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અચફદજાન- આઇલયી કોસ્ટભધું આલેર છે . ૭૮
વભ્મ દે ળ ધયધલતી આ ફેંકનધું અધ્મક્ષ
અકકનવભી એડીવીનધ છે .

»

ડો.કશભધુંશ ુંડમધની વનભણકું . અત્મધય સધી
તેઓ કધમાકધયી તયીક પયજ ફજાલતધ શતધું..

»

  ગજરાત  

»

ોયફુંદય જજલ્રધનધું ધયભયભધું દે ળનધ

પ્રથભ ગીય ગધમ અભ્મધયણ્મને કેન્દ્રની ભુંજયી.
૩૫૦ એકયભધું ફનનધયધ આ અભ્મધયણ્મભધું શ
ળેડ, ઘધવચધયધ ગોડધઉન, લોટય સ્ટોયે જ ટેંક,
અને શ ચચકકત્વધ કોરેજની સવલધધ ઉબી
કયધળે.

»

ગધુંધીનગયનધું ભશધત્ભધ ભુંકદય ખધતે

મોજાનધય આકિકન ડેલરભેન્દ્ટ ફેંકની ૫૨ ભી
લધવિક ફેઠકનો પ્રધધનભુંત્રી શબધયું બ કયળે.
બધયતભધું પ્રથભલધય જ આ ફેઠક મોજામ યશી

કેન્દ્રીમ કેચફનેટ દ્વધયધ દ્વધયકધ-ોયફુંદય

નેળનર શધઇલેને ૪ રેન ફનધલલધની ભુંજયી.
૧૧૮ કકભી શધઇલે ૧૯૫૮ કયોડનધું ખચે ફનળે.

»

થધઇરેન્દ્ડનધું ફેંકોકભધું મોજામેર ટેફર

ટેવનવ ઓન( અન્દ્ડય ૧૮ જવનમય ) ભધું
ગજયધતનધું ભધનલ ઠધકયે વવલ્લય ભેડર જીત્મો.

  ભારત  

સ્થલ : માળલયા હાટીના
જજ : જનાગઢ

ગજયધત યવન.નધું કરવત તયીકે

»

ગ્રીન ઓસ્કધય તયીકે ઓખધતો વ્શીટ્રી

યસ્કધય-૨૦૧૭ બધયતીમ ચણિભધ દે લી ફભાન
અને વુંજમ ગબ્ફીને એનધમત. ૧૯૯૪ થી
ચિટનનધ વ્શીટરી પોય નેચય વુંસ્થધ દ્વધયધ
અધતધ આ એલોડા ની ળરઆત એડલડા વ્શીટરી
એ કયી શતી. આવધભની ચણિભધદે લીને આ
એલોડા ગ્રેટ એડજન્દ્ટ સ્ટોકા ક્ષી (શધયગીરધ)ને
તેભની એનજીઓ "આયધનમધક " દ્વધયધ
ફચધલલધનધું કયે રધ પ્રમધવો ફદર આલધભધું
આવ્મો છે . શધયગીરધ ક્ષીની વભગ્ર વલશ્વભધું
વુંખ્મધભધત્ર ૧૨૦૦ થી ૧૮૦૦ જ છે , જેભધુંથી
૮૦૦ ક્ષી એકરધ આવધભ યધજમભધું જ છે .
જમધયે વુંજમ ગબ્ફીને કણધાટક યધજમભધું ટધઇગય
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કોયીડોયની યક્ષધ ભધટે કયે રધ કધમા ફદર

વુંઘનધ પ્રચધયકનધું અંવતભ વુંસ્કધય ભધ્મપ્રદે ળભધું

આલધભધું આવ્મો છે .

શોળુંગધફધદ જજલ્રધનધું ફધરધબધનભધું કયધમધ. લન

»

અને મધાલયણ ભુંત્રધરમ ડો.શાલધાનને

મફ
ું ઇ એયોટા વવિંગર શલધઇટ્ટી

ધયધલત ું વલશ્વન ું વૌથી વ્મસ્ત એયોટા ફન્દ્ય.ું આ

વોંધય.

એયોટા યથી ૨૦૧૬-૧૭નધું લાભધું દયયોજ

»

વયે યધળ ૮૩૮ વલભધને ઉડધન બયી.

યીચવા ઇન્દ્સ્ટીટયટ)ની સ્થધનધ કયધળે. પ્રથભ

»

IARI કદલ્શીભધું ૧૯૬૭ભધું ફનેર. ભોદી વયકધયે

પ્રધધનભુંત્રી નયે ન્દ્ર ભોદીએ ભધ્મપ્રદે ળનધું

અભયકુંટકભધુંથી નભાદધ વેલધ વભળનનો પ્રધયું બ
કમો.

»

પ્રધધનભુંત્રી િહ્મત્રધ નદીની ળધખધ નદી

રોકશત નદી ય ફનેર બધયતનધું વૌથી રધુંફધ
ઢોચરમધ-વધકદમધ રન ું ઉદ્ઘધટન કયળે. ૯.૧૫

આવધભભધું IARI (ઇન્દ્રન્દ્ડમન એગ્રીકલ્ચય

૨૦૧૪-૧૫નધું ફજેટભધું ચધય આલી વુંસ્થધ
સ્થધલધની જાશેયધત કયી શતી.

»

દે ળભધું ૭૦૦ ભેગધલોટ્નધું ૧૦ યભધણ

યીએકટયની સ્થધનધને કેચફનેટની ભુંજયી. સ્થ
શજ સધી જાશેય કયધમધ નથી.

કકભી રધુંફો આ ર આવધભ-અરણધચર

»

પ્રદે ળને જોડળે. મફ
ું ઇનધું ફધન્દ્રધ-લરી વી રીંક

દખદ વનધન. તેભણે ભૈને પ્મધય કકમધ, વધજન,

કયતધ આ ર ૩.૫૫ કકભી રધુંફો છે .

કછ કછ શોતધ શૈ લગેયે જેલી કપલ્ભોભધું ભધું ની

»

ભવભકધ ળધનદધય યીતે વનબધલી શતી. તેભને

પ્રથભ બેયોવવિંશ ળેખધલત રધઇપ ટધઇભ

એચચલભેન્દ્ટ યસ્કધય વવજિભનધું મખ્મભુંત્રી
લન ચધભચરિંગને યધષ્ટ્રવતનધ શસ્તે એનધમત.

»

વલશ્વભધું ફધધ જ દે ળોભધું DDT ય

પ્રવતફુંધ મકધમધ ફધદ બધયતભધું ણ એવપ્રર ૨૦૧૮થી DDT ન ું ઉત્ધદન ફુંધ કયળે. DDT

અચબનેત્રી યીભધ રધગન ું ૫૯ લાની લમે

વલાશ્રેષ્ટ્ઠ વશધમક અચબનેત્રીનો ચધય લધય
કપલ્ભપેય એલોડા ભળ્મો શતો.

»

સચનધ અને પ્રવધયણભુંત્રીએ ઝધયખુંડ

યધજમ ભધટે ૨૪*૭ ડીડી વેટેરધઇટ ચેનરની
જાશેયધત કયી.

(ડધમકરોયો ડધઇકપનધઇર રધઇકરોયોઇથેન) ન ું

»

વુંળોધન સ્સ્લચ લૈજ્ઞધવનક ૌર શભાન મરેયએ

ળધરકએ નધવધ ભધટે દવનમધનો વૌથી નધનો અને

કયે ર. તે ફદર તેભને ભેકડવીનનો નોફેર

વૌથી શલ્કો વેટેરધઇટ તૈમધય કમો. ૧ રધખનધ

પ્રધઇવ ણ ભળ્મો શતો.

ખચે તૈમધય થમેર આ ઉગ્રશને અબ્દર

»

કરધભનધું નધભ યથી " કરધભવેટ" નધભ આપ્ય

કેન્દ્રન્દ્રિમ લન અને મધાલયણ ભુંત્રી(સ્લતુંત્ર

પ્રબધય) અવનર ભધધલ દલેન ું વનધન. જીલનબય
નભાદધનધું વુંયક્ષણ ભધટે કધમાયત યશેનધય અને

તવભરનધડનધું ૧૮ લીમ વલદ્યધથી કયપત

છે અને તેને નધવધ આલતધ ભકશને રોંચ કયળે.
નધવધની ક્યબ્વ ઇન સ્ેવ સ્ધધાભધું ૫૭ દે ળોનધું
૮૬ શજાય ભોડેર યજ કયધમધ શતધ.
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»

બધયતનધું ઉજારધ અચબમધનભધું ચિટન

વુંયક્ષણભુંત્રી ફન્દ્મધું.

જોડધય. ચિટન ૧૦ કયોડ ઉજારધ રેમ્

»

બધયતથી આમધત કયળે.

બધયતીમ ઓલૈવ વયભધદની UNFCC નધું ડેપ્યટી

»

એક્ટ્ઝીક્યટીલ વેક્રેટયી તયીકે વનભણકું કયી.

થડા ધટી કચરનરીનેળ ઇન્દ્ડેક્ષ ઓપ યે લ્લે

સ્ટેળનભધું દે ળનધું સ્લચ્છ સ્ટેળનોભધું એ-૧
કેટેગયીભધું ૭૫ ભધુંથી પ્રથભ ક્રભે વલળધખધટનભ
અને ૭ભધું ક્રભે અભદધલધદ યહ્ય. જમધયે એ
કેટેગયીભધું ૩૩૨ સ્ટેળનભધું ભજ ૧૦ભધું સ્થધને
યહ્ય.

»

દે ળનો પ્રથભ ઓનધાભેન્દ્ટર કપળ ધકા

ચેન્નઇભધું ળરૂ થળે.

»

દે ળની પ્રથભ તેજવ રેન મફ
ું ઇ(છત્રવત

વળલધજી ટવભિનવ) –ગોલધ(કયભધરી સ્ટેળન)
લચ્ચે ળરૂ થઇ. ૨૦૦ કકભીની ઝડ અને ૧૯
ડબ્ફધ ધયધલતી આ રેન કયથલ્રધ કોચ
પેકટયીભધું તૈમધય થઇ છે . આ રેનભધું દયે ક
વીટભધું એરઇડી સ્ક્રીન, લધઇપધઇ સવલધધ,
ઓટોભેટીક ડોય, ભેગેઝીન, ભનવુંદ ખધલધન ું,
ઇરેક્ટ્રોવનક યીઝલેળન ચધટા લગેયે સવલધધ શળે.

»

બધયતને ૨૦૨૫ સધીભધું ટીફી મકત દે ળ

ફનધલલધની આયોગ્મભુંત્રી જે.ી. નડ્ડધની
જાશેયધત.

  વળશ્વ  

»

િધુંવભધું નલધ યધષ્ટ્રવત ઇભધનઅર

યનોનધું લડધ એન્દ્ટોવનમો ગટયે વએ

શધરભધું ઇન્દ્ટયનેળર ઓગેનધઇઝેળન ઓપ
ભધઇગ્રેળનભધું ચીપ ઓપ સ્ટધપ તયીકે કધમાયત
વયભધદએ શૈરધફધદની ઓસ્ભધવનમધ યવન.ભધું
અભ્મધવ કમો છે .

»

જભાનીભધું વેલ્પ ડ્રધઇલીંગ કધય વલળેનધ

ચફરને વુંવદની ભુંજયી ભી. કધયભધું વલભધન
જેવ બ્રેક ફોક્ટ્વ રધગેલ શળે અને કોઇણ
પ્રકધયનધું અકસ્ભધત ભધટે કધય ફનધલનધય કુંની
જલધફદધય યશેળે.

»

વલશ્વબયભધું તયખધટ ભચધલનધય

યે નવમ્લેમય લધઇયવ શકીકતે અભેકયકધની સયક્ષધ
એજન્દ્વીની જ દે ણ શોલધન ું ફશધય આવ્ય.
અભેકયકધની સયક્ષધ એજન્દ્વીએ દશ્ભનો અને
આતુંકલધદીઓનધું કોમ્પ્યટયને ટધગેટ ફનધલલધ
અને વવસ્ટ્ભ ખોયલી નધખલધ ભધટે "ઇન્દ્ટયનર
બ્લ" નધભની શેકીંગ વવસ્ટભ ફનધલી શતી. યું ત
"ળેડો િોકવા" નધભનધું ગ્રે આ વવસ્ટભને જ શેક
કયી રીધી અને વલશ્વનધું ઇન્દ્ટયનેટ કનેકળનભધું
મકી કદધ.

»

જી-૨૦ દે ળોની શ્રભ અને યોજગધય

ભુંત્રીઓની ફેઠક જભાનીભધું મોજામ. બધયત
તયપથી શ્રભ અને યોજગધય ભુંત્રી ફુંડધર દતધત્રેમ

ભેક્રોનએ એડલડા કપચરને નલધ પ્રધધનભુંત્રી

ઉસ્સ્થત યહ્યધ.

ફનધવ્મધું. કેચફનેટભધું ૨૨ભધુંથી ૧૧ ભકશરધ

»

પ્રધધનોનો વભધલેળ. વવલ્લી ગેરધડા નલધ

અંતયીક્ષ વલજ્ઞધનભધું ઉલ્રેખનીમ મોગદધન

ફદર બધયતીમ મનધું શ્રીવનલધવ કરકણી ડેન
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ડેલીડ યસ્કધયથી વન્દ્ભધનીત. ઇઝયધમેરભધું

રધન્દ્વપય થળે. આ ફેંકભધું ૧ રધખ સધીની યકભ

આલેર ડેન ડેલીડ પધઉન્દ્ડેળન દ્વધયધ અધતો આ

યધખી ળકધળે.

યસ્કધય અત્મધય સધીભધું બધયતીમ અવભતધબ

»

ધો, ઝુફીન ભશેતધ, અને વીએનઆય યધલ
ભેલી ચકમધ છે .

»

વલદે ળી પ્રલધવીઓભધું બધયત પયલધ

જીએવટી કધઉસ્ન્દ્વરની ફેઠક શ્રીનગયભધું

મોજામ. યધજમોનધું નધણધભુંત્રીઓ અને
નધણધવચચલોની ઉસ્સ્થવત. જીએવટીનધું ૯ ભધુંથી
૭ વનમભોને ભુંજયી ભી અને ૧૨૧૧ લસ્તઓને

આલલધન ું પ્રભધણ લધ્ય.ું UNWTO (યએન લલ્ડા

ય જીએવટી દય નકકી થમો. જીએવટીનધું

ટયીઝભ ઓગેનધઇઝેળન) નધું વલશ્વ પ્રલધવન

સ્રેફ ૫%, ૧૨%, ૧૮% અને ૨૮% યશેળે.

યે કકિંગભધું બધયત ૧૬ અંકનધું સધધયધ વધથે ૨૪ભધું

»

ક્રભે યહ્ય. બધયત આ શેરધ ૪૦ભધું ક્રભે શત ું.

»

ઇયધનનધું નલધ યધષ્ટ્રવત તયીકે શવન

યૌશધની પયીલધય ચટું ધમધ.

  આવથિક જગત  

»

ઇીએપઓ ને ૧૫% યકભ ળેયફજાયભધું

કયદધતધએ ઇન્દ્કભટેક્ષ યીટના પધઇર કય.ા

»

૪૩.૪૮ અયફ ડોરય થમો. જે કોઇ એક જ
નધણધકકમ લાભધું વૌથી લધ છે .

  રમત જગત  

૧૦% જ શતી.
નધણધભુંત્રી અરૂણ જેટરીએ કચરનભની

ોટા ર રોંચ કય.ા જેભધું ૯ નલે.થી ૩૦ ડીવે.
દયવભમધન જભધ થમેર યકભની તધવની

આવથિક સધધયધઓને રીધે ૨૦૧૬-૧૭નધું

નધણધકકમ લાભધું એપડીઆઇ ૯% લધીને

યોકલધની ભુંજયી ભી. અત્મધય સધી આ છુટ

»

વલમરીકયણને રીધે લધ ૯૧ રધખ

»

કયમો ઓલ્ભવકની યજતદક વલજેતધ

ફેડવભન્દ્ટન ખેરધડી ી.લી.વવિંધને ગ્ર-૧ની
ગેઝેટેડ ઓકપવય ફનધલલધ ભધટે આંધ્રપ્રદે ળ

વલગતો, કધધનધણધ અને ટેક્ટ્વચોયી લગેયે વધભે

વલધધનવબધભધું ચફર ધવ કયધય.ું

ઇન્દ્કભટેક્ષની કધમાલધશીનધું યીોટા અને ટેક્ષ

»

કડપોલ્ટયોની વલગતો શળે.

»

પોફવાની ગ્રોફર ગેભ ચેન્દ્જવાની

મધદીભધું મકેળ અંફધણી વલશ્વભધું પ્રથભ ક્રભે.

»

આયફીઆઇ એ ેટીએભને ેભેન્દ્ટ ફેંકન ું

રધઇવન્દ્વ આપ્ય.ું ૨૩ ભે થી ેટીએભનો લોરેટ
કધયોફધય ેટીએભ ેભેન્દ્ટ ફેંક ચરભીટેડભધું

બધયતની ભકશરધ કક્રકેટય કદપ્તી ળભધાએ

લન ડેભધું ૧૮૮ યન પટકધયીને ભકશરધ કક્રકેટનધું
ઇવતશધવભધું ચફજો વૌથી ભોટો સ્કોય કમો.
ઓસ્રેચરમધની ફેચરન્દ્ડધ કરધકા ૨૨૯ યન વધથે
પ્રથભ ક્રભે છે .

»

ભકશરધ લન ડે કક્રકેટભધું આમારેન્દ્ડ વધભેની

ભેચભધું બધયતની કદપ્તી ળભધા અને નભ યધઉતે
૩૨૦ની ધટા નયવળ કયીને યે કોડા વજૉમો. જેભધું
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કદપ્પ્તનધું ૧૮૮ યન અને  ૂનભનધું ૧૦૯ યન છે .
ભકશરધ કક્રકેટભધું ઇવતશધવની વૌથી ભોટી અને
ર ભકશરધ એભ ફુંન્નેભધું વત્રજા નુંફયની વૌથી
ભોટી ધટા નયવળ છે .

»

ફધવવિરોનધભધું મોજામેર જીી૩ યે વ

જીતનધય પ્રથભ બધયતીમ ડ્રધઇલય અજ ાન ભૈની
(ફેંગ્રોય) ફન્દ્મો.

»

એવળમન યે વરીંગ ચેસ્મ્મનવળભધું

બધયત સવભતનધ યજતદક વધથે કર ૧૦ ભેડર
જીત્ય. જેભધું ૧ ગોલ્ડ, ૫ વવલ્લય અને ૪ િોન્દ્ઝ
ભેડરનો વભધલેળ થધમ છે .

»

૫ભોં ભેડ્રીડ ઓન ટેવનવ ટનધાભેન્દ્ટ

ઓસ્રેચરમધનધું ડોવભવનક થૈભને શયધલીને સ્ેનનધું
યધપેર નડધરે જીતી રીધો.

»

આગધભી કક્રકેટ ચેસ્મ્મન રોપીભધું

»

જાધનનધું ટેવનવ ખેરધડી જન વભત્સશધળી

ય ભેચ કપકવીંગનધું આયો ફદર આજીલન
પ્રવતફુંધ મકધમો.

»

ચીનનધું ચેંગડભધું મોજામેર બ્રીત્ઝ ચેવ

ચેસ્મ્મનવળભધું બધયતની આય. લૈળધરીએ
ગોલ્ડ ભેડર જીત્મો.

»

આઇીએર-૧૦ યધઇઝીંગ ણેને શયધલીને

મફ
ું ઇ ઇન્દ્રન્દ્ડમન્દ્વએ જીતી રીધી. ભેન ઓપ ધ
ભેચ ક્રુણધર ુંડમધ ફન્દ્મો.

  સાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન  

»

વલશ્વની ટો-૨૦ દલધઓભધું પ્રથભલધય

આયલ
ા ૈકદક દલધને સ્થધન ભળ્ય. ડધમધફીટીળની
ફીજીઆય-૩૪નધભની આ દલધન ું ઉત્ધદન
વીએવઆઇઆય અને એનફીઆઇઆય દ્વધયધ

ન્દ્યઝીરેન્દ્ડ ટીભની સ્ોંવય અમર ફની.

કયલધભધું આલે છે .

ન્દ્યઝીરેન્દ્ડની કક્રકેટ ટીભનધું ટીળટા ય અમરનો

»

રોગો જોલધ ભળે.

»

ભધઉન્દ્ટ એલયે સ્ટ ધુંચ લધય વય કયનધય

યધજસ્થધનનધ ચફકધનેયભધું ૨૦ શજાય

વૈવનકો, ટેંકો, આધવનક શવથમધયો અને તોો
વધથે બધયતીમ વૈન્દ્મની ચેતક કોયએ "થધય

પ્રથભ બધયતીમ ભકશરધ અરણધચર પ્રદે ળની

ળસ્ક્ટ્ત" યધ્ધધભ્મધવ શધથ ધમો.

અંશ જાભવેન્દ્ધ ફની. ફે ફધકની ભધતધ અંશ

»

એ ૫ કદલવભધું જ ફે લધય ભધઉન્દ્ટ એલયે સ્ટ વય
કમો.

»

બધયતીમ આભીને ૩૦ લા ફધદ નલી

તોો ભી. ૧૫૫ કેચરફયની M777 અલ્રધ
રધઇટ શોવલત્ઝય તો અભેકયકધથી પ્રથભ ફે

ળધુંઘધઇભધું મોજામેર આચાયી લલ્ડા કભધું

તોની ડીરીલયી ભી. જેન ું યધજસ્થધનનધું

બધયતની ર કમ્ધઉન્દ્ડ ટીભે ગોલ્ડ ભેડર

ોખયણભધું યીક્ષણ કયધળે.. ૨૦૧૬ભધું બધયત-

જીત્મો. અચબેક લભધા, યધજ ચીન્નધ શ્રીધય અને

અભેકયકધ લચ્ચે ૧૪૫ શોવલત્ઝય તો ભધટે ૭૩૭

અચબજીત વવિંઘની ટીભે પ્રથભલધય બધયતને

વભચરમન ડોરયની ડીર થઇ શતી. અભેયીકધની

ગોલ્ડભેડર અધવ્મો.

ફીએઇ કુંનીની આ તો ટધઇટેવનમભભધુંથી
ફનેરી છે , જેથી તે લજનભધું શરકી શોલધથી
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ઉંચધ વયશદી ક્ષેત્રોભધું ગોઠલી ળકધળે. આ તોન ું

(૪) કમધું સધીભધું દે ળને ટીફી મકત

લજન ૪૨૦૦ કીગ્રધ, યેં જ-૪૦ કકભી છે . ૧૪૫

કયલધની વયકધયે જાશેયધત કયી ?

ૈકી ૨૫ તો આમધત થળે, જમધયે ૧૨૦ તો

(૫) ફેંકોકભધું મોજામેર ટેફર ટેવનવ

ફીએઇ અને બધયતની કુંની ભકશન્દ્રધ ડીપેન્દ્વ

ઓનભધું ગજયધતનધું કમધું ખેરધડીએ

ભેક ઇન ઇન્દ્રન્દ્ડમધ અંતગાત બધયતભધું એવેમ્ફર

વવલ્લય ભેડર જીત્મો ?

કયળે. શધરભધું આ પ્રકધયની તો અભેકયકધ,

(૬) ડીડીટીન ું ર નધભ શ છે ?

કેનેડધ અને ઓસ્રેચરમન આભીભધું છે .

(૭) અંતયીક્ષ વલજ્ઞધનભધું મોગદધન ફદર

  Days of The week 
૧૬-ભે-યધષ્ટ્રીમ ડેંગ્ય કદલવ
૧૭-ભે-લલ્ડા ટેચરકોમ્યવનકેળન કદલવ
૧૮-ભે-આંતયયધષ્ટ્રીમ મ્યઝીમભ કદલવ
( આ લાનો વલમ-મ્યઝીમભ એન્દ્ડ
કોન્દ્ટેસ્ટેડ કશસ્ટયીઝ:વેવમિંગ ધ
અનસ્ીકેફર ઇન મ્યઝીમભ)
૨૧-ભે-આંતકલધદ વલયોધી કદલવ(લા
લડધપ્રધધન યધજીલ ગધુંધીની શત્મધ થમેર
-૧૯૯૧)
૨૨-ભે-આંતયયધષ્ટ્રીમ જૈલ વલવલધતધ કદલવ (
આ લાનો વલમ- ફધમો ડધમલવવિટી
એન્દ્ડ વસ્ટેનેફર ટયીઝભ)

 પ્રશ્નોતરી 

શ્રીવનલધવ કરકણીને કમધું યસ્કધયથી
વન્દ્ભધનીત કયધમધ ?
(૮) બધયતની કઇ ભકશરધ કક્રકેટયે ભકશરધ
લન ડે ઇવતશધવનો ચફજા નુંફયનો વૌથી
ભોટો સ્કોય કમો ?
(૯) જીએવટીભધું કમધ ચધય સ્રેફ નિી
કયધમધ છે ?
(૧૦) ભકશરધ લન ડે કક્રકેટભધું ઇવતશધવની
વૌથી ભોટી બધગીદધયી કોણે નોંધધલી ?
(૧૧) પોફાવ ગ્રોફર ગેભ ચેંજવાની
મધદીભધું પ્રથભ ક્રભે કોણ છે ?
(૧૨) વલશ્વ પ્રલધવન યેં કીગભધું બધયત
કેટરધભધું ક્રભે છે ?
(૧૩) UNFCC ભધું ડેપ્યટી એકઝીક્યટીલ
વેક્રેટયી તયીકે કોની વનભણકું થઇ ?
(૧૪) બધયતનધું ઉજારધ અચબમધનભધું ક્ો
દે ળ જોડધમો ?

(૧) દે ળભધું સ્લચ્છતધની ફધફતભધું એ-૧

(૧૫) ક્ધ કેન્દ્રીમ ભુંત્રીન ું તધજેતયભધું

કેટેગયીભધું અભદધલધદ કેટરધભધું સ્થધને યહ્ય

નીધન થય ું ?

?

(૧૬) પ્રથભ બૈયોવવિંશ ળેખધલત એલોડા થી

(૨) દે ળની પ્રથભ તેજવ રેન ક્ધું ફે ળશેયો

કોને વન્દ્ભધનીત કયધમધ ?

લચ્ચે ળરૂ થઇ ?

(૧૭) એવળમધનો વૌથી રધુંફો ર કઇ નદી

(૩)દે ળન ું પ્રથભ ગીય ગધમ અભ્મધયણ્મ કમધું

ય ફન્દ્મો ?

ફનળે ?

(૧૮) વવિંગર શલધઇટ્ટી ધયધલત ું દવનમધન ું
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વૌથી વ્મસ્ત એયોટા ક્ય ફન્દ્ય ?

ુંડયધ (૨૧) ૨૨ભે (૨૨) શોવલત્ઝય (૨૩) અંશ

(૧૯) ચિટ્નનધું વ્શીટરી યસ્કધયથી કમધ ફે

જાભવેન્દ્ધ (૨૪) ગોલ્ડ ભેડર (૨૫) ગધુંધીનગય

બધયતીમને વન્દ્ભધવનત કયધમધ ?

(૨૬) યધજસ્થધન

(૨૦) ગજયધત યવન નધું કરવત કોણ છે ?
(૨૧) આંતય યધષ્ટ્રીય જૈલ વલવલધતધ કદલવ
કમધયે ઉજલધમ છે ?
(૨૨) ૩૦ લા ફધદ બધયતીમ વૈન્દ્મને કઇ
નલી તો ભી છે ?
(૨૩) ભધઉન્દ્ટ એલયે સ્ટ ધુંચલધય વય
કયનધય પ્રથભ બધયતીમ ભકશરધ કોણ ફની
?
(૨૪) ળધુંઘધઇભધું મોજામેર આચાયી
લલ્ડા કભધું બધયતીમ ટીભ કમો ભેડર જીત્મો
?
(૨૫) બધયતભધું પ્રથભલધય આકિકન
ડેલરભેન્દ્ટ ફેંકની લધવિક ફેઠક કમધું
મોજામ ?
(૨૬) થધયળસ્ક્ટ્ત યધ્ધધભ્મધવ કમધ યધજમભધું
મોજામો ?

  જળાબો  
(૧) ૭ભધું ક્રભે (૨) મફ
ું ઇ-ગોલધ (૩) ધયભય
(ોયફુંદય) (૪) ૨૦૨૫ (૫) ભધનલ ઠધકય (૬)
ડધમક્ટ્રોયો ડધમકપનધઇર રધઇકરોયો ઇથેન (૭)
ડેન ડેવલડ (૮) કદપ્પ્ત ળભધા (૯) ૫%, ૧૨%,
૧૮%,૨૮% (૧૦) કદપ્પ્ત ળભધા- ૂનભ યધઉત
(૧૧) મકેળ અંફધણી (૧૨) ૨૪ભધું (૧૩) ઔલેવ
વયભધદ (૧૪) ચિટન (૧૫) અવનર ભધધલ દલે
(૧૬) લન કભધય ચધભચરિંગ –વવજિભ (૧૭)
રોકશત નદી આવધભ (૧૮) મફ
ું ઇ (૧૯) ચણિભધ
દે લી ફભાન અને વુંજમ ગફી (૨૦) ડો.કશભધુંશ
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