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‘3@��A7� A��%’ *��+,-C<� D<8 к� E. 34.83 8�х 

к��� /�� J =�" хK7 %�"к� E. 5.54 8�х к����� 9���ш 

/ �N7 2020-21�� $/0�" *��+ к�%�� 34.5 0к��� 

����� Q =K�� R� 

વષ� ૨૦૨૧-૨૨ના બ�ટ �દાજ �જુબ નાણાક�ય ખા� 

GDPના ૬.૮ ટકા   

ભારતીય ઈકોનોમીનો V શેપમા ં+ોથ  

S�T+08 х�%��U" 

� વહ�ખાતાને છોડ� મેઈડ ઈન ઈ01ડયા ટ23લેટથી 5ડ6જટલ 

થયા નાણા મ7ંી  

� ૧૯૯૧ પછ� સરકારની મહ2:લૂી ખા� ટોચની સપાટ� પર 

� સરકાર આગામી બે મ5હના માટ2 બ?રમાથંી @. ૮૦,૦૦૦ 

કરોડ ઉધાર લશેે  

� વષ� ૨૦૨૧-૨૨ માટ2 ક2િપટલ એFGપે01ડચર ૩૪.૫ ટકા 

વધાર�ને @. ૫.૫૪ લાખ કરોડ કરાયો  

� સરકાર રાKયો અને GવાયM સGંથાઓને ક2િપટલ 

એFGપે01ડચર માટ2 @. બે લાખ કરોડ આપશે  

� ૨૦૨૧-૨૨મા ંસરકારOુ ં+ોસ માકPટ બોરોQગ @િપયા ૧૨ 

લાખ કરોડ રહ2શે  

� વષ� ૨૦૨૦-૨૧મા ં @. ૩૦.૪૨ લાખ કરોડની સામે 

@.૩૪.૫૦ લાખ કરોડનો ખચ�  

� વષ� ૨૦૨૦-૨૧મા ંસરકારનો +ોસ ખચ� @. ૩૪.૫૦ લાખ 

કરોડ રહ2શે  

*��+,-�# х�V/��6�к"# х�V :  

� વષ� ૨૦૨૦-૨૧ GDPના ૯.૫ ટકા  

� વષ� ૨૦૨૧-૨૨ GDPના ૬.૮ ટકા  

� વષ� ૨૦૨૫-૨૬ :ધુીમા ં GDPના ૪.૫ ટકાની નીચે 

લાવવાનો લRયાકં   

� ગત વષ� ૨૦૨૦-૨૧નો �ળૂ લRયાકં ૩.૫ ટકાનો હતો 

*��+,--2021-22�� Y=�к� 9��  

� આTમિનભ�રતાના GવUનને સાકાર કરવા વડા Vધાન 

આTમિનભ�ર GવGથ ભારત યોજનાની શ@આત કરવાની 

?હ2રાત.  

� દ2શમા ં આરોWય :િુવધાઓ મજXતૂ કરવા આ યોજના 

�તગ�ત આગામી ૬ વષ�મા ં @િપયા ૬૪,૧૮૦ કરોડનો 

ખચ� કરાશે.  

� તYુંરGત ભારતના િનમા�ણ માટ2 ૧૧૨ 6જZલામા ં િમશન 

પોષણ ૨.૦નો Vારંભ કરાશે. 

� નાગ5રકોની તYુંરGતી માટ2 જ@ર� જલ[વન અબ�ન િમશન 

�તગ�ત પાચં વષ�મા ં @િપયા ૨.૮૭ લાખ કરોડના ખચ] 

શહ2ર� ભારતના નાગ5રકોને પીવાOુ ં^_ુ પાણી ઉપલ3ધ 

કરાવાશ.ે  

� Gવ`છતા જ તYુંરGતી આપી શક2 છે તેન ેaયાનમા ંરાખતા ં

અબ�ન Gવ`છ ભારત િમશનનો Vારંભ કરાશે.  

� પાચં વષ�ના ગાળામા ં આ િમશન પાછળ @િપયા 

૧,૪૧,૬૭૮નો ખચ� કરાશ.ે  

� તYુંરGતી માટ2 જ@ર� Gવ`છ હવા માટ2 Fલીન એર Vો+ામ 

�તગ�ત હવાના VYૂષણને િનય7ંણમા ં લેવા @િપયા 

૨,૨૧૭ કરોડની ફાળવણી.  

� હવાના VYૂષણને કાXમૂા ં લેવા ઉજcવલા યોજના 

�તગ�ત વd ુએક કરોડ લાભાથeઓને લાભ અપાશે. 

� પાચં 5fgલયન ડોલરના અથ�ત7ંના િનમા�ણ માટ2 આગામી 

પાચં વષ�મા ં @િપયા ૧.૯૭ લાખ કરોડના ખચ] ૧૩ 

સેFટરના િવકાસ માટ2 5ફgઝકલ એ1ડ ફાઇનાj1શયલ 

ક2િપટલ એ1ડ ઇ1ફાGfFચર (પીએલઆઈ) Gક�મની 

?હ2રાત.  

� દ2શની આિથmક તYુંરGતી :ધુારવા નેશનલ ઇ1ફાGfFચર 

પાઇપલાઇનના માaયમથી ૭,૪00 Vો�Fટ oરૂા ંકરવાનો 

લRયાકં.  

� �ડૂ� ખચ�મા ંવધારાની ?હ2રાત સાથે નાણાVધાને ૫.૫૪ 

લાખ કરોડ @િપયાનો ખચ� કરવાનો VGતાવ �pૂો છે.  

� દ2શમા ં પ5રવહનન ે વેગ આપવા માચ� ૨૦૨૨ :ધુીમા ં

૮,૫00 5કમી અને વધારાના ૧૧,000 5કમી નેશનલ 

હાઇવે કો5રડોરની યોજના તયૈાર કરાઈ છે.  

� હાઇવે અને બદંરોના િનમા�ણ માટ2 @. ૧,૧૮,૧૦૧ કરોડની 

ફાળવણી.  

� ર2લવનેી સવેાઓને વd ુ ઝડપી અને :િુવધાજનક 

બનાવવા @િપયા ૧,૧૦,૦૫૫ કરોડની રકમની ફાળવણી.  
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� શહ2ર� ?હ2ર પ5રવહનને મદદ@પ થવા ૨૦,૦૦૦ કરતા ં

વd ુ બસ અને મેfો f2ન સેવાઓ માટ2 માટ2 @િપયા 

૧૮,૦૦૦ કરોડની ફાળવણી કરાઈ છે.  

� ટાયર rુ શહ2રોમા ંમેfો લાઇટ અને મેfો િનઓ અને ટાયર 

વન શહ2રોમા ંપે5રફ2રલ એ5રયામા ંમેfો શ@ કરાશે. 

બ�ટ ફાળવણી  

�-�8#                    Z�[�6� 

� નાણા ંમ7ંાલય : 13,86,273.30 કરોડ 

� સરંzણ મ7ંાલય : 4,78,195.62 કરોડ 

� +ાહક બાબતો, ખા� અને ?હ2ર િવતરણ મ7ંાલય : 

2,56,948.40 કરોડ 

� ~ૃિષ અન ેખે�ૂત કZયાણ મ7ંાલય : 1,31,531.19 કરોડ 

� �હૃ મ7ંાલય : 1,66,546.94 કરોડ 

� ર2લવ ેમ7ંાલય : 1,10,055 કરોડ 

� માગ� પ5રવહન અને હાઇવે મ7ંાલય : 1,18,101 કરોડ 

� +ામીણ િવકાસ મ7ંાલય : 1,33,689.50 કરોડ 

� આરોWય અને પ5રવાર કZયાણ મ7ંાલય : 73,931.77 

કરોડ 

� વાgણKય અને ઉ�ોગ મ7ંાલય : 12,768.25 કરોડ 

� રસાયણો અને ખાતરો મ7ંાલય : 80,714.94 કરોડ 

� સચંાર મ7ંાલય : 75,265.22 કરોડ 

� અ� ુઊ?� િવભાગ : 18,264 કરોડ 

� િશzણ મ7ંાલય : 93,224.31 કરોડ 

� િવદ2શ મ7ંાલય : 18,154.73 કરોડ 

� �હૃ અને શહ2ર� બાબતોOુ ંમ7ંાલય : 54,581 કરોડ 

� જળ ઊ?� મ7ંાલય : 69,053 કરોડ 

� �મ અને રોજગાર મ7ંાલય : 13,306.50 કરોડ 

� માઇ�ો, લ� ુઅને મaયમ ઉ�ોગોOુ ંમ7ંાલય : 

15,699.65 કરોડ 

� પેfોgલયમ અને ~ુદરતી ગસે મ7ંાલય : 15,943.78 કરોડ 

� વીજ મ7ંાલય : 15,322 કરોડ 

� મ5હલા અને બાળ િવકાસ મ7ંાલય : 24,435 કરોડ 

� િવ�ાન અન ેતકનીક� મ7ંાલય : 14,794.03 કરોડ 

� સામા6જક 1યાય અન ેઅિધકાર�તા િવભાગ : 11,689.39 

કરોડ 

� અવકાશ િવભાગ : 13,949.09 કરોડ 

� ઇલેFfોિનFસ અને મા5હતી ટ2કનોલો[ મ7ંાલય : 

9,720.66 કરોડ 

� આ�વુ]દ, યોગ અને િનસગ�પચાર મ7ંાલય, �નુાની, િસ_ 

અને હોિમયોપેથી આ�ષુ : 2,970.3 કરોડ 

� નાગ5રક ઉ�યન મ7ંાલય : 3,224.67 કરોડ 

� સGં~ૃિત મ7ંાલય  : 2,667.99 કરોડ 

� કૌશલ િવકાસ અને ઉ�મ મ7ંાલય : 2,785.23 કરોડ 

� નવા અને નવીનીકરણીય ઉ?� મ7ંાલય : 5,753 કરોડ 

� લ�મુતી બાબતોના મ7ંાલય : 4,810.77 કરોડ 

� મા5હતી અને Vસારણ મ7ંાલય : 4,071.23 કરોડ 

� આ5દ?િત બાબતોOુ ંમ7ંાલય : 7,524.87 કરોડ 

� �વુા બાબતો અને રમત મ7ંાલય : 2,596.14 કરોડ 

� ઉMર oવૂe zે7ના િવકાસ મ7ંાલય :  2,658 કરોડ 

� પયા�વરણ, વન અને આબોહવા પ5રવત�ન મ7ંાલય : 

2,869.93 કરોડ 

� મTGયો�ોગ, પ^પુાલન અને ડ2ર� મ7ંાલય : 4,322.82 કરોડ 

� કાપડ મ7ંાલય : 3,631.64 કરોડ 

� પય�ટન મ7ંાલય : 2,026.77 કરોડ 

� o�ૃવી િવ�ાન મ7ંાલય : 1,897.13 કરોડ 

� �ડ Vોસેસ�ગ ઉ�ોગ મ7ંાલય : 1,308.66 કરોડ 

� �કડા અને કાય��મ અમલીકરણ મ7ંાલય : 1,409.13 

કરોડ 

� ભાર2 ઉ�ોગ અને ?હ2ર ઉ�ોગોOુ ંમ7ંાલય : 1,017.08 કરોડ 

� ખાણ મ7ંાલય : 1,466.82 કરોડ 

� યોજના મ7ંાલય : 1,062.77 કરોડ 

� રા�fપિત, સસંદ, સઘં ?હ2ર સેવા આયોગ અન ે

ઉપરા�fપિત સgચવાલય : 1,687.57 કરોડ 

� બદંરો, િશિપ�ગ અને જળમાગ� મ7ંાલય : 1,702.35 કરોડ 

� પચંાયતી રાજ મ7ંાલય : 913 કરોડ 

� કોપ�ર2ટ બાબતોના મ7ંાલય:712.13 કરોડ 

� કોલસા મ7ંાલય  : 534 કરોડ 

� સસંદ�ય બાબતોOુ ંમ7ંાલય :65.07 કરોડ 

� Gટ�લ મ7ંાલય : 39.25 કરોડ.  

3@��A7� A��%�� J<\# R 3���]4�A  

(1) 3��^# _�� Q<х�к��"  

� ૬૪,૧૮૦ કરોડ @િપયાના ખચ] ૬ વષ�મા ં Vાયમર�, 

સેક1ડર� અન ેટ2ર5ટયર� હ2Zથક2ર િસGટમ  
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� ૧૭,૦૦૦ +ામીણ અને ૧૧,૦૦૦ શહ2ર� આરોWય ક21�નો 

િવકાસ 

� દર2ક 6જZલામા ં આરોWય Vયોગશાળા, ૬૦૨ 6જZલામા ં

5�5ટકલ હોjGપટલ 

� એક�~ૃત હ2Zથ પોટ�લOુ ંિવGતરણ, ૧૭ નવા ?હ2ર આરોWય 

એકમો 

� ૧૧૨ 6જZલામા ંિમશન પોષણ ૨.૦નો Vારંભ  

� @િપયા ૨.૮૭ લાખ કરોડના ખચ] અબ�ન જલ[વન િમશન  

� @િપયા ૧,૪૧,૬૭૮ કરોડના ખચ] અબ�ન Gવ`છ ભારત 

િમશન 

� @િપયા ૨,૨૧૭ કરોડના ખચ] ૩૨ શહ2રોમા ં Fલીન એર 

Vો+ામ ૨૦ વષ� �ૂના Vાઇવેટ અને ૧૫ વષ� �ૂના 

કોમિશmયલ વાહનો Gક2પ કરાશે  

� બાળકોના મોત અટકાવવા દ2શભરમા ં1�મૂોકોકલ વેjFસન 

Vો+ામ  

� કોરોના રસીકરણ માટ2 @િપયા ૩૫,૦૦૦ કરોડની ફાળવણી  

(2) SZ`aк8, Z�b��c(ш#8 к��,08 _�� b(Z�]!dK�  

� ૧૩ સેFટર માટ2 પીએલઆઇ Gક�મ �તગ�ત આગામી પાચં 

વષ�મા ં@િપયા ૧.૯૭ લાખ કરોડ ખચા�શે.  

� આગામી ૩ વષ�મા ં૭ ટ2FGટાઇલ પાક� ઊભા કરાશે  

� નેશનલ ઇ1ડGfકચર પાઇપલાઇન �તગ�ત ૭,૪૦૦ 

Vો�Fટ  

� @િપયા ૨૦,૦૦૦ કરોડના ખચ] ડ2વલપમે1ટ ફાઇના1સ 

ઇ�1Gટટ�ટૂ  

� નેશનલ મોનેટાઇgઝ�ગ પાઇપલાઇનો Vારંભ કરાશે  

� માચ� ૨૦૨૨ :ધુીમા ં ૮૫૦૦ 5કમી અને નશેનલ હાઇવે 

કો5રડોર �તગ�ત ૧૧,૦૦૦ 5કમી વધારાની સડકો તૈયાર 

કરાશે.  

� બદંરો અન ે હાઇવેના િવકાસ માટ2 @િપયા ૧,૧૮,૧૦૧ 

કરોડ  

� ર2લવનેા નશેનલ ર2લ Uલાન �તગ�ત @િપયા ૧,૧૦,૦૫૫ 

કરોડ  

� શહ2ર� ઇ1ફાGfFચર િવકાસ માટ2 પ�3લક બસ fા1સપોટ� , 

મેfો ર2લવે  

� નાગ5રકોને વીજળ� િવતરણ સGંથામાથંી પસદંગી કરવાના 

િવકZપ 

� હાઇ�ોજનના ઉTપાદન માટ2 નેશનલ હાઇ�ોજન િમશન 

� મોટા બદંરોમા ંપ�3લક-Vાઇવેટ પાટ�નરિશપ 

� ઉ�જવલા યોજના �તગ�ત વd ુ૧ કરોડ જોડાણ  

(3) De�N 

� ઝડપથી નાશ પામતી ૨૨ ~ૃિષ ઊપજ માટ2 ઓપર2શન 

+ીન યોજનાનો �યાપ વધારાયો  

� ઇ-નામ માકPટ Uલેસ સાથે ૧,૦૦૦ વd ુમડં�ઓ જોડાશે  

� એપીએમસીને એg+કZચર ઇ1�ાGfકચર ફંડ ઉપલ3ધ 

કરાવાશે  

� લ�તુમ ટ2કાના ભાવ દોઢ ગણા કરાયા છે 

� પાચં મોટા 5ફિશ�ગ હાબ�રને 5ફિશ�ગ હબ તર�ક2 િવકસાવાશે  

(4) �шf6 

 

� હાયર એK�કુ2શન કિમશનની રચના કરાશે 

� એન[ઓ, Vાઇવેટ G~લૂ સાથે ભાગીદાર�મા ં૧૦૦ સૈિનક G~લૂ  

� લેહમા ંક21�ીય �િુનવિસmટ�ની Gથાપના થશે 

� આ5દવાસી િવGતારોમા ં૭૫૦ એકલ�ય શાળાઓ Gથપાશ ે 

� એસસી-એસટ� િવ�ાથeઓ માટ2 એકલ�ય શાળાઓને +ા1ટ  

� ૪ કરોડ એસસી િવ�ાથeઓ માટ2 @િપયા ૩૫,૨૧૯ કરોડની 

ફાળવણી  

� @. પ૦,૦૦૦ કરોડના ભડંોળ સાથે નેશનલ 5રસચ� 

ફાઉ1ડ2શનની રચના  

� એનઇપી ૨૦૨૦ �તગ�ત ૧૫,૦૦૦ કરતા ંવd ુશાળાઓન ે

:�ુઢ કરાશે  

(5) 0�к��8�g  

� 5ડસ�ેબર-૨૦૨૧મા ં Vથમ માનવર5હત ગગનયાન 

િમશનને લો1ચ કરાશે  

� દ5રયામા ંસી-વીડની ?ળવણી માટ2 ડ�પ ઓશન િમશનનો 

Vારંભ  

(6) �cd9 ���7(9  

� પહ2લીવાર 5ડ6જટલ વસતી ગણતર� કરાશે @. ૩,૫૭૮ 

કરોડની ફાળવણી  
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� આસામ અને પિ�મ બગંાળના ચાના બગીચાના કામદારો 

માટ2 @િપયા ૧,૦૦૦ કરોડની ફાળવણી  

� ગોવાની �jુFતના ૫૦ વષ�ની ઉજવણી માટ2 @િપયા ૩૦૦ 

કરોડની ફાળવણી  

� બાક� રહ2લા ચાર રાKય અને ક21�શાિસત Vદ2શોમા ં ‘વન 

નેશન વન ર2શન કાડ�’ યોજનાનો અમલ  

� માઇ+1ટ વક�સ� માટ2 ન¡ુ ંપોટ�લ શ@ કરવાનો VGતાવ  

� gગગ અને Uલેટફોમ� વક�સ�ન ેસામા6જક :રુzાના લાભ  

� મ5હલાઓને તમામ ક2ટ2ગર�મા ંઅન ેનાઇટ િશ¢ટમા ં કામ 

કરવાની પરવાનગી  

� એસસી, એસટ� અને મ5હલાઓ માટ2ની Gટ21ડઅપ ઇ01ડયા 

Gક�મ માટ2 લોન માટ2ના મા6£ન ક2િપટલ ૨૫ ટકાથી 

ઘટાડ�ને ૧૫ ટકા કરા�ુ ં 

��i#� �0� j6  

� 15મા ંનાણા ંપચંના િવચારો �જુબ સરકાર રાKયો પાસેથી 

^_ુ ઋણને 2021-2022ના વષ� માટ2 [એસડ�પીના 

4%ની સામા1ય ટોચમયા�દા ?ળવી રહ� છે.  

� આ ટોચમયા�દાનો એક ભાગ વધતા �ડૂ� ખચ� પર 

ખચા�શ.ે [એસડ�પીના 0.5%ની વધારાની ટોચમયા�દા 

અ�કુ શરતોને આિધન આપવામા ંઆવશે.  

� 15મા નાણા ં પચંની ભલામણો �જુબ 2023-24 :ધુીમા ં

રાKયો [એસડ�પીના 3%ની નાણાક�ય ખાધ પર પહ¦ચે 

એ અપેgzત છે.  

��i#��� 9k,6� 

� 15મા ંનાણા ંપચંની ભલામણો અOસુાર સરકાર રાKયોનો 

41% લબં@પ 5હGસો ?ળવી રાખશે.  

� 14મા ં નાણા ં પચંમા ં જ�� ુ અને કા§મીર રાKય તર�ક2 

સ¦પણી માટ2 પા7 હ¨ ુ.ં હવે જ�� ુ અને કા§મીર અને 

લડાખના ક21�શાિસત Vદ2શને ક21� ©ારા ફંªસ o«ંુૂ પડાશે.  

� પચંની ભલામણો પર નાણા ં મ7ંીએ 2020-2021મા ં 14 

રાKયોને @. 74340 કરોડ સામે 2021-2022મા ં 17 

રાKયોને @. 1,18,452 કરોડ ર2વ1� ુખાધ +ા1ટ તર�ક2 પણ 

oરૂા ંપાડ¬ા છે.  

De�N _�� 98�̂ � f�-�, х�l=% кm#�6 _�� n��6 A��% 

�0� 9 ,�8��  

 

1. GવાિમTવ યોજના તમામ રાKયો અને ક21�શાિસત 

Vદ2શોમા ંલબંાવાઇ  

2. નાણાક�ય વષ� ૨૦૨૨મા ં~ૃિષ િધરાણનો લRયાકં વધાર�ન ે

@. ૧૬.૫ લાખ કરોડ 

3. +ામીણ ઇ1�ાGfકચર ડ2વલપમે1ટ ફડંમા ં૧૩%નો વધારો  

4. :Rુમ િસ�ચાઇ ફંડ બમ�ુ ં 

5. ઓપર2શન +ીન Gક�મ-‘ટોUસ’મા ં હવે જZદ� બગડ2 એવી 

૨૨ વd ુપેદાશોનો સમાવેશ  

6. વd ુ૧૦૦૦ મડં�ઓ ઇ-નામ સાથે સકંgલત કરાશે  

7. એપીએમસીને એg+કZચર ઇ1�ાGfકચર ફંડ મળશે  

8. પાચં મોટા મTGય બદંરોમા ંવd ુરોકાણની દરખાGત  

9. તિમલના�ુમા ં બહુ2̈ કુ સેવાળ (દ5રયાઇ વનGપિત) 

Gથપાશે  

(1) ]���@� ]к"  

� �ીમતી સીતારમણે GવાિમTવ યોજના તમામ રાKયો અને 

ક21� શાિસત Vદ2શોમા ંલબંાવવા :ચૂ��ુ ંછે.  

� ગામોમા ં િમલકત માgલક�મા ં પારદિશmતા લાવવા માટ2 

આદરણીય Vધાનમ7ંી �ી નર21� મોદ�એ Gવાિમવ 

યોજના શ@ કર� હતી.  

� આ યોજના હ2ઠળ ગામોમા ં િમલકત માgલકને અિધકારના 

ર2કોડ�સ આપવામા ંઆવ ેછે.  

� અTયાર :ધુીમા ં ૧૨૪૧ ગામોમા ં ૧.૮૦  લાખ િમલકત 

માgલકોને કા�્�સ અપાયા છે.  

(2) De�N ����6�� 8p#��к ��6�� �N7-2022�� ����"�� 

16.5 8�х к���  

� આપણા ખે�ૂતોને oરૂ¨ ુ ંિધરાણ મળે એ માટ2 નાણા ંમ7ંીએ 

નાણા ં વષ� ૨૦૨૦મા ં ~ૃિષ િધરાણનો લRયાકં વધાર�ન ે

૧૬.૫ લાખ કરોડ કય� છે.  

� સરકાર પ^સુવંધ�ન, ડ2ર� અને મTGયો�ોગને િધરાણ 

Vવાહ વધે એ :િુનિ�ત કરવા પર aયાન ક201�ત કરશે 

(3) q(r�]!кK� ���8,�(0 Z���� 33 0к��� �����  

� ઇ1ફાGfકચર ડ2વલપમે1ટ ફંડન ે ફાળવણીમા ં પણ વધારો 

કર� @.30,000 કરોડથી વધાર�ને @. ૪0,000 કરોડ કર�.  

(4) Q =p �9sK�b ���� $6�  

� �ીમતી સીતારમણે :Rૂમ િસ�ચાઇ િનિધ બમણી કરવાની 

દરખાGત કર� છે.  

� આ ફંડ નાબાડ� હ2ઠળ @.૫000 કરોડના ભડંોળ સાથે શ@ 

થ�ુ ંહ¨ ુ,ં હવે બી? @. ૫000 કરોડથી મોrંુ કરા�ુ ંછે.  
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(5) t,��ш� n�� ]к"- "0vw9’'�� +m�" $��� 
�� �y< 

22 ,���ш��� 9���ш  

� ~ૃિષ અને સલંWન પેદાશોમા ં �Zૂયવધ�ન અને એની 

િનકાસને વગે આપવા �ીમતી સીતારમણે ‘ઓપર2શન 

+ીન Gક�મ'નો �યાપ વધારવા દરખાGત કર� છે.  

� હાલ આ યોજના ટામેટા, કાદંા અને બટાકા (ટૉUસ)ને 

લા� ુ પડ2 છે હવે એમા ં જZદ� બગડ2 એવી વd ુ ૨૨ 

પેદાશોનો સમાવેશ થશે.  

(6) q-�� 9�4� �y< 1000 ��"z 
к- к��ш�  

� નાણા ં મ7ંીએ ક²ુ ં ક2 ઇ-નામ હ2ઠળ ૧.૬૮ કરોડ ખે�ૂતો 

ન¦ધાયેલા છે અને @. ૧.૧૪ લાખ કરોડના �Zૂયનો વપેાર 

થયો છે.  

� ઇ-નામ ©ારા ~ૃિષ બ?રમા ં� Gપધા�Tમકતા આવી છે અન ે

પારદિશmતા આવી છે એને aયાનમા ં લઈને નાણા ં મ7ંી 

પારદિશmતા અને Gપધા�Tમકતા લાવવા વd ુ૧૦૦ મડં�ઓને 

ઇ-નામ સાથે જોડવા :ચૂવે છે.  

(7) 
,�
9�z�� De�N b(r�]!кK� Z���� 8�A [ш�  

� માળખાગત :િુવધાઓ :�ુઢ કરવા માટ2 એપીએમસીઓને 

~ૃિષ ઇ1�ાGfકચર ફંડ ઉપલ3ધ કરાવાશ.ે  

(8) ,��K �0� @]# $���� ��к9���� ��х�]%  

� આdિુનક મTGય બદંરો અને 5ફશ લે01ડ³ગ ક21�ો િવFસાવવા માટ2 

�ીમતી સીતારમણે ધરખમ રોકાણની દરખાGત કર� હતી.  

� આની શ@આત કરવા માટ2 પાચં �ુ́ ય મTGય બદંરો-

કોચી,ચેµાઇ, િવશાખાપ¶નમ, પારા5દપ અને પેrુઆઘાટને 

આિથmક V¡િૃMઓના હબ તર�ક2 િવકસાવાશે.  

� �ીમતી સીતારમણે નદ�ઓ અને જળમાગ� પર જમીન 

પરના મTGય બદંરો અને 5ફશ લે01ડ³ગ સે1ટસ� િવFસાવવા 

:ચૂ��ુ ંહ¨ ુ.ં  

(9) %�8��l<�� $|<U�} <к 9���[ (�S�#�b ��],�%) ,�к7  

]4,�ш�  

� સેવાળની ખેતી ઉદભવ¨ ુ ં zે7 છે � કાઠંાના સ�દુાયોના 

[વનન ેબદલી નાખંવાની સભંાવના ધરાવ ેછે 

� તે મોટા પાયે રોજગાર અને વધારાની આવક oરૂ� પાડશે.  

� સેવાળની ખેતીને ઉMેજન આપવા માટ2 �ીમતી 

સીતારમણે તિમલના�ુમા ંGથપાનારા એક બહુ2̈ કુ સેવાળ 

પાક�ની દરખાGત કર� હતી. 

U@��� 3~ 9�к0� _�� +����q 

$��(к�� 9�d0� 

 

� બેડ બે1કની Gથાપનાને મ�ૂંર�, 5રક2િપટલાઇઝેશન માટ2 @. 

૨૦,૦૦૦ કરોડ 

� બે1ક થાપણો પર હવે પાચં લાખ વીમા કવચ 

� 5ડ6જટલ પેમે1ટને VોTસા5હત કરવા @. ૧૫૦૦ કરોડની યોજના 

� ?હ2રzે7ની બે1કો માટ2 ARC, AMCની Gથાપના કરવા 

આયોજન 

�V��+�% 

� નાની કંપનીઓની �ડૂ� મયા�દા @. ૫૦ લાખથી વધાર�ને 

@. ૨ કરોડ કરાઇ 

� ટન�ઓવરની મહMમ મયા�દા પણ વધાર�ને @. ૨૦ કરોડ 

કરાઈ 

b(�#��(9 9�d0� 

� વીમા સેFટર માટ2 સીધા િવદ2શી રોકાણની મહMમ મયા�દા 

૪૯ ટકાથી વધાર� ૭૪ ટકા કરાઇ 

� વીમામા ંચાટ�ર િસGટમ દાખલ કરાશે 

��Uк8 ]���,s� ,�`89��� �U���%  

� �ૂના અને VYૂષણ ફ2લાવતા વાહનોને G�2પ કરવાની 

યોજના 

� ૨૦ વષ� �ૂના Vાઇવેટ 0�હકલનો 5ફટનેસ ટ2Gટ કરાશે 

 

� ૧૫ વષ� �ૂના કોિમmશયલ 0�હકલનો 5ફટનેસ ટ2Gટ કરાશે 

� ૧ એિVલ ૨૦૨૨થી યોજના અમલી બનશે 

b(r�]!dK� 

� ઈ1�ાGfકચર સેFટરના ં િવકાસ માટ2 @. ૫.૫ લાખ કરોડ 

મેળવાશે 

� ડ2વલપમે1ટ ફાઈના1સ ઈ�1Gટટ�શૂન (DFI)ની રચના 

કરાશે 
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� રોડ અને હાઇવે ઇ1�ાના િવકાસ માટ2 @. ૧,૧૮,૧૦૧ લાખ 

કરોડની ફાળવણી કરાઈ 

9��T+к #�+��z 

� ૪,૩૭૮ શહ2રોમા ં @. ૨.૮૭ લાખ કરોડના ખચ] પીવાOુ ં

પાણી ઉપલ3ધ કરાવાશ ે

� િવિવધ 1�5ૂfશન Vો+ામનો સમ1વય કર�ને ૧૧૨ 

6જZલામા ંિમશન પોષણ ૨.૦નો Vારંભ કરાશે 

� ૧૫,૦૦૦ શાળાને �ણુવMાસભર બનાવાશ ે

]0�07  _,�� к��� �0R�0 8�$���b 

� એક �યjFત પણ Gટાટ� અપ કંપની શ@ કર� શકશે 

� એનઆરઆઇ પણ ભારતમા ંએક �યjFતની કંપની Gથાપી 

શFશ ે

� Gટાટ�  અપ હોgલડ2ની મયા�દા માચ� ૨૦૨૨ :ધુી લબંાવાઇ 

De�N 9�d0� 

� ૨૨ નાશ પામતી ~ૃિષ ઉપજો માટ2 ઓપર2શન +ીનOુ ં

િવGતરણ 

� ૨૦૨૧-૨૨ માટ2 એg+કZચર �25ડટ ટાગ]ટ @. ૧૬.૫ લાખ 

કરાયો 

� માઇ�ો ઇ5રગેશનOુ ંભડંોળ વધાર�ને @. ૧૦,૦૦૦ કરા�ુ ં

� કપાસની આયાત પરની કGટમ ડ�ટુ� ૧૦ ટકા કરાઇ 


Z���$8 U���9s� 9�d0� 

� એફોડPબલ હાઉિસ�ગની કરમાફ� ૩૧ માચ� ૨૦૨૨ :ધુી 

લબંાવાઇ 

� ર21ટલ હાઉિસ�ગ Vો�Fટનો ટ2Fસ હોgલડ2 એક વષ� 

લબંાવાયો 

� ર�અલ એGટ2ટને રાહત : Gટ�લ પર કGટમ ડ�ટૂ� ઘટાડ�ને 

૭.૫ ટકા કરાઇ 

� ક21�ીય બ�ટમા ંવાિષmક @િપયા ૨.૫ લાખથી વd ુઈપીએફ 

યોગદાનના �યાજOુ ંહવે ટ2Fસેબલ ઈ1કમમા ંસામેલ 

3�к������ к�b ��U% �U� 

6 3b0"8f� Q<����.  

1. ૭૫ વષ�થી વd ુ વયના સીિનયર િસ5ટઝનને આઇટ� 

5રટન�માથંી શરતી �jુFત 

2. ટ2Fસ ક2સ 5રઓપન કરવાની મયા�દા ૬ વષ�થી ઘટાડ�ન ે૩ 

વષ� કરાઇ 

3. આઇટ�આરમા ં gલ0Gટ³ગ િસ½5ુરટ�ઝ અને �યાજની આવક 

િVફાઇલ ભર� શકાશે 

4. આઇટ� એપલેટ 5f3�નુલને ફ2સલેસ બનાવાશે, નેશનલ 

5f3યનલ સે1ટર Gથપાશે 

5. 5ડ6જટલ મોડમા ં gબઝનેસ કરતી કંપનીઓને ટ2Fસ 

ઓ5ડટમા ંમાફ�ની મયા�દા @. ૧૦ કરોડOુ ંટન�ઓવર 

6. @. ૫૦ લાખ કરતા ં વdનુી આવક ¾પાવવાના ક2સ ૧૦ 

વષ� પછ� પણ ખોલાશ ે

� આTમિનભ�રતા માટ2 સરકાર2 દ2શમા ં ખાનગીકરણ 

(Vાઇવેટાઇઝેશન) અને િવિનવેશ (5ડસઇ1વGેટમે1ટ) પર 

આધાર રાખવાOુ ંન¿� ક�ુÀ છે.  

� વષ� ૨૦૨૧-૨૨ના ક21�ીય બ�ટમા ં પ�3લક સેFટરની 

કંપનીઓ અને ફાઇનાj1શયલ સGંથાઓમાથંી પોતાના 

5હGસાOુ ં વેચાણ કર� @િપયા ૧.૭૫ લાખ કરોડ ઊભા 

કરવાOુ ંલRયાકં રાખતા VGતાવ ર�ૂ કયા� છે.  

кq кq к�,��z�� S�9b(��]0�(0�� %�#��"? 

1. ભારત પેfોgલયમ કોપ�ર2શન gલિમટ2ડ  

2. એર ઇ01ડયા  

3. િશિપ�ગ કોપ�ર2શન ઓફ ઇ01ડયા 

4. ક1ટ2નર કોપ�ર2શન ઓફ ઇ01ડયા  

5. આઇડ�બીઆઇ બે1ક  

6. બીઇએમએલ   7. પવનહસં  

8. િનલાચંલ ઇGપાત િનગમ gલિમટ2ડ. 

_(# U@��� $�$%� 

(1) ���-U�q�� �0� Z�[�6�  

� સરકાર ©ારા ભારતમાલા Vો�Fટ હ2ઠળ ૧૩,૦૦૦ 5ક.મીના ં

રGતા બની ગયા છે.  

� બ�ટમા ં૪ રાKયો પિ�મ બગંાળ, તાિમલના�ુ, ક2રળ અન ે

આસામ માટ2 કરોડો @િપયા ફાળવવામા ંઆ�યા.  

� પિ�મ બગંાળમા ં૬૭૫ 5ક.મી.ના રGતા માટ2 @. ૨૫,૦૦૦ 

કરોડનો ખચ� કરાશે. નાના Gથળોને Vાધા1ય અપાશે  

� ઈ1�ા ડ2વલપમે1ટ હ2ઠળ તાિમલના�ુમા ં ૩૫૦૦ 5ક.મી.ના 

રGતા તૈયાર કરાશ.ે  

� ક2રળમા ં ૧૧૦૦ 5ક.મી.ના રGતા માટ2 @. ૬૫,૦૦૦ કરોડ 

ફાળવાશ,ે આસામમા ં ૧૩૦૦ 5ક.મી.ના રGતા ૩ વષ�મા ં

બાધંવામા ંઆવશ.ે 

� ઉZલેખનીય છે ક2, ગડકર� ©ારા ગત ઓFટોબરમા ં જ 

૧૧,૫૭૧ કરોડ @િપયાની સાત યોજનાઓ શ@ કરવામા ં

આવી હતી 
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(2) к(#�D<��"-J<�$q к�S���� шE к��ш� 

� ઈ1�ાGfFચર સેગમે1ટમા ં આગામી સમયમા ં કરવામા ં

આવનારા ઈ1�ાGfFચરલ ડ2વલપમે1ટમા ં �ુબંઈ-

ક1યા~ુમાર� કો5રડોરનો પણ સમાવેશ કરાયો છે.  

� ભારતમાલા Vો�Fટ હ2ઠળ જ તેનો િવકાસ કરવામા ં

આવશ.ે  

� આ યોજના હ2ઠળ �દા� ૩૦૦૦ 5ક.મીના રGતાOુ ંિનમા�ણ 

થઈ ગ�ુ ં છે અને આગામી સમયમા ં અ1ય ૮૦૦૦ 

5ક.મીના રGતાOુ ંિનમા�ણ કરવામા ંઆવશે.  

� આ યોજના હ2ઠળ ૫૦,૦૦૦ કરોડની ફાળવણી કરાઈ છે. 

(3) A��%�8� ��/d0 

� ભારતમાલા Vો�Fટ હ2ઠળ વષ�-૨૦૨૧મા ં૧૧,૦૦૦ 5ક.મી 

હાઈવે િનમા�ણ કરવામા ંઆવશે. 

� સડક અને હાઈવે િનમા�ણ માટ2 @. ૧,૦૮,૨૩૦ કરોડની 

ફાળવણી કરાઈ છે. 

(4) A��%�# ��8��  

� બ�ટમા ં ર2લવેને @. ૧,૧૦,૦૫૫ કરોડ : દ2શભરમા ં ~ુલ 

૧૧૦૦ 5ક.મીના ંકો5રડોર બનાવાશ.ે 

� બ�ટમા ં ર2લવેના ંઆdિુનક�કરણ અને નવીનીકરણ માટ2 

@. ૧,૧૦,૦૫૫ કરોડની ફાળવણી કરવામા ંઆવી છે.  

� નવી રા�f�ય ર2લવે યોજના-૨૦૩૦નો અમલ કરવા 

માટ2ની આગામી ૧૦ વષ�ની @પર2ખા ર�ૂ કરવામા ંઆવી 

હતી.  

� બ�ટમા ં ફાળવેલી જગંી રકમમાથંી @. ૧,૦૭,૧૦૦ 

કરોડની ૨કમ �ડૂ� ખચ� પેટ2 ખચ�વામા ંઆવશે.  

� નવી રા�f�ય ર2લવ ેયોજના હ2ઠળ દ2શમા ંર2લવે િસGટમને 

‘ફÁચુર ર2ડ�” કરવામા ંઆવશ.ે �નો �ુ́ ય ઉÃેશ “મેક ઈન 

ઈ01ડયા’ને વેગ આપવાનો અને ઉ�ોગો માટ2 લો6જ0Gટક 

ખચ�ને ઘટાડવાનો છે.  

� નવી યોજના હ2ઠળ �ૂન ૨૦૨૨ :ધુીમા ંવેGટન� ડ2ડ�ક2ટ2ડ 

ફ2ઈટ કો5રડોર (DFC) તેમજ ઈGટન� ડ2ડ�ક2ટ2ટ ફ2ઈટ 

કો5રડોરને કાય�રત કરવામા ંઆવશ.ે 

� oવૂ� પિ�મ અને ઉMર દgzણ કો5રડોર બનાવવામા ં

આવશ.ે ~ુલ ૧૧૦૦ 5ક.મીના ંકો5રડોર બનાવાશ.ે  

� ૨૭ શહ2રોમા ં મેfો ર2લવે શ@ કરાશે. િસWનgલ�ગ માટ2 

દ2શમા ં િવકસાવવામા ં આવેલી ટ2કનોલો[નો ઉપયોગ 

કરાશે. 

� શહ2ર� િવGતારોમા ં પ�3લક fા1સપોટ�  માટ2 @. ૧૮,૦૮૦ 

કરોડના ખચ] નવી Gક�મ શ@ કરાશે.  

� �મા ંમેfો ર2લવે નેટવક� અને િસટ� બસ સિવmસનો �યાપ 

િવGતારવામા ંઆવશે.  

� ૨૦,૦૦૦ બસો ખર�દ�ને તેને ઓપર2ટ કરવા માટ2 PPP 

ધોરણે ખાનગી કંપનીઓને આ નટેવક�મા ંજોડાશે.  

� આને કારણે ઓટોમોબાઈZસ સેFટરનો િવકાસ શp બનશે 

અને નવી રોજગાર�Oુ ંસ£ન કર� શકાશે. આિથmક િવકાસ 

શp બનશે. 

(5) �!� ��8�� 

� E. 1957.05 к��� к�K� �!� �0� 11., Sк.�.�� 

,U�8� %$�� �0� Z�[��ш�  

� ૨૭ શહ2રોમા ં૭૦૨ 5ક.મી.ની ક1વે1શનલ મfેો અને ૧૦૧૬ 

5ક.મી. મેfો િસGટમ શ@ કરાશ ે 

� ચેµઈ મેfો ર2લવેના ૧૧૮.૯ 5કમી.ના બી? તબ¿ા માટ2 

@.૬૩,૨૪૬ કરોડ ફાળવાશ.ે 

� બÅWલ@ મેfો માટ2 ૨A તેમજ ૨B તબ¿ામા ં૫૮.૧૯ 5ક.મી. 

માટ2 @.૧૪,૭૮૮ કરોડ ફાળવાશ.ે  

� નાગoરુ મેfોના બી? તબ¿ા માટ2 @. ૫૯૭૬ કરોડ અને 

નાિસક મેfો માટ2 @. ૨૦૯૨ કરોડ, ફાળવવામા ંઆવશ.ે  

� ૪૬,૦૦૦ 5કલોમીટસ� પરના ં Çોડગેજ @ટ 5કમીOુ ં

વીજળ�કરણ કરવામા ંઆવશે.  

� CONCOROુ ં શેરવચેાણ : બ�ટમા ં સરકાર હGતકની 

ક1ટ2ઈનર કોપ�ર2શન ઓફ ઈ01ડયા (Concor)Oુ ંશેરવચેાણ 

કરવા ?હ2રાત કરવામા ંઆવી છે.  

� ૧ ઓFટોબર ૨૦૨૦થી ૨૦૨૧ના ં�ત :ધુીમા ં ૭૨ ટકા 

કામગીર� oરૂ� કરાશ.ે 

(6) A��%�� 9�% $������ PPP :��� ��к9���ш� : *��/ E. 

2,000 к���4� �y<C< ��к�6  

 

(7) �ш� ,�N6 2.0�� �U���%   

� D<8 E. 20,105 к����� +����q  
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� � =�к ,�N6 _�� ,�N6 _`A#���� +��" ����ш�. 

(૮) મહાTમા ગાધંી Gવ`છ ભારત િમશન : ~ુલ @. ૧.૪૧ લાખ 

કરોડની ફાળવણી 

વષ� ૨૦૨૧ થી વષ� ૨૦૨૫ :ધુી અમલી  

�ш� ��ш�  

� ઓFટોબર ૨૦૧૪થી Gવ`છ ભારત િમશન 

� Gવ`છ ભારત િમશનની શ@આત વડાVધાન નર21� 

મોદ�એ ૨ ઓFટોબર ૨૦૧૪ના મહાTમા ગાધંી[ની 

જયતીએ કરાવી હતી.  

� � તે વખતે બે પેટા િમશન અમલી બનાવાયા હતા. �મા ં

Gવ`છ ભારત િમશન (+ામીણ) અને Gવ`છ ભારત િમશન 

(શહ2ર�)નો સમાવેશ થયો હતો.  

� Vથમ તબ¿ો ઓFટોબર ૨૦૧૯ :ધુી અને બીજો તબ¿ો 

૨૦૨૦-૨૧ અને ૨૦૨૪-૨૫ માટ2 અમલી બનાવાયો.  

� Gવ`છ ભારત િમશન (શહ2ર�)મા ં ૧૪૦ ?ણીતી 

�યjFતઓને એ�બેસેડર બનાવવામા ંઆવી હતી.  

� :રુzા નહ� તો સફાઈ નહ� �વા ?�િૃત કાય��મો 

કરવામા ંઆ�યા હતા. 

(9) ���8� #�+��  

� એક કરોડના ગેસ જોડાણની ?હ2રાત  

� LPGની ઉcવલા યોજના �તગ�ત એક કરોડ લોકોને 

દાયરામા ંલાવી લાભ આપવામા ંઆવશે.  

� ૧૦૦ 6જZલા િસટ� ગસે િવતરણ નેટવક�થી જોડાશ.ે CNG 

પણ ઉપલ3ધ થશે. 

� NDA સરકાર ©ારા અગાઉ ૮ કરોડ જોડાણ અપાયા  

ઉcવલા યોજનાOુ ંિવGતરણ  

� મે ૨૦૧૬મા ં ગર�બી ર2ખા નીચે [વતા લોકો માટ2 

ઉcવલા યોજના શ@ કરાઈ હતી અને ૮ કરોડ લોકોને 

આવર� લેવામા ંઆ�યા બાદ હવે આ યોજનાOુ ં િવGતરણ 

કરા�ુ ંછે. 

(10) 3��^#  

� આરોWય માટ2 ૧૩૭ ટકા બ�ટ વધાર�ને @. ૨,૨૩,૮૪૬ 

કરોડની ફાળવણી 

� ૧૭,૭૮૮ +ાિમણ અને ૧૧,૦૨૪ શહ2ર� GવાG�ય વેલનેસ 

ક21� શ@ કરાશે. 

� ૩,૩૮૨ 3લોક ૧૧ રાKયના તમામ 6જZલામા ંશ@ કર�ન ે

GવાG�ય Vયોગ શાળા એકમો ઉભા કરાશ.ે 

(11) _Z���$8 U���9s� #�+��  

� આગામી ૩૧ માચ� ૨૦૨૨ :ધુીમા ંઘર લેનારાઓને ૧.૫૦ 

લાખ :ધુીની લોન ક2 �યાજને કર�jુFત 

� અફોડPબલની સાથે ર21ટલ હાઉિસ�ગ પણ કર�Fુત  

(12) De�N 9�9  

� બ�ટમા ંસરકાર2 પેfોલ પર @. ૨.૫૦ અને ડ�ઝલ પર @. ૪નો 

એg+કZચર ઇ1ફાGfકચર & ડ2વલપમે1ટ સેસ લા� ુકય�. 

� શરાબની બનાવટો પર ૧૦૦ ટકા એg+કZચર સેસ લા� ુ

કરાયો. 

(13) APMC�� ��к�9 �0� E.70,000 к���  

� એg+કZચર સેસના કારણે થતી આવકથી રાKયોમા ં

એપીએમસી માકPટનો િવકાસ કરવાની યોજના સરકાર 

©ારા બનાવવામા ંઆવે છે.  

� સરકાર ©ારા લગાવવામા ં આવેલા અદાજ અOસુાર 

નાણાક�ય વષ� ૨૦૨૦-૨૧મા ં એg+કZચર સેસના કારણે 

સરકારને �દા� @. ૩૦,૦૦૦ કરોડની આવક થશે.  

� �ની સામે સરકાર ©ારા નાબાડ� તેમજ રા�f�ય સહકાર� 

િવકાસ િનગમના માaયમથી રાKયોમા ં એપીએમસીના 

િવકાસ માટ2 @. ૭૦,૦૦૦ કરોડની જોગવાઇ કરવામા ં

આવી છે. 

� સફરજનની બેgઝક એFસાઇઝ ડÐટૂ�મા ં ૧૫ ટકા Kયાર2 

કાચા ખાધ તેલમા ં૧૫ ટકા ઘટાડો કરવામા ંઆ�યો 

� વટાણા, કાXલુી ચણા, બગંાલી ચણા અને મ:રૂની બgેઝક 

એFસાઇઝ ડÐટૂ�મા ં૧૦ ટકાનો ઘટાડો કરાયો 

� સફરજન પર ૩૫ ટકા Kયાર2 કાXલુી ચણા ઉપર ૩૦ ટકા 

એg+કZચર ડ2વલોપમે1ટ સેસ લા� ુકરવામા ંઆ�યો. 

(14) 9���-K���"�� к]0 �� =0"�� 5 0к��� �0��� 

� હવે ૭.૫ ટકા કGટમ ડÐટૂ�. 

� મોબાઈલ ઉપકરણો પર કGટમ ડÐટૂ� ૨.૫ ટકા વધારાઈ. 

(15) к7K��"z �0�  

,�
Z к,�% 9#9� 4ш�.  

� ઘણા એ�Uલોયસ� કમ�ચાર�ના પીએફ સમયસર Ñpૂતા 

નથી, નવા િનયમ Vમાણે સમયસર Ñકૂવણી નહ� થતા 

તેનો લાભ કંપનીને મળશે નહ�.  

,�
Z�� �y< Z�[� $�� �U�  

� @. અઢ� લાખથી વdનુો પીએફ ફાળો હોય તેવા ક2સમા ં

�યાજની કર�jુFતનો લાભ હવેથી મળવો અઘ«ંુ થશે. 

(16) 3q0" к�K��"  

3b0"�� к�9 ,6 Z�98�ш  
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� @. ૫૦ લાખ ક2 તેથી વdનુી કરચોર� હોય તો ૧૦ વષ� 

:ધુીના ક2સ 5રઓપન થતા ં તેમા ં ઘટાડો થયો છે. હવે, 

ITના ક2સ પણ ફ2સલેશ.  

િવવાદથી િવÓાસ :  આઇટ� કિમશનર પાસ ેસર2રાશ ૨૦ 

હ?રથી વd ુ gલ5ટગેશન છે, તે પૈક� ૩૦થી ૪૦ ટકા 

િવવાદથી િવÓાસ Gક�મમા ંજશે. 

(17) MSME 9�к0� : E. 15,700 к����� +����q 

(18) ��� 0�d90�qm9 ,�к7   

� ભારતમા ંએક હ?ર એકર જમીનમા ં૭ ટ2Fસટાઈલ પાક� 

ઉભા કરાશે  

� ભારત વૈિÓક Gતર2 મે1�ફુ2કચ5ર�ગ અને એકGપોક5ટÔગ હબ 

બનશે  

 

� ૩ વષ�ના સમયગાળામા ં દ2શમા ં ૭ મેગા ટ2FGટાઈલ પાક� 

બનશે. 

� મેન મઈેડ ફાઈબર માટ2 VોડFશન gલ�Fડ ઈ1સે01ટવ (PLI) 

હ2ઠળ @. ૧૦,૬૮૩ કરોડ ઉમેરાશ.ે  

� ‘મેગા ઈ01ટ+ેટ2ડ ટ2FGટાઈલ 5ર6જયન એ1ડ એપેરલ 

(MITRA) પાક� ડ2વલપ કરવા માટ2ની દરખાGત  

� ટ2FGટાઈલ પાક�મા ંપાણી અને વીજ oરુવઠો તેમજ 5રસચ� 

એ1ડ ડ2વલપમે1ટ લેબોર2ટર� સ5હતની અધતન :િુવધાઓ 

ઊભી કરવામા ંઆવશ.ે 

(19) ]0�07_,  

� એક �યjFતન ેપણ કંપની શ@ કરવા ¾ટ. 

� OPC : વન પસ�ન કંપની. 

� OPCમા ંઅગાઉ બે સÕયોની પરંપરા. 

� NRI પણ આ યોજના થક� દ2શમા ંકંપની શ@ કર� શકશ.ે 

� ૧ વષ�ની �Ãુત વધારાઈ. 

OPC�� �<� U%� +����b  

� ભારતમા,ં ઓપીસી (OPC)નો સમાવેશ ૧ મે, ૨૦૦૫ના 

ડો.�.�.ઇરાની સિમિતના અહ2વાલમા ં કરવામા ં આ�યો 

હતો.  

� ઓપીસીની અTયાર :ધુીની આવ§યકતા એ હતી ક2 

ભારતમા ં ઉ�ોગ શ@ કરવા ઇ`¾ક રોકાણકાર ક2 ઉ�ોગ 

સહિસક ભારતનો રહ2વાસી હોવો જોઈએ, એટÖુ ંજ નહ�, 

આ ઉ�ોગ સહિસક એક ક2લે1ડર વષ� દરિમયાન ભારતમા ં

૧૮૨ 5દવસથી વd ુ સમય રોકાયેલો હોવો જોઇએ. �ને 

આ બ�ટ મારફતે ઘટાડ�ને ૧૨૦ 5દવસ કયા�.  

� આમ ભારતીય ડાયGપોરાના બ?રમા ંVવેશ સરળ બને છે 


к �N7�� J<�% �����q 

� કોિવડ-૧૯ રોગચાળો વ`ચે ભારતના Vારંભને મદદ 

કરવા માટ2, Gટાટ�અપ થક� શ@ થયલેા નવા �યવસાયો 

માટ2ની વેરાની �×ુત વધારવામા ંઆવી.  

� આ �×ુતમા ંએક વષ�નો વધારો કય� છે. એટલે ક2, સટાટ�  

અપ �તગ�ત નવી કંપની શ@ કરનાર ઉ�ોગ સાહિસકને 

૩૧ માચ�, ૨૦૨૨ :ધુીનો એટલે ક2, એક વષ�નો વધારો 

કરવામા ંઆ�યો છે. 

� તા. ૩૧ માચ� ૨૦૨૨ :ધુી Gટાટ�અUસ માટ2 ટ2Fસની �દુત 

વધારવામા ંઆવી છે.  

� હવે વન પસ�ન કંપની �તગ�ત નાણામ7ંી સીતારામન ે

એકમ Gથાપવાની V5�યાને વd ુસરળ કર� 

� વન પસ�ન કંપની �તગ�ત એનઆરઆઈ હવે ૧૮ર 5દવસ 

:ધુી ભારતમા ંરોકાવાની જ@ર નથી 

� બ�ટમા ંથયેલો :ધુારો ૧ર૦ 5દવસ માટ2 એનઆરઆઈએ 

કંપની Gથાપવા માટ2 ભારતમા ંરહ2¡ુ ંઅિનવાય� બનશે. 

(20) к�()�# $/0�� �<+��% �0� +����q   

(1) `��0 �90" �0� K�� �0� ��@9�U��  

1. gગ¢ટિસટ�મા ં Gથપાયેલી એર�ા¢ટ લીgઝ�ગ કંપનીન ે

ક2િપટલ ગેઇન ટ2Fસની ¾ટ અપાઈ. 

2. gગ¢ટિસટ�મા ં િવદ2શી કંપનીઓન ે Ñકૂવવામા ં આવતા 

એર�ા¢ટ લીઝ ર21ટલ ઉપર ટ2Fસ માફ� અપાઈ છે.  

3. ફોર2ન પોટ�ફોgલયો ઇ1વેGટમે1ટ @ટથી gગ¢ટિસટ�ના બ0ે1ક³ગ 

�િુનટમા ં રોકાણ કરવા માટ2 પણ ક2િપટલ ગેઇન ટ2Fસની 

¾ટ અપાઈ છે.  

4. gગ¢ટિસટ�મા ં ઓZટરનેટ ઇ1વેGટમે1ટ ફંડને 

આઈએફએસસીમા ંરોકાણ માટ2 વેરા VોTસાહન આપવામા ં

આવશ ે

5. GIFT : �જુરાત ઈ1ટરનેશનલ ફાયના1સ ટ2ક િસટ�-

ગાધંીનગર. 

(2) _8�� �ш, ��Sкs� #��7  



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    11 | P a g e  

 

� િશપ 5રસાઈ�Fલ³ગ zમતા વષ� ૨૦૨૪ :ધુીમા ં બમણી 

કરાશે. 

� અલગં િશપયાડ� 5રસાઈકgલ�ગ માટ2 @. ૧૬૨૪ કરોડOુ ંફંડ.  

��i#-к�()  

� રાKય સરકારને ક21� તરફથી ટ2Fસનો 5હGસો મળતો હોય 

છે. ૨૦૨૦-૨૧મા ં૬૯ ટકા મØયો હતો, આ બ�ટમા ં૬૩ 

ટકા આપવાOુ ં ન¿� કરા�ુ ં છે. મોદ� સરકારમા ં આ 

અTયાર :ધુીનો સૌથી વધાર2 5હGસો છે. 

બ�ટ હાઈલાઈટ  

��6�к"# ���%  

� સરકારન ે @. ૮૦,૦૦૦ કરોડની જ@ર છે અને તેના માટ2 

સરકાર બ?ર તરફ નજર દોડાવશે.  

� આગામી નાણાક�ય વષ�મા ંપીએસ� ુબે1કોમા ં@. ૨૦,000 

કરોડ ઠાલવાશ.ે 

� આTમિનભ�ર GવાG�ય કાય��મ માટ2 @. ૬૪, ૧૮૦ કરોડ 

ખચા�શ.ે  

� સરકાર2 @.૨૦,000 કરોડના ખચ] નાણાક�ય સGંથા 

િવકસાવવા gબલ ર�ૂ ક�ુÀ  

� �યjFતગત વાહનો માટ2 ૨૦ વષ� �ૂના વાહનોને 

તબ¿ાવાર Yૂર કરવા Gવ�ૈ`છક વાહન Gક2િપ�ગ નીિતનો 

અમલ કરાશ.ે  

� સભંિવત Çાઉન5ફZડ ઈ1ફાGfFચર અGકયામતો માટ2 

રા�f�ય નાણાનંીિત પાઈપલાઈનમા.ં  

� આગામી વસતી ગણતર� માટ2 ૩,૭૨૬ કરોડની ફાળવણી  

� સૌVથમ 5ડ6જટલ વસતી ગણતર� હશે.  

De�N f�-  

� ~ૃિષ સFેટર માટ2 એ+ીકZચર �25ડટ ટાગ]ટ વધાર�ને ૧૬.૫ 

લાખ કરોડ કરાયો છે, � અગાઉ ૧૫ લાખ કરોડ હતો.  

� બધા જ પાકો પર ઉTપાદન ખચ� કરતા ં ૧.૫ ગણી વd ુ

એમએસપી અપાઈ છે. ખે�તૂોને ૭૫ હ?ર કરોડ @િપયા 

વd ુઅપાયા છે.  

� ઘÙના ખે�ૂતોને ૭૫,૦૬૦ કરોડ અને દાળો માટ2 ૧૦,૫૦૩ 

કરોડની Ñકૂવણી કર� છે.  

� ધાનની Ñકૂવણી ૧,૭૨,૭૫૨ કરોડ થવાનો �દાજ છે.  

� વd ુ ૧,000 મડં�ઓને ઈલેFfોિનક નેશનલ માકPટ સાથ ે

એક�~ૃત કરાશે.  

#�+��z  

� છ વષ�થી વd ુસમય માટ2 @. ૬૪,૧૮૦ કરોડની ફાળવણી 

સાથે પીએમ આTમિનભ�ર GવGથ ભારત યોજના ર�ૂ 

કરાઈ.  

� 5ડ6જટલ fા1ઝકેશનને VોTસાહન આપવા માટ2 @.૧,૫૦૦ 

કરોડની યોજના ર�ૂ કરાઈ  

� ઉ�જવલા યોજના હ2ઠળ વd ુ એક કરોડ લાભાથeઓને 

આવર� લેવાશે. આગામી 7ણ વષ�મા ં ગેસ િવતરણ 

નેટવક�મા ં૧૦૦થી વd ુ6જZલાઓનો સમાવેશ કરાશે.  

� ભારતીય ર2લવેને િવ�મી @. ૧,૧૦,૦૫૫ કરોડની 

ફાળવણી કરાશે, �માથંી @. ૧,૦૭,૧૦૦ �ડૂ� ખચ� માટ2 

અનામત રખાશ.ે  

� નાણાક�ય વષ� ૨૦૧૨૧મા ં +ામીણ ઈ1ફાGfFચર 

િવકસાવવા ફાળવણી @. 30,000 કરોડથી વધાર�ને @. 

૪૦,OOO કરોડ કરાઈ.  

� નાની કંપનીઓની �યા´યા બદલવામા ંઆવી અને તેમનો 

�ડૂ� બેઝ વત�માન @. ૫૦ લાખથી વધાર�ને @. ૨ કરોડ 

કરાયો.  

� િવધાનસભા Ñ ૂટંણી યો?વાની છે તે પિ�મ બગંાળમા ં

@.૨૫,000 કરોડના �Zૂયના રોડ Vો�Úસ લો1ચ કરાયા.  

� સરકાર2 ક2રળમા ં માગ� અને ધોર�માગ� Vો�Úસ માટ2 

@.૬૫,000 કરોડ અને આસામ માટ2 @.૩,૪૦૦ કરોડ 

ફાળ�યા.  

� શહ2ર� િવGતારોમા ં હવાOુ ં VYૂષણ Yૂર કરવા માટ2 ૧૦ 

લાખથી વdનુી વસતીવાળા ૪૨ શહ2રો માટ2 @.૨,૨૧૭ 

કરોડ મ�ૂંર કરાયા.  

� @. ૫.૩૫ લાખ કરોડના ભારતમાળા Vો�Fટ હ2ઠળ @. ૩.૩ 

લાખ કરોડના ખચ] ૧૩,૦૦૦ 5ક.મી.થી વdનુા રGતાOુ ં

બાધંકામ કરા�ુ ંછે.  

� સરકાર નેશનલ હાઈવે કોર�ડોરના વd ુ ૧૧,000 5ક.મી. 

અને અ1ય ૮,૫૦૦ 5ક.મી.ના રGતા બનાવવા કો1fાFટ 

અપાશે  

�  આગામી પાચં વષ�મા ં @. ૨.૮૭ લાખ કરોડના ખચ� 

જલ[વન િમશન અબ�ન યોજના લો1ચ કરાઈ.  

��6�к"# c]4�% _�� ]���# f�-  

� GવાG�ય zે7મા ં ખચ� ૧૩૭ ટકા વધાર� @. ૨.૨૩ લાખ 

કરોડથી વd ુકરાશે.  

� આગામી નાણાક�ય વષ�મા ં કોરોનાની રસી માટ2 @. 

૩૫,૦૦૦ કરોડની ફાળવણી  
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� આ� ભારતમા ં બે રસી ઉપલ3ધ છે. વd ુ બ ે રસી rૂંક 

સમયમા ંઆવવાની અપેzા.  

� આગામી નાણાક�ય વષ� માટ2 �ડૂ� ખચ� વધાર�ને @. ૫.૫૪ 

લાખ કરોડ કરાશે, � છેZલા નાણાક�ય વષ�મા ં @. ૪.૩૯ 

લાખ કરોડ હતો.  

� ચાÖ ુ નાણાક�ય વષ� માટ2 નાણા ં ખાધ ૩.૫ ટકાના 

બ�ટના �દાજ સામે ૯.૫ ટકા રહ2વાની શpતા  

� આગામી નાણાક�ય વષ� માટ2 નાણા ં ખાધ ૬.૮ ટકા 

રહ2વાની શpતા છે. સરકાર @. ૧૨ લાખ કરોડOુ ં દ2¡ુ ં

કરશે.  

� વષ� ૨૦૨૫-૨૬ :ધુીમા ંનાણાક�ય ખાધ [ડ�પીના ૪.૫ 

ટકા :ધુી નીચે લાવવા સરકાર ક5ટબ_  

к� ��х�]%�  

� ૭૫ વષ�થી વdનુા ¡_ૃોને આઈટ� ર�ટન� ભરવામાથંી 

�jુFત. બે1કો ટ�ડ�એસ કાપશે.  

� પાછલા આઈટ� �Zૂયાકંન ક2સોને ફર�થી ખોલવાની સમય 

મયા�દા ઘટાડ�ને ૩ વષ� કર�, ગભંીર છેતરિપ�ડ� માટ2 આ 

મયા�દા ૧૦ વષ�ની કરાઈ છે.  

� વષ� ૨૦૨૦મા ં ઈ1કમ ટ2Fસ 5રટન� ફાઈલ કરનારાઓની 

સં́ યા વધીને ૬.૪૮ કરોડ થઈ હતી, � ૨૦૧૪મા ં૩.૩૧ 

કરોડ હતી.  

� સોના અને ચાદં� તથા ડોર બાર પર ૨.૫ ટકા, સફરજન 

પર ૩૫ ટકા, કાXલુી ચણા પર ૩૦ ટકા, દાળ પર ૧૦ 

ટકા, બગંાળ ચણા ઉપર ૫૦ ટકા, મ:રુ પર ૨૦ ટકા, 

કપાસ પર પાચં ટકા, પેfોલ પર Vિત લીટર @. ૨.૫ અને 

ડ�ઝલ પર @. ૪નો એ+ી ઈ1ફા સેસ  

� નવો એ+ી ઈ1�ા ડ2વલપમે1ટ સેસ બી[ ફ2Ûઆુર�થી જ 

અમલી બની જશે.  

� NRIની ડબલ ટ2Fસેશનની સમGયા Yૂર કરવા ટ2Fસ િવભાગ 

િનયમો બનાવશ.ે  

� Gટાટ�અUસ માટ2 ટ2Fસ હોલીડ2, ક2પીટલ ગેઈન �jુFત ૧ વષ� 

લબંાવાઈ  

� િવમાનો ભાડ2 આપતી કંપનીઓને કરમા ં¾ટછાટ, Vવાસી 

કામદારો માટ2 અફોડPબલ મકાનો માટ2 કરમાથંી �jુFત 

� અફોડPબલ હાઉિસ�ગ માટ2 �યાજની Ñકૂવણી ઉપર @. ૧.૫ 

લાખ ટ2Fસ કપાત ૧ વષ� માટ2 લબંાવાઈ  

� 5ડ6જટલ મારફત તેમનો કારોબાર ચલાવતી અને ૧૦ 

કરોડOુ ંટન� ઓવર ધરાવતી મોટાભાગની કંપનીઓ માટ2 

કર ઓ5ડટ મયા�દામાથંી �jુFત બમણી કર� છે.  

� ચો¿સ ઓટો પાr્�સ, સૌર ઈjFવપમે1ટ પર કGટમ ડ�ટુ� 

વધારવામા ંઆવી.  

Z�[�6� _�� Q<����  

� બ�ટની દરખાGતો છ Gથભંો પર કરાઈ છે, �મા ંGવા�ય 

અને :ખુાકાર�, 5ફgઝકલ અને ફાઈનાj1સયલ �ડૂ� અને 

ઈ1ફાGfFચર, આશાGપદ ભારત માટ2 સમાવશેક િવકાસ, 

માનવ �ડૂ�, નવીનતા અને આરએ1ડડ�, િમિનમમ 

ગવન�1સ અને મjેFસમમ ગવન�1સનો સમાવશે.  

� ૧૫મા ંનાણા ંપચંની ભલામણ �જુબ રાKયોને કરમા ં૪૧ 

ટકા 5હGસો અપાશે.  

� વીમા zે7ે એફડ�આઈ ૪૯ ટકાથી વધાર� ૭૪ ટકા કરાઈ. 

એલઆઈસીનો આઈપીઓ લાવવામા ંઆવશે.  

� 5ડસઈ1વેGટમ1ેટનો લRયાકં @. ૧.૭૫ લાખ કરોડ કરાયો 

છે.  

� બીપીસીએલ, આઈડ�બીઆઈ બે1ક, અ1ય બે મોટ� 

પીએસ� ુ બે1કો, એક વીમા કંપનીને અ1યોની �મ 

ખાનગીકરણ કરાશે. 

� ઈ1G�રુ1સ z7ેે FDIની મયા�દા વધાર� ૭૪ ટકા કરાઈ.  

� માકPટ ર2W�લેુટર સેબી ગોZડ એFસચે1જના ર2W�લેુટરની 

Üિૂમકા પણ ભજવશ.ે  

� 5ડસઈ1વેGટમ1ેટનો ટાગ]ટ ૧.૭૫ લાખ કરોડ �કુાયો.  

� e-nam યોજના હ2ઠળ નવા ૧૦૦૦ બ?ર જોડાશ.ે  

� 5ડ6જટલ પમેે1ટ પર @. ૧૫૦૦ કરોડOુ ં ઈ1સ1ેટ�વ.  

� બÅકમા ં@. ૨૦,000 કરોડ ઠાલવવામા ંઆવશે.  

� Gટાટ�અUસ રોકાણ પર ક2િપટલ ગેઈન રાહત ૧ વષ� વધી.  

� માઈ�ો ઈર�ગશેનની ફાળવણી @. ૧0,000 કરોડ 

� િવવેકાનદં એક2ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721 

2. х�8D=� : 9�#� J<]%�к _8� T-�� !�Z" ����  

� ��/%� : %��8��l< ($�g���)  

� ઉપિવ�તા : બરોડા  

� યજમાન : મોટ2રા Gટ25ડયમ, અમદાવાદ  

3. �#���� : 8�к�" $[�� (����к $�$%�)  

� લ§કર� વડા િપન �ગ àાઈગે સMા સભંાળ� 

� ૧૦ વષ� બાદ સૈ1ય શાસનની વાપસી  
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� �ગ સાગં :નૂી ધરપકડ  

� �યામંારમા ં૧૦ વષ� પછ� ફર� લ§કર� શાસનની વાપસી 

થઇ છે.  

� �યામંારના સૈ1ય વહ2લી સવાર2 દ2શના Gટ2ટ કાઉ1સલેર 

�ગ-સાન : ૂ (૭૫), દ2શના V�ખુ � ુ િવન િમ�ટ સ5હત 

સં́ યાબધં વ5ર�ઠ નેતા અને અિધકાર�ની ધરપકડ કર�ન ે

દ2શમા ંએક વષ� માટ2 કટોકટ� લાદ� દ�ધી હતી.  

� પાટનગર નેપાઇતોની મહTTવની સરકાર� ઇમારતો પર 

સૈિનક તૈનાત થયા હતા અને રGતાઓ પર બ´તરબધં 

સૈ1યના ં વાહનોની ઘર2રાટ� સભંળાતી હતી. તે સાથે જ 

અનેક શહ2રની ઇ1ટરનેટ કને0Fટિવટ� પણ બધં કર� 

દ2વામા ંઆવી હતી. 

� � ૂ િમ�ટના હGતાzર સાથે થયેલી એક ?હ2રાત �જુબ 

દ2શની સMા હવે કમા1ડર-ઇન-ચીફ ઓફ 5ડફ21સ સિવmસ 

િમન �ગ àાáગના હાથમા ંરહ2શે.  

� દ2શના Vથમ નાયબ V�ખુ માઇ1ટ Gવેને કાય�વાહક 

V�ખુ બનાવવામા ંઆ�યા છે. 

� �યામંારમા ં છેZલે ૧૯૬૨મા ંલ§કર2 બળવો કર�ને સMાના 

:7ૂો પોતાને હતક લઇ લીધા હતા. તે પછ� ૪૯ વષ� 

:ધુી �યામંારમા ંસૈ1ય શાસન ર²ુ ંહ¨ ુ.ં 

c]4�%� х%����, 
к �N7 ,R" � =�06� : 9�(# 

� �યામંારના સૈ1ય વડાએ સMા સભંાળ� લીધા પછ� 

?હ2રાત કર� હતી ક2 ઇમરજ1સી oરૂ� થયા પછ� દ2શમા ં

યોWય ર�તે અને પારદશ�ક ર�તે Ñ ૂટંણી યોજવામા ંઆવશ.ે 

Ñ ૂટંણીમા ં � પz િવજયી થશે તેન ે સMા સ¦પી દ2વામા ં

આવશ.ે 

� ટ�વી સદં2શામા ં તેમણે જણા�� ુ હ¨ ુ ક2 દ2શમા ં jGથરતા 

લાવવા કટોકટ� લાદવી જ@ર� બની રહ� હતી.  

� સૈ1યની ચેનલે જણા��ુ ંહ¨ ુ ંક2 રા�f�ય jGથરતા ખતરામા ં

હોવાથી આ િનણ�ય લેવામા ંઆ�યો છે.  

� જનરલ િમન �ગ લાQગને વષ� ૨૦૦૮ના બધંારણ હ2ઠળ 

તમામ સMા સ¦પવામા ંઆવશે.  

� રાજધાની : નેપાઈતો  

4. S�� ��ш�N : 1 Z��<3�"   

A��%�# %0 �fк S��9  

� :7ૂ – વયમં રzામ 

� આકjGમક દ5રયાઈ સશંોધન અને બચવા માટ2 

હ2Zપલાઈન-૧૫૫૪ 

� દgzણ પિ�મOુ ંવ�ુમથક-ગાધંીનગર  

 

5. +(S�� ��ш�N : 1 Z��<3�"  

%��" �х�� _Z"6� : ��6�A�b �<��SU% 

+( - 1 Z�� <3�"- 1918 _�9�� - 3 �(><3�"-1980 

� �મને સા5હTયની સાધના િસવાય કશામા રસ ન હતો 

તેવા ગીતકાર વેણીભાઇ જમનાદાસ oરુો5હતનો 

જ1મ5દવસ.  

 

� ?મખભંાgળયામા જ1મેલા વેણીભાઇએ Vાથિમક િશzણ 

�બુઇ અને મા�aયમક િશzણ ?મખભંાgળયામા લીd ુહ¨.ુ  

� અÕયાસ પછ� "બે ઘડ� મોજ" સામિયકથી પોતાની 

કાર5કદ� શ@ કર� અને  તેO ુ જ પ5રણામ વેણીભાઇO ુ

સા5હTય સäન. 

� પ7કાર તર�ક2 જ1મÜિૂમ �વા અનેક સામિયકોમા ં પણ 

વેણીભાઇએ કામ ક�ુÀ હ¨.ુ 

� ગોફણગીતા શીષૅકથી કોલમ પણ લખતા હતા. 

� તેઓએ િસ�?રવ, �લુ?ર2 શાયર�, આચમન �વા ગીત 

સ+ંહો અને અMરના દ�વા, વાસંOુ ંવન તથા સે¨ ુ�વા 

વાતા�સ+ંહ ર`યા છે. 

� તે િસવાય વેણીભાઇOુ ંયોગદાન છદંોબ_ કિવતાઓ અને 

બાળ કથાકા�યોના zે7ે પણ ખ«ુ. 

� વેણીભાઇએ અખા ભગત અને સતં æરુશીદાસ ઉપનામથી 

સäનો કયૉ હતા. 

� કં~ુ 5ફZમના બધા ગીતો વેણીભાઇએ લ´યા હતા.  

� વેણીભાઈના નાનકડ� નારનો મળેો, ઝરમર, અમારા 

મનમા, પરો5ઢયાની પદમણી �વા ગીતો æબૂ લોકિVય 

થયા હતા. 

� ઉમાશકંર જોષી તેમન ે"બદંો બદામી" કહ2તા હતા. 

� એમના િવસામો અને કાવડ�યો �વા ભજનો ગાધી[ને 

પણ પસદં હતા.  
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� તેમO ુઅખોવન માવડ� કા�ય Gવાતçંય ભાવનાOુ ં ઉMમ 

કા�ય છે. 

� તેમની કિવતાઓમા ંઆઝાદ�ના ઉZલાસની સાથે ભ5કતનો 

ગે@ઓ રંગ પણ ઝળક� આવે છે. 

� વેણીભાઇએ 5હદ છોડો આદોલનમા �લવાસ પણ 

ભોગ�યો હતો. 

� ~ુશળ પ7કાર, ગીતકાર-સા5હTયકાર અને આઝાદ�ના 

લડવયૈા વણેીભાઇ oરુો5હતO ુ ૩ ?1�.ુ૧૯૮૦ના રોજ 

અવસાન થ� ુહ¨.ુ 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૧-૦૨-૨૦૨૧) 

ક21�ીય �દાજપ7 ૨૦૨૧-૨૨ના મહTવના Vè-જવાબ 

1. તા�તરમા ંક21� સરકાર ©ારા ?હ2ર કરાયેલા વષ� ૨૦૨૧-

૨૨ના �દાજપ7Oુ ં ~ુલ કદ જણાવો - E. 34.83 8�х 

к���  

2. ક21�ીય �દાજપ7 ૨૦૨૧-૨૨મા ં�ુ́ ય ભાર કયા િવષય 

ઉપર �કૂાયો છે – ‘3@��A7� A��%’ 

3. ‘આTમિનભ�ર ભારત’ �દાજપ7 ૨૦૨૧-૨૨મા ં �ડૂ� ખચ� 

તર�ક2 ક2ટલા કરોડનો સમાવેશ થાય છે - E. 5.54 8�х  

4. �દાજપ7 ૨૦૨૦-૨૧ના બ�ટર� �દાજ કરતા ં ક2ટલા 

ટકાનો વધારો આ વષ�ના �દાજપ7મા ં:ચૂવે છે – 34.5 

0к� (E. 5.54 8�х к���) 

5. વષ� ૨૦૨૧-૨૨ના ક21�ીય બ�ટ �દાજ �જુબ નાણાક�ય 

ખા� GDPના ક2ટલા ટકા રહ2વાનો �દાજ છે - 6.8 0к�   

6. ક21�ીય નાણામ7ંી િનમ�લા િસતારમણે વષ� ૨૦૨૧-૨૨મા ં

સતત ક2ટલા� ુક21�ીય બ�ટ કયાર2 ર�ૂ ક�ુÀ હ¨ ુ - -�;< 

%4� %�. 18� Z��<3�"-2021 

7. ક21�ીય નાણામ7ંી િનમ�લા િસતારમણે વષ� ૨૦૨૧-૨૨Oુ ં

બ�ટ વહ� ખાતાના Gથાન ેકયા માaયમથી ર�ૂ ક�ુÀ હ¨ ુ– 

�q� q� q�(�#� 0��8�0  

8. આગામી સમયમા ં ક21� સરકાર રાKયો અને GવાયM 

સGંથાઓને ક2િપટલ એકGપે01ડચર માટ2 ક2ટÖુ ંફંડ આપશે - 

E. $� 8�х к��� 

9. વષ� ૨૦૨૦-૨૧મા ં�દાજપ7ીય ખા� GDPના ક2ટલા ટકા 

છે - 9.5 0к�  

10. વષ� ૨૦૨૧-૨૨ �દાજપ7ીય ખા� GDPના ક2ટલા ટકા છે 

- 6.8 0к�  

11. વષ� ૨૦૨૫-૨૬ :ધુીમા ં�દાજપ7ીય ખા� GDPના ક2ટલા 

ટકાની નીચે લાવવાનો લRયાકં છે - 4.5 0к�  

12. ગત વષ� ૨૦૨૦-૨૧મા ં �દાજપ7ીય ખા�નો �ળૂ 

લRયાકં ક2ટલા ટકાનો હતો - 3.5 0к� 

13. ક21�ીય �દાજપ7 ૨૦૨૧-૨૨મા ં@િપયો કયાથંી આવશે – 

36 0к� $��� � _�� _(# 8�#�`$`80"a, 15 0к� 

GST, 14 0к� q(к 0�d9, 13 0к� к�,¢��ш� 0�d9, 08 

0к� ><��#� 
d9�qa �� =0", 06 0к� ��� ���(>< 

0�d9, 05 0к� ��� ���0 к��,08 S��9w0 %4� 3 0к� 

к]0  

14. ક21�ીય �દાજપ7 ૨૦૨૧-૨૨મા ં@િપયો કયા ંજશે-ખચા�શ ે

– 20 0к� �#�+�� �<к�6�, 16 0к� Z�q��(9 к�ш(9 

_�97 !�(9Z�, 14 0к� 9�(!8 9�к0� ]к"9, 10 0к� 

_(# хK7, 09 0к� 9�(!8 ],�(9�7 #�+��z, 08 0к� 

9$�9�", 08 0к� 9��f6, 05 0к� ,�(ш�   

15. ભારતમા ં આરોWય :િુવધાઓ મજXતૂ કરવા બ�ટ 

૨૦૨૧-૨૨ કઈ નવી યોજના ?હ2ર કરાઈ છે અને તેનો 

સમયગાળો જણાવો - PM 3@��A7� ]�]4 A��% 

#�+�� %4� 6 �N7 

16. ભારતના ક2ટલા 6જZલામા ંનવીન ‘િમશન પોષણ ૨.૦’નો 

Vારંભ થશ ે– 112 

17. ‘જલ[વન અબ�ન િમશન’ હ2ઠળ પાચં વષ�મા ંક2ટલો ખચ� 

કરાશે – E. 2.87 8�х к��� 

18. નવીન ‘અબ�ન Gવ`છ ભારત િમશન’ હ2ઠળ પાચં વષ�મા ં

ક2ટલો ખચ� કરાશે – E. 1,41,678 к��� 

19. Gવ`છ હવા માટ2 ‘Fલીન એર Vો+ામ’ �તગ�ત હવાના 

VYૂષણને િનય7ંણમા ંલવેા ક2ટલા @િપયા ખચ� કરાશ ે– E. 

2,217 к��� 

20. ઉજcવલા યોજના હ2ઠળ વd ુ નવા ક2ટલા ગેસ જોડાણ 

અપાશે - 1 к���  

21. ભારતના પાચં 5fgલયન ડોલરના અથ�ત7ંના િનમા�ણ માટ2 

આગામી પાચં વષ�મા ં ક2ટલા @િપયાના ખચ] ક2ટલા 

સેFટરના િવકાસ માટ2 5ફgઝકલ એ1ડ ફાઇનાj1શયલ 

ક2િપટલ એ1ડ ઇ1ફાGfFચર (PIL) યોજના ?હ2ર કરાઈ– E. 

1.97 8�х к��� %4� 13 9�к0�  

22. દ2શમા ં પ5રવહનન ે વેગ આપવા માચ� ૨૦૨૨ :ધુીમા ં

ક2ટલા 5કમી અને વધારાના ક2ટલા ં 5કમી નેશનલ હાઇવ ે

કો5રડોરની યોજના તૈયાર કરાઈ છે - 8,5�� Sк.�. _�� 

11,000 Sк.�. 
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23. ર2લવ ેસેવા માટ2 બ�ટમા ંક2ટલા કરોડની ફાળવણી કરાઈ 

- E. 1,10,055 к��� 

24. આTમિનભ�ર ભારતના બ�ટમા ં ર�ૂ કર2લા �ુ́ ય ૬ 

આધારGથભં જણાવો - (1) 3��^# _�� Q<х�к��"  (2) 

SZ`aк8, Z�b��c(ш#8 к��,08 _�� b(Z�]!dK� (3) 

De�N (4) �шf6 (5) 0�к��8�g %4� (6) �cd9 

���7(9  

25. �દાજપ7 ૨૦૨૧-૨૨ની જોગવાઈ �જુબ ક2ટલા 

6જZલામા ં આરોWય Vયોગશાળા અન ે 5�5ટકલ હોjGપટલ 

શ@ થશે – %� _�� 602 

26. બાળકોના �Tૃ� ુઅટકાવવા દ2શભરમા ં કયો નવો Vો+ામ 

શ@ કરાશે - (> =�к�к8 ��cd9� 

27. ક21�ીય �દાજપ7 ૨૦૨૧-૨૨મા ં કોરોના રસીકરણ માટ2 

ક2ટલા @િપયાની ફાળવણી કરાઈ – E. 35,000 к���  

28. આગામી ૩ વષ�મા ંભારતમા ંક2ટલાક2ટલા નવા ટ2FGટાઇલ 

પાક� ઊભા કરાશેનવા - 07  

29. આરોWય સબંિંધત નશેનલ ઇ1ડGfકચર પાઇપલાઇન હ2ઠળ 

ક2ટલા Vો�Fટ શ@ કરાશે - 7,400 ��/d0  

30. આરોWય સબંિંધત @. ૨૦,૦૦૦ કરોડના ખચ] કઈ સGંથા 

શ@ કરાશે - ���8,�(0 Z�b��(9 b£(]00¤ =0 (DFI) 

31. રા�f�ય Gતર2 હાઇ�ોજનના ઉTપાદન માટ2 કયા િમશનની 

શ@આત કરાશે - ��ш�8 U�b¥�+� �ш� 

32. ઓપર2શન +ીન યોજના �યાપ વધારવા ઝડપી નાશ 

પામતી ક2ટલી ~ૃિષ ઊપજ સમાવાઈ – 22 

33. ઇ-નામ માકPટ Uલેસ સાથે વd ુક2ટલા ખેત બ?ર-મડં�ઓ 

જોડાશે - 1,000  

34. APMCને ક� ુખાસ ફંડ ઉપલ3ધ કરાવાશે - 
`nкmK� 

b(r�]!кK� Z��  

35. ભારતના ક2ટલા મોટા 5ફિશ�ગ હાબ�રને 5ફિશ�ગ હબ તર�ક2 

િવકસાવાશે - ,��K  

36. NGO, Vાઇવેટ G~ૂલ સાથે ભાગીદાર�મા ંક2ટલી નવી સૈિનક 

G~ૂલ શ@ કરાશે - 100 

37. દ2શના આ5દ?િત િવGતારોમા ં ક2ટલી નવી એકલ�ય 

શાળાઓ Gથપાશ ે- 750  

38. નેશનલ 5રસચ� ફાઉ1ડ2શનની રચના માટ2 ક2ટલી રકમ 

ફાળવાઈ - E. ,0,000 к��� 

39. ઈજનેર�ના Gનાતકો અને 5ડUલોમા ંધારકો માટ2 કઈ નવી 

યોજના શ@ કરાશે – ��ш�8 
���(09�ш, !���s� 

#�+�� 

40. ઈ1ટરનેટ :ધુી પહ¦ચને VોTસા5હત કરવા ક� ુન¡ ુિમશન 

Gથપાશે – �� !"# A�N� _C<��� �ш� 

41. આગામી pા ં :ધુીમા ં ભારતમા ં Vથમ માનવર5હત 

ગગનયાન િમશન લો1ચ કરાશે – S�9��$�-2021   

42. દ5રયામા ંસી-વીડની ?ળવણી માટ2 કયા િમશનનો Vારંભ 

કરાશે - �", zш� �ш�  

43. Vથમવાર યો?નાર� 5ડ6જટલ વસતી ગણતર� માટ2 ક2ટલા 

કરોડ ફળવાયા - E. 3,578  

44. ગોવા �jુFતના ૫૦ વષ�ની ઉજવણી માટ2 ક2ટલી રકમ 

ફળવાઈ – E. 300 к��� 

45. દ2શના બાક� રહ2લા ક2ટલા રાKય અન ે ક21�શાિસત 

Vદ2શોમા ં ‘વન નશેન વન ર2શન કાડ�’ યોજનાનો અમલ 

થશે - K��  

46. SC, ST અને મ5હલાઓ માટ2ની Gટ21ડઅપ ઇ01ડયા Gક�મ 

માટ2 લોન મા6£ન ક2િપટલ ક2ટલા ટકાથી ઘટાડ�ને ક2ટલા 

ટકા કરા�ુ ં– 25 0к�4� �0��"�� 15 0к� 

47. ૧૫મા ં નાણા ં પચં �જુબ સરકાર રાKયો પાસેથી ^_ુ 

ઋણને ૨૦૨૧-૨૦૨૨ના વષ� માટ2 GSDPના ક2ટલા ટકા 

સામા1ય ટોચમયા�દા ?ળવી રહ� છે – 4 0к�  

48. �દાજપ7મા ં આવકવેરા સબંિંધત કયા કયા મહTવના 

:ધુારા કરાયા – (1) 75 �N74� �y< �#�� 9���#� 

�9S0a��� 3b0" S�0�7��4� ш�%� J<cd% (2) 0�d9 к�9 

S�z,� к����� #�7�� 6 �N74� �0��"�� 3 �N7 

к��b (3) 3b0"3��� `8�]0�� �9¦<S�0"a _�� 

�#�+�� 3�к ��Z�b8 A�" шк�ш� (4) 3b0" 
,8�0 

S!�><�8�� Z�98�9 $����ш�, ��ш�8 S!�#�8 9�(0� 

]4,�ш� (5) S�T+08 ���� `$a��9 к�%� к�,��z�� 

0�d9 zS�0�� �Z"�� #�7�� E. 10 к���C<� 0�7z�� 

%4� (6) E. 50 8�х к�%�� �y<�� 3�к �,������ 

к�9 10 �N7 ,R" ,6 х�8�ш� 

49. ક2ટલા વષ�થી વd ુ વયના વ5ર�ઠ નાગ5રકોને આઇટ� 

5રટન�માથંી શરતી �jુFત અપાઈ – 75 

50. વષ� ૨૦૨૧-૨૨ના ક21�ીય બ�ટમા ં ?હ2ર z7ેની 

કંપનીઓ અન ેનાણાક�ય સGંથાઓમાથંી પોતાના 5હGસાOુ ં
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વેચાણ કર� ક2ટલા @િપયા ઊભા કરવાOુ ં લRયાકં ન¿� 

કરા�ુ ંછે - 1.75 8�х к���  

51. ભારતમાલા Vો�Fટ હ2ઠળ ક2ટલા 5ક.મીના ં રGતા તયૈાર 

કરાયા છે - 13,000  

52. ભારતીય ર2લવે દ2શભરમા ં ~ુલ ક2ટલા 5ક.મીના ં કો5રડોર 

બનાવશે - 1100 

53. “મેક ઈન ઈ01ડયા’ને વેગ આપવામા ં અને ઉ�ોગો માટ2 

લો6જ0Gટક ખચ� ઘટાડવાના હ2̈ થુી નવી રા�f�ય ર2લ 

યોજના હ2ઠળ કઈ નવી િસGટમ શ@ કરાશે – ‘Z§ =K� ���"’ 

54. આગામી સમયમા ંક2ટલા શહ2રોમા ંમfેો ર2લવે શ@ કરાશે – 

27 

55. આગામી સમયમા ં ક2ટલી બસો ખર�દ�ને તેન ે ઓપર2ટ 

કરવા માટ2 PPP ધોરણે ખાનગી કંપનીઓને નેટવક�મા ં

જોડાશે – 20,000   

56. નવીન િમશન પોષણ ૨.૦મા ં કયા બે અgભયાનને જોડ� 

દ2વાશે - � =�к ,�N6 _�� ,�N6 _`A#�� 

57. મહાTમા ગાધંી Gવ`છ ભારત િમશન હ2ઠળ ~ુલ ક2ટલા 

@િપયાની ફાળવણી કરવામા ંઆવી છે - E. 1.41 8�х 

к��� 

58. મહાTમા ગાધંી Gવ`છ ભારત િમશનનો બીજો તબ¿ો pા ં

:ધુી અમલી રહ2શ ે- �N7 2021 4� �N7 2025 Q<��  

59. ઉcવલા યોજના હ2ઠળ ક2ટલા 6જZલાને િસટ� ગેસ િવતરણ 

નેટવક�થી જોડાશેને – 100 

60. આરોWય માટ2 બ�ટ ક2ટલા ટકા વધાર�ને ક2ટલા કરોડની 

ફાળવણી કરાઈ - 137 0к� %4� E. 2,23,846 

61. ભારતમા ં નવા ક2ટલા +ાિમણ અને શહ2ર� GવાG�ય 

વેલનેસ ક21� શ@ કરાશે - 17,788 %4� 11,024 

62. બ�ટમા ંસરકાર ©ારા પેfોલ-ડ�ઝલ પર ક2ટલા @િપયાનો 

એg+કZચર ઇ1ફાGfકચર & ડ2વલપમે1ટ સસે (~ૃિષ સેસ) 

લા� ુકરાયો - E. 2.50 %4� E. 4 

63. શરાબ-દા@ની બનાવટો પર ક2ટલા ટકા ~ૃિષ સેસ લા� ુ

કરાયો – 100 

64. APMCના િવકાસ માટ2 ક2ટલા રકમ ફાળવાઈ - E. 

70,000 к���  

65. �દાજપ7મા ં સફરજનની બેgઝક એFસાઇઝ ડÐટૂ�મા ં

ક2ટલા Kયાર2 કાચા ખાધ તેલમા ં ક2ટલા ટકાનો ઘટાડો 

કરવામા ંઆ�યો – 15 %4� 15 

66. �દાજપ7મા ં વટાણા, કાXલુી ચણા, બગંાલી ચણા અને 

મ:રૂની બેgઝક એFસાઇઝ ડÐટૂ�મા ં ક2ટલા ટકાનો ઘટાડો 

કરાયો - 10 

67. સફરજન અને કાXલુી ચણા ઉપર ક2ટલા ટકા એg+કZચર 

ડ2વલોપમે1ટ સેસ લા� ુકરવામા ંઆ�યો. – 35 _�� 30 

68. સોના-ચાદં�ની કGટમ ડÐટૂ�મા ંક2ટલા ટકાનો ઘટાડો કરાયો 

– 5 0к� (U�� 7.5 0к� к]0 �� =0") 

69. MSME સેકટર માટ2 ક2ટલી ફાળવણી કરાઈ - E. 15,700 

к��� 

70. મેન મઈેડ ફાઈબર માટ2 VોડFશન gલ�Fડ ઈ1સે01ટવ (PLI) 

હ2ઠળ ક2ટલી રકમ ફળવાઈ - E. 10,683 к���  

71. ભારતમા ં કયા નામથી એપેરલ પાક� ડ2વલપ કરાશે - 
MITRA 

72. MITRAOુ ં િવG¨તૃ નામ જણાવો - ��� q�(0n�0�� 

0�d]0�q8 S�T+#� 
(� 
,��8 

73. Gટાટ�અપ માટ2 હવ ે ક2ટલા �યjFતને કંપની શ@ કરવાની 

¾ટ અપાઈ - 
к 

74. Gટાટ�અપ માટ2 OPC એટલે ^ુ ં- �� ,97� к�,�� 

75. Gટાટ�અપ માટ2 ટ2Fસની �Ãુત ક2ટલી વધારાઈ – %�. 31 

�K7, 2022  

76. OPC હ2ઠળ NRI હવે ૧૮ર 5દવસના Gથાને કંપની Gથાપવા 

ક2ટલા 5દવસ ભારતમા ંરહ2¡ ુઅિનવાય� છે – 120 S��9  

77. ક21�ીય બ�ટમા ં �જુરાતની gગ¢ટ િસટ� માટ2 કયા કયા 

ચાર મોટા VોTસાહનો ?હ2ર કયા� છે – (૧) `��0�90"�� 

]4,�#�8� 
����0 8�`as� к�,���� к��,08 ��b� 

0�d9�� �0 _,�q (2) `��0�90"�� ����ш� к�,��z�� 

� =к����� 3�%� 
����0 8�a ��(08 �,� 0�d9 

�Z" _,�q (3) Z���� ,�07Z�`8#� b(��]0�(0 E04� 

`��0�90"�� $��(к�� ><��0�� ��к�6 к��� �0� ,6 

к��,08 ��b� 0�d9�� �0 _,�q %4� (4) `��0�90"�� 

zm0���0 b(��]0�(0 Z���� 3q
Z
99��� ��к�6 

�0� ���� ��@9�U� 3,���� 3�ш� 

78. ભારતમા ં િશપ 5રસાઈ�Fલ³ગ zમતા કયા ં:ધુીમા ંબમણી 

કરાશે - �N7 2024 

79. �જુરાતના અલગં િશપયાડ� 5રસાઈકgલ�ગ માટ2 ક2ટલી 

રકમ ફાળવાઈ - E. 1624 к���  

80. ૧૫મા ં નાણા ં પચંની ભલામણ �જુબ રાKયોને કરમા ં

ક2ટલા ટકા 5હGસો અપાશે – 41 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    17 | P a g e  

 

81. વીમા zે7ે FDI ૪૯ ટકાથી વધાર� ક2ટલી કરાઈ - 74 

0к� 

82. 5ડ6જટલ પમેે1ટ પર ક2ટલા @િપયાOુ ંઈ1સે1ટ�વ અપાશ ે- 

E. 1500 к��� 

83. ~ૃિષમા ં :Rુમ િસ�ચાઈ માટ2 ક2ટલી ફાળવણી કરાઈ - E. 

1�,��� к��� 

84. બÅક થાપણો પર હવે ક2ટલા લાખOુ ંવીમા કવચ અપાશે – 

E. 5 8�х 

85. તા�તરના ક21�ીય બ�ટમા ં ~ૃિષ અને સલWંન zે7ો, 

ખે�ૂત કZયાણ અને +ામીણ ભારત માટ2 કયા નવ પગલા ં

લેવાયા છે - (1) ]���@� ]к" (2) De�N ����6�� 

8p#��к ��6�� �N7-2022�� ����"�� 16.5 8�х к��� 

(3) q(r�]!кK� ���8,�(0 Z���� 33 0к��� ����� 

(4) Q =p �9sK�b ���� $6� (5) t,��ш� n�� 

]к"- "0vw9’'�� +m�" $��� 
�� �y< 22 ,���ш��� 

9���ш (6) q-�� 9�4� �y< 1000 ��"z 
к- 

к��ш� (7) 
,�
9�z�� De�N b(r�]!кK� Z���� 

8�A [ш� (8) ,��K �0� @]# $���� ��к9���� 

��х�]% %4� (9) %�8��l<�� $|<U�} <к 9���[ 

(�S�#�b ��],�%) ,�к7  ]4,�ш�  

86. કયા હ2̈ સુર Vધાનમ7ંી �ી નર21� મોદ�એ GવાિમTવ 

યોજના શ@ કર� હતી - ����� �8к% �`8к"�� 

,����ш5%� 8����  

87. GવાિમTવ યોજના �તગ�ત ?1�આુર�-૨૦૨૧ની jGથિતએ 

ક2ટલા ગામોમા ંક2ટલા િમલકત માgલકોને કા�્�સ અપાયા 

છે - 1241 ����� 1.80  8�х  

88. ~ૃિષ િધરાણનો લRયાકં નાણા ં વષ�-૨૦૨૨મા ં વધાર�ન ે

ક2ટલો કરાયો છે - 16.5 8�х к��� 

89. દ2શમા ંકયા પાચં મોટા મTGય બદંરો િવકસાવાશે - к�K�, 

K�¨�b, ��ш�х�,©�, ,���S�, _�� ,�Y<3��0 

90. બે1ક થાપણો પર હવે ક2ટÖ ુવીમા કવચ મળશે – E. 5 

8�х 

91. 5ડ6જટલ પમેે1ટને VોTસા5હત કરવા ક2ટલા કરોડની 

યોજના ?હ2ર કરાઈ છે - E. 1500 

92. નાની કંપનીઓની �ડૂ� મયા�દા ક2ટલીથી વધાર� ક2ટલી 

કરાઈ - @. ૫૦ લાખથી વધાર�ને @. ૨ કરોડ  

93. નાની કંપનીઓની ટન�ઓવરની મહMમ મયા�દા વધાર�ને 

ક2ટલી કરાઈ - E. 20 к��� 

94. �ૂના અને VYૂષણ ફ2લાવતા વાહનો માટ2 કઈ યોજના 

?હ2ર કરાઈ - ��Uк8 ]���,s� ,�`89� 

95. 0�હકલ G�2િપ�ગ પોgલસી �તગ�ત ક2ટલા વષ� �ૂના 

Vાઇવેટ 0�હકલનો 5ફટનેસ ટ2Gટ કરાશે – 20 

96. 0�હકલ G�2િપ�ગ પોgલસી �તગ�ત ક2ટલા વષ� �ૂના 

કોિમmશયલ 0�હકલનો 5ફટનેસ ટ2Gટ કરાશે – 15 

97. 0�હકલ G�2િપ�ગ પોgલસી pારથી અમલી બનશે - 1 


��8 2022 

98. ઈ1�ાGfકચર સેFટરના ંિવકાસ માટ2 કોની રચના કરાશે - 
DFI 

99. DFIOુ ં િવG¨તૃ નામ જણાવો - ���8,�(0 Z�q��(9 

q£(]00> =ш�  

100. રોડ અને હાઇવે ઇ1�ાGfકચર-િવકાસ માટ2 ક2ટલા 

@િપયાની ફાળવણી કરાઈ - E. 1,18,101 8�х к��� 

101. ક2ટલા શહ2રોમા ં @. ૨.૮૭ લાખ કરોડના ખચ] પીવાOુ ં

પાણી ઉપલ3ધ કરાવાશે - 4,378  

102. કપાસની આયાત પરની કGટમ ડ�ટુ� ક2ટલા ટકા કરાઇ - 

10 

103. Gટ�લ પર કGટમ ડ�ટૂ� ઘટાડ�ને ક2ટલા ટકા કરાઇ - 7.5 

104. ક21�ીય બ�ટમા ં વાિષmક ક2ટલા @િપયાથી વd ુ ઈપીએફ 

યોગદાનના �યાજને ટ2Fસેબલ ઈ1કમમા ંસામલે કરા�ુ ં - 

2.5 8�х  

_(# �ª� 

105. સૈયદ �Gુતાક અલી T-20 fોફ� ૨૦૨૧ની િવ�તા ટ�મOુ ં

નામ જણાવો - %��8��l< (બી[વાર)  

106. તાિમલના�ુની ટ�મ ક2ટલી વાર સયૈદ �Gુતાક અલી T-20 

િવ�તા બની છે – $� 

107. સૈયદ �Gુતાક અલી T-20 fોફ� ૨૦૨૧ની ઉપ િવ�તા 

ટ�મOુ ંનામ જણાવો - $����  

108. સૈયદ �Gુતાક અલી T-20 fોફ� ૨૦૨૧ pા ંયો?ઈ હતી 

- �0��� ]0�S�#, _�����  

109. ?1�આુર�-૨૦૨૧ના રોજ કયા દ2શમા ં લ§કર� બળવો 

થયો હતો - �#����  

110. ?1�આુર�-૨૦૨૧ �યામંારના કયા લ§કર� વડાએ 

બળવો કર� સMા સભંાળ� હતી - �,� �� «�q� 

111. �યામંારના સૈ1યએ દ2શના કયા Gટ2ટ કાઉ1સેલર દ2શના 

V�ખુ � ુ િવન િમ�ટ સ5હત સં́ યાબધં વ5ર�ઠ નેતા અન ે
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અિધકાર�ની ધરપકડ કર� દ2શમા ંએક વષ� માટ2 કટોકટ� 

લાદ� દ�ધી હતી-��-9�� Q = (75)  

112. �યામંાર દ2શના પાટનગરOુ ંનામ જણાવો – ��,�b%� 

113. �યામંારમા ંછેZલે કયા વષ�મા ંલ§કર2 બળવો કર�ને સMા 

પોતાને હGતક લીધી હતી – �N7 1962 

114. ૧ ફ2Ûઆુર�ન ે કયા 5દવસ તર�ક2 ઉજવવામા ંઆવે છે - 

A��%�# %0 �fк S��9  

115. ભારતીય તટ રzક 5દવસOુ ં:7ૂ જણાવો – �#� �f� 

116. આકjGમક દ5રયાઈ સશંોધન અને બચવા માટ2નો 

હ2Zપલાઈન નબંર જણાવો - 1554 

117. ભારતીય તટ રzક દળOુ ં દgzણ પિ�મOુ ં વ�ુમથક 

જણાવો - ��������  

118. તાર� �ખનો અફ�ણી ગીતના રચનકાર કિવ વેણીભાઇ 

oરુો5હતનો જ1મ5દવસ જણાવો - 1 Z��<3�"- 1918 
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1. 13� 
� q�(�#� ш�-2021 (�¬#�)  

� િવÓનો Vથમ હાઈgÇડ એર-શો 

� તા. ૩ ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧  

� Gથાન : બÅWÖ@ૂ (કણા�ટક)  

к�6-к�6 A�� 8�ш� :  

� ઈ01ડયન આમe, નેવી, HAC, ઈ1ડયન કોGટ ગાડ� તેમજ 

િવÓની નામા5ંકત િવમાન સલંWન કંપની 
2. ‘‘3@��A7�%�’’ ш�� : ‘‘SU(�" ��7 zZ � #�’’ �U�� (A�N�)    

  

���� ઓFસફડ� લÅWવ[સે ‘આTમિનભ�રતા’ શ3દને વષ� 

૨૦૨૦નો ઓFસફડ� 5હ1દ� શ3દ પસદં કય�.  

���� આTમિનભ�રતાનો ´યાલ ગાધંી[ના +ામીણ અથ�ત7ંના 

િવઝનને મળતા આવે છે. 

���� અગાઉ વષ� ૨૦૧૭ આધાર, ૨૦૧૮મા ં નાર�શjFત અન ે

૨૦૧૯મા ં સિંવધાનની 5હ1દ� વડ� ઓફ ધ યર તર�ક2 

પસદંગી  

�,��� :  

���� વડ� ઑફ ધ યર તર�ક2 કોઇ એવો શ3દ પસદં કરાય છે ક2 

�માથંી વીતેલા વષ�નો �ડૂ અને લોકોની �યGતતા 

ઝળકતા હોય અન ે�Oુ ંઆવનારા સમયમા ંપણ સાGં~ૃિતક 

મહTવ રહ2વાOુ ંહોય.  

_(# ���% :  

���� આTમિનભ�રતાનો ´યાલ અને આ શ3દનો અથ� ગત વષ] 

મોટાભાગના ભારતીયોની લાગણીઓ સાથે જોડાયેલો રàો છે.  

���� કોરોના મહામાર�ના �§ુક2લ સમયમા ં ભારતના લોકોએ 

તેમના Vયાસ ?ર� રા´યા અને આTમિનભ�રતાનો oરુાવો 

આUયો. 

���� વડાVધાન �ી મોદ� ©ારા આTમિનભ�રતા શ3દ ઉપર 

િવશેષ ભાર �કૂાયો  

���� ક21�ીય બ�ટ ૨૦૨૧-૨૨મા ંપણ વારંવાર ઉZલેખ 

3. K�" K�� 9��N7�� 100 �N7 : �N7 ���#�� ш%���� 

U�@9� �+��ш� (3a��"�� q�%U�9)   

� ચૌર� ચૌરા સઘંષ� એટલે આઝાદ�ની લડતનો મહTવoણૂ� 

વળાકં   

� તા. ૦૪ ફ2Ûઆુર�-૧૯૨૧  

� Gથળ : ચૌર� ચૌરા ગામ, 6જ. ગોરખoરુ (ઉMરVદ2શ)  

� ભારતની આઝાદ�ના ઇિતહાસમા ં ચૌર� ચૌરા ઘટના�મ 

?ણીતો છે.  

� વીસમી સદ�ના આરંભે શ@ થયેલી આઝાદ�ની લડતને 

મહTવoણૂ� વળાકં આUયો હતો. એ ઘટના ૪ ફ2Ûઆુર� 

૧૯૨૧ના 5દવસે બની હતી અને �+જે રાજ તેનાથી 

ખળભળ� ઉઠ�ુ ંહ¨ ુ.ં  

� ૧૯૨૦મા ં આઝાદ� માટ2 લડતા લડવૈયાઓ અને 

ગાધંી[એ અસહકારની ચળવળ આરંભી હતી. 

� �મા ં શાિંતથી િવરોધ કર� �+ેજ રાજને અસહકાર 

આપવાનો હતો. અસહકારની ચળવળ �તગ�ત દ2શભરમા ં

સરઘસો નીકળતા, સભા ભરાતી, નારાબા[ થતી, િવદ2શી 

ચીજોનો બ5હ�કાર થતો હતો.  

� ઉMર Vદ2શના ચૌર� ચૌરા ગામે પણ એવો િવરોધ થઈ 

રàો હતો. ખાસ તો િવરોધ ખા� ચીજના ëચા ભાવ અને 

બેફામ વેચાતા દા«ુ �ગના હતા.  

� અઢ� હ?ર �ટલા ટોળાની આગેવાની Gથાિનક અ+ણી 

ભગવાન આહ�ર2 લીધી હતી.  
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� �+ેજના નોક5રયાત એવા પોલીસ અમલદારોએ 

ચળવળને દાબી દ2વા ટોળા ંપર ફાય5ર�ગ ક�ુÀ.  

� ૧૯૧૯ના જgલયાવંાલા હTયાકાડં વખતે �+ેજોએ સાgબત 

કર� દ�dુ ં હ¨ ુ ં ક2 એ કોઈ કારણ વગર આઝાદ�ની લડત 

લડતા િનદ�ષ નાગ5રકોની હTયા કર� શક2 છે. એ માટ2 

�+ેજોને કોઈ શરમ ન હતી.  

� �+ેજોની નોકર� કરતા ભારતીય પોલીસ અમલદારો 

કુમOુ ંપાલન કરતા હતા.  

� ચૌર� ચૌરામા ંપણ પોલીસે બYૂંકના નાળચ ેલોક �ુવાળને 

ખાળવાની કોિશષ કર�. પ5રણામ િવપ5રત આ��ુ.ં  

� ટોળાએં એકઠા થઈને પોલીસોને જ Gટ2શનમા ંoરુ� દ�ધા 

અને Gટ2શન સળગાવી દ�dુ.ં  

� પોલીસ દમનનો જનતાએ આકરો જવાબ આUયો અને 

એમા ં૨૨ પોલીસ તથા 7ણ અ1ય નાગ5રકો માયા� ગયા.  

� ઘટનાની ચાર2ક 5દવસ પછ� ગાધંી[ને ખબર પડ� Tયાર2 

તેમણે અસહાકર આદોલન અટકાવી દ�dુ.ં  

� ગાધંી[ 5હ�સાના સમથ�ક ન હતા, માટ2 આ Yુઘ�ટનાના 

પ�ાતાપ તર�ક2 પાચં 5દવસ ઉપવાસ પણ કયા�. પણ 

�+ેજ રાજન ેજનતાની તાકાતનો ડર પેસી ગયો.  

� આ ઘટના પછ� �+ેજો આ�મક બ1યા અને માશ�લ લો 

લા� ુ કર� ચૌર� ચૌરા તથા આસપાસના િવGતારોમાથંી 

સવા બGસોથી વધાર2 લોકોની ધરપકડ કર�. એમાથંી ૬ ન ે

તો એટલા બધા માયા� ક2 કGટડ�મા ંજ તેમOુ ંમોત થ�ુ.ં  

� બી? ૧૭૨ને ફાસંીની સ? :નુવાઈ પણ ઈલાહાબાદ 

હાઈકોટ�  એ પૈક� ૧૯ની ફાસંીની સ? મા1ય રાખી 

બાક�નાન ેઆ[વન ક2દ તથા અ1ય સ? કર�.  

� ચૌરા ચોર� શહ�દોOુ ં Gમારક, ëચો Gતભં, લડવયૈાઓના 

oતૂળા ચૌર� ચૌરામા ં લડવૈયાઓની યાદમા ં Gમારક 

બનાવા�ુ ં ગોઠવાયેલા છે. તો પોલીસ Gટ2શનમા ં પણ 

પોલીસ કમeઓOુ ં Gમારક છે, � gÇ5ટશરોએ ૧૯૨૩મા ં

બધંા��ુ ંહ¨ ુ.ં 

� બી[ તરફ દ2શ માટ2 શહ�દ થયેલા સામા1ય જનોOુ ં

Gમારક છેક ૧૯૯૩મા ં બ1�ુ ં હ¨ ુ ં . પોલીસ માયા� ગયા 

તેનો ર2કોડ� �+ેજોએ રા´યો, પણ પોલીસ ફાય5ર�ગમા ં

ક2ટલા માયા� ગયા તેનો ર2કોડ� રખાયો નહતો અને આઝાદ� 

પછ�ની સરકારોએ તેની પરવા પણ કર� ન હતી.  

� ચૌર� ચૌરા ઉMર Vદ2શના �ુ́ યમ7ંી આ5દTયનાથના ગઢ 

ગોરખoરુ િવGતારમા ંઆવેÖ ુ ંછે. માટ2 યોગીએ �ગત રસ 

લઈને ફર�થી Gમારકને સજજ કર� તેOુ ં ઉìાટન ક�ુ�. 

તેમજ આ સદંભ] સમ+ વષ� દરિમયાન િવિવધ ર�ત ે

ઉજવણી થશ.ે  

4. A��%�# ��� : A��%�# _�S�к� A�#� 8�8 

NASA�� к�#7к��" K�Z zZ ]0�Z %�"к� ��><d% 

� NASA : US અવકાશ એજ1સી 

к��Sк�¯ :  

� ભ�યા લાલ એ�1જિનય5ર�ગ અને Gપેસ ટ2કનોલો[નો 

બહોળો અOભુવ ધરાવે છે.  

� ઈ�1Gટટ�ટૂ ફોર ડ�ફ21સ એનલાઇસીસ સાય1સ એ1ડ 

ટ2કનોલો[ પોgલસી ઈ�1Gટટ�ટૂમા ં 5રસચ� Gટાફના સÕય 

તર�ક2 વષ� ૨૦૦૫ થી ૨૦૨૦ :ધુી સેવાઓ આપી છે.  

� �હાઈટ હાઉસની ઓ5ફસ ઓફ સાય1સ એ1ડ ટ2કનોલો[ 

પોgલસી અને નેશનલ Gપેસ કાઉj1સલ માટ2 Gપેસ 

ટ2કનોલો[, Gf2ટ2[ અને પોgલસીના િવ§લેષણની 

આગવેાની સભંાળતી હતી. 

5. ��� ��08�(� S��9 : 2 Z��<3�" 

� થીમ ૨૦૨૧ : વેટલે1ડ એ1ડ વૉટર 

� હાલમા ંભારતમા ં~ુલ ૪૨ રામસર સાઈટ  

� �જુરાતમા ંવષ� ૨૦૧૨મા ંનળ સરોવરને રાKયની Vથમ 

રામસર સાઈટનો દર�જો અપાયો હતો.  

� �જુરાતમા ં~ુલ ૦૧ રામસર સાઈટ  

� વષ� 1997થી િવÓ વટેલે1ડ 5દવસની શ@આત કરવામા ં

આવી છે. દર વષ] િવÓ વટેલે1ડ 5દવસ માટ2 એક થીમ 

ન¿� કરવામા ં આવે છે અને એ થીમના અOસુધંાનમા ં

ઉજવણી કરવામા આવે છે. 

� ભારતમા ં વેટલ1ેડના સરંzણ માટ2ના અનેક Vયાસો 

સફળતાoવૂ�ક કરાયા છે.  

� ઓ5રGસામા ંઆવેલા gચZકા સરોવરના સરંzણ અને તેની 

મરામત માટ2 ભારતને વષ� 2002 મા "રામસર સરંzણ 

એવોડ�" થી સ1માિનત કરવામા ંઆવેલ છે.  

� િવÓમા ~ુલ રામસર સાઇટ : 2,306 

� સૌથી વd ુસં́ યા : �નુાઇટ2ડ 5ક�ગડમ-170 

� સૌથી વd ુિવGતારમા ં:  બોgલિવયા 

� ભારતમા ~ુલ ૪૨ િવGતારોને �તરરા0�fય Gતર2 'રામસર 

સાઇટ" તર�ક2 ઓળખવામા ંઆવે છે. 

� સૌથી વd ુ: ઉMરVદ2શમા ં
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� એક સવ]zણ Vમાણ ે �જુરાત રાજયમા ં ~ુલ 831 

વેટલે1ડ: ્છે  

� �મા ં �જુરાતમા ં એક મા7 "નળ સરોવર પzી 

અÕયારïય"ને વષ�-2012મા 'રામસર સાઇટ" તર�ક2 ?હ2ર 

કરવામા ંઆવેલ છે. 

6. +(S�� ��ш�N : � Z��<3�"  8�к°�#�� ��+D<��" : 

_J e% к� 

+( - � Z��<3�" ���� _�9�� - � Z��<3�" ���± 

� આ� Gવત7ંતા સૈિનક અને Vથમ મ5હલા Vધાન 

રાજ~ુમાર� અ�તૃકૌરનો જ1મ5દવસ અને Gવામી રામદાસ, 

રાજકોટ નર2શ લાખા[રાજ તથા બfા�1ડ રસેલની 

oïુયિતિથ છે.  

� પ?ંબ Vદ2શના રા? હરનામિસ�ઘના 8 સતંાનો પૈક� એક 

મા7 દ�કર� અ�તૃકૌરનો જ1મ લખનૌમા ંથયો હતો.  

� Vાથિમક, માaયિમક િશzણ દ2શમા ં અને ઉ`ચ િશzણ 

ઓFસફડ� �િુન.માથંી VાUત ક�ુÀ.  

� ટ2િનસના ંઆ બહ2તર�ન ખેલાડ� અને તેમા ંઅનેક ઈનામો 

[તનાર અ�તૃકૌર અÕયાસ પછ� ભારત આવી રા�fના 

Gવત7ંતા સ+ંામમા ંજોડાયા ંહતા.ં  

� 1919મા ં મહાTમા ગાધંીન ે મØયા,ં દ2શો_ારના િવચારો 

�pૂા અને જgલયાવંાલા બાગ હTયાકાડં પછ� 5હ1દ� 

રા�f�ય મહાસભાના સÕય બ1યા.ં  

� તે પછ� તો અ�તૃ કૌર2 રજવાડ� ઠાઠ છોડ� [વન રા�fને 

સમિપmત કર� દ�dુ.ં  

� 1930ની દાડં�~ૂચ, 1942Oુ ં 5હ�દ છોડો �દોલન તો ખરા 

જ.  

� સાથે નાના મોટા અનેક �દોલનોમા ંભાગ લઈ �લવાસ 

પણ ભોગ�યો.  

� Gવત7ંતા સૈિનક ઉપરાતં બાળલWન નાXદૂ�, પરદાVથા 

તથા દgલત ઉTકષ� રાજ~ુમાર� અ�તૃકૌરના [વનની 

Vાથિમકતાઓ હતી.  

� ઓલ ઇ01ડયા ઈ�1Gટટ�ટૂ ઓફ મે5ડકલ સાય1સની 

Gથાપનાના ચાલક બળ પણ તેઓ જ હતા.ં  

� રાજ~ુમાર� અ�તૃકૌરOુ ં6 ફ2Ûઆુર� 1964ના રોજ 5દZહ�મા ં

અવસાન થ�ુ ંહ¨ ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૨-૦૨-૨૦૨૧) 

1. તા�તરમા ંભારતીય અમે5રકન કયા મ5હલાની NASAના 

કાય�કાર� ચીફ ઓફ Gટાફ તર�ક2 િન�jુFત કરાઇ છે - A�#� 

8�8 

2. અમે5રકાની અવકાશ એજ1સીOુ ંનામ જણાવો - NASA 

3. તા�તરમા ંતાર�ખ 3 ફ2Ûઆુર�થી ક2ટલામો એરો ઈ01ડયા-

2021 ઇ1ટરનેશનલ શૉ યો?યો - 13� 

4. એરો ઈ01ડયા- 2021 ઇ1ટરનેશનલ શૉ pા ં યો?યો - 

$²�³<́ < 

5. તા�તરમા ં  ઓFસફડ� લÅWવ[સ ©ારા કયા શ3દને '5હ1દ� 

વડ� ઓફ યર-2020' પસદં કરાયો -  3@��A7�%� 

6. અગાઉ ઓFસફડ� લÅWવ[સ ©ારા વષ� 2017 2018 અન ે

2019મા કયા શ3દો પસદં કરાયા હતા - 3���, 

���"шcd% _�� 9������ 

7. તાર�ખ 04 ફ2Ûઆુર� 2021ના રોજ ચૌર� ચૌરા  સઘંષ�ને 

ક2ટલા વષ� oણૂ� થશે - ��� 

8. ચૌર� ચૌરા ગામ કયા રાKયમા ંઆવેÖુ ંછે - �µ� ���ш  

9. ચૌર� ચૌરા સઘંષ�ના 100 વષ�  મહોTસવ pા ઉજવાઈ 

રàો છે – �µ����ш 

10. દર વષ] 02 ફ2Ûઆુર� કયા 5દવસ તર�ક2 ઉજવાય છે - 

�m�7 ��08�(� �� 

11. 'વZડ� વેટલ1ેડ ડ2' 2021ની થીમ જણાવો - ��08�(� 
(� 

��0� 

12. ભારતમા ંક2ટલી રામસર-વેટલે1ડ સાઈટ આવેલી છે -±� 

13. �જુરાતમા ંરામસર સાઈટ pા ંઆવેલી છે - �[ 9���� 

14. ભારતના Vથમ મ5હલા મ7ંી રાજ~ુમાર� અ�તૃ કૌરનો 

જ1મ5દવસ જણાવો- ��/��/���� 

15. રાજ~ુમાર� અ�તૃ કૌરનો જ1મ pા ંથયો હતો – 8х�� 

(UP)  

DATE : �·-��-����

1. к�0 �d9 0�к��8�g : HAL :��� %�#�� к��#�8� к��$�0 


� �9]0 (9��f6)  

� �_ુ િવમાન તેજસની મદદથી �ોન ©ારા પણ �_ુ લડાશે  
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����4� + 8v(K 4ш� ����, ,�q80�� к�!�8�� к� 

к�ш�  

���% :  

� ક2ટ અZફા ¢લેjFસબલ અનમે1ડ એ5રયલ 0�હકલ છે. તે 

પછ� ëચાઈએ ઉડાન ભર�ને હિથયારો લઈ જવા સzમ 

છે.  

� 5હ�YુGતાન એરોનો5ટFસ gલિમટ2ડ િવમાનોને પણ િનશાન 

બનાવી શક2 એવી કો�બેટ એર ટ�મ િસGટમ બનાવી રહ� 

છે. આ ટ2કિનકને ક2ટ મેFસ નામ અપા�ુ ંછે.  

� મેFસ તેOુ ંસે1fલ એgલમે1ટ છે, � સમ+ િસGટમને કંfોલ 

કર2 છે.  

� િવÓનો Vથમ હાઈgÇડ એર શો  

� એર ઈ01ડયા શો-૨૦૨૧મા ંઆ ટ2કિનક ર�ૂ કરાઈ  

� Gથળ : યેલહાકંા, એર બેઝ, બÅWÖ@ુ  

2. ��º =к : A��%�# $�к�9s� Z����ш��� _»#f %�"к� 

_+#�9sU �<�: � =�0�#� 

 
� Gથાન : નવી 5દZહ�  

3. K�" K���� 100 �N7  

UP 9�к�� 3¼< �N7 ш%���" U�@9� �+�ш� 

���� વડાVધાન મોદ�ના હGતે શતા3દ� મહોTસવનો વ`� ૂ�અલી 

Vારંભ  

���� Gથાન : ચૌર� ચૌરા, ગોરખoરુ (UP)  

���� ખાસ: @.૫/-ની ટપાલ 5ટ5કટ બહાર પડાઈ  

���� શ5હદોની G�િૃત@પે બgલદાન Gતભં બનાવાયો  

���� ચૌર� ચૌરા જન િવ�ોહ હવે ‘િવ�ોહ’ તર�ક2 નહ� ઓળખાય  

K�" K�� +� ��)�U ��ш� :  

���� તા. ૪ ફ2Ûઆુર�-૧૯૨૧ના 5દને ચૌર� ચૌરામા ંઅસહકાર 

�દોલનથી Vેરાઇને Gથાિનક લોકો �ુÖસૂ કાઢ� રàા હતા.  

���� આ દરિમયાન ઝપાઝપી બાદ પોલીસે ગોળ�બાર કય�, 

�મા ં3 લોકોના મોત થતા ંટોñં બેકાX ૂથઈ ગ�ુ.ં  

���� પોલીસકમeઓ ભાગીને પોલીસ Gટ2શનમા ં òપાઈ ગયા 

પણ લોકોએ પોલીસ Gટ2શન બહારથી બધં કર�ને આગ 

ચાપંી દ2તા ં૨૩ પોલીસકમe માયા� ગયા હતા.  

���� આ ઘટના બાદ ગાધંી[એ અસહકારOુ ં �દોલન પાò ં

ખÅ`�ુ ંહ¨ ુ.ં  

���� આ િવ�ોહ મામલ ે૧૯ લોકોને ફાસંી, ૧૪ને આ[વન ક2દ 

અને ૧૦ને ૮ વષ�ની સખત ક2દની સ? થઈ હતી. 

4. ��º =к : �<+��% к����� IPS ¾� ���6 �9sU� CBI�� 

��� к�#7к��" ��#��d0� 

� IPS : ૧૯૮૮ બેચ  

� CBI વડાની પસદંગી સિમતીમા ંવડાVધાન, :િુVમ કોટ�ના 

�ુ́ ય 1યાયિધશ અને લોકસભામા ં િવપzના નેતાનો 

સમાવેશ  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૩-૦૨-૨૦૨૧) 

1. �ોન માટ2ની ક2ટ મેFસ ટ2કનોલો[ કોના ©ારા તૈયાર 

કરાયેલી છે - HAL 

2. ભારતમા ંકયા િવમાન ©ારા �ોનન ેકંfોલ કરવામા ંઆવશ ે

- LCA %�+9 

3. તા�તરમા ં િવÓનો Vથમ હાઇÇીડ એર ઇ01ડયા-2021 

pા ંયો?યો - $²�³<́ < 

4. ભારતીય બોjFસ³ગ ફ2ડર2શનના નવા અaયz તર�ક2 કોની 

oનુઃ પસદંગી કરાઈ - _+#�9sU 

5. ચૌર� ચૌરા આઝાદ� સઘંષ�ની 100 વષ�ની ગાથા કોના 

©ારા આæુ ં વષ� દરિમયાન ઉજવાશે - ���х�<�, �µ� 

���ш 

6. ચૌર� ચૌરા આઝાદ� સઘંષ�ની 100 શતા3દ�નો ઇ-Vારંભ 

કોના ©ારા કરાયો - ������� ���() ��" 

7. ચૌર� ચૌરા આઝાદ� સઘંષ�ની શતા03દ િનિમMે ક2ટલા 

@િપયાની ટપાલ 5ટ5કટ બહાર પડાઈ - E. �/- 

8. ચૌર� ચૌરા ખાતે શહ�દોની G�િૃત@પે કયો Gતભં બનાવાયો 

છે - $`8��� 

9. તા�તરમા ં સીબીઆઈના નવા કાય�કર� ડાયર2Fટર તર�ક2 

કોની પસદંગી કરાઈ - IPS ���6�9sU�-  �<+��% к���, 

���� 

DATE : �±-��-����

1. A��%�# � =�06� ,�K : �<+��% ��i#9A��� $� х�8� 

$�~к� �0� %�. 1 �KÀ � =�06�-%��� #��ш� ($����6)  
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� ખાસ : અલગ-અલગ બેલટેથી Ñ ૂટંણી યો?શે  

� અગાઉ ક¦+ેસના અહ2મદ પટ2લ અને ભાજપના અભય 

ભાર©ાજના િનધનથી બે બેઠક ખાલી થઈ હતી.  

�S�#� :  

� રાKયસભાની Ñ ૂટંણીમા ંસામા1યતઃ એક જ ટમ�ની એકથી 

વd ુ બઠેકો માટ2 � પz પાસે સૌથી વd ુ ફGટ�  Vેફર1સ 

એકડાના મત હોય તેના ઉમદેવાર સવ�Vથમ િવ�તા 

?હ2ર થાય છે.  

� બે બેઠકોની Ñ ૂટંણી અલગ અલગ ટમ�ની છે, તે ખાલી 

થવાની તાર�ખો પણ અલગ અલગ હોવાથી અલગ 

અલગ મતદાનન ે કારણે બેઉ બેઠકો ભાજપ [તશે એ 

ન¿�. 

 

� �જુરાતના �ુ́ ય િનવા�ચન અિધકાર� (CEO) : એસ. 

�રુલી 5��ણા  

2. A��%C<� ��� : A��%�� �9� q£(]00¤ =0 ����� 100 

��ш�� 1.1 _$+ к����шm� �9��� ��a 9w8�# к�ш� 

(3��^#) 

� �િુનસેફ અને િસરમ વ`ચે કરાર  

� િસરમ ઈ�1Gટટ�ટૂ ઓફ ઈ01ડયા-oણેૂ (મહારા�f)  

3. A��%�� �4��� Á efC<� 3�45к J =m#��к� к��><� 

(,#�7��6)  

� :Vુીમ કોટ�  ©ારા િન�ણાતં લોકોની એક સિમિતOુ ં ગઠન 

કરા�ુ ંહ¨.ુ સિમિત ©ારા તા�તરમા ંઆ �ગે અહ2વાલ ર�ૂ 

કરાયો  

9��%�� U@��� %��6� :  

� એક ¡zૃOુ ંએક વષ�Oુ ંઆિથmક �Zૂય @. 74,500 હોઈ શક2 

છે, એટલે ક2 ¡zૃની Ùમરમા ં દર વષ] @. 74,500નો 

�ણુાકાર કર�ને એOુ ં�Zૂય ન¿� કર¡ુ ંજોઈએ.  

� દ2શમા ં પહ2લીવાર ¡zૃોOુ ં આિથmક �Zૂયાકંન કરા�ુ ં છે. 

વડોદરા પાસે ભાયલી અને પાદરાથી 6 5કમીના �તર2 

આવેલા ગણપતoરુા ગામ ે�જુરાતOુ ંસભંવત: સૌથી મોrંુ 

આ5�કન બાઓબાબOુ ં950 વષ� �ૂOુ ં¡zૃ છે. આ ¡zૃOુ ં

વૈ�ાિનક નામ એ1ડ2સોિનયા ડ�[ટાટા છે. આ ¡zૃની 

5ક�મત આશર2 10 કરોડથી વધાર2 છે. 

� 100 વષ� �ૂના એક હ25રટ2જ ¡zૃની 5ક�મત @. એક કરોડથી 

વd ુહોઈ શક2 છે.  

J =m#��к��� �,��� : 

� આ સિમિતના સÕયોને ¡zૃોOુ ંઆિથmક �Zૂય ન¿� કરવાOુ ં

ક²ુ ં હ¨ ુ.ં આ 5ક�મત ¡zૃો ©ારા અપાતા ઓjFસજનની 

5ક�મત અને અ1ય લાભ પર આધા5રત હોઈ શક2. 

� ફFત ¡zૃોના ં લાકડાનંા આધાર2 જ નહ�, પરં¨ ુ

પયા�વરણમા ં ¡zૃોના સકારાTમક Vભાવને aયાનમા ં

રાખીને એOુ ં�Zૂયાકંન ક�ુÀ છે. 

SC�� х��,�~ ��ш� :  

� અaયz : ચીફ જ0Gટસ-એસ.એ. બોબડ2  

� જ0Gટસ : એ.એસ. બોપµા  

� જ0Gટસ : વી. રામ:Çુõïયમ  

Á ef�� Sкs%C<� �`6% _�� ,#�7��6�# U@� : 


к �N7�� Á ef�� Sкs%C<� �`6% 

� પિ�મ બગંાળ ર2લવેએ ઓવરgÇજ બનાવવા માટ2 હ25રટ2જ 

¡zૃ સ5હત 356 ¡zૃ કાપવાની મ�ૂંર� માગી હતી.  

� આ �Ãેુ સિમિતએ ક²ુ ં હ¨ ુ ં ક2 આ ¡zૃોની 5ક�મત @. 2.2 

અબજ છે, � આ Vો�Fટના �Zૂયથી પણ વd ુછે. 

� ¡zૃની Ùમરમા ં દર વષ] @. 74,500નો �ણુાકાર કર�ન ે

એOુ ં�Zૂય ન¿� કર¡ુ ંજોઈએ. 

� 100 વષ� �ૂના હ25રટ2જ ¡zૃOુ ં�Zૂય એક કરોડ @િપયાથી 

વધાર2, ¡zૃ �ટÖુ ં �ૂOુ ંએટÖુ ંજ એOુ ં�Zૂય વધ¨ુ ં?ય 

છે  

� ઓjFસજન: @. 45,000 

� ખાતરની 5ક�મત: @. 20,000 

� લાકડાનંી 5ક�મત: @. 10,000 

� ~ુલ 5ક�મત: @. 74,500 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    23 | P a g e  

 

4. USA : A��%�� ��� De�N к�#��4� ����� A��%�# 

$���� �A�� ��ш� (����к 9�$���)  

 
� ~ૃિષ કાયદામા ં:ધુારાને US V�ખુ જો બાઈડ2નOુ ંસમથ�ન  

5. S�� ��ш�N : 4 Z��<3�" : ��� к�(9� S��9  

 

4�-2021 :  

� આઈ એમ એ1ડ આઈ વીલ (ુ ંક21સર સામે લડવા સzમ 

ò, ુ ંતેને લડત આપી હરાવીશ).  

� �જુરાતમા ંમોઢાના ક21સર સૌથી વd ુ 

6. +(S�� ��ш�N : ± Z��<3�"  

�8� Q =� ��� } <�U��� : A��% �@� ,�S�% A�9�� +�ш�  

 

+( - ± Z��<3�" ����   _�9�� - �± �(><3�"-���� 

� ભારતીય શાöીય સગંીત પરંપરાને :Ãુઢ બનાવનારા 

પ5ંડત ભીમસેન જોશીનો આ� જ1મ5દવસ છે.  

� કણા�ટકના ગડગ પાસેના રોણ ગામમા ંજ1મેલા ભીમસને 

માતાિપતાના 16 સતંાનમા ંસૌથી મોટા હતા. 

� પ5ંડત[એ બાZયાવGથામા ં 5કરાના ધરાનાના ગાયક 

અ3Yુલ કર�મ ખાનને ગાતા જોઈ ગાયક�ની Vેરણા VાUત 

કર� હતી. 

� 5કરાના ધરાનાને અપના�યો. 1941થી 2000 એટલે ક2, 59 

વષ� :ધુી સગંીત zે7મા ંસ5�ય રàા ંહતા.ં  

� તાનની ગિત, તેમનો :રૂ વગરે2 તેમને Gવરના િવશષે 

અÕયાસથી VાUત કર� હતી  

����� ��� : 

� પ5ંડત[એ ^_ુ કZયાણ, િમયા ક� તોડ�, oરુ�યા ધના�ી, 

�લુતાની, દરબાર� અન ેરામકલી વગેર2 રાગમા ંમહારથ 

હાસંલ કર� હતી.  

�  ભારતીય શાöીય સગંીતને નવો �કુામ આપનાર પ.ં 

ભીમસેન જોષીના ‘િમલ ે :રૂ મેરા ¨�ુહારા’ ગીતે વૈિÓક 

Vિસ÷_ VાUત કર� હતી.  

����� 9(�� :  

� પ5ંડત ભીમસેન જોશીOુ ંપø�ી, પøÜષૂણ, સગંીત નાટક 

અકાદમી, 5ફZમ સગંીતનો રા�f�ય oરુGકાર અન ે

ભારતરTન �વા અનેક એવોડ�થી સ1માન થ�ુ ંહ¨ ુ.ં 

� 24 ?1�.ુ 2011ના રોજ 88 વષ�ની Ùમર2 તેમOુ ંઅવસાન 

થ�ુ ંહ¨ ુ.ં  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૪-૦૨-૨૦૨૧) 

1. �જુરાતમા ંરાKયસભાની ખાલી પડ2લી ક2ટલી બેઠકો માટ2 

Ñ ૂટંણી યો?શે - 02 

2. �જુરાતમા ંરાKયસભાની ખાલી બેઠકો માટ2 આગામી pાર2 

મતદાન યો?શે - 01 �K7 2021 

3. �જુરાતના વત�માન �ુ́ ય િનવા�ચન અિધકાર�Oુ ં નામ 

જણાવો - �v. J<�8� S� �� 

4. ભારતની કઈ સGંથા સાથ ે તા�તરમા ં �િુનસેફ2 કોરોના 

વેjFસન માટ2 કરાર કયા� છે - �9� b£(]00> =0 zZ 

b�(�#� 

5. ભારતની કઈ કંપની િવÓના 100થી વd ુ દ2શને કોરોના 

રસી સUલાય કરશે - �9� b£(]00> =0 zZ b�(�#� 

6. િસરમ ઇ�1Gટટ�ટૂ ઓફ ઇ01ડયા ©ારા કઈ રસી 

િવકસાવવામા ંઆવી છે - к���ш�m� 

7. 'િસરમ ઇ�1Gટટ�ટૂ ઓફ ઇ01ડયા' pા ંઆવેલી છે - � =6�, 

U��� ! 

8. - ભારતમા ંVથમવાર ¡zૃOુ ંઆિથmક �Zૂયાકંન કરવા કોના 

©ારા િન�ણાતોની કિમટ� બનાવાઈ- :Vુીમ કોટ�  

9. ભારતમા ંિન�ણાતોની કિમટ� �જુબ એક ¡zૃOુ ંએક વષ�Oુ ં

આિથmક �Zૂય  ક2ટÖુ ંહોઈ શક2 - E. 74,500 

10. ¡zૃોના આિથmક �Zૂયાકંન માટ2ની :Vુીમ કોટ�ની 

ખડંપીઠના અaયz અન ે અ1ય સÕયોના નામ જણાવો-  

J<\# (#�#J =�%5 
9.к�. $�$��,  ++ 
. 
9. $�,¨� 

_�� ++ ��. ��Q<�Â# 

11. ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ં USના નવા V�ખુ જો બાઈડ2ન ે

ભારતના કયા કાયદામા ં:ધુારાને સમથ�ન આU� ુ– De�N 

к�#��  

12. િવÓ ક21સર 5દવસ કયાર2 મનાવવામા ં આવે છે - 4 

Z��<3�" 
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13. િવÓ ક21સર 5દવસ-૨૦૨૧ની થીમ જણાવો - 3q 
 


(� 3q ��8 (|<� к�(9� 9�� 8��� 9f Ã, |<� %��� 

8�% 3,� U����ш)  

14. ભારતીય શાöીય સગંીત પરંપરાને :Ãુઢ બનાવનારા 

પ5ંડત ભીમસેન જોશીનો જ1મ5દવસ જણાવો - ± Z��<3�" 

���� 

15. પ5ંડત ભીમસેન જોશીનો જ1મ pા ંથયો હતો - к6�70к�� 

��� ,�9��� ��6 ����  

16. પ5ંડત ભીમસેન જોશીએ બાZયાવGથામા ં કયા ધરાનાના 

ગાયક અ3Yુલ કર�મ ખાનન ેગાતા જોઈ ગાયક�ની Vરેણા 

VાUત કર� હતી – Sк���� 

17. પ5ંડત ભીમસેન જોશીએ િવિવધ કયા રાગમા ં મહારથ 

હાસંલ કર� હતી – ^_ુ કZયાણ, િમયા ક� તોડ�, oરુ�યા 

ધના�ી, �લુતાની, દરબાર� અને રામકલી વગેર2  

18. પ.ં ભીમસેન જોષીના કયા ગીતે વૈિÓક Vિસ÷_ VાUત કર� 

હતી - ‘�8� Q =� ��� } <�U���’  

DATE : ��-��-����

1.��i# � =�06� ,�K–�<+��% ($����6) 

� Gથાિનક Ñ ૂટંણીમા ંઉમેદવારો માટ2 મહMમ ખચ�ની મયા�દા 

૩૫ થી ૫૦ ટકા વધારાઈ  

хK7�� ���� #�7�� : 

�

 

]4���к 9�]4� _��� к�08� 

хK7 #�7�� 

��� ��67# 

��6� U�� ��� 

хK7 #�7�� 

1 �><��. к�,¢.�� 

������ �0� 

E. 4 8�х 8�хE. 6 8�х 

2 94� �y< ���7��[" 

�.,�.�� 

E. 1.50 8�х E. 2.25 8�х 

3 94� ���7 Q <���� 

�.,�.�� 

E. 1 8�х E. 1.50 8�х 

4 T+m8� ,�K�#%�� E. 2.50 8�х E. 4 8�х 

5 %�³<к� ,�K�#%�� E. 1.25 8�х E. 2 8�х 

� અગાઉ તા. ૨૦-૦૬-૨૦૧૧મા ં ખચ�ની મયા�દા વધારાઈ 

હતી.  

 
� રાKય Ñ ૂટંણી કિમશનર : �ી સજંય Vસાદ  

2. RBI : 9%% K�4� 3�45к 9�f� $�~к�� ��,���0 _�� 

S��97 ��,���0 #4��% (3�45к) 

 

� �%7�� �#�+�� ��,���0 4.0 0к� _�� S��97 ��,���0 

3.5 0к� 

� વષ� ૨૦૨૧-૨૨મા ં ભારતનો GDP +ોથ ર2ટ ૧૦.૫ ટકા 

જયાર2 નાણાક�ય વષ�ના Vથમ ૬ માસમા ં[ડ�પી +ોથર2ટ 

૨૬.૨ ટકાથી ૮.૩ ટકા રહ2શે. 

_(# U@��� $�$%� 

(1) S�a�7 $�(к� S�0�8 ��к�6к����� ���7�(0 �9¦<S�S0a 

(g-9�к) �к�0�� ���ш���� �;=�" 3,�.  

� આ Vકારની મ�ૂંર� આપનારો ભારત એિશયાનો પહ2લો 

દ2શ છે.  

� આ િનણ�ય �તગ�ત 5રટ2લ રોકાણકારો ગવન�મે1ટ 

િસ½5ુરટ�ઝના Vાઇમર� અને સ1ેકડર� માકPટમા ંસોદા કર� 

શકશે અને પોતાના gગZટ િસ½5ુરટ� એકાઉ1ટ પણ 

ખોલાવી શકશે. 

(૨) 5ડ6જટલ પમેે1ટ : સિવmસ Vોવાઇડસ�ને ૨૪ કલાકની 

હ2Zપલાઇન શ@ કરવા સUટ2�બર :ધુીની મહ2તલ 

� 5ડ6જટલ પમેે1ટ સેવાઓ :Yૃુઢ બનાવવા આરબીઆઇએ 

5ડ6જટલ પમેે1ટ સેવાઓ માટ2 ૨૪ કલાકની હ2Zપલાઇન 

શ@ કરવાની ?હ2રાત કર� છે.  

� 5ડ6જટલ પેમે1ટ સિવmસ Vોવાઇર કંપનીઓએ સUટ2�બર 

મ5હના :ધુીમા ં +ાહકોની 5ડ6જટલ પેમે1ટ VોડFÚસ 

�ગેની ફ5રયાદ િનવારણ �યવGથા �ગનેી મા5હતી 

આપતી ૨૪ કલાકની હ2Zપલાઇન શ@ કરવાની રહ2શે. 

(3) U�� ���S�к��� IFSC�� �»#4� ����ш�� ��6�� 

�к8���� ,������ 

� 5રઝવ� બે1ક2 દ2શના નાગ5રકોન ેભારતમા ંકાય�રત IFSCના 

માaયમથી િવદ2શમા ં નાણા મોકલવાની પરવાનગીનો 

િનણ�ય લીધો છે.  

� આ Gક�મ �તગ�ત દ2શના નાગ5રકો હવે એક નાણાક�ય 

વષ�મા ંચો¿સ રકમ �ડૂ�રોકાણ અને ખચ� માટ2 િવદ2શમા ં

મોકલી શકશે.  
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� હાલમા ં દ2શના નાગ5રકોને ભારતમા ં કાય�રત IFSCના 

માaયમથી િવદ2શમા ંનાણા મોકલવાની પરવાનગી નથી. 

� વષ� ૨૦૨૧-૨૨ના ક21�ીય બ�ટ  પછ�ની Vથમ આિથmક 

સિમzા બેઠક  

� A��%�# S�a�7 $�(к�� ���7�: шcd%к�(%� ��9 

� A��%�# S�a�7 $�(к J<\# 4к : J<�$q  

3. ��� S�mU" : S�mU"�� 100 q8��d!к K�T+ Ç� ]0�ш� 

$����ш� :   K�T+ Ç� ]0�ш��� ��ш�� 94� �0� ��/d0 

(,#�7��6) 

 
���% :  

� પયા�વરણ સરંzણ માટ2 ઈલે0Ffકલ વાહનો મહTTવના 

સાgબત થવાના છે. પરં¨ ુઅTયાર2 તેના ચા6જ ùગ Gટ2શનો ન 

હોવાથી લોકો ખર�દતા ખચકાય છે.  

� 5દZહ� સરકારની આ 5દશામા ંમહTવની પહ2લ  

� 5દZહ�ના ~ુલ વાહનો પૈક� ૨૫ ટકા ઈલે5fક સચંાgલત 

કરવાનો 5દZહ� સરકારનો લRયાકં  

� 5દZહ� �ુ́ યમ7ંી : �ી અરિવ�દ ક2જર�વાલ  

4. к�() 9�к�� : UPSC �9��8 9��� ,�"f� �0� U@��� 

��67# ($����6)  

���� ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ં UPSCની પર�zાનો છેZલો Vયાસ 

કરનારા ઉમદેવારોને વd ુએક તક આપશે  

���� કોરોનાને કારણે વd ુએક VયTન અપાશે  

���� ખાસ : આ રાહત મા7 એક જ વાર આ વષ] જ અપાશે  

5. b����ш� b(��d9 ���� : ����� 60 ��ш�� #��" �U�� 

(���� ш��) 

A��% K�� � 3�[ 3���� 50�� ��  

� _�� ��ш  

�. �`f6 к�S�#�    �. �9s��,��  

·. c]�Èa�8�(�    ±. +7��  

�,��� :  

� 3Öમૂબગ� ઇ1ડ2Fસ 10થી વd ુમાપદંડOુ ંિવ§લેષણ કર2 છે, 

�મા ં 5રસચ�-ડ2વલપમે1ટ ખચ�, મે1�ફુ2Fચ5ર�ગ zમતા, 

હાઇટ2ક પ�3લક કંપનીઓOુ ંવધ¡ુ ંતથા સેવન ઇFવgલટ� 

વેઇટ2જ મે5fFસ �ુ́ ય માપદંડ. 3Öમૂબગ�નો મોટાભાગનો 

ડ2ટા કોરોના મહામાર� પહ2લા ંજ આવી ગયો હતો. 

� ઇનોવેશન મોટાભાગે નવા આઇ5ડયા, નવી VોડFટ અન ે

નવી સિવmસીસથી મપાય છે પણ આ ચીજોનો �યાપ અને 

તેમને અપનાવવી સફળતાનો ખરો માપદંડ છે.  

0�,-���� � ��ш ><��,�� 

� જમ�ની ચોથા �મે, ગત વષ] Vથમ �મે હ¨ ુ.ં 

� ચીન એક �મ ગગડ�ને 16મા Gથાને છે. અમે5રકા સાથ ેf2ડ 

વૉરના કારણ ેચીન ગગડÐુ.ં 

� 200થી વd ુદ2શોના અથ�ત7ંનો િવિવધ માપદંડો પર ડ2ટા 

લેવાય છે. 

� ઇ1ડ2Fસમા ંટોપ 60 દ2શની યાદ� ?ર�. 

� કો5રયા, જમ�ની અને ઇઝરાયલ �વા ટોપમા ંરહ2લા દ2શોએ 

કોરોના સામેની લડાઇમા ંસારો દ2ખાવ કય�. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૫-૦૨-૨૦૨૧) 

1. તા�તરમા ં �જુરાત રાKય Ñ ૂટંણી પચં  ©ારા Gથાિનક 

Ñ ૂટંણીમા ં ઉમેદવારો માટ2 મહMમ ખચ�ની મયા�દા 

વધાર�ને ક2ટલા ટકા કરાઈ - ·� 0к�4� ����" �� 0к� 

к��q 

2. નવી જોગવાઈ �જુબ મહાનગરપાgલકામા ંઉમેદવાર માટ2 

Ñ ૂટંણીમા ંખચ�ની નવી મયા�દા ક2ટલી ન¿� કરાઈ - E. � 

8�х 

3. નવી જોગવાઈ �જુબ 6જZલા પચંાયતમા ંઉમદેવાર માટ2 

Ñ ૂટંણીમા ંખચ�ની નવી મયા�દા ક2ટલી ન¿� કરાઈ - E. ± 

8�х 

4. નવી જોગવાઈ �જુબ તાÖકુા પચંાયતમા ંઉમેદવાર માટ2 

Ñ ૂટંણીમા ંખચ�ની નવી મયા�દા ક2ટલી ન¿� કરાઈ - E � 

8�х 

5. �જુરાતના રાKય Ñ ૂટંણી કિમશનરOુ ં નામ જણાવો - 

9�+# �9�� 

6. આરબીઆઈ ©ારા ફ2Ûઆુર� 2021મા ંર2પો ર2ટ ક2ટલા ટકા 

ન¿� કરાયો – ± % 

7. આરબીઆઈ ©ારા ફ2Ûઆુર� 2021મા ં  5રવસ� ર2પો ર2ટ 

ક2ટલા ટકા ન¿� કરાયો - ·.�% 

8. આરબીઆઇના અOમુાન �જુબ વષ� 2021-22નો 

ભારતનો GDP +ોથ જણાવો - ��.� 0к� 

9. 5રટ2લ રોકાણકારોને ગવમ]1ટ િસ½5ુરટ� માકPટ [-સેકમા ં

Vવેશવાની મ�ૂંર� આપનાર િવÓનો Vથમ દ2શ જણાવો - 

A��% 
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10. આરબીઆઈ ©ારા 5ડ6જટલ પેમે1ટ સિવmસ Vોવાઇડરને 24 

કલાકની હ2Zપ લાઇન શ@ કરવા pા ં:ધુી �દુત અપાઈ - 

9w0��$� ���� 

11. RBI ©ારા તા�તરમા ં નાગ5રકોને કયા માaયમથી 

િવદ2શમા ંનાણા મોકલવાની પરવાનગી અપાઇ- IFSC 

12. ભારતીય 5રઝવ� બે1કના ગવન�રOુ ં નામ જણાવો -  

шcd%к�(% ��9 

13. આગામી સમયમા ં રાજધાની નવી 5દZહ�મા ં ક2ટલા 

ઈલે0Ffક ચા6જ ùગ Gટ2શન બનાવાશે – 100 

14. ચા6જ ùગ Gટ2શનનો દ2શનો સૌથી મોટો Vો�Fટ કયા ંઅમલી 

બનશે – ��� S�mU" 

15. 5દZહ�ના વત�માન �ુ́ યમ7ંી કોણ છે - ¾� _���s� 

к�+�"��8  

16. ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ં ક21� સરકાર2 UPSC િસિવલ સેવા 

પર�zા માટ2 કયો મહTવનો િનણ�ય કય� - zк0�$�-

2020�� UPSC�� ,�"f��� R�m8� �#�9 к����� 

��������� �y< 
к %к 3,ш�  

17. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ં UPSCની પર�zાનો છેZલો Vયાસ 

કરનારા ઉમદેવારોન ેવd ુ ક2ટલી અને ક2ટલા સમય માટ2 

તક અપાશે -  3 ��U% �- 
к + ��� 3 �NÀ + 

_,�ш�  

18. ઇનોવેશન ઇ1ડ2Fસ 2021મા ં િવÓના ક2ટલા દ2શની યાદ� 

?હ2ર કરાઈ - 60  

19. ઇનોવેશન ઇ1ડ2Fસ 2021મા ં ભારત ક2ટલા �મ આગળ 

આવીને ક2ટલામા ં�મે પહ¦`�ુ ં- 4 %4� 50 

20. ઇનોવેશન ઇ1ડ2Fસ 2021મા ં Vથમ ચાર �મ ધરાવતા 

દ2શના નામ જણાવો – _C<�� �`f6 к�S�#�, �9s��,��, 

c]�Èa�8�(� %4� +7��  

21. 3Öમૂબગ� ઇનોવશેન ઇ1ડ2Fસ કયા માપદંડOુ ં િવ§લેષણ 

કર2 છે - S�9K7-���8,�(0 хK7, �(><Z�dKS�s� f%�, 

U�b0�к ,Ê�8к к�,��zC<� ��Á<� %4� 9��� bd�`80" 

��b0�+ �S!d9  

 DATE : ��-��-����

1. �<+��% U�bк�07  : SU�к U�@9�-2020 ($����6) 

વડાVધાન �ી મોદ� ©ારા વી5ડયો કો1ફર1સના માaયમથી 

5હરક મહોTસવની G�િૃત@પ ેટપાલ 5ટ5કટ અને ફGટ�  ડ2 કવરOુ ં

િવમોચન કરા�ુ ં   

� @. ૫ની ટપાલ 5ટ5કટ લો1ચ કરાઈ 

Z]07  �� к��  

х�9 �,c]4�% :  

� �ુ́ યમ7ંી �ી િવજયભાઈ @પાણી અન ે ક21�ીય કાયદો-

1યાય મ7ંી �ી રિવશકંર Vસાદ  

� સોgલGટર જનરલ ઓફ ઈ01ડયા – �ી ¨ષુાર મહ2તા  

� �જુરાત હાઈકોટ�ના �ુ́ ય જજ - �ી િવ�મનાથ  

� �જુરાતના એડવોક2ટ જનરલ કમલ િ7વેદ�  

��ш�N-  

� ૬૦ વષ� ડાયમડં K�gુબલી/5હરક મહોTસવ  

� તા. ૦૧ મે ૨૦૨૦ના રોજ �જુરાત હાઇકોટ�ની Gથાપનાના 

૬૦ વષ� oણૂ� થયા હતા. કોિવડ-૧૯ની મહામાર�ના કારણે 

ગત વષ] �જુરાત હાઇકોટ�ની Gથાપનાની 5હરક જયિંતની 

ઉજવણી મા7 �લકોટ�  ર2ફર1સ ©ારા ગત તા. ૦૧ મે, 

૨૦૨૦ના રોજ કરવામા ંઆવી હતી. 
 

�<+��% U�qк�07  ��ш� :  

� Gથાપના : ૧ મે-૧૯૬૦  -   �ુ́ ય મથક : અમદાવાદ  

� gÇ5ટશ શાસનકાળમા ં�જુરાત બો�બે Gટ2ટમા ંસામેલ હ¨ ુ.ં 

1 મે 1960મા ં �જુરાત અને મહારા�fને અલગ અલગ 

રાKય બનાવી દ2વામા ંઆ�યા. તે સાથે જ અલગ અલગ 

હાઈકોટ�ની Gથાપના પણ કરવામા ંઆવી હતી.  

� �જુરાત હાઈકોટ�ના પહ2લા ચીફ જ0Gટસ :ુદંરલાલ 

િ7કમલાલ દ2સાઈ હતા. પહ2લી બ1ેચમા ં જ0Gટસ ક2ડ� 

દ2સાઈ, �એમ સેલત, એનએમ મયાભોય અને વીબી રા[ 

સામેલ હતા.  

� પહ2લા ંહાઈકોટ�  અમદાવાદના ઈ1કમટ2Fસ િવGતારમા ંહતી. 

?1�આુર� 1998થી હવે સોલા િવGતારમા ં તેOુ ં ન¡ુ ં

gબ0Zડ³ગ બનાવવામા ંઆ��ુ ંછે. 

� 26 ઓFટોબર 2020મા ં દ2શમા ં Vથમવાર �જુરાત 

હાઈકોટ�ની :નુાવણી લાઈવ ટ2gલકાGટ �ટુ�બૂ પર 

કરવામા ંઆવી હતી.  

� રાિ7 કોટ�  શ@ કરનાર �જુરાત Vથમ રાKય  

2. ><Ë�Ì#�9-2021 : A��% _�� _�S�к� �ÍK� 9�><d% 

9�(# к��#% (����к 9�$���)  
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� ભારત અને અમે5રકાના ૨૫૦-૨૫૦ સૈિનકો �_ુ 

અÕયાસમા ંજોડાશ ે

� સમયગાળો : તા. ૮ ફ2Ûઆુર�થી ૨૧ ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧  

� Gથાન : મહાજન 5ફZડ ફાય5ર�ગ ર21જ-રાજGથાન  

3.�m�7 Î� ��n� – ><��9�Z ($�[ _��к��)  

_U���8�� U@��� %��6� :  

� કોિવડ-૧૯ દરિમયાન G~ૂલો બધં રહ2તા િવÓના ૧૫૦ 

દ2શના ૩૭ કરોડ બાળકો પોષણ�Fુત ભોજનથી વgંચત 

રàા ંબાળકો માટ2 મaયાહન ભોજન યોજના અમલી. 

� િવÓના ૧૯૯ દ2શના ૧૬૦ કરોડ િવ�ાથeઓ અÕયાસથી 

Vભાિવત  

� અગાઉ વષ� ૨૦૧૯મા ં ૫૫ દ2શના ૧૩.૫ કરોડ બાળકો 

ખોરાક સકંટનો સામનો કર� રàા ંહતા  

� ૨૦૦ કરોડ લોકો હ�ુ :રુgzત અને પૌ0�ટક ભોજન ખાતા 

નથી.  

� Yુિનયામા ં૫ વષ�ની Ùમરના �દા� ૧૪.૪ કરોડ બાળકો 

પોતાની Ùમરના Vમાણમા ંશાર�5રક િવકાસ ધરાવતા ન 

હતા �મા ંકોરોના પછ� વd ુ૩૪ લાખનો ઉમેરો થયો.  

� એવી જ ર�તે ૫ થી ૧૯ વષ�ની ૭.૪ કરોડ બાળક�ઓ અન ે

૧૧.૭ કરોડ છોકરાઓ પોતાની શાર�5રક લબંાઇના 

Vમાણમા ંYૂબળા હતા.  

4. 9S�Q e, ��7�� 94� ���� �� g�-к�`Ks�� [" 3�#� 

(�(#g�) 

� �� : �<к��ш#� ����    8�$�q : �·.� ��  

� ��ш : ����]к�  

� જમ�નીના િવ�ાનીઓએ કાgચ�ડાની એક એવી V?િત 

શોધી કાઢ� છે � સભંવત Yુિનયામા ંસ5ર:પૃ વગ�નો સૌથી 

નાનો નર [વ મળ� આ�યો.  

� આ નર V?િતની લબંાઈ 13.5 િમમી છે � અડધા áચથી 

થોડ�ક વધાર2 છે. તેને Ûકુ2િશયા નાના નામ અપા�ુ ંછે.  

� મડાગાGકરમા ં આડ2ધડ ¡zૃો કાપવા અને ખતમ થતા ં

જગંલોને કારણ ેઆ V?િત ખતરામા ંછે. 

5. +(S�� ��ш�N : � Z��<3�"  

�� !����� Ï<8��" : к�� �S�,  

+( - � Z��<3�" ����   _�9�� - �� S�9��$�-���� 

� આજ 5હમાલય ક� ચોટ� સે હમને લલકારા છે, Yૂર હટો ઓ 

Yુિનયાવાલો 5હ1YુGતાન હમારા હú” ગીત �ુKં�ુ ં અન ે

1942ના 5હ�દ છોડો �દોલનમા ં દ2શ �દોgલત થયો , 

�+ેજ સરકાર ©ારા રચિયતાની ધરપકડOુ ંવોરંટ નીકØ�ુ ં

પણ સમય વતe કિવ Üગૂભ�મા ંચાZયા ગયા.  

 

� મaય Vદ2શના ઉજûન પાસે બડનગરમા ં જ1મેલા કિવ 

Vદ�પ લખનૌથી Gનાતક થયા હતા.  

� કિવતાઓ લખવાની શ@ કર�, �ુબંઈમા ં કિવ સમંેલનમા ં

ગયા અને 5ફZમી રા�fવાદ� ગીતો લખવાનો ^ભુારંભ 

થયો. 

� 5 દાયકાની કિવ કાર5કદü દરિમયાન 70થી વd ુ 5ફZમો 

અને 1700થી વd ુ ગીતો લ´યા અને ભારત આæુ ં

Vદ�પમય બની ર²ુ.ં  

8�к��# ��%� :  

� ચલ ચલા ર2 નૌજવાન, આઓ બ`ચો ¨�ુહ 5દખાયે ઝાખંી 

5હ1YુGતાન ક�, ઇસ િમ¶ી સે િતલક કરો એ ધરતી હú 

બgલદાન ક�, દ2 દ� હમે આઝાદ� બીના ખડગ બીના ઢાલ 

સાબરમતી ક2 સતં ¨નૂે કર 5દયા કમાલ અને મÅ તો 

આરતી ઉતા«ુ ર2 સતંોષી માતા ક� �વા અનેક ગીતો ©ારા 

Vદ�પ[ æબૂ લોકિVય થયા હતા.  

� U@��� 9(�� : રા�f કિવ, દાદાસાહ2બ ફાળક2 સ1માન, 

સગંીત નાટક અકાદમી એવોડ�, G�િૃત ટપાલ 5ટ5કટ �વા 

કિવ Vદ�પને સ1માન અપાયા ંછે.  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૬-૦૨-૨૦૨૧) 

1. તા�તર ફ2Ûઆુર� 2021મા ં �જુરાત હાઇકોટ�નો ક2ટલામો 

Gથાપના 5દવસ ઉજવાયો - 60� 

2. �જુરાત હાઇકોટ�ની Gથાપનાના 5હરક મહોTસવની 

ઉજવણી @પે વડાVધાન ©ારા િવડ�યો કો1ફર1સ થક� કયા 

બે િવમોચન કરાયા - 0,�8 S0Sк0 _�� Z]07  �� к��  

3. �જુરાત હાઇકોટ�ની  5હરક જયતંી િનિમMે વડાVધાન �ી 

મોદ� ©ારા ક2ટલા @િપયાની ટપાલ 5ટ5કટ G�િૃત @પે બહાર 

પડાઈ - E. 5 

4. �જુરાત હાઇકોટ�ના �ુ́ ય 1યાય�િૂતm નામ જણાવો - ¾� 

�����4 

5. �જુરાત હાઈકોટ�ની Gથાપના pાર2 થઈ હતી - 01 � 
1960  
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6. �જુરાત હાઇકોટ�ના Vથમ �ુ́ યમ7ંીOુ ં નામ જણાવો - 

Q<���8�8 �-к8�8 ��9�b 

7. ભારતમા ં અમે5રકા અન ે ભારતના  સૈિનકો વ`ચે  

ફ2Ûઆુર� 2021મા ં સ�ંFુત �_ુ અÕયાસ  pા ંયો?શ ે - 

U�+� SZm� Z�#S�s� ��(+, ��+]4��  

8. ભારતમા ંઅમ5ેરકા અન ેભારતના સૈિનકો વ`ચે  ફ2Ûઆુર� 

2021મા ં સ�ંFુત �_ુ અÕયાસ pાર2 યો?શે - 08 

Z��<3�" 4�  21 Z�� <3�" 2021 

9. િવÓ ખા� કાય��મ- �િુનસેફના તા�તરના અહ2વાલ 

�જુબ કોિવડ-19ના કારણે  િવÓના 150 દ2શના ક2ટલા 

કરોડ બાળકો પોષણ�Fુત ભોજનથી વgંચત રàા - 37 

к��� 

10.  િવÓ ખા� કાય��મ-�િુનસેફના તા�તરના અહ2વાલ �જુબ 

કોિવડ-19ના કારણે  િવÓના 199  દ2શના ક2ટલા કરોડ 

બાળકો િશzણથી Vભાિવત થયા - 160   к��� 

11. ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ં કયા દ2શના વ�ૈાિનકોએ સ5ર:પૃ 

વગ�નો સૌથી નાના નર [વ-કાgચ�ડાની V?િત શોધી - 

+7�� 

12. જમ�નીના વૈ�ાિનકોએ સ5ર:પૃ વગ�નો સૌથી નાના નર 

[વ-કાgચ�ડાની V?િત શોધી તેOુ ં નામ જણાવો - 

�<к��ш#� ����   

13. તા�તરમા ંકાgચ�ડાની Ûકુ2િશયા નાના નામની V?િત કયા ં

મળ� આવી – ����]к� 

14. રા�fવાદની Xલુદં� સમાન કિવ V5દપનો જ1મ 5દવસ 

જણાવો - � Z��<3�" ���� 

15. કિવ V5દપનો જ1મ કયા ં થયો હતો - »# ���ш�� 

�+Ð� ,�9� $���� 

16. કિવ V5દપના લોકિVય ગીતો જણાવો - K8 K8� �� 

�+���, 3z $ÍK� } <�U S�х�#� a��х� SU(Ñ< ]%�� к", 

b9 �©� 9� �%8к к�� 
 ��%� UÒ $`8��� к", �� �" 

U� 3a��" $��� х�� $��� Ó�8 9�$�%� к� 9�% 

} =�� к� S�#� к�8 _�� ² %� 3�%� �%� <́ �� 9�%�N� 

�%� к"  

��-��-����

1. �µ��х�� : SU�8#�� ����� 3��³ <� �������� ^8��ш#� 

} =0%� K8� T+m8��� +[ �8# (D<���µ U����%) 

 

C<к9�� :  

(૧) તપોવન રú  િવGતારમા ં આવેલા NTPCના ઋિષગગંા 

હાઈ�ો Vો�Fટને ભયકંર Oકુસાન – તબાહ  

���� Vો�FટOુ ંકામ ૯૫ ટકા oણૂ� થ� ુહ¨ ુ

� નદ� : ઋિષગગંા, ધૌલી ગગંા અને અલકંનદંામા ં oરૂની 

jGથિત  

� સમય : સવાર2 ૧૦.૪૫ કલાક2  

 

(૨) તપોવન વીજ Vો�Fટ તબાહ  

(૩) ભારત-ચીન સરહદને જોડતો oલુ તણાયો  

(4) ����� U�q¥� ��/d0, Q =̀K% ��+ �@,��� f%� _�� 

��" 

૧. ઋિષગગંા પાવર Vો�Fટ – ૧૩ મેગાવોટ નદ� – ઋિષગગંા  

� વીજળ� િવતરણ રાKયો : ઉMરાખડં, 5દZહ� રાજGથાન 

અને ઉMર ભારત   

૨. તપોવન િવ�Oગુઢ હાઈ�ો પાવર Vો�કટ zમતા– ૫૨૦ 

મેગાવોટ, નદ�-ધૌલી ગગંા   

 (5) j�N���� ,��� ��/d0 ��ш� :  

 

� નદંાદ2વી રા�f�ય પાક�થી નીકળતી ઋિષગગંા નદ� અને 

ધૌલી ગગંા નદ�ના સગંમ Gથળે રúણી ગામ પાસ ે

ઋિષગગંા નદ� ઉપર એક હાઈ�ો પાવર Vો�Fટ તૈયાર 

કરવામા ં આ�યો છે તેન ે ઋિષગગંા પાવર Vો�Fટ નામ 

આપવામા ંઆ��ુ ંછે.  
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� અહ�યા પાણીની મદદથી વીજળ� ઉTપાદન થ¨ ુ ં હ¨ ુ.ં 

Gથાિનક લોકો ©ારા તેનો િવરોધ કરાયો હતો. તેમ છતા ં

અહ�યા વીજ ઉTપાદન શ@ કર� દ2વા�ુ ંહ¨ ુ.ં  

� અહ�યા આ Vો�Fટ ©ારા ૬૩,૫૨૦ MWH વીજ ઉTપાદનOુ ં

લRય �કૂવામા ંઆ��ુ ંહ¨ ુ.ં 

(6) ���� ���� ^8��ш#�  

� નદંાદ2વી Wલેિશયર ભારતમા ં બી? �મના સૌથી ëચા 

પવ�તનો 5હGસો છે.  

� કાચંનજઘંા િશખર ભારત અને નેપાળની સરહદ પર 

આવેÖુ ં છે તેથી આમ તો નદંાદ2વી Wલેિશયર ભારતOુ ં

સૌથી ëÑુ ંWલેિશયર છે.  

� િવÓમા ંસૌથી ëચા ંિશખરોમા ંતેOુ ંGથાન ૨૩�ુ ંછે.  

� ઉMરબેઝ પર ઉMર� નદંાદ2વી Wલેિશયર. આ Wલેિશયરો 

સoંણૂ� બરફથી ઢંકાયલેા ંછે.  

 (7) ^8��ш#� ��ш� 

� Wલેિશયર સામા1ય ર�તે બરફનો મોટો જ�થો જ હોય છે � 

જમીન ઉપર ધીમેધીમે વહ2 છે.  

� Wલેિશયર બ ેVકારના હોય છે, આZપાઇન Wલેિશયર એટલે 

ક2 ખીણમા ંવહ2તા Wલેિશયર અને બી? હોય છે પવ�તીય 

Wલેિશયર એટલે ક2 બરફની ચાદર. 

� ખીણમા ં રહ2લા Wલેિશયર વધાર2 જોખમી હોતા ંનથી પણ 

પવ�તીય Wલેિશયર સૌથી વd ુજોખમી હોય છે.  

� સામા1ય ર�તે �મ �મ બરફ પડતો ?ય છે તેમ તેમ નીચેની 

સપાટ�નો બરફ ન¿ર થતો ?ય છે અને તેને ઘનTવ વધ¨ ુ ં

?ય છે.  

� પોતાના વજનના કારણે તે પીગળ�ને વહ�ને 5હમનદ�મા ં

@પાતં5રત થઈ ?ય છે અને વહ2વા લાગે છે.  

 (8) ^8�ш0�q� ��0� ^8��ш#�  

� પાણી અને બરફના િવશાળ જ�થા ધરાવતા Wલેિશયરને 

ટાઈડવોટર Wલેિશયર કહ2 છે.  

� Wલેિશયરનો ક2ટલોક ભાગ પાણીની ઉપર તરતો દ2ખાય છે 

તે પણ ઘણો મોટો હોય.  

� તેવી જ ર�તે ઘણા મોટા મીટર લબંાઈ અને ëચાઈ 

ધરાવતા Wલિેશયર પાણીમા ં�દર પણ તરતા હોય છે � 

વધાર2 જોખમી હોય છે.  

� Wલેિશયરના મોટા મોટા rુકડા પાણીમા ંતરવા લાગે તેને 

કા�Zવ³ગ કહ2 છે � Vચડં Gવ@પ ધારણ કરવાOુ ં જોખમ 

હોય છે.  

� આ rુકડા પોતાના રGતામા ંઆવતી તમામ વG¨ઓુ અને 

Gથળોનો ક`ચરઘાણ કાઢ� નાખવા સzમ હોય છે. તે 

જમીન ઉપર મોટા ખાડા પણ કર� શક2 છે. 

�µ��х���� �± ��+ ��/d0 к�0� ��Ô� R�  

� ઉMરાખડંમા ં દર2ક આપિM પછ� નદ� પર બનેલા બધંો 

અને વીજ Vો�Fટ પર સવાલ ઊઠતા ંરàા છે.  

� વષ� 2013ની Yુઘ�ટના પછ� પણ આ મામલો :Vુીમકોટ�  

:ધુી પહ¦`યો હતો. તે સમયે વષ� 2014મા ં :VુીમકોટP 

અલકનદંા અને ભાગીરથી નદ�ની આસપાસ :gૂચત 

39માથંી 24 વીજ Vો�Fટ પર Vિતબધં �pૂો હતો.  

� વષ� 2016મા ં પયા�વરણ અને ઊ?� મ7ંાલયે બધંને 

:રુgzત ગણા�યા હતા તો જળ સસંાધન મ7ંી ઉમા 

ભારતીએ સોગદંના�ુ ં કર� ક²ુ ં હ¨ ુ ં ક2 રાKયમા ં નદ�ઓ 

પર હવે કોઈ પણ અવરોધ પયા�વરણ માટ2 ખતરનાક 

સાgબત થશે.  

� આ મામલો અTયાર :ધુી કોટ�મા ંિવચારાધીન છે.  

� �ુ́ યમ7ંી : �ી િ7વે1�િસ�હ રાવત (BJP) 

� રાજધાની : દહ2રાYૂન  

2. 39� �8� ��/d0(��7 Q<����)   

� વડાVધાન �ી મોદ�ના હGતે તા.૭મી ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧ના 

રોજ Vો�Fટનો Vારંભ  

� ~ુલ ખચ� : @. ૮૨૧૦ કરોડ  

��/d0 ��ш� :  

� @. ૮,૨૧૦ કરોડના આસોમ માલા Vો�Fટનો Vારંભ, બે 

મે5ડકલ કોલેજનો િશલા1યાસ  

� આગામી ૧૫ વષ�મા ં આસોમ માલા Vો�Fટ �તગ�ત 

રાKય ધોર�માગ� અને 6જZલા મથકોને જોડતી સડકો 

:ધુારવામા ંઆવશે.  

� આસામના દર2ક ગામને શહ2રો :ધુી સાકંળ� લેવાશ.ે  

� િશલા1યાસ : આસામના gબÓનાથ અને ચરાઈદ2વ 

6જZલાઓમા ં@. ૧૧૨૨ કરોડના ખચ] બે મે5ડકલ કોલેજનો 

િશલા1યાસ  

Q<���� :  

� ૧૦૦ MBBSની બેઠકો   -   ૫૦૦ બેડની હોjGપટલ  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૭-૦૨-૨૦૨૧) 

1. તા.૭ ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧ના રોજ ઉMરાખડંમા ં 5હમાલયની 

ગોદમા ંઆવેÖુ ં ક� ુ Wલેિશયર ¨ટૂતા જળVલયની jGથિત 

ઉદભવી હતી - ��������  
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2. નદંાદ2વી Wલેિશયર કયા 6જZલામા ંઆવેÖ ુ ં છે – K8� 

(�%��х��)   

3. 5હમાલયમા ં આવેÖુ ં નદંાદ2વી Wલેિશયર ¨ટૂતા કયા બે 

હાઈ�ો પાવર Vો�Fટ તબાહ થયા – j�N���� U�q¥� 

��/d0 _�� %,��� U�q¥� ��/d0 

4. નદંાદ2વી Wલેિશયર ¨ટૂતા કઈ નદ�ઓમા ં oરૂની jGથિત 

સ?�ઈ હતી – j�N����, �8� ���� _�� _8�к���� 

5. ઋિષગગંા હાઈ�ો Vો�Fટની વીજ ઉTપાદન zમતા ક2ટલી 

હતી - 13 �����0 

6. ઋિષગગંા હાઈ�ો Vો�Fટ કઈ નદ� ઉપર આવેલો છે – 

j�N ���� 

7. તપોવન હાઈ�ો પાવર Vો�Fટની zમતા જણાવો –  520 

�����0 

8. તપોવન હાઈ�ો પાવર Vો�Fટ કઈ નદ� પર આવેલો છે - 

�8� ����   

9. નદંાદ2વી Wલેિશયર ભારતમા ં કયા �મના સૌથી ëચા 

પવ�તનો 5હGસો છે - $��  

10. ભારતOુ ંસૌથી ëÑુ ંWલેિશયર ક� ુછે - �������� ^8��ш#� 

11. કંચનજઘંા િશખર કયા બે દ2શની સરહદ પર આવેÖુ ંછે – 

A��% _�� ��,�[ 

12. Wલેિશયરના Vકાર જણાવો – 3m,�b� _�� ,�7%�# 

13. ઋિષગગંા હાઈ�ો પાવર Vો�Fટ કયા ગામ પાસે આવેલો 

છે – �Ò6� 

14. પાણી અને બરફના િવશાળ જ�થા ધરાવતા Wલેિશયર 

કયા નામે ઓળખાય છે - 0�q���0� ^8��ш#�  

15. ઉMરાખડં રાKયના વત�માન �ુ́ યમ7ંી કોણ છે - ¾� 

�-��()�9sU ���% 

16. ઉMરાખડં રાKયની રાજધાની કઈ છે - �U���Ñ=�  

17. તા.૭મી ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧ના રોજ આસોમ માલા Vો�FટOુ ં

કોના હGતે Vારંભ કરાયો  - ������� ¾� ��" 

18. આસોમ માલા Vો�Fટનો ~ુલ ખચ� જણાવો - E. 8210 

к���  

19. આસોમ માલા Vો�Fટ ^ુ ં છે - ��i# ���"��¢ _�� 

T+m8� 4к��� +��%� 9�к� %�#�� к��� _�� 

39��� ���к ���� шU��� 9�4� +����  

20. તા.૭મી ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧ના રોજ આસામના કયા બે 

6જZલાઓમા ં@. ૧૧૨૨ કરોડના ખચ] બ ેમે5ડકલ કોલેજનો 

વડાVધાન �ી મોદ�ના હGતે િશલા1યાસ કરાયો હતો - 

`$���4 _�� K��q��� 

 

DATE : ��-��-����

1.RBI : ��6��к"# 9�f�%� 9w%�U-2021 �+�6� 

(3�45к) 

4�-2021 :  

� ‘‘Credit Discipline and Credit from Formal 
Institutions’’  

� ‘‘િધરાણ િશGત અને ઔપચા5રક સGંથાઓ પાસેથી 

િધરાણ’’ 

� સમયગાળો : તા. ૮ થી ૧૨ ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧  

� હ2̈  ુ : લોકો લોન મેળવે તેને પરત કરવાની િશGત પણ 

?ળવે Vથમ Vારંભ : વષ� ૨૦૧૬થી  

_(# $�$%� :  

� અગાઉ વષ� ૨૦૧૮મા ં +ાહક :રુzા, ૨૦૧૯મા ં ખે�ૂતો 

અને ૨૦૨૦મા ં :Rુમ, લ� ુ અન ે મaયમ ઉ�ોગ સાહસો 

પર નાણાક�ય સાzરતા સUતાહ ઉજવવામા ંઆ��ુ ંહ¨ ુ.ં  

2. х�8D=� : ICC w8�#� zZ � �4 
���7�� ����A 

�4 ICC 
���7 �(9 w8�#� zZ � �4 
���7 ��/%� 

A��%�# ��к�0Sк,�-$�È9�� jNA ,�%  

� એવોડ� મેળવનારો િવÓનો Vથમ ખલેાડ� પતં  

� મ5હલા ક2ટ2ગર� : સબિનમ ઈGમાઈલ (દgzણ આ5�કા)  

� ખાસ : ICC ©ારા Vથમવાર Uલેયર ઓફ ધ મથં એવોડ�ની 

?હ2રાત  

� ICC : ઈ1ટરનેશનલ 5�ક2ટ કાઉj1સલ  

� �ુ́ ય મથક : Yુબઈ  

3. U�D<�A-2021 (�7-9�]De�%)  

���� Gથાન : યા7ાધામ હ5ર©ાર (ઉMરાખડં)  

���� Vારંભ : તા. ૧૧ માચ�-૨૦૨૧ (મહાિશવરાિ7)   

���� સમયગાળો : તા. ૧૧ માચ� થી તા.૨૭ એિVલ-૨૦૨૧ 

(મહાિશવરાિ7 થી ચ7ૈી oનૂમ)   

 

(1) ш�U" ]����� S��9  

�. U��ш����- ( �� �K7 )  
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�. 9��%� _�9 (�� 
��8)  

·. �N 9�����% (�± 
��8) 

±. K�-� � =� (�� 
��8)  

(2) х�9 +����q  

���� ર6જGf2શન, RT-PCR ટ2Gટ 5રપોટ� ફર6જયાત  

���� કોરોના મહામાર� વ`ચ ેપણ ~ંુભ મેળામા ંલાખો �_ાñઓ 

પહ¦ચવાનો �દાજ છે.  

���� ~ંુભ મેળામા ંદ2શ-Yુિનયામાથંી આવનારા �_ાñઓન ેપાસ 

ઇ§� ૂકરાશે.  

���� કોરોનાનો RT-PCR ટ2Gટ કરા�યા બાદ તેમણે ઉMરાખડં 

સરકાર ©ારા ~ંુભ મેળા માટ2 શ@ કરાયેલા ખાસ પોટ�લ 

www.haridwarkumbhmela2021.com પર ર6જGf2શન 

કરાવવાOુ ં રહ2શે. �_ાñંએ હ5ર©ાર પહ¦ચતા ં પહ2લા ં આ 

RT-PCR ટ2Gટ 5રપોટ� , મે5ડકલ સ5ટ 
5ફક2ટ અને આઇડ� �ફૂ 

પોટ�લ પર અપલોડ કરવાના રહ2શે, � પછ� પાસ ?ર� 

કરાશે. 

4. A��%�� ����ш� |=S�#�6�� c]4�% (3�45к)  

A��% кÕ�����4� кÕ��%� ��ш $�ш�  

A��% �,� 554 _$+ ��8�C<� ����ш� ��Á <� +#��� 590 

_$+ ��8� |=S�#�6 A���[  

� ગત સUતાહ2 દ2શOુ ંિવદ2શી 5ૂડયામણ ભડંોળ વધીને ૫૯૦ 

અબજ ડોલરની િવ�મી સપાટ�એ પહ¦ચી જતા ભારત 

“‘ક£દાર’ દ2શમાથંી હવ ે‘ક£દાતા’ દ2શ બની ગયો છે.  

� િવદ2શી  ૂ5ંડયામણ ભડંોળ િવદ2શી દ2વા કરતા વધી ?ય 

Tયાર2 આ jGથિતOુ ંિનમા�ણ થાય છે.  

� મહામાર� બાદ અથ�ત7ંમા ં ઝડપથી V શેપની 5રકવર� 

આવતા આ સાO~ૂુળ jGથિતOુ ંિનમા�ણ થ�ુ ંછે.  

� ક21�ીય નાણા રાKયમ7ંી : �ી અOરુાગ ઠા~ુર  

5. A��%-_Z����]%�� 9�$�� : _Z����]%���� 8�8��� 

(ш} =%) ���� $���к� �0� MoU ,� U]%�f� (����к 

9�$���)  

� અફઘાિનGતાનમા ંલાલદંર (શ¨તૂ) ડ2મના બાધંકામ માટ2 

સમ�ૂતી કરાર (MoU).  

� આ MoU પર Vધાનમ7ંી �ી નર21� મોદ� અન ે

અફઘાિનGતાનના રા�fV�ખુ મહામ5હમ ડૉ. હામીદ 

અશરફ ઘનીની ઉપjGથિતમા ં ભારતના િવદ2શ મ7ંી ડૉ. 

જયશકંર અને અફઘાિનGતાનના િવદ2શમ7ંી �ી હનીફ 

�તમર2 ઓનલાઈન હGતાzર કયા� હતા.  

,S�#�+��z :  

� આ પ5રયોજના ભારત અને અફઘાિનGતાનના વ`ચે નવી 

િવકાસ ભાગીદાર�નો એક 5હGસો છે.  

� લાલદંર (શ¨તૂ) ડ2મની મદદથી કાXલુ શહ2રમા ં પીવાલાયક 

સલામત પાણીની જ@5રયાત સતંોષી શકાશે અને આસપાસના 

િવGતારોમા ંિસ�ચાઇOુ ંપાણી o«ંુૂ પાડ� શકાશે.  

� તેનાથી હાલમા ં અjGતTવમા ં રહ2લા િસ�ચાઇ અને ગટર 

નેટવક�ને ફર� Gથાિપત કર� શકાશે અને આ િવGતારમા ં

oરૂ સામે :રુzા અને �યવGથાપનના Vયાસોમા ં મદદ 

મળશે તેમજ આ Vદ2શમા ં વીજ oરૂવઠો પણ ઉપલ3ધ 

કરાવી શકાશે.  

A��%-_Z����]%�� 9�$��� :  

� અફઘાિનGતાનમા ંભારત ©ારા બાધંવામા ંઆવી રહ2લો આ 

બીજો મોટો ડ2મ છે.  

� અગાઉ વષ�-૨૦૧૬મા ં ભારત- અફઘાિનGતાન 

ભાગીદાર�થી સલમા ડ2મOુ ંિનમા�ણ કરવામા ંઆ��ુ ંહ¨ ુ.ં  

� અફઘાિનGતાન સાથે આપણા િવકાસના સહકારના ભાગ@પે, 

ભારતે અફઘાિનGતાનના તમામ 34 Vાતંને આવર� લેતી 

400થી વd ુપ5રયોજનાઓOુ ંકામ o«ંુૂ ક�ુÀ છે. 

� અફઘાિનGતાન રાજધાની : કાXલુ  

6. 20� �m�7 9]0�b��$8 ���8,�(0 9�0-2021 

(,#�7��6) 

� Vધાનમ7ંી �ી નર21� મોદ� 10 ફ2Ûઆુર�ના રોજ સા�ં 

6.30 વાગે વી5ડયો કો1ફરj1સ³ગ ©ારા વZડ� સGટ2ઇનેબલ 

ડ2વલપમે1ટ સિમટ 2021Oુ ંઉìાટન કરશ.ે  

 

9�0�� ��N# :  

� ‘આપણા સામા1ય ભિવ�યને નવેસરથી પ5રભાિષત કર¡ુ:ં 

તમામ માટ2 સલામત અને :રુgzત પયા�વરણ.’  

9�0 ��ш� 

� ધ એનજe એ1ડ 5રસોસeસ ઇ�1Gટટ�ટૂ (ટ2ર�)ના �ુ́ ય 

કાય��મ વZડ� સGટ2ઇનેબલ ડ2વલપમે1ટ સિમટની 20મી 

બેઠક 10થી 12 ફ2Ûઆુર�, 2021 :ધુી ઓનલાઇન યો?શે.  

� આ સિમટમા ં મોટ� સં́ યામા ં સરકારના Vિતિનિધઓ, 

�યવસાિયક 5દWગજો, િશzાિવદો, આબોહવા િવ�ાનીઓ, 
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આબોહવામા ં લડાઈ સામે સહભાગી થયેલા �વુા 

Vિતિનિધઓ અને નાગ5રક સમાજની સGંથાના 

Vિતિનિધઓ એકમચં પર આવશે.  

9�0�� J<\# ,�07�97 :  

� ભારતના પયા�વરણ, વન અને આબોહવા મ7ંાલય, નવી 

અને oનુઃVાUય ઊ?� મ7ંાલય અને o�ૃવી િવ�ાન 

મ7ંાલય.  

� આ સિમટ દરિમયાન ઊ?� અને ઉ�ોગની આગે~ૂચ અને 

પ5રવત�ન, Gવીકાય�તા અને સzમતા, પયા�વરણ 

આધા5રત સમાધાનો, Fલાઇમેટ ફાઇના1સ, સ½ુ�લર 

ઇકોનોમી, Gવ`છ દ5રયાઓ અને હવાOુ ં VYૂષણ �વા 

િવષયો પર ચચા� થશે. 

7. +(S�� ��ш�N : � Z��<3�"  

�4 SU8� ×��,�~ ��/%� : 3ш�� =6�7���� 

+( - � Z��<3�" ����   _�9�� - �· ;=8�q-���� 

� પિ�મ બગંાળમા ં કોલકાતા પાસે પોટલદંગામા ં gચ7કાર 

િપતા અને સા5હTયકાર માતાને Tયા ં તેમનો જ1મ થયો 

હતો છતા ંસા5હTય સ£ન માટ2 વાતાવરણ આશાGપદ ન 

હ¨ ુ.ં  

� પહ2લી ~ૃિત જલ ઓર ?�નુ વાતા� સ+ંહ  

� સમ+ [વનકાળ દરિમયાન 225થી વd ુ~ૃિતઓOુ ંસ£ન 

ક�ુÀ.  

U@��� De�%z :  

� Gવણ�લતા, Vથમ Vિત~ૃિત, Vેમ ઓ Vયોજન, અjWન 

પર�zા, બ~ુલ કથા, ગાછે પાતા નીલ, છાડપ7, માયો 

દપ�ણ, આકાશ માટ�, અdરૂ2 સપને, આનદંધામ, ઉદાસ 

મન, ચમ ે બદલ ?તે હú, મન ક� ઉડાન �વી અનેક 

નવલકથાઓ, વાતા� સ+ંહો વગેર2નો સમાવેશ થાય છે.  

� તેમના લેખનનો Vધાન :રૂ નાર� [વન અને ~ુrંુબ 

[વનની સમGયાઓOુ ં gચ7ણ છે. આશાદ2વીએ મ5હલા 

સ£ક તર�ક2 નાર� મનોિવ�ાનની :Rૂમ અgભ�યjFત કર� 

છે.  

� ‘ુ ં તો સરGવતીની Gટ2નો ò’ં માનનારા આશાદ2વીOુ ં 13 

�ુલાઈ 1995ના રોજ અવસાન થ�ુ ંહ¨ ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૮-૦૨-૨૦૨૧) 

1. તા�તરમા ં આરબીઆઈ ©ારા 'નાણાક�ય સાzરતા 

સUતાહ-2021' pાર2 ઉજવા�ુ ં - %��"х �� 4� ��  

Z��<3�" 

2. 'નાણાક�ય સાzરતા સUતાહ-2021'ની થીમ જણાવો -  

����6 �ш]% _�� Ø,K�S�к 9�]4�z ,�9�4� ����6 

3. RBI ©ારા 'નાણાક�ય સાzરતા સUતાહ' ઉજવવાનો Vારંભ 

કયા વષ�થી શ@ કરાયો હતો - ���� 

4. આ વષ] 'મહા~ંુભ-2021' pા ંયો?શે- US�:��, �µ��х�� 

5. 'મહા~ંુભ-2021'નો Vારંભ pાર2 થશે - �� �K7 ����-  

U��ш���-� 

6. 'મહા~ંુભ-2021'નો સમયગાળો જણાવો - %�.�� �K74� 

�� 
��8 ���� 

7. ઉMરાખડં સરકાર ©ારા  મહા~ંુભ 2021મા ં  ન¦ધણી માટ2 

ક�ુ ં ખાસ પોટ�લ શ@ ક�ુÀ છે - 

www.haridwarkumbhmela����.com 

8. વષ�-૨૦૨૧મા ં ICC ©ારા Vથમવાર કયા એવોડ�ની 

?હ2રાત કરાઈ - w8�#� zZ � �4  

9. ICCનો Uલયેર ઓફ ધ મથં એવોડ� મેળવનારા Vથમ 

મે1સ ખેલાડ�Oુ ં નામ જણાવો – A��%�# ��к�0Sк,� 

$�È9�� jNA ,�% 

10. ICCના Uલયેર ઓફ ધ મથં એવોડ� મેળવનાર� Vથમ 

િવમે1સ ખેલાડ�Oુ ં નામ જણાવો – 9$� q]�q8 

(�`f6 3Srк�)  

11. ICCOુ ં િવG¨તૃ નામ જણાવો - q(0���ш�8 S�к�0 

к��c(98  

12.  ઈ1ટરનેશનલ 5�ક2ટ કાઉj1સલOુ ં�ુ́ ય મથક કયા ંઆવેÖુ ં

છે - Ñ<$q 

13. તા.૮મી ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧ની jGથિતએ ભારતOુ ં િવદ2શી 

ૂ5ંડયામણ ભડંોળ ક2ટÖુ ંહ¨ ુ- 590 _$+ ��8� 

14. તા.૮મી ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧ની jGથિતએ ભારતOુ ં િવદ2શી દ2¡ ુ

ક2ટÖ ુહ¨ ુ- 554 _$+ ��8� 

15. ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ં ભારતOુ ં િવદ2શી ૂ5ંડયામણ ભડંોળ 

વધીને ૫૯૦ અબજ ડોલર2 પહ¦ચતા ભારત “‘ક£દાર’ 

દ2શમાથંી કયા Vકારનો દ2શ બની ગયો હતો - ‘кÕ��%�’ 

16. વત�માન ક21�ીય નાણા રાKયમ7ંી કોણ છે - ¾� _C<��� 

~�D<�  

17. તા. ૯ ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧ના રોજ ભારત-અફઘાિનGતાન 

વ`ચે કયા સમ�ૂતી કરાર (MoU) પર હGતાzર થયા- 

_Z����]%���� 8�8��� (ш} =%) ���� $���к� �0�  

18. અફઘાિનGતાનના લાલદંર (શ¨તૂ) ડ2મની મદદથી કયા 

શહ2રમા ંપીવાલાયક સલામત પાણીની જ@5રયાત સતંોષી 
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શકાશે અને આસપાસના િવGતારોમા ં િસ�ચાઇOુ ંપાણી o«ંુૂ 

પાડ� શકાશ ે- к�Ï<8  

19. અફઘાિનGતાનમા ં ભારત ©ારા બાધંવામા ં આવી રહ2લા 

બી? મોટા ડ2મOુ ંનામ જણાવો - 8�8��� (ш} =%)  

20. કયા વષ] ભારત-અફઘાિનGતાન ભાગીદાર�થી સલમા 

ડ2મOુ ંિનમા�ણ કરવામા ંઆ��ુ ંહ¨ ુ ં- �N7-2016  

21. તા.૧૦ ફ2Ûઆુર�ના રોજ કોના ©ારા વZડ� સGટ2ઇનેબલ 

ડ2વલપમે1ટ સિમટ-૨૦૨૧Oુ ંઉદઘાટન થશે - ������� 

��"  

22. વZડ� સGટ2ઇનેબલ ડ2વલપમે1ટ સિમટ-૨૦૨૧નો િવષય 

જણાવો - ‘3,6� 9��(# A�� #�� ���9�4� 

,S�A��N% к�Á<�: %� �0� 98�% _�� Q<�`f% 

,#�7��6.’  

23. તા.૧૦ ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧ના રોજ વZડ� સGટ2ઇનેબલ 

ડ2વલપમે1ટ સિમટની ક2ટલામી બેઠક ઓનલાઈન યો?શ ે

- 20 

24. વZડ� સGટ2ઇનેબલ ડ2વલપમે1ટ સિમટ-૨૦૨૧ના �ુ́ ય 

પાટ�નસ� કોણ છે - A��%�� ,#�7��6, �� _�� 

3$�U�� �-�8#, ��� _�� �<�æ��w# ç�7 �-�8# 

_�� � e��� ��×�� �-�8#  

25. ભારતના Vથમ મ5હલા �ાનપીઠ િવ�તાOુ ંનામ જણાવો-  

3ш�� =6�7 ���� 

26. આશાoણૂા� દ2વીનો જ1મ5દવસ જણાવો- �  Z��<3�" 

���� 

DATE : ��-��-����

1. ��+#9A� – ��� S�mU" ($����6)  

� રાજયસભામા ં જ�� ુ કા§મીરOુ ં VિતિનિધTવ કરતા ં ચાર 

સાસંદોની �Ãુત oણૂ� થતા િન¡Mૃ  

1. �લુામનબી આઝાદ   2. નઝીર અહમદ લવાય  

3.મોહ�મદ ફયાઝ   4. શમશેરિસ�હ મ1હાસ 

� રાKયસભામા ંવડાVધાન મોદ� સ5હત તમામ સાસંદો ©ારા 

ભાવoવૂ�ક િવદાય અપાઈ 

� ��+#9A��� _»#f : �,�� !,�% 
.�èк�#� ��#l< 

2. _�9�� : _`A��%�-S�^�ш7к ��g� к� =�C<� 58 �NÀ 

J<�$q х�%� _�9��   

� લુામ� ુનામ : gચ�o ુ 

� પ5રચય : રાજકoરૂના સૌથી નાના o7ુ અને રણિધર 

કoરૂ તથા ઋિષકoરૂના નાના ભાઈ 

 

к��Sк�¯ :  

� રા[વ કoરૂ2 ૧૯૮૩મા ં 5રલીઝ 5ફZમ એક ?ન હú હમથી 

5ફZમમા ં ડ23� ુ ક�ુÀ હ¨ ુ ં પરં¨ ુ તનેે Vિસ÷_ ૧૯૮૫મા ં

5રલીઝ 5ફZમ રામ તેર� ગગંા મલૈીથી મળ� હતી.  

� નાગ નાgગન, �ગાર2, આસમાન, લવર બોય, જબરદGત 

અને હમ તો ચલે પરદ2શમા ંકામ ક�ુÀ હ¨ ુ.ં  

� તેની છેZલી 5ફZમ ૧૯૯૦મા ં5રલીઝ થયેલી 6જમદેાર હતી.  

� રા[વે એ0Fટગ ઉપરાતં VોડÐસૂર અને ડાયર2Fટર તર�ક2 

પણ કામ ક�ુÀ હ¨ ુ.ં  

3. ��9é ����a�l< (D<��%� 3,�µ) 

� gÇટનમા ંડાસe બરફOુ ંવાવાઝો�ુ  

� અસર : �દા� ૬ áચ તોફાની બરફ વષા�  

� િવGતાર : સમ+ UK અને Gકોટલે1ડ 

4. UAE : 3�$ +�%C<� �4 _�к�ш #�� �97 �ш� 

‘U�, ��$’ ê6кf��� ����><� (_�к�ш ��×��)  

� નામ : અમલ (આશા)  

� સાત મ5હનામા ં૩૦ કરોડ માઈલની �સુાફર� કર�ને મગંળ 

ન[ક 

� ખાસ : Vથમ Vયાસે મગંળ :ધુી પહ¦ચનારો UAE 

િવÓનો પાચંમો દ2શ  

��[ nU _`A#�� ��ш� : 

� િવશે મગંળ +હ ઉપર સફળ ઉતરાણ કરનાર એકમા7 

દ2શ USA, ~ુલ આઠવાર િસ÷_  

� હાલમા ંUSA-નાસાના રોવર અને લ1ેડર યાન મગંળ પર 

સ5�ય  

5. +( S�� ��ш�N : 9 Z��<3�"  

(1) �4 �<+��%� SU8� _C<]��%к : ����S��� ��8к�~  

 

+( - 9 Z��<3�"-1907       _�9�� - 1987 
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� આ� િનબધંકાર, નવgલકાકાર, નવલકથાકાર અને 

બાળસા5હTયકાર અને સામા6જક કમ�શીલ િવનો5દની 

નીલકંઠનો જ1મ 5દવસ છે. 

પ5રચય :  

� �જુરાતી સા5હTય અને સમાજ[વનના zે7ે મહTવoણૂ� 

યોગદાન આપનાર મ5હપતરામ @પરામ તમેના દાદા અને 

રમણભાઈ નીલકંઠ-િવ�ાગૌર� નીલકંઠ તેમના માતા-િપતા 

હતા. 

� અમદાવાદમા ંજ Vાથિમક, માaયિમક અને કોલેજ િશzણ 

VાUત કરનાર િવનોદ�ની બેન ૧૯૩૦મા અમે5રકાની 

િમિશગન �િુન.થી સમાજશાö અન ે િશzણશાö સાથ ે

અOGુનાતક થયા હતા. 

� તે સમયે �જુરાતી સમાજમા ં તેઓ સૌVથમ મ5હલા 

અOGુનાતક હતા. 

� તેમની  �યવસાયી કાર5કદü અમદાવાદ ��.ુ હાઈG~ુલમા ં

હ2ડ િમGf2સ અને એસ.એન.ડ�.ટ� �િુન.મા ં Vાaયાિપકા 

તર�ક2 રહ� હતી િવનો5દની નીલકંઠOુ ં માતબર યોગદાન 

�જુરાતી સા5હTયના સ£ન અન ે સશંોધન zે7ે ર²ુ ંછે. 

�K��z :  

� કદલીવન, દ5રયાવના ં મોતી, ��લુીનો Gપશ�, કાપા�સી 

અને બી[ વાતા�ઓ, રસ�ાર, ઘર ઘરની Kયોત(ચાર 

ભાગમા)ં િન?નદં, િશ^ ુરંજના, મÅદ�ની મજંર�, બાળકોની 

Yુિનયામા ંડો5ક�ુ,ં સફરચદં વગેર2 તેમના યોગદાન છે.  

� અOવુાદ સા5હTયમા ં તઓેએ બfા1ડ રસેલના oGુતકનો 

�જુરાતીમા ં":ખુની િસ÷_ઓ" નામે અOવુાદ કય� છે. 

� િવનો5દનીબનેે  સમાચારપ7ોમા ંસતત ચાલીસ વષ� :ધુી 

�ણુવMાસભર કોલમ પણ ચલાવી હતી. 

� �જુરાતમા ં સામા6જક સવેાઓની અનકે સGંથાઓ સાથ ે

પણ તેમOુ ંગાઢ જોડાણ ર²ુ ંહ¨ ુ.ં 

� તેમના િવષ ે "roadless travelled"શીષ�કથી oGુતક પણ 

લખા�ુ ંછે. 

� િવનો5દની નીલકંઠOુ ં ૧૯૮૭મા અમદાવાદમા ં અવસાન 

થ�ુ ંહ¨ ુ.ં 

 (2) � =�7 J<\#�-� ]�. $�Ï<A�q +шA�q ,0�8  

 +( - � Z��<3�" ���� (��"3�) 

 _�9��-�� S�9��$� ����(���� �#�) 

� બે વખત �જુરાતના �ુ́ યમ7ંીપદ2.  

к�#7к�[ :  

� Vથમ �ૂન ૧૯૭૫ થી માચ� ૧૯૭૬ :ધુી જનતા મોચા�ના 

નેતા તર�ક2 અને બી[ વખત એિVલ ૧૯૭૭ થી ફ2Ûઆુર� 

૧૯૮૦ :ધુી જનતા પાટüના નતેા તર�ક2. 

� રાજક�ય પz - જનતા મોચ�, જનતા પાટü 

� સ1માન- િવÓ �જુરાતી સમાજ ©ારા વZલભભાઈ પટ2લ 

િવÓ Vિતભા એવૉડ� 

к��Sк�¯  

� �યવસાયે વક�લહતા.  

� �ુબંઈ રાKયના તે વખતના મ7ંીમડંળમા,ં ૧૯૫૨ થી 

૧૯૫૭ :ધુી, તેઓ ક2gબનેટ મ7ંી રàા. �જુરાતની રચના 

પછ� ૧૯૬૭મા ં તેઓ �જુરાતની ધારાસભામા ં Ñ ૂટંાયા 

અને િવિવધ મ7ંાલયો સભંાળેલા 

� ૧૯૭૪મા,ં ચીમનભાઈ પટ2લે નવિનમા�ણ �દોલનને 

કારણે �ુ́ યમ7ંી પદ2થી રા[ના�ુ ંઆU�ુ ંઅને ધારાસભાOુ ં

િવસ£ન કરા�ુ.ં    

� Ñ ૂટંણી પછ� ૧૮ �ૂન, ૧૯૭૫મા ંતેઓ �જુરાતના Vથમ 

ગેરક¦+ેસી �ુ́ યમ7ંી બ1યા.  

� તેઓ િવિવધ પzોના ગઠબધંનથી બનેલા જનતા મોચા�ના 

નેતા બ1યા. એક અઠવાડ�યા પછ�, ઈ01દરા ગાધંી ©ારા 

દ2શમા ં કટોકટ� લાદવામા ંઆવી પણ તેઓ માચ� ૧૯૭૬ 

:ધુી પદ પર કાયમ રàા. બી[ વખત તેઓ ૧૯૭૭ થી 

૧૯૮૦ :ધુી, જનતા પાટüના નતેા તર�ક2 �ુ́ યમ7ંી 

બ1યા.  

J<\#�-� %�"к� к�#¢ :  

� 60 વષ�થી ઉપરની િનરાધાર મ5હલાઓ અને 65 વષ�થી 

ઉપરના િનરાધાર o@ુષો, અપગં અને અશFતો  માટ2 

માિસક @.૩૦ની સહાય માટ2ની પે1શનની યોજના શ@ કર�. 

� તેમણે +ામીણ બÅકોની Gથાપના કર� હતી. રાKયમા ં

લોકા�Fુતની િનમ�કૂ માટ2 તેમણ ે પગલા ં લીધા ં અને 

લોકા�Fુતની િનમ�કૂ કર�. ઉપરાતં દર2ક 6જZલામા ંYૂધની 

ડ2ર�ઓની Gથાપના કર�. ગાધંીનગરન ે અTયાdિુનક 

પાટનગર બનાવવામા ં તેમનો િસ�હફાળો હતો. તેમણ ે

મા¨ભૃાષામા ંવહ�વટની શ@આત કર�. 

� તેમણે રાKયની બધં િમલો ચાÖ ુકરાવી. વd ુપેfોક2િમકZસ 

સ~ુંલોની Gથાપના કર�.  18 ઑગGટ, 1978ના રોજ 

‘નમ�દા જળિવવાદ f�3�નુલ’નો Ñકુાદો આ�યો. તે �જુબ 

163 મીટર બાધંકામની મ�ૂંર� આપવામા ં આવી. તનેા 

આધાર2 1979મા ંકામ શ@ કરવામા ંઆ��ુ.ં 
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� તેમના શાસનકાળ દર�યાન 12 ઑગGટ, 1979મા ં

મોરબીમા ં મ`ò ડ2મ ¨ટૂવાની ઘટના બની. તેના કારણે 

સૌરા�fમા ંભાર2 તારા[ સ?�ઈ. અહ� રાહતકાય�મા ંથયેલા 

િવલબંને કારણે 17 ફ2Ûઆુર�, 1980ના રોજ મ7ંીમડંળ 

બરખાGત કરવામા ંઆ��ુ ંઅને રાKયમા ંરા�fપિત શાસન 

લદા�.ુ 

� ભાવનગર �િુન.ની Gથાપના અને િશzણમા ં 10+2+3ની 

પ_િત દાખલ કરવામા ં આવી. 20 �Ãુા કાય��મનો 

�જુરાતમા ંઅમલ શ@ થયો.  

� ?1�આુર�, 1978મા ં અ1ય પછાત �ાિતઓ માટ2 10% 

અનામત રાખવાનો િનણ�ય કરવામા ં આ�યો. તમેણ ે

બઢતીમા ંરોGટર પ_િત દાખલ કર�. 

� તેમણે પોલીસ �િુનયનને મા1યતા આપી હતી, � 

1988મા ંરદ કરાઈ.  �Tયોદય યોજનાની શ@આત થઈ. 

તેમણે બો�બે હાઈ તેલzે7માથંી �જુરાતને ગેસનો 5હGસો 

અપા�યો.  

� 1976મા ં બ�ટ સ7 દર�યાન િવધાનસભામા ં નાગ5રક 

oરૂવઠાની માગણી દર�યાન મતદાનમા ં તમેનો પરાજય 

થતા ં રાKયમા ં 12 માચ�, 1976ના રોજ રા�fપિત શાસન 

લાદવામા ંઆ��ુ.ં 

� તેમના સમય દર�યાન �જુરાતમા ં બે વાર રા�fપિત 

શાસન અમલમા ંઆ��ુ.ં 

-�;< � �� !,�% ш�9� : 

� (12 માચ�, 1976 – 24 5ડસે�બર, 1976) 

� રા�fપિત : �ી ફખ@Ã�ન અલી એહમદ 

� રાKયપાલ : �ી ક2. ક2. િવÓનાથન   

K�ë<� �� !,�% ш�9� : 

� (17 ફ2Ûઆુર�, 1980 – 6 �ૂન, 1980) 

� રા�fપિત : �ી નીલમ સ[ંવ ર2�� 

� રાKયપાલ : �ીમતી શારદાબેન �ખુર[ 

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૯-૦૨-૨૦૨૧) 

1. ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ં રાજયસભામા ં જ�� ુ કા§મીરOુ ં

VિતિનિધTવ કરતા ં કયા ચાર સાસંદોની �Ãુત oણૂ� થતા 

િન¡Mૃ થયા - �<8��$� 3a��, �a�� _U� 

8��#, �U�� Z#�a %4� шш���9sU (U�9 

2. રાજયસભાના વત�માન અaયz કોણ છે - �,�� !,�% 


.�èк�#� ��#l< 

3. તા. ૯મી ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧ના રોજ કયા અgભનેતા-

5દWદશ�કOુ ં૫૮ વષ] �ુબંઈ ખાતે અવસાન થ� ુ- ��g� 

к� =�   

4. 5હ1દ� 5ફZમના અgભનતેા-5દWદશ�ક રા[વ કoરૂOુ ંુલામ� ુ

નામ જણાવો - `K��<  

5. રા[વ કoરૂ2 વષ� ૧૯૮૩મા ં 5રલીઝ થયેલી કઈ 5ફZમથી 

5ફZમમા ંડ23� ુક�ુÀ હ¨ ુ ં- 
к �� UÒ U 

6. રા[વ કoરૂ અgભિનત 5ફZમ રામ તેર� ગગંા મૈલી કયા 

વષ] 5રgલઝ થઈ હતી � 5ફZમથી તેમને Vિસ÷_ મળ� હતી 

– �N7 1985 

7. ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ંgÇટનમા ંબરફOુ ંવાવાઝો�ુ આ��ુ ંહ¨ ુ

તેOુ ંનામ જણાવો - ��9é ����a�l<  

8. ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ં બરફOુ ં વાવાઝો�ુ ડાસeથી કયા 

િવGતાર અસર+Gત બ1યા હતા - 9n UK _�� 

]к�08�(� 

9. ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ંUAEOુ ંક� ુઅવકાશ યાન માસ� િમશન 

�મણકzામા ંVવે§�ુ ંહ¨ ુ- ‘U�, ��$’ 

10. ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ં UAEના ‘હોપ Vોબ’ માસ� િમશનOુ ં

નામ જણાવો - _8 (3ш�)  

11. Vથમ Vયાસ ે મગંળ :ધુી પહ¦ચનારો UAE િવÓનો 

ક2ટલામો દ2શ બ1યો - ,��K� 

12. મગંળ +હ ઉપર સફળ ઉતરાણ કરનાર એકમા7 દ2શOુ ં

નામ જણાવો – USA  

13. �જુરાતના પહ2લા મ5હલા અOGુનાતકOુ ં નામ જણાવો-  

����S��� ��8к�~ 

14. સા5હTયકાર િવનો5દની નીલકંઠનો જ1મ5દવસ જણાવો- �� 

Z��<3�" ���� 

15. �જુરાતના Vથમ ગેરક¦+ેસી �ુ́ યમ7ંીOુ ંનામ જણાવો – 

$�Ï<A�q +9�A�q ,0�8  

16. �જુરાતના Vથમ ગેરક¦+ેસી �ુ́ યમ7ંી બાXભુાઈ 

જસાભાઈ પટ2લનો જ1મ 5દવસ જણાવો -  � Z��<3�" 

���� 

DATE : ��-��-����

1. �<+��%�� U����,�`8к�z�� �#� ,� �0� 

_��%�� �U���% ($����6)  



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    36 | P a g e  

 

 

��� +����q: 

� શહ2ર� િવકાસ િવભાગOુ ં?હ2રના� ુ 

� દર અઢ� વષ] મયેર બદલાશે  

� રાKયની છ મહાનગર પાgલકાઓમા ં મેયર પદ માટ2 

અનામતના િનયમ બહાર પાડ¬ા.  

� �જુરાત Vોિવj1શયલ ��િુનિસપલ કોપ�ર2શન એFટની 

કલમ 456 હ2ઠળ આગામી 21 ફ2Ûઆુર�એ યો?નાર� છ 

મહાનગર પાgલકાની Ñ ૂટંણી બાદ મેયરોની Ñ ૂટંણી કરવા 

માટ2 અનામતની જોગવાઇઓ ?હ2ર કર� છે.  

� તમામ કોપ�ર2શનની પાચં વષ�ની �દુતન ે અઢ�-અઢ� 

વષ�ની બે �દુતોમા ંવહ �ચીને મેયરની �Ãુત ન¿� કરાઈ 

છે 

к�,¢��ш���� �#�,��� $� 07 к��� �0� _��%  

�><��. к�,¢��ш� ,U�8� 07 $�g 07 

_����� 
99� SU8� 

Q<�% SU8� 9��(# 

������ 9��(# SU8� 

��+к�0 z$�9� SU8� 

A����� SU8� z$�9� 

���� SU8� z$�9� 

� Ñ ૂટંણી પ5રણામ બાદ Vથમ સામા1ય સભામા ં રાજક�ય 

પzો મેયર માટ2 પોતાના નામ આપશે 

2. �<+��% 9�к�� : +�� 9�,��� 9�4� х�l=%��� ����� 

Á ef��� �[%��� ���� Q<���� к��#� (U�Q =8)  

 

� રાKયમા ં િવકાસ કામોમા ં સપંા5દત થતી જમીનોની સાથ ે

તે જમીન પર ખે�ૂતો ©ારા ઉછેરવામા ંઆવેલા ફળાઉ અને 

અ1ય Vકારના ¡zૃોના વળતરના દરમા ં 27 વષ� બાદ 

:ધુારો કરવામા ંઆ�યો છે.  

Á ef� _�� �[%�  :  

� સપંા5દત થતી જમીન પર �બાના એક ¡zૃOુ ં મહMમ 

40,800 @િપયા :ધુીOુ ંવળતર Ñકૂવવામા ંઆવશે.  

� ચી~ુના ઝાડOુ ંમહMમ 38,400 @િપયા વળતર Ñકૂવાશે.  

� ચદંનના ઝાડOુ ં સૌથી વd ુ 50 હ?ર @િપયા :ધુીOુ ં

વળતર Ñકૂવાશે. 

U@�  :  

� રાKયમા ં¡zૃ ઉછેરના ખચ�મા ંથયેલો વધારો, ઉTપાદનના 

ભાવમા ંવધારો અન ેતે ¡zૃ જો ખે�ૂત પાસ ેહોત તો તેની 

ક2ટલી ઉપજ મળ� શકત તે બાબતો ઉપરાતં રોપા-

કલમની 5ક�મત, રાસાયgણક ખાતરો, જ ં̈ નુાશક દવાઓ 

અને ખેતમ�ૂરોના વતેમા ંથયેલા વધારા �વી બાબતોને 

aયાનમા ંરાખીને સરકાર2 વળતરOુ ંધોરણ ન¿� ક�ુÀ છે.  

� ¡zૃો ક2ટલા વષ� �ૂના છે તે પણ aયાનમા ં રાખવામા ં

આ��ુ ંછે. 

� સMા : સપંાદન અિધકાર� 5ક�મત ન¿� કરશે  

3. A��%�# 9�9� : ��i#9A��� �� ,�07�� ]��#µ%� 

3,}<� �+� ,�Yì79 z0���� `$8-���� ,9�� ($����6)  

� આ gબલની તરફ2ણમા ં84 અને િવરોધમા ં44 મતો પડયા 

હતા.ં  

� આ gબલ લોકસભામા ં ગયા વષ] સUટ2�બર-૨૦૨૦મા ં

પસાર કરવામા ંઆ��ુ ંહ¨ ુ.ં  

� આ gબલથી દ2શના આ પોટ�  િવÓ Gતરના બની શકશ ેઅને 

તેમના બોડ� પોતાની ?તે િનણ�ય લઇ શકશે.  

� કંડલા પોટ�  સ5હત દ2શના અ+ણી ૧૨ પોટ�ને 5ડિસઝન 

મે5ક�ગમા ં વધાર2 સાર� GવાયMતા ઉપલ3ધ થશે તથા 

બોડ�ની Gથાપના કર�ને તેમOુ ં ગવન�1સ �યવસાિયક 

બનશે. 

U�} < :  

� આ gબલનો ઉÃેશ પોટ�Oુ ંખાનગીકરણ કરવાનો નહ� પણ 

પોr્�સને GવાયતMા આપવાનો છે.  

� ખાનગી બદંરો સામે Gપધા�zમતામા ંવધારો થાય તે માટ2 

તેમની 5ડિસઝન મ5ેક�ગ zમતાને વધારવાનો ઉÃેશ છે.  

� �Zૂયના સદંભ�મા ં જોઈએ તો ૯૦ ટકા અને વોZ�મૂના 

સદંભ�મા ં જોઈએ તો ૭૦ ટકા કાગ� �વૂમે1ટ આ બદંરો 

પરથી થાય છે. 
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� આ બદંરો પોતાના Gવાયત િનણ�યો કર� શકશે 

$�� $��� 

1. કંડલા   2. �ુબંઈ       3. �એનપીટ� 

4. મામા�ગાઉ  5. 1� ુમÅગલોર 6. કોચીન  

7. ચેµઇ  8. પારાદ�પ  9. કોલકાતા  

10.કામારાજર   11.gચદ�બરન   12. િવશાખાપ¶નમ 

� ક21�ીય પોr્�સ, િશિપ�ગ અને વોટરવે રાKય Vધાન : 

મન:ખુ માડિવયા  

4. RBI : ��i#�� 3��^# хK7�� 0к����" *�� ���(к��-

2020-21 �U�� (3��^#)   

�к��Sк# �SU%� :  

� દ2શની 5રઝવ� બÅક2 િવિવધ રાKયો ©ારા ?હ2ર આરોWય 

અને પ5રવાર કZયાણ િવભાગ પાછળ થતા ં ખચ�Oુ ં

Gટ2ટમે1ટ ર�ુ.  

� વષ� 2020-21મા ંઆરોWય પાછળ થતા ં બ�ટના ખચ�ની 

બાબતમા ં �જુરાત દ2શના 31 રાKયો અને ક21� શાિસત 

Vદ2શોમા ં15મા Gથાન.ે  

� રાKય સરકાર2 2020મા ં ~ુલ બ�ટમાથંી 5.2 ટકા રકમ 

આરોWય ખચ� માટ2 ફાળવી.  

� �જુરાતOુ ં ~ુલ બ�ટ 2,17,287,24 કરોડOુ ં હ¨ ુ.ં �મા ં

આરોWય અને પ5રવાર કZયાણ િવભાગ માટ2 11 હ?ર 

243 કરોડની જોગવાઈ દશા�વવામા ં આવી હતી. � 

વાGતવમા ં~ુલ બ�ટના 5.17 ટકા �ટલી રકમ હતી. 

��i#� :��� 3��^# ,�R[ 4%� хK7�� 0к����" 

�મ રાKય ખચ� (ટકાવાર�મા)ં 

1 S�mU" 11.9 

2 �<íK��" 8.1 

3 ���� 7.2 

4 ���8# 7.1 

5 ��i#]4�� 6.5 

6 39� 6.3 

7 +�J< к���� 6.1 

8 �9T� 6.1 

9 SU�K8���ш 6.1 

10 �a�� 5.8 

11 R�µ9�Ó 5.7 

12 a��х�� 5.3 

13 %��8��l< 5.3 

14 �î���ш 5.2 

15 �<+��% 5.2 

16 �µ����ш 5.2 

17 ����8�(� 
5.2 

18 »#���ш 
5.2 

19 zS�ш� 
5.2 

20 US�#�6� 
5.1 

21 к��[ 
5.1 

22 �µ��х�� 
5.1 

23 �-�<�� 
5.1 

24 `$U�� 5.0 

25 ,�ï $���[ 4.9 

26 _ <́6�K8���ш 4.6 

27 к6�70к 4.3 

28 `6�<�  4.3 

29 U��� !  4.0 
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30 ,��$ 3.8 

31 %�8��6� 3.1 

5. A�$�0к� ��к ш�m097 ><��]к� 9�q0-A�,�8 : ����� 

94� ��K�� _�� ��� ��6� S�Sк(9���#��� g����z 

><��]к� 9�q0 х�%� ш���#� (ð =]%� ��×��)   

х�9 :  

���� ભારતમાથંી િવÓના સૌથી Vાચીન Vાણી 5ડ5ક1સોિનયાના 

અવશેષો સૌVથમવાર VાUત થયા  

 
���� મaયVદ2શના ભોપાલથી ૪૦ 5કલોમીટર Yૂર આવેલ 

�નુેGકોની સાઇટ ભીમબેટકા રોક શેZટસ� ખાતેથી િવÓના 

સૌથી Vાચીન અને ર2ર Vાણીના ંઅવશેષો મળ� આ�યા.  

���� સશંોધનકારો માને છે ક2 તેમને ભારતમાથંી િવÓના સૌથી 

Vાચીન Vાણી 5ડ5ક1સોિનયાના અવશષેો સૌVથમવાર 

VાUત થયા છે.  

���� આ Vાણી ધરતી પર ૫૭ કરોડ વષ� oવૂ] અjGતTવ 

ધરાવ¨ ુ ંહ¨ ુ.ં  

���� આ અવશેષો ભીમબેટકા ખાતે ઓ5ડટો5રયમની �ફુાની 

છત પરથી મળ� આ�યા હતા.  

���� આ શોધને એક ઇ1ટરનેશનલ જન�લમા ં Vિસ_ કરવામા ં

આવી છે.  

���� 5ડ5ક1સોિનયાના અવશેષો દશા�વે છે ક2 તે લબંાઈમા ંચાર 

�ટ :ધુી વધી શક2 છે, જો ક2 ભીમબેટકા ખાતે � અવશેષો 

મØયા છે તે ૧૭ Qચ લાબંા છે. 

S�Sк(9���#� ��ш�  

���� 6જયોલો6જકલ સવ] ઓફ ઇ01ડયાના બે િન�ણાતો ૩૬મી 

ઇ1ટરનેશનલ 6જયોલો6જકલ ક¦+ેસ અગાઉ ભીમબેટકાની 

સાઇટસીQગ rરૂ પર હતા.ં  

���� આમ તો આ rરૂ માચ� ૨૦૨૦મા ં યો?વાની હતી પરં¨ ુ

રોગચાળાના કારણે બે વાર મો~ૂફ રહ� હતી.  

���� આ બµે િન�ણાતોને ખડક પર પાદંડા �વી છાપ દ2ખાઈ 

હતી.  

���� આ છાપ જમીનથી ૧૧ �ટ ઉપર હતી અને ખડક સાથ ે

એવી ર�તે ભળ� ગઈ હતી ક2 કોઈ સામા1ય માણસને તો 

િV5હGટો5રક રોક આટ� જ લાગે. પણ આ િન�ણાતોને ´યાલ 

આવી ગયો ક2 તમેણે 5ડ5ક1સોિનયાના અવશેષો શોધી 

લીધા છે.  

���� તેને ૫૪.૧ કરોડ વષ� અગાઉના ક2j�Çયન િપ5રયડના 

[વન વ`ચેની ચાવી@પ સાકંળ માનવામા ંઆવે છે.  

���� િવÓભરના િન�ણાતો જણાવે છે ક2 ભારતમા ં

5ડ5ક1સોિનયાની શોધ કરવામા ંઆવી છે તે લેટ એ5ડકારન 

માટ2 બાયો6જયો+ા5ફક Vોિવj1સસ અને Uલટે ટ2Fટોિનક 

5રક1GfFશનOુ ંએસેસમે1ટ શp બનાવશ.ે 

ш�� к���� 9�]4� :  

���� 6જયોલો6જકલ સવ] ઓફ ઇ01ડયા 

6. `K,к� ���8�-�N7 ���� : �Ò6� �� (�µ��х��)  

� રúણી ગામ 1970ના gચપકો �દોલનની જ1મÜિૂમ અને 

કમ�Üિૂમ પણ કહ2વાય છે.  

� િવÓભરમા ંચgચ�ત આ �દોલન શ@ કરનારા ગૌરા દ2વી 

આ ગામના જ રહ2વાસી હતા.  

� આ �દોલનમા ંમ5હલાઓએ ¡zૃો કપાતા રોકવા [વની 

બા[ લગાવી દ�ધી હતી પણ પયા�વરણ બચાવવા 

માટ2ના તે �દોલનને જ1મ આપના«ંુ આ ગામ હવે 

પયા�વરણના કારણોથી જ ખાલી થવાના આર2 છે.  

� લોકોના મનમા ં તેમના ગામ VTયે લગાવ અન ે તે 

ઐિતહાિસક ધરોહર બની જવાની gચ�તા પણ કમ નથી.  

� હોનારત ેગામના ભિવ�ય સામે સવાલ ઊભા કર� દ�ધા છે. 

� ખાસ : નદંાદ2વી Wલેિશયર Yૂઘ�ટના સદંભ�મા ં

7. S�� ��ш�N : �� Z�� <3�" 

��� к~�[ S��9  

� કઠોળના મહTવને વધારવા માટ2 વષ� 2016ને 

�તરરા�f�ય કઠોળ વષ� ?હ2ર કરા�ુ ંહ¨ ુ.ં  

 

� આ પછ� સ�ંFુત રા�f મહાસભાએ 10 ફ2Ûઆુર�ન ે િવÓ 

કઠોળ 5દવસ તર�ક2 ઉજવવાનો ઠરાવ પસાર કય� હતો.  

� પોષણ�Fુત કઠોળનો આહાર GવાG�ય માટ2 જ@ર� છે. 

કારણ ક2 તેમા ંVોટ�નની મા7ા વધાર2 હોય છે. 
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� પાક ફ2રબદલી તર�ક2 કઠોળને ખેતીની બે મોસમ વ`ચે 

વાવવામા ં આવે છે. �થી, તેના ં �ળૂમા ં રહ2લા 

(રાઈઝોબીયમ નામના) [વા�ુ ં હવામાનંા નાઇfોજનOુ ં

Vોટ�નમા ં@પાતંર કર�ને જમીન ફળ�પુ કર2 છે.  

� મગ, મઠ, ચણા, વાલ, અડદ, રાજમા, સોયાબીન વગેર2 

કઠોળના ઉદાહરણ છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૦-૦૨-૨૦૨૧) 

1. ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ં �જુરાતની મહાનગરપાgલકાઓમા ં

મેયર પદ માટ2 �જુરાત સરકારના કયા િવભાગ ©ારા 

અનામત �ગે િનયમ બહાર પડાયા હતા - шU��" ��к�9 

��A�� 

2. ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ં �જુરાતની મહાનગરપાgલકાઓમા ં

મેયર પદ માટ2 શહ2ર� િવકાસ િવભાગ ©ારા અનામત �ગે 

બહાર પડાયેલા િનયમ �જુબ પાચં વષ�મા ંક2ટલા સમય 

માટ2 મેયર બદલાશ ે- �� _Ó" �NÀ  

3. શહ2ર� િવકાસ િવભાગે કઈ એFટની કલમ ૪૫૬ હ2ઠળ ૨૧ 

ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧એ યો?નાર� છ મહાનગર પાgલકાની 

Ñ ૂટંણી બાદ મેયરોની Ñ ૂટંણી કરવા માટ2 અનામતની 

જોગવાઇઓ ?હ2ર કર� છે - �<+��% ����c(ш#8 

�><���9,8 к�,¢��ш�  

4. ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ં�જુરાત સરકાર ©ારા જમીન સપંાદન 

સાથે ખે�ૂતોને કઈ બાબત �ગે વળતરના દરમા ં:ધુારો 

કરાયો - Á ef� 

5. �જુરાતમા ંિવકાસ કામોમા ંસપંા5દત થતી જમીનોની સાથ ે

તે જમીન પર ખે�ૂતો ©ારા ઉછેરવામા ંઆવેલા ફળાઉ અને 

અ1ય Vકારના ¡zૃોના વળતરના દરમા ંક2ટલા વષ� બાદ 

:ધુારો કરાયો – 27  

6. �જુરાતમા ંિવકાસ કામોમા ંસપંા5દત થતી જમીનોની સાથ ે

તે જમીન પર ખે�ૂતો ©ારા ઉછેરવામા ં આવેલા �બા, 

ચી~ુ તથા ચદંનના ¡zૃો માટ2 ક2ટÖ ુવળતર Ñકૂવાશે – 

_C<�� E. 40,800/-, E. 38,400/- %4� E. 50,000/- 

7. �જુરાતમા ંિવકાસ કામોમા ંસપંા5દત થતી જમીનોની સાથ ે

તે જમીન પર ખે�ૂતો ©ારા ઉછેરવામા ંઆવેલા ફળાઉ અને 

અ1ય Vકારના ¡zૃોના વળતરના દરમા ં:ધુારા �ગેની 

સMા કોને આપવામા ંઆવી છે - 9�,��� _��к��"  

8. ઉMરાખડંOુ ં ક� ુ ગામ વષ� 1970ના gચપકો �દોલનની 

જ1મÜિૂમ અને કમ�Üિૂમ પણ કહ2વાય છે - �Ò6� ��  

9. વષ� 1970ના gચપકો �દોલન શ@ કરનારા કોણ હતા - 

��� ����  

10. તા.૧૦મી ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧ના રોજ રાKયસભામા ં દ2શના 

ક2ટલા પોટ�ને GવાયMતા આપ¨ ુ ં gબલ પસાર થ� ુહ¨ ુ – 

12 

11. તા.૧૦મી ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧ના રોજ રાKયસભામા ં દ2શના 

મેજર ૧૨ પોટ�ને GવાયMતા આપ¨ુ ંક� ુgબલ પસાર થ� ુ

હ¨ ુ- �+� ,�Yì79 z0���� `$8-����  

12. મેજર પોr્�સ ઓટોિનમી gબલ-2020નો ઉÃેશ જણાવો - 

,�Yì79�� ]��#%µ� 3,����  

13. વત�માન ક21�ીય પોr્�સ, િશિપ�ગ અને વોટરવે રાKય 

Vધાન કોણ છે - �Q<х ����#�  

14. તા�તરમા ંકઈ સGંથા ©ારા આરોWય ખચ�ની ટકાવાર� �ગે 

રાKયોOુ ંર201ક³ગ 2020-21 ?હ2ર કરા�ુ ં- RBI 

15. વષ� 2020-21મા ં આરોWય ખચ� પાછળ થતા ં બ�ટના  

ખચ�ની બાબતમા ં�જુરાતનો �મ જણાવો - 15� 

16. �જુરાત સરકાર2 વષ� 2020-21મા ં ~ુલ �દાજપ7માથંી 

ક2ટલા ટકા રકમ આરોWય માટ2 ફાળવી છે - 5.2 0к� 

17. RBIના ર201ક³ગ �જુબ આરોWય ખચ� પાછળ સૌથી વd ુખચ� 

કર¨ ુ ંરાKય અન ેટકાવાર�- S�mU" _�� 11.9 0к� 

18. ભારતમા ં સૌVથમવાર તા�તરમા ં કઈ સાઈટ ઉપરથી 

િવÓના સૌથી Vાચીન અને ર2ર [વોના અવશેષો મળ� 

આ�યા છે – A�$�0к� ��к ш�m097  

19. ભીમબેટકા રોક શેZટસ� �નુેGકો સાઇટ pા ંઆવેલી છે -  

A�,�8, »# ���ш 

20. 6જયોલો6જકલ સવ] ઓફ ઇ01ડયા ©ારા િવÓના સૌથી 

Vાચીન કયા Vાણીના અવશેષો તા�તરમા ં સૌVથમવાર 

ભારતમાથંી મળ� આ�યા - S�Sк(9���#� 

21. િવÓ કઠોળ 5દવસ કયાર2 ઉજવવામા ં આવે છે – 10 

Z��<3�"  

22. કઠોળના મહTવને વધારવા માટ2 કયા વષ�ન ે

�તરરા�f�ય કઠોળ વષ� ?હ2ર કરા�ુ ંહ¨ ુ ં– �N7-2016  

23. કઠોળમા ંશાની મા7ા વધાર2 હોય છે - ��0"� 

DATE : ��-��-����

1. ��67# – �<+��% 9�к��  ��i#�� 94 $��7 -к�,¢��ш��� �y< ,���шé �U"�0 �0� 

‘PROOF’ �9]0 (�U"�0) 
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� _8 : 18� 
��8 20214�  

� ?હ2ર સાહસોને વd ુ પારદશe બનાવવા રાKયના નાણા 

િવભાગે ૧લી એિVલથી PSU 5રપો5ટÔગ ઓપો`�ુ�િનટ� 

એ1ડ ફ2િસલેશન-(PROOF) �ફુ િસGટમને અમલમા ં

�કુવાની ?હ2રાત કર�. 

�ò��# _�� �S�#� :  

� ભારત સરકારના અનેક િવભાગો, ?હ2ર સાહસોમા ં

પહ2લાથી નેશનલ ઈ1ફોમ]5ટક સે1ટર ©ારા તૈયાર થયેલા 

�ફુ સો¢ટવેરનો અમલ થઈ રàો છે.  

� �જુરાતમા ંનાણા િવભાગના અિધકાર�ઓ સાથેની બેઠકમા ં

?હ2ર સાહસોની િવિવધ નાણાક�ય બાબતોને આવર� 

લઈને મા5હતીના એક7ીકરણ કરવા તેમજ િવિવધ 

િવ§લે�ણાTમક 5રપોr્�સ મેળવવા આ સો¢ટવેરના અમલ 

સદંભ] તા�તરમા ં જ નાયબ �ુ́ યમ7ંી નીિતન પટ2લના 

અaયzGથાને �ફુનો અમલ નવા નાણા5કય વષ�થી 

કરવાનો િનણ�ય લેવાયો હતો.  

� �મા ં ૧લી એિVલ ૨૦૨૧ પછ� �જુરાત સરકારના 

વ5હવટ� િવભાગો ©ારા તેમના હ2ઠળના ?હ2ર સાહસોની 

નાણા િવભાગને ર�ૂ થતી દરખાGતો �ફુ િસGટમમા ંજ@ર� 

િવગતો ભયા� ન5હ હોય તો તવેી દરખાGતો (ફાઈલો) 

નાણા િવભાગ ©ારા િવચારણામા ં લવેામા ં આવશે નહ�, 

પરત મોકલાશે. 

� આવા તમામ ૯૪ સાહસોન ેબોડ�, િનગમના કમ�ચાર�ઓની 

સેવા િવષયક બાબતોની દરખાGતો, િવિવધ યોજના હ2ઠળ 

મ�ૂંર થતા લોનના �યાજ દર બાબત, ફાઈના1સ 

એકાઉ1ટસના Gટ2ટમે1ટ ન.ં૧૪ની મા5હતી, શેર સ5ટ 
5ફક2Úસ, 

5ડિવડ1ડ, કGટો5ડયન સ5હત �મા ંનાણા િવભાગની મ�ૂંર� 

અિનવાય� હોય તેવી દર2ક બાબતોની ફાઈલ �ફુ િસGટમથી 

મોકલવી પડશે. 

� PROOF : PSU 5રપો5ટÔગ ઓપો`�ુ�િનટ� એ1ડ ફ2િસલેશન  

2. 
��
ш� �-�8# – A��% 9�к�� : ��ш�� ���� 

���9�� A����� 8ó<µ 10 0к�4� 30 0к� Q<���� 

����� (�¬#�)  

� દ2શમા ં િવમાન Vવાસ હવે ૩૦ ટકા મ¦ઘો થશે. સરકાર 

©ારા �ુદા�ુદા @Úસ માટ2 ભાડામંા ંવધારો કરાયો છે.  

� તમામ એરલાઇ1સ કોરોના પહ2લાની તેના Vવાસીઓન ે

િવમાનમા ં લઈ જવાની ~ુલ zમતાના ં ૮૦ ટકા :ધુી 

Vવાસીઓને િવમાનમા ંલઈ જઈ શકશે.  

� ૩૧ માચ� ૨૦૨૧ :ધુી આ િનયમ અમલમા ંરહ2શે.  

� ભાડામા ં મહMમ @. ૫,૬૦૦નો અને લ�તુમ @. ૨૦૦ 

:ધુીનો વધારો કરાયો. 

3. A��%-K�� LAC 9�$��� : LAC ,�4� $��� ��ш��� 9��� 

%$����� ,�% х²K���� ����A    

 

A��% _�� K�� �ÍK� 4#�8� 9;=%�  

� � એલએસી પરથી rૂંકસમયમા ંVોટોકોલ Vમાણે સેનાઓ 

પાછ� ખÅચી લેવાશે  

� � પહ2લા તબ¿ામા ંપÅગ¦ગ Tસો લકેના ઉMર અને દgzણ 

5કનારા પરથી સેનાઓ પાછ� ખÅચાશ ે 

� · ચીની સેના પÅગ¦ગના ઉMર 5કનારાના 5ફ�ગર એઇટની 

oવૂ� :ધુી પાછ� ખસશ.ે  

� ± ભારતીય સેના 5ફ�ગર rુ અન ે�ી વ`ચે આવેલી ધનિસ�હ 

થાપા પોGટ :ધુી પાછ� ખસશે.  

� � નોથ� બે1ક પર પેfોgલ�ગ સ5હતની િમgલટર� V¡િૃMઓ 

હગંામી ધોરણે Gથgગત રખાશ ે 

� � બનં ે પz વ`ચે સમ�ૂતી સધાયા બાદ જ આ 

િવGતારમા ંપેfોgલ�ગ શ@ કરાશ.ે 

A��% �-6��� · U@��� �9Ë��%��� �[�� �«�  

� � બનં ેદ2શે ÑGુતતાથી એલએસીOુ ંસ1માન કર¡ુ ંજોઇએ  

� � કોઇપણ દ2શે એકતરફ� ર�તે એલએસી પર jGથિતમા ં

બદલાવનો Vયાસ કરવો નહ�  

� · એલએસી માટ2 બનેં દ2શ વ`ચે થયેલા ÷©પzીય કરારો 

અને સમ�ૂતીઓOુ ંસoંણૂ� પાલન કરવામા ંઆવે 

4. х�8D=� : A��%�� ]0�� SU8� c]�(0� ������ 

SU���9�� 39� ,�8�9�� DYSP %�"к� ��º =к  

 
���� ઉપનામ : 5ઢ�ગ એFસVેસ  

�,��� :  
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���� ક2gબનેટ2 રાKય સરકારના િવિવધ િવભાગમા ં�ેણી-૧ અને 

�ેણી-૨મા ં ખેલાડ�ઓની વરણી �ગે પોતાની રમત- 

ગમત નીિતમા ંસશંોધન ક�ુÀ છે.  

���� ઓgલj�પક, એિશયન ગે�સ તથા કોમનવેZથ ગ�ેસના 

મેડલ િવ�તાઓને Fલાસ-૧ ઓ5ફસર તર�ક2 જોબ 

આપવામા ંઆવશે.  

к��Sк�¯ :  

���� 5હમા દાસ આઇએએએફ વZડ� �ડર-૨૦ ચેj�પયનિશપમા ં

ગોZડ મેડલ [તનાર એકમા7 ભારતીય મ5હલા jGV1ટર 

છે. 

���� આસામના �ુ́ યમ7ંી : �ી સવા�નદં સોનાવાલ  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૧-૦૨-૨૦૨૧) 

1. �જુરાત સરકાર ©ારા બોડ�-કોપ�ર2શનમા ં વd ુ પારદશe 

વ5હવટ માટ2 કઈ નવી િસGટમનો અમલ કરાશે - PROOF 

2. �જુરાતમા ં કઈ તાર�ખથી  બોડ� કોપ�ર2શનમા ં નવી 

PROOF  િસGટમ અમલી બનશે - �� 
��8 ���� 

3. PROOFOુ ં િવG¨તૃ નામ જણાવો - PSU S�,�S0õ� 

_,�Í><7��0" 
(� Z��98�ш� 

4. ભારત સરકારના એિવએશન મ7ંાલય ©ારા તા�તરમા ં

િવમાની Vવાસ ભાડામા ં મહMમ ક2ટલા ટકા :ધુીનો 

વધારો કય� - ·� 0к� 

5. િવમાની ભાડાનો નવો િનયમ ભારતમા ંઆગામી pા ં:ધુી 

લા� ુપડશે - ·� �K7 ���� 

6. ભારત સરકારના એિવએશન મ7ંાલય ©ારા તા�તરમા ં

િવમાની Vવાસ ભાડામા ં લ�તુમ ક2ટલા ટકા :ધુીનો 

વધારો કય� - �� 0к� 

7. ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ં ભારત-ચીન વ`ચે LAC �ગે કઈ 

બાબત પર સમ�ૂતી થઈ – %$����� $��� ��ш�� 9��� 

,�R" х²K�� *�� 

8. ભારતની કઈ Gટાર મ5હલા jGV1ટર દોડવીરની આસામ 

પોલીસમા ંDYSP તર�ક2 િનમ�કૂ  કરાઈ - SU���9  

9. ભારતીય દોડવીર 5હમાદાસOુ ં ઉપનામ જણાવો - SÓs� 


d9��9  

10. ક21�ીય ક2gબનેટ2 રાKય સરકારના િવિવધ િવભાગમા ં કઈ 

�ેણીના ખેલાડ�ઓની વરણી �ગે રમત- ગમત નીિતમા ં

સશંોધન ક�ુÀ - ¾�6�-1 %4� 2 

11. ક21� સરકારની નવી રમત-ગમત નીિત �તગ�ત 

ઓgલj�પક, એિશયન ગે�સ તથા કોમનવેZથ ગ�ેસના 

મેડલ િવ�તાઓને કયા ઓ5ફસર તર�ક2 જોબ અપાશ ે - 

d8�9-1  

12. IAAF વZડ� �ડર-૨૦ ચેj�પયનિશપમા ં ગોZડ મેડલ 

[તનાર એકમા7 ભારતીય મ5હલા jGV1ટરOુ ં નામ 

જણાવો - SU���9 

13. આસામના વત�માન �ુ́ યમ7ંીOુ ં નામ જણાવો - ¾� 

9��7��� 9�����8  

 

DATE : ��-��-����

1._�9�� : �<+��%� A+� 9ö�0 +�8 $���0C<� 

_�9��  

 

� િવશેષતા : સતંવાણી, ગરબા, લોકગીત અને Yુહા-છદં  

� Gથળ : બગદાણા-ભાવનગર  

2. ��+#9A� – кkn�9�� �S� ~ ��%� £m8к� _;= 7� 

х����� ��i#9A��� 17�� ��,f� ��%� %�"к� ��º =к 

($����6)  

� રાKયસભાના સભાપિત �ી એમ. વ �ક2યા નાય�ુ ©ારા 

?હ2રાત  

к��Sк�¯ :  

� કણા�ટકના દgલત નેતા ખડગે ૨૦૧૪ થી ૨૦૧૯ 

દરિમયાન લોકસભામા ં ક¦+સે પzOુ ં ને¨Tૃવ સભંાળ� 

Ñpૂા છે.  

� વષ� ૨૦૧૯મા ં તેઓ લોકસભાની Ñ ૂટંણી હાર� જતા ંપzે 

તેમને રાKયસભામા ંમોકZયા હતા.  

� અગાઉ સાસંદ �લુાબનબી આઝાદ િન¡Mૃ થતા પદ 

ખાલી હ¨.ુ  

� ખડગે 5ડસે�બર, ૧૯૬૯ પછ� રાKયસભાના ૧૭મા ંિવપzી 

નેતા બ1યા.  

��i#9A��� ��,f� ��%��� q�%U�9  

� રાKયસભાના Vથમ િવપzી નેતા §યામનદંન િમ�ા.  

� અTયાર :ધુી ~ુલ ૧૩ સÕયો આ પદ2 રàા, �મા ં

એમ.એસ. �@ુપાદGવામી, કમલાપિત િ7પાઠ�, ભોલા 

પાસવાન શાöી, એલ. ક2. અડવાણી, પી. િશવશકંર, 
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જયપાલ ર2��, િસકંદર બ´ત, એસ.બી. ચવાણ, મનમોહન 

િસ�ઘ, જસવતં િસ�ઘ, અ@ણ �ટલી અન ે �લુાબનબી 

આઝાદનો સમાવશે થયો હતો.  

� આઝાદ ૬ વષ� અને ૯ માસ �ટલા મહMમ સમયગાળા 

માટ2 રાKયસભાના િવપzી નેતા રàા. એ પછ�ના �મે 

િસકંદર બ´ત (૫ વષ�, ૧૦ માસ), મનમોહન િસ�ઘ (૫ 

વષ�, ૯ માસ), અ@ણ �ટલી (૫ વષ�, ૨ માસ) અન ે

જસવતં િસ�ઘ (૫ વષ�) માટ2 ઉપલા �હૃમા ં િવપzી 

નેતાપદ2 રàા. 

3.Z��8� ,�(ш�:к�() 9�к�� (�U"�0)  

સરકાર� કમ�ચાર�ના �Tૃ� ુ પછ� અપાતા Z��8� ,�(ш��� 

�,8� #�7�� _Ó" �6� ����" E. �� U��4� E. �.�� 

8�х к��q  

��� +����q :  

� આ પહ2લા આ મયા�દા મહMમ 45 હ?ર હતી.  

Z��8� ,�(ш� �0� � �к�� :  

� (1) મહMમ વેતન મયા�દાના 50 ટકા  

� (2) 30 ટકા પે1શનની જોગવાઈ.  

� તે સમયે 90 હ?રની મહMમ પે1શન સીમા ગણીને 50 

ટકા પે1શનવાળાન ે 45 હ?ર અને 30 ટકા વાળાન ે 27 

હ?ર @િપયા દર મ5હને મળતા હતા. 

� ક21�ીય કિમmક રાKય મ7ંી : �ી [તે1�િસ�હ  

4. к6�70к : ��+#��� к6�70к�� 31� ��� T+m8� 

���N% (ð =��[)   

���� ઐિતહાિસક મહTવ: એક સમય ેિવજયનગર રાKય હ¨.ુ  

���� શાસક જોડ� : ~ૃ�ણદ2વરાય અને તેનાલીરામન  

5. �m�7 ��qm� Z�0�n�Z� zZ � #�-2021  

� િવ�તા :  રોબટ�  ઈરવીન  

� દ2શ : ઓGf2gલયા 

6. 
�ш#��� 0�к0���к w8�0�� Z��Z�� (х��[ ��×��) 

� ભારત આશર2 47 મી.મી. Vિત વષ�ની ઝડપે એિશયા સાથ ે

અથડાઈ ર²ુ ંછે  

� ટ2Fટોિનક Uલેટોમા ં આ ટ¿રને કારણે જ ભારતીય 

ઉપખડંમા ંઅનેકવાર Üકંૂપ આવતા રહ2 છે.  

� �જુરાતના ક`છમા ં 2001મા ંઆવેલા આવા જ Üકંૂપમા ં

હ?રો લોકોએ [વ �મુા�યા હતા.  

� જોક2 Üજૂળમા ંઘટાડો થવાથી ટ2Fટોિનક Uલેટોની ગિત ગત 

થોડાક સમયમા ંધીમી પડ� છે.  

� િવ�ાનીઓના જણા�યા �જુબ 6 ક2 તેથી વdનુા 5રFટર 

Gક2લ પર આવતા Üકંૂપ ખતરનાક હોય છે.  

� સદંભ� : તા�તરમા ં ૧૨ ફ2Ûઆુર�એ તઝા5કGતાનમા ં

Üકંૂપના ૬.૧ના  બે �ચકા આ�યા હતા. �ની અસર 

તઝા5કGતાન, ભારત અને પા5કGતાનમા ંપણ થઈ હતી  

7. S�� ��ш�N : 11 Z��<3�" q(0���ш�8 �� zZ ���� 


(� �m97 q� 9�#(9  

� 4�-2021 : 'Women Scientists at the forefront of 

the fight against COVID-��' 

8. +( S�� ��ш�N : 12 Z��<3�" ��� %�Z ,�R� �[���  

�- 3,��� U�N5 �#���� 9�]�%� 

 

+( - 12 Z��<3�"-1824_�9�� – 30 zк0�$�-1883  

� �ાિંતકાર� સમાજ:ધુારક Gવામી દયાનદંનો જ1મ મહા વદ 

દસમ, ૧૨ ફ2Ûઆુર� ૧૮૨૪ના રોજ મોરબી પાસેના ટંકારા 

ગામે Çાõણ પ5રવારમા ંજ1મ થયો હતો.  

� બાળપણOુ ંનામ - �ળૂશકંર  

� એક 5દવસે �ળૂશકંર સTયની ખોજમા ંઘર2થી નીકળ� ગયા. 

સસંારની ભૌિતકતાથી Yૂર ચાલતા ં ચાલતા ં નમ�દા નદ� 

પર આ�યા.  

� પરમહસં પરમાનદં[ પાસે વેદા1તનો અÕયાસ કય�. 

અહ�થી આગળ દંડ� Gવામીના પ5રચયમા ં આ�યા અને 

©ારકા સઘંમા ંસામલે થઈ ગયા.  

� �ળૂશકંર દંડ� Gવામીના �ાનથી Vભાિવત થયા. દંડ� 

Gવામી પણ �ળૂશકંરના િવવકેથી Vસµ થયા અને દ�zા 

આપી દયાનદં સરGવતી નામ આU�ુ.ં ફકત એક વષ�મા ં

ધમ�શાöOુ ંઅ�યન ક�ુÀ. 

� �«ુુની ખોજમા ં�જુરાત છોડ�ને કાશી ચાZયા ગયા. Tયા ં

યોગાÕયાસ કય�. એના પછ� Yૃઢ મનોબળની સાથ ે

5હમાલયમા ંતપGયા કર�.  

� યોWય �«ુુ તો ન મØયા, પરં¨ ુ આTમ�ાન મળ� ગ�ુ.ં 

Tયાર બાદ અવdતૂ અવGથામા ંરàા.  

� ૧૦-૧૨ વષ�ની તપGયા પછ� Gવામી દયાનદં સરGવતી 

5દ�ય ચતેનાના Gવામી બની ગયા. પરં¨ ુઆTમકZયાણની 
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સાથે દ2શની હાલત, ધમ�Oુ ં પતન, દંભ, પાખડં વગેર2 

દ2શમાથંી ક2મ Yૂર કરવા?ં આ એમના મનમા ં�યથા હતી.  

� દ2શની સGં~ૃિતને ક2મ બચાવવી આ જ િવચાર કરતા હતા. 

5હ�Yુ ઉ_ાર માટ2 એમણે કઠોર પ5ર�મ કય� હતો.  

� તેમણે �િુતmo?ૂનો િવરોધ, િવધવા િવવાહ સમથ�ન, 

હ5રજનોને ય�ોપવીત, પ^બુgલનો િવરોધ, Xરુખા Vથાનો 

િવરોધ, પર�ાતીય લWનો, વગેર2 �ગે ન¡ુ ં gચ�તન Vગટ 

ક�ુÀ.  

� તેમણે gÇ5ટશ શાસન, ઇGલાિમક–g�Gતી ધમ� સાGં~ૃિતક 

આ�મણ અને 5હ�Yુ ધમ�મા ં પ5રવત�નની આડ2 આવતા ં

સાVંદાિયક બળો સામે મોરચો માડંયો હતો.  

� ૧૮૭૫મા ંઆય�સમાજની Gથાપના કર� હતી. 

� હ5ર©ાર, આ+ા, કાનoરુ, કાશી, કોલકાતા, અલીગઢ, 

મ�રુા, ¡ ૃદંાવન, અZહાબાદ, �ુબંઈ દર2ક જWયાએ એમને 

માનવસ1માન મØ�ુ.ં પછ� પોતાOુ ંકાય�z7ે ઉMર ભારત 

બના��ુ.ં  

� આ� પણ એમOુ ંક�િતmમ5ંદર પ?ંબમા ંછે. મહિષm દયાનદં 

સરGવતી રાજGથાન તરફ ચાZયા ગયા જયા ંઘણા ધમ�ના 

કાય��મો યોજયા હતા.  

� દ2શી રાજયોના રા?ઓને ધમ� તરફ આકિષmત કયા�.  

� જૉધoરુના રા? જશવતં િસ�હ પણ એનાથી Vભાિવત 

થયા અને ભોગિવલાસ અને �યસનથી Yૂર રàા હતા.  

� કહ2વાય છે ક2 મહારા? જશવતં િસ�હની રખાત “ન01હ 

ભFતO”્ તેમજ Gવાિમના િવરોધી એવા પ5ંડતો, �Zુલાઓ 

અને �+ેજો સાથે મળ�ન,ે રસોઈયાની મદદથી 

જગµાથની સાથે ઝેરવાñં Yૂધ મોકZ�ુ ંએનાથી દયાનદં 

સરGવતીOુ ં�Tૃ� ુ૩૦ ઓFટોબર ૧૮૮૩ના રોજ થ�ુ ંહ¨ ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૨-૦૨-૨૦૨૧) 

1. તા�તરમા ં અવસાન પામેલ જગમાલ બારોટOુ ં zે7 

જણાવો - �<+��%� A+� 9ö�0 

2. તા�તરમા ં રાKયસભામા ં િવપzના નેતા તર�ક2 કોની 

પસદંગી કરાઈ - кkn�9� ��%� £m8к�;< 7� х��� 

3. તા�તરમા ં રાKયસભામા ં ક2ટલામા ં િવપzી નેતા તર�ક2  

મ�Zલકા�ુ �ન ખડગેની િનમ�કૂ કરાઈ - ��� 

4. રાKયસભામા ં િવપzી નેતા તર�ક2ની ?હ2રાત કોના ©ારા 

કરવામા ંઆવે છે - ��i#9A��� 9A�,�% 

5. ક¦+ેસી નેતા મ�Zલકા�ુ �ન ખડગેOુ ં રાKય જણાવો -  

к6�70к 

6. રાKયસભાના Vથમ િવપzી નેતાOુ ં નામ જણાવો -  

�#����� �¾� 

7. વત�માનમા ં રાKયસભાના સભાપિતOુ ં નામ જણાવો -  

�,�� !,�%¾� �²кÒ#� ��#l< 

8. ક21� સરકાર ©ારા સરકાર� કમ�ચાર�ના �Tૃ� ુપછ� અપાતા 

ફ2િમલી પ1ેશનની ઉપલી મયા�દા  ક2ટલાથી વધાર�ન ે

તા�તરમા ંક2ટલી કરાઈ - _��� E. �� U��  U�� E. 

�.�� 8�х 

9. ક21�ીય કિમmક રાKયમ7ંીOુ ંનામ જણાવો - ¾� g%�()�9sU 

10. તા�તરમા ંકણા�ટક સરકાર ©ારા કયો 31મો નવો 6જZલો 

?હ2ર કરાયો - ��+#��� 

11. તા�તરમા ં 'વZડ� વાઇZડ ફોટો+ાફર ઓફ ધી યર'-2021 

એવોડ� કોને અપાયો અને દ2શ જણાવો - ��$07  b���� 

_�� z]!�`8#� 

12. ÜGૂતર િવ�ાનીઓ �જુબ ક2ટલા 5રFટર Gક2લથી વdનુો 

Üકંૂપ ખતરનાક  કહ2વાય છે - �  к� %�4� �y< 

13. તા�તરમા ં12 ફ2Ûઆુર� 2021ના રોજ 6.1 5રFટર Gક2લનો 

Üકંૂપ કયા દ2શમા ંઆ�યો હતો �ની અસર ભારત :ધુી 

થઈ હતી - %a�Sк]%�� 

14. િવÓભરમા ં 11 ફ2Ûઆુર� કયા 5દવસ તર�ક2 ઉજવાય છે- 

b(0���ш�8 �� tZ ���� 
(� �m97 U�� ]0�q8 

15. ઇ1ટરનેશનલ ડ2 ઑફ િવમેન એ1ડ ગZસ� હ2ર Gટાઈલ-

૨૦૨૧ની થીમ જણાવો - 'Women Scientists at the 

forefront of the fight against COVID-��'  

16. આય�સમાજની Gથાપના કોણે અન ેpાર2 કર� હતી - U�N5 

�#���� 9�]�%� _�� �N7-1875  

17. મહિષm દયાનદં સરGવતીનો જ1મ 5દવસ જણાવો - 12 

Z��<3�"-1824 

DATE : �·-��-����

1. к��S�#� : 10� A��%�# ]4���к Y=� z,��097 9��~� 

(ADTOI) �-S��9�# ���N5к 9��8� (���9�) 

� ક21�ીય પય�ટન અને સાGં~ૃિતક મ7ંી (Gવત7ં Vભાર) �ી 

Vહલાદિસ�હ પટ2લે વી5ડયો કો1ફર1સના માaયમથી 

�જુરાતના ક2વ5ડયા ખાતે ભારતીય Gથાિનક rરૂ ઓપર2ટસ� 
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સગંઠન (ADTOI)ના િ75દવસીય વાિષmક સમંલેનનો 

^ભુારંભ કરા�યો  

� ક2વ5ડયામા ં Gટ2`� ૂઓફ �િુનટ� ખાતે આવેલી ટ21ટ િસટ� 

2મા ં ADTOIના 10મા વાિષmક સમેંલન-કમ-Vદશ�નનો 

Vારંભ. 

� થીમ : ‘Gથાિનક પય�ટન- oનુ«ુTકષ�ની આશા – દ2ખો 

અપના દ2શ’  

� 7ણ 5દવસOુ ંઆ સમેંલન પય�ટન મ7ંાલય અન ેADTOI 

©ારા સ�ંFુત ર�તે �જુરાત rુર�ઝમના સહયોગથી 

યોજવામા ંઆ��ુ ંછે.  

�ò�ш : 

� દ2શમા ંGથાિનક પય�ટનને oનુ: ધબક¨ ુકરવા માટ2 ?હ2ર 

જનતામા ં�સુાફર� માટ2 િવÓાસOુ ંિનમા�ણ કરવાનો  

� આ કાય��મમા ંસમ+ ભારતમાથંી ADTOIના સÕયો, હોટ2લ 

zે7ના અ+ણીઓ, એરલાઇ1સના Vિતિનિધઓ, વ5ર�ઠ 

સરકાર� અિધકાર�ઓ, મી5ડયાના કમ�ચાર�ઓ તેમજ 

પય�ટન zે7ના અ1ય 5હતધારકો સ5હત �દા� 400 

Vિતિનિધઓ ઉપjGથત રહ2શે. 

� આ સમંેલનના બી? 5દવસે ‘એકતા મેર2થોન’Oુ ં પણ 

આયોજન  

� ક2વ5ડયા િસટ� rરૂ યોજવામા ંઆવશે �મા ંજગંલ સફાર�, 

1�fૂ�શન પાક� અને Gટ2`� ૂ ઓફ �િુનટ� �વા મહTવના 

Gથળોને આવર� લેવામા ંઆવશે.  

� કાય��મમા ં Gથાિનક પય�ટન, િવિવધ સરકાર� યોજનાઓ 

�ગે Vેઝ1ટ2શન અને સ7ોOુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવશ ે

�થી rરૂ ઓપર2ટસ�ને MDA યોજના સ5હત િવિવધ 

યોજનાની :િુવધા ઉપલ3ધ કરાવી શકાય. 

2. 47� х;=��U� C e@# 9���U-»#���ш (к8�)  

 

� સમયગાળો : તા. ૨૦ થી ૨૬ ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧ 

� �ુ́ યમ7ંી : �ી િશવરાજિસ�હ ચૌહાણ 

3. +�J<-к���� S�z�À��ba�ш� (�<�: �K��) `$8 2021 

9�9��� ,9�� ($����6)  

`$8�� +����q :  

� ઓલ ઇ01ડયા સિવmિસઝ અિધકાર�ની જ��-ુકા§મીર ક2ડરન ે

અ«ુણાચલVદ2શ, ગોવા, િમઝોરમ �િુનયન ટ25રટર� ક2ડર 

સાથે સાકંળ� લેતા જ��-ુકા§મીર 5રઓગ]નાઇઝેશન 

(એમે1ડમે1ટ) gબલ ૨૦૨૧ને લોકસભા ©ારા aવિન મતથી 

પસાર કરા�ુ.ં  

� રાKયસભામા ંઆ ખરડો પસાર થઈ Ñpૂો છે તેથી હવે 

આ gબલ રા�fપિતના હGતાzર માટ2 મોકલી અપાશે. 

� મ7ંાલય : �હૃ  

4. х�8D=� : bш��% ш�7 300 0�]0 ��к�0 8����� -�� 

A��%�# $�8� $(#�  

 

5. �� 6�� D<�A-2021 (�7)  

� Gથાન : ¡ ૃદંાવન, ઉMરVદ2શ  

� Vારંભ : ૧૪ ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧  

� સમયગાળો : ~ુલ-૪૦ 5દવસ  

� નદ� : ય�નુા  

� વૈ�ણવી ~ંુભ અથવા લ�~ંુુભ તર�ક2 ઓળખાય છે 

6. �m�7 $�(к : A��%�� ��� 9��0" *�� _U���8 (��7 

Q<�f�)  

_U���8�� U@��� %��6� :  

���� િવÓમા ં રોડ અકGમાતનો ભોગ બનનારામા ં ૧૦ ટકા 

ભારતીયો. 

���� રોડ અકGમાતોમા ં �Tૃ� ુ બાબત ે ભારત Vથમ : દú િનક 

૪૧૫ લોકોના મોત 

���� વષ�-૨૦૧૯મા ં માગ� અકGમાતોમા ં ૧.૫૧ લાખથી વd ુ

લોકોએ [વન �મુા�યા  

7. � =�8 �w9 : ISRO _�� ‘�# �, q�(�#�’�� 9�><d% 

�,�� ]���ш� � =�8 �w9 %�#�� к��ш� 

� માય મેપ ઈ01ડયા છેક 1995થી 5ડ6જટલ મેપ સેવા આપ ે

છે  

� માય મેપ ઈ01ડયા એ ભારતીય ટ2કનોલો[ કંપની છે, � 

�ુ́ યTવે નકશા સબંિંધત સેવા આપે છે.  

� કાય� : માય મેપ ઈ01ડયાએ ભારતના તમામ 7.5 લાખ 

ગામ, 7500થી વધાર2 શહ2ર તથા 63 લાખ 5કલોમીટર 

લાબંા રGતાના નકશા તૈયાર કયાÀ છે.  
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8. �`f6 к�S�#� : ���C<� 94� �Y<� tZш�� ��(� Z�7 

$���ш� (n�� 
�+é)  

� ખચ� : ૪૩ અબજ ડોલર 

� લRયાકં:૮.૨ gગગાવોટ વીજળ� પેદા કરશે. 

9. S�� ��ш�N : 13 Z��<3�" 

(�) ��� ��S�#� S��9  

 

���� 4�-2021 : "New World, New Radio" 

���� �%7�� c]4�%– 92 A�N�z _�� $�8�z�� 607 

9�K�� Ï =8�S0�� �9�S�%  

���� A��%�� 3к�ш��6��� ]4�,�� – 1936  

���� �.ુએન. ©ારા ર25ડયો 5દવસ ઉજવવાની શ«ુઆત વષ� 

2012થી કરવામા ંઆવી. 

���� ર25ડયોના શોધક - [. માક�ની 

(�) �� !"# SU8� S��9 : SUs��� Ï =8Ï =8 9��T+�� 

��#l<�� +(S��9�� #���� 

 

10. +( S�� ��ш�N : �· Z��<3�" A��%��� Ï<8Ï<8 : 

9��T+�� ��#l<  

 

+( - �· Z��<3�"-����    _�9��- � �K7-��±� 

� ભારતના ંકો5કલા, XલુXલુ તર�ક2 Vિસ_ મહાન Gવત7ંતા 

સેનાની સરો6જની નાય�ુ જ1મ 5દવસ.  

� �ળૂ બાWંલાદ2શી પણ હúદરાબાદમા ં જ1મેલા ં સરો6જની 

માતાિપતાના ંઆઠ સતંાનો પૈક� સૌથી મોટા ંહતા,ં ઉમદા 

પા5રવા5રક અને શૈzgણક વારસો ધરાવતા સરો6જનીએ 12 

વષ�ની Ùમર2 મે5fકની પર�zા સમ+ મ�ાસ ઇલાકામા ં

પહ2લા નબંર2 પાસ કર� હતી.  

� તેઓ િનઝામની િશ�ય¡િૃM પર gÇટનમા ં ભïયા ં હતા.ં 

અÕયાસ પછ� 1914મા ં મહાTમા ગાધંીને મØયા પછ� 

તેઓના પ¶િશ�યા બની ગયા.ં  

� ધરાસણા સTયા+હમા ં ગાધંી[ની ધરપકડ પછ� 

સરો6જનીએ સTયા+હOુ ંને¨Tૃવ સભંાØ�ુ.ં કઠોર અTયાચારો 

સહન કયા�. 

� 1942ના 5હ�દ છોડો �દોલનમા ંભાગ લઈ 21 મ5હનાની 

નાય�ુ �લની સ? ભોગવી હતી.  

� ક¦+ેસના ં પહ2લા ં મ5હલા V�ખુ તથા ભારતના પહ2લા ં

મ5હલા રાKયપાલ સરો6જની નાય�ુOુ ં 2 માચ� 1949ના 

રોજ લખનૌમા ંઅવસાન થ�ુ ંહ¨ ુ.ં  

� ભારત સરકાર2 13 ફ2Ûઆુર� 1964ના રોજ તેમની G�િૃતમા ં

15 પૈસાની ટપાલ 5ટ5કટ બહાર પાડ� હતી. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૩-૦૨-૨૦૨૧) 

1. ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ં નમ�દા 6જZલાના ક2વ5ડયા ખાત ે

ભારતીય Gથાિનક rરૂ ઓપર2ટસ� સગંઠન (ADTOI) Oુ ં

ક2ટલા� ુવાિષmક સમંેલન યો?� ુ- 10J<� 

2. વત�માન ક21�ીય પય�ટન અને સાGં~ૃિતક મ7ંી કોણ છે - 

¾� �U8���9sU ,0�8 

3. ક2વ5ડયા ખાતે યો?યેલા ૧૦મા ં ભારતીય Gથાિનક rરૂ 

ઓપર2ટસ� સગંઠન (ADTOI)  સમંેલની થીમ જણાવો - 

‘]4���к ,#70�- �<� <́@кN7�� 3ш� – ��х� _,�� ��ш’  

4. તા. ૨૦ થી ૨૬ ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧ દરિમયાન મaયVદ2શ 

ખાતે ક2ટલામો ખ�ૂરાહો OTૃય સમારોહ યો?યો - 47�   

5. મaયVદ2શના વત�માન �ુ́ યમ7ંીOુ ં નામ જણાવો - ¾� 

�ш���+�9sU KU�6 

6. ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ં ઓલ ઇ01ડયા સિવmિસઝ અિધકાર�ની 

જ��-ુકા§મીર ક2ડરને અ«ુણાચલVદ2શ, ગોવા, િમઝોરમ 

�િુનયન ટ25રટર� ક2ડર સાથે સાકંળ� લેતા કયા gબલને 

લોકસભા ©ારા aવિન મતથી પસાર કરા�ુ ં - +�J<-к���� 

S�z�À��ba�ш� (�<�:�K��) `$8 2021  

7. ફ2Ûઆુર�૨૦૨૧મા ંકયો ભારતીય બોલર ૩૦૦ ટ2Gટ િવક2ટ 

લેનારો 7ી? ભારતીય બોલર બ1યો - bш��% ш�7  

8. ૧૪ ફ2Ûઆુર�થી કયા Gથળે વૈ�ણવી ~ંુભ-૨૦૨૧નો Vારંભ 

થશે - Á e�����, �µ����ш  

9. વZડ� બે1કના તા�તરના ભારતમા ં રોડ સ¢ેટ� �ગેના 

અહ2વાલ �જુબ િવÓમા ં રોડ અકGમાતનો ભોગ 

બનનારામા ંભારતીયોની ટકાવાર� જણાવો - 10 0к�  
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10. વZડ� બે1કના તા�તરના રોડ સે¢ટ� �ગનેા અહ2વાલ 

�જુબ રોડ અકGમાતોમા ં�Tૃ� ુબાબતે દú િનક ૪૧૫ લોકોના 

મોત સાથે Vથમ �મ ેકયો દ2શ છે - A��%  

11. કઈ બ ે ભારતીય સGંથા સ�ંFુત@પે Gવદ2શી �ગૂલ મેUસ 

તૈયાર કરશે - ISRO _�� ‘�# �, q�(�#�’ 

12. માય મેપ ઈ01ડયા કયા વષ�થી 5ડ6જટલ મપે સેવા આપે 

છે – �N7 1995 

13. કયો દ2શ િવÓOુ ંસૌથી મોrંુ ઑફશોર િવ1ડ ફામ� બનાવશે - 

�`f6 к�S�#� 

14. િવÓ ર25ડયો 5દવસ કયાર2 મનાવવામા ં આવે છે – 13 

Z��<3�"  

15. િવÓ ર25ડયો 5દવસ-૨૦૨૧ની થીમ જણાવો - "New 

World, New Radio" 

16. A��%�� 3к�ш��6��� ]4�,�� к#��� 4q U%� – �N7 

1936  

17. �.ુએન. ©ારા ર25ડયો 5દવસ ઉજવવાની શ«ુઆત કયારથી 

કરવામા ંઆવી - �N7 2012 

18. ર25ડયોના શોધક કોણ હતા - g. �к¢�� 

19. 5હ1દના XલુXલુ સરોજની નાય�ુનો જ1મ5દવસ જણાવો- 

�·  Z��<3�" 

20. ભારતમા ં 13  ફ2Ûઆુર� કયા 5દવસ તર�ક2 ઉજવાય છે-  

�� !"# SU8� S��9 

21. ભારતમા ં 'રા�f�ય મ5હલા 5દવસ' કયા મ5હલાના 

જ1મ5દવસની યાદમા ંઉજવાય છે- 9��+�� ��#l< 

22. ક¦+ેસના ં પહ2લા ં મ5હલા V�ખુ તથા ભારતના પહ2લા ં

મ5હલા રાKયપાલ કોણ હતા - 9��T+�� ��#l< 

DATE : �±-��-����

1. PMKUY : к�() 9�к���� PMKUY U�~[ ��к�" 

3,���� �<+��% �4 ��i# (��+���") 

 

�к��к"# ���%� :  

� Vધાનમ7ંી કૌશZય િવકાસ યોજનામા ં�જુરાત નોકર�ઓ 

આપવામા ંVથમ નબંર મળે�યો છે.  

� ક21� oરુG~ૃત રાKય સચંાgલત Gક�મ હ2ઠળ ૧૪,૪૫૧ન ે

તથા ક21� oરુG~ૃત ક21�ીય સચંાgલત Gક�મ હ2ઠળ 

૩૭,૨૪રને રોજગાર� �ુદા �ુદા ૨૭ zે7ોમા ં રાKયમા ં

અપાઈ હતી.  

8p#��к : 

� �જુરાતન ે સીએસએસએમ અને સીએસસીએમ હ2ઠળ 

અO�ુમે પ૯,૫૬૩ અને ૧,૨૭,૩૯૫નો લRયાકં અપાયો 

હતો. � પૈક� અO�ુમે ૪૯,૫૫૦ અને ૮0,૭૩૬ 

ઉમદેવારોની ન¦ધણી કરાઈ હતી અને એમા ં અO�ુમે 

૩૭,૫૭૧ અને ૮૦,૭૩૬ને તાલીમ અપાઈ હતી.  

� ગયા વષ] પણ એVે01ટસિશપ અને 0Gકલ ડ2વલપમે1ટ z7ેે 

�જુરાત કર2લી કામગીર�ન ે મ7ંાલય ©ારા gબરદાવાઈ 

હતી.  

� �ુ́ યમ7ંી એVે01ટસિશપ યોજના શ@ કરવામા ં �જુરાત 

દ2શમા ં Vથમ રાKય છે અને દ2શના ~ુલ એVે01ટસમા ં

�જુરાત ૩૦ ટકા 5હGસો ધરાવે છે.  

� �જુરાત રોજગાર સે¨ ુ નામક મોબાઇલ એપ લો1ચ 

કાય�રત. 

� PMKUY: Vધાનમ7ંી કૌશZય િવકાસ યોજના 

� મ7ંાલય : 0Gકલ ડ2વલપમે1ટ અને એ1ટરિV1યોરિશપ  

2. Z�]0�� �9]0 : ��шA��� �� !"# ���"��¢ �,� 

%�.15 Z��<3�"4� Z�T+#�% (��7 Q<����)    

 

� ફાGટ2ગ : ઈલfેોિનક ટોલ િસGટમ  

� ક21�ીય માગ� પ5રવહન અને ધોર�માગ� મ7ંાલય ©ારા ૧૫ 

ફ2Ûઆુર�, ૨૦૨૧ના મધરાતથી તમામ વાહનો માટ2 

ઇલેFfોિનક ટોલ િસGટમ ફાGટ2ગ ફર6જયાત.  

8�A :  

� ટોલ Uલાઝા પર ફાGટ2ગને ફર6જયાત બનાવવાથી 

5ડ6જટલ મોડમા ંપેમે1ટને VોTસાહન આપવામા ંમદદ થશે, 

ટોલ Uલાઝા પર વાહનોન ેલાબંી કતારોમા ંરાહ જોવી નહ� 

પડ2 અને તેના કારણે Qધણોની ખપતમા ંપણ બચત થશે.  

� ટોલ Uલાઝા પર વાહનોની �વૂમ1ેટ અTયતં સરળ બની 

રહ2શે.  

� આ પહ2લા ં ક21� સરકાર2 ૧ ?1�આુર� ૨૦૨૧થી ટોલ 

Uલાઝા પર ફાGટ2ગ ફર6જયાત કરવાનો િનણ�ય કય� હતો.  
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� જોક2 કોરોના મહામાર�ને aયાનમા ં લેતા ંતેનો અમલ ૧૫ 

ફ2Ûઆુર� :ધુી લબંાવી દ2વાયો હતો.  

� તે સમયે સરકાર2 જણા��ુ ં હ¨ ુ ં ક2, નેશનલ હાઇવ ેપરના 

ટોલ Uલાઝાની હાઇÇીડ લે1સમા ં ૧૫ ફ2Ûઆુર� :ધુી 

ફાGટ2ગ અને રોકડ એમ બનેં ©ારા ટોલની Ñકુવણી કર� 

શકાશ.ે 

હાઇવે ફાGટ2ગ િવશે…! 

� વાહનચાલક2 ટોલ Uલાઝાની ફાGટ2ગ લેનમા ં ૨૫-૩૦ 

5કમીની ઝડપ ેVવેશ¡ુ ંપડશ ે

� RFID ટ2ગ ર�ડ અને ઓથે01ટક થયા બાદ +ીન લાઇટ 

થયે લનેમાથંી પસાર થશે 

� �ાઇવર2 વાહન થોભાવવાOુ ં રહ2શે નહ�, િવલબં કરશ ેતો 

Xમૂ બે5રયર પડ� જશે 

� વાહનચાલક2 હ21ડહ2Zડ ર�ડર સાથેના ટોલ Uલાઝા Gટાફ 

©ારા ચકે કરાયા બાદ એ�Fઝટ લઇ શકાશે 

� મા1ય ફાGટ2ગ નહ� હોય તો વાહનચાલક2 બમણો ટોલ 

Ñકૂવવાનો રહ2શે 

Ô��4� х�"�" шк�ш� - Z�]0�� 

� નેશનલ હાઇવે ઓથો5રટ� ©ારા ઓન ધ Gપોટ ફાGટ2ગની 

ખર�દ� માટ2 ૪૦,૦૦૦ પોઇ1ટ ઊભા કરાયા ંછે.  

� ઉપરાતં એચડ�એફસી બે1ક, એjFસસ બે1ક, 

આઇસીઆઇસીઆઇ બે1ક, કોટક બે1ક, પેટ�એમ પેમે1ટ 

બે1ક અને આઇડ�એફસી ફGટ� બે1ક ©ારા પણ ફાGટ2ગ ઇ§� ૂ

કરાઇ રàા ંછે. 

� મ7ંી : �ી નીિતન ગડકર�  

� મ7ંાલય : ક21�ીય માગ� પ5રવહન અને ધોર�માગ�  

3. �q� $�08 0�(к _;= 7� MK-� (9��f6)  

� Gવદ2શી બેટલ ટ21કOુ ં વડાVધાન મોદ� ©ારા રા�fને 

સમિપmત  

� Gથાન : ચેµઈ, તાિમલના�ુ  

 
� વડા Vધાન નર21� મોદ�એ તાિમલના�ુની રાજધાની 

ચેµઇ ખાતે આયો6જત સમારોહમા ં મેઇન બેટલ ટ21ક 

અ�ુ �ન MK-1A ભારતીય સેનાને સિમmપત કર�.  

к�#7f�- :  

� તાિમલના�ુમા ં બનેલી અ�ુ �ન મેઇન બેટલ ટ21ક દ2શન ે

:રુgzત રાખવા માટ2 ઉMરની સરહદો પર ફરજ બ?વશે.  

� મેઇડ ઇન તાિમલના�ુ ટ21ક2 ભારતOુ ં સાહસ oરુવાર ક�ુÀ 

છે. દ2શના બે 5ડફ21સ કો5રડોર પૈક�નો એક તાિમલના�ુમા ં

Gથપાઇ રàો છે. આ કો5રડોરમા ં @િપયા ૮,૧૦૦ કરોડOુ ં

રોકાણ થ�ુ ંછે. 

_;= 7� �q� $�08 0�(к _�� MK-�A �a7� 

� મેઇન બેટલ ટ21ક અ�ુ �ન MK-1A ડ�આરડ�ઓના કો�બેટ 

0�હકZસ 5રસચ� એ1ડ ડ2વલપમે1ટ િવભાગ ©ારા 5ડઝાઇન 

અને તૈયાર કરવામા ંઆવી છે.  

� આ કાય�મા ં ડ�આરડ�ઓની સાથે ૧૫ શૈzgણક સGંથાનો, 

આઠ લેબોર2ટર� અને સં́ યાબધં લ� ુઅને મaયમ ઉ�ોગો 

જોડાયા ંછે.  

� ડ�આરડ�ઓને ૧૧૮ ટ21ક તૈયાર કરવા માટ2 @િપયા ૮૫૦૦ 

કરોડનો ઓડ�ર આપી દ2વાયો છે. �ના કારણે ૨૦૦ 

ઇ1ડGf�ને સપોટ�  મળશે અને ૮૦૦૦ નોકર� ઊભી થશે. 

������� ��" :��� ����� ��к�9 к�#¢C<� ����0�  

%��8��l< : 

� @િપયા ૩,૭૭૦ કરોડના ખચ] તયૈાર થયેલા ચેµઇ મેfો 

ર2લ ફ2ઝ વન એFસટ21શન Vો�FટOુ ંઉÃઘાટન 

� ચેµઇ મેfો Vો�Fટના ફ2ઝ rુ માટ2 ક21�ીય બ�ટમા ં @. 

૬૩,૦૦૦ કરોડની ફાળવણી 

� @. ૨૯૩.૪૦ કરોડના ખચ] તયૈાર થયેલી ૨૨.૧ 5કમી 

લાબંી ચેµઇ બીચ-અિથપ� ર2લવે લાઇનOુ ંઉìાટન 

� @. ૪૨૩ કરોડના ખચ] તયૈાર થયેલી િવZÖoુરુમ-થા?ં¡રુ 

અને માિયલાYુ�રુાઇ-િથ«ુવ«ુર વીજળ�કરણ કરાયલેી 

ર2લવ ેલાઇનOુ ંઉìાટન 

� @. ૧૦૦૦ કરોડના ખચ] તયૈાર થનારા આઇઆઇટ� મ�ાસ 

5ડGકવર� ક2�પસનો િશલા1યાસ 

� @. ૨૬૪૦ કરોડના ખચ] +ા1ડ એિનકટ ક2નાલ િસGટમના 

5રનોવેશનનો િશલા1યાસ 

к��[ :  

� @. ૬૦૦૦ કરોડના ખચ] તયૈાર થયેલા િવgલ�Wડન 

આઇલે1ªસ ખાતે બીપીસીએલના પેfોક2િમકZસ Vો�Fટ 

અને વેસZસOુ ંઉÃઘાટન 

� કોચીન પોટ� fGટના સાઉથ કોલ બથ�નો િશલા1યાસ, 

ઇ1ટરનેશનલ  ઝ ટિમmનલOુ ંઉÃઘાટન 
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� કોચીન િશપયાડ�ના િવ�ાન સાગર મર�ન એ�1જિનય5ર�ગ 

f2િન�ગ ઇ�1Gટટ�ટૂ ક2�પસOુ ંઉÃઘાટન  

_;= 7� �q� $�08 0�(к�� q�%U�9 :  

� ૧૯૭૨મા ં ડ�આરડ�ઓ ©ારા અ�ુ �ન ટ21કનો Vો�Fટ શ@ 

કરાયો 

� ૧૯૯૬મા ં અવાડ�ની ઇ01ડયન ઓ5ડ 
ન1સ ફ2Fટર�મા ં માસ 

VોડFશન શ@ 

� ૨૦૦૪મા ંઅ�ુ �નની ૧૬ ટ21ક સેનાને સ¦પાઇ  

� ૨૦૦૯મા ંસેનાની પહ2લી અ�ુ �ન ર26જમે1ટમા ં૪૫ ટ21ક 

� ૨૦૧૦મા ંસેનાએ વd ુ૧૨૪ અ�ુ �ન ટ21કનો ઓડ�ર આUયો 

� ૨૦૧૧ :ધુીમા ંભારતીય સેનાને ૧૦૦ કરતા ંવd ુઅ�ુ �ન 

ટ21ક 5ડgલવર કરાઇ 

_;< 7� �b� $�08 0�(к _�� Mk-1A ��ш� 

� 5ફન Gટ2gબલાઇઝડ આમ�ર િપયિસ !ગ 5ડGકા5ડÔગ સબોટ 

એ��િુનશન િસGટમ માટ2 ?ણીતી 

� ૧૨૦ એમએમ ક2gલબર રાઇફZડ ગન 

� કો�U�ટૂરાઇઝડ ક1fોZડ ફાયર ક1fોલ િસGટમ 

� તમામ લાઇ5ટ�ગ ક01ડશનમા ં કામ કરતી Gટ2gબલાઇઝડ 

સાઇ5ટ�ગ િસGટમ 

� ૭.૬૨ એમએમ કો-એjFસયલ એ01ટ પસ�નલ મશીનગન 

� ૧૨.૭ એમએમ એ01ટ એર�ા¢ટ મશીનગન 

� અ�ુ �ન Mk-૧Aમા ં૧૪ મોટા :ધુારા કરાયા ં 

4. �<8��� - CRPF�� +���� �,� 3%�к���" |<8��� 

$�g ��9� : %��"х �±� Z��<3�" ���� 

¾���� х�%� �<8����� 40 шSU���� #���� ]��к 

���76 к��><�   

�<8����� �0�� ��ш� 

� દ2શ Kયાર2 ૧૪ ફ2Ûઆુર� ૨૦૧૯ના રોજ Vેમના 5દવસની 

ઉજવણી કરવા થનગની રàો હતો Tયાર2 પરો5ઢય ે

સીઆરપીએફનો કાફલો અવતંીપોરાથી પસાર થઈ રàો 

હતો Tયાર2 તનેા ઉપર આતકં� મુલો કરવામા ં આ�યો 

હતો.  

� આ મુલામા ં સીઆરપીએફની ૭૬મી બટાgલયનના ૪૦ 

જવાનો શહ�દ થઈ ગયા હતા અને ૨૦થી વdનુે ઈ? 

થઈ હતી.  

� આ કાફલો સવાર2 ૩.૩૦ કલાક2 જઈ રàો હતો Tયાર2 એક 

આતકંવાદ�એ િવGફોટકો ભર2લી કાર અથડાવી હતી.  

� CRPFના વત�માન વડા – એ.પી. માહ2Óર�  

� CRPF- સે1fલ 5રઝવ� પોલીસ ફોસ�  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૪-૦૨-૨૦૨૧) 

1. ક21� સરકારની PMKUY યોજનાOુ ંિવG¨તૃ નામ જણાવો – 

�����-� кшm# ��к�9 #�+�� 

2. ક21� સરકારની PMKUY  યોજના હ2ઠળ નોકર� આપવામા ં

Vથમ રાKય ક� ુછે - �<+��% 

3. �જુરાતમા ં �ુદા �ુદા ૨૭ zે7ોમા ં ક21� oરુG~ૃત રાKય 

સચંાgલત Gક�મ હ2ઠળ ક2ટલા તથા ક21� oરુG~ૃત ક21�ીય 

સચંાgલત Gક�મ હ2ઠળ ક2ટલા લોકોન ેનોકર� અપાઈ હતી. 

- 14,451 %4� 37,24� 

4. �જુરાતમા ં રોજગાર� માટ2 રાKય સરકારની કઈ એપ 

કાય�રત છે - ��+��� 9�} <  

5. દ2શભરના રા�f�ય ધોર�માગ� ઉપર કયારથી ફાGટ2ગ 

ફર6જયાત કરાયો છે - %�.15 Z��<3�"-2021  

6. ફાGટ2ગ એ ^ુ ંછે - q8�!���к 0�8 �9]0  

7. તા. ૧૪ ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧ના રોજ PM મોદ�એ કયા Gથળે 

યો?યેલા સમારોહમા ં મઇેન બેટલ ટ21ક અ�ુ �ન MK-1 

ભારતીય સેનાને સિમmપત કર� - K�¨b (%��8��l<) 

8. મેઇન બેટલ ટ21ક અ�ુ �ન MK-1A કોના ©ારા તૈયાર 

કરવામા ંઆવી છે - �"3��"z�� к��$�0 ��Uкm9 S�9K7 


(� ���8,�(0 ��A��  

9. કયા વષ] ડ�આરડ�ઓ ©ારા અ�ુ �ન ટ21કનો Vો�Fટ શ@ 

કરાયો હતો - 1972 

10. દ2શભરમા ં કા§મીરમા ં oલુવામા મુલાની બી[ વરસી 

િનિમMે pાર2 �_ાજંgલ અપાઈ- �± Z��<3�" 

11.  oલુવામામા ં કયા અધ�લ§કર� દળોના કાફલા ઉપર  

�તકવાદ� ુમલો થયો હતો �મા ં 40 જવાનો શહ�દ 

થયા હતા- CRPF 

12. oલુવામામા ંમુલાના  શહ�દો માટ2  કયા શહ2રમા ં શહ�દ 

Gમારક બનાવવામા ંઆ��ુ ંછે - ¾����  

DATE : ��-��-����

1. ��� ��,s� ,�`89� �U�� – A��% 9�к�� (ð =��[-

�U"�0)   મેપ ઈ01ડયાને Gવત7ંતા અપાઈ  
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�ુ́ ય હ2̈  ુ:  

� Vાઈવેટ સેકટર ભૌગોgલક મા5હતી સાથે નકશા Vિસ_ 

અને Ü-ૂGથાિનક ડ2ટાનો સ+ંહ કર� શકશે  

� ભારતીય Vદ2શમા ં મેિપ�ગ કામગીર� માટ2 સરકાર� 

પરવાનગી લવેી પડશે નહ�  

� દ2શને આTમિનભ�ર રા�f બનાવવાના પગલાનંે મદદ@પ 

થવાના Vયાસ@પ ેભારતે મેપ મ5ેક�ગ અન ેÜ-ૂGથાિનક ડ2ટા 

જનર2શન, 5ડ0Gf3�શુન અને Gટોર2જ સFેટરને �~ુશ�Fુત 

ક�ુÀ છે.  

� ભારતીય કંપનીઓન ે તેમની આગવી ઓળખ ઊભી 

કરવાની અનેર� તક મળશે.  

� હવે દ2શના ંખે�ૂતોને ખતેી માટ2 ઉપયોગી Ü-ૂભૌગોgલક ડ2ટા 

મેળવવાOુ ંસરળ બનશે. તેમને 5રમોટ સેj1સ³ગ ડ2ટા પણ 

મળશે.  

� દ2શની કંપનીઓ અને સશંોધકોની કામગીર� હવે 

Vિતબધંોને આધીન નહ� રહ2 તેઓ ભારતની સીમામા ં

5ડ6જટલ Ü-ૂભૌગોgલક ડ2ટા અને મUેસને એક7 કરવા, 

જનર2ટ કરવા, Vસાર કરવા ક2 સ+ંહ કર�ને અપડ2ટ કરતા ં

પહ2લા ંમ�ૂંર� લેવાની જ@5રયાત નહ� રહ2.  

� સરકારના આ િનણ�યથી 5ડ6જટલ ઈ01ડયાને મોટો વેગ 

મળશે.  

� ટ2કનોલો[ અને સિવmિસસના ડ2ટા એકઠા કરવા માટ2 

હાલમા ં િવદ2શી સસંાધનો પર ભાર2 મા7ામા ં આધાર 

રાખવો પડ2 છે. ભારતને િવÓ Gતર2 મેિપ�ગ પાવર 

બનાવવા આ પગલા ંમહTTવના ંoરુવાર થશે. 

� મેUસ અને ચો¿સ Ü-ૂGથાિનક ડ2ટા નદ�ઓના gલ1ક2[સ, 

ઇ1ડGf�યલ કો5રડોસ�ની રચના અને Gમાટ� પાવર 

િસGટ�સને લા� ુ કરવા �વા રા�f�ય ઇ1�ાGfFચર 

Vો�FÚસ માટ2 મહTTવoણૂ� હોય છે. 

��%$���% U%� %��� ð =-A��`8к ��0� J<d%,6� ��w% к�" 

шк�ш� 

� સરકારના ં આ પગલાને કારણે ભારતમા ં અTયાર :ધુી 

Vિતબિંધત હતા તેવા Ü-ૂભૌગોgલક ડ2ટા હવે �Fુતપણ ે

VાUત કર� શકાશ.ે  

� િવÓ Gતર2 VાUત Ü-ૂભૌગોgલક ડ2ટાની સરળ Vા�Uત શp 

બનશે  

� આને કારણ ે સશંોધન zે7ે gબનજ@ર� અવરોધો અન ે

નોકરશાહ�ને Yૂર કર� શકાશે. અTયાર :ધુી આવા ડ2ટા 

એકઠા કરવા અને જનર2ટ કરવા માટ2 લાઈસ1સ અને 

અગાઉથી મ�ૂંર� મેળવવી પડતી હતી તેવા અવરોધો Yૂર 

કરાયા છે. 

ð =-]4���к ��0� U�� J<d%,6� �,8�� 4ш�  

� આdિુનક Ü-ૂGથાિનક ડ2ટા ટ2કનોલો[ અને મિેપ�ગ 

સિવmિસસ પર આધા5રત નાવી1યoણૂ� ટ2કનોલો[ લા� ુ

થવાના કારણે અથ�ત7ંના દર2ક પાસા, Vસર2લી ~ૃિષ, 

ફાઇના1સ, ક1GfFશન, માઇિન�ગ અને લોકલ 

એ1ટરVાઇિસસમા ં ભારતના ખ�ૂેતો, નાના gબઝનેસીસ 

અને કોપ�ર2શનને એકસમાન અને જબરદGત લાભ થશે.  

� � િવÓમા ં આસાનીથી ઉપલ3ધ છે તેને ભારતમા ં

Vિતબિંધત કરવાની જ@ર નથી અને તથેી અTયાર :ધુી 

Vિતબિંધત રાખવામા ં આવેલા Ü-ૂGથાિનક ડ2ટા હવે 

ભારતમા ં�Fુતપણે ઉપલ3ધ થઇ શકશે.  

� ભારતીય કોપ�ર2શ1સ અને ઇનોવેટસ� પર હવે કોઈ 

િનય7ંણ નહ� રહ2 અને તેમણે ભારતની સીમાની �દર 

5ડ6જટલ Ü-ૂGથાિનક ડ2ટા અને મેUસને એક7, જનર2ટ, 

તૈયાર, Vસાર, Gટોર, ?હ2ર, અપડ2ટ કરતા ંપહ2લા ંમ�ૂંર� 

લેવાની જ@5રયાત નહ� રહ2.  

� �-�8# : 9�#(9 _�� 0�к��8�g  

2. ����� : к�4% Y=8Sк0   

� rલૂ5કટ એટલે કોઈ પણ �Ãુાન ેસમજવા માટ2 બનાવવામા ં

આવેલા ડો½મુે1ટ.  

� કોઈ સમGયા અને તનેા સમાધાન માટ2 એ દGતાવેજમા ં

?ણકાર� આપવામા ંઆવે છે.  
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� બી? શ3દોમા ં કહ�એ તો એમા ં કોઈ સમાધાન સામે 

એFશન Uલાન આપવામા ંઆવે છે. 

� કોઈ ક2�પેઈન માટ2 તેનો ઉપયોગ થાય છે. એ જ ર�ત ે

Vદશ�નો માટ2 અન ે �દોલનો માટ2 પણ તેનો ઉપયોગ 

થાય છે. �દોલનની «ૃપર2ખા અને તેની ?ણકાર� એમા ં

આપવામા ંઆવ ેછે.  

� એમા ં� તે �Ãેુ થયેલી અર[ઓ, િવરોધ Vદશ�નો અન ે

જન�દોલનોની મા5હતી આપવામા ંઆવે છે.  

� સોિશયલ મી5ડયામા ંફરતી rલૂ5કટમા ં બે ઇ-મેલ આઇડ�, 

એક ઇ1Gટા+ામ એકાઉ1ટ અને �આુરએલનો સમાવેશ 

થાય છે. પોલીસે તેની િવગતો સબંિંધત Uલેટફોમ� પાસ ે

માગી છે.  

� આ rલૂ5કટ ખે�ૂતોના �દોલનને ભડકાવવા િવદ2શોમાથંી 

:િુનયો6જત ર�તે ઘડાયલેા કાવતરાનો પદા�ફાશ કર� રહ� 

છે.  

3. A��%�# ��><9��� : ��� Sк� f%� ��[" _� �к7  � 

�9�b8C<� ,�"f6 к��ш� (9��f6)  

 

���� ભારતીય વા�સેુના અö માક� 2 હવાથી હવામા ં Vહાર 

કરવા વાળ� િમસાઇલOુ ં fાયલ કરશે. આ િમસાઇલ 

Yુ§મનો પર તેમના ઘરમા ં160 5કમી �સુીને Vહાર કરશે. 

���� અö માક� 2ની વધાર2લી ર21જ બાદ હવાઇ �_ુમા ં Kયા ં

એક તરફ ભારતીય વા�સુેનાની મારક zમતા વધશે તો 

બી[ તરફ િવરોધીઓની સરખામણીમા ં આ િમસાઇલ 

વા�સુેનાને વધાર2 સzમ બનાવશ.ે  

���� બાલાકોટ હવાઇ મૂલાના એક 5દવસ બાદ 26 ફ2Ûઆુર� 

2019ના 5દવસે આ વG¨ ુજોવા મળ� હતી.  

���� આવનાર� પેઢ�ની આ િમસાઇલ વષ� 2022 :ધુીમા ંતયૈાર 

થઇ જશે.  

��ш�N%� :  

���� અö gબયો1ડ િવઝÐઅુલ ર2જ એયર r ૂએયર િમસાઇલ છે, 

�ની ઝડપ અવાજ કરતા પણ ચાપર ગણી વધાર2 છે.  

���� 5દવસે ક2 રા7ે ગમે Tયાર2 આ િમસાઇલનો ઉપયોગ કર� 

શકાય છે.  

���� વત�માન સમયે આ િમસાઇલની ર21જ 100 5કલોમીટર છે 

� વધીને ૧૬૦ 5ક.મી. થશ ે

���� �ને રિશયા, �ા1સ, ઇઝરાયલથી આયાત કરવામા ંઆવે 

છે.  

4. q$�8� ��� : 3Srк� ��ш �<#����� q$�8��� 

U���" �U�� к��q (3��^#)  

 

� WHOના િનયમો �જુબ સરકાર ©ારા ઈબોલાને મહામાર� 

?હ2ર કરાઈ  

5. WTO – �m�7 !�� z�À��qa�ш� : �4��� WTO�� 

к�� SU8��� _,�q (����к �#�,��)  

� નવા DG તર�ક2 નાઈ�5રયાના ૬૬ વિષmય oવૂ� 

નાણાVધાન ઓકો1જો ઈિવએલાની પસદંગી  

 

� Vથમ આ5�કન મ5હલા     -   કાય�કાળ : પાચં વષ�  

� WTOના સÕય દ2શ : ૧૬૪  -�ુ́ યમથક : વોિશ�Wટન-USA 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૫-૦૨-૨૦૨૧) 

1. ક21� સરકારની કઈ નવી પોgલસીને પગલે દ2શની સીમામા ં

5ડ6જટલ Ü-ૂભૌગોgલક ડ2ટા અને મUેસને એક7 કરવા, 

જનર2ટ કરવા, Vસાર કરવા ક2 સ+ંહ કર�ને અપડ2ટ કરતા ં

પહ2લા ં મ�ૂંર� લેવાની જ@5રયાત નહ� રહ2 – ��,s� 

,�`89�  

2. ક21� સરકારના કયા મ7ંાલય ©ારા નવી મિેપ�ગ પોgલસી 

?હ2ર કરાઈ હતી - 9�#(9 _�� 0�к��8�g  

3. તા�તરમા ંચચા�મા ંઆવેલ rલૂ5કટ એટલે ^ુ ં - к�q ,6 

J<ò��� 9+�� �0� $������� 3��8� ��¦<�(0  

4. ભારતીય વા�સુેનાની અö માક� િમસાઇલ કયા Vકારની 

છે - U��4� U���� �U�� к����  
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5. ભારતીય વા�સુેના ©ારા આગામી સમયમા ંઅö માક� 2 

િમસાઇલOુ ંપર�zણ કરશે તનેી zમતા ક2ટલી હશે - ��� 

Sк� 

6. ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ં કયા આ5�કન દ2શમા ં ઈબોલા રોગને 

મહામાર� ?હ2ર કરાઈ - �<#���  

7. �યુાના સરકાર ©ારા કોના િનયમો �જુબ ઈબોલાન ે

મહામાર� ?હ2ર કરાઈ - WHO 

8. WTOOુ ંિવG¨તૃ નામ જણાવો - �m�7 !�� z�À��qa�ш�  

9. ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ં ક2ટલામી વખત WTOની કમાન 

મ5હલાને અપાઈ - �4  

10. WTO નવા DG તર�ક2 કોની િનમ�કૂ કરાઈ – zк�(+� 

q��
8� 

11. WTO નવા DG ઓકો1જો ઈિવએલા કયા દ2શના વતની છે 

– ��q/S�#� 

12. WTO નવા DG ઓકો1જો ઈિવએલાનો કાય�કાળ જણાવો - 

,��K �N7  

13. વZડ� f2ડ ઓગ]નાઈઝેશનના સÕય દ2શની સં́ યા જણાવો - 

164 

14. વZડ� f2ડ ઓગ]નાઈઝેશનOુ ં�ુ́ યમથક pા ંઆવેÖુ ં છે - 

���шs^0�-USA 

DATE : ��-��-����

1. к6�70к : �U@#� ��%$�� к�#�� _8� ($����6) 

 
� કાયદો : એ01ટ ક2ટલ Gલોટર લૉ 

к�#���� +����q :  

� આ વટકુમમા ંગૌધનની હTયા માટ2 7ણથી સાત વષ�ની 

સ? અને 50 હ?રથી પાચં લાખ @િપયાનો દંડની 

જોગવાઈ  

� �નુો ફર�થી કરવા બદલ સાત વષ�ની ક2દ અને એક 

લાખથી 10 લાખ @િપયા :ધુીનો દંડની જોગવાઈ.  

� ક2ટલને 13 વષ�થી ઓછ� Ùમરની ગાય, ગાય, આખલા, 

આખલા અને નર અને માદા ભÅસ તર�ક2 �યા´યાિયત 

કરવામા ંઆવી છે.  

� Kયાર2 બીફન ે કોઈ પણ Gવ@પે ક2ટાટલના માસં તર�ક2 

�યા´યાિયત કરવામા ંઆવે છે. 

_8 :  

� "કણા�ટક િVવે1શન ઓફ Gલોટર એ1ડ િVઝવ]શન ઓફ 

ક2gબનેટ ઓ5ડ
ન1સ, 2020ની તમામ જોગવાઈઓ 18 

?1�આુર�થી અમલમા ંઆવશ.ે  

� ઉÃેશ : રાKયમા ંકતલ અને ગૌવશંની :રુzા માટ2 �યાપક 

કાયદો oરૂો પાડવાનો.  

� રાKયપાલ : �ી વ�ુભાઈ વાળા  

� �ુ́ યમ7ંી : �ી બી.એસ.યે5ÃયેરUપા  

2. ��K�) �ш��� 75� �N7���~ : ������� ��" :��� 

�Í> =7_8 к�#7��� U�+�"   

3. ,kl<K��": %�`89q 9������+��� �,��i#,�8 %�"к� 

��º =к ($����6) 

� પ¦�ુચેર�ના ઉપરાKયપાલ (લે¢ટન1ેટ ગવન�ર) પદ2થી 

5કરણ બેદ�ને હટાવાયા  

� રા�fપિત રામનાથ કોિવ�દની ઑ5ફસથી ?હ2ર કરવામા ં

આવેલા િનવેદન Vમાણે, તેલગંાણાની રાKયપાલ 

તિમgલસઈ સ"દરારાજનને પ¦�ુચેર�ના ઉપરાKયપાલની 

જવાબદાર� સ¦પાઈ. 

� 5કરણ બેદ�ને 29 મે 2016ના પ¦�ુચેર�ના ઉપરાKયપાલ 

બનાવવામા ંઆ�યા હતા. 

� �ુ́ યમ7ંી : નારાયણGવામી 

4. ����ш� A��%�#� : 2021 q�(�#� ],��� ���7�(0 

`8�97 #��" �U�� (A��%�# ���)  

���� િવÓના ૧૫ દ2શમા ંભારતીય �ળૂના ૨૦૦ કરતા ં વધાર2 

�યjFત ઉ`ચ હોÃાઓ પર  

���� િવદ2શોમા ંવસતા ભારતીય �ળૂના લોકો મaયે કામ કરતા 

અમે5રકા jGથત એક સગંઠને િવદ2શોમા ંસરકાર તથા અ1ય 

ઉ`ચ હોÃાઓ પર gબરાજમાન એવા ૨૦૦થી વd ુ

ભારતીય �ળૂના લોકોની યાદ� ?હ2ર કર�.  

���� અમે5રકા અને gÇટન સ5હતના ૧૫ દ2શોમા ંઅg+મ હોÃાઓ 

પર િન�Fુત ૨૦૦થી વd ુ ભારતીય �ળૂના લોકો ભાવી 

પેઢ�ના વારસાOુ ંિનમા�ણ કર� રàા ંછે.  

���� િવિવધ સેFટરમા ં ભારતીય �ળૂના લોકોએ મેળવેલી 

િસ÷_ઓ દશા�વતો આ 5રપોટ�  સરકાર� વેબસાઇટો અને 

અ1ય ?હ2ર મા5હતીના આધાર2 તૈયાર કરાયો છે.  

���� આ ૨૦૦ ભારતીય �ળૂના લોકોમાથંી ૬૦ કરતા ં વd ુ

િવિવધ દ2શોની સરકારોમા ંક2gબનેટ પોgઝશન ધરાવ ેછે.  
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���� િસgલકોન વેલી jGથત ઉ�ોગ સાહિસક અન ે

ઇ01ડયાસપોરાના Gથાપક એમ.આર. રંગાGવામીએ જણા��ુ ં

હ¨ ુ ંક2, િવÓની સૌથી �ૂની લોકશાહ� ગણાતા અમે5રકાના 

વાઇસ Vેિસડ21ટ પદ2 Vથમ મ5હલા અને Vથમ ભારતીય 

�ળૂના �યjFત એવા કમલા હ25રસ Ñ ૂટંાઈ આ�યા છે � 

ભારતીયો માટ2 અTયતં ગૌરવની બાબત છે. 

����ш�� U@@��� ,�� �U�8� A��%�# J =[�� U�C<A��� : 

(1) 9�к���� ��� _�� ��ш 

���� એ1ટોિનયો કોGટા : પોrુ�ગલના વડા Vધાન 

���� મોહ�મદ ઇરફાન : �યુાનાના રા�fપિત 

���� Vિવ1દ �ુગનૌથ:મો5રિશયસના વડાVધાન 

���� o�ૃવીરાજ િસ�હ @પોન : મો5રિશયસના રા�fપિત 

���� ચ5ં�કાVસાદ સતંોખી : :5ુરનામના રા�fપિત 

(2) 9�к���� ��#$ ��� 

���� કમલા હ25રસ : અમે5રકાના વાઇસ Vેિસડ21ટ 

���� ભારત �ુગદ2વ : �યુાનાના ઉપરા�fપિત 

���� gલઓ વરડકર : આયલ]1ડના ડ2. પીએમ (oવૂ� પીએમ) 

(3) к�`$��0 �-�z 

���� રોઝી અકબર : ફ�[મા ંિશzણમ7ંી 

���� ફા5રસ અલ રાવી : 5fિનદાદ-ટોબેગોમા ંકાયદામ7ંી 

���� અિનતા આનદં : ક2નેડામા ં?હ2ર સેવામ7ંી 

���� �21ક એ1થની : �યુાનામા ંઆરોWયમ7ંી 

���� િવિવયન બાલ~ૃ�ણન : િસ�ગાપોરમા ંિવદ2શમ7ંી 

���� Vવીણ બાલા : ફ�[મા ંઉ�ોગમ7ંી 

���� દશા�નદં બાલગોgબન : મો5રિશયસમા ંઆઇટ� મ7ંી 

���� િવ�મ ભારત: �યુાનામા ં~ુદરતી öોત મ7ંી 

���� :િુમલYૂથ ભોલાહ: મો5રિશયસમા ંઉ�ોગમ7ંી 

���� :ઇુવા Çેવરમેન : gÇટનમા ંએટનe જનરલ 

���� બા5દ
શ ચેગર : ક2નેડામા ં�વુામ7ંી 

���� 5રશી :નૂક : gÇટનના નાણામ7ંી 

���� Vીિત પટ2લ : gÇટનના ં�હૃમ7ંી 

���� નેZસન 5ડસોઝા :પોrુ�ગલમા ંઆયોજનમ7ંી 

���� ટ2ર21સ દયાલ િસ�હ : 5fિનદાદ-ટોબેગોમા ંઆરોWયમ7ંી 

���� નાઇજલ ધરમલાલ : �યુાનામા ંVાદ2િશક િવકાસમ7ંી 

���� �21કgલન : 5fિનદાદમા ંઊ?�મ7ંી 

���� લીલાદ2વી Öચુમન : મો5રિશયસમા ંિશzણમ7ંી 

���� એલન ગાO ુ: મો5રિશયસમા ંિવદ2શમ7ંી 

���� મનીષ ગોબીન, મો5રિશયસમા ં~ૃિષમ7ંી 

���� Vવીણ ગોરધન : દ. આ5�કામા ં?હ2ર કંપની મ7ંી 

���� િતરથરાજ રુદોયલ : મો5રિશયસમા ં?હ2ર સેવામ7ંી 

���� દ2ઓદત ઇ1દર: �યુાનામા ંપ�3લક વFસ� મ7ંી 

���� એસ. ઈÓરન : િસ�ગાપોરમા ંમા5હતીમ7ંી 

���� આનદં પરસૌદ : �યુાનામા ંમ7ંી 

���� કZપના દ2વી શાહ : મો5રિશયસમા ંપ5રવાર કZયાણમ7ંી 

���� 5ર§મા ~ુલદ�પ િસ�હ : :5ૂરનામમા ં�વુા અને રોજગારમ7ંી 

���� Vિમલા ~ુમાર : ફ�[મા ંહાઉિસ�ગમ7ંી 

���� િVયા માિનકચદં : �યુાનામા ંિશzણમ7ંી 

���� 5�èા મઠો5રયા : :5ૂરનામમા ંસરંzણમ7ંી 

���� :ધુીર મૌd ુ: મો5રિશયમસમા ંમર�ન 5રસોસ�મ7ંી 

���� સરવનન �«ુુગન : મલેિશયામા ંમાનવ સસંાધનમ7ંી 

���� 5રઝલ મે5રકન : મલેિશયામા ંરમતમ7ંી 

5. S�� ��ш�N : �9�%,�K� 

� 5હ�Yુઓના Vિસ_ તહ2વાર વસતંપચંમીને દ2શભરમા ં

ધામdમૂથી ઊજવાય છે. 

 
U@� :  

� વસતંપચંમીના 5દવસે, િવ�ા, X÷ુ_ અને �ાનના દ2વી 

સરGવતીની o?ૂનો 5દવસ છે. િવgભµ +થંોમા ં દ2વી 

સરGવતીન ે ÇõGવ@પા, કામધેO,ુ અિમત તજેjGવની, 

અનતં �ણુશાgલની તથા સમGત દ2વોના Vિતિનિધ 

કહ2વામા ંઆ�યા ંછે.  

� વસતંપચંમીનો 5દવસ દ2વી સરGવતીની o?ૂનો 5દન હોઈ 

આ 5દવસ િવ�ાથeઓ માટ2 પણ મહTTવનો છે.  

� બી? શ3દોમા ંએમ કહ� શકાય ક2 વસતંપચંમી તે દ2વી 

સરGવતીનો ‘આિવભા�વ 5દવસ’ છે. દ2શના ક2ટલાક 

ભાગોમા ં આ પવ�ને ‘વાગીÓર� જયતંી’ અને ‘�ીપચંમી’ 

પણ કહ2વામા ંઆવે છે.  

� વસતંપચંમીના 5દવસે દ2વી સરGવતીOુ ં oજૂન અને #ત 

કરવાથી તે �યjFતની GમરણશjFત મજXતૂ બની ?ય છે 

અને તેની વાણી પણ મdરુ બની ?ય છે. 
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� વસતંપચંમીના 5દવસ ે જ ભગવાન �ી~ૃ�ણે પહ2લીવાર 

દ2વી સરGવતીની આરાધના કર� હતી, અને તે 5દવસથી 

વસતંપચંમીને મા સરGવતીની આરાધનાOુ ં પવ� મનાવા 

લાW�ુ.ં 

� વસતંપચંમી’ને ગગંાના અવતરણના ં 5દવસ પણ 

માનવામા ંઆવે છે.  

� આ જ 5દવસે ગગંામૈયા V?પિત Çõાના કમડંળમાથંી 

નીકળ� ભગીરથના oવૂ�જોને મોz Vદાન કરવા અને 

સમGત ધરતીને નવ પZલિવત કરવા o�ૃવી પર 

અવત5રત થયા ંહતા.ં  

� ધાિમmક Yૃ0�ટએ આ કારણથી વસતંપચંમીના 5દવસ ેગગંા 

GનાનOુ ંપણ આગ¡ુ ંમહTTવ છે. 

� Vાચીનકાળમા ં વસતંપચંમીને Vેમના Vતીક પવ� @પ ે

‘વસતંોTસવ’, ‘મદનોTસવ’, ’કામોTસવ’ અથવા ‘કામદ2વ 

પવ�’ તર�ક2 પણ ઉZલેખ જોવા મળે છે.  

� એ જમાનામા ંöીઓ આ 5દવસે પોતાના પિતને કામદ2વના 

@પમા ંo?ૂ કરતી હતી.  

� આ જ 5દવસે કામદ2વ અને તેમના પTની રતીએ 

પહ2લીવાર માનવ$દયમા ંVેમની ભાવનાનો સચંાર કર�ન ે

તેમને ચેતના Vદાન કર� હતી �થી તેઓ Vેમ અન ે

સ"દય�ની ભાવનાઓને ëડાણથી સમ[ શક2.  

� મહાકિવ કાgલદાસ રgચત ‘~ુમારસભંવ�’્ મા ંએવો ઉZલેખ 

પણ છે ક2 કામદ2વ ેતેમના સખા ઋ¨રુાજ વસતંની સહાય 

લઈને સમાિધમા ંબેઠ2લા ભગવાન િશવને o�ુપ બાણ ©ારા 

તપોભગં કયા� હતા.  

� કામદ2વના આ અપરાધથી �ોધે ભરાયેલા િશવ[એ 

પોતાOુ ં 7ી�ુ ં ને7 ખોલીને કામદ2વન ે આગની 

cવાળાઓથી ભGમીÜતૂ કર� દ�ધો હતો.  

� પાછળથી કામદ2વના પTની રતીનો િવલાપ જોઈન ે

ભગવાન િશવ[એ રતીને આશીવા�દ આUયા હતા ક2, તારા 

પિત ભગવાન �ી~ૃ�ણના o7ુ V%�ુનના @પમા ંતને પિત 

તર�ક2 જ oનુઃVાUત થશ.ે 

6. +( S�� ��ш�N : �� Z��<3�"  

8�к 9�]De�%к�� �< к�  K�����к�  

+( - �� Z��<3�" ����  _�9�� -  �� z�]0 ����  

� આ� 16 ફ2Ûઆુર�ના રોજ �જુરાતી લોકસા5હTયના 

સીમાgચ1હ @પ સશંોધક o�ુકર ચદંરવાકર, મરાઠ� 

સેનાપિત માધવરામ પહ2લા, શાયર આર& લખનવીનો 

જ1મ5દવસ અને દાદાસાહ2બ ફાળક2ની oïુયિતિથ 

� અમદાવાદ 6જZલાના ધdંકૂા તાÖકુાના ચદંરવા ગામે 

જ1મલેા o�ુકર Vભાશકંર2 ગામના નામને અટક તર�ક2 

ધારણ કર� ચદંરવાકર બ1યા હતા.  

� બોટાદ, લ�બડ� અને અમદાવાદમા ં અÕયાસ કર� તેઓ 

અaયાપક થયા હતા. o�ુકર ચદંરવાકરની અaયાપક 

તર�ક2 કાર5કદü �જુરાતમા ંઅનેક ઠ2કાણે રહ�.  

� તેઓOુ ં મહTTવoણૂ� યોગદાન �જુરાત અને ભારતના  

લોકસા5હTયના સશંોધન અને લેખનના zે7 છે.  

9�SUT@#к ���� :  

� રાકંના રતન, િVયદિશmની, ઘર Kયોત, નદંવાયલેા હúયા, 

બાવડાના બળે, ભવની કમાણી, માનવીનો મેળો, લીÖડુા 

લેજો, નવા ચીલે, ધરતી ભાર શે ઝીલશે, ઝાઝંવાના નીર, 

બાધંણી, �તરદ�પ, ^કુનવતંી, િપયરનો પડોશી, મ5હના  

ઓવાર2, ચદંર ઉગે ચાલ¡ુ,ં વાગે @ડ� વાસંળ�, ખેતરનો 

ખે�ુ, ઓખામડંળની લોકકથાઓ, ઓZયા કાઠંાના અમ ે

પખંીડા, �ેયાથe દાદાસાહ2બ માવલકંર �વી નવલકથા, 

એકાકં�, િવવેચન લો િવ�ા અને ચ5ર7 સા5હTયને લગતા 

oGુતકો લ´યા છે. 

� 16 ઓગGટ 1995ના રોજ અવસાન થ�ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૬-૦૨-૨૦૨૧) 

1. ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ં કયા રાKયમા ં ગૌહTયા Vિતબધં 

કાયદો અમલી બનાવાયો - к6�70к 

2. કણા�ટકમા ંઅમલી ગૌહTયા Vિતબધં કાયદામા ંસ?ની ^ુ ં

જોગવાઈ છે - ����� U@#� �0� 3 4� 7 �N7�� 9� 

_�� �� U��4� 5 8�х E�,#��� ���  

3. કણા�ટક સરકાર ©ારા કયા હ2̈ સુર ગૌહTયા Vિતબધં 

કાયદા લાવવામા ં આ�યો છે - � ��ш�� к%8 

_0к���� _�� %��� Q<�f� �0�  

4. કણા�ટકના વત�માન રાKયપાલ કોણ છે - ¾� �;<A�q 

��[�  

5. કણા�ટકના વત�માન �ુ́ યમ7ંી કોણ છે - ¾� 

$�.
9.#�Sò#��w,�  

6. ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ં રામચ�ં િમશનની ક2ટલામી વષ�ગાઠં 

િનિમતે વડાVધાન મોદ� ©ારા વ`� ૂ�અલ ર�તે ઉપjGથત 

રàા હતા - 75   
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7. ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ંપ¦�ુચેર�ના નવા ઉપરાKયપાલ તર�ક2 

કોની િનમ�કૂ કરાઈ - %�`89q 9������+� 

8. 5કરણ બેદ�ને કયાર2 પ¦�ુચેર�ના ઉપરાKયપાલ 

બનાવવામા ંઆ�યા હતા – %�. 29 � 2016 

9. પ¦�ુચેર�ના વત�માન �ુ́ યમ7ંી કોણ છે - ����#6]��� 

10. ૨૦૨૧ ઈ01ડયા Gપોરા ગવન�મે1ટ gલડસ�ની યાદ� કોના 

©ારા ?હ2ર કરાઈ -  _�S�к��� �9`8к�� ��8� 

b�(�#�9,��� 

11. ૨૦૨૧ ઈ01ડયા Gપોરા ગવન�મે1ટ gલડસ�ની યાદ� �જુબ 

િવÓના ક2ટલા દ2શમા ં ભારતીય �ળૂના ક2ટલા �યjFત 

ઉ`ચ હોÃાઓ પર કાય�રત છે – 15 %4� 200 

12. વસતંપચંમીના 5દવસ ેકયા દ2વીની o?ૂ કરવામા ંઆવે છે 

– 9�]�%� 

13. દ2શના ક2ટલાક ભાગોમા ં વસતંપચંમી પવ�ને કયા નામે 

મનાવાય છે - ‘������" +#�%�’ _�� ‘¾�,�K�’  

14. કયા 5દવસે ગગંામૈયા V?પિત Çõાના કમડંળમાથંી 

નીકળ� ભગીરથના oવૂ�જોને મોz Vદાન કરવા અને 

સમGત ધરતીને નવ પZલિવત કરવા o�ૃવી પર 

અવત5રત થયા ંહતા ં- �9�%,�K�  

15. લોકસા5હTયના સીમાgચ1હ @પ સશંોધક, લોકસGં~ૃિતકાર 

o�ુકર ચદંરવાકરનો જ1મ 5દવસ જણાવો - �� Z��<3�" 

���� 

16. લોકસા5હTયકાર o�ુકર ચદંરવાકરOુ ં જ1મGથળ ક� ુ છે - 

K����� ��, %�. ��y =к�  T+. _����� 

DATE : ��-��-����

1. ��� �шf6 ���%-2020 : к�q ,6 d8�9�� 0"K� �0� 

TET ,�9 к��� Z�T+#�% 

 

� કોઈ પણ Fલાસમા ંભણાવવા માટ2 િશzક પા7તા પર�zા 

એટલે ક2 ટ�ચસ� એgલ6જgબgલટ� ટ2Gટ પાસ કરવી 

ફર6જયાત રહ2શે.  

� નવી િશzણ નીિત હ2ઠળ NCTEએ આ િનણ�ય કય�. 

અTયાર :ધુી ટ�ઈટ�ની અિનવાય�તા પહ2લાથી આઠમા 

ધોરણ :ધુી જ હતી. 

� 9�]4� : NCTE - ��ш�8 к��c(98 Z�� S0K� 


i><к�ш� 

2. TRF : к������ �Á<� 3%�к���" 9��~� 9S�# 

(3%�к���)   

� TRF : ધ ર26જGટ1સ �1ટ  

� જ�� ુ કા§મીરમા ં ઉ+વાદ� સગંઠનોમા ં સૌથી ન¡ુ ં નામ 

TRFOુ ં છે. ૫ ઓગ�ટ-૨૦૧૯ના 5દવસે જ��-ુકા§મીરમા ં

આ5ટ
કલ ૩૭૦ને નાXદૂ કરવામા ં આવી. Tયારબાદ આ 

સગંઠન બહાર આ�� ુછે  

� TRFને લ§કર-એ-તૈયબા સ5હત બી? આતકં� સગંઠનોનો 

સપોટ� છે.  

� પા5કGતાન પર Kયાર2 કા§મીરમા ં આતકં ફ2લાવાના 

આરોપો વધી ગયા ં અને પા5કGતાન પર ફાઈનાj1શયલ 

એFશન ટાGકફોસ� (FAT)મા ં 3લેકgલGટમા ંજવાની નોબત 

આવી હતી Tયાર2 �તરરા�f�ય દબાણ વધતા પા5કGતાન ે

કા§મીરમા ંઆતકંવાદનો નવા ચહ2રા તર�ક2 TRFને લો1ચ 

ક�ુÀ.  

� કા§મીરમા ં૩૭૦ની કલમ રદ કરાઈ છે Tયારથી એક ન¡ુ ં

આતકં� સગંઠન ધ ર26જGટ1સ �1ટ (TRF) બહાર આ�� ુછે  

� આ આતકં� સગંઠને ૨૦૨૦મા ં કા§મીરમા ં ૧૧ રાજક�ય 

કાય�કતા�ઓની હTયા કર� હતી, તેમા ં ૯ ભાજપ સાથે 

જોડાયેલા હતા ં 

� TRFને હક�કતમા ંલ§કર-એ-તોયબા, 5હઝXલુ �ઝુા5હÃ�ન, 

ûશ-એ-મહમંદ અને અલબ� �વા સગંઠનોનો સાથ છે  

3. ���� ш�� : _����0 9��0��� (3��^#)   

к����" :  

���� AIની મદદથી કોિવડ-19ના દદüમા ંફ2ફસાના ચપેની મા7ા 

અને તી#તા ક2ટલી છે તેને સો¢ટવરે શોધી કાઢશે તેથી 

સારવારમા ંમદદ મળશ ે

���� કોિવડ-૧૯ Óાસો`છવાસની 5�યામા ં Oકુસાન પહ¦ચાડ� 

શક2 છે, ખાસ તો ફ2ફસાના 5ટ§�નુે મોrંુ Oકુસાન કર� શક2 

છે.  

���� ચેપ ક2ટલો ખરાબ છે તે એFસ-ર2 અને સીટ� Gક�ન �વી 

ઇમેજ આધા5રત પaધતીથી ?ણી શકાય છે.  

���� અનામનેટ નામનો આ સોફટવેર સાધન કોિવડ-૧૯ના 

દદüના છાતીના સીટ� Gક2નને વાચંી શક2 છે અને ખાસ 
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Vકાર2 1�રુલ નેટવક�નો ઉપયોગ કર�ને ખાસ અસાધારણ 

બાબતોની શોધ કર�ન ેસારવાર કર� શકાશે 

ш��к :  

���� ઇ01ડયન ઇ�1Gટટ�ટૂ ઓફ સાયj1સસ-બÅWÖ@ુ અને ઓGલો 

�િુન. હોjGપટલ તેમજ નોવ]ની એડગર �િુન.ના 

સશંોધકોએ આ5ટ
5ફિશયલ ઇ1ટ2લીજ1સ (એઆઈ)ની 

મદદથી એક એવા સોફટવેરની શોધ કર� હતી.  

4. к�()�# к�`$��0 : A��% 9�к��  

U@��� $� ��67#��� �;=�" _,�q (�U"�0) 

(1) A��%�� 0�`8к� �,к�6��� ���76 �0� E. 12,195 

к����� ���кш� `8sd� q(9��(0�(PLI) �]к�� �;=�"  

8�A :  

� ટ2gલકોમ gગયર મે1�ફુ2કચ5ર�ગ માટ2ની પીએલઆઇ Gક�મ 

૧લી એિVલ, ૨૦૨૧થી અમલમા ંઆવશે.  

� આગામી પાચં વષ�મા ં @. ૨,૪૪,૨૦૦ કરોડOુ ં ઉTપાદન 

થશ.ે @. ૧,૯૫,૩૬૦ કરોડની િનકાસ થશે.  

� ૪૦,૦૦૦ લોકોને VTયz અને પરોz રોજગાર� મળશે.  

� દ2શને @. ૧૭,૦૦૦ કરોડની ટ2Fસની આવક થશે.  

� આ Gક�મથી ૩૦૦૦ કરોડ @િપયાOુ ં રોકાણ આવશે તથા 

મોટા Vમાણમા ંડાયર2Fટ અને ઇનડાયર2Fટ એ�Uલોયમ1ેટ 

તથા ટ2Fસ બનંOે ુ ંસ£ન થશ.ે  

_(# $�$%� :  

� એમએસએમઈ સેFટર માટ2 લ�તુમ રોકાણની મયા�દા @. 

૧૦ કરોડ અને અ1ય માટ2 @. ૧૦૦ કરોડ રાખવામા ંઆવી 

છે.  

� ૨૦૧૪મા ં દ2શમા ં ઇલેFfોિનFસ મે1�ફુ2કચ5ર�ગOુ ં �Zૂય @. 

૧.૯ લાખ કરોડ હ¨ ુ ં� ૨૦૧૯-૨૦મા ંવધીને ૫.૫ લાખ 

કરોડ @િપયા થ�ુ ંછે.  

(2) ;<����q8 +�]09 
к0�� Q<������ �;=�" ($�[ 

к�#��)  

� ૨૦૧૫ના આ કાયદામા ં:ધુારાથી 6જZલા મે6જGf2ટ અને 

એ5ડશનલ 5ડ0GfFટ મે6જGf2ટની સMામા ં વધારો કર� 

દ2વામા ંઆવશે 

� આ કાયદાના અમલ માટ2 � પણ એજ1સીઓ છે તેના પર 

હવે 6જZલા મ6ેજGf2ટ, એ5ડશનલ 6જZલા મે6જGf2ટને નજર 

રાખવાની સMા મળ� જશે.  

� આ ઉપરાતં � 6જZલા બાળ સરંzણ �િુનટ છે તે પણ 

6જZલા મે6જGf2ટ હ2ઠળ કામ કરશે. 

� અગાઉ એ¡ ુ હ¨ ુ ં ક2 કોઈ પણ સGંથા ક2 � ચાઇZડ ક2ર 

ઇ�1Gટટ�ટૂ ચલાવવા માગતા હોય તેઓએ પોતાનો હ2̈  ુ

સરકારને આપવાનો હતો.  

� જો ક2 હવેથી ચાઇZડ ક2ર ઇ�1Gટટ�શૂનના ર6જGf2શન 

પહ2લા 5ડ0GfFટ મે6જGf2ટ તેની zમતાથી લઇને બધી 

?ણકાર� VાUત કરશે અને એક 5રપોટ�  રાKય સરકારન ે

સોપશે �ના આધાર2 આ મ�ૂંર� આપવામા ંઆવશ.ે 

� �ુવેનાઈલ જ0Gટસ એટલે - બાળકોની સભંાળ અન ે

સરંzણ 

� મ7ંી : �ી G�િૃત ઈરાની  

� મ7ંાલય : મ5હલા અને બાળ કZયાણ  

5. ��(0� ]0�7-��" : USA (D<��%� 3,�µ)  

�A���% ��]%�� :  

� USAનો ૭૩ ટકા ભાગ Vભાિવત  

� ૧૨ áચ �ટલો બરફ પડવાની શકયતા  

� અમે5રકા ઉપર 7ાટક2લા બરફના તોફાન ઉર�એ 

મોટાભાગના દ2શને બાનમા ંલીdુ.ં  

� છેZલા ં 7ણ 5દવસથી વોિશ�Wટન, ટ2Fસાસ અને અ1ય 

િવGતારોમા ંભાર2 બરફ પડ� રàો છે.  

� બે 5દવસમા ં૨૩ લોકોના ંમોત થયા છે અને અનેક લોકો 

બીમાર પડયા.  

� અમે5રકાના ૭૩ ટકા ભાગન ેિવ1ટર Gટોમ� ઉર�એ ભરડામા ં

લઈ લીdુ ંછે અને કરોડો લોકોને અસર થઈ છે.  

� મા7 ટ2Fસાસની જ વાત કર�એ તો Tયા ં સતત 7ી? 

5દવસે પણ જન[વન ખોરવાયેÖ ુ ંર²ુ ંહ¨ ુ.ં  

� અહ�યા ૮૦ લાખ લોકો �ધારપટમા ં હતા. આ jGથિતમા ં

સામા1ય :ધુારો થયો હતો છતા ંપાવર ક2બZસ અન ેગેસ 

લાઇ1સ થી[ જવાના કારણે ૪૦ લાખ લોકો �ધારપટમા ં

રહ2વા મજXરૂ બ1યા હતા.  

� ટ2Fસાસ અને તેની આસપાસના િવGતારોમા ં 7ણ 5દવસ ે

પણ વીજળ�નો oરુવઠો યથાવ¨ ્ ન થવાના કારણે 

લોકોમા ંનારાજગી જોવા મળ� હતી.  

6. ����� �4 U�q`�� к�� (,#�7��6)  

� USAમા ંિવÓની Vથમ ઉડતી હાઈgÇડ કારને મ�ૂંર�  

U�q`�� к�� ��ш� :  

� ઊડતી કારની વાGતિવકતા હવે ફFત એક કદમ Yૂર છે. 

ફ2ડરલ એિવયેશન એડિમિનGf2શને(FAA) એક હાઈgÇડ 
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+ાઉ1ડ-એર િવ5હકલને મ�ૂંર� આપી દ�ધી છે ક2 � હવામા ં

કલાકના ૧૦૦ માઇલની ઝડપે ઊડ� શક2 છે.  

� ટ2રા'gગયા fા�1ઝશનને Gપેિશયલ લાઇટ-Gપોટ�  એર�ા¢ટ 

એરવથeનેસ િસmટ મળ� ગ�ુ ંછે.  

� આ �ા¢ટOુ ં¢લાઇટ ઓ�1લ મોડલ ઉપલ3ધ થઇ ગ�ુ ંછે ક2 

� પાઇલોÚસ અને �ાઇિવ�ગ G~ૂZસમા ં વેચાણ માટ2 

ઉપલ3ધ છે, જો ક2 એકાદ વષ�મા ંજ તેના કાર ક�પોન1ટ 

Gf�ટ gલગલ થઇ જશે  

� હ�ુ ંપણ રોડ સેફટ� Gટા1ડડ�ની oતુ�તા કરવાOુ ંબાક� છે. 

તે પછ� �ાઇવસ� એક િમિનટની �દર આ વાહનને 

¢લાQગમાથંી �ાઇિવ�ગમા ં ક1વટ�  કર� શકશે. તે નાના 

એરપા્ટ�  અથવા હાઈ-વે પરથી ટ2ક-ઓફ ક2 લે01ડ³ગ કર� 

શકશે.  

� ટ2રા'gગયને ૨૦૨૨ :ધુીમા ં તેના rુ સીટર વાહનન ે

ઉTપાદન અને મ�ૂંર�ઓની આશા છે. જો ક2 આ વાહન 

ચલાવવા માટ2 માgલક પાસે �ાઇવર લાઇસ1સ અને 

Gપોr્�સ પાઇલટOુ ંિસmટ5ફક2ટ એમ બµે હોવા જ@ર�. 

ç�%� к�� 3ш�� 400 �b8�� ��(+ ����� R� 

� આ ઊડતી કારને ૧૦૦-hp Rotax 912iS Gપોr્�સ ફÁઅુલ 

ઇ1�Fટ એ�1જન તાકાત આપે છે. તે કલાકના મહMમ 

૧૦૦ માઇલની ઝડપે ઊડ� શક2 છે અને ૧૦,૦૦૦ �ટની 

ëચાઇ પર તેની ર21જ આશર2 ૪૦૦ માઇલની છે.  

� UલેનOુ ં એ�1જન િVિમયમ ગેસોgલન પર ચાલી શક2 છે 

અથવા તો ૧૦૦ LL Uલેન Qધણ પર, Kયાર2 કાર હાઈgÇડ 

ઇલે0Ffક મોટર ©ારા પાવડ� છે.  

� ઊડતી કારના Gટા1ડડ� 5ફચસ�મા ંફોર 0�હલ હાઈgÇડ 5ડGક 

Çેક, 5ર6જડ કાબ�ન ફાઇબર સેફટ� ક2જ અને એર�2મ 

પેરા^ટૂનો સમાવેશ થાય છે.  

� આ વાહનOુ ં વજન ૧૩૦૦ પાઉ1ડ છે તથા તેમા ં 5ફFસ 

લે01ડ³ગ ગીયર છે અને ૨૭ �ટ પહોળ� પાખંો છે.  

� તેની પાખંો એવી ર�તે સકં2લાઇ ?ય છે ક2 તનેે એક કારના 

ગેર2જમા ંપણ પાક� કર� શકાય છે.  

� ૨૦૧૮મા ં એક અહ2વાલ ©ારા આ વાહનની 5ક�મત ચાર 

લાખ અમ5ેરકન ડોલસ� દશા�વવામા ંઆવી હતી.  

� ટ2રા'gગયાને ૨૦૧૭મા ં વોZવોની ચાઇિનઝ માgલક�ની 

પેર1ટ કંપની ગીલી ©ારા હGતગત કરવામા ંઆવી હતી  

7. +( S�� ��ш�N : �� Z�� <3�" �<+��% ><��.�� ,U�8� 

D<8,�%: U��9Ë S���S0#�  

 

+( - �� Z�� <3�"-����     _�9�� – 3 z� 0-���� 

� આ� �જુરાત �િુન.ના પહ2લા ~ુલપિત �ી હરિસ_ 

5દવે5ટયાનો જ1મ5દવસ છે.  

� તેજGવી શzૈgણક કાર5કદü ધરાવતા �ી 5દવે5ટયા 

અમદાવાદ અને �ુબંઈથી બી.એ, એમ.એ :ધુીનો 

અÕયાસ કર� 1910મા ઉMર Vદ2શના બર2લીમા ંતTવ�ાન 

િવષયના Vાaયાપક બ1યા હતા.  

� તે પછ� �દા� 21 વષ� �ુબંઈમા ંવક�લાત કર�, 1933મા 

�ુબંઈ હાઇકોટ�મા ંવધારાના 1યાયધીશ તર�ક2 િનમાયા. તે 

પછ� �જુરાતની દ2શી 5રયાસતોમા ંપણ 1યાયધીશ તર�ક2 

કામ ક�ુÀ હ¨ ુ.ં  

� �જુરાતના ?હ2ર[વનની અનેક સGંથાઓ સાથે ગાઢ ર�ત ે

સકંળાયેલા 5દવે5ટયાને 23 નવે.1949ના રોજ Gથપાયેલી 

�જુરાત �િુન.ના Vથમ ~ુલપિત બનવાOુ ં�ેય મØ�ુ ંહ¨ ુ.ં  

� અહ� તેઓ બે ટમ� એટલે ક2 �દા� આઠ વષ� :ધુી 

~ુલપિતપદ2 રàા. ~ુલપિત તર�ક2 તેઓ �િુન.માથંી 

માનવધન અન ે ભારતિનમા�ણની શjFતઓ ઊિપ?વવા 

અને પા�ાTય અને ભારતીય �Zૂયોનો :મુેળ સાધવા 

માગંતા હતા.  

� તTવ�ાનના અÕયાસી હરિસ_ભાઈએ સામિયકોમા ં

િવચારોMેજક અનકે લેખોની સાથ ે “The art of life in 

bhagavat gita”નામે +થં પણ લ´યો છે.  

� 1યાયધીશ, ~ુલપિત હરિસ_ 5દવે5ટયાOુ ં તાર�ખ ૩ 

ઓગGટ ૧૯૬૮ના રોજ અવસાન થ�ુ ંહ¨ ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૭-૦૨-૨૦૨૧) 

1. ક21� સરકારની નવી િશzણ નીિત 2020 �જુબ કોઈપણ 

વગ�મા ંભણાવવા માટ2 િશzક2 કઈ પર�zા ફર6જયાત પાસ 

કરવી પડશે - TET 

2. TETOુ ંિવG¨તૃ નામ જણાવો - 0"K97 
`8T+`$`80" 0�]0 

3. કા§મીરમા ં  આટüકલ 370 રદ કયા� બાદ ક�ુ ં એક ન¡ુ ં

�તકવાદ� સગંઠન સ5�ય થ�ુ ંછે - TRF 

4. TRFOુ ંિવG¨તૃ નામ જણાવો - � ��T+]0(9 r(0 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    57 | P a g e  

 

5. તા�તરમા ંનવા શોધાયેલા 'અનામનેટ  સો¢ટવેર'Oુ ં�ુ́ ય 

કાય� જણાવો - covid-���� ��¯�� Z�Z9���� K�,�� �-� 

_�� %��%� к�08� R� %��� ш���� 

6. તા�તરમા ં નવા શોધાયેલા 'અનામનેટ સો¢ટવેર' કઈ 

ટ2કનોલો[ આધા5રત કાય� કર2 છે - AI 

7. AIOુ ંિવG¨તૃ નામ જણાવો -3S0�SZ�ш#8 b(0�`8+(9 

8. તા�તરમા ં covid-19 માટ2Oુ ં 'અનામનેટ સો¢ટવેર'  કઈ 

સGંથાઓ ©ારા તૈયાર કરા�ુ ં - IISC - $²�³<́ <, z]8� 

><����950" U�c],08 %�+ 
���  ><����950", ���À 

9. ક21�ીય ક2gબનેટ ©ારા ફ2Ûઆુર� 2021મા ંભારતમા ંટ2લીકોમ 

ઉપકરણોના િનમા�ણ માટ2 ક2ટલા કરોડની  VોડFશન gલ�Fડ 

ઈ1સ1ેટ�વ- PLI Gક�મની મ�ૂંર� આપી - E. ��,��� к��� 

10. ક21�ીય ક2gબનેટ ©ારા ટ2gલકોમ gગયર મે1�ફુ2Fચ5ર�ગ 

માટ2ની PLI Gક�મનો અમલ pારથી શ@ કરાશે – � 


��8 ���� 

11. વષ� 2019-20મા ં ભારતમા ં ઇલેFfોિનક મે1�ફુ2Fચ5ર�ગOુ ં

�Zૂય ક2ટલા કરોડ થ�ુ ંહ¨ ુ ં- E. �.� 8�х к��� 

12. તા�તરમા ં ક21�ીય ક2gબનેટ ©ારા બાળ સભંાળ અને 

સરંzણ માટ2ના કયા કાયદામા ં :ધુારો કર�ને સબંિંધત 

અિધકાર�ને વd ુ સMા અપાઇ છે - ;<����q8 +]0"9 


d0-���� 

13. �ુવેનાઈલ જGટ�સ એટલે ^ુ ં - $�[к��� 9�A�[ _�� 

9��f6 

14. ફ2Ûઆુર� 2021મા ંઅમે5રકામા ંક�ુ ંએક ભયાનક  બરફOુ ં

તોફાન-winter storm આ��ુ ં હ¨ ુ ં �મા ં 73 % િવGતાર 

Vભાિવત હતો - ��" 

15. તા�તરમા ંિવÓની Vથમ ઉડતી હાઈgÇડ કારને કયા દ2શ 

©ારા મ�ૂંર� આપવામા ંઆવી - USA 

16. તા�તરમા ં કઇ કંપનીની િવÓની Vથમ ઉડતી હાઈgÇડ 

કારને મા1યતા આપવામા ંઆવી - 0����`�#�  !�£(aш�-

USA 

17. �જુરાત �િુનવિસmટ�ના Vથમ ~ુલપિતOુ ં નામ જણાવો -  

U��9Ë S���S0#� 

18. �જુરાતી િશzણિવદ અને Vાaયાપક હરિસ_ 5દવે5ટયાનો 

જ1મ5દવસ જણાવો - ��.��.���� 

19. 'THE ART OF LIFE IN BHAGAVAT GITA' +થં કોના 

©ારા લખાયો હતો - U��9Ë S���S0#� 

DATE : ��-��-����

1. SOU : 562 �+����z�� #����� �0� ]0�Í> = zZ 

><��0" х�%� A�# �><̀a# $����� 9�к��" 9��%�� 

�K�� (q�%U�9-���9�)  

9�к��" 9��%�� 9Ì#� :  

� સિમિતમા ંoવૂ� અિધક �ુ́ ય સgચવ અને વલાસણા Gટ2ટના 

રાજ પ5રવારમાથંી એસ.એસ.રાઠોર, રાજકોટના oવૂ� રાજ 

પ5રવારમાથંી માધંાતાિસ�હ, જયoરુ Gટ2ટના 5દયા ~ુમાર�. 

જોધoરુના મેહરાનગઢ ��gુઝયમ fGટના િનયામક 

કરણીિસ�ઘ જસોલ, હાવ�ડ� �િુન.ના Vોફ2સર અને ,ાગં,ા 

Gટ2ટના ડો. �ગમા ં ઝાલાનો સÕય તર�ક2 સમાવેશ 

કરવામા ંઆ�યો છે.  

� oરુાતTવ અને સ+ંહાલય િનયામક ડો.પકંજ શમા�ન ેસÕય 

સgચવ તર�ક2 િન�Fુત કરાયા. 

� ��A�� : �%-�% _�� 9��]De�%к �Á e�µz  

2.��i#9A� � =�06�: �<+��% ($����6)  

� રાKયસભાની �જુરાતની બનંે બેઠકો ઉપર ભાજપ gબન 

હ5રફ િવ�તા  

� િવિધવત ?હ2રાત તા. 22 ફ2Ûઆુર�-2021ના રોજ કરાશ ે

A�+,�� ��/%� ������ :  

� રામભાઈ મોકર�યા : �Ãુત-5.6 વષ�  

� 5દનેશભાઈ V?પિત : �Ãુત 2.6 વષ� 

�<+��% ��i#9A��� �%7�� c]4�% :  

D<8 $�~к : 11 

� ભાજપ : ૦૯   ક¦+ેસ : ૦૨  

3. ��%� �#��: �<+��%�� �4��� SU�8#� ����� 

9�8�� 0��4� 9++ (�(#g� 9��f6)   

 
U�} <: 

� શેડÐલુ-૧ની �ેણીમા ં આવતા ગીધની વસતી વધ ે અને 

તેના લોક2શન સ5હતનો ડ2ટા સતત મળતો રહ2 તે માટ2 

�જુરાતમા ં પહ2લી વખત સાસણમા ં 5હમાલીયન ગીધને 

સોલાર ટ2ગ લગાડવાનો સફળ Vયોગ કરવામા ંઆ�યો.  

Z�#�� :  
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� Gથાિનક ગીધને ટ2ગ લગાડવાની કામગીર� છેZલા થોડા 

સમયથી સાસણમા ંશ«ુ કરાઈ છે પરં¨ ુ5હમાલય તરફથી 

માઈ+ેટ થઈને આવલેા ગીધને પહ2લી વાર સોલાર પાવર 

ટ2ગ લગાવવામા ંવન િવભાગની ટ�મને સફળતા મળ� છે. 

� સાસણમા ંઅTયાર:ધુીમા ં૮ ગીધને ટ2ગ લાગાવાયા છે.  

� નાની સોલાર પેનલ સાથેના ટ2ગ લગાવવાથી ટ2ગની 

�દર રહ2લી બેટર� અ�કુ સમયે ચા£ કરવી પડ2 છે ત ે

સોલાર પાવર ટ2ગમા ંન5હ કર¡ુ ંપડ2.  

� િસ�હોને કોલર પહ2રવામા ં આવ ે છે તેમા ં રહ2લી બેટર� 

એકાદ વષ] ચા£ કરવી પડ2 છે.  

� �<+��%�� U�8 ����� �9%� *��/ 800  

� કામગીર� : વન િવભાગ અને પ^પુાલન –�જુરાત 

સરકાર  

4. х�8D=� : 14� IPL T-�� 8���� U��g-2021  

14� IPL �9a�-2021 
0 
 ^8�(9   

� ~ુલ ટ�મ : ૦૮   ~ુલ ખેલાડ� : ૫૭  

� ૩૫ ભારતીય અને ૨૨ િવદ2શી ખેલાડ�  

� ~ુલ રકમ : ૧૪૫ કરોડથી વd ુ 

U�b
]0 �к4� х�"��#�8� 0�,-5 х�8��"z 

х�8��" r�(K�qa� �к 

S�9 �S�9  રાજGથાન રોયZસ ૧૬.૨૫ કરોડ 

к�#8 /�9�  રોયલ ચેલે1જ 

બÅWલોર 

૧૫ કરોડ 

^8�� �d9��8 રોયલ ચેલે1જ 

બÅWલોર 

૧૪.૨૫ કરોડ 

/#8 S�K��79�  પ?ંબ 5ક�Wસ 

ઈલેવન 

૧૪ કરોડ 

S� 6w,� �%  ચેµઈ :પુર5ક�Wસ ૯.૨૫ કરોડ 

� પાચં �જુરાતી ખલેાડ�ઓની પસદંગી  

� IPL : ઈ01ડયન િVિમયર લીગ  

5. n�� ,�9 3$�U��к"# 98�Uк�� ;=4 : n�� ,�9-��>< 

�Ñ=N6�� к��6� 4%�� 3�45к C<к9�� 9�$��� _U���8-

2021 (,#�7��6)  

 

A��%�� ��>< �Ñ=N6�� c]4�% _�� 3�45к C<к9���� 

U@��� %�#� :  

� +ીન પીસ દgzણ-oવૂ� એિશયાના ડ2ટા �જુબ વષ� 

૨૦૨૦મા ં ભારતમા ં વા� ુ VYૂષણે ૧,૨૦,૦૦૦ લોકોનો 

ભોગ લીધો હતો. તે પૈક� મા7 બÅગÖ@ુમા ં જ ૧૨,૦૦૦ 

લોકો વા� ુVYૂષણન ેકારણે �Tૃ�નુે ભેટયા ંહતા.ં  

� વા� ુVYૂષણને કારણે ભારતમા ં @િપયા બે લાખ કરોડOુ ં

Oકુસાન થ�ુ ં હ¨ ુ.ં તે પૈક� બÅગÖ@ુમા ં @િપયા ૧૨,૩૬૫ 

કરોડOુ ંOકુસાન થ�ુ ંછે. 

� વા� ુ VYૂષણને કારણે ભારતના છ શહ2રોને @િપયા 

૧,૨૩,૬૫,૧૫,૪૦,૦૦૦ �ટÖુ ંOકુસાન પહ¦`�ુ ંછે.  

� વષ� ૨૦૨૦મા ં વા� ુ VYૂષણને કારણે ૨૫,૦૦૦ �Tૃ� ુ

ન¦ધાયા ંહતા.ં તે �Tૃ�નુે વા� ુVYૂષણ િનય7ંણથી િનવાર� 

શકાયા ંહોત.  

� બÅગÖ@ુ, ચેµઇ, હúદરાબાદ અને 5દZહ�મા ં પણ અO�ુમે 

૧૨,૦૦૦, ૧૧,૦૦૦, ૧૧,૦૦૦ અને ૫૪,૦૦૦ �Tૃ� ુ

ન¦ધાયા ંહતા.ં 

n�� ,�9 ��ш� :  

� +ીન પીસ તે આબોહવાક�ય પગલા ં લેવા માટ2Oુ ં િવÓ 

દર�?Oુ ંસલાહકાર �ૂથ છે.  

� +ીન પીસ તે વા� ુ VYૂષણન ે કારણે થયેલા આરોWય 

િવષયક અને આિથmક Oકુસાન �ગેના વૈિÓક �કડાOુ ં

gચ7 o«ંુૂ પાડ2 છે. 

� �ુ́ ય મથક : એ�Gટરડ2મ, નેધરલ1ેªઝ 

6. �th q�(�#� �]кm9 S�,�07 -2021 (��+���")   

 

_U���8�� U@��� %��6� :  

���� પO ટકા કરતા ંઓછા ભારતીય Gનાતકો રોજગાર� માટ2 

યોWયતા ધરાવે છે  

���� વષ� ૨૦૨૧મા ં ૪પ.૯ ટકા Gનાતકો રોજગાર� માટ2 

યોWયતા ધરાવતા ંહતા ં�ની સરખામણીએ વષ� ૨૦૨૦મા ં

૪૬.૨૧ ટકા Gનાતકો યોWયતા ધરાવતા ં હતા ં અને વષ� 

૨૦૧૯મા ંઆ ટકાવાર� ૪૭.૩૮ ટકાની હતી.  

���� MA Gનાતકો નવી રોજગારzમતા સૌથી નીચી હતી � 

ફFત ૨૨.૪૨ ટકા હતી. તેના પછ�નો નબંર 

પોgલટ2કિનકનો હતો �મા ં ૨૫.૨ ટકા Gનાતકો રોજગાર� 

માટ2 યોWયતા ધરાવતા ંહતા.ં  
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���� સૌથી ëચી રોજગાર� zમતા BTech Gનાતકોમા ં૪૬.૮૨ 

જોવાઈ હતી, તેના પછ� MBAનો �મ આવતો હતો તેમા ં

૪૬.પ૯ ટકા Gનાતકો રોજગાર� માટ2 યોWયતા ધરાવતા ં

હતા.ં  

���� o«ુુષોની સરખામણીએ મ5હલાઓની રોજગાર� zમતા 

ëચી જળવાઈ હતી. મ5હલાઓમા ં ૪૧.ર૫. ટકા 

Gનાતકોમા ં રોજગાર� માટ2ની યોWયતા હતી, Kયાર2 તનેી 

સરખામણીએ o«ુુષોમા ં ફFત ૩૪.૨૬ ટકા Gનાતકોમા ં

રોજગાર� માટ2ની યોWયતા હતી. 

7. K-� �� : A��%�# 9����� 100� ]���ш� 0�(к K-� 

�� U���@a� 9��8 (3@��A7�-9��f6)  

� L&T-હ[રા, :રુત ©ારા તૈયાર કરાયેલી ૧૦૦મી K-9 

વ- તોપને સેનાના જનરલ �ી એમ.એમ. નરવણ ે©ારા 

લીલી ઝડં�  

 ]���ш� K-� �� 0�(к ��ш� :  

� ૩૦ સેક21ડમા ં ૪૦ 5ક.મી. :ધુી ૩ રાઉ1ડ ફાયર કરવા 

સzમ  

� 9 વ- હોિવTઝરમા ં 80 ટકાથી વધાર2 ભારતમા ં બનલેા 

Gપેરપાટ�નો ઉપયોગ કરવામા ં આ�યો છે. Kયાર2 અલગ 

અલગ ટ2Fનોલો[મા ં50 ટકા ભારતમા ંબનેલી છે. 

� �મા ં 13 હ?ર નાના મોટા પાr્�સનો ઉપયોગ કરવામા ં

આ�યો છે, � �જુરાત, મહારા�f, કણા�ટક અન ે

તિમલના�ુની અલગ અલગ કંપનીઓ પાસ ે તૈયાર 

કરાવવામા ંઆ�યા છે.  

� એલ એ1ડ ટ�ના વેપન િસGટમ િન�ણાતંોની ટ�મ ©ારા 

સાઉથ કો5રયામા ં હા1વામા ં ઓટોમેશનની f2િન�ગ લઈને 

પાચં સરંzણ ઉTપાદન એકમોની ટ�મને તાલીમ 

આપવામા ંઆવી હતી. 

0�(к�� ]���ш� !�#8��  

� આ ટ21કમા ં ભારતમા ં જ િવકસાવેલી fાયલ ગનનો પણ 

ઉપયોગ કરવામા ંઆ�યો છે. �ને લઈને વઝ�ન K-9 વ- 

ટ21કનો જ1મ થયો છે.  

� ભારતીય સૈ1યની જ@5રયાતોને aયાનમા ં રાખીને આ 

ટ21કને 5ડઝાઈન કરવામા ં આવી પયા�વરણીય િનય7ંણ 

અને સલામતીOુ ંaયાન રખા�ુ ંછે.  

� સ�ંFુત સાહસ : L&T અને દgzણ કો5રયાઈ કંપની  

8. 14� +#�<� `80��K� �Í> =7_8 Z��]0�8-2021 

(9�SU@#)  

� o�ૃવી પરનો સૌથી મોટો સા5હTય ફ20Gટવલ  

� Vથમવાર 5ડ6જટલ આયોજન  

� સમયગાળો : તા. ૨૨ થી ૨૫ ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧ 

��ш�N �,c]4�% :  

� gબલ ગેÚસ, નોબેલ િવ�તા અથ�શાöી જોસેફ 0Gટ�WલÚજ, 

મલાલા �:ુફુઝાઈ, મેન Xકુર િવ�તા ડગલસ Grુઅટ�  

સ5હત 300થી વd ુવFતા સામલે થશે. 

9. U�$�|<-�	�<- ��/d0 : 39� (+[��7 Q<����)  

� વડાVધાન મોદ�ના હGતે ઈ-Vારંભ  

��/d0 ��ш� :  

� આ Vો�Fટ હ2ઠળ નીમાટ�-મા�ુલી ટાo,ુ ઉMર �વુાહાટ�-

દgzણ �વુાહાટ� અને dબુર�-હાટિસ�gગમાર� વ`ચ ે રો-

પેFસ જહાજ ચલાવી શકાશ.ે  

� હાલ રોડના માaયમથી આ િવGતારોOુ ં �તર કાપવા 

આશર2 680 5ક.મી.Oુ ં �તર કાપ¡ુ ં પડ2 છે. આ Vો�Fટ 

શ@ થતા ંઆ �તર ઘટ�ને 43 5ક.મી.Oુ ંથઈ જશે.  

39��� _(# ��к�9 к�#¢�� ,6 �������¾��� U]%� 

q-����A  

� dબૂર� 'લબાડ� gÇજ  

� મા�ુલી oલુના િનમા�ણ માટ2 Üિૂમoજૂન  

� જોગીઘોપામા ં ઈ1ટરનેશનલ વોટર fા1સપોટPશન 

ટિમmનલનો િશલા1યાસ  

� Çõo7ુ નદ� પર અનેક Vકારના rુ5રઝમ પોઇ1ટની 

શ@આત  

� ઈઝ ઓફ �ુáગ gબઝનેસ માટ2 5ડ6જટલ Vો3લેમ સો�Zવ³ગ 

િસGટમનો ^ભુારંભ.  

10. ����к ��Á< : �N7 2020�� к������� к��6� ���C<� ��Á<� 

����� 281 S!`8#� ��8� (3�45к)  

��Á< ������ к��6� :  

� કોરોના સામે લડવા િવÓના ંઅનકે દ2શોએ કરોડોOુ ંજગંી 

દ2¡ુ ંકર¡ુ ંપડ�ુ ંછે.  

� ગયા વષ] કોરોનાન ેકારણે ઇકોનોમીને પડ2લો ફટકો oરુવા 

માટ2 અનેક દ2શોની સરકારો, કંપનીઓ અન ેનાગ5રકો ©ારા 

~ુલ ૨૪ 5fgલયન ડોલરOુ ંદ2¡ુ ંક�ુÀ હ¨ ુ.ં  
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� આને પ5રણામે વષ� ૨૦૨૦ના ં �તે સમ+ િવÓOુ ં દ2¡ુ ં

વધીને ૨૮૧ 5fgલયન ડોલરની ઓલટાઇમ હાઈ સપાટ�એ 

પહ¦`�ુ ંહ¨ ુ.ં � Wલોબલ [ડ�પીના ં૩૫૫ ટકાથી વd ુછે  

� વષ� ૨૦૨૧મા ંપણ તમામ દ2શો, કંપનીઓ અને સરકારો 

પાસે દ2¡ુ ંકરવા િસવાય અ1ય કોઈ િવકZપ નથી. 

�N7 2021�� ��Á<� 10 S!`8#� ��8� ��� шк� 

� સરકારોની ખાધ વધી રહ� છે � oરુવા માટ2 વષ� 

૨૦૨૧મા ં િવÓના ં દ2શોએ વd ુ ૧૦ 5fgલયન ડોલર દ2વા 

Gવ@પે ઊભા કરવા પડશે તેવી ધારણા છે.  

� સરકાર પર રાજક�ય અન ે સામા6જક દબાણોને કારણ ે

ખચા� પર �~ુશ રાખવાOુ ં�§ુક2લ છે Tયાર2 વષ� ૨૦૨૧ના ં

�તે ક2ટલાક દ2શનો દ2વાનો બોજ ૯૨ 5fgલયન ડોલર 

કરતા વધશ ેતેવો IIFનો �દાજ છે 

� સGંથા : ઇ�1Gટટ�ટૂ ઓફ ઇ1ટરનશેનલ ફાઇના1સ 

11. �#���к" ,Ë�% (,#�7��6)  

�<� R� �#���к" ,Ë�%  

� ?પાનના ૯૩ વષeય વનGપિતશાöી અક�રા િમયાવાક�એ 

ઓછા સમયમા ં ¡zૃો ઊગે તેવી ટ2કિનક શોધી �ને 

“િમયાવાક� પaધિત’’ નામ આU�ુ ંહ¨ ુ.ં  

 

� તેમને આ પaધિત Vમાણે ઝાડ ઉગાડવાની સફળતા 

મળતા અTયાર:ધુીમા ં દ2શ-િવદ2શની ૧૪૦૦ જWયા પર 

¡zૃો ઉગાડ¬ા.  

� તેમની પાસે િવિવધ દ2શોના ¡zૃોના ૧૦ િમgલ. બીજ છે. 

આ પaધિતમા ં ૬ �ટ ëડો ખાડો ખોદ�ન ે તેમા ં નીચ ે

પ�થર Tયારબાદ તેની ઉપર ખાતર, શેરડ�ના ~ૂચા અને 

ડાગંરOુ ંÜ ૂ:ં ુનાખવામા ંઆવે છે. �ને કારણ ે¡zૃ ઝડપથી 

વધ,ે લાબંો સમય ટક� રહ2 છે.  

� સામા1ય ર�તે ઉગાડ2લા ૧૦૦ ¡zૃોમાથંી ૫૦થી ૭૦ ટકા 

[વે છે Kયાર2 આ પaધિતથી ૯૫ ટકા ¡zૃો [વી ?ય છે.  

Z�#�� :  

� િમયાવાક� પaધિતથી જો ¡zૃારોપણ કરવામા ં આવ ે તો 

તેના ઘણા ફાયદા થાય.  

� ¡zૃો માટ2 અO~ુૂળ આબોહવા અન ે જમીન ઉપલ3ધ ન 

હોય તેવા સજંોગોમા ંપણ આ પaધિતથી ¡zૃારોપણ કર¡ુ ં

શp છે.  

� સામા1ય જગંલ કરતા આ પaધિતથી તૈયાર થયેલા 

¡zૃોOુ ંજગંલ ૩૦ ગણા વd ુકાબ�ન ડાયોFસાઈડOુ ંશોષણ 

કર2 છે.  

� એક વષ�ના સમયગાળામા ં¡zૃોની ëચાઈમા ંબે મીટરનો 

વધારો થાય છે. 

� વાવેતરના 7ણ વષ� પછ� તેની માવજતની કોઈ જ@ર 

રહ2તી નથી.  

� �ળૂ : ?પાન  

12. 0�q ���`a� – USA :  

� 2021 0�q 100 ��d]0 (�#cd% ��ш�N)  

 

� Vિતભાશાળ� �વુાનોની યાદ�મા ં પાચં ભારતીય 

નાગ5રકોનો સમાવેશ  

#��"�� 9��8 A��%�# _�� U�ò�  

�મ નામ  હોÃો 
1.  j�N Q =�к  gÇ5ટશ નાણામ7ંી  

2.  ��+#� ��� r્િવટરમા ંવક�લ  

3.  _� =�7 �U%� ઈ1Gટાકાટ�ના સીઈઓ 

4.  �шх� �<w%� ગેટ અસ પીપીઆઈમા ં5ડર2Fટર 

5.  K�)ш�х� 3a�� 

(UP) 
ભીમ આમeના V�ખુ  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૧૮-૦૨-૨૦૨૧) 

1. તા�તર ફ2Ûઆુર� 2021મા ં IPL ટ� -20 gલગની કઈ 

િસઝન માટ2ની હરા[ યો?ઇ - �± 

2. આગામી IPL ટ�-20ની ચાÖ ુ િસઝનમા ં~ુલ ક2ટલી ટ�મ 

ભાગ લેશે - �� 

3. આગામી IPL ટ�-20ની ચાÖ ુિસઝનમા ંકયો ખેલાડ� સૌથી 

વd ુ@.16.25 કરોડમા ંખર�દાયો અને ટ�મ જણાવો - S�9 

�S�9 _�� ��+]4�� ��#m9 

4. IPLOુ ંિવG¨તૃ નામ જણાવો - b�(�#� ���#� 8�� 

5. Gટ2`� ૂઓફ �િુનટ� ખાતે ભારતના ક2ટલા રજવાડાઓના 

યોગદાનનો ભ�ય ઈિતહાસ દશા�વ¨ુ ં ��gુઝયમ તૈયાર 

કરાશે, �ના માટ2 તા�તરમા ં સરકાર� સિમિતની રચના 

કરાઈ - ���  
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6. તા�તરમા ં Vિસ_ થયેલા +ીન પીસ આબોહવાક�ય 

સલાહકાર �ૂથના અહ2વાલ-2021 �જુબ વષ� 2020મા ં

ભારતમા ં વા� ુ VYૂષણના કારણે ક2ટલા લોકોનો ભોગ 

લેવાયો - �.�� 8�х 

7. તા�તરમા ં Vિસ_ થયેલા +ીન પીસ આબોહવાક�ય 

સલાહકાર �ૂથના અહ2વાલ-2021 �જુબ  વષ� 2020મા ં

ભારતમા ં વા� ુVYૂષણના કારણે ક2ટÖુ ં આિથmક Oકુસાન 

થ�ુ ં- E. $� 8�х к��� 

8. +ીન પીસ આબોહવાક�ય સલાહકાર �ૂથOુ ંવ�ુ મથક pા ં

આવેÖુ ંછે - 
�]0���, ����8�(�a 

9. ક21� સરકાર ©ારા ફ2Ûઆુર� 2021મા ં'ઇ01ડયા 0GકZસ 

5રપોટ� 'ની ક2ટલામી આ¡િૃM ?હ2ર કરાઇ - �th 

10. 'ઇ01ડયા 0GકZસ 5રપોટ� '-2021 �જુબ ક2ટલા ટકા કરતા 

ઓછા ભારતીય Gનાતકો રોજગાર� માટ2 યોWયતા ધરાવ ેછે 

– �� % 

11. 'ઇ01ડયા 0GકZસ 5રપોટ� '-2021 �જુબ સૌથી ëચી રોજગાર� 

zમતા 46.82% કયા ફ2કZટ�ના Gનાતકો ધરાવે છે - 

BTech. 

12. 'ઇ01ડયા 0GકZસ 5રપોટ� '-2021 �જુબ મ5હલા અને 

o«ુુષ Gનાતકોમા ં રોજગાર�ની માટ2ની યોWયતા ક2ટલા ટકા 

છે - SU8�-±�.�� % _�� �<́ <N-·±.�� % 

13. ફ2Ûઆુર� 2021ના 'ઇ�1Gટટ�ટૂ ઑફ ઇ1ટરનશેનલ 

ફાયના1સ'ના અહ2વાલ �જુબ કોરોના મહામાર�ના કારણે 

વષ� 2020ના �તમા ં િવÓOુ ંદ2¡ ુ ંવધીને ક2ટÖુ ંથ�ુ ં છે - 

��� S!`8#� ��8� 

14. તા�તરમા ં �જુરાત રાKયસભાની Ñ ૂટંણીમા ં ભાજપના 

કયા બે ઉમેદવાર gબનહર�ફ િવ�તા ?હ2ર થયા છે -

�. ��A�q �к�"#� _�� �. S���шA�q ��,�% 

15. �જુરાતમા ંરાKયસભાની ~ુલ બેઠકો જણાવો - �� 

16. �જુરાત રાKયસભામાથંી સૌથી વd ુ09 બેઠકો કયો પz 

ધરાવે છે - A�+, 

17. ફ2Ûઆુર� 2021મા ંભારતીય સેનાના  જનરલ ©ારા હ[રા- 

:રુત ખાતથેી  ક2ટલામી Gવદ2શી K-9 વ- હોિવTઝર 

તોપને ભારતીય સેનામા ંસામેલ કરાઇ -���� 

18. Gવદ2શી K-9 વ- હોિવTઝર તોપ કોના ©ારા તયૈાર 

કરવામા ંઆવે છે - L&T Ug��, Q<�% 

19. Gવદ2શી K-9વ- હોિવTઝર તોપની ર21જ જણાવો - ±� 

Sк8��0� 

20. ભારતીય સેનાના  વત�માન જનરલOુ ંનામ જણાવો -  ¾� 


.
. ���6� 

21. ફ2Ûઆુર� 2021મા ં ક2ટલામો 'જયoરુ gલટર2ચર 

ફ20Gટવલ'નો 5ડ6જટલ માaયમથી Vારંભ થયો - �±� 

22. તા�તરમા ંભારતના વડાVધાન �ી મોદ� ©ારા આસામમા ં

કયા રો-પેFસ જહાજ સેવાનો ઈ-Vારંભ કરાયો- મહાબા ુ- 

�	�<- ��/d0 

23. મહાબા-ુ Çõo7ુ  Vો�Fટના  Vારંભથી �દા� 680  

5કલોમીટરOુ ં�તર ઘટ�ને ક2ટÖુ ંથશે - ±·  Sк8��0� 

24. મહાબા-ુÇõo7ુ Vો�Fટ હ2ઠળ કયા કયા @ટ- િવGતારનો 

સમાવેશ થાય છે - ���0"-�;<8� 0��<, �µ� �<��U�0"- 

�`f6 �<��U�0" _�� y<$�"- U�0�9s`�s��" 

25. �જુરાતમા ં Vથમવાર  સાસણમા ં વનિવભાગ ©ારા કયા 

ગીધને સોલર ટ2ગથી સ�જ કરાયા - SU�8#� ��� 

26. ÖUુત થતા 5હમાલયન ગીધ  કઈ �ેણીમા ં આવે છે -  

ш���<8-� 

27. ¡zૃારોપણ માટ2ની 'િમયાવાક� પ_િત' કયા દ2શની દ2ન છે 

- �,�� 

28. ?પાનના વનGપિતશાöી અ5કરા િમયાવાક� ©ારા ઓછા 

સમયમા ંવd ુ¡zૃો  તૈયાર થાય તે માટ2  કઈ  ટ2કિનકની 

શોધ કર2 છે - �#���к" ,Ë�% 

29. િમયાવાક� પ_િત  સામા1ય જગંલ કરતા ક2ટલા ઘણા વd ુ

કાબ�ન ડાયોFસાઇડOુ ંશોષણ કર2 છે - ·�% 

DATE : ��-��-����

1. х�8D=� : �<+��%� 0���9 ]0�� *Sк%� �Ò�� к��Sк�¯C<� 

�4 WTA ���(9 �$m9 0�q08 ��/%�  

 

� િવ�તા જોડ� : ભારતીય �5કતા રúના અને રિશયન 

ક2િમલા રgખમોવા 

� Y<��7�(0 : SZ`8, 3b8�(� !�Z" 0���9 Y<��7�(0  

� યજમાન : મેલબોન�, ઓGf2gલયા 

2. »#���ш : U�ш���$��C<� �� $�8��� �7���<� 

к��><� (�U"�0) 
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� નમ�દા જયિંત િનિમતે �ુ́ યમ7ંી �ી િશવરાજિસ�હ ચૌહાણ 

©ારા ?હ2રાત  

U�ш���$�� ��ш� :  

� ભોપાલથી 80 5કમી Yૂર હોશગંાબાદOુ ં નામ બદલવાની 

માગં ઘણા સમયથી થઈ રહ� હતી.  

� હોશગંશાહ ગૌર�ના નામ પરથી હોશગંાબાદ રાખવામા ં

આ��ુ ંહ¨ ુ.ં  

� હોશગંશાહ Ö ૂટંારો હતો આથી લોકો તેOુ ં નામ બદલવા 

માગંતા હતા.  

� ઇિતહાસ �જુબ તOેુ ં�ૂOુ ંનામ નમ�દાoરુમ હ¨ ુ ં

� નમ�દા નદ�Oુ ંઉદગમ Gથાન : અમરકંટક  

3. 
���7 : $�`8Á =��� _`A��%� к�.к�.���C<� ����9�U�$ 

Z�[к� q(0���ш�8 
���74� 9(��   

 

� વષ� ૧૯૯૫મા ંનસીમ 5ફZમથી બોલી¡ડૂમા ંVવેશ  

� Gથળ : �ુબંઈ  

4. х�8D=� : z]!�`8#� z,� n�(� ]8� 0���9 Y<��7�(0-

���� 

� ક2ટ2ગર� : િવમે1સ ડબZસ  

� યજમાન : મેલબોન�, ઓGf2gલયા 

��/%� +��" _�� ��ш : 

� (૧) એgલસ મટP1સ : બે.Zજયમ 

� (૨) આય�ના સબાલે1કો : બેલા«ુસ 

� બી�ુ ં+ા1ડGલેમ િવ�તા 

 

� ખાસ : ઓGf2gલયન ઓપન વષ�ની Vથમ ટ2િનસ rુના�મે1ટ 

� વષ� દરિમયાન ~ુલ ચાર ટ2િનસ ઓપન rનૂા�મ1ેટOુ ં

આયોજન 

� (૧) ઓGf2gલયન ઓપન  (૨) �21ચ ઓપન 

� (૩) િવ�બZડન ઓપન  (૪) �એુસ ઓપન 

5. �ш� ��[#�� ���� - NASA (_�к�ш ��×��)  

 

� નાસાના ‘રોવર પસ]વર1સ’Oુ ં મગંળના �2ટર જ6જરો પર 

સફળ ઉતરાણ 

� પસ]વર1સOુ ંુલામ�ુ ંનામ પસe  

� Vથમવાર ઈ�1જ1�ટુ� હ2gલકોUટર પણ સામેલ  

� મગંળની માસ� સફર માટ2 30 �ુલાઈ 2020ના રોજ 

રવાના થ�ુ ંહ¨.ુ 

� નાસાની ચોથી પેઢ�Oુ ંપાચં� ુયાન  

� ш�� : ,�6� _�� g���� шÔ%� %,�9��C<� 

_`A#��. 

� ૨૦૩ 5દવસમા ં૪૭.૨ કરોડ 5ક.મી.ની સફર 

� અમે5રકાની અવકાશ સશંોધન સGંથા નાસાOુ ં િમશન 

મગંળ તા. ૧૮ ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧ના રોજ સફળ ર²ુ ંહ¨ ુ.ં  

� નાસાના ં રોવર પસ]વર1સ ©ારા મગંળની ધરતી પર 

આવેલા �2ટર જ6જરો ખાતે સફળ ઉતરાણ કરવામા ં

આવતા જ એક નવા અgભયાનનો Vારંભ થયો હતો.  

� રોવર પસ]વર1સ Tયા ં પાણી અને [વનની શpતા 

તપાસવાની કામગીર� હાથ ધરશે.  

� spaceIt ©ારા ૨૩૯ િમgલયન માઈલનો Vવાસ કયા� પછ� 

કલાકના ં૧૨,૦૦૦ માઈલની ઝડપે મગંળની �મણકzામા ં

Vવેશ કરવામા ંઆ�યો હતો.  

� આ પછ� થોડા સમયમા ંજ Gથાિનક સમય �જુબ સા�ં ૪ 

વાWયા પહ2લા ંરોવર પસ]વર1સે મગંળના ં�2ટર પર સફળ 

લે01ડ³ગ ક�ુÀ હ¨ ુ.ં  

��0� +T+�� ��ш�  

��[��� 3.5 _$+ �N7 ;=�� ��0��� �%��6 

� ૨.૨ અબજ ડોલરના ંખચ] તૈયાર કરવામા ંઆવેલા કારના 

કદ અને આકારના ંરોવર પસ]વર1સે મગંળના ં૩.૫ અબજ 

વષ� �ૂના �2ટરમા ંઉતરાણ ક�ુÀ હ¨ ુ.ં  

� અબજો વષ� પહ2લા ંઆ �2ટર જ6જરોમા ં પાણીOુ ં સરોવર 

હોવાOુ ં માનવામા ંઆવ ે છે Tયા ં હાલ ૨૮ માઈલ પહોળો 

અને ૮૨૦ �ટ ëડો ખાડો છે. �મા ં ઊતર2Ö ુ ં રોવર 

[વનના ંઅjGતTવની શpતા તપાસશ.ે  
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� પસ]વર1સOુ ંુલામ�ુ ંનામ પસe છે. ૬ પૈડાવાળા રોવર2 ૭ 

મ5હનામા ં ૪૭ કરોડ 5કલોમીટરનો Vવાસ કર�ને મગંળ 

પર ઉતરાણ ક�ુÀ હ¨ ુ.ં  

� પસ]વર1સ o�ૃવીના ં બે વષ� મગંળ પર [વનના ં

અjGતTવની શોધ ચલાવશે અને અનેક Vયોગો હાથ 

ધરશે. 

J =[ A��%�# �<+��%� ]���% �U��� ð =�к� 

 

� નાસાના ં રોવરની ૨૦૩ 5દવસની સફર પછ� છેZલી ૭ 

િમિનટમા ંતેની ઝડપને ^1ૂય પર લાવી મગંળની સપાટ� 

પર સફળ ઉતરાણ કરાવવા પાછળ �ળૂ ભારતીય 

અમે5રકન વૈ�ાિનક Gવાિત મોહનOુ ંફળ�પુ ભે�ુ ંકામ કર� 

ગ�ુ ંહ¨ ુ.ં  

� તેમણે F1fોલ અને નેિવગેશનની કામગીર� સફળતાથી 

અદા કર� હતી.  

� Gવાિત મોહન એક વષ�ના ંહતા Tયાર2 તેમના ંપેર21ટસ સાથ ે

તેઓ અમે5રકા ગયા હતા.  

� પાસાડ2નામા ંનાસાના ં�ટ VપZઝન �િુનટમા ંતેમણે વષ� 

:ધુી કામ ક�ુÀ હ¨ ુ.ં 

� નાસા એ અગાઉ મગંળ પર આઠ િમશન મોકZયા છે, આ 

નવ�ુ ંિમશન છે.  

� આ પહ2લા નાસાએ 2018મા ંઈ1સાઈટ મગંળ પર ઉતા�ુÀ 

હ¨ ુ.ં  

� મગંળ પર ઉતરાણOુ ંક1ફમ]શન નાસાના ભારતીય �ળૂના 

િવ�ાની Gવાતી મોહને આપી હતી.  

,9À��(9 ��ш� :  

� પસ]વર1સ (અથ� : િધરજ) નાસાOુ ંઆ 1026 5કલો+ામ 

વજનOુ ંઅTયાર :ધુીOુ ંસૌથી મોrંુ અને આdિુનક િમશન 

છે.  

� મગંળ પર લે1ડર-રોવર એટલે ક2 લે1ડ થઈ હર�-ફર� 

(રોવર) શક2 એવા યાન તો નાસાએ અગાઉ ઘણા મોકZયા 

છે.  

� આ યાન સાથે નાનક�ુ ં હ2gલકોUટર મોકલા�ુ ં છે. 

'ઈ�1જ1�ટૂ�' (અથ� : ચ¨રુાઈ) હ2gલકોUટર કોઈ અ1ય +હ 

પર ઉડના@ ંVથમ વાહન બનશે.  

� ધરતી પરથી એ માઈ�ો હ2gલકોUટરOુ ંસચંાલન પણ અઘ@ ં

છે. આ િમશન 25 મ5હના કાય�રત રહ2શે. 

� NASA : USની અવકાશ સGંથા  

� NASA : નેશનલ એરોન5ેટFસ એ1ડ Gપેશ એડિમિનGf2શન 

6. S�� ��ш�N : �7�� ��" +( +#��%  

 

� િતિથ : મહા :દુ સાતમ  

�7�� ,S���C<� ��ш�N U@�  

� ગગંા કરતા પણ પહ2લાથી વહ2તી નદ�-નમ�દા 

7. +( S�� ��ш�N : �� Z��<3�"  

(1) 3~ _f�C<� ��æ ð =,% ����S�#�  

 

+( -  �� Z��<3�"-����  _�9��- ± zd0�$�-����   

� �ળૂ પાgળયાદના પણ સૌરા�fના ,ાગં,ા ખાતે જ1મેલા 

Üપૂત છોટાલાલ વડોદ5રયાએ 3 વષ�ની વયે માતાની 

છ7છાયા �મુાવી હતી.  

� 1946મા ં િવ�ાન Gનાતક થઇ લોકશjFત દú િનકમા ંપ7કાર 

તર�ક2 જોડાયા 1955મા ં26 વષ�ની વયે �લછાબ દú િનકના 

સૌથી �વુા ત7ંી બ1યા.  

� તે પછ� �જુરાતી ભાષાના િવિવધ સામિયકો અને 

દú િનકોમા ંÜપૂતભાઈ સપંાદક તર�ક2 સેવાઓ આપતા રàા 

હતા. 

� 1982થી 1986 દરિમયાન તેઓ �જુરાત સરકારના 

ઈ1ફમ]શન િવભાગના મા5હતી િનયામક તર�ક2 રàા હતા. 

� Üપૂતભાઈના Vેમ એક o?ૂ, ક:ુબંીનો રંગ, [વન 

[વવાOુ ંબળ, પચંા�તૃ, �તરના @પ, ઘર2 બા5હર2 ભાગ 

1 - 5 અને આઝાદ�ની આબોહવા તેમની નવલકથા, 

વાતા� અને િનબધંના oGુતકો છે.  

� પ7કાર અને સા5હTયકાર Üપૂત વડોદ5રયાOુ ં4 ઓFટોબર 

2017ના રોજ અવસાન થ�ુ.ં  

(2) �<+��%�� � =�7 J<\#�-� ¾� $[��%��# U�%� 
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(3) RSS�� �:�%# ��� ¾� ��� 9���ш� ��8�8к� 

 

(4) R-,�% �ш��g U���+  

 

+( : 19 Z��<3�" 1630      _�9�� : 3 
��8 1680 

� મહાન યો_ા અને રણનીિતકાર - મરાઠા સા/ાજયના 

મહારા?  

� બી?oરુની આ5દલશાહ� સZતનતમાથંી પોતાOુ ં િવશાળ 

મરાઠા સા/ાKય િવકસાવનાર છ7પિત િશવા[ માતા 

[?બાઈ અને િપતા શાહ[Oુ ંએકમા7 સતંાન હતા.  

� એમણે મહારા�fમા ં 5કZલા બાaંયા એ ઉપરાતં ભારતમા ં

તેમણે સૌVથમ નૌકાદળની Gથાપના કર�.  

� એમના સરદાર તાના[ની �_ુમા ં શહાદતને gબરદાવતી 

એમની એક ઉjFત જગVિસ_ છે, “ગઢ આલા પરં¨ ુ િસ�હ 

ગેલા.”  

� િશવા[નો જ1મ આજના oનુા શહ2રની પાસેના �ુµર 

તાÖકુાના િશવનેર�ના 5કZલામા ંથયો હતો.  

� બચપણથી જ માતા [?બાઈએ તેમને 5હ�Yુ ધમ�ના 

સGંકારો આUયા હતા અને રામાયણ તથા મહાભારતની 

વાતા�ઓ સભંળાવી હતી.  

� �«ુુ સમથ� રામદાસ તેમના ધાિમmક �«ુુ હતા.  

� :રુતના મોગલ :બુા શા5હGત ખાનનો સરકાર� મોગલ 

ખ?નો Ö ૂટંવા એમણે 1664મા ં :રુત પર ચડાઈ કર� 

હતી.  

� 1680મા ં 3 એિVલે 52 વષ�ની વયે િશવા[Oુ ં અવસાન 

થ�ુ ંહ¨ ુ ં
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૯-૦૨-૨૦૨૧) 

1. તા�તરમા ં યો?યેલ '5ફgલપ  આઇલ1ેડ fોફ� ટ2િનસ 

rુના�મે1ટ-2021' ડબZસ ટાઇટલ િવ�તા Vથમ મ5હલા 

�જુરાતી ખેલાડ�Oુ ંનામ જણાવો - *Sк%� �Ò�� 

2. તા�તરમા ં યો?યેલ '5ફgલપ આઇલે1ડ fોફ� ટ2િનસ 

rુના�મે1ટ-2021' ડબZસ ટાઇટલ િવ�તા ખેલાડ� અને 

દ2શOુ ંનામ જણાવો - A��%�# *Sк%� �Ò�� _�� ��ш#� 

к��8� �`х��� 

3. '5ફgલપ આઇલે1ડ fોફ� ટ2િનસ rુના�મે1ટ-2021' pા ં

યો?ઈ હતી - �8$��7, z]!�`8#� 

4. તા�તરમા ં નમ�દા જયતંી િનિમMે મaયVદ2શના 

હોશગંાબાદ 6જZલાને ક�ુ ં ન¡ુ ં �ળૂ નામ અપા�ુ ં - 

�7���<� 

5. મaયVદ2શના વત�માન �ુ́ યમ7ંીOુ ં નામ જણાવો - 

�ш���+�9sU KU�6 

6. નમ�દા નદ�Oુ ંઉદગમ Gથાન જણાવો - _�к�0к 

7. તા�તરમા ં બોgલ¡ડૂના અgભનેતા ક2.ક2. મેનનOુ ં કયા 

Vિત0�ઠત એવોડ�થી સ1માન કરા�ુ ં - ����9�U�$ Z�[к� 

b(0���ш�8 
���7 

8. ઓGf2gલયન ઓપન +ા1ડGલેમ  ટ2િનસ rુના�મે1ટ 2021  

િવમે1સ ડબZસ િવ�તા ખેલાડ� અને દ2શ જણાવો-  


`89 0�(9- $�mg# _�� 3#7�� 9$�8�(к�- 

$�8� <́9 

9. વૈિÓક zે7ે ટ2િનસ ઓપનની વષ� દરિમયાન યો?તી 

�ુ́ ય ચાર rુના�મ1ેટ જણાવો - z]!�`8#� z,�, r�(K 

z,�, ���$m��  _��  ><
9 z,� 

10. તા�તરમા ં 18 ફ2Ûઆુર� 2021મા ં નાસાના િમશન 

મગંળયાન 2020 �તગ�ત કયા યાને સફળ ઉતરાણ ક�ુÀ 

છે - ���� ,9À��(9  

11. 'રોવર પસ]વર1સ'Oુ ંલુામ�ુ ંનામ જણાવો - ,9é 

12. િમશન મગંળયાન 2020 �તગ�ત નાસાOુ ં 'રોવર 

પસ]વર1સ' યાને કયા િવGતારમા ંસફળ ઉતરાણ ક�ુÀ હ¨ ુ ં- 

��0� +T+�� 

13. િમશન મગંળયાન 2020 �તગ�ત નાસાના 'રોવર 

પસ]વર1સ' યાન સાથે Vથમવાર કયા હ2gલકોUટરની પણ 

સામેલ કરા�ુ ંછે - b£(+(> =0" 

14. નાસાના 'રોવર પસ]વર1સ' યાન મગંળ ઉપર શાની શોધ 

કરશે - ,�6� _�� g���� шÔ%� 
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15. મગંળ ઉપર અબજો વષ� પહ2લા પાણીOુ ં સરોવર કયા 

નામે ઓળખા¨ ુ ંહોવાOુ ંમનાય છે - ��0� +T+�� 

16. નાસાના 'રોવર પસ]વર1સ' યાનને મગંળ ઉપર સફળ  

ઉતરાણ કરાવવામા ં કયા �ળૂ ભારતીય �જુરાતી અને 

અમે5રકન વૈ�ાિનકની Üિૂમકા મહTવની હતી - ]���% 

�U� 

17. નાસાના 'રોવર પસ]વર1સ' યાનનો અથ� જણાવો - ���+ 

18. લે1ડર-રોવર એટલે ^ુ ં- ��[ �,� 8�(� 4q U�" Z�" 

шк� 

19. મગંળ +હ પર ઉડનાર Vથમ હ2gલકોUટર 'ઇ�1જ1�ટૂ�'નો  

અથ� જણાવો - K}<��q 

20. અમે5રકન અવકાશ સGંથા NASAOુ ં િવG¨તૃ નામ જણાવો 

- ��ш�8 
����S0d9 
(� ],�9 
����]!�ш� 

21. નમ�દા નદ�ની જ1મ િતિથ જણાવો - U� Q<� 9�% 

22. �જુરાતી પ7કાર-સા5હTયકાર Üપૂત વડોદ5રયાનો 

જ1મ5દવસ જણાવો - ��.��.���� 

23. �જુરાતના oવૂ� �ુ́ યમ7ંી બળવતંરાય મહ2તાનો 

જ1મ5દવસ જણાવો - ��.�� 

24. 5હ1દવી Gવરાજના Gથાપક છ7પિત િશવા[ મહારાજનો  

જ1મ5દવસ જણાવો - ��.��.��·� 

25. ભારતમા ં સૌVથમ નૌકા દળની Gથાપના કયા મરાઠા 

રા?એ કર� હતી - R-,�% �ш��g U���+ 

26. છ7પિત િશવા[ મહારાજના માતા અને  ધાિમmક �«ુુOુ ં

નામ જણાવો - �%� g�$�b _�� �<́ < 947 ����9 

DATE : ��-��-����

1.�ш� b()�C<N ·.0 : 9�A�7 �%� _�� $�[к��� 

9��7�-к �9�к�6 �0� �ш� b()�C<N�� �<+��%�� 

����A (3��^#)  

 
� Vથમ રાઉ1ડ: તા. ૨૨ ફ2Ûઆુર� ૨૦૨૧થી  

� બીજો રાઉ1ડ : તા. ૨૨ માચ� ૨૦૨૧થી 

8p#��к :  

� ૧૨ લાખ બાળકો અને ૧૩ લાખથી વd ુસગભા� માતાઓ 

10 /08� ��A�� ��� :  

� ઝેર� કમળો, બાળ ટ�.બી., પોલીયો, ડ�Uથેર�યા, ઊટાટ��ુ,ં 

ધOરુ, હ�બ બેFટ25રયાથી થતા 1�મુોનીયા, મગજનો તાવ 

�વા રોગો, રોટા વાયરસથી થતા ઝાડા, ઓર� અને 

@બેલા  

U�} < :  

� તમામ સગભા� માતા અને બાળકોને તેમની વય�ૂથ 

�જુબની રસી સમયસર મળ� ?ય તે :િુનિ�ત કરવાનો.  

� સoંણૂ� રસીકરણમા ં ન¦ધપા7 વધારો થાય અને દ2શના 

ખાસ િવGતારોમા ં વgંચત રહ2લા બાળકો અને સગભા� 

માતાઓને રસીકરણની સવેાઓ મળે ત ે :િુનિ�ત 

કરવાનો.  

� દ2શના ૨૫૦ 6જZલાઓના +ા�ય અને શહ2ર� િવGતારોમા ં

આ અમલમા ં કરવામા ં આવે છે. �મા ં �જુરાતના ૩૩ 

6જZલા અને ૮ કોપ�ર2શન િવGતારોમા ં ભારત સરકારની 

માગ�દિશmકા �જુબ આ રસીકરણ કાય��મ યો?શે.   

� રસીઓનો જ�થો, તેના પ5રવહન તેમજ કોZડ ચેઇન 

તાપમાનની વાGતિવક સમયની મા5હતી ઉપલ3ધ કરવા 

માટ2 ઇલેFfોિનક વેFસીન ઇ1ટ2gલજ1સ નટેવક� (eVIN)Oુ ં

અમલીકરણ રાKયના તમામ ૧૯૭૦ રસીઓના Gટોર અન ે

કોZડ ચઈેન પોઈ1ટ પર અમલીકરણ કરા�ુ ંછે.  

9�� �ш� b()�C<N �9�к�6 ��ш�  

� સાવ�િ7ક રસીકરણ કાય��મOુ ંવષ� ૧૯૮૫થી અમલીકરણ 

થયેલ છે, �મા ંદર વષ] દ2શના આશર2 ૨.૬ કરોડથી વd ુ

બાળકો અને ૩ કરોડથી વd ુ સગભા� માતાઓને આવર� 

લેવામા ંઆવે છે.  

$�[8к�� ��Ï =�" _`A#�� *�� : 

� બાળલકવા નાXદૂ� માટ2 સમ+ દ2શમા ં અને �જુરાત 

રાજયમા ંઘિન�ઠ અgભયાન �તગ�ત ૦-૫ વષ�ના ંતમામ 

બાળકોને પોgલયો િવરોધી રસી આ૫વામા ંઆવે છે.  

� આ અgભયાનના કારણે �જુરાતમા ં એિVલ-ર૦૦૭ ૫છ� 

પોgલયોનો એક ૫ણ ક2સ નોધાયેલ નથી.  

� દર વષ�ની �મ આ વષ] પણ 31 ?1�આુર�, 2021ના 

રોજથી પZસ પોલીયોની કામગીર� 0ારા બાળકોને પોલીયો 

િવરોધી રસી આપી રgzત કરાયા.  
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2. $�#���к ��/d0 : �"� ��ш�8 ,�к7 -���� 

(�S�#�q g�Q e� 0)  

��ш�N%� :  

� દ5રયાઈ [વ:0ૃ�ટ કોરલના િવકાસ માટ2 સોલાર પેનલનો 

દ2શનો Vથમ સફળ Vયોગ  

 
� મોટાભાગની દ5રયાઈ [વ:0ૃ�ટ �ના પર આધા5રત છે 

એવા કોરલનો ઝડપી િવકાસ માટ2 આખા દ2શમા ં

Vથમવાર ©ારકા 6જZલાના મીઠાoરુ અને આરંભડામા ં

સોલાર પેનલનો Vયોગ કરાયો છે.  

� 50 લાખ @િપયાના ખચ] શ@ થયેલા આ મહTવાકાzંી 

બાયોરોક Vો�Fટ સફળતાoવૂ�ક કાય�રત બની ગયા છે 

અને એનાથી અહ�ના મર�ન નેશનલ પાક�મા ં કોરલનો 

+ોથ પણ દોઢથી બે ગણો વધી ગયો છે.  

� o�ૃવી પર સ[વોને ઓjFસજન oરૂો પાડતા ¡zૃોની 

�ટલી જ@5રયાત છે એટલી જ જ@ર દ5રયાઈ [વ:0ૃ�ટને 

કોરલની છે.  

� કોરલનો િવકાસ થાય છે એ સાgબત થઈ ગ�ુ ં છેઃ મર�ન 

બાયોલો[Gટ  

� આ Vકારના બાયોરોક Vો�Fટ અમે5રકા અને મલેિશયામા ં

જ છે, ભારતમા ંઆ પહ2લો Vયોગ છે. બી? 5દવસથી જ 

કોરલનો િવકાસ દ2ખાવા માડં¬ો છે. 

к��� �"%� к� к�� R� ��/d0 : 

� બાયોરોક Vો�FટOુ ં �ી-ડ� GfFચર દ5રયાના પેટાળમા ં

ઉતાર�ને મજXતૂ ર�તે બાધંી દ2વા�ુ ં છે. એની સાથOેુ ં

વાય5ર�ગ દ5રયાના પાણી પર તરતી સોલાર પનેની સાથે 

જોડાયેÖ ુ ંહોય છે.  

9Z[%� :  

� આખી દ5રયાઈ [વ:0ૃ�ટ �ના પર નભી રહ� છે એવા 

કોરલના ઝડપી િવકાસ માટ2ના આ મહTTવાકાzંી બાયોરોક 

Vો�Fટ અTયાર2 બનંે Gથળોએ સફળતાoવૂ�ક કાય�રત થઈ 

ગયા છે 

3. ���% 3#�� : ������ к��c(98�� �th $�~к-2021 

(�U"�0)  

� નીિત આયોગના અaયz : પીએમ નર21� મોદ� (હોÃાની 

@એ)  

 

��S�#� к�(Z�(9 :��� ,�
 ���() ��"�� 9�$����� 

U@��� *ш� :   

� નવી ટ2Fનોલો[ અપનાવવા િનય7ંણો ઘટાડવા રાKયોએ 

સિમિતઓ રચવી જોઈએ. 

� ખા� તેલના ં ઉTપાદન માટ2 તેલીgબયાOં ુ ં વd ુ ઉTપાદન 

કર¡ુ ં જોઈએ અને આયાત ઘટાડવી જોઈએ. આ માટ2 

ખે�ૂતોને યોWય માગ�દશ�ન આપ¡ુ ંજોઈએ. 

� ~ૃિષ zે7ે ફંડ અને આdિુનક ટ2Fનોલો[ અપનાવવા માટ2 

:ધુારા કરવા જ@ર� છે.  

� સરકારના ંઆTમિનભ�ર ભારત કાય��મમા ંVાઇવેટ સેFટરને 

oણૂ� સહભાગી થવાની તક આપવા હાકલ કર� હતી.  

� આિથmક િવકાસને વેગ આપવા ક21� અને રાKયોએ સાથ ે

મળ�ને કામ કરવા :ચૂન ક�ુÀ હ¨ ુ.ં  

� ભારતમા ંઇઝ ઓફ �ૂQગ gબઝનેસ માટ2 �ૂના કાયદા રદ 

કરવા ભાર �pૂો હતો.  

� તેમણે Wલોબલ તકો ઝડપી લેવા વેપાર ઉ�ોગોને 

અOરુોધ કય� હતો.  

� દ2શમા ંસહકાર� &બેંશને 6જZલા કzાએ અથ�oણૂ� બનાવવા 

તેમજ તેમા ંGપધા�Tમકતા વધારવા :ચૂન ક�ુÀ હ¨ ુ.ં  

� દ2શના ંઆિથmક િવકાસ માટ2 Vાઇવેટ સેFટરને oરૂ¨ ુ ંમહTTવ 

અને VિતિનિધTવ આપવાની તરફ2ણ કર� હતી.  

$�~к�� J<\# 
+(�� :  

� નીિત આયોગની બેઠકના ં એજ1ડામા ં ~ૃિષ zે7ે, 

ઇ1�ાGfકચર, મે1�ફુ2Fચ5ર�ગ, માનવ સસંાધન િવકાસ, 

િસmવિસસની +ાસ@ટ લેવલ પર યોWય 5ડgલવર� તેમજ 

આરોWય અને પોષણzમ આહાર �વા �Ãુા આવર� 

લેવાયા હતા. 

� �,c]4�% : િવિવધ રાKયોના �ુ́ યમ7ંી�ી  

4. A��%�� ç�7 �@,����� �%7�� c]4�% (ç�7)  
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� ભારતમા ં પદેા થતી ૩૮૧ ગીગાવોટ વીજળ� પૈક� pા 

1ોતમાથંી ભારત ક2ટલા ટકા ઊ?� મેળવે છે તેની િવગતો  

�% D<8 ç�7�� ��6 

к�89� 54.6 0к� 

��9 6.4 0к� 

�"a8 �.1 0к� 

U�q¥� 12.1 0к� 

(><£d8#� 2.0 0к� 

S�(><
$8 24.7 0к� 

5. �,�� 9�к�� : ��%� ,U�8 (����к $�$%�) 

�,���� 
к8�,º< Ñ=� к��� �0� к�`$��0�� ‘���]0� 

zZ 8�(8���9’ �Á<� �-�,�  

U�} < :  નાગ5રકોOુ ંએકલાપ�ુ ંઅને તેમનો તણાવ Yૂર કરવો  

� ?પાન વડાVધાન : યોિશ5હદ2 :ગુમા  

� રાજધાની : ટોpો  

6. х�8D=� : z]!�`8#� z,�-2021 

Á =�� �9s�m9 ��/%� _�� ��ш  

� નાઓમી ઓસાકા – ?પાન 

� સતત બી[ વાર ઓGf2gલયન ઓપન િવ�તા 

� ઓસાકા સતત ૨૧ +ા1ડGલેમ મચે [તી. 

 

US�Z :  

� �િનફર Çાડ� – અમે5રકા 

� યજમાન : મેલબોન�, ઓGf2gલયા  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૦-૦૨-૨૦૨૧) 

1. ભારતભરમા ં 'િમશન ઇ1�ધOષુ' �તગ�ત કોને રસી 

આપવામા ંઆવ ેછે - 9�A�7 �%� _�� $�[к� 

2. િમશન ઇ1�ધOષુ �તગ�ત અપાતી રસીમા ં ક2ટલા રોગો 

સામે રzણ મળે છે - �� 

3. તા�તરમા ં ઓGf2gલયન ઓપન-2021 ¡મુન િસ�ગલ 

િવ�તા ખેલાડ� અન ે દ2શ જણાવો - ��z� z9�к�  

_�� �,�� 

4. ઓGf2gલયન ઓપન-2021 ¡મુન િસ�ગલ ટ2િનસ rુના�મે1ટ 

pા ંયો?ઈ - �8$��7, z]!�`8#� 

5. તા�તર ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ં ?પાનની ખેલાડ� નાઓમી 

ઓસાકાએ સતત ક2ટલામી +ા1ડGલેમ મેચ [તી - 21 

6. તા�તરમા ં 20 ફ2Ûઆુર� 2021ના રોજ નીિત આયોગની 

ગવિન !ગ કાઉj1સલની ક2ટલા બેઠક યો?ઇ - �th 

7. નીિત આયોગના વત�માન અaયzOુ ં નામ જણાવો -  

������� ¾� ���()A�q ��" 

8. દ5રયાઈ [વ:0ૃ�ટ કોરલના િવકાસ માટ2 સોલર પેનલ 

આધા5રત સફળ Vયોગ કરનાર નેશનલ પાક� જણાવો - 

�"� ��ш�8 ,�к7  ���� 

9. દ5રયાઈ [વ:0ૃ�ટ કોરલના િવકાસ માટ2 ?મનગર ખાતે 

કયો Vથમ સોલાર Vો�Fટ તયૈાર કરાયો છે - $�#���к 

��/d0 

10. નાગ5રકોના [વનમા ંએકલાપ�ુ-ંતણાવ Yૂર કરવા માટ2 

િવÓમા ંસૌVથમ કયા દ2શમા ં'િમિનGટર ઓફ  લો1લીનેસ' 

મ7ંાલય શ@ કરા�ુ ં- �,�� 

11. ?પાનના વત�માન વડાVધાનOુ ંનામ જણાવો - #�ш�SU�� 

Q<�� 

12. ?પાનની રાજધાનીOુ ંનામ જણાવો - 0�Ô� 

13. ભારતમા ં ફ2Ûઆુર� 2021ની jGથિતએ �દા� ક2ટલા 

ગીગાવૉટ વીજળ� પદેા કરવામા ં આવે છે – ·�� 

�����v0 

14. ભારતમા ં ફ2Ûઆુર� 2021ની  jGથિતએ ક2ટલા ટકા 

5ર1�એુબલ એનજe પદેા કરવામા ંઆવે છે -  �±.�% 

15. ભારતમા ં સાવ�િ7ક રસીકરણ કાય��મનો Vારંભ સૌVથમ 

કયાર2 થયો હતો - �N7 1985 

16. બાળલકવા નાXદૂ� માટ2 ઘિન�ઠ અgભયાન �તગ�ત કયા 

વષ� :ધુીના તમામ બાળકોને પોgલયો િવરોધી રસી 

આપવામા ંઆવ ેછે – 0 4� 5 �N7 

17. �જુરાતમા ં pારથી પોgલયોનો એક ૫ણ ક2સ નોધાયો 

નથી - 
��8-�007થી   

18. દ2શમા ંVથમ કયા દ5રયા 5કનાર2 બાયોરોક Vો�Fટ હ2ઠળ 

સોલાર પેનલનો Vયોગ કરાયો છે - :��к��� �~��<� 

_�� 3��A�� 

19. બાયોરોક Vો�Fટ િવÓના કયા દ2શોમા ં અમલી છે - 

_�S�к� _�� 8��ш#�  

DATE : ��-��-����
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1. ]4���к ]���+�� � =�06�-�<+��% ($����6) 

R U���� ,�`8к��� 9����ш D<8 45.64 0к� %��� 

 

U����,�`8к� J<+$ 9����ш %����� 0к����"-2021 

� અમદાવાદ : ૪૨.૫૧    - :રુત : ૪૫.૫૧ 

� વડોદરા : ૪૭.૯૯  - ?મનગર : ૫૩.૬૪ 

� રાજકોટ : ૫૦.૭૫  - ભાવનગર : ૪૯.૪૭ 

� �ૂનાગઢ (પેટા Ñ ૂટંણી) : ૫૧.૮૫ 

� આયોજન : રાKય Ñ ૂટંણી પચં-�જુરાત 

� રાKય Ñ ૂટંણી કિમશનર : �ી સજંય Vસાદ 

2. ��� ���U� Q<����� : d8�q�0 K�(+�� ��A�� _9�� 

(,#�7��6)  

 
_U���8�� U@��� %��6� :  

� �નુેGકો ©ારા િવÓ ધરોહર ?હ2ર 102 ટાoઓુના સ�હૂ 

:ુદંરવનના તટ Yુિનયામા ંસૌથી ઝડપથી સકંોચાઈ રàા 

છે.  

� નાસાની લે1ડસેટ સેટ2લાઈટ ઈમેજથી ?ણ થાય છે ક2 

:ુદંરવનમા ં ગત બે દાયકામા ં સ��ુOુ ં Gતર દર વષ] 

સર2રાશ 3 સે01ટમીટર (1.2 áચ) વa�ુ ંછે.  

� તેના લીધે ચાર દાયકામા ંઆ zે7Oુ ંલગભગ 12 ટકા તટ 

સકંોચાઈ ગ�ુ ંછે.  

� Kયાર2 ગત 7ણ દાયકાથી :ુદંરવનOુ ંતાપમાન પણ 0.5 

5ડ+ી સ�ેZસયસ દર દાયકાએ વધી ર²ુ ંછે.  

� તેની ઝડપ વૈિÓક સર2રાશ 0.06 5ડ+ીથી આશર2 8 ગણી 

વd ુછે. �ણે દ2શની સાથે સાથે Yુિનયાભરની gચ�તા વધાર� 

છે.  

_9�� :  

� મે12વૂ જગંલો, બગંાલ ટાઈગર અને ઈરાવડ� ડૉ0Zફન 

સ5હત તેની ûવ િવિવધતા માટ2 Yુિનયાભરમા ં Vિસ_ 

:ુદંરવન પર ખતરાની પયા�વરણિવદોની ચેતવણી.  

� :ુદંરવનOુ ં સૌથી મજXતૂ :રુzા કવચ મે12વૂ જગંલ 

હતા પણ હવે તે નબળા થઈ ગયા છે.  

� પ.બગંાળમા ં Fલાઈમેટ ચે1જ પર 2012મા ં આવેલા 

એFશન Uલાનમા ં જણાવા�ુ ં હ¨ ુ ં ક2 સરંgzત zે7 હોવા 

છતા ં1989 બાદથી આ zે7Oુ ંપાચં ટકા જગંલ zે7 ઓò ં

થઈ ગ�ુ ંછે.  

� 2013મા ં ¢લો5રડા �િુનવિસmટ�ના એક અÕયાસમા ં ?ણ 

થઈ ક2 મે12વૂ વાવાઝોડાની ક2ટ2ગર� 5 થી 3 :ધુી 

ઘટાડવામા ંસzમ છે.  

� મે12વૂના જગંલની �ુ́ ય V?િત :ુદંર� ¡zૃોને કારણે આ 

zે7Oુ ં નામ :ુદંરવન રખા�ુ ં છે પણ 70 વષ�મા ંતેમની 

સં́ યા 76 ટકા :ધુી ઘટ� હતી.  

� આ જ કારણ છે ક2 ઈ1ટરનેશનલ �િુનયન ફૉર ક1ઝવ]શન 

ઓફ નેચર2 આ V?િતને ખતરા હ2ઠળ ગણાવતા ર2ડ 

gલGટમા ંરાખી.  

� કોલકMા: ‘િસટ� ઓફ જોય’ તર�ક2ની ઓળખ  

3. х�8D=� : z]!�`8#� z,�-2021 

  �(9 �9s�m9 ��/%� _�� ��ш : 

� વZડ� ન.ં૧ નોવાક જોકોિવચ અને સgબ�યા 

� સૌથી વd ુ નવમીવાર ઓGf2gલયન ઓપન િવ�તા 

એકમા7 ખેલાડ� 

� ~ુલ ૧૮ +ા1ડGલેમ િવ�તા  

� જોકોિવચ મેલબોન� પાક�નો dરંુધર  

US�Z _�� ��ш : દાિનલ મેડવેડ2વ-રિશયા  

� યજમાન : મેલબોન�, ઓGf2gલયા  

4. UNEP : ��%��� d8�q�0 K�(+�� _9��4� $K���� 

‘Z�q4 Z�� _47’ _`A#���� ����A   

 
_`A#���� U@��� %�#� :  

� o�ૃવીને બચાવવા UN ધમ�ની શરણે  

� ,મ�@ુઓ બનશે ઈકો યો_ા 

� ધાિમmક સગંઠનો િવÓOુ ંચો� ુઅથ�ત7ં  

� ૧૦ ટકા જમીન ધાિમmક સગંઠનો પાસ ે 
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� Fલાઈમેટ ચે1જ આ સદ�નો સૌથી મોટો પડકાર છે. હવે 

�નુાઈટ2ડ નેશ1સ ધરતીને બચાવવા માટ2 ધમ�ની શરણમા ં

આ�� ુછે.  

� �એુન એ1વાયમ]1ટ Vો+ામ (�એુનઈપી) હ2ઠળ “ફ2ઈથ 

ફોર અથ�’’ અgભયાન શ@ ક�ુÀ.  

U�} < :  

� Yુિનયાભરના ધાિમmક સગંઠન, ધમ��«ુુઓ અને અaયા6Tમક 

નેતાઓની મદદથી 2030 :ધુી ધરતીના 30% 5હGસાની 

~ુદરતી jGથિતન ે?ળવી રાખવાનો છે.  

� Vો+ામ ડાયર2Fટર : ઈયાદ અX ુમોગલી 

5. S�� ��ш�N : 21 Z��<3�"    ��� �} eA�N� S��9  

4�-2021 :  

� “fostering multilingualism for inclusion 

in education and society.” 

� િવÓ કzાએ Vિત વષ] ૨૧મી ફ2Ûઆુર�એ િવÓ મા¨ભૃાષા 

5દવસ તર�ક2 ઉજવણી કરવામા ંઆવ ેછે.  

 

�4 ����A :  

� વષ� ૧૯૯૯ના નવે�બરમા ં�નુેGકોએ મા¨ભૃાષા ઉજવવાOુ ં

ન¿� ક�ુÀ. � ફ2Ûઆુર�, ૨૦૦૦થી દર વષ] મનાવવામા ં

આવે છે.  

U�} < :  

� ભાષા અને સGં~ૃિતની િવિવધતાને સ1માન આપ¡ુ ં તથા 

બભુાષાવાદને VોTસાહન આપ¡ુ.ં  

� અનેક ભાષાઓ પર તોળાઈ રહ2લો ખતરો તેમજ તેના 

ÖUુત થવાના ભય વ`ચે �નુેGકોના સÕય દ2શોનો 

સાGં~ૃિતક ભાષાક�ય વારસો જળવાઈ રહ2 તે છે.  

� �એુનના અOમુાન Vમાણે, િવÓની ૭૦૦૦થી પણ વd ુ

ભાષા પૈક�ની ૫૦ ટકાથી પણ વd ુભાષાઓ આ સદ�ના 

�ત :ધુી ÖUુત થઈ જશે.  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૧-૦૨-૨૦૨૧) 

1. ફ2Ûઆુર� 2021મા ં �જુરાતમા ં કઈ કઈ 

મહાનગરપાgલકાઓમા ં Gથાિનક Gવરાજની Ñ ૂટંણીઓ 

યો?ઈ - _�����, Q<�%, ������, ����, 

��+к�0, A����� 

2. ફ2Ûઆુર� 2021મા ં�જુરાતમા ંછ મહાનગર પાgલકાઓમા ં

યો?યેલી Ñ ૂટંણીમા ં સર2રાશ મતદાન ક2ટલા ટકા થ�ુ ં 

હ¨ ુ ં- ±�.�± % 

3. �જુરાતના  વત�માન રાKય Ñ ૂટંણી કિમશનરOુ ં નામ 

જણાવો - 9�+# �9�� 

4. તા�તરના અહ2વાલ �જુબ Fલાઈમેટ ચે1જના કારણે 

છેZલા ચાર દાયકામા ં :ુદંરવનનો તટ ક2ટલા ટકા 

સકંોચાયો છે - ��% 

5. �નુેGકો ©ારા ભારતમા ં િવÓ ધરોહર ?હ2ર :ુદંરવન ડ2ટા 

ક2ટલા ટાo ુધરાવે છે - ��� 0��<z�� 9J =U 

6. મે12વૂના જગંલની કઈ �ુ́ ય V?િતના કારણે તેO ુ ંનામ 

:ુદંરવન રખા�ુ ંછે - Q<���" Á ef� 

7. Fલાઈમેટ ચે1જના કારણે :ુદંરવનમા ં¡zૃોની સં́ યા  70 

વષ�મા ંક2ટલા ટકા :ધુી ઘટ� છે - ��% 

8. ભારતમા ં'િસટ� ઑફ જૉય' તર�ક2 ક�ુ ંશહ2ર ઓળખાય છે 

- к�8кµ� 

9. ઓGf2gલયન ઓપન +ા1ડ Gલેમ-2021 rુના�મે1ટ મે1સ 

િસ�ગZસ િવ�તા અને દ2શ જણાવો - ����к +�к���K 

_�� 9`$�#� 

10. સૌથી વd ુ નવ વખત ઓGf2gલયન ઓપન િવ�તા 

ખેલાડ�Oુ ંનામ જણાવો - ����к +�к���K _�� 9`$�#� 

11. ઓGf2gલયન ઓપન +ા1ડ Gલમે-2021 rુના�મે1ટ pા ં

યો?ઈ હતી - �8$��7, z]!�`8#� 

12. o�ૃવીને Fલાઇમેટ ચે1જની અસરોથી બચાવવા UNEP 

©ારા તા�તરમા ંVથમવાર કયા અgભયાનનો Vારંભ કય� 

છે - 'Z�b4 Z�� _47' 

13. UNEPOુ ં િવG¨તૃ નામ જણાવો - ><��b0�� ��ш(9 


(��#��(0 ��n� 

14. UNEP �જુબ ધાિમmક સગંઠનો િવÓOુ ંકયા �મOુ ંઅથ�ત7ં 

ધરાવે છે - ±th 

15. UNEP �જુબ ધાિમmક સગંઠનો,ધમ��«ુુઓ, આaયા6Tમક 

નેતાઓની મદદથી વષ� 2030 :ધુી o�ૃવીના ક2ટલા 

5હGસાની ~ુદરતી jGથિતને ?ળવી રાખવાની છે -·�% 

16. 'િવÓ મા¨ભૃાષા 5દવસ' pાર2 ઉજવાય છે-�� Z�� <3�" 

17. 'િવÓ મા¨ભૃાષા 5દવસ' 2021ની  થીમ જણાવો – 

 “fostering multilingualism for inclusion in education 

and society.” 
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18. �નુેGકો ©ારા િવÓ મા¨ભૃાષા 5દવસ કયા વષ�થી ઉજવવામા ંઆવે છે – �N7 ���� 

DATE : ��-��-����

1. ��i#9A� � =�06�-�<+��%($����6) 

�<+��%��4� A�+,�� ¾� �� �кS�#� _�� ¾� S���ш 

��,�% ��/%� �U�� 

 

� બનં ેઉમેદવારો gબન હ5રફ ?હ2ર  

� ?હ2રાત : ક21�ીય Ñ ૂટંણી પચં, નવી 5દZહ�  

2. J<\# 9`K� : �<+��% ��i# �%7�� J<\# 9`K� ¾� 

_��8 J<Sк�� 9%% $�g��� 6 �9C<� 
d]0�(ш� 

($����6)  

 

� રાKયમા ંVથમવાર �ુ́ ય સgચવ �ી અિનલ �5ુકમને ૬ 

માસ કરતા ંવd ુસમય �Ãુત વધારો અપાયો 

� નવો કાય�કાળ : તા. ૩૧-૦૮-૨૦૨૧ 

� IAS-૧૯૮૬, �જુરાત ક2ડર  

3.  �9�Ë : De�N-х�l=% кm#�6 ��A�� - �<+��% (De�N)  

�����-� Sк9�� 9(�� ���� #�+�� *%�7% %�+ De�N 

f�-� 0�к��8�g b����ш� �0� 
 $�-$� ��%� ~% 
���7  

 


���7 ��ш� :  

(૧) બેGટ પફ�મ1સનો એવોડ�  

� ભારત સરકારની Vધાનમ7ંી 5કસાન સ1માન િનિધ 

યોજનામા ં �જુરાતના આ5દ?િત zે7 દાહોદ 6જZલાન ે

g+વ1સીસ 5ર�2સલ-ફ5રયાદ િનવારણની �ે�ઠતા માટ2 ક21� 

સરકાર ©ારા બેGટ પફ�મ1સનો એવોડ�. 

� પી.એમ. 5કસાન પોટ�લ ©ારા મળેલી ૨૧૨૧ ઓનલાઇન 

અર[ઓમાથંી ૯૮.૪૦ ટકા એટલે ક2 ર૦૮૭ અર[ઓના 

િનકાલ માટ2 g+વ1સીસ 5ર�2સલ માટ2 બેGટ પરફોમ1સનો 

એવોડ� 

� દાહોદ 6જZલામા ં ૯ તાÖકુાના ર,ર૬,૭૪૩ 5કસાન 

પ5રવારોને આ યોજના હ2ઠળ સહાય.  

(2) T+z ],�0"_8 0�к��8�g b����ш� 
���7 

� �જુરાતમા ં પાકના વાવણી િવGતાર અને Oકુશાનની 

ગણતર�-�ોપ એ5રયા એ0Gટમેશન એ1ડ લોસ એસસમે1ટ 

માટ2 6જઓ Gપાટ�અલ ટ2કનોલો[ના ઉપયોગ માટ2 પણ 

�જુરાત રાKયને 6જઓ-Gપાટ�અલ ટ2કનોલો[ ઇનોવેશન 

એવોડ� FICCI ©ારા ?હ2ર કરવામા ંઆ�યો છે. 

� સેટ2લાઈટ ઇમે6જ�ગ, 5રમોટ સેj1સ³ગ, આટüફ�શીયલ 

ઈ1ટ2લીજ1સ અને મશીન લિન !ગ �વી 6જઓ-Gપાટ�અલ 

ટ2કનોલો[ તેના ઉMમ ઉદાહરણો છે. 

�����-� Sк9�� 9(�� ���� ��ш� : 

� દ2શના ખે�ૂતોની આવક વધારવાના હ2̈ સુર ખે�ૂત 

પ5રવારોને સહાય@પ થવા ક21� સરકારના ~ૃિષ અને ખે�ૂત 

કZયાણ િવભાગે Vધાનમ7ંી 5કસાન સ1માન િનિધની 

ફ2Ûઆુર�-ર૦૧૯થી શ@આત કર� છે.  

� આ યોજના અ1વય ે ખે�ૂત પ5રવારને વાિષmક ~ુલ @. 

૬૦૦૦ની સહાય ડ�.બી.ટ�. મારફતે દર ચાર મ5હને @. 

ર૦૦૦ના સમાન હUતામા ં7ણ વાર Ñકુવાય છે.  

� Vધાનમ7ંી 5કસાન સ1માન િનિધના સફળ અમલીકરણના 

બે વષ� oણૂ� થવા અવસર2 ભારત સરકાર2 દ2શના રાKયો 

અને ક21� શાિસત Vદ2શોના 6જZલાઓમા ં આ યોજનાના 

અમલની �ે�ઠતા માટ2 િવિવધ 7ણ ક2ટ2ગર�મા ંએવોડ�ની 

?હ2રાત કર�.  

એવોડ� િવશે:  

� Vધાનમ7ંી 5કસાન સ1માન િનિધનો લાભ પારદશeતાથી 

મળ� રહ2 તે માટ2 ખે�ૂતોને સoંણૂ� આધારકાડ� VમાણÜતૂ 

સહાય Ñકુવણી તથા g+વ1સીસ  5ર�2સલ અને 5ફઝીકલ 

વેર�ફ�ક2શન એમ 7ણ ક2ટ2ગર�મા ં ક21� સરકાર2 એવોડ� 

?હ2ર.  

� સમ+ દ2શના ૭૧૮ 6જZલાઓ પકૈ� ૧પ 6જZલાઓને આ 

7ણ ક2ટ2ગર� �તગ�ત ઉT~ૃ�ટ દ2ખાવ માટ2 એવોડ� મેળવવા 

પસદંગી પા�યા છે.  

� આ એવોડ� ઉપરાતં 5ફ¿�  6જઓ- Gપા5ટયલ એFસલ1સ 

ઇન ગવનÀ1સ, 6જઓ- Gપા5ટયલ ટ2કનોલો[ ઇનોવેશન 

અને 5ફ¿�  6જઓ- Gપા5ટયલ એFસલ1સ ઇન gબઝનશે 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    71 | P a g e  

 

એ�Uલક2શન એમ 7ણ ક2ટ2ગર�મા ં એવોડ�ની ?હ2રાત 

FICCI ©ારા કરવામા ંઆવી છે.  

� આ એવોડ�મા ંએક મા7 સરકાર� િવભાગ તર�ક2 �જુરાત 

સરકારના ~ૃિષ-ખે�ૂત કZયાણ િવભાગને એવોડ� મØયો.  

� ~ૃિષz7ેના િવકાસ માટ2 રાKય સરકાર ©ારા અTયાdિુનક 

ટ2કનોલો[ના ઉપયોગ બદલ ભારત સરકારના ~ૃિષ 

સહકાર અને ખે�ૂત કZયાણ િવભાગ ે ખે�ૂતોની આવક 

બમણી કરવાના 5રપોટ�મા ં �જુરાતનો ક2સ Gટડ� તર�ક2 

સમાવેશ કર2લો છે.  

� આ એવોડ� પહ2લા ંપણ �જુરાતને ‘બેGટ એ+ીકZચર એ1ડ 

ફાિમ !ગ ઇિનિસએટ�વ એવોડ�’ તથા ‘5ડ[ટલ ઇ01ડયા 

એવોડ� ઇન ઇમ6જ ùગ ટ2કનોલો[’ પણ મØયો છે. 

� તા.ર૪ ફ2Ûઆુર�એ ભારત સરકારના ~ૃિષ અન ે ખે�ૂત 

કZયાણ મ7ંાલય ©ારા આ એવોડ� રાKય સરકારને 

એનાયત કરવામા ંઆવશ.ે 

� �જુરાત ~ૃિષ મ7ંી : �ી આર.સી. ફળYુ 

� ક21�ીય ~ૃિષ મ7ંી : �ી નર21�િસ�હ તોમર 

4. ��º =к : BSPAI�� �]0� ]C =к� `K��� �� S� ��� 

�J<х %�"к� ��º =к  

 
�,�J<х :  

� યાિસન મચ�1ટ   -  પકંજ અડવાણી  

� આલોક~ુમાર   -  આ5દTય મહ2તા  

� BSPAI : gબgલયડ�સ એ1ડ GOકૂર Uલેયસ� એસોિસએશન 

ઓફ ઈ01ડયા  

5. �<íK��" : �����9A��� $|<�% �<��%� кkn�9 

9�к��C<� к�()ш��9% ���ш �<íK��"�� ,%� (��i#ш��) 

 

� o3ુચેર�મા ંરા�fપિત શાસન અમલી  

� oવૂ� CM નારાયણGવામી  

� લે¢ટન1ટ ગવન�ર : �ી તિમgલ આઈ સ"દરરાજન  

� રાજધાની : o3ુચેર� 

� આગામી મે માસમા ં િવધાનસભાની સામા1ય Ñ ૂટંણીઓ 

યો?શે  

U�8�� c]4�% :  

� ~ુલ બેઠકો : ૩૦ + ૦૩ નોિમટ2ડ = ૩૩  

� હાલમા ંAINRC : ૦૭ - AIADMK : ૦૪ 

� BJP : ૦૩  

6. к�() 9�к�� : ��ш�� 42 шU����� U���� �<6�µ� 

Q<����� E. 50-50 к��� Z�� 3,ш� (,#�7��6)  

8p#��к :  

���� વષ� ૨૦૨૫ :ધુીમા ં વા� ુ VYૂષણ ૩૦ ટકા :ધુી ઓò ં

કરવાOુ ંલRય  

���� ક21� સરકાર દ2શના ૧૦ લાખથી વd ુવસતી ધરાવતા ૪૨ 

શહ2રોને વા� ુ VYૂષણનો સામનો કરવા @. ૨૨૧૭ કરોડ 

આપશ.ે  

���� �<+��%�� 4 J<\# шU��� - _�����, ������, Q<�%, 

��+к�0�� E. 50-50 к��� 3 U�} <4� [ш�.  

���� ૧૫મા ં નાણાપચંની ભલામણના આધાર2 આ શહ2રોની 

પાgલકાને આ નાણા અપાશે. 

U���� �<6�µ� Q<����� �<� �<� $�ш�  

���� વા� ુ VYૂષણ રોકવા માટ2 મZટ�લેવલ પા5કÔગ, ઇલે0Ffક 

વાહનો માટ2 ચા6જ ùગ Gટ2શન, સાઈFલ ઝોન, 5રમોટ�  

સેj1સ³ગ આધા5રત પી�સુી િસGટમ, ૪ રGતા પર 'વારા, 

æZુલા Gથળે ઘાસ અને +ીન કવર વધારવાના ઉપાય 

કરાશે. 

���� ક21�ીય પયા�વરણ મ7ંી : �ી Vકાશ ?વડ2કર  

7. ��(0 9²0�� : ><��,�� 94� 9S�# +��[�J<х� �<�: 

9�"# (D<��%� 3,�µ) 

� Gથળ : િસિસલી, ઈટાલી  

 

8. +( S�� ��ш�N : 22 Z��<3�" q(Ñ<8�8 #�`×к :K�K�  

+( - 22 Z��<3�"-1892    _�9�� – 17 ;<8�q-1972 

� �જુરાતના ઘડવૈયા: અમીર નગર�ના ફક�ર નેતા 

ઈ1Yુલાલ યાg�ક  

� �જુરાત-અમદાવાદની �ીમતં નગર�ના ફક�ર નેતા તથા 

અવા�ચીન �જુરાતના અમર ઘડવૈયા લોકલાડ�લા 

ઈ1Yુચાચાનો જ1મ ૨૨-૨-૧૮૯૨મા ંન5ડયાદમા ંથયો.  
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� બીએએલએલબી થઈ વ5કલાત શ@ કર� રાજકારણની 

Vથમ દ�zા એમણે �ીિનવાસ શાöી પાસથેી લીધી. 

3a��"�� 8�%�� ð =�к� :  

� હોમ@લ ચળવળમા ં ભાગ લીધો. ગાધંી[ના સપંક�મા ં

આ�યા, દgzણ આ5�કા 5હ1દ�ઓને સTયા+હ સફળ કરનાર 

ગાધંી[ પહ2લવહ2લા �ુબંઈ આ�યા, એમની સાથે સાથ ે

ચાલતા ઈ1Yુચાચાએ ગાધંી[ને કહ2Öુ ં ક2, આ5�કામા ં

5હ1દ�ઓને સTયા+હ ને¨Tૃવ આU�ુ,ં તો Gવદ2શના 

5હ1દ�ઓOુ ં ને̈ Tૃવ લો, ગાધંી[એ દ2શવાસીઓન ે ને¨Tૃવ 

આU�ુ ં અને િવદ2શી �લુામીમાથંી �Fુત કર� Gવરા�fOુ ં

િનમા�ણ ક�ુÀ. 

� ઈ1Yુચાચાએ સમાજવાદ, સા�યવાદ અને સવ�દય, 

Gવાતçંય ચળવળ, મ�ૂર-5કસાન Vèો, મહા�જુરાત 

�દોલનના :7ૂધાર બ1યા.  

� લોકસભામા ં ચાર વાર Ñ ૂટંાઈ આ�યા. �ગત :ખુ 

સગવડો ફગાવી દઇ, ચવા�ુ ં ફાક�, સાદા ં કપડાથંી, 

અલગાર� ર�તે ?હ2ર કામોમા ં ર`યાપ`યા રહ2વાની 

એમનામા ંઅજબ ખતં-ખમીર�-æદુાર� હતા.  

� ભલભલા ચમરબધંીને પણ ચો´æુ ં સભંળાવી દ2 તેવી 

તેમનામા ંઅડગ તજેGવી આTમશjFત હતી.  

� ‘[વનિવકાસ’ ‘�જુરાતમા ં નવ[વન’, ‘કારાવાસ’, 

‘[વનસ+ંામ’, ‘5કસાનકથા’ અને (મરણોMર) ‘છેZલા ં

વહ2ણ’ નામક પેટાશીષ�કો નીચ ે Vગટ થયેલા 

‘આTમકથા’ના છ ભાગ (૧૯૫૫, ૧૯૫૫, ૧૯૫૬, ૧૯૬૯, 

૧૯૭૧, ૧૯૭૩) એમOુ ં �જુરાતી સા5હTયન ે મહTવOુ ં

Vદાન છે. 

� �ૂુ દ5રયાકાઠં2 આરામ કરતા ંગાધંી[એ વદે�યાસ બની 

સTયના Vયોગો-આTમકથા સભંળાવી લખાવી ઇ1Yુચાચાએ 

�ીગણેશ બની એ આTમકથા લખેલી.  

9Õ� : ઈ1Yુલાલ યાg�કOુ ં નામ પડ2 અને નજર સમz 

આઝાદ�Oુ ં�દોલન, મહા�જુરાત �દોલન, ‘નવ[વન અન ે

સTય’ તથા  ‘�ગુધમ�' ©ારા પ7કારTવ, પાવાગઢOુ ં પતન 

5ફZમOુ ંિનમા�ણ, Xહૃદ આTમકથાOુ ંલખેન વગેર2 આવે !  

� ઇ1Yુલાલના સવંદેનાસભર વલણને પ5રણામે તરત જ 

દાહોદમા ં ભીલ સેવા મડંળ નામની આ5દવાસી ઉTકષ�ની 

મહાન સGંથાની Gથાપના અને આ5દવાસી કZયાણના zે7ે 

નવો અaયાય રચાયો હતો. 

� નીડર, િનખાલસ, તરવ5રયા અને “ચાચા’'Oુ ં gબ«ુદ 

પામેલા ઈ1Yુલાલ યાg�કOુ ં 17 �ુલાઈ 1972ના રોજ 

અવસાન.  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૨-૦૨-૨૦૨૧) 

1. તા�તરમા ં �જુરાતના �ુ́ ય સgચવને સતત બી[વાર 

ક2ટલા માસOુ ંએFસટ21શન અપા�ુ ં- 6 �9 

2. �જુરાતના વત�માન �ુ́ ય સgચવOુ ં નામ જણાવો - ¾� 

_��8 J<Sк 

3. તા�તરમા ં ક21� સરકાર ©ારા �જુરાતના ~ૃિષ-ખે�તૂ 

કZયાણ િવભાગને ~ૃિષ zે7ે કઇ બે યોજનાઓમા ં િવિશ�ટ 

Vગિત માટ2 એવોડ� અપાયા - �����-� Sк9�� 9(�� 

���� #�+�� _�� De�Nf�-� 0�к��8�g b����ш� 

4. �જુરાતમા ં Vધાનમ7ંી 5કસાન સ1માન િનિધ યોજના  

�તગ�ત કયા 6જZલાને g+વ1સીસ 5ર�2સલ-ફ5રયાદ 

િનવારણની ��ેઠતા માટ2 ક21� સરકાર ©ારા બેGટ પફ�મ1સ 

એવોડ� અપાયો - ��U�� 

5. �જુરાતમા ં પાકની વાવણી િવGતાર અને Oકુસાનીની 

ગણતર�મા ં એર�યા એ0Gટમેશન એ1ડ લોસ એસેસમે1ટ 

માટ2 મહMમ ટ2કનોલો[ના ઉપયોગ બદલ કયો એવોડ� 

અપાયો છે - T+z ],�0"_8 0�к��8�g b����ш� 


���7  

6. Vધાનમ7ંી 5કસાન સ1માન િનિધ યોજનાનો Vારંભ pા 

વષ] થયો હતો - Z��<3�"-2019 

7. �જુરાતના વત�માન ~ૃિષ મ7ંીOુ ં નામ જણાવો - 

3�.9�.Z[Ñ<  

8. ક21� સરકારના વત�માન ~ૃિષ મ7ંીOુ ં નામ જણાવો - 

���()�9sU %�� 

9. તા�તરમા ં BSPAIના સેFસ V�ખુ તર�ક2 કોની  િનમ�કૂ 

કરવામા ંઆવી છે - �]0� ]C =к� `K��� ��De 6 

10. BSPAIOુ ં િવG¨તૃ નામ જણાવો - `$`8#�9 
(� ]C =к� 

w8�#97 
9��9#�ш� zZ b�(�#� 

11. ફ2Ûઆુર� 2021મા ં કઈ િવધાનસભામા ંબમુતી �મુાવતા 

ક¦+ેસ સરકારOુ ંપતન થ�ુ ંહ¨ ુ ં- �<íK��" 

12. ક21�શાિસત Vદ2શ o3ુચરે� િવધાનસભાની ~ુલ બેઠકો 

જણાવો - 30+3=33 

13. 15મા ંનાણા પચંની ભલામણને આધાર2 ક21� સરકાર ©ારા 

આગામી સમયમા ં દ2શના ક2ટલાક શહ2રોમા ં હવાની 

�ણુવMા :ધુારવા Vિત શહ2ર @.50 કરોડOુ ં ફંડ આપશે - 
42 
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14. ક21� સરકાર ©ારા ભારતના ક2ટલા લાખથી વd ુ વGતી 

ધરાવતા �ુ́ ય શહ2રોની હવાની �ણુવMા :ધુારવા ~ુલ 

@. 2,217 કરોડOુ ંફંડ આપશે - 10 8�х4� �y< �]%� 

15. ક21� સરકાર ©ારા હવાની �ણુવMા :ધુારવા માટ2 

�જુરાતના કયા કયા શહ2રોની પસદંગી કરવામા ંઆવી છે 

- _�����, ������, Q<�% _�� ��+к�0 

16. ક21� સરકાર ©ારા વષ� 2025 :ધુીમા ં  ભારતમા ં ક2ટલા 

ટકા :ધુી વા� ુVYૂષણ ઘટાડવાનો લRયાકં ન¿� કરાયો 

છે - 30% 

17. ફ2Ûઆુર� 2021મા ં �રુોપનો સૌથી સ5�ય cવાળા�ખુી  

માઉ1ટ સે1ટના oનુઃ સ5�ય થયો છે તે pા દ2શમા ં

આવેલો છે - b0�8� 

18. મહા�જુરાત �દોલનના �ુ́ ય Vણેતા ઇ1Yુલાલ 

યાg�કનો જ1મ 5દવસ જણાવો - 22 Z��<3�" 1892 

19. દાહોદમા ં ભીલ સેવા મડંળ નામની આ5દવાસી ઉTકષ�ની 

મહાન સGંથા કોને Gથાપી હતી - b(Ñ<8�8 #�`×к 

20. ઇ1Yુલાલ યાg�ક ક�ુ ંgબ«ુદ ધરાવતા હતા - K�K� 

DATE : �·-��-����

1. �<+��% : R U����,�`8к� � =�06� ,S�6� �U�� 

($����6)   

 

��i#�� ,f��� $�~к� :  

� ~ુલ બેઠકો : ૫૭૬  

� િવ�તા સૌથી મોટો પz અન ેબેઠકો : ભાજપ અને ૪૮૩ 

બેઠકો  

� ક¦+ેસ : ૫૫ બેઠકો  

�<+��%�� �4��� g%  

� AAP : ૨૭    -   AIMIM : ૦૭ 

� AIMIM : ઓલ ઈ01ડયા મજgલસ એ ઈMેહાYુલ �jુGલિમન  

� Gથાપક : અસાYુÃ�ન ઔવસેી  

U����,�`8к� J<+$ ,S�6� : 

.�.,�. D<8 $�~к A�+, кkn�9 _(# 

_����� 192 159 25 08 

(MIM-07 

_(#-01) 

Q<�% 120 93 00 AAP - 27 

������ 76 69 07 �� 

���� 64 50 11 BSP-03 

��+к�0 72 68 04 00 

A����� 52 44 08 00 

D<8 576 483 55 38 

�N7 2015�� �<+��%�� c]4�% :  

� ભાજપ : ૩૯૪   -  ક¦+ેસ : ૧૭૫  

� અ1ય : ૦૭  

2. �<+��% к�()�# ��� ��V�8#-��������:-�+� S�f��% 

9���U 9�,¨  

� Gથળ : મહાTમા મ5ંદર-ગાધંીનગર  

� રા�fપિત �ી રામનાથ કોિવ�દની ઉપjGથિતમા ં 5દzાતં 

સમારોહ યો?યો  

� ~ુલ ૨૪૪ પદવી એનાયત :  

� પીએચડ� : ૭૩  -  એમ.5ફલ : ૨૬  

� પી[ : ૧૨૧  -  Gનાતક : ૨૪  

� �<+��% к�()�# ��� ��V�8# �0� к�() 9�к�� :��� E. 

743 к��� �;=� к#��  

�,c]4�% :  

� રાKયપાલ : �ી આચાય� દ2વ#ત[  

� ક21�ીય િશzણ મ7ંી : �ી રમેશ પોખ5રયાલ  

� નાયબ �ુ́ યમ7ંી : �ી નીિતનભાઈ પટ2લ  

� ~ુલાિધપિત : �ી હસ�ખુ અ5ઢયા  

3. SFURTI ]к" : к�() 9�к�� (]���+���")  

� MSME મ7ંી �ી નીિતન ગડકર� ©ારા ૧૮ રાKયોમા ં૫૦ 

SFURTI કZGટસ�Oુ ંઉદઘાટન  

 

� 8p#��к : SFURTI હ2ઠળ નવા ૫૦૦૦ કZGટસ� શ@ કરાશે  

U�} < :  

� પારંપા5રક ઉ�ોગો અને ~ુશળ કાર�ગરોને કZGટસ�મા ં

સગં5ઠત કર� VિતGપધા� બનાવવા તેમજ આવકોમા ં¡÷ૃ_ 
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કરવાના ઉદ2શ સાથે Gક�મ ઓફ ફંડ ફોર 5રજનર2શન ઓફ 

f25ડશનલ ઈ1ડGf�ઝ Gક�મ અમલમા.ં  

]к" ��ш� :  

� Gક�મ �તગ�ત તે કોમન ફ2િસgલટ� સે1ટસ�, નવી 

મશીનર�ની ખર�દ�, રો મ5ટ5રયZસ બે1કOુ ંસ£ન, તેમજ 

પેક26જ�ગમા ં:ધુારા મારફત ઈ1ફાGfFચર ઉÜ ુકરવા સહાય 

કર2 છે  

� ર2ડ-ટ2પમા ં ઘટાડો કરવા માટ2 ૫૦૦૦ FZGટસ� Gથાિપત 

કરવાનો લRયાકં છે. આ ૫૦ કZGટસ� મલમલ, ખાદ�, 

હ21ડ��ા¢ટ, હ21ડÖ�ુસ, ¡ડુ �ા¢ટ, લેધર, પોZf�, કાપ]રટ 

િવિવ�ગ, વાસં, ~ૃિષ Vોસેિસ�ગ અને ચા �વા પારંપા5રક 

ઉ�ોગોના ૪૨ હ?રથી વd ુ ~ુશળ કાર�ગરોને સહાય 

મળશે.  

� SFURTI : Gક�મ ઓફ �ડ ફોર 5રજનર2શન ઓફ f25ડશનલ 

ઈ1ડGf�ઝ  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૩-૦૨-૨૦૨૧) 

1. તા�તરમા ં �જુરાતમા ં છ મહાનગરપાgલકાઓમા ં ~ુલ 

ક2ટલી બઠેક ઉપર Ñ ૂટંણી યો?ઈ - ��� 

2. તા�તરમા ં �જુરાતમા ં યો?યેલી છ 

મહાનગરપાgલકાઓની Ñ ૂટંણીઓમા ં  સૌથી વd ુ બેઠકો 

કયા પzન ેમળ� છે  અને ક2ટલી - A�+, _�� ±�· 

3. તા�તરમા ં �જુરાતમા ં યો?યેલી મહાનગરપાgલકાની 

Ñ ૂટંણીઓમા ં Vથમવાર કયા બે પzને બેઠકો મળ� છે - 

3 3�� ,�0¯ _�� AIMIM 

4. AIMIMOુ ં િવG¨તૃ નામ જણાવો - z8 b�(�#� +`89 


 bµ�U�Ñ< 8  J<c]8�� 

5. તા�તરમા ં �જુરાત ક21�ીય િવÓ િવ�ાલયનો  ક2ટલામો 

5દzાતં સમારોહ રા�fપિત�ીની ઉપjGથિતમા ં યો?યો - 

·th 

6. �જુરાત ક21�ીય િવÓ િવ�ાલય pા ં આવેલી છે -  

�������� 

7. ક21� સરકાર2 �જુરાત ક21�ીય િવÓ િવ�ાલયના િવકાસ 

માટ2 ક2ટલા કરોડ મ�ૂંર કયા� છે - E.�±· к��� 

8. વત�માન ક21�ીય િશzણ મ7ંીOુ ં નામ જણાવો - ��ш 

,�хS�#�8  

9. તા�તરમા ં ક21�ીય MSME મ7ંી�ી નીિતન ગડકર� ©ારા 

18 રાKયોમા ં ક2ટલા નવા SFURTI હ2ઠળ  FલGટરOુ ં 

ઉìાટન કરા�ુ ં- �� 

10. ક21� સરકાર ©ારા SFURTI Gક�મ �તગ�ત આગામી 

સમયમા ંક2ટલા નવા FલGટસ� શ@ કરાશે - �,��� 

11. SFURTI Gક�મOુ ં િવG¨તૃ નામ જણાવો – ]к" zZ Î� 

Z�� S�+���ш� zZ !�S�ш�8 q(�]!"a 

 

DATE : �±-��-����

1. ���C<� 94� �Y<� S�к�0 ]0�S�# : ���() ��" ]0�S�# - 

_�����  

�� !,�% ¾� ����4 к���s��� U]%� 8�к�,76 9�,¨  

 

� અમદાવાદ િવÓકzાOુ ંGપોr્�સ િસટ� બનશે  

� અગાઉ િવÓOુ ં સૌથી મોrુ મેલબોન� 5�ક2ટ Gટ25ડયમ-

ઓGf2gલયા �ની બેઠક zમતા ૯૦ હ?ર હતી. 

����� 94� �0� S�к�0 ]0�S�#- ���() ��" S�к�0 

]0�S�# ��ш�N%�z 

� �જુરાત 5�ક2ટ એસોિશએશન(GCA)  ©ારા િનિમmત િવÓOુ ં

સૌથી મોrુ 5�ક2ટ Gટ25ડયમ- નર21� મોદ� 5�ક2ટ Gટ25ડયમ 

63 એકરમા ંપથરાયેÖ ુ ંછે.  

� આ Gટ25ડયમ 1 લાખ 32 હ?ર Vેzકોની zમતા ધરાવ ે

છે.  

� નર21� મોદ� 5�ક2ટ Gટ25ડયમે ઓGf2gલયા jGથત મેલબોન� 

5�ક2ટ +ાઉ1ડની બેઠક zમતા ક2 � 90 હ?ર �ટલી છે 

તેનો િવ�મ તોડ¬ો.  

� f�-Z[ : ~ુલ 2,38,714 Gક2વર મીટર  

� � ઓલj�પક કzાના 32 'ટબોલ +ાઉ1ડ �ટÖ ુથાય છે.  

� ~ુલ 1,14,126 ઘન મીટર ક¦5�ટ અને 13,306 મે5fક ટન 

ર2ઇનફોસ�મ1ેટના ઉપયોગ વડ2 િનમા�ણ પા�� ુછે.  
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� 65 હાથીઓના વજન (260 ટન) �ટÖુ ંવજન ધરાવતી 

VીકાGટ-વાય Vકારની િવિશ�ટ કોલમ પર આ Gટ25ડયમ 

ટક2Ö ુછે.  

� આ િવÓOુ ં એકમા7 Gટ25ડયમ છે Kયા ં �ુ́ ય પીચ અને 

Vે0Fટસ પીચ માટ2 એક  જ Vકારની જમીની સપાટ�નો 

ઉપયોગ કરવામા ંઆ�યો છે.  

� આ િવરાટ Gટ25ડયમમા ં~ુલ 11 પીચ આવેલી છે.  

� અહ� Gટ2ટ-ઓફ ધી- આટ� સબ સોઇલ �2નેજ થક� મા7 30 

મીનીટમા ંવરસાદ� પાણીનો િનકાલ કર� શકાય છે �થી 

વરસાદના કારણે મેચ રÃ થતી અટકાવી શકાય છે.  

� Gટ25ડયમમા ં પરંપરાગત હાઇમાGટ ¢લડલાઇÚસની 

જWયાએ એનજe એ5ફસીયે1ટ એલ.ઇ.ડ�. લાઇટના 

ઉપયોગથી 45 થી 50 ટકા �ટલો વીજ વપરાશમા ંઘટાડો 

થશ ેઅને ખેલાડ�નો પડછાયો પડશે નહ�. 

� િવÓમા ંએકમા7 નર21� મોદ� Gટ25ડયમ 4 �2િસ�ગ @મ અને 

અTયાdિુનક મશીનર�થી સ�જ 2 [�નશેીયમ ધરાવ ે છે 

�થી એક જ 5દવસ ેએકથી વd ુ 5�ક2ટ મેચOુ ંઆયોજન 

શp બનશે. 

_(# ð =�� =+� :  

� સરદાર પટ2લ Gપોટ�સ એ1કલેવOુ ંÜિૂમoજૂન  

� �દા� ખચ� : @. ૪૬૦૦ કરોડ  

� ~ુલ િવGતાર : ૨૩૩ એકર  

� નારણoરુામા ં૧૮ એકરમા ં@. ૪૫૮ કરોડના ખચ] Gપોr્�સ 

કો�પલેz બનશે 

9���� ,0�8 ],�Yì79 9�(0� ��ш� : 

� તાલીમ zમતા : ૩૦૦૦ લોકો  

� ~ુલ ૨૦ મેદાન  

� �જુરાતની ૬૫૦ શાળાઓને જોડાશે 

� રહ2વા-જમવા અને તાલીમની :િુવધા  

� ભાિવ આયોજન : કોમનવેZથ, એિશયાડ અને ઓgલj�પક 

વગેર2  

� �ુ́ ય આયોજક : �જુરાત 5�ક2ટ એસોિસએશન (GCA)  

х�9 �,c]4�% : 

� ક21�ીય �હૃમ7ંી : �ી અિમત શાહ 

� ક21�ના �વુા, રમત ગમત રાKય મ7ંી �ી 5કરણ 5ર5 ુ 

� નાયબ �ુ́ યમ7ંી �ી નીિતનભાઈ પટ2લ  

� ખાસ : સરદાર પટ2લ Gપોટ�સ એ1કલેવ �તગ�ત િવÓOુ ં

સૌથી મોrુ નર21� મોદ� 5�ક2ટ Gટ25ડયમ  

2. 8�к�" ���-;=���Ó (q�%U�9)  

 Gથાન/Vવેશ©ાર : ઉપરકોટ 5કZલો, �ૂનાગઢ  

� ]4�,к : ૧૨મી સદ� એટલે ક2 ૮૦૦ વષ� oવૂ] રા 

ખÅગારના સમયમા ંઆ વાવOુ ંિનમા�ણ કરા�ુ ંહ¨.ુ  

� લબંાઈ : ૪૦૦ �ટ 

� U�} < : લ§કરના સૈિનકોને ¾પાવવા માટ2  

� હાલમા ંVવાસન હ2̈ થુી 5રનોવેશનની V5�યા  

3. к�()�# к�`$��0 : A��% 9�к�� (�U"�0) 

U@��� ��67#��� к�`$��0�� �;=�" :  

(1) %�. 18� �K7-20214� 60 �N74� �y< �#�� 

���S�к��� к������� �9� 3,���� ����A  

� રસીકરણ મહાઅgભયાનના બી? તબ¿ામા ં ૨૭ કરોડ 

નાગ5રકોને રસી અપાશ ે

 

(2) ��ш�� Z��7]> =S0к8 9�к0� �0� ���кш� `8(d� 

q(9��(0� �]к(PLI) �;=�  

�ò�ш :  

� ઘર�ગણાના મે1�ફુ2Fચરસ�ને લાભ થાય, રોજગાર� વધ ે

તથા +ાહકોને અનેક Vકારની દવાઓ પોસાય તેવી 

5ક�મત પર મળે તે ઉÃેશ સાથ ે ક21�ીય ક2gબનેટ2 

ફામા�G�5ૂટકZસ માટ2 VોડFશન gલ1Fડ ઇ1સે01ટવ(PLI) 

Gક�મ મ�ૂંર કર� હતી.  

Z�#�� :  

� સરકારના આ પગલાથંી સેFટરમા ં @.૧૫,૦૦૦ કરોડOુ ં

રોકાણ ખÅચાઈ આવશે.  

� ક2gબનેટ ©ારા મ�ૂંર કરવામા ંઆવેલી Gક�મ 7ણ અલગ 

ક2ટ2ગર�ની કંપનીઓ માટ2 ઉપલ3ધ થશે.  

� � =,-
 : ૨૦૧૯-૨૦મા ં� કંપનીઓ @. ૫,૦૦૦ કરોડ ક2 

તેથી વd ુ Wલોબલ મે1�ફુ2Fચ5ર�ગ ર2વ1� ૂ ધરાવતી હોય 

તેમને � =,-
 તર�ક2 Fલાિસફાઇડ કરવામા ંઆવશે.  

� � =,-$� : @.૫,૦૦૦ કરોડ અને @. ૫૦૦ કરોડની વ`ચેને 

� =,-$� તર�ક2  
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� � =,-9� :@. ૫૦૦ કરોડ :ધુીની કંપનીઓને � =,-9� તર�ક2 

Fલાિસફાઇડ કરાશે.  

� આ Vમાણે 2પૂ-એને ~ુલ @. ૧૧,૦૦૦ કરોડ, 2પૂ-બી 

માટ2 @.૨,૨૫૦ કરોડ અને 2પૂ-સી માટ2 @. ૧,૭૫૦ 

કરોડના VોTસાહનો ઉપલ3ધ થશે.  

� ��+���" : તેને કારણ ે ૨૦,૦૦૦ VTયz અન ે ૮૦,૦૦૦ 

પરોz રોજગાર� સ£નની અપેzા છે. 

(·) IT U��7��� ���dÈ9 �0��� PLI ]к"�� �;=�"  

� �,��� : :gૂચત Gક�મ હ2ઠળના ટાગ]ટ આઈટ� હાડ�વેર 

સેગમે1Úસમા ં લેપટોપ, ટ23લેÚસ, પસ�નલ ક�U�ટૂસ� અન ે

સવ�સ�નો સમાવેશ થાય છે.  

� PLI Gક�મ હ2ઠળ ચાર વષ� દરિમયાન આઈટ� હાડ�વેરને 

માટ2 ~ુલ @. ૭,૩૫૦ કરોડનો ખચ� કરવામા ંઆવશે 

4. ��6� �-�8# - ��67# : к�() 9�к�� (3�45к)  

� ખાનગી zે7ની બે1કો હવે ટ2Fસ, પે1શન પેમે1ટ અને 

નાની બચત યોજનાઓની કામગીર� કર� શકશે  

 

� ખાનગી બે1કોને સરકાર સાથે સકંળાયેલા fા1ઝFેશન 

કરવા મ�ૂંર�  

� અગાઉ આ કામો સરકાર� બે1કો જ કરતી હતી  

� નાણા મ7ંી : �ી િનમ�લા િસતારામન  

5. 
���7 : к�() 9�к�� :��� �� !"# ]%�� �4��� 

9@#g% �� 
���7�� �U���% (SZm)  

 
���� સTય[ત ર2 : સવ�Mમ 5દWદશ�ક 

���� મ7ંી : �ી Vકાશ ?વડ2કર  

���� મા5હતી અને Vસારણ મ7ંાલય,નવી 5દZહ�  

6. �µ��х�� : SU8�z�� �`8к" U� 3,�� <́�  �4 

��i# (SU8� 9шcd%к�6) 

 

� �ુ́ યમ7ંી : િ7વે1�િસ�હ રાવત    - રાજધાની : દહ2રાYૂન  

7. Sк9��  �� !"# �<�]к��-��/%� шU��-_��%�<�, 

�î���ш 

 

� ~ૃિષ મ7ંી : �ી નર21�િસ�હ તોમર  

� �ુ́ યમ7ંી : �ી જગનમોહન ર2��  

8. ����� ¾� ~ 
�,�07 -2020  

 

� એવોડ� : Gકાયf2Fસ  

� િસ÷_ : સતત ૮મા ંવષ] િવÓના નબંર વન એરપોટ� તર�ક2 

ચાગંી એરપોટ� -િસ�ગાપોર 

����� 0�, 10 
�,�07  _�� шU�� 

� ૧. ચાગંી (િસ�ગાપોર)      ૨. હાનેડા (ટો5કયો, ?પાન)  

� ૩. હમાદ (દોહા, કતાર)    ૪. ઈ1ચોન (સેઉલ, દ.કો5રયા)  

� ૫. ��િુનચ (જમ�ની)        ૬. હ¦ગ ક¦ગ (હ¦ગ ક¦ગ)  

� ૭. ના5રતા (ટો5કયો, ?પાન) ૮. નગોયા (?પાન)  

� ૯. િશફોલ (આ�સ�ટડ2મ, નેધરલે1ડ)૧૦. ક21સાઈ (?પાન) 

9. S�� ��ш�N : �± Z�� <3�"  

(1) 9�(!8 
d9�qa S��9 

 

10 S�� ��ш�N : �� Z�� <3�"  

��� `Ks%� S��9 

11. +( S�� ��ш�N : �± Z��<3�" $�7�� : 8�D<�� 

х�K� 

 
+( - �± Z�� <3�"-��·�      _�9�� – � �K7-���� 

� જસદણના રાજવી પ5રવારમા ં જ1મલેા લવ~ુમાર ખાચર2 

રાજ~ુમાર કોલેજ રાજકોટ અને 5દZહ� �િુન.માથંી િશzણ 

લીd ુ
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� ૧૯૬૭થી લવ~ુમાર ખાચર2 પયા�વરણ-પ~ૃિતવાદ� 

V¡િુતઓ 5હ�ગોલગઢમા ં V~ૃિત િશgબરો શ«ુ કર�ને કર� 

હતી. 

� [વનકાળ દરિમયાન તઓેએ ૩ હ?રથી વd ુ V~ૃિત 

િશgબરો કર� હ?રો લોકોને V~ુિત પરTવે અgભ�ખુ 

બના�યા હતા. 

� સામિયકોમા ં પયા�વરણ-V~ૃિત િવષયક લેખો �ારા પણ 

લવ~ુમાર ખાચર2 V~ુિત િશzણOુ ં G¨Tુય કાય� કાય� ક�ુÀ 

હ¨ ુ.ં 

� ક`છના અખાતમા ં  દ5રયાઈ પાક�ની Gથાપના એ 

લવ~ુમાર ખાચરના િવચારોOુ ંVિતgબ�બ છે. 

� 5હ�ગોળગઢમા ં પ~ૃિત સરzણ િશzણ કાય��મના તેઓ 

Gથાપક હતા. 

� લવ~ુમાર ખાચર2 માનસરોવરની યા7ા પણ કર� હતી. 

� પયા�વરણ અને V~ૃિત :રુzાને લગતી અનેક સGંથાઓમા ં

લવ~ુમાર સÕય અને હોÃેદાર રàા હતા. 

9(�� : 

� લવ~ુમાર ખાચરOુ ંવZડ� વાઈZડ લાઈફ સોસાયટ�, બો�બે 

નેચરલ 5હGટર� સોસાયટ�, વેOુ ં મનેન લાઈફ ટાઈમ 

એચીવમે1ટ, પzી સરzણ મડંળ, �જુરાત �વી અનકે 

સGંથાઓ �ારા તેઓOુ ંબુમાન 

� "બોલો ઓòં, કામ વd ુકરો"ના [વન ગgણતમા ંમાનતા 

લવ~ુમાર ખાચરOુ ં૨ માચ� ૨૦૧૫ના રોજ રાજકોટ ખાત ે

૮૪ વષ�ની વયે અવસાન થ�ુ ંહ¨ ુ.ં 

� �+ે[ વત�માનપ7ોએ તમેના અવસાન પછ� લવ~ુમાર 

ખાચરન ે"બડ� મેન" તર�ક2 �જgલ આપી હતી. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૪-૦૨-૨૦૨૧) 

1. તા. ૨૪મી ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧ના રોજ અમદાવાદ jGથત 

સરદાર વZલભભાઈ પટ2લ Gટ25ડયમને ક� ુ ન¡ુ ં નામ 

અપા�ુ ં- ���() ��" S�к�0 ]0�S�# 

2. િવÓOુ ં સૌથી મોrંુ 5�ક2ટ Gટ25ડયમ ક�ુ ં છે - ���() ��" 

S�к�0 ]0�S�#, _����� 

3. િવÓOુ ં સૌથી મોટા નર21� મોદ� 5�ક2ટ Gટ25ડયમની બેઠક 

zમતા જણાવો – 1.32 8�х  

4. તા. ૨૪મી ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧ના રોજ અમદાવાદ jGથત 

નર21� મોદ� 5�ક2ટ Gટ25ડયમOુ ંકોના હGતે લોકાપ�ણ કરા�ુ ં

હ¨ ુ– �� !,�% ¾� ����4 к���s� 

�. અમદાવાદ jGથત નર21� મોદ� 5�ક2ટ Gટ25ડયમમા ં ~ુલ 

ક2ટલી પીચ આવેલી છે – 11 

�. GCAOુ ં િવG¨તૃ નામ જણાવો - �<+��% S�к�0 


9��9
ш� 

�. તા. ૨૪મી ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧ના રોજ રા�fપિત �ી 

રામનાથ કોિવ�દના હGતે અમદાવાદ ખાત ે કયા Gપોટ�સ 

એ1કલવેOુ ંÜિૂમoજૂન કરા�ુ ં - 9���� ,0�8 

8. વત�માન ક21�ીય �હૃમ7ંીOુ ં નામ જણાવો - ¾� _�% 

ш�U 

9. સરદાર પટ2લ Gપોટ�સ એ1કલેવનો ~ુલ િવGતાર જણાવો – 

233 
к� 

10. ક21�ના વત�માન �વુા, રમત ગમત રાKય મ7ંીOુ ં નામ 

જણાવો - ¾� Sк�6 S�� < 

11. ૧૨મી સદ� એટલે ક2 ૮૦૦ વષ� oવૂ] કોના સમયમા ં

�ૂનાગઢ ખાતે લ§કર� વાવ બનાવાઈ હતી– �� х²��� 

12. તા. ૨૪ ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧ના રોજ મળેલી ક21�ીય ક2gબનેટ 

બેઠકમા ં કયા બે મહTવના િનણ�યો લેવાયા – ��ш�� 

к������� �9��� -�� %$���� ����A %4� ��ш�� 

Z��7]> =S0к8 9�к0� �0� PLI �;=� 

13. ૬૦ વષ�થી વd ુ વયના નાગ5રકોને કોરોનાની રસી 

આપવાનો Vારંભ કયારથી થશે- %�.18� �K7-2021 

14. દ2શમા ં ફામા�G�5ૂટકલ સેકટર માટ2 PLI મ�ૂંર કરવાથી 

ક2ટલા @િપયાOુ ં રોકાણ આવવાનો �દાજ છે – E. 

15,000 к��� 

15. PLI Gક�મ હ2ઠળ ચાર વષ� દરિમયાન આઈટ� હાડ�વેર માટ2 

~ુલ ક2ટલા @િપયાનો ખચ� કરવામા ંઆવશે - E. 7,350 

к��� 

16. PLIOુ ંિવG¨તૃ નામ જણાવો - ���кш� `8(d� q(9��(0� 

�]к 

��. ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ંક21�ીય નાણા મ7ંાલયે ખાનગી zે7ની 

બે1કો સરકાર સાથે સકંળાયેલા કયા fા1ઝેFશનની 

કામગીર� કરવા મ�ૂંર� આપી - 0�d9 ,�(ш� _�� ���� 

$K% #�+�� 

18. ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ં ક21� સરકાર2 રા�f�ય Gતર2 કયા નવા 

એવોડ�ની ?હ2રાત કર� - 9@#g% �� 

��. ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ંક21� સરકારના pા મ7ંાલયે રા�f�ય 

Gતર2 સTય[ત ર2 એવોડ� આપવાની ?હ2રાત કર� - 

�SU%� _�� �9��6 �-�8# 
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��. વત�માન ક21�ીય મ7ંીOુ ં નામ જણાવો - ¾� �к�ш 

����к� 

��. ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ં ક� ુ રાKય મ5હલાઓને માgલક� હ¿ 

આપના«ંુ Vથમ રાKય બ1� ુ– �µ��х�� 

��. ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧મા ં 5કસાન રા�f�ય oરુGકાર િવ�તા 

શહ2રOુ ંનામ જણાવો – _��%�<� (�î���ш)  

�·. Gકાય f2Fસના િવÓના �ે�ઠ એરપોટ�-૨૦૨૦મા ં Vથમ 

Gથાન મેળવનાર એરપોટ�Oુ ં નામ જણાવો - K���� 


�,�07 -�9s��,�� 

�±. તા�તરમા ં િસ�ગાપોરના ચાગંી એરપોટ�ને સતત ક2ટલામા ં

વષ] િવÓના નબંર વન એરપોટ� તર�ક2 Gથાન મેળ��ુ ં– 8 

25. સે1fલ એFસાઈઝ 5દવસ કયાર2 મનાવવામા ંઆવે છે – 

24 Z��<3�" 

26. િવÓ gચ�તન 5દવસ કયાર2 મનાવવામા ં આવે છે – 22 

Z��<3�" 

27. 24 ફ2Ûઆુર�  કયા પzી Vેમી �જુરાતીનો જ1મ5દવસ છે-  

8�D<�� х�K�  

��. લવ~ુમાર ખાચરOુ ંઉપનામ જણાવો-  $�7�� 

DATE : ��-��-����

1. к�() 9�к�� : 9��ш#8 �S�#�, OTT w8�0Z�7 �0� ��� 

��q�8�b� �U��  

 

� નામ: ઇ1ફમ]શન ટ2કનોલો[ (ગાઈડલાઇન ફોર ઇ1ટર 

મી5ડયર�ઝ એ1ડ 5ડ6જટલ મી5ડયા એિથFસ કોડ) @Zસ-

૨૦૨૧ 

��q�8�b� Y=�к�� 

� ક21� સરકાર ©ારા ?ર� કરાયેલી ગાઇડલાઇન ઇ1ટરનેટ 

અથવા તો ક�U�ટૂર નેટવક� ©ારા f1સિમટ થતા ક1ટ21ટને 

આવર� લશેે.  

� તેમા ં r્િવટર અને ફ2સXકુ �વા મaયGથીઓ, સમાચાર 

અને વત�માન બાબતોની મા5હતી Vિસ_ કરનારા અને આ 

Vકારના ક1ટ21ટના ½રૂ2ટરનો પણ સમાવશે થશે.  

� નવી ?હ2ર કરાયેલી ગાઇડલાઇન તા. ૨૫ ફ2Ûઆુર�થી ૩ 

મ5હનામા ં અમલમા ં આવશે. નેટ�¢લFસ અને એમેઝોન 

Vાઇમ �વા ઓટ�ટ� Uલેટફોમ� માટ2 ક21� સરકાર2 િ7Gતર�ય 

ફ5રયાદ િનવારણ �યવGથા Gથાિપત કર�.  

� �મા ંપ�3લશર ©ારા સેZફ ર2W�લેુશન, પ�3લશરોની સેZફ 

ર2W�લુે5ટ�ગ સGંથાઓ ©ારા ર2W�લેુશન અને એક સવ�+ાહ� 

�યવGથાનો સમાવેશ થાય છે. 

S�T+08 ��q�8�b� 
0 
 ^8�(9 

(1) 9��ш#8 �S�#� w8�0Z�À ,�[���� ��# 

� ફ5રયાદ િનવારણ અિધકાર�એ ૨૪ કલાકમા ં �ઝૂરની 

વાધાજનક પોGટની ફ5રયાદOુ ંસ�ંાન લઈને ૧૫ 5દવસમા ં

િનકાલ કરવાનો રહ2શે 

� સોિશયલ મી5ડયા Uલેટફોમ] ફ5રયાદ મØયાના ૨૪ 

કલાકમા ંવાધંાજનક ક1ટ21ટ હટાવવાOુ ંરહ2શે 

� કોઈપણ �યjFત અથવા તેના વતી કોઈપણ �યjFત 

ફ5રયાદ ન¦ધાવી શકશે 

� સરકાર અથવા કોટ� ©ારા વાધંાજનક r્િવટ અથવા 

મેસેજના �ળૂ ઉદભવ Gથાનની મા5હતી માગંવામા ંઆવે 

તો તે આપવાની રહ2શે 

� સરકાર અથવા કોટ�ના આદ2શના ૩૬ કલાકમા ંવાધંાજનક 

ક1ટ21ટ હટાવી લેવાOુ ંરહ2શે, સરકાર મા5હતી માગે ત ે૭૨ 

કલાકમા ંoરૂ� પાડવાની રહ2શે 

� ભારતની અખડંતા, એકતા, :રુzા સાથે સકંળાયેલા 

મામલા, સામા6જક �યવGથા, અ1ય દ2શો સાથનેા સબંધંો, 

ર2પ �વા મામલામા ંઆ �યવGથા લા� ુરહ2શે 

� સોિશયલ મી5ડયા કંપનીઓએ દર મ5હને મળેલી ફ5રયાદો 

અને તેના પર કરાયલેી કાય�વાહ�નો 5રપોટ�  આપવાનો 

રહ2શે 

� સોિશયલ મી5ડયા Uલેટફોમ] �ઝૂરને તેના ક1ટ21ટન ે

હટાવવા માટ2Oુ ંકારણ આપ¡ુ ંપડશે 

� સોિશયલ મી5ડયા Uલેટફોમ] �ઝૂરના ર6જGf2શન માટ2 

વોલ1ટર� વે5ર5ફક2શન �યવGથા ગોઠવવાની રહ2શે, સરકાર 

©ારા સોિશયલ મી5ડયાના �ઝૂસ�ની સં́ યા ?હ2ર કરાશે. 

(2) 9��ш#8 �S�#� ZS�#�� �����6 : 

� દર2ક સોિશયલ મી5ડયાએ બ ેક2ટ2ગર�ના મaયGથી િન�Fુત 

કરવાના રહ2શે 

� સોિશયલ મી5ડયાના મaયGથીઓએ િનયમોOુ ં ÑGુતતાથી 

પાલન કરવાOુ ંરહ2શે 

� િનયમોOુ ં પાલન નહ� કરનારા મaયGથીઓને સેફ 

હાબ�રની જોગવાઈઓ લા� ુનહ� પડ2 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    79 | P a g e  

 

� �ઝૂસ� અને િવ0Fટમની ફ5રયાદોના િનકાલ માટ2 ફ5રયાદ 

િનવારણ �યવGથા ગોઠવવાની રહ2શે 

� સોિશયલ મી5ડયા Uલેટફોમ] ફ5રયાદ િનવારણ અિધકાર�ની 

િન�jુFતની સાથે તેOુ ં નામ અને સપંક�ની િવગતો ?હ2ર 

કરવી પડશ ે

� આ અિધકાર� ભારતીય રહ2શે, નોડલ કો1ટ2Fટ પસ�ન ે

સરકાર સાથે ૨૪ કલાક સપંક�મા ંરહ2¡ ુ ંપડશે 

(3)   OVER THE TOP (OTT) w8�0Z�7�� ,��K к�0���"�� 

�U �K�ш� 

� તમામ ઓટ�ટ� Uલેટફોમ] તેના ક1ટ21ટને વયમયા�દા 

Vમાણે પાચં ક2ટ2ગર�મા ંવહ �ચવા પડશે 

z0"0" w8�0Z�7 ,� ,��K к�0���"  

1. U (�િુનવસ�લ),      2.  U/A ૭+,    3.  U/A ૧૩+,  

4. U/A ૧૬+,       5.   A (એડZટ) 

� ઓટ�ટ� Uલેટપોમ] �-ુએ, ૧૩ Uલસ અથવા તેનાથી વdનુી 

વય માટ2ના ક1ટ21ટમા ં પેર21ટલ લોકની :િુવધા આપવી 

પડશે. 

(4) z0"0" _�� S�T+08 (> =a �0� �--]%�"# ZS�#�� 

�����6 �[¼<� 

� સેZફ ર2W�લુશેનના બે Gતર સાથે િનયમો �તગ�ત 

િ7Gતર�ય ફ5રયાદ િનવારણ �યવGથા શ@ કરાઈ 

� ૧. લેવલ વનમા ંપ�3લશરોનો સમાવેશ,  

� ૨. લેવલ rુમા ંસેZફ ર2W�લુટેર� બોડ� સામેલ, ૩. લેવલ 

�ીમા ંમા5હતી અને Vસારણ મ7ંાલય ©ારા રgચત માળæુ ં

� ઓટ�ટ� Uલેટફોમ] �ુ́ ય ફ5રયાદ િનવારણ અિધકાર�, 

નોડલ કો1ટ2Fટ પસ�ન અને િનવાસી ફ5રયાદ અિધકાર�ની 

િન�jુFત કરવાની રહ2શે 

� સેZફ ર2W�લુેટર� બોડ�Oુ ંને̈ Tૃવ :Vુીમ અથવા હાઇકોટ�ના 

િન¡Mૃ જજ અથવા તો સબંિંધત zે7ના અ+ણી �યjFતન ે

સ¦પાશે � પ�3લશરને એડવાઇઝર� ?ર� કર� શકશે 

� ઓટ�ટ� અને 5ડ6જટલ 1�ઝેૂ સરકારન ે?ણ કરવી પડશે, 

ર6જGf2શન ફર6જયાત નથી 

� તાTકાgલક પગલા ં માટ2 સરકાર ©ારા એક �યવGથા 

ગોઠવાશે � આ Vકારના મામલાનો િનકાલ કરશે. 

_8�� +��$���" : 

1. к�()�# b(ZÀш� 0�d��8�g �-�8#  

� ગાઇડલાઇન ફોર ઇ1ટરમી5ડયર�ઝ એ1ડ 5ડ6જટલ મી5ડયા 

એિથFસ કોડ સોિશયલ મી5ડયા અન ે અ1ય 5ડ6જટલ 

Uલેટફોમ� માટ2ના િનયમોના પાલનની જવાબદાર� ક21�ીય 

ઇ1ફમ]શન ટ2Fનોલો[ મ7ંાલય હGતક રહ2શે  

2. �SU%� _�� �9��6 �-�8# 

� Kયાર2 ઓટ�ટ� Gf�િમ�ગ Uલેટફોમ�ના મામલા ક21�ીય 

મા5હતી અને Vસારણ મ7ંાલયને હGતક રહ2શ.ે 

A��%�� 9��ш#8 �S�#��� > =a97 (Z��<3�"-2021�� 

c]4�%)  

� ૫૩ કરોડ – વોÚસએપ        ૪૪.૮ કરોડ – �-ૂટ�બૂ 

� ૨૧ કરોડ – ઇ1Gટા+ામ        ૧.૭૫ કરોડ – r્િવટર 

� ક21�ીય ઇ1ફોમ]શન & ટ2કનોલો[ મ7ંી : �ી રિવશકંર 

Vસાદ  

� ક21�ીય મા5હતી અને Vસારણ મ7ંી : �ી Vકાશ ?વડ2કર 

2. х�8D=� : A��%� $� S��9�� 0�]0 S�к�0��  ^8�(��� 10 

��к�0� U���><�  

 

� િવÓના સૌથી મોટા Gટ25ડયમમા ં સૌથી નાની ટ2Gટ – બ ે

5દવસમા ંoણૂ�  

� નર21� મોદ� 5�ક2ટ Gટ25ડયમમા ં�જુ�ુ 5�ક2ટર અzર પટ2લે 

૧૧ િવક2ટ, ક2Uટન  તર�ક2 િવરાટ કોહલીની ૨૨મી [ત 

અને અિÓન ે૪૦૦ િવક2ટનો ઈિતહાસ ર`યો  

_(# ��к��7 :  

50 �N7 ,R" �^8�(��� A��% 9�� 94� zR� 0�]0 

]к��  

� ૮૧ રન પર આઉટ થઈ áWલ1ેડની ટ�મ ઈિતહાસમા ં

ન¦ધાઈ છે.  

� ભારત સામે છેZલા ં૫૦ વષ�મા ંઆ તેનો સૌથી ઓછો Gકોર 

છે.  

� આ પહ2લા ંવષ� ૧૯૭૧મા ંઓવલમા ં૧૦૧ રનમા ંઆઉટ 

થઈ હતી.  

_f� �,sк $�8 :��� 11 ��к�0 8���� ����� �4 

$�8�  

� ૨૦૧૫થી શ@ થયેલી િપ1ક બોલ 5�ક2ટ ટ2Gટમા ં અzર 

પટ2લ ૧૧ િવક2ટ લેનાર Vથમ બોલર બની ગયો છે.  

� Vથમ ઈિન�ગમા ંઅને બી[ ઈિન�ગમા ં૬ બી[ ઈિન�ગમા ં

áWલ1ેડની ૫ િવક2ટ ઝડપી. 
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� અzર ક25રયરની બી[ અન ે ડ2-નાઈટ ટ2Gટમા ં૧૧ િવક2ટ 

લેનાર િવÓનો Vથમ બોલર  

����0 ����6� 22 0�]0 g%��� �4 A��%�# 

к�w0�  

� િવરાટ ઘર�ગણે ૨૨ ટ2Gટ મેચ [તીને ભારતનો સૌથી 

સફળ ક2Uટન. તેણે ૨૧ ટ2Gટ [તનારા ધોનીના ર2કોડ� 

તોડ¬ો છે.  

_��� 94� a�,� 400 ��к�0 8���� ����� $�+� 

$�8�  

� અિÓન સૌથી ઝડપી ૪૦૦ િવક2ટ લેનાર િવÓનો બીજો 

બોલર બ1યો છે.  

_f� q��s��� �4 $�8� ��к�0 8���� K�4� $�8�  

� અzર પટ2લ ટ2Gટ 5�ક2ટ ઈિતહાસનો ચોથો Gપીનર છે ક2 

�ણે ઈિન�ગના પહ2લા બોલે જ િવક2ટ લીધી હોય 

3. ��ш�� �4 �Í> =7_8 0�# Z��-2021 (3@��A7�)  

 

���� સમયગાળો : તા. ૨૭ ફ2Ûઆુર�થી ૩[ માચ�-૨૦૨૧  

���� હ2̈  ુ : આTમિનભ�ર ભારત અન ે વોકલ ફોર લોકલ 

અgભયાનન ેવd ુVોTસા5હત કરવાનો  

���� વડાVધાન નર21� મોદ� ©ારા ઈ-ઉદઘાટન  

4. z]!�`8#� : (><a �S�#� 
(� S�T+08 ,Z¢7(9 

²(��0�" $��À��s� к�� ,9�� (0�к��8�g-к�#��) 

� _9� : હવે ઓGf2gલયામા ંફ2સXકુ અને �ગૂલે સમાચારો 

માટ2 નાણા Ñકૂવવા પડશે 

� х�9 : િવÓમા ંસોિશયલ મી5ડયા ?ય1ટ કંપનીઓ પાસ ે

સમાચારો માટ2 નાણા ંવ:લૂનારો ઓGf2gલયા Vથમ દ2શ 

к�#��4� A��%�� _9�� : 

� ભારતના અખબાર સગંઠન ે�ગૂલ પાસેથી ?હ2રખબરની 

૮૫ ટકા આવકની માગણી કર�  

� કદાવર ટ2ક કંપનીઓ અન ે મી5ડયા કંપનીઓ વ`ચ ે

?હ2રખબર અને સમાચાર ક1ટ21ટ સબધંમા ં Ñકુવણી 

કરવાને �Ãેુ ગજ+ાહ ચાલી રàો છે  

� આ અરસામા ં ભારતના અખબારોના સગંઠન ઇ01ડયન 

1�ઝૂપેપર સોસાયટ�એ �ગુલને પ7 પાઠવીને તેમના 

ક1ટ21ટને ઓનલાઇન દશા�વવા બદલ વળતરની Ñકુવણી 

કરવા અને ?હ2રખબરની આવક પકૈ� ૮૫ ટકા આવકની 

રકમની Ñકુવણી કરવા જણા��ુ.ં  

� ભારતના આ સગંઠનમા ં�દા� ૮૦૦ �ટલા Vકાશક છે.  

� પ7મા ં માગણી કરવામા ંઆવી છે ક2 અમે5રક� કંપનીએ 

અખબારો ©ારા જનર2ટ થતા સમાચારો બદલ Vકાશકોન ે

વળતર Ñકુવ¡ુ ંજોઇએ.  

� હ?રો પ7કારોને કામે લગાડ�ને તે સમાચારો એક7 થતા 

હોય છે. 

5. A��%-,�Sк]%�� : LOC ,� �N7 2003�� ><Ë ������ 

%� 9;=%�C<� ,�8� к��� $��� 9��� 9U% (����к 

9�$���) 

 

� ભારત અને પા5કGતાનની સેનાઓએ ?હ2રાત કર� હતી ક2 

બનં ેદ2શની સેનાઓએ ૨૪ ફ2Ûઆુર�ની મધરાતથી જ��-ુ

કા§મીરમા ંએલઓસી ખાતે �_ુિવરામ લા� ુકર� દ�ધો છે.  

� બનં ે દ2શની સેનાઓ ©ારા ?ર� કરાયેલા સ�ંFુત 

િનવેદનમા ં જણાવવામા ં આ��ુ ં હ¨ ુ ં ક2, ભારતના 

ડ�[એમઓ લે.જનરલ પરમ6જતિસ�હ2 સાઘંા અને તેમના 

પા5કGતાની સમકz મેજર જનરલ નૌમાન ઝકા5રયા વ`ચ ે

ટ2gલફોન હોટલાઈન પર થયેલી વાતચીત બાદ આ પગÖુ ં

લેવા�ુ.ં  

� હોટલાઈન પર ચચા� દરિમયાન બનંે પzે �Fુત 

વાતાવરણમા ં એલઓસી પર Vવત�તી jGથિત �ગ ે

સમીzા કર� હતી.  

6. _�к�ш�� �4 9�8�� ,��8 : _��¼<� ¥�� _�к�ш�� 

]4��,%  (9�8�� ç�7)  

 

� પ5રણામ : o�ૃવીના કોઈ પણ �ધા5રયા છેડ2 વીજળ� 

પહ¦ચાડ� શકાશે  

� નાસા અને અમે5રકન સરંzણ િવભાગ ©ારા સ�ંFુત ર�ત ે

�ત5રzમા ંએક હરતા-ંફરતા ં�ોનને સેટ કરા�ુ.ં 

U�} < :  
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� :યૂ�ની ઉ?�માથંી વીજળ� ઉTપµ કર�ને o�ૃવીના કોઈ 

�ધા5રયા æણૂાને અજવાળવા માટ2  

¥�� ��ш� :  

� આ �ોન :યૂ�ની ઊ?�ને વીજળ�મા ં પ5રવિતmત કરશે. 

ઓપર2શન એનજe ક2પેgબgલટ� ઈ�વુમે1ટ ફંડ અને �એુસ 

નેવી ર�સચ� લેબોર2ટર�એ િવકિસત કર2લી આ સોલાર 

પેનલથી Yુિનયાની કોઈ પણ છેડ2 વીજળ� પહ¦ચાડ� 

શકાશ.ે 

� આ પનેલમા ં જડ2Ö ુ ં ફોટોવો0Zટક ર25ડયો��કવ1સી એ1ટ2ના 

મોડ�લુ સૌરઊ?�ને વીજળ�મા ંપ5રવિતmત કરશે.  

� આ �ોન ૯૦ િમિનટમા ંo�ૃવીની પ5ર�મા oરૂ� કરશે. ર2fો 

ડાયર20Fટવ બીમ કંfોલ નામની ટ2કિનક ©ારા પહ2લા ં

સોલાર પેનલ જ5ડત આ �ોન o�ૃવી jGથત એ1ટ2ના અને 

�ત5રzની પેનલ વ`ચે સપંક� બનાવશે.  

� િસWનલ Gથાિપત થઈ જશે પછ� ઊ?�ની તરંગો મોકલશે. 

�ને o�ૃવીમા ંવીજળ�મા ંપ5રવિતmત કર� શકાશે. 

к����" :  

� સોલાર પેનલથી િનયત Gથળે ઊ?�નો જ�થો આવશે. Tયા ં

એની Vોસેસ થશે અને Kયા ંજ«ૃર� હશે તે ન[કના Gથળે 

વીજળ� પહ¦ચાડ� શકાશ.ે એના માટ2 પાવર+ીડની જ@ર 

પડશે. 

� ભિવ�યમા ં આવી ઘણી પનેલ �ત5રzમા ં સેટ કરવાની 

અમે5રકન િવ�ાનીઓની ગણતર� છે. તેનાથી એવા 

Gથળોએ ઊ?� પહ¦ચાડવાOુ ં કામ શp બનશે, Kયા ં

ઊ?�ની અછત છે અને પરંપરાગત ઊ?�ના öોતથી 

વીજળ� પહ¦ચાડવામા ં�§ુક2લી પડ2 છે. એવા �ત5રયાળ 

િવGતારોમા ંઆ િસGટમથી વીજળ� પહ¦ચાડ� શકાશે.  

7. FATF : ,�Sк]%�� 3��� ;=�-2021 Q<�� n� `8]0�� 

�U�ш� (3%�к���) 

� ઓનલાઈન બેઠક : પે5રસ, �ાસં  

� Z�b��c(9#8 
d9� 0�]к Z�97 (FATF)ની પેર�સમા ં

યો?યેલી ઓનલાઇન બેઠકમા ં પા5કGતાનને +ે gલGટમા ં

જ રાખવાનો િનણ�ય લેવામા ંઆ�યો છે,  

� FATFએ જણા��ુ ં ક2 પા5કGતાનની સરકાર આતકંવાદ 

િવ@aધ 27 :7ુીય એજ1ડામાથંી 7ણને oરુા કરવામા ં

િન�ફળ ર²ુ ં છે, FATF એ ક²ુ ં ક2 પા5કGતાનએ સ�ંFુત 

રા�fના ં Vિતબિંધત આતકંવાદ�ઓ િવ@aધ કોઇ ન¿ર 

કાય�વાહ� કર� નથી. 

� પા5કGતાને તમામ 1267 અને 1373 વો1ટ2ડ 

આતકંવાદ�ઓ િવ@aધ નાણા5કય Vિતબધંોને અસરકારક 

ર�તે અમલી બનાવવા જોઇએ, તથા પા5કGતાને પોતાની 

Gf2ટ26જક ર�તે મહTવoણુ� ખામીઓને Yુર કરવા માટ2 ખાસ 

કાય� યોજના અમલી બનાવવી જોઇએ.    

� પા5કGતાને આજ :ધુી FATFની 27 કાય� યોજનાઓમાથંી 

મા7 24 ને જ oરુ� કર� છે, હવે તેને oરુ� કરવાની સમય 

મયા�દા oરુ� થઇ ગઇ છે, એટલા માટ2 FATF �ુન 2021 

:ધુી પા5કGતાનને બાક�ની તમામ કાય�યોજનાઓ oરુ� 

કરવાની રહ2શે.  

8. +( S�� ��ш�N : �� Z��<3�"  

��+ ������ U���+ : ���ш�к� U���+ 

 

+( - �� Z�� <3�"-���±   _�9�� – � ;=8�q-���± 

� સાચા સતં, �6ુી ëચરેા માનવી, કરોડપિત gભ7કુ, 

�કૂસેવક, બી? ગાધંી �વા અનેક િવશેષણો �મની સાથે 

@ઢ થયા છે તેવા રિવશકંર �યાસનો જ1મ ખેડા 6જZલાના 

ર8ુ ગામે થયો હતો.  

� 1921મા ં[વન રા�fન ેસમિપmત કર� દ�dુ.ં  

� :ણુાવ ગામમા ં શાળાની Gથાપના કર� આચાય�થી લઈ 

સેવક :ધુીની જવાબદાર� સભંાળ� હતી. 

� ખેડા 6જZલામા ંબારúયા અને પાટણવા5ડયા �વી કોમોના 

ઉTથાન માટ2 V¡Mૃ થયા. 

� 1923મા ં હú5ડયા વેરાની િવ«ુ_ શ@ થયેલા બોરસદ 

સTયા+હથી લઈ બારડોલી સTયા+હ, સિવનય કાOનૂભગં 

અને 5હ1દ છોડો �દોલનથી લઈ �જુરાત કzાએ થયેલા 

લગભગ VTયેક સTયા+હમા ંમહારાજ�ીOુ ંસીdુ ંયોગદાન 

અને માગ�દશ�ન ર²ુ ંહ¨ ુ.ં  

� તેથી વd ુ તેમOુ ં યોગદાન :રુાKયની રચનાTમક 

V¡િૃMઓમા ંર²ુ ંછે.  

� 1 મે 1960ના રોજ �જુરાત રાKયની Gથાપના તેમના 

વરદ હGતે થઈ હતી. 

� Üદૂાન �દોલન વખતે તેમના પગપાળા Vવાસો 

�વુાનોને પણ શરમાવે તેવા હતા.ં 
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� સાદાઈના પયા�ય સમા રિવશકંર મહારાજOુ ં 1 �ુલાઈના 

રોજ અવસાન પામેલા મહારાજની G�િૃતમા ંટપાલ 5ટ5કટ 

બહાર પાડ� હતી.  

� તેમની �યjFતમMાન ેVમાણતા ઘણા oGુતકો લખાયા છે.  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૫-૦૨-૨૦૨૧) 

1. ફ2Ûઆુર� 2021મા ંભારત સરકાર2  સોિશયલ મી5ડયા અને 

OTT Uલેટફોમ� માટ2 કઈ નવી ગાઇડલાઇન ?હ2ર  કર� છે 

- b(Z�Àш� 0�к��8�g-��b�8�b�  Z�� b(0� 

�S�#�"a 
(� S�T+08 �S�#� 
�4d9 к�� Em9- 

���� 

2. ફ2Ûઆુર� 2021મા ંભારત સરકાર2 સોિશયલ મી5ડયા અને 

OTT Uલેટફોમ� માટ2 નવી ગાઇડલાઇન ?હ2ર  કર� છે 

તેનો અમલ pારથી થશે - �� Z��<3�"4�  -6 �9�� 

3. ક21� સરકાર2 સોિશયલ મી5ડયા અને OTT Uલેટફોમ� માટ2 

તા�તરમા ં ?હ2ર કર2લી નવી ગાઇડલાઇનમા ં  ફ5રયાદ 

િનવારણ માટ2 કયા Vકારની �યવGથા કર� છે - �-]%�"# 

4. સોિશયલ મી5ડયા Uલેટફોમ� માટ2 તા�તરમા ં?હ2ર કર2લી 

નવી ગાઇડલાઇનમા ં ફ5રયાદ િનવારણ અિધકાર�એ 

વાધંાજનક પોGટની 24  કલાકમા ંફ5રયાદ લઈને ક2ટલા 

5દવસમા ંિનકાલ કરવાનો હોય છે - �� S��9 

5. નવી ગાઇડલાઇન �જુબ સોિશયલ મી5ડયા Uલેટફોમ�  

ઉપર ફ5રયાદ મØયાના ક2ટલા કલાકમા ં વાધંાજનક  

ક1ટ21ટ હટાવવાOુ ંહોય છે - �± к8�к 

6. નવી ગાઇડલાઇન �જુબ સોિશયલ મી5ડયા Uલેટફોમ�  

ઉપર સરકાર  કોઈ િવગતની મા5હતી માગ ે તો ક2ટલા 

કલાકમા ંoરૂ� પાડવાની રહ2શે - �� к8�к 

7. OTT Oુ ંિવG¨તૃ નામ જણાવો - z�� � 0�, 

8. ક21� સરકાર2 સોિશયલ મી5ડયા અને OTT Uલેટફોમ� માટ2 

તા�તરમા ં?હ2ર કર2લી નવી ગાઇડલાઇનના  અમલની 

�ુ́ ય જવાબદાર� અO�ુમે કયા મ7ંાલય પાસે રહ2શે - 

q(Z�Àш� 
(� 0�к��8�g �-�8# %�+  �SU%� 

_�� �9��6 �-�8# 

9. OTT Uલેટફોમ�ને �ુ́ ય ક2ટલી ક2ટ2ગર�મા ં વહ2ચવામા ં

આ��ુ ંછે - �� 

10. િવÓના સૌથી મોટા નર21� મોદ� 5�ક2ટ Gટ25ડયમ ઉપર 

Vથમ ટ2Gટ મેચ કયા બે દ2શો વ`ચે રમાઇ હતી -  A��%-

�^8�(� 

11. સૌથી ઝડપી 400 િવક2ટ લેનાર  િવÓનો  બીજો બોલર  

અને દ2શ જણાવો - _���-A��% 

12. ભારતમા ં Vથમ વ`� ૂ�અલ ટોય ફ2ર-2021 pાર2 યો?શે 

�Oુ ંઇ-ઉìાટન ભારતના વડાVધાન ©ારા કરાશ ે- %��"х 

�� Z��<3�"4� · �K7 ���� 

13. િવÓમા ં સૌVથમ 1�ઝૂ મી5ડયા એ1ડ 5ડ6જટલ પફ�મ1સ 

મે1ડ2ટર� બાગ]િન�ગ કરનાર Vથમ દ2શ -  z]!�`8#� 

14. કયા દ2શમા ં ફ2સXકુ અને �ગૂલ સમાચારો માટ2 નાણા 

Ñકૂવવા પડશે - z]!�`8#� 

15. ફ2Ûઆુર� 2021મા કયા બે દ2શો વ`ચે LOC પર �_ુ 

િવરામની તમામ સમ�ૂતીOુ ં પાલન કરવા બનંે સેના 

સહમત થઈ છે - A��%-,�Sк]%�� 

16. ભારત અને પા5કGતાન વ`ચે LOC ઉપર �_ુિવરામની 

સમ�ૂતી કયા વષ] થઈ હતી - ���· 

17. તા�તરમા ં o�ૃવીના કોઈ પણ �ધા5રયા છેડ2 વીજળ� 

પહ¦ચાડવા કઈ સGંથા ©ારા િવÓમા ં Vથમવાર  

અવકાશમા ંસોલાર પેનલ Gથાિપત કર� છે - ��9� _�� 

_�S�к� 9��f6 ��A�� 

18. ફ2Ûઆુર� 2021મા ંFATF ©ારા પા5કGતાનને વd ુઆગામી 

pા ં :ધુી +ે gલGટમા ં જ રાખવાનો િનણ�ય કરાયો છે - 

;=� ���� 

19. ફ2Ûઆુર� 2021મા ંFATFની ઓનલાઇન બઠેક pા ંયો?ઈ 

હતી - ,�S�9, r��9 

20. �તકવાદ િવરોધી FATFOુ ં િવG¨તૃ નામ જણાવો -  

Z�b��c(9#8 
dш� 0�]к Z�97 

21. oKૂય રિવશકંર મહારાજનો જ1મ 5દવસ જણાવો - ��  

Z��<3�" ���± 

22. oKૂય રિવશકંર મહારાજનો જ1મ કયા ગામમા ંથયો હતો 

- ��< , T+m8�-х��� 

23. �જુરાત રાKયની Gથાપના કોના વરદ હGતે, કયાર2 કરાઇ 

હતી - � =i# ���ш�к� U���+ _�� ��.��.���� 

DATE : ��-��-����

1. ��%� ,U�8 : ‘�<+��% $/0 �$�q8 
£w8к�ш�’ 

8�(K (S�T+08 0�к��8�g)  

�$�q8 
£w8к�ш��� ,��K ��A���  

� (૧) �દાજપ7 Vકાશનના િવભાગમા ં વાિષmક નાણાક�ય 

પ7ક, આવકOુ ં �દાજપ7 તેમજ ૨૭ િવભાગોના 

િવગતવાર Vકાશનો ઉપલ3ધ થશે.  
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� (૨) �દાજપ7ની મહTવની બાબતો િવભાગમા ં

�દાજપ7ની મહTવની બાબતો �વી ક2 બ�ટ ઇન Çીફ, 

બ�ટ હાઈલાઈÚસ ને�જુરાતી તમેજ �+ે[ ભાષામા ં

�કૂવામા ંઆવશે.  

� (3) *��+,- ��K� �<c]%к�મા ં નાણામ7ંી�ીના ં

�દાજપ7 Vવચનના ં ભાગ-ક અને ભાગ-ખ એમ બનંે 

ભાગ �જુરાતી અને �+ે[ ભાષામા ંઉપલ3ધ કરાવવામા ં

આવશ.ે  

� (૪) �દાજપ7ની રસVદ વાતોમા ં �દાજપ7 �ગેની 

િવિવધ રસVદ મા5હતી ઉપલ3ધ થશે.  

� (૫) �દાજપ7ના ં સમાચારોમા ં �દાજપ7 �ગેના 

સમાચારો સgંzUતમા ંઅપાશ ે 

� રાKય સરકારના નાણા િવભાગ ©ારા તૈયાર કરાયલે 

રાજયના �દાજપ7ની મા5હતી આપતી ‘�જુરાત બ�ટ 

મોબાઈલ એ�Uલક2શન’Oુ ંનાયબ �ુ́ યમ7ંી�ી િનિતનભાઈ 

પટ2લના હGતે લો�1ચ³ગ  

U�} < :  

� રાKય સરકારOુ ં �દાજપ7 પણ આમ નાગ5રકો માટ2 

ઉપલ3ધ થઈ શક2 તે માટ2 ‘�જુરાત બ�ટ મોબાઈલ 

એ�Uલક2શન’ તૈયાર કર� છે.  

���% :  

� �જુરાતOુ ં આગામી વષ� ૨૦૨૧-૨૨ માટ2Oુ ં તા. ૩[ 

માચ�-૨૦૨૧ના રોજ �જુરાત િવધાનસભા ખાતે ર�ૂ 

કરવામા ંઆવનાર �દાજપ7Oુ ં[વતં Vસારણ ‘�જુરાત 

બ�ટ મોબાઈલ એ�Uલક2શન ©ારા થશે.  

�$�q8 
£w8к�ш� ��ш� : 

� આ મોબાઈલ એ�Uલક2શન ©ારા િવધાનસભા �હૃના સÕયો 

તેમજ જન સામા1યને બ�ટ સબંિંધત દGતાવજેો ઝડપથી 

અને સરળ ર�તે ઉપલ3ધ કરાવી શકાશ.ે  

� આ એ�Uલક2શનમા ં �જુરાતી તેમજ �+ે[ ભાષામા ં

આગામી નાણાક�ય વષ� ૨૦૨૧-૨૨ના અને પાછલા 

વષ�ના,ં તમામ બ�ટ સબંિધત દGતાવજેો ઉપલ3ધ થશે. 

� હાલમા ં આ મોબાઇલ એ�Uલક2શન, એ1�ોઈડ 

વપરાશકતા�ઓ માટ2 �ગૂલ Uલે Gટોર પર “�જુરાત 

બ�ટ” નામથી ઉપલ3ધ છે.  

� આ એ�Uલક2શન એપલ Uલે Gટોર ©ારા આઈ.ઓ.એસ. 

વપરાશકતા�ઓન ેપણ VાUત થશે.  

�,#�� :  

� રાKયના નાગ5રકો, િવિવધ સરકાર�, અધ�સરકાર� અને 

ખાનગી કચેર�ઓ, િવિવધ સGંથાઓ, સરકારના િવિવધ 

િવભાગો આ મોબાઈલ એપની મદદથી સરકાર વતી 

બ�ટમા ં �કૂવામા ં આવેલ લોક5હતની યોજનાઓની 

મા5હતી હવે ગમે તે Gથળેથી �ગળ�ના ટ2રવે મેળવી 

શકશે.  

� �ના પ5રણામે રાKય સરકારની યોજનાઓ છેવાડાના 

નાગ5રકો :ધુી સરળતાથી અને પારદશe ર�ત ે

પહ¦ચાડવામા ં તથા યોજનાના ઉÃેશ �જુબના લાભોOુ ં

િવતરણ કરવામા ંસરળતા થશે 

Z�#�� :  

� એ�Uલક2શનન ેકારણે ૫૨ (બાવન) લાખ કાગળની બચત 

થશે  

� �જુરાતની Gથાપના થઇ Tયારથી Vથમ �દાજપ7 

િવધાનસભામા ં ર�ુ થ�ુ ં તે સમયે �દાજપ7ના 

Vકાશનોની સં́ યા ૩૦ હતી. �મ �મ રાKય સરકારના 

િવભાગો વધતા ં ગયા તેમ તેમ Vકાશનોની સં́ યા પણ 

વધતી ગઇ.  

� Gટ2શનર�નો બચાવ થાય અને લોકશાહ�મા ં નાગ5રકોને 

રાKય સરકારની કામગીર�નો પારદિશmતાથી સTવર2 

િવગતો મળ� રહ2 તે માટ2 દ2શભરમા ં �જુરાત ે Vથમવાર 

આ Vયાસ કય� છે.  

� વષ� ૨૦૨૦-૨૧ ના �દાજપ7મા ં આશર2 ૭૩ �ટલા 

Vકાશનો Vકાિશત કરવામા ં આવનાર છે. �મા ં

૫૫,૧૭,૩૦૫ પાનાની સં́ યા થાય છે.  

� �દાજપ7ના Vકાશનો 5ડ6જટલ Gવ@પે આવતા ં હવ ે

જ@ર�યાત �જુબ ૨૦% �દાજપ7ના Vકાશનો છાપવામા ં

આવશ.ે એટલે Gટ2શનર�નો બચાવ થશ.ે     

2. A��%�# � =�06� ,�K – ��� S�mU"  

A��%�� 4 ��i#��� %4� 1 к�()ш��9% ���ш�� 

�����9A��� 9��(# � =�06� �U�� ($����6) 

�����9A��� 9��(# � =�06� 
0 
 ^8�(9 : 

� પિ�મ બગંાળમા ં૮ ચરણમા,ં આસામમા ં૩ ચરણમા ંઅને 

ક2રળ, તાિમલના�ુ તથા પ¦5ડચરે�મા ં એક-એક ચરણમા ં

મતદાન.  

� આસામની ૧૨૬, ક2રળની ૧૪૦, તાિમલના�ુની ૨૩૪, 

પિ�મ બગંાળની ૨૯૪ અને પ¦5ડચરે�ની ૩૦ િવધાનસભા 
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બેઠકો એમ ~ુલ ૮૨૪ િવધાનસભા બેઠકો પર તા. ૨૭ 

માચ�થી તા.૨૯ એિVલ-૨૦૨૧ :ધુી Ñ ૂટંણી યો?શે.  

� %� %�6%�" : %�. 2 �-2021  

� એક જ તબ¿ામા ં મતદાનવાળા રાKયો – ક21�શાિસત 

Vદ2શ : તા. ૬ એિVલ-૨૦૨૧ - તાિમલના�ુ, ક2રળ, 

પ¦5ડચેર� 

� પિ�મ બગંાળમા ં ૮ તબ¿ામા ં મતદાન, આસામમા ં ૩ 

તબ¿ામા ંમતદાન  

��i#� – к�()ш��9% ���ш J<+$ $�~к� :  

%$����� %����� %��"х _�� $�~к� 

,�ï $���[- 294 $�~к� 

� Vથમ ચરણ   ૩૦ બેઠક       ૨૭ માચ� 

� બી�ુ ંચરણ    ૩૦ બેઠક       ૦૧ એિVલ 

� 7ી�ુ ંચરણ    ૩૧ બેઠક       ૦૬ એિVલ 

� ચો� ુ ંચરણ    ૪૪ બેઠક       ૧૦ એિVલ 

� પાચં�ુ ંચરણ  ૪૫ બેઠક       ૧૭ એિVલ 

� છ9 ંચરણ      ૪૩ બેઠક       ૨૨ એિVલ 

� સાત�ુ ંચરણ   ૩૬ બેઠક      ૨૬ એિVલ 

� આઠ�ુ ંચરણ   ૩૫ બેઠક       ૨૯ એિVલ 

%��8��l<- 234 $�~к� 

� એક ચરણ   ૨૩૪ બેઠક     ૦૬ એિVલ 

39�- 126 $�~к� 

� Vથમ ચરણ   ૪૭ બેઠક       ૨૭ માચ� 

� બી�ુ ંચરણ    ૩૯ બેઠક       ૦૧ એિVલ 

� 7ી�ુ ંચરણ    ૪૦ બેઠક       ૦૬ એિVલ 

к��[- 140 $�~к� 

� એક જ ચરણ   ૧૪૦ બેઠક     ૦૬ એિVલ 

,kS�K��"- 30 $�~к� 

� એક જ ચરણ   ૩૦ બેઠક   ૦૬ એિVલ  

%��� 4к��� 9�\#��� ����� 

� ૩૩,૫૩૦       આસામ       ૮૮,૯૩૬       તાિમલના�ુ 

� ૪૦,૭૭૧        ક2રળ      ૧,૦૧,૯૧૬     પિ�મ બગંાળ 

� ૨,૭૦,૦૦૦     ~ુલ મતદાન મથક 

,. $���[æ 294 $�~к:2016�� �����9A� 

પાટü                  બેઠક    

� ¨ણૃ�લૂ ક¦+સે   ૨૧૧    

� ભાજપ Uલસ     ૦૦૬    

� ક¦+ેસ Uલસ      ૦૪૪    

� ડાબેર� Uલસ     ૦૨૭   

� અ1ય             ૦૦૬   

к��[ : 140 $�~к : 2016�� �����9A� 

,�0¯                      $�~к    

� લે¢ટ �1ટ                 ૭૭      

� ક¦+ેસ Uલસ (UDF)      ૪૭      

� ભાજપ                    ૦૧      

� અ1ય                     ૧૫      

તાિમલના�ુ: ૨૩૪ બેઠક : ૨૦૧૬ િવધાનસભા 

,�0¯           $�~к    

� AIADMK       ૧૩૪  ડ�એમક2 Uલસ  ૯૭      

� એનડ�એ       ૦૦    અ1ય           ૦૧      

39� : 126 $�~к : 2016 �����9A� 

,�0¯           $�~к    

� ભાજપ Uલસ    ૮૬    ક¦+ેસ Uલસ    ૨૬   

� AIUDF         ૧૩    અ1ય           ૦૧    

,kS�K��" : 30 $�~к : 2016 �����9A� 

,�0¯           $�~к    

ક¦+ેસ Uલસ    ૧૭     

� AIADMK       ૦૪     ભાજપ          ૦૦      

� અ1ય           ૦૯      

� �ુ́ ય Ñ ૂટંણી કિમશનર : :નુીલ અરોરા 

3. х�8D=� : �nd х�8� q�(�#� ��(0� ���9-2021  

������� ��" :��� q-����0�   

� 9#��[� : ૨૬ ફ2Ûઆુર�થી ૨ માચ�-૨૦૨૧ :ધુી  

� ]4�� : સ��ુ સપાટ�થી ૨૭૦૦૦ મીટરની Ùચાઇ પર Gક� 

5રસોટ� -�લુમગ� (જ�� ુકા§મીર)   

� 27 રાKય અને ક21� શાિસત Vદ2શોના 1200 ખેલાડ�ઓ 

ભાગ લેશે.  

A�� 8���� ��i#� UT _�� $��7 :  

� જ��-ુકા§મીર, લદાખ, gબહાર, રાજGથાન, કણા�ટક, 

તિમલના�ુ, gબહાર, 5દZહ�, તેલગંાણા, ઉતરાખડં, 

હ5રયાણા, ચ5ંદગઢ, મaયVદ2શ, �, Vદ2શ, ઉMર Vદ2શ, 

મહારા�f, ઓ5ડશા, પ?ંબ, 5હમાચલ Vદ2શ, લzદ�પ, 

આમી, ઓલ ઇ01ડયા પોલીસ Gપોr્�સ બોડ�, આમી 

Gપોr્�સના ખેલાડ�ઓનો સમાવેશ. 

D<8 �± �% 
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� ખેલાડ� jGV³ટ, Gપીડ Gક25ટ�ગ, આઇસ હોક�, 5ફ�ગર Gક25ટ�ગ, આઇસ 

Gટોક, જોઇ1ટ Gલૈલમ, Gનો બો5ડÔગ, વ5ટ 
કલ ર2સ, �ોસ કંf�, Gનો 

^,ુ લો1ગ 5ડGટ21સ રન�ગ, Gક� મોÙટ2િનય5ર�ગ, Gક�Qગ અને 

નૉ5ડ
ક Gક�ની ઇવે1ટમા ંરમશે.  

4. UN к8�b�0 K�(+ : COP 26 9�0 2021 *�� 

Q<����8� w8��  

Q<����8� w8���� U@��� %��6�  

� કલાઇમેટ ચે1જ અને કાબ�ન ઉTસ£ન ઘટાડવા માટ2 

પગલા ં લેવા નવે�બરમા ં ૭૫ દ2શની COP ૨૬ સિમટ 

મળ� રહ� છે  

� Gથાન : Wલાસગૉ-Gકૉટલે1ડ  

� સÕય દ2શો ૨૦૩૦ :ધુીમા ં ૨૦૧૦ના લેવલથી કાબ�ન 

ઉTસ£નમા ંફFત ૦.૫ ટકાનો જ ઘટાડો કર� શકશે  

� સÕય દ2શોએ ૨૦૩૦ :ધુીમા ં તાપમાનમા ં ૧.૫ ટકાનો 

ઘટાડો કરવાનો લRયાકં ન¿� કય� હતો પણ તે Gતર 

હાસંલ કરવાOુ ં�§ુક2લ છે. 

%�,���� �%7�� c]4�% : 9����ш 1.2 S�n� 

9�£m9#9�� �����  

� કલાઇમેટ ચે1જ �ગેની ઇ1ટર ગવમ]1ટલ પેનલે ક²ુ ંહ¨ ુ ં

ક2 િવÓ Gતર2 કાબ�ન ઉTસ£નમા ં૨૦૩૦ :ધુીમા ં૨૦૧૦ના 

લેવલથી ૪૫ ટકાનો ઘટાડો થવો જોઈએ  

� પે5રસ સમ�ૂતી �જુબ ૨૦૦ દ2શોએ તાપમાનમા ં¡÷ૃ_ન ે૨ 

5ડ+ી સ�ેZસયસ :ધુી સીિમત રાખવા િનધા�ર કય� હતો.  

� o�ૃવીના ં તાપમાનમા ં હાલ સર2રાશ ૧.૨ 5ડ+ી 

સે�Zસયસનો વધારો. 

5. ]0�0 zZ 
(��#�7�(0-2021 : ,#�7��6 *�� ���N5к 

_U���8 �U�� 

� હ2̈  ુ: ભારતમા ંખેતી, પયા�વરણો, જગંલો વગેર2ની jGથિત 

દશા�વા  

_U���8�� U@��� %��6�  

� 5રપોટ�  �જુબ ૨૦૧૯મા ં દ2શમા ં હવા VYુષણથી ૧૬.૬૭ 

લાખથી વધાર2 �Tૃ� ુન¦ધાયા હતા.  

� સૌથી વd ુમોત થયા ંહોય એવા દસ રાKયમા ં�જુરાતનો 

�મ આઠમો નબંર છે.  

� �જુરાતમા ં વષ� દરિમયાન ~ુલ ૮૭,૮૧૧ લોકો હવા 

VYૂષણને કારણ ેમાયા� ગયા હતા.  

� 5રપોટ�  �જુબ દ2શમા ં૨૦૧૯મા ં૧૦,૨૦૦ ખે�ૂતોને [વન 

rૂંકા��ુ ંહ¨ ુ.ં  

� દ2શના ૬૦ પયા�વરણ િવ�ાનીઓ ©ારા તૈયાર થયલેા 

5રપોટ�મા ં મહTવનો સવાલ પણ કરવામા ં આ�યો છે ક2 

ખે�ૂતોની આવનાર� પેઢ�ઓ ખેતી જ કરવાOુ ંપસદં કરશે.  

� છેZલા ંએક દાયકામા ંભારતના જગંલોમાથંી ૧૬૦ િવિવધ 

V?િતઓ ન�ટ થઈ છે.  

� કોરોનાએ જગતન ે Ùઘ¨ુ ં ઝડપી લીdુ.ં પણ જગતમા ં

�ટલા વાઇરસ છે, તેમાથંી માડં 0.1 ટકાની ઓળખ થઈ 

શક� છે.  

_9�� :  

� જગંલો કપાશે ક2 જગંલોમા ં માનવીય દખલગીર� વધશ ે

એમ Tયા ં રહ2લા બી? ૯૯.૯૯ ટકા વાઈરસો પૈક� કોઇ 

સ5�ય થઈ શક2 છે. એ સ5�ય તો પછ� કોરોના �વા 

િવપ5રત પ5રણામો પણ આવે. 

� પયા�વરણ સબિંધત �નુાઓ સતત વધી રàા છે. એકલા 

૨૦૧૯મા ં જ ૩૫ હ?ર �ટલા એ1વાયન�મે1ટ �ાઈમ 

ન¦ધાયા હતા. તો વળ� ૫૦ હ?ર ક2સો પ0ે1ડ³ગ છે. 

� આગલા ક2સોનો િનકાલ કરવા માટ2 રોજના ૧૩૭ ક2સનો 

ફ�સલો લાવવો પડ2. 

� અહ2વાલ તૈયાર કરનાર સGંથા: સે1ટર ફોર સાય1સ એ1ડ 

એ1વાયન�મે1ટ, નવી 5દZહ� 

6. $�8�к�0 
� ]!�qк�� $� �N7 � =67 : 26-02-2019 

� Gથાન : બાલાકોટ, POK 

� આતકં� ક2�પ : ûસ એ મોહમ�દ  

� ભારતીય વા�સુેનાનો કોડવડ� :વાદંરાઓનો ખાTમો  

7. S�� ��ш�N : �� Z��<3�" ��ш�� �4 U�S�0�+ �90" 

_������� ���� +(S��9 

]4�,�� : %�. �� Z��<3�"-�±��,  ]4�,к : _U�� ш�U 

_����� U������ к�08�к 9�A��6��  

���� પહ2લી �ૂલાઈ-૧૯૫૦ના રોજ અમદાવાદ શહ2રને 

મહાનગરપાgલકાનો દરજજો મØયો 

���� અમદાવાદ શહ2રના Vથમ મયેર gચOભુાઈ ચીમનલાલ 

શેઠ હતા.  

���� શહ2રના Vથમ ��િુનિસપલ કિમશનર બી.પી. પટ2લ હતા. 

Vથમ કિમશનર તર�ક2 બી. પી. પટ2લે વષ�-૧૯૫૦થી 

વષ�-૧૯૫૪ :ધુી કાય�ભાર સભંાØયો હતો.  

���� વષ�-૧૯૫૧મા ંઅમદાવાદ શહ2રની ~ુલ વGતી ૮,૩૭,૧૬૩ 

હતી.  
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���� વષ�-૧૯૫૧મા ંઅમદાવાદ શહ2ર બાવન ચોરસ ક�લોમીટર 

િવGતારમા ંવસÖે ુહ¨.ુ 

���� વષ�-૨૦૨૦મા ંઅમદાવાદ શહ2ર ૪૬૬ ચોરસ ક�લોમીટર 

િવGતારમા ંિવGતર2Öુ ંછે. 

9���� �m8AA�q ���,�`8к��� �J<х $(#�  

���� લોખડં� o«ુુષ તર�ક2 ?ણીતા સરદાર વZલભભાઈ પટ2લ 

૫ �ૂલાઈ-૧૯૧૭ના રોજ અમદાવાદના દર�યાoરુ વોડ�મા ં

થયેલી પટેા Ñ ૂટંણીમા ંિવજયી બ1યા હતા. 

���� અમદાવાદ નગરપાgલકાના V�ખુ તર�ક2 સરદાર 

વZલભભાઈએ ૯ ફ2Ûઆુર�-૧૯૨૪થી ૧૩ એિVલ-૧૯૨૮ 

:ધુી કાય�ભાર સભંાØયો હતો. 

���� ૧૪ �ૂલાઈ-૨૦૧૭ના  5દવસે અમદાવાદ શહ2રને �નૂGેકો 

©ારા વZડ� હ2ર�ટ2જ શહ2રનો દર�જો આપવામા ં આ�યો 

હતો. 

]4�,�� S��9� �+�6� ���µ� �6�кÏ<Õ х�%� �� 

$�8���q  

���� અમદાવાદ શહ2ર ૬૧૦ વષ�Oુ ં થ�ુ.ં અગાઉ આ શહ2ર 

અહમદાબાદ તર�ક2 પણ ?ણી¨ ુ ં હ¨ ુ.ં ૨૬ ફ2Ûઆુર�, 

૧૪૧૧મા ંઅહ2મદશાહ2 માણકેX£ુ પાસે Gથાપના કર� હતી.  

���� દર વષ] Gથાપના 5દવસે માણેકX£ુની ધ? બદલવાની 

પરંપરા છે. �મના આશીવા�દથી અહ2મદશાહ બાદશાહOુ ં

અમદાવાદ બનાવવાOુ ં સપOુ ં સાકાર થ�ુ ં એ 

માણેકનાથ[ના વશંજોએ આ� પણ આ પરંપરા િનભાવી 

રàા ંછે.  

8. +(S�� ��ш�N : �� Z��<3�"  ��� 9���к��� 

� =Â#�%�4 

+( - 28 � 1883     _�9�� - 26 Z��<3�" 1966  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૬-૦૨-૨૦૨૦) 

1. તા�તરમા ં �જુરાતના ઇિતહાસમા ં Vથમવાર 

�દાજપ7ની મા5હતી ઓનલાઇન આપતી કઈ 

એ�Uલક2શન નાયબ �ુ́ યમ7ંી �ી નીિતનભાઇ પટ2લના 

હGત ે લો1ચ કરાઈ - '�<+��% $/0' �$�b8 


£w8к�ш� 

2. �જુરાત બ�ટ મોબાઈલ એ�Uલક2શનમા ં કયા કયા પાચં 

િવભાગો સમાવી લેવાયા છે - (1)*��+,- �к�ш�, 

(2)*��+,-�� U@��� $�$%�, (3)*��+,- 

��K� �<c]%к�, (4)*��+,-�� �9�� ��%� %4� (5) 

*��+,-��� 9�K��� 

3. '�જુરાત બ�ટ' મોબાઇલ એ�Uલક2શનમા ં  કઈ બ ે

ભાષાઓમા ંબ�ટ સબંિંધત નાણાક�ય દGતાવેજો ઉપલ3ધ 

કરાવવામા ંઆવશે - �<+��%� _�� *n�g 

4. ભારતીય Ñ ૂટંણી પચં ©ારા તા�તરમા ં કયા કયા રાKયો 

અને ક21�શાિસત Vદ2શની િવધાનસભાની સામા1ય 

Ñ ૂટંણીઓ ?હ2ર કર� છે - ,�ï $���[, 39�, 

%�8��l<, к��[ _��  �<l<K��"(UT) 

5. પિ�મ બગંાળ, આસામ, તિમલના�ુ, ક2રળ અન ે 

o�ુુચેર�(UT) િવધાનસભાની ~ુલ બેઠકો જણાવો - _C<�� 

��±, ���, �·±, �±� _�� ·� 

6. પિ�મ બગંાળ, આસામ, તિમલના�ુ, ક2રળ અન ે 

o�ુુચેર�(UT) િવધાનસભાની ~ુલ 824 બેઠકો માટ2 કઈ 

તાર�ખ  દરિમયાન Ñ ૂટંણી યો?શે - 2� �K74� �� 


��8 ���� 

7. પિ�મ બગંાળ, આસામ, તિમલના�ુ, ક2રળ અન ે 

o�ુુચેર�(UT) િવધાનસભાની મત ગણતર� pાર2  યો?શ ે

- %��"х �� � ���� 

8. આગામી સમયમા ં સૌથી વd ુ પિ�મ બગંાળમા ં ક2ટલા ં

તબ¿ામા ંિવધાનસભાની Ñ ૂટંણી યો?શે - �� 

9. ભારતના �ુ́ ય Ñ ૂટંણી કિમશનરOુ ંનામ જણાવો - Q<��8 

_���� 

10. ફ2Ûઆુર� 2021મા'ં 2nd ખેલો ઇ01ડયા િવ1ટર ગે�સ 2021' 

કયા Gથળે યો?ઇ - �<8�7, +�J< к��� 

11. 2nd ખેલો ઇ01ડયા િવ1ટર ગે�સ 2021નો સમયગાળો 

દશા�વો - �� Z��<3�" 4� � �K7 ���� 

12. 2nd ખેલો ઇ01ડયા િવ1ટર ગે�સ 2021મા ં ક2ટલા રાKયો-

ક21�શાિસત Vદ2શો ભાગ લઇ રàા છે - �� 

13. 2nd ખેલો ઇ01ડયા િવ1ટર ગે�સ 2021મા ં ~ુલ ક2ટલી 

રમતો રમાશે - �± 

14. ફ2Ûઆુર� 2021મા ં UN Climate Change ©ારા  કયો 

:ધુાર2લો Uલાન ?હ2ર કરાયો - COP �� 9�0 ���� 

15. COP 26 સિમટ 2021 આગામી સમયમા ંpા ંયો?શે - 

�-�� ����$� ����, ^8�9�v- ]кv08�(� 

16. UN સÕય દ2શો ©ારા વષ� 2030 :ધુીમા ં વષ� 2010ના  

લેવલથી કાબ�ન ઉTસ£ન ક2ટલા ટકા જ ઘટાડ� શકાશે - 

�.� 0к�  
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17. UN સÕય દ2શો ©ારા વષ� 2030 :ધુીમા ં o�ૃવીના 

તાપમાનમા ં ક2ટલા ટકાનો  ઘટાડો કરવાOુ ં લz ન¿� 

કરા�ુ ંછે - �.�% 

18. UN Climate Change અહ2વાલ �જુબ o�ૃવીના 

તાપમાનમા ં હાલ સર2રાશ ક2ટલા 5ડ+ી સે�Zસયસનો 

વધારો ન¦ધાયો છે - �.� 

19. ફ2Ûઆુર� 2021મા ંભારતમા ંGટ2ટ ઓફ એ1વાયમ]1ટ-2021 

પયા�વરણ �ગે વાિષmક અહ2વાલ કોના ©ારા ?હ2ર કરાયો 

છે - 9�(0� Z�� 9�#(9 
(� 
(��#��(0, ��� S�mU" 

20. 26  ફ2Ûઆુર�એ બાલાકોટ એર Gfાઈકના ક2ટલા વષ� oણૂ� 

થયા - $� 

21. ભારતના મા1ચGેટર અમદાવાદનો Gથાપના 5દવસ 

જણાવો - �� Z��<3�" �±��, _U�ш�U 

22. અમદાવાદ શહ2રને સૌVથમ મહાનગરપાgલકાનો દરજજો 

કયા વષ] મØયો - ;<8�q ���� 

23. અમદાવાદને ભારતના Vથમ વZડ� હ25રટ2જ િસટ�નો 

દર�જો pાર2 VાUત થયો હતો - �± ;<8�q ���� 

24. વીર સાવરકરની oïુયિતિથ જણાવો – �� Z��<3�" ���� 

25. ૨૬ ફ2Ûઆુર�-૨૦૨૧ના રોજ અમદાવાદ શહ2રના ક2ટલામા 

જ1મ5દવસની ઊજવણી કરવામા ંઆવી-610  

DATE : ��-��-����

1.�<+��% 9�к�� : к����� ��cd9��� A�� �U�� (3��^#)  

સરકાર� હોjGપટલમા ંિવના�Zૂયે 

��� A�� :  

� ખાનગી હોjGપટલમા ંVિત ડોઝ @. ૨૫૦  

� બે ડોઝના ~ુલ @. ૫૦૦/-  

 

�<+��%�� %�.18� �K7-20214� �9�к�6�� $�� 

%$���� ����A : �#;=4 : ૬૦ વષ�થી ઉપરના િસિનયર 

િસ5ટઝન અને ૪૫ થી ૬૦ વષ� વ`ચ ેગભંીર Vકારના રોગોથી 

પીડાતા નાગ5રકો માટ2 વેjFસન આપવાનો બીજો તબ¿ો 

યો?શે. 

� રાKયમા ં ~ુલ ૨૦૫૦ સરકાર� આરોWય સGંથાઓ અને 

પ૩૪ ખાનગી આરોWય સGંથાઓ ખાતે વેjFસનેશન સે1ટરો 

ઉપર વેjFસન આપવાની V5�યા શ@ થશે. 

� સરકાર� હોjGપટલ અને આરોWય ક21�ોમા ં વેjFસન માટ2 

કોઈપણ Vકારના ચાજeસ લેવામા ં નહ� આવ,ે રસી 

સoંણુ�પણે િન^Zુક  

� � નાગર�કોને Vાઈવેટ આરોWય સGંથાઓમા ંરસી �કૂાવી 

હોય તેમને એક ડોઝનના @.૧૫૦ અને @.૧૦૦ સિવmસ 

ચા£ Ñકૂવવાનો રહ2શ.ે  

� કોિવડ-૧૯ સામે Vિતરોધક શjFત ઉTપµ કરતી વેjFસનનો 

પહ2લો ડોઝ લીધાના ૨૮મા ં 5દવસે બીજો ડોઝ લેવાનો 

હોય છે.  

� આથી, બે તબ¿ે @િપયા ૨૫૦-૨૫૦ આપવાના રહ2શ.ે  

��cd9� 8��� �0��� �S�#� :  

� વેjFસન લવેા માટ2 ઓળખOુ ંકાડ�, કોમોgબ�ડ અથા�ત અ1ય 

ગભંીર Vકારની બીમાર� હોવાO ુડોFટરOુ ંVમાણપ7 સાથ ે

કોિવન પોટ�લ અથવા સે¨ ુએUલીક2શન ઉપર ઓનલાઈન 

અથવા રસીકરણના Gથળ ઉપર જઈને ર6જGf2શન 

કરાવવાOુ ંઅિનવાય� છે. 

� આરોWય મ7ંી : �ી નીિતનભાઈ પટ2લ  

2. � 3qS�#� zZ q�(�#� _`A#�� (��i#ш��)   

� ક¦+ેસના G-23 વ5ર�ઠ અસં̈ �ુટ નતેાઓOુ ં દ2શ�યાપી 

ક¦+ેસ બચાવ અgભયાનનો Vારંભ  

� ને¨Tૃવ: રાKયસભાના oવૂ� સાસંદ �લુામનબી આઝાદ  

� Vથમ બેઠક : જ�� ુ 

� [-૨૩ નેતાઓએ સેવ આઇ5ડયા ઓફ ઇ01ડયા નામના 

દ2શ�યાપી અgભયાનનો Vારંભ કય�. અgભયાન �તગ�ત 

તેઓ દ2શભરમા ં?હ2ર સભાઓOુ ંઆયોજન કરશે.  

U�} < :  

� ક¦+ેસના આ નેતાઓ દ2શભરમા ં gબનરાજક�ય કાય��મોOુ ં

આયોજન કર�ને ક¦+ેસ છોડ�ને ચાZયા ગયેલા નેતાઓને 

પાટüમા ંપરત લાવવાનો Vયાસ કરશે.  

� હવે પછ�ની ર2લીOુ ં આયોજન હ5રયાણાના ~ુ«ુzે7મા ં

કરાશે.  

� ક¦+ેસOુ ં[-૨૩ 2પૂ ગાધંી પ5રવાર સામે સીધો પડકાર 

ઊભો કર� ર²ુ ંછે.  

� gબહાર િવધાનસભાની Ñ ૂટંણીમા ંક¦+ેસના ખરાબ Vદશ�ન 

બાદ આ નેતાઓએ પાટüની કાય�શૈલીની આકર� ટ�કા કર� 
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હતી. �ના પગલે તેમને પાટüમાથંી Yૂર કરવાની માગ 

પણ કરાઈ હતી. 

3. ���� ш�� : к������� 0��]0�� �0� '��� ],�d!��0�' 

��к9���><�     (3��^#) 

'��� ],�d!��0�' *�� : 

� ш�� :  

� ભોપાલ એઈ�સના સહયોગથી ઈ01ડયન ઈ1Gટ�ટ�ટૂ ઓફ 

સાય1સ બÅWÖ@ૂના િવ�ાનીઓએ એક પોટPબલ રામન 

GપેFfોમીટર િવકસા��ુ.ં  

� � 3લડ Uલાઝમાની મદદથી શર�રમા ંકોરોના વાઈરસની 

હાજર� છે ક2 નહ� તે જણાવશે.  

� 90 વષ� પહ2લા સી.વી. રામને શોધેલા Vકારના પરાવત�ન 

અને Vસરણ �ગેની શોધને આધાર2 જ આ રામન 

GપેFfોમીટર તૈયાર કરવામા ં આ��ુ ં છે, � હાલમા ં

પ5રzણના તબ¿ામા ંછે.  

� રામનના નોબલ Vાઈઝ િવ�તા સશંોધન 'રામન ઈફ2Fટ'ન ે

આધાર2 તૈયાર થયેલા આ GપેFfોમીટરના પ5રzણમા ં

સફળ થશે તો કોરોનાના ટ20Gટ³ગમા ં�ાિંત આવી શક2 છે.  

� આ પોટPબલ રામન GપેFfોમીટર મોટા પાયે ટ20Gટ³ગ માટ2 

ઉપયોગી બની શક2 તેમ છે. તે ર2િપડ એ01ટજન ટ2Gટ, 

એFસ-ર2 અને ફ2ફસાનંા સીટ� Gક2ન કરતા ં વd ુ િનણા�યક 

અને સચોટ સાgબત થઈ શક2 છે. 

� રામન GપFેfોમીટર કોરોનાના દદüના 3લડ Uલાઝમામા ં

ઉTપµ થયેલા બાયો માક�સ�ને શોધી કાઢશ.ે 

� 3લડ Uલાઝમાની GપેFfોGકોપી કરતા ં ચો¿સ GપેFfમ 

મેળવી શકાય છે. � કોિવડ અને નોન-કોિવડ �યjFતના 

3લડ Uલાઝમા વ`ચનેો ભદે પારખવામા ંમદદ@પ બને છે.  

��×���к� :  

� બાયોક2િમGટ – Vો. દ�પાકંર નાદં�  

� GપેFfોGકોપી િન�ણાત - Vો. િશવા ઉમાપ 

� ડૉ. ત@ વમા�  

4. »#���ш 9�к�� : х�V ,��4¢�� A�[9�[ к�����z�� 

3g�� к���� +����q (к�#��)  

���� ખા� પદાથ�મા ં િમલાવટ કરનારાઓન ે આ[વન ક2દની 

સ? આપવા માટ2ના દંડ કાયદો (મaયVદ2શ સશંોધન) 

gબલ ૨૦૨૧ને મ�ૂંર�.  

���� મaયVદ2શમા ં હવે ખા� પદાથ�મા ં ભેળસળે કરનારાઓને 

આકર� સ? આપવામા ં આવશે. � gબલને મ�ૂંર� 

આપવામા ંઆવી. 

���� રાજધાની : ભોપાલ  

���� �ુ́ યમ7ંી : �ી િશવરાજ ચૌહાણ 

5. A��%-r�(9 к��� (����к 9�$���) 

к����� ���%� :  

� પા5કGતાન �_ુ િવમાન  રફાલ pાર2ય વાપર� ન શક2 ત ે

માટ2 ભારત �ા1સ વ`ચે િવશષે કરાર  

� �ાસંે પા5કGતાનને િમરાજ, ઓગGટા-90 B અપ+ેડ નહ� 

કરવાની પણ ભારતને ખાતર� આપી 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૭-૦૨-૨૦૨૧) 

1. તા�તરમા ં �જુરાત સરકાર ©ારા કરોના વેjFસન માટ2  

ખાનગી હોjGપટલમા ંVિત ડોઝનો ~ુલ ક2ટલો ભાવ ?હ2ર 

કરાયો- E. ���(���×�=E.���)   

2. �જુરાતમા ંસરકાર� હોjGપટલમા ંકોરોના વjેFસનની Vિત 

ડોઝની 5ક�મત ક2ટલી ન¿� કરાઇ છે - ����J =m#� 

3. �જુરાતમા ંકોરોના રસીકરણના બી? તબ¿ામા ંકયા વય 

�ૂથને સમાવી લેવામા ંઆ�યા છે - �� �N74� �,��� 

_�� ±� 4� �� �N7�� ��A�� ���4� ,���%� ���S�к� 

4. �જુરાતમા ંખાનગી હોjGપટલમા ં કોરોના વેjFસનના Vિત 

ડોઝની 5ક�મત અન ે સિવmસ ચા£ જણાવો- E.���  _�� E. 

���   

5. �જુરાતના વત�માન આરોWય મ7ંીOુ ં નામ જણાવો - 

Dycm ���%�A�b ,0�8 

6. ક¦+ેસના G-23 વ5ર�ઠ નેતાઓOુ ં દ2શ�યાપી ક¦+ેસ 

બચાવો અgભયાન કયા નામથી ઓળખાય છે - � 

3bS�#� tZ b�(�#� _`A#�� 

7. "ધ આઇ5ડયા ઑફ ઇ01ડયા અgભયાન"નો સૌVથમ Vારંભ 

pાથંી થયો હતો - +�J< 

8. કોરોના ટ20Gટ³ગ માટ2 તા�તરમા ં IISCના વૈ�ાિનકો ©ારા  

ક�ુ ં એક ન¡ુ ં ય7ં િવકસાવવામા ં આ��ુ ં છે � હાલમા ં 

પર�zણના તબ¿ામા ંછે - ��� ],�d!��0� 

9. કોરોના ટ20Gટ³ગ માટ2 તૈયાર કરાયેલ રામન GપેFfોમીટર 

ક2વી ર�તે કાય� કરશે - �8� w8�a��� ��4� ш�"��� 

к����� ��#�9�� U�+�" R� к� �U� %� +6��ш� 
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10. ફ2Ûઆુર�-2021મા ં કયા રાKય ©ારા ખા� પદાથ�મા ં

િમલાવટ કરનારાઓ માટ2 આ[વન ક2દની જોગવાઈ  

કરવામા ંઆવી છે - મ»#���ш  

11. મaયVદ2શના વત�માન �ુ́ યમ7ંીOુ ં નામ જણાવો - 

�ш���+�9sU KU�6 

12. િવÓનો કયો દ2શ �_ુ િવમાન રફાલનો pાર2 ઉપયોગ ન 

કર� શક2 તે માટ2 તા�તરમા ં ભારત અને �ા1સ વ`ચ ે

િવશેષ કરાર કરાયા - ,�Sк]%�� 

13. ભારત અને �ા1સ વ`ચે િવશેષ કરાર �તગ�ત 

પા5કGતાનના કયા �_ુ િવમાનોન ેઅપ+ેડ નહ� કરવાની 

પણ ભારતને ખાતર� અપાઇ છે - ���+  _�� z�]0� 

�� B 

DATE : ��-��-����

1. �<+��% : ]4���к ]���+�� 9�]4�z�� %��� #��><� 

($����6)  

� =�06�z #��q : 

� નગરપાgલકા : ૮૧  - 6જZલા પચંાયત : ૩૧ 

� તાÖકુા પચંાયત : ૨૩૧ 

$�~к�� ���% :  

� નગરપાgલકા : ~ુલ બેઠક : ૨૭૨૦     Ñ ૂટંણી યો?ઈ : ૨૬૨૫ 

� 6જZલા પચંાયત : ~ુલ બેઠક : ૯૮૦    Ñ ૂટંણી યો?ઈ : ૯૫૫ 

� તાÖકુા પચંાયત : ~ુલ બેઠક : ૪૭૭૪ Ñ ૂટંણી યો?ઈ : ૪૬૫૭ 

� 7ણેયની ~ુલ બેઠકો : ૮૪૭૪ 

� Ñ ૂટંણી ~ુલ : ૮૨૩૭ 

%����� 0к����"�� ���%� :  ��i# � =�06� ,�K�� %�. 1 

�K7�� *�% �к��к"# ���%� J<+$ 

� નગરપાgલકા : ૫૯.૦૫ ટકા     6જZલા પચંાયત : ૬૬.૬૭ ટકા 

� તાÖકુા પચંાયત : ૬૬.૮૬ ટકા 

D<8 237 $�~к� `$� U�"Z �U�� 

� નગરપાgલકા : ૯૫        6જZલા પચંાયત : ૨૫ 

� તાÖકુા પચંાયત : ૧૧૭ 

� આયોજન : રાKય Ñ ૂટંણી પચં ગાધંીનગર 

� રાKય Ñ ૂટંણી કિમશનર : �ી સજંય Vસાદ 

2. � к" $�% : ������� ¾� ���() ��" :��� 74� 

� к" $�% : %�. 28 Z��<3�" 2021 

� દર માસનો છેZલો રિવવાર 

� к" $�%�� J<\# ��N# :  

� (૧) આTમિનભ�ર ભારત અgભયાન : 

� (૨) જળ સ+ંહ :  

� ખાસ : તળાવો, નદ�ઓ, સરોવર ^_ુ કરવા ૧૦૦ 

5દવસની  &બશે 

� (૩) કોરોના સામેની લડાઈ     (૪) રોજગાર� સ£ન  

� (૫) પર�zાઓ �Ãેુ ચચા�  

3. ISRO : PSLV-C�� )��� 19 �,nU��� 
к 9�4� 

*%�"f�� 9Z[ �"%� 8�(K к��#� (_�к�ш ��×��) 

���� વષ�-૨૦૨૧Oુ ંVથમ સફળ િમશન 

���� Gપેસ Gટ2શન : સિતષ ધવન Gપસે સે1ટર �ી હ5રકોટા, 

�,Vદ2શ  

�ш� ��ш� : 

���� ISROના કોમિશmયલ એકમ 1� ૂGપેસ ઇ01ડયન gલ. (NSIL) 

સૌVથમ સફળ �યાવસાિયક િમશન 

���� Vથમવાર વડાVધાન �ી નર21� મોદ�ની તGવીર અને SD 

કાડ�મા ંભગવદગીતા �તર�zમા ંમોકલાઈ 

 

�,nU�� ���% : 

���� અમેઝોિનયા-૧ (Çાgઝલ)          USA - ૧૩ 

���� ભારત – ૦૫             D<8 - 19 

���� ઈસરોએ �ીહ5રકોટા Gપેસપોટ�થી સતીશ ધવન અવકાશ 

ક21� પરથી અમેઝોિનયા-૧ અને અ1ય ૧૮ ઉપ+હો લો1ચ 

કયા� હતા, �મા ંપાચં ઉપ+હો િવ�ાથeઓએ બના�યા.  

���� ઈસરોOુ ં પોલર સેટ2લાઈટ લો1ચ 0�હકલ પીએસએલવી-

સી૫૧ પીએમ મોદ�ની તસવીર અને ભગવY્ ગીતાની 

5ડ6જટલ આ¡િૃM સાથે ~ુલ ૧૯ ઉપ+હોને લઈને સિતષ 

ધવન Gપેસ ક21� પરથી સવાર2 ૧૦.૨૪ કલાક2 રવાના થ�ુ ં

હ¨ ુ ંઅને તેણે બધા જ ઉપ+હોને o�ૃવીની �મણ કzામા ં

oવૂ�િનધા�5રત જWયાઓ પર છોડયા હતા.  

���� ક21� સરકાર2 ગયા વષ] ખાનગી કંપનીઓ માટ2 અવકાશ 

zે7 ખોZયા પછ� ઈસરોના �યાવસાિયક એકમ 1� ૂGપેસ 
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ઈ01ડયા gલ. (એનએસઆઈએલ)Oુ ં આ સૌVથમ 

�યાવસાિયક િમશન હ¨ ુ.ં 

ISRO�� 9Z[ �ш� : 

���� ઈસરોOુ ં આ િમશન સૌથી લાબંા Gપેસ ઓપર2શ1સમા ં

સામેલ છે તેમજ ઈસરોએ આજના િમશન સાથે ~ુલ ૩૪ 

દ2શોના ૩૪૨ િવદ2શી ઉપ+હો અવકાશમા ંGથાિપત કયા�.  

���� ઈસરોએ તેના ૫૦ વષ�ના ઈિતહાસમા ં પહ2લી વખત 

સેટ2લાઈટ સે1ટર ખાનગી કંપનીઓ માટ2 ખોZ�ુ ંછે.  

,��8 �,� 25,000�� �� *Sк% (SD) :  

���� રોક2ટની ટોપ પેનલ પર પીએમ મોદ�નો ફોટો અને નામ 

�5કત કરવામા ંઆ�યા હતા  

���� બોટમ પેનલ પર ઇસરોના ં ચેરમેન ક2 િસવન અને 

સાય01ટ5ફક સે�2ટર� આર. ઉમામહ2Óરન સ5હત ૨૫,૦૦૦ 

�યjFતઓના ંનામ �5કત કરાયા હતા.  

���� સતીષ ધવન SAT (SDSAT)ને Gપેસ 5કªઝ ઈ01ડયા ©ારા 

તૈયાર કરવામા ંઆ��ુ ંહ¨ ુ.ં 

�9sy< ��- �,nU ��ш� :  

���� િસ�d ુને7 ઉપ+હના સફળ Vzેપણ સાથ ેભારત હવે ચીન 

અને પા5કGતાનની નાપાક કર¨તૂો પર નજર રાખી શકશે.  

���� િસ�d ુને7 ઉપ+હ મારફત લÃાખના પવ�તીય િવGતારોથી 

લઈને 5હ1દ મહાસાગર z7ેની દર2ક નાની-મોટ� 

ગિતિવિધઓ પર નજર રાખવાની ભારતની zમતા વધી 

ગઈ છે.  

���� આ ઉપ+હ 5હ1દ મહાસાગર zે7મા ં સચંાgલત �_ુ 

જહાજો, કમિશmયલ જહાજની ?ત ેજ ઓળખ કર� લેશ.ે  

���� દgzણ ચીન સાગર, અદનની ખાડ� અને આ5�કન 

5કનારાઓ પર પણ તેનાથી નજર રાખી શકાશે.  

_�a���#�-1 �,nU�� к����" : 

���� Çાgઝલના વૈ�ાિનકો ©ારા તૈયાર કરાયેલ ૬૩૭ 5કલોના 

ઉપ+હ અમેઝોિનયા-૧ Çાgઝલનો સૌVથમ ઉપ+હ છે, 

�ને ભારત ેઅવકાશમા ંલો1ચ કય� છે.  

���� અમેઝોિનયા-૧ Çાgઝલનો પહ2લો ઓ0Uટકલ અથ� 

ઓ3ઝવ]શન સેટ2લાઈટ છે.  

к����" :  

���� અમેઝોનના જગંલોમા ં કપાઈ રહ2લા ¡zૃો અને અ1ય 

પ5રવત�નો પર નજર રાખશે.  

���� ચાર વષ� :ધુી Çાgઝલના Vદ2શોમા ં વિૈવaયoણૂ� ~ૃિષ 

zે7ના િવ§લેષણ માટ2 વપરાશકારોને સવંેદનશીલ �કડા 

oરૂા પાડશે અને વત�માન માળખાને મજXતૂ કરશે.  

���� અમેઝોિનયા-૧ પીએસએલવી-સી૫૧નો �ુ́ ય ઉપ+હ 

હતો. 

х���� к�,�� ],�9 Sк�9 q�(�#��� �,nU ��S�#�ш��� 

_Ì#�9 к�ш� 

���� પીએસએલવી-સી૫૧ ©ારા અવકાશમા ં �કૂાયેલા અ1ય 

ઉપ+હોમાથંી પાચં િવ�ાથeઓએ બના�યા હતા.  

���� Gપેસ 5કªસ ઈ01ડયાએ બનાવેલા સિતષ ધવન સટે2લાઈટ 

(એસડ�-એસએટ�) ઉપ+હનો આશય અવકાશમા ં

ર25ડયશેન Gતરનો અÕયાસ કરવાનો છે. તેમજ તે Ñુબંક�ય 

Vવાહનો અÕયાસ કરશે.  

9�%N ��� 9�0�8�q0  

���� સિતષ ધવન સેટ2લાઈટ �વા નેનો ઉપ+હ ધરતીની 

નીચલી અથ� ઓgબ�ટમા ંચ¿ર કાપતા અથવા એક Gથળ 

પર રોકાઈને હવામાન, સચંાર, Ñુબંક�ય Vવાહ, ર25ડએશન 

વગેર2નો અÕયાસ કરશે. ઉપરાતં �ી-ઈન-વન ઉપ+હ 

�િુનટ�સેટ �િુનવિસmટ�ઓએ બનાવેલો ઉપ+હ છે, � 

ર25ડયો ર�લે સિવmસ oરૂ� પાડશે અને બÅWÖ«ુુ jGથત 

પીઈએસ �િુનવિસmટ�નો િસ�dનુ7ે ઉપ+હ સેટ2લાઈટ 

ઈમે6જ�ગ મારફત શકંાGપદ જહાજોની ઓળખ કરશે. 

(> = ],�9 q�(�#� `8�0�� (NSIL) ��ш� :  

���� આપણા દ2શે અમે5રકા, gÇટન, જમ�ની, ક2નેડા, િસ�ગાપોર, 

નેધરલ1ેડ, ?પાન, મલેિશયા, અZજ5રયા અને �ાસં સાથ ે

કો1fાFટ પણ કયા� હતા.  

���� આપણા દ2શે સટે2લાઇટ લૉ�1ચ³ગન ે કમિશmયલ બનાવવા 

માટ2 પહ2લા �ત5રz કોપ�ર2શન બના��ુ ં હ¨ ુ.ં એ પછ� 

બી[ કંપની ધ 1� ૂGપેસ ઈ01ડયા gલિમટ2ડ Gથાપી હતી.  

���� ]4�,�� : તાર�ખ 6 માચ� 2019ના રોજ કરવામા ંઆવી 

હતી.  

���� � 19 સેટ2લાઇટ લો1ચ કરવામા ં આ�યા તેમા ં એક 

Çાgઝલનો સેટ2લાઇટ એમેઝોિનયા-1 હતો.  

���� Çાgઝલનો આ સેટ2લાઈટ આપણા દ2શની નવી કંપની ધ 

1� ૂGપેસ ઈ01ડયાએ લો1ચ કય�.  

���� આ કંપનીOુ ંઆ પહ2Ö ુ ંકમિશmયલ િમશન. 

���� ISRO અaયz : ક2. િસવન 

���� ISRO : ઈ01ડયન Gપેશ 5રસચ� ઓગ]નાઈઝશેન  
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4. S�� ��ш�N : 28 Z��<3�"  (1) �� !"# ��×�� S��9 :  

��$�8 ��qa ��/%� �v. 9�.��. ����� +(S��9 

 
�� !"# ��×�� S��9-2021 4� 

� ‘‘ફÁચૂર ઓફ ધ STI : ઈ�પFેટ ઓન એK�કુ2શન 0GકZસ 

એ1ડ વક� ’’  

�� !"# ��×�� S��9 ��ш� : 

� ઈ.સ. 1930મા ં નોબલ Vાઈઝ મેળવનારા એિશયાના 

સૌVથમ ભારતીય િવ�ાની સી.વી. રામનની યાદમા ં

દ2શમા ં દર વષ] 28મી ફ2Ûઆુર�એ રા�f�ય િવ�ાન 

5દવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે.  

5. S�� ��ш�N : 28 Z��<3�"       �m�7 0�q8� ��  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૮-૦૨-૨૦૨૧) 

1. �જુરાતમા ં તા. ૨૮ ફ2Ûઆુર�એ કઈ-ક2ટલી Gથાિનક 

Gવરાજની સGંથાઓ માટ2 મતદાન થ� ુહ¨ ુ- ���,�`8к� 

: 81, T+m8� ,�K�#% : 31 %4� %�³<к� ,�K�#% : 231 

2. �જુરાતમા ં તા. ૨૮ ફ2Ûઆુર�એ Gથાિનક Gવરાજની 

સGંથાઓની ~ુલ ક2ટલી બેઠકો માટ2 મતદાન યો?� ુહ¨ ુ- 

8237 

3. �જુરાતમા ં તા. ૨૮ ફ2Ûઆુર�એ નગરપાgલકા, તાÖકુા 

તથા 6જZલા પચંાયતો માટ2 યો?યેલા મતદાન oવૂ] ~ુલ 

ક2ટલી બઠેક gબન હર�ફ ?હ2ર થઈ હતી – 237  

4. �જુરાતના વત�માન Ñ ૂટંણી કિમશનર કોણ છે - 9�+# 

�9�� 

5. વડાVધાન �ી નર21� મોદ� ©ારા તા. ૨૮ ફ2Ûઆુર� 
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