા વષN-૨૦૨૦નો બે�ટ 

પાલાNમે)ટ�રયન એવોડNથી કયા ધારાસ¯યને સ)માિનત 

કરાયા - z� ½ p?�)u�&b7 ¢ p��&� 

10. �જુરાત િવધાનસભા Uારા બે�ટ પાલાNમે)ટ�રયન એવોડN 

િવ=તાને કઈ Xોફ& આપી સ)માિનત કરાઈ છે - 1.5 

[к.��� B#Ä L���+�� �����&���� 3�%�>�%�� s�P+  

11. �જુરાત િવધાનસભા Uારા બે�ટ પાલાNમે)ટ�રયન એવોડN 

પસદંગી સિમિતના વડા કોણ હોય છે - 9À-Gz� 

"#$��% �����&�� 

12. �જુરાત િવધાનસભાના વતNમાન અ«યd કોણ છે - z� 

��m)u �U���+  

13. તા=તરમા ં ૨૫મી સeટ��બર-૨૦૨૦ના રોજ ક�)� 

સરકારની કઈ üબંશે,ુ ંએક વષN iણૂN થlુ ં- [P* </)�-� 

� �@�ш   
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14. તા=તરમા ં �ફટ ઈ�)ડયા üબંેશના એક વષN િનિમતે 

વડા�ધાન �ી મોદ&એ કયા વગN સાથે ઈ-સવંાદ કય¬ હતો 

– ��ш�� х�.��+H 

15. તા=તરમા ં �ફટ ઈ�)ડયા üબંેશના એક વષN િનિમતે 

વડા�ધાન �ી મોદ&એ �ફટનેસ માટ� કયો નવો મWં 

આeયો હતો - ‘[P*��& к� ��1, M�� Ì�*� ��$’ 

16. lનેુ�કો નેટ��સeલો એવોડN-2020મા ં િવિવધ ક�ટ�ગર&મા ં

િવ�ના ૧૦ શહ�રોમા ં ભારતમાથંી માW કયા શહ�રની 

પસદંગી થઈ હતી - ‘t#�%’ 

17. lનેુ�કો નેટ��સeલો એવોડN-2020મા ં �માટN િસટ&ઝ 

એ�સલેટર cતગNત Tરુતને કયો એવોડN મsયો - ‘‘z�Ëw 

[�q1q.-)&’’ (aKD�% KD�?к%�)  

18. lનેુ�કો નેટ��સeલો એવોડN-2020 cતગNત Tરુતને કયા 

dેWે �રrઝrલય)સ એટલ ેક� ‘��થિત�થાપકતા‘ માટ� એવોડN 

અપાયો - ?-�C��V 

19. કયા વષw Tરુતમા ંiરૂ આવેલા iરૂ બાદ ખરાબ �વ¢છતા 

માટ� અiરૂતા ઇ)Ôા�X�ચરને લીધે eલેગ ફ�લાવાથી 50 

=ટલા લોકોએ hવ �મુા�યા હતા - �\C 1994   

20. DRDO Uારા સeટ��બર-૨૦૨૦મા ંકઈ પરમા¼ ુ િમસાઈલ,ુ ં

સફળ પર&dણ કlુ� - ‘¬ >Y��-2’ 

21. પરમા¼ ુ િમસાઈલ ‘iqૃવી-૨’ની ર�)જ ક�ટલી છે- 300 

[к.�.  

22. DRDO Uારા સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં પરમા¼ ુ િમસાઈલ 

‘iqૃવી-૨’,ુ ં કયા �થળેથી સફળ પર&dણ કરાl ુ - 

@�.�&�� (H[�ш�)  

23. િવ� દ�રયાઈ �દવસ કયાર� મનાવવામા ં આવે છે - �_ 

&J*�]@� 

24. િવ� દ�રયાઈ �દવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - 

"Sustainable shipping for a sustainable planet"  

25. �તર રાtX&ય �તર� માલ પ�રવહન-વાrણજય Tિુવધા 

માટ� સૌથી વR ુ કાયNdમ અને ઓછ& ખચાNળ પ�રવહન 

પ«ધિત કઈ છે -  �ш�?b�  

26. મેડમ કામા,ુ ં iBુ નામ જણાવો - મેડમ ભીખાઈh 

B�તમh કામા 

27. મેડમ કામાનો જ)મ �ાર� થયો હતો - �_ &J*�]@� ���� 

28. ભીખાઈh B�તમh કામાનો જ)મ કયા-ં�ા પ�રવારમા ં

થયો હતો – £#�@< %D� ?��&� 

29. મેડમ કામાએ �ાર� ��ટૂગાડNમા ંસૌ�થમ ભારતનો િWરંગો 

લહ�રા�યો હતો – H�K*-���� 

30. વષN 1974ના પરમા¼ ુ િવ�ફોટના કણNધાર �ય��ત,ુ ંનામ 

જણાવો - ��.��c �®� 

DATE : ��-��-����

1. "#$��% �����&�� : к�-�� "#$��% AK-�Õ�� к�-��-

2020 t#���� ����-к ?&��   

 

t#������ $����<H :  

� રા>ય બહારની �ફિશ ગ બોટો સામે સીમા ઉVલઘંન બદલ 

એક લાખના દંડની જોગવાઈ  

� બોટમા ં મળેલ મ��ય પકડાશની હરાh કર&ને = રકમ 

મળે તેની પાચં ગણી રકમ વTલૂાશે.  

� �ફિશ ગ બોટો સામે સીમા ઉVલઘંન બદલ િશdા�મક 

સ+ની સ;ા સબ �ડિવઝનલ મે2જ�X�ટને સોપાઈ.  

� �નુાના દંડ વTલૂવા સબ �ડ��X�ટ મે2જ�X�ટ અને અપીલ 

તથા ફ�ર તપાસ માટ� )યાય િનણNય અિધકાર& તર&ક� 

�ડ��X�ટ મે2જ�X�ટને સ;ા અપાઈ.  

� પા�ક�તાન મે�રટાઈમ િસ¨�ુરટ& એજ)સી Uારા રા>યના 

માછ&મારોના તથા તેમની બોટના અપહરણ અટક� તે માટ� 

કડક પગલા ંલેવાશે.  

� રાtX&ય દ�રયાઈ સીમામા ં માછ&માર& કરતી બોટની 

સલામતી, Tરુdા માટ� તપાસ જeતી માટ� જBર& જોગવાઈ 

કરાઈ છે.  

� મર&ન પોલીસ �ટ�શનના પીએસઆઈ ક� તેથી ઉપરના 

અિધકાર&ઓને િવશેષ સ;ા સ-પાઈ છે.  

� બોટો �તરાtX&ય સીમા ઓળંગ ેન�હ તે માટ� hપીએસ 

ખર&દ& ૨૦ હ+રની સહાય અપાશે. 

2. q@7�� �����&�� ¢ p�*V�: �#.-243 @�wк �*� UV 

%@Î��� %���  

¢ p�*V� к�-C  :  

� ૨૮ ઓ�ટોબરના રોજ પહ�લા તબ�ામા ં૧૬ 2જVલાની ૭૧ 

બેઠકો 
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� ૩ નવે�બરના રોજ બી+ તબ�ામા ં ૧૭ 2જVલાની ૯૪ 

બેઠકો અને  

� ૭ નવે�બરના રોજ Wી+ તબ�ામા ં ૧૫ 2જVલાની ૭૮ 

િવધાનસભા બેઠકો પર મતદાન યો+શે. 

 

к������� ��»H�� %����� ?������ 

¢ p�*V� �*� к����� ��r�.�r� 

� ઉમેદવારો ઓનલાઇન ઉમેદવાર& પWો ભર& શકશે 

� િસ¨�ુરટ& �ડપોrઝટ ઓનલાઇન જમા કરાવી શકશે 

� ગાઇડલાઇન �માણે �ચાર કર& શકાશે 

� ડોર �ુ ડોર �ચારમા ંફ�ત પાચં �ય��તને પરવાનગી 

� મતદાનનો સમય એક કલાક વધાર& સવારના ૭ થી 

સાજંના ૬ 

� ૧ મતદાન મથકમા ંમહ;મ ૧૦૦૦ મતદાર રહ�શે 

� મતદારોએ ૬ ùટ,ુ ંસોિશયલ �ડ�ટ)સ +ળવ4ુ ંપડશે 

� મતદાન મથક ખાતે સાn,ુ પાણી, હ�)ડ સેિનટાઇઝર 

ઉપલåધ રહ�શે 

� કોરોના સ�ંિમત મતદાર મતદાનના છેVલા કલાકમા ંમત 

આપી શકશે 

� દર�ક 2જVલામા ંકોરોના ગાઇડલાઇનના પાલન માટ� નોડલ 

હ�Vથ અિધકાર& િનમાશે 

� જBર& હશે �યા ંિવનતંીના આધાર� પો�ટલ બેલેટની Tિુવધા 

અપાશે 

� ૭,૦૦,૦૦૦ હ�)ડ સેિનટાઇઝર  -   ૪૬,૦૦,૦૦૦ ફ�સ મા�ક 

� ૬,૦૦,૦૦૦ પીપીઇ �કસ -  ૭,૨૦,૦૦,૦૦૦ હ�)ડ uલો�ઝ 

� ૬,૭૦,૦૦૦ ફ�સ િશVડ -૨૩,૦૦,૦૦૦ હ�)ડ uલો�ઝની જોડ&  

3. 9�&�� : [7)�+ 9�� %��#"# [P���� ?�T ��-к 


&.?�.@�.� t#�ð-d#� 74 �\� к������� к��V� ����  

� જ)મ : ૦૪-૦૬-૧૯૪૬      અવસાન : ૨૫-૦૯-૨૦૨૦ 

� ઉપનામ : બાv/ુએસ.પી. બાv ુ

&���% G�U� 3��� : 

� ૧૬ ભાષામા ં૪૦,૦૦૦  ગીત ગાવાનો rગિનઝ nકૂ ર�કોડN  

� એસ.પી.એે ૧૯૮૯મા ં બોrલ4ડૂ �ટાર સલમાન ખાનના 

અવાજ તર&ક� અનોખી ઓળખ �થાપી હતી. સલમાને પણ 

થોડા �દવસ પહ�લા ંજલદ& સા+ થવાની aભુે¢છા પાઠવી 

હતી.  

� ૧૯૬૬મા ં તેમને એક તેv�ુ ુ �ફVમમા ં ગીત ગાઈને 

ક�રયરની શBઆત કર& હતી.  

� આ પછ& Tરૂ અને સાજ સાથેની તેમની સગંત વણથભંી 

iરુપાટ દોડતી રહ& હતી.  

� ૮ ફ��આુર& ૧૯૮૧ના ંરોજ સતત ૧૨ કલાકમા ંતેમણ ે૨૧ 

ગીત ર�કોડN કર&ને નવો િવ�મ �થાeયો હતો. 



&?�@��� @�q.= p��� 3;-�% ��%�  

� મેર� રંગ મ� રંગનેવાલી… મૈને eયાર �કયા  

� દ&દ& તેરા દ�વર દ&વાના… હમ આપક� હÃ કોન  

� Iમુસે જો દ�ખતે હ& eયાર ^આુ.... પqથર ક� ùલ  

� સાથીયા Iનેુ �ા �કયા… લવ  

� દ�ખા હÃ પહ�લી બાર... સાજન 

� રો+ +નેમન... રો+   

� મેર� hવન સાથી... એક jુ= ક� લીએ  

� તેર� મેર� rબચમે... એક jુ= ક� લીએ  

� યે હસી વા�દયા .. રો+  

� સચ મેર� યાર... સાગર  

?ßz�-?ß½ p\V &[7% 6 ��Ës+- [P� ¬#�Kк�� ��m%� 

� ૨૦૦૧મા ં તેમને પ��ી અને ૨૦૧૧મા ં પ�½ષૂણના ં

નાગ�રક સ)માન તેમજ ૬ વખત રાtX&ય �ફVમ 

iરુ�કારથી નવાજવામા ંઆ�યા હતા.  

� ૧૯૮૧મા ં તેમણે �હ)દ& �ફVમ એક jુ= ક� rલયેમા ં પહ�vુ ં

ગીત ગાlુ ંહI ુ.ં આ �ફVમના ંગીતો માટ� તેમને �ેtઠ પા�N 

ગાયકનો નેશનલ એવોડN મsયો હતો.  

� મૈને eયાર �કયામા ં તેમણ ે ગાયેલા ગીતો åલોક બ�ટર 

રoા હતા. =મા ં�દલ દ&વાના… ગીત માટ� તેમને �ફVમફ�ર 

એવોડN મsયો હતો. 

4. �����v�� 150� $)$-��% f$�V�d#� &�?�  

ક�)� સરકાર Uારા તા.૨૬મી સeટ��બરથી ગાધંી �ફVમો�સવ 

આગામી ૨h ઓકટોબર Tધુી ચાલશે  
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� બે વષNથી ચાv ુ રહ�લી ગાધંીhની 150મી જયતંી 

સમારંભ,ુ ંસમાપન 26 સeટ��બર�.  

� મા�હતી અને �સારણ મWંાલય 26 મીથી ગાધંી 

�ફVમો�સવ શB કરશે.  

� આ ઓનલાઈન ફ���ટવલ  www.filmsdivision.org અને 

lટુÏબુ પર 2 ઓ�ટોબર Tધુી જોઈ શકાશે.  

� આ દરિમયાન ધ �ેટ સોVટ માચN, lગુ દ�વતા =વી �ફVમ 

જોવા મળશે. 

5. х�.�p� : Ù*@�. ��.к+?� "#Ï#�3%�&b7 &�o p 9�� [7.� 

�� [P��� &�̂ #�� AIFF }��� �\C 2019-20�� J.�-� HP 

� -��� 
���C  

� AIFF : ઓલ ઈ�)ડયા ùટબોલ ફ�ડર�શન  

 

6. "#$��% 3��&� ����� : "#$��% s����& 
)� �#[�1 


0&.)& 
���C–2020 
��-%  

��������D� £#;-�U� z� ��$-��< N?�V��� 7K%� 

��[�-� к�)P�)&�� �À-D� ����� ?��L к�*���+ �*� 


���C 
��-%  

 
����� к�*���+�� 
���C ��m%�É 

� બે�ટ ફાઈવ �ટાર હોટલઃ હયાત �રજ)સી, અમદાવાદ 

� બે�ટ હ��રટ�જ હોટ�લઃ હ��રટ�જ ખીરસરા પેલેસ, રાજકોટ 

� બે�ટ ઈ)બાઉ)ડ �રૂ ઓપર�ટરઃ હષN XાવેVસ, અમદાવાદ 

� લી�ડ ગ ��ૂરઝમ ઈિન1ય�ટવ બાય અ ડ&�X&�ટઃ ડ&�X&�ટ 

કલે�ટર, નમNદા 

� �પેશલ ક)X&ålશુન �ુ Xાવેલ એ)ડ �ુ�રઝમ ઇ)ડ�X&ઃ 

મહ�)�િસ હ વાઘલેા 

� �8ુયમWંી�ીના હ�તે �વાસન િવભાગ Uારા તૈયાર 

કરાયેલ “બનો સવાયા �જુરાતી” ક��પેઈન 

� �જુરાત �ુ�રઝમની નવી વેબ સાઇટ  

� �ટ�ટ ઇÎ)�ટટÏટુ ઓફ હોટલ મેનેજમે)ટ )l ુઆઇ)ડ��ટટ&,ુ ં

ઇ-લોÎ)ચ§ગ કરાlુ ં

� ઇ�)ડયા �ુડ� Uારા �ટ�¢l ુઓફ lિુનટ&ને આઈકોનીક લે)ડ 

�ક�પ–�ુ�રઝમ સવw એ)ડ એવોડN ૨૦૨૦ એનાયત કરાયો  

7. [�� ��ш�\ : �� &J*�]@�  

: ���C P��C�&K* ��  

 
8. $) [�� ��ш�\ : �� &J*�]@� 

(1) X�*� &���� : L��#.�. ��&�<  

$) : �� &J*�]@� ����             9�&�� : ���� 

� 20મા ં સૈકાની શBમા ં એક lવુાન ડો�ટર&,ુ ં ભણી સાR ુ

થવા માગંતો હતો ગાધંીhને મsયો ગાધંીhએ ક�ુ ં“મ� તો 

�ોધને વશ કય¬ નથી તમાkંુ ક�મ છે? ભગવા પહ�રવાની 

માર& લાયકાત નથી, તમાર&?’’ આટલા સવંાદ પછ& 

lવુાને સાR ુ થવા,ુ ં માડં& વાળ& rચ; ભગ4ુ ં રાખવા,ુ ં

ન�& કlુ�.  

� આ lવુાન એટલે �વરા>ય lગુમા ં “છોટ� સરદાર’’ તર&ક� 

+ણીતા થયેલા ચjુંલાલ દ�સાઈ.  

� ભBચ, �ુબંઈમા ંભણી દંત િવ»ાનના અ¯યાસ માટ� r²ટન 

ગયા અને દંતિવ»ાનીની પદવી મેળવી હતી. 

� ભBચમા ં તેમણ ે શB કર�vુ ં દવાખા,ુ ં દાતંના દવાખાના 

તર&ક� �િસ| થlુ ંહI ુ.ં  

� દ�શ સેવામા ં આ�યા પછ& પોતાની બધી િમલકતો વેચી 

સેવા�મ X�ટ શB કર& ર�લ સકંટ, jુtકાળ, ½કંૂપ =વી 

Fુદરતી આપદાઓ વેળાએ લોકસેવા માટ� તૈયાર રહ�તા 

હતા.  

� આઝાદ&ના �દોલનમા ં તેમણે નાગiરુ ઝડંા સ�યા�હ, 

બારડોલી સ�યા�હ સમેત અનેક �4િૃ;ઓમા ંભાગ લીધો 

હતો, બારડોલી સ�યા�હમા ંભાગ લેવા બદલ તેમને અઢ& 

વષNની સ+ થઈ હતી.  

� દાડં&Fચૂ દરિમયાન તાર&ખ 26 માચN 1930ના રોજ 

ગાધંીh ભBચમા ંચjુંલાલ દ�સાઈને �યા ંરોકાણા હતા.  

� ભBચથી ‘િવકાસ’ નામ,ુ ંસામિયક શB કlુ� હI ુ.ં  

� ચjુંલાલ �પtટ વ�તા અને કડક ટ&કાકાર હોવાથી 

1930મા ંતેમ,ુ ં�ેસ �િતબિંધત થlુ ંહI ુ.ં 

(2) ?�[�% �+��-�. f?�À-�-  
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$)-25 &J*�]@�-1916     9�&�� – 11 P�ú#M�+-1968 

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૬-૦૯-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં  �જુરાત િવધાનસભામા ં પસાર કરવામા ં

આવેલ મ��યોÍોગ કાયદા-2020 Tધુારા િવધેયક �જુબ 

�જુરાત બહારની �ફશpગ બોટો સામે ઉVલઘંન બદલ 

ક�ટલા દંડની જોગવાઇ કરાઇ છે -   N. 1 .�х 

2. �જુરાતની �ફિશ ગ બોટ �તરરાtX&ય સીમા ઓળંગે નહp 

તે માટ� hપીએસની ખર&દ& માટ� ક�ટલી  નાણાક&ય સહાય 

આપવામા ંઆવશે - N. 20,000/- 

3. આગામી ઓ�ટોબરમા ં rબહાર િવધાનસભામા ં Fુલ ક�ટલી 

બેઠકો માટ� Wણ તબ�ામા ંમતદાન યો+શે- 243 

4. ભારતીય � ૂટંણી પચં Uારા િવધાનસભાની � ૂટંણીમા ં

કોરોનાની પ�ર��થિત «યાને રાખી ક�ટલા લોકોને ડોર �ુ 

ડોર �ચારની મ�ૂંર& અપાઇ છે - 5 

5. rબહાર િવધાનસભામા ં મતદાનનો સમય ક�ટલો 

વધારવામા ંઆ�યો છે - 1 к.�к 

6. તા=તરમા ં કોરોનાના કારણે 74 વષw અવસાન પામનાર 

એસ પી બાલાT²ુમºયમ dેW જણાવો - [7)�+ 9�� 

%��#"# [P���� ?�TC��-к 

7. એસ પી બાલાT²ુમºયમનો ક�ટલી ભાષામા ં ક�ટલા ગીત 

ગાવાનો rગિનસ nકુ ઓફ વVડN ર�કોડN ન-ધાયેલો છે -  16  

��\� 9�� 40,000 ��% 

8. એસ પી બાલાT²ુમºયમને ભારત સરકાર Uારા કયા વષw 

પ��ી અને પ�½ષૂણ નાગ�રક સ)માન અપાયા હતા - 

2001 9�� 2011 

9. એસ પી બાલાT²ુમºયમને ક�ટલી  વખત  રાtX&ય �ફVમ 

iરુ�કારથી  નવાજવામા ંઆ�યા છે - 06 

10. તા=તરમા ં ક�)� સરકાર Uારા મહા�મા ગાધંીhની 150મી 

જ)મ જયિંત ઉજવણી,ુ ંસમાપન  િનિમ;ે �ા ંTધુી ગાધંી 

�ફVમો�સવ,ુ ંઆયોજન કlુ� છે - %��+х 26 &J*�@�D� 

@�v H0*�@� 2020 

11. AIFF Uારા વષN ૨૦૧૯-૨૦નો eલેયર ઓફ ધ યરનો 

એવોડN કોને આપવામા ં આ�યો - Ù*@�. ��.к+?� 

"#Ï#�3%�&b7 &�o p 9�� [7.� �� [P��� &�̂ #  

12. AIFF,ુ ં િવ�Iતૃ નામ જણાવો - H. </)�-� Ù*@�. 

P����ш�  

13. �જુરાત સરકારના કયા િવભાગ Uારા �જુરાત XાવેVસ 

એ)ડ �ુ�રઝમ એ�સલ)સ એવોડN આપવામા ં આવે છે - 

"#$��% 3��&� �����  

14. �જુરાત XાવેVસ એ)ડ �ુ�રઝમ એ�સલ)સ એવોડN-૨૦૨૦ 

કયા �થળેથી �8ુયમWંી �ી િવજયભાઈ Bપાણીના હ�તે 

વી�ડયો કો)ફર)સના મા«યમથી એનાયત કરાયો – 

�������� 

15. િવિવધ ક�ટ�ગર&મા ં �જુરાત XાવેVસ એ)ડ �ુ�રઝમ 

એ�સલ)સ એવોડN-૨૦૨૦ એવોડN િવ=તા,ુ ં નામ જણાવો 

- @�K* P�<� K*�� 7�*.É 7-�% [�$)&�, 9�����, 

@�K* 7�[�*�$ 7�*�.É 7�[�*�$ х��&�� ?�.�&, ��$к�*, @�K* 

<)@�f)� �p� H?��*�É 7\C s����&, 9�����, .�[�b� 

�p[�1 <��h-[*� @�- 9 �+Ks+0*É �+Ks+0* к.�0*�, 

�C��, K?�ш. к)s+�R#ш� �# s���. 
)� �#[�1 

r)�Ks+É 7�)u�&b7 ��Ì�.� 

16. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં �જુરાતના �વાસન િવભાગ Uારા 

તૈયાર કl ુ  ક��પેઈન તૈયાર કરાl ુ છે - “@�� &��-� 

"#$��%�” 

17. વVડN ફામાNિસ�ટ ડ� કયાર� મનાવવામા ં આવે છે - �� 

&J*�]@�  

18. ચjુંલાલ દ�સાઈનો જ)મ�દવસ જણાવો - �� &J*�]@� 

���� 

19. કોણ છોટ� સરદાર તર&ક� ઓળખાય છે- L��#.�. ��&�<  

20. પ�ંડત દ&નદયાલ ઉપા«યાયનો જ)મ�દવસ જણાવો -  �� 

&J*�]@� �916  

DATE : ��-��-����

1. &�% ?�.� х�yp% к�-�V�� (�>�\)  

£#;-�U� z� ��$-��< N?�V� }��� �#. 7��D� X��.� UV 

?�.�d#� <-.�к�?CV 

 

&�% ?�.�� х�yp% к�-�V�� -�$�� ¹%�C% 

� અગાઉ તાર&ખ ૧૦મી સeટ��બરના રોજ બ ેતથા તાર&ખ 

૧૭મી સeટ��બર, વડા�ધાન મોદ&ના જ)મ�દવસ િનિમ; ે

બે એમ Fુલ ૪ પગલા,ં ુ ંઈ- લોકાપNણ સપંÄ  

�. �&��% х�yp%� 9�� х�%  p̂���� K�*C  7�)� �#�& к+*  

� િસમાતં ખે�તૂો અને ખેત મ�ૂરોને લાભ  



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    87 | P a g e  

 

� વાવણીથી લઈ કાપણી Tધુીના �માટN સાધનો  

� ખેતી અને બાગાયતી પાકોમા ંઉપયોગી  

� ઓછા સમયમા ંવR ુકાયNdમતાથી કામગીર&  

� વૈ»ાિનક ઢબે કામગીર&થી ખેત ઉ�પાદનમા ંવધારો  

� ૯૦% સહાય, B.૧૦,૦૦૦ની મયાNદામા ં 

� �જુરાત એ�ો ઈ)ડ�X&ઝ કોપ¬ર�શન rલ.ના મા)ય એ�ો 

સે)ટર ખાતેથી સહાયની રકમ બાદ કર& િવતરણ  

� ૩.૨૨ કરોડની નાણાક&ય જોગવાઈ 

�. к��*�I+ %���� ��� �*��� -�$��  

� ખે�તૂોના મહા�Vૂય પાકને રોઝ અને ½ ૂડંના Wાસથી 

બચાવવા માટ� રા>ય સરકારનો મહ�વનો િનણNય  

� �લ�ટર િનયમોમા ં �ટછાટ, ઓછામા ં ઓછા ૫ હ�કટર 

�લ�ટર માટ� લાભ  

� તારની વાડ માટ� �િત રનpગ મીટર દ&ઠ B.૨૦૦/- સહાય  

� B. ૨૦૦ કરોડની નાણાક&ય જોગવાઈ 

�. PI, Ù., ш�к��v�� ��L�Vк����� ����£ p�-� XU�  

� રોડ સાઈડ પર òVુલી જuયામા ંફળ, ùલ, શાકભાh તથા 

નાશવતં Fૃિષ પેદાશો વેચનારા નાના વેચાણકારોને લાભ  

� પાWતા ધરાવતા વેચાણકારોને Fુ�ંુબદ&ઠ i8ુત વચની 

એક �ય��તને િવના�Vૂયે છWી  

� ૬૫,૦૦૦ �ટક વેચાણકારોને લાભ  

� અરh તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૦ Tધુી કર& શકાશે  

� B.૧૦ કરોડની નાણાક&ય જોગવાઈ  

� વેબસાઈટ:https://ikhedut.gujarat.gov.in 

� િવભાગ : Fૃિષ, ખે�તૂ કVયાણ અને સહકાર  

2. UN�� 75� ���\¼к &��)- &��   

 

���%�� ���3��� z� ��+�� <-&�@����� 7A��� 

¹ш� : 

� UNમા ં �ા ં Tધુી ભારતને િનણાNયક માળખાઓથી jૂર 

રાખશો 

� ભારતની ૧૩૦ કરોડની જનતા UNમા ંTધુારા અને દ�શની 

િવ�તા�રત ½િૂમકાની આશા રાખી રહ& છે 

� કોરોના સામેની લડાઈમા ંUN �ા ંછે ? 

� આ�મિનભNર ભારતના િવઝન સાથે આગળ વધી રoા ં

છ&એ 

� ભારત આતકંવાદ, હિથયારોની ત�કર&, મની લો)ડ�ર ગ, 

માદક ��યો સામે લડતો રહ�શે 

� ભારત હમેંશા ંસમ� માનવ+તના �હત માટ� િવચાર� છે, 

નહp ક� પોતાના �વાથN માટ�  

કોરોના રસી માટ� તમામ dમતાનો ઉપયોગ કર&aુ ં

� ૯ મ�હનાથી િવ� કોરોના સામે સઘંષN કર& ર�ુ ં છે �યાર� 

આ લડાઇમા ંસlં�ુત રાtX �ા ંછે?  

� સlં�ુત રાtXનો એક �ભાવશાળ& જવાબ �ા ંછે?  

� માનવ+તની મદદ માટ� ભારતની વે��સન ઉ�પાદન અને 

�ડrલવર& dમતાઓનો ઉપયોગ કર& શકાશે.  

� ભારતમા ંઅમે Wી+ તબ�ાની Xાયલ તરફ આગળ વધી 

રoા ંછ&એ.  

� �ડrલવર& માટ� કોVડ ચેઇન અને �ટોર�જ dમતા 

વધારવામા ંભારત  મદદ કરશે. 

���%��� �# h�� &�� ���% 9��$ fw��ш� 

� ભારત આતકંવાદ સ�હતના માનવતાના jુ1મનો સામે 

અવાજ ઉઠાવતા ખચકાશે નહp.  

� િવકાસની યાWામા ંભારત િવ�ના અ,ભુવો પરથી શીખવા 

અને પોતાના અ,ભુવ િવ�ને વહ �ચવા માગે છે.  

� ભારત કોઇ એક દ�શ સાથે િમWતા કર� છે તેનો અથN એ 

નથી ક� તે અ)ય Wી+ દ�શ સાથે jુ1મની કર& રoો છે.  

� ભારત િવકાસ માટ� ભાગીદાર& કર� છે �યાર� તેમા ંઅ)યને 

િનઃસહાય બનાવવાનો બદઇરાદો હોતો નથી. 

3. z� �>ËV $)½ p� :  #�� (�C) 

� મ�રુામા ં �ી Fૃtણ જ)મ½િૂમ પર �ીFૃtણ િવરાજમાને 

અદાલતમા ંદાવો ર�ૂ કય¬ 

������ ���% :  

� ભગવાન �ીFૃtણ િવરાજમાને મ�રુાની િસિવલ કોટNમા ં

અરh દાખલ કર& શહ�રમા ંઆવેલી ૧૩.૩૭ એકરની Fૃtણ 

જ)મ½િૂમની જમીનની માrલક&નો દાવો કર& આ �થળે 

આવેલી શાહ& ઇદગાહ મ��જદ હટાવવાની માગ કર& છે.  

� અરhમા ં દાવો કરાયો છે ક� મ�રુામા ં આવેલી Fૃtણ 

જ)મ½િૂમની એક એક íચ જમીન ભગવાન �ીFૃtણના 

અ,યુાયીઓ અને �હ jુ સ�દુાય માટ� પિવW છે. 

� ભગવાન �ીFૃtણના ને��ટ Ô�)ડ રંજના અ�uનહોWી અને 

અ)ય ૬ ભ�તો વતી એડવોક�ટ હ�રશકંર �ન અને િવt¼ ુ

�ને દાખલ કર�લા દ&વાની દાવામા ં કટરા ક�શવ દ�વ 
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ખેવટ, મૌ+ મ�રુા બ+ર િસટ& ખાતેના ભગવાન �ીFૃtણ 

િવરાજમાનને વાદ& ગણાવવામા ંઆ�યા છે.  

� દાવામા ંઉ;ર�દ�શ TÄુી વકફ બોડN, મ�રુા ખાતેની શાહ& 

ઇદગાહ મ��જદના X�ટ અને મેનેજમે)ટ કિમટ&ને 

�િતવાદ& ગણાવવામા ંઆ�યા ંછે.  

�+���� ������ к��-�.� �� 

� �ીFૃtણ જ)મ�થાન સેવા સઘં અને શાહ& ઇદગાહ X�ટ 

વ¢ચે ૧૯૬૮મા ંથયેલા સમાધાનને રદ કરાય 

� શાહ& મ��જદના X�ટ� �યા ં રહ�તા ��ુ�લમોને ઉ;ર અને 

દrdણની દ&વાલની બહાર હટાવી દ�વા જોઈએ 

� �ીFૃtણ જ)મ�થાન સેવા સઘંને માrલક& સાથે કોઈ 

લેવાદ�વા નહp હોય અને આ સપંિ; �થમ વાદ&ને 

સ-પવામા ંઆવે 

� Fૃtણ જ)મ½િૂમ પર આવેલી શાહ& ઇદગાહ મ��જદને 

હટાવી લેવામા ંઆવે 

4. ���%-r1��-. �ÂL� ��� 7�r*�к ��?)& �&K* �*� 

& p̂%� к��� (�°�Tк &�@���)   

 

� ભારતે સરહદની ��ુત Tરુdા માટ� ઇઝરાયેલ સાથે જ 

òબૂ જ મહ�વનો Tરુdા કરાર કય¬.  

� નવી સમ�ૂતી �જુબ રdા ઔÍોrગક સહયોગમા ં �8ુય 

કામ ટ�કનોલોh Xા)સફર,ુ ંછે.  

£#;- к�-C :  

� રdા સાધનોના સlં�ુત િવકાસ અને ઉ�પાદન, ટ�કનોલોh 

Tરુdા, આ�ટþ�ફ1યલ ઇ)ટ�rલજ)સ, ઇનોવેશન અને Wી+ 

દ�શોને સlં�ુત િનકાસ TિુનિËત કરાશે.  

� આગામી પાચં વષ¬મા ં લગભગ પાચં અબજ ડોલરના 

રdા િનકાસ,ુ ંલúય ન�& કરાlુ ંછે. 

5. ���%-c?�� �ÂL� &�R#0% �+%� �G 9�� �G+ 

*�к��.�v �*� & p̂%� (�°�Tк &�@���)  

���%� : 

�G 9�� �G J.& *�0��.�v �*� &7-�� к��� ���% 

9�� c?�� &7% 

� સ;ાવાર ર&તે �વાડના �lહૂા�મક મWંણા સ¯યો અમે�રકા, 

ઓ�X�rલયા અને ઇઝરાયેલ પાસેથી મદદ લેવાશે. 

� આગલી પેઢ&ની ટ�rલકો�lિુનક�શન ટ�કનોલોh cગે 

+પાનમા ં આવતા મ�હને યો+નાર& �વાડ િવદ�શ 

મWંીઓની બેઠકમા ંચચાN કરાશે.  

� ભારત અને +પાને 5G અને 5G eલસ ટ�કનોલોh 

િવકસાવવાનો િનણNય કય¬ છે, તો બીh તરફ ભારતની 

નજર ૩ hપીપી પર છે.  

� ભારતીય વડા�ધાન નર�)� મોદ&એ +પાનના નવા 

�ધાનમWંી Tગુા સાથે વાત કર& હતી અને બનેંએ એવો 

િનણNય લીધો હતો ક� તેઓ ØUપdીય િવશેષ અને �lહુા�મક 

તેમજ વૈિ�ક ભાગીદાર&ને નવા �તર� લઇ જશે. 

6. RRTS s��: ���%�� 3D RRTS s�� [��7+ ��w �ÂL� 

���ш� (��.��)  

 

s���� ��ш�\%� : 

� નેશનલ ક�િપટલ �ર2જયન Xા)સપોટN કોપ¬ર�શને ભારતની 

પહ�લી �ર2જયોનલ ર�િપડ XાÎ)ઝટ િસ�ટમ 

(આરઆરટ&એસ) X�ન ક�વી દ�ખાશે તે પહ�લીવાર +હ�ર 

કlુ�  

� સૌથી પહ�લી આરઆરટ&એસ X�ન �દVહ& અને મેરઠ વ¢ચ ે

દોડવાની છે.  

� X�નની ઝડપ : સભંિવત ૧૮૦ �કમી �િત કલાક. 

7. ��T ��  : %�.���V��� ��T�� &{D� .��@� K?�� 

к�[ * к�@. K*� q�$ %°-�� (�Iх��% t#����)  

 

� �થાન : jુગNમ ચેkુ4 ુલેક, માધવiરુ 2જVલો : રંગાર�û& 

��ш�\%� :  

� આ ફોર લેન iલુથી માધવiરુ શહ�રમા ં ભાર� Xા�ફકની 

સમ�યાથી Óટકારો મળશે.  
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� િનમાNણ કરનાર : �ેટર હÃદરાબાદ �lિુનિસપલ કોપ¬ર�શન.  

� આ િવ�ની સૌથી લાબંો �પાન ક-�&ટ ડ�ક એક�Xા-ડોઝડ 

ક�બલ �ટ� r²જ.  

� r²જ માટ� ક-�&ટથી 233.85 મીટરનો �ીકા�ટ �પાન 

બનાવાયો છે.  

� ખચN : B. 184 કરોડ.  

8. ���%-z�.�к� &@��� 

���%�� ���3��� z� ���)u ��+ 9�� z�.�к��� 

���3��� z� [7)u� ��$?G� �ÂL� Ã}?G�- �ÂR#C. @�wк 

-�c< 

 

� �ીલકંામા ં બૌ| �થળોના િવકાસ માટ� ભારત તરફથી 

Bિપયા ૧૧૧ કરોડની સહાય અપાશે 

@��� ��ш��� ���3��� �ÂL��� LL�C��  7A��� ¹ш� : 

� આ વાટાઘાટોમા ંવડા�ધાન મોદ&એ �ીલકંન બધંારણના 

૧૩મા ંTધુારાના અમલ પર િવશેષ ભાર �કૂતા ક�ુ ંહI ુ ં

ક�, �ીલકંામા ં શાિંત અને સમાધાનની ���યા માટ� તેનો 

અમલ અિત આવ1યક છે.  

� પડોશી દ�શમા ંબધંારણનો ૧૩મો Tધુારો તિમલ સમાજને 

સ;ાની સ-પણીની Tિુવધા iરૂ& પાડ� છે.  

� ભારત વષN ૧૯૮૭મા ં ભારત-�ીલકંન સરકાર વ¢ચ ે

થયેલા કરાર પછ& બધંારણના ૧૩મા ં Tધુારાના અમલ 

માટ� �ીલકંા પર દબાણ કર& ર�ુ ંછે.  

� બનેં નેતાઓએ સરંdણ અને સલામતી સબંધંો તેમજ 

વેપાર અને રોકાણમા ં સહકાર સ�હતના િવિવધ �0ુાઓ 

પર પણ �યાપક ચચાN કર& હતી.  

� આ વાટાઘાટોમા ં વડા�ધાન મોદ&એ �ીલકંામા ં બૌ| 

�થળોને �ો�સાહન આપવા માટ� ૧.૫ કરોડ lએુસ 

ડોલરની સહાયની પણ +હ�રાત કર& હતી.  

� મોદ&એ જણા�lુ ં હI ુ ં ક�, તેમને િવ�ાસ છે ક� રા+પ�સે 

સરકારની નીિતઓની મદદથી �ીલકંામા ં શાસક પdને 

� ૂટંણીમા ં મળેલા જગંી િવજયથી બનેં દ�શો વ¢ચનેા 

સબંધંો વR ુગાઢ બનશે.  

� તમારા પdના જગંી િવજય પછ& ભારત - �ીલકંાના 

સબંધંોમા ંએક ન4ુ ં�કરણ શB કરવાની તક છે. 

9. ���� : &���%к�� 
&.?�. @�.�t#�ð- 

 

� ચેÄઈમા ં૨૪ તોપોની સલામી સાથે cિતમિવિધ કરાઈ 

� f?�� : "�&bq�b� £ p�" 

10. $) [�� ��ш�\ : �� &J*�]@� 

(1) &��GV���:qV.�. �½#��< Ã}���+   

$) : �� &J*�]@� ����    9�&�� : � Hк*�@� ���� 

 

� ગાધંીhના િશdક રહ�લા �ીમાન મrણલાલ ન½ભુાઈનો 

આ= જ)મ�દવસ.  

� ન�ડયાદમા ં જ)મેલા મrણલાલે અ¯યાસ નડ&યાદ અને 

�ુબંઈમા ંકય¬ હતો.  

� 1876મા ંઆખી મે�Xકની પર&dામા ંબી= �મે પાસ થયા 

હતા.  

� મrણલાલ ન½ભુાઈને ઈિતહાસ, �ફલTફૂ&, c�ેh અને 

�જુરાતી =વા િવષયો સાથે િવશેષ મમ�વ હI ુ.ં  

� મા«યિમક શાળામા ં િશdક, શાળાઓના ડ�elટુ& 

એ>lકુ�શનલ ઇ)�પે�ટર અને ભાવનગરની શામળદાસ 

કોલેજમા ંસ�ંFૃતના �ોફ�સર બ)યા હતા.  

� �ુબંઈ lિુન.માથંી સ�ંFૃતના પર&dક નીમાનાર તેઓ સૌ 

પહ�લા �જુરાતી હતા.  

� મrણલાલ ે િશdાશતક, માલતી માધવ (અ,.ુ), કા)તા, 

iવૂNદશNન, નાર&�િતtઠા, રાજયોગ, �ેમhવન, �ાણ 

િવિનમય, િસ|ાતંસાર, મrણલાલ ન½ભુાઈ,ુ ંઆ�મ4;ૃાતં 

=વા અનેક i�ુતકો લખવા સાથે િ�યવદંા તથા TદુશNન 

=વા સામિયકો પણ ચલા�યા હતા.  

� મrણલાલે 1891મા ં અમલમા ંઆવેલા વયસમંિત ધારાનો 

િવરોધ કય¬ હતો, કિવ નમNદ� પણ મrણલાલના Bપમા ં

પોતાની Tધુારા4િૃ; �જુરાતી સમાજને ગળે ઉતારશે તેવી 

અપેdા hવનના સ«ંયાકાળે �ય�ત કર& હતી.  
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� �વભાવે આનદં&, માયા� અને �વતWં િમ+જના 

મrણલાલ,ુ ં 1 ઓ�ટોબર 1898ના રોજ માW 40 વષNની 

નાની વયે અવસાન થlુ ંહI ુ.ં 

 (2) �-�&��� : <T�L�u ��Õ�&���   

$) : �� &J*�]@� ����     9�&�� : �� p̂.�< ���� 

 

� બગંાળ ભારતીય નવ+ગરણ,ુ ં આગેવાન ર�ુ ં છે. 

બગંાળમા ં મેદનીiરુ  2જVલાના બીરિસ ઘ (આજ,ુ ં

બાuંલાદ�શ) ગામે આજના �દવસે જ)મેલા ઈ�રચ�ં 

િવÍાસાગર ભારતીય નવ+ગરણના અ�jૂતો પૈક&ના 

એક હતા. 

� તેમની અટક તો બેનરh હતી પણ અ¯યાસમા ં �વીણ 

હોવાથી કોલેજ �ારા "િવÍાસાગર",ુ ંrબkુદ મslુ ંહI ુ.ં 

� તેમનો મોટા ભાગનો અ¯યાસ કલકતામા ં જ થયો 

હતોઅને મોટા ભાગની પર&dાઓમા ંપહ�લા નબંર� જ પાસ 

થયા. 

� ૧૮૫૧મા ં íuલે)ડથી ભારત નોકર& અથw આવતા 

અિધકાર&ઓની ભારતીય ભાષાઓની +ણકાર& ચકાસતી 

હતી તે ફોટN  િવrલયમ કોલેજમા ં જોડાયા. પણ ભાઈના 

લuન માટ� ર+ ન મળતા નોકર&ને છોડવા તૈયાર થયા 

પણ ઉપલા અિધકાર&ને િવÍાસાગરની િનtઠા અને સગાઇ 

સબંધંોનો 8યાલ આવતા તેણે રાhના�ુ ંફાડ& ના8ંlુ.ં 

� તે પછ& સ�ંFૃત કોલેજમા ં નોકર& લીધી પણ ઉપલા 

અિધકાર&ના તોછડા વતNનને કારણે નોકર& છોડ& દ&ધી 

અને છાપખા,ુ ંશkુ કlુ�. 

� તેમાથંી થતી આવકમાથંી ખપ iરુI ુ ં રાખી બાક&,ુ ં

ગર&બોમા ં વહ�ચી દ�તા તેથી "દયાસાગર" પણ કહ�વાતા 

હતા. 

� ઈ�રચ�ં,ુ ં નામ �8ુય�વે સમાજTધુારા અને એમા ં પણ 

િવધવા iનુ:લuનો અને Éી િશdણ સાથે િવશેષ 

સકંળાયેvુ ંછે.  

� ૧૮૫૬મા ં થયેલો િવધવા iનુ:લuનનો કાયદો 

િવÍાસાગરના આ)દોલન,ુ ંપ�રણામ હતો. 

� સમાજTધુારક તર&ક� તેમણે પોતાના દ&કરાના લuન 

િવધવા સાથે કરાવી સમાજTધુારા,ુ ંજવલતં �tટાતં ikંુૂ 

પડ�ુ ંહI ુ.ં 

� તેઓ િવધવાઓને આિથªક મદદ પણ કરતા હતા. તેમના 

જ �ય�નોથી ૧૮૭૮થી છોકર&ઓને કોલેજોમા ં �વેશ 

મળતો થયો. 

� િશdણ સ�ંથાઓના નામ +િત ક� કોમ આધા�રત ન હોવા 

જોઈએ તેવો િવચાર પણ ઈ�રચ�ંએ ર�ુ કય¬ હતો. 

� આવા મહાન Tધુારકની એિશયા�ટક સોસાયટ&ના સ¯યપદ 

અને નાઈટ કમા)ડર �ારા કદર થઇ હતી 

� ભારતીય સમાજTધુારા આ)દોલનના સીમા�તભં સમાન 

ઈ�રચ�ં િવÍાસાગર,ુ ં તાર&ખ ૨૦ �ુલાઈ ૧૮૯૧ના  

રોજ અવસાન થlુ ંહI ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૬-૦૯-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં �જુરાતના �8ુયમWંી �ી િવજયભાઈ Bપાણી 

Uારા "સાત પગલા ં ખે�તૂ કVયાણના" cતગNત કયા 

છેVલા Wણ પગલા,ુ ં ઇ-લોકાપNણ કlુ� - �&��% х�yp%� 

9�� х�%  p̂���� K�*C  7�)� �#�& к+*, к��*�I+ %���� 

��� �*��� -�$�� %D� PI, Ù., ш�к��v�� 

��L�Vк����� ����£ p�-� XU� 

2. સીમાતં ખે�તૂો અને ખેત મ�ુરોને �માટN હ�)ડ �ુVસ  ક&ટ 

માટ�  B.10,000ની મયાNદામા ંક�ટલા ટકા સહાય કરવામા ં

આવશે - ��% 

3. "સાત પગલા ં ખે�તૂ કVયાણના" cતગNત જગંલી 

પaઓુથી પાક રdણ માટ�  કાટંાળ& વાડ બનાવવા ક�ટલા 

હ��ટરના �લ�ટરને લાભ આપવામા ંઆવશે - �  7�к*� 

4. "સાત પગલા ં ખે�તૂ કVયાણના" cતગNત જગંલી 

પaઓુથી પાક રdણ માટ� કાટંાળ& વાડ બનાવવા ક�ટલા  

�િત રનpગ મીટર ક�ટલી સહાય આપવામા ંઆવશે - N. 

���/- 

5. તા=તરમા ં ભારતના વડા�ધાન Uારા lએુનની ક�ટલામી 

વષNગાઠં િનિમ;ે સામા)ય સભા સબંોધી હતી – �� �\C 

6. તા=તરમા ં કયા �થળે �ી Fૃtણ જ)મ½િૂમ ઉપર 

અદાલતમા ંપોતાનો દાવો ર�ૂ કરાયો છે -  #�� 

7. તા=તરમા ં કોના Uારા કોટNમા ં �ી Fૃtણ જ)મ½િૂમ માટ� 

દાવો ર�ૂ કરાયો છે- z� �>ËV ����$�� 

8. �ીFૃtણ િવરાજમાને મ�રુાની િસિવલ કોટNમા ંક�ટલા એકર 

જમીન ઉપર �ી Fૃtણ જ)મ½િૂમનો દાવો ર�ૂ કય¬ છે - 

�µ.µ� 
к� 

9. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં ભારત - ઇઝરાયલ વ¢ચ ે કયો 

સમ�ૂતી કરાર થયો - ��� 7�r*�к ��?)& �&K* �*�  
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10. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ંભારત-+પાન વ¢ચ ે સlં�ુત ર&તે કઈ 

ટ�કનોલોh માટ� સમ�ૂતી થઈ -  5G 9�� 5G+   

11. ભારતની �થમ RRTS  X�ન કયા બે શહ�રો વ¢ચે દોડશે -  

[��7+ 9�� ��w  

12. RRTS,ુ ંિવ�Iતૃ નામ જણાવો – [�i$-��. ���?� s��)1* 

�&K* 

13. ભારતના �ા રા>યમા ં િવ�નો સૌથી લાબંો �પાન કો��ટ 

ક�બલ �ટ� r²જ આવેલો છે - %�.���V�   

14. તેલગંાણા �ા �થળે િવ�નો સૌથી લાબંો �પાન કો��ટ 

ક�બલ �ટ� r²જ આવેલો છે -  �#�C L�Ï#= # .�к, ���¬#� 

(i$. ������Û+)  

15. માધવiરુમા ંનવિનિમªત િવ�નો સૌથી લાબંો �પાન કો��ટ 

ક�બલ �ટ� r²જ,ુ ં િનમાNણ કોણે કlુ� છે - |�*� 7���@�� 

]R#���&?. к�?���ш�  

16. �ીલકંામા ં બૌ| �થળોના િવકાસ માટ� ભારત તરફથી 

ક�ટલી સહાય અપાશે – N. 111 к��� 

17. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ંભારત-�ીલકંાના PM વ¢ચ ેયો+યેલી 

ØUપdીય વ¢lુNલ બેઠકમા ં�ી મોદ&એ �ીલકંન બધંારણના 

ક�ટલામા ંTધુારાના અમલ પર િવશેષ ભાર �કૂયો હતો - 

13��  

18. �ીલકંામા ં બધંારણનો ૧૩મો Tધુારો કયા સમાજને 

સ;ાની સ-પણીની Tિુવધા iરૂ& પાડ� છે - %�.  

19. કયા વષw ભારત-�ીલકંા વ¢ચ ે થયેલા કરાર પછ& 

બધંારણના ૧૩મા ં Tધુારાના અમલ માટ� ભારત �ીલકંા 

પર દબાણ કર& ર�ુ ંછે - 1987  

20. સગંીતકાર એસ.પી. બાલાT²ુમºયમની ચેÄઈમા ં ક�ટલી 

તોપોની સલામી સાથે cિતમિવિધ કરાઈ હતી - 24 

21. સગંીતકાર એસ.પી. બાલાT²ુમºયમ,ુ ં ખાસ ઉપનામ 

જણાવો - "�&bq�b� £ p�" 

22. પ�ંડતlગુના સાdર સ?ક મrણલાલ ન½ભુાઈ ØUવેદ&નો 

જ)મ �દવસ જણાવો - 26 &J*�]@� 1858 

23. મrણલાલ ન½ભુાઈ ØUવેદ& કયા ંમહા,ભુાવના િશdક હતા 

– �����v 

24. મrણલાલ ન½ભુાઈ ØUવેદ&નો જ)મ �ા ં થયો હતો – 

�[�-�� 

25. �ુબંઈ lિુન.માથંી સ�ંFૃતના પર&dક નીમાનાર સૌ પહ�લા 

�જુરાતી કોણ હતા - qV.�. �½#��< Ã}���+  

26. મrણલાલ ન½ભુાઈની આ�મકથા,ુ ં નામ જણાવો - 

MA= >j��%  

27. મrણલાલ ન½ભુાઈ ØUવેદ&એ કયા સામિયકના તWંી તર&ક� 

સેવા આપી છે - �3-���� %D� t#�шC�  

28. ભારતીય નવ+ગરણના અ�jૂત સમાન ઈ�રચ�ં 

િવÍાસાગરનો જ)મ �દવસ જણાવો - 26 &J*�]@� 1820 

29. ઈ�રચ�ં િવÍાસાગરનો જ)મ �ા ંથયો હતો – @���I�� 

����¬#� $���.��� @���&bÌ (M$d#� @���.���ш) ��� 

30. ઈ�રચ�ં િવÍાસાગર,ુ ં નામ �8ુય�વે �ા �કારના 

સમાજTધુારા સાથે િવશેષ સકંળાયેvુ ં છે  - ����� 

¬#�:.��� 9��  Ö� �шGV   

31. ઈ�રચ�ં િવÍાસાગરના �દોલનના પ�રણામે કયા વષNમા ં

િવધવા iનુ:લuનનો કાયદો બ)યો - 1856 

DATE : ��-��-����

1. ��P�. R#Ä ���� (&��GV)  

��)& }��� ��� �o# ?��L ��P�. R#Ä ���� ���%�� 

9?�-� : M��� H0*�@�-2020�� ���% M�ш� 

 

� આ નવીન પાચં િવમાનો પિËમ બગંાળના કલઈFંુડા 

એરબેઝ ખાતે તહ�નાત કરાશે  

2. ���� : ��$?�� KD�?к, ¬ p�C &��GV 3��� 

$ш��%�&b7d#� 82 �\� ����  

 

��$к+- 3��� :  

� અટલhની સરકારમા ં સરંdણ, િવદ�શ તેમજ નાણા 

મWંાલય સભંાsયા હતા  

� સેનાના િન4;ૃ અિધકાર& 

� cિતમ સ�ંકાર : જોધiરુ રાજ�થાન 

9)- Ì*�� : 

M%�к+�� .<�� к��7�� �-� 7%�  

� વષN-૧૯૯૯મા ં>યાર� આતકં&ઓને લઈને કંધાર ગયા અને 

બદલામા ંઈ�)ડયા એરલાઈ)સની 	લાઈટ આઈસી-814ના 
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યાWીઓ અને + મે�બસNને લઈને પાછા આ�યા હતા. તેના 

માટ� તેમની આ= પણ ટ&કા થાય છે પણ આ િનણNય 

સiંણૂN સરકારનો હતો, ફ�ત જસવતંિસ હનો નહp.  

3. � к+ @�% : ���3��� z� ���)u ��+ }��� ‘� к+ 

@�%’�� 69� M= >�%�� ��ш��&�H�� &�@���% к-�� 

4. v�.�V �$�G� 9�@� @�0*�[�-� : USA (M���-) 

USના ૮ શહ�રોના પીવાના પાણીમા ં hવલેણ મગજભdી 

અમીબા દ�ખાયો  

 

� નામ:નેuલે�રયા ફોલર& બેકટ�રયા(અમીબા) 

� િવ�તાર : દrdણ-iવૂN ટ��સાસ અમે�રકા 

5. [�� ��ш�\ : �� &J*�]@�  

(1) ��T 3��&� [��& 

 

� થીમ-૨૦૨૦ : “Tourism and Rural Development”, 

 (2) ��T ��+ [��& : &J*�]@� �&�� X��.� ������ 

 

� વષN-૨૦૦૫થી સમ� િવ�મા ં િવ� નદ& �દવસની 

ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે. 

� 7�8 # : સમ� િવ� નદ&ઓને બચાવવા માટ� rચ તન-મનન 

કર� છે 

���% : 

� આ= ધરતીના ૭૧ ટકા �હ�સામા ંપાણી છે. પરંI ુતેમાથંી 

૯૭.૩ ટકા િવ�તારમા ંરહ�v ુપાણી પીવાલાયક નથી. માW 

૨.૭ ટક િવ�તાર,ુ ંજ પાણી પીવાલાયક છે.  

 (3) [�к�+ [��&  

3�% �\� &J*�]@� �&�� X��.�� ������� [�к�+ [��& 

f$����� M�� X�  

6. $) [�� ��ш�\ : �� &J*�]@� 

z� ���.��< ?*�.�� 128� $) $-�%� $) [��& – 

27-09-1893 

9�&�� – 1933 (��.����) $) KDI – к�&� (х���) 

 
� �જુરાત િવધાનસભા,ુ ંનામ : િવ,લભાઈ પટ�લ ભવન 

� િવ,લભાઈ બચપણમા ંઅને lવુાનીમા ંઘણી ર�જૂ 4િૃ;ના 

�ય��ત હતા. તેમની lવુાનીના ર�hુ �ક�સાઓ વા¢ંયા 

પછ& ભાuયે જ કોઈને એવી કVપના આવે ક� આ lવુાન 

બધંારણીય બાબતોનો િનtણાત થશે.  

� r²ટનમા ંબે�ર�ટર થઈ જમાનાની તાસીર �જુબ વક&લાત 

શB કર&, ગોધરા, બોરસદ વગેર� ઠ�કાણ ે તેઓએ 

વક&લાતનો પરચમ દ�ખાડìો હતો. વક&લાત િનિમ; ે જ 

િવ,લભાઈ +હ�રhવન અને આઝાદ&ના જગંમા ં પણ 

જોડાયા હતા.  

� 1912મા ં �ુબંઈ લે2જ�લે�ટવ એસે�બલીના સ¯ય તર&ક� 

� ૂટંાયા હતા. 1920મા ં ભારતીય �વતWંતા સ�ંામનો 

�ચાર કરવા માટ� íuલે)ડ ગયા હતા.  

� િવ,લભાઈ પટ�લ �દVહ&ની વડ& ધારાસભાના ��ખુ તર&ક� 

� ૂટંાઈ આ�યા.  

� 1922મા ં અસહકાર �દોલન પછ& દ�શમા ં �યાપેલી 

િનરાશાના વાતાવરણમા ં તેઓ �વરા>ય પdના �થાપક 

સ¯ય બ)યા હતા. 

� સિવનય કા,નૂ ભગં �દોલન શB થતા ધારાસભામાથંી 

રાhના�ુ ંઆelુ.ં  

� લોખડં& ikુુષ વVલભભાઈ પટ�લના મોટા ભાઈ  

� સવ¬દયી - મીરાબંહ�ન ભ�નો જ)મ�દવસ 

� ગાધંીવાદ& કાયNકર બબલ મહ�તા અને રા+ રામમોહન 

રાયની iºુયિતિથ છે.  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૭-૦૯-૨૦૨૦) 

1. Ôા)સ Uારા નવા વR ુક�ટલા રાફ�લ l|ુ િવમાન ભારતને 

અપાયા = આગામી ઓ�ટોબર-૨૦૨૦મા ંભારત આવશે - 

?��L 

2. આગામી ઓ�ટોબર-૨૦૨૦મા ં ભારત આવનારા નવા 

પાચં રાફ�લ l|ુ િવમાન કયા એરબેઝ ખાતે તહ�નાત 

કરાશે - ?�Ó @���I�� к.<�#���  
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3. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં ભાજપના કયા �થાપક સ¯ય,ુ ં ૮૨ 

વષw િનધન થlુ ં- $ш��%�&b7  

4. જસવતંિસ હh કોની સરકારમા ં સરંdણ, િવદ�શ તેમજ 

નાણા મWંાલય સભંાslુ ંહI ુ ં– 9*. q@7��+ ��$?�-�  

5. જસવતં િસ હ કયા વષw આતકં&ઓને લઈને કંદહાર ગયા 

અને બદલામા ં ઈ�)ડયા એરલાઈ)સની 	લાઈટ આઈસી-

814ના યાWીઓ અને + મે�બસNને લઈને પાછા આ�યા 

હતા – �\C-1999  

6. તા.૨૭મી સeટ��બર-૨૦૨૦ના રોજ વડા�ધાન �ી નર�)� 

મોદ& Uારા ‘મન ક& બાત’ની ક�ટલામી આ4િૃતમા ં

દ�શવાસીઓને સબંોિધત કયા� - 69� 

7. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં �ા દ�શના ૮ શહ�રોના પીવાના 

પાણીમા ંhવલેણ મગજભdી અમીબા દ�ખાયો - �qGV-

¬ p�C *�0&�& 9�[�к�  

8. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં USના ૮ શહ�રોના પીવાના પાણીમા ં

hવલેણ મગજભdી અમીબા દ�ખાયો તે,ુ ંનામ જણાવો - 

���.�[�-� P�.�+ @�к*[�-�(9�@�) 

9. િવ� �વાસન �દવસ �ાર� ઊજવવામા ં આવે છે - �� 

&J*�]@�  

10. િવ� �વાસન �દવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - “Tourism 

and Rural Development” 

11. િવ� નદ& �દવસ કયાર� મનાવવામા ંઆવે છે - &J*�]@� 

�&�� X��.�� ������� 

12. િવ� નદ& �દવસ ઊજવવાનો �ારંભ કયાN વષNથી થયો - 

�\C-2005 

13. �ા હ�Iસુર �િત વષN િવ� નદ& �દવસ મનાવવામા ંઆવે 

છે - &| ��T ��+H�� @L���� �*� qLb%�-�� 

к�� %� �*� 

14. �દકર& �દવસ કયાર� મનાવવામા ં આવે છે - &J*�]@� 

�&�� X��.�� ������� 

15. લોખડં& ikુુષ વVલભભાઈ પટ�લના મોટા ભાઈ,ુ ં નામ 

જણાવો - z� ���.��< ?*�.  

16. �જુરાત િવધાનસભાને કયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે - 

���.��< ?*�. ��� 

17. �ી િવ,લભાઈ પટ�લનો જ)મ �દવસ જણાવો – %�. 27-

09-1893 

18. તા.૨૭મી સeટ��બર-૨૦૨૦ના રોજ �ી િવ,લભાઈ 

પટ�લની ક�ટલામી જ)મ જયતંી ઉજવવામા ં આવી - 

128� 

DATE : ��-��-����

1.���%�- &��GV �U�.- (&��GV) 

USA ?�&�D� ��� 72,000 
&��* ��<P�& &[7% ����� 

шÖ� х�+��� �U�.- }��� �#. N. 2290 к����� �̂ p�+  

� સરંdણ �ધાન રાજનાથિસ હના નેI�ૃવમા ંમળેલી સરંdણ 

�ાeત પ�રષદ (ડ&એસી)ની બેઠક� અમે�રક& કંપની 

એસઆઇh–સૌર પાસેથી Bિપયા ૭૮૦ કરોડના ખચw 

એસોVટ રાઇફVસ ખર&દવા મ�ૂંર& આપી.  

� ભારતના ૧૩ લાખ સૈિનકોના બનેલા સૈ)યને અગાઉ 

૭૨,૪૦૦ એસઆઇh–સૌર રાઇફVસની અપાઈ છે.  

��rP�&�� ��ш�\%�  

� એસઆઇh–સૌર ૭.૬૨X૫૧ િમ.મી. ક�rલબર રાઇફલ છે ક� 

= ૫૦૦ મીટરની ર�)જ ધરાવે છે.  

� ડ&એસી Uારા Bિપયા ૯૭૦ કરોડને ખચw �થાિનક ધોરણે 

�માટN એ�)ટ એર�ફVડ વેપનની ખર&દ& તેમજ Bિપયા ૫૪૦ 

કરોડના ખચw એચ.એફ. Xા)સ. �રસીવર સેટની ખર&દ& 

કરવા પણ મ�ૂંર& આપી. 

� �ડફ�)સ કાઉ�)સલે નવી અિધ�હણ પોrલસી હ�ઠળ ઘણા 

સરંdણ ઉપકરણોને લીઝ પર લેવાની પણ મ�ૂંર& આપી 

છે આને કારણે હિથયારોની ખર&દ&મા ંલાગતા સમય અને 

�ક મતની બચત થશે.  

9)- к��� :  

� ભારતે આ વષw માચN મ�હનામા ં ચીન અને પા�ક�તાન 

સરહદ� તૈનાત પોતાની સેના માટ� Bિપયા ૮૮૦ કરોડના 

ખચw ૧૬,૪૭૯ ઇઝરાયેલી નેગેવ મશીનગન ખર&દવા પણ 

ઇઝરાયેલ સાથે કરાર કયાN હતા. 

2. ��� [�P�)& ?�q.&�-2020 : ���% &�к�� }��� c7�� 

к��< 

 

� હ�I ુ: ભારતમા ંહિથયારો,ુ ંઉ�પાદન વધારવા  

� અમલ : ૧લી ઓકટોબર-૨૦૨૦થી 
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��� $����<H :  

� = જBર& શÉ-સામ�ી હશે તેની ખર&દ&ની ���યા લાબંી 

ખ�ચવાને બદલે Wણ �તરથી જ થઈ શકશે.  

� આ નવી પોrલસીથી ભારત શÉ ઉ�પાદન,ુ ંહબ બનશે.  

� નવી પોrલસીથી સમયમયાNદા,ુ ં પાલન કર4ુ ં સરળ 

બનશે.  

� �ડફ�)સ સે�ટરમા ંઆનાથી નવા ચેeટરનો �ારંભ થશે.  

� નવી �ડફ�)સ પોrલસીથી આમ®ની Wણેય પાખંોને શÉોની, 

ખાસ તો òબૂ જ જBર& શÉોની ખર&દ&ની બાબતમા ં

�વતWંતા મળશે  

� નવી પોrલસીમા ં ભારતીય ઉ�પાદકોને �ાથિમકતા અને 

ભાગીદાર& આપવાની �દશામા ંપણ મ�મ પગલા ંભરાયા 

છે.  

� ઈમરજ)સી હિથયારોની ખર&દ& માટ� અલગથી B.૫૦૦ 

કરોડ,ુ ંફ�ંડ ગ. 

3. ��¾ pк : "#$��% к����� IAS �Ô. ?�.�+. ��Ì�.� 

TRAI�� ��� L����  

� કાયNકાળ: ૩ વષN (અથવા ૬૫ વષN)  

� �ી વાઘલેા તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૦ના રોજ િન4;ૃ  

� IAS-1986 : �જુરાત ક�ડર  

� TRAI : ટ�rલકોમ ર�ulલુેટર& ઓથો�રટ& ઓફ ઈ�)ડયા  

4. INS ����*�� ����- M?�� 9.�� х�%� ‘D̄к R# ����*’ 

к�-C  -�c-� 

� કો�¢ચમા ંINS િવ�ાતં,ુ ંનવસ?ન  

 

���% :  

� = ઉ�પÄ થાય છે તેનો cત િનિËત છે. T�ૃtટના આ 

�મને અ,લુdીને આઈ.એન.એસ. િવરાટ અલગં શીપ 

ર&સાઈ�લpગ યાડNની cિતમ સફર� આ�lુ.ં  

� જયાર� કોચી શીપ યાડNમા ંિવ�ાતં નવસ?ન પામી ર�ુ ંછે. 

=ના પર ૧૨ એર�ા	ટ અને ૪ હ�લીકોeટર લે)ડpગ અને 

ટ�ઈક-ઓફ કર& શકશે.  

� આ�મિનભNરતાની �દશામા ં મેર&ટાઈમ સે�ટર આગળ 

ધપશે’  

INS ����*d#� 3��� : 

� r²�ટશ નેવીમા ં૨૬ વષN અને ઈ�)ડયન નેવીમા ં૩૦ વષN 

એમ Fુલ ૫૬ વષN સેવા આeયા બાદ વષN ૨૦૧૭મા ં �ડ-

કિમશ)ડ થનાર આઈ.એન.એસ. િવરાટ અલગંની cિતમ 

સફર� આવી પહ-¢lુ.ં 

� આઈ.એન.એસ. િવરાટને પણ �lrુઝયમના �વBપમા ં

સાચવવા  માટ� શીપpગ િમિન�X& અને ઈ�)ડયન નેવી 

વ¢ચ ેવાતrચત થઈ હતી અને આ માટ� B. ૪૦૦થી ૫૦૦ 

કરોડની ધનરાિશ ફાળવવાની પણ તૈયાર& હતી.  

� =ને લઈ તજ»ોની સિમિતની પણ રચના કરવામા ંઆવી 

હતી. પરંI ુ િવરાટ ૧૦-૧૫ વષNથી વR ુ ટક& શક� તેવી 

��થિતમા ં નથી અને �lrુઝયમમા ં પ�રવત®ત થયા બાદ 

અક�માત થઈ શક� તે બાબતને લઈને �lrુઝયમ 

બનાવવામા ંઆ�lુ ંનહોI ુ.ં  

� ક��)�ય શીપpગ મWંી ડો. મનTખુભાઈ માડંિવયાની ખાસ 

ઉપ��થિત. 

5. M���-�-91�@°1�� �ÂL� R#Ä�� aKD�% (�°�Tк 

@�@%�)  

 
M���-�-91�@°1�� ������� 8 #.��Aк 9ï-�&  

� ��Ëનોની બ^મુતીવાળા આમwિનયા અને ��ુ�લમોની 

બ^મુતી ધરાવતા અઝરબૈઝાનની વ¢ચે નાગોનાN-

કારાબાખ �દ�શને લઈને િવવાદ.  

� હવે આ l|ુમા ં કદાચ આમwિનયાનો સાથી રિશયા પણ 

સામેલ થઈ શક� છે ક�, =,ુ ંઆમwિનયામા ંસૈ)ય મથક છે.  

� એિશયા અને lરુોપના બ ેનાનકડા દ�શો આમwિનયા અને 

અઝરબૈ+ન વ¢ચે દાયકાઓ �ૂનો સઘંષN ફર&થી સપાટ& 

પર આવતા બÄે દ�શોએ સામ-સામે સૈ)ય ગોઠવી દ&Rુ ંછે.  

� આ બÄે દ�શો વ¢ચે નાગોનાN-કારાબાખ નામનો 4400 

ચોરસ �કલોમીટરનો િવ�તાર આવેલો છે. બÄે દ�શો આ 

િવ�તાર પોતાનો હોવાનો દાવો કર� છે. 

� વષN-1988મા ં આ સઘંષNની શBઆત થઈ હતી. આ બÄે 

�દ�શો �ળૂ તો સોિવયેત રિશયાનો ભાગ હતા. 

� રિશયા,ુ ં િવભાજન થlુ ં એ વખતે જોસેફ �ટાrલને 

નાગોનાN-કારાબાખને �વતWં �દ�શ +હ�ર કરવાનો િનણNય 

કય¬ હતો. પરંI ુબÄે પડોશી આમwિનયા અને અઝરબ+ૈન 
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તેને પોતાની ½િૂમમા ંશામેલ કરવા માગંતા હતા. �યારથી 

સઘંષN ચાલે છે. 

� રિશયા પરંપરાગત ર&તે આમwિનયા,ુ ં િમW છે. ઈરાનની 

સરહદ આ બÄે દ�શોને �પશNતી હોવાથી ઈરાને પણ 

મ«ય�થીની તૈયાર& દશાNવી છે. 

� �ળૂ વષN-1980થી આ �દ�શ માટ� સઘંષN ચાVયો આવે છે 

અને તેમા ં30  હ+રથી વધાર� નાગ�રકો ��ૃl ુપા�યા છે, 

>યાર� 10 લાખથી વધાર� પલાયન થયા છે.  

� સોિવયેત સઘંના વખતમા ં આ િવ�તાર અઝરબ+ૈનનો 

ભાગ હતો. પરંI ુતેને iરૂતી �વતWંતા હતી. 

� �તરરાtX&ય �તર� તેને અઝરબૈ+નનો જ એક �વતWં 

�હ�સો ગણવામા ંઆવે છે.  

� બીh તરફ �યા ં મોટ& વ�તી આમwિનયન �+ની છે. એ 

િવ�તારનો ક�ટલોક ભાગ પણ આમwિનયાએ પચાવી પાડયો 

છે અને હવે આખો િવ�તાર કબ= કરવો છે.  

91�@°c��� ���� 

� અઝરબૈ+ન,ુ ં કહ�4 ુ ં છે ક� હવે �ૂંક સમયમા ંએ પોતાનો 

�દ�શ પાછો મેળવી લેશે. 

� અઝરબૈ+ને એવો પણ દાવો કય¬ હતો ક� અ�યાર Tધુી = 

�દ�શ પર આમwિનયા,ુ ં િનયWંણ હI ુ ંએ અમે કબ= લઈ 

લીધો છે.  

� સામે આમwિનયા એવો દાવો કર� છે ક� અમે અઝરબ+ૈનને 

ભાર� ,કુસાન કર& ના8lુ ં છે. ��થિત કાnમુા ં લેવા 

અઝરબૈ+નમા ં ઇ)ટરનેટ =વી સેવાઓ બધં કર& દ�વાઈ 

છે અને ઠ�ર ઠ�ર લ1કર ઉતાર& દ�વાlુ ંછે. 

?�[кK%�� ?V ������ M:-� 

� Iકુ© બાદ પા�ક�તાને પણ અઝરબૈઝાનને સપોટN આeયો 

છે. પા�ક�તાનના િવદ�શ મWંાલય Uારા એક િનવેદન +ર& 

કરવામા ંઆ�lુ ંહI ુ.ં  

� પા�ક�તાન Uારા આ l|ુનો cત લાવવાની અપીલ તો કરવામા ં

આવી હતી, પરંI ુ સાથે જ જણાવવામા ં આ�lુ ં હI ુ ં ક�, 

પા�ક�તાન અઝરબૈઝાનની પડખે છે અને �વબચાવના એના 

અિધકારને સપોટN   

આપે છે.  

ш���% �*� &�R#0% ��Ës&�Ì�� 7�к. 

� સlં�ુત રાtXસઘંના મહાસrચવ એ)ટોિનયો �ટુરï સે 

આમwિનયા અને અઝરબૈઝાન વ¢ચે l|ુની ��થિત બાબતે 

rચ તા �ય�ત કર&.  

� એ)ટોિનયોના �વ�તાએ એક િનવેદનમા ંજણા�lુ ં હI ુ ં ક�, 

મહાસrચવે તા�કાrલક લડાઈ બધં કરવાની, તણાવ jૂર 

કરવાની અને કોઈ +તના િવલબં િવના અથNiણૂN સવંાદ 

કરવાની �હમાયત કર& હતી.   

� ઇરાને પણ શાિંત માટ� હાકલ કર& હતી. ઇરાનના િવદ�શ 

મWંાલયે આ બનેં દ�શોને તા�કાrલક l|ુિવરામ કરવા અને 

િવવાદનો cત લાવવા માટ� સવંાદ હાથ ધરવાની િવનતંી 

કર& હતી. 

6. ���� : ��%к�� 9q�.�\d#� £#�@< х�%� ����  

� �ેtઠ રચના : �ાથNના-‘ઈતની શ��ત હમે દ�ના દાતા’ 

� વષN-૧૯૮૭મા ંદાદાસાહ�બ ફાળક� એવોડN િવ=તા. 

 

7. P�<��a)ш-. *�<]& }��� �°�Tк ���$�)* <�)K**� p* 

��/)кÊ� c7�� (�шGV)  

� િવ�ની Fુલ-૧૧૪ ટોચની કોલેજો,ુ ં�Vૂયાકંન  

� ૧ થી ૫૦મા ં ભારતની અમદાવાદ, કોલ�;ા અને 

બ�uvBુની IIM સ�ંથાનો સમાવેશ 

� Fુલ-૧૭ માપદંડો ન�& કરાયા  

&�KD�-ш7��-��)к : 

� આઈઆઈએમ અમદાવાદ - ૨૦મો �મ  

� આઈઆઈએમ �લક;ા - ૨૧મો �મ 

� આઈઆઈએમ બ�uvkુુ અને એસ.પી. �ન ઈÎ)�ટટlટૂ ઓફ 

મેનેજમે)ટ એ)ડ ર&સચN - ૩૬મો �મ 

� આઈઆઈએમ ઉદયiરુ - ૭૨મો �મ.  

8. [�� ��ш�\ : �� &J*�]@�   

x%���Ës+- t#�qG% ��C?�% [��& 

 

� હ�I ુ : મ�હલાઓના શર&ર પર તેમના અિધકાર cગે એક 

�યાસ   

<�%7�& :  

� આ �દવસને પહ�લીવાર અમે�રકા અને ક�ર�rબયન દ�શોમા ં

28 સeટ��બર 1990ના રોજ ગભNપાતના ઉ)�લૂન માટ� 

કાયNવાહ&નો �દવસ તર&ક� મનાવાયો હતો.  
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� વષN-૨૦૧૫મા ંતે,ુ ંનામ બદલીને “�તરરાtX&ય Tરુrdત 

ગભNપાત �દવસ” કર& દ�વાlુ.ં �યાર� ૪૭ દ�શોમા ં મોટા 

કાયN�મ આયો2જત કરાયા.  

� તેના પછ& 2016 મા ંjુિનયાભરમા ંદ�ખાવો કરાયા હતા.  

9. $) [�� ��ш�\ : �� &J*�]@� 

(1) ш[7� ��%�&b7  

$) : �� &J*�]@� ����     9�&�� : �µ �LC ��µ� 

� ભગતિસ હનો જ)મ ૨૮ સeટ��બર ૧૯૦૭ના રોજ 

લયાલiરુ 2જVલાના બગંામા ંથયો હતો. 

� �યવસાયે તેઓ +ટ ખે�તૂ હતા. 

� ભગતિસ હના િપતા,ુ ં નામ �કશનિસ હ અને માતા,ુ ં નામ 

િવÍાવતી હI ુ.ં 

� ભગતિસ હ,ુ ં�ાથિમક િશdણ બગંામા ંથlુ ં  

� તેમના hવન પર ભાઈ પરમાનદં અને જયચદં 

િવ«યાલકંાર નામના રાtXવાદ& િશdકનો �ભાવ પડìો 

હતો.  

 R#���KD�  

� ભગતિસ હ શBઆતમા ંક-�સેમા ંજોડાયા હતા પણ અ�કુ 

કારણોસર તેમણે તેનો �યાગ કય¬ હતો.  

� ભગતિસ હ અસહકાર �દોલન સમયે કોલેજ છોડ& હતી. 

તે પછ& તેઓ રાtXસેવામા ંજોડાઈ ગયા હતા.  
� તેઓ �હ jુ�તાન સોિશયાrલ�ટ �રપ�åલકન એસોસીયેશનના સ¯ય 

બ)યા અને આગળના સમયમા ંમહામWંી પણ બ)યા.  

� ઇ.સ. ૧૯૨૫ મા ંનવજવાન ભારત સભાની �થાપના કર& =થી 

તેમને Tખુદ�વ, યશપાલ, ભગવતીચરણ , ચ�ંશેખર આઝાદ, 

જિત)�નાથ દાસ =વા વીર �ાિંતકાર&ઓનો ભેટો થયો.  

� તેઓ જિત)�નાથ દાસ પાસે બો�બ બનાવતા શી8યા અને 

૧૯૨૬ મા ંદશેરાના �દવસે એક બો�બ ફ�કયો =મા ંતેમની 

ધરપકડ કરવામા ં આવી પણ ભગતિસ હના િવkુ| કોઈ 

iરુાવા ન મsયા હોવાથી તેઓ �ટ& ગયા.  

� ભગતિસ હ માકNસવાદ, સમાજવાદ, સોિવયત સઘંની તથા 

અ)ય મોટ& �ાિંતઓ િવષે ÷ડો અ¯યાસ કય¬ હતો  

� તેમના િપતા �કશનિસ હ તેમના લuન કરવા,ુ ં ન�& કlુ� 

છે તે વાત +ણી તેઓ લાહોરથી નાસી �ટ�ો હતા અને 

�eુત વેશે �દVહ&મા ંજઈ રoા. થોડા સમય બાદ કાનiરુ 

ગયા અને �યા ં ‘અ�ુ Nન’ તથા ‘�તાપ’ નામના 

સામિયકમા ંલેખો લખી �જુરાન ચલા�lુ.ં 

 

$q.-���.�@�� 7A-�к���  

� ભગતિસ હ >યાર� લગભગ ૧૨ વષNના હતા �યાર� 

જrલયાવાલા બાગ હ�યાકાડં થયો.  

� આ વાતની +ણ થતા ંભગતિસ હ ૧૨ ક&.મી પગે ચાલી 

જrલયાવાલા બાગ પહો¢યા હતા. 

 9&7к��d#� x��.�  

� અસહકાર ચળવળ ૧૯૨૦થી શB થઈ અને ફ��આુર& 

૧૯૨૨ Tધુી મહા�મા ગાધંીના નેI�ૃવ હ�ઠળ ચાલી હતી. 

ભગતિસ હ અસહકાર �દોલન સમયે કોલેજ છોડ&. 

 &�<� к�ш��� @[7Ëк�� 

� ૧૯૨૮મા ં સાયમન કિમશનના બ�હtકાર માટ� ભયાનક 

�દશNન થયા હતા. અને આની cદર ભાગ લેનાર પર 

c�ેજ સરકાર� લાઠ&ચા?ની cદર લાલા લજપતરાય 

ઘાયલ થયા હતા, થોડા સમય પછ& તેમ,ુ ં��ૃl ુથlુ ંહI.ુ 

� ઘટનાથી ભગતિસ હ બ^ ુ �ોિધત થયા અને તેમના 

સાથીઓ સાથે મળ& c�ેજ અિધકાર& મી.�ટોકને મારવા,ુ ં

કાવતkંુ ઘડ�ુ ંહI ુ.ં  

� ૧૭ �ડસે�બર ૧૯૨૮ ના રોજ લગભગ સવા ચાર વાuયે 

એ.એસ.પી. સાડંસNના આવતા ંજ રાજ�kુુએ તેને ગોળ& માર&. 

9�&�� 

� ૮ એિ�લ ૧૯૨૯ના રોજ ભગતિસ હ અને બ�ુક��ર દ; 

�દVહ&મા ં ક��)�ય ધારાસભા ચાv ુ હતી �યાર� �યા ં બો�બ 

ના8યા અને નાસી જવાને બદલે �યા ં ઊભા રહ& ગયા. 

આના કારણે તેમણે સ+ કરવામા ંઆવી.  

� �યારબાદ તેમની લાહોર સે)Xલ =લમા ં ફાસંીએ ચડતા ં

પહ�લા ‘íકલાબ 2જ દાબાદ’ની વીર ગ?નાઓ કર& હતી. 

� શ�હદ& : ૨૩મી માચN-૧૯૩૧  

(2) ���%�A� ���-к� z� .%� ���шк��� 91� 

$)[��&  
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� જ)મ : તા.૨૮-૦૯-૧૯૨૯  

� જ)મ�થળ : ઈ)દોર (મ«ય�દ�શ)  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૮-૦૯-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં ભારતીય સરંdણ મWંાલય Uારા કયા દ�શ 

પાસેથી નવી 72,000 રાયફલ ખર&દવા મ�ૂંર& આપવામા ં

આવી છે - 9�[�к� 

2. તા=તરમા ં ભારતીય સરંdણ મWંાલય Uારા કઇ નવી 

72,000 રાયફલ ખર&દવા મ�ૂંર& આપવામા ંઆવી છે - 


&��*  ��-P. 

3. ભારતીય  લ1કર માટ� ખર&દવામા ંઆવનાર નવી એસોVટ 

રાયફલની ર�)જ જણાવો- ��� �*� 

4. ભારતમા ં હિથયારો,ુ ં ઉ�પાદન વધારવા તા=તરમા ં કઈ 

નવી પોrલસી લો)ચ કરાઈ - ��� [�P�)& ?�q.&�-���� 

5. નવી �ડફ�)સ પોrલસી-2020 �ારથી અમલમા ં આવશે- 

�� H0*�@� ���� 

6. TRAI નવા ચેરમેન તર&ક� તા=તરમા ંકોની િનમ¼કૂ કરાઈ 

- ��= >j Mr.
.
&  �Ô. ?� �+ ��Ì�.� 

7. TRAIના નવા ચેરમેનનો કાયNકાળ જણાવો -  µ �\C 

8. િન4;ૃ IAS  પી ડ& વાઘલેા કઈ બે)ચના અને કઈ ક�ડરના 

અિધકાર& છે - ����  9�� "#$��% к��� 

9. TRAI,ુ ં િવ�Iતૃ નામ જણાવો - *�.�к� ���R#.�*�+ 

HD�[�*+ HP </)�-� 

10. TRAI,ુ ં વ�ુ મથક �ા ંઆવેvુ ંછે - ��� [��7+ 

11. �જુરાતમા ં INS  િવરાટને cિતમ િવદાય આપવા કયો 

ખાસ કાયN�મ �ા ંયો+યો - D�)�# ����*-9.�� 

12. ભારતીય નેવી Uારા કયા જહાજવાડામા ં નવા INS  

િવ�ાતં,ુ ંનવસ?ન થઈ ર�ુ ંછે – к�L� (к��.) 

13. INS  િવરાટ� Fુલ ક�ટલા વષN કયા બે દ�શોની નેવીમા ંસેવા આપી 

- �� �\C  q�[*ш ���� 9�� µ� �\C  ���%�- ���� 

14. ક�)�ીય જહાજ મWંી,ુ ં નામ જણાવો - �t#х��< 

�����-� 

15. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં એિશયા અને lરુોપના કયા બ ે

નાનકડા દ�શો વ¢ચ ે l|ુ =વી ��થિત હતી - M���-� 

9�� 91�@°c� 

16. એિશયા અને lરુોપના કયા બ ેનાનકડા દ�શો આમwિનયા 

અને અઝરબ+ૈન વ¢ચે કયા િવ�તારને લઈને 

દાયકાઓથી સઘંષNની ��થિત છે - ������C-к���@�х 

(__�� L�. [к.�.)  

17. આમwિનયા અને અઝરબૈ+ન બÄે �દ�શો કોનો �હ�સો હતો 

– &���-�% ��ш-� 

18. આમwિનયા અને અઝરબ+ૈન બÄે દ�શો વ¢ચ ે સઘંષNની 

શBઆત કયારથી થઈ હતી – �\C-���0 

19. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં �ુબંઈ ખાતે અવસાન પામનારા 

ગીતકાર અrભલાષની +ણીતી-�ેtઠ રચના કઈ છે - 

3�DC��-‘<%�� шa0% 7� ���� ��%�’ 

20. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં કોના Uારા વૈિ�ક મેનેજમે)ટ 

ઈÎ)�ટટÏટૂ ર��)ક§ગ +હ�ર કરાlુ ં- P�<��a)ш-. *�<]&   

21. ફાઈના�)શયલ ટાઈ�સ Uારા +હ�ર કરાયેલા વૈિ�ક 

મેનેજમે)ટ ઈÎ)�ટટÏટૂ ર��)ક§ગમા ં Fુલ ક�ટલી ટોચની 

કોલેજો,ુ ં�Vૂયાકંન કરાlુ ંહI ુ- 114 

22. ફાઈના�)શયલ ટાઈ�સ Uારા +હ�ર કરાયેલા વૈિ�ક 

મેનેજમે)ટ ઈÎ)�ટટÏટૂ ર��)ક§ગમા ં ભારતની કઈ 

ઈÎ)�ટટÏટૂનો સમાવેશ થયો છે -  M<M<
 

9�����, к�.0j�, @̄��#N 9�� f�-¬#� 

23. ફાઈના�)શયલ ટાઈ�સ Uારા +હ�ર કરાયેલા વૈિ�ક 

મેનેજમે)ટ ઈÎ)�ટટÏટૂ ર��)ક§ગમા ંFુલ ક�ટલા માપદંડો ન�& 

કરાયા હતા - 17 

24. ફાઈના�)શયલ ટાઈ�સ Uારા +હ�ર કરાયેલા વૈિ�ક 

મેનેજમે)ટ ઈÎ)�ટટÏટૂ ર��)ક§ગમા ં આઈઆઈએમ 

અમદાવાદ કયા �મે છે – 20��  �  

25. ગત વષw આઈઆઈએમ અમદાવાદ વૈિ�ક મેનેજમે)ટ 

ઈÎ)�ટટÏટૂ ર��)ક§ગમા ંકયા �મે હI ુ- 21��  �  

26. ફાઈના�)શયલ ટાઈ�સ Uારા +હ�ર કરાયેલા વૈિ�ક 

મેનેજમે)ટ ઈÎ)�ટટÏટૂ ર��)ક§ગમા ં આઈઆઈએમ �લક;ા 

કયા �મે હI ુ– 21��  �  

27. �તરરાtX&ય Tરુrdત ગભNપાત �દવસ �ાર� મનાવવામા ં

આવે છે - 28 &J*�]@�   

28. �તરરાtX&ય Tરુrdત ગભNપાત �દવસ ઊજવવા 

પાછળનો હ�I ુ જણાવો - [7.�H�� ш�+� ?� %��� 

9��к�� ¹�� 
к 3-�& �*�   

29. �તરરાtX&ય Tરુrdત ગભNપાત �દવસને પહ�લીવાર 

અમે�રકા અને ક�ર�rબયન દ�શોમા ં કયાર� ગભNપાતના 

ઉ)�લૂન માટ� કાયNવાહ&નો �દવસ તર&ક� મનાવાયો હતો - 

28 &J*�]@� 1990  



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    98 | P a g e  

 

30. ગભNપાતના ઉ)�લૂન માટ� કાયNવાહ&નો �દવસ ને બદલે 

“�તરરાtX&ય Tરુrdત ગભNપાત �દવસ”  કયારથી 

મનાવવામા ંઆવે છે - �\C-2015  

31. �ાિંતકાર& ભગતિસ હનો જ)મ �દવસ જણાવો - 28 

&J*�]@� 1907 

32. �ાિંતકાર& ભગતિસ હ� કયાર� શ�હદ& વહોર& હતી -23 �LC 
1931 

33. ભગતિસ હનો જ)મ �ા ંથયો હતો - .-�.¬#� i$�.��� 

@�����  

34. ભગતિસ હ� કયાર� નવજવાન ભારત સભાની �થાપના કર& 

હતી – �\C-1925 

35. જrલયાવાલા બાગ હ�યાકાડં સમયે ભગતિસ હની Êમર 

ક�ટલી હતી – 12 �\C  

36. ભારત ર�ન ગાિયકા �ી લતા મગંેશકરનો જ)મ �દવસ 

જણાવો - %�.28-09-1929  

37. તા.૨૮મી સeટ��બર-૨૦૨૦ના રોજ ગાિયકા �ી લતા 

મગંેશકરનો ક�ટલામો જ)મ �દવસ મનાવવામા ંઆ�યો - 

91�  

38. ગાિયકા �ી લતા મગંેશકર,ુ ંજ)મ�થળ જણાવો - <)��� 

(À-3��ш) 

DATE : ��-��-����

1. к�)u�- ¢ p�*V� ?�L (@����V)  

"#$��% &[7% 11 ��$-��� �����&���� 56 х�.� @�wк� 

�*� $-��� q@7���� 
к .�к&���� @�wк �*� UV 

���]@�� %���  

к�-C  

� મતદાન : ૩ નવે�બર�-૨૦૨૦ 

� મતગણતર&/પ�રણામ : ૧૦ નવે�બર-૨૦૨૦  

��ш�� W� ��¿-��� к�*.� �����&�� @�wк ?� ?�*� 

¢ p�*V� -�cш�  

��¿- – ?�*�¢ p�*V�  

À-3��ш – 28         "#$��% – 08         fj�3��ш - 07  

1��х�� – 02         кV�C*к – 02             ����.�)� – 02 

H[�ш� – 02            qV¬#� – 02          Xj�&�± – 01  

7[�-�V� – 01           %�.��V�– 01 

"#$��%�� к< @�wк� �*� ?�*�¢ p�*V� -�cш� 

1. અબડાસા         2.  લpબડ&           3. મોરબી 

4.   ધાર&                5.    ગઢડા          6.  કરજણ  

7. ડાગં અને          8.  કપરાડા 

2. 
0ш� : ���% &�к�� }��� x%���Ës+- ��� 

9��к�� &��w� 
]��K*+ r)*���ш�-UK�� ���% aKD% 

%� @�)к 
к�f)* KDq�% к-�C  

M��? : 

� ભારતના �હૃમWંાલયે જણા�lુ ંહI ુ ંક�, માનવ અિધકારના 

નામે ભારતના કાયદાઓ,ુ ંઉVલઘંન કર& શકાય નહp  

� ભારતની સરકાર� િવદ�શી ભડંોળ મેળવવાનો ઇનકાર કય¬ 

�યારથી તે આ �કારની મ�ૂંર& માટ� યોuય નહોતી.  

� એફસીઆરએ િનયWંણો લદાવાના કારણે એ�ને�ટ& lકુ� 

Uારા મોટ& રકમ ભારતમા ં ન-ધાયેલી ૪ સ�ંથાઓમા ં

એફડ&આઇ તર&ક� Xા)સફર કર& દ�વાઇ હતી.  

3. ���%-L�� ����� (�°�Tк @�@%�) 

L��� 1959�� 
к ?G�- �+%� �Î+ к��.� LAC ���%�� 

%g� 9K��к�-C 

� ક�)� શાિસત �દ�શ લદાખને મા)યતા આપવા  ચીનનો 

ઈ)કાર  

 

�\C 1959�� LAC�� &| ����� B#� X�  

� ભારતના મતે એલએસી (લાઈન ઓફ એ�¢lઅુલ 

ક)Xોલ-કામચલાઉ સરહદ)ની લબંાઈ ૩૪૮૮ �કલોમીટર 

લાબંી છે, >યાર� ચીનના મતે ર હ+ર �કલોમીટર જ છે !  

� ચીન લ0ાખ મોરચાની એલએસીને માનવા તૈયાર જ નથી.  

� આઝાદ& પછ& સરહદ& િવવાદ વખતે ૧૯૫૯મા ં ચીની 

વડા�ધાન ચાઉ એનલાઈએ વડા �ધાન નહ�kુને પW 

લ8યો હતો.  

� પWમા ંચાઉ એનલાઈએ પોતાની ઈ¢છા �જુબ એલએસી 

દશાNવી હતી.  

� ચીન આ= પણ એ પWના આધાર� જ એલએસી માને છે, 

=નો ભારત ��વકાર કરI ુ ંનથી.  
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� ચીનના મતે તે અ�યારની એલએસી છે, તેના કરતા ૨૦ 

�કલોમીટર cદર Tધુીનો �દ�શ તેનો જ છે.  

� ભારતે ૧૯૫૯મા ં અને ૧૯૬રમા ં પણ ચીનની એ 

એલએસીનો િવરોધ કય¬ હતો.  

4. ��¾ pк : FTII�� ��� L���� %�+к� [P� ��-��0*� 

ш�х� к¬ p��� ��¾ pк 

� FTII : �ફVમ એ)ડ ટ�rલિવઝન ઈÎ)�ટટÏટૂ ઓફ ઇ�)ડયા  

� �થળ : iનૂા (મહારાtX)  

5. к�)u &�к�� : %��+х 1.� Hк*�@�D� ��ш�� 9 

7A��� P��P�� M�ш� (t#����) 

 (1) .�r&)&-M�&� �#к ��х���� 1�1* �7O  

� વાહન ચલાવતી વખતે હવે લાઇસ)સ અને ર2જ�X�શન 

ડો¨મેુ)સ સાથે રાખવાની જBર નહp પડ�, તેમની સો	ટ 

કોપી પણ મા)ય ગણાશે.  

� મોટર વાહન અિધિનયમ, 1989મા ં Tધુારા cતગNત 

વાહનના ડો¨મેુ)સની આઇટ& પોટNલ Uારા +ળવણી 

થશે.  

(2) ��7� L.��%� �х%� �@�r. R#1 к�+ шк�ш�É  

� વાહન ચલાવતી વખતે Bટ નેિવગેશન માટ� મોબાઇલ 

ફોનનો ઉપયોગ કર& શકાશે. 

� ëાઇવર,ુ ં«યાન ભગં ન થ4ુ ંજોઇએ. 

� મોબાઇલ પર વાત કરવા બદલ B. ૫ હ+ર Tધુીનો દંડ 

થઇ શકશે.  

(µ) Ý#�.� �w�r ?� 
0&?�-�+ ��* .х�� ?�ш� :  

� બ+રમા ં વેચાતી òVુલી મીઠાઇ માટ� વેપાર&ને તેના 

ઉપયોગ માટ�ની એકસપાયર& ડ�ટ દશાNવવી પડશે. 

� ખાધ િનયામક એફએસએસએઆઈને તે ફર2જયાત કર& 

દ&Rુ ંછે. 

(4) M���- ��� ?�q.&��� P��P�� :વીમા િનયWંક ઇરડાના 

નવા િનયમો �જુબ પોrલસી ધારક� સતત ૮ વષN �ીિમયમ 

�કૂ�lુ ંહોય તો કંપનીઓ �લેમ �ર=�ટ નહp કર& શક�.  

� વR ુ બીમાર&ઓ પણ કવર થશે જો ક�, તેના કારણે 

�ીિમયમ વધી શક� છે 

(5) ����ш�� ��V� �к.��� ?� 5 *к� *�0& :  

� િવદ�શમા ંસતંાનોને ક� સબંધંીઓને નાણા મોકલો ક� �ોપટ© 

ખર&દો તો = - તે રકમ પર ૫ ટકા ટ&સીએસ �કૂવવો 

પડશે.  

� ફાઇના)સ એ�ટ, ૨૦૨૦ �જુબ rલબરલાઇઝડ �રિમટ)સ 

�ક&મ હ�ઠળ વાિષªક ૨.૫ લાખ ડોલર Tધુીની રકમ િવદ�શ 

મોકલી શકાય છે. તેને ટ&સીએસના દાયરામા ંલવાઈ છે.  

(6) &�&�-��� ��I&�I �7O :  

� હવે સરસવ,ુ ં તેલ (સરસીlુ)ં a|ુ મળશે. 

એફએસએસએઆઇએ તેમા ંબી+ તેલ િમલાવવા પર રોક 

લગાવી દ&ધી છે.  

� અ�યાર Tધુી તેમા ં રાઇસ ²ાન ઓઈલ ક� સ�તા તેલ 

િમલાવાતા હતા.  

(7) к.� *+�� eÌ� Dш� :  

� ક�)� સરકાર� કલર ટ&વીના એસે�બrલ ગમા ં વપરાતા 

ઓપન સેલ ક�પોન)ટની આયાત પર 5 ટકા ક�ટમ ડ�ટુ& 

બહાલ કર& છે.  

� તેના પર સરકાર� એક વષNની �ટ આપી હતી.  

(8) " p�. �* ?� �+ �[*b� 60 ���* $:  

� ઓનલાઇન મી�ટ ગ માટ� �ગૂલ મીટનો ઉપયોગ મયાN�દત 

થશે.  

� Ô& lઝુર મહ;મ ૬૦ િમિનટ મી�ટ ગ કર& શકશે. 

� પેઈડ lઝુસN તેનાથી લાબંી મી�ટ ગ કર& શકશે.  

(9) f�$�.� ��& к��0ш� �+ �7O :  

� એલપીh (રાધંણગેસ) કનેકશન િવના �Vૂય મેળવવાની 

���યા 30 સeટ��બર� iરૂ& થઇ રહ& છે, કોરોનાના કારણે 

આ તાર&ખ લબંાવાઇ હતી.  

6. L��� к�* � p ��-�& (M���-) 

ICMR u��� L�%�V� : M ��r�& ���% �*� $�х� L�? 

P�.�r шк� X�  

 

9&�� : 

� આ વાઈરસથી માણસમા ંમગજનો તાવની સમ�યા ઉભી 

થઈ શક� છે.  

��<�& к-�� $��� �-� 

� ચીન અને િવયેતનામમા ં ક�ટ ¨ ૂ વાઈરસની હાજર&ની 

+ણ થઈ. 

��7к :  

� ¨લુે�સ મ¢છર અને Tવુરમાથંી આ વાઈરસ મળ& 

આ�યો છે.  
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���%�� aKD�% : 

� િવ»ાનીઓએ ચેતવણી આપી છે ક� ભારતમા ં પણ ¨લૂે�સ 

મ¢છરમા ંક�ટ ¨ ુવાઈરસ =4ુ ંકંઈ મળ& આ�lુ ંછે. 

к-� ù p?�� ��-�&  

� ક�ટ ¨ ૂવાયરસ (સી¨વુી) hનસ ઓથ¬બિનયા વાયરસ 

(બિનયાવીર&ડ� પ�રવાર)ના િસ�n ુસેરો ×પૂનો વાયરસ.  

��-�&�� <�%7�& : 

� ઉ;ર&ય િવયેતનામમા ં ૨૦૦૪મા ં બાળકોમા ં

એ)સેફ�rલ�ટસીની સારવાર દરિમયાન આબ¬વાયરની 

�4િૃ;ઓ પર નજર રાખતી વખતે મ¢છરોમાથંી આ 

વાયરસને સૌ�થમ વખત આઈસોલેટ કરાયો હતો. 

7. 7���� ����� : ���%�� L��# �\� �#. 109 *к�D� 

�o# ��&�� �e��-�  

� વષN ૨૦૧૯મા ંFુલ વરસાદ ૧૧૦ ટકા 

8. [*7�+ &���� : fj��х�� (�&��. <$���+)  

[*7�+ &���� f?� ���%�� &{D� .��@� &K?�)ш� q�$ 

%°-�� 

 

��ш�\%� : 

� Fુલ લબંાઈ - ૭૨૫ મીટર     પહોળાઈ - ૭ મીટર  

� સ�પે)શન r²જ - ૪૪૦ મીટર  

� Fુલ ખચN - B. ૨૭૦ કરોડ  

t#���� : 

� આ r²જથી નઇ ટ&હર&થી �તાપ નગર જવા પાચં કલાક 

લાગતા ંહવે ફ�ત બ ેકલાકમા ંજ પહ-ચી શકાશે  

� х�& : આ પહ�લા દ�શનો સૌથી લાબંો સ�પે)શન r²જ લેહમા ં

આવેલો છે =,ુ ંનામ મૈWી iલુ અને લબંાઈ ૮૦ મીટર 

9. &)�� : UNDP  

9q���%� &�d# t p��� ‘
&�+1� K?��ш-. º#���*��+-� 


0ш�’  
���CD� &)���% к��-� (&���) 

� િવ�માથંી  પસદંગીની  �ય��તઓને જ આ iરુ�કાર 

�દાન કરવામા ંઆ�યો છે.  

� આ એવોડNને lનૂાઇટ�ડ નેશ)સ ડ�વલપમે)ટ �ો�ામ 

સિમિત Uારા આપવામા ંઆ�યો છે.  

3��� : 

� કોરોના સકંટ દરિમયાન સો,એૂ સતત પર�ાતંીય 

મ�ૂરોને મદદ કર& છે = હ�ૂ પણ ચાv ુછે.  

� તેણે ગર&બ બાળકો માટ� �કોલરિશપ કાયN�મ પણ શB કય¬ છે 

=થી બાળકો પોતાના મનપસદં િવષય સાથે ભણી શક�.  

� આ ઉપરાતં અrભનેતાએ �વાસી રોજગાર નામની એપ 

પણ શB કર& છે. =ના Uારા �વાસી મ�ૂરોને નોકર& પણ 

મળ& શકશે.  

� તેના આ સદકાય¬ની ન-ધ લઇને સlં�ુત રાtX સઘં ે તે,ુ ં

િવશેષ સ�માન કlુ� છે. 

10. [�� ��ш�\ : �� &J*�]@� 

���C 7�*C  �� : 

� થીમ-૨૦૨૦ : ‘‘Use Heart To Beat Cardiovascular 

disease’’  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૯-૦૯-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ંક�)�ીય � ૂટંણીપચં Uારા �જુરાત સ�હત ક�ટલા 

રાજયો તથા ક�ટલી િવધાનસભા બેઠકો માટ� નવે�બરમા ં

પેટા� ૂટંણી યોજવાની +હ�રાત કર& હતી – 11 ��¿-� 

%D� 56 @�wк 

2. તા=તરમા ં ક�)�ીય � ૂટંણીપચં Uારા �જુરાતની કઈ કઈ 

બેઠકો  માટ� નવે�બરમા ં પેટા� ૂટંણી યોજવાની +હ�રાત 

કર& હતી – 9@��&�, .O@�+, ��@�, ���+, �±��, 

к�$V, ���� 9�� к?���� 

3. તા=તરમા ંક�)�ીય � ૂટંણીપચં Uારા �જુરાત સ�હત ક�ટલા 

રાજયો તથા ક�ટલી િવધાનસભા બેઠકો માટ� નવે�બરમા ં

પેટા� ૂટંણી યોજવાની +હ�રાત કર& હતી – 11 ��¿-� 

%D� 56 @�wк 

4. તા=તરમા ં ક�)�ીય � ૂટંણીપચં Uારા �જુરાતની કઈ કઈ 

બેઠકો  માટ� નવે�બરમા ં પેટા� ૂટંણી યોજવાની +હ�રાત 

કર& હતી – 9@��&�, .O@�+, ��@�, ���+, �±��, 

к�$V, ���� 9�� к?���� 

5. તા=તરમા ંભારત સરકાર Uારા કયા �તરરાtX&ય માનવ 

અિધકાર સગંઠનના ભારત ��થત તમામ બે)ક એકાઉ)ટ 

�થrગત કરાયા - 
]��K*+ r)*���ш�-UK 

6. તા=તરમા ંભારતે ચીન Uારા કયા વષNના એકપdીય ર&તે 

ન�& કર�લી LACનો ભારતે અ��વકરા કય¬ છે - �\C-

1959  

7. ભારત અને ચીનના મતે LACની Fુલ લબંાઈ જણાવો - 

3488 [к.�. %D� 2000 [к.�.  
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8. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં FTIIના નવા ચેરમેન તર&ક� કોની 

િનમ¼કૂ કરવામા ંઆવી - [P� ��-��0*� ш�х� к¬ p� 

9. મનોરંજન સાથે સકંળાયેલી FTII,ુ ંિવ�Iતૃ નામ જણાવો - 

[P� 
)� *�q.��1� <�)K**� p* HP r/)�-�  

10. FTII,ુ ંવ�ુમથક જણાવો – ¬ p�� (7���Ës)  

11. દ�શમા ં ૧લી ઓકટોબર-૨૦૨૦થી લાઇસ)સ-આરસી nકુ 

cગે કયો નવો િનણNય અમલમા ં આ�યો - .�r&)&-

M�&� �#к &�D� �7O ��х�� ?�� %��� &��* к�?� 

?V �)- �V�ш�  

12. દ�શમા ં૧લી ઓકટોબર-૨૦૨૦થી વાહન ચલાવતી વખતે 

મોબાઇલ lઝુ કરવા cગ ે કયો નવો િનણNય અમલમા ં

આ�યો - ��7� L.��%� �х%� N* ������ш� �*� 

�@�r. P���� f?-�� к�+ шк�ш� 

13. દ�શમા ં૧લી ઓકટોબર-૨૦૨૦થી òVુલી મીઠાઇ cગ ેકયો 

નવો િનણNય અમલમા ં આ�યો - Ý#�.� �w�r ?� 


0&?�-�+ ��* .х�� P�i$-�%  

14. દ�શમા ં ૧લી ઓકટોબર-૨૦૨૦થી આરોuય વીમા 

પોrલસીમા ંકયો નવો ફ�રફાર અમલમા ંઆ�યો – ?�q.&� 

���к� &%% 8 �\C 3��- ¢ pк:R#� 7�- %� к�?��H 

0.� [�m0* �7O к�+ шк�  

15. દ�શમા ં૧લી ઓકટોબર-૨૦૨૦થી િવદ�શમા ંનાણા મોકલવા 

cગે કયો નવો િનણNય અમલમા ંઆ�યો - ����ш�� ��V� 

�к.�� %D� 3�?*» х�+�+�� �к f?� 5 *к� TCS 

¢ pк��� ?�ш�  

16. દ�શમા ં ૧લી ઓકટોબર-૨૦૨૦થી સરસવના તેલ cગે 

કયો નવો િનણNય અમલમા ંઆ�યો – &�&�-��� %�.�� 

@�c %�. �.���� ?� 3�%@��  

17. દ�શમા ં ૧લી ઓકટોબર-૨૦૨૦થી કલર ટ&વીના ભાવ 

બાબતે નવો aુ ં ફ�રફાર થશે - к.� *+���� 


&�]@q.b��� �?��%� H?� &�. к]?��)*�� 

M-�% ?� 5 *к� кK* �� #*+ .��%� %� eÌ� Dш� 

18. દ�શમા ં ૧લી ઓકટોબર-૨૦૨૦થી �ગૂલ મીટ પર Ô& 

મી�ટ ગ cગે aુ ં ફ�રફાર અમલી બ)યો –  H�.�r� 

�[*b� �*� " p�. �*�� f?-�� -�C[�% Dш�, �+ 

R#1� 7j 60 ���* �[*b� к�+ шкш� 

19. દ�શમા ં૧લી ઓકટોબર-૨૦૨૦થી ઉ�જવલા ગેસ કને�શન 

cગે નવો કયો ફ�રફાર અમલી બ)યો - 
.?�v 

(����V��&) к��кш� ���� £ p�- �7O I�  

20. કોરોના વાયરસની મહામાર& વ¢ચે સeટ��બર-૨૦૨૦મા ંચીનમા ં

કયા વાયરસ દ�ખાયો = ભારત માટ� જોખમી તથા ચેપ ફ�લાવી 

શક� તેમ છે એવી ICMRએ ચેતવણી આપી છે - к�* � p  

21. ચીની વાયરસ ક�ટ ¨ ૂસૌ �થમ કયા વષNમા ંજોવા મsયો 

હતો – �\C-2004 

22. ક�ટ ¨ ૂકયા ×પૂનો વાયરસ છે - �&]�# &��� ù p? 

23. ચીન અને િવયેતનામમા ંક�ટ ¨ ૂવાઈરસની હાજર& કયા 

�ાણીઓમા ંમળ& આવી - �#.�0& ÂX� 9�� t#��  

24. ભારતમા ં ચાv ુ વષw Fુલ ક�ટલા ટકા વરસાદ ન-ધાયો - 

109 *к�D� �o#  (&J*�]@�-2020�� aKD�%
) 

25. ભારતમા ં ગત વષN-૨૦૧૯મા ં Fુલ ક�ટલા ટકા વરસાદ 

ન-ધાયો હતો - 110 *к� 

26. �ટહર& સરોવર કયા રા>યમા ંઆવેvુ ંછે - fj��х��  

27. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં કયા �થળે ભારતનો સૌથી લાબંો 

સ�પે)શન r²જ તૈયાર થયો - [*7�+ &���� (f%��х��)  

28. ઉ;રાખડંના �ટહર& સરોવર ઉપર તૈયાર થયેલો ભારતના 

સૌથી લાબંા સ�પે)શન r²જની Fુલ લબંાઈ જણાવો - 

725 �*� 

29. ઉ;રાખડંના �ટહર& સરોવર ઉપર તૈયાર થયેલો ભારતના 

સૌથી લાબંા ં સ�પે)શન r²જની લબંાઈ જણાવો - 440 

�*� 

30. ઉ;રાખડંના �ટહર& સરોવર ઉપર તૈયાર થયેલો ભારતનો 

સૌથી લાબંો સ�પે)શન r²જ બનાવવા પાછળ Fુલ ક�ટલો 

ખચN થયો છે - N. 270 к���  

31. �ટહર& સરોવર ઉપર તૈયાર થયેલો ભારતનો સૌથી લાબંો 

સ�પે)શન r²જ બાદનો લહેનો સૌથી મોટા r²જ,ુ ં નામ 

તથા લબંાઈ જણાવો - °U� ¬#. %D� .�@�< 80 �*� 

32. તા=તરમા ં UNO Uારા અrભનેતા સો, ુ Tદૂને કયા 

એવોડNથી સ)માિનત કરાયા - 
&�+1� K?��ш-. 

º#���*��+-� 
0ш� 

33. UNOની કઈ સિમિત Uારા અrભનેતા સો, ુTદૂને એસડ&ઝી 

�પેિશયલ �મેુિનટ�ર&યન એ�શન એવોડN આપવામા ં

આ�યો - R p��r*�� ��ш)& ���.?�)* 3�|� &��%  

34. તા=તરમા ંUNO Uારા અrભનેતા સો, ુTદૂને તેમના કયા 

કાય¬ બદલ એસડ&ઝી �પેિશયલ �મેુિનટ�ર&યન એ�શન 

એવોડNથી સ)માિનત કરાયા - к����� &�к* ���-�� 

?�3��%�-  p̂���� ��, ��+@ @�Iк� �*� Kк�.��ш? 
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%D� 3��&�  p̂���� ��к�+ I+ шк� %� �*� 
к 
к 


?d#� J.�*P�C шN кR#C  

35. અrભનેતા સો, ુTદૂ� �વાસી મ�ૂરોને નોકર& મળ& શક� તે 

હ�Iથુી શB કર�લી એપ,ુ ંનામ જણાવો - 3��&� ��$���  

36. વVડN હાટN ડ� કયાર� મનાવવામા ંઆવે છે - 29 &J*�]@� 

37. વVડN હાટN ડ�-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - ‘‘Use Heart To 

Beat Cardiovascular disease’’  

DATE : µ�-��-����

1. @�@�+ ��À��& к�& (к�-��)  

%� 32 M��?�H ����\ : CBI�� х�& 9��.% 

.х�f }��� 7A��� ¢#к���  

к�&�� ���%� 

� અયો«યામા ં ૬ �ડસે�બર ૧૯૯૨ના રોજ બાબર& મ��જદ 

િવ«વસં કરવાના ક�સમા ંલખનઉ ��થત િવશેષ સીબીઆઇ 

અદાલતે ૨૮ વષNથી મેર�થોન અદાલતી કાયNવાહ& બાદ 

�કુાદો આeયો.  

� �કૂાદામા ંસીબીઆઇ Uારા �8ુય આરોપી ગણાવાયેલા iવૂN 

નાયબ વડા �ધાન લાલFૃtણ અડવાણી, iવૂN ક�)�ીય 

માનવ સસંાધન મWંી �રુલી મનોહર જોશી, iવૂN ક�)�ીય 

મWંી ઉમા ભારતી, ઉ;ર�દ�શના iવૂN �8ુયમWંી 

કVયાણિસ હ, ભાજપ અને િવ�હપના નેતાઓ સ�હતના 

તમામ ૩૨ આરોપીને િનદ¬ષ +હ�ર કયા� હતા.ં  

� િન4;ૃ થઈ રહ�લા િવશેષ સીબીઆઇ અદાલતના જજ 

Tરુ�)�Fુમાર યાદવે ૨,૩૦૦ પાનાનંા �કુાદામા ં જણા�lુ ં

હI ુ ં ક�, iરુાવાના અભાવે તમામ ૩૨ આરોપીને િનદ¬ષ 

છોડ& �કૂવામા ંઆવે છે.  

� સીબીઆઇ તેના જ Uારા ર�ૂ કરાયેલા ઓ�ડયો અને 

વી�ડયો iરુાવાની અિધFૃતતા iરુવાર કર& શક& નથી.  

� બાબર& મ��જદ તોડ& પાડવાની ઘટના iવૂNિનયો2જત નહોતી.  

� આરોપીઓ Uારા મ��જદ તોડ& રહ�લા અસામા2જક ત��વોને 

રોકવાનો �યાસ કરાયો હતો. 

2. "#$��% &�к�� : *�к��� ���� �PI+�� х�+�+ �*��� 

�e�V��� %�.1.� Hк*�@�-2020D� B#����� (�>�\)  

� �િત ��વ)ટલ B. ૫૨૭૫/-  

� �િત મણ B. ૧૦૫૫/-  

 

� મગફળ& ખર&દ&નો �ારંભ તા. ૨h ઓકટોબર-૨૦૨૦થી  

3. DRDO : �î�& t#?� &���к �1 �&�<.d#� &PI 

?�+GV (&��GV)   

�î�& �&�r.�� х��&-% :  

� ર�)જ : ૪૦૦-૪૫૦ �ક.મી.  

� ક�ટ�ગર& : હવામાથંી હવામા ંWાટકવાની dમતા.  

� સબમ�રન, જહાજ, િવમાનમાથંી છોડ& શકાય.  

� આ િમસાઇલ રિશયાની પી ૮૦૦ ઓ�કસ +ઝ િમસાઇલ 

ટ�કનોલોh પર આધા�રત.  

� ભારતની ²³iWુા અને રિશયાની મ�કવા નદ&ને નામે 

તે,ુ ંનામ ²³ોસ રખાlુ.ં  

� +ઝ િમસાઇલ iqૃવીની સપાટ&ની સમાતંર� ચાલે છે અને 

તે ધાlુ� િનશાન પાર પાડ& શક� છે.  

� +ઝ િમસાઇલ પારંપ�રક અને પરમા¼ ુ બ-બ માટ� 

ઉપયોગી. 

%°-�� к���� &�KD� :  

� રિશયાની  એનપીઓ મશીનો�Xોયેિનયા અને ભારતના 

ડ&આરડ&ઓએ સાથે મળ&ને આ િમસાઇલ તૈયાર કર&.  

� પર&dણ �થળ : ચાદં&iરુ (ઓ�ડશા) 4. �#�°% : ��� 

 �f� �3)& ���P 9. 97� 9. &@�7 �#�°%�� 

��� ш�&к : 9��?�� ��V� (�°�Tк @�@%�) 

�#�°%�� ?��?�� :  

� Fુવૈતના �ાઉન િ�)સ શેખ નવાફ અલ અહમદ અલ 

સબાહ તેલ સ�|ૃ દ�શના શાસક અમીર બની રoા હતા.  

� ૮૩ વષNના શેખ નવાફ વષN ૨૦૦૬ થી �ાઉન િ�)સપદ 

સભંાળ& રoા હતા.  

� Fુવૈતમા ંશાસક પ�રવારની અલ +બેર અને અલ સલીમ 

શાખા વારાફરથી અમીરપદ સભંાળે તેવી પરંપરા છે.  

� આ પરંપરાગત ઢાચંામા ં શેખ નવાફ હવે Fુવૈતના શાસક 

અમીર બની રoા છે.  

� Fુવૈતના બધંારણ �જુબ શેખ નવાફ� શાસક અમીરપદ 

સભંાsયા પછ& આગામી સeતાહોમા ં હવે દ�શના આગામી 

�ાઉન િ�)સ કોણ રહ�શે તે િવષે વાટાઘાટો શB થશે.  
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� iવૂN શાસક અમીર શેખ સબાહ અલ અહમદ અલ સબાહ,ુ ં

૯૧ વષNની વયે અવસાન થlુ ંહI ુ.ં 

� �થળ : jુબઈ  

5. |�� �+@�� 
 £ >AR# @�� ¹���� к����� ш?D�� 

��ш��� 

� બોલી4ડુના મહાનાયક અિમતાભ બ¢ચને ઑગNન ડોનેટ 

કરવાની +હ�રાત કર& છે. 

� તેમણે પોતાની એક તસવીર પો�ટ કર& છે =મા ં તેમના 

કોટ પર એક નાની �ીન કલરની ર&બીન પણ છે.  

6. ���� : @�I &��-к L�������� qLUк�� к�. &�. 

�ш�ш�к�d#� 97 �\� ����  

�� -�°%�I �&[�1�� qLU� �*� к�.&�. ����� cV�%� 7%� 

� િવિવધ બાળવાતાNઓ પૈક& તેમા ંઆવતી િવ�મ-વૈતાળની 

િસ�રઝ ભાર� લોકિ�ય હતી. એ િવ�મ-વૈતાળના rચWો 

ક�.સી.એ તૈયાર કયાN હતા. 

� ખભે વૈતાલ,ુ ં મડjંુ, હાથમા ં તલવાર લઈને ખોપર&ઓ 

વ¢ચેથી મધરાતે પસાર થતા િવ�મ,ુ ં rચW તેમણ ે

૧૯૬૦ના અરસામા ંતૈયાર કlુ� હI ુ.ં  

� આ= એ rચW જ િવ�મની ઓળખ તર&ક� ��થાિપત થઈ 

� ૂ̈  ુછે.  

&��-к ��ш� :  

� ચાદંામામા સામિયકની �ળૂ ટ&મના તેઓ છેVલા સ¯ય 

હતા. બાળ સામિયક ચાદંામામા ૧૯૪૭મા ંતેv�ુ ુભાષામા ં

શB થl ુહI ુ,ં એક તબ�ે િવિવધ બાર ભાષામા ં�ગટ થlુ ં

હI ુ.ં છેવટ� વાચકોના અભાવે ૨૦૧૩મા ંએ બધં થlુ ંહI ુ.ં  

� રામાયણ અને મહાભારતના પણ અનેક rચWો તેમણ ે

તૈયાર કયાN હતા.  

� જ)મ : 2જ. ઈરોડ, તાિમલના�ુ  

� અવસાન : ચેÄઈ  

7. '��* </)�-� <�&' :к�/)u- M���- �U�.- }��� 

97���. c7�� к��-� (M���-)  

� થીમ : દ�શની લાઈફ �ટાઈલ ખાન-પાન, આરોuય 

વગેર�ની ટ�વોની િવગતો +હ�ર કરવામા ંઆવી  

97���.�� £#;- %��V� :  

� સરકાર� દ�શના Éી-ikુુષોના સર�રાશ વજનમા ં4Øૃ| +હ�ર 

કર& છે. એટલે ક� સરકાર� ક�ુ ં છે ક� ikુુષો,ુ ં વજન ૬૫ 

�કલો�ામ હોય તો યોuય ગણાય અને Éીઓ,ુ ંવજન ૫૫ 

�કલો�ામ હોય તો યોuય ગણાય.  

� આ પહ�લા ૨૦૧૦મા ં �રપોટN ર�ૂ થયો હતો =મા ંikુુષો,ુ ં

આદશN વજન ૬૦ �કલો�ામ અને Éીઓ,ુ ંઆદશN વજન 

૫૦ �કલો�ામ િનધાN�રત કરાlુ ંહI ુ.ં 

� શર&રના �માણમા ં વજન ક�ટvુ ં હો4ુ ં જોઈએ તેની 

ગણતર& બોડ& માસ ઈ)ડ��સ તર&ક� ઓળખાય છે.  

� ભારત સરકારના આ નવા �કડાઓથી બોડ& માસ 

ઈ)ડ��સમા ંપણ ફ�રફાર થયો.  
� હવે નવી સર�રાશ �માણે ikુુષોની એવર�જ હાઈટ ૫ ફ&ટ ૬ 

ðચથી વધાર&ને પાચં ફ&ટ આઠ ðચ ન�& કરવામા ંઆવી.  

� Éીઓની સર�રાશ ÷ચાઈ પાચં ùટ મનાતી હતી એ 

વધાર&ને પાચં ફ&ટ Wણ ðચ ગણાશે. એટલે ક� આ 

÷ચાઈ આદશN મનાશે. 

� �રપોટN �માણે શહ�ર& િવ�તારના રહ�વાસીઓ ગામવાસીઓ 

કરતા વધાર� ફ�ટ (ચરબીl�ુત ખોરાક),ુ ંસેવન કર� છે.  

� સર�રાશ શહ�ર&જન રોજના ૫૧.૬ �ામ ફ�ટ,ુ ંસેવન કર� છે, 

>યાર� �ા�ય રહ�વાસીઓ દÃ િનક ધોરણે ૩૬ �ામ ફ�ટ 

આરોગે છે. 

� શહ�રમા ં રહ�તા દર બી+ �ય��ત,ુ ં પેટ બીનજBર& ર&તે 

ફાદં �વkૃપે બહાર નીકળેvુ ં જોવા મળે છે. >યાર� ૪૯ 

ટકાથી વધાર� લોકો ઓવરવેઈટ (વધાર� વજન ધરાવતા) 

ન-ધાયા છે.  

� �ા�ય િવ�તારમા ં ૧૯ ટકા કરતા ઓછા લોકોની ફાદં 

નીકળેલી જોવા મળે છે અને ૨૧ ટકા �ા�યવાસીઓ 

ઓવરવેટ ન-ધાયા.  

� વધાર� વજન અને ફાદંને કારણે ઘણા રોગો શર&રમા ંઘર 

કર& જતા હોય છે, એ વાત +ણીતી છે. 

� શહ�રમા ંરહ�તા ૧૭ ટકા અને ગામડામા ંરહ�તા માડં ૯ ટકા 

લોકો પોતાની દÃ િનક જB�રયાત �જુબના શાકભાh ખાય 

છે. એ ર&તે િનધાN�રત માWામા ં jૂધ પણ શહ�રમા ં ૧૪.૩ 

ટકા અને �ા�ય િવ�તારમા ં૮.૭ ટકા નાગ�રકો જ લે છે. 

� અહ�વાલ તૈયાર કરનાર સ�ંથા : ઈ�)ડયન કાઉ�)સલ ઓફ 

મે�ડકલ �રસચN અને નેશનલ ઈÎ)�ટટlટૂ ઓફ )lXુ&િશયન 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૩૦-૦૯-૨૦૨૦) 

1. તા=તરમા ં 28 વષN બાદ બાબર& િવ«વસં ક�સમા ં કઈ 

અદાલતે 32 આરોપીઓને િનદ¬ષ કરાર આeયો છે -  CBI 

х�& 9��.%, .х�f 

2. અયો«યામા ં બાબર& િવ«વસં �ાર� થયો હતો - 6  

[�&�]@� 1992 
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3. ચાv ુિસઝનમા ં�જુરાત સરકાર 21 ઓ�ટોબર 2020થી  ક�ટલા 

Bિપયા �િત મણ  મગફળ&ની ખર&દ& કરશે- N. 1055/- 

4. તા=તર સeટ��બર 2020મા ં ડ&આરડ&ઓ Uારા કયા +ઝ 

િમસાઈલ,ુ ંસફળ પર&dણ કરાlુ ં-�î�& t#?�&���к  

5. ²³ોસ Tપુરસોિનક  .ઝ િમસાઈલની ર�)જ  જણાવો -  

400-450 [к.��*� 

6. ²³ોસ Tપુરસોિનક .ઝ િમસાઈલની  ક�ટ�ગર& જણાવો - 

7����D� 7���� 

7. ²³ોસ Tપુરસોિનક  .ઝ િમસાઈલ,ુ ં  સફળ પર&dણ 

�ાથંી કરવામા ંઆ�lુ ં- L���+¬#�, H[�ш� 

8. ²³ોસ Tપુરસોિનક .ઝ િમસાઈલ કઈ બ ેસ�ંથાઓ Uારા 

તૈયાર કરવામા ંઆવી છે - �+M��+H 9�� NPO  ��ш-� 

9. તા=તરમા ં  Fુવૈતના નવા �ાઉન િ�)સ તર&ક�  કોની 

વરણી કરાઈ - ���P 9.  97� 9. &@�7 

10. ��ૃl ુબાદ cગદાન કરવાના શપથની િનશાની �વBપે કઈ 

ર&બીન પહ�રવામા ંઆવે છે - |�� �+@�� 

11. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં કયા બોલી4ડૂ અrભનેતાએ ઑગNન 

ડોનેટ કરવાની +હ�રાત કર& હતી - 9�%�� @ÂL� 

12. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં કયા +ણીતા rચWકાર,ુ ં ૯૭ વષw 

ચેÄઈ ખાતે િનધન થl ુ- к�. &�. �ш�ш�к� 

13. ક�. સી. િશવશકંર કયા બાળ સામિયક માટ� rચW દોરતા 

હતા – L������ 

14. ક�. સી. િશવશકંર કઈ િસ�રઝના rચWો માટ� વધાર� +ણીતા 

હતા - �� -�°%�I 

15. બાળ સામિયક ચાદંામામા કયા વષw તેv�ુ ુભાષામા ંશkૃ 

થl ુહI ુ ં– �\C-1947 

16. બાળ સામિયક ચાદંામામા િવિવધ ક�ટલી ભાષામા ં �ગટ 

થI ુહI ુ ં- @��  

17. બાળ સામિયક ચાદંામામા વાચકોના અભાવે કયા વષw 

બધં થlુ ંહI ુ ં- 2013  

18. ક�. સી. િશવશકંર� કયા વષw ખભ ે વૈતાલ,ુ ં મડjંુ, હાથમા ં

તલવાર લઈને ખોપર&ઓ વ¢ચેથી મધરાતે પસાર થતા 

િવ�મ,ુ ં rચW તૈયાર કlુ� હI ુ ં = બાદમા ં એ rચW જ 

િવ�મની ઓળખ તર&ક� ��થાિપત થઈ � ૂ̈  ુહI ુ– �\C-

1960  

19. +ણીતા rચWકાર ક�. સી. િશવશકંર,ુ ંજ)મ �થળ જણાવો – 

%��.��y#�� <��� i$�.�   

20. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં ક��)�ય આરોuય મWંાલય Uારા કયો 

અહ�વાલ +હ�ર કરાયો હતો - '��* </)�-� <�&'   

21. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ંક��)�ય આરોuય મWંાલય Uારા +હ�ર 

કરાયેલા 'વોટ ઈ�)ડયા ઈસ' અહ�વાલમા ં શાની િવગતો 

+હ�ર કરવામા ંઆવી - ��ш�� .�<P K*�<. х��-?�� 

M���- ����� *����� ���%�  

22. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ંક��)�ય આરોuય મWંાલય Uારા +હ�ર 

કરાયેલા 'વોટ ઈ�)ડયા ઈસ' અહ�વાલ કઈ સ�ંથા Uારા 

તૈયાર કરાયો હતો - </)�-� к�fa)&. HP �[�к. 

[�&LC 9�� ��ш�. <�)K**R p* HP )R#s+�ш-� 

23. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં +હ�ર થયેલા 'વોટ ઈ�)ડયા ઈસ' 

અહ�વાલ �જુબ ikુુષો-Éીઓ,ુ ંક�ટv ુવજન યોuય ગણાય 

- 65 [к.|�. %D� 55 [к.|�.  

24. વષN ૨૦૧૦મા ં ર�ૂ થયેલા 'વોટ ઈ�)ડયા ઈસ' �રપોટN 

�જુબ ikુુષો-Éીઓ,ુ ં ક�ટv ુ વજન યોuય ગણાય - 60 

[к.|�. %D� 50 [к.|�.  

25. શર&રના �માણમા ં વજન ક�ટvુ ં હો4ુ ં જોઈએ તેની 

ગણતર& કયા નામે ઓળખાય છે - @��+ �& <)��0&  

26. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં +હ�ર થયેલા 'વોટ ઈ�)ડયા ઈસ' 

અહ�વાલ �જુબ નવી સર�રાશ �માણ ે ikુુષોની એવર�જ 

હાઈટ ૫ ùટ ૬ ðચથી વધાર&ને ક�ટલી ન�& કરવામા ં

આવી - ?��L Ù* Mw ÐL  

27. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં +હ�ર થયેલા 'વોટ ઈ�)ડયા ઈસ' 

અહ�વાલ �જુબ નવી સર�રાશ �માણ ે Éીઓની એવર�જ 

હાઈટ ૫ ùટથી વધાર&ને ક�ટલી ન�& કરવામા ં આવી - 

?��L Ù* UV ÐL 

28. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં +હ�ર થયેલા 'વોટ ઈ�)ડયા ઈસ' 

અહ�વાલ �જુબ સર�રાશ શહ�ર&જન રોજના ક�ટલા ફ�ટ,ુ ં

સેવન કર� છે - 51.6 |� 

29. સeટ��બર-૨૦૨૦મા ં +હ�ર થયેલા 'વોટ ઈ�)ડયા ઈસ' 

અહ�વાલ �જુબ સર�રાશ �ા�ય રહ�વાસી રોજના ક�ટલા 

ફ�ટ,ુ ંસેવન કર� છે - 36 |� 

............વંદ ેમાતરમ.્........... 


