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  ગજરાત  



 ગજયધત વલધધનવબધની પ્રથભ તફક્કધભધું ૮૯ ફેઠક ય વયે યધળ ૬૮% ભતદધન થય.
વોથી ઓછુ ભતદધન ૬૦% યફુંદય અને ફટધદભધું થય, જમધયે વોથી લધ ભતદધન
૭૫% ભયફી અને નલવધયીભધું થય. બફજા તફક્કધભધું ૯૩ ફેઠક ભધટે ૧૪ તધયીખે
ભતદધન થળે. ૧૮ ડીવે. એ ભતગણતયી થળે. સ્લતુંત્ર ગજયધતભધું પ્રથભ વલધધનવબધની
ચ ુંટણી ૧૯૬૨ભધું થમેર , ત્મધયે ૧૫૪ વીટ શતી. શધરભધું ૧૩ભી વલધધનવબધન કધમાકધ
ય થતધ ચ ુંટણીઓ થઇ યશી છે .
 અભદધલધદભધું લર્લડા યથ ચેવ ઓલ્મર્લપમધડ-૨૦૧૭ન ૧૦ ડીવે. થી પ્રધયું બ થમ. ગજયધત
સ્ટેટ ચેવ એવવીએળન અને સ્ર્ૌા વ ઓથયીટી ઓપ ઇન્ડડમધનધું વુંયકત ઉક્રભે
મજામેર આ ઓબરમ્પમધડભધું ૬૦ દે ળનધું ૩૦૦ ખેરધડી બધગ રઇ યહ્યધ છે .
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  ભારત  





 તવભરનધડનધું કડનકરભ ડયકકબરમય ધલય પ્રજેકટ ( KNPP)ભધું ૧ કદલવભધું ૨૦૦૦
ભેગધલટ ધલય ઉત્ધદન કયીને યે કડા વજૉમ. આ ડયકકબરમય ધલય પ્રધડટ યવળમધની
કુંની યવધટભનધું વશમગથી ફડમ છે .
 દે ળનધું ફધધ જ યધજ્મનધું ઉજાાભત્ર
ું ીઓન ું વુંભેરન કદર્લશીભધું ૭ થી ૯ ડીવેપફય દયવભમધન
કદર્લશીભધું મજાય.
 ઇડટયનેળનર વરધય એરધમડવ (ISA) શલે ટ્રીટ્રી ફેઝ ઇડટયનેળનર ઇડટયગલનાભેડટર
ઓગેનધઇઝેળન ફડય. ઇવતશધવભધું પ્રથભલધય બધયતભધું શેડકલધટા ય ધયધલતધ
ઓગેનધઇઝેળન ને આ દયજજ ભળે. ISAન ું શેડકલધટા ય ગરગ્રધભ શકયમધણધભધું આલેર
છે . જેનધ ભશધવનદે ળક ઉેડર વત્રધઠી છે . ૨૦૧૫ભધું ૨૧ભધું ેયીવ જલધય
વુંભેરન(COP-21) ભધું તેની સ્થધનધ બધયતનધું પ્રધધનભુંત્રી નયે ડર ભદી અને ફ્રધડવનધું
યધષ્ર્ૃવત ફ્રધડવલધ ઓરધુંદ એ કયે ર. શધરભધું ISAનધું વભ્મ દે ળ ૧૨૧ છે .
 ઓયીસ્વધ અને છવતગઢ યધજમનધું ભશધનદી જવલલધદ ય ટ્રીબ્યનર વનભલધ કેડર
વયકધયે ઇડકધય કમો.
 શલેથી કદવમધુંગને દે ળબયભધું ભધડમ શમ તેલધ યવનલવાર આઇકધડા અધળે.
 ASEAN-ઇન્ડડમધ કનેકટીલીટી વવભટ (AICS) નલી કદર્લશીભધું ૧૦-૧૧ ડીવે.દયવભમધન
મજામ. તેન વલમ: "૨૧ભી વદીભધું એવળમધ ભધટે કડઝીટર અને બોવતક વુંકા સવલધધ
વુંલધાન" શત.
 પ્રધધનભુંત્રી એ નલી કદર્લશીભધું ડૉ.આંફેડકય ઇડટયનેળનર વેડટય દે ળને વભવિત કય.ા આ
વેડટયની એવપ્રર ૨૦૧૫ભધું આધધયવળરધ યધખલધભધું આલી શતી. આ વેડટય ફોધ્ધ અને
આધવનક લધસ્તકરધનધું વભશ્રણ વભધન છે .
 દે ળનધું ફધુંગ્રધદે ળ વીભધલતી વલસ્તધય ય ફડા ય પ્રટે કળન ગ્રીડ સ્થધીત કયધળે.
ફધુંગ્રધદે ળ વધથે આવધભ, ભેઘધરમ, વભઝયભ, વત્રયધ અને ફુંગધની ૪૦૯૬ કકભી
વયશદ છે , જેનધ ય ૩૦૦૬ કકભીભધું વયશદ ફધુંધલધન ું કધભ ચધ છે અને ૧૦૯૦ કકભીન ું
કધભ શલે ળફૃ થળે.
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 પસ્ટા ઇડટયનેળનર કડપયડવ ઓન સ્ટા વ ભેડીવીન એડડ સ્ર્ૌા વ વધમડવ (SAICON2017) નલી કદર્લશીભધું મજામ. ૩ કદલવનધું આ વુંભેરનન ું આમજન સ્ર્ૌા વ ઓથયીટી
ઓપ ઇન્ડડમધ દ્વધયધ કયધય છે .
 કેયનધું લધમધનધડભધું આલેર ફધનધસયધ વધગય ડેભભધું બધયતન વોથી ભટ તયત
વરય ધલય પ્રધડટ ળફૃ થમ. તેની લધવિક ધલય ઉત્ધદન ક્ષભતધ ૭ રધખ યવનટની
છે .
 ઉતયપ્રદે ળનધું ળધભરી જજર્લરધને કદર્લશી

NCR(નેળનર કેીટર યીજીમન)

ભધું વધભેર

કયધતધ NCR ભધું વભધવલષ્ટ જજર્લરધની વુંખ્મધ ૨૩ થઇ. શધરભધું તેભધું યીનધું ૭,
શકયમધણધનધું ૧૩ અને યધજસ્થધનનધું ૨ જજર્લરધ છે .
 UNESCO ની અમતા વધુંસ્ુવતક વલયધવતભધું કબભેધને વધભેર કયધમ. કુંબભે
અરધશધફધદ, શકયદ્વધય, ઉજૈન અને નધવવકભધું મજામ છે . આ શેરધ મગધ અને નોયજને
૨૦૧૬ભધું વધભેર કયધમધ શતધ.
 બધયતની પ્રથભ શયતીપયતી ખધધ પ્રમગળધધ ગલધભધું ળફૃ થઇ. કઇણ સ્થે ખધધ
દધથાનધું નમનધ રઇને ભધત્ર ૧૫ વભવનટભધું કયણધભ આળે.
 કેન્ડરમ આયગ્મ અને કયલધય કર્લમધણભુંત્રી જે.ી.નડ્ડધએ બધયતને ઇનએકટીલ ટ્રે કભધું થી
મકત જાશેય કય.ા ટ્રે કભધું એ આંખની બફભધયી છે .
 ૨૦૧૭નધું વમધવ વડભધન ભધટે કશડદી પ્રવવધ્ધ રેબખકધ ભભતધ કધબરમધની વુંદગી. તેભની
નલરકથધ "દખભ સખભ" ભધટે વુંદગી કયલધભધું આલી છે . વમધવ વડભધન કે.કે.બફયરધ
પધઉડડેળન દ્વધયધ ૧૯૯૧ થી અધમ છે .



  વળશ્વ  



 યનની લૈવિક મધાલયણ એપફેવેડડય બિટીળ ગધવમકધ એરી ગોર્લડીંગ ફની.

 મભનભધું ૩ દધમકધ સધી ળધવન કયનધય લા યધષ્ટ્રવત અરી અબ્દરધ વધરેશની હવત
વલરશીઓએ શત્મધ કયી.
 લેનેજએરધને ૯ રધખ કયડથી લધ દે લધથી ફચધલલધ ભધટે યધષ્ટ્રવત વનકરવ ભધદયએ
લર્ચયઅ
ા ર કયડવી "ેટ્ર" રડચ કયી.
 અભેકયકી યધષ્ટ્રવત ડનધર્લડ ટ્રપે જેફૃસ્રેભને ઇઝયધમેરની યધજધધની જાશેય કયલધની
વધથે દતધલધવ તેર અલીલથી જેફૃસ્રેભ ખવેડલધની જાશેયધત કયી.
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-ભભધ્મ અને મ્રતવધગયથી ઘેયધમેર જેરસ્રેભ મહદી, બિસ્તી અને મમ્સ્રભ એભ ત્રણેમ
ધભાનધું રક ભધટે વલત્ર સ્થ છે .
-અકશ મહદીન વલત્ર સ્થ-ટે પર ભધઉડટેન, મમ્સ્રભન ું વલત્ર સ્થ- અર અક્વધ
ભસ્ઝીદ અને બિસ્તીન ું વલત્ર સ્થ-વખય ચચા આલેર છે .
-ઇઝયધમેર ની જેભ ેરેસ્ટધઇન ણ તેને બવલષ્મની યધજધધની ગણધલે છે .
-૧૯૪૭ભધું યનની પપયર
ા ધ મજફ જેફૃસ્રેભને અરગ આંતયયધષ્ટ્રીમ ળશેય ભધનલધભધું
આવય છે .
-૧૯૪૯ભધું યધ્ધવલયધભ ફધદ ેરેસ્ટધઇન અને ઇઝયધમેર લર્ચચે યધ્ધવલયધભ યે ખધ નક્કી
કયલધભધું આલી છે .
-૧૯૬૭ભધું ૬ કદલવનધું યધ્ધ ફધદ ઇઝયધમેર એ વલિ જેફૃસ્રેભ ય કબ્જ કમો છે .
-૧૯૮૦ભધું ઇઝયધમેર એ જેફૃસ્રેભને તધની યધજધધની જાશેય કયે ર છે . યું ત વલિએ
તેને ભુંજયી આી નથી. કઇ દે ળનધું દતધલધવ ત્મધું આલેર નથી.
-તેર અલીલભધું ૮૬ દે ળનધું દતધલધવ આલેર છે .
 SAARC(વધઉથ એવળમન એવવીએળન પય યીઝીમનર ક-ઓયે ળન) ની ૫૪ભી
ફેઠક ૧૧ ડીવે. નેધનધું કધઠભુંડભધું મજાળે.
 NSG(ડયકકબરમય વપ્રધમય ગ્ર)ભધું બધયતનધું વભ્મદને યવળમધએ વભથાન આપ્ય.
 નેધભધું વુંવદીમ ચ ુંટણીભધું લધભુંથી ગઢફુંધનની જીત
 ૩૮ભી ગર્લપ ક-ઓયે ટીલ કધઉમ્ડવરની ફેઠક કલૈતભધું મજામ.
 વલમેનધભધું મજામેર ફેઠકભધું લધવેનધય અયે ડજભેડટ(લધવેનધય એયે ડજભેડટ ઓન એક્વટા
કુંટ્રર પય કડલેડળનર આપવા એડડ ડયઅર યઝ ગડ એડડ ટે કનરજી) ભધું બધયતને
૪૨ભધું વભ્મદે ળ તયીકે ભધડમતધ ભી. બધયતને યવળમધ, ફ્રધડવ, જભાની, અને અભેકયકધએ
વભથાન જાશેય કય.ા
 યનની ભધઇગ્રેળન વુંધીભધુંથી અભેકયકધ ફશધય વનકી ગય.
 જાધની વમ્રધટ અકકકશતનધ ગધદી ત્મધગને જાધનની વુંવદે ભુંજયી આી. તેભનધ
દત્મધગ ફધદ એવપ્રર ૨૦૧૯ભધું તેભન ભટ ત્ર ક્રધઉન વપ્રડવ નધફૃકશત વવિંશધવન ય
દ વુંબધળે.

   આવથિક જગત   
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 ેટીએભ એ પધસ્ટટે ગ વેલધ ળફૃ કયી. તેનધ દ્વધયધ દે ળનધું ૩૮૦ ટરનધકધ ય ેભેડટ કયી
ળકધળે.
 RBI એ લા ૨૦૧૭-૧૮ ભધટે ધુંચભી દ્વદ્વભધવવક નધણધકકમ નીવતની વભીક્ષધ જાશેય કયી.
યે  યે ટ ૬ % અને કયલવા યે યે ટ ૫.૭૫% મથધલત યધખ્મ. ૨૦૧૭-૧૮નધું લા ભધટે
GDP વલકધવદય અનભધન ૬.૭% યધખ્ય. શધરભધું ફેંક યે ટ ૬.૨૫% અને CRR ૪% અને
SLR ૧૯.૫% છે .
 ટધટધ ભટવાનધ ચેયભેન એન.ચુંરળેખયન અને યતન ટધટધ એ ગજયધતનધું વધણુંદ
પ્રધડટભધુંથી કધય ટીગય EV(ઇરેકટ્રીકર વશીકર)ની પ્રથભ ૨૫૦ કધયની ડીરીલયી કયી.
ટધટધ એ વપ્ટે -૨૦૧૭ભધું EESL(એનજી એપીવીમડવી વવલિવીઝ બરવભટે ડ) દ્વધયધ ફશધય
ડેર ૧૦ શજાય ઇરેકટ્રીક કધયન ું ટે ડડય ભેવય શત ું.
 SBI ફેંકે ૧૨૦૦ ળધખધઓનધું નધભ અને IFSC કડ ફદર્લમધ.
 વલદે ળી મરધ બુંડધય ૧ ડીવે. ૨૦૧૭નધું યજ ૧૦ અઠલધકડમધની ઉર્ચચતભ સ્તયે શચીંને
૪૦૧.૯૪ અફજ ડૉરય થમ.
 લતાભધન નધણધકકમ લા ૨૦૧૭-૧૮નધું એવપ્રર-નલેપફય દયવભમધન ડધમયે કટ ટે ક્ષની
લસરધતભધું ૧૪.૧૦% ની વલ્મધ્ધ વધથે ૪.૮૦ રધખ કયડની લસરધત થઇ.
 ED(ઇડપવાભેડટ ડીયે કટયે ટ)એ નધભધ ેવા વધથે વુંકધમેર ૧૦ કયડનધું પયર્ચયઅર
પુંડ જપ્ત કમધા . FEMA (પયે ન એકચેડજ ભેનેજભેડટ એકટ) ની કરભ ૩૭ A અંતગાત
કધમાલધશી થઇ.
 ધનકધડા વધથે આધધય બરિંક કયલધની વભમવીભધ ૩૧ ભધચા ૨૦૧૮ થઇ.
 RBI નધું એકઝીક્યટીલ ડીયે કટય તયીકે ઉભધ ળુંકયની વનભણકું .



  રમત જગત  



 ફેંકકભધું મજામેર વલિક વતયું દધજીભધું બધયતની કદવકધ કભધયીએ કધુંસ્મદક જીત્મ.
 ડીંગ ભધભરે દબક્ષણ કયીમધનધું પ્મધુંગચધુંગ ખધતે મજાનધય વલડટય ઓર્લભવક્વ ૨૦૧૮ભધું યવળમધને બધગ રેલધ ય ઇડટયનેળનર ઓબરમ્પક કવભટીએ પ્રવતફુંધ મક્ય.
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 ૨૦૧૮ભધું ૨૮ જાડય થી બધયતભધું પ્રથભલધય ઇન્ડડમધ ઓન ઇડટયનેળનર ફક્વીંગ
ચેમ્પમનવળ મજાળે. BFI(ફકવીંગ પેડયે ળન ઓપ ઇન્ડડમધ)નધું અધ્મક્ષ અજમવવિંશની
જાશેયધત.
 જાધનનધું લધક ળશેયભધું ચધરી યશેર ૧૦ભી એવળમન એયગન ચેમ્પમનવળભધું
બધયતએ કર ૧૧ ભેડર જીત્મધ. ભેહરી ધ અને તધય ભધની એ ૨૦૧૮નધું યથ
ઓરમ્પક ભધટે કલબરપધઇ કય.ા
 અંધ તૈયધક કુંચનભધરધ ધુંડેએ ભેમ્ક્વકભધું મજામેર વલિ ૈયધ તૈયધક મ્સ્લવભિંગ
ચેમ્પમનવળભધું ગર્લડ ભેડર જીતનધયી પ્રથભ બધયતીમ ફનીને ઇવતશધવ યર્ચમ.
 ટેસ્ટ યે કકિંગભધું વલયધટ કશરી ધુંચભધું સ્થધનેથી બફજા સ્થધને શર્ચમ. લન ડે અને ટી-૨૦
યે કકિંગભધું વલયધટ પ્રથભ સ્થધને જ છે .
 આવધભનધું ગોશધટીભધું મજામેર પ્રથભ દબક્ષણ એવળમધઇ ક્ષેવત્રમ ફેડવભડટન
ચેમ્પમનવળ બધયતે જીતી રીધી.
 ભલનેિયભધું યભધમ યશેર વલિ શકી રીગ ચેમ્પમનવળભધું બધયતે જભાનીને શયધલીને
િડઝ ભેડર જીત્મ.



  શાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન  



 જભીનથી શલધભધું ભધય કયનધય આકધળ વભવધઇરન ું ઓકયસ્વધનધું ચધુંદીય યે ડજ યથી
વપ યીક્ષણ કયધય.ું આકધળ પ્રથભ એલી સ્લદે ળી વભવધઇર છે , જે યે કડમ તયું ગનધું
આધધયે તધનધું રક્ષ્મને તડી ધડે છે .
 વુંયકત આયફ અભીયધતભધું ૧૫ કદલવ ચધરનધય યધ્ધધભ્મધવ "પરેગ પય" ન પ્રધયું બ.
તેભધું બિટન, અભેકયકધ, ફ્રધડવ અને વુંયકત આયફ અવભયધતની વેનધ બધગ રઇ યશી છે .
 લીયતધ યસ્કધય વલજેતધઓને ઇનધભ ફૃે અધતી યકભ ડફર કયધઇ. શલે યભલીય ચક્ર
વલજેતધને દય ભકશને ૧૦ ને ફદરે ૨૦ શજાય ભળે.
 DRDO એ કણધાટકનધું બચત્રદગાભધું ૧ કેલી ગન દ્વધયધ શધઇ ધલય રેઝય બફભથી ૩૬
વેકડડભધું ૨૫૦ ભીટય દયનધું વનળધન ને તડી ધડય. તે વધથે જ બધયત અભેકયકધ, યવળમધ
અને ચીન ફધદ શધઇ ધલય રેઝય બફભ ધયધલતધ દે ળભધું વધભેર થય. આલધ રેઝય
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બફભથી બવલષ્મભધું લધ કીર લટ દ્વધયધ દશ્ભનનધું વભવધઇર, વલભધન અને ડ્રન ને
આકધળભધું જ તડી ડધળે.
 ૨૦૧૮નધું ભધચા સધીભધું ઇવય ચુંરમધન-૨ રોંચ કયળે. ઇવયનધું અધ્મક્ષ ડ.કકયણ
કભધયની જાશેયધત. ચુંરમધન-૨ભધું યશેર ઓયફીટ ચુંરની ૧૦૦ કકભીની વત્રજ્મધભધું ચક્કય
રગધલળે, જમધયે એક યફય ચુંરની વધટી ય ઉતયધણ કયળે.
 બધયતીમ નોવેનધની વફભયીન ળધખધને ૫૦ લા ણા થતધું વેનધનધું સવપ્રભ કભધડડય
યધષ્ટ્રવતનધું શસ્તે યધષ્ટ્રવત ધ્લજ આીને વડભધનીત કયધમ.
 ગ્રશભુંત્રધરમ એ VVIP સયક્ષધભધુંથી CRPF અને ITBPને મમ્ક્ત આી. શલે CISF અને
NSG જ VVIP સયક્ષધ વુંબધળે.



Person of The Week 
 વ કપર 

-જડભ-૧૮ ભધચા ૧૯૩૮(કરકતધ) મ્રત્ય: ૪ ડીવે.૨૦૧૭
-તેઓ પ્રથ્લીયધજ કયનધું વોથી નધનધ ત્ર શતધ. તેભનધું બધઇ યધજ કય અને વભી કય શતધ.
-જેવનપય કેડ્ર વધથે પ્રેભ રગ્ન કમધા શતધ.
-તેભણે ફધ કરધકધય તયીકે પ્રથભ કપર્લભ આગભધું કધભ કયા શત ું.
-તેઓને આંતયયધષ્ટ્રીમ કપર્લભભધું કધભ કયનધય પ્રથભ બધયતીમ અબબનેતધ ભધનલધભધું આલે છે .
-અવભતધબ વધથે વત્રશર, કબી કબી, વવરવવરધ, કધરધ ત્થય, કદલધય લગેયે જેલી કપર્લભ આી
શતી.
-અબબનેતધ તયીકે પ્રથભ કપર્લભ ધભાત્ર (૧૯૬૧)આી શતી. જેનધ ડીયે કટય મળ ચડધ શતધું.
-ળવળ કયે જફ જફ ફુર ખીરે(૧૯૬૫), લકત(૧૯૬૪), અબબનેત્રી(૧૯૭૦), કદલધય(૧૯૭૫),
વત્રશર(૧૯૭૮), શવીનધ ભધન જામેગી(૧૯૬૮), કબી કબી, જનન, કરયગ, નભક શરધર, લગેયે
જેલી વપ કપર્લભ આી શતી.
-તેઓને કપર્લભ ક્ષેત્રે મગદધન ફદર ધ્ભભણ(૨૦૧૧), દધદધ વધશેફ પધકે એલડા
(૨૦૧૪)થી વડભધનીત કયધમધ શતધું.



  Days of The week   

૫-કડવે- વલિ જભીન કદલવ- FAO યભ દ્વધયધ ઉજલધમ છે .
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૬-કડવે-નધગકયક સયક્ષધ કદલવ
૭-કડવે-ળસ્ત્રવેનધ ધ્લજ કદલવ(૧૯૪૯ થી ઉજલધમ છે )
૯-કડવે-આંતયયધષ્ટ્રીમ ભ્રષ્ટધચધય વલયધી કદલવ
૧૦-કડવે-આંતયયધષ્ટ્રીમ ભધનલધવધકધય કદલવ(UNO દ્વધયધ ૧૯૪૮ થી ઉજલધમ છે )
૧૧-કડવે-યવનવેપ કદલવ



 પ્રશ્નોતરી  

(૧) લર્લડા યથ ચેવ ઓબરમ્પમધડ -૨૦૧૭ ગજયધતનધું ક્યધું ળશેયભધું ળફૃ થમ ?
(૨) કડનકરભ યભધણ પ્રધડટ ક્યધ દે ળનધું વશમગ થી ફુંધધમેર છે ?
(૩) ઇડટયનેળનર વરધય એરધમડવનધું ભશધવનદે ળક કણ છે ?
(૪) ડ.આંફેડકય ઇડટયનેળનર વેડટયન ું તધજેતયભધું કમધું ઉદ્ઘધટન થય ?
(૫) બધયતની ફધુંગ્રધદે ળ વધથે કેટરધ કકભી વયશદ છે ?(ગ્રશ ભુંત્રધરમનધું આંકડધ મજફ)
(૬) બધયતન વોથી ભટ તયત વરધય ધલય પ્રધડટ કમધું ળફૃ થમ ?
(૭) કદર્લશી NCRભધું ઉતયપ્રદે ળનધું કમધ જજર્લરધને વધભેર કયધમ ?
(૮) યનેસ્કની અમતા વલયધવતભધું બધયતનધું કમધ ભેધને સ્થધન અધય છે ?
(૯) બધયતની પ્રથભ ભફધઇર ફૂડ ટે સ્ટીંગ રેફયે ટયી કમધ ળફૃ થઇ ?
(૧૦) બધયતને આંખનધું કમધ યગથી મકત જાશેય કયધય ?
(૧૧) ૨૦૧૭નધું વમધવ વડભધન ભધટે કની વુંદગી થઇ ?
(૧૨) ેટ્ર કયડવી કમધ દે ળે રોંચ કયી ?
(૧૩) અભેકયકધએ કમધ ળશેયને ઇઝયધમેરની યધજધધની જાશેય કયી ?
(૧૪) બધયત લધવેનધય એયે ડજભેડટન કેટરધભોં વભ્મ દે ળ ફડમ ?
(૧૫) યનની ભધઇગ્રેળન વુંધીભધુંથી કમ દે ળ ફશધય વનકી ગમ ?
(૧૬) શધરભધું યીલવા યે  યે ટ કેટર છે ?
(૧૭) ધનકધડા વધથે આધધયબરિંકની વભમવીભધ કઇ નકકી કયધમ ?
(૧૮) RBI નધ એક્ઝીકયટીલ ડધમયે કટય તયીકે કની વનભણકું થઇ ?
(૧૯) ફેંકકભધું મજામેર લર્લડા ક વતયું દધજીભધું કઇ બધયતીમ એ કધુંસ્મદક જીત્મ ?
(૨૦) વલિ ૈયધ તૈયધક ચેમ્પમનવળભધું કઇ બધયતીમ એ ગર્લડ ભેડર જીત્મ ?
(૨૧) ટેસ્ટ યે કકિંગભધું વલયધટ કશરી કમધ ક્ર્ભે છે ?
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(૨૨) વલિ શકી રીગ ચેમ્પમનવળભધું બધયતે કમ ભેડર જીત્મ ?
(૨૩)જભીન થી શલધભધું ભધય કયનધય યે કડમ તયું ગ આધધયીત કઇ વભવધઇરન ું તધજેતયભધું
વપ યીક્ષણ કયધય ?



જળાબો  

(૧) અભદધલધદ (૨) યવળમધ (૩) ઉેડર વત્રધઠી (૪) કદર્લશી (૫) ૪૦૯૬ કકભી (૬) કેય (૭)
ળધભરી (૮) કુંબ ભે (૯) ગલધ (૧૦) ટ્રેકભધ (૧૧) ભભતધ કધબરમધ (૧૨) લેનેઝુએરધ (૧૩)
જેરસ્રેભ ( ૧૪) ૪૨ભોં (૧૫) અભેકયકધ (૧૬) ૫.૭૫% (૧૭) ૩૧ ભધચા ૨૦૧૮ (૧૮) ઉભધ ળુંકય
(૧૯) કદવકધ કભધયી (૨૦) કુંચનભધરધ ુંડમધ (૨૧) બફજા (૨૨) િડઝ (૨૩)આકધળ વભવધઇર

આની જાશેયધત અકશ આલધ વુંકા કય..whatsApp-7359470068
vidhyashaktigujarat@gmail.com
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