
MOTION CAREER ACADEMY 

 

MOTION CAREER ACADEMY Page 1 
 

Jul. 1 

 

 

 

 

 ઈન્ડિમા સ્ભાર્ટ  સવર્ી યુસ્કાય – 
2018 

 બાયતન ુ100મ ુસ્ભાર્ટ  સવર્ી 
 બાયતન ુપ્રથભ યોફોટર્ક 

રે્લરસ્કો 

 સલશ્વન ુવૌથી ઝિી કોમ્પ્યરુ્ય 
“વસભર્” 

 Sky – ગજુયાત વયકાયની 
મોજના 

 Msme  Day – 2018 

 યાની યશ્ભોની 
 સલશ્વન ુવૌથી નાન ુકોમ્પ્યરુ્ય 

 સલશ્વન ુપ્રથભ ભાનલતાલાદી 
પોયેન્ડવક વેડર્ય 

 7 – star ગ્રાભ ચંામત 
ઈડરધનુ મોજના 
 Motion magic - 

special  

 

 

 
 

Motion magic (current affairs) 

અંક – 6 (જુરાઈ – 2018) 
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સલદ્યાથીની કરભે....................................... 
 

 

 

 

 

 

-:તાજેતયના ટયક્ષારક્ષી મદુ્દાઓ:- 

 

 

 ભશાતિય ભશભદં 

 92 લષની ઉંભયે 

 િેઓ ભરેતળમાના ફીજા pm ફન્મા 
 ભરેતળમાભા ંનેળનર ફ્રન્ટ ગઠફધંનન તલજમ 

 

                          MOTION MAGIC  અંક દ્વાયા સ્ધાષત્ભક રયક્ષાની િૈમાયી કયિા 

તલદ્યાર્થીઓને રેખન કામષ કયલા ભાટે એક વનેયી િક આલાભા ંઆલે છે. 

                    કઈ ણ તલદ્યાર્થી સ્ધાષત્ભક રયક્ષાના કઈ ણ તલમ ય િાન 

ટતક સ્લશસ્િાક્ષય ભા ંરખીને અભને ભકરી ળકે છે. અભે આલિા અંકભા પ્રકાતળિ 

કયશ.ુ 

આન ુરખાણ  નીચે આેરા WHATSAPP નફંય ઉય ભકરવ.ુ 

 

Whatsapp  no. :- 8238352157 

 
 

parmar neha c. 
Student :- motion 
career academy – 
junagadh 

             
 
 
 
 
 
 
 

 
તલશ્વના વોર્થી વદૃ્વ pm 
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 11 ભે, 1998 :-  ખયણભા ંયભાણુ ંરયક્ષણ કયુું શત.ુ 

 િે વભમના લડાપ્રધાન અટર બફશાયી ફાજામી શિા. 
 બાયિે પ્રર્થભ રયક્ષણ ભે, 1974 ના યજ કયુષ શત.ુ 

 

 

 

 િાજેિયભા ંમણૃાબરની વાયાબાઈન 100 ભ જન્ભરદલવ શિ 
 ગગૂરે િેભના 100ભા ંજન્ભરદલવ તનતભિે ડુડર ફનાવ્ય ુશત.ુ 

 િેઓ તલક્રભ વાયાબાઈના ત્ત્ન શિા 

 િેઓ બયિનાટયભ, કર્થકરી નતૃ્મના તનષણાિં શિા. 
 દ્મશ્રી, દ્મભુણ 

 2016, અભદાલાદભા ંતનધન 

 

 

 

 જન્ભ સ્ર્થ :- ાટણભા ંતવદ્વયુ ખાિે (1459) 

 તુ્ર :- ઉદ્વલ અને તલષણદુાવ 

 લખણાત ુવારશત્મ સ્લરૂ :- આખ્માન 

 િેઓ આખ્માનના તિા િયીકે ઓખામ છે. 

 તેભની સલળેતાઓ :- 
 કતલ ફાણ યબચિ કાદમ્ફયીનુ ંવસં્કૃિભારં્થી ગજુયાિીભા ંઅનલુાદ બારણે કયુષ શત.ુ િેર્થી “ગજુયાિી બાાના 

પ્રર્થભ અનલુાદક બારણ” છે. 
 બારણે યાભામણન ુણ અનલુાદ કયેર છે. 

 બારણ “વ્રજબાા” ભા ંદયચના કયનાય કતલ છે. 

 બારણે દભમિંી રૂન ુલણષન િેભની નાખ્માન નાભની કૃતિભા ંકયેલ ુછે. 
 આખ્માનને કડલાફરૂ કયલાન શે્રમ બારણને જામ છે. 

 

 તેભની કૃસતઓ :- 
 તળલ   :- તળલબીરકી વલંાદ 

 દળભ  :- દળભસ્કંધ 

ોખયણ યભાણ ૂટયક્ષણ 

મણૃાલરની વાયાબાઈ 

કસલ ટયચમ – “બારણ” 

તેભન ુવૌથી લધ ુપ્રખ્માત 
આખ્માન “નાખ્માન છે 
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 કા :- કાદમ્ફયી 

 આખ્માન :- 1. નાખ્માન  2. ધ્રલુાખ્માન  3. જારદંય આખ્માન   4.  મગૃી આખ્માન 5.  દુલાવાષખ્માન  6.  

ચડંી અખ્માન 

 દ્રદી :- દ્રદી લસ્ત્રાશયણ 

 રૂકભણી  :-  રૂકભણી શયણ 

 યાભને :-  યાભફારચરયિ અને યાભતલલાશ 

 માદ યાખલાની ટંુકી યીિ :- “સળલ દળભકા આખ્માન રોદી રૂકભલણ ઔય યાભને દેખા” 

 બારણની જાણીતી નં્તતઓ :- 
 નાતલક લિ ફબરમ 
 ભાશયી બદુ્વદ્વપ્રભાબણ ફલ ુર્થડૂ ંવય 

 તલધાિાએ લદન યચ્ય.ુ 

 લાિ કયિી એક કરશ, તભથ્મા ગય ુએ કાર ? 

  

 

 

 શ્રી ફલિં જાનીને યાજમ આીને શ્રી તવિાશં ુમળચદં્ર ગજુયાિી વારશત્મ રયદના નલા પ્રમખુ િયીકે 
ચુટંાઈ આવ્મા છે. 

 શ્રી તવિાશ ુમળચદં્ર શ્રી ચન્દ્રકાિં ટીલાાન ુસ્ર્થાન રેળે. 

 તવિાશ ુમળચદં્ર લષ 2020  સધુી ગજુયાિી વારશત્મના પ્રમખુ દે યશળેે. 

 ગજુયાિી વારશત્મ રયદના પ્રર્થભ પ્રમખુ “શ્રી ગલધષનયાભ તત્રાઠી” શિા. 
 

 

 

 જન્ભ :- 1944 , ભજુ 

 પ્રતવદ્વ કાવ્મ વગં્રશ :- ઓરડતવમવન ુશરેસ,ુ ભશ-ેજ-દડ, જટાય,ુ લખાય 

 પ્રતવદ્વ નાટક :- જાગીને જયુ ંિ, રેડી રાર કંુલય, લૈળાખી કમર, અશ્વત્ર્થાભા આજે ણ જીલે છે  (અને 

શણામ છે), આ ભાણવ ભદ્રાવી રાગે છે, કેભ ભકનજી ક્યા ચાલ્મા ? 

 યુસ્કાય :- 1)      1987 ભા કાવ્મવગં્રશ “જટાય”ુભાટે વારશત્મ અકાદભી યુસ્કાય. 
                   2)      1987ભા યણત્જિયાભ સલુણષચદં્રક 

             3)      2006 ભા ંબાયિન ચર્થ વલોચ્ચ નાગરયક યુસ્કાય દ્મશ્રી એનામિ કયામ શિ.  

ગજુયાતી વાટશત્મ ટયદના નલા પ્રમખુ  

શ્રી સવતાંશ ુમળચરં 
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Mistakes are proof that you are trying 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 તાજેતયભા ં“ઈન્ડિમા સ્ભાર્ટ  સવટર્ – 2018” 
સલજેતા ળશયેોની જાશયેાત કયલાભા ંઆલી 
છે. 

 આ અંિગષિ ગજુયાિના સયુિની 
“તવરટ એલડષ” ભાટે વદંગી કયલાભા ં
આલી છે. 

 મજનાઓના ઝડી અભરીકયણના 
કાયણે “તવટી એલડષ ” ભાટે સયુિને આ 
યુસ્કાય એનામિ કયલાભા ંઆવ્મ છે. 
 

 જ્માયે ગજુયાતના અભદાલાદ અને 
ભધ્મપ્રદેળના બોારને “નલોડભેી સલચાય 
યુસ્કાય” એનામત કયલાભા ંઆવ્મો શતો.  

 

 
 
 
 

 

 સ્ર્થામી વકંબરિ તલકાવ ભાટે અભદાલાદ અને બારના રયલિષનક્ષભ અબબગભને કાયણે “નલન્ભેી તલચાય 
યુસ્કાય” ભાટે િેભની વદંગી કયલાભા ંઆલી છે.  

 

 

લતટભાન પ્રલાશો 

ઈન્ડિમા સ્ભાર્ટ  સવર્ી યુસ્કાય – 2018 
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 બાયતના ળશયેોને સ્ભાર્ટ  સવર્ી તયીકે 
સલકવાલલા ભારે્ લિાપ્રધાન નયેડર ભોદીએ 25 
જુન, 2015 ના યોજ “સ્ભાર્ટ  સવર્ી સભળન” ની 
જાશયેાત કયી શતી.  

 આ તભળન અંિગષિ રૂ. 98 ,000 કયડના 
ખચે દેળના 100 ળશયેને સ્ભાટષ તવટી 
િયીકે તલકવાલલાની કેન્દ્ર વયકાયની 
મજના છે. 

 આ અંિગષિ કુર ાચં િફક્કાભા ંસ્ભાટષ 
તવટી િયીકે 100ભાર્થી 99 ળશયેની 
વદંગી કયલાભા ંઆલી શિી. 

 િાજેિયભા ં100ભા ંળશયે િયીકે ભેઘારમના તળરોંગ 
ની વદંગી કયલાભા ંઆલી શિી. 

 આભ તળરોંગ એ બાયિન ુ100મ ુસ્ભાટષ તવટી છે. 
 

 

 

 

 સ્ભાર્ટ  સવર્ી સભળન અંતગટત ગજુયાતના કુર છ ળશયેોનો વભાલેળ સ્ભાર્ટ  સવર્ીભાં કયલાભાં 

આલેરો છે. 

  

 

 

 

 

બાયતન ુ100 મ ુસ્ભાર્ટ   સવર્ી 

સ્ભાર્ટ  સવર્ીભા ંગજુયાતના ળશયેો 

ગાધંીનગય અભદાલાદ લદોદયા 

સયુત યાજકોર્ દાશોદ 
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 તાજેતયભા ંબાયતન ુપ્રથભ યોફોર્ીક 
રે્લરસ્કો "ગ્રોથ ઈન્ડિમા" કામટયત કયલાભા ં
આવ્ય ુછે. 

 આ ટેબરસ્ક બાયિના જમ્મ-ુ
કાશ્ભીયના રદાખના શાનરે ખાિે 
આલેરી "ઈન્ન્ડમન એસ્રનતભકર 
ઓબ્ઝલેટયી" ભા ંસ્ર્થાલાભા ંઆવ્ય ુ
છે.  

 આ ટેબરસ્કન મખુ્મ ઉદે્દશ્મ 
બ્રહ્ાડંભાર્થી આલિા તલતલધ રકયણ ને 
ઓખલાન, વભજલાન અને એ 
યીિે બ્રહ્ાડંના પ્રશ્ન ઉકરેલાન છે. 

 
  આ ભાટે ટેબરસ્ક દય લે 1 શજાયર્થી લધાયે ગીગા ફાઈટર્થી લધાયે ભારશિી કન્રર ભર્થકને 

ભકરળે. 
 આ ભારશિીની ભદદર્થી વળંધક બ્રહ્ાડંના યશસ્મને ઉકેરળે. 
 આ ટેબરસ્ક બાયિન ુવોપ્રર્થભ યફરટક ટેબરસ્ક છે. 

 

 આ ટેબરસ્કન ુટેકતનકર નાભ “ગ્રર્થ”(growth)  છે.  
 Growth ન ુરુૂ નાભ “”ગ્રફર યીરે ઓપ ઓબ્ઝલેટરયઝ લબચિંગ રાન્ન્ઝસ્ટ શપે્ન” છે. 
 આ ટેબરસ્કને growth india નાભ આલાભા ંઆવ્ય ુછે.    

 

 

 

બાયતન ુપ્રથભ યોફોર્ીક રે્લરસ્કો 
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 અભેટયકાએ તાજેતયભા ંસલશ્વન ુવૌથી 
ઝિી સુય કોમ્પ્યરુ્ય રોડચ કયુટ છે.  

 આ સુય કમ્પ્યટુયને “વતભટ” 
નાભ આલાભા ંઆવ્ય ુછે. 

 વતભટ લિષભાન વભમભા ં
તલશ્વન ુવોર્થી ઝડી સુય 
કમ્પ્યટુય છે. 

 િેની સ્ીડ 2,00,000 

ટેયાફ્ર પ્રતિ વેકન્ડ છે. 
(એક ટેયાફ્ર ફયાફય એક 
વેકન્ડભા ં10 ાછ 12 શનૂ્મ 
રાગે એટરી ગણિયી).   

  
 વતભટ શરેા તલશ્વન ુવોર્થી ઝડી સુય કમ્પ્યટુય ચીનના દ્વાયા ફનાલેલ ુ“વનલે ટીહુરાઈટ” શત.ુ 
 ચીનના વનલે ટીહુરાઈટ સુય કમ્પ્યટુયની સ્ીડ આળયે 93,014.6 ટેયાફ્ર પ્રતિ વેકન્ડ શિી. 
 ત્માયફાદ ત્રીજા નફંયન ુઝડી કમ્પ્યટુય ચીનન ુજ “ટીઆન્શ -2” છે.  

 

 

 

 

 

સલશ્વન ુવૌથી ઝિી સુય કોમ્પ્યરુ્ય “વસભર્” 
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 લટ 2022 સધુીભા ંખેડુતોની આલક ફભણી 
કયલાના લિાપ્રધાન નયેડર ભોદીના વકંલ્ને 
વાકાય કયલા ભારે્ ગજુયાતના મખુ્મભતં્રી 
સલજમબાઈ રૂાણીએ તાજેતયભા ંગજુયાતના 
ખેડુતો ભારે્ sky નાભની મોજનાની જાશયેાત 
કયલાભા ંઆલી છે. 

 Sky  ન ુરુુ નાભ – “સમુષળક્તિ રકળાન 
મજના” છે.  

 વભગ્ર દેળભા ંવોપ્રર્થભ ગજુયાિભા ંઆ 
મજનાની ળરૂઆિ કયલાભા ંઆલી છે.  

 આ મજનાન મખુ્મ ઉદે્દશ્મ િાના 
ખેિયભા ંવોય ઊજાષના ઉત્ાદન ભાટે 
પ્રત્વાશન આીને ખેડુિને આતર્થિક 
વમદૃ્વ ફનાલલાન છે. 

 
 આ મજના અંિગષિ ખેડુિને વોય ઊજાષ ઉત્ાદન ભાટે િાના ખેિયભા ંવરાય ેનર રગાલલા 

ભાટે કેન્દ્ર-યાજ્મ વયકાય દ્વાયા 60 ટકા વફતવડી આલાભા ંઆલળે.  
 કૃત તલજ જડાણ ધયાલિા ખેડુિ ભાટેની આ રકળાન રશિકાયી મજના છે. 
 આ મજના અંિગષિ ખેડુિને િેભના ખેિયભા ંસમૂષળક્તિર્થી લીજ ઉત્ાદન ભેલલા વરાય ેનર 

આલાભા ંઆલળે.  
 

 

 

 

S k y ગજુયાિ વયકાયની મજના 
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 27  જુનના યજ લલ્ડષ msme 

રદલવ િયીકે ઉજલલાભા ંઆલે છે. 
 27 જુનના યજ વોપ્રર્થભલાય આ 

રદલવની ઉજલણી કયલાભા ંઆલી 
શિી. 

 6 એતપ્રર, 2017 ના યજ વયંતુિ યાષરની 
વાભાન્મ વબાના 74ભા ંઅતધલેળનભા ં27 
જુનના યજ “msme  રદલવ” િયીકે 
ઉજલલાની જાશયેાિ કયલાભા ંઆલી  

 
 Msme રુૂ નાભ – “micro, small  and medium size enterprises” છે. 
 િેને ગજુયાિીભા ં“સકુ્ષ્ભ રઘ ુઅને ભધ્મભ કદના ઉદ્યગ” િયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે. 

 
 
 
 
 
 

 બાયિ વયકાયના msme  ભતં્રારમ દ્વાયા એક યાષરીમ વભેંરનન ુઆમજન કયલાભા ંઆવ્ય ુશત.ુ 
 બાયિના યાષરતિ યાભનાર્થ કતલિંદ દ્વાયા આ વભેંરનનુ ંઉદઘાટન કયલાભા ંઆવ્ય ુશત.ુ 
 આ વભેંરનને “ઉદ્યગ વગંભ 2018” નાભ આલાભા ંઆવ્ય ુશત.ુ  

 આ પ્રવગંે યાષરતિ યાભનાર્થ કતલિંદે “વરાય ચયખા તભળન” ન પ્રાયંબ કયાવ્મ શિ.  
 આ ઉયાિં આ પ્રવગંે યાભનાર્થ કતલિંદે msme ભતં્રારમના “sampark portal” ન 

પ્રાયંબ કયાવ્મ શિ. 

27  જુન,  msme day 

Msme રદલવની બાયિભા ંઉજલણી 
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 તાજેતયભાં બાયતીમ નૌવેનાના 
તર્યક્ષક જશાજ “યાની યશ્ભોની” ને 
બાયતીમ નૌવેનાભાં વાભેર કયલાભાં 
આવ્ય ુછે. 
 આ જશાજ અત્માધતુનક વાધન અને ઉચ્ચ 

કક્ષાના વેન્વયર્થી વજ્જ છે.  
 આ જશાજ દેખયેખ , ળધ અને ફચાલ 

િર્થા સયુક્ષા વફંતંધિ તલતલધ ઓયેળન 
ાય ાડલા વક્ષભ છે.  

 
 “યાની યશ્ભની” fpv  પ્રજેતટન એક બાગ છે. આ પ્રજેતટ અંિગષિ બાયિભા ંજ સ્લદેળી યીિે રશિંદુસ્િાન 

તળમાડષ દ્વાયા ાચં જશાજન ુતનભાષણ કયલાભા ંઆવ્ય ુછે.  
 જેભા “યાની યશ્ભની” એ fpv  પ્રજેતટ અંિગષિ તનભાષણ ાભેલ ુઅંતિભ ાચંમ ુજશાજ છે.  
 Fpv  ન ુરુૂ નાભ – fast petrol vessel છે. 
 આ પ્રજેતટ અંિગષિ તનભાષણ ાભેરા અન્મ ચાય જશાજના નાભ આ પ્રભાણે છે :  

1. યાની અબ્ફાકા 
2. યાની અલતંીફાઈ 

3. યાની દુગાટલતી 
4. યાની ગૌટિનલ્ય ુ 

 આ િભાભ જશાજ બાયિના લૂષ રકનાયે તલતલધ સ્ર્થએ ક્સ્ર્થિ છે.  
  

  

યાની યશ્ભોની 
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 તાજેતયભા ંઅભેટયકા દ્વાયા સલશ્વન ુવૌથી 
નાન ુકોમ્પ્યરુ્ય સલકવાલલાભાં આવ્ય ુછે. 

 િેની વાઈઝ પતિ 0.3 તભરીભીટય છે. 
 તલશ્વના વોર્થી નાના કમ્પ્યટુયને “તભતળગન 

ભાઈક્ર ભટ” નાભ આલાભા ંઆવ્ય ુછે.  
 અભેરયકાની તભતળગન યતુનલતવિરટના લૈજ્ઞાતનક 

દ્વાયા આ કમ્પ્યટુય તલકવાલલાભા ંઆવ્ય ુછે. 
 વચટ િાભાન દળાષલત ુઆ કમ્પ્યટુય 

કેન્વયના ઈરાજ ભાટે ઉમગી ર્થઈ ળકે છે. 

 
 

  

 

 

 

 તાજેતયભા ંગજુયાતના ગાધંીનગય ખાતે 
સલશ્વન ુપ્રથભ ભાનલતાલાદી પોયેન્ડવક 
વેડર્ય ળરૂ કયલાભા ંઆવ્ય ુછે. 

 આ વેન્ટય બાયિ , ભટૂાન, નેા,ભારદીલ 
અને ગજુયાિ પયેક્ન્વક વામન્વ યતુનલતવિરટ 
િર્થા યેડક્રવની આંિયયાષરીમ વતભતિના 
પ્રાદેતળક  પ્રતિતનતધભડંન ુવયંતુિ વાશવ 
છે.  

 

સલશ્વન ુવૌથી નાન ુકોમ્પ્યરુ્ય 

સલશ્વન ુવૌપ્રથભ ભાનલતાલાદી પોયેન્ડવક વેડર્ય 
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 Ncert દ્વાયા નલી ટદલ્શી ખાતે ત્રણ 
ટદલવીમ મોગ ઓલરિંસમાિ , 2018ન ુ
આમોજન કયલાભાં આવ્ય ુશત.ુ 

 આ વભાયશન ુઉદઘાટન યનેુસ્કના તનદેળક 
એરયક પાલ્ટ દ્વાયા કયલાભા ંઆવ્ય ુશત.ુ 

 મગ ઓબરિંતમાડન મખુ્મ શતે ુફાકભા ંમગ 
પ્રત્મે જાગતૃિ રાલલાન છે.  

 
 

   

 

 

 
 

 તાજેતયભાં શટયમાણા વયકાય 
દ્વાયા 7 – સ્ર્ાય ગ્રાભ ચંામત 
ઈડરધનુ મોજના ળરૂ કયલાભાં 
આલી છે.  

 આ મજના અંિગષિ શરયમાણાની 
ગ્રાભ ચંામિને વાિ વાભાત્જક 
ભાદંડને આધાયે સ્ટાય યેન્ન્કિંગ 
આલાભા ંઆલે છે. 

 આ વાિ ભાદંડ નીચે મજુફ છે. 

 

યાષરીમ મગ ઓબરિંતમાડ 

7 – star ગ્રાભ ચંામિ ઈન્દ્રધનુ મજના 
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1. બરિંગ પ્રભાણ 

2. તળક્ષણ 

3. અયાધ મતુિ 

4. સ્લચ્છિા 
5. માષલયણ વયંક્ષણ 

6. સળુાવન 

7. વાભાત્જક બાગીદાયી 
 આ અંિગષિ જે ગ્રાભ ચંામિને સ્ટાય યેન્ન્કિંગ ભળ્ય ુશમ િે ગાભ “સ્ટાય તલરેજ” િયીકે ઓખામ છે. 

 

 

 

 
 
 

 30 જુન 2018ના યોજ વયંતુત યાષ્ટ્ર 
દ્વાયા વભગ્ર સલશ્વભાં પ્રથભ 
“આંતયયાષ્ટ્રીમ વવંદીમતા ટદલવ” 
ની ઉજલણી કયલાભાં આલી છે. 

 લિષભાન વભમભા ંતલશ્વના અનેક દેળભા ં
વવંદીમ વ્મલસ્ર્થા અક્સ્િત્લભા ંછે. 

 રકળાશી ભાટે વવંદીમ વ્મલસ્ર્થા ખફુ જ 
ભશત્લની છે.  

 
 
  

 આર્થી વવંદીમ વ્મલસ્ર્થાન ુભશત્લ અર્થલા િ અગત્મિા વભજાલલા ભાટે વયંતુિ યાષર દ્વાયા 30 જુનના 
યજ “આંિયયાષરીમ વવંદીમિા રદલવ” ની ઉજલણી કયલાન ુનક્કી કયલાભા ંઆવ્ય ુછે. 
 30 જુન ,1889 ના યજ  આંિયયાષરીમ સ્િયે વવંદીમ કામષ પ્રણારી ભાટે “ઈન્ટય ાબરિમાભેન્ટયી 

યતુનમન” ની સ્ર્થાના કયલાભા ંઆલી શિી.  
 આર્થી, “આંિયયાષરીમ વવંદીમિા રદલવ” ની ઉજલણી ભાટે 30 જૂનની વદં કયલાભા ંઆલી છે. 

30 જુન, આંતયયાષ્ટ્રીમ વવંદીમતા ટદલવ 
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 આજર્થી ફયાફય એક લષ શરેા 1 જુરાઈ 
2017ની ભધયાિે દેળના વોર્થી ભટા આતર્થિક 
સધુાયા એલા gst (ગડુ્ઝ  એન્ડ વતલિવ 
ટેતવ) ન અભર કયલાભા ંઆવ્મ શિ. 

 Gst ને એક લષ ણૂષ ર્થિા 1 જુરાઈ 
2018ના યજ વયકાયે જીએવટી તવલવ િયીકે 
ઉજલમ શિ.  

 Gst  રાગ ુકયલાન મખુ્મ શતે ુ“એક દેળ એક 
કય” છે.  

 વવંદન ુતલળે વત્ર ફરાલીને જીવટી રાગ ુ
કયાય ુશત.ુયાષરતિ પ્રણલ મખુજીની 
અધ્મક્ષિાભા ંલડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભદીએ 
યાતત્રના 12 લાગ્મે વવંદની ફેઠક ફરાલી 
જીએવટી રન્ચ કયુષ શત.ુ 

 

 

 

 

 

 બાયિના ભશાન િફીફ ડૉ.બફધાનચદં્ર યમની 
માદભા ંબાયિ વયકાય દય લે 1 જુરાઈ ના 
યજ “નેળનર ડતટવષ ડે” ઉજલે છે. 

 િેભન જન્ભ 1 જુરાઈ 1882ના યજ બફશાય ભા 
ર્થમ શિ.  

 િેભન ુઅલવાન 1 જુરાઈ 1962ના યજ ર્થય ુ
શત.ુ 

 

gst ટદલવ- one year of gst 

નેળનર િોતર્વટ િે 
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 િેઓ તશ્વભ ફગંાના બફજા મખુ્મભતં્રી યશી ચકુ્યા છે. 
 બાયિ વયકાયે લષ 1961ભા ં િેભને બાયિ દેળન વલોચ્ચ નાગરયક વન્ભાન એલા “બાયિ યત્ન” ર્થી 

વન્ભાનીિ કયેરા છે. 
 

 

 

 
 
 

 Icai – ઈન્ન્સ્ટટયટુ ઓપ ચાટષડષ 
એકાઉન્ટન્વ ઓપ ઈન્ન્ડમા  

 ચાટષડષ એકાઉન્ટની દેળની વલોચ્ચ વસં્ર્થા 
icai ની સ્ર્થાના 1 જુરાઈ 1949ના 
યજ કયલાભા ંઆલી શિી. 

 Icai શડેતલાટષય – રદલ્રી 
 Icai ન ુસતુ્ર – “મ એ સપુ્િેષ ૂજાગતિ”  
 Icai  ના પ્રમખુ – એન.ડી.ગપુ્િા 

 

 
 

 

 બાયિીમ મૂની વીભા નદંાને ડેભકે્રરટક 
ાટીના નેળનર કતભટીના વીઈઓ દે તનભામા 
છે. 

 િેઓ અભેરયકાભા ંભાનલ અતધકાય અને 
નાગરયક અતધકાયની વોર્થી ભટી વસં્ર્થા તવતલર 
& હ્યભુન યાઈટ્વના રીડયળી કન્પયન્વભા ં
એન્તઝક્યટુીલ લાઈવ પે્રતવડેન્ટ અને ચીપ 
ઓયેરટિંગ ઓરપવય છે. 

  
 

Icai :- સ્ર્થાના રદલવ 

બાયતીમ મૂની વીભા નદંાને અભેટયકાભા ંભશત્લન ુદ 
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 િાતભરનાડુ - ડુુચેયી ફાય કાઉક્ન્વરભા ંએક 
નાભ નોંધાયુ , જે ર્થકી બાયિને પ્રર્થભ 
રાન્વજેન્ડય લકીર ભી. 

 િતભરનાડુ – ડુુચેયી ફાય કાઉક્ન્વરભા ં
યત્જસ્રેળન કયાવ્મા ફાદ વત્મ ળતભિરા દેળની 
શરેી રાન્વજેન્ડય લકીર ફની.  

 
 

 ગમા લે રાન્વજેન્ડય તૃર્થકા માતળની દેળની પ્રર્થભ રીવ વફ ઈન્સ્ેતટય ફની શિી. 
 પ્રર્થભ રાન્વજેન્ડય ડતટય અકકાઈ દ્મળાી છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“વત્મશ્રી ળસભિરા” : દેળની પ્રથભ રાડવજેડિય લટકર  
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1.  બાયિન ુપ્રર્થભ યફરટક ટેબરસ્કન ુનાભ જણાલ. 
A. Scop india 
B. Samit – india 
C. Watch – india 
D. Growth - india 

2.  બાયિન ુપ્રર્થભ યફટીક ટેબરસ્ક કઈ જગ્માએર્થી રન્ચ કયલાભા ંઆવ્ય ુ? 

a. નૈનીિાર, ઉત્તયાખડં 

b. શ્રીનગય,જમ્મ-ુકાશ્ભીય 

c. ભસયૂી, દશયેાદુન 

d. રદાખ, જમ્પમ-ુકાશ્ભીય 

3.  િાજેિયભા ંઅભેરયકા દ્વાયા રન્ચ કયલાભા ંઆલેરા તલશ્વના વોર્થી ઝડી સુય કમ્પ્યટુયનુ ંનાભ શ ુ
છે ? 

a. ટાઈટન 

b. રરતનટી 
c. સતુભિ 

d. વસભર્ 

4.  ગજુયાિના ખેડુિને વોય ઊજાષ ઉત્ાદન ભાટે િાના ખેિયભા ંવરાય ેનર રગાલલા ભાટે કઈ 
મજના રન્ચ કયલાભા ંઆલી છે ? 

a. Sun 
b. Rain 
c. Cky 
d. sky 

5.  Sky  મજનાન ુપ્રરૂૂ નાભ જણાલ. 
a. સમૂષ રકયણ મજના 
b. સમૂષ ળક્તિ રકયણ મજના 
c. સમૂષ રકળાન મજના 
d. સમૂટળન્તત ટકળાન મોજના 

6.  Msme રદલવ ક્યાયે ઉજલલાભા ંઆલે છે ? 

a. 25 જુન 

b. 26 જુરાઈ 

Important questions by motion magic 
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c. 26 જુન 

d. 27 જુન 

7.  બાયિભા ંmsme રદલવની ઉજલણીન ુઉદઘાટન કના શારે્થ કયલાભા ંઆવ્ય ુશત ુ? 

a. નયેન્દ્ર ભદી 
b. સષુભા સ્લયાજ 

c. યાજનાર્થ તવિંશ 

d. યાભનાથ કોસલિંદ 

8.  િાજેિયભા ંfpv પ્રજેતટ શઠે તનભાષણ ાભેરા ક્યા અંતિભ જશાજને બાયિીમ નોવેનાભા ંળાભેર 
કયલાભા ંઆવ્ય ુછે ? 

a. યાની અલિંીફાઈ 

b. યાની દુગાષલિી 
c. યાની ગોરડનલ્ય ુ

d. યાની યાશ્ભોની 
9.  િાજેિયભા ંઅભેરયકાની કઈ યતુનલતવિરટ દ્વાયા તલશ્વન ુવોર્થી નાન ુકમ્પ્યટુય તલકવાલલાભા ંઆવ્ય ુછે ? 

a. સ્ટેનપડષ 
b. કેબરપતનિમા 
c. શાલડષ 
d. સભસળગન 

10.  તલશ્વના વોર્થી નાના કમ્પ્યટુયન ુનાભ શ ુછે ? 

A. ભાઈક્ર કમ્પ્યટુય 

B. તભતળગન ભાઈક્ર કમ્પ્યટુય 

C. અભેરયકન ભાઈક્ર ભટ 

D. સભસળગન ભાઈક્રો ભોર્ 

11.  તલશ્વના વોપ્રર્થભ ભાનલિાલાદી પયેક્ન્વક વેન્ટયન કઈ જગ્માએ પ્રાયંબ કયલાભા ંઆવ્મ છે ? 

a. કાઠભાડું 

b. ફેઈત્જિંગ 

c. નલી રદલ્શી 
d. ગાધંીનગય 

12.  મગ ઓબરક્મ્માડન ુઆમજન કના દ્વાયા કયલાભા ંઆલે છે ? 

a. Cbse  
b. Red cross 

c. Ayush ભતં્રારમ 
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d. ncert 
13.  િાજેિયભા ંક્યા યાજ્મ દ્વાયા 7 સ્ટાય ગ્રાભ ચંામિ ઈન્દ્રધનુ મજના ળરૂ કયલાભા ંઆલી છે ? 

A. ગજુયાિ 

B. ભધ્મપ્રદેળ 

C. યાજસ્ર્થાન 

D. શટયમાણા 
14.  દેળન ુ100મુ ંસ્ભાટષ  તવટી ક્ય ુછે ? 

A. તવબરગડુી  
B. તળભરા 
C. યફદંય 

D. સળરોંગ 

15.  “ઈન્ન્ડમા સ્ભાટષ  તવટી” યુસ્કાય 2018 અંિગષિ “તવટી એલડષ” ભાટે ક્યા ળશયેની વદંગી કયલાભા ં
આલી છે ? 

a. તળરોંગ 

b. બાર 

c. અભદાલાદ 

d. સયુત 

 

 

 

 

 


