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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 01-05-2021

 

 

ાિનક બાબતાે 
1. ‘મારુ ગામ કાેરાેનામુક્ત ગામ’ 
રા ાપી અિભયાનનાે ારંભ (અારાેગ્ય)  

 

 સમયગાળાે : તા. 1 થી 15 મે 2021 
 શુભારંભ : રા પાલ ી અાચાયર્ દેવ ત અને 

મુખ્યમં ી ી િવજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા CM ડેશ 
બાેડર્ ગાંધીનગરના મા મથી ારંભ 

 હેતુ : ગુજરાતના ગામડા કાેરાેનામુક્ત બને તે માટે 
સરકારનાે સંક  

 CM ડેશ બાેડર્ ગાંધીનગરના મા મથી િવિવધ 
ગામડાઅાેના સરપંચ ીઅાે/સ ીઅાે સાથે ઈ-
સંવાદ યાેજાયા ે

 ગામમાં 10 નાગિરકાેની સિમતી બનાવીન ે
ટેિ ંગ, ેિસગં અને ીટમે ની વ ા કરવી 
તેમજ ગામમાં જ કાેિવડ કેર સે ર બનાવવંુ.   

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

2. રસીકરણ - ગુજરાત સરકાર : રા માં 
18 થી 44 વયના નાગિરકાે માટે 1 મે 
2021થી રસીકરણનાે ારંભ 

 

 થમ તબક્કામાં સાૈથી વધુ કાેરાેના ભાિવત 10 
િજ ાને પસંદ કરાયા  

10 િજ ા : 
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 અમદાવાદ, સુરત, રાજકાેટ, વડાેદરા, ભાવનગર, 
જામનગર, ક , મહેસાણા, ભરૂચ અને 
ગાંધીનગર 

 ખાસ : cowin.gov.in પાેટર્લ ઉપર નાેંધણી 
જરૂરી 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

3. િનણર્ય : ગુજરાત સરકાર (કર મુિક્ત) 
કાેરાેનાના િવદેશી સાધનાે ઉપર 100 ટકા 
IGST માફ કરવાનાે િનણર્ય 
GSTમા ં કે ના િહ ાનાે વેરાે પણ ગુજરાત 
સરકાર ચૂકવશે  
કાેને લાભ થશે : 
 કાેરાેનાની સારવારમાં ઉપયાેગમાં લેવાય તેવી 

િવદેશમાંથી અાવતી સાધન સામગ્રીઅાેની ઉપર 
100 ટકા ઈ ીગ્રેટેડ ગુડ્સ અે  સિવર્સ ટેક્સ-
IGST માફ કરવાનાે િનણર્ય કયાેર્ હતાે. જનેાે લાભ 
રા  સરકાર, ાિનક ર ની સં ાઅા ે
સંચાિલત અને સરકારની મંજૂરી ા  
હાેિ ટલાેને િવનામૂ ે દાનમાં અાપનારા 
અાયાતકારને મળશે. 

 અા િનણર્ય અનુસાર ૈિ ક સંગઠનાે, કાેપાેર્રેટ 
કંપનીઅાે કે પછી િક્ત ંય મેિડકલ 
અાેિક્સજન, અાેિક્સજન િસિલ ર, 
અાેિક્સજન ા , અાેિક્સજન િફિલંગ 
િસ મ, અાેિક્સજન ાેરેજ ટે , અાિેક્સજન 
જનરેટર, ક્રાયાેજેિનક રાેડ ા પાેટર્ ટે  
સિહતના સાધનાે અને અાવા સાધનાે 
બનાવવામાં વપરાતા પાર્ટ્સ, વેિ લેટર, વેિક્સન 
અને રેમડેિસિવર ઈ જકે્શન અને તે બનાવવામાં 
વપરાતી સામગ્રી િવદેશમાંથી અાયાત કરીને 
રા  સરકાર અથવા રા  સરકાર સંચાિલત 
અથવા ાિનક રા ની સં ાઅાે દ્વારા 
સંચાિલત હાેિ ટલાે અથવા રા  સરકારની 
મંજૂરી ા  હાેિ ટલાે, સં ાઅાેને િવના મૂ ે 

અાપે તાે તેના પર લાગતાે IGST રા  સરકાર 
દ્વારા ભાેગવવામાં અાવશે અને તેનંુ ભારણ 
અાયાતકાર ઉપર અાવશે નહી.  

 IGST : ઈ ીગે્રટેડ ગુડ્સ અે  સિવર્સ ટેક્સ 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

રા ીય બાબતાે 
4. અાેિક્સજન ઉ ાદન – ભારત : 
અાેિક્સજનના દૈિનક ઉ ાદનમાં ગજુરાત 
ટાેચ ઉપર  
અેિ લ 2021ની િ િતઅે િવિવધ રા ાેમાં 
અાેિક્સજન ઉ ાદન :  
રા  ઉ ાદન (મિે ક ટન) 
ગુજરાત 980 
મહારા  850-900
અાેિર ા 800-825
અેમપી-યુપી 600-650
રાજ ાન 400-450

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

5. મ મં ાલય : 6 કરાેડ EPFO 
ખાતાધારકાે માટે મહ નાે િનણર્ય ( િમક 
ક ાણ) 
િનણર્ય :  
EDLI ીમ હેઠળ વીમાની રકમ વધારીને મહ મ 
રૂ. 7 લાખ તેમજ મૃ ુના િક ામાં મળતી લઘુતમ 
િવમાની રકમ પણ રૂ. 2 લાખથી વધારીને રૂ. 2.5 
લાખ કરાઈ 
અ  િવગત :  
 ‘નવા િનણર્ય મુજબ હવે મૃ ુના િક ામાં 

વીમાનાે દાવાે કરવામાં અાવશે તાે રૂિપયા સાત 
લાખની રકમ મળશે.  
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 અે ાેઇઝ િડપાેિઝટ િલકં્ડ ઈન ાેર  અથાર્ત 
ઇ.ડી.અેલ. અાઇ. ીમ હેઠળ પહેલાં મહ મ છ 
લાખ રૂિપયાની મયાર્દા હતી.  

 

 ઇપીઅેફઅાનેા અાેછામાં અાેછા 6 કરાેડ 
ખાતાધારકાેને અા િનણર્યનાે લાભ મળશે.  

 કાેઇપણ ખાતાધારકના મૃ ુના િક ામાં મળતી 
લઘુ મ વીમાની રકમ પણ રૂિપયા 2 લાખથી 
વધારીને 2.5 લાખ કરવામાં અાવી છે.  

 લઘુ મ અને મહ મ ચુકવણી અેમ બંનેમાં 
વધારાે કરવામાં અા ાે છે. 

 કે  સરકાર દ્વારા િમક િદવસે િમકાેને 
મહ ની ભેટ 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721  

 

6. િનધન : જાણીતા વૈિ ક તરના ડબીંગ-
વાેઇસ અાેવર અાિટર્  સુરે  ભાટીયાનું 
62 વષર્ની વયે અવસાન 

 

કારિકદીર્ :  
 દાદા સાહેબ ફાળકે અેવાેડર્ િવજતેા કલાકારાે 

જુરાસીક પાકર્  અને બેબીઝ ડે અાઉટ સિહત 
ઘણી િફ ાેના કલાકારાેને અવાજ અા ાે હતાે. 

 દાદા સાહેબ ફાળકે અેવાેડર્ િવજતેા સુરે  
ભાટીયા અસેાેિસયેશન અાેફ વાૅઇસ અાૅિટર્ ના 

ાપક અને ભૂતપૂવર્ મુખ હતા.  
 સુરે  ભાટીયા િફ  િનમાર્તા હતા અને િફ  

ુ િડયાેના માિલક પણ હતા.  
 સુરે  ભાટીયાઅે જુરાસીક પાકર્  (િહ ી) િફ મા ં

અાલા દર ાના િદગ્દશર્ક િરચાડર્ અેટનબરાેન ે
પણ પાેતાનાે અવાજ અા ાે હતા.ે 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

7.િદન િવશેષ : તા. 1 મ ે
(1) ગજુરાતનાે 62માે ાપના િદવસ/ગાૈરવ 
િદવસ 

 
ાપના : તા. 1લી મે-1960  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

(2) િદન િવશેષ : 1 મે  
મહારા  રા નાે ાપના િદવસ  
તા. 1 મે 1960 
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 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

(3) ગજુરાત હાઈકાેટર્નાે 62માે ાપના 
િદવસ  

ાપના : તા. 1લી મે-1960 
ળ-અમદાવાદ  

 
 વતર્માન મુખ્ય ાયમૂિતર્ – ી િવક્રમનાથ (25મા ં

મુખ્ય ાયમૂિતર્)   
ગુજરાત હાઇકાેટર્નાે ઇિતહાસ 
 પહેલી મે, 1960ના રાેજ મુંબઇ રા માંથી 

િવભાજીત થયા બાદ તે જ િદવસે ગુજરાત 
હાઇકાેટર્ અિ ત માં અાવી. 

 અા મ રાેડ પર અાકાશવાણીની અાિેફસ નજીક 
અાવેલી િચ ન હાેિ ટલનું િબ ીંગ હાઇકાેટર્ 
સંકુલ તરીકે ઉપયાેગમાં લેવાયંુ હતંુ.  

 

 જિ સ અેસ. ટી. દેસાઇ અા કાેટર્ના સાૈથી પહેલા ં
ચીફ જિ સ બ ા હતા.  

 હાઇકાેટર્ના ચીફ જિ સ રહી ચૂકેલા જિ સ પી. 
અેન. ભગવતી બાદમાં સુ ીમ કાેટર્ના ચીફ 
જિ સ બ ા હતા અને તેમને ભારતીય 
ાયતં ના ઉ ૃ  જજેા પૈકીના અેક માનવામાં 

અાવે છે. 
 અ ાર સુધીમાં મૂળ ગુજરાત હાઇકાેટર્ના દસ 

જજ સુ ીમ કાેટર્માં ફરજ બજાવી ચૂક્યા છે અને 
હાઇકાેટર્ના ૧૩ જજ અ  હાઇકાેટર્ના ચીફ 
જિ સ બ ા છે.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 
(4) િવ  િમક િદવસ : 1લી મે  
 થમ ારંભ : 1889 

 
 િવ  મ સંગઠન દ્વારા ઉજવણી  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 
 

8. જ  િદન િવશેષ : 1 મે 
(1) સંગીત સાધના : મ ા ડે 
જ  : 1 લી મે-1919 
અવસાન : 24 અાેકટાેબર-2013 
 અાજ ે ગુજરાત રા ના ાપના િદવસની 

સાથાેસાથ મહાન સંગીતકાર મ ા ડે, અિભનેતા 
બલરાજ સહાનીનાે જ િદવસ અને રચના ક 
કાયર્કરાે માેતીભાઈ ચાૈધરી અને િનમર્લા 
દેશપાંડેની પુ યિતિથ. 
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 મ ાડેનું મૂળ નામ - બાેધચં  ડે 

 જ  કાેલકાતામા ંથયાે હતાે.  
 બાબુર પાઠશાળા અને ાેિટશ ચચર્ કાેલેજમાં 

અ ાસ કયાેર્. િપતાની ઈ ા તેમને વકીલ 
બનાવવાની હતી પાેતે પણ ઘણાે સમય વકીલાત 
કે સંગીતકાર અેવા અસમંજસમાં રહ્યા.  

 અેક વાર ગાતી વખતે ઉ તાદ બાદલખાને તેમને 
સાંભ ા અને િતભા પારખી.  

 મ ા ડેની સંગીતકાર તરીકેની કારિકદીર્ સાત 
દાયકાથી વધુ રહી હતી.  

 તે દરિમયાન તમ ા, ઉપકાર, દીવાર, અમર 
અકબર અે ની, વક્ત, અાવારા, બાેબી, સ મ 
િશવમ સુ રમ્, મેં તુલસી તેરે અાંગન કી, સીતા 
અાૈર ગીતા, મેરા નામ જેાકર, પડાેસન, ી 420, 
નીલ કમલ જવેી સફળ િફ ાેમાં ગીત ગાયા હતા.  

 હંુ સંગીત સાથે ક્યારેય મજાક નહીં કરંુ તેવા મં  
સાથે સંગીતની સાધના કરનારા મ ા ડેનું 24 
અાેક્ટાેબર 2013ના રાેજ અવસાન થયંુ. 

 

અેવાેડર્  
 પદ્મ ી – 1971  
 પદ્મભૂષણ-2005  
 દાદા સાહેબ ફાળકે – 2007  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

(2) જ  િદન િવશેષ : ી ગુરુ તેગ 
બહાદુરજીનું 400મુ કાશ પવર્ - 1 મે 2021 

 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

............જય િહ ............ 
અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (01-05-2021) 

1. ‘મારુ ગામ કાેરાેનામુક્ત ગામ’ રા ાપી અિભયાનનાે ઈ 
ારંભ ક્યારે અને ક્યાંથી કરાયાે  - તા. 1 મે 2021 તથા CM 
ડેશ બાેડર્  ગાંધીનગર 

2. ‘મારુ ગામ કાેરાેનામુક્ત ગામ’ અિભયાનનાે સમયગાળા ે
જણાવાે - તા. 1 થી 15 મે 2021 

3. ‘મારુ ગામ કાેરાેનામુક્ત ગામ’ અિભયાન અંતગર્ત ગામમાં 
કેટલા સ ાેની કિમટી બનાવવાનું નક્કી કરાયું છે – 10 

4. ગુજરાતમાં 18 થી 44 વષર્ના લાેકાેને િવનામૂ ે કાેરાેના 
રસીકરણનાે ારંભ ક્યારથી થયાે – તા. 1 મે 2021 

5. ગુજરાતમાં 18 થી 44 વષર્ના નાગિરકાે થમ તબક્કામાં કયા 
10 િજ ામાં રસીકરણનાે તા. 1 મે 2021થી ારંભ થયાે - 
અમદાવાદ, સુરત, રાજકાેટ, વડાેદરા, ભાવનગર, જામનગર, 
ક , મહેસાણા, ભરૂચ અને ગાંધીનગર 

6. કાેરાેના રસીકરણ માટે કયા પાેટર્લ ઉપર નાેંધણી કરાવવી 
ફરિજયાત છે – www.cowin.gov.in  

7. ગુજરાત સરકાર દ્વારા મે 2021માં કાેરાેનાના િવદેશી સાધનાે 
ઉપર કેટલા ટકા IGST માફ કરવાનાે િનણર્ય કરાયા ેહતાે - 
100 

8. IGSTનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ઈ ીગે્રટેડ ગુડ્સ અે  
સિવર્સ ટેક્સ 

9. મે 2021ની િ િતઅે ભારતમાં સાૈથી વધુ દૈિનક અાેિક્સજન 
ઉ ાિદત કરતુ રા  જણાવાે - ગુજરાત (980 મે.ટન)  

10. મ 2021માં મ મં ાલયે EPFO ખાતાધારકાે માટે EDLI ીમ 
હેઠળ વીમાની રકમ વધારીને મહ મ કેટલા રૂ. કરી - 7 લાખ  
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11. મે 2021માં મ મં ાલયે EPFO ખાતાધારકાે માટે EDLI ીમ 
હેઠળ મૃ ુના િક ામાં મળતી લઘુતમ િવમાની રકમ રૂ. 2 
લાખથી વધારીને કેટલી કરાઈ - રૂ. 2.5 લાખ 

12. EDLI ીમનું િવ તૃત નામ જણાવાે - અે ાેઇઝ િડપાેિઝટ 
િલંક્ડ ઈન ાેર   

13. મે 2021માં વૈિ ક તરના જાણીતા કયા ડબીંગ-વાેઇસ અાેવર 
અાિટર્ નું 62 વષર્ની વયે અવસાન થયુ - સુરે  ભાટીયા 

14. દાદા સાહેબ ફાળકે અેવાેડર્ િવજતેા સુરે  ભાટીયા કયા 
અેસાેિસયેશનના ાપક અને ભૂતપૂવર્ મુખ હતા - 
અેસાેિસયેશન અાેફ વાૅઇસ અાૅિટર્   

15. િહ ીિફ  જુરાસીક પાકર્માં િદગ્દશર્ક િરચાડર્ અેટનબરાેનાે 
અવાજ કાેણે અા ાે હતા ે- સુરે  ભાટીયા 

16. તા. 1લી મ-ે2021ના રાેજ ગુજરાત રાજયનાે કેટલામાે ાપના 
ઉજવવામાં અા ાે – 62 

17. તા. 1લી મ-ે2021ના રાેજ મહારા  રાજયનાે કેટલામાે ાપના 
ઉજવવામાં અા ાે – 62 

18. ગુજરાત રા નાે ાપના િદવસ જણાવાે - તા. 1લી મે-1960  
19. ગુજરાત હાઈકાેટર્નાે ાપના િદવસ જણાવાે - તા. 1લી મે -

1960  
20. તા. 1લી મ-ે2021ના રાેજ મહારા  રાજયનાે કેટલામાે ાપના 

ઉજવવામાં અા ાે – 62 
21. ગુજરાત હાઈકાેટર્ કઈ ળે અાવેલી છે - અમદાવાદ  
22. ગુજરાત હાઈકાેટર્ના વતર્માન મુખ્ય ાયમૂિતર્નંુ નામ જણાવાે 

– ી િવક્રમનાથ  
23. ગુજરાત હાઈકાેટર્ના સાૈથી પહેલાં ચીફ જિ સ કાેણ બ ા 

હતા - જિ સ અેસ. ટી. દેસાઇ  
24. હાઇકાેટર્ના ચીફ જિ સ રહી ચૂકેલા કયા જિ ટસ બાદમાં 

સુ ીમ કાેટર્ના ચીફ જિ સ બ ા હતા - જિ સ પી. અેન. 
ભગવતી  

25. "િવ  મ િદવસ" ક્યારે ઉજવાય છે - 1 મે 
26. સંગીત સાધના અેવા ભારતના મહાન સંગીતજ્ઞ મ ા ડેનાે 

જ િદવસ જણાવાે - 1 મે 1919 
27. મ ા ડેનનંુ મૂળ નામ જણાવાે- બાેધ ચં  ડે 
28. સંગીત સાધના અેવા ભારતના મહાન સંગીતજ્ઞ મ ા ડેને 

પદ્મ ી, પદ્મભૂષણ અને દાદા સાહેબ ફાળકે અેવાેડર્ અનુક્રમે 
કયા વષેર્ અપાયા - 1971, 2005 અને 2007 

29. તા. 1 મે 2021ના રાેજ ી ગુરુ તેગ બહાદુરજીના કેટલામા 
કાશ પવર્ની ઉજવણી કરાઈ – 400 

િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 02-05-2021

 

 

ાિનક બાબતાે 
1. ગુજરાત : માેરવા હડફ બેઠકની 
પેટાચંૂટણીમા ભાજપના ઉમેદવાર 
િનિમષાબેન સુથારનાે િવજય (બંધારણ) 

 

 ભાજપનંુ િવધાનસભામાં કુલ સંખ્યા બળ 112  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

રા ીય બાબતાે 
2. ભારતમાં પાંચ રા ાેની િવધાનસભા 
ચંૂટણીના પિરણામાે (બંધારણ) 

િવિવધ રા ાેની િવધાનસભાની કુલ બેઠકાે, પક્ષ, 
ગત ચંૂટણીની િ િત અને બહુમતી દશાર્વતું કાે ક 
 

(1) પિ મ બંગાળ : 

 

બહુમતી માટે : 147 
 

(2) તાિમલનાડુ : 

 

બહુમતી માટે : 118 



િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721 www.vivekanandacademy.org    8 | P a g e  

 

(3) કેરળ : 

 

બહુમતી માટે : 71 
 
(4) અાસામ : 

 

બહુમતી માટે : 64 
 
(5) પુડુચેરી : 

 

બહુમતી માટે : 16 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

3. માગર્ પિરવહન મં ાલય : નવાે િનયમ  
વાહન નાેંધણી સમયે જ પાેતાના વારસનું 
નાેિમનેશન કરી શકાશે 

 

નવાે િનયમ : 
 િનયમાેમાં થયેલા ફેરફારને પગલે વાહનના 

માિલક હવે નાેંધણી તબકે્ક જ પાેતાના વારસનું 
નામ નાેંધાવી શકશે. તે પછી તેને અપડેટ પણ 
કરી શકાશે.  

 નાેંધણી પછી પણ અાેનલાઇન અરજી કરીને, 
વાહનના ઉ રાિધકારનું નામ દાખલ કરી શકે છે.  

 િનયમમાં કરવામાં અાવેલા ફેરફાર હેઠળ 
વાહનના મૂળ માિલક પછી ઉ રાિધકારીને 
વાહન પાેતાને નામ કરવામાં મુ કેલી નહીં પડે.  

હેતુ : 

 વાહન માિલકનું મૃ ુ થતાં તેમના પિરવારના 
સ ાેને વાહન માિલકી ા ફર કરાવવા 
કાયાર્લયના ધક્કા ના ખાવા પડે.  

 વાહન માિલકનંુ મૃ ુ થવાના િક ામાં 
અારસીમાં નાેિમનેટ થયેલી િક્તને તેનાે લાભ 
મળશે.  

 વાહન માિલકનંુ અવસાન થયું હાેવાના 
સંજેાગાેમાં ણ મિહના સુધી વાહન માિલકી 
ા ફર થઇ હાેય તે રીતે જ વાહનનાે ઉપયાેગ 
કરવા દેવામાં અાવે છે. પરંતુ તે માટે નાેિમનેટ 
થયેલી િક્ત વાહનનાે ઉપયાેગ કરવા ઇ તી 
હાેય તેણે વાહન માિલકના મૃ ુની જાણ 
અારટીઅાેને ૩૦ િદવસમાં કરવી પડે છે. 
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વાહન માિલકી નાેિમનેટ કરવા શું કરવંુ ?  
 વાહન માિલકનંુ અવસાન થયાના ણ મિહનામાં 

વારસે વાહન માિલકી ા ફર માટે ફાેમર્ 31માં 
અરજી કરવાની રહે છે.  

 છુટાછેડા કે િમલક્તની વહેં ચણી થઇ હાેવાના 
સંજેાગાેમાં વાહન માિલકે નાેંધણી તબકે્ક જ ે
વારસની નાેંધણી કરાવી હાેય, તે વારસનંુ નામ 
બદલવું હાેય તાે ા ડર્ અાેપરેિટંગ ાેિસજર 
(અેસપી) માર  વાહન માિલક તેમ કરી શકે છે.   

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721  

 

અાંતરરા ીય  બાબતાે 
4. સે  ાઇિવંગ કાર (ટેકનાેલાેજી) 
સે  ાઇિવંગ કારને મંજૂરી અાપનારાે 
િ ટન િવ નાે થમ દેશ 

 

િવગત : 
 િ ટન સે  ાઇિવંગ કારને પરવાનગી અાપનાર 

િવ ના થમ દેશ બ ાે છે. તેના માટે અાેટાેમેટેડ 
લેન િકિપંગ િસ મનાે ઉપયાેગ કરવામાં અાવશે. 
જ ેઅંતગર્ત કાર યાેગ્ય લેન પકડી રાખે તે માટે 
સાેફટવેર અને સે સર્નાે ઉપયાેગ કરવામાં 
અાવશે. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

5. િદન િવશેષ : િવ  હા  િદવસ 
 મે મિહનાના થમ રિવવારે ઉજવણી 

 
 શરૂઅાત: થમ ઉજવણી 10 મે 1998નાં રાેજ 

મંુબઇમાં કરવામાં અાવી હતી.  
 િવ  હા  િદવસ િવ  હા  યાેગ ચળવળનાં 

ાપક ડાૅક્ટર મદન કટારીયા ારા કરવામાં 
અાવી હતી. તેઅાે અાપણાં ભારતમાં ફેિમલી 
ડાૅક્ટર છે. 

હેતુ :  
 િવ  હા  િદવસ અે હા  અને તેનાં ઘણાં 

ઉપચાર લાભાે િવશે જાગરૂકતા વધારવા માટે 
ઉજવવામાં અાવે છે. 

 
ફાયદાે :  
 હા  અે અાખા શરીરને અારામ અાપે છે.  
 અાપણાં શરીરના ાયુઅાેને ૪૫ િમનીટ સુધી 

રાહત અાપે છે.  
 હા  અે રાેગ િતકારક શિક્તને ાે ાહન અાપ ે

છે.  
 રાેગ િતકારક કાેષાે અને ચેપ સામે લડતી 

અે ીબાેડીઝ વધારે છે. હૃદયને સુરિક્ષત કરે છે.  
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 લાંબી િજંદગીમાં મદદ કરી શકે છે. અાપણે રાેજ 
હસતાં રહીઅે તાે અાપણને અાટલાં બધાં ફાયદા 
થાય છે માટે રાેજ હસતાં રહાે,  અને લાેકાેને પણ 
હસાવતાં રહાે. 

 વ ર્ વાઇ  લા ર યાેગાના ાપક : ડાૅ. મદન 
કટાિરયા 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

6. જ  િદન િવશેષ : 2 મે 
િફ  સજર્ક : ભારતર  સ િજત રે 

 
જ  – 2 મે-1921 
અવસાન – 23 અેિ લ-1992  
િસિદ્ધઅાે :  
 જીવનકાળ દર ાન િવિવધ િવષયાે પર 36 

િફ ાે બનાવનાર 

 પહેલી જ િફ  પાથેર પાંચાલી માટે કા  િફ  
ફેિ વલનાે અેવાેડર્ જીતનાર 

 િફ  િનમાર્ણના લગભગ તમામ કે્ષ ાેના 
િન ાત, િફ  િનમાર્ણની યુિનવિસર્ટી ગણાતા 
32 ભારતીય નેશનલ િફ  અેવાેડર્ જીતનાર  

 િફ કે્ષ ે સવાેર્  અેવાે અાે ાર અવાેડર્ 
ભારતમાંથી સાૈ થમ મેળવનાર  

 ભારત સરકાર તરફથી દાદા સાહેબ ફાળકે 
અેવાેડર્ અને ભારત ર  મેળવનાર  

 કાેલકાતામા ં કળા ેમી પિરવારમાં જ ેલા 
સ િજત રેઅે ેિસડે ી કાેલેજ, કાેલકાતા યુિન. 
અને િવ  ભારતીમાંથી િશક્ષણ ા  કયુર્ં હતું.  

 સ િજત રેની કારિકદીર્ િચ કાર તરીકે શરૂ થઈ હતી.  
 લંડન વાસ દરિમયાન ઇટાિલયન િનમાર્તાની 

િફ થી ભાિવત થઈ િફ ાેના િનમાર્ણના કે્ષ ે 
અા ા હતા. 

 તેઅાેઅે િફ  િનમાર્ણના કે્ષ ે િનમાર્તા, પટકથા 
લેખન, ગીતકાર જવેી અનેક જવાબદારીઅાે 
વહન કરી હતી.  

 પાેતાની િફ  સજર્ન કારિકદીર્ દરિમયાન 
માનવીય અિભગમ દશાર્વતી ફીચર, દ તાવેજી 
અને શાેટર્ િફ ાે જવેી અનેક િફ ાે બનાવી.  

 જમેાં પાથેર પાંચાલી, જતરે અપરાિજતા,ે અપૂર 
સંસાર, સાેનાર કે ા, ચારુલતા વગેરેના ે
સમાવેશ થાય છે.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

............જય િહ ............ 
 

અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (02-05-2021) 
1. તાજતેર અેિ લ 2021માં ગુજરાતમાં યાેજાયેલી  પેટાચંૂટણીમા 

માેરવા હડફની બેઠક ઉપર કયા પક્ષનાે િવજય થયાે -  ભાજપ 
(િનિમષાબેન સુથાર) 

2. તા. 2 મે 2021ની િ િતઅે ગુજરાતમાં શાસક પક્ષ ભાજપનું 
િવધાનસભામાં સંખ્યાબળ જણાવાે - 112  

3. અેિ લ 2021માં કયા રા ાેની િવધાનસભાની સામા  
ચંૂટણીઅાે યાજેાઈ હતી – પિ મ બંગાળ, તાિમલનાડુ, 
અાસામ, કેરળ, પુડુ્ડચેરી 

4. મે 2021માં યાજેાયેલી ચંૂટણીમાં પિ મ બંગાળ િવધાનસભાની 
કુલ બેઠકાે અને સાૈથી વધુ બેઠક િવજતેા પક્ષ જણાવાે – 292 
અને તૃણમુલ કાેંગે્રસ  

5. મે 2021માં યાેજાયેલી ચંૂટણીમાં તાિમલનાડુ િવધાનસભાની 
કુલ બેઠકાે અને સાૈથી વધુ બેઠક િવજતેા પક્ષ જણાવાે – 234 
અને DMK+કાેંગે્રસ  

6. મે 2021માં યાજેાયેલી ચંૂટણીમાં કેરળ િવધાનસભાની કુલ 
બેઠકાે અને સાૈથી વધુ બેઠક િવજતેા પક્ષ જણાવાે – 140 
અને LDF 

7. મે 2021માં યાેજાયેલી ચંૂટણીમાં અાસામ િવધાનસભાની કુલ 
બેઠકાે અને સાૈથી વધુ બેઠક િવજતેા પક્ષ જણાવાે – 126 અને 
ભાજપ + 

8. મે 2021માં યાજેાયેલી ચંૂટણીમાં પુડુ્ડચેરી િવધાનસભાની કુલ 
બેઠકાે અને સાૈથી વધ ુ બેઠક િવજતેા પક્ષ જણાવાે –  30 
NDA 
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9. તાિમલનાડુના મુખ્ય પક્ષ DMKનું િવ તૃત નામ જણાવા ે – 
દ્વિવડ મુને  કઝગમ 

10. કેરળના મુખ્ય પક્ષ LDFનંુ િવ તૃત નામ જણાવાે – લે  
ડેમાેકે્રિટક   

11. મે 2021માં યાજેાયેલી પાંચ રા ાેની િવધાનસભાની સામા  
ચંૂટણીના પિરણામાે ક્યારે જાહેર કરાયા – 02 મે 2021  

12. અેિ લ 2021ના કે ીય માગર્ પિરવહન મં ાલયના નવા 
િનયમ મુજબ વાહન ચાલક વાહન નાેંધણી સમયે જ કાનેું 
નાેિમનેશન કરી શકાશે - પાેતાના વારસ 

13. તાજતેરના કે ીય માગર્ પિરવહન મં ાલયના નવા િનયમ 
મુજબ વાહન માિલકના અવસાન બાદ તે અંગેની જાણ કેટલા 
િદવસમાં અારટીઅાેને કરવી પડશે - 30 

14. અેિ લ 2021માં કયાે દેશ સે  ાઇિવંગ કારને મંજૂરી 
અાપનારાે િવ નાે થમ દેશ બ ાે – િ ટન 

15. િવ  હા  િદવસ કયારે ઉજવવામાં અાવે છે - મે મિહનાના 
થમ રિવવારે  

16. િવ  હા  િદવસની થમ ઉજવણી કયારે-ક્યાં કરવામાં 
અાવી હતી - 10 મે 1998નાં રાેજ મંુબઇમાં 

17. િવ  હા  યાગે ચળવળનાં ાપક કાેણ છે જ ે ભારતમાં 
ફેિમલી ડાૅક્ટર છે - ડાૅક્ટર મદન કટારીયા 

18. ભારતીય િફ  સજર્ક સ િજત રેનાે જ  કયાં થયાે હતાે – 
કાેલક ા (પિ મ બંગાળ) 

19. સ િજત રે ની કારિકદીર્નાે ારંભ શેનાથી શરૂ થઈ હતી - 
િચ કાર 

20. સ જીત રે અ ે િફ  િનમાર્ણના ક્ષે ે કઈ કઈ જવાબદારીઅાે 
વહન કરી હતી - િનમાર્તા, પટકથા લેખન, ગીતકાર   

21. પાથર પાંચાલી, જતરે અપરાિજતાે, અપૂર સંસાર, સાેનાર 
કે ા, ચારુલતા જવેી જાણીતી િફ ાેનું સજર્કનંુ નામ જણાવાે 
-સ જીત રે  

22. 2જી મે અે કયા જાણીતા ગુજરાતી સાિહ કારનાે જ િદવસ 
છે - ચુનીલાલ વધર્માન શાહ  
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 03-05-2021

 

 

ાિનક બાબતાે 
1. િનમણૂક : ગુજરાતના નવા મુખ્ય ચંૂટણી 
અિધકારી-CEO તરીકે અનુપમ અાનંદ  

 
 ગુજરાત કેડર IAS, બેચ-2000 
 ગુજરાતના મુખ્ય ચૂંટણી અિધકારી મુરલી 

િક્ર ન િનવૃત થતા હવે તેમના ાને ાઈબલ 
િવકાસ િવભાગના સિચવ અનુપમ અાનંદની  
પસંદગી કરવામાં અાવી છે.  

 રા ના નવા ચૂંટણી અિધકારી તરીકે િનમાયેલા 
મૂળ િબહારના વતની અેવા અનુપમ અાનંદ  
અગાઉ સાબરકાંઠા િજ ા િવકાસ અિધકારી, 
જામનગર ુિનિસપલ કિમશનર અને ડાંગ 
િજ ા કલેક્ટર તરીકે ફરજ બચાવી ચૂક્યાં છે.  

 હવે ગુજરાતમાં 2022ની િવધાનસભાની ચૂંટણી 
પણ અનુપમ અાનંદના કાયર્કાળ દરિમયાન જ 
યાેજાશે.  

 અગાઉ CEO તરીકે ડાૅ. અેસ.મુરલીિક્ર ના  
 CEO : ચીફ ઈલેક્ ાેલ અાેિફસર 
 િનમણૂક-કે ીય ચંૂટણી પંચ, નવી િદ ી  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

રા ીય બાબતાે 
2. ભારત સરકાર : કાેરાેના સંદભેર્ વેિક્સન, 
રેમડેિસિવર અને અાેિક્સજનના િવદેશી 
દાનન ેIGSTમાંથી મુિક્તનાે િનણર્ય   

 

 મયાર્દા જૂન-2021 સુધી  
િવગત :  
 દેશમાં કાેિવડ-19 કેસની વધતી સંખ્યા અને 

અાેિક્સજનની અછત વ ે સરકારે કાેરાેના 
વાઇરસના સંક્રમણને રાેકતી અને સારવાર માટે 
ઉપયાેગમાં અાવતી અને મફત વહેં ચણી માટે 
િવદેશમાંથી દાન તરીકે માેકલવામાં અાવેલી 
માેટાભાગની મેિડકલ સ ાઇને ઇિ ગે્રટેડ ગૂડ્ઝ 
અે  સિવર્સ ટેક્સ(IGST)માંથી મુિક્ત અાપી છે. 
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 મેિડકલ સ ાઇમાં કાેિવડ-19 વેિક્સન, 
અાેિક્સજન અને તેને સંબંિધત ઇિક્વપમે ્સ, 
અેિ વાઇરલ ગ રેમડેિસિવર અને 
ડાયગ્નાેિ ક કીટનાે સમાવેશ થાય છે.  

 અાયાત પરની IGST ાિનક તરે ઉ  થતા ં
ગૂડ્ઝ પર લાગતા જીઅેસટીને સમકક્ષ હાેય છે.  

 

કાેમિશર્યલ વપરાશના િક ામાં અાવી અાયાત પર 
28 ટકાનાે દર લાગુ થશે 
 કે  સરકારે િક્તગત વપરાશ માટે 

અાેિક્સજન ક ન ેટરની અાયાત પર IGST 
ઘટાડીને 12% કરી છે. 

 અા ઘટાડાે ૩૦ જૂને પુરા થતાં બે મિહના માટે 
લાગુ કરવામાં અા ાે છે અને તે પછી રાબેતા 
મુજબ 28 ટકાનાે દર લાગુ થઇ જશે.  

 સે લ બાેડર્ અાેફ ઇનડાઇરેક્ટ ટેક્સીસ અે  
ક ે િટ્વટ કરીને જણા ું હતંુ કે, કાેમિશર્યલ 
વપરાશના િક ામાં અાવી અાયાત પર રાબેતા 
મુજબ 28 ટકાનાે દર લાગુ થશે. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

3. કાેરાેના મહામારી : દેશમાં તબીબી 
સેવાઅાે માટે કે ના મહ ના િનણર્યાે  
(1) િવિવધ લાભ 
 વિર  તબીબાે અને નસર્ની દેખરેખ હેઠળ 

બીઅેસસી/ જીઅેનઅેમ ઉ ીણર્ કરી ચુકેલી 
નસર્ની સંપુણર્ સમય માટે કાેિવડ-19 સેવાઅાેનાે 
ઉપયાેગ થઇ શકશે.  

 જ ે પણ તબીબી િવદ્યાથીર્ કે કમીર્ લઘુ મ 100 
િદવસની કાેિવડ ડયુટીનાે ીકાર કરીને તેને પુરી 
કરશે તેને અાગામી િનયમીત સરકારી ભરતીમાં 
અિગ્રમતા અપાશે.  

 કાેિવડ સંબંધી સેવામાં ફરજ માટે તૈયારી 
બતાવનારા તબીબી િવદ્યાથીર્ અને અારાેગ્ય 
કમીર્અાેને તેમને રસી અાપવામાં અાવશે.  

 કાેિવડ 19નાે સામનાે કરવાની ડયુટીમાં 
જાેતરાયેલા અારાેગ્યકમીર્ને સરકારની વીમા 
યાેજાનાેના પણ લાભ મળશે. 

(2) રા ીય સેવા સ ાનથી નવાજાશે   
 100 િદવસની કાેિવડ ડયુટીનાે ીકાર કરીને 

તેને સફળતાપુવર્ક પુરી કરનારા તમામ 
અારાેગ્યકમીર્ને ભારત સરકાર દ્વારા કાેિવડ 
રા ીય સેવા સ ાનથી નવાજવામાં અાવશે.  

 કે  સરકાર 16 જૂન 2020ના રાેજ કાેિવડ ડયુટી 
માટે તબીબાેઅને નસર્ને ફરજ સાેંપણી સંબંધમા ં
16 જૂન 2020ના રાેજ ગાઇડલાઇન જારી કરી 
ચુકી છે. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721  

 

4. ક ાેજ : ભારતની અ રની રાજધાની-
UP (ખેતી)   

 

 ભાૈગાેિલક ાન : ગંગા કાંઠે અાવેલું  
િવશેષતાઅાે :  
 ઉ ર દેશમાં ગંગા કાંઠે અાવેલું ક ાેજ 

ભારતમાં પરફયુમનંુ પાટનગર છે અને ચાેવીસ 
કલાક મહેકતું નગર.  

 અિહંના અ રને જયાેગ્રાિફકલ ઈિ કેશન 
(જીઅાઈ) અાેળખ પણ મળેલી છે.  

 જીઅાઈ અેક્ટ હેઠળ કનાેજની 157 અ ર ા  
નાેંધાયેલી છે. હજારાે વષર્ છતાં અહીંના અ ર 
ઉદ્યાેગની સુગંધ અાેછી નથી થઈ. કેટલાક 
પિરવાર અેવા છે જ ે બે-પાંચ નહીં 30 પેઢીથી 
અ ર બનાવી રહ્યા છે.  
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 અ ર માટે માેટી સંખ્યામાં ફૂલાે વીણી તેના પાંદડા 
ચીવટપૂવર્ક અલગ કરી ઉકળતી કડાઈમાં રાખવા 
પડે છે.  

 ઊંચા તાપમાને ગરમ થયા પછી જ ફૂલાેનાે અકર્  
મળી શકે છે. અે િસવાય પણ અ  સામગ્રી 
અ રમાં ઉમેરાય છે, જમેાં ચંદનનંુ તેલ મુખ્ય 
સામગ્રી છે.  

 ફૂલાે તાે ઉગી નીકળે છે, પણ ચંદન છે સુખડની 
અછત કનાેજના પરફયુમ ઉદ્યાેગને નડી રહી છે.  

 અહીંના અ રની માેટી િવશેષતા અે છે કે તેમાં 
અા ાેહાલે કે કૅિમક નાે ઉપયાેગ નથી થતાે, 
જ ે બીજા દેશી-પરદેશી વાને ફેશનેબલ લાગતા 
અ રમાં હાેય છે.  

 અહીંનંુ અા િનભર્ર અ ર ભારત ઉપરાંત બે 
ડઝન દેશાેમાં િનકાસ પામે છે. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

5. CT ેનનુ ંજેાખમ  (અારાેગ્ય) અેક CT 
ેન છાતીના 300-400 અેક્સ-રે  બરાબર 

– ડાૅ.રણદીપ ગુલેિરયા, ડાયરેક્ટર-AIIMS, િદ ી 

 

િવગત :  
 જ ે દદીર્અાે અકારણ અને વારંવાર સીટી ેન 

કરાવી રહ્યા છે તેઅાે માેટાે ભય વહાેરી રહ્યા છે.  
 સીટી ેનના કારણે કે ર થવાનું જાેખમ ઊભું 

થઇ શકે છે.  
 સીટી ેનનાે ઉપયાેગ તાિકદની જરૂરીયાત હાયે 

અથવા તાે તજજ્ઞ ડાેક્ટર દ્વારા િ Kાઇબ કરવામાં 
અા ું હાેય ારે જ કરવાે િહતાવહ છે.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

6. િનમણૂક : RBIના નવા ડે ટુી ગવનર્ર 
તરીકે ટી. રિવશંકરની િનમણૂક 

 
 કાયર્કાળ : 3 મે 2021થી ણ વષર્  
 RBI : િરઝવર્ બેંક અાેફ ઈિ યા  
 વડુ મથક : મંુબઈ  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

7. િદન િવશેષ : 3 મે 
(1) ભારતની સવર્ થમ િફ  : રાજા હિર ં   
 ભારતની સવર્ થમ િફ  દાદાસાહેબ ફાળકેની 

'રાજા હિર ં '! 3જી મે, 1913ના રાેજ રીલીઝ થઇ.  
 દાદાસાહેબ ફાળકેને િહ ી િસનેમાના િપતામહ 

કહેવામાં અાવે છે.  
 ભારતની સાૈ થમ મંૂગી િફ  'રાજા હિર ં મા ં

હીરાેઈન તારામતીનાે રાેલ પુરુષ અિભનેતા 
અ ા  સાળુંકે ભજ ું હતુ.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

(2) િદન િવશેષ : 3 મે 
િવ  ેસ તં તા િદવસ 
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 સંયુક્ત રા ની સહ સં ા યુને ાે ૩ મેના રાેજ 
િવ  ેસ તં તા િદવસ ઊજવવાની જાહેરાત 
કરી હતી. 

 ભારત : રા ીય ેસ િદવસ - 16 નવે ર 
 પ કાર  ક્ષે નાે િવ નાે સાૈથી િતિ ત 

પુર ાર : પુિલ ઝર પુર ાર  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

(3) અાંતરરા ીય સૂયર્ િદવસ 

 
 શરૂઅાત : 3 મે 1978, ત ાલીન અમેિરકાના 

રા પિત : િજમી કાટર્ર ારા  
 ઇ રનેશનલ સાેલાર અેલાય  - નવી િદ ી 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

............જય િહ ............ 
અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (03-05-2021) 

1. ગુજરાતના નવા CEO તરીકે મે 2021માં કાેની િનમણુક કરાઈ - 
અનુપમ અાનંદ 

2. રા ાેમાં CEOની િનમણૂક કાેના દ્વારા કરવામાં અાવે છે -  
કે ીય ચૂંટણી પંચ, નવી િદ ી 

3. ચંૂટણીપંચની ભાષામાં CEOનું િવ તૃત નામ જણાવાે – ચીફ 
ઇલેક્ ાેલ અાેિફસર 

4. મે 2021માં ભારત સરકારે કાેરાેના સંદભેર્ કઈ બાબતાેમાં િવદેશી 
ધનને IGSTમાંથી તા. 30 જૂન 2001 સુધી મુિક્ત અાપવાનાે 
િનણર્ય કયાેર્ છે – વેિક્સન, રેમડેિસિવર અને અાેિક્સજન 

5. IGSTનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ઇિ ગે્રટેડ ગૂડ્ઝ અે  
સિવર્સ ટેક્સ 

6. કે  સરકાર દ્વારા િક્તગત વપરાશ માટે અાિેક્સજન 
ક ન ેટર અાયાત પર IGST ઘટાડીને કેટલા ટકા કરાયા ે- 12 

7. ભારતમાં તબીબી િવદ્યાથીર્ કે કમીર્ લઘુતમ કેટલા િદવસની 
કાેિવડ ફરજ પરનાે ીકાર કરીને પૂણર્ કરશે તેને અાગામી 
િનયિમત સરકારી ભરતીમાં અિગ્રમતા અપાશે - 100 

8. ભારતમાં 100 િદવસ કાેિવડ ફરજ પૂણર્ કરનાર તબીબી ાફને 
કયું ખાસ સ ાન અપાશે - રા ીય સેવા સ ાન 

9. ભારતમાં અ રની રાજધાની તરીકે કયું શહેર અાેળખાય છે -  
ક ાેજ (ઉ ર દેશ) 

10. ક ાેજ શહેર કઈ નદી િકનારે અાવેલું છે - ગંગા  
11. ક ાેજને અ ર માટે કયુ ં ખાસ સ ાન અપાયું છે - 

િજયાેગ્રાિફક ઈિ કેશન (GI) 
12. AIIMS િદ ીના ડાયરેક્ટર ડા.ૅરણદીપ ગુલેિરયાના મતાનુસાર 

અેક CT ેન છાતીના કેટલા અેક્સ-રે બરાબર થાય છે - 
300-400  

13. મે 2021માં RBIના નવા ડે ટુી ગવનર્ર તરીકે કાેની િનમણૂક 
કરાઈ - ટી. રિવશંકર 

14. મે 2021માં RBIના ડે ુટી ગવનર્ર તરીકે િનમણૂક પામનારા ટી. 
રિવશંકરનાે કાયર્કાળ જણાવાે – તા. 3 મે 2021થી ણ વષર્  

15. િવ  ેસ તં તા િદવસ કયારે ઉજવવામા ંઅાવે છે - 3 મે 
16. તા. ૩ મેના રાેજ કાેના દ્વારા િવ  ેસ તં તા િદવસ 

ઊજવવાની જાહેરાત કરી હતી - સંયુક્ત રા ની સહસં ા 
યુને ાે 

17. રા ીય ેસ િદવસ કયારે ઉજવવામાં અાવે છે - 16 નવે ર 
18. પ કાર  ક્ષે નાે િવ નાે સાૈથી િતિ ત પુર ાર કયાે છે - 

પુિલ ઝર પુર ાર  
19. અાંતરરા ીય સૂયર્ િદવસ કયારે ઉજવવામાં અાવે છે - 3 મે 
20. અાંતરરા ીય સૂયર્ િદવસ ઉજવવાની શરૂઅાત ક્યારે કરવામા ં

અાવી - 3 મે 1978 
21. ભારતની સવર્ થમ િફ  દાદાસાહેબ ફાળકેની 'રાજા હિર ં '! 

કયારે રીલીઝ થઇ હતી - 3જી મે, 1913 
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 04-05-2021

 

 

રા ીય બાબતાે 
1. BCCI : કાેરાેનાના કારણે BCCI દ્વારા 
ચાલુ 14મી િસઝનની IPL હાલ પૂરતી માેકૂફ  

 

 IPL 2021માં અ ાર સુધી 24 િદવસ અને 29 
મેચ રમાઈ 

 BCCI : વાઇસ ેિસડ  રાજીવ શુક્લા 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

2. ભારત-િ ટન વ ુર્અલ સિમટ 2021 
(વૈિ ક બાબતાે)   

 

 બંને દેશના PM દ્વારા અાગામી 10 વષર્ અેટલે રાેડ 
મેપ 2030 લાે ચ.  

 િ ટન દ્વારા ભારત સાથે અેક અબજ પાઉ  
(લગભગ રૂ. 10,000 કરાેડ)ના ાપાર-રાેકાણના 
સાેદાની જાહેરાત  

સિમટ િવશે :  
 અા સિમટ દરિમયાન રાેડમેપ 2030 લાેંચ 

કરવામાં અા ાે હતાે જ ેઅાગામી 10 વષર્માં બ ે 
દેશ વ ેના સહયાેગને વધારે ગાઢ કરવા મદદ 
કરશે. ભારત િવ નું અેક માેટંુ બજાર છે જનેી 
સાથે ેડ ડીલ કરવા િ ટન વાટાઘાટાે કરી  
રહંુ્ય છે. 

ભારત િ ટનમાં 53.3 કરાેડ પાઉ ના નવા 
રાેકાણ કરશે 
 અેક અબજ ડાેલરના રાેકાણની જાહેરાતમા ં

િસરમ ઇિSટયૂટ અાેફ ઈિ યા દ્વારા િ ટનમા ં
તેના વેિક્સન િબઝનેસ માટે 24 કરાેડ પાઉ ના 
રાેકાણનાે પણ સમાવેશ થાય છે.  
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 અા ેડ પેકેજમાં િ ટનમાં ભારતના 53.3 કરાેડ 
પાઉ ના નવા રાેકાણનાે સમાવેશ થાય છે કે 
જનેા કારણે િ ટનમાં હે  અને ટેકનાેલાજેી 
જવેા સેક્ટરમાં નવી 6000 રાેજગારી ઊભી થશે 
તેમ િ િટશ વડા ધાને જણા ું હતું. 

 
હાલમાં બ ે દેશ વ ે 23 અબજ પાઉ નાે 
ાપાર 

 ભારત અને િ ટન વ ે હાલમાં પણ સારા 
ાપાર સંબંધાે છે અને વષર્ દરિમયાન 23 

અબજ પાઉ નાે અેટલે કે અાશરે 2.35 લાખ 
કરાેડ રૂિપયાનાે ાપાર થાય છે. અા ાપારના 
કારણે બ ે દેશના પાંચ લાખ લાેકાેને રાેજગારી 
મળે છે. 

 િ ટનના વડા ધાન : બેિરસ જેા ન  
 િ ટન રાજધાની : લંડન  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721  
 

3. નહેરુ િજઅાેલાેજીકલ પાકર્  – હૈદરાબાદ 
(વ  જીવ)   

 

ભારતમાં થમવાર 8 િસંહ કાેરાેના પાેિઝિટવ  
 કે ીય પયાર્વરણ મં ાલય દ્વારા ભારતના તમામ 

નેશનલ પાકર્  અને અ ાર યને બંધ કરવાનાે 
અાદેશ. 

િવગત : 
 હૈદરાબાદના નેહરુ જૂલાેિજકલ પાકર્માં 12 

અેિશયાઇ િસહંાે પૈકી 4 િસહં અને 4 િસહંણમાં  
કાેરાેના વાયરસનું સંક્રમણ જેાવા મ ુ.  

 24 અેિ લના રાેજ ઝુમાં ાણીઅાેની સારસંભાળ 
રાખતા કેરટેકસર્ના ાને અા ું હતુ કે અા 
િસંહામેાં સુકી ઉધરસ, વહેતુ નાક અને ખાવા 

ે અરૂિચ જવેા લક્ષણાે જેાવા મળી રહ્યાં છે.  
 29 અેિ લે સે ર ફાેર સે ુલર અે  

માૅલેકુ્યલર બાયાેલાજેી (CCMB)અે નેહરુ 
જૂલાેિજકલ પાકર્ના અિધકારીઅાેને જણા ું કે. 
અા સે લની જીનાેમ િસકવિસગં દ્વારા િવ તૃત 
તપાસ કરાવશે. જમેાં ખબર પડશે કે િસહંાેમાં અા 
સંક્રમણ માણસાે દ્વારા ફેલાયેલુ છે કે, નહીં  

 તપાસ કરનાર સં ા : સે ર ફાેર સે ુલર 
અે  માૅલેકુ્યલર બાયાેલાેજી (CCMB), 
હૈદરાબાદ 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

4. કાેરાેનાનાે નવાે ેન–ભારત (અારાેગ્ય) 
 હૈદરાબાદમાં કાેરાેનાનાે નવાે ેન જેાવા મ ાે જ ે

15 ગણાે વધુ ચેપી હાેવાનાે દાવાે 
 નામ : AP ેન KN440 

 

નવા ેન િવશે :  
 ભારતમાં કાેરાેના વાયરસનંુ અેક નવંુ વેિરય  

સામે અા ું છે, જનંુે નામ છે અેપી ેન. અેટલે 
કે અા વેિરઅે  અાં  દેશમાં જાેવા મ ું છે.  

 વૈજ્ઞાિનક ભાષામાં અાને KN440 વેિરઅે  
બાેલવવામાં અાવી રહ્યું છે.  
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 અાની શાેધ કરી છે સે ર ફાૅર સે ૂલર અે  
માેિલકૂ્યલર બાયાેલાેજીના વૈજ્ઞાિનકાેઅે.  

 અા વેિરઅે  15 ગણંુ વધારે સંક્રામક છે. અાના 
કારણે 3થી 4 િદવસમાં લાેકાે બીમાર થઈ રહ્યા છે. 

 શાેધ કરનાર સં ા : સે ર ફાેર સે ુલર 
અે  માૅલેકુ્યલર બાયાેલાેજી (CCMB), 
હૈદરાબાદ 

 તેલંગણાની રાજધાની : હૈદરાબાદ  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

............જય િહ ............ 
અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (04-05-2021) 

1. મે-2021માં કાેરાેના સંક્રમણને કારણે BCCI દ્વારા IPLની 
કેટલામી િસઝન માેકૂફ રાખવામાં અાવી – 14 

2. BCCIના વતર્માન વાઇસ ેિસડ નંુ નામ જણાવાે - રાજીવ 
શુક્લા 

3. મે-2021માં યાજેાયેલી ભારત-િ ટન વ ેની વ ુર્અલ 
સિમટમાં િ ટને ભારત સાથે કેટલા પાઉ ના ાપાર 
રાેકાણના સાેદાની જાહેરાત કરી છે – અંદાજે અેક અબજ 
પાઉ  

4. મે-2021માં યાજેાયેલી ભારત-િ ટન વ ેની વ ુર્અલ 
સિમટમાં બંને દેશના PM દ્વારા અાગામી 10 વષર્ માટે કયાે રાેડ 
મેપ  લાે ચ કરાયા ે- રાેડ મેપ 2030  

5. મે-2021ની િ િતઅે ભારત અને િ ટન બંને દેશ વ ે કેટલા 
પાઉ નાે ાપાર થાય છે - 23 અબજ પાઉ  

6. મે-2021માં ભારતમાં થમવાર ક્યા પાકર્માં 8 િસહં કાેરાેનાથી 
સંક્રિમત થયા હતા - નહેરુ િજઅાેલાેજીકલ પાકર્-હૈદરાબાદ  

7. મે-2021માં નહેરુ િજઅાલેાેજીકલ પાકર્માં થમવાર િસહંાે 
કાેરાેનાથી સંક્રિમત થતા કયા મં ાલય દ્વારા ભારતના તમામ 
નેશનલ પાકર્  અને અ ાર યને બંધ કરવાનાે અાદેશ કયાેર્ 
હતાે - કે ીય પયાર્વરણ મં ાલય 

8. મે-2021માં ભારતમાં થમવાર નહેરુ િજઅાેલાજેીકલ પાકર્માં 8 
િસહં કાેરાેનાથી સંક્રિમત થયા હતા અ ેઘટનાની તપાસ કઈ 
સં ા દ્વારા કરાશે - CCMB 

9. CCMB સં ાનંુ િવ તૃત નામ જણાવાે – સે ર ફાેર 
સે ુલર અે  માૅલેકુ્યલર બાયાેલાેજી 

10. સે ર ફાેર સે ુલર અે  માૅલેકુ્યલર બાયાલેાેજી સં ા ક્યાં 
અાવેલી છે – હૈદરાબાદ 

11. મે-2021માં ભારતમાં કયા ળે કાેરાેનાનાે નવાે ેન જાવેા 
મ ાે જ ે15 ગણાે વધુ ચેપી છે - હૈદરાબાદ 

12. મે-2021માં હૈદરાબાદમાં કાેરાેનાનાે કયાે નવાે ેન જેાવા મ ાે 
જ ે15 ગણાે વધુ ચેપી છે - AP ેન KN440 

13. મે-2021માં હૈદરાબાદમાં જાેવા મળેલા કાેરાેનાનાે નવાે AP ેન 
KN440 કઈ સં ાના વૈજ્ઞાિનકાે દ્વારા શાેધાયાે - સે ર ફાૅર 
સે ૂલર અે  માેિલકૂ્યલર બાયાેલાેજી 
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 05-05-2021

 

 

રા ીય બાબતાે 
1. RBI : કાેરાેના સામે લડવા અારાેગ્ય ક્ષે ે 
અાગામી ણ વષર્ માટે RBI દ્વારા રૂ. 50 
હજાર કરાેડની  િલિક્વિડટી િવ ાે પેકેજની 
જાહેરાત (અાિથર્ક) 

 
 પેકેજનાે લાભ લેવા બે ાેઅે ‘કાેિવડ લાેન બુક’ 

તૈયાર કરવાની રહેશે  
પેકેજનાે મુખ્ય હેતુ :  
 દેશમાં કાેરાેનાને સંબંિધત હે કેર ઇ ા ક્ચર 

અને સેવાઅાે ઊભી કરવા માટે તા ાિલક 
અાિથર્ક સહાયને વેગ અાપવા ભારતીય િરઝવર્ 

બે ે  31 માચર્ 2022 સુધી ચાર ટકાના રેપાે રેટ 
પર 3 વષર્ માટે રૂ.50,000 કરાેડની િલિક્વિડટી 
િવ ાે શરૂ કરી.  

 રૂ. 25 કરાેડ સુધીની લાેન ધરાવતા િક્તગતાે, 
નાના િબઝેનસ અને MSMEને લાેન િર ક્ચર 
કરી અાપવામાં અાવશે.  

 િરઝાે ુશન ે મ વકર્  2.0 30મી સ ે ર સુધીમાં 
તૈયાર કરી દેવાશે અને તેનાે 90 િદવસમાં અમલ 
કરાશે.  

 ઉપરાંત િરઝાે ુશન ેમવકર્  1.0 અંતગર્ત લાેન 
િર ક્ચરનાે લાભ લનેારા અને જમેને બે વષર્ 
કરતાં અાેછા સમયના માેરાટાેિરયમનાે લાભ 
અપાયાે છે તેવા પસર્નલ લાેનધારકાે અને નાના 
િબઝનેસને માેરાટાેિરયમનાે સમયગાળાે કુલ બે 
વષર્ સુધીનાે કરી અાપવા િધરાણ સં ાઅાેને અા 
યાેજના અંતગર્ત લાભ અાપવાની પરવાનગી 
અપાઈ છે.  

 

કાેને લાેન મળશે :  
 બેંકાે વેિક્સનેશનના ઉ ાદકાે, હાેિ ટલ, 

પેથાેલાેજી લેબ, અાેિક્સજન અને વેિ લેટરના 
ઉ ાદક અને સ ાયર, કાેરાેનાની દવાના 
અાયાતકારા,ે અને દદીર્અાેને સારવાર માટે લાેન 
અાપી શકશે. 

 
પેકેજની મુખ્ય જેાગવાઈ :  

અારાેગ્ય સેક્ટર  
 રૂ. 50,000 કરાેડ રૂિપયાની િલિક્વિડટી િવ ાે. 

અા યાેજના અંતગર્ત બે ાે વેિક્સનના 
ઉ ાદકાે, વેિક્સન અને અ ંત જરૂરી મેિડકલ 
િડવાઇસના અાયાતકારાે, સ ાયરાે, હાેિ ટલ 
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અને િડ ે રી, પેથાેલાેજી લેબ, અાેિક્સજન 
અને વેિ લેટરના ઉ ાદક અને સ ાયર, 
કાેરાેનાને સંબંિધત દવાના અાયાતકારાે, 
લાેિજિ ક્સ કંપનીઅાે અને દદીર્અાેને સારવાર 
માટે લાેન અાપી શકશે.  

 તા. 21 માચર્ 2022 સુધી અપાનારી અા કારની 
લાેનને ાયાેિરટી સેક્ટરમાં ગણાશે. તેની 
પુનઃચુકવણી ન થાય ાં સુધી તેને ાયાેિરટી 
સેક્ટરમાં ગણાશે. અા માટે બે ાે કાેિવડ લાેન 
બુક તૈયાર કરશે.  

 બે ાે તેમની કાેિવડ લાેન બુકના કદ જટેલી 
પાેતાની સર સ િલિક્વિડટી રેપાેરેટ કરતાં ૦.25 
ટકા અાેછાના ાજદરે અારબીઅાઇને અાપી 
શકશે. 

 

લાેન િર ક્ચર 
 RBIના િરઝાે ુશન ે મવકર્  1.0 સિહત અગાઉની 

લાેન િર ક્ચિરગંનાે લાભ લીધાે નથી તેવા અને 
31 માચર્ 2021ના રાેજ જે ા ડર્ લાેનધારક 
તરીકે વગીર્કૃત છે તેવા રૂ. 25 કરાેડથી અાેછી 
લાેન ધરાવતા િક્તગત, નાના િબઝનેસ અને 
MSMEs લાેનધારકાેને લાેન િર ક્ચર કરવા 
માટે યાેગ્ય ગણાશે. 

 તે ઉપરાંત અગાઉ બે વષર્ કરતાં અાેછા સમયના 
માેરાટાેિરયમ સાથે લાને િર ક્ચર કરાવનારા 
લાેનધારકાેનાે માેરાટાેિરયમનાે સમય કુલ બે વષર્ 
કરી અપાશે 
 
કે્રિડટ 

 કેશ િરઝ ડર્ રેિશયાેની ગણતરી માટે નેટ િડમા  
અે  ટાઇમ લાયાિબિલટીઝમાંથી નવા MSME 
લાેનધારકાેને અપાયેલી કે્રિડટ બાદ અાપવા 
બે ાેને ફે ુઅારી 2021માં પરવાનગી અપાઈ 
હતી. હવે બે ાે સાથે નહીં સંકળાયેલા MSME 
જ ને સામેલ કરવા અા રાહત લંબાવીને 31 
િડસે ર 2021 કરાઈ છે. 

ાેલ ફાઇના  બે ાેને 10,000 કરાેડના ે
િલિક્વિડટી સપાેટર્ 
 િરઝવર્ બે ે  ાેલ ફાઇના  બે ાેને 3 વષર્ 

સુધી રેપાે રેટના દરે રૂિપયા 10,000 કરાેડના ે
િલિક્વિડટી સપાેટર્ અાપવાની જાહેરાત કરી છે. 
જનેા કારણે નાના વેપારીઅાે, િબઝનેસ યુિનટ, 
માઇક્રાે અને ાેલ ઇ ીને લાભ થશે. 

 

35,000 કરાેડના બાે  
 અારબીઅાઇઅે તેના ગવમેર્  િસકુ્યિરટીઝ 

અેિક્વિઝશન ાન અંતગર્ત 20 મેના રાેજ રૂ. 
35,000 કરાેડના સરકારી બાે  ખરીદવાની 
જાહેરાત કરી છે. અાના કારણે બાે  દ્વારા થતી 
અાવકને 6 ટકાથી નીચે રાખવા અને ાજદરાેને 
િનયંિ ત કરવામાં સહાય મળશે. 

 

રા ાેના અાેવર ા ની મયાર્દા 50 િદવસ કરાઈ  
 અારબીઅાઇઅે રા ાેને અાેવર ા માં ચાેક્કસ 

છૂટ અાપવાનાે િનણર્ય કયાેર્ છે. અેક િ માિસકમા ં
અાેવર ા ના મહ મ િદવસની સંખ્યા 36 
િદવસથી વધારીને 50 િદવસ કરાઈ છે. સતત 
અાેવર ા ના િદવસાે 14થી વધારીને 21 કરાયાં  

 KYCની મુદત 31 િડસે ર 2021 કરાઈ  
 RBI ગવનર્ર : શિક્તકા  દાસ  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

2. િનણર્ય : કાેપાેર્રેટ મં ાલય-ભારત સરકાર 
કાેિવડ કેર પાછળ ખચર્ કરતી કંપનીની સહાય 
CSR હેઠળ મા  ગણાશે  
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િવગતવાર માિહતી :  
 કંપનીઅા ે પાેતાની કાેપાેર્રેટ સાેિશયલ 

િર ાેિ િબિલટી (સીઅેસઅાર) વૃિ અાે 
હેઠળ કાેિવડ-19 માટે અારાેગ્ય િવષયક 
માળખાકીય સુિવધા ઊભી કરી શકે છે. 
સીઅેસઅાર હેઠળ અાવી વૃિ  હાથ ધરી 
શકાય.  

કઇ બાબતાેનાે સમાવેશ :  
 મેિડકલ અાિેક્સજન ઉ ાદન અને સંગ્રહ ા  

ઉપરાંત અાેિક્સજન કાે ેટર, વેિ લેટર, 
િસિલ સર્ અને અને કાેિવડનાે સામનાે કરવા 
જરૂરી અ  ઉપકરણાેનંુ ઉ ાદન અને 
સ ાયની વૃિ  સીઅસેઅાર વૃિ  ગણાશે.’ 
કંપની પાેતે કે અ નાે સહયાેગ લઈને કાેિવડ 
અારાેગ્ય સે ર શરૂ કરવા કામ કરી શકશે. 

CSR ફંડ િવશે :  
 જ ે કંપનીની વાિષર્ક નેટવથર્ અાેછામાં અાેછા 

500 કરાેડ રૂિપયા કે વાિષર્ક અાવક રૂિપયા 1000 
કરાેડથી વધુ હાેય અથવા તાે વાિષર્ક નફાે રૂિપયા 
પાંચ કરાેડથી વધુ હાેય તાે તેના માટે ણ વષર્ના 
વાિષર્ક નફાના અાછેાેમાં અાછેા 2 ટકા 
સીઅેસઅાર પાછળ ખચર્ કરવા ફરિજયાત છે.  

 અા કાયદાે મા  ભારતીય કંપનીઅાે જ નહીં પણ 
ભારતમાં િબઝનેસ કરી રહેલી િવદેશી કંપનીઅાે 
પર પણ લાગૂ પડશે.  

 ઉપરાંત અા ખચર્ ભારતમાં જ કરવાનાે રહેશે. 
અથાર્ત િવદેશાેમાં થયેલા સામાિજક ક ાણ કે 
લાભના કાયાેર્ સીઅેસઅારનાે ભાગ ના ગણી 
શકાય. 

 CSR : કાેપાેર્રેટ સાેિશયલ િર ાેિ િબિલટી  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 
 

3. સુ ીમ કાેટર્ : મહારા માં મરાઠીઅાેન ે
શૈક્ષિણક સં ાન, સરકારી નાેકરીઅાેમાં 16 
ટકા અનામત ગેરબંધારણીય (બંધારણ)  

 
ચુકાદા િવષે :  
 મહારા માં મરાઠી સમુદાયના લાેકાનેે શૈક્ષિણક 

સં ાનાે અને સરકારી નાેકરીઅાેમાં 16 ટકા 
અનામત અાપતા અને મરાઠીઅાેેને સામાિજક 
તથા અાિથર્ક રીતે પછાત ગણાવતા મહારા  
ેટ િરઝવેર્શન ફાેર સાેિશયલી અે  

અે ુકેશનલી બેકવડર્ ક્લાિસસ અેક્ટ 2018ને 
સુ ીમ કાેટર્ની બંધારણીય બે ચે રદ કયાેર્. 

 કાેટેર્ કહ્યું કે, મરાઠી સમુદાયને અનામતની 50 
ટકાની મયાર્દા લાંઘીને અનામતના લાભ અાપવા 
જ પડે તેવી કાેઈ અસામા  િ િતનું િનમાર્ણ 
થયું નથી. મહારા  સરકાર દ્વારા ઘડાયેલાે કાયદા ે
અનામતની મયાર્દા 50 ટકા કરતાં વધે તા ે
બંધારણના અાિટર્કલ 14 અને 15નંુ ઉ ંઘન 
થાય છે.  

 સુ ીમ કાેટર્ના અા ચુકાદાની મરાઠા ક્વાેટા 
અંતગર્ત પીજી મેિડકલમાં અપાયેલા અેડિમશન 
પર કાેઈ અસર થશે નહીં.  

 મરાઠી સમુદાયને અનામત અા ા બાદ રા માં 
અનામત 68 ટકા પર પહાેંચી હતી.  

 સુ ીમ કાેટેર્ જણા ું હતું કે, ગાયકવાડ 
કિમશનના િરપાેટર્ અથવા તાે બાે ે હાઇકાેટર્ના 
ચુકાદામાં ક્યાંય જણાવવામાં અા ું નથી કે 50 
ટકાની અનામતની મયાર્દા લાંઘીને મરાઠી 
સમુદાયને અનામત અાપવી પડે તેવી અસામા  
િ િતનું િનમાર્ણ થયું છે. તેથી અમે અા મયાર્દા 
વધારવાના પક્ષમાં નથી. 

 સુ ીમ કાેટેર્ તેના ચુકાદામાં  જણા ું હતું કે, 
ઇિ રા સાહની િવરુદ્ધ કે  સરકારના કેસમાં 
સુ ીમ કાેટેર્ વષર્ 1992માં અાપેલા ચુકાદાની 
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પુનઃસમીક્ષા કરવાનાે કે લાજર્ર બે ચને 
સાેંપવાનાે અમારાે કાેઈ ઇરાદાે નથી. અનામત પર 
50 ટકાની મયાર્દા સારાે કાયદાે છે.  

 ઇિ રા સાહની કેસને લાજર્ર બે ચને સાેંપવા 
માટે દલીલાેમાં કાેઈ વજૂદ જણાતંુ નથી. સુ ીમ 
કાેટર્ વારંવાર ઇિ રા સાહની કેસના ચુકાદાને 
અનુસરતી અાવી છે. અાેછામાં અાેછી ચાર 
બંધારણીય બે ચે તેના પર મહાેર મારી છે.  

મરાઠીઅાેને અનામત અાપવા હવે રા  સરકાર 
કે ના દ્વાર ખખડાવશે 
 મરાઠી સમુદાયને નાેકરીઅાે અને િશક્ષણ 

સં ામાં અનામત અાપવા માટે હવે રા  
સરકાર કે  સરકારના દ્વાર ખખડાવશે. 
મહારા ની િવકાસ અઘાડી સરકારે જણા ું હતું 
કે, અમ અસામા  સંજેાગાેના અાધાર પર 
અનામતને પરવાનગી અાપવા અમે કે  
સરકારને તાવ માેકલીશંુ.  

ચુકાદાે અાપનાર પાંચ સ ાેની બંધારણીય બેચ : 

1. જિ સ અશાેક ભૂષણ 

2. જિ સ અેલ નાગે ર રાવ 

3. જિ સ અેસ અ ુલ નઝીર 

4. જિ સ હેમંત ગુ ા  
5. જિ સ રવી  ભટ્ટ 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 
4. પિ મ બંગાળ : મુખ્યમં ી તરીકે સતત 
ીજીવાર શપથ ગ્રહણ કરતા મમતા બેનરજી 

  

 
 અાગામી છ માસમાં ધારાસ  તરીકે ચંૂટાવંુ પડશે  
 તૃણમુલ કાેંગે્રસના વડા :મમતા બેનરજી  
 રા પાલ ી : જગદીપ ધનખડે 

 રાજધાની : કાેલકાતા  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

 

અાંતરરા ીય  બાબતાે 
5. G-7 સિમટ 2021 : િવદેશ ધાનાેની 
લંડન ખાતે િશખર મં ણા 

 
 િવશેષ અિતિથ તરીકે અામંિ ત ભારતના િવદેશ 

મં ી અેસ જયશંકર 

 G-7 : ગુ્રપ અાેફ સેવન 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

6. િદન િવશેષ : 5 મે 
વ ર્  અ મા ડે  
 થીમ 2021 : Uncovering Asthma 

Misconceptions' 
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 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

............જય િહ ............ 
અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (05-05-2021) 

1. કાેરાેના સામે લડવા અારાેગ્ય ક્ષે ે RBI દ્વારા મે-2021માં કુલ 
કેટલા કરાેડનંુ િલિક્વિડટી િવ ાે પેકેજ જાહેર કરાય ુ - રૂ. 50 
હજાર કરાેડ 

2. કાેરાેના સામે લડવા RBI દ્વારા અારાેગ્ય ક્ષે ે જાહેર કરેલા 
િલિક્વિડટી િવ ાે પેકેજનાે સમયગાળાે જણાવાે -  3 વષર્  

3. અારાેગ્ય કે્ષ ે જાહેર કરેલા િલિક્વિડટી િવ ાે પેકેજનાે લાભ 
લેવા બે ાેઅે કઈ બૂક બનાવી પડશે – કાેિવડ લાેન બૂક 

4. RBIની જાહેરાત મુજબ કેટલા કરાેડની લાેન ધરાવતા 
િક્તગત, નાના િબઝેનસ અને MSMEને લાેન િર ક્ચર 

કરી અાપવામાં અાવશે - રૂ. 25 કરાેડ  
5. RBI દ્વારા ાલે ફાયના  બેંકાેને 3 વષર્ સુધી રેપાેરેટના દરે 

કેટલા કરાેડના ે િલિક્વિડટી સહયાેગ કરાશ ે – રૂ. 10,000 
કરાેડ 

6. RBI દ્વારા મે-2021માં રા ાેની અાેવર ા ની મયાર્દા 36 
િદવસથી વધારીને કેટલી કરાઈ - 50 િદવસ  

7. દેશમાં કાેરાેનાને સંબંિધત હે કેર ઇ ા ક્ચર અને સેવાઅાે 
ઊભી કરવા માટે તા ાિલક અાિથર્ક સહાયને વેગ અાપવા 
ભારતીય િરઝવર્ બે ે  31 માચર્ 2022 સુધી ચાર ટકાના રેપાે રેટ 
પર 3 વષર્ માટે કેટલા કરાેડની િલિક્વિડટી િવ ાે શરૂ કરી છે - 
રૂ.50,000 કરાેડ 

8. RBI દ્વારા મ-ે2021ની િ િતઅે KYCની મુદત કેટલી વધારી - 
31 િડસે ર 2021 

9. તાજતેરમાં કાેપાેર્રેટ મં ાલય ે કાેિવડ કેર પાછળ ખચર્ કરતી 
કંપનીની સહાય કયા ફંડ હેઠળ લેવાની જાહેરાત કરાઈ છે - 
CSR  

10. કાેરાેના સારવાર માટે વપરાતા CCCનાે િવ તૃત અથર્ જણાવાે 
– કાેિવડ કેર સે ર 

11. CSRનાે િવ તૃત અથર્ જણાવાે - કાેપાેર્રેટ સાેિશયલ 
િર ાેિ િબિલટી  

12. સુ ીમ કાેટેર્ મહારા માં કયા સમુદાયના લાેકાેને અાપેલી 
અનામત તાજતેર મે-2021માં ગેરબંધારણીય ઠેરવી છે – 
મરાઠા સમુદાય  

13. વષર્ 2018માં મહારા માં મરાઠી સમુદાયના લાેકાેને શૈક્ષિણક 
સં ાન અને સરકારી નાેકરીઅાેમાં કેટલા ટકા અનામત 
અાપી હતી - 16  

14. સુ ીમ કાેટર્ના િનણર્ય મુજબ મહારા  સરકાર દ્વારા ઘડાયેલા ે
કાયદાે અનામતની મયાર્દા 50 ટકા વધ ેતા ે બંધારણના કયા 
અાિટર્કલનું  ઉ ંઘન થાય છે - 14 અને 15  

15. મહારા માં મરાઠી સમુદાયને અનામત અા ા બાદ રા માં 
અનામત કેટલા ટકાઅે પહાેંચી હતી - 68  

16. મહારા માં મરાઠીઅાેને અાપેલી 16 ટકા અનામત 
ગેરબંધારણીય છે તેવા ે ચૂકાદાે અાપનાર સુ ીમ કાેટર્ના 
બંધારણીય બેચના સ ાેના નામ જણાવાે - જિ સ અશાેક 
ભૂષણ, જિ સ અેલ નાગે ર રાવ, જિ સ અેસ અ ુલ 
નઝીર, જિ સ હેમંત ગુ ા, જિ સ રવી  ભટ્ટ 

17. મે-2021માં પિ મ બંગાળના મુખ્યમં ી તરીકે સતત ીજીવાર 
કાેણે શપથ ગ્રહણ કયાર્ - મમતા બેનરજી 

18. તૃણમુલ કાેંગે્રસ પક્ષના વડાનંુ નામ જણાવાે - મમતા બેનરજી  
19. પિ મ બંગાળના વતર્માન રા પાલનંુ નામ જણાવાે - 

જગદીપ ધનખડે 
20. G-7 સિમટ 2021 અંતગર્ત િવદેશ ધાનાેની કયા ળે િશખર 

મં ણા યાેજાઈ – લંડન 
21. G-7નાે અથર્ જણાવાે - ગુ્રપ અાેફ સેવન 
22. વ ર્ અ મા ડે ક્યારે મનાવવામાં અાવે છે - 5 મે 
23. વ ર્ અ મા ડે 2021ની થીમ જણાવાે - Uncovering 

Asthma Misconceptions' 
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 06-05-2021

 

 

ાિનક બાબતાે 
1. િનણર્ય : ગુજરાત સરકાર  
ધારાસ ાેની વાિષર્ક રૂ. 1.5 કરાેડની 
ગ્રા માંથી રૂ.50 લાખ ફરિજયાત 
અારાેગ્યના સાધનાે  માટે વાપરવા પડશ ે

 

 અગાઉ અા માટે રૂિપયા 25 લાખની ખચર્ મયાર્દા 
હતી 

 

િવગતાે : 
 રા ના ધારાસ ાેઅે તેમને તેમના િવ તારના 

િવકાસના કામાે હાથ ધરવા માટે મળતી રૂ. દાેઢ 

કરાેડની વાિષર્ક ગ્રા માંથી અાેછામાં અાેછા 

રૂ.50 લાખ ાિનક દવાખાના- હાેિ ટલમા ં

અદ્યતન સાધનાે-મશીનાે ખરીદવા માટે 
ફરિજયાત ફાળવવાના રહેશે. 

 ધારાસ ાેને તેમની તમામ ગ્રા  અાવા સાધનાે- 
મશીનાે પાછળ વાપરવી હશે તાે તે માટે પણ છૂટ 
રહેશે.  

 િજ ાની િસિવલ હાેિ ટલ, સામૂિહક અારાેગ્ય 
કે , સબ િડિ ક્ટ હાેિ ટલ ઉપરાંત નહીં 
નફાે- નહીં નુકસાનના ધાેરણે ચેિરટેબલ  
સંચાિલત હાેિ ટલ- દવાખાનામાં જરૂરી સાધન-
સામગ્રી વસાવવા ધારાસ ાે તેમની ગ્રા ના 
નાણાં વાપરી શકશે. 

 

કયા સાધનાે MLA ગ્રા માંથી ખરીદી શકાશે : 
 અાેિક્સજન કાે ેટર 10 િલટર 
 હાઇ- લાે અાેિક્સજન થેરાપીિડવાઈસ 
 બાય-પેપ મશીન 
 મિ  પેરા માેિનટર 
 િસિરજં ઇ ૂઝન પ  (10-20-50 ML) 
 િલિક્વડ અાેિક્સજન ાેરેજ ટે -6,000 િલટર 

તેમજ ેશર િ ંગ અે ાે શર્ન-પીઅેસઅે 
અાેિક્સજન જનરેટર યુિનટ (250થી 500 
િલટર) 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 
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2. િનધન : સાૈરા  સમાચારના ાપક – 
ગુજરાતના પૂવર્ નાણામં ી તાપભાઈ 
તારાચંદભાઇ શાહનું 97 વષર્ની વયે 
ભાવનગર ખાતે િનધન  

 

પિરચય અને કારિકદીર્ :  
 જ  ળ : કાનપર ભાવનગર 
 જ  તા. 20/12/1924 
 ઉપનામ : તાપ કાકા 
 પક્ષ : કાેંગે્રસ  
 રાજકીય કારિકદીર્ : 1962માં જાવાદી સમાજ 

પાટીર્માંથી ભાવનગર બેઠક ઉપરથી ધારાસ  
પદે ચૂંટાયા 

 કુલ ચાર વાર ધારાસ  પદે ચૂંટાયા 
 ભાવનગર યુિનવિસર્ટીની ાપનામાં સાૈથી 

મહTની ભૂિમકા  
અખબાર િવશે : 
 સાૈરા  સમાચાર-ભાવનગર 
 સતત 56 વષર્ સુધી સાૈરા  સમાચારના તં ી 

રહ્યા 
 વષર્ 2004માં તાપ ભાઈઅે ભા ર ગુ્રપના 

ત ાલીન ચેરમેન રમેશજીની સાથે મળીને 
સાૈરા  સમાચારનંુ િદ  ભા ર સાથે જાેડાણ 
કયુર્ં 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

રા ીય બાબતાે 

3. બદરીનાથ ધામ : ઉ રાખંડ 
રૂ.100 કરાેડના ખચેર્ બદરીનાથ ધામન ે
ાટર્ અા ાિ ક શહેર તરીકે િવકસાવાશે 

(ધમર્-ટેકનાેલાેજી)  

 

િવષેશતાઅાે : 
 અા સાથે અહીં ાસ ગુફા, ગણેશ ગુફા અને 

ચરણ પાદુકા જવેા ળાેનાે પણ પુનઃિવકાસ 
કરાશે.  

 રા  સરકાર અને કે ીય પે ાેિલયમ મં ાલય 
વ ે તેને લઈને અેક સમજૂિત થઈ.  

 અા િવકાસ કાયાેર્ માટે રૂ. 100 કરાેડના ખચેર્ 
િવિવધ પિરયાેજના શરૂ કરવાનાે તાવ છે. 

 રાજધાની : દહેરાદૂન 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

4. ભીમબેટકા : મ  દેશ (પુરાત -
વ જીવ) 
પૃ ી પરના સાૈથી જૂના ાણીઅાેના અિ મ 
ભીમબેટકામાંથી મળી અા ા  
અિ મઅાે િવશે : 
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 પૃ ી પરના સાૈથી જુના બહુકાેષીય ાણીઅાે 
િડિક ાેિનયાના અિ મ મ દેશના ભીમબેટકા 
ખાતેથી મળી અા ા. િડિક ાેિનયા અા પૃ ી 
પર 550 િમિલયન વષર્ પહેલાં થયેલાં બહુકાેષીય 
ાણીઅાે.  

 

 હવે નામશેષ થઇ ગયેલાં અા ાણીઅાે 
ઇડીયાકારન જમાનામાં થઇ ગયા હતા. અા 
ાણીઅાે અે જમાનામાં જ ેભાૈગાેિલક િવ તારમાં 

રહેતાં હતા તે હાલ અાે ેિલયા, ચીન, ભારત, 
રિશયા અને યુકે્રઇન વ ે વહેં ચાયેલાે છે. 

 િડિક ાેિનયા ાણી ઇડા અાકારનંુ હતંુ અને 
તેના અિ િપંજર ગાેળાકાર હતા.  

 અા ાણીના અિ મ ચૂનાના પ થરાેમાં જ અેક 
છાપ તરીકે જેાવા મળે છે.  

 મ દેશના ભીમબેટકામાં મળી અાવેલા અિ મ 
17 ઇચ લાંબા છે.  

 િવ માં અ  મળી અાવેલાં અા ાણીઅાેના 
અિ મ ચાર ફૂટ લાંબા હાેવાનંુ જણાયંુ છે.  

 િડિક ાેિનયાનંુ થમ અિ મ દિક્ષણ 
અાે ેિલયામાં અાવેલા િફિલિ ુસર્ પવર્તમાળામાં 
વષર્ 1947માં મળી અા ું હતંુ.  

 તેના બીજા અિ મ યુકે્રઇન, રિશયા અને 
ચીનમાંથી મળી અા ા છે. 

 સંશાેધન : િજયાેલાેિજકલ સાેસાયટી અાેફ 
ઇિ યા, નાગપુર (મહારા ) 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721  

અાંતરરા ીય  બાબતાે 
5. કેનડેા : 12 થી 15 વષર્ની વયના બાળકાે 
માટે વેિક્સનેશનને મંજૂરી અાપનાર કેનેડા 
િવ નાે થમ દેશ 
 વેિક્સન કંપની : ફાઇઝર 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

6. જ  િદન િવશેષ : 6 મે 
નારી શિક્ત : મૃદુલાબેન સારાભાઈ 
જ  : 6 મે - 1911 
અવસાન : 27 અાેકટાેબર-1974 
 અમદાવાદ, ગુજરાત અને ભારતના જાહેર 

જીવનમાં સારાભાઈ પિરવારનંુ યાેગદાન સુિવિદત 
છે. અાજ ે સારાભાઈ પિરવારનાં મૃદુલાબેન 
સારાભાઈનાે જ િદન. 

 
 ગાંધીજીના ભાવમાં અા ા અને કાેલેજ િશક્ષણ 

માટે ગૂજરાત િવદ્યાપીઠમાં જેાડાયા.ં 
 1930માં મીઠા સ ાગ્રહ શરૂ થતા મૃદુલાબેને 

ભણતર છાેડી તેમાં ઝુકા ું, બાળ 
સ ાગ્રહીઅાેના સ  અને નેતા બ ાં. તે પછી 
તાે દેશી, બિહ ાર, ખાદી જવેી ગાંધીવાદી 
વૃિ માં યાેગદાન અા ું.  
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 િહ ી રા ીય મહાસભાના મિહલા માેરચામાં 
નેતૃ  કયુર્ં. સિવનય કાનૂન ભંગ અને િહ  
છાેડાે જવેી લડતાેમાં ભાગ લઈ જલેવાસ પણ 
ભાેગ ાે હતાે.  

 અાઝાદી પહેલા તેમની િનમણૂક કાેંગે્રસના 
મહામં ી તરીકે થઈ હતી, પરંતુ દેશમાં કાેમી 
દાવાનળ ફાટી નીકળતા મૃદુલાબેન ાંથી 
રાજીનામંુ અાપી ગાંધીના પગલે કાેમી અેખલાસ 
માટે નીકળી પડ્યાં.  

 27 અાેક્ટાેબર 1974ના રાેજ તેમનંુ અવસાન 
થયું. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

............જય િહ ............ 
 

અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (06-05-2021) 
1. મે 2021માં ગુજરાત સરકારે ધારાસ ાેને મળતી વાિષર્ક રૂ 1.5 

કરાેડની ગ્રા માંથી કેટલી ગ્રાંટ ફરિજયાત અારાેગ્યના સાધનાે  
માટે વાપરવી પડશે તેવાે િનણર્ય કરાયા ે- રૂ. 50 લાખ  

2. અગાઉ ગુજરાતના ધારાસ ાેને મળતી વાિષર્ક રૂ 1.5 કરાેડની 
ગ્રા માંથી કેટલી ગ્રાંટ ફરિજયાત અારાેગ્યના સાધનાે  માટે 
વાપરવી પડતી હતી -  રૂ. 25 લાખ 

3. મે 2021માં ગુજરાત સરકારના ક્યા પૂવર્ નાણામં ીનંુ 97 વષર્ની 
વયે િનધન થયુ હતુ - તાપભાઈ તારાચંદભાઇ શાહ 

4. સાૈરા  સમાચાર અખબારના ાપકનું નામ જણાવાે - 
તાપભાઈ તારાચંદભાઇ શાહ 

5. સાૈરા  સમાચાર અખબાર સાૈ થમ ક્યા શહેરમાંથી િસદ્ધ 
થતુ હતુ – ભાવનગર 

6. તાજતેરમાં જનેું િનધન થયું અેવા કાેંગે્રસ પક્ષના તાપભાઈ 
તારાચંદભાઇ શાહનું ઉપનામ જણાવાે - તાપ કાકા 

7. તાપભાઈ તારાચંદભાઇ શાહે કઈ યુિનવિસર્ટીની ાપનામાં 
સાૈથી મહTની ભૂિમકા ભજવી હતી - ભાવનગર યુિનવિસર્ટી  

8. તાપભાઈ તારાચંદભાઇ શાહનાે જ  ક્યાં-ક્યારે થયાે હતાે - 
કાનપર, િજ.ભાવનગર તથા તા. 20/12/1924 

9. કયા વષેર્ તાપભાઈ શાહે ભા ર ગુ્રપના ત ાલીન ચેરમેન 
રમેશજીની સાથે મળીને સાૈરા  સમાચારનંુ િદ  ભા ર સાથે 
જાેડાણ કયુર્ં હતુ - વષર્ 2004 

10. મે 2021માં ઉતરાખંડ સરકાર તથા કે ીય પે ાેિલયમ મં ાલય 
વ ે થયેલી સમજૂિત અનુસાર કેટલા રૂિપયાના ખચેર્ 
બદરીનાથ ધામને ાટર્-અા ાિ ક શહેર તરીકે િવકસાવાશે 
- રૂ.100 કરાેડ  

11. મે 2021માં કયા ળેથી પૃ ી પરના સાૈથી જૂના ાણીઅાેના 
અિ મ મળી અા ા હતા - ભીમબેટકા (મ  દેશ)  

12. પૃ ી પરના સાૈથી જુના બહુકાેષીય ાણીનું નામ જણાવાે – 
િડિક ાેિનયા 

13. મે 2021માં મ દેશના ભીમબેટકામાં મળી અાવેલા 
બહુકાેષીય ાણી િડિક ાેિનયાના કેટલા લાબંા અિ મ મળી 
અા ા હતા - 17 ઇચ 

14. બહુકાેષીય ાણી િડિક ાેિનયાનું થમ અિ મ કઈ 
પવર્તમાળામાંથી મળી અા ા હતા - દિક્ષણ અાે ેિલયાના 
િફિલિ ુસર્ પવર્તમાળા 

15. બહુકાેષીય ાણી િડિક ાેિનયાનંુ થમ અિ મ કયા વષેર્ મળી 
અા ા હતા - વષર્ 1947 

16. મે 2021માં કઈ સં ાઅે મ દેશના ભીમબેટકામાં 
બહુકાેષીય ાણી િડિક ાેિનયાના અિ મ શાે ા હતા - 
િજયાેલાેિજકલ સાેસાયટી અાેફ ઇિ યા, નાગપુર(મહારા ) 

17. મે 2021માં કયાે દેશ 12 થી 15 વષર્ની વયના બાળકાે માટે 
વેિક્સનેશનને મંજૂરી અાપનાર િવ ના ે થમ દેશ અને 
વેિક્સનની કંપનીનંુ નામ – કેનેડા અને ફાઈઝર 

18. ગાંધીવાદી, સમાજ સેવક અને નારી શિક્ત માટે જીવન 
અાપનાર મૃદુલાબેન સારાભાઈનાે જ  િદવસ જણાવાે - 
06.05.1911 

19. ગાંધીવાદી, સમાજ સેવક અને નારી શિક્ત માટે જીવન 
અાપનાર મૃદુલાબેન સારાભાઈનાે જ  કયા ં થયાે હતાે-  
અમદાવાદ 

20. અમદાવાદમાં અાવેલી ાેિતસંઘ અને  િવકાસ ગૃહને વધુ 
મજબૂત બનાવવામાં સાૈથી મહ નંુ દાન અાપનારનંુ નામ 
જણાવાે - મૃદુલાબેન સારાભાઈ 
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 07-05-2021

 

 

રા ીય બાબતાે 
1. ુકાેરમાઈકાેિસસ બીમારી (અારાેગ્ય) 
ભારતમાં કાેરાેનાથી સાજા થયેલા દદીર્અાેમાં 
જેાવા મળતી કુાેરમાઈકાેિસસ બીમારી 

 

 અ  નામ : લેક ફંગસ 

 

નીિત અાયાેગ દ્વારા અા બીમારીથી બચવાના 
ઉપાયાે જાહેર કરાયા : 
 કાેરાેના થયાે હાેય કે ન થયાે હાેય લાેકાેઅે સુગર 

લેવલ મયાર્દા કરતા અાેછંુ રાખવા યાસ કરવાે  

 કાેરાેનાની સારવાર દરિમયાન છ િદવસ પછી 
િ રાેઇડનાે ઉપયાેગ કરવાે અને તે પણ જરૂર 
જણાય તાે તથા ડાેક્ટરના અાે વેર્શનમાં જ 
ઉપયાેગ કરવાે  

 કાેરાેનાનાે દદીર્ અાેિકસજન ઉપર હાેય તાે તેના 
મા માં પાણીના ટીપા બાઝે તાે તેને સાફ કરવા 
અને અ  પાણીનાે ઝડપથી િનકાલ કરવાે  

 કાેરાેનાના દદીર્અાેઅે શરીરની યાેગ્ય સાફ સફાઈ 
જાતે થાય તાે કરવી અથવા વાેડર્ બાેય દ્વારા 
સફાઈ કરાવવી  

 માેઢામાં ક્યાંય પણ અ ર થાય કે ચાંદી પડે 
ારે સામા  સારવાર દ્વારા તેનાે ઝડપી ઉકેલ 

લાવવાે જાેઈઅે. 
 

ઝાયગાેમાઈકાેિસસના નામે પણ અાેળખાય છે 
બીમારી : 

 ૂકરમાઈકાેસીસ અેટલે કે લેક ફંગસને પહેલા 
ઝાયગાેમાઇકાેિસસના નામે પણ અાેળખવામા ં
અાવતી હતી.  

 અા ફંગસ અેવા લાેકાેને સહેલાઈથી થાય છે 
જઅેાેની રાેગ િતકારક ક્ષમતા અાેછી હાેય છે  

 કાેરાેનાના કારણે ઘણા લાેકાેની રાેગ િતકારક 
ક્ષમતા ઘટી ગઇ છે જેને લઇને અા ફંગસના કેસાે 
પણ વ ા છે.  

 અા બીમારી પહેલા પણ અિ ત  ધરાવતી હતી 
પરંતુ પહેલા તે કીમાેથેરેપી, ડાયાિબટીસ 
ા ા  કરાવનાર લાેકાે અને વડીલાેમાં વધ ુ
જાેવા મળતી હતી. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 
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2. નાે ાે બે  અેકાઉ  (અાિથર્ક બાબત) 

 

નાે  અેકાઉ  િવશે : 

 ભારતની બે ાે અ  દેશની બે માં તે દેશની 
કર ીમાં સંચાિલત થતા બે  ખાતા ધરાવે છે. 
અા કારના બે  ખાતાઅાેને નાે ાે અેકાઉ  
કહેવાય છે.  

 અાંતરરા ીય વેપાર અને ફાેરેન અેક્સચે જ 
વહારાે સેટલ કરવા માટે નાે ાે અેકાઉ નાે 

ઉપયાેગ થાય છે. 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721  
 

3. તાિમલનાડુ : તાિમલનાડુના મુખ્યમં ી 
તરીકે DMKના અેમ કે ાિલનના શપથ  

 

 નામ : મુથુવેલ કરુણાિનિધ ાિલન 
 રા પાલ : બનવારીલાલ પુરાેિહત 
 DMK : િવડ મુને  કઝગમ 
 રાજધાની : ચે ઇ 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

4. પુડુચેરી : અેન. રંગા ામીના ચાેથીવાર 
પુડુચેરીના મુખ્યમં ી તરીકે શપથ  

 

 પક્ષ : અેન. અાર. કાેંગે્રસ 
 રા પાલ : લે ન  ગવનર્ર - તિમલસાઈ 

સાૈંદરરાજન  
 પક્ષવાર િ િત : પુડુચેરીમાં અિખલ ભારત 

અેન.અાર. કાેંગે્રસ અને BJP અે સાથે મળીને 16 
બેઠકાે જીતી છે. 

 રાજધાની : પુડુચેરી 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાધંીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

5. િનધન : પદ્મ ી, નેશનલ અેવાેડર્થી 
સ ાિનત તેમજ જાણીતા સંગીતકાર 
વનરાજ ભાિટયાનંુ 93 વષર્ની વયે મંુબઈમાં 
િનધન 

 

 જ  : 31 મે 1927, મંુબઈ 
અેવાેડર્  : 
 સંગીતનાે રા ીય અેવાેડર્ વષર્ : 1998 
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 પદ્મ ી : વષર્ 2012 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
6. જ  િદન િવશેષ : 7 મે 
(1) તળપદા સજર્ક : પ ાલાલ પટેલ 

 
જ  : 7 મે – 1912 
જ  ળ:માંડલી િજ.ડંુગરપરુ  
(હાલ : રાજ ાન)  
અવસાન : 7 અાેગ  - 1989 
 અાજ ે સાિહ કારાે રવી નાથ ટાગાેર, ડેિવડ 

હ્યુમ અને અાપણી ભાષાના સાૈથી વધુ વંચાતા 
લેખકાે પૈકીના અેક પ ાલાલ પટેલનાે 
જ િદવસ.  

 અંગે્રજી ચાેથંુ ધાેરણ જ ભણેલા પ ાલાલના 
સજર્નાે લેખક થવાનાે ઈજારાે મા  
પદવીધારીઅાેનાે જ નથી તેનાે જવાબ પ ાલાલ 
અાપે છે.  

 ઈડરની શાળામાં ઉમાશંકરના સહપાઠી રહેલા 
ચાેથા સુધીનાે અ ાસ કરી દારૂના ભઠ્ઠા પર અને 
અમદાવાદ ઇલેિક્ કિસટી બાેડર્માં મીટર રીડર 
તરીકે પણ કામ કયુર્ં હતું  

 સાિહિ ક સજર્ન :  
 ‘મળેલા જીવ' થી બંધાણી.પછી તાે ભાંગ્યાના 

ભેરુ, માનવીની ભવાઈ, વળામણાં, પાનેતરના 
રંગ, વા કના કાંઠે, ના છૂટકે.  

 કિવતા િસવાયના નવલકથા, ટંૂકીવાતાર્, નાટક, 
ચિર ાે વગેરેમાં ખેડાણ કયુર્ં.  

 કાનજી અને જીવી, કાળું અને રાજુ જવેા તેમના 
પા ાે તાે અાજ ેપણ ગુજરાતીઅાેને હૃદય  છે.  

સ ાન :  
 વષર્-1985માં માનવીની ભવાઈ નવલકથા માટે 

જ્ઞાનપીઠ અેવાેડર્થી તેમનંુ સ ાન થયંુ હતું. 
ઉપરાંત રણિજતરામ સુવણર્ચં ક પણ મ ાે હતાે  

 7 અાેગ  1989ના રાેજ તેમનંુ અવસાન. 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

(2) કિવવર રિવ નાથ ટાગાેર 
જ  : 7 મે - 1861 
અવસાન : 7 અાેગ  - 1941 
 રા ગીતના રચિયતા રિવ નાથ ટાગાેરનાે જ  

જમીનદાર પિરવારમાં કાેલકાતામાં થયાે હતાે.  

 
િસિદ્ધ - િવશેષતાઅાે : 
 ભારત અને બાંગ્લાદેશ અેમ બે દેશના 

રા ગીતાેના રચનાકાર  
 મહાકા  ગીતાંજિલ માટે વષર્ 1913માં ભારતનાે 

સાિહ  કે્ષ નાે સવાેર્  નાેબલ પુર ાર  
 તેમનંુ સંગીત અને અેમનાં ગીતાે ભાવપૂવર્ક 

પિ મ બંગાળ અને બાંગ્લાદેશમાં અેક સરખાં 
ેમથી ગવાય છે.  

 ાતં ય સંગ્રામ દરિમયાન માેટા ભાગના નેતાનાં 
સંતાનાેઅે ાં િશક્ષણ લીધું છે અે શાંિત 
િનકેતન િવદ્યાસંકુલની ાપના કરી હતી.  

 તેમણે સાૈ થમવાર ગાંધીજીને મહા ા શ થી 
સંબાે ા હતા તથા તેઅાે ભારતભરમાં કિવવરના 
નામે જાણીતા.  
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દાન 
 તેઅાે કિવ, લેખક, નાટ્યલેખક, સંગીતકાર, 

દાશર્િનક, િચ કાર, સમાજસુધારક હતા.  
 ગીતાંજિલ, ઘરેબાિહરે, જનગણ મન, અામાર 

સાેનાર બાંગ્લા જવેી કૃિતઅાે. 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 
7. િદન િવશેષ : 7 મે  
વ ર્ અે લેિટક ડે 

 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

............જય િહ ............ 
અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (07-05-2021) 

1. ભારતમાં કાેરાેના બાદ સાજા થયેલા દદીર્અાેમાં  કયાે અેક ગંભીર 
રાેગ જાેવા મળી રહ્યાે છે જનેા માટે નીિત અાયાેગ દ્વારા મે 
2021માં ખાસ માગર્દિશર્કા બહાર પાડવામાં અાવી છે - 
ુકારેમાઇકાિેસસ 

2. ' ુકાેરમાઇકાેિસસ રાેગ' અ  કયા નામે અાેળખાય છે - લેક 
ફંગસ અથવા ઝાયગાેમાઇકાેિસસ 

3. અાંતરરા ીય વેપાર અને ફાેરેન અેક્સચે જ વહારાે સેટલ 
કરવા માટે કયા ખાસ અેકાઉ નાે ઉપયાેગ કરવામાં અાવે છે -
ના ા ેબે  અેકાઉ  

4. ભારતની બેંકાે અ  દેશની બેંકાેમાં તે દેશની કર ીમાં 
સંચાિલત થતાં બેંક અેકાઉ  કયા નામે અાેળખાય છે - ના ાે 
બે  અેકાઉ  

5. મે 2021માં તિમલનાડુના મુખ્યમં ી તરીકે કાેને શપથ ગ્રહણ 
કયાર્ - અેમ કે ાિલન 

6. તિમલનાડુના મુખ્ય પક્ષ DMKનંુ  િવ તૃત નામ જણાવાે - િવડ 
મુને   કઝગમ 

7. તિમલનાડુના વતર્માન મુખ્યમં ી અેમ કે ાિલનનું અાખંુ નામ 
જણાવાે - મુથુવેલ કરુણાિનિધ ાિલન 

8. તિમલનાડુના વતર્માન રા પાલનું નામ જણાવાે-
બનવારીલાલ પુરાિેહત 

9. મે-2021માં કાેણે ચાેથીવાર પુડુચેરીના મુખ્યમં ી તરીકે શપથ 
લીધા - અેન. રંગા ામી 

10. મે-2021માં ચાેથીવાર પુડુચેરીના મુખ્યમં ી તરીકે શપથ લેનારા 
અેન. રંગા ામીનાે પક્ષ જણાવાે -  અેન. અાર. કાેંગે્રસ 

11. પુડુચેરીના વતર્માન લે ન  ગવનર્રનું નામ જણાવાે - 
તિમલસાઈ સાૈંદરરાજન  

12. મે-2021માં ક્યા જાણીતા સંગીતકારનું 93 વષર્ની વયે મંુબઈમા ં
િનધન થયુ - વનરાજ ભાિટયા 

13. જાણીતા સંગીતકાર વનરાજ ભાિટયાનાે જ  ક્યાં-ક્યારે થયાે 
હતાે - 31 મે 1927 તથા મંુબઈ 

14. સંગીતકાર વનરાજ ભાિટયાને સંગીતનાે રા ીય અેવાેડર્ કયા 
વષેર્ મ ાે હતાે – વષર્ 1998 

15. સંગીતકાર વનરાજ ભાિટયાને પદ્મ ી અેવાેડર્ કયા વષેર્ મ ાે 
હતાે – વષર્ 2012 

16. કિવવર રિવ નાથ ટાગાેરનાે જ  ક્યારે-ક્યાં થયાે હતાે - 7 મે 
1861 તથા કાલેક ા 

17. કિવવર રિવ નાથ ટાગાેરે ક્યા બે દેશના રા ગીતાેની રચના 
કરી હતી - ભારત અને બાગં્લાદેશ 

18. રિવ નાથ ટાગાેરને ક્યા મહાકા  માટે ક્યા વષેર્ ભારતનાે 
સાિહ  કે્ષ નાે સવાેર્  નાેબલ પુર ાર મ ાે હતાે - 
ગીતાજંિલ તથા વષર્ 1913  

19. ગુજરાતી તળપદા સજર્ક ી પ ાલાલ પટેલનાે જ િદવસ 
જણાવાે - 07 મે 1912 

20. પ ાલાલ પટેલનાે જ  ક્યાં થયાે હતાે - માંડલી, ડંુગરપુર 
(રાજ ાન) 

21. પ ાલાલ પટેલની અગ ની કૃિતઅાેના નામ જણાવાે-  
મળેલા જીવ, માનવીની ભવાઈ, પાનેતરના રંગ, વા કના કાઠેં, 
સુરિભ, ભાગ્યના ભેરુ, બંધાણી 

22. ગુજરાતી સાિહ કાર પ ાલાલ પટેલને કયા વષેર્ "જ્ઞાનપીઠ 
અેવાેડર્"થી સ ાિનત કરાયા – વષર્-1985  

23. ગુજરાતી સાિહ કાર પ ાલાલ પટેલને વષર્ 1985માં કયા 
સજર્ન માટે "જ્ઞાનપીઠ અેવાેડર્" અાપવામાં અા ાે હતાે – 
માનવીની ભવાઈ નવલકથા 

24. વ ર્ અે લેિટક ડે ક્યારે મનાવવામાં અાવે છે - 7 મે  
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 08-05-2021

 

 

ાિનક બાબતાે 
1. િનધન : િશવાનંદ અા મ અમદાવાદના 
મુખ યાેગ ગુરૂ ામી અ ા ાનંદજી 76 

વષર્ની વયે હ્મલીન   

 

 
પુરૂ નામ : ાેતી કુમાર કાૈિશકરાય વૈ વ 
જ  : 03-05-1945, જામખંભાિળયા 

 
ામી િવશે  

 ી િદ  જીવન સાં ૃ િતક સંઘ, િશવાનંદ 
અા મ અમદાવાદ અને ગુજરાત િદ  જીવન 
સંઘના મુખ તરીકે.  

 તેઅાે િચદાનંદજીના િશ  હતા, 
અા ા કનંદજી ામીઅે 1971 માં હ્મચારી 
તરીકે િદક્ષા લીધી હતી.  

 ામીજીઅે 1995માં િશવાનંદ અા મની 
જવાબદારી સંભાળી હતી  

 િશવાનંદ અા મ અમદાવાદમાં ગુરુ ામીજી 
િચદાનંદજીના અાદેશથી 1995માં અાગમન થયું 
હતંુ.  

 2009 માં ામીજીઅે બેઇિજંગ ચીનમાં સહકારી 
પિરષદનંુ પણ અાયાેજન કયુર્ં હતું. 

 

દાન : 
 ામીજીઅે અાંતરરા ીય તરે 814 જટેલા 

યાેગાસન અને ાનના કે નું અાયાેજન કયુર્ 
હતંુ.  

 ામીજીની િવશેષ રૂિચ રક્તદાન તથા 
વૃક્ષારાેપણ હતી. 

 તાઈવાનના રા પિત દ્વારા શાંિતદૂતનું સ ાન .  
સ ાન : 
 ામીજીના ગીતા નવનીતમ પુ તકને 2003મા ં 

ગુજરાત સાિહ  પિરષદ દ્વારા મહિષર્ અરિવંદ 
ગાે  મેડલ િઅવાેડર્થી સ ાિનત કરવામાં 
અા ા હતા.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 
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રા ીય બાબતાે 
2. સુ ીમ કાેટર્ - નવી િદ ી  
દેશમાં કાેરાેના સંદભેર્ અાેિક્સજનના સમાન 
િવતરણ- વ ા માટે સુ ીમ કાેટર્ દ્વારા 12 
સ ાેની નેશનલ ટા  ફાેસર્ની રચના 
(અારાેગ્ય)  

 

 ટા  ફાેસર્માં 10 તબીબાે 02 સનદી અિધકારી  
ટા  ફાેસર્ની ભૂિમકા :  
 સમગ્ર દેશમાં અાેિક્સજનના િવતરણ, 

જરૂિરયાતની ભલામણ અને સમીક્ષા માટે સુ ીમ 
કાેટર્ની જિ સ ડી.વાય. ચં ચૂડના નેતૃ  
હેઠળની બે ચે નેશનલ ટા  ફાેસર્ની રચના 
કરી.  

 અા ટા  ફાેસર્ તમામ રા ાે અને કે શાિસત 
દેશાેને અાેિક્સજનની ફાળવણી અને 

િવતરણની પદ્ધિત નક્કી કરશે.  
 નેશનલ ટા  ફાેસર્ િન ાતાેની પેટા સિમિતઅા ે

રચી શકશે જે કયા રા  અથવા કે શાિસત 
દેશને કેટલાે અાેિક્સજન અાપવાે અને કેવી 

રીતે અાેિક્સજનનાે ઉપયાેગ કરાય છે તેના પર 
ાન રાખી અાેિક્સજન અાેિડિટંગ કરશે. 

 સુ ીમ કાેટર્ દ્વારા રિચત 12 સ ાેનાે નેશનલ 
ટા  ફાેસર્ જીવનરક્ષક દવાઅાેની ઉપલ તા 
સુિનિ ત કરતાં પગલાંની સમીક્ષા અને સૂચનાે 
કરશે. ભિવ ની કટાેકટીઅાે માટે તૈયારી કરવા 
માટેના પગલાંના પણ સૂચન ટા  ફાેસર્ દ્વારા 
રા ાેને કરાશ.ે  

 ટા  ફાેસર્ દ્વારા વૈજ્ઞાિનક અાધારે જનતાના 
કાેરાેના સંબંિધત સવાલાેના જવાબ અપાશે. 
ટા  ફાેસર્ કામગીરી માટે પાેતાની પદ્ધિતઅાે 
નક્કી કરવા તં  રહેશે. 

 
સુ ીમ દ્વારા રિચત નેશનલ ટા  ફાેસર્ના સ ા ે
અને જવાબદારી 
1. ડાે. ભાબાતાેષ િબ ાસ, કાેલકાતા િ ત 

પ.બંગાળ હે  સાયિ ઝ યુિન.ના પૂવર્ 
વાઇસ ચા ેલર 

2. ડાે. દેિવ ર િસંહ રાણા, િદ ી િ ત સર 
ગંગારામ હાેિ ટલ બાેડર્ના ચેરમેન 

3. ડાે. દેવી સાદ શેટ્ટી, બેંગલાેર િ ત નારાયણા 
હે કેરના ચેરમેન અને અેિક્ઝકુ્યિટવ 
િડરેક્ટર 
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4. ડાેં. ગગનદીપ કાંગ અને  
5. ડાે. જે વી પીટર, બંને વે ાેર િ ત િક્રિ યન 

મેિડકલ કાેલેજના ાેફેસર 
6. ડાે. નરેશ ેહાન, ગુરુગ્રામ િ ત મેદાંતા 

હાેિ ટલના ચેરમેન, મનેેિજંગ િડરેક્ટર 
7. ડાે, રાહુલ પંિડત, મુંબઇ ફાેિટર્સ હાેિ ટલના 

ICU િવભાગના િડરેક્ટર 
8. ડાે. સાૈિમ  રાવત, િદ ી િ ત સર ગંગારામ 

હાેિ ટલના િસર્જકલ િવભાગના વડા 
9. ડાે. િશવકુમાર સિરન, િદ ી િ ત 

અાઇઅેલબીઅેસના િડરેક્ટર 
10. ડાે. ઝિરર ઉદવાિડયા, મુંબઇ િહ ુજા 

હાેિ ટલના ચે  િફિઝિશયન 
11. કે ીય અારાેગ્ય મં ાલયના સિચવ-IAS 
12. કે  સરકારના કેિબનેટ સિચવ (ટા  ફાેસર્ના 

સંયાેજક-IAS) 

 
 
નેશનલ ટા  ફાેસર્ અા અિધકારીઅાેની મદદ લઈ 
શકશ ે
1. વાઇસ ચેરમેન દ્વારા િનયુક્ત નીિત અાયાેગના 

સ  
2. િશક્ષણ મં ાલય સિચવ 
3. િડપાટર્મે  ફાેર માેશન અાેફ ઇ ી અે  

ઇ રનલ ેડના સિચવ 
4. માગર્ અને પિરવહન મં ાલયના સિચવ 

5. નવી િદ ીની અેઇ ના િડરેક્ટર અને 
ICMRના િડરેક્ટર જનરલ 

6. અારાેગ્ય સેવાઅાેના DG 
7. નેશનલ ઇ મેર્િટક્સના િડરેક્ટર જનરલ 
8. સે ર ફાેર ડેવલપમે  અાેફ અેડવા ડ 

કાે ૂિટંગના વડા 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

3. 2-DG : ભારતમાં DRDO દ્વારા બનાવેલી 
2-DG કાેરાેનાની દવાન ે ઈમરજ ી 
ઉપયાેગ માટે DCGI દ્વારા મંજૂરી 

 
 અસર : વાયરસની અસર રાેકીને દરદીમા ં

અાેિક્સજન વધારશે  
 નામ : ટુ ડીઅાેિક્સ ડી ગ્લૂકાેઝ  
અા દવા કેવી રીતે કરે છે કામ? 
 ટુDG નામની અા દવા શરીરમાં અાવતાં જ 

વાયરસનાે ભાેગ બનેલા કાેષમાં દાખલ થઈ જાય 
છે. તે વાયરસને ઉજાર્ મેળવતાે રાેકીને તેનાે 
વ તીવધારાે રાેકી દે છે. 

 DRDOના ે દાવાે છે કે અા દવા કાેરાેના 
વાયરસનાે ભાેગ બનેલા કાેષમાં જ વેશે છે. 
સાજા કાેષાેને કશંુ કરતી નથી. 

 હાેિ ટલ ાય માં અા દવા લેનાર અાેિક્સજન 
ઉપરના દદીર્અાેને અાેિક્સજનની જરૂર અાેછી 
થઈ ગઈ. 

 રાેજ દવાના બે પડીકાં લેનાર દદીર્અાે ીજા જ 
િદવસે અાેિક્સજનની જરૂર ન રહી. સામા  
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દવાથી ૩૦ ટકા દદીર્અાેને જ અાેિક્સજનની 
જરૂર નથી રહેતી. 

 દવાની િકંમત હજી જાહેર થઈ નથી, પરંતુ 
500થી 600 રૂિપયા હાેઇ શકે.  

 અા દવા પાઉડર રૂપે મળશે – પાણી સાથે લઈ 
શકાશે  

 શાેધ કરનાર સં ા : DRDO 

 ઉ ાદનની જવાબદારી : ડાૅ. રેડ્ડી લેબાેરેટરીઝ 
હૈદરાબાદ  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721  

 

અાંતરરા ીય  બાબતાે 
4. વ ર્  રેકાેડર્  : નપેાળના કામી રીતા 
શેરપાઅે િવક્રમી 25મી વખત માઉ  
અેવરે  સર કયાેર્ 

 

િવિવધ િસિદ્ધઅાે :  
 નેપાળના 52 વષીર્ય માઉ ેન ક્લાઈ ર કામી 

રીતા શેરપાઅે િવક્રમી 25મી વખત િવ ના સાૈથી 
ઊંચા પવર્ત માઉ  અેવરે  સર કરવાની િસિદ્ધ 
મેળવી.  

 તેણે માઉ  અેવરે ને સાૈથી વધારે 24 વખત 
ચઢવાનાે પાેતાનાે જ િવક્રમ તાેડયાે.  

 કામી રીતાઅે 1994ના મે મિહનામાં સાૈથી પહેલી 
વખત માઉ  અેવરે  સર કયાેર્ હતાે.  

 વષર્ 1994 થી 2021ના ગાળામા ં તેમણે 25 
વખત અેવરે  ઉપર ચઢાણ કયુર્ં હતું.  

 તેમના નેતૃ માં 11 અ  શેરપાઅાઅેે પણ 
સફળતાપૂવર્ક અિભયાન પૂરંુ કયુર્ં હતું.  

 વષર્ 2019માં તેમણે અેક જ મિહનામાં બે વખત 
અેવરે  સર કયાેર્ હતાે. 

 રાજધાની : કાઠમંડુ  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

5. ભારત – EUના દેશાે વ ે વ ુર્અલ 
બેઠક-2021 
ભારત અને EUના 27 દેશ વ ે 8 વષર્ બાદ ફરી 
મુક્ત વેપાર અંગે વાટાઘાટાનાે ારંભ  

 

િવગત :  
 ભારત અને યુરાેિપયન યુિનયને અાઠ વષર્ પછી 

મુક્ત વેપાર સમજૂિત અંગે વાતચીત શરૂ કરવાની 
જાહેરાત કરી.  

 મુક્ત વેપાર સમજૂતીના મહTના મુદ્દા રાેકાણ 
સુરક્ષા સમજૂતી અંગે પણ હવે વાટાઘાટાે શરૂ 
થશે.  

 અા મુદે્દ બંને પકે્ષ સંયુક્ત િનવેદન જારી કરીને 
કહ્યું છે કે, વડા ધાન નરે  માેદી અને ઈયુના 
નેતાઅાે વ ે અેક વ ુર્અલ બેઠક યાેજાઈ.  
ઈયુ સાથે 2013થી વાત અટકી હતી 

 ભારત અને ઈયુ વ ે મુક્ત વેપાર સમજૂતી 
2007માં શરૂ કરાઈ હતી, પરંતુ 2013માં ટેિરફ 
િનયમાે અને બજારની માંગ મુદે્દ અેકમત નહીં 
હાેવાથી અા વાટાઘાટાે અટકી ગઈ હતી.  
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 મહTની ભાગીદારીની વાત શરૂ કરી, તેનાે હેતુ 
રેલવે, દિરયાઈ માગર્ અને ઉડ્ડયન જવેા કે્ષ ાેમા ં
સહકાર વધારવાનાે છે. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
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6. િદન િવશેષ : 8 મે 
થેલેસેમીયા ડે 
થીમ 2021:  
“Addressing Health Inequalities Across 
the Global Thalassemia Community” · 
 થમ ારંભ : 08-05-1994 

રેડક્રાેસ ડે 
 રેડક્રાેસના ાપક હેનરી ડ ની યાદમાં તેમના 

જ િદને સમગ્ર િવ માં અા િદવસ ઉજવાય છે.  
 હેનરી ડ ને શાંિત માટેનાે થમ નાેબેલ ાઈઝ 

મ ાે હતાે. 
થમ ારંભ :  
 8મી મે 1948ના રાેજ અા િદવસ થમ વખત 

ઉજવવામાં અા ાે હતાે 
હેતુ: 
  “અાંતરરા ીય રેડ ક્રાેસ અને રેડ કે્રસ  

અાંદાેલન” ઉજવણી કરવાનાે. 
 થેલેસેમીયાથી પીડાતા દદીર્અાેને મદદરૂપ થવાના 

હેતુથી અાજ ે ઈ રનેશનલ થેલેસેમીયા ડે પણ 
ઉજવાય છે. 

 થેલેસેિમયા અે લાેહીનાે વારસાગત અને અસા  
તેમજ અિત ખચાર્ળ, પીડા દાયક, જાન લેવા રાેગ.  

 અા રાેગાે માતા-િપતાની અજાણતા રહી ગયેલી 
અજ્ઞાનતા તેમજ લગ્ન પહેલા ન કરાવેલા 
થેલેસેમીયા ટે  ના િહસાબે બાળકાેમાં જેાવા 
મળે છે, જથેી બાળકાે અા રાેગ સાથે જ જ ે છે.  

 થેલેસેમીયા પીડીત બાળકાેને જીવનભર (અિત 
મયાર્િદત અાયુ ) દર મિહને બે થી ચાર વાર 
લાેહી ચડાવવું પડે છે, માેંઘી દવાઅાે લેવી પડે છે, 
ઇ જકેશનાે લેવા પડે છે. 

 રેડક્રાેસ સાેસાયટીનંુ િમશન ેરણા, ાે ાહન 
અાપવાનું છે જથેી બધા સમયે અને બધી રીતે 
માનવતાવાદી વૃિ અાે શરૂ કરી શકાય.  

 

રેડક્રાેસ સાેસાયટીના સાત િસદ્ધાંતાે: 
1. માનવતા 
2. િન ક્ષતા  
3. તટ તા 
4. તં તા 
5. ૈિ ક સેવા  
6. અેકતા 
7. સાવર્ભાૈિમકતા 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
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7. જ  િદન િવશેષ : 8 મે 
(1) ઠુમરીની રાણી : િગિરજા દેવી 

 
જ  : 8 મે 1929 
અવસાન : 24 અાેકટાેબર 2017 
 અાજ ે ‘ઠુમરીના રાણી’ તરીકે િસદ્ધ થયેલા ં

શાTીય સંગીતકાર િગરીજાદેવીનાે જ િદવસ.  
 યુપીના વારાણસીમાં જમીનદાર પિરવારમાં 

જ ેલાં િગિરજાદેવીને સંગીત ેમી કુટંુબે સંગીત 
સાધના માટે સાનુકૂળ વાતાવરણ અા ું હતું.  

 ગુરુ સરજુ સાદ િમ  પાસે સંગીતની તાલીમ 
લઈ 1949માં પહેલાે કાયર્ક્રમ અ ાબાદ રેિડયા ે
પર અા ાે. અે વખતે Tીઅાે જાહેર મંચ પર 
ગાઈન શકે જવેી જમાનાની રૂિઢચુ તતાનાે તેમને 
સામનાે કરવાે પડ્યાે.  
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 બનારસ ઘરાનાના અા ગાિયકાઅ ે રાગ ુપદ, 
સદરા અને ઠુમરી તથા લાેકસંગીતમાં હાેરી, ચૈતી, 
કજરી અને ભજનમાં મહારથ હાંસલ કરી હતી.  

 

અેવાેડર્  :  
પદ્મ ી, પદ્મભૂષણ, પદ્મિવભૂષણ, સંગીત અકાદમી 
પુર ાર મહાસંગીત સ ાન અેવાેડર્, રા ીય 
તાનસેન પુર ાર વગેરેથી તેમનું સ ાન થયું હતું.  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

 

(2) ગજુરાતી સાિહ કાર : વુ ભટ્ટ 

 
 જ  તારીખ : 8, મે- 1947  
 િનંગાળા, િજ. ભાવનગર 
કુટંુબ : 
 માતા – હિરસૂતા;  િપતા – બાેધરાય 
 પ ી – િદ ા ; પુ  – દેવ ત;   

પુ ી –  િશવાની 
વસાય :  

 અેિ જ. ઉદ્યાગેમાં સેક્શન મેનેજર ( િનવૃ ) 
 હાલમાં િવિવધ શૈક્ષિણક વૃિ , સંશાેધન અને 

સજર્ના ક લખાણ 

સાિહ  સજર્ન :  
 તેમની નવલકથાઅાે ‘સમુ ાિ કે’, ‘ત મિસ’ 

અને ‘અ િપ’ના િવિવધ ભાષાઅાેમાં અનુવાદ 
થયા છે અને તેમને િવિવધ અેવાેડર્ મ ા છે.  

 ‘ત મિસ’ નવલકથા ઉપરથી ગુજરાતીમાં બનેલી 
િફ  રેવાને રા ીય િફ  અેવાેડર્ મ ાે હતાે 
(રેવા-નમર્દાનંુ બીજુ નામ) 

 કિવતા સંગ્રહ ‘ગાય તેનાં ગીત’ને ગુજરાતી 
સાિહ  પિરષદનાે અેવાેડર્ મ ાે છે. 

 લેખન – કિવતા, વાતાર્, નાટક 
 નવલકથા– ખાેવાયેલું નગર, અિગ્નક ા, 

સમુ ાિ કે, ત મિસ, િતમીરપંથી,  અ િપ, 
કમર્લાેક, અકૂપાર, લવલી પાન હાઉસ 

 કિવતા– ુવ ુ (અાેિડયાે કેસેટ પણ ), ગાય 
તેના ંગીત, 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
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(3) િચ યાનંદ સર તી  
જ  : 8 મે 1916, અેનાર્કુલમ (કેરળ)  

 
 ામી િચ યાનંદજીઅે ભારત સિહત િવ માં 

ગીતા-ઉપિનષદનંુ જ્ઞાન વહેં ચવા માટે િચ ય 
િમશનના ૩૦૦થી વધુ કે ની ાપના કરી 
હતી.   

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

............જય િહ ............ 
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અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (08-05-2021) 
1. મે 2021માં ી િદ   જીવન સાં ૃ િતક સંઘ, િશવાનંદ અા મ- 

અમદાવાદના કયા મુખનંુ  િનધન થયું - ાન-યાેગગુરૂ 
ામી અ ા ાનંદજી 

2. 'ગીતા નવનીતમ' પુ તકના લેખક જનેે  વષર્ 2003માં  ગુજરાતી 
સાિહ  પિરષદ દ્વારા મહિષર્ અરિવંદ ગાે  મેડલ અેવાેડર્  
અપાયાે હતાે - ામી અ ા ાનંદજી 

3. ભારતમાં અાેિક્સજનના સમાન િવતરણ અને વ ા માટે 
સુ ીમ કાેટર્ દ્વારા મે 2021માં કઈ નવી વ ાની રચના 
કરવામાં અાવી છે - નેશનલ ટા  ફાેસર્ 

4. અાેિક્સજનના િવતરણ માટેની નેશનલ ટા  ફાેસર્માં કુલ 
કેટલા સ ાેની ભારતભરમાંથી પસંદગી કરવામાં અાવી છે - 
10 િન ાત તબીબાે અને 2 IAS, કુલ- 12 

5. અાેિક્સજનના િવતરણ માટેની નેશનલ ટા  ફાેસર્માં  કયા 
કયા િન ાતાેનાે સમાવેશ થાય છે – ડાે. ભાબાતાેષ િબ ાસ, 
ડાે. દેિવ ર િસંહ રાણા, ડાે. દેવી સાદ શેટ્ટી, ડાેં. ગગનદીપ 
કાંગ, ડાે. જે વી પીટર, ડાે. નરેશ ેહાન, ડાે, રાહુલ પંિડત, 
ડાે. સાૈિમ  રાવત, ડાે. િશવકુમાર સિરન, ડાે. ઝિરર 
ઉદવાિડયા, કે ીય અારાેગ્ય મં ાલયના સિચવ અને કે  
સરકારના કેિબનેટ સિચવ 

6. મે 2021માં નેપાળની કઈ મિહલા પવર્તારાેહકે સાૈથી વધુ 25 
વખત માઉ  અેવરે  સર કરવાનાે પાેતાનાે જ િવ  રેકાેડર્ 
ેક કયાેર્ -  કામી રીતા શેરપા 

7. મે 2021માં DRDO દ્વારા શાેધાયેલી કાેરાેનાની કઈ દવાની 
ભારતમાં ઈમરજ ી ઉપયાેગની DCGIઅે મંજૂરી અાપી  છે - 2 
DG 

8. 2 DG દવાનું  િવ તૃત નામ જણાવાે- ટુ ડીઅાેિક્સ-ડી-ગ્લુકાેઝ 
9. 2 DG દવા કાેરાેનાના દદીર્અાનેે કઈ રીતે મદદરૂપ થાય છે -  

વાયરસની રાેકીને અાેિક્સજનમાં વધારાે કરે છે 
10. 2 DG દવાના  ઉ ાદનની કઈ કંપનીને જવાબદારી અપાઇ છે 

- ડાૅ.રેડ્ડી લેબાેટરીઝ- હૈદરાબાદ 
11. મે 2021માં ભારત અને EUના 27 દેશ વ ે 8 વષર્ બાદ કયા 

ક્ષે ે સફળ વાટાઘાટાેના ે ારંભ થયાે છે - મુક્ત વેપાર 
12. ભારત અને EUના 27 દેશ વ ે મુક્ત વેપાર સમજૂતી સાૈ થમ 

કયા વષેર્ થઈ હતી - 2007 
13. 'વ ર્ થેલેસેિમયા ડે' ક્યારે ઉજવાય છે - 8 મે 
14. વ ર્ થેલેસેિમયા ડે-2021ની થીમ જણાવાે- 'ADDRESSING 

HEALTH INEQUALITIES ACROSS THE GLOBAL 
THALASSEMIA COMMUNITY' 

15. વ ર્ થેલેસેિમયા ડે ક્યા વષર્થી ઉજવાય છે - 1994 
16. દર વષેર્ 8મી મેના રાેજ કાેની યાદમાં રેડક્રાેસ  િદવસ ઉજવાય છે 

- રેડક્રાેસના ાપક હેનરી ડ ના જ િદનની યાદમાં  
17. રેડક્રાેસ ડેનાે થમ ારંભ જણાવાે – તા. 8 મે 1948 
18.  ‘કયા િસદ્ધ શાTીય સંગીતકાર ‘ઠુમરીના રાણી’ તરીકે 

અાેળખાય છે – િગરીજા દેવી 

19. િસદ્ધ શાTીય સંગીતકાર િગરીજા દેવીનાે જ  િદવસ 
જણાવાે - 8 મે 1929 

20. િસદ્ધ ગુજરાતી સાિહ કાર વુ ભટ્ટનાે જ  િદવસ જણાવાે 
– 8 મે 1947 

21. ગુજરાતી ભાષાની ‘સમુ ાિ કે’, ‘ત મિસ’ અને ‘અ િપ’  
નવલકથાના લેખકનું નામ જણાવાે– ુવ ભટ્ટ 

22. ગુજરાતી િફ  રેવાને કયાે મહ નાે અેવાડેર્ મ ાે હતાે - 
રા ીય િફ  અેવાેડર્   

23. રા ીય િફ  અેવાેડર્ િવજતેા ગુજરાતી િફ  રેવા કઈ 
નવલકથા પરથી બનાવવામાં અાવી છે - ‘ત મિસ’  

24. ગુજરાતી કિવ ુવ ભટ્ટના કયા કિવતા સંગ્રહને ગુજરાતી 
સાિહ  પિરષદનાે અેવાેડર્ મ ા ેછે -  ‘ગાય તેનાં ગીત’ 

25. ભારત સિહત િવ માં ગીતા-ઉપિનષદનંુ જ્ઞાન વહેં ચવા માટે 
િચ ય િમશનના 300થી વધુ કે ની ાપના કાેણે કરી હતી 
- ામી િચ યાનંદજી 

26. ામી િચ યાનંદજીનાે જ  ક્યારે અને ક્યાં થયાે હતાે – 
તા. 8મી મે-1916 અને કેરળના અેનાર્કુલમ  
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 09-05-2021

 

 

રા ીય બાબતાે 
1. ISRO : કાેરાેના દદીર્અાે માટે મા  રૂિપયા 
અેક લાખની િકંમતના અાેિક્સજન 
કાે ેટરવાળા વેિ લેટર િવકસાવાયા 
(સંશાેધન) 

 
 ણ કારના વેિ લેટર : ાણ, વાયુ અને 

 
િવગત :  
 ાપારી ઉ ાદન માટે ણ કારની 

વેિ લેટરની ટેકનાેલાેજી ા ફર કરાશે.  

 તેમાંથી અેક વેિ લેટર ાણ અાેિક્સજન 
કાે ેટર સાથેનંુ હશે. વેિ લેટર મા  1 લાખ 
રૂિપયાની િકંમતે મળશે. અ ારે મળતા 
વેિ લેટર પાંચ લાખની િકંમતે મળે છે. અા 
વેિ લેટરાે અાંતરરા ીય ધાેરણાે મુજબના 
હાેવાની ખાતરી કરી લેવામા ંઅાવી છે. 

 િવકસાવનાર સં ા : િવક્રમ સારાભાઈ ેસ 
સે ર VSSC (ISRO), િથરુવનંતપુરમ ્

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

2. WHO : ભારતમાં કાેરાેનાની બીજી 
લહેરમાં નવાે વેિરઅે  B.1.617 જવાબદાર 
(અારાેગ્ય) 

 
િવગત :  
 િવ  અારાેગ્ય સં ાના અિધકારી સાૈ ા 

ામીનાથને ચેતવણી ઉ ારી હતી કે ભારતમાં 
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અાજ ે જ ે રીતે કાેરાેના સંક્રમણ વધી રહંુ્ય છે તે 
સંકેત અાપે છે કે નવાે વેિરઅ  અ ંત ઝડપથી 
ફેલાઈ રહ્યાે છે.  

 B.1.617 વેિરઅ  સાૈથી પહેલાં અાેક્ટાેબર 
2020માં મળી અા ાે હતાે.  

 ભારતમાં કાેરાેનાના સારને વેગ અાપવા માટે 
ઘણા પિરબળાે જવાબદાર છે. જમેાં અા 
વેિરઅ ની સાૈથી માેટી ભૂિમકા છે.  

 ામીનાથને જણા ું હતંુ કે, ભારતમાં કાેરાેના 
િવ ાેટ માટે અેકલા વેિરઅ ને જવાબદાર 
ગણાવી શકાય નહીં.  

 ભારતમાં જનતા અને સરકારે અ ંત લાપરવાહી 
વતર્વાની શરૂ કરી દીધી હતી. સ ાધારી અને 
િવપક્ષાે દ્વારા ચૂંટણી સભાઅાેમાં માેટી સંખ્યામાં 
લાેકાે અેકઠાં કરાયાં હતાં. કંુભમેળા જવેા મહાકાય 
ધાિમર્ક અાયાેજનાે કરાયાં હતાં. જનતામાં પણ 
બેદરકારી વધી ગઈ હતી.  

 ભારતની સરકાર અને જનતા અેમ માનવા 
લાગ્યા હતા કે મહામારીનાે અંત અાવી રહ્યાે છે. 
તેથી તેમણે મા  પહેરવા સિહતના સંરક્ષણા ક 
પગલાં લેવાનંુ બંધ કયુર્ં હતું.  

 િવ  અારાેગ્ય સં ાઅ ે હજુ અા વેિરઅ ને 
િચંતાજનક જાહેર કયાેર્ નથી. િવ  અારાેગ્ય 
સં ાઅે તેને ફક્ત વેિરઅ  અાેફ ઇ રે  
ગણા ાે છે. 

 જેા કે અમેિરકા અને િ ટન સિહતના સંખ્યાબંધ 
દેશાે B.1.617ને િચંતાજનક વેિરઅ  જાહેર કરી 
ચૂક્યા છે. B.1.617ને િચંતાજનક જાહેર કરાય 
તેવી સંભાવના છે 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721  

 

3. િનધન : અાેિડશાના ખ્યાત મૂિતર્કાર 
પદ્મિવભૂષણ,  પદ્મભૂષણ, પદ્મ ી અને 
રા સભાના સાંસદ રઘુનાથ માેહપા ાનું 
િનધન 

 
 સારવાર : AIIMS, ભુવને ર  
 અવસાન : ભુવને ર 
 જ  વષર્ : 1943 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

અાંતરરા ીય  બાબતાે 
4. લા શાેફરેર વાળામુખી (કુદરતી 
અાપિ ) 
 વે  ઈિ ઝના સે  િવ ેટ ટાપુ પર લા 

શાેફરેર વાળામુખી ફાટ્યાે  
 સ ર વાયુ રાખ સાથે સાેનુ પણ વર ું 

 
વાળામુખી િવશે : 
 વે  ઇિ ઝ ટાપુ સમુહના સે  િવ ે  ટાપ ુ

પર ઘણા િદવસથી લા શાેફરેર વાળામુખી 
ભભૂકી રહ્યાે છે.  

 સે  િવ ે  નાનકડાે ટાપુ હાેવાથી 
વાળામુખીની િવપિરત અસર સમગ્ર ટાપુ પર 

જાેવા મળી રહી છે. 
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 રાખ સાથે સાેનાના કણાે-ગઠ્ઠા હાેવાની વાત ખુદ 
અહીના ડે ુટી ાઈમ િમિન ર માે ગાેમરી 
ડેિનયલે કરી હતી.  

 ડેિનયલે કહંુ્ય હતું કે અે વાત સાચી છે કે રાખ 
સાથે સનાના કણાે પણ મ ાં છે.  

 વાળામુખીની રાખ સાથે સાેનાના કણાે વરસે 
અે અચરજ ેરક વાત છે, પણ િવજ્ઞાનીઅાેને 
તેની કાેઈ નવાઈ નથી.  

 કેમ કે ધરતીના પેટાળમાં રહેલી ધાતુઅાે 
વાળામુખી વખતે બહાર ફેકાંતી હાેય છે.  

 ભૂતકાળમાં પણ અા રીતે વાળામુખીની રાખ-
ધૂળ સાથે સાેનુ-હીરા બહાર ફેંકાયા સંગાે બ ા   

 ે ચ ભાષામાં શાેફરેર અેટલે સ ર 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

5. ખેલકૂદ : મેિ ડ અાેપન 2021 

 
િવજેતા ખેલાડી અને દેશ : 
 મિહલા ટેિનસ ાર અેલેના સબાલે ા - 

બેલારુસ  
 ઉપ િવજેતા : અ લેગ બાટીર્ - અાે ેિલયા  
 યજમાન : મેિ ડ, ેન 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

6. િદન િવશેષ :  
િવ  માતૃ  િદવસ (વ ર્  મધસર્ ડે)  

 
ખાસ : મે માસનાે બીજેા રિવવાર ‘મા’ િદવસ 
તરીકે 
મધસર્ ડે–માતૃ ૃિત અને માતૃ વંદનાનાે િદવસ 
 અા િદવસે સંતાનાે પાેતાની િ ય માતાને યાદ કરે 

છે અને અવનવા ગ્રીિટંગ કાડર્ તેમ જ અેને ગમતી 
કાેઈ ભેટ-સાેગાદ ખરીદીને અાપવાનાે રીવાજ છે.  

 અ  કારે પણ અા િદવસે સંતાનાે માતા 
ેનાે પાેતાનાે ેમ ક્ત કરે છે. 

 

મધસર્ ડેનાે ટંૂકાે ઇિતહાસ 
 મધસર્ ડેનાે ટંૂકમાં ઇિતહાસ અેવાે છે કે 1909ની 

સાલમાં 9મી મેના િદવસે અમેિરકાની િમસ અેના 
જાવીર્સે ારે અેની ાલી માંદી માતા ઘણાં વષર્ 
પથારીવશ રહ્યા પછી મૃ ું પામી ારે મનમાં 
નક્કી કયુર્ં કે હંુ અેવંુ કંઇક કરંુ કે અાખંુ િવ  
મારી માતાને યાદ કરે. 

 અેના અા િવચારને સમથર્ન મેળવવાના અેના 
અથાક ય ાે પછી 1913માં સાૈ થમવાર 
પે ી વેનીયા ેટમાં મધસર્ ડે ઉજવાયાે હતાે. 

 1914માં અમેિરકાના અે વખતના મુખ વુ ાે 
િવ ને મે મિહનાની 9મી તારીખે કાયદાે પસાર 
કરી દર વષેર્ મે મિહનાના બીજા રિવવારે નેશનલ 
મધસર્ ડે તરીકે ઉજવવા માટે કાયદેસર રીતે 
જાહેરાત બહાર પાડી હતી. ારથી સમગ્ર 
અમેિરકામાં અા તારીખે મધસર્ ડેની ઉજવણી 
કરવામાં અાવે છે. 

 ભારતમાં પણ હવે મધસર્ ડે ની ઉજવણી શરુ થઇ 
ચુકી છે. 
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 ગુજરાતી સાિહ માં સાૈથી નાનાે પણ સાૈથી સુંદર 
શ  જાે કાેઈ હાેય તાે અે છે “મા“. 

 અા શ માં કેટલા અથર્ સમાયા છે ! .હરી  
દવે અે સરસ કહ્યું છે. ”મા કદી મરતી નથી. મા નાે 
દેહ ન હાેય ારે અેનંુ ાલ હવાના કણમાં 
વીખરાઈને અાિલંગન અાપે છે. જનેે પ  ન 
લખ્યાે હાેય છતાં જેની અાંખાેમાં લખવા ધારેલા 
પ નાે જવાબ વંચાય તે મા.” 

 મા શાેકમાં અા ાસન છે, દુઃખ અને દુબર્ળતામાં 
અે અાપણી અાશા અને શિક્તપુંજ છે. 
ેમ,કરુણા,સહાનુભૂિત અને ક્ષમાશીલતાના ે

ઝરાે છે. 
 િશવાજીની માતા જીજીબાઈ અને માેહનદાસ 

ગાંધીની માતા પુતળીબાઈની જમે દરેક માતા 
પાેતાના સંતાનના જીવનમાં સં ારાેનંુ િસચંન 
કરીને અિવ રણીય ભાગ ભજવતી હાેય છે.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

7. જ  િદન િવશેષ : 9 મે 
(1) ભારત સેવક : ગાેપાલ કૃ  ગાેખલે 

   
જ  – 9 મે - 1866 
અવસાન – 19 ફે અુારી - 1915  
 ‘ભારતનાે નાયક, મહારા નું ઘરેણું, િમકાેનાે 

રાજકુમાર અહીં પરલાૈિકક િવ ામ ફરમાવી રહ્યાે 
છે. તેઅાે તરફ જુઅાે અને તેમના જવંુે અાચરણ 
કરવાનાે યાસ કરાે’’ અા િવધાનાે વૈચાિરક 
મતભેદાે હાેવા છતાં લાેકમા  િતલકે 
ગાેપાલકૃ  ગાેખલે િવશે કહ્યા હતા.  

 અાજ ે ગાેપાલકૃ  ગાેખલેનાે જ િદવસ. 
મહારા ના ર ાિગિર િજ ાના કાેથાપુર ગામે 
જ ેલા ગાેખલઅેે કાેથાપુર અને મંુબઈની 
અેિ Sન કાેલેજમાં િશક્ષણ ા  કયુર્ં હતું. 

 મંુબઈમાં ૂ ઈંિગ્લશ ૂ લમાં િશક્ષક થયા, 
ફગ્યુર્સન કાેલેજમાં ધાનાચાયર્ વગેરે તેઅાેની 
વસાયી કારિકદીર્ હતી.  

 1905માં કાેંગે્રસના મુખ પણ થયા હતા પણ 
તેમણે 1904માં ‘ભારત સેવક સમાજ’ સં ા 

ાપી.  
 અા સં ાના અા યે સેંકડાેની સંખ્યામાં ભારત 

સેવકાે તૈયાર કયાર્.  
 ભારત િવકાસની ચાવી િશક્ષણમાં જેાતા ગાેખલ ે

ગુણવ ાવાળા અંગે્રજી પુ તકાે પુ ળ વાંચતા.  
 તેમના િવષે કહેવાતંુ કે ગાેખલેઅે જે પુ તક ન 

વાં ું હાેય તે પુ તક વાચંવા જવેું નિહ જ હાેય.  
 19 ફે ુઅારી 1915ના રાેજ તેમનું અવસાન.  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

(2) ગુજરાતી સાિહ કાર : ઈ ર પેટલીકર 

 
 જ  તારીખ: 9-5-1916 
 જ  ળ : પેટલી, તા. પેટલાદ   
 વતન : અાણંદ 
 મૃ ુ: 22-11-1983 

 નામ : ઈ રભાઈ માેતીભાઈ પટેલ,  
 ઉપનામ  : ‘ઈ ર પેટલીકર’  
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 નવલકથાકાર, વાતાર્કાર, ચિર કાર, િનબંધકાર, 
પ કાર તરીકેની અાેળખ.  

દાન-સાિહ  સજર્ન :  
 અાણંદથી કાિશત થતા ‘પાટીદાર’ અને 

‘અાયર્ કાશ’નંુ સંપાદન તથા લગ્નસહાયક 
કે નું સંચાલન.  

 ‘લાેકનાદ’, ‘ગુજરાત સમાચાર’, ‘સંદેશ’, ‘Tી’, 
‘િનરીક્ષક’ વગેરે પ ાે-સામિયકાેમાં સામાિજક 
અને રાજકીય િવષયાે ઉપર િનયિમત 
કટારલેખન.  

 1960થી અમદાવાદમાં ાયી િનવાસ. 
પ કાર ની સાથે સમાજસુધારાની વૃિ અાેમાં 
ઉ રાે ર વધુ સિક્રય. 

 રણિજતરામ સુવણર્ચં ક - 1961 
 ‘જ ટીપ’ નવલકથા અને ‘લાેહીની સગાઈ’ 

ટંૂકીવાતાર્ના લેખક તરીક જાણીતા.  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

 

 (3) મહારાણા તાપ 

 
જ  : 9 મે 1540 
અવસાન : 19 જા અુારી 1597  
 ગુજરાતી સાિહ ને અેક નવા શ , ટેકની 

અાેળખાણ કરાવનાર ભારતીય ઇિતહાસનંુ 
અમર અને િકં્વદતી રૂપ પા  મેવાડના મહારાણા 
તાપિસંહનાે જ  કુભલગઢ-રાજ ાનમાં થયાે 

હતાે.  

 માેગલ શહેનશાહ અકબરની િવ તારવાદી 
નીિતઅાે અને અનેક લાેભનાે છતાં તાબે ન 
થનારા મહારાણા તેમના જીવનકાળ દર ાન બે 
યુદ્ધાે માટે ઇિતહાસમાં અને લાેકજીભે અમર થઈ 
ગયેલા છે.  

 અેક-હ ીઘાટીની લડાઈ જ ે 18 જૂન 1576નાં 
રાેજ મહારાણાના પરંપરાગત શTાેથી સ  
અેવાં 3000 સૈિનકાે અને અકબરનાં 10,000 
સૈિનકાે વ ે લડાઈ હતી. 

 મહારાણા અે લડાઇ હારી જતાં તેમણે ટેક લીધી 
હતી કે ાં સુધી હંુ માેગલાેને હરાવીશ નહીં ાં 
સુધી ભાેંય પથારી સૂઈશ અને કાેઈ સુખ નહીં 
માણંુ.  

 બીજંુ- 1582માં માેગલાે અને મહારાણા વ ે 
લડાયેલી દેવારની લડાઇ, જમેાં મહારાણાનાે 
િવજય થયાે હતાે. અે પછી અકબર 12 વષર્ સુધી 
લાહાેર ચાલી ગયાે હતાે.  

 અકબરને તાબે ન થનાર ગુમાવેલા દેશાે પાછા 
મેળવનાર અને હરાવનાર મહારાણા તાપ 
અેકમા  શાસક હતા.  

 પાેતાની નવી રાજધાની ચાવંડની ાપના 
કરનાર, ચેતકના અસવાર મહારાણા તાપનું 
ઇજાઅાેના કારણે 19-1-1597નાં રાેજ મૃ ુ થયુ ં
હતંુ. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

............જય િહ ............ 
અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (09-05-2021) 

1. મે 2021માં કાેરાેના દદીર્અાે માટે કઈ સં ા દ્વારા મા  રૂિપયા 
અેક લાખની િકંમતના અાેિક્સજન કાે ેટરવાળા 
વેિ લેટર િવકસાવાયા - VSSC (ISRO), િથરુવનંતપુરમ્ 

2. VSSCનું િવ તૃત નામ જણાવાે - િવક્રમ સારાભાઈ ેસ 
સે ર  

3. મે 2021માં િવક્રમ સારાભાઈ ેસ સે ર VSSC (ISRO) દ્વારા 
કાેરાેના દદીર્અાે માટે રૂિપયા અકે લાખની િકંમતના અાેિક્સજન 
કાે ેટરવાળા વેિ લેટર િવકસાવાયા તેના નામ જણાવા ે- 
ાણ, વાયુ અને  
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4. અેિ લ-મે 2021માં WHO દ્વારા ભારતભરમા ંબીજી લહેર માટે 
કયા વેિરઅે ને જવાબદાર ગણા ાે છે - B.1.617 

5. B.1.617 વિેરઅ  સાૈથી પહેલાં કયારે જાેવા મ ાે હતાે - 
અાેક્ટાેબર 2020 

6. અમેિરકા અને િ ટન સિહતના સંખ્યાબંધ દેશાેઅે કયા 
વેિરઅ ને િચંતાજનક વેિરઅ  જાહેર કયાેર્ છે - B.1.617 

7. મે 2021માં અાિેડશાના ક્યા ખ્યાત મૂિતર્કાર, પદ્મિવભૂષણ,  
પદ્મભૂષણ, પદ્મ ી તેમજ રા સભાના સાંસદનું િનધન થય ુ
હતુ - રઘુનાથ માેહપા ા 

8. અાેિડશાના ખ્યાત મૂિતર્કાર રઘુનાથ માેહપા ાનાે જ  ક્યારે 
થયાે હતાે - 1943 

9. મે 2021માં વે  ઈિ ઝના કયા ટાપુ પર વાળામુખી ફાટ્યાે 
હતાે જમેાં સ ર વાય-ુરાખ સાથે સાેનંુ પણ વર ું હતું - સે  
િવ ેટ 

10. મે 2021માં વે  ઈિ ઝના સે  િવ ેટ ટાપુ પર વાળામુખી 
ફાટ્યાે હતાે તેનું નામ જણાવાે – લા શાેફરેર  

11. ે ચ ભાષામાં શાે ફરેરનાે શાે અથર્ થાય છે - સ ર 
12. મે 2021માં મેિ ડ અાેપન 2021 િવજતેા ખલેાડી-દેશનંુ નામ 

જણાવાે - અેલેના સબાલે ા તથા બેલારુસ  
13. મે 2021માં મેિ ડ અાેપન 2021 ઉપિવજતેા ખેલાડી-દેશનું નામ 

જણાવાે - અ લેગ બાટીર્, અાે ેિલયા  
14. મેિ ડ અાેપન 2021ના યજમાનનંુ નામ જણાવાે - મેિ ડ, ેન 
15. સમગ્ર િવ માં મે માસના બીજા રિવવારને કયા િદવસ તરીકે 

ઉજવાય છે - મધસર્ ડે 
16. "મધસર્ ડે"ની  સાૈ થમ ઉજવણીનાે ારંભ કયા વષેર્ કયા દેશમા ં

થયાે હતાે- 1914-  અમેિરકા  
17. ભારત સેવક અેવા "ગાેપાલ કૃ  ગાેખલ"ેનાે જ િદવસ 

જણાવાે- 9 મે 1866 
18. ભારતના નાયક અેવા ગાેપાલ કૃ  ગાેખલેનાે જ  ક્યાં થયાે 

હતાે-  કાેથાપુર, મહારા  
19. ગાેપાલ કૃ  ગાેખલે "ભારત સેવક સમાજ"ની ાપના કયા 

વષેર્ કરી હતી- 1904 
20. ગુજરાતી સાિહ કાર ઈ ર પેટલીકરનાે જ િદવસ  જણાવાે- 

09.05.1916 
21. ગુજરાતી સાિહ કાર ઈ ર પેટલીકરનાે જ  કયાં થયાે હતાે - 

પેટલાદ તાલુકાના પેટલી ગામ ે
22. ગુજરાતી સાિહ કાર ઇ રભાઇ માેતીભાઈ પટેલનું ઉપનામ 

જણાવાે-  "ઈ ર પેટલીકર" 
23. જ ટીપ- નવલકથા  અને લાહેીની સગાઈ  જવેી ટંૂકી વાતાર્ના 

લેખક જણાવાે-  ઈ ર પેટલીકર 
24. સાિહ કાર ઈ ર પેટલીકરને કયા વષેર્ "રણિજતરામ 

સુવણર્ચં ક" અેવાેડર્ અપાયાે હતાે- 1961 
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 10-05-2021

 

 

ાિનક બાબતાે 
1. BS-6 : ગુજરાતમાં થમવાર BS-6 
અેિમશન નાે ર્ ધરાવતી 101 અેસટી 
બસાેનુ મુખ્યમં ી ી િવજયભાઈ રૂપાણીના 
હ ત ેઈ-લાેકાપર્ણ (વાહન વહાર)  

 

િવગત : 
 જા ુઅારી-21માં BS-6 અેિમશન નાે ર્ ધરાવતી 

1,000 અેસટી બસાે સેવામાં મૂકવાની જાહેરાત 
કરી હતી, તે પૈકી થમ લાેટમાં 101 બસ નરાેડના 
સે લ વકર્શાેપમાં તૈયાર થઈ છે. જ ેરા ના 16 
અેસ.ટી. િડિવઝનના િવ તારાેમાં મુકાઈ છે.  

 BS-6 : પયાર્વરણ િ ય બસ 

 અેિમશન  નાે ર્  અેટલે અાેછી મા ામાં દુષણ 
ફેલાવતી બસ 

 વાહન વહાર મં ી : અાર.સી. ફળદુ 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

2. િનધન : કિવ, િવવેચક, િનબંધકાર, 
વાતાર્કાર અને ગુજરાતી સાિહ  પિરષદના 
પૂવર્ મખુ ધીરુભાઈ પરીખનું કાેરાેનાની 
સારવાર દરિમયાન અવસાન   

 

 જ  : 31 અાેગ  1933 
 જ  ળ : િવરમગામ.  
 1967માં પીઅેચ.ડી.નાે અ ાસ કયાેર્ હતાે.  
કારિકદીર્ :  
 1955થી સી. યુ. શાહ કાૅલેજમાં અ ાપક તરીકે 

જાેડાયા.  
 1967થી 1969 સુધી તેમણે અેસ.અેન.ડી.ટી. 

િવમે  યુિનવિસર્ટીમાં સેવા અાપી અન ે
વઢવાણની મિહલા અાટર્સ કાૅલેજમાં અાચાયર્ 
તરીકે ફરજ બજાવી. પછી તેઅાે ગુજરાત 
યુિનવિસર્ટીના ભાષાસાિહ  ભવનમાં ગુજરાતી 
િવભાગના અ ક્ષ તરીકે જેાડાયા.  
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સાિહ  સજર્ન :  
 તેઅાે ગુજરાતી કિવતાના િદ્વમાિસક “કિવલાેક”' 

તેમજ “કુમાર” સામિયકનાં તં ી હતા.  
 તેઅાે લાેકડાઉનના વખતમાં પણ અાેનલાઈન 

બુધસભાનંુ અ ક્ષપદ િનભાવતા રહ્યા હતા. 
 થમ કૃિત : 1951માં ગટ થયેલી વાતાર્ ‘પહેલું 

રુદન’.  
 વાતાર્સંગ્રહ : ‘કંટકની ખુશબાે’ (1964)માં બાવીસ 

વાતાર્અાે .  
 કા સંગ્રહ : ‘ઉઘાડ’ (1979).  
 ‘અંગ પચીસી’ (1982)માં છ ાશૈલીનાં પચીસ 

કટાક્ષકા ાે છે.  
 છ ાની મ કાલીન પરંપરાનાે ીકાર કરીને 

કિવઅે ‘અાચાયર્ અંગ’, ‘અ ાપક અંગ’, ‘િવદ્યાથીર્ 
અંગ’ વગેરે પર નમર્મમર્પૂણર્ છ ા ર ાં છે. 
‘અાિગયા’ (1982) અેમનાે હાઈકુસંગ્રહ છે. 

 ગુજરાતી ગં્રથાકાર ેણી અંતગર્ત અેમણે ‘રાજે  
શાહ’ (1977) પુ તક લખંુ્ય છે.  

 ‘રાસયુગમાં કૃિતિનરૂપણ’ (1978) અેમનાે 
શાેધ બંધ છે.  

 ‘અ  ત ’ (1978)માં ગુજરાતી કિવઅાેની 
સાથે સી. કે. લૂઈ અને અાૅડેન જેવા અંગે્રજી 
કિવઅા,ે પા લાે નેરુદા જવેા ચીલી કિવ, માે ાલે 
જવેા ઈટાિલયન કિવ તથા યેવતુશે ાે જવેા 
રિશયન કિવ િવશેના પિરચયલેખાે છે.  

 ‘નરિસહં મહેતા’ (1981)માં નરિસહંના 
જીવનકવનનંુ િવ તૃત અવલાેકન છે.  

 ‘ક્ષરાક્ષર’ (1982)માં અેમણે દયારામ, દલપતરામ, 
નમર્દથી માંડી િ યકાંત મિણયાર, જગદીશ જાેષી, 
મિણલાલ દેસાઈ સુધીના િદવંગત ગુજરાતી 
કિવઅાેનાં જીવનકવનનાે િમતાક્ષરી પિરચય 
કરા ાે છે.  

 ‘સમકાલીન કિવઅા’ે (1983)માં લાભશંકર ઠાકર, 
િસતાંશુ યશ , રાજે  શુક્લ, રાવજી પટેલ, 
અાિદલ મ ુરી વગેરે અાધુિનક કિવઅાેની 
કિવતાને મૂલવી છે.  

 ‘તુલના ક સાિહ ’ (1984)માં સાિહ -
અ ાસી તુલના, ભૂિમકાનાે ઇિતહાસ અન ે
પિરચય છે.  

 ‘ઉભયા વય’ (1986)માં િવવેચનલેખાે છે.  
 ‘કાળમાં કાેયાર્ં નામ’ (1977)માં કાવાબાતા, 

ઈ રચં  િવદ્યાસાગર, ચા ર્ િડક , દલપતરામ, 
પૂ. માેટા જવેા મહાનુભાવાેના ં ેરક ચિર ાે 
અાલેખાયાં છે. 

 'િન ુળાનંદ પદાવલી' (1981), ‘સાત મહાકા ા’ે 
(1983), ‘પંચ મહાકા ાે’ (1984) અને ‘ટી. અેસ. 
અેિલયટ’ (1989) અેમના સંપાદનગં્રથાે છે. 

 'તુલના ક સાિહ  (1984) અે ધીરુ પરીખનાે 
ગં્રથ છે. અહીં નવા િવષયને લગતી સામગ્રી 
ગુજરાતીમાં ઉપલ  થાય અને િવષયને સહાય 
અને ાે ાહન મળે અેનાે ખ્યાલ મુખ્ય ે 
રાખવામાં અા ાે છે. તુલના ક સાિહ ની 
અથર્ચચાર્ અને રૂપચચાર્થી માંડી સાદ્દ ય, 
પરંપરા, અનુવાદ, પુરાણસંદભર્ વગેરે પાસાંઅાેના ે
સદ્દ ાંત શર્ કરવામાં અા ાે છે. 

 અેવાેડર્  : કુમાર ચં ક, 1971 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

રા ીય બાબતાે 
3. કાેરાેના વેિક્સનેશન : રસીકરણ કરવામાં 
સમગ્ર િવ માં ભારત સાૈથી ઝડપી દેશ 
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ભારતમાં ફક્ત 114 િદવસમાં 17 કરાેડથી વધુ 
લાેકાેને રસી અપાઈ 
િવગત : 
 અમેિરકામાં 17 કરાેડને વેિક્સન અાપતા 115 

િદવસ લાગ્યા હતા ારે ચીનમાં 119 િદવસ 
લાગ્યા હતા. 

 અહેવાલ : અારાેગ્ય મં ાલય, ભારત સરકાર 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

4. અાસામ : અાસામના 15માં મુખ્યમં ી  
તરીકે હેમંત િબ ા સરમાની િનમણૂક 

 
 મુખ્ય પક્ષ : ભાજપ અને સાથી પક્ષાે  
 રા પાલ : જગદીશ મુખી   
 રાજધાની : િદસપુર 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

અાંતરરા ીય  બાબતાે 
5. ખેલકૂદ : મેિ ડ અાેપન-2021 (મે ) 

 

િવજેતા ખેલાડી અને દેશ : 
 ટેિનસ ાર અેલેકઝા ર ઝેવરેવ-જમર્ની 
 ઉપ િવજેતા : માિતયાે બેરેટીની, ઈટાલી 
 યજમાન : મેિ ડ, ેન 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

6. િદન િવશેષ : 8 મે  
િવ  વાસી પક્ષી િદવસ 

 

 થીમ 2021 : Sing, Fly, Soar-Like a bird !  
 માઈગે્રટરી અેટલે કે વાસી પંખીઅાેનાે 

પયાર્વરણની જાળવણીમાં બહુ માેટાે ફાળાે છે.  
 ગુજરાત તાે અાવા ઋતુ વાસી પંખીઅાે માટે માેટુ 

મથક છે. સાબરમતી નદીના પટથી માંડીને નળ 
સરાેવર સિહતના િવિવધ ળાેઅે િશયાળામાં 
માઈગે્રટરી બડ્ર્સ અાવી પહાેંચે છે. 

 ધરતીના ઉ ર ગાેળાધર્માં રહેતા અા પક્ષીઅા ે
ાંનાે અાકરાે િશયાળાે સહન કરી શકતા નથી. 

અેટલે દર વષેર્ િશયાળાે શરૂ થાય ારે ભારત 
સિહતના દિક્ષણ ગાેળાધર્માં અાવલેા દેશાેમાં 
ઉપડી જતાં હાેય છે.  

હેતુ :  
 સંયુક્ત રા સંઘ અા પક્ષીઅાે અંગે જાગૃિત વધે 

અે માટે દર વષેર્ અાઠમી મે વ ર્ માઈગે્રટરી બડર્ ડે 
તરીકે ઉજવાય છે. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

............જય િહ ............ 
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અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (10-05-2021) 
1. મે 2021માં ગુજરાતમાં થમવાર કયા અેિમશન નાે ર્ ધરાવતી 

101 અેસટી બસાેનુ મુખ્યમં ી ી િવજયભાઈ રૂપાણીના હ તે 
ઈ-લાેકાપર્ણ કરાયંુ હતુ - BS-6 

2. અાેછી મા ામાં દુષણ ફેલાવતી પયાર્વરણ િ ય બસને કયા 
નાે ર્ ધરાવતી બસ તરીકે અાેળખવામાં અાવે છે - BS-6 
અેિમશન નાે ર્ 

3. ગુજરાતના વતર્માન વાહન વહાર મં ીનંુ નામ જણાવાે - 
અાર.સી. ફળદુ 

4. મે 2021માં કયા ગુજરાતી કિવ, િવવેચક, િનબંધકાર, વાતાર્કાર 
અને ગુજરાતી સાિહ  પિરષદના પૂવર્ મુખનું િનધન થયું હતુ 
- ધીરુભાઈ પરીખ 

5. ગુજરાતી સાિહ કાર ધીરુભાઈ પરીખનાે જ  ક્યારે-ક્યાં 
થયાે હતાે – તા. 31 અાેગ  1933 તથા િવરમગામ 

6. ગુજરાતી સાિહ કાર ધીરુભાઈ પરીખ ક્યા સામિયકના તં ી 
પદે સેવા અાપી હતી - ગુજરાતી કિવતાના િદ્વમાિસક 
“કિવલાેક”' તથા “કુમાર” સામિયક 

7. ગુજરાતી સાિહ કાર ધીરુભાઈ પરીખને કયા વષેર્ કુમાર ચં ક 
અેવાેડર્થી સ ાિનત કરાયા હતા - 1971 

8. તા. 10 મે 2021ની િ િતઅે ફક્ત 114 િદવસમાં કેટલા લાેકાનેે 
કાેરાેના રસીકરણ મામલે સમગ્ર િવ માં ભારત સાૈથી ઝડપી 
દેશ બ ાે હતાે - 17 કરાેડ 

9. તા. 10 મે 2021ની િ િતઅે 17 કરાેડ લાેકાનેે કાેરાેના રસી 
અાપવા માટે અમેિરકા તથા ચીનને કેટલા િદવસાે લાગ્યા હતા 
– 115 તથા 119  

10. મે 2021માં અાસામના 15માં મુખ્યમં ી તરીકે કાેણે શપથ લીધા 
હતા - હેમંત િબ ા સરમા 

11. અાસામના વતર્માન રા પાલનું નામ જણાવાે - જગદીશ 
મુખી   

12. અાસામના વતર્માન રાજધાનીનંુ નામ જણાવાે - િદસપુર 
13. મે  મેિ ડ અાેપન-2021 િવજતેા ખેલાડી અને દેશનંુ નામ 

જણાવાે - અેલેકઝા ર ઝેવરેવ તથા જમર્ની 
14. મે  મેિ ડ અાેપન-2021 ઉપ િવજતેા ખેલાડી અને દેશનું નામ 

જણાવાે - માિતયાે બેરેટીની, ઈટાલી  
15. િવ  વાસી પક્ષી િદવસ ક્યારે મનાવવામાં અાવે છે – 8 મે 
16. િવ  વાસી પક્ષી િદવસ 2021ની થીમ જણાવાે - Sing, Fly, 

Soar-Like a bird ! 
17. કઈ વૈિ ક સં ા દ્વારા પક્ષીઅાે અંગે જાગૃિત વધે અે માટે િવ  

વાસી પક્ષી િદવસની ઉજવણી કરાઈ છે - સયંુક્ત રા સંઘ 
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 11-05-2021

 

 

રા ીય બાબતાે 
1. WHO : WHO દ્વારા કાેરાેના વાયરસના 
ભારતીય વેિરઅ  B.1.617 ગ્લાેબલ 
ક નર્ અેટલે કે વૈિ ક િચંતાના િવષય 
તરીકે વગીર્કૃત જાહેર (અારાેગ્ય)  

 
વેિરઅ ની અસરાે 
 ભારતમાં સાૈ થમ વેિરઅ  B.1.617ની અાેળખ : 

અાેકટાેબર 2020 

 કાેરાેનાનાે ભારતીય વેિરઅ  B.1.617 વધુ ચેપી 
છે અને ઘણી સહેલાઈથી સરી રહ્યાે છે.  

 ભારતીય વેિરઅ  પર અેિ બાેડીઝની અસર 
અાેછી થઈ રહી છે પરંતુ તેનાે અથર્ અે નથી કે 
અા વેિરઅ માં કાેરાેનાની રસી સામે વધ ુ
િતરાેધક ક્ષમતા છે.  

 કાેરાેનાની બધી રસી ભારતીય વેિરઅ ને 
રાેકવા અને સંક્રિમત લાેકાેના જીવ બચાવવાની 
ક્ષમતા ધરાવે છે.  

 WHO : વ ર્ હે  અાેગેર્નાઈઝેશન 
 વડુ મથક : િજિનવા 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

અાંતરરા ીય  બાબતાે 
2. ચીન : વ તી ગણતરી-2020નાં અાંકડા 
જાહેર (વૈિ ક બાબતાે)  
ચીનની કુલ વસતી 141 કરાેડથી વધુ : 
વસતી વૃિદ્ધદર શૂ ની નજીક  
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અાંકડાકીય િવગતાે :  
 ગત 10 વષર્માં ચીનની વસતીમાં 5.38 ટકાનાે 

વધારાે થયાે છે. વષર્ 2010ની તુલનાઅે ચીનની 
વસતીમાં અાશરે 7 કરાેડ 20 લાખનાે વધારાે.  

 ચીનના રા ીય વસતીગણતરીના િરપાેટર્ 
અનુસાર ચીનની વસતીમાં સરેરાશ દર વષેર્ 0.53 
ટકાનાે વધારાે.  

 વષર્ 2017થી સતત ચીનના રા ીય જ દરમા ં
ઘટાડાે થઇ રહ્યાે છે. અા કારણે ચીનમાં વસતીનાે 
અેક માેટાે િહ ાે ઝડપથી વૃદ્ધ થઈ રહ્યાે છે 
જનેાથી ચીનની વસતીમાં િવિવધતા ઝડપથી 
અાેછી થઈ રહી છે જ ેિચંતાની વાત છે.  

 તેને સુધારવા સરકારે વન ચાઈ  પાેિલસી પણ 
હટાવી દીધી છે અને લાેકાેને બે બાળકાેને જ  
અાપવા ાે ાિહત કરવામાં અાવી રહ્યા છે પણ 
હજુ સુધી સરકારને સફળતા મળી નથી.  

 ચીનની સરકારે જ દર વધારવા માટે અનેક 
કારના કાયર્ક્રમ ચલા ા છે પણ સફળતા મળી 

નથી.  
 70 વષર્માં પહેલીવાર ચીનનાે વસતીદર ઘટીને 

1953ના તરે પહાેંચી ગયાે છે.  
 અા કારણે ભારત વસતી મામલે અાગામી દસ 

વષર્માં ચીનને પડકારી શકે છે. 
 વષર્ 2026 વૈિ ક જીડીપીમાં કુલ વૃિદ્ધના પાંચમા 

િહ ાનું યાેગદાન અાપશે  
 દુિનયાનું અાિથર્ક ઉ ાદન ગત અમુક દાયકામાં 

ચીન દ્વારા સંચાિલત થઈ રહ્યું છે. ખાસ કરીને 
2007-09ના નાણાકીય સંકટ બાદથી.  

 2000 બાદથી તેનાે જીડીપી સરેરાશ 8 ટકાના 
વાિષર્ક દરે વ ાે છે.  

 ભારત અને જાપાન ક્રમશઃ 3.4 અને 3.5 ટકા 
યાેગદાન અાપશે. તેમાં અમેિરકાનંુ યાેગદાન 14 
ટકા રહી શકે છે.  

 

ભારત 2027 સુધીમા ં ચીનને પાછળ છાેડી 
સાૈથી વધુ વસતીવાળાે દેશબને તેવાે અંદાજ  

 સંયુક્ત રા ના જૂન 2019માં જારી કરાયેલા અેક 
િરપાેટર્ મુજબ ચીનમાં ાં વસતીમાં ઘટાડાે થશે 
ાં 2019માં 136 કરાેડની વસતી ધરાવતા 

ભારતના 2027 સુધી દુિનયાના સાૈથી વધુ 
વસતીવાળા દેશ તરીકે ચીનથી અાગળ નીકળી 
જવાનું અનુમાન.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

3. િદન િવશેષ : 11 મે 
રા ીય ટેક્નાેલાેજી િદવસ 

 

થીમ 2021 : “Science and Technology for a 
Sustainable Future” 
કાેની યાદમાં ? 
 ત ાલીન વડા ધાન- ી અટલ િબહારી 

બાજપેઈના નેતૃ માં ભારત ે વષર્-1998માં 
પાેખરણમાં કરેલું બીજંુ અણુ પરીક્ષણ 

 નામ- અાેપરેશન શિક્ત 
 મુખ્ય વૈજ્ઞાિનક - ડાૅ. અ ૂલ કલામ  
 મં ાલય: સાય  અે  ટેક્નાેલાેજી િવભાગ, 

ભારત સરકાર  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

4. િદન િવશેષ : 11 મે 1951  
અાઝાદ ભારતમાં સાેમનાથ મંિદર િનમાર્ણના 
70 વષર્ પણૂર્ 
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 તા. 11 મે 1951ના રાેજ સવારે પાેણા દસ વાગ્યે 

ભારતના થમ રા પિત ડાૅ. રાજે સાદ દ્વારા 
સાેમનાથ મંિદરની ાણ િત ા કરવામાં અાવી 
હતી.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

5. જ  િદન િવશેષ : 11 મે 
તસવીરકળાના કસબી : જગન મહેતા  

  
જ  : 11 મે - 1909 
અવસાન : 10 ફે અુારી - 2003 
 અાજ ે િસદ્ધ દાશર્િનક જ.ે કૃ મૂિતર્ અને 

તસવીરકળાના કસબી અેવા જગન મહેતાનાે  
જ િદવસ.  

 િવરમગામમાં જ ેલા જગન મહેતાઅે કલાગુરુ 
રિવશંકર રાવળના સાંિન માં તસવીર કળામાં 

ાન કયુર્ં.  
 ફાેટાેગ્રાફીનંુ કામ શીખવા જમર્ની પણ ગયા હતા 

પણ નાદુર ત તિબયતને કારણે દેશ પરત 
અા ા. 

 જમર્નીમાં સુભાષચં  બાેઝને પણ મ ા હતા.  
 દેશ પરત ફરી અહીં જ િવિવધ સં ા અને 

જાત અનુભવાેના અાધારે ફાેટાેગ્રાફીમાં પારંગત 
થયા હતા. 

 જગનભાઈઅે ભારતભરના તીથર્ ાનાે અન ે
કુદરતી સાૈંદયર્વાળા ાનાેને પાેતાની અાગવી 
સૂઝ અને સમજથી કેમેરામાં કેદ કયાર્ હતા.  

 તેઅાેઅે ગાંધીજીની િબહાર શાંિતયા ાથી લઈ 
ગુજરાતના ગ્રામીણ અને અાિદવાસી 
જનજીવનની તસવીરાે કચકડે કંડારી હતી.  

 જગન મહેતાઅે 1978થી 1986 દરિમયાન 
ગુજરાતી સાિહ  પિરષદના કાયર્ક્રમમાં ઉપિ ત 
રહી ગુજરાતી સાર તાેના ફાેટાગે્રા  તૈયાર 
કયાર્ હતા.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

6. જ  િદન િવશેષ : 11 મે 
શાTીય નૃ કાર મૃણાિલની િવક્રમ 
સારાભાઈ 

 

જ  : 11 મે 1918, જ  ળ : કેરળ 
અવસાન : 21 જા અુારી 2016 
પિરચય :  
 18 હજારથી વધુ િવદ્યાથીર્અાેને ભરતનાટ્યમ, 

કથકલી શાTીય નૃ ાેની દીક્ષા અાપનાર, 
300થી વધુ નૃ નાિટકા રજૂ કરનાર મૃણાિલની 
િવક્રમ સારાભાઈનાે જ  કેરળમાં 11 મે 1918ના 
રાેજ બેિર ર િપતા અને સામાિજક કાયર્કર 
માતાને ઘેર થયાે હતાે.  
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 અાઝાદ િહંદ ફાેજનાં કે ન લ મી સહગલ 
તેમનાં બહેન થાય.  

 ભારતના અવકાશ િવજ્ઞાનના િપતામહ તરીકે 
જાણીતા પદાથર્ િવજ્ઞાની િવક્રમ સારાભાઈ તેમના 
પિત થાય.  

દાન :  
 તેઅાે શાTીય નૃ કાર ઉપરાંત નૃ  િનદેર્શક 

હતાં.  
 અમદાવાદમાં તેમણે દપર્ણ અેકેડેમી અાૅફ 

પફાેર્િમર્ંગ અાટ્ર્સ ાપી હતી, જનેા તેઅા ે
િડરેક્ટર હતાં. ાં નૃ , નાટક, સંગીત અને 
કઠપૂતળીની અાજ ેપણ તાલીમ અપાય છે.  

 નહેરુ ફાઉ ેશનના ચેરપસર્ન તરીકે સેવા અાપી 
ચૂક્યા છે.   

 અેવાેડર્  : પદ્મ ી તથા પદ્મ ભૂષણ  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

............જય િહ ............ 
 

અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (11-05-2021) 
1. મે 2021માં WHO દ્વારા કાેરાનેા વાયરસના ક્યા ભારતીય 

વેિરઅ ને ગ્લાેબલ ક નર્ અેટલે કે વૈિ ક િચંતાના િવષય 
તરીકે વગીર્કૃત જાહેર કરાયાે - B.1.617  

2. કાેરાેના વાયરસના ભારતીય વેિરઅ  B.1.617ની ભારતમાં 
સાૈ થમ કયારે અાેળખ થઈ હતી - અાેકટાેબર 2020 

3. વૈિ ક સં ા WHOનંુ િવ તૃત નામ જણાવાે - વ ર્  હે  
અાેગેર્નાઈઝેશન 

4. વ ર્ હે  અાગેેર્નાઈઝેશનનંુ વડુ મથક ક્યાં અાવેલુ છે - 
િજિનવા 

5. તાજતેરના ચીનની વ તી ગણતરી-2020નાં અાંકડા અનુસાર 
ચીનની અંદાજ ેકુલ વસતી જણાવાે - 141 કરાેડથી વધુ  

6. તાજતેરના ચીનની વ તી ગણતરી-2020નાં અાંકડા અનુસાર 
ચીનનાે વસતી વૃિદ્ધદર કેટલાે રહ્યાે - શૂ ની નજીક  

7. તાજતેરના ચીનની વ તી ગણતરી-2020નાં અાંકડા અનુસાર 
ગત 10 વષર્મા ંચીનની વસતીમાં કેટલા ટકાનાે વધારાે થયા ે - 
5.38 

8. તાજતેરના ચીનની વ તી ગણતરી-2020નાં અાંકડા અનુસાર 
વષર્ 2010ની તુલનાઅે ચીનની વસતીમાં અાશરે કેટલા ેવધારાે 
થયાે - 7 કરાેડ 20 લાખ 

9. તાજતેરના ચીનની વ તી ગણતરી-2020નાં અાંકડા અનુસાર 
70 વષર્માં પહેલીવાર ચીનના ે વસતીદર ઘટીને કયા વષર્ના 
તરે પહાેં ાે - 1953  

10. સંયુક્ત રા ના જૂન 2019ના િરપાેટર્ મુજબ ભારત ક્યા વષર્ 
સુધીમાં દુિનયાના સાૈથી વધુ વસતીવાળા દેશ તરીકે ચીનથી 
અાગળ નીકળી જશે - 2027  

11. તા. 11 મેના રાજે ભારતમાં કયાે િદવસ ઉજવવામાં અા ા ે - 
રા ીય ટેકનાેલાેજી િદવસ 

12. રા ીય ટેક્નાલેાેજી િદવસ 2021ની થીમ જણાવાે - “Science 
and Technology for a Sustainable Future” 

13. ભારતમાં કઈ ઘટનાની યાદમાં "રા ીય ટેકનાેલાજેી 
િદવસ"ઉજવવામાં અાવ ેછે - ભારતે વષૅ 1998માં વડા ધાન 
અટલ િબહારી વાજપેયીના નેતૃ માં પાેખરણ ખાતે કરેલુ ં
બીજંુ અણુ પરીક્ષણ 

14. ભારતે વડા ધાન અટલ િબહારી બાજપેયી અને વૈજ્ઞાિનક 
ડાેક્ટર અ ુલ કલામના નેતૃ માં કરેલા બીજા અણુ 
પરીક્ષણને કયું નામ અાપવામાં અા ું હતુ ં -  અાેપરેશન 
શિક્ત 

15. તા. 11 મ ે 2021ના રાેજ અાઝાદ ભારતમાં સાેમનાથ મંિદર 
િનમાર્ણના કેટલા વષર્ પૂણર્ થયા - 70 

16. તા. 11 મે 1951ના રાેજ કાેના દ્વારા સાેમનાથ મંિદરની ાણ 
િત ા કરવામાં અાવી હતી - ભારતના થમ રા પિત ડાૅ. 
રાજે સાદ 

17. િસદ્ધ ગુજરાતી જગન મહેતાનાે  જ િદવસ જણાવાે- 11 મે 
1909 

18. ગુજરાતી જગન મહેતાનું ક્ષે  જણાવાે – તસવીર કળાના 
કસબી 

19. શાTીય નૃ કાર મૃણાિલની િવક્રમ સારાભાઈનાે જ  ક્યારે-
ક્યાં થયાે હતાે – તા. 11 મે 1918 તથા કેરળ 

20. ભારતના અવકાશ િવજ્ઞાનના િપતામહ તરીકે જાણીતા પદાથર્ 
િવજ્ઞાની િવક્રમ સારાભાઈના પ ી તથા અાઝાદ િહંદ ફાેજનાં 
કે ન લ મી સહગલનાં બહેનનંુ નામ જણાવાે - મૃણાિલની 
સારાભાઈ 
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 12-05-2021

 

 

ાિનક બાબતાે 
1. િનણર્ય : ગુજરાત સરકાર 

 
(1) મા-અમૃતમ, મા-વા  અને અાયુ માન 
ભારત કાડર્ધારકાેને હવે કાેરાેના માટે ખાનગી 
સારવારનાે લાભ  
િવગત :  
 રા ના જે ગરીબ અને મ મવગીર્ પિરવારાે મા-

અમૃતમ્-, મા-વા  કે અાયુ માન ભારતનું 
કાડર્ ધરાવે છે તે પિરવારાેમાં જેા કાેઈ િક્ત 
કાેરાેનાથી સંક્રિમત થાય તાે તેમને ખાનગી 
હાેિ ટલમાં દરરાેજના રૂ. 5 હજાર સુધી અને 10 

િદવસ લેખે કુલ રૂ. 50 હજાર સુધીની મયાર્દામાં 
સારવાર િવનામૂ ે મળશે. 

 અા િનણર્યને પિરણામે રા ના 80 લાખથી વધુ 
ગરીબ અને મ મવગીર્ય પિરવારાેને કાેરાેનાની 
સારવારના ખચર્માં રાહત મળશે.  

 સમયમયાર્દા : અા લાભ 10મી જુલાઈ-2021 સુધી 
અાવા કાડર્ધારકાેને અપાશે. 

(2) કાેરાેનામાં મૃ ુ પામેલા શાન ગૃહના કમીર્ના 
વારસને રૂ. 25 લાખનંુ વળતર  

 

 િવગત : 
 પહેલી અેિ લ, 2020ની અસરથી અપાશે. 
 શાનગૃહમાં ફરજ બજાવતાે કમર્ચારી 

કાેરાેનાના જાન ગુમાવે તાે તેમના વારસને રૂ. 25 
લાખની સહાય-વળતર પણ રા  સરકાર 
તરફથી અપાશે.  

 અા િનણર્યને કારંણે કાેરાેનાના કપરા સમયમાં 
મૃતદેહાેના અંિતમ સં ાર કરતા શાનગૃહાેના 
કમર્ચારીઅાે તથા તેમના પિરવારજનાેને લાભ 
થશે. 
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(3) ‘મારંુ ગામ કાેરાેનામુક્ત ગામ’ વધુ પાંચ િદવસ 
લંબાવાયુ : તા. 1 થી 20 મે  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

2. િનણર્ય : ગુજરાત સરકાર 
સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ની 
યાદીમાં ‘‘મારૂ કંુભાર’’ જાિતનાે સમાવેશ   

 

 લાભ : હવે સમ ત ‘‘મારૂ કંુભાર’’ જાિતના 
નાગિરકાે સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત 
વગર્ના માણપ  અને અ  લાભાે વધુ 
સરળતાથી મેળવી શકશે 

 સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ યાદીમાં 
ક્રમાંક:૯૯ ઉપર "કંુભાર" તથા તેની પેટા 
જાિતઅાેનાે સમાવેશ કરવામાં અા ાે છે.  

 ગીર સાેમનાથ િજ ાના કંુભાર જ્ઞાિતની પેટા 
શાખ "મારૂ કંુભાર" જાિતના કેટલાક અરજદારાેને 
તેઅાેના દ તાવેજેામાં “મારૂ કંુભાર’’ દશાર્વેલ 
હાેવાના કારણે સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે 
પછાત વગર્નું માણપ  મેળવવામાં મુ કેલી 
પડતી હતી જ ેઅંતગર્ત અા િનણર્ય કરાયાે  

 સામાિજક ાય અિધકારીતા મં ી : ી 
ઇ રભાઇ પરમાર  

 સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ 
ક ાણના રા  મં ી : ી વાસણભાઇ 
અાહીર 

 િવભાગ : સામાજીક ાય અને અિધકારીતા 
િવભાગ, ગુજરાત સરકાર  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

3. તાૈકતે (TAUKTAE) વાવાઝાેડુ (કુદરતી 
અાપિ )  
 ઉદભવ : લક્ષદ્વીપ-અરબ સાગર  
 સંભિવત અસરગ્ર ત િવ તાર : ક  અને 

સાૈરા નાે દિરયાિકનારાે  
 વાવાઝાેડાનંુ નામ અાપનાર દેશ : ાનમાર  
 ભાષા : બમીર્ઝ  
 અથર્ : ગરાેળીનંુ નામ  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

રા ીય બાબતાે 
4. ભારત બાયાેટેક : હૈદરાબાદ 
દેશમાં થમવાર ભારત બાયાેટેકની દેશી 
કાેરાેના વેિક્સનને 2 થી 18 વષર્ના બાળકાે 
ઉપર િક્લિનકલ ાયલને મંજૂરી  

 

િવગત : 
 ભારતમાં પહેલીવાર બાળકાે માટેની કાેરાેના 

રસીની િક્લિનકલ ાયલ શરૂ કરવામાં અાવી 
રહી છે.  

 ભારત બાયાેટેકની કાેરાેના રસી કાેવેિક્સનની બે 
થી 18 વષર્ વ ેના બાળકાે પર બીજા અને ીજા 
તબક્કાની િક્લિનકલ ાયલ માટે િન ાતાેની 
પેનલે ભલામણ કરી છે.  
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 િદ ીની અે , પટણાની અે , નાગપુરની 
મેિડિ ના ઇિSટ્યૂટ અાેફ મેિડકલ સાયિ ઝ 
સિહતની િવિવધ સાઇટ પર 525 બાળકાે પર 
િક્લિનકલ ાયલ હાથ ધરાશે.  

 મંજૂરી :  ગ્સ રેગ્યુલેટરી, ભારત સરકાર 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

5. કે  સરકાર : બેટરી ઇિક્વપમે  
ઉ ાદન માટે રૂ. 18100 કરાેડની PLI 
ીમને મંજૂરી (પયાર્વરણ)  

 

ફાયદા :  
 અા મંજૂરીને પગલે અાયાત ખચર્ ઘટાડવામાં તેમ 

જ ઘરેલુ ઇંધણને ાે ાહન અાપવામાં મદદ 
મળશે.  

 તેને પગલે દેશમાં ઇલેક્ ીક માેિબિલટીને પણ 
વેગ મળશે.  

 તેને કારણે બે થી અઢી લાખ કરાેડ રૂિપયાના 
તેલ બીલની બચત થશે, નેશનલ ાેગ્રામ અાેન 
અેડવાન ડ કેિમ ી સેલ (અેસીસી) બેટરી 
ાેરેજ હેઠળ અા યાેજનાને મંજૂરી મળી છે. 

 કે  સરકારે ગયા વષેર્ કાેરાેના કાળમાં 
પીઅેલઅાઇ ીમની શરૂઅાત કરી હતી.  

 PLI : ાેડક્શન િલંકડ ઇ ેિ વ 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721  

 

અાંતરરા ીય  બાબતાે 
6. UNO : વ ર્  ઇકાેનાેિમક િસ ુઅેશન 
અે  ાે ેક્ટ િરપાેટર્-2021 (અાિથર્ક) 
વષર્ 2021માં ભારતનાે ગ્રાેથ રેટ 7.5 ટકા રહેવાની 
સંભાવના 

 

િરપાેટર્ના મહ ના ત ાે :  
 સંયુક્ત રા અે વષર્ 2021ના ભારતના જીડીપી 

ગ્રાેથરેટના અંદાજમાં  0.2 ટકાનાે વધારા ેકયાેર્ છે.  
 વષર્ 2021માં ભારતનાે જીડીપી ગ્રાેથેરેટ 7.5 ટકા 

રહેવાની સંભાવના છે પરંતુ ભારતનાે ગ્રાેથરેટ 
વષર્ 2021 માટે ઘણાે નાજુક રહેશે.  

 કાેરાેના સંક્રમણમાં થઇ રહેલા વધારાના કારણે 
ઘણા દેશાેની અાિથર્ક િરકવરી સામે પડકારાે 
યાેજાયા છે.  

 વષર્ 2022માં ભારતનું અથર્તં  10.1 ટકાના દરે 
વૃિદ્ધ પામશે.  

 ભારતે વેિક્સનની યાેગ્યતામાં િવ તાર કયાેર્ છે 
અને પૂરવઠાે વધારી રહ્યાે છે તેમ છતાં ાપક 
માગને પહાેંચી વળવવા વેિક્સનની ઉપલ તા 
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અસમાન અને અપુરતી છે. અા વાહી િ િતના 
કારણે વષર્ 2021માં ભારતના િવકાસનું િચ  ઘણું 
નાજૂક જણાઇ રહ્યું છે. 

વૈિ ક અથર્તં  િવશે : 

 વષર્ 2021માં વૈિ ક અથર્તં  5.4 ટકાના દરે 
િવકાસ કરશે.  

 વષર્ 2020માં કાેરાેના મહામારીના કારણે વૈિ ક 
અથર્તં ના ગ્રાેથરેટમાં 3.6 ટકાનાે માેટાે ઘટાડાે 
નાેંધાયાે હતાે. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

7. ઈઝરાયેલ-પેલે ાઈન િવવાદ (વૈિ ક 
બાબતાે) 
 િવવાદનંુ મૂળ કારણ : જરેુસલેમને લઈને 100 

વષર્થી બંને દેશાે વ ે િવવાદ-લાેિહયાળ સંઘષર્ 

 
ઇિતહાસ અને વતર્માન : 

 ઇઝરાયેલ અને પેલે ાઇન વ ેના અા સંઘષર્નું 
કારણ વષાેર્ જુનું છે. 1948માં ઇઝરાયેલની 
અાઝાદી પછી અારબ દેશાે અને ઇઝરાયેલ ઘણી 
વખત સામસામે અાવી ચુક્યા છે. પે ાઇનના 
દશર્નકારીઅાે અને ઇઝરાયેલ પાેલીસ વ ે 

અવારનવાર જરેુસલેમ અને અાસપાસના 
િવ તારાેમાં ઘષર્ણ થતું રહે છે. 

 શેખ જરાર્હ પૂવર્ જરેુસલેમનાે િવ તાર છે ાંથી 
ઇઝરાયેલ પેલે ાઇનના પિરવારાેને કાઢીને 
યહુદી પિરવારાેને વસાવી રહ્યું છે. ઇઝરાયેલ દ્વારા 
શેખ જરાર્હને ખાલી કરાવવામાં અાવતા 

પેલે ાઇન દ્વારા તેનાે િવરાેધ કરવામાં અા ાે 
હતાે.  

 ગયા શુક્રવારે રમઝાન મિહનાનાે છે ાે શુક્રવાર 
હતાે જનેા કારણે જેરુસલેમની મિ દ અલ 
અક્સામાં માેટી સંખ્યામાં મુિ લમાે નમાજ માટે 
અેકઠા થયા હતા. નમાજ બાદ અા લાેક શેખ 
જરાર્હને ખાલી કરાવવા માટે િવરાેધ દશર્ન 
કરવા લાગ્યા હતા. અા િવરાેધ દશર્ને િહંસક 

રૂપ લીધું અને જેાતજેાતામાં ઇઝરાયેલની 
સેના અને પે ાઇન વ ે અથડામણ થઇ ગઇ. 

 િવવાદનંુ કારણ 10મેના રાેજ મનાવવામાં અાવલેા 
જરેુસલેમ ડેને પણ ગણાવવામાં અાવે છે. 
હિકકતે જરેુસલેમ જ ે 1967ના અરબ-ઇઝરાયેલ 
યુદ્ધમાં ઇઝરાયેલની જીતની ખુશીમાં મનાવવામા ં
અાવે છે. ઇઝરાયેલે અા યુદ્ધને 6 િદવસની અંદર 
જ જીતી લીધું હતુ. અને પૂવર્ જેરુસલેમ પર 
કબજાે કરી લીધાે હતાે. 

 જરેુસલેમ મુિ લમ, ઇસાઇ અને યહૂદી ણે 
ધમર્ના લાેકાે માટે અા ાનંુ કે  છે. અહીં અલ-
અક્સા મિ દ છે. મુિ લમાેનંુ માનવંુ છે કે 
પયગંબર માેહ દ મક્કાથી અહીં અા ા હતા. 
અા મિ દની પાસે ‘ડાેમ અાેફ રાેક’ પણ છે. 
મુિ લમાેની મા તા અનુસાર અા જગ્યાઅેથી જ 
પયગંબર માેહ દે ગર્ની યા ા કરી હતી. મક્કા 
અને મદીના બદા મુિ લમાે માટે અા ીજી સાૈથી 
પિવ  જગ્યા છે. 

 જરેુસલેમમાં ઇસાઇઅાેનું પિવ  ‘ધ ચચર્ અાેફ ધ 
હાેલી સેપ ર’ પણ છે. દુિનયાભરના 
ઇસાઇઅાેનું માનવંુ છે કે ઇસા મસીહાને અા 
જગ્યા પર સુલી પર ચઢાવવામાં અા ા હતા અને 
અા જ ળ છે ાં ઇશુ ફરીથી જીવીત થયા 
હતા. 

 જરેુસલેમમાં અેક વે નર્ વાેલ છે. યહુદીઅાેનું 
કહેવંુ છે કે અહીં અેક સમયે તેઅાેનું પિવ  મંદીર 
હતંુ અને અા િદવાલ તેની બચેલી િનશાની છે. 
અહીં  જ યહુદીઅાેની સાૈથી પિવ  જગ્યા ‘હાેલી 
અાેફ હાેલીઝ’ છે. યહુદીઅાે માને છે કે અા 
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જગ્યાઅે જ ઇ ાિહમે તેમના િદકરા ઇસાકની 
કુરબાની અાપી હતી. યહુદીઅાે અેવંુ પણ માને છે 
કે અા જગ્યાઅેથી જ સમગ્ર િવ નું િનમાર્ણ થયું. 

 જરેુસલેમ ણે ધમાેર્ના પિવ  ળાેની સાથે 
સાથે િવવાદનંુ પણ કારણ છે. 1967ના યુદ્ધમાં 
જીત પછી ઇઝરાયેલ ેસમગ્ર પૂવર્ જરેુસલેમ પર 
કબજાે કરી લીધાે છે જનેા કારણે તે અા સમગ્ર 
જગ્યાને તેમની રાજધાની માને છે. જાે કે 
અાંતરરા ીય સમુદાય તેની અા વાતને નથી 
માનતાે તાે પેલે ાઇનના લાેકાેનંુ કહેવંુ છે કે 

ારે પેલે ાઇન અકે તં  રા  બનશે ારે 
અા તેમની રાજધાની બનશે. 

 પેલે ાઇની માગ છે કે ઇઝરાયેલ 1967 પહેલાની 
અાંતરરા ીય સરહદ સુધી પાછા ચા ા જાય 
અને વે  બેંક તથા ગાઝા પટ્ટીમાં તં  
પેલે ાઇન રા ની ાપના થાય. અા િસવાય 
ઇઝરાયેલ પૂવર્ જરેુસલેમ પરનાે તેમનાે દાવાે 
છાેડે. અા તરફ ઇઝરાયેલ પેલે ાઇનની અા 
માંગાેને ગાવે છે અને જેરુસલેમ પરથી દાવાે 
છાેડવા તે રાજી નથી. 

 ઇઝરાયેલ અને પેલે ાઇન વ ે 100 વષાેર્થી 
અા ઘષર્ણ ચાલી રહ્યું છે. હાલમાં ાં ઇઝરાયેલ 
છે ાં અેક સમયે તુકીર્નંુ  શાસન હતંુ જનેે 
અાેટાેમાન સા ા  કહેવાય છે.  

 1914માં પહેલું િવ  યુદ્ધ શરૂ થયું જમેાં તુકીર્અે 
િમ  રા ાે સામેના દેશાેને સાથ અા ાે હતા.ે િમ  
રા ાેમાં િ ટન પણ સામેલ હતુ. અાથી તુકીર્ અને 
િ ટન સામ સામે અાવી ગયા અને િ ટને અા 
યુદ્ધ જીતીને અાેટાેમાન સા ા ને િ ટનના 
કબજામાં લઇ લીધું. 

 1917માં િ ટનના િવદેશ સિચવ જે  બેલફેરે 
અેક ઘાેષણા કરી જમેાં કહેવામા ંઅા ું કે િ ટન 
પેલે ાઇનના યહુદીઅાેની માતૃભૂિમ બનાવવા 
માટે કટીબદ્ધ છે. 1945માં બીજુ િવ યુદ્ધ પુરૂ થયુ ં
જમેાં િ ટનને ઘણું નુકશાન થયંુ હતુ. તાે અા 
તરફ યહુદીઅાે પેલે ાઈનમાં અાવતા રહ્યા અને 
બીજા દેશાેઅે િ ટન પર યદુહીઅાેના પુનર્વસન 

માટે દબાણ નાખવાનું શરૂ કયુર્ં. છેવટે િ ટને 
પાેતાને અા મામલાથી અલગ કરી અને અા 
મામલે યુઅેનને સાેંપી દીધાે.  

 તા. 29 નવે ર 1947માં યુઅેન દ્વારા 
પેલે ાઇનને બે ભાગમાં વહેં ચી દેવામાં અા ુ 
અેક અરબ રા  બ ુ અને બીજુ બ ુ 
ઇઝરાયેલ. અા વષેર્ જ ઇઝરાયેલે પાેતાને અેક 

તં  રા ઘાેિષત કરી કરી દીધું. અમેિરકાઅે 
તા ાિલક અેક દેશના રૂપમાં ઇઝરાયેલને 
મા તા અાપી દીધી હતી.  

 ારથી લઇને અારબ રા ાે અને ઇઝરાયેલ 
વ ે ઘણા યુદ્ધાે થયા જમેાં ઇઝરાયેલ દરેક 
યુદ્ધમાં અારબ રા ાેને પરાજય અા ાે હતાે. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

8. ઘઉં ઉ ાદનની વૈિ ક િ િત-2021 
(કૃિષ) 

 

િવ ના થમ ણ દેશાે :  
 ચીન : 1.32 કરાેડ ટન  
 ભારત : 1.10 કરાેડ ટન  
 USA  
ભારતના અગે્રસર રા ાે :  
1. ઉ ર દેશ  
2. મ દેશ  
3. પંજાબ  
4. હિરયાણા  
5. રાજ ાન  



િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721 www.vivekanandacademy.org    58 | P a g e  

 

6. િબહાર  
7. ગુજરાત  
8. મહારા   
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

9. િદન િવશેષ : 12 મે 
અાંતરરા ીય નસર્ િદવસ  

 
 થીમ 2021: 'A Vision for Future  

healthcare ' 
 થમ નસર્: લાેરે  નાઇિટંગલની જ  

િદવસની યાદમાં  
લાેરે  નાઇિટંગલ િવશે :  
 લાેરે  નાઇિટંગલે નિસર્ગને અાધુિનક રૂપ 

અા ું, ચેપી રાેગનાે ડેટા અેકઠાે કરવાે તેમની 
પહેલ 

 અાધુિનક નિસર્ંગના ફાઉ ર લાેરે  
નાઇિટંગલનાે જ  ઇટાલીના લાેરે માં થયાે.  

 તેઅાે ગિણત અને ડેટામાં જીિનયસ હતા. અા 
ખાિસયતનાે ઉપયાેગ તેમણે હાેિ ટલાેની િ િત 
અને લાેકાેનંુ અારાેગ્ય સુધારવા માટે કયાેર્.  

 1853માં ક્રીિમયા યુદ્ધ દરિમયાન તેમને તુકીર્ની 
સૈ  હાેિ ટલમાં માેકલાયા.  

 અા પહેલી વાર િ ટને મિહલાઅાેને સૈ મા ં
સામેલ કરી હતી.  

 સૈિનકાે માટે સારા ભાેજન અને ચાેખ્ખા કપડાંની 
વ ા કરી. પહેલી વાર સૈિનકાે તરફ અાટલંુ 
ાન અપાયું.  

 તેમની માગ પર બનેલી સિમિતઅે નાેં ું કે 
તુકીર્માં 18 હજાર પૈકી 16 હજાર સૈિનકના માેત 
ગંદકી અને ચેપી રાેગાેથી થયા હતા.  

 લાેરે ના યાસાે થકી જ િ િટશ સૈ માં 
મેિડકલ, સેિનટરી સાય  અને ેિટિ કલ 
િવભાગ બ ા. હાેિ ટલાેમાં સાફસફાઈનું 
ચલણ તેમની જ દેન છે.  

 અા હાેિ ટલમાં નાઇટ િશ માં તેઅાે હાથમા ં
મશાલ પકડીને દદીર્અાેની સેવા કરતા હતા. તેથી 
‘લૅડી વીથ ધ લે ’ નામથી મશહૂર થયા.  

 અાજ ે પણ તેમના માનમાં નિસર્ંગની િતજ્ઞા 
હાથમાં લે  રાખીને લેવાય છે. અાને નાઇિટંગલ 
ેજ કહે છે.  

 1860માં િ ટનમાં તેમના નામથી નિસગં ૂ લની 
ાપના થઈ. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

10. જ  િદન િવશેષ : 12 મે 
યુગમૂિતર્ સાિહ કાર : ર.વ.દેસાઈ  

 

જ  : 12 મે-1892 
અવસાન : 20 સ ે ર-1954 
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 ગુજરાતી સમાજમાં ર.વ. દેસાઈના ટંૂકા નામે 
પંકાયેલા રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈનાે અાજે 
જ િદવસ છે. 

 ર.વ.દેસાઈનું મૂળગામ કાલાેલ (પંચમહાલ)  
 વડાેદરા િજ ાના િશનાેર ગામે રમણલાલ બી.અે, 

અેમ.અે થયા પછી વડાેદરામાં િશક્ષક અને પછી 
ગાયકવાડીમાં હજૂર કામદાર તરીકે જાેડાયા હતા.  

 ર.વ દેસાઈઅે નાટક, નવલકથા, વાતાર્, કિવતા, 
અા કથા અને જીવનચિર ાે ઉપરાંત ઈિતહાસ 
અને સં ૃ િત જવેા િવષયાેને કુશળતાપૂવર્ક 
ખેડ્યા છે. છતાં અેકંદરે તેમની છબી 
નવલકથાકાર તરીકેની રહી છે. 

સાિહિ ક દાન :  
 100 ઉપરાંત પુ તકાેના રચિયતા ર.વ દેસાઈની 

32 જટેલી નવલકથાઅાે”માં ‘િદ ચક્ષુ’, ‘ભારેલાે 
અિગ્ન’, શાૈયર્ તપર્ણ, ઠગ, િક્ષિતજ, ગ્રામલ મી, 
અ સરા, જયંત વગેરે જાણીતી નવલકથાઅાે” છે. 

 ગુજરાતમાં ઈિતહાસના િવષયવ તુની સ તા 
સાથે નવલકથાઅા”ે લખનારા સજર્કાેમાં દેસાઈ 
શીષર્  ાને છે.  

અા કથા :  
 ‘ગઈકાલ’ (1950)  
 ‘મ ાહનના મૃગજળ’ (1956)   
 1932મા તેમને ગુજરાતી સાિહ નાે માનવંતાે 

રણજીતરામ સુવણર્ચં ક ા  થયાે હતાે.  
 નવલકથાના કે્ષ ે મળેલી લાેકિ યતાને કારણે 

તેઅાે” ‘યુગમૂિતર્’ ભાવને લીધે સાૈજ  મૂિતર્ 
અને અંગત વતુર્ળાેમાં ‘ભાઈસાહેબ’ તરીકે 
જાણીતા થયા હતા. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

............જય િહ ............ 
અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (12-05-2021) 

1. મે 2021માં ગુજરાત સરકારે કયા કાડર્ધારકાેને કાેરાેના માટે રૂ. 
50 હજાર સુધીની મયાર્દામાં ખાનગી હાેિ ટલમાં સારવારનાે 
લાભ અાપવાનાે િનણર્ય કયાેર્ હતાે - મા-અમૃતમ, મા-વા  
અને અાયુ માન ભારત  

2. મે 2021માં ગુજરાત સરકારે કાેરાેનામાં મૃ ુ પામેલા શાન 
ગૃહના કમીર્ના વારસને કેટલ ુવળતર અાપવાનાે િનણર્ય કયાેર્ - 
રૂ. 25 લાખ  

3. મે 2021માં ગુજરાત સરકારે કાેરાેના સંદભેર્ ક્યા અિભયાનને 
ાપક િતસાદ મ ા બાદ વધુ પાંચ િદવસ લંબાવાય ુહતુ - 

‘મારંુ ગામ કાેરાેના મુક્ત ગામ’ 
4. મે 2021માં ગુજરાત સરકારે સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે 

પછાત વગર્ની યાદીમાં કઈ નવી જાિતનાે સમાવેશ કયાેર્ હતાે - 
‘‘મારૂ કંુભાર’’ 

5. ગુજરાતના સામાિજક ાય અિધકારીતા મં ીનું નામ જણાવાે 
- ઇ રભાઇ પરમાર  

6. ગુજરાતના સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ 
ક ાણના રા  મં ીનંુ નામ જણાવાે - વાસણભાઇ અાહીર 

7. મે 2021માં લક્ષદ્વીપ-અરબ સાગરમાં ઉદભવેલા વાવાઝાેડાનુ ં
નામ જણાવાે - તાૈકતે (TAUKTAE)  

8. મે 2021માં લક્ષદ્વીપ-અરબ સાગરમાં ઉદભવેલા વાવાઝાેડાન ે
તાૈકતે નામ ક્યા ભાષાનું છે – બમીર્ઝ 

9. તાૈકતે વાવાઝાેડાનું નામ કયા દેશે અા ું હતુ - ાનમાર  
10. બમીર્ઝ ભાષાના શ  તાૈકતેનાે અથર્ જણાવાે - ગરાેળીનંુ નામ  
11. મે 2021માં ભારતમાં થમવાર કઈ દેશી કાેરાેના વેિક્સનને 

2 થી 18 વષર્ના બાળકાે ઉપર િક્લિનકલ ાયલને મંજૂરી 
અપાઈ - ભારત બાયાેટેકની કાેવેિક્સન 

12. મે 2021માં ભારતમાં થમવાર ભારત બાયાેટેકની દેશી 
કાેરાેના વેિક્સન કાેવેિક્સનને 2 થી 18 વષર્ના બાળકાે ઉપર 
િક્લિનકલ ાયલને કાેના દ્વારા મંજૂરી અપાઈ - ગ્સ 
રેગ્યુલેટરી, ભારત સરકાર 

13. મે 2021માં કે  સરકાર દ્વારા બેટરી ઇિક્વપમે  ઉ ાદન માટે 
કેટલા રૂિપયાની PLI ીમને મંજૂરી અાપી - રૂ. 18100 કરાેડ   

14. PLIનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ાેડક્શન િલંકડ ઇ ેિ વ 
15. UNOના વ ર્ ઇકાેનાેિમક િસ ુઅેશન અે  ાે ેક્ટ 

િરપાેટર્-2021 મુજબ વષર્ 2021માં ભારતનાે ગ્રાથે રેટ કેટલા ટકા 
રહેવાની સંભાવના છે - 7.5 

16. મે 2021માં સંયુક્ત રા ે વષર્ 2021ના ભારતના જીડીપી 
ગ્રાેથરેટના અંદાજમાં  કેટલા ટકાનાે વધારાે કયાેર્ - 0.2 

17. મે 2021માં સંયુક્ત રા ના અદંાજ મુજબ વષર્ 2021મા ંવિૈ ક 
અથર્તં  કેટલા ટકાના દરે િવકાસ કરશે - 5.4 

18. ઈઝરાયેલ-પેલે ાઈન બંને દેશાે વ ે 100 વષર્થી ચાલતા 
િવવાદનંુ મૂળ કારણ જણાવાે – જેરુસલેમ 

19. જરેુસલેમ કયા ધમર્ના લાેકાે માટે અા ાનું કે  છે - મુિ લમ, 
ઇસાઇ અને યહૂદી  

20. મુિ લમાેની મા તા અનુસાર કઈ જગ્યાઅેથી પયગંબર 
માેહ દે ગર્ની યા ા કરી હતી - જેરુસલેમની અલ-અક્સા 
મિ દ  

21. કયા દેશે 1967ના યુદ્ધમાં જીત પછી સમગ્ર પૂવર્ જરેુસલેમ પર 
કબજાે કરી જનેે તેમની રાજધાની માને છે – ઇઝરાયેલ 

22. હાલમા ં ાં ઇઝરાયેલ છે ા ંઅેક સમયે તુકીર્નંુ  શાસન હતુ ં
જનેે કયુ સા ા  કહેવાય છે - અાેટાેમાન  
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23. યુઅેન દ્વારા કયારે પેલે ાઇનને અરબ રા  તથા ઇઝરાયેલ 
અેમ બે ભાગમાં વહે ું હતુ - તા. 29 નવે ર 1947 

24. ઘઉં ઉ ાદનની વૈિ ક િ િત-2021 અંતગર્ત સાૈથી વધુ ઘઉં 
ઉ ાિદત કરતા િવ ના થમ ણ દેશાેના નામ જણાવાે - 
ચીન : 1.32 કરાેડ ટન, ભારત : 1.10 કરાેડ ટન તથા USA  

25. ઘઉં ઉ ાદનની વૈિ ક િ િત-2021 સાૈથી વધુ ઘઉં ઉ ાિદત 
કરતા ભારતના રા ાે જણાવાે – ઉ ર દેશ, મ દેશ, 
પંજાબ, હિરયાણા, રાજ ાન, િબહાર, ગુજરાત તથા 
મહારા    

26. સમગ્ર િવ માં "અાંતરરા ીય નસર્ િદવસ" ક્યારે ઉજવવામા ં
અાવે છે - 12 મે  

27. "અાંતરરા ીય નસર્ િદવસ 2021ની થીમ જણાવાે - A Vision 
for Future healthcare  

28. સમગ્ર િવ માં "અાંતરરા ીય નસર્ િદવસ" કાેના યાદમાં 
ઉજવવામાં અાવે છે - થમ નસર્  લાેરે  નાઈિટંગલ 

29. થમ નસર્  લાેરે  નાઈિટંગલનાે જ   કયા દેશમાં થયાે 
હતાે – ઇટાલી ( લાેરે  શહેર) 

30. થમ નસર્ લાેરે  નાઈિટંગલ કયા નામથી કયા નામથી 
ખ્યાત હતા - " લૅડી વીથ ધ લે " 

31. યુગમૂિતર્ સાિહ કાર ર.વ. દેસાઈનાે જ િદવસ જણાવાે - 12 
મે 1892 

32. યુગમૂિતર્ સાિહ કાર ર.વ. દેસાઈનું અાખું નામ જણાવાે -  
રમણલાલ  વસંતલાલ  દેસાઈ 

33. યુગમૂિતર્ સાિહ કાર ર.વ. દેસાઈની અા કથાનું નામ જણાવાે 
- ‘ગઈકાલ’ (1950) અને ‘મ ાહનના મૃગજળ’ (1956)   

34. યુગમૂિતર્ સાિહ કાર ર.વ. દેસાઈને કયા વષેર્ "રણિજતરામ 
સુવણર્ચં ક" અેવાેડર્ અપાયાે હતાે- 1932 

35. યુગમૂિતર્ સાિહ કાર ર.વ. દેસાઈની  જાણીતી નવલકથાઅાેના 
નામ જણાવાે - ‘િદ ચકુ્ષ’, ‘ભારેલાે અિગ્ન’, શાૈયર્ તપર્ણ, 
ઠગ, િક્ષિતજ, ગ્રામલ મી, અ સરા, જયંત 
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 13-05-2021

 

 

ાિનક બાબતાે 
1. િનણર્ય : ગુજરાત સરકાર 
(1) કાેરાેનાના કારણે ધાેરણ 10ના રેગ્યુલર 
િવદ્યાથીર્અાેને અા વષેર્ માસ માેશન 

 

 ગુજરાતના અંદાજ ે 8.53 લાખ િવદ્યાથીર્અાેને 
રાહત 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

2. કાેરાેનામા અનાથ બાળકાેને ગુજરાત 
સરકાર માિસક રૂ. 4000ની િનભાવ સહાય 
અાપશે 

 

િવગત :  
 કાેરાેનામાં માતા-િપતા ગુમાવનાર અાવા 

બાળકાેને 18 વષર્ના થાય ાં સુધી માિસક 
રૂિપયા 4000 તેમના િનભાવ માટે અાપશે 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

3. િનધન : ગજુરાતી સાિહ કાર ડાે.રશીદ 
મીરનંુ 71 વષર્ની વયે િનધન 

 

પિરચય- કારિકદીર્ :  
 પુરૂ નામ : ડા.ેરશીદ કમાલુદ્દીન મીર 
 જ  : 1 જૂન 1950 



િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721 www.vivekanandacademy.org    62 | P a g e  

 

 જ  ળ : પડાલ, બાલાિશનાેર િજ. ખેડા.  
 કમર્ભૂિમ : વડાેદરા  
 બાલાિશનાેરની અાટ્ર્સ અે  કાેમસર્ કાેલેજમાંથી 

બી.અેનાે અ ાસ. 1975માં નિડયાદની 
સી.બી.પટેલ અાટ્ર્સ પટેલ કાેલેજમાંથી અેમ.અે 
અને ઈ.સ.1980માં અેમ.અેસ.યુિનવિસર્ટીમાંથી 
પી.અેચ.ડી કયુર્ં. . 

 અેમઈઅેસ ગ ર્ અને અેમઈઅેસ બાેયઝ 
હાઈ ૂ લમાં ગુજરાતીના િશક્ષક અને િ િ પાલ 
તરીકે સેવા અાપી હતી.  

દાન-સ ાન :  
 ગુજરાત સાિહ  અકાદમી તેમજ ગુજરાતી 

ગુજરાતી ગઝલ પર PHD કરનાર તેઅાે થમ 
િરસચર્ ાેલર હતાં! 

 અેમ.અેસ.યુિનવિસર્ટીમાંથી ગુજરાતી ગઝલ પર 
પહેલી-વહેલી પી.અેચ.ડી કરી તેમને ગુજરાતી 
સાિહ  જગતમાં પાેતાની અેક અાગવી અાેળખ 
બનાવી હતી. 

 ગુજરાતી ગઝલ સ ાટ તરીકે અાેળખાતા 
ડાે.રશીદ મીરના ઘણાં ગઝલ સંગ્રહાે, િવવેચન 
પુ તકાે તેમજ શાેધ િનબંધાે કાિશત થયાં છે.  

 સાિહ  પિરષદ દ્વારા પુર ૃ ત કરવામાં અા ાં 
હતા. તેઅાે ેમાનંદ સાિહ  સભાના ી 
ઉપરાંત બુધસભા વડાેદરાના સંચાલક હતા. 
તેમજ છે ાં ૩૦ વષાેર્થી 'ધબક' નામથી ગઝલનું 

-ૈમાિસક ચલાવતાં હતા. 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

રા ીય બાબતાે 
4. િનમણૂક : ભારતીય મિહલા િક્રકેટ ટીમના 
મુખ્ય કાેચ તરીકે રમેશ પવારની િનમણૂક  
 BCCI : મંુબઈ 

 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

5. િનધન : દેશના ટાેચના અખબાર જૂથ 
ટાઈ  ગ્રૂપના ચેરપસર્ન-પદ્મભૂષણ ઈ ુ 
જૈનનું િદ ી ખાતે 84 વષર્ની વયે િનધન  

 
 િવઝનરી, અા ાિ ક િ કાેણ ધરાવતાં તથા 

સખાવતી કાયાેર્માં અગે્રસર અેવા પદ્મભૂષણથી 
સ ાિનત ઈ ુ જનૈ મિહલાઅાે અિધકારાેના 
બળ સમથર્ક હતાં.  

 1999માં ટાઈ  જૂથના ચેરપસર્ન તરીકેનાે 
કાયર્ભાર સંભા ા બાદ તેમણે પાેતાની 
સંવેદનશીલ અને સમાવેશક નેતૃ શિક્તથી 
જૂથને નવી ઊંચાઈઅે પહાેંચાડ્યું હતંુ.  

 વષર્ 2000માં તેમણે ટાઈ  ફાઉ ેશન નામની 
સં ાની ાપના કરી હતી, જ ે મુખ્ય ે 
સાત પૂણર્ િવકાસના કે્ષ માં કાયર્રત છે.  
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 તેમણે ાપેલા ટાઈ  િરલીફ ફંડ દ્વારા 
વાવાઝાેડંુ, ભૂકંપ, પૂર તથા મહામારી જવેી 
અાપિ અા ે દરિમયાન માેટા પાયે સામુદાિયક 
સેવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં અાવે છે. 

 1983માં ાિપત િફક્કી લેડીઝ 
અાેગેર્નાઈઝેશન(અેફઅેલઅાે)ના તેઅાે ાપક 
અ ક્ષ હતાં.  

 સાિહ માં રૂચી ધરાવતાં ઈ ુ જનૈ 1999થી 
ભારતીય જ્ઞાનપીઠ ના ચેરપસર્ન તરીકે 
કાયર્રત હતાં.  

સ ાન :  
 પદ્મભૂષણ : 2016 
 અાેલ ઈિ યા મેનેજમે  અેસાેિસયેશન દ્વારા 

લાઈફટાઈમ કાેિ ુશન ટુ મીિડયાનાે અેવાેડર્ : 
2018 

 ઈિSટ્યૂટ અાેફ કંપની સેકે્રટરીઝ અાેફ ઈિ યા 
દ્વારા લાઈફટાઈમ અેિચવમે  અેવાેડર્ : 2019  

 ઈિ યન કાેંગે્રસ અાેફ વીમેન દ્વારા લાઈફટાઈમ 
અેિચવમે  અેવાેડર્ અપાયાે હતાે.  

 વષર્ 2000માં તેમણે સંયુક્ત રા  ખાતે યાેજાયેલી 
િમલેિનયમ વ ર્ પીસ સિમટને સંબાેધન કયુર્ં હતું. 

 બેનેટ, કાેલમેન અે  કંપનીના ચેરપસર્ન તરીકે 
તેમણે ભારતના સાૈથી માેટા મીિડયા હાઉસને 
ટાેચના ાને ાિપત કયુર્ં હતંુ.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721  

અાંતરરા ીય  બાબતાે 
6. ખેલકૂદ : ફાે ર્ મેગેઝીન 2021 
માશર્લ અાટર્ ફાઈટર કાેનાેર મેકિગ્રગાેર વષર્ 
2021માં સાૈથી વધુ રૂ. 1324 કરાેડની કમાણી 
કરનાર હાઈઅે  પઈેડ અે લટે  
 વતન : અાયલેર્  
 અમેિરકન િબઝનેસ મેગેઝીન ફાે ર્ દ્વારા 

હાઈઅે  કમાણી કરનારની યાદી જાહેર કરાઈ 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

7. ઈઝરાયેલ-હમાસની લડાઈનુ ં કારણ  

(વૈિ ક બાબતાે) 

 
 સામા  રીતે લડાઈ બે દેશ- દેશ વ ે ચાલતી 

હાેય.. ઈઝરાયેલ અને હમાસની લડાઈમાં 
ઈઝરાયેલ દેશ છે તાે હમાસ સંગઠન છે. અેટલે 
લડાઈ દેશ અને સંગઠન વ ે ચાલી રહી છે. 
ઈઝરાયેલ તાે જાણે દેશ તરીકે જાણીતાે છે, 
પણ હમાસ શંુ છે? 

 તેનાે જવાબ ઈિતહાસમાં બહુ પાછળ છૂપાયેલા ે
છે. પણ અાપણે ટંૂકમાં અેટલું જાણીઅે કે 'હમાસ 
અે હરકત અલ મુકામાહ અલ ઈ લાિમયા' નામક 
સંગઠનનું ટંૂકુ નામ છે.  

 અા સંગઠન પેલે ાઈનની અાઝાદી માટે કામ કરે 
છે 
પેલે ાઈન શંુ છે? 

 અે માની લેવાયેલાે દેશ છે, ાં અેક સમયે 
અારબાેની વસતી હતી. 1947માં ારે બીજંુ 
િવ યુદ્ધ પુરંૂ થયંુ ારે અા િવ તાર િ િટશરાેના 
કબજામાં હતાે. બીજી તરફ યહુદીઅાે યુરાેપથી 
િહજરત કરી રહ્યા હતા. અેટલે અેમને વસાવવા 
અા ભૂિમ અાપી દેવાનંુ નક્કી થયું. રા સંઘમા ં
તેનંુ મતદાન થયું જમેાં ઈઝરાયેલની પના 
ઉપરાંત જરેૂસલેમ શહેર અારબ-ઈઝરાયેલીઅા ે
બ ે પાસે રહે અેવાે ચૂકાદાે અા ાે.  
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 યહુદીઅાેઅે ચૂકાદાે િ કારી લીધા,ે અારબાેઅે ન 
િ કાયાેર્. યહુદીઅાે પાેતાને મળેલી ભૂિમ પર 
ઈઝરાયેલ દેશ બનાવી વસવા લાગ્યા અને 
ારથી અારબાે સાથે તેમને સંઘષર્ શરૂ થયાે. 

યહુદીઅાે ભેગા મળીને અારબાેને સાવ તાે હાંકી 
કાઢી ન શકયા પણ અારબાેની વસતી મયાર્િદત 
કરી દેવાઈ. 

 અે મયાર્િદત વસતી અાજ ેવે  બે , ગાઝા પટ્ટી 
અને ઈ  જેરૂસલેમ અેમ ણ ભાગમાં 
વહેં ચાયેલી છે. અા િવ તારને અાંતરરા ીય તરે 
કેટલાક દેશાે 'અાેકુ્યપાઈડ પેલે ાઈન ટેરેટરી' 
પણ કહે છે. ાંજ હમાસ અને િહઝબુ ા 
સિહતના સંગઠનાે અાવેલા છે અને તક મ ે 
ઈઝરાયેલ પર હુમલા કરતા રહે છે. 

 ગાઝા પટ્ટી, વે  બે  અને જરેૂસલેમ શહેરનાે 
ઈ  ભાગ અેમાં અારબાે રહે ાં સુધી 
ઈઝરાયેલને વાંધાે નથી. પરંતુ અે દેશાેમાં રહીને 
ઈઝરાયેલમાં અાતંક ફેલાતાે રહે છે.  

 હવે અ ારની માથાકૂટનું કારણ વળી સાવ નવું 
છે. પેલે ાઈન ઈઝરાયેલની સરહદ પર શેખ 
જરાર્હ નામની નાનકડી વસાહત અાવેલી છે. 6 
મેના િદવસે ઈઝરાયેલની કાેટર્ અે ફેંસલાે 
સંભળાવવાની હતી કે અે પેલે ાઈન વાસીઅાે 
રહી શકે કે નહીં. 

 પેલે ાઈનવાસીઅાે નહીં જ રહી શકે અેમ 
માનીને ચૂકાદાે અાવે અે પહેલા િવરાેધ દશર્ન 
શરૂ થયંુ અેટલે ઈઝરાયેલે અેક મિહનાની મુદત 
પાડી દીધી. પણ ાં સુધીમાં િવરાેધ તાે ચાલુ થઈ 
જ ગયાે હતાે, જ ેહવે માેટાે બની ચૂક્યાે છે. 

 ઈરાન સિહત ઘણા દેશાેનાે હમાસ-િહઝબુ ા કે 
અ  ઈઝરાયેલ િવરાેધી સંગઠનાેને સાથ મળતાે 
રહે છે. હમાસ તેને અાઝાદ કરાવી ાં 
પેલે ાઈન ાપવા માંગે છે. અેટલ ેઈઝરાયેલ 
અને હમાસ વ ે અા માથાકૂટ ચાલતી રહે છે.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

8. જ  િદન િવશેષ : 13 મે 
ભારતના પૂવર્ રા પિત:નીલમ સંજીવ રેડ્ડી 

 

જ  : 13 મે 1913 
અવસાન : 1 જૂન 1996 
 અાજ ે ભારતના બે પૂવર્ રા પિતઅા,ે અનુક્રમે 

ફકરુદીન અલી અેહમદ અને નીલમ સંજીવ 
રેડ્ડીનાે જ િદવસ છે.  

 નીલમ સંજીવ રેડ્ડીનાે જ  જુના મ ાસ ાંતના 
અનંતપુરમાં થયાે હતાે. શરૂનંુ િશક્ષણ અન ે
કાેલેજ અનંતપુરમાં કરી.  

 1929મા મહા ા ગાંધીની અનંતપુરની મુલાકાત 
પછી ભણતર છાેડી સ ાગ્રહમાં જેાડાયા.  

 1942ના િહ  છાેડાે અ ાેલનમાં ભાગ લઇ 
જલેવાસ પણ ભાેગ ાે.  

 દરિમયાન નીલમ સંજીવ રેડ્ડીની રાજકીય 
િવકાસયા ા પણ ચાલુ હતી.  

 1946મા મ ાસ લેજી લેટીવ અેસે લીના સ  
બ ા.  

 અા દેશના પહેલા મુખ્યમં ી (1962-64), બે 
વાર લાેકસભાના ીકર(1967-69), કે  
સરકારમાં મં ી, કાેંગે્રસના મુખ(1960-62) અને 
ભારતના રા પિત ી રેડ્ડીનાે પાેલીટીકલ ગ્રાફ 
હતાે.  

 માેરારજી સરકારમાં ીકર અને 25 જુલાઈ 1977 
થી 25 જુલાઈ 1982 દરિમયાન જનતા પક્ષના 
ઉમેદવાર તરીકે ભારતના છઠા રા પિત બ ા  
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 તેમના રા પિતકાળ દરિમયાન માેરારજી દેસાઈ, 
ચરણિસંહ અને ઇિ રા ગાંધી અેમ ણ 
વડા ધાનાે અા ા હતા. તે સમયે તેઅાે ભારતના 
સાૈથી યુવા રા પિત હતા.  

 રા પિત નીલમ સંજીવ રેડ્ડીનું 1 જુન 1996ના 
રાેજ 83 વષેર્ બેંગ્લાેરમાં અવસાન થયંુ હતું. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

............જય િહ ............ 
અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (13-05-2021) 

1. મે 2021માં અવસાન પામનાર ડાૅ. રશીદ મીરનંુ ક્ષે  જણાવાે - 
સાિહ -ગઝલ  

2. ગુજરાત સાિહ  અકાદમી તથા ગુજરાતી ગુજરાતી ગઝલ પર 
PHD કરનાર થમ િરસચર્ ાેલરનંુ નામ જણાવા ે- ડાૅ. રશીદ 
મીર 

3. મે 2021માં અવસાન પામનાર પદ્મભૂષણ ઈ ુ જનૈ કયા 
ગુ્રપના ચેરપસર્ન તરીકે સેવારત હતા - ટાઈ  ગૂ્રપ 

4. મે 2021માં ફાે ર્ િબઝનેસ મેગેિઝન દ્વારા કયા ખેલાડીને વષર્ 
2021માં હાઈઅે  પેઇડ અે લેટ  જાહેર કરવામાં અા ાે છે  
અને તેની કમાણી જણાવાે - માશર્લ અાટર્ ફાઈટર કાેનાેર 
મેકિગ્રગાેર  અને રૂ. 1324 કરાેડ 

5. વષર્ 2021માં હાઈઅે  પેઇડ અે લેટ કાેનાેર મેકિગ્રગાેર કયા  
દેશનાે વતની છે - અાયલેર્  

6. ફાે ર્ િબઝનેસ મેગેિઝન કયા દેશમાંથી િસદ્ધ થાય છે - 
USA 

7. કાેરાેનાના કારણે ગુજરાત સરકાર દ્વારા મે 2021માં કયા 
ધાેરણના બાેડર્ના િવદ્યાથીર્અાનેે માસ માેશનનાે િનણર્ય 
કરવામાં અા ાે છે - 10th 

8. કાેરાેનામાં  માતા-િપતા ગુમાવનાર  િનરાધાર બાળકાેને ગુજરાત 
સરકાર દ્વારા માિસક કેટલાે િનભાવ ખચર્ અાપવાનાે  
તાજતેરમાં િનણર્ય કરાયા ેછે -  રૂ. 4000/- 

9. કાેરાેનામાં  માતા-િપતા ગુમાવનાર  િનરાધાર બાળકાેને ગુજરાત 
સરકાર દ્વારા તેમની કેટલી ઉંમર સુધી માિસક િનભાવ ખચર્ 
અાપવાનાે  િનણર્ય કરાયાે છે - 18 વષર્ 

10. મે 2021માં BCCI દ્વારા ભારતીય મિહલા િક્રકેટ ટીમના નવા 
કાેચ તરીકે કાેની િનમણૂક કરવામાં અાવી છે - રમેશ પવાર 

11. BCCIનું  વડુ મથક જણાવાે – મુંબઈ 
12. પેલે ાઈનની અાઝાદી માટે કાયર્રત હમાસ સગંઠનનું િવ તૃત 

નામ જણાવાે - હરકત અલ મુકામાહ અલ ઈ લાિમયા 
13. તા. 13 મે ભારતના કયા બે પૂવર્ રા પિતઅાે જ િદવસ છે - 

ફકરુદીન અલી અેહમદ અને નીલમ સંજીવ રેડ્ડી 
14. ભારતના પૂવર્ રા પિત ી નીલમ સંજીવ રેડ્ડી કેટલીવાર 

લાેકસભાના ીકર બ ા હતા - બે વાર  

િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721 www.vivekanandacademy.org    66 | P a g e  

 

 

SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 14-05-2021

 

 

રા ીય બાબતાે 
1. PM િકસાન સ ાન િનિધ યાેજના (કૃિષ 
સહાય) 
ભારતના 9.5 કરાેડ ખેડૂતના ખાતામાં વડા ધાન 
દ્વારા PM િકસાન સ ાન િનિધ યાેજના અંતગર્ત 
અાિથર્ક સહાયનાે અાઠમાે હ ાે જમા 

 
િવગત : 

9.5 કરાેડ ખેડૂતાેને રૂ. 20,000 કરાેડથી વધુની 
રાેકડ સહાય 

 વડા ધાન ી દ્વારા અક્ષય તૃિતયાના પિવ  સંગે 
9.5 કરાેડ ખેડૂતાેના બે  ખાતામાં રૂિપયા 
20,000 કરાેડથી વધુની રકમ ા ફર કરાઇ.  

 પહેલીવાર પિ મ બંગાળના યાેગ્યતા ધરાવતા 
7.03 લાખ ખેડૂતાેને અા યાેજનાનાે લાભ મ ાે.  

યાેજનાનાે થમ ારંભ : 

 24 ફે ુઅારી, 2019 ધાનમં ી િકસાન સ ાન 
િનિધ યાેજનાની શરૂઅાત  

 1.35 લાખ કરાેડ રૂિપયા અ ાર સુધી ખેડૂતાેનાં 
ખાતામાં જમા કરાયા 

 60 હજાર કરાેડ રૂિપયા કાેરાેનાકાળમાં ખેડૂતાેને 
અપાયા છે. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

2. IBRD : વ ર્  બેંક - રેિમટે  અંગ ે
અહેવાલ (અાિથર્ક) 
વાસી ભારતીયાેઅે વષર્ 2020માં િવ માં 

સાૈથી વધુ 83 િબિલયન ડાેલર (રૂ. 6.10 
લાખ કરાેડ)  ભારત માેક ા 

 
અાંકડાકીય િવગતાે :  
 વૈિ ક અથર્ વ ાઅાે કાેરાેનાથી ભાિવત 

રહેવા છતાં 2019ની સરખામણીમાં તેમાં 0.2 
ટકાનાે સામા  ઘટાડાે જેાવા મ ાે.  
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 ભારતમાં સાૈથી વધુ રેિમટે  USAથી 
માેકલવામાં અા ું  

 2019માં ભારતને રેિમટ ના રૂપમાં 83.3 
િબિલયન ડાેલર અેટલે કે અંદાજે 6.13 લાખ 
કરાેડ રૂિપયાની રકમ મળી હતી.  

 
વષર્ 2020માં રેિમટે  મેળવનારા િવિવધ દેશાેનાે 
ક્રમ : 
1. ભારત : 83 િબિલયન ડાેલર 
2. ચીન : 59.9 િબિલયન ડાેલર  
3. મેિક્સકાે : 42.8 િબિલયન ડાેલર 
4. િફલીપાઇ  : 34.9 િબિલયન ડાેલર 
5. ગ્રીસ : 29.9 િબિલયન ડાેલર 
6. પાિક તાન : 26 િબિલયન ડાેલર 
7. ા  : 24.4 િબિલયન ડાેલર 
8. બાંગ્લાદેશ : 21 િબિલયન ડાેલર 

 

રેિમ ેસ િવશે :  
 બીજા દેશાેમાં કામ કરનારા વાસીઅાે તરફથી 

બે , પાે  અાેિફસ અથવા અાેનલાઇન 
ા ફર મારફતે પાેતાના દેશમાં માેકલવામાં 
અાવતા નાણાને રેિમટ  કહેવામાં અાવે છે.  

 

IBRD – વ ર્  બેંક િવશે : 
 IBRD : ઇ રનેશનલ બેંક ફાેર િરક કશન 

અે  ડેવલપમે   
 વડુમથક : વાેિશંગ્ટન (DC) USA 
 ાપના : 1944  
 સ  : 189 દેશાે 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721  
 

3. ગિહરમાથા સમુ ી અભયાર ય – 
અાેિડશા માસ નેિ ંગમાં કાચબાના 60 
લાખથી વધુ બ ાં જMા   
 માસ નેિ ંગ : માેટાપાયે ઈંડા મૂકવાની િક્રયા  
 
 

 

 રાજધાની : ભૂવને ર  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

અાંતરરા ીય  બાબતાે 
4. નપેાળ : કે.પી. શમાર્ અાેલીના ીજીવાર 
નેપાળના PM તરીકે શપથ (વૈિ ક 
રાજકારણ)   
 રા પિત : િવદ્યાદેવી ભંડારી  
 રાજધાની : કાઠમંડુ  

 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

5. પેઈ ર પા લાે િપકાસાે (કલા) 
ખ્યાત પેઈિ ંગ ‘વુમન સીિટંગ િનયર િવ ાે’ (મેરી 

થેરેસી)ની રૂ.750 કરાેડમાં હરાજી 
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િવગત :  
 િવખ્યાત પેઈ ર પા લાે િપકાસાનેી 1932ની 

અ ંત જાણીતંુ પેઈિ ંગ ‘વુમન સીિટંગ િનયર 
િવ ાે’ (મેરી થેરેસી) રૂ.750 કરાેડમાં િલલામ થયું.  

 િલલામી : ૂયાેકર્ , USA 
 પા લાે િપકાસાે વતન : ેન  
 જ  : 1881  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

6. િદન િવશેષ : 14 મે, વૈશાખ સુદ ીજ 
(1) અક્ષય તતૃીયા (અખા ીજ)  
મહ  :  
1. ભગવાન ીિવ ુના છઠા અવતાર, ભગવાન ી 
પરશુરામનું ાગટય અાજના જ િદવસે થયંુ હતું. 
2. મહારાજા ભગીરથ પરમ પિવ  માં ગંગાને અાજના 
િદવસે જ અા ધરતી પર લા ા હતા. 
3. અાજના િદવસથી જ સતયુગનાે મંગલ ારંભ થયાે 
હતાે. 
4. મહિષર્ વેદ ાસજીઅે અાજના િદવસથી જ 
મહાભારત લખવાનાે ારંભ કયાેર્ હતાે. 
 

5. સુદામાઅ ેઅેના પરમ સખા દ્વારકાધીશ ભગવાન 
ી કૃ ને અાજના િદવસે જ તાંદુલ(પાૈવા)ની ભેટ 

ધરી હતી. 
6. ભગવાન ીકૃ અે અાજના િદવસે જ ાૈપદીને 
અક્ષયપા (જમેાં ક્યારેય અ  ન ખૂટે અેવંુ પા ) 
ભેટમાં અા ું હતું. 
7. જનૈ ધમર્ના થમ તીથર્ંકર ભગવાન 
ઋષભદેવજીઅે લાંબા ઉપવાસ બાદ અાજના િદવસે 
જ શેરડીનાે રસ પીને પારણા કયાર્ હતા. 
8. વંૃદાવનમાં બાંકે િબહાિરજીના ચરણના દશર્ન 
વષર્માં મા  અેકવાર અાજના િદવસે જ થાય છે. 
9. કુબેરજી વષર્માં મા  અેકવાર અાજના િદવસે જ 
અેના ધનના ભંડાર ભરેલા રહે તે માટે લ મી-
નારાયણની પૂજા કરે છે. 
10. ભગવાન જગ ાથજીની પિવ  રથયા ા માટેનાે 
રથ તૈયાર કરવાનાે ારંભ અાજના િદવસથી થાય છે. 
11. િહ ૂ મંિદરાેમાં ભગવાનને અાજથી ચંદનનાે લેપ 
(પંચ ધાતુ ની મૂિતર્ ) કરવાની શરૂઅાત થાય છે. 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

 

(2) િદન િવશેષ : 14 મે, વૈશાખ સુદ ીજ 

પરશુરામ જયંિત 
છ પિત સંભાજી મહારાજ જ  િદવસ  
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 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

............જય િહ ............ 
 

અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (14-05-2021) 
1. વડા ધાન ી  માેદી દ્વારા અખા ીજ- અક્ષય તૃિતયાના િદવસે  

કઈ યાેજના અંતગર્ત ખેડૂતાેના ખાતામાં અાિથર્ક સહાયનાે 
અાઠમાે હ ાે જમા કરા ાે - ધાનમં ી િકસાન સ ાન 
િનિધ યાેજના 

2. ધાનમં ી િકસાન સ ાન િનિધ યાેજના  અંતગર્ત  ચાલ ુવષેર્ 
અક્ષય તૃિતયાના િદવસે ભારતના કુલ કેટલા ખેડૂતાેના 
ખાતામાં કુલ  કેટલી રકમ જમા કરાઇ - 9.5 કરાેડ અને 
રૂ.20,000 કરાેડ 

3. ધાનમં ી િકસાન સ ાન િનિધ યાેજનાનાે ારંભ ક્યારે થયાે 
હતાે - 24 ફે ુઅારી 2019 

4. મે 2021ના IBRDના અહેવાલ મુજબ વષર્ 2020માં િવ માં 
સાૈથી વધુ કયા દેશના લાેકાઅેે િવદેશમાંથી પાેતાના દેશમાં 
નાણા માેક ા છે - ભારત 

5. મે 2021ના IBRDના અહેવાલ મુજબ વષર્ 2020માં  િવ માં 
સાૈથી વધ ુ ભારતીયાેઅે કેટલા િબિલયન ડાલેર  ભારતમાં 
માેક ા છે - 83 

6. મે 2021ના IBRDના અહેવાલ મુજબ વષર્ 2020માં રેિમટે  
મેળવનાર િવ ના અગ્રણી દેશાેના નામ અને  રકમ જણાવાે - 
ભારત : 83 િબિલયન ડાેલર, ચીન : 59.9 િબિલયન ડાેલર, 
મેિક્સકાે : 42.8 િબિલયન ડાેલર, િફલીપાઇ  : 34.9 
િબિલયન ડાેલર, ગ્રીસ : 29.9 િબિલયન ડાેલર, પાિક તાન 
: 26 િબિલયન ડાેલર, ા  : 24.4 િબિલયન ડાેલર તથા 
બાંગ્લાદેશ : 21 િબિલયન ડાેલર 

7. 'રેિમટે ' અેટલે શું - અ  દેશાેમાં કામ કરતા વાસીઅાે 
તરફથી પાેતાના મૂળ દેશમાં િવિવધ મા માેથી માેકલવામાં 
અાવતા નાણા 

8. IBRD-વ ર્ બેંકનંુ િવ તૃત નામ જણાવાે - ઇ રનેશનલ બેંક 
ફાેર રીક કશન અે  ડેવલપમે  

9. IBRDનું વડુ મથક જણાવાે - વાેિશંગ્ટન DC,USA 
10. ભારતમાં 'ગિહરમાથા સમુ ી અભયાર ય' ક્યાં અાવેલું છે -  

અાેિડશા 
11. 'ગિહરમાથા સમુ ી અભયાર ય' કયા દિરયાઈ જીવ માટે  

િવ ભરમાં િસદ્ધ છે - કાચબાના માસ નેિ ંગ માટે 
(તાજેતરમાં 60 લાખ કાચબાના બ ાનાે  જ ) 

12. મે 2021માં કે.પી. શમાર્ અાલેીઅે ીજીવાર કયા દેશના PM 
તરીકે શપથ લીધા - નેપાળ   

13. નેપાળના રા પિતનંુ નામ જણાવાે - િવદ્યાદેવી ભંડારી  
14. નેપાળની રાજધાનીનંુ નામ જણાવાે - કાઠમંડુ  

15. મે 2021માં ખ્યાત પેઈ ર પા લાે િપકાસાેનું પેઈિ ંગ ‘વુમન 
સીિટંગ િનયર િવ ાે’ (મેરી થેરેસી)ની કેટલા રૂિપયામાં હરાજી 
થઈ હતી - રૂ.750 કરાેડ 

16. િવખ્યાત પેઈ ર પા લાે િપકાસાેની કયા વષર્નંુ જાણીતું 
પેઈિ ંગ ‘વુમન સીિટંગ િનયર િવ ા’ે (મેરી થેરેસી)ની 
તાજતેરમાં ૂયાેકર્ , USAમાં હરાજી થઈ હતી - 1932 

17. િવખ્યાત પેઈ ર પા લાે િપકાસાેનુ વતન જણાવાે - ેન  
18. િવખ્યાત પેઈ ર પા લાે િપકાસાેનુ જ  ક્યા વષેર્ થયાે હતાે - 

1881  
19. અક્ષય તૃતીયા અથવા અખા ીજ ક્યારે ઉજવવામાં અાવ ેછે - 

વૈશાખ સુદ ીજ 
20. ભગવાન ીિવ ુના છઠા અવતાર પરશુરામનાે ાગટય 

િદવસ(પરશુરામ જયંિત) જણાવા ે– વૈશાખ સુદ ીજ 
21. છ પિત સંભાજી મહારાજનાે જ  િદવસ જણાવાે – વૈશાખ 

સુદ ીજ 
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 15-05-2021

 

 

ાિનક બાબતાે 
1. વાવાઝાેડાના નામકરણ િવશે  
 તાઉ’તે/તાેક‘તે નાે અથર્ માેટાે અવાજ કરતી 

જંગલી ગરાેળી  
 તાઉતે-તાેકતે વષર્ 2021નંુ થમ વાવાઝાેડુ  
 નામ અાપનાર દેશ : ાંમાર  

 

 ભારત સિહત 13 દેશ દ્વારા અલગ-અલગ 
વાવાઝાેડા માટે કુલ 64 નામ અપાયા 

 િવ માં જ ેપણ કાેઇ વાવાઝાેડંુ અાવે છે તેને અેક 
ચાેક્કસ નામ અાપવામાં અાવતંુ હાેય છે.  

 અરબી સમુ  અને પિ મ બંગાળની ખાડીમાં 
અાવતાં દિરયાઇ વાવાઝાેડાંનંુ નામ રાખવાની 
થમ શરૂઅાત વષર્ 2004થી થઇ હતી. જનેા માટે 

અેક યાદી બનાવવામાં અાવી હતી.  
અાઠ દેશના ક્રમાનુસાર અાઠ નામ અાપવામાં 
અાવે છે. 

 ારે જે પણ દેશનાે ક્રમ અાવે ારે તે દેશ દ્વારા 
અાપવામા ં અાવેલા નામથી વાવાઝાેડાનું 
નામકરણ કરવામાં અાવે છે.  

 અા વાવાઝાેડાંનંુ નામ શક્ય તેટલું ટંૂકુ હાેવું અે 
તેની પૂવર્શરત છે. જ ે 13 દેશ દ્વારા વાવાઝાેડાના 
કુલ 64 નામ અાપવામાં અાવેલા છે.  

 અ ારસુધી બાંગલાદેશે અાપેલું િનસગર્, ભારતે 
અાપેલું ગિત, ઈરાને અાપેલું િનવાર, માિ સે 
અાપેલું િનવાર નામનંુ વાવાઝાેડંુ અાવી ચૂકંુ્ય છે.  

 હવે પછીના વાવાઝાેડાને 'યાસ'નામ અાેમાન 
દ્વારા અપાયંુ છે. 

 

ગુજરાતમાં વાવાઝાેડાની તવારીખ  
જુન-1998 :  
 અરબી સમુ માં અિત િસવીઅર સાયકલાેનીક 

ાેમર્ ીડ 167 િક.મી. વાવાઝાેડાની ગુજરાત 
અને રાજ ાનને અસર થઈ હતી.  
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 સાૈથી વધુ અસર પાેરબંદરમાં થઈ હતી. અંદાજ ે
રૂ.1855 કરાેડનંુ નુકશાન થયુ હતુ. દેશભરમાં 
10,000થી વધુ લાેકાેઅે જાન ગુમા ા હતા.  

 ગુજરાતમાં 1100 માણસાેના માેત અને 1700 
લાપતા જણાયા હતા.  

મ-ે1999 :  
 અરબી સમુ  પર વેરી િસિવયર સાયકલાેનીક 

ાેમર્ ીડ 102 િક.મી. અેનાથી ક  અને 
જામનગર િજ ામાં 453 માણસાેના માેત સાથે 
ભારે નુકશાન થયુ હતુ. ાેપટીર્ને 85 કરાેડના 
નુકશાનનાે અંદાજ હતાે.  

જૂન-2010 :  
 ફેટ વાવાઝાેડા છે. અાેમાન, પિ મ ભારત અને 

પાિક તાનમાં લે ફાેલ કયાેર્ હતાે. ીડ 155 
િક.મી. ક માંથી 8 હજાર લાેકાેને બચાવી 
લેવાયા હતા. વીજળી, કરંટ અને ડુબી જવાથી 
ગુજરાતમાં પાંચના માેત થયા હતા.  

અાેકટાેબર -2014 
 અરબી સમુ માં સાૈથી ીજુ ભયાનક નીલાેફર 

અેક ી લી સીવીયર સાયકલાેનીક ાેમ હતુ. 
પરંતુ અે નબળુ પડી િડ ેશનમાં ફેરવાયુ હતુ. 
અને નિલયામાં જમીન પર ાટકયુ હતુ. અેનાથી 
હળવાે વરસાદ અને ભારે પવન કંુકાયાે હતાે. 
ીડ 205 િક.મી.ની હતી. ગુજરાતમાં કાેઈ 

જાનહાિન થઈ ન હતી.  
નવે ર -2017 :  
 ીલંકા અને ભારતના અમુક િવ તારાેને 

ધમરાેળનાર જેારદાર ાેપીકલ વાવાઝાેડુ હતુ . 
2015માં મેઘ નામના વાવાઝાેડા પછી અરબી 
સમુ માં અે તી  ાેપીકલ ાેમર્ હતુ. અરબી 
સમુ માં અાખરી તબક્કા અે ઝડપથી નબળુ 
પડયુ હતુ. ીડ હતી 155 િક.મી. અેનાથી દિક્ષણ 
ગુજરાતના અમુક ભાગમાં વરસાદ થયાે હતાે. જનેે 
કારણે શાકભાજી-ખેતીવાડીને નુકશાન 
પહાેચાડ્યુ હતુ.   

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

2. િનધન : જાણીતા રંગકમીર્, િદગ્દશર્ક 
લેખક નાટ્યકાર અને િવવેચક ગજુરાતી ી 
ભરત દવેનું 72 વષર્ની વયે િનધન 

 

પુર ાર- દાન :  
 તેમને 1990માં રંગભૂિમમાં દાન બદલ ગુજરાત 

સરકારનાે ”ગાૈરવ પુર ાર” 

 ટી.વી. ેણી ‘ભલાભૂસાના ભેદભરમ (1987),  
 નાટક “માનવીની ભવાઈ“(1988) માટે િક્રટીકલ 

સંધાન અેવાેડર્  
 ગુજરાત સાિહ  અકાદમી તરફથી પુ તક 

“મહાન પા ા  િચંતકાેને પુર ાર 

 ી ધીરુભાઈ ઠાકર સ સાચી સાર ત અેવાેડર્ 
(2018) 

 ગુજરાત સાિહ  પિરષદ દ્વારા રામ સાદ બક્ષી 
પાિરતાેિષક અને નમર્દ ચં ક (2016-17) પણ 
અપર્ણ થયા હતા.  

 તેમના જાણીતા નાટકાેમાં  સાેદાે, બરી ધ ડેડ,  
િપયાે ગાેરી, અંિતમ અ ાય હતા.  

 જાણીતા અાર.જ.ે દેવકીના તેઅાે િપતા અને 
જાણીતા નાટ્યકાર જશવંત ઠાકરના જમાઇ થાય. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

અાંતરરા ીય  બાબતાે 
3. BRICS િવશે 
 BRICS : ાિઝલ, રિશયા, ઈિ યા, ચાઈના અને 

સાઉથ અાિ કા 
 BRICS િવ ના પાંચ મુખ્ય દેશાેનું જૂથ  
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 BRICS િવ ના પાંચ મુખ્ય દેશાેનંુ જૂથ છે. અા 
જૂથમાં ભારત ઉપરાંત ાિઝલ, રિશયા, ચીન 
અને દિક્ષણ અાિ કાનાે સમાવેશ થાય છે 

 િવ ની 42 ટકા વસતી અા પાંચ દેશાેમાં વસે છે . 
અેટલું જ નહીં િવ ની 23 ટકા જીડીપી, 30 ટકા 
ભાૈગાેિલક કે્ષ  અને લગભગ 18 ટકા ાપાર 
પણ અા પાંચ દેશાેની અંદર સમેટાઈ જાય છે. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

4. CNSA : ચીનમાં માનવરિહત રાેવર  
ઝંુરાેગનું મંગળ પર સફળ ઉતરાણ 
(અવકાશ સંશાેધન)  

 
 US પછી ચીન મંગળ પર રાેવરનંુ ઉતરાણ 

કરાવનાર િવ નાે બીજેા દેશ  
 ઝુરાેંગ : અિગ્ન અને યુદ્ધના દેવતાના નામ  
 કામગીરી : ણ માસ સુધી મંગળની ભૂિમ અને 

હવામાન િવશે સંશાેધન કરશે  
રાેવર યાનની લાક્ષિણકતા   

 રાેવર યાનનંુ વજન 240 િકલાે. 
 રાેવર યાનને 6 પૈડા રાખવામાં અા ા. 
 રાેવર યાન 4 સાૈર પેનલથી સ . 
 કલાકનાં 200 મીટર સુધી તે ફરી શકે છે. 
 6 વૈજ્ઞાિનક સાધનાેમાં હાઇ ડેિફનેશન કેમેરા, 

રડાર અને હવામાન માટેનાં સાધનાેના ેસમાવેશ. 
ચીની યાન િતઅાનવેન-1નંુ 23 જુલાઈ 2020નાં 
રાેજ કે્ષપણ કરાયું હતંુ 
 ચીન દ્વારા અંતિરક્ષ યાન િતઅાનવેન -1નંુ 23 

જુલાઈ 2020નાં રાેજ કે્ષપણ કરાયંુ હતંુ.  
 સાૈર મંડળમાં સંશાેધનનાં હેતુથી અા િમશન હાથ 

ધરાયંુ છે જમેાં અાેિબર્િટંગ, લેિ ંગ અને 
રાેિવંગની કામગીરી પૂરી કરાશે.  

 મંગળ ગ્રહ પર અવકાશયાન અને રાેવરનું સફળ 
ઉતરાણ કરનાર તે અમેિરકા પછી બીજેા દેશ છે.  

 મંગળનાે અેક િદવસ પૃ ીનાં અેક િદવસ કરતા 
40 િમિનટ વધુ લાંબાે છે.  

 રાેવરને લઈ જનાર અાેિબર્ટર 687 િદવસ 
મંગળની અાસપાસ ચક્કર લગાવતંુ રહેશે. 

 CNSA : ચાઈના નેશનલ ેશ અેડિમિન ેશન  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

5. િનયુિક્ત : ભારતીય મૂળના નીરા ટંડનની 
US મુખના વિર  સલાહકાર તરીકે 
િનયુિક્ત 

 

 જવાબદારી: ાઈટ હાઉસના વિર  સલાહકાર  
 US મુખ : જેા બાઈડેન 
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 રાજધાની : વાેિશંગ્ટન (DC)  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

6. િનમણૂક : પે ા સેિરંગ િતબેટની 
ચંૂટાયેલી સરકારના નવા વડા ધાન બ ા 

 

 િહમાચલ દેશના ધમર્શાલામાં િતબેટની ચૂંટાયેલી 
સરકારના મુખ્ય મથકમાંથી  ચૂંટણીના પિરણામાે 
જાહેર 

 િતબેટની રાજધાની : ાસા   
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

7. િદન િવશેષ : 15 મે 
િવ  પિરવાર િદવસ  

 

ભારતીય વૃક્ષ િદવસ 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

8. જ  િદન િવશેષ : 15 મે  
અમર શિહદ સુખદેવ થાપર  
જ  : 15-5 1907 
અવસાન : 23 3-1931 

 
 વતનની અાઝાદી વા તે જે કેટલાક ઇ લાબી 

દૂધમલ જવાિનયાઅ ે પાેતાની િજંદગીને 
િહ ુ તાનના નામ પર કુરબાન કરી દીધી છે 
અેમાંના અેક ભગતિસહંના સાથીદાર અને 
અેમની સાથે જ ફાંસીઅે ચઢી બિલદાન અાપી 
દેશ માટે ખપી જનાર અમર શહીદ સુખદેવ 
થાપરનાે જ  લુિધયાણામાં થયાે હતાે.  

 ક્રાિ કારી સુખદેવ િહંદુ તાન સાેિશયાિલ  
િરપિ લકન અેસાેિસઅેશનના સ  અને 
પંજાબ તેમ જ ઉ ર ભારતમાં િ િટશ િવરાેધી 
અને તં તા તરફી ક્રાિ કારી વૃિતઅાેના 
મુખ્ય સંચાલક હતા.  

 નાનપણમાં િપતાના અવસાનને કારણે તેઅા ે
કાકાના ઘેર રહી માેટા થયા હતા.  

 ભગતિસંહ સાથે રહી તેમણે પાેિલસ અિધકારી 
સાે સર્ની હ ા કરી હતી, અે લાહાેર કાવતરા 
કેસમાં તેમને જલેની સજા થઈ હતી, ાં તેમણે 
કેદીઅાે સાથે માનવીય વહારની માગ સાથે 
અામરણ ઉપવાસ કયાર્ હતા.  
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 નવી િદ ીની કે ીય ધારાસભામાં તેમણે બાે  
ફેંક્યા હતા. અે અારાેપસર ભગતિસંહ અને 
િશવરામ રાજગુરુ અને તેમના પર અેક તરફી 
ખટલાે ચલાવી ફાંસીની સજા ફરમાવાઈ હતી 
અને 23-3-1931ના રાેજ ણેયને ફાંસી અપાઈ 
હતી.  

 તેમની યાદમાં પંજાબમાં ારક, કાેલેજ અને 
બસ ે  બનાવાયા છે.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 
 િહ ી સાિહ કાર અાચાયર્ મહાવીર સાદ 

િદ્વવેદીનાે જ િદવસ 
 ભારતીય ત જ્ઞાન દેવે નાથ ઠાકુર 

જ િદવસ 
 ભારતના થમ લ કર મુખ િફ  માશર્લ કે 

અેમ કિરઅ ા  િનવાર્ણ િદવસ 
 સંત જનાબાઈ િનવાર્ણ િદવસ 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

............જય િહ ............ 
અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (15-05-2021) 

1. તાઉ'તે/તાેકતે વાવાઝાેડાનાે અથર્ જણાવાે - માેટાે અવાજ 
કરતી જંગલી ગરાેળી 

2. વષર્ 2021ના થમ વાવાઝાેડાનું નામ જણાવાે- તાઉ'તે /તાેકતે  
3. મે-2021માં િનધન પામેલ ગુજરાતી ભરત દવેનંુ ક્ષે  જણાવા ે– 

રંગકમીર્, િદગ્દશર્ક લેખક નાટ્યકાર અને િવવેચક 
4. BRICSનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ાિઝલ, રિશયા, ઈિ યા, 

ચાઈના અને સાઉથ અાિ કા 
5. મે-2021માં ચીનમાં કયા માનવરિહત રાેવરનું મંગળ પર સફળ 

ઉતરાણ કરાવાયું - ઝંુરાેગ  
6. મંગળ ઉપર માનવરિહત રાેવરનંુ સફળ ઉતરાણ કરાવનાર 

થમ દેશ – USA (બીજેા ચીન)  
7. ચીનની અવકાશ િવજ્ઞાન સં ાનું નામ જણાવાે - CNSA  
8. CNSAનંુ િવ તૃત નામ જણાવાે - ચાઈના નેશનલ ેશ 

અેડિમિન ેશન  
9. ઝુરાેંગ રાેવર યાનની કામગીરી જણાવાે - મંગળની ભૂિમ અને 

હવામાન િવશે સંશાેધન  
10. મે 2021માં ભારતીય મૂળના કયા મિહલાની US મુખના 

વિર  સલાહકાર તરીકે િનયુિક્ત કરાઈ - નીરા ટંડન 
11. મે 2021માં િતબેટની ચંૂટાયેલી સરકારના નવા વડા ધાનનું 

નામ જણાવાે - પે ા સેિરંગ  
12. િતબેટની વતર્માન રાજધાનીનંુ નામ જણાવાે - ાસા   
13. િવ  પિરવાર િદવસ અને ભારતીય વકૃ્ષ િદવસ ક્યારે 

ઉજવવામાં અાવે છે - 15 મે 
14. અમર શિહદ સખુદેવ થાપરનાે જ  િદવસ જણાવાે - 15 મે 

િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 16-05-2021

 

 

રા ીય બાબતાે 
1. કાેરાેના મહામારી : ભારતના ગ્રામીણ- 
અાિદવાસી િવ તારાે માટે કે  સરકારની 
નવી ગાઈડલાઈન (અારાેગ્ય)   
 મુખ્ય : નવી ગાઈડલાઈન સવેર્લ  અને 
Kીિનંગ પર ભાર મૂકાશે 

 નવી ગાઈડલાઈન મુજબ નસર્ અને હે  વકર્સર્ 
નાેડલ પસર્ન તરીકે કામ કરશે ારે અાશા 
વકર્સર્ તાવ અને શરદીનંુ માેિનટિરગં કરશે. 

ગ્રામીણ િવ તારાે માટે કે ની કાેરાેના 
ગાઇડલાઇન 
 દરેક ગામડાઅાેમાં ઈ લૂઅે ા જેવા તાવ અને 

શરદીના રાેગાે પર સતત દેખરેખ રાખવા અને 
અાશા વકર્સર્ દ્વારા િસિવયર અેકુ્યટ રેિ રેટરી 
ઈ ેક્શન (SARI) પર સતત તપાસ રાખવામાં 
અાવે, જમેાં િવલેજ હે  સેિનટેશન અે  
ુ ીશન કિમટી (VHSNC)ની મદદ લેવામાં 

અાવે. 
 ટેિલક ેશન દ્વારા કાે ુિનટી હે  અાેિફસર 

(CHO) દ્વારા ઈ ેક્શનની ગંભીરતા નક્કી 

કરવા તેમજ કાેમાેિબર્િડટીઝ કેસાેમાં યાેગ્ય 
ભલામણ કરવા અને અાેછંુ અાેિક્સજન ધરાવતા 
કેસ નજીકના માેટા હે  સે રાે ખાતે માેકલવા 
પગલાં લેવા સૂચવાયંુ છે. 

ગ્રામીણ િવ તારાે માટે 
 કાે ુિનટી હે  અાેિફસરને રેિપડ અેિ જન 

ટે  (RAT)ની તાલીમ અાપવા તેમજ તમામ 
પિ લક હે  કે ાે ખાતે ટેિ ંગ િકટ મળી રહે 
તેવી વ ા ગાેઠવવા સૂચના અપાઈ છે. 

 ટે નું પિરણામ ન અાવે ાં સુધી દદીર્અાેન ે
અ ાેથી જાતે જ અલગ અાઈસાેલેશનમાં રહેવા 
સૂચના અાપવી. કાેરાેનાનાં લક્ષણાે ન હાેય પણ 
કાેરાેનાનંુ વધુ જેાખમ હાેય તેવા દદીર્ન ે
ક્વાેર ાઈન કરવા અને ICMR ાેટાેકાેલ મુજબ 
ટે  કરવા. 

 કાે ેક્ટ ેિસગં કરવંુ અને જેઅાે કાેરાેના 
પાેિઝિટવ જણાય તેમને હાેમ કવાેર ાઈન કરવા. 

 દરેક દદીર્નંુ વખતાેવખત અાેિક્સજન લેવલ 
તપાસવું. અા માટે જરૂરી મેિડકલ સાધનાે દરેક 
કે ાે ખાતે સરળતાથી મળી રહે તેવી વ ા 
ગાેઠવવી. 

 થમાેર્િમટર, પ  અાેિક્સિમટર તમામ પિરવારાનેે 
લાેન પર અાપવા તેમજ લાઈન વકર્સર્ તથા 
વાે ુિ યસર્ તેમજ િશક્ષકાેને અા કાયર્માં સાથે 
રાખવા અને તેમને કાેરાેના વકરે નહીં તેવા 
પગલાં લેવાની તાલીમ અાપવી. ઘરે ઘરે જઈને 
તપાસ કરવી. 

 દરેક કાેરાેનાગ્ર તાેને હાેમ અાઈસાેલેશન િકટ 
અાપવી તેમજ પેરાિસટામાેલ ૫૦૦ mg, 
અાઈવરમેિક્ટન, કફ િસરપ, મિ િવટાિમ  
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અાપવા. દદીર્અે કેવી તકેદારી રાખવી તે દશાર્વતા 
િ ેડ પે ફલેટ્સ અાપવા, કઈ કઈ સાવચેતી 
રાખવી તેની માિહતી અાપવી, મેિડકેશનની 
િવગતાે અાપવી. 

 હાેમ અાઈસાેલેશન વખતે દદીર્ની િ િત પર 
સતત દેખરેખ રાખવી, કાેઈ ગંભીર અસરાે દેખાય 
કે દદીર્ની િ િત બગડે તાે હે  અાેિફસરનાે 
સંપકર્  સાધવાે. દદીર્ને હાેિ ટલમાંથી રજા 
અાપવાનાં ધાેરણાેનું પાલન કરવું. 

 હાેમ અાઈસાેલેશન વખતે દદીર્ને ાસ લેવામાં 
તકલીફ હાેય અને અાેિક્સજન લેવલ ૯૪થી 
અાેછંુ હાેય તેમજ છાતીમાં દુખાવાની ફિરયાદ 
હાેય તાે ડાેકટરનાે સંપકર્  સાધીને તા ાિલક 
સારવાર અાપવી. 

 અાેિક્સજનનંુ માણ ૯૪થી અાછંુે હાેય તાે 
અાેિક્સજન બેડ અાપવી. 

 હાેમ અાઈસાેલેશનમાં રહેનાર દદીર્નાે ૧૦ 
િદવસનાે સમય પૂરાે થાય અેટલે રજા અાપવી. 

 કાેિવડ કેર સે રમાં ૩૦ બેડની વ ા કરવી. 
સામા  લક્ષણાે ધરાવનારને કાેિવડ હે  કેર 
સે રમાં દાખલ કરવા. 

 ાઈમરી હે  સે ર, ક ુિનટી હે  સે ર કે 
ૂ લાે કે કાે ુિનટી હાેલ કે મેરેજ હાેલ, પંચાયત 

ભવનમાં કાેિવડ કેર સે ર બનાવવા 
 બે બેડ વ ે યાેગ્ય અંતર જાળવવંુ. યાેગ્ય 

વેિ લેશન રાખવું. 
 મં ાલય : હે  અે  ફેમેલી વે ર, નવી િદ ી  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
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2. જગ ાથજીની રથયા ા : પુરી-અાેિડશા  
 નરે  સરાેવરથી 21 િદવસની ચંદન યા ા શરૂ  
િવિવધ રથ િવશે :  
 ભગવાન જગ ાથજીની રથયા ા માટે દર વષેર્ 3 

રથ બનાવાય છે. અા રથાેમાં પૈડાથી લઇને 

િશખરના જદંડ સુધી 34 અલગ અલગ ભાગ 
હાેય છે.  

 ણેય રથના િનમાર્ણમાં 4000 લાકડાના િહ ા 
તૈયાર કરવામાં અાવે છે. તેમાં 8-8 ફૂટના 865 
લાકડાના જાડા થડ અેટલે કે 13000 કૂ્યિબક ફૂટ 
લાકડાનાે વપરાશ થાય છે.  

 અા લાકડંુ નયાગઢ, ખુદાર્, બાૈધ િવ તારના 
જંગલાેથી 1000 વૃક્ષાે કાપીને અેકઠંુ કરવામા ં
અાવે છે. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721  

 

અાંતરરા ીય  બાબતાે 
3. ુટાેિનયમ-244 અાઈસાેટાેપ  
(ભૂ તરશાT) 
સંશાેધન : શાંત મહાસાગરમાં 5000 ફૂટ 
ઊંડેથી અબજેા વષર્ જૂના ુટાેિનયમ-
244ના અાઈસાેટાેપ મ ા  
િવગત :  
 પૃ ીના સાૈથી િવશાળ અને સાૈથી ઊંડા શાંત 

મહાસાગરમાં 5,000 ફૂટ ઊંડેથી િવજ્ઞાનીઅાનેે 
4.5 અબજ વષર્ જૂના ૂટાેિનયમ-244 
અાઈસાેટાેપ મળી અા ા.  

અાઈસાેટાેપ િવશે :  
 િવજ્ઞાનીઅાેની મતે: બે ૂ ાેન ારની 

અથડામણથી અા ધાતુના અાઈસાેટાેપ 
અવકાશમાં ફેલાયા હશે.  

 અાપણા સૂયર્ અને પૃ ીનાે જ  અે પછી થયા ે
છે. અેટલે પૃ ીના ખૂબ ઊંડાણમાં અા ધાતુના 
અાઈસાેટાેપ ધરબાઈ ગયા હશે. 

 અે ાેિફિજકલ િવજ્ઞાન કહે છે કે ધાતુઅાેની 
યાદી દશાર્વતા પીરીઅાેિડક ટેબલમાં લાેખંડ પછી 
અાવનારી હેવી મેટલ અાપણી પૃ ી ઉપર 
સામા  સંજેાગાેમાં બનતી જ નથી. તે અવકાશી 
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ઘટનાઅાે થકી જ પૃ ી પર અાવી હશે. અાવા 
અાઈસાેટાેપની વય 8 કરાેડ વષર્ની હાેય છે.   

 અા શાેધ કરનાર અણુિવજ્ઞાન સં ા 
અાે ેિલયન ૂિક્લયર સાય  અે  
ટેક્નાેલાેજી અાેગેર્નાઈઝેશન દ્વારા મળી અાવેલા 
અાઈસાેટાેપની ઉંમર અ ાસેિ ટીવ િસ મથી 
માપી હતી. તે 4.5 અબજ વષર્ જૂના જણાયા હતા. 

 અા અે સમય છે ારે બે ખૂબ માેટા ૂ ાેન 
ાર વ ે અથડામણ સજાર્ઈ હતી. અ ે

િવ ાેટમાં ચારેબાજુ ાપેલા વાયુઅાે અને 
ધાતુના અાઈસાેટાેપ અેકબીજામાં વલાેવાઈને 
કરાેડાે વષર્માં ધીમે ધીમે ઘન થયા હતા. અેમાંથી જ 
અાપણા સૂયર્ અને બધા ગ્રહાેની રચના થઈ હતી.  

 અા શાેધ પછી અાખા િવ ના િવજ્ઞાનીઅાે સામે 
મંૂઝવણ ઊભી થઈ છેકે પૃ ી ઉપર સાેનું, 
યુરેિનયમ અને અેવી બીજી હેવી ધાતુઅાે અહીં 
બની છે કે અા રીતે બહારથી અાવી હશે?  

 અા શાેધ બાદ યુરેિનયમ અાઈસાેટાેપ ક્યાંથી 
અા ું તેના જવાબની અેક િદશા ખૂલી ગઈ છે. 

 શાેધ કરનાર અણુિવજ્ઞાન સં ા : 
અાે ેિલયન ૂિક્લયર સાય  અે  
ટેક્નાેલાેજી અાેગેર્નાઈઝેશન  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

4. િદન િવશેષ : 16 મે 
રા ીય ડે ગ્યૂ િદવસ  
 ભાિવત દેશાે : 129 
 રાેગનાે વાહક:અેિડસ ઈજી ી માદા મ ર  
હેતુ :  
 ડે ગ્યુ રાેગ િવશે જાગૃતતા લાવવા તથા 

ા િમશન સીઝન શરૂ થાય તે પહેલાં દેશમાં 
રાેગના િનયં ણ માટે િનવારક પગલાંને વેગ 
અાપવા ભારત સરકારના અારાેગ્ય અને પિરવાર 
ક ાણ મં ાલયની ભલામણ સાથે 16મી મેના 
રાેજ 'રા ીય ડે ગ્યુ િદવસ' ઉજવાય છે.  

 ડે ગ્યુ િફવર (ડીઅેફ) અે િવષાણંુ (વાયરસ) થી 
થતાે  અને મ ર દ્વારા ફેલાતાે રાેગ છે.  

 ડે ગ્યુ િફવરના ગંભીર કારને ડે ગ્યુ હેમરેજીક 
િડવર (ડી.અેચ.અેફ.) અને ડે ગ્યુ શાેક સી ાેમ 
(ડીઅેસઅેસ) તરીકે અાેળખાય છે. 

 ડે ગ્યુ તાવના વાયરસ : સીરાેટાઇ૫ 1, 2, 3 

અને 4 (ડે ગ્યુ 1, 2, 3 અને 4 ) તરીકે 
અાેળખાય છે.  

 ડે ગ્યુનાે મ ર (અેિડસ) ચાેખ્ખા પાણીમાં  
ઘરની અંદર રહેલ નાના-નાના પા ામેાં ઈંડા મુકે 
છે. તેના પાેરા પાણીમાં ખુણાે બનાવીને, જાણ ે
ઊંધે માથે લટકતી િ િતમાં તરે છે. તેને નરી 
અાંખે સહેલાઈથી જેાઈ શકાય છે.  

 અા મ ર ટાઈગર મ ર તરીકે જાણીતાે છે. રંગે 
કાળાે અને શરીરના ુ  ભાગ પર સફેદ રંગના 
ટ૫કા ધરાવે છે, અને અા મ ર ચેપી હાેય તા ે
ડે ગ્યુનાે રાેગ ફેલાવે છે. જયાં ઉ  થાય છે. 
ાં જ રાેગ ફેલાવે છે.  

 તનેી ઉડ્ડયન ક્ષમતા અાેછી, અાશરે 100 મીટર 
હાેવાથી, અા મ ર ઘર કે કાયર્ ળે પાણીના 
સંગ્ર ાનાેમાં ઇંડા મુકતા જેાવા મળે છે. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 
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............જય િહ ............ 
 

અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (16-05-2021) 
1. કાેરાેના મહામારીથી બચવા ભારતના ગ્રામીણ-અાિદવાસી 

િવ તારાે માટે કે ના કયા મં ાલય દ્વારા નવી ગાઈડલાઈન 
જાહેર કરાઈ - હે  અે  ફેમેલી વે ર 

2. કાેરાેના મહામારીથી બચવા ભારતના ગ્રામીણ-અાિદવાસી 
િવ તારાે માટે જાહેર કરાયેલી નવી ગાઈડલાઈનમાં મુખ્ય કઈ 
બાબતાે પર ભાર મૂકાયાે છે – ગામલાેકાેનંુ સવેર્લ  અને 
Kિનંગ  

3. કાેરાેના મહામારીથી બચવા ભારતના ગ્રામીણ-અાિદવાસી 
િવ તારાે માટે જાહેર કરાયલેી નવી ગાઈડલાઈન મુજબ નાેડલ 
પસર્ન તરીકે કાેણ કામ કરશે – નસર્ અને હે  વકર્સ 

4. કાેરાેના મહામારી સંદભેર્ SARIનંુ િવ તૃત નામ જણાવાે - 
િસિવયર અેકુ્યટ રેિ રેટરી ઈ ેક્શન 

5. ગ્રામીણ િવ તારાેમાં અારાેગ્ય માટેની કિમટી-VHSNCનું 
િવ તૃત નામ જણાવાે - િવલેજ હે  સેિનટેશન અે  
ુ ીશન કિમટી  

6. ભારતની સાૈથી માેટી જગ ાથજીની રથયા ા ક્યાં યાેજાઈ છે 
– પુરી (અાેિડશા)  

7. જગ ાથજીની રથયા ા અગાઉ નરે  સરાેવરથી કેટલા 
િદવસની ચંદન યા ા યાેજાઈ છે – 21 

8. મે 2021માં કયા મહાસાગરમાંથી 5,000 ફૂટ ઊંડેથી અબજાે 
વષર્ જૂના ુટાેિનયમ-244 અાઈસાેટાેપ મળી અા ા - શાંત 
મહાસાગર 

9. મે 2021માં 5,000 ફૂટ ઊંડેથી મળી અાવલેા અંદાજ ે 4.5 
અબજ વષર્ જૂના ુટાેિનયમ-244 અાઈસાેટાેપ કઈ સં ા 
દ્વારા શાેધાયા - અાે ેિલયન ૂિક્લયર સાય  અે  
ટેક્નાેલાેજી અાેગેર્નાઈઝેશન 

10. ભારતમાં "રા ીય ડે ગ્યૂ િદવસ" ક્યારે મનાવવામાં અાવ ે છે- 
16 મે 

11. ડે ગ્યૂ રાેગનાે વાહક  જણાવાે - અેડીસ  ઇિજ   માદા મ ર 
12. અેડીસ  ઇિજ  માદા મ ર  અ  કયા નામથી  અાેળખાય છે 

- ટાઈગર 
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 17-05-2021

 

 

ાિનક બાબતાે 
1. તાઉ’ત/ેતાૈકતે : ગજુરાત (કુદરતી અાપિ )  
તાૈકતે વાવાઝાેડુ 165 િક.મી.ની તી તા સાથે રા  ે
9.30 કલાકે દીવથી 20 િક.મી. પૂવર્ િદશા તરફ 
ઉનામાં જમીન પર ટકરાયું  
 પવનની ગિત : 155થી 165 િક.મી. િત કલાક  

 

સાૈથી વધુ ભાિવત િજ ા :  
 ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ, િગર સાેમનાથ 

અને કે  શાિસત દેશ-દીવ  
ભાિવત રા ાે : 
 કેરળ, કણાર્ટક, ગાેવા, મહારા , ગુજરાત. 
વાવાઝાેડાનાે ાપ :  
 વાવાઝાેડાની અાંખનાે િવ તાર 30 િક.મી. અને 

ાપ અંદાજ ે40 િક.મી.  
 રા ના 450 િક.મી. અને 100 િક.મી.ના ઘેરાવમા ં

અસર  
 િવવેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 

98721 

રા ીય બાબતાે 
2.હવામાન ખાતુ : વાવાઝાેડા સામે બંદરાે 
પરના અલગ અલગ કારના િસગ્નલ  
વાવાઝાેડાના િવિવધ િસગ્નલ િવશે :  
 પવનની ઝડપ માણે બંદરાે પર નં.1થી 12 

સુધીના િસગ્નલ લાગે છે 
 વાવાઝાેડા વખતે બંદર પર િવિવધ નંબરના 

િસગ્નલની િસ મ 
 િ િટશ નાૈકાદળના અિધકારી ાિ સ 

ુફાેટેર્ 1805માં પવનની ઝડપ મુજબ 1થી 12 
સુધી કાર પાડયા હતા 

 ગુજરાત પાસે 1660 િકલાેમીટર લાંબાે દિરયા 
િકનારાે છે.  

 િવિવધ નંબરના િસગ્નલ ( જ-વાવટા) 
ફરકાવવામાં અાવે છે.  
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 અા િસગ્નલને ુફાેટર્ ેલ કહેવાય છે. કેમ કે 
િ િટશ નાૈકા અિધકારી ાિ સ ુફટેર્ 
1805માં પવનની ઝડપ માણે ક્રમ નક્કી કયાેર્ 
હતાે. અ ારે સાૈરા ના કેટલાક બંદર પર બે 
નંબરના િસગ્નલ ફરકતાં કરાયા છે. અાગામી 
િદવસાેમાં અે િસગ્નલાે વધતા જશે, જમે જેમ 
વાવાઝાેડંુ અાક્રમક બનશે. 

ક્યા નંબરના િસગ્નલનાે શાે અથર્  
 નંબર-1 : પવનની ઝડપ - 1-5 િકલાેમીટર 
 અસર - સાવ સામા  હવા, ધૂમાડાે પવનની 

િદશામાં ફેંકાય અેટલી અસર 
 નંબર-2 : પવનની ઝડપ -  6-12 િકલાેમીટર 
 અસર -  જ પર હવાની અસર દેખાય, ચહેરા 

પર લહેરખી અનુભવાય 
 નંબર-3 : પવનની ઝડપ - 13-20 િકલાેમીટર 
 અસર - જ ફરફર થવા લાગે 
 નંબર-4 : પવનની ઝડપ - 21-29 િકલાેમીટર 
 અસર – રૂ-કાગળ હવામાં ઉડતાે થાય 
 નંબર-5 : પવનની ઝડપ - 30-39 િકલાેમીટર 
 અસર - નાના વૃક્ષાે અામ-તેમ હલવા માંડે 
 નંબર-6 : પવનની ઝડપ - 40-49 િકલાેમીટર 
 અસર - છ ી કાગડાે થઈ જાય, વૃક્ષની માેટી 

ડાળીઅાે હલવા લાગે 
 નંબર-7 : પવનની ઝડપ - 50-61 િકલાેમીટર 
 અસર - પવનમાં ચાલવું મુ કેલ થાય. 
 નંબર-8 : પવનની ઝડપ - 62-74 િકલાેમીટર 
 અસર -વૃક્ષાેની ડાળીઅાે તૂટવાની શરૂઅાત થાય. 
 નંબર-9 : પવનની ઝડપ - 75-88  િકલાેમીટર 
 અસર - મકાનની છત, નિળયા ઉડવા લાગે 
 નંબર-10 : પવનની ઝડપ - 89- 102 િકલાેમીટર 
 અસર - વૃક્ષાે ઉખડવા લાગે 
 નંબર-11 : પવનની ઝડપ - 103- 118 િકલાેમીટર 
 અસર -  જમીન પર ઘણી સામગ્રી ઉડવા લાગે, 

સમુ માં િવિઝિબિલટી ઝીરાે થાય 
 નંબર-12 : પવનની ઝડપ - 119- 220 િકલાેમીટર 
 અસર -  હેિરકેન અથવા ટાેનેર્ડાે જમેાં 

અક િનય નુકસાન થઈ શકે. 

 માેટે ભાગે 12 નંબર સુધી જ વપરાય છે. પણ 
વાવાઝાેડાની અાક્રમકતા વધતા 1946માં 17 
નંબર સુધીના િસગ્નલાે નક્કી કરાયા છે. પરંતુ 
માેટે ભાગે વપરાશ 12 સુધીનાે વપરાશ કરવાનાે 
થતાે હાેય છે.  

 ભારતમાં સામા  રીતે 11 નંબર સુધીના જ 
િસગ્નલનાે વપરાશ કરવામાં અાવે છે.  

 1864માં બંગાળના અખાતમાંથી પેદા થઈને 
કલકતા  પર ાટકેલા ભયાનક વાવાઝાેડા પછી 
િ િટશ સરકારે ભારતના હવામાનનાે પણ 
િવગતવાર અ ાસ શરૂ કયાેર્ હતાે. 

 વાવાઝાેડાની ઝડપ તાે ક્યારેક કલાકના 150થી 
250 િકલાેમીટર સુધીની હાેય છે.  

 પરંતુ અે ઝડપ જમીન પર ફંૂકાતા પવનની નથી 
હાેતી. હકીકતે અે ઝડપ વાવાઝાેડાના કે  
અાસપાસ ઘૂમરાતા પવનની હાેય છે. 
વાવાઝાેડાના કે  જટેલી ઝડપે જમીન પર પવન 
ફંૂકાય તાે તમામ કારના બાંધકામાેના ળે 
થાેડી વારમાં મેદાન થઈ જાય. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

3. DRDO : કાેરાેના િવરાેધી દવા 2 DG 
જૂનથી તમામ હાેિ ટલાેમાં ઉપલ   
 સંરક્ષણ મં ી ી રાજનાથ િસહં અને કે ીય 

ા  મં ી હષર્વધર્ને દવા લાે ચ કરી 

 
 હાલ અેઈ , ડીઅારડીઅા,ે સૈ ની હાેિ ટલમાં જ 
અા દવા ઉપલ  થશે.  
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 ાં અ ંત જરૂરી હશે ાં અા દવા ઉપલ  
કરાવાશે. 

 સંરક્ષણમં ી રાજનાથ િસંહ અને કે ીય 
ા મં ી ડાૅક્ટર હષર્વધર્ને અા દવાની પહેલી 

બેચનાે ઉપયાેગ માટે જારી કરી.  
 2D દવા િવકસાવનાર સં ા : DRDO 
 DRDO અ ક્ષ : જી.સતીશ રેડી 
 ઉ ાદક કંપની : ડાૅ. રેડ્ડીઝ લેબ, હૈદરાબાદ 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

અાંતરરા ીય  બાબતાે 
4. િમસ યુિનવસર્-2020 (કલા)  
 િવજતેા અને દેશ : 26 વિષર્ય અેિ યા મેઝા, 

મેિક્સકાે 

 

થમ દસ સંુદરીઅાે અને દેશ  
ક્રમ નામ દેશ  
1.  અેિ યા મેઝા મેિક્સકાે 
2.   જુિલયા ગેમા  ાિઝલ 
3.   જેકા મેકેટા   પેરુ 

4.   અેડિલન કે ીિલનાે  ભારત 
5.   માિરયા થાટ્ટી  અાે ેિલયા 
6.   અે ેફેિનયા સાેટાે  ુટાેર્િરકાે 
7.   અેમે ા અાેબડમ  કાે ાિરકા 
8.   િક લીર્ િજમે  ડાેમેિનકન િરપિ લક 
9.   િમશેલ િવિલય  જમૈકા 
10.   રાિબયા માટેઅાે િફિલપાઈ  

 ભાગ લેનાર દેશાે : 73  
 ધાર્ : 69મી  
 યજમાન : લાેિરડા, USA 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

............જય િહ ............ 
અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (17-05-2021) 

1. ગુજરાતમાં તાઉ’તે/તાૈકતે વાવાઝાેડુ કઈ તારીખે જમીન પર 
ટકરાયું હતુ – તા. 17 મે 2021 

2. ગુજરાતમાં તાઉ’તે/તાૈકતે વાવાઝાેડુ સાૈ થમ કયા િવ તારમાં 
જમીન પર ટકરાયુ હતુ – દીવથી 20 િક.મી. પૂવર્ િદશા તરફ 
ઉનામાં 

3. ગુજરાતમાં તાઉ’તે/તાૈકતે વાવાઝાેડાની પવનની અંદાજ ે િત 
કલાક ઝડપ કેટલી હતી - 155થી 165 િક.મી. િત કલાક  

4. ગુજરાતમાં તાઉ’તે/તાૈકતે વાવાઝાેડાથી સાૈથી વધુ ભાિવત 
િજ ાના નામ જણાવાે - ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ, 
િગર સાેમનાથ અને કે  શાિસત દેશ-દીવ  

5. તાઉ’તે/તાૈકતે વાવાઝાેડાથી ભાિવત રા ાેના નામ જણાવાે 
- કેરળ, કણાર્ટક, ગાેવા, મહારા , ગુજરાત 

6. હવામાન ખાતાના જણા ા મુજબ પવનની ઝડપ માણે 
બંદરાે ઉપર કુલ કેટલા િસગ્નલાે લગાવવામાં અાવે છે – 12 

7. િ િટશ નાૈકાદળના કયા અિધકારીઅે વષર્ 1805માં પવનની 
ઝડપ મુજબ બંદરાે ઉપર િસગ્નલની િસ મ િવકસાવી હતી - 
ાિ સ ુફાેટેર્ 

8. પવનની ઝડપ માણે બંદરાે પરના િસગ્નલાેને કયા નામે 
અાેળખવામાં અાવે છે - ુફાેટર્ ેલ  

9. તા. 17 મે 2021ના રાેજ DRDO દ્વારા કારેાેના િવરાેધી કઈ દવા 
લાે ચ કરાઈ - 2 DG  

10. DRDO દ્વારા િવકસાવાયેલી 2 DG દવાનું ઉ ાદન કઈ કંપની 
દ્વારા કરાશે - ડાૅ. રેડ્ડીઝ લેબ, હૈદરાબાદ 

11. DRDOના વતર્માન અ ક્ષનંુ નામ જણાવાે - જી.સતીશ રેડી 
12. મે 2021માં કેટલામી િમસ યુિનવસર્ ધાર્ યાેજાઈ - 69  
13. િમસ યુિનવસર્-2020 િવજતેા અને દેશનંુ નામ જણાવાે - 

અેિ યા મેઝા, મેિક્સકાે 
14. િમસ યુિનવસર્-2020માં ભાગ લેનાર ભારતીય સંુદરી અને તેના ે

ક્રમ જણાવાે - અેડિલન કે ીિલનાે તથા 4 
15. િમસ યુિનવસર્-2020 ધાર્ ક્યાં યાેજાઈ હતી અને કેટલા 

દેશાેઅે ભાગ લીધાે હતાે - લાેિરડા, USA તથા 73 
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............  
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 18-05-2021

 

 

રા ીય બાબતાે 
1. ભારતીય સેના : જ ુ-કા મીર સરહદ પર 
“માેિટવેશનલ ટૂર”નાે ારંભ ( વાસન-
દેશભિક્ત)   

 
ટૂર િવશે :  
 દેશવાસીઅાે ઉરીમાં બનેલા અમન સેત ુ પર 

જઈને દેશની શાનનાે નજારાે જાેઈ શકે છે. અા 
કમા  પાે ને ભારતીય સેનાઅે જબરદ ત 
લડાઈ પછી 1947માં પાિક તાની હુમલાખાેરાેના 
કબજામાંથી છાેડાવી હતી. ભારતીય સેનાના 
જવાનાે તેને શહાદતનંુ તીક માને છે.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

2. પૃ ી િવજ્ઞાન મં ાલય : મંુબઈ સિહત 
િવિવધ શહેરાેમાં નવા રડાર અાપવાનાે 
િનણર્ય (હવામાન શાT)   

 

મુખ્ય હેતુ :  
 ચક્રવાત અને વરસાદની માિહતી મળી રહે તે માટે  
શહેરાે અને રડારનાે કાર : 

 મંુબઈ : 1 સીબે  અને 4 અેક્સ બે ના રડાર  
 અમદાવાદ : 1 રડાર  
 મેંગ્લાેર : 1 રડાર  
 ગુરૂગ્રામ : 1 રડાર  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721  
 

3. ભારતમાં છે ાં 12 વષર્માં અાવેલા 
ભયાનક વાવાઝાેડા (કુદરતી અાપિ )   
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 તાઉ’તે : અરબી સમુ માંથી ઉદભવેલું અા વષર્ 
2021ના િસઝનનંુ થમ વાવાઝાેડુ  

 તાઉ’તે વાવાઝાેડુ : વેરી િસિવયર સાયક્લાેિનક 
ાેમર્  

 અસરગ્ર ત રા ાેમાં રાજ ાનનાે પણ સમાવેશ  
 ગુજરાતમાંથી રાજ ાનમા ં તરફ જતા 

વાવઝાેડાની ઝડપ 50 િક.મી.  
 

છે ાં 12 વષર્માં અાવેલા મુખ્ય વાવાઝાેડા 
નામ  વષ  િવ તાર 
િનશા 2008 તિમલનાડુનાે કાંઠા િવ તાર
થાણે 2011 તિમલનાડુ અને પાેંિડચેરી
િનલમ 2012 તિમલનાડુનાે કાંઠા િવ તાર
મહાસેન 2013 તિમલનાડુ અને કેરળ  
ફેિલન 2013 અાેિડશા અને અાં દેશ 
હુડહુડ 2014 અાેિડશા અને અાં દેશ 
િતતલી  2018 અાેિડશા અને અાં દેશ 
ગાજા 2018 તિમલનાડુનાે કાંઠા િવ તાર
ફાૅની 2019 અાેિડશા કાંઠા િવ તાર 
વાયુ 2020 ગુજરાતથી અાેમન તરફ ફંટાયું
તાઉ’તે 2021 ગુજરાતનાે કાંઠા િવ તાર 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

4. િદન િવશેષ-18 મે  
વ ર્ ુિઝયમ ડે  
થીમ 2021 :  'The Future of Museums: 
Recover and Reimagine'. 

 
ઉજવણીનાે થમ ારંભ :  
 દર વષેર્ 1977થી 18મેના રાેજ વ ર્ ુિઝયમ ડેની 

ઉજવણી કરવામાં અાવે છે.  

હેતુ :  
 ુિઝયમ અાપણા માટે કેટલા મહ ના છે તે 

અંગે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે અા િદવસની 
ઉજવણી કરવામાં અાવે છે. 

 ુિઝયમ અેક અેવું ળ છે ાં ભૂતકાળનું 
િમલન વતર્માન સાથે થાય છે. જ ે તે માનવ 
સં ૃ િતના ભ  વારસાની િનશાનીઅા ે
સમાયેલી છે. ુિઝયમ ભૂતકાળને શ ાે િવના 
વણર્વે છે, તેને જીવંત કરે છે. ુિઝયમમાં ઘણી 
વાતાર્અાે સંગ્રહાયેલી પડી છે. 

 ઉજવણી : યુને ાે (UNO) 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

5. જ  િદન િવશેષ : 18 મે 
કિવ-િવવેચક િનરંજન ભગત   

 
જ  : 18 મ ે1926 
અવસાન : 1 ફે ુઅારી 2018 
 અમદાવાદમાં જ ેલા િનરંજન ભગતે અમદાવાદ 

અને મંુબઈથી િશક્ષણ લીધું હતું.  
 1942ના િહ  છાેડાે અાંદાેલનના જુવાળમાં 

અ ાસ છાેડ્યા,ે 1944માં મેિ ક, 1949માં 
િવનયન ાતક અને 1950માં અમદાવાદથી 
અનુ ાતક થયા.  

 1950થી 1986 સુધી અમદાવાદની કાેલેજેામાં 
અ ાપન કાયર્ કયુર્ં.  
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સાિહ  સજર્ન :  
 છંદાેલય, િક રી, અ િવરામ, અાધુિનક 

કિવતાઃ કેટલાક ા,ે ા ાયલાેક, યં  
િવજ્ઞાન અને મં  કિવતા, હાનાલાલની ઊિમર્ 
કિવતા, મીરાંબાઈ, સુ રમ્ કેટલાક કા ા,ે 
િચ ાંગદા, અાેડેનનાં કા ાે વગેરે તેમના કિવતા, 
િવવેચન, સંપાદન અને અનુવાદ કે્ષ ે દાનાે.  

સ ાન-અેવાેડર્   
 િનરંજન ભગતના યાેગદાનનંુ કુમાર ચં ક, નમર્દ 

ચં ક, ેમાનંદ સુવણર્ચં ક, રણિજતરામ સુવણર્ 
ચં ક, નરિસહં મહેતા પુર ાર, સાિહ  
અકાદમી પુર ાર, સાિહ  અકાદમી િદ ીના 
સલાહકાર સિમિતના સ  અને ગુજરાતી 
સાિહ  પિરષદના મુખ અેમ સ ાન થયંુ.  

 િસિદ્ધની ઝાકમઝાેળથી જેાજનાે દૂર રહી મા  
સાિહ  પદાથર્ની ખેવનામાં મ ત રહેલા અાપણી 
ભાષાના ે તમ સાિહ કાર ભગત સાહેબનું 1 
ફે ુઅારી 2018ના 91 વષર્ની વયે અવસાન થયંુ.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 
6. જ  િદન િવશેષ : 18 મે 
અાિદલ મ ૂરી   

 
જ  : 18 મ ે1936 
અવસાન : 6 નવે ર 2008 

 વતન િવછાેયાની કારમી વેદના રજૂ કરતી જેમની 
ગઝલ, ‘વતનની ધૂળથી માથંુ ભરી લઉં અાિદલ, 
અરે અા ધૂળ પછી ઉ ભર મળે ન મળે' અિત 
લાેકિ ય થઈ છે, જનેા ગઝલકાર અાિદલ 

મ ુરીનાે જ  18-5-1936ના રાેજ અમદાવાદમાં 
થયાે હતાે.  

 ાથિમક િશક્ષણ અમદાવાદ અને કરાચીમાં અને 
ાં જ બાપીકા કાપડના વસાયમાં જાેડાયા. 

ટાેિપક અંગે્રજી અને અંગના જવેા ગુજરાતી 
સામિયકાેમાં પ કાર  કયાર્ પછી અેક 
જાહેરાતની કંપનીમાં કાેપી રાઇટર અને છે  ે
અમેિરકામાં ાયી વસવાટ કયાેર્. 

 નવીન યાેગશીલ ગઝલના ભેખધારી તેમની 
ગઝલાેની ભાષા, ભાવ તીકાે અને રચના 
નાવી થી અને વણર્ન િભ તાથી તેઅા ે
અલાયદા તરી અાવે છે.  

સાિહ  સજર્ન :  
 પગરવ', “સંભવ’, ‘પાલવ', ‘ભડકાે', ‘લિહયા’ે અને 

‘મંૂગાે' કાિફયામા ં અને ‘વરસાદમાં', 
‘ભીંડીબજારમાં’, ‘અ', ‘સૂયર્માં’, ‘પરંતુ ’ જવેી તેમની 
જાણીતી રચનાઅાે રદીફમાં રચી છે.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

............જય િહ ............ 
અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (18-05-2021) 

1. મે 2021માં ભારતીય સેનાઅ ે કયા રા ની સરહદ પર 
“માેિટવેશનલ ટૂર”નાે ારંભ કયાેર્ હતા ે- જ ુ કા મીર  

2. કઈ કમા  પાે ને ભારતીય સેનાઅે 1947માં પાિક તાની 
હુમલાખાેરાેના કબજામાંથી છાેડાવી હતી જનેે ભારતીય 
સેનાના જવાનાે શહાદતનંુ તીક માને છે - અમન સેતુ, ઉરી 

3. મે 2021માં ક્યા કે ીય મં ાલયે મુંબઈ સિહત િવિવધ શહેરાેમા ં
નવા રડાર અાપવાનાે િનણર્ય કયાેર્ હતાે - પૃ ી િવજ્ઞાન 
મં ાલય  

4. મે 2021માં પૃ ી િવજ્ઞાન મં ાલયે કયા હેતુસર મંુબઈ સિહત 
િવિવધ શહેરાેમાં નવા રડાર અાપવાનાે િનણર્ય કયાેર્ હતા ે - 
ચક્રવાત અને વરસાદની માિહતી મળી રહે તે માટે  

5. મે 2021માં પૃ ી િવજ્ઞાન મં ાલયે દેશના કયા શહેરાેમાં કેટલા 
નવા રડાર અાપવાનાે િનણર્ય કયાેર્ – મુંબઈ-5, અમદાવાદ, 
મેંગ્લાેર અને ગુરૂગ્રામમાં 1-1 રડાર  

6. મે 2021માં ગુજરાતમાં તબાહી મચાવનાર તાઉ’તે વાવાઝાેડુ 
કયા સમુ માંથી ઉદભ ું હતંુ - અરબી  

7. મે 2021માં ગુજરાતમાં તબાહી મચાવનાર તાઉ’તે વાવાઝાેડુ 
કયા કારનું સાયક્લાેિનક ાેમર્ હતુ - વેરી િસિવયર 

8. "િવ  ુિઝયમ િદવસ" ક્યારે ઉજવવામાં અાવે છે – 18 મે 
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9. "િવ  ુિઝયમ િદવસ" 2021ની થીમ જણાવાે – The 
Future of Museums: Recover and Reimagine 

10. વ ર્ ુિઝયમ ડે ઉજવણીનાે થમ ારંભ કયા વષેર્ થયાે હતાે 
– 1977 

11. કિવ-િવવેચક િનરંજન ભગતનાે જ િદવસ જણાવાે - 18 મે 
1926 

12. કિવ-િવવેચક િનરંજન ભગતનુ ઉપનામ જણાવાે - ભગત 
સાહેબ 

13. ખ્યાત ગુજરાતી ગઝલકાર અાિદલ મ ૂરીનાે જ  કયારે-
ક્યાં થયાે હતાે – તા. 18-5-1936 તથા અમદાવાદ    

14. િસદ્ધ કા  પંિક્ત ‘નદીની રેતમાં રમતુ નગર મળે ના મળે’ના 
સજર્કનંુ નામ જણાવાે – અાિદલ મ ૂરી  
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 19-05-2021

 

 

ાિનક બાબતાે 
1. તાઉ’ત/ેતાેકતે વાવાઝાેડુ(કુદરતી અાપિ )   
 વડા ધાન ી માેદી દ્વારા વાવાઝાેડા ભાિવત 

િવ તારાેનું હવાઈ િનરીક્ષણ કરાયંુ  

 

િવિવધ રાહત પેકેજ  
 કે  સરકાર ગુજરાતને 1000 કરાેડની સહાય 

કરશે  
મૃતકાેના પિરવાર માટે સહાય  
 કે  સરકાર : રૂ. 2 લાખ  
 રા  સરકાર : રૂ. 4 લાખ  
 કુલ રૂ. 6 લાખ  

ઈજાગ્ર તાેને સહાય  
 કે  સરકાર : રૂ. 50,000/-  
 રા  સરકાર : રૂ. 50,000/- 
 કુલ રૂ. 1 લાખ  
કેશડાેલ : દૈિનક રાહતુ ભ થુ ં 
 પુખ્ત વયના લાેકાે માટે - િત િદવસ રૂ. 100  
 બાળકાે માટે - િત િદવસ રૂ. 60  
 તા. 16 અને 17 મે અે ળાંતર કરેલા બે લાખથી 

વધુ નાગિરકાેને અંદાજ ે સાત િદવસનંુ ભ થુ 
અપાશે  

 વષર્ 1998માં કંડલામાં અાવેલા વાવાઝાેડાની 
તબાહી પછી ગુજરાતના 12 િજ ામાં તાઉ’તે થી 
ભારે નુકસાન  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

રા ીય બાબતાે 
2. ખેલકૂદ : કાેરાેનાને કારણે જૂન 2021માં 
યાેજાનાર અેિશયા િક્રકેટ કપ રદ કરાયાે  

 
 યજમાન : ીલંકા  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
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3. કે  સરકાર : DAP ખાતર પર સબિસડી 
રૂ. 500થી વધારી રૂ. 1200 કરાઈ (કૃિષ)   
 હવે િત બેગ જૂનથી જ િકંમત રૂ. 1200 રહેશે  

 

િવગત :  
 થમવાર સબિસડીમાં 140 ટકાનાે વધારાે  
 કે  સરકાર દ્વારા દર વષેર્ રાસાયિણક ખાતરની 

સબિસડી પાછળ રૂ. 80,000 કરાેડનાે ખચર્ 
ભાવ વધારાનંુ કારણ :  
 ફાે િરક અેિસડ, અેમાેિનયા વગેરેની 

અાંતરરા ીય િકંમત 60 થી 70 % સુધી વધવાથી 
ડીઅેપી ખાતરની િકંમત વધી ગઈ હતી.  

 ખેડૂતાેને જૂની િકંમતે ખાતર મળે તે માટે 
સબિસડીમાં 140% નાે વધારાે કરાયાે છે.  

 મૂ વૃિદ્ધનાે તમામ ભાર કે  સરકાર ઉઠાવશે.  
 અાંતરરા ીય િકંમતમાં વધારા છતાં ખેડૂતાેને 

જૂના દરે જ ખાતર મળવંુ જેાઈઅે.  
 સરકાર ખેડૂતાેના ક ાણ માટે િતબદ્ધ છે. 

સરકાર સુિનિ ત કરશે કે, ખેડૂતાેઅે મૂ  
વૃિદ્ધનાે દુPભાવ ના ભાેગવવાે પડે. 

 DAP : Diammonium phosphate 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721  

 

4. IIT-બાે ે : બીગલેઝ ઉપકરણની શાેધ 
(સંશાેધન) 
ાેટક પદાથર્ શાેધી કાઢવા હાથમાં પકડી શકાય 

તેવંુ ઉપકરણ બીગલેઝ િવકસાવાયુ  

 

િવગત  
 ઈિ યન ઈિSટ્યુટ અાેફ ટેકનાેલાેજી (અાઈ 

અાઈટી), બાે ેના નેશનલ સે ર અાેફ 
અેકે્સલ  ઈન ટેકનાેલાેજી ફાેર ઈ રનલ 
સેકુ્યિરટી (અેનસીઈટીઅાઈઅેસ)ના 
સંશાેધકાેઅ ે ાેટક પદાથાેર્ શાેધી કાઢવા હાથમાં 
પકડી શકાય અેવા ઉપકરણની ડીઝાઈન તૈયાર 
કરી છે. 

બીગલેઝ ઉપકરણ િવશે  
 બીગલેઝ હાથમાં પકડી શકાય અેવું હળવું 

ઉપકરણ છે જ ે િ િન ાેટાે ુઅેન (ટીઅેનટી), 
હેક્સાહાઈ ા-ે1, 3, 5- ાયાઝાઈન 
(અારડીઅેક્સ), પે ીરી ીટાેલ ટે ાિન ેટ 
(પીઈટીઅેન), સે ટેક્સ અને અ  ાેટક 
પદાથાેર્ તેમજ ઈPાેવાઈ ડ અેક્સ ાેિઝવ 
ડેવાઈસ (અાઈઈડી)ને શાેધી કાઢે છે.  

 અા ઉપકરણ લાેકાેની ચકાસણી કરવામાં, 
ચેકપાેઈ ્ સ પર તેમજ બાે  લા  થયા બાદ 
કરાતી ચકાસણીમાં વાહનાે, મકાનાે, 
અાતંકવાદીના અડ્ડામા ં મહ ની ઈમારતાેમા ં
ઉપયાેગમાં લઈ શકાય. 

શાેધ કરનાર સં ા :  
 નેશનલ સે ર અાેફ અેકે્સલ  ઈન 

ટેકનાેલાેજી ફાેર ઈ રનલ સેકુ્યિરટી-IIT 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 



િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721 www.vivekanandacademy.org    88 | P a g e  

 

અાંતરરા ીય  બાબતાે 
5. USA : હાઈપરસાેિનક િમસાઈલ 
િવકસાવનાર US િવ નાે ીજેા દેશ 
(સંરક્ષણ)  
હાઈપરસાેિનક િમસાઈલ િવશે  
 રિશયા અને ચીન પછી હવે અમેિરકાઅે 

હાયપરસાેિનક િમસાઇલ તૈયાર કરી.  

 

 અા અમેિરકી િમસાઇલ અવાજની ગિતથી 17 
ગણી વધુ ગિતથી વાર કરીને શ ુ દેશ પર તબાહી 
મચાવવા સક્ષમ.  

 રડારની નજરમાં ના અાવનારી અા અમેિરકી 
િમસાઇલની મારક ક્ષમતા 2,700 િક.મી.  

 િમસાઇલ તૈયાર થતાંની સાથે જ અમેિરકા હવે - 
રિશયા અને ચીન પર ભીષણ હુમલાે કરવાની 
ક્ષમતા ધરાવતાે દેશ થઈ ગયાે.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

6. ૂકરમાઈકાેિસસ / લેક ફંગસ  
ુકરમાઈકાેિસસને મહામારી જાહેર કરનાર 
થમ રા -હિરયાણા (અારાેગ્ય)  
 સારવાર માટે વપરાતા ઈ જકે્શન : અે ફાેટેિરસન-B  
 ઉ ાદનની િક્રયા : 15થી 30 િદવસનાે સમય 
 ખાસ : કાેરાેનાથી સાજા થયેલા દદીર્અાેમાં જાેવા 

મળતાે લેક ફંગસ રાેગ  
લેક ફંગસ થવાના કારણાે અને ઉપાય 
 ફંગસ શરીરમાં વે યાના 3 થી 4 અઠવાિડયામાં 

ચેપ ફેલાય છે  

 ુકર માઇકાેિસસ (ફંગસ) ાં સુધી શરીરમાં 
વેશે નહીં ાં સુધી રાેગ થતાે નથી. 

 ફેસ મા , નઝલ કે ુલા અને ટ્યબૂ નાખવાથી 
ચામડી તૂટી શકે છે.  

 ફંગસ દરેક િકતના શરીરની બહાર હાેય જ છે, 
ારે અાેિક્સજનના ઉપકરણાેની યાેગ્ય 

સફાઈને અભાવે તેમજ કાેિવડના દદીર્મા ં
રાેગ િતકારક શિક્ત અાેછી હાેવાથી શરીર તેનાે 
િતકાર કરી શકતું નથી.  

 ફંગસ શરીરમાં વે યા પછી 3-4 અઠવાિડયા 
લાગે છે. જથેી દદીર્ને રજા અા ા બાદ ુકર 
માઇકાેિસસ થયાનું જણાય છે.  
અાેિક્સજનનાં સાધનાે જંતુરિહત કરવાં જરૂરી  

 અાેિક્સજન, બાયપેપ કે વેિ લેટર પર રહેલા ં
દદીર્ જાતે અાેરલ હાઇજીન જાળવી શકતા નથી. 
જથેી નિસર્ગ ાફે ારે દદીર્ સારવાર લીધા 
બાદ ઘરે જાય ારબાદ પણ સગાઅે અાેરલ 
હાઇજીનનંુ ાન રાખવું જાેઇઅે. 
માેઢાની તાથી રાેગને રાેકી શકાય છે  

 ડાયાિબટીસ, અેચઅાઇવી, િકડની ા ા  
કયુર્ં હાેય, ીરાેઇડ અા ા હાેય ારે શરીરની 
અાેટાે ઈ ુન િસ મ નબળી પડે છે.  

 હાેિ ટલમાં અને ઘરે િબટાડીનના કાેગળા 
કરાવીને દદીર્ના માેઢાની સફાઈ કરવી જરૂરી છે. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 
 

7. જ  િદન િવશેષ : 19 મે 
ભાવનગરના જાવ લ શાસક મહારાજા : 
કૃ કુમારિસંહ  
જ  : 19 મે 1912 
અવસાન : 2 અેિ લ 1965 
 જ  : ભાવનગર 
 વંશ : ગાેિહલ.  
 7 વષર્ની સગીર વયે ભાવનગરના શાસક બ ા.  
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 પુખ્તવયે તં  શાસક બ ા પછી ઉદારવાદી 
અને જા વ લ શાસક તરીકેની છબી ઊભી 
કરી હતી.  

 

શાસનની િસિદ્ધઅાે :  
 1919 થી 1948 દરિમયાન કૃિષ સુધારા, ગ્રામ 

સુધારણા, વીજળીઘર, શૈક્ષિણક સં ાઅાેની 
ાપના, બંદરનંુ િનમાર્ણ, નવી િમલાે અને 

કારખાનાઅાેની ાપના, ભૂગભર્ 
ગટરયાેજનાઅા,ે ર તાઅાેનંુ િનમાર્ણ, 
િચિક ાલયાેની ાપના.  

 લાેકશાહી સં ાઅાેની શરૂઅાત માટે પણ 
કૃ કુમારિસહંજી અાદશર્.  

 અાઝાદી પછી નવા સાૈરા  રા ના તેઅાે 
ઉપરા  મુખ બ ા હતા.  

 સાૈરા ના રજવાડાંઅાેને ભારત સંઘમાં જેાડવામાં 
પણ તેમની ભૂિમકા હતી.  

 ભારતસંઘમાં જેાડાનાર થમ રજવાડુ : ભાવનગર  
 1948માં મ ાસના ગવનર્ર બ ા હતા, ગવનર્ર 

તરીકે મા  1 રૂિપયાે પગાર લેતા. 
 અનેક અેવાેડાેર્થી સ ાિનત, ભાવનગર 

યુિન.સાથે જમેનું નામ જેાડાયેલું છે તેવા 
કૃ કુમારનંુ 2 અેિ લ 1965ના રાેજ અવસાન 
થયું હતું. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

............જય િહ ............ 
 

અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (19-05-2021) 
1. મે 2021 વડા ધાન ી માેદી દ્વારા ક્યા વાવાઝાેડાથી ભાિવત 

ગુજરાતના િવ તારાેનંુ હવાઈ િનરીક્ષણ કયુર્ં હતુ - 
તાઉ’તે/તાેકતે  

2. મે 2021માં ગુજરાતમાં તબાહી મચાવનાર તાઉ’તે/તાેકત ે
વાવાઝાેડા સંદભેર્ કે  સરકારે કેટલી સહાય જાહેર કરી – રૂ.  
1000 કરાેડ 

3. મે 2021માં ગુજરાતમાં તાઉ’તે/તાેકતે વાવાઝાેડામાં મૃતકાેના 
પિરવાર માટે કે -રા  સરકાર કેટલી સહાય કરશે -  રૂ. 2 
લાખ તથા રૂ. 4 લાખ  

4. મે 2021માં ગુજરાતમા ંતાઉ’તે/તાેકતે વાવાઝાેડામાં ઈજાગ્ર તાેને 
કે -રા  સરકાર કેટલી સહાય કરશે - રૂ. 50,000 - રૂ. 
50,000/- 

5. મે 2021મા ં ગુજરાતમાં તાઉ’તે/તાેકતે વાવાઝાેડાના 
અસગરગ્ર ત પિરવારા ેમાટે પુખ્ત િક્ત તથા બાળકાેને સાત 
િદવસ માટે િત િદન કેટલુ ંરાહત ભ થુ અાપશે - રૂ. 100 તથા 
રૂ. 60 

6. મે 2021માં BCCI દ્વારા કાેરાેનાને કારણે જૂન 2021માં યાેજાનાર 
િક્રકેટની કઈ મહ પૂણર્ િસિરઝ રદ કરી હતી - અેિશયા કપ  

7. મે 2021માં BCCI દ્વારા કારેાેનાને કારણે જૂન 2021માં કયા 
ળે યાેજાનાર અેિશયા િક્રકેટ કપ રદ કરાયાે હતાે - ીલંકા  

8. મે 2021માં કે  સરકાર દ્વારા DAP ખાતર પર સબિસડી રૂ. 
500થી વધારી કેટલી કરાઈ - રૂ. 1200   

9. મે 2021માં કે  સરકાર દ્વારા DAP ખાતર પર થમવાર 
સબિસડીમાં કેટલા ટકાનાે વધારાે કરાયાે હતા ે- 140   

10. DAPનું િવ તૃત નામ જણાવાે - Diammonium 
phosphate 

11. મે 2021માં IIT, બાે ેની કઈ સં ાના સંશાેધકાેઅે ાેટક 
પદાથાેર્ શાેધી કાઢવા હાથમાં પકડી શકાય અવેા ઉપકરણની 
ડીઝાઈન તૈયાર કરી - NCETIS 

12. NCETISનું િવ તૃત નામ જણાવાે - નેશનલ સે ર અાેફ 
અેકે્સલ  ઈન ટેકનાેલાેજી ફાેર ઈ રનલ સેક્યુિરટી  

13. મે 2021માં IIT, બાે ેના NCETIS સંશાેધકાેઅે ાેટક પદાથાેર્ 
શાેધી કાઢવા હાથમાં પકડી શકાય અેવા ઉપકરણની ડીઝાઈન 
તૈયાર કરી તેનું નામ જણાવાે - બીગલેઝ 

14. મે 2021માં હાઈપરસાેિનક િમસાઈલ િવકસાવનાર US િવ નાે 
કેટલામાે દેશ બ ાે હતાે – ીજાે 

15. હાઈપરસાેિનક િમસાઈલ િવકસાવનાર દેશના નામ જણાવાે – 
રિશયા, ચીન અને US  

16. મે 2021માં USઅે િવકસાવેલી હાઈપરસાેિનક િમસાઈલ 
અવાજની ગિતથી કેટલા ગણી વધુ ગિતથી વાર કરી શકવાની 
ક્ષમતા ધરાવે છે – 17 
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17. મે 2021માં USઅે િવકસાવેલી રડારની નજરમાં ના અાવનારી 
હાઈપરસાેિનક િમસાઈલની મારક ક્ષમતા જણાવાે - 2,700 
િક.મી.  

18. મે 2021માં ભારતમાં કયા રા  દ્વારા ૂકરમાઈકાેિસસ ( લેક 
ફંગસ)ને મહામારી જાહેર કરાઈ – હિરયાણા 

19. ભાવનગરના જાવ લ શાસક મહારાજા કૃ કુમારિસહંનાે 
જ િદવસ જણાવાે - 19 મે 1912 

20. ભાવનગરના મહારાજા કૃ કુમારિસહંના નામ સાથે 
ગુજરાતની કઈ યુિનવિસર્ટીનું નામ જાેડાયેલુ ંછે – ભાવનગર 
યુિનવિસર્ટી  

21. લાેકશાહી સં ાઅાેની શરૂઅાત માટે ક્યા મહારાજાને યાદ 
યાદ કરાય છે - મહારાજા કૃ કુમારિસંહ 

22. ભાવનગરના મહારાજા કૃ કુમારિસહં અાઝાદી પછી કયા 
રા ના ઉપરા  મુખ બ ા હતા - નવા સાૈરા   

23. મહારાજા કૃ કુમારિસહં ક્યારે અને કયા રા ના ગવનર્ર 
બ ા હતા અને ગવનર્ર તરીકે મા  1 રૂિપયાે પગાર લેતા – 
વષર્-1948માં મ ાસ 
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721 www.vivekanandacademy.org    91 | P a g e  

 

 

SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 20-05-2021

 

 

ાિનક બાબતાે 
1. ગજુરાત સરકાર : કુરમાઈકાેિસસ/ 
લેક ફંગસને ગજુરાતમાં મહામારી જાહેર   

 

લેક ફંગસને મહામારી જાહેર  કરનારા રા ાે : 
(તા. 20 મે 2021ની િ િતઅે) 
1. હિરયાણા  
2. રાજ ાન  
3. તાિમલનાડુ  
4. તેલંગણા  
5. ગુજરાત 

મહામારીમાં રા ાેઅે ાન રાખવાની બાબતાે :  
 દેશના સંખ્યાબંધ રા માં લેક ફંગસના વધી 

રહેલા કેસને ાનમાં લેતાં કે  સરકારે લેક 
ફંગસ ( ુકરમાઈકાેિસસ)ને અેપીડેિમક ડીસીઝ 
અેક્ટ 1897 અંતગર્ત મહામારી જાહેર કરવા 
સૂચના અાપી.  

 અા રાેગની સારવાર કરતી સરકારી અને ખાનગી 
હાેિ ટલાે અને મેિડકલ કાેલેજેાઅે િKિનંગ 
ડાયગનાેિસસ અને ીટમે  માટે ભારત 
સરકારના અારાેગ્ય િવભાગ તેમજ ICMR દ્વારા 
અા રાેગ માટે નક્કી કરવામાં અાવેલી ગાઈડ 
લાઇ નું પાલન કરવાનંુ રહેશે.  

 અા રાેગના શંકા દ તેમજ ક મર્ કેસાેની 
િવગતાે ભારત સરકારને સમયાંતરે માેકલવાની 
રહેશે. 

 મહામારી જાહેર કરવાને કારણે હવે અા રાેગની 
સારવાર માટેના ઈ જકે્શનાેના કાળાબજાર 
કરનારા સામે પણ કડક કાયર્વાહી કરી શકાશે.  

 ડાેકટરને પણ ુકરના દદીર્અાેઅાેની સારવાર 
કરવાની ફરજ પાડી શકાશે.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

રા ીય બાબતાે 
2. કેરળ : કેરળના નવા મુખ્યમં ી તરીકે 
િપનારાઈ િવજયનના સતત બીજીવાર 
શપથ  
 રાજયપાલ : અાિરફ માેહ દ ખાન  
 રાજધાની : િતરુવનંતપુરમ  
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 શાસક પક્ષ : CPIM 

 CPIM : Communist Party of India 
(Marxist) 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

3. ICMR : ઘેર બેઠા કાેરાેનાનાે રેિપડ 
અેિ જન ટે  માટેની ટેિ ંગ િકટ 
‘કાેિવસે ’ને મંજૂરી (અારાેગ્ય)   

 

િવગત :  
 ICMRઅે  ઘેરબેઠા કાેરાેનાનાે રેિપડ અેિ જને 

ટે ની પરવાનગી અાપી.  
 હવે કાેરાેનાના લક્ષણ ધરાવતી િક્ત અારાેગ્ય 

કમીર્ની હાજરી િવના જાતે જ કાેરાેનાનાે ટે  કરી 
શક્શે.  

 ટે ની અેડવાઇઝરી અાઇસીઅેમઅાર દ્વારા 
જારી કરાઇ હતી.  

 ICMRઅે જણા ું કે, કાેિવસે  નામની ટેિ ંગ 
િકટને મંજૂરી અાપવામાં અાવી છે. ફક્ત 
નાકમાંથી ેબ લઇને કાેઇપણ િક્ત રેિપડ 
અેિ જને ટે  કરી શકશે. 

 પૂણે િ ત  માયલેબ િડ વરી સાે ુશન 
િલિમટેડ કંપની દ્વારા તૈયાર કરાયેલી ટે  િકટ 
અાગામી સ ાહમાં રૂ. 250માં ઉપલ  થશે. અા 
િકટ 15 િમિનટમાં જ કાેરાેના ટે નંુ િરઝ  
અાપી દે છે. િકટ દવાની દુકાનમાંથી િ િK શન 
િવના ખરીદી શકાશે. 

 

અ  RTPCR ટે ને પણ મંજૂરી  
 NEERI - નેશનલ અે વાયરમે લ 

અેિ જિનયિરગં િરસચર્ ઇિSટયૂટ દ્વારા  
િવકસાવેલી ટેકિનકમાં દદીર્અે કરેલા કાેગળાને 
સે લ તરીકે ઉપયાેગમાં લઇ અારટી-પીસીઅાર 
ટે  કરાશે. ICMR દ્વારા અા માટેની મંજૂરી અાપી 
દેવાઇ છે. 

 

ટે  કરવા માટેની ICMRની ગાઈડલાઈન  
 કાેરાેનાના લક્ષણ ધરાવનાર અને પાેિઝિટવ 

િક્તના સંપકર્માં અાવેલી િક્તઅાેને જ ટે  
કરવાની સલાહ 

 ઉ ાદકે સૂચવેલી િક્રયાને અનુસરીને કાેરાેના 
ટે  કરવાે 

 િકટનાે ઉપયાેગ કરનાર દરેકે ગૂગલ ે અને 
અેપલ ાેરમાં ઉપલ  હાેમ ટેિ ંગ માેબાઇલ 
અેપ ડાઉનલાેડ કરવાની રહેશે 

 માેબાઇલ અેપ દ્વારા િક્રયા અને ટે  િરઝ  
ઉપલ  થશે 

 રિજ ેશન અને અેપ ડાઉનલાેડ કરવા માટે 
ઉપયાેગમાં લેવાયેલા માેબાઇલ દ્વારા જ ટે  
ાેિસજર કયાર્ પછી ટે  ીપનંુ િપક્ચર િક્લક 

કરવાનંુ રહેશે 
 માેબાઇલમાં રહેલી અેપનાે ડેટા 

અાઇસીઅેમઅારના ટેિ ગ પાેટર્લ સાથે કનેક્ટ 
કરાયેલ સવર્રમાં સંગ્રહ કરાશે 
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 પાેિઝિટવ અાવનારી િક્તઅાેને કાેરાેના 
સંક્રિમત ગણાશે અને તેમણે ફરી ટે  
કરાવવાનાે રહેશે નહીં 

 પાેિઝિટવ અાવેલી િક્તઅે હાેમ 
અાઇસાેલેશનમાં રહેવું પડશે 

 લક્ષણ હાેવા છતાં ટે  નેગેિટવ અાવે તાે 
િક્તને અારટીપીસીઅાર ટે  કરાવી લવેાની 

સલાહ અાપવામાં અાવે છે, તે શંકા દ દદીર્ 
ગણાશે 

 ઉ ાદકની સૂચનાઅાે અનુસાર જ ટે  િકટ, 
ેબ અને અ  મિટિરયલનાે કચરામાં િનકાલ 

કરવાે.  
ટેિ ંગની િક્રયા :  

 

 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721  
 

4. િદન િવશેષ : 20 મે 
િવ  મધમાખી િદવસ 

 
 થીમ 2021 : Bee Engaged - Build Back 

Better for Bees  
 લાેવેિનયામાં મધમાખી પાલક અને અાધુિનક 

મધમાખી ઉછેરના પાયાેિનયર અેવા "અે ાને 
જસેના"નાે અાજના િદવસે તા.20-05-1734ના 
રાેજ જ  થયાે હતાે.  

 અા િદવસ મનાવવા માટેના લાેવેનીયા દ્વારા 
મુકવામાં અાવેલા તાવને સંયુક્ત રા ાેના 
સ  રા ાે દ્વારા િડસે ર 2017માં ીકાર 
કરવામાં અા ાે હતાે.  

 સાૈ થમવાર તા.20-05-2018ના રાેજ અા િદવસ 
ઉજવવામાં અા ાે હતાે. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

............જય િહ ............ 
 

અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (20-05-2021) 
1. મે 2021માં ગુજરાત સરકાર દ્વારા કયા રાેગને મહામારી જાહેર 

કરાઈ - ુકરમાઈકાેિસસ/ લેક ફંગસ   
2. તા. 20 મે 2021ની િ િતઅે દેશના કયા રા ાેઅે લેક 

ફંગસને મહામારી જાહેર  કરી હતી – હિરયાણા, રાજ ાન, 
તાિમલનાડુ,  ગુજરાત અને તેલંગણા  
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3. મે 2021માં કે  સરકારે કયા અેક્ટ અંતગર્ત લેક ફંગસ 
( ુકરમાઈકાેિસસ)ને મહામારી જાહેર કરવા સૂચના અાપી છે 
- અેપીડેિમક ડીસીઝ અેક્ટ 1897 

4. લેક ફંગસની સારવાર કરતી સરકારી-ખાનગી હાેિ ટલાે 
અને મેિડકલ કાેલેજાેઅે િKિનંગ ડાયગનાેિસસ અને ીટમે  
માટે કાેના દ્વારા નક્કી કરાયલેી ગાઈડ લાઇ નંુ પાલન 
કરવાનું રહેશ ે– કે ીય અારાેગ્ય િવભાગ તથા ICMR  

5. મે 2021માં િપનારાઈ િવજયને કયા રાજયના મુખ્યમં ી તરીકે 
સતત બીજીવાર શપથ લીધા – કેરળ 

6. કેરળની વતર્માન રાજધાનીનંુ નામ જણાવાે - િતરુવનંતપુરમ  
7. કેરળના વતર્માન રાજયપાલનંુ નામ જણાવાે - અાિરફ 

માેહ દ ખાન  
8. મે 2021માં કાેના દ્વારા ઘેરબેઠા કાેરાેનાનાે રેિપડ અેિ જને 

ટે ની પરવાનગી અપાઈ - ICMR 
9. મે 2021માં ICMR  દ્વારા ઘેર બેઠા કાેરાેનાના ે રેિપડ અેિ જન 

ટે  માટેની ટેિ ંગ િકટને મંજૂરી અાપી તેનંુ નામ જણાવાે - 
‘કાેિવસે ’ 

10. ઘેર બેઠા કાેરાેનાનાે રેિપડ અેિ જન ટે  માટેની ટેિ ંગ િકટ 
‘કાેિવસે ’ કઈ કંપની દ્વારા તૈયાર કરાઈ છે – માયલેબ 
િડ વરી સાે ુશન િલિમટેડ કંપની, પૂના 

11. ઘેર બેઠા કાેરાેનાનાે રેિપડ અેિ જન ટે  માટેની ટેિ ંગ િકટ 
‘કાેિવસે ’ કેટલા સમયમાં કાેરાેના ટે નંુ િરઝ  અાપી દે છે 
- 15 િમિનટ 

12. ઘેર બેઠા કાેરાેનાનાે રેિપડ અેિ જન ટે  માટેની ટેિ ંગ િકટ 
‘કાેિવસે ’નાે ઉપયાેગ કરનાર દરેકે ગૂગલ ે અને અેપલ 
ાેરમાં ઉપલ  કઈ માેબાઇલ અેપ ડાઉનલાેડ કરવાની 

રહેશે - હાેમ ટેિ ંગ 
13. "િવ  મધમાખી િદવસ" ક્યારે ઉજવવામાં અાવે છે - 20 મે 
14. િવ  મધમાખી િદવસ 2021ની થીમ જણાવાે - Bee 

Engaged - Build Back Better for Bees  
15. યુનાઇટેડ નેશ  દ્વારા િવ  મધમાખી િદવસ સાૈ થમ  ક્યારે 

ઉજવવાનાે ારંભ કરાયાે - 20.05.2018 
16. કાેના જ િદવસની યાદમાં 20 મે િવ  મધમાખી િદવસ તરીકે 

ઉજવવામાં અાવે છે - અે ાેન જેસના ( લાેવેિનયા) 
17. િવ માં મધમાખી પાલક અને અાધુિનક મધમાખી ઉછેરના 

પાયાેનીયર તરીકે કાેણ અાેળખાય છે - અે ાેન જેસના 
( લાેવેિનયા) 
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 21-05-2021

 

 

ાિનક બાબતાે 
1. શૈક્ષિણક િનણર્ય : ગુજરાત સરકાર 
રા માં ઉ  અને ટેકિનકલ િશક્ષણના 
9.50 લાખ િવદ્યાથીર્અાેને મેરીટ બેઝડ 
ાેગેશન અપાશે 

 

કાેને લાગુ પડશે : 
 બીજા, ચાેથા અને છઠ્ઠા સેમે રના િવદ્યાથીર્અાેને 

ાેગેશન અપાશે 
િવગત : 
 રા  સરકારે અા વષેર્ કાેિવડ-19 કાેરાેના 

સંક્રમણની ાપક પિરિ તીમાં શાળા-કાેલેજેામા ં
િશક્ષણકાયર્ને પડેલી અસરને ાનમાં લઇને અા 

મેિરટ બેઇઝડ ાેગે્રશન મા  અા વષર્ પૂરતું 
અાપવાનાે િનણર્ય કયાેર્. 

 રા  સરકારે કરેલા અા મેિરટ બેઇઝડ 
ાેગે્રશનના િનણર્યનાે લાભ સરકારી અને 

ખાનગી યુિનવિસર્ટી તથા કાેલેજેાના મેડીકલ-
પેરામેડીકલ િસવાયના તમામ અ ાસક્રમાે માટે 
ઇ રિમડીયેટ સેમે ર 2, 4 અને ાં સેમે ર 
6 પણ ઇ રિમડીયેટ હાેય તેવા િવદ્યાથીર્અાેને 
મળશે. 

માસ માેશન અને મેિરટ બેઝડ ાેગેશન વ ેના ે
તફાવત 

 માસ માશેનમાં કાેઈપણ પરીક્ષા વગર 
િવદ્યાથીર્ને સીધા જ ઉ ીણર્ જાહેર કરીને ઉપરના 
વગર્માં ચડાવાય છે.  

 મેિરટ બેઝડ ાેગે્રશન અેટલે ક ી ુઅસ 
ઈવે ુશનના અાધારે િવધાથીર્ને અાગળના 
સેમે રમાં જવા મળે છે અને માકર્શીટમાં ક્યાંય 
માસ માેશન લખાતંુ નથી. 

 

માકર્સની ગણતરી કેવી રીતે થશે :  
 માકર્સની ગણતરી માટે 50 ટકા ગુણ અાંતિરક 

મૂ ાંકનના અાધારે અને બાકીના 50 ટકા ગુણ 
તૂરતના અગાઉના-િ વીયસ-સેિમ રના અાધારે 
અાપવામાં અાવશે.  

 જાે યુિનવિસર્ટી-કાેલેજેા દ્વારા ાયાેિગક પરીક્ષા 
લેવામાં નિહં અાવી હાેય તાે ાં 50 ટકા ગુણ 
અાંતિરક મુ ાંકનના અાધારે અને બાકીના 50 
ટકા ગુણ તુરતના અગાઉના િ વીયસ 
સેિમ રના અાધારે ગણાશે. જ ે િક ાઅાેમાં 
ાયાિેગક પરીક્ષા લવેાઈ હશે તેવા િક ામાં 

પરીક્ષામાં મેળવેલ ખરેખર ગુણ ાને લેવાશે.  
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 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

રા ીય બાબતાે 
2. RBI : RBI કે  સરકારને સર સ 

રૂપમાં રૂ. 99,122 કરાેડ ા ફર કરશે 

 
િવગત :  
 RBI દ્વારા નાણાકીય વષર્માં ફેરફાર : જુલાઈ 

2020થી માચર્ 2021 સુધીના નવ માસમાં 
િડિવડ  પેટે રૂ. 99,122 ચૂકવવાનાે િનણર્ય  

 ભારતીય િરઝવર્ બે ે  31 માચર્ 2021ના રાેજ 
પૂરા થતા નવ મિહનાની િહસાબી મુદત માટે કે  
સરકારને સર સ રૂપમાં રૂ. 99,122 કરાેડ 
ા ફર કરવા મંજૂરી અાપી.  

 ઉપરાંત અાકિ ક જેાખમ બફર (કિ જ ી 
િર  બફર) ભંડાેળને બેલે શીટની 5.5 થી 
5.6 ટકાની સપાટીઅે જાળવવા પણ િનણર્ય 
લીધાે હતાે.’  

2019માં રૂ.1,23,414 કરાેડ ા ફર કયાર્ હતા 
 િરઝવર્ બે  ેક નાણાકીય વષર્માં સમીક્ષા 

કરીને પાેતાના સર સ કે નફામાંથી સરકારને 
િડિવડ રૂપે ચુકવણી કરતી હાેય છે. ગયા વષેર્ 
િરઝવર્ બે ે  પાેતાની પાસેના સર સના 44 
ટકા અેમ સાૈથી અાેછા અેવા રૂ. 57,128 કરાેડ 
કે  સરકારને ા ફર કયાર્ હતા.  

 વીતેલા સાત વષર્માં િરઝવર્ બે  દ્વારા કે  
સરકારને ા ફર થયેલી અા સાૈથી અાેછી રકમ 
હતી.  

 વષર્ 2019માં િરઝવર્ બે ે  કે  સરકારને રૂિપયા 
.1,23,414 કરાેડ ા ફર કયાર્ હતા.  

 RBI ગવનર્ર : શિક્તકા  દાસ 
 મુખ્ય મથક : મંુબઈ  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

3. િનધન : પદ્મિવભૂષણ - િચપકાે 
અાંદાેલનના ણેતા અન ે પયાર્વરણિવદ 
સંુદરલાલ બહુગુણાનું કાેરાેનાથી 94 વષેર્ 
િનધન   

 

 જ  : 9 જા ુઅારી 1927 
 જ  ળ : િટહરી િજ ાે, ઉ રાખંડ 
 િનધન : અે  ઋિષકેશ 
પિરચય :  
 પવર્તીય નવજીવન મંડળની ાપના  
 િહમાલયના રક્ષક સંુદરલાલ બહુગુણાની સાૈથી 

માેટી ઉપલિ  ચીપકાે અાંદાેલન હતી.  
 તેઅાે ગાંધી બાપૂના પાક્કા અનુયાયી હતા અને 

જીવનનાે અેકમા  ઉદે્દશ પયાર્વરણની સુરક્ષા 
હતાે.  

 સંુદરલાલે 13 વષર્ની ઉંમરે રાજકીય કેિરયરની 

શરૂઅાત કરી હતી. 1956માં લગ્ન થયા બાદ 
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રાજકીય જીવનથી તેમણે સં ાસ લીધાે હતાે. 
ારબાદ તેમણે ગામમાં રહેવાનાે િનણર્ય કયાેર્ 

અને પહાડીઅાેમાં અેક અા મ ખાે ાે.  
 િટહરીની અાસપાસના િવ તારાેમાં દારૂની િવરૂદ્ઘ 

માેરચાે ખાે ાે. 1960ના દાયકામાં તેમણે પાેતાનું 
ાન વન અને વૃક્ષાે તરફ કેિ ત કયુર્ં.  

િચપકાે અાંદાેલન િવશે :  
 પયાર્વરણ સુરક્ષા માટે 1970માં શરૂ થયેલું 

અાંદાેલન અાખા ભારતમાં ફેલાવા લાગ્યું. તેના જ 
અેક ભાગ રૂપે તા. 26 માચર્ 1974માં તેમણે વૃક્ષાે 
કાપવાના િવરાેધમાં િચપકાે અાંદાેલનની શરૂઅાત 
કરી હતી.  

 ગઢવાલ િહમાલયમાં વૃક્ષાેને કાપવાથી લઇને 
શાંિતપૂણર્ અાંદાેલન ચાલી રહ્યું હતુ. 26 માચર્, 

1974ના જયારે ઠેકેદારના લાેકાે વૃક્ષાે કાપવા 
અા ા ારે ચમાેલી િજ ાની ગ્રામીણ 
મિહલાઅાે વૃક્ષને બાથ ભરીને ઊભી રહી ગઈ. 
અા િવરાેધ દશર્ન ારબાદ અાખા દેશમાં 
ફેલાઈ ગયું. 

 1980ની શરૂઅાતમાં બહુગુણાઅે િહમાલયની 
5,000 િકમી યા ા કરી. ગામાનેી મુલાકાત કરી 
અને લાેકાેની વ ે પયાર્વરણ સુરક્ષાનાે સંદેશ 
ફેલા ાે.  

િટહરી ડેમ અાંદાેલન િવશે 
 બહુગુણાઅે િટહરી ડેમ િવરુદ્ઘ પણ અાંદાેલનમાં 

મહ ની ભૂિમકા નીભાવી હતી. તેમણે અનેકવાર 
ભૂખ હડતાળ કરી.  

 ત ાલીન ધાનમં ી પી.વી. નરિસહંા રાવના 
શાસનકાળ દરિમયાન તેમણે દાેઢ મિહના સુધી 
ભૂખ હડતાળ કરી હતી.  

 વષાેર્ સુધી શાંિતપૂણર્ દશર્ન બાદ 2004માં ડેમ 
પર ફરીથી કામ શરૂ કરવામાં અા ું.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721  

 

4. DRDO : DIPCOVAN અેિ બાેડી 
િડટેક્શન િકટ િવકસાવાઈ (અારાેગ્ય-
સંશાેધન)  

 
DIPCOVAN િવશે :  
 DRDO સં ાઅે DIPCOVAN અેિ બાડેી 

િડટેક્સન િકટ તૈયાર કરી છે. અા કીટ 97%ની 
ઉ  સંવેદનશીલતા અને 99%ની િવિશ તા 
સાથે વાયરસનાં ૂટેશન તથા ુિક્લયાેકેિ સડ 
ાેટીનને પણ શાેધી શકે છે.  

 િદ ી િ ત વંગાડર્ ડાયગ્નાેિ ક્સ ા.િલ.ના 
સહયાેગથી અા િકટ તૈયાર કરવામાં અાવી છે. 

 તેને વૈજ્ઞાિનકાે દ્વારા દેશી રીતે િવકિસત 
કરવામાં અાવી હતી, ારબાદ િદ ીની િવિવધ 
કાેિવડ હાેિ ટલાેમાં 1000થી વધુ દદીર્અાેના ં
સે લ અંગે િવ તૃત ટે ીંગનાં અાધારે 
વેિરિફકેશન કરવામાં અાવી.  

મુખ્ય હેતુ :  
 માનવ શરીરમાં કાેરાેના સામે લડવા માટે જરૂરી 

અેિ બાેડીઝ અથવા ા મા શાેધી કાઢવું અ ે
DIPCOVAN કીટ તૈયાર કરવાનાે હેતુ છે. અા 
કીટની વેલીડીટી 18 મિહનાની હશે.  

 છે ા અેક વષર્માં અા અેિ બાેડી ટે  કીટ 
DIPCOVANની ણ બેચને મા તા અાપવામા ં
અાવી છે.  

 DRDO : સંગઠન સંરક્ષણ સંશાેધન અને િવકાસ 
સંગઠન, ભારત સરકાર.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 
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અાંતરરા ીય  બાબતાે 
5. ખેલકૂદ : િવમે  FIFA વ ર્કપ-2023 
કાયર્ક્રમ જાહેર  

 

FIFA વ ર્કપ-2023 િવશે :  
 થમવાર કુલ ટીમાે : 32  
 સંયુક્ત યજમાન : અાે ેિલયા અને ૂઝીલે  

 કુલ ેિડયમ : 10  
 સમયગાળો : 20મી જુલાઇથી 20મી અાેગ  

2023  
 અાેપિનંગ મેચ : ઇડન પાકર્ , અાેકલે  

( ુઝીલે )  
 ફાઇનલ મેચ : િસડની (અાે ેિલયા)  
 FIFA : ફૂટબાેલની િવ  સંચાલક સં ા  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

6. િદન િવશેષ : 21 મે 
અાતંકવાદ િવરાેધી િદવસ  
પૂવર્ PM રાજીવ ગાંધીની 30મી પૂ યિતિથ  
21 મેના રાેજ અાતંકવાદ િવરાેધી િદવસ કેમ 
મનાવવામાં અાવે છે?  
 રા ીય અાતંકવાદ િવરાેધી િદવસની સ ાવાર 

જાહેરાત 21 મે, 1991ના રાેજ ભારતના સાતમાં 

વડા ધાન રાજીવ ગાંધીની હ ા થયા બાદ 
કરવામાં અાવી હતી.  

 

 તેઅાેની હ ા તિમલનાડુમાં અેક અિભયાન 
દરિમયાન અેક અાતંકવાદી દ્વારા કરવામાં અાવી 
હતી.  

 ારબાદ, વી.પી િસહં સરકારે 21 મેને 
અાતંકવાદી િવરાેધી િદવસ તરીકે મનાવવાના ે
િનણર્ય કયાેર્ હતાે. ારથી અા િદવસ મનાવવામા ં
અાવે છે.  

 અા સાથે જ તમામ સરકારી કાયર્લય, સાવર્જિનક 
સં ાઅાેમા ંઅાતંકવાદ િવરાેધી િતજ્ઞા લેવામા ં
અાવે છે. 

હેતુ :  
 અાતંકવાદ િવશે લાકેાેને માિહતગાર કરવા, 

લાેકાેની વેદના અને લાેકાેના જીવન પર થતી 
અાતંકવાદની અસર િવશે જાગરૂકતા ફેલાવવા 
માટે દર વષેર્ 21 મેના રાેજ અાતંકવાદ િવરાેધી 
િદવસ મનાવવામાં અાવે છે.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

............જય િહ ............ 
અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (21-05-2021) 

1. ગુજરાતમાં કાેરાેનાના કારણે ચાલુ વષર્ માટે ઉ  અને 
ટેકિનકલ િશક્ષણના કયા સેમે રના િવદ્યાથીર્અાેને મેરીટ 
બેઇ ડ ાેગેશન અપાશે- બીજા, ચાેથા અને છઠ્ઠા 

2. મેરીટ બેઇ ડ ાેગેશન અેટલે શું - ક ી ુઅસ ઈવે ુશન 
અાધારે િવધાથીર્ને અાગળના સેમે રમાં જવા મળે છે અને 
માકર્શીટમાં ક્યાંય માસ માેશન લખાતું નથી 

3. મે 2021માં  RBI દ્વારા  કે  સરકારને સર સ રૂપમાં-
િડિવડ  પેટે કેટલા નાણા ા ફર કરવાની મંજૂરી અાપવામાં 
અાવી છે – રૂ.99,122 કરાેડ 
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4. મે 2021માં RBI દ્વારા નાણાકીય વષર્માં કયા ે નવા ે ફેરફાર 
કરવામાં અા ાે છે- જુલાઈ 2020 થી  માચર્ 2021 

5. RBI નંુ નાણાકીય વષર્ જણાવાે – જુલાઈથી જૂન 
6. RBIના વતર્માન ગવનર્રનંુ નામ જણાવાે - શિક્તકા  દાસ 
7. 21 મે 2021ના રાેજ કયા પયાર્વરણિવદ અને િચપકાે 

અાંદાેલનના ણેતાનંુ 94 વષર્ની વયે અવસાન થયું -  
સુંદરલાલ બહુગુણા 

8. સુંદરલાલ બહુગુણાનાે જ  ક્યારે અને ક્યાં થયાે હતાે - 09  
જા ુઅારી 1927,િટહરી િજ ાે, ઉ રાખંડ 

9. ગઢવાલ િહમાલયન રે જમાં વૃક્ષાે કાપવાના િવરાેધમાં નાેંધપા  
િચપકાે અાંદાેલનનાે સાૈ થમ ારંભ ક્યારે થયાે હતાે - 26  
માચર્ 1974 

10. સુંદરલાલ બહુગુણાઅે પવર્તાેની રક્ષા કરવા કઈ સં ાની 
ાપના કરી હતી - પવર્તીય નવજીવન મંડળ 

11. િહમાલયન રે જમાં સુંદરલાલ બહુગુણાઅે કયા અેક ડેમની 
િવરુદ્ધમાં પણ અાંદાેલન કયુર્ં હતંુ - િટહરી ડેમ 

12. મે 2021માં DRDO સં ા દ્વારા કઈ અેિ બાેડી િડટેક્સન િકટ 
તૈયાર કરાઈ – DIPCOVAN 

13. DIPCOVAN કીટ તૈયાર કરવાનાે હેતુ જણાવાે - માનવ 
શરીરમાં કાેરાેના સામે લડવા માટે જરૂરી અેિ બાેડીઝ 
અથવા ા મા શાેધી કાઢવા 

14. િવમે  FIFA વ ર્કપ-2023માં કેટલા ેિડયમમાં થમવાર 
કુલ કેટલી ટીમા ેભાગ લેશે – 32 તથા 10  

15. િવમે  FIFA વ ર્કપ-2023ના યજમાન દેશનું નામ જણાવાે 
- અાે ેિલયા અને ૂઝીલે  

16. િવમે  FIFA વ ર્કપ-2023 કયા સમયગાળા દરિમયાન 
યાેજાશે – તા. 20મી જુલાઇથી તા. 20મી અાેગ    

17. FIFA અે શું છે - ફૂટબાેલની િવ  સંચાલક સં ા  
18. અાતંકવાદ િવરાધેી િદવસ ક્યારે ઉજવવામાં અાવે છે – 21  મે  
19. ેક વષર્ તા. 21 મેના રાેજ કાેની યાદમાં અાતંકવાદ િવરાેધી 

િદવસ ઉજવવામાં અાવે છે – પૂવર્ વડા ધાન રાજીવ ગાંધી 
20. અાતંકવાદ િવરાેધી િદવસ ઉજવવાનાે હેતુ જણાવાે -  

 અાતંકવાદ િવશે લાેકાેને માિહતગાર કરવા, લાેકાેની વેદના 
અને લાેકાેના જીવન પર થતી અાતંકવાદની અસર િવશે 
જાગરૂકતા ફેલાવવા 

21. તા. 21મી મ-ે2021ના રાેજ પૂવર્ વડા ધાન રાજીવ ગાંધીની 
કેટલામી પૂ યિતિથ હતી – 30મી પૂ યિતિથ  

22. પૂવર્ વડા ધાન રાજીવ ગાંધીનું અવસાન ક્યારે થયુ હતું - 21 મ ે
1991 
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 22-05-2021

 

 

ાિનક બાબતાે 
1. ગુજરાત : વષર્ 2016 થી વષર્ 2020   
દરિમયાન પુરુષાેના સરેરાશ અાયુ  કરતાં 
મિહલાના અાયુ  વષર્માં વધારાે  

 
અારાેગ્ય િવભાગના માપદંડ: 
 રાજયના અારાેગ્યના માપદંડના અાધારે વષર્ 

2016 થી વષર્ 2020ના ગાળા દર ાન પુરૂષનું 
અાયુ  70.7 અને મિહલાનંુ અાયુ  73.7 
િનયત કરવામાં અા ું છે, અેટલે કે પુરૂષના 

અાયુ માં ણ વષર્ અને મિહલાના અાયુ મા ં
બે વષર્નાે વધારાે જેાવા મ ાે છે.  

 10 વષર્ પહેલા મિહલાનું સરેરાશ અાયુ  71 અને 
પુરુષનંુ 67.2 વષર્ હતુ.  

 અેકમા  ગુજરાત અેવંુ રા  છે કે ાં અારાેગ્ય 
સેવાઅાેમાં 100 ટકા કવરેજ ા  થાય છે. 

 

વષર્ 2006થી વષર્ 2010ની િ િત : 
 વષર્ 2006થી વષર્ 2010 સુધીના વષર્માં પુરૂષનું 

અાયુ  67.2 વષર્નું ગણવામાં અા ું હતંુ જયારે 
મિહલાનું અાયુ  71 વષર્ નાેંધવામાં અા ું હતંુ.  

 વષર્ 2011 થી 2015 સુધીમાં પુરૂષના અાયુ માં 
બે વષર્નાે અને મિહલાના અાયુ માં 1.5 વષર્ના ે
વધારાે જેાવા મ ાે હતાે.  

 અહેવાલ : અારાેગ્ય િવભાગ, ગુજરાત સરકાર 
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

2. ગુજરાત િવધાનસભાની 2020-21ના વષર્ 
માટેની સિમિતઅાેની રચના 

 
 ગુજરાત િવધાનસભાના અ ક્ષ ી રાજે  

િ વેદીઅે 2020-21ના વષર્ માટેની જુદી જુદી 
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નાણાકીય અને િબન - નાણાકીય સિમિતઅાેની 
રચનાની જાહેરાત કરી.  
મુખનંુ નામ સિમિતનંુ નામ

રાજે  િ વેદી િનયમાે માટેની સિમિત અને 
ગં્રથાલય સિમિત હાેદ્દાની રૂઅે 

બાબુ બાેખીરીયા અંદાજ સિમિત 
પુંજાભાઈ વંશ જાહેર િહસાબ સિમિત 
નીમાબેન અાચાયર્ જાહેર સાહસાે માટેની સિમિત
િકરીટિસંહ રાણા પંચાયતીરાજ સિમિત 
ઝંખનાબેન પટેલ િબન-સરકારી સ ાેના 

કામકાજ માટેની સિમિત 
દુ તભાઇ પટેલ ગાૈણ િવધાન સિમિત 
વ ભભાઈ 
કાકડીયા 

સરકારે અાપેલી ખાતરીઅાે 
માટેની સિમિત 

નરેશભાઇ પટેલ અનુસૂિચત જનજાતીઅાેના 
ક ાણ માટેની સિમિત 

અજુર્નિસંહ ચાૈહાણ સભાગૃહની બેઠકાેમાંથી 
સ ાેની ગેરહાજરી બાબતની 
સિમિત 

િપયુષભાઇ દેસાઇ સદ  િનવાસ સિમિત
બાબુભાઇ પટેલ સભાગૃહના મેજ ઉપર 

મુકાયેલા કાગળાે માટેની 
સિમિત 

િવણભાઈ ઘાેઘારી અરજી સિમિત 
રાકેશભાઈ શાહ િવશેષાિધકાર સિમિત 
જીતે  સુખડીઅા સ ાેના ભ થા અંગેના 

િનયમાે માટેની સિમિત 
મનીષાબેન વકીલ અનુસૂિચત જાિતઅાેના 

ક ાણ માટેની સિમિત 
શંભુજી ઠાકાેર સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે 

પછાત વગાેર્ના ક ાણ માટેની 
સિમિત 

િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

રા ીય બાબતાે 

3. કે  સરકાર : િમકાે માટેના વેિરઅેબલ 
િડયરનેસ અલાઉ -VDAમાં વધારાે 
(અાિથર્ક)  

 
 વધારાે : દૈિનક રૂ. 105થી વધારી રૂ. 210ની વ ે 

વધશે જેનાે અાધાર િમકની કામગીરીના કાર 
અને ળ ઉપર અાધાર રાખશે  

કાેને કાેને લાભ મળશે :  
 ખાણ, બંદર, અાેઇલ, રે વે અેડિમિન ેશન 

વગેરેમાં કામ કરતા િમકાે 
 કેટલા િમકાેને લાભ મળશે : અંદાજ ે1.5 કરાેડ 
 અમલ : તા. 1 અેિ લ 2021થી 
VDA િવશે : 
 VDA કે ીય કમર્ચારીઅાેના િડયરનેસ 

અેલાઉ ની જવંુે હાયે છે. અા વધારાે તમામ 
કાે ાક્ટ કમર્ચારીઅાે અને કેઝયુઅલ વકર્સર્ને 
પણ સમાન રીતે લાગુ થશે.  

 અા વધારાથી કમર્ચારીનાે માિસક પગાર રૂ. 
2,000-5,000ની રે જમાં વધશે.  

 વીડીઅેને ઇ િ યલ વકર્સર્ માટેના સરેરાશ 
ક યુમર ાઇસ ઇ ેક્સ (CPI-IW)ના અાધારે 
સુધારવામાં અા ાે છે. 

 મં ાલય : મ અને રાેજગાર,ભારત સરકાર 

િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

4. વાઈટ ફંગસ શું છે (અારાેગ્ય)  
 અ  નામ : કે ડાઈિસસ 
 ભારતમાં વાઈટ ફંગસનાે થમ કેસ : િબહાર 
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 િબહારમાં વાઇટ ફંગસના કેસીઝ જેાવા મળી રહ્યા 
છે. જમે ુકરમાઇકાેિસસ છે અેમ વાઇટ ફંગસ 
અેટલે કે ીડાઇસીસ.  
 

 
 વાઇટ ફંગસના લક્ષણ કાેિવડ-19 જવેા જ હાેય 

છે. તેની ભાળ ારે િસટી ેન કરવામાં અાવે 
ારે મળે છે.  

 તે ફેફસાંને ચેપ લગાડે છે અને લેક ફંગસ કરતા 
પણ વધારે ઘાતક નીવડી શકે છે. 
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721  

 

અાંતરરા ીય  બાબતાે 
5. ખેલકૂદ : અાંતરરા ીય હાેકી ફેડરેશનના 
અ ક્ષ તરીકે ભારતીય નરે  બ ા બીજી 
વાર ચંૂટાયા  

 
 કાયર્કાળ :  વષર્ 2024 
વતર્માન દાિય  :  

 અ ક્ષ-ભારતીય અાેિલિ ક સંઘ 
 સ  - અાંતરરા ીય અાેિલિ ક કિમટી 

િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

6. િદન િવશેષ : 22 મે 
અાંતરરા ીય જૈવ િવિવધતા િદવસ  
(બાયાે ડાયવિસર્ટી ડે)  

 
 થીમ-2021 : "We're part of the solution". 
 િવ  જવૈ િવિવધતા િદવસ 22 મી મે ના િદવસને 

દુિનયાભરમાં જિૈવક િવિવધતા િદન તરીકે 
ઉજવવામાં અાવે છે. જિૈવક િવિવધતામાં 
પક્ષીઅા,ે ાણીઅાે, દરીયાઇ જીવાે, િવિવધ 
કારની વન તીઅા,ે વૃક્ષાે, અાષૈધીઅાે વગેરે 

કુદરતી સંપિતનાે સમાવેશ થાય છે.  
 વષર્ : 2021 થી 2030 The UN  ડીકેડ અાેફ 

અાેશન સાય  ફાેર સ ેિનબલ ડેવલપમે  
અે  ધ UN ડીકેડ અાેન ઈકાે િસ મ 
રી ાેરેશન  

 વધુમાં UN બાયાેડાયવિસર્ટી સિમટનંુ અાગામી 
સમયમાં અાયાેજન  

 અમેરીકાની વષર્ 1993 થી વષર્ 2000 દરિમયાન 
નક્કી કરાયેલી જનરલ અેસે લી દ્વારા 29 મી 
ડીસે રને બાયાેલાજેીકલ ડાયવર્સીટી ડે 
ઉજવવાનું અમલી કરણ કરાયંુ હતું. પરંતુ રીયા ે
અથર્ સિમટ બાદ 22 મી મે ના િદવસને જિૈવક 
િવિવધતા િદન તરીકે ઉજવવાનું અમલીકરણ 
કરાયું.  
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 અા િદવસે જ ે તે દેશાે પાેતાનાં રા ની જિૈવક 
િવિવધતા બાબતે કાયર્ક્રમાે યાેજી નાગરીકાેને અા 
કુદરતી સંપતીનંુ જતન કરવા જાગૃત કરે છે.  

 જનેા અનુસંધાને અમેરીકાની જનરલ 
અેસે લી દ્વારા વષર્ 2011 થી 2020 ના દાયકાને 
યુનાઇટેડ નેશ  ડીકેડ અાેફ બાયાેડાવિસર્ટી 
જાહેર કરી તેની જાળવણી માટે િવિવધ યાસાે 
હાથ ધરવામાં અા ાં છે.  

 ભારત પાસે પણ જિૈવક િવિવધતા બાબતે 
અમુ  ખજાનાે છે. ગુજરાતમાં અાવેલા જુદી જુદી 
ઋતુના જંગલાે તથા 1600 િકલાિેમટર લાંબાં 
દરીયા િકનારાના ંકારણે જિૈવક િવિવધતાની તેની 
જાળવણી અંગે પુરતી જાગૃિત સરકાર કેળવી 
શકી નથી.  

 કુદરતી સંશાધનાેના દુરૂપયાેગ અને પયાર્વણની 
જાળવણીની ઉપેક્ષાના કારણે પૃ ીનંુ તાપમાન 
વધતા ગ્લાબેલ વાેિમર્ંગનાે  ઉભાે થયાે છે.  

 માનવ વ તીની િવિવધ વૃિતઅાનેે કારણે અમુક 
જાિતઅાે પૃ ી પરથી લુ  થઇ રહી છે. તેમજ 

પૃ ી પર જંગલાેનંુ માણ પણ ઘટી રહંુ્ય છે.  
 અેક અહેવાલ મુજબ છે ી 5 શતા ી 

દરિમયાન 800થી વધારે વ જીવાે અને 
વન િતની જાિતઅાે લુ  થઇ ગઇ છે અને 
17,000થી વધુ જાિતઅાે િવનાશના અારે ઉભી છે.  

 જિૈવક િવિવધતા િદનના િદવસે અાપણી અા 
જિૈવક કુદરતી સંપિતની જાણવણી માટે જાગૃત 
બનીઅે. 
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 
7. જ  િદન િવશેષ : 22 મે 
ભારતીય નવજાગરણ : રાજા રામમાેહનરાય 
જ  : 22 મ-ે1772 
અવસાન : 27 સ ે ર-1833  

 

 ભારતીય ઉપખંડમાં સામાિજક કુિરવાજેા દૂર 
કરવાની શરૂઅાત કરનારા રાજા રામમાેહન 
રાયનાે જ  બંગાળના હુગલી િજ ાના 
રાધાનગર ગામે થયાે હતાે.  

 તેમણે ાથિમક િશક્ષણ ગામમાં અે પછી પટના 
અને બનારસમાં સં ૃ ત અને વેદાેનાે અ ાસ 
કયાેર્ હતાે. તેઅાે 8 ભાષાઅાે જાણતા હતા. 
પિશર્યન અને અરેિબક ભાષાના અ ાસે તેમને 
અેકે રવાદમાં માનતા કયાર્ં.  

સામાિજક સુધારક તરીકે :  
 બાળલગ્નાે, બહુપ ી , સતી થા, જાિતવાદ 

અને કમર્કાંડાે િવરુદ્ધ િવચારાે ક્ત કયાર્.  
 તેમના ય ાે અને ગવનર્ર જનરલ લાેડર્ 

િવિલયમ બેંિટકના માનવતાવાદી અિભગમથી 4 
િડસે.1829ના રાેજ ઉ  વણીર્ય Tીઅાેમાં 
ચિલત સતી થા કાયદા ારા નાબૂદ થઇ.  

 ઇંગ્લે ની રાણીને પ  લખી સં ૃ ત અને ઉદૂર્ન ે
બદલે અંગે્રજીમાં િશક્ષણ અાપવાની વકીલાત કરી.  

 વષાેર્ પહેલા ં કનાેજથી બંગાળમાં અાવી વસેલા 
તેમના પિરવારને મુગલ બાદશાહ અક્બર બીજા 
અે રાજાની પદવી અાપી હતી.  

 સતી થા અને બાળિવવાહની નાબુદી માટેના ં
તેમના યાસાેના લીધે જ તેમને બંગાળનાં 
નવસજર્નના િપતા કહેવામાં અાવે છે.  

 બંગાળના 10 સવાેર્ મ િક્તઅાેની યાદીમાં 
બીબીસીઅે તેમને 2004માં સમા ા હતા. 

 અંગે્રજી િશક્ષણ થાના ચાહક અેવા રાજા 
રામમાેહનરાયનંુ મૃ ુ 27-9-1833ના રાેજ 
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ેપ ન ઇંગ્લે માં થયંુ હતું. ારે તેમનાે 
છે ાે શ  અાેમ હતાે. ાં તેમની યાદમાં અેક 
પાકર્ , અેક ર તાે અને ાંના ટાઉનહાેલમાં તેમની 
તા  િતમા મુકાઇ છે. 
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

............જય િહ ............ 
 

અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (22-05-2021) 
1. તાજતેરમાં ગુજરાતના અારાેગ્ય િવભાગ દ્વારા વષર્ 2016 થી 

2020ના સમયગાળા દરિમયાન મિહલાઅાેનંુ સરેરાશ અાયષુ 
કેટલુ નક્કી કરવામાં અા ું છે - 73.7   

2. તાજતેરમાં ગુજરાતના અારાેગ્ય િવભાગ દ્વારા વષર્ 2016 થી 
2020ના સમયગાળા દરિમયાન પુરુષાેનંુ સરેરાશ અાયુષ કેટલ ુ
નક્કી કરવામાં અા ું છે - 70.7 વષર્ 

3. ગુજરાતમાં વષર્ 2020ની િ િતઅે 10 વષર્ પહેલા મિહલા અને 
પુરુષાેનું સરેરાશ અાયુષ કેટલ ુનક્કી કરવામા ંઅા ું હતંુ - 71 
અને 67.2 વષર્ 

4. મે 2021માં ગુજરાત િવધાનસભાની વષર્ 2020-21માટેની 
િવિવધ સિમિતઅાેની રચના કાેના દ્વારા કરવામાં અાવી હતી - 
િવધાનસભા અ ક્ષ રાજે  િ વેદી 

5. મે 2021માં ગુજરાત િવધાનસભાની વષર્ 2020-21માટેની 
િવિવધ સિમિતઅાેની રચના કરવામાં અાવી હતી જમેાં 
સિમિતના અ ક્ષ- મુખ પદે કાેની િનમણૂક કરવામાં અાવે 
છે - ધારાસ ાે 

6.  ગુજરાત િવધાનસભામાં િનયમાે માટેની સિમિત અને ગ્રંથાલય 
સિમિતના હાેદ્દાની રૂઅે  કાેની િનમણૂક કરવામાં અાવી છે -
િવધાનસભા અ ક્ષ રાજે  િ વેદી 

7. તાજતેરમાં ગુજરાત િવધાનસભાની વષર્ 2020-21 માટેની 
અંદાજ સિમિત, જાહેર િહસાબ સિમિત, જાહેર સાહસા ેમાટેની 
સિમિત અને પંચાયતી રાજ સિમિતના મુખ તરીકે કાેની 
િનમણૂક કરાઇ છે - બાબુ બાેખીરીયા, પુંજાભાઈ વંશ, 
નીમાબેન અાચાયર્ તથા િકરીટિસંહ રાણા 

8. મે 2021માં  કે  સરકાર દ્વારા િમકાે માટેના VDAમાં  દૈિનક 
કેટલાે વધારાે કરવાનાે િનણર્ય કરાયાે છે – રૂ. 105 થી રૂ. 210  
સુધી 

9. િમકાે માટેના VDAનંુ િવ તૃત નામ જણાવાે - વેિરયેબલ 
િડયરનેસ અેલાઉ  

10. નવા VDAનાે લાભ કયા કયા ક્ષે ના િમકાેને કાેને મળશે - 
ખાણ, બંદર, અાેઇલ, રેલવે અેડિમિન ેશન વગેરે 

11. નવા VDAનાે અમલ કઈ તારીખથી કરવામાં અાવશે - 01  
અેિ લ 2021થી 

12. િમકાે માટેના VDAની જાહેરાત કયા મં ાલય દ્વારા કરવામાં 
અાવે છે- મ અને રાેજગાર મં ાલય, ભારત સરકાર 

13. ભારતમાં વાઈટ ફંગસનાે થમ કેસ ક્યા રા માં નાેંધાયા ે
હતાે – િબહાર 

14. મે 2021માં અાતંરરા ીય હાેકી ફેડરેશનના અ ક્ષ તરીકે કયા 
ભારતીય બીજી વાર ચંૂટાયા - નરે  બ ા 

15. અાંતરરા ીય જવૈ િવિવધતા િદવસ (બાયાે ડાયવિસર્ટી ડે) 
ક્યારે ઉજવવામાં અાવે છે – 22 મ ે 

16. અાંતરરા ીય જવૈ િવિવધતા િદવસ-2021ની થીમ જણાવાે - 
"We're part of the solution" 

17.  જવૈ વૈિવ  સંદભેર્ યુનાઇટેડ નેશ  દ્વારા વષર્-2021-2030 
કયા િવષયને લઈને દશક ઉજવાશે- "ધ યુ.અેન. ડીકેડ અાેફ 
અાેશન સાય  ફાેર સ ેઈનેબલ ડેવલપમે  અે  ધ 
યુ.અેન. ડીકેડ અાેન ઈકાે િસ મ રી ાેરેશન" 

18. ભારતીય નવજાગરણના િપતા રાજા રામમાેહનરાયના ે જ  
િદવસ જણાવાે - 22 મે-1772 

19. ભારતીય નવજાગરણના િપતા રામમાેહનરાયને રાજાનંુ િબરુદ 
કાેણે અા ું - મુઘલ બાદશાહ અકબર બીજાઅે  

20. રાજા રામમાેહનરાયનાે જ  ક્યાં થયાે હતાે - બંગાળના 
હુગલી િજ ાના રાધાનગર ગામે  
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 23-05-2021

 

 

ાિનક બાબતાે 
1. અાયુષ કાેિવડ-19 કાઉ ેિલંગ 
હે લાઇન ટાેલ ી નં - 14443 કાયર્રત 
(અારાેગ્ય) 

 

હે લાઇનની સુિવધા :  
 સ ાહના સાતેય િદવસ સવારે 6.00થી રા  ે

12.00 કલાક સુધી કાયર્રત. 
 અા ટાેલ ી હે લાઇન નંબર 14443 દ્વારા 

અાયુષના તમામ અલગ અલગ િવષય િન ાતાે 
નાગિરકાેના સામા  ાેના ઉકેલ માટે  
ઉપલ  રહેશે. જમેાં નાગરીકાે HELPLINE થકી 

અાયુવેર્દ, હાેિમયાેપેથી, યાેગ, નૈસિગર્ક ઉપચાર 
(નેચરાેપેથી), યુનાની અને િસદ્ધા માટે માગર્દશર્ન 
મેળવી શકશે. 

 જમેાં િન ાતાે દ્વારા નાગરીકાે તેમજ દદીર્અાેને 
મા  ઉપાય કે અનુકૂળ ઇલાજ  ની સાથે સાથે 
તેમની નજીકમાં ઉપલ  અાયુષ કે ાેની 
માિહતી પણ પૂરી પાડશે. 

હેતુ :  
 કાેિવડ-19ને કારણે સજાર્યેલી સમ ાઅાે, પાે  

કાેિવડ માટે અાયુષ અાધાિરત ઉપાય માટે કે ના 
અાયુષ મં ાલય દ્વારા સમાજને મદદરૂપ િવશેષ 
હે લાઈન શરૂ કરવામાં અાવી. 

 

હે લાઇન કઈ રીતે કામ કરશે ? 
 અા હે લાઇન અાઇવીઅાર (ઇ રઅેિક્ટવ 

વાેઇસ િર ાે )થી સ  છે અને હાલમાં તે 
િહ ી તથા અંગે્રજી ભાષામાં ઉપલ  છે. 
નજીકના ભિવ માં અ  ભાષાઅાેનાે પણ તેમા ં
સમાવેશ કરાશે.  

 ારંભમાં અા હે લાઇન અેક સાથે 100 કાેલ 
લઈ શકશે અને ભિવ માં જરૂિરયાતને ાનમાં 
રાખીને અા સંખ્યામાં વધારાે કરાશે.  

 અા હે લાઇન મારફતે અાયુષ મં ાલય દેશમા ં 
કાેિવડ-19ના ફેલાવાને િનયં ણ રાખવાના 
યાેગદાનમાં મદદરૂપ થશે અા હે લાઈનને 
ેપવન અેનજીઅાે ાેજકે્ટની મદદથી કાયર્રત 

કરાઈ છે. 
AYUSH િવશે ાથિમક માિહતી 
 અાયુષ િસ મ અારાેગ્ય અને પિરવાર  ક ાણ 

માટે ઉપયાેગમાં લેવાતી દેશની સાૈથી જૂની 
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મેિડકલ િસ મ છે અને સમગ્ર દેશમાં તેને 
અાવકાર મળેલાે છે. 

 કાેરાેના સામે ઘરમાં જ રહીને સારવાર કરી શકાય 
અને રાેગ િતકારક શિક્તમાં વધારાે થાય તે 
હેતુથી કાેરાેનાની મહામારીના વતર્માન સમયમાં 
AYUSH ની સારવાર અને ઉપાયાેના ઉપયાેગમાં 
વધારાે જેાવા મ ાે છે.  

 અા AYUSH SYSTEM કાેિવડ-19ના 
મેનેજમે માં ઉપયાેગી, અસરકારક, સુરિક્ષત 
અને વાજબી છે. અા ઉપરાંત તેની  
PREVENTIVE અને CURETIVE 
TREATMENT ની શક્યતાને પણ ચકાસવામા ં
અાવી છે. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

રા ીય બાબતાે 
2. અાસામ : સૈ  અાેપરેશન  
નેશનલ િલબરેશન અામીર્ (ઉગ્રવાદ)  
િવગત :  
 અાસામના વે  કારબી અાંગલાેંગ િજ ામાં 

સુરક્ષા જવાનાેના અે ાઉ રમાં 
ડીઅેનઅેલઅેના અાઠ ઉગ્રવાદીઅાે માયાર્ ગયા.  

 

શંુ છે િદમાસા નેશનલ િલબરેશન અામીર્ ?  
 િદમાસા નેશનલ િલબરેશન અામીર્ નામે 

બળવાખાેર સંગઠનની રચના બે વષર્ પહેલાં થઇ 
હતી.  

 સંગઠન િદમાસા અાિદવાસીઅાે માટે અેક તં  
દેશની રચના કરવા માંગે છે.  

 ઉગ્રપંથી સંગઠનના મુખનંુ નામ નાઇસાેદાઅાે 
િદમાસા છે અને મં ીનું નામ ખારિમનદાઅાે 
િદમાસા છે.  

 અા સંગઠન અાસામના િદમા હસાઅાે અને 
પિ મ કારબી અાંગલાેંગ િજ ામાં સિક્રય છે. 

 રાજધાની : ગુવાહાટી 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

3. ‘ ાેજેક્ટ મદદ’ : ગ્રામીણ ભારતમા ં
કાેરાેનાના સંક્રમણને રાેકવા િવદેશમાં 
વસતા ભારતીય તબીબાે વસાિયકાે દ્વારા 
‘ ાેજેક્ટ મદદ’ લાે ચ (સેવા)  

 

હેતુ : 

 ગ્રામીણ ભારતમાં ફરજ બજાવતા 
ા યકમીર્અાે અને અાર.અેમ.પી. (રિજ ડર્ 

મેિડકલ ેિક્ટસનર)ને તાલીમ અાપવાના 
મૂળભૂત હેતુથી અા ાેજકે્ટ શરૂ કરવામાં અા ા ે

 અા િવ તારાેમાં કાેિવડ પર અંકુશ મેળવવામાં અા 
કમીર્અાે જ પાયાના પિરબળાે હશે.  

ાેજેક્ટ મદદ િવશે : 
 શરૂઅાતમાં ‘ ાેજેક્ટ મદદ’ તેલંગણા અને 

અાં દેશના ગ્રા  િવ તારાેના ા યકમીર્અાે 
અને અાર.અેમ.પી.ને તાલીમ અાપવા સાથે શરૂ 
થયાે છે અને ક્રમશઃ અા માેડેલ દેશભરમાં લાગુ 
કરવાની યાેજના બનાવવામાં અાવી છે.  
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 ાેજકે્ટ શરૂ કરનારા ભારતીય િન ાત તબીબાે 
અને ાવસાિયક તબીબાેનું માનવું છે કે 
અ ારે મેિડકલ ઇ ાક્યર્ર અને અ  ા ય 
સુિવધાઅાે માેટેભાગે શહેરી િવ તારાેને ાનમાં 
રાખીને ઉભું કરવામાં અાવે છે . અ ારે શહેરી 
િવ તારાેનું મેિડકલ ઇ ા ક્ચર લગભગ પડી 
ભાંગવાના અારે છે અને તબીબાે કેસાેના ભારણ 
નીચે ધરબાયેલા છે.  

 ગ્રા  િવ તારના ા યકમીર્અાેને યાેગ્ય 
તાલીમ અાપી અા િવ તારને બચાવવામાં અાવે તે 
જરૂરી. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721  

અાંતરરા ીય  બાબતાે 
4. નીરાગાેંગાે વાળામુખી - કાેંગાે (કુદરતી 
અાપિ ) 
નીરાગાેગાે વાળામુખી 19 વષર્ બાદ પુનઃ સિક્રય 

વાળામુખી િવશે : 
 અાિ કન દેશ કાેંગાેના ગાેમા શહેર નજીક િ ત 

નીરાગાેંગાે વાળામુખી 19 વષર્ બાદ ફાટ્યાે છે. 
તેના કારણે અાખુ અાકાશ લાલ થઈ ગયુ અન ે
10 િક.મી. સુધી રાખ ફેલાઈ છે. 

 તેના કારણે ાિનક િવ તારમાં અફાડાતફડીનાે 
માહાેલ છે.  

 

 કાેંગાેમાં યુઅેનના િમશનના ભાગરૂપે તહેનાત 
ભારતીય સૈ અ ે હજારાે નાગિરકાેને બચાવીને 
સુરિક્ષત ળાેઅે ખસેડયા 

 અગાઉ 2002માં અહીં વાળામુખી ફાટ્યાે હતા ે
ારે 250 લાેકાે માયાર્ ગયા હતા અને અંદાજ ે

1.20 લાખ લાેકાેઅે ળાંતર કરવુ પડ્યું હતુ. 
 િવ ના સાૈથી ખતરનાક વાળામુખી પૈકીના 

અેક - નીરાગાેંગાે વાળામુખી 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

5. િદન િવશેષ : 23 મે 

 
યા  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

............જય િહ ............ 
અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (23-05-2021) 

1. તાજતેરમાં અાયુષ િવભાગ દ્વારા 'અાયુષ Covid-19 
કાઉિ િલંગ' માટે કઈ ટાેલ ી હે લાઇન શરૂ કરાઇ - 
14443 

2. 'અાયુષ Covid-19 કાઉિ િલંગ'નાે સમયગાળાે દશાર્વાે- 
સવારે 6.00 થી રા ે 12.00 સુધી 

3. 'અાયુષ Covid-19 કાઉિ િલંગ'નાે મુખ્ય હેતુ જણાવાે – 
કાેિવડ-19ને કારણે સજાર્યેલી સમ ાઅાે અને પાે  કાેિવડ 
માટે સમાજને મદદરૂપ થવા 

4. 'અાયુષ Covid-19 કાઉિ િલંગ'માં મે 2021ની િ િતઅે કઈ 
ભાષાઅાેમાં સુિવધા ઉપલ  કરાવાઈ છે - િહ ી અને 
અંગે્રજી 

5. ભારતના કયા રા માં ઉગ્રવાદી સંગઠન 'િદમાસા નેશનલ 
િલબરેશન અામીર્ ' સિક્રય છે - અાસામ 

6. ગ્રામીણ ભારતમા ં કાેરાેનાના સંક્રમણને રાેકવા મે 2021માં 
િવદેશી ભારતીયાે દ્વારા કયા ે અેક ાેજકે્ટ લાે ચ કરવામા ં
અા ાે છે- ાેજેક્ટ મદદ 
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7. ' ાેજકે્ટ મદદ' માટે પાયલાેટ ાેજકે્ટના ભાગરૂપે સાૈ થમ કયા 
બે રા ાે પસંદ કરવામાં અા ા છે- તેલંગણા અને 
અાં દેશ  

8. ક્યા હેતુસર મે 2021માં ભારતીય તબીબાે વસાિયકાે દ્વારા 
‘ ાેજકે્ટ મદદ’ લાે ચ કરાયાે હતાે - ગ્રામીણ ભારતમાં ફરજ 
બજાવતા ા યકમીર્અાે અને રિજ ડર્ મેિડકલ 
ેિક્ટસનરને તાલીમ અાપવાના હેતુથી  

9. મે 2021માં અાિ કન દેશ કાેંગાેના ગાેમા શહેર નજીક કયાે 
વાળામુખી 19 વષર્ બાદ પુન: સિક્રય થયાે હતાે - નીરાગાેંગાે  

10. અાિ કન દેશ કાેંગાેમાં નીરાગાેંગાે જવાળામુખી ફરી સક્રીય 
થતા કાેંગાેમાં કયા િમશનના ભાગરૂપે તહેનાત ભારતીય 
સૈ અે હજારાે નાગિરકાેને બચાવીને સુરિક્ષત ળાેઅે 
ખસેડયા હતા - UN 

11. તા. 23 મે 1984ના રાેજ માઉ  અેવરે  પર પગ મુકનાર થમ 
ભારતીય મિહલાનંુ નામ જણાવાે -  બચે ી પાલ 
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 24-05-2021

 

 

રા ીય બાબતાે 
1. ભારતીય નાૈકાદળ : થમ િવનાશક 
જહાજ INS રાજપૂત િવશાખાપટ્ટનમ ખાતેથી 
સેવા િનવૃત (સંરક્ષણ) 

િવગત :  
 ભારતીય નાૈકાદળનંુ થમ િવનાશક જહાજ 

અાઈ.અેન.અેસ. રાજપૂતને િવશાખાપટ્ટનમ ખાતે 
પૂવીર્ય નાૈકાદળના કમાિ ંગ-ઇન-ચીફ અને 
વાઇસ અેડિમરલ અજે  બહાદુર િસંઘની 
હાજરીમાં 41 વષર્ની અિવરત સેવા બાદ સેવા 
િનવૃત કરવામાં અા ું.  

 

 અાઈ.અેન.અેસ. રાજપૂત દ્વારા દેશને અાપવામા ં
અાવેલી સેવાની યાદગીરી રૂપે િવશેષ ટપાલ કવર 
બહાર પાડવામાં અા ું હતું. 

 અાઈ.અેન.અેસ. રાજપૂતને થમ કમાિ ંગ 
અાેિફસર તરીકે કે ન ગુલાબ માેહનલાલ 
િહરાનંદની અાગેવાની હેઠળ 4 મે 1980ના રાેજ 

ાેિજર્યા ખાતેથી સેવામાં કાયર્રત. 
 

INS રાજપૂતની િવશેષતા :  
 અાઈ.અેન.અેસ. રાજપૂત જમીન થી જમીન અને 

જમીનથી હવામાં ફાયર કરી શકે તેવા િમસાઈલ, 
અે ી અેરક્રા  ગન, ટાેરપીડાે, અે ી 
સબમરીન રાેકેટ લાે ચર થી સુસ  હતંુ.  

 ઉપરાંત, સુપરસાેિનક કુ્રઝ અને લાંબા અંતરની 
હ્માેસ િમસાઇલ ફાયર કરી શકાય તેવંુ થમ 

જહાજ હતંુ. ભારતીય અામીર્ રેિજમે  'રાજપૂત 
રેિજમે ' સાથે જેાડાયેલું ભારતીય નાૈકાદળનંુ -
થમ જહાજ હતંુ.  

 સેવામાં જાેડાયા બાદથી લઈને સેવા િનવૃત થયા 
સુધીમાં અાઈ.અેન.અેસ. રાજપૂતે 7,87,194 
નાેટીકલ માઈલ જટેલું અંતર કા ું છે. અા અંતર 
સમગ્ર િવ ના કુલ સફરના 36.5 ગણંુ અને 
પૃ ીથી ચં  સુધીના અંતરનંુ ણ ગણું થાય છે. 
 

િવિવધ અાેપરેશન  
 અાેપરેશન પવન, અાેપરેશન અમન સિહત 

અનેક દેશાે સાથેની યુ ધા ાસની કવાયતાેમા ં
ભાગ લીધાે હતાે.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 
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2. હાલાે રેઈનબાે : બેંગલુરુમાં જેાવા મળી 
કુદરતની કરામત સૂયર્ની ફરત ેસજાર્યંુ હાલાે 
રેઈનબાે (ખગાેળકીય ઘટના) 

 
િવગત : 
 સૂયર્ની અાસપાસ ગાેળાકાર મેઘધનુષ સજાર્યું 

હતંુ. હાલાે રેઈનબાે નામે અાેળખાતી અા ઘટના 
ભાગ્યે જ જાેવા મળતી હાેય છે. માેટાભાગે 
અધર્ગાેળાકાર રૂપે જ મેઘધનુષ જાેવા મળી છે. 
સૂયર્ની અાસપાસ રંગીન વલયાે રૂપે મેઘધનુષ 
અાંિશક જેાવા મળે. સામા  રીતે વાવાઝાેડાની 
િ િતમાં અાવી િરગં સજાર્તી હાેય છે.  

 દરેક દેશાેમા ંતેના િવશે જાતભાતની મા તા છે . 
નેપાળમાં અા હાલાે િરગંને ઈ સભાના નામે 
અાેળખાય છે. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721  

 

3. FDI : ભારતમાં નાણાકીય વષર્ 2020-21 
દરિમયાન FDI 10 ટકા વધીન ે 81.72 અબજ 
ડાેલરની સવાેર્  સપાટી પર (અાિથર્ક બાબતાે)  
ગુજરાત FDIમાં સતત ચાેથા વષેર્ થમ 
િવિવધ રાજયાેમાં કુલ FDIનાે િહ ાે 
1. ગુજરાત : 37 ટકા  
2. મહારા  : 27 ટકા  
3. કણાર્ટક : 13 ટકા 
ગુજરાતની િ િત : 
(1) સાૈથી વધુ 37 ટકા રાેકાણ સાથે ગુજરાત 
નંબર-1 

(2) દેશભરમાં ક ુટર સાે વેર અે  હાડર્વેર 
કે્ષ માં અાવેલા કુલ િવદેશી રાેકાણનાે 78 ટકા 
િહ ા સાથે ગુજરાત નંબર-1 

 

રાેકાણની િવગત : 
 નાણાકીય વષર્ 2020-21 દરિમયાન ઈિક્વટી, િર-

ઇ વે ેડ અિનર્ંગ્સ અને કેિપટલ સિહતનું કુલ 
અેફડીઅાઈ 10 ટકા વધીને અ ાર સુધીના 
ઇિતહાસનું સાૈથી વધારે 81.72 અબજ ડાેલર 
નાેંધાયું હતું, જ ે નાણાકીય વષર્ 2019-20 
દરિમયાન 74.39 અબજ ડાેલર નાેંધાયંુ હતંુ.  

 2020-21 દરિમયાન ઇિક્વટીમાં અેફડીઅાઈના ે
ઇન લાે 19 ટકા ઊછળીને 59.64 અબજ ડાેલર 
નાેંધાયાે હતાે, જ ે અાગલા નાણાકીય વષર્માં 
49.98 અબજ ડાેલર નાેંધાયાે હતાે.  

 2019-20માં મહારા  30 ટકા સાથે ટાેચના 
ાને ારે 18 અને 17 ટકા સાથે કણાર્ટક 

બીજા અને િદ ી ીજા ાને હતા. 
િવિવધ દેશાેમાં FDI : 
 29 ટકા િહ ા સાથે િસગંાપાેર ટાેચનાે રાેકાણકાર, 

અમેિરકા 23 ટકા િહ ા સાથે બીજા ક્રમ ે
 પાછલા નાણાકીય વષર્માં ટાેચના રાેકાણકાર 

દેશાેના સંદભર્માં જેાઈઅે તાે કુલ અેફડીઅાઈમાં 
29 ટકા િહ ા સાથે િસંગાપાેર ટાેચનાે 
રાેકાણકાર દેશ હતાે. તેના પછી અમેિરકા 23 ટકા 
િહ ા સાથે બીજા ક્રમે હતું અને 9 ટકા િહ ા 
સાથે માેરેિશયસ ીજા ક્રમ પર હતું.  

 અેફડીઅાઈમાં સતત વધારાે થઇ રહ્યાે છે તે 
દશાર્વે છે કે વૈિ ક રાેકાણકારાેમાં ભારતે અેક 
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િ ફડર્ ઇ વે મે  ડેિ નેશન તરીકેનાે દર ાે 
મેળવી લીધાે છે.  

 નાણાકીય વષર્ 2019-20માં પણ ટાેચના િવદેશી 
રાેકાણકાર દેશાેમાં નંબર અેક પર 14.67 અબજ 
ડાેલરના રાેકાણ સાથે િસગંાપાેર જ હતું. જેા કે 
બીજા ાન પર 8.24 અબજ ડાેલરના રાેકાણ 
સાથે માેરેિશયસ હતું ારે ીજા ાન પર 6.5 
અબજ ડાેલરના રાેકાણ સાથે નેધરલે  અને 
4.22 અબજ ડાેલરના રાેકાણ સાથે ચાેથા ાન 
પર અમેિરકા નાેંધાયંુ હતંુ. તેના પછી caymen, 
અાઈલે , જાપાન અને ા નાે ક્રમ હતાે. 

સાે વેર અને હાડર્વેર સેક્ટરમાં સાૈથી વધારે FDI 
 પાછલા નાણાકીય વષર્ દરિમયાન અેફડીઅાઈના 

કુલ વાહમાં અાશરે 44 ટકા િહ ા સાથે દેશના 
સાે વેર અને હાડર્વેર સેક્ટરમાં સાૈથી વધારે 
FDI નાેંધાયું હતંુ.  

 13 ટકા િહ ા સાથે બાંધકામ(ઇ ા ક્ચર) 
સેક્ટરનાે બીજેા ક્રમ હતાે અને અાઠ ટકા િહ ા 
સાથે સિવર્સ સેક્ટરનાે ીજેા ક્રમ હતાે. 

 અહેવાલ : વાિણ  અને ઉદ્યાેગ મં ાલય, 
ભારત સરકાર  

 FDI- ફાેરન ડાયરેક્ટ ઇ વે મે  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 
4. િદન િવશેષ : 23 મે  
અાંતરરા ીય િતબેટ મુિક્ત િદવસ 

 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

5. જ  િદન િવશેષ : 24 મ ે
શિહદ કરતારિસંઘ સરાભા 

 
જ  : 24 મ-ે1896  
જ  ળ : સરાભા, લુધીયાણા (પંજાબ)  
અવસાન : 16 નવે ર-1915  
 િવદેશી શાસન સામે દેશભરમાં અાંદાેલનાે ચાલતા ં

જ હતાં, પરંતુ િવદેશાેમાં રહીને પણ અનેક 
ભારતીય જુથાેઅે દેશને અાઝાદ કરવા સક્રીય 
હતાં.  

 અેવંુ જ અેક જુથ હતું ગદર પાટીર્.  
 'ગદર' અેટલે બળવાે કે ક્રાંિત.  
 અમેિરકાની ધરતી પર સક્રીય અે પક્ષના અ ક્ષ 

હતા કરતાર સીંઘ સારાભા.  
 શહીદ-અ-ેઅાઝમ ભગતિસઘંના અે અાદશર્ અને 

ેરણાTાેત હતા.  
 ભારતમાં સશT અને િહંસક ક્રાંિતની યાેજના 

બદલ અંગે્રજ સરકારે 16 નવે ર-1915ના રાેજ 
અેમને અેમના સાથીઅાે સાથે ફાંસીઅે લટકાવી 
દીધા હતા. અે વખતે અે મા  19 વષર્ના જ હતા. 

 સરાભાઅે અદાલત સમક્ષ પાેતાનાે 'અપરાધ' 
ીકારતાં કહેલું કે, "હંુ ભારતમાં ક્રાંિત લાવવાનાે 

િહમાયતી અને સમથર્ક છંુ.  
 અે ઉદે્દશને પાર પાડવા માટે જ અહીં અા ાે છુ. 

હવે જેા મને ફાંસી મળશે તાે હંુ મારી જાતને 
ભાગ્યશાળી ગણીશ !"  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 
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6. જ  િદન િવશેષ : 24 મે 
અેવરે  િવજેતા મિહલા પવર્તારાેહક 
બચે ી પાલ  
જ  : 24 મે, 1954 

 
 િગનીસ બુક અાૅફ વ ર્ રેકાેડર્માં પહેલી ભારતીય 

મિહલા પવર્તારાેહક તરીકે નામ નાેંધાવનાર 
બચે ી પાલનાે જ  24 મે, 1954ના રાેજ 
ઉ રકાશી, ઉ રાખંડમાં થયાે હતાે.  

 મા  12 વષર્ની ઉમરે પવર્તારાેહણ કરનાર 
બચે ી 1982માં પહેલી મિહલા પવર્તારાેહક હતી 
જણેે માઉ  ગંગાે ી અને માઉ  રુ ગરી સર 
કયાર્ હતા.  

 પિરવારના ઉગ્ર િવરાેધ વ ે તેણે પવર્તારાેહણની 
કારિકદીર્ અપનાવી નહેરૂ ઇિSટ્યુટ અાૅફ 
માઉ ેિનયિરગંમાં વેશ લીધાે હતાે.  

 અેવરે  84 માટે પસંદગી પામનાર બચે ી તેના 
10 સાથીઅાે સાથે ારે માઉ  અેવરે  
અારાેહણ માટે નીક ાં ારે વાતાવરણ અાદશર્ 
નહાેતંુ.  

 15-16 મેના રાેજ તેમને બરફનાં તાેફાનનાે 
સામનાે કરવાે પડ્યાે પણ તેમાંથી બ ા પછી 
તેઅાેઅે અારાેહણ ચાલુ રાખંુ્ય અાખરે 22-23 
મેના રાેજ તેઅાે લ યની સાવ નજીક હતા. પવન 
100 િકલાેમીટરની ઝડપે વાતાે હતાે અને 
તાપમાન -30 કે -40 સેિ યસ વ ે રહેતું . પણ 
બધી મુસીબતાે વટાવી તેઅાેઅે ારે 23 મે, 

1983ના રાેજ બપાેરે 1 અને 7 િમિનટે માઉ  
અેવરે  પર પગ મુક્યાે ારે અેક ઈિતહાસ 
રચાયાે.  

સ ાન/અેવાેડર્  :  
 પદ્મ ી, પદ્મભૂષણ, અજુર્ન સિહત અ  

અેવાેડર્થી સ ાિનત. 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

............જય િહ ............ 
 

અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (24-05-2021) 
1. તા. 24 મે 2021ના રાેજ ભારતીય નાૈકાદળના ક્યા થમ 

િવનાશક જહાજને 41 વષર્ બાદ સેવા િનવૃત કરાયું - INS 
રાજપૂત  

2. તા. 24 મે 2021ના રાેજ INS રાજપૂતને ક્યા બંદરેથી સેવા 
િનવૃત કરાયું –િવશાખાપટ્ટનમ 

3. INS રાજપૂતને સાૈ થમ ક્યારે અને ક્યાંથી ભારતીય 
નાૈકાદળમાં સામેલ કરાયું હતુ – તા. 4 મે 1980 તથા 

ાેિજર્યા 
4. તા. 24 મે 2021ના રાેજ સાેલાર ‘હાલાે રેઈનબાે’ની ખગાેળકીય 

ઘટના ભારતમાં ક્યાં જાેવા મળી હતી – બેંગ્લુરંુ   
5. વાવાઝાેડાની િ િતમાં સૂયર્ની અાસપાસ ગાેળાકાર મેઘધનુષ 

સજાર્ઈ તેને કયા નામે અાેળખવામાં અાવે છે - હાલાે રેઈનબાે 
6. વાવાઝાેડાની િ િતમાં સૂયર્ની અાસપાસ ગાેળાકાર મેઘધનુષ 

સજાર્ઈ કે જ ેહાલાે રેઈનબાે તરીકે અાેળખાય છે તેને નેપાળમા ં
કયા નામે અાેળખવામાં અાવ ેછે - ઈ સભા 

7. તા. 24 મે 2021ના રાેજ વાિણ  અને ઉદ્યાેગ મં ાલયના 
અહેવાલ મુજબ ભારતમાં નાણાકીય વષર્ 2020-21 દરિમયાન 
FDI કેટલા ટકા વધીને કેટલા અબજ ડાેલરની સવાેર્  સપાટી 
પર નાેંધાયુ છે – 10 ટકા તથા 81.72 અબજ ડાેલર 

8. મે 2021ના અહેવાલ મુજબ ભારતમાં નાણાકીય વષર્ 2020-
21માં સાૈથી વધુ FDI ા  કરનાર રા  અને ટકાવારી 
જણાવાે - ગુજરાત અને 37 ટકા  

9. મે 2021ના અહેવાલ મુજબ નાણાકીય વષર્ 2020-21મા ં
ભારતમાં સાૈથી વધુ FDI ા  કરનાર રા ા ેઅને ટકાવારી 
જણાવાે – (1) ગુજરાત-37 ટકા (2) મહારા -27 ટકા અને 
(3) કણાર્ટક-13 ટકા 

10. મે 2021ના અહેવાલ મજુબ ભારતમાં ક ુટર સાે વેર અને 
હાડર્વેર ક્ષે મા ં અાવેલા કુલ FDIમાં સાૈથી વધુ કેટલા ટકા 
િહ ાે કયા રા માં અા ાે છે – 78 તથા ગુજરાત 

11. વષર્ 2020-21માં કયાે દેશ 29 ટકા િહ ા સાથે FDIમાં થમ 
ક્રમે છે – િસંગાપાેર, અમેિરકા 23 ટકા સાથે બીજા ક્રમે 
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12. ભારતમાં સાૈથી વધુ FDI સાથે કયુ રા  સતત ચાેથા વષેર્ 
થમ ક્રમે છે – ગુજરાત  

13. ગુજરાત બાંધકામ(ઇ ા ક્ચર) ક્ષે ે કેટલા ટકા િહ ા સાથે 
FDIમાં બીજા ક્રમે છે - 13 ટકા  

14. િગનીસ બુક અાૅફ વ ર્ રેકાેડર્માં પવર્તારાેહક તરીકે નામ 
નાેંધાવનાર પહેલી ભારતીય મિહલાનંુ નામ જણાવાે - બચે ી 
પાલ 

15. અેવરે  િવજતેા મિહલા પવર્તારાેહક બચે ી પાલનાે જ  
ક્યારે-ક્યાં થયાે હતા ે – તા. 24 મે, 1954 તથા ઉ રકાશી 
(ઉ રાખંડ)  

16. બચે ી પાલે વષર્ 1982માં મા  12 વષર્ની ઉમરે ક્યા પવર્તાેને 
સર કયાર્ હતા - માઉ  ગંગાે ી અને માઉ  રુ ગરી  

17. અેવરે  િવજતેા મિહલા પવર્તારાેહક બચે ી પાલને ક્યા 
મહ ના અેવાેડર્સથી સ ાિનત કરાયા હતા - પદ્મ ી, 
પદ્મભૂષણ તથા અજુર્ન અેવાેડર્  

18. અાંતરરા ીય િતબેટ મુિક્ત િદવસ કયારે મનાવવામા ંઅાવ ેછે 
– 23 મે  

19. શિહદ કરતારિસઘં સરાભાનાે જ  િદવસ જણાવાે - 24 મે-
1896 

20. અમેરીકાની ધરતી પર ગદર પક્ષના અ ક્ષ કાેણ હતા - 
કરતારસીંઘ સરાભા 

21. શિહદ કરતારિસઘં સરાભાનું જ  ળ જણાવાે - પંજાબના 
લુધીયાણા પાસેનંુ સરાભા ગામ  

22. ભારતમાં સશT અને િહંસક ક્રાંિતની યાજેના બદલ અંગે્રજ 
સરકારે કઈ તારીખે કરતારિસઘં સરાભાને સાથીઅાે સાથે 
ફાંસીઅે લટકાવી દીધા હતા - 16 નવે ર-1915 

23. શિહદ ક્રાંિતકારી કરતારિસંઘ સરાભાને અંગે્રજ સરકારે ફાંસી 
અાપી અે વખતે તેમની ઉંમર કેટલી હતી - 19  
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 25-05-2021

 

 

ાિનક બાબતાે 
1. ગુજરાત સરકાર : િનણર્ય 
ગુજરાતના પાંચ શહેરાેમાં અાઇકાેિનક 
ાયકે્રપસર્ િબ ીંગ માટે જાહેરનામંુ (શહેરી 

િવકાસ)  

 

 પાંચ શહેરાે : અમદાવાદ, સુરત, વડાેદરા, રાજકાેટ 
અને ગાંધીનગર 

ાયકાયકે્રપસર્થી ફાયદાે : 
 ાયકે્રપસર્ને કારણે િબ સર્ અને ડેવલપસર્ને 

અેફઅેસઅાઈ વધુ મળશે. અે કારણસર અાેછી 
જમીનાેમાં વધુ ઘર બની શકશે. જથેી સરવાળે 
મકાનની િકંમતાે નીચી અાવશે અને શહેરી 
નાગિરકાેને સ તા ઘર મળી શકશે.  

 ગુજરાત સરકારનાે અા િનણર્ય રીઅલ અે ેટ 
કે્ષ માં તેજી લાવશે અને તેની ઘણી હકારા ક 
અસર અા ઉદ્યાેગ અને સામા  નાગિરકાેને થશે  

 હવે 50 થી 100 માળની ઇમારત બનશે 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

રા ીય બાબતાે 
2. કે  સરકાર : સાેિશયલ મીિડયાની નવી 
ગાઈડલાઈ  (ટેલીકાેમ) 

 

નવી ગાઈડલાઈનની મહ ની જેાગવાઈઅાે :  
 સરકારને વાંધાજનક ગણાય તે ક ે  

સાેિશયલ સાઈટ્સે ૩૬ કલાકમાં સાઈટ્સ પરથી 
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દૂર કરવી પડશે, અ થા તેની સામે િક્રિમનલ 
પગલાં લેવાશે. 

 તમામ સાેિશયલ મીિડયાઅે ભારતમાં તેનાં ૩ 
અિધકારીઅાે, ચીફ ક્ લાય  અાેિફસર અને 
નાેડલ કાે ેક્ટ પસર્ન, રેિસડે  ફિરયાદ 
િનવારણ અાિેફસરની િનયુિક્ત કરવી. અા લાેકાે 
ભારતમાં રહેતા હાેવા જાેઈઅ.ે તેમના સંપકર્  નંબર 
અેપ પર તેમજ વેબસાઈટ પર દશાર્વવાના રહેશે. 

 અાેટાેમેટેડ ટૂ  અને ટેકિનકથી અેવી િસ મ 
બનાવવી કે જનેા દ્વારા રેપ, બાળકાેનું 
યાૈનશાેષણ જેવી ક ે  અલગ તારવી શકાય 
અને ેટફાેમર્ પરથી હટાવવામાં અાવે. અાવા 
ટૂ ને કાયર્રત રાખવા સક્ષમ ાફ સતત હાજર 
હાેવાે જેાઈઅે. 

 ફિરયાદ નાેંધાવવા માટેની શંુ વ ા છે. 
અિધકારીઅાેઅે ૨૪ કલાકમાં ફિરયાદ પર ાન 

અાપવાનું રહેશે અને ૧૫ િદવસમાં ફિરયાદ 
િનવારણ માટે શંુ પગલાં લીધાં તે દશાર્વવાનાં 
રહેશે. 

 ેટફાેમર્ દ્વારા માિસક િરપાેટર્ જાહેર કરવામાં 
અાવે જમેાં ફિરયાદાે િનવારણ માટે શંુ પગલાં 
લેવાયાં તેની જાણ કરવામાં અાવે. જ ે િલ  કે 
ક ે  હટાવાઈ હાેય તેની માિહતી અાપવી. 

 યૂઝસર્ને ેટફાેમર્ની અેક્શન સામે અપીલ 
કરવાની તક અાપવામાં અાવે અને ફિરયાદ 
િનવારણ અાિેફસર સતત તેની પર નજર રાખે. 

 

યૂઝસર્ને ફિરયાદ અને પગલાં લેવા છૂટ   
 યૂઝસર્ સાેિશયલ મીિડયા ઈ રમીિડયરી સામે 

િવવાિદત મુદે્દ પગલાં લઈ શકશે. સાેિશયલ 
મીિડયા કંપનીઅાેઅ ે ણ તરીય સે  
રેગ્યુલેટરી ે મવકર્  ઊભું કરવાનું રહેશે. જ ેઅાેવર 
ધ ટાેપ ેટફાેમર્ અેમેઝાેન ાઈમ તેમજ 
અાેનલાઈન ૂઝ મીિડયાને પણ લાગુ પડશે. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

3. િનમણૂક : CBIના નવા ડાયરેક્ટર તરીકે 
IPS સુબાેધ જય ાલની િનમણૂક  

 

 વડા ધાન ી નરે  માેદીના અ ક્ષતાવાળી 
ણ સ ાેની હાઈપાવડર્ કિમટી દ્વારા િનણર્ય 

કરાયાે 
 કાયર્કાળ : િનમણૂકની તારીખ થી 2 વષર્નાં 

સમયગાળા માટે 
પિરચય : 
 સુબાેધકુમાર જય ાલનાે જ  22 સ ે ર 

1962ના રાેજ થયાે હતાે. 
 મા  23 વષર્ની ઉંમરે અાઈપીઅેસ અિધકારી 

બ ા હતા.  દેશની ગુ ચર અેજ ી રાે માં ઘણા 
મહ પૂણર્ કામગીરી કરી હતી. અા પદ પર તેમણે 
દેશની બહાર ઘણા સફળ અાેપરેશન કયાર્ છે. 

 જય ાલ 1985ની બેચની મહારા  કેડરના 
ભારતીય પાેલીસ સેવા (IPS) અિધકારી છે અને 
તે અગાઉ મહારા ના ં પાેલીસ મહાિનદેર્શકના ં
પદ પર રહી ચૂક્યા છે. હાલમાં તેઅાે કેિ ય 
અાૈદ્યાિેગક સુરક્ષા દળ (સીઅાઈઅેસઅેફ) ના 
ડાયરેક્ટર જનરલ છે. ભૂતકાળમાં ઈ ેિલજ  

ુરાે તેમજ રાૅમાં પણ ઉ  પદાે પર કામ 
કરવાનાે અનુભવ ધરાવે છે.  

 ઉ ેખિનય છે કે હાલમાં 1988 બેચના IPS 
અિધકારી અને CBIના અેિડશનલ િડરેક્ટર 
વીણ િસ હા CBI િડરેક્ટરનાે હવાલાે સંભાળી 

રહ્યા છે. ઋિષ કુમાર શુક્લાની િનવૃિ  પછી 
િસ હાને અા ચાજર્ સાેંપાયાે હતાે. 
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 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721  

અાંતરરા ીય  બાબતાે 
4. પાેટર્ િસટી હંબનટાેટા- ીલંકા (વૈિ ક બાબતાે) 
હંબનટાેટા પર હવે ચીન સરકારનાે સંપૂણર્ કબજેા 

 

િવગત :  
 ીલંકાની સંસદે પાેટર્ સીટી ઇકાેનાેિમક કિમશન 

િબલને મંજૂરી અાપી. અા અંતગર્ત કાેલંબાેની 
બાજુમાં 269 હેક્ટર જમીન પર ેિશયલ 
ઇકાેનાેિમક ઝાેન (અેસઈઝેડ) બનાવવામાં 
અાવશે. 

 સેવાલક્ષી ઉદ્યાેગાે માટે તે દેશનાે પહેલાે ેિશયલ 
ઇકાેનાેિમક ઝાેન હશે,  િબલની તરફેણમાં 149, 

ારે િવરૂ ધમાં 58 સાંસદાેઅે મતદાન કયુર્ં.  
 અા ેિશયલ ઇકાેનાેિમક ઝાેનમાં ચીન માેટા 

માણમાં મુડી રાેકાણ કરવાનંુ છે, અને ચીનનંુ 
મુડી રાેકાણ તેના ચલણ યુઅાનમાં થશે, અા રીતે 
ચીનનંુ સ ાવાર ચલણ યુઅાન ીલંકામાં પણ 
પગપેસારાે કરશે. 

 ીલંકા વડા ધાન : મિહં ા રાજપકે્ષ  
 રાજધાની : કાેલંબા ે
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

5. જ  િદન િવશેષ : 25 મ ે
લાેકિ ય સજર્ક : હરિકશન મહેતા 

 
જ  : 25 મ-ે1928 
અવસાન : 3 અેિ લ-1998  
 હરિકશન મહેતાનાે જ  મહુવામાં થયાે. મહેતાઅે 

ઇ ર સુધીનાે અ ાસ કયાેર્ હતાે.  
સાિહિ ક દાન :  
 િચ લેખા સા ાિહકના સામિયકના સંપાદક 

તરીકે અંદાજ ે ણ દાયકા સુધી ખંતપૂવર્ક કામ 
સામિયકને અ ંત લાેકિ ય બના ુ.ં તેમની 
ધારાવાિહક નવલકથાઅાે પણ તેમાં કટ થતી.  

 

 જડ ચેતન, જગા ડાકુના વેરના વળામણાં, અમીર 
અલી ઠગના પીળા રૂમાલની ગાંઠ, અજંપાે, 
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માણસ નામે ગુનેગાર, ભેદ ભરમ, દેવ દાનવ, 
અંત.. અારંભ, પાપ..પ ાતાપ, જેાગ.. સંજાેગ, 
સંભવ .. અસંભવ, તર ાે સંગ્રામ, વંશ.. વારસ, 
મુિકત.. બંધન, લય.. લય, વગેરે જવેી તેમની 
અનેક નવલકથાઅાે ગુજરાતી વાંચકાેમાં અ ંત 
લાેકિ ય બની હતી. 

 અા લાેકિ ય નવલકથા પરથી ઘણી ટેિલિવઝન 
િસિરયલાે પણ બની છે.  

 હરિકશન મહેતાઅે ીડન સાેનાનંુ િપંજર 
શીષર્કથી વાસ વણર્ન લખંુ્ય છે.  

 3 અેિ લ 1998ના રાેજ તેમનું અવસાન થયું. 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

 
6. ગુજરાતી સાિહ કાર : ધીરુબેન પટેલ  
જ  : 25 મ-ે1926 

 
પિરચય :  
 ધીરુબેન ગાેરધનભાઈ પટેલ : નવલકથાકાર, 

નાટકકાર, વાતાર્કાર, અનુવાદક.  
 જ  - વડાદેરા  
 શાળા િશક્ષણ સા ાકુ્રઝની પાેદાર હાઈ ૂ લમાં. 

ઉ  િશક્ષણ અેિ Sન કાૅલેજમાં.  
 1945માં અંગે્રજી િવષય સાથે બી.અે. 1948મા ં

અેમ.અે. 1949થી મંુબઈની ભવ  કાૅલેજમાં 

અને પછી 1963-64માં દિહસરની કાૅલેજમાં 
અંગે્રજીનાં અ ાપક.  

 1963-64થી કિ  કાશન શરૂ કયુર્ં. 1975 
સુધી ‘સુધા’ સા ાિહકનાં તં ી.  

સાિહિ ક દાન :  
 અેમની પાસેથી ‘વડવાનલ’ જવેી દળદાર તા ે

‘અાંધળી ગલી’, ‘વાંસનાે અંકુર’ જવેી લઘુનવલા ે
મળે છે.  

 નવલકથામાં િવિશ  વ તુ, પા  અને પિરવેશ 
વડે તેઅાે મનાેવૈજ્ઞાિનક અિભગમથી 
માનવમનની સંકુલતાને તાગે છે. તેમની 
વાતાર્અાેમાં પણ વાહી ભાષા, નારીહૃદયની ગૂઢ 
લાગણીઅાનંુે અાલેખન તથા માનવમનના 
ઊંડાણાેને તાગવાની મથામણ િવશેષતા બની 
અાવે છે.  

 અા ઉપરાંત હા  સાિહ , નાટકાે, રેિડયાે 
નાટકાે, બાળ સાિહ ક્ષે ે પણ તેમણે મહ નું 
દાન કયુર્ં છે.  

 અેમની અાગંતુક નવલકથાને સાિહ  
અકાદમીનંુ પાિરતાેિષક મળેલું. 

 રણિજતરામ સુવણર્ચં ક-1980  

 ગુજરાતી સાિહ  પિરષદ મુખ : 2003 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

............જય િહ ............ 
અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (25-05-2021) 

1. મે 2021માં ગુજરાત સરકારે કેટલા શહેરમાં અાઇકાેિનક 
ાયકે્રપસર્ િબ ીંગ માટે જાહેરનામું બહાર પાડુ્ય હતુ - 5  

2. મે 2021માં ગુજરાત સરકારે કયા પાંચ શહેરમાં અાઇકાેિનક 
ાયકે્રપસર્ િબ ીંગ માટે જાહેરનામંુ બહાર પાડતા હવે 50 થી 

100 માળની ઇમારત બની શકશે - અમદાવાદ, સુરત, 
વડાેદરા, રાજકાેટ અને ગાંધીનગર 

3. મે 2021માં કે  સરકારે કયા મીિડયાની નવી ગાઈડલાઈ  
અમલી બનાવી હતી - સાેિશયલ 

4. કે  સરકાર઼ની સાેિશયલ મીિડયાની નવી ગાઈડલાઈ  
અનુસાર સરકારને વાંધાજનક ગણાય તે ક ે  સાેિશયલ 
સાઈટ્સે કેટલા સમયમાં સાઈટ્સ પરથી દૂર કરવી પડશે, 
અ થા તેની સામે િક્રિમનલ પગલાં લેવાશ ે- 36 કલાક 
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5. કે  સરકાર઼ની સાેિશયલ મીિડયાની નવી ગાઈડલાઈ  
અનુસાર તમામ સાેિશયલ મીિડયાઅે ભારતમાં કયા ૩ 
અિધકારીઅાેની િનયુિક્ત કરવી પડશે જ ેભારતમાં રહેતા હાવેા 
જાેઈઅે અને તેમના સંપકર્  નંબર અેપ પર તેમજ વેબસાઈટ પર 
દશાર્વવાના રહેશે - ચીફ ક્ લાય  અાેિફસર, નાેડલ 
કાે ેક્ટ પસર્ન અને રેિસડે  ફિરયાદ િનવારણ અાેિફસર 

6. મે 2021માં વડા ધાનના અ ક્ષતાવાળી ણ સ ાેની 
હાઈપાવડર્ કિમટી દ્વારા કાેની CBIના નવા ડાયરેક્ટર તરીકે 
િનમણૂક કરાઈ - સુબાેધ જય ાલ  

7.  મે 2021માં CBIના નવા ડાયરેક્ટર તરીકે િનમણૂક પામનારા 
સુબાેધ જય ાલનાે કાયર્કાળ જણાવાે - િનમણૂકની 
તારીખથી 2 વષર્ 

8. સુબાેધ જય ાલ CBIના નવા ડાયરેક્ટર તરીકે િનમણૂક 
પા ા તે પહેલાં કયા દળના ડાયરેક્ટર જનરલ તરીકે સેવારત 
હતા -  કેિ ય અાૈદ્યાેિગક સુરક્ષા દળ  

9. મે 2021માં ીલંકાના પાેટર્ િસટી હંબનટાેટા પર કયા દેશે 
સંપૂણર્ કબજાે જમા ાે હતાે - ચીન 

10. મે 2021માં ીલંકાની સંસદે કયા િબલને મંજૂરી અાપતા 
કાેલંબાેની બાજુમાં 269 હેક્ટર જમીન પર ેિશયલ 
ઇકાેનાેિમક ઝાેન (અેસઈઝેડ) બનાવવામાં અાવશે - પાેટર્ 
સીટી ઇકાેનાેિમક કિમશન 

11. ગુજરાતી સાિહ ના લાેકિ ય સજર્ક હરિકશન મહેતાનાે જ  
િદવસ જણાવાે – 25 મે-1928 

12. ગુજરાતી સાિહ ના લાેકિ ય સજર્ક હરિકશન મહેતાઅે કયા 
સા ાિહકના સામિયકના સંપાદક તરીકે અંદાજ ે ણ દાયકા 
સુધી ખંતપૂવર્ક કામ કરી તે સમાિયકને અ ંત લાેકિ ય 
બના ું - િચ લેખા 

13. ગુજરાતી સાિહ ના લાેકિ ય સાિહ કાર-પ કાર હરિકશન 
મહેતાઅે કયા શીષર્ક હેઠળ વાસ વણર્ન લખ્યું છે - ીડન 
સાેનાનંુ િપંજર  

14. ગુજરાતી સાિહ ના જાણીતા લેિખકા ધીરુબેન પટેલનાે જ  
િદવસ જણાવાે – 25 મે-1926 

15. ગુજરાતી સાિહ ના જાણીતા લેિખકા ધીરુબેન પટેલે વષર્ 
1963-64માં કય ુ કાશન શરૂ કયુર્ં - કિ   

16. ગુજરાતી સાિહ ના જાણીતા લેિખકા ધીરુબેન પટેલે વષર્ 
1975 સુધી કયા સા ાિહકનાં તં ી રહ્યાં - ‘સુધા’ 

17. ગુજરાતી સાિહ ના જાણીતા લેિખકા ધીરુબેન પટેલને ક્યા 
વષર્માં રણિજતરામ સુવણર્ચં ક મ ાે – વષર્ 1980  

18. ગુજરાતી સાિહ ના જાણીતા લેિખકા ધીરુબેન પટેલને તેમની 
કઈ નવલકથા માટે સાિહ  અકાદમીનું પાિરતાેિષક મ ુ હતુ 
- અાગંતુક 

19. ગુજરાતી સાિહ ના જાણીતા લેિખકા ધીરુબેન પટેલ કયા 
વષર્માં ગુજરાતી સાિહ  પિરષદના મુખ બ ા – વષર્ 2003 

20. ગુજરાતી સાિહ ના જાણીતા લેિખકા ધીરુબેન પટેલની 
જાણીતી નવલકથા-લઘુનવલાેના નામ જણાવાે – ‘અાગંતુક’, 
‘વડવાનલ’ ‘અાંધળી ગલી’, ‘વાંસનાે અંકુર’ 

િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 26-05-2021

 

 

ાિનક બાબતાે 
1. ગુજરાત સરકાર : તાઉ-તે વાવાઝાેડામાં 
બાગાયતી અન ે ઉનાળુ પાકાેને નુકસાન 
બદલ રૂ. 500 કરાેડનું રાહત પેકેજ 

 
રાહત પેકેજની મહ ની જેાગવાઈ :  
 અાંબા, નાિળયેરી, ચીકુ, લીંબ,ુ જામફળ જેવા 

બહુ વષાર્યુ વૃક્ષાેના કાયમી નાશ સામે હેક્ટરદીઠ 
મહ મ રૂ.1 લાખની સહાય, બે હેક્ટરની 
મયાર્દામાં 

 અાવા બાગાયતી પાકાનેા વૃક્ષાે ઊભા હાેય પણ 
33 ટકાથી વધુ નુકસાન હાેય અેટલે કે પાક ખરી 
પડયાે હાેય તેવા િક ામાં હેક્ટરદીઠ રૂ.30 
હજારની સહાય, બે હેક્ટરની મયાર્દામા.ં 

 તલ, બાજરી, મગ, અડદ, ડાંગર, મગફળી, ડંુગળી, 
કેળાં, પપૈયા જવેા ઉનાળુ પાકાેમાં 33 ટકાથી વધુ 
નુકસાન થયું હાેય તાે હેક્ટરદીઠ રૂ.20 હજાર, બે 
હેક્ટરની મયાર્દામાં. 

રાહત પેકેજમાં સમાિવ  િજ ાઅાે :  
 ગીર-સાેમનાથ, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, 

બાેટાદ, નવસારી, સુરત, વલસાડ અને ભરૂચ  
 કુલ તાલુકા :86  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

રા ીય બાબતાે 
2. યાસ વાવાઝાેડુ : 140-145 િકલાેમીટરની 
ઝડપે અાેિડશાના ધામરા નજીક લે  ફાૅલ 
(કુદરતી અાપિ ) 

 
 ઉદભવ ાન : બંગાળનાે અખાત  
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 ેણી : ખતરનાક  
 ભાિવત રા ાે : અાેિડશા, પિ મ બંગાળ,  

િબહાર, ઝારખંડ, છિતસગઢ, ઉ ર દેશ  
નામ અાપનાર દેશ : અાેમાન  
અથર્ :  
 'યાસ' અેક અરેિબયન શ  છે જનેાે અથર્ છે 

'િનરાશા'.  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

3. વ ુર્અલ વૈશાખ વૈિ ક સમારાેહ : બુદ્ધ 
પૂિણર્મા પર િવશેષ અાયાેજન  

 

 PM માેદી દ્વારા રા ને સંબાેધન અને જાને બુદ્ધ 
પૂિણર્મા, વૈશાખી પૂિણર્માની શુભે ા 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

4. પુ તક િવમાેચન : ઈિ યા અે  
અેિશયન જીયાેપાેિલિટક્સ : ધ પા  અે  
ેઝ   

 

 લેખક : િશવશંકર મેનન  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
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અાંતરરા ીય  બાબતાે 
5. સુપર લાવર લડ મનૂ  
વષર્ના થમ ચં ગ્રહણની અલાૈિકક 
ખગાેળીય ઘટના   

 

િવગત :  
 િવ ભરમાં તા.26 મેના રાેજ ચ ગ્રહણની 

અલાૈિકક ખગાેિળય ઘટના જાેવા મળી હતી.  
 ચં ગ્રહણ શરૂઅાત થઈ અને સંપૂણર્ િક્રયા પૂણર્ 

થયાના પાંચ કલાકની અવિધમાં ચં  30 ટકા 
વધારે તેજ ી અને 14 ટકા વધારે માેટા ે જેાવા 
મ ાે હતાે.  

 જાણકારાે અા ઘટનાને સુપર લાવર લડ મૂન 
તરીકે અાેળખે છે.  

 અમેિરકા, અાે ેિલયા અને સાઉથ અમેિરકા 
કેટલાક ભાગાેમાં સંપૂણર્ ચં ગ્રહણ જેાવા મ ું 
હતંુ. ભારતમાં ગ્રહણ મા  કેટલાક ભાગમાં 
અાંિશક જાેવા મ ું હતંુ.  

 હવે અા વષર્ બીજંુ અને અંિતમ ચં  ગ્રહણ 19 
નવે ર 2021ના રાેજ જેાવા મળશે. અા ઉપરાંત 
10મી જૂને સૂયર્ ગ્રહણ પણ જેાવા મળશે  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 
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6. કાેલંબાે પાેટર્ િસટી : ઈકાેનાેિમક કિમશન 
િબલને કારણે ભારત ઉપર થનારી ભાિવ અસરાે   

 
િવગત :  
 કાેલંબાેમાં ચીનને 153 અેકર જમીન 99 વષર્ની 

લીઝ પર, અે ી જુદાં પાસપાેટર્થી  
હ નટાેટામાં પણ ચીન હાજર, પરતુ હવે િ િત 
ગંભીર  
 ીલંકાઅે 2017માં કાેલંબાે નજીક હ નટાેટા 

ટાપુ પર ચીની કંપનીને 99 વષર્ના લીઝ પર પાટેર્ 
િસટી અા ું હતું.  

 ચાઈનીઝ કંપની ચાઈના હાબર્ર અેિ જિનયિરગં 
કંપનીને 99 વષર્ની લીઝ પર 153 અેકર જમીન 
અપાઈ છે, જનેા પર ેિશયલ ઈકાેનાેિમક ઝાેન 
બનાવાઈ રહ્યાે છે.  

 તેનંુ સંપૂણર્ મેનેજમે  અેક અાયાેગ કરશે. 
ીલંકાના િવપક્ષાેનું કહેવંુ છે કે, અા અાયાેગ 
ીલંકા કાયદાથી ઉપર હશે. અહીં અાયાેગ થકી 

ચીનનંુ શાસન ચાલશે.  
 ચાઈનીઝ કંપનીઅે લીઝના બદલે પાેટર્ િસટી 

બનાવવા 1.4 િબિલયન ડાૅલરનંુ રાેકાણ કયુર્ં છે. 
અા સાથે અા કંપની કાેલંબાેમાં 17 િકમી ફાેરલેન 
હાઈવે પણ બનાવશે. અા યાેજનાઅાેથી 
ીલંકાની જામાં તેમની ીકાયર્તા વધશે. ચીન 

અહીંથી ભારત માટે ખતરા ઊભા કરતું રહેશે. 
 

ચીન ભારત િવરુદ્ધ ચાર માેરચે મુ કેલી સજીર્ રહંુ્ય 
છે, હવે િહ  મહાસાગરમાં પણ ખતરાે :  
પાિક તાન :  
 ચાઈના પાિક તાન ઈકાેનાેિમક કાેિરડાેર હેઠળ 

ચીન અહીં 62 િબિલયન ડાૅલરના ાેજકે્ટ પર 
કામ કરી રહ્યું છે. અા રાેકાણના બદલે 
પાિક તાનની િવદેશ નીિતમાં તેની દખલ  
દેખાય છે. 

 

નેપાળ :  
 અહીંના રાજકારણમાં ચીનની દખલ વધી છે. 

માળખાગત રાેકાણના નામે ચીને લાેનની જાળ 
િબછાવી છે. પિરણામે અાેલી ભારત િવરાેધી 
િનવેદનાે કરે છે. રાજકીય સંકટમાં ચીન હંમેશા 
સાથ અાપે છે. 

 

િસઅાચેનઃ  
 દુિનયાના સાૈથી ઊંચા યુદ્ધકે્ષ માં અાપણે સતત 

ચીનનાે સામનાે કરી રહ્યા છીઅે. ચીનના કારણે 
જ સાૈથી િવષમ પિરિ િતમાં અાપણા જવાન 
સતત અહીં 24 કલાક પહેરાે ભરી રહ્યા છે. 

 

લદ્દાખ :  
 અહીં હાલમાં બંને દેશ વ ે સજાર્યેલાે તણાવ 

તાજેા છે. ગલવાન ઘાટીમાં લાેિહયાળ સંધષર્ અને 
લાંબા તણાવ પછી ચીન પાછળ તાે હટી ગયંુ છે, 
પરંતુ અહીં તે ફરી છેતરિપંડી કરે તેવી અાશંકા 
યથાવત્ છે. 

 

ક ાકુમારીઃ  
 અહીંથી ચીનની હાજરી માંડ 290 િક.મી. હશે. 

તેનંુ ૂહા ક મહT વધારે હશે. અ ાર સુધી 
અહીં કાેઈ નાૈસેના બેઝ ન હતાે, પરંતુ કાેિ  
અને િવશાખાપટ્ટનમ સિહત અનેક બેઝ અા 
કે્ષ માં છે. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 
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7. િનમણૂક : અાસામના નવા CM હેમંત 
િબ ા સરમા વ ર્ બેડિમ ન ફેડરેશનના 
નવા અ ક્ષ  

 
 ભારતીય બેડિમંટન અેસાેિસઅેશન (BAI)ના 

મુખ હેમંત િબ ા સરમાને વષર્ 2021-25ના 
સમયગાળા માટે કાઉિ લના સ  તરીકે 
ચૂંટાયા છે.  

 22 મે, 2021ના રાેજ, બીઅારડબ ુઅેફની 
વ ુર્અલ અેજીઅેમ અને કાઉિ લની 
ચૂંટણીઅાેમાં 20 સ ાેની બીડ ુઅેફ 
કાઉિ લના 31 ધર્કાેમાંથી સરમાની પસંદગી 
કરવામાં અાવી હતી. ાં તેમને 236 મત મ ા 
હતા. તેઅાે બેડિમંટન અેિશયાના ઉપા ક્ષ અને 
અાસામના મુખ્યમં ી પણ છે. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

8. જૈવ િવિવધતા પરુ ાર-2021  
 િવજતેા : શાજી અેન. અેમ. 

 

 શાજી અેન.અેમ. જનેે ેમથી કેરળના ‘ટ્યૂબર 
મેન' કહેવામાં અાવે છે.  

અેવાેડર્ની કેટેગરી :  
 તેને 'પાલતુ ાણીઅાેના સંરક્ષણ'ની િક્તગત 

કેટેગરીમાં જવૈ િવિવધતા પુર ાર 2021થી 
સ ાિનત કરાયા.   

 અાંતરરા ીય જવૈિવિવધતા િદવસ (IDB) 2021 
દરિમયાન રૂ.2 લાખનંુ ઇનામ અને શંસાપ  
જાહેર કરાયું હતું. 

 તેમને સાત વખત રા નાે અેવાેડર્ મ ાે છે.  
 તેમને પીપીવી અને અેફઅાર અાેથાિેરટી, નવી 

િદ ી દ્વારા ાિપત ’ ા  િજનાેમ સેિવયર 
પુર ાર 2015 પણ મ ાે છે.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

9. િદન િવશેષ : 25 મે  
અાંતરરા ીય ગૂમસુદા બાલ િદવસ  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

10. જ  િદન િવશેષ : 26 મે 
ભાષાિવજ્ઞાની : હિરવ ભ ભાયાણી 
જ  : 26-05-1917 
અવસાન : 11-11-2000  

 
 મહુવામાં જ ેલા હિરવ ભ ભાયાણીના 

માતાિપતાનંુ તેમની અેક વષર્ની ઉંમરે જ 
અવસાન થતાં ઉછેર દાદીઅે કયાેર્ હતા.ે  
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 પાેતાને ઉછેરનાર દાદીને વુદ્ધાવ ામાં તકલીફ 
ન પડે તે માટે ભાયાણી સાહેબે િવદેશ ભણવા 
જવાની તક પણ નકારી હતી.  

 1941માં મંુબઈ યુિન.થી સં ૃ ત અને માગધી 
િવષયાે સાથે અનુ ાતક, 1951માં પીઅેચડી કયુર્ં.  

 ભારતીય િવદ્યા ભવન, ગુજરાત યુિન. અને 
અેલ.ડી. ઇ ાેલાેજીમાં અ ાપન કયુર્ં.  

 ભાયાણી સાહેબના ા ાય અને સંશાેધનનું 
ઉ મ િતિબંબ ુ િ  િવચાર, અનુસંધાન, 
અનુશીલનાે, વાગ ાપાર, શાેધ અને ા ાય, 
કા માં શ , કા નું સંવેદન, ગુજરાતી 
ભાષાના ઇિતહાસની કેટલીક સમ ાઅા,ે 
ગુજરાતી ભાષાનંુ અૈિતહિસક ાકરણ, 
લાેકસાિહ  સંપાદન અને સંશાેધનાે જવેાં 
િવવેચન, ભાષા શાT, અપ ંશ અને સંપાદન 
ગં્રથાેમાં જેાવા મળે છે.  

પુર ાર :  
 રણિજતરામ સુવણર્ચં ક - 1963  
 સાિહ  અકાદમી, િદ ીનાે પુર ાર-1981  
 નમર્દ સુવણર્ચં ક, સાિહ  ગાૈરવ પુર ાર 

વગેરેથી પુર ૃ ત. 
 તેઅાેઅે અંગે્રજીમાં પણ પુ તકાે લખ્યાં.  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

............જય િહ ............ 
અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (26-05-2021) 

1. તાઉ'તે વાવાઝાડેામાં બાગાયતી પાક અને ઉનાળુ પાકન ેનકુસાન 
બદલ ગુજરાત સરકાર દ્વારા કેટલા કરાેડનંુ વાવાઝાેડા કૃિષ રાહત 
પેકેજ જાહેર કરવામાં અા ું – રૂ. 500 કરાેડ 

2. ગુજરાત સરકારના વાવાઝાેડા કૃિષ રાહત પેકેજમાં બાગાયતી 
વૃક્ષાેના કાયમી નાશ સામે હેકટર દીઠ મહ મ કેટલી સહાય બે 
હેક્ટરની મયાર્દામાં જાહેર કરી છે – રૂ. 1 લાખ 

3. ગુજરાત સરકારના વાવાઝાેડા કૃિષ રાહત પેકેજમાં બાગાયતી 
વૃક્ષાનેા 33 ટકાથી વધુ નકુસાન સામે હેકટર દીઠ મહ મ કેટલી 
સહાય બે હેક્ટરની મયાર્દામાં જાહેર કરી છે - રૂ. 30 હજાર 

4. ગુજરાત સરકારના વાવાઝાેડા કૃિષ રાહત પેકેજમાં ઉનાળુ 
પાકમાં 33 ટકાથી વધુ નુકસાન સામે હેકટર દીઠ મહ મ કેટલી 
સહાય બે હેક્ટરની મયાર્દામાં જાહેર કરી છે - રૂ. 20 હજાર 

5. ગુજરાત સરકારના વાવાઝાેડા કૃિષ રાહત પેકેજમાં કેટલા 
તાલુકા સમાવી લેવામાં અા ા છે - 86 

6. સાૈથી વધુ ભાિવત અાેિડસા અને પિ મ બંગાળમાં 26 મે 
2021ના રાેજ 140-145 િક.મી.ની ઝડપે કયું ભયાનક વાવાઝાેડંુ 
અા ું હતું - યાસ 

7. 'યાસ'  વાવાઝાેડાનું નામ  કયા દેશ દ્વારા અપાયુ ંહતું - અાેમાન 
8. 'યાસ'  વાવાઝાેડાનાે અથર્  અને કઈ ભાષાનાે શ  છે - 

િનરાશા અને અરેિબયન 
9. બુદ્ધ પૂિણર્માને અ  કયા નામથી અાેળખાય છે - વૈશાખી 

પૂિણર્મા 
10. તાજતેરમાં કાિશત થનાર 'ઇિ યા અે  અેિશયન 

જીયાેપાેિલિટક્સ :ધ પા  અે  ેઝ ' - િશવશંકર મેનન 
11. ભારત સિહત િવ ભરમાં  કઈ તારીખે  વષર્ની થમ  સુપર 

લાવર લડ મૂનની  ખગાેળીય ઘટના  બની હતી - 26 મે 
12. ીલંકાઅે કયા વષેર્ કાેલંબાે નજીક હ નટાેટા ટાપુ પર 

ચીનની ચાઈના હાબર્ર અેિ જિનયિરગં કંપનીને 99 વષર્ના 
લીઝ પર પાેટર્ િસટી અા ું હતુ ં- 2017  

13. મે 2021માં વ ર્ બેડિમ ન ફેડરેશનના નવા અ ક્ષ તરીકે 
કાેણ ચંૂટાઈ અા ું હતુ - અાસામના CM હેમંત િબ ા 
સરમા 

14. મે 2021માં ભારતીય બેડિમંટન અેસાેિસઅેશનના મુખ હેમંત 
િબ ા સરમાને કયા સમયગાળા માટે કાઉિ લના સ  
તરીકે ચૂંટાયા - વષર્ 2021-25  

15. મે 2021માં જવૈ િવિવધતા પુર ાર-2021 માટે કાેની પસંદગી 
કરવામાં અાવી હતી - શાજી અેન. અેમ. 

16. શાજી અેન.અેમ.ને ેમથી ક્યાંના ‘ટ્યૂબર મેન' કહેવામાં અાવે 
છે - કેરળ  

17. શાજી અેન.અેમ.ને કઈ િક્તગત કેટેગરીમાં જવૈ િવિવધતા 
પુર ાર 2021થી સ ાિનત કરાયા હતા - 'પાલતુ ાણીઅાેના 
સંરક્ષણ' 

18. અાંતરરા ીય ગૂમસુદા બાલ િદવસ ક્યારે મનાવવામાં અાવ ેછે 
- 25 મ ે 

19. જાણીતા ગુજરાતી ભાષાિવજ્ઞાની હિરવ ભ ભાયાણીનાે જ  
િદવસ જણાવાે – તા.26-05-1917 

20. ભાષાિવજ્ઞાની હિરવ ભ ભાયાણીનાે જ  કયાં થયાે હતાે – 
મહુવા 

21. ભાષાિવજ્ઞાની હિરવ ભ ભાયાણીને ક્યા વષર્માં રણિજતરામ 
સુવણર્ચં ક મ ાે હતાે – વષર્ 1963 

22. િદ ી સાિહ  અકાદમી દ્વારા ક્યા વષેર્ ભાષાિવજ્ઞાની 
હિરવ ભ ભાયાણીને સાિહ  અકાદમી અેવાેડર્થી 
સ ાિનત કરાયા હતા – વષર્ 1981 
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 27-05-2021

 

 

ાિનક બાબતાે 
1. ગૃહ િવભાગ – ગજુરાત સરકાર  
ગુજરાતના િવિવધ 10 િજ ાઅાેમાં નવા સાયબર 
પાેલીસ ેશનને મંજૂરી 

 

મુખ્ય હેતુ :  
 સાઇબર ક્રાઇમને સંબંિધત ગુનાઅાેને રાેકવા 

અને અા ગુનાઅાેને ઉકેલવા માટે રાજય કક્ષાઅે 
સીઅાઇડી ક્રાઇમની કચેરીમાં કાયર્રત ેટ 
સાયબર સેલ હ તક 1 સાઈબર પાેલીસ ેશન 
કાયર્રત છે. ારે અમદાવાદ, સુરત, વડાેદરા 
અને રાજકાેટમાં પણ સાઇબર પાેલીસ ેશન 
શરૂ કરાયા. 

10 િજ ા  
 અાણંદ, સાબરકાંઠા, મહેસાણા, ભરૂચ, વલસાડ, 

જામનગર, પાેરબંદર, અમરેલી, ક -પૂવર્ 
(ગાંધીધામ) અને બનાસકાંઠા  

 ગૃહ રા  મં ી : િદપિસંહ જાડેજા   
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

2. ગુજરાત બાયાેટેક : ગુજરાતમાં 
કાેવેિક્સનની રસી માટે 2 કંપની સાથે 
MOU   

 

િવગત :  
 રા  સરકારની સંશાેધન સં ા ગુજરાત 

બાયાેટેકનાલેાેજી િરસચર્ સે રે હે ર 
બાયાેસાયિ ઝ િલિમટેડ, અાેિ BRx 
ટેકનાેલાેજીઝ સાથે મળીને ગુજરાતમાં વેિક્સન 
માટે જરૂરી ગ સબ ા ના ઉ ાદન માટે 
ભારત બાયાેિટક િલિમટેડ સાથે અેમઅાેયુ  
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િત માસ ઉ ાદન : 

 અાેગ  મિહનાથી િત માસ 2 કરાેડ વેિક્સન 
ડાેઝનંુ િનમાર્ણ થઈ શકે અેટલી ક્ષમતાના 
મિટિરયલનંુ ઉ ાદન રા માં થશે. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

રા ીય બાબતાે 
3. ITના નવા િનયમાે – ભારત સરકાર 
(ટેિલકાેમ) 

 
વતર્માન િનયમાે અને અસરાે :  
અેટ-અે-ગ્લા  :  
ભારત સરકાર ચેટને ેસ કરવા માગે છે પરંતુ 
વાેટ્સઅેપ શા માટે તેના િવરાેધમાં છે ? 
 વાેટ્સઅેપને િચંતા છે કે સાેિશયલ મીિડયા પર 

લાગુ કરવામાં અાવતા અાઇટી કાયદાના કારણે 
તેમના અે  ટુ અે  અેનિક્ર શનને અસર થશે 
જમેાં તેઅાે કહે છે કે અમે કાેઇ મેસેજ વાંચતા 
નથી કે અમારા સવર્ર પર ાેર કરતાં નથી 

 ભારત સરકારે અા માટે વાેટ્સઅેપને મેસેજ માટે 
અા ૂમેિરકલ હેશીશ ફળવવા સુચન કયુર્ં છે 
જથેી દરેક અાેિરજનલ મેસેજને ી ેક કરી 
શકાય 

 હેિશંગઅે ાેસેસ છે ાં ડેટાને અેક િ ક્સ 
વે ૂનું અાવરણ લગાવવામાં અાવે છે જથેી તેને 

ારે જરૂર પડે ારે ેક કરી શકાય 

સરકારને અા મેથેડાલેાેજી કઇ રીતે મદદરૂપ થઇ 
શકે  
 સરકાર ઇ ે  છે કે વાેટ્સઅેપ તેમના ેટફેમર્ 

પરથી માેકલવામાં  અાવતા દરેક મેસેજના ે
કેટેલાેગ મેઇનટેઇન કરે. અા માટે દરેક મેસેજ A-
Z અને ૦-9સાથેની અેક યુિનક હેશ કી લેટર 
જનરેટ કરશે. જમે કે તમે કાેઇને  Hi લખશાે તાે 
વાેટ્સઅેપ તેને ’97oagh’ અા રીતે ાેર કરશે. 
અા બધી હેશ કી વાેટ્સઅેપ દ્વારા જાળવવામાં 
અાવશે અને ારે કાેઇ અેજ ીને વાંધા જનક 
મેસેજની તપાસ માટે તેની જરૂર પડે અને તેઅાે 
વાે્ટસઅપને િવનંતી કરે ારે વાેટ્સઅેપ ે
અાેિરજનલ સે રની ડીટેઇલ અાપવાની રહેશે. 

વાેટ્સઅેપ શા માટે ેસેબીલીટીનાે િવરાેધ કરે છે ? 
 વાેટ્સઅેપનંુ કહેવંુ છે કે અાનાથી લાેકાેની રાઇટ 

ટુ ાઇવસીના હક પર તરાપ લાગે છે અને 
અમારી અે  ટુ અે  અેનિક્ર શન પાેિલસીનાે 
ભંગ થાય છે. દરેક ચેટને ેક કરવી તે કરેક 
યૂઝરની િ ગંરિ  માંગવા બરાબર છે. 

અાેનલાઈન ુઝ પિ લસસર્ િડિજટલ મીિડયા 
અને OTT ેટફાેમર્ના નવા િનયમાે  
 અાેનલાઈન ૂઝ પિ લશસર્ અેટલે કે િડિજટલ 

મીિડયા અને અાેટીટી ેટફાેમર્ દ્વારા સરકારના 
નવા અાઈટી િનયમાેનંુ પાલન કરવાની િવગતાે  
15 િદવસમાં સરકારને જણાવવામાં અાવે.  

 નવા િનયમાે િડિજટલ સામગ્રીને િનયિમત કરવા 
તેમજ અાચારસંિહતાનંુ પાલન કરવા માટે 
િ તરીય ફિરયાદ િનવારણનંુ માળખંુ રજૂ કરે છે.  

 અાઈટી મં ાલયે વહેલામાં વહેલી તકે િનયમાેનાં 
પાલનની જાણકારી અાપવા તાકીદ કરી છે. જમેાં 
કંપનીનંુ નામ, િડરેકટર, સરનામંુ, ફાેન નંબર, 
ફિરયાદ િનવારણ અિધકારી, િનયમન 
સં ાની િવગતાે માગવામાં અાવી છે.  

 હાલ 60 િડિજટલ ૂઝ ેટફામેેર્ નવા િનયમાે 
હેઠળ સે  રેગ્યુલેશન સં ા રચવાનંુ શરૂ કયુર્ં 
છે. કેટલાકે રિજ ેશન માટે માગણી કરી છે. 
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ગૂગલ નવા IT િનયમાેનંુ પાલન કરશે  
 ગૂગલના સીઈઅાે સુંદર િપચાઈઅે કહંુ્ય હતંુ કે 

ગૂગલ દ્વારા ભારતમાં નવા અાઈટી િનયમાેનું 
પાલન કરવામાં અાવશે. કંપની ાિનક 
કાયદાઅાેનંુ પાલન કરવા િતબદ્ધ છે. કંપનીના 
કાયદા િન ાતાેની ટીમ અા મુદે્દ ભારત સરકાર 
સાથે સંપકર્માં છે. સરકાર દ્વારા ારે ારે 
માગવામાં અાવે ારે તેને કાનૂની માિહતી 
અાપવામા ં અાવે છે. કંપની વખતાેવખત 
ા પર ી િરપાેટર્ પણ િસદ્ધ કરે છે. 

 કે ીય IT મં ી : રિવશંકર સાદ  
 

4. કે  સરકાર : અાિથર્ક સહાય  
કાેરાેનાને કારણે જીવ ગુમાવનારા દેશના 67 
પ કારાેના પિરવારજનાેન ે કે  રૂ. 5 
લાખની અાિથર્ક સહાય કરશે  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721  
 

5. સંરક્ષણ મં ાલય કમર્ચારીઅાે માટે OPD 
પાેટર્લ લાે ચ (અારાેગ્ય)   

 

િવગત :  
 સિવર્િસસ ઈ-હે  અાિસ  અે  ટેિલ-

ક ેશન અાેપીડી પાેટર્લ લાે ચ  

હેતુ :  
 સશT દળને ટેિલ મેિડિસન સેવા પૂરી પાડવામાં 

તે મદદ કરશે. લાેકાે તજજ્ઞ ડાેક્ટરાેની ફાેન કરીન ે
સલાહ લઈ શકશે.  

 અંદાજ ે4 કરાેડ લાેકાેને લાભ થશે  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

6. ુ ા ુિટકલ : હવે કેિમકલ વગરની 
દવા ક્ષે ે ભારત િવ માં અગ્રેસર (અારાેગ્ય) 

 
ુ ા ુિટકલની ાખ્યા :  

 ુિ િશયન અેટલે પાેષક ત ાે ફામાર્ ુિટકલ 
અેટલે દવા ઉદ્યાેગ. અે બ ે ભેગા મળીને હવે 
નવી ઈ ી ુ ા ુિટકલ અિ ત માં અાવી 
રહી છે. ભારત તેમાં અગ્રણી રા  સાિબત થશે 
અેવા તારણાે ુ ીફાઈ ટુડેઅે કરેલા સવેર્માં 
જાેવા મ ા હતા. ુ ીફાઈ ટુડે ભારતની થમ 
ુ ા ુિટકલ સેક્ટરની અેજ ી છે. 

 અાગામી િદવસાેમાં પણ અારાેગ્ય સબંિધત 
િવિવધ ાે ઉભા થશે અને દવાનાે સહારાે લીધા 
વગર ચાલશે નહીં. સામે પકે્ષ અાપણે અે પણ 
જાણીઅે છીઅે કે દવામાં િવિવધ કારના 
કેિમક  હાેય છે, જ ે શરીરને થાેડી-ઘણી 
અાડઅસર કયાર્ વગર રહે નહીં. 

 જમે કે કાેરાેનાની સારવારમાં વપરાયેલા 
ીરાેઈડના ડાેઝથી હવે ુકાેરમાઈકાિેસસ 

ફેલાઈ રહ્યાે છે.  
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ુ ા ુિટકલનાે નવાે યુગ :  
 હવે કેિમકલ વગરની દવાનાે નવાે યુગ શરૂ થયાે 

છે. અાવી દવાઅાેને ુ ા ુિટકલ હાેય છે. 
રસાેડામાં વપરાતી ખાવાની િવિવધ ચીજાે, 
શાકભાજી, ફળ.. વગેરેમાં િવિવધ પાેષક ત ાે 
હાેય છે, અે અાપણે જાણીઅે છીઅે. 
ુ ુિટકલ દવા અાવા ત ાેનાે ઉપયાેગ 

કરીને જ બને છે. જ ેરીતે કેિમકલ વગર થતી ખેત 
પેદાશાે અાેગેર્િનક ાેડક્ટ કહેવાય છે અેમ અા 
ુ ા ુિટકલ દવાઅાેને અાેગેર્િનક દવા કહી 

શકાય. 
 ુ ીફાઈ ટુડે ભારતમાં થમ અેજ ી છે જ ેઅા 

કારની દવા પર કામ કરે છે. તેણે કરેલા સવેર્માં 
જણાયુ કે અા દવાના કે્ષ માં ભારતની 
બાેલબાલા વધશે. વળી અા દવાનાે ઉપયાેગ 
કરવામાં અાિટર્િફિશલ ઇ ેિલજ નાે પણ 
ાપક ઉપયાેગ થશે.  

ુ ીફાઈ ટુડેનાે સવેર્ :   
 ુ ીફાઈ ટુડેના સવેર્માં અમેિરકા, ઈઝરાયેલ, 

િ ઝરલે , િસગંાપાેર, જાપાન, હાેંગકાેંગ અને 
ભારતના ુ ા ુિટકલ િન ાતાેઅે ભાગ લીધાે 
હતાે. 

 દવા લેવાથી અાડઅસર થાય કે ક્યારેક 
િરઅેક્શન પણ અાવે. 

 ુ ા ુિટકલમાં અેવુ ન થાય અેટલા માટે 
િક્તની જરૂર મુજબ દવા બનાવાશે 

(ક માઈઝ કે પસર્નલાઈઝ કરાશે). અા 
કામગીરી અાિટર્િફિશયલ ઈ ેિલજ  અેટલે કે 
ક ુટર ટેકનાેલાેજીની મદદથી કરી શકાશે. દરેક 
િક્તની જરૂર મુજબ ુ ા ુિકલ દવા 

બનાવવી મુ કેલ છે, પણ અસંભવ નથી. અે 
સમય અાવતા ણેક વષર્ લાગશે. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 
 
 
 

7. AICTE : મહ નાે િનણર્ય  
ગુજરાત સિહત િવિવધ નવ ભાષામાં 
અે જિનયરીંગનાે અ ાસ કરી શકાશે 

 
મુખ્ય હેતુ :  
 ાદેિશક ભાષાઅાેમાં અે જિનયરીંગ 

અ ાસક્રમની છૂટ અાપવાથી ગ્રા  તેમજ 
અાિદવાસી િવ તારના િવદ્યાથીર્અાેના સપના ં
પૂણર્ થશે.  

 ગુજરાતમાં માેટાભાગના િવદ્યાથીર્અાેને અંગે્રજી 
અ ાસક્રમ માફક અાવતાે નહીં હાેવાથી તેઅા ે
અા ક્ષે થી દૂર ભાગી રહ્યા છે તેવા સંજેાગાેમા ં
લેવાયેલા િનણર્ય માણે હવે િવદ્યાથીર્અા ે
ગુજરાતીમાં પણ અ ાસક્રમ પસંદ કરી શકશે. 

 

નવ ભાષાઅાે :  
 ગુજરાતી, િહ ી, અંગે્રજી, બંગાળી, તિમલ, તેલુગુ, 

ક ડ, મરાઠી અને મલયાલમ  
 AICTE : અાેલ ઈિ યા કાઉિ લ ફાેર 

ટેિક્નકલ અે ુકેશન  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

............જય િહ ............ 
 

અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (27-05-2021) 
1. મે-2021માં ગુજરાત સરકારના ગૃહ િવભાગે કેટલા િજ ાઅાેમાં 

નવા સાયબર પાેલીસ ેશનને મંજૂરી અાપી - 10 
2. મે-2021માં ગુજરાત સરકારના ગૃહ િવભાગે ક્યા 10 

િજ ાઅાેમાં નવા સાયબર પાેલીસ ેશનને મંજૂરી અાપી - 
અાણંદ, સાબરકાંઠા, મહેસાણા, ભરૂચ, વલસાડ, 
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જામનગર, પાેરબંદર, અમરેલી, ક -પૂવર્ (ગાંધીધામ) અને 
બનાસકાંઠા  

3. ગુજરાતના વતર્માન ગૃહ રા  મં ીનંુ નામ જણાવાે - 
િદપિસંહ જાડેજા 

4. મે-2021માં ગુજરાતની સંશાેધન સં ા ગુજરાત 
બાયાેટેકનાેલાેજી િરસચર્ સે રે કઈ કંપની સાથે મળીને 
ગુજરાતમાં વેિક્સન માટે જરૂરી ગ સબ ા ના ઉ ાદન 
માટે ભારત બાયાેિટક િલિમટેડ સાથે અેમઅાયેુ કયાર્ં - હે ર 
બાયાેસાયિ ઝ િલિમટેડ તથા અાેિ BRx ટેકનાેલાેજીઝ  

5. મે-2021માં ગુજરાતની સંશાધેન સં ાઅે બે કંપની સાથ ે
મળીને ગ સબ ા ના ઉ ાદન માટે ભારત બાયાેિટક 
િલિમટેડ સાથ ે અેમઅાેયુ કયાર્ં જનેા થકી િત માસ કેટલી 
વેિક્સન ડાેઝનું િનમાર્ણ થઈ શકે અેટલી ક્ષમતાના 
મિટિરયલનું ઉ ાદન ગુજરાતમાં થશે - 2 કરાેડ  

6. ભારતના વતર્માન કે ીય IT મં ીનંુ નામ જણાવાે - રિવશંકર 
સાદ  

7. મે-2021માં કે  સરકારે કાેરાેનાને કારણે જીવ ગુમાવનારા 
દેશના 67 પ કારાેના પિરવારજનાેને કેટલા રૂિપયાની અાિથર્ક 
સહાયની જાહેરાત કરી હતી - રૂ. 5 લાખ 

8. મે-2021માં કયા મં ાલયે કમર્ચારીઅાે માટે સિવર્િસસ ઈ-હે  
અાિસ  અે  ટેિલ-ક ેશન અાપેીડી પાેટર્લ લાે ચ 
કયુર્ં હતુ - સંરક્ષણ મં ાલય 

9. મે-2021માં સંરક્ષણ મં ાલયે સશT દળના કમર્ચારીઅાે માટે 
ટેિલ મેિડિસન સેવા પૂરી પાડવા માટે સિવર્િસસ ઈ-હે  
અાિસ  અે  ટેિલ-ક ેશન અાપેીડી પાેટર્લ લાે ચ 
કયુર્ં તેનાથી અંદાજ ેકેટલા લાેકાનેે ફાયદાે થશે -  4 કરાેડ  

10. ુ ીફાઈ ટુડેના તાજતેરના સવેર્ મુજબ ુ ા ુિટકલ અેટલે 
કે કેિમકલ વગરની દવા ક્ષે ે કયાે દેશ િવ માં અગે્રસર સાિબત 
થશે - ભારત 

11. ુિ િશયન અટેલે પાેષક ત ાે, ફામાર્ ુિટકલ અેટલે દવા 
ઉદ્યાેગ અે બ ેના સંિમ ણથી કઈ નવી ઈ ી અિ ત માં 
અાવી છે - ુ ા ુિટકલ 

12. ભારતની થમ ુ ા ુિટકલ સેક્ટરની અેજ ીનું નામ 
જણાવાે - ુ ીફાઈ ટુડે  

13. મે-201માં AICTEઅે ગુજરાત સિહત િવિવધ કેટલી ભાષામાં 
અે જિનયરીંગના અ ાસક્રમની છૂટ અાપવાનાે મહ નાે 
િનણર્ય કયાેર્ હતા ે- નવ 

14. મે-201માં AICTEના નવા િનણર્ય અનુસાર દેશની કઈ નવ 
ભાષામાં અે જિનયરીંગનાે અ ાસ કરી શકાશે -  ગુજરાતી, 
િહ ી, અંગે્રજી, બંગાળી, તિમલ, તેલુગુ, ક ડ, મરાઠી 
અને મલયાલમ  

15. મે-201માં AICTEઅે કયા હેતુસર દેશની િવિવધ નવ ભાષામા ં
અે જિનયરીંગના અ ાસક્રમની છૂટ અાપવાનાે િનણર્ય કયાેર્ 
હતાે – ગ્રા -અાિદવાસી િવ તારના િવદ્યાથીર્અાેના સપનાં 
પૂણર્ કરવા  

16. AICTEનું િવ તૃત નામ જણાવાે - અાેલ ઈિ યા કાઉિ લ 
ફાેર ટેિક્નકલ અે ુકેશન  

િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 28-05-2021

 

 

ાિનક બાબતાે 
1. FDI-ગજુરાત : વષર્ 2020-21 
ગુજરાતમાં કાેરાેના કાળ છતાં ગજુરાતમાં 
2,207 કરાેડ યુઅેસ ડાેલરનું િવદેશી રાેકાણ 

 
િવગત :  
 કાેરાેનાકાળ હાેવા છતાં વષર્ 2020-21મા ં

ગુજરાતમાં સાૈથી વધુ 2,207 કરાેડ યુઅેસ 
ડાેલરનંુ િવદેશી સીધંુ રાેકાણ અા ું અને 
અગાઉના વષર્ 2019-20ની તુલનાઅ ે

ગુજરાતમાં વષર્ 2020-21ની અેફડીઅાઇમાં 

265 ટકાની વૃિદ્ધ . 

 વષર્ 2020-21માં ગુજરાત ખાતે ક ટૂર 

સાે વેર અને હાડર્વેર કે્ષ ે અેફડીઅાઈ 94 ટકા 
અા ું હાેવાનું તથા ક ક્શન અન ે
ઇ ા ક્ચર કે્ષ ે મા  2 ટકા અેફડીઅાઇ 
અા ું હાેવાનંુ જણાવાઈ રહંુ્ય છે.  

 કે  સરકારના િડપાટર્મે  ફાેર માેશન અાેફ 
ઇ ી અે  ઇ રનલ ેડ દ્વારા અપાયેલા 
અાંકડા મુજબ ગુજરાતમાં જા ુઅારી-21 અને 

ફે ુઅારી-21 દરિમયાન રૂ. 37,908 કરાેડના 
મૂડીરાેકાણ માટે અાઇઇઅેમ ફાઇલ કરાયા છે, જ ે
અગાઉના જા ુઅારી-ફે ુઅારી-2020ની 
તુલનાઅે અાઇઇઅેમમાં 252 ટકાની વૃિદ્ધ 
દશાર્વે છે.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

2. િનધન : ક ના 19માં અને અંિતમ 
રાજવી મહારાઅાે ાગમલજી ીજાનું 85 
વષેર્ િનધન   
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 અવસાન : ભૂજ  
 પેલેસ : રણિજત િવલાસ પેલેસ-ભૂજ  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

રા ીય બાબતાે 
3. જીઅેસટી કાઉિ લની 43મી બેઠક-
નવી િદ ી (અાિથર્ક)   

 

મહ ના િનણર્યાે :  
(1) કાેરાેના સંદભેર્ :કેટલીક ચીજેા પરની GSTમાં માફી  
 કાેરનાને લગતી અાયાતી સામગ્રી પર 31 અાેગ  

2021 સુધી IGSTમાં માફી લંબાવાઈ 

 કાેરાેના સંદભેર્ દાન પેટે ખરીદવામાં અાવી હાેય 
તેવી સામગ્રીની અાયાતને પણ 31 અાેગ  2021 
સુધી IGSTમાં માફી 

(2) લેક ફંગસ :  
 ુકરમાઈકાેિસસને લગતી દવા અે ફાેટેિરિસન-

બીને IGSTમાં કર મુિક્તની યાદીમાં સામેલ  
 રા ાેને વેિક્સન િવનામૂ ે અપાશે  
અ  િનણર્યાે : 
 નાણાં ધાને જુલાઈ 2022 પછી ક ેશન 

સેસનાે મુદ્દાે ચચર્વા ેિશયલ સેશન બાેલાવવા 
સ ાેને ખાતરી અાપી.  

 બેઠકમાં કેટલાક સ ાેઅે મેિડકલ ગે્રડ 
અાેિકસજન, અાેિક્સજન કાે ેટસર્ તેમજ 
પ  અાેિક્સમીટર અને ટેિ ંગ િકટ પરનાે GST 

12 ટકાથી ઘટાડીને 5 ટકા કરવા માગણી કરી 
હતી. કાેિવડ વેિક્સન પર પાંચ ટકા GST યથાવત 
રાખવા િનણર્ય લેવાયાે.  

 જીઅેસટીમાં રાહત અાપવાથી ઉ ાદકાે ઇનપુટ 
ટેક્સ કે્રિડટનાે બાેજ ગ્રાહકાે ઉપર નાખી દેશે 
જથેી ભાવ વધી જશે.  

 બેઠકમાં વાિષર્ક િરટનર્ ફાઈલ કરવાની િસ મ 
વધુ સરળ બનાવવા િનણર્ય લેવાયાે.  

 ચાટર્ડર્ અેકાઉ  પાસેથી સિટર્િફકેટ મેળવવાને 
બદલે સે  સિટર્િફકેશન િરકિ િલયેશન 
ેટમે  માટે મંજૂરી અાપવા CGST અેક્ટમા ં

સુધારાે કરવા ભલામણ કરવામાં અાવી. 
 અ ક્ષ : કે ીય નાણાં ધાન િનમર્લા 

સીતારમણ 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

4. યાસ વાવાઝાેડુ :  ધાનમં ી નરે  માેદી 
દ્વારા અાેિડશા અન ેપિ મ બંગાળનું હવાઈ 
િનરીક્ષણ કયુર્ં 

 

રાહત પેકેજ :  
 પીઅેમ માેદી દ્વારા કુલ રૂ. 1 હજાર કરાેડ વળતરની 

જાહેરાત  
 500 કરાેડ અાેિડશા માટે અને 500 કરાેડ પિ મ 

બંગાળ-ઝારખંડ માટે અાપવામાં અા ા. 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721  
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5. માેનસુન અાગમનના ણ માપદંડ 
(હવામાન)   

 

હવા-રેિડઅેશનના માપદંડ : 
1. અંદાજ ે 3 િક.મી.ની ઊંચાઈ સુધી પિ મી પવન 

ફંૂકાવા લાગે અને અાવંુ 55 િડગ્રી રેખાંશથી 80 
િડગ્રી રેખાંશ સુધી તથા િવષુવવૃ થી 10 િડગ્રી 
અક્ષાંશની વ ે થાય. 

2. તેમાંથી 70 થી 80 િડગ્રી રેખાંશ તથા 5 થી 10 
િડગ્રી અક્ષાંશ વ ે સપાટી પર પવનની ઝડપ 
કલાકના 30-35 િક.મી. હાેય . 

3. 70 થી 75 િડગ્રી રેખાંશ અને 5 થી 10 િડગ્રી 
અક્ષાંશ વ ે વાદળ ઘેરાયેલાં હાેવાથી ઉપર જતું 
લાે ગ વૅવ રેિડયેશને દર ચાે.મી. દીઠ 200 વાેટથી 
અાેછંુ હાેવંુ જેાઇઅે.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

અાંતરરા ીય  બાબતાે 

6. સંયુક્ત રા સંઘ - UNHRC :  
ઇઝરાયલ-પેલે ાઇન યુ ધ સંદભેર્ ઠરાવ પસાર 

 

સંયુક્ત રા સંઘમાં ભારત ઇઝરાયલની 
પડખે અ  12 દેશાેની જેમ મતદાનથી 
અળગું રહંુ્ય 
ઇઝરાયેલ િવરૂદ્ધ થયેલ ઠરાવને 24 દેશાેનાે ટેકા,ે 
નવનાે િવરાેધ 
િવગત :  
 રા સંઘની માનવાિધકાર પિરષદ ઇઝરાયલ-

પેલે ાઇન વ ેના સંઘષર્ને યુ ધ-અપરાધ ગણી 
તપાસ કરશે 

 સંયુક્ત રા સંઘ : સંયુક્ત રા સંઘની સં ા 
માનવાિધકાર પિરષદ (યુઅેનઅેચઅારસી)માં 
ઇઝરાયલ -  પેલે ાઇન વ ે થયેલા યુ ધના 
સંદભેર્ પસાર થયેલા ઠરાવ મુજબ યુઅેન 
માનવાિધકાર પિરષદ, પેલે ાઇનના અંિતમવાદી 
સંગઠન હમાસ તથા ઇઝરાયલ વ ે 11 િદવસા ે
સુધી ચાલેલા િહંસક સંઘષર્ની તપાસ યુ ધ 
અપરાધના ધાેરણે કરશે.  

 ઇઝરાયેલે જેા કે અા ઠરાવનાે ભારે િવરાેધ કયાેર્ 
છે. ભારતે ઇઝરાયલ-પેલે ાઇનને શાંિતની 
અપીલ કરી ઠરાવ પર મતદાન કયુર્ં નિહ.  અ  
12 દેશાેઅે પણ અા મામલે મતદાન કયુર્ં નથી. 
અ  24 દેશાેઅે ઠરાવને ટેકાે અા ાે, ારે 
અ  9 દેશાઅેે ઇઝરાયલને સાથ અા ાે  ભારતે 
ઇઝરાયલ પેલે ાઇન વ ેના યુ ધિવરામને 
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અાવકાયુર્ં. ભારતે અેક િનવેદનમાં બંને રા ાેને 
શાંિતની અમલ કરી. 

 ભારતે જણા ું કે સુરક્ષા પિરષદ છે ા 
પખવાિડયાથી પૂવર્ જરેૂસલેમ અને અ  
પેલે ાઇની િવ તારાે પર નજર રાખી રહી છે. 
પિરષદની અા બેઠકાે દરિમયાન ભારતે જૂના 
શહેર જરેૂસલેમમાં રમઝાનના પિવ  માસ 
દરિમયાન થયેલી િહંસા બદલ  ઘેરી  િચંતા ક્ત 
કરી. ભારતે હરમ અલ શરીફ  ટે લ માઉંટ અને 
પૂવર્ જરેૂસલેમમાં શેખ જરાર્હ દ્વારા સંભિવત 
બેદખલપણા બાબત િચંતા ક્ત કરી. 

 જેા કે ભારતનાે ઝાેક ઇઝરાયલ તરફી વધી રહ્યાે 
હાેવાનંુ અેના વતર્માન િનવેદનાે પરથી કહેવાઇ 
રહંુ્ય છે. ઠરાવ પરના મતદાનમાં ભાગ નિહ લઇને 
પણ ભારતે બંને દેશાે સાથે સંતુલન જાળવી 
રાખવાની નીિત અપનાવી હાેવાનંુ મનાય છે. 
ભૂતકાળમાં ભારત, ખુ ેઅામ પેલે ાઇન સાથે 
ઊભું રહંુ્ય છે.  

 ઇઝરાયલી વડા ધાન બે જાિમન નેતા ાહૂઅ ે
સંયુક્ત રા સંઘમાં પસાર થયેલા ઉપરાેક્ત 
ઠરાવને ફગાવી દીધાે છે. અેમણે કહ્યું કે સંયુક્ત 
રા સંઘની માનવિધકાર પિરષદમાં લેવાયેલા  
શરમજનક િનણર્યથી અેક વધુ ઉદાહરણ મળી 
રહે છે કે અા સં ા કેવી ઇઝરાયલિવરાેધી 
માનિસકતા ધરાવે છે. અા સં ાઅે ઇઝરાયલી 
નાગિરકાેને િનશાન  બનાવનાર અને ગાઝાના 
લાેકાેનાે ઢાલની જમે ઉપયાેગ કરનાર હમાસના 
ગુ હાઅાેને છાવરી લીધા છે.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

7. જ  િદન િવશેષ : 28 મે 
ક્રાંિતવીર : વી.ડી. સાવરકર 
જ  – 28 મે-1883 
અવસાન – 26મી ફે ુઅારી-1966  
 જ  ળ:ભગુર, િજ ાે- નાિસક (મહારા ) 

 
 અાજ ે ક્રાંિતકારી િવનાયક દામાેદર સાવરકર, 

અિભનેતા અને રાજનેતા અેન. ટી. રામારાવના ે
જ િદવસ છે. 

 ભારતની જાને િહંદુ  શ ની પહેલી 
અાેળખાણ કરાવનાર, ાતંR સેનાની, વકીલ, 
રાજકારણી અને િહંદુ રા વાદી િવનાયક દામાેદર 
સાવરકર પણ ભારતની જા જમેને વીર 
સાવરકર અથવા ાતંRવીર સાવરકરના નામે 
અાેળખે છે. 

 નાનપણથી જ િહંદુવાદી િવચારસરણી ધરાવતા 
તેઅાેઅે ઇંગ્લે નાં તેમનાં કાયદાના અ ાસ 
દરિમયાન 1857ના થમ ાતંR સંગ્રામને 
િસપાઇનાે બળવાે ગણવાનાે ઇ ાર કરતું પુ તક 
લખંુ્ય હતું જનેે અંગે્રજેાઅે િતબંિધત કરી તેમન ે
ઇંગ્લે માંથી ભારત માેક ા હતા.  

 ઇંગ્લે થી ભારત લાવતા હતા ારે માેિરયા 
નામના જહાજમાંથી છલાંગ લગાવી દિરયામાં કૂદી 
પડ્યા, ફરી પકડાયા અને કાલાપાનીની સજા 
માટે અંદમાન િનકાેબારની સે ુલર જલેમાં 
માેકલાયા.  

 જલેમાં કાેલસાથી દીવાલાે પર કિવતાઅાે લખતા, 
સાવરકરે ગાેમા ક નામથી મહાકા , િહંદુ પદ 
પાદશાહી, મેરા અાજ  કારાવાસ જવેા પુ તકા ે
પણ લખ્યા છે.  

 અંગે્રજાેઅે તમેને ડબલ કાળા પાણીની (50 વષર્ની) 
સજા કરી પણ તેમની ખરાબ તિબયતને ાનમાં 
રાખી સરકારે તેમનાે શરતી છુટકારાે કયાેર્.  
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 ભારતને િહંદુ રા  બનાવવાની પિરક નાને 
કાેંગે્રસ સાથે મેળ ન પડતા તેઅાે િહંદુ મહાસભા 
સાથે જેાડાયા અને િહંદુ નાે ચાર તેમના 
જુ ાદાર ભાષણાે દ્વારા કયાેર્.  

 1948માં તેમની સંડાેવણી અેક કાવતરાખાેર 
તરીકે ગાંધીજી હ ા કેસમાં થઈ પણ પુરાવાના  
અભાવે િનદાેર્ષ છૂટ્યા.  

 સાવરકર શરૂમાં લાેકમા  િટળક અને તેમના 
કેસરી પ થી ભાિવત હતા.  

 મહારા માં ચાફેકર બંધુઅાેની ફાંસી વખતે બાળ 
સાવરકરે ઉપવાસ કયાેર્ હતાે.  

 1906માં કાયદાનાે અ ાસ કરવા ગયા. 
 20 મે 1937ના રાેજ અંદમાનથી સાવરકરની 

મુિક્ત થયા પછી િહ ુ મહાસભાના મુખ બ ા.  
 ‘‘ તં તા અમારંુ ેય છે, અાઝાદી અમારાે 

રા ધમર્ છે અને ગુલામીમાંથી મુિક્ત અમારાે 
માેક્ષ છે” અે જીવન મં  બના ું હતુ. 

 અિભનવ ભારત નામની સં ાની ાપના કરી 
િવદેશાેમાં ભારતની અાઝાદી માટે જાગૃિત 
લાવવાના યાસાે બદલ સાવરકરની ધરપકડ 
કરવામાં અાવી. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

............જય િહ ............ 
 

અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (28-05-2021) 
1. કે  સરકારના િડપાટર્મે  ફાેર માેશન અાેફ ઇ ી અે  

ઇ રનલ ેડ દ્વારા અપાયેલા અાંકડા મુજબ કાેરાેનાકાળ હાવેા 
છતા ંવષર્ 2020-21માં ગુજરાતમાં સાૈથી વધુ કેટલુ િવદેશી સીધંુ 
રાેકાણ અા ું - 2,207 કરાેડ યુઅેસ ડાેલર  

2. વષર્ 2019-20ની તુલનાઅે ગુજરાતમાં વષર્ 2020-21ની 
અેફડીઅાઇમાં કેટલા ટકાની વિૃદ્ધ થઈ - 265 

3. વષર્ 2020-21માં ગુજરાતમાં ક ૂટર સાે વેર અને હાડર્વેર 
ક્ષે ે કેટલા ટકા અેફડીઅાઈ અા ું હતુ – 94 

4. મે-2021માં ક ના 19માં અને ક્યા અંિતમ રાજવીનું 85 વષેર્ 
રણિજત િવલાસ પેલેસ-ભૂજ ખાતે િનધન થયુ - મહારાઅાે 
ાગમલજી ીજા   

5. મે-2021માં નવી િદ ી ખાતે નાણામં ી િનમાર્લા િસતારામનની 
અ ક્ષતામાં જીઅેસટી કાઉિ લની કેટલામી બેઠક યાેજાઈ - 
43    

6. જીઅેસટી કાઉિ લની 43મી બેઠકમાં કાેરનાને લગતી 
અાયાતી સામગ્રી તથા દાન પેટે ખરીદવામાં અાવી હાેય તેવી 
સામગ્રી પર કયાં સુધી IGSTમાં માફી લંબાવાઈ - 31 અાેગ  
2021 

7. જીઅેસટી કાઉિ લની 43મી બેઠકમાં ુકરમાઈકાેિસસને 
લગતી કઈ દવાને IGSTમાં કર મુિક્તની યાદીમાં સામેલ કરાઈ - 
અે ફાેટેિરિસન-બી  

8. મે-2021માં ધાનમં ી નરે  માેદીઅે યાસ વાવાઝાેડા 
ભાિવત કયા રાજયાેનું હવાઈ િનરીક્ષણ કયુર્ં - અાેિડશા અને 
પિ મ બંગાળ 

9. પીઅેમ માેદી દ્વારા યાસ વાવાઝાેડા ભાિવત રાજયાે માટે કેટલા 
વળતરની જાહેરાત કરી - 500 કરાેડ અાેિડશા અને 500 
કરાેડ પિ મ બંગાળ-ઝારખંડ માટે 

10. માેનસુન અાગમનના કેટલા માપદંડ છે - ણ   
11. મે-2021માં સંયુક્ત રા સંઘની UNHRC સં ા દ્વારા કયા 

દેશના યુ ધ સંદભેર્ ઠરાવ પસાર કરાયા ે - ઇઝરાયલ-
પેલે ાઇન 

12. મે-2021માં સંયકુ્ત રા સંઘની UNHRC સં ાઅે ઇઝરાયલ-
પેલે ાઇન યુ ધ સંદભેર્ ઠરાવ પસાર કયાેર્ તેમાં ભારતે કાેના 
પક્ષમાં મતદાન કયુર્ં - મતદાનથી અળગંુ રહ્યું 

13. ઇઝરાયલના વતર્માન વડા ધાનનંુ નામ જણાવાે - બે જાિમન 
નેતા ાહૂ 

14. ક્રાંિતવીર વીર સાવરકરનાે જ િદવસ જણાવાે - 28 મે 1883 
15. વીર સાવરકરનંુ જ  ળ જણાવાે- ભગુર, મહારા  
16. સજાઅે કાલાપાની દરિમયાન અાંદામાનની જલેમાં વીર 

સાવરકર દ્વારા લખાયેલ પુ તકાેના નામ જણાવા-ે ગાેમા ક 
મહાકા , િહંદુ પદ પાદશાહી, મેરા અાજ  કારાવાસ 

17. ક્રાંિતવીર વીર સાવરકરનું પુરૂ નામ જણાવાે -  િવનાયક 
દામાેદર સાવરકર 

18. વીર સાવરકરનું અવસાન ક્યારે થયું હતંુ - 26 ફે ુઅારી 
1966 
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 29-05-2021

 

 

ાિનક બાબતાે 
1. સાય  સીટી : ભારતની સાૈથી માેટી 
અેકે્વિટક ગેલેરી િનમાર્ણ પામશે   

 
અેકે્વિટક રાેબાેિટક ગેલેરી અને નેચર પાકર્  િવશે : 
 મુખ્યમં ી િવજય રૂપાણી અમદાવાદ સાય  

િસટી ખાતે અેકે્વિટક રાેબાેિટક ગેલેરી અને 
નેચર પાકર્ની મુલાકાતે. 

 સાય  િસટીમાં તૈયાર થનારા િવિવધ િવજ્ઞાન 
ક ાે અે તરફના જ કદમ છે. સાય  સીટીમાં 

250 કરાેડના ખચેર્ િનમાર્ણ પામનારી અેકે્વિટક 
ગેલેરી મુલાકાતીઅાે માટે અાકષર્ણનું કે  બની 
રહેશે.  

 સાય  િસટીમાં તૈયાર થઇ રહેલ ુિઝકલ 
ફાઉ ેન, નવા િથયેટર, ેનેટ અથર્ િવભાગ, 
અેનજીર્ પાકર્ , લાઈફ સાય  િવભાગ 
અાકષર્ણના કે . 

 િવભાગ : સાય  અે  ટેકનાેલાેજી  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

2. ગજુરાત સરકાર : મુખ્યમં ી બાલ સેવા 
યાેજના જાહેર (વહીવટ) 

 
મુખ્ય હેતુ :   
 કાેરાેનાથી મૃ ુ પામનારા માતા-િપતાના 

સંતાનાેને દર માસે રૂ.4000 થી રૂ. 6000 સુધીની 
રાેકડ સહાય 

યાેજનાની મુખ્ય જેાગવાઈ :  
 મુખ્યમં ી િવજય રૂપાણીઅે ગુજરાતમાં બાલ 

સેવા યાેજનાની જાહેરાત કરી.  
 વડા ધાન માેદીના નેતૃ  હેઠળ કે  સરકાર 

સાત વષર્ પૂણર્ કરી રહી છે ારે કાેરાેના 
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મહામારીમાં િનરાધાર બનેલા બાળકાેનાે િવચાર 
કરીને અા યાેજનાનાે તા.30 મે થી ારંભ થશે.  

 કાેરાેનામાં જેમના માતા અને િપતા બ ેના મૃ ુ 
થયા છે તેમના 18 વષર્ સુધીના બાળકાેને દર 
મિહને રૂ. 4 હજાર અપાશે. અ ાસ ચાલુ હાેય 
તેવા પુખ્ત ઉમરના બાળકાે 21 વષર્ના થાય ાં 
સુધી અા ર કેર યાેજનામાં દર મિહને રૂ. 6 
હજાર અપાશે.  

 21 વષર્ની ઉંમર બાદ પણ જેા તેમનાે અ ાસ 
ચાલુ હાેય તાે તે 24  વષર્નાે થાય ાં સુધી દર 
મિહને રૂ. 6,000 અપાશે. 

 અા યાેજનામાં તમામ અનુ ાતક કક્ષાના 
અ ાસક્રમાે મા  ગણાશે. 

 ઉ  અ ાસ માટે મુખ્યમં ી યુવા 
ાવલંબનના લાભ કાેઈપણ અાવક મયાર્દા 

વગર અપાશે.  
 િવદેશ અ ાસની લાેન પણ કાેઈપણ જાતની 

અાવક મયાર્દા વગર ાયાિેરટીના ધાેરણે અપાશે.  
 માતા-િપતા બ ે ગુમા ા હાેય તેવી ક ાઅાેને 

િશક્ષણ માટે ક તુરબા ગાંધી બાિલકા િવધાલયમા ં
અગ્રતાથી વેશ અપાશે. અાવી ક ાઅાેનાે 
હાે ેલ ખચર્ પણ સરકાર અાપશે.  

 કાેરાેનામાં માતા-િપતા બ ે ગુમા ા હાેય તેવા 
બાળકાે મુખ્યમં ી અમૃતમ, મા કાડર્ યાેજના 
અંતગર્ત મળવાપા  તબીબી સારવાર અગ્રતાને 
ધાેરણે અપાશે. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
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રા ીય બાબતાે 
3. PM કેર ફાેર િચ ન યાેજના : કે  
સરકાર, નવી િદ ી  
યાેજનાનાે મુખ્ય હેતુ :  
 કાેરાેનાથી અનાથ થયેલા બાળકાેને  18 વષર્થી 

ાઇપે  અને 23માં વષેર્ રૂ. 10 લાખની અાિથર્ક 
સહાય અપાશે 

 PM કેર ફંડમાંથી અાિથર્ક સહાય કરાશે 

 

યાેજનાની મુખ્ય જેાગવાઈઅાે : 

 દેશમાં કાેરાેનાની મહામારીમાં માેટાપાયે જાનહાની 
થઈ છે. અનેક બાળકાે અનાથ થયા છે અને 
પિરવારજનાેઅે ઘરની અેકમા  કમાતી િક્ત 
ગુમાવી છે ારે અા લાેકાેની જવાબદારી 
િનભાવવા માટે કે  સરકાર અાગળ અાવી છે.  

 વડા ધાન નરે  માેદીની અાગેવાની હેઠળ 
યાેજાયેલી હાઈલેવલની બેઠકમાં મહTના 
િનણર્ય લેવાયાે હતાે.  

 કાેરાેનાના કારણે જ ેબાળકાે અનાથ થયા છે તે 
તમામની જવાબદારી હવે કે  સરકાર દ્વારા 
િનવાર્હ કરવામાં અાવશે.  

 જ ે બાળકાે કાેરાેનાના કારણે અનાથ થયા છે 
તેમને 18 વષર્ની ઉંમર થતાં જ ફેિમિલ ાઈપે  
અપાશે તથા 23 વષર્ની ઉંમર થતાં તેમને સરકાર 
દ્વારા રૂ. 10 લાખની રકમ અાપવામાં અાવશે. અા 
તમામ ખચર્ પીઅેમ કેર ફંડમાંથી કરવામાં અાવશે.  

 અા બાળકાેને ભિવ માં ઉ  અ ાસ માટે 
પણ સરકાર લાેનની વ ા કરી અાપશે અને 
અા લાેન ઉપરના ાજની ચૂકવણી પીઅેમ કેર 
ફંડમાંથી કરવામાં અાવશે 

 કાેરાેનાથી મૃ ુ પામનાર કુટંુબની મુખ્ય િક્તને 
ESIC હેઠળ પે શન. 
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બાળકના નામે અેફડી  
 પીઅેમ કેર દ્વારા કાેરાેનાથી અનાથ થયેલા દરેક 

બાળકની ઉંમર 18 વષર્ થશે ારે તેના નામે 10 
લાખની રકમની અેફડી કરવામાં અાવશે. તેના 
દ્વારા તેને દર મિહને અાિથર્ક સહાય મળી રહે તે 
રીતે ફેિમલી ાઈપે  અપાશે.  

  અાગામી પાંચ વષર્ સુધી તેની ાથિમક 
જરૂરીયાતાે સંતાેષાતી રહે. અા યુવાન અથવા 
યુવતી 23 વષર્ના થશે ારે તે અેફડીની જે 
ઉ ક રકમ અાવશે તે તેના ભાવી ઉપયાેગ માટે 
તેને અાપવામાં અાવશે. 

 

10 વષર્થી નીચેના બાળકાેનાે શાળા અ ાસ  
 જ ે બાળકાે 10 વષર્થી નીચેના હશે તેમના 

અ ાસ માટે ઘરની નજીકની કેિ ય િવદ્યાલય 
અથવા તાે ખાનગી ૂ લમાં અ ાસ માટે 
માેકલવામાં અાવશે.  

 જેા બાળકને ખાનગી ૂ લમાં માેકલવામાં અાવશે 
તાે તેની ફી અારટીઈના િનયમાે માણે પીઅેમ 
કેરમાંથી અાપવામાં અાવશે.  

 ઉપરાંત તેના પુ તકાે, નાેટબુક અને યુિનફાેમર્, 
પુ તકાે અને અ  અ ાસિકય સામગ્રીનાે ખચર્ 
પણ ઉઠાવાશે. 

 

11 થી 18 વષર્ સુધીના બાળકાેનાે અ ાસ  
 અા ઉંમરના બાળકાેને સૈિનક ૂ લ અથવા તાે 

નવાેદય િવદ્યાલય જવેી િનવાસી સરકારી 
શાળાઅાેમાં અેડિમશન અપાવાશે.  

 જેા બાળક પાેતાના ગાિડર્યન સાથે રહેવા માગે તાે 
તેને ઘરની નજીકની કે ીય િવદ્યાલય અથવા તાે 
ખાનગી ૂ લમાં વેશ અપાવાશે.  

 જેા બાળકને ખાનગી ૂ લમાં માેકલવામાં અાવશે 
તાે તેની ફી અારટીઈના િનયમાે માણે પીઅેમ 
કેરમાંથી અાપવામાં અાવશે.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

4. ભારતમાં બેરાેજગારીનાે દર છે ા ણ 
દાયકાની ટાેચે : વષર્ 2020માં કાેરાેના 
કાળમાં ભારતમાં બેરાેજગારીનાે દર વધીન ે
7.11 ટકા થયાે (રાેજગારી) 

 
ટકાવારી : 
 ભારતમાં કાેરાેના સંક્રમણકાળમાં રાેજગારી 

માેરચે  ભારે ઘટાડાે નાેંધાયાે. 
 અાંતરરા ીય મ સંગઠન અથાર્ત 

અાઇઅેલઅાેના જણા ા મુજબ  વષર્ 2020માં 
ભારતનાે બેરાેજગારી દર વધીને 7.11 ટકા થયાે 
હતાે.   

 અા બેરાેજગારી દર વીતેલા ણ દાયકાની 
સવાેર્  સપાટીઅે રહ્યાે હતાે. વીતેલા અેક દાયકા 
દરિમયાન ભારતનાે બેરાેજગારી દર પાેતાના 
પાડાેશી દેશાેની તુલનામાં સાૈથી ઊંચાે રહ્યાે છે.  

 કાેરાેના સંક્રમણને કારણે દેશના ગ્રામીણ 
િવ તારાેની સાથેસાથ શહેરાેમાં પણ બેરાેજગારી 
દર ઝડપથી વધતાે રહ્યાે હતાે.  

 23મેના રાેજ પૂરા થયેલા સ ાહમાં શહેરી 
બેરાેજગારી દર  270 બેિસસ પાેઇ  ઘટીને 17.41 
ટકા સુધી પહાેંચી ગયાે હતાે.  

ગ્રામીણ કરતાં શહેરાેમા ંબેરાેજગારી વધુ 
 લાેકડાઉનને કારણે રાેજગારી સજર્ન નથી થઇ 

રહંુ્ય. અેક ાનથી બીજા ાને જવા પર મનાઇ 
છે. તેને કારણે શહેરાેમાં બેરાેજગારી  વધી ગઇ.  

 કાેિવડ-19ના બીજા માેજાની શરૂઅાત પછી 
બેરાેજગારી દરમાં વધારાે નાેંધાયા ે છે. 23 મે 
2021ના રાેજ પૂરા થતા સ ાહમાં બેરાેજગારી દર 
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14.73 ટકાના સાૈથી ઊંચા તરે હતાે. ચાર અેિ લે 
અા દર 8.16 ટકા હતાે.  

 તે અરસામાં ગ્રામીણ િવ તારમાં  બેરાેજગારી દર 
8.58 ટકાથી વધી જઇને 13.52 ટકા પર પહાેંચી 
ગયાે. 16 મેના રાેજ પૂરા થતા સ ાહમાં અા દર 
14.34 ટકા નાેંધાયાે હતાે. 

 અહેવાલ : અાંતરરા ીય મ સંગઠન (ILO) 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721  

 

5. ગૃહ મં ાલય : ભારત સરકાર (બંધારણ) 
ભારતના પાંચ રા ાેમાં વસતા ણ દેશાેના 
િબનમુિ લમ િનરાિ તાનેે ભારતીય 
નાગિરકતાની અાેફર : અરજીઅાે મંગાવાઇ   

 
 ણ દેશ : પાિક તાન, અફઘાિન તાન અને 

બાંગ્લાદેશ  
 પાંચ રા ાે : ગુજરાત રાજ ાન છ ીસગઢ 

હિરયાણા અને પંજાબ  
અ  િવગત : 
 દેશમાં CAAના િનયમાે હજંુ તૈયાર નથી ારે જ 

પડાેશના ણ દેશાેમાંથી ભારતમાં શરણાથીર્ 
તરીકે અાવેલા િબનમુિ લમ લાેકાેને ભારતીય 
નાગિરકતા અાપવાનાે નવાે માગર્ કે  સરકારે 
અમલમાં મુક્યાે છે.  

 ભારતના ગુજરાત, રાજ ાન, છ ીસગઢ, 
હિરયાણા અને પંજાબના 13 િજ ામાં િનવાસ 
કરી રહેલા અફઘાિન તાન, બાગં્લાદેશ અને 
પાિક તાનના િહંદુ, શીખ, જનૈ અને બાૈદ્ધ જવેા 

િબનમુિ લમ લાેકાેને ભારતીય નાગિરક  માટે 
અરજી કરવા િનમં ણ અા ું છે. 

નવા અાદેશ અંગે કે ીય ગૃહ મં ાલયની તા 
 કે ીય ગૃહ મં ાલયે નાગિરક  અિધિનયમ 

1955 અને તે કાયદા હેઠળ વષર્ 2009માં 
ઘડાયેલા િનયમ હેઠળ થયેલા અાદેશના અમલ 
માટે જાહેરનામુ બહાર પાડયું છે.  

 નવા અાદેશને વષર્ 2019માં અમલી બનેલા 
નાગિરક  સુધારા અિધિનયમ સાથે કાેઇ સંબંધ 
નથી. સરકાર દ્વારા સીઅેઅે િનયમ ઘડવાના 
બાકી છે. 

31 િડસે ર 2014 સુધીમાં ભારતમા અાવેલાને 
ફાયદાે 
 બાંગ્લાદેશ, પાિક તાન અને અફઘાિન તાનમા ં

નરસંહારનાે ભાેગ બનેલી િબન મુિ લમ લઘુમતી 
જમે કે િહંદુ, શીખ, જનૈ, પારસી અને િખ્ર તી કે જ ે
31 િડસે ર 2014 સુધીમાં ભારત અાવી ચુકી 
હશે તેમને ભારતીય નાગિરક  અાપવામા ં
અાવશે.  

કયા િજ ાના લાેકાે અરજી કરી શકશે  
 ગુજરાતના માેરબી, રાજકાેટ, પાટણ અને 

વડાેદરા, છ ીસગઢના દુગર્ અને બલાેદાબઝાર, 
રાજ ાનના જાલાેર, ઉદયપુર, પાલી, બારમેર 
અને િસરાેહી, હિરયાણાના ફિરદાબાદ તેમ જ 
પંજાબના લાલંધર િજ ામાં વસી રહેલા લાેકાે 
નાગિરક  માટે અરજી કરી શકશે. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

6. કે ીય નાણા મં ાલય-ભારત : 
કાેિવડ રાહત-સામગ્રીના GST કરમાં 
છૂટછાટ અાપવા GOMની રચના  
િવગત :  
 અાઠ સ ાેનાં મં ીઅાેનાં ગુ્રપનું વડપણ 

મેઘાલયનાં મુખ્યમં ી કાેનરાડ સંગમા સંભાળશે. 
ગુ્રપ દ્વારા કાેરાેનાને લગતી તમામ અાવ યક 
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સામગ્રી જેવી કે વેિક્સન, દવાઅા,ે હે  
સેિનટાઈઝસર્, મા , પીપીઈ કીટ તેમજ 
અાેિક્સજનને લગતા મેિડકલ ઉપકરણાે તેમજ 
સાધનાેને GSTમાં માફી અાપવી કે કેમ અથવા તા ે
GSTનાં દર ઘટાડવા કે કેમ તેનાે િનણર્ય GoM 
દ્વારા લેવામાં અાવશે.  

 

GOM કામનાે કાર : 
 GoM દ્વારા અે નક્કી કરવામાં અાવશે કે મેિડકલ 

ગે્રડ અાેિક્સજન, પ  અાેિક્સમીટર, હે  
સેિનટાઈઝસર્, અાેિક્સજન થેરાપીને લગતા 
સાધનાે જવેા કે અાિેક્સજન કાે ેટસર્, 
વેિ લેટસર્, પીપીઈ કીટ, N-95 મા  તેમજ 
સિજર્કલ મા  અને ટે રેચર ચેિકંગ સાધનાે 
જવેી કાેરાેનાની સારવારમાં ઉપયાેગમાં લેવાતી 
ચીજવ તુઅાેને GSTમાં માફી અાપવી કે GSTનાં 
દરમાં ઘટાડાે કરવાે કે કેમ.  

 ગુ્રપ દ્વારા કાેિવડ વેિક્સન, કાેિવડની સારવાર 
માટેની દવાઅાે તેમજ કાેરાેના થયાે છે કે કેમ તે 
નક્કી કરવા માટેની ટેિ ંગ કીટને માફી અાપવી 
કે તેનાં જીઅેસટી દર ઘટાડવા કે કેમ તે અંગે પણ 
િનણર્ય લેવાશે. 

GOMના સ ાે 
 ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમં ી નીિતનભાઈ પટેલ, 

મહારા ના નાયબ મુખ્યમં ી અિજત પવાર, 
ગાેવાના માૈિવન ગાેિડ હા,ે કેરળના નાણાં મં ી કે 
અેન બાલાગાેપાલ, અાેિડશાના નાણાં મં ી 
િનરંજન પુજારી, તેલંગણાના નાણાં મં ી ટી 

હિરશ રાવ, યુપીના નાણાં મં ી સુરેશ કુમાર 
ખ ાનાે સમાવેશ. 

 અાગામી 8મી જૂન સુધીમાં અા સિમતી અહેવાલ 
અાપશે 

 GOM : ગુ્રપ અાેફ િમિન સર્ 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

7. િદન િવશેષ : 29 મે 
અેવરે  અારાેહણ િદવસ  
તા.29મી મે-1953  

 
મહ :  
 ભારતના શેરપા તેનિસગેં સાૈ થમ િવ ના સાૈથી 

ઉંચા પવર્ત િહમાલયના સવાેર્  િશખરે પહાેંચીને 
િ રંગાે ફરકા ાે હતાે. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

............જય િહ ............ 
અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (29-05-2021) 

1. ગુજરાતમાં ક્યા ળે ભારતની સાૈથી માેટી અેકે્વિટક ગેલેરી 
બનશે - સાય  સીટી, અમદાવાદ   

2. કાેરાેનામાં અનાથ થનારા બાળકાે માટે ગુજરાત સરકારે કઈ 
નવી યાેજના અમલી બનાવી - મુખ્યમં ી બાલ સેવા યાેજના  

3. ગુજરાત સરકાર દ્વારા મુખ્યમં ી બાલ સેવા યાજેના અંતગર્ત 
કાેરાેનાથી મૃ ુ પામનારા માતા-િપતાના 18 વષર્ સુધીના 
બાળકાે તેમજ અ ાસ ચાલુ હાેય તેવા પુખ્ત ઉંમરના બાળકાે 
21 વષર્ના થાય ાં સુધી દર માસે કેટલા રૂિપયા સુધીની રાેકડ 
સહાય અપાશે - રૂ.4000 અને રૂ. 6000 

4. કે માં NDAના કેટલા વષર્ પૂણર્ થવાના િદવસે મુખ્યમં ી ી 
રૂપાણીઅે મુખ્યમં ી બાલ સેવા યાેજનાની જાહેરાત કરી હતી - 
સાત  



િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721 www.vivekanandacademy.org    139 | P a g e  

 

5. ગુજરાત સરકારની મુખ્યમં ી બાલ સેવા યાેજનાનાે ારંભ 
ક્યારથી થયાે – તા. 30 મે 2021   

6. કાેરાેનામાં અનાથ થનારા બાળકાેની સંપૂણર્ સારસંભાળ માટે 
મે 2021માં કે  સરકારે કઈ નવી યાેજના જાહેર કરી - PM 
કેર ફાેર િચ ન યાેજના  

7. PM કેર ફાેર િચ ન યાેજના અંતગર્ત કાેરાેનાથી અનાથ 
થયલેા બાળકાેને 18 વષર્થી ાઇપે  અને 23માં વષેર્ રૂ. 10 
લાખની અાિથર્ક સહાય કયા ફંડમાંથી અપાશે - PM કેર ફંડ 

8. ILOના મે-2021ના અહેવાલ અનુસાર ભારતમાં બેરાેજગારીનાે 
દર છે ા કેટલા દાયકાની ટાેચે પહાેં ાે છે – ણ 

9. ILOના તાજતેરના િરપાેટર્ મુજબ વષર્ 2020માં કાેરાેના કાળમાં 
ભારતમાં બેરાેજગારીનાે દર વધીને કેટલા ટકા થયા ે- 7.11 

10. વૈિ ક સં ા ILOનંુ િવ તૃત નામ જણાવાે - અાંતરરા ીય 
મ સંગઠન  

11. મે-2021માં ગૃહ મં ાલય દ્વારા ભારતના કેટલા રા ાેમાં વસતા 
કેટલા દેશાેના િબનમુિ લમ િનરાિ તાનેે ભારતની 
નાગિરકતાની અાેફર-અરજીઅાે મંગાવવામા ં અાવી – પાંચ 
તથા ણ   

12. મે-2021માં ગૃહ મં ાલય દ્વારા ભારતના કયા રા ાેમાં વસતા 
ણ દેશાેના િબનમુિ લમ િનરાિ તાેને ભારતની નાગિરકતાની 

અરજીઅાે મંગાવવામાં અાવી – ગુજરાત, રાજ ાન, 
છ ીસગઢ, હિરયાણા અને પંજાબ 

13. મે-2021માં ગૃહ મં ાલય દ્વારા ભારતના પાંચ રા ાેમાં વસતા 
ક્યા ણ દેશના િબનમુિ લમ િનરાિ તાેને ભારતની 
નાગિરકતાની અરજીઅાે મંગાવવામાં અાવી – પાિક તાન, 
અફઘાિન તાન અને બાંગ્લાદેશ  

14. બાંગ્લાદેશ, પાિક તાન અને અફઘાિન તાનમાં નરસંહારના ે
ભાેગ બનેલા િબન મુિ લમ લઘુમતી લાેકાે કઈ તારીખ સુધીમા ં
ભારત અાવી ચુક્યા હશ ેતેમને ભારતીય નાગિરક  અપાશે – 
તા. 31 િડસે ર 2014  

15. કે ીય નાણા મં ાલય દ્વારા કાેિવડ રાહત-સામગ્રીના GST 
કરમાં છૂટછાટ અાપવા રચાયેલી GOMના અ ક્ષ-સ ાેના 
નામ જણાવાે - કાેનરાડ સંગમા, નીિતનભાઈ પટેલ, અિજત 
પવાર, માૈિવન ગાેિડ હાે, કે અેન બાલાગાેપાલ, િનરંજન 
પુજારી, ટી હિરશ રાવ તથા સુરેશ કુમાર ખ ા 

16. કે ીય નાણા મં ાલય દ્વારા કાેિવડ રાહત-સામગ્રીના GST 
કરમાં છૂટછાટ અાપવા રચાયેલી GOM સિમતી પાેતાનાે 
અહેવાલ કયાં સુધીમાં અાપશે - 8 જૂન  

17. GOMનંુ િવ તૃત નામ જણાવાે - ગુ્રપ અાેફ િમિન સર્ 
18. "અેવરે  અારાેહણ" તરીકે કયાે િદવસ ઉજવવામાં અાવે છે - 

29 મે 
19. કયા ભારતીય પવર્તારાેહક દ્વારા સાૈ થમ અવેરે  અારાેહણ 

કરીને િવ ના સાૈથી ઉંચા િશખર ઉપર િતરંગાે ફરકા ાે હતાે-  
શેરપા તેનિસંગ 
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 30-05-2021

 

 

રા ીય બાબતાે 
1. મન કી બાત : 77મી અાવૃિ  

 

મુખ્ય િવષય :  
 વડા ધાન ી નરે  માેદી દ્વારા NDA સરકારના 

સાત વષર્ અને નારી શિક્ત સિહતના મુદ્દા  
 ખાસ : દર માસના અંિતમ રિવવારે મન કી બાત 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

2. કે  સરકાર : નાના વેપારીઅાે, ઉદ્યાેગાે 
અને MSME માટે ઈમરજ ી કે્રિડટ લાઈન 
ગેરેંટી ીમનાે ાપ વધારાયાે (ઉદ્યાેગ-
અાિથર્ક)  

 

(1) અાઉટ ે િ ં ગ લાેન : 
 અા ીમમાં ચૂકવવાની બાકી રહેલી 

અાઉટ ેિ ંગ લાેનની રૂ. 500 કરાેડની મયાર્દા 
હટાવવામાં અાવી છે. જેા કે સરકારની ગેરંટીનંુ રૂ. 
3 િ િલયનનંુ ગેરંટી કવર યથાવત રાખવામાં 
અા ું છે.  

 હવે વેપારધંધા કે ઉદ્યાેગાે માટે લાેન લેનારાઅા ે
40 ટકાની નાણાકીય સહાય કે રૂ. 200 કરાેડ અ ે
બંનેમાંથી જ ે અાેછંુ હાયે તે માણે લાભ લઈ 
શકશે.  

(2) ECLGS 1.0 : 
 ECLGS 1.0 હેઠળ લાેનની મુદત 4 વષર્ની રહેશે 

અને પહેલા 12 મિહના ાજની પુનઃ ચુકવણી 
કરી શકાશે અને બાકીના 36 મિહના મુદ્દલ 
રકમની પુનઃ ચુકવણી કરી શકાશે.  

 જમેાં પહેલા 24 મિહના ાજની ચુકવણી 
કરવાની છે તેવી લાેનમાં લાેનની ચુકવણીની 
મુદત 5 વષર્ની રહેશે.  
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 અામાં પહેલા 24 મિહના ાજ અને પછીના 36 
મિહના મુદ્દલ રકમ ચૂકવવાની રહેશે.  

 ECLGS 2.0 તેમજ ECLGS 3.0 હેઠળની લાેનમાં 
લાેનની મુદત 12 મિહનાનાં માેરેટાેિરયમ સાથે 
અનુક્રમે 5 વષર્ની અને 6 વષર્ની રહેશે. 

(3) કાેને કાેને લાભ : 

 ECLGS 1.0 હેઠળ લાેન લેનારાઅાેને કુલ 30 
ટકા વધારાની નાણાં સહાય  

 અારબીઅાઈની 5 મે 2021ની ગાઈડલાઈન 
મુજબ લાેનનાં િર કચિરગંના મામલે ECLGS 
1.0 હેઠળ અાવરી લેવાયેલા લાેન લેનારાઅાેને 
29 ફે ુઅારી 2020ના રાેજ ચૂકવવાની બાકી 
રકમનાં 10 ટકા સુધી વધારાની સહાય અાપવામા ં
અાવશે.  

 ECLGS 1.0 હેઠળ લાેન લેનારાઅાે 29 
ફે ુઅારીઅે બાકી રહેલી રૂ. 25 કરાેડ સુધીની 
લાેનના 20 ટકા સુધી લાેન મેળવી શકશે.  

 અા માટે લાેનની મુદત 4 વષર્ની રહેશે અને મુદ્દલ 
રકમ ચૂકવવા માટે વધુ 1 વષર્ માેરેટાેિરયમ 
અાપવામાં અાવશે.  

 અામ તેઅાે કુલ ચૂકવવાની બાકી રકમના કુલ 
30 ટકા વધારાની નાણાં સહાય મેળવી શકશે. 

ECLGS 4.0 હેઠળ અાેિક્સજનનાં ઉ ાદન માટે 
રૂ. 2 કરાેડ સુધીની લાેન પર 100 ટકા ગેરંટી કવર   
 સરકાર દ્વારા ECLGS 4.0 હેઠળ અાેનસાઈટ 

અાેિક્સજનનાં ઉ ાદન માટે હાેિ ટલાે, િનર્ંસગ 
હાેમ, િક્લિનક્સ, મેિડકલ કાેલેજેાને રૂ. 2 કરાેડ 
સુધીની લાેન પર 100 ટકા ગેરંટી કવર અાપવામા ં
અાવશે.  

 ઉપરાંત િર કચડર્ MSMEના ખાતેદારાેને તેમજ 
િસિવલ અેિવઅેશન સેક્ટર તથા અ ાેને પણ 
અા યાેજનાના લાભ મળશે.  

 અા ીમ 30 સ ે ર સુધી લંબાવવામાં અાવી 
છે જમેાં લાેનની ફાળવણી 31 િડસે ર સુધી કરી 
શકાશે.  

 જ ે હાેિ ટલાે અાેિક્સજન ઉ ાદન ા  
નાખવા માગતી હાેય તેને 7.5 ટકાનાં ાજે રૂ. 2 
કરાેડ સુધી લાેન ગેરંટી કવર અાપવામાં અાવશ.ે 

ECLGS 3.0 હેઠળ િસિવલ અેિવઅેશન સેક્ટરને 
લાભ   
 િસિવલ અેિવઅેશન સેક્ટર હવે ECLGS 3.0 

હેઠળ લાેનના લાભ લઈ શકશે. સરકારે અા માટે 
લાેન અાઉટ ેિ ંગની રૂ. 500 કરાેડની મહ મ 
મયાર્દા હટાવી છે. સરકારે માચર્ મિહનામાં 
ECLGSનાે ાપ િવ તાયાેર્ હતાે જમેાં ECLGS 
3.0 હેઠળ હાેિ ટાિલટી, ાવેલ અને ટૂિરઝમ, 
અાનંદ માેદ અને ાે ્ સ સેક્ટરને અાવરી 
લેવાયા હતા. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721  

 

3. ગહૃ મં ાલય : ભારત સરકાર 
અાેનલાઈન ાેડ રાેકવા ગૃહ મં ાલયની 
હે લાઇન નબંર  : 155260  
 થમ ારંભ વષર્ 2019 

 

હે લાઇન િવશે : 
 હે લાઈન પર કાેલ કરનાર િક્ત ાં હાેય તે 

રા ના સાઇબર સેલને કાેલ જાય છે  
 કે  સરકારના અેમઅેચઅે દ્વારા સાઇબર 

ક્રાઈમનાે ભાેગ બનેલા નાગિરકાેની મદદ માટે 
સમગ્ર દેશમાં હે લાઈન નંબર  155260 શરૂ 
કરવામાં અા ાે છે.  
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 સાઇબર ક્રાઇમનાે ભાેગ બનનાર િક્ત જે 
ળેથી કાેલ કરે તે રા ના ેટ સાઇબર 

સેલમાં ફાેન જાય છે.  
 સાઇબર સેલના અિધકારીઅાે તમારી ફિરયાદ 

સાંભળી તરત જ હરક્તમાં અાવી જાય છે.  
 નાણાકીય ાેડના કેસમાં તુરંત હે લાઈન પર 

કાલે કયાેર્ હાેય તાે ઠગાઇના રૂિપયા જ ે બેંક 
અેકાઉ માં જમા થયા હાેય તે અેકાઉ  લાેક 
કરવાની કાયર્વાહી કરી સાઇબર સેલ ભાેગ 
બનનારના નાણાંને સુરક્ષીત કરે છે.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

4. િદન િવશેષ : 29 મે  
અાંતરરા ીય શાંિત સેના િદવસ  
 ઉજવણી : UNO(USA) 
શાંિત િમશનમાં િવિવધ દેશના સૈિનકાે :  

 

 િવ શાિંતમા ંભારત : 49 િમશનમાં 1.95 લાખ 
સૈિનકની ભૂિમકા  

 િવ શાંિત િમશનાેમાં ભારત િબગ ધર છે. 
ચીનના સૈિનકાે અાપણાથી ણ ગણા અાેછા છે. 
ભારતીય સૈ અે 73 વષર્માં 49 િમશનમાં 1.95 
લાખથી વધુ સૈિનકાે માેક ા છે, જ ેસાૈથી માેટંુ 
યાેગદાન છે. અા િમશનાેમાં 170 ભારતીય સૈિનક 
શહીદ થઇ ચૂક્યા છે. હાલ 10 િમશનમાં ભારતના 
7,676 જવાન તહેનાત છે. 

છે ા 73 વષર્માં 4 હજાર શાંિત સૈિનક જીવ 
ગુમાવી ચૂક્યા છે  
 29 મે, 1948 થી અ ાર સુધીમાં 72 શાંિત 

િમશનાેમાં 10 લાખ સૈિનક પાેતાની સેવાઅા ે
અાપી ચૂક્યા છે.  

 િવ ના 89 હજાર શાંિત સૈિનક 16 િમશન પર 
તહેનાત છે.  

 છે ા 73 વષર્માં 4 હજારથી વધુ સંયુક્ત રા  
શાંિત સૈિનક અાં.રા. િમશનાેમાં શહીદ થયા છે.  

 2020માં સાૈથી વધુ 130 જવાને જીવ ગુમા ાે 
હતાે. 

 કાેંગાેમાં 14 હજાર શાંિત સૈિનકમાંથી 20 ટકા 
ભારતીય 

 ખાસ : કાેંગાેમાં ફાટેલા નીરાેગાેંગા વાળામુખીના 
1100 િડગ્રી સે. તાપમાનથી 6 લાખ લાેકાેને 
બચાવવા ભારતીય જવાનાેની ભૂિમકા ખૂબ જ 
મહTની -િવ ભરમાં શંસા 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

5. િદન િવશેષ : 30 મે 
હ ી ઘાટીનુ ંયુદ્ધ  
તા. 30મી મ-ે1576  

 
િવગત :  
 અા િદવસે અકબરના પુ  સલીમ અને મહારાણા 

તાપ વ ે ભીષણ યુદ્ધ થયું.  
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 ચેતક ઘાેડાઅે રાણાનાે અદ્દભૂત બચાવ કયાેર્.  
 અાજ ે પણ હ ીઘાટીમાં ચેતકનું ારક ેરણા 

અાપે છે.  
 સાથે સાથે મહારાણા તાપની શાૈયર્ગાથાની યાદ 

પણ અપાવે છે 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

 
6. જ  િદન િવશેષ : 30 મે 
સાિહ નાે નવાે ેષ : સુરેશ જેાશી 
જ  : 30 મ-ે1921 
અવસાન : 6 અાેગ -1986  

 

 િવવેચક, િનબંધકાર, નવલકથાકાર, વાતાર્કાર 
અને અનુવાદક સુરેશ હિર સાદ જેાશીનાે અાજે 
જ િદવસ છે.  

 બારડાેલી તાલુકાના વાલાેડ ગામે જ ેલા સુરેશ 
જાેષીઅે શરૂઅાતનંુ િશક્ષણ વાલાેડ, સાેનગઢ 
અને નવસારીમાં મેળ ું હતુ.ં  

 1943માં અેિ Sન કાૅલેજ મંુબઈથી ાતક 
અને 1945માં અનુ ાતક થયા.  

 કરાચીની ડી. જ.ે િસઘં કાેલેજમાં અ ાપક તરીકે 
જાેડાયા 

 1947માં વ ભ િવદ્યાનગર અને 1951 થી અેમ. 
અેસ. યુિન. વડાેદરામાં અ ાપક બ ા, ાંથી 
1981માં િનવૃ  થયા. 

સાિહિ ક દાન :  
 ઉપજાિત, ંચા, ઇતરા, તથાિપ, િકંિચત્, 

ગુજરાતી કિવતાનાે અા ાદ, કા  ચચાર્, 
િછ પ , િવદૂલા, કથાચક્ર, ઇદમ્ સવર્મ, 
અમેિરકી સાિહ નાે અનુવાદ જવેાં કિવતા, 
લઘુનવલ, િવવેચન, સંપાદન અને અનુવાદના 
પુ તકાે કયાર્.  

 સજર્ંના ક ઉપરાંત ફા ુની, વાણી, મનીષા, 
િક્ષિતજ, ઊહાપાેહ અને અેતદ્ જવેાં સામિયકાેના 
સંપાદન દ્વારા પણ તેમની અાધુિનકતાનાે ઉ ેષ 
દેખાયાે હતાે. 
 

સુરેશ જેાષીને મળેલા અેવાેડ્ર્સ :  
 નમર્દ સુવણર્ચં ક – 1971 

 1983માં મળેલા સાિહ  અકાદમી, િદ ીના ે
પુર ારની અેમના દ્વારા અ ીકૃિત. 

 રણિજતરામ સુવણર્ચં ક  
 ગુજરાતી સાિહ સજર્ન અને િવવેચનમાં 

સીમા તંભ સમા સુરેશ જેાષીનંુ 6 અાેગ  
1986ના રાેજ નિડયાદમાં અવસાન થયંુ. 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 



િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721 www.vivekanandacademy.org    144 | P a g e  

 

 

............જય િહ ............ 
અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (30-05-2021) 

1. તાજતેર મે-2021માં વડા ધાન દ્વારા કેટલામી મન કી બાત 
યાેજાઈ – 77 

2. દર માસના કયા રિવવારે મન કી બાતનું અાયાેજન કરવામાં 
અાવે છે – અંિતમ 

3. મે-2021માં કે  સરકાર દ્વારા નાના વેપારીઅાે, ઉદ્યાેગાે અને 
MSME માટે કઈ ીમનાે ાપ વધારાયાે – ECLGS -1.0  

4. ECLGSનંુ િવ તૃત નામ જણાવાે - ઈમરજ ી કે્રિડટ લાઈન 
ગેરેંટી 

5. ECLGS -1.0 હેઠળ લાેનની મુદ્દત કેટલા વષર્ રહેશે – 4 વષર્ 
6. ECLGS 4.0 હેઠળ અાેિક્સજનનાં ઉ ાદન માટે રૂ. 2 કરાેડ 

સુધીની લાેન પર કેટલા ટકા ગેરંટી કવર અપાશે -  100 
7. અાેનલાઈન ાેડ રાેકવા ગૃહ મં ાલય દ્વારા કયાે હે લાઇન 

નંબર જાહેર કરાયાે છે – 155260 
8. UNO દ્વારા અાતંરરા ીય શાંિત સેના િદવસ ક્યારે ઉજવવામાં 

અાવે છે – 29 મે  
9. અાંતરરા ીય શાંિત સેનામાં સાૈથી વધુ કયા દેશના કેટલા 

સૈિનકાે સેવા અાપી રહ્યાં છે – ભારત અને અંદાજે 7676 
10. તાજતેરમાં કાેંગાેમાં ફાટેલા નીરાેગાેંગા વાળામુખીના 1100 

િડગ્રી સે. તાપમાનથી 6 લાખ લાેકાેને બચાવવા કયા દેશના 
જવાનાેની ભૂિમકા સાૈથી મહTની હતી – ભારત 

11. ભારતમાં હ ીઘાટીનંુ યુદ્ધ ક્યારે થયું હતું - 30/05/1576 
12. ભારતમાં રાજ ાન દેશમાં હ ીઘાટીનું યુદ્ધ કાેની કાેની 

વ ે થયું હતંુ- મહારાણા તાપ અને અકબરના પુ  સલીમ 
વ ે 

13. અાધુિનક ગુજરાતી સાિહ કાર સુરેશ જાેશીનાે જ િદવસ 
જણાવાે – 30 મે 1921 

14. ગુજરાતી સાિહ કાર સુરેશ જાેશીને નમર્દ સુવણર્ ચં ક કયા 
વષર્માં મ ાે હતાે – 1971 

15. ગુજરાતી સાિહ કાર સુરેશ જાેશીઅે તેમને વષર્-1983માં 
મળેલા ક્યા િતિ ત અેવાેડર્નાે અિ કાર કયાેર્ હતા-ે િદ ી 
સાિહ  અકાદમી પુર ાર 

16. સાિહ કાર સુરેશ જાેષીનું જ  શતાિ  વષર્ જણાવાે – 
2020  

17. િહ ી પ કાિરતા િદવસ કયારે ઉજવાય છે - 30 મે 

િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
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SECTOR-22 GANDHINAGAR 
DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : 31-05-2021

 

 

ાિનક બાબતાે 
1. િનણર્ય : ગુજરાત સરકાર  
ગુજરાતની સાત ખાનગી યુિનવિસર્ટીઅાેને 
"સે ર અાેફ અેકસલ " તરીકે સૈદ્ધાંિતક 
મંજૂરી (િશક્ષણ)   

 
હેતુ :  
 ગુજરાતમાં ઉ  િશક્ષણ, િરસચર્, ઈનાેવેશન 

અને ાટર્અપને વધુ બળ મળશે અને િવ ના 
શૈક્ષિણક જગતમાં પાેતાનંુ અાગવુ ાન 

ાિપત કરશે  
સાત યુિનવિસર્ટીના નામ : 

 િનરમા યુિનવિસર્ટી, ચારુસેટ યુિનવિસર્ટી, 
અમદાવાદ યુિનવિસર્ટી, મારવાડી યુિનવિસર્ટી, 
પીડીપીયુ, સે  યુિનવિસર્ટી તેમજ ધીરુભાઈ 
અંબાણી યુિન. (DAIICT)  

 
લાભ : 
 અા દર ાે મળતા 7 યુિન.માં વૈિ કકક્ષાનું 

ઇ ા ક્ચર ઊભું કરાશે, જમેાં હાઈટેક અને 
ુડ  ે લી ક્લાસરૂમ, ફેક ીઝ લેબ, 

લાઈ ેરી, હાે ેલ જવેી સુિવધા થશે 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 
 

2. નલ સે જલ યાેજના (પાણી પુરવઠા) 
કે  સરકાર દ્વારા ગજુરાતને નલ સે જલ 
યાેજના હેઠળ વષર્ 2021-22 માટે રૂ 3410.61 
કરાેડ ફાળવાયા  
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િવગત  : 
 ગુજરાતમાં દરેક ઘરને પાઇપલાઇનથી પીવાનું 

પાણી અાપવાની ‘નલ સે જલ’ યાેજના માટે 
કે ીય જળશિક્ત મં ાલયે રા ીય જળજીવન 
િમશન હેઠળ 2021-22ના વષર્ માટે રૂ. 3,410.61 
કરાેડ અાપવાનું નક્કી કયુર્ં છે અને અા પેટે થમ 
હપતા રૂપે રૂ. 852.65 કરાેડની ગ્રા  અાપી 
છે. ગયા વષેર્ 2020-21માં રા ને કુલ રૂ. 
988.78 કરાેડ ફાળવાયા હતા. 

 

હાલની િ િત અને લ યાંક : 
 ગુજરાત સરકાર દ્વારા 2020-21માં કુલ 10.94 

લાખ ઘરાેને નળજાેડાણ અપાયું હતું અને 2021-
22ના નવા નાણાકીય વષર્માં વધુ 10 લાખ ઘરાેને 
નળજેાડાણથી અાવરી લેવાનાે ટાગેર્ટ નક્કી 
કરાયાે છે. અ ારે રા ના ગ્રામીણ કે્ષ માં કુલ 
92.92 ટકા ઘરાે છે, જ ેપૈકી 83 ટકા યાને 77.21 
લાખ ઘરાેમાં નળ દ્વારા પાણી  
અપાય છે. 

 અા યાેજના દ્વારા રા માં અ ાર સુધીમાં 
29,754 ગ્રામીણ શાળાઅાે તથા 42,279 
અાંગણવાડી કે ાેમાં પાણીનંુ જાેડાણ અપાયું છે. 
રા માં 98.5 ટકા શાળાઅાે અને 91 ટકા 
અાંગણવાડી  કે ાેમાં અ ારે નળજેાડાણ 
અિ ત માં છે. 

યાેજના િવશે : 

 કે  સરકાર દ્વારા નલ સે જલ યાેજના 15મી 
અાેગ  2019ના રાેજ જાહેર કરાઈ હતી, જમેાં 

2024 સુધીમાં ેક ઘરને નળજાેડાણથી 
અાવરી લેવાનંુ નક્કી કરાયું છે.  

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

રા ીય બાબતાે 
3.GDP : નાણાકીય વષર્ 2020-21 ભારતના 
GDPમાં ચાર દાયકાનાે સાૈથી માેટાે 7.3 
ટકાનાે ઘટાડાે (અથર્તં )  

 
 અાવક અને ખચર્નાં અાંકડા મુજબ નાણાકીય 

વષર્ના અંતે મહેસૂલી ખાદ્ય 7.42 ટકા રહી 
 મુખ્ય કારણ : કાેરાેના મહામારી 
 અગાઉ વષર્ 1979-80માં દુ ાળના કારણે 

ભારતમાં GDPમાં 5.29 ટકાનાે ઘટાડાે નાેંધાયાે 
હતા ે

 

અાંકડાકીય િવગતાે :  
 નાણાકીય વષર્ 2020-21માં દેશના GDPમાં 7.3 

ટકાનાે ઘટાડાે થયાે છે જનેા લીધે દેશનાં 40 
વષર્નાં ઈિતહાસમાં ઈકાેનાેમીઅે માેટામાં માેટા ે
ઝટકાે સહન કરવાે પડયાે છે.  

 અગાઉ નાણાકીય વષર્ 2021માં જીડીપીમાં 8 
ટકાનાે ઘટાડાે થવાની ધારણા રજૂ કરાઈ હતી. 
મૂ નાં સંદભર્માં જીડીપી ગ્રાેથ અગાઉનાં રૂ. 
145.69 લાખ કરાેડની સરખામણીમાં રૂ. 135.13 
લાખ કરાેડ રહ્યાે હતાે.  
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 અામ GDPનાં અંદાજ કરતા વા તિવક અાંકડા 
ઈકાેનાેમીમાં નજીવાે સુધારાે દશાર્વે છે.  અલબ  
FY21નાં ચાેથા િ માિસક ગાળામાં જીડીપી ગ્રાેથ 
રેટ હેજ વધીને 1.6 ટકા રહ્યાે હતાે. જ ે અેવા 
સંકેત અાપે છે કે કાેરાેનાની બીજી લહેર પછી 
િરકવરી શરૂ થઈ હતી. 

 નાણાકીય વષર્ 2019-20માં જીડીપી ગ્રાેથ 4 ટકા 
નાેંધાયાે હતાે. જ ે11 વષર્માં સાૈથી અાેછામાં અાેછાે 
હતાે.  

 FY21માં રાજકાેષીય ખાધ વધીને રૂ. 18,21,461 
કરાેડ થઈ હતી. ગયા નાણાકીય વષર્માં ગ્રાેસ 
વે ૂ અેડેડ અાંકમાં 6.2 ટકાનાે ઘટાડાે જેાવા 
મ ાે હતાે.  

 

અેિ લમાં 8 કાેર સેક્ટરનાે વૃિદ્ધ દર 56.1 ટકા  
 અેિ લમાં દેશનાં 8 કાેર સેક્ટરનાે વૃિદ્ધ દર 56.1 

ટકા રહ્યાે હતાે જ ે માચર્માં 11.4 ટકા જ હતાે. 
મહTના 8 ઉદ્યાેગાેમાં કાેલસા સેક્ટર, કૂ્રડ, 
કુદરતી ગેસ, િરફાઈનરી ાેડક્ટ, ફટીર્લાઈઝર, 
ીલ, િસમે  અને વીજળીનાે સમાવેશ થાય છે.  

 કાેરાેનાની બીજી લહેરને કારણે અેિ લમાં કાેર 
સેક્ટરનાં ઉ ાદનમાં િસકવ ની રીતે ઘટાડા ે
થયાે હતાે અને તે 15 ટકા રહંુ્ય હતંુ.  

 અેિ લ 2020માં 8 કાેર સેક્ટરનાે વૃિદ્ધ દર 37.9 
ટકા ઘટયાે હતાે. લાે બેઝ ઈફેક્ટને કારણે કાેર 
સેક્ટરની કામગીરીમાં વધારાે નાેંધાયાે હતાે.  

 કાેમસર્ મં ાલયનાં અાંકડા મુજબ કુદરતી ગેસનું 
ઉ ાદન 25 ટકા, િરફાઈનરી ાેડક્ટનું 30.9 
ટકા, ીલનું 400 ટકા, િસમે નું 548.8 ટકા 
અને વીજળીનંુ ઉ ાદન વધીને  38.7 ટકા રહ્યું 
હતંુ. કૂ્રડનંુ ઉ ાદન 2.1 ટકા ઘટયંુ હતંુ. 

 

રાજકાેિષય ખાધ જીડીપીના 9.3 ટકા રહી 
 2020-21માં રાજકાેષીય ખાધ જીડીપીનાં 9.3 ટકા 

રહી હતી. જ ેઅગાઉ 9.5 ટકા અંદાજવામાં અાવી 
હતી. હ્લરૂ 21માં રાજકાેષીય ખાધ વધીને રૂ. 
18.21 લાખ કરાેડ થઈ હતી. ચાલુ નાણાકીય 

વષર્માં રાજકાેષીય ખાધ જીડીપીનાં 3.5 ટકા કે રૂ. 
7.96 લાખ કરાેડ અંદાજવામાં અાવી છે. 

 

છે ાં પાંચ વષર્ના જીડીપી ઉપર અેક નજર 
નાણાકીય વષર્ GDPની ટકાવારી 
2015-16 8 % 
2016-17 8.26 % 
2017-18 7.04 % 
2018-19 6.12 % 
2019-20 4.2 % 

 અહેવાલ : કં ાેલર જનરલ અાેફ અેકાઉ સ, 
િદ ી 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
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4. મહારા  સરકાર (બંધારણ) 
મરાઠા સમુદાયને EWS કેટેગરીમાં 10 ટકા 
અનામતની જાહેરાત   

 
િવગત : 

 રા  સરકારે અાિથર્ક રૂપથી નબળા વગર્ 
(EWS)ના િવદ્યાથીર્અાે અને નાેકરીવાં ુ અાેન ે
10 ટકા અનામતનાે લાભ મરાઠા સમુદાયને 
અાપવાનાે િનણર્ય કયાેર્.  

 અાિથર્ક રીતે નબળા મરાઠા યુવાનાેને િશક્ષણ 
સં ાઅાેમા ં 10 ટકા અનામત મળશે અને સીધી 
સેવા ભરતીમાં પણ 10 ટકા અનામતનાે લાભ 
મળશે.  

 હાલમાં રા માં અેસસી-અેસટી અને અાેબીસી 
માટે 49.5 ટકા અનામત લાગુ છે. તે ઉપરાંત 
તમામ માટે 10 ટકા અનામતનાે કાયદાે 
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બનાવવામાં અા ાે હતાે. અા અાદેશ 2019મા ં
લાગુ કરવામાં અા ાે હતાે. 

મરાઠા યુવકાેને SEBC સાથે Ewsનાે ફાયદાે મળશે  
 મહારા માં અગાઉના અાદેશમાં જણાવવામાં 

અા ું હતંુ કે અાિથર્ક રીતે નબળા વગર્ 
(EWS)ના 10 ટકાના અનામતનાે લાભ ફક્ત અે 
જાિતના લાેકાેને જ ઉપલ  થશે કે જઅેાે 
અનામતની યાદીમાં સમાિવ  નથી.  

 જેા કે મરાઠા સમુદાય SEBCમાં સામેલ હાેવાના 
કારણે તેમને રા માં 10 ટકા અનામતનાે લાભ 
નહી મળે. 

 રા  સરકારે અા િનણર્યને ઉલટાવી દીધાે છે. 
હવે મરાઠા યુવકાેને અા વધારાના 10 ટકા 
અનામતનાે લાભ મળશે. 

 મુખ્યમં ી : ી ઉદ્ધવ ઠાકરે  
 રાજધાની : મુંબઈ  
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721  
 

અાંતરરા ીય  બાબતાે 
5. ચીન : સરકારની વષાેર્ જૂની વ તી 
િનયં ણ નીિતમાં બદલાવ (વૈિ ક બાબતાે) 
હવે ણ બાળકાેને જ  અાપવાની છૂટ  
અ  બાબતાે : 
 ચીનમાં વષર્ 1979માં અેક બાળક ારે વષર્ 

2016માં બે બાળકાેની નીિત અને હવે ણ 
બાળકાેની નીિત  

જ  દર : 
વષર્ વસતી બાળજ  િત હજારે દર
1979 96.90 કરાેડ 17.82 3.58 
2016 137.87 કરાેડ 7.09 1.70 
2020 141.17 કરાેડ 8.5 1.30 
 રાજધાની : બેઇિજંગ 

 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 
99256 98721 

 

6. જ  િદન િવશેષ : 31 મે 
િવ  તમાકુ િનષેધ િદવસ   

 
 થીમ -2021 : "Commit to Quit" 
તમાકુ સેવન કરનારની િ િત :  
 િવ ની દર વષેર્ તમાકુના સન સંબંિધત 

થનારા રાેગથી 60 લાખ લાેકાે મૃ ુ પામે છે, 
ારે અા અાંકડાે ભારત દેશમાં 10 લાખ જટેલા ે

છે અને અાગામી અાઠ- નવ વષર્માં તેમાં 30 ટકા 
જટેલાે મૃ ુનાે વધારાે થવાની શક્યતા દશર્વાઈ.  

 દેશમાં દર ણમાંથી અેક િક્ત તમાકુનંુ કાેઈના 
કાેઈ કારનું સન કરે છે. અેક અ ાસ મુજબ 
વષેર્ અેક િક્ત તમાકુના સન પાછળ લાખ 
રૂિપયા ખચર્ કાઢે છે. દેશમાં દર વષેર્ તમાકુના 
સનના કારણે રૂ. 1,04,500 કરાેડનાે ખાેટા ે

ખચર્ થાય છે.  
 તમાકુમાં ચારથી પાંચ હજાર કારના અલગ 

અલગ કેિમકલ હાેય છે. જ ે પૈકી લગભગ 70 
કારના કેિમકલ અેવા છે, જ ે કે ર નામના 

મહાભયાનક રાેગને જ  અાપે છે.  
ઉજવણીનાે ારંભ : 
હેતુ :  
 તમાકુના સનને લીધે થતાં મૃ ુ અાેછા કરવા  
ઈિતહાસ :  
 િવ  અારાેગ્ય સં ા દ્વારા વષર્ 1987થી લાેકાેન ે

જાગૃત કરવા માટે દર વષેર્ 31 મેના રાેજ ' િવ  
તમાકુ િનષેધ િદવસ'ની ઉજવણી કરવામાં અાવે 
છે.  
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 પહેલીવાર િવ  ા  સંગઠન દ્વારા વષર્ 
1987માં િવ  તમાકુ િનષેધ િદવસ મનાવવામાં 
અા ાે હતાે.  

 તમાકુના સેવનથી થતી બીમારીઅાેને કારણે 
મૃ ુદરમાં અણધાયાેર્ વધારાે નાેંધાતા વષર્ 
1987માં િવ  ા  સંગઠન (WHO)અે તેને 
અેક મહામારી જાહેર કરી દીધી હતી. 

 
તમાકુથી અારાેગ્ય પર થતી અસરા ે
 ભારતમાં હેરાેઈન, દારૂ અને િસગારેટ િવશે િચંતા 

થતી રહે છે પરંતુ ૂઇંગ ટાેબેકાે સાૈથી ખતરનાક  
 જીભ, ગલાફેા અને ગળાના કે રના દર વષેર્ 

85,000 નવા કેસમાંથી 90%નું મૂળ તમાકુ છે.  
 ભારતમાં 15 વષર્થી વધુ વયની 7 કરાેડ 

મિહલાઅાે તમાકુનંુ સેવન કરે છે તેવંુ ગ્લાેબલ 
અેડ  ટાેબેકાે સવેર્ક્ષણમાં બહાર અા ું છે.  

 દેશમાં 20 % લાેકાે કાેઈ ને કાેઈ કારના 
તમાકુના સની છે જમેાં 33% પુરુષાે અને 18 
% મિહલા છે. 

 િવ માં ાેકલેસ તમાકુ અેટલે કે ચાવવાની 
તમાકુથી દર વષેર્ અઢી લાખ લાેકાેનાં મૃ ુ થાય 
છે, જમેાં ણ ચતુથાર્ંશ ભારતમાં છે.  

 તમાકુ અનેક બીમારીઅાે નાેતરે છે, ાસનળી, 
ફેફસાં, હૃદય, મગજ માટે ઘાતક અા સનથી 
85 % મૃ ુ દિક્ષણ-પૂવર્ અેિશયામાં નાેંધાય છે, 
જમેાં અેકલા ભારતમાં 74% મૃ ુ થાય છે. 

તમાકુ ઉ ાદનમાં ભારત : 
 ભારત તમાકુના ઉ ાદનમાં િવ માં બીજા ક્રમે છે.  
 દેશમાં 15 રા ાેમાં 4.5 લાખ હેક્ટર જમીનમાં 

તમાકુનું ઉ ાદન થાય છે.  
તમાકુ ઉ ાદનમાં રા ાેની ટકાવારી :  
 અાં દેશ - 45% 
 કણાર્ટક - 26 %  
 ગુજરાત - 14 % 
 ઉ ર દેશ - 5 % 
 તિમલનાડુ-િબહાર - 2-2 %  
 પિ મ બંગાળ - 1 %  

ખેતી અને અાિથર્ક િહ ાે : 
 ભારતમાં બીડી, હુક્કા, ચીરૂટ, ચાવવા સિહતના 

ભાતભાતના ફાેમેર્ટમાં તમાકુ વપરાય છે.  
 બીડી ઉદ્યાેગનું કદ ગંજાવર છે. 44 લાખ લાેકા ે

માટે અે રાેજગારી પણ છે.  
 દેશમાં િવદેશ ાપાર િવિનમયમાં તમાકુનંુ મૂ  

રૂ.4400 કરાેડ છે. 
 દેશના કૃિષ િનકાસમાં 4 % િહ ાે તમાકુનાે છે. 

તમાકુની બનાવટાે પરથી મળતી ટેક્સની અાવક 
14000 કરાેડ છે.  

 તમાકુની િનકાસમાં ભારત ાિઝલ પછી બીજા 
ક્રમે છે. છે ાં પાંચ વષર્માં અા િનકાસમાં 
જુદીજુદી ેણીમાં 76થી 209%નાે વધારાે થયાે.  

 તમાકુના ૂ, ક્યાેરડ વિજર્િનયાની ભારતમાંથી 
યુરાેપ, જમર્ની, રિશયા, કાેિરયા, અાિ કા 
સિહતના દેશાેમાં િનકાસ થાય છે. અાં માં 
સે લ ટાેબેકાે િરસચર્ ઈિSટયૂટના અહેવાલ 
મુજબ 2015-16માં ભારતીય અથર્તં માં તમાકુનું 
દાન 23,318 કરાેડ અને િનકાસમૂ  6058 

કરાેડનું હતું. 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

 
7. જ  િદન િવશેષ : 31 મે 
દેવી : અહ ાબાઈ હાેલકર 
જ  – 31 મે-1725 
અવસાન – 1795 
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 માળવા ા ના ઈ ાેર રા ના રાણી 
અહ ાબાઈ હાેલકર, ભૂતપૂવર્ િક્રકેટર પંકજ રાેય 
અને સાિહ કાર ભગવતીકુમાર શમાર્નાે અાજ ે
જ િદવસ તથા લાેકિ ય ગઝલકાર શયદા, 
િક્રકેટર સુભાષ ગુ ની પુ યિતિથ.  

 અહ ાબાઈનાે જ  મહારા ના અહમદનગર 
િજ ાના છઉંડી (ચાઉડી) ગામે થયાે હતાે.  

 િપતાઅે અહ ા જમાનાથી અલગ પડી પુ ીને 
ભણાવી હતી.  

 મરાઠા સેનાપિત મ ારરાવ હાેલકરે 
અહ ાબાઈને મંિદરમાં કામ કરતા જેાયા તેમના 
ચિર ને જાેઈ પુ  ખંડેરાવ સાથે તેમનાં લગ્ન 
કરા ા.  

 1754માં કંુભેરના યુદ્ધમાં પિત અને તરત સસરાનું 
અવસાન થતા માળવા રા ના શાસક બ ાં.  

 તેમની મુખ્ય શિક્ત સેનાપિત તુકાેજીરાવ હાેલકર 
હતા.  

 અહ ાબાઈ પાેતાની કુનેહથી રા ને 
દુ મનાેના હુમલાઅાેથી બચા ું.  

 બહાદુર યાેદ્ધા અને કુશળ િતરંદાજ અહ ાબાઈ 
સેનાનંુ નેતૃ  કરતાં હતાં તાે મંિદરાે, 
ધમર્શાળાઅાે, ર તાઅા,ે ઘાટ, કૂવાઅા,ે પરબાે 
અને અ કે્ષ ાે જવેી જા ક ાણકારી 
વૃિ અાે માટે ઉદાર હાથે સખાવતાે પણ કરી 

હતી.  
 નાનકડાં કસબા ઈ ાેરને રાજધાની તરીકે 

િવકસા ું.  
 ઉ ૃ  િવચારાે અને નૈિતક મૂ ાેના અાચરણને 

કારણે તેમને ‘દેવી'નાે દર ાે મ ાે હતાે.  
 13 અાેગ  1795ના રાેજ તેમનંુ અવસાન થયું. 
 િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 

99256 98721 

............જય િહ ............ 
 
 
 

અગ ના ાે અને તેના ઉ રાે (31-05-2021) 
1. માચર્ મે-2021માં ગુજરાતની કઈ સાત ખાનગી 

યુિનવિસર્ટીઅાનેે "સે ર અાફે અેકસલ " તરીકે સૈદ્ધાંિતક 
મંજૂરી અાપવામાં અાવી -  િનરમા યુિનવિસર્ટી, ચારુસેટ 
યુિનવિસર્ટી, અમદાવાદ યુિનવિસર્ટી, મારવાડી યુિનવિસર્ટી, 
પીડીપીયુ, સે  યુિનવિસર્ટી તેમજ ધીરુભાઈ અંબાણી યુિન. 

2. કે  સરકાર દ્વારા ગુજરાતને નલ સે જલ યાજેના હેઠળ વષર્ 
2021-22 માટે કેટલા કરાેડ રૂિપયા ફાળવાયા - રૂ 3410.61 
કરાેડ 

3. ‘નલ સે જલ’ યાેજના કયા િમશન હેઠળ શરૂ કરાઈ છે - 
રા ીય જળજીવન િમશન 

4. ‘નલ સે જલ’ યાેજના અંતગર્ત વષેર્ 2020-21માં ગુજરાતના વધ ુ
કેટલા ઘરાેને અાવરી લેવાશ ે– 10 લાખ 

5. ભારતમાં સાૈ થમ ‘નલ સે જલ’ યાેજનાનાે ારંભ ક્યારે કરાયાે 
હતાે - 15 અાેગ  2019 

6. તાજતેરમાં કં ાેલર જનરલ અાેફ અેકાઉ સ, િદ ીના 
અહેવાલ મુજબ નાણાકીય વષર્ 2020-21 ભારતના GDPમાં 
ચાર દાયકાનાે સાૈથી માેટાે કેટલા ટકાનાે ઘટાડાે નાેંધાયાે છે - 
7.3 

7. અાવક અને ખચર્નાં અાંકડા મુજબ નાણાકીય વષર્ 2020-
21ના અંતે મહેસૂલી ખાદ્ય કેટલા ટકા રહી છે - 7.42 

8.  ભારતમાં અેિ લ-2021માં 8 કાેર સેક્ટરનાે વૃિદ્ધ દર કેટલા ટકા 
રહ્યાે હતાે - 56.1 

9. ભારતના મહTના 8 કારે સકે્ટરના નામ જણાવાે - કાેલસા, 
કૂ્રડ, કુદરતી ગેસ, િરફાઈનરી ાેડક્ટ, ફિટર્લાઈઝર, ીલ, 
િસમે  અને વીજળી 

10. ભારતમાં વષર્ 2020-21માં રાજકાેષીય ખાધ જીડીપીનાં કેટલા 
ટકા રહી હતી - 9.3 

11. તાજતેરમાં મહારા  સરકાર દ્વારા મરાઠા સમુદાયને EWS 
કેટેગરીમાં કેટલા ટકા અનામતની જાહેરાત કરાઈ – 10 

12.  ચીનમાં વષર્ 1979માં અેક બાળક, વષર્ 2016માં બે બાળકા ે
અને હવે વષર્ 2021થી કેટલા બાળકાેને જ  અાપવાની નવી 
નીિત અમલમાં મૂકી – ણ 

13. િવ  તમાકુ િનષેધ િદવસ  2021ની થીમ જણાવાે - "Commit 
to Quit"   

14. િવ  તમાકુ િનષેધ િદવસ ક્યારે મનાવવામાં અાવે છે- તા.31 મે 
15. સાૈ થમવાર િવ  ા  સંગઠન દ્વારા કયા વષેર્ િવ  તમાકુ 

િનષેધ િદવસ મનાવવામાં અા ાે હતા ે- 1987 
16. િવ માં ાેકલેસ તમાકુ અેટલે કે ચાવવાની તમાકુથી દર વષેર્ 

કેટલા લાેકાેનાં મૃ ુ થાય છે, જમેાં ણ ચતુથાર્ંશ ભારતમાં છે - 
અઢી લાખ 

17. િવ માં તમાકુના ઉ ાદનમાં ભારતનાે ક્રમ જણાવાે – બીજેા 
18. ભારતમાં સાૈથી વધુ તમાકુ ક્યા રા માં પાકે છે – અાં દેશ 

45 ટકા 
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19. દેશમાં થતી કુલ તમાકુમાંથી ગુજરાતમાં કેટલા ટકા તમાકુ પાકે 
છે – 14 ટકા  

20. તમાકુનું ઉ ાદન ઘટાડી ખેડૂતાેને બીજા પાકાે તરફ વાળવા 
સરકારે કયાે ાેગ્રામ બના ાે છે - ક્રાેપ ડાઈવિસર્િફકેશન 

21. દેશના કૃિષ િનકાસમાં કેટલા ટકા િહ ાે તમાકુનાે છે – 4 %  
22. દેશમાં તમાકુની બનાવટાે પરથી મળતી ટેક્સની અાવક કેટલી 

છે - 14000 કરાેડ 
23. િવ માં તમાકુની સાૈથી વધુ િનકાસ કરનાર થમ અને બીજા 

નંબરનાે દેશ જણાવાે – થમ ાિઝલ અને બીજાે ભારત 
24. માળવા ા ના ઈ ાેર રા ના રાણી અહ ાબાઈ હાેલકર, 

ભૂતપૂવર્ િક્રકેટર પંકજ રાેય અને સાિહ કાર ભગવતીકુમાર 
શમાર્નાે જ  િદવસ જણાવાે– 31મી મે   

25. માળવા ા ના ઈ ાેર રા ના રાણી અહ ાબાઈ 
હાેલકરનંુ જ ળ જણાવાે-મહારા ના અહમદનગર 
િજ ાના છઉંડી (ચાઉડી) ગામ 

26. કયા વષર્માં કંુભેરના યુદ્ધમાં પિત અને તરત સસરાનંુ અવસાન 
થતા રાણી અહ ાબાઈ હાેલકર માળવા રા ના શાસક 
બ ાં - 1754 
િવવેકાનંદ અેકેડમી, સે.22, ગાંધીનગર માે.નં. 99256 98721 

............વંદે માતરમ્............ 
 
 
 
 
 
 
 
 


