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DATE : ��-��-����

�� !"# $�$%�       

 1. ()�$) *�+�,-� .�к��)�/ 0�)�12 : )�4. *�+, 

5�67. – к�19 ,�к�� ($���к� .�к��)�/)  

 

���5��� ���19 ��" <��� =>2��%�� ��2к�. ,?*% 

@��%�� 6 ш*����� ��"$� �.��� ш*��" C��,��� )�4. 

*�+, 5�67.�� 4-�ш)�1#�, к��#� 

)�4. *�+, 5�67. ��ш� :  

� દ�શના ૬ રા	યોના ૬ શહ�રોમા ંિનમા�ણ પામનારા આવાસો 

અ�યા�િુનક, એફોડ�બલ અન ે આપદા #િતરોધક હશે. 

દ�શમા ં શહ�ર' આવાસોના િનમા�ણમા ં લાઈટ હાઉસ 

#ો+,ટની ટ�,નોલો. નવી /દશા બતાવતા #કાશ0તભં 

સમાન બનશે. 

� દ�શમા ં ઝડપી િવકાસ માટ� આ3લૂ પ/રવત�ન લાવવામા ં

આવી રહ5ુ ં છે. + 7તગ�ત િવ9ની બહ�તર'ન નવી 

ટ�કનોલો.ના સહાર� પયા�વરણ સાથે તાલ િમલાવતા, 

આપિ; #િતરોધક, આવ<યક =િુવધાઓથી સ?જ 

હાઉિસAગ #ો+,ટ સાકાર થશ.ે 

��ш�E%� :  

� LHPમા ં મકાનો િવશેષ #કારના હશ.ે તેમા ં Fટ, માટ' 

િવના મકાનો તૈયાર થશે   

� ૬ શહ�રોમા ં૧-૧ હJરથી વ� ુમકાન બનશે 

ш*��� :  

�. ��2к�.     �. ���0�   F.  અ��%)� 

H. 0�I4        �. )х�+  �. 41��� 

LHP ��2к�. ��ш� :  

� PM આવાસ યોજના હ�ઠળ N. ૧૧૮ કરોડના ખચR Sુલ 

૧૧૪૪ આવાસો તૈયાર થશે 

����% .�к��)�/, ш*�� અ�� ��ш :  

=>2��%�� N�10, UP�� к�����, P��х���� 2Q� .�7��)�/ 

� હાઈ એUડ ટ�,નોલો.થી બનતા આવાસોમા ં રાજકોટમા ં

V�Uચ, લખનૌમા ં ક�નેડા, રાચંીમા ં જમ�ન Xીડ' કU0Y,શન 

િસ0ટમ, અગરતલામા ં U5ZૂઝલેUડની 0ટ'લ V�મ 

ટ�,નોલો.નો ઉપયોગ થશે. 

LHP *�RS %T#�� U���� 5�% C��,�� х0Q : 

� લાઈટ હાઉસ #ો+,ટ 7તગ�તના #�યેક [લેટ માટ� 

N.૧૨.૫૯ લાખનો ખચ� થશે +માથંી ક�U_ અને રા	ય 

સરકાર N.૭.૮૩ લાખbુ ં અbદુાન આપશે. લાભાથcન ે

N.૪.૭૬ લાખ આપવાના રહ�શે. 

=>2��%�� *�+�,-� �.� VW �� !"# 
���Q  

�. X�Y),� 4����ш�  

�. х���� 2�� +X� $�Z. અ[��\$) *�+�,-� 5�6к.  

F. 4�-,� ]> Z) ?�*�$�)�.�ш�  

� +મા ં૬૦૦૦૦ આવાસની અbમુતી અપાઈ 

2. �EQ-2021�� ��ш�E X�`  

(1) ,�% �*�ab# : 5c>х Z���/d>� 21 ш%�e�" �EQ 

����ш� 

� આ મહાન સતંનો જUમ ખેeૂત પ/રવારમા ં7મી /ડસેgબર, 

1921ના રોજ વડોદરા પાસનેા ચાણસદ ગામે થયો હતો. 

તેમbુ ં બાળવયbુ ં નામ હkુ,ં શાિંતલાલ. દ'lા લઈ 

1940મા ંતેઓ નારાયણ0વNપદાસ 0વામી બUયા. 1950મા ં

માp 28 વષ�ની rમર� બી.એ.પી.એસ. 0વાિમનારાયણ 

સ0ંથાના #3ખુ બUયા. 13, ઑગ0ટ, 2016ના રોજ તેમણે 

દ�હ�યાગ કયv હતો. 

(2) f gк�X�� ��,� : ������ ��%�к�X�� C ��,� �� �EQ 

h gWQ Uш� 

� wકંૂપbુ ં ક�U_ કxછ yજzલામા ંહk ુ ંઅન ેwકંૂપ 7.7 /ર,ટર 

0ક�લનો હતો 2001ની 26મી JU5આુર'એ 52મા ં

#Jસ;ાક /દવસની ઉજવણી ચાલી રહ' હતી. એકતરફ 

{વજવદંની તૈયાર'ઓ ચાલી રહ' હતી અને સવાર� 

8.46એ wકંૂપથી ધરતી |.ુ હતી. wકંૂપ 2 િમિનટ =ધુી 

ચાzયો હતો. wકંૂપbુ ંક�U_ કxછ yજzલામા ંહk ુ.ં wકંૂપ 7.7 

/ર,ટર 0ક�લનો હતો. આ+ wજૂ શહ�ર� િવકાસની નવી 

પ/રભાષા ઉભી કર' છે. 

(3) 5кjX�� X�Q : ,���� ,���� #�2�� �� �EQ  

 

� }જુરાતની .વાદોર' સરદાર સરોવર નમ�દા યોજના 
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� }જુરાતની .વાદોર' સરદાર સરોવર નમ�દા યોજના 

0થળ આ+ 0ટ�x5 ૂ ઓફ 5િુનટ' સSુંલના કારણે દ�શ-

~ુિનયામા ં #વાસન માટ�bુ ં 0થળ બની ગ5ુ ં છે. 1961ની 

5મી એિ#લે આ યોજનાનો િશલાUયાસ ત�કાલીન 

વડા#ધાન જવાહરલાલ નહ�Nના હ0તે કરવામા ં આ�યો 

હતો. વત�માન વડા#ધાન નર�U_ મોદ' સરકારમા ં �ણૂ� 

સપાટ'એ દરવાJ પણ લાગી ગયા હતા. 

(4) шl#Qd>� ,1�� : @��%-X�?кZ%���� m>n�� �� �EQ  

� 16 /ડસgેબર 1971ના રોજ પા/ક0તાનના લે[ટ�નUટ જનરલ 

િનયાઝીએ શરણાગિત 0વીકાર' હતી. 

� ભારત અને પા/ક0તાન વxચે 1971મા ંલડાયે�ુ ં5�ુ માp 

13 /દવસ ચાz5ુ ંહk ુ.ં 3 /ડસgેબર 1971ના રોજ પા/ક0તાન ે

ભારત પર �મુલો કર'ને 1971ના 5�ુની શNઆત કર' 

હતી. 13 /દવસમા ં પા/ક0તાનની સેનાએ ભારત સામ ે

� ૂટંણ ટ��ા હતા.ં 16 /ડસgેબર 1971ના રોજ પા/ક0તાનના 

લે[ટ�નUટ જનરલ િનયાઝીએ શરણાગિત 0વીકાર' હતી. 

(5) ZU���к Z���2 : ��p#�� ZU���к Z���p# ,�ZU�qd>� 

r g�.W� X�Q 

� રા	યમા ં0થાિનક સ0ંથાઓની � ૂટંણીઓ આગામી ફ��આુર' 

2021મા ંયોJવાની શ�તા 

� રા	યમા ં0થાિનક સ0ંથાઓની � ૂટંણીઓ આગામી ફ��આુર' 

2021મા ંયોJવાની શ�તા છે. 6 મહાનગરપાZલકા, 81 

નગરપાZલકા, 31 .zલા પચંાયતો, 231 તા�કુા 

પચંાયતોની સામાUય� ૂટંણી તથા #સગંોપાત 0વરા	યના 

એકમોની ખાલી પડ�લ બઠેકોની પેટા� ૂટંણીઓ ફ��આુર'મા ં

યોJય એ�ુ ં આયોજન છે. કોિવડને લઈને � ૂટંણી પચેં 

િવશેષ તૈયાર'ઓ કર' છે. 

3. ?�s2.) ,���,�t > *�RS *�� u>)-45 ,���q v�$�R� 

+X)e� 

� અ�યાર=ધુીમા ં૨૮ લાખથી વ� ુઓનલાઈન અર.ઓ 

5���@ :  

� 3�ુયમpંી િવજય Nપાણીએ ઓ,ટોબર-૨૦૨૦મા ં ૨૦૦૦ 

ગામોમા ં ૨૨ +ટલી સરકાર' સેવાઓ, યોજનાઓ સાથે 

/ડyજટલ સવેાસેkનુો આરંભ કરા�યો હતો.  

)w#��к : 

� �ાgય0તર =ધુી ઓ��ટકલ ફાયબર નેટવક� અને ભારત 

નેટ ઈUટરનેટ હ�ઠળ MBPSની �0પડ સાથ ેનેટ કને�,ટિવટ' 

#0થાિપત કયા� બાદ /ડસેgબર =ધુીમા ં વ� ુ ૮૦૦૦ 

ગામોને આવર' લેવાનો લ�યાકં ન�' કયv હતો.  

 

� વષ� ૨૦૨૧મા ં રા	યની તમામ ૧૪ હJર ગામ 

પચંાયતોને ભારત નેટ ઈUટરનેટના મા{યમે /ડZઝટલ 

સેવાસેk ુસાથે જોડ' દ�વામા ંઆવશે. 

4. = g2��% ��x�X�R- અ����� : ��x�X�R�� u>)��#к 

%�"к� �y. અ���к ш�*�� c>�% �z> { �, )�$���4 

� х�, : અગાઉ Sુલનાયક તર'ક� ડૉ.રા+U_ ખીમાણીની 

િનમ�કૂ કરાઈ હતી. +ના ઉપર 5.ુસી �ારા રોક 

લગાવાઇ છે.  

5. 4-��� : @��%�� ��|7,��� c g��1. +X� 4-���U� 

�2� �х�ш� (.�к��)�/)  

� કોzડ ચેન પર કઈ બેચના ક�ટલા ડોઝ પહ�xયા છે તેની 

સમ� િવગતો ઇ-િવન (ઇલે,Yોિનક વે�,સન ઇUટ�ZલજUસ 

નેટવક�) પર અપડ�ટ કરાશે. �યાર બાદ તે સેUટરમાથંી 

+ટલી પણ વે�,સન નીકળશ ે તેમની �રૂ' િવગતો ઇ-

િવનમા ંનખંાશ.ે  

� તેનાથી એ Jણી શકાશે ક� કયા સેUટર પર ક�ટલા ડોઝ 

ઉપલ�ધ છે ?  

� કોઇ સેUટર પર ઓછા ડોઝ હોય અને બીJમા ંવધાર� હોય 

તો ઓછો ડોઝવાળા સેUટર ખાતે વ� ુ ડોઝ ત�કાળ 

પહ�ચાડાશ.ે 

6. @��%-X�?кZ%�� ,�$��� : %�.1 }1m>C�" 
 $��� ��ш� 

�~0� к��"q અ�� X���> Uк��� �?*%�d>� C���-5���  

 

���% :       к��"q�� �?*%� :  



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

 

� પા/ક0તાનની +લમા ંભારતના Sુલ ૩૧૯ નાગ/રકો +લમા ં

છે. જયાર� ભારતમા ં૩૪૦ પાક. નાગ/રકો +લમા ંછે. 

� ભારત-પા/ક0તાન વxચ ે એકબીJના ક�દ'ઓની મા/હતી 

Jહ�ર કરવાનો િસલિસલો વષ�-૨૦૦૮થી શN થયો છે.  

� તેના ભાગNપે બનંે દ�શો વષ�મા ં ૧લી JU5આુર' અને 

૧લી �ુલાઈ - એમ બે વખત બનંે તરફના હાઈકિમ�રને 

ફોર�ન ઓ/ફસમાથંી મા/હતી આપવામા ંઆવે છે. 

X���> Uк��� �?*%� : 

� બનં ેદ�શો વxચે પરમા� ુહિથયારો અને પરમા� ુમથકોની 

મા/હતી શેર કરવાનો પણ કરાર થયો હતો. એના ભાગNપે 

બનં ે દ�શોના રાજ~ૂતોન ે બનંે દ�શોના િવદ�શ મpંાલયના 

અિધકાર'ઓએ પરમા� ુમથકોની મા/હતી આપી હતી. 

 

� ૩૧મી /ડસેgબર, ૧૯૮૮મા ં બનંે દ�શો વxચે પરમા� ુ

મથકો અને પરમા� ુ હિથયારોની મા/હતી શેર કરવાનો 

કરાર થયો હતો, + ૨૭મી JU5આુર', ૧૯૯૧મા ં લા} ુ

પડયો હતો.  

� એ પછ' દર વષR ૧લી JU5આુર'એ પરમા�નુી િવગતોની 

આપ-લે થાય છે.  

� આ કરાર પાછળનો હ�k ુ એવો હતો ક� બનં ે દ�શો વxચે 

5�ુની �0થિત સJ�ય તો પરમા� ુ મથકોના િવ0તારમા ં

�મુલો ન થાય તેની તક�દાર' રાખવી. 

� ૩૦ વષ�થી બનંે દ�શો એકબીJન ે પરમા� ુ મથકોની 

મા/હતી આપે છે.  

� જોક�, તેની સ�ંયા અને 0થળો }�ુતતાન ે{યાનમા ંરાખીને 

Jહ�ર કરાયા ન હતા.  

� 0ટોકહોમ ઈUટરનેશનલ પીસ ર'સચ� ઈ�U0ટટ5ટૂના 

અહ�વાલમા ં દાવો થયો હતો એ #માણ ે ભારત પાસે 

નાના-મોટા ૧૫૦ પરમા� ુહિથયારો છે, 	યાર� પા/ક0તાન 

પાસે ૧૬૦ હિથયારો હોવાનો 7દાજ છે. 

7. к����шj� : @��%�� 5U к����� �,� к����шj��� 

,e67. 
7,X.Q�� X��) 9��� ��g�" (C��(#)  

આ રસીને �ગ કંYોલર જનરલ ઓફ ઈ�Uડયા  7િતમ મ�ૂંર' 

આપશ ે

� WHO _ારા વિૈ9ક 0તર� #થમવાર ફાઇઝરની રસીન ે

કોરોના માટ� મ�ૂંર' અપાઈ છે 

к����шj� ��ш� : 

� કોિવિશzડ : Z¢ટનની ઓ,સફડ� 5િુનવિસ£ટ' અને Z¢ટન-

0વીડનની ફામા� કંપની એ0Yાઝેનેકા �ારા િવકસાવાયલેી 

આ રસીને સૌથી પહ�લા Z¢ટને મ�ૂંર' આપી હતી.  

� ભારતમા ં એ ફોg5ુ�લા પર જ િસરમ ઈ�U0ટટ5ટૂ રસી 

બનાવી રહ' છે, + કોિવિશzડ તર'ક� ઓળખાય છે.  

� આ રસી ઓ,સફડ� વે�,સન તર'ક� પણ Jણીતી છે. �નૂા 

�0થત િસરમ ઈU0ટ. જ ભારતમા ં તેbુ ં ઉ�પાદન કરશે. 

િસરમ +ટલી રસી બનાવશે તમેાથંી અડધી ભારતન ે

આપશ.ે  

� આ રસીને ક��U_ય મે/ડકલ પેનલે ઈમ¤Uસી વપરાશ માટ� 

યો¥ય ગણાવી છે.  

� આ રસી સ�ંણૂ� 0વદ�શી નથી, પરંk ુજગતમા ંસૌથી સફળ 

પૈક'ની એક છે.  

� Z¢ટન ઉપરાતં આજ R�Uટઆએ પણ તેને મ�ૂંર' આપી છે.  

� આ રસી સામાUય V'જના એટલે ક� ર થી ૮ ડ'�ી 

તાપમાને સાચવી શકાશ.ે  

� ભારત +વા અનેક દ�શો માટ� આ રસી વધાર� સરળ છે.  

� #થમ છ મ/હનામા ંઆ રસીના ૩૦ કરોડ ડોઝ ઉ�પાદન 

કરવાની િસરમની lમતા. 

�%��� !"# $�$%�  

8. UNSC : @��% CR� �х% UNSC�� ,�#- c>�%�� 

5���@  

� 3દુત : તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૧થી બે વષ� માટ� 

 

UNSC�� �%Q�� |ZU�% : 

� હાલ =રુlા પ/રષદમા ં 15 સ¦યો છે, +મા ંપાચં કાયમી 

અને અUય §ંુકા ગાળા માટ�ના સ¦ય છે.  

X��0 к�#� ,�# ��ш :  

�. 0��, �. N��,,  F. ��ш#�,  H. Y�.�  �. અ�?�к� 

UNSC�� @��%�� |ZU�% :  
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� 1 JU5આુર' 2021એ ભારત આઠમી વખત અ0થાઇ સ¦ય 

દ�શ બUયો છે. એટલે ક� અગાઉ સાત વખત આ પદ પર 

ભારત રહ' ��ુો છે. 

� 2011-12મા ં5પુીએની સરકાર સમયે પણ ભારત અ0થાઇ 

સ¦ય પદ પર હતો.  

� સયંોગ છે ક� Vાસં પણ એ પાચં દ�શોમા ંસામેલ છે ક� + 

આ =રુlા પ/રષદbુ ં કાયમી સ¦ય છે અને હવે તેણ ે

ભારતને પણ કાયમી સ¦ય બનાવવાbુ ંસમથ�ન ક5ુ ̈ 

� UNSC : 5નુાઇટ�ડ નેશન િસ¬/ુરટ' કાઉ�Uસલ 

9. ���/ �EQ-2021�� 5���@ :  

���@��� ��� �EQ�� 5U � g#`�#d>� C��-Z���% 

���@��� ��ш� :  

� સૌથી પહ�લા ંસાઉથ પોલના સમાઓ, ટ�ગા અને /સમસ 

આઈલેUડમા ંનવા વષ�b ુ ંઆગમન થ5ુ ંહk ુ.ં  

� �યારબાદ U5ઝુીલેUડના ઑકલેUડમા ંલોકોએ ઉજવણી અને 

આતશબા. કર'ને �ૂના વષ�ને િવદાય આપી હતી.  

� �યાર પછ' ઓ0Y�Zલયા, ભારત, Z¢ટન, Jપાન, ક�નેડા, 

ચીન, +વા દ�શોમા ંપણ નવા વષ�ને વધાવવામા ંઆ�5ુ ં

હk ુ.ં  

� અમે/રકાના બેકર આઈલUેડ ઉપર સૌથી છેzલે નવા વષ�ન ે

આવકાર આપવામા ંઆ�યો.  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૧-૦૧-૨૦૨૧) 

1. તા+તરમા ં  વડા#ધાન ®ી નર�U_ મોદ' �ારા ¥લોબલ 

હાઉિસAગ ટ�કનોલો.  ચેલેUજ 7તગ�ત કયો #ો+,ટ 

દ�શભરના 6 શહ�રોમા ં લોUચ કરવામા ં આ�યો - )�4. 

*�+, 5�67. 

2. લાઈટ હાઉસ #ો+,ટ  7તગ�ત ભારતમા ં સૌ#થમ કયા 

કયા શહ�રોમા ં1000-1000 થી વ� ુસ0તા આવાસો તૈયાર 

કરાશે - ��2к�., ���0�,  અ��%)�,  0�I�, )х�+ અ��  

�1���  

3. લાઈટ હાઉસ #ો+,ટ  7તગ�ત રાજકોટમા ં Nિપયા 118  

કરોડના ખચR ક�ટલા આવાસો તૈયાર કરાશે - 1144 

4. લાઈટ હાઉસ #ો+,ટ 7તગ�ત નવીન ટ�કનોલો.થી  

તૈયાર થનાર આવાસોમા ંરા	ય અને દ�શbુ ંનામ જણાવો- 

=>2��%- N�10, +�� 5��ш- к�����  અ��  P��х��- 2Q� 

5. તા+તરમા ં વડા#ધાન ®ીના હ0ત ે હાઉિસAગ માટ�ને  

}જુરાતન ેકયા pણ રા¯Y'ય એવોડ�  – X�Y),� 4����ш�, 

х���� 2�� +X� $�Z. અ[��\$) *�+�,-� 5�6к. 

%U� 4�-,� ]> Z) ?�*�$�)�.�ш� 

6. વષ� 2021મા ં#3ખુ0વામી મહારાજના જUમન ેક�ટલા વષ� 

�ણૂ� થશે - 100- ш%�e�" �EQ 

7. વષ� 2021મા ં સરદાર સરોવર યોજના ક�ટલા વષ� �ણૂ� 

થશે - 60 �EQ, ��#�� pm>Y$)� 

8. બા¥ંલાદ�શને અલગ દ�શની માUયતા આપતા ભારત 

પા/ક0તાન 5�ુ વષ� 2021મા ંક�ટલા વષ� �ણૂ� થશે -50  

9. દર વષR 1 JU5આુર'ના રોજ કયા બે દ�શો વxચે  

પરમા� ુ મથકોની મા/હતીbુ ં  આદાન- #દાન કરવામા ં

આવે છે - @��% X�?кZ%�� 

10. દર વષR 1 JU5આુર' અને 1  �ુલાઈના રોજ  કયા બ ે

દ�શો વxચે ક�દ'ઓની મા/હતીbુ ં આદાન-#દાન કરવામા ં

આવે છે - @��%-X�?кZ%�� 

11. JU5આુર' 2021ના #થમ સ�તાહમા ંઈમરજUસી ઉપયોગ 

માટ� ભારતમા ં સ�+,ટ એ,સપટ� કિમટ' �ારા કોરોનાની  

કઈ રસીને  મ�ૂંર' અપાઇ છે - к����шj� 

12. િવ9મા ં સૌ#થમવાર WHO �ારા કઈ રસીને  સ;ાવાર 

મ�ૂંર' આપવામા ંઆવી છે - [�4P� 

13. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ં અમદાવાદ �0થત }જૂરાત 

િવ°ાપીઠના Sુલનાયક તર'ક� કોની 3દુત વ� ુ છ માસ 

લબંાવાઈ હતી - �y. અ���к ш�* 

14. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ં કોના �ારા Sુલનાયક તર'ક� 

ડૉ.રા+U_ ખીમાણીની િનમ�કૂ ઉપર રોક લગાવાઇ હતી - 
UGC  

15. }જુરાત સરકારની /ડyજટલ સેવાસેk ુ હ�ઠળ Sુલ ક�ટલી 

સેવાઓ ઘરબેઠા ઉપલ�ધ છે - 45 

16. 3�ુયમpંી િવજય Nપાણીએ ઓ,ટોબર-૨૦૨૦મા ં ક�ટલા 

ગામની ક�ટલી સરકાર' સેવાઓ, યોજનાઓ સાથે /ડyજટલ 

સેવાસેkનુો આરંભ કરા�યો હતો - 2000 �� %U� 22  

17. વષ� ૨૦૨૧મા ં રા	યની ક�ટલી �ામ પચંાયતોને ભારત 

નેટ ઈUટરનેટના મા{યમે /ડZઝટલ સેવાસેk ુ સાથે જોડ' 

દ�વાનો }જુરાત સરકારનો લ�યાકં છે - %� 14 *}�  

18. ભારતમા ંવે�,સનની 3વૂમેUટ ઉપર કયા મા{યમથી નજર 

રખાશે - 4-��� 

19. e-VINbુ ં િવ0kતૃ નામ જણાવો - �)�7!���к ��|7,� 

�1.�Y)21, ��.�кQ  

20. ભારત ક�ટલામી વખત UNSCનો સ¦ય બUયો – CR� 

21. UNSCમા ં ભારતની આઠમી વખતbુ ં સ¦ય પદ �ારથી 

શN થ5 ુ અને તેની 3ુ́ ત ક�ટલી હશે -  %�.01-01-

2021U� %U� $� �EQ �.� 
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22. UNSC =રુlા પ/રષદમા ંહાલ Sુલ ક�ટલા સ¦યો છે – �� 

23. UNSC =રુlા પ/રષદમા ંકાયમી સ¦યોની સ�ંયા ક�ટલી છે 

– 5 

24. UNSC =રુlા પ/રષદમા ં §ંુકા ગાળા માટ�ના સ¦યોની 

સ�ંયા ક�ટલી છે – 10  

25. UNSC =રુlા પ/રષદના પાચં કાયમી સ¦ય દ�શ કયા છે - 

0��, N��,, ��ш#�, Y�.� અ�� અ�?�к� 

26. UNSCbુ ં િવ0kતૃ નામ જણાવો - m>���.�� ��ш� 

�,�>?�." к�+|1,) 

27. સૌથી પહ�લા ંકયા આઈલUેડમા ંનવા વષ�bુ ંઆગમન થાય 

છે - ,�+U X�)�� ,�q, .��� અ�� ?�,,  

28. સૌથી છેzલે કયા આઈલેUડમા ંનવા વષ�bુ ંઆગમન થાય 

છે - અ�?�к��� $�к� C4)�1�  

DATE : ��-��-����

�� !"# $�$%�       

1.,����)� 5�67. : =>2��% ��� 5�67. : �>�%U� 

<��к�, �����U� к��)� �~0� ,� �)�� ш� к��ш� (2S 

X?��*�) 

 

� ભારત સરકારના પોટ� , િશિપAગ અને વોટરવેઈઝ 

િમિન0Y'એ દ�શમા ંસાગરમાલા #ો+,ટ હ�ઠળ ૧૨થી વધાર� 

જળ-હવાઈ Nટ ઉપર સી-�લેન સિવ£સ શN કરતા �વૂRની 

વ/હવટ' #/યા શN.  

� }જુરાતમા ં પહ�લાથી જ સાબરમતી /રવરVUટ 

અમદાવાદથી 0ટ�x5 ૂઓફ 5િુનટ' વxચે સી �લને સેવાનો 

આરંભ થઈ ��ૂો છે.  

� આ બે નદ'ઓ વxચે જળ હવાઈ માગ�થી શN થયલેી 

ઉµયન સેવાઓ બાદ હવે દ/રયાકાઠં�થી સવેા શN કરવાbુ ં

આયોજન. 

2. 7)�� Z!". �� *$ : અ������� અ$Q� 0�к, 

�$)��� 7)�� Z!". �� *$ %�"к� �1#%� (C��(#) 

� તા+તરમા ં ¶ડ સે[ટ' અને 0ટાUડડ� ઓથોર'ટ' ઓફ 

ઇUડ'યા �ારા અબ�ન ચોક, ·બલી, અમદાવાદને ,લીન 

0Y'ટ ¶ડ હબ તર'ક� માUયતા #ા�ત થતા રા	યની આ 

૧૧મી ¶ડ 0Y'ટને ,લીન 0Y'ટ ¶ડ હબનો એવોડ� એનાયત 

થયો છે.  

� આ અગાઉ દ�શની સવ� #થમ ,લીન 0Y'ટ ¶ડ હબ તર'ક� 

“કાકંર'યા ¶ડ 0Y'ટને” એવોડ� મºયો હતો.  

� રા	યના અUય શહ�રો ગાધંીનગર, =રુત, રાજકોટ, દાહોદ 

વગેર� yજzલામા ંથઈને Sુલ ૧૧ ¶ડ 0Y'ટન ેઆ એવોડ�થી 

નવાજમા ંઆવી છે.  

� હાલમા ંસમ� દ�શમા ં૨૧ ¶ડ 0Y'ટન ે,લીન 0Y'ટ ¶ડ હબ 

તર'ક� માUયતા 

� + પૈક' અગીયાર ¶ડ 0Y'ટ ફ,ત }જુરાત રા	યમા ં છે. 

ઉપરાતં અUય ૧૦ ¶ડ 0Y'ટ }જુરાત બહાર +મ ક� 

મહારા¯Y-૫ તથા મ{ય#દ�શ, પJંબ, તમીલનાeુ ં

છતીસગઢ, ચડં'ગઢને ૧-૧ ¶ડ 0Y'ટન ેએવોડ� મºયો. 

3. �� R ,��,� : @��%�� �� R 25 ,��,���U� =>2��%�� 

��,��"�� ,��,� ,�.C�.X�.") અ�� к~{�� ,��,� �� 

����� 0������ X,���� (�*"�.) 

� Sુલ ૨૫માથંી ૧૭ સાસંદ BJPના  

� સ0ંથા : ફ�મ ઈ�Uડયા મેગેZઝન અને એિશયા પો0ટ એજUસી  

 

�%��� !"# $�$%�  

4. ���5��� ���19 ��" : 13 ��ш�� ,����� @��%�� 

PM ����� ,lU� )�к�5# ��%� : ,lU� �z> 75 .к� )�к�
 

�1#%� CX� (�*"�.)  

� સરવેના પ/રણામો 3જુબ, મોદ'ને 75 % લોકોએ િવ9ના 

સૌથી લોકિ#ય નેતા માUયા 	યાર� 20 % લોકો આ વાત 

સાથે સમંત નહોતા.  

� Z¢ટનના વડા#ધાન બો/રસ જોનસનbુ ં મા/ક¾ગ 

માઇનસમા ં ર¿ુ ં ક�મ ક� તેમને લોકિ#ય નેતા તર'ક� 

માUયતા ન આપનારાઓbુ ં#માણ વ� ુહk ુ.ં  

� આ સરવે અમે/રકા, ¢ાZઝલ, Jપાન, ભારત, Z¢ટન અને 

જમ�ની સ/હત ૧૩ દ�શમા ંહાથ ધરાયો.  

� સ0ંથા : મોિનÀગ કUસzટ-USA  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૨-૦૧-૨૦૨૧) 

1. }જુરાતમા ં સાગરમાલા #ો+,ટ 7તગ�ત કયા બદંરોને 

સી- �લેન હ�ઠળ જોડવામા ંઆવશ ે- �>�% U� <��к�, અ�� 

����� U� к��)� 
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2. સાગરમાલા #ો+,ટ 7તગ�ત ભારતના વ� ુ ક�ટલા નવા 

Nટને જળ-હવાઈ Nટ ઉપર જોડવામા ંઆવશે -12 

3. }જુરાતમા ં  સૌ#થમ  કયા બે Nટ  વxચે જળ-હવાઈ 

સેવાનો #ારંભ કરવામા ંઆ�યો છે - ,�$�%� ?���N1. 

અ�� Z.�~m g q[ m>��." 

4. તા+તરમા ં ભારત સરકાર �ારા અમદાવાદની કઈ ¶ડ 

0Y'ટને ,લીન 0Y'ટ હબનો દર?જો આપવામા ંઆ�યો છે -  

અ$Q� 0�к, �$)� 

5. }જુરાતમા ંઅ�યાર =ધુીમા ં દ�શમા ંસૌથી વ� ુક�ટલી ¶ડ 

0Y'ટને ,લીન 0Y'ટ હબનો દર?જો આપવામા ંઆ�યો છે - 
11 

6. ભારતમા ં સૌથી પહ�લા કઈ 0Y'ટને ,લીન 0Y'ટ હબનો 

દર?જો આપવામા ં આ�યો છે - к��к?�#� �� Z!"., 

અ����� 

7. ¶ડ સે[ટ' એUડ 0ટાUડડ ઓથો/રટ' ઓફ ઇ�Uડયા �ારા 

અ�યાર =ધુીમા ંભારતમા ં Sુલ ક�ટલી 0Y'ટને ,લીન 0Y'ટ 

હબનો દર?જો આપવામા ંઆ�યો છે - 21 

8. અમે/રક' ફમ� “મોિન£ગ કUસzટ’ના તા+તરના સરવેમા ં

કયા દ�શના વડા#ધાન સૌથી વ� ુલોકિ#ય નેતા હતા – 

@��%�� PM ���19 ��"  

9. અમે/રક' ફમ� “મોિન£ગ કUસzટ’ના તા+તરના સરવેમા ં

લોકિ#ય નતેા બાબતે ભારતના PM નર�U_ મોદ'ને ક�ટલા 

ટકા લોકોએ પસદં કયા̈ હતા – 75 .к� 

10. અમે/રક' ફમ� મોિન£ગ કUસzટ� લોકિ#ય નેતા બાબતે ક�ટલા 

દ�શનો સરવે કયv હતો +મા ં ૭૫ ટકા લોકોએ ભારતના 

PM નર�U_ મોદ'ને પસદં કયા̈ હતા – 13 ��ш  

11. JU5આુર'-૨૦૨૦મા ં ભારતના ®ે¯ઠ ૨૫ સાસંદમાથંી 

}જુરાતના ક�ટલા સાસંદની પસદંગી થઈ હતી – 2 

12. JU5આુર'-૨૦૨૦મા ં ભારતના ®ે¯ઠ ૨૫ સાસંદમાથંી 

}જુરાતના કયા બે સાસંદની પસદંગી કરાઈ હતી - 

��,��"�� ,��,� ,�.C�.X�.") અ�� к~{�� ,��,� 

�� ����� 0������  

13. JU5આુર'-૨૦૨૦મા ં ભારતના ®ે¯ઠ ૨૫ સાસંદની 

પસદંગી કરનાર સ0ંથાbુ ં નામ જણાવો - [� 4�1�#� 

���YP� અ�� 
�ш#� X�Z. 
21,�  

DATE : �F-��-����

1. ?к,�� � g#`�# #�2�� : =>2��% ,�к�� (�}Q) 

 

���� }જુરાતમા ં /કસાન =યૂvદય યોજનાનો બીJ તબ�ાનો 

ઉના-ગીર સોમનાથ ખાતેથી 3�ુયમpંી ®ી િવજય 

Nપાણીના હ0તે #ારંભ    

���� આ યોજના હ�ઠળ તા.૩-૧-૨૦૨૧ની �0થિતએ Sુલ-૧૧૬૪ 

ગામોને આવર' લેવાયા 

���� *�t > : ખેeૂતોને િસAચાઈ માટ� /દવસે વીજળ' આપવી  

���� 5U 5���@: ���5��� �� ���19 ��" <��� ��?�#� 

к�1[�1,�� ��#U� %�. 24-10-2020�� ��2 

�g���� х�%�U� 5���@  

2. ��g�" : @��%�� к���|7,� અ�� к����шj��� 4�21,� 

+X#���� DGCI�� ��% ��g�" (C��(#) 

  

� ભારતના �¥સ કUYોલર જનરલ ઓફ ઇ�Uડયાએ તા.૩ 

JU5આુર'-૨૦૨૧ના રોજ Z¢ટનની એ0Yાઝનેેકા ફામા� 

કંપની અને ઓ,સફડ� 5િુનવિસ£ટ' �ારા િવકસાવાયલેી 

કોરોનાની રસી કોિવિશzડ અન ે ભારત બાયોટ�ક અન ે

આઇસીએમઆર �ારા િવકસાવાયેલી દ�શની સૌ#થમ 

0વદ�શી કોરોના રસી કોવે�,સનના મયા�/દત ઇમ¤Uસી 

ઉપયોગ માટ� મ�ૂંર' આપી હતી.  

� ભારત બાયોટ�કની રસીના ઉપયોગથી rદર, સસલા ંઅન ે

સી/રયન હ�મ0ટર +વી #ાણીઓની િવિવધ #Jિતઓમા ં

=રુZlત રોગ #િતકારકતા ઉ�પÂ થઇ છે.  

к����шj� અ�� к���|7,� �,��� t >)�� 

к����шj� : 

� Z¢ટનની એ0Yાઝેનેકા ફામા� અને ઓ,સફડ� 5િુનવિસ£ટ' 

�ારા િવકિસત કોરોનાની રસી 

� સીરમ ઇ�U0ટટ5ટૂ ઓફ ઇ�Uડયા મUે5ફુ�,ચ/રAગ અને Yાયલ 

પાટ�નર 

� ZચgપાUઝી વાઇરલ વે,ટરનો ઉપયોગ કર'ને તૈયાર 

કરાયેલી રસી 
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� સીરમ ઇ�U0ટટ5ટૂ� #થમ Yાયલમા ં૨૩,૭૪૫ લોકો પરનો 

ડ�ટા ર�ૂ કયv 

� #થમ �,લિનકલ Yયલની અસરકારકતા ૭૦.૪૨ ટકા 

ન�ધાઇ 

� ભારતમા ં ૧૬૦૦ વોલ�Uટયર પર બીJ અને pીJ 

તબ�ાની Yાયલ 

� સરકારને Nિપયા ૨૦૦ અને Jહ�ર જનતાને Nિપયા 

૧૦૦૦મા ંઅપાશ ે

к���|7,� : 

� ભારતની #થમ 0વદ�શી રસી 

� ભારત બાયોટ�ક, ICMR અને નેશનલ ઇ�U0ટટ5ટૂ ઓફ 

વાઇરોલો. �ારા િવકિસત 

� કોરોનાના વાઇરસને િન�¯ય કર'ન ે િનમા�ણ, કોરોનાના 

વાઇરસમા ંવધારો અટકાવે છે. 

� rદર, સસલા ંઅને િસ/રયન હ�gપ0ટર સ/હતની #Jિતઓ 

પર સફળ પર'lણ 

� #થમ અન ે બીJ તબ�ામા ં ૮૦૦ વોલ�Uટયર પર 

�,લિનકલ Yાયલ 

� ૨૨,૫૦૦ વોલ�Uટયર પર pીJ તબ�ાની �,લિનકલ 

Yાયલ હાલ ચાલી રહ' છે 

� કોવ�ે,સનની /કAમત Nિપયા ૧૦૦ કરતા ં ઓછ' રહ�વાની 

સભંાવના 

�,�к�W અY@#�� ��ш� : 

� #થમ તબ�ામા ં૩ કરોડ VUટલાઇન વક�સ�ને રસી અપાશે 

� બીJ તબ�ામા ં ૨૭ કરોડ #ાથિમકતા ધરાવતા 

નાગ/રકોને રસી અપાશ ે

� રસીકરણ માટ� 0થાિપત 5િુનવસ�લ ઇg5નુાઇઝશેન 

#ો�ામનો ઉપયોગ કરાશે 

� સીરમ ઇ�U0ટટ5ટુમા ંકોિવિશzડ રસીના માિસક પાચં કરોડ 

ડોઝbુ ંઉ�પાદન 

� �ુલાઇ ૨૦૨૧ =ધુીમા ં કોિવિશzડના ૪૦ કરોડ ડોઝ �રૂા 

પાડવાbુ ંલ�યાકં 

� દ�શ પાસે ૨,૩૯,૦૦૦ તાલીમબ� રસી આપનારા 

કમ�ચાર' ઉપલ�ધ 

� એક વે�,સનેટર #િત /દવસ ૧૦૦ �ય�,તને કોરોનાની 

રસી આપી શ,શ ે

� દ�શ પાસે હાલ ૨૯૦૦૦ 0થળે ૮૦,૦૦૦ કોzડ ચેઇન 

ઇ�,વપમેUટ ઉપલ�ધ 

� �ૂન =ધુીમા ં૫૬ કરોડ િસ/રAજ હાસંલ કરાશે 

3. 4-х��" ��1�#� X�.Q)�� 5���@ (Z���ш�)  

 

� *�t >: લોકો ૫૦ હJરથી વ� ુ ખાદ' ઉ�પાદનને ઘર-બેઠા 

ઓનલાઈન ખર'દ' શક� તે માટ� #યાસ 

� https://www.ekhadiindia.com નામથી ઈ-કોમસ� સાઈટ-

પોટ�લ લોUચ 

4. ш�� ��к�, ��V� @��%�� �T��к �, n (Ca��@Q�)  

 

5U��� Z���ш� $���.�� Cк�ш �,�4)�� ��к�, 

�.� к�19 <��� ��g�"  

� િનકાસ કરવામા ં આવનાર' આ�િૃ; દ�શની સનેા પાસે 

હાલમા ંઆકાશ િમસાઇલના વઝ�નથી અલગ હશે.  

� િવ9ના સાતેક +ટલા દ�શોએ આકાશ િમસાઇલ 

ખર'દવામા ંરસ દશા��યો.  

� અ�યાર =ધુી િવદ�શી હિથયારો પર િનભ�ર રહ��ુ ં ભારત 

હવે િમસાઇલની િનકાસ કર' શકવા સlમ બU5ુ ંએ મોટ' 

િસÔ� છે. 

5��W� :  આઝાદ' બાદ ભારત શÕોની આયાત કરતા ટોચના   

દ�શોમા ંસમાવેશ પામk ુ ંહk ુ.ં  

� ૧૯૬૨મા ંચીન સામેના 5�ુમા ંપરાyજત થયા બાદ ભારત 

સરકાર� બોધપાઠ લીધો અને શÕોના ઉ�પાદનની /દશામા ં

આગળ વધવાbુ ંન�' ક5ુ.̈  

� ત�કાZલન રlા મpંી વી.ક�.મેનને ઓ/ડÖનUસ ફ�કટર'નો 

પાયો ના�યો.  

� વષ�-૧૯૫૪મા ં ભારત ઈલેYોિન,સ Zલિમટ�ડ (BEL) અને 

વષ�-૧૯૫૮મા ંડ'આરડ'ઓની 0થાપના.  

� વષ�-૧૯૭૦ બાદ ભારતના રlા lેpનો ખરો િવકાસ શN 

થયો.  

� ભારતે રિશયાના સહયોગથી િમગ-૨૧bુ ં #ોડ,શન શN 

ક5ુ.̈  

� ડ'આરડ'ઓએ પોતાનો ઇUટ'�ેટ�ડ ગાઈડ�ડ િમસાઇલ 

ડ�વલપમેUટ #ો�ામ ૧૯૮૦મા ંશN કયv.  
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� �યાતનામ વૈØાિનક અને ભારતની wતૂ�વૂ� રા¯Yપિત ડો. 

એ.પી.+. અ�~ુલ કલામને આ #ો+,ટની કમાન 

સ�પવામા ંઆવી હતી.  

� C 5��� �%�Q% X��0 5к���� �,��)� %T#�� 

к����� C�� 6�� h ¡¢��, અ|(�, �V£>), Cк�ш અ�� 

��� �,��)�� ,���ш U�# {�. 

� વષ� ૧૯૮૯મા ં ભારતે ઈUટરકો�UટનેUટલ ર�Uજ બેલા�0ટક 

િમસાઇલ અ�¥ન બનાવી. ૧૯૯૮મા ં �Ùૃવી િમસાઇલ 

બનાવી.  

� ૧૯૯૬મા ંભારતે અ�ુ �ન ટ�Uક બનાવી. ૨૦૦૯મા ંઆકાશ 

િમસાઇલ બનાવી.  

� રિશયા સાથેના સહયોગમા ં િવકસાવવામા ંઆવેલી ¢Úોસ 

િમસાઇલને સ3_ુ, ધરતી અને આકાશમાથંી છોડવાની 

lમતા ભારત ેિવકસાવી લીધી છે.  

� મેક ઇન ઇ�Uડયા 7તગ�ત ફાઈટર +ટ તેજસ બના�5ુ ં

+ની પહ�લી 0કવૉ�ન વા5સુેનામા ંસામેલ કરવામા ંઆવી 

છે.  

� pણ વષ� પહ�લા ભારત ેઅ�¥ન-૫bુ ંપર'lણ પણ ક5ુ ̈હk ુ.ં 

આ િમસાઇલની ર�Uજ ૫૦૦૦થી ૫૫૦૦ /કલોમીટર 

=ધુીની.  

� અ�¥ન-૫ િમસાઇલની ર�Uજમા ંએિશયા અન ે5રુોપનો ૭૦ 

ટકા /હ0સો આવી Jય છે.  

� હાલ આ #કારની આઇસીબીએમ #ણાલીથી સ?જ 

િમસાઇલો માp અમ/ેરકા, રિશયા, Z¢ટન, ચીન, ઉ;ર 

કો/રયા અને VાUસ +વા દ�શો જ ધરાવ ેછે.  

5. 21 ?�� ��ш�E : F }1m>C�" 

*����#к� : ,���V�$�4 ¤)�   

21 :  3 }1m>C�" 1831    અ�,�� : 10 �0Q 1897 

� 19મા ં સૈકાના મહાનાિયકા, ભારતમા ં પહ�લી પેઢ'ના ં

નાર'વાદ' કમ�શીલ અને મરાઠ'ના આ° કવિયpી 

સાિવpીબાઈ Ûલેનો જUમ/દન  

� મહારા¯Yના નાઈગાવમા ં જUમેલા સાિવpીબાઈના લ¥ન 

જોિત રાવ Ûલે સાથે થયા હતા.  

� લ¥ન પછ' જોિત રાવે તેમને ભણા�યા એટ�ુ ં જ ન/હ 

1848મા ં પોત ે 0થાપેલી શાળામા ં િશZlકા તર'ક� પણ 

િન5,ુત કયv, પણ તે જમાનામા ં િશZlકા સાિવpીબાઈની 

સફર સહ�લી ન હતી. 

� ઘરથી શાળાએ જતા ં તેમના પર N/ઢ�0ુતો, છાણ-મળ-

3pૂ વગરે� ફÜકતા તેમને જવાબ આપવા તેઓ બે સાડ'ઓ 

રાખતા +થી એક સાડ' ખરાબ થાય તો શાળાએ જઈ 

બી. પહ�ર' શકાય. આ સઘંષ�યાpાએ સાિવpીબાઈન ે

=ધુારક બના�યા ં 

� પિતના સિધયારામા ં બાળલ¥ન, િવધવાઓની કફોડ' 

�0થિત, િવધવા િવવાહની મનાઈ, અ0�<ૃયતા વગેર� +વા 

ZલAગ અને Øાિતન ે આધાર� ચાલતા સામાyજક ~ૂષણો 

િવÝુ� અવાજ Þલુદં કયv.  

� િવધવાઓએ ફરyજયાત માßુ ં 3ુડંાવવા +વી Sુર'િતઓ 

િવÝુ� તો તેઓએ હJમો સામે પણ ·દોલન ક5ુ ̈હk ુ.ં  

� �� �0Q ������ ��2 %�d>� અ�,��. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૩-૦૧-૨૦૨૧) 

1. તા+તર JU5આુર' 2021મા ં '/કસાન =યૂvદય યોજના'નો 

બીJ તબ�ાનો #ારંભ �ાથંી થયો - +��, ��� 

,���U 

2. સમ� દ�શમા ં ખeૂેતોને  િસAચાઈ માટ� /દવસે વીજળ' 

ઉપલ�ધ કરાવતી }જુરાત સરકારની યોજના જણાવો - 

?к,�� � g#`�# #�2�� 

3. /કસાન =યૂvદય યોજનાનો }જુરાતમા ં સૌ#થમ #ારંભ 

કોના હ0તે િવડ'યો કોUફરUસના મા{યમથી �ાર� કરાયો 

હતો - ���5��� �� ���19 ��" અ�� �H  q7.�$� 

���� 

4. }જુરાતમા ં /કસાન =યૂvદય યોજનાનો સૌ#થમ #ારંભ 

કયા yજzલામા ંથયો હતો - �>���� 

5. }જુરાતના ઊJ� મpંીbુ ંનામ જણાવો - ,l�@@�4 X.�) 

6. ભારતમા ંJU5આુર' 2020મા ંકોરોના સામ ેરlણ હ�kથુી 

કઇ કંપનીની વે�,સનને ઈમરજUસી ઉપયોગ માટ� ક�U_ 

સરકાર �ારા મ�ૂંર' અપાઈ - к���|7,� અ�� к����шj�  

7. કોવ�ે,સન કોરોના રસી કઈ કંપની �ારા તૈયાર કરવામા ં

આવે છે તેનો દ�શ જણાવો - @��% $�#�.�к અ�� 

C�,�
C�, @��%  

8. કોિવિશzડ કોરોના રસી કઈ કંપની �ારા તૈયાર કરવામા ં

આવે છે તેનો દ�શ જણાવો - 
Z!�P���к� [��Q к�X�� 

અ�� q7,[�Q m>����,¥.", Y�.�   

9. ભારતની #થમ 0વદ�શી કોરોના વેકિસનbુ ંનામ જણાવો - 

к���|7,� 
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10. કયા હ�kસુર JU5આુર'-૨૦૨૧મા ં ઈ-ખાદ' ઇ�Uડયા 

પોટ�લનો #ારંભ કરાયો હતો - )�к� х��" +aX����� 

v�-$�R� q�)�4� х�"�" шк�  

11. લોકો ખાદ' ઉ�પાદનન ેઘર-બેઠા ઓનલાઈન ખર'દ' શક� 

તે માટ� કઈ ઈ-કોમસ� સાઈટ-પોટ�લ લોUચ કરા5ુ ં - 
https://www.ekhadiindia.com  

12. દ�શની 0વદ�શી બનાવટની આકાશ િમસાઈલની ખર'દ'મા ં

િવ9ના ક�ટલા દ�શોએ રસ દશા��યો છે – ,�% 6.)��  

13. ભારતમા ં સરંlણ lેpે કોણ ે ઓ/ડÖનUસ ફ�કટર'નો પાયો 

ના�યો હતો - %aк�Y)� ��� �V� ��.к�.�� 

14. BELbુ ં િવ0kતૃ નામ જણાવો – @��% 4)�!���7, 

Y)�.�� 

15. ભારત ઈલેYોિન,સ Zલિમટ�ડbુ ં 0થાપના વષ� જણાવો -

1954 

16. ડ'આરડ'ઓbુ ં0થાપના વષ� જણાવો - 1958  

17. ભારતે કયા દ�શના સહયોગથી િમગ-૨૧bુ ં #ોડ,શન શN 

ક5ુ ̈હk ુ– ��ш#� 

18. ડ'આરડ'ઓએ ઇUટ'�ેટ�ડ ગાઈડ�ડ િમસાઇલ ડ�વલપમેUટ 

#ો�ામ કયાર� શN કયv હતો – �EQ 1980  

19. ડ'આરડ'ઓના ઇUટ'�ેટ�ડ ગાઈડ�ડ િમસાઇલ ડ�વલપમેUટ 

#ો�ામ #ો+,ટની કમાન કોને સ�પવામા ં આવી હતી - 

¦#�%�� �T§���к અ�� @��% h g�Q �� !X�% ��. 


.X�.6. અe >̈) к)� 

20. ડ'આરડ'ઓ �ારા ઇUટ'�ેટ�ડ ગાઈડ�ડ િમસાઇલ 

ડ�વલપમેUટ #ો�ામ 7તગ�ત કઈ પાચં #કારની 

િમસાઇલો તયૈાર કરવામા ં આવી હતી - h ¡¢��, અ|(�, 

�V£>), Cк�ш અ�� ��� �,��) 

21. ભારતે �ા વષR ઈUટરકો�UટનUેટલ ર�Uજ બેલા�0ટક 

િમસાઇલ અ�¥ન બનાવી - �EQ 1989 

22. ભારતે કયા વષR �Ùૃવી િમસાઇલ બનાવી હતી – �EQ 

1998  

23. ભારતે અ�ુ �ન ટ�Uક કયાર� બનાવી હતી – �EQ 1996 

24. ભારતે આકાશ િમસાઇલ કયાર� બનાવી હતી – �EQ 

2009 

25. ભારતે સ3_ુ, ધરતી અને આકાશમાથંી છોડવાની lમતા 

ધરાવતી ¢Úોસ િમસાઇલ કોના સહયોગમા ંરહ' િવકસાવી 

હતી – ��ш#�  

26. મહાનાિયકા સાિવpીબાઈ Ûલેનો જUમ /દવસ જણાવો - 3 

}1m>C�" 1831 

27. મહાનાિયકા સાિવpીબાઈ Ûલેનો જUમ �ા ં થયો હતો – 

��4��� (*��� !) 

DATE : �H-��-����

1.72c>� 5},��к X�Q-2021  =>2��%�� ��p#к���� 

5},��к X�Q ��*�� х�%� #�}ш� 

� х�,: કોરોનાને કારણે 3�ુયમpંી ®ી િવજય Nપાણીના 

હ0ત ેમાp {વજવદંન જ કરાશ.ે  

� તમામ સા0ંSૃિતક કાય�મો ર´. 

� ગત વષ�-૨૦૨૦મા ં રા	યકlાની ઉજવણી રાજકોટ ખાતે 

કરાઈ હતી  

 

2. ��� gк : =>2��% *�4к�.Q�� 22 %�"к� ����% 

к�R��"�� ��� gк  

 

� }જુરાત હાઈકોટ�મા ંહાલની �0થિતએ Sુલ જજની સ�ંયા - 

૩૦  

� 3�ુય Uયાયાિધશ : િવમનાથ  

3. �����,@� r g�.W�-2021 ($����W) 

� આગામી એિ#લ-મે માસમા ંપાચં રા	યોની િવધાનસભાની 

� ૂટંણી યોJશે  

��p#� :  

1. પિáમ બગંાળ    2.   તાિમલનાeુ   3.  ક�રળ  

4.આસામ             5. પ�/ડચેર'  

4. 
1.�кQ ?.к� 
7,�X?�ш� (,�ш���) 

40�� 4�1�#� q4) ,�4�1.?[к 
7,�X?�ш��� 

}1m>C�"-2021U� 5���@ 

� ૨૨ વષ� પછ' એUટાક/ટÖકા એ,સિપ/ડશન માટ� ભારતમાથંી 

ફâઅુલ મેળવવામા ંઆ�5ુ.ં  

� #થમવાર સ3_ુમા ંજ ફâઅુલની /ડZલવર' કરવામા ંઆવી 

હતી.  
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� એUટાક/ટÖકામા ં ભારતના ૪ દાયકાના િવØાની સાહસોની 

ઊજવણી કરાશે.  

� ટ'મ #0થાન : મામા� ગોવા પોટ�  

5. +aх�� : Y$*���� +aх�� ���#�� ��ш�S $ln R 

S" C©#� (4�%*�,)  

 

+aх�� ��ш� :  

� Zબહારના લખીસરાયના લાલ પવ�ત િવ0તારમા ંટ�કર' પર 

આવેલા િવશાળ બૌ{ધ મઠ મળ' આ�યો. ગગંા નદ'ના 

ખીણ #દ�શમાથંી મળ' આવેલો આ બૌ{ધ મઠ કોમન 

એરાની ૧૧મી ક� ૧૨મી સદ'નો મનાય છે.  

��ш�E%� :  

� પહ�લી વખત ટ�કર' પરથી આ #કારનો િવશાળ મઠ મળ' 

આ�યો છે, + તે સમયની ઈજનેર' અને 0થાપ�યકળાના 

િવરલ ઉદાહરણ સમાન છે.  

� સશંોધકોને આ 0થળેથી માટ'ના બનલેા બે સીલ મળ' 

આ�યા છે, +મા ં આ િવહારbુ ં નામ “®ીમ�મ�િવહાર'ક 

આય�Zભãસુઘં¯ય� ' લખવામા ંઆ�5ુ ંછે.  

,�ZU� :  

� Zબહાર હ�/રટ�જ ડ�વલપમેUટ સોસાયટ' અને પિáમ 

બગંાળની િવ9-ભારતી 5િુનવિસ£ટ', શાિંતિનક�તનના 

સ5ં,ુત #યાસની ફલåિુત તર'ક� ~ુિનયાની સામે આવેલી 

આ ઐિતહાિસક ધરોહર એક સમય ેમહાયાન બૌ�{ધઝમbુ ં

ધમધમk ુસUેટર હશ ેતેમ માનવામા ંઆવી ર¿ુ ંછે.  

6. ?�� ��ш�E : 4 }1m>C�" 

��� ��4) (Y)�X) ?��,  

 

� #Øાચã ુમાટ�ની ¢ેઈલ Zલિપના શોધક �ઈૂસ ¢ેઈલનો 

જUમ /દવસ  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૪-૦૧-૨૦૨૧) 

1. }જુરાતમા ંરા	યકlાનો ૭૨મા ં#Jસ;ાક પવ�-૨૦૨૧ની 

ઉજવણી �ા ંથશે - ��*��  

2. }જુરાતમા ંદાહોદ ખાતેના રા	યકlાના ૭૨મા ં#Jસ;ાક 

પવ�-૨૦૨૧ની ઉજવણી કઈ ર'તે કરાશે - к������� к��W� 

%� ,��Zu¡�%к к�#Q�� �ª к��#�, c>¦#�V� �� 

��2# �X�W��� *Z%� �V ��2���� к��ш�  

3. ગત વષ�-૨૦૨૦મા ં રા	યકlાની #Jસ;ાક પવ�ની 

ઉજવણી કયા ંકરાઈ હતી - ��2к�.  

4. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ં}જુરાત હાઈકોટ�ના જજ તર'ક� કોની 

િનમ�કૂ કરાઈ - ����% к�R��"  

5. JU5આુર'-૨૦૨૧ની �0થિતએ }જુરાત હાઈકોટ�મા ંજજની 

Sુલ સ�ંયા ક�ટલી છે - 30  

6. }જુરાત હાઈકોટ�ના વત�માન 3�ુય Uયાયાિધશ કોણ છે - 

�����U  

7. આગામી એિ#લ-મે માસમા ં ક�ટલા રા	યોની 

િવધાનસભાની � ૂટંણી યોJશે - X��0 

8. આગામી એિ#લ-મે-૨૦૨૧મા ં કયા પાચં રા	યોની 

િવધાનસભાની � ૂટંણી યોJશે - X�« $���S, 

%��)��¬>, к��S, C,�, X�?�0��"  

9. ક�ટલામા ં ઈ�Uડયન ઓઈલ સાઈ�Uટ/ફક એ,સિપ/ડશનનો 

JU5આુર'-૨૦૨૧થી #ારંભ થયો - 40 

10. ક�ટલા વષ� બાદ એUટાક/ટÖકા એ,સિપ/ડશન માટ� 

ભારતમાથંી ફâઅુલ મેળવવામા ંઆ�5ુ ં- 22  

11. એUટાક/ટÖકામા ં ભારતના ક�ટલા દાયકાના િવØાની 

સાહસોની ઊજવણી કરાશ ે- 4  

12. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ં કયા રાજયમા ં ઉ�ખનન દરિમયાન 

િવશાળ બૌ� મઠ મળ' આ�યો - Y$*�� 

13. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ં Zબહારમા કયા 0થળે ઉ�ખનન 

દરિમયાન િવશાળ બૌ� મઠ મળ' આ�યો - )х�,��#�� 

)�) X�Q% ��Z%���� .�к�" X�  

14. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ંZબહારમા લખીસરાયના લાલ પવ�ત 

િવ0તારમા ં ટ�કર' પર ઉ�ખનન દરિમયાન મળ' આવલેો 

િવશાળ બૌ� મઠ ક�ટલામી સદ'નો હોવાbુ ં મનાય છે - 

11� к� 12�  

15. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ં Zબહારમા ં ઉ�ખનન દરિમયાન 

મળેલા િવશાળ બૌ� મઠમા ં આ િવહારbુ ં નામ çુ ં

લખવામા ંઆ�5ુ ંછે - “��nQ��*��"к C#QY@>,�v #Q’’  

16. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ં Zબહારમા ં કોના �ારા કરાયેલા 

ઉ�ખનન દરિમયાન િવશાળ બૌ� મઠ મળ' આ�યો હતો - 

Y$*�� *�?�.�2 ���)X�1. ,�,�#." અ�� X�« 

$���S�� ���-@��%� m>����,¥.", ш���%��к�%� 
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17. િવ9 ¢ેઇલ Zલિપ /દવસ �ાર� મનાવવામા ંઆવે છે- H  

}1m>C�" 

18. #િત વષ� 4 JU5આુર'ના રોજ કોના જUમ/દવસની 

યાદમા ંિવ9 ¢ેઈલ (Zલિપ) /દવસ મનાવવામા ંઆવે છે -  

5§�0> �.��� ��4) Y)�X�� ш��к ® g4, ��4) 

DATE : ��-��-����

1. �>���� : 5},��к X�Q ����  

@��%�� 5},��к X�Q-2021�� c>¦# અ�%�U %�"к� 

Y�.��� ���5��� $�?�, 2�1,��� к������� к��W� 

@��% c>)�к�% �ª 

 

2. C,� ,�к�� : ш�S�
 C�%� ��x��U¥��q�� �̄��к 

5�a,�*� �X� �. 100 અX�ш� (�ш�W - ?*)� ,ш|7%к�W)  

 

*�t > :   બાળાઓને શાળાએ આવવા #ો�સા/હત કરવા અને 

ભણીન ેપગભર થાય. 

� આસામના આ િનણ�યથી વધાર�  બાળાઓ શાળાએ જતી 

થશ.ે  

� સોિશયલ મી/ડયા પર પણ દ�શમા ંઆ િનણ�યની #શસંા 

થઈ રહ' છે. 

 

� આસામમા ં ભારતની wતૂાન તથા બા¥ંલાદ�શ સાથેની 

સરહદનો /હ0સો છે  

� 3�ુયમpંી : સવા�નદં સોનોવાલ  

� રા	યપાલ : જગદ'શ 3ખુી       રાજધાની : /દસ�રુ 

3. અ.) X�1ш� #�2�� : @��% ,�к��  

 

#�2���� �%Q�� |ZU�% :  

���� અટલ પેUશન યોજના 7તગ�ત ચા� ુ નાણાક'ય વષ�મા ં

અ�યાર =ધુી 52 લાખથી વ� ુનવા ખાતદેાર જોડાયા.  

���� /ડસgેબર 7ત =ધુી સરકારની આ સામાyજક =રુlા 

યોજના સાથે જોડાયેલા લોકોની સ�ંયા વધી 2.75 કરોડ� 

પહ�ચી.  


X���# #�2�� ��ш� :  

���� ક�U_ સરકારની આ ગેર�Uટ�ડ પેUશન યોજના છે. +મા ં

ખાતેદારોને 60 વષ�ની યોજનાથી 3 લાભની ર�ૂઆત 

કરવામા ંઆવે છે.  

���� આ યોજના 7તગ�ત ખાતેદારોને પેUશનસ�ને ગેરÜટ' મળે 

છે. 

���� અટલ પેUશન યોજના અથવા એપીવાય, �ૂન, 2015મા ં

વડા #ધાન ®ી નર�U_ મોદ'ના હ0તે શN કરવામા ંઆવી 

હતી.  

���� અટલ પેUશન યોજના પેUશન ફંડ ર�¥5લેુટર' એUડ 

ડ�વલપમેUટ ઓથો/રટ' અથવા પીએફઆરડ'એ �ારા 

નેશનલ પેUશન િસ0ટમ (એનપીએસ) હ�ઠળ સચંાZલત 

કરવામા ંઆવે છે.  

���� અટલ પેUશન યોજના હ�ઠળ, સ�0ાઇબસ� 60 વષ�ની વય 

પછ' એક ચો�સ પUેશન રકમ મેળવે છે. તે લોકોને 

પેUશન યોજના પસદં કરવા માટ� #ો�સા/હત કર� છે + 

��ૃાવ0થા દરિમયાન તેમના માટ� મદદNપ થશે.  

X�1ш��� u>)-5 5к��  

���� પેUશનની રકમમા ંN. ૧ હJર, N. ૨ હJર, N. ૩ હJર, 

N. ૪ હJર અને N. ૫ હJર 

��к�W�� к�#Qк�S  
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���� આ �0થિતમા,ં �ય�,તઓએ એટલ પેUશન યોજનામા ંકયા 

વષ�ની rમર� રોકાણ કરવાbુ ં શN ક5ુ ̈ છે તનેા આધાર� 

યોગદાનની રકમ �કૂવવાની જNર છે.  

���� જો કોઈ �ય�,ત 40 વષ�નો હોય, તો તેની પ/રપ,વતાનો 

કાય�કાળ 20 વષ�નો રહ�શે.  

���� જો કોઈ 25 વષ�નો હોય, તો પ/રપ,વતાનો સમયગાળો 

35 વષ�નો રહ�શે.  

#������� C�%Q�  

���� યોગદાનની આવત�ન, માિસક, િpમાિસક અથવા અધ�-

વાિષ£ક હોઈ શક� છે + �ય�,તગત રોકાણની પસદંગીઓના 

આધાર� છે.  

X�1ш��� °�  

���� આ યોજનામા ં�ય�,ત 60 વષ�ના થઈ Jય �યાર� પેUશન 

મેળવવાની શNઆત કર� છે. પેUશન રકમ અટલ પેUશન 

યોજનાના /ક0સામા ં �ય�,તઓને િનયત પેUશનની રકમ 

મળે છે.  

અк�S +X��  

���� અટલ પેUશન યોજનાના /ક0સામા ં કોઈ �વૂ�-પ/રપ,વ 

ઉપાડ ઉપલ�ધ નથી. જો જમા કરનાર 3�ૃ5 ુ પામ ે છે 

અથવા ટિમ£નલ માદંગી હ�ઠળ આવ ે છે તો જ અકાળ 

ઉપાડની મ�ૂંર' છે.  

/��,�U� �.� #�(# X�1ш�  

���� અટલ પેUશન યોજનાના /ક0સામા,ં કોઈ �ય�,તનો 

.વનસાથી, થાપણકતા�ના 3�ૃ5નુી �0થિતમા ં પેUશનનો 

દાવો કર' શક�   

4. NRI : X�Z.) $�)�. �,Z. ($����W) 


�C�C4 �.� X�Z.) $�)�.U� %��� к����� r g�.W� 

X�0�� @)�W�� ����ш �V�)# <��� ��g�"  

� એનઆરઆઈ હવે + દ�શમા ંવસવાટ કરતા હોય �યાથંી 

મતદાન કર' શકશે.  

� હાલમા ં એનઆરઆઈએ � ૂટંણીમા ં  મતદાન કરવા માટ� 

તેમના સબંિંધત ભારતીય મતlેpમા ં �ય�,તગત ર'ત ે 

આવ�ુ ંપડ� છે. 

5. 21?��, ��ш�E : � }1m>C�" 

����%���² $�?�19u>�� v�E  

21 – � }1m>C�"-1880       અ�,�� - �� 
�5) ���� 

� ભારતમા ં 7�ેજો િવÝુ� આઝાદ'ની લડતની એક 

િવચારધારા ાિંતકાર' ·દોલન પણ હk ુ.ં  

� 20મા સૈકાના #ારંભે જ આ બાબતે સ/ય થનાર 

બા/રU_Sુમાર ઘોષનો આ+ જUમ/દવસ. તેઓ બા/રન 

ઘોષ તર'ક� પણ Jણીતા છે.  

� મહાન ાિંતકાર' અને અ{યા�મ �Ýુુષ ®ી અરિવAદના 

નાના ભાઈ બા/રU_નો જUમ લડંન પાસે કોયડનમા ંથયો 

હતો.  

� ડો,ટર િપતા અને બÚોસમા. માતાના આ �pુે િશlણ 

દ�વગઢ અને પટણામા ંલી�ુ.ં 

� ®ી અરિવAદના #ભાવમા ં તેઓ ાિંતકાર' િવચારો તરફ 

ખèચાયા હતા.  

� 1902મા ં ાિંતકાર' ગિતિવિધઓમા ં ઝપંલાવનાર બા/રU_ 

1906મા ં5ગુાતંર  પpના 0થાપક બUયા હતા.  

� આ જ ગાળામા ં અbિુશલન સિમિત સ0ંથા મારફતે 

બગંાળના ાિંતવીરોને એક મચં પર ભેગા કયા�.  

� આ સ0ંથાનો ઉ´ેશ éનૂ કા બદલા éનૂ હતો. 7�ેજ 

અિધકાર' /કA¥સફોડ�ની હ�યાbુ ં કાવતÝંુ ક� + અલી�રુ 

કાવતરા ક�સ તર'ક� Jણીk ુ ંછે તેમા ંતેમની ધરપકડ થઇ.  

� આ ક�સમા ં#થમ તેમન ેફાસંીની સJ થઈ પછ' તે સJ 

જUમટ'પમા ંફ�રવવામા ંઆવી.  

� તેમણે 7દામાનની સેz5લુર +લમા ં કાપી અને 1920મા ં

êટëા પછ' પpકાર�વ શN ક5ુ ̈ અને અરિવAદની 

આ{યાy�મકતાથી #ભાિવત રìા હતા. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૫-૦૧-૨૦૨૧) 

1. #Jસ;ાક પવ�-૨૦૨૧મા ંભારતના 3�ુય અિતિથ તર'ક� 

Z¢ટનના વડા#ધાન બો/રસ જોUસને કયા ં કારણસર 

ભારતની 3લુાકાત ર´ કર' – к������� 5�%Q�� |ZU�% 

2. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ંકઈ રા	ય સરકાર� શાળાએ આવતી 

િવ°ાિથ£નીઓને દí િનક #ો�સાહન રકમ આપવાનો િનણ�ય 

કયv હતો – C,� 

3. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ં આસામ સરકાર� શાળાએ આવતી 

િવ°ાિથ£નીઓને દí િનક #ો�સાહન Nપે ક�ટલી રકમ 

આપવાનો િનણ�ય કયv હતો – �. 100  

4. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ં કયા હ�kસુર આસામ સરકાર�  

શાળાએ આવતી િવ°ાિથ£નીઓન ે દí િનક #ો�સાહન Nપે 

N.૧૦૦/-ની રકમ આપવાનો િનણ�ય કયv હતો – 

$�S�q�� ш�S�
 C��� 5�a,�?*% к��� અ�� @W��� 

X�@� к���  
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5. �વૂvતર રાજય આસામને કયા દ�શની સરહદો લાગે છે - 

f g%�� %U� $��()���ш  

6. આસામ રા	યના વત�માન 3�ુયમpંી કોણ છે - ,��Q��� 

,�����)  

7. આસામ રા	યના વત�માન રા	યપાલ કોણ છે - 2��"ш 

c>х� 

8. આસામ રા	યની વત�માન રાજધાનીbુ ં નામ જણાવો - 

?�,h>� 

9. અટલ પેUશન યોજના 7તગ�ત ચા� ુ નાણાક'ય વષ� 

૨૦૨૦-૨૧મા ં /ડસેgબર-૨૦૨૦ની �0થિતએ =ધુી ક�ટલા 

નવા ખાતદેાર જોડાયા - 52 )�хU� �z>  

10. /ડસgેબર-૨૦૨૦ની �0થિતએ અટલ પેUશન યોજના સાથ ે

જોડાયેલા લોકોની સ�ંયા ક�ટલી હતી – 2.75 к���  

11. ક�U_ સરકારની ગેર�Uટ�ડ પેUશન યોજના કઈ છે – અ.) 

X�1ш� #�2�� 

12. અટલ પેUશન યોજના અથવા એપીવાય યોજના �ાર�-

કોના �ારા #ારંભ કરાયો હતો – �g�-2015 %U� ��� 

5��� �� ���19 ��" 

13. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ંકોના માટ� પો0ટલ બેલેટથી મતદાન 

કરવાની � ૂટંણી પચંની ભલામણને િવદ�શ મpંાલયે મ�ૂંર' 

આપી - NRI 

14. ાિંતવીર બાર'U_ ઘોષનો જUમ/દવસ જણાવો- �  

}1m>C�" 

15. મહાન ાિંતકાર' અને અ{યા�મ �Ýુુષ ®ી અરિવAદના 

નાનાભાઈ બા/રU_bુ ં જUમ 0થળ જણાવો - )��� X�,� 

к�#�� 

DATE : ��-��-����

1. MMUY ��$ X�.Q)d>� )�´10µ� : =>2��% ,�к�� (?*)� 

,ш|7%к�W)   

MMUY #�2�� ��ш� ��Zt ¡% �?*%� CXt>� ��$ X�.Q)  

 

� િવ0kતૃ મા/હતી આપkુ ં વેબ પોટ�લ 

www.mmuy.gujarat.gov.inbુ ંલો�Uચôગ.  

MMUY #�2�� ��ш� : 

� #ારંભ : તા.૧૭ સ�ટ�gબર-૨૦૨૦, ગાધંીનગર 

� આ યોજનામા ં�ામીણ અને શહ�ર' એમ બનેં lેpોમા ં૫૦-

૫૦ હJર મળ'ને Sુલ ૧ લાખ મ/હલા �ૂથોને N. ૧ 

લાખની િધરાણ સહાય બેUકો �ારા �રૂ' પાડવામા ંઆવશ.ે  

� આ યોજનામા ંSુલ ૧૦ લાખ માતા-બહ�નોને લાભ મળશે. 

� MMUY : 3�ુયમpંી મ/હલા ઉ�કષ� યોજના  

2. $�Q ¶® g : @��%�� X��q�� 2��� S%� ,lU� 

х%���к $�Q ¶® g-H�N� ��4�, (C��(#) 

к�19 <��� ��4�)�4� }*��  


��#� 41¶® g
1P� ��4�,�� @��%�� c>¦# 
X� ,�1.�  

1. રાજ0થાન : બારન, કોટા અને ઝાલાવાડ yજzલા  

2. મ{ય#દ�શ : મદંસૌર, ઇUદોર અને માલવા yજzલા  

૩. /હમાચલ#દ�શ: કાગંડા yજzલો  

4. ક�રળ : કોöયમ, આલા�ઝુા yજzલા 

����� |ZU�% :  

� 5રુોિપયન દ�શમા ંબડ� [�નૂો રોગચાળો જોવા મળ' રìો 

છે.  

� નેધરલUેડ, જમ�ની, VાUસ, બે÷zજયમ,  Zબટન, ડ�Uમાક�, 

0વીડન, પોલેUડ, ોએિશયા અને 5ુ�નમા ંબડ� [�નૂા ક�સ 

ન�ધાયા છે. 

$�Q ¶® g ��ш� 

� બડ� [�bૂુ ંસાય�Uટ/ફક નામ એિવયન 'ઈUફ�એૂUJ છે. + 

એક ચપેી બીમાર' છે અને મોટા ભાગે પlીઓને ભરડામા ં

લે છે  

� આ બીમાર' ૯૦ના દાયકામા ંબડ� [�નૂા નામ ે ~ુિનયાની 

સામે આવી હતી.  

� બડ� [�મૂા ં �ુદા�ુદા Jતના પાચં વાઈરસ પlીઓમા ં

જોવા મળે છે. +મા ંH૭N૩, H7N7, H7H9, H9N2 અન ે

H5N1 3�ુય.  

� આ પાચં વાઈરસોમાથંી H5N1 સૌથી ખતરનાક વાઈરસ 

છે + માનવીમા ંપણ ફ�લાઈ શક� છે.  

� આ વાઈરસ દર વખતે તેનો 0Y�ન બદલે છે. તેની બે 

#ોપ/ટÖઝ છે +મા ં એ�Uટ+િનક િશ[ટ અને એ�Uટ+િનક 

/ડફ'ટનો સમાવેશ થાય છે.  

3. �j[ к�-qX��ш� к�+|1,)�� 41� $�Rк-2021 

(�T��к $�$%�)  
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� 0થાન : અલ-ઉલા, સાઉદ' અર�Zબયા 

� િવ9ના સૌથી મોટા ં િમરર Zબ�zડôગમા ં - અખાતી દ�શો 

િવવાદ ઉક�લશે 

� મરાયા કોUસટ� હોલ Zબ�zડôગ િવ9bુ ં સૌથી મો§ંુ િમરર 

Zબ�zડôગ છે, તેને Zગનીસ Þકુ ઓફ વzડ� ર�કોડ�મા ંસામેલ 

કરા5ુ.ં  

� Zબ�zડôગની બહારની દ'વાલો પર કાચ લાગેલા છે, +ના 

કારણે આéુ ંZબ�zડôગ િવશાળકાય અર'સા +વી દ�ખાય છે.  

� મરાયા અરબી શ�દ છે. તેનો અથ� અર'સો થાય છે.  

� આ વખતની બેઠક ઘણી ર'તે મહ�વની છે. બેઠક 

દરિમયાન ઘણા ંકરાર થઇ શક� છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૬-૦૧-૨૦૨૧) 

1. }જુરાત સરકારની MMUY યોજનાbુ ં િવ0kતૃ નામ 

જણાવો – c>¦#�V� ?*)� +aкEQ #�2�� 

2. તા. ૬ JU5આુર'-૨૦૨૧ના રોજ કઈ યોજના માટ�bુ ંવબે 

પોટ�લbુ ં લો�Uચôગ કરા5ુ ં - c>¦#�V� ?*)� +aкEQ 

#�2��  

3. તા. ૬ JU5આુર'-૨૦૨૧ના રોજ કોના �ારા 3�ુયમpંી 

મ/હલા ઉ�કષ� યોજના માટ�bુ ં વેબ પોટ�લbુ ં લો�Uચôગ 

કરા5ુ ં– c>¦#�V� ��2# �X�W� 

4. 3�ુયમpંી િવજય Nપાણી �ારા તા. ૬ JU5આુર'-

૨૦૨૧ના રોજ 3�ુયમpંી મ/હલા ઉ�કષ� યોજના માટ� ક5ુ ં

વેબ પોટ�લ લોUચ કરા5ુ ં- www.mmuy.gujarat.gov.in  

5. 3�ુયમpંી મ/હલા ઉ�કષ� યોજનાનો #ારંભ કયાર� થયો 

હતો - %�.17 ,�.�b$�-2020 

6. તા.૧૭ સ�ટ�gબર-૨૦૨૦ના રોજ કયા 0થળેથી 3�ુયમpંી 

મ/હલા ઉ�કષ� યોજનાનો #ારંભ કરાયો હતો -  �������� 

7. 3�ુયમpંી મ/હલા ઉ�કષ� યોજનામા ં �ામીણ-શહ�ર' એમ 

બનં ેlેpોમા ંક�ટલા-ક�ટલા મ/હલા �ૂથો મળ'ને Sુલ ક�ટલા 

મ/હલા �ૂથોને બેUકો �ારા િધરાણ સહાય �રૂ' પડાશે - 

50-50 *}� S"�� u>) 1 )�х 

8. 3�ુયમpંી મ/હલા ઉ�કષ� યોજનામા ં �ામીણ-શહ�ર' એમ 

બનં ે lેpોમા ં Sુલ ૧ લાખ મ/હલા �ૂથોને બેUકો �ારા 

ક�ટલી િધરાણ સહાય �રૂ' પડાશે - �. 1 )�х 

9. }જુરાત સરકારની 3�ુયમpંી મ/હલા ઉ�કષ� યોજના 

7તગ�ત Sુલ ક�ટલી માતા-બહ�નોને લાભ મળશે – 10 

)�х  

10. }જુરાત સરકારની 3�ુયમpંી મ/હલા ઉ�કષ� યોજના 

7તગ�ત ક�ટલી મ/હલાઓbુ ંએક �ૂથ બનાવવામા ંઆવશે 

- 10  

11. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ં ભારતમા ં પlીઓમા ં જોવા મળતો 

કયો રોગ જોવા મºયો - $�Q ¶® g 

12. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ંપlીઓમા ંજોવા મળતો બડ� [�નૂો 

રોગ ભારતમા ં�ા રા	યોમા ં જોવા મºયો – ��2ZU��, 

�#5��ш ?*�0)5��ш %U� к��S  

13. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ં િવ9ના કયા દ�શોમા ં બડ� [�નૂો 

રોગચાળો જોવા મºયો - ����)�1�, 2Q��, N�1,, 

$�·j2#,  Y$.�, ��1�кQ , Z����, X�)�1�, ��
�ш#� અ�� 

m>��� 

14. બડ� [� ૂ રોગbુ ં સાય�Uટ/ફક નામ çુ ં છે - 
��#� 

41[® g
1}  

15. બડ� [� ૂરોગ કયા દાયકામા ં~ુિનયાની સામે આ�યો હતો 

– 90 

16. બડ� [� ૂ રોગમા ં �ુદા�ુદા Jતના કયા પાચં વાઈરસ 

પlીઓમા ંજોવા મળે છે - H7N3, H�N�, H�H�, H�N� 

અ�� H�N�  

17. બડ� [� ૂરોગમા ં�ુદા�ુદા Jતના પાચં વાઈરસ પૈક' કયો 

વાઈરસ સૌથી ખતરનાક છે + માનવીમા ંપણ ફ�લાઈ શક� 

છે - H�N�  

18. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ં ગzફ કો-ઓપર�શન કાઉ�Uસલની 

ક�ટલામી બેઠક યોJઈ – 41 

19. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ં ગzફ કો-ઓપર�શન કાઉ�Uસલની 

૪૧મી બેઠક કયા 0થળે યોJઈ –અ)-+)�, ,�+�" 

અ��Y$#� 

20. િવ9bુ ંસૌથી મો§ંુ િમરર Zબ�zડôગ ક5 ુછે +ને Zગનીસ Þકુ 

ઓફ વzડ� ર�કોડ�મા ંસામેલ કરા5ુ ં- ��#� к�1,.Q  *�)  

21. અરબી શ�દ મરાયાનો અથ� જણાવો - અ�",�  

DATE : ��-��-����

1. ‘‘*�W�%�� 5�W�’’ : к~{ (�1#/�)   

к�19 ,�к�� <��� к~{�� ®>�% U%�� ‘‘*�W�%��’’�� >̈ )Q@ 

}�%-®>�%5�# 5�W� %�"к� }*��  
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� ક�U_ સરકાર �ારા હ�ણોતરાને ��ુત થવાના આર� આવેલી 

~ુલ�ભ Jિત તર'ક� એટલે ક� ��ુત#ાય #ાણી તર'ક� Jહ�ર 

કરા5ુ,ં +ને લઈને આગામી /દવસોમા ં આ #ાણીના ં

સરંlણ અને સવંધ�નની કામગીર' કરાશ.ે 

*�W�%�� ��ш� :  

� }જુરાતમા ં એક માp કxછમા ં જ હ�ણોતરા જોવા મળ' 

રìા છે અન ેતેની અ�યાર� 7દાyજત ૩૦ +ટલી સ�ંયા 

હોવાbુ ંઅbમુાન છે.  

� આ #ાણી શાતં 0વભાવbુ ં અને માp રાિpના ં સમય ે જ 

બહાર નીકળkુ ં#ાણી છે. આ #ાણીની રણ અને કાટંાળા 

િવ0તારમા ંવ� ુવસવાટ જોવા મળતો હોય છે.  

� કxછમા ં રણ તેમજ કાટંાળ િવ0તાર પણ હોવાને કારણે 

અવારનવાર હ�ણોતરા દ�ખા દ�તા હોય છે.  

2. @��%�# ��)�� :@��%�� 5U��� �V ?*)� 

,�0�Y)% =>�P !���� �,4U� ������ �~0��� 5U ,[�  

@��%�# ��)���� ��%*�,�� 5U v.��  

���% :  

� ભારતીય ર�લવેના ઇિતહાસમા ં #થમ વખત �ણૂ� ર'તે 

મ/હલા �ારા સચંાZલત Y�ન દોડ' હતી.  

@��%�# к��` ��)�� ��ш� :  

� ૧,૨૩,૨૩૬ /ક.મી.મા ં ફ�લાયેલા િવ9ના સૌથી મોટા ર�લ 

નેટવક� ભારતીય ર�લવે �ારા ૯,૧૪૬ }øુઝ Y�ન (કાગv 

Y�ન) દોડાવામા ંઆવે છે  

� આ }ડુઝ Y�નના મા{યમથી રોજ ૩૦ લાખ ટન 

માલસામાનની હ�રફ�ર કર� છે.  

3. ��p#�� “$�." $0���-$�." X����” ,�%�*�� +2�W� 

(?*)� ,ш|7%к�W) 

 

��p#�� ?*)� અ�� $�S ��к�, ��@�� <��� %�.07 U� 

13 }1m>C�"-2021 ��b#�� “$�." $0���-$�." X����” 

અY@#��  

*�t > :  

� આ અZભયાન �ારા લોકોને અલગ અલગ મા{યમો �ારા 

માગ�દશ�ન �Nુ પાડવા િવિવધ #ùિુત હાથ ધર' “બેટ' 

બચાવો-બેટ' પઢાવો” સ�તાહની ઉજવણી કરવામા ં

આવશ.ે  

� દ'કર'લlી િવિવધ કાય�મોbુ ં સા+ં ૬-૦૦ કલાક� ડ'ડ' 

ગીરનાર અને વદં� }જુરાત �ારા #સારણ કરાશ.ે  

� તા. ૦૭/0૧/૨૦૨૧ : દ'કર'લlી યોજનાઓ  

� તા. ૦૮/0૧/૨૦૨૧ : ક'શોર'ઓમા ંપોષણ અને આરો¥ય 

7ગે તજØો �ારા માગ�દશ�ન 

� તા.૦૯/0૧/૨૦૨૧:દ'કર'ઓમા ં મા{યિમક િશlણ માટ� 

#ો�સાહન (નાટક �ારા #0kતુ) 

� તા. ૧૦/0૧/૨૦૨૧ : Õી wણૃ હ�યા અટકાવો બેટ' 

બચાવો (નાટક �ારા #0kતુ) 

� તા. ૧૧/0૧/૨૦૨૧ : દ'કર'ઓએ મેળવેલ િસ�{ધઓની 

સાફzયગાથા (ડો¬મુેUટર' ફ'zમ તથા દ'કર'ઓની 

�ુબાની) 

� તા. ૧૨/0૧/૨૦૨૧ : દ'કર'ઓ પર થતી Jતીય 

/હAસા/}નુાઓ સામે =રુlા અને સલામતીની (નાટક �ારા 

ú0ુkતુી),  

� તા. ૧૩/૦૧/૨૦૨૧ : yજzલા કlાએ દ'કર' વધામણા 

ક'ટbુ ં િવતરણ, દ'કર'ઓના નામની નેમ �લેટ અને 

�lૃારોપણ કાય�મો. 

“$�." $0���-$�." X����” અY@#�� ��ш� : 

� #ધાનમpંી ®ી નર�U_ભાઇ મોદ' �ારા JU5આુર'-

૨૦૧૫મા ં હર'યાણાના પાણીપત ખાતેથી “બેટ' બચાવો-

બેટ' પઢાવો” અZભયાનની શNઆત કરવામા ંઆવી હતી.  

=>2��%�� |ZU�% :  

� આ યોજના વષ� ૨૦૧૬થી }જુરાત રા	યના Sુલ ૨૨ 

yજલાઓમા ંકાય�રત છે. આ સ�તાહની ઉજવણી દરિમયાન 

દ'કર' જUમને #ો�સાહન, દ'કર'ને િશlણ, દ'કર'ઓની 

=રુlા તથા ક'શોર'ઓના આરો¥ય અને પોષણ 7ગે 

તજØો �ારા ડ'.ટલ �લેટફોમ� �ારા માગ�દશ�ન �Ýુુ પાડ' 

�યાપક 0તર� #ચાર-#સાર કરાશે  

4. �����"-��� ��Z.�Q ��?�к�.�� N�. к�?���� ,�7,�(��)��-

�Sх��% �>����) 

���5��� ���19 ��" <��� ��Z.�Q ��?�к�.�� N�. к�?���� 

,�к,��� 4-£>@���@ к��#� 

����� 5U �$) ��к� �)���"  
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� વડા#ધાને U5 ૂઅટ�લીથી રાજ0થાનના U5 ૂ/કશનગઢ માટ� 

િવ9ના પહ�લા ડબલ 0ટ�ક લ�ગ હોલ કUટ�નર Y�ન 

ઓપર�શUસ (1.5 /કમી લાબંી કUટ�નર Y�ન)ને લીલી ઝડં' 

બતાવીને રવાના કર' હતી.  

� લબંાઈ : ૩૦૬ /કલોમીટર  

� આ સ,ેશનમા ંપણ ડબલ ડ�કર માલગાડ' ૧૦૦ /કલો #િત 

કલાકની ગિતએ દોડવા લાગી. પિáમ કો/રડોરમા ં નવ 

0ટ�શન આવેલા છે.  

 

� ‘માળખાક'ય =િુવધાને િવ9 0તર'ય બનાવવા માટ� દ�શ ે

નવી ગિત મેળવી લીધી છે.’  

� ‘દ�શમા ંઆ+ વે0ટન� કો/રડોર દ�શને સમિપ£ત થઇ ��ૂો 

છે. નવા વષ�ની શNઆત એટલી સાર' છે ક� આવનારો 

સમય પણ શાનદાર હશે ત ેન�' છે. મહ��વ�ણૂ� એટલા 

માટ� છે ક� દ�શે આ કાય� કોરોના કાળમા ંકર' બતા�5ુ ંછે.’ 

� Zબઝનેસ માટ� આ�િુનક માળખાક'ય =િુવધા જNર' છે. 

તેના િવના રોજગાર' પણ નથી મળતી.  

)�@ :  

� નવા કો/રડોરથી અનેક lેpમા ં રોજગાર'ની તકો વધશ.ે 

નવા કો/રડોરમા ં ૧૩૩ કો/રડોરકવર થાય છે. તે 0ટ�શન 

પર મ�zટલવેલ પાક� બનશે. 

� અગાઉ U5 ૂભાઉ�રુા- éJુ� #ો+,ટની શNઆત થઇ હતી.  

� આ ર0તા પર માલગાડ'ની ર[તાર હવે ૯૦ /ક.મી. #િત 

કલાક જોવા મળ' છે. 

� wતૂકાળની ગિત કરતા ંઆ ગિત pણ ગણી છે. ભારતના 

િવકાસને આપી ગિત અને #ગિત જોઇએ. 

5. к�19 ,�к�� : �,��) ,��¥,�� 2bc>-к�¼�� к��� �� 

к��4 (�*"�.)  

� હવ ેઅિધકાર' AGMUT ક�ડરનો /હ0સો ગણાશે  

� AGMUT : અNણાચલ #દ�શ, ગોવા, િમઝોરમ અને 

5િુનયન ટ�ર�ટર' ક�ડર  

� જg3-ુકા<મીર /રઓગRનાઈઝેશન એ,ટ 2019મા ં =ધુારા 

માટ� અિધ=ચૂના Jહ�ર.  

� જg3-ુકા<મીરના IAS, IPS અને IFS અિધકાર' હવે 

AGMUT ક�ડરનો /હ0સો હશ.ે 

$�)�� :  આ અગાઉ જg3-ુકા<મીર ક�ડરના અિધકાર'ઓની 

િનમ�કૂ બીJ રા	યોમા ંથતી નહોતી.  

� સરકાર� કર�લા નવા આદ�શ પછ' હવે જg3-ુકા<મીરના 

અિધકાર'ઓની બીJ રા	યોમા ંપણ િનમ�કૂ થઈ શકશે.  

�EQ ������ C?.½к) F�� �� 

� ક�U_ સરકાર� 5 ઓગ0ટ 2019ના ં રોજ આ/ટÖકલ 370 

હટાવીને રા	યને બે ક�U_ શાિસત #દ�શ જg3-ુકા<મીર 

અને લ´ાખમા ંવહÜચી દ'�ુ ંહk ુ.ં  

6. ���¾ : ����� 5U 4-�©*кj,��S� ��ш : 50 .к�U� 

�z> к�� �)��7!к (X#�Q��W)  

� નોવRમા ં ગત વષR પેYોલ ક� ડ'ઝલથી ચાલતી કારથી 

વધાર� ઇલે�,Yક કાર વેચાઇ  

� નોવR વષ� 2025 =ધુીમા ં ઝીરો કાબ�ન વાહનોbુ ં વેચાણ 

વધારવાનો લ�યાકં હોવાથી ટ�,સમા ંપણ ભાર� êટ  

4-�©*кj,�� �%Q�� |ZU�% :  

� વષ� 2020મા ં Sુલ કારમા ં 54 % ઈલે�,Yક કાર વેચાણ 

	યાર� વષ� 2019મા ંઆ ·કડો 49 % હતો.  

� હાઇZ¢ડ વાહનો સાથે કારbુ ં Sુલ વેચાણ 83 %. + એક 

ર�કોડ� છે.   

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૭-૦૧-૨૦૨૧) 

1. ભારત સરકાર �ારા તા+તર JU5આુર' 2021મા ં

}જુરાતના કયા ~ુલ�ભ #ાણીન ે ��ુત#ાય #ાણી તર'ક� 

Jહ�ર કરવામા ંઆ�5ુ ં- *�W�%�� 

2. "હ�ણોતરા" ~ુલ�ભ #ાણી }જુરાતના કયા #દ�શમા ં જોવા 

મળે છે - к~{ 

3. "હ�ણોતરા" ~ુલ�ભ #ાણીની િવશેષતા જણાવો - ш��% 

Z�@��d>� અ�� �V ���V�� ,#� 2 $*�� ��кS�   

4. તા+તરમા ંભારતીય ર�લવેના ઇિતહાસમા ં#થમવાર કયા 

બે 0ટ�શન વxચે મ/હલા સચંાZલત }�ુઝ ર�લ દોડાવવામા ં

આવી - �,�U� ������ 

5. }જુરાતમા ં "બેટ' બચાવો બેટ' પઢાવો" સ�તાહની 

ઉજવણી �ાર� કરવામા ં આવશ ે - 07U� 13 }1m>C�" 
2021 
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6. }જુરાતમા ં "બેટ' બચાવો બેટ' પઢાવો" સ�તાહની 

ઉજવણી કઈ ચનેલના મા{યમથી કરવામા ંઆવશે - �"�" 

Y����� અ�� ���� =>2��% 

7. ભારતમા ં બેટ' બચાવો બટે' પઢાઓ અZભયાન સૌ#થમ 

#ારંભ �ાર� થયો હતો -  }1m>C�" 2015 

8. ભારતમા ં બેટ' બચાવો બેટ' પઢાઓ અZભયાનનો #ારંભ 

સૌ#થમ �ાથંી થયો હતો - X�W�X%, *?�#�W� 

9. }જુરાતમા ંક�ટલા yજzલાઓમા ંવષ�2016થી બેટ' બચાવો 

બેટ' પઢાઓ યોજના અમલી બનાવવામા ંઆવી છે – 22 

10. તા. ૭મી JU5આુર'-૨૦૨૧ના રોજ વડા#ધાન નર�U_ 

મોદ' �ારા વે0ટન� ડ�/ડક�ટ�ડ V�ટ કો/રડોરના કયા સેકસનનો 

ઈ-çભુારંભ કરાયો - �����"-���  

11. ર�વાડ'-મદાર વે0ટન� ડ�/ડક�ટ�ડ V�ટ કો/રડોરના સેકસનની 

લબંાઈ ક�ટલી છે - 306 ?к)��.� 

12. તા. ૭મી JU5આુર'-૨૦૨૧ના રોજ ���5��� ��"
 

к#� Z.�ш� �~0� ����� X*�)� �$) Z.�к )�� *�) 

к1.��� !�� qX��ш1,�� )�)� P��" $%����� ����� 

к�" *%� - U5 ૂઅટ�લીથી રાજ0થાનના U5 ૂ/કશનગઢ 

13. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ંક�U_ સરકાર �ારા િસિવલ સિવ£સની 

કઈ ક�ડર રદ કરાઈ - 2bc>-к�¼�� 

14. જg3-ુકા<મીરના િસિવલ સિવ£સના અિધકાર' હવે કઈ 

ક�ડરનો /હ0સો ગણાશે - AGMUT  

15. AGMUT ક�ડરbુ ંિવ0kતૃ નામ જણાવો -  અ�W�0) 5��ш, 

����, �P�� અ�� m>��#� .���.�" к���  

16. જg3-ુકા<મીરના િસિવલ સિવ£સના અિધકાર'ઓને AGMUT 

ક�ડરમા ં ગણાવાથી શો ફાયદો થશે - 2bc>-к�¼���� 

અ��к��"q�� $�} ��p#��� XW ��� gк U4 шкш�  

17. ક�U_ સરકાર� વષ� 2019મા ં �ાર� જg3 ુ કા�<મરમાથંી 

આ/ટÖકલ 370 રદ કયv હતો - 5 q�Z.  

18. િવ9નો #થમ ઈ-��હકzસવાળો દ�શ કયો છે - ���¾   

19. નોવR �ારા વષ� 2025 =ધુીમા ં કયો લ�યાકં પાર પાડવા 

વાહન ટ�,સમા ંભાર� êટ આપી છે - P��� к�$Q� ��*��d>� 

��0�W ������ 

20. નોવRમા ંવષ� 2020મા ંSુલ કારના વેચાણ પૈક' ક�ટલા ટકા 

ઈલે�,Yક કારbુ ંવેચાણ થ5 ુહk ુ- 54 %  

21. નોવRમા ં હાઇZ¢ડ વાહનો સાથે કારbુ ં Sુલ વેચાણ ક�ટલા 

ટકા છે + એક ર�કોડ� છે - 83 %   

DATE : ��-��-����

  

1. $�Q ¶® g : =>2��%�� $�Q ¶® g�� 5U к�, �g������ 

�W������ .".��" X���� ��х�#�  

� બ ે ટ'ડોડ'ના સેgપલ તપાસ માટ� નેશનલ ઈ�U0ટટ�ટૂ ઓફ 

હાઈ િસ¬/ુરટ' /ડસીઝ-િનષાદ, ભોપાલ ખાતે મોકલાયા હતા.  

2.@��%�� ?�,�b$�-2020�� |ZU�%
 $���2���"d>� 5�W 

(��2���") 

@��%�� $���2���"�� ,����ш �� 8.9 .к� 2#��� 

=>2��%�� �V 3 .к�  

CMIE�� ,����� ���%� :  

� સૌથી વ� ુબેરોજગારનો દર હ/રયાણામા ં૩૨.૫ ટકા અને 

રાજ0થાનમા ં૨૮.૨ ટકા 

� }જુરાતની સરખામણીએ દ�શના Sુલ ૨૧ રા	યોમા ં

બેરોજગાર'bુ ં#માણ વ� ુજોવા મº5ુ.ં  

� દ�શમા ં બેરોજગાર'નો સૌથી �ચો ૩૨.૫ ટકા દર 

હ/રયાણામા ંઅને બીJ મે રાજ0થાનમા ં૨૮.૨ ટકા છે.  

� }જુરાત કરતા ં બેરોજગાર'bુ ં #માણ વ� ુ ધરાવતા 

રા	યોમા ં ·�#દ�શમા ં ૬.૭ ટકા, આસામમા ં ૭.૬ ટકા, 

Zબહારમા ં ૧૨.૭ ટકા, છ;ીસગઢમા ં ૭.૨ ટકા, /દzહ'મા ં

૭.૬ ટકા, ગોવામા ં ૧૩.૨ ટકા, /હમાચલ #દ�શમા ં ૭.૯ 

ટકા, જg3 ુ ક<મીરમા ં ૧૬.૬ ટકા, ઝારખડંમા ં ૧૨.૪ ટકા, 

ક�રળમા ં૬.૫ ટકા, મ{ય #દ�શમા ં૪ ટકા, િp�રુામા ં૧૮.૨ 

ટકા, ઉ;ર #દ�શમા ં બેરોજગાર'bુ ં #માણ ૧૪.૯ ટકા 

ન�ધા5ુ.ં  

� CMIG : સેUYલ ફોર મોિનટ/રAગ ઈ�Uડયા ઈકોનોમી  

3. UNSC : *���� ,�# @��%�� VW ,��%d>� અ�#� X� 

અX�m>� (�T��к $�$%�)  

 

VW ,��%�� અ�#�X�� @��% : 

1. તાZલબાન સે,શન કિમટ' 2. ZલZબયા સે,શન કિમટ' 

2. કાઉUટર ટ�ર�/ટઝમ કિમટ'  
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� ભારત UNSCના હગંામી સ¦યપદ� બે વષ� માટ� � ૂટંા5 ુછે.  

� કાય�કાળ : તા. ૧ JU5આુર'-૨૦૨૧થી બે વષ� 

� UNSC : Sુલ ૧૫ સ¦ય  

� કાયમી સ¦ય :૦૫       -   હગંામી સ¦ય : ૧૦  

� UNSC : 5નુાઈટ�ડ નેશનલ િસ¬/ુરટ' કાઉ�Uસલ  

4. 21 ?�� ��ш�E – � }1m>C�" 

,���c g�%¥ X�"Y�%)�) 2c>��� 

જUમ – 8 JU5આુર'-1901   અવસાન- 12 સ�ટ�gબર-1965 

� આ+ મહાન રચના�મક પર'Zlતલાલ લz�ભુાઈ 

મજ3દુારનો જUમ /દવસ.  

� પર'Zlતલાલનો જUમ પાZલતાણામા ંથયો હતો.  

� 1920-22ના અસહકાર ·દોલનમા ંહJરો 5વુાનોની પેઠ� 

સરકાર' કોલજેનો �યાગ કર' અ¦યાસ છોડ' }જૂરાત 

િવ°ાપીઠમા ંજોડાયા, 0નાતક થયા અન ેગાધંી સરદારના 

#ભાવમા ં સાબરમતી આ®મમા ં જોડાયા અને હ/રજન 

સેવાને જ .વન �ત બના�5ુ.ં 

� નાગ�રુ ઝડંા સ�યા�હ, સિવનય કાbનૂ ભગં ·દોલન 

+વા અનેક ·દોલનોમા ં ભાગ લઈ +લવાસ ભોગ�યો 

હતો.  

� દાડં'Sૂચ વળેાએ પર'Zlતલાલને 2 વષ�ની સJ થઇ હતી.  

� પર'Zlતલાલ મજ3દુારના .વનbુ ંબી�ુ ંઊજ�ં પા=ુ ંતે 

તેઓની રચના�મક #�િૃ;ઓ.  

� ~ુ¯કાળ રાહત, અ0�<ૃયતા િનવારણ અને 7�યત ઉ�ાર 

+વી અનેક રચના�મક #�િૃ;ઓમા ં પર'Zlતલાલ 

.વનભર  #�;ૃ રìા હતા.  

� મહાન રચના�મક કાય�કર �યાગ3િૂત£, સેવા3િૂત£, કÝુણા3િૂત£ 

અને સાદગીના પયા�ય સમા પર'Zlતલાલ મજ3દુારbુ ં

	દયરોગના �મુલામા ંઅવસાન થ5ુ ંહk ુ.ં  

� તેમની 03િૃતમા ંઘણી સ0ંથાઓ કાય�રત છે. 

� ઉપરાતં આ+ Øાનપીઠ �રુ0Sૃત આશા�ણૂ� દ�વીનો 

જUમ/દવસ અને ¢Úોસમા. ક�શવચ_ં સેન, િવદ�શી 

#વાસી માકv પોલોની �
ુયિતિથ છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૮-૦૧-૨૦૨૧) 

1. }જુરાતમા ં તા+તર JU5આુર' 2020મા ં સૌ#થમ બડ� 

[�નૂો ક�સ  �ા ંજોવા મºયો છે - �W����-�>���� 

2. }જુરાતમા ં તા+તરમા ં બડ� [�નૂો સૌ #થમ ક�સ કયા 

પlીમા ંજોવા મºયો છે - .".��" 

3. }જુરાતમાથંી બડ� [�નૂા સેgપલ તપાસ માટ� કઈ 

સ0ંથામા ંમોકલવામા ંઆ�યા - ��ш�) �´1Z..m g. ¿[  

*�4 �,�>?�." ?�,�P-��E�� 

4. નેશનલ ઇ�U0ટટ5ટૂ ઑફ હાઈ િસ¬/ુરટ' /ડસીઝ- િનષાદ 

ભારતમા ં�ા ંઆવલેી છે - @�X�) 

5. CMIEના સવR 3જુબ ભારતમા ં/ડસેgબર 2020ની �0થિતએ 

બેરોજગાર'નો સર�રાશ દર ક�ટલા ટકા છે -�.� % 

6. }જુરાતમા ં /ડસેgબર 2020ની �0થિતએ બેરોજગાર'નો 

સર�રાશ દર ક�ટલા ટકા છે – F % 

7. CMIEના સવR 3જુબ ભારતમા ં/ડસેgબર 2020ની �0થિતએ 

બેરોજગાર'નો સૌથી વ� ુદર ધરાવતા  #થમ બે રા	યો 

અને ટકાવાર' જણાવો - *?�#�W�-F�.� % અ�� 

��2ZU��-��.�% 

8. CMIEbુ ં િવ0kતૃ નામ જણાવો - ,�1!) [�� ���.�Á� 

4�1�#� 4к���� 

9. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ં UNSCના હગંામી સ¦ય ભારતને 

ક�ટલી સિમિતbુ ંઅ{યl પદ અપા5ુ ં- VW  

10. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ંUNSCના હગંામી સ¦ય ભારતન ેકઈ 

pણ કિમટ'bુ ં અ{યl પદ અપા5ુ ં - %�Y)$�� ,�7ш� 

к�.", Y)Y$#� ,�7ш� к�." %U� к�+1.� .���?.P 

к�."  

11. UNSCના હગંામી સ¦યપદ� ભારતનો કાય�કાળ �ારથી શN 

થયો હતો - %�.1 }1m>C�"-2021U� $� �EQ 

12. UNSCના Sુલ સ¦યો ક�ટલા છે તેમા ંકાયમી-હગંામી સ¦યોની 

સ�ંયા જણાવો – u>) 15 ,�#, к�#� 05 ,�# %U� 

*���� 10 ,�#  

13. UNSCbુ ં િવ0kતૃ નામ જણાવો - m>��4.�� ��ш�) 

�,�>?�." к�+|1,) 

14. મહાન રચના�મક પર'Zlતલાલ લz�ભુાઈ મજ3દુારનો 

જUમ /દવસ જણાવો - 8 }1m>C�" 1901 

15. પર'Zlતલાલ લz�ભુાઈ મજ3દુારનો જUમ �ા ંથયો હતો 

– X�)�h>�  

16. Øાનપીઠ �રુ0Sૃત આશા�ણૂ� દ�વી અને ¢Úોસમા. ક�શવચ_ં 

સેનનો જUમ/દવસ જણાવો – 8 }1m>C�" 

 

DATE : ��-��-����
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1. અ�,�� : h g�Q c>¦#�V� ����,-* ,�)�к"d>� 94 �E¾ 

���������� ����  

 

� જUમ : 30મી �ુલાઇ 1927   અવસાન : 09/01/2021  

� કાર/કદ� : ૪ વાર }જુરાતના 3�ુયમpંી બUયા હતા  

� ભારત સરકારમા ંઆયોજન-િવદ�શ મpંી તર'ક�.  

� }જુરાત િવધાનસભામા ં ક��ેસની ૧૪૯ બેઠક .તવાનો 

િવમ 

����,-*�� #����� к�#` : 

�. х� �U#�"
 ��2к��W�� 5��* $�)� ��¦#� 

� માધવિસAહ� 80ના દાયકામા ં KHAM (lિpય, દZલત, 

આ/દવાસી, 3�ુ0લમ) િથયર'નો અwતૂ�વૂ� #યોગ કર'ન ે

રાજકારણનો #વાહ બદzયો હતો.  

� ક��ેસની આ ચાર� વોટબUેકને {યાનમા ં રાખીને નીિતઓ 

ઘડ'. 1985મા ં િવધાનસભાની � ૂટંણીમા ં ક��ેસન ે 149 

બેઠકો મળ' હતી. 

�. �#�*� @�2� #�2��d>� � g0� ��/� �����
 Z��к�m>Â 

� માધવિસAહ� }જુરાતમા ંમ{યાહન ભોજન યોજના શN કર' 

હતી.  

� તેમણે આ યોજના દ�શભરમા ં શN કરવા માટ� ત�કાZલન 

વડા#ધાન રા.વ ગાધંીને દરખા0ત કર' હતી.  

� ત�કાZલન નાણામpંી મનમોહનિસAહ� આિથ£ક કારણોસર આ 

યોજનાન ેમ�ૂંર' આપી ન હતી. પણ યોજનાથી #ભાિવત 

રા.વ ગાધંીએ તેને દ�શભરમા ંલા} ુકર' હતી. 

F. [% к1#� к�S�W��� 5W�%�  

� }જુરાતમા ં મફત કUયા ક�ળવણી પણ માધવિસAહના ં

સમયમા ંશN થઈ હતી.  

� એ વખતે માp ચાર GIDC હતી. એમણે yજzલે yજzલે 

અને પછાત િવ0તારોમા ં પણ .આઈડ'સી 0થાપી +થી 

ઔ°ોZગક િવકાસને વેગ મºયો હતો. 

H. ����,�#��� ��к�,к�#` �.� ��1. CX��d>� ш� 

� ધારાસ¦યોને િવકાસ કામો માટ� અલગથી �ાUટ આપવાની 

શNઆત માધવિસAહના 3�ુયમpંીકાળમા ંથઈ હતી. 

� દ�શના અUય રા	યોમા ં આ #થા હતી. કપડવજંના 

wતૂ�વૂ� ધારાસ¦ય 0વ.Þધુા. ચૌહાણbુ ં=ચૂન 0વીકારને 

તેમણે �ાUટ ફાળવણી શN કરાવી હતી. 

2.@��%-}X�� ,�$��� (�T��к ,�$���)  

� Jપાન �ારા ભારતને ૫૦ અબજ યેનની લોન અપાઈ-

કરાર સપંÂ 

 

� હ�k:ુ કોરોનાને કારણે અસર�0ત ભારતીયોને આિથ£ક 

સહાય પેટ�  

� Jપાનીઝ ચલણ – યેન  

3. ?�� ��ш�E – � }1m>C�" ��� 5��,� @��%�# ?��,  

9 }1m>C�", 2021�� ��2 16�� 5��,� @��%�# ?��,�� 

+2�W� к����� C��.  

� નવી /દzહ'મા ં વડા#ધાન મોદ'ની ઉપ�0થિતમા ં ઈ-

ઉજવણી 

� c>¦# અ�%�U : �>�"���� 5c>х 0�9�к�5,�� ,�%�х� 

5���@ :  

� િવદ�શી ભારતીયોને #ો�સાહન આપવા માટ� ૨૦૦૩થી 

/દવસ મનાવવામા ંઆવી રìો છે.  

*�t >  

� િવદ�શમા ં વસતા ભારતીય (ડાય0પોરા)મા ં એકતાન ે

#ો�સાહન આપવા અને િવદ�શી ભારતીયોના યોગદાનને 

Zબરદાવવા.  

9 }1m>C�"
 5��,� @��%�# ?��,�� +2�W� ш� �.�  

� ૧૯૧૫મા ંમહા�મા ગાધંી દZlણ આ/Vકાથી પરત આ�યા 

હોવાથી ૯ JU5આુર'એ #વાસી ભારતીય /દવસની 

ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૯-૦૧-૨૦૨૧) 

1. તા.09મી JU5આુર'-2021ના રોજ }જુરાતના કયા �વૂ� 

3�ુયમpંીbુ ં 94 વષR ગાધંીનગરમા ં િનધન થ5 ુ હk ુ - 

����,-* ,�)�к" 

2. }જુરાતના �વૂ� 3�ુયમpંી માધવિસAહ સોલકં'નો જUમ 

કયાર� થયો હતો – %�.F�� �>)�� ����  

3. માધવિસAહ સોલકં' ક�ટલીવાર }જુરાતના 3�ુયમpંી બUયા 

હતા - 4  
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4. માધવિસAહ સોલકં' ભારત સરકારમા ં કયા મpંી તર'ક� 

સેવા આપી હતી - C#�2�-����ш  

5. }જુરાતમા ંKHAM િથયર' કોણે આપી હતી – ����,-* 

,�)�к" 

6. KHAM  િથયર' એટલે ç ુ -  ��V#+*?�2�+C?���,� 

+c>|Z)  

7. માધવિસAહ સોલકં'ના નેk�ૃવમા ં કયા વષR િવધાનસભાની 

� ૂટંણીમા ંક��ેસન ે149 બેઠકો મળ' હતી – �EQ ���� 

8. }જુરાતમા ં મ{યાહન ભોજન યોજનાની શNઆત કયા 

3�ુયમpંીએ કર' હતી - ����,-* ,�)�к"  

9. }જુરાતમા ંમફત કUયા ક�ળવણીના #ણેતા કોન ેગણવામા ં

આવે છે - ����,-* ,�)�к" 

10. }જુરાતમા ં ધારાસ¦યોને િવકાસ કામો માટ� અલગથી 

�ાUટ આપવાની શNઆત કયા 3�ુયમpંીના કાળમા ંથઈ 

હતી - ����,-* ,�)�к" 

11. JU5આુર'-2021મા ં કયા દ�શ �ારા ભારતને 50 અબજ 

યેનની લોન અપાઈ- }X��  

12. JU5આુર'-2021મા ંJપાન �ારા કયા હ�kસુર ભારતને 50 

અબજ યેનની લોન આપી હતી - к������� к��W� 

અ,��Z% @��%�#��� C�U¥к ,*�# X�.�  

13. Jપાનીઝ ચલણ ક5 ુછે –  #��  

14. #વાસી ભારતીય /દવસ કયાર� ઉજવવામા ંઆવે છે - � 

}1m>C�" 

15. 9 JU5આુર', 2021ના રોજ ક�ટલામા ં #વાસી ભારતીય 

/દવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવી - 16 

16. #વાસી ભારતીય /દવસ ઉજવવાનો હ�k ુજણાવો - ����ш� 

@��%�#��� 5�a,�*� CX��  

17. 16મા ં #વાસી ભારતીય /દવસના 3�ુય અિતિથ તથા 

એમનો દ�શ જણાવો – 0�9�к�5,�� ,�%�х�-�>�"�� 

18. #વાસી ભારતીય /દવસ ઉજવવાનો #ારંભ કયા વષ�થી 

કરવામા ંઆ�યો – �EQ-2003 

19. ક�U_ સરકારના કયા િવભાગ �ારા #વાસી ભારતીય 

/દવસbુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે - ����ш �V�)# 

20. #વાસી ભારતીય /દવસ ઉજવવાbુ ંકારણ જણાવો – �EQ-

1915�� *�a� ����� �Y�W C?Nк�U� X�% C©#� 

%��� #����  

DATE : ��-��-����

1. PM ��W� #�2�� : 5�4 ���Z.� ���-[�� 
7,�, 

��.�кQ �1.�[�, (��.-.�к��)�/)   

 

� હ�k ુ : દ�શના દર�ક ગામોમા ં િનઃçzુક ઇUટરનટેની =િુવધા 

આપવા.  

X�
 ��W� #�2�� £>� {� ?  

� પીએમવાણી યોજનાbુ ં �Ýંુૂ નામ #ાઈમ િમિન0ટર વાઇ-

ફાઇ એ,સેસ નટેવક� ઇUટરફ�સ છે. +ની દ�શના વડા 

#ધાન નર�U_ મોદ' �ારા ૯ /ડસgેબર ૨૦૨૦ ના રોજ 

Jહ�રાત કરાઇ હતી.  

� પીએમવાણી યોજનાને ૯ /ડસgેબર ૨૦૨૦ના રોજ જ 

ક�U_ીય ક�Zબનેટ �ારા પણ મ�ૂંર' અપાઇ હતી.  

� યોજના 7તગ�ત દ�શના લગભગ દર�ક ગામન ે આગામી 

pણ વષ�મા ં ઇUટરનેટથી કને,ટ કરાશ.ે + વાઇ-ફાઇ 

ટ�,નોલો.ના િવકાસમા ંપણ éબૂ મોટ' ાિંત લાવશે.  

� યોજના 7તગ�ત, �ામ પચંાયતો તેમજ ગામના Jહ�ર 

0થળોએ સરકાર �ારા વાઇ-ફાઇ =િુવધા અપાશ.ે આ 

=િુવધા િનઃçzુક રહ�શે.  

� યોજનાથી લોકોને ઇUટરનેટના ઉપયોગની સરળ =િુવધા 

મળશે. +નાથી /ડyજટલ ાિંત આવશે અને રોજગાર'ની 

તકોમા ંપણ વધારો થશે.  

� યોજનાના સ[ળ અમલીકરણ માટ� દ�શભરમા ંJહ�ર ડ�ટા 

સેUટસ� એટલે ક� પ��લક ડ�ટા ઓ/ફસ અથવા પીડ'ઓ 

વાઇ-ફાઇ હોટ0પોટ શN કરાશે. +ના માટ� કોઈ પણ 

�ય�,તને કોઈ લાઇસUસ રyજ0ટર કરાવવાની અથવા 

ન�ધણી કરવાની રહ�શે નહ�. કોઈપણ #કારની ફ' 

�કૂવવાની રહ�શ ેનહ�.  

� યોજના �ારા મ{યમથી લઈને નાના ~ુકાનદારોને éબૂજ 

સરળતાથી વાઇ-ફાઇ સવેા #દાન કરાશે. + તેમની 

આવકને વધારવામા ં અને �યવસાયને વિૈ9ક સ3દુાય 

=ધુી પહ�ચાડવામા ંમદદ કરશે.  
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� સામાUય લોકો માટ� પણ ઇUટરનેટ કને�,ટિવટ' સરળતાથી 

ઉપલ�ધ થઈ શકશે. આ યોજના ભારતને સ�ંણૂ� પણે 

/ડyજટલ બનાવવા માટ� પણ éબૂ મદદ કરશે 

#�2�� �%�Q% Å� [�#�� Sш� ? 

� Yાઈના /રપોટ�  અbસુાર ¢ોડ બેUડ વાપરનાર 5ઝુરની 

સ�ંયામા ં ૧૦ ટકાનો અન ેદ�શની .ડ'પીમા ં ૧.૪ ટકાનો 

વધારો થશે. 

� દ�શના દર�ક éણૂામા ંઈUટનેટ ઉપલ�ધ બનશે. પ/રણામ ે

નવા નવા ઇUટરનેટ 5ઝુસ� જોડાશે.  

� +મા ં ખાસ કર'ને નાના ધધંાક'ય એકમો, પરંપરાગત 

મનોરંજન ઇUડ0Y'ઝના લોકો, }હૃ ઉ°ોગ ચલાવનાર, 

Nલર એ	5કુ�શન સાથે સકંળાયેલ, ખેતીવાડ' કરતા, ડ�ર' 

ઉ°ોગ, પç ુપાલક વગેર� આવા બધા જ #કારના લોકો 

ઈUટનેટથી જોડાશે અને સાથે જ ઈ-વેપાર પણ સધન 

તાલીમ મેળવીને કર' શકશે.  

� સરકારને પણ કાય� કરવામા ંéબૂ જ સરળતા રહ�શે અને 

દર�ક #કારના �યવહારમા ં પારદશ�કતા અને 

ઈUટરએ�,ટિવટ' પણ વ� ુ#માણમા ંજોવા મળશ.ે 

� /ડyજટલ ઇ�Uડયાbુ ં 0વ�ન સાકાર થઈ શકશે. ક�મ ક� 

કોઈપણ �ય�,ત પોતાના ·ગળ'ના ટ�રવા પર વગર 

રોકાણે અને અUય કોઈ પણ �કુવણી વગર ઝડપી 

ઇUટરનેટ =િુવધા #ા�ત કર' શકશે.  

� પોતાના દર�ક #કારના કાય�મા ં ઈUટરનેટ અને 

ટ�,નોલો.નો ઉપયોગ કર'ને =ગુમતા #ા�ત કર' શકશે. 

� સા0ંSૃિતક #�િૃ;ઓ સાથે જોડાયેલ લોકો વૈિ9ક પટલ પર 

પોતાની સ0ંSૃિતની ઝાખંી 3કૂ'ને સ�ંણૂ� િવ9ને તેનાથી 

અવગત કરાવી શકશ.ે 

#�2���� �%�Q% �s2Z!�ш� к��� �"%� к�Æ>�? 

� યોજના 3�ુય pણ #કારના આધાર 0તભ ં પર જ 

આધા/રત છે. +મા ંનો લાઇસUસ, નો રyજ0Y�શન અને નો 

ફ'નો સમાવેશ થાય છે.  

� યોજના હ�ઠળ કોઈ પણ #કારbુ ં લાઇસUસ લેવાની અને 

�કુવણી કરવાની જNર નથી, યોજના સ�ંણૂ�પણે મ[ત 

રહ�શે. પરંk ુપ��લક ડ�ટા ઓફ'સ શN કરવા માગતા અને 

ઈUટરનેટ સેવા #ોવાઇડસ�ને ડ'ઓટ' એટલ ેક� /ડપાટ�મUેટ 

ઓફ ટ�Zલકોg5િુનક�શન સાથે ર.0Y�શન કરાવ�ુ ંVyજયાત 

રહ�શે.  

� પ��લક ડ�ટા ઓફ'સ માટ� ન�ધણી �ા ંપોટ�લ કરાવવાની, 

ક�વી ર'તે કરવાની અને �ા ં#કારના દ0તાવજેોની જNર 

પડશે ? તે બાબતે હ�ુ =ધુી સરકાર �ારા કોઈપણ 

#કારની માગ�દિશ£કા Jહ�ર કરાઇ નથી.  

� ક�Zબનેટ �ારા યોજના 7તગ�ત લl�ીપના ટા�ઓુ માટ� 

સબમ/રન ઓ��ટકલ ફાઇબર ક�બલ કને�,ટિવટ'ની 

જોગવાઈને મ�ૂંર' આપી છે. 

2. PDO : XÈe)к ��.� q?[, (.�к��)�/)  

 

XÈe)к ��.� q?[, (X��"q) ��ш�  

� પ��લક ડ�ટા ઓ/ફસ (પીડ'ઓ)ની 0થાપના પ��લક કોલ 

ઓ/ફસ (પીસીઓ)ના  િસ�ાતં  પર કરવામા ંઆવશે. આ 

પીડ'ઓ તેના �ાહકો =ધુી ¢ોડબેUડ સવેાઓ પહ�ચાડવા 

માટ� [,ત  વાણી =સુગંત વાઈ-ફઈ એ,સેસ પોઇUટની 

0થાપના, સચંાલન અને Jળવણી કરશે.  

� આ પીડ'ઓ કા ં તો Jતે ઇUટરનેટ #દાન કરશે અથવા 

કોઈ અUય ઇUટરનેટ સિવ£સ #ોવાઇડસ� (આઈએસપી) 

પાસેથી લીઝ પર લઈ  ઇUટરનટે સેવા આપશે.  

� �ય�,તગત પીડ'ઓને સચંાZલત કરવા માટ� પીડ'ઓ 

એ�ી�ેટસ� (પીડ'ઓએ)ની 0થાપના પણ કરવામા ંઆવશે. 

+  અસ�ંય પીડ'ઓને  અિધSૃતતા કરવાbુ ં અને તેમના 

એકાઉ�Uટôગbુ ંપણ કાય� કરશે.  

� ક�U_ સરકાર વાણી 5ઝૂર માટ� એક એ��લક�શન 

િવકસાવવા જઈ રહ' છે. + વાણી 5ઝૂસ�ને નેટવક� પર 

ફરyજયાત ર.0Y�શન માટ�ની =િુવધા અને અજોડ ઓળખ 

�રુ' પાડશે.  

� આ એ��લક�શન દર�ક રyજ0ટર 5ઝૂરને 5ઝુરના ન.કના 

િવ0તારોમા ં વાણી – =સુગંત વાય-ફાઈ  હોટ0પો�સ 

શોધવામા ંપણ મદદ કરશ.ે  

� એક ક�U_ીય રyજ0Y' બનાવવામા ં આવશ.ે + તમામ 

એ��લક�શન #દાતાઓ, પીડ'ઓએસ-પીડ'ઓની િવગતો 

Jળવશે.  

� આ રyજ0ટર સેUટર ફ�ર ડ�વલપમUેટ ઓફ ટ�Zલમેટ',સ 

(સી-ડોટ) �ારા  જ િનયિંpત કરવામા ંઆવશે.  

� કોઈ �ાહક પીડ'ઓના આધારથી ઈUટરનેટ નેટવક�ન ે

એ,સેસ કરવા ઇxછે છે તો તે ઇ-ક�વાયસી  #માZણકરણ 
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પછ' જ ઈUટરનેટ એ,સેસ કર' શકશ.ે તે જોગવાઈ પણ 

=રુlાના ~ૃ�¯ટકોણથી ઉમરેવામા ં આવી છે. ઇ-ક�વાયસી 

#માણીકરણ માp એ��લક�શન #ોવાઇડસ�  �ારા કર' 

શકાય છે. બધા �ાહક� માટ� આ ફરyજયાત પણે કરવાbુ ં

રહ�શે.  

� કોઈપણ �ય�,ત પછ' તે સામાUય ~ુકાનદાર, }હૃ ઉ°ોગ 

વાળા, ચાયની લાર' વાળો, પાનના ગzલાવાળો, 

શાકવાળો, /રlા વાળો ક� કોઈપણ સામાUય �ય�,ત પણ 

પીડ'ઓ તર'ક� િનમાશ.ે 

� તેની પાસે �યવસાિયક ¢ોડબેUડ કને,શન હો�ુ ંઆવ<યક 

છે. તે જ �ય�,ત આ =િુવધાન ે #દાન કરવામા ં સlમ 

માનવામા ંઆવશે.  

� સિવ£સ #ોવાઇડસ�ને લઈને આ #ો+,ટ 7તગ�ત કોઈ પણ 

#કારનો #િતબધં રહ�શે નહ�. + ખરા અથ�મા ંસબકા સાથ 

સબકા િવકાસbુ ં=pૂ સાથ�ક કરશ ે

3. 5},��к X��� : 26 }1m>C�"-2021�� @��% c>¦# 

અ�%�U (�T��к ,�$���)  

���� #Jસ;ાક પર�ડમા ં3�ુય અિતિથ તર'ક� =રુ'નામ દ�શના #3ખુ 

અને 3ળૂ ભારતીય ચ_ંીકા#સાદ સતંોખી સામેલ થશે. 

4. ��� Z���ш� K-� �Ê .�1к (Ca��@Q�)  

 

�  L&T હ.રા ખાતે તૈયાર થયેલી 0વદ�શી 91મી K-9 વ� 

ટ�Uકને 3�ુયમpંી ®ી િવજયભાઈ Nપાણી �ારા #0થાન 

કરાવા5ુ ં 

5. 1m g#�кQ  .�4b, અх$��-USA : �EQ-2021�� X,������ 

����� 52 ZUS��� #��"�� к~{�� ‘к?�#� Ë�’�� ,���ш 

(5��,�)  

X,������ ZUS��� #��"�� @��%�� u>)- 3  

 

� U5યૂોક� ટાઈgસ �ારા દર વષR પસદંગીના 0થળોની યાદ' 

#િસ� થાય છે.  

� અખબાર� 2021મા ંપસદં કરવા +વા 52 0થળોની યાદ'મા ં

કxછની કરોડો વષ� �ુની ખડક'ય સરંચનાની પસદંગી 

કરતા વૈિ9ક 0તર� ન�ધ લેવાઇ છે !  

� ધ U5 ૂ યોક� ટાઈgસ �ારા દર વષR આવી યાદ' બહાર 

પાડવામા ંઆવે છે.  

� 2021 મા ં Jર' કરવામા ં આવેલી યાદ'મા ં ક/ડયા �ોને 

pીJ 0થાને 3કુવામા ંઆ�5ુ.ં  

� 52 0થળોની યાદ'મા ંભારતના pણ 0થળો. +મા ં ક/ડયા 

�ોએ ભારતના /હમાલયના #�યાત નદંાદ�વી પવ�ત અને 

લદાખને પણ પાછળ રાખી દ'ધા છે !  

� િવ9ભરમાથંી આવેલી 2000 યાદ'માથંી 52 0થળોને 

પસદં કરવામા ંઆ�યા હતા.  

ш� �.� к?�#� Ë� х�, {� ?  

� નખpાણાના ~ુગ�મ િવ0તારોમા ંએક સમય ેસપાટ રહ�લી 

ખડકોને પવનની થપાટો અને પાણીનો ધસારો લાગતા ં

આ+ અચરજ પમાડ� તવેી કોતરો જોવા મળે છે.  

� કોટડા થરાવડા, ભડલી, લાખીયારવીરા, જતાવીરા, 

મોરજર અને ન/રSૂઇના િન¤ન િવ0તારોમા ં Sુદરત ે

કમાલbુ ંન,શીકામ ક5ુ ̈છે. �ડા �ડા કોતરો વxચે �ાકં 

નાના તળાવ જોવા મળે છે. 

6.   ?�� ��ш�E : �� }1m>C�"    ��� ?*1�" ?��,  

 

� #થમ િવ9 /હUદ' કોUફરUસ તાર'ખ 10 થી 12 JU5આુર' 
1975 

� 0થળ - નાગ�રુ  

� ભારત િસવાય #થમ િવદ�શમા ં /હUદ' કોUફરUસ - 

મોર�િશયસ 

� દર વષR િવ9 /હUદ' /દવસ ઊજવવાની Jહ�રાત વષ� 

2006મા ં �વૂ� વડા#ધાન મનમોહનિસAહ �ારા કરવામા ં

આવી હતી. 

� રા¯Y'ય /હUદ' /દવસ 14 સ�ટ�gબર 

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૦-૦૧-૨૦૨૧) 

1. PM વાણી યોજનાbુ ં િવ0kતૃ નામ જણાવો-  5�4 

���Z.� ���-[�� 
7,�,  ��.�кQ   �1.�[�, 

2. PM વાણી યોજના  7તગ�ત આગામી �ા ં =ધુીમા ં દર�ક 

ગામને ઇUટરનટેથી જોડવામા ંઆવશ ે-  3 �EQ 

3. PM વાણી યોજનાની Jહ�રાત �ાર� કરવામા ંઆવી હતી - 

09 ?�,�b$� 2020 
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4. PDO bુ ં િવ0kતૃ નામ જણાવો - XÈe)к ��.� q?[, 

5. પીએમ વાણી 7તગ�ત નાગ/રકોને ¢ોડબેUડની =િુવધા 

ઉપલ�ધ કરાવવા કોની 0થાપના કરવામા ં આવી છે -
PDO 

6. 26 JU5આુર'-2021, #Jસ;ાક પર�ડના 3�ુય અિતિથ 

તર'ક� કોણ ઉપ�0થત રહ�શે - �>�"���� @��%�# c gS�� 

5c>х 0�9�к�5,�� ,�%�х�  

7. તા. 10મી JU5આુર'-2021ના રોજ 91મી 0વદ�શી K-9 

વ� ટ�Uકને કોણે #0થાન કરા�5ુ ં હk ુ - c>¦#�V� �� 

��2#@�4 �X�W� 

8. 91મી 0વદ�શી K-9 વ� ટ�Uક �ા ં તૈયાર કરાઈ હતી -  

L&T */�� (�>�%)  

9. U5યૂોક� ટાઈgસ અખબાર-USA �ારા વષ�-2021મા ં

પસદંગીના િવ9ના ૫૨(બાવન) 0થળોની યાદ'મા ં

}જુરાતમાથંી કોનો સમાવશે થયો હતો - к~{�� ‘к?�#� 

Ë�’ 

10. U5યૂોક� ટાઈgસ અખબાર-USA �ારા વષ�-2021મા ં

પસદંગીના િવ9ના ૫૨(બાવન) 0થળોની યાદ'મા ં

ભારતના ક�ટલા 0થળનો સમાવેશ કરાયો હતા - 03  

11. U5યૂોક� ટાઈgસ અખબાર-USA �ારા વષ�-2021મા ં

પસદંગીના િવ9ના ૫૨(બાવન) 0થળોની યાદ'મા ં

ભારતના કયા pણ 0થળનો સમાવેશ કરાયો હતા - 

к~{�� ‘к?�#� Ë�’,  �������� X�Q% અ�� )��х 

12. U5યૂોક� ટાઈgસ અખબાર -USA �ારા કયાર� પસદંગીના 

0થળોની યાદ' #િસ� કરાઈ છે – 5�% �E¾ 

13. U5યૂોક� ટાઈgસની વષ�-2021ની પસદંગીમા ં 0થળોમા ં

કxછના ‘ક/ડયા �ો’ને ક�ટલામા ં0થાન ે3કુા5 ુહk ુ– V�}  

14. િવ9 /હUદ' /દવસ કયાર� ઉજવવામા ં આવે છે - 1� 

}1m>C�" 

15. #થમ િવ9 /હUદ' કોUફરUસ કયાર� યોJઈ હતી - %��"х 

�� U� �� }1m>C�" ���� 

16. #થમ િવ9 /હUદ' કોUફરUસ તાર'ખ 10 થી 12 JU5આુર' 

1975નો રોજ કયા 0થળે યોJઈ હતી – ���h>� 

(*��� !)  

17. ભારત િસવાય િવદ�શમા ં#થમ /હUદ' કોUફરUસ કયા 0થળે 

યોJઈ હતી - ����ш#, 

18. દર વષR િવ9 /હUદ' /દવસ ઊજવવાની Jહ�રાત કયા વષR 

કયા વડા#ધાન �ારા કરવામા ંઆવી હતી - ������ અ�� 

��*��,-*  

19. રા¯Y'ય /હUદ' /દવસ કયાર� ઉજવવામા ં આવે છે - �H 

,�.�b$� 

DATE : ��-��-����

1. к�к��X�� X���> Uк m>��.-F :  

��ш�� ,l5U Z���ш� ��� ��� ��. ��2 +aX��� 

m>��.�� 5���@(અ�> �}Q)   

 

� દ�શના 233ુ ંપરમા� ુ/રએ,ટર  

��ш�E%� :  

� દZlણ }જુરાતના કાકરાપારમા ં દ�શના #થમ 0વદ�શી 

બનાવટbુ ં 700 મેગા વોટ વીજ ઉ�પાદન lમતાbુ ં

પરમા� ુ /રએ,ટરનો તા. 11મી JU5આુર'-2021ના રોજ 

#ારંભ. 

� કાકરાપાર અ�મુથક દ�શbુ ં 233ુ ં પરમા� ુ /રએ,ટર છે, 

+મા ં વીજળ' ઉ�પાદન કરવાbુ ં કામ શN કરા5ુ ં છે, 

+માથંી }જુરાતને 50 ટકા વીજળ' મળશે.  

� અ�યાર=ધુી 540 મેગાવૉટ lમતા ધરાવતા મહારા¯Yના  

તારાપોર 5િુનટ સૌથી વ� ુlમતા ધરાવk ુ ંમથક હk.ુ  

C ��шd>� �Fc>� X���> ?�
7.� : 

� માચ� 2020મા ંએક /રએ,ટરમા ં5રુ�િનયમ ફâલુ ભરવાbુ ં

કામ શN કરવામા આ�5ુ ં હk ુ.ં લોકડાઉનના સમયગાળા 

દરિમયાન ચકાસવાની #/યા �ણૂ� કરવામા ંઆવી હતી. 

5�67. х0Q  

� કાકરાપાર પરમા� ુવીજળ' ઘરમા ં700-700 મેગાવોટના 

બનં ેએકમોમા ં7દા+ 16500 કરોડ Nિપયાનો ખચ� થયો 

છે.  

� આ #ો+,ટ પર 2010ના નવેgબરમા ં કામ શN કરવામા ં

આ�5ુ ંહk ુ.ં 

��ш�� u>) � 2(#� +X� X���> ?�
7.� к�#Q�% Uш� 

� દ�શમા ં7 પરમા� ુ /રએ,ટર #ો+,ટ પર કામ ચાલી ર¿ુ ં

છે. રાજ0થાન, SુડનSુલમ, /હસાર અને કાકરાપારમા ંચોથા 

એકમbુ ંકામ પણ ચાલી ર¿ુ ંછે. 
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� સ0ંથા : NPCIL - U5�ૂ,લયર પાવર કોપvર�શન ઓફ 

ઈ�Uડયા Zલિમટ�ડ  

2. F�c>� ��Q �>��� ,�%�* :  

%�. ��U� �� }1m>C�" (�>���)   

 

� થીમ-2021 : ‘તમારા પ/રવારને બચાવો, તમાર' Jતન ે

બચાવો’ 

3. ,� ��2)-�� : @��%�# �lк��S�� ,lU� �." $� 

?��,�# ,���к��R� ,���W к��#%�� 5���@ (�?�#�4 

�>���) 

к��#% ��ш� :      તા. ૧૨-૧૩ JU5આુર'-૨૦૨૧ 

 
� દ�શના ૭૫૧૬ /કલોમીટર લાબંા દ/રયાકાઠંા અને ૧૩ 

તટવતc રા	યોને આવર' લેવાશ ે

� તટવતc િવ0તારોમા ંયોJનાર' દ�શની સૌથી મોટ' સરંlણ 

કવાયત કર'તે ઓળખાયલેી આ કામગીર'મા ં /કનારો 

ધરાવતા તમામ ૧૩ રાજયો અન ે ક�U_શાિસત #દ�શો 

ઉપરાતં દ/રયા સબંધંી દાવદેારોને આવર' લેવાશે.  

� “Ô�વાિષ£ક પાન-ઈ�Uડયા તટવતc સરંlણ કવાયત ''સી 

િવજલ''-૨૧'ની Ô�િતય આ�િૃ; ૧૨-૧૩ JU5આુર'એ 

યોJશે.  

� આ કવાયતમા ંઆવર' લેવાનારા ભૌગોZલક િવ0તારો અને 

દાવદેારોની સ�ંયાની _�¯ટએ ઉપરો,ત Ô�િતય આ�િૃ;ના 

પ/રમાણ અZભગમની _�¯ટએ એbુ ં િવ0kતૃીકરણ અ�વૂ� 

બની રહ�શ.ે  

� ભારતીય નૌકાદળ �ારા દર બે વષR યોJતી િથયેટર 

0તરની કવાયત Yોમેકસbુ ંધીર� ધીર� #0થાપન આ Ô�િતય 

આવિ;મા ંથશે.   

4. *��)� X�,X�.Q  41��7,-���� (�T��к $�$%�)  

}X��� X�,X�.Q  ����� ,lU� ш|7%ш�S" X�,X�.Q  : ��P� 

���� ��� ��ш�� 5��ш 

 

���� ભારતનો મ-85મો : 58 દ�શોમા ંઅગાઉથી િવઝા િવના 

#વેશ 

���� �X��� : િવઝા િવના �ા �ા દ�શમા ં#વેશ મળે તેના 

આધાર� ર��Uકôગ 

,lU� X����) X�,X�.Q   

� ��ш 5��ш ��ш�� ,�¦#� 

� }X�� ��� 

� �,-��X�� ��� 

F �Y�W к�?�#� ��� 

H 2Q�� ��� 

� 4.�)� ��� 

� ?[�)�1� ��� 

� ZX�� ��� 

� )7P$�Q ��� 

� ��1�кQ  ��� 

�� qZ!"#� ��� 

85 @��% �� 

અUય પાડોશી દ�શનો મ  

���� Zલ0ટમા ં Sુલ 110 દ�શો છે, +મા ં સૌથી છેzલ ે

અફઘાિન0તાન છે.  

���� પા/ક0તાનનો મ 107મો, ચીનનો મ 75મો, નેપાળનો 

104મો, ®ીલકંાનો 100મો મ જોવા મºયો હતો. 

અમે/રકન નાગ/રકોને 185 દ�શોમા ં#વેશ મળે છે.  

���� હ�નલી પાસપોટ�  ઈUડ�,સ દર વષR #ગટ થાય છે, +મા ં

�ા દ�શનો પાસપોટ�  સૌથી શ�,તશાળ' છે, એ ર�ૂ 

કરવામા ંઆવે છે. 

5. ���� m>��� X*�) : ‘� )���’ -  ,�+�" અ�$d>� ���d>� 

5U к�� N" ш*�� (X#�Q��W) 

*�t > :  

� çUૂય કાબ�ન ઉ�સ¤ન શહ�ર 

 

��q ш*�� 5�67. 
. 
 ()�1, :  

� સાઉદ' અરબના ાઉન િ#Uસ મહમદ Zબન સલમાન ેતેલ 

ભડંારો ખતમ થયા પછ'ના સાઉદ' અરબના ભાિવ કાર V' 

શહ�રની પ/રકzપના Jહ�ર કર' હતી.  

� ૫૦૦ અબજ ડોલરના ખચR હાથ ધરવામા ં આવેલા 

‘િનઓમ’ Zબઝનેસ ઝોન માટ�ના #ો+,ટના ભાગNપ ે જ 
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çUૂય કાબ�ન ઉ�સ¤ન કરનાÝંુ કાર V' શહ�ર ‘ધ લાઇન’ 

માટ� િનમા�ણ કાય� હાથ ધરવામા ંઆવશે.  

� આ વષ�ના #થમ િpમાસ દરિમયાન જ ‘ધ લાઇન’ 

શહ�રbુ ંિનમા�ણ કાય� શN થઇ જશે. 

� ન�ુ ંશહ�ર Sુદરતન ેખોળે ઊwુ ંથશે અને તેમા ં કાર અન ે

ર0તા નહ� હોય.  

� ૧૦૫ માઇલની એક જ લાઇનમા ં વસેલા ધ લાઇન 

શહ�રમા ંપગ ેચાલીને ફર' શકાશ.ે  

� ૧૦ લાખની વસતી સમાવી શક� ત�ે ુ ંઆ શહ�રbુ ંબાધંકામ 

શN થતા ં વષ� ૨૦૩૦ =ધુીમા ં ૩,૩૮,૦૦૦ નોકર'ઓbુ ં

સ¤ન થશે. 

� ાઉન િ#Uસનો �'મ #ો+,ટ િનઓમ િવ9ના સૌથી મોટા 

તેલ િનકાસકતા� દ�શના અથ�તpંને વળાકં આપવા માટ�નો 

#ો+,ટ.  

� રાતા સ3_ુ ન.ક અરબ0તાનના વાય�ય િવ0તારમા ંઆ 

#ો+,ટ હાથ ધરાઇ રìો છે.  

� િનઓમ શહ�ર નવી ટ�કનોલો. અને Zબઝનેસbુ ંહબ બની 

રહ� તેવી યોજના છે. 

‘� )�4�’ ��ш� :  

� çUૂય કાર, çUૂય સડક અને çUૂય ઉ�સ¤ન ધરાવતા આ 

શહ�રમા ંદશ લાખ લોકો વસવાટ કર' શકશે. તેમા ંશાળા, 

આરો¥ય ક�U_ અને હ/રયાળ' +વી �યવ0થા હશે.  

� ધ લાઇન શહ�રમા ંકોઇ પણ 0થળે પહ�ચવા ૨૦ િમિનટથી 

વ� ુનહ� ચાલ�ુ ંપડ�.  

� અzYા હાઇ 0પીડ AI Yા�Uઝટ �યવ0થાની આસપાસ શહ�ર 

રચના થવાની છે. શહ�રની તે 0વાય; �યવ0થા રહ�શે. 

� }*���% : ,�+�" અ�$�� ��+� �51, *� Y$� 

,)�� 

6. х��S ��§�� : �� �>)�4 ������ ?��, {�j)�� �� 

�EQ�� ,lU� ]g�к� ?��,  

� ધરતી પોતાની ધર' પર ગોળ ફર� છે અને સાથ ેસાથ ે=યૂ� 

ફરતે પ/ર�મણ કર� છે. એ ર'તે ધરતીનો ગોળો Sુલ બે 

પ/ર�મણ કર� છે. તેમાથંી પોતાની ધર' પરના 

પ/ર�મણમા ં સર�રાશ 0.05 િમZલસેકUડ  (1 સેકUડ 

બરાબર 1000 િમZલસેકUડ)નો ઘટાડો થયો છે. 

� છેzલા 50 વષ�મા ં જોવા મળેલો આ સૌથી મોટો અને 

ન�ધપાp ઘટાડો છે.  

� ધરતીના પ/ર�મણ અન ેસમય માપન પર નજર રાખતા 

સગંઠન ધ ઈUટરનેશનલ અથ� રોટ�શન એUડ ર�ફરUસ 

િસ0ટમ (આઈઈઆરએસ)ના ·કડા 3જુબ 2020નો 19 

�ુલાઈનો /દવસ અ�યાર =ધુીનો સૌથી §ૂંકો હતો. 

� એ /દવસ સર�રાશ કરતા ં 1.4602 િમZલસેકUડ §ંુકો હતો. 

અ� ુ ઘ/ડયાળની મદદથી આઈઈઆરએસ 1960ના 

દાયકાથી ધરતીની ગિત અને સમયના તાલમેલનો ર�કોડ� 

રાખે છે. એમા ંન�ધાયેલો આ સૌથી મોટો ઘટાડો છે. 

X?�ÌW�� |ZU�% :  

� ધરતી 24 કલાકમા ંપોતાની ધર' પર એક પ/ર�મણ કર� 

છે. એમા ં 86,400 સેકUડનો સમાવેશ થાય છે. એ વxચ ે

િમZલસેકUડનો ઘટાડો ક� વધારો ખાસ ફરક પેદા કરતો 

નથી. પરંk ુ િવØાનીઓ માટ� એ મા3લુી ·કડાની 

ગણતર' મહ��વની છે. 

� ઝડપ વધવાbુ ંએક કારણ ધરતી પર પીગળ' રહ�લો છે. 

ક�મ ક� બરફના થર ઓછા થાય એટલે 0વાભાિવક ર'ત ે

ધરતીને પ/ર�મણ વખતે વતા�k ુઘષ�ણ પણ ઓ� થાય 

અને 0પીડ વધે.આ 0પીડમા ં વધારા ઘટાડાથી સામાUય 

�ય�,તઓની કામગીરમા ંકશો ફરક પડતો નથી. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૧-૦૧-૨૦૨૧) 

1. તા+તર JU5આુર' 2021મા ંદ�શના સૌ#થમ કયા 0વદ�શી 

પરમા� ુ મથકમા ં વીજ ઉ�પાદનનો #ારંભ થયો છે - 

к�к��X�� X���> Uк m>��.-F 

2. દ�શના સૌ#થમ 0વદ�શી કાકરાપાર પરમા� ુમથક 5િુનટ-

3ની વીજ ઉ�પાદન lમતા જણાવો - ��� �����. 

3. કાકરાપાર પરમા� ુ મથક 5િુનટ-3 ભારતbુ ં ક�ટલા3ુ ં

પરમા� ુ/રએ,ટર છે - �F  

4. કાકરાપાર પરમા� ુમથક 5િુનટ-3 કયા રા	યમા ંઆવ�ેુ ં

છે - �>�%, =>2��% 

5. કાકરાપાર પરમા� ુ મથક 5િુનટ-3માથંી ક�ટલા ટકા  

વીજળ' }જુરાતન ેમળશે – �� % 

6. આગામી સમયમા ં ભારતમા ં ક�ટલા પરમા� ુ /રએ,ટર 

કાય�રત થવા જઈ રìા છે - �� 

7. કાકરાપાર પરમા� ુમથક 5િુનટ-3 ક�U_ની કઈ સ0ંથા �ારા 

તૈયાર કરવામા ંઆવી ર¿ુ ંછે - NPCIL 

8. NPCILbુ ં િવ0kતૃ નામ જણાવો - 1m>́ 7)#� X��� 

к�X`��ш� q[ ��1�#� Y)�.�� 
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9. JU5આુર'ની તાર'ખ 12-13 દરિમયાન ભારતીય નૌકાદળ 

�ારા યોJયલેી સાગરકાઠંા સરlણ કવાયતને ક5ુ ં નામ 

આપવામા ંઆ�5ુ ંહk ુ ં- ,� ��/)-�� 

10. 'સી િવ.લ-21'  નૌકાદળ અ¦યાસમા ં ભારતનો ક�ટલો 

લાબંો દ/રયા/કનારો અને તટવતc રા	યોન ે આવર' 

લેવાશે - ���� ?к)��.� અ�� �F ��p#� 

11. ભારતમા ં 323ુ ં માગ� =રુlા સ�તાહ કયાર� ઊજવવામા ં

આ�5ુ ં- %�. ��U� �� }1m>C�"-2021   

12. 323ુ ં માગ� =રુlા સ�તાહની થીમ જણાવો - ‘%��� 

X?������ $0���, %��" }%�� $0���’ 

13. વૈિ9કકlાએ #િત વષR કોના �ારા �ા દ�શનો પાસપોટ�  

સૌથી શ�,તશાળ' છે એ માટ� પાસપોટ� ઈUડ�,સ ર�ૂ 

કરવામા ંઆવે છે - *��)� 

14. હ�નલી પાસપોટ�  ઈUડ�,સ-2020 અbસુાર કયા દ�શનો 

પાસપોટ� િવ9નો સૌથી શ�,તશાળ' પાસપોટ�  છે +ન ેિવઝા 

િવના 191 દ�શમા ં#વેશ મળે છે – }X�� 

15. હ�નલી પાસપોટ�  ઈUડ�,સનો માપદંડ જણાવો - ��P� ���� 

Å� Å� ��ш�� 5��ш S�   

16. હ�નલી પાસપોટ�  ઈUડ�,સ-2020 3જુબ િવ9નો સૌથી 

શ�,તશાળ' પાસપોટ�  ઈUડ�,સમા ં ભારતનો મ જણાવો 

તથા ક�ટલા દ�શમા ં િવઝા િવના #વેશ મેળવ ે છે – �� 

%U� �� 

17. હ�નલી પાસપોટ�  ઈUડ�,સ-2020 3જુબ િવ9નો સૌથી 

શ�,તશાળ' પાસપોટ�  ઈUડ�,સમા ં ટોપ-10 દ�શના નામ 

જણાવો – અd>�� }X��, �,-��X��, �Y�W к�?�#�, 

2Q��, 4.�)�, ?[�)�1�, ZX��, )7P$�Q, ��1�кQ  %U� 

qZ!"#� 

18. હ�નલી પાસપોટ�  ઈUડ�,સ-2020ના Zલ0ટમા ં Sુલ ક�ટલા 

દ�શનો સમાવશે કરાયો છે – 110 

19. હ�નલી પાસપોટ�  ઈUડ�,સ-2020ના Zલ0ટમા ં સૌથી છેzલા 

મે કયો દ�શ છે - અ[v���Z%��   

20. સાઉદ' અરબbુ ં િવ9bુ ં#થમ કાર V' શહ�ર ક5 ુછે - ‘� 

)���’ 

21. સાઉદ' અરબના ાઉન િ#Uસ કોણ છે - *� Y$� 

,)�� 

22. ાઉન િ#Uસનો �'મ #ો+,ટ િનઓમ #ો+,ટ કયા ંબનશે - 

��%� ,c>9 �/к અ�$Z%���� ��#©# ��Z%��  

23. çUૂય કાર, çUૂય સડક અને çUૂય ઉ�સ¤ન ધરાવતા ‘ધ 

લાઈન’ શહ�રમા ંક�ટલા લોકો વસવાટ કર' શકશે - 10 )�х  

24. IERSના ·કડા અbસુાર છેzલા ં 50 વષ�નો સૌથી §ૂંકો 

/દવસ કયો હતો - 9 �>)�4 2020 

25. ધરતીનો ગોળો Sુલ ક�ટલા પ/ર�મણ કર� છે – $� 

26. ધરતીના ગોળાની પોતાની ધર' પરના પ/ર�મણમા ં

સર�રાશ ક�ટલો ઘટાડો થયો છે - 0.05 �Y),�к1�   

27. 1 સેકUડ બરાબર ક�ટલા િમZલસેકUડ થાય – 1000 

28. વૈિ9કકlાએ ધરતીના પ/ર�મણ અને સમય માપન પર 

ક5 ુ સગંઠન નજર રાખ ે છે - � 41.���ш�) અUQ 

��.�ш� 
1� ��[�1, �,Z. (C44C�
,) 

29. ધરતી 24 કલાકમા ંપોતાની ધર' પર એક પ/ર�મણ કર� 

છે, એમા ંક�ટલા સેકUડનો સમાવેશ થાય છે - 86,400 

DATE : ��-��-����

1. ��� 5��,� ���%- 2021U� 2025 }*�� : =>2��% 

,�к�� (5��,�-��2���)   

 

*�t > :  

� yજzલાઓના ચો�સ તા�કુાઓમા ં§/ૂરઝમનો િવકાસ થાય 

તે માટ� ક�ટલાક તા�કુાઓ હાઇ #ાયો/રટ' §/ૂરઝમ સેUટર 

તર'ક� િનિáત કયા� છે અને આ સેUટસ�મા ં રોકાણ આવશે 

તો જ #ો�સાહનો આપવાbુ ંન�' થ5ુ ંછે. 

5��,� ���% 
.-
 ()�1,  

 
*�.�)�� 20%, $�к" $���� 15% к��X.) ,$�,�" 

(1) *�.�)   
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� અગાઉ રોકાણના ૧૫% સબિસડ' હતી, પણ હવે લ�તુમ 

૧ કરોડ રોકાણના ૨૦% સબિસડ', પરંk ુ િનિáત §/ૂર0ટ 

સેUટરમા ંજ અપાશ.ે 

(2) U�/��.�/
bm>P�1. X�кQ   

� અગાઉ ૫૦ કરોડ =ધુીના રોકાણના ૧૫% સબિસડ' હતી. 

હવે ૫૦૦ કરોડથી વ� ુ રોકાણ હશે તો જમીન સરકાર 

લીઝ ઉપર આપશે. 

(3) к1��1ш� ,�1.�  

� ૨,૫૦૦ માણસોથી વ� ુ lમતાના ં કUવેUશન સUેટર માટ� 

રોકાણના ૧૫% સબિસડ' 

(4) ��)��, ?�,�.Q   

� NABH માUય વેલનેસ /રસોટ� માટ� ૧૫% સબિસડ' 

(5) *�|ZX.�Y)." %�)�  

� આવી સ0ંથા 0થાપવા ૧૫% સબિસડ' 

(6) .�1./�.�)/�� ,��� 
|b�."P/к�.�2  

� રોકાણના ૧૫% સબિસડ' અપાશ.ે 

(7) к������ ]g?�P 

� રોકાણના ૧૫% સબિસડ', મહ;મ N. ૧૦ લાખ 

� ક�ર�વાન §ુ/રઝમ - એક લ,�/રયસ વાહનમા ં જમવા-

રહ�વા અને આનદં #મોદ સ/હતની તમામ પાયાની 

=િુવધા ઉપલ�ધ કરાવતી રજવાડ' મોબાઈલ વાન. 

(8) ,�*, 5��,�  

� એડવેUચર §/ૂરઝમમા ં ૧૫% સબિસડ', મહ;મ N. ૧૫ 

લાખ 

(9) ,��Y)-� �1N�Z!70�  

� /રવર �ઝ વગેર�મા ં૧૫% પણ મહ;મ ૨૫ લાખ 

(10) �-��*��  

� #વાસનના ઇ-વાહનો ઉપર ૧૫% સબિસડ' પણ એ 

વાહનો + તે 0થળે ન�ધાયેલ હોવા જોઈએ. 

(11) ����ш� ]g?�Z.  

� િવદ�શીઓને રyજ. હોટ�લમા ં૧૫% /ડ0કાઉUટ અને ગરવીના 

શો-Nમમા ં૧૦% /ડ0કાઉUટ. 

� નવા #વાસન એકમોને ૫ વષ� માટ� ૧૦૦ ટકા 

ઈલે�,Yિસટ' ડ5ટૂ'માથંી માફ' તથા 0ટ�gપ ડ5ટૂ'-ન�ધણી 

ફ'માથંી પણ ૧૦૦ ટકા /રઇgબસ�મેUટ અપાશે. 

� §/ૂર0ટ ગાઈડના માિસક પગારના ૨૫ ટકા એટલે ક� N. ૪ 

હJર =ધુી પાચં વષ� માટ� સરકાર �કુવ�ુ ંકરશે. 

� }જુરાત #વાસન મpંી – ®ી જવાહરભાઈ ચાવડા. 

2. ��%� X*�) : ��2��� ,�t > – =>2��% ,�к�� 

(��2���)  

��2��� ,�t > ��ш� :  

� દ�શમા ં #થમવાર ફ,ત એક િસAગલ કોલથી મળશ ે

શૈlZણક તથા કાર/કદ�લlી મા/હતી અને માગ�દશ�ન 

� ખાનગી તથા Jહ�ર lેpની રોજગાર' 7ગે મળશે મા/હતી 

� ઉપલ�ધ /રસોસ�માથંી #ો+કટbુ ંઅમલીકરણ  

� કોલ સેUટર ૬૩-પ૭-૩૯૦-૩૯૦ 

� એક થી ચાર #ેસ કરવાથી મળશે રોજગાર સેવાઓ 

7ગેની મા/હતી  

� પાચં #ેસ કરવાથી ઉમેદવાર કરશે yજzલા રોજગાર કચરે' 

સાથે સીધો સવંાદ  

� #ો+કટમા ં૭પ કાઉUસેલર �ારા સેવાઓ  

 

� િવભાગ : ®મ અને રોજગાર  

3. q�)�4� @�%� �S� Xх��?�m> – =>2��% ,�к�� 

(��2���")  

 

� તા. ૧૩ JU5આુર'થી #ારંભ  

@�%� �S� ��ш� :  

� કોરોના સંમણની પ/ર�0થિતમા ં રા	યના ઉમદેવારોને 

/ડyજટલ મા{યમથી રોજગાર' �રૂ' પાડવાનો રા	ય 

સરકારનો નવતર અZભગમ  

� ભરતીમેળા પખવા/ડયા દરિમયાન #�યેક yજzલા રોજગાર 

કચેર' �ારા ભરતીમેળાbુ ંઆયોજન.  

� કોલ સેUટર ૬૩-પ૭-૩૯૦-૩૯૦ 

� ®મ અને રોજગાર મpંી – ®ી /દલીપભાઈ ઠાકોર 

� િવભાગ : ®મ અને રોજગાર  

4. кÎ>W� અY@#�� - 2021 : ,#��S� %�. 10 U� 20 

}1m>C�" (/� �#�)  
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� હ�k ુ: ઉતરાયણમા ં ઘાયલ પlીઓને તા�કાZલક સારવાર   

� કÝુણા એિનમલ એg�5લુUસ હ�zપ લાઈન નબંર – ૧૯૬૨  

� સહયોગી સ0ંથો : વન અને પçપુાલન િવભાગ, તેમજ 

િવિવધ 0વૈ�xછક સ0ંથાઓ 

5. VW u¡�E к�#�� : ����� +к�)�� �>�5 к�.Q  <��� 0�� 

,�#�,�#��� ,��%�� �0�� ($����W)  

 

u¡�E к�#���� અ) X� �>�5 к�.Q�� Z.�Z.�-ZUY�%  

�>5�� ZUY�% к��)� VW u¡�E к�#�� 

૧. ફામ�સ� (એgપાવરમેUટ એUડ #ોટ�,શન) એ�ીમેUટ ઓન 

#ાઇસ એ<યોરUસ એUડ ફામ� સિવ£સ એ,ટ 

૨. ફામ�સ� #ોડ5સુ Y�ડ એUડ કોમસ� (#મોશન એUડ 

ફ�િસZલએશન) એ,ટ 

૩. એસે�Uશયલ કોમો/ડટ'ઝ (એમેUડમેUટ) એ,ટ 

�>5� к�.\ �0�)� ,��%�� ,�#� 

1 f g�X1���,-* �� (х�¬g% ��%�) 

� ભારતીય /કસાન 5િુનયનના રા¯Y'ય અ{યl અને /કસાન 

કોઓ/ડÖનેશન સિમિતના ચરેમેન 

� ભારતીય /કસાન 5િુનયનની રચનાના પાયામા ં રહ�લા 

ફામ�ર V�Uડ એસોિસયશેન (૧૯૬૬)ના 0થાપક સ¦ય 

2 અ��) ���%(х�¬g% ��%�) 

� મહારા¯Yમા ં ખેeૂતોના મોટા સગંઠન શેતકાર' સગંઠનના 

અ{યl 

� ક�ટલેક 7શે ક�U_ �ારા ઘડાયેલા Sૃિષ કાયદાઓના સમથ�ક 

3 ��. 5�� 2�ш� (u¡�E અUQш���) 

� સાઉથ એિશયા ઇUટરનેશનલ ¶ડ પોZલસી /રસચ� 

ઇ�U0ટટ5ટૂના /ડર�,ટર 

� Sૃિષ અથ�શાÕના િન¯ણાત, સ�ંયાબધં નીિતિવષયક 

સ0ંથાઓમા ંસવેા આપી છે 

4 અш�к =>)�." (u¡�E અUQш���) 

� ICRIERમા ં ઇUફોિસસના ચેરપસ�ન, પીએમ ટા0ક ફોસ�ના 

સ¦ય અને બJર =ધુાર પેનલના અ{યl 

� એમએસપી ન�' કરવા સરકારન ેસલાહ આપતી સ0ંથા 

સીએસીપીના અ{યl રહ' ��ૂા છે. 

,��%�� f g�к�  

� આ સિમિત કોઇ #કારનો આદ�શ Jર' નહ� કર� ક� ખેeૂતોને 

સJ નહ� કર�. સિમિત ફ,ત =#ુીમ કોટ�  સમl /રપોટ� ર�ૂ 

કરશે. સિમિતએ આગામી બે મ/હનામા ં તેનો /રપોટ�  

અદાલતને સ�પી દ�વાનો રહ�શ.ે સિમિતની પહ�લી બેઠક 

/દzહ'મા ં૧૦ /દવસમા ંયોJશે. 

�>5� к�.Q�� 0�[ 2�Z., 
,.
. $�$���� ����� ��� 

*a��� �������  

� અમે કોઇપણ કારણ િવના Sૃિષ કાયદાઓને અભેરાઇ પર 

ચડાવી શકતા નથી, િવવાદના ઉક�લની /દશામા ં કોઇ 

#ગિત સધાવી જોઇએ 

� કાયદાના સમથ�કો અને િવરોધીઓ સિમિત સમl ર�ૂઆત 

કર' શક� છે, અમે સિમિત �ારા ર�ૂ થનાર' ભલામણોનો 

0વીકાર કર'çુ ંઅને Sૃિષ કાયદાઓ પર િનણ�ય લઇçુ ં

� આ કોઇ રાજકારણ નથી, રાજનીિત અને Uયાયતpંમા ં

તફાવત છે, ખેeૂતોએ આ મામલામા ં સહકાર આપવો 

પડશે 

� આ .વન અને મરણનો મામલો છે, અમે આ 

કાયદાઓથી ZચAિતત છ'એ, ·દોલનથી અસર�0ત 

લોકોના .વનો અને સપંિ; 7ગે પણ ZચAિતત છ'એ 

� અમે ®ે¯ઠ ર'તે િવવાદનો 7ત લાવવા માગીએ છ'એ, 

અમાર' પાસે કાયદાઓના અમલને 0થZગત કરવાની સ;ા 

છે 

� જો આ આદ�શમા ંઅમારો િવજય દ�ખાય છે તો તે Uયાયી 

કાય�વાહ'નો િવજય છે 

� અમે ખeૂેતોને મળવા વડા #ધાનને આદ�શ આપી શક'એ 

નહ�, વડા #ધાન આ ક�સમા ંપlકાર નથી 

6. 4)��7!к ��*� ���% : кW�Q.к ���% $�����Î> ��шd>� 

5U ��p# – .�Z)�d>� @��%�� $Ï�®>� х�%� 5U m>��. 

(X#�Q��W) 

 

� કણા�ટક દ�શbુ ંપહ��ુ ંરા	ય છે. +ણે ઈલે�,Yક વાહન નીિત 

બનાવી છે.  

� રા	ય સરકારન ે આશા છે ક�, આ નીિતથી ઈલે�,Yક 

વાહનોના lેpે N. 31 હJર કરોડbુ ંરોકાણ થશે.  

� કણા�ટક પછ' }જુરાત, /દzહ', તિમલનાeુ, તેલગંાણા અને 

·�#દ�શ સ/હત 11 રા	ય ઈલે�,Yક વાહનની નીિત 

Jહ�ર કર' હતી. 
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અ1# ���% :  

� ~ુિનયાની સૌથી 3zૂયવાન કંપની ટ�0લાએ બèગ�Ýુુમા ં

ભારતીય સબિસ/ડયર' 5િુનટનો #ારંભ કયv.  

� ટ�0લા ભારતમા ં /રસચ� એUડ ડ�વલપમેUટ 5િુનટ તેમજ 

ઈલે�,Yક વાહનોનો એક મેU5ફુ��/રAગ �લાUટ 0થાપવાની 

યોજના બનાવી છે અને આ સબિસ/ડયર' 5િુનટ તેbુ ં

પહ�� ુ ંપગ�ુ ંછે.  

� ટ�0લાની કાર ચા¤ કયા̈ પછ' ૫૦૦ /કલમીટર દોડશે 

7. ?�� ��ш�E - �� }1m>C�"  

�� !"# m>�� ?��, – Z��� ����к������ 212#��% 

� 3�ુયમpંી ®ી િવજય Nપાણીના હ0ત ેતા. ૧૨ JU5આુર'-

૨૦૨૦ના રોજ }જુરાત રા	ય 5વુક બોડ�bુ ં ન�ુ ં

નામાZભધાન કર'ને 0વાિમ િવવેકાનદં }જુરાત રા	ય 5વુા 

બોડ� કરવામા ંઆ�5ુ ંહk.ુ 

 

8. 21 ?�� ��ш�E - �� }1m>C�" 

�� ?*1 >̈����� 5W�%� : Z��� ����к����   

 

21 - �� }1m>C�"- ���F      અ�,�� - H �>)�4 ���� 

� મારા દ�શના 5વુાનો તમાર� રામનામ જપવાની કોઈ જNર 

નથી, તમે ¶ટબોલ રમો, કારણ શ�,ત એ .વન છે અને 

~ુબ�ળતા એ 3�ૃ5 ુછે.  

� 19મા સૈકામા ંપિáમના =ધુારાના વાવાઝોડા વxચે 0વામી 

િવવેકાનદં� #0kતુ વાત કર'.  

� 7�ેજોની �ૂની રાજધાની કલક;ામા ં જUમેલા 

િવવેકાનદંbુ ં3ળૂ નામ નર�U_નાથ દ; અને િપતા કલક;ા 

હાઇકોટ�મા ં વક'લ હતા, બીએ કયા� પછ' ઇ9રની શોધ 

માટ� રામSૃ¯ણ પરમહસંના શરણે ગયા અને }Ýુુ-િશ¯યની 

અમર જોડ' ઇિતહાસના ચોપડ� અ�0ત�વમા ંઆવી.  

� }Ýુુ રામSૃ¯ણ પરમહસંના િવચારોનો #સાર કરવાbુ ંબીeુ ં 

ઉઠા�5ુ.ં  

� અ´wતુ 0મરણ શ�,ત ધરાવતા િવવેકાનદં� ભારતીય અન ે

પિáમના દશ�નશાÕનો �ડો અ¦યાસ કયv.  

� આ � ૃ̄ ઠwિૂમ પર તેઓએ િવ9ને વેદાતં અને યોગ 

/ફલ=ફૂ'થી અવગત કરા�5ુ ંહk ુ.ં  

� રાજયોગ, કમ�યોગ, ભ�,તયોગ અને Øાનયોગ િવશ ે

0વામી.એ ગહન ZચAતન ર�ૂ ક5ુ ̈છે. િવવેકાનદં� 1893મા ં

િવ9 ધમ� પ/રષદ, િશકાગોમા ં �યા�યાનો આ�યા પછ' 

વૈિ9ક #િસÔ� પાgયા હતા.  

� તેમનો જUમ/દન 5વુા /દવસ તર'ક� ઊજવાય છે.  

� અમે/રકાની િશકાગો પ/રષદ પછ' તેમને તોફાની /હU~ુ 

કહ�તા હતા.  

� િવ9મા ં ભારતીય સ0ંSૃિત, નવ/હU~ુવાદનો ઝડંો Þલુદં 

કરનાર િવવકેાનદંbુ ં4 �ુલાઈ 1902ના રોજ અવસાન થ5ુ ં

હk ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૨-૦૧-૨૦૨૧) 

1. ઉ;રાયણ પવ�મા ં ઘાયલ પlીઓની સારવાર માટ� 

}જુરાત સરકાર-0વે�xછક સ0ંથાઓ �ારા ક5ુ ં અZભયાન 

ચલાવવામા ંઆવ ેછે - кÎ>W� અY@#�� 

2. કÝુણા અZભયાન 2021નો સમયગાળો જણાવો - %�.�� U� 

�� }1m>C�" ���� 

3. }જુરાત સરકાર �ારા પçઓુની સારવાર માટ� 

ચલાવવામા ંઆવતી એનીમલ હ�zપલાઇન નબંર જણાવો 

- ���� 

4. }જુરાતમા ંઓનલાઇન ભરતી મેળા પખવા/ડયાનો #ારંભ 

�ારથી થયો- �F }1m>C�" ���� 

5. સમ� દ�શમા ં#થમવાર એક િસAગલ કોલથી શૈlZણક અને 

કાર/કદ�લlી મા/હતી-માગ�દશ�ન મળ' રહ� માટ� 

તા+તરમા ં }જુરાત સરકાર� કઈ નવી પહ�લ કર' છે -  

��2��� ,�t > 

6. }જુરાતમા ં ખાનગી અન ે Jહ�ર lેpની રોજગાર' 7ગ ે

માગ�દશ�ન મળ' રહ� તે માટ� કઈ પહ�લ કરવામા ંઆવી છે 

- ��2��� ,�t > 

7. }જુરાત સરકારની ®મ અને રોજગાર િવભાગ 7તગ�ત 

'રોજગાર સેk'ુ માટ�નો કોલ સUેટર નબંર જણાવો - �F-

��-F��-F�� 

8. તા+તરમા ં }જુરાત સરકાર �ારા #વાસનન ે વ� ુ બળ 

આપવા કઈ નીિત Jહ�ર કરાઈ - =>2��% 5��,� ���% 

9. તા+તરમા ં }જુરાત સરકાર� Jહ�ર કર�લી નવી #વાસન 

નીિતનો સમયગાળો જણાવો - �EQ ����-�� 
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10. નવી }જુરાત #વાસન નીિત 2021-25 7તગ�ત હોટ�લ 

ઉ°ોગમા ંલ�તુમ એક કરોડના રોકાણ ઉપર  ક�ટલા ટકા 

સબિસડ' અપાશ ે- ��% 

11. નવી }જુરાત #વાસન નીિત 2021-25 7તગ�ત  ક�ટલા 

કરોડથી  વ�નુા એg5ઝુમેUટ- થીમ પાક� +વા રોકાણ 

ઉપર સરકાર જમીન  લીઝ ઉપર આપશે - �. ���/- 

к��� 

12. નવી }જુરાત #વાસન નીિત 2021-25 7તગ�ત  ક�ટલા 

માણસોની lમતાવાળા કUવેUશન સેUટર માટ�  રોકાણના 

15 ટકા સબિસડ'  અપાશે - ���� 

13. નવી }જુરાત #વાસન નીિત 2021-25 7તગ�ત વેલનેસ 

/રસોટ�  માટ� ક�ટલા ટકા સબિસડ' અપાશે – ��% 

14. નવી }જુરાત #વાસન નીિત 2021-25 7તગ�ત 

હો�0પટાZલટ' તાલીમ સ0ંથા માટ� ક�ટલા ટકા સબસીડ' 

અપાશે - ��% 

15. નવી }જુરાત #વાસન નીિત 2021-25 7તગ�ત  ટ�Uટ, 

મોટ�લ, કોટ�જ  વગેર� માટ� રોકાણના ક�ટલા ટકા સબિસડ' 

અપાશે - �� % 

16. નવી }જુરાત #વાસન નીિત 2021-25 7તગ�ત  ક�ર�વાન 

માટ� રોકાણના ક�ટલા ટકા મહ;મ Nિપયા 10 લાખની 

મયા�દામા ંસબિસડ' અપાશ ે- �� % 

17. નવી }જુરાત #વાસન નીિત 2021-25 7તગ�ત 

એડવેUચર §ુ/રઝમમા ં ક�ટલા ટકા મહ;મ Nિપયા 15 

લાખની મયા�દામા ંસબિસડ' અપાશે - ��% 

18. નવી }જુરાત #વાસન નીિત 2021-25 7તગ�ત  

સેઇZલAગ  ઈUVા0Y,ચર માટ� ક�ટલા ટકા મહ;મ N.25  

લાખની મયા�દામા ંસબિસડ' અપાશે – �� % 

19. નવી }જુરાત #વાસન નીિત 2021-25 7તગ�ત ઇ- 

વાહનો ઉપર  ક�ટલા ટકા સબિસડ' અપાશ-ે��% 

20. નવી }જુરાત #વાસન નીિત 2021-25 7તગ�ત 

િવદ�શીઓને ન�ધાયલેી હોટલમા ં  અને ગરવી શોNમમા ં

ક�ટલા ટકા /ડ0કાઉUટ અપાશે - ��% અ�� ��% 

21. નવી }જુરાત #વાસન નીિત 2021-25 7તગ�ત  નવા 

#વાસન એકમોને ક�ટલા વષ� માટ� 100 ટકા ઇલે�,Yિસટ'  

ડ�ટુ'માથંી  માફ' અપાશે - � �EQ 

22. નવી }જુરાત #વાસન નીિત 2021-25 7તગ�ત  નવા 

#વાસન એકમોને  0ટ�gપ- ડ5ટુ' ન�ધણી ફ'માથંી ક�ટલા 

ટકા /રઇgબસ�મેUટ  અપાશે - ���% 

23. નવી }જુરાત #વાસન નીિત 2021-25 7તગ�ત  §ુ/ર0ટ 

ગાઈડના  માિસક પગારના 25% એટલે મહ;મ ક�ટલા 

હJર =ધુી પાચં વષ� માટ� સરકાર �કૂવશે - �. H���/- 

24. }જુરાત સરકારના #વાસન મpંીbુ ંનામ જણાવો -  �� 

2��*�@�4 0���� 

25. ભારતમા ં ઈલ,ેY'ક વાહન નીિત અપનાવનાર #થમ 

રા	ય જણાવો - кW�Q.к 

26. િવ9ની સૌથી 3zૂયવાન ઇલે,Yોિનક કાર કંપની ટ�0લા 

ભારતમા ં કયા શહ�રમા ં તbેુ ં #થમ 5િુનટ શN કરશે - 

$Ï�®>Î> 

27. ક�U_ સરકાર �ારા તૈયાર કરાયેલા pણ Sૃિષ કાયદા ઉપર 

તા+તરમા ં કોના �ારા 0ટ� 3કૂવામા ંઆ�યો છે - �>5� 

к�.Q 

28. =#ુીમ કોટ�  �ારા Sૃિષ કાયદાના ઉક�લ માટ� તા+તરમા ં 

કયા કયા સ¦યોની કિમટ' બનાવવામા ં આવી છે - 

f>X�1���,-* ��, અ��) ���%, �y. 5�� 2�E� અ�� 

અш�к =>)�." 

29. =#ુીમ કોટ�ના 3�ુય Uયાય3િૂત£bુ ં નામ જણાવો - ��  


,.
.$�$�� 

30. ભારતમા ં'રા¯Y'ય 5વુા /દવસ' �ાર� ઉજવવામા ંઆવે છે 

- �� }1m>C�" 

31. 0વામી િવવેકાનદંનો જUમ /દવસ જણાવો - ��  

}1m>C�" ���� 

32. 0વામી િવવેકાનદંની �
ુયિતિથ જણાવો - �H �>)�4 

���� 

33. }જુરાત રા	ય 5વુક બોડ�bુ ંન�ુ ંનામાZભધાન ç ુકરવામા ં

આ�5 ુહk ુ- Z��� ����к���� =>2��% ��p# m>�� $��Q  

 

DATE : �F-��-����

1. 
���Q : =>2��% ST $, ����� ,%% V�} �E¾ 

‘!�1,X�.Q  ���Z.,Q ��� ,�¶." 
���Q -2020-21’ (��*� 

©#�*��)   
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� ઇનામી રકમ : N. ૨ લાખ 

� ક�U_ીય માગ� પ/રવહન મpંી ®ી નીિતન ગડકર'ના હ0ત ે

એવોડ� એનાયત 

અ��+�� 
���Q : 

� અગાઉ વષ� ૨૦૧૮-૧૯મા ં ૨૦૧૯-૨૦ અને ચા� ુ વષ� 

૨૦-૨૧ના એમ Sુલ pણ વખત એવોડ� મºયો.  

� એસટ' એક લાખ /ક.મી.એ ૦.૦૬ અક0માત ર�ઈટથી 

લોકોને આ =રુZlત સેવા આપે છે. 

2. u>�@�S��� 5���@ : *?�<�� - +���х�� (�Q-,�Zu¡�%) 

� તા.14 મી JU5આુર'-2021 મકરસંાિંતથી 

� ભારતમા ં 155 વષ� પહ�લા �લગેના કારણે હ/ર�ારમા ં

સામાyજક 7તર સાથે Sંુભ મેળો યોJયો હતો. 

F. @��%�# ��m> ,��� : HAL  X�,�U� ��X#� 48 *}� 

к����� х0¾ 83 %�2, MARK A� m>n ���� х�"����� 

к�19 <��� ��g�" (,���W- Ca��@Q� @��%) 

 

� મ�ૂંર' આપનાર : /ડફ�Uસ એ�,વZઝશન કાઉ�Uસલ-ક�U_ 

સરકાર 

� ક�Zબનેટની =રુlા મામલાની કિમટ'એ /હU~ુ0તાન 

એરોનો/ટ,સ Zલિમટ�ડ પાસેથી Nિપયા ૪૮,૦૦૦ કરોડના 

ખચR 0વદ�શી એડવાU0ડ તેજસ ફાઇટર +ટ ખર'દવાના 

#0તાવ પર મહોર માર' હતી.  

� ભારતના ઇિતહાસમા ં0વદ�શી િમZલટર' એિવયેશન સે,ટર 

સાથેનો આ સૌથી મોટો સરંlણ સોદો.  

� અગાઉ માચ� ૨૦૨૦મા ં/ડફ�Uસ એ�,વZઝશન કાઉ�Uસલે ૮૩ 

વ� ુ તેજસ માક� વનએ લાઇટ કોgબેટ એરા[ટની 

ખર'દ'ને મ�ૂંર' આપી હતી.  

� 5�ુ િવમાનમા ં 0વદ�શી �Jૂ�-પા§્�સ ૫૦ ટકાથી વધાર'ન ે

૬૦ ટકા કરાશ ે

[�UQ 2���ш� %�2, MARK A� )��. к�b$�. 
���¶.-

LCA) ��ш� : 

� તેજસ ફોથ� જનર�શનના ફાઈટર િવમાન. +ને 

એરોનો/ટકલ ડ�વલપમેUટ એજUસી અને એચએએલ �ારા 

િવકિસત કરાયા.ં  

� તેજસ હવાથી હવામા ંઅને હવાથી જમીન પર િમસાઈલ 

�મુલા કરવા સlમ.  

� તે એ�Uટિશપ િમસાઈલ, બોgબ અન ે રોક�ટથી પણ સ?જ 

થઈ શક� છે.  

� તેજસ 42 % કાબ�ન ફાઈબર, 43 % એz5િુમિનયમ 

એલોય અને ટાઈટ�િનયમથી બનાવાયા છે.  

� તે ટ�ઈલલેસ કgપાઉUડ ડ�zટા િવAગ 0વદ�શી િવમાન છે.  

� ફોથ� જનર�શનના =પુરસોિનક ફાઈટર િવમાનોના �ૂથમા ં

તે સૌથી હલકા અને સૌથી નાના છે. 

� ક�U_ીય સરંlણ મpંી : ®ી રાજનાથિસAહ 

4. 5�u¡�%к к)� : ��#�� {�W��U� %T#�� @��%�� 5U 

5�u¡�%к к)� к�19 ,�к�� <��� )�10 к��#� (u¡�E-

X#�Q��W)  

х��" 5�u¡�%к к)� ��ш� : 

���� ગાયના છાણમાથંી બનેલો આ કલર એUટ' બ,ેટ/રયલ, 

એUટ' ફંગલ હશે.  

���� #ાSૃિતક ર'તે ઠંડ'-ગરમી આપશે. éબૂ જ સ0તો હશ,ે 

ધાkથુી 3,ુત છે અને વળ' ગધં ર/હત પણ છે.  

���� વૈ/દક પરંપરામા ંગાયના છાણbુ ંલીપણ éબૂ જ મહ�વbુ ં

7ગ હk ુ.ં  

���� આ કલર ઈકોV�Uડલી છે તેમજ સ0તો હોવાથી દર�ક વગ�ને 

પોષાય તેવો છે. 

���� �ાgય 0તર� આ રંગના કારણે ઈકોનોમી વધશે.  

���� એક ગાયના છાણમાથંી Nિપયા ૧૫ હJર =ધુીની આવક 

થશે અને પçપુાલકો તેમ જ ખેeૂતોbુ ં .વનધોરણ 

=ધુરશ.ે  શNઆતમા ં Nિપયા ૪૫૦૦ ગાયના છાણમાથંી 

મળ' જશ.ે  

���� ઉપરાતં ગૌ3pૂથી /ફનાઈલ વગરે� બને છે. એ બ�ુ ંમળ'ન ે

૧૦-૧૨ હJર +વા ંમળશે.  

���� છાણમાથંી આ કલર ખાદ' �ામો{યોગ આયોગે બના�યો 

છે.  

���� સ0ંથા : ખાદ' �ામ ઉ°ોગ 

���� ક�U_ીય માગ�-વાહન �યવહાર મpંી : ®ી નીિતન ગડકર' 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૩-૦૧-૨૦૨૧) 

1. તા+તરમા ંક�U_ સરકાર� ભારતીય વા5 ુસેના માટ�  કયા 

0વદ�શી 5�ુ િવમાન ખર'દવાની મ�ૂંર' આપવામા ંઆવી 

છે - %�2, �кQ  A� LCA 
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2. ક�U_ સરકાર �ારા ભારતીય વા5 ુ સેના માટ� તા+તરમા ં 

ક�ટલા 0વદ�શી 5�ુ િવમાન ખર'દવાની મ�ૂંર' આપી છે - �F 

3. ક�U_ સરકાર �ારા ભારતીય વા5 ુસેના માટ� 0વદ�શી 5�ુ 

િવમાન ખર'દવા અ�યાર =ધુીના સૌથી મોટા ક�ટલા 

Nિપયાના સોદાને મ�ૂંર' આપી છે - �.H�,��� к��� 

4. ભારતીય વા5 ુસેના માટ� 83 0વદ�શી 5�ુ િવમાન  તજેસ 

કઈ સ0ંથા �ારા તૈયાર કરવામા ં આવશે -  ?*- >̈ Z%�� 


����?.7, Y)�.�� 

5. 0વદ�શી 5�ુ િવમાન તેજસમા ં 0વદ�શી િવિવધ �Jૂ�- 

પા§્�સની ટકાવાર'  વધાર'ને ક�ટલા ટકા કરાશ ે- ��% 

6. 0વદ�શી િવમાન તેજસની િવશેષતા જણાવો - )�4.  

к�b$�. 
���¶.(LCA) 

7. ફોથ� જનર�શન 0વદ�શી 5�ુ િવમાન તેજસમા ં ક�ટલા ટકા 

કાબ�ન ફાઇબર અને એz5િુમિનયમ એલોય-ટાઇટ�િનયમ 

વપરા5ુ ંછે - H�% અ�� HF% 

8. 0વદ�શી 5�ુ િવમાન તેજસની ક�ટ�ગર' જણાવો -*��U� 

*���� અ�� *��U� 2�� +X� �� к��� ,� 

9. 0વદ�શી 5�ુ િવમાન તેજસ નામ કોના �ારા આપવામા ં

આ�5ુ ંહk ુ-ંh g�Q ���5��� Z�.અ.) Y$*��" $�2X�4 

10. ભારતના વત�માન સરંlણ મpંીbુ ં નામ જણાવો - �� 

��2��U�,-* 

11. તા+તરમા ં }જુરાત એસ.ટ'. િનગમને સતત pીJ વષR 

કયો ક�U_ીય એવોડ� અપાયો - !�1,X�.Q  ���Z.,Q  ��� 

,�[." 
���Q-����-�� 

12. }જુરાત એસ.ટ'. િનગમ એક લાખ /ક.મી.એ ક�ટલો 

અક0માત ર�ટ ધરાવે છે - �.�� 

13. }જુરાત એસ.ટ'. િનગમને અગાઉ કયા કયા વષR 

'YાUસપોટ�  િમિન0ટસ�  રોડ  સેફટ' એવોડ�'  અપાયો છે -  

�EQ ����-�� અ�� �EQ ����-�� 

14. 'YાUસપોટ�  િમિન0ટસ� રોડ સેફટ' એવોડ�-2020-21'  

7તગ�ત ક�ટલી ઇનામી રકમ }જુરાત એસ.ટ'.ન ે

આપવામા ંઆવી - �. � )�х 

15. }જુરાત સરકારના વાહન �યવહાર મpંીbુ ંનામ જણાવો 

- �� C�.,�.[S >̈  

16. તા+તરમા ં ક�U_ સરકાર �ારા ગાયના છાણમાથંી તૈયાર 

કરાયેલ કયો ઇકો V�Uડલી કલર લોUચ કરવામા ંઆ�યો - 

5�u¡�%к к)� 

17. #ાSૃિતક કલર કઈ સ0ંથા �ારા તૈયાર કરાયો છે -  х��" 

���x�� 

18. તા+તરમા ં 'ખાદ' #ાSૃિતક કલર' કયા ક�U_ીય મpંી �ારા 

લોUચ કરવામા ંઆ�યો - ��Q-X?��*� �V� �� ���%� 

��к�" 

DATE : �H-��-����

1. 5�W� кj#�W Xх���"m>� : ,#��S�: %�. 14 U� �1 

}1m>C�" -2021 (�1#/�) 

 

� હ�k ુ : અબોલ #ાણીઓ #�યે #ેમ અને કzયાણ તથા 

જનJ}િૃત માટ� 

� પ/રણામ - વષ� ૨૦૨૦મા ં #ાણી કzયાણ પખવા/ડયાની 

ઉજવણી દરિમયાન ૧.૧૬ લાખથી વ� ુ અબોલ 

#ાણીઓની સારવાર કર' સાJ કરાયા હતા 

� પખવા/ડયામા ંગાયોના છાણ-3pૂના ઉપયોગ થક' બાયો 

કgપો�ડ, બાયો પે0ટ'સાઇડ, અગરબ;ી તથા સાÞ ુ

બનાવવાની ર'ત 7ગેની સમજ અપાશ ે

� રા	યના 33 yજzલામા ં #ાણી �રતા િનવારણ સિમિત 

કાય�રત  

� સ0ંથા – }જુરાત #ાણી કzયાણ બોડ�  

�. ?�� ��ш�E : �H� }1m>C�" 

к�,�����% X�Q�� @��%@��� અ)� અ)� ��U� �"%-

?���2U� +2�W�  

 

�� અ�� ��p#  

� િશçરુ સંાતં – જg3-ુકા<મીર  

� માઘી/લોહર' – હ/રયાણા, /હમાચલ#દ�શ, પJંબ 

� મકર સંાત – Zબહાર, ઝારખડં  

� મકર સંાિત – મહારા¯Y, મ{ય#દ�શ, ઓ/ડશા  

� ઉતરાયણ – }જુરાત, રાજ0થાન  



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    34 | P a g e  

 

� માઘ/Zબ� ુ– આસામ, ઉ;ર �વૂ�ના રાજયો 

� /કચેર' – ઉ;ર#દ�શ        પોશ સંાિત – પિáમ બગંાળ 

� મકર સંમાના – કણા�ટક    મકારા િવલા�ુ – ક�રળ 

� પેµા પeુંયા – ·�#દ�શ    પ�ગલ – તાિમલનાeુ  

F. 21?�� ��ш�E – �H }1m>C�" *�Z# ,�?*a#к�� : 

����� @Ð  

21-�H }1m>C�"-��F�       અ�,�� – ���� 

 

���� આ+ મકરસંાિંત અને આપણી ભાષાના /દ¥ગજ હા0યકાર 

િવનોદ ભö અને કિવ લાભશકંર ઠાકરનો જUમ/દવસ તથા 

નરિસAહરાવ /દવ/ેટયાની �
ુયિતિથ છે.  

���� નાનપણમા ં િવનોદ તોફાની બાળક તર'ક�ની છાપ 

ધરાવતા િવનોદ ભö� કોલેજની � ૂટંણીમા ં ગધેડાના 

ગળામા ં�ુ ંિવનોદ ભöને મત નથી આપવાનો +વા ર3.ૂ 

k�ુાઓ પણ કર�લા.  

���� }જુરાતી ભાષાના ગણમાUય દí િનકો અને સામિયકોમા ં

િવનોદ ભö� િનયિમતપણે લ�5ુ ંહk ુ.ં  

*a��� h>Z%к� 

���� પહ�� ુ ં =ખુ તે 3 ૂગંી નારથી પોતાની હા0ય સ¤ન યાpા 

શN કરનારા િવનોદ ભö િવનોદના #ેમપpો, ઈદમ 

kતૃીયમ, ઈદમ ચkથુ�3,્ =નુો ભાઈ સાધો, િવનોદની નજર� 

અને હવે ઈિતહાસ, ·ખ આડા કાન, �થંની ગરબડ, 

િવનોદ િવમશ�, wલૂ�કૂ લવેીદ�વી અને +વા અનેક �0ુતકો 

�ારા }જુરાતી હા0ય સા/હ�યને રZળયાત ક5ુ ̈છે. 

���� CaкU� - 
�� �� અ� 
��  

���� િવનોદની નજર� �0ુતકbુ ંચ/રp Zચpણ શૈલીના �0ુતકોમા ં

જોટો જડ� તેમ નથી. તો િવનોદ િવમશ� હા0ય મીમાસંાbુ ં

તેમbુ ંઉ;મ �0ુતક છે.  

,1�� :  

���� Sુમાર ચ_ંક        -    	યોતીU_ પા/રતોિષક 

���� નીલકંઠ �રુ0કાર વગેર�થી સUમાન.  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૪-૦૧-૨૦૨૧) 

1. #ાણી કzયાણ પખવાડ'5ુ ંકયાર� ઉજવવામા ંઆ�5ુ ં- %�. 

14 U� �1 }1m>C�"-2021  

2. કયા હ�kસુર #િત વષ� #ાણી કzયાણ પખવાડ'5ુ ં

ઉજવવામા ં આવે છે - અ$�) 5�W�q 5a#� 5�, 

кj#�W %U� 2�}=¡�% �.� 

3. વષ� ૨૦૨૦મા ં #ાણી કzયાણ પખવા/ડયાની ઉજવણી 

દરિમયાન ક�ટલા અબોલ #ાણીઓની સારવાર કર' સાJ 

કરાયા હતા - 1.16 )�хU� �z> 

4. }જુરાતમા ંક�ટલા yજzલામા ં#ાણી �રતા િનવારણ સિમિત 

કાય�રત છે – ત� FF s2j)�  

5. કઈ સ0ંથા �ારા #ાણી કzયાણ પખવાડ'યાની ઉજવણી 

કરવામા ંઆવે છે - =>2��% 5�W� кj#�W $��Q  

6. ભારતભરમા ં ૧૪મી JU5આુર'ના રોજ કયા તહ�વારની 

અલગ અલગ નામથી ર'ત-/રવાજથી ઉજવણી કરાઈ છે - 

к�,�����% X�Q 

7. મકરસંાિંત પવ�ની જg3-ુકા<મીરમા ંકયા નામથી ઉજવણી 

કરવામા ંઆવે છે - �ш£>� ,����%   

8. હ/રયાણા, /હમાચલ#દ�શ અને પJંબમા ં મકરસંાિંત 

પવ�ની કયા નામથી ઉજવણી કરવામા ં આવે છે - 

�v�/)�*�"  

9. ૧૪મી JU5આુર'ના રોજ Zબહાર અને ઝારખડંમા ં કયો 

તહ�વાર ઉજવવામા ંઆવે છે - к� ,���%   

10. ૧૪મી JU5આુર'ના રોજ મહારા¯Y, મ{ય#દ�શ અન ે

ઓ/ડશામા ં કયો તહ�વાર ઉજવવામા ં આવે છે - к� 

,����%  

11. ૧૪મી JU5આુર'ના રોજ }જુરાત અને રાજ0થાનમા ંકયો 

તહ�વાર ઉજવવામા ંઆવે છે - +%��#W   

12. આસામ સ/હત ઉ;ર �વૂ�ના રાજયોમા ં ઉતરાયણનો પવ� 

કયા નામથી ઉજવવામા ંઆવે છે - �v/Y$Ñ>  

13. ૧૪મી JU5આુર'ના રોજ ઉ;ર#દ�શમા ં કયા પવ�ની 

ઉજવણી કરાઈ છે - ?к0��"  

14. પિáમ બગંાળમા ં ઉતરાયણનો પવ� કયા નામથી 

ઉજવવામા ંઆવે છે - X�ш ,����%  

15. કણા�ટકમા ં ઉતરાયણનો પવ� કયા નામથી ઉજવવામા ં

આવે છે -  к� ,�����  

16. ક�રળમા ંઉતરાયણનો પવ� કયા નામથી ઉજવવામા ંઆવે 

છે - к��� ��)�Ò>  

17. ·�#દ�શમા ંપેµા પeુંયા પવ�ની ઉજવણી કયાર� કરવામા ં

આવે છે – 14 }1m>C�" 

18. તાિમલનાeુમા ં પ�ગલ પવ�ની ઉજવણી કયાર� કરવામા ં

આવે છે - 14 }1m>C�" 

19. }જુરાતી હા0ય સા/હ�યકાર િવનોદ ભöનો જUમ/દવસ 

જણાવો - 14 }1m>C�"-��F�  
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20. હા0ય લેખક િવનોદ ભöની આ�મકથાbુ ં નામ જણાવો – 
�� �� અ� 
��  

DATE : ��-��-����

1. ��� gк : g̈� ,��� ���"�� 0���� %�"к� �� અш�к 

0l��"�� ��� gк  

 

� ��4, 0���� %�"к� અc ¡% ��,�4  

� ~ૂધ સાગર ડ�ર' – મહ�સાણા  

2. х�)ug� : }��� х�%� �. �� к����� х0¾ �Æ>� @©# 

ZX�]ÓQ, bm>YP# $�ш�  

� નામ : િવ9 િવ�યાત �વૂ� /ક�ટર રણyજતિસAહ. 0પો§્�સ 

g5Zુઝયમ  

� gY0% bm>YP# ��ш� : 

� થી-ડ'#ો+કશન, હોલો�ાફ' યોJશે 

� રણyજતિસAહ. 0પોટ�સ g5Zૂઝયમમા ંઆ�િુનક ટ�કનોલો. 

+મા ંXીડ' #ો+કશન, હોલો�ાફ', અ5ગુમેUટ�ડ ર'આલીટ', 

સેUસર બોડ� સાઉUડ મેપ�ગ, એલીગUટ એUડ એY�કટ'વ 

લાઇટ�ગ િસ0ટમ સ/હત િવિવધ અ�યા�િુનક આકષ�ણો 

ઉમેરવામા ંઆવશે.  

F. 2j)�кÔ : %��)��¬> ��p#�� ���� �EQ �g�� +a,� 

(,�Zu¡�%)  

 

� મકરસંાિંત પવ�થી pણ /દવસ ચાલશે  

� 0થાન  : મ~ૂરાઈ  

2j)�кÔ �% ��ш� : 

� બળદને કાÞમૂા ંલવેાની રમત.  

� #િશZlત બળદોને બધં 0થળેથી છોડવામા ંઆવે છે. �યાર� 

તે દોડ'ને બહાર આવે છે. પછ' ખેલાડ' તેને પકડવા માટ� 

kટૂ' પડ� છે.  

� આ રમતમા ં બળદને પકડ'ને રોકવા અને િશAગડામા ં

બધંાયેલા િસ�ાન ેકાઢવાના હોય છે 

4. @��%�# ��m>,��� : @��% ,�к�� <��� અ��+�� H� 

અ�� %�6%��� �z> �F Z���ш� %�2, m>n 6. ���� 
 

u>)-��F ����� IAF�� 2���ш�  

 

5. ��#� 
7.� : �,(�) 
X�� к�-[�+1�� (©#|7% 

��ш�E)  

 

� અગાઉ વો�સએપ બનાવનાર ટ�કનો�ટ  

� વૉ�સએપની હર'ફ િસ¥નલ એપ  ડાઉનલો/ડગમા ંનબંર-1  

 

X?�0# : 

� જUમ : 17 ફ��આુર' 1972 (િમિશગન, અમે/રકા)  

� િશlણ - બેચલર ઓફ સાયUસ, 0ટ�નફોડ� 5િુનવિસ£ટ'.  

� પ�ની - ટ�ગન એ,ટન  

� Sુલ સપંિ; – N.18 હJર કરોડ (ફો�સ� અbસુાર) 

6. ?�� ��ш�E – �� }1m>C�" �F� @��%�# ,��� ?��,  

,��� ?��, к� ����# {� ?  

� 15 JU5આુર' 1949ના રોજ /ફzડ માશ�લ ક�.એમ. 

ક/રઅ�પાએ #થમ ભારતીય કમાUડર ઈન ચીફ તર'ક� 

સેનાની કમાન સભંાળ' હતી.  

� તેમણે આ કાય�ભાર 7િતમ Z¢/ટશ કમાUડર ઈન ચીફ 

Vા�Uસસ Þચૂર પાસેથી �હણ કયv હતો. 

� સેના આ /દવસની યાદમા ંસેના /દવસ મનાવે છે.  

� દર વષR આમc કમાUડના 3�ુયમથક અને રા¯Y'ય 

રાજધાનીમા ં અનેક લ<કર' શો સ/હત લ<કર પર�ડbુ ં

આયોજન કર'ને ઉજવવામા ંઆવે છે. 

 

,���W 5�шQ� ��ш� : 

� એ�,ઝZબશન આકષ�ણbુ ંક�U_ બનશે  

� પર�ડમા ં બીએમચી-2K �જT, આટ�લર' ગન, ધbષૂ ગન,  

T-90 ટ�Uકો #દિશ£ત કરાશે.  
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c>¦# CкEQW ,���d>� 
´7PY$ш� *ш�  

� તેમા ં0વદ�શી શÕ-સરંJમ ર�ૂ કરાશે.  

� તેમા ં બેટલ /ફzડ સવRલUસ રડાર અન ે 5એુવી, ,વાડ 

કૉ�ટર, +મસ�, મ/હલા અને �Ýુુષો માટ� Þલેુટúફૂ +ક�ટ 

‘શ�,ત', Þલેુટúફૂ હ�zમટ 'અભે°' અને એ�Uટમાઈન Þટૂ 

‘પ� કવચ' સામેલ છે. 

@��%�# ,��� ?��,�� +2�W� ш� �.� ? 

� દ�શના રlણ માટ� તમેના .વનbુ ંબZલદાન ક5ુ ̈છે તેવા 

/હAમતવાન અને બહા~ુર ભારતીય સૈિનકોને ®�ાજંZલ અને 

સલામ આપવાની ઉજવણી કરાઈ છે.  

� ભારતીય આમcનc જનરલ ક�.એમ. ક/રઅ�પાને Z¢/ટશ 

આમc જનરલ રૉય Þશુેર બનાવવામા ં સફળ રìા હતા 

અને 0વતpં ભારતના #થમ કમાUડર-ઈન-ચીફ બUયા 

હતા. 

� ભારતીય wિૂમ સેના હમેંશા ભારતીય સરહદમા ં તેમજ 

Sુદરતી આપિ;ઓ સાથે તમામ 3<ુક�લ સમયમા ં લડવા 

માટ� તૈયાર છે. તેઓ /હAમતથી તમામ પડકારોનો સામનો 

કર� છે અને રા¯Yો અને લોકોને બચાવવા માટ� 3<ુક�લીઓ 

આવે છે. 

,��� ?��, X��� 

� આમc ડ� પર�ડ દરિમયાન સૈUય /દવસની ઉજવણી 

ભારતીય સેનાના સૈિનકો (ભારતીય સેના બેU�સ) �ારા 

કરવામા ંઆવે છે. 

� +મા ંબીએલટ' ટ' –72, ટ' –90 ટ�U,સ, ¢Úોસ િમસાઇલ, 

ક�/રયર મોટા�ર Y�ક વે/હકલ, 155 એમએમ સોzટમ ગન, 

એડવાU0ડ આમc એિવએશન કો�સ� અને લાઇટ હ�Zલકો�ટર 

વગેર�. 

� વeુ મથક – નવી /દzહ'  

� ભારતીય સેના જનરલ - એમ.એમ.નરવણે  

7. 21?�� ��ш�E – �� }1m>C�" ,���%к�� q. X�. 

�T#� 

21-�� }1m>C�"-����         અ�,�� – ���� 

���� આ+ નાની પાલખી વાળા અને ઓ. પી. નૈયરનો 

જUમ/દવસ તથા કિવ =ુદંર. બેટાઈ, પpકાર�વના 

ઇિતહાસકાર રતન N0તમ માશ�લની �
ુયિતિથ છે.  

���� આજના પા/ક0તાનમા ંલાહોરમા ંજUમલેા ઓ. પી. નૈયરbુ ં

આéુ ંનામ ઓમકાર #સાદ નૈયર હk ુ.ં  

���� સગંીતની શાÕીય ઢબે તાલીમ લઈ નૈયર /ફzમી 

સગંીતમા ંજોડાયા હતા.  

���� તેમની પહ�લી /ફzમ 1949ની કનીજમા ં બેક�ાઉUડ 

સગંીતથી સગંીતયાpા શN કરનારા નૈયરની 

કgપોZઝશનમા ંશમશાદ બેગમ, ગીતા દ; અને મોહgમદ 

રફ'એ ગીતો ગાયા હતા. 

���� તે પછ' બાઝ, આરપાર,  મહ�Þબૂા, િમસ કોકાકોલા, 

3સુા/ફરખાના, િમ. એUડ િમસેઝ 55, સબ સે બડા Nપૈયા, 

ભાગમભાગ, સી. આઈ. ડ'., હમ સબ ચોર હí, નવા 7દાજ, 

®ીમતી 420, નયા દૌર, kમુસા ન/હ દ�ખા, ઉ0તાદ, ફ/ર0તા, 

3જુ/રમ, ફા}નુ, રાZગણી, દો ઉ0તાદ, Jલી નોટ, કા<મીર 

ક' કલી +વી અનેક /ફzમોમા ંઓ.પી. નૈયર� સગંીત આ�5ુ ં

હk ુ.ં  

���� કઝરા મોહ�બતવાલા, યહ દ�શ હí વીર જવાનો કા, એક 

પરદ�શી મેરા /દલ સે ગયા, લે ક� પહ�લા પહ�લા �યાર, 

બાÞ.ુ ધીર� ચલના કભી આર કભી પાર +વા અનેક 

કણ�િ#ય ગીતો નૈયર સાહ�બે આ�યા છે.  

���� /ફzમ ફ�ર એવોડ� �ારા પણ ઓ.પી. નૈયરbુ ંસUમાન થ5ુ ં

હk ુ.ં  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૫-૦૧-૨૦૨૧) 

1. તા+તરમા ં ~ૂધસાગર ડ�ર'ના નવા ચેરમેન તર'ક� કોની 

પસદંગી કરાઈ - �� અш�к 0l��" 

2. ~ૂધસાગર ડ�ર' કયા શહ�રમા ંઆવેલી છે - *�,�W� 

3. Jમનગરમા ં N.15 કરોડના ખચR ક5ુ ં ન�ુ ં ભ�ય 0પો§્�સ  

g5Zુઝયમ બનવા જઈ ર¿ુ ં છે - �W/%�,-*/  ZX�.Q�Ó 

bm>YP# 

4. 7દા+  2000  વષ� �ૂનો Jallikattu-જzલીક!  ઉ�સવ 

કયા રા	યમા ંઉજવાય છે - %�)��¬> 

5. તિમલનાeુમા ં હJરો વષ� �ૂની બળદની કાÞમૂા ં લેવાની 

રમત કયા નામે ઓળખાય છે - 2j)�кÖ 

6. તિમલનાeુની #ાચીન રમત જzલીક!નો તા+તરમા ં�ાર� 

#ારંભ થયો - к�,�����%-%�.�H.��.���� 

7. ભારતીય વા5સુેનામા ં આગામી સમયમા ં Sુલ ક�ટલા 

0વદ�શી 5�ુ િવમાન તેજસ  સામેલ કરવામા ંઆવશે -��F 

8. તા+તરમા ંિવ9મા ંસૌથી વ� ુચચા� જગાવનાર whatsapp 

એપની હર'ફ િસ¥નલ એપના કો- ફાઉUડરbુ ંનામ જણાવો 

- ��#� 
к.� 

9. િસ¥નલ એપના કો-ફાઉUડર કયા દ�શના વતની છે - USA 
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10. whatsapp એપના સ¤કbુ ંનામ જણાવો - ��#� 
к.� 

11. ભારતીય સેના /દવસ �ાર� ઉજવવામા ં આવે છે - ��  

}1m>C�" 

12. 15 JU5આુર' 2021 ક�ટલામા ં ભારતીય સનેા /દવસ 

ઉજવાયો - �F 

13. ભારતીય સેના /દવસની ઉજવણી િનિમ;ે રા¯Y'ય કlાની 

પર�ડ �ા યોJઇ હતી - ��� ?�j*" 

14. 0વતpં ભારતના ભારતીય સેનાના સૌ#થમ ભારતીય 

કમાUડર ઇન ચીફbુ ંનામ જણાવો- к�. 
. к?�અ�X�  

15. સૌ#થમ  �ાર� ભારતીય કમાUડર ઇન ચીફ  �ારા 

ભારતીય સેનાની કમાન 7�ેજો પાસેથી સભંાળ' હતી - 

�� }1m>C�" ��H� 

16. ભારતીય સેનાના વત�માન જનરલbુ ં નામ જણાવો -  


.
. ���W� 

17. ભારતીય સેનાbુ ંવeુ મથક �ા ંઆવ�ેુ ંછે - ��� ?�j*" 

18. સગંીતકાર ઓ. પી. નૈયરનો જUમ /દવસ જણાવો – 15 

}1m>C�"-1926  

19. સગંીતકાર ઓ. પી. નૈયરbુ ં�Nુ નામ જણાવો - qк�� 

5,�� �T#� 

DATE : ��-��-����

1.r g�.W�X�0 : =>2��%�� ��� %��� #��" }*�� 

($����W)  

 

=>2��%�� %�. 15� }1m>C�"-2021�� |ZU�%
 u>) 

%������ ,�¦#� 4,72,43,631  

અ1# ���% :  

� � ૂટંણી પચેં િવધાનસભાની ૧૮૨ lેpોના મતિવભાગો 

3જુબ ૧૫ JU5આુર'એ આખર' મતદાર યાદ' Jહ�ર 

કર'. 

� તા.૧લી JU5આુર' ૨૦૨૧ની �0થિતએ મતાિધકારની 

લાયકાત ધરાવતા ૧૮ વષ�ની વય ધરવાતા નવા 

મતદારોના ઉમરેા બાદ આ સ�ંયા ૪ કરોડ ૭૨ લાખ. 

� નવા ઉમેરાયલેા ૧૦,૮૮,૭૩૪ મતદારોમાથંી વષ� ૧૮-૧૯ 

વય�ુથના જ ૬,૩૦,૭૭૫ છે.  

� ફ��આુર'મા ં યોજનાર' પાZલકા-પચંાયતોની � ૂટંણીઓમા ં

૬.૩૦ લાખથી વધારો 5વુાનો પહ�લીવાર પોતાને મળેલા 

મતાિધકારનો ઉપયોગ કર' શકશે.  

� �Nુષ મતદાર - ૨,૪૫,૦૫,૪પર  

� મ/હલા મતદારો - ૨,૨૭,૩૬,૮૬૫  

� pી. Jિત મતદારો - ૧૩૧૪. 

2.����� ,lU� �.� к����� ��Î>n �,�к�W *�#§-����  

@��%�� ���5��� �� ��"
  

%�.�� }1m>C�"-������ ��2 ��� ?�j*"U� ��?�#� 

к�1[�1,�� ��#U� 5���@ к��©#� 

 
� નામ-મગંલ ટ'કા... 

� વે�,સન ઉપર    સ0ંSૃતમા ંલખાણ-" સવR સkં ુિનરામયા" 

� સમય સવાર� 10.30 કલાક�  

 

� ભારતભરના Sુલ-૩૩૫૧ વે�,સનેશન સેUટર ખાતે કોરોના 

રસીકરણ અZભયાનનો #ારંભ 

� к����� �,�к�W *�jX)�4� ��$� -���� 

� વ� ુમા/હતી માટ� કો-િવન આઈટ' સો[ટવરે - વેબસાઈટ 

– મોબાઈલ એપ આઈટ' 0વNપે ઉપલ�ધ  

� ભારતમા ં કોરોનાની રસીનો #થમ ડોઝ મેળવનાર 

નાગ/રક મનીશ Sુમાર 

� મનીશ Sુમાર AIIMS /દzહ'ના સફાઈ કામદાર 

� કોરોના વે�,સન લેનાર #થમ સાસંદ ડૉ. મહ�શ શમા�-BJP  

� આરો¥ય મpંાલયે Jર' કર�લા #ારંZભક ·કડા અbસુાર 

દ�શભરમા ં૩,૩૫૧ સેUટર ખાતે ૧,૬૫,૭૧૪ ડો,ટર, નસ�, 
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પેરામે/ડકલ 0ટાફ અને �,લિનAગ 0ટાફન ે કોરોનાની 

વે�,સનનો #થમ ડોઝ અપાયો હતો.  

� આ કાય�મા ં ૧૬,૭૫૫ કમ�ચાર' રસીકરણની કામગીર'મા ં

જોડાયા ંહતા.ં 

� /દzહ'ની એઇgસ હો�0પટલ ખાતે ક�U_ીય આરો¥ય મpંી હષ� 

વધ�ન અન ે એઇgસના /ડર�,ટર ડો. રણદ'પ }લુ/ેરયાની 

ઉપ�0થિતમા ં સિેનટ�શન વક�ર મનીશ Sુમારને કોરોનાની 

રસીનો #થમ ડોઝ અપાયો હતો. આ સાથે મનીશ Sુમાર 

ભારતમા ંકોરોનાની રસીનો ડોઝ મેળવનાર #થમ �ય�,ત 

બUયા હતા. 

�  ડો. }લુ/ેરયાએ ભારત બાયોટ�ક �ારા િવકસાવાયલેી 

કોરોનાની રસી કોવે�,સનનો ડોઝ લીધો હતો.  

� આ ર'તે તમેણે કોવે�,સન પર સJ�યેલા સવાલો અને 

શકંાઓને ~ૂર કરવાનો #યાસ કયv હતો.  

� નીિત આયોગના સ¦ય એવા ડો. વી. ક�. પોલ અને તેમના 

પ�ની શિશ પોલે પણ કોવ�ે,સનનો #થમ ડોઝ લીધો હતો. 

к����� �,�к�W અY@#���� *a��� ���%�  

@��% ��|7,��ш� ш� к����� F�� ��ш 

� #થમ /દવસ ે 7દા+ 3,15,017 આરો¥યકમcને વ�ે,સન 

અપાઈ 

� બે અઠવા/ડયા પછ' રોજ 10 લાખ વ�ે,સન અપાશ ે�યાર� 

ભારત સૌથી વ� ુવે�,સન લગાવનારો દ�શ પણ બનશે. 

� ભારતમા ં ઉ�પા/દત બ ે રસી કોિવશીzડ અને કોવે�,સન 

રસીના ૧ કરોડ ૬૫ લાખ ડોઝ રા	યો અને ક�U_શાિસત 

#દ�શોને પહ�ચાડ' દ�વાયા ંછે.  

� રા	યો અને ક�U_શાિસત #દ�શોને ૧૫માથંી મહ;મ ૧૦ 

/દવસ રસીકરણ કરવાની =ચૂના અપાઈ છે.  

� કોરોના રસીકરણના #થમ તબ�ામા ં સરકાર' અને 

#ાઇવેટ સે,ટરના ડો,ટર, નસ�, ટ�કિનિશયન, લેબ વક�સ�, 

આઇસીડ'એસ વક�સ� સ/હતના ૧ કરોડ આરો¥ય 

કમ�ચાર'ઓને કોરોના રસીના ડોઝ અપાશે.  

� �યારબાદ રા	ય અને ક�U_ના પોલીસ કમ�ચાર', સશÕ 

દળો, હોમ ગાડ�, +લ કમ�ચાર', /ડઝા0ટર મેનેજમUેટના 

કમ�ચાર', િસિવલ /ડફ�Uસ, g5િુનિસપલ કમ�ચાર', ર�વU5 ૂ

કમ�ચાર' સ/હતના બે કરોડ VUટલાઇન વક�સ�ને કોરોનાની 

રસી આપવાનો #ારંભ કરાશ.ે  

� આ તમામના રસીકરણ બાદ બીJ તબ�ામા ં પ0 વષ�થી 

ઉપરના નાગ/રકો અને ગભંીર બીમાર'થી પીડાતા ૫૦ વષ�થી 

ઓછ' વયના ૨૭ કરોડ નાગ/રકોbુ ંરસીકરણ શN કરાશે. 

=>2��%�� к����� ��Î>n �,�к�W ��ш� 

� વડા#ધાન મોદ' }જુરાતમા ંઅમદાવાદ-રાજકોટ Þથૂ પર 

રસી લેનારા સાથે ઈ-સવંાદ કરશે. 

� 3�ુયમpંી ®ી િવજય Nપાણીની અમદાવાદ િસિવલ ખાતે 

ઉપ�0થિત. 

 

�,� )������ х�, $�P અX�ш�  

 

� #થમ તબ�ામા ં કોરોનાની વે�,સન 3કુાવનાર હ�zથ 

વક�સ�ન ે ‘મè કોરોના વે�,સન લીધી છે’ લખેલા બેઝ 

આપવામા ંઆવશે. 

� }જુરાતમા ંતા.16 JU5આુર'-2021ના રોજ #થમ /દવસે 

161 0થળે 7દા+ 16,000ને રસી. 

@��%�� અ1# ��p#��� �,�к�W અY@#��   

રા	ય ક�U_ 

મહારા¯Y 210 

રાજ0થાન 161 

તિમલનાeુ 230 

પ.બગંાળ 224 

}જુરાત 161 

ઉ;ર #દ�શ 170 

Zબહાર 167 

·� #દ�શ 178 

કણા�ટક 152 

મ{ય #દ�શ 150 

 

����� �,�к�W�� |ZU�%  
>̈ ��#��� 3 к��� )�к��� ��|7,� અX�4 r gк" {�  

દ�શ વે�,સન અપાઈ શNઆત 

અમે/રકા 1.11 કરોડ 14 /ડસgેબર 

ચીન 1.02 કરોડ 4 JU5આુર' 

Z¢ટન 33.6 લાખ 8 /ડસેgબર 

ઈઝરાયલ 21.6 લાખ 27 /ડસgેબર 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    39 | P a g e  

 

5એુઈ 15.3 લાખ 14 /ડસgેબર 

� વસતીના #માણે સૌથી વ� ુ 23.1 ટકા લોકોને =રુlા 

કવચ આપવામા ંઈઝરાયેલ સૌથી આગળ  

� ·�#દ�શમા ં સવા�િધક 16963 લોકોને વ�ે,સન અપાઈ, 

બાદમા ંZબહારના 16401 લોકોને ડૉઝ   

� pીJ તબ�ામા ં ૩ કરોડને વે�,સન અપાશે, આ સ�ંયા 

૧૦૦ દ�શની વસતીથી પણ વ� ુછે.  

� સèકડો હ�zથ વક�સ �ાર�ય ઘર� પાછા ના ફયા�, પહ�લી 

વે�,સન તેમને લગાવીને સમાજ ક¤ �કૂાવી રìો છે. એક 

ડૉઝ પછ' બીજો લેવાbુ ંના wલૂતા - પીએમ નર�U_ મોદ'.  

3. 51� @��%�# �%��� !"# ?[j *�a,�-2021 

(?[j +x��)  

� આઈફા #ારંભ : તા. ૧૬ JU5આુર'-૨૦૨૧થી તા.૨૪ 

JU5આુર'-૨૦૨૧ =ધુી 

� 0થળ – પણ.(ગોવા)  

� ખાસ : #થમવાર તેbુ ં આયોજન હાઈZ¢ડ થઈ ર¿ુ ં છે 

એટલે ક� તે ઓનલાઈન પણ જોઈ શકાશે. 

� ક�U_ીય =ચૂના અને #સારણ મpંી – ®ી #કાશ Jવડ�કર 

� આઈફા : ઈUટરનેશનલ ઈ�Uડયન /ફzમ એક�ડ�મી 

� આયોજક : ક�U_ીય =ચૂના અને #સારણ મpંાલય  

4. Z.�.QઅX 4�1�#� 41.���ш�) ,�.-2021 (4����ш�-

��2���)    

 

��� }*���% :  

���� ભારતમા ં નવા 0ટાટ�અપને આરંZભક 3ડૂ' ઉપલ�ધ 

કરાવવા N. ૧૦૦૦ કરોડના 0ટાટ�અપ ઈ�Uડયા િસડ ફંડ-

ભડંોળની PM �ારા Jહ�રાત  

���� ભારતમા ં0ટાટ�અપ ઈ�Uડયા 3વૂમેUટના પાચં વષ� �ણૂ�  

���� વડા#ધાન મોદ' �ારા સિમટને સબંોધન  

5. Z�.Q  �,." ���1кµ�-2020 : @��% ,�к�� (�Sх�к"# 

�>����)  

���1кµ� અ�� ш*�� : 

1. વારાણસી    2.  ભોપાલ    3.   =રુત  4. અમદાવાદ  

� વારાણસી એ PM મોદ'નો મત િવ0તાર (ઉ;ર#દ�શ)  

6. UN - 41.���ш�) �4��ш� અ*���)-2020 : 

4�1�#� ��#ZX��� (�T��к અUQ%�V)  

� UN 3જુબ વષ�-૨૦૨૦ની �0થિતએ ૧.૮ કરોડ 

ભારતીયોનો િવદ�શમા ંવસવાટ  

� િવદ�શમા ંવસવાટ મામલે ભારત #થમ મ ે 

� ભારતીયો િવ9મા ંસૌથી વ� ુગિતશીલ તે દર�ક દ�શ-દર�ક 

lેpમા ંઉપલ�ધ  

 

����ш�� �,%� @��%�#��� �?*%�  

� �Ùૃવી પર દર 30મી �ય�,ત અ#વાસી, દર 23મી 

ભારતીય  

� ~ુિનયામા ં 28 કરોડ અ#વાસી છે, + ઈUડોનેિશયાની 

વસતી +ટલા છે. એટલે ક� �Ùૃવી પર દર pી. �ય�,ત 

અ#વાસી, જોક� દર 23મી અ#વાસી ભારતીય છે. જો ક� 

કોરોનાને કારણે માઈ�શેન 30% ઘટ� ુ.ં 

,lU� �z> C ��ш���U� X*�~#�  

દ�શ  અ#વાસી 

ભારત   1.80 કરોડ 

મે�,સકો  1.18 કરોડ 

ચીન   1.07 કરોડ 

રિશયા  1.05 કરોડ 

સી/રયા  82 લાખ 

� બા¥ંલાદ�શ-78 લાખ, પા/ક0તાન -63 લાખ, 5ુ�ન- 59 

લાખ, /ફZલપાઈUસ - 54 લાખ, અફઘાિન0તાન - 51 લાખ 

પણ ટોપ -10મા.ં 

 ,lU� �z> �.� к��� અ5��,� અ�?�к���  

� ~ુિનયામા ં 27 કરોડથી વ� ુઅ#વાસી છે , + ~ુિનયાની 

Sુલ વસતીના આશર� 3.5 % છે. તેમની સ�ંયા 20 વષ�થી 

સર�રાશ 3%ના દરથી વધી રહ' છે.  

� #વાસીઓને આ®ય આપવામા ં અમે/રકા (19%) સૌથી 

આગળ છે. 

દ�શ  અ#વાસી 

અમે/રકા  5.1 કરોડ 

જમ�ની  1.3 કરોડ 

સાઉદ' અરબ  1.3 કરોડ 
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રિશયા  1.2 કરોડ 

Z¢ટન  1.0 કરોડ 

� 5એુઇમા ં90 લાખ, VાUસ - ક�નેડા - ઓ0Y�Zલયામા ં80-80 

લાખ અ#વાસી છે. 30 વષ�મા ં6.3 કરોડ લોકો દ.એિશયા 

છોડશે.  

����шU� XT,� �к)�� �)� 0�� અ�� �|7,к�U� XW 

@��% C�S 

� ભારત 5.89 લાખ કરોડ     -  મે�,સકો 5.05 લાખ કરોડ 

� ચીન 2.6 લાખ કરોડ 

,lU� �z> XT,� m>
4, અ�?�к�, ,�+�"U� �к)� {�  

� 5એુઈ 2.7 લાખ કરોડ     -   અમે/રકા 5.1 લાખ કરોડ 

� સાઉદ' અરબ 3.3 લાખ કરોડ 

� 20 વષ�મા ંએક કરોડથી વ� ુભારતીયો િવદ�શમા ંવ0યા, 

pીJથી પહ�લા મ ેપહ�xયા. 

� ~ુિનયામા ં 40%થી વ� ુ #વાસી એિશયા-ભારત, ચીન, 

બા¥ંલાદ�શ, પાક. +વા દ�શોથી છે. 

� ભારતીયો િવદ�શમાથંી નાણા મોકલવામા ં પણ અ�ેસર, 

વષ�-૨૦૨૦મા ં૫ લાખ કરોડ 0વદ�શ મોકzયા   

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૬-૦૧-૨૦૨૧) 

1. તા+તર JU5આુર' 2021મા ં � ૂટંણીપચં �ારા Jહ�ર 

કરવામા ં આવેલ નવી મતદાર યાદ' 3જુબ }જુરાતમા ં

Sુલ મતદારોની સ�ંયા જણાવો - H,��,HF,�F�  

2. તા+તરમા ં � ૂટંણીપચં �ારા }જુરાતમા ં કઈ તાર'ખની 

�0થિતએ નવી મતદારયાદ' Jહ�ર કરાઈ - ��  

}1m>C�" ���� 

3. � ૂટંણીપચં �ારા  કઈ તાર'ખની �0થિતએ 18 વષ�ની વય 

ધરાવતા ં5વુાનોને મતદાર યાદ'મા ંસમાવવામા ંઆવે છે 

- �� }1m>C�"  

4. JU5આુર' 2021મા ં � ૂટંણીપચં �ારા Jહ�ર કરાયેલી  

મતદાર યાદ' 3જુબ 18-19 વય �ૂથના ક�ટલા નવા 

મતદારો ઉમેરાયા છે - �,F�,��� 

5. JU5આુર' 2021મા ં � ૂટંણીપચં �ારા Jહ�ર કરાયેલી  

મતદાર યાદ' 3જુબ }જુરાતમા ં�Ýુુષ મતદારોની સ�ંયા 

જણાવો - �,H�,��,H�� 

6. JU5આુર' 2021મા ં � ૂટંણીપચં �ારા Jહ�ર કરાયેલી  

મતદાર યાદ' 3જુબ }જુરાતમા ં મ/હલા મતદારોની 

સ�ંયા જણાવો - �,��,F�,��� 

7. JU5આુર' 2021મા ં � ૂટંણીપચં �ારા Jહ�ર કરાયેલી  

મતદાર યાદ' 3જુબ }જુરાતમા ં pી. Jિતના 

મતદારોની સ�ંયા જણાવો - �,F�H 

8. િવ9ના સૌથી મોટા કોરોના મહામાર' િવÝુ� રસીકરણ 

મહાયØનો ભારતમા ંવડા#ધાન®ીના હ0તે  �ાર�  નવી 

/દzહ'થી વી/ડયો કોUફરUસથી #ારંભ થયો - ��.��.���� 

9. ભારતમા ં બનલેી બે 0વદ�શી કોરોના વે�,સન ઉપર  

સ0ંSૃત ભાષામા ંçુ ંલખે� ુ ંછે - ',�¾ ,�t > ����#�' 

10. ભારતભરમા ંકોરોના રસીકરણના #થમ /દવસે એક  સાથે 

ક�ટલા સેUટર ઉપર રસીકરણ અZભયાન #ારંભ થયો - 

FF�� 

11. ભારતમા ં કોરોના રસીકરણ માટ�નો હ�zપલાઇન નબંર 

જણાવો - ���� 

12. ભારતમા ં કોરોના વે�,સન મેળવનાર #થમ કોરોના 

વો/રયસ�bુ ં નામ જણાવો -,[�4 к���� ��Eu>��, 

AIIMS ?�j*" 

13. ભારતમા ંકોરોના વે�,સન લેનાર #થમ સાસંદ  અને પl 

જણાવો - ��7.� *�ш ш�Q,BJP 

14. ભારતમા ં કોરોના રસીકરણમા ં સૌ#થમ કઈ બે 0વદ�શી  

વે�,સનનો ઉપયોગ કરવામા ંઆ�યો - к����шj�  અ�� 

к���|7,� 

15. સમ� િવ9મા ં કોરોના રસીકરણ શN કરનાર ભારત 

ક�ટલામો દ�શ બUયો - F� 

16. કોરોના રસીકરણના Sુલ બે ડોઝમાથંી બીજો ડોઝ 7દા+ 

ક�ટલા /દવસ પછ' આપવામા ંઆવશે - ��  ?��, 

17. }જુરાતમા ં  કોરોના રસીકરણનો રા	ય�યાપી #ારંભ 

3�ુયમpંી®ી િવજય Nપાણીની ઉપ�0થિતમા ં કયા 0થળેથી 

કરાયો - �,��) *�|ZX.) અ����� 

18. }જુરાતમા ં કોરોના વે�,સન લનેારને કયો ખાસ બેઝ 

આપી સUમાિનત કરાશે -'Ï  к����� ��|7,� )��� {� ' 

19. }જુરાતમા ં #થમ /દવસ ે ક�ટલા સેUટર ઉપર કોરોના 

વે�,સન અZભયાન #ારંભ કરાયો - ��� 

20. સમ� ભારતમા ંકોરોના રસીકરણના #થમ /દવસે સૌથી 

વ� ુકયા રા	યમા ંરસી અપાઇ-�Ë5��ш,����F 

21. JU5આુર' 2021મા ં ક�ટલામા ં ભારતીય ·તરરા¯Y'ય 

/ફzમ મહો�સવ-2021નો çભુારંભ થયો - ��� 

22. JU5આુર' 2021મા ં ભારતીય ·તરરા¯Y'ય /ફzમ 

મહો�સવbુ ંઆયોજન �ા ંથ5ુ ંહk ુ ં- XW/,���� 
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23. ઈUટરનેશનલ ઈ�Uડયન /ફzમ એક�ડ�મીbુ ંઆયોજન કોના 

�ારા કરવામા ં આવે છે - к�19�# � g0�� અ�� 5,��W 

�V�)#, @��% ,�к�� 

24. આઈફા-2021નો સમયગાળો જણાવો - %�.��  

}1m>C�"U� �H }1m>C�" ���� 

25. ક�U_ીય =ચૂના અને #સારણ મpંીbુ ંનામ જણાવો -  �� 

5к�ш }���к� 

26. તા+તરમા ંભારતના વડા#ધાન ®ી �ારા 0ટાટ� અપ માટ� 

ક�ટલી #ારંZભક 3ડૂ'ની Jહ�રાત કરવામા ં આ�5ુ ં છે - 

�.�,��� к��� 

27. તા+તરમા ં ક�U_ સરકારના 0માટ�  િસટ' ર��Uકôગ-2020મા ં

ભારતના કયા શહ�રન ે #થમ ર��Uકôગ અપા5ુ ં છે - 

����W,� 

28. તા+તરમા ં ક�U_ સરકારના 0માટ�  િસટ' ર��Uકôગ-2020મા ં

ભારતના કયા શહ�રન ે2,3  અને 4th ર��Uકôગ અપા5ુ ંછે - 

@�X�), �>�% અ�� અ����� 

29. તા+તરના UN ઇUટરનેશનલ માઇ�ેશન અહ�વાલ-2020 

3જુબ વષ� 2020ની �0થિતએ કયા દ�શના સૌથી વ� ુ

લોકો િવદ�શમા ંવસવાટ કર� છે અને ક�ટલા - @��%, �.� 

к��� 

30. UN  ઇUટરનેશનલ માઇ�શેન અહ�વાલ-2020 3જુબ 

િવદ�શમા ં વસવાટ મામલે કયો દ�શ #થમ મે છે -  

@��% 

31. UN  ઇUટરનેશનલ માઇ�શેન અહ�વાલ-2020 3જુબ 

િવ9મા ંક�ટલા કરોડ  લોકો અ#વાસી છે - �� к��� 

32. UN  ઇUટરનેશનલ માઇ�શેન અહ�વાલ-2020 3જુબ 

િવ9મા ંસૌથી વ� ુઅ#વાસી કયા દ�શમા ંછે -  અ�?�к�, 

�.� к��� 

33. UN  ઇUટરનેશનલ માઇ�શેન અહ�વાલ-2020 3જુબ 

�Ùૃવી ઉપર દર 30માથંી  ક�ટલામી �ય�,ત #વાસી 

ભારતીય છે - �F� 

34. િવદ�શમાથંી પોતાના દ�શમા ં નાણા મોકલવા બાબતે 

િવ9મા ં કયો દ�શ #થમ મે છે - @��% 

DATE : ��-��-����

1. @��%�# ��)�� : SOU-к��?�#�  

@��%@���U� SOU�� 2��%� ��� � !���� PM ��" <��� 

��� ?�j*"U� �~m gQઅ) ��#U� )�)� P��"  

 

� ક�વ/ડયા ખાત ે3�ુયમpંી ®ી િવજય Nપાણીની ઉપ�0થિત  

� વડા#ધાન નર�U_ મોદ'એ રિવવાર� દ�શના િવિવધ 

િવ0તારોને }જુરાતના ક�વ/ડયા સાથે જોડતી ૮ Y�નને 

વી/ડયો કોUફર�Uસôગ �ારા લીલી ઝડં' બતાવી #ારંભ 

કરા�યો હતો.  

*�t > :  

� ક�વ/ડયા ખાત ેિનમા�ણ કરાયેલા 0ટ�x5 ૂઓફ 5િુનટ'(SOU) 

=ધુી પહ�ચવા માટ� દ�શના અલગ અલગ રા	યોના 

#વાસીઓને સાર' =િુવધા મળ' રહ� તે માટ� વારાણસી, 

દાદર, અમદાવાદ, હઝરત િનઝા3ુ́ 'ન, /રવા, ચેÂઇ અને 

#તાપનગરથી Y�ન સેવાની શNઆત.  

��� ��)�� Z.�ш�-)�4�d>� 4-)�к�XQW  

� વડા #ધાન મોદ'એ આ #સગેં ડભોઇ-ચાદંોદ ¢ોડગજે 

લાઇન, ચાદંોદ-ક�વ/ડયા ¢ોડગેજ લાઇન, #તાપનગર-

ક�વ/ડયા વxચે િવ"તુીકરણ કરાયેલ સે,શન અને ડભોઇ, 

ચાદંોદ અને ક�વ/ડયાના નવા ર�લવે 0ટ�શનોbુ ં ઉ´ઘાટન 

ક5ુ ̈હk ુ.ં  

х�, +X|ZU�%  

� આ #સગેં ક�U_ીય ર�લવે #ધાન પી5ષૂ ગોયેલ, 

}જુરાતના સીએમ િવજય Nપાણી, મહારા¯Yના 

િશવરાજિસAહ ચૌહાણ, 5પુીના યોગી આ/દ�યનાથ, 

/દzહ'ના અરિવAદ ક�જર'વાલ અને મહારા¯Yના સીએમ 

ઉ�વ ઠાકર� હાજર રìા હતા. 

к��?�#��� 2��%� 8 !�� 

૧. વારાણસી-ક�વ/ડયા એ,સ#ેસ, દર રિવવાર� 

૨. દાદર – ક�વ/ડયા એ,સ#ેસ, દરરોજ 

૩. અમદાવાદ-ક�વ/ડયા જનશતા�દ', દરરોજ 

૪. િનઝા3ુ́ 'ન – ક�વ/ડયા એ,સ#ેસ, દર રિવવાર� 

૫. /રવા- ક�વ/ડયા એ,સ#ેસ – દર રિવવાર� 

૬. ચેÂઇ – ક�વ/ડયા એ,સ#ેસ – દર રિવવાર� 

૭. #તાપનગર – ક�વ/ડયા મ3ે ુ– દરરોજ ૨ Y�ન 
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૮. ક�વ/ડયા – #તાપનગર મે3 ુ– દરરોજ ૨ Y�ન 

��Z.� �� к�0 

� અમદાવાદ અને ક�વ/ડયા વxચ ેશN કરાયેલી જનશતા�દ' 

એ,સ#ેસ િવ0ટા ડોમ કોચથી સ?જ છે.  

� આ કોચને Nફ ટોપ ¥લાસ સાથે સ?જ કરાયા ં છે +થી 

#વાસીઓ આસપાસના િવ0તારોનો સાર' ર'તે આનદં 

માણી શક�.  

� કોચની સીટ ૧૮૦ /ડ�ી =ધુી રોટ�ટ થઇ શક� તેવી =િુવધા 

આપવામા ંઆવી છે. 

к��?�#� @��%d>� 5U ��� Y$�j�µ� Z.�ш� 

� к��?�#� @��%d>� X*�® >� ��)�� Z.�ш� {�, 6�� ��� 

Y$�j�µ�d>� 5�WXV Úm>� {� .  

� એ/કઝ¬/ુટવ લોUજ, /રટાય/રAગ Nમ, એસીવેઈ/ટAગ Nમ, 

#વાસી 0વાગત કl સ/હત /દ�યાગંો અને વ/ર¯ઠ 

નાગ/રકો માટ� ર�gપની =િુવધા ઊભી કરાઈ છે.  

� ર�લવ ે0ટ�શનમા ં0ટ�x5 ૂઓફ 5િુનટ'ની સરદાર પટ�લની 12 

¶ટ �ચી ર���લકા 3કૂવામા ંઆવી છે. 

2. XÛ ��f gEW ��6%� +Z%�� =>)� c>Z%[�d>� �� �E¾ 

અ�,�� 

 

� દ�શના #�યાત શાÕીય સગંીતØ અને પ� િવwષૂણથી 

સUમાિનત ઉ0તાદ }લુામ 30ુતફાbુ ં રિવવાર� 89 વષ�ની 

વયે 3ુબંઈમા ંિનધન.  

X?�0#  

� તેમને ભારત સરકાર� 1991મા ં પ� ®ી, 2006મા ં પ� 

wષૂણ અને 2018મા ં પ� િવwષૂણથી સUમાિનત કયા� 

હતા.  


�� �ш #� 

� લતા મગંશેકર, આશા ભ�સલે, AR રહ�માન, શાન અને 

સોb ુિનગમ. 

3. �� !"# ��Q ,)�%� �, :  

%�.�� }1m>C�"U� �� [�Ü>C�"-����   

4. USA : US�� ��� 5c>х 2� $�4��� ."�� �F ?*)� 

,?*% �� @��%�# c gS�� અ�?�к��� ,���ш  

." $������ ,��) c gS @��%�#�  

� નીરા ટંડન : �હાઇટ હાઉસ ઓ/ફસ ઓફ બ+ટના /ડર�,ટર 

ડો. િવવેક 3િૂત£ : 5એુસ સ¤ન જનરલ  

 
� વિનત }�ુતા : /ડપાટ�મેUટ ઓફ જ�0ટસમા ં એસોસીએટ 

એટનc જનરલ  

� ઉઝરા ઝેયા : ડ�મો�સી અને માનવાિધકાર માટ� િવદ�શ 

િવભાગમા ં7ડર સે�ટર'  

� માલા અ/ડગા : ફ0ટ� લેડ' ડો. yજલ બાઇડ�નના પોZલસી 

/ડર�,ટર  

� ગ/રમા વમા� : ફ0ટ� લેડ'ની કચેર'ના /ડyજટલ /ડર�,ટર   

� સZ¢ના િસAહ : ફ0ટ� લેડ'ના ડ��5ટુ' #ેસ સે�ટર'  

� આઇશા શાહ : /ડyજટલ 0Y�ટ�. ઓ/ફસના પાટ�નરિશપ 

મેનેજર  

� સમીરા ફZઝલી : 5એુસ નેશનલ ઇકોનોમી કાઉ�Uસલમા ં

ડ��5ટુ' /ડર�,ટર  

� ભરત રામ3િૂત£ : 5એુસ નેશનલ ઇકોનોમી કાઉ�Uસલમા ં

ડ��5ટુ' /ડર�,ટર  

� ગૌતમ રાઘવન : #ેિસડ��Uશયલ પસ�નલની ઓ/ફસમા ં

ડ��5ટુ' /ડર�,ટર  

� િવનય ર�µ' : 0પીચ રાઇ/ટAગના /ડર�,ટર  

� વેદાતં પટ�લ : બાઇડ�નના આિસ0ટUટ #ેસ સે�ટર'  

� સેિનયા અગરવાલ : ડોમ�ે0ટક કલાઇમેટ પોZલસી કચેર'મા ં

િસિનયર એડવાઇઝર  

� િવ~ુર શમા� : કોિવડ /ર0પોUસ ટ'મમા ં પોZલસી 

એડવાઇઝર તÝુણ છાબરા : ટ�કનોલો. અને નેશનલ 

િસ¬/ુરટ' માટ� િસિનયર /ડર�,ટર  

� =મુોના }હુા : સાઉથ એિશયાના મામલામા ં િસિનયર 

/ડર�,ટર  શ�,ત કલાિતલ : માનવ અિધકાર મામલામા ં

કોઓ/ડÖનેટર 

� નેહા }�ુતા : કાઉUસેલ ઓ/ફસમા ંએસોસીએટ કાઉUસેલ  

� ર'મા શાહ : �હાઇટ હાઉસની કાઉUસેલ ઓ/ફસમા ંડ��5ટુ' 

એસોસીએટ કાઉUસેલ 

5. �T��к �, n : @��% X�,�U� к������� к����шj� �,� 

�S����� ����� 5U ��ш – ��YP) (C��(#)  
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� ભારત પાસેથી કોરોનાની રસી મેળવનાર ¢ાZઝલ પહ�લો 

દ�શ બનશે.  

� સીરમ ઇ�U0ટટ5ટૂ �ારા ¢ાZઝલને કોિવશીzડના ૨૦ લાખ 

ડોઝ �રૂા પડાશે  

 

� આવતા અઠવા/ડયે 3ુબંઈથી /રયો ડ' Jનેરો ખાતે 

0પેિશયલ [લાઈટમા ં કોિવશીzડના ડોઝ ¢ાZઝલ 

પહ�ચાડવામા ંઆવશે.  

� ¢ાZઝલની સરકાર અને સીરમ ઇ�U0ટટ5ટૂ �ારા 0પેિશયલ 

ર�ટ ન�' કર'ને સોદો કરવામા ંઆ�યો છે.  

� ઓ,સફડ� અન ેએ0Yોઝનેેકાની રસીbુ ં�ણેૂ ખાતે ઉ�પાદન 

થાય છે. 

� ¢ાZઝલ ૧૦૦ િમZલયન ડોઝ પોતાના દ�શમા ંજ બનાવશ ે

6. G-� ,�.-���� (�T��к ,�$���)  

 

� યજમાન : Z¢ટન  

� સમયગાળો : 11 થી 13 �ૂન-2021 

� Z¢ટનમા ં G-7 સિમટમા ં ભારતના PM ®ી મોદ'ન ે

સ;ાવાર આમpંણ  

� G #પૃ 7 એટલે સાત દ�શનો સ3હૂ  

7.   21?�� ��ш�E : �� }1m>C�" 
./. ��0�9�  

 

21- �� }1m>C�" -����   અ�,�� - �H ?�,�b$�-���� 

� આ+ એમ. .. આરના §ૂંકા નામે #િસ� થયેલા મÝુધર 

ગોપાલન રામચU_નનો જUમ/દવસ છે.  

� ®ીલકંાના ક�Uડ'મા ં જUમેલા રામચU_નનો  પ/રવાર 

મહા�મા ગાધંીથી #ભાિવત હતો. 

� તેઓની પહ�લી ઓળખ અZભનતેા તર'ક�ની છે. 1936મા ં

સાથી લીલાવથી /ફzમથી /ફzમોમા ં #વેશ કરનાર એમ. 

.. આર 1950મા ં મUથીરSુમાર' /ફzમ �ારા તિમલ 

/ફzમોમા ં#કાશમા ંઆ�યા હતા.  

� 1972મા ં તેમને /ફzમફ�ર એવોડ� પણ #ા�ત થયો હતો. 

તિમલ /ફzમોના lpેે અwતૂ�વૂ� સફળતાના પાયા પર 

તેઓ રાજનીિતમા ંસ/ય થયા હતા.  

� ડ'એમક� પlના સ¦ય, ધારાસ¦ય, એઆઈડ'એમક� (ઓલ 

ઇ�Uડયા _િવડ 3નુpે કઝગમ) પlની 0થાપના અન ે

તિમલનાeુના 3�ુયમpંી વગેર� એમ. .. આરની રાજક'ય 

િવકાસ અવ0થાઓ હતી.  

� તેઓ પહ�લા અZભનતેા હતા +ઓ 3�ુયમpંી બUયા હોય. 

� તેમના 3�ુયમpંી કાળ (1977-1987) દરિમયાન 

રામચU_ના કUયાઓ માટ� 0Sૂલ બસ અને મ{યાહન 

ભોજન યોજનાઓ અ�0ત�વમા ંઆવી હતી.  

� લોકકzયાણકાર' યોજનાઓને કારણે એમ. .. આર મ�લ 

થીલાગમ (લોકોના રાJ) તર'ક� Jણીતા બUયા હતા.  

� એમ. .. રામચU_નbુ ં24 /ડસgેબર 1987ના રોજ /કડની 

ફ�લ થવાથી મ_ાસમા ંઅવસાન થ5ુ ંહk ુ.ં  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૭-૦૧-૨૦૨૧) 

1. તા+તરમા ંવડા#ધાન ®ી નર�U_ મોદ' �ારા 0ટ�x5 ૂઓફ 

5િુનટ'-ક�વ/ડયાન ે જોડતી ક�ટલી નવી Y�નને નવી 

/દzહ'થી િવડ'યો કોUફરUસના મા{યમથી લીલીઝડં' 

અપાઈ - �� 

2. 0ટ�x5 ૂઓફ 5િુનટ'- ક�વ/ડયાન ેતા+તરમા ંકઈ કઈ નવી 

Y�ન �ારા જોડવામા ંઆ�5ુ ંછે - ����W,�, ����- c>�$4, 

અ�����, ��P�c>ª"�, �"��, 0�I�, 5%�X ��� અ�� 

к��?�#� 

3. ભારતbુ ં #થમ �ીન Zબzડ�ગ ર�લવે 0ટ�શનbુ ં નામ 

જણાવો - к��?�#� 

4. તા+તરમા ંઅવસાન પામનાર પ�wષૂણ િવ+તા ઉ0તાદ 

}લુામ 30ુતફાbુ ં lેp જણાવો - 5¦#�% ш���# 

,���%§ 

5. ભારતમા"ંરા¯Y'ય માગ� સલામિત માસ"નો સમયગાળો 

જણાવો - �� }1m>C�"U� �� [�Ü>C�" ���� 

6. અમે/રકાના નવા #3ખુ જો બાઇડ�નની  ટ'મમા ં ક�ટલા 

3ળૂ ભારતીય અમે/રકનનો સમાવેશ થાય છે - �� 6�� 

�F ?*)� 

7. આગામી સમયમા ં ભારત પાસેથી કોરોના વ�ે,સન 

મેળવનાર િવ9નો #થમ કયો દ�શ બનશે - ��YP) 

8. G-7 સિમટ 2021 માટ� તા+તરમા ં #પુ િસવાયના કયા 

દ�શને આમpંણ આપવામા ંઆ�5ુ ંછે - @��% 

9. આગામી સમયમા ંG-7 સિમટ 2021 કયા દ�શમા ં યોJશે 

- Y�.� 

10. G-7 સિમટ 2021 �ાર� યોJશે- ��U� �F �g� ���� 
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11. G-7 એટલે çુ ં-  ,�% ��ш��� ,c g* 

12. #િસ� તાિમલ અZભનેતા તેમજ રાજક'ય નેતા 

એમ...રામચ_ંનનો જUમ/દવસ જણાવો - 17 }1m>C�" 

-1917 

13. #િસ� તાિમલ અZભનેતા એમ... રામચ_ંન કયા રા	યના 

3�ુયમpંી બUયા હતા – %��)��¬>  

14. #િસ� તાિમલ અZભનેતા એમ... રામચ_ંનન ે કયા 

રાજક'ય પlની 0થાપના કર' હતી - q) ��1�#� 9��� 

c>��V кP� (
C4�"
к�) 

DATE : ��-��-����

1.GTU ��� X������ ,���* #�}#� (+~0 �ш�W) 

 

� 0થાન : મહા�મા મ/ંદર-ગાધંીનગર  

� }જુરાતના રાજયપાલ ®ી આચાય� દ�વ�ત અને 

3�ુયમpંી ®ી િવજય Nપાણીની ઉપ�0થિતમા ં 1,06,511 

િવ°ાથcને પદવી એનાયત  

� GTU : }જુરાત ટ�કનોલો.કલ 5િુનવિસ£ટ' 

� GTU Sુલપિત : #ો. ડૉ. નવીન શેઠ  

2. ,���U !Z. : ��� 0���� %�"к� ���5��� �� ���19 

��"�� ,��Qd >%� ��W� (#�V���)  

 

� સોમનાથ Y0ટની 120મી Y0ટ' મડંળની બેઠક ઓનલાઈન 

યોJઈ  

� �વૂ� CM ક�çભુાઈ પટ�લના અવસાન બાદ નવા ચેરમેન 

તર'ક� PM મોદ' 

� મોરાર. દ�સાઈ બાદ બીJ વડા#ધાન સોમનાથ Y0ટના 

ચેરમને બUયા  

� મોરાર. દ�સાઈ વષ� 1966 થી 1995 =ધુી Y0ટના 

અ{યl હતા 

3. =>2��%�� �>�% અ�� અ����� �!� 5�67.�� к�#Q�� 

£>@���@ (X?��*� �>����)  

� વડા#ધાન મોદ' �ારા નવી /દzહ'થી ઈ-wિૂમ�જૂન કરા5ુ ં 

 

(1) �>�% �!� 5�67.  

� =રુતમા ંવષ� 2024મા ંમેYો શN થશે  

� =રુત મેYો #ો+,ટ 40.35 /ક.મી.નો હશે અને તેમા ંપણ 

બે કો/રડોર હશે.  

� પહ�લો સરથાણાથી �'મ િસટ' =ધુી 26.61 /ક.મી.નો અને 

બીજો ભેસાણથી સારોલી =ધુી 18.74 /ક.મી.નો હશે.  

� N. 12,020 કરોડનો ખચ� કરાશ.ે  

(2) અ����� �!� ��) 5�67. [�P-�  

� અમદાવાદ મેYો ર�લ #ો+,ટના બીJ તબ�ામા ં 28.25 

/ક.મી.bુ ંનટેવક� બનાવાશ,ે +મા ંબે કો/રડોર હશે.  

� પહ�લો કો/રડોર મોટ�રા 0ટ�/ડયમથી મહા�મા મ/ંદર =ધુી 

22.8 /ક.મી.bુ ંહશ.ે  

� બીજો કો/રડોર .એનએલ5થુી Zગ[ટ િસટ' =ધુી 5.4 

/ક.મી.નો હશે.  

� આ દરિમયાન બીJ તબ�ાના કામ માટ� N. 5,384 

કરોડનો ખચ� કરાશે 

4. 5},��к ?�� X���-����   

 

� #થમવાર આ વષR રાફ�લ 5�ુ િવમાન પર�ડમા ંભાગ લેશે  

� IAF-2021 પર�ડની થીમ: મેક ઈન ઈ�Uડયા  

5},��к ?��-�� }1m>C�" X��� ��ш�  

� #Jસ;ાક /દન પર�ડમા ં Sુલ ૪૨ િવમાનો ભાગ લેવાના ં

છે. તેમા ં રાફ�લ ઉપરાતં =ખુોઇ-૩૦, િમગ ૨૯, જ}આુર 

અને અUય િવમાનો પણ ભાગ લેશે.  

� Zચbકૂ YાUસપોટ�  હ�Zલકો�ટર, અપાચે કોgબટ હ�Zલકો�ટર 

અને સી૧૩૦ YાUસપોટ� િવમાન પણ પર�ડમા ંભાગ લેશે.  

� પર�ડમા ં તેજસ, એ0Yા િમસાઇલ અને રો/હણી સવRલUસ 

રડાર પણ ભાગ લેશે.  

5. ‘�Y�%�’ ��ш�E $�4к 
bem>)1, : (�>���)  



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    45 | P a g e  

 

 

� CRPF અને DRDOના સ5ંકુત ઉપમે ‘રZlતા’ બાઈક 

િવકસાવા5 ુ 

*�t > :  

� આ બાઈક એક #કાર� એ�5લુUસbુ ંકામ કરશે + ન,સલ 

#ભાિવત િવ0તારોમા ંતહ�નાત કરાશ.ે  

� ઘાયલ =રુlાકમcઓને �વ/રત ધોરણે સારવાર ક�U_ =ધુી 

પહ�ચાડવા માટ� આ બાઈક િવકસાવા5ુ ં છે + 

ઈમરજUસીની �0થિતમા ંમદદNપ થશ.ે 

6. �,-� 5��%�� CP��" �����-X�?кZ%�� (�T��к $�$%�)  

� વષ� ૧૯૬૭થી અલગ િસA� ુદ�શની માગં થઇ રહ' છે. 

� િસA� ુદ�શની માગ વષ� ૧૯૪૭થી શN થઇ.  

� આઝાદ' બાદ િસA� ુ #ાતંને પા/ક0તાનને સ�પી દ�વામા ં

આ�યો અને પા/ક0તાનના ચાર #ાતંમાથંી એક થઇ ગયો.  

 

� પા/ક0તાન સરકાર� અહ�ના રહ�વાસીઓ પર ઉ~ૂ�  ભાષા 

લાદ' દ�તા ં વષ� ૧૯૬૭મા ં િસA� ુ દ�શની માગ શN થઇ, 

િસAધી અ�0મતાનો જUમ થયો. 

$®>Y0Z%��, X�qк�, хT$� h>¦t >1��*�� XW ����� 

5�шQ� Um>� *����� અ*���) 

� ભારત સરકારના =pૂોને ટાકં'ને જણાવા5ુ ં હk ુ ં ક� 

પા/ક0તાનમા ં લોકોન ે યો¥ય મહ�વ ના મળવાના કારણે 

ઘણા િવ0તારોમા ંઆવા #દશ�ન થતા ંજ રહ� છે.  

� પા/ક0તાનમા ં પJંબના #ભાવના કારણે બાક' લોકોને 

મહ��વ અપાk ુ ંનથી. તેથી આવા િવરોધ ફ,ત િસAધમા ંજ 

નહ' સાથોસાથ બ�Zુચ0તાન, પીઓક�, ખૈબર ��ુkUુવાહમા ં

પણ થઇ રìા છે. + સાફ કર� છે ક� �યાના લોકોમા ં

0થાિનક સરકાર પરથી ભરોસો ઊઠ' ગયો છે અને આ 

લોકો Jણે છે ક� પાક સરકાર લ<કરના હાથ ે વેચાઈ 

ગયલેી છે.  

7. 21 ?��, ��ш�E : �� }1m>C�" 1#�#c g�%¥ : *���� 

����-� �����  

 

21- �� }1m>C�"-��H� 

અ�,��- �� }1m>C�"-���� 

� મહા�મા ગાધંીના }Ýુુ ગોપાલSૃ¯ણ ગોખલે અને તેમના 

}Ýુુ મહાદ�વ ગોિવAદ રાનડ�નો આ+ જUમ/દવસ છે. 

� મહારા¯Yના નાિસક yજzલાના િનફાડ ગામે જUમેલા 

એમ.. રાનડ�ના �વૂ�જો પેશવાઈ વખતમા ંઉxચ હો´ા પર 

હતા. 

� બચપણમા ંમહાદ�વ ગોિવAદ અ�યતં શરમાળ અને િવન$ 

હતા.તેમણ ેિશlણ કોzહા�રુ અને 3ુબંઈમા ંલી�ુ ંહk ુ.ં 

� ૧૮૫૯મા ંમેY'કની પર'lામા ં3ુબંઈ 5િુન.મા ંપહ�લા 0થાન ે

રìા હતા,.અથ�શાÕ અને ઈિતહાસ સાથે બી.એ થયા 

0નાતક કlાએ તેમના જવાબો એટલા તો =ુદંર હતા ક� 

પર'lક� એમ... રાનડ�ની ઉ;રવહ'ઓ સાથી અ{યાપકોને 

અને િવ°ાથcઓને બતાવી હતી. 

� તે પછ' એમ.એ અને એલ.એલ.બી થયા, મેર'ટ િશ¯ય�િૃત 

પણ મળ' પરંk ુ અ�ેજ સરકારની આિથ£ક 3ુ́ ે ટ'કા 

કરવાને કારણે સરકાર� િશ¯ય�િૃત અટકાવી દ'ધી 

હતી.અ¦યાસ �રૂો કયા� પછ' વક'લાત કરવાને બદલે 

િશlણ િવભાગમા ંઅbવુાદક તર'ક� જોડાયા હતા. 

� અ�લદોહ અને કોzહા�રુ રા	યમા ં /દવાન તર'ક� પણ 

રìા હતા.તે પછ' 3ુબંઈની એzફ'U0ટUટ કોલેજમા ં

અ{યાપક તર'ક� જોડાયા હતા. 

� ૧૮૮૩મા 3ુબંઈ હાઇકોટ�મા ં Uયાયધીશ બUયા પછ' તેઓ 

"Uયાય3િૂત£" તર'ક� Jણીતા બUયા હતા. 

� મહાદ�વ ગોિવAદ રાનડ�ની #�િૃતઓ સમાજ =ધુારા, આિથ£ક 

ZચAતન +વી અનેક બાબતો સાથે સકંળાયલેી છે.સૌ#થમ 

તો પ�ની રમાબાઈન ે િશlણ આપી સમાજ =ધુારક 

બના�યા હતા. 

� ૩૧ માચ� ૧૮૬૭ના રોજ #ાથ�ના સમાજની 0થાપના કર' 

હતી.આિથ£ક  ZચAતન lેpે તઓેએ અનેક લેખો થક' 

પરાધીન ભારતમા ંઆિથ£ક રા¯Yવાદની wિૂમકા તૈયાર કર' 

હતી.  

� "મરાઠ' સ;ાનો ઉદય "નામનો  તેમનો ઈિતહાસ  �થં 

આ+ પણ મરાઠ' ઈિતહાસ માટ� #માણwતૂ ગણાય છે. 

� ૧૬ JU5.ુ૧૯૦૧ના રોજ તેમbુ ંઅવસાન થ5ુ ંહk ુ.ં 
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� તેમની સમાજ =ધુારાની �બંશે તેમના પ�ની રમાબાઈ 

રાનડ�એ જલતી રાખી હતી.   

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૮-૦૧-૨૦૨૧) 

1. JU5આુર'-2021મા ંGTUનો ક�ટલામો પદવીદાન સમારોહ 

�ા ંયોJયો – �� %U� *�a� �?��-��������   

2. JU5આુર'-2021મા ં GTUનો 10મો પદવીદાન સમારોહ 

કોની ઉપ�0થિતમા ં યોJયો +મા ં 1,06,511 િવ°ાથcને 

પદવી એનાયત કરાઈ હતી - ��2#X�) C0�#Q ���Ý% 

અ�� c>¦#�V� ��2# �X�W� 

3. GTUbુ ં િવ0kતૃ નામ જણાવો - =>2��% .�к��)�/к) 

m>����,¥." 

4. GTUના વત�માન Sુલપિતbુ ંનામ જણાવો - 5�. �y. ���� 

ш�R  

5. JU5આુર'-2021મા ંસોમનાથ Y0ટના નવા ચેરમને તર'ક� 

કોની સવા�bમુતે વરણી કરાઈ હતી - ���5��� �� 

���19 ��" 

6. PM મોદ' પહ�લા ં કયા વડા#ધાન સોમનાથ Y0ટના 

ચેરમને બUયા હતા - ����/ ��,�4  

7. JU5આુર'-2021મા ં સોમનાથ Y0ટ' મડંળની ક�ટલામી 

ઓનલાઈન બેઠકમા ં ચેરમેન તર'ક� PM મોદ'ની 

સવા�bમુતે વરણી કરાઈ હતી - ��� 

8. મોરાર. દ�સાઈ કયા વષ� દરિમયાન સોમનાથ Y0ટના 

અ{યl હતા – �EQ ���� U� ����  

9. તા.૧૭ JU5આુર'-૨૦૨૧ના રોજ }જુરાતમા ંવડા#ધાન 

મોદ' �ારા નવી /દzહ'થી કયા મેYો #ો+,ટbુ ં ઈ-

wિૂમ�જૂન કરા5ુ ં- �>�% અ�� અ�����  

10. અમદાવાદ મેYો ર�લ #ો+,ટના બીJ તબ�ામા ં ક�ટલા 

/ક.મી.bુ ંનટેવક� બનાવાશ,ે +મા ંબે કો/રડોર હશે - ��.��  

11. અમદાવાદ મેYો ર�લ #ો+,ટનો 22.8 /ક.મી.નો પહ�લો 

કો/રડોર કયા ં =ધુીનો હશે - �.��� Z.�?�#U� *�a� 

�?��  

12. અમદાવાદ મેYો ર�લ #ો+,ટનો 5.4 /ક.મી.નો બીજો 

કો/રડોર કયા ં=ધુીનો હશે - /
�
)m>U� Y�¶. �,."  

13. Sુલ બે કો/રડોરનો =રુત મેYો #ો+,ટ ક�ટલા /ક.મી.નો હશે 

- H�.F�  

14. =રુત મYેો #ો+,ટનો 26.61 /ક.મી.નો #થમ કો/રડોર કયા ં

=ધુીનો હશે - ,�U�W�U� Þ" �,." 

15. =રુત મYેો #ો+,ટનો 18.74 /ક.મી.નો બીજો કોર'ડોર કયા ં

=ધુીનો હશે - @�,�WU� ,���)�  

16. #Jસ;ાક /દન પર�ડ-2021મા ં #થમવાર આ વષR કયા 

િવમાન પર�ડમા ંભાગ લેશ ે- ��[�)  

17. IAF પર�ડ-2021ની થીમ જણાવો - �к 4� 4�1�#�  

18. #Jસ;ાક /દન પર�ડમા ં રાફ�લ, =ખુોઇ-૩૦, િમગ ૨૯, 

જ}આુર સ/હત Sુલ ક�ટલા િવમાનો ભાગ લેશે - u>) 42  

19. તા+તરમા ં=રુlાદળો માટ� ક5 ુિવશેષ બાઇક એg�5લુUસ 

િવકસાવવામા ંઆ�5ુ ં- �Y�%�  

20. =રુlાદળો માટ� કોના �ારા સ5ંકુત Nપે ‘રZlતા’ બાઈક 

િવકસાવા5 ુ- CRPF અ�� DRDO 

21. પા/ક0તાનમા ં કયા વષ�થી અલગ િસA� ુ દ�શની માગં થઇ 

રહ' છે - 1967 

22. પા/ક0તાન સરકાર� િસAધ #દ�શના રહ�વાસીઓ પર કઈ 

ભાષા લાદ' દ�તા ં વષ� ૧૯૬૭મા ં િસA� ુ દ�શની માગ શN 

થઇ હતી – + g̈Q  

23. Uયાય3િૂત£ મહાદ�વ ગોિવAદ રાનડ�નો જUમ /દવસ જણાવો 

- �� }1m>C�"-��H� 

24. મહા�મા ગાધંીના રાજક'ય }Nુbુ ં નામ જણાવો - 

��X�)u¡ W ��х)�  

25. મહા�મા ગાધંીના રાજક'ય }Nુ ગોપાલSૃ¯ણ ગોખલેના 

}Ýુુbુ ંનામ જણાવો - *���� ����-� ����� 

DATE : ��-��-����

1. �, n : =>2��% r g�.W� C#��  

=>2��% r g�.W� C#���� �� R r g�.W� C#���� 
���Q 

($����W)  

 

�X��� :  

� 0થાિનક 0વરાજની સ0ંથાઓમા ં મતદારો માટ� =િુવધામા ં

વધારો કર' � ૂટંણી #/યાને વ� ુ પારદશ�ક બનાવવા 

અ°તન ટ�કનોલો.નો ઉપયોગ કર' ઈ-વો/ટAગની શNઆત 

કર' છે.  
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� � ૂટંણી આયોગની ઈ-ડ�શબોડ� સાથેની વેબસાઈટ અ°તન 

·કડાક'ય િવગતો �રૂ' પાડ� છે.  

� મતદારને મતદારયાદ'ની અને મતદાન મથકની િવગતો 

મોબાઈલ ફોન પર ઉપલ�ધ કરાવી છે.  

� ટ�કનોલો.નો ઉપયોગ કર' અમલી બનાવેલી �યવ0થાની 

ન�ધ લઈ ®ે̄ ઠ � ૂટંણી આયોગ માટ� પસદંગી કરાઈ છે.  


���Q CX��� ,�ZU� : 2���* -$Ï()��  

� શહ�ર' સ0ંથાઓમા ં નાગ/રકલlી ·તરમાળખાક'ય 

�યવ0થા અને લોકશાહ' 3zૂયોના સવંધ�નની બાબતો માટ� 

રા¯Y'યકlાએ જના�હ સ0ંથા કાય�રત છે. 

� બè¥લોરની જના�હ સ0ંથા �ારા ક�U_ીય }હૃ અને શહ�ર' 

બાબતોના રાજય મpંી હરદ'પિસAહ �રુ'ના અ{યl0થાન ે

વx5ુ�અલ �રુ0કાર સમારોહ યોJયો હતો.  

� +મા ં}જુરાત રાજય � ૂટંણી આયોગને ®ે¯ઠ રાજય � ૂટંણી 

અયોગનો �રુ0કાર આપી સUમાન કરવામા ંઆ�5ુ ંહk.ુ   

2. ���� #�2�� : ‘c>¦#�V� $���#%� ��к�, �ш�’  - 

=>2��% ,�к�� <��� }*���%  

 

c>¦# *�t > :  

� ZબનઉપJઉ જમીનો ઉપJઉ થાય અને દાડમ, ખાર�ક, 

પપૈયા, ��ગન-કમલમ %ટ +વા બાગાયતી પાકોbુ ં

મોટાપાયે એ,0પોટ� થાય.  

c>¦# 2����4-ш�%�  

� રા	યના પાચં yજzલા-કxછ, બનાસકાઠંા, પાટણ, 

સાબરકાઠંા અને =રુ�U_નગરની આશર� ૨૦ હJર હ�,ટર 

એટલે ક� ૫૦ હJર એકર બજંર જમીનો કોપvર�ટ હાઉિસસ, 

મોટા ખેeૂતો તથા સ0ંથાઓને બાગાયતી ખેતી માટ� 

ભાડ�પö� આપવાની Jહ�રાત કર'  

� િનિáત કર�લી સરકાર' જમીનો પહ�લા ં પાચં વષ� 

િવના3zૂયે ઉપJઉ બનાવવા માટ� અને એ પછ' ૩૦ વષ� 

માટ� લીઝથી અપાશ.ે  

� ઓછામા ં ઓછ' ૧૨૫ એકર એટલે ક� ૫૦ હ�,ટર અન ે

વ�મુા ંવ� ુ૪૦૦ હ�,ટર એટલે ક� ૧૦૦૦ એકર ફાળવાશે. 

Zબનખેeૂતને પણ આ #ો+,ટ માટ� જમીન અપાશ.ે 

к��� �"%� +ß2� 2��� [�S��ш� 

� કxછ, બનાસકાઠંા, સાબરકાઠંા, પાટણ અને =રુ�U_નગર 

yજzલાઓના િનિáત થયેલા �લોક-સવR નબંરો ઉપરની 

જમીનો ભાડ�પö� મેળવવા માટ� આઇ-ખેeૂત પોટ�લ ઉપર 

અર. કરવાની રહ�શ.ે  

� yજzલાકlાની કલે,ટરની અ{યlતાવાળ' આ સિમિત 

માગણીદારોની યાદ' તૈયાર' કર' રા	યકlાની ટ��,નકલ 

સિમિતને મોકલાવશે અને રા	યકlાની 3�ુયમpંીના 

વડપણવાળ' હાઇપાવર કિમટ' અર. ફાઇનલ કર' 

જમીનની ફાળવણી કરશ.ે 

@���XÐ��� �� અ�� c>�% 

� પહ�લા ં પાચં વષ� માટ� કોઈ ભાeુ ં વ=લૂાશે નહ�, પણ 

િસ�ો/રટ' /ડપોZઝટ એકરદ'ઠ N. ૨,૫૦૦ આપવા પડશે, 

+માથંી ૯૦ ટકા રકમ પાચં વષ� બાદ પરત મળશે અને 

બાક' ૧૦ ટકા લીઝ �ણૂ� થયા પછ' પરત મળશે.  

� ૬થી ૧૦ વષ� માટ� એકરદ'ઠ વાિષ£ક N. ૧૦૦, ૧૧થી ૨૦ 

વષ� માટ� એકરદ'ઠ વાિષ£ક N. ૨૫૦ અને ૨૧થી ૩૦ વષ� 

માટ� એકરદ'ઠ વાિષ£ક N. ૫૦૦ ભાeુ ંવ=લૂ થશે. 

� ઉઝબે/ક0તાન યોજનાનો #ેરણાÕોત 

c>¦# )�@  

� આ યોજના હ�ઠળ ફ,ત એZ�કzચર /ફડર ઉપરથી અ�તા 

ધોરણે વીજ જોડાણ મળશે, +મા ં ત�કાળ વીજદર લા} ુ

પડશે, ૫૦ ટકા જમીનમા ં /�પ-�0#Uકલર ઇ/રગેશન 

િસ0ટમ કરવી પડશે, +ના માટ� સબિસડ' અપાશ.ે તેમજ 

મોટા પાયે રોજગાર' મળશે  

� Sૃિષ મpંી : આર.સી. ફળ~ુ  

� િવભાગ : બાગાયત-Sૃિષ  

3. ��� }*���% : =>2��% ,�к�� Þ��� à.d>� �Æ>� ,�Zu¡% 

��-к) 

 
� કમલમ નામની પેટUટ કરાશે  

� ક�U_ની ઈ�Uડયન એZ�કzચર /રસચ� �ારા મ�ૂંર'  

અ1# ���%� :  
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� આપણે �યા ંઘણા ંવષvથી ઉગે છે. ક�,ટસ +વા છોડ ઉપર 

ઉગતા આ ફળનો xયવન#ાશ અને અUય ઔષિધઓમા ં

પણ ઉપયોગ થાય છે.  

� તેને ન�ુ ંસ0ંSૃત નામ કમલમ આ�5ુ ંછે. આ નામ માટ�ની 

પેટUટ મેળવવાની #/યા ચા�ુ ંછે.  

� પેટUટ 	યાર� મળશે �યાર� પણ અ�યારથી તેને કમલમ 

તર'ક� ઉzલેખવાbુ ંશN છે. 

к~{�� ��� х�¬g%� Þ��� à.�� х�%� к�� {� 

� કxછમા ં 275 એકરમા ં ��ગનનો મબલખ પાક લેવામા ં

આવે છે.  

� 0થાિનક િવકાસશીલ ખેeૂતો �ારા #ોટ'ન5,ુત આ ફળbુ ં

િવદ�શી નામ હોતા કમલમ %ટ તર'ક� નામ રાખવા ગત 

�ુલાઈએ સાસંદને ર�ૂઆત કરવામા ંઆવી હતી.  

� + બાબતે ઊxચ કlાએ ર�ૂઆત કરતા રા	યના 3�ુય 

મpંી િવજયભાઈ Nપાણીએ }જુરાતમા ં ��ગનની જ¥યાએ 

કમલમ %ટ નામ આપવાની Jહ�રાત કર' હતી.  

� 26 �ુલાઈએ વડા #ધાન નર�U_ મોદ'એ મનક' બાતમા ં

}જુરાતમા ં ��ગનની ખેતી 7ગે વાત કર' હતી. અન ે

કxછના ખેeૂતોની મહ�નતની #સશંા કર' હતી.  

� +ને પગલે 0થાિનક ખેeૂતોએ એક ઓગ¯ટના સાસંદ 

િવનોદ ચાવડાને આ ફળને ભારતીય કzચર અને દ�ખાવ 

3જુબ કમલમ %ટ તર'ક� Jહ�ર કરવા આવેદન આ�5ુ ં

હk ુ.ં  

4. X-��P.Q  ��4.-�� m>n અ�#�, ��2ZU���� 2��h>��� 

@��%-N�1, 
�[�,Q �~0� m>n અ�#�,  (,���W) 

 
� સમયગાળો : 20થી 24 JU5આુર'-2021  

અ�#�, ��ш� :  

� એ,સ-ડ�ઝટ� નાઇટ 21મા ંઆઇએલ-78 [લાઇટ /રફâZૂલAગ 

એરા[ટ એરબોન� વોિનÀગ એUડ કUYોલ િસ0ટમ 

(એડબz5એુસીએસ) પણ તૈનાત કરાશ.ે  

� VાUસ એરફોસ� આ કવાયતમા ં રફાલ, એરબસ એ-330 

મ�zટ રોલ ટÜકર YાUસપોટ�  (એમઆરટ'ટ'), એ-400એમ 

ટ�,નીકલ  YાUસપોટ�  એરા[ટ સાથે સામેલ થશે.  

� 	યાર� ઇ�Uડયન એરફોસ� તરફથી િમરાજ 2000, એસ5-ુ

30 એમક�આઇ, રફાલને પણ સામેલ કરાશ.ે  

� આ કવાયત અગાઉ કરતા અલગ હશ ેક�મ ક� બÂે દ�શની 

એરફોસ� �ારા રફાલ િવમાનનો ઉપયોગ કરાશે.  

� રફાલ િવમાન ગત વષR જ ભારતીય એરફોસ�મા ં સામલે 

કરાયા છે + ચીનના િવમાનોની સામ ે ટ�ર લવેા માટ� 

સlમ માનવામા ંઆવે છે 

5. ���� }*���% : X��� ?��,   �>@�E0�9 $�P�� 

21?��, �F }1m>C�"�� к�19 ,�к�� X��� ?��, 

%�"к� �2�ш� (©#|7% ��ш�E)  

�>@�E $�â>�� ���� 212#��% +2�W� ,��%�� �0�� 

અ1# ���% : 

���� રા¯Y માટ� આપેલી સેવાને Zબરદાવવા ભારત નેતા. 

=ભુાષચ_ં બોઝના ૨૩ JU5આુર'એ આવી રહ�લા ં

જUમ/દવસને પરામ /દવસ તર'ક� ઊજવશે તેમ ક�U_ 

સરકાર� Jહ�રાત કર' હતી.  

���� આ મ/હનાની શNઆતમા ં વડા#ધાન નર�U_ મોદ'એ 

નેતા.ની ૧૨૫મી જUમજયતંીની ભ�ય ઉજવણી માટ� એક 

ઉxચ કlાની સિમિતની રચના કર' હતી.  

���� આ સિમિતમા ં કાજોલ અને િમßનુ ચવતી ઉપરાતં 

સગંીતકાર એઆર રહ�માન, /ક�ટર સૌરવ ગા}ંલુી અન ે

મેદાતંાના ચેરમેન રિવ કાસલીવાલનો સમાવેશ કરાયો છે.  

���� Sુલ ૮૫ સ¦યોની બનેલી આ સિમિતમા ં ૧૦ ક�U_ીય 

#ધાનો અન ેસાત 3�ુયમpંી પણ સામેલ છે. +ઓ સમ� 

વષ� ચાલનારા ®�ાજંZલ કાય�મો ન�' કરશ.ે 

6. х�)ug� : @��%�# ?�к�. ."�� qZ!�Y)#��� �-�U� 

ã�%*��,к $��Q� ���Zк� .�Z. ��W� ��2# 

� 7િતમ મચે – ગાબા 0ટ�/ડયમ, Z¢સબેન 
� ખાસ: વષ�-1988થી ઓ0Y�Zલયા Z¢સબેનમા ંકયાર�ય હા5ુ� નહોk ુ 

� મેન ઓફ ધ મેચ : çભુમન Zગલ  

� �લેયર ઓફ ધ િસ/રઝ : ઓ0Y�Zલયન બોલર પેટ કિમUસ  

� ભારતીય ટ'મના ક��ટન : 7yજ�ા રહાણે  

7. ��|7,� ?��)��,� : @��% ,�к�� <��� � X���ш� ��ш��� 

к������� �,� ��� к����� અY@#���� 5���@ (�T��к 

,�$���) 

� ભારત સરકાર અફઘાિન0તાન, wતુાન, બા¥ંલાદ�શ, 

નેપાળ, માલ/દવ અને મોર�િશયસને કોરોના વે�,સનના ૧ 

કરોડ ડોઝ દાનમા ંઆપશ.ે  

� ભારત સરકાર ભારત બાયોટ�ક પાસેથી કોવે�,સન રસીના 

વ� ુ૪૫ લાખ ડોઝ ખર'દવાનો ઓડ�ર આપશે.  
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� આ ૪૫ લાખ ડોઝમાથંી આઠ લાખ ડોઝ મોર�િશયસ, 

/ફZલપાઇUસ અને gયામંાર +વા િમp દ�શોને િમpતાના 

ભાગNપે ડોનેશન પેટ� મોકલી અપાશ.ે  

� ભારત બાયોટ�ક� આ ઓડ�ર માટ� લેટર ઓફ કgફટ�  

સરકારને સ�પી દ'ધો છે. હવે સરકારનો ઓડ�ર મળતા ંજ 

જÙથો મોકલી અપાશે. 

� ભારત તેના ૬ િમp દ�શોને કોરોનાની રસી દાનમા ં

આપશ.ે  

� આ 7તગ�ત ૨૦મી JU5આુર'એ સૌથી પહ�લા ંમાલ/દવ 

અને wતુાનન ેકોરોનાની રસી પહ�ચાડવામા ંઆવશે.  

� વે�,સન /ડ�લોમસી 7તગ�ત માલ/દવને કોિવશીzડના એક 

લાખ અને wતુાનને દોઢ લાખ ડોઝ અપાશે.  

�)?�� @��% X�,�U� к���ш�j� �,� �S����� X*�)� 

��ш $�ш� 

� કોિવશીzડ રસીનો જÙથો માલ/દવ રવાના કરાશ.ે િવલાના 

ઇUટરનેશનલ એરપોટ�  ખાતે કોરોનાની રસી પહ�ચી જશે. 

� બા¥ંલાદ�શ કોિવશીzડ રસીના pણ કરોડ ડોઝ ખર'દશ ે

� બા¥ંલાદ�શે જણા�5ુ ંહk ુ ંક�, ભારત કોિવશીzડના ૨૦ લાખ 

ડોઝ દાનમા ં આપશે. ૨૦મી JU5આુર'એ કોિવશીzડનો 

આ જÙથો બા¥ંલાદ�શ પહ�ચી જશે.  

� બા¥ંલાદ�શ આ ઉપરાતં સીરમ પાસેથી કોિવશીzડના ૩ 

કરોડ ડોઝ ખર'દવાનો છે. 

8. ?�Z.�[� : Y�.��� V�.к�®>� ����P�¬> – ��,�� (u>��%� 

CX��)          5@���% ��Z%�� :       સાઉથ યોક�શાયર  

9.  G-� ��ш� (�T��к ,��R�)  

 

� G-7 ~ુિનયાના સાત સૌથી શ�,તશાળ' દ�શોનો સ3હૂ.  

� ૧૯૭૫ના આિથ£ક સકંટ બાદ ~ુિનયાની છ મહાસ;ાઓએ 

એક સાથે આવવાનો િનણ�ય લીધો.  

� આ છ દ�શોમા ં અમે/રકા, જમ�ની, VાUસ, ઇટાલી, Jપાન 

અને Z¢ટનનો સમાવેશ થતો હતો.  

� એક વષ� બાદ આ સ3હુમા ંક�નેડા પણ ઉમેરા5ુ ંઅને એ 

ર'તે G-7ની શNઆત થઇ.  

� ને�ુનંા દાયકામા ં સોિવયેત સઘંbુ ં પતન થયા બાદ આ 

સ3હૂમા ં રિશયાનો સમાવેશ કરવા માટ�ના #યાસો થવા 

લા¥યા.ં  

� છેવટ� ૧૯૯૮મા ંરિશયા પણ આ સ3હૂમા ંજોડાઇ ગ5ુ ંઅને 

G-7 સ3હૂ G-8 બની ગયો. ૨૦૧૪મા ં'િમયા સકંટ બાદ 

રિશયાની G-8 સગંઠનમાથંી હકાલપöી કરવામા ં આવી 

અને એ સગંઠન ફર' પા� ંG-7 બની ગ5ુ.ં  

� હાલ G-7 સ3હૂમા ં અમે/રકા, Z¢ટન, VાUસ, જમ�ની, 

ઇટાલી, Jપાન અન ે ક�નેડા સામેલ છે. આ ઔ°ોZગક 

}ુર્પને ઉ;ર અમે/રકા, 5રુોપ અને એિશયાની 

મહાશ�,તઓના સ3હૂના Nપમા ંજોવામા ંઆવે છે.  

� #પુ ઓફ સેવનને કg5િૂનટ' ઓફ વેz5ઝૂ એટલે ક� 

3zૂયોનો આદર કરતો સ3હૂ પણ કહ�વામા ંઆવે છે.  

� 0વતpંતા, માનવાિધકારોની રlા, લોકશાહ' અન ેકાયદાbુ ં

શાસન અને સ3Ôૃ� તમેજ સતત િવકાસ G-7ના 3�ુય 

િસ�ાતં છે.  

� G-7 દ�શોના મpંીઓ અને અિધકાર'ઓ પર0પરના 

/હતોના મામલે ચચા� કરવા દર વષR મળે છે.  

� દર�ક સ¦ય દ�શ વારાફરતી આ સ3હૂની અ{યlતા કર� છે 

અને બે /દવસીય વાિષ£ક િશખર સમંેલનની યજમાની કર� 

છે.  

@��%�� G-��� C�VW  

� કોરોના મહામાર'ની વૈિ9ક 3સુીબત મ{યે Z¢ટનના 

વડા#ધાન બો/રસ &હોનસને ભારતને G-7 િશખર બેઠક 

માટ� આમpંણ આ�5ુ ંછે.  

� આ આમpંણ વૈિ9ક ફલક પર ભારતના વધી રહ�લા કદbુ ં

#િતક છે.  

� મહ��વના અને કદાવર દ�શોના સમંેલનોમા ં આમpંણ 

મળ�ુ ંએ સUમાન ગણાય છે.  

� Z¢ટન તરફથી મળે�ુ ંઆમpંણ સUમાનની સાથે સાથે એક 

જવાબદાર' પણ છે.  

� ~ુિનયાbુ ં નેk�ૃ�વ કરવા માટ� નૈિતક lમતાbુ ં #દશ�ન 

કરવાની આ જવાબદાર' ભારતે િનભાવવાની છે.  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૯-૦૧-૨૦૨૧) 

1. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ં }જુરાત � ૂટંણી આયોગને કયો 

એવોડ� મºયો હતો - �� R r g�.W� C#�� 
���Q  

2. શહ�ર' સ0ંથાઓમા ં નાગ/રકલlી ·તરમાળખાક'ય 

�યવ0થા અને લોકશાહ' 3zૂયોના સવંધ�નની બાબતો માટ� 

રા¯Y'યકlાએ કઈ સ0ંથા કાય�રત છે - 2���* ,�ZU�-

$Ï()��  
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3. વત�માન ક�U_ીય }હૃ અને શહ�ર' બાબતોના રાજય મpંીbુ ં

નામ જણાવો - *��"X�,-* h>�" 

4. તા.૧૯ JU5આુર'-૨૦૨૧ના રોજ }જુરાતના 3�ુયમpંી 

િવજય Nપાણીએ કઈ નવીન યોજનાની Jહ�રાત કર' હતી 

- ‘c>¦#�V� $���#%� ��к�, �ш�’   

5. ‘3�ુયમpંી બાગાયતી િવકાસ િમશન’7તગ�ત રા	યના 

પાચં yજzલાના ૨૦ હJર હ�,ટર બજંર જમીનો કોને 

બાગાયતી ખેતી માટ� ભાડ�પö� અપાશે - к�X`��. *�+�,,, 

�.� х�¬g%� %U� ,�ZU�q  

6. 3�ુયમpંી બાગાયત િવકાસ િમશન 7તગ�ત િનિáત 

કર�લી સરકાર' જમીનો પહ�લા ં ક�ટલા વષ� િવના3zૂય ે

ઉપJઉ બનાવવા માટ� અને એ પછ' ક�ટલા વષ� માટ� 

લીઝથી અપાશે - 5 %U� 30 

7. ‘3�ુયમpંી બાગાયતી િવકાસ િમશન’7તગ�ત રા	યના 

કયા પાચં yજzલાની બજંર જમીનો બાગાયતી ખતેી માટ� 

ભાડ�પö� અપાશે - к~{, $��,к��R�, ,�$�к��R�, X�.W 

અ�� �>��19���  

8. }જુરાતના વત�માન Sૃિષ મpંીbુ ંનામ જણાવો - C�.,�. 

[S >̈   

9. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ં }જુરાત સરકાર� ��ગન %ટbુ ં ન�ુ ં

સ0ંSૃત નામ ક5 ુઆ�5ુ ં- к) 

10. }જુરાત સરકાર �ારા ��ગન %ટને અપાયેલા કમલમ 

નામને કોણે મ�ૂંર' આપી હતી - 4�1�#� 
Y�кj0� 

?�,0Q  

11. ક�,ટસ +વા છોડ ઉપર ઉગતા ��ગન %ટનો çુ ં ઉપયોગ 

થાય છે - ~#��5�ш અ�� અ1# äE����  

12. 26 �ુલાઈ-2021ના રોજ વડા #ધાન નર�U_ મોદ'એ કયા 

કાય�મમા ં }જુરાતમા ં ��ગનની ખેતી બાબત ે કxછના 

ખેeૂતોની મહ�નતની #સશંા કર' હતી – � к" $�%  

13. તા. 20થી 24 JU5આુર'-2021 દરિમયાન ભારત અને 

�ા દ�શ વxચે 5�ુ અ¦યાસ યોJશે – N�1, 

14. તા. 20થી 24 JU5આુર'-2021 દરિમયાન કયા 0થળે ભારત 

અને Vાસં વxચે 5�ુ અ¦યાસ યોJશે – 2��h>� (��2ZU��)  

15. તા. 23 JU5આુર'-2021ના રોજ =ભુાષચ_ં બોઝની 

ક�ટલામી જUમજયિંત ઉજવાશે - ���  

16. ક�U_ સરકાર નેતા. =ભુાષચ_ં બોઝના જUમ /દવસને 

કયા /દવસ તર'ક� ઊજવશે - X��� ?��,  

17. વડા #ધાન નર�U_ મોદ'એ નેતા.ની ૧૨૫મી 

જUમજયતંીની ભ�ય ઉજવણી માટ� ક�ટલા સ¦યોની ઉxચ 

કlાની સિમિતની રચના કર' હતી - 85  

18. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ં ભારતીય /ક�ટ ટ'મનો કયા દ�શ 

સામે 2-1થી ઐિતહાિસક બોડ�ર �ાવ0કર ટ�0ટ ®ેણી િવજય 

થયો હતો - qZ!�Y)#� 

19. ઓ0Y�Zલયન /ક�ટ ટ'મ છેzલે કયા વષ�થી Z¢સબનેમા ં

કયાર�ય હા5ુ� નહોk ુ- �EQ-����  

20. ભારત-ઓ0Y�Zલયા /ક�ટ ટ'મ વxચે યોJયેલી ૪ 

ટ�0ટમેચની બોડ�ર �ાવ0કર ®ેણીમા ંમેન ઓફ ધ િસ/રઝ 

િવ+તા ખલેાડ'bુ ંનામ જણાવો - qZ!�Y)#� $�)� X�. 

к�1,  

21. કયા ભારતીય /ક�ટ ક��ટનની આગેવાનીમા ંભારતે વષ�-

૨૦૨૧મા ંઓ0Y�Zલયા સામનેી બોડ�ર �ાવ0કર ટ�0ટ ®ેણી 

.તી હતી - �s2Å� �*�W�  

22. USAની રાજધાની કઈ છે - ���ш-(.�  

23. ભારત સરકાર ક�ટલા પાડોશી દ�શોને કોરોનાની કોવ�ે,સન 

રસીને દાન કરશે – 6 

24. ભારત સરકાર કયા છ દ�શને કોરોના વે�,સનના ૧ કરોડ 

ડોઝ દાનમા ંઆપશ ે - અ[v���Z%��, f>%��, $��()���ш, 

��X�S, �)?�� અ�� ����ш#,  

25. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ં Z¢ટનમા ંpાટક�� ુવાવાઝોeુbુ ં નામ 

જણાવો - ?�Z.�[� 

26. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ં Z¢ટનમા ં કયા 0થળે /0ટોફર 

વાવાઝોeુ pાટક�� ુહk ુ- ,�+U, #�кQш�#�  

27. #પુ ઓફ સેવન (G-7)ને કયો સ3હૂ પણ કહ�વામા ંઆવે છે 

- кbm g��." q[ ��jm gP 
.)� к� c gj#��� C�� к�%� 

,c g*  

28. G-7ના 3�ુય િસ�ાતં કયા છે - Z�%�V%�, 

������к����� ���, )�кш�*" અ�� к�#��d>� ш�,� 

અ�� ,c ¡ n %�2 ,%% ��к�,  

DATE : ��-��-����

1. ã�%*��,к ��WQ# : *����-к�Sк� �)d>� �Æ>� ��-��%�/ 


7,5�, (@��%�# ��)��)   
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х�, :  

� ભારતીય ર�લવે મહાન 0વતpંતા સ�ંામ સનેાની 

=ભુાષચ_ં બોઝની ૨૩મી JU5આુર'એ ૧૨૫મી જયિંતના 

અવસર� હાવડા-કાળકા મેલbુ ંન�ુ ંનામ અપાશે  

� અમલ : તા. ૨૩ JU5આુર'-૨૦૨૧થી =ભુાષચ_ં જયિંત 

*����-к�Sк� �) ��ш� :  

� ભારતીય ર�લવે નેટવક�ની સૌની �ૂની Y�નો પૈક' એક છે. 

+ હ�ુ સેવા આપી રહ' છે.  

� આ Y�નનો #ારંભ વષ�-૧૮૬૬મા ંથયો હતો. એટલે ક� Y�ન 

૧૫૦ વષ�થી દ�શની સેવામા.ં 

� ર�લવ ેમpંી : ®ી િપ5ષૂ ગોયલ  

2. �nd 4�1�#� 4����ш� 41��7,-2020  

 

� અ�� ��p#  

1. кW�Q.к : ,%% $�} �E¾ 5U  �. *��� !  

F. %��)��¬>      H. %�)��W� 

�. к��S             �. =>2��%  

� સૌથી છેzલે ઝારખડં, છિતસગઢ અને Zબહાર  

� અ�� к�19 ш��,% 5��ш       ૧. /દzહ'  

� અ�� h g�`%� X�Q%�# ��2#�    : ૧. /હમાચલ #દ�શ  

кW�Q.к ��ш� : 

кW�Q.к�� /C4 �s2Z!�ш� અ�� C4,�."
 )�� 

અX���  

� મોટા ંરા	યોનો સર�રાશ 0કોર 25.35 રìો.  

� કણા�ટક� 42.5 0કોર કયv.  

� સારા #દશ�નને લીધે વેUચસ� ક�િપટલ ડ'લની સ�ંયા, 

.આઈ (ભૌગોZલક સકં�ત) રyજ0Y�શન અને આઈસીટ' 

(ઈUફમRશન એUડ કg5િુનક�શન ટ�,નોલો.)ની િનકાસ રહ'. 

	યાર� એફડ'આઈ પણ વ{5ુ ંછે  

� Sુલ માપદંડ - ૧૦  

� ર��Uકôગ Jહ�ર કરનાર સ0ંથા :  નીિત પચં – ભારત 

સરકાર   

� નીિતપચંના ઉપા{યl અને CEO : અિમતાભ કાUત  

3. 42� к�к$���к ?��,�� +2�W� –�Vh>�� : 19 

}1m>C�"(@�E�-���,�) 

 

+2�W� ��ш� : 

���� િp�રુાની રાજધાની અગરતલામા ં અનેક ®ેણીબ� અન ે

રંગારંગ કાય�મોની સાથ ે ૪૨મા ં કોકબોરોક /દવસની 

ઉજવણી  

*a� :  

���� આ અહ� વસતા આ/દવાસી લોકોની ભાષા છે. કોકબોરોક 

/દવસ ખર�ખર તો કોકબોરક ભાષાને સ;ાવાર ર'ત ે

માUયતા મળવા બદલ મનાવવામા ંઆવે છે.  

4. USA : H��� 5c>х %�"к� �����. X��� 2�,�[ ��Y$��. 

$�4��� �>��#��� шXU ���� (�T��к ��2к��W) 

� બાઈડ�ન USAના સૌથી ��ૃ અને બીJ US ક�થZલક #3ખુ  

� શપથ �હણ સમારોહ-શપથ થીમ : અમે/રકા 5નુાઈટ�ડ 

 

$�4����� X?�0# :  

� જUમ : ૨૦ નવેgબર-૧૯૪૨ 

� 0થળ : 0કÜટન, પે�Uસલવેિનયા, અમે/રકા  

� h>� �� : 2�,�[ ��Y$��. $�4��� �> ��#�  

� ફ0ટ� લેડ' : ડૉ. yજલ બાઈડ�ન 

USA�� 49�� +X5c>х %�"к� X*�)� ?*)� к)� *�?�, 

��ш�  

� જUમ : તા. ૨૦-૧૦-૧૯૬૪  

� જUમ 0થળ : ઓકલેUડ (ક�Zલફોિન£યા)  

� માતા : <યામલા ગોપાલન  

� તેમના માતા 1960મા ં ભારતના તાિમલનાeુથી 5સુી 

બક�લે પહ�xયા હતા. 	યાર� તમેના િપતા ડોનાzડ + હ�/રસ 

1961મા ં Z¢/ટસ જમૈકાથી ઈકોનોિમ,સમા ં 0નાતકનો 

અ¦યાસ કર'ને 5સુી બક�લે આ�યા  

� અમે/રકાના #થમ મ/હલા વાઇસ #ેિસડ�Uટ  

� અમે/રકાના #થમ ભારતીય અને આ/Vકન 3ળૂના વાઇસ 

#ેિસડ�Uટ 

� ભારતીય 3ળૂના સૌ#થમ કાઉUટ' /ડ�0Y,ટ એટનc.  

� ભારતીય - આ/Vકન 3ળૂના સૌ#થમ /ડ�0Y,ટ એટનc 

(સાન Vા�Uસ0કો)  

� ભારતીય 3ળૂના ંસૌ#થમ મ/હલા સેનેટર 

� રાજધાની : વોિશA¥ટન  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૦-૦૧-૨૦૨૧) 
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1. તા.૨૩ JU5આુર'-૨૦૨૧ના રોજ ભારતીય ર�લવે �ારા 

હાવડા-કાળકા મેલન ે ક5 ુ ન�ુ ં નામ અપા5ુ ં - ��%�/ 


7,5�,  

2. હાવડા-કાળકા મેલ Y�નનો #ારંભ કયાર� થયો હતો - �EQ-

1866 

3. વત�માન ક�U_ીય ર�લવે મpંીbુ ંનામ જણાવો - �� �Xm gE 

��#)  

4. 2nd ઈ�Uડયન ઈનોવેશન ઈUડ�,સ-૨૦૨૦મા ં ક5 ુ રા	ય 

સતત બીJ વષR #થમ આ�5ુ ં– кW�Q.к 

5. 2nd ઈ�Uડયન ઈનોવેશન ઈUડ�,સ-૨૦૨૦મા ં }જુરાતનો 

મ જણાવો – CR�  

6. 2nd ઈ�Uડયન ઈનોવેશન ઈUડ�,સ-૨૦૨૦મા ં #થમ મ 

મેળવનારો ક�U_ શાિસત #દ�શbુ ંનામ જણાવો - ?�j*"  

7. 2nd ઈ�Uડયન ઈનોવેશન ઈUડ�,સ-૨૦૨૦મા ંકયા �વૂvતર 

પવ�તીય રાજયએ #થમ મ મેળ�યો - ?*�0) 5��ш  

8. 2nd ઈ�Uડયન ઈનોવેશન ઈUડ�,સ-૨૦૨૦મા ં મોટા ં

રા	યોનો સર�રાશ 0કોર ક�ટલો રìો હતો - ��.F�  

9. 2nd ઈ�Uડયન ઈનોવેશન ઈUડ�,સ-૨૦૨૦મા ંકણા�ટક� ક�ટલો 

0કોર કયv હતો - H�.�  

10. ઈ�Uડયન ઈનોવેશન ઈUડ�,સ કઈ સ0ંથા �ારા Jહ�ર 

કરવામા ંઆવે છે - ���% X�0  

11. નીિતપચંના વત�માન ઉપા{યl અને CEObુ ંનામ જણાવો 

- અ�%�@ к�1%  

12. નીિતપચંના વત�માન અ{યlbુ ં નામ જણાવો – 

���5��� ���19 ��" (*�ª��� �
) 

13. િp�રુામા ં #િત વષ� ૧૯ JU5આુર'ના રોજ કયો /દવસ 

ઉજવવામા ંઆવે છે - к�к$���к ?��, 

14. તા. ૧૯ JU5આુર'-૨૦૨૧ના રોજ ક�ટલામો કોકબોરોક 

/દવસ ઉજવાયો - 42�  

15. તા.૨૦ JU5આુર'-૨૦૨૧ના રોજ USAના નવા #3ખુ-

ઉપ#3ખુ તર'ક� કોણે શપથ લીધા હતા - �����. X��� 

2� $�4��� %U� к)� *�?�, 

16. તા. ૨૦ JU5આુર'-૨૦૨૧ના રોજ ડ�મો�ટ પlના જો 

બાઈડ�ને USAના ક�ટલામા ં#3ખુ તર'ક� શપથ લીધા હતા 

– 46 

17. USA #3ખુ જો બાઈડ�નના શપથ �હણ સમારોહની શપથ 

થીમ કઈ હતી - અ�?�к� m>��4.�� 

18. USA #3ખુ જો બાઈડ�નનો જUમ �ાર�-�ા ંથયો હતો – 

%�.20 ���b$�-1942 %U� Zкç.�, X�|1,)����#�, 

અ�?�к�  

19. USA #3ખુ જો બાઈડ�નbુ ં �Nુ નામ જણાવો - 2�,�[ 

��Y$��. $�4��� �> ��#�  

20. કમલા હ�/રસે USAના ક�ટલામા ં ઉપ#3ખુ તર'ક� શપથ 

લીધા હતા - 49��  

21. USA ઉપ#3ખુ કમલા હ�/રસનો જUમ �ાર�-�ા ં થયો 

હતો– %�.20-10-1964 %U� qк)�1� (к�Y)[���¥#�)  

DATE : ��-��-����

1.�� !"# ш�#� P���0�� �v�W� : C��� %�.28� 

q�Z.U� ��p#@��� �v�W��� 125� 212#��%�� 

+2�W� к��ш� (,�?*a#)  

   
� જUમ /દવસ : ૨૮ ઓગ¯ટ-૧૮૯૭ 

� ખાસ: િશlણ મpંી ®ી wપૂેU_િસAહ �ડુાસમાની અ{યl 

0થાને ૧૨ સ¦યોની રાજયકlાની સિમિતની રચના  

2. ��� $��� : ���-,���U �.300 к����� х0¾ અx%� 

અ�� �%��� !"# к���� �>����m>7% aZ# $���d>� CM 

�X�W��� *Z%� х�%c>Ñg%Q  

 
F. ��ш�) 
Y0��1. ,���-2020 (�ш�W)  

��p#�� � અ�� ,�к��" �ш�W ,�ZU�q�� Zк��  

 

� સ0ંથા : નીિત આયોગ-ભારત સરકાર  
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4. Z���ш� ‘‘Z�.Q  
�1. 
�?[j� ��X�’’d>� ,[S X�"�W 

(,���W)   

 

X�"�W�� ���% :  

� સરકારની /હU~ુ0તાન એરોનો/ટ,સ Zલ. �ારા ઓ/ડશાના 

/કનાર� હોક-આઇ િવમાનમાથંી એUટ' એર/ફzડ વેપનbુ ં

સફળ પર'lણ કરા5.ુ  

� 0વદ�શી બનાવટના આ શÕન ે /ડફ�Uસ /રસચ� એUડ 

ડ�વેલપમેUટ ઓગRનાઇઝેશન (DRDO) �ારા બનાવવામા ં

આ�5ુ ંહk ુ.ં  

� હોક-આઇ િવમાનમાથંી લ�ચ કરાયે�ુ ંઆ #થમ જ વેપન 

હk ુ.ં 

5. �T��к �, n : [�~m gQ��� IFFCO ����� ��$�-01 

,*к��" к�X�� }*�� (,*к��" ��V)  

� ઇ�Uડયન ફામ�સ� /ફÖટલાઇઝર કો-ઓપર�/ટવ 

Zલિમટ�ડ(IFFCO) િવ9ની ટોચની ૩૦૦ સહકાર' 

કંપનીઓમા ં#થમ 0થાન. 

� ઇ[કો દ�શમા ં૩૬,૦૦૦થી વધાર� સ¦ય સહકાર' મડંળ'ઓ 

ધરાવે છે.  

� તેbુ ંટન�ઓવર લગભગ ૭ અબજ ડોલર છે  

�X��� :  

� આ ર��Uકôગ માથાદ'ઠ �ોસ ડોમે�0ટક #ોડ,ટ(.ડ'પી) પર 

ટન�ઓવરના ર�િશયો પર આધા/રત હોય છે. 

ICA :  

� ઇUટરનેશનલ કો-ઓપર�/ટવ એલાયUસ (ICA) �ારા Jહ�ર 

કરવામા ં આવેલ નવમા એU5અુલ વzડ� કો-ઓપર�/ટવ 

મોિનટર (WCM) /રપોટ�ની ૨૦૨૦ એ/ડશન અbસુાર તે 

એUટર#ાઇઝbુ ંટન�ઓવર દ�શની સ3Ôૃ�ની સાથે સાકંળે છે.  

� ન�ધનીય છે ક� આ કંપની િવ9મા ં ખાતર અને એ�ો 

ક�િમકલ lેpમા ંપણ િવ9ની નબંર એક કંપની છે. 

4¶к� ��ш� :  

� લોકોના ભલા માટ� લોકોના સહકારથી શN કરવામા ં

આવેલી આ કંપની સાથે હાલમા ં ચાર કરોડથી વધાર� 

લોકો સકંળાયેલા છે.  

� તા+તરના સમયગાળામા ંઆ કંપનીએ દ�શના ખેeૂતોના 

લાભાથR અને પયા�વરણ #�યેની પોતાની #િતબ�તા માટ� 

દ�શભરમા ં ૩૬ લાખથી વધાર� લ�મડાના �lૃના છોડવા 

રો�યા ંહતા ં

���E¥к +aX��� : ઇ[કોના પાચં �લાUટમા ં વાિષ£ક ૮૪.૭૯ 

લાખ મ/ેYક ટન ખાતરbુ ંઉ�પાદન 

� દ�શમા ં ખા° =રુlા ઊભી કરવાના ઉ´ેશ સાથ ે આ 

કંપનીની 0થાપના ૧૯૬૭મા ં કરવામા ં આવી હતી અન ે

અ�યાર =ધુીમા ંઆ કંપની પાસે પાચં ખાતર �લાUટ છે.  

� વષ� ૨૦૧૭-૧૮મા ંઆ કંપનીએ Sુલ ૮૪.૭૯ લાખ મે/Yક 

ટન ખાતરbુ ંઉ�પાદન ક5ુ ̈હk ુ ં+bુ ંટન�ઓવર ૨૦,૭૮૮ 

કરોડ Nિપયા ન�ધા5ુ ંહk ુ.ં 

� Jહ�રાત : ફોx5 ૂ�ન �ારા ૫૦૦ કંપનીઓની યાદ'-ર��Uકôગ Jહ�ર  

6. 21 ?��, ��ш�E : �� }1m>C�" 

)�к?*% Y0-%к : �)X%��  

 

21 – �� }1m>C�"-����    અ�,�� – �� �0Q-���� 

���� આ+ તાર'ખ ૨૧ JU5આુર'ના રોજ દલપતરામ 

ડાìાભાઈ pવાડ'નો જUમ/દવસ છે.   

���� આપ િશlણથી િપAગળ અને અલકંાર શાÕbુ ંØાન #ા�ત 

કરનાર  દલપતરામનો જUમ વઢવાણમા ંથયો હતો. 

���� તેમની સા/હy�યક #ગિત 0વાિમનારાયણ સ#ંદાય અને 

7�ેજ અિધકાર' એલે,ઝાડંર /કUલોક ફો�સ�ના સાિન{યમા ં

થઇ હતી.  

���� સા/હ�ય સ¤નbુ ં lેp કિવતા, નાટક, િનબધં, છદંશાÕ, 

સપંાદન વગેર� ર¿ુ ંહk ુ.ં 

,�?*a# ,è� :  

���� દલપત કા�ય, બાપાની પીપર, વેન ચ/રp, �Âુરખાનની 

ચઢાઈ, ફાબ�સ િવલાસ, ફાબ�સ િવરહ, હર'લીલા3તૃ, 

લ�મી, િમÙયાZભમાન, wતૂ િનબધં, Øાિત િનબધં, દલપત 

િપAગળ, કા�યદોહન, તા/કÖક બોધ. 

���� તેમના સ¤નો }જુરાતના સમાજ=ધુારા ·દોલનની 

મા{યમ માગcય િવચારધારાને પોષક પણ રìા હતા. 

અUય #દાન : 

���� ÞÔુ�#કાશ સામિયકના સપંાદક, હોપ વાચંનમાળંા અને 

}જુરાત વના�¬લુર સોસાયટ'ના મpંી તર'ક� પણ 

દલપતરામbુ ં0મરણ થાય છે.  
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���� હાલતા દંડ� ચાલતા દંડ�, દંડ� સારા /દન, છાતી ઉપર 

પÙથર 3કૂ' પૈસા લેતા છ'ન અને દ�ખ Zબચાર' બકર'નો 

પણ કોઈના Jતા પકડ� કાન એ ઉપકાર ગણી ઈ9રનો 

હરખ હવે k ુ ં /હU~ુ0તાન +વી પ�ં,તઓ �ારા તમેણે 

અbુમે મરાઠ' અને Z¢/ટશ શાસનbુ ં3zૂયાકંન કર' દ'�ુ ં

હk ુ ં 

���� Z¢/ટશ શાસને દલપતરામbુ ં સીઆઈઈ +વા અનેક 

ઇzકાબોથી સUમાન ક5ુ ̈હk ુ.ં 

���� દલપતરામbુ ં25 માચ� 1898ના રોજ અવસાન થ5ુ ંહk ુ.ં  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૧-૦૧-૨૦૨૧) 

1. તા.૨૮ ઓગ0ટ-૨૦૨૧થી કયા સા/હ�યકારની રા	યભરમા ં

૧૨૫મી જUમજયિંતની ઉજવણી કરાશે - �� !"# ш�#� 

P���0�� �v�W�  

2. ઝવરેચદં મેઘાણીની ૧૨૫મી જUમજયિંતની ઉજવણી 

સદંભR િશlણ મpંી ®ી wપૂUે_િસAહ �ડુાસમાની અ{યl 

0થાને ક�ટલા સ¦યોની રાજયકlાની સિમિતની રચના 

કરાઈ - 12 

3. ગીર-સોમનાથ ખાતે N.૩૦૦ કરોડના ખચR અ°તન અને 

·તરરા¯Y'ય કlાના =િુવધા5,ુત કયા બદંરbુ ં CM 

Nપાણીના હ0તે ખાત3�ુતૂ� કરા5ુ ં– aZ# $��� 

4. નેશનલ એZચવમેUટ સરવ-ે૨૦૨૦મા ં સરકાર' િશlણ 

સ0ંથાઓના 0કોરમા ંકયા રા	ય #થમ મે હk ુ– ?�j*" 

5. કઈ સ0ંથા �ારા નેશનલ એZચવમેUટ સરવે Jહ�ર કરવામા ં

આવે છે - ���% C#��-@��% ,�к��  

6. કોના �ારા 0વદ�શી ‘‘0માટ�  એ�Uટ એર/ફzડ વેપન’’bુ ંસફળ 

પર'lણ કરા5ુ ં- ?*1 >̈ Z%�� 
����?.7, Y). 

7. /હU~ુ0તાન એરોનો/ટ,સ Zલ. �ારા કયા 0થળે હોક-આઇ 

િવમાનમાથંી એUટ' એર/ફzડ વેપનbુ ં સફળ પર'lણ 

કરા5 ુ- q?�ш��� ?к����  

8. 0વદ�શી ‘‘0માટ�  એ�Uટ એર/ફzડ વેપન’’ને કોના �ારા 

બનાવવામા ંઆ�5ુ ંહk ુ ં- ?�[�1, ?�,0Q 
1� ����)X�1. 

q�¾���P�ш� (DRDO)  

9. ફોx5 ૂ�નમા ંિવ9ની ટોચની ૩૦૦ સહકાર' કંપનીઓમા ંકઈ 

કંપનીએ #થમ 0થાન #ા�ત ક5ુ ̈- IFFCO 

10. IFFCO કંપનીbુ ં િવ0kતૃ નામ જણાવો - ��1�#� [�Q,Q 

?[½.)��P� к�-qX��?.� Y)�.�� 

11. }જુરાતી સા/હ�યના #િસ� સા/હ�ય સ¤ક દલપતરામનો 

જUમ /દવસ જણાવો – 21 }1m>C�"-1820  

12. અવા�ચીન }જુરાતી સા/હ�યની #થમ કિવતા બાપાની 

પ�પરની રચના કોણે કર' છે – к���� �)X%�� 

DATE : ��-��-����

1. ���0� : =>2��% ?�ZX�1, ]> к����-�� (C��(#) 

*�t > : �T��к *���" к����� ,�� =>2��%�� к����"�� 

,��*�� ��� WHO <��� %T#�� к��#�) =>2��% ?�ZX�1, 

]> к����-�� ��Zt ¡% અ*���)d>� ���0�  

� WHOના ભારતના #િતિનિધ ડૉ. રો�'કો ઓ/ફન �ારા 

ગાધંીનગર ખાતે 3�ુયમpંી તથા નાયબ 3�ુય 

મpંી®ીની ઉપ�0થિતમા ંિવમોચન  

*a� : 

� }જુરાતે કર�લી બે0ટ #ે�,ટસીસ અને અસરકારક 

કામગીર'ની ન�ધ લઈને િવ9 આરો¥ય સ0ંથા-WHO �ારા 

સમ� દ�શમા ંમાp }જુરાતની પસદંગી કર'ને ડો¬મેુUટ 

તૈયાર ક5ુ ̈છે. તે આવનારા સમયમા ંભારત સ/હત અUય 

રા	યો માટ� #ેરણાNપ બનશ.ે   

2. }*���% : =>2��%�� 8 s2j)�q�� ��� 8 GIDC અ�� 

5 /j)��� 5U��� GIDC�� 9 �j.Z.��" ш�� $�ш� 

(+x��) 

� રાજયના ૮ yજzલાની Sુલ ૯૮૭ હ�,ટર જમીન ઉપર 

એમએસએમઈ સે,ટર માટ� .આઈડ'સી વસાહતો 

0થપાશ.ે  

� મોરબી ખાતે ૫૦૦ હ�,ટરમા ંિસરાિમક ઉધોગ માટ� મોડ�લ 

એ0ટ�0ટ, 	યાર� જpોલા બનાસકાઠંામા ં માબ�લ ક/ટAગ-

પોZલિશAગ માટ�, Jમનગરમા ં ¢ાસ ઉ°ોગ માટ�, 

કડજોદરા-ગાધંીનગરમા ં %ડ-એ�ો #ોસેિસAગ માટ�, 

પાટણમા ં ઓટો એ�Uસલર' ઉ°ોગ માટ�, નાગલ�રુ-

રાજકોટમા ં મે/ડકલ /ડવાઇસ માટ� તમેજ આણદં 

મહ'સાગરમા ં ઇજનેર' એકમો માટ� .આઈડ'સી એ0ટ�ટ 

બનશે 

� અમદાવાદ, વડોદરા, =રુત, વલસાડ અન ે ભNચ 

yજzલાઓની Sુલ ૯ .આઈડ'સીમા ં ૩૬૦ +ટલા 

મ�zટ0ટોર' શેડ N.૧૦૦ કરોડના રોકાણથી ઊભા કરાશે.  

� GIDCના ચેરમેન : બલવતંિસAહ રાજ�તૂ 

3. ��ш�� ,lU� �.� )�s2�Z.к X�кQ  �.� MOU (+x��)  

� 0થાન : સાણદં, }જુરાત 
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� gY0% )�s2�Z.к X�кQ  ��ш� 

� સાણદં ન.ક િવરોચનનગર ખાતે દ�શનો સૌથી મોટો 

મ�zટ મોડ�લ લોyજ�0ટક પાક� 0થાપવા માટ� રા	ય સરકાર 

અને અદાણી પોટ�  એUડ એસઈઝેડ Zલિમટ�ડ વxચે 

એમઓ5 ુથયો હતો.  

� સાણદંમા ંઑટોમોબાઈલ હબ ન.ક િવરોચનનગર ખાતે 

૧,૪૫૦ એકર જમીનમા ં N. ૫૦ હJર કરોડના ખચR 

િવશાળ મ�zટ મોડ�લ લોyજ�0ટક પાક� સJ�શે.  

� આ =Zૂચત પાક�મા ં૪.૬ /ક.મી. લબંાઈનો રન-વે ધરાવk ુ ં

એર કાગv ટિમ£નલ ઊwુ ંથશે, +ની lમતા ૪.૫ ટનની 

રહ�શે, + મોટા માલવાહક િવમાનો હવાઈ જહાજો હ�Uડલ 

કરશે.  

4. =>2��% ,�к�� : ��WQ# (к�#��-©#�ZU�) 

=>2��%�� X�)�, %�V�� RR ,�) %�aк�Y)к અ,�U� $�� 

к��#�  

 

]g�к� ,��  

� 3�ુયમpંી િવજય Nપાણીએ રા	યના પોલીસદળમા ં

૧૯૯૫થી કાય�રત ર�િપડ /ર0પોUસ-આર.આર. સેલ 

તા�કાZલક અસરથી બધં કરવાની Jહ�રાત કર' હતી.  

� ટ�,નોલો.ના જમાનામા ં આ સેલની ઉપયોZગતા-

આવ<ય,તા રહ' નથી, એટલે તમામ આર.આર. સેલ 

તા.૨૨મી JU5આુર'-૨૦૨૧થી બધં કરાયા છે.  

� આ સેલનો 0ટાફ yજzલા પોલીસ વડાને ફાળવી yજzલા 

પોલીસ તpં વ� ુમજÞતૂ કરવામા ંઆવશ.ે 

5. ��WQ# : =>2��% ,�к��  

10 �EQ અ��+�� Þ����-� )�#,1, �"1m> к��� RTO 

к0��"
 2Æ>� X�ш� �*Á 

 

� એક જ સો[ટવેરમા ં ડ�ટા એUY' થતા ફ�સલેસ સેવા 

ઉપલ�ધ  

� }જુરાતમા ં વષ� ૨૦૧૦ પહ�લા ઇ<5 ૂ થયલેા �ાઇિવAગ 

લાઇસUસ /રU5 ૂકરવા માટ� નાગર'કોને છેક RTO કચેર' 

=ધુી લાબંા થ� ુનહ' પડ�.  

� www.parivahan.gov.in ઉપર લાઇસUસની કોપી 0ક�ન 

કર'ને ડ�ટા અપલોટ કરવાથી ઘર� બઠેા ઓનલાઈન 

/રU5અૂલ #ોસેસ કર' શકાશે. 

5?�#� : 

� www.parivahan.gov.in વેબસાઈટ ઓપન કયા� બાદ 

સૌથી પહ�લા ઓનલાઈન સિવ£સ િસલે,ટ કરવાથી 

�ાઈિવAગ લાઇસUસ /રલટે�ડ સિવ£સ ઉપર જ� ુપડશે.  

� +મા ં 0ટ�ટ િસલે,ટ કર'ને એ�લાય ઉપર �,લક કરતા 

‘સિવ£સ ઓન �ાઈિવAગ લાઇસUસ’મા ં�ાયિવAગ લાઇસUસ 

અને બથ�ડ�ટ એUટર કરતા બેકઅપ ફોમ� ઉપર અર. 

કરવાની રહ�શે.  

� વાહન �યવહાર મpંી : આર.સી. ફળ~ુ 

6.5},��к X���–2021 : ��� ?�j*" =>2��%�� ����� 

� g#Q �?���� .�e)� ��g Uш�   

 

� કલાકારો ટ'�પણી b�ૃય ર�ૂ કરશે  

� િવભાગ : મા/હતી અને #સારણ-}જુરાત સરકાર 

7. અ�,�� : @2� ,ê�. ���19 0�0)d>� ��� ?�j*" х�%� 

80 �E¾ અ�,�� 

 

� જUમ : 16 ઓ,ટોબર 1940, અ3તૃસર 

� અવસાન : 22 JU5આુર' 2021 /દzહ' 

5¦#�% ��%� :  

� ચલો Þલુાવા આયા હí (અવતાર)  

� ~ુગા� હí મેર' મા ં(~ુગા� હí મેર' મા)ં  

� મè બનેામ હો ગયા (બેનામ)  

� બેશક મ/ંદર મ�0જદ તોડો (બોબી)  

� બાક' Sુછ બચા તો મહગંાઈ માર ગઈ (રોટ', કપડા ંઔર 

મકાન)  

� kનુે 3+ુ Þલુાયા શરેાવાલીએ (આશા)  

� દો � ૂટં િપલા દ� સા/કયા (કાલા =રૂજ) 

8. к����� ��|7,� ?��)�,� : �T��к ,1�� - @��%  

��YP)�� �� !X�% <��� к������� �,� ,�/��� �.� 

@��%�� �1#��� ,���ш 
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� ભારતમા ં વે�,સનેશન અZભયાનને એક અઠવા/ડ5ુ ં થઈ 

�¬ૂ ુ ંછે. િવ9ના 92 દ�શે, ભારતની વે�,સન માટ� સપંક� 

કયv છે. 

� ¢ાZઝલના #3ખુ Jયર બોલસોનારોએ પણ વડા#ધાન 

નર�U_ મોદ'ને પp લખીને વે�,સન મોકલવાનો અbરુોધ 

કરતા એક ખાસ િવમાન ભારત મોકz5ુ ંહk ુ.ં  

� બાદમા ંભારતે ¢ાZઝલને કોરોના વે�,સનનો પહ�લો જÙથો 

મોકzયો �યાર� તેમના આનદંનો પાર ન રìો.  

� બોલસોનારોએ સ.ંવનીના Nપમા ં વે�,સન લઈ જતા 

�pુ હbમુાન.ની તસવીર મોકલીને મોદ'નો આભાર 

માUયો છે.  

� એટ�ુ ં જ નહ�, તેમણે રામાયણના શ�,તકાડંનો ઉzલેખ 

કર'ને પણ કોરોના સામેના 5�ુમા ં.ત હાસંલ કરવાનો 

િવ9ાસ �ય,ત કયv છે. 

� ‘નમ0કાર PM નર�U_ મોદ'. આ વિૈ9ક જગંમા ં /હ0સો 

બનીને ¢ાZઝલ ગવ�ની લાગણી અbભુવી ર¿ુ ંછે. કોરોના 

વે�,સના  પહ�ચાડવા બદલ ધUયવાદ : Jયર 

બોલસોનારો 

� ¢ાZઝલ #3ખુ : Jયર બોલસોનારો 

9. 21 ?��, ��ш�E : �� }1m>C�" 

(1) C0�#Q C���ш�к� ë>� 

 

21 – �� }1m>C�"-����          અ�,�� – ��H� 

� અમદાવાદમા ં જUમેલા આનદંશકંર�  MA, LLB =ધુીbુ ં

િશlણ #ા�ત ક5ુ ̈હk ુ.ં 

� ૧૮૯૩મા ં અમદાવાદની }જુરાત કોલજેથી સ0ંSૃતના 

#ા{યાપક તર'ક� શૈlZણક કાર/કદ�  શÝુ કરનાર #ોફ�.|વુ 

૧૯૩૬મા બનારસ િવ9 િવધાલયના ઉપSુલપિત પદ� 

પણ રìા હતા. 

,�?*sa#к 5��� :  

� }જુરાતના િવ°ાજગતમા ંતેઓ "=દુશ�ન અને "વસતં" 

+વા સા/હy�યક સામિયકોના તpંી તર'ક� Jણીતા છે 

� "આપણો ધમ�", "/હA~ુ ધમ�ની બાળપોથી", "/હA~ુ (વેદ) 

ધમ�", "સા/હ�ય િવચાર", "કા�યત�વ િવચાર", 

"/દ¥દશ�ન", "િવચાર મા�રુ'" +વા અનેક ZચAતન �થંો 

તેમણ ેલ�યા છે. 

� ભારતીય ત�વØાન પ/રષદ અને }જુરાત સા/હ�ય 

પ/રષદ +વી અનેક પ/રષદો અને સ0ંથાઓના તઓે 

#3ખુ પણ રìા હતા. 

� }જુરાતી #Jએ એક 0વતpં 5િુનવિસ£ટ' 0થાપવાbુ ંકામ 

Jત ેઊપાડ' લ�ેુ ંજોઈએ તેવા આહવાન સાથે }જુરાત 

5િુન.ની 0થાપનાbુ ંબીeુ ંપણ તેમણે ઉઠા�5ુ ં હk ુ.ં 

� તેઓ }જુરાત 5િુન.ના 0વ�ન_¯ટાઓ  પૈક'ના એક હતા. 

� Õી િશlણ િવષે પણ આચાય� |વુના ખાસ િવચારો હતા 

તેઓ કહ�તા ક� "આપણે �યા ંÕી ક�ળવણીનો #� આ+ 

એક રા¯Y'ય #� તર'ક� િવચારવાનો છે. 

� તેમના શૈlZણક િવચારો આ+ પણ �ુના નથી લાગતા. 

� }જુરાત અને ભારતના આ િવ°ા�Ýુુષbુ ં ૧૯૪૨મા 

અવસાન થ5ુ ંહk ુ.ં  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૨-૦૧-૨૦૨૧) 

1. વૈિ9ક મહામાર' કોરોના સામે }જુરાતી કર�લી સરાહનીય 

કામગીર' માટ� WHO �ારા તા+તરમા ં કયો િવ0kતૃ 

અહ�વાલ ર�ૂ કરાયો - '=>2��% ?�ZX�1, ]> к����-19' 

2. JU5આુર' 2021મા ં 3�ુયમpંી ®ી િવજયભાઈ Nપાણી 

�ારા ક�ટલી નવી .આઇડ'સી ક�ટલા yજzલામા ં Jહ�ર 

કરાઈ - 08 અ�� 08 

3. }જુરાતના પાચં yજzલાની GIDCમા ં પાયલોટ #ો+,ટ 

તર'ક� #થમવાર ક�ટલા નવા મzટ'0ટોર' શેડ તૈયાર 

કરાશે - 09 

4. }જુરાતમા ં ૮ yજzલાઓમા ં Sુલ ક�ટલા િવ0તારમા ં

એમએસએમઇ સેકટર માટ� .આઇડ'સી �ારા નવી 

વસાહતો  0થાપવામા ંઆવશે - 987 *�к.� 

5. મોરબી ખાતે ક�ટલા હ�કટરમા ં િસરાિમક ઉ°ોગ માટ� 

#થમવાર મોડ�લ એ0ટ�ટ કરવામા ંઆવશ ે- 500 *�к.� 

6. GIDCના વત�માન ચેરમેનbુ ં નામ જણાવો - �� 

$S��%�,-* ��2h g% 

7. તા+તરમા ં }જુરાતમા ં કયા 0થાને દ�શના સૌથી મોટા 

1,450 એકરમા ં લોyજ�0ટક પાક� માટ� સમ�ૂતી કરાર 

કરાયા - ����0���� ,�W�� 
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8. તા+તરમા ં}જુરાતમા ંદ�શના સૌથી મોટા લોyજ�0ટક પાક� 

માટ� કોની કોની વxચે સમ�ૂતી કરાર કરાયા - =>2��% 

,�к�� અ�� અ��W� X�.Q  
1� SEZ  Y)�.�� 

9. 3�ુયમpંી િવજય Nપાણીએ તા.૨૨મી JU5આુર'-

૨૦૨૧થી રા	યના પોલીસદળમા ં૧૯૯૫થી કાય�રત કયા 

સેલને તા�કાZલક અસરથી બધં કરવાની Jહ�રાત કર' 

હતી - ���X� ?�ZX�1, (RR)  

10. }જુરાતમા ં હવ ે ક�ટલા વષ� �ૂના �ાઇવ�ગ લાયસUસન ે

ઓનલાઇન /રU5 ૂકરવાનો િનણ�ય તા+તરમા ંકરાયો છે 

- 10 �EQ 

11. - }જુરાતમા ં વષ� 2010 અગાઉ  ઇ05 ૂ કર�લા �ાઇિવAગ 

લાઇસUસને ર'U5 ૂ કરવા માટ� કઈ વેબસાઈટ ઉપર 

અપલોડ કરવાbુ ંરહ�શે -  www.parivahan.gov.in 

12. #Jસ;ાક પર�ડ-2021મા ંનવી /દzહ' ખાતે મા/હતી અને 

#સારણ િવભાગ, }જુરાત સરકાર તરફથી કયો ટ��લો 

ર�ૂ કરાયો - � g#Q�?�� ����� 

13. તા+તરમા ં 80 વષ�ની વયે નવી /દzહ'મા ં અવસાન 

પામેલ નર�U_ ચચંલbુ ં lેp જણાવો - @2� ,ê�. 

14. ભારત �ારા ¢ાZઝલને કોરોનાની રસી મોકલાવતા 

¢ાZઝલના રા¯Yપિત Jયર બોલસોનારોએરા PM 

મોદ'નો કઈ ર'ત ેઆભાર �ય,ત કયv હતો – ,�/����� 

�X�� ��|7,� )4 2%� h>V *d>��/�� %,��� 

�к)� 

15. }જુરાતી સા/હ�યકાર આચાય� આનદંશકંર |વુનો 

જUમ/દવસ જણાવો - 22 }1m>C�"-1869 

16. }જુરાતી સા/હ�યકાર આચાય� આનદંશકંર |વુે કયા 

સા/હy�યક સામિયકોના તpંી તર'ક� સેવા આપી છે - 

"�>�шQ� અ�� "�,�%"  

DATE : �F-��-����

1.��p# r g�.W� X�0 : =>2��% ,�к�� ($����W)  

=>2��%�� ZU���к Z���2�� r g�.W�-2021 }*�� 

u>) $�Rк� અ�� %����� ���%� :  

� અમદાવાદ, =રુત, વડોદરા, રાજકોટ, ભાવનગર અને 

�ૂનાગઢ એમ ૬ g5િુનિસપલ કોપvર�શનમા ં ૨૧ 

ફ��આુર'એ મતદાન યોJશે  

� ૮૧ નગરપાZલકા, ૩૧ yજzલા પચંાયત અને ૨૩૧ તા�કુા 

પચંાયતોમા ં૨૮ ફ��આુર'એ મતદાન યોJશે.  

� }જુરાતના ૮૦ ટકા w-ૂભાગમા ં� ૂટંણીઓ યોJશે  

� નવી =ધુાર�લી મતદાર યાદ' 3જુબ ૯,૦૪૯ 

#િતિનિધઓને પસદં કરવા ૪ કરોડ ૬૪ હJર ૫૭૨ 

નાગ/રકો મતાિધકારનો ઉપયોગ કરશે 

r g�.W� к�#Q� : 
���%- ,��@Q bm>. к�X`��ш� ���X�Y)к� s2. 

%�.X�0�#% 

+�����" [�Q @����� 

C��@ 

� [�Ü>C�" � [�Ü>C�" 

+�����" �.��� {�j)� 

%��"х 

� [�Ü>C�" �F [�Ü>C�" 

[�Q 0к�,W� к����� 

%��"х 

� [�Ü>C�" �� [�Ü>C�" 

[�Q X�{� хÏ0���� � [�Ü>C�" �� [�Ü>C�" 

{�j)� ?��, 

%��� (,���� 7 U� 

,��6 6 к)�к) 

�� [�Ü>C�" �� [�Ü>C�" 

h>�² %���  

(2�?�#�% અd>,��) 

�� [�Ü>C�" � �0Q 

%�W%�" #�2���� 

%��"х 

�F [�Ü>C�" � �0Q 

r g�.W� 5?�#��� 

h gW�QÑ>�% 

�� [�Ü>C�" � �0Q 

� રા	ય � ૂટંણી કિમશનર : સજંય #સાદ  

2. 
к ?��,�# +%���Q *�a,�-2021 (к)�-,�Zu¡�%)   

� 0થળ : =યૂ� મ/ંદર-મોઢ�રા (મહ�સાણા)  

� 3�ુયમpંી િવજય Nપાણીના હ0તે ગાધંીનગરથી ઈ-

ઉદઘાટન કરા5ુ ં 

��g к��#�)� d ¡a#� અ�� ��p#� ��ш� :  

� િવિવધ કલા� ૃદંો �ારા મણી�રુ', ઓડ'સી, કથકલી અને 

ભરત નાટયમના શાÕીય b�ૃયોની #0kિુતથી #ેlકો 

મpં3¥ુધ બUયા હતા.  

� મણી�રુ' Jગઈ મNપના કલાકારો �ારા /હU~ુ વૈ¯ણવ 

પરંપરા પર આધા/રત રાધાSૃ¯ણની રાસલીલા તથા સૌથી 

#ાચીન b�ૃય ઓડ'સીbુ ંકલા કzપ સા0ંSૃિતક સ0ંથા �ારા 

ર�ૂ કરા5ુ ંહk ુ.ં  
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� ક�રલ રા	યની =#ુિસ� શાÕી b�ૃયશૈલી કથકલી 3_ુા 

0Sૂલ ઈ�Uડયન ,લાસીસ અમદાવાદ તેમજ ં દZlણ 

ભારતના તાિમલનાeુ િવ0તારના પાજંોટ lpેમા ં િવકસીત 

ભરત નાટયમ હJરો મ/ંદરોમા ં આરાધના Nપે #સkતુ 

થતી કલાના કામણ ®ીદ�વી b�ૃયાલય ચૈÂઈના કલાકારો 

�ારા કામણ પાથર' દશ�કોને મpં3¥ુધ કયા� હતા.  

F. ��%�/ �>@�E0�9 $�P�� ���� 212#��% : %�. 23-

01-2021U� 5U��� ��ш@��� �� �E¾ ‘X��� ?��,’ 

%�"к� +2����� 5���@   

 

� જUમ : 23 JU5આુર' 1897   અવસાન : 7દા+ 1945  

� #ધાનમpંી નર�U_ મોદ'ની ઉપ�0થિતમા ં તા. 23 

JU5આુર' 2021ના રોજ કોલકાતાના િવકટો/રયા 

મેમો/રયલ હોલ ખાતે ઉજવણી 

� #ધાનમpંી નર�U_ મોદ' કોલકાતાના િવકટો/રયા 

મેમો/રયલ હોલ ખાતે ઉપ�0થત રહ�નારા બીJ વડા#ધાન 

બUયા 

� અગાઉ #થમ લાલબહા~ૂર શાÕી તા. ૨૩ JU5આુર'-

૧૯૬૫ કોલક;ામા ંહાજર રìા હતા. 

X��� ?��,�� +2�W��� c>¦# CкEQW�  

� #ધાનમpંી નર�U_ મોદ' �ારા િવિવધ ઉદઘાટનો 

� "િનભcક =ભુાષ" નામના કાયમી #દશ�નbુ ંઉ'ાટન  

� નેતા. પર આધા/રત #ો+કશન મેિપAગ શોbુ ંઉ'ાટન  

� 'નેતા.ના પpો' �0ુતકbુ ંિવમોચન  

� 03િૃત િસ�ો અને ટપાલ /ટ/કટbુ ંિવમોચન  

� ઈ�Uડયન નેશનલ આમc-INA પીઢ જવાનોbુ ંસUમાન  

��%�/�� અc gj# ���,�d>� 2%� к����� ?�ш��� @��% 

,�к���� Ò 5#�,�  

�EQ ����-����  

� વારસા #�યેની �ડ' લાગણી અને રા¯Y #�યેની 

ક/ટબ�તા સાથ,ે ભારત સરકાર� નેતા. સબંિંધત 100થી 

વધાર� ફાઇલો Jહ�ર કર', /ડyજટાઈઝ કર' અને બહાર 

પાડ'  

�EQ ����  

� રા¯Yએ ·દામાન અને િનકોબાર ટા�ઓુ પર ભારતની 

wિૂમ પર નેતા.એ #થમ વખત ફરકાવેલા િતરંગાની 

વષ�ગાઠંની ઉજવણી કર'.  

� આ ઘટનાની 03િૃતના ભાગNપે, રોઝ આઇલેUડને નેતા. 

=ભુાષચ_ં બોઝ Ô�પ, નેઇલ આઇલેUડને શહ'દ �ીપ અને 

હ�વલોક આઇલેUડને 0વરાજ �ીપ નામ આપવામા ંઆ�5ુ ં 

�EQ ����  

� આઝાદ /હUદ સરકારની 0થાપનાની 75મી વષ�ગાઠં 

િનિમતે લાલ /કzલા ખાતે =ભુાષચ_ં બોઝ સ�ંહાલય ઉwુ ં

કરવામા ંઆ�5ુ ંહk ુ.ં 

=>2��%�� $����)��� ��ш�E +2�W�  

$����)��� *?�h>�� х�%� c>¦#�V����� *�2�"�� 

��2#к���� +2�W�  

�>@�E$�â>�� *?�h>��-=>2��%�� ��%�  

� બારડોલી તા�કુાના હ/ર�રુા ગામે 1938મા ં ક��ેસbુ ં

અિધવેશન યોJ5ુ ંહk ુ.ં + અિધવેશનમા ં=ભુાષચ_ં બોઝ 

51 શણગાર�લા બળદ સાથે તૈયાર કર�લા રથને વાસંદાના 

મહારાJ ઈU_િસAહ.એ મોકzયો હતો.  

� �યારબાદ 2009મા ં નર�U_ મોદ' અને આજ રોજ 

3�ુયમpંી િવજય Nપાણી બળદગાડામા ંસવાર' કરશે.  

� બારડોલીના હ/ર�રુા ગામે 1938ની 19, 20 અને 21 મી 

ફ��આુર'એ =ભુાષચ_ં બોઝના #3ખુપદ� ક��ેસbુ ં 513ુ ં

રા¯Y'ય અિધવેશન મº5ુ ં હk ુ.ં + અિધવશેને આઝાદ'ની 

લડતમા ં�યાિત મેળવી હતી.  

� તેની 03િૃતઓ આ+ય આ ગામમા ંસચવાયલેી છે.  

4. 21 ?��, ��ш�E : �F }1m>C�"   �>@�E0�9 $�P 

21 – �F }1m>C�"-����     અ�,��–��H� 

� જય /હUદનો નારો આપનારા =ભુાષચ_ં બોઝનો આ+ 

જUમ/દન. 

� ઓ/ર0સાના કટકમા ં જUમેલા =ભુાષ કલકતા 5િુન. અને 

ક��g¢જમા ંભ
યા હતા. 

� 5વુાવ0થાથી 0વાિમ િવવકેાનદં અને મહાન બગંાળ' નેતા 

Zચતરંજન દાસનો તેઓ પર ગાઢ #ભાવ હતો. 

� એિ#લ ૧૯૨૧મા આઈ.સી.એસ.ની નોકર' છોડ' પોતાbુ ં

.વન રા¯Yને સમિપ£ત ક5ુ ̈હk ુ.ં  

� નેk�ૃવના અફાટ }ણુો તો તેમનામા ંભર�લા જ હતા. તેનો 

ભર�રુ ઉપયોગ આઝાદ'ના આUદોલનોમા ં કયv હતો. 

અનેક વખત +લમા ંપણ ગયા.     
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� ૧૯૩૮મા =રુત yજzલામા ં હ/ર�રુામા ં ક��ેસના ૫૧મા 

અિધવેશનમા ં#3ખુ બUયા.  

���� અિધવેશનમા ંઆવવા મ{ય#દ�શની સરહદથી }જુરાતમા ં

#વેશલા =ભુાષબાÞbુુ ં }જુરાતીઓએ + ર'તે ઠ�રઠ�ર 

0વાગત ક5ુ ̈તે અwતૂ�વૂ� હk ુ.ં 

���� અિધવેશનના 0થળે તઓેને ૫૧ બળદગાડાની સવાર' 

સાથે દોર' જવામા ંઆ�યા હતા. 

� આજ સમયે }જુરાતના હળપિત આ/દવાસીઓની 

સમ0યાઓ માટ� લડ' રહ�લા /કસાન સભાવાદ'ઓ  ક�ટલાક 

નેતાઓને હવનમા ં હાડકા નાખંનારા લા¥યા અને તેમના 

સરઘસ પર #િતબધં 3કુવાની વાત કર' તેઓ �યાલ 

=ભુાષબાÞનુે આવતા તેમણે બાઈ?જત એ સરઘસન ે

િવ(લનગરમા ં�મૂવાની  êટ આપી એટ�ુ ંજ ન/હ તેમની 

સાથે વાતા�લાપ પણ કયv હતો.  

� આવા 3,ુત અZભગમના કારણે }જુરાતમા ં=ભુાષ બાÞનુો 

િવશાળ અbયુાયી વગ� તૈયાર થયો હતો. 

� નેતા. =ભુાષચ_ં બોઝbુ ં ૧૯૪૫મા ં  િવવાદા0પદ ર'તે 

અવસાન થ5ુ ંહk ુ.ં 

� માp ૪૮ વષ�ની =ભુાષબાÞનુી રા¯Yવાદ' કારક'/દÖએ 

આ+ પણ તેમના તરફ આપણા  આદર અને સUમાન 

Jળવી રા�યા છે.  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૩-૦૧-૨૦૨૧) 

1. તા.૨૧ ફ��આુર'-૨૦૨૧ના રોજ }જુરાતની કઈ ૬ 

g5િુનિસપલ કોપvર�શનમા ં મતદાન યોJશે - અ�����, 

�>�%, ������, ��2к�., @����� અ�� �g����  

2. તા.૨૮ ફ��આુર'-૨૦૨૧ના રોજ }જુરાતની ક�ટલી નગર 

પાZલકા, yજzલા પચંાયત અને તા�કુા પચંાયતોમા ં

મતદાન યોJશે – 81, 31 %U� 231 

3. ફ��આુર'-૨૦૨૧મા ં }જુરાતમા ં 0થાિનક 0વરાજય માટ� 

ક�ટલા w-ૂભાગમા ં� ૂટંણીઓ યોJશે -  80 .к�  

4. નવી =ધુાર�લી મતદાર યાદ' 3જુબ ફ��આુર'-૨૦૨૧મા ં

}જુરાતમા ં 0થાિનક 0વરાજય માટ� ક�ટલા #િતિનિધઓને 

પસદં કરવા ક�ટલા નાગ/રકો મતાિધકારનો ઉપયોગ કરશે 

– 9049 %U� 4 к��� 64 *}� 572 

5. એક /દવસીય ઉતરાધ� મહો�સવ-૨૦૨૧ �ા ં યોJયો - 

� g#Q �?��-����� (*�,�W�)  

6. એક /દવસીય ઉતરાધ� મહો�સવ-૨૦૨૧bુ ં કોણે-�ાથંી 

ઉદઘાટન ક5ુ ̈ હk ુ - c>¦#�V� ��2# �X�W� %U� 

�������� 

7. તા. ૨૩-૦૧-૨૦૨૧ના રોજ નેતા. =ભુાષચ_ં બોઝની 

ક�ટલામી જUમજયિંતની ઉજવણી કરાઈ હતી – ��� 

8. વષ� ૨૦૨૧થી #થમવાર દ�શભરમા ં દર વષR ૨૩ 

JU5આુર'ને કયા /દવસ તર'ક� ઉજવવાનો #ારંભ થયો – 

X��� ?��,   

9. નેતા. =ભુાષ ચ_ં બોઝનો જUમ /દવસ જણાવો - �F 

}1m>C�" ����  

10. નેતા. =ભુાષ ચ_ં બોઝbુ ં અવસાન કયાર� થ5 ુ હk ુ - 

���6 �EQ ��H�  

11. #ધાનમpંી નર�U_ મોદ'ની ઉપ�0થિતમા ંતા.23 JU5આુર' 

2021ના રોજ કયા 0થળેથી નેતા. =ભુાષચ_ં બોઝની 

જUમજયિંતિન ઉજવણી કરાઈ - к�)к�%��� ��к.�?�#� 

��?�#) *�) 

12. #ધાનમpંી નર�U_ મોદ' પહ�લા અગાઉ કોણ-�ાર� 

નેતા.ની જUમજયિંત અવસર� કોલક;ામા ં હાજર રìા 

હતા - )�)$*� g̈� ш��� %U� %�. 23 }1m>C�"-1965 

13. પરામ /દવસની ઉજવણીના ભાગNપે #ધાનમpંી નર�U_ 

મોદ'એ કયા કાયમી #દશ�નbુ ંઉ'ાટન ક5ુ ̈હk ુ- "��@íк 

�>@�E"  

14. તા.૨૩ JU5આુર'-૨૦૨૧ના રોજ પરામ /દવસની 

ઉજવણીના ભાગNપે #ધાનમpંી નર�U_ મોદ'એ નતેા. 

પર આધા/રત કયા શોbુ ં ઉ'ાટન તથા કયા �0ુતકbુ ં

િવમોચન ક5ુ ̈હk ુ- 5�6кш� ��X-� ш� %U� '��%�/�� 

XV�' h>Z%к  

15. પરામ /દવસની ઉજવણીના ભાગNપે #ધાનમpંી નર�U_ 

મોદ'એ કયા જવાનોbુ ંસUમાન ક5ુ ̈હk ુ- INA X��  

16. વષ� 2015-16મા ં ભારત સરકાર� નતેા. સબંિંધત ક�ટલી 

ફાઈલો Jહ�ર કર', /ડyજટાઈઝ કર' અને બહાર પાડ' હતી 

- ���U� �z> 

17. વષ�-2019મા ં આઝાદ /હUદ સરકારની 0થાપનાની 

ક�ટલામી વષ�ગાઠં િનિમતે લાલ /કzલા ખાતે =ભુાષચ_ં 

બોઝ સ�ંહાલય ઉwુ ંકરવામા ંઆ�5ુ ંહk ુ ં- ��� 

18. }જુરાતમા ં કયા 0થળે 3�ુયમpંી િવજય Nપાણીની 

હાજર'મા ં રાજયકlાની પરામ /દવસની ઉજવણી કરાઈ 

હતી - $����)��� *?�h>��  
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19. બારડોલીના હ/ર�રુા ગામે વષ� 1938ની 19, 20 અને 

21મી ફ��આુર'એ =ભુાષચ_ં બોઝના #3ખુપદ� ક��ેસbુ ં

ક�ટલા3 ુરા¯Y'ય અિધવેશન મº5ુ ંહk ુ ં- ��c>� 

20. =ભુાષચ_ં બોઝનો જUમ �ા ંથયો હતો – к.к, q?�Z,� 

DATE : �H-��-����

1. IIT - c>�$4 (/�� ���W) 

"ш*���� 7��Y)." q[ )�4["-���� ,��� }*��  

� Sુલ ૧૪ શહ�રોમા ંસવR      -    અમદાવાદ આઠમા મે  

 

ш*�� અ�� к�.���"       к#�-к#� �� R ш*���? 

� �ેટર 3ુબંઈ, /દzહ' અને કોલકોતા 

,��� ш*��� к#�-к#�  ?   -    ચેÂાઈ, હíદરાબાદ, કોલકોતા 


���2 ш*��� к#�-к#�? 

� અમદાવાદ, ચદં'ગઢ, ભોપાલ, લખનઉ, જય�રુ તથા 

Fદોર 

�X��� : 

� 3ુબંઈ �0થત આઈ.આઈ.ટ'.�ારા દ�શના #3ખુ શહ�રોમા ં

રહ�તા લોકોની રહ�ણી-કરણી ઉપરાતં બેરોજગાર',�Ýુુષ 

અને મ/હલાઓ વxચેbુ ં7તર, િશlણ, આિથ£ક �0થરતા, 

પાયાગત =િુવધાઓ, =રુZlત અને સલામત .વન, 

આિથ£ક િવકાસ, મ/હલાઓની =રુlા  +વા Sુલ મળ'ને 

૨૪ +ટલા પર'બળો ઉપર સવR. 

� IIT : ઈ�Uડયન ઈ�U0ટટ�ટૂ ઓફ ટ�કનોલો.  

2. 5},��к X���-���� : ��� ?�j*" ($����W)  

� #થમવાર બા¥ંલાદ�શના સશÕ દળોના 122 જવાનો 

રાજપથ પર #Jસ;ાક પર�ડમા ંભાગ લેશે 

$��()���ш m>��. ��ш� :  

� પર�ડમા ં બા¥ંલાદ�શ 5િુનટના સૈિનકો ભાગ લેશે +ની 

રચના વષ� 1971મા ંઆઝાદ'ની લડાઇ વખતે થઈ હતી. 

 

3.+%��х�� : �� !"# $�Y)к� ?��,�� +���х���� અ��х� 

+2�W�  

� к)�к �.� � ¡� . �lZ����� +���х���� c>¦#�V� 

$����4 

 

� ''બેટ' બચાવો બેટ' પઢાવો''ના ભાગNપે બાZલકા /દવસની 

ઉજવણી  

� રાજધાની : દહ�રા~ૂન 

4. ?�� ��ш�E : �H }1m>C�"     �� !"# $�Y)к� ?��,  

 

���� #થમ #ારંભ : વષ� 2008 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૪-૦૧-૨૦૨૧) 

1. 3ુબંઈની IIT �ારા કરાયલેા "શહ�રની ,વોZલટ' ઓફ 

લાઈફ" સરવે-2021મા ંઅમદાવદ કયા મે છે – 8��  

2. 3ુબંઈની IIT �ારા ક�ટલા શહ�રોનો ક�ટલા પ/રબળોના 

આધાર� ‘‘શહ�રની ,વોZલટ' ઓફ લાઈફ" સરવે-2021 

કરાયો હતો – 14 %U� 24 

3. #Jસ;ાક પર�ડ-2021મા ં #થમવાર કયા દ�શના સશÕ 

દળોના 122 જવાનો ભાગ લેશે - $��()���ш 

4. રા¯Y'ય બાZલકા /દવસ િનિમતે કોને 6 કલાક માટ� 

ઉ;રાખડંના 3�ુયમpંી બનાવાયા હતા-� ¡� . �lZ���  

5. ઉ;રાખડંની રાજધાની કઈ છે - �*��� g̈� 

6. રા¯Y'ય બાZલકા /દવસ કયાર� મનાવવામા ંઆવે છે – 24 

}1m>C�" 

7. રા¯Y'ય બાZલકા /દવસ ઉજવવાનો #થમ #ારંભ કયાર� 

થયો હતો - �EQ ���� 

 

DATE : ��-��-����

1 XÛ 
���Q -2020 : X��0 =>2��%�q�� XÛ h>�Zк�� 

�.� X,���� 
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� �વૂ� 3�ુયમpંી 0વ.ક�çભુાઈ પટ�લને મરણો;ર પ�wષૂણ 

	યાર� મહ�શ-નર�શbુ ં કનો/ડયા બ�ં ુ બેલડ'(મરણો;ર) 

દા~ુદાન ગઢવી, ડો. ચ_ંકાતં મહ�તા અને ફાધર 

વાલેસ(મરણો;ર)ને પ�®ી એવોડ� એનાયત કરવામા ં

આવશ.ે તથા 3ળૂ }જુરાતી અને હાલના મહારા¯Yના 

વતની ®ી રજનીકાતં ®ોફને વેપાર-ઉ°ોગ માટ� પ�wષૂણ  

�� અ�� ��V 

� Z�. к�£>@�4 X.�) – )�к ,���  

� 0વ. મહ�શ-નર�શ કનો/ડયા – к)�  

� �� >̈��� ���� – ,�?*a# અ�� �ш�W 

� ડો. ચ_ંકાતં મહ�તા – ,�?*a# અ�� �ш�W  

� Z�. [��� ��)�,- ,�?*a# અ�� �ш�W (ZX��) 

)�к,�?*a#�� ���*� к�� ��� ��ш� 

� }જુરાતની લોકસા/હ�યની ચારથી પાચં પેઢ' +મના 

લખેલા ભજનો અને ગીતો ગાઇ ~ુિનયા }ુજંવી રહ' છે તે 

દા~ુદાન ગઢવીને 7તે મોeું-મોeુ ંપ� સUમાન મº5ુ.ં  

� 'કાળJ ક�રો કટકો', 'ઘડવૈયા માર� ઠાકોર. નથી થા�ુ'ં, 

'કíલાશ ક� િનવાસી' +વી સવ�કાલીન Sૃિતઓ આપી કિવ 

દાદ� }જુરાતી લોકસા/હ�યને સ3�ૃ બના�5ુ ંછે.  

2. �� !X�% X�)�, 0�9к-2020  

=>2��%�� 19 X�)�, અ��к��"q�� ���ш . ,��� અ�� 

5ш�,��# ,��� ��) 
��#%  

 

0�9к, �� અ�� *�ª� :     �� !X�% 0�9к 

� કાિંતભાઇ 7બાલાલ પટ�લ - �ુિનયર 0ટાફ ઓ/ફસર, 

હોમગાડ�-અમદાવાદ  

���ш . ,��� X�)�, ��)  

� બી.એન.શાહ-પીઆઇ-અમદાવાદ  

� ક�.+.ચાદંના-પીઆઇ-અમદાવાદ  

5ш�,��# ,��� X�)�, ��)  

� બલવતંભાઇ લધરભાઇ ગોહ�લ-ASI- અમદાવાદ  

� /હgમતિસAહ wરૂાભાઇ બામણીયા-હ�ડ કોUટ�બલ-અમદાવાદ  

к�19�# = ¡* �V�)# <��� ��p#�� 
к X�)�, кí�� +� 

��� X�к�� }*���% 

/�� ��� X�к 

� િવરભ_િસAહ તેજિસAહ રહ�વર-હ�ડ કોU0ટ�બલ -અમદાવાદ  

� મનમોહનિસAહ નાન.ભાઈ રાઠોડ-આમ� પોલીસ 

કોU0ટ�બલ-અમદાવાદ 

� ભાવેશSુમાર સkં.ુ િવહોલ - આમ� પોલીસ કોU0ટબલ-

અમદાવાદ  

� ઇ9રભાઇ મbભુાઇ સગંાડા - આમ� પોલીસ કોU0ટબલ –

અમદાવાદ 

3�ુયમpંીના ચ_ંકો હોમગાડ�ઝને એનાયત  

� મZણલાલ ર�વાભાઇ રાઠોડ-/ડવીઝન સા¤Uટ મેજર - 

અમદાવાદ  

� નર�શSુમાર �Jૂભાઇ સ�લક'-�લા§ુન કમાUડર-અમદાવાદ  

� રશમીનSુમાર #મોદરાય રાવલ - કંપની ,વાટર મા0ટર - 

અમદાવાદ  

3. �n��2Y) : к~{ f gк�X�� �� �EQ 

� તા. 26 JU5આુર' 2001 

 

� િવનાશક wકંૂપનો ભોગ બનેલા 7Jર નગર #ાથિમક 

િશlણ સિમિતની શાળાના 182 બાળકો, 21 િશlકો, 1 

,લાક� તથા 2 પોલીસ કમ�ચાર'ઓને ®�ાજંલી આપવાના 

ભાગ Nપે 7Jર મ{યે િનમા�ણ પામી રહ�લા વીરબાળwિૂમ 

0મારક ખાત ે 206 દ'વડા #ગટાવી તેમને ®�ાજંલી 

આપવામા ંઆવી હતી.  

4. XÛ 
���Q -2020  

XÛ 
���Q�� ���%  

XÛ��f gEW : 07        XÛf gEW : 10 

XÛ�� : 102             u>) 119 
���Q 

 

29 ?*)�, 10 ����ш� ���?�к-NRI અ�� 16�� �W�X���% 


���Q  

�� !X�% �� ����U к���-� <��� 25 }1m>C�"�� ��2 


���Q }*��  

C �E¾ CX��� C��) XÛ ��f gEW 

�. �ш-2� C$� ()�к ,���, }X��)  

� Jપાનના wતૂ�વુ� #ધાનમpંી િશAજો આબેન ે લોકસેવા 

માટ� પ� િવwષૂણ સUમાન આપવામા ંઆ�5 ુ છે. તેમના 
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કાય�કાળમા ં ભારત-Jપાન વxચે સબંધંોમા ં ઘણી #ગિત 

થઈ હતી. ગયા વષR 0વા0Ùય ખરાબ રહ�તા તમેણે પદ 

પરથી રા.ના3 ુઆપી દ'� ુહk ુ.ં 

�. 
,X� $�)��>�î# (�W�X���%) (к)�,%�)��¬>)  

� બોલી�ડુના #િસ� ગાયક એસપી બાલા=¢ુમ
યમે 50 

વષ�ના િસAZગAગ ક�/રયરમા ંતે�}ુ,ૂ તિમલ, કÂડ,/હUદ' અને 

મલયાલમમા ં40,00થી વધાર� ગીત ગાયા હતા. બાલાએ 

તિમલ, તે�}ુ,ૂ કÂડ અને /હUદ' ભાષાની 40થી વધાર� 

/ફzમોમા ં g5ઝુીક ડાયર�,ટરbુ ં કામ પણ ક5ુ ̈ હk ુ.ં તેમને 

વષ� 2001મા ં પ�®ી અને 2011મા ં પ�wષૂણથી 

સUમાિનત કરવામા ંઆ�યા હતા. 

F. ��. $�j)����X� *���� (Y0?кa,�, %�)��¬>)  

� કણા�ટકના #િસ� 	દય રોગ િન¯ણાત છે. તેઓ િશlણ 

lેpના િવ�ાન, F0પીર�શન 0પીકર અને લેખક પણ છે. 

તેમણે મે/ડકલ #ે�,ટસ એUડ એિથ,સ પર અનેક �0ુતકો 

લ�યા છે. તેમણે 2010મા ંપ� wષૂણ એવોડ� આપવામા ં

આ�યો હતો. 

H. �?�-�� �,-* к�X��� (��§�� અ�� .�к��)�/, UAS) 

� ભારતીય 3ળૂના અમે/રકાના ભૌિતક વૈØાિનક છે. તેમને 

ફો�સ� મેગેઝીને Zબઝનેસમેન ઓફ ધ સè�રુ' એ/ડશનમા ં

અનસગં હ'રોઝ તર'ક� નોિમનેટ કયા� હતા. તેમને જ 

ફાઈબર ઓ��ટ,સ શ�દની શોધ કર' હતી. 

�. l)��� �*" >̈ ª"� х�� (C�#�saк%�, ?�j*")  

� /દzહ'મા ં રહ�તા મૌલાના વા/હ´'ન ખાનનો જUમ 1લી 

JU5આુર', 1925ના રોજ ઉ;ર #દ�શના આઝમગઢમા ં

થયો હતો. તેઓ #િસ� ઈ0લાિમક િવ�ાન અને શાિંત 

કાય�કતા� છે. તેમને સોિવયત સઘંના સમયમા ં રા¯Yપિત 

િમખાઈલ ગોબા�ચેવે ડ�િમ}ુ�સ પીસ ઈUટરનેશનલ 

એવોડ�થી સUમાિનત કયા� હતા. તેમને વષ� 2000મા ંપ� 

wષૂણથી સUમાિનત કરવામા ંઆ�યા હતા. 

�. $�$� )�) (h>��%a�, ?�j*")  

� /દzહ'ના #િસ� �રુાત�વ િન¯ણાત બીબી લાલ ભારતીય 

�રુાત�વ સવRlણ (ASI)ના મહાિનદ�શક રહ' ��ુા છે. 

તેમbુ ં �0ુતક 'રામ, તેમની ઐિતહાિસકતા, મ/ંદર અને 

સેkઃુ સા/હ�ય, �રુાત�વ અને અUય િવØાન'ને લઈ ખાસી 

ચચા� થઈ હતી. તેમને અગાઉ પણ પ� wષૂણ આપવામા ં

આવી �¬ુુ ંછે. 

�. �>�шQ� ,�Ñ g (к)�, q?�ш�)  

� ઓ/ડશાના =દુશ�ન સા� ૂ #િસ� 3િૂત£કાર છે. પૌરાZણક 

કથાઓને 3િૂત£ઓમા ંઢાળવામા ંતેઓ િન¯ણાત છે. તેમના 

�ારા તયૈાર કરવામા ં આવેલી કલાSૃિતઓની #દશ�ની 

દ�શ-િવદ�શમા ંર�ૂ થતી રહ' છે. તેમને અગાઉ પણ પ� 

®ીથી સUમાિનત કરવામા ંઆવી ��ુા છે. 

XÛ ��6%�, ��V અ�� ��p#/��ш 

Padma Vibhushan(7) 

S
N
  

Name  Field  State/ 
Country 

1
  

Shri Shinzo Abe  Public Affairs  Japan 

2
  

Shri S P 
Balasubramania
m (Posthumous) 

Art  Tamil 
Nadu 

3 Dr. Belle Monappa 
Hegde  

Medicine  Karnataka 

4 Shri Narinder 
Singh Kapany 
(Posthumous) 

Science and 
Engineering  

United 
States of   
America  

5 Maulana Wahiduddin 
Khan  

Others- 
Spiritualism  

Delhi 

6 Shri B. B. Lal  Others- 
Archaeology  

Delhi 

7 Shri Sudarshan Sahoo  Art  Odisha 

Padma bhushan 10 

8 Ms. Krishnan 
Nair 
Shantakumari  
Chithra 

Art  Kerala 

9.  Shri Tarun 
Gogoi  
(Posthumous) 

Public 
Affairs  

Assam 

10.  Shri 
Chandrashekhar 
Kambara  

Literature 
and   

Education 

Karnataka 

11.  Ms. Sumitra 
Mahajan  

Public 
Affairs  

Madhya 
Pradesh 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    63 | P a g e  

 

12.  Shri Nripendra 
Misra  

Civil Service  Uttar 
Pradesh 

13.  Shri Ram Vilas 
Paswan  

(Posthumous) 

Public 
Affairs  

Bihar 

14.  Shri Keshubhai 
Patel  

(Posthumous) 

Public 
Affairs  

Gujarat 

15.  Shri Kalbe Sadiq  

(Posthumous) 

Others-
Spiritualism  

Uttar 
Pradesh  

16.  Shri Rajnikant 
Devidas Shroff  

Trade and 
Industry  

Maharashtra 

17.  Shri Tarlochan 
Singh  

Public 
Affairs  

Haryana 

Padma Shri (102) 

18.  Shri Gulfam 
Ahmed  

Art  Uttar 
Pradesh 

19.  Ms. P. Anitha  Sports  Tamil Nadu 

20.  Shri Rama Swamy 
Annavarapu  

Art  Andhra 
Pradesh 

21.  Shri Subbu 
Arumugam  

Art  Tamil Nadu 

22.  Shri Prakasarao 
Asavadi  

Literature 
and 

Education  

Andhra 
Pradesh 

23.  Ms. Bhuri Bai  Art  Madhya 
Pradesh 

24.  Shri Radhe Shyam 
Barle  

Art  Chhattisgarh 

25.  Shri Dharma 
Narayan Barma  

Literature 
and 

Education  

West Bengal 

26.  Ms. Lakhimi 
Baruah  

Social 
Work  

Assam 

27.  Shri Biren Kumar 
Basak  

Art  West Bengal 

28.  Ms. Rajni Bector  Trade and 
Industry  

Punjab 

29.  Shri Peter Brook  Art  United 
Kingdom 

30.  Ms. Sangkhumi 
Bualchhuak  

Social 
Work  

Mizoram 

31.  Shri Gopiram 
Bargayn   

Burabhakat 

Art  Assam 

32.  Ms. Bijoya 
Chakravarty  

Public 
Affairs  

Assam 

33.  Shri Sujit 
Chattopadhyay  

Literature 
and 

Education  

West Bengal 

34.  Shri Jagdish 
Chaudhary   

(Posthumous) 

Social 
Work  

Uttar 
Pradesh 

35.  Shri Tsultrim 
Chonjor  

Social 
Work  

Ladakh 

36.  Ms. Mouma Das  Sports  West Bengal 

37.  Shri Srikant 
Datar  

Literature 
and 

Education  

United States 
of   

America 

38.  Shri Narayan 
Debnath  

Art  West Bengal 

39.  Ms. Chutni Devi  Social 
Work  

Jharkhand 

40.  Ms. Dulari Devi  Art  Bihar 

 

41.
  

Ms. Radhe Devi  Art  Manipur 
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42.
  

Ms. Shanti Devi  Social 
Work  

Odisha 

43.
  

Shri Wayan 
Dibia  

Art  Indonesia 

44.
  

Shri Dadudan 
Gadhavi  

Literature 
& 
Education  

Gujarat 

45.
  

Shri Parshuram 
Atmaram   

Gangavane 

Art  Maharashtr
a 

46.
  

Shri Jai 
Bhagwan Goyal  

Literature 
and 

Education  

Haryana 

47.
  

Shri Jagadish 
Chandra Halder  

Literature 
and 

Education  

West Bengal 

48.
  

Shri Mangal 
Singh Hazowary  

Literature 
and 

Education  

Assam 

49.
  

Ms. Anshu 
Jamsenpa  

Sports  Arunachal 
Pradesh 

50.
  

Ms. Purnamasi 
Jani  

Art  Odisha 

51.
  

Matha B. 
Manjamma 
Jogati  

Art  Karnataka 

52.
  

Shri Damodaran 
Kaithapram  

Art  Kerala 

53.
  

Shri Namdeo C 
Kamble  

Literature 
and 

Education  

Maharashtr
a 

54.
  

Shri Maheshbhai 
& Shri  
Nareshbhai 
Kanodia (Duo) * 
(Posthumous) 

Art  Gujarat 

55.
  

Shri Rajat 
Kumar Kar  

Literature 
and 

Education  

Odisha 

56.
  

Shri Rangasami   

Lakshminarayan
a Kashyap 

Literature 
and 

Education  

Karnataka 

57.
  

Ms. Prakash 
Kaur  

Social 
Work  

Punjab 

58.
  

Shri Nicholas 
Kazanas  

Literature 
and 

Education  

Greece 

59.
  

Shri K 
Kesavasamy  

Art  Puducherry 

60.
  

Shri Ghulam 
Rasool Khan  

Art  Jammu 
and   

Kashmir 

61.
  

Shri Lakha 
Khan  

Art  Rajasthan 

62.
  

Ms. Sanjida 
Khatun  

Art  Bangladesh 

63.
  

Shri Vinayak 
Vishnu 
Khedekar  

Art  Goa 

64.
  

Ms. Niru 
Kumar  

Social 
Work  

Delhi 

65.
  

Ms. Lajwanti  Art  Punjab 

66.
  

Shri Rattan Lal  Science and 
Engineering  

United 
States 
of America 

67.
  

Shri Ali 
Manikfan  

Others-
Grassroots   

Innovation 

Lakshadwee
p 

68.
  

Shri 
Ramachandra 
Manjhi  

Art  Bihar 

69.
  

Shri Dulal 
Manki  

Art  Assam 

70.
  

Shri Nanadro B 
Marak  

Others- 
Agriculture  

Meghalaya 
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71.
  

Shri Rewben 
Mashangva  

Art  Manipur 

72.
  

Shri 
Chandrakant 
Mehta  

Literature and 
Education  

Gujarat 

73.
  

Dr. Rattan Lal 
Mittal  

Medicine  Punjab 

74.
  

Shri Madhavan 
Nambiar  

Sports  Kerala 

75.
  

Shri Shyam 
Sundar Paliwal  

Social Work  Rajasthan  

76.
  

Dr. 
Chandra
kant 
Sambhaj
i  Pandav 

Medicine  Delhi 

77.
  

Dr. J N Pande  

(Posthumous) 

Medicine  Delhi 

78.
  

Shri Solomon 
Pappaiah  

Literature 
and   

Education- 
Journalism 

Tamil 
Nadu 

79.
  

Ms. Pappammal  Others- 
Agriculture  

Tamil 
Nadu 

80.
  

Dr. Krishna 
Mohan Pathi  

Medicine  Odisha 

81.
  

Ms. Jaswantiben 
Jamnadas Popat  

Trade and 
Industry  

Maharasht
ra 

82.
  

Shri Girish 
Prabhune  

Social Work  Maharasht
ra 

83.
  

Shri Nanda 
Prusty  

Literature and 
Education  

Odisha 

84.
  

Shri K K 
Ramachandra 
Pulavar  

Art  Kerala 

85.
  

Shri Balan 
Putheri  

Literature and 
Education  

Kerala 

86.
  

Ms. Birubala 
Rabha  

Social Work  Assam 

87.
  

Shri Kanaka 
Raju  

Art  Telangana 

88.
  

Ms. Bombay 
Jayashri 
Ramnath  

Art  Tamil 
Nadu 

89.
  

Shri Satyaram 
Reang  

Art  Tripura 

90.
  

Dr. Dhananjay 
Diwakar   

Sagdeo 

Medicine  Kerala 

91.
  

Shri Ashok 
Kumar Sahu  

Medicine  Uttar 
Pradesh 

92.
  

Dr. 
Bhupendra 
Kumar 
Singh  
Sanjay 

Medicine  Uttarakhan
d 

93.
  

Ms. Sindhutai 
Sapkal  

Social Work  Maharasht
ra 

94.
  

Shri Chaman 
Lal Sapru  

(Posthumous) 

Literature and 
Education  

Jammu 
and   

Kashmir 

95.
  

Shri Roman 
Sarmah  

Literature 
and   

Education- 
Journalism 

Assam 

96.
  

Shri Imran 
Shah  

Literature and 
Education  

Assam 

97.
  

Shri Prem 
Chand Sharma  

Others- 
Agriculture  

Uttarakhan
d 

 

98.  Shri Arjun Singh 
Shekhawat  

Literature and 
Education  

Rajasthan 

99.  Shri Ram Yatna 
Shukla  

Literature and 
Education  

Uttar 
Pradesh 
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100.  Shri Jitender 
Singh Shunty  

Social Work  Delhi 

101.  Shri Kartar Paras 
Ram Singh  

Art  Himachal 
Pradesh 

102.  Shri Kartar Singh  Art  Punjab 

103.  Dr. Dilip Kumar 
Singh  

Medicine  Bihar 

104.  Shri Chandra 
Shekhar Singh  

Others-
Agriculture  

Uttar 
Pradesh 

105.  Ms. Sudha Hari 
Narayan Singh  

Sports  Uttar 
Pradesh 

106.  Shri Virender 
Singh  

Sports  Haryana 

107.  Ms. Mridula 
Sinha  

(Posthumous) 

Literature and 
Education  

Bihar 

108.  Shri K C 
Sivasankar  

(Posthumous) 

Art  Tamil Nadu 

109.  Guru Maa Kamali 
Soren  

Social Work  West Bengal 

110.  Shri Marachi 
Subburaman  

Social Work  Tamil Nadu 

111.  Shri P 
Subramanian  

(Posthumous) 

Trade and 
Industry  

Tamil Nadu 

112.  Ms. Nidumolu 
Sumathi  

Art  Andhra 
Pradesh 

113.  Shri Kapil Tiwari  Literature and 
Education  

Madhya 
Pradesh 

114.  Father Vallés  

(Posthumous) 

Literature and 
Education  

Spain 

115.  Dr. 
Thiruvengadam   

Veeraraghavan  

(Posthumous) 

Medicine  Tamil Nadu 

116.  Shri Sridhar 
Vembu  

Trade and 
Industry  

Tamil Nadu 

117.  Shri K Y 
Venkatesh  

Sports  Karnataka 

118.  Ms. Usha Yadav  Literature and 
Education  

Uttar 
Pradesh 

119.  Col Quazi Sajjad 
Ali Zahir  

Public 
Affairs  

Bangladesh 

5. �� !"# $�) h>�Zк��-2020  

���5��� �� ��" <��� 25 }1m>C�"
 32 $�Sк��� 

�� !"# $�) h>�Zк�� 
��#% 

 

=>2��%� ��6%� :  

(૧) મનો /દ�યાગં �0વમર ખાસ ક�ટ�ગર'મા ંએક માp ®ી મpં 

હરખાણી-રાજકોટ  

� મpં હરખાણી : 0પેિશયલ ઓલ�gપક-આÞધુાબીમા ં બ ે

ગોzડ િવ+તા  

(2) �%���-15 �Eí# ï>ш� X.�)-અ�����  

к��?к�ð :  

� 2016મા ં તેમણે ચીનમા ં 17મી એિશયન રોલર 0ક�/ટAગ 

ચે�gપયનિશપમા ંpણ ગોzડ મેડલ .�યા હતા.  

� 2018મા ં દZlણ કો/રયામા ં યોJયેલી એિશયન રોલર 

0ક�/ટAગ 7ડર-19 §ુના�મેUટમા ંéશુી ચોથા મે રહ' હતી.  

� આ ઉપરાતં તે VાUસમા ંઆ/ટÖ�0ટક 0ક�/ટAગ વzડ� 7ડર-19 

ચે�gપયનિશપમા ં25મા મે રહ' હતી.  

� િવશાખાપöનમમા ંઆયોyજત નેશનલ લેવલની આ/ટÖ�0ટક 

એUડ /ફગર રોલર 0ક�/ટAગ ચે�gપયનિશપમા ં એક ગોzડ 

અને ¢ોUઝ મેડલ .�યો હતો. 

�X��� : 

� ઇનોવેશન એક�ડ�િમ,સ, 0પો§્�સ, આ§્�સ, સ0ંSૃિત, સામાyજક 

સેવા અને બહા~ુર' સ/હતના lેpે િવશેષ ઓળખ #ા�ત 
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કરનારા બાળકોને આ રા¯Y'ય બાળ �રુ0કારથી 

નવાજવામા ંઆવે છે.  

� િવ+તા તમામ બાળકોને વડા #ધાન ેઅZભનદંન આપીને 

Zબરદા�યા હતા. 

6. @��%�# ,������ : $����W�� 5Z%������ � шe� 

અ�� અUQ   

અ� @��%�� )�к� 

� ભારતને એક સ�ંણૂ� #w�ુવ સપંÂ, સમાજવાદ', 

પથંિનરપેl, લોકતાિંpત #Jસ;ાક રા	ય બનાવવા 

તથા તેના તમામ નાગ/રકોને Uયાય, સામાyજક, આિથ£ક 

અને રાજક'ય િવચાર, અZભ�ય�,ત, િવ9ાસ, ધમ� અન ે

#ાથ�નાની 0વતpંતા, #િત¯ઠા અને તકની સમાનતા માટ� 

તેમજ દર�ક �ય�,તની ગ/રમા અને રા¯Yની એકતા અને 

અખ/ંડતતા =િુનિáત કરવા, બ�ંતુા વધારવા માટ� ~ૃઢ 

સકંzપ લઈ આ બધંારણને સમિપ£ત કર�ુ.ં 

 

�. ,��Q@la�:  

� એટલે ક� ભારત કોઈપણ િવદ�શી અને ·ત/રક શ�,તના 

િનયpંણથી 3,ુત રા¯Y છે. સસંદને બધંારણ �ારા ન�' 

કરવામા ં આવેલી અ3કુ મયા�દાઓના િવષયમા ં દ�શમા ં

કાયદો બનાવવાનો અિધકાર છે. 

�. ,�2���:  

� સમાજવાદની #ા��ત લોકતાિંpક પ�િતથી હોય છે. તે 

િમ® અથ�તpંમા ં િવ9ાસ રાખે છે. તેbુ ં લ�ય ગર'બી, 

અØાનતા, બીમાર' અને તકની અસમાનતાને ~ૂર કર� છે. 

F. �Q���X��: 

� ભારતમા ં દર�ક ધમ�ને સ;ાથી સમાનતા, =રુlા અન ે

સમથ�ન મેળવવાનો હક છે. બધંારણના અbxુછેદ 25થી 

28 મૌZલક અિધકાર તર'ક� ધમ�ની 0વતpંતા =િુનિáત કર� 

છે. 

H. )�к%���Vк: 

� લોકતાિંpક શ�દનો અથ� એ છે ક� બધંારણની 0થાપના 

એક સરકારના Nપમા ંથાય છે, +ને � ૂટંણીના મા{યમથી 

લોકો �ારા � ૂટં'ને અિધકારો મળે છે. 

�. �W��p#: 

� ગણરા	યનો વડો #�યl ક� પરોl ર'તે લોકો જ �ારા 

� ૂટંવામા ંઆવ ેછે. આ ઉપરાતં એક ગણતpંમા ંરાજક'ય 

સાવ�ભૌમ�વ એક રાJના બદલે લોકોના હાથમા ં

સ�પવામા ંઆવે છે. 

�. 1#�#:  

� સામાyજક, આિથ£ક અને રાજક'ય Uયાય. તેbુ ં તા�પય� 

બધંારણ �ારા આિથ£ક, સામાyજક અને રાજક'ય Uયાયના 

આધાર� વ� ુUયાયસગંત સમાજ બનાવવાનો છે. 

�. Z�%�V%�: 

� બધંારણનો હ�k ુ િવચારોની અZભ�ય�,ત, ધમ�-#ાથ�નાની 

0વાધીનતા =િુનિáત કરવાનો છે. તે અÕ-શÕ િવના 

શાિંત�ણૂ� સમેંલનોમા ં ફરવાનો, રહ�વાનો અને વેપાર 

પસદં કરવાની 0વતpંતા આપે છે. 

�. ,��%�:  

� સમાનતાનો અથ� સમાજના કોઈપણ વગ�ની િવÝુ� 

િવશેષાિધકાર ક� ભેદભાવને સમા�ત કરવાનો છે. બધંારણ 

આપણને સામાyજક, આિથ£ક અને રાજક'ય સમાનતા �રૂ' 

પાડવાનો #યાસ કર� છે. 

 

9. અх�?�%�:  

� અખ/ંડતાનો અથ� બ�ં�ુવની ભાવના સાથે છે. બધંારણની 

#0તાવના �ય�,ત, રા¯Yની એકતા અને અખ/ંડતાની 

ગ/રમાને Jળવી રાખવા માટ� લોકોની વxચે ભાઈચારાન ે

#ો�સા/હત કર� છે. 

7. @��%�� FDI : UN અ*���)-���� (����ш� ��к�W)  

@��%�� �EQ-������ FDI�� �F .к��� �����  
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� /ડyજટલ lpેમા ં તે. હોવાના કારણે ભારતમા ં 2020મા ં

એફડ'આઈમા ં 13%નો વધારો થયો છે.  

� આ દરિમયાન અમ/ેરકા, Z¢ટન અને રિશયા +વા મોટા 

અથ�તpંોમા ં3ડૂ'નો #વાહ éબૂ ઝડપથી ઘટëો છે.  

� વેપાર અને િવકાસન ે લગતા 5એુન સમંેલનના /રપોટ�  

#માણે, 2020મા ં વૈિ9ક એફડ'આઈ 4 ટકા ઘટ'ને 859 

અબજ ડોલર રહ�વાbુ ં અbમુાન છે, + 2019મા ં 1500 

અબજ ડોલર હતો. 

8. 2�41. �U#�.� к�1� : (,���W) 

,���W �S�� VW�# X��х Cí, 
�[�,Q અ�� ����d>� 

,�m>7% c>¦#�)# %T#�� к��ш�  

 

� નામ : જોઈUટ િથયેટર કમાUડ  

9. X�]>Q�) : ��� �� !X�% %�"к� +������" �,¾)� �$�)� 

�" ,�,� h>�: r g�.�#� (�T��к ��2к��W)  

� રાજધાની : Zલ0બન  

10. UN : �� ,�#��� +~0 ,)�*к�� $��Q�� @��%�# 

અUQш��� 2#�% v�E�� ,���ш   

11. ()�$) 7)�4�. ?�Zк 41��7, ���� : 7)�4�. 

0�12U� 5@���% ��ш (X#�Q��W) 

� ,લાઈમેટ ચેUજથી #ભાિવત ~ુિનયાના ટોચના 10 દ�શમા ં

મોઝા�gબક પહ�લા મે જયાર� ભારત સાતમા મે છે.  

� આ /રપોટ�  #માણે, 2019-20 દરિમયાન હવામાનન ે

લગતી ઘટનાઓમા ં4.8 લાખ લોકોના 3�ૃ5 ુથયા. 

� સ0ંથા : પયા�વરણ િથAક ટ�Uક જમ�ન વૉચે  

12. ,lU� �z> �HF +X�*� )�10 к����� ��к��Q (અ�к�ш 

��§��) 

� ઈલોન મ0કની કંપની 0પેસ એ,સના રોક�ટ ફાzકન-9 �ારા 

એક સાથે 143 ઉપ�હો લૉUચ કરવામા ંઆ�યા.  

� કોઈ એક ઉપ�હ �ારા સૌથી વધાર� ઉપ�હ લૉUચ 

કરવાનો આ િવ9 િવમ છે.  

� અગાઉ ભારતે ફ�Þુઆ્ર' 2017મા ં એક સાથે 104 

સેટ�લાઈટ લૉUચ કર' 0પસે સાયUસbુ ંન�ુ ં#કરણ લ�5ુ ં

હk ુ.ં  

� આ બધા ઉપ�હો નાના કદના હોવાથી એક સાથે મોટ' 

સ�ંયામા ંલૉUચ કરવા શ� બUયા હતા. 

� 10 ઉપ�હ ટ�0લાના પોતાના 0ટારZલUક ઈUટરનેટ #ો+,ટ 

માટ�ના હતા, બાક'ના િવિવધ કંપનીઓના હતા.  

� સાન Vા�Uસ0કો �0થત કંપની �લાનેટના સૌથી વધાર� 48 

સેટ�લાઈટ હતા.   

� અવકાશી ખેડાણ કરવા માટ� મ0ક� 0પેસ-એ,સ કંપની 

0થાપી છે.  

� આ કંપનીbુ ં રોક�ટ ફાzકન-9 અ�યાર =ધુીમા ં આવા 

િવિવધ લૉ�Uચôગ #ો+,ટ સફળતા�વૂ�ક પાર પાડ' �¬ૂ ુ

છે.  

� રાpે 8-31 કલાક� રોક�ટ [લો/રડાના ક�પ ક�નેવર�લ રોક�ટ 

મથક�થી રવાના થ5ુ ંહk ુ.ં  

� લૉ�Uચôગ દરિમયાન રોક�ટ ભારતના આકાશ પરથી પસાર 

થ5ુ ં હk ુ ં અને ઈસરોના બèગા�Nુ ખાતે આવેલા કUYોલ 

મથક� પણ તેના િસ¥નલો /રિસવ કયા� હતા.  

� િવિવધ રોલ ભજવનારા બધા ઉપ�હો લૉ�Uચôગ પછ'ની 

દોઢ કલાકમા ંતેના િનધા�/રત 0થાન ેગોઠવાઈ ગયા હતા. 

13. ?�� ��ш�E : �� }1m>C�"  

��� �� !"# %��%� ?��, 

 

� થીમ-2021 : "બન ે સૌ મતદાર - સશ,ત, સJગ, 

=રુZlત અને J}તૃ" 

� ખાસ : e-EPIC =િુવધાનો #ારંભ, /ડyજટલ વોટર આઈડ' 

લોUચ 

?�s2.) ��.� C4�"�� #�2�� £> {�  

� � ૂટંણી પચેં e-EPIC યોજના શN કર' છે.  

� EPIC એટલે ક� ઈલે,ટોરલ ફોટો આઈડ��Uટટ' કાડ�. તેના 

થક' તમે પોતાbુ ં મતદાર ઓળખપp પોતાના 

મોબાઈલમા ં જ ડાઉનલોડ કર' શકશો અને તેની િ#Uટ 

પણ સાથ ેરાખી શકશો.  
� કાયદા મpંી રિવશકંર #સાદ� આ યોજનાની શNઆત કર' હતી.  

� =િુવધાથી ઓળખ પp મેળવવા રાહ જોવી નહ� પડ�.  

� મતદાર યાદ'મા ંનામ સામલે થતા ંજ તે ડાઉનલોડ કર' 

શકાશ.ે  

� આ કાડ� �ૂના ઓળખપpથી �ુ~ંુ હશે.  

� તેને /ડyજલોકરમા ંઅપલોડ કર' શકાશે. 
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� EPIC ડાઉનલોડ કરતા પહ�લા ં ફ,ત ક�વાયસી કરાવ�ુ ં

પડશે.  

� સરના3ુ ં બદલાયા પછ' પણ વારંવાર ન�ુ ં કાડ� 

બનાવવાની જNર નહ� પડ�.  

� ભારતીય � ૂટંણી પચંનો 0થાપના /દવસ : ૨૫ JU5આુર' 

૧૯૫૦ 

� હ�zપ લાઈન નબંર : ૧૯૫૦ 

� 3�ુય � ૂટંણી કિમશનર : ®ી =િુનલ અરોરા  

� આયોજક : 3�ુય િનવા�ચન અિધકાર',  }જુરાત - ®ી 

એસ. 3રુલી/¯નન 

14. 21 ?�� ��ш�E : �� }1m>C�" 

$�S ,�?*a#к�� : �W)�) ,���  

21 :  �� }1m>C�" ����  અ�,�� : �� ,�.�b$� ���� 

 

� રમણલાલ પીતાબંરદાસ સોની, +ઓ તેમના ઉપનામ 

=દુામો વડ� પણ ઓળખાતા હતા, Jણીતા 

બાળસા/હ�યકાર, અbવુાદક અને સામા.ક કાય�કર હતા. 

તેમણે 3�ુય�વે }જુરાતી ભાષામા ંસા/હ�ય સ¤ન ક5ુ ̈હk ુ.ં 

� તેમનો જUમ મોડાસા તા�કુાના કોકા�રુ ગામમા ં થયો 

હતો.  

� તેમણે #ાથિમક-મા{યિમક િશlણ મોડાસામા ં �ણૂ� ક5ુ.̈ 

૧૯૪૦મા ં આ�ા 5િુનવિસ£ટ'માથંી બી.એ.ની પદવી 

મેળવી.  

� ૧૯૪૫મા ં તેઓ બી.ટ'. મોડાસા હાઈ0Sૂલમા ં િશlક અન ે

આચાય� બUયા.  

� ૧૯૩૨મા ં સ�યા�હની લડત દરિમયાન તેઓ યરવડા 

+લમા ંબગંાળ' ભાષા શી�યા હતા.  

� તેમણે ખેeૂતો તથા હ/રજનોના ઉ�ાર માટ� અનેક 

#�િૃ;ઓbુ ં સચંાલન ક5ુ ̈ હk ુ.ં ૧૯૫૨ થી ૧૯૫૭ =ધુી 

તેઓ 3ુબંઈ ધારાસભાના સ¦ય રìા હતા. 

,�?*a#к 5��� :  

� િશçકુથા (૧૯૩૫), િશçસુ0ંકારમાળા (૧૯૪૬), ગલબા 

િશયાળના ં પરામો (૧૯૪૭), િશçભુારતી �થંમાળા 

(૧૯૫૦), ખવડાવીને ખા�ુ-ંyજવાડ'ને .વ�ુ ં (૧૯૬૨), 

ખાટ' _ાl, � ૂછંકöો, રોહતં અને ન/ંદય (૧૯૭૨), 

ધનોતપનોતની ધડાધડ,(૧૯૭૭), ભોળા ભાભા (૧૯૭૭), 

ચટકચદં ચટણી (૧૯૭૭) વગેર� મૌZલક અને અb/ૂદત-

Nપાતં/રત બાળવાતા� �0ુતકો એમણે આ�યા ંછે.  

� રામાયણ કથામગંલ (૧૯૪૬), ઉપિનષદ કથામગંલ 

(૧૯૪૬), ભાગવત કથામગંલ, રામરા	યના મોતી 

(૧૯૬૨) વગેર� �0ુતકોમા ંપૌરાZણક વાતા�ઓને બાળભો¥ય 

શૈલીમા ંિનNપી છે. 

� િસAહાસનબpીસી (૧૯૪૨), અર�Zબયન નાઇ�સની વાતો 

(૧૯૪૬), વીર િવમ, ઇસપની બાલવાતો (૧૯૮૨) 

વગેર�મા ંબાળ વાતા�માળાઓ છે.  

� ભારતની કહાણી (૧૯૫૪), ચમ�કારો આ+ પણ બને છે 

(૧૯૭૫), અનતંના યાpીઓ (૧૯૭૭), ®ીSૃ¯ણ#ેમ વગેર� 

એમના ંઅUય અbવુાદ �0ુતકો છે. 


���Q-h>�Zк��  

� ૧૯૯૬મા ં તેમને }જુરાતી સા/હ�યનો સવvxચ �રુ0કાર 

રણyજતરામ =વુણ�ચ_ંક #ા�ત થયો હતો.  

� ૧૯૯૯મા ંતેમને }જુરાત સરકાર તરફથી }જુરાત ગૌરવ 

�રુ0કાર મºયો હતો. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૫-૦૧-૨૦૨૧) 

1. તા+તરમા ં રા¯Yપિત®ી રામનાથ કોિવAદ �ારા વષ� 

2020મા ંSુલ ક�ટલા પ� એવોડ� આપવાની Jહ�રાત કરાઈ 

- 119 

2. વષ� 2020મા ંકયા }જુરાતીને મરણો;ર પ�wષૂણ એવોડ� 

અપાયો અને તેbુ ં lેp જણાવો - h g�Q c>¦#�V� Z�. 

к�£>@�4 X.�) અ�� )�к,��� 

3. વષ� 2020મા ંકઈ }જુરાતી જોડ'ને સ5ં,ુત ર'તે કલાlેpે 

મરણો;ર પ�®ી એવોડ� અપાયો - Z�.*�ш-���ш 

к���"#� 

4. તા+તરમા ં વષ� 2020મા ં ક�U_ સરકાર �ારા }જુરાતી 

ડો.ચ_ંકાતં મહ�તાન ેકયા lેpે કયો પ� �રુ0કાર અપાયો -  

XÛ��, ,�?*a# અ�� �ш�W 

5. તા+તરમા ં વષ� 2020મા ં ક�U_ સરકાર �ારા }જુરાતી 

દા~ુદાન ગઢવીને કયા lેp ેકયો પ� �રુ0કાર અપાયો -  

XÛ��,  ,�?*a# અ�� �ш�W  

6. તા+તરમા ંવષ� 2020મા ંક�U_ સરકાર �ારા }જુરાતી 0વ. 

ફાધર વાલેસન ે કયા lેpે કયો પ� �રુ0કાર મરણો;ર 

અપાયો - XÛ��, ,�?*a# અ�� �ш�W 

7. વષ� 2020મા ં ક�ટલા }જુરાતી  પોલીસ અિધકાર'ઓને 

રા¯Yપિત પોલીસ ચ_ંક અપાયા -  19  



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    70 | P a g e  

 

8. વષ� 2020મા ં }જુરાત પોલીસને કયા કયા રા¯Yપિત 

પોલીસ ચ_ંક એવોડ�થી સUમાિનત કરાયા - �� !X�% 

0�9к, ���ш . ,��� X�)�, ��),5,�ш��# ,��� 

X�)�, ��) 

9. 26 JU5આુર' 2021ના રોજ ~ુઃખદ કxછ wકંૂપના ક�ટલા 

વષ� �ણૂ� થયા - 20 �EQ 

10. -તા+તરમા ં રા¯Yપિત®ી રામનાથ કોિવAદ �ારા વષ� 

2020મા ંકયા કયા ક�ટલા પ� એવોડ� આપવાની Jહ�રાત 

કરાઈ - XÛ��f gEW-07, XÛf gEW-10 અ��  XÛ��-102 

11. તા+તરમા ં રા¯Yપિત®ી રામનાથ કોિવAદ �ારા વષ� 

2020મા ં  કયા કયા  પ� એવોડ� કોને કોને આપવાની 

Jહ�રાત કરાઈ - 29 ?*)�,10 ����ш� ���?�к-NRI અ�� 

16  �W�X���% 

12. તા+તરમા ં રા¯Yપિત કોિવAદ �ારા વષ� 2020ના 

પ�િવwષૂણ કોને કોને અપાયા અન ેતેમbુ ંlpે જણાવો – 

�ш-2� C$� ()�к ,���, }X��), 
,X� $�)��>�î# 

(�W�X���%) (к)�,%�)��¬>), ��. $�j)����X� *���� 

(Y0?кa,�, %�)��¬>), �?�-�� �,-* к�X��� (��§�� અ�� 

.�к��)�/, USA), l)��� �*" >̈ ª"� х�� 

(C�#�saк%�, ?�j*"), $�$� )�) (h>��%a�, ?�j*"), 

�>�шQ� ,�Ñ g (к)�, q?�ш�) 

13.  તા+તરમા ં વડા#ધાન નર�U_ મોદ' �ારા Sુલ ક�ટલા 

બાળકોને "રા¯Y'ય બાલ �રુ0કાર-2020" એનાયત કરાયા 

- 32 

14. દર વષR વડા#ધાન®ી �ારા રા¯Y'ય બાલ �રુ0કાર 

આપવાની Jહ�રાત �ાર� કરવામા ં આવે છે - 25  

}1m>C�" 

15. વડા#ધાન ®ી નર�U_ મોદ' �ારા વષ� 2020મા ં કયા બે 

}જુરાતીને રા¯Y'ય બાલ �રુ0કાર એનાયત કરાયા અને 

રમત-શહ�રbુ ં નામ જણાવો - ?�©#���   %�W��� �V  

*�х�W�- ��2к�. અ�� ��)� Zк�?.-� ï>ш� X.�)- 

અ����� 

16. UN અહ�વાલ 3જુબ  /ડyજટલ lpેે  તે.ના પ/રણામ ે

ભારતમા ં વષ� 2020મા ં FDIમા ં  ક�ટલા ટકાનો વધારો 

ન�ધાયો છે – 13 % 

17. સરંlણ દળની pણેય પાખં આમc, એરફોસ� અને નેવીbુ ં

ક5 ુ3�ુયાલય તૈયાર કરાશ ે- 2�41. �U#�.� к�1�  

18. પો§ુ�ગલના નવા રા¯Yપિત તર'ક� કોણ ફર' � ૂટંાઈ આ�યા 

- +������" �,¾)� �$�)� �" ,�,�  

19. પો§ુ�ગલની રાજધાનીbુ ંનામ જણાવો - Y)Z$�  

20. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ંUNના 20 સ¦યોના ઉxચ સલાહકાર 

બોડ�મા ંકયા ભારતીય અથ�શાÕીનો સમાવેશ કરાયો છે - 

2#�% v�E   

21. ¥લોબલ ,લાઈમેટ /ર0ક ઈUડ�,સ 2021મા ંભારત કયા મ ે

હતો – ,�%�  

22. ¥લોબલ ,લાઈમેટ /ર0ક ઈUડ�,સ 2021મા ં#થમ મે કયો 

દ�શ હતો - �P�´b$к  

23. ¥લોબલ ,લાઈમેટ /ર0ક ઈUડ�,સ 2021 તૈયાર કરનાર' 

સ0ંથાbુ ંનામ જણાવો - X#�Q��W �U-к .�1к 2Q� �y0  

24. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ં કોના �ારા સૌથી વ� ુ ર�કોડ� 143 

ઉપ�હો લોUચ કરાયા હતા - 4)�� Zк�� к�X�� ZX�, 


7, 

25. ઈલોન મ0કની કંપની 0પસે એ,સ �ારા કયા રોક�ટ �ારા 

એક સાથે 143 ઉપ�હો લૉUચ કરાયા હતા - [�jк�-� 

26. ભારતે ફ�Þુઆ્ર' 2017મા ં એક સાથે ક�ટલા સટે�લાઈટ 

લૉUચ કર' ર�કોડ� #0થાિપત કયv હતો – ��H 

27. 0પેસ એ,સ કંપની �ારા કયા 0થળેથી 143 ઉપ�હો લૉUચ 

કરાયા હતા - ¶)�?����� к�X к������) ��к�. Uк 

28. રા¯Y'ય મતદાતા /દવસ �ાર� મનાવવામા ંઆવે છે – 25 

JU5આુર'  

29. તા.25 JU5આુર'-2021ના રોજ ક�ટલામો રા¯Y'ય 

મતદાતા /દવસ મનાવવામા ંઆ�યો - ��� 

30. રા¯Y'ય મતદાતા /દવસ-2021ની થીમ જણાવો - "$�� ,l 

%��� - ,ш7%, ,}�, �>�Y�% અ�� }=¡%" 

31. ક�U_ીય � ૂટંણીપચં �ારા 11મા ં રા¯Y'ય મતદાતા /દવસ 

િનિમતે મતદારો માટ� કઈ ખાસ =િુવધાનો #ારંભ કયv 

હતો - e-EPIC �>���� - ?�s2.) ��.� C4�"  

32. EPICbુ ં િવ0kતૃ નામ જણાવો - 4)�7.��) [�.� 

C4���1.." к��Q  

33. વત�માન ક�U_ીય કાયદા મpંીbુ ંનામ જણાવો - ���ш�к� 

5,�� 

34. ભારતીય � ૂટંણી પચંનો 0થાપના /દવસ જણાવો - 25 

}1m>C�" 1950 

35. ભારતમા ંમતદારો માટ�નો હ�zપ લાઈન નબંર જણાવો - 

1950 
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36. વત�માન 3�ુય � ૂટંણી કિમશનર કોણ છે - �� �>��) 

અ����  

37. }જુરાતના વત�માન 3�ુય િનવા�ચન અિધકાર' કોણ છે - 

�� 
,. c>�)�?� �� 

38. }જુરાતી બાળ સા/હ�યકાર રમણલાલ સોનીનો જUમ 

/દવસ જણાવો - �� }1m>C�" ����  

39. બાળ સા/હ�યકાર રમણલાલ સોનીbુ ંજUમ 0થળ જણાવો - 

к�к�h>� ��, %�. ���,�  

40. સા/હ�યકાર રમણલાલ સોનીન ે કયા વષR રણyજતરામ 

=વુણ�ચ_ંકથી સUમાિનત કરાયા હતા – �EQ 1996 

41. સા/હ�યકાર રમણલાલ સોનીન ેકયા વષR }જુરાત ગૌરવ 

�રુ0કારથી સUમાિનત કરાયા હતા – �EQ 1999 

DATE : ��-��-����

1. ��� 5},��к X�Q :  

%�. �� }1m>C�"-���� ($����W)  

 

� ભારતના બધંારણનો અમલ - તા. 26 JU5આુર'-1950  

=>2��% :  

� રા	યકlાની ઉજવણી દાહોદ ખાત ે 

� દાહોદ ખાતે રાજયપાલ ®ી આચાય� દ�વ�ત. અન ે

3�ુયમpંી િવજય Nપાણી �ારા {વજવદંન 

� }જુરાતમા ં #Jસ;ાક પવ� િનિમતે પોલેUડના કાઉ�Uસલ 

જનરલ ®ી5તુ ડાિમયન ઈર�ુકની િવશેષ ઉપ�0થિત  

� દાહોદ : ઉગતા =યૂ�ના #દ�શ તર'ક�ની ઓળખ  

��ш�E%� : ૬૦૩ અ9ો સાથ ેદ�શના સૌથી મોટા અ9દળ એવા 

}જુરાત પોલીસના માઉUટ�ડ 5િુનટ �ારા દાહોદ ખાતે અલગ-

અલગ કરતબો ર�ૂ કરાયા 

2. ��� }1m>C�" : ��� 5},��к X�Q-���� 

 

��� ?�j*" х�%� ��2XU X� C#�s2% ����� к�#Q���� 

���%� 

�EQ ������ X����� 5U��� 2��� S�)� *a��� 

$�$%� 

 

� રાજપથ પર /રપ��લક ડ� પર�ડ થઈ. તેમા ં રા¯Yપિત 

રામનાથ કોિવAદ અને વડા#ધાન નર�U_ મોદ' સામલે 

થયા હતા.  

� ભારતીય વા5સુેનાના રાફ�લ 5�ુ િવમાનની #થમ વખત 

ઉડાન 

� 55 વષ�ના ઈિતહાસમા ં ચીફ ગે0ટ વગર રા¯Yપિતએ 

િતરંગો લહ�રા�યો આ પહ�લા ભારતમા ંવષ� 1952, 1953 

અને 1966મા ં પણ ગણતpં /દવસ પર�ડમા ં કોઈ ચીફ 

ગે0ટ સામેલ થયા ન હતા. 

� બા¥ંલાદ�શની §ુકડ'એ #થમ વખત ગણતpં /દવસ 

સમારંભમા ંભાગ લીધો.  

P��х�q 

� રાજપથ પર સૌથી પહ�લી ઝાખંી ક�U_ શાિસત #દ�શ 

લ´ાખની ર�ૂ કરાઈ.  

� ઉતર#દ�શની ઝાખંીમા ં રામ મ/ંદરની ઝલક પણ 

બતાવવામા ંઆવી હતી 

� }જુરાતમાથંી =યૂ�મ/ંદર મોઢ�રાની ઝાખંી.  

� રાજપથ પર પેરાિમZલY' અને અUય સહાયક દળોએ પર�ડ 

કાઢ' હતી.  

� આ દરિમયાન તટરlક દળ, ક�U_ીય /રઝવ� પોલીસ બળ, 

/દzહ' પોલીસની બેUડ, ભારત-િતબટે સીમા પોલીસના 

બેUડ, રા¯Y'ય =રુlા ગાડ�ના જવાનોએ પોતાની તાકાત 

દ�ખાડ' હતી. 

?�s2.) 4�1�#�-Ca��@Q� @��%�� U� 

� આઈટ' મpંાલય ઝાખંીમા ં રા¯Yની #ગિત માટ� /ડyજટલ 

ઈ�Uડયા-આ�મિનભ�ર ભારતની થીમ દશા�વવામા ં આવી 

હતી. ઝાખંીમા ંAI રોબોટbુ ં3D મોડલ દશા�વવામા ંઆ�5ુ ં

હk ુ.ં + /ડyજટલ ઈ�Uડયા કાય�મ �ારા માગ�દિશ£ત 

/ડyજટલ ાિંતન ેદશા�વે છે. 

$��()���ш�� ,T��к ]>к�" X���d>� CкEQW 

� બા¥ંલાદ�શની સૈિનક §ુકડ'bુ ં નેk�ૃવ લે[ટનUટ કન�લ 

મોહgમદ શ3રૂ શાબાને ક5ુ ̈હk ુ.ં  

� બા¥ંલાદ�શની સૈિનક §ુકડ'એ #થમ વખત આપણા 

ગણતpં /દવસ સમારંભમા ંભાગ લીધો હતા. આ §ુકડ'મા ં

Sુલ 122 જવાન સામેલ હતા. 
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� ગણતpં /દવસ પર�ડમા ંસામેલ ભારતીય સેનાની ટ�Uક ટ'-

90ને સેનામા ંભી¯મના નામથી ઓળખવામા ંઆવે છે. આ 

વખતે પર�ડbુ ં નkે�ૃવ લ�ે[ટનUટ જનરલ િવજય Sુમાર 

િમ®ા ક5ુ ̈હk ુ.ં 

}����� ZX��ш#) X�v�"�� ��" 

 

� વડા#ધાન મોદ'એ ઈ�Uડયા ગેટના નેશનલ વોર 

મેમો/રયલ પર શહ'દોને ®�ાજંZલ આપી હતી. �યા ંતેમણે 

સેર�મોિનયલ Þકુ પર હ0તાlર કયા� હતા.  

� આ દરિમયાન તમેણે }જુરાતના Jમનગરની રોયલ 

ફ�િમલી �ારા Zગફટમા ંઆપેલી પાઘડ' પહ�ર' હતી. 

3. DRDO : Cк�ш-NG �,�4)d>� ,[S X�"�W (,���W)  

� પર'lણ 0થળ : ચાદં'�રુ ઈUટ'�ેટ�ડ ટ�0ટ ર�Uજ, ઓ/ડશા 

� આકાશ-NG : આકાશ U5 ુ+નર�શન િમસાઈલ.  

� ર�Uજ : 40થી 80 /કલોમીટર. 

� મારક lમતા : જમીનથી હવા  

 
Cк�ш-NG �,�4) ��ш� : 

� આ િમસાઈલ બનાવવાની અbમુિત વષ� 2016મા ં મળ' 

હતી.  

� આ િમસાઈલમા ં eુઅલ પzસ સૉZલડ રૉક�ટ મોટર છે, + 

આની ગિતને વધાર� છે.  

� આમા ં એ�,ટવ ઈલે,Yૉિનકલી 0ક�Uડ એર� મzટ' ફં,શન 

રડાર લાગે� ુ છે + એક સાથ ે ક�ટલીય ~ુ<મન િમસાઈલ 

એટલે ક� િવમાનોને 0ક�ન કર' શક�. 

� વજન : 720 /કલો�ામ.  

� લબંાઈ : 19 ¶ટ અને �યાસ 1.16 ¶ટ.  

� પોતાની સાથે 60 /કલો�ામ વજનના હિથયાર લઈ જઈ 

શક� છે.  

� હાલ ભારતમા ં આને pણ વે/રએUટ હાજર છે. પહ�� ુ

આકાશ એમક�- આની ર�Uજ 30KM છે. બી�ુ આકાશ 

એમક�. 2- આની ર�Uજ 40KM છે. pી�ુ આકાશ-એન. - 

આની ર�Uજ 80KM છે. 

� આકાશ-એન. િમસાઈલ 20 /કલોમીટરની rચાઈ =ધુી 

જઈને ~ુ<મનના િવમાન અથવા િમસાઈલને ન¯ટ કર' શક� 

છે.  

� સૌથી વધાર� ખતરનાક આની ગિત છે. આ ~ુ<મનને 

બચવાની તયૈાર'ની તક આપતા નથી.  

� ઝડપ : 3.5 મેક એટલ ેક� 4321 /કલોમીટર #િત કલાક. 

એટલે ક� એક સેકUડમા ં સવા /કલોમીટરbુ ં 7તર ન�' 

કર�. 

� આકાશ-એન. િમસાઈલના �ૂના સ0ંકરણ વષ� 2009થી 

ભારતીય સેનાઓને પોતાની સેવા આપી રìા છે.  

� આકાશ-એન. િમસાઈલને T-72 એટલે ક� BMP ચેિસસ 

અથવા ટાટા મોટસ�ના હ�વી મોZબZલટ' Y,સ પર 

બનાવવામા ં આવેલા મોબાઈલ લૉUચ િસ0ટમથી 

દાગવામા ંઆવી શક� છે.  

� આ િમસાઈલના મોબાઈલ લોUચ િસ0ટમ માટ� ગાડ'ઓ 

ટાટા મોટસ� અને BEML-Tatra કંપનીઓ બનાવે છે. 

� 30 /ડસેgબર 2020એ વડા #ધાન નર�U_ મોદ'એ 

ક�Zબનેટની બેઠકમા ં આ િમસાઈલની િનકાસ કરવાનો 

િનણ�ય લીધો હતો. એટલે ક� હવે આ િમસાઈલને ~ુિનયાના 

બાક' દ�શ પણ ખર'દ' શક� છે. 

4. 21?�� ��ш�E : �� }1m>C�"  (1) @���)�) �����  

 

21- �� }1m>C�"-����     અ�,��- � �g�-���� 

� તાર'ખ ૨૬ JU5આુર' અને #Jસ;ાક /દવસની સાથ ે

કિવ-રાજવી કલાપી અને ભોગીલાલ ગાધંીનો જUમ/દવસ 

છે.  

� }જુરાતના એક éણૂામા ંહોવા છતા ં}જુરાતના રાજકારણ 

અને િશlણમા ં + નગરbુ ં માતબર યોગદાન છે તવેા 

મોડાસામા ંભોગીલાલ ગાધંીનો જUમ થયો હતો. 

� મોડાસા, અમદાવાદ, ભNચ અને 3ુબંઈમા ં ભણી 7ત ે

તેઓ }જુરાત િવ°ાપીઠમાથંી 0નાતક થયા હતા. 

િવ°ાપીઠના સ0ંકારોના બળે ભોગીલાલ ગાધંી ન�ર 

ગાધંીવાદ'  અને ઉમદા રચના�મક કાય�કર તર'ક� તયૈાર 

થયા હતા. 

� 0વતpંતા ·દોલનમા ંભાગ લઇ સાડા pણ વષ�થી વ� ુ

સમય +લમા ંપણ રìા હતા. 
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� મા,સ�વાદના અ¦યાસ પછ' તમેનામા ંરિશયન સમાજવાદ 

તરફ આકષ�ણ વ{5ુ.ં ૧૯૪૦ના અરસામા ં સાgયવાદ' 

બUયા, #ગિતશીલ લેખક મડંળbુ ંનેk�ૃવ પણ ક5ુ.̈ 

� ૧૯૫૬મા સાgયવાદથી િવ3ખુ થયા અને િવનોબા ભાવ,ે 

દાદા ધમા�િધકાર' અને જય#કાશ નારાયણના #ભાવમા ં

�નુઃ ગાધંી ZચA{યા માગR આ�યા હતા. 

� ભોગીલાલ ગાધંીના �ય�,ત�વbુ ં વ� ુ ઉમદા પા=ુ ં એટલે 

"િવ9 માનવ "સામિયક અન ેØાન ગગંોpી �થં ®ેણીbુ ં

સપંાદન, કિવતા, નવZલકા, િનબધં અને સપંાદનના ૮૦ 

થી વ� ુ �0ુતકો તથા િવ9 માનવ સ0ંકાર Y0ટbુ ં

સચંાલન. તેમના સા/હ�યમા ં મા,સ�-ગાધંીની મીમાશંા  

દ�ખાય છે. 

� ભોગીલાલ ગાધંી +વા સા/હ�યકારો, કમ�શીલોથી }જુરાત 

}ણુવતંી અને રZળયાત બની છે.  

 (2) 21?�� ��ш�E : �� }1m>C�" ��2�� к�� к)�X�   

21 : 26-1-1874        અ�,�� : 9-6-1900 

� �Nુનામ : =રુિસAહ. ત�તિસAહ. ગો/હલ  

 

� કિવ, #વાસ લેખક.  

� જUમ લાઠ' (yજ.અમર�લી)ના રાજSુ§ંુબમા.ં  

� ૧૮૮૨ થી ૧૮૯૦ =ધુી રાજકોટની રાજSુમાર કૉલેજમા ં

#ાથિમક િશlણ  

� 1892 U� 1900 �>���� 
�� ,�Q к�©# �0��q�� 

,��%� ,��* ‘к)�X��� к�к���’d>� к�1%�� *�U� 

1903�� �W��� 5к�ш� Um>�. 

� ભારત #વાસ દરિમયાન પોતાના િશlક નરહ/ર જોશીન ે

પpો Nપ ેલખાયેલા ‘કા<મીરનો #વાસ’bુ ંJહ�ર #કાશન 

છેક ૧૯૧૨મા ં‘કા<મીરનો #વાસ’, કલાપીના સવંાદો અને 

0વીડનબોગ�નો ધમ�િવચાર’ એ �થંમા ંથ5ુ ંછે.  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૬-૦૧-૨૦૨૧) 

1. ૨૬ JU5આુર'-૨૦૨૧ના રોજ ભારતનો ક�ટલામો 

#Jસ;ાક પવ� ઉજવાયો – 72�  

2. ૭૨મા ં #Jસ;ાક પવ�ની }જુરાતમા ં રાજયકlાની 

ઉજવણી કયા ંકરાઈ – ��*��  

3. ૭૨મા ં #Jસ;ાક પવ�ની }જુરાતમા ં રાજયકlાની 

ઉજવણીમા ં કોણ િવશેષ ઉપ�0થત રìા – X�)�1��� 

к�+|1,) 2��) ��m>% ���#� 4��>к 

4. #Jસ;ાક પવ� િનિમતે દાહોદ ખાતેના રાજયકlાના 

સમારોહમા ં દ�શના સૌથી મોટા અ9ો સાથેના અ9દળbુ ં

નામ જણાવો – �+1.�� m>��.  

5. ભારતમા ં ૨૬ JU5આુર'-૨૦૨૧ પવ�ની ઉજવણી કયા ં

કરાઈ હતી – ��2XU, ��� ?�j*" 

6. ૨૬ JU5આુર'ની રા¯Y'ય પર�ડમા ં #થમવાર કયા 

િવમાનો જોડાયા હતા – ��[�)  

7. #Jસ;ાક પર�ડ-૨૦૨૧ નવી /દzહ'મા ં #થમવાર કયા 

દ�શની wિૂમ સેનાએ ભાગ લીધો – $��()���ш  

8. #Jસ;ાક પર�ડ-૨૦૨૧ નવી /દzહ'મા ં 3�ુય અિતિથ 

તર'ક� કોણ ઉપ�0થત ર¿ુ ંહk ુ– к�4 �*Á  

9. નવી /દzહ' #Jસ;ાક પર�ડ-૨૦૨૧મા ં }જુરાતે કઈ 

ઝાખંી ર�ૂ કર' હતી –�����, � g#Q �?��  

10. #Jસ;ાક પર�ડ-૨૦૨૧મા ંવડા#ધાન �ારા કયા #દ�શની 

ખાસ પાઘડ' પહ�ર' હતી – }���  

11. તા+તરમા ં DRDO �ારા કઈ િમસાઈલbુ ં સફળ પર'lણ 

કરા5ુ ં– Cк�ш-NG 

12. આકાશ-NGbુ ં િવ0kતૃ નામ જણાવો – Cк�ш 1m> 

6���ш� �,�4) 

13. આકાશ-NG િમસાઈલની ર�Uજ જણાવો – 40 U� 80 

?к.�. 

14. તા+તરમા ં આકાશ-NGને �ાથંી લોUચ કરા5ુ ં – ITR- 

0���"h>�, q?�ш� 

15. ભોગીલાલ ગાધંીનો જUમ /દવસ જણાવો – 26 

}1m>C�"-1911 

16. ભોગીલાલ ગાધંીનો જUમ કયા ંથયો હતો – ���,� 

17. રાજવી કિવ કલાપીનો જUમ /દવસ જણાવો - 26 

}1m>C�"-1874 

18. કિવ કલાપીbુ ં�Ýુુ નામ જણાવો - �>��,-*/ %¦%�,-*/ 

��?*)  

19. કિવ કલાપીbુ ંજUમ 0થળ જણાવો - )�R" (s2.અ��)�) 

20. કલાપીના કા�યસ�ંહ ‘કલાપીનો ક�કારવ’bુ ં કોના હાથ-ે

કયાર� મરણો;ર #કાશન થ5 ુહk ુ– к�� к�1% %U� �EQ 

1903 

DATE : ��-��-����
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1. ��WQ# : c>¦#�V� ?�Y)[ [���� ,*�# #�Q���� ����� 

: �. 7.50 )�х к��4 :=>2��% ,�к�� (C��(#)  

��� 2����4 : 

� 3�ુયમpંી રાહત ફંડમાથંી Sૃિpમ 	દય #�યારોપણના 

/ક0સામા ં પણ વ�મુા ં વ� ુ N.૭.૫૦ લાખ =ધુીની સહાય 

મળ' શકશ.ે  

� રા	યના મહ�=લૂ િવભાગે CM /રZલફ ફંડ માટ�ની કાય�વાહ 

સિમિતને ઉપરો,ત /ક0સામા ં જNર'યાતમદં દદ�ઓને 

સહાય મ�ૂંર કરવાના અિધકારો સ��યા છે. 

c>¦#�V� ?�Y)[ [�� ��ш� : 

� Sુદરતી આપિ; અને માનવસy¤ત આફતોના સમયે 

અસર�0તોન ેમદદNપ થવા રચવામા ંઆવેલા CM /રZલફ 

ફંડમાથંી અ�યાર =ધુીમા ં િવિવધ રોગોમા ં તબીબી 

સારવાર lેpે અસ�ંય થેલેિસિમયા િપ/ડત બાળકો અન ે

દદ�ઓને આિથ£ક સહાય અપાઈ છે.  

� હાટ�  અને Zલવર એમ બે #કાર� અ�યતં ખચા�ળ 

ટાUસ�લાUટમા ંખાસ /ક0સામા ંમયા�દા રા�યા વગર સહાય 

અપાય છે. 

2. �, n : =>2��% 
,..". ��� (X?��*�) 

 
c>,�[�)�� ,���q અ�� ,)�% ,�0�)��� ,� ��ш�� 

�х��  

� સતત pીJ વષR ભારત સરકારનો એવોડ� મેળવી 

}જુરાતની હ�Y'ક 

�X��� :  

� સૌથી ઓછા અક0માત દર અને વ� ુ સલામત સેવાઓ 

માટ�  

� }જુરાત એસ.ટ'.ને દ�શભરમા ં સૌથી ઓછા અક0માત 

બદલ YાUસપોટ�  િમની0ટસ� રોડ સેફટ' એવોડ�-ર૦૧૯-૨૦ 

અને ૨૦૨૦-૨૧bુ ંસUમાન નવી /દzહ'મા ંઅપ�ણ થ5ુ ં  

u>) 0�� 
���Q અX�#�  

� YાUસપોટ� િમની0ટસ� રોડ સેફટ' એવોડ�-ર૦૧૯-૨૦ અને 

૨૦૨૦-૨૧ના સUમાન, ‘’િસzવર 0કોચ એવોડ�’’ અન ે

મહ;મ /કલોમીટર #િત લીટર (KMPL) ઇgúવૂમેUટ 

એવોડ� એમ એસ.ટ'. િનગમને મળેલા Sુલ ૪ એવોડ� 

એનાયત 

� ભારત સરકારના પેYોZલયમ અને ગેસ મpંાલય તથા 

પેYોZલયમ કUઝવRશન /રસચ� એસોિસએશન (PCRA) �ારા 

}જુરાતના ૬ એસ.ટ'. ડ�પોને મહ;મ /કલોમીટર #િત 

લીટર (KMPL) ઇgúવૂમેUટ બદલ �રુ0Sૃત કરાયા 

3. = g�) ��, અX��� : �z> 10 @��%�# @�E�q�� 

,X�.Q  к�ш� (������ш� .�к��)�/)  

 

� 10 ભાષામા ં 0થળોના નામbુ ં લે/ટન �0�ટમા ંઓટોમે/ટક 

YાUસZલટર�શન શN ક5ુ ̈છે.  

1. ?*1�"   �. =>2��%�    F. $���S"  H. ��R"  

�.%�®>=>    �. %�)        �. кI�    �. )#�)  

�.X�}$�    ��. q?�#�  

� 7�ે. ન સમજતા 5ઝુર બસ 0ટ�Uડ, ,લીિનક, 0ટ�શન, 

�ોસર' 0ટોર સ/હતના 0થળો #ાદ�િશક ભાષામા ં શોધી 

શકશે. 

4. IMF : C+.® gк-2020 

�EQ-2021�� @��%�� GDP 11.5 .к� �*���d>� અd>�� 

(�T��к અUQ%�V)  

� કોરોના કાળના ઈિતહાસમા ંસૌથી નીચ�ુ ં0તર જોઈ �કૂ��ુ ં

દ�શbુ ં અથ�તpં હવે ફર' એકવાર પાટા પર ચઢવાની 

તૈયાર'મા ંછે.  

� ઈUટરનેશનલ મોનેટર' ફંડ એટલે ક� આઈએમએફના 

અbમુાન #માણે, 2021મા ંભારતના .ડ'પીમા ં 11.5%નો 

જબરદ0ત ઊછાળો આવી શક� છે.  

� ભારતીય અથ�તpંમા ં éબૂ ઝડપથી /રકવર' દ�ખાઈ રહ' 

છે. ભારત ડબલ /ડyજટમા ં �ોથ મેળવનારો િવ9નો 

એકમાp દ�શ બનશ.ે  

C+.®>к  

��ш /�"X� 

@��% ��.�% 

0�� �.�% 

)��ш#� �.�% 

t >кð �.�% 

N�1, �.�% 
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અ�?�к� �.�% 

�|7,к� H.F% 

X�?кZ%�� �.�% 

� ચા� ુ વષR આિથ£ક િવકાસના મામલામા ં ભારત ચીનન ે

પછાડ' દ�શે.  

� 2021મા ંભારતનો િવકાસ દર 11.5% અને ચીનનો 8.1% 

રહ�શે. પછ'ના મે અbુમે 0પેન (5.9%) અને VાUસ 

(5.5%) રહ�શે.  

� IMF : ઇUટરનેશનલ મોનીટર' ફંડ 

� MD : /0ટZલના 	યોજcયા 

� 3�ુય મથક : વોિશA¥ટન-USA 

5. UNDP અ�� m>����,¥." q[ q7,[��Q�� ()�$) 

���ñ� ��� ,��� (X#�Q��W)  

50 ��ш��� 12 )�х )�к��� અY@5�# )���#� 

,��� ��ш� : 

� 59% ભારતીયોએ 0વીકા5ુ ̈ક� ,લાઈમેટ ચેUજ એક વૈિ9ક 

કટોકટ' છે. આ િન¯કષ� ¥લોબલ વોિમÀગ આધા/રત સૌથી 

મોટા સરવેમા ંમºયો છે.  

� સ5ં,ુત રા¯Y િવકાસ કાય�મ (5એુનડ'પી) અને 

5િુનવિસ£ટ' ઓફ ઓ,સફોડ� આ સરવેમા ં 50 દ�શોના 12 

લાખ લોકોનો અZભ#ાય લીધો હતો. 

� 2019મા ં,લાઈમેટ ચેUજને કારણે પયા�વરણને થઈ રહ�લા 

b,ુસાન 7ગે 16 5વુાનોએ સરકારો િવÝુ� 5એુનમા ં

ફ/રયાદ ન�ધાવી હતી.  

� /ર0પોUડUટ મોબાઇલ ગેિમAગ નેટવક�ના મા{યમથી 

સપંક�મા ંઆ�યા.  

� સરવે કોરોનામા ં હાથ ધરાયો હતો. તેમ છતા ં 64% 

લોકોએ ,લાઈમેટ ચUેજને સૌથી મો§ંુ સકંટ ગણા�5ુ ંછે.  

� સૌથી વ� ુ5કુ�-ઈટાલીના 81%, Jપાનના 79%, VાUસ-

જમ�નીના 77%, દ.આ/Vકાના 76%, ક�નેડાના 75%, 

/ફZલપાઈUસના 74%, રિશયા, અમે/રકા, અ÷zજ/રયાના 

65% લોકો સામેલ હતા. 

6. ?�� ��ш�E : 25 }1m>C�" 

(1) @��%�# �� !"# X#Q.� ?��, 

 

(2) ?*�0) 5��ш�� ZU�X�� ?��,  

 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૭-૦૧-૨૦૨૧) 

1. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ં }જુરાત સરકાર �ારા 3�ુયમpંી 

/રZલફ ફંડની સહાય મયા�દામા ંવધારો કર' ક�ટલી કરાઈ - 

�. 7.50 )�х  

2. }જુરાત સરકાર� કયા હ�kસુર 3�ુયમpંી રાહત ફંડની 

રચના કર' છે – u>��%� CX�� અ�� ���,sè% 

C[%��� ,#� અ,��Z%��� ���X U��  

3. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ં ભારત સરકારના પેYોZલયમ અને 

ગેસ મpંાલય તથા પYેોZલયમ કUઝવRશન /રસચ� 

એસોિસએશન (PCRA) �ારા }જુરાત એસ.ટ'. િનગમન ે

કયા ચાર એવોડ� આપી સUમાિનત કરાયા - !�1,X�.Q  

���Z.,Q ��� ,�[." 
���Q-�019-20 અ�� 2020-

21�� ,1��, ‘’�,j�� Zк�0 
���Q ’’ %U� *� 

?к)��.� 5�% )�.� (KMPL) �bò g��1. 
���Q  

4. 3સુાફરલlી સવેાઓ અને સલામત સચંાલનમા ં સમ� 

દ�શમા ંકઈ રા	ય સરકારની પ/રવહન સ0ંથા મોખર� છે – 

=>2��% 
,..".  

5. }જુરાત એસ.ટ'. િનગમ ે ભારત સરકારના YાUસપોટ�  

િમની0ટસ� રોડ સફેટ' એવોડ�-ર૦૧૯-૨૦ અને ૨૦૨૦-

૨૧ના સUમાન મેળવી સતત ક�ટલામા ંવષR આ એવોડ�ની 

હ�Y'ક #ા�ત કર' - V�} 

6. કયા માપદંડના આધાર� }જુરાત એસ.ટ'. િનગમને ભારત 

સરકારના YાUસપોટ�  િમની0ટસ� રોડ સેફટ' એવોડ�-ર૦૧૯-

૨૦ અને ૨૦૨૦-૨૧bુ ંસUમાન મº5 ુહk ુ- ,lU� q{� 

અкZ�% �� અ�� �z> ,)�% ,���q �.�  

7. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ં }ગૂલ મે�સ અપ�ડે થતા વ� ુ

ક�ટલી ભારતીય ભાષાઓને સપોટ� કરશે  - 10  

8. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ં}ગૂલ મે�સ અપ�ડે થતા વ� ુકઈ 

૧૦ ભારતીય ભાષાઓને સપોટ�  કરશે  - ?*1�", =>2��%�, 

$���S", ��R", %�®>=>, %�), кI�, )#�), X�}$� 

%U� q?�#�  

9. IMFbુ ંિવ0kતૃ નામ જણાવો - 41.���ш�) ���.�" [�� 

10. IMFના તા+તરના અbમુાન #માણે વષ�-2021મા ં

ભારતના GDPમા ંક�ટલા ટકાની �Ôૃ� ન�ધાશે – 11.5 
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11. ઈUટરનેશનલ મોનેટર' ફંડના વત�માન મનેેyજAગ 

ડાયર�,ટરbુ ંનામ જણાવો - ?�Z.Y)�� p#�2í#� 

12. ઈUટરનેશનલ મોનેટર' ફંડbુ ં3�ુય મથક કયા ંઆવે�ુ ંછે 

- ���ш-(.�-USA 

13. JU5આુર'-૨૦૨૧ના UNDP અને 5િુનવિસ£ટ' ઓફ 

ઓ,સફોડ�ના ¥લોબલ વોિમÀગ 7ગેના સરવેમા ં ક�ટલા 

દ�શોના ક�ટલા લોકોનો અZભ#ાય લેવાયો - 50 %U� 12 

)�х 

14. JU5આુર'-૨૦૨૧ના UNDP અને 5િુનવિસ£ટ' ઓફ 

ઓ,સફોડ�નો ¥લોબલ વોિમÀગ 7ગેના સરવેમા ંક�ટલા ટકા 

ભારતીયોએ 0વીકા5ુ ̈ ક� ,લાઈમેટ ચેUજ એક વૈિ9ક 

કટોકટ' છે – 59  

15. ભારતીય રા¯Y'ય પય�ટન /દવસ કયાર� મનાવવામા ંઆવે 

છે - 25 }1m>C�" 

16. /હમાચલ #દ�શનો 0થાપના /દવસ જણાવો - 25 

}1m>C�" 

DATE : ��-��-����

1. к�19�# ���2XV �EQ 2021-22  

%��"х 29� }1m>C�" 2021U� ,�,�d>� $6. ,V 

� ખાસ : ઇિતહાસમા ં#થમવાર પેપરલસે બ+ટ- 7દાજપp 

ર�ૂ કરાશે 

� નાણા મpંાલય �ારા "5િુનયન બ+ટ મોબાઈલ એપ" 

લોUચ કરાઈ 

� આ એપમા ં ક�U_ીય બ+ટના તમામ ૧૪ દ0તાવેજોની 

િવગત મળ' રહ�શે 

� આગામી ૧લી ફ��આુર'એ વષ� ૨૦૨૧-૨૨bુ ં 7દાજપp 

ર�ૂ થશ ે

� નાણા મpંી ®ી િનમ�લા સીતારામન સતત pી�ુ બ+ટ ર�ૂ 

કરશે 

� C�U¥к ,�¾�W ��� : બ+ટ સpના #ારંભમા ં

રા¯Yપિતના અZભભાષણ બાદ વષ� ૨૦૨૦-૨૧ના 

નાણાક'ય વષ�મા ંભારતીય અથ�તpંની કામગીર' ક�વી રહ' 

તેના ·કડા ર�ૂ કરાય છે તેને આિથ£ક સવRlણ કહ�વાય 

છે.  

2. к��ш� X,¾�ш� �1��7, (CPI 2020 }*�� (C�U¥к-

Ì .�0��) 

� સૌથી #માZણક દ�શ : U5ઝૂીલUેડ અને ડ�Uમાક�  

� િવ9ના ં Sુલ ૧૮૦ દ�શોમા ં ભારત ૮૬મા મ ે : સર�રાશ 

0કોર - ૪૩ 

� ભારતને ૧૦૦માથંી ૪૦ પોઇUટ 

���% : 

� YાUસપરUસી ઇUટરનેશનલ �ારા તા+તરમા ં #િસ� 

કરાયેલા િવ9ના ં૧૮૦ દ�શોના ંકર�શન પસR�શન ઇUડ�,સ 

(CPI ૨૦૨૦)મા ંઅUય દ�શોની સરખામણીમા ં�¯ટાચારના 

મામલે ભારત ૮૬મા મે.  

� �¯ટાચારના મામલે ભારત આ વષR ૬ મ ગબડ5ુ ંછે, 

ગયા વષR તે ૮૦મા મે હk ુ.ં ૨૦૧૨મા ંતેનો ૭૬મો મ 

હતો. આમ ૨૦૧૨ પછ' ભારતનો મ સતત ગબડ' રìો 

છે.             ,lU� 5��YWк ��ш 

��ш X�41. ��1к �% �E¾ 

1m gP�)�1� 88 1 1 

��1�кQ  88 2 1 

?[�)�1� 85 3 3 

�,-��X�� 85 4 4 

|Z��� 85 5 4 

|Z�aP)¾1� 85 6 4 

@��%�� X���ш�d>� ZU�� 

��ш X�41. ��1к �% �E¾ 

0�� 42 78 80 

X�?кZ%�� 31 124 120 

��X�S 33 117 113 

$��()���ш 26 146 146 

,lU� Ì . ��ш��� #�, ,�?�#�, ,��Y)#�  

� કોરોનાને {યાનમા ંરાખી ર��Uકôગ તૈયાર ક5ુ ̈ 

� સ0ંથાન ૨૦૧૨થી �¯ટ દ�શોbુ ંવાિષ£ક ર��Uકôગ તયૈાર કર� 

છે. આ વખતે કોરોનાને {યાનમા ંરાખી ર��Uકôગ આ�5ુ ંછે.  

� સ0ંથાના વડા ડ�Zલયા ફર�/રયા ÝુZબયોએ ક¿ુ ં ક� કોરોના 

ફ,ત 0વા0Ùય અને આિથ£ક સકંટ નહ� પણ આ 

�¯ટાચારbુ ંપણ સકંટ છે. તેનો સામનો કરવામા ંઆપણે 

િન¯ફળ સાZબત થઈ રìા છ'એ. 

к������� ,��� к��� $�) 1m gP�)�1� ,lU� 5��YWк  

� આ ઈUડ�,સમા ં U5ઝૂીલેUડ સૌથી ઓછા �¯ટાચાર સાથ ે

ટોચે છે. કોરોનાને કાÞમૂા ં લેવા બદલ ~ુિનયાએ તેની 

#શસંા કર'. 
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Y�7,: �Y�W C?Nк��� ,lU� q{�, ��ш#� ,lU� Ì .  

� દ.આ/Vકાન ે૪૪ પોઇUટ મºયા.ં તેbુ ંર��Uકôગ ૬૯ છે.  

� ¢ાઝીલ ૩૮ પોઇUટ સાથે ૯૪ અને ૩૦ પોઇUટ સાથ ે

રિશયા ૧૨૯3 ુછે. 

3. ��� C�U¥к �0(WEF) ����, 

� ભારતના વડા #ધાન ®ી નર�U_ મોદ'bુ ંસબંોધન 

� વૈિ9ક 0તર� ૪૦૦ ઉ°ોગ જગતના #િતિનિધઓ સાથ ે

સવંાદ કાય�મ યોJયો  

� િવષય - "ચોથી ઔ°ોZગક ાિંત : માનવતાની ભલાઈ 

માટ� #ૌ°ોZગક'નો ઉપયોગ" 

4. ?кY�óZ%�� : �� !���" ��2��%� ,��"� }X���� ��� 

�� !X�% (�T��к ��2к��W) 

 

� રાજધાની : Zબ0ક�ક 

5. 21?��, ��ш�E : ��� }1m>C�" X�}$ к�,�" : 

)�)� )2X%��#  

21 – ��� }1m>C�"-����        અ�,�� - ���� 

� પJંબ ક�સર' લાલા લજપતરાય, Øાનપીઠથી �રુ0Sૃત 

}જુરાતી કિવ રા+U_ શાહ, ઉ�Sૃ¯ઠ િવવેચક જયતં કોઠાર', 

વૈØાિનક રાJ રમÂા અને જનરલ ક/રઅ�પાના 

જUમ/દવસ તથા સોહરાબ મોદ', ઇિતહાસકાર હસ3ખુ 

સાકંZળયાથી આજનો /દવસ ઐિતહાિસક છે.  

 

� લાલ, બાલ અન ે પાલની િp�ટુ' પૈક' લાલા 

લાજપતરાયનો જUમ પJંબના મોગા yજzલાના ~ુિધ  

ગામમા ંથયો હતો.  

� આય� સમાજથી #ભાિવત લાલા. ક��ેસની જહાલવાદ' 

િવચારધારાના 3�ુય નેતા હતા.  

� પJંબમા ંઆય� સમાજનો ફ�લાવો અને દયાનદં એUગલો 

વૈ/દક 0Sલૂો શN કરવામા ં અને Sુદરતી આફતોમા ં

લોકસેવા માટ� લાલા. હમેંશા ંઅ�સેર રìા હતા.  

� તેઓએ ભારતમા ં ‘તÝુણ ભારત’ નામની ાિંતકાર' 

સ0ંથાની 0થાપના કર' લાખો 5વુાઓને ભારતની આઝાદ' 

માટ� તૈયાર કયા� હતા.  

� 1927મા ંસાયમન કિમશનનો ઉ�તાથી િવરોધ કરતા થયલેા 

લાઠ'ચા¤મા ંલાલા લાજપતરાય ઘાયલ થયા હતા.  

� ભગતિસAહ, રાજ}Ýુુ અને ચ_ંશેખર આઝાદ� તેમના 

માનસ�pુો તર'ક� તેમની હ�યાનો બદલો વાળ' તેમના 

શ�દો સાથ�ક કયા�.  

� )¥લેU�સ ડ�Uટ § ૂ ઈ�Uડયા, /દ પોZલ/ટકલ ફâચુર ઓફ 

ઈ�Uડયા, ક�ટલાય મહા�Ýુુષોના .વનચ/રpો અને 

આ�મકથા લાલા.ના ંસ¤નો છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૮-૦૧-૨૦૨૧) 

1. ક�U_ીય 7દાજપp વષ� ૨૦૨૧-૨૨ની ખાસ િવશષેતા 

જણાવો - ��%*�,�� 5U��� X�X�)�, $6.  

2. JU5આુર'-૨૦૨૧મા ંનાણા મpંાલય �ારા બ+ટન ેલગતી 

કઈ એપ લોUચ કરાઈ હતી - "m>��#� $6. �$�4) 


X" 

3. "5િુનયન બ+ટ મોબાઈલ એપ"મા ં ક�U_ીય બ+ટના 

ક�ટલા દ0તાવેજોની િવગત મળ' રહ�શ ે- %� 14 

4. બ+ટ સpના #ારંભમા ં રા¯Yપિતના અZભભાષણ બાદ 

નાણાક'ય વષ�મા ંભારતીય અથ�તpંની કામગીર' ક�વી રહ' 

તેના ·કડા ર�ૂ કરાય છે તેને ç ુકહ�વાય છે - C�U¥к 

,�¾�W  

5. તા+તર JU5આુર' 2021મા ં Jહ�ર થયેલા  'કર�શન  

પસR�શન ઈUડ�,સ 2020'  3જુબ િવ9ના સૌથી #ામાZણક 

દ�શ  જણાવો - 1m>P�)�1� અ�� ����кQ  

6. તા+તર JU5આુર' 2021મા ં Jહ�ર થયેલા  'કર�શન  

પસR�શન ઈUડ�,સ 2020' 3જુબ U5ઝુીલેUડ અને 

ડ�નમાક�નો  0કોર જણાવો - 88-88 

7. તા+તર JU5આુર' 2021મા ં Jહ�ર થયેલા  'કર�શન  

પસR�શન ઈUડ�,સ 2020' 3જુબ િવ9ના #ામાZણક દ�શમા ં 

ભારતનો મ  જણાવો - 86� 

8. JU5આુર' 2021મા ં Jહ�ર થયેલા  'કર�શન  પસR�શન 

ઈUડ�,સ 2020'  3જુબ િવ9ના  ક�ટલા દ�શનો સવR કરાયો - 
180  

9. લાલા લજપતરાયbુ ંઉપનામ જણાવો – к�,�" 

10. તા+તર JU5આુર' 2021મા ં Jહ�ર થયેલા  'કર�શન  

પસR�શન ઈUડ�,સ 2020'  3જુબ િવ9ના સૌથી #ામાZણક 

દ�શમા  ભારતનો 0કોર જણાવો - 40 X��1. 
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11. તા+તર JU5આુર' 2021મા ંJહ�ર થયેલા  'કર�શન  

પસR�શન ઈUડ�,સ 2020'  3જુબ િવ9ના  દ�શનો  સર�રાશ 

0કોર  જણાવો - 43 

12. તા+તર JU5આુર' 2021મા ં કઈ સ0ંથા �ારા 'કર�શન 

પસR�શન ઈUડ�,સ 2020'  Jહ�ર કરવામા ં આ�યો - 

!�1,X�1,� �1.���ш�) 

13. તા+તર JU5આુર' 2021મા ં Jહ�ર થયેલા  'કર�શન  

પસR�શન ઈUડ�,સ 2020'  3જુબ િવ9ના સૌથી �¯ટ   

દ�શના  નામ જણાવો - #�, ,�?�#� અ�� ,��Y)#� 

14. કોરોના મહામાર'નો સામનો કરવામા ં િવ9નો સૌથી 

#ામાZણક દ�શ જણાવો -  1m>P�)�1� 

15. WEFbુ ંિવ0kતૃ નામ જણાવો – �j�Q 4к����к [��  

16. WEFના દાવોસ એજUડા-૨૦૨૧મા ં વૈિ9ક 0તર� ઉ°ોગ 

જગતના ક�ટલા #િતિનિધઓ સાથે સવંાદ કાય�મ યોJયો 

- 400 

17. WEFના દાવોસ એજUડા-૨૦૨૧નો િવષય જણાવો - 

"0�U� äx�Y�к ����% : ���%��� @)�4 �.� 

5lx�Y�к"�� +X#��" 

18. /કZગ *0તાન દ�શની વત�માન રાજધાનીbુ ં નામ જણાવો – 

Y$Zк�к 

19. JU5આુર'-૨૦૧મા ં /કZગ *0તાનમા ં કયા રા¯Yવાદ' 

રાજનેતા નવા રા¯Yપિત બUયા - ,��"� }X����  

20. Øાનપીઠથી �રુ0Sૃત }જુરાતી કિવ રા+U_ શાહનો જUમ 

/દવસ જણાવો – 28 }1m>C�"-1913 

21. લાલા લાજપતરાયનો જUમ �ા ં થયો હતો - X�}$�� 

��� s2j)��� >̈ �� �� 

22. આય� સમાજથી #ભાિવત લાલા લાજપતરાય ક��ેસની 

કઈ િવચારધારાના 3�ુય નેતા હતા - 2*�)���"  

23. લાલા લાજપતરાયએ ભારતમા ં કઈ ાિંતકાર' સ0ંથાની 

0થાપના કર' લાખો 5વુાઓને ભારતની આઝાદ' માટ� 

તૈયાર કયા� હતા - ‘%Î>W @��%’   

24. લાલા લજપતરાયનો જUમ/દવસ જણાવો- �� }1m>C�" 

DATE : ��-��-����

1. અ�,�� : =>2��%�-?*1�" ?[j��� }W�%� અY@��%� 

અ���-� 2�ш�d>� c>�$4 х�%� �H �E¾ ����  

 

к)� ��V� к��?к�ð :  

� #�યાત નાટક : બાણસયૈા 

?[j : 

� શોલે /ફzમમા ંઅZભનય કરનારા અરિવAદ જોશી }જુરાતી 

/ફzમ જગતમા ંéબૂ Jણીk ુ ંનામ છે.  

� વષ� ૧૯૬૧મા ંતેમણે ‘� ૂદંડ' ચોખા’ /ફzમથી અZભનયની 

શNઆત કર' હતી.  

� ‘કંSુ’, ‘વેલીને આ�યા ¶લ’, ‘જનમટ'પ’, ‘રા માડંZલક’, 

‘વેરનો વારસ’, ‘ડાSુરાણી ગગંા’, ‘ઘેર ઘેર માટ'ના �લૂા’, 

‘ગરવો ગરાિસયો’, ‘ઢોલા માN’, ‘નાણા ંવગરનો નાિથયો’, 

‘¶ટપાથની રાણી’, ‘વણઝાર' વાવ’ +વી અનેક }જુરાતી 

/ફzમોમા ંઅZભનય કયv હતો. 

� }જુરાતી /ફzમો ઉપરાતં અરિવAદ જોશીએ /હUદ' /ફzમોમા ં

પણ અZભનય કયv હતો.  

� બોZલ�ડુની =પુર-eુપર /હટ ‘શોલે’મા ં તેમણે wિૂમકા 

ભજવી હતી.  

� રા+શ ખÂા-નદંા અZભનીત /ફzમ ‘ઈ;ેફાક’ /ફzમમા ંયશ 

ચોપરાના આિસ0ટUટ /ડર�,ટર રìા ંહતા.  

��.к : 

� અરિવAદ જોશીએ /ફzમો િસવાય ‘=ગુધંનો દ/રયો’, 

‘ખેલદંો’, ‘બરફના ચહ�રા’ં, ‘દપ�ણની આરપાર’, ‘સળ¥યા ં

=રૂજ3ખુી’, ‘લેડ' લાલSંુવર’, ‘બાણશયૈા’ +વા નાટકોમા ં

પણ અZભનય કયv હતો. 

� �pુ : શરમન જોષી અને �pુી : માનસી જોશી બનંે /હUદ' 

/ફzમોના કલાકારો 

2. ,���U : к�0�� .�)��U� �?�#�� /��>� . 2�� 

шк�# %� �.��� 5�67.  

=>2��%�� >̈$4 6�� �����.� ô �� �P��� 2�4 шк�ш� 

: ,���U !Z.� 5�67. �.� H� *}� �.� 2�� [�S��     
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� સોમનાથ મ/ંદર ઉપરાતં પય�ટકોને આકષ�વા માટ� 

ઇકોલો. કિમશન તથા વન અને પયા�વરણ િવભાગ 

તરફથી આગામી /દવસોમા ં કાચની ટનલમાથંી દ/રયાઇ 

.વ=�ુ¯ટ જોઇ શક� તે માટ�નો #ો+,ટ હાથ ધરવામા ં

આ�યો છે.  

� વડા#ધાન ®ી મોદ'એ સોમનાથ Y0ટના ચેરમેન બUયા 

બાદ N. ૩૦૦ કરોડના #ો+,ટને આપી મ�ૂંર'  

3. к�19�# $6. : ,�,��� к�19 ,�к�� <��� �EQ 2020-

21d>� C�U¥к ,�¾�W ��> к��m>�   

 

C�U¥к ,�¾�W�� *a��� $�$%� : 

� નાણાક'ય વષ� ૨૦૨૧મા ંઅથ�તpંની �Ôૃ� માઈનસ ૭.૭ 

ટકા રહ�વાની સભંાવના છે. 

� Sૃિષ lેpમા ં ન�ધપાp �Ôૃ�ની મદદથી નાણાક'ય વષ� 

૨૦૨૨મા ં૧૧ ટકા .ડ'પી �Ôૃ�દરની અપેlા છે. 

� કોરોના મહામાર'ના #કોપમાથંી ભારત બહાર નીકળ' ર¿ુ ં

હોવાથી અથ�તpંમા ંવી-શેપ  =ધુારો જોવા મળશે. 

� રસીકરણ અZભયાન શN થવાથી આિથ£ક #�િૃ;ઓ 

સામાUય થવા તરફ આગળ વધી રહ' છે અને નીચા 

બેઝના કારણે અથ�તpં ર'બાઉUડ થઈ શક� છે. 

� નાણાક'ય વષ� ૨૦૨૧ના બીJ છ માસમા ં િનકાસ ઘટ'ને 

૫.૮ ટકા થઈ છે 	યાર� આયાત ૧૧.૩ ટકા થઈ હતી. 

� ભારતની ચા� ુ ખાતાની ખાધ આ નાણાક'ય વષ�મા ં

.ડ'પીના બે ટકા +ટલી થવાની અપેlા છે, + ૧૭ વષ� 

પછ' ઐિતહાિસક ટોચે છે. 

� ભારતbુ ં સોવેર'ન �/ડટ ર�/ટAગ તેના ફંડામેUટzસની 

વા0તિવક મા/હતી �રૂ' પાડk ુ ં નથી. સોવે/રન �/ડટ 

ર�/ટAગની પ�િતને પારદશc બનાવવાની જNર છે. 

� દ�શની નાણા ં નીિતના ફંડામેUટzસ મજÞતૂ છે. િવ9મા ં

�ાર�ય એ�ુ ંનથી બU5ુ ંક� ~ુિનયાના પાચંમા સૌથી મોટા 

અથ�તpંન ેબીબીબી- ર�/ટAગ મº5ુ ંહોય.  

� ભારતની નાણા ંનીિત }Ýુુદ�વ રિવU_નાથ ટાગોરની 'ભય 

િવનાની માનિસ,તા'ની ભાવના દશા�વે છે. 

� ભારતની લોકડાઉનની �5હૂરચનાએ કોરોનાના ૩૭ લાખ 

ક�સ અટકા�યા અને ૧ લાખ લોકોના .વન બચા�યા. 

� સરવેમા ંJહ�ર 0વા0Ùય lેpમા ં.ડ'પીના ૧ ટકાથી ૨.૫ 

- ૩ ટકા ખચ� વધારવાની ભલામણ કરાઈ છે. 

� ભારતbુ ં હ�zથ ઈUVા0Y,ચર મહામાર'નો સામનો કરવા 

માટ� ગિતશીલ હો�ુ ંજોઈએ. 

� ઈUટરનેટ કને�,ટિવટ' અને હ�zથ ઈUVા0Y,ચરમા ં રોકાણ 

�ારા ટ�લીમે/ડિસનનો �ણૂ� lમતાથી ઉપયોગ કરવાની 

જNર છે. 

� ભારત વ� ુપડk ુ ંિનયિંpત અથ�તpં હોવાથી એકંદર� સારા 

િનયમો પણ Zબનઅસરકારક રહ� છે. તેનો ઉક�લ એ છે ક� 

િનયમોને સરળ બનાવવા અને તેના યો¥ય અમલના 

િન/રlણમા ંરોકાણ કર�ુ ંજોઈએ. 

� ભારતના Zબઝનેસ સ,ેટર� આરએUડડ'મા ંન�ધપાp રોકાણ 

કરવાની જNર છે. 

� લોનની ર'કવર' માટ� કાયદાક'ય ઈUVા0Y,ચરને મજÞતૂ 

બનાવવાની જNર. 

� કોરોના મહામાર'મા ં અનકે દ�શોએ #�યl સહાયના 

િવશાળ રાહત પેક�જોની નીિત અપનાવી છે 	યાર� ભારત ે

તેના અથ�તpંના મજÞતૂ =ધુારા માટ� #માણબ� 

અZભગમ અપના�યો છે. 

� વૈિ9ક અ0કયામતો ઈ�,વટ' તરફ શી[ટ થઈ રહ' છે �યાર� 

ભારત હ. પણ �યાપક #માણમા ં એફડ'આઈ સાથ ે

રોકાણ માટ� પસદંગીbુ ં 0થળ છે અને ઊભરતા રા¯Yોમા ં

ભારતીય અથ�તpં ઝડપથી બે+ંુ થવાની સભંાવના છે. 

� નવેgબર ૨૦૨૦મા ંનેટ એફપીઆઈનો #વાહ ૯.૮ અબજ 

5એુસ ડોલરની સવvxચ માિસક સપાટ'એ પહ�xયો હતો. 

� વષ� ૨૦૨૦મા ંભારત િવકાસશીલ દ�શોમા ંએકમાp દ�શ છે 

	યા ંઈ�,વટ'મા ંએફઆઈઆઈનો #વાહ ઠલવાયો છે. 

� /ડસgેબર ૨૦૨૦ =ધુીમા ં ભારત સરકાર� ૪૧,૦૬૧ 

0ટાટ�અ�સને માUયતા આપી છે. સમ� દ�શમા ં૩૯,૦૦૦થી 

વ� ુ 0ટાટ�અ�સ મારફત ૪.૭૦ લાખ લોકોને રોજગાર' 

�રૂ' પડાઈ છે.  

� ૧લી /ડસgેબર ૨૦૨૦ =ધુીમા ં સીડબીએ સેબી પાસે 

રyજ0ટડ� ૬૦ ઓzટરને/ટવ ઈUવે0ટમેUટ ફં�સને 

૪,૩૨૬.૯૫ કરોડ Nિપયા આપવાની ક/ટબ�તા �ય,ત 

કર'. 

� ક�U_ીય નાણા મpંી : િનમ�લા સીતારમણ 

4. Y$?.-� ?�!". ,����� ,�X� ($����W)  

� 0થળ : િવજય ચોક, નવી /દzહ' 

� મહ�વ : Zબ/ટAગ /રY'ટ સેર�મનીના સમાપન સાથે ચાર 

/દવસ લાબંી #Jસ;ાક /દવસની ઉજવણીbુ ંસમાપન 
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��ш�E%� :  

� Zબ/ટAગ /રY'ટ સમારોહમા ં સેના, નૌકાદળ અન ે

હવાઈદળના બેUડ� =રૂાવZલઓ ર�લાવી હતી. તેમની સાથ ે

સેUYલ આgડ� પોલીસ ફોિસ£ઝ અને /દzહ' પોલીસના બેUડ 

પણ જોડાયા હતા.  

� #ારંભે 0વZણ*મ િવજય થીમ આધા/રત 0પેિશયલ �નૂ ર�ૂ 

કરાઇ હતી.  

� વષ� ૧૯૭૧મા ં પા/ક0તાન સામેના 5�ુમા ં ભારતના 

િવજયને ૫૦ વષ� િનિમ;ે આ �નૂ તૈયાર કરાઇ હતી. 

�યારબાદ પાઇ�સ એUડ �¥સ બેUડ સીએપીએફ બેUડ 

એરફોસ� બેUડ નેવલ બેUડ આમc િમલ બUેડ અને માÝંુ 

બેUડ �ારા દ�શભ�,ત અને બહા~ૂર'ની �નૂો િવજય ચોક 

ખાતે }ુ.ં ઊઠ' હતી.  

� સાર� જહા ંસે અxછા ગીતની �નૂ સાથે સમારોહbુ ંસમાપન 

કરા5ુ ંહk ુ.ં 

� ખાસ ઉપ�0થિત : રા¯Yપિત ®ી રામનાથ કોિવAદ અને 

વડા#ધાન ®ી નર�U_ મોદ' 

5. 21?�� ��ш�E : �� }1m>C�" 

=>2��%��� X*�)�� ?*)� ,�2ш��� : ��. %��� X.�)  

21- �� }1m>C�" ����  અ�,�� - F� }1m>C�" ���� 

� આ+ અમે/રકન લેખક થોમસ પેઈન, એUટની ચેખોવ, 

રોમા રોલા અને }જુરાતના ં પહ�લા ં મ/હલા સમાજશાÕી 

તારાબેન પટ�લનો જUમ /દવસ છે.  

� 3ળૂ વતન ખેડા yજzલાbુ ં પીજ, પણ આ/Vકાના 

5ગુાUડામા ંતેમનો જUમ થયો હતો.  

� તેના ખેડા yજzલાના =ણુાવથી િશlક તર'ક� કાર/કદ� શN 

કરનારા ંતારાબનેના ંડો. તારા ઘર� સરદાર પટ�લ પધાયા� 

અને તેમણે જ તારાબેનને ઉxચ અ¦યાસ અને િવદ�શમા ં

અ¦યાસની #ેરણા અને #ો�સાહન �Ýંુૂ પાડ� ુ.ં  

� ડો.તારાબેને કોલ�gબયા 5િુન.માથંી એમએ અને લડંન 

5િુન.માથંી પીએચડ'ની પદવી મેળવી હતી.  

� 1954મા ં}જુરાત 5િુન.ના  સમાજશાÕ િવભાગમા ં#ોફ�સર 

તર'ક� જોડાયા,ં િવભાગના ંપહ�લા ંઅ{યl પણ બUયા ંઅન ે

પોતાના સશંોધનના બળે સમાજશાÕ િવભાગને રા¯Y'ય 

ફલક ઉપર 3કૂ' આ�યો. 

� બlીપચંની Øાિતઓ તથા Zભãકુો િવશે તારાબેનના 

અહ�વાલો આ+ પણ ન3નૂાNપ  

� તેઓએ અb0ુનાતક કlાના િવ°ાથcઓને સકંzપનાઓ 

અને િસ�ાતંો, સમાજશાÕીય સશંોધન પ�િતઓ તથા 

ભારતીય સામાyજક માળખાની સવ��ાહ' સમજ મળ' રહ� 

તેવા ઉ´ેશ સાથ ે }જુરાતમા ં સમાજશાÕીઓની પેઢ'ઓ 

તૈયાર કર' છે.  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૯-૦૧-૨૦૨૧) 

1. તા+તરમા ં કયા }જુરાતી અને /હUદ' /ફzમોના Jણીતા 

અZભનતેાbુ ં3ુબંઈ ખાતે અવસાન થ5ુ ં- અ���-� 2�ш� 

2. }જુરાતી અZભનેતા અરિવAદ જોષીએ કઈ /ફzમથી 

અZભનયનો #ારંભ કયv હતો - r>���" 0�х� 

3. }જુરાતમા ં કયા દ/રયા /કનાર�-0થાને ~ુબઈ +વો  

અUડરવોટર , તૈયાર થવા જઈ રìો છે - ,���U 

4. સોમનાથ Y0ટ �ારા }જુરાતના #થમ અUડરવોટર  

#ો+,ટ માટ� ક�ટલી જમીન ફાળવવામા ંઆવી - H� *}� 

�.� 

5. તા+તરમા ં સોમનાથ Y0ટના િવકાસ માટ� તા+તરમા ં

ક�ટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવી છે - �. F�� к��� 

6. ભારત સરકારના આિથ£ક સવRlણ 2020-21 3જુબ 

નાણાક'ય વષ� 2021મા ંઅથ�તpંની �Ôૃ� માઇનસ ક�ટલા 

ટકા રહ�વાની સભંાવના છે - �.� .к� 

7. ભારત સરકારના આિથ£ક સવRlણ 2020-21 3જુબ 

નાણાક'ય વષ� 2022મા ં Sૃિષ lpેમા ં ન�ધપાp �Ôૃ�ની  

મદદથી ક�ટલા ટકા .ડ'પી �Ôૃ�દરની અપેlા છે-�� .к�  

8. ભારતની ચા� ુખાતાની ખાધ નાણાક'ય વષ�મા ં.ડ'પીના 

ક�ટલા ટકા +ટલી થવાની અપlેા છે - �%  

9. ભારત સરકારના આિથ£ક સવRlણ 2020-21 3જુબ  વષ� 

2021ના બીJ છ માસમા ં િનકાસ ઘટ'ન ેક�ટલા ટકા થઇ 

	યાર� આયાત ક�ટલા ટકા થઈ હતી - �.�%  અ�� ��.F 

% 

10. ભારત સરકારના આિથ£ક સવRlણ 2020-21 3જુબ  Jહ�ર 

0વા0Ùય lેpે .ડ'પીના ટકા ખચ� વધારવાની ભલામણ 

કરાઈ છે - �  U� �.� -F % 

11. ભારત સરકારના આિથ£ક સવRlણ 2020-21 3જુબ 

Sૃિષlpેનો િવકાસદર ક�ટલા ટકા રહ�વાbુ ંઅbમુાન છે - 

F.H% 
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12. વત�માન ક�U_ીય નાણામpંીbુ ં નામ જણાવો - ��Q)� 

,�%��W 

13. Zબ/ટAગ /રY'ટ સેર�મનીના સમાપન સાથે ચાર /દવસ 

લાબંી કયા /દવસની ઉજવણીbુ ં સમાપન થાય છે – 

5},��к X�Q 

14. Zબ/ટAગ /રY'ટ સમારોહ-૨૦૨૧ના #ારંભે કઈ થીમ 

આધા/રત 0પેિશયલ �નૂ ર�ૂ કરાઇ હતી - Z�YWó ��2#  

15. વષ� ૧૯૭૧મા ં પા/ક0તાન સામેના 5�ુમા ં ભારતના 

િવજયના ક�ટલા વષ� િનિમ;ે 0વZણ*મ િવજય આધા/રત 

0પેિશયલ �નૂ તૈયાર કરાઇ હતી – 50 

16. કયા મહાbભુાવોની ખાસ ઉપ�0થિતમા ં Zબ/ટAગ /રY'ટ 

સમાપન સમારોહ-૨૦૨૧ યોJયો હતો - �� !X�% �� 

����U к���-� અ�� ���5��� �� ���19 @�4 ��" 

17. }જુરાતના ં પહ�લા ં મ/હલા સમાજશાÕી કોણ હતા - ��. 

%��� X.�)  

18. સમાજશાÕી ડો. તારા પટ�લનો જUમ કયાર� થયો હતો - 

29 }1m>C�" 1918 

19. સમાજશાÕી ડો. તારા પટ�લbુ ં 3ળૂ વતન-જUમ 0થળ 

જણાવો - х��� s2j)�d>� X�2 %U� m>��1�� 

DATE : F�-��-����

1. к�ш)�, ,����� #�2��:к�19 ,�к�� (C��(#)  

*�t > : માગ� અક0માતમા ં ઘવાયેલા દર�ક લોકોને તા�કાZલક 

મહ;મ N. ૧,૫૦,૦૦૦ =ધુીની સહાય  

 

� આ યોજના હ�ઠળ દર�ક ઘાયલ �ય�,ત માટ� મહ;મ 

N.1,50,000 =ધુીની ક�શલેસ સારવાર અપાશ.ે 

� ~ુઘ�ટનામા ં ઘવાયેલી �ય�,તને તા�કાZલક ધોરણે 

હો�0પટલમા ં દાખલ કર' તનેી સારવાર ફરyજયાત ર'ત ે

કરવી પડશ.ે 

2. 4P��#�) g̈%���, – ��� ?�j*" (C%�к���) 

 
���� /દzહ'મા ંઈઝરાયેલ એgબેસી ન.ક િવ0ફોટની જવાબદાર' 

આતકંવાદ' સગંઠન -શ-ઉલ /હAદ� 0વીકાર'  

���� િવ0ફોટમા ંએમોિનયમ નાઈY�ટનો ઉપયોગ  

���� �મુલો તા. ૨૯/૦૧/૨૦૨૧ 

3. ��� gк : BCCI�� ,���.�" 2# ш�*�� 
�ш#� ?�к�. 

к�+|1,)�� #���Z. 0����/અ�#� %�"к� ��W� (�# : 32 

�EQ)  

 

� Sુલ ૨૦માથંી ૧૯ મતે િવ+તા 

� Sુલ સ¦ય : ૨૪ 

� જય શાહ એિશયન /ક�ટ કાઉ�Uસલના સાતમા ભારતીય 

અ{યl 

4. х�кug� : ��WQ#  

к������� к��W� 87 �EQ�� ��%*�,�� 5U��� �W/ 

!�[" �� к��4 

� ભારતીય /ક�ટ કંYોલ બોડ� (બીસીસીઆઇ)એ આáય�જનક 

િનણ�ય લેતા આ વષR રણ. Yોફ' ન યોજવાનો િનણ�ય 

લીધો છે.  

 
� વષ� ૧૯૩૪મા ં શÝુ થયેલી રણ. Yોફ'ના ૮૭ વષ�ના 

ઇિતહાસમા ંપહ�લી વખત તેbુ ંઆયોજન નહ� થાય.  

� બીસીસીઆઇએ મોટાભાગના #ાદ�િશક /ક�ટ 

એસોિસયેશનોની િવનતંીન ે માન આપીને રણ. Yોફ'bુ ં

આયોજન કરવાના બદલે ફ,ત િવજય હઝાર� Yોફ' જ 

રમાડવાનો િનણ�ય લીધો છે.  

� બીસીસીઆઈ આ ઉપરાતં નેશનલ વન-ડ� §ુના�મેUટ, િવb ુ

માકંડ §ુના�મેUટbુ ં આયોજન કરશે. તેમજ તેની સાથ ે

મ/હલાઓની ૫૦ ઓવરની રા¯Y'ય §ુના�મેUટ પણ યોજશે. 

5. UAE : ����ш� )�к��� XW *�� UAE�� ���?�к%� 

અX�ш� (�T��к $�$%�)  
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� UAEની ૯૦ લાખની વ0તીમા ં ૯ લાખ જ દ�શના 3ળૂ 

લોકો   

� એક અસામાUય િનણ�ય હ�ઠળ 5નુાઇટ�ડ આરબ અિમરાત 

(5એુઇ)એ ક�ટલાક િવદ�શીઓન ે દ�શની નાગ/રકતા 

આપવાનો િનણ�ય લીધો.   

� દ�શનો આિથ£ક િવકાસ ઝડપથી વધારવા માટ� આ િનણ�ય 

લેવામા ંઆ�યો છે.  

� ~ુબઇ અને અÞ ુધાબીમા ંમોટ' સ�ંયામા ંભારતીયો રહ� છે.  

��j�� ��P� : 

� ગોzડન િવઝા હ�ઠળ 5એુઇમા ં૧૦ વષ� રહ�વાની મ�ૂંર'   

5���1# :  

� રોકાણકારો, વૈØાિનકો, ડો,ટરો, એ�Uજિનયરો, લેખકો, 

કલાકારોને નાગ/રકતા અપાશે 

� ~ુબઈના શાસક અને UAEના PM શેખ મોહમંદ Zબન 

રાિસદ અલ મહમંદ  

� રાજધાની : અÞધુાબી  

6. ?�� ��ш�E : F� }1m>C�" 

�F� ����� ����QW?�� અ�� ш*"� ?��  

 

� સવાર� ૧૧.૦૦ થી ૧૧.૦૨ =ધુી સમ� દ�શમા ંબ ેિમિનટbુ ં

મૌન પાળવામા ંઆવે છે 

7. 21?��, ��ш�E : F� }1m>C�" �>���" : 2#ш�к� 

�>���"  

 

21 - F� }1m>C�" ����  અ�,�� - �� }1m>C�"-���� 

� }જુરાતી રંગwિૂમના ભી¯મ િપતામહ ગણાતા જયશકંર 

=ુદંર'નો જUમ/દવસ.  

� નાટકોમા ં Õીઓ અZભનય કર' શ,તી ન હતી તે 

જમાનામા ંજયશકંર ભોજક એ�ુ ંતે Õી પાp ભજવતા ક� 

તેમના નામ સાથે =ુદંર' િવશેષણ પણ જોડાઈ ગ5ુ.ં 

� િવસનગરમા ં જUમેલા જયશકંર 1898મા કલક;ા ગયા, 

ઉ~ૂ�  શી�યા.  

� એકવાર બગંાળ' નાટકમા ં નાિયકાની ગેરહાજર'મા ં

નાિયકાbુ ં પાp અદા ક5ુ ̈ અન ે કલક;ા તેમની કાર/કદ� 

માટ� #યોગશાળા બU5ુ.ં  

� િસતમગર નાટકને પોતાની અZભનય કાર/કદ�bુ ં ®ે¯ઠ 

નાટક માનતા જયશકંર ભોજકને “=ુદંર'” ઉપનામ 

સોભા¥ય =ુદંર' નાટક પછ' મº5ુ ંહk ુ.ં  

� સન 1900ની સાલમા ં જયશકંર 3ુબંઈ }જુરાતી નાટક 

મડંળ'મા ં જોડાયા તે પછ' િવિવધ નાટક મડંળ'ઓમા ં

�ુગલ /કશોર', દ�વકUયા, �ુગલ �ુગાર', 0વાિમભ,ત +વા 

અનેક સફળ નાટકો કયા̈.  

� જયશકંર રોજ એક કલાક તરતા, છ માઈલ ચાલતા, 

સર0વતીચ_ં +વી મહાનવલ સાત વખત વાચંી હતી.  

� 22 JU5આુર' 1975ના ં રોજ િવસનગરમા ં તેમbુ ં

અવસાન થ5ુ ંહk ુ.ં  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) 

1. તા+તરમા ં ક�U_ સરકાર�  માગ� અક0માતમા ં ઘવાયેલા 

લોકોને તા�કાZલક સારવાર માટ� કઇ નવી યોજના લોUચ 

કર' છે - к�ш)�, ,����� #�2�� 

2. ક�U_ સરકારની 'ક�શલસે સારવાર યોજના' 7તગ�ત 

અક0માતમા ં ઘાયલ લોકોને તા�કાZલક  મહ;મ  ક�ટલી 

સહાય કરવામા ંઆવશ ે- �.�,��,���/- 

3. નવી /દzહ'મા ં તા+તરમા ં કયા દ�શની એgબેસી સામ ે

�લા0ટ થયો હતો - �P��#�) 

4. તા+તરમા ં 'એિશયન /ક�ટ કાઉ�Uસલ'ના સૌથી 5વુા  

ચેરમને તર'ક� કોની િનમ�કૂ કરાઈ -2# ш�*,F� �EQ 

5. "એિશયન /ક�ટ કાઉ�Uસલ' Sુલ સ¦યો જણાવો - �H 

6. કોરોના કારણે 87 વષ�ના ઇિતહાસમા ંતા+તરમા ંકઈ Yોફ' 

રદ કરવાનો િનણ�ય કરાયો - �W/ !�[" 

7. 'રણ. Yોફ''નો સૌ#થમ #ારંભ કયા વષR થયો હતો - 

�EQ ��FH 

8. તા+તરમા ંસૌ#થમવાર કયા દ�શ �ારા િવદ�શી નાગ/રકોન ે

નાગ/રકતા આપવાનો  #ારંભ કરાયો છે - UAE 

9. UAE �ારા 'ગોzડન િવઝા' 7તગ�ત ક�ટલા વષ�  રહ�વાની 

મ�ૂંર' આપવામા ંઆવે છે - �� �EQ 

10. ગાધંી િનવા�ણ/દન કયાર� મનાવવામા ં આવ ે છે – 30 

}1m>C�" 

11. શહ'દ /દન કયાર� મનાવવામા ંઆવે છે – 30 }1m>C�" 
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12. તા.૩૦ JU5આુર'-૨૦૨૧ના રોજ ક�ટલામો ગાધંી 

િનવા�ણ/દન મનાવવામા ંઆ�યો – 73 

13. જયશકંર =ુદંર'નો જUમ/દવસ જણાવો- F� }1m>C�" 

���� 

14. }જુરાતી રંગwિૂમમા ં ભી¯મ િપતામહ તર'ક� કોણ 

ઓળખાk ુ ંહk ુ ં- 2#ш�к� �>���" 

15. }જુરાતી રંગwિૂમમા ં ભી¯મ િપતામહ જયશકંર =ુદંર'નો 

જUમ �ા ંથયો હતો - ��,���  

16. જયશકંર ભોજકને  =ુદંર' ઉપનામ  કયા નાટક બાદ 

મº5ુ-ં  ,l@�(# �>���" 

DATE : F�-��-����

1. �F� ‘� к" $�%’’ : ���5��� ��" <��� �EQ-������ 

5U � к" $�% – %�. F�/��/���� 

 
� માસના છેzલા રિવવાર� ‘મન ક' બાત’bુ ંઆયોજન  

X�
 ��"�� 73� � к" $�% : *��)��õ, 

� આપણી /ક�ટ ટ'મ ઓ0Y�Zલયામા ં ®ેણી .તીને આવી, 

આપણા ખેલાડ'ઓની મહ�નત અને ટ'મવક� #ેરણાદાયી છે 

� આઝાદ'ની ૭૫મી વષ�ગાઠં િનિમ;ે 5વુા તેમના લેખો 

�ારા આઝાદ'ના લડવૈયાઓને ®�ાજંZલ આપે 

� થોડા /દવસ પહ�લા ં ૪ મ/હલા ભારતીયોએ સાન 

Vા�Uસ0કોથી બèગ�Nુની સૌથી લાબંી ઉડાન ભર', દર�ક 

lેpમા ંભારતીય મ/હલાઓની ભાગીદાર' વધી રહ' છે 

� #વાસન મpંાલય �ારા આયોyજત ઇન�/ડબલ ઇ�Uડયા 

કાય�મથી હ0તકલાકારોને ઘણો લાભ થયો 

� હ/રયાણાથી ક�રળ =ધુી સાવ�િpક િવકાસ માટ� થઇ રહ�લા 

#યાસો #શસંાને પાp 

� ક�રળના કોöયમના /દ�યાગં રાજ�પન ઘણા વષvથી 

વેgબાનાડ તળાવમાથંી �લા�0ટકની બોટલોનો કચરો 

હટાવી રìા છે 

� હíદરાબાદની બોવેનપzલી સ�.મડં'એ શાકભા.ના 

કચરામાથંી વીજળ' ઉ�પાદન શN ક5ુ.̈ 

2. 
�ш#� X��,?[к ©#|7%�% Z��Z¢# � g0к��к-���� 

(C��(#) 

 

� ભારત-10મા ં0થાને  

� કોરોના વાયરસ #દશ�ન =ચૂકાકંમા ંભારત 86મા ં0થાને 
 

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૩૧-૦૧-૨૦૨૧) 

1. તા.31/01/2021ના રોજ ‘મન ક' બાત’’ ક�ટલામી 

åખૃલંામા ં વડા#ધાન મોદ'એ દ�શવાસીઓને સબંોિધત 

કયા� -  �F�  

2. વડા#ધાન મોદ' �ારા વષ�-2021ની #થમ મન ક' બાત 

કયાર� કર' હતી - %�. F�/��/���� (������) 

3. વડા#ધાન મોદ' #િત માસ કયાર� મન ક' બાત 7તગ�ત 

દ�શવાસીઓને સબંોિધત કર� છે - �,�� {�j)� ������� 

4. PM મોદ' �ારા 73મી ‘મન ક' બાત’મા ં આઝાદ'ની 

ક�ટલામી વષ�ગાઠં િનિમ;ે 5વુા તેમના લેખો �ારા 

આઝાદ'ના લડવૈયાઓને ®�ાજંZલ આપે તેવી અપીલ 

કર' હતી - 75 

5. ક�રળના કોöયમના કયા �ય�,ત ઘણા વષvથી વેgબાનાડ 

તળાવમાથંી �લા�0ટકની બોટલોનો કચરો હટાવી રìા છે 

+નો ઉzલેખ PM મોદ'એ73મી ‘મન ક' બાત’મા ંકયv હતો 

- ?�©#��� ��2�X� 

6. દ�શમા ંકઈ સ�.મડં'એ શાકભા.ના કચરામાથંી વીજળ' 

ઉ�પાદન શN ક5ુ ̈છે +નો ઉzલખે PM મોદ'એ73મી ‘મન 

ક' બાત’મા ંકયv હતો - *̄���$���� $����Xj)� 

7. એિશયા પેિસ/ફક �ય�,તગત 0વા0Ùય =ચૂકાકં-2020મા ં

ભારતનો મ જણાવો - ��  

8. કોરોના વાયરસ #દશ�ન =ચૂકાકંમા ંભારતનો મ જણાવો 

- 86 

............વદં ેમાતરમ્વદં ેમાતરમ્વદં ેમાતરમ્વદં ેમાતરમ.્........... 
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