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

ળશેયોન ું લગીકયણ કયધય.ું

»

વધવણ ફધદ ગજયધતભધું લફજો રધમન વપધયી

ધકા ફનધલલધ ભધટે કેન્દ્ન્િમ લન અને મધાલયણ
ભુંત્રધરમે ભુંજયી આી. આ રધમન વપધયી ધકા
અભયે રી જજલ્રધનધ ધધયી તધલકધનધ અંફધયડી ગધભ
ધવે ળેત્જી
ું નદી યનધ ખોડીમધય ડેભ નજીક ૪૦૦
શેકટયભધું ફનળે. ઉલ્રેખનીમ છે કે ગજયધતભધું
૨૦૧૫ની લસ્તી ગણતયી મજફ ૫૨૩ વવિંશ છે

»

ગધુંધીનગયની ગીપટ વવટીભધું BSE(ફોમ્બફે

સ્ટોક એકચેન્જ) ફધદ NSE( નેળનર સ્ટોક એકચેન્જ)

અંક નું-૨૯ તધ: ૧૨ જન - ૨૦૧૭

એ ણ આંતય યધષ્ટ્ટ્રીમ સ્ટોક એકચેંજ ળરૂ કય.ા NSE
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૧૬ કરધક ટ્રેડીંગ થળે. NSE નધ CEO વલક્રભ રીમ્બમે

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

  ગજરાત  

»

પ્રત્મધાણ ભધટે અંગ શોચધડલધ એય

નધું અધ્મક્ષ અળોક ચધલરધએ જણધવ્ય શત ું કે અકશ
છે , NSE ની સ્થધનધ ૧૯૯૨ભધું થમેર અને તે
વલશ્વન ું ૧૨ભધું નુંફયન ું સ્ટોક એકચેંજ છે .

»

અભદધલધદભધું બગલધન જગન્નનધથની

યું યધગત ૧૪૦ભી યથમધત્રધ ૨૫ જને નીકળે.
જગન્ન્નધથ ભુંદીયનધું ભશુંત કદલરદધવજી ભશધયધજ
છે . ભુંદીયની સ્થધનધ વધધ વધયું ગદધવજીએ ૪૫૦
લા શેરધ કયે ર.

અમ્બ્યરન્વ અથલધ શેલરકોપ્ટયનો ૫૦% ખચા યધજમ

»

વયકધય બોગલળે-મખ્મભુંત્રીની જાશેયધત

કધકિમધલધડી રોકવધકશત્મ શોચધડનધય ધ્ભશ્રી

»

બીખદધન ગઢલીન ું બોધરભધું વુંત તરવીદધવ

યધજમની ફધી જ ભશધનગયધલરકધ અને

નગયધલરકધઓભધું લફલ્ડીંગોનધ વનભધાણભધું વભધન
વનમભો રધગ ડળે. જનયર ડેલરભેન્ટ કુંટ્રોર

દવનમધબયભધું લવતધ ગજયધતીઓ સધી

એલોડા થી વન્ભધન કયધય.ું વુંત તરવીદધવ એલોડા
ભધ્મપ્રદે ળ વયકધય દ્વધયધ ૧૯૮૩-૮૪થી અધમ છે .

યે ગ્યરેળન (GDCR) અંતગાત ૭૦ ભીટય થી ઉચી

»

ઇભધયતો અને ભકું ઝોનભધું ૧૦ ભીટય થી ઉચીં

IFFCO નધ ઉધધ્મક્ષ ફન્મધું. IFFCO ( ઇન્ડીમન

ઇભધયતોન ું ફધુંધકધભ નકશ થઇ ળકે. GDCR ભધું

પધભાવા પટીરધઇઝય કો ઓયે ટીલ ) ની સ્થધનધ ૩

ોયફુંદયનધું વધુંવદ વલિરબધઇ યધદડીમધ

ગજયધતનધું ળશેયોને ડી૧ થી ડી૯ એભ ૯ કેટેગયીભધું
વળદ્યાક્તત ળોટ્સએપમાાં જોડાળા માટે JOIN VIDHYASHAKTI ખી મેસેજ કરો - 7359470068

Page 1

સ્ધધા ત્ભક યીક્ષધઓ ભધટે ન ું વૌપ્રથભ લોટ્વએ ભેગેઝીન-વલદ્યધળકકત

www.vidhyashakti.blogspot.com
નલે. ૧૯૬૭ભધું થમેર , તેનધ અધ્મક્ષ

અવધકધયીઓની ઉસ્સ્થવત. યે લ્લેભધું કર ૧૩

ફરવલિંદયવવિંઘ નકધઇ છે

રધખ કભાચધયી છે .

  ભારત  

»

દલક્ષણ આકિકધભધું બધયતીમ શધઇ કવભશ્નય

તયીકે રલચયધ કુંફોજની વનભણકું . તેઓ
યનેસ્કોભધું બધયતનધું સ્થધમી પ્રવતવનધી શતધ.

»

યધષ્ટ્ટ્રવતની ચટું ણીની તધયીખો જાશેય

કયધમ. ૧૪ જને જાશેયનધમ ું ફશધય ડળે. ૧૭
જરધઇએ ભતદધન અને ૨૦ભી એ કયણધભ
જાશેય થળે. યધષ્ટ્ટ્રવત પ્રણલ મખ્રજીનો કધમાકધ
૨૪ જરધઇ એ ણા થધમ છે .

»

ઉતયપ્રદે ળ વયકધય નીવત આમોગની

વરધશ મજફ ૩૯ વલબધગો ખત્ભ કયળે. યીભધું
શધરભધું ળેયડીવલબધગ, દષ્ટ્કધ યધશત વલબધગ,
દધ વલકધવ વલબધગ જેલધ ૮૨ વલબધગો છે .

»

IFFCO નધ જોઇન્ટ ભેનેજીંગ ડીયે કટય

યધકેળ કય ેકયવ સ્સ્થત ઇન્ટયનેળનર
પટીરધઇઝય ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એવોવવએળન(IFA ) નધું
ચેયભેન તયીકે ચટું ધમધ. IFA ભધું ૮૦ દે ળ વભ્મ
છે . કય પટીરધઇઝય એવોવીએળન ઓપ
ઇન્દ્ન્ડમધનધું ચેયભેન ણ છે .

»

નીવત આમોગે SATH (વસ્ટેનેફર

એકળન પોય ટ્રધન્વિોભીંગ હ્યભન કેીટર)
કધમાક્રભ ળરૂ કમો. તેનો ઉદે શ્મ વળક્ષણ અને
સ્લધસ્થમ ક્ષેત્રભધું કયલતાન રધલલધન ું છે .

»

બધયતીમ યે લ્લેની વૌપ્રથભ હ્યભન યીવોવા

યધઉન્ડ ટેફર કોન્પયન્વ કદલ્શીભધું મોજામ. યે લ્લે
ફોડા નધું ચેયભેન એ.કે.વભતર વકશતનધું યે લ્લે

»

કેન્િ વયકધયે કણધાટકની ધયું યીક બેંળ

દોડ "કુંફધરધ" ભધટે શ ક્રુયતધ પ્રવતફુંધ
(કણધાટક વુંળોધન) વલધેમક -૨૦૧૭ને ભુંજયી
આી. વલધેમકભધું કુંફધરધનો ક્રુયતધ પ્રવતફુંધ
અવધવનમભ-૧૯૬૦થી મકત કયલધનો પ્રસ્તધલ
છે .

»

આંધ્રપ્રદે ળભધું બધયતની પ્રથભ ગ્રધભીણ

LED સ્ટ્રીટ રધઇટ કયમોજનધનો પ્રધયું બ.
આંધ્રપ્રદે ળભધું ૭ જજલ્રધભધું ૧૦ રધખ LED
રગધલધળે.

»

યધષ્ટ્ટ્રવત પ્રણલ મખજીએ ભ્રણ શત્મધ અને

લરિંગ યીક્ષણ ફધફતે જાગ્રતતધ રધલલધ "વેલ્પી
વલથ ડોટય " ભોફધઇર એ રોન્ચ કયી.

»

નલી કદલ્શીભધું રેડી શોડીંગ ભેડીકર

કોરેજભધું યધષ્ટ્ટ્રીમ ભધનલ દધ ફેંક અને "
લધત્વલ્મ ભધત ૃ અમ્રત કો" મોજનધનો પ્રધયું બ.
સ્તનધન કયધલતી ભધતધઓ દ્વધયધ દધવનત દધને
ેચ્યયધઇઝડ,યીક્ષણ અને વુંગ્રશ કયીને
જરયીમધતભુંદ વળશઓને અધળે. લધત્વલ્મ ભધત ૃ
અમ્રત કોની સ્થધનધ નોલે વયકધયની
વશધમથી કયલધભધું આલી છે .

»

દે ળભધું ૧૦ લાથી જનધ કેવોનધું ઝડી

વનકધર ભધટે વયકધય વનવ્રત જજોની
"ન્મધમવભત્ર" તયીકે વનભણકું કયળે.

»

બોધરન ું શફીફગુંજ યે લ્લે સ્ટેળન દે ળન ું

પ્રથભ પ્રધઇલેટ યે લ્લે સ્ટેળન ફન્ય.ું ળોવિંગ
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કોમ્બરેક્ષ, ધકકિંગ સ્થ વકશતની સવલધધઓ છે .
ફુંવર ગ્ર તેન ું ૮ લા ભધટે વુંચધરન કયળે.

»

દે ળભધું ભનયે ગધની શ્રેષ્ટ્િ અભરલધયી ભધટે

»

નધવધએ અંતયીક્ષ વભળન ભધટે બધયતીમ

રેપટનન્ટ કનાર યધજા ચધયી વકશત ૧૨
અલકધળમધત્રીની વુંદગી કયી. લોટયલનધું

આંધ્રપ્રદે ળનધું વલલઝમધનગયભને ૨૦૧૬નો

યશેલધવી ૩૯ લવિમ યધજા ચધયી એ MITભધુંથી

ભનયે ગધ એલોડા એનધમત.

એયોનોટીકર એન્જીવનમયીંગની ડીગ્રી ભેલેર

  વળશ્વ  

»

આંતકલધદીઓને વભથાન કયલધનધ આક્ષે

વધથે ખધડી દે ળ કતધય વધથે વધઉદી અયફ,
વભસ્ત્ર, ફશયીન, મભન અને લરલફમધએ યધજદ્વધયી
વુંફધ
ું ો નો અંત આણ્મો. યધજદતોને ધછધ
ફોરધલી રેલધની વધથે કતધય જતી પરધઇટો ણ
યદ કયધમ. ઉલ્રેખનીમ છે કે જાણીતી ન્યઝ
ચેનર અર ઝઝીયધ કતધયની છે અને ૨૦૨૨નો
કપપધ લલ્ડા ક્ કતધયનધું દોશધભધ મોજાલધનો છે .

»

નેધી કોંગ્રેવનધ વબધવત ળેય ફશધદય

દે ઉફધ નેધનધું પ્રધધનભુંત્રી ફન્મધ. વુંવદભધું
ઉસ્સ્થત ૫૫૮ વધુંવદોભધુંથી દે ઉફધને ૩૮૮ ભત
ભળ્મધ.

»

અભેકયકી યધષ્ટ્ટ્રવત ડોનધલ્ડ ટ્ર્મમ્બે

FBI(પેડયર ્યરૂ ઓપ ઇન્લેસ્ટીગેળન) નધું લડધ
તયીકે કક્રસ્ટોપય યે ની વનભણકું કયી.

»

બધયત 4G સ્ીડ ભધભરે દવનમધનધું ૭૫

છે . સવનતધ વલલરમમ્બવ અને કલ્નધ ચધલરધ
ફધદ તેઓ અલકધળમધત્રધએ જનધય વત્રજા
બધયતીમ મનધ અભેકયકન ફનળે. ઉલ્રેખનીમ
છે કે ૧૨ અલકધળમધત્રીઓની ટીભ ભધુંથી ૫
ભકશરધઓ છે .

»

લિટનભધું ૬૫૦ ફેિકોની વુંવદની

ચટું ણીભધું લડધપ્રધધન થેયેવધ ભે ની ધટી
કન્ઝયલેટીલને વૌથી લધ ૩૧૮ ફેિકો ભી,
જમધયે રેફય ધટીને ૨૬૧ ફેિકો ભી.
લિટનનધું ઇવતશધવભધું પ્રથભલધય ૨૦૧ ભકશરધ
વધુંવદ ચટું ધઇ. ગત ચટું ણીભધું ૧૯૬ ભકશરધ
વધુંવદ ચટું ધઇ શતી. બધયતીમ મની વપ્રત કૌય
પ્રથભ વળખ ભકશરધ વધુંવદ ફની. લિટનભધું કર
૧૨ બધયતીમ મનધું વુંવદ વભ્મ ફન્મધ.

»

અસ્તધનધ( ક્ઝધકકસ્તધન) ભધું મોજામેર

વળખય વુંભેરનભધું બધયત-ધકકસ્તધન ળધુંઘધઇ કો
ઓયે ળન ઓગેનધઇઝેળન(SCO) નધું ણા
વભ્મ ફન્મધ. SCO વલશ્વની ૪૨% લસ્તી, ૨૦%
જીડીી અને ૨૨% ક્ષેત્રેપ ધયધલે છે . SCO નધું

દે ળોભધું ૭૪ભધું ક્રભે યહ્યો. બધયતભધું 4G ની

વેક્રેટયી જનયર યધવળદ અલરભોલ છે .

ડધઉનરોકડિંગ સ્ીડ ૫.૧ MBPS ની છે જ્મધયે

»

પ્રથભ નુંફયે ૪૬.૬૨ MBPS વધથે વવિંગધોય
પ્રથભ ક્રભે છે .

છે લ્રધ ૨૦૦ લાભધું જાધનનધું વમ્રધટ

પ્રથભલધય દ છોડળે. વુંવદ દ્વધયધ ભુંજયી
ભતધ વમ્રધટ અકકકશતો ત્ર યધજકભધય
નધરકશતો ભધટે ગધદી છોડળે.
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»

NATo નો ૨૯ભોં વભ્મ દે ળ ભોન્ટેનેગ્રો

»

િેંચ ઓન વભક્વડ ડફલ્વભધું બધયતનધ

ફન્મો. NATO (નોથે એટરધન્ટીક ટ્રીટ્રી

યોશન ફોન્નધ અને કેનેડધની ગ્રેલફએરધ

ઓગેનધજેળન) ની સ્થધનધ ૧૯૪૯ભધું થઇ શતી.

ડધિોલસ્કીની જોડી વલજેતધ ફની. કોરુંલફમધનધ

જેન ું શેડ કલધટા ય બ્રવેલ્વ ફેલ્જીમભભધું છે .

યોફતા પયધશ અને જભાનીનધ એનધ રીનધની

NATO ભધું ૨૦૦૯ભધું અલ્ફેવનમધ અને

જોડીને શયધલી. રીએંડય ેવ, ભશેળ ભતી

ક્રોએવળમધ જોડધમધ શતધું

અને વધવનમધ વભઝધા ફધદ ગ્રધન્ડ સ્રેભ જીતનધય

»

યોશન ફોન્ન્નધ ચોથો બધયતીમ ફન્મો.

ટેકવચોયી ભધભરે બધયતે –OECD વધથે

િેન્વ ઓન-૨૦૧૭

વભજવત કયી. OECD (ઓગેનધઇજેળન પોય
ઇકોનોવભક કો ઓયે ળન એન્ડ ડેલરભેન્ટ )

સ્ધધા

વલજેતધ

દે ળ

ભેન્વ વવિંગર

યધપેર નડધર

સ્ેન

ની સ્થધનધ ૧૯૪૮ભધું ેકયવભધું થમેર .જેનધ

વલભેન્વ વવિંગર

જેરેનધ ઓસ્ટધેન્કધ

રેટવલમધ

ભેન્વ ડફલ્વ

યમધન શેયીવન

અભેકયકધ

વભ્મદે ળ ૩૫ છે .

  આવથિક જગત  

»

ભધઇકર વલનવ
વલભેન્વ ડફલ્વ

૨૦૧૭ભધું ૭.૨ % ,૨૦૧૮ભધું ૭.૫% અને

વભક્વડ ડફલ્વ

૨૦૧૯ભધું ૭.૭ % યશેળે. જમધયે ચીનનો

»

૩૦ ડેલરભેન્ટ નેળન્વનધ ગ્રોફર યીટેર

ડેલરભેન્ટ ઇન્ડેક્ષભધું બધયત પ્રથભ સ્થધને યહ્ય,
ચીન લફજા સ્થધને.

»

કેનેયધ ફેંક અને ન્ય ઇન્દ્ન્ડમધ ઇન્સ્મોયન્વ

કુંની વધથે થમેર વભજવત મજફ શલે કેનેયધ
ફેંકની ળધખધઓભધુંથી ોલરવી ભળે.

  રમત જગત  

લ્યવી વેપધયોલધ

ચેક ગણયધજ્મ

યોશન ફોન્નધ

બધયત

ગેિીએરધ

કે નડ
ે ધ

ડધિોલસ્કી

વલકધવદય ૨૦૧૭ભધું ૬.૫% અને ૨૦૧૮ભધું
૬.૩% યશેળે.

અભેકયકધ

વેન્ડવ

લલ્ડા ફેંકની ઇન્દ્ન્ડમન ઇકોનોભીનધ ગ્રોથ

પોયકધસ્ટ યીોટા મજફ બધયતનો વલકધવદય

ફેથધની ભધટે ક

ન્યઝીરેન્ડ

»

ICC ભકશરધ કક્રકેટ લલ્ડા કભધું બધગ રેલધ

બધયતીમ ભકશરધ ટીભ વભતધરી યધજનધું નેત ૃત્લભધું
ઇંગ્રેન્ડ શોચી.

»

ICC શોર ઓપ પેભભધું શ્રીરુંકધનધું મથૈમધ

મયરીધયનને વધભેર કયધમો. તે શોર ઓપ પેભભધું
વધભેર થનધય શ્રીરુંકધનો પ્રથભ અને વલશ્વનો ૮૪ભોં
ખેરધડી ફન્મો.

»

અલખર બધયતીમ ફુટફોર ભશધવુંઘનો -

૨૦૧૬નો પ્રેમય ઓપ ધ એલોડા એલોડા ભોશન
ફધગધન ટીભનધું સ્ટ્રધઇકય જે.જે.રધલ્ેખલઆને
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એનધમત. જમધયે ભકશરધનો એલોડા સ્સ્ભતધ ભલરકે
જીત્મો.

»

ટુંક વભમભધું બધયતીમ વૈન્મભધું ભકશરધઓ

ણ રડધકની ભવભકધભધું જોલધ ભળે- આભી લડધની

યવનવેપનધું "સય ડેડવ " અલબમધનભધું

વલચન તેંડરકય જોડધમધ. આ અલબમધન ફધકોનધું
ળરૂઆતી વલકધવભધું વતધની ભવભકધ ફધફતે છે .

»

»

બધયતીમ ટેવનવ ખેરધડી યધભકભધય યધભનધથને

જાશેયધત

»

ચીનનધું હનધન પ્રધતભધું ઝુઝૌઉ ખધતે ધટધ

વલનધ જ ભધત્ર લચઅ
ા ર ટ્રેક ય ચધરતી ઓટોનોભવ
યે વડ ટ્રધુંઝીટ ટ્રેનન ું વપ યીક્ષણ. ૩૦ ભી. રધુંફી

આઇટીએપ પરચવા ટેવનવ લખતધફ જીત્મો.

આ ટ્રેન વેન્વયનધ આધધયે વડકની શોધઇ ભધીને

»

સ્લમુંવચ
ું ધલરત યીતે જ ોતધનો ટ્રેક નક્કી કયી રેળે.

ICC ચેસ્મ્બમન ટ્રોપીભધું બધયત વધઉથ

આકિકધને શયધલીને વેવભ પધઇનરભધું શોચ્ય.ું

»

કશન્દસ્તધન એયોનોટીક્વ અને યવળમધની કુંની

યોવોફોયોનેક્ષોટા વુંયકત યીતે કધભોઉ શેલરકોપ્ટયન ું

  સાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન  

»

ઇવયો એ સ્લદે ળી ક્રધમોજેવનક એંજીન

ઉત્ધદન ટુંક વભમભધું ળરૂ કયળે. ડફર
એન્જીનલધધ ભલ્ટી યટીરીટી કધભોઉ શેલરકોપ્ટય
ચેતક અને ચીતધ શેલરકોપ્ટયની જગ્મધ રેળે.

ધયધલતધ યોકેટ GSLV ભધકા -૩ દ્વધયધ ઉગ્રશ

»

GSAT-19 રોન્ચ કમો. ૩૧૩૬ કકગ્રધ.લજનનો

એયોફોટ ફનધલી. બધયતીમ સ્ટધટા અ કુંની

GSAT-19 બધયતની ધયતી યથી છોડલધભધું
આલેર વૌથી લધ લજન ધયધલતો ઉગ્રશ છે ..
GSLV માકસ -3 રોકેટ
-કર લજન-૬૪૦ ટન
-રુંફધઇ-૪૩ ભીટય
-વ્મધવ-૪ ભીટય
-એંજીનભધું ફતણ તયીકે પ્રલધશી શધઇડ્રોજન
અને પ્રલધશી ઓકવીજન લયધમ છે .
-સ્ટેજ-૩

બધયત-યવળમધએ વલશ્વની વૌપ્રથભ શધઇિીડ

વભરેવનમભ એયોડધમનેવભક્વ અને યવળમધની
ઇન્ટયનેળનર ઇન્સ્ટીટટ પોય એડલધન્વડ એયોસ્ેવ
ટેકનોરોજીએ વુંયકત યીતે ફનધલેર આ ફોટ
જભીન, ફયપ, યે તી અને ધણી ય ચધરી ળકે છે .
એયોફોટની ભશતભ સ્ીડ ૧૫૦ કકભી/કરધક છે .

»

િશભધુંડભધું વૌથી ગયભ ગ્રશ ભળ્મો. કેલ્ટ-૯

ફી નધભનો આ ગ્રશ ગર કયતધ ૨.૮ ગણો ભોટો છે
અને તેન કદલવન ું તધભધન ૭૮૨૦ પેયનકશટ છે .

-૪ ટન સધીનધ ઉગ્રશને જીઓવવિંક્રોનવ

»

ઓયફીટભધું (૩૫૭૮૬ કકભી) સ્થધીત કયલધ

અંતયીક્ષ કેન્િ યથી બધયે ખભ એકયમન-૫ યોકેટ

વક્ષભ છે .

દ્વધયધ GSAT-17 ઉગ્રશને રોન્ચ કયળે.

GSAT -19
-ku અને ka ફેન્ડ ધયધલે છે
-કોમ્બયવનકેળન વેટેરધઇટ છે .

ઇવયો ૨૮ જને િેન્ચ ગમધનધનધ કૌરૂ

  Days of The week 
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www.vidhyashakti.blogspot.com
૮-જન-વલશ્વ ભશધવધગય કદલવ ( ૨૦૦૯ થી

(૧૪) NATO નો વભ્મ તધજેતયભધું કમો દે ળ

ઉજલધમ

ફન્મો ?

છે . ૨૦૧૭ નો વલમ: "આણધ

(૧૫) OECD ન ું લડભથક ક્યધ છે ?

ભશધવધગય: આણ બવલષ્ટ્મ" છે

(૧૬) િેન્ચ ઓનભધું વભક્વડ ડફરનો ખીતધફ

૧૨-જન- વલશ્વ ફધ ભજયી વલયોધ કદન-

ક્યધું બધયતીમ એ જીત્મો ?

૨૦૦૨ભધું ILO(ઇન્ટયનેળનર રેફય

(૧૭) કમધ શ્રીરુંકન ખેરધડીનો કક્રકેટનધું શોર

ઓગેનધજેળન) દ્વધયધ ઉજલલધની

ઓપ પેભભધું વભધલેળ કયધમો ?

ળરૂઆત.

(૧૮) આઇવીવી ભકશરધ કક્રકેટ લલ્ડા ક્ ક્યધ

 પ્રશ્નોતરી 
(૧) ગજયધતભધું વવિંશોનો લફજો વપધયી ધકા કમધું
ફનળે ?
(૨) નેળનર સ્ટોક એકચેન્જનધું ચેયભેન કોણ છે
?
(૩) તધજેતયભધું વુંત તરવીદધવ એલોડા થી કમધું
રોકવધકશત્મકધયને વન્ભધનીત કયધમધ ?
(૪) ઇપકોનધું ઉધધ્મક્ષ કોણ ફન્ય ?
(૫) SATH ન ું રૂનધભ શ ું છે ?
(૬) કુંફધરધ શ ું છે ?
(૭) લધત્વલ્મ ભધત ૃ અમ્રત કો મોજનધ કમધું
દે ળનધું વશમોગથી ળરૂ કયલધભધું આલી છે ?
(૮) દે ળન ું પ્રથભ પ્રધઇલેટ યે લ્લે સ્ટેળન કમધું
ફન્ય છે ?
(૯) ૨૦૨૨ નો કપપધ લલ્ડા ક્ ક્યધ મોજાળે ?
(૧૦) નેધનધું નલધ પ્રધધનભુંત્રી કોણ ફન્ય ?
(૧૧) નધવધ એ કમધ બધયતીમની અલકધળમધત્રી
તયીકે વુંદગી કયી છે ?
(૧૨) લિટનની ચટું ણીભધું કઇ ધટીને વૌથી લધ

મોજાળે ?
(૧૯) બધયતે GSLV ભધકા -૩ યોકેટ દ્વધયધ કમો
ઉગ્રશ રોન્ચ કમો ?
(૨૦) વલશ્વની વૌપ્રથભ શધઇિીડ એયોફોટ કમધ
ફે દે ળે ફનધલી ?
(૨૧) વલશ્વ ભશધવધગય કદલવ ક્યધયે ઉજલધમ છે
?

  જળાબો  
(૧) અંફધયડી –અભયે રી જજલ્રો (૨) અળોક
ચધલરધ (૩) બીખદધન ગઢલી (૪) વલિરબધઇ
યધદડીમધ (૫) વસ્ટેનેફર એકળન પોય
ટ્રધુંવિોભીંગ હ્યભન કેીટર (૬) કણધાટક
યધજમની ધયું કયક બેંળ દોડ (૭) નોલે (૮)
શફીફગુંજ ( બોધર ) (૯) દોશધ –કતધય (૧૦)
ળેયફશધદય દે ઉફધ (૧૧) યધજા ચધયી (૧૨)
કન્ઝયલેટીલ ધટી (૧૩) ધકકસ્તધન (૧૪)
ભોન્ટેગ્રેનો (૧૫) ેકયવ (૧૬) યોશન ફોન્નધ
(૧૭) મથૈમધ મયરીધયન (૧૮) ઇંગ્રેન્ડ (૧૯)
GSAT-19 (૨૦) બધયત-યવળમધ (૨૧) ૮ ભી જન

ફેિકો ભી છે ?
(૧૩) SCO નો ણા વભ્મ બધયત વધથે ક્યો
અન્મ દે ળ ફન્મો ?
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