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દર સોમળારે ળોટ્સએપ પર પ્રકાવત થત ાં
કરન્ટ અફેસસ ન ાં એકમાત્ર મેગેઝીન

 વળદ્યાકકત 
 આપના ળોટ્સએપ પર અંક મેલળળા માટે
Join Vidhyashakti ખી 7359470068 પર
ળોટ્સએપમાાંથી મેસેજ મોકળો. દર સોમળારે
અંક મેલળળા આપના મોબાઇમાાં
વળદ્યાક્તતનો નાંબર SAVE હોળો જરૂરી છે .

મજાળે.

»

ગજયધતનધું ૧૦ શજાય ગધભભધ ભધું

નભાદધની યથમધત્રધ વનકળે. ભધું નભાદધ
ભશત્વલ ૨૭ જરધઇથી ૫ ઓગષ્ટ દયવભમધન
૨૪ જજલ્રધભધું ઉજલધળે. વલવલધ સ્ધધાઓ
ભધટેન ું યજીસ્રેળન ળરૂ. પ્રધધનભુંત્રીની
ઉસ્સ્થતીભધું ડબઇ ખધતે વભધન વભધયશ
મજાળે.

»

૨૫ભી નેળનર ભચલ્રન વધમન્વ કોંગ્રેવ

અંક નું-૩૪ તધ: ૧૭ જરધઇ – ૨૦૧૭

(NCSC) અભદધલધદભધું વધમન્વ વીટી ખધતે

સાંપાદક: દરબાર સહદે ળવસિંહ

જમુંવત વનવભતે મજાનધય આ કધમાક્રભભધું વભગ્ર

સ્થલ : માળલયા હાટીના
જજ : જનાગઢ

ડીવેમ્ફયભધું મજાળે. વધમન્વ વીટીનધ યજત
બધયતનધું ફધ લૈજ્ઞધવનક અને આવવમધન
દે ળનધું ફધ લૈજ્ઞધવનક બધગ રેળે.
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»

Email : vidhyashaktigujarat@gmail.com

વધતધયધનધું વલકધવ ભધટે એકયમધ ડેલરભેન્ટ

ડધુંગ જજલ્રધભધું આલેર કશર સ્ટેળન

ઓથયીટીની સ્થધનધ કયધમ.

  ગજરાત  

»

૨૨ભી એવળમન એથ્રેટીક

ચેસ્મ્મનવળ-૨૦૧૭ભધું રોંગ જમ્ કેટેગયીભધું
યધજકટ યે લ્લે કડવલઝનની ટી.ઇ. વભવ નીનધ લી

»

મ્મધનભધયની વેનધનધું કભધન્ડય ઇન ચીપ

વભન ઓગ શરૈગ ગજયધતની મરધકધતે. ૧૫
વૈન્મ અવધકધયીઓ વધથે ગધુંધી આશ્રભ અને
અમર ડેયીની મરધકધત રીધી. નલી કદલ્શીભધું
પ્રધધનભુંત્રી અને યક્ષધભુંત્રી વધથે ફેઠક મજી.

»

અભદધલધદભધું ૧ થી ૧૫ ઓગષ્ટ

દયવભમધન શેયીટેજ ભશત્વલ ઉજલધળે.
શેયીટેજભધું સ્થધન ધભેર સ્થને સળભબત
કયધળે, વભધન વભધયશ યીલયફ્રન્ટ ય

એ વવલ્લય ભેડર જીત્મ.

»

ગજયધતની ૩ યધજમવબધની વીટ

ભધટેની ચટું ણી જાશેય કયત ું ચટું ણીુંચ. સ્રવત
ઇયધની, કદરી ુંડયધ અને અશભદ ટેરની
૧૮ ઓગષ્ટે ટભા યી થધમ છે .

»

દે ળભધું બરેટ રેન જેલી ઝડી રેન ળરૂ

થનધય છે , તેને રીધે ઝડી રેનનધ
એન્જીવનમયને તધરીભ આલધ ભધટેન ું તધભરભ

વળદ્યાક્તત ળોટ્સએપમાાં જોડાળા માટે JOIN VIDHYASHAKTI ખી મેસેજ કરો - 7359470068

Page 1

સ્ધધા ત્ભક યીક્ષધઓ ભધટે ન ું વોપ્રથભ લટ્વએ ભેગેઝીન-વલદ્યધળકકત

www.vidhyashakti.blogspot.com
વેન્ટય ગધુંધીનગયભધું ફનળે. NHSRC (
નેળનર શધઇ સ્ીડ યે ર કોયે ળન) નધું એભડી
અચર ખયે નધું જણધવ્મધ અનવધય ૬૦૦ કયડનધું
ખચે ફનનધય આ તધભરભ વેન્ટયભધું ૪૦૦૦
એન્જીનીમયને તધભરભ અધળે.

»

૬૮ભોં યધજમકક્ષધન લન ભશત્સ્લ

વધફયકધુંઠધનધું ધરભધું મજામ. મખ્મભુંત્રીએ
" વળરાાંજી ળન" ખલ્લ મકય.

»

વભઝયભની ખલથરધુંગતઇ નદી

(કનધારી નદી) ય ર ફધુંધલધ બધયતફધુંગ્રધદે ળ લચ્ચે વભજતી થઇ.

»

જાભણતધ કધર્ા વનસ્ટ અને રેખક ભુંગેળ

તેંડરકયન ું નીધન.

»

UPA ગઠફુંધનનધું ઉયધષ્રવત દનધું

ઉભેદલધય તયીકે વિભ ફુંગધનધ લા ગલનાય
ગધરક્રુષ્ણ ગધુંધીને જાશેય કયધમધ. તેઓ

  ભારત  

»

પયે ન કન્રીબ્યળન યે ગ્યરેળન એકટ-

૨૦૧૦ (FCRA) શેઠ વલદે ળી વશધમનધ ૩-૩

ભશધત્ભધ ગધુંધીનધ વોથી નધનધ ત્ર દે લદધવ
ગધુંધીનધ ત્ર છે .

»

ઉતયપ્રદે ળની મગી વયકધયે પ્રથભ ફજેટ

યજ કય.ા ખેડતની રન ભધપી ભધટે ૩૬૦૦૦

લોનધું કશવધફ યજ નધ કયનધય ૬ શજાય NGO

કયડ પધવ્મધ.

નધ રધઇવન્વ યદ કયધળે.

»

»

વુંયકત ઉક્રભે તૈમધય થમેર એવ ફેન્ડ

દે ળન ું પ્રથભ ગયીફ નલધઝ સ્કીર

ડેલરભેન્ટ વેન્ટય શૈદ્રધફધદભધું રધભવત
ફધફતનધ ભુંત્રી મખ્તધય અબ્ફધવ નકલીએ
ખલ્લ મક્ય. દે ળભધું આલધ ૧૦૦ કેન્દ્ર ફનળે.

»

૨૦૧૮નધું પ્રજાવતધક કદલવનધ ભશેભધન

તયીકે ASEAN દે ળનધું યધષ્રધધ્મક્ષ ઉસ્સ્થત
યશેળે. ASEAN (એવવળએળન ઓપ વધઉથ
ઇસ્ટ એવળમન નેળન) ન ું મખ્મધરમ

ઇવય અને બધયત ઇરેક્ટ્રવનક્ટ્વનધું

ડૉરય યડધયન ું કેન્દ્રીમ ભુંત્રી શા લધાને
કચ્ચીભધું ઉદ્ઘધટન કય.ા આ ડપ્રય યડધય ૫૦૦
કકભીનધું વલસ્તધયભધું આલતધ ચક્ર્લધતની
ચેતલણી આળે.

»

ભધન્ર્ુંગધ (મફ
ું ઇ) દે ળન ું પ્રથભ વુંણા

ભકશરધઓથી વુંચધભરત યે લ્લે સ્ટેળન ફન્ય. તેભધું
ટીકીટ બકકિંગથી રઇને RPF એભ ફધે જ

ઇન્ડનેવળમધનધું જાકધતધાભધું છે . તેનધ ચેયભેન

ભકશરધઓ જ તૈનધત છે .

યરીગ ક્યટેયેટ છે . તેનધ વભ્મદે ળ બ્રની,

»

કમ્ફડીમધ, ઇન્ડનેવળમધ, રધઓવ, ભરેવળમધ,
મ્મધનભધય, કપભરધઇન્વ, વવિંગધય, થધઇરેન્ડ
અને વલએતનધભ છે .

ભધય ટેયેવધની બ્લ રધઇનલધી વધડીને

રેડભધકા ભળ્મ. વભળનયીજ ઓપ ચેયીટીની
ભુંજયી વલનધ કઇ છધી નકશ ળકે.

»

નેળનર શધઉવીંગ ફેંકનધું ૩૦ભધું લાભધું

પ્રલેળ વનવભતે ળશેયી વલકધવ ભુંત્રી લેકૈમધ
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નધમડએ NHB યે વવડેક્ષ ઇન્ડેક્ષન ું આધધય લા
૨૦૦૭ને ફદરે ૨૦૧૨-૧૩ કય.ા

»

લધયધણવીભધું ઇન્ટયનેળનર યધઇવ યીચવા

»

ભશધયધષ્ર પ્રકશભફળન ઓપ વશ્મર

ફમકટ ભફર-૨૦૧૬ને યધષ્રવતની ભુંજયી
ભતધ વધભધજીક ફકશષ્કધય વલયધી કધમદ

ઇન્સ્ટીટટ (IRRI) સ્થધળે. ચખધની વલવલધ

રધગ કયનધય ભશધયધષ્ર દે ળન ું પ્રથભ યધજમ

જાતનધ વલકધવ ભધટે કધમા કયળે.

ફન્ય. શલે કઇણ ુંચધમત કઇન વધભધજીક

»

ફકશષ્કધય નકશ કયી ળકે.

સરબ ઇન્ટયનેળનરનધું સ્થધક ભફિંન્દે િય

ધઠકે રખેર નયે ન્દ્ર ભદીનધું જીલન ય

»

આધધયીત સ્તક" નયે ન્દ્ર દધભદયદધવ ભદી: ધ

વલસ્પટક ભળ્ય. ેન્ટધ ઇયીથ્રીર ટેરધનધઇરેટ

ભેકકિંગ ઓપ રીજેન્ડ" ન ું વલભચન કયધય.ું

(PETN)એ ગુંધવલશીન અને ભફનધધત

»

ળસ્ક્ટ્તળધી વલસ્પટક છે .

યનની વુંસ્થધ લલ્ડા ઇન્ટેરેકચ્યઅર

ઉતયપ્રદે ળ વલધધનવબધભધું PETN

પ્રટી ઓગેનધઇઝેળન(WIPO) દ્વધયધ બધયતભધું

»

પ્રથભ ટેકનરજી ઇનલેળન એન્ડ વટા વેન્ટય

ઓનરધઇન વળક્ષણ ભધટેનધું સ્લમભ ટા ર

(TISC) ચુંદીગઢભધું સ્થધળે. જે ેટન્ટ ફધફતે

રન્ચ કયધય.ું જેભધું ધયણ ૯ થી સ્નધતક સધીનધું

ભધકશતી અને વશમગ આળે.

અભ્મધવક્રભ ળધભેર છે .

»

»

બ્રડકધસ્ટીંગ કન્ટેન્ટ કમ્રેઇન કધઉન્વીર

યધષ્રવત પ્રણલ મખજીનધું શસ્તે

પ્રધધનભુંત્રી ઉજલરધ મજનધ(PMUY)

(BCCC)નધું નલધ અધ્મક્ષ તયીકે વલક્રભજીત

નધું ૨.૫ કયડ રધબધથી ણા થતધ ભધઇરસ્ટન

વેનની વનભણકું . જસ્ટીવ મકર મદગરન ું

રૂે ફુંગધનધું જગી
ું
યભધું યધષ્રવત પ્રણલ

સ્થધન રીધ.

મખજીએ રધબધથીઓને ગેવ કનેકળન આપ્મધ.

»

»

યે લ્લેભત્ર
ું ી સયે ળ પ્રભએ વોયઉજાાથી

ઇન્ન્ડમન યે લ્લે એ બકીંગ થી ઇન્કલધમયી

વુંચધભરત પ્રથભ DEMU રેન ને રીરી ઝુંડી

વકશતની ફધી જ સવલધધઓ એક વધથે ભી યશે

આી. કદલ્શીથી શકયમધણધનધું પધરખનગય સધી

તેલી "વધયથી" એપ્ રન્ચ કયી.

દડનધયી આ રેનનધું ડબ્ફધઓભધું રધઇટ, ુંખધ,

»

કડસ્રે ફડા લગેયે વરય રધઇટથી ચધરળે. આ
ડબ્ફધઓન ું વનભધાણ ચેન્નઇની ઇન્ટીગ્રર કચ
પેકટયીભધું કયધય છે , જમધયે વોયેનર ઇન્ન્ડમન
યે લ્લે ઓગેનધઇઝેળન ઓપ અલ્ટયનેટીલ
પરઅર(IROAF) દ્વધયધ કયધય છે . વરય
રધઇટને રીધે લે ૨૧ શજાય રીટય ડીઝરની
ફચત થળે.

RTI ની ઓનરધઇન અયજીઓ

સ્સ્લકધયનધય ભફજ યધજમ કદલ્શી ફન્ય. RTI ન ું
ઓનરધઇન ટા ર રન્ચ કયનધય પ્રથભ યધજમ
ભશધયધષ્ર છે .

»

ઇન્ટયનેળનર કપલ્ભ એકેડભી એલડા

(IIFA) ન ૧૮ભ એલડા વભધયશ ન્યમકા ભધું
મજામ.
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વલાશ્રેષ્ઠ અભબનેત્રી - આભરમધ બટ્ટ
(ઉડતધ ુંજાફ)
વલાશ્રેષ્ઠ અભબનેતધ - ળધકશદ ક ૂય
(ઉડતધ ુંજાફ)
વલાશ્રેષ્ઠ વનદે ળક- અવનરૂધ્ધ યમ (વિંક)
વલાશ્રેષ્ઠ કપલ્ભ – વનયજા

  વળશ્વ  

»

ઇયધનનધું તશેયધનભધું વલિન વોથી ભટ

બક ગધડા ન ખલ્ર મકધમ. જેભધું રધખ
સ્તકની વધથે ભધત્ર ફધક ભધટે જ ૪ રધખ

»

બ્રધઝીરનધું લા યધષ્રવત લરધ ડી

વવલ્લધને ભ્રષ્ટધચધયનધું આયભધું ૯ લાની વજા
પટકધયધમ.

»

૨૨ભી વલિ ેરભરમભ કોંગ્રેવ તકીનધું

ઇસ્તધુંબરભધું મજાઇ. રુંડન સ્સ્થત ૬૫ દે ળનધ
વુંગઠન વલિ ેરભરમભ કયદ દ્વધયધ તેન ું
આમજન કયલધભધું આલે છે .

»

વયકધય ય વલિધવનધું ભધભરે બધયત

વલિભધું પ્રથભ ક્રભે. પફાવ દ્વધયધ પ્રકધવળત
ઓગેનધઇજેળન પય ઇકનવભક કોયે ળન એન્ડ
ડેલરભેન્ટ (OECD)નધું ગલનાભેન્ટ એટ એ

સ્તક છે .

ગ્રધન્વ યીટા ભધું કેનેડધ ભફજા ક્રભે.

»

»

જાધનનધું ઓકકનવળભધ દ્વદ્વને યનેસ્કની

લલ્ડા શેયીટેજ વધઇટભધું વધભેર કયધય. ધધવભિક
રૂથી વલત્ર આ દ્વદ્વ ય ભકશરધઓને જલધની
ભનધઇ છે .

»

છધડીને બધયત પ્રથભ ક્રભે. બધયતભધું ૨૪૧
વભભરમન યઝય છે જમધયે અભેકયકધભધું ૨૪૦
વભભરમન યઝય છે .

ચીન-યવળમધ લચ્ચે આલેર દે ળ

  આવથિક જગત  

ભોંગભરમધનધું યધષ્રવત ખલ્તભધ ફર્લ્ગધ ફન્મધું.

»

અભેકયકધનધ ફકા ળધમય શેથલે ઇન્ક.નધ

ચેયભેન લયે ન ફપેટ એ એક જ કદલવભધું
૨૦૪૦૦ કયડન ું દધન કયીને યે કડા વજૉમ.

»

લા આકફ્રકી દે ળ જીબતીભધું ચીને પ્રથભ

વલદે ળી વૈન્મ ફેઝ ફનધવ્ય. વ્મસ્ત વળવિંગ
ભધગા ય જીબતી દે ળ આલેર છે .

»

ચીનભધું રકતુંત્રનધું વભથાક અને ળધુંવતન

નફેર પ્રધઇઝ ભેલનધ લ શ્મધફધઓન નીધન.

પેવબક યઝયનધું ભધભરે અભેકયકધને

»

નધણધભુંત્રી અરૂણ જેટરી એ CBDT ની

"આમકય વેત" એપ્ રન્ચ કયી. તેનધથી ટેક્ષ
બયનધયને ઘયફેઠધ ટીડીએવ, ધનકધડા જેલી
ફધી ભધકશતી ભી યશેળે અને વનષ્ણધુંત ધવેથી
ભધગાદળાન ણ ભેલી ળકધળે.

»

બધયતે ઇવતશધવભધું પ્રથભલધય અભેકયકધથી

ેરભરમભ આમધત કયલધ ભધટે વભજવત કયી.
અભેકયકધથી આલત ું ેરભરમભ ધયધદ્વદ્વ IOC
કયપધઇનયીભધું કયપધઇન્ડ કયધળે.
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»

GST ઇન્ટેભરજન્વનધું ડીયે કટય જનયર

»

SBI એ NIFT( નેળનર ઇરેકરવનકવ

૧૯૮૩ની ફેચનધું IRS જન જવેપ ફન્મધું.

પુંડ રધન્વપય) અને RTGS (યીઅર ટધઇભ ગ્રવ

ઉલ્રેખનીમ છે કે વેન્રર એકવધઇઝ

વેટરભેન્ટ)ભધું ચધજીવ ૭૫% ઘટધડયધ.

ઇન્ટેભરજન્વને નવ નધભ GST ઇન્ટેભરજન્વ
અધય છે .

»

ઇન્ન્ડમધ) દ્વધયધ વ્શટ્વએને ભની રધન્વપય ભધટે
UPI ઉમગ કયલધની ભુંજયી અધમ.

»

૧૯૯૯ ફધદ પ્રથભલધય યીટેઇર

ભોંઘલધયી દય જન-૨૦૧૭ભધું વોથી નીચ
૧.૫૪% યહ્ય.

»

વેન્વેક્ષ યે કડા બ્રેક ૩૨૦૦૦ અને વનપટી

૯૯૦૦ની વધટી એ ફુંધ યહ્ય.

»

NABARD (નેળનર ફેંક પય

એગ્રીકલ્ચય એન્ડ રૂયર ડેલરભેન્ટ ) એ ૩૬ભોં
સ્થધનધ કદલવ ઉજવ્મ. ફી. વળલયધભન
વવભવતની બરધભણને રીધે NABARD ની
સ્થધનધ ૧૨ જરધઇ ૧૯૮૨ભધું થમેર. તેન ું
મખ્મધરમ મફ
ું ઇભધું છે અને ચેયભેન શાકભધય
બધણલધરધ છે .

»

નેધભધું SBI એ ડીઝીટર વલરેજની

ળરૂઆત કયી. નેધર યધષ્રફેંકનધું ગલનાય શ્રી
ભચયું જીફી અને SBI નધું અધ્મક્ષધ અરૂધતી
બટ્ટધચધમાએ ઉદઘધટન કય.ા

»

  રમત જગત  

NPCL (નેળનર ેભેન્ટ કોયે ળન ઓપ

ઓયીએન્ટર ફેંક ઓપ કભવાનધું CEO

મકેળકભધય જૈન ફન્મધું. અવનભે ચોશધણન ું
સ્થધન રેળે. તેન ું શેડકલધટા ય ગડગધુંલ
શકયમધણધભધું છે .

»

ભધરૂતી સઝુકીનધ સ્ર્ૌા વ વાન ઓપ ધ

ઇમય એલડા થી ફેડવભન્ટન ખેરધડી ી.લી.વવિંધ
વન્ભધનીત.

»

લન ડે ભકશરધ કક્રકેટભધું બધયતીમ ખેરધડી

વભતધરી યધજ ૬૦૦૦ યન યધ કયનધય વલિની
પ્રથભ ખેરધડી ફની. વતત ૭ અધા વદી
પટકધયલધન યે કડા ણ તેભનધ નધભે જ છે .

»

બધયતીમ ભકશરધ ટીભ ન્યઝીરેન્ડને

૧૮૬ યને શયધલી ભકશરધ કક્રકેટ લલ્ડા કનધું
વેવભપધઇનરભધું શચી.

»

૮ભ વથએટય ઓલ્ભવક પ્રથભલધય

બધયતભધું મજાળે. ૨૦૧૮ભધું મજાનધય આ
ઓલ્ભવકભધું ૫૦૦ થી લધ નધટક યજ થળે.
નેળનર સ્કર ઓપ રધભધ દ્વધયધ આમજીત આ
ઓલ્ભવકન ું ઉદઘધટન પ્રધધનભુંત્રી કયળે. ૭ભ
વથએટય ઓલ્ભવક રેન્ડનધું બ્રકરધભધું
૨૦૧૬ભધું મજામ શત.

»

પ્રથભલધય ૧૨ ટીભ વધથે પ્ર કફડી

રીગની ૫ભી વીઝન ૨૮ જરધઇથી યભધળે.
ગજયધત પચ્યન
ા જામન્ટવની જવીન ું અનધલયણ
શેરલધન ગીતધ પગટે કય.ા ગજયધતની ટીભનધું
સ્ન્વય અદધણી ભરવભટેડ છે .
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»

રુંડનભધું મજામેર ેયધ એથ્રેટીકવ

»

ચીને ગફીનધ યણભધુંથી પટન છડીને

ચેસ્મ્મનવળભધું બધયતનધું સ ુંદયવવિંશ ગજૉયે

વભભચમવ વેટેરધઇટ ય પટન યીવીલ કમો , તે

જૈલરીન થ્રભધું ગલ્ડ ભેડર જીત્મ.

વધથે જ તે અંતયીક્ષભધું ૫૦૦ કકભી દય પટન

»

ટેભરટા કયનધય પ્રથભ દે ળ ફન્મ છે . ચીનની

વલમ્ફરડન ભકશરધ વવિંગલ્વભધું વલનવ

વલભરમમ્વ(અભેકયકધ) ને શયધલીને સ્ેનની
ગધફીન મગરઝધ વલજેતધ. (જન્ભ લેનેઝુએરધભધું

આ વપતધથી વલિભધું ગ્રફર કલન્ટભ
ઇન્ટયનેટ નેટલકા ળરૂ કયલધભધું વશધમતધ ભળે..

થમેર ણ સ્ેન તયપથી યભે છે ) .

»

-વલમ્ફરડન રૂ વવિંગલ્વભધું ક્રએવળમધનધ

ખયીદલધ ભધટે લધઇવ ચીપ ઓપ આભીને

ભેયીન વવભરકને શયધલીને યજય પેડયય

અવવવભત નધણધકીમ અવધકધય અધમધ.

(સ્સ્લત્ઝયરેન્ડ) એ ૮ ભી લધય વલમ્ફરડન

»

ટધઇટર જીતી રીધ.

»

ફે લાનધું પ્રવતફુંધ ફધદ IPL ભધું ચેન્નઇ

યધ્ધ જેલી આકસ્સ્ભક સ્સ્થવતભધું શવથમધય

બધયતીમ લૈજ્ઞધવનકએ પ્રથ્લીથી ૪૦૦

રધખ પ્રકધળલા દય આકધળગુંગધઓન વોથી
ભટ વમશ(સય કરસ્ટય) ળધી કધઢય.

સયકકિંગ અને યધજસ્થધન યમર ટીભની એન્રી.

ણેની યવન. વેન્ટય પય એસ્રનભી એન્ડ

આલનધયી વીઝનભધું યભળે.

એસ્રકપઝીકવ અને ઇન્ન્ડમન ઇન્સ્ટીટટ ઓપ

»

વધમન્વ એજયકેળન એન્ડ યીચવા (IISER )નધું

નેળનર યધઇપર એવવીએળન ઓપ

ઇન્ન્ડમધ (NRAI) નધું અધ્મક્ષદે યધનીંદયવવિંશ
ચટું ધમધ.

»

એંજેર ભેથ્યજએ ત્રણેમ પભેટભધું

શ્રીરુંકન ટીભની કેપ્ટનવળ છડી..

  સાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન  

»

જાધન –અભેકયકધ અને બધયતીમ

નોવેનધન વુંયકત યધ્ધધભ્મધવ "ભધરધફધય"
ફુંગધની ખધડીભધું ળરૂ. અભેકયકધનધું ૧ રધખ
ટન લજન ધયધલતધ US વનવભત્ઝ અને બધયતનધું
INS વલક્રભધકદત્મ વકશત ૧૬ જશધજ, વફભકયન
અને ૯૫ રડધક વલભધન જડધમધ.

લૈજ્ઞધવનકએ ળધેર આ વમશને "વયસ્લતી"
નધભ અધય છે .

»

નધટનધું વભ્મ દે ળન "વધફય ગધજીમન

-૧૭" યધ્ધધભ્મધવ ફલ્ગેયીમધભધું ળરૂ. ૨૦
દે ળનધું ૨૫ શજાય વૈવનક જડધમધ.

»

કેસ્મ્બ્રજ યવન.નધ ખગલૈજ્ઞધવનકએ

બ્રહ્ધુંડભધું અત્મધયસધીન વોથી નધન તધય
ળધ્મ. ૬૦૦ પ્રકધળલા દયનધું આ તધયધને
EBLM Jo555 57AB નધભ અધય છે .

»

યવળમન સ્ેવ એજન્વી યવકવભવએ

વયઝ 2-1A યકેટ દ્વધયધ ૭૩ વેટેરધઇટ એક
વધથે પ્રક્ષેવત કમધા.

»

નધવધનધું લૈજ્ઞધવનકને સમાભધું પ્રથ્લી
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જેલડ છે દ જલધ ભળ્મ, જેનધથી વરધય તપધન

(૭) ૨૦૧૮નધું પ્રજાવતધક કદલવ વનવભતે કમધું

આલી ળકે છે .

વુંગઠનનધું યધષ્રધધ્મક્ષ મખ્મ ભશેભધન તયીકે

 Days of The week 

ઉસ્સ્થત યશેળે ?
(8) UPA ગઠફુંધનનધું ઉયધષ્રવત દનધું
ઉભેદલધય કને જાશેય કયધમધ ?

૧૧-જરધઇ-વલિ લસ્તી કદલવ-૧૯૯૮ થી
ભનધલધમ છે .૨૦૧૭ ન વલમકયલધય વનમજન: વળક્ટ્ત રક,
વલકવીત યધષ્ર .
૧૨-જરધઇ- યન દ્વધયધ ભરધરધ કદલવ
૧૫ જરધઇ- લલ્ડા યથ સ્કીર ડે -૨૦૧૪ થી
ઉજલધમ છે - ૨૦૧૭ ન વલમ"સ્કીર પય ધ પરચય ઓપ લકા " છે .

 પ્રશ્નોતરી 
(૧) તધજેતયભધું કમધ દે ળનધું વૈન્મલડધ
ગજયધતની મરધકધતે આવ્મધ ?
(૨) શેયીટેજ ભશત્વલ કમધ ળશેયભધું ઉજલધળે ?
(૩) ૨૫ ભી નેળનર ભચલ્રન વધમન્વ કોંગ્રેવ
કમધ યધજમભધું મજાળે ?
(૪) દે ળભધું ઝડી રેન ભધટેન ું તધભરભ વેન્ટય
કમધું ફનળે ?
(૫) ૬૮ભધું લન ભશત્વલ વનવભતે મખ્મભુંત્રીએ
કય લન ખલ્લ મકય ?
(૬) દે ળન ું પ્રથભ ગયીફ નલધઝ ન્સ્કર
ડેલરભેન્ટ વેન્ટય કમધું ળરૂ થય ?

(૯) દે ળન ું કય યે લ્લે સ્ટેળન વુંણા યીતે
ભકશરધઓથી વુંચધભરત ફન્ય ?
(૧૦) પ્રથભલધય કઇ ભશધન વ્મસ્ક્ટ્તની વધડીને
રેડભધકા અધમ ?
(૧૧) ઇન્ટયનેળનર યધઇવ યીચવા ઇન્સ્ટીટયટ
કમધું ફનળે ?
(૧૨) BCCC નધું નલધ અધ્મક્ષ કણ ફન્ય ?
(૧૩) PETN ન ું ર નધભ શ ું છે ?
(૧૪) યધષ્રવતએ ઓનરધઇન વળક્ષણ ભધટે કય
ટા ર રન્ચ કયા ?
(૧૫) પ્રધધનભુંત્રી ઉજલરધ મજનધનધું
રધબધથીની વુંખ્મધ કેટરી થઇ ?
(૧૬) ઓકકનવળભધ દ્વદ્વ કમધ દે ળભધું આલેર છે
?
(૧૭) ચીને તધન ું પ્રથભ વલદે ળી વૈન્મ ફેઝ
કમધું ફનધવ્ય ?
(૧૮) ળધુંવતન નફેર પ્રધઇવ ભેલનધય કમધું
નેતધન ું તધજેતયભધું નીધન થય ?
(૧૯) વયકધય ય વલિધવનધું ભધભરે બધયત
વલિભધું કેટરધભધું નુંફયે છે ?
(૨૦) ટેક્ષની ભધકશવત ભધટે નધણધભુંત્રીએ કઇ
એપ્ રન્ચ કયી ?
(૨૧) GST ઇન્ટેભરજન્વનધું ડીયે કટય જનયર
કણ ફન્ય ?
(૨૨) જન ૨૦૧૭ભધું યીટેઇર ભોંઘલધયી દય
કેટર યહ્ય ?
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(૨૩) ઓયીએન્ટર ફેંક ઓપ કભવાનધું CEO
કણ ફન્ય ?
(૨૪) ૮ભોં વથએટય ઓલ્ભવક કમધ દે ળભધું

  જળાબો  

મજાળે ?
(૨૫) વલમ્ફરડન ભકશરધ વવિંગલ્વન ું ટધઇટર

(૧) મ્મધનભધય (૨) અભદધલધદ (૩) ગજયધત

કણ જીત્ય ?

(૪) ગધુંધીનગય (૫) વલયધુંજરી લન (૬)

(૨૬) બધયતીમ લૈજ્ઞધવનકએ ળધેર

શૈદ્રધફધદ (૭) ASEAN (૮) ગધર ક્રુષ્ણ ગધુંધી

આકધળગુંગધનધું વમશને શ ું નધભ અધય ું ?

(૯) ભધુંન્ર્ગધ (૧૦) ભધય ટેયેવધ (૧૧)

(૨૭) વધફય ગધજીમન-૨૦૧૭ યધ્ધધભ્મધવ કમધું

લધયધણવી (૧૨) વલક્રભજીત વેન (૧૩) ેન્ટધ

મજામ ?

ઇયીથ્રીર ટેરધનધઇરેટ (૧૪) સ્લમભ (૧૫) ૨.૫

(૨૮) વલિ લસ્તી કદલવ ક્યધયે ઉજલધમ છે ?

કયડ (૧૬) જાધન (૧૭) જીબતી (૧૮) ચીન

(૨૯) અંતયીક્ષભધું પટન ટેભરટા કયનધય

રી શ્મધફધઓ(ચીન) (૧૯) પ્રથભ (૨૦)

પ્રથભ દે ળ કમ ફન્મ ?

આમકય વેત (૨૧) જન જવેપ (૨૨) ૧.૫૪%
(૨૩) મકેળકભધય જૈન (૨૪) બધયત (૨૫)
ગધફીન મગરઝધ (૨૬) વયસ્લતી (૨૭)
ફલ્ગેયીમધ (૨૮) ૧૧ જરધઇ (૨૯) ચીન
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