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દર સોમળારે ળોટ્સએપ પર પ્રકાવત થત ાં

કયોડનધું ખર્ચે વમરનધું ખધયધ ધણીને ીલધરધમક

કરન્ટ અફેસસ ન ાં એકમાત્ર મેગેઝીન

ફનધલતો કડસ્ટીરેળન પ્રધન્દ્ટ ફનળે. આ પ્રધન્દ્ટની

 વળદ્યાકકત 
Available in PDF and JPEG format
 આપના ળોટ્સએપ પર અંક મેલળળા માટે

ક્ષભતધ ૧૦ કયોડ રીટયની શળે. મખ્મભુંત્રીની
જાશેયધત

»

ગજયધતનધું ૧૫ વલદ્યધથીએ UPSC ધવ કયી.

અભબરધ વભશ્રધ વભગ્ર દે ળભધ ૫ ભધું ક્રભે.

  ભારત  

Join Vidhyashakti ખી 7359470068 પર
ળોટ્સએપમાાંથી મેસેજ મોકળો. આપના
મોબાઇમાાં વળદ્યાક્તતનો નાંબર SAVE હોળો
જરૂરી છે .

અંક નું-૨૮ તધ: ૫ જન - ૨૦૧૭
www.vidhyashakti.blogspot.com
Email : vidhyashaktigujarat@gmail.com
સાંપાદક: દરબાર સહદે ળવસિંહ
સ્થલ : માળલયા હાટીના
જજ : જનાગઢ

  ગજરાત  

»

લડોદયધભધું એક વધથે ૫ શજાય રોકોએ વપધઇ

અભબમધન કયીને ભગનીઝ બક ઓપ લર્લડા યે કોડા ભધું
સ્થધન ભેવ્ય. આ અગધઉ આ યે કોડા ૧૫૦૦ રોકો
વધથે ભેક્સવકોનો શતો. સ્લછતધ યે કકિંગભધ લડોદયધ
દે ળભધું ૧૦ભધું ક્રભે છે .

»

ગજયધતભધું શલે ગીધની લસ્તી ભધત્ર ૯૫૦

અને ઘયડની લસ્તી ૩૦ જ યશી છે . કચ્છનધું
અફડધવધભધું ઘયડ વુંલધાન કેન્દ્ર ફનળે.

»

ભોયફી જજર્લરધનધ ભધભમધ નજીક ૬૦૦

»

પ્રધધનભુંત્રી ભોદી જભાની, સ્ેન, યવળમધ

અને ફ્રધન્દ્વની મરધકધતે.
જમસની
-બધયત-જભાની લચ્ર્ચે ૮ વભજતી થઇ
-ઇન્ન્દ્ડમધ-જભાની ઇન્દ્ટય ગલનાભેન્દ્ટ
કોન્દ્સ્યરેળન્દ્વભધું પ્રધધનભુંત્રીની ઉક્સ્થવત
-જભાનીનધ ર્ચધુંવેરય એંજેરધ ભધકા ર વધથે ફેઠક
-ડીઝીટરીકયણભધું વશમોગ, યે ર્લલે સયક્ષધ,
કૌળર્લમ વલકધવ વકશત વભજવત થઇ.
સ્પેન:-છે ર્લરધ ૩૦ લાભધું સ્ેનની મધત્રધ કયનધય
પ્રથભ બધયતીમ પ્રધધનભુંત્રી ભોદી ફન્દ્મધ.
-સ્ેનની યધજધધની ભેડ્રીડભધું લડધપ્રધધન
ભધકયમધનધ યધજોમ વધથે ફેઠક
-સ્ેનનધ યધજા કકિંગ કપભર છઠધને ભળ્મધ
-વધઇફય સયક્ષધ વકશત ૭ વભજવત થઇ
-૧૯૮૮ભધું પ્રધધનભુંત્રી યધજીલ ગધુંધીએ સ્ેનની
મરધકધત રીધેર.
રવયા
-બધયત-યવળમધ ૧૮ભધું લધવિક વળખય વુંભેરનભધું
યવળમધનધ યધષ્ટ્રવત વતન વધથે ઉક્સ્થવત
-તવભરનધડનધ કડનકરભભધું યભધણ વુંમત્ર
ું ની
સ્થધનધ વકશત ૫ વભજવત થઇ
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-NSG અને UNSCભધું યવળમધ બધયતન ું વભથાન
કયળે.
-આળી વશમોગ લધધયલધ ઘોણધત્ર ય
ફન્ને નેતધઓએ વકશ કયી
-બધયત-યવળમધ નલી ક્રેકડટ યે ટીંગ એજન્દ્વી
ફનધલળે. શધરભધું કપર્ચ, મકડઝ , એવ એન્દ્ડ ી

»

UPSCનધ કયણધભ જાશેય. કણધાટકની

નુંકદની કે. આય. એ દે ળબયભધું પ્રથભ સ્થધન
ભેવ્ય. UPSCભધું ૧૦૯૯ ઉભેદલધયની વુંદગી
થઇ છે .

»

પ્રર્ચધય બધયતીનધ CEO તયીકે ળવળ

લગેયે અભેકયકી એજન્દ્વીઓ છે .

ળેખય લેમ્વતની વનભણકું

ફ્રાન્સ

»

-પ્રધધનભુંત્રી ભોદીની ફ્રધુંવની વત્રજી મરધકધત
-યધષ્ટ્રવત ઇભધન્દ્યઅર ભેક્રોન વધથે ફેઠક
-UNSC ભધું સધધયધ અને બધયતની ભેમ્ફયવળ,
ત્રધવલધદ, કરધઇભેન્દ્ટ ર્ચેંજ મખ્મ એજન્દ્ડધ યશમધ.

»

ફનળે. ફ્રેટ વલરેજભધું સ્ેશ્મધરધઇઝડ
ઇન્દ્ડસ્રીમર એસ્ટેટ શોમ છે . જેભધું ફધધ જ
પ્રકધયની રોજીસ્ટીક અને લેયશધઉવ સવલધધ
કુંનીઓને યી ધડલધભધું આલે છે .

ભભણયનધું ગલનાય નજભધ શેતર્લરધની

  વળશ્વ  

જાવભમધ વભભરમધ ઇસ્રધવભમધ યવન.નધ ર્ચધન્દ્વેરય
તયીકે વનભણકું .

»

ર્ચક્રલધતી તપધન "ભોયધ" ને રીધે

લધયધણવીભધું દે ળન ું પ્રથભ ફ્રેટ વલરેજ

»

અભેકયકધનધ જમોજીમધભધું મોજાનધય રીટર

વભવ યવનલવા સ્ધધાભધું બધયતન ું પ્રવતવનવધત્લ

ઓકયસ્વધ, ફુંગધ અને લા બધયતભધું લયવધદ

ઓકયસ્વધનધ ભલનેશ્વયની ૮ભધું ધોયણની

»

વલદ્યધથીની ધ્ભધરમધ નુંદધ કયળે.

ેમજર અને સ્લછતધ ભુંત્રધરમ દ્વધયધ

વૌર્ચધરમનધ ઉમોગને પ્રોત્વધશન આલધ

»

"દયલધજા ફુંધ" અભબમધનનો પ્રધયું બ. અવભતધબ

અરગ થય.ું યધષ્ટ્રવત રમ્ે અભેકયકધ ભધટે

ફચ્ર્ચન તેનો પ્રર્ચધય કયળે, જમધયે ભકશરધઓને

ેકયવ વભજવતને અમોગ્મ ગણધલી અને

અનષ્ટ્કધ ળભધા પ્રોત્વધશીત કયળે.

જણધવ્ય કે ૧૯૫ દે ળોની આ વભજવતભધું પયીથી

»

લધતર્ચીતની જરયીમધત છે , અને બધયત ર્ચીન

યધજસ્થધનનધ જોધય જજર્લરધભધું કેન્ર્લકટ

યયે વનમભ( નોન કન્દ્લેળનર )નો ભોટો જથ્થો
ભળ્મો. અત્મધય સધી કેન્ર્લકટ યયે વનમભ
ઓસ્રેભરમધ, નધવભભફમધ, અને આકફ્રકી
યે ભગસ્તધનભધું જ ભે છે . યભધણ ઉજાા વલબધગે
ગ્રધઉન્દ્ડ ેનેરેટીંગ યડધય દ્વધયધ આ વુંળોધન કયા
છે .

અભેકયકધ ેયીવ કરધઇભેન્દ્ટ વભજવતભધુંથી

જેલધ દે ળો ેકયવ વભજવતનો પધમદો ઉઠધલી
યહ્યધ છે . ટ્ર્મમ્ે જણધવ્ય કે બધયતે કોરવધન ું
ઉત્ધદન ફભણ કયલધનો ધ્મેમ યધખ્મો છે ,
જમધયે અભેકયકધભધું કોર કુંનીઓ ફુંધ કયલી
ડી છે . જો કે બધયત વયકધયનધું આંકડધ મજફ
બધયતે વલધત ઉત્ધદનભધું કોરવધન ું પ્રભધણ
ઘટધડય છે . અત્મધય સધી બધયત ૭૫% વલજી
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કોરવધ દ્વધયધ ઉત્ધદન કયતો શતો , જે ઓગષ્ટ્ટ

લગેયેભધું એકભફજાનો વશમોગ આલો ડળે.

૨૦૧૬નધું યીોટા પ્રભધણે શલે ૬૬% વલજીન ું

જો ધકકસ્તધન બધયત ય હભરો કયે તો ર્ચીન

ઉત્ધદન જ કોરવધથી થધમ છે . શધરભધું વલશ્વભધું

યવળમધએ બધયતનો વશમોગ આલો ડળે.

વૌથી લધ કધફાન ઉત્વર્જન ર્ચીન કયે છે . વલશ્વનધ

»

કર કધફાન ઉત્વર્જનભધું ર્ચીન ૨૭.૩%, અભેકયકધ
૧૬.૪૫% અને બધયત ભધત્ર ૬.૬% જ કયે છે .
ઉર્લરેખનીમ છે કે ેકયવ વભજવત ૧૨ ડીવે
૨૦૧૫ભધું થઇ શતી. જેની અભરલધયી ૪ નલે
૨૦૧૬ થી ળરૂ થઇ છે .

»

અપઘધવનસ્તધનભધું વોપ્રથભ વુંણાણે

ભકશરધ વુંર્ચધભરત ટીલી ર્ચેનર ળરૂ થઇ. ઝેન
ટીલીભધું પ્રોડયવય, વનભધાતધ એભ ફધધ જ
ભકશરધ છે .

»

યનોની ભશધવબધનધ અધ્મક્ષ તયીકે

સ્રોલેકકમધનધ વલદે ળભુંત્રી વભયોસ્રોલ રૈજકેક
ચટું ધમધ. તેઓ ીટય થોભવનન ું સ્થધન રેળે.

»

ગ્રોફર ીવ ઇન્દ્ડેક્ષભધું વલશ્વભધું

આઇવરેન્દ્ડ વૌથી ળધુંવતણા દે ળ. ૧૬૩ દે ળોની
મધદીભધ બધયત ૧૩૭ભધું સ્થધને. જમધયે વવયીમધ
વૌથી છે ર્લરધ ક્રભે.

»

કઝધખીસ્તધનનધું અસ્તધનધભધું મોજાનધય

SCO ( ળધુંઘધઇ કોઓયે ળન ઓગેનધઇજેળન)
વળખય વુંભેરનભધું SCOનધું ણા વભ્મ દે ળ
બધયત-ધકકસ્તધન ફનળે. SCOની સ્થધનધ
૨૦૦૧ભધું ફેઝીંગભધ થઇ છે , જેભધ શધરભધ
યવળમધ, ર્ચીન, કજાખ્સ્તધન, ઉજફેકકસ્તધન,

વભફિમધનધું નલધ યધષ્ટ્રવત તયીકે

એરેકઝધન્દ્ડય વકકક ચટું ધમધ.

»

બધયતીમ મનધ ડો.રીઓ લયદધકય

આમરેન્દ્ડનધ વૌથી યલધ પ્રધધનભુંત્રી ફન્દ્મધ.
તેઓ પધઇન ગેર ધટીનધ છે .

  આવથિક જગત  

»

કન્દ્રીરીસ્ટ ગલનાભેન્દ્ટ ડેટ ટ GDP કયોટા

મજફ દવનમધનો વૌથી લધ દે લધદધય દે ળ
જાધન છે . જાધન ય કર GDP નધું ૨૫૦%
દે ણ છે . જ્મધયે ગ્રીવ ભફજા ક્રભે છે . જેભધું
બધયતન ું સ્થધન ૩૬મ ું છે . બધયત ય કર GDP
નધ ૬૯% દે વ છે . વલશ્વભધું વૌથી ઓછુ દે વ બ્રનઇ
ય છે .

»

૨૦૧૬-૧૭નધું લાભધું બધયતભધું વૌથી લધ

FDI ભોયે વળમવભધુંથી ૧૫.૭૨ અયફ ડોરય
આવ્ય.

»

યીઝલા ફેંક ૧ રૂવમધની નલી નોટ ફશધય

ધડળે, જેનધ ય નધણધ વભર્ચલની વકશ શળે.

»

૨૦૧૬-૧૭નધ લાનધ ર્ચોથધ કલધટા યભધું

GDP વ્રધ્ધી દય ૬.૧% યહ્યો. વભગ્ર લા
દયવભમધન GDP વ્રધ્ધ્ધ દય ૭.૧% યહ્યો.

તધજીકકસ્તધન, કકગીસ્તધન એભ છ વભ્મ દે ળ છે .

»

SCO નધું વભ્મ દે ળો લચ્ર્ચે વૈન્દ્મ વુંયક્ષણ,

તયીકે ગણેળ કભધયની વનયક્સત. ર્ચુંદનવવિંશન ું

જાસવી જાણકધયી, આંતકવલયોધી ઓયે ળન

આયફીઆઇ નધું એસઝીકયટીલ ડધમયે કટય

સ્થધન રેળે.
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»

ઇન્ન્દ્ડમન ઓઇર કોોયે ળનધું અધ્મક્ષ તયીકે

»

ઇન્દ્ટયનેળનર પેધ્ન્દ્ર્ચિંગ ઇલેન્દ્ટભધું ગોર્લડ

વુંજીલવવિંશની વનયક્સત. ફી. અળોકન ું સ્થધન

ભેડર જીતનધય પ્રથભ બધયતીમ ખેરધડી બલધની

રેળે.

દે લી ફની.

»

SEBI એ ઉદમ કોટકની અધ્મક્ષતધભધું એક

»

અભેકયકધભધું બધયતીમ મની અનન્દ્મધ

વવભવત ફનધલી, જે બધયતીમ કુંનીઓભધું

વલનમે અભેકયકધની યધષ્ટ્રીમ સ્ેરીંગ ફી -૨૦૧૭

કોોયે ટ ગલનાન્દ્વ વુંફવું ધત મદધઓ ય વરધશ

સ્ધધા જીતી રીધી.

આળે.

»

»

ભોફધઇર ોટે ભફરીટીની જેભ શલે ફેંકોનધ

ESPN લર્લડા પેભભધું વલશ્વભધું ટો-૧૦૦

ખેરધડીની મધદીભધ ર્ચધય બધયતીમ ખેરધડીઓનો

ખધતધની ણ ોટે ફીરીટી થળે. આયફીઆઇ

વભધલેળ. ૧૩ભધું ક્રભે વલયધટ કોશરી, ૧૫ભધું ક્રભે

એ ફેંકોને એકધઉન્દ્ટ નુંફય ોટે ભફભરટી ભધટે

ભશેન્દ્રવવિંશ ધોની, ૯૦ભધું ક્રભે યલયધજવવિંશ અને

વનદે ળ આપ્મધ.

૯૫ભધું ક્રભે સયે ળ યૈ નધ યહ્યો. આ મધદીભધું પ્રથભ

»

ક્રભે ફુટફોર ખેરધડી કક્રસ્ટીમધનો યે નધર્લડો છે .

લર્લડા ગોર્લડ કધઉક્ન્દ્વરનધું કયોટા મજફ

બધયતીમો એ ૨૦૧૭નધું પ્રથભ ૩ ભકશનધભધું જ

»

૯૨ ટન વોન ખયીદય.ું દે ળભધું વોનધની

ગશધએ યધજીનધમ આપ્ય. રોઢધ કવભટીનધું

ભધથધકદઠ ખયીદીભધું કેયર વૌથી આગ.

યીોટા નધું અભરીકયણ ભધટે સવપ્રભકોટે ર્ચધય

»

ભેમ્ફયની " કવભટી ઓપ એડવભવનસ્રેટીલ"

બધયતી એયટેર અને ટેભરનોય ઇન્ન્દ્ડમધનધું

ભર્જયને વેફીની ભુંજયી. ટેભરનોય મ નોલેની
કુંની છે .

»

GST ની ૧૬ભી ફેઠકભધું વોનધ ય GST

૩% યધખલધ વલા વશભતી ફની.

»

તેરગ
ું ણધ વયકધયે યધજ્મ વયકધયન ું

આવધકધયીક ઇ લોરેટ " ટી લોરેટ " ળર કય.ા

  રમત જગત  

»

વલશ્વ ટેફર ટેવનવ ર્ચેક્મ્મનવળ

જભાનીનધું ડવેરડોપભધું ળરૂ. બધયતીમ ટીભન ું
નેત ૃત્લ ળયત કભર કયળે.

BCCI નધ એડવભવનસ્રેટીલ દે થી યધભર્ચન્દ્ર

ફનધલી છે . જેનધ અધ્મક્ષ વલનોદ યધમ છે .
જમધયે અન્દ્મ ફે એડવભવનસ્રેટીલ વલક્રભ ભરમ્મે
અને ડધમનધ ડેરજી છે .

»

ઇંગ્રેન્દ્ડભધ ICC ર્ચેક્મ્મન રોપીનો પ્રધયું બ.

વભવન લર્લડા ક ગણધતી આ રોપીભધ ૮ ટીભો ૨
ગ્રભધું છે . ૧૮ જને પધઇનર યભધળે. અત્મધય
સધી બધયત (૨૦૦૨ અને ૨૦૧૩) અને
ઓસ્રેભરમધ ફે-ફે લધય રોપી જીતી ચક્યધ છે .

»

આંતય યધષ્ટ્રીમ ટેફર ટેવનવ વુંઘભધું

અમ્ધમય એન્દ્ડ યે પયી વવભવતનધ વભ્મ તયીકે
પ્રથભલધય બધયતીમ ગણેળ વનરકુંઠ અય્મયની
વનભણકું .
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»

લેસ્ટ ઇન્ન્દ્ડઝ કક્રકેટ ટીભે નધભ ફદર્લય. શલે

»

સ્કોીમન કરધવની ભફજી વફભયીન

ભધત્ર " વલિંકડઝ ટીભ" કશેલધળે.

ે ીની પ્રથભ વી રધમર વપતધ લાક
INS ખુંડય

»

ણા. સ્કોીમન કરધવની પ્રથભ વફભયીન

બધયતીમ ફેડવભન્દ્ટન ખેરધડી લી. વધુંઇ

પ્રભણતે થધઇરેન્દ્ડ ગ્રધન્દ્ડ પ્રીકવ ભધું ગોર્લડ ભેડર

INS કરલયી છે .

જીત્મો. ૨૦૧૭નધું લાભધું વવિંગધોય

»

સય વવયીઝ ફધદ આ તેનો ભફજો ભેડર છે .

પ્રથ્લી-૨ વભવધઇરન ું વપર યીક્ષણ કયધય.ું

જભીનથી જભીન ય ભધય કયનધય

તેની યેં જ ૩૫૦ કકભી છે અને ૫૦૦ થી ૧૦૦૦

  સાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન  

»

દવનમધની વૌથી ભોટી ઓપ્ટીકર અને

ઇન્દ્પધયે ડ દયફીન ર્ચીરીનધ ૩ શજાય ભી. ઉર્ચધ
લાત વેયો આભાઝોનભધું ફનધલધળે. યયોીમન
ઓબ્ઝલેટયી દ્વધયધ આ દયફીન ૨૦૨૪ સધીભધું
તૈમધય થઇ જળે. આ દયફીનનધું મખ્મ રેન્દ્વનો
વ્મધવ ૩૯ ભીટય છે . આ દયફીનથી લૈજ્ઞધવનકોને
બ્રશભધુંડની આંતયીક ગવતવલધીઓને વભજલધભધું
ભદદ ભળે.

»

વુંયક્ષણક્ષેત્રભધું ઉત્ુષ્ટ્ટ મોગદધન

આનધય વધલાજવનક ક્ષેત્રની કુંનીઓને
યક્ષધભુંત્રી યસ્કધયથી વન્દ્ભધભીત કયધમ.
ઉચ્ર્ચતભ વનકધવ ભધટે- ગોલધ વળમધડા ,
વલોતાભ ઓકડિનન્દ્વ પેકટયી- ભેન્દ્ડક અને
વલોતભ વળમધડા નો એલોડા ભઝગધુંલ ડોકમધડા ને
એનધમત.

»

નધવધ સમાનધું અભ્મધવ ભધટે "વોરય

પ્રોફ પ્રવ " વભળન ભોકરળે. આ વભળન ૪૦
રધખ ભધઇરન ું અંતય કધીને સમાનો અભ્મધવ
કયળે. તેની કકિંભત ૧૦૨ અફજ ડોરય છે .

કકગ્રધ લજન રઇ જલધ વક્ષભ છે .

»

ભધઇક્રોવોપટનધું વશવુંસ્થધક ોર

એરેનએ દવનમધનધું વૌથી ભોટધ વલભધન "
સ્રેટોરોંર્ચ કેયીમય પ્રેન" ન ું અનધલયણ કય,ા
અને પરઅર ટેસ્ટ ળરૂ કયધમો. ફે કોકીટ
ધયધલતધ આ વલભધનને ઉતયલધ ભધટે ૩.૬૫
કકભીનો યન લે જરયી છે . ૨.૩૦ રધખ કકગ્રધ
લજન ધયધલતધ આ વલભધનભધું ૬ ફોઇંગ૭૪૭નધ એંજીન રધગેર છે . વલભધનની ધુંખોની
શોધઇ -૧૧૭ ભી, રુંફધઇ ૭૨ ભીટય, અને
વલભધનની ઉંર્ચધઇ ૧૫ ભીટય છે . આ વલભધન
દ્વધયધ ૩૦ શજાય ફુટની ઉંર્ચધઇએથી યોકેટ છોડીને
વેટેરધઇટ રોંર્ચ કયી ળકધળે. વલભધનન ું યીક્ષણ
૨૦૧૯ ભધું કયધળે.

  Days of The week 
૩૧-ભે - વલશ્વ તભધક વનેધ કદલવ ( ૨૦૧૭નો
વલમ " તભધક વલકધવ ભધટે એક
ખતયો " છે
૧-જન - વલશ્વ વભર્લક ડે (૨૦૧૭ નો વલમ-યે ઝ
અ ગ્રધવ પોય વભર્લક )
૫-જન - વલશ્વ મધાલયણ કદલવ ( ૨૦૧૭નો
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વલમ- કનેકટીંગ ીર ટ નેર્ચય છે )

 પ્રશ્નોતરી 
(૧) ગજયધતનધું કમધું ળશેયભધું ૫ શજાય રોકોએ
એક વધથે વપધઇ અભબમધન કયીને યે કોડા કમો ?
(૨) જભાનીનધું ર્ચધન્દ્ર્ચેરય કોણ છે ?
(૩) સ્ેનની યધજધધની કઇ છે ?
(૪) તવભરનધડનધું કડનકરભ અણપ્રધન્દ્ટ ભધટે
કમધું દે ળ વધથે વભજવત થઇ ?
(૫) જાવભમધ વભભરમધ ઇસ્રધવભમધ યવન.નધ
ર્ચધન્દ્ર્ચેરય કોણ ફન્દ્મધ ?
(૬) સ્લછતધ ભધટેનધ "દયલધજા ફુંધ"
અભબમધનનો પ્રર્ચધય કમધ અભબનેતધ કયળે ?
(૭) બધયતનધ કમધ યધજમભધું યયે વનમભનો જથ્થો
ભળ્મો ?
(૮) પ્રર્ચધય બધયતીનધું વીઇઓ તયીકે કોની
વનભણકું થઇ ?
(૯) દે ળન ું પ્રથભ ફ્રેટ વલરેજ કમધું ફનળે ?
(૧૦) ેકયવ વભજવતભધુંથી ખવી જલધની
જાશેયધત કમધ દે ળનધું યધષ્ટ્રવતએ કયી છે ?
(૧૧) ગ્રોફર ીવ ઇન્દ્ડેક્ષભધું બધયત કેટરધભધું
ક્રભે છે ?
(૧૨) બધયત-ધકકસ્તધન કમધ વુંગઠનનધું ણા
વભ્મ ફનળે ?
(૧૩) બધયતીમ મનધું રીઓ લયદધકય કમધ
દે ળનધું પ્રધધનભુંત્રી ફનળે ?

(૧૭) બધયતીમ એયટેર વધથે ભર્જ થનધય
ટેભરનોય મ કમધ દે ળની કુંની છે ?
(૧૮) વોનધ ય કેટરધ % GST નક્કી થમો છે
?
(૧૯) BCCI નધું એડવભવનસ્રેટીલ દે થી કોણે
યધજીનધમ આપ્ય છે ?
(૨૦) ICC ર્ચેક્મ્મન રોપી કમધ દે ળભધું યભધમ
યશી છે ?
(૨૧) સમાનધ અભ્મધવ ભધટે નધવધએ કય વભળન
રોંર્ચ કયા ?
(૨૨) સ્કોીમન કરધવની કઇ વફભયીનની વી
રધમર ળરૂ થઇ છે ?
(૨૩) વલશ્વ મધાલયણ કદલવ કમધયે ઉજલધમ છે
?

  જળાબો  
(૧) લડોદયધ (૨) એન્દ્જેરધ ભધકે ર (૩) ભેડ્રીડ
(૪) યવળમધ (૫) નજભધ શેતર્લરધ (૬)
અવભતધબ ફચ્ર્ચન (૭) યધજસ્થધન
(૮) ળવળ ળેખય લધમ્વત (૯) લધયધણવી (૧૦)
અભેકયકધ (૧૧) ૧૩૭ (૧૨) ળધુંઘધઇ કો
ઓયે ળન ઓગેનધઇજેળન (૧૩) આમરેન્દ્ડ
(૧૪) ભોયે વળમવ (૧૫) નધણધ વભર્ચલ (૧૬)
વુંજીલ વવિંશ (૧૭) નોલે (૧૮) ૩% (૧૯)
યધભર્ચન્દ્ર ગશધ (૨૦) ઇંગરેન્દ્ડ (૨૧) વોરય
ે ી (૨૩) ૫ જન
પ્રોફ પ્રવ (૨૨) INS ખુંડય

(૧૪) બધયતભધું વૌથી લધ કમધ દે ળભધુંથી FDI
આલે છે ?
(૧૫) ૧ રૂવમધની નોટભધું કોની વકશ શોમ છે ?
(૧૬) IOC નધું અધ્મક્ષ કોણ ફન્દ્મધ ?
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