અંક-૭૧

િા-૨-એવિલ-૨૦૧૮

 ોયફંદય જિલ્રાનાં ભાધલુયભાં ૨૫ થી ૨૮ ભાર્ચ દયમભમાન મોજામેર ભેાને આંતયયાષ્ટ્રીમ
ઓખ ભી. અરૂણાર્રપ્રદે ળનાં બીષ્ટ્ભક યાજાની ુત્રી રૂકભણી ને બગલાન શ્રીકુષ્ટ્ણ
મળશુારનાં લધ ફાદ ભાધલુય રાવ્મા શતા, અને દ્વાયકા શોચ્મા શેરા ભાધલુયભાં
રૂકભણી વાથે રગ્ન કમાચ શતા, તેની માદભાં આ ભેો મોજામ છે . આ ભેાભાં ગુિયાત અને
ઉતયુલચનાં યાિમોનાં મુખ્મભંત્રી અને યાિમાર ઉસ્થથત યહ્યા શતા.
 ગુિયાત કોંગ્રેવનાં પ્રદે ળપ્રમુખ તયીકે આંકરાલનાં ધાયાવભ્મ અમભત ર્ાલડાની મનભણુકં .
િમાયે ગુિયાત કોંગ્રેવનાં પ્રદે ળ પ્રબાયી ભશાયાષ્ટ્રનાં યાજીલ વાતલ ફન્મા.
વિદ્યાશક્તિ િોટ્સએપમાાં જોડાિા માટે JOIN VIDHYASHAKTI લખી મેસેજ કરો - 7359470068

Page 1

 ગુિયાતની ફધી થકુરોભાં ગુિયાતી બાા અમનલામચ ફનાલાઇ. ૧ થી ૮ ધોયણની ફધી િ
CBSE અને ICSE ળાાઓભાં રાગુ ડળે.
 બાલનગય જિલ્રાનાં ભહુલા તાલુકાભાં ભારણ નદી કકનાયે આલેર ભોયાયી ફાુ વંર્ાલરત
કૈ રાળ ગુરૂકુભાં અસ્થભતા લચ ળરૂ. તેભાં કશમ્ભત ળાશ( કૈ રાળ રલરતકરા એલોડચ ) , નમનેળ
જાની(અમલનાળ વ્માવ એલોડચ ) વકશત ૧૦ વ્મસ્તતને અરગ અરગ ૪ શ્રેણીભાં એલોડચ
એનામત.
 ગુિયાતનાં ફધા િ ળશેયોભાં ૧ એમપ્રરથી એક વભાન GDCR(િનયર ડેલરભેન્ટ કન્રોર
યે ગ્યુરેળન) રાગુ થમો.
 ખેતીલાડીની મલમલધ મોિનાઓ ભાટે ગુિયાત વયકાયે www.Ikhedut.gujarat.gov.in
ોટચ ર રોંર્ કયુ.ચ
 સુયત ૧૦૦% વૌય ઉજાચ વંર્ાલરત પ્રાથમભક આયોગ્મ કેન્ર(PHC) ધયાલતો દે ળનો પ્રથભ
જિલ્રો ફન્મો. સુયત જિલ્રાભાં ૫૨ પ્રાથમભક આયોગ્મ કેન્ર છે , જે ફધા િ શલે વૌય ઉજાચ
વંર્ાલરત છે .

 આધાયકાડચ ફનાલલા ભાટે વ્રુધ્ધોને કપિંગયમપ્રન્ટ અને આઇ થકેનભાં પ્રોબ્રેભ આલે છે . તેનાં
ઉકેર રૂે ૧ જુરાઇ ૨૦૧૮ થી આધાયકાડચ ભાં ર્શેયા થકેન કયતી વેલા ળરૂ કયાળે.
 કેન્દ્ન્રમ મચટન ભંત્રારમની મલયાવત મોિના શેઠ શલે પ્રાઇલેટ કંનીઓ અને વંથથાઓ
દે ળની ઐતશામવક ધયોશયનાં યક્ષણની િલાફદાયી મનબાલળે. દે ળભાં ૩૬૮૬ વંયલક્ષત ધયોશય
છે , તેભાં ગુિયાતભાં ૨૦૩ વંયલક્ષત ધયોશય છે .
 કેન્ર વયકાયનાં પ્રમુખ લૈજ્ઞામનક વરાશકાય તયીકે જીલમલજ્ઞાની ક્રુષ્ટ્ણાથલાભી મલિમ યાધલનની
મનભણુકં . તેઓ યભાણુ લૈજ્ઞામનક આય.લર્દમ્ફયભનુ ં થથાન રેળે. મપ્રન્વીાર વામન્ટીકપક
એડલાઇઝય(PSA)ની ોથટ ૧૯૯૯ભાં અટર લફશાયી લાિેમીની વયકાય દ્વાયા ઉબી કયાઇ છે .
 ઉતયપ્રદે ળ મલધાનવબાભાં UPCOCA(ઉતયપ્રદે ળ કન્રોર ઓપ ઓગેનાઇઝડ કન્રોર એતટ)
લફર ાવ કયાયુ. ભશાયાષ્ટ્રનાં MCOCA એકટ જેલા આ લફરભાં ઓગેનાઇઝડ ક્રાઇભ ભાટે
અરગ અદારતો શળે. આલા ગુનાઓની તાવ કમભશ્નય અથલા આઇજી કક્ષાનાં અમધકાયી
કયળે. અયાધીઓની વંતી ણ િપ્ત કયલાનો વયકાયને અમધકાય ભળે. તેભાં અંડયલલ્ડચ ,
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િફયન લસુરી, િભીન ય કબ્િો, અશયણ, તથકયી જેલી ફાફતોને વભામલષ્ટ્ટ કયાળે. આ
કામદાભાં ૬ ભકશના સુધી જાભીન ણ નકશ ભે , તેભાં ઓછાભાં ઓછી ૫ લચની અને લધુભાં
લધુ પાંવીની વજાની િોગલામ છે .
 NGT(નેળનર ગ્રીન રીબ્યુનર)નાં કામચકાયી અધ્મક્ષ કણાચટક શાઇકોટચ નાં ુલચ ન્મામધીળ િથટીવ
જાલેદ યશીભ ફન્મા. નેળનર ગ્રીન રીબ્યુનર એકટ ૨૦૧૦ અંતગચત તેની થથાના કદલ્શીભાં
કયલાભાં આલી છે .
 મલદે ળભંત્રી સુષ્ટ્ભા થલયાિ જાાનની માત્રાએ . જાાનનાં પ્રધાનભંત્રી મળિંઝો આફે વાથે
મુરાકાત ફાદ ૯ભાં બાયત-જાાન મલદે ળભંત્રી થતયીમ થરે ટેજીક ડામરોગભાં બાગ રીધો.
 કણાચટક મલધાનવબાની ચુટણીની
ં
તાયીખો જાશેય. ૧૨ ભે એ ભતદાન અને ૧૫ ભે એ કયણાભ
જાશેય થળે. કણાચટક મલધાનવબાભાં ૨૨૪ ફેઠકો છે , જેભાં SC ની ૩૬ અને ST ની ૧૫ ફેઠકો
અનાભત છે . કણાચટકભાં ૪.૯૬ કયોડ ભતદાયો અને ૫૬ શજાય ૬૯૬ બુથ છે . ફહુભતી ભાટે
૧૧૩ ફેઠકો િરૂયી છે . ૨૦૧૩ભાં કોંગ્રેવ ૧૨૨ ફેઠકો જીતી શતી.
 કામભી મવિંધ ુ ંર્(PIC) ની ફે કદલવીમ ફેઠક નલી કદલ્શીભાં મોજામ. મવિંધ ુ િ વભજુતી૧૯૬૦ મુિફ દય લે આ ફેઠક મોજામ છે .
 ૬૫ભાં યાષ્ટ્રીમ કપલ્ભ ુયથકાય વમભમતનાં અધ્મક્ષ તયીકે ળેખય કપ્ર ૂયની મનભણુકં . કપલ્ભ એલોડચ વ
ભાટે ની વેન્રર ેનરભાં ૧ અધ્મક્ષ અને ૧૦ ભેમ્ફય શોમ છે .
 ોથટ મલબાગે બાયત-જાાન લચ્ર્ે કુર EMS(એકવપ્રેવ ભેર વેલા) ળરૂ કયી. તેના દ્વાયા
બાયતીમ ગ્રાશકો ખાધ દાથોની જાાનથી વ્મસ્તતગત ઉમોગ ભાટે આમાત કયી ળકળે.
 ઇ-ફવ નેટલકચ વાથે િોડાનાય બાયતનુ ં પ્રથભ ળશેય ર્ેન્નઇ ફનળે. કરાઇભેટ રીડયળી ગ્રુ
વી-૪૦ વાથે ર્ેન્ન્નઇ િોડાયુ. આ ગ્રુભાં મલશ્વનાં ૯૦ ભશાનગયો િોડામા છે .
 ભધ્મપ્રદે ળ વયકાયે કભચર્ાયીઓની મનવ્રુમત લમ ભમાચ દા ૬૦ લચથી લધાયીને ૬૨ લચ કયી.
 અવભનાં કાઝીયં ગા યાષ્ટ્રીમ ઉધાનભાં ગેંડાની ગણતયી ુણચ. કુર ૨૪૧૩ ગેંડા છે .
 કેલફનેટ એ પ્રધાનભંત્રી આલાવ મોિના અંતગચત નલા ૩,૨૧,૫૬૭ ઘય ફનાલલા ભાટે ભંજુયી
આી. આ ઘયો ભાટે દે ળનાં ૫૨૩ ળશેયોની વંદગી કયાઇ છે .
 આયુષ્ટ્મભાન બાયત નેળનર શેલ્થ પ્રોટે કળન મભળન(ABNHPM) નાં ર્ીપ એતઝીક્યુટીલ
ઓકપવય(CEO) તયીકે ઇન્દુ ભુણની મનભણુક કયાઇ.
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 ચુટણી
ં
કમભળનભાં ડેપ્યુટી ઇરેકળન કમભશ્નય તયીકે ર્ંરકુભાય ભુણની મનભણુકં કયાઇ.
 નેળનર ટેથટીંગ એિન્વી(NTA) નાં પ્રથભ ડીયે કટય િનયર તયીકે મલનીત િોીની મનભણુકં
કયાઇ. NTA બાયતભાં ઉચ્ર્ મળક્ષણ ભાટે પ્રલેળ યીક્ષા આમોજીત કયનાય એક થલતંત્ર વંથથા
છે .

 મલશ્વભાં દુરચબ ભનાતા વપેદ ગેંડાનુ ં કેન્માભાં ભોત થતા તેને મલલુપ્ત પ્રજાતી જાશેય કયામ.
ઉલ્રેખનીમ છે કે ૨૦૧૭ભાં ૨૬ પ્રજામતને મલલુપ્ત જાશેય કયામ છે .
 મલશ્વભાં ૭૧૦૨ બાાઓ છે . જેભાં કશન્દી ફોરનાયાની વંખ્મા ભાભરે મલશ્વનાં ર્ોથા નંફયની
બાા છે . મલશ્વભાં ૧૫ બાાઓ મલલુપ્ત થલાને આયે છે .
 મભશ્રનાં યાષ્ટ્રમત અબ્દુર પતશ અર વીવી ૯૨% ભત વાથે લફજા કામચકા ભાટે ચુટામા.
ં
 લિટનભાં યમળમાનાં યાિદુતને ઝેય આલાનાં ભાભરે નાટો અને યુયોીમન દે ળોએ યમળમાનાં
યાિદુતોને દે ળભાંથી શાંકી કાઢમા. યમળમાએ ણ તે દે ળોનાં યાિદુતોને શાંકી કાઢયા.
 ૨૦૧૧ભાં વતા ય આવ્મા ફાદ ઉતય કોયીમાનો તાનાળાશ કકભ િોંગ ઉન પ્રથભલાય દે ળ
ફશાય મનકળ્મો. ર્ીનનાં યાષ્ટ્રમત ળી ઝીનીંગ વાથે મુરાકાત કયી.
 ફ્રાન્વભાં યોમર કેયેલફમન કંની એ મલશ્વનુ ં વૌથી ભોટુ મુવાપય િશાિ ફનાવ્યુ. મવમ્પની ઓપ
ધ વી નાભનાં આ િશાિભાં ૨૦ યે થટોયન્ટ, ગોલ્પ, થકેટીંગ, થીએટય, કેવીનો, અને ૮ ડેક છે .
૮૮૨૨ કયોડનાં ખર્ે ફનેર ૩૬૦ ભીટય રાંફા આ િશાિભાં ૮ શજાય મુવાપયો યશી ળકે છે .
તેન ુ ં લિન ૨.૨૮ રાખ ટન છે .
 કદગ્ગિ કંની ઉકરાનાં થીડ ટે થટ ઇન્ડેક્ષ મુિફ કપતવડ િોડફેન્ડ થીડ ટે થટનાં ભાભરે
બાયત મલશ્વભાં ૬૭ભાં ક્રભે છે . િમાયે ભોફાઇર ઇન્ટયનેટ ડાઉનરોડીંગ થીડભાં બાયત ૧૦૯ભાં
ક્રભે છે .
 યુનોએ ઉતય કોયીમાને ભદદ કયલાને ભાભરે ૨૭ િશાિો અને ૨૧ કંનીઓ ય પ્રમતફંધ
મુકમો.
 Beidou નેલીગેળન મવથટભ ભાટે ર્ીન લધુ ફે ઉગ્રશને અલકાળભાં છોડયા. આ નેલીગેળન
મવથટભ ભાટે ર્ીને અત્માય સુધી ૨૨ ઉગ્રશ અલકાળભાં તયતા મુક્યા છે . આ મવથટભ
અભેકયકાની GPS કયતા ણ લધુ કલરમય અને એકયુયેટ શળે.
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 બાયત યમળમા અને જાાનને ાછ યાખીની મલશ્વનો મત્રજા નંફયનો મલિી ઉત્ાદક દે ળ
ફન્મો. પ્રથભક્રભે ર્ીન અને લફજા ક્રભે અભેકયકા છે .
 મ્માનભાયનાં યાષ્ટ્રમત તયીકે મલન મભિંત ચુટામા. િમાયે થટે ટ કાઉન્વીરય આંગ વાન સુ કી છે .
 ગલ્પ દે ળોભાં યભાણુ ાલય પ્રાન્ટ ધયાલતો પ્રથભ દે ળ વંયકુ ત આયફ અભીયાત ફન્મો.
દલક્ષણ કોયીમાએ ફાયકાશભાં ૯ લચભાં પ્રાન્ટ કામચયત કમો.

 અિભેયનાં રૂનગઢ ગાભભાં યાિથથાનનો પ્રથભ ભેગા ફૂડ ાકચ કેન્દ્ન્રમ ખાધ પ્રવંથકયણ
ઉધોગભંત્રી શયમવભયત કૌર ફાદરએ ખુલ્રો મુક્યો. ૧૧૩ કયોડનાં ખર્ે ફનેર આ ભેગા ફૂડ
ાકચ થી ૨૫ શજાય ખેડુતોને રાબ થળે. તેભાં ૫ શજાય ભેરીક ટનનુ ં કોલ્ડ થટોયે િ, ૨૫૫૦ ભેરીક
ટનનુ ં ડી કફ્રઝ લગેયે સુમલધા છે .
 ાનકાડચ વાથે આધાયકાડચ લરિંક કયલાની તાયીખ ૩૦ જુન સુધી રંફાલાઇ.
 નલી નોકયી આનાયાઓને પ્રોત્વાશન આલા કભચર્ાયીઓની ેન્ળન મોિનાભાં એમ્રોમય
નો કશથવો ૩ લચ ભાટે વયકાય બોગલળે. પ્રધાનભંત્રી યોિગાય પ્રોત્વાશક મોિનાં શેઠ તેના
ભાટે વયકાય ૧૦ શજાય કયોડનો ખર્ચ કયળે.
 કેન્ર વયકાય ખોટ કયતી એય ઇન્દ્ન્ડમાનો ૭૬% કશથવો લેંર્ી દે ળે.
 IRDA દ્વાયા કાય અને ફાઇકનાં થડચ ાટી મલભાનુ ં મપ્રમભમભ ૩૫% ઘટાડાયુ.
ુ ત આમથિક વમુશની ફેઠક નલી કદલ્શીભાં મોજામ.
 બાયત-ર્ીન લચ્ર્ે વંયક
 વભગ્ર દે ળની વાથે ગુિયાતભાં ણ ૧ એમપ્રર થી ઇ-લે ફીરનો પ્રાયં બ. લેાયીઓને ૫૦
શજાયથી લધુનો ભાર લફજા યાિમભાં રઇ િલા ભાટે ઇ-લે ફીર યાખવુ પયજીમાત છે . પ્રથભ
કદલવે િ ૧ કયોડ ૭૧ રાખ લફર ફન્મા. યાિમની અંદય િ ઇ-લે લફર રાગુ કયનાય પ્રથભ
યાિમ કણાચ ટક ફન્યુ.
 પ્રથભલાય અભેકયકાથી LNG(લરતલીપાઇડ નેર્યર ગેવ)ની પ્રથભ ખે બાયત શોર્ી.
ભશાયાષ્ટ્રનાં કોંકણ તટ ય આલેર GAIL નાં દાબોર ટભીનર ય કન્ટે નયનુ ં થલાગત કયાયુ.
 ગુરૂ ગોમલિંદમવિંશજીની ૩૫૦ભી િન્ભિમંમતનાં ઉરક્ષ્મભાં વયકાય ૩૫૦ રૂમમાનો મવક્કો ફશાય
ાડળે. આ િમંમત ૨૦૧૬ભાં ઉિલામ શતી.
 RBI એ શેલ્ડ ટૂ ભેચ્યુયીટી નાં કદળામનદે ળોનાં ારન ન કયલાને ભાભરે ICICI ફેંક ય ૫૮.૯
કયોડનો દંડ પટકામો.
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 ISSF શુટીંગ લલ્ડચ કભાં અનીળ બનલારાએ ૨૫ ભી. યે મડ પામય મથટરભાં ગોલ્ડ ભેડર
જીત્મો. બાયત ૯ ગોલ્ડ, ૫ મવલ્લય, અને ૮ િોંઝ ભેડર વાથે ર્ીન ફાદ લફજા ક્રભે યહ્યુ.
 ફોર વાથે છે ડછાડ કયલાને ભાભરે ઓથરે લરમાનાં થટીલ થભીથ અને ડેમલડ લોનચય ય ૧
લચનો પ્રમતફંધ મુકામો. ઓથરે લરમાનાં કોર્ ડેયેન રેશભેનનુ ં યાજીનામુ. BCCI એ ણ IPLભાં
યભલા ય પ્રમતફંધ મુક્યો.
 આંધ્રપ્રદે ળનાં મુખ્મભંત્રી ર્ંરાફાબુ નામડુએ ફેડમભન્ટન થટાય કકદામ્ફી શ્રીકાંતને ડેપ્યુટી
કરેકટય તયીકે મનભણુકં આી.
 કરકતાભાં વંતો રોપીની પાઇનરભાં ફંગા અને કેય ટકયાળે. ફંગા ૩૨ લાય અને કેય
૫ લાય મલજેતા યહ્યુ છે .
 અપઘામનથતાનનાં યામળદે લન ડે કક્રકેટભાં વૌથી ઝડી ૧૦૦ મલકેટ રેલાનો યે કોડચ કમો.
ઓથરેલરમાનાં મભળેર થટાકચ નાં યે કોડચ ને તોડીને ૪૪ ભેર્ભાં ૧૦૦ મલકેટ રીધી.
 ૮ભી યાષ્ટ્રીમ શોકી ર્ેસ્મ્મનમળ ંજાફે જીતી.

 શ્રી શકયકોટાનાં વમત ધલન થેવ વેન્ટય યથી ઇવયોએ

GSLV-F08 યોકેટ દ્વાયા

કોમ્યુમનકેળન વેટેરાઇટ GSAT-6A ને અલકાળભાં તયતો મુક્યો. ૧૦ લચન ુ ં આયુષ્ટ્મ ધયાલતા
આ વેટેરાઇટથી ભોફાઇર કોમ્યુમનકેળન ભાટે

C ફેન્ડ અને S ફેન્ડ સુમલધા ભળે. વૈન્મનાં

િલાનોને અંતયીમા મલથતાયોભાં કોલરિંગ સુમલધા લધુ વય ફનળે. ૨૭૦ કયોડનાં ખર્ે ફનેર
આ ઉગ્રશભાં ૬ ભીટયની કોમ્ેકટ એન્ટેના અને ૨ શજાય કક.ગ્રા લિન છે . ઉલ્રેખનીમ છે કે
તાજેતયભાં ભે ર વભાર્ાય મુિફ આ ઉગ્રશ વાથે ઇવયોનો વંકચ તટુ ી ગમો છે .
 યમળમાએ વયભાટ નાભની ઇન્ટકોન્ટીનેટર ફેરેથટીક મભવાઇરનુ ં વપ યીક્ષણ કયુ.ચ ૧૬ શજાય
ભાઇરની યે ન્િ ધયાલતી આ મભવાઇર ભોટીભાત્રાભાં ગાઇડેડ લોયશેડ રઇ િલા વક્ષભ છે .
 યાષ્ટ્રીમ યાઇપલ્વનું ૧૧મુ ં દ્વદ્વલામિક વંભેરન વેના પ્રમુખની અધ્મક્ષતાભાં િમ્મુનાં નાગયોટાભાં
મોજાયુ.
 દલક્ષણ કોયીમા અને અભેકયકાએ વંયકુ ત લામિક યુધ્ધાભ્માવ શાથ ધમો. તેભાં ૨૪ શજાય
અભેકયકી વૈમનકો અને કોયીમન વૈમનકો બાગ રેળે.
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 કક્રષ્ટ્નાથલાભી મલિમ યાધલન *
-કક્રષ્ટ્નાથલાભી મલિમ યાઘલનની તાજેતયભાં વયકાયનાં પ્રમુખ
લૈજ્ઞામનક વરાશકાય તયીકે મનભણ ૂક થઇ છે .
-તેઓ નેળનર વેન્ટય પોય ફામોરોજીકર વામન્વનાં ડીયે તટય
યશી ચુક્યા છે .
-ધ્ભશ્રી મલજેતા યાઘલન ડીાટચ ભેન્ટ ઓપ ફામોટે કનોરોજીભાં
વલર્લ તયીકે પયિ ફજાલતા શતા.
-તેભણે IIT કાનુયભાં કેમભકર એન્જીમનમયીંગભાં થનાતક કયુચ
છે .
-૨૦૧૪ભાં પોયે ન એવોવીએટ ઓપ ધ યુએવ નેળનર એકેડભી
ઓપ વામન્વભાં વંદગી થઇ શતી.

૨૭-ભાર્ચ-મલશ્વ યં ગભંર્ કદલવ(૧૯૬૧ થી યુનેથકો દ્વાયા ઉિલામ છે )
૩૦-ભાર્ચ-યાિથથાન થથાના કદલવ

(૧) ગુિયાત કોંગ્રેવનાં પ્રદે ળ પ્રમુખ કોણ ફન્યુ ?
(૨) GDCR નુ ં ુરૂનાભ શુ છે ?
(૩) વૌયઉજાચ વંર્ાલરત પ્રાથમભક આયોગ્મ કેન્ર ધયાલતો દે ળનો પ્રથભ જિલ્રો કમો ફન્મો
(૪) ગુિયાતભાં કેટરી વંયલક્ષત ધયોશય છે

?

(૫) વયકાયનાં પ્રમુખ લૈજ્ઞામનક વરાશકાય કોણ ફન્યુ
(૬)

?

UPCOCA નું ુરૂનાભ શુ છે ?

(૭) નેળનર ગ્રીન રીબ્યુનરનાં કામચકાયી અધ્મક્ષ કોણ ફન્યુ
(૮) કમા યાિમભાં મલધાનવબાની ચુટણીની
ં
જાશેયાત થઇ

?
?
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?

(૯)

૬૫ભાં યાષ્ટ્રીમ કપલ્ભ ુયથકાય વમભમતનાં અધ્મક્ષ કોણ ફન્યુ ?

(૧૦) ઇ-ફવ નેટલકચ વાથે િોડાનાય બાયતનુ ં પ્રથભ ળશેય કયુ ફન્યુ
(૧૧) આયુષ્ટ્મભાન બાયત નેળનર શેલ્થ પ્રોટે કળન મભળનનાં

?

CEO કોણ ફન્યુ ?

(૧૨) ડેપ્યુટી ઇરેકળન કમભળનય તયીકે કોની મનભણ ૂક થઇ ?
(૧૩)

મલશ્વનાં વૌથી ભોટા મુવાપય િશાિનુ ં નાભ શુ છે ?

(૧૪) મલશ્વભાં બાયત લીિી ઉત્ાદન ભાભરે ક્યા ક્રભે છે
(૧૫) મ્માનભાયનાં યાષ્ટ્્મત કોણ ફન્યુ

?

?

(૧૬) ાનકાડચ વાથે આધાય લરિંક કયલાની મુદત કઇ છે

?

(૧૭) યાિમની અંદય િ ઇ-લે લફર રાગુ કયનાય પ્રથભ યાિમ કયુ
(૧૮) કમા દે ળભાં થી પ્રથભલાય િ
(૧૯)

?

LNG ની ખે બાયત શોર્ી ?

ISSF શુટીંગ લલ્ડચ કભાં બાયત કેટરા ભેડર જીત્યુ ?

(૨૦) ફેડમભન્ટભ ખેરાડી કકદામ્ફી શ્રીકાંતની કમા યાિમભાં ડેપ્યુટી કરેકટય તયીકે મનભણ ૂક
કયાઇ ?
(૨૧) વંતો રોપીની પાઇનરભાં ફંગા વાભે કઇ ટીભ ટકયાળે

?

(૧) અમભત ર્ાલડા (૨) િનયર ડેલરભેન્ટ કન્રોર યે ગ્યુરેળન (૩) સુયત (૪) ૨૦૩ (૫)
ક્રુષ્ટ્ણાથલાભી મલિમ યાઘલન (૬)

ઉતયપ્રદે ળ કન્રોર ઓપ ઓગેનાઇઝડ કન્રોર એતટ (૭)

િથટીવ જાલેદ યશીભ (૮) કણાચટક (૯) ળેખય કુય (૧૦) ર્ેન્ન્નઇ (૧૧) ઇન્દુ ભુણ (૧૨) ર્ંર
કુભાય ભુણ (૧૩) મવમ્પની ઓપ વી (૧૪) મત્રજા (૧૫) મલન મભિંત (૧૬) ૩૦ જુન (૧૭)
કણાચટક (૧૮) અભેકયકા (૧૯) ૨૨ (૨૦) આંધ્રપ્રદે ળ (૨૧) કેય

વિદ્યાશક્તિ િોટ્સએપમાાં જોડાિા માટે JOIN VIDHYASHAKTI લખી મેસેજ કરો - 7359470068
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