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 તાજેતયભાાં ગજુયાતભાાં લડાપ્રધાનના શસ્તે 36ભી 
નેળનર ગેમ્વનુાં ઉદ્ઘાટન કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં. 
નેળનર ગેમ્વ શુાં છે? 
ષૃ્ઠભમૂભ:  

 1920 ના દામકાભાાં યાષ્રનુાં ધ્માન ખેંચનાય 
ઓલરમ્મ્કભાાં યાષ્રીમ યભતોનો વભાલેળ થામ છે. 
યાષ્રભાાં ઓલરમ્મ્ક યભતોને પ્રોત્વાશન આલાના ધ્મેમ 
વાથે બાયતભાાં યાષ્રીમ યભતો પ્રથભ બાયતીમ 
ઓલરમ્મ્ક યભતો તયીકે યજૂ કયલાભાાં આલી શતી. 

 બાયતીમ ઓલરમ્મ્ક ગેમ્વની પ્રથભ આૃમૃતિ  1924ભાાં 
અમલબાજજત ાંજાફના રાશોયભાાં મોજાઈ શતી. 

 

 1940 ના દામકાની ળરૂઆતભાાં બાયતીમ ઓલરમ્મ્ક 
ગેમ્વને યાષ્રીમ યભત તયીકે મનયકુ્ત કયલાભાાં આલી 
શતી. આ સ્ધાાભાાં બાયતીમ યાજ્મોભાાંથી યભતલીયો 
મલમલધ યભતોભાાં વાભેર થામ છે. 
 
શતે:ુ 

 બાયતીમ યભતલીયો, યભતગભત વાંસ્થાઓ લગેયેના 
રાબાથે આ આમોજન કયલાભાાં આવયુાં છે. 

 તે યાજ્મો/કેન્દ્રળામવત પ્રદેળોભાાં આંતયયાષ્રીમ ધોયણના 
સ્ોર્્ાવ ઈન્દ્રાસ્રક્ચય મલકવાલલાની જરૂરયમાત મલળે 
જાગમૃત લધાયલાભાાં ભદદ કયે છે. 

 તે યભતગભતની પ્રૃમૃતિ ઓભાાં બાગ રેલા ભાટે ભોટી 
વાંખ્માભાાં યલુાનોને આકે છે. 

 તેનો ઉદે્દશ્મ જીલનના તભાભ કે્ષત્રોની વમમ્ક્તઓભાાં 
યભતગભતની વાંસ્કૃમત કેલલાનો અને તાંદુયસ્ત 
વભાજના મનભાાણ ભાટે તેભને યભતગભતના મલૂ્મો મલળે 
મળલક્ષત કયલાનો છે. 
અમધકાયકે્ષત્ર:  

 યાષ્રીમ યભતોનો વભમગાો અને મનમભો વાંણૂાણે 
બાયતીમ ઓલરમ્મ્ક વાંઘના અમધકાયકે્ષત્ર શઠે છે. 
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1. 36ભી નેળનર ગેમ્વ (SANSAD TV) 
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36ભી નેળનર ગેમ્વની મખુ્મ મલળેતાઓ શુાં છે? 
ઇલેન્દ્્વઃ  

 વાત લા છી મોજાનાયી નેળનર ગેમ્વભાાં બાયતના 
શે્રષ્ઠ યભતલીયો ગજુયાતના છ ળશયેોભાાં 36 યભતોભાાં 
બાગ રેળે. 
ભાસ્કોટ:  

 36ભી નેળનર ગેમ્વ ભાટે વતિ ાલાય ભાસ્કોટ 'વાલજ' છે. 
તે ખેરાડીના વૌથી અગ્રણી વમમ્ક્તત્લ રક્ષણો ય બાય 
મકેૂ છે જેભ કે આત્ભમલશ્વાવ, ઉત્વાશ, પે્રયણા, વપ 
થલાની આંતરયક ઇચ્છા, રક્ષ્મ ય ધ્માન કેન્દ્ન્દ્રત કયૃુાં 
અને ધ્માન કેન્દ્ન્દ્રત કયૃુાં લગેયે. 

 વાલજ- તયનશાય (તાયણાય) નો ગજુયાતીભાાં રશન્દ્દીભાાં 
અથા "તાયણશાય" થામ છે. વાજ એ એમળમાટીક મવિંશનુાં 
પ્રમતમનમધત્લ છે, જે આજે પક્ત બાયતના જ ાંગરોભાાં જ 
જીમલત છે. 

 
 

 ભધ્મપ્રદેળ વયકાય ભશશે્વય શાઇડ્રોઇરેન્દ્ક્રક પ્રોજેક્ટભાાંથી 
ાલય ખયીદલા ભાટે વાંભત થમાના રગબગ ત્રણ 
દામકા છી, તેણે તેની વાથેના તભાભ કયાયો યદ કમાા 
છે. 

 નફા નાણાકીમ રેક યેકોડા, અનેક ગેયયીમતઓ અને 
ભ્રષ્ટાચાયના આકે્ષો અને 61 ગાભો ડફૂી જલાને કાયણે 
પ્રોજેક્ટ યદ કયલાભાાં આવમો શતો. 

 ભશશે્વય ડભે એ નભાદા લેરી ડલેરભેન્દ્ટ પ્રોજેક્ટના 
મખુ્મ ફાંધોભાાંનો એક છે, જે નભાદા ખીણભાાં 30 ભોટા 
અને 135 નાના ડભેના મનભાાણની કલ્ના કયે છે. 
 
નભાદા નદી: 
રયચમ: 

 નભાદા નદી, મિભભાાં લશતેી દ્વીકલ્ીમ પ્રદેળની 
વૌથી ભોટી નદી, ઉતિ યભાાં મલિંધ્મ લાતભાા અને 

દલક્ષણભાાં વાતયુા લાતભાા લચ્ચેની મતયાડની 
ખીણભાાંથી લશ ેછે. 

 નભાદા નદી ભધ્મ બાયતના પ્રદેળભાાંથી લશ ે છે જ્માાં 
જભીનનો ઢોાલ લૂાથી મિભભાાં નથી યાંત ુ તે 
પાટેરી ખીણોને કાયણે મિભભાાં લશ ેછે. 

 તે ભધ્મ પ્રદેળભાાં અભયકાંટક નજીક ભૈકર 
લાતભાાભાાંથી નીકે છે. 

 
 તે ભશાયાષ્ર અને ગજુયાત યાજ્મોના કેટરાક મલસ્તાયો 

મવલામ ભધ્મ પ્રદેળના ભોટા મલસ્તાય ય લશ ેછે. 
 નદી જફરયુ (ભધ્મપ્રદેળ) ાવે ધુાંધય ધોધ ફનાલે 

છે. 
 નભાદાના મખુભાાં અનેક ટાઓુ આલેરા છે, જેભાાંથી 

અરીફેટ વૌથી ભોટો છે. 
 મખુ્મ ઉનદીઓ: રશયણ, ઓયવાંગ, ફનાા અને કોરાય. 
 શાઇડ્રોઇરેન્દ્ક્રક પ્રોજેક્્વ: ઇન્દ્ન્દ્દયા વાગય, વયદાય 

વયોલય, ભશશે્વય લગેયે. 
 
નભાદા ફચાલો આંદોરન (NBA): 

 તે એક બાયતીમ વાભાજજક ચલ છે જેનુાં નેતતૃ્લ 
સ્થામનક આરદલાવીઓ (આરદલાવીઓ), ખેડતૂો, 
માાલયણલાદીઓ અને ભાનલ અમધકાય કામાકયો દ્વાયા 
નભાદા નદી યના અનેક ભોટા ડભે પ્રોજેક્ટ વાભે 
કયલાભાાં આલે છે. 

2. ભશશે્વય ડેભ: નભાદા નદી (THE HINDU) 
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 ગજુયાતભાાં વયદાય વયોલય ડભે નભાદા નદી યના 
વૌથી ભોટા ફાંધોભાાંનો એક છે અને તે આંદોરનના 
પ્રથભ કેન્દ્રલફિંદુઓભાાંનો એક શતો. 

 
 

 દય લે 1 ઓક્ટોફયને વભગ્ર મલશ્વભાાં ૃદૃ્ધ વમમ્ક્તઓના 
આંતયયાષ્રીમ રદલવ તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે. વભગ્ર 
મલશ્વભાાં ૃદૃ્ધો વાથે થઈ યશરેા દુવમાલશાય અને 
અન્દ્મામને વભાપ્ત કયલા, રોકોભાાં જાગમૃત લધાયલા 
અને ૃદૃ્ધોની વાભાજજક-આમથિક મ્સ્થમતને ભજબતૂ કયલા 
ભાટે 14 રડવેમ્ફય 1990ના યોજ વાંયકુ્ત યાષ્ર 
ભશાવબાએ '1 ઓક્ટોફય' દય લે 'આંતયયાષ્રીમ ૃદૃ્ધ 
વમમ્ક્તઓ'. તેને 'રદલવ' તયીકે ઉજલલાનુાં નક્કી 
કયલાભાાં આવયુાં.  

 
 1 ઓક્ટોફય 1991ના યોજ પ્રથભ લખત આંતયયાષ્રીમ 

ૃદૃ્ધ વમમ્ક્ત રદલવની ઉજલણી કયલાભાાં આલી શતી. 
ઇન્દ્ટયનેળનર ડ ેઓપ ઓલ્ડય વાન્દ્વ, 2022 ની થીભ 
"ફદરાતી દુમનમાભાાં ૃદૃ્ધ વમમ્ક્તઓની મ્સ્થમતસ્થાકતા" 
છે. 

 

********************************************************** 

 
1. નીચેનાભાાંથી કમાાં યાજમની મલઘાનવબાએ વતકતાા આમોગનો બાંગ કયલા ભાટે લફર વાય કયુા છે ?  

(A) ઉતયાખાંડ   (B) તમભરનાડુાં   (C) ાંજાફ   (D) લફશાય  

2. નીચેનાભાાંથી કોણે ઇન્દ્ન્દ્ડમન ઓલયવીઝ ફેંકનાાં ભેનેજીંગ રડયેકટય તથા CEO નાાં રૂભાાં કામાબાય વાંબાળ્મો છે ? 

(A) અજમ શ્રીલાસ્તલ (B) ભશળે પ્રઘાન  (C) ભનોજ મતલાયી  (D) જમળાંકય મભશ્રા  

3. નીચેનાભાાંથી કમા યાજમની વયકાયે ‘આળયા ેન્દ્ળન’ ન્દ્સ્કભ રોન્દ્ચ કયી છે ? 

(A) ગજુયાત   (B) ભશાયાષ્ર   (C) કેય   (D) તેરાંગણા  

4. શારભાાં યાષ્રીમ યભતભાાં બલાની દેલીએ કયુાં ભેડર જીત્યુાં છે ? 

(A) સ્લાગા  (B) યજત   (C) કાાંસ્મ   (D) એક ૫ણ નશી  

5. નીચેનાભાાંથી કમાાં દેળએ પ્રળાાંત રર૫ વમરુ યાષ્રોની વાથે બાગીદાયી કયાય ય શસ્તાાંક્ષય કમાા છે ?  

(A) અભેયીકા  (B) મ્સ્લઝયરેન્દ્ડ   (C) સ્લીડન    (D) રાાંવ  

6. નીચેનાભાાંથી કોણે ‘આંફેડકય : અ રાઇપ’ નાભનુાં સૂ્તક રખ્યુાં છે ?  

(A) શયીળ ભશતેા   (B) ગીતા ીયાભર   (C) ળમળ થરૂય   (D) ચેતન બગત  

7. શારભાાં યમળમાનાાં યાષ્રમત મુતનએ યકેૂ્રનનાાં કેટરા કે્ષત્રો ય મનમાંત્રણની ઘોણા કયી છે ?  

(A) ૧    (B) ય    (C) ૩    (D) ૪  

3. આંતયયાષ્રીમ ૃદૃ્ધ વમમ્ક્ત રદલવ (DD NEWS) 
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8. નીચેના કમાાં યાજમનાાં મખુ્મભાંત્રીએ ‘ચૌતયપા યણનીમત’ ની જાશયેાત કયી છે ?  

(A) શરયમાણા   (B) ઓરડળા  (C) યાજસ્થાન   (D) ાંજાફ  

9. નીચેનાભાાંથી કમાાં દેળભાાં આમોજીત G20 ળેયાની ત્રીજી ફેઠકભાાં બાયતએ બાગ રીઘો છે ?  

(A) યમળમા   (B) રાાંવ    (C) ઇન્દ્ડોનેમળમા   (D) જભાની  

10. નીચેનાભાાંથી કમાાં યાજમનાાં યાજમારએ ‘ઘભાાતયણ મલયોઘી મલઘેમક’ ને ભાંજુયી આી છે ?  

(A) કેય   (B) કણાાટક   (C) આંઘ્રપ્રદેળ   (D) ગજુયાત  

 
   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 

C A D A A C D B C B 
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