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દર સોમળારે ળોટ્સએપ પર પ્રકાવત થત ાં
કરન્ટ અફેસસ ન ાં એકમાત્ર મેગેઝીન

 વળદ્યાકકત 

»

ગજયધતનધું તધી જજલ્રધભધું વવકર વેર

એવનવભમધ યોગનધું ૨૮૮૮ કેવ નોંધધમધ. આ યોગભધું
રોકશનધ યકતકર્ોનો આકધય દધતયડધ જેલો થઇ જામ
છે , જેથી ળયીયભધું રોશીનધું કયભ્રભર્ભધું વલક્ષે ડે

Available in PDF and JPEG format

છે , અને ળયીય કપક ડી જામ છે .

 આપના ળોટ્સએપ પર અંક મેલળળા માટે

»

Join Vidhyashakti ખી 7359470068 પર
ળોટ્સએપમાાંથી મેસેજ મોકળો. આપના

CAPFs ફુટફોર ક-૨૦૧૭ભધું ફોમઝ
કેટેગયીભધું ગોલધ અને ગલ્વા કેટેગયીભધું ભશધયધષ્ર

મોબાઇમાાં વળદ્યાક્તતનો નાંબર SAVE હોળો

જીત્ય.

જરૂરી છે .

»

અંક નું-૩૦ તધ: ૧૯ જન – ૨૦૧૭
સાંપાદક: દરબાર સહદે ળવસિંહ
સ્થલ : માળલયા હાટીના
જજ : જનાગઢ
www.vidhyashakti.blogspot.com
Email : vidhyashaktigujarat@gmail.com

  ગજરાત  

»

શ્રવભક-ભજ્રુયોને ૧૦ રૂવમધભધું ોષ્ટીક બોજન

આલધની મોજનધ" શ્રવભક અન્નર્ધા મોજનધ" નો
પ્રધયું બ. ગધુંધીનગય, અભદધલધદ, લડોદયધ અને
યધજકોટભધું પ્રધમોગીક ધોયર્ે ળરૂઆત થઇ..

»

ઓર ઇન્ડડમધ ઇડસ્ટીટયટ ઓપ ભેડીકર

વધમડવ(AIIMS) દ્વધયધ રેલધલેર MBBS એડરવ
એક્ઝધભભધું સયતની વનવળતધ યોકશત વભગ્ર દે ળભધું
પ્રથભ ક્રભે. વનવળતધ ફધસ્કેટફોરની નેળનર પ્રેમય
ર્ છે .

ગજયધતભધું યભધમેર અંડડય -૧૯ OORJA-

૫૬ લા ફધદ આખયે નભાદધ નદી યનધું

વયદધય વયોલય ડેભન ું કધભ ર્ા થય.ું નભાદધ
કુંરોર ઓથોયીટીએ ભુંજયી આતધ મખ્મભુંત્રીએ
વયદધય વયોલય ખધતે નભાદધન ું જન કયીને
ધર્ીનધું વુંગ્રશ ભધટે ડેભનધું દયલધજા ફુંધ કમધા
શતધ. ડેભનધું ૩૦ દયલધજા ફુંધ થતધું વમદ્રભધું
લશી જતધ નભાદધનધું ધર્ીનો વુંગ્રશ થળે અને
ડેભની વધટી ૧૨૧.૯૨ ભી. ને ફદરે ૧૩૮.૬૮
ભી. થળે. ધર્ીની વુંગ્રશ ક્ષભતધ ૧૫૬૫ MCM
થી લધીને ૫૭૪૦ MCM થઇ જળે, જવલદ્યત
ક્ષભતધ ૧૩૦૦ ભેગધલોટથી લધીને ૧૪૫૦
ભેગધલોટ થળે. વયદધય વયોલય ડેભનો
લડધપ્રધધન જલધશયરધર નશેરએ ૧૯૬૧ભધું
વળરધડમધવ કમો શતો.

»

વધફયભતી આશ્રભ અને ચુંધયર્

વત્મધગ્રશનધું ૧૦૦ લા ર્ા થમધ તે વનવભતે
ભશધત્ભધ ગધુંધી દળાન સ્ેશ્મર ટયીસ્ટ રેન(
આસ્થધ સ્ેળમર ટયીસ્ટ રેન) ળરૂ થઇ.
વધફયભવત સ્ટેળને થી ઉડતી આ રેન ૧૦
કદલવભધું ગધુંધીજી વધથે વુંકધમેર સ્થો
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લડોદયધ, બરચ, સયત, લધધા, ભોવતશધયી, ગમધ,

બધયતને ૩.૫ વભલરમન યયોની ભદદ કયળે. આ

લધયધર્વી, અરધશધફધદ લગેયે સ્થોનો પ્રલધવ

ભદદ કોચ્ચી, નધગય અને અભદધલધદનધું

કયધલળે. બધયતીમ યે લ્લે અને ગજયધત ટયીઝભ

વલકધવ ભધટે કયળે.

દ્વધયધ ળરૂ થમેર આ રેનની ટીકીટ ૮૭૨૦ રૂવમધ

»

યધખલધભધું આલી છે .

  ભારત  

»

પ્રધધનભુંત્રી નયે ડદ્ર ભોદી ૨૪ જનથી

ોટા ગર,અભેકયકધ અને નેધયરેડડની મરધકધતે
જળે. ડોનધલ્ડ ટ્ર્મ્ યધષ્રવત ફડમધ ફધદ
પ્રથભલધય ભોદીને ભળે.

»

EVM ય વલધર કયનધયી યધજનૈવતક

ધટીઓએ ચટું ર્ીુંચની EVM શેક કયલધની
ચેરેડજ ન સ્સ્લકધયતધ શલે કધનની કધમાલધશી
કયલધ ચટું ર્ીુંચની તૈમધયી. કડટેભપ્ટ ઓપ કોટા
એકટ-૧૯૭૧ભધું સધધયો કયીને ચટું ર્ીુંચને
કડટેભપ્ટ ધલય આલધ કધમદધ ભુંત્રધરમને
જાર્ કયી. ચટું ર્ીુંચની છફી ફગધડનધય
વ્મકકત કે વુંસ્થધ વધભે કધમાલધશી કયધળે.

»

અરૂર્ધચર પ્રદે ળનધું મખ્મભુંત્રીએ

ઉતયલાનધું યધજ્મો ભધટે અરગ ટધઇભઝોન ની
ભધુંગર્ી કયી. તેભર્ે જર્ધવ્ય શત ું કે કધમાની
કરધકો લધધયલધ અને વલજી ફચધલલધ અરગ
ટધઇભ ઝોન જરયી છે . શધરભધું અરર્ધચર
પ્રદે ળભધું વયકધયી ઓકપવો વલધયે ૧૦ લધગ્મે
ખલ્રે છે અને ફોયે ૪ લધગ્મે ફુંધ કયલી ડે
છે . જમધયે સમા વલધયે ૪-૪.૩૦ આજફધજ ઉગી
જામ છે .

»

બધયતનધું સ્ભધટા વવટી વભળનભધું કધફાન

ઉત્વજૉન યોકલધ યયોવમન અને ફ્ધુંવ વયકધય

જમયધભ યભેળ દ્વધયધ લરખીત " ઇન્ડદયધ

ગધુંધી- અ રધઇપ ઇન નેચય" સ્તકન ું વલભોચન
કયધય.ું

»

ગ્રધવભર્ ક્ષેત્રનધું રોકોને કધનની વશધમ

ભી યશે તે શેત ુંથી કેડદ્ર વયકધયે " ટેરી રો"
વેલધ ળરૂ કયી. પ્રથભ ચયર્ભધું ુંચધમત સ્તયે
કોભન વવલિવ વેડટય (CSC) ભધું યી અને
લફશધયનધું ૫૦૦ કેડદ્રો ય ઉરબ્ધ ફનળે.

»

બધયતનધું લા ચીપ જસ્ટીવ

ી.એન.બગલતી(પ્રફુરચુંદ્ર નટલયરધર
બગલતી) ન ું નીધન. તેઓ ગજયધત શધઇકોટા નધું
ચીપ જસ્ટીવ યહ્યધ ફધદ બધયતનધું ૧૭ભધું ચીપ
જસ્ટીવ(૧૯૮૫-૮૬) ફડમધ શતધું. અભદધલધદભધું
જડભેર ી.એન.બગલતી અથાળધસ્ત્રી જગદીળ
બગલતીનધું બધઇ થતધ શતધ. તેભર્ે જાશેય
કશતની અયજીનો ખ્મધર વૌપ્રથભલધય યજ કમો
શતો. ૨૦૦૭ભધું તેભને દ્મ વલભર્થી
વડભધનીત કયધમધ શતધું.

»

કેયની પ્રથભ ભેરો " કોચ્ચી ભેરો"ન ું

પ્રધધનભુંત્રીએ ઉદ્ઘધટન કય.ા અલધ થી
રધયીલટભ નધ ૧૩ કકભી રૂટભધું ૧૧ સ્ટેળન છે .
કો્યવનકેળન ફેઝ રેન કુંરોર( CBTC)
વવસ્ટભનો બધયતભધું પ્રથભલધય કોચ્ચી ભેરોભધું
ઉમોગ થળે. કરકતધ, કદલ્શી, ફેંગ્રોય, જમય,
ગરૂગ્રધભ, મફ
ું ઇ અને ચેડન્નઇ ફધદ કોચ્ચી ભેરો
સવલધધ ધયધલત ું દે ળન ું ૮ મ ું ળશેય ફડય છે .
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»

ભધ્મપ્રદે ળનધું ખેડતો ય થમેર પધઇયીંગ

ફધફતે ડમધમમવતિ જે.કે. જૈનની અધ્મક્ષતધભધું
વવભતી ફની.

»

TCS નધું વીવનમય લધઇવ પ્રેવવડડટ

યધભનધથન યધભધનનની અટર ઇનોલેળન
વભળનનધું વનદે ળક તયીકે વનભણકું કયધમ.

»

રોકવબધ અધ્મક્ષ સવભત્રધ ભશધજને

ભલર્યનધું ઇ્પધરભધું ૧૬ભધું NERCPA (નોથા
ઇસ્ટ યીઝીમન કોભનલેલ્થ ધલરિમધભેડરી

રોંચ કય.ા ૧૬૦૦૦૦ વોરય ેનર ધયધલતધ
આ વૌયપધભા દ્વધયધ ૪૦ ભેગલોટ વલજી ઉત્ન્ન
થળે.

»

G-7 દે ળોનધું મધાલયર્ ભુંત્રીઓની ફેઠક

ઇટધલરનધું ફોરોગ્નોભધું મોજામ. ઇટધરી ધવે
૨૦૧૭ ભધટે G-7 ની અધ્મક્ષતધ છે .

»

અભેકયકધએ કતધયને ૩૬ એપ-૧૬ પધઇટય

જેટ વલભધન લેચલધ ભધટે ૧૨ લફલરમન ડોરયની
વુંયક્ષર્ વભજતી કયી.

એવોવવએળન) વુંભેરનન ું ઉદઘધટન કય.ા

»

વુંભેરનભધું લોતય બધયતની વભસ્મધઓ

ધ વી (ITLOS) ની પ્રથભ બધયતીમ ભકશરધ

વુંફવું ધત મદધઓ ય ચચધા થળે.

જજ નીર ચઢ્ઢધ ફની. તેભર્ે ઇડડોનેવળમધ,

  વળશ્વ  

»

અભેકયકધનધું જ્મોજીમધભધું મોજામેર લરટર

વભવ યવનલવા-૨૦૧૭ભધું "લરટર વભવ એકરેવ"
અને "લરટર વભવ યવનલવા ઇડટયનેટ" નો
ખીતધફ બધયતની ધ્ભધરમધ નુંદધ એ જીત્મો

»

્મધનભધયભધું બધયત કધરધદધન ભલ્ટી

ભોડર રધડવોટા પ્રોજેકટ ળરૂ કયળે. ૧૦૯
કકભીનો આ પ્રોજેકટ બધયતનધું વભઝોયભને
્મધનભધય વધથે જોડળે. બધયતે ્મધનભધયભધું
કધરધદધન નદીનધું મખ ય વીટલે ફુંદયન ું
વનભધાર્ કયા છે .

»

ફ્ધુંવનધું વલોચ નધગયીક વડભધન" ધ

ઇડટયનેળનર રીબ્યનર પોય ધ રો ઓપ

રેફેનોન, અને થધઇરેડડનધું ઉભેદલધયોને
શયધવ્મધ.નીરૂ ચઢ્ઢધ બધયતની જાર્ીતી લકકર અને
વલદે ળ ભુંત્રધરમની ચીપ રીગર એડલધઇઝય છે .
યનોની ITLOS ની સ્થધનધ ૧૦ ડીવે.
૧૯૮૨ભધું થમેર, જેન ું મખ્મધરમ જભાનીનધું
શે્ફગાભધું છે . ITLOS વમદ્ર વધથે જોડધમેરધ
કધમદધઓ ય આંતયયધષ્રીમ સ્તયે વનર્ામ કયે
છે .

»

લા-૨૦૧૭નો ભેન બકય પ્રધઇઝ

પ્રથભલધય ઇઝયધમરી રેખક ડેવલડ ગ્રોવભેનને
એનધમત. તેભને આ પ્રધઇઝ" અ શોવા લોક્વ
ઇન ટૂ અ ફધય" નોલેર ભધટે અધય છે . આ
પ્રધઇઝની ઇનધભી યકભ ૫૦ શજાય ધઉડડ
તેભનધ અને નોલેરનધું રધુંવરેટય જેવવકધ કોશેન

રીઝન ઓપ ઓનય" થી ફુંગધી અલબનેતધ

લચ્ચે લશેચલધભધું આલળે.

વૌવભત્ર ચેટજીને વડભધનીત કયધળે.

»

»

ચીને વલશ્વન ું વૌથી ભોટ તયત વૌયપધભા

ગ્રોફર ઇનોલેળન ઇડડેક્ષ-૨૦૧૭ભધું

બધયત ૬ સ્થધનનધું સધધયધ વધથે ૬૦ ભધું ક્રભે
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યહ્ય. લલ્ડા ઇડટેરેક્સ્યઅર પ્રોટી

ગોડધની જાશેયધત

ઓગેનધઇજેળન અને અડમ ફે વુંસ્થધ દ્વધયધ

»

તૈમધય થમેર આ યીોટા ભધું ૧૩૦ દે ળોની
મધદીભધું સ્સ્લત્ઝયરેડડ વતત વધતભધું લે પ્રથભ
ક્રભે છે .

»

૧૬ લા સધી જભાનીનધું ચધડચેરય

યશેનધય શેલ્ભત કોરન ું વનધન. તેઓ ૧૯૮૬
અને ૧૯૯૩ભધું બધયતની મધત્રધએ આવ્મધ શતધું.

»

વલફિમધની પ્રથભ ભકશરધ પ્રધધનભુંત્રી

અનધ બ્રધનફીક ફની.

»

એવળમન ઇડફ્ધસ્રકચય ઇડલેસ્ટભેડટ

કેડદ્ર વયકધયે વભમવય ક્રુવ ઋર્

ચકલનધયધ ખેડતો ભધટે વ્મધજભધું ૩%ની છુટ
અને ૨ % વફવવડી આલધની જાશેયધત કયી.
જેને રીધે ખેડતોએ ૯%ની જગ્મધએ ભધત્ર ૪%
વ્મધજ આવ ડળે.

»

શલેથી વભગ્ર દે ળભધું દયયોજ વલધયે ૬

લધગ્મે ેરોર –કડઝરનધું બધલ ફદરધળે.

»

દવનમધની વૌથી ભોટી ગ્રીનકપલ્ડ

કયપધઇનયીની સ્થધનધ ભધટે IOC, HPCL અને
BPCL એ વુંયકત વધશવની સ્થધનધ કયી.

ફેંક(AIIB) નધું ફોડા ઓપ ગલનંવની વત્રજી

ભશધયધષ્રનધું યત્નધગીયી જજલ્રધભધું ફનનધયી આ

ફેઠક જન-૨૦૧૮ભધું મફ
ું ઇભધું મોજાળે. AIIB

યીપધઇનયી ૩ રધખ કયોડનધું ખચે તૈમધય થળે.

ચીન દ્વધયધ ળરૂ થમેર વલકધવ ફેંક છે , જેન ું રક્ષ્મ

તેભધું IOC ની બધગીદધયી ૫૦% અને અડમ ફે

એવળમધભધું ભધખધકકમ સવલધધઓભધું સધધયો

કુંનીની ૨૫%-૨૫% બધગીદધયીભધું યશેળે. આ

રધલલધનો છે .

કયપધઇનયીની લધવિક ક્ષભતધ ૬૦ વભલરમન ટન

  આવથિક જગત  

»

GST કધઉસ્ડવરની ફેઠકભધું ૬૬ લસ્તઓ

યનો સ્રેફ ઘટધડધમો.

»

છે લ્રધ ૫ લાભધું પ્રથભલધય CPI ય

આધધયીત ભોંઘલધયી દય વૌથી વનચો ૨.૧૮%
એ શોચ્મો.

»

વલશ્વની ટો-૧૦૦ ભોસ્ટ લેલ્યએફર

ગ્રોફર બ્રધડડભધું ગગર પ્રથભ ક્રભે. ગગરની
બ્રધડડ લેલ્ય ૨૪૫ અયફ ડોરયથી લધ છે .

»

CSO દ્વધયધ GDPન ું આધધય લા ૨૦૧૧-

૧૨ ને ફદરે ૨૦૧૭-૧૮ કયધળે- વદધનુંદ

ઓઇરની શળે.

»

ફેંક ખધત ખોરલધ અને ૫૦ શજાય ઉયનધું

રધડજેકળન ય આધધયકધડા પયજીમધત કયધય.ું
૩૧ ડીવે. શેરધ દયે ક ખધતધ ધધયકોએ ફેંકભધું
આધધયકધડા જભધ કયધલવ પયજીમધત છે .

»

IRDA(ઇડસ્મોયડવ યે ગ્યરેટયી એડડ

ડેલરભેડટ ઓથોયીટી ) એ વશધયધ રધઇપ
ઇડસ્મોયડવનો લશીલટ શસ્તગત કયીને આય.કે
ળભધાની એડવભવનસ્રેટીલ તયીકે વનભણકું કયી.
પ્રથભલધય આવ ફડય છે કે કોઇ કુંનીનો
લશીલટ એ IRDA એ શસ્તગત કયલો ડમો
શોમ. વશધયધ રધઇપ ઇડસ્મોયડવની ળરૂઆત
૨૦૦૪ભધું થમેર અને તેન ું મખ્મ ભથક
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રખનઉભધું છે .

»

DCB ફેંકે બધયતભધું વૌપ્રથભ

»

ય શોચ્મો. ઓસ્રેલરમધનો ડેલીડ લોનાય લફજા

આધધયકધડા , આઇસ્કેન અને કપિંગયવપ્રડટ લડે

ક્રભે.

વુંચધલરત ATM ફેંગ્રોયભધું ળરૂ કય.ા . તેભધું કોઇ

»

કધડા શોત નથી કે ીન નુંફય શોતો નથી.

  રમત જગત  

»

ISSF(ઇડટયનેળનર શટીંગ સ્ોટ્ા વ

ICC લન ડે યે કકિંગભધું વલયધટ કોશરી નું-૧

ઇંગ્રેડડભધું યભધતી શોકી લલ્ડા રીગની

વેવભપધઇનરભધું બધયતે ધકકસ્તધનને ૭-૧ થી
શયધવ્ય.

»

ી.ટી.ઉધએ કેયભધું " ઉધ સ્કર ઓપ

એથ્રેટીકવ" ળરૂ કયી, જેભધું પ્રધધનભુંત્રીએ

પેડયે ળન) દ્વધયધ અઝયફૈજાનનધું ગફધરધભધું

વવડથેટીક રેકન ું ઉદઘધટન કય.ા

મોજામેર વનળધનેફધજી લલ્ડા ક્ભધું બધયતનધું

»

જીત યધમ અને કશનધ વવધએ ૧૦ભી એય વસ્ટર
ઇલેડટભધું ગોલ્ડ ભેડર જીત્મો. યવળમધની જોડીને
શયધલી.

»

લન ડે કક્રકેટભધું ૩૦૦ ભેચ યભનધય

ધુંચભો બધયતીમ ખેરધડી યલયધજવવિંશ ફડમો.
અત્મધય સધીભધું વલચન -૪૬૨, અઝરકદન-૩૩૪,
ગધુંગરી-૩૦૮, અને યધહર દ્વવલડ -૩૦૪ લન ડે
ભેચ ય્મધ છે ..

»

કેનેડધ ગ્રધ પ્રીક્વ પોમર
ા ધ લન યે વ

લબ્રટનનધું ઇવ શેવભલ્ટને જીતી રીધી.

»

બધયતભધું ૬ જરધઇથી ભલનેશ્વયભધું ળરૂ

લડોદયધની ભીયધ એયડધ દે ળની પ્રથભ

ભકશરધ પો્યર
ા ધ ડ્રધઇલય ફની. જે.કે.ટધમય FMSCI યધષ્રીમ યે વીંગ ચેસ્્મનવળભધું બધગ
રેળે.

»

BCCIનધું એડવભવનસ્રેટીલ દે થી યધભચડદ્ર

ગશધ ફધદ વલક્રભ રી્મે ર્ યધજીનધમ આળે.
વલક્રભ લર્મેની NSEનધું CEO તયીકે વનભણક
કયલધભધું આલી છે .

»

લન ડે કક્રકેટભધું વૌથી ઝડી ૮૦૦૦ યન

યધ કયનધય ખેરધડી વલયધટ કોશરી ફડમો. ૧૭૫
લન ડે ભધું તેભર્ે ૮૦૦૦ યન યધ કમધા. આ
શેરધ એફીડી વલલરમવા ( આકફ્કધ) એ ૧૮૨

થનધય ૨૨ભી એવળમન એથ્રેટીક્વ

લન ડેભધું ૮૦૦૦ યન યધ કમધા શતધું.

ચેસ્્મનવળનધું ભસ્કેટ ઓરી( વમદ્રી

»

કધચફધ)ને ઓકયસ્વધનધું મખ્મભુંત્રી એ ખલ્રો
મક્યો.

»

દલક્ષર્ કોકયમધભધું મોજામેર FIFA અડડય-

૨૦ લલ્ડા ક લેનેઝુએરધને શયધલીને ઇંગ્રેડડએ

ICC ચેસ્્મન રોપીની પધઇનરભધું

ધકકસ્તધને બધયતને ૧૮૦ યને શયધવ્ય. પ્રેમય
ઓપ ધ ભેચ-પખય જભધન, પ્રેમય ઓપ ધ
વીયીઝ- શવન અરી, ગોલ્ડને ફોર –શવન
અરી(૧૩ વલકેટ), ગોલ્ડન ફેટ-વળખય

જીતી રીધો.
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ધલન(૩૩૮ યન). ICC ની કોઇર્ ટનધાભેડટની

રોડચ કય.ા "ઇનવધઇટ" નધભનધું HXMT (શધડા

પધઇનરભધું આ વૌથી ભોટી શધય છે .

એક્વ યે ભોડયરેળન ટેલરસ્કો) ટેલરસ્કોન ું

»

ભધચા-૪ ફી યોકેટ દ્વધયધ પ્રક્ષેર્ કયધય. તેનો

ઇડડોનેવળમધ ઓન ટધઇટર જીતનધય

પ્રથભ બધયતીમ ફેડવભડટન ખેરધડી કકદધ્ફી
શ્રીકધુંત ફડમો. પધઇનરભધું શ્રીકધુંતે જાધનનધું
કધજવધભધ વકઇને શયધવ્મો. વલશ્વ યે કકિંગભધું
શ્રીકધુંત ૨૨ભધું ક્રભે છે .

ઉમોગ બ્રેક શોર, લ્વય, ગધભધ યે વલસ્કોટ
લગેયે જોલધ ભધટે કયલધભધું આલળે. આ
ટેલરસ્કોનો લજન ૨.૫ ટન છે .

»

બધયતની નધવલક નેવલગેળન પ્રર્ધરીનધું ૭

ઉગ્રશ ૈકી IRNSS-1A ભધું યભધણ

  સાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન  

»

DRDO એ એડટી ટેંક વભવધઇર નધગન ું

યધજસ્થધનનધું યર્ભધું વપ યીક્ષર્ કય.ા નધગ
વભવધઇર એડલધડવડ ઇડપધયે ડ યડધયથી વજજ

ધડીમધની વભસ્મધ વજાાતધ તેનધ સ્થધને
વલકલ્ તયીકે IRNSS-1H ઉગ્રશને
ભોકરલધભધું આલળે. બધયતની નધવલકની જેભ ,
અભેકયકધની જીીએવ, યવળમધની ગ્રોનધવ,
યયોની ગેલરલરમો અને ચીનની લફદોઉ છે .

છે . અને થડા જનયે ળનની આ વભવધઇર "પધમય
એડડ પોગેટ વવધ્ધધુંત ય કધમા કયે છે .

»

બધયત અને ઓસ્રેલરમધની નેલી લચ્ચે –

AUSINDEX યધ્ધધભ્મધવ ઓસ્રેલરમધનધું
કફ્ભડટર ફુંદયનધું વલસ્તધયભધું મોજામો. ૨૦૧૫
થી મોજાતધ આ યદ્ધધભ્મધવભધું બધયતનધું INS

  Days of The week 
૧૪-જન-વલશ્વ યકતદધતધ કદલવ
( ૨૦૧૭ નો વલમ: Give blood, give
now, give often છે )

જ્મોવત, INS વળલધલરક અને INS કધભોતધા એ
બધગ રીધો શતો.

»

ક્રધમોજેવનક એડજીનનધું વપ પ્રક્ષેર્

ફધદ ઇવયો એ વેવભ ક્રધમોજેવનક એડજીન
વલકવધલલધનધું પ્રમધવો શધથ ધમધા. ૨૦૨૧
સધીભધું યીક્ષર્ કયધળે. આ વેવભ ક્રધમોજેવનક
એડજીન શેલી ે રોડ રઇ જલધ વક્ષભ શોમ છે ,
જેભધું લરક્લીડ ઓક્વીજન અને યીપધઇડડ
કેયોવીન ફતર્ તયીકે લયધમ છે .

»

ચીને ોતધન ું એક્વ યે સ્ેવ ટેલરસ્કો
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 પ્રશ્નોતરી 
(૧) ગજયધતભધું મોજામેર oorja ફુટફોર
કભધું ફોમઝભધું કય યધજ્મ વલજેતધ ફડય ?
(૨) વધફયભવત આશ્રભનધું ૧૦૦ લા ર્ા થમધ
તે વનવભતે કઇ રેન ળરૂ થઇ ?
(૩) ઉતયલા યધજમો ભધટે અરગ ટધઇભ
ઝોનની ભધુંગર્ી ક્યધ યધજમે કયી ?
(૪) ઇન્ડદયધ ગધુંધી –અ રધઇપ ઇન નેચય
સ્તકનધું રેખક કોર્ છે ?
(૫) બધયતનધું કમધ લા ચીપ ડમધમધીળન ું
તધજેતયભધું નીધન થય ું ?
(૬) કેયનધું કમધ ળશેયભધું પ્રધધનભુંત્રી એ ભેરો
રેનન ું ઉદ્ઘધટન કયા ?
(૭) અટર ઇનોલેળન વભળનનધું વનદે ળક તયીકે
કોની વનભણકું કયલધભધું આલી છે ?
(૮) NERCPA ન ું ૧૬મ ું વુંભેરન કમધ યધજમભધું
મોજાય ું ?
(૯) ફ્ધડવનધું વલોચ્છ નધગકયક વડભધનથી ક્યધ
બધયતીમન ું વડભધનથી કયલધભધું આવ્ય છે ?

(૧૬) ફેંકોભધું કેટરી યકભ ઉય આધધયકધડા
પયજીમધત કયધય ?
(૧૭) બધયતભધું આધધય કધડા આધધયીત વૌપ્રથભ
ATM કઇ ફેંકે ળરૂ કયા ?
(૧૮) વનળધનેફધજી લલ્ડા ક્ભધું કઇ બધયતીમ
જોડીએ ગોલ્ડ ભેડર જીત્મો ?
(૧૯) લન ડે કક્રકેટભધું ૩૦૦ ભેચ યભનધય
ધુંચભો બધયતીમ ખેરધડી કોર્ ફડમો ?
(૨૦) દે ળની પ્રથભ ભકશરધ પો્યર
ા ધ લન
ડ્રધઇલય કોર્ ફડય ?
(૨૧) લન ડે કક્રકેટભધું વૌથી ઝડી ૮૦૦૦ યન
યધ કયનધય બધયતીમ ખેરધડી કોર્ ?
(૨૨) ICC ચેસ્્મન રોપીભધું ગોલ્ડન ફેટ
એલોડા કોર્ે જીત્મો ?
(૨૩) બધયત-ઓસ્રેલરમધ લચ્ચે મોજામેર નેલી
યધ્ધધભ્મધવન ું નધભ શ છે ?
(૨૪) ચીને કય એક્વ યે સ્ેવ ટેલરસ્કો રોંચ
કયા ?

  જળાબો  

(૧૦) ITLOS ની પ્રથભ બધયતીમ ભકશરધ જજ

(૧) ગોલધ (૨) ભશધત્ભધ ગધુંધી દળાન સ્ેળમર

કોર્ ફડય ?

રેન (આસ્થધ) (૩) અરૂર્ધચરપ્રદે ળ (૪)

(૧૧) ૨૦૧૭નો ભેન બકય પ્રધઇઝ કોર્ જીત્ય ?

જમયધભ યભેળ (૫) ી.એન.બગલતી (૬)

(૧૨) ગ્રોફર ઇનોલેળન ઇડડેક્ષ-૨૦૧૭ ભધું

કોચ્ચી (૭) યધભનધથન યધભધનન (૮) ભલર્ય

બધયત કેટરધભધું સ્થધને યહ્ય ?

(૯) સવભત્રધ ચેટજી (૧૦) નીર ચઢ્ઢધ (૧૧)

(૧૩) વલફિમધની પ્રથભ ભકશરધ પ્રધધનભુંત્રી કોર્

ડેવલડ ગ્રોવભેન (૧૨) ૬૦ભધું (૧૩) અનધ

ફડય ?

બ્રધનફીક (૧૪) ૨.૧૮% (૧૫) ભશધયધષ્ર (૧૬)

(૧૪) ૫ લાભધું CPI ય આધધયીત વૌથી વનચો

૫૦ શજાય (૧૭) DCB (૧૮) જીત યધમ અને

ભોંઘલધયી દય કેટરધ ટકધ નોંધધમો ?

કશનધ વવધ્ધ (૧૯) યલયધજ વવિંશ (૨૦) ભીયધ

(૧૫) વલશ્વની વૌથી ભોટી ગ્રીનકપલ્ડ યીપધઇનયી

એયડધ (૨૧) વલયધટ કોશરી (૨૨) વળખય ધલન

કમધ યધજમભધું ફનળે ?

(૨૩) AUSINDEX (૨૪) ઇનવધઇટ
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