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C. A. – 10 (2018) Q & A
LkkýkfeÞ ð»ko - 2018-2019 Lkku «Úk{ õðkxoTMko (yur«÷ Úke swLk)Lkku GDP fux÷k xfk LkkUÄkÞku ? 8.2%
િવ આવાસ દવસ ઓકટોબર મ હનાના કયા દવસે ઉજવવમાં આવે છે ? --- થમ સોમવાર
િવ  ૃ જન દવસ કયાર! મનાવાય છે ? – ૧લી ઓકટોબર

૩.

પયા& વરણ-સ)ુ+ ,ુ- કરણ માટ! દ રયામાં િછપલા નાખવા માટ! નો કયો ો/કટ 01 ૂયોક& માં ચાલી ર4ો છે ? – ૧ 5બ5લયન ો/6ટ

૪.

તા/તરમાં મહા9મા ગાંધી<ની ૧૫૦મી જ0મજયંિત િનિમતે ડૉ. રજવાન કાદરAએ ક1ુ CુDતક કાિશત ક1ુF ? – અH0સન-IોJKસ
ઓફ દાંડA યાMા

૫.
૬.
૭.
૮.
૯.

૨< ઓકટોબર િનિમતે Nુજરામાં ઉ9પા દત ખાદA અને પોલી વOમાં ક!ટલા ટકા વળતર અપાશે ? – ૨૦ ટકા
હવામાન િવભાગના અહ!વાલ )ુજબ ચાSુ વષU દ! શમાં વરસાદની ક! ટલા ટકા ઘટ પડA છે ? – ૯ ટકા (સર! રાશ વરસાદ ૯૧ ટકા)
તા/તરમાં ઈ0ડોનેિશયાના કયા ટાCુ ઉપર ૭.૫ની િત\તાનો ભયંકર ] ૂકંપ અને 9^ુનામી આ_1ુ ં હ`ુ ં ? – ^ુલાવેશી ટાCુ
તા/તરની શોધ )ુજબ ક1ુ નામશેષ થયેS ુ પbીિવcુ ં સૌથી મોeું પbી ગણા`ુ હ`ુ ં ? – એ5લફ0ટ બડ& – વોરાgબે ટAટાન
૨< ઓકટોબર-૨૦૧૮થી મહા9મા ગાંધી<ની સાથે તેમના કયા Dવજનની પણ ૧૫૦મી જ0મજયંતી ઉજવાય છે ? – કD` ૂરબા
ગાંધી

૧૦.

ગાંધી<ની યાદમાં RBI hારા થમવાર કયા વષU ચલણી નોટ ઉપર ગાંધી<ની તસવીર ) ૂકA હતી ? – ૧૯૬૯

૧૧.

ગાંધી<ની યાદમાં RBI hારા થમવાર કયા વષU ચલણી નોટ માટ! ગાંધી િસ રઝ શj કરાઈ ? – ૧૯૯૬

૧૨.

RBI hારા ક!ટલા jિપયાની નોટ ઉપર ગાંધી બાCુની તસવીર ) ૂકવામાં આવતી નથી ? – jિપયા-૧

૧૩.

ભારતમાં કયા શહ!રમાં ગાંધી<ની િવની સૌથી kચી િતમા ) ૂકવામાં આવી છે ? – 5બહાર (૭૨ lટ)

૧૪.

ગાંધી< ઉપર િવના ક! ટલા દ! શોએ ટપાલ ટ કટ બહાર પાડA છે ? – ૧૫૦

૧૫.

ગાંધી<ની જ0મિતિથ કયા દવસ તરAક! ઉજવાય છે ? – ર! ટયા બારશ

૧૬.

૨< ઓકટોબરને કયા દવસથી િવ અ હmસા દવસ તરAક! ઉજવાય છે ? – ૨૦૦૭

૧૭.

૨< ઓકટોબર! મહા9મા ગાંધી િસવાય અ0ય કયા મહાcુભાવની જ0મ જયંતી ઉજવાય છે ? – લાલબહાnૂ ર શાOી

૧૮.

૨૫મી સoટ! gબર થી ૨< ઓકટોબર-૨૦૧૮ દરિમયાન દ! શમાં ક1ુ ં અ5ભયાન હાથ ધરા1ુ ં ? – Dવpછતા હA સેવા

૧૯.

૨< ઓકટોબર થી ૮મી ઓકટોબર-૨૦૧૮ દરિમયાન દ! શમાં ક1ુ ં સoતાહ ઉજવા1ુ ં ? – નશાબંધી સoતાહ

૨૦.

૨< ઓકટોબર થી ૮મી ઓકટોબર-૨૦૧૮ દરિમયાન દ! શમાં ક1ુ ં સoતાહ ઉજવા1ુ ં ? – વ0ય<વ સંરbણ સoતાહ

૨૧.

Nુજરાતમાં ગામડામાંથી થ`ુ Dથળાંતર અટકાવવા કઈ 1ુિનવિસqટAના િવrાથsઓ િવશેષ અ5ભયાન ચલાવી ર4ાં છે ? – GTU

૨૨.

Nુજરાતના કયા શહ!રમાં સૌથમ ટોયલેટની Dવpછતાની મા હતી Nુગલ પર જોઈ શકાશે ? – ^ુરત

૨૩.

BSE )ુબઈ
ં
hારા કઈ તારAખથી દ! શમાં થમવાર સોના-ચાંદAમાં કોમો ડ ટ ડ! રવે ટ_ઝ કો0tા6ટનો ારં ભ કરવામાં આ_યો ? – ૧લી
ઓકટોબર-૨૦૧૮

૨૪.

MHRD hારા Dવpછ ક! gપસ ર! u0કvગ-૨૦૧૮માં કઈ સરકારA અને ખાનગી 1ુિન.ને થમ wમ અપાયો ? – મહિષq દયાનંદ 1ુિન.
હ રયાણા અને િસgબાયોિસસ ઈ0ટરનેશનલ 1ુિન. – C ૂણે

૨૫.

તા/તર ઓકટોબર-૨૦૧૮માં ઉઝેબે કDતાનના કયા )ુખ ભારત વાસે હતા ? – શાવ6ત િમ5ઝxયોયેવ

૨૬.

તા/તર ઓકટોબર-૨૦૧૮માં ઉઝેબે કDતાન સાથે ભારતે ક!ટલી સમyૂિત કરA? – ૧૭

૨૭.

તા/તરમાં Nુજરાતના કયા ^ુિસ

૨૮.

તા/તરમાં િવવાદમાં રહ!લી IL & FScુ ં િવD` ૃત નામ ? – ઈ0ફાDtકચર 5લ5ઝmગ એ0ડ ફાયનાH0શયલ સિવqિસસ

૨૯.

તા/તર ઓકટો.-૨૦૧૮માં ભારતના વડાધાન અને zા0સ )ુખ ઈમે01 ૂઅલ મેwોનને પયા& વરણના જતન માટ! કઈ સંDથા hારા,

^ુગમ સંગીત ગાયકcુ ં અમદાવાદમાં અવસાન થ1ુ ં ? – જનાદ& ન રાવલ

કોના હDતે, કયા Dથળે અને કયો CુરDકાર અપાયો ? – 1ુ.એન. પયા& વરણ કાય&wમ, 1ુ.એન. સેw!ટરA એ0ટોિનયો Nુટર! સ,
આઈ.એસ.એ. બેઠક-૨૦૧૮ નવી દ|હA અને ચેHgપયન ઓફ ધ અથ&
૩૦.

પયા& વરણ બચાવો સંક|પ સાથે દ! શની કઈ બ}ક આગામી એક વષ&માં oલાuDટક )ુ6ત બનશે ? – એસ.બી.આઈ.

૩૧.

તા/તરમાં અવસાન પામનાર બાલા ભાDકરcુ ં bેM અને વતન ? – વાયો5લન વાદક અને િત~ુવનંતCુરમ

૩૨.

તા/તરમાં આઈ.એસ.એ. -૨૦૧૮ વૈિક બેઠક કયાં યોઈ ? – નવી દ|હA
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તા/તરમાં આઈ.એસ.એ. -૨૦૧૮ થમ વૈિક બેઠકમાં ક! ટલા દ! શોએ ભાગ લીધો તેમજ કોની અયbતામાં કયાર! યોઈ ? –
૧૨૧, વડાધાન નર! 0+ મોદAઅને ૨< ઓકટોબર-૨૦૧૮

૩૪.

આગામી ૨૦૩૦ ^ુધીમાં દ! શમાં ક!ટલા ટકા વીજળA સૌર અને પવન ઊ&થી ાoત કરાશે ? – ૪૦ ટકા

૩૫.

ઈ0ટરનેશનલ સોલાર એલાય0સની Dથાપના અને વુ મથક ? – નવેgબર-૨૦૧૫ અને Nુjામ હ રયાણા

૩૬.

આઈ.એસ.એ.નો Dt! ટ જક પાટ& નર જણાવો ? – 1ુ.એન.

૩૭.

તા/તરમાં િસ

થયેલી ફોસ& મેગે5ઝનની યાદAમાં ભારતની ક!ટલી કંપનીઓને Dથાન અપા1ુ ં છે ? – ૧૨ (થમ વો|ટ ડઝની

1ુએસએ)
૩૮.

તા/તરમાં ૨< ઓકટોબર િનિમતે દ! શનો સૌથી kચો ૩૧૯.૫ lટનો રાtવજ કયા શહ!રમાં ફરકાવવામાં આ_યો ? – NુવાહાટA

ш 
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૩૯.

તા/તરમાં દ_યાંગો માટ! એિશયન પેરા ગેgસ-૨૦૧૮ કયા શહ!રમાં ક! ટલામી યોઈ? – ૩-કાતા& (ઈ0ડોનેિશયા)

૪૦.

ભારતના ક! ટલા ખેલાડAઓએ ક! ટલી રમતમાં ભાગ લીધો હતો ? – ૧૯૦ અને ૧૩

૪૧.

ભારતના વજવાહક ? – મ રયoન થાંગવેS ૂ

૪૨.

એિશયન પેરા ગેgસ-૨૦૧૮ની ુ લ રમતો અને દ! શ ? – ૧૮ અને ૪૩

૪૩.

એિશયન પેરા ગેgસ-૨૦૧૮નો મોટો ? – ધ ઈ0Dપાય રmગ HDપ રટ એ0ડ એનજs ઓફ એિશયા

૪૪.

એિશયન પેરા ગેgસ-૨૦૧૮નો મેDકોટ/,ુભકં ર ? – મોમો (MOMO)

૪૫.

એિશયન પેરા ગેgસ-૨૦૧૮ મેડલ િવ/તા થમ દ! શ ? – ચીન-૧૭૨ ગો|ડ

૪૬

એિશયન પેરા ગેgસ-૨૦૧૮ ભારતનો wમ અને મેડલ ? – ૯ મો ૧૫ ગો|ડ ૨૪ િસ|વર અને ૩૩ ો0ઝ

૪૭.

એિશયન પેરા ગેgસ-૨૦૧૮માં િવ/તા Nુજરાતી ખેલાડA અને રમત ? – પાjલ પરમાર – ગો|ડ – બેડિમ0ટન અને ભાિવના અને
સોનલ પટ! લ – ો0ઝ મેડલ – પેરા ટ! બલટ! િનસ

૪૮.

તા/તરમાં 1ુ.એસ. hારા કયા ભારતીયને કેસનલ સવpચ નાગ રક સ0માન માટ! Dતાવ રyૂ કરાયો છે ? – મહા9મા ગાંધી

૪૯.

તા/તરમાં એિશયાઈ િસmહોમાં જોવા મળે લો વાયરસ અને <વલેણ રોગ અટકાવવા માટ! કયા દ! શમાંથી કઈ રસી મંગાવાઈ ? –
ડDટ! gપર વાયરસ અને oયોરવે6સ વેH6સન 1ુ.એસ.એ.

૫૦.

Nુજરાતમાં nુ કમ&નો ભોગ બનેલ બાળકA તથા મ હલાઓને રાજય સરકાર hારા ક!ટલી સહાય કરાશે ? – સાડા ચાર લાખ અને
Mણ લાખ

૫૧.

તા/તરમાં Kલો ઓફ હોપ 5ચMકામના કયા નાિયકાcુ ં ૧૦૨ વષU કયા Dથળે અવસાન થ1ુ અને તેc ુ ં ઉપનામ ? –

ગીતા

ઉપલેકર, કો|હાCુર અને  ૂમન િવથ ધ લેgપ
૫૨.

મશરૂ 5ચMકામ Kલો ઓફ હોપના )ુય 5ચMકાર જણાવો ? – એસ.એલ. હલદણકર

૫૩.

તા/તરમાં ઈ0ડોનેિશયાના વાના માઉ0ટ સો`ુપન પર કયો જવળા)ુખી સ wય થયો ? – wાwાતાઓ

૫૪.

ઈ0ડોનેિશયામાં ] ૂકંપ અને 9^ુનામીમાં મદદ માટ! ભારતીય વા1ુદળ અને નૌસેનાએ ક1ુ ઓપર! શન હાથ ધ1ુF ? – ઓપર! શન
^ુમાMા મૈMી

૫૫.

તા/તરમાં મહારાtના કયા િવDતાર – પવ&તમાળા ઉપર હરો વષ& yૂના પથર પર 5ચMકામ મળA આ_યા ? – ર9ના5ગ ર –
રાCુર અને વેDટન& ઘાટ

૫૬.

તા/તરમાં ક! 0+ સરકાર hારા ગૌ અને અને અ0ય રિવપાક માટ! ક! ટલા ટકાનો વધારો કરાયો ? – ૬ અને ૨૧ ટકા

૫૭.

ભારતને કયા વષ& ^ુધીમાં oલાuDટક )ુ6ત બનાવવાનો સંક|પ કરાયો છે ? – ૨૦૨૨

૫૮.

તા/તરમાં ક! 0+સરકાર hારા હવાઈ વાસીઓ માટ! બાયોમે tક િવગતોથી ઓળખ આપ`ુ ં ક1ુ ં અ5ભયાન લો0ચ કરા1ુ ં ? – ડA<
યાMા

૫૯.

તા.૪ ઓકટોબર! કયા મહાcુભાવનો જ0મ દવસ ઉજવાય છે ? – પં. યામ< ૃ ણ વમા&

૬૦.

આઈસીઆઈસીઆઈના નવા એમડA અને સીઈઓ જણાવો? – સં દપ બbી

૭૧.

પોતાની થમ ટ! Dટ મેચમાં ૧૩૪ રન કરનાર સૌથી નાની વયનો ભારતીય wક!ટર, મેદાન, કયા દ! શ સામે અને હાલcુ વતન ? –
C ૃવી શો, ખંઢ!રA Dટ! ડયમ- રાજકોટ, વેDટ ઈu0ડvઝ, )ુબઈ
ં
() ૂળ વતન પટણા-5બહાર)

૭૨.

તા/તરમાં 1ુએસમાં પરમાુ ઊ& િવભાગના વડા તરAક! કયા ભારતીય અમે રકનની પસંદગી કરાઈ છે ? – રAટા બરનવાલ
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૭૩.

ફોસ& ઈu0ડયા મેગે5ઝન - ૨૦૧૮ની ધનુ બેરની યાદAમાં થમ ભારતીય ? – ) ૂક!શ બાણી

૭૪.

તા/તરમાં ૧૯મી ભારત-રિશયા વાિષqક -hપ5bય બેઠક કયા શહ!રમાં યોઈ ? – હ+ાબાદ હાઉસ નવી દ|હA

૭૫.

તા/તરમાં રિશયાના કયા )ુખ ૫ ઓકટો.ના રોજ ભારત વાસે હતા ? – _હાલ દિમર Cુ ટન

૭૬.

તા/તરમાં ૧૯મી ભારત-રિશયા વાિષqક -hપ5bય બેઠકમાં કઈ િમસાઈલ િસDટમ માટ! કરાર થયા ? – એસ-૪૦૦ tાયgફ સરફ!સ eુ
એર િમસાઈલ

૭૪.

તા/તરમાં ૧૯મી ભારત-રિશયા વાિષqક -hપ5bય બેઠકમાં ુ લ ક! ટલી રકમના સંરbણ સ હત ક! ટલા કરાર સંપ થયા ? – ૪૦
હર કરોડ અને ુ લ ૮ કરાર

૭૫.

આગામી સoટ! gબર-૨૦૧૯માં ભારત-રિશયા વpચે કયા Dથળે 5બઝનેશ સિમટ યોશે? – _લા દવોDતોક (રિશયા)

૭૬.

એસ-૪૦૦ tાયgફ સરફ!સ eુ એર િમસાઈલ િસDટમ કયા વષ&થી ભારતને મળવાની શj થશે? – વષ& ૨૦૨૦

૭૭.

ભારત-રિશયા વpચે ૨૦૨૫ ^ુધીમાં -hપ5bય વેપાર ક! ટલા ડોલર ^ુધી લઈ જવાcુ ં લયાંક નA કરા1ુ ં ? – ૩૦ અબજ ડોલર

૭૮.

ચીનની દવાલ અવકાશમાંથી નરA ખે જોઈ શકાતી નથી તેવો દાવો કઈ વૈિક સંDથા hારા કરાયો છે ? – નાસા

૭૯.

ભારતમાં મોબાઈલ ર! ડ એશન – Dપેિસ ફક એસોoશન ર! ટની મયા& દા ક! ટલા ટકા નA કરાઈ છે ? – ૧.૬ વૉટ િત કલો

૮૦.

તા/તરમાં રિવ0+ ડ!એ ટ! Dટ કાર કદની થમ સદA કોની સામે, કયા મેદાનમાંથી મારA ? – વેDટ ઈu0ડઝ, ખંઢ!રA Dટ! ડયમ રાજકોટ

૮૧.
૮૨.

Dવાક ગાંધીનગરના નવા વડા ? – એર માશ&લ હર<તિસmહ અરોરા
આરબીઆઈ hારા તા/તર ઓકટો-૨૦૧૮માં આરઆર, આરઆરઆર અને સીઆરઆર ક! ટલા ટકા હ!ર કરાયો ? – ૬.૫, ૬.૨૫
અને ૪ ટકા

૮૩.

તા/તર ઓકોટ.-૨૦૧૮માં ભારતીય ુટણીપં
ં
ચ hારા કયા કયા રાજયોની િવધાનસભાની ુટણી
ં
હ!ર કરવામાં આવી ? –
છીસગઢ, મયદ! શ, િમઝોરમ, રાજDથાન અને તેલગંણા

૮૪.

તા/તરમાં Nુજરાતના કયા પ,ુઓને કોના hારા રાtAય મા0યતા અપાઈ અને તેમનો જ|લો ? –હાલારA ગધેડા (મનગર),
ં ાન પ રષદ –
કાહમી બકરA(yૂનાગઢ, રાજકોટ અને મનગર) અને પાંચાલી-ૂgમા ઘેટા (^ુર!0+નગર), ભારતીય ૃિષ અcુસધ
દ|હA

૮૫.

ક!0+ hારા અગાઉ Nુજરાતના કયા પ,ુઓને રાtAય મા0યતા અપાઈ છે અને તેમનો જ|લો ? – બીની ભ}સ, ખારાઈ kટ અને
કpછA િસmધી ઘોડો – કpછ (ુ લ-૬ ાણીઓ)

૮૬.

તા/તરમાં ગીરના િસmહોને અ0ય કયા Dથળે વસાવવાનો િનણ&ય લેવાયો છે ? – બરડો ુ ગ
ં ર – પોરબંદર

૮૭.

તા/તરમાં ભારતીય વા1ુસેના hારા ૮૬માં Dથાપના દવસની રાtAયકbાની ઊજવણી ાં કરાઈ ? – ગા<યાબાદ એરબેઝ

૮૮.

તા/તરમાં ૧૦ વષ&ની કઈ દકરA સૌથી 1ુવાભારત નાટયમ પફરમ બની છે ? – મનDવી અને જોધCુર

૮૯.

ઓકટો.- ૭ કયા દવસ તરAક! ઉજવાય છે ? – િવ સંિધવા દવસ

૯૦.

ઓકટો.- ૮ કયા અ5ભનેતાનો જ0મ દવસ છે ? – રાજુ માર (ુ લ] ૂષણ પં ડત)

૯૧.

અ0ડર-૧૯ એિશયાકપ-૨૦૧૮ િવ/તા દ! શ અને હ રફ ? – ભારત અને ીલંકા

૯૨.

તા/તરમાં ભારતીય વા1ુદળ hારા રિશયન બનાવટના કયા લડાુ િવમાન અપેડ કરાયા ? – િમગ-૨૯

૯૩.

અ0ડર-૧૯ એિશયાકપ-૨૦૧૮ ભારતીય ટAમના ક!oટન અને કોચ ? – પવન શાહ અને રાલ
ુ +િવડ

૯૪.

તા/તરમાં C ૃવી-૨ િમસાઈલcુ ં કયા Dથળે થી Cુન: પ રbણ કરા1ુ અને તેની ર! 0જ ? – બાલાસોર અને ૩૫૦ કલોિમટર

૯૫.

ઓકટો.-૨૦૧૮માં ઓ6સફોડ& ઈKલvશ ડ6શનરA hારા ક! ટલા નવા શદો ઉમેરાયા ? – ૧૪૦૦

૯૬.

ઓકટોબર-૧૧ કયા અ5ભનેતાનો જ0મ દવસ ? – અિમતાભ બpચન

૯૭.

IPCCના અહ!વાલ માણે િવના તાપમાનમાં ક!ટલા ટકાનો વધારો થયો છે ? – ૧ ટકા

૯૮.

તા/તરમાં IPCCની ક!ટલામી બેઠક કયા શહ!રમાં ૧થી ૫ ઓકટોબર દરિમયાન યોઈ ? – ૪૮મી અને ઈ0ચોન શહ!ર - દ5bણ
કો રયા

૯૯.

IPCCના અહ!વાલ માણે વષ&-૨૦૩૦ ^ુધીમાં િવcુ ં તાપમાન સર! રાશ ક!ટલા ડી વધવાની શકયતા છે ? – ૧.૫ ડી

૧૦૦. તા/તર ઓકટો.-૨૦૧૮માં અરબી સ)ુ+માં ક1ુ વાવાઝોુ સ&1 ુ ં હ`ુ ં ? – Sુબન
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૧૦૧. FSSAI- દ|હA hારા ૧૬ ઓકટો.થી કઈ એક યાMાનો ગાંધી<ની ૧૫૦મી જ0મજયંિત િનિમે ારં ભ કરાયો ? – DવDથ ભારત યાMા
(સાયકલ યાMા)
૧૦૨. વ|ડ& ઈકોનોિમક ફોરમના અહ!વાલ માણે ભારતમાં કંપનીઓમાં ક! ટલા ટકા મ હલાઓને ઉpચ હોા પર િનમકૂ આપી છે ? – ૧
ટકા
૧૦૩. IMFના અહ!વાલ માણે િવભરમાં ઓટોમેશનથી મ હલાઓને ક!ટલા કરોડ નોકરAઓ ઉપર જોખમની સંભાવના છે ? – ૧૮ કરોડ
૧૦૪. વ|ડ& ઈકોનોિમક ફોરમના અહ!વાલ માણે ભારતમાં ુ લ મ હલા વક& ફોસ& ક!ટલા ટકા મ હલાઓ છે ? – ૨૩ ટકા
૧૦૫. સે0tલ GSTની ચોરAની મા હતી આપનારને રકવરA રકમમાંથી ક! ટલા ટકા ^ુધી ઈનામ અપાશે ? – ૨૫ ટકા
૧૦૬. િવ માનિસક DવાDય દવસ-૨૦૧૮ની થીમ જણાવો ? – બદલાતા િવમાં 1ુવાનો અને માનિસક DવાDય
૧૦૭. માં lંકાયેલ વાવાઝોુ િતતલી કઈ ભાષાનો શદ છે ? – હ0દA (Nુજરાતીમાં પતં5ગ1ુ)ં
૧૦૮. તા/તરમાં ક! 0+ hારા Dt! ટ!ઝીક પો5લશી

ૃ -SPGના અયb તરAક! કોની િન1ુH6ત કરાઈ ? – NSA ી અ<ત ડોભાલ
પ

૧૦૯. SPGના સ¡યોની સંયા વધારAને ક! ટલી કરાઈ ? – ૧૬ થી વધારA ૧૮
૧૧૦.

UNOના અહ!વાલ માણે nુ િનયમાં દર Mીમાંથી ક!ટલા બાળકો ઈ0ટરનેટ પર nુ _ય&વહારનો િશકાર બને છે ? – એક બાળક (
૧૧થી ૧૬ વષ&)

૧૧૧.

ક!0+ hારા દ! શમાં ક!ટલા શહ!રોમાં નવા આધારસેવા ક!0+ શj કરવાની હ!રાત કરA છે ? – ૫૩

૧૧૨. કHમરમાં આતંકવાદ િવરોધી  ૃિ અટકાવવા બદલ કયા એકમને છ શોય& એવોડ& અપાયા ? – ગjડ એકમ (IAF)
૧૧૩. ^ુિમ કોટ& (SC)ના અહ!વાલ માણે ભારતના કયા એક Sુoત ાણીનો Cુન:વસન કરવાcુ ં શકય નથી ? – 5ચતો
૧૧૪. તા/તરમાં કયા એક રાજયમાં સૌથી વ¢ુ 5ઝકા વાયરસના ક! સ નધાયા ? – જયCુર, રાજDથાન
૧૧૫. 5ઝકા વાયરસ ફ!લાવતા એ ડસ િતના પોરા કયા પાણીમાં મળA આવે છે ? – Dવpછ પાણીમાં
૧૧૬. તા/તરમાં IMFના અહ!વાલ માણે ભારતcુ ં ુ લ દ!  ુ તેના GDPના ક!ટલા ટકા છે / િવકિસત અને િવકાસિશલ દ! શોની સર! રાશ
કરતાં ઓ£ં છે ? – ૧૨૫ ટકા
૧૧૭. UNના અહ!વાલ માણે િવમાં ૧૯૯૮થી ૨૦૧૭ ^ુધી ુ દરતી આપિના કારણે ક!ટલાં કરોડcુ ં cુકસાન થ1ુ ં છે ? – ૧૬૮ લાખ
કરોડ
૧૧૮. Dટ! p1 ૂ ઓફ 1ુિનટA-SOUના િશ|પકારcુ ં નામ જણાવો ? – પ¤ી રામ ^ુતાર
૧૧૯. Dટ! p1 ૂ ઓફ 1ુિનટA-SOU ક! ટલી િત\તાના ] ૂકંપ અને પવનની ઝડપમાં પણ અટલ રહ!શે ? – ૬.૫ અને ૨૨૦ ક.મી. િત કલાક
૧૨૦. Dટ! p1 ૂ ઓફ 1ુિનટA-SOUનો કો0tાકટ કઈ કંપનીને અપાયો હતો ? – એલ એ0ડ ટA
૧૨૧. Dટ! p1 ૂ ઓફ 1ુિનટA-SOUમાં ક!ટલાં ટકા તાં¥ ુ વપરા1ુ ં છે ? – ૮૫ ટકા
૧૨૨. િવ D¦ ૂળતા દવસ કયાર! ઉજવાય છે ? – ૧૧ ઓકટોબર
૧૨૩. તા/તરમાં પા કDતાનની Nુoતચર સંDથાના ડ< તરAક! કોની િનમ ૂક કરાઈ ? – આિસમ )ુિનર
૧૨૪. CSIRના વૈ§ાિનકો hારા છત, દવાલ અને ¨લો રmગમાં ઉપયોગ થઈ શક! તે ુ ં હાઈ5ડ કંપોઝીટ શામાંથી તૈયાર ક1ુF ? –
પરાળમાંથી
૧૨૫. તા/તરમાં સૌથી લાંબા તરની િસmગાપોર એરલાઈ0સની ¨લાઈટ! નોનDટોપ ૧૫,૩૪૩ ક.મી.cુ ં તર કયા બે શહ!રો વpચે
૧૭.૫૨ કલાકમાં C ૂણ& ક1ુF ? – િસmગાપોરથી 01 ૂયોક&
૧૨૬. તા/તરમાં કયા દ! શમાં તમામ કારના Nુના માટ! ફાંસીની સ રદ કરવાની હ!રાત કરાઈ છે ? – મલેિશયા
૧૨૭.

િમસ અથ&-૨૦૧૮cુ ં Dથળ અને થીમ જણાવો ? – મિનલા ( ફ5લપાઈ0સ) – એ0ડ oલાuDટક પો|1ુશન નાઉ

૧૨૮. ભારતમાં RTIનો અમલ કયાર! થયો હતો ? – ૧૨ ઓકટો.-૨૦૦૫
૧૨૯. તા/તરમાં િવમાં ચ5ચxત મ હલાઓ માટ! c ુ ં મીeુ અ5ભયાન શj કરનાર સોિશયલ એu6ટિવDટ-દ! શ અને વષ& ? – તરાના ¥ ૂક© –

USA અને ૨૦૦૬
૧૩૦. RTIના અમલમાં ૧૨૩ દ! શોના સવUમાં ભારતનો wમ ? – ૬
૧૩૧. માગ& અ6સમાતમાં ક!0+ના અહ!વાલ માણે ૨૦૧૭માં દ! શcુ ં થમ રાજય અને Nુજરાતનો wમ ? – તાિમલનાુ અને ૧૦મો wમ
૧૩૨. તા/તરમાં કોલમ વાવાઝોુ કયા દ! શમાં lંકા1ુ ં ? – 5ટન અને આયરલે0ડ
૧૩૩. તા/તરમાં લેસલી વાવાઝોુ કયા દ! શમાં lંકા1ુ ં ? – Dપેન-પોe& ુ ગલ
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૧૩૪. િમસ અથ&-૨૦૧૮cુ ં નામ જણાવો ? – 01ુગયેન ફોઆ0ગ ખાન – િવયેટનામ
૧૩૫. દ! શના સરહદA િવDતારમાં ^ુરbાના કારણોસર ક!ટલા સરહદA ગામોને Dમાટ& િવલેજ તરAક! િવકસાવાશે ? – ૧૪ હર ગામ (૧૦
ક.મી.ના િવDતાર ^ુધી)
૧૩૬. ^ુ|તાન જોહર કપ eુના& મે0ટ-૨૦૧૮ િવ/તા, હ રફ અને રમત ? – 5ટન, ભારત અને હોકA
૧૩૭. તા/તરમાં )ુબઈમાં
ં
અવસાન પામેલ પ¤] ૂષણ અC ૂણા& દ! વીcુ ં bેM જણાવો ? – શા Oય સંગીત-^ ૂરબહાર વાદક
૧૩૮. તા/તરમાં )ુબઈમાં
ં
અવસાન પામેલ પ¤] ૂષણ અC ૂણા& દ! વીcુ ં ઉપનામ જણાવો ? – મા
૧૩૯. તા/તરમાં ચોથો ઈ0ટરનેશન સાય0સ ફ!uDટવલ કયાં યોયો? – લખનઉ
૧૪૦. UN માનવ અિધકાર કાઉH0સલ – UNHRCમાં તા/તરમાં ભારતક! ટલા વષ& માટ! ટા1ુ
ંૂ
ં ? – ૩ વષ& ( ૧ 01ુઆરA-૨૦૧૯થી)
૧૪૧. ઓકટો.૧૫ કયા મહાcુભાવનો જ0મ દવસ છે ? – ડૉ. એ.પી./. અnૂ લ કલામ
૧૪૨. તા/તરમાં કયા અમદાવાદA દાનવીર િશ|પકાર! પોતાની j. ૬૦ કરોડની િમલકત લ5લત કલા અકાદમી દ|હAને દાનમાં આપી ?
– પ¤ી કાંિતભાઈ પટ! લ
૧૪૩. Kલોબલ હંગર ઈ0ડ!6સ-૨૦૧૮માં િવનો થમ દ! શ ? – બેલા~ુસ
૧૪૪. તા/તરમાં Nુજરાત સરકાર! ક! 0+ની પેટ&ન માણે રાજયોની 1ુિન.ઓને ક1ુ ર! u0કvગ આપવામાં આવશે ? – Dટ! ટ ઈ0Dટટ1 ૂટ ઓફ
ર! િનકંગ z!મવક&
૧૪૫. ઓકટો. ૧૬ – િવ ખાr દવસ-૨૦૧૮ની થીમ ? – અવર એ6શન આર અવર ફª ૂચર
સમર 1ુથ ઓલHgપક ગેgસ-૨૦૧૮
૧૪૬. સમર 1ુથ ઓલHgપક ગેgસ-૨૦૧૮નો wમ અને યજમાન દ! શ ? - ૩, 1 ૂનોસ એસ& –આજ Uu0ટના
૧૪૭. સમર 1ુથ ઓલHgપક ગેgસ-૨૦૧૮નો મોટો ? - ફAલ ધ ફª ૂચર
૧૪૮. સમર 1ુથ ઓલHgપક ગેgસ-૨૦૧૮માં ુ લ દ! શ અને રમતો ? – ૨૦૬ અને ૩૨
૧૪૯. સમર 1ુથ ઓલHgપક ગેgસ-૨૦૧૮નો મેDકોટ ? – પા0ડA (/Nુઆર /ુ ં નાcુ ં અમે રકન ાણી)
૧૫૦. સમર 1ુથ ઓલHgપક ગેgસ-૨૦૧૮માં ભારતના ઉદઘાટન અને સમાપનના વજવાહક ? – , ૂટર મcુ ભાકર અને વેઈટ5લu¨ટvગ
/ર! મી લાલ રcુનગા
૧૫૧. સમર 1ુથ ઓલHgપક ગેgસ-૨૦૧૮માં ભારતના ુ લ ખેલાડA અને ક! ટલી રમત ? – ૪૬ અને ૧૩
૧૫૨. સમર 1ુથ ઓલHgપક ગેgસ-૨૦૧૮માં મેડલ િવ/તા થમ દ! શ ? – રિશયા – ૨૯ ગો|ડ
૧૫૩. સમર 1ુથ ઓલHgપક ગેgસ-૨૦૧૮માં ભારતનો wમ અને મેડલ ? – ૧૭મો અને ૩ ગો|ડ, ૯ િસ|વર અને એક ો0ઝ
૧૫૪. આગામી સમર 1ુથ ઓલHgપક ગેgસ કયા વષU અને ાં યોશે ? – ૨૦૨૨, દાકર-સેનેગલ
૧૫૫. સમર 1ુથ ઓલHgપક ગેgસ-૨૦૧૮ દર ક! ટલા વષU યોય છે

? – ચાર વષU

૧૫૬. એકતા યાMા ક!ટલા તબકકામાં યોશે અને ુ લ ક!ટલા ગામોને આવરA લેવાશે ? – બે તબકકા અને ૧૦ હર ગામ
૧૫૭. મહારાtમાં આવેલ સાઈબાબા (િશરડA)ની સમાિધના ૧૫ ઓકટોબર! ક! ટલા વષ& C ૂણ& થયા ? – ૧૦૦
૧૫૮. ક!0+ીય ઉ& અને કોલસા મંMી પી1 ૂષ ગોયલને USAની પેH0સલવેિનયા 1ુિન. hારા કયો CુરDકાર અપાયો ? – ટોપ એનજs
પો5લશી એવોડ&
૧૫૯. Nહૃ મંMાલય hારા અપરાધની તપાસમાં થમ તબામાં ક! ટલા શહ!રોમાં વી ડયોાફA ફર<યાત કરાઈ ? – અમદાવાદ, )ુબઈ
ં
દ|હA, હ+ાબાદ, બ}ગSુj અને ચંદAગઢ
૧૬૦. SC hારા કયા રાજયની પોલીસની ટ! કનોલો<-કાય&પ િતનો અ0ય રાજયોને ઉપયોગ કરવા આદ! શ કરાયો ? – Nુજરાત
૧૬૧. હોકA વ|ડ& કપ-૨૦૧૮નો સમગયગાળો અને યજમાન ? – ૨૮ નવેgબર થી ૧૬ ડસેgબર-૨૦૧૮ અને ]ુવનેર-ઓ રDસા
૧૬૨. હોકA વ|ડ& કપ-૨૦૧૮માં ભાગ લેનાર ુ લ દ! શ ? – ૧૬
૧૬૩. ૨૦૧૮ના થમ છ માસમાં ભારતમાં ક! ટલા અબજcુ ં FDI આ_1ુ ં ? – ૨૨ અબજ ડોલર
૧૬૪. FDIcુ ં િવD` ૃત નામ ? – ફોર! ન ડાયર! 6ટ ઈ0વેDટમે0ટ
૧૬૫. N ૂજરાત િવrાપીઠનો Dથાપના દવસ ? – ૧૮ ઓકટોબર-૨૦૨૦
૧૬૬. ધ મેન ¥ ૂકર ાઈઝ-૨૦૧૮ કઈ નોવેલ માટ! અપાયો ? – િમ|કમેન
૧૬૭. ધ મેન ¥ ૂકર ાઈઝ-૨૦૧૮ કઈ નોવેલની થીમ ? – િતય શોષણ ગે
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૧૬૮. ધ મેન ¥ ૂકર ાઈઝમાં ક!ટલી ઈનામી રકમ અને કયા દ! શ hારા અપાય છે ? – ૫૦ હર પાઉ0ડ, લંડન-JKલે0ડ
ુ ી કઈ એપ લો0ચ કરાઈ? – સે|ફ ફોર સોસાયટA
૧૬૯. વડાધાન hારા તા/તરમાં વોલેu0ટયસ&ને સરકારA કામમાં મદદ કરવાના હ!`થ
૧૭૦. Nુજરાતમાં દશેરાના દવસે કયા શહ!રમાં ઉતરાયણ મનાવવામાં આવે છે ? – િસ Cુર
૧૭૧. તા/તરમાં ૨< ઓકટો.-૨૦૧૮ના રોજ `ુકમાં આવેલા સાઉદA અર! 5બયાના nૂ તાવાસમાં કયા અખબારના કયા વ રઠ પMકારની
કયા દ! શના એજ0ટો hારા «ર હ9યા કરાઈ અને તેમcુ ં ) ૂળ વતન ? – વોિશmગટન પોDટ (અમે રકા), જમાલ ખાશોગી(૬૦) સાઉદA
અર! 5બયા અને વતન સાઉદA અર! 5બયા
૧૭૨. એિશયામાં થમવાર કયા શહ!રમાં ગભા& શય tા0સ oલા0ટ પછA સફળતાC ૂવ&ક બાળકAને જ0મ અપાયો ? – C ૂણે
૧૭૩. તા/તરમાં ૧૦ વષ&ના અશ& દપિસmહને કયો િતuઠત ફોટોાફસ& એવોડ& અપાયો ? – વાઈ|ડ લાઈફ ફોટોાફર ઓફ ધી યર
૧૭૪. WHOના અહ!વાલ )ુજબ સૌથી વ¢ુ ડેશનનો ભોગ કોણ બને છે ? – દર ૬¬ો ભારતીય
૧૭૫. ઈઝ ધેર અ ગૉડ ? CુDતકના લેખ ? – uDટફન હો કmગ
૧૭૬. તા/તરમાં ^ ૂય& શH6ત કસાન યોજનાનો રાજય_યાપી ારં ભ )ુયમંMીીના હDતે કયાંથી કરાયો ? – બારડોલી ^ુરતખાતેથી
કરાયો
૧૭૭. US ઈિમેશન િવભાગના અહ!વાલ માણે-૨૦૧૭માં ક!ટલા ભારતીયોને ીન કાડ& અપા1ુ ં ? – ૬૦ હર
૧૭૮. તા/તરમાં િવજય હર! tોફA – વનડ!-૨૦૧૮ િવ/તા, હ રફ અને યજમાન ? – )ુબઈ
ં , દ|હA અને બ}ગSુj
૧૭૯. તા/તરમાં tાયબલ સંDૃ િત માટ! નો આ દ મહો9સવ-૨૦૧૮ કયો યોયો ? – અમદાવાદ
૧૮૦. તા/તરમાં ભારતીય ) ૂળની કઈ મ હલાને માનવ તDકરA અટકાવવા USનો ેિસડ!H0શયલ એવોડ& અપાયો? – િમનાશ પટ! લ
૧૮૧. CBSEના નવા િનયમ માણે ધો.૧૦માં િથયરA અને ેક ટકલમાં મળAને પાસ થવા ક! ટલા ટકા Nુણ મેળવવાના રહ!શે ? – ૩૩
ટકા
૧૮૨. તા/તરમાં BCCIની પેનલમાં ૨૭ વષ& બાદ કયા Nુજરાતી રમતવીરની પસંદગી કરાઈ અને વતન ? – ભાવેશ પટ! લ-માણસા
ગાંધીનગર
૧૮૩. આગામી ૧૫થી ૨૫મી નવેgબર દરિમયાન અડાલજ િMમં દર ખાતે દાદા ભગવાનની ક!ટલામી જ0મજયંતીની ઉજવણી કરાશે ? –
૧૧૧મી
૧૮૪. તા/તરમાં ૨૧ ઓકોટો.-૨૦૧૮ના રોજ વડાધાને દ|હAમાં કઈ સરકારની ક!ટલા વષ& િનિમતે લાલ ક|લા પરથી રાtવજ
ફરકા_યો ? – ભારત સરકાર/ આઝાદ હmદ સરકાર, ૭૫ વષ&
૧૮૫. આઝાદA પહ!લાં દ! શમાં સૌથમ ભારત સરકાર/ આઝાદ હmદ સરકારની રચના કોણે કરA હતી ? – ^ુભાષચં+ બોઝ
૧૮૬. દ! શમાં થમવાર ૨૬મી 01ુઆરA અને ૧૫મી ઓગDટ િસવાય કઈ ઉજવણી િનિમતે વડાધાન hારા લાલ ક|લા પરથી
રાtવજ ફરકાવવામાં આ_યો ? – ભારત સરકાર / આઝાદ હmદ સરકારના ૭૫ વષ& િનિમતે
૧૮૭. કોલકતામાં કયા બે ગાયકની િતમા ) ૂકાશે ? – કશોરુ માર અને આર.ડA. બમ&ન
૧૮૮. વષ& ૧૯૫૯માં લાખમાં ચીની સૈિનકોના મ
ુ લામાં ભારતના ૧૦ પોલીસ જવાનો શ હદ થયા હતા તેની યાદમાં કયો દવસ
મનાવવામાં આવે છે ? – ૨૧ ઓકટોબર નેશનલ પો5લસ ડ!
૧૮૯. તા/તરમાં ચીન hારા િવના સૌથી લાંબા ક! ટલા ક.મી.ના સી 5ઝcુ ં લોકાપ&ણ કરા1ુ ં ? –૫૫ ક.મી. (હગકગ -

yુ હાઈ -

મકાઓ)
૧૯૦. IIM બ}KSુ~ુના ચેરમેન તરAક! કોની િનમકંૂ કરાઈ ? –ડૉ. દ! વીસાદ શેી
૧૯૧. CBDTના અહ!વાલ માણે છે |લા ચાર વષ&માં ITR ફાઈલ કરનારની સંયામાં ક! ટલા ટકાનો વધારો થયો છે ? – ૮૦ ટકા
૧૯૨. CBDTના વત&માન ચેરમેન ? – ^ુિશલ ચં+ા
૧૯૩. દ! શમાં છે |લા ચાર વષ&માં _યH6તગત કરદાતામાં ક! ટલા ટકાનો વધારોનધાયો ? – ૬૮ ટકા
૧૯૪. Nુજરાતમાં મ હલાઓ સાથે થતી િતય સતામણી રોકવા Nહૃ િવભાગ hારાકઈ સિમિતની રચના કરાઈ ? – ત રક ફ રયાદ
સિમિત
૧૯૫. તા/તરમાં દર ચાર વષU યોતા ધ ઈ0ટરનેશનલ િસgપો5ઝયમ ઓન ઈ6વેટ! રયલ એરોનેમી-૧૫cુ ં આયોજન Dથળ, ભાગ લેનાર
ુ લ દ! શ ? – PRL અમદાવાદ અને ૨૪ દ! શ
૧૯૬.

PRL અમદાવાદના ડાયર! 6ટર ? – ડૉ. અિનલ ભારhાજ
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૧૯૭. Nુજરાત સરકાર! રાજયમાં ૧૨૫ મી.મી. ^ુધીના વરસાદને બદલે ક!ટલા મી.મી.થી ઓછો વરસાદ થયો હોય તેવા તાSુકાઓને
અછતDત હ!ર કરવાનો િનણ&ય કય છે ? – ૨૫૦
૧૯૮. Nુજરાત વાસન hારા રાજયમાં ૨૦૦ વષ& yૂના ક!ટલા મં દરોને િવકસાવવાનો િનણ&ય કરાયો છે ? – ૧૫૦
૧૯૯. તા/તરમાં ^ુિમ કોટ© કઈ કલમને યાને રાખી દવાળAમાં માM બે જ કલાક ફટાકડા ફોડવાની મંyૂરA આપી છે ? – કલમ-૨૧
૨૦૦. તા/તરમાં ઝારખંડ સરકાર hારા કયા િશખરને યાMાધામ હ!ર કરા1ુ ં ? – સમેત િશખર< મહાતીથ&
૨૦૧. ®ન સંદાયના ૨૪ િતથ&કરમાંથી ક! ટલા િતથ&કરો કયા પવ&ત પર િનમા& ણ પાgયા છે ? – ૨૦ અને સમેત િશખર< મહાતીથ&
૨૦૨. તા/તરમાં ક!0+ સરકાર hારા ક!ટલા ચો.મી. ^ુધીના 5બu|ડvગ ો/6ટને પયા& વરણ 6લયર0સમાંથી )ુH6ત અપાઈ ? – ૫૦ હર
ચોરસ મીટર
૨૦૩.

USAના H-1B િવઝા મેળવનાર િવની ૧૦ કંપનીઓમાં ભારતની કઈ કંપનીનો સમાવેશ થાય છે ? – TCS

ુ ી કઈ કારના વેચાણ પર આદ! શ કરાયો છે ? – BS-6 (હાલમાં
૨૦૪. તા/તરમાં SC hારા એિલ-૨૦૨૦થી nૂ ષણ અટકાવવાના હ!`થ

BS-4)
૨૦૫. તા/તરમાં ક! 0+ સરકાર! આશા કાય&કરcુ ં વાસ ભ¦ુ ં વધારAને ક!ટSું ક1ુF ? – jિપયા પાંચ હરથી વધારAને છ હર
૨૦૬. કામના Dથળે મ હલાઓcુ શોષણ અટકાવવાનો )ુસો તૈયાર કરવા કોના અયbDથાને GOMની રચના કરાઈ ? – Nહૃ મંMી
રાજનાથિસmહ
૨૦૭. તા/તરમાં િવલા વાવાઝોુ ં કયા દ! શમાં lંકા1ુ ? – મેH6સકો
૨૦૮. તા/તરમાં િસઓલ શાંિત CુરDકાર-૨૦૧૮ માટ! પસંદગી પામનાર વડાધાન મોદAનો wમ ? – ૧૪મો wમ

209
210
211
21h
213
214
215.
h16
h17
h18
h19
hh0
hh1
hhh
hh3
hh4
hhÃk
226

rMkyku÷ ÃkeMk «kRÍ ykÃkðkLke þYykík 1990{kt fÞk ykuÂÕBÃkf çkkË fhðk{kt ykðe ?: h4 {ku
íkksuíkh{kt fuLÿ îkhk {íMÞãkuøk ûkuºkLkk rðfkMk {kxu fux÷e hf{ Vk¤ððk{kt ykðe Au ?: Yk. 7Ãkhh fhkuz
Ëuþ{kt h0h0 MkwÄe{kt fux÷k fhkuz xLk {kA÷eLkk WíÃkkËLkLkwt ÷ûk h¾kÞwt Au ? : 1.Ãk fhkuz
íkksuíkh{kt ¼khíku fÞk Ëuþ MkkÚku Lkðe 6 ykR.ykR.xe. MÚkkÃkðk fhkh fÞko Au ? : ®MkøkkÃkwh
íkksuíkh{kt ¼khíku fÞk Ëuþ MkkÚku «íÞkÃkoý MktrÄ fhe Au ? : {÷kðe
fuLÿ îkhk çkuLkk{e ÔÞðnkhkuLkk fuMkLkk ÍzÃke rLkfkMk {kxu fÞk þnuhku{kt yuÃk÷ux rxÙçÞwLk÷Lke h[Lkk fhðkLke {tswhe ykÃke ? :
fku÷f¥kk, {wtçkR, [uLLkkR
íkksuíkh{kt y{urhfkyu Ãkh{kýw nrÚkÞkh Lkne çkLkkððk ytøku fÞk Ëuþ MkkÚku fR MktrÄ hË fhðkLke ònuhkík fhe Au ?
RLxhr{rzÞux huLs LÞwÂõ÷Þh VkuŠMkMk xÙexe
íkksuíkh{kt RÂLzÞk {kuçkkR÷ fkUøkúuMk-2018 Mkr{x fÞk ÞkuòR ? : Lkðe rËÕne
íkksuíkh{kt Þwíkw ðkðkÍkuzwt fÞk Ëuþ{kt VqfkÞwt ? : Þw.yuMk.yu.
íkksuíkh{kt EÍhkÞu÷Lke yuhkuMÃkuMk RLzMxÙeÍu r{MkkR÷ rVVuLMk rMkMx{{kt ¼khíkLke fE ftÃkLke MkkÚku fhkh fhkÞku Au ? : ¼khík
R÷uõxÙkurLkõMk r÷r{xuz
MðËuþe ðYý xÙu®Lkøk þeÃk fux÷k yrÄfkheykuLku yuf MkkÚku íkk÷e{ ykÃkðk Mkßs Au ? : 100
fkuMxøkkzoLkk ðíko{kLk rzS ? hksuLÿ ®Mk½
LkðeLk MðËuþe ðYý xÙu®LkøkþeÃk fÞk ËrhÞk rfLkkhu Lksh hk¾þu ? : ÃkeÃkkðkð
íkksuíkh{kt ðzk«ÄkLk îkhk ftÃkLkeykuLkku Mkk{krsf fkÞkuo {kxu WÃkÞkuøk ÚkR þfu íku nuíkwÚke fÞwO Ãkkuxo÷ ÷kuL[ fhðk{kt ykÔÞwt ? :
{U Lknª n{
íkksuíkh{kt økwshkíkLku fE MktMÚkk îkhk çkuMx yurøkúfÕ[h Mxux yuðkuzo yÃkkÞku ? : RÂLzÞLk fkWÂLMk÷ ykuV yurøkúfÕ[h Lkðe
rËÕne
11 {ku ø÷kuçk÷ yuøkúefÕ[h ÷ezþeoÃk yuðkuzo - h018 fkÞo¢{ fÞkt ÞkuòÞku ? : Lkðe rËÕne
hu÷ðu {tºkk÷Þ ËuþLkk fR ©uýeLkk hu÷ðu MxuþLk WÃkh hk»xÙæðs VhfkððkLke ònuhkík fhe Au ? A1 ©uýe
økwshkík{kt A1 ©uýeLkk hu÷ðu MxuþLk{kt fÞk þnuhkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au ? y{ËkðkË, Mkwhík, ðzkuËhk, hksfkux
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íkksuíkh{kt fuLÿ Mkhfkh îkhk ËuþLkk fux÷k rsÕ÷kLkk f÷uõxhLku Ãkkzkuþe ËuþLkk ÷½w{íke ¿kkíkeLkk ÷kufkuLku Lkkøkrhfíð ykÃkðkLke
Mk¥kk ykÃkðk{kt ykðe Au ? : fw÷ -16 rsÕ÷k
fuLÿ Mkhfkh îkhk Ãkkzkuþe ËuþLkk ÷½w{íke ÷kufkuLku Lkkøkrhfíð ykÃkðkLke Mk¥kk{kt økwshkíkLkk fÞk rsÕ÷kykuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au
? : y{ËkðkË, fåA, økktÄeLkøkh.
¼khík Mkhfkh îkhk fÞk ËuþLkk ÷½w{íkeyku ¼khíkLkk Lkkøkrhfíð ykÃkðk{kt ykðu Au ? : ÃkkrfMíkkLk, çkktø÷kËuþ,
yV½krLkMíkkLk,
Ãkkzkuþe Ëuþ{kt fE ÷½w{íke ¿kkíkeLkk ÷kufkuLku ¼khíkLkwt Lkkøkrhfíð ykÃk{kt ykðu Au ? : ®nËw, þe¾, çkkiØ, siLk, ÃkkhMke yLku
r¾úMíke
økwshkík MkhfkhLke rVÕ{ «kuíMkknLk Lkerík h016 ytíkøkoík Lkðk rLkÞ{ {wsçk økwshkíke rVÕ{Lkk ík{k{ xkRx÷ fE ¼k»kk{kt
nkuðk VhSÞkík Au ? : økwshkíke
íkksuíkh{kt Ëuþ{kt «Úk{ðkh fÞk ÞwØ rð{kLkLkwt ÃkwLk: rLk{koý fhkÞwt ? : Mkw¾kuE : 30 MKI
hkßÞ{kt 81 Úke ðÄw {kfoðk¤e rVÕ{Lku fÞku økúuz ykÃkðk{kt ykðu Au ? : A økúuz (81 Úke 80 - B økúuz)
½ku½k Úke Ënus ðå[u íkksuíkh{kt þY fhkÞu÷ hku - ÃkuõMk Vuhe MkŠðMk{kt fÞwt snks íkhíkw {wfkÞwt Au ? : ðkuÞus rMkB£kuLke
íkksuíkh{kt ÃkkrfMíkkLk Mkhfkh îkhk fÞk MktøkXLkLku «ríkçktrÄík ÞkËe{ktÚke çknkh fhkÞwt ? siþ - yu- {kunt{Ë
«Úk{ f]rºk{ MÃkuMk {ufh rðfMkkðLkkh fÞk RsLkuhLkwt íkksuíkh{kt yðMkkLk ÚkÞwt ? : y÷o çku¬Lk
íkksuíkh{kt Mkr[Lk, {nuLÿ®Mkn ÄkuLke yLku rðhkx fkun÷eLke «rík{k ¼khíkLkk fÞk «Úk{ ðuõMk BÞwrÍÞ{{kt {qfkþu ?:
÷kuLkkðk÷k
BCCI Lkk «Úk{ {rn÷k yuBÃkkÞh yLku íku{Lkwt ðíkLk ? : ð]tËk hkXe, - {wtçkR yLku yuLk.sLkLke - [uLLkkR
íkksuíkh{kt {kuhkheçkkÃkwLkk ðíkLk ík÷økkshzk ¾kíku fR hk{fÚkkLkwt ykÞkursík fhkÞwt ? {kLkMk rºk¼wðLk
yuf ð»ko{kt Mkkík {nkrîÃk{kt MfkE zkRð çkË÷ s÷økktðLke fR {rn÷kLku «Úk{ðkh økkuÕz {uz÷Úke MkL{kLkeík fhkE ? : þeík÷
{nksLk
ËuðÄh xÙkuVe ðLkzu xwLkko{uLx h018 rðsuíkkLkwt fuÃxLk yLku WÃk- rðsuíkk ? : RÂLzÞk - Mke, yrsõÞ hnkýu yLku RÂLzÞk çke
íkksuíkh{kt hkøk Ëhçkkhe ÃkwMíkfLkk fux÷k ð»ko Ãkqýo ÚkÞk ? : Ãk0 ð»ko
íkksuíkh{kt fuLÿ Mkhfkh îkhk RzeLkk ð[økk¤kLkk rLkÞk{f íkhefu fkuLke rLk{ýqf fhkR ? : IRS MktsÞfw{kh r{©k
RMkhku îkhk íkksuíkh{kt [tÿÞkLk -2 Lkk ÷uLzhLke {ËËÚke fÞk økún WÃkh Wíkhký {kxuLkwt MkV¤ xuMxªøk fhkÞwt ? yLku íku ÷uLzhLkwt
Lkk{ sýkðku ? [tÿ yLku rð¢{
íkksuíkh{kt $ø÷uLz{kt fE ¼khíkeÞ hksfw{kheLku ÃkkWLz{kt MÚkkLk ykðkLke Íwtçkuþ þY ÚkR Au ? : Lkqh RLkkÞík¾kLk
Lkqh RLkkÞík¾kLku çkeò rðïÞwØ{kt ytøkúuòu {kxu fÞk Ëuþ Mkk{u fR ¼qr{fk ¼sðe níke ? : s{oLke, òMkqMk íkhefu
Lkqh RLkkÞík¾kLkLkk rÃkíkk fÞk hkßÞLkk níkk yLku íku{Lkwt MÚk¤ sL{ ? : økwshkík yLku ðzkuËhk
íkksuíkh{kt RLf{xuûk yuÃku÷ux rxÙçÞwLk÷ {wtçkR{kt «{w¾ íkhefu fkuLke rLk{ýqtf fhkR ? : Ãkqðo ss Ãke.Ãke. ¼è
íkk. h9 ykuõxkuBçkhÚke 3 LkðuBçkh ¼khík{kt fÞwt MkÃíkkn WsðkÞwt ?: Mkíkfíkko òøk]íkíkk MkÃíkkn
Mkíkfíkko òøk]íkíkk MkÃíkkn - h018Lke Úke{ ? : ¼ú»xk[kh nxkðku, Lkðwt ¼khík çkLkkðku
íkksuíkh{kt h8 ykuõxkuçkhu {Lk fe çkkíkLke fR ykð]r¥k «Mkkrhík ÚkR ? : 49 {e
{u- yLku ykuõxkuçkh {rnLkkLkku çkeòu þrLkðkh fÞk rËðMk íkhefu WsðkÞ Au ? : ðÕzo {kRøkúuxhe çkzo zu
RLxhLkuþLk÷ zu Vkuh rzÍkMxh rhzõþLk yLku h018 Lke Úke{ ? : 13 ykuõxkuçkh, Úke{ : rhzâw®Mkøk rzÍkMxh RfkuLkkur{f
÷kurMkMk
íkksuíkh{kt 31 ykuõxkuçkhLkk hkus MkhËkh Ãkxu÷Lke rðïLke MkkiÚke Ÿ[e fux÷k {exhLke «rík{k fÞk çkux WÃkh fkuLkk îkhk ¾qÕ÷e
{wfkR ? : 18h {exh, MkkÄw çkux, ðzk«ÄkLk ©e LkhuLÿ¼kE {kuËe
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255 MxuåÞq ykuV ÞwrLkxe «kusuõxLke Mkki «Úk{ ònuhkík fÞk ð»kuo fhkR níke ? íku{s íkuLkwt ¼qr{¼qsLk fÞk ð»kuo ÚkÞwt níkwt ?: ykuõxkuçkh
-2010 - yLku 31 ykuõxkuçkh - h013
256 MxuåÞq ykuV ÞwrLkxe fÞk íkk÷wfk yLku rsÕ÷k{kt ykðu÷k Au ? : fuðrzÞk, Lk{oËk
257 MxuåÞq ykuV ÞwrLkrxLkwt rLk{koý fÞk xÙMx ytíkøkoík fhðk{kt ykÔÞwt Au ? : MkhËkh ðÕ÷¼¼kE Ãkxu÷ hk»xÙeÞ yufíkk xÙMx
258 MkkÄw çkux WÃkh fux÷k rf.{e. rðMíkkh{kt ðu÷e ykuV ^÷kðhLkwt rLk{koý fhkÞwt Au ? : 17 rf.{e.
259 MxuåÞq ykuV ÞwrLkxeLkk rLk{koý {kxu ËuþLkk fux÷k økk{kuLkk ¾uzqíkku ÃkkMkuÚke ¾uík ykuòhku MðYÃku ÷ku¾tz ËkLk ÷uðkÞwt níkwt ? :
1.70 ÷k¾
260 ðÕzo xe[Mko zu õÞkhu WsðkÞ Au ? yLku íkuLke Úke{ ? : Ãk ykuõxkuçkh - ykhxeykR {eLMk Äe hkRx xw õðkur÷VkRz xe[h
261 ríkík÷e ðkðkÍkuzkLkwt Lkk{ fÞk Ëuþ íkhVÚke ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au ? : ÃkkrfMíkkLk
262 íkksuíkh{kt 31 ykuõxkuçkh-2018 Lkk hkus MkhËkh Ãkxu÷Lke fux÷k{e sL{sÞtrík níke ? : 143 {e
263 4G nkRMÃkez xufLkku÷kuS íkiÞkh fhLkkh rLkð]¥k Lkuðe ykurVMkh yLku Ëuþ ? : ykhkuøÞ Mðk{e Ãkku÷hks (¼khík)
264 ðÕzo Ãkkur÷Þku zu õÞkhu WsðkÞ Au ? : h4 ykuõxkuçkh
265 ÞwLkkRxuz LkuþLMk zu- h018 Lke Úke{ ? ‘xÙurzþLMk ykuV ÃkeMk yuLz LkkuLk ðkÞku÷uLMk
266 íkksuíkh{kt fuLÿ îkhk økwshkíkLkk fÞk þnuh{kt h0hh MkwÄe{kt {uxÙku [k÷w fhðkLke ònuhkík fhðk{kt ykðe Au ? : Mkwhík
267 M{kxo rð÷us ytíkøkoík økwshkík fux÷k fhkuzLke økúkLx ykÃkðk{kt ykðu Au ? : Yk. 50 ÷k¾ Úke 1 fhkuz
268 M{kxo rð÷usLke økúkLx {kxu fux÷k {wÆk VhrsÞkík çkLkkðkÞk ? : 19 {wÆk
269 íkksuíkh{kt Rxk÷e{kt MkkRLkk RLxhLkuþLk÷ VkuxkuøkúkVe yuðkuzo fÞk ¼khíkeÞ ðkRÕz ÷kRV VkuxkuøkúkVhLku yÃkkÞku ? : rþðktøk
{nuíkk
270 yuMkçkeykRLkk yuxeyu{{ktÚke hkusLke fux÷e hf{ WÃkkze þfkþu ? : Yk. h0 nòh
271 íkksuíkh{kt yurþÞkLk [uÂBÃkÞLk xÙkuVe nkufe - h018 rðsuíkk yLku Þs{kLk ? : ¼khík yLku ÃkkrfMíkkLk MktÞwõík yLku {Mfík
272 íkksuíkh{kt VkuBÞwo÷k - 1 Ãkkt[{e ð¾ík SíkLkkh ðÕzo [uÂBÃkÞLk yLku Ëuþ ? : ÷wRMk nur{ÕxLk, rçkúxLk
273 zkì. nku{e¼k¼kLkku sL{rËðMk ? : 30 ykuõxkuçkh
274 Ëuþ{kt «Ëw»ký ½xkzðk økúeLk Vxkfzk íkiÞkh fhLkkh MktMÚkk ? : LkuþLk÷ yuLðkÞhÞ{uLx yuÂLsrLkÞ®høk heMk[o RLMxxâqx LkkøkÃkwh
275 økúeLk VxkfzkLku fÞk ºký Lkk{ yÃkkÞk ? : ïkMk, MkV¤, Mxkh
276 Ãkqðo ðzk«ÄkLk ©e{íke RÂLËhkøkktÄeLke ÃkqÛÞríkrÚk õÞkhu WsðkÞ Au ? 31 ykuõxkuçkhu
277 ËuþLke «Úk{ Mkku÷h fku.ykuÃkhurxð MkkuMkkÞxe fÞk çkLke ? ........................ økwsfw{kð
278 2018Lkku ðifÂÕÃkf MkkrníÞLkku Lkkuçku÷ MkkrníÞ ÃkwhMfkh fkuLku yÃkkÞku Au ? : {urhMk fkLzku
279 yuLke çkuMkLxLkku sL{ fÞkt yLku õÞkhu ÚkÞku níkku ? .............................. 1 ykuõxkuçkh 1847, ÷tzLk
280 nk÷{kt ¼khíku ¼qftÃk yLku MkwLkk{e MknkÞ {kxu ‘ykuÃkhuþLk Mk{wÿ {iºke’ fÞk ËuþLku Ãkqhe Ãkkzðk{kt ykðe ? : ELzkuLkurþÞk
281 yuLke çkuMkLx {w¤ õÞktLkk níkk ? ............................................. ykÞ÷uoLz
282 ÃkwLk : «kÃÞ Qòo ÃkhLkk rËÕne rzõ÷uhuþLkLkku fR MktMÚkk îkhk Mðefkh fhkÞku ? : RÂLzÞLk ykuþLk rh{ yuMkkurMkÞuþLk
283 ¼khíku fux÷e ð¾ík yurþÞkfÃk SíÞku ? ....................................... Mkkíkðkh
284 íkksuíkh{kt LkhuLÿ {kuËeyu fux÷k{e {Lk fe çkkík MktçkkuÄe ? ....................... 48 {e
285 íkxhûkf Ë¤kuLke «Úk{ MknÞkuøk fðkÞík fÞk çku Ëuþku ðå[u ÞkuòR ? ¼khík yLku rðÞuíkLkk{Lkk
286 {nkí{k økktÄeLke 2018{kt fux÷k{e sL{sÞtrík WsðkR ? ...................... 149
287 ¼khík Mkhfkhu fÞk {nkLkw¼kðLke yæÞûkíkk{kt «ríkMÃkÄko fkLkqLk Mk{eûkk fr{xeLke h[Lkk fhe ? : RLsuíke ©erLkðkMk
288 yktíkhhk»xÙeÞ y®nMkk rËðMk õÞkhu WsðkÞ Au ? ............................... 2 ykuõxkuçkh
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{nkí{k økktÄe yktíkhhk»xÙeÞ MðåAíkk Mkt{u÷LkLkwt ykÞkusLk fÞkt fhðk{kt ykÔÞwt níkwt ? hk»xÙÃkrík ¼ðLk ¾kíku
‘sÞ sðkLk sÞ rfMkkLk’ Lkwt Mkqºk fkuýu ykÃÞwt ? ................................. ÷k÷çknkËwh þk†e
2018Lkku ðifÂÕÃkf MkkrníÞLkku Lkkuçku÷ MkkrníÞ ÃkwhMfkh fkuLku yÃkkÞku Au ? : {urhMk fkLzku
{hýku¥kh çkkË ¼khík híLkÚke MkL{krLkík ÚkLkkh «Úk{ ÔÞÂõík sýkðku ? ............ ÷k÷çknkËwh þk†e
fuLÿ Mkhfkhu ÃkÞkoðhý «Ëq»ký (hkufÚkk{ yLku rLkÞtºký) ykuÚkkurhxeLkwt ÃkwLkøkXoLk fhkÞwt íkuLkk yæÞûk fkuý Au ? : ©e ¼whu÷k÷
íkksuíkh{kt ¼khíkeÞ rðËuþ {tºkk÷Þ îkhk rðï¼h{kt rËÔÞktøksLkkuLku f]rºk{ ytøkku rLk:þwÕf ykÃkðk fR Ãknu÷ þY fhe ? :
RÂLzÞk Vkuh Ìkw{urLkxe
ykRyu{yuVLkk {wÏÞ yÚkoþk†e yLku MktþkuÄLk rð¼køkLkk Lkðk ðzk sýkðku ? ...... økeíkk økkuÃkeLkkÚk
nkufe EÂLzÞkLkk Lkðk yæÞûk sýkðku ?........................................ {kunB{Ë {w~íkkf yn{Ë
íkksuíkh{kt ònuh þki[k÷ÞkuLke Mk{eûkk {kxu ¼khík Mkhfkhu fE ftÃkLke MkkÚku ......... yr¼ÞkLk þY fÞwO ? : økqøk÷
MkkiÚke {kuxe ô{hu rVrÍõMk Lkkuçku÷ rðsuíkk sýkðku ? ............................. ykÚkoh yuþõík
MðåA Mkðuoûký økúk{eý-2018{kt ÃkkxýLkku ¢{ sýkðku ? ....................... [kuÚkku
ËuþLkku MkkiÚke {kuxku rhðh rçkús fE LkËe Ãkh yLku fÞkt çkLkkðkþu ? : çkúñÃkwºkk LkËe Ãkh (ykMkk{)
rðïLkk MkkiÚke LkkLkk Mkuxu÷kRxLkwt Lkk{ sýkðku ? ................................ nkufMkux
rðïLkku MkkiÚke {kuxku [h¾ku fÞkt MÚkkÃkðk{kt ykÔÞku ? : {nkhk»xÙLkk ðÄkoLkk Mkuðkøkúk{
íkksuíkh{kt f{kLzh yr¼÷k»k xku{eLku çk[kððk {kxu Lke[uLkk{ktÚke fÞwt ykuÃkhuþLk nkÚk Ähðk{kt ykÔÞwt níkwt ? : ykuÃkhuþLk
hûk{
121 ËuþkuLke yktíkhhk»xÙeÞ Mkkih økXçktÄLkLke «Úk{ çkuXf fÞkt ÞkuòE níke ? ........ rËÕne
nk÷{kt LkkÞçk hk»xÙeÞ Mkwhûkk Mk÷knfkh ÃkËu fkuLke rLk{ýqf fhðk{kt ykðe ? : ykh. yuLk hrð
hkßÞLkk «Úk{ xw-ðu fuçk÷ MxuRz rçkúsLkwt WËT½kxLk fÞk rsÕ÷k{kt fhðk{kt ykÔÞwt yLku íkuLkwt Lkk{ ?
Mkwhík
(Ãkt.
rËLkËÞk÷ WÃkkæÞkÞ
2018{kt ðÕzo MÃkuMk ðef õÞkhu {Lkkððk{kt ykÔÞwt ? : 4 ykuõxkuçkh Úke 10 ykuõxkuçkh
ykuõxkuçkh-2018{kt 100% sirðf f]r»k çkË÷ fÞk hkßÞLku Vqz yuLz yurøkúfÕ[h ykuøkuoLkkRÍuþLk (FAO) îkhk ^Þw[h
Ãkkur÷Mke økkuÕz yuðkuzo yuLkkÞík ÚkÞku ? : rMkr¬{
~Þk{S f]»ý ð{koLkku sL{ fÞkt ÚkÞku níkku ? ................................... fåALkk {ktzðe
~Þk{S f]»ý ð{koLkwt {]íÞwt fÞkt MÚk¤u ÚkÞwt níkwt ? ................................ SLkeðk
nk÷{kt fR hkßÞ Mkhfkhu ykíktfðkË rLkhkuÄf Ë¤ ‘fð[’ Lke ònuhkík fhðk{kt ykðe ? : nrhÞkýk
Mkw«e{ fkuxoLkk 46{kt [eV sÂMxMk sýkðku ? ................................... htsLk økkuøkkuR
íkksuíkh{kt MðåA Mkðuoûký økúk{eý yuðkuzTMko - 2018 ytíkøkoík LkkuÄkÞu÷wt ©uc rsÕ÷ku yLkw¢{u sýkðku ? : nrhÞkýk, Mkíkkhk
htsLk økkuøkkuRLkku sL{ fÞkt ÚkÞku níkku ? ....................................... ykMkk{Lkk rËçkúwøkZ{kt
r[ºkfkh yuMk.yu÷. n÷Ëýfh fÞkt Lkk{u yku¤¾ktíkk ? .......................... ðw{Lk ðeÚk Ä ÷uBÃk
«Úk{ Vw÷ MkkRÍ ÃkuMkuLsh fuÃMÞw÷ Ãkkuz fÞkt Ëuþu ÷kuL[ fhe. ...................... MÃkuLk
ykøkk{e 36{e (ð»kuo 2019) hk»xÙeÞ h{íkøk{ík MÃkÄkoLkwt ykÞkusLk õÞk fhðk{kt ykðþu ? : økkuðk{kt
íkksuíkh{kt LkhuLÿ {kuËeLku fÞkt yuðkuzo yuLkkÞík ÚkÞku ? ........................... [uÂBÃkÞLk ykuV Ä yÚko
rðïLke xku[Lke çkúkLz sýkðku ? .............................................. yuÃk÷
ÃkwLk : «kÃÞ Qòo ÃkhLkk rËÕne rzõ÷uhuþLkLkku fR MktMÚkk îkhk Mðefkh fhkÞku ? : RÂLzÞLk ykuþLk rh{ yuMkkurMkÞuþLk
‘RÂLzÞk fu{ -2018’Lkwt WËT½kxLk fÞkt fhðk{kt ykÔÞwt níkwt ?..................... {wtçkR
RÂLzÞk fu{-2018 Lkwt ykÞkusLk fÞkt {tºkk÷Þ îkhk fhðk{kt ykÔÞwt ? : hMkkÞý yLku Qðohf {tºkk÷Þ yLku ÃkuxÙku hMkkÞý
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íkksuíkh{kt UN Lkku Wã{e ÿr»x fuxuøkheLkku yuðkuzo íkksuíkh{kt fkuLku yuLkkÞík fhkÞku ? fku[eLk RLxh. yuhÃkkuxo
rðïLke «Úk{ nurhxus {uhuÚkkuLk sýkðku ? ..................................... Ëktze MkkuÕx [u÷uLs 2019
100 rh[uMx RÂLzÞLk{kt «Úk{ MÚkkLku fkuý hÌkwt ? .............................. {wfuþ ytçkkýe
íkksuíkh{kt rMkøkkhuxLkk Ãkufux Ãkh Mkr[ºk [uíkðýeLkku rhÃkkuxo fkuLkk îkhk hsq fhkÞku íku{s ¼khíkLkku ¢{ ? : fuLkurzÞLk fuLMkh
MkkuMkkÞxe, 5 {kuu
yktíkhhk»xÙeÞ Ãkku÷eMk ykuøkuoLkkRÍuþLkLkk yæÞûk sýkðku ? ....................... {Uøk nkUøkðuR
íkksuíkh{kt ÞkuòÞu÷ yurþÞLk Ãkuhk økuBMk h{íkLkk EríknkMk{kt Ãknu÷eðkh fkuEÃký h{ík{kt ºkýuÞ {uz÷ (økkuÕz, rMkÕðh,
çkúkuLÍ) ¼khíku SíÞk nkuÞ íkuðe fE h{ík Au? : nkE sBÃk
RLxhÃkku÷Lkwt ðzw{Úkf fÞkt ykðu÷wt Au ? ....................................... £kLMkLkk r÷ÞkuLk þnuh{kt
xuMx{kt MkkiÚke ykuAe R®Lkøk{kt 24 MkËe VxfkhLkkh ¼khíkeÞ sýkðku ? ............ rðhkx fkun÷e
¼khík Ãk ð»ko MkwÄe xuMx{kt 1000 hLk fhLkkh ¾u÷kze sýkðku ?................... {uÚÞw nuzLk
íkksuíkh{kt ELxhLkuþLk÷ {kuLkuxhe VtzLkk [eV EfkuLkkur{Mx ÃkËu r{{ýqf Ãkk{u÷k økeíkk økkuÃkeLkkÚk fE økwrLkðŠMkxe{kt «kæÞkÃkf
Au ? : nkðozo ÞwrLkðŠMkxe - (USA)
hrþÞkLkk «{w¾Lkwt Lkk{ sýkðku ? ............................................ Ô÷krË{eh ÃkwrxLk

hkßÞ rðÄkLkMk¼kLke [wtxýeLke íkkhe¾ fkuý ònuh fhu Au ? - ........... ¼khíkeÞ [qtxýe ykÞkuøk
¼khíkLkk {wÏÞ [wtxýe fr{þLkh sýkðku ? .................................... yku.Ãke. hkðík
íkksuíkh{kt ¼hík Ëðu yLku ©efktík þkn fÞku yuðkuzo yuLkkÞík fhðk{kt ykÔÞku ? : Lk{oË Mkwðýo[tÿf
ËuþLke MkkiÚke {kuxe fkiþ÷ MÃkÄko sýkðku ? ..................................... ¼khík fkiþ÷ 2018
ËuþLkwt «Úk{ zkuÕVeLk rhMk[o MkuLxh fÞk MÚkÃkkþu ? : ÃkxLkk (rçknkh)
íkksuíkh{kt økwshkík{kt ®MknkuLku fÞk ðkRhMkLke yMkh ÚkR níke ? ................. fuLkkRLk rzMxuBÃkh
íkksuíkh{kt rMkøkkhuxLkk Ãkufux Ãkh Mkr[ºk [uíkðýeLkku rhÃkkuxo fkuLkk îkhk hsq fhkÞku íku{s ¼khíkLkku ¢{ ? : fuLkurzÞLk fuLMkh
MkkuMkkÞxe, 5 {kuu
¼khíkLkku xuMx{kt MkkiÚke {kuxku rðsÞ fÞk Ëuþ Mkk{u {u¤ÔÞku ? ..................... rðÂLzÍ
swrLkÞh ðÕzo [uÂBÃkÞLkþeÃk -2018Lkwt ykÞkusLk fÞk Úkþu ? ...................... fuLkuzk
ykuõxkuçkh-2018{kt yktæk «Ëuþ yLku ykurzþk{kt fÞwt ðkðkÍkuzwt VqfkÞwt níkwt ? : ríkík÷e
¼khíkLkwt «Úk{ hk»xÙeÞ zkuÂÕVLk MktþkuÄLk fuLÿ fÞkt þY Úkþu ? ..................... ÃkxLkk (rçknkh)
økðLko{uLxMk R-Ãku{uLxTMk yuzkuÃþLk hu®Lføk (GEAR) {kt ¼khík fÞk ¢{u Au ? : 28 {kt ¢{u
rðïLke MkkiÚke {kuxe yLzhððkuxh huMxkuhLx fÞkt þY ÚkR ? ...................... Lkkuðuo
íkksuíkh{kt UN Lkku Wã{e ÿr»x fuxuøkheLkku yuðkuzo íkksuíkh{kt fkuLku yuLkkÞík fhkÞku ? fku[eLk RLxh. yuhÃkkuxo
¼khíkeÞ ðkÞwMkuLkk rËðMk õÞkhu WsðkÞ Au ? .................................. 8 ykuõxkuçkh
økwshkíkLkk fw÷ fux÷k Ãkþw yku÷kËLku hk»xÙeÞ {kLGkíkk ykÃkðk{kt ykðe ? ........... 6
íkksuíkh{kt ¼khík yLku yurþÞkLkwt «Úk{ zkuÂÕVLk MktþkuÄLk fuLÿ rçknkhLkk Ãkxýk{kt fE LkËeLkk rfLkkhu MÚkkÃkðk{kt ykðþu ? :
øktøkk
Lkkøkk÷uzLkk økktÄe íkhefu fkuý òýeíkwt níkwt ? ................................... Lkxðh X¬h
ËuþLkku «Úk{ ð¾ík r{ÚkuLkku÷ ykÄkrhík hktÄýíku÷ fÞk hkßÞ{kt íkiÞkh fhkÞwt ? : ykMkk{
yLzh - 19 yurþÞk fÃk-2018Lkwt ykÞkusLk fÞkt ÚkÞwt níkwt ? ..................... Zkfk (çkktø÷kËuþ)
¼khíku fw÷ fux÷e ð¾ík yLzh-19 yurþÞk fÃk SíÞku ?......................... 6 ð¾ík
£kLMkLke hksÄkLke sýkðku ? ................................................ ÃkurhMk
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¼khíku rðþk¾kÃkèLk{{kt fÞk Ëuþ MkkÚku ËrhÞkR ÞwØ yÇÞkMk JIMEX-18 Lke ºkeS ykð]r¥k ÞkuS ? : òÃkkLk
ÞwÚk ykur÷ÂBÃkf 2018{kt ¼khíkLke æðsðknfLkwt Lkk{ sýkðku ? .................. {Lkw ¼kfh
RLkkuðuþLk yLku s¤ðkÞw ÃkrhðíkoLk ykŠÚkf rðfkMk MkkÚku òuzðkLke rÚkÞhe fkuýu ykÃke ? rðr÷Þ{ LkkuhÄkuMk yLku Ãkku÷ hku{h
íkksuíkh{kt rðïLkku MkkiÚke {kuxku økwtçks fÞk ¾wÕ÷ku {qfkÞku ? : MIT ÞwrLkðŠMkxe (Ãkqýu)
Mk{wÿ{kt MkkiÚke ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe fkRð ÷køkððkíkku ðÕzo hufkuzo fkuýu fÞkuo Au ? ....... he{ VkðS
RBI Lke MÚkkÃkLkk õÞkhu ÚkR níke ? .......................................... 1 yur«÷ 1935
yurþÞLk Ãkuhk økuBMk-2018{kt økktÄeLkøkh økwshkíkLke ÃkkY÷ Ãkh{khLku fE h{ík{kt økkuÕz {uz÷ «kÃík ÚkÞku ? : çkuzr{LxLk
fuh÷Lkk {wÏÞ{tºkeLkwt Lkk{ sýkðku ? .......................................... rÃkLkhkÞe rðsÞLk
fYýk yurLk{÷ yuBçÞw÷LMkLkku nuÕÃk÷kRLkLku sýkðku ? .......................... 1962
fYýk yurLk{÷ yuBçÞw÷LMkLkku «kht¼ fkuLkk îkhk fhðk{kt ykÔÞku ? ............... rðsÞ¼kR YÃkkýe
rðï xÃkk÷ rËðMk õÞkhu WsðkÞ Au. ? ....................................... 9 ykuõxkuçkh
íkksuíkh{kt GI xuøk fR fuheLku {éÞk Au ? : fkUfýLke ykVqMk fuhe ({nkhk»xÙ)
rðï {kLkrMkf MðkMÚÞ rËðMk õÞkhu WsðkÞ Au ? ............................... 10 ykuõxkuçkh
fÞkt {tºkk÷Þ îkhk y÷e ðku‹Lkøk rMkMx{ íkiÞkh fhðk{kt ykðþu ? {krníke yLku xufLkku÷kuS {tºkk÷Þ
Mkðo ©u»X {rn÷k Vqxçkku÷hLkwt Lkk{ sýkðku ? .................................. Vkuhðzo {kíkk
nk÷{kt NSSO yLkwMkkh f]r»k ûkuºk{kt {rn÷kykuLke ¼køkeËkhe fux÷e ÚkR ? : 18 xfk
çku÷kuLk rz ykuh yuðkuzo {kxu MkkiÚke ðÄw fÞkt ËuþLke {rn÷k Lkkur{Lkux ÚkR ?........... £kLMk
ËuþLke «Úk{ {wtçkR- økkuðk ¢wÍ MkŠðMkLkwt Lkk{ sýkðku ? : yktøkúeÞk
yktíkhhk»xÙeÞ çkkr÷fk rËðMk õÞkhu WsðkÞ Au ? ............................... 11 ykuõxkuçkh
íkksuíkh{kt rðïLkku MkkiÚke {kuxku økwtçks fÞk ¾wÕ÷ku {qfkÞku ? : MIT ÞwrLkðŠMkxe (Ãkqýu)
yktíkhhk»xÙeÞ çkkr÷fk rËðMkLke Wsðýe fkuLkk îkhk yLku õÞkhÚke þY fhðk{kt ykðe ? 2012 Þw.yuLk. îkhk
Þw.yuMk.{kt {kRf÷Lke ËnuþíkLku ÷eÄu zkuLkkÕz xÙBÃku fÞkt fxkufxeLke ònuhkík fhe ? ... V÷kurhzk
íkksuíkh{kt RMkhkuLkwt MÃkuMk MkuLxh fR ÞwrLkðŠMkxe ¾kíku MÚkÃkkþu ? : MkuLxÙ÷ ÞwrLkðŠMkxe ykuV sB{w
rçkúxLkLkku MkkiÚke {kuxku ÞwØkÇÞkMkLkwt Lkk{ sýkðku ? : MkuV MkrhÞk-3
¼khíkLkk «Úk{ ø÷kuçk÷ ÂMf÷ Ãkkfo {kxu {æÞ«Ëuþu «Úk{ðkh fkuLke MkkÚku fhkh fÞko ? : ADB
íkksuíkh{kt fÞk ¾u÷kzeLku ‘xwh Ã÷uÞh ykuV Ä Þh’ Lkku r¾íkkçk {éÞku níkku ? ........ økkuÕVh çkwfMku
ËuþLkku «Úk{ çkkÞku^Þw÷ Ã÷kLx fÞkt hkßÞ{kt þY ÚkÞku ? ........................ ykurzþkLkk çkhøkZ rsÕ÷k{kt
Mðk{e ¿kkLkMðYÃk MkktMkËLkwt {w¤Lkk{ þwt níkwt ? .................................. S.ze. yøkúðk÷
ËuþLkku «Úk{ ð¾ík r{ÚkuLkku÷ ykÄkrhík hktÄýíku÷ fÞk hkßÞ{kt íkiÞkh fhkÞwt ? : ykMkk{
ðkRçkúLx økwshkík MxkxoyÃk yuLz xufLkku÷kuS Mkr{xLkku «kht¼ fÞk ÚkÞku níkku ? ...... økktÄeLkøkh.
ËuþLkk r«Lx r{rzÞk WãkuøkLke MkðkuoåÞ MktMÚkk RÂLzÞLk LÞqÍÃkuÃkh MkkuMkÞxeLkk «{wý íkhefu fkuý [qtxkÞk ? : sÞtík {k{uLk {uÚÞw
ËuþLkwt «Úk{ Ãkkur÷rxõMk xÙu®Lkøk RÂLMxxâqx fÞkt ¾w÷þu ? ......................... økkÍeÞkçkkË, W¥kh«Ëuþ
hkßÞLkk fw÷ fux÷k þnuhku{kt rhÞwÍ ðkuxhLkk Ã÷kLx MÚkÃkkþu ? .................... [kh
[kLkk çkøke[kLke øk¼oðíke {rn÷kykuLku ð¤íkh ¼ÚÚkw ykÃkLkkh «Úk{ hkßÞ ? : ykMkk{
rðïLkku MkkiÚke {kuxku õÞwykh fkuz fÞk Ëuþ{kt çkLkkðkÞku Au ? ...................... [eLk
BPCL îkhk ¼khíkLkku «Úk{ çkkÞku ^Þwy÷ Ã÷kLx fÞkt MÚkÃkkþu ? : çkkhøkZ (ykurzþk)
íkksuíkh{kt {rn÷k hk»xÙeÞ Vqxçkku÷ [uÂBÃkÞLkþeÃk rðsuíkk ? {rýÃkwh
LknuY fÃk fE h{ík MkkÚku Mktf¤kÞu÷ Au ? ...................................... Vwxçkku÷
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økðLko{uLxMk R-Ãku{uLxTMk yuzkuÃþLk hu®Lføk (GEAR) {kt ¼khík fÞk ¢{u Au ? : 28 {kt ¢{u
ËuþLkwt MkkiÚke ô[w yþkuf[¢ fÞkt MÚkÃkkÞwt ? ..................................... nrhÞkýkLkk Þ{wLkkLkøkh{kt
furLÿÞ fkÃkz{tºke sýkðku ?.................................................. M{]rík RhkLke
{uÂõMkfkuLkk yktíkhhk»xÙeÞ MkktMf]ríkf WíMkð{kt økuMx ykuV ykuLkh ËuþLkwt Lkk{ sýkðku ? : ¼khík
[kuÚke ykiãkurøkf ¢ktrík MkuLxhLkwt WËT½kxLk fkuLkk îkhk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt ? .......... ©e LkhuLÿ¼kR {kuËe
hk»xÙeÞ {kLkð yrÄfkh Ãkt[Lkk MÚkkÃkLkk rËðMkLkk hsík sÞtrík Mk{khkunLkwt ykÞkusLk fÞkt ÚkÞwt níkwt ? : rËÕne
Lkkuçku÷ þktrík ÃkwhMfkh {u¤ðLkkh MkkiÚke LkkLke ô{hLke ÔÞÂõík sýkðku ? ............ {kŠxLk ÕÞwÚkh
ðzk«ÄkLk ©e LkhuLÿ {kuËe¼kR {kuËeLkk nMíku íkksuíkh{kt nrhÞkýkLkk hkuníkf{kt hnçkhu ykÍ{ íkhefu yku¤¾kíkk fÞk rfMkkLk
LkuíkkLke «rík{kLkwt yLkkðhý ÚkÞwt ? : Akuxwhk{
ßÞkuŠsÞkLke hksÄkLkeLkwt Lkk{ sýkðku ? ...................................... yux÷kLxk
{kLkð yrÄfkh fkWÂLMk÷{kt ¼khíkLke fux÷k ð»ko {kxu ÃkMktËøke ÚkR ?.............. ºký ð»ko
UNGA Lkk «Úk{ {rn÷k yæÞûk sýkðku ? ................................. rðßÞk÷û{e Ãktrzík
íkksuíkh{kt rËÕneyu ÂxTðLk rMkxeLkk fhkh fkuLke MkkÚku fÞko ? : {kuMfku (hrþÞk)
ø÷kuçk÷ ntøkh RLzuõMk{kt 119 Ëuþku{kt ¼khík fux÷k{kt MÚkkLku hÌkwt ? ............... 103
ykMkk{{kt fÞkt hku-hku Vuhe MkŠðMk ÷kuL[ fhkR ? : Lkku{kíkeÚke {tsw÷e xkÃkwLke
ø÷kuçk÷ ntøkh RLzuõMkLke þYykík fÞk ð»kuoÚke ÚkR níke ? ....................... 2006
yçËw÷ f÷k{Lkku sL{ fÞkt ÚkÞku níkku ? ....................................... hk{uïh{T, íkr{÷kLkzw
hurÃkz yuõþLk VkuMko (RAF) {kt fE Ãk Lkðe çkxkr÷ÞLk W{uhkR ? : nkSÃkwh, ðkhkýMke, {Uøk÷kuh, sÞÃkwh, Lkwn
rðï rðãkÚkeo rËðMk õÞkhu Wsððk{kt ykðu Au ? ............................... 15 ykuõxkuçkh
økktÄeSLku ‘hk»xÙrÃkíkk’ Lkk{ Mkki«Úk{ fkuýu ykÃÞwt níkwt ? : Mkw¼k»k[tÿ çkkuÍ
{rn÷k rfMkkLk rËðMk õÞkhu Wsððk{kt ykðu Au ? .............................. 15 ykuõxkuçkh
íkksuíkh{kt rðLzeÍ Mkk{u xuMx{kt {uLk ykuV Ä {u[ yLku zuçÞw ©uýe{kt {uLk ykuV Ä rMkheÍ yuðkuzo SíkLkkh ¾u÷kze sýkðku ?
......................................................................... Ãk]Úðe þku
¼khíkLkk fÞk hkßÞLku ykuøkuorLkf ¾uíke {kxu Mkwðýo ÃkwhMfkh yuLkkÞík ÚkÞku ?......... rMkr¬{
íkksuíkh{kt Ãkqýu{kt rðïLkk MkkiÚke {kuxk økwtçksLku fÞwt Lkk{ ykÃkðk{kt ykÔÞwt ? : Mktík ¿kkLkuïh
÷åAw {nkhks fÞk ûkuºk MkkÚku Mktf¤kÞu÷ Au ? .................................. íkçk÷kðkËf
nk÷{kt ¼khík îkhk fÞk Ëuþ MkkÚku {¤eLku xeçkeLkk WL{q÷Lk {kxu økXçktÄLk h[kÞwt ? : Þw.yuMk.yu.
ðÕzo Vqz zu õÞkhu {Lkkððk{kt ykðu Au ? ....................................... 16 ykuõxkuçkh
[kRÕz nuÕÃk÷kRLk Lktçkh... ? : 192
W¥kh«Ëuþ hkßÞLkwt y÷knkçkkË þnuhLkwt Lkk{ çkË÷eLku fÞwt hk¾ðk{kt ykÔÞwt Au ? .... «Þkøkhks
nk÷{kt Mkw«e{ fkuxoLkk fÞk ssLke LkuþLk÷ ÷eøk÷ MkŠðMkeMk ykuÚkkurhxe ykuV RÂLzÞk (NALSA) Lkk fkÞofkhe yæÞûkÃkËu
rLk{ýqtf fhðk{kt ykðe ? : yu{.çke. ÷kufwh
LkkurfÞk RÂLzÞkLkk çkúkLz yuBçkuMkuzh sýkðku ? .................................. ykr÷Þk ¼è
íkksuíkh{kt f]r»k yLku ykhkuøÞ{kt AI {kxu Lkerík ykÞkuøku fkuLke MkkÚku fhkh fÞko ? : ÃkkRfkuMkkuVx RÂLzÞk
ËuþLke «Úk{ nMíke fw~íke yuMke huMxkuhLx fÞkt þY ÚkR ? ......................... fku÷fkíkk
yurþÞLk Ãkuhk økuBMk-h018Lkk RríknkMk{kt økkuÕz {uz÷ SíkLkkhku «Úk{ ¼khíkeÞ íkehtËks ? : nh®ðËh®Mkn
økktÄeS yLku fMíkqhçkkLkwt ÷øLk SðLk fux÷k ð»ko hÌkwt níkwt ? : 62 ð»ko
r¢fux{kt 950 ðLk zu fku[ h{Lkkh «Úk{ Ëuþ sýkðku ? .......................... ¼khík
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446

11 Oct-2018 RLxhLkuþLk÷ zu ykuV øk÷o- [kRÕzLke Úke{ sýkðku ? : ðeÚk nh : MfeÕz øk÷o VkuMko
yufíkkÞkºkk{kt «Úk{ íkçk¬k{kt ÞkºkkLkwt «MÚkkLk fkuLkk îkhk fhðk{kt ykðþu ? yLku fÞk MÚk¤uÚke ?: ©e rðsÞ¼kR YÃkkýe,
çkkhzku÷e
¼khíkLkwt «Úk{ yuøkúe rçkÍLkuMk ÷‹Lkøk Ã÷uxVku{o fÞkt ÷kuL[ fhðk{kt ykÔÞwt ?: ðkhtøk÷ (niËhkçkkË)
íkksuíkh{kt y{hufeLk çkkMfuxçkku÷ ÷eøkLke fux÷k{e rMkÍLkLkku «kht¼ ÚkÞku ?......... 73 {e
íkksuíkh{kt íkiÞkh fhkÞu÷ IRCTC Lkk ykŠxrVþÞ÷ RLxur÷sLMk [uxçkkuxLkwt Lkk{ sýkðku ? :
rLkíkeLk¼kR Ãkxu÷ fÞk MÚk¤uÚke yufíkk ÞkºkkLkku «kht¼ fhkðþu ? ................. fh{MkË
íkksuíkh{kt fR LkËe {kxu fuLÿ Mkhfkhu «Úk{ðkh ÷½wík{ «{ký{kt ÃkkýeLkku «ðkn VhrsÞkík fhðkLke ½ku»kýk fhe ? : øktøkk
ËuþLkwt «Úk{ zkuÕVeLk rhMk[o MkuLxh fÞk MÚkÃkkþu ? : ÃkxLkk (rçknkh)
2018Lkwt {uLk çkwfh «kRÍ fkuLku yuLkkÞík ÚkÞwt ? ................................ yuLkk çkLMko
fÞk ËuþLkk LkuhkuLk íkk÷wfkLkk ÷kufkuyu «rík¿kk ÷eÄe Au fu... íkuyku Ëhuf sý ykuAk{kt ykuAwt 4 rf÷ku ðsLk Wíkkhþu s ? : MÃkuLk
fÞk ð»ko{kt ÞwLkuMfkuyu fk÷fk-rþ{÷k nurhxus xÙufLku nurhxus ònuh fÞkuo ? ........... 2008
furLÿÞ furçkLkuxu fÞk çku MÚk¤u RÂLzÞLk RÂLMxxâqx ykuV MkkÞLMk yußÞwfuþLk yuLz rhMk[o MÚkkÃkðkLke ÃkhðkLkøke ykÃke ? :
ríkYÃkrík (yktÄú«Ëuþ) íku{s çkunhk{Ãkwh (ykurzþk)
MkMxuLkuçk÷ ykuÕxLkurxð xkuðzÙMko yuVkuzuoçk÷ xÙkLMkÃkkuxuoþLk îkhk fkuLku «kuíMkknLk yÃkkþu ? : fB«uMz çkkÞkuøkuMk WíÃkkËLkLku
MkwhtøkLke ytËh ËuþLkwt «Úk{ hu÷ðu MxuþLk sýkðku ? .............................. fu÷ktøk
økwshkík rËÃkkuíMkðe ytf-2018Lkwt rð{ku[Lk fkuLkk îkhk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt ? ....... ©e rðsÞ¼kR YÃkkýe
ðÕzo çkUf Ìkw{Lk furÃkx÷ RLzuõMk{kt ¼khík fÞk ¢{u Au ? 115 {kt
r{Õf {uLk ÃkwMíkfLkk ÷u¾f sýkðku ? ......................................... yuLkk çkLMko
EÂLzÞk ELxhLkuþLk÷ MkkÞLMk VuÂMxð÷ - 2018Lkwt ÷¾LkW ¾kíku hk»xÙÃkrík ©e hk{LkkÚk fku®ðËu WËT½kxLk fÞwo. íkuLke Úke{
sýkðku ? : MkkLÞMk Vkuh xÙkLMkVku{uoþLk
íkksuíkh{kt fÞk LkuíkkLkwt {]íÞw ÚkÞwt su çku hkßÞLkk {wÏÞ{tºke çkLÞk níkk ? ............ LkkhkÞý Ë¥k ríkðkhe

447

ykuÃk®Lkøk çkuxTMk{uLk fýoðeh fkiþ÷ (W¥khk¾tz) fR xÙkuVe{kt çkuðze MkËe fhLkkh «Úk{ ¾u÷kze çkLÞku ? : rðsÞ nÍkhu xÙkuVe

448

Mkw÷íkkLk ykuV òunh fÃk -h018 [uÂBÃkÞLk Ëuþ ? rçkúxLk

449

yuLk.ze. ríkðkhe fÞk- fÞk hkßÞLkk {wÏÞ{tºke çkLkLkkh yuf{kºk Lkuíkk níkk? -. W¥kh«Ëuþ, yktÄú«Ëuþ

450

¼khík Mkhfkh îkhk ÷køkw fhkÞu÷ ÷½w{rík òríkykuLkk ÞwðkLkkuLkkt yÇÞkMk yLku fkiþÕÞLkk rðfkMk {kxuLke ÞkusLkk ? : LkR

430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445

{trs÷
451

rðïLke xku[Lke yÚkoÔÞðMÚkk{kt ¼khík fux÷k{kt MÚkkLku hÌkwt ?...................... 58{kt

452

¼khíkLkwt «Úk{ yLku yuf{kºk ðzk«ÄkLk BÞwrÍÞ{ fÞk çkLkkðkþu ? : íkeLk {qŠík yuMxux (rËÕne)

453

ykÞw»k RÂLzÞk yufMÃkku-2018Lkwt ykÞkusLk fÞkt ÚkÞwt níkwt ? ...................... Mkkçkh{íke rhðh£Lx

454

íkksuíkh{kt ¼khík ytzh - 19 yurþÞk fÃk{kt fÞk ËuþLku nhkðe Aêe ð¾ík [uÂBÃkÞLk çkLÞwt ? : ©e÷tfk

455

rðïLkwt MkkiÚke {kuxwt {kLkðhrník xÙkLMkÃkkuxo zÙkuLkLkwt MkV¤ Ãkheûký fÞkt Ëuþu fÞwO ? ...... [eLk

456

BPCL îkhk ¼khíkLkku «Úk{ çkkÞku ^Þwy÷ Ã÷kLx fÞkt MÚkÃkkþu ? : çkkhøkZ (ykurzþk)

457

YÃkk÷Lke ÃkÕ÷e Ëh ð»kuo õÞkhu Lkef¤u Au ? ...................................... ykMkku MkwË Lkku{

458

íkksuíkh{kt sqLkkøkZ ¾kíku þhËÃkqŠý{kLkk rËðMku frð rðLkkuË òu»keLku fÞku yuðkuzo yÃkkÞku ? : 24 {ku Lkh®Mkn {nuíkk

459

xÙuLk{kt {wMkkVhe fhíkk ÃkuMkuLshkuLke Mkwrðãk {kxu hu÷ðu yuÃk fR yuÃk ÷kuL[ fhkR ? .. hu÷ Mkwhûkk yuÃk
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460

hu÷ Mkwhûkk yuÃk MkkÚku fÞku ykhÃkeyuV Lktçkh Mkktf£e ÷uðkÞku ? ..................... 182

461

ykMkk{{kt fÞkt hku-hku Vuhe MkŠðMk ÷kuL[ fhkR ? : Lkku{kíkeÚke {tsw÷e xkÃkwLke

462

2018Lkku Lkh®Mkn {nuíkk yuðkuzo fkuLku yuLkkÞík ÚkÞku ? ........................... rðLkkuË òu»ke

463

rðïLke «Úk{ Vw÷ MfuÃk nkRÃkh÷qÃk ÃkuMkuLsh fuMkq÷Lkwt Lkk{ sýkðku ? : ÂõðLk xuhku ðLk

464

rðLkkuË òu»keLkku sL{ fÞkt ÚkÞku níkku ? ........................................ ¼kUheøkýk, y{hu÷e

465

ÞwÚk ykur÷ÂBÃkf økuBMk -2018{kt ¼khíku fw÷ fux÷k økkuÕz SíÞk ? ................. 3 økkuÕz

466

Ëktzefq[Lku ÃkwLkSorðík fhðk rðïLke fR «Úk{ nurhxus {uhuÚkkuLk Þkuòþu ? : fh fu Ëu¾u

467

ÞwÚk ykur÷ÂBÃkf økuBMk-2018Lkwt ykÞkusLk fÞkt ÚkÞwt ? ............................ çÞwLkMk ykÞMko, yksuoÂLxLkk

468

ËuþLkwt «Úk{ MkkiÚke {kuxw zku{uÂMxf ¢qÍ fÞk çku MÚk¤ku ðå[u {wMkkVhe fhþu ? .......... {wtçkR økkuðk

469

íkksuíkh{kt rËÕneyu ÂxTðLk rMkxeLkk fhkh fkuLke MkkÚku fÞko ? : {kuMfku (hrþÞk)

470

ËuþLkku «Úk{ zkuøk Ãkkfo fÞkt þY ÚkÞku ? : íku÷økýktLkk niËhkçkkË{kt fkUzkÃkwh ¾kíku

471

Lkerík ykÞkuøkLkk Mkku~Þ÷ yuLxh«uåÞkuh ykuV Äe ÞhLkk yuðkuzo rðsuíkk ? : «u{k økkuÃkk÷

472

rðïLkk MkkiÚke {kuxk yuÂBVrçkÞMk Ã÷uLkLkwt Lkk{ sýkðku ? ......................... AG600

473

íkksuíkh{kt AG600 Ã÷uLkLkwt Ãkheûký fÞk Ëuþu fÞwO ?: ........................... [eLk

474

íkksuíkh{kt EÂLzÞLk ÃkkuMx îkhk WËuÃkwh rçkLkVkVkhf MktøkXLkLkwt íkuLke xÃkk÷ rxrfx çknkh Ãkkze MkL{kLk fhkÞwt ?: LkkhkÞý Mkuðk
MktMÚkkLk

475

íkksuíkh{kt ËwrLkÞkLkk MkkiÚke þÂõíkþk¤e ÃkkMkÃkkuxoLkkt hu®Lføk{kt ¼khík fÞk ¢{u Au ? : 81 {kt ¢{u

476

íkksuíkh{kt fÞk Ëuþ{kt f]rºk{ [tÿ «ûkurÃkík fhðk{kt ykðþu ? .................... [eLk

477

íkksuíkh{kt RMkhkuLkwt MÃkuMk MkuLxh fR ÞwrLkðŠMkxe ¾kíku MÚkÃkkþu ? : MkuLxÙ÷ ÞwrLkðŠMkxe ykuV sB{w

478
479
480
481

«ðeýfw{kh fE h{ík MkkÚku Mktf¤kÞu÷ níkk ? .................................. r¢fux
økkuðk-h018 yktíkhhk»xÙeÞ VuÂMxð÷{kt ¼køkeËkh hkßÞ ? Íkh¾tz
øktøkkLke MkVkRLkk fÞk [¤ð¤fkhLkwt íkksuíkh{kt yðMkkLk ÚkÞwt ? : «ku. S.ze. yøkúðk÷
híkLk½kxe{kt MkwËþoLk yLku MkiVe ík¤uxe LkSf ykðu÷e ík¤uxe LkSf ykðu÷e ík¤uxeLku fÞk Lkðk Lkk{ ykÃkðk{kt ykÔÞk Au ?
yx÷, 1,2, 3 ,4
25 rzMkuBçkh fÞku rËðMk WsðkÞ Au ?......................................... MkwþkMkLk rËðMk
çkuzr{LxLk [uÂBÃkÞLk MkkÞLkk Lkunðk÷Lke çkkÞkurÃkf{kt MkkÞLkkLkwt Ãkkºk fkuý ¼sðe hÌkwt Au ? : ©ØkfÃkqh
fw{kh Mktøkkfkh fR h{ík MkkÚku Mktf¤kÞu÷ Au ? .................................. r¢fux
íkksuíkh{kt f]r»k yLku ykhkuøÞ{kt AI {kxu Lkerík ykÞkuøku fkuLke MkkÚku fhkh fÞko ? : ÃkkRfkuMkkuVx RÂLzÞk
¼khíkLkku MkkiÚke ðÄw Aøøkk VxfkhLkkh ¾u÷kze sýkðku ? ......................... hkurník þ{ko
CSIR Lkk Lkðk DG Lkwt Lkk{ sýkðku ? : þu¾h {kLzuLk
ykRMkeMkeLkk ík{k{ xuMx h{Lkkh Ëuþku Mkk{u MkËe VxfkhLkkh rðïLkku 10 {ku ¾u÷kze sýkðku ? hkurník þ{ko
LkuþLk÷ Ãkku÷eMk zu õÞkhu {LkkðkÞ Au ? ....................................... 21 ykuõxkuçkh
MkwLkk{eÚke MktÃkqýoÃkýu íkçkkn ÚkÞu÷wt ‘Ãkk÷w’ þnuh fÞkt ykðu÷wt Au ? : RLzkuLkurþÞk
rËÕne ¾kíku hk»xÙeÞ Ãkku÷eMk {u{kurhÞ÷Lkwt WËT½kxLk fkuýu fÞwO ? .................... LkhuLÿ {kuËe

482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
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512

rðï¼hLkk ËuþkuLkk «ríkrLkrÄyku su økk{Lke {w÷kfkíkÚke «¼krðík ÚkR QXâk íku ‘ÃkwMkthe’ økk{ fÞk rsÕ÷k{kt ykðu÷wt Au ? :
MkkçkhfktXk
økwshkík nkRfkuxoLkk 4 Lkðk ss íku þÃkÚk fkuýu ÷uðzkÔÞk ? ....................... ykh. Mkw¼k»k huœe
yktíkhhk»xÙeÞ Mkkih økXçktÄLkLke «Úk{ Mk¼k{kt ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËeyu Lkðe rËÕne ¾kíku fÞku MktËuþ ykÃÞku níkku ? : yuf
rðï, yuf MkqÞo íkÚkk yuf røkúz
nrhík rËðk¤e, MðMÚk rËðk¤e yr¼ÞkLk fÞk {tºkk÷Þ îkhk þY fhðk{kt ykÔÞwt ? ... ÃkÞkoðhý {tºkk÷Þ
¼khíkeÞ hu÷ðu ykøkk{e rzMkuBçkh{kt fR ¢ktríkfkhe Lkðe xÙuLk xÙuf Ãkh {qfe hne Au ? : xÙuLk - 18
nrhík rËðk¤e, MðMÚk rËðk¤e yr¼ÞkLk fR [¤ð¤ MkkÚku òuzðk{kt ykÔÞwt ? ...... økúeLk økwz zez
hurÃkz yuõþLk VkuMko (RAF) {kt fE Ãk Lkðe çkxkr÷ÞLk W{uhkR ? : nkSÃkwh, ðkhkýMke, {Uøk÷kuh, sÞÃkwh, Lkwn
ÃkÞkoðhý, ðLk yLku s¤ðkÞw ÃkrhðíkoLk {tºke sýkðku ? ......................... zkì. n»koðÄoLk
økwshkík{kt IAEA õÞwy÷ yuLkSo fkuLVhLMk fÞkt þY ÚkR ? .................... økktÄeLkøkh
«ÄkLk{tºke sLkykhkuøÞ ÞkusLkk (ykÞw»Þ{kLk) nuX¤ ËuþLkwt Mkki«Úk{ ½qtxýLkwt ykuÃkhuþLk fÞk þnuh{kt, fkuLke WÃkh fhkÞwt ? :
{kuhçke, SðeçkuLk
furLÿÞ øk]n«ÄkLk sýkðku ? ................................................. hksLkkÚk®Mkn
¼khíkLkk Lkðk Mkkur÷Mxh sLkh÷ íkhefu fkuLke rLkÞwÂõík fhkR ? : íkw»kkh {nuíkk (økwshkík)
Þw.yuLk. Lke MÚkkÃkLkk rËðMk õÞkhu WsðkÞ Au ? ................................ 24 ykuõxkuçkh
¼khíkLkwt «Úk{ yuøkúe rçkÍLkuMk ÷‹Lkøk Ã÷uxVku{o fÞkt ÷kuL[ fhðk{kt ykÔÞwt ?: ðkhtøk÷ (niËhkçkkË)
MktÞwõík hk»xÙMkt½Lke MÚkkÃkLkk õÞkhu ÚkR níke ? .................................. 24 ykuõxkuçkh 1945
Þw.yuLk.Lke Mk¥kkðkh fux÷e ¼k»kk Au ? ....................................... 6
ykMkk{Lkk {ksw÷e xkÃkw Ãkh «Úk{ðkh hku- hku MkŠðMkLkku ykht¼ ÚkÞku íku snksLkwt Lkk{ sýkðku : ¼qÃkuLk nÍkrhfk
ËuþLke «Úk{ økúeLk Lktçkh Ã÷ux fkuLku ykÃkðk{kt ykðe ? ........................... yrðLkkþ rLk{kuýfh
ËwrLkÞkLkku MkkiÚke ÷ktçkku Ãkw÷ fÞk Ëuþ{kt þY ÚkÞku ? .............................. [eLk
íkksuíkh{kt IBSAMAR 6 fÞk ºký ËuþLke Lkuðe yk{eo ðå[u Þkuòíke yuõMkhMkkRÍ Au ? : RÂLzÞk, MkkWÚk ykr£fk,
çkúkrÍ÷,
rËðk¤e Ãkh {kºk çku f÷kf Vxkfzk VkuzðkLkku ykËuþ fR çkuL[u ykÃÞku ? : yu.fu. rMkfhe yLku yþkuf ¼w»ký çkuL[u

513

sÂMxLk htsLk økkuøkkuR Mkw«e{ fkuxoLkk fux÷k{kt [eV sÂMxMk çkLÞk Au ? : 46{kt

514

Ërûký fkuheÞkLkku rMkyku÷ þktrík ÃkwhMfkh-2018 fÞk ¼khíkeÞLku yuLkkÞík Úkþu ? .... LkhuLÿ {kuËe

515

nk÷{kt ¼khík Mkhfkhu hkßÞ ykÃkËk «ríkMkkË ¼tzku¤{kt íkuLkwt ÞkuøkËkLk 75% Úke ðÄkhe fux÷wt fÞwO ? : 90 xfk

516

2012 Lkku rMkyku÷ þktrík ÃkwhMfkh fkuLku yuLkkÞík ÚkÞku níkku ? .................... {Lk{kunLk®Mkn

517

{rn÷k xe-20 r¢fux{kt ¼khík íkhVÚke nkRyuMx MfkuhhLkwt Lkk{ sýkðku ?: ......... r{íkk÷e hks

518

zkuLk çkúuz{uLk çkkË MkkiÚke ykuAe R®LkøMk{kt h4 {e MkËe fhLkkh ¼khíkeÞ çkuxTMk{uLk fkuý çkLÞwt ? : rðhkx fkun÷e

519

ðLk-zu r¢fux{kt MkkiÚke ÍzÃke 10,000 hLk çkLkkðLkkh ¼khíkeÞ ¾u÷kze sýkðku ? .... rðhkx fkun÷e

520

nk÷{kt fuLÿ Mkhfkhu fE IT ftÃkLke MkkÚku {¤eLku hu÷ nurhxus rzrsxkRÍuþLk «kusuõx þY fÞkuo Au ? : økqøk÷

521

Mkw«e{ fkuxoLkk ykËuþÚke Mk{økú Ëuþ{kt B5-4 {kÃkËtz õÞkhu ÷køkw fhkÞku níkku ? .... 2017

522

MkŠsf÷ MxÙkRfLku çku ð»ko Úkíkkt íku fÞk Ãkðo íkhefu Qsððk{kt ykÔÞwt ? : Ãkhk¢{ Ãkðo

523

íkksuíkh{kt rð«kuLkk çkkuzoLkk RÂLzÞuLzuLx zkÞhuõxh íkhefu fkuLke rLk{ýqtf ÚkR ? ....... yYÄtrík ¼èk[kÞo

493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
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530

ÃkeÃkkðkð ¾kíku rh÷kÞLMk Lkuð÷ îkhk xÙu®Lkøk rþÃkLkwt ÷kuL[ªøk ÚkÞwt íkuLkwt Lkk{ sýkðku ? ðYý xÙu®Lkøk rþÃk
2018{kt fÞk MktøkeíkfkhLku ÌËÞLkkÚk ÷kRVxkR{ yu[eð{uLx yuðkuzoÚke MkL{krLkík fhðk{kt ykÔÞk Au ? : {kunB{Ë Ínqh
¾GÞk{ nkþ{e
íkksuíkh{kt fÞk ¼khíkeÞLku y{urhfk Wòo Ãkt[Lkk ðzk çkLkkðkÞk ? ................. Lke÷ [uxhS
©u»X f]r»k ÃkwhMfkh fÞk hkßÞLku yuLkkÞík ÚkÞku ? ............................... økwshkík
økwshkíkLkk f]r»k {tºkeLkwt Lkk{ sýkðku ? ....................................... ykh.Mke.V¤Ëw
ðÕzo RfkuLkkur{f Vkuh{u (WEF) [kuÚke ykiãkurøkf ¢ktrík {kxu ¼khíkLkkt fÞk hkßÞ{kt MkuLxh ÷kuL[ fhðk{kt ykÔÞwt ? :
{nkhk»xÙ
½ku½k- Ënus ðå[uLkk hku-Ãkuûk VuheLkk çkeò íkçk¬kLkwt WËT½kxLk fkuLkk nMíku fhðk{kt ykÔÞwt níkwt ? : ©e rðsÞ¼kR YÃkkýe

531

õ÷kR{uLx [uLs Mkk{u ÷zík ykÃkðk Þw.yuLk. økúeLk õ÷kR{ux Vtzu fux÷e MknkÞ ¼khíkLku ykÃkþu ? : 1 rçkr÷ÞLk Þw.yuMk.

526
527
528
529

zku÷h
532

½ku½k- Ënus ðå[uLkk hku-hku VuheLke «Úk{ íkçk¬kLkwt WËT½kxLk íkuLkk îkhk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt ? : ©e LkhuLÿ¼kR {kuËe

533

QS yurþÞk ÞwrLkðŠMkxe hu®Lføk 2018{kt «Úk{ MÚkkLku fR ÞwrLkðŠMkxe Au ? : ÞwrLkðŠMkxe ykuV rMktøkkÃkwh

534

íkksuíkh{kt India-US suðku 2+2 zkÞ÷kuøk çkeò fÞk Ëuþ MkkÚku Þkuòþu ? : ¼khík - ykuMxÙur÷Þk

535

NATO Lke MÚkkÃkLkk õÞkhu ÚkR níke ? ...................................... 4 yur«÷ - 1949

536

ðÕzo çkUf Ìkw{Lk furÃkx÷ RLzuõMkLke Úke{ sýkðku ? : Ä [u®Lsøk Lku[h ykuV ðfo

Ãk37

SPARC ÞkusLkkLke ðuçk Ãkkuxo÷ fÞk {tºkk÷Þ îkhk ÷kuL[ fhðk{kt ykðe ?: furLÿÞ {kLkð MktMkkÄLk rðfkMk {tºkk÷Þ

538

LÞqÞkufo{kt ËrhÞkLkk ÃkkýeLku [kuÏ¾wt hk¾ðk yLku íkxeÞ rðMíkkhLkwt ÃkÞkoðhý ò¤ðe hk¾ðk ËrhÞk{kt þwt Lkk¾u Au ? : AeÃk÷kt :

539
540
541
542
543
544
545
546
547

hkøk Ëhçkkhe ÃkwMíkfLkk h[rÞíkk sýkðku ?: .................................... ©e ÷k÷ þwõ÷
yurþÞkLkwt MkkiÚke {kuxwt yuhçkuÍ fÞkt ykðu÷wt Au ? : òuÄÃkwh
{ËLk÷k÷ ¾whkLkkLkku sL{ fÞkt ÚkÞku níkku ?: .................................. ViMk÷kçkkË, ÃkkrfMíkkLk
¼khíkhíLk {u¤ðLkkh BÞwrÍrþÞLkLke ÞkËe{kt yk{ktÚke fkuLkku Mk{kðuþ Lk ÚkkÞ ? : Íkrfh nwMkuLk
òÃkkLkLkku MkkiÚke ô[k ÃkðoíkLkwt Lkk{ sýkðku ?: .................................. {kWLx rVS
íkksuíkh{kt íkiÞkh fhkÞu÷ IRCTC Lkk ykŠxrVþÞ÷ RLxur÷sLMk [uxçkkuxLkwt Lkk{ sýkðku ? :
©e÷tfkLkk Lkðk ðzk«ÄkLkLkwt Lkk{ sýkðku ?: ................................... {rnLËk hkòÃkõMkk
ðÕzo MxÙkuf zu õÞkhu {LkkðkÞ Au ?: ............................................ 29 ykuõxkuçkh
íkksuíkh{kt M{ku÷ ELzMxÙeÍ zuð÷Ãk{uLx çkUf ykuV EÂLzÞk MktMÚkk îkhk 11Ãk ykfktûke rsÕ÷kyku{kt fÞk yr¼ÞkLkLke þYykík
fhðk{kt ykðe Au ? : WÄ{ yr¼÷k»kk
Ìkw{Lk hkRxTMk zu õÞkhu {LkkðkÞ Au ?: ......................................... 10 rzMkuBçkh
yswoLk yuðkuzo rðsuíkk ¾u÷kze ËeÃkk fh{kfh fR h{íkLke ¾u÷kze Au ? : rsBLkuÂMxf
ykuõxku-2018{kt {kuËeyu fux÷k{e {Lk fe çkkík MktçkkuÄe ?: ...................... 49 {e
nk÷{kt Lkerík yÞkuøku Lkf÷e ËðkykuLke yku¤¾ {kxu fE ftÃkLke MkkÚku Mk{sqíke fhðk{kt ykðe ? : ykuhuf÷
¼khík Mkhfkh îkhk xkøkkuh ÃkwhMfkh õÞkhÚke ykÃkðk{kt ykðu Au ? ................ 2011
ykìøkMx ¢ktríkLkk økwshkíkLkkt «Úk{ þrnË ? : W{kfktík frzÞk
2016Lkku xkøkkuh ÃkwhMfkh fkuLku yuLkkÞík ÚkÞku níkku ? : rþÕÃkfkh ©e hk{ ðnkS MkwÚkkh
ø÷kuçk÷ RTI-2018 hu®xøk{kt ¼khíkLkku ¢{ ? : Aêk
hkßÞLkk «Úk{ {uøkk VqzÃkkfoLkwt rLk{koý fÞkt fhðk{kt ykÔÞwt ? : Mkwhík rsÕ÷kLkk {ktøkhku¤ íkk÷wfkLkk þkn økk{u

548
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550
551
552
553
554
555
556
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ËuþLke «Úk{ yuÂLsLk rðLkkLke xÙuLkLkwt Lkk{ sýkðku ? : ........................... xÙuLk-18
íkksuíkh{kt økktòLkk WÃkÞkuøkLku fkÞËuMkh çkLkkðLkkh Ëuþ ? : fuLkuzk
xÙuLk-18Lkwt xÙkÞ÷ fÞkt çku MÚk¤ku ðå[u þY Úkþu ? : ............................... çkhu÷eÚke {whkËkçkkË
ðÕzo fÃk nkufeLkwt Þs{kLk þnuh fÞwt Au ? : ¼qðLkuïh
¼khíku xuMx h{íke xe{ Mkk{u ðLk-zu {kt MkkiÚke {kuxe Sík fÞkt Ëuþ Mkk{u LkkUÄkðe ? .... ðuMx RÂLzÍ
¼khíkLkwt «Úk{ yLku yuf{kºk ðzk«ÄkLk BÞwrÍÞ{ fÞk çkLkkðkþu ? : íkeLk {qŠík yuMxux (rËÕne)
ËwrLkÞkLku MkkiÚke {kuxku yuhÃkkuxo fÞk çkLke hÌkku Au ? : ............................. íkwfeoLkk RMíktçkw÷
ykt.hk. rVÕ{ VuMxeð÷{kt ‘ðw{rLkÞk’ Lkk{Lke zkuõÞw{uLxhe rVÕ{ çkíkkðkR yLku fu.çke.Mke.Lkk Mkux Ãkh ÃkhVku{oLMk ykÃkLkkhe
ËuþLke Mkki «Úk{ {rn÷k çkuLz õÞktLke Au ? : rçknkh

Ãk64

¼khík- òÃkkLkLke 13 {e ðkŠ»kf Mkr{xLkwt ykÞkusLk õÞkt ÚkÞwt níkwt ?: .............. xkuõÞku, òÃkkLk

565

íkksuíkh{kt fkuÃk RÂLzÞk yuh yuõMkhMkkRÍ fÞk ºký Ëuþku ðå[u ÞkuòR ? : ¼khík, y{urhfk, òÃkkLk,

566

31 ykuõxkuçkhLkk hkus fÞku rËðMk WsðkÞ Au ?: ............................... hk»xÙeÞ yufíkk rËðMk

567

fuh¤Lkk Mkçkhe{k÷k ¾kíkuLkk ¼økðkLk yÞÃÃkk {trËh{kt fux÷kt ð»ko ÃkAe Ëhuf ðÞsqÚkLke {rn÷kykuLku «ðuþLke Aqx {¤e ? :
800 ð»ko

568

MkhËkh Ãkxu÷Lkku sL{ fÞkt ÚkÞku níkku ? ........................................ LkrzÞkË

569

íkksuíkh{kt LkuþLk÷ M{kxo rMkxe hu®Lføk{kt y{ËkðkËLku fR fuxuøkhe{kt «Úk{ ¢{ {éÞku ? : MkuV yuLz rMkõÞkuh

570

Äe zkÞhe ykuLk Äe V÷kuh çkwVLkwt rð{ku[Lk fkuLkk nMíkf fhðk{kt ykÔÞwt ? ............ MkkuLk{ fÃkwh

571

¼khíkeÞ [÷ý{kt økktÄeçkkÃkwLkku Mkki«Úk{ Vkuxku õÞkhu AÃkkÞku níkku ? : 1969

572

íkksuíkh{kt -¼khík - Rxk÷e ðå[u fux÷k{e xufLkku÷kuS Mkr{x ÞkuòR ? ............ 24 {e

573

Lkerík ykÞkuøkLkk zuÕxk hu®Lføk{kt 108 {n¥ðfktûke rsÕ÷k{kt «Úk{ ¢{u fÞku rsÕ÷ku Au ? : ËknkuË

574

Rxk÷eLkk ðzk«ÄkLkLkwt Lkk{ sýkðku ? ......................................... røkWMkuÃk fkuxo

575

MkhËkh Ãkxu÷Lku ¼khík híLk õÞkhu yuLkkÞík ÚkÞku níkku ? .......................... 1991

576

MknÞkuøk nkuÃk xuf fkuMx økkzo yuõMkhMkkRÍ fÞk çku Ëuþ ðå[u ÞkuòR ? ¼khík yLku rðÞuxLkk{

577

fkuLke ÞkË{kt hk»xÙeÞ yufíkk rËðMk WsðkÞ Au ? ................................ MkhËkh ðÕ÷¼¼kR Ãkxu÷
ðtËu {kíkh{T
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