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 દર સોમળારે  ળોટ્સએપ પર પ્રકાવત થત  ાં 
કરન્ટ  અફસેસ ન  ાં એકમાત્ર મેગેઝીન  

 વળદ્યાકકત     

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

અંક નું-૩૫ તધ: ૨૪ જ રધઇ – ૨૦૧૭ 

સાંપાદક: દરબાર સહદેળવસિંહ 

સ્થલ : માળલયા હાટીના 
જજ : જ નાગઢ 
www.vidhyashakti.blogspot.com 
 
Email : vidhyashaktigujarat@gmail.com 
 
 
 
 

 

 

»   ગ જયધત સ્ટેટ કો ઓયેટીલ ભધકેટીંગ 
પેડયેળન રીભીટેડ (ગ જકોભધવોર)નધું ચેયભેન 
કદલર વુંઘધણી ફન્મધ. જમધયે લધઇવ ચેયભેન 
તધરધરધનધું ધધયધવભ્મ ગોવલદ યભધય ફન્મધ. 

»   શલે ોસ્ટ ઓકપવોભધું ણ આધધયકધડા 
અડટે થઇ ળકળે. અભદધલધદની વભયઝધ ય 
ોસ્ટ ઓકપવભધુંથી વેલધનો પ્રધયુંબ થમો. 

»   શ્રવભક અન્ન ણધા મોજનધનો અભદધલધદ, 
ગધુંધીનગય, લડોદયધ, સ યત, યધજકોટ, 
બધલનગય, કરોર, અને લરવધડભધું પ્રધયુંબ. ૫ 
શજાય ફધુંધકધભ શ્રવભકોને ૧૦ રૂવમધભધું વધત્ત્લક 
બોજન અધળે. 

»    કેંન્રીમ અમ્ર ત વભળનભધું ૧ રધખથી  
લધ  લસ્તી ધયધલતધ ગ જયધતનધું ૩૧ ળશયેોનો 
વભધલેળ કયધમો. AMRUT(અટર વભળન પોય 
યીજ્ય લેનેળન એન્ડ અફાન ટ્રધન્વપોભેળન) 
મોજનધની ળરૂઆત જ ન-૨૦૧૫ભધું થઇ શતી. 

»   NCAER(નેળનર કધઉન્ન્વર ઓપ 
એપ્રધઇડ ઇકોનોભીક યીચવા) નધું યીોટા મ જફ 
૨૧ યધજમોભધું ઇન્લેસ્ટભેન્ટ ભધભરે વૌથી લધ  
ક્ષભતધ ધયધલત  યધજમ ગ જયધત છે. NCAER 
વથિંક ટેંક નધું પે્રવવડન્ટ નુંદન વનરેકણી છે. 

»   આંધ્રદેળનધું ગુંત  યભધું મોજામેર ૫૭ભી 
નેળનર ઇન્ટયસ્ટેટ વવવનમય એથ્રેટીકવ 
ચેન્પમનવળ ભધું ગ જયધતની વયીતધ ગધમકલધડ ે
૪૦૦ ભીટય દોડભધું કધુંસ્મદક જીત્મો.  
 
 
 
 
 

»    દેળનધું ૧૪ભધું યધષ્ટ્ટ્રવત યધભનધથ કોવલિંદ 
ફન્મધ. સ વપ્રભકોટાનધું ચીપ જસ્ટીવ જે.એવ. કશયે 
ળથ રેલડધલળ.ે ઉતયપ્રદેળનધું કધન ય દેશધત 
ત્જલ્રધનધ યૌંખ ગધભનધ યધભનધથ કોવલિંદ 
ફીજેીનધું પ્રથભ અને દેળનધું લફજા દલરત 
યધષ્ટ્ટ્રવત ફન્મધ છે.(પ્રથભ કે.આય.નધયધમણન 
શતધ) 

  ગ જરાત   

  ભારત   

http://www.vidhyashakti.blogspot.com/
mailto:vidhyashaktigujarat@gmail.com
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યધષ્ટ્ટ્રવતનધું વલચલ તયીકે વુંજમ કોઠધયી, 
વુંય કત વલચલ તયીકે બયત રધર ( ગ જયધત 
કેડય), અને પે્રવ વલચલ તયીકે અળોર ભલરક 
ની વનભણ ુંક. 

»  ૫ ઓગષ્ટ્ટે થનધય ઉયધષ્ટ્ટ્રવત દની 
ચ ુંટણી ભધટે NDA દ્વધયધ લેકૈમધ નધમડ ને 
ઉભેદલધય જાશયે કયધમધ. જમધયે UPAનધું 
ઉભેદલધય ગોધર ક્રુષ્ટ્ણ ગધુંધી છે. ઉલ્લ્ખનીમ છે 
કે ઉયધષ્ટ્ટ્રવત શધવભદ અંવધયીનો કધમાકધ ૧૦ 
ઓગષ્ટ્ટે  ણા થધમ છે. 
 

       ** ળેંકૈયા નાયડ  ** 
-૧૯૪૯ભધું આંધ્રપ્રદેળનધ નેલ્રોય ત્જલ્રધનધ 
ચધલટરેભભધું જન્ભ 
-આંધ્રપ્રદેળ ય વન.ભધુંથી કધમદધનધું સ્નધતક 
-કટોકટી દયવભમધન જેરભધું ગમધ શતધ. 
-૧૯૭૮ભધું આંધ્રપ્રદેળભધું ધધયધવભ્મ તયીકે 
ચ ુંટધમધ. 
-૧૯૯૮ભધું પ્રથભલધય યધજમવબધભધું ચ ુંટધમધ. 
-૨૦૦૨ભધું બધજનધું યધષ્ટ્ટ્રીમ અધ્મક્ષ ફન્મધ. 
-૨૦૦૪ભધું પયીથી બધજનધું અધ્મક્ષ ફન્મધું. 
-૨૦૦૨ભધું NDA વયકધયભધું ગ્રધભીણ વલકધવ 
ભુંત્રી ફન્મધું. 
-૨૦૧૪ભધું ળશયેી વલકધવ ભુંત્રી ફન્મધ. 

»   લેંકૈમધ નધમડ ને ઉયધષ્ટ્ટ્રવત દનધું 
ઉભેદલધય જાશયે કયધતધ ભધકશતી અને પ્રવધયણ 
ખધત   સ્મ તી ઇયધનીને અને ળશયેી વલકધવ 
ભુંત્રધરમ નયેન્રવવિંશ તોભયને વોંધય . 

»   નધગધરેન્ડનધું નલધ મ ખ્મભુંત્રી 
ટી.આય.ઝેલરમધુંગ ફન્મધ. નધગધરેન્ડ ીલ્વ 

ફ્રન્ટ ધટીનધું ઝેલરમધુંગને યધજમધર 
ી.ફી.આચધમાએ ળથ રેલડધવ્મધ શતધું. 

»   ઇવયોનધ  લા અધ્મક્ષ પ્રો. ય .આય.યધલ 
(ઉડ્ડુી યધભચન્ર યધલ) ન ું નીધન. તેભણે 
બધયતનધું પ્રથભ ઉગ્રશ આમાબટ્ટ રોંચ કયલધભધું 
અને બધયતને ઉગ્રશ ટેક્નોરોજીભધું આગ 
લધધયલધભધું ભશત્લ ણા ભ વભકધ વનબધલી શતી. 

»   કણધાટક યધજમએ ોતધનધું યધજમનધું 
અરગ ધ્લજ ભધટે ૯ વભ્મોની વવભવત ફનધલી. 

»   ટધટધ ભોટવે દેળની પ્રથભ જૈલ વીએનજી 
(ફધમો વભથેન) થી વુંચધરીત ફવ રોન્ચ કયી. 
 ણેભધું આમોજીત ઉજાા ઉત્વલભધું ેટ્રોલરમભ 
ભુંત્રી ધભેન્ર પ્રધધને આ ફવની ળરૂઆત કયધલી 
શતી. 

»    ઓકયસ્વધનધું ધઇકધ વલરોશને ૨૦૦ લા 
 ણા થતધ ળશીદોને શ્રધ્ધધુંજરી અધમ.  ધઇકધ 
વલરોશ ૧૮૧૭ભધું ઇસ્ટ ઇન્ન્ડમધ કુંની વધભે ફક્ષી 
જગફુંધ ની આગેલધનીભધું થમો શતો. 

»   વયસ્લતી નદીને  ન:જીલીત કયલધ ભધટે 
કેન્ર વયકધય અને શકયમધણધ વયકધય લચ્ચે કયધય 
થમધ. 

»   નધણધભુંત્રી અરૂણ જેટરી એ પ્રધધનભુંત્રી 
લમ લુંદનધ મોજનધ(PMVVY)નો પ્રધયુંબ કમો. 
બધયતીમ જીલન વલભધ વનગભ દ્વધયધ વુંચધલરત 
આ મોજનધું ૬૦ લાથી લધ  ઉભયનધું લડીરો 
ભધટે વલળે ેન્ળન પ્રધન છે. જેભધું યોકેરધ 
નધણધ ય કોઇ ટેક્વ નકશ રધગે અને ૮.૩% 
કયટના વધથે વલભો ભળે. 
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»   વલદેળ ભુંત્રધરમનધું પ્રલકતધ ગોધર 
ફધગ્રેની પ્રધધનભુંત્રી કધમધારમભધું વુંય કત 
વલચલ તયીકે વનય ન્ક્ત. તેઓએ વલનમ ભોશન 
કલધત્રધન ું સ્થધન રીધ .  

»   ૨૦૧૬ભધું પ્રધધનભુંત્રી નયેન્ર ભોદીની 
જાધન મ રધકધતે વભમે થમેર બધયત-જાધન 
યભધણ  વશમોગ વભજ તી કધમધાન્ન્લત થઇ.  
જાધન બધયતને યભધણ  કધમાક્રભ ભધટે 
ટેકનોરોજી અને અત્મધધ વનક જાધની ઉકયણો 
આળ.ે 

»   પ્રધધનભુંત્રી ૨૭ જ રધઇએ તવભરનધડ નધું 
યધભેશ્વયભ નજીક ી કયેપબ ભધું  લા યધષ્ટ્ટ્રવત 
અબ્દ ર કરધભનધું સ્ભધયકને ખ લ્  મ કળે. આ 
સ્ભધયક ૨.૧૧ એકયભધું ૨૦ કયોડનધું ખચે 
DRDO એ તૈમધય કય ા છે. અબ્દ ર કરધભન ું ૨૭ 
જ રધઇ ૨૦૧૫ભધું IIM વળરોંગભધું નીધન થય  
શત  ું. 

»   વવિંગધોયનધું નધમફ પ્રધધનભુંત્રી થભાન 
ળણમ ગધયધત્નભ બધયતની મ રધકધતે. 

»   ઓસ્ટે્રલરમધનધું વલદેળભુંત્રી જ રી લફળ 
બધયતની મ રધકધતે આવ્મધ. 

»   વલદેળ ભુંત્રધરમનધું નલધ પ્રલકતધ વલદેળ 
વેલધનધું અવધકધયી યવલળ ક ભધય ફન્મધું. શધરભધું 
ફ્રેંકપટા(જભાની)ભધું બધયતીમ કોન્સ્ય ર જનયર 
તયીકે કધમાયત છે, તેઓ ગોધર ફધગ્રેન ું સ્થધન 
રેળે. 

»   ગ્રોફર કોન્પયન્વ ઓન વધઇફય સ્ેળ 
(GCCS) ન ું મ ું લધવિક વુંભેરન બધયતભધું 

મોજાળ.ે નલેપફયભધું મોજાનધય આ વુંભેરનન ું 
ઉદ્ઘધટન પ્રધધનભુંત્રી કયળે, જેભધું વલશ્વનધું ૧૦૦ 
દેળનધું પ્રવતવનધી ઉન્સ્થત યશળેે. 
 
 
 

 

»   અભેકયકધએ ઇયધન ય ફેલરસ્ટીક 
વભવધઇર કધમાક્રભનધું મ દે નલધ પ્રવતફુંધો 
રગધવ્મધ. 

»   ય વનવેપ દ્વધયધ લૈવશ્વક વદબધલનધ દ ત 
તયીકે રીરી વવિંઘ ની વનભણ ુંક. રીરી વવિંઘ 
બધયતીમ મ ની કેનેડીમન ય  ટય ફ સ્ટધય છે. 

»   નેધની સ વપ્રભકોટાનધું મ ખ્મ ન્મધમધીળ 
ગોધર પ્રવધદ યજ રી ફન્મધું.  લા મ ખ્મ 
ન્મધમધીળ સ ળીરધ કધકીન ું સ્થધન રીધ ું. 

»   ઇન્ટયનેળનર વોરય એરધમન્વ(ISA)ભધું 
વધભેર થનધય ૩૫ભોં દેળ ઓસ્ટે્રલરમધ ફન્મો. 
૨૦૧૫ભધું બધયત-ફ્રધન્વ દ્વધયધ તેની સ્થધનધ 
કયધમ છે, જેન  લડ ભથક ગ ર ગ્રધભ શકયમધણધભધું 
છે.  

»   આતુંકલધદીઓ વધભે કધમાલધશી નધ કયતધ 
અભેકયકધએ ધકકસ્તધનને અધતી ૩૫૦ 
વભલરમન ડોરયની વશધમ અટકધલી દીધી. 

»   ય .કે.ની સ વપ્રભકોટાનધું પ્રથભ ભકશરધ 
પે્રવવડન્ટ તયીકે બ્રેન્ડધ ભધયજોયી શરેની વનભણ ુંક. 

»   લબ્રટનભધું સ યક્ષધ કધયણોવય ડ્રોન 
વલભધનોન ું યજીસ્ટે્રળન કયલધન ું પયજીમધત કયધય ું. 
 

  વળશ્વ   
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»    બધયત વયકધય HPCL (કશન્દ સ્તધન 
ેટ્રોલરમભ કોોયેળન લરવભટેડ)ભધું ૫૧.૧૧% 
બધગીદધયી ONGC ને ૩૦ શજાય કયોડભધું લેંચળે. 
જેથી HPCL એ ONGC ની વશધમક કુંની ફની 
જળે. ૧૯૭૪ભધું સ્થધમેર  HPCL ન ું મ ખ્મભથક 
મ ુંફઇભધું આલેર છે. તેનધ CEO એભ.કે.સ યધન 
છે. ONGC નધું અધ્મક્ષ કદનેળ વયધપ છે. 

»   ત  કીનધું ઇસ્તધુંબ રભધું મોજામેર ૨૨ભી 
ેટ્રોલરમભ કોંગ્રેવભધું ઇન્ન્ડમન ઓઇર 
કોોયેળન( IOC) ને WPC એક્વીરન્વ 
એલોડાથી વન્ભધનીત કયધમ. બધયતન ું 
પ્રવતવનવધત્લ ેટ્રોલરમભ ભુંત્રી ધયભેન્ર પ્રધધને 
કય ા શત  ું. 

»   PAYTM ભધું ૨૦% કશસ્વેદધયી જાધની 
કુંની વોપટફેંકે ખયીદી.  

»   બધયતીમ યીઝલા ફેંક ૨૦ રૂવમધની 
વીયીઝભધું નલી નોટો ફશધય ધડળે. 

»   ICICI ફેંકે પ્રથભલધય ATM થી જ 
ઇન્વટન્ટ વાનર રોન સ વલધધ ળરૂ કયી. ૧૫ 
રધખ સ ધીની રોન ATM યથી જ ભળ.ે 

»   યેલ્લે સ્ટેળનો ય ૨ રધખ ટીલી સ્ક્રીન 
રગધડીને જાશયેધતો દ્વધયધ ૧૦ શજાય કયોડની 
કભધણી બધયતીમ યેલ્લે કયળે. 

»   કયરધમન્વ ઇન્ડસ્ટ્રીજની ૪૦ ભી જનયર 
વબધભધું મ કેળ અંફધણી એ દેળનો પ્રથભ 

ઇન્ટેરીજન્ટ ૪જી ભોફધઇર રોંચ કયલધની 
જાશયેધત કયી. આ ભોફધઇર ગ્રધશકોને ભપતભધું 
ભળ,ે ણ વવક્ય યીટી ભની તયીકે ૧૫૦૦ 
રૂવમધ ૩ લા ભધટે જભધ કયધલલધનધું યશળેે. આ 
ભોફધઇરભધું રધઇપ ટધઇભ કફ્ર કોરીંગ અને ૧૫૩ 
રૂવમધભધું દય ભકશને અવનલરવભટેડ ડટેધ ભળે. 
TRAI (ટેલરકોભ યેગ્ય રેટયી ઓથોયીટી ઓપ 
ઇન્ન્ડમધ)નધું તધજા કયોટા મ જફ દેળભધું ૧૧૦ 
કયોડ ભોફધઇર ધધયકો છે. 

»   રોકવબધભધું નધણધભુંત્રી અરૂણ જેટરી એ 
જણધવ્ય  શત  ું કે ન્સ્લતઝયરેન્ડ અને વલશ્વની 
અન્મ ફેંકોનધું રીક થમેર ડટેધ દ્વધયધ ૧૯ શજાય 
કયોડનધું કધધ નધણધની જાણકધયી ભી છે. 

»   દેળભધું રધુંફધ વભમથી કધુંઇણ કધમાલધશી 
ન કયતી ૧.૬૨ રધખ કુંનીઓન ું યજીસ્ટે્રળન યદ 
કયધય . 

»   પોચ્ય ાન ગ્રોફર-૫૦૦ કુંનીઓભધું 
બધયતની ૭ કુંનીઓનો વભધલેળ.. IOC 
(૧૬૮ભધું ક્રભે),  કયરધમન્વ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (૨૦૩), 
SBI(૨૧૭), ટધટધ ભોટવા(૨૪૭), યધજેળ 
એક્વોટા (૨૯૫), બધયત ેટ્રોલરમભ( ૩૬૦), 
કશન્દ સ્તધન ેટ્રોલરમભ(૩૮૪) નો વભધલેળ થધમ 
છે. આ મધદીભધું લોરભધટા પ્રથભ ક્રભે છે. 
 
 
 
 
 

»   ઇંગ્રેન્ડભધું મોજામેર ICC કક્રકેટ ભકશરધ 
લલ્ડાક પધઇનરભધું બધયતને શયધલીને મજભધન 
ઇંગ્રેન્ડએ જીતી રીધો. ભેન ઓપ ધ વીયીઝ- 

  આવથિક જગત   

  રમત જગત   



સ્ધધાત્ભક યીક્ષધઓ ભધટેન ું વૌપ્રથભ લોટ્વએ ભેગેઝીન-વલદ્યધળકકત  

              www.vidhyashakti.blogspot.com 

 

 
  વળદ્યાક્તત ળોટ્સએપમાાં જોડાળા માટે JOIN VIDHYASHAKTI ખી મેસેજ કરો - 7359470068 

 

 

Page 5 

ટેભી લફભૌન્ટ (ઇંગ્રેન્ડ) , વૌથી લધ  યન- ટેભી 
લફભૌન્ટ, વૌથી લધ  વલકેટ-ડને લેન વનકાક 
(આકફ્રકધ)  

»   બધયતીમ કક્રકેટ ટીભનધું આવવસ્ટન્ટ કોચ 
તયીકે વુંજમ ફધુંગય અને ફોલરિંગ કોચ તયીકે 
બયત અરૂણની વનય ન્ક્ત. 

»   ૫૭ભી ઇન્ટયસ્ટેટ ચેન્પમનવળભધું કેય 
પ્રથભ સ્થધને યહ્ય . જમધયે તવભરનધડ  લફજા અને 
શકયમધણધ વત્રજા સ્થધને યહ્ય .  
વલાશે્રષ્ટ્ઠ એથ્રેટ  રૂ- દવલિંદય વવિંશ (ુંજાફ)  
વલાશે્રષ્ટ્ઠ એથ્રેટ ભકશરધ-અન  આય(કેય) 

»   ઓસ્ટે્રલરમધભધું મોજામેર વલકટોયીમન 
ઓન સ્કલોળ ટ નધાભેન્ટ બધયતીમ શયીધર 
વુંધ એ જીતી રીધી. 

»   પ્રથભ કધયગીર આંતયયધષ્ટ્ટ્રીમ ભેયેથોન " 
યન પોય ફોડાય" ભધું વલશ્વનધું ૮૦૦ થી લધ  
ખેરધડીઓએ બધગ રીધો. ૧૨૦ કકભીભધું વપાયધજ 
યશભધન અને ૬૦ કકભીભધું જકશય અબ્ફધવએ 
જીતી રીધી. 

»   નેળનર ભધસ્ટવા સ્ન કય ટ નધાભેન્ટ 
કણધાટકનધું ભન દેલ એ જીતી રીધી. 

»   બધયતની એક્ભધત્ર એટીી ટ નધાભેન્ટ 
ચેન્નઇ ઓનન ું નધભ ફદરધય ું. શલે ભશધયધષ્ટ્ટ્ર 
ઓનનધું નધભે પ્રથભલધય  ણેભધું મોજાળે.  

»   એવળમધઇ ચેન્પમન ળોટ ટય ભનવપ્રત 
કૌય ડો ટેસ્ટભધું પેઇર થતધ પ્રવતફુંધ 
રગધલધમો. 

»   અભેકયકી ઓન ગ્રધ ી ફેડવભન્ટન 
ટ નધાભેન્ટન ું ટધઇટર એચ.એર. પ્રણમે જીત્ય . 

»   વલપફરડન-૨૦૧૭  
 

         વલપફરડ -૨૦૧૭ વલજેતધ  
ટ નધાભેન્ટ વલજેતધ દેળ 

ભેન્વ 
વવિંગર 

યોજય પેડયય ન્સ્લત્ઝયરેન્ડ 

વલભેન્વ 
વવિંગર 

ગધફીને મ ગ રૂઝધ સ્ેન 

ભેન્વ 
ડફલ્વ 

 કધવ ક ફોટ ોરેન્ડ 

ભધકેરો ભેરો બ્રધઝીર 
વલભેન્વ 
ડફલ્વ 

ઇકધટેયીનધ ભધકધયોલધ યવળમધ 

ઇરેનધ લેવનીનધ યવળમધ 
વભક્વડ 
ડફલ્વ 

જેભી મ યે ય .કે 

ભધટીનધ શેંગીવ ન્સ્લત્ઝયરેન્ડ 

  
 

 
 
 

 

»   ઇવયો ટેલરભેટ્રી ટે્રકકિંગ એન્ડ કભધન્ડ 
નેટલકા એ ઉગ્રશોનધું રોન્ચીંગ દયવભમધન 
ઉગ્રશ અને  યોકેટને વમ રનધું ધણીભધું 
ગોઠલેરધ જશધજ યથી ટે્રક કયી ળકધમ તેલી 
એન્ટેનધ ટવભિનર પ્રણધરી વલકવધલી. આ 
વવસ્ટભને વધગય ભુંજ ધ જશધજ ય તૈનધત 
કયલધભધું આલી છે. 

»   ઇન્પોવીવ કુંનીએ ડ્રધઇલયરેવ કધટા 
ફનધલી. ભૈસ યભધું તેન  પ્રદળાન CEO વલળધર 
વવક્કધએ કય ા શત  ું. 

  સાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન   
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»   અભેકયકધની નેલીએ રેઝય શવથમધય 
પ્રણધરીન ું વપ યીક્ષણ કય ા. રેઝય દ્વધયધ જ 
ડ્રોન ને તોડી ધડય  શત  ું.  

»   વભકડમભ યેન્જ વયપેવ ટ ૂએય 
વભવધઇર(MRSAM) યેજીભેન્ટ ફનધલલધ ભધટે 
DRDO અને ઇઝયધમેર એયો સ્ેવ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 
લચ્ચેની ડીરને ભુંજ યી ભી. આ વભવધઇર 
ફેલરસ્ટીક વભવધઇરો અને એયક્રધપટને ૫૦ 
કકભીનધું અંતયભધું તોડી ધડળે. 

»   ગધડાનકયચ વળલફલ્ડવા અને એન્જીવનમય 
લરવભટેડ –કરકતધ દ્વધયધ ફનધલધમે લફજ  ભધકા IV 

જશધજ બધયતીમ નૌવેનધને વોંી દેલધય . 

»   ફકપિરધ શધડો ય દેળની યક્ષધ કયતધ 
જલધનો ભધટે DRDO એ ખધવ ખોયધક ફનધવ્મો. 
તેભધું લચકન લફન્સ્કટ, પ્રોટ્રીન ય કત ભટનફધય 
અને થધક ન અન બલધમ તેવ  ત  રવી ફધય 
ળધભેર છે. 
 
 
 
 

 
૧૭-જ રધઇ-આંતયયધષ્ટ્ટ્રીમ ન્મધમકદલવ 
૧૮-જ રધઇ-આંતયયધષ્ટ્ટ્રીમ નેલ્વન ભુંડરેધ કદલવ 
૨૦-જ રધઇ-આંતયયધષ્ટ્ટ્રીમ ચેવ કદલવ 
૨૨-જ રધઇ-ઝુંડધ અંગીકયણ કદલવ (૨૨ જ રધઇ  
            ૧૯૪૭નધું કદલવે બધયતનધું  
            યધષ્ટ્ટ્રધ્લજને ભધન્મતધ ભેર) 
૨૩-જ રધઇ-યધષ્ટ્ટ્રીમ પ્રવધયણ કદલવ 
 
 

 
 
 
 
(૧) ગ જકોભધવોરનધ ચેયભેન કોણ ફન્મધ ? 

(૨) શ્રવભક અન્ન ણધા મોજનધભધું કેટરધ રૂવમધભધું 
વધત્ત્લક બોજન આલધભધું આલે છે ? 

(૩) કેન્ર વયકધયનધ અમ્ર ત વભળનભધું ગ જયધતનધું 
કેટરધ ળશયેોનો વભધલેળ કયધમો છે ? 

(૪) દેળનધું ૧૪ભધું યધષ્ટ્ટ્રવત ફનનધય યધભનધથ 
કોવલિંદ કમધ યધજમનધ છે ? 

(૫) એનડીએ દ્વધયધ ઉયધષ્ટ્ટ્રવત દનધું 
ઉભેદલધય કોને જાશયે કયધમધ છે ? 

(૬) શધરભધું કેન્રનધ ભધકશવત અને પ્રવધયણ ભુંત્રી 
કોણ છે ? 

(૭) નધગધરેન્ડનધું નલધ મ ખ્મભુંત્રી કોણ ફન્ય  છે 
? 

(૮) કમધ યધજમએ અરગ ધ્લજ ભધટે વવભવત 
ફનધલી છે ?  
(૯) દેળની પ્રથભ ફધમો વભથેન વુંચધલરત ફવ 
કઇ કુંનીએ યજ  કયી છે ? 

(૧૦) ધઇકધ વલરોશ કમધ યધજમ વધથે 
વુંકધમેર છે ? 

(૧૧) કેન્ર અને શકયમધણધ વયકધય લચ્ચે કઇ 
નદીને જીલીત કયલધ કયધય થમધ છે ? 

(૧૨) વલદેળ ભુંત્રધરમનધું નલધ પ્રલકતધ કોણ 
ફન્ય  ?  
(૧૩) બધયતની ક્યધ દેળ વધથે થમેર યભધણ  
વભજ તી કધમધાન્ન્લત થઇ છે ? 

(૧૪) ગ્રોફર કોન્પયન્વ ઓન વધમફય સ્ેળ ન ું 
૫મ ું લધવિક વુંભેરન કમધ મોજાળે ? 

 Days of The week  
 

 પ્રશ્નોતરી  
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(૧૫) ઇન્ટયનેળનર વોરય એરધમન્વભધું વધભેર 
થનધય ૩૫ભોં દેળ ક્યો ફન્મો ? 

(૧૬) નેધની સ વપ્રભકોટાનધું મ ખ્મ ન્મધમધીળ 
કોણ ફન્ય  ? 

(૧૭) કઇ ેટ્રોલરમભ કુંનીભધુંથી વયકધય 
ોતધનો કશસ્વો લેંચી દેળે ? 

(૧૮) વોપટફેંક કમધ દેળની કુંની છે ? 

(૧૯) ATM ભધુંથી જ વાનર રોનની સ વલધધ 
કઇ ફેંકે ળરૂ કયી ?  
(૨૦) પોચ્ય ાન ગ્રોફર-૫૦૦ કુંનીભધું બધયતની 
કેટરી કુંનીને સ્થધન ભળ્ય  છે ?  
(૨૧) કક્રકેટ ભકશરધ લલ્ડાક કમો દેળ જીત્મો  ? 

(૨૨) બધયતીમ કક્રકેટ ટીભનધું ફોલરિંગ કોચ કોણ 
ફન્ય  ?  
(૨૩) વલપફરડન -૨૦૧૭ નો વભક્વડ ડફલ્વ 
ટધઇટર કોણ જીત્ય  ? 

(૨૪) કમધ દેળે રેઝય દ્વધયધ જ ડ્રોન વલભધનો 
તોડી ધડતી શવથમધય પ્રણધરી વલકવધલી ?  
(૨૫) ઝુંડધ અંગીકયણ કદલવ કમધયે ઉજલધમ છે 
?  
(૨૬) કઇ વોપટલેય કુંનીએ ડ્રધઇલયરેવ કધટા 
ફનધલી છે ?  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 (૧) કદલર વુંઘધણી (૨) ૧૦ (૩) ૩૧ (૪) 
ઉતયપ્રદેળ (૫) લેંકૈમધ નધમડ  (૬) સ્મ્ર વત ઇયધની 
(૭) ટી.આય.ઝેલરમધુંગ (૮) કણધાટક (૯) ટધટધ 
ભોટવા (૧૦) ઓકયસ્વધ (૧૧) વયસ્લતી (૧૨) 
યવલળ ક ભધય (૧૩) જાધન (૧૪) કદલ્શી 
(બધયત્ત) (૧૫) ઓસ્ટે્રલરમધ (૧૬) ગોધર 
પ્રવધદ યજ રી (૧૭) HPCL (૧૮) જાધન 
(૧૯) ICICI (૨૦) ૭ (૨૧) ઇંગ્રેન્ડ (૨૨) બયત 
અરૂણ (૨૩) જેભી મ યે અને ભધટીનધ શેંગીવ 
(૨૪) અભેકયકધ (૨૫) ૨૨ જ રધઇ (૨૬) 
ઇન્પોવીવ 

     જળાબો   


