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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

૧૯૯૧ભધું ભયણયધુંત "બધયતયત્ન" એનધમત
થમ.

»

જનધગઢભધું ગીયનધય નધ જગરભધું
ું
૩૬

કકભી રધુંફી કયક્રભધન કધવતિક સદ-૧૧ થી
પ્રધયું બ.

»

પ્રધધનભુંત્રીની ઉસ્સ્થતીભધું અક્ષયધધભ

ભુંદીય-ગધુંધીનગયન યજત જમુંવત ભશત્વલ

અંક મેલળળા આપના મોબાઇમાાં

ઉજલધમ.

વળદ્યાક્તતનો નાંબર SAVE હોળો જરૂરી છે .

»

અંક નું-૫૦ તધ: ૬-નલેમ્ફય–૨૦૧૭
સાંપાદક: દરબાર સહદે ળવસિંહ
સ્થલ : માળલયા હાટીના
જજ : જનાગઢ

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

  ગજરાત  

»

વભગ્ર ગજયધત અને બધયતભધું વયદધય

લલ્રબબધઇ ટેરન ૧૪૨ ભોં જન્ભ કદલવ
"એકતધ કદલવ " તયીકે ઉજલધમ. વલવલધ
ળશેયભધું યન પય યવનટી મજામ. વયદધય
લલ્રબબધઇ ટેરન જન્ભ -૩૧ ઓક્ટ
૧૮૭૫ભધું નકડમધદભધું થમ. તેભનધ વતધન ું
નધભ ઝલેયબધઇ શત. અને વુંતધનભધું ડધહ્યધબધઇ
ટેર અને ભણણફેન ટેર શતધ. તેઓ બધયતનધું
રખુંડી ર તયીકે ઓખધતધ શતધ અને

કચ્છનધું ઘયડ ખધતે "યણ ઉત્વલ" ન

પ્રધયું બ.

»

નકડમધદનધું વુંતયધભ ભુંદીય ખધતે ૧

રધખ અને ૧૧ શજાય કદલડધથી દે લકદલધીની
ઉજલણી કયધમ. આ ભુંદીયની સ્થધનધ વુંત
વુંતયધભ ભશધયધજે કયી શતી. શધરનધું વુંત
યધભદધવ ભશધયધજ છે .

»

મફ
ું ઇનધું ચધની યડ ય આલેર યમર

ઓેયધ શધઉવને વધુંસ્ુવતક વલયધવત વુંયક્ષણૌ
ભધટે "૨૦૧૭ યનેસ્ક એવળમધ ેવવકપક એલડા
પય કરચયર શેયીટેજ કન્ઝયલેળન" યસ્કધયથી
વન્ભધનીત કયલધભધું આવ્ય છે . ઓેયધ શધઉવને
૧૯૯૩ભધું ફુંધ કયી દે લધભધું આવ્ય શત ું, અને
૨૦૧૬ભધું પયી ળફૃ થય. તેન ઉદ્ઘધટન ૧૯૧૧ભધું
ણિટનનધું કકિંગ જમર્જ ધુંચભધું એ કયા શત ું.
શધરભધું યમર ઓેયધ શધઉવ ગોંડરનધ
ભશધયધજા જમવતન્રવવિંશજી જાડેજા શસ્તક છે .

  ભારત  
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»

ભટધન નયે ળ જીગ્ભે ખેવય નધભગ્મધર

લધુંકચક ત્ની ેભધ લધુંકચક વધથે ૪ કદલવનધું
બધયત પ્રલધવે આવ્મધ.

»

ઇટધરીનધું પ્રધધનભુંત્રી ધઓર

જેન્ટીરીન બધયતનધું પ્રલધવે. યે લ્લે સયક્ષધ,
યકધણ લગેયે ફધફતે વભજતી થઇ. ઇટધરીની
યધજધધની યભ છે .

»

કણધાટકની પ્રથભ ભકશરધ DGP

નીરભણી એભ. યધજ ફની. ફૃકકભધય દતધન ું

એઝ અ શફી) મજનધ ળફૃ કયી. જે અંતગાત
વલદ્યધથીઓને ભધવવક ૫૦૦ ફૃવમધની સ્કરયવળ
અધળે.

»

રદધખભધું વલશ્વન વોથી ઉંચધઇ ય

આલેર યડ BRO એ ફનધવ્મ છે , જે ૧૯૩૦૦
ફૂટની ઉંચધઇએ આલેર છે . BRO એ ફનધલેર
આ યડ રદધખનધ ઉભણરિંગધ ટચ યથી વધય
થળે. રેશથી ૨૩૦ કકભી દૂ ય આલેર ૮૬ કકભીન
આ યડ ણચસભરે અને ડેભચક ગધભને જડે છે .
BRO(ફડા ય યડ ઓગેનધઇજેળન) નધ પ્રજેકટ

સ્થધન રીધ.

કશભધન્ક અંતગાત આ યડન ું વનભધાણ કયધય છે .

»

»

લલ્ડા ફૂડ ઇન્ન્ડમધ-૨૦૧૭ નલી કદલ્શીભધું

ઇન્ન્ડમધ ગેટ ય મજામ. પ્રથભલધય જ
બધયતભધું મજામેર આ કધમાક્રભભધું ૯૧૮ કક.ગ્રધ
ની ખીચડી ફનધલધમ. વલશ્વનધ ૩૦ દે ળની ૨૦૦
થી લધ કુંની અને ૨ શજાય થી લધ પ્રવતવનધી
ઉસ્થીત યહ્યધ. આ કધમાક્રભનધું કન્રી ધટા નય
જભાની, જાધન, ડેન્ભધકા શતધું. વેપ વુંજીલ કયે
વલવલધ લધનગી તૈમધય કયી. ખધદ્ય ક્ષેત્રે

બધયત વયકધય અને લલ્ડા ફેંકે અવભભધું

ુવ વ્મલવધમ અને કયલતાન ભધટે ૨૦૦
વભણરમન ડૉરયની રન ય શસ્તધક્ષય કમધા.

»

બ્યય ઓપ ણરવ યીચવા એન્ડ

ડેલરભેન્ટ(BPR&D) નધ DG તયીકે એ.ી.
ભશેશ્વયીની વનભણકું કયધમ. તેની સ્થધનધ
૧૯૭૦ભધું થમેર.

યકધણકધય ભધટે " વનલેળફુંધ " ટા ર રન્ચ

»

કયધય. ખીચડી ળબ્દની ઉત્તી વુંસ્ુતનધ

CURE ઇન્ન્ડમધ, આયગ્મ અને કયલધય

"ખીચ્ચધ" ળબ્દ યથી થઇ છે .

ભુંત્રધરમ બધયત વયકધય દ્વધયધ ગ્રફર કરફુટ

»

કન્પયન્વ મજામ.

આભેવનમધનધું યધષ્ટ્રવત શ્રી વર્જ

યધષ્ટ્રવતની ઉસ્સ્થતીભધું

વગાસ્લધન પ્રથભલધય બધયતની મરધકધતે.

»

આભેવનમધન ું ધટનગય મેયેલધન છે .

શેલ્થન નલી કદલ્શીભધું યધષ્ટ્ટૃવતનધું શસ્તે પ્રધયું બ.

»

પ્રથભલધય જ બધયતભધું આ કન્ફ્રયન્વ મજામ

ટધર ટીકીટન વુંગ્રશ કયતધ

વલદ્યધથીઓને પ્રત્વધશન આલધ ભધટે વયકધયે

૨૧ ભી લલ્ડા કોંગ્રેવ ઓપ ભેન્ટર

યશી છે .

"દીનદમધ SPARSH (સ્કરયવળ ફ્રય

»

પ્રભળન એપ્ટીટયડ એન્ડ યીચવા ઇન સ્ટેમ્વ

કન્ઝયલેળન ઝન ઉતયપ્રદે ળનધ અરધશધફધદભધું

દે ળભધું કધધ શયણ ભધટેન પ્રથભ
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ભેજા પયે સ્ટ કડલીઝનભધું ફનળે.

જાશેય થમેર ગ્રફર જેન્ડય ગે ઇન્ડેક્ષ-

»

૨૦૧૭ભધું ૧૪૪ દે ળભધું બધયત ૧૦૮ભધું ક્રભે

યધજમ લચ્ચેનધ વલલધદને વનટધલલધ

ભધટે આંતયયધજમ કયદન ું ન:ગઠન કયધય.
જેભધું લડધપ્રધધન અધ્મક્ષ અને કેન્ન્રમ ભુંત્રીઓ

યહ્ય. પ્રથભક્ર્ભે આઇવરેન્ડ છે , જ્મધયે નલે
ણફજા ક્ર્ભે છે .

અને યધજમનધું મખ્મભુંત્રીઓ તેનધ વભ્મ શમ

»

છે . બધયતીમ ફુંધધયણની કરભ ૨૬૩ભધું આ

ધલયફૂર-૧૦૦ ભકશરધઓભધું બધયતની ૫

કયદન ઉલ્રેખ છે .

ભકશરધઓન વભધલેળ કયધમ. ચુંદધ કચય(૩૨),

  વળશ્વ  

»

જાધનનધ નીચરધ ગ્રશ (શધઉવ ઓપ

કયપ્રેઝન્ટેટીલ)ભધું ણરફયર ડેભક્રેટીક
ધટી(LDP)નધ વળિંજ આફે પયીલધય પ્રધધનભુંત્રી
તયીકે ચટું ધમધ. ૬૨ લવિમ આફેને શધઉવ ઓપ
કયપ્રેઝન્ટેટીલભધું ૪૬૫ભધુંથી ૩૧૨ ફેઠક ભી

યળની નધડધય ભલ્શત્રધ(૫૭), કકયણ ભજમદધય
ળ(૭૧), ળબનધ બધયતીમ(૯૧) અને વપ્રમુંકધ
ચયધ(૯૭) ન વભધલેળ કયધમ.

»

યધજીનધમ ું આપ્ય. વશ્વભ એવળમધનધ દે ળ
રેફેનનન ું ધટનગય ફેરત છે .

આંતકલધદી જાશેય કયલધનધ બધયતનધું પ્રસ્તધલ
ય યનભધું ચથી લધય વલટ રગધવ્મ.

»

૨૦૨૦ભધું કન્ઝયલેળન ઓપ ભધઇગ્રેટયી

સ્ેવીઝ ઓપ લધઇલ્ડ એવનભલ્વ (CMS)
કન્પયન્વ ઓપ ધટીઝ -13 (CMS COP13)
વુંભેરન બધયતભધું મજાળે. આ કન્પયન્વ
ગ્રફર લધઇલ્ડરધઇપ કન્પયન્વ તયીકે
ઓખધમ છે . યનધઇટેડ નેળન્વ
એનલધમયનભેન્ટર પ્રગ્રધભ (UNEP) ની
જાશેયધત.

»

  આવથિક જગત  

ચીને ઠધણકટ હભરધનધ ભધસ્ટય

ભધઇન્ડ ભસદ અઝશયને આંતયયધષ્ટ્રીમ

લલ્ડા ગ્રફર ઇકનભીક પયભ દ્વધયધ

જીલનને ખતય શલધન ું જણધલીને

રેફેનનનધું પ્રધધનભુંત્રી વધદ અર શયીયીએ

છે . આફે ન આ વત્રજ કધમાકધ શળે.

»

પફાવ દ્વધયધ જાશેય થમેર વલશ્વની

»

વયકધયી ફેંકનધ ભર્જય ફધફતે

નધણધભુંત્રી અફૃણ જેટરીની અધ્મક્ષતધભધું
ભુંત્રીભુંડની વવભવત યચધમ, તેભધું વનભારધ
વીતધયભણ અને ીય ગમર વધભેર છે .

»

લલ્ડા ફેંકનધ ૧૯૦ દે ળનધું "ઇઝ ઓપ

ડઇંગ ણફઝનેવ ઇન્ડેક્ષ-૨૦૧૮" ભધું બધયત ૩૦
સ્થધનની છરધુંગ વધથે ૧૦૦ભધું ક્રભે શચ્ય.
૨૦૧૪ભધું બધયત ૧૪૨ભધું ક્રભે શત. બધયત
દણક્ષણ એવળમધન અને ણિકવ ન એકભધત્ર દે ળ
છે , જે ઇઝ ઓપ ડઇંગ ણફઝનેવ ભધું સધધય
રધલી ળક્ય છે . આ યીટા ભધું ણફઝનેવ ભધટે
રનની વય ઉરબ્ધતધ ,એક્વટા ભધટે
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સવલધધ, ફધુંધકધભ ભધટે વય ભુંજયી પ્રકકમધ,
ધણી-વલજી કનેકળનની સવલધધ, યકધણકધયન ું
યક્ષણ લગેયે ફધફત ધ્મધનભધું રેલધભધું આલે છે .
બધયત ૬૦.૭૬ અંક વધથે ૧૦૦ભધું ક્ર્ભે છે ત
વવિંગધય આ યીટા ભધું પ્રથભ ક્રભે છે .

»

રધુંન્વકા ઇન્ટયનેળનર એ મવ ફેંક

»

જાધનનધું કવભિંગશધયધભધું મજામેર

ભકશરધ એવળમધ ક શકી ટનધાભેન્ટ-૨૦૧૭ની
પધઇનરભધું બધયતે ચીનને ૫-૪ થી શયધવ્ય.
કેપ્ટન યધનીનધ ગરથી બધયતની જીત.
ટનધાભેન્ટની વલાશ્રેષ્ટ્ઠ ગરકીય બધયતની
વવલતધ ફની. ૧૩ લા ફધદ બધયત ટનધાભેન્ટ

વધથે ભીને પ્રેટીનભ વપ્રેડ કધડા રોંચ કય.ા

જીતીને ઇંગ્રેન્ડભધું આલતધ લે મજાનધય

આ કધડા થી સ્ટવા અને ATMભધું રેલડ દે લડ થઇ

લલ્ડા ક ભધટે કલણરપધઇ થય.

ળકળે. આ કધડા NPCL નધ વશમગથી ળફૃ

»

કયધય છે .

»

ટધટધ સ્ટીરનધ ગ્રફર CEO

ણિવફેન(ઓસ્રેણરમધ) કભનલેલ્થ

શટીંગ ચેસ્મ્મનવળભધું બધયત ૩ ગલ્ડ, ૨
વવલ્લય અને ૨ િોંઝ ભેડર જીત્ય. કશનધ

ટી.લી.નયે ન્રન ફન્મધ.

વવધ્ધએ ૧૦ ભી. એય વસ્ટર ભધું ગલ્ડ જીત્મ.

»

»

ેન્ળન પુંડ યે ગ્યરેટયી એન્ડ

કદલ્શી શધઇકટે બધયતીમ ફૂટફર

ડેલરભેન્ટ ઓથયીટી(PFRDA)એ

વુંધનધું અધ્મક્ષ તયીકે પ્રફુર ટેરને શટધવ્મધ.

NPS(નેળનર ેભેન્ટ વવસ્ટભ) મજનધભધું

પ્રળધવક તયીકે એવ.લધમ.કયે ળીની વનભન ુંક.

વધભેર થલધની ઉંભય ભમધાદધ ૬૦ લાથી

»

લધધયીને ૬૫ લા કયી.

»

HPCL ભધું ૫૧.૧૧% કશસ્વ ONGC ને

ખયીદલધની વયકધયે ભુંજયી આી. HPCLભધું
વયકધયન કશસ્વ ૨૬૦૦૦ કયડભધું લેચલધભધું
આવ્મ છે .

»

AU સ્ભર પધઇનધન્વ ફેંકને RBI દ્વધયધ

BCCIનધ લા ભશધવનદે ળક એભ.લી.શ્રીધયન ું
નીધન

»

કક્રકેટ લલ્ડા યેં કકિંગભધું ફેટીંગભધું વલયધટ

કશરી પ્રથભ ક્રભે. ૮૮૯ અંક વધથે પ્રથભ ક્રભે
યશીને વણચન તેંડરકયન યે કડા તડય.
૧૯૯૮ભધું વણચન ૮૮૭ અંક વધથે પ્રથભ ક્રભે

ળેડયલ્ડ કભવળિમર ફેંકન ું રધઇવન્વ અધય.

શત.

»

»

અભેકયકધભધું પેડયર કયઝલા

શૈરધફધદ કક્રકેટ ટીભનધું લા કેપ્ટન અને

T-20 ફણરિંગ યે કકિંગભધું બધયતીમ

વવસ્ટભ(વેન્રર ફેંક)નધું પ્રમખ તયીકે જેયભ

ફરય જવવપ્રત બભયધશ પ્રથભ સ્થધને શચ્મ.

ધલેરની વનભણકું કયધમ.

»

  રમત જગત  

ઇન્ન્ડમન લેઇટ ણરપટીંગ પેડયે ળન

(IWLF) નધ અધ્મક્ષ તયીકે લીયે ન્ર પ્રવધદ
લૈશ્મ પયીલધય ચટું ધમધ.
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»

બધયતીમ ફેડવભન્ટન ખેરધડી કકદધમ્ફી

શ્રીકધુંત BWFની લલ્ડા યે કકિંગભધું ણફજા નુંફયે
શચ્મ.

»

ઓસ્રેણરમધનધ ગલ્ડ કસ્ટભધું આમજીત

કભનલેલ્થ શટીંગ ચેસ્મ્મનવળભધું ૫૦
ભી.યધઇપર પ્રન સ્ધધાભધું ગગન નધયું ગે યજત
દક જીત્મ.

»

૧૯ થી ૨૬ નલેમ્ફય દયવભમધન

ગોશધટીભધું મજાનધય AIBA યથ લલ્ડા ફકવવિંગ
ચેસ્મ્મનવળની િધન્ડ એમ્ફેવેન્ડય
એભ.વી.ભેયીકભને જાશેય કયધમ.

  સાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન  

»

યક્ષધભુંત્રી વનભારધ વીતધયભણની

અધ્મક્ષતધભધું ડીપેન્વ એકલીઝીળન
કધઉન્વીર(DAC)એ બધયતીમ નોવેનધ ભધટે
૨૧૭૩૮ કયડનધું ખચે ૧૧૧ શેણરકપ્ટય
ખયીદલધની મજનધને ભુંજયી આી. ૧૬
શેણરકપ્ટય તૈમધય શધરતભધું ખયીદધળે, જમધયે
૯૫ શેણરકપ્ટય ભેક ઇન ઇન્ન્ડમધ અંતગાત
બધયતભધું ફનળે.

»

બધયતીમ નોવેનધનધું ઉપ્રમખ(લધઇવ

ચીપ ઓપ નેલર સ્ટધપ) તયીકે લધઇવ એડવભયર
અજીતકભધય ી ની વનભણકું . તેઓ ૧ જરધઇ
૧૯૮૧ભધું નોવેનધભધું વધભેર થમધ શતધું.

»

ITBP(ઇન્ડ વતફેટીમન ફડા ય ણરવ)

ને બધયતનધ કમ્યવનકેળન ઉગ્રશ GSAT-6 ન

ઉગ્રશથી ચીનની ૩૫૦૦ કકભી રધુંફી વયશદ
ય વતત નજય યધખી ળકળે.

»

વૈન્મનધ આધવનકીકયણ ભધટે વયકધયે

૪૦ શજાય કયડની મજનધને ભુંજયી આી. ૭
રધખ યધઇપર, ૪૪ શજાય રધઇટ ભવળનગન અને
૪૪૬૦૦ કધફધાઇન ઓટ યધઇપલ્વની ખયીદી
કયધળે.

»

બધયતીમ લધયદનધ ગફૃડ કભધન્ડ

અને C-130 શયકયરવ વલભધન ઇઝયધમેરભધું
ળફૃ થમેર" બ્ પરેગ-૧૭" યધ્ધધભ્મધવભધું
બધગ રેલધ ઇઝયધમેર શચ્મધ.

»

બધયત-કઝધકકસ્તધનનધ વૈન્મ લચ્ચે ૧૪

કદલવીમ યધ્ધધભ્મધવ" પ્રફર દસ્તીક-૨૦૧૭"
કશભધચરપ્રદે ળનધું ફકરશભધું ળફૃ થમ.

»

બધયતભધું જ ફનેર અને લજનભધું

શરકધ ગધઇડેડ ફમ્ફ" SAAW"( સ્ભધટા એન્ટી
એયકપલ્ડ લેન) ન ું ઓકયસ્વધનધું ચધુંદીયભધું
લધયવેનધનધ વલભધનભધુંથી વપ યીક્ષણ કયધય.
DRDO એ ફનધલેર આ ગધઇડેડ ફમ્ફ એ ૭૦
કકભી દયનધ રક્ષમધુંકને તડી ધડય.

»

દે ળી જાતનધું મધર કતયધ(કણધાટક)ને

પ્રથભલધય વૈન્મભધું વધભેર કયધળે. શધરભધું તેને
ભેયઠભધું તધણરભ અધમ યશી છે . ફધદભધું જમ્મ
કધશ્ભીયભધું તૈનધત કયધળે.

Person of The Week
-ક્રુષ્ણા સોબતી-

ઉમગ કયલધની ભુંજયી અધમ. ITBP આ
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-કશન્દીનધું પ્રવવધ્ધ નલરકથધકધય ુષ્ટ્ણધ
વફતીની જ્ઞધનીઠ એલડા -૨૦૧૭ ભધટે

 પ્રશ્નોતરી 

વુંદગી કયલધભધું આલી છે .
-ડ.નધભલયવવિંશની અધ્મક્ષતધભધું ભે ર
બધયતીમ જ્ઞધનીઠ વુંદગી ભુંડની ફેઠકભધું
આ જાશેયધત કયલધભધું આલી શતી.
-વધકશત્મ ક્ષેત્રે દે ળનધું આ વોથી ભટધ વન્ભધનભધું
૧૧ રધખ ફૃવમધ, પ્રળસ્સ્તત્ર અને વયસ્લતી
દે લીની પ્રવતભધ આલધભધું આલે છે .
-૧૮ પેબ્ર-૧૯૨૫ભધું ધકકસ્તધનનધું ગજયધતભધું
જન્ભ, વલબધજનફધદ કદલ્શી આલી ને લસ્મધ.
-૧૯૫૦ભધું તેભની પ્રથભ લધતધા રધભધ પ્રકધવળત
થઇ શતી.
-તેઓ સ્ત્રીની આઝધદી અને ન્મધમની તયપેણભધું
શુંભેળધ રખતધ યહ્યધ છે .
-૧૯૮૦ભધું "જજિંદગીનધભધ " નલરકથધ ભધટે
વધકશત્મ અકધદભી એલડા ભે ર.
-૨૦૧૦ભધું ધ્ભશ્રી એલડા સ્સ્લકધય કયલધન
ઇન્કધય કમો શત.
-તેભની પ્રમખ યચનધઓભધું ડધય વે ણફછુડી,
વભત્ર ભયજાની, મધય કે મધય, વતન શધડ,
ફધદર કે ધેયેભ,ે સયજમખી અંધેયે કે,
જીંદગીનધભધું, કદરદધવનળ, વવક્કધ ફદર ગમધ,
શભ શળભતબધગ લગેયેન વભધલેળ થધમ છે .

 Days of The week 

(૧) દે ળભધું કનધ જન્ભ કદલવને એકતધ કદલવ
તયીકે ઉજલલધભધું આલે છે ?
(૨) કચ્છભધું યણ ઉત્વલ કમધ ગધભ નજીક
ઉજલધમ છે ?
(૩) વુંતયધભ ભશધયધજન ું મખ્મભુંકદય કમધું
આલેર છે ?
(૪) ઇટધરીનધું પ્રધધનભુંત્રી કણ છે ?
(૫) કણધાટકની પ્રથભ ભકશરધ DGP કણ ફની
?
(૬) લલ્ડા ફૂડ ઇન્ન્ડમધ-૨૦૧૭ કમધું મજામ ?
(૭) આભેવનમધન ું ધટનગય કય છે ?
(૮) ટધર ટીકકટનધ વુંગ્રશને પ્રત્વધશન આલધ
વયકધયે કઇ મજનધ રન્ચ કયી ?
(૯) SPARSH ન ું ર નધભ શ છે ?
(૧૦) બધયતભધું વોથી લધ ઉચધઇએ આલેર યડ
કમધું વલસ્તધયભધું ફનધલધમ છે ?
(૧૧) ૨૧ ભી લલ્ડા કોંગ્રેવ ઓપ ભેન્ટર શેલ્થ
કમધ દે ળભધું મજાઇ ?
(૧૨) કધધ શયણ ભધટે દે ળન પ્રથભ
કન્ઝયલેળન ઝન કમધ યધજમભધું ફનળે ?
(૧૩) આંતયયધજમ કયદનધ અધ્મક્ષ કણ
શમ છે ?
(૧૪) આંતય યધજમ કયદન ફુંધધયણની કઇ

૩૧-ઓક્ટ-યધષ્ટ્રીમ એકતધ કદલવ( વયદધય
લલ્રબબધઇ ટેરની જન્ભ જમુંવત)
૪-નલે-ગફૃનધનક જમુંવત

કરભભધું ઉલ્રેખ છે ?
(૧૫) બધયતભધું કમધ લે ગ્રફર લધઇલ્ડરધઇપ
કન્પયન્વ મજાળે ?

૫-નલે- વલશ્વ સનધભી જાગ્રતતધ કદલવ
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(૧૬) ગ્રફયર જેન્ડય ગે ઇન્ડેક્ષભધું બધયત

એપ્ટીટયડ એન્ડ યીચવા ઇન સ્ટેમ્વ એઝ અ

કમધ ક્રભે છે ?

શફી (૧૦) રદધખ (૧૧) બધયત (૧૨)

(૧૭) પબ્વા દ્વધયધ જાશેય થમેર વલશ્વની ૧૦૦

ઉતયપ્રદે ળ (૧૩) લડધપ્રધધન (૧૪) કરભ ૨૬૩

ધલયફુર વભનભધું બધયતની કેટરી

(૧૫) ૨૦૨૦ (૧૬) ૧૦૮ભધું (૧૭) ૫ (૧૮)

ભકશરધઓન વભધલેળ કયધમ છે ?

૧૦૦ભધું (૧૯) ૬૫ લા (૨૦) ONGC (૨૧)

(૧૮) ઇઝ ઓપ ડઇંગ ણફઝનેળ ઇન્ડેક્ષ-

જેયભ ધલેર (૨૨) ચીન (૨૩) અજીતકભધય

૨૦૧૮ભધું બધયત કમધ ક્રભે છે ?

ી. (૨૪) GSAT-6 (૨૫) ઇઝયધમેર (૨૬)

(૧૯) NPSભધું વધભેર થલધની લમભમધાદધ ૬૦

સ્ભધટા એન્ટી એયકપલ્ડ લેન એ ગધઇડેડ ફમ્ફ

થી લધધયીને કેટરી કયધઇ ?

છે . (૨૭) ુષ્ટ્ણધ વફતી

(૨૦) HPCL ભધું ૫૧.૧૧% કશસ્વ કઇ કુંની
ખયીદળે ?

આની જાશેયધત અકશ આલધ વુંકા કય..whatsApp7359470068

vidhyashaktigujarat@gmail.com

(૨૧) અભેકયકી વેન્રર ફેંકનધ પ્રમખ કણ ફન્ય
?
(૨૨) ભકશરધ એવળમધ ક શકી ટનધાભેન્ટની
પધઇનરભધું બધયતે કમધ દે ળને શયધવ્મ ?
(૨૩) બધયતીમ નોવેનધ નધું ઉપ્રમખ કણ
ફન્ય ?
(૨૪) ITBP કમધું ઉગ્રશની ભદદથી વયશદ
ય નજય યધખળે ?
(૨૫) બ્ ફ્રેગ-૧૭ યધ્ધધભ્મધવ કમધ મજામ
?
(૨૬) SAAW ન ું ફૃ નધભ શ છે ? એ કમધ
પ્રકધયન ું શવથમધય છે ?
(૨૭) જ્ઞધનીઠ એલડા ૨૦૧૭ ભધટે કની
વુંદગી થઇ છે ?



જળાબો  

(૧) વયદધય લલ્રબબધઇ ટેર (૨) ઘયડ (૩)
નકડમધદ (૪) ધઓર જેન્ટીરીન (૫)
નીરભણણ યધજ (૬) કદલ્શી (૭) મેયેલધન (૮)
દીનદમધ સ્ળા (૯) સ્કરયવળ ફ્રય પ્રભળન
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