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દર સોમળારે ળોટ્સએપ પર પ્રકાવત થત ાં
કરન્ટ અફેસસ ન ાં એકમાત્ર મેગેઝીન

 વળદ્યાકકત 

»

અભદધલધદ- ચેન્નઇ લચ્ચે દોડનધયી

શભવપય ટ્રેનને યે લ્લેભત્ર
ું ી સયે ળ પ્રભ એ વલકડમો
કોન્પયન્વથી રીરી ઝુંડી આી. શભવપય ટ્રેન
વીવીટીલી કેભેયધ, જીીએવ આધધયીત કડસ્્રે

Available in PDF and JPEG format

ફોડા વકશતની સવલધધ ધયધલે છે ..

 આપના ળોટ્સએપ પર અંક મેલળળા માટે

»

Join Vidhyashakti ખી 7359470068 પર
ળોટ્સએપમાાંથી મેસેજ મોકળો. આપના

ભધત્ર ૨૫ વભવનટભધું ૧૦ શજાય જભીનનધું

નમનધન ું ટેસ્ટીંગ કયીને જનધગઢ કૃવ યવન.ની
ફધમોટેકનોરોજી વલબધગની ભકશરધ ટીભે ગોલ્ડન

મોબાઇમાાં વળદ્યાક્તતનો નાંબર SAVE હોળો

બક ઓપ લલ્ડા યે કોડા ભધું સ્થધન ભેવ્ય.

જરૂરી છે .

»

અંક નું-૨૩ તધ: ૮ ભે -૨૦૧૭

યધજકોટભધું કેન્રીમ આયોગ્મભુંત્રી જે.ી.

નડ્ડધનધું શસ્તે ગજયધત ભરેકયમધ મકત

www.vidhyashakti.blogspot.com

અભબમધનનો પ્રધયું બ. કપલય શેલ્રધઇન ૧૦૪

Email : vidhyashaktigujarat@gmail.com
સાંપાદક: દરબાર સહદે ળવસિંહ

»

ળરૂ કયધમ.
ગજયધતનો પ્રથભ ભકશરધ ઔધોગીક ધકા

સ્થલ : માળલયા હાટીના

વધણુંદભધું મખ્મભુંત્રીનધું શસ્તે ખલ્રો મકધમો.

જજ : જનાગઢ

ભકશરધ ઉદ્યોગ વધશવવકોને ્રોટન ું વલતયણ
કયધય.ું

  ગજરાત  

»

ગજયધતનો ૫૭ભોં સ્થધનધ કદલવ

ઉજલધમો. ગજયધત ગૌયલ કદલવ વભધયોશ
અંતગાત વધુંસ્ુવતક કધમાક્રભ જીએભડીવી ગ્રધઉન્ડ

»

૮ થી ૨૪ જન ળધધ પ્રલેળોત્વલ

ઉજલધળે. ગજયધતભધું ૨૦૦૨થી ળધધ
પ્રલેળોત્વલ ળરૂ થમો છે .

»

ગજયધતભધું ૧૩ભધું ુવ ભશોત્સ્લનો

ખધતે મોજામો. ગજયધતની સ્થધનધ ૧ ભે

ખેડધનધું નકડમધદથી પ્રધયું બ

૧૯૬૦નધું યોજ થઇ શતી.

»

»

રોથરભધું ભેયીટધઇભ શેયીટેજ મ્યઝીમભ

યધજકોટભધું ૧૮૮૭ભધું ગધુંધીજી જમધું બણ્મધ

શતધ તે આલ્રેડ શધઇસ્કરને શુંભેળધ ભધટે ફુંધ

ફનળે. અભદધલધદ જીલ્રધનધું ધોકધ તધલકધભધું

કયધમ, તેનધ સ્થધને મ્યઝીમભ ફનળે.

આલેર રોથરભધું વવિંધ ઘધટી વભ્મતધની

»

વલયધવત જોલધ ભળે.

સ્લચ્છતધ અભબમધન અંતગાત "સ્લછતધ

વલેક્ષણ ૨૦૧૭" ભધું વભગ્ર દે ળભધું ઇન્દોય
પ્રથભ ક્રભે. ભફજા ક્રભે બોધર. જમધયે સયત
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ચોથધ ક્રભે અને લડોદયધ ૧૦ ભધું ક્રભે છે . વૌથી

રધલળે. આ ફીર કોંગ્રેવનધું ગીયીજા વ્મધવે

છે લ્રધ ક્રભે યીન ું ગૌડધ છે . ટો ૫૦ ળશેયોભધું

૨૦૧૩ભધું યજ કયા શત ું.

ગજયધતનધું ૧૨ અને ભધ્મપ્રદે ળનધું ૧૧ ળશેયો

»

છે . સ્લચ્છતધ અભબમધનની ળરૂઆત ઓક્ટો૨૦૧૪ભધું થઇ શતી. આ વલેભધું ૧ રધખથી લધ
લસ્તી ધયધલતધ ૪૩૧ ળશેયોનો વભધલેળ કયધમો
શતો. આ વલેભધું વોભરડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ, કચયો
એકઠી કયલધની કધભગીયી, ળૌચધરમોની શધરત,
સ્લછતધું અંગે રોકોની જાગ્રવત લગેયે ફધફતોનો
વભધલેળ કયધમો શતો.

  ભારત  

»

પ્રધધનભુંત્રી એ લૈષ્ણલ વુંત

શ્રીયધભધનજાચધમાની ૧૦૦૦ભી જમુંવત વનવભતે
ટધર ટીકીટ જાયી કયી, તેભનો જન્ભ
ઇ.વ.૧૦૧૭ભધું તવભરનધડનધું શ્રીેયેમ્ફદયભધું
થમો શતો.તેભણે શ્રી બધષ્મભ અને ગીતધ
બધષ્મભ રખ્ય છે ..

»

તકકિનધ યધષ્ટ્રવત યોવે તૈય્મ અદોગન

બધયતની મરધકધતે આવ્મધું. બધયત –તકકિ લચ્ચે
વુંસ્ુવત,તધરીભ અને વુંદેળધવ્મલશધય ફધફતે
વભજવત થઇ.

»

કયઅર એસ્ટેટ યે ગ્યરેળન એન્ડ

ડેલરભેન્ટ એકટ -૨૦૧૬ ૧ ભેથી રધગ થમો.
તેનો ઉદે શ્મ દે ળબયભધું ભકધન ખયીદનધયધનધું
કશતોન ું યક્ષણ કયલધનો અને ધયદવળિતધ
રધલલધનો છે . તેભધું દયે ક યધજમભધું કયઅર
એસ્ટેટ યે ગ્યરેળન ઓથોયીટી(RERA) યશેળે, જે
આ ફધફતનધું કેવોનો ૬૦ કદલવભધું વનકધર

કપલ્ભ ફધહફરી-૨ એ ૭ કદલવભધું ૮૬૦

કયોડની કભધણી કયીને યે કોડા કમો. તેનધ
ડીયે કટય એવ.એવ. યધજાભૌરી છે અને તેનો
શીયો શૈદયધફધદનો પ્રબધવ છે .

»

કેન્રીમ ભધનલ વુંળધધનભુંત્રી પ્રકધળ

જાલડેકયે વલદ્યધથીઓભધું યધષ્ટ્રબધલનધ અને
દે ળબક્ક્ત જગધડલધનધું ઉદે શ્મથી વુંયક્ષણ
ભુંત્રધરમનધું વશમોગથી " વલદ્યધ વલયતધ
અભબમધન-સ્ટડન્ટ પોય વોલ્જય " અભબમધન રોંચ
કય.ા

»

બધયતનધું નલધ કુંટ્રોરય જનયર ઓપ

એકધઉન્ટ્વ તયીકે એંથોની ભરનજઆરધની
નીભણક.

»

યી વયકધય ૨૪ જાન્ય ને ઉતયપ્રદે ળ

કદલવ તયીકે ઉજલળે. ૨૪ જાન્ય ૧૯૫૦ભધું
યનધઇટેડ પ્રોવલન્વને ઉતયપ્રદે ળ નધભ અધય
શત ું.

»

બ્રીક એકધઉન્ટ કવભટીનધું નલધ અધ્મક્ષ

કોંગ્રેવનધું ભલ્લ્રકધજ ાન ખડગે ફન્મધું. તેઓએ
કે.લી.થોભવન ું સ્થધન રીધ છે . તેભધું કર ૨૨
વભ્મ શોમ છે જેભધું રોકવબધનધું ૧૫ અને
યધજમવબધનધું ૭ વભ્મ શોમ છે .

»

જમ્મભધું ભચનધફ નદી ય વલશ્વનો વૌથી

ઉંચો યે લ્લે ર ફનળે. ૩૫૯ભી ઉચો આ ર
એકપર ટધલય કયતધ ણ ૩૫ભી ઉચો શળે.
૧૧૦૦ કયોડનધું ખચે ફનનધયો આ ર
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ઉધભય-શ્રીનગય-ફધયધમલ્રધ રીંક
કયમોજનધનો એક બધગ છે . તેભધું ૨૪ શજાય
ટન રોખુંડ લયધલધનો અંદધજ છે .

»

દે ળબયભધું ૭ લા ફધદ શધથીની લસ્તી

»

અભેકયકધભધું સ્ેવ એક્વ (સ્ેળ

એકવ્રોયે ળન ટેકનોરોજી કોોયે ળન)એ
પધલ્કન -૯ યોકેટ દ્વધયધ અભેકયકન આભીનો
પ્રથભ વેટેરધઇટ અલકધળભધું તયતો મકમો.

ગણતયી શધથ ધયધળે. શધરભધું વૌથી લધ શધથી

પ્રધઇલેટ કુંનીનધું આ યોકેટે પ્રથ્લી ય વપ

કેય(૬૧૮૨) છે , જમધયે ભફજા નુંફયે કણધાટક

ઉતયધણ કયા શત ું.

(૬૦૬૮) છે .

»

»

આંધ્રપ્રદે ળનધું વલજમલધડધ એયોટા ને

ચીનનધું પ્રથભ સ્લદે ળી વલભધન

એમ્પીભફમવ એજી૬૦૦૦ એ વપ ઉડધન બયી.

આંતયયધષ્ટ્રીમ એયોટા નો દયજ્જો અધમો.

ચીને દધલો કમો છે કે આ વલશ્વન ું વૌથી ભોટ

»

એમ્પીભફમવ વલભધન છે જે ૫૩.૩ ટન લજન

ICSSR(Indian council of social

science research) નધું અધ્મક્ષ તયીકે બ્રશ
ભફશધયી કભધયની વનભણકું ્ .

»

દે ળભધું શધઇકોટા ની પ્રથભ મખ્મ ન્મધમધીવ

ફનનધય રીરધ ળેઠન ું વનધન. તેઓ ૧૯૭૮ભધું
કદલ્શી શધઇકોટા ભધું પ્રથભ ભકશરધ જજ ફન્મધ શતધ
અને ફધદભધું ૧૯૯૧ભધું કશભધચર પ્રદે ળની
શધઇકોટા નધું પ્રથભ મખ્મ ભકશરધ ન્મધમધીળ
ફન્મધ શતધું.

»

ભધ્મપ્રદે ળ વલધધનવબધએ નભાદધ નદીને

જીલીત વુંસ્થધનો દયજ્જો આલધનો પ્રસ્તધલ
વધય કમો.

»

અવભને કેન્રવયકધયે ૩ ભકશનધ ભધટે

AFSPA (આમ્ડા પોવા સ્ેવળમર ધલય એકટ)
શેઠ અળધુંત ક્ષેત્ર જાશેય કય.ા

  વળશ્વ  

ધયધલે છે અને ૧૨ ટન ધણી ભધત્ર ૨૦
વેકન્ડભધું બયલધની ક્ષભતધ ધયધલે છે .
એમ્પીભફમવ વલભધન એવ ું વલભધન શોમ છે જે
ધણી અને જભીન ફુંન્ને યથી ઉડધન બયી ળકે
છે અને ઉતયધણ કયી ળકે છે .

»

ભોસ્કોભધું મોજામેર ૧૦ભી યે ત કરધ

ચેક્મ્મળીભધું બધયતનધું સદળાન ટનધમકે
ગોલ્ડ ભેડર ભેવ્મો.

»

જાધન-ઓસ્ટ્રેભરમધ-બધયત લચ્ચે

વત્રભક્ષમ લધતધા ઓસ્ટ્રેભરમધભધું વુંન્ન થઇ.
જરધઇભધું ત્રણેમ દે ળોનો નૌવૈવનક યધ્ધ અભ્મધવ
થળે.

»

ભધઇક્રોવોપટ કડઝધઇન પોન્ટ ભેલનધય

દફઇ વલશ્વન ું પ્રથભ ળશેય ફન્ય.ું આ પોન્ટને
દફઇ નધભ આલધભધું આવ્ય છે .

»

ચીનનધું પ્રથભ સ્લદે ળી મધત્રી વલભધન વી-

૯૧૯ ન ું વપ યીક્ષણ. અભેકયકધ, ફોઇંગ અને
એયફવને ટકકય આળે.
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  આવથિક જગત  

»

ભધ્મપ્રદે ળ વયકધયે નધણધકકમ લા ૧

જાન્ય. થી ૩૧ ડીવેમ્ફય કય.ા ફજેટ વત્ર
ડીવેમ્ફયભધું મોજાળે.
-બધયતભધું નધણધકકમ લા ૧ એવપ્રર થી ૩૧
ભધચા ૧૮૬૭ થી ળરૂ થય છે .
-૧૫૬ દે ળભધું ૧ જાન્ય. થી ૩૧ ડીવે. નધણધકીમ
લા છે
-વલશ્વફેંક, આઇએભએપ લગેયેન ું નધણધકકમ લા

»

બધયતનધું ટેફર ટેવનવ ખેરધડી વૌમ્મજીત

ધોે ITTF(Internation Table Tennis
Fedration) ની ચીરી ઓન ટેફર ટેવનવ
ટનધાભેન્ટભભધું બધયતનધું એન્થોની અભરયધજને
શયધલીને ગોલ્ડ ભેડર જીત્મો.

»

ચેન્નઇભધું મોજામેર એવળમન સ્કલોળ

ટધઇટર જીતનધય પ્રથભ બધયતીમ ભકશરધ
જોળનધ ભચન્ધ ફની.. બધયતની જ કદીકધ
લ્રકરને શયધલી.

૧ જાન્ય. થી ૩૧ ડીવે. જ છે

»

»

યેં કકિંગભધું બધયતીમ ટીભ(૧૧૭ ોઇન્ટ) વત્રજા

CII ( કોન્પડયે ળન ઓપ ઇન્ન્ડમન

ઇન્ડસ્ટ્રીજ) નધું અધ્મક્ષ તયીકે ળોબનધ કધભનીની
વનભણકું

»

ફેંકીગ યે ગ્યરેળન એક્ટ-૧૯૪૯ અંતગાત

NPA (Non performing Asset) નધું
અવધવનમભને યધષ્ટ્રવતની ભુંજયી. શલે જાણી
જોઇને રોન નધ ચકલનધયધ વધભે ગરધ
રેલધનધું આયફીઆઇને લધ અવધકધયો ભળે.

»

કેન્ર વયકધયે ૬ ફેંકોનધું નલધ વીઇઓ અને

એભડી ની વનભણક કયી છે .
-આય સબ્રભણ્મભ કભધય –ઇન્ન્ડમન ઓલવીઝ ફેંક
-યધજકકયણ યધમ –યવનમન ફેંક ઓપ ઇન્ન્ડમધ
-સવનર ભશેતધ-ુંજાફ નેળનર ફેંક
-ઉધ અનુંત સબ્રભણ્મભ- અરધશધફધદ ફેંક
-દીનફુંધ ભશધધત્રધ-ફેંક ઓપ ઇન્ન્ડમધ
-એભ એ યીગો- વવન્ડીકેન્ટ ફેંક
-આય એ ળુંકય નધયધમણ-વલજમધ ફેંક

  રમત જગત  

૧ ભે એ જાશેય થમેર ICC લન ડે

સ્થધને શોચી. પ્રથભ નુંફયે દભક્ષણ
આકક્રકધ(૧૨૩ ોઇન્ટ) છે .

»

FIFA લલ્ડા યે કકિંગભધું બધયતીમ ફુટફોર

ટીભ ૧૦૦ભધું સ્થધને શોચી. ૧૯૯૬ ફધદ
પ્રથભલધય ટો-૧૦૦ભધું સ્થધન ધભી છે .

»

બધયતીમ કશ્તી વુંઘે અજ ાન યસ્કધય ભધટે

વુંકદ તોભય અને શયદીન ું નધભ સચવ્ય.
બધયતીમ કશ્તી વુંઘનધ અધ્મક્ષ વ્રજભણ
ળયણવવિંશ છે .

»

ભરેવળમધભધું મોજામેર સરતધન અઝરન

ળધશ કભધું બધયતીમ ટીભ ન્યઝીરેન્ડને શયધલી
બ્રોન્ઝ ભેડર જીત્મો. ઓસ્ટ્રેભરમધને શયધલીને
ભબ્રટને ગોલ્ડ ભેડર જીત્મો.

  સાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન  

»

ઇવયોએ દભક્ષણ લા એવળમધઇ ઉગ્રશ

GSAT-9 રોંચ કમો. GSLV-F09ની ૧૧ ભી
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ઉડધન દ્વધયધ રોંચ કયધમેર, આ ઉગ્રશનો
લજન ૨૨૩૦ કક્ર.ગ્રધ, અને ૧૨ KU Band
ટ્રધુંવોન્ડય વધથે જીઓવવન્ક્રોનધઇઝ ટ્રધન્વપય
ઓયફીટ (GTO) ભધું સ્થધીત કયધમો છે . ૪૦૦
કયોડનધું ખચે રોંચ કયધમેર આ ઉગ્રન ું
આયષ્મ ૧૨ લાન ું યશેળે.
ઉગ્રશથી બધયત, અપઘધવનસ્તધન,
ફધુંગ્રધદે ળ,શ્રીરુંકધ, નેધ, ભટધન અને
ભધરદીલને ટીલી, ડીટીએચ, વલવેટ
કોમ્યવનકેળન , કડઝધસ્ટય ભેનેજભેન્ટ વુંફધ
ું ી
સવલધધઓ ભળે.

»

જભીનથી જભીન ય ભધય કયનધય

બ્રશભોવ બ્રોક-૩ ુઝ વભવધઇરન ું આંદધભધન
વનકોફધય ભધું વપ યીક્ષણ કયધય.ું

»

જભાનીનધું શેમ્ફગાભધું વલશ્વનધું વૌથી ભોટધ

એકવ યે રેઝય એ કધભ કયલધન ું ળરૂ કય.ા
લૈજ્ઞધવનકોએ પ્રથભ કકયણ વપતધ લાક
છોડય.ું એકવ યે રેઝય XFEL (એકવ યે રી
ઇરેકટ્રોન રેઝય) પ્રોજેકટની રુંફધઇ ૩.૪ કકભી
છે અને તેનધથી વલબીન્ન યધવધમભણક પ્રકક્રમધઓ
અને નલધ દધથોને વભજલધભધું વયતધ યશેળે.

»

બધયતભધું પ્રધઇલેટ ધોયણે નધનધ શવથમધયો

ફનધલતી પેકટયી ભધ્મપ્રદે ળનધું ભરધનયભધું
ળરૂ થઇ. આ પેકટયી બધયતની જ
ું રોમડ
ઇન્ડસ્ટ્રીજ અને ઇઝયધમેરની ઇઝયધમેર લેન
ઇન્ડસ્ટ્રીજ ન ું વુંયકત ઉક્રભ છે . જેભધું એવોલ્ટ
યધઇપર જેલધ નધનધ શવથમધયો સ્લદે ળી ધોયણે
ફનળે.

  Days of The week 

૧-ભે-ગજયધત સ્થધધનધ કદલવ, આંતયયધષ્ટ્રીમ
ભજય કદલવ(બધયતભધું પ્રથભલધય
૧૯૨૩ભધું ઉજલધમેર)
ભે ભકશનધનો પ્રથભ ભુંગલધય- વલશ્વ અસ્થભધ
કદલવ
૨-ભે-ગુંગધ સ્લછતધ વુંકલ્ કદલવ
૩-ભે-આંતયયધષ્ટ્રીમ પ્રેવ સ્લતુંત્રતધ
કદલવ(બધયત પ્રેવ સ્લતુંત્રતધની મધદીભધું
૧૩૬ભધું ક્રભે છે . યનો દ્વધયધ આ કદલવની
૧૯૯૩ભધું જાશેયધત કયધમ શતી. આ લાનો
વલમ- કક્રટીકર ભધઇન્ડ પોય કક્રટીકર
ટધઇમ્વ છે .)
૭-ભે-યવલન્રનધથ ટધગોય જન્ભ જમુંવત
૮-ભે-લલ્ડા યે ડક્રોવ કદલવ(યે ડક્રોવ નધું સ્થધક
જે.એચ.દનધન્તનો જન્ભકદલવ)

 પ્રશ્નોતરી 
1) ગજયધતે ોતધનો કેટરધભો સ્થધનધ
કદલવ ઉજવ્મો ?2) અભદધલધદ-ચેન્નઇ લચ્ચે કઇ ટ્રેન ળરૂ
કયલધભધું આલી છે ?
3) ક્ધું લૈશ્નલ વુંતની તધજેતયભધું ૧૦૦૦ભી
જન્ભજમુંવત ઉજલધમ ?
4) બધયતની મરધકધતે આલેર તકીનધું
યધષ્ટ્રવત કોણ છે ?
5) દે ળભધું કયઅર એસ્ટેટ ફધફતે ક્ો એકટ
૧ ભે થી દે ળભધું રધગ થમો છે ?
6) કભધણીનધું યે કોડા તોડનધય કપલ્ભ
ફધહફરી-યનધું ડીયે કટય અને કશયો કોણ
છે ?
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7) આંતય યધષ્ટ્રીમ ભજ્રુય કદલવ કમધયે
ઉજલલધભધું આલે છે ?
8) વલદ્યધથીઓભધું દે ળબક્ક્ત જગધડલધનધું
ઉદે શ્મથી કય અભબમધન ળરૂ કયધય છે ?
9) ઉતયપ્રદે ળ કદલવ કમધયે ઉજલધળે ?
10)

જમ્મભધું કઇ નદી ય વલશ્વનો

વૌથી ઉંચો યે લ્લે ર ફનળે ?
11) ભોસ્કોભધું મોજામેર યે ત કરધ
ચેક્મ્મનવળભધું કમધ બધયતીમ
કરધકધયે ગોલ્ડ ભેડર જીત્મો ?
12) બધયતનધું કમધ યધજમભધું નધણધકકમ લા
૧ જાન્યથી ૩૧ ડીવે. કયલધભધું આવ્ય છે
?
13) ચીરીભધું મોજામેર ટેફર ટેવનવ
ચેક્મ્મનવળભધું ગોલ્ડભેડર કમધ
બધયતીમ ખેરધડીએ જીત્મો છે ?
14)એવળમન સ્કલોળ ટધઇટર જીતનધય
પ્રથભ બધયતીમ ભકશરધ કોણ ?
15) ICC લન ડે યે કકિંગભધું બધયત કેટરધભધું
સ્થધને છે ?
16)ઇવયોએ કમો દભક્ષણ લા એવળમધઇ
ઉગ્રશ રોન્ચ કમો છે ?
17) બધયતે આંદધભધન વનકોફધયભધું કઇ
વભવધઇરન ું વપ યીક્ષણ કયા ?
18)

ગજયધતનો પ્રથભ ભકશરધ

ઔધોગીક ધકા કમધું ખલ્રો મકધમો ?

21) PAC નધું અધ્મક્ષ તયીકે કોની વનભણક
કયલધભધું આલી છે ?
22)

દે ળભધું વૌથી લધ શધથી કમધ

યધજમભધું છે ?
23)

આંતયયધષ્ટ્રીમ એયોટા નો

દયજ્જો કમધ એયોટા ને ભળ્મો ?
24)

ુંજાફ નેળનર ફેંકનધું નલધ

એભડી કોણ ફન્મધ ?
25)

સરતધન અઝરન ળધશ કભધું

બધયત કેટરધભધું સ્થધને યહ્ય ?

  જળાબો  
(૧)૫૭ભોં (૨)શભવપય એકવપ્રેવ ટ્રેન (૩)વુંત
યધભધનજાચધમા (૪)યોવે તૈય્મ અદોગન(૫)
ધ કયઅર એસ્ટેટ યે ગ્યરેળન એન્ડ ડેલરભેન્ટ
એકટ-૨૦૧૬ (૬)ડીયે કટય એવ.એવ. યધજાભૌરી
શીયો પ્રબધવ(૭)૧ ભે (૮)વલદ્યધ વલયતધ અભબમધન
(૯)૨૪ જાન્ય (૧૦)ભચનધફ (૧૧)સદળાન
ટનધમક (૧૨)ભધ્મપ્રદે ળ (૧૩)વૌમ્મજીત ઘો
(૧૪)જોળનધ ભચન્ધ (૧૫)વત્રજા (૧૬)GSAT-9
(૧૭)બ્રહ્મોવ બ્રોક-૩ુઝ વભવધઇર (૧૮)
વધણુંદ (૧૯)૧૩ભો (૨૦)ઇન્દોય
(૨૧)ભલ્લ્રકધજ ાન ખડગે (૨૨)કેય
(૨૩)વલજમલધડધ (આંધ્રપ્રેદેળ) (૨૪)સવનર
ભશેતધ (૨૫)વત્રજા

19)ગજયધતભધું કેટરધભધું ુવ ભશોત્સ્લનો
પ્રધયું બ થમો ?
20)

સ્લચ્છતધ વલેક્ષણ -૨૦૧૭ભધું

કય ળશેય પ્રથભ સ્થધને યહ્ય ?

વળદ્યાક્તત ળોટ્સએપમાાં જોડાળા માટે JOIN VIDHYASHAKTI ખી મેસેજ કરો - 7359470068
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