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દર સોમળારે ળોટ્સએપ પર પ્રકાવત થત ાં
કરન્ટ અફેસસ ન ાં એકમાત્ર મેગેઝીન

 વળદ્યાકકત 

એ ગધુંધીનગયનધું ભશધત્ભધ ભુંદીય ખધતે થી
EVM-VVPAT(ઇરેકટ્રવનક લટીંગ ભવળનલટય લેયીપધઇએફર ેય ઓડીટ ટ્રેર) યથને
રીરીઝુંડી આી. આ યથ યધજમનધ ફધધ જ
વલધધનવબધ ક્ષેત્રભધું પયીને રકને ભતદધન

 આપના ળોટ્સએપ પર અંક મેલળળા માટે

પ્રકકમધ ફધફતે જાગ્રત કયળે.

Join Vidhyashakti ખી 7359470068 પર

»

ળોટ્સએપમાાંથી મેસેજ મોકળો. દર સોમળારે
અંક મેલળળા આપના મોબાઇમાાં
વળદ્યાક્તતનો નાંબર SAVE હોળો જરૂરી છે .

અંક નું-૪૭ તધ: ૧૬-ઓકટ–૨૦૧૭
સાંપાદક: દરબાર સહદે ળવસિંહ
સ્થલ : માળલયા હાટીના

મખ્મભુંત્રી એ યધજમનધ ૧૪ જજલ્રધભધું

૧૬ નલી GIDC અને ૪ જજલ્રધભધું સ્ટા વ
વુંકર ફનધલલધની જાશેયધત કયી.

»

ગધુંધીનગયની કડી વલા

વલશ્વવલદ્યધરમની કપજીમથેયધીસ્ટ અને નવવિંગ
પેકલ્ટી દ્વધયધ દે ળની પ્રથભ કપજીમથેયધીસ્ટ અને
નવવિંગ ભફધઇર લધનન પ્રધયું બ કયધમ. આ

જજ : જનાગઢ

લધન ગધુંધીનગયની આજફધજ ૧૦૦ કકભીનધું

http://vidhyashakti.blogspot.in/

વધયલધય વલનધમલ્મે આળે.

vidhyashaktigujarat@gmail.com

»

વલસ્તધયભધું કપજીમથેયધીસ્ટ અને નવવિંગની

ડીઝીટર ઇન્ન્ડમધનધ બધયતનેટ

પ્રજેકટ-૨ શેઠ ગજયધતનધ ૬૯૧૬ ગધભને
ઓપ્ટીકર પધઇફય કનેકટીલીટી થી જડધળે.

  ગજરાત  

નેળનર ઓપ્ટીકર પધઇફય નેટલકા (NOFN)
દ્વધયધ ઇન્ટયનેટ વેલધ ગધભ સધી શચધડધળે.
ભધચા ૨૦૧૯ સધીભધું આ પ્રજેકટ ગજયધત

»

પ્રધધનભુંત્રીએ બરૂચનધ ભકતય ખધતે

બધડભત ફૈયધજ મજનધન વળરધન્મધવ કમો.

»

પ્રધધનભુંત્રીએ લડનગયનધું ળવભિષ્ઠધ

તધલ ય શેંગીગ બ્રિજ ફનધલલધની જાશેયધત
કયી. લડનગયન ું પ્રધચીન નધભ આનુંદય શત ું.

»

દે ળનધું મખ્મ ચટું ણી કવભશ્નય એ.કે.જવત

પધઇફય ગ્રીડ નેટલકા બ્રરવભટેડ ય કયળે.

»

ગજયધત ટા રની ભફધઇર એપ્

રન્ચ કયધઇ. આ એભધું ગજયધત વયકધયની
૪૦ વેલધઓને આલયી રેલધભધું આલી છે .

»

દધશદ જજલ્રધનધ નલયબ્રચત વવિંગલડ

તધલકધને વલકધવળીર તધલક જાશેય કયધમ.
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બ્રરભખેડધ તધલકધભધુંથી વવિંગલડ તધલક
ફનધલધમ છે .

»

ધ જની ઓપ ઇન્ન્ડમન રેંગ્લેજીવ ય

»

BIMSTECનધ દે ળની કડઝધસ્ટય

ભેનેજભેન્ટ એકવયવધઇઝ (BIMSTEC-DMX2017) ૧૦ થી ૧૩ ઓક્ટ. કદલ્શીભધું મજામ.

ફે કદલવીમ આંતયયધષ્ટ્રીમ કયદ

BIMSTEC(ફે ઓપ ફેંગધર ઇવનશ્મટીલ પય

ઉયધષ્ટ્રવત લેંકૈમધ નધમડની ઉસ્સ્થવતભધું

ભલ્ટી વેકટયર ટેકનીકર એન્ડ ઇકનવભક ક-

ડૉ.ફધફધ વધશેફ આંફેડકય યવન.ખધતે મજામ.

ઓયે ળન) નધ વભ્મ દે ળ ફધુંગ્રધદે ળ, ભટધન,

»

બધયત, મ્મધનભધય, નેધ, શ્રીરુંકધ અને

દે ળની વોપ્રથભ આકદજાવત યવન.

બ્રફયવધ મડું ધ યવનલવવિટીન નભાદધ જીલ્રધનધ
યધજીધ ખધતે પ્રધયું બ.

થધઇરેન્ડ તેભ ૭ છે . તેન ું શેડકલધટા ય ઢધકધભધું છે .

»

કશભધચરપ્રદે ળભધું વલધધનવબધન

કધમાકધ ણા થતધ ચટું ણી કવભળને તધયીખની

  ભારત  

જાશેયધત કયી. ૯ નલેમ્ફય ૬૮ ફેઠક ભધટે
ભતદધન થળે. બધયતનધું ફુંધધયણની કરભ
૧૭૨(૧), કરભ-૩૨૪ અને "ધ યીપ્રેઝન્ટેળન
ઓપ ધ ીલ્વ એકટ -૧૯૫૧" મજફ ભે રી

»

ફેંગ્રય સ્સ્થત કેંેગડધ ઇન્ટયનેળનર

એયટા પ્રલધવીઓ ભધટે ફધમભેટ્રીક વવસ્ટભ

વતધની રૂએ ચટું ણી કવભળન યધજમની
વલધધનવબધની ચટું ણી પ્રકિમધ કયે છે .

રધગ કયનધય દે ળન ું પ્રથભ એયટા ફનળે.

»

આધધયકધડા આધધયીત આ ફધમભેટ્રીક વવસ્ટભભધું

અને ભશેળકભધય ગપ્તધની વનભણકું .

કઇણ પ્રલધવીની ભધત્ર ૫ વેકન્ડભધું ઓખ

»

થઇ ળકળે.

»

યી, બ્રફશધય અને ફુંગધભધું નભધભી

યે લ્લે ફડા નધ વભ્મ તયીકે કે.કે.ગમન

લવળિંગ્ટનભધું મજામેર જી-૨૦નધું

નધણધભુંત્રીઓ અને વેંન્ટ્રર ફેંકનધું ગલનાયની
ફેઠકભધું નધણધભુંત્રી અરૂણ જેટરી ઉસ્સ્થત

ગુંગે પ્રજેકટ શેઠ ૭૦૦ કયડની ૮ કયમજનધ

યહ્યધ. જી-૨૦નધું ચેયવાન એન્જેરધ ભધકે ર છે .

ઓને વયકધયે ભુંજયી આી.

»

»

કપલ્ભ એન્ડ ટેબ્રરવલઝન ઇન્સ્ટીટયટ ઓપ

યધજમધર અને ઉયધજમધરન ું

૪૮મ ું વુંભેરન યધષ્ટ્રવતની ઉસ્સ્થતીભધું

ઇન્ન્ડમધ(FTII) નધ નલધ અધ્મક્ષ અનભ ખેય

કદલ્શીભધું મજાય.

ફન્મધ. તેભણે ગજેન્ર ચોશધણન ું સ્થધન રીધ.

»

FTII ની સ્થધનધ ૧૯૬૦ભધું કદલ્શીભધું થમેર,
ફધદભધું ૧૯૭૪ભધું ણે ખધતે કધમાયત થય.

ચીનભધું બધયતીમ યધજદત તયીકે

ગોતભ ફુંફધલરેની વનભણકું .

»

યધષ્ટ્રવત યધભનધથ કવલિંદએ ભધતધ
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અમતધનુંદભમી ભઢની કયમજનધ "જીલ

  વળશ્વ  

અમતભ" ન પ્રધયું બ કમો. આ મજનધન
ઉદે શ્મ દે ળનધું ૫ શજાય ગધભભધું શધ્ધ ીલધન ું
ધણી  ૂરૂ ધડલધન છે . ભધતધ અમ્રતધનુંદભમી

»

ભઢ કેયનધું કરભ જજલ્રધભધું આલેર છે .

અભેકયકધની વળકધગ યવન.નધ પ્રપેવય યીચડા

»

એચ.થેરયની અથાળધસ્ત્રનધ નફેર યસ્કધય ભધટે

૨૦૧૭ન રધર ફશધદયળધસ્ત્રી યસ્કધય

યધષ્ટ્રવત દ્વધયધ સરબ ઇન્ટયનેળનરનધ સ્થધક
ડ.બ્રફન્દે શ્વય ધઠકને એનધમત.

»

ભધ્મપ્રદે ળ યધજમએ વલધલધ ભકશરધ

ઓનધ ન:વલલધશ ભધટે ૨ રધખ રૂીમધની
વશધમની જાશેયધત કયી.

»

આવથિક ફધફતની વવભવતએ લલ્ડા ફેંક

દ્વધયધ વભવથિત ૬૬૫૫ કયડની ફે મજનધઓને
ભુંજયી આી. આ ફે મજનધ(૧) ન્સ્કલ્વ

વ્મલશધયીક અથાળધસ્ત્રભધું મગદધન ફદર

વુંદગી. તેભણે વ્મલશધયીક અથાળધસ્ત્રભધું ૩
વવધ્ધધત આપ્મધ, વવવભત તધકકિકતધ, વધભધજીક
પ્રધથવભકતધ અને આત્ભવનમુંત્રણન અબધલ.
આલ્રેડ નફેરે તધનધ લવવમતનધભધભધું
બોવતક, યવધમણ, બ્રચકકત્વધ, ળધુંવત અને
વધકશત્મનધ નફેર યસ્કધયની સ્ષ્ટતધ કયી
શતી, યું ત સ્સ્લડનની વેન્ટ્રર ફેંક દ્વધયધ ૧૯૬૮
થી આલ્રેડ નફેરની મધદભધું અથાળધસ્ત્રન
નફેર યસ્કધય અધમ છે .

એક્લીઝીળન એન્ડ નરેજ અલેયનેવ પય

»

રધઇલરીહડૂ પ્રભળન( SANKALP) અને (૨)

ઇન્ન્ડમધ લલ્ડા લધઇડન તધજ ભધ લલ્રી એ

ન્સ્કર સ્ટ્રેંથનીંગ પય ઇન્ડસ્ટ્રીમર લેલ્ય
એનશધવભેન્ટ(STRIVE) છે .

»

બધયત વયકધય ૨ ઓકટ.૨૦૧૯ થી ૨

ન્યજવીભધું મજામેર કધમાિભભધું વભવ

જીત્મ. જમધયે રધન્વની સ્ટેપનીએ ભેડલને પસ્ટા
યનય અ અને ગમધનધની વુંગીતધ ફશધદય
વેકન્ડ યનયઅ યશી.

ઓકટ.૨૦૨૦ સધી ભશધત્ભધ ગધુંધી સલણા

»

જમુંવત ભનધલળે. તેનધ ભધટે પ્રધધનભુંત્રીની

રધગ્રશ ૨૦૧૨ ટીવી-૪ વધય થમ. તે ગ્રશન

અધ્મક્ષતધભધું એક યધષ્ટ્રીમ વવભવતની યચનધ
કયધઇ.

»

યવનલવા સ્ધધાભધું બધયતન ું પ્રવતવનધીત્લ
ફેંગ્રયની શ્રધ્ધધ ળવળલય કયળે.

»

આકધય ૧૫ ભીટય જેટર શત.

»
અભેકયકધભધું ૨૬ નલે. મજાનધય વભવ

વત્રજ આંતયયધષ્ટ્રીમ મગ વુંભેરન

કદલ્શીભધું ળરૂ થય.

પ્રથ્લીથી ભધત્ર ૪૨ શજાય કકભી દય

ભધણવ જેલી જ દે ખધતી યફટ

"વકપમધ"એ પ્રથભલધય યનની ફેઠકભધું બધગ
રીધ. વકપમધ બધલનધત્ભક પ્રવતકિમધઓ ણ
લધુંચી ળકે છે . અને ફતધલી ળકે છે કે તેભની
લધત ય તભે કેલી પ્રવતકિમધઓ આ છ.

»

બધયતે NPT(નન પ્રરીપેયેળન ટ્રીટ્રી)
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વુંધીભધું બ્રફન યભધણ દે ળ તયીકે જડધલધ
ઇન્કધય કમો. આ વુંધી ૧૯૭૦ થી અસ્સ્તત્લભધું
છે . જેભધું વલશ્વનધ ૧૯૦ દે ળ જડધમધ છે . યું ત
બધયત, ધકકસ્તધન,ઉતય કકયમધ, દબ્રક્ષણ સદધન
અને ઇઝયધમેર જડધમધ નથી.

»

»

રુંડન સ્સ્થત ધ ઇકનવભસ્ટ ગ્રની

અથાળધસ્ત્રી ઇન્ટેબ્રરજન્ટ યવનટ દ્વધયધ જાશેય
કયધમેર યીટા મજફ ટકકમ વલશ્વન ું વોથી
સયક્ષીત ળશેય છે .

કપબ્રરસ્તધનને વભ્મ ફનધલતધ

  આવથિક જગત  

UNESCO ભધુંથી અભેકયકધ અને ઇઝયધમેર
અરગ થમધ. ેકયવભધું શેડક્લધટા ય ધયધલતધ
UNESCO ને અભેકયકધ દય લે ૮ કયડ
ડરયની વશધમ આત શત ું. અભેકયકધ પ્રેવવડન્ટ
યનધલ્ડ યીગનનધ વભમભધું ૧૯૮૪ભધું ણ

»

સ્ટ કદલવ વનવભતે સ્ટર વલબધગે E-

IPO ની ળરૂઆત કયી.

UNESCOભધુંથી ફશધય થય શત ું, અને ૨૦૦૨ભધું

»

પયીથી વભ્મ ફન્ય શત ું. અભેકયકધભધું UNESCO

બધયતન વલકધવ દય ૭.૨% થી ઘટધડીને ૬.૭%

નધું યધતત્લીમ ભશત્લ ધયધલતધ ૨૩ સ્થધન

કમો.

આલેર છે . શધરભધું UNESCO(યનધઇટેડ

»

નેળન્વ એજયકેળનર, વધમન્ટીકપક એન્ડ
કલ્ચયર ઓગેનધઇઝેળન) ની ડીયે કટય જનયર
બલ્ગેયીમધની ઇકયનધ ફકધલ છે , યું ત નલધ
ડીયે કટય જનયર તયીકે રધન્વનધું લા વધુંસ્ુવતક
ભુંત્રી આંરે જઓરેની વુંદગી કયલધભધું આલી
છે .

»

USIBC(યએવ ઇન્ન્ડમધ બ્રફઝનેવ

કધઉન્વીર) ની પ્રેવવડન્ટ બધયતીમ મની વનળધ
દે વધઇ બ્રફસ્લધર ફની. તેન ું શેડકલધટા ય
લવળિંગ્ટનભધું આલેર છે .

»

IFPRI(ઇન્ટયનેળનર ફૂડ બ્રરવી

યીચવા ઇન્વટીટયટ-લવળિંગ્ટન) દ્વધયધ જાશેય
થમેર ગ્રફર શુંગય ઇન્ડેક્ષભધું બધયત ૧૧૯
દે ળભધુંથી ૧૦૦ભધું િભે યહ્ય.

IMF(ઇન્ટયનેળનર ભનેટયી પુંડ) એ

ચધલ નધણધકીમ લાભધું પ્રથભ છ ભધવવક

ગધધ દયવભમધન પ્રત્મક્ષ કય લસરીભધું ૧૫.૮%
ન લધધય થમ.

»

CSO(વેન્ટ્રર સ્ટેટીકવ ઓકપવ) એ

જાયી કયે ર આંકડધ મજફ CPI(કન્ઝયભય
પ્રધઇઝ ઇન્ડેક્ષ) ય આધધયીત ભોંઘલધયી દય
વપ્ટેમ્ફય ભકશનધભધું ૩.૨% યહ્ય. જમધયે
ઔધગીક વલકધવ દય ૯ ભકશનધની ટચે
શચીને ૪.૩% યહ્ય.

»

બધયતી એયટેરએ ટધટધ ભફધઇરન

બ્રફઝનેવ ખયીદી રીધ. ટધટધ સ્ેકટ્રભની રન
બધયતી એયટેર બયધઇ કયળે. ટધટધ ૪ કયડ
ગ્રધશક વધથે બધયતની ૯ભધું નુંફયની ટેબ્રરકભ
કુંની છે .
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»

લલ્ડા ફેંકનધું પ્રમખ જીભ મોંગ કકભે

»

ફધુંગ્રધદે ળનધું ઢધકધભધું એવળમધક શકી

લધવિક ફેઠકભધું જણધવ્ય શત ું કે GST બધયતીમ

ટનધાભેન્ટ ળરૂ. બધયતીમ કચ ભધયીને શઅડે ની

અથા વ્મલસ્થધની વ્રધ્ધ્ધ ભધટે મગ્મ વધબ્રફત થળે,

આગેલધનીભધું પ્રથભ ભેચ બધયત જાધન વધભે

અને વલકધવ દયભધું આલેર ભુંદી અસ્થધમી છે .

જીત્ય. ગ્ર-એ ભધું બધયત વતત ૩ ભેચ જીત્ય.

»

»

સ્ટર જીલન વલભધ મજનધને

FIFA લલ્ડા કભધું કલરીપધઇ કયનધય

પ્રત્વધશન આલધ વયકધયે "વુંણા બ્રફભધ

વોથી નધન દે ળ આઇવરેન્ડ ફન્મ. બધયત

ગ્રધભ(SGB) મજનધ ન પ્રધયું બ કમો.

કયતધ ૩૨ ગણૉ નધન અને ભધત્ર ૩.૫ રધખની

»

લસ્તી ધયધલે છે .

VDMA ઇન્ન્ડમધનધ ભેનેજીંગ ડીયે કટય

યધજેળ નધથને જભાનીન વલોચ્છ નધગયીક

»

યસ્કધય" િવ ઓપ ધ ઓડા ય ઓપ ભેયીટ"

અન્ડય-૧૮ભધું ડફલ્વન ખીતધફ ગજયધતની

એનધમત. આવથિક, વધભધજીક, યધજનીવતક અને

વપ્રમુંકધ ળભધા અને છવતગઢની વધક્ષી વભશ્રધની

ફોધ્ધ્ધક ક્ષેત્રભધું મગદધન ફદર આ એલડા

જડીએ જીત્મ.

આલધભધું આલે છે .

»

»

વયકધયે ફેંક ફધદ સ્ટ ઓકપવભધું ણ

PPF, યધષ્ટ્રીમ ફચત પ્રભધણત્ર, કકવધન
વલકધવત્ર ભધટે ણ આધધયકધડા પયજીમધત કય.ા

»

GIC (જનયર ઇન્સ્મયન્વ કોયે ળ ઓપ

ભધ્મપ્રદે ળનધ ઇન્દયભધું મજામેર

FIFA એ ધકકસ્તધન ફૂટફર વુંધને

વસ્ેન્ડ કય.ા

»

FIFA અન્ડય-૧૭ લલ્ડા કભધું ગ્ર-એ

નધ અંવતભ ભેચભધું ઘધનધએ બધયતને શયધવ્ય. તે
વધથે જ બધયત લલ્ડા કભધુંથી ફશધય પેંકધય.

ઇન્ન્ડમધ) દે ળન વત્રજ વોથી ભટ ૧૧૩૭૦

FIFA નધ લલ્ડા ભધું ગર પટકધયનધય પ્રથભ

કયડન IPO રધલળે. કર ઇન્ન્ડમધન ૨૦૧૦ભધું

બધયતીમ જેકવન વવિંઘ થધઉનધઓજાભને ફન્મ

IPO ૧૫૨૦૦ કયડન શત, જમધયે ૨૦૦૮ભધું

જેણે કરુંબ્રફમધ વધભે પ્રથભ ગર કમો.

કયરધમન્વ ધલયન IPO ૧૧૬૦૦ કયડન

»

શત.

આંતયયધષ્ટ્રીમ કિકેટભધુંથી વનવવતની જાશેયધત

  રમત જગત  

»

બધયતીમ ફરય આવળ નેશયધએ

કેનેડધભધું મજામેર કભનલેલ્થ

તધઇકલન્ડ ચેસ્મ્મનવળભધું સયતની ટીભે ફે

કયી. કદલ્શીનધું યશેલધવી નેશયધએ ૧૯૯૯ભધું
શ્રીરુંકધ વધભે પ્રથભ ટેસ્ટ ભેચ યભેર.

»

આજ ેન્ટીનધનધું યજાયીમ ખધતે મજામેર

લલ્ડા આચાયી યથ ચેસ્મ્મનવળભધું બધયતની
અંકકતધ બકત અને જેમ્વન વનન્થોજભની જડીએ

ગલ્ડ વકશત ૯ ભેડર જીત્મધ.
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ગલ્ડ ભેડર જીત્મ.

»

ળધુંઘધઇ ભધસ્ટવા ટેવનવ ટનધાભેન્ટભધું

સ્ેનનધ યધપેર નધડેર ને શયધલીને
સ્સ્લત્ઝયરેન્ડનધ યજય પેડયય એ જીતી રીધી.

»

એન્ટી વફભયીન સ્ટીલ્થ કયલેટ INS

કકલ્તધનને વલળધખધટનભ ખધતે બધયતીમ
નોવેનધભધું વધભેર કયધય.

Person of The Week

  સાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન  

»

બધયતીમ લધયવેનધની પ્રથભ ભકશરધ

રડધક વલભધન ધમરટ ફેચ વભગ-૨૧ ફધઇવન
જેટ ઉડધડળે. ૩ ભકશરધ ધમરટભધું અલની
ચતલેદી, બધલનધ કુંઠ અને ભશનધવવિંશન
વભધલેળ થધમ છે .

»

NIA(નેળનર ઇન્લેસ્ટીગેળન એજન્વી)

નધ નલધ બલનને ગ્રશભુંત્રીએ ખલ્લ મકય. NIA
ની ૨૦૦૯ભધું સ્થધનધ થમેર. તેનધ
ડી.જી.લધમ.વી.ભદી છે .

»

દે ળનધ સયક્ષધ જલધનનધ કલ્મધણ અને

ળકશદ કયલધયની વશધમ ભધટે ICICI ફેંકે ૧૦
કયડ રૂવમધ આપ્મધ.

»

બધયત-શ્રીરુંકધ લચ્ચે ધુંચભ "ભૈત્રી

ળસ્ક્ત" યધ્ધધભ્મધવ ણેભધું ૧૩ થી ૨૫
ઓક્ટમ્ફય મજાળે. જેભધું બધયત તયપથી
યધજતધનધ યધઇપલ્વ અને શ્રીરુંકધની વવિંશધ
યે જીભેન્ટ બધગ રઇ યશી છે .

»

ચેન્નઇભધું ઇન્ન્ડમધ ઇન્ટયનેળનર

વધમન્વ પેસ્ટીલર મજામ. જેન વલમ"

-કાં દન ાહ-કપલ્ભ ડીયે કટય અને સ્િીન યધઇટય શતધ.
-જન્ભ-૧૯ ઓક્ટ.૧૯૪૭
-કપલ્ભ એન્ડ ટેબ્રરવલઝન ઇન્વટીટયટ ઓપ
ઇન્ન્ડમધ –ણે ખધતે કડયે કળન ન અભ્મધવ કમો.
-૧૯૮૩ભધું પ્રથભ કપલ્ભ " જાને બી દ મધય"
ફનધલી. જેને વપતધ ભતધ ફેસ્ટ પસ્ટા કપલ્ભ
ઓપ અ કડયે કટય ભધટે ઇન્ન્દયધ ગધુંધી એલડા
ભળ્મ.
-તેભણે જાને બી દ મધય, કબી શધ કબી નધ,
કમધ કશેનધ, શભ ત ભશબ્ફત કયેં ગે, કદર શૈ
તમ્શધયધ, એક વે ફઢકય એક જેલી કપલ્ભ
ફનધલી શતી.
-તેભણે નક્કડ, અને લધગ્રે કી દવનમધ( આય.કે.
રક્ષ્ભણ નધ કધટા ન આધધયીત) જેલી ટીલી
વીયીઝ ણ ફનધલી શતી.
-કબી શધ કબી નધ ભધટે કપલ્ભપેય કિટીક એલડા
પય ફેસ્ટ મલી ન એલડા ભળ્મ શત.
-૭ ઓક્ટ. નધ મફ
ું ઇ ખધતે નીધન.

 Days of The week 

વધભધન્મ ભધણવ ભધટે વલજ્ઞધન" શત.
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૯-ઓકટ-વલશ્વ સ્ટ કદલવ( યવનલવાર સ્ટર

(૪) બ્રફયવધ મડું ધ યવનલવવિટીન પ્રધયું બ કમધ

યવનમન(UPI)ની ૧૮૭૪ભધું ફના

થમ ?

(સ્સ્લત્ઝયરેન્ડ)ભધું સ્થધનધ થઇ તેની

(૫) ફધમભેટ્રીક વવસ્ટભ રધગ કયનધય દે ળન ું

મધદભધું ૧૯૬૯થી ઉજલધમ છે .

પ્રથભ એયટા કય ફનળે ?

૧૦-ઓક્ટ-લલ્ડા ભેન્ટર શેલ્થ ડે

(૬) FTII નધ નલધ અધ્મક્ષ કણ ફન્ય ?

૨૦૧૭ ન વલમ: "લકકિંગ પ્રેવ

(૭) BIMSTEC દે ળની કડઝધસ્ટય ભેનેજભેન્ટ

ય ભેન્ટર શેલ્થ"

એકવયવધઇઝ કમધ મજામ ?

૧૧-ઓક્ટ-આંતયયધષ્ટ્રીમ ફધબ્રરકધ કદલવ
(૨૦૧૨ થી ઉજલધમ છે .૨૦૧૭ ન
વલમ: એમ્ધલય ગલ્વા : બ્રફપય
,ડયકયિંગ એન્ડ આપટય િધઇવીવ)
-૯ થી ૧૪ ઓક્ટમ્ફય-વભગ્ર દે ળભધું
"ફેટી ફચધલ. ફેટી ઢધઓ" વપ્તધશ ઉજલધય.
૧૫ ઓકટ-ડ.કરધભ જમુંવત- લા
યધષ્ટ્રવતનધ જન્ભકદલવની મધદભધું
"લધુંચન પ્રેયણધ કદલવ" તયીકે
ઉજલધળે. જમધયે યન દ્વધયધ ૨૦૧૦
થી આ કદલવને વલશ્વ વલદ્યધથી કદલવ
તયીકે ઉજલલધભધું આલે છે .
૧૬-ઓક્ટ-વલશ્વ ફૂડ કદલવ(૧૯૪૫ભધું ફૂડ એન્ડ

(૮) કશભધચર પ્રદે ળભધું વલધધનવબધની કર
કેટરી વીટ છે ?
(૯) ભધતધ અમ્રતધનુંદભમી ભઢ કેયનધું કમધ
જજલ્રધભધું આલેર છે ?
(૧૦) ૨૦૧૭ ન રધરફશધદય ળધસ્ત્રી યસ્કધય
કને એનધમત થમ ?
(૧૧) વલધલધ ભકશરધઓને ન:વલલધશ ભધટે ૨
રધખ રૂવમધની વશધમ કમધ યધજમએ જાશેય કયી
?
(૧૨) SANKALP મજનધન ું પ્ર ૂરૂનધભ શ છે ?
(૧૩) ૨૦૧૯ થી ૨૦૨૦ દયવભમધન ક્યધ
યધષ્ટ્રીમ નેતધની સલણા જમુંવત ભનધલધળે ?
(૧૪) વભવ યવનલવા-૨૦૧૭ભધું બધયતન ું
પ્રવતવનધીત્લ કણ કયળે ?

એગ્રીકલ્ચય ઓગેનધઇઝેળન (FAO)

(૧૫) અથાળધસ્ત્રનધ નફેર યસ્કધય ભધટે કની

ની સ્થધનધ થમેર.

વુંદગી થઇ ?

 પ્રશ્નોતરી 

(૧૬) યનેસ્કભધુંથી કમધ દે ળ નીકી ગમધ ?
(૧૭) ગ્રફર શુંગય ઇન્ડેક્ષભધું બધયત કેટરધભધું
િભે યહ્ય ?
(૧૮) ટધટધ ભફધઇરન બ્રફઝનેવ કઇ કુંની એ

(૧) ળવભિષ્ઠધ તધલ કમધું આલેલ છે ?

ખયીદી રીધ ?

(૨) NOFN ન ું રૂ નધભ શ છે ?

(૧૯) સ્ટ વલબધગે કઇ નલી મજનધ રન્ચ

(૩) વવિંગલડ તધલક કમધ જજલ્રધભધું આલેર છે

કયી ?

?
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(૨૦) જભાનીનધ વલોચ્છ નધગયીક યસ્કધય ભધટે

ઢધકધ (૨૨) આઇવરેન્ડ (૨૩) જેકવન વવિંઘ

કમધ બધયતીમની વુંદગી થઇ ?

થધઉનધઓજાભ (૨૪) આવળ નેશયધ (૨૫)

(૨૧) એવળમધ ક શકી ટનધાભેન્ટ કમધું ળરૂ થમ

બધયત-શ્રીરુંકધ (૨૬) કુંદન ળધશ (૨૭)

?

ડ.અબ્દર કરધભ

(૨૨) FIFA લલ્ડા ક ભધટે કલરીપધઇ કયનધય
પ્રથભ દે ળ કમ ફન્મ ?
(૨૩) FIFA નધ લલ્ડા કભધું ગર કયનધય પ્રથભ
બધયતીમ કણ ફન્ય ?
(૨૪) કમધ બધયતીમ ફરયે આંતયયધષ્ટ્રીમ
કિકેટભધુંથી વનવ્રવત જાશેય કયી ?
(૨૫) ભૈત્રીળસ્ક્ત યધ્ધધભ્મધવ કમધ ફે દે ળ લચ્ચે
ળરૂ થમ ?
(૨૬) તધજેતયભધું કમધું કપલ્ભ ડીયે કટયન ું નીધન
થય ?
(૨૭) યન દ્વધયધ વલશ્વ વલદ્યધથી કદલવ કની
મધદભધું ઉજલધમ છે ?

  જળાબો  
(૧) લડનગય (૨) નેળનર ઓપ્ટીકર પધઇફય
નેટલકા (૩) દધશદ (૪) યધજીધ (૫)
કેંેગડધ(ફેંગ્રય) (૬) અનભ ખેય (૭) કદલ્શી
(૮) ૬૮ (૯) કરભ (૧૦) ડૉ.બ્રફન્દે શ્વય ધઠક
(૧૧) ભધ્મપ્રદે ળ (૧૨) ન્સ્કરવ એકલીઝીળન
એન્ડ નરેજ અલેયનેવ પય રધઇલરીહડૂ
પ્રભળન (૧૩) ગધુંધીજી (૧૪) શ્રધ્ધધ ળવળલય
(૧૫) યીચડા થેરય (૧૬) અભેકયકધ-ઇઝયધમેર
(૧૭) ૧૦૦ભધું (૧૮) બધયતી એયટેર (૧૯)
વુંણા બ્રફભધ ગ્રધભ (૨૦) યધજેળ નધથ (૨૧)
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