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SECTOR-�� GANDHINAGAR 

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

45���к 6�67� 

�. 9:;��7 <�к�� : “>��? �@A B>C� <�к����, <D�� 

<�55�, <D�� ��к�<��” F7�A7  7�. � 5� � G�4H 

���� I:�� ����� 5� B��J�7 к�KAL�M:� BK�;�  

7��Nх, 5� અ�� ��QKкR��� к�KAL :  

 
7�. � G�4H : S��шUV7 J��< 

 
� ��ુયમ�ંી 
ી િવજયભાઈ �પાણીની ઉપ��થિતમા ં

રા�યક�ાનો કાય� મ મહા"મા મ#ંદર ગાધંીનગર ખાતે 

યો)યો  

S�� шUV7 J��< ��ш� : 

� *ાથિમક, મા,યિમક િશ�ણના 100 અને ઉ1ચ િશ�ણના 

51 મળ5 6ુલ 151 કાય� મો મ�ંી
ીઓ અને મહા9ભુાવોની 

ઉપ��થિતમા ંયો)યા  

� S��W:�; X�YVH Z�[\ �.135 કરોડના ખચ= તૈયાર થયેલ 

3659 શાળાઓના 12 હ)ર Bટલા �માટ� Dલાસ9ુ ં

લોકાપ�ણ 

� �.95 કરોડના ખચ= િનિમFત 1050 શાળા ઓરડા, �.10 

કરોડના ખચ= િનિમFત 71 પચંાયત ઘર તથા �.4.80 

કરોડના ખચ= િનિમFત ઘોળકા અને નવસાર5 તાKકુા 

પચંાયત કચેર59ુ ંથશે લોકાપ�ણ 

� �..58 કરોડના ખચ= િનમા�ણ થનાર 647 શાળાના 

ઓરડાઓ અને �.21 કરોડના ખચ= િનમા�ણ થનાર 144 

પચંાયત ઘર9ુ ંખાત�Lુતૂ� 

� �.35 કરોડના ખચ= 256 મા,યિમક શાળાઓમા ંકોNOPટુર 

લેબનો Rભુારંભ  

� ш�� K�;�� Sતગ�ત 1000 પીએચ.ડ5. �UુડVટસને 

�કોલરશીપ અપાઈ 

� ]:̂ K�_� `:�� 4���a�6� K�;�� Z�[\ 2008 

િવWાથXઓને ઉ1ચ િશ�ણની સહાય િવતરણ  

� નમો ઈ-ટZ[લેટ9ુ ંલાભાથX િવધાથXઓને િવતરણ  

� 4b:�cH 4H�HAઅ> 
c� d����ш� >�a�<� હZઠળ રા�યની 

16 કોલજેો અને PિુનવિસFટ5 સાથે એમ.ઓ.P.ુ 6ુલ 18,670 

િવWાથXઓને મળશે લાભ. 

S��шUV7 J��< ]:̂ K к�KAL 

� ��ુય મહZમાન : ��ુયમ�ંી 
ી િવજયભાઈ �પાણી 

� િવશેષ ઉપ��થિત : િશ�ણમ�ંી 
ી _પેૂV`િસaહ bડુાસમા, 

સસંદ સcય 
ી સી.આર.પાટ5લ  

� તા.01-08-2021, સમયઃ સવારZ 10 કલાકZ, �થળઃ મહા"મા 

મ#ંદર, ગાધંીનગર 

�. 9:;��7 <�к�� : <�к��N X�5�к ш�\�G�� e. � 

Zf� к����� х?g "4Wia Gj 
V<ac<"�� X�YVH   

4Wia Gj 
V<ac< X�YVH ��ш� : 

� fજુરાતના િશ�ણ િવભાગ ે ધોરણ 1થી 12ની 11 હ)ર 

સરકાર5  તથા 4 હ)ર gાVટZડ શાળાઓમા ં સhંણૂ� 

બદલાવ માટZ આશરZ �. 8  હ)ર કરોડના ખચ= િમશન 

�6iૂસ ઓફ એDસેલVસ *ોBDટ હાથ ધયk.  

� આ *ોBDટ Sતગ�ત �. 3,700 કરોડની લોન માટZ િવl 

બેVકZ  મmૂંર5 આપી દ5ધી છે, �.1,850 કરોડની લોન 

એિશયન ઇVpા�qDચર  ઇVવે�ટમેVટ બેVક પાસેથી 

મેળવવાની *# યા Sિતમ તબrામા.ં 
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� �. 2050 કરોડ રા�યના બBટમાથંી મેળવાશે તેમજ �. 

400 કરોડ  અVય sોતો પાસેથી મેળવવા9ુ ંઆયોજન.  

X���k :  

� છ વષ�ના સમયગાળામા ંહાથ ધરાનારો આ સમg *ોBDટ 

આ  વષ� 2021-22થી શ� થયો 

� Bમા ં40 લાખ િવWાથXઓ  ધરાવતી ધોરણ 1થી 8ની 15 

હ)ર *ાથિમક શાળાઓને તથા 17 લાખ  િવWાથXઓ 

ધરાવતી 4 હ)ર gાVટ ઇન એઇડ મા,યિમક અને 

ઉ1ચતર  મા,યિમક શાળાઓને તેમજ 1 હ)ર સરકાર5 

મા,યિમક અને ઉ1ચતર  મા,યિમક શાળાઓને �6iૂસ 

ઓફ એDસેલVસ તર5કZ �પાતં#રત  કરાશે. 

� B Sતગ�ત 10 હ)ર શાળાઓ �6iૂસ ઓફ એDસેલVસમા ં 

ફZરવવા માટZ 1,000 #દવસનો એDશન Oલાન શ� કર5 

દZવાયો. 

к����N : 

� આ 6ુલ 15 હ)ર �6iૂસ ઓફ એDસેલVસ માટZ અલગ 

નવો  એDસેલVસ અcયાસ મ fજુરાતી-Sgેt ભાષામા ં

તૈયાર કરાશે,  Bમા ં �ક5લ ડZવલપમેVટ ઉપરાતં કો#ડaગ, 

આ#ટu#ફિશયલ ઇVટZvલજVસ,  મશીન vલwનગ Bxુ ં

ટZDનોલોt આધા#રત રોજગારલ�ી *િશ�ણ  અપાશે.  

� આ *ોBDટ હZઠળ દર વષ= 4 હ)ર નવા વગ�ખડંો �જુબ 

6 વષ�મા ં આશરZ 25 હ)ર નવા વગ�ખડંો, દોઢ લાખ 

�માટ� Dલાસ�મ,  25 હ)ર કNOPટૂર લેબ તથા 5 હ)ર 

અટલ #ટVક#રaગ લેબ �થપાશે.  

� િશ�કોની ભરતીમા ંzધુારણા માટZ અ"યારZ B એમસી{સૂ  

આધા#રત ટZટ/ટાટ પર5�ાઓ છે, તેના બદલે *"યાયન 

6ુશળતા,  હાયર ઓડ�ર િથ}Vક~ગ �ક5લ તથા વૈ�ાિનક 

�iૂયાકંન એમ �ણ  તબrાની પર5�ા પેટન� દાખલ થશે.  

� અ"યારZ Bમની ઓછામા ંઓછ5  15 વષ�ની િસFવસ બાક5 

છે તેવા 1.05 લાખ *ાથિમક િશ�કોમા ં તથા મા,યિમક-

ઉ1ચતર મા,યિમક શાળાઓના 49 હ)ર િશ�કોમા ં 

�મતા િવકસાવાશે.  

� આ સમg *ોBDટ હZઠળ દરZકZ દરZક િવWાથXના િશ�ણના  

પ#રણામો9ુ ંમોિનટ#રaગ તથા ડZટા એનાvલસીસ કરવા માટZ  

િશ�ણ િવભાગના નવા તૈયાર થઈ રહZલા સ6ુંલ ખાતે 

આ�િુનક  કમાVડ એVડ કંqોલ સેVટર પણ કોરોનાકાળમા ં

કાય�રત કર5 દZવાPુ ં છે. 

�. UNSC : k��7�� �� к�KAк�\ - 7�. � G�4H ���� 

k��7� l�c< >�<�5� B ;��6���N <�k�\N 

� ભારત )VPઆુર5, 2021મા ં 7મી વાર #ડસેNબર, 2022 

zધુીના સમયગાળા માટZ Pએુનએસસી9ુ ં હગંામી સcય 

બનેKુ.ં  

� <DX5 ����-���� Z���� <mK 6c`:� Zn :�. પછ5 

1967-68, 1972–73, 1977–78, 1984-85 અને 1991-

92મા ંબVPુ.ં  

� ભારત લાબંા સમયથી આ પ#રષદના કાયમી  સcયપદ 

અને તેના �વ�પમા ંzધુારા માટZ *યાસરત છે.  

� Pએુનએસસીમા ં હાલ 15 સcય છે, B પૈક5  અમે#રકા, 

રિશયા, v�ટન, pાVસ અને ચીન એમ 5 કાયમી સcય છે. 

બાક5ના 10 હગંામી સcયની b ૂટંણી દર બે વષ= બે વષ� 

માટZ થાય છે. 

�. H�o� GpaUq>к ���� : k��7�K 6���cH� 4H�� 

>�.��.�<rs: t�cu ��a ��Y7�  

� <77 6� GpaUq>к�� 6� ��a v7��� X5 k��7�K 

JZa� х�a��N 

� અગાઉ પી.વી. િસa� ુ વષ� 2016 #રયો ઓલ�Nપક િસiવર 

મેડલ 

� હર5ફ : vઝયાઓ vબaગ-ચીન 

 
� k��7�K w:x:@ х�a��N�� અ��y ��<a� I:ш�a W:��� 

<77 6� GpaUq>к�� ��a vzK� Z7� 

�. ;c J�� ��ш�@ : �� G�4H 

p?_к��-кa�9:x: : ���ш�к� ���\  

;c : �� G�4H ����      અ�<�� : � J�<�q6� ���� 

 
� 20મા ંસૈકાના *ારંભ ેvચ�કારો9ુ ં�થાન સમાજમા ં�ુકાનના ં

પા#ટયા vચતરનારા કરતા ં વ� ુ ન હ� ુ ં "યારZ fજુરાતમા ં

vચ�કળાને ગૌરવભPુ� �થાન અપાવનાર રિવશકંર 

રાવળનો જVમ ભાવનગરમા ંથયો હતો.  

� *ાથિમક-મા,યિમક િશ�ણ ભાવનગરમા.ં  

� 1910મા ં મે#qક થયા િપતાની ઈ1છા િવ�ુ� �ુબંઇની આટ� 

સોસાયટ5મા ંvચ�કળા9ુ ંિશ�ણ લી�ુ.ં  
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� 1916મા ં B.B. �6લૂ ઑફ આU્�સનો zવુણ�ચં̀ ક *ાOત 

થયો અને તેઓની કલાયા�ા *માvણત થઈ.  

� 1919મા ં�ુબંઇ છોડ5 અમદાવાદમા ંકળા*xિૃ�ઓ શ� કર5. 

� હાt મોહNમદ અલારvખયાના સપંક�થી *ેરાઈને 1924મા ં

અમદાવાદમા ં ‘6ુમાર’ કાયા�લયની �થાપના અને તે9ુ ં

સચંાલન 

a�х� :  

� કળા *xિૃ�ઓ િનિમ�ે અજટંાના કળા મડંપો, કળા 

vચaતન, કલાકારની સ�ંકારયા�ા, કલાકારની કલમે, મ� 

દ5ઠા નવા માનવી, ભારતીય સ�ં6ૃિતના hજૂક BNસ કvઝaસ 

શીષ�કથી h�ુતકો પણ લ�યા.ં  

� ‘Bzк5��к’ ��� ���ш�к� ���\�  Bzк5� aх�.  

<c�� :  

� fજુરાતના આ કલાf�ુુને કલા*xિૃ� માટZ fજુરાત 

િવWાસભા �ારા 1930ના વષ�નો રણ�જતરામ zવુણ�ચં̀ ક.  

� 1965મા ંભારત સરકારનો પ�
ી vખતાબ.  

� 1970મા ંલvલતકલા અકાદમીના ફZલો 

� રિવશકંર રાવળ આટ� ગેલેર5 એમ િવિવધ ર5તે સVમાન થPુ ંછે.  

�. J�� ��ш�@ : l�c�ш�> ��    G�4H�� X5  ������ 

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (01-08-2021) 

1. fજુરાતમા ં“પાચં વષ� આપણી સરકારના, સૌના સાથથી, 

સૌના િવકાસના” Sતગ�ત કયા સમયગાળા દરિમયાન 

િવિવધ થીમ આધા#રત કાય� મો9ુ ંઆયોજન કરાPુ ં- 7�. 

� 5� � G�4H ����  

2. fજુરાતમા ં �પાણી સરકારના પાચં વષ� િનિમતે તા. 1 

ઓગ�ટ 2021ના રોજ ��ુયમ�ંી 
ી િવજયભાઈ �પાણીની 

ઉપ��થિતમા ં �ાનશ�Dત #દવસનો રા�યક�ાનો કાય� મ 

�ા ંયો)યો - Z�z� �J�� ��������  

3. �ાન શ�Dત #દવસે શોધ યોજના Sતગ�ત કZટલા 

પીએચ.ડ5. �UુડVટસને �કોલરશીપ અપાઈ - ���� 

4. fજુરાતમા ં સરકાર5 *ાથિમક શાળાઓમા ં SદાB કZટલા 

કરોડના ખચ= "�6લૂ ઓફ એDસલVસ" *ોBDટ શ� કરાયો 

- e. � Zf� к���  

5. �6લૂ ઓફ એDસલVસ *ોBDટ Sતગ�ત �ા ધોરણની 

શાળાઓને આવર5 લવેાશે - ���C �5� �� 

6. fજુરાતમા ં�6લૂ ઓફ એDસલVસ *ોBDટનો કZટલા વષ�ના 

સમયગાળા માટZ �ા વષ�થી *ારંભ થયો -  � �@A અ�� 

�@A ����-�� 

7. fજુરાતમા ં �6લૂ ઓફ એDસલVસ *ોBDટ હZઠળ કZટલી 

સરકાર5  અને gાVટZડ શાળાઓ આવર5 લેવાઈ છે - �� 

Zf� <�к��N 75� � Zf� }�cH�� ш�\� 

8. �6લૂ ઓફ એDસલVસ માટZ નવો અcયાસ મ કઈ બ ે

ભાષાઓમા ંતૈયાર કરાશે – 9:;��7� અ�� F}�v  

9. �6લૂ ઓફ એDસલVસમા ં�ક5લ ડZવલપમેVટ ઉપરાતં અVય 

કP ુ રોજગારલ�ી *િશ�ણ અપાશે – H�V��a�v 

B��J�7 к�J�r�, AI, �ш� a��~� �����  

10. UNSCમા ં સૌ*થમ ભારત �ા વષ= હગંામી સcય બVP ુ

હ� ુ– �@A ����-�� 

11. UNSCમા ંતા. 1 ઓગ�ટ 2021ના રોજ ભારતનો હગંામી 

સcય તર5કZનો કZટલામો કાય�કાળ શ� થયો – �  

12. ટો�ો ઓvલ�Nપક 2020મા ંકઈ ભારતીય બેડિમVટન �ટારZ 

�ોVઝ મેડલ મેળ�યો - >�.��.�<rs:  

13. સતત બ ેઓvલ�Nપકમા ંબે મેડલ tતનાર *થમ ભારતીય 

મ#હલા ખેલાડ5 - >�.��.�<rs: 

14. અગાઉ ભારતીય બેડિમVટન �ટાર પી.વી. િસa�એુ કયા 

ઓvલ�Nપકમા ં િસiવર મેડલ મેળ�યો હતો - �@A ���� 

J�K� GpaUq>к  

15. ટો�ો ઓvલ�Nપક 2020મા ં પી.વી.િસa�નુી હ#રફ ખેલાડ5 

અને દZશ જણાવો - puK�G p6r�-?�� 

16. fજુરાતના કલાf�ુ h.ૂ રિવશકંર રાવળનો જVમ �ા-

�ારZ થયો હતો - k����� 75� 7�. �� G�4H ���� 

17. #હVદ5 #ફiમોની qZBડ5 �Dવન તર5કZ કઈ અvભને�ીને 

ઓળખવામા ંઆવે છે - ���W:��N  

18. રિવશકંર રાવળે હાt મોહNમદ અલારvખયાના સપંક�થી 

*ેરાઈને કP ુમેગેvઝન શ� કPુ� હ� ુ- ‘W:��’ 

19. ‘6ુમાર’ મેગેvઝનનો *ારંભ કયારZ થયો હતો – ����  

20. રિવશકંર રાવળની આ"મકથા9ુ ં નામ જણાવો -  

‘Bzк5��к’ 

21. fજુરાતી સા#હ"યનો *િત} ઠત રણ�જતરામ zવુણ�ચં̀ ક 

કોના �ારા આપવામા ંઆવે છે - 9:;��7 ����<k�  

22. fજુરાતી સા#હ"યનો વષ�-1930નો રણ�જતરામ 

zવુણ�ચં̀ ક કોને આપવામા ંઆ�યો હતો- ���ш�к� ���\ 

23. રિવશકંર રાવળને �ા વષ�મા ં ભારત સરકારZ પ�
ીથી 

સVમાિનત કયા� હતા- �@A-���� 

24. સમg િવlમા ં ઓગ�ટનો *થમ રિવવાર કયા #દવસ 

તર5કZ ઉજવવામા ંઆવે છે - l�c��ш> �� 
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DATE : ��-��-����

�. <������ J��< : � G�4H  ��QKкR��� к�KAL-��;к�H   

�gc��<rZ к�a�;, ��;к�H х�7� ]:̂ K�_��� ��;Kk�d 

e>�C��� ����  Z47� અ�� <���;к cK�K અ�� અ��к��N7� 

�_��� d��k�d >����� y>U45�7�� к�KAL  

 
]:̂ K�_� 6�\ <��� K�;��  

� કોરોનામા ંતા. 18 માચ� 2020થી એક માતા અથવા િપતા 

fમુાવનાર 3963 બાળકોને તેના 18 વષ� zધુી માિસક �. 

2,000ની સહાય   

� યોજનાનો *ારંભ : તાર5ખ 2 ઓગ�ટ-રાજકોટ  

 
� B બાળકોએ માતા-િપતા બનેં fમુા�યા હોય તેવા 978 

બાળકોને ��ુયમ�ંી બાળ સેવા યોજના Sતગ�ત માિસક 

�.4,000ની આિથFક સહાય bકૂવાઈ  

<���<�n : к�KAL�� ��� B� ��7 : <} ��QK�� ��� <��� 

<�n : к�KAL��� шeB7 :  

 
� *"યેક તાKકુા દ5ઠ એક સેવા સે� ુ કાય� મ મળ5ને 248 

કાય� મો યો)શે  

� નગરપાvલકા દ5ઠ એક સેવા સે� ુ કાય� મ મળ5ને 156 

કાય� મો યો)શે 

� મહાનગરપાvલકા ક�ાએ ઝોન દ5ઠ એક વોડ�મા ં 6ુલ 29 

સેવા સે� ુકાય� મો યો)શે 

<��� <�n : к�KAL�� y��ш : 

� એક પણ સાચો લાભાથX સરકાર5 લાભોથી વvંચત નહ¡ 

રહZ. 

� હવે નાગ#રકોને ધrા ખાવા નહ¡ પડZ, વચે#ટયા િવના 

સરકાર5 સેવાઓનો મળશે લાભ  

� ઘર¢ગણે જ મળશે સરકારની 57 Bટલી સેવાઓની 

zિુવધાઓ 

� અ"યાર zધુીમા ં 5 તબrામા ં 12,800 કાય� મો �ારા 2 

કરોડથી વ� ુલોકોએ સેવા સે� ુકાય� મોનો લાભ મેળ�યો  

� સેવા સે� ુ કાય� મ �ારા 99.81 ટકા અરtઓનો �થળ 

ઉપર જ "વ#રત િનકાલ 

� �લોગન : સેવાનો સે�,ુ જન#હતનો હZ� ુ

�. ����кN 
���A ���� 

X5 <c�� : кH�� a�хк-<�JZzKк�� ��VH� 9:C��7 

ш�Z�� 
��K7  

� હાલમા ંિનવાસ : વડોદરા  

 
����кN <c�� ��ш� : 

� સVમાન સ#હત �્ 1 લાખ 25 હ)રની રકમ ધરાવતો આ 

એવોડ� fણુવતં શાહને તેમના tવનપય�ત સા#હ"યમા ં

*દાન બદલ અપાયો.  

� આ એવોડ�ની આ *થમ આxિૃ� જ છે Bનો *થમ એવોડ� 

જ ડો.fણુવતં શાહને અપાયો 

� )હZરાત : કથાકાર મોરાર5બાh ુમLવુા 

�. k��7 <�к�� : PM ���c� ��N�� Z47� ��ш�� X5��� 

��� J��;Ha >��cH �<4H e-RUPI 7�. � G�4H-������ 

��; a�c? к��d  

 
� ]:̂ K Z�n : : ભારતમા ં *થમવાર કZશલેસ અને કોVટZDટ 

લેસ પેમેVટ માટZ નવી િસ�ટમ 

d- e>� �<4H ��ш� :  

� e-Rupi એ એક *કાર9ુ ં*ી-પેઇડ ઈ-વાઉચર છે B QR 

Code તેમજ એસએમએસને આધારZ કામ કરશે.  



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    5 | P a g e  

 

� મોબાઈલ Pઝૂસ� �ારા તેનો રોકડ �યવહાર કયા� િવના 

કોઈપણ *કારના ંપેમેVટ માટZ ઉપયોગ કર5 શકાશે.  

� આ િસ�ટમ િસFવિસસ આપનારાઓને તેના લાભાથXઓ 

સાથે જોડZ છે તેમજ સિવFસ *ોવાઈડરને #ફvઝકલ સપંક� 

િવના #ડ�જટલી અVયો સાથે જોડZ છે.  

j�K�� : 

� આ િસ�ટમનો અમલ થવાથી mુદ5mુદ5 સરકાર5 યોજનાઓ 

માટZ લાભાથXઓને કોઈ અવરોધો િવના પેમેVટ મળશે. 

આથી « ટાચાર ઘટશે. આના ઉપયોગથી દZશમા ં#ડ�જટલ 

પેમેVટને વેગ મળશે. 

d-e>��� અcK ��ш�@7�G : 

� આ એક QR કોડ તેમજ SMS }�q~ગ બેઝડ ઈ-વાઉચર છે. 

Bને સીધેસીધા લાભાથXઓના ંમોબાઈલ પર મોકલવામા ં

આવે છે. 

� આ એક *કારની વન ટાઈમ પેમેVટ સવિસF છે Bમા ં

Pઝૂસ� કોઈ કાડ� િવના કZ #ડ�જટલ પેમેVટ એપ િવના કZ 

ઈVટરનેટ બે}Vક~ગ િવના વાઉચર #ર#ડNડ કર5ને પૈસા 

મેળવી શકZ છે કZ bકૂવી શકZ. 

� લેવડદZવડ hરૂ5 થયા પછ5 જ સવિસF *ોવાઈડરને રકમની 

bકુવણી કરાય છે. 

� િસ�ટમ *ીપેઇડ હોવાથી કોઈ મ,ય�થી િવના સવિસF 

*ોવાઈડરને સમયસર પૈસા bકૂવી શકાય. 

� *ાઈવેટ કંપનીઓ તેના કમ�ચાર5ઓને કiયાણ માટZ કZ 

કોપkરZટ સામા�જક જવાબદાર5 માટZની યોજના હZઠળ ઈ-

વાઉચરનો ઉપયોગ કર5ને રકમ bકૂવી શકZ છે. 

� શ�આતના તબrામા ંઆ િસ�ટમનો ઉપયોગ દZશના ંહZiથ 

સેDટરના ંલાભાથXઓ માટZ કરાશે. 

� e-Rupi એક એxુ ં ઉદાહરણ છે કZ Bમા ં આ�િુનક 

ટZકનોલોtનો ઉપયોગ કરાયો છે. B એxુ ંhરુવાર કરZ છે 

કZ ભારત 21મી સદ5મા ંઆગળ વધી રુ ંછે.  

� દZશમા ં �વત�ંતાના 75મા વષ�ની ઉજવણી વખતે જ ઈ-

વાઉચર લોVચ કરાઈ રુ ંછે.  

Y к�KA �H� >��cH к��`:� Zш� 7� к�KA�� ; B>���� 

B��a� �к�� y>K�� 5ш� : 

�  આ ઈ-�પી વાઉચરથી દZશમા ં#ડ�જટલ qાVઝેDશન તેમજ 

ડાયરZDટ બેિન#ફટ qાVઝેDશન (DBT)ને વેગ આપી શકાશે.  

� આને કારણે દZશમા ંદરZક લોકોને ટાગ=ટZડ, qાVસપરVટ અને 

લીકZજ p5 પેમેVટના લાભ મળશે.  

� કોઈ સામાVય સ�ંથા કZ સગંઠન કોઈની સારવાર માટZ કZ 

અcયાસ માટZ કZ અVય કોઈ કામ માટZ મદદ કરવા માગતી 

હશે તો રોકડ �યવહાર કયા� િવના તે e-Rupi �ારા પેમેVટ 

કર5 શકશે.  

� આને કારણ ે B કાય� કરવા માટZ પેમેVટ કરાPુ ં હશે તે 

કાય�મા ં જ આપવામા ં આવેલી રકમનો ઉપયોગ થવા9ુ ં

િનિ±ત બનશે.  

� e-Rupi પસ�ન તેમજ પપ�ઝ �પેિસ#ફક છે. 

e-RUPI �:� �� :  

� નેશનલ પેમેVટ કોપkરZશન ઓફ ઇ}Vડયા (NPCI) �ારા 

તેના UPI Oલેટફોમ� પર તેને િવકસાવવામા ંઆવી.  

� #ડપાટ�મેVટ ઓફ ફાઈના�Vશયલ િસFવિસસ, િમિન�q5 ઓફ 

હZiથ એVડ ફZિમલી વેiફZર તેમજ નેશનલ હZiથ 

ઓથો#રટ5ના સહયોગથી તે તૈયાર કરવામા ંઆવી છે. 

�. �:����� : ��� Hк� к����� �<�к�C��� ��шM:� X5 

шZ��  

� _વુનેlર કોરોનાથી બચવા 100% રસી ધરાવ�ુ ં દZશ9ુ ં

*થમ શહZર બVPુ.ં _વુનેlરમા ં 18 વષ�થી ઉપરના 9 

લાખ લોકો છે. અ"યાર zધુીમા ં 18.16 લાખ ડોઝ અપાઈ 

b�ૂા છે.  

� ઓ#ડશાની રાજધાની : _વુનેlર 

� ��ુયમ�ંી : નવીન પટનાયક  

�. 4>��шKa GpaUq>к ] i��cH-����  

k��7�K �\��� t�c� 
q6�<��� 7�Nк� અpk��7� <�M: 

I i��� ><����  

 
�. k��7�K �D<����� ;Z�; INS 7a���� BJlк��� w i��K 

7H >� K�fK�a� кHa�< 
V<X�< `:� અmK�< ������ 

k�� a���  

�. M iw:� ?n:�g�N : k��7 p6a >��cH �<4H�� ��� CEO 6cK�  

 
�. H�o� GpaUq>к ����  

�<�� : k��7�K JZa� Z�кN HN�� �� �@A�� ��7Z�<�� 

X5��� <��j���a�� >Z�?�  
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к��H� : ���� ��>�aU   હર5ફ : ઓ�qZvલયા  

અcK ���7� : 

� 3 વખતના ઓvલ�Nપક ચે�Nપયન ઓસી.ને 1-0થી હરા�Pુ ં

� 41 વષ�મા ં મા� �ીtવાર ઓvલ�NપDસ ૨મી રહZલી 

ભારતીય મ#હલા હોક5 ટ5મે �ણવારની ઓvલ�NપDસ 

ચે�Nપયન ટ5મ ઓ�qZvલયાને 1-0થી હરાવી. 

� મ#હલાઓની હોક5 1980મા ં ઓvલ�Nપકમા ં સામેલ થઇ 

હતી. "યારZ ભારતીય ટ5મ ચોથા  મે રહ5 હતી.  

� 2016 zધુી ઓvલ�Nપકમા ં ન પહ¶ચી. 2016મા ં તે 12મા 

 મે રહ5.  

k��7 X5 ��ш Y�� 6��� HN <��j�d�a�� >Z�?� : 

� અ"યાર zધુી કોઈપણ દZશની h�ુુષ-મ#હલા ટ5મ 

ઓvલ�Nપકમા એકસાથે સેિમફાઈનલમા ંપહ¶ચી નહોતી.  

�. qK���� : a�к�N ��� ;��a �� Gc� Z���� Z�� 

��ш�� ��� ���X��� 6�� �K� 

 
qK������ a�к�N ш�<��� ��� અ�K�K�� B��k 

��. �v6 �к��7 a�6������ ��� ���X��� 7�Nк� 

� i�H�K� 

 
��. �7�����NK �Va�
� к�H�pa4H X�}� F7�A7 

k��7�� 
к �_ шZ�� dc����� ><����  

 
��. J�� ��ш�@ :  7�. ��  :a�d  ��� ��c;� J��<  

 
� 5� ���� : Ranger safety and wellbeing 

� *ા6ૃિતક અને સા�ં6ૃિતક વારસાની )ળવણી દરિમયાન 

પોતાનો tવ fમુાવનાર અથવા ઘાયલ થનારા રZVજસ�ને 

આ #દવસે યાદ કરવામા ંઆવે છે.  

� `:��4к� ®��� y;�C�  

��. J�� ��ш�@ : �� G�4H 

(�) ��;���� ���������� ��� 45�>�� J��< 

� �થાપના : 2t ઓગ�ટ 1965  )હZરાત : 16 માચ� 1960  

 
� ગાધંીનગર શહZરની રચના કરનાર *થમ ઇજનેર : 

ચ�ુંબાપા (ચં̀ કાતં ભોગીલાલ )ની પઢા#રયા) 

(�) ]:̂ K�_� �� ��;Kk�d e>�C��� ��� ;c J��<  

 
� જVમ : રંfનુ (બમા�)  

(�) <�± X��ш �������� Z��a��� ��� ]:UV7 J��< 

 
અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (02-08-2021) 

1. fજુરાતમા ં રા�યક�ાનો સવેંદના #દવસ �ા-ં�ારZ 

ઉજવાયો – ��;к�H 75� � G�4H   

2. ��ુયમ�ંી બાળ સેવા યોજના Sતગ�ત કોરોનામા ંતા. 18 

માચ� 2020થી એક માતા અથવા િપતા કોઈ એક 

fમુાવનાર  બાળકોને રા�ય સરકાર 18 વષ� zધુી માિસક 

કZટલી સહાય આપશે - e. �,���   

3. તાર5ખ 2 ઓગ�ટ-2021ના રોજ fજુરાતમા ં સેવાસે� ુ

કાય� મની કZટલામી આxિૃતનો રા�યક�ાનો �ાથંી *ારંભ 

થયો - ��� 75� ��;к�H  

4. સેવા સે� ુ કાય� મ Sતગ�ત તાર5ખ 2 ઓગ�ટ-2021ની 

��થિતએ સરકારની કZટલી zિુવધાનો લાભ મળે છે -��  

5. fજુરાતમા ં કયા કટાર લેખક-સા#હ"યકારને *થમ 

વા·iમક5 એવોડ� 2021 અપાયો - 9:C��7 ш�Z 

6. કથાકાર મોરાર5બાh ુ �ારા અપાતો વા·iમક5 એવોડ� 

િવBતાને કZટલી રાિશ આપી સVમાિનત કરાઈ છે - 

<c�� <JZ7 e. � a�х �� Zf� 
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7. તા. 2 ઓગ�ટ-2021ના રોજ PM નરZV` મોદ5ના હ�તે 

દZશમા ં*થમવાર કઈ નવી #ડ�જટલ પેમેVટ િસ�ટમ લોVચ 

કરાઈ - e-RUPI  

8.  ઈ-�પી િસ�ટમ એટલે Rુ ં- e-Rupi 
 
к Xк��M:� X�-

>��� d-��y?� Y QR Code 7�; SMS�� B���� 

к� к�ш�  

9. e-RUPI પેમેVટ િસ�ટમ કઈ સ�ંથા �ારા િવકસાવવામા ં

આવી - ��ш�a >��cH к�>µ��ш� Gj �¶c�K�  

10. 100 ટકા કોરોના રસીકરણવા¸ દZશ9ુ ં*થમ શહZર9ુ ંનામ 

જણાવો - �:�����  

11. �પેિશયલ ઓvલ�Nપક �વૂમેVટ-2022ના ભારતીય દળોના 

�ાVડ એNબેસેડર તર5કZ ઓગ�ટ-2021મા ં કોની પસદંગી 

કરાઈ - અpk��7� <�M: I i�  

12. ભારતીય નૌસેનાના જહાજ INS તલવારZ આ#pકાના 

hવૂXય તટ પર યો)યેલા કયા P�ુ અcયાસ 2021મા ં

ભાગ લીધો - кHa�< 
V<X�< `:� અmK�<   

13. ભારત vબલ પેમેVટ િસ�ટમના નવા CEO તર5કZ કોની 

પસદંગી કરાઈ - M iw:� ?n:�g�N 

14. ટો�ો ઓvલ�Nપક 2020મા ંભારતીય મ#હલા હોક5 ટ5મના 

કZટલા વષ�ના ઇિતહાસમા ં *થમવાર સેિમફાઇનલમા ં

પહ¶ચી - �� 

15.  ભારતીય મ#હલા હોક5 ટ5મના વત�માન કZOટન9ુ ં નામ 

જણાવો - ���� ��>�a   

16. ઓગ�ટ-2021મા ં Nયાનમારમા ં નવા વડા*ધાન તર5કZ 

કોણે )તે પદ સભંા»Pુ ં - a�к�N ��� ;��a �� 

Gc� Z����  

17. તાBતરમા ંb ૂટંાયેલા લેબનેોનના નવા વડા*ધાન9ુ ંનામ 

જણાવો - �v6 �к��7 

18. ¢તરરા q5ય ·Dલનએર કZટZvલ�ટ *ોgામ Sતગ�ત 

ભારતના �ા એક મા� શહZરની પસદંગી કરાઈ - dc���  

19. િવl રZVજર #દવસ �ારZ મનાવવામા ંઆવે છે - 7�. �� 

 :a�d  

20. િવl રZVજર #દવસ-2021ની થીમ જણાવો - Ranger 

safety and wellbeing 

21. fજુરાતના ��ુયમ�ંી 
ી િવજયભાઈ �પાણીનો 

તાBતરમા ંકZટલામો જVમ #દવસ ઉજવાયો- �� 

22. fજુરાતના ��ુયમ�ંી 
ી િવજયભાઈ �પાણીનો જVમ 

#દવસ જણાવો- �� G�4H  

23. fજુરાતના ��ુયમ�ંી 
ી િવજયભાઈ �પાણીનો જVમ કયા 

શહZરમા ંથયો હતો- ��9:�(6·)  

24. fજુરાતના પાટનગર ગાધંીનગરનો જVમ #દવસ જણાવો 

- ��/��/���� 

25. તાBતરમા ંપાટનગર ગાધંીનગરનો કZટલામો જVમ #દવસ 

ઉજવાયો - �� 

26. સઘં *દZશ દાદરાનગર હવેલીનો ��ુDત #દવસ જણાવો – 

� G�4H  

27. 2 ઓગ�ટ-2021ના રોજ સઘં *દZશ દાદરાનગર હવેલીનો 

કZટલામો ��ુDત #દવસ ઉજવાયો - �� 

DATE : ��-��-����

�. 9:;��7 <�к�� : 7�. � G�4H :  

X����_� ��N6 к�K�C અ¸ K�;�� : ���X��� �� 

���c� ��N�� J��ZN5� �¹` iAઅa y>U45�7�� ��Z�� х�7�5�  

����] i�K� અ��; ��7�C�� X���k 

� રા�યક�ાનો કાય� મ : દાહોદ  

� દાહોદ - ઉગતા zયૂ�નો *દZશ 

 

PM �� ���c� ��N�� <�6����� ]:̂ K Fш : 

� PM ગર5બ કiયાણ અ¼ યોજના હZઠળ fજુરાતના 71 

લાખ પ#રવારોને 3.5 કરોડ લોકોને #દવાળ5 zધુી 

િવના�iૂયે રાશન અપાશે  

� કZV`ની વન નેશન વન રાશન કાડ� યોજના લાf ુકરનાર 

ભારત9ુ ં*થમ રા�ય fજુરાત. 

� દZશના દરZક નાગ#રકની અ¼ zરુ�ા zિુનિ±ત કરવા 

ભારત સરકારની અ_તૂhવૂ� પહZલ  

� દાહોદ ખાતે આયોtત રા�યક�ાના કાય� મમા ં

વડા*ધાન
ી નરZV`ભાઈ મોદ5 વ1Pુ�અલી ઉપ��થત રહ5 

રા�યના લાભાથXઓ સાથે સવંાદ 

� ]:̂ K Z��� : ��ુયમ�ંી
ી િવજયભાઈ �પાણી 
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� ��ш�@ y>U45�7: નાયબ ��ુયમ�ંી
ી નીિતનભાઈ પટZલ, 

અ¼, નાગ#રક hરુવઠા મ�ંી
ી જયેશ રાદ#ડયા, સસંદ 

સcય
ી સી.આર.પાટ5લ 

અ��; ��7�C к�KAL : 

� ‘*ધાનમ�ંી ગર5બ કiયાણ અ¼ યોજના' હZઠળ મે-2021 

થી નવેNબર-2021 zધુી રા�યના ‘રા q5ય અ¼ સલામિત 

કાયદા' હZઠળ આવર5 લેવાયેલ 71.88 લાખ પ#રવારોની 

3.48 કરોડ જન સ�ંયાને દર માસે મળવાપા� 

રાહતદરના અનાજ ઉપરાતં �ય�Dતદ5ઠ વધારાના 3.5 

#કલો ઘ¾ અને 1.5 #કલો ચોખા મળ5 6ુલ 5 #કલો 

અનાજ9ુ ંિવના�iૂયે િવતરણ 

� ‘અનાજ િવતરણ અને લાભાથXઓ સાથે સવંાદ કાય� મ' 

Sતગ�ત રા�યની તમામ 17,000 વાજબી ભાવની �ુકાનો 

ખાતે ઉ"સવhણૂ� વાતાવરણમા ંિવના�iૂયે અનાજ િવતરણ  

� રા�યની તમામ મહાનગરપાvલકા અને નગરપાvલકા 

િવ�તારોમા ં500 મોટા કાય� મો9ુ ંઆયોજન 

K�;���� ]:̂ K y��ш :  

� આ યોજના છેiલા એક વષ�થી સમg દZશમા ંચાલી રહ5 

છે. દZશનો કોઇ ગર5બ _�ૂયો zવેૂ નહ¡  

� કોરોના Bવી મહામાર5 100 વષ�મા ં *થમ વખત આવી 

છે. પરં�,ુ ભારતે આ સકંટનો પહZલેથી ઓળખી તેને 

ખાળવા માટZ આગોત� આયોજન કર5ને આ યોજના 

અમલમા ં�કૂ5 છે.  

� દZશમા ં80 કરોડથી વ� ુગર5બોને મ¿ત અનાજ આપવા 

પાછળ કZV` સરકારZ 2 લાખ કરોડનો માતબર ખચ� કયk 

છે. Bનાથી િવlના અનેક દZશો *ભાિવત થયો છે.  

� fજુરાતની )હZર િવતરણ �યવ�થાની *શસંા કરતા 

વડા*ધાન મોદ5એ કુ ં વન નેશન વન રાશન યોજના 

લાf ુકરવામા ંfજુરાત સમg દZશમા ં*થમ રા�ય હ� ુ.ં  

� તેના કારણે લોકડાઉનમા ં ફસાયેલા અનેક *વાસી 


િમકોને તેમના વતન િસવાયના બી) �થળેથી રાશન 

મળ5 રુ ંઅને તેનો કોરોનાકાળમા ંપણ રાશનથી વvંચત 

ના રÀા. 

�. 9:;��7 <�к�� : к������� અ�<�� >��a <�к��N 

кA?��N�� ���<�� e.�� a�х � iк����� ��CAK  

� માપદંડ : મા� આવÁયક સેવાના #ક�સામા ંલાભ 

���7 : fજુરાત સરકારZ આવÁયક સેવાઓ બ)વતી વખતે 

કોરોનાથી સ ંિમત થઈ અવસાન પામેલા રોજમદાર, #ફDસ 

પગારદાર, પચંાયતસેવા, પાvલકા- પચંાયતો સ#હતના 

કોઈપણ કમ�ચાર5-અિધકાર5ના વારસને �.25 લાખની સહાય 

અપાશે.  

� કમ�ચાર59ુ ંઅવસાન કોરોનાને કારણે જ થPુ ંછે તે Sગ9ેુ ં

તબીબી અિધકાર59ુ ં *માણપ� �જiલા િસિવલ સÂન કZ 

��ુય તબીબી અિધકાર5નો અvભપાય, કમ�ચાર5ને 

સ¶પવામા ં આવેલી ફરજ Sગેનો Lકુમ, સ¶પાયેલી ફરજ 

આવÁયક સેવામા ં આવે છે કZ કZમ તે Sગે9ુ ં સ�મ 

સ�ાિધકાર59ુ ં *માણપ�, આવÁયક સેવાઓના ભાગ�પે 

કમ�ચાર5એ બ)વેલી ફરજ9ુ ંવણ�ન, કમ�ચાર5ને સોપાયેલી 

કામગીર5 કોિવડ-19 સાથે સીધી ર5તે સકંળાયેલી હતી કZ 

કZમ Bવા 17 *કારના hરુાવા બીડાણ �પે અવસાન 

પામેલા કમ�ચાર5ના 6ુUંુબીજન પાસે માગવામા ંઆ�યા.  

� તમામ hરુાવા કમ�ચાર5ના વારસોએ રmૂ કરવાના રહZશે 

અને તેને ચકાસણી બાદ જ સહાય મળ5 શકશે 

� <Z�K�� �:к�C� : ]:̂ K�_� ��Z7 ���� 

�. >�?�K7 ��k�� : 9:;��7 <�к�� (�ZN�H) 

����G�� ��QK <�к���� ����� K�;��G�� X?��-

���[ અa �H� yzW��H к����N к���� >�?�K7�� }�qK 

к�q�`:H� <�Z�<к(VCE)�� _C кR�
 ��� B>� 

<c���7 к��ш�  

к����N�� ���7 : 

� ઇલે}Dqક વાહન પોલીસી ઉપરાતં સરકારની માદરZ વતન 

*ેમ યોજના અને #ડ�જટલ સેવાસે� ુ કાય� મનો પણ 

*ચાર કરવાનો રહZશે.  

� રા�ય સરકારની 57 એવી સેવાઓ છે કZ Bને #ડ�જટલ 

સેવા સે� ુમારફતે gામજનોને hરુ5 પાડવામા ંઆવે છે.  

� આ સેવાઓ મેળવવા માટZ ગામડાના લોકો gાNય 

કોNOPટુર સાહિસક (વીસીઇ)નો સપંક� કરZ છે. 

� આ િસ�ટમ gાNય લવેલ ેસીધી ર5તે સકંળાયેલી હોવાથી 

આ �ણયે યોજનાઓના અમલીકરણ માટZ gાNય લોકોને 

*ો"સા#હત કરવા આ સેVટરની સેવાઓની આવÁયકતા 

હોવાથી િવભાગ ેઇનામની એક �ક5મ શ� કર5. 

� આ �ક5મ *માણ ે gાNય કોNOPટુર સાહિસક િસ�ટમ 

તરફથી B ગામની ¢તરમાળખાક5ય zિુવધા, નાગ#રક 

માટZની સામાVય સેવાઓ તેમજ �ણેય યોજનાઓની 

ખાિસયતો9ુ ં સવ=�ણ કર5ને તેનો એકશન Oલાન 

zચૂવવાનો રહZશે. 
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� આ કામગીર5 Sગેનો અહZવાલ સબિંધત તલાટ5 કમ મ�ંી 

�ારા *ામાvણત કરાવીને વીસીઇ સેVટરZ તાKકુા િવકાસ 

અિધકાર5 મારફતે �જiલા િવકાસ અિધકાર5ને દર મ#હને 

મોકલી આપવાનો રહZશે.  

� B gાNય કોNOPટુર સાહિસકની કામગીર5 સવ�
ે ઠ હશે 

તેવા �ણને �ણ *કારના ઇનામ અપાશે. 

VCE �H��� ���� �к : 

� 7�»:к�кR�
 *થમ ઇનામ �.11,000, Ã�તીય ઇનામ 

�.5,000 અને �તૃીય ઇનામ �.2,500 રાખવામા ંઆ�Pુ ં 

� �;�a�кR�
 અ9 ુમે �.25,000, �.15,000 અને 

�.10,0009ુ ંઇનામ રાખવામા ંઆ�Pુ.ં  

� રાQKкR�
 ઇનામની રકમ �.1,50,000, �.1,00,000 

અને �. 50,000 રાખવામા ંઆવી. 

� VCE : િવલેજ કોNOPટુર એVટર*ેVયોર  

�. ����� : к����� к�\�� ����� Z�[\ ��� J��<�� 

��;���N B>��� � 5� �� ��QK�  

 
Zz��� 7��C� : 

� "gામીણ મ�ંાલયના #રપોટ�મા ં 9:;��7�� �@A ����-

���� ��.�� a�х >J������ к� ¼K�M:� fZ�� 5`:�. 7� 

>½кN ��,��� >J������� ��� J��<�� ��;���N \N. 

����� K�;�� ��ш� :  

� gામીણ ��ેે રોજગાર5ની તકો ઉપલ[ધ થાય, �થળાતરં 

અટકZ તો ગામડા �ટૂZ ન#હ અને અથ�ત�ંમા ં સ�ંલુન 

જળવાય તે ઉÅેÁયથી ભારત સરકારZ વષ� 2005થી 

મનરZગા એDટ હZઠળ નાગ#રકોને લÆ�ુમ 100 #દવસની 

રોજગાર ગેરંટ5નો અિધકાર આOયો.  

� ગત વષ= લોકડાઉન અમલમા ં આવતા શહZરોમાથંી 

મોટાપાયે ગામડાઓમા ં �થળાતંર થPુ.ં આથી, ભારત 

સરકારZ દZશના તમામ રા�યોને મોટાપાયે મનરZગા હZઠળ 

કામો શ� કર5 નાગ#રકોને રોજગાર5 hરુ5 પાડવા આદZશ 

કયk હતો.  

� fજુરાતમા ં દÇ િનક �.224ના વેતને કામ કરવા માટZ 

કોરોનાની શ�આતથી જ વષ� 2020-21મા ં 1,40,584 

પ#રવારોએ તૈયાર5 દશા�વી હતી, કામ માÈંP ુહ�.ુ fજુરાત 

સરકારZ 14,08,439ને જ મનરZગા હZઠળ કામ આOPુ.ં 

તેમાથંી 100 #દવસ 17,237 પ#રવારોને રોજગાર5 મળ5.  

� fજુરાત કરતા ંપાડોશી રા�યો અને ઉ�ર*દZશ, કણા�ટક, 

ઓ#ડસા, vબહાર Bવા રા�યો પોતાને "યા ંમનરZગા હZઠળ 

ગર5બ, 
િમક પ#રવારોને રોજગાર5 આપવામા ં આગળ 

રÀા ંછે. 

� gામીણ િવકાસ મ�ંાલયના #રપોટ�મા ં કોરોનાકાળમા ં

ભારતમા ં 389 કરોડ 
મ #દવસો9ુ ં સÂન કPુ�. B 

અગાઉના વષ� 2019-20 કરતા 47 ટકા વ� ુછે.  

� કોરોનાકાળના વષ� 2020-21મા ં1.89 કરોડ નવા જોબકાડ� 

સાથે 7.55 કરોડ પ#રવારોને મનરZગા હZઠળ રોજગાર5 

આOયા9ુ ંપણ જણા�Pુ ં

L અ�� ��QK 

�. ��;45��  �. y¾�X��ш     �. G�Nш�  �.�KX��ш  

�.кC�AHк       �. Z�����       �.p6Z��     �.>�f6   

�.9:;��7     ��.ZJ�K�C� 

� અZ���a : }��C �_�aK 

�. k��7-US <��RC <�6��� 

k��7�� �� �paK� �·a��� Z�w iA� ;�dcH к�� H�4H <�H 

(JCTS) 7�; 7��� a�7�� અcK <���� ��?�� અ�J�к�
 

� i�N B>�  

Z�w:A� ��ш� : 

� એિશયા પેિસ#ફક િવ�તારમા ં મહ""વના ં #ડફZ�Vસવ 

પાટ�નરની zરુ�ામા ંવધારો થશે.  

� હાh ૂ�ન એ દ#રયામા ંજહાજોને તોડ5 પાડતી િમસાઈiસ છે.  

� અમે#રકન ક¶gેસ �ારા પરવાનગી મ»યા પછ5 

પેVટાગોનની #ડફZVસ િસ{#ુરટ5 કોઓપરZશન એજVસી �ારા 

આ માટZ9ુ ંસ#ટu#ફકZટ અપાશે.  

� ભારતે હાh ૂ�ન જોઈVટ કોમન ટZ�ટ સેટ ખર5દવા રસ 

દશા��યો હતો.  

� ઉપરાતં એક હાh ૂ�ન ઈVટરમી#ડએટ લેવલ મેઇVટZનVસ 

�ટZશન, તેના �પેરપાU્�સ અને #રપે#રaગ માટZના ં પાU્�સ, 

ટZ�ટ ઈ�DવપમેVટસ, પÉ[લકZશVસ અને ટZકિનકલ 

ડો{મેુVÊસ તથા qZિનaગને લગતી તમામ zિુવધાઓ 

ભારતને આપવામા ંઆવશે. 

�. ;c J�� ��ш�@ : �� G�4H 

�<�KCш�À� : HN.к�. �Á;�  
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;c : � G�4H ����  અ�<�� : ��  :a�d-���� 

� ટ5.કZ. ગËજરના Uૂંકા નામે )ણીતા થયેલા િ�_વુનદાસ 

કiયાણરાય ગËજરનો આB જVમ #દવસ. 

� zરુતમા ં જVમેલા ગજજરના hવૂ�જો �ળૂ અમદાવાદના 

હતા તેમના િપતા કiયાણરાય િશiપશાsી હતા તેમણ ે

આને લગ�ુ ંએ6્ h�ુતક પણ લ�Pુ ંહ� ુ.ં 

� ટ5. કZ. ગËજરZ શ�ુ9ુ ં િશ�ણ zરુતમા ંલી�ુ ં  અને મે#qક 

�ુબંઈથી કPુ� હ� ુ ં1882મા ં*થમ વગ�મા ંબી.એસ.સી કPુ�  

� #ડસે. 1886મા ં વડોદરા કોલેજમા ં રસાયણશાsના 

અ,યાપક તર5કZ િનમાયા દરિમયાન પોતાની િવ�તાથી 

સયાtરાવ ગાયકવાડને પણ *ભાિવત કયા� હતા  

� મહારા)એ તેમણ ે રંગ અને છાપકામના ઉWોગોનો 

અcયાસ કર5 અહZવાલ તૈયાર કરવા9ુ ં કામ સ¶OPુ ં હ� ુ ં

આના પાયા પર તેમણે વડોદરા, zરુત અને 

અમદાવાદમા ંરંગકામની  શાળાઓ શ�ુ કર5 હતી. 

� ટ5.કZ. ગËજર આB ફZકiટ5 ઓફ ફાઈન આટ�સ તર5કZ 

પિસ� થયેલી "કલાભવન"ના *યોજક તર5કZ પણ 

)ણીતા છે. 

� 1890મા ં �થપાયેલી આ સ�ંથામા ં vચ�, રસાયણ અને 

રંગશાળા, ય�ંશાળા, િશiપ અને ઈજનેર5, ખેતી અને 

મા�ભૃાષા એમ છ િવભાગો રા�યા હતા. 

� �થાિનક કાવાદાવાઓથી તગં આવી તેઓ �ુબંઈ ચાiયા 

ગયા અને િવiસન કોલેજમા ંજોડાયા હતા.  

� �વદZશી અને બ#હ કાર આVદોલન દરિમયાન કZટલાક 

લોકોએ રાણી િવDટો#રયાના બાવળા પર ડામર ચોપડ5 

દ5ધો હતો તેણે �વ1છ કરવામા ંભલભલા �ુ�તમો િન ફળ 

રÀા "યારZ આ દZશી રસાયણશાsીએ એસેડ5ક એસીડ અને 

Dલોર5નથી આ ડામર સાફ કર5 hતુળાને hવૂ�વત કPુ� હ� ુ.ં 

તેનાથી 
ી ગËજરની *િત ઠામા ંખા�સો વધારો થયો હતો  

� આ િવગતનો લેખ "ટાઈNસ ઓફ ઇ}Vડયા" પ�મા ં પણ 

*કાિશત થયો હતો. 

� વડોદરામા ં એલે·Nબકની  �થાપના અને �ુબંઈમા ં

ઇV¿KુએંVઝા અને zરુતમા ં Oલેગ વખતે પેટVટ દવાઓ 

બ)રમા ં�કુવી Bવા કાયk માટZ પણ ટ5.કZ.ગજજર *િસ� 

થયા.   

� 16 mુલાઈ 1920ના રોજ અવસાન થPુ ંહ� ુ.ં 

� પરાધીન ભારતના રસાયણ�ે�ે 
ી ટ5.કZ. ગËજરZ માતબર 

યોગદાન આOPુ ંહ�.ુ  

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (03-08-2021) 

1. તા. 3 ઓગ�ટ 2021ના રોજ fજુરાતમા ં *ધાનમ�ંી 

ગર5બ કiયાણ અ¼ યોજના હZઠળ કોની વ1P ૂ�અલ 

ઉપ��થિતમા ં �ા �થળેથી િવના�iૂયે અનાજ િવતરણનો 

*ારંભ કરાયો - ���X��� �� ���c� ��N 75� ��Z��  

2. fજુરાત સરકાર �ારા તા. 3 ઓગ�ટ 2021ના રોજ 

રા�યક�ાનો અનાજ િવતરણ કાય� મ �ા ં યો)યો – 

��Z�� 

3. PM ગર5બ કiયાણ અ¼ યોજના હZઠળ fજુરાતના 71 

લાખ પ#રવારોના 3.5 કરોડ લોકોને આગામી �ા ં zધુી 

િવના�iૂયે રાશન અપાશે - J���\N  

4. કZV`ની વન નેશન વન રાશન કાડ� યોજના લાf ુકરનાર 

ભારત9ુ ં*થમ રા�ય જણાવો – 9:;��7 

5. fજુરાતમા ં અનાજ િવતરણ માટZ ઓગ�ટ-2021ની 

��થિતએ કZટલી �યાજબી ભાવની �ૂકાનો આવેલી છે – 

��,���  

6. કોરોનામા ંઅવસાન પામેલ સરકાર5 કમ�ચાર5ના વારસને 

fજુરાત સરકારZ કZટલી રકમ bકૂવવાનો િનણ�ય કયk છે - 

e.�� a�х  

7. કોરોનામા ંઅવસાન પામેલ સરકાર5 કમ�ચાર5ના વારસને 

fજુરાત સરકાર �ારા �. 25 લાખની સહાયની રકમ કયા 

ફડંમાથંી bકૂવાશે - ]:̂ K�_� ��Z7 ���� 

8. fજુરાતના ગામડાઓમા ં રા�ય સરકારની િવિવધ 

યોજનાઓનો *ચાર-
ે ઠ અમલ માટZ ઉ"6ૃ ટ કામગીર5 

કરનાર �ા કમXને �ણ ક�ાએ ઇનામ આપી સVમાિનત 

કરાશે - >�?�K7�� }�qK к�q�`:H� <�Z�<к(VCE) 

9.  VCE9ુ ં િવ��તૃ નામ જણાવો - ��a�; к�q�`:H� 


cH�X�cK��  

10. fજુરાતના ગામડાઓમા ં રા�ય સરકારની િવિવધ 

યોજનાઓનો *ચાર-
ે ઠ અમલ માટZ ઉ"6ૃ ટ કામગીર5 

કરનાર VCEને તાKકુા, �જiલા અને રા�યક�ાએ *થમ, 

Ã�િતય અને �િૃતય િવBતાને કZટKુ ં ઈનામ અપાશે -

7�»:к�кR�
 X5 ��� e.��,���, �®7�K ��� 
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e.�,��� અ�� n �7�K ��� e.�,���, �;�a�кR�
 

અM:L� e.��,���, e.��,��� અ�� e.��,��� 75� 

��QKкR�
 e.�,��,���, e.�,��,��� અ�� e. ��,���  

11. કોરોના કાળમા ં ભારતમા ં મનરZગા હZઠળ 100 #દવસની 

રોજગાર5 આપનાર 1 થી 10 રા�યોના નામ જણાવો – (�) 

��;45��, (�) y¾�X��ш, (�) G�Nш�, (�) �KX��ш, 

(�) кC�AHк, (�) Z�����, (�) p6Z��, (�) >�f6, (�) 

9:;��7 75� (��) ZJ�K�C� 

12. ભારતને 82 િમvલયન ડૉલરમા ંહાh ૂ�ન જોઈVટ કોમન ટZ�ટ 

સેટ (JCTS) તેમજ તેને લગતા ંઅVય સાધનો વેચવા �ા 

દZશે મmૂંર5 આપી - અ�J�к�  

13. હાh ૂ�ન જોઈVટ કોમન ટZ�ટ સેટ િમસાઈiસનો ��ુય 

ઉપયોગ જણાવો - �J�K��� ;Z�;��� 7��N >����  

14. રસાયણશાsી ટ5.કZ. ગËજરનો જVમ #દવસ જણાવો - � 

G�4H ���� 

15. રસાયણશાsી િ�_વુનદાસ કiયાણરાય ગËજર9ુ ં

LલુામÎ ુનામ જણાવો -  HN.к�. �Á;� 

16. રસાયણશાsી ટ5.કZ. ગËજરનો જVમ �ા ં થયો હતો – 

I:�7 

17. ફZકiટ5 ઓફ ફાઈન આટ�સ તર5કZ પિસ� થયેલી 

"કલાભવન"ના *યોજક તર5કZ કોણ )ણીતા છે - HN.к�. 

�Á;�  

18. ફZકiટ5 ઓફ ફાઈન આટ�સ તર5કZ પિસ� થયેલી 

"કલાભવન"ની �થાપના �ા વષ�મા ં થઈ હતી – �@A-

���� 

DATE : ��-��-����

�. ���N �D�� J��< : 7�. � G�4H ���� (�ZN�H) 

]:̂ K�_� �� ��;Kk�d e>�C��� અ�KR7��� ������ 

х�7� ��QKкR��� к�KAL K�fK� 

 
� ��ુયમ�ંી મ#હલા ઉ"કષ� યોજનાના બી) તબrાનો 

*ારંભ  

���7 :   ��ુયમ�ંી મ#હલા ઉ"કષ� યોજના Sતગ�ત વગર 

�યાB �. 120 કરોડ9ુ ં14 હ)ર સખી મડંળની 1 લાખથી વ� ુ

બહZનોને િધરાણ અપાP ુ

� �. 17.17 કરોડના ખચ= િનિમFત ¢ગણવાડ5 (નદં ઘર) 

તથા અVય કચેર5ના 223 મકાનો9ુ ં લોકાપ�ણ અને �. 

13.96 કરોડના ખચ= િનમા�ણ થનાર 140 મકાનો9ુ ં

ખાત�Lુતૂ� 

� �. 2.40 કરોડના ખચ= Kણુાવાડા (મહ5સાગર) અને 

નવસાર5 ખાતે નવિનિમFત સખી વન �ટોપ સેVટર9ુ ં

લોકાપ�ણ તથા ગાધંીનગર, સાબરકાઠંા અને અરવiલી 

�જiલા ખાતે િનમા�ણ પામનાર સખી વન �ટોપ સેVટર9ુ ં

ખાત�Lુતૂ� 

� યોજનાનો સૌ*થમ *ારંભ : 17 સOટZNબર 2020-

ગાધંીનગર 

���N �D�� J��<�� ]:̂ K к�KAL 

� ��ુય મહZમાન : ��ુયમ�ંી
ી િવજયભાઈ �પાણી 

� િવશેષ ઉપ��થિત : મ#હલા અને બાળ િવકાસ રા�યમ�ંી 


ીમતી િવભાવર5બેન દવે  

�. 9:;��7 <�к�� : ��� �@A  i��  i���Â�� 6Z�y�N� 

к�a�;�� 9:;��7 <�к�� ®��� "Z�J�H�; 4��к"�� 45�� 

(���<�)   

к�a�;-���7�� ��7Z�< : 

� mૂનાગઢના નવાબના સાળા અને B પોતે ભÏયા નહોતા 

એ વઝીર બહાઉÅ5નભાઇના નામની કોલેજને રા�ય 

સરકારZ હZ#રટZજ �મારકની યાદ5મા ં�થાન આOPુ.ં  

� mૂનાગઢની ઐિતહાિસક ઓળખ સમા �થળો હવે tવતં 

બની જશે.  

 
� 1897મા ંBનો પાયો નખંાયો હતો એ બહાઉÅ5ન કોલેજમા ં

વષ� 1900થી અcયાસકાય� શ� થઇ ગPુ ં હ� ુ.ં તે સમયે 

આ કોલજે9ુ ં �ુબંઈ PિુનવિસFટ5 સાથે જોડાણ કરવામા ં

આ�Pુ ંહ� ુ.ં 

� હાલ લગભગ 1964/1965થી તે સૌરા q PિુનવસXટ5 સાથે 

જોડાયેલી છે તેના vબ}iડ~ગ9ુ ં mૂની બાધંણીવા¸ં કલા"મક 

માળÑુ,ં એ સમયનો એિશયાનો એક પણ પીલરના ટZકા 

િવનાનો સેVqલ હોલ, વગેરZ બાબતોને કાયમી ધોરણે 

)ળવી રાખવા માટZ Ñદુ રા�ય સરકાર જ કાય�રત થશે.  
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���7�� ��ш�@7� :  

� પાયા િવધી : 25 માચ�, 1897  

� િશ�ણકાય� શ� : 3 નવે. 1900  

� બાધંકામ ખચ� : �. 2.50 લાખનો  

� �ુબંઇ PિુનવિસFટ5 સાથે જોડાણ : 1901 

� *થમ વષ= દાખલ થયેલા િવWાથXઓ : 97 

� ફ�ટ� Dલાસ gે�Pએુટ પાસ થનાર B. એલ. સાઠ  

� પો�ટ gે�Pએુશનનો અcયાસ મ : Sgેt, ગvણત, 

િવ�ાન, સ�ં6ૃત, ફારસી, pZVચ, ત"વ�ાન, ઇિતહાસ, 

અથ�શાs. 

� *થમ િ*�Vસપાલ : માશ� હZ�કZથ 

� ઇમારત9ુ ંબાધંકામ : Bઠાભાઇ ભગાભાઇ િમsી 

6���к��� y¾ �]:�� : 

� આ vબ}iડ~ગનો મ,ય ખડં 100 Òટ લાબંો અને 60 Òટ 

પહોળો અને ¾ચી છત હોવા છ�ા ં તેમા ંએકપણ પીલર 

નથી. એ �થાિનક કાર5ગરની કોઠાzઝૂનો ઉ�મ ન�નૂો. 

кK� Z�M:k��� અmK�< кKµ : 

� ઝવેરચદં મેઘાણી, ગૌર5શકંર જોષી (�મૂકZ�)ુ, મનોજ 

ખડંZ#રયા, RVૂય પાલનhરુ5, રાBV` RDુલ, vગર5)શકંર 

આચાય�એ બહાઉÅ5ન કોલેજમા ંઅcયાસ કયk હતો 

�. к�c��K к�p6��H : k��7 <�к�� (�ZN�H) 

к�c��K к�p6��H ®��� Zz��� � i�N-��CAK : 

(�) 6\�zк�� >�J�7� �H� ��� >�4к� <JZ7 ���� j�4H ��к 

4>��шKa к�HA�� 6� �@A �H� � i�N : 

 
� કZvબનેટZ સOટZNબર 2019થી આરંભ કરવામા ં આવેલી 

પો�કો તથા ફા�ટ qZક �પેિશયલ કોટ� યોજના વ� ુબે વષ� 

ચાK ુ રાખવા માટZ �. 1,572.86  કરોડ9ુ ં ભડંોળ મmૂંર 

કPુ�.  

� તેમા ં�. 971.70 કરોડ કZV` આપશે અને �. 601.16 કરોડ 

રા�યોએ ફાળવવાના રહZશે. 

� કZV` પોતાનો ભાગ િનભ�યા ફડંમાથંી bકૂવશે. 12 વષ�થી 

નાની બાળક5ઓ અને 16 વષ�થી નાની ત�ુણીઓ ઉપર 

વધતા જતા બળા"કારના કZસો દZશ માટZ vચaતાજનક.  

� આવી પી#ડતાઓ માટZ લાબંી કા9નૂી *# યા બોજ ન બની 

)ય અને તેઓ સરળતાથી બળા"કાર5ઓ સામે કાયદZસર 

પગલા ંભર5 શકZ એ માટZ ખાસ આવા કZસ માટZની ફા�ટ 

qZક કોટ� તથા પો�કો કોટ�ની હારમાળાની રચના કરવામા ં

આવી હતી.  

� તેમા ં મદદ�પ થવા # િમનલ લો (એમેVડમેVટ) એDટ 

2018મા ં �"ૃPદંુડ zધુીની કડક સ)ની જોગવાઈ કર5 

આપી હતી. 

(�) <} �шR� K�;���� >��? �@A �H� � i�N : 

 
к�KAк�\ :  

� �6લૂ િશ�ણ માટZ સમg િશ�ા યોજનાને પણ 1 એિ*લ 

2021થી 31 માચ� 2026 zધુીના પાચં વષ� માટZ 

કZvબનેટમા ંમmૂંર5 આપવામા ંઆવી.  

� તેના માટZ �. 2,94,283 કરોડની ફાળવણી કરવામા ંઆવી 

હતી.  

� આ યોજના હZઠળ Dલાસ�Nસ અને િશ�ણ બનેં9ુ ં ઉ1ચ 

ધોરણ બધા જ િવWાથXઓને મળ5 રહZશે. Bથી િશ�ણમા ં

�થાયી િવકાસના ,યેય પાર પાડ5 શકાય.  

� નેશનલ એ�PકુZશન પોvલસી હZઠળ Pિુનવસ�લ િશ�ણ 

આપવા9ુ ં,યેય પણ પાર પડ5 શકZ. 

(�) MOU : 

� કZvબનેટમા ંઈ}Vડયન ઈ·V�ટટPટૂ ઓફ �પેસ સાયVસ એVડ 

ટZકનોલોt(I-IST) અને ડZiફ PિુનિવFસટ5 ઓફ ટZકનોલોt 

(YU Delft) વ1ચેના MOUને પણ મmૂંર5.  

� આ સમmૂતી હZઠળ તમામ િશ�ણ સ�ંથાઓમા ંિશ�કો અને 

િવWાથXઓને સામેલ કર5ને િવ�ાનના શૈ�vણક કાય� મો 

અને #રસચ� *xિૃ� ચલાવવામા ં આવશે. Bથી બે દZશો 

વ1ચે તેમા ં સPંDુત #રસચ� િમ#ટaગ, PhD *ોgામ તથા 

ડબલ #ડgી *ોgામ, વૈ�ાિનક સામgી, *કાશનો, મા#હતી 

*ોફZસરો, િવWાથXઓ અને સશંોધકો9ુ ંઆદાન*દાન થઈ 

શકZ. 

�. k��7�K �Dк��\ (<��RC)  

k��7�� X5 4���ш� `:� ;Z�; INS ��L��7�� X5 

<�]:J�к >�NRC�� X���k  
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� ભારતના ં *થમ �વદZશી િવમાનવાહક જહાજ 

િવ ાતં(IAC)ના પહZલા સ�ુ̀ ી પર5�ણનો *ારંભ  

� દZશમા ંિનિમFત સૌથી મોટા આ P�ુજહાજને 2022ની મ,ય 

zધુીમા ંભારતીય નૌસેનામા ંસામેલ કરવામા ંઆવશે.  

� આ સાથે ભારત એ દZશોની યાદ5મા ંસામેલ થઇ ગPુ ં છે 

Bની પાસે િવિશ ટ �મતાવા¸ં �વદZશી�પથી #ડઝાઇન 

કરZKુ ં�વિનિમFત અ"યા�િુનક P�ુજહાજ છે.  

� આ P�ુજહાજને 1971ના P�ુમા ં મહ""વની _િૂમકા 

ભજવનાર જહાજ9ુ ંINS િવ ાતં9ુ ંનામ આપવામા ંઆ�Pુ.ં 

� INS િવ ાતંના 50 વષ= તે જ નામ9ુ ંP�ુજહાજ સ�ુ̀ મા ં

પર5�ણ અથ= રવાના થPુ.ં 

� આ P�ુજહાજમા ંએક સાથે 35 થી 40 િવમાન રહ5 શકશે 

Bમા ંફાઇટર Oલેન, હZvલકોOટર અને નૌસેનાના Pએુવીનો 

સમાવેશ થાય છે.  

INS ��L��7�� ��ш�@7�G : 

� વજન - 40 હ)ર ટન   લબંાઈ - 860 ફ5ટ  

� પહોળાઈ - 204 ફ5ટ   Ùચાઈ - 194 ફ5ટ  

� �ટાફની સ�ંયા - 1700   કNપાટ�મેVટ - 2300  

� મહ�મ �પીડ - 52 #કલોમીટર   નોમ�લ �પીડ - 33 #કલોમીટર  

� રZVજ – 13,900 #કલોમીટર   ડZકની સ�ંયા – 14 

� સ�ુ̀ મા ંમહ�મ #દવસ – 45 

� ફાઈટર િવમાન - 24 િમગ-29  

� ડZકનો 6ુલ િવ�તાર – 1,10,000 ચોરસ ફ5ટ 

� ખચ� : 24,000 કરોડ 

� િનમા�ણ : ભારતીય નેવી અને કોvચન િશપયાડ� vલિમટZડ   

� IAC : ઇ}Vડયન એર ા¿ટ કZ#રયર  

�. BRO : ��� ��к��A 

w i�� a��х�� ����� <D5� Ä?� �H��6a ��� 6��ÅK�  

��ш�@7� :બોડ�ર રોડ ઓગ=નાઇઝેશન (BRO)એ hવૂX 

લÅાખમા ં ઉમvલaÈલા પાસ ખાતે 19,300 Òટની Ùચાઈએ 

િવlનો સૌથી Ùચો મોટરZબલ રોડ બના�યો. 

 
� BROએ 52 #કલોમીટર લાબંો [લેક ટોOડ માગ� બના�યો 

છે. તે ઉમvલaÈલા પાસ ખાતેથી પસાર થાય છે.  

� આ સાથે તેણે બોvલિવિયામા ં ઉ��ુુV6ુ Úવાળા�ખુી પર 

18,953 Òટની Ùચાઈએ બનાવવામા ંઆવેલા મોટરZબલ 

રોડના રZકોડ�ને તોડયો હતો. 

� ઉમvલaÈલા પાસ hવૂX લÅાખના bમુાર સેDટરના મહ""વના 

શહZરોને જોડZ છે. તેના લીધે �થાિનક *)ને લહેથી 

ડZમચોક અને vચzNુલેને જોડતો વૈક·iપક માગ� મળશે.  

� આના કારણ ે તેમની સામા�જક-આિથFક ��થિતમા ં zધુારો 

થશે અને લડાખમા ં*વાસનને વેગ મળશે.  

� િશયાળા દરિમયાન અહ¡ તાપમાન -40 #ડgી સે·iસયસે 

પહ¶ચી )ય છે અને 19,300 Òટના �તરZ ઓ�Dસજન9ુ ં

�તર સામાVય �થળોથી 50 ટકા ઓÛ ંહોય છે. 

�. POK : � i�HC� 6�� ��� PM 7�Nк� અÇ�:a к` i 

��K�u��� ��È iк   

 
���� પા#ક�તાનના વડા*ધાન ઈમરાન ખાને તહZ#રક-એ-

ઈVસાફ પ�ના અ[�ુલ {મૂ િનયાઝીની પા#ક�તાને 

પચાવી પાડZલા કાÁમીર (પીઓકZ)ના નવા વડા*ધાન 

તર5કZ િનમÎકૂ કર5.  

���� પીઓકZમા ં નવી રચાયેલી 53 સcયોની િવધાનસભામા ં

િનયાઝીને 33 વોટ મ»યા હતા �યારZ સPંDુત િવપ�ના 

ઉમેદવાર ચૌધર5 લિતફ અકબરને 15 વોટ મ»યા હતા.  

���� િનયાઝી પા#ક�તાન ��ુલીમ લીગ-નવાઝના રા) ફા�ક 

હÇદર9ુ ં�થાન gહણ કરશે. 

���� વડા*ધાન ઈમરાન ખાનના પ�ે 53 સcયોના fહૃમા ં32 

બેઠકો મેળવી.  

���� પીઓકZમા ં સૌ*થમ વખત પા#ક�તાન તહZ#રક-એ-

ઈVસાફની સરકાર રચાશે.  

k��7� ����� ����ÅK� : 

���� પીઓકZમા ં તાBતરમા ં યો)યેલી b ૂટંણી તેમજ 

વડા*ધાનની િનમÎકૂનો ભારતે િવરોધ કયk છે.  

���� ભારતે પીઓકZમા ંથયેલી b ૂટંણીને નકાર5 કાઢ5.  

���� ભારત9ુ ંકહZx ુ ં છે કZ આ બ�ુ ંમા� દZખાડો છે. પા#ક�તાને 

ગેરકાયદZ ર5તે કબજો કરZલા કાÁમીર પર b ૂટંણી કરાવી 

શકZ નહ¡. ભારત આ �Åેુ આકરો િવરોધ ન¶ધાવે છે. 

ભારતના �ે�ો પર પા#ક�તાનનો કોઈ અિધકાર નથી. તેણે 

વહZલી તકZ પીઓકZનો િવ�તાર ખાલી કર5 દZવો જોઈએ. 

�. H��> -��� lN��H ш�>->�Jк47�� 
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?��� >�Jк47�� �H� અzK�s:��к `:� ;Z�; 6��Å`:� 

� પા#ક�તાની નૌસેના સાથે મળ5ને #હaદમહાસાગર પર રાજ 

કરવા9ુ ં શમÎુ ં જોઇ રહZલા ચીની ÜZગને પા#ક�તાન માટZ 

એક નxુ ંઅ"યા�િુનક P�ુજહાજ બના�Pુ.ં  

� ટાઇપ-054 p5ગેટ િશપને શાઘંાઇના Lડુ¶ગ ઝ¶ગLઆુ 

િશપયાડ�મા ંલોVચ કરવામા ંઆ�Pુ ં 

`:�;Z�; ��ш� :  

� આ P�ુજહાજમા ં અ"યા�િુનક સરફZસ, સબ સરફZસ અને 

એ}Vટ એરહિથયાર લાગેલા ંછે.  

� આમા ં ઇલેકqોિનક વોરફZયર, હવામા ં અને જમીન પર 

નજર રાખવા માટZ ઉપકરણો અને સેVસર લગાવવામા ં

આવશે.  

� પા#ક�તાની નૌસેનામા ં આ P�ુજહાજના સામેલ થવાથી 

તેની શ�Dતમા ંવધારો થશે B ભારત માટZ vચaતા9ુ ંકારણ. 

�. H�o� GpaUq>к ���� 

 
� િસiવર મેડલ િવBતા ભારતીય મ#હલા બોDસર લવલીના 

બોરગોહZન (23) 

� વેઈટ કZટZગર5 : 69 #કલોgામ  વતન : આસામ  

� હર5ફ : Ýસેુનાઝ zરુમેનેલી (ગોiડ િવBતા) 

� દZશ : �કુÞ 

�. <�7�Z ��ш�@ : ��� 47�>�� <�7�Z 

� દર વષ= 1લી થી 7મી ઓગ�ટ zધુી િવl �તનપાન સOતાહ  

� 5� ���� : ‘‘47�>�� 5кN �RC : <D�� ;��6���N’’  

� fજુરાતમા ં રા�યના મ#હલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ 

�ારા �તનપાન સOતાહની ઉજવણી. 

 
� �તનપાન સOતાહ Sતગ�ત તમામ �જiલાઓમા ં તમામ 

સગભા�ઓ Bની સભંિવત zવુાવડ તા. 1 થી 7 ઓગ�ટ 

2021 zધુીમા ં થનાર હોય તેવા જVમ લેનાર નવ)ત 

બાળકોને એક કલાકમા ં�તનપાન કરાવવા અને બાળકને 

કોઈ પણ *કારના બાÀ �ૂધ (ગાય, ભßસ અને બકર5) 

અથવા �ૂધ પાવડરનો ઉપયોગ ન કરવા *ો"સા#હત 

કરાશે.  

� સમg રા�યમા ં �તનપાન સOતાહ દરિમયાન *ોgામ 

ઓફ5સર, સીડ5પીઓ, એનએનએમ કોઓ#ડનેટર 

��ુયસેિવકા અને ¢ગણવાડ5 કાય�કરોને કોિવડના ચેપથી 

ર�ણ માટZ તમામ સાવધાની રાખી સગભા� માતાઓ અને 

નવ)ત બાળકોના જVમ થાય તેની fહૃ �લુાકાત લઇ 

જ�ર5 પરામશ� કરાશે.  

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (04-08-2021) 

1. ��ુયમ�ંી 
ી િવજયભાઈ �પાણીની અ,ય�તામા ં

fજુરાતમા ં નાર5 ગૌરવ #દવસનો રા�યક�ાનો કાય� મ 

�ા-ં�ારZ યો)યો – ������ 75� 7�. � G�4H ����  

2. નાર5 ગૌરવ #દવસે કઈ યોજના Sતગ�ત વગર �યાB �. 

120 કરોડ9ુ ં 14 હ)ર સખી મડંળની 1 લાખથી વ� ુ

બહZનોને િધરાણ અપાP ુ - ]:̂ K�_� JZa� yzк@A 

K�;�� 

3. ��ુયમ�ંી મ#હલા ઉ"કષ� યોજના સૌ*થમ *ારંભ �ારZ-

�ાથંી થયો હતો – �� <�H�q6� ���� 75� ��������  

4. ઓગ�ટ 2021મા ં 121 વષ� mૂની mૂનાગઢની બહાઉÅ5ન 

કોલેજને fજુરાત સરકાર �ારા કયો િવશેષ દરËજો 

અપાયો - Z�J�H�; 4��к 

5. mૂનાગઢની બહાઉÅ5ન કોલજેની �થાપના �ારZ થઈ હતી 

- �� �?A, ����  

6. ઓગ�ટ 2021મા ંકZV`ીય કZvબનેટ �ારા બળા"કાર પી#ડતા 

માટZ કZટલી પો�કો અને ફા�ટ qZક �પેિશયલ કોટ�ને કZટલા 

વષ� માટZ મmૂંર5 આપી -  ���,  ���� 75� �� 

7. કZV` સરકાર �ારા પો�કો તથા ફા�ટ qZક �પેિશયલ કોટ�  

યોજના �ારZ શ� કરાઈ હતી - <�H�q6� ���� 

8. �6લૂ િશ�ણ માટZ સમg િશ�ા યોજનાને �ા સમયગાળા 

માટZ  કZV`ીય કZvબનેટ �ારા મmૂંર5 અપાઈ - � 
�Xa 

����5� �� �?A ���� I:�� (�� �@A)  

9. તા. 4 ઓગ�ટ 2021ના રોજ ભારતના �ા *થમ �વદZશી 

P�ુ જહાજ9 ુ*થમ સા�#ુ`ક પર5�ણ કરાPુ ં- INS ��L��7 

10. અગાઉ �ા P�ુમા ંમહ""વની _િૂમકા ભજવનાર જહાજને 

INS િવ ાતં9ુ ંનામ આપવામા ંઆ�Pુ ંછે – �@A ���� 
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11. નવીન INS િવ ાતં P�ુ જહાજ કોના �ારા િનમા�ણ કરાPુ ં

છે – k��7�K ���� અ�� к�p?� �ш>K��A pa�H��   

12. ઓગ�ટ 2021મા ંhવૂX લÅાખમા ંકઈ સ�ંથા �ારા િવlનો 

સૌથી Ùચો મોટરZબલ રોડ બનાવવામા ંઆ�યો - 6��A� 

��� G�g���u�ш�  

13.  hવૂX લÅાખમા ં કયા પાસ ખાતે 19,300 Òટના �તરZ 

િવlનો સૌથી Ùચો મોટરZબલ રોડ બનાવાયો - yparÉa� 

14. ઓગ�ટ 2021મા ંPOKના નવા PM તર5કZ કોની િનમÎકૂ 

કરાઈ છે Bનો ભારતે સખત િવરોધ ન¶ધા�યો છે - 

અÇ�:a к` i ��K�u� 

15. POKમા ંસૌ*થમ �ા પ�ની સરકાર રચાઈ છે - 7Z�J�к-


-dc<�j  

16. ઓગ�ટ 2021ની ��થિતએ ચીને પા#ક�તાન માટZ કP ુP�ુ 

જહાજ તૈયાર કPુ� છે - H��>-��� lN��H ш�> 

17. ટો�ો ઓvલ�Nપક 2020મા ંઆસામની કઈ મ#હલા બોDસરZ 

કઈ કZટZગર5મા ં િસiવર મેડલ t"યો હતો - a�a��� 

6����Z�� 75� �� Jкa�}�  

18. ટો�ો ઓvલ�Nપક 2020મા ં �કુÞની કઈ મ#હલા બોકસર 

ખેલાડ5એ ગોiડ મેડલ t"યો હતો - Ê:<���u I:����a�  

19. WHO �ારા *િત વષ� 1 થી 7 ઓગ�ટ દરિમયાન કયા 

સOતાહની ઉજવણી કરવામા ં આવે છે - ��� 47�>�� 

<�7�Z  

20. િવl �તનપાન સOતાહ 2021 ની થીમ જણાવો - 

47�>�� 5кN �RC : <D�� ;��6���N 

DATE : ��-��-����

�. Jк<�� <c�� J��< : 7�. � G�4H (�ZN�H)  

]:̂ K�_� �� ��;K e>�C��� y>U45�7�� ��QKкR��� 

к�KAL-�:; х�7� K�fK�  

 
� તા.5મી ઑગ�ટના રોજ “#કસાન સVમાન #દવસ” િનિમ� ે

વાવણીથી વેચાણ zધુી દરZક પગલ ેખેãતૂોને સહાય થવા 

માટZ રા�યભરમા ં120 Bટલા કાય� મો યો)યા.  

� “#કસાન zયૂkદય યોજના” હZઠળ રા�યના 3915 ગામોના 

4.47 લાખ ખેãતૂોને #દવસે વીજળ5 hરૂ5 પડાઈ.  

х�Ëi7��� B�5Ìк a�k :  

� રા�ય સરકારના *યાસોથી 6ૃિષ �ે�ે ખેãતૂોને વાિષFક 

�.25,000 કરોડનો આિથFક લાભ મ»યો.  

X����_� Jк<�� <c�� ���� K�;�� :  

� *ધાનમ�ંી #કસાન સVમાન િનિધ યોજના Sતગ�ત 

ખેãતૂોને વાિષFક �.6,000ની સહાય bકૂવવામા ં આવે છે 

Bમા ંરા�યના 59 લાખ ખãેતૂોના બßક ખાતામા ં�. 7,951 

કરોડ જમા થયા. 

�<r?�d �H��� I:�Â ÅK�45� : 

� નમ�દા9ુ ં પાણી zજુલામ zફુલામ યોજનાથી ઉ�ર 

fજુરાતમા,ં સૌની યોજના થક5 સૌરા qમા ં અને ક1છમા ં

પહ¶ચાડવા માટZ યોજના અમલી બનાવી છે સાથોસાથ 

આ#દવાસી િવ�તારો માટZ vલ¿ટ ઇ#રગેશન યોજના અમલી 

બનાવાઈ છે.  

Jк<�� I iKµ�K K�;�� : 

� #દવસે ઉ"પ¼ થતી સૌર ઊ)�નો મહ�મ ઉપયોગ કર5 

ખેãતૂોને ખેતી માટZ વીજળ5 આપવાના હZ�સુર #કસાન 

zયૂkદય યોજના અમલી બનાવવામા ંઆવી.  

B>�¾ �х7� х�Ëi7��� >�х� :  

� છેiલા 5 વષ�મા ં 6ુદરતી આપિ�ઓથી ખેãતૂોને 9કુશાન 

સામે 6ુલ �.11,419 કરોડની સહાય9ુ ં પેકZજ આપી રા�ય 

સરકાર ખેãતૂોની સતત પડખે ઉભી રહ5 છે.  

��<�KpCк х�7� :  છેiલા 5 વષ�મા ંરાસાયvણક ખાતર માટZ 

�. 19,000 કરોડની સહાય.  

H�к��� k��� х�N�N :  

� છેiલા 5 વષ�મા ં �.19,000 કરોડથી વ�નુા �iૂયની 21 

લાખથી વ� ુ ખેãતૂો પાસેથી 41 લાખ મે#qક ટન 6ૃિષ 

પેદાશોની ખર5દ5 કરવામા ંઆવી  

‘<�7 >�a�� х�Ëi7 к�K�C’ K�;�� : 

� એક િવઝન સાથે શ� કરવામા ં આવેલી ‘સાત પગલા ં

ખેãતૂ કiયાણના’ યોજના Sતગ�ત વષ� 2021-22 માટZ 

3.30 લાખથી વ� ુખેãતૂોને �. 575 કરોડનો લાભ રા�ય 

સરકાર �ારા અપાયો છે.  

�  ��ુયમ�ંી 
ી િવજયભાઈ �પાણીએ ક1છ-_જુમા ં #કસાન 

સVમાન #દવસના રા�ય ક�ાના કાય� મમા ં fજુરાતના 

6ૃિષકારો9ુ ંસVમાન 
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� Zz��� fZ���7 : ક1છમા ં 6ૃિષ અને વેટZરનર5 કોલેજ 

શ� કરાશે  

� 6ૃિષમ�ંી : આર.સી. ફળ�ુ  

� રા�ય 6ૃિષમ�ંી : જય`થિસaહ પરમાર  

�. B��ÉK ��k��-9:;��7 <�к�� : ��CAK  

9:;��7 <�к���� �-અ] �7, � ��z<�K અ�� k��7 

<�к���� PMJAY Z��5� PMJAY-� 7�Nк� G\х�ш�  

� આરોÈયની 3 યોજનાઓ9ુ ંએક5કરણ કરાPુ ં

� �ણેય યોજનાના એક5કરણથી તેના 70 લાખ લાભાથX 

પ#રવારોને કોઈ જ અસર થશે નહ¡.  

� ભારત સરકારના આP ુમાન ભારત યોજનાના ં અમલ 

પહZલાથી જ fજુરાત સરકારZ �-к��A Z�[\�� a�k�5� 

>J������� >Z�a�� ���@Ìк e�>K� _C a�х�� K�A���� 

અ�� 6���� >��? a�х�� K�A���� ���:�к B��ÉK 

<����� \�  ��. Y ‘PMJAY-�’ к��A�� >C K5��7 

�Z�ш�.  

� �ણેય યોજનાના સરકાર ફડં5ગ િસવાય તેના તમામ 

લાભો, તેની સાથે જોડાયેલા દવાખાનાઓ, યોજનાઓનો 

અમલ કરતી સ�ંથાઓ, સો¿ટવેર, qાVBDશન મેનેજમેVટ 

સો¿ટવેર સ#હતની બાબતો એક છે. આથી, લાભાથXઓને 

કોઈ અસર થશે નહ¡.  

� અગાઉ Bમની પાસે મા- કાડ� છે તેવા પ#રવારોમા ં હવે 

પ#રવારદ5ઠને બદલે �ય�Dત#દઠ ‘PMJAY-મા’ કાડ� મળશે. 

��� к��A �H� e.���� ?�Í 5ш� : 

� માચ�- 2021મા ંમા- કાડ�ની �Åુત િવ"યા બાદ સરકારZ 31 

mુલાઈ zધુી �Åુત લબંાવી હતી. જો કZ, હવે તેની �Áુત 

વધશે નહ¡. બીt તરફ હો��પટલો, આરોÈય કZV`ોમા ંનxુ ં

કાડ� કાઢ5 આપવા9ુ ંશ� થPુ ંછે. Bમા ંકાડ�દ5ઠ �.20ની ફ5 

િનયત કરાઈ છે. 

� PMJAY : X����_� ;� B��ÉK K�;�� 

�. к�c� <�к�� : ����4>�¶VH� H�V<�� �� к��ш�  

��C��_�aK ®��� a�к<k�� H�V<�ш� a�u (
�c��cH) 

p6a ���� � i к��`:  

����4>�¶VH� H�V< 
Ha� �:� ?  

� રZqો�પે}Dટવ ટZDસ એટલ ેએવો ટZDસ કZ B ભારતમા ં કામ 

કરતી િવદZશી કંપનીની પેટા કંપની �ારા ભારતમા ં

ખર5દવામા ંઆવેલા કંપનીના ં શેસ� કZ ભારતીય સપંિ�ના ં

કરવામા ં આવેલા �યવહારોથી મેળવવામા ં આવેલા 

કZિપટલ ગેઈન પરનો ટZDસ.  

� �યારથી સપંિ� કZ શેસ�ના ં સોદા કરવામા ં આ�યા હોય 

અને કંપની ટZDસના ંદાયરામા ંઆવતી હોય તેવી પાછલી 

તાર5ખથી વzલૂવામા ં આવતા ટZDસને રZqો�પે}Dટવ ટZDસ 

એટલે કZ પ±ાદવતX અસરથી વzલૂવામા ં આવતો ટZDસ 

કહZવાય છે. 

W:a �� к�>��G <�� ����4>�¶VH� H�V<�� ��C� :  

� આવકવેરા િવભાગ �ારા 17 કંપનીઓ પાસે રZqો�પે}Dટવ 

ટZDસની માગણી 

� B પૈક5 બ ે કZસ હાઈકોટ�મા ં પે}Vડ~ગ હોવાથી એસેસમેVટ 

પે}Vડ~ગ 

� 17 પૈક5 4 કZસમા ં PકુZ અને નેધરલેVડ સાથેની Ã�પ�ીય 

ઈVવે�ટમેVટ *ોટZDશન q5ટ5નો અમલ કરાયો છે. 

� કZઈન� એનજX અને વોડાફોનના કZસમા ં ઈVટરનેશનલ 

આvબåqZશન #q[Pનૂલે ભારત સરકાર િવ�ુ� bકુાદો આOયો. 

к�d�A અ�� ����j�� к�<�� �:к��� k��7�� ��x:� :  

� સરકારZ આ જોગવાઈને આધારZ કZઈન� એનજX તેમજ 

વોડાફોન æપૂ પાસેથી રZqો�પે#કટવ ટZDસ વzલૂવાની 

નો#ટસો બ)વી હતી.  

� આ બનેં કંપનીઓએ સરકારના ં આ કાયદાને 

¢તરરા q5ય આvબåqZશન કોટ�મા ં પડકાયk હતો �યા ં

bકુાદો બનેં કંપનીઓની તરફZણમા ં અને સરકારની 

િવ�ુ�મા ંઆવતા મામલો પેચીદો બVયો હતો 

�. ��CAK : k��7 <�к�� (B��ÉK) 

k��7�� к�����5� અ��5 6��a� �� �@A I:���� 6�\к��� 

����] i�K� e.� a�х�� B��ÉK ��� અ>�ш�  

 
કોરોના મહામાર5ના કારણે અસરg�ત બાળકોની કાળt 

લેવાના ંપગલા ંSતગ�ત આPષુમાન ભારત યોજના Sતગ�ત 

18 વષ� zધુીના ં અનાથ થયેલા ં બાળકોને િવના�iૂયે �િપયા 

પાચં લાખનો આરોÈય વીમો અપાશે અને તે9ુ ં *ીિમયમ 

પીએમકZસ� ફડંમાથંી bકૂવાશે. 

� >�
 ��N
 �� � ������ ��; >�
 к�<A j�� 

p?�Ï� 4кN�� X���k к��ÅK� Z7�. 

� આ �ક5મ Sતગ�ત 11 માચ� 2020થી શ� થયેલા કોરોના 

મહામાર5ના સમયગાળામા ં માતા-િપતા અથવા દ�ક 

લેનાર માતા-િપતા fમુાવી દZનારા ં બાળકોને સહાય 

કરવાની )હZરાત કરાઇ હતી.  
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� Bમા ં બાળકોને સરં�ણ h�ંુૂ પાડવા, તેમના આરોÈયની 

કાળt લેવા અને 23 વષ�ના થાય "યા ં zધુી તેમના 

િશ�ણ અને અVય જ�#રયાતોની કાળt લેવાશે 

�  NCPCRના જણા�યા અ9સુાર પાચં mૂન 2021 zધુીમા ંકોરોના 

મહામાર5ના કારણે દZશમા ં6ુલ 30371 બાળકો અનાથ થયા.ં  

� 26176 બાળકોએ માતા-િપતા એમ બનેંને fમુાવી દ5ધા ં

છે. 3621 બાળકોએ વાલી fમુા�યા ં છે અને 274 

બાળકોને "યt દZવાયા.ં 

�к o��5� � iк��ш� :  

� ����� X��K X�� ���4H<A �<JHu� B�<4Hc< 


c� J�a�j �� �Íc<� �<¹`:
шc< j�� (PM-

CARES) ®��� � iк����� B�ш�. 

�. H�o� GpaUq>к ���� 

(�) k��7�K �c< Z�кN HN :  મેડલ : �ોVઝ  

 
� કZOટન : મન*ીત િસaહ   કોચ : gેહામ ર5ડ  

� હર5ફ : જમ�ની  

� ભારતે છેiલ ે41 વષ� પહZલા 1980ના ઓvલ�Nપકમા ંમેડલ 

t"યો હતો 

(�) �<��� ��a ��Y7� : k��7�K ��<a� - ��� �JZK� :   

 
� વતન : સોનીપત   કZટZગર5 : 57 #કલોgામ  

� હર5ફ : )xરુ Pxુગુેવ  દZશ : રિશયા 

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (05-08-2021) 

1. ��ુયમ�ંી 
ી િવજય �પાણીની ઉપ��થિતમા ંરા�યક�ાનો 

“#કસાન સVમાન #દવસ” કાય� મ �ા-ં�ારZ યો)યો - 

�:; 75� 7�.� Ð�4H ����  

2. “#કસાન સVમાન #દવસ”  િનિમતે કઈ યોજના Sતગ�ત 

રા�યના 3915 ગામોના 4.47 લાખ ખેãતૂોને #દવસે 

વીજળ5 hરૂ5 પાડવામા ંઆવી - Jк<�� I iKµ�K K�;��  

3. ઑગ�ટ 2021મા ં fજુરાત સરકારની મા-અ�તૃમ, મા 

વા"સiય અને ભારત સરકારની PMJAY યોજનાને કP ુ

નx ુનામ અપાPુ ં- PMJAY-�  

4. PMJAY-મા કાડ� Sતગ�ત કZટલા લાખની િનRiુક આરોÈય 

સેવા આપવામા ંઆવે છે – e. � a�х 

5. PMJAY9ુ ંિવ��તૃ નામ આપો - X����_� ;� B��ÉK 

K�;�� 

6. કZV`ના નાણામ�ંાલય �ારા રZqો�પે}Dટવ ટZDસને રદ કરવા 

લોકસભામા કP ુzધુારા vબલ રmૂ કરાP ુ- H�V<�ш� a�u 

(
�c��cH) ���� 

7. ભારતમા ં કામ કરતી િવદZશી કંપનીની પેટા કંપની �ારા 

ભારતમા ંખર5દવામા ંઆવેલા કંપનીના ં શેસ� કZ ભારતીય 

સપંિ�ના ં કરવામા ં આવેલા �યવહારોથી મેળવવામા ં

આવેલા કZિપટલ ગેઈન પરના ટZDસને �ા નામે 

ઓળખવામા ંઆવે છે - ����4>�¶VH� H�V<  

8. ભારતમા ં કોરોનાથી અનાથ બનેલા કZટલા વષ� zધુીના 

બાળકોને કZટલા �િપયાનો આરોÈય વીમો િવના�iૂયે 

અપાશે – �� 75� e. � a�х 

9. વડા*ધાન નરZV` મોદ5એ પીએમ કZસ� ફોર vચiÜન 

�ક5મનો *ારંભ �ારZ કરા�યો હતો – 7�. �� � ���� 

10. કોરોના મહામાર5ના કયા સમયગાળામા ં માતા-િપતા 

અથવા દ�ક લેનાર માતા-િપતા fમુાવી દZનારા ંબાળકોને 

પીએમ કZસ� ફોર vચiÜન �ક5મ Sતગ�ત સહાય અપાશે – 

7�. �� �?A ����5�  

11. ટો�ો ઓvલ�Nપક 2020મા ંભારતીય મેVસ હોક5 ટ5મે કઈ 

ટ5મને હરાવી કયો મેડલ t"યો – ;A�� 75� t�cu  

12. ટો�ો ઓvલ�Nપક 2020મા ં�ોVઝ મેડલ િવBતા ભારતીય 

મેVસ હોક5 ટ5મના કZOટન તથા કોચ9ુ ં નામ જણાવો - 

�X�7 �<rZ 75� }�Z� �N�  

13. ટો�ો ઓvલ�Nપક 2020 પહZલા ંભારતીય મેVસ હોક5 ટ5મ 

છેiલે કયા વષ= ઓvલ�Nપકમા ંમેડલ t"યો હતો - ���� 

14. ટો�ો ઓvલ�Nપક 2020મા ં �ા ભારતીય રZસલરZ �ો 

મેડલ t"યો હતો – ��� �JZK� 75� �<��� ��a 

15. ટો�ો ઓvલ�Nપક 2020મા ં િસiવર િવBતા ભારતીય 

રZસલરની કZટZગર5 અને હ#રફ ખેલાડ5 અને દZશ9ુ ં નામ 

જણાવો - �� Jкa�}�, f�:� `:�:��� 75� ��шK� 

DATE : ��-��-����

�. ��;��� J��< : 7�. � G�4H (�ZN�H)  ]:̂ K�_� �� ��;K e>�C��� y>U45�7�� ��QKкR��� к�KAL 

I:�7 х�7� K�fK�  
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� 62,000 Pવુાનોને એક જ #દવસે િનમÎકૂ પ� આપી 

રોજગાર5ના �ે�ે અgસેર fજુરાત 

��QKk��� ��;��� J��<� K�fK�a� к�KAL� : 

� કોરોનાના કપરા કાળમા ં જયારZ િવl આÑ ુ રોજગાર5 

સ#હતની અનેક સમ�યાઓથી ઘરેાયેKુ ં છે એવા સમયે 

પણ દZશભરમા ંfજુરાતનો રોજગાર5 દર સૌથી Ùચો રÀો.  

� �જiલા-મહાનગરપાvલકાના ં W:a �� 45\�
 ��� 

;�6j�� અ�� ��È iк >_��� ��7�C к�KAL� યો)યા  

� સામાVય વહ5વટ િવભાગ, 
મ અને રોજગાર િવભાગ સ#હત 

અVય સરકાર5 િવભાગોમા ં િશ�ણ સહાયક, નસ� સ#હતના  

િવિવધ સવંગ�મા ંભરતી *# યા હાથ ધરવામા ંઆવી.  

� બોડ�-કોપkરZશનની તથા ખાનગી �ે�ોમા ં પણ મહ�મ 

રોજગાર5 hરૂ5 પાડવામા ંઆવી છે. Bમા ંપસદંગી પામેલા 

SદાB 62 હ)ર Pવુાનોને આB zરુત ખાતેથી ��ુયમ�ંી 


ી િવજયભાઈ �પાણીના હ�તે િનમÎકૂ પ�ો એનાયત 

કરવામા ંઆ�યા હતા. 

� રોજગાર #દવસ િનિમતે અvભનવ #ડ�જટલ પહZલ �વ�પે 

રા�ય સરકાર �ારા ��;�����7� અ�� ��;��� ���¹ÑG 

�¹?� <�n :e> 
к ��ш�@ ��;��� >�HAa "અM:6��]�" 

7½K�� к����� BÅ`:� �� Y�� >C ]:̂ K�_���
 

�:k���k к��ÅK� Z7�.  

 
�. к��\ : W��@к�C K�;�� fZ��  

 
� હZ� ુ: હાઈટZક ખેતીને *ો"સાહન આપવા  

�. SEBI : Zz��� ��CAK (B�5Ìк)   

� ભારતના માકçટ રZÈPલુેટર સેબીએ ઇ}Vડયન િસ{#ુરટ5 

માકçટમા ં માVયતા *ાOત રોકાણકારો (accredited 

investors)ની કZટZગર5 શ� કરવાનો િનણ�ય કયk. સેબીના 

આ પગલાથી ફડં ઊ_ુ ંકરવાની નવી #દશા Ñલૂશે.  

к��� �cK7� અ>�ш� : 

� �ય�Dત અથવા સ�ંથાની 6ુલ સપંિ� અથવા આવકના 

આધારZ માVયતા *ાOત રોકાણકારની ઓળખ અપાશે.  

� �ય#કતગતો, #હa�ુ અિવભDત પ#રવારો, ફZિમલી q�ટ, 

વેપાર5, ભાગીદાર5 કંપની, q�ટ અને કોપkરZટ કંપની સેબી 

�ારા નr5 કરાયેલા આિથFક માપદંડોના આધારZ ઇ}Vડયન 

િસ{#ુરટ5 માકçટમા ં accredited investorsની માVયતા 

*ાOત કર5 શકશે. 

к��� ]:UV7 \ш� : 

� #ડપોvઝટર5ઝની સબિસ#ડયર5 અને �ટોક એDસચેVજ આ 

*કારના રોકાણકારોને એ Z#ડટZશન િસFટ#ફકZટ )ર5 કર5 

શકશે.  

� કZV` અને રા�ય સરકારો, તેમના �ારા ઊભા કરાયેલા ફંડ, 

ડZવલપમેVટલ એજVસીઓ, Dવોvલફાઇડ ઇ·V�ટટPશૂનલ 

બાયસ�, કZટZગર5 accredited investors સોવે#રન વેiથ ફડં 

અને મ}iટલેટરલ એજVસીઓ એ Z#ડટZડ ઇVવે�ટસ� જ 

ગણાશે અને તેમને કોઇ િસFટ#ફકZટ લેવાની જ�ર નહ¡ રહZ. 


L�J�H�� �c��4H<A 6��� �H��� <�6��� B�5Ìк �>��� : 

(�) ÅKUV7, JZr�:  અ��kV7 >J����, j��a� �4H અ�� 
кa 

��>��N �H� :  

� �િપયા બે કરોડની ઓછામા ંઓછ5 વાિષFક આવક 

� �િપયા 7.50 કરોડની નેટ સપંિ� (50 ટકા ફાઇના�Vસયલ 

એસેÊસ) 

(�) <�45�G �H� : 

� �. 1 કરોડની ઓછામા ંઓછ5 વાિષFક  આવક 

� �િપયા 5.0 કરોડની નેટ સપંિ� (50 ટકા ફાઇના�Vસયલ 

એસેÊસ) 

(�) j��a� �4H �<��K��� �4H �H� : 

� �િપયા ૫૦ કરોડની ઓછામા ંઓછ5 નેટ સપંિ� 

(�) к�>µ��H �H� : 

� 50 કરોડની સપંિ� ફર�જયાત 

� ભાગીદાર કંપની માટZ દરZક પાટ�નર આિથFક માપદંડ પર 

ખરો ઊતરવો જોઇએ 

� SEBI : િસ{#ુરટ5 એDસચેVજ બોડ� ઓફ ઈ}Vડયા  

� વãુમથક : �ુબંઈ  

�. RBI : <77 B[���� ��>���H �.� Hк� અ�� J��<A 

��>���H �.�� Hк� >� K5��7   

���� બßક રZટ પણ 4.25 ટકા યથાવત  

���� વષ� 2021-22નો GDPનો xÃૃ�દર 9.5 ટકા રહZવા9ુ ં

અ9મુાન  

���� RBI ગવન�ર : શ�Dતકાતંા દાસ  વãુમથક : �ુબંઈ  

�. х�aWi�-fZ���7 : k��7 <�к��  
k��7�� х�a ;�7�� <�µ¹? ��v� ����� х�a�z� 
���A 

Z��5� “�;� �K��?�� х�a�z� w:�4к��” 7�Nк� G\х�ш� 
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� મેજર ,યાનચદંને હોક5ના )�ૂગર તર5કZ9ુ ંઉપનામ  

���� વડા*ધાન નરZV`ભાઈ મોદ5એ )હZરાત કરતા ં કુ ં કZ 

,યાનચદં ભારતના *થમ ખેલાડ5 હતા, Bમણે દZશને 

સVમાન અને ગૌરવ અપા�Pુ.ં દZશના સવk1ચ રમત 

hરુ�કાર તેમના નામ પર જ હોવો જોઈએ એ યોÈય છે. 

k��7�K �7�� <�µ¹? અ���A :  

���� hરુ�કારની શ�આત : 1991-92 

���� hરુ�કાર tતનાર ખલેાડ5ને *શ��તપ�, hરુ�કાર અને �. 

25 લાખ આપવામા ંઆવે છે.   

X5 х�a �z� અ���A ��Y7� :  

���� *થમ ભારતીય gાVડ મા�ટર િવlનાથન આનદં.  

���� અ"યારzધુીમા ં45 લોકોને આ અવોડ� આપવામા ંઆ�યો.  

���� # કZટર રો#હત શમા�, પેરાલ�Nપયન હાઇ જNપર મ#રયOપન 

થગંવેK,ુ ટZબલ ટZિનસ ખલેાડ5 મિનકા બ�ા, 6ુ�તીબાજ 

િવનેશ ફોગાટને આ એવોડ� આપવામા ંઆ�યો. 

���� અ"યાર zધુી 3 ખેલાડ5ઓએ હોક5મા ં ખેલ ર"ન એવોડ� 

મેળ�યો છે. તેમા ંધનરાજ િપiલે (1999/2000), સરદાર 

િસaહ (2017) અને રાની રામપાલ (2020)નો સમાવેશ 

થાય છે. 

�;� �K��?�� ��ш� :  

���� મેજર ,યાનચદંનો જVમ 29 ઓગ�ટ 1905ના રોજ 

*યાગરાજમા ં થયો હતો. ભારતમા ં આ #દવસ રા q5ય 

રમત #દવસ તર5કZ ઉજવવામા ંઆવે છે.  

���� 7��� Bzк5�M:� �� '��a'.  

���� ,યાનચદં મા� 16 વષ�ની ¾મરZ ભારતીય સેનામા ંજોડાયા 

હતા. તે9ુ ં <��:� �� �K�� �<rZ હ� ુ.ં તે ફરજ બાદ 

ચાદંની રોશનીમા ં હોક5 *ે#કટસ કરતા હતા, તેથી તે 

,યાનચદં તર5કZ ઓળખાવા લાÈયા હતા.  

���� ,યાનચદંZ 1926 થી 1949 zધુી 185 ¢તરરા q5ય 

મેચોમા ં400 ગોલ કયા� હતા.  

���� 7��� �7�� к��C� k��7� ����, ���� અ�� ���� 

GpaUq>к�� ���� ��a vzK� Z7�.  

���� 7�C� ���� 
q4H�A GpaUq>к�� �� ��a кK�A Z7�. 

zK��� ����a�c��� 
к 45���к અх6��� a^`:� Zn :� к�, '7� 

Z�кN �ZÓ, f�:  Z7� અ�� �K��?�� Z�кN�� f�:�� ��. 

'zK��5� 7�G Z�кN�� f�:�� 7�Nк� G\х��� a�ÉK� 

Z7�. 

�. y¾��х�� : � iк�> 
aHA  
> a�c? к���� k��7M:� 

X5 ��QK  

�. B�Ì��K� : ��� PM 7�Nк� �� ��к�a >��шcK��� � i�H�K�  

 
�. ��d�;J�K� : ��� JL�H� к�c<� d-��K�� a�c? к��d  

 
�. H�o� GpaUq>к-���� : ����� кH��NK�-k��7�K JZa� 

Z�кN х�a��N  

� વદંના કટાર5યા ઓvલ�Nપકમા ંહZ#qક ફટકારનાર5 ભારતની 

પહZલી મ#હલા હોક5 ખેલાડ5 બની છે દv�ણ આ#pકા 

સામેની હોક5 મેચમા ંભારતના 6ુલ ચારમાથંી �ણ ગોલ 

ફટકાયા� હતા 

B GpaUq>к�� Z�кN�� <�K�� 

� `:�7�G ptH� <�� Z��N, `:�к�
 7��� Z��ÅK� 

� `:�к� G4��paK� <�� Z�K�A, `:�7�G
 7��� Z��ÅK� 

� `:�7�G B; g¶cH�� <�� Z��N, `:�к�
 7��� Z��ÅK� 

� `:�7�G ;A�� <�� Z��N, `:�к�
 7��� Z��ÅK� 

��. 9:d�� 6�pa�� : >�x:�� ��� ���X��� 7�Nк� � i�H�K�  

 
� ચલણ : સોલ         રાજધાની : લીમા 

��. J�� ��ш�@ : �� G�4H 
f>���� JZ���ш� >� US ®��� >��È: 6�q65� Ô:a��� �� �@A 

 
� f>���� JZ���ш� >� �� �@A >Z�a�� � G�4H, 

������ ��; અ�J�к�
 >��È: 6�q6 ‘paHa 6�K’ 

uÓo� Z7�.  

� 1.40 લાખથી વ� ુલોકોએ tવ fમુા�યા હતા.  

� "યારZ આડઅસરનો સામનો કર5 રહZલી પેઢ5 હવે KOુત 

થવાની અણીએ છે.  
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� )પાનમા ં ફDત 1,36,700 જ એવા લોકો છે B એ 

િવનાશની સા�ી hરૂZ છે. આ બધા 80 થી 90 વષ�ના છે.  

� આ તમામ લોકો કોઈ ને કોઈ અસા,ય રોગથી પી#ડત છે.   

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (06-08-2021) 

1. fજુરાતમા ં રા�યક�ાનો રોજગાર #દવસ કાય� મ �ા-ં

�ારZ યો)યો - I:�7 75� 7�.� G�4H ���� 

2. રોજગાર #દવસે રા�યમા ંએક જ #દવસે કZટલા Pવુાનોને 

િનમÎકૂ પ� અપાયા - ��,��� 

3. fજુરાતમા ં રોજગારદાતા અને રોજગાર વા1ંÛઓ વ1ચ ે

સે��ુપ કયા િવશેષ રોજગાર પોટ�લ-એપ9ુ ંતા.6 ઓગ�ટ 

રોજગાર #દવસ િનિમતે ��ુયમ�ંી 
ી િવજય �પાણીએ 

Rભુારંભ કરા�યો – અM:6��]� 

4. ઓગ�ટ 2021મા ં હાઈટZક ખેતીને *ો"સાહન આપવાના 

હZ�સુર �ા રા�યએ 6ૃિષકરણ યોજના )હZર કર5 - к��\ 

5. ઓગ�ટ 2021મા ં ભારતના માકçટ રZÈPલુેટર સેબીએ 

ઇ}Vડયન િસ{#ુરટ5 માકçટમા ં કઈ કZટZગર5 શ� કરવાનો 

િનણ�ય કયk - �cK7� X��7 ��к�Cк���  

6. accredited investors માટZ SEBIએ કયા વગ� માટZ આિથFક 

માપદંડ )હZર કયા� - ÅKUV7, JZr�:  અ��kV7 >J����, 

j��a� �4H અ�� 
кa ��>��N, <�45�G, j��a� �4H 

�<��K��� �4H અ�� к�>µ��H 

7. ઓગ�ટ 2021ના *થમ સOતાહમા ં RBI �ારા સતત 

આઠમીવાર રZપોરZટ, #રવસ� રZપોરZટ અને બßક રZટ કZટલા 

ટકા યથાવત રખાયો - �.�, �.�� અ�� �.�� Hк� 

8. ભારતમા ં ખલે જગતનો સવk1ચ રાtવ ગાધંી ખેલર"ન 

એવોડ�ને તા. 6 ઓગ�ટ-2021ના રોજ વડા*ધાન મોદ5 

�ારા કP ુનx ુનામાvભધાન કરવાની )હZરાત કરાઈ હતી 

– �;� �K��?�� х�a�z� w:�4к�� 

9. ભારતમા ં ખલે જગતનો સવk1ચ રાtવ ગાધંી ખેલર"ન 

એવોડ�ની શ�આત �ારથી કરવામા ં આવી હતી - �@A 

����-�� 

10. રાtવ ગાધંી ખલેર"ન એવોડ� િવBતા ખેલાડ5ને કZટલી 

ઈનામી રકમ આપવામા ંઆવે છે - e. �� a�х 

11. *થમ રાtવ ગાધંી ખેલર"ન એવોડ� કોને મ»યો હતો - 

�����5� B���  

12. મેજર ,યાનચદં સાb ુનામ તથા તેમની આ"મકથા9ુ ંનામ 

જણાવો – �K�� �<rZ 75� ��a 

13. મેજર ,યાનચદંના 
ે ઠ *દશ�નના પ#રણામે ભારતીય 

હોક5 ટ5મે �ા-�ા વષ= ઓvલ�Nપકમા ંગોiડ મેડલ t"યા 

હતા – �@A ����, ���� અ�� ���� 

14. ઓગ�ટ 2021મા ં _કંૂપ એલટ� એપ લોVચ કરનાર 

ભારત9ુ ં*થમ રા�ય જણાવો - y¾��х��  

15. ઓગ�ટ 2021મા ં આિમFિનયાના નવા PM તર5કZ કોણ 

bટૂાP ુ- ��к�a >��шcK���  

16. નવી # Oટો કરVસી ઈ-નાયરા લોVચ કરનાર દZશ9ુ ંનામ 

જણાવો - ��d�;J�K�  

17. ટો�ો ઓvલ�Nપક-2020મા ં હZ#qક ફટકારનાર5 ભારતની 

*થમ મ#હલા હોક5 ખલેાડ5 જણાવો - ����� кH��NK� 

18. તાBતરમા ં પે�ુના નવા વડા*ધાન તર5કZ કોણ b ૂટંાયા - 

9:d�� 6�pa��  

19. )પાનના #હરોિશમામા ં �ુઃખદ પરમાÎ ુ Lમુલાના કZટલા 

વષૅ hણૂ� થયા- �� �@Õ 

20. )પાનના #હરોિશમામા ં�ુઃખદ પરમાÎ ુLમુલા કયારZ થયો 

હતો - ��.��.���� 

21. )પાનના #હરોિશમામા ં �ુઃખદ પરમાÎ ુ Lુમલા કયા દZશ �ારા 

અને બોNબ9ુ ંનામ જણાવો - અ�J�к� અ�� paHa 6�K 

22. િવlમા ં િવિવધ દZશો પાસે કZટલા પરમાÎ ુબોNબ હોવાની 

મા#હતી કઈ સ�ંથા �ારા *િસ� કરવામા ં આવે છે - 

4H·кZ� dcH���ш�a >�< J�<?A d�c4HHÖ iH 

DATE : ��-��-����

�. ��к�< J��< : � G�4H (�ZN�H)  

]:̂ K�_� �� ��;K e>�C��� y>U45�7�� ��QKкR��� 

к�KAL <���� Z�z� �J�� �������� х�7� 75� <��Y 

JZr7��� (<�6�к��[�) х�7� K�fK�  

 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    21 | P a g e  

 

'�7� X�' K�;��  

� 'વતન *ેમ' યોજના(અગાઉ mુ9 ુનામ માદરZ વતન) ના 

વેબ પોટ�લનો ઈ-*ારંભ. 

� ગામડાઓમા ંિવકાસના કામો માટZ 60 ટકા દાન સામે 40 

ટકા સરકાર5 ફડં h�ુ પાડતી ‘ વતન *ેમ યોજના'9ુ ં

કZV`ીય fહૃમ�ંી 
ી અિમત શાહ �ારા ઈ-લો·Vચ~ગ.  

� િવlભરમા ંવસતા fજુરાતીઓને પોતાના ગામ, �જiલાના 

િવકાસમા ં જોડાઈને આઝાદ5ના 75મા ં વષ�મા ં દZશ-

િવદZશમા ંવસતા તમામ fજુરાતીઓને તેમણે અિપલ કર5 

હતી. 

����� ��к�< к�� :  

� તા. 7મી ઑગ�ટZ “િવકાસ #દવસ” િનિમ�ે રા�યના ંિવિવધ 

�થળોએ િવકાસલ�ી કાય� મો યો)યા હતા. Bમા ં

રા�યની *)ના જનzખુાકાર5 માટZ 6ુલ �.5300 કરોડના 

િવકાસ કામો9ુ ં મહા"મા મ#ંદર, ગાધંીનગર ખાતેથી ઈ-

ખાત�Lુતૂ� અને લોકાપ�ણ કરવામા ંઆ�Pુ ંહ� ુ.ં  

� fજુરાત રા�ય વાહન �યવહાર િનગમ �ારા �.255 

કરોડના ખચ= 151 બસ, પાચં બસ �ટZશન અને એક 

િવભાગીય કચેર59ુ ંલોકાપ�ણ.  

� fજુરાત #રVPએુબલ એનજX9ુ ંહબ બVPુ ંછે. આB િવlનો 

સૌથી મોટો #રVPએુબલ એનજX પાક� પણ માડંવી ખાતે 

fજુરાતમા ં છે. એ જ ર5તે દZશમા ં ઈV�ટોલ થયેલા 6ુલ 

સોલાર �ફટોપમા ં 90 ટકા ઈ�ટોલેશન સાથે fજુરાત 

નબંર-1 રુ ંછે.  

� રા�યમા ં 2.66 લાખ લોકોએ સોલાર �ફટોપ િસ�ટમ 

લગાવી છે Bના થક5 1000 મેગાવૉટ વીજળ59ુ ંઉ"પાદન 

થઈ રુ ં છે. fજુરાતમા ં અ"યારZ 13,000 મેગાવૉટ 

#રVPએુબલ એનજX9ુ ં ઉ"પાદન થઈ રુ ં છે B વષ�- 

2025 zધુીમા ં41,000 મેગાવૉટ zધુી લઈ જવાનો રા�ય 

સરકારનો લòયાકં છે. 

� છેiલા 4 વષ�થી સતત સૌથી વ� ુ િવદZશી રોકાણ 

fજુરાતમા ં થP ુ છે. કોરોનાની મહામાર5 હોવા છતા ં

એિ*લ 2020 થી માચ� 2021 દરિમયાન ભારતમા ં

આવેલા 6ુલ FDI માથંી 37 ટકા એટલે 1.62 લાખ કરોડ 

fજુરાતમા.ં  

� હાલની ��થિતએ રા�યમા ં30 લાખ Bટલા ંMSME ઉWોગો 

કાય�રત છે. Bના થક5 1.50 કરોડ લોકોને રોજગાર5 મળ5 

રહ5 છે.  

� દZશની *થમ ¢તરરા q5ય નાણાક5ય સેવા9ુ ં કZV` 

(IFSC) vગ¿ટ િસટ5, ગાધંીનગર ખાતે કાય�રત છે. B 

દZશના મોડલ �માટ� િસટ5 તર5કZની ઓળખ *ાOત કરનાર 

પહZK ુ �માટ� િસટ5 બVPુ ં છે. એટKુ ં જ નહ¡ દZશ9ુ ં પહZKુ ં

¢તરરા q5ય �ટોક એકસચેVજ પણ vગ¿ટ િસટ5 ખાતે 

કાય�રત છે.  

9:;��7�� ���A кa�< dcj�4�к?�  

� ધોલેરા �માટ� િસટ5, કZવ#ડયા ��થત �ુિનયાની સૌથી મોટ5 

*િતમા �ટZ1P ુ ઓફ Pિુનટ5, અમદાવાદ મોટZરા ��થત 

�ુિનયા9ુ ંસૌથી મોUંુ # કZટ �ટZ#ડયમ, zરુતમા ંિવl9ુ ંસૌથી 

મોUંુ કોમિશFયલ કોNOલેDસ ડાયમડં Ýઝુ�, 121 એકરથી વ� ુ

િવ�તારમા ં તૈયાર થનાર મેડ5િસટ5 હો��પટલ, અમદાવાદ 

અને zરુત ખાતે મેqો9ુ ં િનમા�ણ, રા�યમા ં 70 માળ 

zધુીની ગગનb ૂબંી ઈમારતોના િનમા�ણને મmૂંર5, છેiલા 5 

વષ�મા ં 500થી વ� ુ ઓવરv�જ9ુ ં િનમા�ણ, છેiલા 5 

વષ�મા ં425 TP �ક5મોને મmૂંર5. 

� દZશમા ં �વ1છતામા ં ટોપ 10 શહZરોમા ં fજુરાતના 4 

શહZરોનો અને  ઈઝ ઓફ vલિવaગમા ં fજુરાતના 3 

શહZરોનો ટોપ-10મા ં સમાવેશ અને હાઈ�પીડ ઓ}Oટકલ 

ફાઈબર �ારા fજુરાતના 10,000 ગામોને �ોડબેVડ 

કનેકટ5િવટ5થી જોડવામા ંપણ fજુરાત અgેસર રુ ંછે. 

y>U45�7 :  

� ગાધંીનગર લોકસભા સાસંદ તેમજ કZV`ીય fહૃ અને 

સહકાર મ�ંી 
ી અિમતભાઇ શાહ 

� કZV`ીય માગ� પ#રવહન અને રાજમાગ� મ�ંી 
ી નીિતન 

ગડકર5  

� ��ુયમ�ંી 
ી િવજયભાઈ �પાણી 

� નાયબ ��ુયમ�ંી 
ી નીિતનભાઇ પટZલ  

� સાસંદ સcય સી આર પાટ5લ 

�. B��ÉK �_�aK-k��7 <�к�� 

×Z�c< & ×Z�c<�� к����� �<r�a ��u �<��� k��7�� 

d�;c<� y>K�� �H� � i�N  

 
k��7 >�<� y>aÇ� >��? к����� �<� અ�� 7��� ��ш�@7� 

(7�. �� G�4H ������ U45�7
)   

(�) к���ш��� :  
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� ptH�ની એ�qાઝેનેકા કંપની અને ઓDસફડ� PિુનિવFસટ5 

�ારા િનિમFત 

� ભારતમા ંસીરમ ઇ·V�ટટPટૂ ઓફ ઇ}Vડયા �ારા ઉ"પાદન 

� 1 )VPઆુર5 2021ના રોજ ઇમÂVસી Pઝૂ માટZ મmૂંર5 

� રસીના બે ડોઝ લેવા આવÁયક 

� ડZiટા વે#રઅVટ સામે 63 ટકા અસરકારક 

(�) к���UV<� 

� ભારત બાયોટZક- ICMRની *થમ �વદZશી રસી 

� હÇદરાબાદ ��થત ભારત બાયોટZક �ારા ઉ"પાદન 

� 3 )VP.ુ 2021ના રોજ ઇમÂVસી Pઝૂ માટZ મmૂંર5 

� રસીના બે ડોઝ લેવા આવÁયક 

� ડZiટા વે#રઅVટ સામે 65.2 ટકા અસરકારકતા 

(�) 4w:7��к j��� :  

� ��шK�ના ગામાલેયા ઇ·V�ટટPટૂ �ારા િનિમFત 

� ભારતમા ંડો. રZô5ઝ લબેોરZટર5 �ારા ઉ"પાદન 

� 12 એિ*લ 2021ના રોજ ઇમÂVસી Pઝૂ માટZ મmૂંર5 

� રસીના બે ડોઝ લેવા આવÁયક 

� ડZiટા વે#રઅVટ સામે 90 ટકા અસરકારક 

(�) �����A 

� અ�J�к�ની મોડZના� ફામા��P#ૂટકiસ �ારા િનિમFત 

� ભારતમા ંિસOલા ફામા��P#ૂટકiસ �ારા માકç#ટaગ કરાશે 

� 29 mૂન 2021ના રોજ ઇમÂVસી Pઝૂ માટZ મmૂંર5 

� રસીના બે ડોઝ લેવા આવÁયક 

� ડZiટા વે#રઅVટ સામે 94થી 95 ટકા અસરકારક 

(�) ×Z�c<� & ×Z�c<� (����)  

� અ�J�к�ની õહોVસન એVડ õહોVસનની )નસેન કંપની 

�ારા િનિમFત 

� ભારતમા ંહÇદરાબાદની બાયોલો�જકલ ઇ કંપની ઉ"પાદન કરશે 

� 7 ઓગ�ટ 2021ના રોજ ઇમÂVસી Pઝૂ માટZ મmૂંર5 

� રસીનો ફDત એક ડોઝ આવÁયક 

� ડZiટા વે#રઅVટ સામે 71 ટકા અસરકારક 

� к�c��K B��ÉK �_� : �� �I:х �����K� 

�. k��7�K ��a�� : >K�A��C�� ;7� �H� ��7� >Z�a 

(>K�A��C)  

��ш�a Z�dÏ�;� 
�;� �ш� Z�[\ Z�dÏ�;� j`:
a 

<�a ®��� ��� ��������� Ø�7Z��<к ��CAK  

���7 :�¶c�K� ��a�� G�g���u�ш� Gj G�H���H 

jÙ:અa (IROAF)એ ઉ�ર રZલવેના 89 #ક.મી. સેDશનમા ંએક 

ડ5ઝલ ઇલે}Dqકલ મ}iટપલ Pિુનટ (ડZ�)ુને રZqો#ફટ કર5ને 

હાઇÜોજન ફöઅુલ આધા#રત ટZકનોલોtથી ચલાવવા માટZ 

ટZVડર મગંા�યા છે. દZશમા ંહાઇÜોજન ફöઅુલથી qZન ચલાવવા 

*થમ વખત ટZVડર મગંાવાયા છે. 

X5 >�NRC : 

� k��7�� >Z�a� ��]: ���NG�� 6� ��к�� >J��7A� 

к�N�� 7��� Z��Ï�;� jÙ:અa <�a5� ?a������ 

B�ш�. તેના પછ5 નેરોગજે એ·Vજનમા ંહાઇÜોજન ફöઅુલ 

સેલ િસ�ટમમા ં ફZરવવામા ં આવશે. તેના પછ5 

લોકોપાયલોટને કોઈપણ *કારની હZરાનગિત નહ¡ થાય. 

>K�A��C-��C��� 6?7 : 

� ડ5ઝલથી ચાલતી ડZ�નેુ હાઇÜોજન સેલ ટZકિનકમા ં

બદલાતા દર વષ= �. 2.3 કરોડ  બચવાની સાથે દર વષ= 

11.12 #કલો ટન નાઇqોજન ડાયોDસાઇડ (NO2) અને 

0.72 #કલો કાબ�ન કણો9ુ ંઉ"સÂન ઘટશે. 

� હાઇÜોજન ફöઅુલ સેલને અ"યાર zધુી9ુ ં સૌથી �વ1છ 

ઊ)� મોડZલ માનવામા ંઆ�Pુ ંછે.  

k��� BK�;� :  

� આ *યોગ સફળ થયા પછ5 ડ5ઝલથી ચાલતા બધા 

એ·Vજનોને હાઇÜોજન ફöઅુલ સેલ એ·Vજનમા ંપ#રવતXત 

કરવામા ંઆવશે.  

� હાઇÜોજન સેલ આધા#રત ડZ� ુ રZકના માટZ બોલી 21 સOટZNબર 

2021થી શ�ુ થશે અને પાચં ઓDટોબર zધુી ચાલશે. 

aÚK��к : 

� દZશમા ંહાઇÜોજન મોvબvલટ5ને વેગ આપવા માટZ નેશનલ 

હાઇÜોજન એનજX િમશન હZઠળ રZલવે બBટમા ં થયેલી 

ઘોષણાઓને ,યાનમા ંરાખતા આ મોUંુ પગKુ ંઉઠાવવામા ં

આ�Pુ ંછે.  

� તેમા gીન એનજXનો ઉપયોગ કર5 શકાય છે. તેનાથી 

કાબ�ન ડાયોDસાઇડ9ુ ંઉ"પાદન ઘટશે. 

�. H�o� GpaUq>к ����  

GpaUq>к�� k��7�� 
Ûa�JHV<�� <DX5 ���� ��a 

��Y7� Ü��pa� Ý�અ� (k�a� jÞк) ���; ?�>��  

 
��@�ш7�G : 

� k��7�� ��7Z�<�� X5��� ��к 
c� Jj�� 
Ha� 


Ûa�JHV< ���cH X5 ���� ��a 
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� અગાઉ વષ� 2008મા ં બઇે�જaગ ઓલ�Nપકમા ં R#ૂટaગમા ં

અvભનવ vબV`ા �ય�Dતગત ગોiડ મેડલ િવBતા 

X��ш ��к�J�ß� ����r� 

� *થમ *યાસ : 87.03 મીટર 

� બીજો *યાસ : 87.58 મીટર (સૌથી વ�)ુ 

� �ીજો *યાસ : 76.79 મીટર 

� ચોથો *યાસ : ફાઉલ  પાચંમો *યાસ : ફાઉલ 

� છ÷ો *યાસ : 84.24 મીટર 

� Úવેvલન øોમા ં છ *યાસોમાથંી B 
ે ઠ હોય તે જ 

,યાનમા ંલેવામા ંઆવે છે 

� �પધા�મા ં6ુલ 12 એùલીટ  

� બી) નબંરZ - )6ુલ વેÜલમે (ચેક #રપÉ[લક)  

� મહ�મ : 86.67 િમટર 

�� ��@ÌK ���; ?�>�� �� �<��G : 

���� ��a 

� ટો�ો ઓvલ�Nપક-2020  એિશયન ગેNસ-2018  

� કોમનવેiથ ગેNસ-2018  એિશયન ચે�Nપયનિશપ-2017  

� સાઉથ એિશયન ગેNસ-2016  

� વiડ� mુિનયર ચે�Nપયનિશપ-2016 

� �<��� ��a :એિશયન mુિનયર ચે�Nપયનિશપ-2016 

� નીરB તેનો ગોiડ �વ.િમiખાિસaહને સમિપFત કયk 

� mુિનયર ઇવેVÊસમા ંનીરજનો વiડ� રZકોડ� 86.24 મીટર 

���; ?�>��  >J�?K :  

� વતન :ખડંરા/ખં̀ ા, �જ.પાણીપત, હ#રયાણા 

� �યવસાય : નાયબ zબુેદાર 

� િપતાtનો �યવસાય : ખેતી 

� વષ� 2016મા ં ભારતીય સેનામા ં ભરતી અને નાયબ 

zબુેદાર રZVક 

� સેનામા ંિવિશ ટ સેવા મેડલ-VSM એનાયત 

���; ?�>�� �� ����� ��� : 

� હ#રયાણા સરકાર �ારા �. 6 કરોડ રોકડા અને Dલાસ વન 

સરકાર5 ઓ#ફસરની નોકર5 આપવાની )હZરાત   

� હ#રયાણાના પચં6ુલામા ં બનાવવામા ં આવનાર સેVટર 

ઓફ એùલે#ટDસના હZડ બનાવાશે  

� પ)ંબ સરકાર : �િપયા 02 કરોડ    BCCI : �. 01 કરોડ 

� ઇ}Vડયા ઓvલ�Nપક સિમિત:- 75 લાખ 

� મ#હV`ા કંપની:- XUV-700 કાર ભેટ 

� ડાયરZકટર અ�લુ ખતર5 :- િનરજ ચોપડા ની બાયોિપક 

(#ફiમ બનાવશે- હ5રો:- અ�ય 6ુમાર) 

� મોરાર5બાh ુ�ારા �. 250009ુ ંઈનામ   

� મvણhરુ રા�ય સરકાર : �. 01 કરોડ. 

��� �JZK��� d�� : 

� રિવ દ#હયાને 4 કરોડ  

� હ#રયાણા સરકાર �ારા 6ુ�તીમા ં િસiવર મેડલ tતનાર 

પહZલવાન રિવ દ#હયાને �. 4 કરોડ રોકડા આપવાની 

અગાઉ )હZરાત કરાઈ હતી.  

� ખûર સરકાર તેને Dલાસ વન સરકાર5 ઓ#ફસરની નોકર5, 

રાહત દરZ Oલોટ આપશે. 

6;��� w:��K��� d�� :  

� હ#રયાણાના ં સીએમ ખûરZ )હZરાત કર5 હતી કZ �ોVઝ 

મેડલ tતનાર પહZલવાન બજરંગ hિૂનયાને �. અઢ5 

કરોડ રોકડા તેમજ સરકાર5 નોકર5 આપવામા ંઆવશે.  

� બનેં ખેલાડ5ઓને 50 ટકા રાહત દરZ જમીન આપવામા ંઆવશે. 
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k��7�K W:47�6�; : 6;��� w:��K�  

 
� �ોVઝ મેડલ િવBતા 

� કZટZગર5 : 65 #કલો gામ p5 �ટાઈલ 6ુ�તી 

� હ#રફ : ડૌલત િનયાઝબેકોવ, કઝા#ક�તાન 

H�o� GpaUq>к ������ k��7M:� X�шA� :   

� ���� : ��  �<��� : ��  t�cu : �� 

� W:a ��a : �� 

� ટો�ો ઓvલ�Nપક 2020 મેડલ ટZલી ભારત 47મા ં�થાને 

� ઓvલ�Nપકના ઇિતહાસમા ં 07 મેડલ સાથે ભારતનો 

અ"યાર zધુીનો સવ�
ે ઠ દZખાવ  

� અ��y a��� GaUq>к ������ k��7�� W:a �� ��a 

¼K� Z7�.  

GpaUq>к�� k��7�� ��a અ�� �@A : 

��q<-�@A ���� �<��� t�cu W:a 

પે#રસ-1900 00 ૦2 00 ૦2 

એN�qZડમ-1928 01 00 00 01 

a�< à;a<-���� 01 00 00 01 

બvલåન-1936 01 00 00 01 

લડંન-1948 01 00 00 01 

હZલિસaક5-1952 01 00 01 ૦2 

મેલબોન�-1956 01 00 00 01 

રોમ-196૦ 00 01 00 01 

ટો�ો-1964 01 00 00 01 

મે�Dસકો-1968 00 00 01 01 

NPિુનચ-1922 00 00 01 01 

મો�કો-198૦ 01 00 00 01 

એટલાVટા-1996 00 00 01 01 

સીડની-200૦ 00 00 01 01 

એથેVસ-2004 00 01 00 01 

બેઈ�જaગ-2008 01 00 ૦2 ૦૩ 

લડંન-2012 00 ૦2 ૦4 ૦6 

#રયો-2016 00 01 01 ૦2 

ટો�ો-2૦2૦ 01 ૦2 ૦4 ૦7 

� х�<: ઓvલ�Nપકમા ં ગોiડ િવBતા દZશ9 ુ રા qગાન 

�ટZ#ડયમમા ંવગાડવામા ંઆવે છે 

Bu�� k��7�� 
Ûa�JHV<�� >Z�a� ��a 

� v�#ટશ �ળુના રનર નોમ�ન િ*ચાડ� 1900 ઓvલ�Nપકમા ં

200 મી. અને 200 મી, હડ�લમા ં િસiવર t"યો હતો. 

"યારબાદ એùલે#ટDસમા ંમેડલ નથી t"યા.  

� િમiખા િસaહ 1960 અને પીટ5 ઉષા 1984 ફાઇનલમા ંચોથા 

�થાને રÀા હતા. 

�. H�o� GpaUq>к ����  

(�) �4к�H (�:k�к�)-���d7��� 

� અથ� : મગંલ કાર5 *તીક  

(�) >���paUq>к ���� f>�� : �4к�H-<D��HN 

�. NASA-USA (અ�к�ш ��S��)  

��<��� х��\���� ®��� F7J�R�� �� к��� �@A  i�� 

`:�� 7��� ш���K� 

� નામ : કOપા-1 સેતી 

���7 :અમે#રક5 Sત#ર� સ�ંથાન નાસાના ખગોળિવદોને 

Sત#ર�મા ંzરૂજનો ‘નાનો ભાઇ’મળ5 ગયો છે. તે એક તારો 

છે કZ B 60 કરોડ વષ� mૂનો છે.  

 
� િવ�ાનીઓ9ુ ં માનxુ ં છે કZ આ શોધને પગલે ધરતી પર 

tવન કઇ ર5તે આ�Pુ ં તેની �પ ટતા થઇ શકZ છે. તે 

Pવુાન તારા9ુ ંનામ કOપા-1-સેતી.  

� તે9ુ ં `�યમાન અને તાપમાન આપણા zરૂજ Bxુ ં જ છે. 

આ તારો ધરતીથી 30 *કાશવષ�ના SતરZ ��થર છે. 

�. ;c J�� ��ш�@ : �� G�4H 

B� p��� 9:Í�N : k�\�k�d >H�a 

;c : � G�4H ����        અ�<�� : �� � ���� 

� ભોળાભાઈ શકંરભાઈ પટZલ િનબધંકાર, િવવેચક, સામિયક 

સપંાદક, અ9વુાદક.  

 
� જVમ/વતન - સો) (�જ.મહZસાણા, હાલમા ંગાધંીનગર).  

� 1952મા ંએસ.એસ.સી.  

� 1957મા ંબનારસ #હa�ુ PિુનવિસFટ5માથંી બી.એ.  

� 1960મા ં#હaદ5-સ�ં6ૃત િવષયોમા ંhનુ: એમ.એ.  

� 1970મા ંSgેt-ભાષાિવ�ાન િવષયોમા ંએમ.એ.  



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    25 | P a g e  

 

� 1978મા ં #હaદ5મા ં ‘અ�ેય: એક અ,યયન’ િવષય પર 

પી.એચ.ડ5.  

� 1960થી 1969 zધુી સરદાર વiલભભાઈ આટ�સ કૉલજે, 

અમદાવાદમા ંઅ,યાપક.  

� 1969થી fજુરાત PિુનવિસFટ5ના ભાષા સા#હ"ય ભવનમા ં

#હaદ5ના �યા�યાતા અને 1980થી ર5ડર. પછ5થી #હaદ5 

િવભાગના અ,ય�. 1994મા ંિનx�ૃ.  

� 1983-84મા ં િવlભારતી, શાિંતિનકZતનમા ં �લુના"મક 

ભારતીય સા#હ"યના િવvઝ#ટaગ ફZલો.  

� 25 વષk zધુી ‘પરબ’ના ત�ંી.  

� fજુરાતી સા#હ"ય પ#રષદના મ�ંી. 

� *વાસ િનબધંોના લvલત િન�પણમા ં એમણ ે પોતાની 

આગવી �ુ̀ ા ઉપસાવી છે. એમા ં �થળકાળના સવેંદનોએ 

Sગત સવેંદનાઓની અથ�1છાયાઓ zપેુરZ ઝીલી.  

� Sgેt, જમ�ન, #હaદ5, મરાઠ5, બગંાળ5, ઓ#ડયા, અસિમયા 

વગેરZ ભાષાસા#હ"યનો એમનો અcયાસ એમના િવવેચનને 

�લુના�લૂક તેમ જ આ�વાW બનાવે છે.  

� આ�વાદલ�ી િવવેચન એમનો િવશેષ છે 

<�JZzK <Í� :  

� એમના *થમ h�ુતક ‘zરુદાસની કિવતા’ (1972) પછ5 

‘અ�નુા’ (1973), ‘ભારતીય Uૂંક5વાતા�’ (1973), ‘hવૂા�પર’ 

(1976), ‘કાલh�ુુષ’ (1979), ‘આ�િુનકતા અને fજુરાતી 

કિવતા’ (1987) ‘સા#હ�"યક પરંપરાનો િવ�તાર’ (1996), 

‘મળ5 મા�ભૃાષા મને fજુરાતી’ (1997), ‘આવ vગરા 

fજુરાતી’ (2003) વગેરZ િવવેચનgથંો *ગટ થયા.  

<c��-
��Ë�A<  

� fજુરાત સા#હ"યસભા �ારા રણ�જતરામ zવુણ�ચં̀ ક 

(1995)  

� #હVદ5 સા#હ"યસેવી સVમાન, ગાધંીનગર 2000;  

� 
ી �વામી સÉ1ચદાનદં સVમાન, fજુરાતી સા#હ"ય 

પ#રષદ, 2005;  

� સા#હ"ય ગૌરવ hરુ�કાર 2005  

� ભારત સરકાર તરફથી ‘પ�
ી’ 2008  

� સા#હ"ય અકાદZમી #દiહ5 તરફથી તે9ુ ં સવk1ચ સVમાન 

‘મહ�ર સદ�યતા’ ‘Fellowship’થી 2010મા ં બLમુાન 

કરવામા ંઆ�Pુ ંછે.  

� અનતંરાય રાવળ િવવેચન એવોડ�, 1996;  

� ‘ભારતીય ઉપVયાસ પરંપરા ઔર gામ કZV`ી ઉપVયાસ’, 

#હVદ5 gથંને રા q5ય hરુ�કાર,  

� કZV`ીય #હVદ5 િનદZશાલય, #દiહ5 2002-2003;  

� સાર�વત ગૌરવ એવોડ� અમદાવાદ, 2003.  

� મ9ભુાઈ પચંોળ5 દશ�ક ફાઉVડZશનનો સા#હ"ય એવોડ� 

2007 વગેરZ એવોડ� અપ�ણ કરવામા ંઆ�યા છે. 

�. J�� ��ш�@ : � G�4H ‘��ш�a Z�c�» i ��’ 

� 5�-����:Handloom,an Indian Legacy 

� Z�n :: આ"મિનભ�ર ભારતના મ�ંને ચ#રતાથ� કરવા.  

� ઈિતહાસ : ભારતમા ં7 ઓગ�ટ-1905મા ંકોલક�ા ખાતેથી 

Sgેજો સામે ‘‘�વદZશી ચળવળ’’નો *ારંભ થયો હતો.  

 
� ‘��ш�a Z�c�» i ��’ y;����� <DX5 X���k : વષ�-2015થી 

� 45�� : ચે¼ઈ (તાિમલનાãુ)  

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (07-08-2021) 

1. કZV`ીય fહૃ-સહકાર મ�ંી 
ી અિમત શાહની વ1Pુ�અલ 

ઉપ��થિત અને ��ુયમ�ંી 
ી િવજય �પાણીની 

ઉપ��થિતમા ં રા�યક�ાનો િવકાસ #દવસ કાય� મ �ારZ-

�ા ં ઉજવાયો –� G�4H 75� <���� Z�z� �J�� 

�������� х�7� 75� <��Y JZr7��� (<�6�к��[�)  

2. વતન *ેમ યોજનાના વેબ પોટ�લનો ઈ-*ારંભ કોના હ�તે 

કરાયો - к�c��K 9 �Z�_� �� અ�7 ш�Z 

3. વતન *ેમ યોજના અગાઉ કયા નામે ઓળખાતી હતી - 

���� �7� 

4. વતન *ેમ યોજનામા ંગામડાઓમા ં િવકાસના કામો માટZ 

દાતા પાસેથી કZટલા ટકા દાનની સામે fજુરાત સરકાર 

કZટKુ ંફડં આપશે – �� 75� ��  

5. તા. 7મી ઑગ�ટZ “િવકાસ #દવસ” િનિમ� ે fજુરાતમા ં

કZટલા કરોડના િવકાસકામોના ઈ-ખાત�Lુતૂ� અને લોકાપ�ણ 

કરાયા - e.���� к��� 

6. આરોÈય મ�ંાલય �ારા ભારતમા ં કઈ કંપનીની કોરોના 

િસaગલ ડોઝ રસીને ઈમરજVસી ઉપયોગ માટZ મmૂંર5 - 

×Z�c< & ×Z�c< ) 

7. ભારત પાસે તા. 08 ઓગ�ટ 2021ની ��થિતએ કોરોના 

કઈ પાચં કંપનીની રસી ઉપલ[ધ છે – (�) к���ш���- 

ptH�, (�) к���UV<�-k��7 (X5 4���ш� �<�), (�) 

4w:7��к j���- ��шK�, (�) �����A-અ�J�к� અ�� (�) 

×Z�c<� & ×Z�c<�- અ�J�к� 
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8. ભારતીય રZલવે �ારા �ા િમશન હZઠળ હાઈÜોજન ફPએુલ 

સેલ �ારા qZન દોડાવવાનો ઐિતહાિસક િનણ�ય કરાયો - 

��ш�a Z�dÏ�;� 
�;� �ш�  

9. ટો�ો ઓvલ�Nપક 2020મા ં ભારતને એùલે#ટDસમા ં

સૌ*થમ ગોiડ મેડલ અપાવનાર ખેલાડ5 અને રમત 

જણાવો - ���; ?�>�� 75� Ü��pa� Ý�અ� (k�a� jÞк)  

10. ભારતના ઇિતહાસમા ં નીરજ ચોપડાએ કઈ ઈવેVટમા ં

*થમવાર ગોiડ મેડલ t"યો - ��к 
c� Jj�� 
Ha� 


Ûa�JHV< 

11. અગાઉ વષ� 2008મા ં બઇે�જaગ ઓલ�Nપકમા ં R#ૂટaગમા ં

�ય�Dતગત ગોiડ મેડલ િવBતા ભારતીય9ુ ંનામ જણાવો 

- અpk�� p6c�� 

12. ટો�ો ઓvલ�Nપક 2020મા ંગોiડ િવBતા િનરજ ચોપડાએ 

સૌથી વ� ુ કZટલા મીટર ભાલો ફ�ક5ને ઈિતહાસ ર1યો - 

��.�� �H� 

13. Úવેvલન øોમા ં કZટલા *યાસોમાથંી B 
ે ઠ હોય તે જ 

,યાનમા ંલેવામા ંઆવે છે �પધા�મા ં 6ુલ એùલીટ જણાવો 

– � 75� ��  

14. 23 વિષFય નીરજ ચોપરાએ ઓvલ�Nપક િસવાય કઈ 

રમતોમા ં ગોiડ મેડલ *ાOત કયk છે - 
�шK� ��q<-

����, к�����5 ��q<-����, 
�шK� ?�Uq>K��ш>-

����, <�y5 
�шK� ��q<-����, ���A  : ��K� 

?�Uq>K��ш>-���� 

15. ગોiડ િવBતા િનરજ ચોપડા9ુ ં વતન અને �યવસાય 

જણાવો - х����/х���, �;.>�C�>7, ZJ�K�C� 75� 

k��7�K <����� ��K6 I:6���� ��cк  

16. ગોiડ િવBતા િનરજ ચોપડાને હ#રયાણાના પચં6ુલામા ં

બનાવવામા ં આવનાર �ા સેVટરના હZડ બનાવવામા ં

આવશે - <�cH� Gj 
Ûa�JHV< 

17. ગોiડ િવBતા િનરજ ચોપડાને હ#રયાણા સરકાર �ારા 

કZટKુ ંરોકડ ઈનામ તથા Dલાસ-વનની નોકર5 આપવાની 

)હZરાત કરાઈ – e. � к��� 

18. ટો�ો ઓvલ�Nપક 2020મા ં �ોVઝ મેડલ િવBતા 

પહZલવાન અને કZટZગર5 જણાવો - 6;��� w i��K� 75� 

�� Jкa� }� lN 4H�da W:47� 

19. ટો�ો ઓvલ�Nપક 2020મા ં ભારતના 6ુલ મેડલ જણાવો 

B અ"યાર zધુી9ુ ં સવ�
ે ઠ *દશ�ન છે - ���� : ��, 

�<��� : �� 75� t�cu : �� 

20. આઝાદ ભારતનો એùલે#ટDસમા ં પહZલો મેડલ �ારZ-કોને 

મ»યો હતો – �@A ���� 75� ptJHш ]:\�� ��� ��A� 

�X?��A  

21. ટો�ો ઓvલ�Nપક 2020નો અને પેરાvલ�Nપક 2020નો 

મે�કોટ (Rભુકંર) જણાવો – ���d7��� 75� <D��HN  

22. ઓગ�ટ 2021મા ંકઈ વૈિlક એજVસી �ારા Sત#ર�મા ં60 

કરોડ વષ� mૂનો Pવુા તારો શોધાયો તથા તે9ુ ં નામ 

જણાવો - NASA 75� к�>�-� <�7� 

23. fજુરાતી સા#હ"યકાર ભોળાભાઈ પટZલનો જVમ �ા-ં�ારZ 

થયો હતો - <�f (�;.Z�<�C�, Z�a�� ��������) 75� 

� G�4H ���� 

24. fજુરાતી સા#હ"ય સામિયક પરબ કઈ સ�ંથા �ારા 

*કાિશત કરવામા ંઆવે છે તથા 
ી �વામી સÉ1ચદાનદં 

સVમાન કઈ સ�ંથા �ારા આપવામા ંઆવે છે – 9:;��7� 

<�JZzK >J�@� 

25. વષ�-1997મા ં લખાયેKુ ં h�ુતક ‘મળ5 મા�ભૃાષા મને 

fજુરાતી’ના લેખક9ુ ંનામ જણાવો – k�\�k�d >H�a 

26. વષ�-2003 લખાયેKુ ં h�ુતક ‘આવ vગરા fજુરાતી’ના 

લેખક9ુ ંનામ જણાવો – k�\�k�d >H�a  

27. સા#હ"યકાર ભોળાભાઈ પટZલને �ા વષ= fજુરાત 

સા#હ"યસભા �ારા રણ�જતરામ zવુણ�ચં̀ કથી સVમાિનત 

કરાયા હતા – �@A-���� 

28. ભોળાભાઈ પટZલને સા#હ"ય ગૌરવ hરુ�કાર કયા વષ= 

મ»યો હતો – �@A-���� 

29. ભારત સરકાર તરફથી વષ�-2008મા ંભોળાભાઈ પટZલ9ુ ં

કયા એવોડ�થી સVમાન કરવામા ંઆ�Pુ ંહ� ુ-  ‘>ã��’   

30. ભારતમા ં "નેશનલ હZVડKમૂ ડZ" કયારZ ઉજવવામા ંઆવે 

છે - � G�4H  

31. નેશનલ હZVડKમૂ ડZ-2021ની થીમ જણાવો - 

Handloom,an Indian Legacy 

32. ભારતમા ં સૌ *થમ "નેશનલ હZVડKમૂ ડZ" �ા-ંકયારથી 

ઉજવવામા ંઆ�યો હતો - � G�4H ���� 

33. ભારતમા ં"નેશનલ હZVડKમૂ ડZ" કઇ ઐિતહાિસક ઘટનાની 

યાદમા ં ઉજવવામા ંઆવે છે - � G�4H ���� F}�;� 

<��"4���ш� ?\�\"(к�aк¾�) 
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DATE : ��-��-����

�. шZ��N ;�I:х�к��N J��< : � G�4H ��QKкR��� 

к�KAL-અ�����  

� d-��� �6��a 
> a�c? : નાગ#રકોને ઘરેબેઠા 

શહZર5 zખુાકાર5 zિુવધા માટZ 

 
અcK ��к�< к�� 

� fજુરાતના નગરો- મહાનગરોને એક જ #દવસમા ં મળ5 

પાચં હ)ર કરોડના 471 િવિવધ િવકાસ કામોની ભßટ 

� રા�યના 8  મહાનગરોમા ં �. 3939 કરોડના 116  

િવકાસકામો 156 નગરપાvલકા િવ�તારોમા ં �. 1061 

કરોડના 355 કામોના ��ુયમ�ંી 
ી િવજયભાઈ �પાણીના 

હ�તે લોકાપ�ણ- ખાત�Lુતૂ� સપં¼ 

шZ��N  I:х�к��N I:���� � ����� ��� B>7� ]:̂ K�_��� 

��;Kk�d e>�C��� Zz�w iCA fZ���7� 

� નવસાર5 શહZર5 િવકાસ સ�ા મડંળ અને બLચુરાt 

શહZરના ડ5પીના ફાઇનલ નોટ5#ફકZશન મmૂંર 

� રા�યમા ં કોઈપણ શહZરનો િવકાસ નકશો ફાઇનલ 

નોટ5#ફકZશન માટZ પે}Vડ~ગ નથી 

� રા�ય સરકારZ છેiલા પાચં વષ�મા ં અકiપનીય ગિતએ 

પારદિશFતાથી 425થી વ� ુટ5પી �ક5મ મmૂંર કર5 

� આઠમા #દવસે શહZર5 જન zખુાકાર5 #દવસમા ંરા�યભરમા ં

41 �થળોએ કાય� મો યોજવામા ંઆ�યા હતા. 

� ��ુય મ�ંી
ીએ રા�યના નગરોમા ં સીટ5ઝન સે}Vqક 

સેવાઓ નાગ#રકોને સરળતા એ ઘરZ બેઠા મળ5 શકZ તે 

માટZ #ડ�જટલ  ાિંત ના િવિનયોગ થી "ઇ- નગર" 

મોબાઇલ એ·OલકZશન પણ લોVચ કર5 હતી. 

� અ����� q`:���<>a к�>µ��ш��� "�ш� �paK� 

અpkK��" F7�A7 �K���кN >��75� 
к ; 45\� �� 

Zf� � �R���>C  

�. Zz��� fZ���7 : 9:;��7 <�к��  

dc�4�NKa >�pa<� અc�K� � i� к��K�a� dc�4�NKa >�кA  

Y <¾���\�� <����H Z�K 7��� >�кA�� Z��5� �� Hк��� 

6�a� �� Hк� к>�7 к��ш� 

� ઈVડ�q5યલ ડZવલપસ�ને 15 ટકા ઓછ5 કપાત આપવાની 

રહZશે, આવા િવ�તારમા ંવ� ુિવકાસને તક મળશે, 15 ટકા 

કપાત થતી જમીન પર gીન કવર OલાVટZશન, પÉ[લક 

ગાડ�ન, રમત મેદાન, ઈડ[iPએુસ આવાસો,િમiક ડZર5, 

રZ�ટોરVટ Bવા )હZર હZ�નુા ઉપયોગ માટZ તેને સ�ા 

મડંળ િન#દu ટ કર5 શકશે. 

�. k��7 <�к�� ®��� �7�� X�z<�Z� B>�� ��шk��� 

�,��� х�a� �¶c�K� к�c� 45��>7 к��ш� 

�. к����� �<�к�C�� X�z<�Z� �H� ���� jN?� : k��7 <�к��   

� હવે વોÊસએપ પર એક સદંZશો પાઠવીને કોિવડ વે�Dસન 

*માણપ� મેળવી શકાશે  

 
к����� Z��> ��4к :નવા ફ5ચર હZઠળ �ય�Dતએ વોÊસએપ પર 

‘કોરોના હZiપ ડZ�ક’ +�� ���������� ઉપર સરકાર5 

અિધકાર5ને ટZD�ટ સદંZશો પાઠવવાનો રહZશે.  

� તે સદંZશામા ં કોિવડ *માણપ� ટાઇપ કરવા9ુ ં રહZ છે. તે 

પછ5 30 જ સેકVડમા ં આવનારો ઓટ5પી ટાઇપ કરતા ં

તેમના વે�Dસન *માણપ� મળ5 જશે. 

�. PM Jк<�� <c�� ���� K�;�� : k��7 <�к��:  

� તા. 9 ઓગ�ટ 2021ના રોજ વડા*ધાન 
ી નરZV` 

મોદ5ના હ�તે ભારતના 9.50 કરોડ #કસાન પ#રવારોના 

બßક ખાતામા ં�.2,000  લેખ ે6ુલ �. 19,000 કરોડ જમા  

� х�Ëi7��� e.�,����� W:a ��� Z�7� � iк��K� 

 
(�)X����_� Jк<�� <c�� ���� K�;�� ��ш�  

� યોજનાના આરંભથી અ"યાર zધુી લાભાથX #કસાનોના ં

બેVક ખાતામા ં સીધા �. 1 લાખ 37 હ)ર કરોડથી વ� ુ

રકમ9ુ ંqાVસફર. 

� યોજનાનો સhંણૂ� ખચ� ભારત સરકાર વહન કરZ છે. 

� યોજનાથી મળેલ લાભ અને આવેદનની ��થિત 

https://pmkisan.gov.in પર ઉપલ[ધ. 

� #કસાનોની zિુવધાઓ અને મા#હતી માટZ પીએમ #કસાન 

મોબાઈલ એપ. 

(�) W��@ �\х� k���\ : 

� ‘6ૃિષ માળખા ભડંોળ' હZઠળ *થમ વષ�મા ં જ 6,524 

પ#રયોજનાઓ માટZ �. 4,502 કરોડ9ુ ંૠણ �વી6ૃત. 
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� �.1 લાખ કરોડના 6ૃિષ માળખા ભડંોળની જોગવાઈ, Bની 

હZઠળ �.2 કરોડ zધુીના ૠણ પર સરકાર5 ગેરંટ5 અને 

�યાજમા ં3 %ની �ટ. 

� ‘બીજથી બ)ર’ zધુીના ંિવઝનને મજÝતૂી 

� #કસાન ભાઈ-બહZન, 6ૃિષ ઉWોગ સાહિસક, ખેãતૂ ઉ"પાદક 

સઘં, *ાથિમક 6ૃિષ સહકાર5 સિમિતઓ, �વસહાય સ�હૂ 

તથા 6ૃિષ ઉપજ ગજં આ યોજનાનો લાભ લઈ શકZ છે. 

�. ITBP : <DX5 JZa� અ��к��N GM:� <�Z� >� >�¶4Hå� 

���� ITBPમા ં*થમવાર ઓ#ફસર રZVક પર મ#હલા અિધકાર5  

 
���� ભારત અને ચીન વ1ચેની એલ.એ.સી. (લાઇન ઓફ એD1Pઅુલ 

કVqોલ)ની zરુ�ા કરતી આઇ.ટ5.બી.પી. (ઇVડો િતબેટ5યન 

બોડ�ર પોલીસ) �ારા તેની સૌ*થમ બે મ#હલા અિધકાર5ઓને 

સરહદ પર પો�ટ¡ગ આપવામા ંઆ�Pુ.ં  

���� મzરૂ5ની qZિનaગ એકZડZમી ખાતે તાલીમ hણૂ� થયા બાદ 

બ¼ે મ#હલા અિધકાર5ઓને આિસ�ટVટ કમાVડVટની રZVક 

પર પો�ટ¡ગ આપવામા ંઆ�Pુ.ં 

���� મzરૂ5 ખાતે આવેલી આઇ.ટ5.બી.પી. ઓ#ફસસ� qZિનaગ 

એકZડZમી ખાતે 53 અિધકાર5ઓની પાિસaગ આઉટ પરZડ 

અને કિમશન સેરZમની યો)ઇ હતી. B к�KAL�� 

y¾��х���� ]:̂ K�_� w:�к� �<r± ��� ]:̂ K અ�7�5 Z7�. 

���� ITBP DG : 
<.
a. ��ш��a� 

�. H�o� GpaUq>к ���� : <�>� : 7�. � G�4H ����  

 
H�o� GpaUq>к 
H 
 �a�c< : 

� િવlભરના 6ુલ 11,090 રમતવીરો મેડલ 1,080 

� સમાપનમા ં ભારતીય ટ5મના ,વજ વાહક તર5કZ �ોVઝ 

મેડલ િવBતા 6ુ�તીબાજ બજરંગ hિુનયા 

� સમાપનમા ં��ુય મહZમાન ટોકયોના ગવન�ર P#ુરકો કોઈકZ 

અને IOCના અ,ય� થોમસ બાકZ પે#રસના મેયર એની 

#હaડાiગોને ઓvલ�Nપક ,વજ 2024ની સ¶પણી કર5 હતી 

 

��a H�a� : 

L દZશ ગોiડ િસiવર  �ોVઝ 6ુલ 

� અમે#રકા 39 41 33 113 

� ચીન 38 32 18 88 

� )પાન 27 14 17 58 

� v�ટZન 22 21 22 65 

48 ભારત 01 02 04 07 

� k��7 ��� L�  ��ш : ���  ��ш�@ b:к�N : �  

� ભારત એક ગોiડ સ#હત 7 મેડલ tતી 48મા  મે રુ.ં 

આ 121 વષ�નો સવ�
ે ઠ દZખાવ છે.  

� ભારત 41 વષ� પછ5 ટોપ 50મા છે.  

� 1980ની મો�કો ઓvલ�NપDસમા ં23મા  મે હ� ુ.ં "યારપછ5 

�ારZય ટોપ 50મા રુ ંનથી. 

� આગામી ઓvલ�Nપક 2024  

� યજમાન : પે#રસ (pાસં) 

� )પાનીઝ ભાષામા ં ARIGATO એટલે િવlના 

ખેલાડ5ઓનો આભાર 

�. �cH���H ��� અ�� 7��� �>��ш  

 
d-�da :એક િમિનટમા ં�ુિનયાભરમા ં18 કરોડ પસ�નલ અને 

ઓ#ફિશયલ ઈ-મેલ મોકલવામા ં આવે છે.  Gmail ઉપરાતં 

ઉપરાતં આઉટKકૂ, યાL ૂઅને એઓએલ પણ ઘણા ંલોકિ*ય 

છે.   

` iH` i6 :�ુિનયાના સૌથી મોટા વી#ડયો Oલેટફોમ� PટૂPબૂ પર 

દર િમિનટZ 45 લાખ વી#ડયો જોવાય છે. ગીતો સાભંળવા માટZ 

પણ લોકો PટુPબૂનો જ સૌથી વ� ુઉપયોગ કરZ છે.   

j�<Ê iк : 

� દર િમિનટZ ફZસÝકૂ પર 10 લાખ લોકો લોગઈન કરZ છે. 

િવચારો, 60 સેકVડમા ંઆટલા બધા ંલોગઈનને સભંાળવા 

માટZ કZટલા મોટા સવ�રની જ�ૃર પડતી હશે!?   

dc4H�}� : 

� અહ¡ 1 િમિનટમા ંઅપલોડ થનારા ફોટાની સ�ંયા છે ૩, 

47,222! મા� ફોટો શે#રaગ માટZના આ લોકિ*ય 

Oલેટફોમ�ને 2012મા ંફZસÝકુZ ખર5દ5 લી�ુ ંહ� ુ.ં   

��HæçaV< : 
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� અહ¡ દર 1 િમિનટZ 6ુલ 6,94,444  કલાકના વી#ડયો 

જોવાય છે. 2016મા ં ભારતમા ં લોVચ થયા પછ5 

નેટÉ¿લDસ દZશમા ંઝડપથી લોકિ*ય થPુ.ં   

��è<
> : 

� એક િમિનટમા ં વોÊસએપ પર 4.1 કરોડ મેસેજ 

મોકલવામા ં આવે છે. સૌથી �ય�ત સમય નવા વષ�ની 

સાજંનો હોય છે �યારZ આખી �ુિનયા એકબી)ને હZપી VP ૂ

યર કહZવા માગંતી હોય છે.   

 9 i�a : 

� આ સચ� )યVટ આગળ �ુિનયા9ુ ંબીmુ ંકોઈ સચ� એ·Vજન 

�ારZય ટક5 શ{ુ ંનથી. fગૂલ પર દર િમિનટZ 38 લાખ 

સચ� થાય છે અને છતા ંતે9ુ ંસવ�ર  Zશ નથી થ�ુ.ં   

b� ��H� : 

� એક િમિનટમા ં અહ¡ 87,500 U્િવટ થાય છે. ફZસÝકૂની 

�લુનાએ ભારતમા ં તેને ઓછ5 સફળ ગણવામા ંઆવે છે 

પરં� ુસામા�જક �Åુાઓ પર U્િવટરના હZશટZગ આB પણ 

તેને લોકિ*ય બનાવે છે   

 

> 4H�� : 

� fગૂલ Oલે અને એપલ Oલ ે�ટોરની મળ5ને દર 1 િમિનટZ 

3.90 લાખ એપ ડાઉનલોડ થાય છે. અહ¡ ગીતો 

સાભંળવાથી લઈને રZિસપી અને ખર5દ5 કરવા zધુીની 

દરZક બાબત માટZની એપ ઉપલ[ધ  

G�a�d� ш��>r� : 

� દર િમિનટZ ઈVટરનેટની �ુિનયામા ંશોિપaગ પાછળ SદાB 

10 લાખ ડોલર ખચ� કરવામા ં આવે છે. અમે#રકામા ં

એમેઝોન પછ5 ઈબ ે અને વોલમાટ� સૌથી મોટ5 

ઓનલાઈન શોિપaગ કંપનીઓ છે.  

�. J�� ��ш�@ : �� G�4H 

���� F}�;� k��7 ���� ���a��� X���k  

 
� �થાન : �ુબંઈ       79મી વષ�ગાઠં : 8 ઓગ�ટ-2021 

<} Ø�7Z��<к ±H�� :  

� ભારતની આઝાદ5ના સgંામનો ઇિતહાસ િવl ફલક પર 

એક સીમાvચ
 છે અને એમા ં ‘Sgેજો ભારત છોડો’ એ 

આખર5 એલાન �વાત�ંય સgંામ9ુ ંચરમvબa�ુ હ� ુ.ં  

� 8 ઓગ�ટ 1942 એટલ ે આઝાદ5 *ાOત કરવાનો 

સવ�માVય *)ક5ય જગં.  

� ગાધંીt *ે#રત ‘કર�ગે યા મર�ગે’ Do or Dieનો રા q�યાપી 

આઝાદ5 માટZનો જનસકંiપ.  

� 1942ની 8મી ઓગ�ટZ �ુબંઈમા ંઅvખલ ભારતીય ક¶gસે9ુ ં

અિધવેશન મ»Pુ ંહ� ુ.ં  

� ગાધંીtના *ભાવશાળ5 *વચન પછ5 પ.ં જવાહરલાલ 

નહZ�ુએ ‘Sgેજો ભારત છોડો’નો ઠરાવ રmૂ કયk હતો. તેને 

સરદાર પટZલે સમથ�ન આOPુ ંહ� ુ.ં  

� ગાધંીtએ સમાપન સદંZશામા ં કુ ં હ� ુ.ં ”આ મ�ં તમારા 

હÇયામા ં કડાર5 લો. સLનુા lાસ lાસમા ંએ મ�ં રણકવો 

જોઈએ. ‘કરો યા મરો’ આપણે કા ંતો આ સઘંષ�મા ં�વત�ં 

થઈRુ ંયા મોતને ભેટ5Rુ.ં”  

� ગાધંીtએ જગંે એલાનના આખર5 શ[દોમા ં રણટંકાર 

કરતા કુ ંહ� ુ.ં ”Sgેજો તમે ભારત છોડો. ગમે તેને સ�ા 

સ¶પીને ચાલી )ઓ… Lુ ં તો કLુ ં Û ં કZ અરZ ચોર ડા6ુને 

સ¶પીને )ઓને ? અમે પછ5 આપસ આપસ9ુ ં જોઈ 

લઈRુ.ં પણ #હVદ5ને સ�ા સ¶પો. તમે Sgેજો હટ )વ. 

નહ¡ તો પછ5 તમાર5 સાથે લડયે જ �ટકો છે.”  

��. ;c J�� ��ш�@ : � G�4H 

9:;��7� ��Hк�� XC�7� : �C����� y�K�� ���  

 
;c : � G�4H ����      અ�<�� : � 
�Xa-���� 

� ખેડાના મLધુા ગામે જVમેલા રણછોડરામ મLધુા,ન#ડયાદ 

અને અમદાવાદમા ંભÏયા હતા 

� 1884મા ંતેઓને ક1છ તરફથી હmુર આિસ�ટVટ અને પછ5 

*ધાન9ુ ંમાનભPુ� પદ મ»Pુ ંહ� ુ.ં  

� �યવસાયી *xિૃ�ની સાથે તેઓ નાટલેખક તર5કZ 

*�થાિપત થયા હતા.  

� fજુરાતી નાટકને અRÃુ�ઓ અને અÁલીલતામાથંી બહાર 

કાઢવા9ુ ં
ેય રણછોડરામને )ય છે.  

� જય6ુમાર5 િવજયનાટક, લvલતા �ુઃખ દશ�ક નાટક, 

તારામતી �વયવંર, હ#ર±ં̀ , નળ દમયતંી નાટક, વઠંZલ 
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િવરહાના 6ંુડા 6ૃ"યો, રણ િપaગળ, નાટ *કાશ વગેરZ 

તેમની નાટક, િનબધં અને િપaગળને લગતી 6ૃિતઓ છે.  

� ફો[સ� 6ૃત રાસમાળા, માલિવકા�Èનિમ�, િવ મોવિશFયમના 

અ9વુાદ માટZ પણ તેઓ )ણીતા છે.  

� 1912મા ં રણછોડરામ fજુરાતી સા#હ"ય પ#રષદના *�ખુ 

બVયા ંહતા.ં  

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (08-08-2021) 

1. ��ુયમ�ંી 
ી િવજયભાઈ �પાણીની ઉપ��થિતમા ં

રા�યક�ાનો શહZર5 જનzખુાકાર5 #દવસ �ારZ-�ા 

ઉજવાયો – 7�. � G�4H 75� અ�����  

2. ��ુયમ�ંી 
ી િવજયભાઈ �પાણી �ારા નાગ#રકોને 

ઘરેબેઠા શહZર5 zખુાકાર5 zિુવધા માટZ કઈ એપ લોVચ 

કરાઈ -  d-���  

3. અમદાવાદ NPિુનિસપલ કોપkરZશનના �ા અvભયાન 

Sતગ�ત િમયાવાક5 પ�િતથી એક જ �થળે 65 હ)ર 

x�ૃારોપણ કરાPુ ં- �ш� �paK� અpkK��  

4. fજુરાતમા ં ઈVડ�q5યલ પોvલસી અVવયે મmૂંર કરાયેલા 

ઈVડ�q5યલ પાક� B સ�ામડંળમા ં સમાિવ ટ હોય તેવા 

પાક�ની હવેથી 40 ટકાને બદલે કZટલા ટકા કપાત કરાશે - 

�� 

5. ભારત સરકાર �ારા રમતને *ો"સાહન આપવા દZશભરમા ં

કZટલા ખેલો ઇ}Vડયા કZV` �થાિપત કરાશે - �,��� 

6. ભારત સરકારના આરોÈય મ�ંાલય �ારા કોરોના 

રસીકરણને *ો"સાહન આપી વોÊસએપ પર *માણપ� 

મેળવવા માટZ કયો હZiપ ડZ�ક નબંર શ� કરાયો - +�� 

���������� 

7. કઈ યોજના Sતગ�ત તા. 9 ઓગ�ટ 2021ના રોજ 

વડા*ધાન 
ી નરZV` મોદ5ના હ�તે ભારતના 9.50 કરોડ 

#કસાન પ#રવારોના બßક ખાતામા ં �.2,000 લેખે 6ુલ �. 

19,000 કરોડ જમા કરાવાયા - PM Jк<�� <c�� ���� 

K�;��  

8. PM #કસાન સVમાન િનિધ યોજના ઓગ�ટ 2021મા ં 6ુલ 

કZટલામો હOતો bકૂવાયો – �� 

9. 6ૃિષ માળખા ભડંોળ હZઠળ �.1 લાખ કરોડના 6ૃિષ માળખા 

ભડંોળની જોગવાઈ, Bની હZઠળ �.2 કરોડ zધુીના ૠણ 

પર સરકાર5 ગેરંટ5 અને �યાજમા ં કZટલા ટકાની �ટ 

અપાઈ - � Hк� 

10. ઓગ�ટ 2021મા ં �ા અધ� લÁકર5 દળમા ં સૌ*થમ 

મ#હલા અિધકાર5ઓ9ુ ંસરહદ પર પો}�ટ~ગ કરાPુ ં- ITBP 

11. ઓગ�ટ 2021ની ��થિતએ ITBPના DG9ુ ંનામ જણાવો - 


<.
a. ��ш��a� 

12. ટો�ો ઓvલ�Nપક 2020ના સમાપન સમારોહમા ંભારતીય 

ટ5મના ,વજ વાહક9ુ ંનામ જણાવો - t�cu ��a ��Y7� 

W:47�6�; 6;��� w:��K� 

13. ટો�ો ઓvલ�Nપક 2020ની મેડલ ટZલીમા ંસૌથી વ� ુગોiડ 

મેળવનારા એક થી ચાર દZશ અને ભારતનો  મ જણાવો 

– (�) અ�J�к�-��, (�) ?��-��, (�) f>��-��, (�) 

ptH�-�� 75� k��7�� L-�� અ�� ��   

14. આગામી ઓvલ�Nપક �ા-ં�ારZ યો)શે - >�J�< (l��<) 

75� �@A ����  

15. "Sgેજો ભારત છોડો ¢દોલન"નો *ારંભ ભારતમા ં

કયારZ થયો હતો - � G�4H ���� 

16. "Sgેજો ભારત છોડો ¢દોલન"નો *ારંભ ભારતમા ં

કયાથંી થયો હતો - ]:�6d 

17. fજુરાતી નાટકના *ણેતા તર5કZ કોણ ઓળખાય છે -

�C����� y�K�� ��� 

18. fજુરાતી નાટકના *ણેતા રણછોડરામ ઉદયરામ દવેનો 

જVમ #દવસ જણાવો - �� G�4H ���� 

 

DATE : ��-��-����

�. ��� BJ���<� J��< : � G�4H, ���� : ��QKкR��� 

y;�C�-��;>�>\�, �A�� 

 
� િવl આ#દવાસી #દવસ િનિમ�ે fજુરાતના આ#દ)િત 

િવ�તારોના 53 તાKકુાઓમા ં િવિવધ િવકાસલ�ી કાય� મો 

યો)યા.  

����� ��к�< к�� : 

� વન બ�ં ુકiયાણ યોજના ફZઝ-2 Sતગ�ત આગામી પાચં 

વષ�મા ં �.1 લાખ કરોડના ખચ= આ#દ)િત િવ�તારના 

િવકાસ કામો હાથ ધરાશે 

� વનબ�ં ુ કiયાણ યોજના Sતગ�ત આ#દ)િત િવ�તારોના 

સવા�ગી િવકાસ માટZ છેiલા ં 5 વષ�મા ં fજુરાત સરકારZ 

�.60,000 કરોડ ખ1યા�. 
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� �A���� ��;>�>\� х�7� ]:̂ K�_��� ��;Kk�d 

e>�C��� ����  Z47� e. ��� к����� х?g �� 
к� 

��47���� p6�<� ]:��� ��d6a `:����<ÌHN k��M:� 

х�7]:Ô i7A  

� આ #દવસે Sદા�જત �.1222 કરોડના ખચ= 70 કામોના 

ખાત�Lુતૂ� અને Sદા�જત �.487 કરોડના ખચ= 199 

કામોના લોકાપ�ણ 

� 5 લાખ આ#દ)િતના િવWાથXઓને િ*-મે#qક િશ યxિૃ� 

યોજના હZઠળ � 80 કરોડના લાભો આપવામા ંઆ�યા  

� �. 4500 કરોડના ખચ= 6ુલ 2,49,125 હZકટર આ#દ)િત 

િવ�તારમા ંિસaચાઈ 

� �. 2000 કરોડના ખચ= આ#દ)િત િવ�તારોમા ં 5 લાખ 

ઘરોને નળ જોડાણ 

� 12838 #ક.મી. લબંાઈના 4515 ર�તાઓ9ુ ંિનમા�ણ 

� �. 2500 કરોડના ખચ= આ#દ)િત િવ�તારોમા ં 122 

સબ�ટZશનની �થાપના અને 71,000 ઘરોને વીજ જોડાણ 

� વન અિધકાર અિધિનયમ હZઠળ 6ુલ 13,978 દાવાઓ 

મmૂંર કર5 46,523 હZDટર જમીનના હrો મmૂંર કરાયા 

� �A�� �;�a� х�7� e ��� к����� х?g BJ���<� 

4��7�éK <�����GM:� ����NK <�}Z�aK ���AC >�ш� 

� અWતન zિુવધાPDુત 838 રZિસડZ�Vશયલ શાળાઓ �ારા �.2744 

કરોડના ખચ= *િતવષ� 1,36,438 આ#દ)િત િવWાથXઓને 

રહZવા-જમવાની zિુવધા સાથે િવના�iૂયે િશ�ણ 

� �.454 કરોડના ખચ= આ#દ)િત િવWાથXઓ માટZ 25 

િનવાસી શાળાઓ9ુ ં બાધંકામ કરવામા ં આ�Pુ ં તથા 

આ#દ)િત િવWાથXઓ માટZ 48 નવી િનવાસી શાળાઓ 

શ� કરવામા ંઆવી 

� 43 લાખ આ#દ)િત બાળકોને �. 538 કરોડના ખચ= �ૂધ 

સtંવની યોજનાનો લાભ  

� �. 440 કરોડના ખચ= 35,000 આવાસો9ુ ંિનમા�ણ 

� પાચં લાખથી વ� ુ આ#દ)િત ખેãૂતોને �.165 કરોડના ખચ= 

vબયારણ અને ખાતરની #કટ સહ 6ૃિષલ�ી તાલીમના લાભો 

� આ#દ)િત િવકાસ મ�ંી: 
ી ગણપતિસaહ વસાવા  

�. k��7 <�к�� : a�к<k��� OBC pa4H�� I:���� �H� 

��QK��� અ��к�� B>n:� ���]:� 6����C�K I:���� p6a 

>�< (6����C)   

� આગામી સમયમા ંઆ vબલ રા�યસભામા ંરmૂ કરાશે  

� G6�<� 6�a 
 ���]:� <������ <�ш��� �� Y�� 

BHêкa ��� (
) Z�[\ a�9: к����� B�ш� к� Y5� 

��QK <�к����� 
�� �અ�к�� �Z�ш� к� 7�G 7��� 

JZ<�65� G6�<� <]:��K�� K��N 7½K�� к�N шкш�.  

� સશંોિધત vબલ પસાર થવાના પગલે રા�યોએ હવે આ 

માટZ કZV` પર આધા#રત રહZxુ ંનહ¡ પડZ. 

I:X� к�Hë �:� кì:� Zn :� ? : 

� z*ુીમ કોટç એવો bકુાદો આOયો હતો કZ રા�યો તેમની 

)તે કોઈ )િતને OBCના ંvલ�ટમા ંસામેલ કર5 શકZ નહ¡. 

તેઓ કોઈ )િતને vલ�ટમા ં ઉમેરવા ફDત કZV` સરકારને 

ભલામણ કર5 શકશે. 

к�c� ш� �H� B p6a a�Å`:� ? 

� મરાઠા અનામત ¢દોલનના સદંભ�મા ંતા. 5 મે 2021ના 

રોજ z*ુીમ કોટç bકુાદો આOયો હતો કZ ઓબીસી vલ�ટ 

તૈયાર કરવાનો કZ તેમા ંzધુારાવધારા કરવાનો ફDત કZV` 

સરકારને જ અિધકાર છે.  

� કZV` સરકાર અનામત Bવા �Åેુ કોઈ જોખમ લેવા માગતી 

નથી તેથી. હવે આ vબલ પાસ કર5ને કZV` સરકાર 

રા�યોને OBC vલ�ટમા ં zધુારા કરવાના અિધકાર આપી 

રહ5 છે.  

p6a >�< 5K�� >�N �:� ? : 

� vબલ  પાસ થયા પછ5 fજુરાતમા ં પટZલ, કણા�ટકમા ં

vલaગાયત, હ#રયાણામા ં)ટ અને મહારા qમા ંમરાઠાઓને 

OBC vલ�ટમા ં સામેલ કર5ને અનામત આપવાનો માગ� 

Ñiુલો થશે. 

� આ vબલને કારણે કો·V�ટટPશૂન (િશડPiુડ qાઈ[સ) ઓડ�ર 

(એમVડમેVડ) vબલ 2021મા ં 1950ના ં આદZશને 

zધુારવામા ંઆ�યો છે Bને કારણે રા�યો OBCમા ંzધુારા 

કર5ને આ )િતના લોકોને અલગ તારવી શકશે.  

� 1950મા ં બધંારણીય zધુારો કર5ને રા�યો પાસેથી આ 

સ�ા પાછ5 લઈ લેવામા ંઆવી હતી 

� "છેiલા ઘણા #દવસથી સસંદના ં બનેં fહૃમા ં હગંામો 

મચાવતા િવરોધપ�ોએ પણ આ �Åેુ સરકારZ રmૂ કરZલા 

vબલને ટZકો આOયો હતો. આ zધુારા vબલ પાસ થયા પછ5 

રા�યોને OBC vલ�ટમા ં તેમની મરtથી OBC )િતના 

લોકોને ઉમેરવાનો અિધકાર મળશે. લોકસભા vબલ પાસ 

થયા પછ5 તેને રા�યસભામા ં રmૂ કરાશે અને તે પછ5 

રા qપિતની સહ5 માટZ મોકલાશે. પેગાસસ �Åેુ ચચા� કરવા 

િવપ�ોએ સોમવારZ પણ લોકસભામા ંહગંામો મચા�યો હતો 

અને અ,ય�ની Ñરુશી zધુી જઈને z�ૂો પોકાયા� હતા. આ 

વ1ચે �ણ મહ""વના ંvબલ પાસ કરાયા ંહતા.ં 
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� OBC : અધર બેકવડ� Dલાસ (અVય પછાત વગ�) 

� કZV`ીય સામાtક Vયાય અને િઅિધકાર5તા મ�ંી : ડો. 

િવરZV`6ુમાર 

�. W��@ ��к�< R�_� k��7 : k��7 X5��� W��@ ��к�< 

R�_� ����� H�>-�� ��ш��� <��a  

�. ����NK х�� 7�a �ш� : ���X��� ��N ®��� a�c? к��`:�   

�ш� ��ш� : 

� રા q5ય ખાWતેલ િમશન પર �.  11,000 કરોડથી વ�નુી 

રકમ ખચ� કરાશે  

� પામ તેલની ખતેી9ુ ં િવતરણ કરાશે�. UN : IPCC�� 

Éa�6a ���~� અ�� Va�K�H ?�c; F�� ��� અZ���a 

� અહZવાલમા ં ãNૂસડZની ખતરનાક આગાહ5 : આખા િવlના 

તાપમાનમા ં વષ� 2040 zધુીમા ં 1.5 #ડgી સે·iસયસનો 

વધારો થશે 

 
Zzz���� 7��C� : 

� Èલોબલ વોિમ�ગ અને Dલાઈમેટ ચેVજ Sગ ેસPંDુત રા qએ 

)હZર કરZલો ઇVટર ગવન�મેVટલ પેનલ ઓન Dલાઈમેટ 

ચેVજ (IPCC)નો #રપોટ� આખા િવl અને hùૃવી માટZ 

ખતરનાક આગાહ5 કર5 રÀો છે.  

� વૈ�ાિનકોએ ચેતવણી ઉ1ચાર5 છે કZ Èલોબલ વોિમ�ગને 

S6ુશમા ંરાખવા િવlના ંઅનેક દZશો િન ¿ળ જતા 2040 

zધુીમા ંિવlના ંતાપમાનમા ં1.5 #ડgી સે·iશયસનો વધારો 

થશે.  

� hùૃવી એક તપતા ગોળામા ંફZરવાઈ જશે. આખી �ુિનયામા ં

ગરમીમા ં વધારો થશે. તાપમાન અને hùૃવીના ં

વાતાવરણમા ં આ બધા ં ફZરફારો 2030થી 2052 વ1ચ ે

થવાના હતા પણ તે હવે એક દાયકા વહZલા એટલે કZ 

2040 zધુીમા ં hùૃવીને એક ધગધગતો ગોળો બનાવી 

દZશે.  

� 2100ની સાલ zધુીમા ંઆખા િવlના ંતાપમાનમા ં2 #ડgી 

સે·iશયસનો વધારો થશે.  

� 66 દZશના ં 234 વૈ�ાિનકોના ં તારણો પરથી આ #રપોટ� 

તૈયાર કરવામા ંઆ�યો છે. 

UN�� ��4j�Hк J�>�HA  : 

� Pએુનનો #રપોટ� આખી �ુિનયા પર આવનારા ખતરનાક 

હ5ટ વે�ઝ, જગંલોમા ં ભીષણ અને િવનાશક આગ, 

ભયાનક અને તબાહ5 મચાવનારા hરૂની આગાહ5 કર5 

રÀો છે.  

� ‘કોડ રZડ ફોર મુિનટ5’ સમાન આ #રપોટ� અનેક દZશોમા ં

ભારZ િવનાશ વેરશે અને માનવ)ત માટZ ભરપાઈ કર5 ન 

શકાય તેxુ ં9કુસાન કરશે.  

� માનવ)તને ન ગમે તેxુ ં કડxુ ં સ"ય એ છે કZ માનવી 

�ારા જ આ માનવિસFજત આફતો સÂવામા ંઆવી છે Bમા ં

Èલોબલ વોિમ�ગ અને Dલાઈમેટ ચેVજ તેમજ િનરં6ુશ 

કાબ�ન ઉ"સÂનને કારણ ે hùૃવી9ુ ં તાપમાન, દ#રયા9ુ ં

પાણી અને જમીન ગરમ થઈ રÀા છે.  

� Bને કારણે આ સદ5ના ં Sત zધુીમા ં અનેક દZશોમા ં

વારંવાર હ5ટ વેવની ઘટનાઓ બનશે અને ભીષણ 

ગરમીમા ં લોકો શેકાશે. દ#રયામા ં પાણીની સપાટ5મા ં 2 

મીટરનો વધારો થશે Bને કારણે અનેક શહZરો દ#રયામા ં

ગરકાવ થઈને ãબૂી જશે.  

� �ાકં ભીષણ �ુ કાળને કારણે લોકો ટપોટપ મરશે. 2050 

પહZલા ંઆક� #ટક સOટZNબરમા ંએક વખત આઇસ p5 થશે.  

� આ બધી *િત6ુળતાઓ વ1ચે હt કZટલાક વૈ�ાિનકોને એવી 

આશા છે કZ જો લોકો gીનહાઉસ ગેસના ંઉ"સÂનને િનય�ંણમા 

રાખે તો વધી રહZતા તાપમાનને ��થર કર5 શકાશે. 

UN��� J�>�HA��� х7���к 7��C� :  

� માનવીય *xિૃ�ને કારણે તાપમાન અને વાતાવરણ તેમજ 

દ#રયો અને જમીન ઝડપથી ગરમ થઈ રÀા છે. 

� છેiલા 2000 વષ�મા ં કiપના ન કર5 હોય તે ઝડપે અને 

ગભંીર ર5તે hùૃવી9ુ ંવાતાવરણ ગરમ થઈ રુ ંછે. 

� છેiલા 3 િમvલયન વષ�મા ંપહZલીવાર વાતાવરણમા ંકાબ�ન 

ડાયોDસાઇડ9ુ ં*માણ વ,Pુ ં 

� વાતવરણમા ં િમથેન ગસે9ુ ં *માણ 8 લાખ વષ�મા ં

પહZલીવાર વ,Pુ ંછે. 

� gીનહાઉસ ગેસમા ં વધારો થવાથી હ)રો વષ� પછ5 

વાતાવરણ અને તાપમાનમા ં6ુદરતી ફZરફારો થઈ રÀા છે. 

� િવlના ંસરZરાશ તાપમાનમા ં1.1 #ડgી સે·iશયસનો વધારો 

થયો છે. આ માટZ વ� ુ કાબ�ન ઉ"સÂન, જગંલોનો નાશ 

અને ફોિસલ ફöઅૂલનો વધેલો વપરાશ જવાબદાર છે. 

� Èલોબલ વોિમ�ગ Sગે માનવીની બેદરકાર5ને કારણે 

તાપમાન વધતા ભીષણ ગરમી, ભારZ hરૂ, �ુ કાળ અને 

વાવાઝોડા વધી રÀા છે. 
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� Èલેિશયર ઓગળવા, સી આઇસમા ં ઘટાડો થવા, સ�ુ̀  

ગરમ થવા માટZ તેમજ દ#રયાની સપાટ5 વધવા માટZ 

માનવી જ જવાબદાર. 

� આવતા 20 વષ�મા ં hùૃવીના ં તાપમાનમા ં 1.5 #ડgી 

સે·iશયસનો વધારો થશે. 

� કાબ�ન ઉ"સÂન અને િમથેન ગેસમા ં ઘટાડો ��થિત 

zધુાર5ને તાપમાનમા ં��થરતા લાવી શકZ. 

UN��� IPCC J�>�HA�� k��7 �H� 76�ZN��� 7��C� : 

� ભારતમા ંચમોલી Bવી ઘટનાઓ તબાહ5 મચાવશે 

� તૌકતે Bવા િવનાશક વાવાઝોડા િવનાશ વેરશે 

� દv�ણ ભારતમા ંભારZ વરસાદ અને hરૂ િવનાશક hરુવાર 

થશે 

� દ#રયામા ંપાણીની સપાટ5 વધતા ભારતના ંકZટલાક શહZરો 

ãબૂી જશે 

� #હમાલયના ંÈલેિશયરોમા ંબરફ ઓગળશે 

� દ#રયાના ં પાણીમા ં 50 સે.મીનો વધારો થશે તો ચ¼ેઈ, 

કોચી, કોલકાતા, �ુબંઈ, zરુત અને િવશાખાપûનમમા ં

28.6 િમvલયન લોકો hરૂમા ં ફસાશે. આને કારણે 4 

#qvલયન ડોલર Bટલી સપંિ�ને 9કુસાન થશે. 

� દ#રયાની સપાટ5થી નીચેના ંિવ�તારોમા ંપાણીની સપાટ5 1 

મીટર વધશે. 

����5� w �Û���� 7�>���� <77 અ�� u�>� ����� 

� hùૃવીના ંતાપમાનમા ં1970થી સતત અને ઝડપી વધારો 

થઈ રÀો છે Bને કારણ ેહ5ટ વેવ, વાઇiડફાયર અને hરૂ 

Bવી 6ુદરતી આફતો સ)�ઈ રહ5 છે. Pરુોપના ં દZશોમા ં

િવનાશક hરૂ આ�યા છે. અમે#રકા અને કZનેડામા ં અસÀ 

હ5ટ વેવમા ંલોકો શેકાઈ રÀા છે. ચીનના ંહZનાના *ાતંમા ં

આવેલા િવનાશક hરૂમા ં ૧૩ િમvલયન લોકો ઘરિવહોણા 

થઈ ગયા છે. gીસ અને �કુÞમા ં જગંલોની આગ હ)રો 

એકર જમીન અને શહZરોને ભ��મ_તૂ કર5 રહ5 છે. 

� IPCC : �cH� ���A�cHa >��a G� Va���H ?�c;  

� UN : PનુાઇટZડ નેશન  

�. UNSC : k��7�� ���X��� �� ���c� ��N�� 

અ�KR45��� UNSC�� y¹? кR��� 6�[к K�f�  

 
� ]:̂ K ��@K : �J�K�d L�� અ�� �J�K�� I:�R� 

� UNSCની ઓપન #ડબેટમા ંરિશયાના *�ખુ 
ી hિુતનની 

ઉપ��થિત 

k��7 
к JZ�� �H� અ�KR :  

� ભારત આ વષ= ઓગ�ટ મ#હના માટZ UNSC9ુ ંઅ,ય� પદ 

સભંા»P.ુ UNSCમા ં ફDત પાચં કાયમી સcયો છે Bમા ં

અમે#રકા, ચીન, v�ટન, રિશયા અને pાVસનો સમાવેશ 

થાય છે. હાલ ભારત બ ેવષ� માટZ UNSC9ુ ંહગંામી સcય. 

��N
 >��? �<���7� <mK ��ш� <R ] io� : 

� મોદ5એ એVહZ�Vસ~ગ મે#રટાઈમ િસ{#ુરટ5 - અ કZસ ફોર 

ઈVટરનેશનલ કોઓપરZશન િવષય પર સબંોધન કર5ને 

સcય દZશો સમ� પાચં િસ�ાતંો રmૂ કયા� 

� માVય દ#રયાઈ વેપાર આડZના ં અવરોધો હટાવવા જોઈએ. 

દ#રયાઈ વેપાર અવરોધ �Dુત હોવો જોઈએ, ભારતમા ં

સદ5ઓથી આવો �Dુત વેપાર ચાલી રÀો છે. લોથલ બદંરથી 

_તૂકાળમા ંથયેલો વેપાર તે9ુ ંઉ�મ ઉદાહરણ છે.  

� દ#રયાઈ િવવાદોનો શાિંતhણૂ� અને ¢તરરા q5ય કાયદા 

�જુબ ઉકZલ લાવવો જોઈએ. 

� 6ુદરતી આપિ�ઓ અને દ#રયાઈ ખતરાઓનો સાથે 

મળ5ને સામનો કરવો જોઈએ. 

� દ#રયાઈ પયા�વરણ અને સસંાધનો9ુ ંજતન કરxુ ંજોઈએ. 

� સૌએ સાથે મળ5ને જવાબદાર5hવૂ�ક દ#રયાઈ 

કને}Dટવીટ5ને *ો"સાહન આપxુ ંજોઈએ. 

�. �`:�>H ����u�Ë: � : Xk���7 ��ш-f>��  

� િવ�તાર : )પાનના દv�ણ-પિ±મના ��ુય ટાh ુ {Rુ ુ

વ� ુ*ભાિવત 

�. f>�� : H�o� GpaUq>к�� 7� ��a f>��� d-

��4H��5� 7½K�� кK�A   

���7 :ઑvલ�Nપક આયોજક સિમિતએ અનોખો અvભગમ 

અપનાવતા તેઓએ 2017મા ં ઑvલ�Nપકની તૈયાર5ને ઓપ 

આપવાની શ�આત કર5 "યારથી ઠરાવ પસાર કરZલો કZ 

પયા�વરણ પર"વે )gિત આવે તેમજ વૈક·iપક sોત અને 

ઊ)�નો મહ�મ ઉપયોગ થાય તેમ ઑvલ�Nપક યોજવી. 

��4H��5� 6�4H :5000 ગોiડ, િસiવર અને �ોVઝ મળ5ને 

મેડલ એનાયત થયા 

� બધા જ મેડલ ઇ-વે�ટમાથંી બVયા. 

� 78985 ટન Bટલો ઇલDેqોિનDસ ગેBÊસનો ભગંાર 

એકિ�ત કરાયો 

� 62 લાખ ભગંારમા ંબગડ5 ગયેલા સેલફોન સામેલ હતા. 
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� 32 #કલો સો9ુ ંભગંાર (ઇ-વે�ટ)ને *ોસેસ કયા� પછ5 મ»Pુ ં

ઉપરાતં 3500 #કલો ચાદં5 અને 2200 #કલો કા�ંય પેદા 

થઈ શ{ુ ં

�. J�� ��ш�@ : G�4H 

�7�����NK BJ���<� J��</ ��� ] i\ ����<� J��< 

 
5� ���� : “Leaving no one behind: Indigenous 

peoples and the call for a new social contract” 

���Â х�7� F}�;�
 ;paK����a� 6�� Y�� ; ZzK�к��� 

B?Kµ Z7� : 

 
� માનગઢ ખાતે 17 નવેNબર 1913ના રોજ આ#દવાસીઓ 

ગોિવaદ f�ુુની આગેવાનીમા ં માનગઢ ખાતે એકઠા થયા 

હતા. Sgેજોના સૈિનકોએ તેમને ઘરે5 લઈ1500થી વ� ુ

ભીલ આ#દવાસીઓની હ"યા કર5 નાખી હતી. 

��. J�� ��ш�@ : � G�4H ����  

� Z�z� ������� B�������� k��7 ���� ���a��� X���k 

� 9:;��7 к�a�;-અ������� ����5� шZN� ����� 

Jк���N��a��� w:ïK�7�5 
��. ;c J�� ��ш�@ : � G�4H  w i�A ]:̂ K�_� : JZ7�c� ��<�d 

 
;c : � G�4H-����  અ�<�� : �� <�H�q6�-���� 

� 42ના પહZલા શહ5દ ઉમાકાતં ક#ડયા, નટવય� અ�તૃ )ની 

અને ઇિતહાસકાર હ#ર*સાદ શાsીની hÏુયિતિથ. 

� �વાત�ંય સૈિનક 6ુUંુબનો વારસો ધરાવતા અને  zરુતમા ં

જVમેલા #હતેV` દZસાઈ િવWાથXવ�થામા ં ચચા�સભાઓ, 

રમત ગમતમા ંઉ"સાહથી ભાગ લેતા હતા. zરુત, �ુબંઈમા ં

ભણી વક5લ થયા. 

� 1930મા ં દાડં56ુચ દરિમયાન અcયાસ પણ છોડ�ો હતો. 

� #હતેV` દZસાઈએ �ય�Dતગત સ"યાgહ અને 1942ના #હVદ 

છોડો ¢દોલનમા ંભાગ લઇ Bલવાસ ભોગ�યો હતો. 

� આઝાદ5 પછ5 તેઓ zરુત NP.ુકોપkરZશનના વાઈસ 

ચેરમેન બVયા હતા. 

� તેમની રાજક5ય *ગિતનો gાફ વધતા 1957મા �ુબંઈ 

ધારાસભાના સcયપદ zધુી અને fજુરાત9ુ ં �વત�ં  

રા�ય બVયા પછ5 િવધાનસભાના સcય અને મ�ંીપદ 

zધુી િવક�યો હતો. 

� #હતVે` દZસાઈ 1965 થી 1971 zધુી fજુરાતના ��ુયમ�ંી  તર5કZ. 

� તેમના શાસનકાળ દરિમયાન fજુરાતમા ં મોટાપાયે 

ઔધોvગક5કરણ, નવી PિુનવસXટ5ઓની �થાપના, 

મહાfજુરાતના શહ5દોના શહ5દ �મારકની રચના, 

રાજધાની ગાધંીનગરનો પાયો અને 1969મા ં 

અમદાવાદમા ં થયેલા ભયકંર કોમી રમખાણો Bવી સાર5 

નરસી  ઘટનાઓ બની હતી. 

� ગાધંીવાદ5 સ�ંકારો ધરાવતા અને fજુરાતના રાજકારણમા ં

કZટલાક નવા ચીલાઓ પાડનાર #હતેV`ભાઈ દZસાઈ9ુ ં 12 

સOટZNબર 1993ના રોજ અવસાન થPુ.ં 

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (09-08-2021) 

1. તા. 9 ઓગ�ટ, 2021ના રોજ િવl આ#દવાસી #દવસની 

��ુયમ�ંી 
ી િવજય �પાણીની ઉપ��થિતમા ંરા�યક�ાની 

ઉજવણી કાય� મ �ા ંયો)યો - ��;>�>\�, �A�� 

2. fજુરાતમા ંવન બ�ં ુકiયાણ યોજના ફZઝ-2 Sતગ�ત આગામી 

પાચં વષ�મા ં કZટલા લાખ કરોડના ખચ= આ#દ)િત િવ�તારના 

િવકાસ કામો હાથ ધરાશે - e. � a�х к��� 

3. ��ુયમ�ંી
ી િવજયભાઈ �પાણીના વર�્ હ�તે નમ�દાના 

રાજપીપળા ખાતે �. 341 કરોડના ખચ= 39 એકર 

િવ�તારમા ંકઈ નવી PિુનવિસFટ5 ભવન9ુ ંખાત�Lુતૂ� કરાPુ ં

- p6�<� ]:��� ��d6a 

4. fજુરાતમા ં � 103 કરોડના ખચ= આ#દવાસી �વાત�ંય 

સેનાનીઓ9ુ ં રા q5ય સgંહાલય �ા ં િનમા�ણ પામશે - 

�A�� �;�a� х�7�  

5. તા. 9 ઓગ�ટ 2021ના રોજ લોકસભામા ં OBC યાદ5મા ં

zધુારા માટZ રા�યોને અિધકાર આપ�ુ ં કP ુ બધંારણીય 

zધુારા vબલ પસાર કરાPુ ં-  ���  

6.  ઓબીસી બીલ એ 127�ુ ંસિંવધાન સશંોધન છે Bને કયા 

આટÞકલ હZઠળ લાf ુ કરવામા ં આવશે કZ Bથી રા�ય 

સરકારોને એવો િઅધકાર રહZશે કZ તેઓ તેમના #હસાબથી 

ઓબીસી સ�દુાયની યાદ5 તૈયાર કર5 શકશે - ��� (
)   

7. કયા રા�યના કયા ¢દોલનના સદંભ�મા ં તા. 5 મે 

2021ના રોજ z*ુીમ કોટç bકુાદો આOયો હતો કZ ઓબીસી 
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vલ�ટ તૈયાર કરવાનો કZ તેમા ંzધુારાવધારા કરવાનો ફDત 

કZV` સરકારને જ અિધકાર છે – Z����� 75� ��[� 

અ��7 ���a�  

8. અગાઉ કયા વષ�મા ં બધંારણીય zધુારો કર5ને રા�યો 

પાસેથી OBC યાદ5 તૈયાર કરવાની સ�ા પાછ5 લઈ 

લેવામા ંઆવી હતી - ���� 

9. ઓગ�ટ 2021ની ��થિતએ ભારત *થમવાર િનકાસના �ા 

�ે�ે િવlના ટોપ-10 દZશોમા ંસામેલ થP ુ- W��@  

10. તા. 9 ઓગ�ટ, 2021ના રોજ રા q5ય ખાW તેલ િમશન 

કોના �ારા લોVચ કરાPુ ં- ���X��� ��N   

11. રા q5ય ખાWતેલ િમશન પર કZV` સરકાર કZટલા કરોડથી 

વ�નુી રકમ ખચ� કરશે - e.  ��,��� к���  

12. UN-IPCCનો Èલોબલ વોિમ�ગ અને Dલાયમેટ ચVેજ 

Sગેના છ÷ા અહZવાલ �જુબ આખા િવlના તાપમાનમા ં

�ા વષ�  zધુીમા ંકZટલી #ડgી સે·iસયસનો વધારો થશે – 

�@A ���� 75� �.� J�}� 

13. UN-IPCCનો Èલોબલ વોિમ�ગ અને Dલાયમેટ ચેVજ Sગેના છ÷ા 

અહZવાલ �જુબ 2100ની સાલ zધુીમા ં આખા િવlના ં

તાપમાનમાકંZટલા #ડgી સે·iશયસનો વધારો થશે - � J�}�  

14. UN-IPCCનો Èલોબલ વોિમ�ગ અને Dલાયમેટ ચVેજ 

Sગેના છ÷ા અહZવાલ �જુબ િવlના ંસરZરાશ તાપમાનમા ં

કZટલી #ડgી સે·iશયસનો વધારો થયો છે - �.� J�}� 

15. UN-IPCCનો Èલોબલ વોિમ�ગ અને Dલાયમેટ ચેVજ Sગેના છ÷ા 

અહZવાલ �જુબ આવતા 20 વષ�મા ંhùૃવીના ંતાપમાનમા ંકZટલા 

#ડgી સે·iશયસનો વધારો થશે - �.� J�}� 

16. IPCC9ુ ંિવ��તૃ નામ જણાવો - �cH� ���A�cHa >��a 

G� Va���H ?�c;  

17. ભારતના વડા*ધાન 
ી નરZV` મોદ5ના અ,ય��થાને 

UNSCની ઉ1ચ ક�ાની *થમ ઓનલાઈન બેઠક �ારZ 

યો)ઇ -  તા. � G�4H, ���� 

18. ભારતના વડા*ધાન 
ી નરZV` મોદ5ના અ,ય��થાને 

યો)યેલી UNSCની ઉ1ચ ક�ાની *થમ ઓનલાઈન 

બેઠકનો ��ુય િવષય જણાવો - �J�K�d L�� અ�� 

�J�K�� I:�R� 

19. ઓગ�ટ, 2021મા ં iPિુપટ વાવાઝોડાએ �ા િવ�તારને 

*ભાિવત કPુ� હ� ુ– ð:�:-f>��  

20. ટો�ો ઓvલ�Nપક 2020ના તમામ મેડલ )પાને કયા 

વે�ટમાથંી તૈયાર કયા� હતા - d-��4H   

21. માનગઢ ખાતે �ારZ આ#દવાસીઓ ગોિવaદ f�ુુની 

આગેવાનીમા ં એક�ીત થયા હતા Bમના પર Sgેજોએ 

ગોળ5ઓ છોડ5 હતી – 7�. �� ���q6� ���� 

22. મહા"મા ગાધંીની આગેવાનીમા ં ભારત છોડો ¢દોલનનો 

*ારંભ �ારZ થયો હતો – 7�. � G�4H ����  

23. fજુરાતના hવૂ� ��ુયમ�ંી #હતેV` દZસાઈનો જVમ #દવસ 

જણાવો - � G�4H-���� 

24. gથંપાલ #દન �ારZ મનાવવામા ંઆવે છે – � G�4H 

25. hવૂ� ��ુયમ�ંી #હતેV` દZસાઈએ કયા ¢દોલનમા ં ભાગ લઇ 

Bલવાસ ભોગ�યો હતો - ������ JZc� ���� ���a� 

26. #હતેV` દZસાઈ કયા સમયગાળા દરિમયાન fજુરાતના 

��ુયમ�ંી તર5કZ રÀા હતા - ���� 5� ���� I:�� 

27. �ા ��ુયમ�ંીના સમયકાળ દરિમયાન fજુરાતના 

વત�માન પાટનગર ગાધંીનગરનો પાયો નખંાયો હતો – 

JZ7�c� ��<�d 

 

 DATE : ��-��-����

�. ��� �<rZ J��< : 9:;��7�� ]:̂ K�_� �� ��;Kk�d 

e>�C��� અ�KR7��� �������� х�7� ��QKкR��� ��� �<rZ 

J��<�� �¹`:Aઅa y;�C� 

 

�. Bu��N�� અ] �7 Z�z<� : ��  
k��7 B��� ��� G�4H� Bu��N�� ��� �@A�� X��ш к�ш� 

k��7�� Bu��N�� 6a���� B>���� 4��7�éK <����� шZN���� 

bi�к� >J�?K અ�� <�Z<�� 
к uaк  

��a >���� : 

� આઝાદ59ુ ં મગંલાચરણ જ મગંલ પાડંZની લડતથી શ� 

થPુ ંહ� ુ.ં  

� v�#ટશ ઈ�ટ ઈ}Vડયા કંપની �ારા કાર�સૂ ઉપર ગાય અને 

ãુrરની ચરબી લગાવવામા ં આવી હતી. 29 માચ� 1857ના 

#દવસે મગંલ પાડંZએ બળવો કયk અને 8 એિ*લે તેમને ફાસંી 

આપી દZવાઈ 
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��C� aÚ�6�d :  

� 1853મા ં રાણી લòમીબાઈએ �વરાજ માટZ Sgેજો સામે 

તલવાર તાણી હતી  

� માચ� 1858મા ં�યારZ Sgજે સૌિનકોએ ઝાસંી ઉપર Lમુલો 

કયk "યારZ લòમીબાઈએ કZસ#રયા કયા� હતા. તેમની સાથે 

14,000 Bટલા ંલોકો જોડાયા હતા. તેઓ 29 વષ�ની ¾મરZ 

શહ5દ થઈ ગયા હતા. 

6�� Zu�7 Z�a :  

� 1857મા ં અવધના બેગમ હઝરત મહલના પિત નવાબ 

વા�જદ અલી શાહ Sgેજો સામે ઝ¡ક ઝીલી શ�ા નહ¡ 

અને Sgેજોએ તેમને ભગાડ5 દ5ધા.ં બેગમ હઝરત મહલે 

અવધ9ુ ંશાસન સભંા»Pુ ંઅને Sgેજો સામે P�ુ આરંcPુ.ં 

તેમણે Sgેજોને લખનઉથી ખદZડ5 કાઢા. 

���<rZ W:к� :  

� રામિસaહ 6ુકા સૈિનક અને ધમ�f�ુુ હતા. તેમણ ે Sgેજો 

િવ�ુ� ચલાવેલી અસહકારની ચળવળ પ)ંબમા ંÑબૂ જ 

)ણીતી થઈ હતી. તેઓ 6ુકા ¢દોલનના *ણતેા હતા.  

� તેમણે 1800ની સદ5મા ં 6ુકા લોકોને જોડ5ને v�#ટશ 

સા#હ"ય સામgી અને િશ�ણનો િવરોધ કયk હતો. 

ñ:�N�� 6�u :  

� 1889મા ં બગંાળ5 પ#રવારમા ં જVમેલા Ñદુ5રામ મા� 19 

વષ�ની ¾મરZ દZશ માટZ શહ5દ થઈ ગયા હતા.  

� બગંાળના ભાગલા પાડવાની SgેBની નીિતથી રોષે 

ભરાયા Ñદુ5રામે  ાિંતકાર5 ર�તો અપના�યો હતો. 

1908મા ં Ñદુ5રામને ઝડપી લેવાયા અને ફાસંી આપી 

દZવાઈ. 

6�a ������ JH\к : 

� ‘�વરાજ મારો જVમિસ� અિધકાર છે. અને Lુ ં તે મેળવીને 

રહ5શ’9ુ ં z�ૂ દZશભરમા ં *ચvલત કરનાર બાળ ગગંાધર 

#ટળક ટોચના �વાત�ંય સેનાનીઓમા ં�થાન ધરાવે છે.  

� ભારતમા ં #હV�ુ"વ અને આ મક િવરોધની શૈલીના *ણેતા 

િતલક Sિતમ lાસ zધુી દZશ માટZ લડતા રÀા હતા. 

a�a� a;>7��K : 

� લાલા લજપતરાય સhંણૂ� રાજક5ય �વત�ંતાના #હમાયતી 

હતા અને આtવન તેની માગણી કરતા ૨Àા હતા.  

� સાયમન કિમશન ભારત આ�Pુ ં "યારZ તેના િવરોધની 

આગેવાની લાલા લજપતરાયે કર5 હતી.  

� આ દરિમયાન Sgેએ લાઠ5ચાÂ કયk Bમા ંતેમ9ુ ં િનધન 

થP.ુ  

p6�>�?�� >�a : 

� લાલ, બાલ અને પાલની િ�hટુ5ની �તભં સમાન 

vબિપનચં̀  પાલ પણ પ�કાર અને �વાત�ંય સેનાની હતા.  

� કûરવાદ અને  ાિંતકાર5 િવચારોની સામે તેઓ અસહકારને 

વધારZ મહ"વ આપતા હતા.ં  

� 74 વષ�ના tવન દરિમયાન સા#હ"ય થક5 આઝાદ5ની 

ચળવળ ચાK ુરાખી. 

����k�d ����v : 

� એ}iફV�ટન કોલેજમા ં *ા,યાપક તર5કZ કામ કરના 

દાદાભાઈ નવરોtએ �ÈલેVડમા ં v�#ટશ રાજ �ારા 

ભારતીયો ઉપર થતા ંઅ"યાચારો સામે zરૂ પોકાયા� હતા.  

� તેમના અથાક *યાસને પ#રણામે લડંનમા ં જ v�#ટશ 

રાજનો મોટાપાયે િવરોધ શ� થયો. 

��<p6Z��N 6�u : 

� ઇ}Vડયન નેશનલ આમીના ઓગ=નાઈઝર રાસ vબહાર5 

બોઝ વેશપલટો કરવામા ં પારંગત હતા. અનેક વખત 

vબ#ટશ સૈVયને હફંાવીને તેનો બચી ગયા હતા અને 

)પાન જતા રÀા હતા.  

� આઝદ5 હાથવßતમા ં હતી. તેના બ ે વષ� પહZલા ં 1945મા ં

)પાન ખાતે જ અવસાન થPુ.ં 

a�a� Z��K�\ :  

� લાલા હરદયાળ ભારતીય �વાત�ંય સgંામના એ અગણી 

 ાિંતકાર5ઓમા ં �થાન ધરાવે છે Bમણે િવદZશમા ં વસતા 

ભારતીયોને દZશની આઝાદ5ની લડાઇમા ં યોગદાન માટZ 

*ેયા� હતા.  

� અમે#રકાના મહાનગર #ફલાડZ}iફયામા ં તેમ9ુ ં રહ�યમય 

મોત થPુ ંહ� ુ.ં 

Z���� ����r� ����� :  

� દZશના ટોચના zધુારાવાદ5ઓમાનંા એક અને આઝાદ5ના 

લડવૈયા મહાદZવ ગોિવaદ રાનડZનો જVમ 1842મા ં

મહારા qના નાિસકના vબપહાડમા ંથયો હતો.  

� તેઓ z*ુિસ� �વાત�ંય સેનાની ગોપાલ6ૃ ણ ગોખલે અને 

બાળ ગગંાધર #ટળકના મેVટર હતા. 

અ�j�кy�a� х�� :  

� િવWાથXકાળમા ં ગાધંીtની અસહકારની ચળવળથી 

*ેરાઈને આઝાદ5ની લડતમા ં જોડાનારા અÁફાકઉiલા 

ખાનને કાકોર5 K ૂટં કZસમા ંઆતકંવાદ5 )હZર કરાયા હતા. 

અને તેએ આ K ૂટંમા ં જોડાયેલા તમામને 1927મા ં ફાસંી 

આપી દ5ધી. 
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I:х��� :  

� zખુદZવ પણ ભગતિસaહ અને રાજf�ુની Bમ  ાિંતમા ં જ 

માનતા હતા. Sgેજોને અ#હaસાથી કાÝ ુ નહ¡ કર5 શકાય 

તેxુ ંતેઓ `ઢપણે માનતા હતા.  

� ભગતિસaહ અને રાજf�ુુ સાથે જોડાઈને તેમણે 

એસેNબલીમા ં બોNબ [લા�ટ કયk અને 22 વષ�ની વયે 

શહ5દ5 વહોર5 લીધી. 

?��ш�х� Bu�� : 

� લાલા લજપતરાયને લાઠ5 મારનારા Sgેજ પોલીસને 

ગોળ5 મારવી, કાકોર5 qZન K ૂટં અને એસેNબલીમા ંબોNબ 

[લા�ટ Bવી  ાિંતકાર5 ઘટના સાથે જોડાયેલા ચં̀ શેખર 

આઝાદZ 24  વષ�ની ¾મરZ Sgેજોના હાથે પકડવાના 

બદલે. ગોળ5 માર5ને મોત વહાKુ ંકર5 દ5�ુ ંહ� ુ.ં 

k�7�<rZ : 

� ભારતની આઝાદ5ની  ાિંતના સૌથી વ� ુ *ેરક લડવૈયા 

તર5કZ શહ5દ ભગતિસaહ9ુ ં નામ લેવાય છે. લાલા 

લજપતરાય ઉપર થયેલા લાઠ5ચાÂ બાદ તેમણે zખુદZવ 

અને રાજf�ુુની મદદથી સેVqલ લે�જ�લે#ટવ એસેNબલીમા ં

બોNબ ફોડ�ા અને મા� 23 વષ�ની વયે તેઓ ફાસંીએ 

ચડ5 ગયા. 

�ш��� ��;9:x: : 

� ભગતિસaહ સાથે જોડાઈને Sgેજોના મનમા ંઅને કાનમા ં

ધાક પડનારા રાજf�ુુ Pવુા વયે જ દZશભ#કતના રંગે 

રંગાયેલા હતા. વષ� 1931મા ંમા� 22 વષ�ની ¾મરZ સેVqલ 

એસેNબલીમા ં બોNબ ફ�ક5ને ભગતિસaહ સાથે ધરપકડ 

વહોર5 લીધી. 

��X<�� p6U4a :  

� રામ*સાદ vબ��મલ ઐિતહાસીક કાકોર5 qZન K ૂટંમા ંસામેલ 

હતા. Bમા ં ચં̀ શેખર આઝાદ િસવાય તેમના બધા 

સાથીઓની ધરપકડ કર5 ફાસંી આપવામા ં આવી હતી. 

Sgેજોએ 19 #ડસેNબર,1927ના રોજ આ  ાિંતકાર5ને 

ફાસંીના માચંડZ લટકાવી #દધા હતા. 

�7�a�a �Z�x: :  

� �વાત�ંતા સેનાની અને ભારતીય નેશનલ ક¶gેસના નેતા 

મોતીલાલ નહZ�ુ ભારતમા ં પિ±મી િશ�ણ મેળવનાર 

પહZલા �ય�Dત હતા.  

� ગાધંીt સાથે મતભેદ સ)�તા તેઓ �વરાજ પાટÞમા ં

જોડાયા અને અસફળ રહZતા ફર5 ક¶gેસમા ં પરત ફયા� 

હતા.  

p?¾��;� ��< :  

� 1890મા ં �નાતક થયા બાદ િસિવલ સિવFસની પર5�ા 

આપવા લડંન ગયેલા vચ�રંજન દાસ િન ફળ ગયા અને 

ભારત પરત આવીને વક5લાત શ� કર5.  

� ઓરોvબaદો ઘોષને બૉNબ [લા�ટ કZસમા ં બચા�યા બાદ 

તેઓ Ñબૂ *�યાત થયા અને �વાત�ંય સgંામ સાથે 

સ# ય ર5તે જોડાયા 

અÇ�:a �j�� х�� : 

� “સરહદના ગાધંી” તર5કZ ઓળખાતા અ[�ુલ ગફાર ખાન 

આઝાદ5ના પાયામા ંમહ"વ9ુ ં�થાન ધરાવે છે.  

� પેશાવરમા ં જVમેલા અ[�ુલ ગફાર ખાને ઉ�ર પિ±મી 

સરહદના સ�દુાયને આઝાદ5ની લડત માટZ *ો"સા#હત 

કયા� અને લડતમા ંજોડ�ા હતા. 

����Z� a�JZK� : 

� સામા�જક કાય�કતા� અને સમાજ zધુારક રામમનોહર 

લો#હયા ગાધંીtથી *ભાિવત થઈને આઝાદ5ની 

ચળવળમા ંજોડાયા હતા. સમાજમા ંિવકાસ અને zધુારાની 

અપીલ કર5 હતી.  

� Sgેજોના દમન િવ�ુ� િવકાસ કાયk આગળ વધારવા માટZ 

આtવન લડત ચલાવતા રÀા ંહતા. 

aÚ� <�Z�a : 

� કZOટન લòમી સેહગલ zભુાષચં̀  બોઝની આઝાદ #હaદ 

ફૌજની બહા�ુર િસપાહ5 હતી. તેણ ે દZશની આઝાદ5 માટZ 

બ�ૂંક ઉઠાવી હતી. બમા�ના જગંલોમા ંતે v�#ટશ ફોજ સામે 

િસaહણની Bમ લડ5 હતી.  

� 23 mુલાઈ, 2012ના રોજ Pપુીના કાનhરુમા ંSિતમ lાસ 

લીધા હતા. 

અÊ ia кa� Bu�� : 

� મૌલાના અÝલૂ કલામ આઝાદ ભારતીય �વત�ંતા 

સgંામના નેતા હોવાની સાથે *�યાત લખેક, કિવ અને 

પ�કાર પણ હતા.  

� તેઓ #હa�ુ-��ુ�લમ એકતાના #હમાયતી હતા અને અલગ 

પા#ક�તાન બનાવવાની િવ�ુ�મા ંહતા 

;��Z�a�a �Z�x: :  

� જવાહરલાલ નહZ�ુ આઝાદ5ની ચળવળ દરિમયાન 

ક#રÁમાઈ નેતા તર5કZ ઊભર5 આ�યા હતા.  

� �વત�ં ભારતના પહZલા વડા*ધાન તર5કZ તેઓએ 

સાવ�ભૌમ"વ, સમાજવાદ, vબનસા*ંદાિયકતા અને 
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લોકશાહ5ના િસ�ાતંોના આધારZ મોડ�ન ઈ}Vડયાનો પાયો 

ના�યો હતો. 

I:k�@?�� 6�u :  

� ઓ#ડશામા ં1897મા ંજVમેલા zભુાષચં̀  બોઝે આઝાદ #હaદ 

ફૌજની રચના કર5 હતી.  

� �મુ �ઝુ ે Ñનૂ દો મß �NુહZ આઝાદ5 �ંૂગાના નારા સાથે 

તેમણે Sgેજો સામે #હaસક ¢દોલન ચલા�Pુ ં હ� ુ.ં ઘણા 

લોકો માને છે કZ, તાઈપેઈમા ં તેમ9ુ ં િનધન થPુ ં �યારZ 

ઘણા માને છે કZ તેઓ હt tવે છે. 

<���� ��akk�d >H�a :  

� ભારતના લોખડં5 h�ુુષ વiલભભાઈ પટZલ સાચા અથ�મા ં

સરદાર હતા.  

� તેમણે આઝાદ5ની સાથે સાથે આઝાદ ભારતના ઘડતરમા ં

મહ""વનો ફાળો આOયો હતો.  

� 75 વષ�ની ઉમરZ દZહ"યાગ કયk "યા ંzધુી તેમણે દZશ સેવા 

અને સાદગીને પોતાનાથી અલગ થવા દ5ધો નહોતા. 

Z�z� ����� : 

� સમg દZશને સ"ય, અ#હaસા, અસહકાર શાિંત અને *ેમનો 

િસ�ાતં આપનારા મોહનદાસ કરમચદં ગાધંીને અ#હaસા 

�ારા Sgેજોને ખદZડવા માટZ ઉપવાસ, અસહકાર અને 

¢દોલનનો માગ� તેમણ ેદZશવાસીઓને શીખ�યો હતો. 

�. k��7 <�к�� : a�к<k� (6����C) 

��QK-к�c�ш��<7 X��ш�� SEBC�� a�к��� OBC�� K��N�� 

<��7� ���� 6����C�K I:���� х��� ���� a�к<k��� 

��� ��x:� � icK5� ><��  

 
� આ vબલ પસાર થવાથી ભારતની 671 )િતને 

અનામતનો લાભ મળશે 

����� અ<�� : 

અ��7�� �� Hк��� Z¾ K�A�� ��QK��� ��ш� 

� દZશભરમા ં અનામત આપવાની મયા�દા 50 ટકા નr5 

કરાઈ છે આથી �યા ંzધુી મયા�દામા ંવધારો ન કરાય "યા ં

zધુી નવી )િતને અનામતના લાભ આપવામા ં50 ટકાની 

મયા�દા અવરોધક બનશે.  

� ક¶gેસ સ#હત િવપ�ના ં સાસંદોએ અનામત માટZ 50 

ટકાની મહ�મ મયા�દામા ં વધારો કરવાની માગણી કર5 

હતી.  

� z*ુીમ કોટç મરાઠા અનામતના bકુાદામા ં ઠરા�Pુ ં હ� ુ ં કZ 

OBCની યાદ5 zધુારવાની સ�ા રા�યોને નથી તે કZV` 

સરકારને ફDત )િતને vલ�ટમા ંસમાવવા ભલામણ જ કર5 

શકZ. 

p6a ��ш� Z�� >�N�� XJLK� : 

� લોકસભામા ં vબલ પાસ થયા પછ5 તેને હવે રા�યસભામા ં

ચચા� માટZ રmૂ કરાશે. 

� રા�યસભામા ંvબલ પાસ થતા તેને રા qપિતની સહ5 માટZ 

મોકલાશે. 

� રા qપિત �ારા vબલ પર સહ5 કરાયા પછ5 તે કાયદો 

બનશે. 

� અનામત માટZ 50 ટકાની મહ�મ મયા�દા �યા ં zધુી 

વધારવામા ં નહ¡ આવે "યા ં zધુી કZટલાક રા�યોમા ં

સામા�જક અને આિથFક પછાત વગ�ના લોકોને અનામત 

આપવા9ુ ંઅને રા�યો માટZ OBC vલ�ટ zધુારવા9ુ ં�ÁુકZલ 

બનશે. 

� SEBC : <���;к ш½RpCк �N7� >��7 ��A 

�. yÁ;�a� �.� K�;�� : к�c� <�к�� 
���X��� ��N
 ��J�K� к�cj�c< ®��� y¾� X��ш�� Z�6� 

�;�a� х�7� ��N6� ��х� Z�[\ v�7� �,��� JZa�G�� ��� 

LPG ;���C B>� yÁ;�a� �.� K�;���� X���k к��ÅK�  

 
���� નવી જોગવાઈ �જુબ BPL મ#હલાઓને ગેસ જોડાણ માટZ 

એÜZસ �ફૂની જ�ર નહ¡ રહZ  
yÁÜ�a� �.� �H� K�ÉK7� : 

���� અરt કરનાર મ#હલા હોવી જોઇએ 

���� મ#હલાની ¾મર 18 વષ�થી વ� ુહોવી જોઇએ 

���� બીપીએલ પ#રવારની હોવી જોઇએ 

���� બીપીએલ કાડ� અને રZશન કાડ� હોxુ ંજ�ર5  

���� પ#રવારના અVય સcયના નામે ગેસજોડાણ હોxુ ંજોઇએ નહ¡ 

yÁÜ�a� �.��� a�k : 

���� #ડપોvઝટ િવના જ એલપીt ગેસજોડાણ 

���� �. 800 કરતા ંવ�9ુુ ં*થમ િસvલVડર િવના�iૂયે 

���� bલૂો અને રZÈPલુેટર િવના�iૂયે. 

��< ;���C aÚK��к-ÅK�> ����-�� :ઉËÚવલાના આ બી) 

ચરણમા ંદરZક લાભાથXને *થમ િસvલVડર િવના �iૂયે અપાશે તથા 

જોડાણ માટZનો ખચ� કરવો પડશે નહ¡.  
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���� વષ� 2021-22ના નાણાક5ય વષ�મા ંકZV` સરકારZ ઉËÚવલા 

2.0 Sતગ�ત 1 કરોડ નવા એલપીt ગેસ જોડાણ આપવા 

ભડંોળની ફાળવણી કર5 છે.  

���� ઉËÚવલા 2.0મા ંએવા બીપીએલ પ#રવારોને ગેસ જોડાણ 

અપાશે Bઓ ઉËÚવલા 1.0મા ંલાભ મેળવી શ�ા નહોતા. 

K�;���� <DX5 X���k : 

���� કZV` સરકારZ એિ*લ 2018મા ંઉËજવલા યોજનાનો �યાપ 

વધાર5ને એસસી-એસટ5, પીએમએવાય, એએવાય, મો�ટ 

બેકવડ� Dલાસ, ચાના બગીચામા ં કામ કરતી, વનવાસી 

મ#હલાઓને આ યોજનામા ંઆવર5 લેવાઇ હતી. 

�. ���� fZ���7 : �� �@g k��7�� � G�4H� ����NK 

Ü��pa� (��\� jÞк)�� y;��ш�  

H�o� GpaUq>к ������ ���� ��Y7� ���; ?�>���� 

<c���� ��CAK  

 
���� ��K6 I:6����-���; ?�>�� ��;w:7��� ��dj�<-k��7�K <��� 

���� એùલ#ેટDસ ફZડરZશન ઓફ ઇ}Vડયા દર 7 ઓગ�ટZ રા q5ય Úવvેલન øો 

ડZ ઉજવશ.ે નીરજ ચોપરાના સVમાનમા ંઆ િનણ�ય લેવાયો.  

���� નીરB ટો�ો ઓvલ�NપDસમા ં7 ઓગ�ટZ 87.58 મીટરનો øો કર5 ગોiડ 

મડેલ મળે�યો હતો. 

���� એùલ#ેટDસ ફZડરZશન ઓફ ઇ}Vડયા ચરેમને : લvલત ભનોટ  

�. к���� : 9:a�A�� ��� òH ó?� �7���� j�к�ÅK�  

 
���� દZશના 75મા ં �વત�ંતા #દવસની તૈયાર5 hરૂજોશમા ંશ� 

થઈ ગઈ છે. આ વખતે જN�-ુકાÁમીરમા ંપણ આ #દવસે 

અનેક કાય� મો9ુ ંઆયોજન કરાPુ ંછે. તે Sતગ�ત સેનાના 

જવાનોએ fલુમગ�મા ં100 Òટ Ùચો િ�રગો લહZરા�યો.  

���� fલુમગ�મા ંફરકાવેલો આ િ�રંગો રZકોડ� સમયમા ંબનીને તૈયાર 

થયો છે. તે દZશને એકતાના z�ૂમા ં બાધંી રાખવાનો સદંZશ 

આપશે.  

���� fલુમગ�મા ં �થાિનકો િસવાય દZશ�ુિનયાના *વાસીઓ આવે છે. 

અહ¡ લોકો િ�રગાની તસવીરો ·Dલક કર5 શકશે અને સેiફ5 પણ 

લઈ શકશે.  

���� આ િ�રંગો પીઓકZના લોકોને પણ દZખાશે. 

�. NASA : <� a��a X�YVш� bia  
Éa�6a ���~��� к��C� ���M:� к`:� шZ�� к�H»:� Ëi6ш� 7� fC�� 

��<� ®��� <� a��a X�YVш� bia >�HAa ��к<���`:� 

 
� Èલોબલ વોિમ�ગના કારણે આગામી બે દાયકામા ં િવl9ુ ં

સરZરાશ તાપમાન 1.5 #ડgી સે}Vટgેડ વધવાથી બરફના 

િવરાટ પવ�ત ઓગળશે અને મહાસાગરોની સપાટ5 Ùચી 

આવશે, પ#રણામે િવlના સßકડો શહZર પાણીમા ંãબૂશે.  

� આ વાત વષkથી કહZવાતી રહ5 છે. પણ ચોrસ ર5તે કPુ ં

શહZર કZટKુ ંãબૂશે તેની મા#હતી સરળતાથી મળતી નહોતી.  

� હવે જગતના કોઈપણ દZશનો નાગ#રક )ણી શકશે કZ તેના 

દZશના કયા કયા શહZરો ãબૂશે અને કZટલા ãબૂશે.  

� નાસાના સી લવેલ પોટ�લ ઉપર જઈને િવlના નકશામા ં

તમારા દZશ ઉપર ·Dલક કરો, પછ5 તમારા શહZર ઉપર 

·Dલક કરો. 

Gх�,к��a� અ�� k����� >� 7�\�7� х7�� :  

� નાસાની આગાહ5 �જુબ આ સદ5ના Sત zધુીમા ંભારતના 

6ુલ 12 શહZરોને અસર થશે. તેમાથંી 3 શહZર fજુરાતના 

હશે.  

� fજુરાતના ઓખા, ભાવનગર અને કંડલા સરZરાશ 3 Òટ 

પાણીમા ં ãબૂી જશે. દ#રયા9ુ ં પાણી આ શહZરોમા ં 3 Òટ 

ભરાઈ જશે. અને કાયમી રહZશે. 

� આ ઘટના અચાનક રાતોરાત નહ¡ થાય, દર છ વષ= 

ધીમેધીમે બ-ેચાર �ચ કર5ને પાણી વધ�ુ ંજશે.  

� વષ� 2100 zધુીમા ંબેથી �ણ Òટ પાણી ભરાઈ ગયા ંહશે. 

ઓખામા ં1.96 Òટ પાણી ભરાઈ જશે, ભાવનગરમા ં2.70 

Òટ પાણી ભરાઈ જશે અને કંડલામા ં 1.87 Òટ પાણી 

ભરાઈ જશે. 
��ш��� кK�� кK�� шZ��� к�Ha�� Ëi6ш�? 

� કંડલા 1.87 Òટ  ઓખા 1.96 Òટ 

� ભાવનગર 2.70 Òટ  �ુબંઈ 1.90 Òટ 

� મોમ=ગાવં 2.06 Òટ  મßગલોર 1.87 Òટ 

� કોvચન 2.32 Òટ  પેરા�ીપ 1.93 Òટ 

� ખ#દરhરુ 0.49 Òટ  િવશાખાપûનમ 1.77 Òટ 

� ચે¼ઈ 1.87 Òટ  �િુતકો#રન 1.90 Òટ 

6�� шZ��� к��[� ��47���� :  

� અ"યારZ દZશ vબલ6ુલ અણધાયા� વરસાદ, ગરમી, 

_�ૂખલન, hરૂ વગેરZ આફતોમા ંસપડાયેલો છે.  

� પયા�વરણ અને હવામાન ઘાતક ર5તે તોફાની બની ગPુ ંછે.  

� મહાસાગરોના ં પાણી વધતા ં આ સદ5ના Sત zધુીમા ં

દZશના 12 શહZરો પાણીમા ંãબૂશે.  
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� આ બધા શહZરો દ#રયા#કનારાના કાઠંા િવ�તારના છે. કારણ કZ 

કાઠંા િવ�તારના શહZરો સરZરાશ નીચાણવાળા હોય છે. 

�. J�� ��ш�@ : �� G�4H  ��� �<rZ J��<  

 
� 5� ���� : “slow elimination of the African lion”. 

� fજુરાતના એિશયાઇ િસaહ િવશેષતાઓ પ#ર«મણ િવ�તાર  

� િસaહનો પ#ર«મણ િવ�તાર સૌરા qના 30 હ)ર #ક.મી. B 

9 �જiલાના 53 તાKકુા Bટલો 

�47��� F��; : 

 
� એિશયાઈ િસaહોની રાજધાની સાસણ-ગીર  
y;�C��� X5 X���k :  

� િવlમા ં ઝડપથી ઘટતા જતા િસaહોન ે બચાવવા માટZ નેશનલ 

�જઓgા#ફક સોસાયટ5 અન ે vબગ કZટ રZ�કP ુસ�ંથાઓએ સાથ ેમળ5ને 

સન 2013 થી તાર5ખ 10 મી ઓગ�ટન ે િવl િસaહ #દવસ તર5કZ 

ઉજવવા9ુ ંશ�ુ કPુ�.   

y;�C� ��ш� :  

� િસaહને ¢તર રા q5ય �તરZ સરં�ણ આપવાના આ એક 

આવકારદાયક યોગદાન9ુ ં 
ેય અમે#રકાના ¿લો#રડા 

રા�યના ટZNપા શહZરમા ંઆવેલ vબગ કZટ રZ�કPનુા �થાપક 

ડZરZક અને બેવરલી જૌબટ� Pગુલને ફાળે )ય છે.  

� આ પિત-પ"નીએ આ#pકાના જગંલોમા ં ફર5ને િસaહ 

સ#હતના ં*ાણીઓ િવશે Ñબુ અcયાસ કયા� બાદ vબલાડ5 

6ુળની આ )તીને બચાવવા એક અvભયાન શ� કPુ�.  

� fજુરાતમા ં વષ� 2016થી વન િવભાગ �ારા િવl િસaહ 

#દવસની ઉજવણીની શ�ુઆત કરાઈ 

9:;��7�� �@A��� �<rZ��� <�̂ K� 
વષ� િસaહોની સ�ંયા 

1990 284 

1995 304 

2001 327 

2005 359 

2010 411 

2015 523 

2020 674 

� આપણા દZશમા ંધીમે ધીમે િસaહની સ�ંયામા ંવધારો થતો 

)ય છે, જયારZ આ#pકાના 54 દZશોમાથંી હાલ મા� 26 

દZશમા ંિસaહ જોવા મળે છે.  

� હmુ થોડા દાયકા અગાઉ 50,000 થી વ� ુઆ#pકન િસaહ હતા, 

તે એક Sદાજ �જુબ અ"યારZ 20,000 આસપાસ જ છે. 

� જગંલમા ં િસaહ9ુ ં આP ુય 15 વષ� જયારZ *ાણી 

સgંહાલયમા ં20 વષ�થી વ� ુહોય શકZ છે.  

�. ;c J�� ��ш�@ : �� G�4H 
<�R��KA : d¹���� I iKA�� ��<�d 

 
;c : �� G�4H-���� 

અ�<�� : � J�<�q6� ���� 

� આB ઈ1છારામ zયૂ�રામ દZસાઈ, zVુદરt બેટાઈ, 

સા#હ"યકાર પીતાબંર પટZલ, લોકસા#હ"યકાર રિત6ુમાર 

�યાસ, _તૂhવૂ� રા qપિત વી.વી.ગીર5, ઇટાલીના 

એક5કરણનો િશiપી કZિમiલો કાxુરં અને અથ�શાsી 

કZ.ટ5.શાહનો જVમ#દવસ. 

� િવનોદ #કનાર5વાલા, કિવ રાવt પટZલ અને zરુZશ 

દલાલની hÏુયિતિથ છે.  

� zરુતમા ં જVમેલા ઈ1છારામના hવૂ�જોને �ઘુલ શાસન 

દરિમયાન વેરો ઉઘરાવવાની સ�ા મળ5 હોવાથી તેઓની 

દZસાઈ અટક પડ5 હતી.  

� Sgેt છ÷ા zધુીના અcયાસ પછ5 િપતા9ુ ંઅવસાન થતા ં

કમને અcયાસ છોડવો પડ�ો હતો.  

� mુદા-mુદા ઠZકાણે નોકર5ઓ કર5, zરુતમા ં શારદાhજૂક 

મડંળ5 �થાપનારા ઈ1છારામની ��ુય છબી સા#હ"યકાર 

અને પ�કાર તર5કZ છે.  

� �વત�ંતા અને fજુરાતી નામના સામિયકો સફળતાhવૂ�ક 

ચલાવનાર ઈ1છારામે fજુરાતી સામિયકોમા ં#દવાળ5 Sકો 

કાઢવા9ુ ંશ� કPુ�. 

� 1901મા ંતેઓએ fજુરાતી પચંાગં બહાર પાડ� ુ ંહ� ુ.ં  

w:47к� :દાશ�િનક, ટ5h ૂ zલુતાન #હVદ અને v�ટાિનયા Bવા 

46 Bટલા ઈિતહાસ, સા#હ"ય, સપંાદન અને ચ#ર�ના h�ુતકો 

લ�યા છે.  
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� ભાષાRÃુ�ના આgહ5 અને fજુરાતી પ�કાર"વમા ં

સીમા�તભં�પ યોગદાન આપનારા ઈ1છારામ9ુ ં 5 

#ડસેNબર 1912ના રોજ અવસાન થPુ ંહ� ુ.ં 

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (01-08-2021) 

1. fજુરાતમા ં ��ુયમ�ંી 
ી િવજયભાઈ �પાણીની 

અ,ય�તામા ં રા�યક�ાના િવl િસaહ #દવસની વ1Pુ�અલ 

ઉજવણી �ા યો)ઈ – ��������  

2. fજુરાતમા ંઓગ�ટ-2021ની ��થિતએ છેiલા ંપાચં વષ�મા ં

િસaહોની સ�ંયામા ંકZટલા ટકાનો વધારો ન¶ધાયો – �� Hк�  

3. ઓગ�ટ-2021ની ��થિતએ fજુરાતમા ંએિશયા#ટક િસaહોની 

સ�ંયા જણાવો - ��� 

4. રા�ય-કZV`શાિસત *દZશના SEBCના લોકોને OBCની 

યાદ5મા ંસમાવતો 127મો બધંારણીય zધુારો ખરડો 2021 

લોકસભામા ં કZટલા મતોથી પસાર કરાયો - ��� ��x:� 

� icK  

5.  OBCની યાદ5મા ં સમાવતો 127� ુ બધંારણીય zધુારા 

vબલ પસાર થવાથી ભારતની કZટલી )િતને અનામતનો 

લાભ મળશે - ��� 

6. દZશભરમા ં અનામત આપવાની મહ�મ મયા�દા કZટલી 

નr5 કરાઈ છે - �� Hк� 

7. વડા*ધાન મોદ5એ િવ#ડયો કોVફરVસ �ારા ઉ�ર *દZશના 

કયા �જiલા ખાતે ગર5બી રZખા હZઠળ tવતા 1,000 

મ#હલાઓને નવા LPG જોડાણ આપી કઈ યોજનાનો 

*ારંભ કરા�યો હતો – Z�6� 75� yÁ;�a� �.�  

8.  ઉÚવiલા યોજના 2.0 Sતગ�ત કઈ મ#હલાઓ માટZ ગેસ 

જોડાણ માટZ એÜZસ �ફૂની જોગવાઈ રÅ કરાઈ – BPL 

JZa�G   

9. વષ� 2021-22ના નાણાક5ય વષ�મા ંકZV` સરકારZ ઉËÚવલા 

2.0 Sતગ�ત કZટલા કરોડ નવા એલપીt ગેસ જોડાણ 

આપવા ભડંોળની ફાળવણી કર5 - � к��� 

10. એùલે#ટDસ ફZડરZશન ઓફ ઇ}Vડયા �ારા દર વષ= �ા 

#દવસને રા q5ય Úવેvલન (ગોળા ફ�ક)ડZ તર5કZ ઉજવવાની 

)હZરાત કરાઈ - � G�4H   

11. કોની યાદમા ં ભારતમા ં દર વષ= 7 ઓગ�ટZ રા q5ય 

Úવેvલન (ગોળા ફ�ક)ડZ )હZર કરાયો – H�o� GpaUq>к 

���� ��Y7� ���; ?�>��  

12. ભારતમા ં 75મા ં �વત�ંતા #દવસની તૈયાર5ના ભાગ�પે 

કાÁમીરના fલુમગ�મા ં કZટલા Òટ ¾ચો િતરંગો ફરકાવાયો 

– ��� 

13. Èલોબલ વોિમ�ગના કારણ ેિવl9ુ ંકPુ ંશહZર કZટKુ ંãબૂશે તે 

)ણવા નાસા �ારા Uલૂ પોટ�લ િવકસાવાPુ ં - <� a��a 

X�YVш� bia >�HAa  

14. fજુરાતમા ં �ા વષ�થી વન િવભાગ �ારા િવl િસaહ 

#દવસની ઉજવણીની શ�ુઆત કરવામા ં આવી -  �@A 

���� 

15. "િવl િસaહ #દવસ" કયારZ ઉજવવામા ં આવે છે - �� 

G�4H 

16. "િવl િસaહ #દવસ"ની ઉજવણીનો *થમ *ારંભ કયારZ 

કરવામા ંઆ�યો હતો - �@A ���� 

17. િવl િસaહ #દવસ 2021ની થીમ જણાવો - slow 

elimination of the African lion 

18. જગંલમા ંતથા  *ાણી સgંહાલયમા ં િસaહ9ુ ંઆP ુય કZટKુ ં

હોય છે – અM:L� �� �@A 75� �� �@A 

19. સા�રવયૅ ઈ1છારામ દZસાઈનો જVમ �ારZ-�ા ંથયો હતો 

- �� G�4H 75� I:�7  

 

DATE : ��-��-����

�. шJZ� >�кA  : <�6�7� J���lcH-અ�����  

9:;��7�� ��� <½��к��� અ�к�x:�  <c�� B>�� J���lcH >� e. 

��� к����� х?g ��ш�\ шZN� >�кA  7½K�� к��ш�   

 
� AMC �ારા �. 800 કરોડના ખચ= સાબરમતી #રવરpVટ ફZઝ-2 

હZઠળ *ોBકટ મmૂંર કરવામા ંઆ�યો.  

� I ip?7 шZN� >�кA  ��ш� : 

� 6ુલ િવ�તાર : 1,70,000 ચોરસ મીટર 

� આ *ોBDટ Sતગ�ત (1) શહ5દ �મારક, (2) �પોU્�સ 

કોNOલેDસ અને (3) સોiજર રZ�ટ �મ આરામ fહૃ 

બનાવવામા ંઆવશે.  

� સાબરમતી #રવરpVટ *ોBકટ ફZઝ-2મા ં શહ5દ પાક�  

બનાવવાનો િનણ�ય કરાયો છે અને આ હZ�સુર AMC અને 

સરં�ણ મ�ંાલય વ1ચ ેMOU કરાયા.  
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� કZNપ હ9મુાન સામે #રવરpVટ *ોBકટ હZઠળની િવશાળ 

જÈયામા ંશહ5દ પાક� બનાવવામા ંઆવશે. 

�. �KX��ш <�к�� : �KX��ш�� ���к�K��<� ��e 

��?����� j��<��� <f к��ш� (к�K��)  

 
6�a�� ���7 : 

� �KX��ш к�p6��H� ���к�K��<� ��e ��?7� a�к��� �7�� 

<f B>7� I:���� p6a ‘�KX��ш B6к��N (I:����)p6a 

������ � i�N B>�.  

� આ નવા zધુારા vબલમા ંગેરકાયદZસર દા� વેચતા આરોપી પર 

�� a�х e�>K� I:���� ��� અ�� j��<��� <fની જોગવાઈ 

કરવામા ંઆવી છે. 

� નવા vબલ અ9સુાર જો લ÷ો પીવાથી કોઇ જ �"ૃP ુથાય છે 

તો આરોપીને ઓછામા ંઓછ5 બે વષ�ની Bલ અને પાચં 

લાખનો દંડ bકૂવવો પડ5 શકZ છે  

� જો કોઈ �ય�Dત બીt વખત દોિષત સાvબત થાય તો તેને 

મોતની સ) અને 20 લાખ �િપયાના દંડની જોગવાઈ. 

� રાજધાની : ભોપાલ  

� ��ુયમ�ંી : િશવરાજિસaહ ચૌહાણ  

�. Bu��N�� અ] �7 Z�z<�-�� 
�� ±H��G YC� �@A ����5� ���� I:�� k��7�� ��к�< 

K�_��� ��� G> B�K� 

 
���� : ધમ�ના આધારZ ભારતના ભાગલા પડ�ા. 14 કરોડ 

લોકોનો િવ�થાપન. રમખાણોએ બે લાખ લોકોનો ભોગ લીધો.  

����-�� :જN�-ુકાÁમીર પર પા#ક�તાની કબાઈલીઓનો 

Lમુલો, કાÁમીરના મહારા) હ#રિસaહZ ભારત9ુ ં *_"ુ"વ 

�વીકારતા ભારતે પા#ક�તાનને ભગાડPુ.ં 

���� : દરZક નાગ#રકને મતાિધકાર 

���� : ભારતે પોતા9ુ ંબધંારણ લાf ુકPુ�. 

���� :દZશમા ંપહZલી સામાVય b ૂટંણીઓ યો)ઈ. 

���� :દZશમા ં નવી #દiહ5 ખાતે સૌ*થમ એિશયન ગેNસ9ુ ં

આયોજન કરવામા ંઆ�Pુ ં

���� : 4 ઑગ�ટ 1956ના રોજ ભારતમા ંજ #ડઝાઈન થયેKુ ં

એિશયા9ુ ં સો*થમ અÎ ુ #રએDટર અOસરા9ુ ં બાધંકામ hણૂ� 

થPુ ં

���� :બે�ટ ફોરZન લેVગવેજ #ફiમ તર5કZ ઑ�કારમા ં �ઘુલ-

એ-આઝમ9ુ ંનામાકંન.  

���� :હ#રયાળ5  ાિંતના પ#રણામે અનાજ9ુ ં ઉ"પાદન 

વધારવામા ંસફળતા 

���� :ચીને આ મણ કPુ�. એક મ#હના પછ5 P�ુિવરામ 

���� :19 mુલાઈ 1969ના રોજ સરકારZ ભારતની 14 બેVકો9ુ ં

રા q5યકરણ કPુ�. 

���� :lતે  ાિંતથી િવl9ુ ંસૌથી મોUંુ ડZર5 િવકાસ અvભયાન 

સફળ, ભારત સૌથી વ� ુ�ૂધ ઉ"પાદક રા q બVPુ.ં 

���� :26 માચ� 1971ના રોજ શેખ ��ુજÝરુ રહZમાનની 

આગેવાનીમા ંhવૂ� પા#ક�તાને આઝાદ5 મેળવી અને બાÈંલાદZશ 

બVPુ.ં ભારતની અ"યતં મહ""વની _િૂમકા 

���� :ભારત-પા#ક�તાન વ1ચે સરહદ5 િવવાદો ઉકZલવા 

િશમલા કરાર કરવામા ંઆ�યો. 

���� :આજના ઉ�રાખડંના ચમોલી �જiલાના રZની ગામે x�ૃો 

કપાતા અટકાવી વન બચાવવા માટZ vચપકો ¢દોલન કરાP ુ 

���� :પોખરણ ખાતે પહZલો અÎધુડાકો કર5ને ભારત પાચમો 

અÎશુ�Dત દZશ બVયો.  

���� : « ટાચાર, ગેરવહ5વટ સામે vબહારના િવWાથXઓ �ારા 

B.પી. ચળવળ 

���� :આય�ભûના નામે ભારતમા ંસૌ*થમ �વદZશી ઉપgહ9ુ ં

સÂન થPુ.ં  

���� : �#દરા ગાધંી િવ�ુ� Pકુાદો, કટોકટ5 )હZર થઈ. 

bુટંણી, નાગ#રક અિધકારો9ુ ંહનન 

���� :સજંય ગાધંીના નસબધંી અvભયાનમા ંએક વષ�મા ં62 

લાખ માણસોની નસબધંી, તેમા ંગરબડથી 2000ના �"ૃP ુ

����  :પહZલી વખત ક¶gસેને સરકાર બનાવવા Bટલી બેઠકો 

ન મળ5, જનતા મોરચાની સરકાર મોરારt દZસાઈ 

વડા*ધાન. 

���� :વડા*ધાન વી. પી. િસaહZ સામાtક શૈ�vણક પછાતોની 

ઓળખાણ માટZ બી. પી. માડંલ કિમશનની રચના કર5. 

���� : કિપલદZવની ક�Oટનિશપમા ંભારતની # કZટ ટ5મે # કZટ 

વiડ� કપ tતી લીધો.  

���� :ઓપરZશન [iP�ુટારના નામે આતકંવાદ5 જન�લ િસaહ 

vભaદરાણવાલેને લÁકરZ zવુણ� મ#ંદરમા ં*વેશ કર5 ઠાર માયk. 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    43 | P a g e  

 

���� :ભારતે સૌ*થમ અવકાશય�ી રાકZશ શમા�ને અવકાશમા ં

મોકiયા. 

���� :ઓપરZશન [iP ુ�ટારનો બદલો લવેા ઈ}Vદરા ગાધીની 

બોડ5 ગાડ� �ારા હ"યા, #દiહ5મા ં શીખ-િવરોધી રમખાણોમા ં

3,000ના �"ૃP ુ

���� :3 #ડસેNબર 1984ના રોજ ભોપાલમા ંઅમે#રકન કંપની 

Pિુનયન કાબા�ઈડમાથંી ઝેર5 ગેસ લીક થતા ં3,000ના �"ૃP ુ 

���� :શાહબાનોના ભરણપોષણના દાવાને z*ુીમ કોટç માVય 

રાખતા ંસરકારZ કાયદો બદલી z*ુીમનો bકુાદો ઉથલા�યો. 

���� : ��વડન પાસેથી ખર5દZલી બોફોસ� હોિવ"ઝર તોપમા ં

« ટાચારના આ�ેપોના કારણે રાtવ ગાધંીની સરકાર9ુ ં

પતન.  

���� :ભારત-પા#ક�તાને મળ5ને પહZલી વખત �ÈલેVડની 

બહાર # કZટ વiડ� કપ9ુ ં આયોજન કPુ�, ઓ�qZvલયા િવBતા 

બVPુ ં

���� :આઝાદ5 પછ5 ભારતમા ં બ ે મ#હનાના સૌથી ભયાનક 

#હV�ુ-��ુ�લમ રમખાણોમા ં1000ના �"ૃP ુ50,000 િવ�થાિપત 

���� :માડંલ કિમશનના અહZવાલ �જુબની જVમ આધા#રત 

)િતઓને સરકાર5 નોકર5 આપવાના િનણ�ય સામે દZશ�યાપી 

¢દોલન 

���� :ઈરાકના આ મણથી 6ુવૈતમા ં ફસાયેલા 1.75 લાખ 

ભારતીયોને લાવવા એર - ઈ}Vડયાએ �ણ મ#હના મફત ઉôયન કયા� 

���� :રા�જવ ગાધંીની સરકારZ પરવાના રાજ સમાOત કર5 �Dુત 

�યાપાર અપનાવી િવદZશી રોકાણકારો માટZ દરવા) ખોiયા. 

���� :વડા*ધાન નr5 મનાતા રાtવ ગાધંીની bુટંણી *ચાર 

દરિમયાન 
ી પેરાNÝ�ુુર ખાતે તિમલ ટાઈગસ� �ારા હ"યા. 

���� :અયો,યામા ં કારસેવા કરવા ભેગા થયેલા સેવકોએ બાબર5 

મ��જદના માળખાને ,વ�ત કરતા રમખાણોમા ં2000ના �"ૃP ુ

���� :હષ�દ મહZતાએ ભારતાના ઈિતહાસ9ુ ં સોથી મોUંુ શેર 

કૌભાડં કPુ�. 

���� :દાઉદ ઈ�ા#હમ �ારા �ુબંઈમા ં 
ેણીબ� [લા�ટ 

કરાવતા 250ના �"ૃP ુ

���� :પહZલી વખત ભાજપની સરકાર અટલ vબહાર5 

વાજપેયી વડા*ધાન સરકાર 1 વષ� ટક5. 

���� :ફર5 bુટંાયેલા વડા*ધાન બાજપેયીના સમયમા ં ફર5 

પોખરણ ખાતે પાચં અÎધુડાકા 

���� :19 ફZ�આુર5 1999ના રોજ વડા*ધાન વાજપેયીએ �સુાફર5 

કર5 પાક-ભારત વ1ચે બસ સેવાનો આરંભ કરા�યો. 

���� :કારvગલની ભારત_િૂમને પાક.થી �Dુત કરાવવા 

ઓપરZશન િવજયની સફળતા. 

���� :24 #ડસેNબરZ #દiહ5થી કાઠમãું જતા િવમાન9ુ ં પાચં 

પા#ક�તાનીઓ �ારા અપહરણ, �ણ આતકં5ઓના બદલામા ં

180 �સુાફરો છોડાવવામા ંઆ�યા. 

���� :અÎશુsોનો ઉપયોગ રોકવા ભારત-પા#ક�તાને લાહોર 

કરાર કયk.  

���� :પૈસા લઈ હાર5 જવા9ુ ં મૅચ-ફ5�Dસ~ગ કરવાના આરોપો 

�વીકારતા અજય )ડZ) અને ક�Oટન અઝહ�Å5નની હકાલપûી  

���� :છ�ીસગઢ, ઉ�રાખડં અને ઝારખડં અને ઝારખડં 

નામના નવા રા�યો9ુ ંસÂન 

���� :વાજપેયી સરકારZ #દiહ5, �ુબંઈ, ચે¼ઈ અને કોલકાતાને 

જોડતા સૌથી મોટા હાઈવે, ગોiડન Dવા#ÜલેUલૂનો આરંભ કયk 

���� :અયો,યાથી આવતી qZનમા ં ગોધરા ખાતે આગ લાગતા 

fજુરાતમા ં કોમી રમખાણો, 1044 �"ૃP.ુ 223 લાપતા. 2500 

ઘાયલ. 

����:પેટાળના _કંૂપથી #હVદ મહાસાગરમા ં સ)�યેલી 

zનુામીમા ં આV�, તિમલનાãુ, ¢દામાનના 10,000 લોકોના 

�"ૃP.ુ 

����:12 ઓDટોબર મા#હતી અિધકાર કાયદો અમલી 

���� :મનરZગા રોજગાર કાયદો અમલી  

����:1962ના P�ુથી ભારતે બધં કરZલો િસr5મ િતબેટને 

જોડતો ના�-ુલા, ભારત-ચીન �યાપાર માગ� ફર5 ખોiયો. 

���� : ચV`યાન ચV`ની «મણક�ામા ંગોઠવાPુ ંઅને ચV`ની 

ધરતીમા ંપાણીના કણ હોવાની સૌ*થમ માહ5તી મેળવી. 

����:બીજ¡ગ ઑvલ�NપDસમા ં 10 મીટર એર રાઈફલ ઈવેVટમા ં

અvભનવ vબV`ાએ સૌ*થમ �ય�Dતગત ગોiડ મેડલ t"યો. 

����:પા#ક�તાની �ાસવાદ5 mૂથ લÁકર-એ તૈયબાએ સ�ુ̀ થી 

આતકં5 મોકલી �ુબંઈ ઉપર આતકં5 Lમુલો કરા�યો. 166ના �"ૃP.ુ  

���� : િશ�ણનો અિધકાર-RTE આપતો ખરડો મmુંર, દરZક �6ૂલમા ં

25 ટકા બેઠકો ગર5બો માટZ અનામત રાખવી ફર�જયાત બની. 

����26 mુલાઈએ 3500 #ક.મી. zધુી િમસાઈલ Lમુલો કર5 શકતી 

દZશની સhંણૂ� �વદZશી અÎ ુસબમર5ન અ#રહતં લોVચ. 

����  :ભારતમા ંકોમન વેiથ ગેNસ9ુ ંઆયોજન, ભારતે 101 મેડલ 

tતી બીmુ ં�થાન મેળ�Pુ.ં ભયાનક « ટાચારના આ�ેપ થયા. 

����:બીt એિ*લ ેમહZV`િસaહ ધોનીની કZOટનિશપમા ં
ીલકંાને 

હરાવીને ભારતે બીt વખત # કZટ વiડ� કપ tતી લીધો. 

����:અÏણા હઝારZની આગેવાનીમા ં દZશ�યાપી લોકપાલ ¢દોલન 

કરવામા ંઆ�Pુ.ં 2013મા ંલોકપાલ ખરડો પાસ થયો. 
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���� : 

� દZશના દરZક નાગ#રકને ભોજનની ગેરVટ5 આપતો નેશનલ 

Òડ િસ{રુ5ટ5 એDટ-2013 કાયદો રચાયો. 

���� :5 નવેNબરZ ISRO �ારા મગંળયાન મોકલવામા ંપહZલા 

જ *યાસે સ¿ળતાનો રZકોડ� ભારત મગંળ ઉપર જનાર *થમ 

એિશયન દZશ 

���� :માચ�મા ં વiડ� હZiથ ઓગ=નાઈઝેશને ભારત સ#હત 

દv�ણ-hવૂ� એિશયાને પોvલયો �Dુત િવ�તાર )હZર કયk. 

���� :બીt mૂનના રોજ ¢�*દZશમાથંી ઉ�ર-પિ±મ 

િવ�તાર mુદો પડ5 ભારત9ુ ં 29�ુ ં રા�ય તેલગણા બVPુ ં

રાજધાની હÇદરાબાદ, 

���� :એિ*લ મ#હનામા ં ભારતે પોતાની GPS િસ�ટમ 

નેિવગેશન િવથ ઈ}Vડયન કોV�ટZલેશન સફળતાhવૂ�ક લોVચ 

કર5. 

���� :સરકારZ 500 અને 1000 �િપયાની ચલણી નોટો રÅ 

કર5 દ5ધી અને નવી 2000 �િપયાની નોટો બહાર પાડ5. 

���� :1 mુલાઈના રોજ f�ુસ એVડ સિવFસ - ટZDસ 

(GST)નામનો એક દZશ એક ટZDસનો કાયદો લાf ુ કરવામા ં

આ�યો. 

���� :z*ુીમ કોટç સ)તીયતાને fનુો ન ગણતા #દiહ5 હાઈકોટ�ના 

bકુાદાને માVય રાખીને દZશમા ંસ)તીયતા �વીકાય� બનાવી 

���� :30 mુલાઈના રોજ �ણ વખત તલાક બોલીને અપાતા 

તલાક-એ vબÅત �ટાછેડાને અમાVય કરતો કાયદો પસાર. 

���� :ફZ�આુર5 મ#હનામા ંસૌ*થમ સhંણૂ� �વદZશી હળવા લડાયક 

િવમાન તેજસને હવાઈ દળમા ં�થાન આપવામા ંઆ�Pુ.ં 

���� :27 માચ= ભારતે અવકાશમા ંજ ઉપgહને તોડ5 પાડતા 

િમસાઈલ9ુ ંપર5�ણ કPુ� 

���� :22 mુલાઈએ સૌથી શ�Dતશાળ5 રોકZટ GSLVMk-III �ારા 

ચV` ઉપર ઉતરાણ કરવા ચV`યાન-Uુ 
ીહ#રકોટાથી રવાના. 

���� : 5 ઓગ�ટZ જN�-ુકાÁમીરનો િવશેષ દરËજો નાÝદુ કર5 

સરકારZ જN�,ુ કાÁમીર અને લÅાખને કZV`શાિસત *દZશ )હZર 

કયા�. 

���� :અમદાવાદમા ં અમે#રક5 ત"કાvલન *�ખુ ડોનાiડ 

qNપ9ુ ંઆગમન, ભારત �લુાકાત.  


�Xa ���� :સમg િવl કોરોનાના ભરડામા ં િવlની સૌથી 

મોટ5 લોકશાહ5 ભારતમા ંકોિવડ લોકડાઉન લાf ુકરાPુ.ં લાખો 


મીકો9ુ ંવતન તરફ પગપાળા *યાણ 

� ���� : ગાલવાન ઘાટ5મા ં ચીન અને ભારતના સૈિનકો 

વ1ચે અથડામણ, 20 ભારતીય જવાનો શહ5દ ચીનના 43 

જવાનોના મોત. 

 i� ���� : બોvલxડૂના અvભનેતા zશુાતંિસaહ રાજhતૂ9ુ ંમોત, 

zશુાતં કZસ સાથે બોvલxડૂ Üગ કZસ શ� થયો Bમા ંઅનેક મોટા 

�ટાસ�ની hછૂપરછ કરાઈ.  

G�4H ���� : અયો,યા રામ મ#ંદરના િનમા�ણ9ુ ં કાય� શ�. 

વડા *ધાન નરZV` મોદ5એ મ#ંદર9ુ ંખાત �હૂ�ત કPુ�. 

fc`:B�N ���� :દZશમા ં લોકોને કોરોનાથી બચાવવા માટZ 

મફત રસીકરણ શ� કરવામા ંઆ�Pુ.ં 

�?A ���� : દZશમા ં કોરોનાની બીt લહZર શ� થઈ અને 

લાખો લોકો સ ંિમત થયા અને હ)રો લોકોના મોત થયા.  

G�4H ���� :ભારતે ટો�ો ઓvલ�Nપકમા ંએક ગોiડ સ#હત સાત 

મેડલ t"યા, અ"યાર zધુીમા ંસૌથી વ� ુઓvલ�Nપક મેડલ t"યા.  

�. ���� 6����C�K I:���� : ��QK� અ�� к�c�ш��<7 

X��ш��� OBC K��N�� <¾� B>n:� p6a ��QK<k��� 

><��-��>R� <�5 B�K�  

� Z�� ����>�7�� >�<� F�7 � i�N �H� �кa�ш� 

�.>�a�}�j H�4H (<�Kc<-H�к��a�v)   

 
� mુ÷ાÎ ુપકડવા માટZ પોલીgાફ ટZ�ટ એક ટZકનોલોt છે.  

� શકમદંની કZસ સબંિંધત hછૂપરછ કરવામા ંઆવે છે અને 

તે જવાબ આપે છે.  

� આ સમયે િવશેષ � 5ન પર એક gાફ બને છે.  

� �ય�Dતના lાસ, �દયની ગિત, [લડ*ેશરમા ંફZરફાર �જુબ 

gાફ બને છે. 

� gાફમા ંઅચાનક ફZરફાર થાય તો એનો મતલબ કZ �ય�Dત 

ખોUંુ બોલી રહ5 છે. 

� આ ટZ�ટમા ં શ�આતમા ંસામાVય *� hછૂવામા ંઆવે છે. 

નામ, િપતા9ુ ં નામ, ¾મર, સરના�ુ,ં પ#રવાર સાથે 

જોડાયેલી )ણકાર5 hછુાય છે.  

� બાદમા ં અચાનક સબંિંધત fનુા Sગ ે સવાલો કરવામા ં

આવે છે.  

� અચાનક  ાઈમ સાથે જોડાયેલા સવાલ પર શ�સના ધબકારા, 

lાસ વધી )ય છે. 

� gાફમા ંફZરફાર થાય તો એનો મતલબ �ય�Dત ખોUંુ બોલે છે. 
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�. >�a� ��H�кA  : ����� JL�H� к�c<� ��c<j� �H� fC�7� 

к�>�� 

  
����� <D5� �HN ��� �paK� ��a��� JL�H� к�c<��� Z�Jкr� 

®��� ?��N- Z�к���� <ô� ��N 

���� િવlની સભંિવત અ"યાર zધુીની સૌથી મોટ5 

# OટોકરVસીની ચોર5ને S)મ આપતા ં હZકરોએ # Oટો 

કરVસી qાVસફર માટZ )ણીતી કંપની પોલી નેટવક�મા ંસßધ 

માર5 કર5ને 600 િમvલયન અમે#રકન ડોલર (Sદા�જત 

�િપયા 4,468 કરોડ)ની # Oટો કરVસી પર હાથ સાફ કયk 

છે.  

���� પોલીનેટવક� મ}iટપલ [લોક ચઇેનમા ં ટોકન �વેપ 

કરવાની Pઝૂસ�ને zિુવધા આપવા માટZ )ણીતી કંપની છે.  

���� પોલીનેટવકç જણા�Pુ ં હ� ુ ં કZ, આ હZ#કaગના કારણ ે લાખો 

Pઝૂસ�ને અસર પડ5 છે. હZકરોએ પોલીનેટવક� પર સાઇબર 

Lમુલો કર5ને મોટ5 ચોર5ને S)મ આપતા ં હZકરોના 

િનય�ંણ વાળા એકાઉVÊસમા ંરZકોડ� રકમની # Oટો કરVસી 

qાVસફર કર5 લીધી 

�:� �� DeFi (J�<�c�a��õ� j����c<)  

���� આમ આદમીને DeFiની )ણકાર5 ન#હવ� ્હોય છે પરં� ુ

# OટોકરVસીના ખેલાડ5ઓ તેને સાર5 ર5તે )ણે છે.  

���� DeFi અથવા તો #ડસેVqલાઇ�ડ ફાઇનાVસની છેiલા 

કZટલાક વષkમા ંલોકિ*યતા વધી છે.  

���� DeFi એOસ લોકોને કોઈપણ *કારના મ,ય�થ િવના 

એકબી) સાથે qZડ, નાણા ં ઉછ5ના લેવા, નાણા ઉધાર 

આપવા Bવા �યવહારો કરવાની zિુવધા આપે છે. 

�. J�� ��ш�@ : �� G�4H ����  

¹Ñ�� w i�� ��6��� 76�Z к`:A Zn :�  

 
� મોરબી-મ1Û હોનારતના 42 વષ�  

� 11 ઓગ�ટ 1979ના #દવસે બપોરના સમયે 3 વાÈયાને 15 

િમિનટZ ડZમ �ટૂો હતો. ડZમ �ટૂવાની 15 િમિનટમા ંસમg 

શહZર પાણીમા ંગરકાવ થઈ ગPુ ંહ� ુ.ં  

� 2 કલાકના સમયમા ંતો મકાનો પાણીમા ંજળસમાધી લઈ 

b�ૂા હતા. લોકો કંઈ સમB તે પહZલા 6ુદરતનો કZર 

સ)�ઈ b�ૂો હતો. લોકોની સાથે હ)રો પRઓુની પણ 

મોત થઈ હતી. ગણતર5ની િમિનટમા ંએક tવ� ુ)ગ�ુ ં

શહZર �મશાન બની ગPુ ંહ� ુ.ં  

� આB પણ મ1Û હોનારતની વરસીના #દવસે નગરપાvલકા 

�ારા મૌનરZલી કાઢવામા ં આવે છે. મૌનરZલી કાઢ5ને 

મvણમ#ંદર પાસેના #દવગતંોના ��િૃત �તભંને h ુપાજંvલ 

કર5 બે િમિનટ મૌન પાળ5ને સમg શહZર5જનોને 
�ાજંલી 

આપે છે. હોનારત સમયે 11 સાયરન વગાડાય છે. 

� જળહોનારતની ઘટના બાદ મોરબીને બ�ંુે કરવા એ 

વખતના fજુરાતના ��ુયમ�ંી બાÝભુાઇ જસભાઈ પટZલ ે

મોરબીમા ંસvચવાલય બનાવીને hરૂg�તો માટZ અસરકારક 

કામગીર5 કર5 હતી.  

��6� 76�ZN�� <7���� �к�� 

� સરકાર5 ¢કડા �જુબ  

� હોનારતમા ં6158 મકાન,  

� 1800 �પડા નાશ પાNયા હતા  

� 3900 Bટલા મકાનને 9Dુશાન થPુ ંહ�.ુ  

� 1439 માનવ અને 12,849 પRઓુના મોત થયા હતા.  

��ð:�cH�N Jj� 

� મોરબીના પ�કાર #દલીપ બરાસરા અને અમદાવાદના 

પ�કાર #દલીપિસaહ �િ�ય તથા હષ�દ ગોહZલએ મ1Û hરુ 

�ુઘ�ટનાના અસરg�તોને મળ5ને મોરબીની ભાિવ પેઢ5ને 

આ ઘટનાની સાચી મા#હતી મળે તે માટZ મ1Û hરુ 

�ુઘ�ટના પરની ડો{મેુVટર5 #ફiમ બનાવી હતી. 

� આ ડો{મેુVટર5 #ફiમમા ં મ1Û હોનારતની ભયાનકતા9ુ ં

સચોટ ર5તે િન�પણ કરવામા ંઆ�Pુ ંછે.  

¹Ñ ;\ Z����7 >�M:� w:47к 

� �ળૂ મોરબીના ં વતની અને અમે#રકામા ં વસતા Pવુાન 

ઊ"પલ સાડ �સરા અને તેના ંિમ�  ટોમ xડૂને સશંોધન કPુ�  

� mુદા mુદા દ�તાવેજનૉ અcયાસ કયk,અનેક લોકોને મ»યા 

બાદ તેમણે ‘નો વન હZડ અ ટVગ U ૂ�પીચ B9ુ ંfજુરાતી 

અ9વુાદ નીરંજન સાVડZસરાએ કPુ� B9ુ ં નામ ‘ઝીલો રZ 

મ1Ûનંા ંપડકાર’તૈયાર કPુ�.  

� આ h�ુતકમા ંhરૂ આટKુ ંભયાનક કZમ બVP ુ તેના ંકારણ 

રmુ કરવામા ંઆ�યા ંછે. 

¹Ñ ;\ Z����7 >� 6�� Jj� 
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� મોરબીમા ંસ)�યેલી મ1Û જળ હોનારતની ઝાખંી કરાવતી 

‘મ1Û એDટ ઓફ ગોડ’ #ફiમ9ુ ંબની, આ #ફiમમા ંમPરુ 

ચૌહાણે લીડ રોલ કયk છે.  તેમની સાથે આ #ફiમમા ં

જયેશ મોરZ, 
�ા ડાગંર અને ગૌરાગં આનદં પણ રોલ 

કયk છે.  

� #ફiમ જિતન પટZલે *ોડ�સુ કર5 છે તથા શૈલેષ લઉેઆ 

#ડરZDટ કર5. શૈલેષ લેઉઆ ઈVડ�q5મા ં લાબંા સમયથી 

કાય�રત છે. તથા આ #ફiમની પટકથા જય ભû તથા 

શૈલેષ લઉેઆએ લખી છે. 

�. ;cJ�� ��ш�@ : �� G�4H  

(�) �5K�<�Jj4H �� Ça��H4кN  

 
;c : �� G�4H ����   અ�<�� : � � ���� 

���� ભારતમા ં 19મા સૈકાના મેડમ મહ""વhણૂ� સા�ં6ૃિતક 

¢દોલનના *ણેતા આ રિશયન મ#હલા [લેવટ�ક5ની 11 

વષ�ની ¾મરZ માતા9ુ ંઅવસાન થPુ ંહ� ુ.ં  

���� 7 સOટZNબર 1875ના રોજ કન�લ ઓલકોટ સાથે 

િથયોસો#ફકલ (ઈlર5ય �ાન) સોસાયટ5ની �થાપના કર5.  

���� ફZ�આુર5 1879મા ં �વામી દયાનદં  સર�વતીના 

િનમ�ંણથી ભારત આ�યા.ં  

���� ભારતમા ં તેમના ં સહાયક તર5કZ બાÝલુ Ýiુલા નામનો 

fજુરાતી કાય�રત હતો.  

���� એક lતેાગં મ#હલાને #હa�ુ ધમ� િવશે અ�મvલતપણે 

ભાષણો આપતા ંભારતીય સમાજમા ંzધુારા કરવા માગંતા 

zધુારકો િવ�ુ� કામ કરતા ં સરં�ણવાદ5 zધુારકોને ર�ા 

કવચ *ાOત લેવટ�ક5 થPુ ંહ� ુ.ં  

���� તેમના ં િવચારોની Pવુા વગ� પર ગાઢ અસર પડ5 હતી.  


ીમતી એની બેસVટ તેમાનંા એક હતા.ં  

���� “#દ િથયોસો#ફટ“ સામિયક9ુ ં સપંાદન અને #દ િસ Zટ 

ડોકq5ન h�ુતક વગેરZ તેઓની લેખન *xિૃ�ઓ હતી.  

���� 8મે 1891ના રોજ 59 વષ�ની ¾મરZ મેડમ [લવટ�ક59ુ ં

લડંનમા ંઅવસાન થPુ ંહ� ુ.ં 

�. J�� ��ш�@ : �� G�4H  
��� шZN� - 4�����7� <�±@A�� Z���Kк ñ:�N�� 6�u�� w:ïK�7�5  

� જVમ: 3 #ડસેNબર 1889 

� અવસાન : 11 ઓગ�ટ 1908 

� જVમ�થાન: હબીબhરુ, �જiલો - િમ`ાપોર (ત"કાલીન 

અિવભા�જત પિ±મ બગંાળ) 

� િપતા : �ીલોકનાથબોઝ 

� માતા: લòમીિ*યાદZવી. 

 
� Ñદુ5રામ બોઝને 
ીમ�ગવ�ીતા અને પોતાના િશ�ક 

સ"યેV`નાથ બોઝ પાસેથી *ેરણા મળ5 હતી. 

� 30 એિ*લ 1908ના રોજ Ñદુ5રામ બોઝ અને * iલ 

ચાક5એ Pરુોિપયન Dલબની બહાર #કaÈસફોડ�ની બગી પર 

બોNબે ફ��ો હતો અને ગોળ5ઓ ચલાવી હતી. તેમને 

પછ5થી ખબર પડ5 કZ બગીમા ં#કaગ ફોડ�ની બેટ5 અને એક 

મ#હલા હતી, Bમ9ુ ં�"ૃP ુથPુ ંહ� ુ.ં 

� v�#ટશ સરકારZ Ñદુ5રામ બોઝને પકડવા માટZ 1000 

�િપયા9ુ ંઇનામ રા�Pુ ંહ� ુ.ં 1લી મે 1908ના રોજ પોલીસે 

તેમને #હરાસતમા ંલીધા હતા.  

� 21 મે 1908ના રોજ તેમના કZસની zનુાવણી કરવામા ં

આવી હતી. િવનોદ vબહાર5 મmુમદાર અને મ!કુ v�#ટશ 

સરકારના ગવાહ હતા �યારZ ઉપેV`નાથ સેન, કાvલદાસ 

બz ુ અને �ે�નાથ બદંોપા,યાય Ñદુ5રામ બોઝના 

બચાવમા ંલડ5 રÀા હતા.  

� 11 ઓગ�ટ 1908ના રોજ આ વીર  ાિંતકાર5ને ફાસંી 

આપવામા ંઆવી હતી. �યારZ Ñદુ5રામ શહ5દ થયા "યારZ 

તેમની ¾મર મા� 19 વષ�ની હતી.  

� વીસમી સદ5ની શ�આતમા ં જ શહ5દ થવા વાળા 

 ાિંતકાર5ઓમા Ñદુ5રામ બોઝ પહZલા હતા. 

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (11-08-2021) 

1. fજુરાતના વીર સૈિનકોને અદકZ�ંુ સVમાન આપવા �ા 

�થળે Sદા�જત 1,70,000 ચોરસ મીટર 6ુલ િવ�તારમા ં�. 

800 કરોડના ખચ= િવશાળ શહ5દ પાક� તૈયાર કરાશે - 

<�6�7� J���lcH-અ�����  

2. ઓગ�ટ-2021મા ંકઈ રા�યની કZvબનેટ �ારા ગેરકાયદZસર 

દા� વેચતા લોકોને મોતની સ) આપતા કયા zધુારા 

vબલને મmૂંર5 આપી – �KX��ш 75� �KX��ш 

B6к��N (I:����)p6a ����   
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3. મ,ય*દZશ તથા મ,ય*દZશ આબકાર5 (zધુારા)vબલ 

2021 અ9સુાર ગેરકાયદZસર દા� વેચતા આરોપી પર 

કZટલો દંડ અને કZટલી સ)ની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે 

- �� a�х e�>K� I:�� 75� j��<� 

4. મ,ય*દZશના વત�માન ��ુયમ�ંી9ુ ં નામ જણાવો - 

�ш���;�<rZ ?DZ�C 

5. રા�યો અને કZV`શાિસત *દZશોને OBC યાદ5ની સ�ા 

આપ�ુ ં 127મા ં બધંારણીય zધુારા vબલ રા�યસભામા ં

�ારZ પસાર થP ુ– 7�.�� G�4H ���� 

6. ઓગ�ટ 2021મા ં# Oટો કરVસી qાVસફર માટZ )ણીતી કઈ 

કંપની પર હZકરોએ સßધ માર5 600 િમvલયન ડોલરની 

# Oટો કરVસીની હZ#કaગ ચોર5 કર5 - >�a� ��H�кA  

7. કઈ એOસ લોકોને કોઈપણ *કારના મ,ય�થ િવના એકબી) 

સાથે qZડ, નાણા ં ઉછ5ના લેવા, નાણા ઉધાર આપવા Bવા 

�યવહારો કરવાની zિુવધા આપે છે - DeFi 
�< 

8. 11 ઓગ�ટ 1979ના રોજ fજુરાતમા ં કઈ �ુખદ ઘટના 

બની હતી – ¹Ñ Z����7 ��6� 

9. મોરબીમા ંસ)�યેલી મ1Û જળ હોનારત આધા#રત બનેલી 

#ફiમ9ુ ંનામ જણાવો - ‘¹Ñ 
VH Gj ���’  

10. ઊ"પલ સાડ �સરા અને તેના ં િમ�  ટોમ xડૂZ મ1Û જળ 

હોનારત પર લખેલા h�ુતક9ુ ંનામ  તથા તેનો fજુરાતી 

અ9વુા#દત h�ુતક9ુ ં જણાવો - ‘�� �� Z�� અ Hc� bi 

4>�?’ 75� ‘u�a� �� ¹Ñ���� >�к��’ 

11. 7 સOટZNબર 1875ના રોજ કોના �ારા િથયોસો#ફકલ 

(ઈlર5ય �ાન) સોસાયટ5ની �થાપના કરવામા ં આવી 

હતી - к�Aa Gaк�H અ�� Ça��H4кN 

12. મેડમ [લવટ�ક5 ફZ�આુર5 1879મા ં કોના િનમ�ંણથી 

ભારત આ�યા ંહતા - 4��� �K���� <�4�7�  

13. �વાધીનતા સઘંષ�ના મહાનાયક Ñદુ5રામ બોઝ9ુ ં

જVમ�થાન જણાવો - Z6�6w:�, �;. ���>�� (7zк�a�� 

અ��k��;7 >�ö 6���\) 

14. 11 ઓગ�ટ 1908ના રોજ વીર  ાિંતકાર5 Ñદુ5રામ બોઝને 

ફાસંી આપવામા ંઆવી "યારZ તેમની ¾મર કZટલી હતી - 

�_ �� �@A 

 

DATE : ��-��-����

�. ��QKкR��� ��� �� Z�z<� ���� : 7�. ��-�-���� : 

9:;��7 <�к��  
�x:�7���� <��4W��7к ��M:� ]:̂ K�_� ��;Kk�d e>�C� ®��� 

y÷�H�  

� 45�� : કલગામ, તાKકુો- ઉમરગામ �જ. વલસાડ 

 
� સરકાર રા�યભરમા ં200 ઓ�Dસજન વન ઊભા કરશે.  

� �વત�ંતા #દવસની ઉજવણીના ભાગ�પે અvભયાન 

� રા�યને gીન કવર આપવાના ભાગ�પે ચાK ુ વષ= 

ચોમાસા દરિમયાન વન–મહો"સવ Sતગ�ત 10.10 કરોડ 

x�ૃો રોપવામા ંઆવશે. 

� આ#દવાસી િવ�તારમા ં �થાિનકો �ારા હ9મુાનt મ#ંદર 

*"યેની 
�ાને ,યાને લઇને અહ¡ મા�િત નદંન વન9ુ ં

આયોજન કરાPુ ંછે.  

� અVય તમામ �જiલાઓમા ં પણ સમાતંર વન મહો"સવ 

યો)શે.  

� વન િવભાગ �ારા વન મહો"સવના ભાગ�પે રા�યભરમા ં

એક હZDટર કરતા વ� ુ જમીન ઉપલ[ધ હશે "યા ં

ઓ�Dસજન વન બનાવાશે. 

�. Bu��N�� અ] �7 Z�z<� :  

��� G\х અ>��7� k��7�� �� ��ш�@ 6�67�  

�. ઇ}Vડયા નામ ઇVડસ અથા�ત િસa� ુનદ5 પરથી આ�Pુ ં છે. 

િસa� ુ કZ ઇVડસ તટZ *ાચીનકાળમા ં અનેક લોકોનો વાસ 

રÀો છે. તે નદ5ના નામ પરથી ઇVડસ નામ આપવામા ં

આ�Pુ ં છે. *ાચીનકાળના આયk ઇVડસ (િસa�)ુ નદ5ની 

h)ૂ કરતા હતા. 

�. દZશમા ં12,52,26,449 Sgtેભાષી લોકો વસે છે. ભારત 

Sgેtભાષી સૌથી વ� ુસ�ંયા ધરાવનારો િવlનો બી) 

 મનો દZશ છે. 

�. ભારત િવશેની સૌથી રસ*દ વાત એ છે કZ �ળેૂ 
ીલકંા, 

_ટૂાન, િતબેટ બાÈંલાદZશ અને અફઘાિન�તાન 30,000 

Bટલા ંશરણાથX અહ¡ વસે છે. પોતાના દZશમા ંથઇ રહZલા 

રાજક5ય અને ધાિમFક નરસહંારથી બચવા ભાગી �ટ5ને 

આ શરણાથXઓએ અહ¡ શરણ લી�ુ ંછે.  
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�. ભારત એવો દZશ છે કZ Bણે િવlને માશ�લ આટ�ની ભેટ 

આપી હતી. બૌ� િમશનર5 મારફતે તે આટ� એિશયાના 

અVય િવ�તારો zધુી પહ¶ચી. 

�. સાપસીડ5 Bવી લોકિ*ય રમત ભારતમા ં િવકસી. 

ઇ�વીસન બીt સદ5મા ં િવકસેલી તે ગેમ નાના-મોટા 

સૌને ગમે છે. તે9ુ ં �ળૂ નામ મો�પટમ છે. બાળકોને 

સારા-નરસા કમk િવષેની )ણકાર5 આપવા તે ગેમ 

િવકસી હતી. 

�. યોગનો ઉદભવ ભારતમા ં થયો છે. ભારતમા ં 5000 

વષ�થી તે9ુ ં*ચલન છે. 

�. �ઘુલ શહZનશાહ શાહજહાએં વષ� 1631થી 1648 

દરિમયાન આgા શહZરમા ં િવlની સાત અ)યબીઓ 

પૈક5ના એક તાજ મહાલ9ુ ંિનમા�ણ કરા�Pુ ંહ� ુ.ં *િત વષ� 

60 થી 80 લાખ �લુાકાતીઓ તેની �લુાકાત લે છે. 

�. િવlભરમા ં ÝÃુ�ઝમ અને "િનઝમ સૌથી લોકિ*ય ધમ� 

છે. િવlભરના લોકો તે9ુ ંપાલન કરZ છે. ઇ�વીસન hવૂ= 

500 અને 600મા ંતેની �થાપના થઇ હતી. 

�. ઇ�લામ તે િવlનો બી)  મનો સૌથી મોટો ધમ� છે અને 

ભારતમા ંતે9ુ ંપાલન થાય છે.  

��. ભારતમા ંિવlના કોઈ પણ દZશ કરતા ંઅને ��ુ�લમ દZશો 

કરતા પણ વ� ુમ��જદ છે. ભારતમા ંહાલમા ં3,00,000 

મ��જદ આવેલી છે. 

��. કોચીનમા ંસૌથી mૂ9ુ ંPરુોપીય ચચ� સાયનાગોગ આવેલા 

છે. વષ� 1503 અને 1568મા ંતેની રચના થઇ હતી. 

��. િવlમા ં ભારતના રાજ�થાનમા ં ¾દરો9ુ ં એકમા� મ#ંદર 

આવેKુ ંછે.  Bમા ં લાખોની સ�ંયામા ં ¾દરો રહZ છે અને 

તેમની h)ૂ કરવામા ંઆવે છે.  

��. ભારતમા ં િવlનો સૌથી મોટો #ફiમ ઉWોગ છે. િવિવધ 

ભાષામા ંઅહ¡ વષ= સરZરાશ 1,500થી વ� ુ #ફiમો બનતી 

હોય છે.  

��. િત�ુપિત મ#ંદર તે ભારતમા ં આવેKુ ં ‘મહ""વ9ુ ં િવ Î ુ

મ#ંદર છે. 10મી સદ5મા ંબધંાયેલા આ મ#ંદરની �લુાકાતે 

મrા અને રોમ કરતા ંપણ સરZરાશ સૌથી મોટ5 સ�ંયામા ં

તીથ�યા�ી આવતા હોય છે *િત#દન સરZરાશ 30,000 

તીથ�યા�ી આ મ#ંદરના દશ�ને આવે છે. 

��. શીખ ધમ�નો િવકાસ ભારતમા ં થયો છે. 1577મા ં પિવ� 

શહZર અ�તૃસરની રચના સાથે તેનો ઉદય થયો હતો.  

��. *ાચીન નગર વારાણસી કZ બનારસની ભગવાન Ý�ેુ 

ઈસ.hવૂ= 500 �લુાકાત લીધી હતી. 

��. ભારતના ખગોળિવદ ભા�કરાચાય= zયૂ�ની *દv�ણા કરતા ં

hùૃવીને કZટલો સમય લાગ ેછે તેની સાચી ગણતર5 સામે 

�કૂ5 હતી. ખગોળિવદો પાસે આ�િુનક ઉપકરણો આ�યા 

સßકડો વષ� તેમણે આ ગણતર5 માડં5 હતી. ભા�કરાચાય= 

કુ ંહ� ુ ંકZ hùૃવીની zયૂ�ની આસપાસ એક *દv�ણા hરૂ5 

કરતા ં365.258756484 #દવસ લાગ ેછે. 

��. ભારતે જ બીજગvણતના Sક પાઇના �iૂયની સૌ *થમ 

ગણતર5 કર5 હતી. ગvણત� Ý�ુયાનાએ પાઇનો 

�ૃ} ટકોણ સમ)�યો હતો, છ÷ી સદ5મા ં પાયથાગોરસે તે 

િસ�ાતંને *િતપા#દત કયk હતો.  

��. કZલ{લુસ, q5ગોનોમેVq5 અને એ#iજ�ા ભારતમા ં

િવક�યા હતા. 11મી સદ5મા ં 
ીધરાચાય= સમીકરણનો 

ઉપયોગ કયk હતો. 

��. ભારતના ગvણત� આય�ભûZ Sકશાsમા ં RVૂયને સામેલ 

કPુ� હ� ુ.ં 

��. ઇ.hવૂ= 100મા ંભારતમા ંડZિસમલ અને Oલેસ વેiP ુિસ�ટમ 

િવકસી હતી.  

��. શ6ંુતલા દZવી મુન કZલ{ટુર તર5કZ જ ઓળખાતા હતા. 

તેઓ મોટ5 મોટ5 સ�ંયાના fણુાકાર-ભાગાકાર 28 સેVડ 

કરતા ંઓછા સમયમા ંકર5 દZતા હતા.ં  

��. ભારતના Sત#ર� કાય� મોની િવlના ટોચના 5 Sિતર� 

સશંોધન કાય� મમા ંસમાવેશ થાય છે.   

��. )પાન અને અમે#રકા Bવા દZશોને બાદ કરતા ં �થાિનક 

કોNOPટુર િવકસાવવામા ંભારત9ુ ંમોUંુ *દાન છે. 

��. ભારત િવlનો સાતમા  મનો સૌથી મોટો દZશ છે અને 

િવlનો સૌથી મોટો લોકશાહ5 દZશ છે. 

��. મહારા qમા ંઆવેKુ ંલોનાર સરોવર 52,000 વષ� પહZલા 

hùૃવી પર ઉiકા પડ5 હોવાને કારણે બનેKુ ં 

��. ભારતના તાિમલનાãુમા ં 11મી સદ5મા ં તૈયાર થયેKુ ં

ÝહૃદZlર મ#ંદર િવlમા ં gનેાઇટથી તૈયાર થયેKુ ં *થમ 

મ#ંદર છે. 

��. 18મી સદ5 zધુી ભારત િવlનો સૌથી ધનવાન દZશ હતો.  

��. િવlમા ંસૌથી વ� ુસ�ંયામા ંશાકભાt ભારતમા ંપાકZ છે.  

��. િવlના 90 Bટલા ંદZશો ભારતમાથંી સો¿ટવેર ખર5દZ છે. 
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��. ભારત િવlનો સૌથી Ùચો ગભ�પાત દર ધરાવે છે 

��. #દiહ5 અને �ુબંઇ Bવા ભારતીય શહZરોને �કુાબલ ે

લડંનમા ંવ� ુભારતીય રZ�ટોરVટ છે. 

��. #દiહ5ના ખાર5બોલી ખાતે એિશયા9ુ ં સૌથી મોUંુ તે)ના 

બ)ર આવેKુ ંછે. 

��. ભારતમા ં િવl9ુ ં સૌથી વ� ુ Ùચાઈએ  આવેKુ ં # કZટ 

મેદાન આવેKુ ં છે. #હમાચલના ચૈલમા ં 1893મા ંપહાડના 

િશખરને સમતળ કર5ને બનાવાPુ ંહ� ુ.ં તે સ�ુ̀  સપાટ5થી 

2444 મીટરની Ùચાઇએ આવેKુ ંછે. 

��. ભારત તે િવlનો એકમા� દZશ છે કZ Bના નામે 

મહાસાગર9ુ ં નામ આવેKુ ં છે. િવlમા ં પાચં મહાસાગર 

આવેલા છે અને તે પૈક5 એક9ુ ં નામ ભારતને નામે 

આવેKુ ંછે. 

��. િવlની *થમ PિુનવિસFટ5 ત�િશલા9ુ ં િનમા�ણ ઇ. hવૂ= 

700મા ંભારતમા ંથPુ ંહ� ુ.ં  

��. ભારતમા ં યો)તા 6ંુભમેળામા ં િવlમા ં  સૌથી વ� ુલોકો 

એકઠા થાય છે. વષ� 2001મા ં િવlના િવિવધ 

િવ�તારોમાથંી આવીને 60 અબજ લોકોએ 6ંુભની 

�લુાકાત લીધી હતી. 

��. વષ� 2014મા ં યો)યેલી b ૂટંણીમા ં 54 કરોડથી વ� ુ

લોકોએ મતદાન કPુ� હ� ુ.ં 

��. ભારત શsસરં)મની સૌથી વ� ુઆયાત કરZ છે, પરં� ુ

તેણે કોઇ દZશ પર Lમુલો કરવા *યાસ નથી કયk. 

��. ભારતે હt એક પણ વાર ઓvલ�Nપક ગેNસ9ુ ં યજમાન 

પદ નથી સભંા»Pુ.ં 

��. િવl9ુ ં સૌથી વ� ુ Ùચાઇએ આવેKુ ં P�ુ�ે� એટલ ે

િસયાચીન. ભારત9ુ ંતેના પર િનય�ંણ છે. 

��. ઇ}Vદરા ગાધંી ભારતના એકમા� મ#હલા વડા*ધાન રÀા ં

છે. 

��. અલcય સફZદ વાઘ મા� ભારતમા ંજોવા મળે છે.  

��. ભારતીય રZલવેમા ંિવlમા ંસૌથી વ� ુ10 લાખ કરતા વ� ુ

કમ�ચાર5 છે. 

��. ભારતીય રZલવે િવl9ુ ં ચોથા  મ9ુ ં સૌથી મોUંુ રZલવે 

નેટવક� છે.  

��. ભારતના hવૂ� *�ખુ એપીB અ[�ુલ કલામના માનમા ં

��વ"ઝલ=VડZ 26મી મેને િવ�ાન #દવસ )હZર કયk છે.  

��.  ભારત િવl9ુ ં સૌથી વ� ુ ઝડપે િવકસી રહZKુ ં ટZvલકોમ 

બ)ર છે. િવlભરમા ંતેના દર Ñબૂ જ સ�તા છે 

��. ભારતમા ં ચરકને આPવુ=દના િપતા કહZવામા ં આવે છે. 

2500 વષ� પહZલા ં તેમણ ે આPવુ=#દક ઉપચાર પ�િત 

િવકસાવી હતી.  

��. ભારત િવlમા ંસૌથી વ� ુસ�ંયામા ંપો�ટ ઓ#ફસ ધરાવે 

છે. 

��. લખનઉની િસટ5 મોVટZસર5 �6લૂ િવlની સૌથી વ� ુ

45,000 િવWાથX સ�ંયા ધરાવતી �6લૂ છે. 

��. ચં̀ ની સપાટ5 પર ભારતે સૌ *થમ પાણીની હાજર5 

શોધી કાઢ5 હતી. ચં̀ સપાટ5 પર ભારતે મોકલેલા 

ચં̀ યાન-1એ ચં̀ સપાટ5 પર પાણીની હાજર5 શોધી કાઢ5 

હતી.  

��. બાગંલાદZશના રા qગીત અમાર સૌનાર બાÈંલાની રચના 

કિવ રવીV`નાથ ટાગોરZ કર5 હતી. 

��. ભારત િવlમા ં સૌથી વ� ુ �ૂધ ઉ"પાદન કરZ છે. િવlમા ં

ઉ"પા#દત �ૂધના 16 ટકા9ુ ંઉ"પાદન ભારત કરZ છે. 

��. ભારતમા ં v�ટ5શ શાસન zધુી ભારતને િવlનો  સૌથી 

ધનવાન દZશ માનવામા ંઆવતો હતો. 

��. નૌકાસફરની કળા િસa� ુનદ5મા ં6,000 વષ� પહZલા ંિવકસી 

હતી. નેિવગેશન શ[દ ઉ"પિ� પણ સ�ં6ૃતમા ં છે. 

‘નવીગિતહ' નેવી શ[દના �ળૂ ‘ નોઉ’ સ�ં6ૃત શ[દમા ં

રહZલા છે. 

��. ભારતમા ં િવlનો સૌથી મોટો પ#રવાર વસે છે. ઘરના 

વડા 39 પ"ની, 33 પૌ�-પૌ�ી અને 94 બાળકો ધરાવે 

છે. પ#રવાર B ઇમારતમા ંરહZ છે તે 100 ખડં ધરાવે છે. 

િમઝોરમના બતવાગંમા ંઆ પ#રવાર વસે છે.  

��. 1928મા ંભારતની હોક5 ટ5મ Ñબૂ સાર5 હોવાથી  v�ટને 

આN�ટરડZમ ઓvલ�Nપકમાથંી િવÜો કPુ� હ� ુ ં . v�ટનને 

હોક5મા ં પરા�જત થવાનો ડર હતો. તે વષ= ભારતે મેચ 

tતી લીધી હતી. 1932મા ં પણ તે જ *માણે પોતાના 

િવજયને દોહરા�યો હતો. 

��. લોકિ*ય રમત ચેસની શોધ ભારતમા ંથઇ હતી. 

��. િવlની સૌથી ઠ¡ગણી મ#હલા ભારતમા ંtવે છે. �યોિત 

#કસાગં આમગનેો જVમ 1993મા ંથયો હતો અને તે 62.8 

સે}Vટમીટરની Ùચાઇ ધરાવે છે.  
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��. ભારતના બેની*સાદZ મા� 6.5 વષ�મા ંસૌથી વ� ુઝડપે 

165 દZશોનો *વાસ ખેડ�ો હતો. 1975મા ં તેમનો જVમ 

થયો હતો. તેઓ ભારતના vગટારવાદક છે. 

��. શેNhનૂો સૌ*થમ �ૃ} ટકોણ ભારતમા ં િવક�યો હતો. તેને 

ચાNh ુ તર5કZ ઓળખવામા ં આવ�ુ ં હ� ુ.ં વાળને ખરતા 

અટકાવવા ઔષધો અને ઝાડના ંપાદંડાનો ઉપયોગ થતો 

હતો. 

��. ભારત િવlમા ં સોના9ુ ં સૌથી મોUંુ ખર5દદાર છે, �યારZ 

અમે#રકા િવlના સૌથી મોટા zવુણ� ભડંારો ધરાવે છે. 

��. ભારતમા ંબLમુત લોકોને # કZટ ગમે છે હોક5મા ંતે િવlના 

સૌથી વ� ુદZશોથી આગળ છે. 1928થી 1956 દરિમયાન 

ભારતે સતત છ વાર ઓvલ�Nપક t"યો હતો. 

��. ભારત hરૂા દZશમા ં િસaગલ ટાઇમ ઝોન9ુ ં અ9સુરણ કરZ 

છે.  

��. ભારત બહાર તમે ભારતીય ચલણ સાથે નથી રાખી 

શકતા તેને ગેરકાયદZ માનવામા ંઆવે છે.  

��.  ભારતના શાપ�Rટૂર દાદ5 80 વષ�ના હતા. 16 વષ= 

કાર#કદÞનો આરંભ કયk હતો. સં̀ ો તોમરનો જVમ 

ઉ�ર*દZશના શામલી ખાતે થયો હતો અને 25 નેશનલ 

ચે�Nપયનિશપ tતી bકૂZલા દાદ5 2021મા ંજ �"ૃP ુપાNયા 

છે. 

��. કબô5નો જVમ ભારતમા ંથયો હતો. ભારતીય ટ5મ િવlની 

*"યેક કબô5 qોફ5 tતવા ઇ1છે છે. તે પાચં િવl કપ 

qોફ5 tતી bકૂ5 છે. મ#હલા કબô5 ટ5મ પણ અણનમ 

રહ5ને મ#હલા કબô5 િવl કOસ tતી bકૂ5 છે.  

��. ભારત િવlમા ં સૌથી વ� ુ સ�ંયામા ં સમાચાર ચેનiસ 

ધરાવે છે. વષ� 2014મા ં798 સમાચાર ચેનiસ હતી. 

��. ભારત તે અમે#રકા અને ચીન પછ5 �ી)  મે સૌથી મોUંુ 

સૈVય ધરાવે છે. 13,25,000ની સ# ય સેના અને 

9,60,000ની #રઝ�ડ� સેના ઉપરાતં ભારત પરમાÎ ુ

હિથયાર ધરાવતી સેનાથી પણ સËજ છે.  

��. િવlના 10 સૌથી Ùચા પવ�ત િશખરો પૈક5 9 િશખરો 

#હમાલયમા ં આવેલા છે. માઉVટ એવરZ�ટ તે તમામ 

િશખરોમા ંસૌથી Ùચો પવ�ત છે અને નેપાળમા ંઆવેલો 

છે. 

��. જN�મુા ંિવlમા ંસૌથી Ùચો રZલવે v�જ છે. vચનાબ નદ5 

પર આવેલો આ hલુ એ#ફલ ટાવર કરતા ં35 મીટર Ùચો 

છે. તેને vચનાબ નામ આપવામા ં આ�Pુ ં છે. સ�ુ̀  

સપાટ5થી તે 1178 Òટની Ùચાઇએ આવેલો છે.  

��. બાં̀ ા-વલX સી vલaક પર hùૃવીના �યાસને બરોબર �ટ5લ 

વાયરનો ઉપયોગ થયો છે. v�જ પર લાગલેા કZબલ9ુ ં

વજન 900 ટન છે. 

��. ભારતમા ં રોજ ઓ�qZvલયાની hરૂ5 વસતીની સ�ંયામા ં

*વાસીઓ *વાસ કરZ છે. ભારતીય રZલવે 7172 રZલવે 

�ટZશનને જોડZ છે. એિશયા9ુ ંઆ સૌથી મોUંુ રZલવે નેટવક� 

રોજ 12,617 qZનમા ં2.3 લાખ લોકો9ુ ંવહન કરZ છે. 

��. િવlમા ંસૌ *થમ ભારતમા ંજ qZનમા ંહો��પટલ થઇ હતી. 

qZનને લાઇફલાઇન એDસ*ેસ કZ tવનરZખા એDસ*ેસ 

નામ આપવામા ંઆ�Pુ ંહ� ુ.ં આ qZનની મદદથી ભારતના 

Sત#રયાળ ગામોમા ં કZVસરની સારવારથી માડં5ને સÂર5 

zધુીની સેવા આપવામા ંઆવે છે. 

��. તબલા સગંીત9ુ ંએxુ ંવાઘ છે Bની ઉ"પિ� ભારતમા ંથઈ 

હતી.  

�. �c��� : k��7M:� X5 '��H� �a<' шZ�� 6c`:�  

 
� દZશ9ુ ંસૌથી �વ1છ શહZર ઇVદોર હવે દZશ9ુ ં*થમ વોટર 

Oલસ િસટ5 )હZર.  

� ‘�વ1છ સવ=�ણ માટZના વોટર Oલસ *ોટોકોલની 

ગાઇડલાઇન �જુબ ઇVદોર મહાનગરપાvલકાએ કાVહ અને 

સર�વતી નદ5ઓના જળને *�ૂિષત કર5 રહZલા 25 Bટલા 

નાના-મોટા નાળા અને 1,746 Bટલી )હZર અને 5,626 

Bટલી ડોમે}�ટક ગટરોને ટZપ કરવામા ંઆવી હતી.’  

� શહZરમા ંસાત Bટલા ગટર q5ટમેVટ OલાVટ ઊભા કરવામા ં

આ�યા હતા અને તે પછ5 *િત#દન 11 કરોડ vલટર q5ટZડ 

પાણીનો ઉપયોગ થઇ રÀો છે.  

� dc��� шZ�� �KX��шM:� ��pCQKкNK >�H��� 

� સવ=�ણ : �વ1છતા zખુાકાર5 સબધંી વાિષFક સવ=�ણ- 

ભારત સરકાર  

�. ISRO : GISAT � : અ5A GÇu�g<� <�H�a�dH øCкR��� 

]:к�7� >Z�a�� H�к��кa к��C�<� >�NRC �� к��`:�  
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���� રોકZટ : GSLV 

���� GSLV :  tઓ િસન ોનસ સેટZલાઈટ લો·Vચ~ગ }�હકલ  

GISAT � અ5A GÇu�g<� <�H�a�dH 

���� દરરોજ સમg દZશની તસવીર િનયિમત Sતરાલે મોકલશે  

���� ચીન અને પા#ક�તાન સાથેની સરહદો પર ચાપંતી નજર 

રાખશે  

���� Dલાઇ મેટ ચેVજ9ુ ં#રયલ ટાઇમ મોિનટ#રaગ કરશે 

���� ઇસરો �ારા GISAT-1 અથ� ઓ[ઝવ=શન સેટZલાઇટને 

«મણક�ામા ં�કૂવાની યોજના હતી.  

���� આ સેટZલાઇટ િનયિમત SતરZ મોટા ભૌગોvલક િવ�તારની 

તસવીરો લેવામા ંસ�મ છે. 

����  આ સેટZલાઇટ આવનાર5 6ુદરતી આફતો Sગે ચેતવણી, દZશમા ં

થતા 6ૃિષ વાવેતરની મા#હતી, જગંલો અને જળાશયોની મા#હતી 

આપવાની ટZકનોલોtથી સËજ કરાયો. 

���� �થાન : 
ીહ#રકોટા (¢�*દZશ)  

���� ISRO ચેરમેન : કZ. િસવાન 

�. Bz��kA� k��7 : 'шUV7 <� <����' JZa� y� 

<�Z�<к� <�5� ���X��� �� ��N�� d-<���� к�KAL 

4�<Z�K  i5��� a�� K�A�� e. �� a�х5� ����N�� e. �� 

a�х к����� ���X��� �� ��N�� fZ���7  

 
d-<������ ���7 : 

���� વડા *ધાન નરZV` મોદ5એ તા. 12 ઓગ�ટ 2021ના રોજ 

મ#હલા ઉWમ સાહિસકો માટZ �. 1,625 કરોડની ફાળવણી 

કર5.  

���� વડા *ધાને આ *સગેં 4�<Z�K  i5� �H��� a��K�A�� e. 

�� a�х5� ����N�� e. �� a�х к����� fZ���7 к�N.  

���� ��� X��� ��J�K� к�cj�c<�� ��5� ‘Bz��kA� ���N 

шUV7 <� <����' к�KAL�� �N��K�a K�;�� ����NK }��C 

��;���N �ш� <�5� <�к\�K�a� 4�<�K  i5��� JZa� <mK� 

<�5� <���� кKµ Z7�.  

���� દ5નદયાલ યોજના-રા q5ય gામીણ રોજગાર5 િમશનની 

મદદથી સરકાર gામીણ ગર5બોને તબrાવાર �વસહાય 

mૂથોમા ં સામેલ થઇને તેમની આવક અને tવનની 

fણુવ�ા zધુારવામા ંમદદ કરવાની નેમ ધરાવે છે.  

�. WHO : ��6�A ��d�<  

к�����5� >C �s: х7���к ��6�A ��d�< 

 
� *સાર-વાહક : ચામાચી#ડPુ ં 

���7 અ�� X5 к�< : 

� િવlમા ંકોરોના વાઇરસનો *કોપ હmુ શNયો નથી "યા ંહવે 

અVય એક ખતરનાક વાઇરસની h}ુ ટ થઇ છે, કZ Bને 

કોિવડના તમામ વે#રઅVટ કરતા ં પણ વધારZ ખતરનાક 

દશા�વવામા ંઆવે છે.  

� િવl �વા�ùય સગંઠન(WHO) અ9સુાર પિ±િમ આ#pક5 

દZશ vગનીના દv�ણી fએુના *ાતંમા ંમારબગ� વાઇરસનો 

*થમ કZસ ન¶ધાયો હતો  

� 150થી વધારZ લોકો આ વાઇરસના સ ંમણનો ભોગ બVયા 

તથા તેનાથી એક દદÞ9ુ ંમોત પણ થPુ.ં  

� આ વાઇરસ9ુ ં સવ�*થમ િનદાન 1967મા ં થPુ ં હ� ુ ં અને 

તેને કારણે હZમરZજ કર5 શકZ તેવો તાવ આવે છે અને 

�યારZ દદÞને લોહ5 પડવા લાગે છે "યારZ તેના tવનનો 

Sત માનવામા ંઆવે છે.  

�. J�� ��ш�@ : G�4H  (�) ��� Z�5� J��< : 

World Elephant Day 

y;�C��� X���k : 12 ઓગ�ટ-2012થી.  

y��ш :  

� એિશયન અને આ#pકન હાથીની zરુ�ા અને સવંધ�ન  

કરવાની સાથે તેમનો િશકાર ઉપરાતં હાથી દાતંની ચોર5 

અટકાવવી.   

Z�5� <��RC F�� k��7 <�к���� XK�<� :  

� હાથી સરં�ણ માટZ કZV`ીય પયા�વરણ મ�ંાલય �ારા  

"zરુ�ા'' (SURAKSHA) પોટ�લ કાય�રત   

k��7�� Z�5�G�� U45�7:  

� ભારતમા ંવષ� 1992મા ંહાથી પ#રયોજના Sતગ�ત અ"યાર 

zધુીમા ં 13 રા�યોમા ં 23 હાથી સરંv�ત �થળોનો *ારંભ 

કરવામા ંઆ�યો છે.  

� ભારતમા ં વષ� 2005 �જુબ હાથીઓની સ�ંયા 21,200 

હતી. B િવlના 6ુલ હાથીઓની સ�ંયાઓની સ�ંયાના 

50% છે. 
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� k��7 <�к��� k��7�K Z�5��� �@A ������ ����NK 

����<7 X�C� (National Heritage Animal) 7�Nк� fZ�� 

к`:A. 

અcK 6�67� :  

� થાઈલેVડ9ુ ંરા q5ય *ાણી - હાથી 

� હાથીની ��ુય બ ે)િત : એિશયન અને આ#pકન.  

(�) 
к��<� �7�����NK `:�� J��< 

International Youth Day 

� થીમ-2021 : Transforming Food Systems: Youth 

Innovation for Human and Planetary Health 

�7�����NK `:�� J��< ��ш� :  

� સPંકુત રા q (UN)ની સામાVય સભા �ારા 17 #ડસેNબર-

1999ના રોજ Pવુા િવl સમેંલનમા ં 12 ઓગ�ટને વષ� 

2000થી *િત વષ= ¢તરરા q5ય Pવુા #દવસ ઉજવવા9ુ ં

નr5 કરાPુ.ં 

 
y��ш :  

� �થાિનક, રા q5ય અને વૈિlક ક�ાએ Pવુા વગ� સા�ં6ૃિતક, 

સામા�જક અને કાયદાક5ય બાબતો *"યે )fતૃ કરવાનો 

તેમજ ગર5બી િનવારણ અને સતત િવકાસના લòયો 

*ાOત કરવા Pવુા વગ�ને ને�"ૃવ સ¶પવાનો છે. ભારત 

Pવુાઓના દZશ તર5કZ )ણીતો છે.  

k��7�� `:��G�� �<7� :  

� ભારતમા ં 6ુલ વસતીમાથંી 25 વષ�થી ઓછ5 ઉમરના 

લગભગ 50% અને 55 વષ�થી ઓછ5 ¾મરના લગભગ 

65% �ય#કતઓ ન¶ધાયેલા છે.  

અcK ���7 :  

� સPંકુત રા q (UN)ની સામાVય સભા �ારા વષ� 1985ને 

¢તરરા q5ય Pવુા વષ� (International Youth Year) 

)હZર કરાP ુહ� ુ.ં  

� ભારત સરકાર �ારા વષ� 1984થી �વામી િવવેકાનદંના 

જVમ#દવસ 12 )VPઆુર5ને રા q5ય (National Youth 

Day) તર5કZ ઉજવવામા ંઆવે છે.  

�. ;c J�� ��ш�@ : �� G�4H 

k��7�K F7�NR ��S���� ;�к : �·. ��Lk�d <���k�d 

;c : �� G�4H-���� 

અ�<�� : �� J�<�q6�-���� 

 
� ડો. િવ મ સારાભાઇએ 15મી ઓગ�ટ-1969ના રોજ ઈસરો 

(ઈ}Vડયન �પેશ #રસચ� ઓગ=નાઈઝેશન)ની �થાપના કર5 

� fજુરાતના પનોતા h�ુ અને ભારતના �પેસ *ોgામના 

િપતામહ ડૉ. િવ મ સારાભાઈનો જVમ 12મી ઓગ�ટ, 

1919ના રોજ અમદાવાદના ઉWોગપિત પ#રવારમા ં થયો 

હતો.  

� િવ મ સારાભાઈને નાનપણથી જ મશીનોમા ં રસ પડતો. 

#કશોરવયે જ તેમણ ેટોય qZન #કટ પરથી *ેરણા લઈને qZક 

સાથેની આગગાડ5 બનાવી હતી, B આBય અમદાવાદ 

��થત કોNPિુનટ5 સાયVસ સેVટરમા ંજોવા મળે છે. 

�7�
 �cH�<�N >��75� ±��� ; �шRC B�`:�  

� ભારતના માVચે�ટર ગણાતા અમદાવાદના ધનાઢ 

ઉWોગપિત Sબાલાલ સારાભાઈ અને ગોદાવર5 બાના 

પ#રવારમા ં િવ મભાઈનો જVમ. તેમના િપતાને વારસામા ં

જ િવશાળ વેપાર મ»યો હતો.  

� માતાિપતા મહા"મા ગાધંીના પણ b�ુત સમથ�ક. એ 

જમાનામા ં ગોદાવર5 બાએ v�ટ5શ િશ�ણિવ�્ મેડમ 

મોVટZસર5થી *ભાિવત થઈને બાળકોને પણ ઘરમા ં જ 

િશ�ણ આOPુ.ં  

� ઘરમા ં ઉWોગપિતઓની સાથે ટાગોર, B. 6ૃ ણ�િૂતF, 

મોતીલાલ નહZ�ુ, જવાહરલાલ નહZ�ુ, સરો�જની નાયãુ, 

મૌલાના આઝાદ અને સી. વી. રમન Bવા mુદા mુદા 

�ે�ોના �રંુધરોની આવન)વન, Bની નાનકડા િવ મ 

પર ઘરે5 અસર થઈ.  

��. ���� ��A�шA��� Ph.D  fજુરાત કોલેજમા ં�નાતકની 

પદવી લઈને ઉ1ચ િશ�ણ માટZ v�ટનની *િત} ઠત 

કZ�N�જPિુનવિસFટ5મા ં*વેશ લીધો.  

� બીmુ ં િવl P�ુ ફાટ5 નીકળતા તેઓ ભારત પરત ફયા�, 

અને દZશમા ંજ પી.એચડ5. કPુ�.  

� તેમણે ‘કો��મક રZ ઈVવે}�ટગેશVસ ઈન qોિપકલ 

લે#ટટ%�ુસ’ િવષયમા ં થીિસસ લ�યો અને તેમના ગાઈડ 

હતા, નોબલ િવBતા િવ�ાની ડૉ. સી.વી. રમન. 

���A k��7 �H�M:� ��u� 

� િવ મ સારાભાઈ9ુ ં30 #ડસેNબર, 1971ના રોજ 52 વષ�ની 

વયે અવસાન થPુ,ં એ પહZલા ં તેમણ ે ભારતનો પહZલો 

ઉપgહ આય�ભû લૉVચ કરવાની તૈયાર5 કર5 હતી.  
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� આB આપણને કZબલ ટZvલિવઝનની લDઝર5 મળ5 છે, એ 

માટZ પણ તેમનો આભાર માનવો પડZ કારણ કZ, 1975મા ં

તેમણે નાસા સાથે મળ5ને સેટZલાઈટ ઈV�qDશન ટZvલિવઝન 

એDસિપ#રમેVટ (એસઆઈટ5ઈ)ની �થાપના કરવામા ં

મહ""વની _િૂમકા ભજવી હતી.  

� ટZD�ટાઈલ #રસચ� કરતી સ�ંથા અટ5રા, સેVટર ફોર 

એVવાયમ=Vટલ Oલાિનaગ એVડ ટZDનોલોt (સેOટ) Bવી 

સ�ંથાઓ થક5 દZશના ખરા િવકાસનો પાયો ના�ંયો.  

� તેઓ આઈઆઈએમના �થાપક સcયોમાનંા પણ એક હતા.  

� �Nુબાના ચચ�ને �પેસ સેVટરમા ં પ#રવિતFત કર5ને પહZKુ ં

રોકZટ લૉVચ કPુ� 

 
� 21 નવેNબર, 1963ના રોજ તેમણે િથ�ુવનતંhરુમના 

�Nુબા ગામના એક ચચ�ની જÈયાએથી �પેસમા ં એક 

નાનકãુ ં રોકZટ મોકલવા9ુ ં નr5 કPુ�, એ �થળે �Nુબા 

ઈDવેટો#રયલ રોકZટ લૉVચ �થાિપત કરાPુ,ં B આB િવ મ 

સારાભાઈ �પેસ સેVટર તર5કZ ઓળખાય છે. 

� ડૉ. િવ મ સારાભાઈના િશ ય એટલે ડૉ. અ[�ૂલ કલામ.  

� િવ મ સારાભાઈએ Pવુાન અ[�ુલ કલામનો ઈVટર�P ૂ

લઈ પોતાની ટ5મમા ંસામેલ કયા� હતા. કલામની િવ�ાની 

તર5કZની શ�આતની કાર#કદÞમા ં પણ તેમની _િૂમકા 

મહ""વની છે.  

� કલામે ન¶,Pુ ંછે કZ, મને િવ મ સારાભાઈએ ઓળખી લીધો 

હતો. જોકZ, તે9ુ ંકારણ Lુ ંબL ુભણેલો હતો એ નહ¡, પરં� ુ

Lુ ંÑબૂ મહZનત કરતો હતો, એ હ� ુ.ં "યાર પછ5 તેમણે મને 

hણૂ� ર5તે િવકિસત થવા9ુ ંકુ ંહ� ુ.ં  

અ������� ±��� шe 5K� d¶c�K� 4>�< X�}� 

� દZશ આઝાદ થતા ં જ, 1947મા,ં ડૉ. િવ મ સારાભાઈએ 

રાત-#દવસ કામ કર5ને #ફvઝકલ #રસચ� લેબોરZટર5ની 

�થાપના કર5.  

� અમદાવાદના શાહ5બાગમા ંઆવેલા ‘#રq5ટ’ બગંલૉના એક 

�મને િવ મ સારાભાઈએ ઓ#ફસમા ં ફZરવી દ5ધો. "યા ં

તેમણે પીઆરએલ9ુ ંકામ શ� કPુ�.  

� આBય આ સ�ંથા �પેસ અને એલાઈડ સાયVસની અgણી 

સ�ંથા ગણાય છે. Bનાથી દZશને અનેક મહાન િવ�ાનીઓ 

મ»યા છે. 

� િવ�ાન )fિૃત માટZ 1968મા ં અમદાવાદમા ં કોNPિુનટ5 

સાયVસ સેVટરની �થાપના કર5 

] �C�pa�� <���k�d <�5� aÉ�  

� 1942મા ં Dલાિસકલ ડાVસર �ણૃાvલની સારાભાઈ સાથે 

લÈન કયા�, Bના થક5 તેમને મ·iલકા અને કાિતFકZય એમ 

બે સતંાન છે.  

<c��  

� 1966મા ંપ� _ષૂણ, 1972મા ંપ� િવ_ષૂણ (મરણોપરાતં)  

� 1972મા ંસરકારZ તમેના માનમા ંએક ટપાલ #ટ#કટ પણ )ર5 કર5. 

� ઈVટરનશેનલ એ�qોનોિમકલ Pિુનયન ે1973મા ંચં̀  પર પડZલા ‘બસેલ 

એ’ નામના  Zટર (ખાડો)ને તેમની યાદમા ં‘સારાભાઈ  Zટર’ નામ આOPુ ં

હ� ુ.ં 

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (12-08-2021) 

1. રા�યક�ાનો 72મો વન મહો"સવ �ારZ-�ા ં ઉજવાયો - 

7�. ��-�-���� 75�  кa��, 7�»:к�- y��� �;. 

�a<�� 

2. રા�યક�ાનો 72મો વન મહો"સવમા ં�ા સા�ં6ૃિતક વન9ુ ં

��ુયમ�ંી િવજયભાઈ �પાણી �ારા કયા �થળે ઉ&ાટન 

કરાPુ ં - �x:�7���� 75� кa��, 7�»:к�- y��� 

�;. �a<�� 

3. રા�યભરમા ં 72મા ં વન મહો"સવ Sતગ�ત કZટલા 

ઓ�Dસજન વન ઊભા કરશે - ���  

4. fજુરાતને gીન કવર આપવાના ભાગ�પે ચાK ુ વષ= 

ચોમાસા દરિમયાન વન–મહો"સવ Sતગ�ત કZટલા x�ૃો 

રોપવાનો iòયાકં છે - ��.�� к���  

5. fજુરાત વન િવભાગ �ારા વન મહો"સવના ભાગ�પે 

રા�યભરમા ં કZટલા િવ�તારથી વ� ુ જમીન ઉપલ[ધ હશે 

"યા ંઓ�Dસજન વન બનાવાશે - 
к Z�VH� к�7� �s:  

6. ઓગ�ટ 2021મા ં )હZર કરાયેKુ ં ભારત9ુ ં *થમ 'વોટર 

Oલસ' શહZર જણાવો - �c���  

7. તા. 12 ઓગ�ટ 2021ના રોજ ISRO �ારા �ા સેટZલાઈટને 

«મણક�ામા ં�કુાતા પહZલા ંટZકિનકલ કારણોસર પર5�ણ 

રદ કરાPુ ં-  GISAT � અ5A GÇu�g<� <�H�a�dH 

8. ઓગ�ટ 2021મા ં મ#હલા ઉWમ સાહિસકો સાથે 

વડા*ધાન
ી મોદ5નો કયો ઈ-સવંાદ કાય� મ યો)યો - 

'шUV7 <� <����' 

9. ઓગ�ટ 2021મા ં 'શ�Dત સે સવંાદ' કાય� મ Sતગ�ત 

દ5નદયાલ યોજના-રા q5ય gામીણ રોજગાર5 િમશન સાથે 

સકંળાયેલા  �વસહાય mૂથોની લોન મયા�દા કZટલાથી 
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વધાર5ને કZટલી કરવાની વડા*ધાન 
ી મોદ5એ )હZરાત 

કર5 હતી - e. �� a�х 75� e. �� a�х  

10. ઓગ�ટ 2021મા ં  WHO �ારા કોરોનાથી પણ વ� ુ

ખતરનાક કયા વાઈરસ મળ5 આ�યો - ��6�A ��d�< 

11. ચામાચી#ડયા �ારા ફZલાતો મારબગ� વાઈરસનો *થમ કZસ 

�ા ં જોવા મ»યો હતો - >�ö� BJlкN ��ш p����� 

�pRC� 9:
�� X��7 

12. "િવl હાથી #દવસ"ઉજવવાનો સૌ*થમ *ારંભ કયારZ 

કરવામા ંઆ�યો હતો - �� G�4H ���� 

13. ભારત સરકારZ કયા વષ= હાથીને "રા q5ય િવરાસત *ાણી" 

)હZર કPુ� છે - ���� 

14. "¢તરરા q5ય Pવુા #દવસ" કયા વષ�થી ઉજવવામા ં

આવે છે - ���� 

15. ¢તરરા q5ય Pવુા #દવસ-2021ની થીમ જણાવો - 
Transforming Food Systems: Youth Innovation for Human 

and Planetary Health 

16. UNO �ારા કયા વષ�ને "¢તરરા q5ય Pવુા વષ�" તર5કZ 

ઉજવવામા ંઆ�Pુ ં- �� G�4H ���� 

17. ભારતના �પેસ *ોgામના િપતામહ તર5કZ કોણ ઓળખાય 

છે - ��. ��L <���k�� 

18. *�યાત વૈ�ાિનક ડો. િવ મ સારાભાઇનો જVમ �ારZ-�ા 

થયો હતો –�� G�4H-���� 75� અ����� 

19. ઈ}Vડયન �પેસ #રસચ� ઓગ=નાઈઝેશન(ઈસરો)ની �થાપના 

કોણે અને કયારZ કર5 હતી - ��. ��L <���k�� અ�� 

��� G��H-���� 

20. વષ�-1975મા ં ડૉ. િવ મ સારાભાઈએ નાસા સાથે મળ5ને 

શેની �થાપના કરવામા ં મહ"વની _િૂમકા ભજવી - 

<�H�a�dH dc4�Vш� H�pa��u� 
V<�>J��cH 

(
<BdHNd)  

21. ડૉ. િવ મ સારાભાઈને ભારત સરકાર �ારા 1966 અને 

1972મા ં કયા કયા એવોડ�થી સVમાિનત કરાયા - >ã 

� i@C અ�� >ã ��� i@C (�C�>���7)  

22. ડૉ. િવ મ સારાભાઈના માનમા ંભારત સરકારZ કયા વષ�મા ં

ટપાલ #ટ#કટ )ર5 કર5 – ���� 

23. ઈVટરનેશનલ એ�qોનોિમકલ Pિુનયન �ારા �ા વષ= ચં̀  

પર પડZલા ‘બેસલ’એ નામના  Zટર (ખાડો)ને તેમની 

યાદમા ં‘સારાભાઈ  Zટર’ નામ આOPુ ંહ� ુ ં- ���� 

DATE : ��-��-����

�. ��]:� <��4W��7к ��-�x:�7���� -кa�� �;. �a<��  

��� ��QKкR��� �� Z�z<� ����  

 
9:;��7�� �� � �R��� U45�7 : 

� રા�યમા ંિવિવધ �થળોએ 6ુલ 10.10 કરોડ રોપાઓ9ુ ંિવતરણ 

� રા�યની 8 મહાનગરપાvલકાઓ, 33 �જiલાઓ, 250 

તાKકુાઓ તથા 5200 ગામોમા ં જનભાગીદાર5થી 

વનમહો"સવની ઉજવણી 

� જળસચંય અvભયાન Sતગ�ત નદ5કાઠંાઓ ઉપર 25 લાખ 

રોપાના વાવેતરની કામગીર5  

� વન મહો"સવ દરિમયાન �જiલાદ5ઠ એક એવા 6ુલ 33 'x�ૃ 

રથ' �ારા ડોર Uુ ડોર રોપા િવતરણ  

� રા�યના વન િવ�તારમા ં100.33 ચો.#ક.મી.નો વધારો 

� રા�યના દ#રયા #કનારાના ર�ક એવા ચેરના વનોમા ં સતત 

વધારો ધરાવ�ુ ંએક મા� રા�ય 

� વન િવ�તાર બહારના x�ૃોની સ�ંયા વષ�-2004મા ં25.10 કરોડ 

હતી, તે વધીને હવે 39.75 કરોડથી વ� ુથઇ 

� િવભાગ : વન િવભાગ  

�. 9:;��7 <�к�� : ��QK�� �� �шRк��� ���[  �шRк�� 


���A  

� 15મી ઓગ�ટની hવૂ� સ,ંયાએ )હZરાત 

� િશ�ણ �ે�ે 
ે ઠ કામગીર5 કરનારા િવિવધ િશ�કોને દર 

વષ= 
ે ઠ િશ�ક તર5કZ નવાજવામા ંઆવે છે અને તેની 

)હZરાત 15મી ઓગ�ટની hવૂ� સ,ંયાએ કરવામા ંઆવે છે. 

� રા�યના િશ�ણ િવભાગ ે રા�યક�ાના 
ે ઠ િશ�ક 

પા#રતોિષક 2021 મેળવનારા 30 િશ�કોની યાદ5 )હZર 

કરવામા ંઆવી. 

� Bમા ં *ાથિમક િવભાગમાથંી 11 િશ�કો, મા,યિમક 

િવભાગમાથંી 05 િશ�કો, ઉ1ચતર મા,યિમક િવભાગમાથંી 

02 િશ�કો, મા,યિમક/ઉ1ચતર મા,યિમક આચાય� 

કZટZગર5માથંી 06 િશ�કો, એચ.ટાટ, ��ુય િશ�ક- 04 અને 

ખાસ િશ�ક કZટZગર5માથંી 02 િશ�કોને  
ે ઠ િશ�ક તર5કZ 

)હZર કરાયા. 

�. ��ш�a GH��6��a 4L�> >�pa<� ���� : �c��4H<A 

<�H-Z�z� �J��, �������� 
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���X��� ���c� ��N�� �¹`:Aઅa y>U45�7�� Z�z� �J�� �������� 

х�7� ��ш�� <D5� �HN  :�� ��Z�� �H� 4L�> >�pa<� fZ�� 

� ��� ���7�� અa : � ÐVH�6� ����5�  

��� ����NK 4L�> >�pa<� ��ш� : 

� mૂના વાહનો � Zપ કરાવો તો નવી ગાડ5ની રt�qZશન ફ5, રોડ 

ટZકસમા ં25 ટકાની �ટ 

� આ"મિનભ�ર ભારત તરફ મોUંુ પગKુ ં

� ��;���N : k��7�� �� Zf� к����� ��� ��к�C <�� 

F��Y �� Zf��� ��;���N \ш� 

� દZશનો *થમ � Zપ OલાVટ અલગં (ભાવનગર) ખાતે �થપાશે 

� fજુરાતના દરZક 33 �જiલામા ં#ફટનેસ સેVટર તૈયાર કરાશે 

� *થમ #દવસે fજુરાત-આસામ વ1ચે MOU 

� *�ૂષણમા ં10થી 12 ટકાનો ઘટાડો થશે 

વાહનોને ભગંાર કરવાની નીિતના ��ુય �Åુાઓ: 

� કોમિશFયલ વાહનોનો 15 વષ= #ફટનેસ ટZ�ટ કરાવવો પડશે, 

ટZ�ટના પ#રણામથી અસ�ં ુટ વાહન માvલક એકવાર 

અપીલ કર5 શકશે. 

� ખાનગી પેસેVજર વાહનોનો 20 વષ= #ફટનેસ ટZ�ટ કરાવવો 

પડશે. ટZ�ટના પ#રણામથી અસ�ં ુઠ વાહન vલક એકવાર અપીલ 

કર5 શકશે, પરં� ુતે પછ5 વાહન � Zપ કરxુ ંજ પડશે. 

� 1 mૂન, 2024થી #ફટનેસ ટZ�ટ ફર�જયાત થશે.  શ�આતમા ં

દZશમા ં1 કરોડ #ફટનેસ-વગર અને ન¶ધણી વગર ચાલતા 

વાહનો � Zપ કરવા9ુ ંલòય છે. 

jNM:� Z�aM:� અ�� ��:� ���C : 

 
� અ"યારZ કમિશFયલ નવા વાહનોને પહZલા બે વષ� માટZ 

#ફટનેસ ટZ�ટમાથંી ��ુDત છે, �યારZ ખાનગી વાહનોને 15 

વષ= #ફટનેસ ટZ�ટ કરાવવાનો થાય છે. 

4L��>r� к��� �N7� �ùN 5ш�? 

� ખાનગી વાહન9ુ ંર�જ�qZશન 15 વષ�, કોમિશFયલ9ુ ં10 વષ� 

માટZ હોય છે. પછ5 તેને � Zપમા ંઆપxુ ંપડZ છે. 

к�J�ш� <��N Z�K 7�? 

� વાહન ઠ5ક હોય તો #ફટનેસ સ#ટu#ફકZટ લેxુ ં પડશે. "યારZ 

નxુ ંર�જ�qZશન થશે અને પછ5 ર�તા પર ચલાવી શકાશે. 

?��N�� ��Z�M:� 4L�> 5ш�? 

� � Zપ સેVટર પર વાહનના તમામ દ�તાવેજની તપાસ થશે. 

આથી તેની આશકંા vબલ6ુલ નથી. 

JjH��< к�Ha����? 

� 15 વષ� પછ5 દર 5 વષ= આ સ#ટu#ફકZટ લેxુ ંપડશે. મહ�મ 

3 વાર લઈ શકાશે પછ5 � Zપ થશે. 

4L�> અ�� JjH��< <JHúJjк�H �:� ��? 

� જો mૂ9ુ ંવાહન ભગંારમા ંઆપવા9ુ ંહોય તો � Zપ સ#ટu#ફકZટ 

લેxુ ં પડશે. જો વાહન ચલાવવા માટZ યોÈય છે, તો 

માવજત *માણપ� મેળવxુ ં પડશે. બનેં કZV`ો કZV` 

સરકારની પરવાનગી સાથે દરZક �જiલામા ંÑલૂશે. "યા ંજ 

સમg *# યા થશે. 

� х�< y>U45�7 : ��ુયમ�ંી 
ી િવજયભાઈ �પાણી  

� કZV`ીય પ#રવહન-રાજમાગ�  મ�ંી 
ી નીિતન ગડકર5  

�. �<r�a `:u �a�¶4Hк X�76�� : k��7 <�к�� (>K�A��C) 

k��7�� B��� 7�. �  :a�d ����5� �<r�a `:u �a�¶4Hк�� 

y>K�� <�� X�76�� �H� fZ����]:� X�<�  

fZ������� ����� ;�����G : 

� સરકારZ )હZરનામાની મદદથી પોvલિથન બેગની )ડાઇ 5 

માઇ ોનથી વધાર5ને 120 માઇ ોન zધુી કર5 દ5ધી છે. જોકZ 

પોvલિથન બેગની )ડાઈ સબંધંી િનયમ 30 સOટZNબરથી શ� 

કર5ને બે તબrે અમલી બનશે. 

� હાલમા ંદZશમા ં50 માઇ ોનથી ઓછ5 )ડાઇની પોvલિથન 

બેગ પર *િતબધં છે.  

� નવા િનયમ �જુબ હવે આગામી વષ= 31 #ડસેNબરથી 75 

માઇ ોનથી ઓછ5 )ડાઇ ધરાવતી પોvલિથન બેગ અને 120 

માઇ ોનથી ઓછ5 )ડાઇ ધરાવતી બેગ પર *િતબધં 

લગાવવામા ંઆવશે.  

� 1લી mુલાઇ, 2022થી પોvલ�ટાિનન અને એDસપેVડZડ 

પોvલ�ટાઈિનન સ#હત િસaગલ Pઝૂ ધરાવતા Oલા}�ટક 

ઉ"પાદન, આયાત, �ટો#કaગ, િવતરણ, વેચાણ અને 

ઉપયોગ પર *િતબધં. 

�a�H, к>, Éa�<, кHa�N X�76���� K��N�� 

� િસaગલ Pઝૂ Oલા}�ટકની બનેલી B ચીજવ�� ુપર *િતબધં 

લાગી જશે તેમા ં Oલા}�ટક }�ટક,  Èગા માટZની Oલા}�ટક 

}�ટક, ,વજ અને કZVડ5ની Oલા}�ટક }�ટક, આઇસ 5મ }�ટક, 

સ)વટ માટZના થમkકોલનો સમાવેશ થાય છે.  



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    56 | P a g e  

 

� ઉપરાતં Oલેટ, કપ, Èલાસ, કટલર5 અથા�ત કાટંા, ચમચા, 

મીઠાઇ બોDસ, િનમ�ંણ કાડ� અને િસગારZટ પેકZ�ડ પર 

લપેટવામા ં આવતા Oલા}�ટક અને 100 માઇ ોનથી 

ઓછાના પીવીસી બેનસ�નો પણ તેમા ંસમાવેશ થાય છે. 

шZ��N અ�� }��C 45���к 4���;�� <�45�G�� ;��6���N 

�ùN 5d 

� િસaગલ Pઝુ Oલા}�ટકની �યા�યા સમ)વતા ં)હZરનામામા ં

કહZવામા ંઆ�Pુ ં છે કZ Oલા}�ટકના Dચરાને અલગ કરવો, 

�ટોરZજ, પ#રવહન, *ોસેિસaગ અને #ડ�પોઝલ સબંિંધત 

કામગીર5 કરવાની જવાબદાર5 શહZર5 �થાિનક �વરાજની 

સ�ંથા અને gામપચંાયતની રહZશે.  

� કNપો�ટZબલ Oલા}�ટકમાથંી તૈયાર થનાર5 બેગ પર 

)ડાઇની જોગવાઇ લાf ુનહ¡ પડZ.  

� કNપો�ટZબલ Oલા}�ટક કZર5 બેગના િનમા�તા, િવ Zતા, �ાVડ 

માvલકોને કZV`ીય *�ૂષણ બોડ� પાસેથી એક *માણપ� 

મેળવxુ ંપડશે. 

�. w:47к ���?� : How the Earth got its beauty  

� a�хк : <�;<���к� I:�� ] i�7Ì 

� 6ુલ નવ� ુh�ુતક *કાિશત 

�. х�aWi� : k��7�K JZa� Z�кN х�a��N ����� кH�J�K��� 

y¾��х���� t�c� 
q6�<��� 7�Nк� ��È iк 

 
�. �7�����NK <��� х�a ����        K;��: ��шK� 

�. u�
� 7a��� ���� 

k��7 અ�� UAE �¹?� K�fK�a <�̀ :V7 �D<��� `:� 

અmK�< 

�. х�aWi� : ûH6�a  
a�Yc� a�K���< �<� 6�<ga��� ���N�� ��� Va6 PSG->�J�< 

<�cH ;��Ad��� ;���K� 

� PSG સાથે બ ેવષ�ના કરાર કરાયા 

� બાસ=લોના Dલબવતી મેસીએ 6ુલ 672 ગોલ કયા� હતા 

��. J�� ��ш�@ : �� G�4H ��� ü� ý�C J��< 

� 5� ���� : The promotion of bio fuels for a better 

environment  

��. J�� ��ш�@ : �� G�4H �) dcH���ш�a a�çH Z�c�<A ��  

 

Z�n : : ડાબા હાથે કંઈક *દાન કરતા લોકોને vબરદાવવા માટZ 

ઉજવણી 

(�) ��� F���� J��< 

 
� ભારતમા ં દર વષ= 27 નવેNબરZ Sગદાન #દવસની 

ઉજવણી 

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (13-08-2021) 

1. 72મો રા�યક�ાનો વન મહો"સવ 2021મા ં કZટલામા ં

સા�ં6ૃિતક વન9ુ ં �ા �થળે લોકાપ�ણ કરાPુ ં – ��]:�  

�x:�7���� <��4W��7к �� 75� кa�� �;. �a<��  

2. fજુરાતમા ં જળસચંય અvભયાન Sતગ�ત નદ5કાઠંાઓ ઉપર 

કZટલા રોપાના વાવેતરની કામગીર5 કરાઈ - �� a�х  

3. fજુરાતમા ં વન િવ�તારમા ં કZટલા ચો.#ક.મી.નો વધારો 

થયો - ���.�� ?�.Jк.�. 

4. fજુરાત સરકાર �ારા વષ� 2021મા ં િશ�ણ �ે�ે 
ે ઠ 

કામગીર5 કરનારા કZટલા િશ�કોને 
ે ઠ િશ�કના એવોડ� 

અપાશે - ��  

5. નેશનલ ઓટોમોબાઇલ � Zપ પોvલસી 2021 �ારZ-�ાથંી 

લોVચ કરાઈ – 7�. �� G�4H ���� 75� Z�z� 

�J��, �������� 

6. નેશનલ ઓટોમોબાઇલ � Zપ પોvલસી 2021  નવી 

નીિતનો અમલ �ારથી થશે – 7�. � ÐVH�6� ����5� 

7. નેશનલ ઓટોમોબાઇલ � Zપ પોvલસી 2021  Sતગ�ત 

દZશનો *થમ � Zપ OલાVટ �ા ં �થપાશે - અa�� 

(k�����)  

8. � Zપ પોvલસી 2021  Sતગ�ત fજુરાતના કZટલા �જiલામા ં

#ફટનેસ સેVટર તૈયાર કરાશે - �� 

9. � Zપ પોvલસી 2021  Sતગ�ત કોમિશFયલ તથા ખાનગી 

પેસેVજર વાહનોને કZટલા વષ= #ફટનેસ ટZ�ટ કરાવવો પડશે 

- �� 75� ��  

10. � Zપ પોvલસી 2021  Sતગ�ત mૂના વાહનો � Zપ કરાવે તો 

નવી ગાડ5ની ખર5દ5 પર કયા ફાયદા આપવામા ંઆવશે 

– ���C� jN �jN અ�� ��� H�V<�� �� Hк��� þH  

11. � Zપ પોvલસી 2021  Sતગ�ત કઈ તાર5ખથી #ફટનેસ ટZ�ટ 

ફર�જયાત કરાશે – 7�. �  i� ����5�  

12. �ા બે મહા9ભુાવોની ઉપ��થિતમા ંનેશનલ ઓટોમોબાઇલ 

� Zપ પોvલસી 2021  લોVચ કરાઈ - ]:̂ K�_� �� 
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��;Kk�d e>�C� 75� к�c��K >J��Z�-��;��A �_� 

�� ���7� ��к�N  

13. ભારતમા ંઆગામી કઈ તાર5ખથી િસaગલ Pઝુ Oલા}�ટકના 

ઉપયોગ સામે *િતબધં માટZ )હZરના�ુ ં *િસ� કરાPુ ં - 

7�. �  :a�d ����5� 

14. કZV` સરકારZ )હZરનામાની મદદથી પોvલિથન બગેની 

)ડાઇ 5 માઇ ોનથી વધાર5ને કZટલા માઇ ોન zધુી કર5 

છે – ��� 

15. તાBતરમા ં *કાિશત થયેલા How the Earth got its 

beauty h�ુતકના લેખક9ુ ં નામ જણાવો - <�;<���к� 

I:�� ] i�7Ì 

16. ઉ�રાખડં સરકાર �ારા કઈ ભારતીય મ#હલા હોક5 

ખેલાડ5ની �ાVડ એNબેસેડર તર5કZ િનમÎકૂ કરાઈ - ����� 

кH�J�K� 

17. ¢તરરા q5ય સેના ખલે 2021 �ા ંયો)શે - ��шK� 

18. ઝાએદ તલવાર 2021 નૌસેના P�ુ અcયાસ �ા બ ેદZશ 

વ1ચે યો)યો - k��7 અ�� UAE  

19. Òટબોલ લેBVડ લાયોનેસ મેસીએ બાસ=લોના છોડ5ને કઈ 

નવી Dલબમા ંજોડાયા - PSG->�J�< <�cH ;��Ad�  

20. િવl "વ �ધણ #દવસ �ારZ મનાવવામા ંઆવે છે - �� 

G�4H 

21. િવl "વ �ધણ #દવસ 2021ની થીમ જણાવો - The 

promotion of bio fuels for a better environment  

22. ભારતમા ં દર વષ= કયારZ Sગદાન #દવસની ઉજવણી 

કરવામા ંઆવે છે - �� ���q6� 

23. ઈVટરનેશનલ લે¿ટહZVડસ� ડZ �ારZ મનાવવામા ંઆવે છે - 

�� G�4H 

24. કયા હZ�સુર *િત વષ� 13 ઓગ�ટના રોજ ઈVટરનેશનલ 

લે¿ટહZVડસ� ડZની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે - ��6� Z�5� 

к�dк X��� к�7� a�к��� p6������ �H�  

25. િવl Sગદાન #દવસ �ારZ મનાવવામા ંઆવે છે - �� G�4H

 DATE : ��-��-����

�. �� G�4H : �� �@g k��7�� ‘��k�;� ��k��@к� 4] ��7 

J��<’ 7�Nк� y;��ш�  

� વડા*ધાન 
ી મોદ5 �ારા )હZરાત 

 
���X��� �� ��N�� шÇ���� ��k�;� ��k��@к� 4] ��7 

J��< ��ш� : 

� િવભાજનની પીડા �ારZય _લૂી શકાશે નહ¡. આપણા 

કરોડો ભાઈ બહZનો િવ�થાિપત થયા ંહતા ંઅને અિવચાર5 

િધrાર અને #હaસાના કારણે ઘણાએ tવ fમુા�યા હતા.ં  

� આપણા લોકોના સઘંષ� અને બvલદાનની યાદમા ંઆપણે 

14મી ઓગ�ટને િવભાજન િવભીિષકા ��િૃત #દવસ તર5કZ 

મનાવીRુ.ં  

� દZશ9ુ ં િવભાજન અને "યારપછ5ની #હaસા ઇિતહાસની 

ક�ુણાિંતકા છે. િવભાજન દરિમયાન ફાટ5 નીકળેલી 

#હaસામાથંી પદાથ�પાઠ શીખીને આપણે માનવ સશDતીકરણ 

અને ભાઈચારો વધારવાના *યાસ કરવા જોઈએ.  

� આ #દવસ આપણને સામા�જક િવભાજનો, �ુÁમનાવટના 

ઝેરને �ૂર કરવાની જ�#રયાત તેમજ આપણને એકતાના 

આ"મા, સામા�જક ભાઈચારા અને માનવ સશDતીકરણને 

મજÝતૂ બનાવવાની યાદ અપાવશે. 

������ ��k�;��� �� a�х �K�A �K� Z7� 

� ������ k��7�� ��k�;� <K� ��5� �� a�х a�к� 

�K�A �K��� F��; ��.  

� મોટાભાગની #હaસક ઘટનાઓ પ)ંબમા ં બની હતી, hવૂ� 

પ)ંબની ��ુલીમ વસતી અને પિ±મ પ)ંબની #હV�ુ 

વસતીને વતન છોડ5ને જવાની ફરજ પડ5 હતી.  

� આ િવભાજનમા ંઓછામા ંઓછા બ ેકરોડ લોકો િવ�થાિપત 

થયા ંહતા.ં  

� #હaસક િવભાજન દરિમયાન ઓછામા ં ઓછા દોઢ કરોડ 

લોકોએ સરહદ પાર કર5 હતી. 

� X���k : �� G�4H-����  

�. 9:;��7 : ��<� <�dH  
��Ha�c� к�N�� 5�\ અ�� �k�d�� �Â��C� х�7��� `:��4к� X�J�7 

��<��H�� <���ш 

� fજુરાત અને હ#રયાણાની 6ુલ બે-બે સાઇટને રામસરનો દરËજો 

� k��7�� G�4H ������ U45�7
 W:a-�� ��<� <�dH 

9:;��7�� G�4H ������ U45�7
 _C ��<� <�dH 

(�) અ����� અ�� I:��c���� �;�a��� B��»:  �\ <���� :  

� માVયતા સOટZNબર 2012 

� નળ સરોવર fજુરાત9ુ ંસૌથી મોUંુ પ�ી અભયારÏય 
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(�) 5�\-к�N �;.Z�<�C� :  

� 320 Bટલી પ�ી *)િતનો વસવાટ 

(�) �Â��C�-�k�� :  

� 80 Bટલી પ�ીઓની )િત મ,ય એિશયાથી આવતી-જતી રહZ છે.  

ZJ�K�C��� 6� <��H�� ��<��� ��;;� : 

(�) I:a7��w:� અkK��ïK : 

� હ#રયાણા9ુ ં zલુતાનhરુ અભયારÏય *વાસી પ�ીઓ9ુ ં

આ
ય�થાન છે. 220 જળપ�ીઓ માટZ આ �થળ અ96ુળૂ 

ગણાય છે. 

(�) kÓ����� ��d�� a�dj <�c¹`:�N :  

� હ#રયાણાની ભ¡ડવાડા વાઈiડલાઈફ સેV1Pરુ5મા ં આવેKુ ં

માનવસ�Âત 7�f;a 7\�� ���ш�[ ��. 7� ZJ�K�C��� 

<D5� �HN B�� i� �C�K છે, એમા ં વષ� દરિમયાન 

250 )િતના પ�ીઓનો આવરો-)વરો રહZ છે.  

� KOુત થતી ઘણી *)િતઓ અહ¡ જોવા મળે છે.  

`:��4к� X�J�7 ��<��� �cK7�5� �:� j��j�� 5ш�   

� ��<� G�g���u�ш� �½��к 47�� W:��7� <�>�� અ�� 

45\��7J�7 K�K��� >R�G�� <��RC-<���A� �H� к�KA�7 

<�45� 

� એક દZશમાથંી બી) દZશમા ં �થળાતર5ત પ�ીઓના 

સવંધ�ન સરં�ણના y���K5� �@A ������ 

d�����‘��<� х�7� `:��4к� ®��� кc��cш� K�f`:� 

હ�.ુ Y�� ;���K�a� ��ш�
 к��a� <����� ��<� <��� 

кZ���K છે. અને તે જ નામથી ¢તરા q5ય �તર9ુ ં

સગંઠન પણ કાય�રત છે. B આવા જળપiલિવત ��ેોને 

માVયતા આપે છે. Bથી તેના સરં�ણ સવંધ�ન માટZ ઉ"6ૃ ટ 

*ય"નો થઈ શકZ. રામસર સાઈટ માટZ માVયતા મળતા 

તળાવો, જળપiલિવત �ે�ોમા ં  ફZરફાર થશે 

�ે�ેપયા�વરણના સરં�ણ માટZ આિથFક-સામા�જક �ે�ે વ� ુ

,યાન  અપાશે, gાVટ મળશે. વૈિlક �તરZ નેચર 

Uુ#રઝમમા �થાન મળશે 
v��K��� к��C� K�K��� >R�G �H� 9:;��7 <D5� �s: 

I:�pR7 �� 

� નળ સરોવરની Bમ થોળ વાઈiડ લાઈફ સેV1Pરુ5 અને 

વઢવાણા તળાવ એ િશયાળામા ં મ,ય એિશયા, Pરુોિશયાથી 

આવતા પ�ીઓ9ુ ંઆ
ય�થાન છે.  

� વાઈiડ લાઈફ ફોટોgાફર �vબન આશરાએ કPુ� કZ, "યાથી 

આવતા થાયાવર પ�ીઓની �ટમા ં અ¿ઘાિન�તાન અને 

પા�Dતાન પણ છે. પરં� ુ ં છેiલા કZટલાક સમયથી "યા ં િશકારની 

*xિૃ� વધી છે.  

� અહ¡ fજુરાતીઓમા ં રહZલી tવદયાને કારણે ક1છના રણમા ં

���NÂ�Â, pх;�NK�, ���6�H, >��6����� �к��<���, 

к��N����� к��; �������� <JZ7�� અ��к ;\ >�a��7 R�_� 

�ડા9 ુસેવન અને નવી પેઢ5ના જVમ માટZ સલામત રÀા છે.  

� ભારતમા ંÚવiલે જ જોવા મળ� ુસાયબે#રયન રZડ �ે�ટZડ 

fઝુ નળ સરોવર અને થોળ zધુી આવી પહ¶1Pુ ંછે. 
�. >�?7z��� ��к�< : k��7 �k, ;\, � i�, ��`: અ�� અUÉ� 

>�?7z��� Bu��N�� ����� �@g B>C� U45�7   

 (�) Bк�ш : k��7 <�H�a��H a·c? Z6 6��� kC� 

���� 342 િવદZશી ઉપgહોન ે અવકાશમા ં મોકલી bકૂZલા ઇસરોનો ઇરાદો 

સટેZલાઇટ લૉ·Vચ~ગ9ુ ં હબ બનવાનો છે. 
к ��Kк��� ���K��, 

?��K��-�, BJ�zK, ��\K��-�, �:L �ш�ની તયૈાર5 છે. 

(�) ��`: : <D5� }�� jÙ iઅa5� B>C� Z���� к�\v a��:� 

���� 2050 zધુીમા ં નટે ઝીરો એિમશન હાસંલ કરવા9ુ ં લòય ત ે માટZ 

2030થી �ધણમા ંહાઇÜોજનની #હ�સદેાર5 13% હશ.ે 2025થી પqેોલમા ં

ઇથનેોલ 20% હશે, Bન ે50% zધુી લઇ જવાશ.ે 

(�) અUÉ� : ���� I:���� ��; х>7�� ��% <D��fA 

���� દZશમા ં વીજળ5ની 2038મા ં ખપત Pરુોપથી અને 2050મા ં

અમે#રકાથી પણ વ� ુહશે. 2050મા ં 6ુલ ઊ)�મા ંઅ�યઊ)�નો 

#હ�સો 86% અને તેમા ં66% એકલી સૌરઊ)� હશે. 

(�) ;\ : >Z�a���� �J�K���5� х��;��� хf�� к�ÂN�:�  : 

���� #હVદ મહાસાગરમા ં  6 હ)ર મી.ની Ùડાઇએ આપણે 22 અથ� 

મેટલ તથા અVય ખિનજો9ુ ંમાઇિનaગ શ� કરવાના છ5એ. �. 8 

હ)ર કરોડના ડ5પ ઓશન િમશનમા ંઊ)�ના િવકiપો પર પણ 

કામ થશે. 

(�) w �Û�� : ±óM:� yz>��� ��% �����ш�, к�� � î `:� �ZÓ �Z� 

���� 2050 zધુીમા ં િવlની વસતીના *માણમા ં ભારત ઘ¾9ુ ં

ઉ"પાદન 32% વધાર5ને 140 લાખ ટન zધુી પહ¶ચાડશે. 

આB આપણી પાસે અ¼નો એટલો ભડંાર છે કZ આખી 

�ુિનયાને 6 મ#હના zધુી ખવડાવી શક5એ તેમ છ5એ. 

�. к�c��K 9 �Z �_�aK : k��7 <�к�� 
<��� અ�� >�a�<�� ;���� �� G�4H ���¾� ����� 
���A5� <c���7  

 
���� સૌથી વ� ુપોલીસ મેડલ કાÁમીરના જવાનોને, fજુરાતના 

2 જવાનોને િવિશ ટ સેવા અને 17ને પોલીસ મેડલ 

���� ચીન સાથેની ગલવાન ખાતેની 15 mૂને થયેલી અથડામણ 

દરિમયાન બહા�ુર5 દશા�વવા માટZ સVમાન 

���� છ�ીસગઢમા ં નDસલ િવરોધી અvભયાન માટZ પણ 3 

જવાન PMGથી સVમાિનત  
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���� ભારત અને ચીન વ1ચ ેએલએસી ખાતે ફરજ પર હાજર 

આઈટ5બીપીના 20 કમ�ચાર5ઓને ગેલેVટર5 એવોડ�થી 

સVમાિનત કરવા9ુ ં )હZર કરાPુ ં છે. બનેં દZશો વ1ચનેી 

અથડામણ દરિમયાન આ જવાનોએ બહા�ુર59ુ ં *દશ�ન 

કPુ� હ� ુ.ં 

���� �વત�ંતા #દવસની hવૂ� સ,ંયાએ આ Sગેની )હZરાત કરવામા ં

આવી હતી. ����� к�c��K અ�� ��QK�� �\ �H� к�c� ®��� 

W:a ���� ��a�� fZ���7 કરવામા ંઆવી છે.  

���� આ યાદ5મા ં2 રા qપિત પોલીસ મેડલ, 628 વીરતા માટZ 

પોલીસ મેડલ, િવિશ ટ સેવા માટZ 88 રા qપિત પોલીસ 

મેડલ અને *શસંનીય સેવા માટZ 662 પોલીસ મેડલની 

)હZરાત કરાઈ છે. 

���� ગલવાન ખાતે 15 mૂનના રોજ મા�_ૃિૂમની ર�ા માટZ 

વીરતાhણૂ� કાય� કરનાર 20માથંી 8 કમ�ચાર5ઓને 

પીએમtથી સVમાિનત કરાયા.  

���� 6 કમ�ચાર5ઓને #ફaગર 4 �ે�મા ં 18મીના રોજ #હaસક 

અથડામણ દરિમયાન બહા�ુર5 hવૂ�કની કામગીર5 માટZ 

પીએમtથી સVમાિનત કરાયા છે �યારZ બાક5ના 6 

કમ�ચાર5ને તે #દવસે લદાખમા ં હોટ �*¡ગ પાસે બહા�ુર5 

hવૂ�કની કામગીર5 માટZ સVમાિનત કરવામા ંઆ�યા છે. 

���� આઈટ5બીપીના જવાનોએ ચીન સાથેની અથડામણમા ં

ખભેથી ખભા િમલાવી લડાઈ લડ5 હતી. તેઓ ઘાયલ 

સૈિનકોને પોતાના ખભ ેનાખીને લઈ ગયા હતા.  

���� આઈટ5બીપીના જવાનોએ આખી રાત લડાઈ કયા� પછ5 

ચીન તરફથી પùથરમારો થયો હતો. પીએલએના 

સૈિનકોને તેનો જડબાતોડ જવાબ આOયો હતો. કZટલાક 

�થળે તો સૈિનકોએ અ"યતં પડકારજનક પ#ર��થિતમા ં15-

16 mૂનની રાિ� દરિમયાન 17-20 કલાક zધુી અ"યતં 

સકંiપ શ�Dત સાથે જગં ખેiયો હતો. 

���� PMG : >�a�< ��a j�� ��a�c�N 

�. yÁü� : Z�к�a �J���� X<���� j��� 4H�� Z��d;� 

��JHr� : ��шM:� X5 �J�� 

 
Z��d;� ��JHr� ��ш� :  

ઉË"ન9ુ ંમહાકાલ મ#ંદર દZશ9ુ ં*થમ એxુ ંમ#ંદર બVPુ ંછે કZ 

�યા ંલાãુ *સાદને ફાઈવ �ટાર હાઈ�જન રZ#ટaગ મ»Pુ.ં  

� �J���� �ZN�HN 7�_ ®��� FSSAI�� ��5� 5�A >�Hê 

GJ�H к��`:�.  

� મહાકાલના િનઃRiુક અ¼�ે�ને પણ હાઈ�જન રZ#ટaગ 

અપાશે.  

� ઉË"ન ધાિમFક નગર5 છે અને દZશિવદZશથી 
�ા¸ આવે 

છે.  

� લોકોને સા�ંુ ભોજન મળ5 શકZ તે માટZ ઉË"ન શહZરની 

તમામ રZ�ટોરZVટ, મીઠાઈ અને નમક5નની �ુકાનો9ુ ંઓ#ડટ 

કરાવાઈ રુ ંછે.  

� સાફસફાઈ, મે#ડકલ ચેકએપ, પે�ટ કંqોલ વગેરZ9 ુ ંઓ#ડટ 

કરાય છે. 

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (14-08-2021) 

1. તાBતરમા ંભારતના વડા*ધાન 
ી મોદ5 �ારા 14મી ઓગ�ટને 

કયા #દવસ તર5કZ )હZર કરવામા ં આ�યો છે - '��k�;� 

��k��@к� 4] ��7 J��<' 

2. ભારતમા ં 'િવભાજન િવભીિષકા ��િૃત #દવસ' મનાવાનો  કયા 

વષ�થી *ારંભ કરવામા ંઆ�યો - �� G�4H ���� 

3. કયા વષ= ભારત-પા#ક�તાનના િવભાજન વખતે લાખો લોકોએ 

tવ fમુા�યો હતા - ���� 

4. -ભારત-પા#ક�તાનના િવભાજન વખતે SદાB કZટલા કરોડ 

લોકો  િવ�થાિપત થયા અને કયા *દZશમા ંલાખો લોકોએ tવ 

fમુા�યો હતા - 6� к��� અ�� >�f6 X��7 

5. ઓગ�ટ 2021મા ં fજુરાતની કયા બ ે વેટલેVડને રામસર 

સાઈટનો દરËજો અપાયો - к�N�� 5�\ અ�� �k�d�� 

�Â��C� 

6. ભારતમા ં ઓગ�ટ 2021ની ��થિતએ 6ુલ કZટલી રામસર 

સાઈટ આવેલી છે - �� 

7. fજુરાતમા ં ઓગ�ટ 2021ની ��થિતએ કઈ �ણ રામસર 

સાઈટ અ��ત"વ ધરાવે છે - �\ <���� : <�H�q6� 

����,  5�\-к�N 75� �Â��C�-�k�� : G�4H-���� 

8. Pનેુ�કોના રામસર સ�ંથા �ારા ઓગ�ટ 2021મા ં

fજુરાતની બે સ#હત હ#રયાણાની કઈ બે સાઈટને 

રામસરનો દરËજો અપાયો - I:a7��w:� અkK��ïK 

75� kÓ����� ��d�� a�dj <�c¹`:�N   

9. એક દZશમાથંી બી) દZશમા ં �થળાતર5ત પ�ીઓના 

સવંધ�ન સરં�ણના ઉÅેÁયથી �ારZ-�ા Pનેુ�કો �ારા 

કVવેVશન યો)Pુ ંહ� ુ– �@A ���� 75� d�����‘��<�  

10. ભારતમા ં પોલીસ જવાનોને આપાતા એવોડ� PMG9ુ ં

િવ��તૃ નામ જણાવો - >�a�< ��a j�� ��a�c�N 
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11. દZશના �ા *થમ મ#ંદરના *સાદને FSSAI �ારા ફાઇવ 

�ટાર હાિઈજન રZ#ટaગ અપાPુ ં- Z�к�a �J��- yÁü�  

 

DATE : ��-��-����

�. 9:;��7 : ���� 4�7�_7� >�A�� ]:̂ K�_� �� ��;K 

e>�C���  y>U45�7�� ��QKкR��� y;�C�  i���Â х�7� 

]:̂ K�_� �� ��;Kk�d e>�C��� Zz��� fZ���7� 

� *ધાનમ�ંી નરZV` મોદ5એ ઉËજવલા 2.0 યોજનાની 

)હZરાત કર5 છે તે Sતગ�ત fજુરાતમા ંપાચં લાખ ગેસ 

કનેDશન રાહત દરZ આપવામા ંઆવશે.  

� રા�યની બાવન નગરપાvલકાઓને દÇ િનક પાણી hરુવઠા 

યોજના માટZ 780 કરોડની ફાળવણી કરાશે.  

� યોજના દ5ઠ �. 15 કરોડનો લાભ મોટ5 નગરપાvલકાઓને 

મળશે.  

� નગરપાvલકા જન#હતના કાયk કરવા *ેરાય માટZ 

નગરપાvલકાઓને �ટાર રZ}Vક~ગ આપવામા ંઆવશે.  

� પોલીસને વ� ુ સËજ કરવા, ટZકનોલોtનો ઉપયોગ કર5 

fનુા ખોર5 ડામવા fજુરાત પોલીસને 10,000 બોડ5 વોન� 

કZમેરા અને 15 Üોન કZમેરા અપ�ણ કયા� હતા. 

��к�<�� 9:;��7 અ}�<� : 

� ��ш�� j�A<� 9:;��7 : દZશના 6ુલ દવાના ઉ"પાદનમા ં

fજુરાતનો િસaહ ફાળો 

� 
p}к�?� X��Vш� : એvgકiચરમા ં 10.9ના gોથ સાથે 

fજુરાત9ુ ંદZશના અનાજ ઉ"પાદનમા ંમહ"વ9ુ ંયોગદાન 

� GDP�� 9:;��7 : દZશની GDPમા ં 5% વસતી ધરાવતા 

fજુરાતનો ફાળો 7.9 % 

� ��шM:� �c`:j�V?J�r� Z6 : 30 લાખ કાય�રત MSME સાથે 

fજુરાત દZશ9ુ ંમેVPફુZDચ#રaગ હબ 

� ��7L���7M:� ;�к : દZશમા ં �ૂધના 6ુલ ઉ"પાદનમા ં

fજુરાતનો ફાળો 7.75 % 

� 
V<>�HA  Z6 : દZશમા ં થતા 6ુલ એDસપોટ�ના 23 % 

fજુરાત કરZ છે 

� к��µ Z�c�par� : નોન મેજર પોટ� ઉપરથી દZશમા ં થતા 

6ુલ કાગk હZVડvલaગમા ં70 % fજુરાતમા ં

� J�c`:
6a 
�;�M:� Z6 : દZશની 6ુલ #રVPએુબલ 

એનજXમા ંfજુરાતનો 12 % #હ�સો.  

� fજુરાતમા ં અ"યારZ 13,000 MW #રVPએુબલ એનજX9ુ ં

ઉ"પાદન થઈ રુ ંછે. 

х�< �<��G : 

� <D5� �s: ��;���N : દZશમા ંસૌથી વ� ુરોજગાર5 આપ� ુ

રાજય. રા�યનો બેરોજગાર5 દર મા� 2.5%. તેમજ અVયો 

રા�યોના 25 લાખથી વ� ુ લોકોને fજુરાન આપે છે 

fજુરાત 

� �: ��K��� >Z�a� ><�� : એિ*લ 2020 થી માચ� 2021 

દરિમયાન દZશમા ંઆવેલા 6ુલ FDIમા ં બધા રા�યોમાથંી 

fજુરાત સૌથી વ� ુ FDI સાથે મોખરાના �થાને. દZશના 

રા�યોમા ંસૌથી વ� ુFDI *ાOત કરવામા ંછેiલા 4 વષ�થી 

fજુરાત નબંર-1. 

� �: ��K�k��� ?к 9:;��7�� : દZશમાથંી પોલીશ થતા 

હ5રામાથંી 90% ઉપરાતં હ5રા fજુરાતમા ં પોલીશ થાય 

છે. 

� ��ш х�K �� 9:;��7M:� ��: � : દZશના 6ુલ મીઠાના 

ઉ"પાદનમા ંfજુરાતનો ફાળો 91% 

� J��;Ha 9:;��7 : ભારત નેટમા ં સૌથી વ� ુ ફાઈબર 

લાઈન vબછાવી ઝડપથી સૌથી વધારZ ગામડાઓમા ં

ઈVટરનેટ પહ¶ચાડવામા ંfજુરાત અgેસર  

� 4H�HAઅ>M:� Z6 9:;��7 : દZશમા ં સૌથી વધારZ ફVડZડ 

�ટાટ� -અપમા ંfજુરાત નબંર 1 

��ш�� X��<��� 9:;��7�� �H� j�\� : 

� fજુરાતના કZવ#ડયામા ં �ુિનયાની સૌથી Ùચી *િતમા 

�ટZ1P ુઓફ Pિુનટ5 દZશની શાન છે 

� ક1છનો રણો"સવ દZશની ઓળખ બની 

� િશવરાજhરૂ બીચને મળ5 વૈિlક [K ુ ¿લેગ બીચની 

ઓળખ 

Z�J�H�; ���<� : 

� fજુરાતની 4 સાઈÊસને વiડ� હZ#રટZજ સાઈટનો દરËજો  

�. SOU : к���NK�-�A�� 

�� � G�4H ������ ��; FM ���NK��� I:������ X���k  

��ш�@7�G : 

� �ટZ1P ૂઓફ Pિુનટ5 ખાતે �વત�ંતા #દવસથી FM રZ#ડયોની 

zિુવધા શ� 

� �ટZ1P ૂઓફ Pિુનટ5 પર આવતા *વાસીઓને હવે વડોદરા 

અમદાવાદની Bમ કZવ#ડયામા ંપણ FM રZડ5યો સાભંળવા 

મળશે.  



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    61 | P a g e  

 

� *વાસીઓ કાર કZ મોબાઈલમા ં FM ઓન કર5 90 

#pકવVસીને સેટ કરશે. એટલે *વાસીઓને ગીતસગંીતની 

સાથે સાથે �ટZ1P ુઓફ Pિુનટ5 Sગે મા#હતી પણ )ણવા 

મળશે.  

� કZવ#ડયામા ં 15મી ઓગ ટ �વત�ંતા #દવસથી રZ#ડયો 

Pિુનટ5 90 FM9ુ ંસો¿ટ લ¶vચaગ (qાયલ બજેની શ�આત) 

�ટZ1P ુ ઓફ Pિુનટ5 ઓથો#રટ5ના ડાયરZDટર રાtવ 

fOુતાના હ�તે કરાP ુ 

� ��J�K� ;�кN 7�Nк� 45���к BJ���<� `:�к અ�� 

`:�7�G�� ��х���� BÅK� ��. 

� SOU : 4H�¹` i Gj `:��HN  

�. ��� G�4H ���� : k��7�� Bu��N�� ���� �@A�� X��ш 

��� 4�7�_7� J��< 

���X��� �� ���c� ��N ®��� ��� G�4H� B[���� 

a�a Jк�a� х�7� ������; j�к��� ��ш;�� <�6���  

� આઝાદ5ના અ�તૃ મહો"સવ ઉજવણીનો *ારંભ : તા. 12 

માચ� 2021, ગાધંી આ
મ અમદાવાદથી *ારંભ 

� Bu��N�� અ] �7 Z�z<� y;�C��� 5� : ��ш� j4HA  

G���u j4HA  

a�a Jк�a� ��� J��ZN >�5� �� G�4H ���¾� ���X��� 

�� ��N�� <�6����� Zz���� Fш� 

� B BK�;� �� �@A�� B>C� �<��G�� ��� <R 

X��шÌ7 к����� અ�� B��� �� �@A �H��� e>��х� 

અ�� ��к�<�� <�к�> �H� X��C� a����� 7к ��. 

� યહ5 સમય હÇ યહ5 સમય હÇ કિવતા થક5 ભારતને િવl 

f�ુુ બનાવવાનો સકંiપ  

� ��:� I i_ : "<D�� <�5, <D�� ��к�<, <D�� ����<, 

<D�� XK�<"5� aÚK X���7 5ш� 

� દZશની આઝાદ5ના 75 વષ� થયા હવે 100 વષ�ની 

ઉજવણીની #દશામા ંઆગળ વધવા9ુ ંછે.  

� વડા *ધાને 75મા વષ�ના આરંભ ે લાલ #કiલા ઉપરથી 

આઝાદ ભારતના નહZ�ુ સ#હતના ઘડવૈયાઓને Sજvલ 

આપતા ં કુ ં હ� ુ ં કZ એમના સા�#ૂહક *યાસ અને 

કiપનાશ�Dતથી જ આB ભારતમા ંઈઝ ઓફ vલિવaગ અને 

ઈઝ ઓફ ãુvબગ vબઝનેસ શ� બVયા ંછે.  

� આઝાદ5ના 100 વષ� પછ5ના ભારતની પ#રકiપના રmૂ 

કરતા ં જણા�Pુ ં કZ આઝાદ5ના 100 વષ� પછ5 લોકોના 

રોજબરોજના tવનમા ં સરકારનો હ�ત�ેપ ન#હવત હશે. 

જોકZ આપિ�ના સમયે સરકાર5 મદદ ભરhરૂ મળ5 રહZશે.  

� હાઇÜોજન િમશનના પ#રણામે ઊ)�મા ં ભારત �વાય� 

બની ગPુ ં હશે. ઉ"પાદન �ે�ે, ટZકનોલોt ��ેે, 

માળખાગત િવકાસ �ે�ે અને �ટાટ�-અOસ �ે�ે જબરજ�ત 

િવકાસ થયો હશે.  

� ભારત દરZક પડકારને જડબાતોડ જવાબ આપશે. �ાસવાદ 

અને િવ�તારવાદ સામેની લડતમા ંભારત સતત અgસેર 

રહZશે અને તે માટZ સશsદળોને મજÝતૂ બનાવવામા ં

આ�યા હશે. 

��� X��� ®��� ��ш�� B��� �� �@A�� <����N k����� 

±�7� �H� � K�;��G�� ��ш�@ y�a�х  

(�) ���X��� ��7 шUV7 K�;�� : 

� આ�િુનક માળખાના િવકાસ સાથે સવા�ગી અને પર�પર 

સકંળાયેલા માળખા9ુ ંબાધંકામ કરવામા ંઆવશે. તે માટZ 

e. ��� a�х к����� ��7 шUV7�� ����NK �4H� 

�a�� a�c? કરવામા ં આવશે. તે રા q5ય માળખાગત 

િવકાસને સમતોલ બનાવશે, Bથી તમામ અડચણો9ુ ં

િનવારણ થઈ શકZ. તેથી ઉ"પાદન અને ઔWોvગક 

િવકાસને ગિત મળશે. 

�. ���� k��7 ��c< :  

� ભારતના દરZક Ñણૂાને સાકંળ5 લે� ુ ંરZલવે ત�ં સÂન થઈ 

શકZ તે માટZ માળખાગત િવકાસને ગિતમાન બનાવવામા ં

આવશે. અને Bu��N�� અ] �7 Z�z<��� K�����N 

�H� �� ��� ��� k��7 ��c<�� B��k કરવામા ંઆવશે. 

દZશના દરZક િવ�તારમા ંઝડપથી એરપોટ� �થાપી શકાય તે 

માટZ ઉડાન યોજના લોVચ કરવામા ંઆવશે. 

�. j�Hêj�d� ?�х� :  

� દZશના ગર5બમા ંગર5બ નાગ#રકને hરુ� ુ ંપોષણ મળ5 રહZ 

તે માટZ અને 6ુપોષણની નાÝદૂ5 માટZ સરકાર િવિવધ 

યોજનાઓ હZઠળ પોષણ�મ (ફોટÞફાઈડ) ચોખા9ુ ં િવતરણ 

કરશે. આ ચોખા રZશનની �ુકાનોએ અને મ,યાન ભોજન 

યોજનાઓમા ંઆપવામા ંઆવશે. 

�. 6�\�G �H� <½��к 4Wia��� �шRC :  

� દZશની લા�ખો બાળક5ઓ સૈિનક �6લૂોમા ં િશ�ણ 

મેળવવાની માગ કરતી હોવા9ુ ંજણાવી વડા*ધાને )હZર 

કPુ� કZ �u���� ��к�NG��  <½��к 4Wia��� 

kC������ અÂN �@A�� >�Ka�H X�YVH સફળ થઈ 

ગયો હોવાથી હવે તમામ સૈિનક �6લૂોના દરવા) 

બાળક5ઓ માટZ  ખોલવામા ંઆવશે. દZશની દ5કર5ઓ પણ 

સૈિનક �6લૂોમા ંઅcયાસ કર5 શકશે. 
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�. ����NK Z�dÏ�;� �ш� :  

� gીન હાઈÜોજન આખા જગત9ુ ં ભિવ ય છે. એવામા ં

k��7�� }�� Z�dÏ�;�M:� Éa�6a Z6 6����� 

Z�dÏ�;��� yz>��� અ�� ��к�< �H� અ] �7к�\ 

K�;�� a�c? કરવામા ં આવશે. તેથી ભારત ઊ)� �ે�ે 

�વાય� બનવાની સાથે આખા જગતને Dલીન ઊ)�9ુ ં

*ેરણાsોત બની શકશે 

�. B[ к��� JZa�G �H� d-к�<A �a�Hj�A:  

� દZશના gાNય  િવ�તારની 8 કરોડ મ#હલાઓ સેiફ-હZiપ 

æપુમા ં સકંળાયેલી છે. તેઓ ટોપ એVડ #ડઝાઈનની 

*ોડDÊસ બનાવે છે.  

� તેમને મદદ�પ થવા સરકાર ઈ કોમસ� Oલેટફોમ� તૈયાર 

કરશે Bથી આ મ#હલાઓને દZશ િવદZશમા ં િવશાળ બ)ર 

મળ5 રહZ.  

� "યારપછ5 વત�માનની વાત કરતા વડા *ધાને કુ ં કZ 

કોરોના પેVડZિમક Ñબૂ જબરજ�ત પડકાર હતો. 

�. Bu��N�� અ] �7 Z�z<�:  

��ш�� �<��G�� I i_��� ]:̂ K  <�45�G અ�� 7��� ��ш� : 

� i�HC�>�? : a�кш�ZN�� �х���\ <�45� 

� �થાપના – 25 )VPઆુર5 1950 

� દZશમા ં બધંારણ લાfુ ં પડPુ ં તેની સાથે જ લોકશાહ5 

�થાપવા અને દZશવાસીઓની આઝાદ5 કાયમ રાખવા માટZ 

b ૂટંણીપચં અ��ત"વમા ં આ�Pુ ં હ� ુ.ં �વત�ં સરકાર5 

એજVસી તર5કZ b ૂટંણીપચંે કામગીર5 આરંભી હતી અને તે 

આટલા વષkમા ંબÑબૂી િનભાવી છે.  

� દZશમા ંલોકશાહ5ને નrર �વ�પ આપવામા ંb ૂટંણીપચંની 

_િૂમકા Ñબૂ જ મહ"વની સાvબત થઈ છે. 1951-52મા ં

લોકસભાની પહZલી b ૂટંણી યો)ઈ "યારથી જ િવશાળ 

દZશમા ં િન પ� b ૂટંણીઓ યોજવાના પડકારો b ૂટંણીપચં 

ખડા થયા હતા.  

� આઝાદ5 વખતે દZશની મોટાભાગની વસિત અધ�િશv�ત કZ 

િનર�ર હતી. એ વખતે મતદાન માટZ �બશં ચલાવવાથી 

લઈને ઓળખ *# યા zધુીની િસ�ટમ તબrાવાર 

બનાવીને b ૂટંણીપચં ે દZશમા ં એક ખાસ પ�િત િવકસાવી 

છે. બધંારણમા ં જોગવાઈ કર5ને b ૂટંણીપચંને અ�કુ 

િવશેષાિધકારો અપાયા છે.  

� b ૂટંણીપચં સ�ાના *ભાવથી �ૂર રહ5 શકZ તે માટZ તે9ુ ં

¢ત#રક-બાÀ બધંારણ િવશેષ ર5તે બનાવાPુ ં છે. 

b ૂટંણીપચંે b ૂટંણીકાડ�ની િસ�ટમ િવકસાવીને દZશની 

b ૂટંણીઓને વધારZ િવlસનીય અને ચોકસાઈભર5 બનાવી 

છે. 

a�к<k� : ��ш�� <¾��� a�к�M:� <�s:� X�7����z� 

� �થાપના - એિ*લ 1952 

� 543 સcયો ધરાવતી લોકસભા સસંદ9ુ ં નીચKુ ં fહૃ છે. 

દZશભરના લોકોએ સીધા મતદાનથી b ૂટં5 કાઢZલા 

*િતિનિધઓ આ fહૃમા ં પહ¶ચે. આમ તો v�#ટશ શાસન 

વખતે જ લોકસભાની જોગવાઈ થઈ હતી.  

� 1919ના ગવન�મેVટ ઓફ ઈ}Vડયા એDટમા ં ભારતના 

લોકોને સસંદfહૃમા ં*િતિનિધ"વ સાથે કાયદા ઘડવાની કZ 

તેમા ંફZરફાર કરવાની સ�ા મળ5 હતી. એ પછ5 1935મા ં

પણ ઘણી જોગવાઈઓ થઈ હતી.  

� આઝાદ5 પછ5 પાલા�મેVટ ઓફ ઈ}Vડયા એટલ ે કZ 

લોકસભાના નામથી તે નવા રંગ�પમા ંઅ��ત"વમા ંઆવી 

હતી. દZશમા ં લોકસભાની પહZલી b ૂટંણી ફZÝુર્આર5-

1952મા ં hરૂ5 થઈ તે પછ5 17મી એિ*લ-1952ના રોજ 

આઝાદ ભારતની લોકસભા9ુ ંપહZKુ ંઐિતહાિસક સ� મ»Pુ ં

હ� ુ.ં  

� પછાતવગ�ને લોકસભામા ં *િતિનિધ"વ મળે તે માટZ 

અનામતની જોગવાઈ પણ કરવામા ંઆવી છે. લોકસભાએ 

ઘણા ં ચડાવ-ઉતાર જોયા છે, છતા ં લોકશાહ5ને અકબધં 

રાખતા આ fહૃ9ુ ંગૌરવ )ળવવા માટZ મતદારો )fતૃ 

છે અને "યા ં zધુી ભારતના લોકત�ંને ઊની ¢ચ પણ 

આવશે નહ¡. 

��QK<k� : <¾�M:� <�n :a� 6���7� <k� 

� �થાપના – 3 એિ*લ 1952 

� રા�યસભાની *થમ બેઠક 13મી મે 1952ના રોજ મળ5 

હતી. રા�યસભા સસંદ9ુ ંઉપKુ ંfહૃ છે. તેની 245 બઠેકો 

છે, એમાથંી 233ની b ૂટંણી થાય છે, 12 સcયો રા qપિત 

િનમÎકૂ કરZ છે.  

� આઝાદ5 પહZલા ંરા�યસભા9ુ ંઅ��ત"વ કાઉ�Vસલ ઓફ �ટZટ 

નામથી હ� ુ.ં ગવન�મેVટ ઓફ ઈ}Vડયા એDટ-1919મા ંતેની 

જોગવાઈ થઈ હતી.  

� ભારતીય સસંદ9ુ ંબધંારણ એવી દ5ઘ��ૃ} ટથી ઘડાPુ ંછે કZ 

લોકસભામા ં hણૂ� બLમુતી ધરાવતો પ� પણ 

રા�યસભામા ં એમ �રંુત બLમુતી મેળવી શકતો નથી. 

રા�યસભા9ુ ં�ારZય સhંણૂ� િવસÂન થ�ુ ંન હોવાથી એમા ં

સતત સcયો ઉમેરાતા રહZ છે.  
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� લોકસભામા ંહાયા� પછ5 સ�ામાથંી ફ�કાઈ ગયેલા િવપ�ના 

સમથ�નની પણ સ�ાધાર5 પ�ને પડZ છે. એ જ ર5તે કોઈ 

પણ સ�ાધાર5 પ� એક fહૃમા ંબLમુતીના જોરZ અમયા�દ 

સ�ા ભોગવી શકતો નથી.  

� આ �યવ�થાના કારણે ભારતના લોકત�ંમા ં હમેંશા 

સ�ંલુન જળવાયેKુ ં રહZ છે. દZશમા ં આઝાદ5ને કાયમ 

રાખવાના પ#રબળોમા ંરા�યસભાનો ફાળો અ�iૂય છે. 

I:X� к�HA  : K7� �A477� ;K: 

� �થાપના – 28 )VPઆુર5 1950 

 
� v�#ટશ ઈ}Vડયા વખતે ગવન�મેVટ ઓફ ઈ}Vડયા એDટ-

1935 પસાર થયો હતો. એ વખતે B કZટલીય મહ"વની 

સ�ંથાઓ �થપાઈ હતી, એમા ંફZડરલ કોટ� ઓફ ઈ}Vડયાની 

�થાપના થઈ હતી.  

� ભારતને આઝાદ5 મળ5 પછ5 1950મા ં બધંારણ લાf ુ

પડPુ.ં એ પછ5 શ�આતમા ં જ B સ�ંથાઓ અ��ત"વમા ં

આવી એમા ંz*ુીમ કોટ�નો સમાવેશ થતો હતો.  

� 28મી )VPઆુર5, 1950ના રોજ ફZડરલ કોટ� ઓફ 

ઈ}Vડયા9ુ ંનામકરણ z*ુીમ કોટ� ઓફ ઈ}Vડયા થPુ ંહ� ુ.ં તે 

ભારતવાસીઓમા ં સૌથી શ�Dતશાળ5 સાવ�જિનક સ�ંથા 

તર5કZ9 ુ ંઆદરભPુ� �થાન ધરાવે છે.  

� z*ુીમ કોટç છેiલા ં71 વષ�મા ં તેના z�ૂ ‘યતો ધમ��તતો 

જય:’ને અ9�ુપ કામગીર5 કર5 છે. નાગ#રકોના �ળૂ_તૂ 

અિધકારોના જતન માટZ z*ુીમ કોટ� હમેંશા સËજ રહZ છે 

એxુ ંલોકમાનસમા ં�થાિપત થPુ ંછે.  

� કZV` સરકારો કZ રા�ય સરકારોને પણ જ�ર પડયે 

લોક#હતમા ંટપારવા9ુ ંકામ ભારતની z*ુીમ કોટ� કરZ છે. 

BK�;� >�? : <����� ��к�<�� e>��х� 7½K�� к����N 

<�45� 

� �થાપના - માચ� 1950 

� આયોજન પચં એટલ ે કZ Oલાિનaગ કિમશનની �થાપના 

15મી માચ� 1950મા ં થઈ હતી. એક વષ�9ુ ં Uૂંકાગાળ9ુ,ં 

પાચં વષ�9ુ ંમ,યમગાળા9ુ ંઅને 25 વષ�9ુ ંલાબંાગંાળા9ુ-ં 

એમ �ણ તબrાના આયોજનનો પચંનો હZ� ુહતો.  

� દZશના સવા�ગી િવકાસ માટZ પચંવષXય યોજનાઓ શ� થઈ 

હતી અને તે આયોજન પચંની ભલામણના કારણે શ� 

બની હતી.  

� દZશના *થમ વડા*ધાન જવાહરલાલ નેહ�ુના 

શાસનકાળમા ં1951-52થી 1955-56મા ંપહZલી પચંવષXય 

યોજના લાf ુ પડ5 હતી. એ પછ5 બાર પચંવષXય 

યોજનાઓ 2017 zધુીમા ંઆવી હતી. દZશના વડા*ધાન 

આયોજન પચંના અ,ય� તર5કZનો કાય�ભાર સભંાળતા 

હતા.  

� દZશના કZટલાય �ે�ોમા ં સરકારની યોજનાઓ 

પહ¶ચાડવામા ંઆ પચંની ભલામણોની Ñબૂ જ મહ"વની 

_િૂમકા રહ5 હતી.  

� 2014મા ં કZV` સરકારZ એ જ કાય� માટZ નીિત આયોગની 

�થાપના કર5 હતી અને તે સાથે જ આયોજન પચંને 

િવખેર5 નખાPુ ંહ� ુ.ં  

� પÉ[લક પોvલસી િથaક ટZVક તર5કZ આયોજન પચંે સરકારની 

િવકાસ-નીિત ઘડવામા ંzદુ5ઘ� કામગીર5 કર5 હતી. 

Z���� ��k�� : ��ш�� ��7���C�� 7�<�� 7>�<7� 


;c<� 

� �થાપના - 1875 

� ભારતમા ં વૈ�ાિનક ઢબે હવામાન9ુ ંએનાvલિસસ કરવાનો 

યશ Sgેજ અિધકાર5ઓને મળે છે. ભારતમા ં ઝડપભેર 

બદલાઈ જતા ં વાતાવરણનો અcયાસ 19મી સદ5ની 

શ�આતથી જ થયો હતો.  

� ઘણા ં Sgેજ અફસરો વષ� દરિમયાન િનર5�ણો કર5ને 

િવગતવાર ર5સચ� પેપર પણ રmૂ કરતા હતા. 1871મા ં

ભારતના ઘણા ં િવ�તારોમા ં �ૂકાળ પડયો એ ઘટનાએ 

હવામાન િવભાગની �થાપનાને બળ આOPુ.ં  

� 1844મા ંજ આમ તો એવી vબનસ�ાવાર સ�ંથા બની હતી, 

Bના સcયો એક બી)ની મા#હતી9ુ ંિવÁલેષણ કરતા હતા.  

� 1875મા ં સ�ાવાર ર5તે જ ભારતીય હવામાન િવભાગની 

�થાપના થઈ અને હZનર5 pા�Vસસ [લેનફડ� નામના 

)ણકારને એ િવભાગ9ુ ંસચંાલન સ¶પાPુ.ં મ`ાસ, િશમલા, 

hણૂે એમ અલગ અલગ શહZરોમા ંતે9ુ ંહZડDવાટ�ર હ� ુ.ં  

� 1944મા ં તે9ુ ં ��ુયાલય #દiહ5મા ં ખસેડાPુ ં અને િવlના 

હવામાન સગંઠન સાથે પણ આ સ�ંથા કામ કરતી થઈ.  

� ખેતી*ધાન દZશ ભારતમા ં�ા,ં કZટલો વરસાદ પડશે અને 

�ા ં ઓછો પડશે તે9ુ ં તારણ Ñબૂ જ મહ"વ9ુ ં હોવાથી 

હવામાન િવભાગની આગાહ59ુ ં�iૂય ઘÎુ ંવધારZ હ� ુ.ં  

� સશંોધનના ટાચંા સાધનો વ1ચ ે કામ કરતી આ સ�ંથા 

�ારZક ર�જૂનો િવષય પણ બની, છતા ં તેની ગણતર5 

િવlની ટોચની છ હવામાન એજVસીઓમા ંથાય છે.  
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� છેiલા ં થોડા વષkથી વાિષFક વરસાદ9ુ ં અને વાવાઝોડા9ં ુ ં

તે9ુ ંિવÁલેષણ Ñબૂ જ અસરકારક બનવા લાÈPુ ંછે. 

ASI : <��4W��7к ���Z��� �х���\ <�45� 

� �થાપના : 1861 

� આ સ�ંથા પણ v�#ટશકાળમા ં�થપાઈ હતી, પરં� ુઆઝાદ5 

પછ5 તે9ુ ંભારતીયકરણ થPુ ંહ� ુ.ં આઝાદ5 પછ5 સ�ંથાએ 

ભારતીય ધરોહરની રખેવાળ5 કરવા9ુ ં બીãુ ં ઝડOPુ ં હ� ુ.ં 

ભારત સરકારZ 1958મા ંખાસ કાયદો બના�યો હતો અને 

સ�ંથા9ુ ંકાય��ે� વ� ુિવશાળ બના�Pુ ંહ� ુ.ં  

� નવા િવઝન સાથે કાય�રત થયેલી hરુાત"વ એજVસીએ 

ભારતભરની પૌરાvણક સાઈÊસને સરં�ણ આOPુ ં છે.  

એએસઆઈની ભલામણ અને *યાસોના કારણ ે 1949મા ં

પાટનગર #દiહ5મા ંનેશનલ NPઝુીયમ બVPુ ંહ� ુ.ં  

� �વત�ંતા પછ5 એએસઆઈના સશંોધન દરિમયાન 

િસa�ખુીણની સ�ં6ૃિતના મહ"વનો કZV`ો ધોળાવીરા અને 

લોથલ મળ5 આ�યા હતા. સા�ં6ૃિતક મ�ંાલય હZઠળ 

આવતી આ સ�ંથાને વાિષFક 1000 કરોડ9ુ ંફડં ફાળવવામા ં

આવે છે. હવે એએસઆઈની કામગીર5 6ુલ 30 િવભાગમા ં

વહ �ચી દZવાઈ છે. fજુરાતની કામગીર5 વડોદરા સક�લ 

Sતગ�ત થઈ રહ5 છે. 

�Nu�A 6ôк : ?aC� �<ù� અ�� ��H� ��>���� <�µ¹? 

અ��к�� 

� �થાપના - )VPઆુર5 1949 

� આમ તો v�#ટશ ઈ}Vડયામા ંઆ બßકની �થાપના થઈ હતી, 

પરં� ુ આઝાદ5 પછ5 તે9ુ ં રા q5યકરણ કર5ને વ� ુ સ�ા 

આપવામા ં આવી હતી. 1935મા ં ર5ઝવ� બßકને Ùચા 

�iૂયોની ચલણી નોટો બહાર પાડવાનો અિધકાર અપાયો 

હતો. ભારત સરકારZ �વત�ંતા પછ5 પણ એમા ં થોડાકં 

ફZરફાર સાથે એ અિધકાર ર5ઝવ� બßકને આOયો હતો.  

� મ,ય�થ બßક તર5કZ ર5ઝવ� બßક પાસે ઘણી સ�ા છે. એ 

દZશમા ંલેવડ-દZવડ માટZ રZÈPલુેટર5 બોડ59ુ ં કાય� પણ કરZ 

છે. ભારતની બે}Vક~ગ િસ�ટમ અને પેમેVટ િસ�ટમ ઉપર 

તેનો કાÝ ૂછે.  

� આિથFક િવકાસનો તેનો ��ુય હZ� ુ છે. નવી નવી આિથFક 

નીિત )હZર કર5ને તે દZશમા ંઆિથFક સ�ંલુન )ળવે છે.  

� �યાજદર વગેરZ પર પણ કZV`ીય બßક હોવાથી તેનો zધુી 

S6ુશ રહZ છે. ગવન�ર ઉપરાતં ચાર નાયબ ગવન�સ� અને 

નાણા િવભાગના *િતિનિધ સ#હતના 21 સcયો ર5ઝવ� 

બßક9ુ ંસચંાલન કરZ છે. 

DRDO : 6\M:� ] i\ ��S�� �� 

� �થાપના - 1958 

� બલ�ય �લૂ ં િવ�ાન� ્એટલે કZ બળ9ુ ં�ળૂ િવ�ાન છે - 

એવા z�ૂ સાથે કાય�રત ડ5ફZVસ ર5સચ� એVડ ડZવલપમેVટ 

ઓગ=નાઈઝેશન (ડ5આરડ5ઓ)ની �થાપના 1958મા ં થઈ 

હતી. 11,373 કરોડ �િપયા9ુ ં વાિષFક બBટ ધરાવતી આ 

સ�ંથા9ુ ં��ુય કામ સૈVય માટZ સશંોધન કરવા9ુ ંછે.  

� સરં�ણ મ�ંાલય હZઠળ આવતી આ સ�ંથાના િવ�ાનીઓ 

સૈVય માટZ હિથયારો અને ટZકનોલોt #ડઝાઈન કરZ છે અને 

તેના પર5�ણો હાથ ધરZ છે. સ�ંથાની દZશભરમા ં52 Bટલી 

*યોગશાળાઓ છે.  

� સ�ંથામા ંપાચં હ)ર કરતા ંવ� ુિન ણાત િવ�ાનીઓ અને 

25 હ)ર Bટલો ટZકિનકલ �ટાફ કાય�રત છે. રડારથી 

લઈને િવિવધ હિથયારોના *ોBDÊસ ડ5આરડ5ઓ હાથ ધરZ 

છે. 

d<�� : અ�к�ш 7�j y��� 

� �થાપના- ઓગ�ટ 1969 

� િવ મ સારાભાઈના િવઝન સાથે શ� થયેલી આ સ�ંથાએ 

�ુિનયાભરમા ં કા�ંુ કાઢ% ુ ં છે. ભારતના Sત#ર� િમશનને 

ઈસરોએ નવી Ùચાઈ આપી.  

� �ુિનયાની ટોચની પાચં અવકાશ એજVસીઓમા ં ઈસરોએ 

વટભેર �થાન મેળ�Pુ ં છે. ચં̀  ઉપર પાણી છે એ શોધી 

કાઢનાર5 ઈસરો િવlની *થમ �પેસ એજVસી છે. મગંળ 

zધુી પહZલા *યાસે પહ¶ચવાની િસÃ� પણ ઈસરોના નામે 

છે.  

� સમાનવ અવકાશયાન મોકલવા9ુ ં િમશન ઈસરોએ હાથ 

ધPુ� છે. બL ુ જ સઘંષ� કર5ને ઈસરોએ 1975મા ં *થમ 

ઉપgહ આય�ભû લ¶ચ કયk હતો, હવે કરકસરhવૂ�ક 

સેટZલાઈટ લ¶ચ કરવામા ંઅનોખી 6ુશળતા મેળવી હોવાથી 

ઈસરો અમે#રકા-v�ટન-pાVસ સ#હતના દZશોના ઉપgહો 

લ¶ચ કર5 આપે છે.  

� 17 હ)ર કમ�ચાર5ઓ ધરાવતી આ સ�ંથા9ુ ંવાિષFક બBટ 

14 હ)ર કરોડ �િપયા કરતા ંપણ વધારZ છે. 

к�� : <�к���� �ZN�H� >� �;� ��х7� <�45� 

� �થાપના - 1858 

� z*ુીમ કોટ�, b ૂટંણીપચંની Bમ કNqોલર એVડ ઓ#ડટર 

જનરલ ઓફ ઈ}Vડયા (કZગ)ને િવશેષાિધકારો મ»યા છે. 

z*ુીમ ઓ#ડટ ઈ·V�ટટPટૂ તર5કZ ઓળખાતી આ એજVસી 
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સરકારના *ભાવ વગર કામ કર5 શકZ એવી કાયદાક5ય 

જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે.  

� કZV` સરકાર અને રા�ય સરકારોના દરZક #હસાબ-#કતાબ 

પર કZગની નજર રહZ છે. લોકોના પરસેવાની કમાણી �ા,ં 

કZવી ર5તે અને Rુ ં કામ રોકવામા ં આવી છે તે તપાસ9ુ ં

કામ કZગ કરZ છે. સરકાર �ારા ચાલતી કંપનીઓના 

#હસાબો ઉપર પણ કZગની નજર હોય છે.  

� ભારતના બધંારણની કલમ 148મા ંકZગને ખાસ અિધકારો 

મ»યા છે. આમ તો આ �યવ�થા Sgેજ શાસન વખતે જ 

શ� થઈ હતી.  

� 1858મા ં ભારત ��થત Sgેજ અિધકાર5ઓના #હસાબો 

તપાસવા v�ટનની સસંદ કNqોલર એVડ ઓ#ડટર 

જનરલની િનમÎકૂ કરતી હતી.  

� આઝાદ5 પછ5 પણ આ �યવ�થા ચાK ુ રખાઈ હતી અને 

તેને કNqોલર એVડ ઓ#ડટર જનરલ ઓફ ઈ}Vડયા નામ 

અપાPુ ં હ� ુ.ં 1971મા ં કાયદામા ં ફZરફાર કર5ને કZગને વ� ુ

સ�ા અપાઈ હતી. 

UPSC : fZ��<����� 9:C�¾��� Ä?� ���C 

� �થાપના - ઓDટોબર 1926 

� v�#ટશ શાસન વખતે 1919મા ંબધંારણમા ંજોગવાઈ થઈ 

હોવા છતા ંપÉ[લક સિવFસ કિમશન અ��ત"વમા ંઆ�Pુ ંન 

હ� ુ.ં  

� 1926મા ં ફZડરલ પÉ[લક સિવFસ કિમશનના નામથી આ 

સ�ંથા અ��ત"વમા ંઆવી હતી. અલગ અલગ *ાતંમા ંપણ 

પÉ[લક સિવFસ કિમશનની �થાપના થવા લાગી હતી.  

� 1935મા ંzધુારZલા નવા કાયદામા ંSgેજોએ કZV`ીય )હZર 

સેવા આયોગને વ� ુમજÝતૂ બનાવવાની #દશામા ંપગલા ં

ભયા� હતા. દરZક *ાતંમા ંપણ તેની �થાપના થઈ હતી.  

� આઝાદ5 પછ5 ફZડરલ પÉ[લક સિવFસ કિમશન9ુ ં નામ 

બદલીને Pિુનયન પÉ[લક સિવFસ કિમશન કરાPુ ંહ� ુ ંઅને 

તે9ુ ંભારતીયકરણ થPુ ંહ� ુ.ં  

� ભારતના બધંારણમા ંજોગવાઈઓ કરવામા ંઆવી હોવાથી 

આ સ�ંથા �વત�ં, તટ�થ રહ5ને કામ કરZ છે. )હZર 

સેવાના �ે�મા ં આ સ�ંથાએ fણુવ�ાના Ùચા ધોરણો 

�થાિપત કયા� હોવાથી તે દZશની *િત} ઠત સ�ંથાઓમા ં

�થાન પામે છે. 

GSI : w �Û���� >�H�\�� >�NRC  

� �થાપના - માચ� 1851 

� tઓલો�જકલ સવ= ઓફ ઈ}Vડયાની �થાપના v�#ટશ 

ઈ}Vડયા વખતે થઈ હતી. v�#ટશ ઈ�ટ ઈ}Vડયા કંપનીએ 

કોલસાની શ�તા તપાસવા માટZ hવૂk�ર િવ�તારોમા ં

અvભયાન આદPુ� હ� ુ.ં તેના કારણે આ સ�ંથાનો ઉ�વ થયો 

હતો.  

� �ુિનયાની સૌથી mૂની સવ= એજVસીઓમા ં તેનો સમાવેશ 

થાય છે. આ સ�ંથાએ સમયાતંરZ ભારતમા ં વૈ�ાિનક ઢબ ે

hùૃવીના પેટાળમા ંપર5�ણો હાથ ધયા� હતા.  

� સરકારને જ�ર પડયે _�ૂતર િવ�ાનની મા#હતી આપતી 

આ ��ુય એજVસી છે. ખનીજની ભાળ મેળવવી તે આ 

સ�ંથાનો ��ુય હZ� ુછે અને એના માટZ આ એજVસીને વષ= 

800 કરોડ9ુ ં બBટ ફાળવવામા ં આવે છે. hùૃવીના 

પેટાળની સપંદા માટZ આ સ�ંથા સરકારની સલાહકાર પણ 

છે. 

��ш�a Bк�AdÅu : ��ш�� ��к��A Ê:к 

� �થાપના - 1891 

� 1891મા ં ઈ�Nપ#રયલ રZકોડ� #ડપાટ�મેVટના નામથી તેનો 

*ારંભ થયો હતો. રZકોડ� )ળવવામા ં 6ુશળ Sgેજોએ 

ભારતમા ંઆ એજVસીની શ�આત કર5 હતી.  

� આઝાદ5 પછ5 કZV` સરકારZ તે9ુ ં નામકરણ નેશનલ 

આકા�ઈ�ઝ ઓફ ઈ}Vડયા કPુ� હ� ુ ંઅને તેનો િવકાસ કયk 

હતો. સરકાર5 રZકોã્�સ આ સ�ંથા સભંાળે છે. વહ5વટ5 

કામગીર5 માટZ કZ સશંોધકોને જ�ર પડZ "યારZ આ સ�ંથા 

રZકોડ� આપે છે.  

� સા�ં6ૃિતક મ�ંાલય હZઠળ કામ કરતી આ સ�ંથાને રZકોડ� 

સભંાળવા માટZ દર વષ= 376 કરોડ9ુ ં બBટ ફાળવવામા ં

આવે છે.  

� 1998મા ંત"કાvલન રા qપિત કZ. આર. નારાયણને નેશનલ 

આકા�ઈ�ઝ NPઝુીયમને સામાVય નાગ#રકો માટZ ÑiુKુ ં

�કૂ5ને નવી શ�આત કર5 હતી.  

� નેશનલ આકા�ઈ�ઝમા ં 1848થી દ�તાવેજો સાચવવામા ં

આ�યા છે. સ�ં6ૃત, Sgેt, #હVદ5, પિશFયન, અરZvબક અને 

ઉ�ુ�  ભાષા9ુ ંમ#ટ#રયલ સચવાPુ ંછે.  

� )હZર, ખાનગી, પૌરાvણક અને હ�ત*તો - એમ ચાર 

િવભાગમા ંરZકોડ� સાચવવામા ંઆ�યો છે.  

dcH�pa;c< Ç`:�� : f9�7� અZ��Ìш� 

� �થાપના - ઓગ�ટ 1947 

� ઈVટZvલજVસ [Pરુોની ગણતર5 �ુિનયાની સૌથી mૂની 

)zસૂી એજVસીઓમા ં થાય છે. તેની �થાપના તો છેક 
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1887મા ંથઈ હતી, પરં� ુએક fOુતચર ત�ંને હોય એxુ ં

માળÑુ ંતેને 1909મા ંઆપવામા ંઆ�Pુ ંહ� ુ.ં તે વખતે એ9ુ ં

નામ હ� ુ:ં ઈ}Vડયન પોvલ#ટકલ ઈVટZvલજVસ ઓ#ફસ. નામ 

*માણે જ આ સ�ંથાના કમ�ચાર5ઓ ભારતના નેતાઓની 

#હલચાલ ઉપર નજર રાખતા હતા.  

� 1919મા ં નવો કાયદો બVયો એમા ં તેને વધારZ સ�ા 

આપવામા ં આવી. આઝાદ ભારતમા ં તેને ઈVટZvલજVસ 

[Pરુો એxુ ંનામ અપાPુ ંઅને તે9ુ ં કાય��ે� પણ િવક�Pુ.ં 

સ�ંથાએ )fતૃ ં અહિનશનંા z�ૂને સાથ�ક કરતા ં હમેંશા 

સાવધાન રહZવા9ુ ંવલણ અપના�Pુ ંહ� ુ.ં  

� 1947 પછ5 દZશ બહાર બનતી ઘટનાઓની બાતમી 

મેળવવા9ુ ંકામ પણ આ સ�ંથાના ભાગે આ�Pુ.ં  

� 1962મા ં ચીને આ મણ કPુ� તે વખતે જોઈતી મા#હતી 

મેળવવામા ંઆ સ�ંથા જ�ર5 સાધનોના અભાવે અસરકારક 

સાvબત થઈ ન હતી એવી ચચા� શ� થઈ હતી. તેના કારણે 

બીt fOુતચર સ�ંથા ર5સચ� એVડ એનાvલિસસ િવaગ (રૉ) 

અ��ત"વમા ંઆવી.  

� હવે આ બનેં fOુતચર એજVસીઓ દZશના #હતો )ળવવા 

માટZ મા#હતી મેળવવામા ંમહ"વની _િૂમકા ભજવે છે.  

� દZશમા ંકZ દZશની બહારથી દZશવાસીઓ પર મડંરાઈ રહZલા 

ખતરાનો તાગ મેળવીને આ સ�ંથાઓ zરુ�ાદળોને 

સાવધાન કરવાની _િૂમકા ભજવે છે. 

`:v<� : S��-��S�� ��]:V7K� 

� �થાપના - #ડસેNબર 1953 

 
333 

� v�#ટશ શાસન વખતે જ ભારતના િવ�ાન સcયોએ ઉ1ચ 

િશ�ણ માટZ ખાસ આયોગ બનાવવાની માગણી કર5 હતી. 

એ પછ5 v�#ટશ સિમિતઓએ પણ એવા આયોગની 

�થાપનાની ભલામણ કર5 હતી. જોકZ, આઝાદ5 zધુી એ 

શ� બVPુ ંન હ� ુ.ં  

� આઝાદ5 પછ5 1948-49મા ં ડૉ. સવ�પiલી રાધા6ૃ ણનની 

આગેવાનીમા ં PિુનવિસFટ5 િશ�ણ પચંની રચના કરવામા ં

આવી હતી. આ પચં ેPtુસીની ભલામણ કર5 હતી.  

� 1952મા ં લોકસભા-રા�યસભાની *થમ બેઠક મળ5 પછ5 

એ #દશામા ં િવચારણા શ� થઈ હતી. સરકારની 

દખલગીર5થી �Dુત રહ5ને �વત�ં ર5તે કામ કર5 શકZ તેવી 

સ�ંથા ઘડવા કZV` સરકારZ 1953મા ં PિુનવિસFટ5 gાVÊસ 

કિમશનનો ઠરાવ પસાર કયk હતો. એ ર5તે Ptુસી 

નામની આ િશ�ણની સ�ંથા અ��ત"વમા ંઆવી હતી.  

� 1956મા ંPિુનવિસFટ5 gાVÊસ કિમશન એDટ પસાર કર5ને 

ફડં ફાળવવામા ંઆ�Pુ ંહ� ુ.ં "યારથી દZશમા ંઉ1ચ િશ�ણને 

*ો"સાહન આપવા9ુ ં કામ આ સ�ંથા કર5 રહ5 છે. આ 

સ�ંથાને 4700 કરોડ �િપયા9ુ ંબBટ ફાળવવામા ંઆવે છે. 

� i��\: <��Ì< p6j�� <��j  

� �થાપના- એિ*લ 1895  

� v�#ટશ ઈ}Vડયન આમXના નામથી 1858મા ંલÁકરની આ 

પાખં અ��ત"વમા ં આવી હતી. આઝાદ5 પછ5 તે9ુ ં

નામકરણ ઇ}Vડયન આમX કરવામા ંઆ�Pુ ંહ� ુ.ં  

� _િૂમદળમા ં 13 લાખ જવાનો દZશની સેવામા ંખડZપગ ે રહZ 

છે. 'સિવFસ vબફોર સેiફ'નો મોટો ધરાવ�ુ ં આ સગંઠન 

દZશની સરહદોની તો રખવેાળ5 કરZ જ છે, પરં� ુ દZશમા ં

�ાટકતી હોનારતો વખતે પણ સેવાક5ય કાયkમા ં સહકાર 

આપે છે.  

� કZ.એમ. ક#રઅOપાએ Sgેજ જનરલ pા�Vસસ Ýચુર 

પાસેથી �� fc`:B�N ������ J��<� B��� ?�Í 

<�k�¼K� Z7�. એ #દવસે જ v�#ટશ ઈ}Vડયન આમX9ુ ં

નામકરણ ઈ}Vડયન આમX થPુ ંહ� ુ.ં  

� એ #દવસે દર વષ= આમX #દવસ મનાવવામા ં આવે છે. 

ભારતના સાવ�ભૌમ"વને કાયમ રાખવા માટZ આમXની 

પાયાની _િૂમકા છે. 

�Dк��\� �eC��� к�K�C к��! 

� �થાપના - )VPઆુર5 1950 

� v�#ટશ ઈ}Vડયા વખતે રોયલ ઈ}Vડયા નેવીના નામે 

ઓળખાતી સૈVયની આ પાખંને 1950 પછ5 કZટલાક જ�ર5 

ફZરફાર સાથે ઈ}Vડયન નેવીની ઓળખ આપવામા ંઆવી 

હતી.  

� ભાગલા પડ�ા પછ5 નૌકાદળનો mુદ5 ઓળખ સાથે )ણ ે

hનુ�જVમ થયો હતો. નૌસેના પાસે 67 હ)ર કરતા વ� ુ

સૈિનકો છે. અને 75 હ)ર ર5ઝવ� ફોસ� છે. 180 ઉપરાતં 

િશOસ અને 300 અ"યા�િુનક એર ા¿ટ છે.  

� દZશમા ં આવી પડZલી 6ુદરતી હોનારતોમા ં નૌસેના સાથ 

િનભાવે છે. ભારતીય નૌકાદળની વૈિlક �લુના કરવાની 

હોય તો અમે#રકા, રિશયા, ચીન, )પાન અને v�#ટશ નેવી 

પછ5 �મતાની બાબતમા ં ભારતીય નેવીનો છ÷ો નબંર 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    67 | P a g e  

 

આવે છે. તેનો મોટો છે - શ ંનો વ�ણ:એટલે કZ વ�ણદZવ 

કiયાણ કરZ. 

��`:�\ : �k 4w �ш� �N�7]�  

� �થાપના-ઓDટોબર 1932  

� આઝાદ5 પછ5 રોયલ ભારતીય સેનામાથંી v�ટનની 

ઓળખ એવો 'રોયલ' શ[દ હટાવી દZવામા ંઆ�યો અને એ 

સાથે જ િવશેષ vચ
 તર5કZ ભારતીય રા q,વજને �થાન 

આપવામા ંઆ�Pુ.ં  

� ભગવ�્ ગીતામા ં 
ી6ૃ ણના �ખુે બોલાયેલા Áલોકમાથંી 

‘નભ �hશૃ ં#દOતમ' વા�ને �ુ̀ ાલખે બનાવવામા ંઆ�યો.  

� વાPદુળે 1965-1971-1999મા ં ખલેાયેલા પા#ક�તાન 

સામેના P�ુમા ં સગંીન _િૂમકા ભજવી હતી એ ઈિતહાસ 

)ણીતો છે.  

� 1.39 લાખ એ}Dટવ સૈિનકો છે. 1850 કરતા ંવ� ુએર ા¿ટ છે. 

500 હZvલકોOટસ� વાPસેુનાની શાનમા ંવધારો કર5 રÀા ંછે.  

� ઈ}Vડયન એર ફોસ�ના ફોસ�ને ખાળવાની શ�Dત મા� 

અમે#રકા, ચીન અને v�ટન પાસે જ છે! 

NDRF : B>�� <��� <��� 

� �થાપના 2006 

� નેશનલ #ડઝા�ટર ર5�પોVસ કોસ� (NDRF)ની �થાપના 

2006મા ંથઈ હતી. આપદા સેવા સદÇવના z�ૂ સાથે શ� 

થયેલી આ એજVસી 6ુદરતી કZ માનવ સ�Âત હોનારતોમા ં

બચાવ કામગીર5 કરZ છે.  

� દZશભરમા ં 13 હ)ર જવાનો તૈનાત રહZ છે. તે9ુ ં વાિષFક 

બBટ 1200 કરોડ �િપયા છે. 2005મા ં #ડઝા�ટર 

મેનેજમેVટ એDટ પસાર થયા પછ5 hરૂ*કોપ, _કંૂપ, 

zનુામી, આગ Bવી �ુઘ�ટના વખતે બચાવ કામગીર5 

કરવા માટZ એનડ5આરએફના જવાનોને ખાસ તાલીમ 

અપાઈ હતી.  

� આ એજVસી fહૃ મ�ંાલય હZઠળ કામ કરZ છે. B રા�યમા ં

6ુદરતી હોનારતો થાય છે એ રા�યોને એનડ5આરએફના 

જવાનોની સેવા મળે છે. એનડ5આરએફની 13 બટાvલયન છે. 

CISF : <��RC અ�� I:�R� 

� �થાપના - માચ� 1969 

� સરં�ણ અને zરુ�ાના z�ૂ સાથે 10મી માચ� 1969ના 

રોજ સેVqલ ઈVડ}�qયલ િસ{#ુરટ5 ફોસ�ની રચના કરવામા ં

આવી હતી.  

� પાટનગર #દiહ5મા ં સવેંદનશીલ સરકાર5 ઈમારતો, મેqો, 

એરપોટ� વગેરZની zરુ�ા આ એજVસી કરZ છે. 2800 

જવાનો સાથે તેની શ�આત થઈ હતી. હવે વધીને CISFના 

જવાનોની સ�ંયા દોઢ લાખ ેપહ¶ચી ગઈ છે. તે9ુ ંવાિષFક 

બBટ પણ 10 હ)ર કરોડ �િપયા9ુ ંથઈ b{ૂુ ંછે.  

� આ એજVસી દZશભરમા ં લગભગ 300 ઇVડ}�qયલ Pિુનટને 

zરુ�ા આપે છે. પરમાÎ ુમચકોથી લઈને ખાણ, �ટ5લ OલાVÊસ, 

હZવી એ·Vજિનય#રaગ, હાઈÜોvલક પાવર OલાVÊસ, ઓઈલ #ફiડ 

અને #રફાયનર5, બદંરો વગેરZને zરુ�ા hરૂ5 પાડZ છે. 

<�c�a ���;ac< к�ш�� кDk���� <�� a�a �х 

� �થાપના - ફZ�આુર5 1964 

� સરકારમા ં થતા ં « ટાચારને રોકવા માટZ આ એજVસીની 

�થાપના થઈ હતી. 2003મા ં સસંદમા ં કાયદો બનાવીને 

આ સ�ંથાને વ� ુસ�ા અપાઈ હતી.  

� સરકારના કોઈ પણ િવભાગના અિધકાર5 સામે તે 

કામગીર5 કર5 શકZ છે. સરકાર5ત�ંમા ં « ટાચારને 

િનયિં�ત કરવા માટZ આવી એજVસી �થાપવાની ભલામણ 

સધંાનમ સિમિતએ 1962મા ંકર5 હતી.  

� આ એજVસીમા ં એક ��ુય િવ�જલVસ કિમ�ર અને બ ે

િવ�જલVસ કિમ�ર હોય છે. આ એજVસી « ટાચારની 

ફ#રયાદ9ુ ં િનવારણ કરZ છે અને કોઈ પણ સરકાર5 

સ�ંથાના દબાણમા ંઆ�યા વગર િન પ� કામ કરZ તે માટZ 

ખાસ )ંગવાઈ થઈ છે.  

� સીવીસી તપાસ એજVસી નથી. તે9ુ ં કામ મા� સરકાર5 

ત�ંમા ંચાલતા « ટાચારને બહાર લાવવા9ુ ંછે. 

NCC : 
к7� અ�� અM:ш�<�  

� �થાપના : એિ*લ 1948 

� શાળા-કોલેજથી િવWાથXઓમા ંલÁકરની તાલીમનો િવકાસ 

કરવા માટZ એનસીસીની �થાપના થઈ હતી. એમા ં

�UડૂVÊસ વોલેVટર5 તર5કZ જોડાય છે. એને આમXની Pથુ 

સરકારના કોઈ પણ િવભાગના અિધકાર5 સામે તેિવaગ પણ 

કહZવાય છે. એમા ં13 લાખ Bટલા ં�UડૂVટસ જોડાયેલા છે.  

� એકતા અને અ9શુાસનના z�ૂ સાથે કાય�રત આ સ�ંથાનો 

હZ� ુPવુાનોમા ંદZશદાઝની લાગણી જVમાવવાનો છે. 

� આ સ�ંથામા ં શાળા-કોલેજ-PિુનવિસFટ5ના િવWાથXઓને 

�ળૂ_તૂ લÁકર5 તાલીમ આપવામા ંઆવે છે, જોકZ, તાલીમ 

hરૂ5 થયા પછ5 એને સ# ય લÁકર5 પાખંમા ંભાગ લેવાનો 

હોતો નથી.  

� સરં�ણ �ે�ની એજVસીઓમા ંભરતી વખતે ઘણા ંરા�યોમા ંઆ 

એજVસી9ુ ં*માણપ� ,યાનમા ંલેવામા ંઆવે છે. 

IDSA : <��RC R�_�� �5rк H�cк 
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� �થાપના- નવેNબર 1965 

� ઈ·V�ટટ%ટૂ ફોર #ડફZVસ �ટડ5ઝ એVડ એનાvલિસસની �થાપના 

સરં�ણ �ે�ે ¢તરરા q5ય સબંધંો બાબતે સલાહ લેવા માટZ 

થઈ હતી. એ દZશની ટોચની િથaક ટZVક છે, B સરં�ણ �ે�ના 

સોદા બાબતે લાબંાગંાળા9ુ ં આયોજન કરZ છે અને સરકારને 

િવગતવાર અcયાસ કર5ને મા#હતી આપે છે.  

� zરુ�ાને લગતા દZશના Bટલા પણ �Åુા હોય એમા ંઆ 

િથaક ટZVકનો મત મહ"વનો ગણાય છે. િવદZશની સરં�� 

નીિત પર આ િથaક ટZVક ખાસ નજર રાખે છે અને એમા ં

ભારતના #હતો9ુ ં,યાન રાખ ેછે.  

NHB:Z�y�<r� j�K��c<�� ��É`:a�H�N 
;c<� 

� �થાપના - mુલાઈ 1988 

� હાઉિસaગ ફાઈનાVસ કંપનીઓને િનયિં�ત કરતી સરકાર5 

એજVસીની નેશનલ હાઉિસaગ બßક છેiલા ં 33 વષ�થી 

કાય�રત છે. હાઉિસaગ લોનમા ંએ સવk1ચ સરકાર5 સ�ંથા 

છે. હાઉિસaગ લોનમા ં સરકાર5 ગાઈડલાઈન9ુ ં બરાબર 

પાલન થાય છે કZ નહ¡ તે જોવા9ુ ંકામ એનએચબી કરZ છે. 

હાઉિસaગ લોનના દર બાબતે થતી ફ#રયાદોનો િનવેડો આ 

સ�ંથા લાવે છે.  

� નવી હાઉિસaગ ફાયનાVસ કંપનીઓને લાઈસVસ આપવાની 

જવાબદાર5 આ એજVસી પાસે છે. આ સ�ંથા �થાપવાનો 

હZ� ુ બધાને પોષાય એવી હાઉિસaગ ફાયનાVસ િસ�ટમ 

સÂવાનો છે.  

� સામાVય લોકો માટZ ઘર લેવા9ુ ં વધારZ સરળ બને તે 

જોવા9ુ ંઆ એજVસી9ુ ંકામ છે. )હZર �ે�ની એજVસીઓ 

હાઉિસaગ ફાયનાVસમા ંઆવે તે માટZ *ો"સાહક વાતાવરણ 

બનાવવા9ુ ંકાય� આ સ�ંથાને સ¶પાPુ ંહ� ુ.ં આ રZÈPલુટેર5 

એજVસીના કારણે ફાયનાVસ કંપની અમયા�દ રZટ વzલૂતી 

અટકZ છે.  


�Vu 6ôк : BK�7-��к�< >� ��K� 

� �થાપના-1982 

� ભારતની આયાત-િનકાસ બßકની �થાપના 1982મા ં થઈ 

હતી. તે9ુ ં કામ આયાત-િનકાસ9ુ ં િનયમન કરવા9ુ ં છે. 

દZશના આયાત-િનકાસના વેપારમા ં નાણાક5ય જ�#રયાતો 

hરૂ5 પાડવા9ુ ંકાય� પણ આ એજVસી કરZ છે.  

� આ એજVસી િનકાસ અને આયાતની *xિૃ�ઓને િનયિં�ત 

કરZ છે, બે#કaગ િનયમનની ચાર ટોચની એજVસીમા ં તેનો 

સમાવેશ થાય છે.  

� ભારતના ¢તરરા q5ય વેપારની જ�#રયાતને ,યાનમા ં

રાખીને આ એજVસીની �થાપના થઈ હતી.  

� ભારતની બßકો, એDસપોટ�  Z#ડટ એVડ ગેરVટ5 કોપkરZશનના 

સહયોગથી Uૂંકાગાળાની અને લાબંાગંાળાની ધીરાણો આ 

એજVસી આપે છે.  

� ભારતની િવદZશમા ં વેપાર કરતી પેઢ5ઓને િવDસાવવા 

માટZ આ એજVસી કાય�રત છે અને તેના વહ5વટમા ં

પારદશXતા લાવવા એજVસી કામ કરZ છે. 

>�a�< j�<A : અ��к��� ;��6���N y>��7� 
;c<� 

� �થાપના-1948 

� 1906મા ંઇ�Nપ#રયલ પોલીસના નામે આ એજVસી શ� થઈ 

હતી, પરં� ુ 1948મા ં ઈ}Vડયન પોલીસ સિવFસના નવા 

નામકરણ સાથે તેને ઓલ ઈ}Vડયા સિવFસનો ભાગ 

બનાવાઈ હતી.  

� ઈ}Vડયન એડિમિન�qZ#ટવ સિવFસ, ઈ}Vડયન પોલીસ સિવFસ 

અને ઈ}Vડયન ફોરZ�ટ સિવFસ એમ �ણની બનેલી ઓલ 

ઈ}Vડયા સિવFસમા ં સમાવેશ થયો તે સાથે જ કZV` અને 

રા�ય સરકારો માટZ ઉ1ચ પોલીસ અસરો આ એજVસીના 

મા,યમથી મળતા થયા હતા.  

� પોલીસ સિવFસ9ુ ં કાય��ે� ઘÎુ ં િવશાળ છે. કાયદો અને 

�યવ�થાથી લઈને તપાસ fOુત બાતમી, નાગ#રકોની 

zરુ�ા, )હZર સપંિ�9ુ ં ર�ણ Bવી )બદાર5 પોલીસ 

ફોસ�ને મળે છે. આ એજVસીએ 4,000 Bટલા ંઅિધકાર5ઓ 

તૈયાર કયા� છે.  

� રા�યોમા ં પોલીસ કમ�ચાર5ઓની ભરતી માટZ પદ અલગ 

અલગ એજVસીઓ અ��ત"વમા ં આવી હતી. દZશમા ં બધા 

મળ5ને SદાB 23 લાખ Bટલા પોલીસ કમ�ચાર5ઓ 

કાય�રત છે.  

к�4H���A : �J�K�к��[�M:� I:�R�к�? 

� �થાપના- ફZ�આુર5 1977 

� એDસDKvુઝવ ઇકોનોમી ઝોન9ુ ંર�ણ કરવા માટZ 1977મા ં

કો�ટગાડ�ની રચના કરવામા ંઆવી હતી.  

� 1978મા ંસસંદના બનેં fહૃમા ંકો�ટગાડ� એDટ પસાર થયો 

હતો અને એમા ં કો�ટગાડ�ને િવશેષ સવલતો અને 

�વત�ંતા આપવામા ંઆવી હતી. 

� Æસુણખોર5 અટકાવવાની સાથે સાથે દ#રયામા ં હતી ÜÈસ 

અને હિથયારોની હZરાફZર5 Bવી ગેરકાયદZસર *xિૃ�ઓને 

પણ પકડ5 પાડZ છે. દ#રયાકાઠંZ પેqોvલaગ સચ� ઓપરZશન 
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અને રZ�કP ુ Bવા કાયk પેqોvલaગ, સચ� આપરZશન અને 

રZ�{ ુBવા કાયk કો�ટગાડ�ના ભાગે આવે છે.   

� કો�ટગાડ�મા ં 20 હ)ર Bટલા ં જવાનો કાય�રત છે. 157 નૌકા 

અને 62 એર ા¿ટની મદદથી કો�ટગાડ� દZશના દ#રયાકાઠંZ 24 

કલાક પહZરો ભરZ છે. 2023 zધુીમા ંક�ટગાડ�ની �મતા બે ગણી 

કરવા9ુ ંઆયોજન હાથ ધરાPુ ંછે.  

FSSSI : fZ�� B��ÉK�� �>���  

� �થાપના - ઓગ�ટ 2011 

� Òડ સે¿ટ5ના હZ� ુસાથે Òડ સે¿ટ5 એVડ �ટાVડડ� ઓથો#રટ5 

ઓફ ઇ}Vડયા (FSSSI)ની �થાપના 2011મા ં કરવામા ં

આવી હતી. આ નામે 2006મા ંકાયદો પસાર થયો હતો. 

એ પછ5 એજVસી9ુ ં ગઠન થPુ ં હ� ુ.ં હZiથ-ફZિમલી એVડ 

વેiફZર િવભાગ Sતગ�ત કામ કરતી આ એજVસી Òડ 

સ#ટu#ફકZટ આપવા9ુ ંકામ કરZ છે.  

� દZશમા ં દરZક નાના મોટા Òડના ધધંાથXએ FSSI 9ુ ં

*માણપ� લેxુ ં ફર�જયાત છે. આ એજVસીને Òડ સે}¿ટ, 

)હZર આરોÈય બાબતે Ùચા માપદંડ �થાિપત કર5 

રZÈPલુેશન કરવા9ુ ંકામ સ¶પાP ુછે.  

� પાટનગર #દiહ5મા ં ��ુયાલય છે અને તે િસવાયની છ 

*ાદZિશક ઓ#ફસમા ંબેસીને આ એજVસી9ુ ંકામ થાય છે. 

��d : к�q`:��к�ш� ��É`:a�H�N  

� �થાપના ફZ�આુર5 1997 

� ધ ટZvલકોમ રZÈPલુેટર5 ઓથો#રટ5 ઓફ ઇ}Vડયા qાઇના Uૂંકા 

નામથી )ણીતી છે. દZશમા ંટZvલકોમ  ાિંત થઈ તે વખતે 

િનયમન એજVસીની જ�#રયાન વતા�ઈ હતી.  

� ટZvલકોNPિુનકZશન સેDટરને િનયિં�ત કરવા અને ફ#રયાદો9ુ ં

િનવારણ કરવા માટZ 1997મા ં આ સરકાર5 એજVસી 

બનાવાઈ હતી.  

� 2000ના વષ�મા ં qાઇ એકટમા ં zધુારો કરાયો હતો અને 

તેને વધા સ�ા મળ5 હતી. કાયદામા ંzધુારો થયો તે પછ5 

ટZvલકોમ #ડ�OPટુ સેટલમેVટ એVડ અપીલેટ #q[Pનુલની 

શ�આત પણ કરવામા ંઆવી હતી.  

� ટZvલફોન કંપનીઓની મોનોપોલી સ)�ઈ તે પછ5 qાઈએ 

Pઝુસ� પાસેથી સિવFસના બદલામા ં વ�મુા ં વ� ુ કZટKુ ં

વળતર મેળવી શકાય તે9ુ ંનો#ટ#ફકZશન )ર5 કPુ� હ� ુ.ં  

� કોલ Üોપની સમ�યા સામે Pઝુસ�ને કોલ દ5ઠ એક 

�િપયાના વળતરની જોગવાઈ પણ qાઈએ કર5 હતી. 

�માટ�ફોન અને ઈVટરનેટની  ાિંત પછ5 ફર5થી qાઈ 

એDટમા ંફZરફારની ખલામણ થઈ રહ5 છે. 

DMI : W��@ X��VH�� �>���  

� �થાપના - 1937 

� 6ૃિષ સહયોગ અને કiયાણ િવભાગ હZઠળ કાય�રત આ 

એજVસી9ુ ં કામ 6ૃિષ *ોડDટને સ#ટu#ફકZટ આપવા9ુ ં છે. 

#ડરZDટોરZટ ઓફ માકç#ટaગ એVડ ઈV�પેDશન (DMI) એજVસી 

6ૃિષને  લગતી ચીજવ��ઓુને એગમાક� આપે છે. એગમાક� 

વગર વેચાતી *ોડDટ સામે પગલા ં ભરવાની સ�ા પણ 

આ એજVસીને મળ5 છે.  

� દZશભરમા ંતેની 11 *ાદZિશક લેબોરZટર5 છે. એમા ંન�નૂા9ુ ં

પર5�ણ થાય છે. ઘી, બટર, મધ, ઘÙ, સોયાvબન, લોટ, 

મßદો વગેરZમા ં એગમાક�9ુ ં *માણપ� લેxુ ં ફર�જયાત છે. 

6ૃિષ*ોડDટન� વ� ુઓથે}Vટક અને સલામત બનાવવા માટZ 

આ �યવ�થા કરવામા ંઆવી હતી. 

d���� >�pa<��� ��É`:a�H�N 6��N 

� �થાપના-1999 

� ઈV�PરુVસ રZÈPલુેટર5 એVડ ડZવલપમેVટ ઓથો#રટ5 એDટ 

1999મા ંપાસ થયો હતો. ઈરડાના Uૂંકા નામથી *ચvલત 

આ સરકાર5 એજVસીને 60 સcયોની સિમિત સચંાvલત કરZ 

છે. v�#ટસ શાસન વખતે 1954મા ં ભારતમા ં વીમા 

કંપનીઓ ર�જ�ટર થવા લાગી હતી.  

� 1912મા ંજ ઈ}Vડયન લાઇફ ઈV�PરુVસ કંપની એDટ પસાર 

થયો હતો. આઝાદ5 પછ5 સરકારZ એક ઓ#ડuનVસની 

મદદથી લાઈફ ઈV�PરુVસ કોપkરZશન (LIC)ની શ�આત 

કર5 હતી.  

� LICની શ�આત સાથે જ દZશમા ં વીમા બાબતે )fિૃત 

આવી હતી. 1990 zધુી તો LICની મોનોપોલી રહ5 હતી, 

પરં� ુ તે પછ5 અVય ખાનગી કંપનીઓ પણ માકçટમા ં

*વેશી હતી. તેને િનયિં�ત કરવા માટZ એક રZÈPલુેટર5 

બોડ5નો અવકાશ હતો.  

� 1999મા ં મોબા કિમ#ટએ આવી રZÈPલુેટર5 ઓથો#રટ5 

�પાપવાની ભલામણ કર5 હતી. એ ભલામણ પછ5. આ 

એજVસી અ��ત"વમા ંઆવી હતી.  

� આ એજVસી આખા પોvલસી સેDટરને કંqોલ કર5ને એકz�ૂતા 

લાવે છે, તેમજ દZશના કાયદા9ુ ંપાલન કરાવે છે. 

<�6� : ��к�Cк����� <a�7�  

� �થાપના – )VPઆુર5 1992 

� ધ િસ{#ુરટ5 એVડ એDસચેVજ બોડ� ઓફ ઈ}Vડયાની 

�થાપના થઈ તે સાથે જ કોમો#ડટ5 અને �ટોક માકçટમા ં

િનય�ંણ આ�Pુ ંહ� ુ.ં  
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� નાણા મ�ંાલયની ગાઈડલાઈન *માણ ેકાય�રત સેબી શેર 

માકçટને િનયિં�ત કરZ છે.  

� તેની શ�આત 1988થી જ થઈ ગઈ હતી, પરં� ુ તેને 

કાયદાક5ય બનાવતો એDટ 1992મા ંપસાર થયો હતો. 

�  1990થી કોર માકçટમા ં�યાપેલી Sધા� ૂધંી િનવારવા માટZ 

આ એજVસીને સ�ા આપવામા ંઆવી હતી.  

� ભેદ5 કંપનીઓને �ટોકમાકçટમાથંી તો [લેકvલ�ટ કરવાની 

સ�ા આ એજVસીને મળ5 હતી.  

� શેરમાકçટમા ં રોકાણ કરવા માટZ હવે સેબી9ુ ં સ#ટu#ફકZટ 

ફર�જયાત બનાવાPુ ંછે.  

� ખાનગી �ે�ોની બßકો gાહકોના એકાઉVટ ખોલેનો પણ 

રોબીની પરવાનગી લેવી જ�ર5 બની ગઈ છે. 

BIS : X��VH�� �>��� 

� �થાપના - #ડસેNબર 1986 

� ઈ}Vડયન �ટાVડડ� ઈ·V�ટટ%શૂન (ISI)ના નામથી 1986મા ં

તેની �થાપના થઈ હતી. 2016મા ં તે9ુ ં નxુ ં નામકરણ 

[Pરુો ઓફ ઈ}Vડયન �ટાVડã્�સ (BIS) કરાPુ ંહ� ુ.ં  

� Òડ એVડ પÉ[લક #ડ}�q[Pશુનના �ે�મા ંઆ એજVસીનો 

માપદંડ ઓથે}Vટક ગણાય છે.  

� આ એજVસી કVઝPમુર એફZસ� િવભાગ હZઠળ કામ કરZ છે, 

BISમા ં 500 કરતા ં વધારZ સાય}Vટ#ફક ઓ#ફસસ� કાય�રત 

છે, B સ#ટu#ફકZટ ઓ#ફસર તર5કZ કામ કરZ છે. *ોડDટને 

મળેKુ ંPIS9ુ ંસ#ટu#ફકZટ દZશભરમા ંમાVય ગણાય છે.  

� ઈ}Vડયન �ટાVડડ� vબલ પસાર કર5ને 2015મા ં આ 

એજVસીને વ� ુ સ�ા આપવામા ં આવી હતી. BIS પાસે 

દZશમા ં આઠ લેબોરZટર5 છે. #દiહ5મા ં હZડDવાટ�ર ધરાવની 

સ�ંથાની દZશમા ં20 શાખા કાય�રત છે.  

��6��A : }��C 6ôк�� ��N <�45�  

� �થાપના- mુલાઈ 1982 

� 80ના દશકા zધુી બßકો શહZરો hરુતી જ મયા�#દત હતી. 

તેને gાNય �તરZ પહ¶ચાડવા માટZના  *યાસો હાથ ધરાયા 

હતા. તેના ભાગ�પે 1982મા ંનેશનલ બßક ફોર એgીકiચર 

એVડ �રલ ડZવલપમેVટ (નાબાડ�)ની શ�આત થઈ હતી. 

� *ાદZિશક gામીણ બßકોને િનયિં�ત કરનાર5 અને લાયસVસ 

આપનાર5 બßક નાબાડ� નાણામ�ંાલય હZઠળ કાય�રત છે. 

gાNય િવકાસ, 6ૃિષ િવકાસ તેનો ��ુય હZ� ુહતો.  

� 6ૃિષ �ે�ે ધીરાણ મળ5 રહZ તે માટZ કો-ઓપરZ#ટવ બßકોને 

*ો"સા#હત કર5ને નાબાડç દZશમા ંઅસ�ંય બßકોને લાયસVસ 

આOયા છે. નાબાડç વiડ� બßક સાથે જોડાઈને gાNય�તરZ ફડં 

મળે તે માટZ કાય� કરZ છે.  

� દZશભરમા ં નાબાડ�ની 32 *ાદZિશક કચેર5 કાય�રત છે. 

gાNય�તરZ નાન-મોટા ઉWોગ-ધધંા �થાપવામા ં પણ 

નાબાડ�ની મહ"વની _િૂમકા રહ5 છે.  

�<�6� : a� : y������ j��  

� �થાપના - એિ*લ 1990 

� નાના, લÆ ુઅને મ,યમકદના ઉWોગને *ો"સા#હત કરવા 

માટZ �મોલ ઇVડ�q5ઝ ડZવલપમેVટ બßક ઓફ ઇ}Vડયા 

(િસડબી)ની �થાપના કરવામા ં આવી હતી. એ �ે�ની 

િસડબી સવk1ચ સરકાર5 એજVસી છે.  

� નાના ઉWોગોને કંડ મળે તે માટZ આ બßક કાય�રત છે. 

વળ5, એ9ુ ંિનય�ંણ ૫ણ કરZ છે.  

� ર5ઝવ� બßકની ગાઈડલાઈન *માણ ે કાય�રત ચાર બßકોમા ં

તેનો સમાવેશ થાય છે.  

� MSME સેDટરમા ંથતા ફ#ંડaગના સોસ� જોવાની જવાબદાર5 

પણ આ બßકની છે. ફ#ંડaગ મ»યા પછ5 તેનો ઉપયોગ કZવી 

ર5તે થPુ ંએ આ બßક તપાસે છે.  

� નાના, લÆ ુઅને મ,યમદકદના ઉWોગોની ��થિત માટZ આ 

એજVસી સરકારને જ�ર5 મા#હતી આપે છે અને જ�ર પડયે 

એ �ે�ના િવકાસ માટZ સલાહ પણ આપે છે.  

�. ;c J�� ��ш�@ : �� G�4H Z�@Ì : �� અ���r�   

;c : �� G�4H-����   અ�<�� : � J�<�q6� ���� 

 
� આB રામ6ૃ ણ પરમહસં, મહાદZવ દZસાઈ, _તૂhવૂ� ��ુયમ�ંી 

અમરિસaહ ચૌધર5 અને �ઝા�ુ બાÈંલા નેતા શેખ �ઝુીÝરુ 

રહZમાનની hÏુયિતિથ.  

� કોલકાતામા ંજVમેલા અરિવaદના ડોDટર િપતા તેમને આઈસીએસ 

બનાવવા માગંતા હતા તે માટZ દા�Âvલaગ અને પછ5થી v�ટન 

ભણવા ��ૂા હતા.  

� 1893મા ં ભારત પરત ફયા� અને વડોદરામા ં રાજક5ય 

િવWાલયમા ં ઉપાચાય�ના હોÅે vબરા�યા હતા, �યા ં તેઓ 

ઇિતહાસ ભણાવતા હતા.  

� અરિવaદ ઘોષ9ુ ં �મરણ ‘વદંZ માતર�’્ના સપંાદક તર5કZ 

પણ થાય છે.  
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� રા qવાદ5 િવચારો અને અલીhરુ બોNબ કZસમા ં અરિવaદZ 

Bલવાસ પણ વેઠ�ો હતો.  

� 1909મા ંBલમાથંી �ટા અને માચ� 1910મા ંપોડZચેર5મા ં

�થાયી થયા અને અરિવaદ ઘોષમાથંી 
ી અરિવaદ બVયા.  

� ટાગોરZ તો અરિવaદને ‘�વદZશની આ"મવાણી’ �પે vબરદાવી 

લ�Pુ ં છે કZ “અરિવaદ! રિવV` Zર લોહો નમ�કાર, હZ બ�ં!ુ હZ 

દZશબ�ં,ુ �વદZશ આમાર વાણી �િૂતF �િુમ’. 

� ભારતીય રા qવાદના અg�ૂત સમા અરિવaદ ઘોષ - 
ી 

અરિવaદ9ુ ં 5 #ડસેNબર 1950ના રોજ 78 વષ�ની વયે 

અવસાન થPુ ંહ� ુ.ં  

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (15-08-2021) 

1. તા.15મી ઓગ�ટ-2021ના રોજ દZશમા ંકZટલામા ં �વાત�ંય 

પવ�ની ઉજવણી કરવામા ંઆવી - ����  

2. તા.15મી ઓગ�ટ-2021ના રોજ PM મોદ5 �ારા નવી 

#દiહ5ના લાલ #કiલા ઉપરથી સતત કZટલામી વખત 

,વજવદંન કરાPુ ં- ��� 

3. 15 ઓગ�ટ-2021 75મા ં �વત�ંતા પવ�ની fજુરાતમા ં

��ુયમ�ંી 
ી િવજય �પાણીની ઉપ��થિતમા ંરા�યક�ાની 

ઉજવણી �ા થઈ –  i���Â 

4. ઉËજવલા 2.0 યોજના Sતગ�ત fજુરાતમા ં કZટલા ગેસ 

જોડાણ રાહત દરZ આપવાની 15મી ઓગ�ટZ )હZરાત કર5 

- >��? a�х  

5. fજુરાતમા ં ટZકનોલોtનો ઉપયોગ કર5 fનુાખોર5 ડામવા 

15મી ઓગ�ટZ fજુરાત પોલીસને કZટલા બોડ5 વોન� કZમેરા 

અને કZટલા Üોન કZમેરા અપ�ણ કરાયા - ��,��� 75� �� 

6. SOU કZવડ5યા-નમ�દા ખાતે સૌ*થમ FM રZડ5યોની 

zિુવધાનો *ારંભ �ારZ કરવામા ં આ�યો - �� G�4H 

���� 

7. SOU કZવડ5યા-નમ�દા ખાતે FM રZડ5યોમા ં રZ #ડયો જોક5 તર5કZ 

કોને તક અપાય છે – 45���к BJ���<� `:�к-`:�7�G  

8. આઝાદ5ના અ�તૃ મહો"સવ ઉજવણીનો *ારંભ �ારZ-�ા ંથયો 

હતો - 7�. �� �?A ���� 75� ����� B� અ����� 

9. આઝાદ5ના અ�તૃ મહો"સવ ઉજવણીની થીમ જણાવો - ��ш� 

j4HA  G���u j4HA  

10. વડા*ધાન 
ી મોદ5એ 15મી ઓગ�ટ 2021ના રોજ લાલ 

#કiલા ખાતેથી કP ુ નxુ ં z�ૂ આOP ુ હ� ુ - "<D�� <�5, 

<D�� ��к�<, <D�� ����<, <D�� XK�<" 

11. વડા *ધાન �ારા દZશના આગામી 25 વષ�ના સોનેર5 ભાિવના 

ઘડતર માટZ કઈ છ યોજનાઓનો િવશેષ ઉiલેખ કયk હતો – �. 

���X��� ��7 шUV7 K�;��, �. ���� k��7 ��c< �. 

j�Hêj�d� ?�х� �. 6�\�G �H� <½��к 4Wia��� �шRC, �. 

����NK Z�dÏ�;� �ш�, �. B[ к��� JZa�G �H� d-

к�<A �a�Hj�A  

12. આ�િુનક માળખાના િવકાસ માટZ કZટલા કરોડનો ગિત 

શ�Dતનો રા q5ય મા�ટર Oલાન લોVચ કરાશે - e. ��� 

a�х к��� 

13. આઝાદ5ના અ�તૃ મહો"સવની યાદગીર5 માટZ કZટલી નવી 

વદંZ ભારત qZVસનો આરંભ કરવામા ંઆવશે – �� 

14. દZશના દરZક ગર5બ નાગ#રકને hરુ� ુ ં પોષણ મળ5 રહZ અને 

6ુપોષણ નાÝદૂ5 માટZ સરકાર િવિવધ યોજનાઓ હZઠળ કયા 

ખાસ ચોખા9ુ ંિવતરણ કરશે – >�@CR-j�Hêj�d� 

15. ભારતને gીન હાઈÜોજન9ુ ંÈલોબલ હબ બનાવવા હાઈÜોજનના 

ઉ"પાદન અને િનકાસ માટZ કઈ યોજના લોVચ કરવામા ંઆવશે 

– અ]�7к�\ K�;��  

16. મહિષF 
ી અરિવaદનો જVમ #દવસ જણાવો - �� G�4H-���� 

17. રામ6ૃ ણ પરમહસં, મહાદZવ દZસાઈ, _તૂhવૂ� ��ુયમ�ંી 

અમરિસaહ ચૌધર5 અને બાÈંલા નેતા શેખ �ઝુીÝરુ રહZમાનની 

hÏુયિતિથ જણાવો – ��� G�4H  

18. મહિષF 
ી અરિવaદનો જVમ �ા ંથયો હતો – к�aк�7�(>�ö 

6���\)  

19.  ‘વદંZ માતર�’્ના સપંાદક9ુ ંનામ જણાવો - અ���r� ±�@  

20. મહિષF અરિવaદ માચ� 1910મા ં કઈ જÈયાએ �થાયી થયા 

અને અરિવaદ ઘોષમાથંી 
ી અરિવaદ બVયા - >���?��N  

21. રિવV`નાથ ટાગોરZ મહિષF અરિવaદને કયા નામે vબરદા�યા 

હતા - ‘4���ш�� Bz��C�’ 

DATE : ��-��-����

�.кC�AHк <�к�� : fZ���7  

����NK અ�� �7�����NK 47�� ����� х�a��NG �H� >�a�<�� 

� Hк� અ��7 B>���� fZ���7  

 

� આ માટZની ભરતી ડ5એસપી, સબ ઇV�પેDટર અને 

કોV�ટZબલના પદ માટZ થશે.  

� અનામત માટZ છેiલા 10 વષ� દરિમયાન રા�ય9ુ ં

*િતિનિધ"વ કરનાર ખેલાડ5 અરt કર5 શકશે. 

�. અj±���47�� : <7�>aH� >�N અj±���47���� 6� ��Kк� 

6�� 7�pa6��� ��; 45>�`:� 
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� તાvલબાનો �ારા કાÝલુ ઉપર કબજો કરાયો  

� 7�pa6��� ��;M:� I:к�� 7�pa6��� к�c�� ]:�a� 

6������ <�>�`:  

� અj±���47��M: ��:� �� d4a��к 
���è< Gj 

અj±���47�� fZ�� к��`:� 

અj±���47���� k��7M:� ��к�C : 

� ભારતે અ¿ઘાિન�તાનમા ં3 vબvલયન ડોલર9ુ ંરોકાણ કPુ�.  

� સાલમ ડZમ, ઝરાજ હાઈવે, સસંદ ભવન, �ટોર પેલેસ, પાવર 

અને હZiથ સેગમેVટ, qાVસપોટçશન, લાઈ�ેર5 અને બી) ઘણા 

કાયkમા ંકરોડો �િપયા રોક5 દ5ધા છે. સ�ાપલટા પછ5 *ોBDટ 

પર સકંટ આવી ગયો છે. 

� છેiલા 20 વષ�મા ંભારત અને અફઘાિન�તાન વ1ચે નાની મોટ5 

500 Bટલી પર5યોજનામા ં �ડૂ5 રોકાણ કPુ� છે Bમા ં �6ૂલ, 

હો��પટલ,આરોÈય કZV`ો અને hલુનો સમાવેશ થાય છે.  

� અફઘાિન�તાનમા ં ગણત�ંની િનશાની તર5કZ િનમા�ણ 

કરવામા ં આવેલા સસંદભવન, સલમા બધં અને જરાદં 

દZલારામમા ંપણ Ñબૂ રોકાણ થPુ ં 

� ભારતે કરોડો �ુિપયા9ુ ં રોકાણ ઇરાનના ચાબહાર 

બદંરગાહના િવકાસ માટZ કPુ� છે તેની સાથે જોડનારો 

જમીનમાગ� અફઘાિન�તાનથી )ય છે.  

� તાvલબાનો અફઘાિન�તાનમા ં બળવ�ર બની રહયા છે 

"યારZ આ પર5યોજનાઓ9ુ ં Rુ ં થશે એ Sગ ે કRુ ં જ કહ5 

શકાય તેમ નથી. ભારતે વત�માન અફઘાન સરકાર સાથે 

સારા સબંધંો �થાિપત કયા� હતા.  

� તાvલબાન સ�ા પર આવવાથી સબંધંો9ુ ંબેલેVસ બગડશે 

એ નકક5 છે. જો કZ તાvલબાની *વકતા ઝ#હÝiુલાહ 

�)ુ#હદZ ભારત સાથે સારા સબંધંો રાખવાની અને ભારત 

પા#ક�તાન િવવાદમા ં નહ5 પડવાની ખાતર5 આપી છે 

પરં� ુ થોડાક #દવસ પહZલા જ તાvલબાને ભારત પર 

અફઘાન સેનાને શsો આપવાનો આરોપ �કુયો હતો.  

� તાvલબાન સેનાએ કાÝલુમા ં *વેશ કયા� પછ5 �ુતાવાસના 

કમ�ચાર5ઓને િવશેષ િવમાન �ારા ઇરાન થઇને ભારત પાછા 

લાવવાની યોજના િવચારવામા ંઆવી છે. 

�_ �� J��<�� 7�pa6���
 к�Ê:a�� 6���� a�7� >���ш� ��ш� 

<7Aк 6cK� 

� અફઘાિન�તાનમા ં મા� 22 #દવસના fહૃP,ુધ દરિમયાન 

તાvલબાનને મળેલી સફળતાએ પાડોશી દZશોની vચaતા 

વધાર5 છે કારણ કZ એક દZશની મોટ5 રાજ#કય ઘટનાઓ કZ 

સ�ા પ#રવત�નની સીધી કZ આડકતર5 અસર પાડોશી દZશો 

પર થતી હોય છે.  

� અફઘાિન�તાનની hવૂ�મા ંપા#ક�તાન, ઉ�ર hવૂ�મા ંભારત, 

ચીન, ઉ�રમા ં તા�જ#ક�તાન, કઝા#ક�તાન, �કુ�મેિન�તાન 

અને ઇરાન દZશ છે.  

� અફઘાિન�તાનમા ંરા qપિતના મહZલ પર તાvલબાની ઝડંો 

ફરકાવવામા ંઆ�યો છે.  

� રા qપિત અશરફ ગની સ#હતના મોટા નેતાઓએ 

અફઘાિન�તાન છોડ5 દ5�ુ ંછે. તાvલબાન9ુ ં િપયર ગણાતા 

પા#ક�તાન સાથે અફઘાિન�તાન 2670 #કમીથી લાબંી 

સરહદ ધરાવે છે.  

� ફાટા તર5કZ ઓળખાતા સાત tiલાઓ તાvલબાનનો ગઢ 

માનવામા ંઆવે છે. તાvલબાનોએ પા#ક�તાનનની સરહદ 

નtક આવેલા અફઘાિન�તાનના િવ�તારોને પણ 

િનય�ંણમા ંલીધા છે.  

� પા#ક�તાનને તો હાથના કયા� હÇયે વાગવાના જ છે પરં� ુ

બી) પાડોશી દZશોએ પણ સત�કતા વધાર5 દ5ધી છે.  

� તાvલબાનએ મા� શાસકો જ નથી એ એક િવચારધારા 

પણ છે B પોતાની ર5તે ઇ�લામ9ુ ંઅથ�ઘટન કરZ છે.  

� તાvલબાનની રં)ળ *xિૃતઓ વધશે તેમ અફધાન 

શરણાથXનો *� પાડોશીઓ માટZ પેvચaદો બનવાનો છે. 

� W:a �47� : � к��� 

�. ;A�� : 7� �� >��È: �fA 4H�ш� 6�� к��K� 

 
���7 અ�� к��C : 

� જમ�નીએ તેના તમામ 12 પરમાÎ ુઊ)� �ટZશન બધં કર5 

દ5ધા છે. તેમાથંી �ણ �ટZશન 2022ના Sત zધુી Ñબૂ 

ઓછા ચાલશે.  

� જમ�નીએ )પાનની  6ુિશમા �ુઘ�ટનામાથંી આ બોધપાઠ 

લીધો છે.  

� હક5Dતમા ં દસ વષ� પહZલા ં ઉ�ર )પાનમા ં  6ુિશમા 

પરમાÎ ુપાવર OલાVટને zનુામીની અસર થઈ હતી. આ 

�ુઘ�ટનાથી )પાનમા ં )નહાિનની સાથે ભારZ આિથFક 

9કુસાન પણ થPુ ંહ� ુ.ં  

� આ �ુિનયાની સૌથી મોટ5 પરમાÎ ુ �ુઘ�ટનાઓમાનંી એક 

ગણાય છે.  

� આ ઘટના પછ5 જમ�નીએ પણ તેના તમામ પરમાÎ ુઊ)� 

�ટZશનો બધં કરવાનો િનણ�ય કયk હતો. પછ5 થોડા જ 

મ#હનામા ંતેણે આ �ટZશનો બધં પણ કર5 દ5ધા ંહતા.ં  
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� હવે જમ�ની ઈ1છે છે કZ Pરુોપના બી) દZશો પણ આxુ ં

કરZ. તેનાથી Pરુોપમા ં કાબ�ન ઉ"સÂન પણ કાÝમૂા ં લઈ 

શકાશે 

aÚK�к : 

� v�ટન જ ફDત જમ�નીની વાત ગભંીરતાથી લઈ રુ ં છે, 

અVય દZશો નહ¡. �યારZ જમ�ની 2045 zધુી કાબ�ન 

ઉ"સÂનમાથંી ��ુDત ઈ1છે છે. Pરુોપના 17 દZશમા ં

પરમાÎ ુઊ)� �ટZશન છે.  

� ��;���� : 6pa 	� 

�. J�� ��ш�@ : �� G�4H 
w i�A ���X��� 4�. અHa p6Z��N ��;>�K��� _�v w iïK�7�5 

 
� અવસાન : 16-08-2018 (નવી #દiહ5)  

�. J�� ��ш�@ : ���C I:� ��  
����u : >��<�GM:� ��:� �@A   ����u ]:6��к  

�A45��: 

p�K��N

 
� j��<� k�@��� ���� અ5A ��:� અ�� ��u 
Ha� ��� J�� 

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (16-08-2021) 

1. તાBતરમા ં કણા�ટક સરકારZ રા q5ય અને ¢તરરા q5ય �તરZ 

રમનારા ખેલાડ5ઓ માટZ પોલીસમા ં કZટલા ટકા અનામત 

આપવાની )હZરાત કર5 – � Hк� 

2. અફઘાિન�તાનમા ં કZટલા સમય બાદ hનુ: તાvલબાની રાજ 

�થપાPુ ં- 6� ��Kк� 

3. તા. 15 ઓગ�ટ-2021ની ��થિતએ તાvલબાન રાજ9ુ ંzકુાન �ા 

તાvલબાની કમાVડરને સોપાP ુ- ]:�a� 6���� 

4. તાvલબાન �ારા અફઘાિન�તાન9 ુકP ુનxુ ંનામ )હZર કરાPુ ં - 

d4a��к 
���è< Gj ઓફ અફઘાિન�તાન 

5. ભારતે અફઘાિન�તાનમા ં સાલમ ડZમ, ઝરાજ હાઈવે, સસંદ 

ભવન, �ટોર પેલેસ, પાવર અને હZiથ સેગમેVટ, qાVસપોટçશન, 

લાઈ�ેર5 અને અVય *ોBDટમા ંકZટલા vબvલયન ડોલર9ુ ંરોકાણ 

કPુ� છે - � p6paK� ��a� 

6. અફઘાિન�તાનની વ�તી જણાવો - F��Y � к��� 

7. તાvલબાનો �ારા અફઘાિન�તાનની રાજધાની કાÝલુ ઉપર �ારZ 

ક[જો જમા�યો હતો - 7�. �� G�4H-���� 

8. તા. 15 ઓગ�ટ-2021ની ��થિતએ �ા દZશ �ારા 12 પરમાÎ ુઊ)� �ટZશન બધં 

કરાયા – ;A�� 

9. જમ�ની (ારા આગામી �ા ંzધુીમા ંકાબ�ન ઉ"સÂનમાથંી ��ુDત લેવાની યોજના 

તૈયાર કરાઈ છે – �@A ���� 

10. ફારસી ભાષામા ંનવ અને રોઝનો અથ� જણાવો - ��:� 75� ��� J�� 

11. 16 ઓગ�ટ 2021ના રોજ કયા મહા9ભુાવની �ીt hÏુયિતિથ હતી - અHa 

p6Z��N ��;>�K� 

12. અટલ vબહાર5 વાજપયેી9ુ ંઅવસાન કયારZ થPુ ંહ� ુ ં- ��.��.���� 

13. પારસીઓ9ુ ંનx ુવષૅ કયા નામથી ઉજવાય છે - >7�7� 

14. પારસીઓ9ુ ંધમૅ�થાન કયા નામે ઓળખાય છે - અp�K��N 

15. "નવરોઝ �બુારક" શ[દ *યોગ કયારZ કરવામા ં આવે છે - 

>��<�G�� ��� �@A�� �:k�¹��G �H� 

 DATE : ��-��-���� 

�. ���� <���5 �J�� : ���X��� �� ��N�� Z47� d-

a�к�>AC к��ш�        7�. �� G�4H-���� 

 
<���5 
к >KAH� �J�� 45\ 

� કZV` સરકારની *શાદ યોજના હZઠળ મ#ંદર સ6ુંલ9ુ ં

નવીનીકરણ 

� 
ી પાવ�તી મ#ંદરનો િશલાVયાસ 

� *શાદ *ોBDટ Sતગ�ત કZV`ીય *વાસન િવભાગ ે#ડસેNબર 

2018મા ં�. 47.12 કરોડ મmૂંર કયા�  

� 1.48 #ક.મી.મા ંવોકવે તૈયાર કરાયા  

� ટZqાપોડ (ચ�_ુુ�જ) અને શેર5નો િવકાસ  

� શેર5ઓમા ંબેસવા માટZ બßચ 

� આ *ોBDટના *થમ તબrામા ં �ુ. 45.36 કરોડના ખચ= 

સોમનાથમા ંયા�ાધામ માટZની zિુવધાનો િવકાસ 

� પા#ક)ગ િવ�તારનો િવકાસ, *વાસન zિુવધા કZV`, સોvલડ 

વે�ટ મેનેજમેVટ બVયા  

� એ·Dઝvબશન સેVટરમા ં mૂના સોમનાથ મ#ંદર અને નાગર 

શૈલીની કલા6ૃિત 

� 
ી પાવ�તી મ#ંદરનો િશલાVયાસ. આ મ#ંદર, SદાB �ુ. 30 

કરોડના ખચ= તૈયાર કરાશે. B <�w:�� <a�H ш½a�5� 
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6����ш�, 380 �કવેર મીટરનો ગભ� fહૃ અને 1250 

�Dવેર મીટરનો 9"ૃય મડંપ પણ બનાવાશે. 

� <�к���� Xш�� K�;�� Z�[\ B �H� 7� ��C�кNK 

�� к��ш�. B K�;��M: a�к�>AC �@A ����-���� 

���X���� ; к`:� Zn :.  

Z�n :-j�K�� :  

� યા�ાધામ અને હZ#રટZઝ *વાસન �થળો વ1ચ ે zમેુળ 

સાધવા 

� Bના લીધે, રોજગાર5 સ)�શે અને અથ�ત�ંને લાભ પણ 

થશે. *વાસન �થળો પર િવl�તર5ય zિુવધા આપવાનો 

��ુય હZ� ુછે.  

અcK 6�67� :  

� mૂના સોમનાથ મ#ંદરનો tણk,ધાર �. 3.5 કરોડના ખચ= 


ી સોમનાથ q�ટ �ારા કરાયો.  

� B �J���� ������ ��C� અZ�K�6�d
 6��Å`:� Zn :�. 

45���к a�к� B �J���� અZ�K� �J�� >C кZ� ��. 

� PRASHAD- �>a}� J� :����ш� 
c� U4>�N¹`:અa, Z�J�H�; 

G��cH�ш� Ï�d�  

�.��CAK :B��ÉK ��k��-9:;��7 <�к��  

�� �@A I:���� અ��5 6�\к��� PMJAY-MA K�;���� 

a�k અ>�ш�   

 
� કારોનાની મહામાર5મા ં માતાિપતાની છ�છાયા 

fમુાવનારા બાળકોને ��ુયમ�ંી બાળ સેવા યોજના 

Sતગ�ત પીએમવાયB-મા યોજનાનો લાભ આપવા રા�ય 

સરકારZ નr5 કPુ�. હવે આ અનાથ બાળકોને સરકાર5 

હો��પટલોમા ંમફત તબીબી સારવાર મળ5 રહZશે. 

� કોરોનામા ંમાતાિપતા9 ુઅવસાન થP ુહોય તેવા 0થી 18 

વષ�ના અનાથ બાળકોને મા યોજનાનો લાભ આપવા 

નr5 કરાP ુહ� ુ ંપણ હવે આ વયમયા�દા વધાર5 21 વષ� 

કરાઈ  

� કોરોનામા ંમાતા અથવા િપતા9ુ ંઅવસાન થPુ ંહોય તેવા 

બાળકોને પણ પીએમBએવાય-મા યોજના Sતગ�ત 

આવર5 લવેામા ંઆ�યા છે Bથી તેમને પણ આ યોજનાનો 

લાભ મળશે. 
�. �-�Íc<� 
V<-�<�a���K< ��u� к�H���N  

અj±���47���� ���J�к� �H� k��7� ��� �-�Íc<� 
V<-

�<�a���K< ��u� к�H���N�� X���k кKµ  

� અફઘાિન�તાનમા ં તાvલબાનના કબ) બાદ વણસેલી 

પ#ર��થિતને ,યાનમા ં લતેા ં ભારત આવવા ઇ1છતા 

અફઘાન નાગ#રકોની િવઝા અરtઓના ઝડપથી િનકાલ 

માટZ ભારત સરકારZ નવા ઇ-ઇમÂVસી એDસ-િમસેલેિનયસ 

િવઝાનો *ારંભ કયk.  

� આ પહZલા ંઅફઘાન નાગ#રકોને ભારતના િવઝા માટZ ઇ-

િવઝ કZટZગર5મા ં સામેલ કરાયા નહોતા અને તેમણ ે

ભારતનો િવઝા હાસંલ કરવા માટZ ભારતીય �ૂતાવાસમા ં

�બ� હાજર થxુ ંપડ� ુ ંહ� ુ.ં  

� હવે કાÝલુમા ં ભારતીય �ૂતાવાસ બધં થઇ જતા ં કZV` 

સરકારZ અફઘાન નાગ#રકોને ઇ િવઝા )ર5 કરવાનો 

િનણ�ય લીધો છે.  

��� d-��u� ;����d અ�� XJLK� : 

� હવે અફઘાિન�તાનનો કોઇપણ નાગ#રક ધમ�ની 

*ાથિમકતા િવના ભારતના િવઝા માટZ ઓનલાઇન અરt 

કર5 શકશે. આ િવઝા અરtઓની ચકાસણી અને તેના 

પરનો િનણ�ય #દiહ5 ખાતે કરાશે.  

� શ�આતમા ં કોઇપણ અફઘાન નાગ#રકને 6 મ#હનાનો 

િવઝા )ર5 કરાશે. આ માટZ અફઘાન નાગ#રકોએ Uૂંક 

સમયમા ં શ� થનારા પોટ�લ પર પોતાના દ�તાવેજો 

અપલોડ કરવાના રહZશે.  

� ભારત સરકારZ શ� કરZલી નવી િવઝા કZટZગર5નો #હa�ુ અને 

શીખ સ�દુાયના લોકોને મોટો લાભ થશે. 

�. �Z� >�A (�A) 

� ઈ�લામ ધમ�ના પયગબંર હઝરત મોહમંદ (સ.અ.વ.)ના 

દો#હ� હ.ઈમામ Lસૈુન (અ.સ.) તથા તેમના 72 

સાથીઓએ સ"ય, માનવતાના �iૂયોના ર�ણ કાB 

�હોરZલી શહાદતની યાદમા ં હવે 19મી ઓગ�ટZ રાતે 

કતલની રાત અને 20મીના R ુવારZ યૌમે આRરુા તર5કZ 

ઉજવવામા ંઆવશે. 

�. х�aWi� : ICC HN-�� ���A к>-������ к�KAL fZ��  

к�KAL : 

� *ારંભ : 23 ઓDટોબર 2021  

� 12 ટ5મોને 2 æપૂમા ંવહZચવામા ંઆવશે.  

� બનેં æપૂની ટોપ 2-2 ટ5મો સેિમ ફાઇનલમા ં પહ¶ચશે. 

પહZલી સેિમ ફાઇનલ 10 નવેNબરZ અÝ ુ ધાબીમા ં અને 
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બીt સેિમ ફાઇનલ 11 નવેNબરZ �ુબઈમા ં રમાશે. સેિમ 

ફાઇનલમા ંપણ #રઝવ�ડZ રા�યો છે. 

� ફાઈનલ મેચ : 11 નવેNબર 2021. 

HN�� ���Aк>�� 
 i>  

��yc�-� :  
 :>-
 :  
ીલકંા, આયરલેVડ, નેધરલેVડ, 

નામીvબયા.  


 i> 6�� બાÈંલાદZશ, �કોટલેVડ, પાhઆુ VP ૂvગની, ઓમાન.  

I:>� �� :  

 i> � : �ÈલેVડ, ઓ�qZvલયા, દ. આ#pકા, વે�ટ ઇ}Vડઝ, એ1, બી2.  


 i> �. : 

� ભારત, પાક, VPઝુીલેVડ, અ¿ઘાિન�તાન, એ2, બી1. 

� ICC : �cH���ш�a JLк�H к�yUc<a  

� �Ë: 5к : �:6d 

�. H�o� >���paUq>к-����  

<K��\� : 7�.�� G�4H ����5� � <�H�q6� ���� 

���� fજુરાતની �ણ #દકર5ઓ સ#હત ભારતના 54 ખલેાડ5ઓ 6ુલ નવ 

ઇવVેટમા ંભાગ લશે ે 

���� યજમાન : ટો�ો-)પાન 

�. ?�� : Ç»: ÅZ�a Y��� �H� ��K��<�� Y�� 6� ��� 

Xf�7�� ш��   

� �½S���к �� : િસK#ુટ#ટયન સાઈનસેિસસ અને હZિમટાઇટન 

શીના�જ¢ગનિેસસ 

� Ô:a�È: �� : િસK ુઅન ેહZિમ 

<�ш����� ���7� : 

� *)િત િવશે : 

� સાય}Vટ#ફક #રપોટ�સમા ં *કાિશત એક અcયાસ અ9સુાર 

નોથ�વે�ટ ચીનમાથંી િવ�ાનીઓને અ�Áમ મળ5 આ�યા.  

� �ણ અલગ અલગ ડાયનોસોરના આ અ�Áમઓ 130થી 

120 િમvલયન વષ� mૂના છે. B ચીનના �પુ�ન હZિમ ખીણ 

િવ�તારમાથંી મળ5 આ�યા છે.  

� ચાઇનીઝ એકZડમી ઓફ સાયVસીઝ અને નેશનલ 

NPvુઝયમ ઓફ �ાvઝલના સશંોધકો �ારા કરવામા ંઆવેલા 

આ અcયાસને નેચર mૂથના જન�લ સાય}Vટ#ફક જન�લમા ં

*કાિશત કરવામા ંઆ�યો છે.  

� ચીની સશંોધકોએ િસK#ુટ#ટયન સાઈનેસિસસ અને 

હZિમટાઇટન શીના�જ¢ગનેિસસ નામની આ *)િતઓના 

Lલુામણા ંનામ િસK ુઅને હZિમ પાડ�ા છે. િસK ુનામ િસiક 

રોડના આધારZ અને હZિમ નામ �યાથંી આ અ�Áમ મળ5 

આ�Pુ ંતે શહZર હZિમના નામ પરથી આ�Pુ ંછે. 

� િસKએુ છોડ ખાનારા ડાયનોસોરની નવી *)િત છે B 

લાબંી ડોક અને લાબંી h ૂછંડ5 ધરાવતા હતા. તેમનો દZહ 

િવશાળ અને મા� ુ ંનાના કદ9ુ ંહ� ુ 

� હZિમ ડાયનાસોર 55 Òટ લાબંા હતા અને દv�ણ 

અમે#રકામા ં મળ5 આવેલી ડાયનોસોરની *)િત સાથે 

તેના લ�ણો મળતા આવે છે.  

� તેમની કરોડરËmુ zચૂવે છે કZ તે  ટાઇટોસોરસ નામની 

*)િતના પ#રવારના છે. B એિશયા અને દv�ણ 

અમે#રકામા ંમોટા *માણમા ંજોવા મળતા હતા.  

� િસKુ ં ડાયનોસોર 65.6 Òટ અને હZિમ 55.77 Òટ લબંાઇ 

ધરાવતા ં હતા. B zચૂવે છે કZ આ બનેં ડાયનોસોર [K ુ

વહZલ Bવા િવરાટ કદના હશે. 

� �ીmુ ંઅ�Áમ mુરાિસક સમય ડાયનોસોર9ુ ંહોવા9ુ ંજણાય છે. B 

160.3 િમvલયન વષ� પહZલાનંો સમયગાળો છે.  

� #રયો ડ5-)નેરોમા ં આવેલા નેશનલ NPvુઝયમના 

ડાયરZકટર અને આ અcયાસના સશંોધક એલેકઝાVડર 

કZલનેરZ જણા�Pુ ંહ� ુ ંકZ અમને આશા છે કZ આ *ાતંમાથંી 

અમને �ડાથી ભરZલો ડાયનોસોરનો માળો પણ મળ5 

આવશે.  

� આ વષ�ના આરંભ ેસાઉથવે�ટ ચીનમાથંી ડાયનોસોર �ડા 

સેવ�ુ ંહોય તેવા અ�Áમ પણ મ»યા હતા. 

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (17-08-2021) 

1. તા. 20 ઓગ�ટ-2021ના રોજ 
ી સોમનાથ ટZNપલ 

q�ટના પ#રસરમા ં કઈ યોજના હZઠળ વડા*ધાન 
ી 

મોદ5ના હ�તે િવિવધ િવકાસ *કiપો9ુ ંઈ-લોકાપ�ણ કરાPુ ં

- Xш�� X�YVH 

2. કZV` સરકારની યા�ાધામ િવકાસ માટZની PRASHAD 

યોજના9ુ ં િવ��તૃ નામ જણાવો - �>a}� J� :����ш� 


c� U4>�N¹`:અa, Z�J�H�; G��cH�ш� Ï�d�  

3. fજુરાત સરકારના આરોÈય િવભાગ �ારા  કોરોનામા ં

માતાિપતા9 ુઅવસાન થP ુહોય તેવા કZટલા વષ� zધુીના 

અનાથ બાળકોને કઈ યોજનાનો લાભ અપાશે - ��  75� 

PMJAY-MA K�;��  

4. ઓગ�ટ 2021મા ંઅફઘાિન�તાનના નાગ#રકો માટZ ભારતે 

કઈ નવી િવઝા કZટZગર5નો *ારંભ કયk - �-�Íc<� 


V<-�<�a���K< ��u� к�H���N 

5. ભારત �ારા અફઘાિન�તાનના નાગ#રકો માટZ શ� કરાયેલી 

નવી ઇ-ઇમÂVસી એDસ-િમસેલેિનયસ િવઝા કZટZગર5 

Sતગ�ત કZટલા મ#હનાના િવઝા અપાશે - � JZ�� 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    76 | P a g e  

 

6. ICC ટ5-20 વiડ� કપ-2021નો *ારંભ �ારથી થશે – 7�. 

�� GVH�6� ����  

7. ICC ટ5-20 વiડ� કપ-2021મા ંભારત સ#હત 6ુલ કZટલી 

ટ5મો ભાગ લેશે - �� 

8. ખેલ6દૂ સબંિંધત ICC9ુ ં િવ��તૃ નામ અને વãુમથક 

જણાવો - �cH���ш�a JLк�H к�yUc<a 75� �:6d 

9. ટો�ો પેરાvલ�Nપક-2020નો સમયગાળો જણાવો - 7�.�� 

G�4H ����5� � <�H�q6� ���� 

10. ટો�ો પેરાvલ�Nપક-2020મા ં fજુરાતની કZટલી #દકર5ઓ 

સ#હત ભારતના 6ુલ કZટલા ખેલાડ5ઓ નવ ઇવેVટમા ંભાગ 

લેશે – �� 75� �� 

11. ચીનના સશંોધકો �ારા તાBતરમા ં[K ુ�હZલ Bવડા મોટા 

ડાયનાસોરની બે નવી *)િત શોધાય તેના વૈ�ાિનક 

તેમજ Lલુામણા નામ જણાવો - �<»:JHJHK� 

<�d��<�<< અ�� Z��H��H� ш����;�����<< 75� 

Ô:a�È: �� �<»: અ�� Z�� 

12. તાBતરમા ંચીની સશંોધકોને �ા િવ�તારમાથંી [K ુ�હZલ 

Bવડા મોટા ડાયનાસોરની બે નવી *)િતના અ�Áમ મળ5 

આ�યા - n:>A� Z�� х�C ��47�� 

DATE : ��-��-����

�. к�c��K к�p6��H : k��7 <�к��  

к�p6��H�� Zz��� � i�NG : 

 
(�) e. ����� к����� х��7�a->�7�a �ш� K�;���� � i�N 

K�;�� ��ш� : 

� વડા*ધાન નરZV` મોદ5એ 15મી ઑગ�ટના રોજ લાલ #કiલા 

ઉપરથી આપેલા પોતાના *વચનમા ંનવી કZ}V`ય યોજનાઓની 

)હZરાત કર5 હતી "યારબાદ કZvબનેટની બેઠકમા ંપામ િમશનને 

મmુંર5 આપી દZવાનો િનણ�ય કરાયો હતો.  

� ખાસ કર5ને hવૂk�રના રા�યો અને ¢દામાન અને 

િનકોબારના ટાhઓુને ,યાનમા ં લઇને જ આ િનણ�ય 

લેવાયો હતો.  

� પામ િમશન માટZ મmૂંર કરાયેલા �. 11040 કરોડ પૈક5 �. 

8844 કરોડ કZV` સરકાર આપશે �યારZ બાક5ના 2196 

કરોડની રકમ રા�યોએ આપવાની રહZશે.  

� આ િમશનમા ં પામના x�ૃોના ઉછેર માટZ અને તેલના 

ઉ"પાદન સાથે સકંળાયેલી અVય *# યાઓ માટZ લોન 

આપવાની જોગવાઇનો પણ સમાવેશ થાય છે.  

� પામ િમશનની )હZરાત બાદ હાલ ચાલી રહZલી નેશનલ 

Òડ િસ�ો#ર#ટ િમશન-ઓઇલ પામ *ોgામને પણ તેમા ં

સમાવી લેવામા ંઆવશે. 

aÚK��к :  

� નવી યોજના Sતગ�ત આગામ¡ પાચં વષ�મા ંદZશની 6.5 

લાખ હZDટર જમીનને પામની ખેતી માટZ આવર5 લેવામા ં

આવશે, "યારબાદના વષkમા ં6ુલ દસ લાખ હZDટર જમીને 

આવર5 લેવામા ંઆવશે. 

(�) w i�µ¾� X����шк W��@ 6f� �H� e. ��.�� к���M:� >�к�; : 

� આિથFક બાબતોની કZvબનેટ સિમિતએ hવૂk�ર *ાદZિશક 

6ૃિષબ)ર સહકાર5 vલિમટZડ સગંઠનને બ�ંુે કરવા �. 

77.44 કરોડના પેકZજને પણ મmૂંર5 આપી હતી. 

 
� કZV`ીય 6ૃિષ મ�ંી : નરZV` િસaહ તોમર 

�. I:X� к�HA -�:к���  

UPSC ®��� BK��;7 NDA�� >�NR� Z�� JZa�G >C 

B>� шкш�  

 
>�NR��� X��ш � B>���� к��C� : 

� પર5�ામા ં મ#હલાઓને ના બેસવા દZવી તે ભારતના 

બધંારણની કલમ 14,15 અને 169ુ ંઉiલઘંન છે.  

� અરtમા ં કહZવામા ં આ�Pુ ં હ� ુ ં કZ અિધકાર5 12�ુ ં ધોરણ 

પાસ, અિવવા#હત h�ુુષ ઉમેદવારોને તો એનડ5એ અને 
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નૌકાદળ અકાદમીની પર5�ામા ંબેસવાની મmૂંર5 આપે છે 

પરં� ુ યોÈય અને ઇ1Ûક મ#હલા ઉમેદવારને પર5�ા 

આપવાની મmૂંર5 મા� લ�vગક કારણોસર નથી આપી 

રÀા. તે માટZ બધંારણીય રાહZ કોઈ યોÈય કારણ પણ 

આપવામા ંનથી આ�Pુ.ં  

� સૈVય તરફથી zનુાવણી વખતે કહZવામા ં આ�Pુ ં હ� ુ ં કZ, 

એનડ5એ પર5�ામા ં મ#હલાઓને સામેલ ના કરવી તે 

નીિત િવષયક િનણ�ય છે. 

�. к�paj���ÌK�-USA : ����� �� Hк� 6��M:� yz>��� 

к���� к�paj���ÌK� 

� જળ સકંટને કારણે બદામ મ¶ઘી થઈ 

� અમે#રકાના પિ±મ િવ�તારમા ં ઐિતહાિસક �ુ કાળે 

ખેãતૂોની હાલત દયનીય કર5 દ5ધી છે.  

� �ુિનયાની 80 ટકા બદામ9ુ ં ઉ"પાદન કરનારા 

કZvલફોિનFયામા ંખેãતૂોના તમામ *યાસો બાદ પણ હ)રો 

હZDટર િવ�તારમા ં બદામનો પાક zકૂાઈ રÀો છે. તેની 

સૌથી મોટ5 અસર બદામના સૌથી મોટા આયાતકાર દZશ 

ભારત પર થશે. 

� ગયા વષ= દZશમા ં 1.15 લાખ ટન બદામ આયાત કરાઈ, 

Bમા ંઅમે#રકન બદામનો #હ�સો 81% હતો.  

� અમે#રકન 6ૃિષ િવભાગના મતે, કZvલફોિનFયામા ં 2020મા ં

14 લાખ ટન બદામ9ુ ંઉ"પાદન થPુ ંહ� ુ.ં જોકZ ચાK ુવષ= 

12.7 લાખ ટન ઉ"પાદનનો Sદાજ 

k��7�� 6���� BK�7 : 

� અમે#રકા : 81%  ઓ�qZvલયા : 07% 

� અફઘાન : 03%  હ¶ગક¶ગ : 03% 

�. H�o� >���paUq>к ����  

 
� 22 રમતોમા ં540 ઇવેVટ રમાશે  

� 13 #દવસ ચાલનાર આ ગેNસમા ં 136 દZશોના લગભગ 

4400 ખલેાડ5ઓ ભાગ લેશે.  

H�o��� � �7��� k�� a���� k��7�K х�a��N  �7  

� એùલે#ટDસ : 24  R#ૂટaગ : 10 

� બેડિમVટન : 07  તીરંદાt : 05  

� પાવરvલ}¿ટ~ગ : 02  ��વિમaગ  : 02 

� ટZબલ ટZિનસ : 02  પેરા-કZનો�ગ : 01 

� તાઇકવાVડો : 01 

>���paUq>к�� અzK�� I:�� k��7M:� X�шA� :  

� ભારતે 1968મા ં પહZલીવાર ભાગ લીધો હતો. 1984થી 

દરZક પેરાvલ�Nપકમા ંભાગ લીધો.  

k��7� v7�a� ��a  

� ગોiડ : 04   િસiવર : 04 

� કા�ંય : 04   6ુલ   :  12 

�. ;c J�� ��ш�@ : �� G�4H  

k��7�K WiH���7S ��;K� aÚ� >�J�7 

 
;c : �� G�4H ����       અ�<�� : �� J�<�q6� ����  

��;K�aÚ� >�J�7�� �<��G :   

� PનુાઈટZડ નેશVસની આમસભાના આઠમા અને પહZલા ં

મ#હલા *�ખુ, મહારા qના છ÷ા અને પહZલા ં મ#હલા 

રા�યપાલ, અમે#રકા, સોિવયેત સઘં, મે�Dસકો, 

આયરલેVડ, *ÈલેVડ, �પેન વગેરZ િવિવધ દZશોમા ં

ભારતીય એલચી, �વાત�ંય સેનાની અને ભારતના ં*થમ 

વડા*ધાન પ#ંડત જવાહરલાલ નહZ�ના બહZન.  

� 21 વષ�ની ¾મરZ તેમના ંલÈન સફળ કા#ઠયાવાડ5 બે#ર�ટર 

રણtત પ#ંડત સાથે થયા ંહતા.  

� ઉ�ર *દZશ િવધાનસભાના ં સcય થતા ં પહZલા તેઓ 

અiહાબાદ NPિુનિસપલ કોપkરZશનના સcય બVયા ંહતા.ં  

� 1941મા ં તેઓ રા} qય મ#હલા આયોગના ં *�ખુ બVયા 

બાદ તેમણે મ#હલાઓના હકોના ં ર�ણ અને મ#હલા 

ઉ"થાન માટZ *યાસો કયા� હતા. 

� 1946મા ંતેઓ ઉ�ર *દZશ તરફથી બધંારણસભાના સcય 

બVયા. 1968મા ં તેઓ  લhરુ સસંદ5ય �ે�મા ં સcય 

બVયા હતા. 

� 1979મા ં તેઓ Pનુોના ંમાનવ અિધકાર પચંમા ંભારતના 

*િતિનિધ િનમાયા હતા. તેઓ એએમPનુી એકvઝ{#ુટવ 

કિમટ5ના સcય હતા.  

� ઓDસફડ� PિુનવિસFટ5ની સમરિવલે કોલેજની લાઇ�ેર5મા ં

તેમ9ુ ંએક તૈલvચ� છે.  

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (18-08-2021) 

1. તા. 18 ઓગ�ટ-2021ના રોજ કZV`ીય કZvબનેટ �ારા કZટલા 

કરોડની ખાWતેલ-પામતેલ િમશન યોજનાને મmૂંર5 

અપાઈ - e. ����� к���  
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2. વડા*ધાન નરZV` મોદ5 �ારા નવીન ખાWતેલ-પામતેલ 

િમશન યોજનાની )હZરાત કયારZ-�ાથી કરાઈ હતી - 

��� Ð�4H ���� 75� a�a Jк�a�, ��� J��ZN  

3. નવીન ખાWતેલ-પામતેલ િમશન યોજના ખાસ કર5ને �ા 

િવ�તારને ,યાનમા ં લઇને )હZર કરાઈ છે - w i�µ¾��� 

��QK� અ�� �����-��к�6���� H�w:G 

4. ખાWતેલ-પામતેલ િમશન યોજના માટZ કZV`-રા�ય 

સરકારનો #હ�સો જણાવો – e. ���� к��� 75� e. ���� 

к��� 

5. ખાWતેલ-પામતેલ િમશન યોજનામા ં હાલ ચાલી રહZલા 

કયા  *ોgામને સમાવી લવેાયો - ��ш�a ò� �<o�J�JH 

�ш� G�a >� X�}�  

6. ખાWતેલ-પામતેલ િમશન યોજના Sતગ�ત આગામ¡ પાચં 

વષ�મા ંદZશની કZટલી જમીનને પામની ખેતી માટZ આવર5 

લેવાનો લòયાકં છે - �.� a�х Z�VH�  

7. તા. 18 ઓગ�ટ-2021ના રોજ કZV`ીય કZvબનેટ �ારા 

hવૂk�ર *ાદZિશક 6ૃિષ બ)ર માટZ કZટલા �િપયા9ુ ં પેકZજ 

)હZર કરાPુ ં- e. ��.�� к��� 

8. વત�માન કZV`ીય 6ૃિષ મ�ંી9ુ ંનામ જણાવો - ���c� �<rZ 

7�� 

9. ઓગ�ટ-2021ના z*ુીમ કોટ�ના bકુાદા �જુબ UPSC 

�ારા આયો�જત કઈ પર5�ામા ં મ#હલાઓને બસેવાની 

મmૂંર5 અપાઈ – NDA 

10. UPSC �ારા આયો�જત ભારતીય સેના માટZની NDA 

પર5�ા9ુ ંિવ��તૃ નામ જણાવો – ��ш�a J�j�c< 
к���  

11. ઓગ�ટ-2021ની ��થિતએ િવlની 80 ટકા બદામ9ુ ં

ઉ"પાદન કરનાર રા�ય અને દZશ9ુ ં નામ જણાવો -  

к�paj���ÌK�-USA 

12. ભારત �ારા સૌથી વ� ુ બદામની આયાત �ાથંી-કZટલા 

ટકા કરાઈ છે - અ�J�к� 75� �� Hк�  

13. ટો�ો પેરાvલ�Nપક 2020મા ં 6ુલ કZટલી રમતોમા ં ભારત 

સ#હત કZટલા દZશના SદાB 4400 ખેલાડ5ઓ ભાગ લશેે – 

�� 75� ���  

14. ટો�ો પેરાvલ�Nપક 2020મા ં ભારતના ખલેાડ5ઓ 6ુલ 

કZટલી રમત તથા કઈ રમતમા ંસૌથી વ� ુ24 ખેલાડ5ઓ 

ભાગ લશેે - �  75� 
Ûa�JHV<  

15. ભારતે સૌ*થમ �ારZ પેરાvલ�Nપકમા ંભાગ લીધો હતો – 

�@A ���� 

16. ભારતીય 6ટૂનીિત� િવજયા લòમી પ#ંડતનો જVમ #દવસ 

જણાવો - �� G�4H ���� 

17. PનુાઈટZડ નેશVસની આમસભાના આઠમા અને પહZલા ં

મ#હલા *�ખુ9ુ ંનામ જણાવો – ��;K� aÚ� >�J�7 

DATE : ��-��-����

�. d-?aC : k��7 <�к��  

��Jjк�� ��K��� k�� к������ Z�� �� J��<�� ; ?aC 

B>���� ��� ��K  

� 9:;��7�� ?�� <JZ7 ��ш�� ��� શહZરોમા ં વાહનના 

રZકો#ડ)ગ માટZ ચાર ર�તા પર #ડ�જટલ કZમેરા �કૂાશે 

� આ માટZ પ#રવહન િવભાગ અને રા�યોની પોલીસ ચાર 

ર�તા પર #ડ�જટલ ઉપકરણ લગાવશે.  

� હાલમા ંચલણની સાથે વાહનચાલકનો િનયમ ભગં કરતો 

ફોટો મોકલવામા ં આવે છે. જો કોટ�મા ં વાહનચાલક 

પોતાનો આ અપરાધ �વીકારતો નથી અને પોતે કોઇ 

િનયમ તોડ�ો ન હોવાનો દાવો કરZ છે. Bના કારણે 

પોલીસ અને કોટ�નો સમય વેડફાય છે. 

� હવે કોટ�મા ંhરુાવા તર5કZ રmૂ કર5 શકાય તે માટZ પોલીસ 

�ારા રZકો#ડ)ગ કરવામા ં આવશે. Bને કોટ�મા ં રmૂ કર5 

શકાશે. Bના કારણે વાહનચાલક પોતાને િનદkષ ગણાવી 

શકશે નહ¡. 

X�YVH�� <����H ]:̂ K шZ��� :  

� fજુરાતમા ંઅમદાવાદ સ#હત ચાર શહZર, ઉ�ર *દZશના 

કાનhરુ, લખનઉ, ગાvઝયાબાદ, વારાણસી સ#હત 17 

શહZર, મ,ય *દZશના ભોપાલ, ઇVદોર, ઉજ"ન સ#હત 

સાત શહZર, રાજ�થાનના જયhરુ, ઉદયhરુ, કોટા સ#હત 

પાચં શહZર, મહારા qમા ં �ુબંઇ, hણુ,ે કોiહાhરુ, નાગhરુ 

સ#હત 19 શહZરમા ંવાહનચાલકો9ુ ંરZકો#ડ)ગ કર5 શકાય તે 

માટZ #ડ�જટલ ઉપકરણો લગાવવામા ંઆવશે.  

� ઇ-ચલણ : ઇલેDqોિનક ચલણ  

� મ�ંાલય : પ#રવહન અને રાજમાગ�, નવી #દiહ5 

�. OBC K��N�� ��QK��� અ��к�� : k��7 <�к�� 

���� 6����C�K I:���� х����� ����>�7 �� ����5 

к���r� ®��� � i�N અ>�d  
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� х�< : B х����� ��� ��6� <�5� ����� 6����C�K 

I:���� 7�Nк� �cK7� B>���� B��  

� નવા કાયદાથી દZશની 671 )િતને અનામતનો લાભ 

મળશે 

�. ���� : a�Yc��N 
Ûa�H >�. HN. y@��� к�? G.
. 

���q6K��M: �� �@g ����  

 
���� િનધન : કોvઝકોદZ (કZરળ) 

���q6K���� >J�?K : 

���� કZરળના કો!રુમા ં જVમેલા ઓ.એમ. ના·Nબયારના 

કોvઝકોદZની fરુવાPરુાOપન કોલેજમા ંઅcયાસ કયk હતો. 

તેઓ કોલજે કાળમા ંચે�Nપયન એùલીટ હતા. 

к��Jк�ê : 

���� તેઓએ ભારતીય સૈVયમા ં15 વષ� સેવા આપી હતી અને 

1970મા ંતેઓ િનx�ૃ થયા હતા.  

���� તેઓ ચાર વખત ઓvલ�Nપક રમેલી શાઈની િવiસન તેમજ 

વદંના રાવ પણ તેમના માગ�દશ�ન હZઠળ તૈયાર થઈ હતી. 

���� 1968મા ંNIS પ#ટયાલામાથંી કોvચaગનો #ડOલોમા મેળ�યા બાદ 

તેઓ 1971મા ંકZરળની �પોટ�સ કાઉVસીલમા ંજોડાયા હતા.  

���� પી.ટ5. ઉષા અગાઉ 100, 200 અને 400 મીટરની રZસમા ં

ભાગ લેતી હતી. તેને 1984મા ં400 મીટરની હડ�iસ રZસ 

માટZ ના·Nબયા સરZ જ તૈયાર કર5 હતી.  

���� ઈ.સ. 1986ની એિશયન ગેNસમા ં 200, 400, 400 

મીટરની #રલેમા ંપી.ટ5. ઉષાએ ગોiડ મેડલ t"યા "યારZ 

પણ તેના કોચ તર5કZ ના·Nબયાર જ હતા.  

���� 
���A : >ã�� અ�� ��C�?�KA 

�. DRDO : 
���c< ?�j H�к��a�v (<��RC) 

 
���� #ડફZVસ #રસચ� એVડ ડZવલપમેVટ ઓગ=નાઇઝેશન (DRDO) 

�ારા િવકસાવેલ  એડવાVસ ચાફ ટZકનોલોtનો ઉપયોગ 

�ુÁમનના રડાર ગાઇડZડ િમસાઇલો9ુ ં ,યાન બીB વાળવા 

થાય છે, Bથી ભારતીય સેનાના ફાઇટર Oલેનને �ુÁમનના 

િમસાઇલથી બચાવી શકાય.  

���� તેના સફળ પર5�ણ પછ5 ભારતીય હવાઈદળે આ 

ટZકનોલોtને એરફોસ�મા ં સમાવવાની *# યા શ� કર5 

દ5ધી છે.  

���� ભારતીય ફાઇટર Oલેનો હવે �ુÁમનના રડાર માટZ અ`Áય 

જ રહZશે. 

�. ����� �N±�A`: k��� Bш���A� ����7� <]:�� v��  

� માનવી મહ�મ 150 વષ� zધુી tવી શકZ એવો Ñલુાસો 

તાBતરના એક અcયાસમા ં થયો છે, જો કZ ઘણા એવા 

tવ છે B આનાથી પણ લાÝં ુtવે છે.  

� અહ¡ આવા કZટલાક ઉદાહરણ�પ tવો િવશે મા#હતી 

*��તુ છે.  

(�) к�?6� :  

 
� કZટલાક કાચબા 190 વષ� zધુી t�યા છે. સૌથી વ� ુ

tવતા ટોચના દસ tવોની યાદ5મા ંકાચબો �ાયં �થાન 

પામતો નથી.  

(�) 2j Bd ��к Jjш, ó� ��� �@A :  

 
� ૨ફ આઈ રોક #ફશ સૌથી લાÝં ુtવતી માછલીઓમા ંએક 

છે. તે ઓછામા ં ઓછા 205 વષ� tવે છે. fલુાબી-_રૂા 

રંગની આ માછલી *શાતં મહાસાગરમા ં કZvલફોિનFયાથી 

લઈને )પાન zધુી મળ5 આવે છે. તે 38 �ચ zધુી લાબંી 

હોઈ શકZ છે, તે નાની માછલીઓ અને ઝ¡ગાને ખાય છે.  

(�) 6�
� ÅZ�a, ó� ��� �@A :  

 
� બોએડ �હZલ આક� #ટક અને ઉપઆક�#ટક મહાસાગરોમા ં

મળ5 આવે છે, તેના માટZ 100 વષ�ની ¾મર કશી નથી. 

આવી કZટલીય �હZલ 200 વષ� કરતા ંપણ વધારZ tવતી 

જોવા મળ5 છે. જો તેનો િશકાર ન કરાય તો તેની શર5રની 

Sદરનો tન તેના ડ5એનએને સતત zધુારતા ં રહZ છે. 
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�યારZ  બીજો tન mૂના કોષોના બદલે નવા કોષો 

બનાવતો રહZ છે અને zધુરZલા Sગે #રપેર કરતો રહZ છે.  

(�) }��a�c� <�кA , y� ��� �@A :  

 
� gીનલેVડ શાક� આક� #ટક અને ઉ�ર5ય એટલા}Vટક 

મહાસાગરમા ં ઘણી ÙડZ જોવા મળે છે, તે 24 Òટ zધુી 

લાબંી હોઈ શકZ છે. તેની સરZરાશ ¾મર 272 વષ� હોય છે. 

સૌથી લાÝં ુtવનાર5 gીનલેVડ શાક�ની ¾મર 392 વષ� 

છે. કZટલાક સશંોધકોના માનવા �જુબ તે 512 વષ� BટKુ ં

પણ tવી શકZ છે. તેની ¾મરને લઈને ઘણી ચચા� થાય 

છે, પરં� ુતેની સરZરાશ વય 272 માની લેવાઈ છે. 

(�) Ça�к к��a : ���� �@A :  

 
� [લેક કોરલ અ"યતં રંગબેરંગી zુદંર દZખાતા સ�ુ̀ ી tવ 

છે. ઘણી વખત તે x�ૃો કZ છોડવાઓની Bમ લહZરાતા પણ 

દZખાય છે. વા�તવમા ં આ લહZરાતા કોરલ પોvલOસ 

કહZવાય છે. તે પોતાના Bવી Bને#ટકલ કોપી બનાવતા 

રહZ છે. બધા પોvલOસ એક જ Bને#ટકલ સીDવVસમા ં

જોડાય છે "યારZ તે કોરલ બનાવે છે. હવાઇ તટની જોડZ 

મળ5 આવેલા કોરલની ¾મર 4265 વષ� Bટલી હતી.  

(�) Gш� W:BZ�� Va�, ó� ��� �@A :  

 
� ઓશન 6ુઆહ¶ગ Dલેમ ઉ�ર5 એટલા}Vટકમા ં જોવા મળે 

છે. �ારવાળા પાણીમા ં જોવા મળતો આ tવ પોતાના 

Bવી અVય *)િતઓની �લુનાએ લાબંા સમય zધુી tવે 

છે. આઇસલૅVડના તટ પર 2006મા ંએક ઓશન 6ુઆહોગ 

Dલેમ મળ5 આ�યો હતો, Bની ¾મર 507 વષ� હતી. તેને 

*ાચીન કલમે9ુ ં નામ આપવામા ં આ�Pુ ં છે. તે 1499મા ં

જVNયો હતો "યારZ ચીનમા ંિમaગ સા+ા�ય9ુ ંશાસન હ�ુ.ં  

(�) b:J�H�>�<< ��Z��, અ� :  

 
� Uુ#રટોપિસસ ડોહનીને અમર Bલી #ફશ કહZવાય છે. તે 

લાવાની Bમ tવનનો *ારંભ કરZ છે. તેના પછ5 સ�ુ̀ ની 

તળેટ5મા ં પોતાને ટકાવી લે છે. પોvલOસ બને છે. તેના 

પછ5 આ પોvલOસ મેãુસાસ કZ Bલી#ફશને આઝાદ કરZ છે 

Bથી સ�ુ̀ મા ંતરવા9ુ ંશ� કર5 શકZ. જો તેને ખાવા9ુ ંન 

મળે તો તે પાછ5 પોvલOસની 
ેણીમા ંઆવી )ય.  

� તે _મૂ,ય સાગરમા ંમળ5 આવે છે. તે પોતા9ુ ંtવનચ  

ઘણી વખત ર5પીટ કર5 શકZ છે. તેનો આકાર 4.5 

મી.મી.નો હોય છે. તેને માછલીઓ ન ખાય તો તે �ારZય 

મરતા નથી.  

(�) Z�dÏ�, <�k�7� અ� �� : 

 
� હાઈÜા અ"યતં નાના એકકોશીય tવ હોય છે. તે9ુ ંશર5ર 

અ"યતં નરમ હોય છે. ઘણી વખત તો તે Bલી#ફશ 

� Bવા દZખાય છે. તે ��ુય"વે અમર છે, કારણ કZ વૈ�ાિનકો 

હt zધુી તેમની ¾મરનો Sદાજો લગાવી શ�ા નથી. તે 

સામાVય ર5તે �ટZમસેલના બનેલા હોય છે.  

� સતત પોતાને બીt વખત પેદા કરતા રહZ છે એક ર5તે 

કહ5એ તો Dલોિનaગ કરતા રહZ છે. 

�. J�� ��ш�@ : �� G�4H ���� 

અj±���47���� Bu��N J��< 

�. J�� ��ш�@ : �� G�4H         (�) ���A j�H�}�jN ��  

 
5� ���� : "Pandemic lockdown through the lens" 

�� �@g �� G��H�� ��; <} ����� '���A j�H�}�jN ��' 

������� B�� ��.  

� આ #દવસ એવા લોકોને સમિપFત હોય છે, Bમણે ખાસ 

�ણોને તસવીરોમા ં કZદ કર5ને તેમને હમેંશા હમેંશા માટZ 

યાદગાર બનાવી દ5ધી છે.  
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'j�H�}�jN ��'M :� Zz� 

� િવl ફોટોgાફ5 #દવસ9ુ ં મહ"વ )ગ�કતા પેદા કરવા9ુ,ં 

અને પોતાના િવચારોને એક તસવીર મારફતે શેર કરવા9ુ ં

અને ફોટોgાફ5ના િવ�તારમા ં પોતા9ુ ં ક#રયર િવકસાવવા 

માટZ લોકોને *ો"સા#હત કરવા9ુ ંછે.  

� આ #દવસ ન મા� તે �ય�Dતની યાદ અપાવે છે Bમણ ે

ફોટોgાફ5મા ં િવશેષ યોગદાન આOPુ ં છે પરં� ુભિવ યની 

પેઢ5ને પણ પોતાની ફોટોgાફ5ની 6ુશળતા રmૂ કરવા 

*ે#રત કરZ છે.  

'j�H�}�jN ��' y;����� d�7Z�< 

� આજથી લગભગ 182 વષ� પહZલા બનેલી એક ઘટના 

બાદથી જ આ #દવસ મનાવવામા ંઆવે છે.  

� તેની શ�આત pાVસમા ં 9 )VPઆુર5, 1839થી શ� થઇ 

હતી. તે સમયે ડૉગોરોટાઇપ *# યા )હZર કરવામા ંઆવી 

હતી, Bને િવlની *થમ ફોટોgાફ5 *# યા માનવામા ં

આવે છે. 

� આ *# યાનો આિવ કાર pાVસના જોસેફ નાઇસફોર અને 

Kઇુસ ડૉગેરZ કર5 હતી.  

� 19 ઑગ ટ, 1839ના રોજ pાVસની સરકારZ આ આિવ કાર 

િવશે )હZર કPુ� હ� ુઅને તે9ુ ંપેટZVટ પોતાના નામે કરા�Pુ ં

હ� ુ.ં  

� આ #દવસની યાદમા ંજ 'વiડ� ફોટોgાફ5 ડZ' એટલે કZ 'િવl 

ફોટોgાફ5 #દવસ' મનાવવામા ંઆવે છે.  

�@A ������ ����� X5 <��jN a���d 

� અમે#રકાના ફોટો *ેમી રૉબટ� કૉન=vલયસ એવા �ય�Dત 

હતા, Bમણે િવlની *થમ સેiફ5 ·Dલક કર5 હતી. તેમણે 

વષ� 1839મા ંઆ સેiફ5 લીધી હતી.  

X5 �½��к Ð�a��� ��a��N 

� 19 ઓગ ટ, 2010ના રોજ *થમ વૈિlક ઓનલાઇન 

ગેલેર5ની યજમાની કરાઈ હતી.  

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (19-08-2021) 

1. ઓગ�ટ-2021મા ંભારત સરકારZ qા#ફકના િનયમોનો ભગં 

કરનારને હવે કZટલા #દવસમા ંઈ-ચલણ આપવાનો નવો 

િનયમ અમલી બના�યો - ��  

2. *થમ તબrામા ં fજુરાતના ચાર સ#હત દZશના કZટલા 

શહZરોમા ંવાહનના રZકો#ડ)ગ માટZ ચાર ર�તા પર #ડ�જટલ 

કZમેરા �કૂાશે - ��� 

3. ઓગ�ટ-2021મા ંOBC યાદ5નો રા�યોને અિધકાર આપતો 

127મા બધંારણીય zધુારા ખરડાને રા qપિત 
ી રામનાથ 

કોિવaદ �ારા મmૂંર5 અપાઈ તે નવો ખરડાને કયા નબંરના 

બધંારણીય zધુારા તર5કZ માVયતા આપવામા ં આવી – 

��� 

4. નવા OBC Sગેના zધુારા ખરડાથી દZશની કZટલી 

)િતઓને અનામતો લાભ મળશે - ��� 

5. ઓગ�ટ-2021મા ં લBેVડર5 એùલીટ પી. ટ5. ઉષાના �ા 

કોચ9ુ ં 89 વષ= કZરળના કોvઝકોદZમા ં િનધન થPુ ં - 

G.
. ���q6K�� 

6. લેBVડર5 એùલીટ પી. ટ5. ઉષાના કોચ ઓ.એમ. 

ના·Nબયારને ભારત સરકારZ �ા બ ે મહ"વના એવોડ�થી 

સVમાિનત કયા� હતા - >ã�� અ�� ��C�?�KA 

7. ઓગ�ટ-2021મા ં DRDO �ારા િવકસાવેલ કઈ 

ટZકનોલોtનો ઉપયોગ �ુÁમનના રડાર ગાઇડZડ 

િમસાઇલો9ુ ં,યાન બીB વાળવા થાય છે - 
���c< ?�j 

H�к��a�v 

8. અફઘાિન�તાનનો આઝાદ5 #દવસ જણાવો-�� G�4H 

���� 

9. વiડ� ફોટોgાફ5 ડZ �ારZ ઉજવાય છે - �� G�4H 

10. વiડ� ફોટોgાફ5 ડZ-2021ની થીમ જણાવો - "Pandemic 

lockdown through the lens" 

11. િવlમા ં સૌ*થમ વાર "વiડ� ફોટોgાફ5 ડZ" ઉજવવાનો 

*ારંભ  કયા દZશમા ંથયો - l��< 

DATE : ��-��-����

�. �� <���5 �J�� �4H-<���5 : ���X��� �� ���c� 

��N�� Z47� ����� � Xк�>�M:� d-a�к�>AC 

 

� દZશના વડા*ધાન અને સોમનાથ મ#ંદર q�ટના ચેરમેન 

નરZV`ભાઈ મોદ5એ તા. 20 ઓગ�ટ 2021ના રોજ પિવ� 


ાવણ માસમા ંસોમનાથ મહાદZવના પિવ� તીથ� �થળે �. 

85 કરોડથી વ�નુા ખચ= યાિ�કોને zખુાકાર5, સગવડતા, 

zિુવધા અને આ�થા *દાન કરતા ?�� Xк�>� 

<]:��шA� >5, <���5 X�шA� �Õa��N અ��  i�� 
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<���5 �J�� vCµ��� �����к�CM:� �¹`:Aઅa� 

a�к�>AC 7�; >��A7��7��� �J���� ���AC �H� 

�шa�cK�< кKµ.  

� <���5 �J�� �4H�� ?���� : ���X��� ���c� ��N 

�. DCGI : ��5� �� �@A�� 6�\к�-7x:C�  �H� u�K�< 

к�J�a� ®��� ��к<���K�a� к������� �<� ZyCoV-D�� 

d�;c<� y>K���� � i�N   

4���ш� �<� ZYCOV-D�� �<��G :  

� #ડપાટ�મેVટ ઓફ બાયોટZDનોલોt (DBT) તેમજ ભારત 

સરકારના ં િમશન કોિવડ zરુ�ા હZઠળ તેને િવકસાવવામા ં

આવી છે. 

 
� 28,000 લોકો પર તેની �ી) તબrાની ·Dલિનકલ 

qાયલ કરાઇ હતી.  

� DBTના સે Zટર5 ડો. રZÎ ુ �વ�પે કુ ં હ� ુ ં કZ, ભારતના ં

�વદZશી વે�Dસન ડZવલપમેVટ િમશન માટZ આ મહ""વની 

િસÃ� છે Bણે આ�િુનક અને નવીન વે�Dસન િવકસાવીને 

ભારતને િવlના નકશામા ં�થાન અપા�Pુ.ં 

�N
�
 B��J�7 �c�� �Aa ��UV<� ��, ��u�� <�dкa 

�-��-�� J��<�� 

� fજુરાતની ફામા� કંપની ઝાયડસ કZ#ડલાની વે�Dસન 

ZYCOV-Dએ ડ5એનએ આધા#રત Oલા��મડ બેઝડ વે�Dસન 

છે Bના 3 ડોઝ લેવા જ�ર5 છે.  

� આ વે�Dસન લીધા પછ5 �ય�Dતના ંશર5રમા ંરોગ*િતકારક 

શ�Dત વધે છે અને એ}Vટબોડ5ઝ િવકસે છે.  

� આ ડોઝની સાઈકલ 0-28-56 #દવસની છે.  

� આ ઈVqા ડમ�લ વે#કસન છે B િસ#રVજ િવના લઈ શકાય 

છે. તેને 2થી 8 #ડgી વ1ચે p5ઝમા ંરાખવી પડZ છે.  

� ઝાયડસ કZ#ડલાની વે�Dસન માટZ SECએ વ� ુડZટા માÈંયા 

છે. અગાઉ િન ણાતોની પેનલ �ારા તેને મmૂંર5 આપવા 

ÜÈસ કVqોલર જનરલ ઓફ ઇ}Vડયા (DCGI)ને ભલામણ 

કરાઈ હતી. 

u�K�<�� ��UV<� ZyCoV-D�� ��ш�@7�G : 

� િવlભરમા ં Oલા��મડ ડ5એનએ આધા#રત સૌથી પહZલી 

વે�Dસન B ઇVqાડમ�લ છે. 

� ZYCOV-Dના �ણ ડોઝ લવેા અિનવાય�. 

� વે�Dસન ફામા�Bટ િનડલ p5 િસ�ટમ qોિપસ �ારા આપી 

શકાશે Bનાથી આડઅસરો ઓછ5 કર5 શકાશે. 

� આ વે�Dસન િસ#રVજ િવના �ુખાવાર#હત લઈ શકાશે. 

� 18 વષ�થી મોટ5 ¾મરના ંલોકો ઉપરાતં ભારતમા ં12થી 18 

વષ�ની વય mૂથના ંલોકો પણ વે�Dસન લઈ શકશે. 

� આ વે�Dસન zરુv�ત, અસરકારક અને રોગ*િતકારક 

શ#કત િવકસાવવા અકસીર. 

� કંપની �ારા વે�Dસનનો hરૂતો જùથો સgં#હત કરવા9ુ ંશ� 

કરાPુ.ં 

� વે�Dસન લેવાનો ગાળો પહZલા ડોઝ પછ5 બીજો ડોઝ 28મા 

#દવસે અને �ીજો ડોઝ 56મા #દવસે લઈ શકાશે. 

� કંપની �ારા દર વષ= 10થી 12 કરોડ ડોઝ9ુ ં ઉ"પાદન 

કરાશે. 

� >�puJH� к�<�� અ<�к��к7� ��.�� Hк�  

� EUA : d�;c<� `:u G5���du�ш�  

�. �X->�d� 4�HA  �H� : ��; �_�aK k��7 <�к�� 

��; ?��N ��к�� Zz��� ��CAK : �@A ���� I:�� <�к��N, 

��pC;K અ�� y���� <JZ7�� 
к��� ��;\N w:��[� 

�H� �X->�d� 4�HA  �H� j��;K�7 к��K�  

 
� )હZરનામા ં�જુબ વષ� 2025 zધુીમા ંતમામ gાહકો માટZ 

લાf ુકરાશે 

aÚK��к :  

� ભારત સરકારના નો#ટ#ફકZશનમા ં સમg દZશમા ં માચ�-

2025 zધુીમા ંતમામ વીજ વપરાશકતા� gાહકો માટZ િ*-

પેઈડ �માટ� મીટરો લગાવવા zચુવાP ુ છે. જો કZ, �ટZટ 

ઈલે}Dqિસટ5 કિમશન આ સમયાવિધમા ં વ�મુા ં વ� ુ બ ે

વખત અને છ મ#હના માટZ લબંાવી શકશે.  

� fજુરાતમા ં પણ વષ� 2025ના Sત zધુીમા ં ખતેી 

િસવાયના વીજgાહકોને "યા ં �માટ� મીટર મારફતે વીજ 

િવતરણની િસ�ટમ અ��ત"વમા ંઆવી જશે.  

� નો#ટ#ફકZશનમા ં �યા ં એvgગેટ ટZકિનકZલ એVડ કમિશFયલ 

લોસ AT&CL 15 ટકાથી વ� ુ હોય તેવા (સમાVય 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    83 | P a g e  

 

સમજણમા ંવીજ ચોર59ુ ં*માણ વ� ુહોય તેવા) �ે�ોમા ં

સૌથી પહZલા �માટ� મીટર લગાવવા કહZવાP.ુ 

�X->�d� 4�HA  �H� �:� �� ? 

� હાલમા ં B ર5તે નાગર5કો મોબાઈલ, ટ5વીમા ં કZબલ 

કનેDશન કZ પછ5 વાઈફાઈના વપરાશ માટZ પહZલા પૈસા 

bકૂવીને પછ5થી તેની સેવાઓનો ઉપયોગ કરZ છે તેમ 

નવા િ*- પેઈડ �માટ� મીટર અ��ત"વમા ં આ�યા બાદ 

વીજgાહકોને પહZલા પાવર સOલાય મેળવવા #રચાÂ 

કરાવx ુપડશે.  

� #રચાÂની રકમ hણુ� થતા સOલાય બધં થઈ જશે. જો કZ, 

ખાસ પ#ર��થિતઓમા ંથોડા સમય માટZ સOલાય ચાK ુપણ 

રાખી શકાશે. 

��; }�Zк��� �:� j�K�� 5ш� ? 

� િ*-પેઈડ �માટ� મીટરથી વીજvબલની ઝઝંટમાથંી Ûટકારો 

મળશે. એટK ુ જ ન#હ, આડZધડ વપરાશ પર િનય�ંણ 

આવવાથી બીલ વધારZ નહ5 આવે. વપરાશની પળેપળની 

મા#હતી )ણી શકાશે.  

� લો વોiટZજની સમ�યામાથંી ��ુDત મળતા સOલાય9ુ ં

સાત"ય જળવાશે.  

� અ"યારZ મા� ઔWોvગક ��ેે પીક અવસ�મા ંવીજ દર વ� ુ

હોય છે. આ મોડ�લુ રહZણાકં �ે�મા ંઆવશે "યારZ બીલ 

ઓÛ કરવા પીક અવસ�મા ંબચત વધશે.  

�. к�c� <�к�� : IPS <JZ7 >����paH�N �\��� Jj�� ;�6 

����7� <����� J�ÅK������ � Hк� અ��7 ��  

��CAK :  

���� કZV` સરકારZ તમામ IPS, RPF અને પેરા િમvલટર5 દળો 

BSF, ITBP, આસામ રાઇફiસ, CRPF, CISFમા ંનોકર5મા ં

#દ�યાગંોને અપાતી 4 ટકા અનામત રદ કર કવાનો 

િનણ�ય લીધો.  

���� #દiહ5 સ#હત અVય કZV`શાિસત *દZશોની પોલીસમા ંપણ 

#દ�યાગંોને નોકર5મા ં હવે પછ5 4 ટકા અનામતનો લાભ 

નહ¡ મળે તેમ કZV` સરકાર �ારા )ર5 કરાયેલા 

)હZરનામામા ંજણાવવામા ંઆ�Pુ.ં 

к� <���G��5� J�ÅK��� અ��7 ��Ê i� : 

���� ઇ}Vડયન પોલીસ ફોસ�ના તમામ હોÅા, #દiહ5 પોલીસ, 

¢દામાન િનકોબાર, લ��ીપ, દ5વ-દમણ, દાદરાનગર 

હવેલી પોલીસ. 

���� BSF, ITBP, SSB, આસામ રાઇફiસ, CISF,  રZલવે 

*ોટZDશન æપૂ  

�. k��7�� X5 �a�¶V�к ��Z� Z���� : J��ZN5� ?��N�Â  

 
���� #દiહ5-ચદં5ગઢ હાઈવે દZશનો *થમ ઇ-વાહન અ96ુળૂ 

હાઈવે બની ગયો છે. હ#રયાણાના કણ� લેક #રસોટ�મા ંતે9ુ ં

નxુ ંચા�જ .ગ �ટZશન થPુ ંછે.  

���� આ ચા�જ .ગ �ટZશન હાઈવેની મ,યમા ં છે. તે દZશમા ં

ચાલતા તમામ *કારના ઇ-વાહનને ચાÂ કરવા સ�મ. 

આ �ટZશન સૌરઊ)�થી ચાલે છે.  

���� દર 25થી 30 #કલોમીટરZ એક ચા�જ .ગ �ટZશન હશે. 

#દiહ5થી ચદં5ગઢ તરફ 10 અને ચદં5ગઢથી #દiહ5 

તરફના હાઈવે પર 9 ચા�જ .ગ �ટZશન છે. 

?�Í к����� �5� � кa�к�� <K a��ш� : 

���� એક ઇ-કારને ચાÂ કરવામા ં3થી 4 કલાકનો સમય લાગે 

છે. આ માટZ �. 300થી 350નો ખચ� થાય છે.  

���� ફા�ટ ચા�જ .ગ 2 કલાકથી પણ ઓછા સમયમા ં થાય છે. 

આ માટZનો ખચ� �. 400થી 450 આવે છે. �6ટૂર-બાઈક 

20 િમિનટમા ંચાÂ થઈ શકZ છે તેનો ખચ� 50 �િપયા છે. 

�:� j�K�� 5ш� : 

���� �ફટોપ સોલર OલાVટથી ચા�જ .ગ �ટZશનને કારણે હ#રત 

અને �વ1છ ઊ)� મળશે. 

���� પયા�વરણ માટZ અ96ુળૂ તથા ઝીરો કાબ�ન ઉ"સÂન. 

���� એક શહZરથી બી) શહZર વ1ચે ઇ વાહનને *ો"સાહન 

મળશે. 

���� ઇ-કાર9ુ ં 2 કલાકમા ં અને �6ટૂર-બાઈક9ુ ં ચા�જ .ગ 20 

િમિનટમા ંથશે 

�. ?��- ��>7��� �s: X�z<�Z� <�5� _C 6�\к��� ���7�� 

� i�N 

 
� િવlમા ં સૌથી વ� ુ વ�તી ધરાવતા ચીન �ારા તેની 

નીિતમા ં ધરખમ ફZરફાર કર5ને દંપતીને વ� ુ *ો"સાહનો 

આપવાની દરખા�ત સાથે 3 બાળકોની નીિતને મmૂંર5 

આપવામા ંઆવી. 
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� ચીનમા ં જVમદર ઝડપથી ઘટ5 રÀો છે અને x�ૃોની 

સ�ંયામા ં ન¶ધપા� વધારો થઈ રÀો છે. આથી સરકારZ 

તેની ફDત બે બાળકોની નીિતને )કારો આOયો છે અને 3 

બાળકોને જVમ આપવા તમજ ઉછેરવા માટZ તમામ 

દંપતીને �ટ આપી.  

� �ી) સતંાનને જVમ આપનાર દંપતીને કZટલાકં 

*ો"સાહનો આપવાની જોગવાઈ કરાઈ.  

� નવા zધુારZલા પોOPલુેશન એVડ ફZિમલી Oલાિનaગ 

કાયદામા ં દંપતીને �ણ સતંાનોને જVમ આપવા 

પરવાનગી અપાઈ છે Bને નેશનલ પીપiસ ક¶gસેની 

�ટZ}Vડ~ગ કિમટ5એ મmૂંર5 આપી. 

��>7��� �s: <���;к અ�� B�5Ìк <Z�K અ>�ш� 

� સરકારZ દંપતી વ� ુબાળકોને જVમ આપવા તૈયાર થાય 

તે માટZ તેમનો ઉછેર ખચ� ભરપાઈ કરવા દંપતીને 

સામા�જક તેમજ આિથFક સહાય આપવા9ુ ંનr5 કરાPુ.ં  

� બાળકોના ઉછેર તેમજ િશ�ણનો ખચ� ભરપાઈ કરવા 

નવા કાયદામા ંજોગવાઈ કરાઈ.  

� આવા દંપતીને નાણાક5ય સહાય આપવા, ટZDસમા ં રાહત 

આપવા, િશ�ણ, હાઉિસaગ તેમજ નોકર5 આપવાની 

જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે.  

� નવા જVમતા દરZક બાળકના ં માતાિપતાને 1,56,000 

ડૉલરની સહાય આપવા *ોફZસર vલ¢ગ vઝઆનઝાગંે 

ભલામણ કર5.  

�. F��-�� ���A 
Ûa�JHк ?�Uq>K��ш>-���� 

 
� યજમાન : નૈરોબી (રાજધાની) કZVયા  

�. J�� ��ш�@ : �� G�4H         ��� ¹�� J��< 

� 5�-���� : “Reaching the zero malaria target” 

 
��7Z�< :v�ટનના ડો. સર રોનાiડ રોઝ વષkના સશંોધન 

બાદ ઈ.સ. 1897મા ંએવા તારણ પર આ�યા હતા કZ માદા 

મ1છરથી મલે#રયા ફZલાય છે.  

� ડો. રોનાiડ રોઝ �યારZ આ તારણ પર આ�યા "યારZ 20 

ઓગ�ટ હતી. Bના કારણે તેમના �ારા જ એવો અ9રુોધ 

કરવામા ં આ�યો હતો કZ ભિવ યમા ં 20 ઓગ�ટની 

ઉજવણી ‘વiડ� મો}�કટોડZ' તર5કZ કરવામા.ં 

� મ1છરજVય રોગોના શોધક-�ળૂ v�ટ5સર આમX ઓ#ફસર 

ડૉ. સર રોનાiડ રોઝનો જVમ 1857મા ંભારતમા ંઅiમોરા 

ખાતે થયો હતો.  

Z�n : :  

� મ1છરજVય રોગો સામે લડાઈ-જન )fિૃત માટZ  

�. ;c J�� ��ш�@ : �� G�4H 

(�) 6R���� : ?��к��7 6R� 

 
;c : �� G�4H-����         અ�<�� : �� �?A-���� 

� આB સશંોધક રિસકલાલ પર5ખ, નારાયણ f�ુુ, રાtવ 

ગાધંી અને ચં̀ કાતં બ�ીનો જVમ#દવસ. 

� લોકસગંીત� હZ� ુ ગઢવી, અિવનાશ �યાસ, રાજનેતા 

સનત મહZતા અને રિશયન સાNયવાદ5 નેતા vલયોન 

qોટ�ક5ની hÏુયિતિથ.  

� ચં̀ કાતં બ�ીનો જVમ પાલનhરુમા ં અને અcયાસ 

એમ.એ, એલ.એલ.બી zધુી.  

� બ�ી �ુબંઈમા ં ઈિતહાસ અને રાજનીિત શાsના 

અ,યાપક, આચાય� અને પ�કાર પણ રÀા હતા.  

� તેઓની િવશેષ ઓળખ સા#હ"યકાર અને કટાર લેખક 

તર5કZની હતી.  

 
� સા#હ"ય સÂન �ે�ે ચ ં̀ કાતં બ�ીએ પડઘા ãૂબી ગયા, રોમા,ં 

એકલતાના #કનારા, આકાર, અતીતવન, પેરZvલિસસ, એક 

સાજંની �લુાકાત, Lુ ં કોનાક�  શાહ, બ�ીની 
ે ઠ વાતા�ઓ, 

ચં̀ કાતં બ�ીના 
ે ઠ િનબધંો, તવાર5ખ, વાતાયન Bવા ં

નવલકથા, વાતા�, ઈિતહાસ અને રાજકારણ Bવા ંઅનેક િવષયો 

પર 180થી વ� ુh�ુતકો લ�યા ંછે.  
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� આ"મકથા - બ�ીનામા.  

� fજુરાતી સા#હ"યમા ંલેખનનો નવાચાર5 અvભગમ શ� કરનાર 

બ�ી સÂનમા ંઘટનાના બેતાજ બાદશાહ ગણાતા હતા.ં  

� ચં̀ કાતં બ�ી �ુબંઈના શેર5ફ પણ રÀા.ં  

� તેમ9ુ ં 25 માચ� 2006ના રોજ 73 વષ�ની વયે 

અમદાવાદમા ંઅવસાન થPુ ંહ� ુ.ં  

� િવશાળ ચાહક વગ� ધરાવતા બ�ી #દ�ય ભા�કરના કટાર 

લેખક હતા. 

 (�) ;c J�� ��ш�@ : �� G�4H 

<�k���� J��< : w i�A ���X��� 4�. ��v� ������� 

��� ;c J��< 

 
અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (20-08-2021) 

1. તા. 20 ઓગ�ટ-2021ના રોજ 
ી સોમનાથ મ#ંદર q�ટના 

કયા 4 *કiપો9ુ ંવડા*ધાન 
ી નરZV` મોદ5ના હ�તે ઈ-

લોકાપ�ણ કરાPુ ં - <]:��шA� >5, <���5 X�шA� 

�Õa��N,  i�� <���5 �J�� vCµ���M:� �¹`:Aઅa� 

a�к�>AC 75� >��A7��7��� �J���� ���AC�� 

�шa�cK�<  

2. 
ી સોમનાથ મ#ંદર q�ટના વત�માન ચેરમેન9ુ ં નામ 

જણાવો - ���X��� ���c� ��N 

3. ઓગ�ટ-2021મા ં DCGI �ારા 12થી 18 વષ�ના બાળકો-

ત�ુણો માટZ ઝાયડસ કZ#ડલા �ારા િવકસાવાયેલી કોરોનાની 

કઈ રસીને ઈમરજVસી ઉપયોગની મmૂંર5 અપાઈ - 

ZyCoV-D   

4. �વદZશી રસી ZYCOV-Dને �ા િમશન હZઠળ 

િવકસાવવામા ં આવી છે - J�>�HA�cH Gj 

6�K�H�V��a�v (DBT) 7�; k��7 <�к����� �ш� 

к���� I:�R� Z�[\  

5. િવlની સૌ*થમ ડ5એનએ આધા#રત Oલા��મડ બઝેડ 

વે�Dસન9ુ ંનામ જણાવો - ZYCOV-D 

6. �વદZશી રસી ZYCOV-Dના ડોઝની સાઈકલ જણાવો - �-

��-�� J��< 

7. રસી માટZ વપરાતા EUA9ુ ં િવ��તૃ નામ જણાવો - 

d�;c<� `:u G5���du�ш�  

8. વીજ ચોર5 અટકાવવા ભારતમા ં �ા વષ� zધુીમા ં

સરકાર5, વાvણજય અને ઉWોગો સ#હતના એકમોમા ં

વીજળ5 hરુવઠા માટZ િ*-પેઈડ �માટ� મીટર ફર�જયાત 

કરાયા - �@A ���� 

9. વીજ મ�ંાલયના )હZરનામા ં �જુબ કયા વષ� zધુીમા ં

તમામ gાહકો માટZ િ*-પેઈડ �માટ� મીટર લાf ુકરાશે - 

�@A ���� 

10. ઓગ�ટ-2021મા ં કZV` સરકાર �ારા IPS સ#હત 

પેરાિમvલટર5 દળોમા ં #ફiડ જોબ ધરાવતી સેવામા ં

#દ�યાગંોની કZટલા ટકા અનામત રÅ કરાઈ - � Hк�  

11. ઓગ�ટ-2021મા ં ભારતનો *થમ કયો ઇલે}Dqક વાહન 

હાઇવે )હZર કરાયો - J��ZN5� ?��N�Â  

12. દZશના *થમ ઇ-વાહન હાઈવે ઉપર દર કZટલા #કલોમીટર 

પર એક ચા�જ .ગ �ટZશન હશે - ��5� �� Jкa��H� 

13. ઓગ�ટ-2021મા ં ચીન દંપતીને વ� ુ *ો"સાહન સાથે 

કZટલા બાળકોની નીિતને મmૂંર5 અપાઈ – _C 

14. Sડર-20 વiડ� એùલે#ટક ચે�Nપયનિશપ-2021નો 

યજમાન9ુ ંનામ જણાવો - �½��6� (к�cK�)  

15. વiડ� મો�ક5ટો ડZ કયારZ મનાવવામા ંઆવે છે - �� G�4H  

16. વiડ� મો�ક5ટો ડZ-2021ની થીમ જણાવો - Reaching the 

zero malaria target 

17. મ1છરજVય રોગોના શોધક તથા તેનો જVમ કયારZ-�ા 

થયો હતો – �·. <� ������ ��u, �@A-���� 75� 

અ���� (k��7) 

18. fજુરાતી સા#હ"યકાર ચં̀ કાતં બ�ીનો જVમ કયારZ-�ા ં

થયો હતો - �� G�4H-���� 75� >�a�w:� 

19. fજુરાતી સા#હ"યકાર ચં̀ કાતં બ�ીની આ"મકથા9ુ ં નામ 

જણાવો - 6R����  

20. કયા િવવેચકZ fજુરાતી સા#હ"યમા ં ચં̀ કાતં બ�ીને 

લેખનના મામલે ઘટનાના બેતાજ બાદશાહ ગણા�યા હતા 

– �·. I:� ш�Z  

21. *િત વષ� સદભાવના #દવસ �ારZ-�ા મહા9ભુાવના 

જVમ #દવસની યાદમા ંમનાવવામા ંઆવે છે - �� G�4H 

75� w i�A PM 4�. ��v� ����� 

DATE : ��-��-����

�. 9:;��7 <�к�� : GIDC�� ?�� ���7 ��@Kк K�;��G fZ��  
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Z�n : :  

� કોિવડ-19ની બીt લહZર બાદ રા�યમા ંMSME સ#હતના 

ઔWોvગક એકમો hનૂઃ બેઠા થઈ શકZ તે ઉÅેÁયથી fજુરાત 

ઔWોvગક િવકાસ િનગમ- GIDCએ 4 નીિત િવષયક 

યોજનાઓ )હZર કર5.  

� 224 GIDCના 50 હ)રથી વ� ુઉWોગોને �.500 કરોડનો 

ફાયદો થશે. અગાઉની નીિત હZઠળ B એકમો સમય 

મયા�દાનો લાભ મેળવી શ�ા નથી તેમને માચ� 2023 

zધુી વપરાશની સમય મયા�દા વધાર5 આOયા હતા.  

?�� ���7 ��@Kк K�;��G :  

(�) ���H�J�K �>J�K��� >���HN અ�� �>��ш K�A���� 

<K�� 
к �@A �j : 

� Oલોટ ફાળવણી બાદ B ઉWોગકારોને ઉ"પાદન શ� 

કરવાની સમય મયા�દા bકૂ5 ગયા છે, તેમનો મોરZટો#રય 

િપ#રયડ વ� ુએક વષ� વણવપરાશી દંડ (પેનiટ5) વzલૂ 

કયા� વગર વધાર5 અપાશે.  

� આ િનણ�યથી ઉWોગકારોને િમલDતનો વપરાશ કરવા વ� ુ

સમય મળશે અને દર વષ= િવતરણ #કaમતના બે ટકા લેખ ે

વણવપરાશી દંડના �.16.70 કરોડથી વ� ુરકમ ભરવામા ં

�ટછાટ મળશે. 

(�) �a�H અ�� 6Ô:�\N ш��< �H� �@A  >Z�a��� ��è<, 

��� k�� ����� �Wij : 

� Oલોટ અને બLમુાળ5 શે�સની ફાળવણીના દરોમા ં

*િતવષ� વધારો થયા કરZ છે, ચાK ુનાણા#કય વષ� 2021-

22 માટZ વધારો નહ¡ થાય. ગતવષ�ના રZÊસ યથાવત 

રહZતા ઉWોગકારોને �.26 કરોડનો ફાયદો થશે.  

� �યા ંસૌથી વ� ુ#ડમાVડ છે તેવા સાયખા, સાયખા xમુVસ 

પાક� , સાયખા MSME, દહZજ, હાલોલ અને હાલોલ 

િવ�તરણ એમ છ GIDCમા ંવષ� 2021-22 માટZ અગાઉથી 

િનયત વધારો યથાવ� ્રહZશે. 

(�) dcl�4�V?�, >K�A��C અmK�< �H� ��� GIDC�� 

e.��.�� к����� a�k 

� GIDCમા ં ખાસ જ�#રયાતવાળા કામો, ઉWોગકારોની 

િમલકતોની માપણી, સવ=, �થળ િનર5�ણ #રપોટ� , 

જ�ર5યાત �જુબ ઈVpા�qDચર, પયા�વરણના અcયાસની 

કામગીર5 માટZ સરકાર �ારા *િત ચોરસ મીટરZ �.25 લેખે 

વહ5વટ5 મmૂંર5 મળે છે.  

� બાધંકામ િવ�તારના નDશાની મmૂંર5 વખતે સિવFસ, 

એિમિનટ5ઝ ફ5 પેટZ *િત ચો. મી.એ �.50 લેખે વzલુાય 

છે. આ ગણતર5એ મા� 50 ટકા ખચ�ની જ મmૂંર5 મળે છે 

! આથી, ઉWોગકારોની માગણી �જુબ 138 GIDCને 

�.71.30 કરોડનો લાભ આપવા િનણ�ય કયk છે. 

(�) dcl�4�V?� j���� �� �@g j��j��5� �� GIDC�� e. 

��.�� к��� j�� \ш� :  

� વષ� 2009થી GIDCમા ં ઈVpા�qDચર એપgેડZશન ફડંની 

રચના થઈ છે. Bના હZઠળ B તે GIDCમા ં *િત ચો.મી. 

�િપયા પાચં લખેે વzલૂાત થાય છે. તેમાથંી �ણ �િપયા 

GIDC રાખે છે અને બ ે �િપયા B તે એસોિસયેશનને 

GIDCની િનભાવણી માટZ મળે છે.  

� 10 વષ� દરિમયાન આ ફડંમા ંઅસ�ંય િવવાદો થતા તેના 

ઉકZલ �વ�પ 59 GIDC એસોિસએશનને �. 33.24 કરોડ 

આપવાનો િનણ�ય કયk. 

� GIDC ?���� : �� 6\��7�<rZ ��;w i7  

�. �c���� XW��7 y���-�������� : G>� �H-Bs:��к 

B��<� 7½K�� к��K�  

�:� �� G>� �H 

� ગીર ફાઉVડZશન �ારા 6ુદરતી સશંાધનોના ંઉપયોગ કર5ને 

િસaહ-વાઘ-#દપડા માટZ નૈસvગåક અ9_ુિૂત થાય તે *કારZ 

ઓપન Uુ �કાય *કારના આ�િુનક આવાસો બનાવવામા ં

આ�યા. Bને ઓપન મોટ કહZવામા ંઆવે છે. 

� વVયtવોની zરુ�ા, સલામતી અને અ96ુળૂતાઓને 

,યાનમા ં રાખી આ ‘‘ઓપન મોટ’’ *કારના આવાસો 

તૈયાર કરાયા છે Bમા ંપùથર િશલાઓ, x�ૃ-વન�પિતઓ, 

ઘાસ-વાસં સ#હતના 6ુદરતી સશંાધનોનો ઉપયોગ કર5 

આવાસોને આબેLબૂ નૈસvગåક બનાવાયા છે.  

� આ આવાસોમા ં��ુય"વે વVયtવોને આરામ કરવાના ગઝબો, 

પùથરની fફુાઓ, પાણીના ઝરણા, નાના તળાવ, રZNપ અને 

�ટZજ પણ તૈયાર કરાયા છે. Bથી વVયtવોને પોતાના નૈસvગåક 

આવાસમા ંજ રહZતા હોવાની અ9_ુિૂત થાય.  
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� �લુાકાતીઓ માટZ ખાસ ગેલેર5 તથા પથ બનાવી આ 

આવાસોની Sદર તથા બહાર ઘિન વિનકરણ કર5 6ુદરતી 

ઓપ આપવામા ંઆ�યો. 

�. 4���z� K�;�� - к�c� <�к�� : 

9:;��7�� <DX5 >�Ka�H X�YVH 7�Nк� �������� 

�;�a���5� �� G�4H ������ ��; X���k   

 
K�;���� ���7� : 

� વષ� 2024 zધુી fજુરાતના સમg ગામડાઓને �વાિમ"વ 

યોજના હZઠળ આવર5 લેવાશે 

� gાિમણ િવ�તારના લોકોને *ોપટÞ કાડ� આપવા કZV` 

સરકારZ �વાિમ"વ યોજના અમલમા ં�કૂ5 છે. આ યોજનામા ં

Üોનના મા,યમથી િમiકતો9ુ ં સવ=�ણ કરાશે અને તે 

આધારZ *ોપટÞ કાડ� બનાવવામા ંઆવશે.  

���������� >�Ka�H X�YVH  

� ગાધંીનગર �જiલાના રાજhરુા, �બુારકhરુા, પ¡ઢારડા, 

માધવગઢ અને  )ખારો ગામમા ં Üોન ઉડાડ5 િમiકતની 

માપણી કરવામા ંઆવશે.  

� આ ગામડાઓમા ંÜોનથી કZવી ર5તે જમીન માપણી કરાશે 

તેની gામજનોને સમજ આપવા gામસભા પણ યોજવામા ં

આવી છે. Üોનથી સચોટ માપ લઇ ગામમા ં દરZક ઘરના 

*ોપટÞકાડ� બનાવાશે. 

� આ *ોપટÞકાડ�ના મા/યમથી પચંાયતોની વેરા વzલૂવા9 ુ

વ� ુસરળ બનશે. ગામના રહZણાકં િવ�તારના રZકોડ� gામ 

પચંાયતો hરુા પાડશે. 

� �પ ટ આકારણી અને િમiકતવની માvલક5ને લીધે 

િમiકત9 ુ �iૂય પણ વધશે. આ યોજના હZઠળ gાિમણ 

નાગ#રકોને સપંિતના માvલક5 હrો પણ મળશે.  

к����N к���� <�45�G :  

� ભારતીય સવ=�ણ િવભાગ, પચંાયત િવભાગ તથા  

મહZzલૂ િવભાગ સPંDુતપણે કામગીર5 કરશે. 

�. ZYCOV-D ��UV<� ��ш�  

к�>�� : u�K�< к�J�a� Z��5к�� pa�H�� 

к��� ZYCOV-D ��UV<� અ>�ш� :  

� 12 વષ�થી વ�નુી ¾મરની કોઈપણ �ય�Dતને આ વે�Dસન 

અપાશે એટલે કZ બાળકોને પણ આ વે�Dસન આપી શકાશે.  

� �ુિનયામા ંહાલમા ંઅVય બ ેવે�Dસન ફાઈઝર અને મોડના� 

12 વષ�થી વ�નુી ¾મરની �ય�Dતને આપવામા ંઆવે છે.  

� ભારતમા ં આ પહZલા મા� 18 વષ�થી વ�નુી ¾મરની 

�ય�Dત માટZ વે�Dસન ઉપલ[ધ હતી. 

 
o��5� અ>�ш� ? : 

� આ વે�Dસન સOટZNબરના મ,ય ભાગ zધુીમા ંઉપલ[ધ થશે.  

� શ�આતમા ં 30થી 40 લાખ ડોઝ તૈયાર થશે. "યારપછ5 

ઓDટોબર zધુીમા ં 1 કરોડ ડોઝ અને )VPઆુર5 zધુીમા ં

5 કરkડ ડોઝ બનાવાશે.  

� ઝાયડસ દર વષ= 10થી 12 કરોડ ડોઝ તૈયાર કરવા9ુ ં

લòય રાખીને ચાલ ેછે. 

��UV<��� к�Ha� ��u અ>�ш�? 

� આ �ણ ડોઝવાળ5 વે�Dસન છે. દરZક ડોઝ વ1ચ ે28 #દવસનો 

ગાળો રહZશે. પહZલા ડોઝના 28 #દવસ પછ5 બીજો અને 56 

#દવસ પછ5 �ીજો ડોઝ અપાશે. અ"યાર zધુીમા ંભારતમા ંB 

પણ વે�Dસન છે તેમા ં2 ડોઝ અપાય છે. 

B ���H� ��J�KcH <�� અ<�к��к �� ? 

� દZશભરમા ં 28 હ)ર લોકો પર આ વે�Dસનની qાયલ 

કરાઇ છે, B �જુબ આ વે�Dસન 66.6% અસરકારક છે.  

� ઝાયડસ કZ#ડલાએ દાવો કયk છે કZ તેની વે�Dસન 

કોરોનાના ડZiટા વે#રયVટ સામે પણ અસરકારક છે. 

ડ5એનએ આધા#રત આ વે�Dસન વાયરસના NPટુZશનની 

જલદ5 ઓળખ કર5 લે છે. 

B <�K]:V7 ��UV<� к��� �N7� અ>�ш� ? 

� આ િવlની *થમ ડ5એનએ બ�ેડ વે�Dસન છે �યારZ અVય 

વે�DસVસ એમ-આરએનએ આધા#રત છે. આ વે�Dસન 

િસ#રVજ વગર ફામા�Bટ ટZ�Dનકથી અપાશે.  

� િસ#રVજ વગરના ઇVBDશનમા ંદવા ભર5 દZવાય છે, પછ5 

તેને એક મશીનમા ં લગાવીને બાવડા પર અપાય છે. 

મશીન પર9ુ ંબટન ·Dલક કરવાથી વે�Dસનમાનંી દવા કોઇ 

જ �ુખાવા કZ આડઅસરો િવના વે�Dસન લેનારના શર5રમા ં

પહ¶ચી )ય છે. 

�. ���� : y¾�X��ш�� w i�A ]:̂ K�_� k�;>�� �J��[ 

��7� к�K�C�<rZM:� �� �@g ���� 
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� િનધન : લખનઉ (ઉ�ર *દZશ) 

��;кNK к��кNJ�ú : 

� ઉ�ર *દZશમા ં ભાજપના *થમ ��ુયમ�ંી (6ુલ બે 

વખત)  

� #હમાચલ *દZશ અને રાજ�થાનમા ંhવૂ� રા�યપાલ 

>J�?K :  

� જVમ 5 )VPઆુર5 1932ના રોજ અલીગઢના અતરૌલી 

તાKકુાના મઢોલી ગામમા ંએક સામાVય ખેãતૂ પ#રવારમા ં

થયો હતો. 

� તેમના શાસન કાળમા ં#ડસેNબર 1992ના રોજ અયો,યામા ં

બાબર5 મ��જદનો િવવાદા�પદ માળÑુ ં તોડવામા ં આ�Pુ ં

હ� ુ.ં તેમણે કારસેવકો પર ગોળ5બાર કરવા મmૂંર5 નહોતી 

આપી.  

� 1990ના દાયકામા ં ભાજપના રામમ#ંદર ¢દોલનને 

કiયાણિસaહZ જ એક અલગ અલગ ઓળખ આપી હતી.  

�. `:��<�j : � Va�d�H L�d�<< du અ ?�d�� ��dè< 

L�d�<< : p?�Ïc< Va�d�H J�4к dc��R fZ��  

 
k��7 ����� ���� L� : k��7 <JZ7 ����� �� ��ш��� 

��� к��� 6�\к���  4��4ÛK અ�� �шRC >� Va�d�H 

?�c;�� х7�� 

� ઈVડZ� �જુબ પા#ક�તાનને 14મો, બાÈંલાદZશને 15મો અને 

અફઘાિન�તાન 25મા ં મે. 

� PિુનસેફZ Dલાઈમેટ #ર�ક ઈVડZ� )હZર કયk હતો. એ 

*માણે સાઉથ એિશયાના ભારત, પા#ક�તાન, બાÈંલાદZશ 

અને અફઘાિન�તાન એમ ચાર દZશોના બાળકો ઉપર 

Dલાઈમેટ  ાઈિસસ9ુ ંસૌથી વ� ુજોખમ છે.  

� hરૂ, વાવાઝોડા,ં વાP ુ*�ૂષણ, �ૂકાળ Bવી હોનારતો �યા ં

સૌથી વ� ુ થવાની શ�તા છે એમા ં ભારતનો પણ 

સમાવેશ થાય છે.  

� અહZવાલ �જુબ ભારતમા ં એક સમયે 60 કરોડ લોકો 

પીવાના પાણીની અછત સામે 0ઝતા હશે ને બીt તરફ 

કરોડો લોકો hરૂ અને વાવાઝોડા ંસામે ઝ¡ક ઝીલતા હશે.  

� આવી પર�પર િવરોધાભાસી 6ુદરતી હોનારતો9ુ ં સા�ી 

ભારત બનશે તો ભારતના કરોડો બાળકો તેનાથી 

*ભાિવત થશે. એના કારણે આ બાળકોના હZiથ અને 

એ�PકુZશન ઉપર તેની ગભંીર અસરો પડશે. 

�. J�� ��ш�@ : �� G�4H 

��� �J��[ ���J�к J��<  (���A �<��K� �<HNuc< ��)  

 
� 5�-���� : Pandemics: Do They Change How We 

Address Age and Ageing 

Z�n : : વ#ર ઠ નાગ#રકોની પ#ર��થિતઓ િવશે )fિૃત લાવવા 

અને તેમને મદદ કરવા  

� વ#ર ઠ નાગ#રકો અને તેમની સામા�જક ��થિતને અસર 

કરતા પ#રબળોને )fતૃ કરાઈ છે.  

� આ #દવસ �ારા સમાજમા ં x�ૃ નાગ#રકોના યોગદાન 

બદલ તેમનો આભાર માનવામા ંઆવે છે. 

� d�7Z�< : આ #દવસની શ�આત અમે#રકાના hવૂ� 

રા qપિત રોનાiડ રZગને કર5 હતી.  

� 
ી રZગને 19 ઓગ�ટ 1988ના રોજ ઘોષણાપ� પર 

હ�તા�ર કર5ને 21 ઓગ�ટને અમે#રકામા ંરા q5ય વ#ર ઠ 

નાગ#રક #દવસ ઘોિષત કયk હતો.  

� સPંDુત રા q મહાસભાએ 14 #ડસેNબર 1990ના રોજ 21 

ઓગ�ટને િવl વ#ર ઠ નાગ#રક �પના મનાવવાની 

ઘોષણા કર5. 

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (21-08-2021) 

1. કોિવડ-19ની બીt લહZર બાદ fજુરાતમા ં MSME 

સ#હતના ઔWોvગક એકમો hનૂઃ શ� થઈ શકZ તે હZ�થુી 

fજુરાત ઔWોvગક િવકાસ િનગમ �ારા ઓગ�ટ 2021મા ં

કઈ ચાર નીિત િવષયક યોજનાઓ )હZર કર5 – 

���H�J�K �>J�K��� >���HN અ�� �>��ш K�A���� 

<K�� 
к �@A �j, �a�H અ�� 6Ô:�\N ш��< �H� 

�@A >Z�a��� ��è<, ��� k�� ����� �Wij, 

dcl�4�V?�, >K�A��C અmK�< �H� ��� GIDC�� 
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e.��.�� к����� a�k 75� dcl�4�V?� j���� �� �@g 

j��j��5� �� GIDC�� e. ��.�� к��� j�� \ш� 

2. fજુરાત સરકાર �ારા ચાર નીિત િવષયક યોજનાઓ 

)હZર કરવાથી 224 GIDCના કZટલા ઉWોગોને કZટલા 

કરોડનો ફાયદો થશે – �� Zf�5� �s: y���� 75� 

F��Y e.��� к���   

3. fજુરાત ઔWોvગક િવકાસ િનગમના વત�માન ચેરમેન9ુ ં

નામ જણાવો - �� 6\��7�<rZ ��;w i7  

4. ગીર ફાઉVડZશન �ારા 6ુદરતી સશંાધનોના ંઉપયોગ કર5ને 

િસaહ-વાઘ-#દપડા માટZ નૈસvગåક અ9_ુિૂત થાય તે *કારZ 

ઓપન Uુ �કાય *કારના આ�િુનક આવાસો બનાવવામા ં

આ�યા. B તેને �ા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે - G>� 

�H 

5. ગીર ફાઉVડZશન �ારા ઓપન મોટ-આ�િુનક આવાસો �ા ં

તૈયાર કરાશે - �c���� XW��7 y���-��������  

6. કZV` સરકારની �વાિમ"વ યોજનાનો fજુરાતમા ં સૌ*થમ 

પાયલોટ *ોBDટ કયા �જiલામા ંઅને �ારZ *ારંભ થશે - 

�������� 75� 7�. �� G�4H ���� 

7. કZV` સરકારની �વાિમ"વ યોજના Sતગ�ત આગામી �ા 

zધુીમા ંfજુરાતના સમg ગામડાઓને આવર5 લેવાશે - 

�@A ���� 

8. ભારતના gાિમણ િવ�તારના લોકોને Üોનના મા,યમથી 

િમiકતો9ુ ંસવ=�ણ કર5ને તે આધારZ *ોપટÞ કાડ� આપવા 

કઈ યોજના અમલી બનાવી છે - 4���z� K�;��  

9. ZYCOV-D વે�Dસન િસ#રVજ વગર ઈVBDશનમા ં ભર5ને 

આપવાની ટZકિનક કયા નામે ઓળખાય છે – j��AYH 

H�к��к  

10. ઓગ�ટ-2021મા ં ઉ�ર*દZશના hવૂ� ��ુયમ�ંી ભાજપના 

વ#ર ઠ નેતા કiયાણિસaહ9ુ ં 89 વષ= �ા ં િનધન થPુ ં - 

aх�y (y¾� X��ш) 

11. ઉ�ર *દZશ ભાજપના *થમ ��ુયમ�ંીકiયાણિસaહ �ા બ ે

રા�યના રા�યપાલ પદZ રહ5 b�ૂા હતા - JZ�?a 

X��ш અ�� ��;45�� 

12. ઓગ�ટ-2021મા ંધ Dલાઈમેટ  ાઈિસસ ઈઝ અ ચાઈiડ 

રાઈÊસ  ાઈિસસ : vચiÜVસ Dલાઈમેટ #ર�ક ઈVડZ� કઈ 

વૈિlક સ�ંથા �ારા )હZર કરાયો - `:��<�j 

13.  ઓગ�ટ-2021મા ં)હZર કરાયેલા ધ Dલાઈમેટ  ાઈિસસ 

ઈઝ અ ચાઈiડ રાઈÊસ  ાઈિસસ : vચiÜVસ Dલાઈમેટ 

#ર�ક ઈVડZ� �જુબ િવlવમા ંભારતનો  મ જણાવો – �� 

14. ધ Dલાઈમેટ  ાઈિસસ ઈઝ અ ચાઈiડ રાઈÊસ  ાઈિસસ : 

vચiÜVસ Dલાઈમેટ #ર�ક ઈVડZ� �જુબ ભારત સ#હત 

િવlના કZટલા દZશોના 100 કરોડ બાળકોના  �વા�ùય અને 

િશ�ણ પર Dલાઈમેટ ચેVજના ખતરાનો દાવો કરાયો છે – 

�� 

15. ધ Dલાઈમેટ  ાઈિસસ ઈઝ અ ચાઈiડ રાઈÊસ  ાઈિસસ : 

vચiÜVસ Dલાઈમેટ #ર�ક ઈVડZ� �જુબ સાઉથ એિશયાના 

�ા ચાર દZશ ઉપર Dલાઈમેટ  ાઈિસસ9ુ ં સૌથી વ� ુ

જોખમ રહZK ુ છે – k��7, >�Jк47��, 6��Éa���ш અ�� 

અj±���47��  

16. *િત વષ� િવl વ#ર ઠ નાગ#રક #દવસ કયારZ મનાવવામા ં

આવે છે - �� G�4H  

17. િવl વ#ર ઠ નાગ#રક #દવસ -2021ની થીમ જણાવો - 

Pandemics: Do They Change How We Address Age 

and Ageing 

18. િવl વ#ર ઠ નાગ#રક #દવસ મનાવવાની શ�આત કોણે-

કયારZ કર5 હતી - અ�J�к��� w i�A ����>�7 ������ 

����� �� G�4H ������ ��;  

19. સPંDુત રા q મહાસભાએ કયા #દવસે 21 ઓગ�ટને િવl 

વ#ર ઠ નાગ#રક �પના મનાવવાની ઘોષણા કર5 હતી – 

7�.�� J�<�q6� ���� 

 

DATE : ��-��-����

�. NMP K�;�� : ��C� �_� �� ��Aa� <�7���� ®��� 

��ш�a ���H�du�ш� >��>a��� (NMP) K�;�� fZ��   

 
NMP K�;�� ��ш� : 

� ચાર વષ�ના સમયગાળામા ં સરકાર તેની માળખાગત 

િમલDતો ખાનગી કંપનીઓને અને ઉWોગોને લીઝ પર 

આપીને �. 6 લાખ કરોડ9ુ ંભડંોળ ઊ_ુ ંકરવાનો લòયાકં. 

� િવિવધ 12 મ�ંાલયોની 20 Bટલી િમiકતો NMP હZઠળ 

vલઝ પર અપાશે.   
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� નાણા*ધાન �ારા નેશનલ મોનેટાઈઝેશન પાઈપલાઈન 

નામ9 ુ # િસલ ઈVpા�qDચર �ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેKુ ં

h�ુતક લોVચ કરાP ુ 

�. х�aWi� : B� 4>�b�A< ��c4HH` iH (ASI)-w iC� : B��� 

;������ �7 �7�� 7�a� B>7� ����NK <�45� 

<шÀ �\��� �� GpaUq>Kc<M:� <c��  

� સરં�ણ મ�ંી 
ી રાજનાથિસaહ સશs દળો સાથે 

જોડાયેલા ં16 ઓvલ�NપયVસ9ુ ંસNમાન કરશે.  

� ડ5આઈએટ5મા ં રાજનાથિસaહ સ�ંથાનની મહાસભાની 

બેઠકની અ,ય�તા કરશે. પ#રસરમા ં એક નવા ભવન9ુ ં

ઉદઘાટન કરશે. 

ASI�� �<�� :   

� GpaUq>к - �� х�a��NG >�к ��Y7�  

� ������a х�a��� - �� х�a��N >�к ��Y7�  

� 
�шK� ��q< - �� х�a��N >�к ��Y7�  

� `:5 ��q< – � х�a��N >�к ��Y7� 

� અ : A� w:�4к�� ��Y7� – �� х�a��N  

�. JZa� к�c�� ����7� �:��A j�dH� HN - CRPF  

 
��ш�@7� :છ�ીસગઢના નDસલી *ભાિવત zકુમા િવ�તારમા ં

સી.આર.પી.એફ.ની 32 મ#હલા કમાVડો ધરાવતી �ુગા� ફાઇટર 

ટ5મને સામેલ કરાઈ.  

� આ ટ5મને હmુ એક મ#હના zધુી કોNબાટ કમાVડોની 

તાલીમ આપવામા ં આવશે અને "યારબાદ તેમને 

નDસલીઓ સામેના ઓપરZશનોની સ# ય જવાબદાર5 

અપાશે  

�. ���� : k��7�� GpaUq>K� òH6�a� અ�� w i�A 

��ш�a к�? <½K� ш�JZ� Z�JкM: �� �@g 9:a6��A-кC�AHк 

х�7� ����   

 
� 1960મા ંરોમ ઓvલ�Nપકમા ંભાગ લેનાર ભારતીય Òટબોલર 

к��Jк�ê :પાચં દાયકા zધુી ભારતીય Òટબોલ સાથે જોડાયેલા 

રહZલા હા#કમ9ુ ં`ોણાચાય� એવોડ�થી પણ સVમાન.  

� ઈ.સ.1982મા ં નવી #દiહ5મા ં એિશયન ગેNસ9ુ ં આયોજન 

કરવામા ંઆ�Pુ ં "યારZ તેઓ ત"કાલીન ભારતીય Òટબોલ 

ટ5મના કોચ પી.કZ. બેનજXના આસી�ટVટ હતા. તેઓએ 

Uુના�મેVટ દરિમયાન �વત�ં ર5તે ટ5મના કોચની 

જવાબદાર5 પણ સભંાળ5 હતી.  

� તેઓ #ફફા બેજ ધારક ¢તરરા q5ય રZફર5 પણ હતા. 

તેમણ ે 1988ની એએફસી એિશયન કપની મેચમા ં

ઓ#ફિશઅલ તર5કZ ફરજ બ)વી હતી.  

� ભારતીય વાP ુ સેનાના _તૂhવૂ� �વોડ�ન લીડર હા#કમ �પોટ�સ 

ઓથો#રટ5 ઓફ ઈ}Vડયાના #રજનલ ડાયરZDટર પણ હતા.  

� તેઓએ Sડર-17 #ફફા વiડ� કપ માટZની ભારતીય ટ5મ9ુ ં

�કાઉ#ટaગ પણ કPુ� હ�.ુ 

�. �a�6�� `:��mK�< : W:a 6� 76ù� 

V��� <��[��� ?�� ��ш� : k��7,USA, f>�� અ�� 

G4��paK��� ������ <�̀ :V7 `:� અmK�< 

 
� હZ� ુ : ચીનની દાદાગીર5ને જવાબ આપવા Dવાડ દZશોની 

સPંDુત કવાયત 

`:� અmK�< ��ш� : 

� V��� 
Ha� к� V��ÏNa�H� �<o�J�HN ��Ka�� 

<��[��� ?�� ��ш k��7, અ�J�к�, f>�� અ�� 

G4��paK� <�5� \N�� અzK��� >�ö Xш��7 

Z�<����� <�̀ :V7 �J�K�� `:� અmK�< к�N ��� ��.  

<K��\� :  

� તાર5ખ 21થી 24નો સૈVય અcયાસ અ"યારZ ચાલી રÀો છે. 

એક #દવસના િવરામ બાદ બીજો તબrો તાર5ખ 25થી 

29 દરિમયાન હશે.  

� Dવાડના દZશોનો આ પહZલો P�ુ અcયાસ નથી. આ અગાઉ 

આવા અcયાસો થઇ b�ૂા છે.  

� આ વષ= માચ� મ#હનામા ં Dવાડ દZશોના વડા અમે#રકાના 

*ેિસડZVટ જો બાઇડZન, વડા *ધાન નરZV` મોદ5, )પાનના 

વડા *ધાન યોિશહZદZ zગુા અને ઓ�qZvલયાના વડા *ધાન 

�કોટ મા#રસનની બેઠક યો)ઇ હતી.  

� આ બેઠકમા ં#હaદ મહાસાગરમા ંચીનની દાદાગીર5ને રોકવા 

સદંભ= િવચાર િવમશ� થયો હતો. ચીન Dવાડ સામે પહZલેથી 

જ બખાળા કાઢ� ુ ંઆ�Pુ ંછે.  
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V��� ��ш� : 

� Dવાડ એટલે Dવાડ5લેટર િસ�ો#રટ5 ડાયલોગ  

� <��[��� ?�� ��ш k��7, અ�J�к�, f>�� અ�� 

G4��paK�  

� V����� шeB7 ����મા ં થઇ હતી. ધરતીકંપ અને 

zનુામી પછ5 )પાનને બે�ંુ કરવાના ઇરાદાથી એ 

સમયના )પાનના વડા *ધાન િશaજો આબેએ Dવાડની 

રચના કર5 હતી.  

� Dવાડની �થાપના પછ5 થોãુકં કામ થPુ ંહ� ુ ંપરં� ુ ંબાદમા ં

તે z1ુOુત અવ�થામા ંચાiPુ ંગPુ ંહ� ુ.ં  

� 2017થી Dવાડને ફર5થી એ}Dટવ કરવામા ં આ�Pુ.ં 

અમે#રકાના *ેિસડZVટ જો બાઇડZને કુ ં છે કZ, હવે પછ59ુ ં

Dવાડ9ુ ં િશખર સમેંલન ચારZય દZશના નેતાઓની �બ� 

હાજર5મા ં થશે. બાઇડZન અમે#રકાના *ેિસડZVટ બVયા એ 

પછ5 સૌથી પહZલા તેમણે Dવાડ િશખર સમેંલનમા ંહાજર5 

આપી હતી. કોરોનાના કારણે એ સમેંલન વ1Pુ�અલી 

યોજxુ ંપડPુ ંહ� ુ.ં  

� અ"યારZ ચાલી રહZલો P�ુ અcયાસ ચીનને ચેતવણી જ છે 

કZ, તમે તમારા કર�તૂો પર લગામ �કૂો, બાક5 અમે 

તૈયાર જ છ5એ.  

� ચીન અ"યારZ તાvલબાનો માટZ લોvબaગ કર5 રુ ં છે. ચીન 

આતકંવાદ5ઓને મદદ કરZ છે એવી છાપ તો પહZલેથી છે જ, હવે 

તાvલબાનોને મદદ કર5ને ચીન તેને વ� ુપાr5 કરZ છે.  

� ચીનની હરકતો કોઇથી �પી રહ5 નથી એટલે જ Dવાડ અને 

બી) સગંઠનો તર2્ �ુિનયાના દZશો આકષા�ઇ રÀા છે. ચીને 

સામે આગામી સમયમા ંહmુ ઘણા પડકારો ઊભા થવાના છે! 

�. Z���N ����u�Ë: � : c` iK�кA  અ�� B<>�<��  ��47���� અ<�� 

 
���� VPયૂોક� �ટZટ અને કને}Dટકટમા ઈમરજVસી )હZર 

�. J�� ��ш�@ : �R�6��� 

(�) �R�6��� : <�5� ;���K�a� અcK ����� >�A (�A)  

(�) �pRC�� અ��� અ��¾  

� આB ઉપા મ એટલે કZ નવી શ�આતનો #દવસ છે. 

�ા3ણો નવી ય�ોપિવત પહZર5ને અ,યયન શ� કરશે. 

દv�ણ ભારતમા ંતેને અવિન અિવ�મ કહZ છે. 

(�) �K k��7�� к;�N>�A  

� મ,ય ભારતમા ંકજર5 પવ�મા ંsીઓ ઘરZ ઉગાડZલા જવ નદ5મા ં

િવસ�Âત કર5ને સતંાનોના દ5ઘા�Pષુની *ાથ�ના કરZ છે. 

(�) 9:;��7�� >��_�>��  

� દZશમા ં કાવ#ડયા નદ5ઓમાથંી લાવેલા જળથી િશવvલaગ 

પર અvભષેક કર5ને કાવડયા�ા hરુ5 કરZ છે. તેને 

પિવ�ોપના પવ� કહZ છે. 

(�) 6���\�� �a� >�A  

� બગંાળ, ઉ�ર ભારત, ઓ#ડશામા ં 
ી6ૃ ણને #હaડોળે 

0લાવાશે. માVયતા છે કZ આ #દવસે 
ી6ૃ ણાએ રાધાtને 

#હaડોળે 0લા�યા હતા. 

(�) �C�� ��p\K��N w ipC 	�  

� દ5વ-દમણ, મહારા qના તટ5ય િવ�તારોમા ં નાvળયેર5 

hનૂમ મનાવાશે. માછ5મારો સ�ુ̀ ના દZવતા વ�ુણદZવને 

નાvળયેર ચઢાવીને કામ શ� કરશે.  

 (�) J�� ��ш�@ : <�4W�7 J��< 

���� #હV�ુ પચંાગં અ9સુાર ર�ાબધંનનો તહZવાર 
ાવણના 

પિવ� મ#હનામા ંhvૂણåમાના #દવસે ઉજવવામા ંઆવે છે.  

���� દર વષ= 
ાવણ hvૂણåમાના #દવસે ‘િવl સ�ં6ૃત #દવસ’ની 

પણ ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે.  

 
���� *િત વષ� ર�ાબધંન અને ‘િવl સ�ં6ૃત #દન’ની ઊજવણી 

એકસાથે ભારત સ#હત િવદZશોમા ંપણ ઉજવણી થાય છે. 

���� હાલમા ં જ ભારત દZશમા ં નવી િશ�ા નીિત9ુ ં B િનમા�ણ 

થPુ ં છે, તેમા ં પણ સ�ં6ૃતને િવશેષ દરËજો આપવામા ં

આ�યો  

���� સ�ં6ૃત એ મા� ભાષા નથી, પરં� ુ ભારતીય સ�ં6ૃિત, 

સcયતા અને અ��મતા9ુ ં*િતક છે.  

���� હાલ િવlભરમા ં કોરોના વાઈરસની િવકટ પ#ર��થિત 

સ)�ઈ છે, "યારZ િવlની મહાસ�ાઓ અને આ�િુનક 

િવ�ાન પણ કોરોના મહામાર5ને ડામવામા ં સફળ થઈ 

શ�ા નથી. પરં� ુ સ�ં6ૃત ભાષામા ં લખાયેલ આPવુ=દ 

vચ#ક"સાએ સારા પ#રણામો આOયા ંછે.  
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���� સમg િવl ભારતની સ�ં6ૃિત અને સ�ં6ૃતમા ં *ાOત 

આPવુ=દ અને યોગ ઉપર ,યાન કZ}V`ત કર5 રુ ંછે.  

 (�) >��6����� 45�>�� J��< : ���C I:� w:� 

(�R�6���)  

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (22-08-2021) 

1. ચાર વષ�ના સમયગાળામા ં ભારત સરકારના નાણા 

મ�ંાલયે તેની માળખાગત િમલDતો ખાનગી કંપનીઓને 

અને ઉWોગોને લીઝ પર આપીને કZટલા લાખ કરોડ9ુ ં

ભડંોળ ઊ_ુ ં કરવાના લòયાકં સાથે કઈ યોજના લોVચ 

કર5 છે – NMP K�;�� 75� e. � a�х к���  

2. તાBતરમા ં નાણા મ�ંાલય �ારા )હZર કરાયેલ NMP 

યોજના9ુ ં િવ��તૃ નામ જણાવો - ��ш�a ���H�du�ш� 

>��>a��� 

3. ભારતમા ંઆિમFના જવાનોને વૈિlકક�ાએ તાલીમ આપતી 

સ�ંથા અને તે9ુ ં મથક �ા ં આવેKુ ં છે - B� 4>�b�A< 

��c4HH` iH (ASI) 75� w iC�  

4. ઓગ�ટ 2021મા ં મ#હલા કમાVડો ધરાવતી �ુગા� ફાઈટર 

ટ5મ સૌ*થમ કયા અધ� લÁકર5 દળોમા ંસામેલ કરાઈ છે 

- CRPF  

5. 32 મ#હલા કમાVડો ધરાવતી �ુગા� ફાઈટરટ5મ નDસલી 

*ભાિવત કયા િવ�તાર-રા�યમા ંસામેલ કરાઈ છે - I:к� 

75� �¾�<�Â 

6. તા. 22 ઓગ�ટ 2021ના રોજ ભારતના કયા 

ઓvલ�Nપયન Òટબોલર અને hવૂ� નેશનલ કોચ9ુ ં82 વષ= 

fલુબગા�-કણા�ટક ખાતે િનધન થP ુ – ��C�?�KA 
���A 

��Y7� <½K� ш�JZ� Z�Jк 

7. તાર5ખ 21થી 24 ઓગ�ટ 2021 દરિમયાન માલાબાર 

P�ુાcયાસ �ા સગંઠનના �ા ચાર દZશોના નૌકાદળ 

વ1ચે યો)યો - V��� 75� k��7,USA, f>�� અ�� 

G4��paK� 

8. તા. 21થી 24 ઓગ�ટ 2021 તથા તા. 25થી 29 ઓગ�ટ 

દરિમયાન માલાબાર P�ુાcયાસ સPંDુત ર5તે �ા સ�ુ̀ મા ં

યો)યો - >�ö Xш��7 Z�<��� 

9. ચાર દZશો9ુ ં સગંઠન Dવાડ એટલે Rુ ં - V��ÏNa�H� 

�<o�J�HN ��Ka�� 

10. Dવાડનો સૌ*થમ *ારંભ �ારZ થયો હતો – �@A ���� 

11.  ઓગ�ટ 2021મા ં હZનર5 વાવાઝોãુ ં �ા શહZર-દZશમા ં

ÒકંાPુ ંહ� ુ– c` iK�кA  75� USA 

12. દv�ણ ભારતમા ં �ા3ણો નવી ય�ોપિવત પહZર5ને કયા 

#દવસે અ,યયન શ� કરZ છે – ���C I:� w i�  

13. 
ાવણ zદુ hનૂમના #દવસે દv�ણ ભારતમા ં �ા3ણો 

નવી ય�ોપિવત પહZર5ને અ,યયન શ� કરZ છે તેને કયા 

નામે ઓળખવામા ંઆવે છે - અ��� અ��¾  

14. મ,ય ભારતમા ંsીઓ ઘરZ ઉગાડZલા જવ નદ5મા ંિવસ�Âત 

કર5ને સતંાનોના દ5ઘા�Pષુની *ાથ�ના કરZ છે તેને કયા 

નામે ઓળખવામા ંઆવે છે - к;�N >�A 

15. fજુરાતમા ં કાવ#ડયાઓ નદ5ઓમાથંી લાવેલા જળથી 

િશવvલaગ પર અvભષેક કર5ને કાવડયા�ા hરુ5 કરZ છે. તેને 

કયા પવ� તર5કZ ઓળખવામા ંઆવે છે - >��_�> 

16. ઉ�ર ભારત, બગંાળ, ઓ#ડશામા ં ર�ાબધંન િનિમતે 


ી6ૃ ણને #હaડોળે 0લાવવામા ં આવે છે તેને કયા નામે 

ઓળખવામા ંઆવે છે  - �a� >�A  

17. દ5વ-દમણ, મહારા qના તટ5ય િવ�તારોમા ં માછ5મારો 

કયા #દવસે સ�ુ̀ ના દZવતા વ�ુણદZવને નાvળયેર 

ચઢાવીને કામ શ� કરZ છે - ��p\K��N w i� (�R�6���)  

18. દર વષ= ‘િવl સ�ં6ૃત #દવસ’ની ઉજવણી કયારZ કરવામા ં

આવે છે - ���C w ipC 	��� J��<�  

19. પોરબદંરનો �થાપના #દવસ જણાવો - ���C I:� w:� 

(�R�6���)  

DATE : ��-��-����

�. 9:;��7 <�к�� - ��CAK :  
CM ��ш6��A�� к����N�� SPIPA�� 7�a� к�@A�� <���ш   

 
CM ��ш6��A ��ш� : 

� *ારંભ : વષ� 2018  

� fજુરાતમા ં 26 સરકાર5 િવભાગો, Sબાtથી ઉમરગામ 

અને ક1છથી દાહોદ zધુીના તમામ 33 �જiલા, 249 

તાKકુા, શહZરો અને 18,000થી વ� ુ ગામડાઓમા-ં 

છેવાડાના િવ�તારોમા ં યોજનાના લાભો, િવકાસના કામો-

ફળ �ારZ, કZવી ર5તે કોને મ»યા છે, પહ¶1યા છે કZ નહ¡ 

તેની )ણ કZવી ર5તે થાય, તેના હક5કતલ�ી *િતભાવો 
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કZવી ર5તે સીધી વાત કર5ને સßકડોમા ં એક  જ ·Dલકથી 

મેળવી શકાય ? વાતને કZV`મા ં રાખી રા�યના 

સવેંદનશીલ - િનણા�યક ��ુયમ�ંી 
ી િવજયભાઇના 

મનમા ં CM થી CITIZEN ને જોડવાની એક સકંvલત 

�યવ�થા શ� કરવાનો સૌ*થમ િવચાર આ�યો.  

� 6ુશળ વહ5વટ માટZ ��ુયમ�ંી
ી �ારા િનધા�#રત ચાર 

�તભં- પારદશ�કતા, *ગિતશીલતા, સવેંદનશીલતા અને 

િનણા�યકતા અને ““5C” – Command, Control, 

Computers, Communications, Combat કોVસેOટ પર 

આધા#રત, નવીનતમ #ડ�જટલ ટZકનોલોtથી કાય�રત 

સીએમ ડZશબોડ� ��ુયમ�ંી
ી િવજયભાઈ �પાણીના 

િવઝનને પ#રhણૂ� કરZ છે.  

� સતત મોનીટર¡ગ કરવા સીએમ ડZશબોડ� અને તેની સાથે 

જોડાયેલ જનસવંાદ કZV` �ારા અ"યાર zધુીમા ં િવિવધ 

યોજનાઓના લાભાથXઓ પાસેથી #ફડબેક લવેા SદાB 

ચાર લાખ સાથે સીધી ટZvલફોિનક વાત કર5 મા#હતી 

મેળવવામા ંઆવી છે.  

� સીએમ ડZશબોડ� Sતગ�ત fજુરાતના તમામ �જiલા અને 

અલગ અલગ તમામ વહ5વટ5 િવભાગ તેની યોજનાઓને 

િસaગલ િવVડો Oલેટફોમ� પર 3,400 hવૂ� િનધા�#રત 

ઈVડ5કZટસ� �ારા મોનીટર કરવામા ંઆવે છે.  

� આ Oલેટફોમ� પરથી જ ��ુયમ�ંી
ી �ારા રા�યના તમામ 

મહ"વhણૂ� અિધકાર5ઓના વહ5વટ5 કાયk9ુ ં સતત િનર5�ણ 

કરવામા ંઆવે છે. સરળ શ[દોમા ંકહ5એ તો તાKકુા, �જiલા 

અને રા�ય ક�ાએ અિધકાર5ઓને તેમના પરફોમ�Vસના 

આધારZ Sક રZ}Vક~ગ આપવામા ંઆવે છે B Sકોના આધારZ 

A+, A, B અને C gેડ આપવામા ંઆવે છે. 

� �થળ : CM િનવાસ�થાન, ગાધંીનગર 

�. 9 �Z ��k�� - 9:;��7 <�к��    ��QK�� � �;�a��� 

��� �� >�a�< 4H�ш� અ�� � ByH >�4H�� � i�N  

� રા�યમા ં કાયદો અને �યવ�થાની ��થિત વ� ુ મજÝતૂ 

બનાવવા માટZ રા�ય સરકારZ પીઆઇ- પીએસઆઇ 

ક�ાના નવા 19 પોલીસ �ટZશન અને 8 નવી આઉટ 

પો�ટને મmૂંર5 આપી. આ પોલીસ �ટZશનો માટZ નવી 1401 

જÈયાને મmૂંર5 અપાઈ. 

�;�a� અ�� 7��� ��� >�a�< 4H�ш��  

� I:�7 : વેz,ુ સારોલી, પાલ, ઉતરાણ અને અલથાણ તથા 

zરુત gાNયમા ં3  

� ������ : અકોટા, કhરુાઇ, 6ંુભારવાડા અને અટલાદરા   

� �a<�� : ઉમરગામ  

� ��;к�H : રાજકોટ gાNયના Bતhરુ, ઉWોગનગર, ધોરાt 

અને ગ¶ડલ  

� ke? : પાનોલી અને ઝઘડ5યા tઆઇડ5સી 

� અ���a� : ટ5ટોઇ આઉટપો�ટને પોલીસ �ટZશન બનાવાશે.  

� х�< : B��� ���q6� ���� I:���� ��QK >�a�< 7�_�� 

a�к�Rк �\-LRD�� F��Y ��� ��,��� ;ÉK�G k��ш� 

�. к�c��K ��C� �_�aK : k��7 <�к��  
��ш�a ���H�du�ш� >��>a��� (NMP) K�;��-�a�� a�c?  

 
K�;���� ]:̂ K Z�n : : 

� નેશનલ મોનેટાઈઝશેન પાઈપલાઈન (NMP) લોVચ 

કર5ને કZV` સરકાર હ�તકની ચાવી�પ િમલકતોને 

મોનેટાઈઝ કર5ને �. 6 લાખ કરોડની જગંી રકમ ઊભી 

કરવાની યોજના રmૂ કર5 

<K��\� અ�� ;����d : 

� સરકારZ મહ""વની ઈVpા�qકચર એસેÊસને ?�� �@A�� 


Ha� к� ����5� ���� I:���� х���� k������N�� 

>�>�>� ��a �ારા આપીને કZ પછ5 લીઝ ઉપર આપીને 

અબજો �િપયા એકઠા કરવા9ુ ંઆયોજન કPુ�.  

� આ યોજનાની એક મહ""વની વાત એ છે કZ િમલકતો 

વે1યા પછ5 તેનો માvલક5હક સરકાર પાસે જ રહZશે.  

� B એસેÊસ વેચવા9ુ ંvલ�ટ તૈયાર કરાPુ ંછે તે તમામ કZV` 

સરકારની માvલક5ની છે આમા ં રા�ય સરકાર હ�તકની 

િમલકતોને સામેલ કરાશે નહ¡. એસેટ મોનેટાઈઝશેન 

ડZશબોડ� �ારા મોિનટ#રaગ કરાશે. 

�a���� кK� ��k���� к�Ha� �aк7��� <���ш 
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� ઈકોનોમીમા ં #રકવર5 માટZ )હZર રોકાણ અને પÉ[લક 

ઈVવે�ટમેVટ મહ""વ9ુ ંછે. અમે આ માટZ કZટલાક મહ""વના 

અને ચાવી�પ ઈVpા�qકચરને અલગ તાર�યા છે Bનો 

અ"યાર zધુી ઓછો ઉપયોગ કરાયો છે.  

� મોનેટાઈઝેશનનો મતલબ એવો નથી કZ સરકારZ તેની 

િમલકતો વેચવા કાઢ5 છે. કોઈ જમીન વેચાશે નહ¡.  

� નેશનલ Oલાનમા ં 12થી વ� ુ મ�ંાલયો અને 20થી વ� ુ

એસેÊસ Dલાસને સામેલ કરાઈ છે.  

� Oલાનમા ં રોડ મ�ંાલય, qાVસપોટ� અને હાઈવે, રZલવે, 

પાવર, પાઈપલાઈન અને નેચરલ ગેસ, િસિવલ 

એિવયેશન, િશિપaગ પો5સ અને વોટરવે, 

ટZvલકોNPિુનકZશન, Òડ એVડ પÉ[લક #ડ}�q[Pશૂન, 

વેરહાઉિસaગ, માઈિનaગ, કોલસા મ�ંાલય તેમજ હાઉિસaગ 

અને શહZર5 બાબતો મ�ંાલયોની એસેÊસ આવર5 લેવાશે.  

NMP�� _C Zz��� х��<K7� : 

� મોનેટાઈઝેશનના અિધકાર5નો મતલબ B તે એસેÊસની 

માvલક5 નથી. સોદાની સમયમયા�દા hરૂ5 થયા પછ5 

એસેÊસ પરત લઇ લવેામા ંઆવશે. 

� મહ"વની ઓછ5 જોખમી એસેÊસ9ુ ં મોનેટાઈઝેશન. ��થર 

આવકનો ઈરાદો  

� િનિ±ત કોVqાDટ �ારા ભાગીદાર5. કાય�દ� માપદંડો. 

�:� �� ��ш�a ���H�du�ш� >�d>a�d� �a��? 

� નેશનલ મોનેટાઈઝેશન પાઈપલાઈન Oલાન એટલે કZV` સરકાર 

હ�તકની કZ તેની માvલક5ની િમલકતોમા ં ખાનગી સેDટર સાથે 

ભાગીદાર5 કર5ને પૈસા ઊભા કરવા અથવા તો િનિ±ત સમય 

માટZ તેને ભાડZ આપીને ભાડાનંી રકમ એકઠ5 કરવી.  

� સરકારZ 12 મ�ંાલયોની 20 એસેÊસ Dલાસમા ં સમાિવ ટ 

કંપનીઓની યાદ5 તૈયાર કર5 છે Bમા ંખાનગી ભાગીદાર5 

િવકસાવવામા ંઆવશે અથવા તો િમલકતો ભાડZ અપાશે.  

� આ Oલાન �જુબ સરકાર5 અને *ાઈવેટ કંપનીઓ સાથે 

મળ5ને કોઈ *ોBDટને આગળ વધારશે.  

� િમલકતો ભાડZ આપવાના ં સદંભ�મા ં સરકાર5 કામકાજ 

*ાઈવેટ હાથોમા ં સ¶પીને તેની પાસેથી ભાãુ ં વzલૂવામા ં

આવશે. સરકાર 2025 zધુીના ં 4 વષ�મા ં આ ર5તે �.6 

લાખ કરોડ ઊભા કરવા ધારZ છે. 

��a��, 
�>�HA  અ�� к�a<��� х�C�M:� ���H��u�ш� 

અ}7�L� 

� રZલવે, એરપોટ� તેમજ કોલસાની ખાણોના ં

મોનેટાઈઝેશનને અgતા આપવામા ં આવશે Bમા ં 15 

રZલવે �ટZ#ડયમ, રZલવે �ટZશનો, qZનો, માઉVટZઈન રZલવે, 

25 એરપોU્�સ Bમા ંહાલના ંએરપોટ�મા ંસરકારનો #હ�સો, 

તેમજ 160 કોલસાની ખાણો, િશિપaગમા ં9 મોટા પોટ�, બ ે

નેશનલ �ટZ#ડયમ9ુ ંમોનેટાઈઝેશન કરાશે.  

� નેશનલ ઈVpા�qકચર Oલાનમા ં14 ટકા #હ�સો રોડ, રZલવે 

અને પાવર સેDટર �ારા આવશે �યારZ રZલવે �ારા 26 ટકા 

#હ�સો મળશે. 

� fZ���7 : к�c��K ��C� �_� �� ��Aa� <�7����  

�. ��шM:� X5 4�� H���, ��� J��ZN  

 
Z�n : : #દiહ5મા ં *�ૂષણની વધી રZહZલી સમ�યાથી �ટકારો 

મેળવવા માટZ શહZરના સૌથી મોટા કોમિશFયલ િવ�તાર ગણાતા 

કોનાટ Oલેસમા ં *યોગના ધોરણે દZશનો સૌ *થમ �મોગ 

ટાવર લગાવાયો  

��ш�@7� :આ એક તÅન નવી ટZકનોલોt છે Bની અમે#રકાથી 

આયાત કર5 છે. આ ટાવર ઉપરના ભાગેથી *�ુિષત હવાને 

શોષી લેશે અને નીચેના ભાગેથી R�ુ હવાને વાતાવરણમા ં

છોડશે. 

� B H��� X�7 <�к��� ���� ð:p6к �H� Z���� �:� 

к����� R7� ����� ��  

� અમે#રકાની PિુનવિસF#ટ ઓફ િમનેસોટાના િન ણાતો �ારા 

તૈયાર કરાયેલા આ �મોગ H����� �� >�х� અ�� ���� 

Jj�H� �કૂવામા ંઆ�યા છે.  

� આ િન ણાતોએ ચીનના િશયાન *ાતંમા ં ઉભા કરાયેલા 

100 િમટર ¾ચા ટાવરને પણ િવકસા�યો હતો. 

� ઉ�ર ચીનના િશયાન *ાતંમા ંઉભા કરાયેલા આ ટાવરના 

Ñબુ સારા પ#રણામ મ»યા છે અને તેના કારણ ે હવાની 

fમુવ�ામા ંપણ ન¶ધપા� zધુારો જોવા મ»યો હતો.  

� #દiહ5ના સૌથી મોટા કોમિસFયલ િવ�તાર ગણાતા કોનાટ 

Oલેસમા ં *યોગના ધોરણે �કૂવામા ં આવેલા �મોગ ટાવરની 

¾ચાઇ 24 િમટર છે અને તેમા ં40 પખંા �કૂવામા ંઆ�યા છે.  

� આ ટાવરના સૌથી ઉપરના ભાગે છ�ી Bxુ ંબાધંાકમ ઉ_ુ ં

કરાPુ ં છે �યાથંી તે વાતાવરણની *�ુિષત હવાને શોષી 

લેશે અને નીચેથી #ફiટરમાથંી R�ુ થઇને પસાર થયેલી 

હવાને વાતાવરણમા ં છોડશે Bના કારણે હવાની 

fણુવ�ામા ંzધુારો થશે અને *�ુષણ9ુ ં*માણ પણ ઘટશે  

� y÷�H� : ]:̂ K�_� �� અ���r� к�;�N��a 
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�. pCw:� : ����>�7 �� ����5 к���r� ®��� pCw:��� 

��� ��QK>�a 7�Nк� �� a� �C�ш��� ��È iк  

 
�. ZJ�K�C� <�к�� : '���х����' шÇ� >� X�76�� ] iк�K�  

���� ગોરખનાથ સ�ંથાન �ારા આ શ[દ સામે િવરોધ 

ન¶ધાવાયો હતો 

�. х�aWi� : ASI, w iC� 4H�J�K�� H�o� GaUq>к k�ajÞк 

�7�� ���� ��a ��Y7� ���; ?�>��M:� �� અ>�`:�  

ASI : B� 4>�b�A< ��c4HH` iH 

 
�. J�� ��ш�@ : �� G�4H     અRK �fA J��<  

 
� X5 X���k : �@A ����5�  

�. <�7�Z ��ш�@ : ��� ;\ <�7�Z  

7�. �� 5� �� G�4H ���� 

 
� 5�-���� : "Building Resilience Faster" 

� ઉજવણીનો *ારંભ : વષ� 1991  

� <�45�: �ટોકહોમ ઇVટરનેશનલ વોટર ઇ·V�ટટPટૂ –SIWI 

��. ;c J�� ��ш�@ : �� G�4H  

a�хк, ��7Z�<к�� અ�� Jja�<�j� �A��ш�к� Z�7� 

 
;c : 7�. ��–�–����      અ�<�� : 7�. ��-�-���� 

� fજુરાતી લખેક, ઇિતહાસકાર, દાશ�િનક નમ�દાશકંર 

મહZતાનો જVમ તા. 23–8–1971મા ં થયો હતો. તેઓ 

આનદંશકંર 6વુના િવWાથX અને બાલાશકંર કંથા#રયાના 

ભ�ી) થાય.  

� �ુબંઈ PિુનવિસFટ5માથંી Sgેt અને સ�ં6ૃત સા#હ"ય સાથે 

�નાતક થઈ fજુરાત કોલેજમા ંફZલો િનમાયા 

� આનદંશકંર 6વુ પાસે સ�ં6ૃત અને ભારતીય દશ�નશાsનો 

અcયાસ કયk.  

� અમદાવાદ NPિુનિસપલ કોપkરZશનમા ં નાયબ કિમશનર 

િનમાઈ પછ5થી ખભંાત રા�યના #દવાન બVયા હતા.  

� #હa�ુ ધમ� અને ભારતીય દશ�ન પર તેમણે લગભગ 100 

Bટલા ંિવ�તાhણૂ� લેખ િવિવધ સામાિયકોમા ંલ�યા હતા. 

� 1855થી તેમની સા#હ"યયા�ા સતી નાટક રચનાથી થઈ. 

એમના ંgથં ભારતીય ત"વtવનનો ઇિતહાસ બે ભાગમા ં

છે. Bમા ંભારતીય દશ�નશાs છે. 

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (23-08-2021) 

1. fજુરાત સરકારના અિધકાર5-કમ�ચાર5ને તાલીમ આપતી 

SPIPAના તાલીમ કોષ�મા ં કઈ એક નવી કામગીર5નો 

સમાવેશ કરવાનો િનણ�ય લવેાયો છે - CM ��ш6��A 

2. CM ડZશબોડ�નો *ારંભ �ા વષ= થયો હતો - �@A ���� 

3. CM ડZશબોડ� �ા ં કાય�રત છે - CM ����<45��, 

�������� 

4. CM ડZશબોડ� Sતગ�ત fજુરાતના તમામ �જiલા અને 

તમામ 26 વહ5વટ5 િવભાગ તેની યોજનાઓને િસaગલ 

િવVડો Oલેટફોમ� પર SદાB કZટલા hવૂ� િનધા�#રત 

ઈVડ5કZટસ� �ારા મોનીટર કરવામા ંઆવે છે - �,���   

5. CM ડZશબોડ� Sતગ�ત તાKકુા, �જiલા અને રા�ય ક�ાએ 

અિધકાર5ઓને તેમના પરફોમ�Vસના આધારZ Sક રZ}Vક~ગ 

આપવામા ં આવે છે B Sકોના આધારZ �ા-�ા gેડ 

આપવામા ંઆવે છે - A+, A, B અ�� C 

6. ઓગ�ટ 2021મા ંfજુરાતમા ંfહૃ િવભાગ �ારા રા�યના 5 

�જiલામા ંનવા કZટલા પોલીસ �ટZશન અને  કZટલા આઉટ 

પો�ટને મmૂંર5 અપાઈ Bને કારણે 1401 Bટલી નવી 

જÈયા ઉભી થઈ - �� 75� � 

7. કZV`ીય નાણા મ�ંાલય �ારા નેશનલ મોનેટાઈઝશેન 

પાઇપલાઇન યોજના-Oલાન �ારZ-કોના �ારા લોVચ કરાઈ 

– 7�. �� G�4H ���� 75� ��C��_� �� ��Aa� 

�<7����    

8. *�ૂષણની વધી રZહZલી સમ�યાથી �ટકારો મેળવવા માટZ 

�ા શહZર-િવ�તારમા ંદZશ9ુ ં*થમ �મોગ ટાવર ઉ_ ુકરાPુ ં

-  ��� J��ZN 75� к���H �a�< 
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9. તાBતરમા ં ��ુયમ�ંી 
ી અરિવaદ કZજર5વાલ �ારા 

#દiહ5મા ંઉ&ાટન કરાયેલા દZશના *થમ �મોગ ટાવર *િત 

સેકંડZ કZટલા {vુબક િમટર હવાને R�ુ કરવાની �મતા 

ધરાવે છે - ����  

10. ઓગ�ટ 2021મા ં રા qપિત 
ી રામનાથ કોિવaદ �ારા 

મvણhરુના નવા રા�યપાલ તર5કZ કોની િનમÎકૂ કરાઈ - 

a� �C�ш�  

11. હ#રયાણામા ં ગોરખનાથ સ�ંથાન �ારા િવરોધ કરાતા 

રા�ય સરકારZ �ા શ[દ પર *િતબધં ��ૂો હતો - 

���х����  

12. ઓગ�ટ 2021મા ં આમX �પોU્�સ ઇ·V�ટટPટૂ hણૂ ે

�ટZ#ડયમને ટો�ો ઓvલ�Nપકમા ં ભાલફ�ક રમતમા ં ગોiડ 

મેડલ િવBતા �ા ખેલાડ59 ુ નામ અપાPુ ં – ���; 

?�>�� 

13. અ�ય ઊ)� #દવસ �ારZ મનાવવામા ં આવે છે - �� 

G�4H  

14. અ�ય ઊ)� #દવસનો *થમ *ારંભ જણાવો - �@A 

����5�  

15. િવl જળ સOતાહ �ારZ મનાવવામા ંઆવે છે - 7�. �� 

5� �� G�4H   

16. િવl જળ સOતાહ-2021ની થીમ જણાવો - Building 

Resilience Faster 

17. િવl જળ સOતાહ ઉજવણીનો *ારંભ �ા વષ= થયો - �@A 

����  

18. લેખક, ઇિતહાસકાર અને #ફલોસોફર નમ�દાશકંર મહZતાનો 

જVમ �ારZ થયો હતો - 7�. ��–�–����  

19. નમ�દાશકંર મહZતા અમદાવાદ NPિુનિસપલ કોપkરZશનમા ં

નાયબ કિમશનર િનમાયા બાદ �ા રા�યના #દવાન 

બVયા હતા - х�k�7 

�������\� X��-;��6 

X�-�  

��ш�a ���H�du�ш� >��>a��� K�;�� F7�A7 

��?� >½кN кd 6�67��� <���ш 5�K �� –  

(�) к�c� <�к�� Z47к�� ?���e> �aк7��� ���H�du 

к�N�� e. � a�х к����� �к �\��ш�  

(�) �@A ����5� ���� I:���� х���� k������N�� 

>�>�>� ��a ®��� a�u y>� અ>�ш�  

(�) ��ш�a �a���� ��5� �s: �_�aK� અ�� ��5� �s: 


<�è< Va�< <��a 

(�) �aк7� ��¹K� >�N 7��� �paкNZк <�к�� >�<� 

�Z�ш� �ZÓ  

(A) �_ � хx: ��  (B) �_ � અ�� � хx: ��  
(C) �_ �, � અ�� 3 х�� �� (D)�, �, � અ�� �7� х�� ��  

 

X�-�  

NMP�� Zz��� х��<K7� 6�67� ��?��� >½кN кd 

6�67��� <���ш 5�K �� – 

(�) ���H�du�ш��� અ��к��N�� 7a6 Y 7� 


<�è<�� �paкN �5�.  

(�) Zz��� G�N ;�х� 
<�è<M:� ���H�du�ш� 

75� U45� B�к�� d����  

(3) ���ö7 к�c��VH ®��� k������N. к�KA�R �>���� 

(�) <����� <KK�A�� w i�N 5K� >�N 
<�è< >�7 

a� a����� B�ш� �ZÓ  

(A) �_ � хx: ��            (B) �_ � અ�� � хx: ��  

(C) �_ �, � અ�� 3 х�� ��  

(D) �, �, � અ�� � 7� х�� ��  

 

DATE : ��-��-����

�. IBM : અ������� IBM અ�7� <�çH��� a�6 45�>ш�  
]:̂ K�_� �� ��;Kk�d e>�C� અ�� IBM�� MD �¹?� 6�[к  

 

� IT �ે�ની )ણીતી કંપની આઇબીએમ �ારા અમદાવાદમા ં

અ"યા�િુનક સો¿ટવેર લબેની �થાપના કરાશે.  

� કંપનીએ ‘4H�H Gj BHA X��VH 
�c;��K�Ó�, J�u��� 


c� ���a>�cH <�cH�’ 7�Nк� અ������� અ�7� 

I:����G �k� к����� fZ���7 к�N છે.  

� બßÈલોર, hનૂા, હÇદરાબાદ અને ચે¼ઇ બાદ હવે અમદાવાદમા ં

આવી પાચંમી સો¿ટવેર લેબ કાય�રત કરાશે. 

� IBM : ઇVટરનેશનલ vબઝનેસ મશીન 
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�. G>��ш� ���� шUV7 : k��7�K� અ�� અj±�� JZc�: -

ш�х��� k��7 >� a������ G>��ш��� 'G>��ш� ���� 

шUV7' �� અ>�`:�  

 
� કાÝલુથી ભારતીય નાગ#રકો અને અ¿ઘાન શીખ તથા 

#હV�ુઓને ભારત લાવવા માટZ ચાલી રહZલા ઓપરZશનને 

ભારત સરકારZ ઓપરZશન દZવીશ�Dત નામ આOPુ ંછે.   

� િવદZશમ�ંી એસ. જયશકંરZ આ ઓપરZશનને ઓપરZશન 

દZવીશ�Dત તર5કZ ઓળખા�Pુ ંહ� ુ.ં  

� ઓપરZશન દZવી શ�Dત Sતગ�ત અ"યાર zધુીમા ં 800 

કરતા ંવ� ુભારતીય, અ¿ઘાન શીખ અને #હV�ુને કાÝલુથી 

એરvલફટ કર5ને ભારત લવાયા ંછે. 

� f�ુુ gથં સાહZબની �ણ *તો અફઘાનથી ભારત પરત 

લવાઈ 

� G>��ш� ���� шUV7 
 k��7�K 
�j�<A અ�� 
� 

�¶c�K�M:� <�̀ :V7 G>��ш�.  

�. RBI : ��� ��K  

>�puJH� >� �<4H�� 7�.� <�H�q6� ����5� અa шe 

 
>�puJH� >� �<4H 
Ha� �:�  

� �.50 હ)રથી વ�નુા ચેક માટZ ચોrસ િવગતો આપવી 

પડશે નહ¡તર ચેક ·Dલયર નહ¡ થાય 

� પોvઝ#ટવ પે િસ�ટમ હZઠળ ખાતેદારZ ઈÁP ૂ કરZલા ચેકની 

કZટલીક િવગતો વે#રફાઈ કરવાની રહZશે Bથી તે ચેક તમે 

જ ઈÁP ૂકયk છે તેવી ખાતર5 મેળવી શકાય.  

� B િવગતો દશા�વવી પડશે તેમા ંચેક ઈÁP ૂકયા�ની તાર5ખ, 

6 ¢કડાનો ચેકનો નબંર, ચેકમા ંલખલેી રકમ, Bના નામે 

ચેક ઈÁP ૂ કરવામા ં આ�યો હોય તે લાભાથX9ુ ં નામનો 

સમાવેશ થાય છે. આ તમામ િવગતો �ા ંતો ઈVટરનેટ 

બે}Vક~ગ પર કZ મોબાઈલ બે}Vક~ગ �ારા કZ બેVકની B તે 

�ાVચમા ંજઈને આપી શકાશે.  

�. к����� ��UV<� : ��� I:������ X���k  

��UV<� a��� �H� ��è<
> >� Ê:Jкr� к���� шк�ш�   

 
� દZશના નાગ#રકો અને 18 વષ�થી મોટ5 ¾મરના તમામ 

લોકો માટZ હવે વે�Dસન લેવા9ુ ંવ� ુઆસાન.  

� કZV`ના આરોÈય અને પ#રવાર કiયાણ મ�ંાલય તેમજ 

myGovIndia �ારા ફZસÝકુની માvલક5ના મેસે�જaગ એ·OલકZશન 

વોટસએપ સાથે આ માટZ ટાઈ-અપ કરવામા ંઆ�Pુ.ં  

� વે�Dસન લેવાની પા�તા ધરાવતી �ય�Dતઓ તેમા ં

ર�જ�qZશન કરા�યા પછ5 ફોન �ારા એપોઈVટમેVટ 

મેળવીને વે�Dસન લઈ શકશે. 

MyGov к����� Z��> ��4к : 

� MyGov કોરોના હZiપ ડZ�ક �ારા Ý#ૂકaગ તેમજ વે�Dસનેશન 

સેVટરો શોધવા માટZની *ોસેસ શ� કરાઈ છે અને લોકો 

આસાનીથી વે�Dસન લઈ શકZ તે માટZ મદદ કરાઈ રહ5 છે.  

� તેની મદદથી વે�Dસન �લોટ તેમજ િસFટ#ફકZટ મેળવવા9ુ ં

આસાન બVPુ ં છે. #ડ�જટલ સમાિવ ટ Pઝૂસ� માટZ *# યા 

સરળ બનશે 

��UV<� �<ÌHJjк�H �\���M:� >C B<�� 

� વે�Dસન માટZ �લોટના ં Ý#ૂકaગ ઉપરાતં વે�Dસન લનેાર 

�ય�Dતઓ તેમ9ુ ં વે�Dસન સ#ટu#ફકZટ પણ આ ર5તે મેળવી 

શકશે.  

� 32 લાખ લોકો એ આ સિવFસનો લાભ લીધો.   

� 5 ઓગ�ટZ MyGov તેમજ વોટસએપ વ1ચે વે�Dસન 

િસFટ#ફકZટ Chatbot પરથી ડાઉનલોડ કરવા સહયોગ 

કરવામા ંઆ�યો હતો. આ પછ5 દZશમા ં32 લાખ િસFટ#ફકZટ 

આ ર5તે ડાઉનલોડ કરવામા ંઆ�યા.    

��UV<� Ê:Jкr��� XJLK� : 

� કZV`ીય આરોÈય મ�ંાલયે આ માટZ ��è<
> ��6� ��-

���������� )હZર કયk છે. તેના પર Book Slot લખીને 

મોકલવાથી ઓટ5પી આવશે. "યારપછ5 કZટલાક �ટZપ ફોલો 

કરવાની સાથે જ �લોટ Ýકુ થઈ જશે. 

� к�c��K B��ÉK �_� : �I:хk�d �����K� 

�. k��7�K ����� : a�кa ������ 4>�� ����N�� кa�к�� 

��� Jкa��H� к��ш�  

 
� અગાઉની �પીડ 100 #કલોમીટર 
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�. NSG к�c�� : ����ÅK�>� �кÏNa '����N�' 
к <�7�Z 

I:�� K�fш�   

���� સમયગાળો : તા. 22 થી 28 ઓગ�ટ 2021 

�кÏNa�� ���7� : 

���� એનએસt �ારા હો�ટZજ અને હાઈBક Bવી ��થિત સામે 

તેમના "વ#રત *િતસાદની તપાસ માટZ રા q�યાપી �તરZ 

આ મોકÜ5લ હાથ ધરાઈ. 

���� એનએસtની આ મોકÜ5લ દZશમા ંઅનેક �થળો પર 22મી 

ઑગ�ટથી શ� થઈ છે અને 28મી ઑગ�ટ zધુી ચાલશે.  

���� એનસીઆર, ઉ�ર *દZશ, મ,ય *દZશ અને fજુરાતમા ં

અનેક શહZરોમા ં સભંિવત ટાગ=ટને આવર5 લેતા ં આ 

કવાયત હાથ ધરવામા ંઆવશે. 

���� આતકં5 Lમુલા, હાઈBક અથવા હો�ટZજની પ#ર��થિતમા ં

કમાVડો ફોસ�ની કાય�વાહ5ના આયોજન અને 

અસરકારDતાની ચકાસણી માટZ આ Ü5લ હાથ ધરાશે. 

�. H�o� >���paUq>к ����     X���k : �� G�4H ����  

 
� k��7�K HN�� ��; ��Zк 7�Nк� H�к ?��� ��n �z� к`:�  

� х�<: ટો�ો બે વાર પેરાvલ�Nપક ગેNસની યજમાન 

કરનાર *થમ શહZર 

� ભાગ રહZ લઈ રહZલા 6ુલ ખલેાડ5 : 4403 

�. J�� ��ш�@ : �� G�4H      ��� 9:;��7� k�@� J��< 

 
� ��ш�@7�: fજુરાતી અ��મતાના *િતક એવા વીર નમ�દના 

જVમ #દવસ 24 ઓગ�ટ િવl fજુરાતી #દવસ તર5કZ 

ઓળખાય છે.  

 
�. ;c J�� ��ш�@ : �� G�4H 

(�) к�� �A�� ш�к� a�aш�к�  

;c : �� G�4H ����    અ�<�� : ��-j�� :B�N-���� 

 
� “સૌ ચાલો tતવા જગં [Pગુલો વાગ,ે યા હોમ કર5ને પડો 

ફતેહ છે આગ”ે અને “છત#રયો હમે કા ના હો#ડયે, પગરખા ં

હમે કા પહZ#રયે, રાડંZલીના ં લÈન કા નહ¡ ?” આવી 

રા qવાદ5 અને સમાજ પ#રવત�નને *ો"સાહક 

કા�યપ�ંDતઓના ં સÂક, zધુારાના કડખેદ અને Bના ં

�iૂયાકંન માટZ િવશેષણો ટાચંા પડZ અને અનેક ર5તે 

અ_તૂhવૂ� એવા નમ�દા શકંર લાલશકંર દવે ઉફç કિવ 

નમ�દનો આB જVમ#દવસ.  

� zરુતમા ંજVમેલા નમ�દ zરુત અને �ુબંઇમા ંભÏયા અને zરુત 

ઉપરાતં fજુરાતમા ંસમાજzધુારણાના આગેવાન બVયા.  

� નમ� કિવતા, નમ�કોશ, નમ�ગW, માર5 હક5કત (આ"મકથા), 

દશમ�કંધ (સપંા), ડા#ંડયો (સાOતા#હક), કાઠ5યાવાડ 

સવ�સગંહ, fજુરાત સવ�સgંહ (અ9ુ.ં), રા�યરંગ Bવા 

અનેક સÂનો કયા� છે.  

� કિવ, િનબધંકાર નમ�દ9ુ ં 26 ફZ�આુર5-1886ના રોજ 53 

વષ�ની ¾મરZ �ુબંઈમા ંઅવસાન થPુ.ં 

 (�) �ш��� Z�N ��;9:x:  

;c : �� G�4H ����    અ�<�� : ��-�?A-���� 

 
� િશવરામ હર5 રાજf�ુુ  ાિંતકાર5 હતા. તેઓ મહારા qના ં

વતની હતા અને દZશ થ �ા3ણ પ#રવારમા ંજનNયા હતા.  

� તેમનો જVમ hનુા નtક ખડે નામના ંગામમા ંથયો હતો, 

આ ગામ હવે તેમના ં માનમા ં "રાજf�ુુનગર" થી 

ઓળખાય છે. 

� લાલા લજપતરાય પર Sgેt િસપાહ5ઓએ લાઠ5ઓ 

વરસાવી અને તે ઇ)ઓથી તેમ9ુ ં �"ૃP ુ થPુ,ં તેમનો 

બદલો લેવા માટZ રાજf�ુુએ ભગત િસaહ અને zખુદZવ 

સાથે મળ5 લાહોરમા ં Sgજે અમલદાર B.પી.સ7ડસ�ની 

હ"યા કર5.  
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� આ ઔિતહાિસક કZસમા ં તેમને Sgેજો �ારા ફાસંીની સ) 

કરવામા ંઆવી હતી અને 23 માચ� 1931 ના રોજ આ �ણ ે

વીર  ાિંતકાર5ઓને ફાસંી આપવામા ંઆવી.  

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (24-08-2021) 

1. તાBતરમા ંિવlની કઈ અgણી IT કંપનીએ અમદાવાદમા ં

અWતન સો¿ટવેર લેબ �થાપવાની તૈયાર5 દશા�વી છે – 

�cH���ш�a p6u��< ш�� (IBM) 

2. IBM �ારા અમદાવાદમા ં કP ુ અWતન સેVટર કાય�રત 

કરાશે - ‘4H�H Gj BHA X��VH 
�c;��K�Ó�, J�u��� 


c� ���a>�cH <�cH�’ 

3. IBM �ારા ભારતના �ા શહZરોમા ંસો¿ટવેર લેબ કાય�રત 

કરાઈ છે - 6ôÉa��, w i��, Z����6�� અ�� ?�¸�  

4. ભારતીયો અને અફઘાન #હV�ુ-શીખોને ભારત પર 

લાવવાના ઓપરZશનને િવદZશ મ�ંાલય �ારા કP ુ નામ 

આપવામા ંઆ�Pુ ંછે - 'G>��ш� ���� шUV7'  

5. 'ઓપરZશન દZવી શ�Dત' એ કઈ બ ે ભારતીય સ�ંથાઓ9ુ ં

સPંDુત ઓપરZશન છે - k��7�K 
�j�<A અ�� 
� 

�¶c�K� 

6. ભારતના વત�માન િવદZશમ�ંી9ુ ં નામ જણાવો - 
<. 

;Kш�к� 

7. RBI �ારા પોvઝ#ટવ પે િસ�ટમનો અમલ �ારથી શ� 

કરાશે - 7�.� <�H�q6� ����5� 

8. પોvઝ#ટવ પે િસ�ટમમા ંહ)રથી વ�નુા ચેક માટZ ચોrસ 

િવગતો આપવી પડશે નહ¡તર ચેક ·Dલયર નહ¡ થાય - 

e.�� Zf� 

9. કોરોના વે�Dસનના ર�જ�qZશન, એપોઈVટમેVટ તથા 

સ#ટu#ફકZટ મેળવવા માટZ આરોÈય મ�ંાલય �ારા કયો નવો 

વૉÊસએપ નબંર )હZર કરાયો – ��-���������� 

10. ભારતના વત�માન કZV`ીય આરોÈય મ�ંી9ુ ંનામ જણાવો - 

�I:х �����K� 

11. ઓગ�ટ 2021મા ં ભારતીય રZiવેએ લોકલ qZનોની �પીડ 

કલાકના 100 #કલોમીટરથી વધાર5ને કZટલી કરાઈ - ��� 

Jкa��H�  

12. તા. 22 થી 28 ઓગ�ટ 2021 NSG કમાVડો �ારા 

રા q�યાપી કઈ મોકÜ5લ યો)શે - '����N�'  

13. NSG કમાVડો �ારા રા q�યાપી મોકÜ5લ દરિમયાન કયા 

શહZરોમા ં સભંિવત ટાગ=ટને આવર5 લેતી કવાયત હાથ 

ધરાઈ – 
�<�B�, y¾� X��ш, �K X��ш અ�� 

9:;��7 

14. ટો�ો પેરાvલ�Nપક 2020નો *ારંભ �ારથી થયો – 7�. 

�� G�4H ����  

15. ટો�ો પેરાvલ�Nપક 2020ના ઉદઘાટન સ�મા ં ભારતીય 

ટ5મના ,વજ વાહક તર5કZ કોણે ને�"ૃવ કPુ� - H�к ?��  

16. કયા fજુરાતી સા#હ"યકારના જVમ#દવસ િનિમતે કયારZ 

િવl fજુરાતી ભાષા #દવસ મનાવવામા ંઆવે છે – �� 

G�4H તથા �A� 

17. મને ફાકંãુ Sgેt ન આવડવાનો અફસોસ નથી પણ મને 

કડકડાટ fજુરાતી આવડવાનો ગવ� છે આ િવધાન કો9ુ ંછે 

– к�� �A�   

18. fજુરાતી સા#હ"યકાર નમ�દની આ"મકથા9ુ ંનામ જણાવો - 

��N ZкNк7  

19. fજુરાતી સા#હ"યની )ણીતી પ�ંDત “સૌ ચાલો tતવા 

જગં [Pગુલો વાગ,ે યા હોમ કર5ને પડો ફતેહ છે આગે” 

કયા સા#હ"યકારની રચના છે -  �A� 

20. fજુરાતી સા#હ"યના ડા#ંડયો સાOતા#હકના સપંાદક9ુ ંનામ 

જણાવો – �A� 

21. Sgેજો �ારા  ાિંતકાર5 િશવરામ રાજf�ુુને �ારZ ફાસંી 

આપવામા ંઆવી હતી – �� �?A ���� 

DATE : ��-��-����

�. ���� ш�� :  i���Â�� p����� >�5� “`:J�ð:a�J�K� 

;��5A���” અ��х� ��<�Z��N ��4>�7�� ш�� : Z����� 

6�� >Z�a���� 9:;��7��5�  B ��<��7 \N B��   

 

���7 :  

vગરનારને વન�પિત9ુ ં હબ માનવામા ં આવે છે "યારZ 

vગરનારમાથંી એક એવી વન�પિત મળ5 આવી છે, હાલ 

દZશમા ં મા� મહારા qમા ં જોવા મળે છે. બાદમા ં િવlભરમા ં

�ાયં જોવા નથી મળ5.  

� હવે fજુરાતમા ંપહZલીવાર શોધ થયેલ વન��પત9ુ ંનામ 

છે P#ુq{લુે#રયા જનાથ�નામી.  
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� આ વન�પિત માસંાહાર5 છે! કારણ કZ, તેનો ખોરાક નાના 

tવાÎ ુછે. 

� vગરનારમા ં શોધમા ં નીકળેલી આ ટ5મે P#ુq{લુે#રયા 

જનાથ�નામી નામની વન�પિત શોધી કાઢ5.  

��ш�@7� : 

� દZખાવે તો વન�પિત સામાVય છે, પરં� ુ તેની િવશેષતા 

બીt વન�પિતથી ઘણી અલગ છે.  

� આ વન�પિત માસંાહાર5 છે, તેના �ળૂ કોથળ5 Bવા હોય છે, 

�યાથંી તે zòૂમ tવાતોને bસૂી લે છે. આ વન�પિત 

ભારતમા ંSદા�જત 100 વષ�થી મહારા qમા ંજોવા મળે છે. 

ш�� к����N HN :  

� નરિસaહ મહZતા PિુનવિસFટ5-mૂનાગઢ લાઈફ સાય�Vસસ 

ભવનની ટ5મ �ારા શોધ  

�. к�c��K к�p6��H – k��7 <�к�� : Zz��� ��CAK� – � i�N    

 (�) ш���N�� FRP�� ����� : 

� કZvબનેટની બેઠકમા ંશેરડ5ની વાજબી વળતર #કaમત(FRP) 

ચાK ુવષ= �DવVટલ દ5ઠ �. 285 હતી તે 2021-22ના વષ� 

માટZ વધાર5ને �. 290 કરવામા ંઆવી. 

 
� શેરડ5ની FRP વધારવાથી પાચં કરોડ શેરડ5-ખેãતૂોને 

તથા ખેતરમા,ં zગુર િમલો અને સબંિંધત કામોમા ં

આtિવકા મેળવતા પાચં લાખ કામદારોને લાભ થશે.  

� �DવVટલ દ5ઠ �. 290ની #કaમત એમને જ મળશે Bમની 

શેરડ5ની #રકવર5 10 ટકા હશે જો #રકવર5 9.5 ટકાથી 

ઓછ5 હશે તો શેરડ5ના �DવVટલ દ5ઠ �. 275 જ મળશે.  

� zગુર િમલોએ શેરડ5ની આ #કaમતો શેરડ5નો રસ કાઢતા ંપહZલા ં

જ ખેãૂતોને bકૂવવાની રહZશે. સામાVય ર5તે શેરડ5ના રસમાથંી 

ગોળ બનાવવાની *# યામા ં એક #કલો રસમાથંી 100 gામ 

ગોળ મળતો હોય છે. તે 10 ટકા #રકવર5 ગણાય છે. 

(�) 
cк���; dcl�4�к?� dc��4H�cH Z�¶��å�:  

� એVકરZજ ઈVpા�qDચર ઈVવે�ટમેVટ હો}iડ~ગમા ં FDIને 

મmૂંર5 આપી દ5ધી છે. તે અ9સુાર �.15,000 કરોડ zધુી 

રોકાણ થઈ શકશે. 

અcK ��CAK� : 

(�) к�>µ��H R�_� d�c4HH` iH Gj ?�HA�A 
к�ycHcè< Gj 

d¶c�K� અ�� d�c4HH` iH Gj X�j�ш�a 
к�ycHcè< Gj 

��шK� �¹?� MOU к����� B�ш� 

(�) k��7-кu�Jк47�� �¹?� <�̀ :V7 <��RC ����r� �� 

G�4H5� шe к��d  

(�) Z�� >�N 7� અj±�� ���J�к��� �_ d��<� ®��� 

; k��7�� X��ш B>���� B�ш� 

(�) W:��7� Bj7, Z���� અ�� B��ÉK ��ш� X������ 

>��a�� ��J�K� к�cj�Uc<å� к����� B�ш� 

(�) ;\шUV7 K�;�� Z�[\ ��� J��<M:� I:;a� અpkK�� 

?�»: к����� B�ш� 

(�) ��� Jкa���H�� �6a �<ÌкH ��cK�?a-����C<� 

��c<�ш� a�d� ?�»: к����� B�ш�  

�. кC�AHк <�к�� : B��� >�J�< GpaUq>к �H� ���[ �� 

х�a��N�� ><���� �H� >��a�� �?��  

�. ��_��� f9��7 >х���N`:� : 7�. �� G�4H5� 7�. �� 

<�H�q6�-����  

 
�. J�� ��ш�@ : �� G�4H  

�7�����NK 9:a� ÅK�>�� ��] iAa� J��<  

 
� સ�ંથા : UN અને UNESCO  

�. ;c J�� ��ш�@ : �� G�4H 

(�) �������N >_к�� : અ] �7a�a ш�[ 

 
;c : �� G�4H ����   અ�<�� : ��  :a�d ���� 

� કિવ-પ�કાર સમાજ પ#રવત�ન અને  ાિંત9ુ ંમ��ત ક છે. 

� fલુામ ભારતમા ં fજુરાત અને ખાસ તો કાઠ5યાવાડને 

જગાડવા9ુ ંPગુ પ#રવત�નકાર5 કાય� અનેક પ�કારોએ કPુ� 

તેમા9ં ુ ં એક ગૌરવશાળ5 નામ અ�તૃલાલ દલપતરામ 

શેઠ9ુ ંછે.  
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� જVમ_િૂમ લ¡બડ5 અને કમ�_િૂમ રાણhરુ. 

� બચપણથી લાલ, બાલ, પાલની રા qવાદ5 િ�hટુ5થી ગાઢ ર5તે 

*ભાિવત થઇ તેમની છબીઓ ઘરમા ં ટ¡ગાડ5 હતી, છબીઓ 

ઉતારવા આવેલા પોલીસોને તે ઉતારવા દ5ધી ન હતી. 

� આવી  દZશદાઝથી કાય�રત અ�તૃલાલની ��ુય ઓળખ 

રા qવાદ5 પ�કાર તર5કZ છે. 

� અ�તૃલાલ ે "બોNબ ે  ોિનકલ"મા ં કાઠ5યાવાડ લેટર 

લખવાથી પોતા9ુ ંપ�કાર"વ શ�ુ કPુ� હ� ુ ંપણ તેમ9ુ ંમન 

તો અ�કુ અપવાદોને બાદ કરતા ંલગભગ Sધેર વહ5વટ 

અને અમલદારશાહ5મા ંસબડતા સૌરા qની વેદનાને વાચા 

આપવા તડપ� ુહ� ુ.ં 

� 2 ઓકટો.1921ના રોજ ગાધંી જયિંતના રોજ રાણhરુથી 

"સૌરા q"સાOતા#હક શ�ુ કPુ�. 

� )નના જોખમે પણ રજવાડ5 fજુરાતની કમજોર5ઓ 

સૌરા qના પાને *ગટાવતા મેઘાણી Bવા અનેક સÂકો 

તેમની િન
ામા ંપાગંયા� હતા. 

� 1931મા ંસૌરા q ઉપર *િતબધં �કુાયો હતો.  

� અ�તૃલાલ શેઠ 1934મા ં રાણhરુ છોડ5 �ુબંઈમા ં �થાયી 

થયા તે પહZલા ધોલેરા મીઠા સ"યાgહમા ં�થાિનક *)ને 

6ુશળ ને�"ૃવ h�ંુૂ પાડ5 b�ુા હતા. 

� �ુબંઈથી તેમણ ે "જVમ_િૂમ" (1934), "ડZઈલી સન" 

(1934), "9તુન fજુરાત" (1942) Bવા પ�ો શ�ુ કયા� 

હતા તો 1935મા ંમરાઠ5 દÇ િનક "લોકમાVય" પણ ખર5દ5 

લી�ુ ંહ� ુ.ં 

� કાઠ5યાવાડ રાજક5ય પ#રષદ, આરઝી હ6ુમત Bવી 

સ�ંથાક5ય *xુિંતઓ અને િશ�ણની  અનેક સ�ંથાઓમા ં

પણ અ�તૃલાલ શેઠ9ુ ંબL�ુiુય યોગદાન હ�ુ.ં 

� રા qવાદ5 પ�કાર અને ઉમદા �વ�તતંા સૈિનક 

અ�તૃલાલ શેઠ9ુ ં 30 mુલાઈ 1954ના રોજ �ુબંઈમા ં

અવસાન થPુ ંહ� ુ ં

 (�) ���?�� ��±�v ������� ���� ;cJ��< : 

;c : �� G�4H ����      અ�<�� : � G�4H ���� 

 

� વીરચદં ગાધંીનો જVમ fજુરાતના ભાવનગર નtક 

મLવુામા ં નગરશેઠ રાઘવt તેજપાલt ગાધંીને "યા ં

થયો. 

� વષ�-1893મા ં િશકાગોમા ં *થમ ધમ� સસંદમા ં �વામી 

િવવેકાનદંZ #હa�ુ ધમ� તેમજ વીરચદં ગાધંીએ "ન ધમ�9ુ ં

*િતિનિધ"વ કPુ� હ� ુ.ં 

� તેમણે 1899મા ં ¢તરરા q5ય વાvણ�ય સમેંલનમા ં

એિશયા9ુ ં*િતિનિધ"વ કPુ� હ� ુ.ં 

� તેમણ ે પાલીતાણા અને િશખરt વ1ચનેા કર િવવાદો9ુ ં

સમાધાન કPુ� હ� ુ ં

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (25-08-2021) 

1. તાBતરમા ં mૂનાગઢના vગરનાર પરથી કઈ અનોખી 

માસંાહાર5 વન�પિતની શોધ કરાઈ - `:J�ð:a�J�K� 

;��5A��� 

2. ભારતમા ં સૌ*થમ P#ુq{લુે#રયા જનાથ�નામી નામની 

માસંાહાર5 વન�પિત �ા રા�યમાથંી મળ5 આવી હતી - 

Z�����  

3. fજુરાતમા ં*થમવાર P#ુq{લુે#રયા જનાથ�નામી નામની 

માસંાહાર5 વન�પિત કોના �ારા શોધાઈ - a�dj 

<�KUc<< k��, ���<rZ Z�7� `:����<ÌHN- i���Â  

4. તા.25 ઓગ�ટ 2021ના રોજ કZV`ીય કZvબનેટ �ારા 

શેરડ5ની વાજબી વળતર #કaમત(FRP) ચાK ુવષ= �DવVટલ 

દ5ઠ �. 285 હતી તે 2021-22ના વષ� માટZ વધાર5ને 

કZટલી કરાઈ - e. ���  

5. કZV`ીય કZvબનેટ �ારા એVકરZજ ઈVpા�qDચર ઈVવે�ટમેVટ 

હો}iડ~ગમા ં FDIને મmૂંર5 આપી તે અ9સુાર કZટK ુ રોકાણ 

થઈ શકશે - e.��,��� к��� I:�� 

6. કZV` સરકાર �ારા જળશ�Dત યોજના હZઠળ કZટલા #દવસ9ુ ં

zજુલામ અvભયાન ચાK ુકરાશે - ��� 

7. કણા�ટક સરકાર �ારા આગામી �ા ઓvલ�Nપકની તૈયાર5 

માટZ 
ે ઠ 75 ખલેાડ5ની પસદંગી માટZ પેનલની રચના 

કરવામા ંઆવી - >�J�< GpaUq>к ���� 

8. ને�દાન )fિૃત પખવાડ5Pુ-ં2021 �ારZ ઉજવવામા ં

આ�P ુ- 7�. �� G�4H5� 7�. �� <�H�q6�  

9.  UN અને UNESCO �ારા ¢તરરા q5ય fલુામ �યાપાર 

િન� ૂ�લન #દવસ �ારZ મનાવવામા ં આવે છે -  7�.�� 

G�4H  
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10. fજુરાતના )ણીતા પ�કાર અ�તૃલાલ શેઠનો જVમ 

�ારZ-�ા ં થયો હતો- �� G�4H ���� 75� aÓ6�N 

અ�� ��Cw:� 

11. અ�તૃલાલ શેઠZ તા. 2 ઓકટો. 1921ના રોજ કયાથંી-કP ુ

સાOતા#હક શ� કPુ� હ� ુ– ��Cw:�5� <D���� <��7�JZк 

12. અ�તૃલાલ શેઠ એ કયા વષ�મા ં �ુબંઈથી "જVમ_િૂમ" 

સાOતા#હક શ� કPુ� – �@A ���� 

13. વીરચદં ગાધંીનો જVમ કયા ં થયો હતો - Ô:�� 

(k�����) 

14. વષ�-1893મા ં િશકાગોમા ં મળેલી *થમ ધમ� સસંદમા ં

ભારતવતી #હa�ુ ધમ�9ુ ં*િતિનિધ"વ કોણ ેકPુ� હ� ુ- 4��� 

����к���� 

15. વષ�-1893મા ં િશકાગોમા ં મળેલી *થમ ધમ� સસંદમા ં

ભારતવતી "ન ધમ�9ુ ં *િતિનિધ"વ કોણ ે કPુ� હ� ુ -

���?�� ����� 

DATE : ��-��-����

�. �-� >�HAa – к�c� <�к�� : 

p6� <��J[7 R�_�� кA?��NG �H� �-� >�HAa a�? 

 
�-� >�HAa ��ш� :  

� આ પોટ�લ ઉપર 
િમકો પોતા9ુ ંર�જ�qZશન કરાવી શકશે. 

તે 
િમકોનો ડZટાબેઝ હશે. તેની મદદથી સરકાર સોિશયલ 

િસ�ો#રટ5 �ક5મોને તેમના દરવા) zધુી પહ¶ચાડશે.  

� સરકાર તરફથી દZશના 38 કરોડ વક�સ�ને 12 ¢કડા9ુ ં

Pિૂનવસ�લ એકાઉVટ નબંર અને આગxુ ં ઇ-
મ કાડ� 

મળશે, B hરૂા દZશમા ંમાVય ગણાશે.  

� આ પોટ�લ પર મmૂરો, *વાસી મmૂરો, �q5ટ વેVડસ�, ઘરZKુ ં

કામદારો, કV�qDશન વક�સ�, Oલેટફોમ� વક�સ�, ખેતમmૂરો અને 

અસગં#ઠત �ે�ના અVય વક�સ� ર�જ�qZશન કરાવી શકશે.  

�� ������� H�a lN ��6� ����� :  

� 
િમકોને ર�જ�qZશન કરાવવામા ં મદદ�પ થવા રા q5ય 

ટોલ p5 નબંર 14434 પણ શ� કરવામા ં આ�યો છે. B 


િમકો પાસે ફોન નહ¡ હોય અથવા લખતા-વાચંતા 

આવડ�ુ ં નથી તેઓ કોમન સિવFસ સેVટરમા ં જઇને 

ર�જ�qZશન કરાવી શકશે.  

����� K�;��G�� a�k :  

� આP ુયમાન ભારત યોજના (*ધાનમ�ંી જનઆરોÈય 

યોજના) હZઠળ દરZક પ#રવારને વષ�ના પાચં લાખ 

�િપયા9ુ ંમફત �વા�ùય વીમા કવર આપવામા ંઆવે છે. 

આ "આ યોજનાને ડZટાબઝે સાથે જોડવામા ં આવશે. 

પીએમ 
મયોગી માનધન યોજના હZઠળ દર મ#હને �. 

30009ુ ંપેVશન આપવામા ંઆવશે. 

�. SAMRIDH K�;�� : к�c��� IT �_�aK ®��� K�;�� a�c?  

к�c�M:� IT �_�aK 4H�HA -અ> �H� e. �� a�х I:��M:� ��к�C 

к��� �� к�ш� 

Z�n : :  

� દZશમા ં �ટાટ�-અપને વેગ આપવા માટZ ઇVફોમ=શન એVડ 

ટZDનોલોt મ�ંાલયે SAMRIDH યોજનાની શ�આત કર5. 

B IT સેDટરમા ં ચીન અને અમે#રકાને પાછળ છોડવા 

ભારત સરકાર9ુ ંમહ""વાકા�ંી પગKુ ંછે. 

� આ યોજનાનો ઉÅેશ આઈટ5 �ટાટ�અOસને ફડં અને 

આવÁયક 6ુશળતા ઉપલ[ધ કરાવવાનો.  

 
SAMRIDH K�;���� ��ш�@7�G અ�� aÚK��к   

� SAMRIDH યોજના હZઠળ કZV` IT �ટાટ�-અપ શ� કરવા �. 

40 લાખ zધુીની રોકાણ મદદ આપશે અને દZશમા ં 100 

Pિુનકોન� તૈયાર કરવા9ુ ંલòય.  

� Pિુનકોન�નો અથ� એવા �ટાટ�અપથી છે B9ુ ં બ)ર �iૂય 

એક અબજ ડોલર zધુી પહ¶ચી ગPુ ં હોય. આ યોજના 

હZઠળ 300 �ટાટ�-અOસને મેVટરિશપ, ફ#ંડaગ અને અVય 

સહાયતા ઉપલ[ધ કરાવવામા ં આવશે. �ટાટ�-અપને છ 

મ#હના zધુી સરં�ણ ઉપલ[ધ કરાવવામા ંઆવશે.  

� આ યોજના9ુ ં આયોજન િસvલકોન વેલીની એDસેલટેર 

વાઇકો·Nબનેટર અ9સુાર9ુ ંકરવામા ંઆ�Pુ ંછે. 

k��7�� 4H�HAઅ>�� �7A�� U45�7 :  

� �ટાટ� -અપ ઇકોિસ�ટમ તૈયાર કરાશે 

� હાલમા ંસરકાર9ુ ં,યાન �ટાટ�-અOસ પર છે. આ કંપનીઓ 

ઝડપથી xÃૃ� ન¶ધાવી રહ5 છે અને િવદZશી રોકાણકારોને 

આવી કંપનીઓમા ંવધારZ રસ છે.  
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� મોદ5 સરકાર દZશમા ં �ટાટ�-અOસ માટZ �વ�થ ઇકોિસ�ટમ 

બનાવવા માગંે છે. આરબીઆઈના ઓગ�ટ 2021ના 

Ýલુે#ટનમા ંજણા�Pુ ંહ� ુ ંકZ દZશમા ંહાલમા ં100 Pિુનકોન� છે.  

� 2019મા vલ�ટમા ં લગભગ 10 કંપનીઓ સામેલ થઈ હતી 

અને 2020મા ં13 કંપનીઓનો ઉમેરો થયો હતો. Pિુનકોન�ના 

મામલે ભારત અમે#રકા અને ચીન પછ5 �ી)  મે છે.  

� IT �_� : અ���� �½�C�  

�. к�K�� �_�aK-к�c� <�к�� :  

 
I:X� к�HA�� к�a�vK ®��� ka�C к��K�a _C JZa� 

;; <JZ7 W:a � ;;�� I:X� к�HA�� ;; 7�Nк� ����>�7 

����5 к���r��� � i�N   

����`:V7 cK�K���ш� અ�� к�HA  : 

�. ;¶4H< ��L ��5 : ?�j ;¶4H< 9:;��7 Z��к�HA   

�. 6�a�6Z�� �_���N : ;¶4H< 9:;��7 Z��к�HA  

�. ;¶4H< 
.
<.Gк� : ?�j ;¶4H< кC�AHк Z��к�HA   

�. ;¶4H< JZ� к�Za� : ?�j ;¶4H< 7�a��C� Z��к�HA   

�. ;¶4H< Y.к�. Z���N : ?�j ;¶4H< �<�ù Z��к�HA   

�. ;¶4H< 6�.��. ����z�� : ?�j ;¶4H< кC�AHк Z��к�HA   

�. ;¶4H< 
.
. I:�� �ш : ;¶4H< ��< Z��к�HA   

�. ;¶4H< <�.HN. ���W:�� : ;¶4H< к��\ Z��к�HA   

�. >�.
<. ���<qZ� : �<��K� 
���к�H  

���� z*ુીમ કોટ�મા ં આ નવિનP�ુDત બાદ હવે 6ુલ 

Vયાયાધીશોની સ�ંયા 33 થશે  

�. ��� Ï�� >�pa<��� <¾���� fZ���7 : k��7 <�к��  

� �� : Unmanned Aircraft System Rules-����  

� નવા Üોન િનયમો �ટાટ�અપ અને Pવુાનોને મદદ�પ થશે  

 
Zzz��� ;����d : 

� ભારત સરકારZ સ�ાવાર ર5તે નવી Üોન પોvલસીની 

)હZરાત કર5. Unmanned Aircraft System Rules, 2021 

Sતગ�ત હવે જનતા અને કંપનીઓ માટZ Üોનની માvલક5 

અને તે9ુ ં સચંાલન સરળ બનાવી દZવાPુ ં છે. નવી Üોન 

પોvલસીમા ં Üોન9ુ ં કવરZજ 300 #ક.gા.થી વધાર5ને 500 

#ક.gા. કરાPુ ં છે અને તેમા ં હZવી પેલોડ-કZ#રaગ Üોન અને 

Üોન ટZDસીને પણ સામેલ કરાઇ.  
� Üોન માટZ ર�જ�qZશન અને લાઇસVસ )ર5 કરાય તે પહZલા ંહવે 

કોઇ િસ{#ુરટ5 ·DલયરVસ મેળવવા9ુ ં રહZશે નહ¡ અને Üોન 

ઉડાડવા માટZની મmૂંર5 માટZની ફ5 પણ સામાVય કર5 દZવાઇ.  

� ઉપરાતં સ�ંયાબધં મmૂંર5ની જોગવાઇ નાÝદૂ કર5 દZવાઇ 

છે. મmૂંર5 માટZ ભરવાના ફોમ�ની સ�ંયા 25થી ઘટાડ5ને 

પાચં કરાઇ છે.  

� િનયમોના ઉiલઘંન માટZનો મહ�મ દંડ ઘટાડ5ને �િપયા 

એક લાખ કરાયો છે.   

� #ડ�જટલ �કાય Oલેટફોમ� પર gીન, યલો અને રZડ ઝોનની 

મા#હતી અપાશે.  

� યલો ઝોનને એરપોટ�ના પ#રઘથી 45 #કમીથી ઘટાડ5ને 12 

#કમી કરાયો છે. એરપોટ�થી 8 થી 12  #કમીના િવ�તારમા ં

200 Òટ zધુી અને gીન ઝોનમા ં Üોન માટZ કોઇ મmૂંર5 

લેવાની જ�ર રહZશે નહ¡.  

��� Ï�� >�a�<� 
H 
� Éa�c< : 

� ફોમ�ની સ�ંયા 25થી ઘટાડ5ને પાચં 

� ફ5ની સ�ંયા 72થી ઘટાડ5ને 4 

� #રમોટ પાઇલટ લાઇસVસ ફ5 �. 3000થી ઘટાડ5ને �. 100 

કરાઈ 

� #રમોટ પાઇલટ લાઇસVસ હવે 10 વષ� માટZ માVય રહZશે 

� 30 #દવસમા ં gીન, યલ¶ અને રZડ ઝોન સાથે #ડ�Oલ ે

કરાશે 
� gીન ઝોનમા ંÜોન ઓપરZટ કરવા માટZ મmૂંર5ની જ�ર નહ¡ 

� નોન કોિમFશયલ Pઝૂ માટZના માઇ ો Üોન માટZ અને નેનો 

Üોન માટZ લાઇસVસની જ�ર નહ¡ 

� ર�જ�qZશન અથવા લાઇસVસ )ર5 થયા પહZલા ંિસ{#ુરટ5 

·DલયરVસની જ�ર નહ¡ 
� ભારતીય Üોન કંપનીઓમા ંિવદZશી ભાગીદાર5 પર રોક નહ¡ 

� Üોનની આયાત માટZ મmૂંર5 લેવાની જોગવાઈ નાÝદૂ 

� DGCA 15 #દવસમા ં#રમોટ પાઇલટ લાઇસVસ )ર5 કરશે 

� Üોનના ટZ}�ટ~ગ માટZના ટાઇપ િસFટ#ફકZટ Dવોvલટ5 કાઉ�Vસલ 

ઓફ ઇ}Vડયા �ારા )ર5 કરાશે 

� ભારતમા ંઉડાન માટZ જ ટાઇપ િસFટ#ફકZટની જ�ર પડશે 

� નેનો અને #રસડ� Üોનને ટાઇપ િસFટ#ફકZશનમાથંી ��ુDત 
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� 30 નવેNબર પહZલા ંભારતમા ંહોય તેવા Üોનને #ડ�જટલ �કાય 

Oલેટફોમ� �ારા Pિુનક આઇડZ}Vટ#ફકZશન નબંર અપાશે 

� �ટાVડડ� ઓપરZ#ટaગ *ોિસજર અને qZિનaગ મોડPલુ #ડ�જટલ 

�કાય Oલેટફોમ� પર *િસ� કરાશે 

Ï�� y����� �H� кd � i�NG ��Ê i� к��d 

�  Pિુનક ઓથોરાઇઝેશન નબંર  

� Pિુનક *ોટોટાઇપ આઇડZ}Vટ#ફકZશન નબંર  

� મેVPફુZDચ#રaગ અને એરવધXનેસ9ુ ંિસFટ#ફકZટ  

� કોફોમ�Vસ િસFટ#ફકZટ  

� મેVટZનVસ િસFટ#ફકZટ  

� ઇNપોટ� ·DલયરVસ 

� *વત�માન Üોનની �વી6ૃિત  

� ઓપરZટર પરિમટ  

� આર એVડ ડ5 ઓગ=નાઇઝેશન ઓથોરાઇઝેશન  

� �UુડVટ #રમોટ પાઇલટ લાઇસVસ   

� #રમોટ પાઇલટ ઇV�qDટર ઓથોરાઇઝેશન  

� Üોન પોટ� ઓથોરાઇઝશેન 

�. 7��a��Ë: : X�j�ш�a к�<A�� <�к��N 4Wia�� 

����5�G�� �.� Hк� અ��7   

� તિમલનાãુ સરકારZ સરકાર5 �6લૂના િવWાથXઓને *ોફZશનલ 

કોસXસમા ં7.5% અનામત આપવાનો િનણ�ય કયk.  

� ��ુયમ�ંી એમ. કZ. �ટાvલને િવધાનસભામા ંઆ �Åેુ એક 

vબલ રmૂ કPુ�, Bમા ં 6ૃિષ, કાયદા, મ"�યપાલન અને 

એ·Vજિનય#રaગ Bવા *ોફZશનલ અcયાસ મોમા ં સરકાર5 

�6લૂના બાળકોને અનામત આપવાની જોગવાઈ. 

� રાજધાની : ચે¼ઈ 

�. j�Ç<A J�>�HA  ���� : J��ZN <D5� �s: CCTV к���� ��� 

���M:� ��6� � шZ��  

 
���� યાદ5મા ંભારતના 3 શહZર ચે¼ાઈ �ી) તો �ુબંઈ 18મા 

�થાને 

���� રાજધાની #દiહ5એ િવlમા ંસૌથી વ� ુCCTV કZમેરાવાળા ં

શહZરનો રZકોડ� પોતાના નામે કયk છે.  

���� ફો[સ�ના #રપોટ� �જુબ, #દiહ5ના ં )હZર �થળો પર દર 

ચોરસ મીટર િવ�તારમા ં1,826 �યારZ લડંનમા ંદર ચોરસ 

મીટર િવ�તારમા ં1,138 કZમેરા લાગેલા છે. 

���� #દiહ5 બાદ લડંન િવlમા ંબી)  મે છે. યાદ5મા ંભારતના ં

3 શહZર છે. #દiહ5 *થમ, ચે¼ઇ �ી) અને �ુબંઇ 18મા 

 મે છે.  

���� ચે¼ઇમા ંદર ચોરસ મીટર િવ�તારમા ં609 અને �ુબંઇમા ં

157.4 કZમેરા લાગેલા છે. 

�. �th <�j �<HNu dc��V< ���� :  

dк����4H �cH�pa;c< `:��H ®��� ����� �� I:�pR7 

шZ����� K��N fZ�� к���  

����кA�� ��;���� к�>�Z��� ���M:� <D5� I:�pR7 шZ��  

 
����� I:�pR7 TOP �� шZ��� : 

�. к�>�Z���  : ��.�    �. H���cH�  : ��.� 

�. �<r��>��  : ��.�    �. �<���  : ��.� 

�. H�o�   : ��.�     �. 
q<H�A : ��.� 

�. ��parÉH�  : ��.�      �. Z��к��  : ��.� 

�. �a6��A  : ��.�      �. 4H�кZ� : ��.� 

� ટોપ 10 શહZરમા ં એિશયાના ં ફDત �ણ શહZર છે. 2017 

અને 2019મા ં અ�વલ રહZKુ ં ટો�ો આ વખતે પાચંમા 

�થાને આ�Pુ.ં  

� તા) ઈVડZDસમા ં કોપનહZગનને 82.4 Sક, #દiહ5ને 56.1 

અને �ુબંઈને 54.4 Sક મ»યા.  

� #ડ�જટલ zરુ�ાના મામલામા ં િસડની અને આરોÈયમા ં

ટો�ો આગળ રુ.ં  

� ઈVpા zરુ�ામા ંહ¶ગક¶ગ9ુ ં*દશ�ન સા�ંુ રુ.ં  

� �ય�Dતગત zરુ�ામા ંકોપનહZગન 
ે ઠ છે.  

� પયા�વરણ zરુ�ામા ંવેvલaÈટને બધાને પાછળ છોડ�ા.  

� સેફ િસટ5ઝ ઈVડZDસ *ોBDટના #ડરZDટર *િતમા િસaહZ કુ ં

કZ પયા�વરણને લઈને કોપનહZગન અને ટોરોVટોએ 

જબરદ�ત કામ કPુ� છે. 

� K��N�� H�?�� �� шZ���� K��N�� J��ZN �� અ�� 

]:�6d ���� 45��� 

� 6ુલ માપદંડ 76 નr5 કરાયા Bમા ં વૈિlક શહZરો, 

zરુ�ાની �પ ટ ત�વીરો સામે આવી શકZ, તેમા ં #ડ�જટલ, 

હZiથ, ઈVpા�qDચર, �ય�Dતગત અને પયા�વરણને લગતા 

માપદંડ સામેલ છે  

અcK ���7� : 
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� EIU દર બે વષ= સેફ િસટ5ઝ ઈVડZDસ *કાિશત કરZ છે આ 

વષ= તેની ચોથી આxિૃ� )હZર કરાઈ 

�. ;c J�� ��ш�@ : �� G�4H     k��7�z� �� H���<� 

;c : �� G�4H ����    અ�<�� : � <�H�q6� ���� 

� મધર ટZરZસા9ુ ં�ળૂનામ ઇÈનેશ ગોનએકસહZ બો)�#હPુ ં 

� *)સ�ાક મેસેડોિનયાની રાજધાની ઉ�6ુલમા ંજVમ થયો હતો  

 
� તેઓના ંનામમા ંગોનએકસહZનો મતલબ “fલુાબની કળ5’’ 

થાય છે.  

� 18 વષ�ની ઉમરZ લોરZટોની િસ�ટરો સાથે જોડાવા અને 

િમશનર5 બનવા માટZ ઘર છોડ� ુ.ં 1929મા ંભારત આ�યા,ં 

દ5�ાથX તર5કZનો અજમાયશી સમય દાtvલaગમા ં

વીતા�યો, 24 મે 1931ના ંરોજ નન તર5કZ ધાિમFક શપથ 

લીધા અને પોતા9ુ ંનામ ટZરZસા રા�Pુ.ં  

� મધર ટZરZસાની સેવા *xિુતઓ9ુ ંપ�
ી ભારત ર"ન અને 

શાિંતના ં નોબલે પા#રતોિષક Bવા ંhરુ�કારોથી સVમાિનત 

થઈ છે.  

� નોબેલ પા#રતોિષક વખતે તેમની સલાહ માગંતા કોઈએ 

hછૂ% ુ ં કZ િવl શાિંત માટZ અમે Rુ ં કર5 શક5એ ? મધર 

ટZરZસાએ જવાબ આOયો : ઘરZ )ઓ અને તમારા 

પ#રવારને *ેમ કરો.  

� મધર ટZરZસા9ુ ં 5 સOટZ.1997ના ં રોજ 87 વષ�ની વયે 

અવસાન થPુ ંહ� ુ.ં 

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (26-08-2021) 

1. તા. 26 ઓગ�ટ 2021ના રોજ vબન સગં#ઠત �ે�ના 

કમ�ચાર5ઓ માટZ કZV` સરકારZ કP ુપોટ�લ લ¶ચ કPુ� છે - 

�-� >�HAa 

2. કZV` સરકાર �ારા લોVચ કરાયેલા ઇ-
મ પોટ�લ �ારા 

દZશના 38 કરોડ 
િમકોને કZટલા ¢કડા9ુ ં Pિૂનવસ�લ 

એકાઉVટ નબંર અને આગxુ ં 
મ કાડ� મળશે B hરૂા 

દZશમા ંમાVય ગણાશે - ��  

3. ઇ-
મ પોટ�લ પર નામ ન¶ધાવવા કZV` સરકાર �ારા 


િમકો માટZ �ો ટોલ p5 નબંર શ� કરાયો – ����� 

4. દZશમા ં �ટાટ�-અપને વેગ આપવા માટZ ઇVફોમ=શન એVડ 

ટZDનોલોt મ�ંાલયે તા. 26 ઓગ�ટ 2021ના રોજ કઈ 

યોજના લોVચ કર5 - SAMRIDH K�;��  

5. કZV` �ારા તાBતરમા ં)હZર કરાયેલ SAMRIDH યોજના 

Sતગ�ત �ટાટ�-અપ માટZ કZટલા �િપયા zધુી9ુ ં રોકાણ 

કરવા મદદ કરાશે - e.�� a�х I:��  

6. SAMRIDH યોજના હZઠળ દZશમા ં કZટલા Pિુનકોન� તૈયાર 

કરવા9ુ ંIT મ�ંાલય લòયાકં ધરાવે છે - ��� 

7. �ટાટ�અપથી B9ુ ં બ)ર �iૂય એક અબજ ડોલર zધુી 

પહ¶ચી ગPુ ં હોય તેને �ો િવશેષ દરËજો આપવામા ં

આવે છે – `:��к��A 

8. વત�માન કZV`ીય IT મ�ંી9ુ ંનામ જણાવો - અ���� �½�C�  

9. તા. 26 ઓગ�ટ 2021ના રોજ z*ુીમ કોટ�ના કોલtેયમ 

�ારા �ણ મ#હલા જજ સ#હત 6ુલ કZટલા જજની z*ુીમ 

કોટ�ના જજ તર5કZ રા qપિત રામનાથ કોિવaદ �ારા મmૂંર5 

અપાઈ - � 

10. તા. 26 ઓગ�ટ 2021ના રોજ z*ુીમ કોટ�ના કોલtેયમ 

�ારા 6ુલ 9 જજની z*ુીમ કોટ�ના જજ તર5કZ િનમÎકૂ 

કરાઈ તેમા ં fજુરાત હાઈકોટ�ના કયા બે જ}�ટસનો 

સમાવેશ થાય છે – 9:;��7 Z�dк�HA�� ?�j ;¶4H< 

��L ��5 75� ;¶4H< 6�a�6Z�� �_���N 

11. તા. 26 ઓગ�ટ 2021ના રોજ z*ુીમ કોટ�ના કોલtેયમ 

�ારા 6ુલ 9 જજની z*ુીમ કોટ�ના જજ તર5કZ િનમÎકૂ 

કરાઈ તેમા ંકઈ �ણ મ#હલા જ}�ટસનો સમાવેશ થાય છે 

– 9:;��7 Z�dк�HA�� ;¶4H< 6�a�6Z�� �_���N, 

7�a��C� Z��к�HA�� ?�j ;¶4H< JZ� к�Za� 75� 

кC�AHк Z��к�HA�� ?�j ;¶4H< 6�.��. ����z��  

12. તા. 26 ઓગ�ટ 2021ના રોજ z*ુીમ કોટ�ના નવા 9 

જજોની િનP�ુDત બાદ z*ુીમ કોટ�મા ં હવે 6ુલ 

Vયાયાધીશોની સ�ંયા કZટલી થઈ - ��  

13. તા. 26 ઓગ�ટ 2021ના રોજ કZV`ના ઉôયન મ�ંાલય 

�ારા કઈ નવી Üોન પોvલસીની સ�ાવાર )હZરાત કરાઈ - 

Unmanned Aircraft System Rules-����  

14. નવી Üોન પોvલસીમા ં Üોન9ુ ં કવરZજ 300 #ક.gા.થી 

વધાર5ને કZટલા #ક.gા. કરાPુ ં– ��� Jк.}�.  

15. નવી Üોન પોvલસી હZઠળ #રમોટ પાઇલટ લાઇસVસ કZટલા 

વષ� zધુી માVય રહZશે - �� 

16. નવી Üોન પોvલસી Sતગ�ત #ડ�જટલ �કાય Oલેટફોમ� પર 

કયા ઝોનની મા#હતી અપાશે - }��, Ka� અ�� ��� u�� 

17. નવી Üોન પોvલસી Sતગ�ત યલો ઝોનને એરપોટ�ના 

પ#રઘથી 45 #કમીથી ઘટાડ5ને કZટલા #કમી કરાયો - �� 

Jк� 
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18. ઓગ�ટ 2021મા ં તાિમલનાãુમા ં *ોફZશનલ કોસ�મા ં

સરકાર5 �6લૂના િવWાથXઓને કZટલા ટકા અનામત  

આપવાનો િનણ�ય કરાયો - �.� Hк�  

19. ફો[સ�ના #રપોટ� 2021 �જુબ સૌથી વ� ુ CCTV કZમેરા 

વા¸ િવl9ુ ંનબંર વન શહZર જણાવો - J��ZN 

20. ફો[સ�ના #રપોટ� 2021 �જુબ સૌથી વ� ુ CCTV કZમેરા 

ધરાવતા શહZરોની યાદ5મા ંભારતના #દiહ5 ઉપરાતં અVય 

બે શહZરો-તેનો  મ જણાવો - ?�¸�d- � 75� ]:�6d-�� 

21. ફો[સ�ના #રપોટ� 2021 �જુબ સૌથી વ� ુ CCTV કZમેરા 

ધરાવતા િવlના શહZરોની યાદ5મા ં બી)  મના શહZર9ુ ં

નામ જણાવો – a��� 

22. ઓગ�ટ 2021મા ં )હZર કરાયેલા સેફ િસટ5ઝ ઈVડZDસ 

2021મા ં િવlના કZટલા zરુv�ત શહZરોની યાદ5 )હZર 

કરાઈ - �� 

23. ઓગ�ટ 2021મા ં )હZર કરાયેલા સેફ િસટ5ઝ ઈVડZDસ 

2021મા ં િવl9ુ ં સૌથી zરુv�ત શહZર અને તેનો દZશ 

જણાવો – к�>�Z���-����кA�� ��;����  

24. ઈકોનોિમ�ટ ઇVટZvલજVસ Pિુનટ �ારા ઓગ�ટ 2021મા ં

કZટલામો સેફ િસટ5ઝ ઈVડZDસ )હZર કરાયો - �th 

25. ઈકોનોિમ�ટ ઇVટZvલજVસ Pિુનટ �ારા ઓગ�ટ 2021મા ં

)હZર કરાયેલા સેફ િસટ5ઝ ઈVડZDસ �જુબ િવlના 

zરુv�ત TOP 10 શહZરોના નામ જણાવો – к�>�Z���, 

H���cH�, �<r��>��, �<���, H�o�, 
q<H�A, ��parÉH�, 

Z��к��, �a6��A 75� 4H�кZ� 

26. 4th સેફ િસટ5ઝ ઈVડZDસ 2021 �જુબ ટોચના 50 સૌથી 

zરુv�ત શહZરોની યાદ5મા ંભારતના #દiહ5 અને �ુબંઈનો 

 મ જણાવો – �� 75� �� 

27. 4th સેફ િસટ5ઝ ઈVડZDસ 2021મા ં6ુલ કZટલા માપદંડ નr5 

કરાયા હતા – �� 

28. ઈકોનોિમ�ટ ઇVટZvલજVસ Pિુનટ (EIU) દર કZટલા વષ= સેફ 

િસટ5ઝ ઈVડZDસ *કાિશત કરZ છે – � �@A  

29. સમાજ સેિવકા મધર ટZરZસાનો જVમ �ા-ં�ારZ થયો હતો 

- Xf<¾�к �<�����K��� ��;���� y4W:a 75� 7�. �� 

G�4H ���� 

30. સમાજ સેિવકા મધર ટZરZસા9ુ ં �ળૂ નામ જણાવો તથા 

તેઓ ભારત �ારZ આ�યા હતા- �É��ш ���
к<Z� 

6�fRJZ`:� 75� �@A ���� 

31. ભારત સરકારZ મધર ટZરZસાની સેવા *xિુતઓને �ા 

એવોડ� આપી vબરદા�યા છે - >ã�� અ�� k��7 �z�  

32. મધર ટZરZસાને કયો નોબલે પા#રતોિષક મ»યો હતો – 

ш���7�� ��6�a  

 

DATE : ��-��-����

�. I:���� : અ������� GCRI Z�U4>Ha અzK�s:��к 

‘��J�K�5���>� ш��’ ����7� k��7�� X5 <�к��N Z�U4>Ha  

 
b:6� ш�� 

� �. 16.30 કરોડના ખચ= અમે#રક5 કંપની9 ુ આ મશીન 

કાય�રત કરાPુ ંછે, B મોઢા, ગળા, ગભા�શય, �તન, *ો�ટZટ 

ફZ¿સા ંઅને �ેઈન કZVસરના િનદાનમા ઉપયોગી  

<������� >��7 :  

� B ભાગમા ંબીમાર5 હોય તેટલા ભાગને જ રZ#ડયોથેરાપીની 

સારવાર આપવામા ંઆવે છે. Bના કારણે શર5રના અVય 

ભાગમા ંરZ#ડયેશનની આડઅસર ઘટ5 )ય છે 

� રોબો#ટક ટZકિનકની મદદથી સાઈબર નાઇફ મશીન 

રZ#ડએશનની આડઅસરની સભંાવતા ન#હવ� ્કરશે  

� સાઈબર નાઈફ મશીન SદાB 27.56 લાખના ખચ= 

અમે#રકન કંપનીના સહયોગથી િવDસાવાPુ ં

� રોબોટ �ારા આ મશીનથી સારવાર શ� બને છે. 

મગજના કZVસર તથા શર5રમા ં Ñબૂ જ નાની કZVસરની 

ગાઠં હોય તેવા #ક�સામા ં કZVસરg�ત ભાગને જ સારવાર 

આપીને અVય ટ5�Pનેુ ન#હવ� ્9Dુસાન પહોચે તે *કારZ 

સારવાર ઉપલ[ધ બને છે.  

Bs:��к ш�� : 

� અમદાવાદ િસિવલ હો��પટલ કZNપસની કZVસર 

હો��પટલમા ં Uુબીમ, ટોમોથેરાપી, સાઈબર નાઈફ, 

�ેક5થેરાપી અને સીટ5 સીNPલુેટર Bવી અ"યા�િુનક 

રZ#ડયોથેરાપી મશીન SદાB �. 75 કરોડના ખચ= ઉપલ[ધ 

કરાવાયા.  

� GCRI : fજુરાત કZVસર #રસચ� ઈ·V�ટટ%ટૂ  

� આરોÈય મ�ંી : નીિતન પટZલ 
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�. ��È iк : 9:;��7�� ��� ]:̂ K <p?� 7�Nк� �� 

>�к;W:���� ��È iк  

� IAS 1986 બેચ  �ળૂ વતન : પટણા, vબહાર 

� ચાÂ : 31 ઓગ�ટ 2021થી 

 
�. UIDAI : Zz��� fZ���7  

k��7�� >�<>�HA  ����7� NRI�� Z�� G� 
����a 

B��� к��A �4`: к��ш� 

 
B��� к��A �\����� XJLK� : 

� નાગ#રકો અને સગીરો માટZ સમાન�પે મળશે. 

� આધારકાડ� મેળવવા NRIએ પોતાના અિધ6ૃત પાસપોટ� 

સાથે આધાર કZV` પર જવા9ુ ં રહZશે. "યા ં આધાર 

એનરોલમેVટ ફોમ� ભર5ને ઈ-મેલ ID આપવા9ુ ંરહZશે.  

� એનરોલમેVટ ફોમ�મા ં NRI માટZ િવગતો )હZર કરવાની 

જરાક mુદ5 પ�િત હોવાથી બરાબર અcયાસ કર5ને બધી 

િવગતો ભરવી અને પછ5 સહ5 કર5 ફોમ� સબિમટ કરxુ.ં  

� "યારપછ5 એનરોલમેVટ ઓ#ફસર પાસે જઈ NRIએ 

પોતાનો અિધ6ૃત પાસપોટ� ઓળખના hરુાવા તર5કZ રmૂ 

કર5 આધારકાડ�ની માગણી કરવી. 

� અગાઉ આધારકાડ� માટZ 182 #દવસની રાહ જોવી પડતી 

હતી B હવે �ૂર થશે.  

� UIDAI : `:��к B���¶cHJjк�ш� G5�J�HN Gj d¶c�K� 

�. અpk��7� <�M i I i� : J��ZN <�к���� '��ш к� �cH<A' 

к�KAL�� t�c� 
q6�<��� 7�Nк� ��`:V7 к��K�  

 
� _િૂમકા : સરકાર5 શાળાના િવWાથXઓને કZ#રયર 

માગ�દશ�ન આપશે 

� સભંવત નવેNબરમા ંકાય� મ શ� થશે 

�. y¾� X��ш <�к�� : к�к��N к���M:� �� 6�a��� 'к�к��N 

��� 
Vш� ��' к��`:�  

 
� ઉ�ર*દZશના ��ુયમ�ંી યોગી આ#દ"યનાથની સરકારZ 

કાકંોર5 કાડં’9ુ ંનામ બદલી ‘કાકંોર5 એDશન ડZ' કPુ�  

� ઉ�ર*દZશ સરકાર �ારા કાકંોર5 qZન એDશનની 97મી 

વષ�ગાઠંની ઉજવણીના આયોજન દરિમયાન 

��ુયમ�ંી
ીએ આ નામાતંરણની )હZરાત કર5 હતી.  

� ઉiલખેનીય છે કZ, 9 ઑગ�ટ, 1925ના #દવસે ‘#હV�ુ�તાન 

#રપÉ[લક એસોિસયેશન' સાથે સકંળાયેલ  ાિંતકાર5ઓ 

રામ*સાદ vબ��મલ, અÁફાક ઉiલાખા,ં રાBV`*સાદ 

લા#હડ5 અને રોશનિસaહ �ારા કાકંોર5 ઘટનાને S)મ 

આપવામા ંઆ�યો હતો.  

� v�#ટશકાલીન ઇિતહાસકારો �ારા ભારતના �વાત�ંય સgંામ 

સાથે જોડાયેલ આ મહ""વhણૂ� ઘટના પાછળ ‘કાડં' શ[દ 

જોડ5 દ5ધો હતો, B અપમાનની ભાવના દશા�વતો હતો.  

� હવે યોગી સરકારZ કાકોર5 ઘટનાને‘qZન એDશન ડZ' )હZર 

કર5 કાડં શ[દને હમેંશા માટZ હટાવી દ5ધો છે. 

�. NASA : Ï��� ça�K �ш�  

 
���� ]:̂ K Z�n : : hùૃવીને મળ�ુ ંઆવ�ુ ં વાતાવરણ ધરાવતી 

શિન gહના �નૂ ટાઈટન પર USની �પેસ એજVસી 

નાસા9ુ ંÜZગન ¿લાય અvભયાન  

���� વષ� 2030 zધુીમા ંટાઈટન પર મોકલવા9ુ ંલòયાકં 

�. �½��к B7�к��� : ISIS-K d4a��к 4H�H�� k�� 

 
���� #રપોU્�સ અ9સુાર ઇ�લાિમક �ટZટના અફઘાન સહયોગી 

સગંઠન ISIS-K લાબંા સમયથી અમે#રકાના સૈિનકો ઉપર 

Lમુલો કરવાની યોજના બનાવી રુ ંહ� ુ.ં  

���� અફઘાિન�તાનના તમામ Bહાદ5 અને ચરમપથંી સગંઠનોમા ં

આ આતકંવાદ5 સગંઠન સૌથી #હaસક ગણાય છે.  

���� આ સગંઠન પા#ક�તાન અને અફઘાિન�તાન બનેં દZશોના 

લોકોની ભરતી કરZ છે. 
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���� આ સગંઠનમા ંખાસ કર5ને એવા લોકોને સામેલ કરવામા ં

આવે છે Bમણ ેતાvલબાન છોડPુ ંહોય.  

���� તાvલબાનના ઘણા ં આતકંવાદ5ઓને લાગ ે છે કZ તેમ9ુ ં

સગંઠન હવે કûર નથી રુ ં અને અમે#રકા9ુ ં પી8 ં બની 

ગPુ ંછે એવા લોકો ઇ�લાિમક �ટZટમા ંભરતી થાય છે.  

���� ઇ�લાિમક �ટZટની ખોરાસન શાખા �ળૂ ર5તે તો સૌથી 

Ñ ૂખંાર ગણાયેલા ઇ�લાિમક �ટZટનો જ ભાગ છે.  

���� બે વષ� પહZલા અમે#રકાના કમાVડોએ ઇ�લાિમક �ટZટના 

�થાપક અÝ-ૂબકર અલ-બગદાદ5ને તેના જ ઘરમા ંÆસૂીને 

ઘડો લાડવો કર5 ના�યો "યારZ �ુિનયાભરમા ંઆશા )ગી 

હતી કZ ઇ�લાિમક �ટZટનો કહZર ખતમ થશે પરં� ુએ આશા 

ઠગાર5 નીવડ5 છે. 

���� વષ� 2014મા ં સી#રયા અને ઇરાકમા ં _મૂ,ય સ�ુ̀  

#કનારાથી લઇને દv�ણમા ંબગદાદ zધુી આશરZ 34 હ)ર 

ચોરસ માઇલ �ે�મા ંઇ�લાિમક �ટZટZ કબજો જમા�યો હતો. 

���� ISIS-K એટલે ઈ�લાિમક �ટZટ ખોરાસન  

�. ;c J�� ��ш�@ : �� G�4H 

<��N <����� �<rZ : 
?.
.>H�a  

 
;c : �� G�4H ����    અ�<�� : �� ���q6�-���� 

� �ળૂ ચરોતર5 પાટ5દાર, વતન ધમ�જ પણ �ુબંઈમા ં જVમેલા 

હ5�ુભાઇ �ળુtભાઈ પટZલનો આજ રોજ જVમ થયો હતો. 

� િપતા િશ�ક ઉપરાતં િમલકતની દલાલી પણ કરતા ં

�ળુtભાઈ9ુ ંઘર �ુબંઈમા ંઅિતિથઓ9ુ ંઆ
ય�થાન હ� ુ.ં 

� એચ.એમ પટZલ9ુ ં િશ�ણ �ુબંઈની સેVટ ઝેિવયસ� 

હાઈ�6ુલ, પેટલાદમા ં મોતીભાઈ અમીન પાસે અને 

*ÈલેVડમા ંથPુ ંહ� ુ.ં 

� તેઓ 1926મા ં  આઈ.સી.એસ થઇ િસaધના લારખાનામા ં

આસી. કલેકટર તર5કZ નીમાયા 

� તેમની વહ5વટ5 *ગિત �ુબંઈ સરકારમા ં નાયબ નાણા ં

સvચવ, ભારત સરકારમા ં qZડ કિમ�ર, જોઈVટ સે Zટર5 

તર5કZ રહ5 હતી. 

� આઝાદ5 બાદ *થમ ભારતીય કZvબનેટ સે Zટર5 બVયા હતા. 

� એચ.એમ પટZલે દZશના ભાગલા પછ5 અ��ામતો, 

જવાબદાર5ઓ અને લÁકર5 દળોની 6ુનેહhવૂ�ક, સમયસર 

અને સફળતાhવૂ�ક વહZચણી કર5. 

� 1959મા ંિનxતૃ થયા પછ5 1962મા િવWાનગરના સરપચં 

બVયા. 

� �વત�ં પ�ની �થાપના થતા ંતેમા ંજોડાયા.  

� 1967ની લોકસભાની bુટંણી હાયા� પણ  ધાગં�ાના 

રા)ના આgહથી "યાથંી bુટંણી લડ5 િવધાનસભામા ં

*વેÁયા. 

� 1975મા ંકટોકટ5 વખતે િવરોધ પ�ને સગં#ઠત કયk. આ 

જ સમયે સાબરકાઠંાથી લોકસભાની b ૂટંણી t"યા ં અને 

મોરારt દZસાઈ સરકારમા ંનાણામ�ંી બVયા  

� નાણામ�ંી તર5કZ  ગાવો નાથવામા ં તેમની મહ"વની 

_િૂમકા રહ5 હતી.  

� ચરણિસaહ સરકારમા ંfહૃમ�ંી બVયા હતા. 

� 1980મા ં સાબરકાઠંાથી લોકસભા bટુણીમા ં હાયા� તો 

1984મા ં ઇ}Vદરા ગાધંીની હ"યા પછ5 િવરોધ પ� માટZ 

િવપર5ત વાતાવરણમા ંપણ bુટંણી t"યા ં હતા. 

� 1990મા ંરાજનીિતમાથંી િનxતૃ થયા  

� ઉ1ચ િશ�ણ *ાOત એચ.એમ.પટZલે "Rites of  

passege", "A policy for foreign trade", "Defence of 

india", "Vithalbhai patel", The first flush of freedom" 

Bવા h�ુતકો લ�યા. 

� 30 નવે. 1993ના રોજ અવસાન થPુ ંહ� ુ.ં 

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (27-08-2021) 

1. કઈ કZVસર હો��પટલ અ"યા�િુનક ‘રZ#ડયોથેરાપી મશીન’ 

ધરાવતી ભારતની *થમ સરકાર5 હો��પટલ બની – 

અ������� GCRI Z�U4>Ha  

2.  અમદાવાદની GCRI હો��પટલમા ં અમે#રક5 કંપની9 ુ

Uુબીમ મશીન કયા કZVસરના કયા િનદાન માટZ ઉપયોગી 

સાvબત થશે - �Â�, �\�, �k�AшK, 47�, X�4H�H j�ç<�� 

અ�� t�d� к�c<� 

3. તા. 31 ઓગ�ટ 2021થી fજુરાતના નવા ��ુય સvચવ 

તર5કZ કોની િનમÎકૂ કરાઈ – 9:;��7 к����� ���� 

6�?�� IAS >�к;W:��  

4. fજુરાતના નવા ��ુય સvચવ પકંજ6ુમાર9ુ ં �ળૂ વતન 

જણાવો - >HC�, p6Z�� 

5. ભારતનો પાસપોટ� ધરાવતા NRIને હવે આધાર કાડ� �ારZ 

ઇ�P ુકરવામા ંઆવશે – G� 
����a 

6.  UIDAI9ુ ં િવ��તૃ નામ જણાવો - `:��к B���¶cHJjк�ш� 

G5�J�HN Gj d¶c�K� 
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7. ઓગ�ટ 2021મા ં#દiહ5 સરકારZ 'દZશ કZ મેVટસ�' કાય� મના 

�ાVડ એNબેસેડર તર5કZ કોની િનP�ુDત કર5 - અpk��7� 

<�M i I i�  

8. કાકોર5 કાડંની 97મી વષ�ગાઠંની ઉજવણી િનિમતે 

ઉ�ર*દZશના ��ુયમ�ંી યોગી આ#દ"યનાથની સરકાર 

�ારા કાકંોર5 કાડં’9ુ ં કP ુ નxુ ં નામકરણ કરાPુ ં - к��к��N 


Vш� �� 

9. ‘કાકંોર5 એDશન ડZ'ની ઘટના �ારZ બની હતી - 7�.� 

Ð�4H, ���� 

10. hùૃવીને મળ�ુ ંઆવ�ુ ં વાતાવરણ ધરાવતી શિન gહના 

�નૂ ટાઈટન પર USની કઈ �પેસ એજVસી સભંવત વષ� 

2030 zધુીમા ંકP ુઅvભયાન લોVચ કરશે  - ��<� 75� 

Ï��� ça�K 

11. ઓગ�ટ 2021ની ��થિતએ અફઘાિન�તાનમા ં સ 5ય  

આતકંવાદ5 સગંઠન ISIS-K9ુ ં િવ��તૃ નામ જણાવો - 

d4a��к 4H�H х���<�  

12. સનદ5 સેવાના િસaહ સમાન એચ.એમ.પટZલનો જVમ 

કયારZ-�ા ંથયો હતો –  �� G�4H ���� 75� ]:�6d 

(�7�-�A;) 

13. એચ.એમ.પટZલ કયા વષ= આઈ.સી.એસ થઇ િસaધના 

લારખાનામા ંઆસી. કલેકટર તર5કZ નીમાયા હતા - ����   

14. આઝાદ ભારતના *થમ કZvબનેટ સે Zટર59ુ ંનામ જણાવો – 


?.
. >H�a  

15. એચ.એમ.પટZલ કઈ લોકસભાની બેઠક પર િવજયી બVયા 

બાદ મોરારt દZસાઈ સરકારમા ંનાણામ�ંી બVયા હતા - 

<�6�к��[� 

16. એચ.એમ.પટZલ કોની સરકારમા ં fહૃમ�ંી બVયા હતા - 

?�C�<rZ 

DATE : ��-��-����

�. ����NK ш�K� u���?�� �±�C��� ���� ;c ;K�7� - 

7�. ��/��/����  

 
]:̂ K�_� �� ��;Kk�d e>�C��� અ�KR45���  

��QKкR��� y;�C� Z�z� �J�� �������� х�7� 

� થીમ : કzુબંીનો રંગ ઉ"સવ 

 
u���?�� �±�C��� ���� ;c;K�7� ���¾� K�fK�a� 

����� a�к�>AC : 

� 9:;��7 <�JZzK અк����� ��� k�� �� u���?�� 

�±�C� <�JZzK અк��� k��M:� d-х�7]:Ô i7A 

� ����NK ш�K� �� u���?�� �±�C�-��6 >�HAaM:� 

a�к�>AC  

� gથંાલયોમા‘ંમેઘાણી કોન�ર માટZ 
ી ઝવેરચદં મેઘાણીના 

h�ુતકોના સેટ9ુ ં િવતરણ નામા#ંકત કલાકારો �ારા 
ી 

ઝવેરચદં મેઘાણી રvચત ગીતો પર આધા#રત સા�ં6ૃિતક 

કાય� મ 
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� ?�HNa��� e. � к����� х?g �±�C� 4��к-q`:puK 

7½K�� к��ш� 

� 
ી ઝવેરાદં મેઘાણીની 125મી જVમજયતંી િનિમ� ે

તાKકુા, �જiલા અને રા�યક�ાએ િવિવધ કાય� મો9ુ ં

આયોજન 

� શાળા, કોલેજ અને PિુનવિસFટ5 ક�ાએ 
ી ઝવેરચદં 

મેઘાણી સપંા#દત લોકગીતોની �પધા�9ુ ંઆયોજન 

�. ;paK���a� 6�� 4��кM:� w i�:���Ì7 >J�<�M:� 

���X��� �� ���c� ��N�� Z47� a�к�>AC – 7�. �� 

G�4H ����  

;paK���a� 6�� ��<�Z�� : �� 
�Xa, ���� 

'Ü��a� 4��к'M:� w:�����AC 

� જvલયાવંાલા બાગના ��ુય �થળ Úવાલા �મારક9ુ ં

hનુઃિનમા�ણ કરાPુ.ં  

� અહ¡ ��થત તળાવને એક 'લીલી તળાવ' તર5કZ #રડZવલપ 

કરાPુ ંછે.  

� પ#રસરને આ�િુનક zિુવધાઓ સાથે જોડવામા ંઆ�Pુ ંછે.  

� બેકાર અને ઓછા ઉપયોગવાળ5 ઇમારતો9ુ ંસમારકામ કZ 

hનુઃિનમા�ણ કર5ને તેમા ં4 NPvૂઝયમ ગેલેર5 બનાવાઇ છે. 

;paK���a� 6�� 4��к�� ���� Bк@AC� : 

� 6ૃત� રા q જvલયાવંાલા બાગના શહ5દોને ભાવભીની 


�ાજંvલ અિપFત કરZ છે 

� જvલયાવંાલા બાગ �મારક9ુ ંhનુિનFિમFત પ#રસર  

� #હVદ5, પ)ંબી અને Sgેt ભાષાઓમા ં૩ડ5 *��િુત તથા 

કલા અને િશiપ �થાપનો સાથે જvલયાવંાલા બાગ 

નરસહંાર સબંિંધત ઘટનાઓ9ુ ં vચ�ણ કરતી ચાર 
ા�ય-

`Áય  સgંહાલય ગેલેર5ઓ 

 
� 13 એિ*લ, 1919ના રોજની િવિવધ ઘટનાઓ *દિશFત 

કરવા ટZક-સવંિધFત 180° ,વિન અને *કાશ શો 

� સમg બગીચામા ંઓડ5યો નો�સ �થાિપત 

� મો� �થળ, અમર�યોત અને ,વજદંડની આરપારાના 

�ે�નો િવકાસ 

� શહ5દ5 6વૂો, �યોતમારક hનુિનિમFત કરાયા છે. 

� vલલી તળાવ �પે જળ:ોતને hનુ�Âિવત કરવામા ંઆવેલ 

છે તથા અવર-જવરની સાર5 zિુવધા માટZ માગkને 

િવ��તૃ કરવામા ંઆવેલ છે. 

� પ#રસરને zુદંર બનાવવા �Pહૂા"મક �થાનો પર રોશની 

� મ�ંાલય : સા�ં6ૃિતક મ�ંાલય 

�. AFMS : ш½a� <��7� 5�d X5 JZa� �Nv 6cK�  

 
� સÂન વાઈસ એડિમરલ શૈલા સામતંા મથાઈ આNડ� ફોસ� 

મે#ડકલ સવXિસસના ડાયરZDટર જનરલ બVયા.  

� નેવીમા ં આ રZVક પર પહ¶ચનાર તેઓ *થમ મ#હલા 

અિધકાર5.  

>J�?K : 

� hણૂ ે આમX મે#ડકલ કોલજેમાથંી એમબીબીએસ થયેલા 

મથાઈ નેવી મેડલથી પણ સVમાનવામા ંઆ�યા છે.  

� તાBતરમા ં આમXમા ં 5 મ#હલાઓને પણ કન�લપદZ 

િનમÎકૂ આપવા9ુ ંઠરાવવામા ંઆ�Pુ.ં  

�. к�c� <�к�� : �7���QK <�\ >J��Z� �H� '6�
?' 

��;4��ш� �<J�u  

Z�� ��QK 6�a7� ��Z��� j�N ��;4��ш��� ;e� �ZÓ 

;����d :  

���� બીએચ-િસ#રઝ હZઠળ નવા વાહન પર મોટર }�હકલ ટZDસ 

વાહનની #કaમત �જુબ 8 ટકા, 10 ટકા અને 12 ટકા રહZશે 

���� રા�યો અને કZV`શાિસત *દZશો �ારા વzલૂવામા ંઆવતો 

મોટર વાહન ટZDસ બીએચ િસ#રઝની ન¶ધણી સમયે નોન-

qાVસપોટ� વાહન તર5કZ �. 10 લાખ zધુીના વાહનોના 

#ક�સામા ંઆઠ ટકા, �. 10થી 20 લાખ વ1ચેની #કaમતના 

વાહનોના #ક�સામા ં 10 ટકા અને �. 20 લાખથી વ� ુ

#કaમતના વાહનોના #ક�સામા ં12 ટકા રહZશે.  

���� ડ5ઝલ વાહનો માટZ બે ટકા એD�qા ચાÂ વzલૂવામા ં

આવશે �યારZ ઈલે}Dqક વાહનોને ટZDસમા ંબે ટકાની ��ુDત 

મળશે. 

Z�n : : દZશમા ં �ય�Dતગત વાહનો9ુ ં ¢તરરા�ય પર5વહન 

સરળ બને તે હZ�થુી કZV` સરકારZ નવા વાહનો માટZ નવી 
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વાહન િસ#રઝ ભારત િસ#રઝ (બીએચ-િસ#રઝ) લોVચ કર5. આ 

એક *કાર9ુ ંર�જ�qZશન માક� હશે.  

���� નવા વાહનોની ન¶ધણીની પ�િત વાહન માvલકોને એક 

રા�ય અથવા કZV`શાિસત *દZશમાથંી બી) રા�યમા ંજતા 

ફર5થી ન¶ધણી *# યામાથંી ��ુDત અપાવે છે. 

���� �વૈ·1છક ધોરણે ભારત િસ#રઝ (બીએચ-િસ#રઝ) હZઠળ 

વાહનોની ન¶ધણી સરં�ણ જવાનો, કZV` સરકારના 

કમ�ચાર5ઓ, રા�ય સરકારના કમ�ચાર5ઓ, કZV`ના )હZર 

એકમો, ચારથી વ� ુરા�યોમા ંઓ#ફસો ધરાવતી સરકાર5 

કંપનીઓ અને સ�ંથાઓ તેમજ ખાનગી કંપનીઓના 

અિધકાર5ઓને zિુવધા hરૂ5 પાડશે.આ zિુવધા વાહન 

માvલકોને એક રા�યમાથંી બી) રા�યમા ંજતા ંવાહનની 

ફર5થી ન¶ધણી *# યામાથંી ��ુDત અપાવશે. 

���� BH ભારત િસ#રઝનો કોડ છે, #### ચાર ¢કડાનો 

નબંર હશે અને XX બે આiફાબેટ હશે. 

���� )હZરાત : 26 ઑગ�ટ 2021 

���� માગ�, પ#રવહન અને ધોર5માગ� મ�ંી : નીિતન ગડકર5  

���� મ�ંાલય : માગ�, પ#રવહન અને ધોર5માગ� (MORTH)  

�. d�� ����шк ����u�Ë: � : ð i6�-USA 

 
� Xk���7 ��47�� : Kઇૂિસયાના અને ગiફ કાઠંાના ં

િવ�તારો  

� >���� u�> : *િત કલાક 80 માઈલ 

�  અ<�� : 10 લાખ ઘરને 9કુસાન અને 10 હ)રથી વ� ુ

લોકો9ુ ં�થળાતંર 

�. ;c J�� ��ш�@ : �� G�4H 

����NK ш�K� : u���?�� �±�C� 

;c : �� G�4H ����       અ�<�� : � �?A ���� 

 

� LલુામÎુ ં નામ : દ.સ.ણી., સા#હ"યયા�ી, િવલાપી, ત�ંી, 

િવરાટ, શાણો 

� અcયાસ:બી.એ. (સ�ં6ૃત) 

� �યવસાય : સા#હ"યકાર (કિવ, લેખક) 

� vખતાબ : રા q5ય શાયર 

� tવનસાથી : દમયતંીબેન, vચ�દZવી 

� માતા-િપતા : ધોળ5બાઈ-કાળ5દાસ 

� જVમ �થળ : ચોટ5લા.  

� ઇ.સ. 1916મા ં તેઓએ ભાવનગરના ં શામળદાસ 

મહાિવWાલયમાથંી Sgtે તેમજ સ�ં6ૃતમા ં �નાતક5ય 

ભણતર h�ંુૂ કPુ�. 

� ભણતર h�ુુ કયા� બાદ ઇ.સ. 1917મા ં તેઓ કોલકાતા 

��થત tવનલાલ લીમીટZડ નામની એક એiPિુમનીયમની 

કંપનીમા ંકામે લાÈયા.  

� બગસરામા ં �થાયી થયા બાદ તેમણ ેરાણhરુથી *કાશીત 

થતા ં 'સૌરા q' નામના ં છાપામા ં લખવાની શ�ુઆત કર5 

હતી. 1922 થી 1935 zધુી તેઓ 'સૌરા q'મા ંત�ંી તર5કZ 

રÀા હતા.  

� તેઓએ 'સૌરા qની રસધાર'9ુ ંસકંલન કPુ� તથા બગંાળ5 

સા#હ"યમાથંી ભાષાતંર કરવાની પણ શ�ુઆત કર5. 

� કિવતા લેખનમા ં તેમણે પગલા ં 'વેણીના ં  લ' નામના ં

ઇ.સ. 1926મા ંમાડં�ા.  

� ઇ.સ. 1928મા ં તેમને લોકસા#હ"યમા ં યોગદાન બદલ 

*થમ રણ�જતરામ zવુણ�ચં̀ ક આપવામા ંઆ�Pુ ંહ� ુ.ં  

� તેમના ં સgંામ ગીતોના ં સgંહ 'િસaÆડુો' - એ ભારતના ં

Pવુાનોને *ેર5ત કયા� હતા ંઅને Bને કારણે ઇ.સ. 1930મા ં

ઝવેરચદંને બે વષ� માટZ Bલમા ંરહZx ુ ંપડ� ુ ં 

� આ સમય દરNયાન તેમણ ેગાધંીtની ગોળમેt પ#રષદ 

માટZની લડંન �લુાકાત ઉપર 'ઝેરનો કટોરો' કા�યની 

રચના કર5 હતી.  

� �����v
 u���?�� �±�C��� ����NK ш�K��� p6x:�5� 

���QK� Z7��. 

� તેમણે જVમ_િૂમ નામના ંછાપામા ં'કલમ અને ક5તાબ' ના ં

નામે લખે લખવાની તેમજ �વત�ં નવલકથાઓ 

લખવાની શ�ુઆત કર5.  

� ઇ.સ. 1936 થી 1945 zધુી તેઓએ  લછાબના ંસપંાદકની 

_મુીકા ભજવી B દરNયાન 1942મા ં 'મરZલાના ં �ુધીર' 

નામની પોતાની h�ુતીકા *કાિશત કર5.  
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� ઇ.સ. 1946મા ંતેમની h�ુતક 'માણસાઈના ંદ5વા'ને મહ5ડા ં

પા#રતોિષકથી સVમાનવામા ં આ�Pુ ં હ� ુ ં અને તે જ વષ= 

તેમને fજુરાતી સા#હ"ય પ#રષદના ં સા#હ"ય િવભાગના ં

વડા તર5કZ નીમવામા ંઆવેલા.ં 

<�JZzK <Í�: 

� મેઘાણીએ ચાર નાટકgથં, સાત નવvલકા સgંહ, તેર 

નવલકથા, છ ઇિતહાસ, તેર tવનચ#ર�ની રચના કર5 હતી.  

 
� તેમણ ેલોકસેવક રિવશકંર મહારાજની અ9ભુવેલ કથાઓ9ુ ં

"માણસાઇના દ5વા"મા ંવાતા��ુપે િન�ુપણ કPુ� છે.  

� �લુસી�ારો, Pગુવદંના, કંકાવટ5, સોરઠ5 બહારવ#ટયા, 

સૌરા qની રસધાર, અપરાધી વગેરZ તેમ9ુ ં ન¶ધપા� 

સÂન છે. 

<c�� : 

���� ભારતીય ટપાલ િવભાગ �ારા 14 સOટZNબર 1999ના રોજ 

તેમના માનમા ંટપાલ #ટ#કટ બહાર પાડવામા ંઆવી હતી. 

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (28-08-2021) 

1. તા. 28/08/2021 રા q5ય શાયર ઝવેરચદં મેઘાણીની 

કZટલામી જVમ જયતંીની રા�યક�ાની ઉજવણી કરાઈ - 

���  

2.  ��ુયમ�ંી 
ી િવજયભાઈ �પાણીના અ,ય��થાને 

ઝવેરચદં મેઘાણીની 125મી જVમજયિંતની રા�યક�ાની 

ઉજવણી �ા-ંકઈ થીમ આધા#રત કરાઈ - Z�z� �J�� 

�������� 75� кI:�6��� ��� yz<� 

3. �. 5 કરોડના ખચ= ઝવેરચદં મેઘાણી �મારક-NPvુઝયમ 

�ા ંતૈયાર કરાશે - ?�HNa�  

4. fજુરાત સા#હ"ય અકાદમીના નવા ભવન9ુ ંકયા નામે ઈ-

ખાત�Lુતૂ� કરાPુ-ં�� u���?�� �±�C� <�JZzK અк��� 

k�� 

5. વડા*ધાન 
ી નરZV` મોદ5ના હ�તે જvલયાવાલા બાગ 

�મારક/Úવાલા �મારક9ુ ંhનૂ:િનિમFત પ#રસર9ુ ં�ારZ ઈ-

લોકાપ�ણ કરાPુ ં– 7�. �� G�4H ����  

6. પ)ંબમા ંજvલયાવાલા બાગ નરસહંાર �ારZ થયો હતો – 

7�. �� 
�Xa, ���� 

7. ઓગ�ટ 2021મા ં ભારતમા ં આNડ� ફોસ� મે#ડકલ 

સવXિસસના *થમ મ#હલા ડાયરZDટર જનરલ તર5કZ કોની 

િનમÎકૂ કરાઈ - ш½a� <��7� 5�d  

8. કZV` સરકાર �ારા ¢તરરા�ય સરળ પ#રવહન માટZ કઈ 

નવી ર�જ�qZશન િસ#રઝ ઓગ�ટ 2021મા ં શ� કરાઈ - 

k��7 �<J�u (BH) 

9. ઓગ�ટ 2021મા ં {બૂા-USA કP ુ િવનાશક વાવાઝોãુ ં

ÒકંાP-ુd�� 

10. fજુરાતી સા#હ"યકાર ઝવેરચદં મેઘાણીનો જVમ �ારZ-�ા ં

થયો હતો – ��/��/���� 75� ?�HNa� 

11. ઝવેરચદં મેઘાણીને રા q5ય શાયર9ુ ં vબ�ુદ કોના �ારા 

આપવામા ંઆ�Pુ ંહ� ુ ંહ� ુ ં- �����>7� Z�z� ����� 

12. વષ� 1928મા ં fજુરાતી સા#હ"યનો *થમ રણ�જતરામ 

zવુણ�ચં̀ ક  મેળવનાર સા#હ"યકાર9ુ ં નામ જણાવો - 

u���?�� �±�C� 

13. ઝવેરચદં મેઘાણીના કયા કા�યસgંહને Sgેજો �ારા �ારા 

જOત કરવામા ંઆ�યો હતો - �<rs:�� 

14. fજુરાતી સા#હ"યકાર ઝવેરચદં મેઘાણીએ કયા સા#હ"ય 

�ે�ે  િવિશ ટ યોગદાન આપેKુ ંછે – a�к<�JZzK 

DATE : ��-��-����

�. k��7 6�K�H�к к���UV<� �<� �a�cH-ke? : �<��� 

X5 ;Û5� �Npau  

 
к�c��K B��ÉK �_� �I:х �����K��� fZ���7 : �� 

JZ�� � к��� ��uM:� X��Vш� 5ш� 

� ભારત સરકાર �ારા હાલ દZશમા ં કોિવિશiડ અને 

કોવા�Dસન એમ બે રસી કોરોના સામે zરુ�ા માટZ લોકોને 

આપવામા આવી રહ5 છે "યારZ ભારત બાયોટZકની 

કોવા�Dસન કોિવડ રસી9 ુ*ોડકશન વધારવા માટZ કંપની 

�ારા તેના હZડકવાટ�ર હÇદરાબાદ પછ5  મKરુ, બßગાK�ુુ 

અને hનેુ ઉપરાતં fજુરાતના Sકલેlરમા ં OલાVટ શ� 

કરવામા આ�યો હતો. 
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�. H�o� >���paUq>к ���� : 9:;��7� H�6aH���< х�a��N 

k����� >H�a અ�� Z�d;q>� ��@���� �<���, J�4к Ý��� 

������� к��4K >�к  

 
>Z�a���� 
к J��<�� _C ��a 

k��7�K 
Ûa�H� <77 _�f >���paUq>к�� Z�d ;q>�� 

��a vzK� 

� 21 વષ�ના #હમાચલ *દZશના િનષાદZ h�ુુષ હાઈ જNપમા ં

ટ5 47 ઇવેVટમા ં િસiવર મેડલ પોતાના નામે કયk. તેણે 

2.06 મીટર જNપ કર5 એિશયન રZકોડ� બના�યો.  

� પેરાvલ�Nપકમા ંહાઈજNપમા ંભારતનો આ ચોથો મેડલ છે. 

2012 લડંનમા ં vગ#રયા નાગરાજગોડાએ િસiવર મેડલ 

t"યો હતો. 2016 #રયોમા ંએક જ ઇવેVટમા ંમ#રયOપને 

ગોiડ અને વ�ણ ભાટ5એ િસiવર t"યો હતો. 

J�4кÝ��� �� �@A 6�� k��7� ��a vzK�, ������ >C 

к��4K vzK� Z7� 

� #ડ�ક øોઅર િવનોદ 6ુમારZ એફ 52 ઇવેVટમા ંભારત માટZ 

કા�ંય પદક t"યો. બીએસએના øોઅર િવનોદZ પાચંમા ં

*યાસમા ં19,91 મીટર øો કર5 એિશયન રZકોડ� બના�યો. 

આ તે9ુ ંપણ બે�ટ *દશ�ન છે.  

� િવનોદ બીએસએફની qZિનaગ સમયે લેહમા ંપહાડથી પડ5 

ગયો હતો અને પગ fમુાવી દ5ધો હતો. તે મ#હનાઓ 

zધુી પથાર5 પર પડ�ા રÀા હતા. 

� પેરાvલ�Nપકમા ં #ડ�ક øોમા ંભારતનો આ બીજો મેડલ છે. 

37 વષ� પહZલા 1984 ગેNસમા ંજોvગaદર િસaહ બેદ5એ એલ 

6 કZટZગર5મા ંકા�ંય t"યો હતો. 

>���paUq>к�� >C JZa� х�a��N
 k��7�� >Z�a� ��a 

અ>�ÅK� 

� ભારતીય ટZબલ ટZિનસ ખલેાડ5 ભાિવના પટZલ મ#હલા 

િસaગiસ Dલાસ 4ની ફાઇનલમા ં ચીનની િયaગ ઝોઉથી 

હારતા તેણે િસiવર મેડલ t"યો, તે પેરાvલ�Nપકમા ંમેડલ 

tતનાર પહZલી ટZબલ ટZિનસ ખેલાડ5 અને બીt ભારતીય 

ખેલાડ5 છે.  

� આ પહZલા ટો�ો ઓvલ�Nપકમા ં વેટvલ¿ટર મીરાબાઈ 

ચા9એુ િસiવર મેડલ tતીને દZશને અપા�યો હતો. 

�. NPS ��к�C : �� �@A�� 6�a� Z�� �� �@A�� ó� I:�� 

��к�C к�N шк�ш� (к�c� <�к��)  

NPS�� ��к�C �H� Zz��� j��j��� :  

� પેVશન ફડં િનયામકZ નેશનલ પેVશન �ક5મમા ંએVq5 અને 

એDઝીટની ¾મરની મયા�દામા ંફZરફાર કયk.  

� 65થી 70 વષ�ના ભારતીય નાગ#રક અથવા ઓવરસીઝ 

િસટ5ઝન એનપીએસમા ં જોડાઈ શકશે. તેઓ 75 વષ�ની 

¾મર zધુી આ યોજના ચાK ુરાખી શકશે.  

 
� B gાહકોએ પોતા9ુ ંએનપીએસ ખા� ુ ંબધં કPુ� છે તેઓ 

પણ નવા િનયમ હZઠળ નxુ ંખા� ુ ંખોલાવી શકશે. 

� નવા િનયમ �જુબ 65 વષ�ની ¾મર પછ5 જોડાતા 

gાહકોએ ઓછામા ં ઓછા �ણ વષ� ચાK ુ રહZx ુ ં પડશે. 

"યારપછ5 જ ખા� ુ ંબધં કર5 શકાશે.  

� આવા લોકોએ પોતાના ફડંનો 40 ટકા #હ�સો એVPટુ5મા ં

રોકવાનો રહZશે. એટલે કZ આ રકમ નr5 સમય મયા�દા 

zધુી ઇV�ટોલમેVટમા ંપરત મળશે. બાક59ુ ંફડં એક સાથે 

ઉપાડ5 શકાશે. 

� જો ફડં 5 લાખથી ઓÛ ંકZ એના BટKુ ંહોય તો gાહક એક 

સાથે સhંણૂ� ફડં ઉપાડ5 શકશે. 

� gાહક �ારા પીએફમા ં રોકાણનો િવકiપ વષ�મા ં એકવાર 

બદલી શકાશે.�યારZ એસેટ એલોકZશન વષ�મા ં 2 વાર 

બદલી શકાશે. 

�. JjH �¶c�K� �6�da 
> a�c? : ����NK х�a J��<� 

�7�7 �_� અM:��� [�W:�� JjH �¶c�K� �6�da 
> 

a�c? к�N  

�6�da 
> ��ш� :  

���� આ મોબાઈલ એપ #ફટનેસની દZખરZખમા ં મદદ કરશે, 

#ફટનેસ માટZ લોકો દરરોજ અડધો કલાક સમય ફાળવે.  

 
���� #ફટ ઇ}Vડયા અvભયાનની શ�આત 2 વષ� પહZલા કરાઈ 

હતી. આ એપમા ં દરZક #ફટનેસ એ}Dટિવટ59ુ ં qZ#કaગ 

કરવામા ંઆવે તેવી સગવડ અપાયેલી છે.  
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�. ‘� кN 6�7‘ : PM ��N ®��� ‘� кN 6�7’�� ��� 

B� ��¾ � i к��d 

���� PM ��N ®��� �7 �H� ��� ���� : ‘<6 х�a�...<6 х�a�...‘ 

 
� кN 6�7�� Zz��� Fш� :  

���� વડા*ધાન નરZV`ભાઇ મોદ5એ મન ક5 બાત કાય� મમા ં

હોક5મા ંદZશ9ુ ંનામ રોશન કરનાર મેજર ,યાનચદંને યાદ 

કર5, 
,ધાજંલી અપX દZશના Pવુાનો Pવુતીઓને રમત-

ગમત �પધા�મા ંકૌશiય િવકસાવવા અપીલ કર5 

� � кN 6�7 : �� �<�� F�7 ������  

� મન ક5 બાત કાય� મ9ુ ં *સારણ *સાર ભારતી 23 

ભાષાઓમા ંકરZ છે. 

�. �½��к <�6��� : B7�к�� <j�K� �H� ��шK� k��7�� �� 

Zf� 
к�-��� ���ja B>ш� 


к�-��� ���ja�� ��ш�@7� :  

� Sધારામા ંપણ કામ કરતી એકZ-103 રાઇફલમા ં500 િમટર �ુર 

zધુી એક િમિનટમા ં650 રાઉVડ ફાય#રaગની �મતા   

� રિશયાએ ભારતને 70,000 એકZ-103 અસોiટ રાઇફલ આપશે. 

B માટZ ભારતે �.300 કરોડનો સોદો રિશયાની સાથે કયk હતો.  

� આ રાઇફલમા ં ટZલી�કોપ અને નાઇટ િવઝનની સાથે જ 

ચા6ુ અને gેનેડ લ¶ચર પણ ફ5ટ કરાયા છે. એક િમિનટમા 

650 રા¾ડ zધુી ફાય#રaગ કર5 શકાશે. ઓટોમે#ટક અને 

સેમી ઓટોમે#ટકથી િનશાન લગાવે છે. ખાસ વાત એ છે કZ 

તે 500 િમટર zધુી િનશાન સાધી શકZ છે. હાલ એકZ-47 

રાઇફલ છે તેની ર�જ 400 િમટરની છે. 

�. J�� ��ш�@ : �� G�4H 

��ш�a 4>�b�A< ��        (����NK �7 J��<) 
к��� K���� y;�C� :હોક5ના )�ુગર મેજર ,યાનચદંનો 

જVમ#દવસ  

 
� 29મી ઓગ�ટ રા q5ય ખેલ એવોડ� પણ આ જ #દવસે 

એનાયત કરવામા ંઆવે છે 

�. ;c J�� ��ш�@ : �� G�4H 

9:;��7�� >Z�a� ]:̂ K�_�:v���; Z�7� 

;c : �� G�4H ���� અ�<�� : � ���q6� ���� 

 
� આB ઉદારવાદ5 v�#ટશ vચaતક જોન લોક, ગાધંી #ફiમના 

િનમા�તા #રચાડ� એડનબરો, સા#હ"યકાર ક�ુણાશકંર ભû, 

હોક5ના )�ુગર ,યાનચદં, આ#દવાસી િવWાના અcયાસી 

વે#રયર એ·iવન અને fજુરાતના પહZલા ��ુયમ�ંી 

ડૉ.tવરાજ મહZતાનો જVમ#દવસ   

� હા�યકાર ધનzખુલાલ મહZતા અને દશ�કની hÏુયિતિથ.  

� અમરZલીમા ં ગર5બ માવતરને "યા ં 8 સતંાનો પૈક5 7મા 

સતંાન તર5કZ જVમેલા tવરાજ મહZતાની શૈ�vણક 

કાર#કદÞ એટલી તો તેજ�વી હતી કZ મોટાભાગની 

પર5�ાઓ *થમ 
ેણીમા ંપસાર કર5 હતી. 

� અમરZલીમા ં મે#qક પાસ કર5 તાતાની િશ યxિૃ� મેળવી 

v�ટનથી *થમ  મ સાથે એમડ5 થયા.  

� લડંન િનવાસ દરિમયાન રા q5ય નેતાઓના પ#રચયમા ં

આ�યા અને ભારતીય િવWાથXઓના સગંઠનમા ંપણ કામ 

કPુ� હ� ુ.ં  

� �વદZશ પરત ફર5 મહારા) સયાtરાવ ગાયકવાડના 

Sગત તબીબ તર5કZ જોડાયા, તરત જ દZશની આઝાદ5ની 

લડાઈમા ંજોડાયા અને Bલવાસ પણ ભોગ�યો.  

� વડોદરા રા�યના દ5વાન પણ રÀા હતા.  

� દZશ આઝાદ થયો એ પછ5 �ુબંઈ રા�યના 

*ધાનમડંળમા,ં ઉધોગ, નશાબધંી અને )હZર બાધંકામ 

િવભાગના મ�ંી પદZ રÀા હતા.  

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (29-08-2021) 

1. ભારત બાયોટZક કોવા�Dસન રસીનો fજુરાતમા ં *થમ 

OલાVટ �ા ં કાય�રત છે �યા ં દર મ#હને 1 કરોડ ડોઝ9ુ ં

*ોડDશન થશે – Fкa���-ke?  

2. ઓગ�ટ 2021ની ��થિતએ ભારત બાયોટZક કોવા�Dસન 

રસીના OલાVટ �ા–�ા શહZરોમા ં કાય�રત છે  - 

Z����6��,  »:�, 6ô��»:x:, w:�� અ�� Fкa��� 
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3. ટો�ો પેરાvલ�Nપક 2020મા ં તા. 29 ઓગ�ટ 2021ના 

રોજ fજુરાતી ખલેાડ5 ભાિવના પટZલે �ો મેડલ કઈ 

રમતમા ંt"યો – �<��� ��a 75� H�6aH���<  

4. ટો�ો પેરાvલ�Nપક 2020મા ં તા. 29 ઓગ�ટ 2021ના 

રોજ #હમાચલ *દZશના ખલેાડ5 િનષાદZ �ો મેડલ કઈ 

રમતમા ંt"યો – �<��� ��a 75� Z�d;q>  

5. ટો�ો પેરાvલ�Nપક 2020મા ં તા. 29 ઓગ�ટ 2021ના 

રોજ હ#રયાણાના િનx�ૃ BSFના જવાન-રમતવીર 

િવનોદ6ુમારZ �ો મેડલ કઈ રમતમા ંt"યો –t�cu ��a 

75� J�4к Ý�  

6. ઓગ�ટ 2021મા ં કZV` સરકાર �ારા NPSમા ં રોકાણની 

¾મર 65થી વધાર5 કZટલી કરાઈ - �� �@A 

7. 65થી 70 વષ�ના ભારતીય નાગ#રક અથવા ઓવરસીઝ 

િસટ5ઝન એનપીએસમા ં જોડાઈ શકશે તેઓ કઈ ¾મર 

zધુી આ યોજના ચાK ુરાખી શકશે - �� �@A 

8. રા q5ય ખેલ #દવસે રમતગમત મ�ંી અ9રુાગ ઠા6ુરZ કઈ 

એપ લોVચ કર5 - JjH �¶c�K� �6�da 
>  

9. તા. 29 ઓગ�ટ 2021ના રોજ PM મોદ5 �ારા‘મન ક5 

બાત’ની કZટલામી આxિૃ� રmૂ કરાઈ - �� 

10. PM મોદ5 �ારા‘મન ક5 બાત’ની 80મી આxિૃ�મા ં રમત 

માટZ કયો નવો નારો આOયો - ‘<6 х�a�... <6 х�a�...‘ 

11. મન ક5 બાત �ારZ યો)ઈ છે અને *સાર ભારતી �ારા 

કાય� મ9ુ ં *સારણ કZટલી ભાષાઓમા ં કરાઈ છે - �� 

�<�� F�7 ������ 75� �� k�@�   

12. આતકંના સફાયા માટZ ઓગ�ટ 2021મા ં ભારતે રિશયા 

પાસેથી કZટલી-કઈ રાઈફલ ખર5દવાનો સોદો કયk - �� 

Zf� 75� 
к�-��� ���ja  

13. તા. 29 ઓગ�ટના રોજ કોની યાદમા ં રા q5ય રમત 

#દવસની ઉજવણી કરવામા ં આવે છે - Z�кN�� f�:�� 

�;� �K��?���� ;cJ��<  

14. રા q5ય ખેલ એવોડ� કયા #દવસે એનાયત કરવામા ંઆવે 

છે - ��� G�4H (����NK �7 J��<)   

15. fજુરાતના પહZલા ��ુયમ�ંી ડૉ. tવરાજ મહZતાનો જVમ 

કયારZ થયો હતો - �� G�4H ���� 

16. ડૉ. tવરાજ મહZતા દZશ આઝાદ થયો એ પછ5 �ુબંઈ 

રા�યના *ધાનમડંળમા ં કયા િવભાગના મ�ંી પદZ રÀા 

હતા - y���, �ш�6��� અ�� fZ�� 6���к�  

DATE : ��-��-����

�. k���� ���È:�� ��7 4�e>�� w if : ���������� 

Ô:�N ���� ��к�HKкA  ��шM:� 
к�_ �J�� QK�� k���� 

���È:�� ��7 4�e>�� w if 5�K ��  

 
� ગાધંીનગરના મLડુ5 ગામમા ં ખડાયતા �ાિતના ઇ ટદZવ 


ીકોટયક� *_9ુુ ં મ#ંદર આવેKુ ં છે. દZશભરમા ં ભગવાન 

િવ Îનુા અવતારોની Áયામ �વ�પે h)ુ થાય છે. 

k���� ���È:�� ��7 4�e> ] i�7Ì�� ��ш�@7� : 

� મLડુ5મા ંભગવાન િવ Îનુી zયૂ� �વ�પની ચાર _)ૂવાળ5 

અને જનોઇ ધારણ કરZલી દZશની એક મા� lતે �િૂતF છે. 

*_નુી ચાર _)ૂમા ં શખં, ચ , ગદા અને પ� ધારણ 

કરZલા છે. એક પણ હાથમા ંકમળ ધારણ કરZKુ ંનથી.  

�J���� d�7Z�< : 
ીકોટયક� *_9ુ ુ�ળૂ મ#ંદર સાબરમતી 

નદ5ના #કનારZ માટ5ના પહાડ પર આવેKુ ં છે. આ મ#ંદરની 

�થાપના ઇ.સ.400મા ંથઇ હતી.  

� લગભગ 100 વષ� પહZલા ં નદ5ના ભારZ *વાહના કારણ ે

પહાડની ભેખડો ધસવા લાગી હતી. Bને લઇ વષ� 

1926મા ં મLડુ5 ગામના પિ±મ છેડZ લગભગ 22 િવઘા 

જમીનમા ં નx ુ મ#ંદર ઊ_ ુ કર5 
ીકોટય�ક *_નુી 

*ાણ*િત ઠા કરાઇ હતી. 

�. <D5� �s: � �@A 9:;��7�� ?�j <�L�H�N �Z����� ��L 


?.к�.
a. кw i��� ���  

 
9:;��7�� �� ?�j <�LH��N >½кN apa7?�� �a�a _C 

�х7 ��`:V7 5K� Z7� 9:;��7�� ���� ]:̂ K <p?� 

7�Nк� �� >�к;W:�� 7�. � <�H�q6�-����5� к�KA�7   

9:;��7�� ?�j <�LH��N : ���� 5� ���� 

�. �� ���� �� ���� 5� �� 
�Xa���� 

�. ��
a 

p����C� 

�� ���� 5� �� j�� :B�N ���� 

�. �
� ��C� �� j�� :B�N ���� 5� � 
�Xa ���� 
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�. 
aB� 

�a�a 

�
�Xa ���� 5� �  :a�� ���� 

�. 
�N 

��;>�a 

�  :a�� ���� 5� � ���q6� ���� 

�. 
aB� 

�a�a 

� ���q6� ���� 5� �� j�� :B�N ���� 

�. 
?HN 

<���C� 

� �?A ���� 5� �� j�� :B�N ���� 

�. 
aB� 

�a�a 

� �?A ���� 5� �� j�� :B�N ���� 

�. 
?к�
a 

кw i� 

� �?A ���� 5� �� <�H�q6� ���� 

��

. 

к� �ш���; �� <�H�q6� ���� 5� �� ���q6� ��

�� 

��

. 


 

�ш�S�� 

� J�<�q6� ���� 5� �  :a�� ���� 

��

. 

B��� 

?�c�Da� 

�  :a�� ���� 5� � j�� :B�N ���� 

��

. 


?B� 

>�HCк� 

� j�� :B�N ���� 5� �� �?A ���� 

��

. 


?к� х�� �� �?A ���� 5� �� j�� :B�N ���� 

��

. 

к��� ZJ�Z� 

��< 

�� j�� :B�N ���� 5� ��  i� ���� 

��

. 

B� 

6�a�JL�� 

��  i� ���� 5� ��  i� ���� 

��

. 


<к� 

ш�a7 

�  :a�� ���� 5� �� 
�Xa ���� 

��

. 

LNS 

]:W:c�� 

� � ���� 5� �� � ���� 

��

. 

v 

I:Ç6���� 

�  i� ���� 5� �� 
�Xa ���� 

��

. 

>�к� aZ��N � � ���� 5� �� �?A ���� 

��

. 

I:��� v 

��к� 

� 
�Xa ���� 5� �� G��H ���� 

�� � ia� � <�H�q6� ���� 5� �� <�H�q6� ���

. I:tïK � 

��

. 

�N 

��;��>�a

� 

�� <�H�q6� ���� 5� �� J�<�q6� ��

�� 

��

. 


к� ;��7 � fc`:B�N ���� 5� �� fc`:B�N �

��� 

��

. 

��. ���ш 

�<rZ� 

� j�� :B�N ���� 5� �� GVH�6� ���

� 

��

. 

�NY 

>��J�K� 

�� GVH�6� ���� 5� �� � ���� 

��

. 

vB� 

અa�J�K� 

�� � ���� 5� ��  :a�� ���� 

��

. 

��. Y
� 

�<r± 

��  :a�� ���� 5� �� ���q6� ���� 

��

. 

અ��a 

]:Jк 

�� ���q6� ���� 5� �� G��H ���� 

��

. 

>�к;W:�� � <�H�q6� ���� 5� ..... 

�  �. pt;�� ���Nш k��®�; : <��cK pt;�� 

<�х�C��� �� Hк� х?A G�� 5�K 7��� J�u��� 

7½K�� к�N 

���Nш k��®�;�� >J�?K :  

���� ગીર5શ ભાર�ાજનો જVમ 1 મે 1950મા ંકણા�ટકના zvુલયા 

ખાતે થયો હતો. તેઓ 1973મા ં િમકZિનકલ 

એVtિનય#રaગમા ંgેજPએુટ થયા હતા. 

 
��ш�@7� :  

���� િમકZિનકલ એVtિનયર હોવા છતા ં િસિવલ 

એVtિનય#રaગમા ં રસ લીધો, નાનપણમા ં તેમની ઇ1છા 

કંપનીમા ંમોટો હોદો મેળવાની હતી. 

���� િપતાએ Sત#રયાળ gામીણોની સેવા કરવાની *ેરણા 

આપી હતી. અ"યાર zધુી તેઓ 200થી વ� ુગામોને �ીજ 

થક5 જોડયા છે, v�જમેન ગીર5શ ભાર�ાજ પર 

ડો{મેુVટર5 #ફiમ બની છે 
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���� >ã�� 
���A : �@A ���� 

�. х�a Wi� : `:
< G>� H���<  

X���k : 7�. �� G�4H ����   

� યજમાન : VPયૂોક�-USA  

� િસઝનની આખર5 gાVડ �લમે ચે�Nપયનિશપ  

�. JZa� <шUV7к�C : <�y�N અ�6�� ��7Z�<�� 

X5��� JZa��� H�V<� ?a������ � i�N અ>�d  

� વષkથી સ6ુંvચત કાયદાઓમા ંજકડાયેલા સાઉદ5 આરબના 

ઈિતહાસમા ં હવે પહZલી જ વખત sી h�ુુષ સમાનતા 

અપનાવવામા ંઆવી રહ5 છે.  

� એક *યોગ તર5કZ 500 મ#હલાઓને લીમોઝીન પÉ[લક 

ટZDસીઓ ચલાવવાની પરવાનગી આપવામા ંઆવી. તેઓ 

દZશના દરZક ભાગમા ંÜાઇિવaગ કર5 રહ5 છે.  

� ������ JZa�G >� Ï����r� к��� <���� ��Kк�G 

 i�� X�76�� �� к�N�� 7��� Ï����r��� þH B>���� 

B�� Z7�.  

� હવે 17 વષ� ઉપરની કોઈપણ Pવુતી Üાઇિવaગ લાઇ સVસ 

મેળવીને Üાઇિવaગ કર5 શકZ 

�. J�� ��ш�@ : ���C �� B[ 

����� ��W��C ;c�z<�-;c��H�  

 
� દZશભરમા ં‘નદં ઘરે આનદં ભયો..’નો નાદ fુજંયો 

� 
ી6ૃ ણ જVમો"સવની ઉiલાસભેર પરંપરાગત ઉજવણી. 

રા�ે 12 વાÈયે પરંપરાગત જVમ ઉ"સવ ઉજવાયો. 

તા.31મીએ પારણા નોમ ઉ"સવ ઉજવાશે.  

� ભગવાન 
ી6ૃ ણના tવન-કવન આધા#રત *િત6ૃિતઓ 

સાથે zશુોભન િનહાળવા સßકડો ભાિવકો ઉમટયા 

� જVમા ટમીના ં #દવસે સવારZ 6 વાÈયે 
ીtની મગંલા 

આરતી સાથે 
ી6ૃ ણ જVમો"સવની ઉજવણી ચાK ુ થશે 

અને રા�ે 12 વાÈયે જVમો"સવ આરતી દશ�ન બાદ 2.30 

વાÈયે મ#ંદરના ં�ાર બધં થશે.  

� કાvળયા ઠાકોરને સોના-ચાદં5ના ં તારથી ભરતકામ કરZલા 

હ5રાજ#ડત વાઘા પહZરાવાયા  

� સßકડો ભાિવકો ગોમતીઘાટZ પાવન �નાન કર5ને 

જગતમ#ંદરZ દશ�નનો ધમ�લાભ લીધો 

� િવl હ5V�ુ પ#રષદ, બજરંગદળ, �ુગા�વાહ5ની �ારા બાઈક 

રZલી યો)શે. �યારZ મ#ંદરોમા ં હવેલીઓમા ં સવારથી 

સ"સગં, ક5ત�ન, િવશેષ h)ૂ, અચ�ના યો)યા તેમજ રા�ે 


ી6ૃ ણ જVમો"સવ યો)યો અને નદં ઘરે આનદં ભયો 

જય કનૈયા લાલક5નો નાદ fુજંયો. 

�. ;c J�� ��ш�@ : �� G�4H  �p?к�7 : X�ш�к� k�  

;c : �� G�4H ����    અ�<�� : ��  :a�d -���� 

 
� છોટZ સરદાર તર5કZ *િસ� ચ�ુંલાલ દZસાઈ અને 

fજુરાતના અgણી સાNયવાદ5 નેતા #દનકર મહZતાની 

hÏુયિતિથ.  

� *ેમશકંર ભûનો જVમ ધાગં�ા તાKકુાના રાજસીતાhરુ 

ગામે 1914ના વષ= થયો હતો.  

� તેઓએ *ાથિમક અને મા,યિમક િશ�ણ ધાગં�ા અને 

હળવદમા ંલી�ુ.ં  

� *ેમશકંર િવનયન અ9�ુનાતક થઈ બમા�શેલ કંપનીમા ં

પÉ[લક #રલેશન અિધકાર5 તર5કZ કાય�રત રહ5 સમાતંરZ 

fજુરાતી સા#હ"ય અને િવવેચનની *xિૃ�ઓમા ં પણ 

સ# ય રÀા હતા.  

� તેમણે �ુબંઈની િસ�ાથ� કોલેજ, અમદાવાદની 

�વાિમનારાયણ કોલેજ અને દહZગામ કોલેજમા ંfજુરાતીના 

અ,યાપક અને દહZગામ કોલેજમા ંઆચાય� તર5કZ સેવાઓ 

આપી હતી.  

� િવશાળ વાચંન ધરાવતા *ેમશકંર ભûZ ધ#ર�ી, તીથkદક, 

મહારથી કણ� Bવી કિવતા, પW�પક, લÆનુવલ, િવવેચન, 

સપંાદન અને વાતા�ને લગતા h�ુતકો લ�યા છે.  

� તેમના સÂન અને િવવેચનની બળવતંરાય ઠાકોર, 

ડોલરરાય માકંડ અને િવજયરાય વૈW Bવા િવવેચકોએ 

*શસંા કર5 છે.  

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (30-08-2021) 

1. દZશ9ુ ં એકમા� મ#ંદર �યા ં ભગવાન િવ Îનુા lતે 

�વ�પની h)ૂ થાય છે તે �ા ં આવેKુ ં છે - ��к�HKкA  

�J��, Ô:�N-�������� 
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2.  
ીકોટયક� *_ ુકઈ �ાિતના ઇ ટદZવ તર5કZ h)ૂય છે – 

х��K7� S��7 

3. સૌથી વ� ુ7 વષ� fજુરાતના ચીફ સે Zટર5 રહZવાનો િવ મ 

કોના નામે છે - 
?.к�.
a. кw i� (���� 5� ����)  

4. fજુરાતના વત�માન ��ુય સvચવ 
ી પકંજ6ુમાર 

કZટલામા ં��ુય સvચવ તર5કZ કાય�રત છે – �� 

5. સામાVય v�જની સરખામણીમા ં90 ટકા ખચ� ઓછો થાય 

તેવી #ડઝાઇન તૈયાર કરનાર ભારતના v�જમેન તર5કZ 

ઓળખાતા પ�
ી એ·Vજિનયર9ુ ંનામ અને વતન જણાવો 

- ���Nш k��®�; 75� I:paK�-кC�AHк 

6. વષ�ની ��ુય ચાર પૈક5 િસઝનની આખર5 gાVડ �લેમ 

ચે�Nપયનિશપ �ા ં નામે ઓળખાય છે - `:
< G>� 

H���<  

7. ટZિનસની વષ�ની ��ુય ચાર gાVડ �લેમ ચે�Nપયનિશપના 

નામ જણાવો – G4��paK� G>�, lÞ? G>�, 

��q6a�� (UK) 75� `:
< G>� H���<  

8. ઓગ�ટ-2021મા ં ઇિતહાસમા ં *થમવાર �ા દZશની 

મ#હલાને પÉ[લક ટZDસી ચલાવવાની મmૂંર5 અપાઈ - 

<�y�N અ�6  

9. 
ી6ૃ ણ જVમો"સવ-જVમા ટમી �ારZ ઊજવવામા ંઆવે છે 

- ���C �� B[ 

10. *ેમશકંર ભûનો જVમ #દવસ જણાવો – �� G�4H ���� 

11. છોટZ સરદાર તર5કZ *િસ� �ય�Dત9ુ ં નામ જણાવો - 

?��:a�a ��<�d  

12. *ેમશકંર ભû9ુ ંજVમ �થળ જણાવો - ��;<�7�w:� �� 

(7�. ������)   

DATE : ��-��-����

�. ���� ш�� : k��7�� <D5� ���� ���\N�� ��� 

Xf�7 ш���d  

 
� �� : ‘��અ� 4a�c�� ��к�’ 

ш�� к���� અ�� <�45� :  

� �ળૂ zરુતના અને વીર નમ�દ દv�ણ fજુરાત 

PિુનિવFસટ5ના બાયોસાયVસ િવભાગમા ં �ઓલોt 

�ાVચમા ં અcયાસ hરૂો કરનારા અને પહZલેથી જ 

tવz ૃટ5ના �ે�મા ં સશંોધનનો રસ ધરાવતા #રસચ�ર 

#દકાશં પરમાર હાલમા ં ગોવા PિુનિવFસટ5ના �ઓલોt 

િવભાગમા ં*ોBDટ એસોિસયેટ-1 તર5કZ કાય�રત છે. 

� તેઓ છેiલા દોઢ વષ�થી સર5zપૃ અને ઉભયtવીના 

�ે�મા ંસશંોધનકાય� સાથે સકંળાયેલા છે.  

� તેમને િમિન�q5 ઓફ એVવાયરમેVટ એVડ ફોરZ�ટ એVડ 

Dલાઇમેટ ચેVજ �ારા ફડં અપાયેKુ ં હોય એવા *ોBDટ 

‘#હuપતોફોના ઓફ ગોવા, મહારા q એVડ કણા�ટક’ પર 

કામગીર5 સાથે ગરોળ5ની નવી *)િત શોધી કાઢ5 છે. 

�. p�çH �<HN : k��7�� X5 ‘�a�JH� ����H �<HN’ 7�Nк� 

p�çH �<HN-���������� �cK7�  

 

� ભારતના એકમા� ઓપરZશનલ �માટ� િસટ5 અને 

ઇVટરનેશનલ ફાઇના�Vસયલ સિવFિસસ સેVટર 

(આઇએફએસસી), vગ¿ટ િસટ5ને સીઆઇઆઇ ઇ}Vડયન 

gીન vબ}iડ~ગ કાઉ�Vસલ (આઇtબીસી) તરફથી vગ¿ટ 

િસટ5ના *થમ તબrાના િવકાસ માટZ gીનર મા�ટર 

Oલાિનaગ અને #ડઝાઇન તથા અમલીકરણ માટZ gીન 

િસટ5ઝ Oલે#ટનમ સ#ટu#ફકZટ એનાયત કરવામા ંઆ�Pુ ંછે. 

p�çH �<HN�� ��ш�@7� :  

� vગ¿ટમા ં65 ટકા Ñiુલો gીન િવ�તાર છે અને 100 ટકા 

રોડ કને}Dટિવટ5, gીન મેVડZટ અને એલઇડ5 લાઇ#ટaગની 

કાય��મતા હાસંલ કર5 છે 

� vગ¿ટ િસટ5 ભારત9ુ ં *થમ gીન#ફiડ �માટ� િસટ5 છે કZ 

Bણે આઇtબીસી gીન િસટ5ઝ Oલે#ટનમ રZ#ટaગ મેળ�યા ં

છે.  

� ભારતીય અને વૈિlક કંપનીઓ vગ¿ટ િસટ5ને તેમના 

પયા�વરણ અને ટકાઉપણાના લòયાકંો સાથે આદશ� 

ડZ}�ટનેશન ગણ ેછે. 

� ઇ}Vડયન gીન vબ}iડ~ગ કાઉ�Vસલ *ોBDટમા ં

અપનાવાયેલી િવિવધ પહZલોને માVયતા આપે છે, Bમા ં

શહZરમા ં એક56ૃત જમીનનો ઉપયોગ, કોNપેDટ િસટ5 

ડZવલપમેVટ, 35 ટકા )હZર અને Ñiુલો િવ�તાર, 

વા�તિવક આવાસ, બીઆરટ5એસ સાથે પ#રવહનલ�ી 

િવકાસ, મેqો રZલ કને}Dટિવટ5, �q5ટ�પેસ સાથે 100 ટકા 

રોડ નેટવક� તથા 100 ટકા gીન મેVડZટ સામેલ છે. 
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� vગ¿ટ િસટ5એ #ડ}�qDટ 6vૂલaગ િસ�ટમ અને 100 ટકા LED 

લાઇ#ટaગ �ારા �Pહૂા"મક આયોજનથી ઉ1ચ ઉ)� 

કાય��મતા હાસંલ કર5 

� િસટ5એ પીવાના પાણીમા ં35 ટકાનો ઘટાડો તેમજ ગદંા 

પાણીના 100 ટકા q5ટમેVટ અને hનુ:ઉપયોગ �ારા જળ 

�યવ�થાપન અપના�Pુ ં 

� સોvલડ વે�ટ મેનેજમેVટની મહ"વતાને જોતા ંvગ¿ટ િસટ5એ 

ઓટોમેટZડ વે�ટ કલDેશન અને સેgીગેશન OલાVટ �થાિપત 

કયk છે.  

�. FY ����-���� X5 V��HA��� k��7�� GDP�� ��.�� 

Hк��� ��L� � �����  

� આગલા નાણાક5ય વષ�ના *થમ Dવાટ�રમા ં 24.4 ટકા9ુ ં

િવ મી સકંોચન ન¶ધાPુ ંહ� ુ.ં  

 
� કોરોનાg�ત અથ�ત�ં ઝડપથી પાટા પર આવી રુ ં

હોવાનો Rભુ સકંZત મ»યો છે. FY22ના *થમ Dવાટ�રમા ં

દZશના gોસ ડોમે}�ટક *ોડDશન(tડ5પી)મા ં 20.1% નો 

િવ મી xÃૃ�દર ન¶ધાયો છે B નીચા બેઝ9ુ ંપ#રણામ પણ 

છે.  

� એક વષ� અગાઉના િ�માિસક ગાળાનો �લુના"મક આધાર 

નીચો હોવાના કારણ ે આ વષ�ના િ�માિસક ગાળાનો 

xÃૃ�દર Ùચો રÀો છે.  

� સરકારZ પાછલા વષ= કોિવડ-19 રોગચાળાને અટકાવવા 

માચ�થી મે zધુીના ગાળા દરિમયાન દZશ�યાપી લોકડાઉન 

લાદ5 દ5�ુ ંહ� ુ ંઅને તેને કારણે gોથ રZટ નેગે#ટવમા ંજતો 

રÀો હતો.  

� 2021-22ના *થમ િ�માિસક ગાળા માટZ tડ5પી SદાB 

�. 32.38 લાખ કરોડની હતી B આગલા નાણાક5ય 

વષ�ના *થમ િ�માિસક ગાળા માટZ �. 26.95 લાખ 

કરોડની હતી, B 20.1 ટકાનો જગંી વધારો દશા�વે છે.  

� 1990ના મ,યમા ં સ�ાવાર ર5તે િ�માિસક ¢કડાની 

)હZરાત કરવાની શ�આત થઇ "યારથી અ"યાર zધુીમા ં

ભારત માટZ આ સૌથી Ùચો xÃૃ�દર છે.  

� આગલા િ�માિસક ગાળા માટZ એટલે કZ )VPઆુર5થી 

માચ�-2021ના િ�માિસક ગાળા માટZ ભારતનો tડ5પી 

xÃૃ�દર ફDત 1.6 ટકા ન¶ધાયો હતો. 

��;к�@�K х�� FY���� F���;7 aÚK�� ��.� Hк� 
 

>Z�?� : 

� ચાK ુ નાણાક5ય વષ�ના *થમ ચાર મ#હના દરિમયાન 

એટલે કZ એિ*લથી mુલાઇ 2021મા ં દZશની રાજકોષીય 

ખાધ �.3.21 #qvલયન(43.98 અબજ ડોલર) ન¶ધાઇ છે કZ 

B FY22ના સhંણૂ� વષ�ના Sદા�જત લòયના 21.3% એ 

પહ¶ચી છે.  

� સીtએ �ારા )હZર ¢કડા અ9સુાર સમી�ા હZઠળના 

ગાળા દરિમયાન ચો�ખી કરની આવક �. 5.21 #qvલયન 

ન¶ધાઇ હતી, ગૈર-કર આવક �.1.40 લાખ કરોડ અને 

ગૈર-ઋણ �ડૂ5 14148 કરોડ હતી �યારZ તેની સામે 6ુલ 

ખચ� �. 10.04 #qvલયન ન¶ધાઇ હતી.  

� ચાK ુ નાણાક5ય વષ�ના રાજકોષીય ખાધના ¢કડા 

પાછલા વષ�ની �લુનાએ ઘણા સારા લાગ ેછે. 

� અZ���a : 4H�JHJк4HV< 
c� X�}� dq>pa�cH�ш� 

�_�aK – k��7 <�к��  

GDP 
Ha� �:� :  

� દZશમા ં એક િનધા�#રત સમય હZઠળ તૈયાર કરવામા ં

આવેલી વ��ઓુ અને સેવાઓના 6ુલ બ)ર �iૂયને 

tડ5પી કહZવામા ંઆવે છે. 

� tડ5પી કોઇ પણ દZશના ડોમે}�ટક ઉ"પાદન9ુ ં �યાપક 

માપન હોય છે અને તેનાથી કોઈ પણ દZશના અથ�ત�ંની 

��થિતની ખબર પડZ છે.  

� તેની ગણતર5 સામાVય ર5તે વાિષFક ધોરણ ેથાય છે પણ 

ભારતમા ં દર �ણ મ#હને tડ5પીના ¢કડા )હZર 

કરવામા ંઆવે છે. 

� કZટલાક વષ� અગાઉ તેમા ં િશ�ણ, આરોÈય, બે#કaગ અને 

કોNOPટુર Bવી અલગ અલગ સેવાઓ એટલે કZ સિવFસ 

સેDટરને પણ જોડવામા ંઆ�Pુ ંહ� ુ.ં 

�. I:X� к�HA  : k��7�� X5��� 
к<�5� � ;;�
 ш>5 

a����   
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� Vયાય�િૂતF બી.વી. નાગર"ના સ#હત �ણ મ#હલા 

Vયાય�િૂતFઓએ તા. 31 ઓગ�ટ-2021ના રોજ દZશની 

સવk1ચ અદાલતના જજ તર5કZના શપથ લીધા.  

� Vયાય�િૂતF નાગર"ના િસિનયો#ર#ટમા ંસૌથી આગળ હોવાથી 

તે 2027ની સાલમા ં z*ુીમ કોટ�ના *થમ મ#હલા ચીફ 

જ}�ટસ બની શકZ છે 

� z*ુીમ કોટ�ના _તૂhવૂ� ચીફ જ}�ટસ એસ. વßકટરમૈયાના 

h�ુી એવા જ}�ટસ નાગર"ના z*ુીમ કોટ�મા ંિનPDુત થયા 

તે પહZલા ંતે કણા�ટક હાઇકોટ�મા ંVયાય�િૂતF તર5કZ પોતાની 

સેવાઓ આપતા હતા. 

અzK��I:���� JZa� cK�K] i�7Ì : 

� Vયાય�િૂતF બલેા િ�વેદ5, #હમા કોહલી અને નાગરર"ના 

શપથ gહણ કરZ તે પહZલા ં દZશની સવk1ચ અદાલતમા ં

અ"યાર zધુીમા ં ફDત આઠ મ#હલા Vયાય�િૂતFઓની 

િનP�ુDત થઇ હતી Bમા ં વત�માન Vયાય�િૂતF ઇ}Vદરા 

બેનરtનો પણ સમાવેશ થઇ )ય છે. 

� 1959ની સાલમા ંઅ��ત"વમા ંઆવેલી z*ુીમ કોટ�મા ંતેની 

�થાપનાથી આજ#દન zધુીના 71 વષ�મા ં ફDત આઠ 

મ#હલા Vયાયાિધશોએ z*ુીમ કોટ�ના જજ9ુ ંપદ શોભા�Pુ ં

હ� ુ.ં  

� z*ુીમ કોટ�મા ં દZશના *થમ મ#હલા Vયાય�િૂતF તર5કZ 

િનP�ુDત પામનારા ફાિતમા બીબીની િનમÎ ૂકં 6 

ઓDટોબર, 1989ના રોજ થઇ હતી અને તે 29 એિ*લ, 

1992મા ંz*ુીમ કોટ�ના Vયાય�િૂતF તર5કZ સેવાિનxતૃ થયા 

હતા.  

�. અ�YJ�K� �Dк��\ <�5� k��7�K �Dк��\�� X5 

к��K7   

X5 к��K7  ��ш� :  

� Pરુોપ અને આ#pકાની તેની ચાK ુસદભાવના �લુાકાતના 

ભાગ�પે INS તબરZ 29 ઓગ�ટ, 2021ના રોજ 

અiB#રયન નૌકાદળના જહાજ 'ઇઝાદBર' સાથે મેર5ટાઇમ 

પાટ�નરિશપ કવાયતમા ંભાગ લીધો. 

� અiB#રયાના દ#રયા#કનારZ યો)યેલી ઐિતહાિસક 

કવાયતમા ંpVટલાઈન અiB#રયન P�ુ જહાજ 'ઇઝાદBર' 

ની ભાગીદાર5 જોવા મળ5 હતી. 

� આ કવાયતે બે નૌકાદળોને એકબી)ના પગલે ચાલતા 

ઓપરZશનના �યાલને સમજવામા ંસ�મ બના�યા, ¢તર 

-કાય��મતામા ંવધારો કયk અને ભિવ યમા ંતેમની વ1ચ ે

# યા*િત# યા અને સહયોગ વધારવાની શ�તાને વધાર5 

છે. 

�. k��7�K Z��d�\ :  �� `:� ���� <�5� IAFM:� 

‘
pajcH �·к’  

 
��ш�@7� :  

���� ભારતીય હવાઇ દળ દZશની �વત�ંતાના 75 વષ� hરૂા 

થયા તે િનિમ�ે તાBતરમા ં 75 P�ુ િવમાન સાથે 

એvલફVટ વૉક કર5. તેમા ંરફાલ ફાઇટર Bટ અને Bfઆુર 

પણ જોડાયા.  

���� એvલફVટ વૉક શ[દ અમે#રકન એર ફોસ�ની શોધ છે. સૈVય 

િવમાનો ટZકઓફ hવૂ= જમીન પર એક લાઇનમા ંચાલે તેને 

એvલફVટ વૉક કહZ છે. સૌ*થમ વખત બી) િવlP�ુમા ં

‘એvલફVટ વૉક’ શ[દ વપરાયો હતો. 

�. a��х : ��,��� òH�� Ä?�d
 ����� <D5� Ä?� ��� 

6�ш� 

 
��ш�@7� :  

���� લેહના પßગ¶ગ સરોવરને જોડતો અને ચીન સાથેની 

zરુ�ાની �ૃ} ટએ અ"યતં મહ""વનો માગ� બનવાની 

શ�આત થઈ.  

���� લદાખના સાસંદ )મયાગં સે#રaગ ે તે9ુ ં ઉÅઘાટન કરતા 

કુ ં કZ, કZલા પાસથી પસાર થનારો 18600 Òટની 

Ùચાઈએ બનતો આ �ુિનયાનો સૌથી Ùચો ર�તો હશે.  

���� તે9ુ ં િનમા�ણ ભારતીય સેનાની 58 એ·Vજિનયર રZ�જમેVટZ 

કPુ� છે. તે બVયા પછ5 લેહથી પßગ¶ગ સરોવર zધુી9ુ ં

Sતર 41 #ક.મી. ઘટ5 જશે. 

�. H�o� >���paUq>к-���� :  
7�. ��-��-������ ��; k��7�� ��Y7� х�a��N, �7 અ�� ��a  

���� I:�7 F�7a� : Ü��pa� Ý� : ���� ��a 

���� X5 JZa� � iH� અ��� a�х�� : �� �H� 
� 

��dja 4H�¶c�å� SS-� : ���� ��a 

���� ����c� u�J�K� : Ü��pa� Ý� : �<��� ��a 

���� I:����<rZ 9:Í� : Ü��pa� Ý� : t�cu ��a 
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���� K���ш кw iJ�K� : J�4к< Ý� : �<��� ��a. 

 
7�. ��-��-������ ��; k��7�� ��Y7� х�a��N, �7 અ�� 

��a  

� J�K�>� 5�����» i : Z�d;q> : �<��� ��a 

� ш��W:�� : Z�d;q> : t�cu ��a  

� �<rZ��; અ±��� : � iJHr� : t�cu ��a  

�. USA : અj±���47���� ��7� >� USA�� <¾���� ����K  

6� ��Kк��� a��6� B7�к��� <���� `:��� F7  

�  US એરફોસ�ના છેiલા C-17 િવમાને રા�ે 11:59 કલાકZ 

કાÝલુ એરપોટ�થી ઉડાન ભર5  

US-અj±�� `:��� ���7� :  

� USને 6ુલ 2.3 #qvલયન ડોલરનો ખચ� 

� 6ુલ 1.74 લાખના મોત અને 2461 US સૈિનકના મોત  

� 11 સOટZNબર 2001ના રોજ VPયૂોક� શહZરના વiડ� qZડ 

સેVટર પર િવlના સૌથી ભયાનક આતકંવાદ5 Lમુલા બાદ 

18 સOટZNબર 2001ના રોજ અફઘાિન�તાનમાનંા 

તાvલબાન અને અલકાયદાના આતકંવાદ5ઓ સામે P�ુની 

)હZરાત કરનાર zપુર પાવર અમે#રકાએ આખરZ 

અફઘાિન�તાનની ધરતી પરથી િવદાય લીધી 

� અમે#રક5 સેનાના છેiલા િમvલટર5 C-17 િવમાને કાÝલુ 

એરપોટ� ખાતેથી તા.30 ઓગ�ટ-2021ની રા�ે 11:59 

કલાકZ ઉડાન ભરતાનંી સાથે જ અફઘાિન�તાનની ધરતી 

પર હવે કોઇ અમે#રકન સૈિનકની હાજર5 રહ5 નહોતી.  

� થોડા #દવસ પહZલા ં અમે#રકાએ કાÝલુ ��થત �ૂતાવાસ 

પણ બધં કર5 દ5�ુ ં હ� ુ ં અને તેના રાજ�ાર5ઓ કાÝલુ 

એરપોટ� પર જ કામ કર5 રÀા ં હતા.ં હવે અમે#રકા9ુ ં

અફઘાન �ૂતાવાસ કતારના દોહાથી કામગીર5 કરશે. 

��. UNSC : અj±���47���� B7�к���NG�� અ�� �ZÓ 

6��� ����K : k��7�� અ�KR7��� ���a�� J��<� 

UNSC�� X47��  

���7 : સPંDુત રા q zરુ�ા પ#રષદમા ં અમે#રકાએ 

અફઘાિન�તાનથી આખર5 સૈિનકદળ પાÛ ં બોલાવી લીધાના 

ગણતર5ના કલાકોમા,ં અફઘાિન�તાન પર તાvલબાનોએ સhંણૂ� 

કબજો કર5 લીધા પછ5, અમે#રકા, v�ટન અને pાVસે *�તાવ 

��ૂો હતો કZ અફઘાિન�તાનને આતકંવાદ5ઓનો અôો નહ¡ 

બનવા દZવાય. 

� અહ¡ આતકંવાદને પોષણ નહ¡ આપવા દZવાય, અહ¡થી 

અVય કોઈપણ દZશ પર આતકંવાદ5 Lમુલો નહ¡ કરવા 

દZવાય, અહ¡ કોઈ )તની આતકંવાદ5 તાલીમના કZNપ 

ચલાવવા નહ¡ દZવાય.  

� અફઘાિન�તાન પર સતત નજર રાખવામા ં આવશે અને 

આતકંવાદ5 *xિૃ�ને પાલનપોષણ થ�ુ ં હોવા9ુ ં )ણવા 

મળતા ંજ તેનો નાશ કરવામા ંઆવશે. 

� આ *�તાવ ઉપરના મતદાનમા ં 6ુલ 15 સcયોની zરુ�ા 

સિમિતના 13 સcયોએ તેની તરફZણમા ંમતદાન કPુ� હ� ુ ં�યારZ 

ચીન અને રિશયાએ મતદાનનો બ#હ કાર કયk હતો. 

��. ;c J�� ��ш�@ : �� G�4H  к��K_� અ] �7� X�7  

 
;c : �� G�4H ����    અ�<�� : �� GVH�6� ����  

� અિવભા�જત ભારતના fજુરાનવાલામા ંજVમેલા ંઅ�તૃાને 

કિવતા િપતા કરતારિસaહ તરફથી વારસામા ંમળ5 હતી.  

� 10 વષ�ની નાની વયે જ માતા અ�તૃા રાજબીબી9ુ ં

અવસાન થતા ં અ�તૃાના ઉછેરની જવાબદાર5 િપતાના 

માથે આવી હતી, િપતા તેમને મીરાબંાઈ Bવા ં કવિય�ી 

બનાવવા ચાહતા હતા, પણ h�ુી મીરા ં Bવી "યાગી 

કવિય�ી બનવા સ)�ઈ ન હતી.  

� ના��તક અ�તૃા રા�ે વાચંતા ંઅને #દવસે zઈૂ રહZતા.ં  

� 16 વષ�ની વયે vચ�કાર ઇV`�જત ઇમરોજ સાથે લÈન 

કયk, પણ િન ફળ રÀા.ં  

� પોતાની સÂક કાર#કદÞમા ં અ�તૃા *ીતમે 60થી વ� ુ

h�ુતકો લ�યા ંછે.  

� આ"મકથા : રZવVP ુ�ટZNપ  

� તેમા ં zનુહરZ ડZ, #દiહ5 ક5 ગvલયા, િપaજર, Bબ કતરા, 

કોરા કાગઝ Bવા કા�ય, નવલકથા, આ"મકથા, Uૂંક5 

વાતા�, *વાસ વણ�નો ન¶ધપા�. 

� તેમના ંસÂનો પરથી #ફiમો અને ટ5વી 
ેણીઓ પણ બની 

છે. �વત�ં િમ)જ અને આગવી *િતભાના આ સÂક9ુ ં
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�ાનપીઠ hરુ�કાર, પ�
ી, પ�િવ_ષૂણ, #દiહ5 Pિુન. �ારા 

ડ5 લીû વગેરZથી સVમાન થPુ.ં  

� અ�તૃા *ીતમ9ુ ં31 ઓDટોબર 2005ના રોજ 86 વષ�ની 

ઉમરZ અવસાન થPુ.ં 

અગ"યના *�ો અને તેના ઉ�રો (31-08-2021) 

1. ઓગ�ટ 2021મા ં ભારતની સૌથી નાની ગરોળ5ની નવી 

*)િત શોધાઈ તે9ુ ંનામ જણાવો - ��અ� 4a�c�� ��к� 

2. ભારતની સૌથી નાની ગરોળ5ની નવી ગોઅન �લેVડર 

ગેકો *)િતની શોધ કરનાર સશંોધક તથા તેની સ�ંથા9ુ ં

નામ જણાવો - J�к��ш >��� 75� �Ga�v ��k��-

���� `:����Ì<HN  

3. ઓગ�ટ 2021મા ં ભારતના *થમ Oલે#ટનમ રZડZટ િસટ5 

તર5કZ કોને સVમાન અપાP ુ- p�çH �<HN-�������� 

4. ભારતના *થમ Oલે#ટનમ રZડZટ િસટ5 તર5કZ vગ¿ટ િસટ5-

ગાધંીનગર કોના �ારા gીન િસટ5ઝ Oલે#ટનમ સ#ટu#ફકZટ 

અપાPુ ં- <�B�B� �¶c�K� }�� p6¶��å� к�yUc<a  

5. ભારત9ુ ં*થમ gીન#ફiડ �માટ� િસટ5 તર5કZ કોને ઓળખ 

મળેલી છે - p�çH �<HN-�������� 

6. તા. 31 ઓગ�ટ 2021ના ભારત સરકારના �ટZ#ટ#ક�ટDસ એVડ 

*ોgામ ઈNપvલમેVટZશન મ�ંાલયના અહZવાલ �જુબ નાણાક5ય 

વષ� 2021-22ના *થમ Dવાટ�રમા ં ભારતના GDPમા ં કZટલા 

ટકાનો િવ મી xÃૃ�દર ન¶ધાયો - ��.�� Hк�  

7. ભારતમા ં રાજકોષીય ખાધ FY22ના Sદા�જત લòયના 

કZટલા ટકા એ પહ¶ચી છે - ��.� Hк� 

8. ચાK ુ નાણાક5ય વષ�ના *થમ ચાર મ#હના દરિમયાન 

એટલે કZ એિ*લથી mુલાઇ 2021મા ંભારતની રાજકોષીય 

ખાધ કZટલા #qvલયન ન¶ધાય છે કZ B FY22ના સhંણૂ� 

વષ�ના Sદા�જત લòયના 21.3% એ પહ¶ચી છે - e.�.�� 

J�paK�(��.�� અ6; ��a�)  

9. દZશમા ં એક િનધા�#રત સમય હZઠળ તૈયાર કરવામા ં

આવેલી વ��ઓુ અને સેવાઓના 6ુલ બ)ર �iૂયને Rુ ં

કહZવામા ંઆવે છે – GDP 

10. તા. 29 ઓગ�ટ, 2021ના રોજ *થમવાર ભારતીય 

નૌકાદળે કયા દZશ સાથે મેર5ટાઇમ પાટ�નરિશપ 

કવાયતમા ંભાગ લીધો હતો – અ�YJ�K�  

11. અiB#રયા અને ભારતીય નૌકાદળ વ1ચે *થમવાર �ા 

દ#રયા#કનારZ મેર5ટાઇમ પાટ�નરિશપ કવાયત યો)ઈ હતી 

- અiB#રયાના દ#રયા કાઠંZ  

12. બી) િવlP�ુ દરિમયાન એરફોસ� માટZ વપરાયેલો 

એvલફVટ વૉક �ા દZશના એરફોસ�ની શોધ છે – અ�J�к� 

13. વાP ુ સૈVયના િવમાનો ટZકઓફ hવૂ= જમીન પર એક 

લાઇનમા ં ચાલે તેને �ા નામે ઓળખવામા ં આવે છે - 

‘
pajcH �·к’  

14. લÅાખમા ં 18,600 Òટની Ùચાઈએ િનમા�ણ પામનાર 

િવlનો સૌથી Ùચો રોડ લેહના કયા સરોવરને ચીનની 

સરહદ સાથે જોડશે - >ô��� <���� 

15. ટો�ો પેરાvલ�Nપક-2020મા ં તા. 30-08-2021ના રોજ 

ભારતના િવBતા ખેલાડ5, રમત અને મેડલ9ુ ં નામ જણાવો - 

I:�7 F�7a� : Ü��pa� Ý� : ���� ��a, X5 JZa� � iH� 

અ��� a�х�� : �� �H� 
� ��dja 4H�¶c�å� SS-� : ���� 

��a, ����c� u�J�K� : Ü��pa� Ý� : �<��� ��a, I:����<rZ 

9:Í� : Ü��pa� Ý� : t�cu ��a, K���ш кw iJ�K� : J�4к< 

Ý� : �<��� ��a 

16.  ટો�ો પેરાvલ�Nપક-2020મા ં તા. 31-08-2021ના રોજ 

ભારતના િવBતા ખેલાડ5, રમત અને મેડલ9ુ ં નામ 

જણાવો – J�K�>� 5�����» i : Z�d;q> : �<��� 

��a, ш��W:�� : Z�d;q> : t�cu ��a 75� 

�<rZ��; અ±��� : � iJHr� : t�cu ��a  

17. અફઘાિન�તાનની ધરતી પર USAએ સ�ાવાર ર5તે �ારZ 

િવદાય લીધી -  7�.�� G�4H-���� 

18. ‘અફઘાિન�તાનને આતકંવાદ5ઓનો અôો નહ¡ બનવા 

દZવાય’ તેવો *�તાવ UNSCમા ં�ા દZશની અ,ય�તાના 

છેiલા #દવસે પસાર કરાયો – k��7  

19. UNSCમા ં ‘અફઘાિન�તાનને આતકંવાદ5ઓનો અôો નહ¡ 

બનવા દZવાય’ તે *�તાવ પરના મતદાનમા ં 6ુલ 15 

સcયોની zરુ�ા સિમિતના કZટલા સcયોએ તેની તરફZણમા ં

મતદાન કPુ� હ� ુ ં�યારZ કયા દZશોએ મતદાનનો બ#હ કાર 

કયk હતો – �� 75� ?�� અ�� ��шK� 

20. UNSCમા ં �ા મ#હના દરિમયાન ભારતે અ,ય�તા 

સભંાળ5 હતી – G�4H-���� 

21. કવિય�ી અ�તૃા િ*તમનો જVમ#દવસ જણાવો – 7�. �� 

G�4H ���� 

22. કવિય�ી અ�તૃા િ*તમની આ"મકથા9ુ ં નામ જણાવો - 

���c`: 4H�q>  

23. અ�તૃા િ*તમના મહ"વના h�ુતકોના નામ જણાવો - 

I:�Z�� ��, J��ZN кN �paK�, �>r;�, Y6 к7��, к��� 

к��u 
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