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દર સોમળારે ળોટ્સએપ પર પ્રકાવત થત ાં
કરન્ટ અફેસસ ન ાં એકમાત્ર મેગેઝીન

 વળદ્યાકકત 

ભોદીનધ લતન લર્નગયન ું જન નધભ આનુંદય
શત. અને ત્મધ ફૌધ્ધ ધભાનો ખફ પ્રબધલ શતો.
શધર ભધું જ ભે ર ફે પ્રેટભધ લર્નગયન ું નધભ
આનુંદય શોલધનો ઉલ્રેખ છે . યધતત્લ
વલબધગનધ ભધનલધ મજફ આનુંદય નધભ

 આપના ળોટ્સએપ પર અંક મેલળળા માટે

ઓછધભધ ઓછધ ૧ શજાય લા સધી યહ્ય શત.

Join Vidhyashakti ખી 7359470068 પર

તેનો ઉલ્રેખ કભધયધનધ વળરધરેખભધું છે .

ળોટ્સએપમાાંથી મેસેજ મોકળો. દર સોમળારે

»

અંક મેલળળા આપના મોબાઇમાાં
વળદ્યાક્તતનો નાંબર SAVE હોળો જરૂરી છે .

અંક નું-૪૧ તધ: ૪ વપ્ટે મ્ફય–૨૦૧૭
સાંપાદક: દરબાર સહદે ળવસિંહ

મખ્મભુંત્રી વલજમ રૂધણીનધ અગ્ર

વર્િલ ભનોજકભધય દધવ ફન્દ્મધ. એવ. અણધાન
સ્થધન રીધ.

»

યગ્રસ્ત ધટણ અને ફનધવકધુંિધ

જજલ્રધનધ ૧૫ ગધભોને અન્દ્મ સ્થે લવધલલધ

સ્થલ : માળલયા હાટીના

કેર્ફનેટે ભુંજયી આી.

જજ : જનાગઢ

»

www.vidhyashakti.blogspot.com

ફન્દ્મધ. આવળ નુંદધન સ્થધન રીધ.

Email : vidhyashaktigujarat@gmail.com

»

  ગજરાત  

»

ળયદ ર્ણિભધ વનવભતે આદ્ય કવલ નયવવિંશ

ભશેતધ વધકશત્મવનધી ટ્રસ્ટ દ્વધયધ અધતધ નયવવિંશ
ભશેતધ એલોર્ા નધ વલજેતધ જાશેય કયધમધ. ૨૦૧૭
નો એલોર્ા કવલ દરત કિમધયને અને
૨૦૧૮નો એલોર્ા કવલ વલનોદ જોીને એનધમત
કયધળે. ૧૯૯૯ થી અધતો આ એલોર્ા પ્રથભ
યધજેન્દ્ર ળધશને અધમો શતો.

»

બધયતીમ યધતત્લ વલબધગે એ

ફધફતની ષ્ટી કયી છે કે પ્રધધનભુંત્રી નયે ન્દ્ર

IIM-A નધ વનદે ળક પ્રો.એયોર કર્સઝધ

યનેસ્કોનધ ભશધવનદે ળક ઇયીનો

ફોકોલોએ મખ્મભુંત્રી રૂધણી અને અભદધલધદનધ
ભેમય ગૌતભ ળધશને અભદધલધદ લલ્ર્ા શેયીટેઝ
વીટીન ું પ્રભધણત્ર આપ્ય.

»

બધયતનધ ફધધ યધજમોની ોર્રવ ભધટે

એકવયખો યવનપોભા ફનધલલધન ું કધયા
અભદધલધદ સ્સ્થત નેળનર ઇન્દ્સ્ટીટયટ ઓપ
પેળન ર્ીઝધઇન(NIFD) કયી યશી છે .

»

ગજયધત કેર્યનધ અવધકધયી અને

ગજયધતનધ લા ચટું ણી કવભળનય અવનતધ
કયલધર CBSE ( વેન્દ્ટ્રર ફોર્ા ઓપ વેકન્દ્ર્યી
એજયકેળન) નધ અધ્મક્ષ ફન્દ્મધ. તેઓ યધજેળ
િતલેદીન સ્થધન રેળે.
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»

યધષ્ટ્રવત યધભનધથ કોવલિંદ ફે કદલવનધ

ગજયધત પ્રલધવે. વધફયભતી આશ્રભ, આિધમા

ફુંધધયણની કરભ ૧૪૮ શેિ દે ળનધ પ્રથભ
CAG લી.નયશયી યધલ શતધ.

ધ્ભવધગય સયીજીનધ ૮૩ભધું જન્દ્ભકદલવ

»

કધમાક્રભ –ભશેવધણધ અને યધજકોટનધ વૌની

સવનર અયોયધની વનભણકું . ચટું ણી કવભશ્નય ફે

મોજનધ િયણ-૨ની ર્રિંક-૪ની આધધયવળરધ

શોમ છે , જમધયે એક મખ્મ ચટું ણી કવભશ્નય શોમ

યધખળે.

છે . શધરભધું મખ્મ ચટું ણી કવભશ્નય એ.કે. જોવત છે ,

  ભારત  

ચટું ણી કવભશ્નયની ખધરી જગ્મધ ય

જમધયે ચટું ણી કવભશ્નય ઓભ પ્રકધળ યધલત અને
સવનર અયોયધ છે . બધયતીમ ફુંધધયણની કરભ
૩૨૪ શેિ બધયત ચટું ણી કવભળનની સ્થધનધ
૨૫ જાન્દ્ય ૧૯૫૦ભધું થમેર. પ્રથભ મખ્મ ચટું ણી

»

સ્સ્લતઝયરેન્દ્ર્નધ પ્રેવવર્ન્દ્ટ શ્રીભતી

કવભશ્નય સકભધય વેન શતધ.

ર્ોયીવ લ્યથર્ા ૩ કદલવનધું બધયતનધ પ્રલધવે

»

ધધમધા. યધષ્ટ્રવત યધભનધથ કોવલિંદ અને

યધમયભધું ફનળે.

પ્રધધનભુંત્રી ભોદી વધથે ફેિક મોજામ. યે લ્લે

»

વકશત ફે વભજવત થઇ.

»

િીનનધ વળમધભેનભધું ૩ થી ૫ વપ્ટે.

બધયતન ું પ્રથભ ભધઇક્રો જગર
ું

યધજસ્થધનનધ કોટધભધું િુંફર નદી ય

ફનેર યધજસ્થધનનધ પ્રથભ શેર્ગિંગ ર્િજને
પ્રધધનભુંત્રી એ ખલ્રો મક્યો. આ ર્િજ ગોલ્ર્ન

દયવભમધન મોજાનધય BRICS નધ ૯ભધું

કોયીર્ોયનો બધગ છે .

વુંભેરનભધું બધગ રેલધ પ્રધધનભુંત્રી િીનનધ

»

પ્રલધવે. ર્ોકરધભ ભધભરે ફન્ને દે ળો એ વૈન્દ્મ
ધછુ શટધવ્ય.

»

યધજીલ ગૌફધએ ગ્રશવર્િલનો કધમાબધય

વુંબધળ્મો. ુંજાફનધ યધજીલ ગૌફધ ઝધયખુંર્નધ
મખ્મ વર્િલ યશી ચક્યધ છે અને IMFભધું
બધયતનધ ૪ લા પ્રવતવનધી યહ્યધ છે .

»

લા ગ્રશવર્િલ યધજીલ ભશવિ બધયતનધું

કોંકણી રેખક ભશધફરેિય વૈરને

૨૦૧૬નો પ્રવતન્ષ્િત વયસ્લતી વન્દ્ભધન યસ્કધય
તેભની નલરકથધ" શોથધન' ભધટે એનધમત.

»

સ્સ્લતઝયરેન્દ્ર્ અને બધયત લચ્િે

ટીલ્ટીંગ ટ્રેન ફધફતે એભઓય થમધ. આલી ટ્રેનો
શધરભધું સ્સ્લત્ઝરેન્દ્ર્, યવળમધ, જભાની અને
યોભધવનમધ વકશત ૧૧ દે ળોભધું કધમાયત છે .
ટીલ્ટીંગ ટ્રેનો ફધઇકની જેભ જે ફધજ લધુંક શોમ

૧૩ભધું કમ્ટ્રોરય એન્દ્ર્ ઓકર્ટય જનયર ઓપ

તે ફધજ નભી જામ છે , જેથી અકસ્ભધતો ઓછધ

ઇન્ન્દ્ર્મધ (CAG) ફન્દ્મધ. ળવળકધન્દ્ટ ળભધાન સ્થધન

ફને છે .

રેળે. જમધયે ર્ેપ્યટી CAG અવિન ખત્રી, અવનતધ
ટનધમક, અને યું જનકભધય ઘો છે . બધયતીમ
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»

ઉતયપ્રદે ળભધું લગા ૩ અને ૪ની

બયતીભધું ઇન્દ્ટયવ્ય પ્રથધ નધબદ કયધમ.

»

ઇયધકી વેનધએ આતુંકલધદીઓનધ

કબ્જજાભધું યશેર તર અપય ળશેયને મકત કયધવ્ય.

»

ધકકસ્તધનભધું લા પ્રધધનભુંત્રી ફેનઝીય

ભટ્ટોની શત્મધ ભધભરે યલેઝ મળયપને બધગેડ
જાશેય કયધમધ. ફે ોર્રવ અવધકધયીને ૧૭

  વળશ્વ  

»

શ્રીરુંકધભધું મોજામેર કશન્દ્દ ભશધવધગય

વુંભેરન-૨૦૧૭ભધું વલદે ળભુંત્રી સષ્ભધ સ્લયધજ
ઉસ્સ્થત યહ્યધ. ઇન્ન્દ્ર્મધ પધઉન્દ્ર્ેળન અને
એવ.યધજાયત્નભ સ્કર ઓપ ઇન્દ્ટયનેળનર સ્ટર્ી
વવિંગધોય દ્વધય મોજામેર આ વુંભેરનભધું ૩૫
દે ળોનધ પ્રવતવનધી ઉસ્સ્થત યહ્યધ. ગત લે આ
વુંભેરન વવિંગધોયભધું મોજાય શત.

»

ભેસ્સવકોની ખધર્ીભધું ઉદબલેરધ શધલે

તપધને અભેકયકધનધ ટેકવધવ યધજમભધું કશેય
લતધાવ્મો. ૩૮ નધ ભોત, ૪૮ શજાય ઘયો નષ્ટ
થમધ.

»

લલ્ર્ા જસ્ટીવ પ્રોજેકટ દ્વધયધ તૈમધય

થમેર રો ઇન્દ્ર્ેક્ષભધું વલિભધું કધમદધભધું ભધનનધયધ
૧૧૩ દે ળોની મધદીભધું બધયત ૬૬ભધું ક્રભે છે ,
જમધયે ધકકસ્તધન ૧૦૬ભધું ક્રભે છે . ર્ેન્દ્ભધકા
પ્રથભ ક્રભે છે .

»

ઉતય કોયીમધએ છોર્ેરી ફેરેસ્ટીક

વભવધઇરો જાધનનધ શોકધઇદો દ્વદ્વ યથી
વધય થતધ અપયધતપયી ભિી ગઇ. ટ્રેન

લાની વજા પટકધયધમ.

»

IAEA (ઇન્દ્ટયનેળનર એટવભક એનજી

એજન્દ્વી) એ કઝધકસ્તધનભધું પ્રથભ યભધણ
ઇંધણ યીઝલા વેન્દ્ટય ખોલ્ય. રધઇટ લોટય
યભધણ યીએકટય ભધટે ઉમોગી તેભધું ૯૦ ટન
યયે વનમભનો વુંગ્રશ થળે.

»

બધયતીમ મનધ જે.લધમ. વલ્રઇ

વવિંગધોયનધું કધમાકધયી યધષ્ટ્રવત ફન્દ્મધ. નલધ
યધષ્ટ્રવત ચટું ધઇ ત્મધું સધી કધમાબધય વુંબધળે.

»

િીનનધ ળધુંઘધઇભધું વવવલર્રમન ડ્રોન

વલભધનો ભધટે પ્રથભ ટેસ્ટ પરધઇટ ફેઝની
ળરૂઆત. િીનભધું ૧૨૦૦૦૦ યજીસ્ટર્ા ડ્રોન છે .
અને ૫૦૦ ડ્રોન ઉત્ધદક છે . જે વલિની ૭૦%
ભધકે ટ કલય કયે છે .

»

કેન્દ્મધની સવપ્રભકોટે યધષ્ટ્રવત ઉહરૂ

કેન્દ્મધતધની ચટું ણીને ગેયકધમદે વય જાશેય કયી.
૬૦ કદલવભધું પયીથી ચટું ણી કયધલલધનો આદે ળ.

»

આંતયયધષ્ટ્રીમ કશન્દ્દ કોન્દ્પયન્દ્વ કધિભુંડભધું

ળરૂ થઇ. વલિબયભધુંથી કશન્દ્દ નેતધઓ, વુંતો,
અને કશન્દ્દ કધમાકતધાઓ બધગ રેળે.

વ્મલશધય િપ્ કયધમો. આ વભવધઇર ૫૦૦ કકભી

»

ઉય ગઇ અને ૨૭૩૫ કકભી અંતય કધીને

બધયત એવળમધનો વૌથી ભ્રષ્ટ દે ળ છે . બધયતભધું

વમરભધું ર્ી.

ભ્રષ્ટધિધયનો યે ટ ૬૯% છે . જમધયે વલએતનધભ

ટ્રધન્દ્વયન્દ્વી ઇન્દ્ટયનેળનર નધું વલેભધું

વળદ્યાક્તત ળોટ્સએપમાાં જોડાળા માટે JOIN VIDHYASHAKTI ખી મેસેજ કરો - 7359470068

Page 3

સ્ધધા ત્ભક યીક્ષધઓ ભધટે ન ું વૌપ્રથભ લોટ્વએ ભેગેઝીન-વલદ્યધળકકત

www.vidhyashakti.blogspot.com
ર્ફજા ક્રભ છે . ટ્રધન્દ્વયન્દ્વી ઇન્દ્ટયનેળનર ન
મખ્મધરમ ફર્રિન જભાનીભધું છે .

»

અલકધળભધું વૌથી લધ યશેલધનો વલક્રભ

»

બધયત અને િીને WTO ભધું વલકવીત

દે ળો દ્વધયધ ખેડતોને અધતી અમ્ફય ફોસવ
નધભની વફવવર્ીનો વલયોધ કમો. અભેકયકધ,

સ્થધીને ૨૮૮ કદલવ ફધદ ેગી વલટવન પ્રથ્લી

કેનેર્ધ અને યયોનધ દે ળો ખેડતોને વફવવર્ી

ય યત પયી. ર્ફજા વભળન થઇ ને કર ૬૬૫

આે છે , યું ત તે વલકધવવળર દે ળોનધ ખેડતોને

કદલવ તેઁભણે અલકધળભધું વલતધવ્મધ છે .

અધતી વફવવર્ીથી ધણી લધધયે છે . તેથી તે
દે ળોનધ ખેડતો વસ્તો ભધર આંતયયધષ્ટ્રીમ

  આવથિક જગત  

»

RBI નધ લધવિક યીોટા મજફ યદ

થમેરી ૧૦૦૦ અને ૫૦૦ ની નોટો પયીથી
ફેંકભધું જભધ ૯૯% જ થઇ છે . કર ૬૩૨.૬ કયોર્
નોટભધુંથી ૮.૯ કયોર્ પયી ફેંકોભધું આલી નથી.
નોટફુંધી થી ૩ રધખ કયોર્ રૂવમધ ફેકકિંગ
તુંત્રભધું આવ્મધ. ૨ રધખ ફનધલટી કુંનીઓ

ફજાયભધું િધરલે છે . જે બધયત અને િીન જેલધ
દે ળોનધ ખેડતો ભધટે નકળધનકધયક છે .

»

આધધયકધર્ા ને ધનકધર્ા વધથે રીંક

કયલધની અંવતભ તધયીખ ૩૧ ઓગષ્ટને ફદરે
૩૧ ર્ીવેમ્ફય કયધમ.

»

વયકધયે દર્ક્ષણ કોયીમધથી ઝીયો ર્યટી

ય આમધત થતી વોનધ િધુંદી ય પ્રવતફુંધ

કર્ધઇ, અને ૫૬ રધખ નલધ કયદધતધ ફન્દ્મધ.

રગધવ્મો.

»

»

RBI એ ઉજ્જજીલન પધમનધસ્ન્દ્વમર

વવલિવીઝને ળેર્યર ફેંકનો દયજજો આપ્મો.

»

વિભફુંગધનધ લધાભધન જજલ્રધભધું

થતધ ગોવલિંદબોગ િોખધને GI(જીઓગ્રધકપકર
ઇન્ન્દ્ર્કેળન) નો દયજજો ભળ્મો. તે િોખધને અન્દ્મ

કયનધય પ્રથભ એકિેન્દ્જ યીરધમન્દ્વ ગ્રન ું
ઇન્ન્દ્ર્મન કોભોર્ીટી એકિેન્દ્જ(ICEX) ફન્દ્ય.

»

  રમત જગત  

વુંયક્ષણ ભે છે . દધજીરીંગની િધ દે ળન પ્રથભ
GI શતી.
BSE નધું CEO આવળ િૌશધણનો

કધમાકધ ૫ લા લધધયધમો.

»

િધ નધણધકકમ લાનધ એવપ્રર-જનનધ

વત્રભધવવકભધું વ્રધ્ધી દય ૫.૭% યહ્યો. ૩ લાભધું
વૌથી નીિો યહ્યો.

કોર ઇન્ન્દ્ર્મધનધ અધ્મક્ષ ગોધર વવિંઘ

ફન્દ્મધ.

િોખધની જેભ ન લેિી ળકધમ તેવ િધન્દ્ર્ન ું

»

વલિભધું ર્ધમભુંર્ પયિય કોન્દ્ટ્રધકટ રોંિ

»

અભેકયકધનધ રધવ લેગધવભધું મોજામેર

૧૪.૬૯ અફજની વદીની વૌથી ભોંઘી પધઇટ
અભેકયકન ફોસવય પરોઇર્ ભેલેદયે જીતી રીધી.
ભધળાર આટા વ વલિ િેસ્મ્મન કોનોય ભેકગ્રેગોય
ને શયધવ્મો.
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»

ગ્રધવગોભધું મોજામેર વલિ ફેર્વભન્દ્ટન

િેસ્મ્મનવળભધું પધઇનરભધું ી.લી.વવિંધની
જાધનની નોઝોભી ઓકશધયધ વધભે શધય. વવિંધને

નધવલક ભધટેનધ ૮ભધું વેટેરધઇટને L અને S ફેન્દ્ર્
વધથે યે ઝીંગ ેરોર્ અને નેવલગેળન ેરોર્ વધથે
યલધનધ કયધમો શતો.

યજતદક થી વુંતો ભધનલો ર્યો. વવિંધ

»

૨૦૧૩ અને ૨૦૧૫ભધું કધુંસ્મદક જીતી શતી.

સધધયધને કેર્ફનેટે ભુંજયી આી. રેપટનન્દ્ટ

»

જનયર ર્ી.ફી.ળેકટકય વવભતીની ૯૯

ભશેન્દ્રવવિંશ ધોની ૩૦૦ લન ર્ે યભનધય

બધયતનો ૬િો ખેરધર્ી ફન્દ્મો. વલિભધું વૌથી લધ
લન ર્ે ૪૬૩ વિીન અને ર્ફજા નુંફયે ૪૪૮
ભેિ વધથે શ્રીરુંકધનો જમલદા ને છે .

»

લાનધ અંવતભ ટેવનવ ગ્રધન્દ્ર્સ્રેભ

ય.એવ.ઓનનો ન્દ્યમોકા ભધું પ્રધયું બ.

»

ર્િજસ્ટોન ઇન્ન્દ્ર્મધ ટધમય કુંનીની

પ્રથભ િધન્દ્ર્ એમ્ફેવેન્દ્ર્ય ી.લી.વવિંધ ફની.

»

યભતગભતને પ્રોત્વધશન આલધ ફદર

કયરધમન્દ્વ પધઉન્દ્ર્ેળનનધ નીતધ અંફધણીને
યધષ્ટ્રવતનધ શસ્તે "ખેર પ્રોત્વધશન યસ્કધય"
એનધમત.

»

લલ્ર્ા ફોકવીંગ િેસ્મ્મનવળભધું

બધયતનધું ગૌયલ વલધયીએ િોન્દ્ઝ ભેર્ર જીત્મો.

»

ખયધફ પ્રદળાન ફદર બધયતીમ શોકી

ટીભનધું કોિ યોરેન્દ્ટ ઓલ્ટભેન્દ્વને શટધલધમધ.

  સાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન  

આઝધદી ફધદનધ વૌથી ભોટધ વૈન્દ્મ

બરધભણોભધુંથી ૬૫ બરધભણોનો વયકધયે
સ્સ્લકધય કમો. વૈન્દ્મની રર્ધક ક્ષભતધ લધધયલધ
અને આધવનકતધ ભધટે વુંયક્ષણ ફજેટનો લધ
કશસ્વો ખિા કયલધભધું આલળે. કોય ઓયે ટીંગ
અને એન્દ્જીવનમયીંગ વવગ્નર યે જીભેન્દ્ટનો વલરમ
કયધળે અને વેનધનધ યીેયીંગ કધયખધનધઓને
ન:ગકિત કયધળે. ૫૭ શજાય જલધનોની પયીથી
રર્ધક ભોિે વનયસ્સત કયધળે.

»

DRDO અને ઇઝયધમેર એયો સ્ેવ

ઇન્દ્ર્સ્ટ્રીઝ બધયતીમ વેનધ ભધટે ૨૦૨૦ સધીભધું
એર્લધન્દ્વ વભવધઇર વવસ્ટભ(AMS) ટેકનોરોજી
વલકવધલળે. આ વભવધઇરો ૭૦ કકભીનધ
વલસ્તધયભધું વભવધઇરો, એયક્રધપટ, શેર્રકોપ્ટય
અને ડ્રોન વલભધનો તોર્ી ધર્લધ વક્ષભ શળે.

»

અભેકયકધનધ યધષ્ટ્રવત એ NASA નધ

નલધ લર્ધ તયીકે જેમ્વ િધઇર્ેસ્ટધઇનની વનભણકું
કયી.

»

વુંયક્ષણભુંત્રી અરૂણ જેટરીની

ઉસ્થીતીભધું બધયત ર્ધમનેવભકવ ર્રવભટેર્ અને
ઇઝયધમેર દ્વધયધ વુંયકત યીતે ફનધલધમેર રોંગ

»

અંવતભ સ્ટેજભધું કશટ વળલ્ર્ ઉગ્રશ થી

અરગ નધ થઇ ળકતધ PSLV C-39 દ્વધયધ

યે ન્દ્જ વયપેવ ટ એય વભવધઇર(LRSAM)
બધયતીમ નૌવેનધને વોંલધભધું આલી. બધયત

ઉગ્રશ IRNSS -1H ન ું પ્રક્ષેણ વનષ્પ યહ્ય.
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ર્ધમનેવભસવ ર્રવભટેર્ બધયતની ત્રણેમ વેનધ
ભધટેની વભવધઇર પ્રોર્કળન એજન્દ્વી છે .

»

 Days of The week 

વુંયક્ષણ ફધફતે સ્સ્લર્નની SAB અને

બધયતની અદધણી કુંની લચ્િે કયધય થમો.
બધયતીમ લધયવેનધ ભધટે વવિંગર એન્દ્જીન

૨૯-ઓગષ્ટ-યધષ્ટ્રીમ ખેર કદલવ (શોકીનધું
જાદગય ધ્મધનિુંદનો જન્દ્ભકદલવ)

ધયધલતધ રર્ધક વલભધનો ફનધલળે.

૩૦ - ઓગષ્ટ- રઘ ઉદ્યોગ કદલવ

»

૧ થી ૭ –વપ્ટેમ્ફય-યધષ્ટ્રીમ ોણ વપ્તધશ

િીન વધથે લણવતધ વુંફધ
ું ોને ગરે

ે ીન બધધ,
ITBP નધ જલધનોને િીનની ભુંર્ય

 પ્રશ્નોતરી 

અને વતબ્જફતભધું ફોરધતી ફોરીઓ વળખલધન
પયજીમધત કયધય. ITBP ભધું ૯૦ શજાય જલધનો
છે .

Person of The Week

(૧) ૨૦૧૭નધું નયવવિંશ ભશેતધ એલોર્ા ભધટે કોની
વુંદગી થઇ છે ?
(૨) કમધ ળશેયન ું જન નધભ આનુંદય શત ?

-વનમસા

સીતારમણ –

-ઇન્ન્દ્દયધ ગધુંધી ફધદ દે ળનધ ર્ફજા ભકશરધ
વુંયક્ષણ ભુંત્રી ફન્દ્મધ.
-જન્દ્ભ- ૧૮ ઓગષ્ટ ૧૯૫૯
ભદયધઇ તવભરનધડ
-વત-યકરધ પ્રબધકય
શૈરધફધદ તેરગ
ું ણધ
-૧૯૮૦ભધું વફીરક્ષ્ભી યધભધસ્લધભી કોરેજ
વતરર્િયધલ્રીભધું સ્નધતક
-કદલ્શીની જલધશયરધર નશેરૂ યવનલવવિટીભધું
આંતયયધષ્ટ્રીમ અધ્મમન ય એભકપર કય.ા
-૨૦૦૩ થી ૨૦૦૫ યધષ્ટ્રીમ ભકશરધ આમોગનધ
વભ્મ યહ્યધ.
-૨૦૧૪ભધું નધણધ અને કોોયે ટ ફધફતોનધ
યધજમકક્ષધનધ ભુંત્રી ફન્દ્મધ. ફધદભધું કોભવા અને
ઇન્દ્ર્સ્ટ્રીઝનધ સ્લતુંત્ર પ્રબધય ભળ્મો શતો.

(૩) IIM અભદધલધદનધ વનદે ળક કોણ ફન્દ્ય ?
(૪) બધયતીમ ોર્રવ ભધટેનો યવનપોભા કઇ
વુંસ્થધ ફનધલળે ?
(૫) CBSEનધ અધ્મક્ષ કોણ ફન્દ્ય ?
(૬) શ્રીભતી ર્ોયીવ લ્યથધર્ા કમધ દે ળનધ
યધષ્ટ્રવત છે ?
(૭) BRICS દે ળોન વુંભેરન કમધ ળરૂ થય છે ?
(૮) બધયતનધ નલધ CAG કોણ ફન્દ્ય ?
(૯) ખધરી ર્ેર ચટું ણી કવભશ્નયની જગ્મધ ય
કોની વનભણકું થઇ ?
(૧૦) ૨૦૧૬નો વયસ્લતી વન્દ્ભધન યસ્કધય કોને
અધમો ?
(૧૧) બધયતે ટીલ્ટીંગ ટ્રેન ફધફતે કમધ દે ળ
વધથે કયધય કમધા છે ?
(૧૨) કશન્દ્દ ભશધવધગય વુંભેરન-૨૦૧૭ કમધ
દે ળભધું મોજાય ?
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(૧૩) અભેકયકધનધ ટેસવધવભધું ક્યધ તપધને કશેય
લતધાવ્મો ?
(૧૪) રો ઇન્દ્ર્ેક્ષભધું બધયત કેટરધભધું ક્રભે છે ?
(૧૫) ધકકસ્તધનભધું ફેનઝીય ભટોની શત્મધ
ભધભરે કમધ યધષ્ટ્રવતને બધગેડ જાશેય કયધમધ ?
(૧૬) IAEA વલિન ું પ્રથભ યભધણ ઇંધણ
યીઝલા ક્યધ ળરૂ કયા ?
(૧૭) વવિંગધયનધ કધમાકધયી યધષ્ટ્રવત કોણ
ફન્દ્ય ?
(૧૮) અલકધળભધું વૌથી લધ વભમ યશેલધનો
વભમ કઇ ભકશરધએ સ્થધમો ?
(૧૯) RBI એ કઇ કુંનીને ળેર્યર ફેંકનો
દયજ્જજો આપ્મો ?
(૨૦) કોર ઇન્ન્દ્ર્મધનધ અધ્મક્ષ કોણ ફન્દ્ય ?
(૨૧) BSE નધ CEO કોણ છે ?
(૨૨) ફોકવય ફ્રોઇર્ ભેદલેદય ક્યધ દે ળનો છે
?
(૨૩) ગ્રધવગોની વલિ ફેર્વભન્દ્ટન

  જળાબો  
(૧) દરત કિમધય (૨) લર્નગય (૩)
પ્રો.એયોર ર્ીસઝધ (૪) NIFD અભદધલધદ (૫)
અવનતધ કયલધર (૬) સ્સ્લતઝયરેન્દ્ર્ (૭)
વળમધભેન –િીન (૮) યધજીલ ભશી (૯) સવનર
અયોયધ (૧૦) ભશધફરેિય વૈર (૧૧)
સ્સ્લત્ઝયરેન્દ્ર્ (૧૨) શ્રીરુંકધ (૧૩) શધલે (૧૪)
૬૬ભધું (૧૫) યલેઝ મળયપ (૧૬) કઝધકસ્તધન
(૧૭) જે.લધમ.વલ્રઇ (૧૮) ેગી વલટવન
(૧૯) ઉજ્જજીલન પધમનધસ્ન્દ્ળમર (૨૦) ગોધર
વવિંઘ (૨૧) અવળ િૌશધણ (૨૨) અભેકયકધ
(૨૩) યજત (૨૪) ભશેન્દ્રવવિંશ ધોની (૨૫)
ન્દ્યમોકા (૨૬) કયરધમન્દ્વ પધઉન્દ્ર્ેળન (૨૭)
ર્ી.ફી.ળેકટકય (૨૮) ભેજય ધ્મધનિુંદ

િેસ્મ્મનવળભધું ી.લી.વવિંધ એ કમો ભેર્ર
જીત્મો ?
(૨૪) ૩૦૦ લન ર્ે યભનધય બધયતનો છ્િો
ખેરધર્ી કોણ ફન્દ્ય ?
(૨૫) ય.એવ ઓન કમધ ળશેયભધું ળરૂ થઇ છે
?
(૨૬) યધષ્ટ્રીમ ખેર પ્રોત્વધશન યસ્કધય કઇ
વુંસ્થધને અધમો ?
(૨૭) કઇ વવભવતની વૈન્દ્મ સધધયધ બરધભણોનો
વયકધયે સ્સ્લકધય કમો ?
(૨૮) યધષ્ટ્રીમ ખેર કદલવ કોની મધદભધું
ઉજલધમ છે ?
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