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દર સોમળારે ળોટ્સએપ પર પ્રકાવત થત ાં
કરન્ટ અફેસસ ન ાં એકમાત્ર મેગેઝીન

 વળદ્યાકકત 

»

યધષ્ટ્રીમ અન્ન વરધભવત કધમદો-૨૦૧૩

અંતગાત ફધધને યધઇટ ટ ફુડનો અવધકધય ભી
યશે તે ભધટે " યધજમ અન્ન આમોગ" ની સ્થધનધ
કયધમ. અધ્મક્ષ તયીકે ભેન્દ્ર રધખધલધરધની

Available in PDF and JPEG format

વનભણકું .

 આપના ળોટ્સએપ પર અંક મેલળળા માટે

»

Join Vidhyashakti ખી 7359470068 પર
ળોટ્સએપમાાંથી મેસેજ મોકળો. આપના
મોબાઇમાાં વળદ્યાક્તતનો નાંબર SAVE હોળો
જરૂરી છે .

ગજયધત વલધધનવબધભધું જીએવટી (ગડઝ

એન્દ્ડ વવલિવ ટેક્ષ) વલધેમક વલાવભ
ું વતથી ધવ
કયધય.ું ૬ લસ્તને લેટ શેઠ યખધળે, જમધયે ૫૪
લસ્તને ટેક્ષભધુંથી મકત યખધળે. ૨૨૩ ેજન ું
જીએવટી વલધેમક ગજયધત વલધધનવબધન ું લફજા

અંક નું-૨૫ તધ: ૧૫ ભે -૨૦૧૭

નુંફયન ું વૌથી ભોટ લફર છે . આ લે ૧૯૯૩ભધું
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ગજયધત ુંર્ચધમત અવધવનમભ ભુંજય કયધય શત ું.

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

»

સ્થલ : માળલયા હાટીના
જજ : જનાગઢ

  ગજરાત  

»

યધજકોટભધું ૧૫૦ કયોડનધું ખર્ચે ફનનધયી

લર્ચભનબધઇ ટેરની વયકધયભધું ૩૯૨ ેજન ું

પ્રધધનભુંત્રી ગ્રધભીણ આલધવ મોજનધનોં

યધજમવ્મધી અભરીકયણનો આણુંદથી
મખ્મભુંત્રીનધું શસ્તે પ્રધયું બ કયધમો. આલધવ
મોજનધનધું ૧૪ શજાય રધબધથીનધું ખધતધભધું યકભ
જભધ કયધળે.

»

અભદધલધદનધું જીએભડીવી ભેદધન ય

૨૧ જને વલશ્વ મોગ કદલવની ઉજલણીભધું ફધફધ

સય ભલ્ટીસ્ેશ્મધલરટી શોસ્ીટરન ું કેન્દ્રીમ

યધભદે લની ઉસ્સ્થતીભધું ૫ રધખ રોકો એક

આયોગ્મભુંત્રી જે.ી.નડ્ડધનધું શસ્તે ભવભજન થય.ું

વધથે મોગ કયીને યે કોડા કયળે.

આ શોસ્ીટરભધું યયોરોજી, કધકડિરોજી,

»

ન્દ્યયોવર્જયી વકશતનધું વલબધગો શળે. વભગ્ર
દે ળભધું આલી ૮૬ શોસ્ીટરોન ું વનભધાણ કયધળે.

»

કેવય(કેયી) અને કેવયી(વવિંશ)ની ભવભ

ગજયધત વધકશત્મ અકધદભીનધું અધ્મક્ષ

તયીકે ધ્ભશ્રી વલષ્ટ્ણ ુંડમધની વનભણકું .
જનધગઢનધું ભધણધલદયભધું જન્દ્ભેર અને
ફશધઉદીન કોરેજનધું લા વલદ્યધથી વલષ્ટ્ણ ુંડયધ

વધવણ ગીયભધું ૧ ભકશનો ર્ચધરનધયધ ગીય વભય

જાલણતધ ત્રકધય અને કટધયરેખક છે .

પેસ્ટીલરનો પ્રધયું બ.

ત્રકધયત્લનો ઇવતશધવ, ત્રકધયત્લનધું પ્રલધશો,
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ર્ચુંદયલો બધગ-૧ અને ૨ લગેયે તેભનધું સ્તકો

ટનર શળે, જેનધ દ્વધયધ ફરીનધથ, કેદધયનધથ,

છે .

ગુંગોત્રી અને મમનોત્રીને જોડલધભધું આલળે.

  ભારત  

»

CRPF(વેન્દ્રર કયઝલા ોલરવ પોવા) નધ

નક્વર વલયોધી કભધન્દ્ડન શેડકલધટા ય કરકતધથી
ખવેડીને યધમય(છવતગઢ) ભધું કયધય.ું

»

દે ળનધું વુંયક્ષણ વલર્ચલ તયીકે ફુંગધ

કેડયનધું વુંજમ વભત્રધની વનભણકું .

»

સવપ્રભકોટા ભધું ઇન્દ્ટીગ્રેટેડ કેવ ભેનેજભેન્દ્ટ

ઇન્દ્પોયભેળન વવસ્ટભ(ICMIS) નો પ્રધયું બ. ૩
જરધઇથી સવપ્રભકોટા વુંણાણે ેયરેવ ફની
જળે. અન્દ્મ યધજ્મોની શધઇકોટા અને અન્દ્મ કોટા ને

»

ડીઆયડીઓનધું લા ડધમયે કટય જનયર

લી.કે.વધયસ્લતની જલધશયરધર નેશરૂ યવન.નધું
કરવત તયીકે વનભણકું .

»

યે લ્લેનધું " ૧ રૂી કલરવનક" નો મફ
ું ઇભધું

પ્રધયું બ. એક રૂવમધભધું ભેડીકર વધયલધય ભળે.

»

યે લ્લેની ગડ્ઝ રેન ગધડા વલનધ જ

ર્ચરધલલધનધું શેત ભધટે OETT (એન્દ્ડ ઓપ રેન
ટેરીભેરી) વવસ્ટભ કધમાયત કયધળે.

»

ઉતયપ્રદે ળની ળધધઓભધું બધય લગયનધું

બણતય ભધટે ળવનલધયે ' નો સ્કર ફેગ" જાશેય

સવપ્રભકોટા વધથે જોડી દે લધભધ આલળે, જેથી

કયધળે.

કેવને રગતધ ેય ઓનરધઇન જ ઉરબ્ધ

»

ફનળે.

»

દે ળભધું પ્રથભલધય લધયધણવીનો GPR

(ગ્રધઉન્દ્ડ ેનેરેટીંગ યડધય) થી વલે કયધળે. જેભધું
જભીનભધું ખોદકધભ કમધા લગય જભીનની અંદય

યસ્કધયો એનધમત કયધમધું.
ડો.એવ.એન.કુંદસ્લધભી (૨૦૧૩-૧૪),
ડો.એ. દલક્ષણધમવતિ(૨૦૧૪-૧૫) અને
ડો.આય.કરૈકોલન(૨૦૧૫-૧૬)

  વળશ્વ  

૧૫ભીટય સધી શ ું છે તે જાણી ળકધળે. બધયતનધું
વલેમય જનયર ડો.સ્લણધા સફધયધલની જાશેયધત.

»

ેરેસ્ટધઇનધું યધષ્ટ્રવત ભશમદ અબ્ફધવ

ર્ચધય કદલવની બધયતની મરધકધતે આવ્મધું.

»

ઉતયધખુંડનધ વલત્ર ર્ચધયધધભને યે લ્લે

નેટલકા થી જોડલધનધું વલેની આધધયવળરધ
યે લ્લેભત્ર
ું ી સયે ળ પ્રભ એ ફરીનધથભધું યધખી. ૪૩
શજાય કયોડનધું આ યે લ્લે નેટલકા ભધું ૩૨૭
કકભીનધું રૂટ ય ૨૧ નલધ સ્ટેળન અને ૬૧

યધષ્ટ્રવતનધું શસ્તે ળધસ્ત્રીમ તવભર

»

ધકકસ્તધને બધયતભધું શધઇકવભશ્નય તયીકે

અબ્દર ફધવીતનધું સ્થધને સશેર ભશેસદની
વનભણકું કયી.

»

ફ્રધન્દ્વનધું નલધ યધષ્ટ્રવત તયીકે ઇભધનઅર

ભેક્રો એ ળથ રીધધ. ૩૯ લાનધું ભેક્રો ભેયી 
એનને શયધલીને ફ્રધન્દ્વનધું ઇવતશધવનધું વૌથી યલધ
યધષ્ટ્રવત ફન્દ્મધ છે .
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»

યનોભધું બધયત ભધનલ લસ્તી કધમાક્રભ

»

બધયતીમ મનધું નીર ર્ચેટજીની

"વુંયકતયધષ્ટ્ર-મધાલધવ"નધું અધ્મક્ષ તયીકે

અભેકયકભધું પેડયર એનજી યે ગ્યરેટયી કવભળનભધું

ચટું ધય. તેનો ઉદે શ્મ વધભધજીક અને

વનભણક.

મધાલયણીમ રષ્ટ્ટીએ ટકધઉ ભધનલ લસ્તીને

»

પ્રોત્વધશન આલધનો છે . આ શેરધ બધયત
૧૯૮૮ અને ૨૦૦૭ભધું ણ અધ્મક્ષ ફન્દ્ય શત ું.

»

જોડા ન-અભેકયકધનધું વુંયકત યધ્ધધભ્મધવ "

ર્ચીનનધું ફેઝીંગભધું ળરૂ થમેર OBOR

(લન ફેલ્ટ, લન યોડ) વળખય વુંભેરનભધું બધયત
વધભેર નકશ થધમ. આ વુંભેરનભધું વલશ્વનધું ૨૯
દે ળો અને લૈવશ્વક વુંસ્થધઓનધું પ્રવતનીધી

ઇગય રોમન" નો પ્રધયું બ. વલશ્વનધું ૨૦ દે ળોન ું

ઉસ્સ્થત યશેળે. લન ફેલ્ટ, લન યોડ અંતગાત

વૈન્દ્મ જોડધય.ું

વવલ્ક યોડ ઇકોનોવભક ફેલ્ટ અને ભેયીટધઇભ

»

વવલ્ક યોડ દ્વધયધ વલશ્વનધું ૬૦ દે ળોને જ અને

નેધયરેન્દ્ડનધું શેગભધું આલેર

આંતયયધષ્ટ્રીમ અદધરતે બધયતીમ નધગયીક
કરભણ મધદલને ધકકસ્તધનની વૈન્દ્મ અદધરતે
પટકધયે ર પધુંવીની વજા ય યોક રગધલી. બધયતે
ધકકસ્તધન વલમેનધ વુંધીનો બુંગ કયત ું શોલધન ું
આંતયયધષ્ટ્રીમ અદધરતને જણધવ્ય.

»

દલક્ષણ કોયીમધનધું યધષ્ટ્રવત તયીકે

ડેભોક્રેટીક ધટીનધું મન જેઇ ઇન ચટું ધમધ. લા
યધષ્ટ્રવત ધકા ગ્યનને ભ્રષ્ટ્ટધર્ચધયનધું આયોભધું
શટધલલધભધું આવ્મધ શતધું.

»

૧૪ભોં ઇન્દ્ટયનેળનર લેવધક (લૈળધખ) ડે

શ્રીરુંકધભધું મોજામો. પ્રધધનભુંત્રી ભોદીની
ઉસ્સ્થતી. લધયધણવી થી કોરુંફોની વીધી
વલભધની વેલધ ઓગષ્ટ્ટથી ળરૂ કયલધની જાશેયધત.
કડકોમોભધું બધયતનધું વશમોગથી ફનેર
શોસ્ીટરને ખલ્રી મકધમ. બગલધન બધ્ધનધ
જન્દ્ભકદલવનધ ભધનભધું યનો દ્વધયધ ૧૯૯૯ભધું

જભીન ભધગે જોડલધની ર્ચીનની મોજનધ છે , જેભધું
એવળમધ અને યયોનધું દે ળોનો વભધલેળ થધમ
છે .. બધયતે ર્ચીન ધકકસ્તધન ઇકોનોવભક
કોયીડોયનો વલયોધ નોંધધવ્મો છે , કે જે બધયતનધું
જ બધગ ગણધતધ ધકકસ્તધન શસ્તકનધું
કધસ્શ્ભય(ગીરગીટ-ફધલ્ટીસ્તધન)ભધુંથી વધય
થધમ છે .

»

દલક્ષણ લા એવળમધભધું કશેટધઇટીવ ફી

વલળે જાગ્રતતધ પેરધલલધ લલ્ડા શેલ્થ
ઓગેનધઇજેળન(who) દ્વધયધ અવભતધફ
ફચ્ર્ચનની વદ્ભધલનધ દત તયીકે વનભણકું .

»

અભેકયકધ,યવળમધ,લિટન વકશતનધું દે ળો ય

ઇવતશધવનો વૌથી ભોટો વધઇફય એટેક.
યૈ નવભલેય ભધરલેમય એ લિટનની શેલ્થ વવસ્ટભ
અને આંધ્રપ્રદે ળ ોરીવન ું નેટલકા ખોયલી
નધખ્ય.ું

વધય કયધમેર ઠયધલ મજફ દય લે

»

ઇન્દ્ટયનેળનર લેવધક ડે ૧૦ ભે એ ઉજલલધભધું

ધછ યધખીને બધયત ધુંર્ચભધ ક્રભે યહ્.ું પ્રથભ

નેધને આવથિક ભદદ કયલધભધું ર્ચીનને

આલે છે .
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ક્રભે અભેકયકધ, લફજા ક્રભે લિટન ,વત્રજા ક્રભે

  રમત જગત  

જાધન અને ર્ચોથધ ક્રભે સ્સ્લત્ઝયરેન્દ્ડ છે .

  આવથિક જગત  

»

WPI (શોરવેર પ્રધઇવ ઇન્દ્ડેક્ષ) ન ું

આધધયલા ૨૦૧૧-૧૨ કયધય.ું ૧૯૫૨-૫૩,
૧૯૬૧-૬૨, ૧૯૭૦-૭૧, ૧૯૮૧-૮૨, ૧૯૯૩-

»

વલશ્વભધું ભકશરધ લન ડે કક્રકેટભધું વૌથી લધ

વલકેટ રેનધય ખેરધડી ઝુરન ગૌસ્લધભી ફની.
૧૫૩ ભેર્ચભધું ૧૮૧ વલકેટ વધથે ઓસ્રેલરમધની
કેથ્રીન કપટ્ઝેરીકનો ૧૮૦ વલકેટનો યે કોડા

૯૪, અને ૨૦૦૪-૦૫ ફધદ આ ૭ભોં સધધયો છે .

તોડયો.

એવપ્રર ૨૦૧૭ભધું WPI ૩.૮૫% શતો.

»

»

સ્ટેડીમભભધું મોજાનધય ૨૨ભી એવળમધઇ

ICICI ફેંકનધું વીઇઓ ર્ચુંદધ કોર્ચય

પ્રવતષ્ટ્ઠીત વડ્રો વલલ્વન યસ્કધયથી વન્દ્ભધનીત
પ્રથભ બધયતીમ ભકશરધ ફન્દ્મધ. ૧૯૯૮થી
અભેકયકધભધું અધતો આ એલોડા તેભને ગ્રોફર

એથ્રેટીક ર્ચેસ્પમનવળન ું ભધસ્કોટ" ઓલરલ
યીડરે" કધર્ચફો યધખલધભધું આવ્મો. આ
ર્ચેસ્પમનવળભધું ૪૫ દે ળનધું ૬૦૦ એથ્રેટ બધગ

કોોયે ટ વીટીઝનવળ ભધટે આલધભધું આવ્મો

રેળે.

છે . આ લે બધયતનધું અબ્દર કરધભ અને

»

નધયધમણ મવતિ આ એલોડા થી વન્દ્ભધનીત થમેર.

»

દે ળભધું યોજગધયી ફધફતનધું ડેટધ ફધફતે

નીવત આમોગનધું ઉધધ્મક્ષ અયવલિંદ
નગકઢમધની આગેલધનીભધું ટધસ્ક પોવાની યર્ચનધ
કયધઇ.

»

એવફીઆઇ એ શોભરોનભધું ભકશરધ ભધટે

૦.૨૫% અને રો ભધટે ૦.૨૦% વ્મધજદય
ઘટધડયધ.

»

ગોદયે જ ગ્રનધું ર્ચેયભેન આદી ગોદયે જનધ

ત્રી ૩૯ લીમ વનવધફધ ગોદયે જ કન્દ્ઝયભય
પ્રોડકટ લરભીટેડન ું ૬૬ શજાય કયોડન ું વલળધ
વધમ્રધજમ વુંબધળે.

»

જરધઇ-૨૦૧૭ભધું ભલનેશ્વયનધું કલરિંગ

જન-૨૦૧૮ સધી આઇવીવીનધ ર્ચેયભેન

ળળધુંક ભનોશય જ યશેળે. આઇવીવીની જાશેયધત.

» ફશયીનની યધજધધની ભનધભધભધું મોજામેર
૬૭ભધું અવધલેળનભધું FIFA ગલનીંગ
કધઉન્દ્વીરનધું શેડ તયીકે બધયતીમ વનવત
ન્દ્મધમધીળ મકર મદગર ચટું ધમધ.

»

જભાનીનધ શેનોલેયભધું મોજામેર

ઇન્દ્ટયનેળનર શટીંગ ક્પીટીળનભધું ગજયધતનધું
ઋવયધજ ફધયોટે યે ીડ પધમય વસ્ટર ઇલેન્દ્ટભધું
વવલ્લય ભેડર જીત્મો.

»

કદલ્શીભધું એવળમન યે વરીંગ

ર્ચેસ્પમનવળનો પ્રધયું બ.
બધયતીમ ભેડર વલજેતધ

બધયત-ઇટધરી વુંયકત આવથિક વશમોગ

આમોગન ું ૧૯મ ું વત્ર યોભભધું મોજાય.ું
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ફજયું ગ લણમધ

સલણા

૬૫ કક.ગ્રધ

વલનેળ પોગટ

યજત

૫૫ કક.ગ્રધ

વધક્ષી ભલરક

યજત

૬૦ કક.ગ્રધ

કદવ્મધ કધકયન

યજત

૬૯ કક.ગ્રધ

વકયતધ

યજત

૫૮ કક.ગ્રધ

અવનર કભધય

કધુંસ્મ

૮૫ કક.ગ્રધ

કયત પોગટ

કધુંસ્મ

૪૮ કક.ગ્રધ.

જમોવત

કધુંસ્મ

૭૫ કક.ગ્રધ

  સાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન  

»

યધષ્ટ્રની ૩૧ લો સધી વેલધ આનધય

નૌકધદનધું યધ્ધ જશધજ INS કધયલધય અને
INS કધકીનધડધને મફ
ું ઇનધું નેલર ડોકમધડા ભધું
વનવ્રત કયધમધ. ફુંન્ને જશધજ ૧૯૮૬ભધું યવળમધ
ધવેથી ખયીદલધભધું આવ્મધ શતધું.

»

બધયત એન્દ્ટધકા ટીકધ વભળનભધું ભૈત્રી

»

બધયતીમ નેલી અને યીબ્રીક ઓપ

વવિંગધોય નેલી નો ૨૪ભોં SIMBEX
(Singapore india maritime bilateral
exercise) યધ્ધધભ્મધવ મોજાળે.

»

ઓયીસ્વધનધું ર્ચધુંદીય યે ન્દ્જ યથી

જભીન યથી શલધભધું ભધય કયી ળકતી ળોટા
યે ન્દ્જ કલીક યીએકળન વભવધઇર "સ્ધઇડય"ન ું
વપ યીક્ષણ. ઇઝયધમેર ધવેથી ભેલેર આ
વભવધઇર વવસ્ટભ ઓછી ઉંર્ચધઇ એ આલતધ એય
ટધગેટને તોડી ધડલધ વક્ષભ છે .

  Days of The week 
૯-ભે-લલ્ડા થેરેવેવભમધ કદલવ
૧૦-ભે-વલશ્વ પ્રલધવી ક્ષી કદલવ
૧૧-ભે-યધષ્ટ્રીમ ટેકનોરોજી કદલવ(ોખયણ અણ
યીક્ષણની મધદભધું-૧૯૯૮. આ લાનો

યીર્ચવા સ્ટેળનન ું યીપ્રેવભેન્દ્ટ કયળે. અથા

વલમ-"ટેકનોરોજી પોય એક્વક્ઝીલ

વધમન્દ્વ ભુંત્રધરમનધું વલર્ચલ ભધધલન નધમય
યધજીલનની જાશેયધત. નેળનર વેન્દ્ટય પોય
એન્દ્ટધકા ટીક એન્દ્ડ ઓળન કયર્ચવા શસ્તક શધરભધું

એન્દ્ડ વસ્ટેનેફર ગ્રોથ" છે .)
૧૨-ભે-આંતયયધષ્ટ્રીમ નવા કદલવ (પરોયે ન્દ્વ
નધઇટીંગરનો જન્દ્ભકદલવ-૧૯૬૫થી

બધયતનધું એન્દ્ટધકા ટીકધભધું ત્રણ ફેઝ કધમાયત છે .
(૧) દલક્ષણ ગુંગોત્રી (સ્થધનધ-૧૯૮૩) (૨)
ભૈત્રી (સ્થધનધ-૧૯૯૦) (૩) બધયતી

નવા કદલવ ઉજલધમ છે )
૧૫-ભે-આંતયયધષ્ટ્રીમ કયલધય કદલવ

 પ્રશ્નોતરી 

( સ્થધનધ-૨૦૧૨)

»

સ્લદે ળી રડધક વલભધન તેજવ યથી

એય-ટ-એય લફમોન્દ્ડ વલઝયઅર યે ન્દ્જ
વભવધઇરન ું વપ યીક્ષણ. ર્ચધુંદીય યે ન્દ્જ
યથી કયધમેર આ યીક્ષણનો ઉદે શ્મ તેજવનધું
વભવધઇર લેન કડરીલયી વવસ્ટભને વપતધ
ર્ચકધવલધનો શતો.

(૧) બધયતે કમધ સ્લદે ળી વલભધન યથી
એય ટ એય વભવધઇરન ું વપ યીક્ષણ કયા
?
(૨) બધયતભધું યધષ્ટ્રીમ ટેકનોરોજી કદલવ
કમધયે ઉજલધમ છે ?
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(૩) ગજયધતનધું કમધ ળશેયભધું કેન્દ્રીમ

કઇ બધયતીમ ભકશરધ વન્દ્ભધનીત કયધઇ ?

આયોગ્મભુંત્રી એ ભલ્ટીસય સ્ેશ્મધરીટી

(૧૮) વલશ્વ ભકશરધ લન ડે કક્રકેટભધું વૌથી

શોસ્ીટરન ું ભભી જન કયા ?

લધ વલકેટ રેનધય ખેરધડી કોણ ફન્દ્ય ?

(૪) ગજયધતભધું નલધ ફનેરધ ગજયધત અન્ન

(૧૯) આઇવીવીનધું ર્ચેયભેન કોણ છે ?

આમોગનધું અધ્મક્ષ કોણ છે ?

(૨૦) કપપધ ગલનીંગ કધઉન્દ્વીરનધું શેડ તયીકે

(૫) ગજયધત વધકશત્મ અકધદભીનધું અધ્મક્ષ

કોણ ચટું ધય ?

કોણ ફન્દ્મધ ?

(૨૧) જભાનીભધું મોજામેર શટું ીગ સ્ધધાભધું

(૬) ગજયધતભધું પ્રધધનભુંત્રી ગ્રધભીણ

કમધું ગજયધતીએ વવલ્લય ભેડર જીત્મો ?

આલધવ મોજનધનો ક્ધુંથી પ્રધયું બ થમો ?

(૨૨) એવળમન યે વરીંગ ર્ચેસ્પમનવળભધું

(૭) વીઆયીએપન ું નકવર વલયોધી

ક્ધું બધયતીમ ખેરધડીએ ગોલ્ડ ભેડર જીત્મો

કભધુંડન ું શેડક્લધટા ય કમધુંથી કમધું ખવેડધય ?

?

(૮) દે ળનધું વુંયક્ષણ વલર્ચલ તયીકે કોની

(૨૩) આંતય યધષ્ટ્રીમ નવા કદલવ કોની

વનભણકું કયધમ છે ?

મધદભધું ઉજલલધભધું આલે છે ?

(૯) દે ળભધું પ્રથભલધય જ કમધ ળશેયનો
જીીઆય થી વલે કયધળે ?
(૧૦) બધયતની મરધકધતે આલેર ભશમદ
અબ્ફધવ કમધ દે ળનધું યધષ્ટ્રવત છે ?

  જળાબો  

(૧૧) યે લ્લે નેટલકા થી જોડધનધય ર્ચધયધધભભધું

(૧) તેજવ (૨) ૧૧ ભે (૩) યધજકોટ (૪) ભેન્દ્ર

ક્ધું ક્ધું સ્થધનનો વભધલેળ થધમ છે ?

રધખધલધરધ (૫) વલષ્ટ્ણ ુંડમધ (૬) આણુંદથી

(૧૨) ફ્રધન્દ્વનધું યધષ્ટ્રવત કોણ ફન્દ્મધ ?

(૭) કરકતધથી યધમય (૮) વુંજમ વભત્રધ (૯)

(૧૩) આંતયયધષ્ટ્રીમ અદધરત ક્ધું આલેર

લધયધણવી (૧૦) ેરેસ્ટધઇન (૧૧) ફરીનધથ-

છે ?

કેદધયનધથ-ગુંગોત્રી-મમનોત્રી (૧૨) ઇભધનઅર

(૧૪) ૧૪ભધું ઇન્દ્ટયનેળનર લેવધક ડે

ભેક્રો (૧૩) શેગ-નેધયરેન્દ્ડ (૧૪) શ્રીરુંકધ (૧૫)

વનવભતે પ્રધધનભુંત્રી નયે ન્દ્ર ભોદી કમધું દે ળની

અવભતધબ ફચ્ર્ચન (૧૬) ૨૦૧૧-૧૨ (૧૭) ર્ચુંદધ

ઉજલણીભધું ઉસ્સ્થત યહ્યધ ?

કોર્ચય (૧૮) ઝુરન ગૌસ્લધભી (૧૯) ળળધુંક

(૧૫) who દ્વધયધ કશેટધઇટીવ ફીની

ભનોશય (૨૦) મકર મદગર (૨૧) ઋવયધજ

જાગ્રવત ભધટે વદ્ભધલનધ તયીકે કોની વનભણકું

ફધયોટ (૨૨) ફજયું ગ લણમધ (૨૩) ફ્રોયે ન્દ્વ

કયધમ ?

નધઇટીંગર (યકે)

(૧૬) wpi ન ું આધધયલા કય ું નકકી
કયલધભધું આવ્ય છે ?
(૧૭) અભેકયકધનધું વડ્રો વલલ્વન યસ્કધયથી
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