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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

»

૫-૬ ઓક્ટો. ગધુંધીનગયભધું "

આંતયયધષ્ટ્રીમ પોયે ન્વીક વધમન્વ એન્ડ વધમફય
વવક્યોયીટી કોન્પયન્વ" મોજામ. ગજયધત
પોયે ન્વીક વધમન્વ યવન.ભધું યધજમનધું પ્રથભ
"વધમફય કડપેન્વ વેન્ટય" નો પ્રધયું બ.

»

સ્લચ્છ બધયત વભળન અંતગાત સ્લચ્છતધ

દાણભધું દે ળનધું ૧૬ જજલ્રધને પ્રથભક્રભધુંક
ભળ્મો. ગજયધતનધું ડધુંગ જજલ્રધને પ્રથભ ક્રભધુંક

વળદ્યાક્તતનો નાંબર SAVE હોળો જરૂરી છે .

ભતધ યધષ્ટ્રવતનધ શસ્તે એલોડા અાણ.

અંક નું-૪૬ તધ: ૯-ઓકટો–૨૦૧૭

»

સાંપાદક: દરબાર સહદે ળવસિંહ
સ્થલ : માળલયા હાટીના
જજ : જનાગઢ

http://vidhyashakti.blogspot.in/
vidhyashaktigujarat@gmail.com

યધજમભધું અકસ્ભધતગ્રસ્ત ફનતધ શ

ુંખીઓને તધત્કધરીક વધયલધય ભી યશે તે ભધટે
કરૂણધ એમ્બ્યરન્વનો ગધુંધીનગયભધુંથી
યધજમવ્મધી પ્રધયું બ. કરૂણધ એમ્બ્યરન્વનો ટોર
ફ્રી નુંફય "૧૯૬૨" યધખલધભધું આવ્મો છે .

»

પ્રધધનભુંત્રી ભોદી ગજયધતની મરધકધતે

-ઓખધ-ફેટ દ્વધયકધ લચ્ચેનધ કેફર સ્ટેઇડ
વવગ્નેચય કેફર લિજન ું ખધતમહતા કય.ા
-ચોટીરધ નજીક ગ્રીન કપલ્ડ એયોટા ન ું

  ગજરાત  

ખધતમહતા કયધય.
-યધજકોટ-અભદધલધદ શધઇલેને ૨૮૯૩ કયોડનધ
ખચે વવક્વ રેન કયધળે.
-ગજયધતની પ્રથભ અંત્મોદમ એકવપ્રેવ નો

»

યધષ્ટ્રવત યધભનધથ કોવલિંદએ ગધુંધીજીની

૧૪૮ભી જન્ભજમુંવત વનવભતે ગધુંધીજીનધું
જન્ભસ્થ ોયફુંદયનધું કકવતિભકું દયે શ્રધધધુંજલર
અાણ કયી.

»

વયકધયે લફન અનધભત લગાની ૫૮

જાવતઓ ભધટે વધત વભ્મોનધ ુંચની યચનધ કયી.

ઉધનધ(સયત) અને જમનગય(લફશધય) લચ્ચે
પ્રધયું બ.
-દ્વધયકધ ધવે ભોજભધું દે ળન ું પ્રથભ ભયીન
ોલરવ રેવનિંગ ઇન્સ્ટીટયટ ફનળે.

»

યધષ્ટ્રીમ વુંસ્ુવત ભશોત્વલ-૨૦૧૭

અભદધલધદભધું વધફયભતીનધ કકનધયે ૭ થી ૯
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ઓકટોમ્બફય દયવભમધન મોજામો.

»

ગજયધતભધું મોજાનધય વલધધનબધની

ચટ્ું ણી વુંદબે કેન્રીમ ચટું ણીુંચની ટીભ ફે
કદલવની ગજયધત મરધકધતે. ટીભભધું મખ્મ
ચટું ણી કવભશ્નય એ.કે.જોતી, ચટું ણી કવભશ્નય
ઓ.ી.યધલત, ચટું ણી કવભશ્નય સવનર અયોયધ,
નધમફ ચટું ણી કવભશ્નય વુંદી વકવેનધ લગેયે
વધભેર શતધ.

  ભારત  

»

યધષ્ટ્રવત યધભનધથ કોવલિંદએ જીબતીનધું

યધષ્ટ્રવત ઇસ્ભધઇર ઉભય ગશેર વધથે મરધકધત
કયી. વમરી સયક્ષધ અને ઉજાા ક્ષેત્રે વભજતી
થઇ. આકફ્રકી દે ળ જજબતીન ું ધટનગય જીબતી
છે .

»

૪૫ લા ફધદ બધયતનધું યધષ્ટ્્વત

યધભનધથ કોવલિંદે ઇથોવમધની મરધકધત રીધી.
૧૯૭૨ભધું લી.લી.ગીયીએ ઇથોવમધની મરધકધત
રીધેર. ઇથોવમધનધું યધષ્ટ્રવત મરધત તેળોભે
એડીવ અફધફધ એયોટા ય સ્લધગત કય.ા
બધયત-ઇથોવમધ લચ્ચે વ્મધધય, કોમ્બયવનકેળન
અને ભીકડમધ ક્ષેત્રે વભજતી થઇ.

»

યધષ્ટ્રવત દ્વધયધ OBCભધું વભધવલષ્ટ્ટ

જાવતઓભધું વફ કેટેગયી ફનધલલધ ભધટે
ન્મધમમવતિ જી.યોકશણીની અધમક્ષતધભધું કવભળન

»

૫ થી ૨૫ ઓક્ટોમ્બફય દે ળબયભધું માટન

લા ભનધલધળે. ૨૫ ઓકટોમ્બફયે યધષ્ટ્રવતની
ઉસ્સ્થતીભધું ઇન્ન્ડમધ ગેટ ય વભધન વભધયોશ

વનભધય. કરભ ૩૪૦ શેઠ વનભધમેર કવભળનભધું

મોજાળે.

૫ વભ્મ શળે.

»

»

વુંળધધનોભધું મોગ્મ પ્રફુંધન ભધટે એક

કશભધચર પ્રદે ળનધું લફરધવયભધું દે ળનધ

૮ભધું AIIMS(ઓર ઇન્ન્ડમધ ઇન્વટીટયટ ઓપ
ભેકડકર વધમન્વ) ની આધધયવળરધ

કેન્ર વયકધયે લોતય ક્ષેત્રભધું જ

ઉચ્ચસ્તયીમ કવભટી ફનધલી. જેનધ અધમક્ષ
તયીકે નીવત આમોગનધું ઉધધમક્ષ યધજીલકભધય

પ્રધધનભુંત્રીએ યધખી. દે ળનધ પ્રથભ AIIMS ની

છે .

સ્થધનધ ૧૯૫૬ભધું કદલ્શીભધું થમેર.

»

»

અને એજયકેળન ભધટે ૪.૫ અફજ ડોરયની

ઉયધષ્ટ્રવત લેંકૈમધ નધમડએ

આંધ્રપ્રદે ળનધું વલજમલધડધભધું વધગયભધરધ

બધયત ફધુંગ્રધદે ળને ઇન્ફ્રધસ્રકચય, શેલ્થ

રોન આળે. બધયત દ્વધયધ કોઇણ દે ળને

મોજનધ શેઠ ુષ્ટ્ણધ નદી ય મકતધરમથી

અધમેર આ વૌથી ભોટી રોન છે .

વલજમલધડધ લચ્ચે ફનધલલધભધું આલનધય

»

યધષ્ટ્રીમ જભધગા -૪ નધ પેઝ-૧નો વળરધન્મધવ
કમો.

૧૪મ ું બધયત –યયોીમ વુંઘ વળખય

વુંભેરન કદલ્શીભધું મોજાય. યયોીમ
કધઉન્વીરનધ પ્રેવીડન્ટ ડોનધલ્ડ ફ્રધુંવીવજેક ટસ્ક
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છે . બધયત અને યયોીમ વુંઘ લચ્ચે વૌય ઉજાા,
ભેરો અને વુંળોધન ફધફતે ૩ વભજતી થઇ.

»

ભધત્ર કદવ્મધુંગો ભધટે દે ળની પ્રથભ ITI

આવધભનધું કદબ્રગઢભધું ળરૂ થઇ.

»

તયીકે બધયતીમ ડો.વૌમ્બમધ સ્લધભીનધથનની
વનભણકું . શધરભધું તેઓ ઇન્ન્ડમન કધઉન્વીર ઓપ
ભેકડકર યીચવા(ICMR)નધું ડીયે કટય જનયર છે .

»
  વળશ્વ  

»

અભેકયકધએ કયફધનધું ૧૫ યધજદતોને

શધુંકી કધઢમધ, ક્યફધભધું અભેકયકધનધું ૨૧
અવધકધયીઓ ય શેલ્થ એટેક કયધતધ લફભધય
ડમધ શતધું.

»

ચીનનધું લન ફેલ્ટ, લન યોડ ફધફતે

બધયતનધું વલયોધને અભેકયકધએ વધથ આપ્મો. જે
ધકકસ્તધન ઓક્યધઇડ કધશ્ભીય જેલધ
વલલધદધસ્દ ક્ષેત્રભધુંથી વધય થધમ છે .

»

કેનેડધની વત્રજી વૌથી ભોટી ધટી "ન્ય

ડેભોક્રેટીક ધટી" નધ નેતધ તયીકે બધયતીમ
મનધ ળીખ જગભીતવવિંશ ચટું ધમધ. તેઓ
૨૦૧૯ભધું પ્રધધનભુંત્રી વધભે ચટું ણી રડળે.

»

અભેકયકધભધું પેડયર કોમ્બયવનકેળન

WHO નધ ડેપ્યટી ડીયે કટય જનયર

SAARC નધ સ્ીકયોન ું ૮મ ું વુંભેરન

કોરુંફોભધું ળરૂ થય. રોકવબધ અધમક્ષ સવભત્રધ
ભશધજને ફધધ દે ળોને એકવધથે ભીને કધભ
કયલધ જણધવ્ય.

»

નોબે પ્રાઇઝ-૨૦૧૭

-ળધુંવતનો નોફેર પ્રધઇઝ નોલે દ્વધયધ આલધભધું
આલે છે , જમધયે અન્મ પ્રધઇઝ સ્સ્લડન દ્વધયધ
આલધભધું આલે છે .
(૧) ભૌવતક વળજ્ઞાન:-અભેકયકધની રીગો વલયગો
રેફોયે ટયીનધ વભ્મો પ્રો.યે નય લીવ(જભાની) અને
ફૈયીવ વી.ફૈયીળ(અભેકયકધ) અને કી
એવ.થોના(અભેકયકધ) ને એનધમત.
-ગરૂત્લીમ તયું ગોની ઓખ કયી કે જેની
કલ્નધ આઇનસ્ટધઇને કયી શતી.
-ગરત્લીમ તયું ગોની ઓખથી િહ્ધુંડને
વભજલધભધું ભદદ ભળે.
(૨) રસાયણ વળજ્ઞાન:- જેકવ ડફેળે

કવભળન(FCC)નધું અધમક્ષ લફજીલધય બધયતીમ

(સ્સ્લત્ઝરેન્ડ), જોઆકકભ ફ્રેંન્ક(અભેકયકધ), અને

મનધ અજીત લયદયધજ ઇ ફન્મધ.

યીચડા શેન્ડવાન(લિટન) ને એનધમત.

»

-ક્રધમો ઇરેકરોન ભધઇક્રોસ્કોી ક્ષેત્રભધું મોગદધન

વલશ્વની પ્રથભ ક્લોન્ટભ

ઇન્ટયકોન્ટીનોટર વલકડમો કોન્પયન્વ ફેઝીંગ
અને વલમેનધ લચ્ચે થઇ. કલોન્ટભ નેટલકા
કમધયે મ શેક નધ થઇ ળકે તેવ શોમ બવલષ્ટ્મભધું
ફેંકો અને વયકધયો ભધટે ખફ ઉમોગી વધલફત
થળે.

ફદર વન્ભધન
(૩) મેકડસીન :- જેફ્રે વી શોર(અભેકયકધ),
ભધઇકર યોવફધળ(અભેકયકધ), ભધઇકર ડફલ્ય
મુંગ (અભેકયકધ), ને એનધમત.
-પ્રધણીઓને ઉંઘલધ અને જાગલધ ભધટે વનમુંત્રીત
કયનધયી જૈવલક ઘકડમધની ળોધ ફદર
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વન્ભધન.

ધયધલતધ લેધયીઓ દય ભકશનધને ફદરે દય ૩

(૪) સાકહત્ય:- કધજઓ ઇવળગયો (લિટન)

ભકશને યીટના બયી ળકળે. ઘયે ણધની ખયીદી ભધટે

-તેઓ "ધ કયભેન્વ ઓપ ધ ડે" નલરકથધ થી

૨ રધખ સધી ધનકધડા ની જરૂયીમધત નકશ યશે.

જાણીતધ છે . તેભને ૧૯૮૯ભધું આ નલરકથધ

»

ભધટે ભેન બકયપ્રધઇઝ ભે ર. જેનો ૪૦ બધધભધું
અનલધદ થમેર .
(૫) ાાંતી:-ICAN
-ICAN(international campaign to
abolish nuclear weapon)
-યભધણ શવથમધયોને વભધપ્ત કયલધ ભધટે કધમા

નધણધભુંત્રી અરૂણ જેટરી અને

આંધ્રપ્રદે ળનધ મખ્મભુંત્રી ચુંરધફધબ નધમડએ
પધઇનધન્વીમર ભેનેજભેન્ટ યનધ સ્તકન ું
વલભોચન કય.ા " એ ટૂ ઝેડ ઓપ પધઇનધન્વીમર
ભેનેજભેન્ટ ઇન ઓટોનોભવ ઇન્વટીટયળન્વ"
સ્તક ડો.યજત બધગાલ અને કદનધનધથ ધઠકે

કયે છે , જરધઇ ૨૦૧૭ સધીભધું ૧૦૧ દે ળો તેભધું

રખ્ય છે .

જોડધમધ છે . તેન ું શેડકલધટા ય જીનીલધ

»

સ્સ્લત્ઝયરેન્ડભધું આલેર છે .

  આવથિક જગત  

»

ઇન્સ્ટીટયટ ઓપ કુંની વેક્રેટયી ઓપ

ઇન્ન્ડમધ(ICSI) નો સલણા જમુંવત ભશોત્વલ ળરૂ.

લલ્ડા ઇકોનોભીક પોયભની ૩૩ ભી

ઇન્ન્ડમધ ઇકોનોભીક વવભટ કદલ્શીભધું મોજામ. ૩૫
થી લધ દે ળોનધું પ્રવતવનધી ઉસ્સ્થત યહ્યધ.

»

RBI એ ઉતયધખુંડનધ દશેયધદનભધું ળધખધ

ળરૂ કયી. યધજમ અરગ થય ત્મધયથી તેનો
લશીલટ કધનય ળધખધ દ્વધયધ જ ચધરતો શતો.

તેને સ્થધનધ ૪ ઓકટો.૧૯૬૮ભધું થમેર.

»

»

અભીયોની મધદીભધું મકેળ અંફધણી ૨.૫ રધખ

RBI એ ભૌકરક દયોની વભીક્ષધ જાશેય

કયી, જેભધું બધયતનો અનભધવનત વલકધવ દય
૭.૩% થી ઘટધડીને ૬.૭% યખધમો. યે ોયે ટ૬%, યીલવા યે ો યે ટ-૫.૭૫%, ફેંક યે ટ-૬.૨૫%

કયોડની વુંતી વધથે વતત ૧૦ભધું લે નુંફય૧. અજીજ પ્રેભજી લફજા નુંફયે , જમધયે કશન્દજા
િધવા વત્રજા નુંફયે છે .

મથધલત યધખ્મો. શધરભધું CRR-૪% અને SLR-

  રમત જગત  

૨૦% છે .

»

SBI નધ નલધ અધમક્ષ યજનીળ કભધય

ફન્મધ. તેઓ એ અરૂુંધતી બટધચધમાન ું સ્થધન
રીધ.

»

પોફાવ દ્વધયધ જાશેય થમેર બધયતનધ

»

ઓસ્રેલરમધ વધભેની લન ડે વવયીઝ

જીત્મધ ફધદ બધયત પયીથી લન ડે યે કકિંગભધું
GST યીદ દ્વધયધ ૨૭ લસ્તઓ યનો

ટેક્વ ઘટધડધમો. ૧.૫ કયોડ થી ઓછુ ટના ઓલય

નુંફય-૧ ય શોચ્ય.

»

ડગ્રધવભધું મોજામેર ઇવરે ઓપ ભેન
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ચેસ્મ્બમનવળભધું બધયતીમ વલશ્વનધથ આનુંદ

-જેનધ સ્ટેકડમભ ૬ છે .

લફજા સ્થધને યહ્યો.

(૧) વધલ્ટ રેક સ્ટેકડમભ-કરકતધ

»

(૨) જલધશરધર નશેરૂ સ્ટેકડમભ-કોચી

ઇટધરીનધું ઇભોરધ ખધતે મોજામેર

યયોીમ ચેસ્મ્બમનવળ જીતનધય પ્રથભ
બધયતીમ ડ્રધઇલય ભશધલીય યધનધથન ફન્મધ.

»

ઓસ્રેલરમધનધ ગોલ્ડ કોસ્ટભધું ૨૦૧૮ભધું

મોજાનધય કોભનલેલ્થ ગેમ્બવની જમોત કદલ્શી
શોચી. રુંડનનધ ફકકિંગધધભ ેરેવથી ળરૂ
થમેર આ જમોત ૨૩ શજાય કકભીન ું અંતય
કધીને ગોલ્ડ કોસ્ટ શોચળે.

»

ભકશરધ લન ડે કક્રકેટભધું વૌથી લધ યન

ફનધલનધય ભીતધરી યધજ ોતધની આત્ભકથધ
રખળે.

»

CRPFની શેડ કોન્સ્ટેફર જા કધકદમન

(૩)જલધશયરધર નશેરૂ સ્ટેકડમભ-કદલ્શી
(૪)ડી.લધમ.ધટીર સ્ટેકડમભ-મફ
ું ઇ
(૫)ઇન્ન્દયધ ગધુંધી સ્ટેકડમભ-ગૌશધટી
(૬)પધતયડધ સ્ટેકડમભ-ભધયગોલધ
-કર ૫૨ ભેચ યભધળે.
-FIFA ઇલેન્ટની પધઇનરભધું યભનધય પ્રથભ
બધયતીમ કેપ્ટન અભયજીત વવિંઘ ફનળે.
-પ્રથભ ભેચ ઘધનધ-કોરુંલફમધ લચ્ચે નલી
કદલ્શીભધું યભધમ.
-બધયત પ્રથભ ભેચભધું અભેકયકધ વધભે શધય.ા
-બધયત, નધઇઝય અને ન્ય કેરેડોવનમધની ટીભો
પ્રથભલધય પધઇનરભધું શોચી છે .

  સાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન  

યવળમધનધું કઝધન ખધતે મોજામેર લલ્ડા
ચેસ્મ્બમનવળભધું ગોલ્ડ ભેડર જીતનધયી પ્રથભ
બધયતીમ વશ પ્રેમય ફની.

»

»

સ્ક્લોડ્રન વધથે વજ્જ શળે. લધયવેનધનધ લડધ

ફભધાભધું મોજામેર ફેડવભન્ટન જવનમય

બધયતીમ લધયવેનધ ૨૦૩૨ સધીભધું ૪૨

ચેસ્મ્બમનવળભધું બધયતીમ ખેરધડી વધવભમધ

ફી.એવ.ધનોઆની જાશેયધત.

ઇભધદ પધરૂખીએ અંડય-૧૫ લગાભધું વવિંગલ્વભધું

»

ગોલ્ડ ભેડર જીત્મો.

»

FIFA અન્ડર-૧૭ ળર્લડસ કપ

-૬ ઓકટોમ્બફયે જલધશયરધર નશેરૂ સ્ટેકડમભભધું
ઉદઘધટન વભધયોશ મોજામો.

યડધયભધું ણ નધ આલે તેલધ સ્ટીલ્થ

પધઇટય પ્રેન J-20 ને ચીને લધયવેનધભધું
વધભેર કય.ા તે વલશ્વભધું અભેકયકધનધું F-22A
યે પ્ટય અને F-35 પધઇટય ફધદ કોઇણ
લધયવેનધભધું વધભેર થનધય તે વત્રજ સ્ટીલ્થ

-ઓર ઇન્ન્ડમધ ફૂટફોર પેડયે ળન(AIFF) અને

પધઇટય પ્રેન છે .

બધયત વયકધયન ું આમોજન.

»

-૬ ગ્રોભધું ૨૪ ટીભો યભળે.
-૨૨ દીલવભધું ૬ ળશેયોભધું ભેચ યભધળે.

યક્ષધભુંત્રી વનભારધ વીતધયભણે રેશ અને

કધયધકોયભને જોડતધ પ્રથભ શ્મોક લિજન ું
ઉદઘધટન કય.ા ગોંગ નદી ય ફોડા ય યોડ
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ઓગેનધઇઝેળન દ્વધયધ ફનધલધમેર આ લિજ

-યવનલવવિટી ઓપ ેયીવભધું ુષ્ટ્ણ લભધા

વભલરરી રધન્વોટે ળનભધું ભશત્લન ું વધલફત થળે.

પધઉન્ડેળન છે .

»

-જીનીલધ(સ્સ્લતઝયરેન્ડ) ખધતે ૩૧ ભધચા ૧૯૩૦

ડીપેન્વ ઇન્સ્ટીટયટ ઓપ એડલધન્વડ

ટેકનોરોજી(DIAT) -ણેની ટીભે અત્મધધવનક

નધ નીધન

અસ્ગ્નવલયોધી કડધ તૈમધય કમધા. જેનો આભી

 Days of The week 

અને સ્ેવ ઇન્ડસ્રીભધું ઉમોગ થળે.

Person of The Week

૪-ઓક્ટો-વલશ્વ શકલ્મધણ કદલવ(પ્રધણી
વુંયક્ષક આવીવી વેન્ટ ફ્રધન્વીવનો
જન્ભ કદલવ)

-શ્યામજી ક્રુષ્ણ ળમાસ
-તેઓ બધયત ફશધય કધમા કયનધય
સ્લધતુંત્ર્મવેનધની અને ક્રધુંવતકધયી શતધું.

-શ્મધભજી ુષ્ટ્ણ લભધા જમુંવત
૫-ઓક્ટો-વલશ્વ ટીચવા કદલવ (૧૯૯૪ થી
ઉજલધમ છે . ૨૦૧૭ નો વલમ:

-જન્ભ-૪ ઓક્ટો-૧૮૫૭ ભધુંડલી(કચ્છ)

ટીચીંગ ઇન કફ્રડભ: એમ્બધલયીંગ

-વતધ-કયળનજી ભધતધ-બધનભતી
-સ્લધભી દમધનુંદ વયસ્લતીનધ વળષ્ટ્મ ફનીને
આમાવભધજી ફન્મધ.

ટીચવા)
૮-ઓક્ટો-બધયતીમ લધયવેનધ કદલવ(૧૯૩૨ ભધું
બધયતીમ લધયવેનધની સ્થધનધ

-જનધગઢ સ્ટેટનધ કદલધન ણ યહ્યધ.
-ઓક્વપડા ભધું અભ્મધવ કયી અને ફેયીસ્ટય એટ
રો ની ડીગ્રી ભેલી.
-રુંડનની લફલરમર કોરેજભધું વુંસ્ુતનધ પ્રોપેવય
ફન્મધ.

થમેર)
૪ થી ૧૦ ઓકટો- લલ્ડા સ્ેવ વલક- ૧૯૯૯ થી
યનો દ્વધયધ ઉજલધમ છે . ૨૦૧૭નો વલમ:
અંતયીક્ષભધું નલી દવનમધની ળોધ"

-૧૯૦૫ભધું રુંડનભધું ઇન્ન્ડમન શોભરૂર
વોવધમટીની સ્થધનધ કયી.

 પ્રશ્નોતરી 

-રુંડનભધું ઇન્ન્ડમન વોશ્મધરીસ્ટ જનાર ળરૂ કયા
-રુંડનભધું ઇન્ન્ડમધ શધઉવની સ્થધનધ કયી, જેની
વધથે વુંકધમેર સ્લધતુંત્ર્મ વેનધનીઓભધું વલય
વધલયકય, ભેડભ બીખધમજી કધભધ, રધરધ
શયદમધર, ભદનરધર ધીંગયધ લગેયેનો વભધલેળ
થધમ છે .

(૧) ગજયધતનધું પ્રથભ વધઇફય ડીપેન્વ વેન્ટયનો
કમધ પ્રધયું બ થમો ?
(૨) કરૂણધ એમ્બ્યરન્વનો ટોર ફ્રી નુંફય કમો છે
?
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(૩) દે ળન ું પ્રથભ ભયીન ોલરવ રેવનિંગ

(૨૦) FIFA અન્ડય-૧૭ લલ્ડા કભધું બધયતીમ

ઇન્સ્ટીટયટ કમધું ફનળે ?

ટીભનધું કેપ્ટન કોણ છે ?

(૪) તધજેતયભધું OBC વફ કેટેગયી ભધટે

(૨૧) ચીને કમધ સ્ટીલ્થ પધઇટય વલભધનને

વનભધમેર કવભળનનધું અધમક્ષ કોણ છે ?

લધયવેનધભધું વધભેર કયા ?

(૫) દે ળનધું ૮ભધું AIIMS ની આધધયવળરધ કમધ

(૨૨) શ્મધભજી ુષ્ટ્ણ લભધાન ું જન્ભસ્થ કય છે ?

યધખલધભધું આલી ?

(૨૩) બધયતીમ લધયવેનધ કદલવ કમધયે ઉજલધમ

(૬) ઉયધષ્ટ્રવત એ વળરધન્મધવ કમો તે

છે ?

યધષ્ટ્રીમ જભધગા-૪ કઇ નદી ય ફનળે ?
(૭) ઇથોવમધની યધજધધની કઇ છે ?
(૮) યયોીમ કધઉન્વીરનધું પ્રેવીડન્ટ કોણ છે ?
(૯) ભધત્ર કદવ્મધુંગો ભધટેની પ્રથભ ITI કમધ ળરૂ
થઇ ?
(૧૦) કેનેડધની કઇ ધટીનધ નેતધ બધયતીમ
ળીખ જગભીતવવિંઘ ફન્મધ ?
(૧૧) વલશ્વની પ્રથભ કલોન્ટભ
ઇન્ટયકલોન્ટીનેટર વલકડમો કોન્ફ્રયન્વ કમધ ળશેયો
લચ્ચે થઇ ?
(૧૨) કમધ બધયતીમ WHO નધું ડેપ્યટી કડયે કટય
જનયર ફન્મધ ?
(૧૩) વધકશત્મનધ નોફેર પ્રધઇઝ ભધટે કોની
વુંદગી થઇ ?
(૧૪) ળધુંવત નધ નોફેર પ્રધઇઝ ભધટે કઇ
વુંસ્થધની વુંદગી થઇ ?

  જળાબો  
(૧) પોયે ન્વીક વધમન્વ યવન.ગધુંધીનગય (૨)
૧૯૬૨ (૩) ભોઝ (દ્વધયકધ) (૪) જી.યોકશણી
(૫) લફરધવય (૬) કક્રષ્ટ્નધ (૭) એડીવ અફધફધ
(૮) ડોનધલ્ડ ફ્રધન્વીવજેક ટસ્ક (૯) કદબ્રગઢ
(આવધભ) (૧૦) ન્ય ડેભોક્રેટીક ધટી (૧૧)
વલમેનધ-ફેઝીંગ (૧૨) ડો.વૌમ્બમધ સ્લધભીનધથન
(૧૩) કધજઓ ઇવળગયો (૧૪) ICAN (૧૫) ૪%
(૧૬) યજનીળ કભધય (૧૭) દશેયધદન (૧૮)
પ્રથભ (૧૯) ગોલ્ડ કોસ્ટ(ઓસ્રેલરમધ) (૨૦)
અભયજીત વવિંઘ (૨૧) J-20 (૨૨) ભધુંડલી (૨૩)
૮ ઓકટોમ્બફય

(૧૫) શધરભધું CRR કેટરો છે ?
(૧૬) SBI નધ અધમક્ષ કોણ ફન્ય ?
(૧૭) RBI એ તધજેતયભધું કમધ ળશેયભધું ળધખધ
ળરૂ કયી ?
(૧૮) બધયત લન ડે યેં કકિંગભધું કમધ નુંફય ય છે
?
(૧૯) ૨૦૧૮ભધું કોભનલેલ્થ ગેમ્બવ કમધ મોજાળે
?
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