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દર સોમળારે ળોટ્સએપ પર પ્રકાવત થત ાં
કરન્ટ અફેસસ ન ાં એકમાત્ર મેગેઝીન

 વળદ્યાકકત 

»

પ્રધધનભુંત્રી ભોદીનધ ગજયધત પ્રલધવ

કધમાક્રભભધું તધય ડેભભધું નભાદધનધું નીયનધું
લધધભણધ કમધા શતધું. જેનધથી ૧૮૨ ગધભને
વમતન ું ધણી ભળે અને ૮૭૭ ગધભ અને ૧૪
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નગયને ીલધન ધણી ભળે.

 આપના ળોટ્સએપ પર અંક મેલળળા માટે

»

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

પ્રધધનભુંત્રી એ કુંડરધ ોટા ય ૧ શજાય

કયોડનધું વલકધવ કધમોન ું ઉદ્ઘધટન કયા શત ું. તેભણે
જણધવય ું શત ું કે કુંડરધ ોટા ને ટુંક વભમભધું
ઇયધનનધું ચધફશધય ફુંદય વધથે જોડી દે લધળે,
તેભણે કુંડરધ ોટા ન ું નધભ "ુંકડત કદનદમધર

અંક નું-૨૭ તધ: ૨૯ ભે -૨૦૧૭

ઉધધ્મધમ ફુંદય" યધખલધન ું ણ સચન કયા
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છે . પ્રધધનભુંત્રીએ ભજભધું ૩૯ કયોડનધું ખચે

Email : vidhyashaktigujarat@gmail.com
સાંપાદક: દરબાર સહદે ળવસિંહ
સ્થલ : માળલયા હાટીના
જજ : જનાગઢ

  ગજરાત  

»

ગધુંધીનગયનધું ભશધત્ભધ ભુંકદય ખધતે

શત ું. કુંડરધ ોટા દે ળન ું વૌથી ભોટ કધગો ફુંદય
ફનનધય નલધ એવ.ટી ફવ સ્ટેળનન ું ણ
ખધતમહતા કયા શત ું.

»

ેયીવની એજન્વી એડયવનલવારની

યે કકિંગભધું IIM અભદધલધદનો ીજી કોા "ફુડ
એન્ડ એગ્રી બફઝનેવ ભેનેજભેન્ટ" ને દવનમધનો
નું-૧ કોા જાશેય કયધમો.

»

મખ્મભુંત્રી વલજમ રૂધણી એ વધકા

મોજામેર આકિકન ડેલરભેન્ટ ફેંકની ૫૨ ભી

ડીઝધસ્ટય ભેનેજભેન્ટ વેન્ટય(SDMC) ન ું ગજયધત

લધવિક ફેઠકભધું પ્રધધનભુંત્રી ઉસ્સ્થત યહ્યધ.

ઇન્સ્ટીટયટ ઓપ કડઝધસ્ટય ભેનેજભેન્ટભધું

ફેઠકનો વલમ " આકિકધભધું વુંતી વજૉન ભધટે

ઉદ્ઘધટન કય.ા આ વેન્ટયથી વધકા નધું દે ળોને

ક્રુવભધું કયલતાન" શતો. વેનેગરનધું યધષ્ટ્રવત

કદયતી આતીઓભધું ભદદ ભળે.

ભૈકી વધર, આઇલયી કોસ્ટનધું ઉયધષ્ટ્રવત

»

ડેવનમર ડુંકન, ફેવનનનધું યધષ્ટ્રવત ેરીવ
તરોન વકશત ૫૪ દે ળોનધ ૩ શજાય પ્રવતવનધી
ઉસ્સ્થત યહ્યધ.

અભદધલધદભધું ઝીકધ લધમયવનધું ફે

ોઝીટીલ કેવ ભળ્મધ શોલધની WHo એ ષ્ટ્ટી
કયી. ઝીકધ લધમયવએ લધમયવ પેવભરી
ફ્રેવલવલયીડધઇનો ભેમ્ફય છે . આ લધમયવ કદલવે
જોલધ ભતધ ભધદધ એકડવ ઇજીપ્ત ભચ્છય
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કયડલધથી પેરધમ છે . ઝીકધ લધમયવ પ્રથભલધય
૧૯૪૭ભધું યગધન્ડધનધું ઝીકધ લનભધું જોલધ ભળ્મો
શતો. ઝીકધ લધમયવનધું રક્ષણો ડેંગ્ય જેલધ જ
શોમ છે . જેભધું તધલ, રધર આંખો, વધુંધધભધું
દખધલધ, રધર ચકતધ થઇ જલધ લગેયે છે .
તેનધથી ગબાભધું વલકવતધ ફધકનધું ભગજનો
વલકધવ રૂધધમ જામ છે અને દદીને રકલધ થઇ
જલધની ળકમતધું યશે છે .

  ભારત  

»

ટોમોટો વનીનધ નધભે જાણીતધ ભથની

ભેથ્યજન ું નીધન. મ કેયનધું અને કલૈતભધું
સ્થધમી થમેર ભેથ્યજ ૧૯૯૦ભધું ઇયધકે કલૈત

»

ભોયે વળમવનધું પ્રધધનભુંત્રી પ્રવલન્દ કભધય

જગન્નધથ બધયતની મરધકધતે. બધયત-ભોયે વળમવ
લચ્ચે વળક્ષણ, વમરી સયક્ષધ, વમરી વલજ્ઞધન
વકશત વભજતીઓ થઇ. ભોયે વળમવને બધયત
૫૦૦ વભબરમનની વશધમ કયળે. ભોયે વળમવ કશન્દ
ભશધવધગયભધું આકિકન ખુંડની દબક્ષણે આલેર
ટધ છે .

»

બધયતની પ્રથભ અંડય લોટય સયું ગન ું કધભ

ણા. કરકતધ ભેરો ભધટે ફનધલેર આ સયું ગ
હગરી નદી ય ફની છે જે શધલડધ અને વધલ્ટ
રેકને જોડળે. કર ૧૬.૫ કકભી ટનરભધું ૧૦.૮
કકભી અંડય ગ્રધઉન્ડ અને ૫૨૦ ભી અંડય લોટય

ય હભરો કમો ત્મધયે ૧.૭૦ રધખ બધયતીમોને

ટનર શળે.

વરધભત યીતે ફશધય કધઢલધભધું ભશત્લણા યોર

»

બજવમો શતો. ફોરીવડ કપલ્ભ "એયબરપટ" ભધું
અક્ષમકભધય ભેથ્યજની ભવભકધભધું શતો.

»

યધજેળ જૈનનધું સ્તક "ભન કી ફધત અ

વોશ્મર યીલોલ્યળન ઓન યે કડમો" અને ઉદમ
ભશરકયનધું સ્તક "ભધબચિંગ વલથ અ બફબરમન :
એનધરધઇઝીંગ નયે ન્ર ભોદી ગલનાભેન્ટ એટ

આવધભભધું પ્રધધનભુંત્રી ભોદીએ બધયતનધ

ભશધવેત "ભેન શજાકયકધ બિજ" ને ખલ્રો
મકમો. રુંફધઇ- ૯.૧૫ કકભી, ખચા-૨૦૫૬
કયોડ, ીરય-૧૮૨, આવધભ-અરણધચરન ું
અંતય ૧૬૫ કકભી ઘટળે. ભેન શજાકયકધ
આવધભનધું પ્રવવધ્ધ ગધમક શતધું અને
ધ્ભવલભણ અને દધદધવધશેફ પધકે એલોડા થી

વભડટભા" ન વલભોચન રોકવબધ સ્ીકય સવભત્રધ

વન્ભધવનત થમેર.

ભશધજને કય.ા

»

»

નધભે જાણીતધ ધ્ભશ્રી કે.ી.એવ.ગીર (કુંલય

એય ઇન્ન્ડમધનધું સ્લતુંત્ર વનદે ળક તયીકે

વૈમદ જપય ઇસ્રધભની વનભણકું

»

૨૯ ભે થી પ્રધધનભુંત્રી ભોદી જભાની,

સ્ેન, િધુંવ અને યવળમધનધું પ્રલધવે જળે. વેંટ
વટ્વફગાભધું ૧૮ભધું લધવિક બધયત-યવળમધ
વુંભેરનભધું બધગ રેળે.

ુંજાફનધ લા ડીજી અને "સયકો" નધું

ધર વવિંશ ગીર)ન ું શદમયોગનધું હભરધથી
નીધન. ખધબરસ્તધની આતુંકલધદીઓ વધભે
"ઓયે ળ બ્રેક થન્ડય" શધથ ધયીને ખધત્ભો
ફોરધવમો શતો. ઇન્ન્ડમન શોકી પેડયે ળનનધું
અધ્મક્ષ યશેર અને શ્રીરુંકધએ એરટીટી વધભે
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રડલધ યણનીવત ફનધલલધ ગીરની ભદદ

ળકશદ થમધ શતધું.

રીધેર.

»

»

યધષ્ટ્રીમ અલ્વુંખ્મક આમોગનધું અધ્મક્ષ

અભેકયકધ અને વધઉદી અયફ લચ્ચે

વલશ્વનો વૌથી ભોટો વુંયક્ષણ વોદો થમો. ૩૫૦

તયીકે વૈમદ ગૈરર શવન યીઝલીની વનભણકું .

બફબરમન ડોરયનધું આ વોદધભધું ૧૧૦ બફબરમન

»

ડોરયનો તત્કધર અભર કયધળે.

ઇન્ટયનેટ એન્ડ ભોફધઇર એવોવીએળન

ઓપ ઇન્ન્ડમધનધું અધ્મક્ષ તયીકે યધજન

»

આનુંદનની વનભણક. ક્રુણધર ળધશન ું સ્થધન રેળે.

ટેડયોવ એધધનોભ ગેિેમસવ ફનળે. તેઓ

  વળશ્વ  

WHO નધું લડધ ફનનધય પ્રથભ આકિકન છે .

»

વલશ્વ આવથિક ભુંચ દ્વધયધ જાશેય કયધમેર

વલશ્વની વૌથી લધ લસ્તી ગીચતધ ધયધલતધ
ળશેયોની મધદીભધું મફ
ું ઇ વલશ્વભધું બફજા ક્રભે.

WHO નધું નલધ ભશધવનદે ળક ઇથોવમધનધ

તેઓ ૧ જરધઇ ૨૦૧૭થી ડો. ભધગાયેટ ચધનન ું
સ્થધન રેળે.

»

નેધનધું પ્રધધનભુંત્રી ષ્ટ્ કભર દશર

પ્રચુંડે યધજીનધમ ું આપ્ય. ળેય ફશધદય દે ઉફધ

યધજ્સસ્થધનન ું કોટધ ૭ભધું સ્થધને. પ્રથભ નુંફયે

નલધ પ્રધધનભુંત્રી ફનળે.

ફધુંગ્રધદે ળન ું ઢધકધ. મફ
ું ઇની લસ્તી ગીચતધ પ્રવત

»

લગા કકભી ૩૧૭૦૦ જમધયે કોટધની ૧૨૧૦૦ છે .

»

ઇન્ટયનેળનર વોરધય એરધમન્વ( ISA)

ભધું જોડધલધ આકિકધનધું ચધય દે ળો એ વભજવત
કયી. ISA ભધું શધરભધું ૧૨૧ દે ળ છે . જેની
સ્થધનધ નયે ન્ર ભોદીનધ પ્રમધવોથી કયધઇ છે
અને મખ્મધરમ ગરગ્રધભ શકયમધણધભધું છે .

»

યનોનધ ળધુંવત વભળનભધું કોંગોભધું ળકશદ

બધયતીમ જલધન િજેળ થધધ અને રેફેનોનભધું
ળકશદ યવલ કભધયને ઇન્ટયનેળનર ડે ઓપ
ીવકીય વનવભતે ડેગ શેભયળોલ્ડ ભેડરથી
ભયણોયધુંત વન્ભધનીત કયધમધ.

»

જાધન ભબણયનધું બફષ્ટ્નય જજલ્રધનધું

કશરોકભધું લોય મ્યઝીમભ ફનધલળે. બફજા વલશ્વ
યધ્ધભધું જાધનનધું ૭૦ શજાય વૈવનકો અકશ

કપલ્ભોભધું જેમ્વ ફોન્ડની ભવભકધ

વનબધલનધય બિટીળ અબબનેતધ યોજય મયન ું
નીધન.

»

દફઇભધું વલશ્વનો પ્રથભ યોફોટ ોરીવ

અવધકધયી તૈનધત કયધમો. યોફોકો ૫ ફુટ ઉંચો
અને ૧૦૦ કકગ્રધ લજનનો છે .

»

NSG(ન્યકકરમય વપ્રધમય ગ્ર) નધું ૪૮

દે ળોન ું ણા અવધલેળન સ્સ્લત્ઝયરેન્ડનધ ફનાભધું
મોજાળે.

»

G-7 ની ૪૩ભી વવભટ ઇટધરીનધું

વવવવરીભધું મોજાઇ. જભાની, કેનેડધ, અભેકયકધ,
િધુંવ, ઇટધરી, જાધન, બિટન અને યયોીમ
વુંઘ તેનધ વભ્મો છે .

»

WWF ઇન્ટયનેળનર પ્રેવવડન્ટ એલોડા

બધયતીમ કધટા વનસ્ટ યોશત ચક્રલતીને એનધમત.
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ગ્રીન હ્યભય નધભની કધટા ન શ્રેણી ભધટે તેભને આ

૬૨.૩ અફજ ડોરયન ું વલદે ળી યોકધણ આવય.ું

યસ્કધય ઇન્ડોનેવળમધનધું ભધન્ડોભધું એનધમત

»

કયધમો.

  આવથિક જગત  

»

મકેળ અંફધણીનધ જીઓને "ડીઝીટર

વવલિવ ઇનોલેટય ઓપ ધ મય-૨૦૧૭" નો
એલોડા એનધમત. આ એલોડા વભધજભધું કડઝીટર
ક્રધુંવતભધું મોગદધન આનધય વમકકત કે કુંનીને

કેન્ર વયકધયભધું આવથિક ભધભરધનધું

વબચલ તન યે ફનળે. ૧૯૮૨ની ગજયધત
કેડયનધું તન યે ળવળકધુંત દધવન ું સ્થધન રેળે.

»

નલીન વલચધયો અને વભસ્મધઓનધું

વભધધધન ભધટે વલધધથીઓ, સ્ટધટા અ અને
ડેલરવા આગ આલે તે શેતથી બધયતીમ સ્ટેટ
ફેંકે શેકધથોન " કોડ પોય ફેંક " ળરૂ કયી.

દય લે ટીએભ પોયભ દ્વધયધ આલધભધું આલે છે .

»

»

શજાયની વધટી લટધલી ૩૧૦૨૮ ય ફુંધ યહ્યો.

જાધનને ધછ યધખીને બધયત વલશ્વનો

  રમત જગત  

બફજા નુંફયનો સ્ટેનરે સ્ટીર ઉત્ધદક દે ળ
ફન્મો. લા ૨૦૧૬-૧૭ભધું ૮.૨ વભબરમન ટન
સ્ટીરની વનકધવ થઇ (૧૦૨% નો લધધયો ) અને

ઇવતશધવભધું પ્રથભલધય વેન્વેક્વ ૩૧

IPl -10

( IPL ૨૦૦૭ થી ળરૂ )

વલજેતધ ટીભ

મફ
ું ઇ ઇન્ન્ડમન્વ

ઉવલજેતધ

યધઇજીંગ ણે સયજામન્ટ

ઓયેં જ કે 

ડેવલડ લોનાય (૬૪૧ યન)

ાર કે 

ભલનેશ્વય કભધય(૨૧ વલકે ટ)

વધથે ભીને વેટેરધઇટ પોન વેલધ રોંચ કયી.

પ્રેમય ઓપ ધ વીયીઝ

ફેન સ્ટોકવ

ળરૂઆતભધું અધાવૈવનકદો, યધજમ ોબરવ અને

ઇભજીંગ પ્રેમય

ફધવીર થધમ્ી

બધયતીમ યે લ્લેને અધળે.

પધઇનરન ું સ્થ

શૈરધફધદ

»

ભેન ઓપ ધ ભેચ

ક્રુણધર ુંડયધ

પેય પ્રે એલોડા

ગજયધત રધમન્વ

૭.૪૨ વભબરમન ટનની આમધત થઇ (૩૭%નો
ઘટધડો )

»

BSNL એ બિટનની કુંની INMARSAT

દવનમધની ટો -૫૦ રક્ઝયી િધન્ડભધું

બધયતની ૩ િધન્ડનો વભધલેળ. ગીતધુંજરી
જેમ્વ(નું-૩૦), ટધઇટન (નું-૩૧) અને ીવી

»

જલેરવા (નું-૪૪) વધભેર.

ભોશન ફધગધનને શયધલીને ફેગ્રોય એપવી એ

»

જીતી રીધો. ૧૯૭૭ થી યભધતી આ ટનધાભેન્ટભધું

FDI (Foreign Direct Investment)

આકવિત કયલધભધું બધયત વભગ્ર વલશ્વભધું નુંફય

ફુટફોરનો ૩૮ભોં કશયો પેડયે ળન ક

૮ ટીભો શતી.

-૧ ફન્ય.ું ચીન બફજા ક્રભે અને અભેકયકધ વત્રજા

»

ક્રભે યહ્ય. ધ પધઇનેંળીમર ટધઇમ્વ રીવભટેડ દ્વધયધ

ભધટે બધયતીમ કક્રકેટ ટીભ ઇંગરેન્ડ શોચી.

પ્રકધવળત યીોટા ભધું બધયતભધું ૨૦૧૬નધું લાભધું

પ્રથભ ભેચ બધયત ધકકસ્તધન વધભે

૧ જનથી ળરૂ થનધયી ચેસ્મ્મન રોપી
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ફવભિંગશધભભધું યભળે. દય ફે લે યભધતી આ

લૈજ્ઞધવનક અબ્દર કરધભનધું નધભ યથી "

ટનધાભેન્ટભધું ૮ ટીભો શળે. ૧૯૯૮ થી ળરૂ થમેર

વોરીફેવીરવ કરધભી " નધભ આપ્ય.

આ રોપીભધું છે લ્રે બધયત ૨૦૧૩ભધું
ચેસ્મ્મન ફન્ય શત ું.

»

BWF એથ્રેટ કવભળનભધું વભ્મ તયીકે

»

ઇઝયધમેર એયો સ્ેવ ઇન્ડસ્રી(IAI) અને

બધયતની બધયત ઇરેકરીકર બરવભટેડ(BEL)
લચ્ચે ૬૩૦ વભબરમનની યક્ષધ વભજતી થઇ. આ

બધયતની ફેડવભન્ટન ખેરધડી ી.લી.વવિંધ ચટું ધઇ.

વભજતી દ્વધયધ IAI અને BEL ચધય બધયતીમ

»

નૌવેનધનધ જશધજો ભધટે શલધઇ યક્ષધ પ્રણધરી

WWE ચેસ્મ્મન બધયતીમ મનો

કેનેડીમન જજિંદય ભશર( યલયધજવવિંઘ ધેવી)
ફન્મો.

»

વીએટ કક્રકેટ યે ટીંગ યસ્કધયભધું બધયતનધ

યવલચન્રન અવશ્વનને " વલા શ્રેષ્ટ્ઠ આંતયયધષ્ટ્રીમ
કક્રકેટય ઓપ ધ મય"નો એલોડા એનધમત.

»

સ્ેનની સવપ્રભકોટે આજૉન્ટીનધ નધું

ફુટફોરય બરમોનર ભેસ્વીને ટેક્વિોડનધું કેવભધું
૨૧ ભકશનધની વજા પયકધયી.

»

ભધસ્ટય બ્રધસ્ટય વબચન તેડરકયનધું જીલન

ય ફનેર " વબચન : અ બફબરમન ડ્રીમ્વ" કપલ્ભ
 બધધભધું યજ થઇ. જેનધ ડધમયે કટય જેમ્વ
ઇસ્કીન અને પ્રોડયવય યવલ બધગચુંદકધ છે .

»

ટેવનવનો લાનો બફજો ગ્રધન્ડ સ્રેભ િેન્ચ

ઓન ેયીવભધું ળરૂ. ઓસ્રેબરમન ઓનનધું
ફુંન્ને વલજેતધ વેયેનધ વલરીમમ્વ અને યોજય પેડયય
નકશ યભે. િેંચ ઓન ૧૮૯૧ થી ળરૂ થમો છે
અને કરે કોટા ય યભધમ છે .

  સાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન  

»

ભધત્ર અંતયીક્ષ સ્ટેળનભધું જ જોલધ

ભતધ એક ફેકટેયીમધને નધવધએ બધયતીમ

અને ફયધક-૮ વભવધઇરન ું નૌવેનધ વુંસ્કયણ
તૈમધય કયળે.

»

IIT કધનયનધું પ્રો. અબબેકની ટીભે

વલશ્વન ું પ્રથભ ેરોરથી ચધરત ડ્રોન ફનધવય.
ફેટયીથી ચધરતધ ડ્રોનની ૩૦ ભીવનટની
ઉડલધની ક્ષભતધ વધભે આ ડ્રોન વતત અઢી
કરધક ઉડી ળકે છે અને લજન રઇ જલધની
ક્ષભતધ ણ લધ ધયધલે છે .

»

ભધનલયકશત વલભધનોનધું યીક્ષણ ભધટેની

દે ળની વૌપ્રથભ એયોનોટીકર ટેસ્ટ યેં જ
કણધાટકનધું બચત્રદગા જજલ્રધનધું લધયવ કેલરભધું
વુંયક્ષણભુંત્રી ખલ્રી મકળે. ૧૩૦૦ કયોડનધું ખચે
અત્મધધવનક સવલધધઓ વધથે આ યેં જ
ડીઆયડીઓ એ તૈમધય કયી છે .

  Days of The week 
૨૩-ભે-વલશ્વ કધચફધ કદલવ
૨૪-ભે-કોભનલેલ્થ કદલવ
૨૫-ભે- વલશ્વ થધઇયોઇડ કદલવ
૨૭-ભે-જલધશયરધર નશેરૂ ણ્મવતથી

 પ્રશ્નોતરી 
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(૧) વધકા કડઝધવસ્ટય ભેનેજભેન્ટ વેન્ટય ક્ધું

કેટરધભધું ક્રભે શોચ્મો ?

ળરૂ કયલધભધું આવય છે ?

(૧૭) કેદ્ન વયકધયભધું આવથિક ભધભરોનધ

(૨) ઝીકધ લધમયવ વલશ્વભધું વૌપ્રથભલધય

વબચલ કોણ ફનળે ?

ક્ધું જોલધ ભે ર ?

(૧૮) "કોડ પોય ફેંક" શેકધથોન કઇ ફેંક એ

(૩) "ભન કી ફધત- અ વોશ્મર

ળરૂ કયી ?

યીલોલ્યળન" સ્તકનધું રેખક કોણ છે ?

(૧૯) ૩૮ભધું કશયો પેડયે ળન ફુટફોર ક કઇ

(૪) બધયતની મધત્રધએ આલેર

ટીભ જીતી ?

ભોયે વળમવનધું પ્રધધનભુંત્રી કોણ છે ?

(૨૦) BWF એથ્રેટ કવભળનભધું વભ્મ

(૫) બધયતની પ્રથભ અંડય લોટય સયું ગ

તયીકે કઇ બધયતીમ ખેરધડી ચટું ધમ ?

ક્ધ ફની છે ?

(૨૧) વબચન તેંડરકયનધ જીલન ય ફનેર

(૬) આવધભભધું ફનેર બધયતનધું વૌથી

કપલ્ભન ું નધભ શ છે ?

રધુંફધ રને શ નધભ આલધભધું આવય છે

(૨૨) ટેવનવનો પેન્ચ ઓન કમધ ળશેયભધું

?

ળરૂ થમો ?

(૭) ુંજાફનધું લા ડીજીીન ું તધજેતય

(૨૩) ગજયધતનધું કમધ ોટા ને "ુંકડત કદન

અલવધન થય તેન ું નધભ શ ું ?

દમધ ઉધધ્મધમ " નધભ અધળે ?

(૮) યધષ્ટ્રીમ અલ્વુંખ્મક આમોગનધું નલધ

(૨૪) આઇીએર -૧૦ ભધું વૌથી લધ યન

અધ્મક્ષ કોણ ફન્ય ?

કયનધય ખેરધડી કોણ ?

(૯) વલશ્વ આવથિક ભુંચનધ યીોટા ભધું
લસ્તીગીચતધભધું બફજા નુંફયે ક્ય ળશેય છે ?
(૧૦) ઇન્ટયનેળનર વોરધય એરધમન્વન ું
લડભથક ક્ધ છે ?
(૧૧) જાધન બધયતનધું કમધ યધજમભધું લોય
મ્યઝીમભ ફનધલળે ?
(૧૨) who નધું નલધ લડધ તયીકે કોણ
ચટું ધય ?
(૧૩) જેમ્વ ફોન્ડની કપલ્ભોથી જાણીતધ કમધું
અબબનેતધન ું તધજેતયભધું અલવધન થય ?
(૧૪) વલશ્વનો વૌપ્રથભ યોફટા ોરીવ કમધું
તૈનધત કયધમો ?
(૧૫) G-7 ની વવભટ કમધ મોજામ ?
(૧૬) બધયત વલશ્વભધું સ્ટીર ઉત્ધદનભધું

  જળાબો  
(૧) ગધુંધીનગય (૨) યગધન્ડધ (૩) યધજેળ જૈન
(૪) પ્રવલન્દ કભધય જગન્ન્નધથ (૫) કરકતધ (૬)
ભેન શજાકયકધ બિજ (૭) કીીએવ ગીર (૮)
વૈમદ ગેરર શવન યીઝલી (૯) મફ
ું ઇ (૧૦)
ગ્રરગ્રધભ શકયમધણધ (૧૧) ભબણય (૧૨) ટેડયોવ
અધધનોભ ગ્રેફેમસવ (૧૩) યોજય મય (૧૪)
દફઇ (૧૫) ઇટધરીનધ વવવવરી (૧૬) બફજા
(૧૭) તન યે (૧૮) એવફીઆઇ (૧૯)
ફેંગ્રોય એપવી (૨૦) ી.લી.વવિંધ (૨૧) વબચન
: અ બફબરમન ડ્રીમ્વ (૨૨) ેયીવ (૨૩) કુંડરધ
(૨૪) ડેવલડ લોનાય
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