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 દય સોભલાયે  લોટ્સએ ય પ્રકાવળત થત  ાં 
કયન્ટ  અપસેસ ન  ાં એકભાત્ર ભેગેઝીન  

 વલદ્યાળકકત     

 આના લોટ્સએ ય અંક ભેલલા ભાટે 
Join Vidhyashakti  રખી 7359470068 ય 
લોટ્સએભાાંથી ભેસેજ ભોકરલો. દય સોભલાયે 
અંક ભેલલા આના ભોફાઇરભાાં 
વલદ્યાળક્તતનો નાંફય SAVE  હોલો જરૂયી છે. 

અંક નું-૩૨ તધ: ૩ જ રધઇ – ૨૦૧૭ 

સાંાદક: દયફાય સહદેલવસિંહ 

સ્થ : ભાળમા હાટીના 
જજ : જ નાગઢ 
www.vidhyashakti.blogspot.com 
 
Email : vidhyashaktigujarat@gmail.com 

»  અભદધલધદભધું બગલધન જગન્નધથજીની 
યથમધત્રધ ધધભધ ભથી ઉજલધમ. ૨૩ લા ફધદ 
મ ખ્મભુંત્રી અને નધમફ મ ખ્મભુંત્રીએ એક વધથે 
કશન્દ વલવધ કયી. ૧૯૯૪ ભધું મ ખ્મભુંત્રી 
છબફરદધવ ભશતેધ અને નધમફ મ ખ્મભુંત્રી 
નયશયી અભીને વધથે કશન્દ વલવધ કયી શતી. 

»    શલે યધજમનધ ફધધ જજલ્રધનધ કરેકટયો 
ટ્લીટય ય જોલધ ભળે. ભશસે ર વલબધગે ફધધ 
કરેકટયોનધું ટ્લીટય શને્ડર કધમાયત કમધા. 
ટ્લીટય ય રોકો ોતધની વભસ્મધઓ જણધલી 
ળકળે અને સ ચનો ણ આી ળકળે. 

»    યધજમબયની ળધધઓભધું ૨૭ જ નથી ૧ 
જ રધઇ સ યક્ષધ વપ્તધશ ઉજલધય ું. 

»    લડધપ્રધધન નયેન્ર ભોદી ગ જયધતનધું ૨ 
કદલવનધું પ્રલધવે આવ્મધ શતધું, જેભધું વલવલધ 
કધમાક્રભોભધું શધજયી આી શતી. 
-ગધુંધીનગયનધું ભશધત્ભધ ભુંદીયભધું ટેક્વટધઇર 
ઇન્ન્ડમધ પ્રદળાન-૨૦૧૭ અને આંતયયધષ્ટ્રીમ 
ટેક્વટધઇર કોન્પયન્વને ખ લ્રી મ કી શતી. જેભધું 
૧૩૦ દેળનધું ૨ શજાય પ્રવતવનધી ઉસ્થીત યહ્યધ 
શતધું. 
-વધફયભવત આશ્રભનધું ળતધબ્દી ભશોત્વલભધું 
ઉસ્સ્થત યહ્યધ શતધ અને શ્રીભદ યધજચુંરની 
૧૫૦ જન્ભજમુંવત વનવભતે વવક્કધ અને ટધર 
ટીકીટ ફશધય ધડી શતી. 
-યધજકોટભધું ૧૮ શજાય વલકરધુંગોને કીટ વલતયણ 
કય ા. 
-યધજકોટનધું આઝી ડભેભધું નભાદધનધું જનધું 
લધધભણધ કમધા શતધું. 
-અયલલ્રી જજલ્રધનધું ભોડધવધભધું ભધઝભ, લધત્રક, 
ભેશ્વો જધળમની ૫૫૨ કયોડની મોજનધન ું 
રોકધાણ કય ા શત  ું 
-અભદધલધદભધું તૈમધય થમેર અત્મધધ વનક 
સ્ોટાવ કોમ્રેક્ષ અને એન્ટયટેઇનભેન્ટ 
કોમ્રેક્ષ " રધન્વેકડમધ" ન ું ઉદ્ઘધટન  કય ા શત  ું. 
તેભધું ૨૦ શજાય પ્રેક્ષકોને ફેવલધની વ્મલસ્થધ છે. 

»    ડો.આંફેડકય ઓન ય વન.નધું ક રવત 
ભનોજ વોનીની UPSC નધું વભ્મ તયીકે વનય સ્ક્ત. 
UPSC નધું ચેયભેન ડો.ડલેીડ વવઇમ્રધશએ ળથ 
રેલડધવ્મધ શતધું. ભનોજ વોની બધયતની આઝધદી 
ફધદ વૌથી નધની ઉંભયનધું ક રવત ફન્મધ શતધું. 

           ગ જયાત   

http://www.vidhyashakti.blogspot.com/
mailto:vidhyashaktigujarat@gmail.com
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            બાયત   

»  પ્રધાનભાંત્રીનો અભેકયકા પ્રલાસ  
ધટનગય- લોવળિંગ્ટન ડીવી  
યધષ્ટ્રવત –ડોનધલ્ડ રમ્ 
-વલશ્વનધું ટો CEO ની ગ્રોફર યધઉન્ડ ટેફર 
કોન્પયન્વને વુંફોધી શતી, જેભધું ગ ગરનધું સ ુંદય 
વચધઇ, એભેઝોનનધું જેપ ફેજોવ, એરનધું ટીભ 
ક ક, એડોફનધું ળધુંતન  નધયધમણ, વવસ્કોનધ જોન 
ચેમ્ફવા, ેપ્વીકોનધ ઇન્ન્દયધ ન મી લગેયે 
ઉસ્સ્થત શતધું. 
-અભેકયકી પ્રેવવડન્ટ ડોનધલ્ડ રમ્ વધથે વ્મધધય, 
સ યક્ષધ, અને અપધધવનસ્તધનની સ્સ્થયતધ ફધફતે 
દ્વિબક્ષમ લધતચીત. 
-બધયત અભેકયકધ ધવેથી ભધરલધશક વલભધનો 
C-17 ગ્રોફભધસ્ટય અને ડ્રોન વલભધનો ખયીદળે. 
-જ રધઇભધું બધયત-અભેકયકધ અને જાધન નેલીનો 
વુંય કત ય ધ્ધધભ્મધવ ભધરધફધય મોજાળે, 
ભધરધફધય ય ધ્ધધભ્મધવ ૧૯૯૨ થી ળરૂ થમો છે 
જેભધું જાધન ૨૦૧૫ભધું જોડધય . 

»    પ્રધાનભાંત્રીનો નેધયરેન્ડ પ્રલાસ 
ધટનગય -એભસ્ટયડભ  
પ્રધધનભુંત્રી- ભધકા રૂટ  
-પ્રધધનભુંત્રી ભધકા રૂટ વધથે ૩ વભજ વત થઇ 
-બધયતનો ય યો જતો ૨૦% ભધરવધભધન 
નેધયરેન્ડથી જ ય યોભધું પ્રલેળે છે. 
-બધયતભધું FDI ભધું નેધયરેન્ડનો ઘણો ભોટો 
પધો છે. 

»    પેવભનધ વભવ ઇન્ન્ડમધ-૨૦૧૭નો તધજ 
શકયમધણધની ભન વ બચલ્રયે જીત્મો. પસ્ટા યનય 

અ જમ્મ  કધશ્ભીયની વનધ દ આ યશી. ભન વ 
ચીનભધું મોજાનધય વભવ લલ્ડા ૨૦૧૭ભધું બધયતન ું 
પ્રવતવનવધત્લ કયળે. 

»    કદલ્શીભધું પ્રથભલધય જનક યીથી કધબરિંદી 
ક ુંજ સ ધીની ૩૮ કકભી ભેરો ય ડ્રધઇલય વલનધની 
રેન દોડળે. 

»    ભધનલ વુંવધધન ભુંત્રધરમ િધયધ નલી 
વળક્ષણ નીવત ફનધલલધ વવભવત યચધઇ. 
વવભવતનધું અધ્મક્ષ તયીકે ધ્ભવલભ ણ અને 
લૈજ્ઞધવનક ડો.કે. કસ્ત  યીયુંગનની વનભણ ુંક. તેઓ 
૧૯૯૪ થી ૨૦૦૩ સ ધી ઇવયોનધું ચેયભેન યહ્યધ 
શતધું. વવભવતનધું ૮ વભ્મોભધું (૧) કે.જે.એરપેન્વો 
(૨) ડો. યધભળુંકય ક યીર (૩) ક્રુષ્ટ્ણભોશન 
વત્રધઠી (૪) ડો.લસ ધધ કધભત (૫) 
ડો.એવ.કે.શ્રીધય (૬) ડો.ભજશય આવવપ (૭) 
ડો.ભુંજ ર બધગાલ (૮) ડો. ટી.લી. કટીભધનીનો 
વભધલેળ થધમ છે. 

»    કેબફનેટે કભાચધયીઓનધું ૭ભધ 
ગધયુંચનધું બથ્થધઓને ભુંજ યી આી. ૧૦૮ 
બથ્થધ જાશયે કયધમધ અને ૪૩ બથ્થધ નધબ દ 
કયધમધ.જેભધું ઘયબધડધ બથ્થ  આ મ જફ છે. 
ઘયબધડ  ભોંઘલધયી 

મ જફ 

X 

ળશયે 

Y 

ળશયે 

Z 

ળશયે 

૨૫% સ ધી ૨૪% ૧૬% ૮% 

૫૦% સ ધી ૨૭% ૧૮% ૯% 

૫૦% થી લધ  ૩૦% ૨૦% ૧૦% 

»   ચણધ અને ચણધદધર ળબ્દ ઓક્વપડા 
કડક્ષનયીભધું વધભેર કયધમો. 

»   ૧૩ભધું ઉયધષ્ટ્રવત ભધટેની ચ ુંટણી જાશયે. 
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૫ ઓગસ્ટે રોકવબધ અને યધજમવબધનધું વભ્મો 
ભતદધન કયળ,ે અને તે જ કદલવે કયણધભ 
જાશયે કયધળે. ઉયધષ્ટ્રવત ભોશમ્ભદ અંવધયીનો 
કધમાકધ ૧૦ ઓગસ્ટે  યો થધમ છે. 

»   પ્રધધનભુંત્રી નયેન્ર ભોદી ૪ જ રધઇથી 
ઇઝયધમેરનધું પ્રલધવે જળે. તેઓ ઇઝયધમરની 
મ રધકધત રેનધય પ્રથભ બધયતીમ પ્રધધનભુંત્રી 
ફનળ.ે ઇઝયધમેરનધ લડધપ્રધધન ફેન્જાભીન 
નેતધન્મધહ  છે અને ધટનગય જેરૂસ્રેભ છે. 
બધયત ઇઝયધમરની વૈન્મ ટેકનોરોજીન ું ભોટ  
ખયીદદધય છે. 

»   વુંય કત યધષ્ટ્ર રોક વેલધ એલોડા ફુંગધની 
"કન્મધશ્રી " મોજનધને એનધમત. આ એલોડા 
ભધટે ૬૨ દેળની ૫૫૨ મોજનધું સ્ધધાભધું શતી. 
કન્મધશ્રી મોજનધ કકળોયીઓની સ્સ્થતીભધું સ ધધયો 
કયલધ ફધફતે છે. 

»   સ્કીર ઇન્ન્ડમધની બ્રધન્ડ એમ્ફેવેન્ડય 
વપ્રમુંકધ ચોયધ ફની.  સ્કીર ઇન્ન્ડમધની ળરૂઆત 
જ રધઇ ૨૦૧૫ભધું થઇ છે. 

»   પ્રચધયબધયતીનધ ચેયભેન એ સ મા 
પ્રકધળનધ  સ્તક  " ધ ઇભયજન્વી: ઇન્ન્ડમન 
ડભેોકે્રવીઝ ડધકેસ્ટ અલય"ન ું વલભોચન 
અભદધલધદભધું કેન્ન્રમભુંત્રી લેકમધ નધમડ નધું શસ્તે 
કયધય ું. 

»   નલધ એટની જનયર તયીકે કે. કે. 
લેણ ગોધર (કટધમભ કટધનકોટ લેણ ગોધર)ની 
વનભણ ુંક.  તેઓ એ મ ક ર યોશતગીન ું સ્થધન 
રીધ ું. દ્મવલભ  લેણ ગોધર ભોયધયજી દેવધઇની 
વયકધયભધું વોરીવીટય જનયર શતધું. કરભ 

૭૬(૧) મ જફ યધષ્ટ્રવત એટની જનયરની 
વનભણ ુંક કયે છે. 

»   ૨૦૧૬નધું વલાશે્રષ્ટ્ઠ વધુંવદનો  યસ્કધય 
કેયનધું કયલોલ્ય ળનયી વોશ્મધબરસ્ટ ધટીનધું 
વુંવદ એન.કે.પ્રેભચુંદનને અધળે. 

»   ચ ુંટણી આમોગે પેવબ ક વધથે ભીને 
લોટય યજીસ્રેળન ભધટે કયભધઇન્ડય આલધ 
વભજ વત કયી. 

»   દેળભધું શ ઓ ભધટેની પ્રથભ બ્રડફેંક 
ઓકયસ્વધભધું ળરૂ થળ.ે 

»   નેળનર ઇન્સ્ટીટય ટ ઓપ પેળન 
ટેકનોરોજીનધું અધ્મક્ષ યધજેળ ળધશ ફન્મધું. 
 

  વલશ્વ   

»  કોસ્ટ ઓપ રીવલિંગ વલેભધું વલશ્વભધું વૌથી 
લધ  ભોંઘ  ળશયે અંગોરધની યધજધધની લ આન્ડધ, 
શોંગકોંગ બફજા ક્રભે. બધયતન ું મ ુંફઇ ૫૭ભધું ક્રભે 
છે. 

»  ય યોવમન ય વનમન એન્રી યેગ્ય રેટવા એ 
ચચા એન્જીન ગ ગર ય ૨.૭ અયફ ડોરયનો 
દુંડ પટકધમો. 

»  ભ ટધનનધું ડોકરધભ ક્ષેત્રભધું ચીને યોડન ું 
ફધુંધકધભ ળરૂ કયતધ ભ ટધને દ્વિક્ષીમ વભજ તીન ું 
ઉલ્રુંઘન ફતધવ્ય . ચીનને ચીન,ભ ટધન અને 
વવકકકભની વયશદો જમધું ભે છે તે  ોઇન્ટ 
ડોકધરધ સ ધી યોડ ફનધલલો છે, જેને તે 
૧૮૯૦ની વવનો-બબ્રટીળ વુંવધ અંતગાત ોતધન ું 
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ડોંગરોંગ ક્ષેત્ર ગણે છે. ભ ટધનભધું યોડ વનભધાણને  
રીધે બધયત –ચીની વૈવનકો લચ્ચે ગવતયોધ 
લધ્મો છે. 

»  ૨૦૩૦ સ ધીભધું ચુંર ય ભધનલ વભળન 
ભોકરલધની જાધનની એયોસ્ેવ એકસ્પ્રોયેળન 
એજન્વી (JAXA)ની જાશયેધત. 

»  વલશ્વનધું ૧૨૮ દેળોનધું વોશ્મર પ્રોગેવ 
ઇન્ડકે્ષભધું બધયત ૯૩ભધું ક્રભે યહ્ય . પ્રથભક્રભે 
ડનેભધકા છે. 

»  ય નેસ્કો િધયધ લલ્ડા બ ક કેીટર-૨૦૧૯ 
ળધયજાશ(UAE) ને જાશયે કયધય ું. 

»  યોભધવનમધનધું નલધ પ્રધધનભુંત્રી વભશધઇ 
ટ ડોઝ ફન્મધ. 

»  અભેકયકધ તધઇલધનને યડધય પ્રણધરી, 
વભવધઇરો વકશત ૧.૪ અફજ ડોરયનધું શવથમધયો 
લેચળ.ે 

»  બબ્રટનભધું બધયતીમ મ નધું અણાલ ળભધા એ 

IQ ટેસ્ટભધું ૧૬૨ અંક ભેવ્મધ. જે આલ્ફટા 
આઇનસ્ટધઇન અને સ્ટીપન શોકીંગનધ IQ  કયતધ  
છે. 

»  ચીન વલશ્વન ું પ્રથભ પોયેસ્ટ વવટી ફનધલળે. 
જેભધું વભગ્ર શકયમધી જ શળે અને તેભધું ૩૦ 
શજાય રોકો યશી ળકળે. 
 

  આવથિક જગત   

»    CBEC (વેન્ટૃર ફોડા ઓપ એકવધઇઝ 
એન્ડ કસ્ટભ) િધયધ દય લે ૧ જ રધઇએ GST ડ ે

તયીકે ઉજલધળે. 

»    IDFC ફેંકનધું CEO અને MD સ વનર કક્ક્ડ 
ફન્મધું. IDFC (ઇન્રધસ્રકચય ડલેરભેન્ટ 
પધઇનધન્વ કુંની)ન ું મ ખ્મધરમ મ ુંફઇભધું છે 

»    ૧ જ રધઇથી ધનકધડા આધધયકધડા વધથે 
રીંક નકશ શોમ તો ઇ યીટના પધઇર નકશ થઇ 
ળકે. 

»    ૧ જ રધઇથી વભગ્ર દેળભધું GST રધગ  
થમો. વુંવદનધું વેન્રર શોરભધું યધત્રે ૧૨ લધગ્મે 
મોજામેર કધમાક્રભભધું યધષ્ટ્રવત, ઉયધષ્ટ્રવત, 
પ્રધધનભુંત્રી વકશતનધું ભશધન બધલોની ઉસ્સ્થતી. 

»    બધયતીમ અથાળધસ્ત્રી કૌવળક ફસ  
ઇન્ટયનેળનર ઇકોનોવભક એવોવીએળન(IEA) 
નધું પ્રેવવડન્ટ ફન્મધું. દ્મવલભ ણથી વન્ભધનીત 
ફસ  ૨૦૦૯ થી ૨૦૧૨ સ ધી બધયત વયકધયનધું 
મ ખ્મ આવથિક વરધશકધય શતધું. તેઓ એ લલ્ડા 
ફેંકનધું મ ખ્મ આથાળધસ્ત્રી અને લકયષ્ટ્ઠ ઉધધ્મક્ષ 
તયીકે કધમા કય ા છે. 

»    RBI એ ૨૦૦ રૂવમધની નોટ છધલધન ું 
ળરૂ કય ા. 

»    રધવાન એન્ડ ટ બ્રો (L&T) નધું CEO અને 

MD  તયીકે  એવ.એન. સ બ્રભણ્મભની નીભણ ક. 
 

   યભત જગત    
      »  ઇટધરીનધું લેવનવભધું મોજામેર વભવ લલ્ડા 

ફોડી બફલ્ડીંગ સ્ધધાભધું વલજેતધ ફનનધય પ્રથભ 
બધયતીમ ભકશરધ ભ વભકધ ળભધા ફની. 
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   »  ઓસ્રેબરમન ઓન વલજેતધ ફેડવભન્ટન 
ખેરધડી કકદધમ્ફી શ્રીકધુંતન ું બધયતીમ ફેડવભન્ટન 
વુંઘ(BAI) િધયધ  યસ્કધય રૂે ૫ રધખનધું ઇનધભ 
વધથે વન્ભધન કયધય ું. બધયતીમ ફેડવભન્ટ વુંઘનધું 
અધ્મક્ષ કશભધુંતધ બફસ્લધ છે. આંધપ્રદેળનધ 
ગ ુંટ યનો શ્રીકધુંન્ત BWF  યેંકકિંગભધું ૮ ભધું ક્રભે 
શોચ્મો.  

    »  શ્રીરુંકધનધ ફોરય ભબરિંગધ ય વભકડમધ 
વધભે ટીપ્ણી કયલધ ફદર ૧ લાનો પ્રવતફુંધ 
રગધલધમો. 

»  જભાનીભધું ળરૂ થમેર જ વનમય વનળધનેફધજી 
ચેસ્મ્મનવળભધું બધયતે અવનળ અને મસ્લીની 
દેવલધરનધું ગોલ્ડ ભેડર વધથે ૨ ગોલ્ડ, ૨ 
વવલ્લય અને ૩ બ્રોન્ઝ ભેડર જીત્મધ. 

»  ભ લનેશ્વયનધું કબરિંગધ સ્ટેકડમભભધું ૨૨ ભી 
એવળમધઇ એથ્રેટીક્વનો પ્રધયુંબ.  બધયતીમ 
એથ્રેટીક્વ વુંઘ ે(AFI) એ ખેરધડીઓની 
જાશયેધત કયી. AFI નધું અધ્મક્ષ આકદર 
સ ભધયીલધરધ છે. 

»   લા શોકી ખેરધડી કેપ્ટન ધનયધજ વલ્રેને 
બધયત ગૌયલ  યસ્કધયથી વન્ભધનીત કયધળે. 

»  દ વનમધની વૌથી કઠીન દોડ યેવ અક્રોવ 
અભેકયકધ(RAM)  યી કયનધય પ્રથભ બધયતીમ 
ખેરધડી શ્રીવનલધવ ગોક રનધથ ફન્મધ. તે દોડ 
૪૯૦૦ કકભીની છે. 

       »   BCCI ભધું રોઢધ વવભવતનધું સ બચત 
સ ધધયધઓને રધગ  કયલધ વુંફુંધી વવભવતનધું 
અધ્મક્ષ યધજીલ શ કરધ ફન્મધું. 

 

 

  સાંયક્ષણ / વલજ્ઞાન   

»  ઇવયોએ GSAT-17 વેટેરધઇટ રેંચ 
ગ મધનધનધું કૌરૂ પ્રક્ષેણ કેન્ર યથી એયીમન-5 
યોકેટ િધયધ અંતયીક્ષભધું સ્થધીત કમો. ૩૪૭૭ 
કક.ગ્રધ નો આ ઉગ્રશ C ફેન્ડ અને S ફેન્ડભધું 
કોમ્ય વનકેળન વેલધઓ આળે. આ ઉયધુંત આ 
ઉગ્રશ ભૌવભ વુંફુંધી આંકડધઓ આળે, જે 
કધમા શરેધ ઇન્વેટ ઉગ્રશ કયતો શતો. ફે 
ભકશનધભધું બધયતે ૩ કોમ્ય વનકેળન વેટેરધઇટ 
રોંચ કમધા છે. 

»    ફે દધમકધ ફધદ આધ વનક બ રેટપ્ર પ જેકેટ 
વૈવનકો ધવે શોચ્મધું. આ જેકેટભધું નધઇટવલઝન 
કેભેયધ જેલી સ વલધધ અને નજીકથી પ્રશધય ઝીરી 
ળકલધની ક્ષભતધ છે. બધયત વયકધયે કધન યની 
MKU કુંની વધથે આ જેકેટ  યધ ધડલધ ભધટે 
૧૮૦ કયોડનો કયધય કમો છે. ઉલ્રેખનીમ છે કે 
અત્મધયસ ધી આ કુંની UNO અને NATO ને 
આલધ જેકેટ  યધ ધડતી યશી છે. 

»    ITBP (Indo Tibetian border police) 

નધું DG ની જલધફદધયી આય.કે. ચનુંદધએ 
વુંબધી. ITBP ની સ્થધનધું ૨૪ ઓકટો 
૧૯૬૨ભધું થમેર જેભધું ૯૦ શજાય જલધનો છે. 

»    ખ લ્રધ પધટકો ય લધતધ અકસ્ભધતો 
વનલધયલધું ઇવયોએ વેટેરધઇટ ફેઝ બચ વવસ્ટભ 
વલકવધલી. જે ખ લ્રધ પધટકો ય રગધલધળે અને 
રેન નજીક આલે ત્મધયે લધગલધ રધગળે અને રેન 
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વધય થઇ જળે ત્મધયે ફુંધ થઇ જળે. રેન ય 
રધગેરી વવસ્ટભને આધધયે તે કધભ કયળે. 

»    બબ્રટને ૨૫ શજાય કયોડનધું ખચે બબ્રટીળ 
યોમર નેલી ભધટે એયક્રધપટ કેયીમય" HMS ક્લીન  
એબરઝધફેથ"  તૈમધય કય ા. આ જશધજની રુંફધઇ 
૨૮૦ ભી, લજન ૬૫ શજાય ટન અને 
અત્મધધ વનક યડધય વવસ્ટભથી વજ્જ છે. તેભધું F-

35 B જેલધું ૪૦ ય ધ્ધ વલભધનો તૈનધત યશળેે. 

»    ચીને સ્લદેળભધું જ ફનેર એવળમધન ું 
વૌથી ભોટ  કડસ્રોમય રોંચ  કય ા.  ૦૫૫ કરધવન ું 
૧૦ શજાય ટન લજનન ું આ વલધ્લુંળક એન્ટી 
વભવધઇર, એન્ટી લેવેર, અને એન્ટી વફભયીન 
વભવધઇરો વકશત ૧૨૦ વભવધઇરોથી વજજ છે. 
 

 

  Days of The week  
 

૨૭-જ ન- ય નો MSME કદલવ 
૨૯-જ ન-યધષ્ટ્રીમ વધુંખ્મકી કદલવ( ી.વી.  
         ભશધરફોવનવની મધદભધું ઉજલધમ છે- 
         ૨૦૧૭નો વલમ- એડવભવનસ્રેટીલ   
         સ્ટેટીકવ) 
૧-જ રધઇ-ડોક્ટવા ડ.ે GST કદલવ( CBEC િધયધ 
ઉજલલધની ળરૂઆત કયલધભધું આલી છે ) 
 

 પ્રશ્નોતયી  
(૧) આંતયયધષ્ટ્રીમ ટેક્વટધઇર કોન્પયન્વ ક્ધું 
મોજામ ? 

(૨) upscનધું વભ્મ તયીકે ક્ધ ગ જયધતીની 
વનભણ ુંક કયલધભધું આલી છે ? 

(૩) પ્રધધનભુંત્રીએ અત્મધધ વનક સ્ોટાવ કોમ્પ્રેક્ષ 
કમધું ખ લ્લ  મ ક્ય  ? 

(૪) કશન્દ ભશધવધગયભધું બધયત-અભેકયકધ-
જાધનની નેલી િધયધ ક્ો ય ધ્ધધભ્મધવ કયલધભધું 
આલે છે ? 

(૫) ગ ગરનધ ceo કોણ છે ? 

(૬) નેધયરેન્ડન ું ધટનગય કય  છે ? 

(૭) પેવભનધ વભવ ઇન્ન્ડમધ ૨૦૧૭ નો તધજ કોણે 
જીત્મો ? 

(૮) નલી વળક્ષણનીવતની ફધફતની વવભવતનધું 
અધ્મક્ષ કોણ ફન્ય  ? 
(૯) તધજેતયભધું ઓક્વપડા કડક્ષનયીભધું કમધ 
બધયતીમ ળબ્દને ળધભેર કયધમધ ? 

(૧૦) બધયતભધું કેટરધભધું ઉયધષ્ટ્રવતની ચ ુંટણી 
મોજાળે ? 

(૧૧) "ધ ઇભયજન્વી : ઇન્ન્ડમન ડભેોકે્રવી 
ડધકેસ્ટ અલય"  સ્તકનધું રેખક કોણ છે ? 

(૧૨) બધયતનધું નલધ એટની જનયર તયીકે 
કોની વનભણ ુંક કયલધભધું આલી છે ? 

(૧૩) ૨૦૧૬નધું વલા શે્રષ્ટ્ઠ વધુંવદનો  યસ્કધય 
કોને અધળે ? 

(૧૪) વુંય કત યધષ્ટ્રનો રોકવેલધ એલોડા 
બધયતનધું કમધ યધજમની કઇ મોજનધને અધમો 
? 

(૧૫) વોશ્મર પ્રોગ્રેવ ઇન્ડકે્ષભધું બધયત કેટરધભધું 
સ્થધને યહ્યો ?  
(૧૬) ય નેસ્કો િધયધ લલ્ડા બ ક કેીટર -૨૦૧૯ 
વલશ્વનધું કમધ ળશયેને જાશયે કયધય  ? 
(૧૭) દય લે  GST ડ ેકમધયે ઉજલધળે ? 

(૧૮) IDFC ફેંકનધું નલધ CEO કોણ ફન્ય  ? 
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(૧૯) ઇન્ટયનેળનર ઇકોનોવભક 
એવોવીએળનનધું પે્રવવડન્ટ કોણ ફન્ય  ? 

(૨૦) વભવ લલ્ડા ફોડી બફલ્ડીંગ સ્ધધાભધું 
વલજેતધ ફનનધય પ્રથભ બધયતીમ ભકશરધ કોણ ? 

(૨૧) રેંચ ગ મધનધ થી બધયતે કમો કોમ્ય વનકેળન 
વેટેરધઇટ રોન્ચ કમો ?  
(૨૨) તધજેતયભધું બબ્રટને કય  આધ વનક એય 
ક્રધપટ કેકયમય રોન્ચ કય ા ? 

(૨૩) યધષ્ટ્રીમ વધુંખ્મકી કદલવ કોનધ જન્ભ 
કદલવની  મધદભધું ઉજલધમ છે ? 

 

     જલાફો   

(૧) ગધુંધીનગય (૨) ભનોજ વોની (૩) 
અભદધલધદ (૪) ભધરધફધય (૫) સ ુંદય વચઇ 
(૬) એભસ્ટયડભ (૭) ભન ી બચલ્રય (૮) 
કે.કસ્ત  યીયુંગન (૯) ચણધ અને ચણધદધર (૧૦) 
૧૩ભધું (૧૧) એ સ મા પ્રકધળ (૧૨) કે.કે. 
લેણ ગોધર (૧૩) એભ.કે.પ્રેભચુંદ (RSP-કેય) 
(૧૪) ફુંગધર, કન્મધશ્રી (૧૫) ૯૩ (૧૬) 
ળધયજાશ (૧૭) ૧ જ રધઇ (૧૮) સ વનર કક્કડ 
(૧૯) કૌવળક ફસ  (૨૦) ભ વભકધ ળભધા (૨૧) 
GSAT-17 (૨૨) HMS કલીન એબરઝધફેથ (૨૩) 
ી.વી. ભશધરફોવનવ  


