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દર સોમળારે ળોટ્સએપ પર પ્રકાવત થત ાં
કરન્ટ અફેસસ 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-૩૬ તધ: ૩૧ જરધઇ – ૨૦૧૭

ફન્મધ.

»

ગજયધતભધું યધજમવબધની ૩ ફેઠકની

મદત યી થતધ બધજભધુંથી અવભત ળધશ,
સ્રવત ઇયધની, ફલુંતવવિંશ યધજત અને
કોંગ્રેવભધુંથી અશભદ ટેરે ઉભેદલધયી નોંધધલી.

»

૬ઠ ેટ્રકેવભકલ્વ કન્કરેલ ભશધત્ભધ

ભુંદીય ગધુંધીનગયભધું મજામ. જેભધું કેન્રીમ
ેટ્રબરમભ ભુંત્રી ધભાન્ર પ્રધધન, કેન્રીમ
ખધતયભુંત્રી અનુંતકભધય લગેયે ઉસ્સ્થત યહ્યધ
શતધું. તેન વલમ" ઇન્ન્ડમધ ેટ્રકેવભકલ્વ ૨૦૩૦ : અલવય અને ડકધય" શત.

સાંપાદક: દરબાર સહદે ળવસિંહ

  ભારત  

સ્થલ : માળલયા હાટીના
જજ : જનાગઢ
www.vidhyashakti.blogspot.com

»

Email : vidhyashaktigujarat@gmail.com

દધખરધની જરૂકયમધત નકશ ડે. આધધય અથલધ

ધવટા ભધટે શલે જન્ભતધયીખનધું

ધનકધડા ભધું રખેરી જન્ભ તધયીખ ભધન્મ ગણધળે.

»

  ગજરાત  

»

મખ્મભુંત્રી વલજમ રૂધણીએ

યવનવેપ.

અભદધલધદની ધયે ખ શસ્ીટરભધું યધજમની
વોપ્રથભ આધવનક યફટીક ઓથોેડીક વજૉયી
ઇમ્પ્રધન્ટની ળરૂઆત કયી. આલ ્રધન્ટ દે ળભધું

બરમ નધબદીનધું એમ્પફેવેન્ડય તયીકે

અવભતધબ ફચ્ચનન કધમાકધ ૨ લા લધધયત

»

જાબણતધ લૈજ્ઞધવનક અને વળક્ષણવલદ પ્ર.

મળ ધરન ું નીધન.

આ બફજ છે અને ગજયધતભધું પ્રથભ જ છે .

»

»

જાવતમ વતધભણી અટકધલલધ ભધટે ભકશરધ અને

વુંગીતક્ષેત્રે અનેરૂ મગદધન આનધય

ધર્શ્ામ ગધવમકધ શવિદધફેન યધલન ું નીધન.

»

કોંગ્રેવનધું નેતધ ળુંકયવવિંશ લધધેરધએ

યધજીનધમ ું આતધ છટધઉદે યનધું ધધયધવભ્મ
ભશનવવિંશ યધઠલધ વલધધનવબધભધું વલક્ષનધું નેતધ

કધભકધજનધું સ્થએ ભકશરધઓની

ફધ વલકધવ ભુંત્રી ભેનકધ ગધુંધીએ SHe ફક્ષ
(વેકસ્યઅર શેયેવભેન્ટ ઇરેકટ્રવનકવ ફક્ષ)ન
શબધયું બ કમો. વેકસ્યઅર શેયેવભેન્ટ એકટ ૨૦૧3(પ્રીલેન્ળન, પ્રકશબફળન) ની અભરલધયી
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ભધટે ળરૂ કયધમેર આ વેલધ દ્વધયધ ભકશરધઓ

કભાચધયીને રધતભ ૧૮૦૦૦ ગધય ભળે. ૪

ઓનરધઇન પયીમધદ કયી ળકળે.

કયડ કધભદધયને રધબ ભળે.

»

»

રખનઉ ભેટ્ર તધન ું FM યે કડમ સ્ટેળન

ભરધવ શધઇકટે તવભરનધડની

ધયધલતી દે ળની પ્રથભ ભેટ્ર ફનળે. તેભધું

ળધધઓભધું લુંદે ભધતયભ ગધલધન ું અવનલધમા કય.ા

ભેટ્રની ભધકશતી અને ભનયું જન યજ કયધળે.

»

»

યધભેર્શ્યભનધું ેઇ કેયેમ્પબભધું DRDO

મફ
ું ઇ ભેટ્રએ દે ળની પ્રથભ ભફધઇર

ટીકીટ પ્રણધરીન પ્રધયું બ કમો. onGO એ્થી

દ્વધયધ વનવભિત અબ્દર કરધભ ભેભયીમરને

ભફધઇર દ્વધયધ જ ટીકીટ ભી ળકળે.

પ્રધધનભુંત્રીએ ખલ્લ મકય.ું કરધભની ૭ ફૂટની

»

મવતિ અને નરેજ વેન્ટય યધષ્ટ્ટ્રને અાણ. અબ્દર
કરધભનધું વુંદેળને વભગ્ર બધયતભધું શચધડનધય
"કરધભ વુંદેળ લધકશની"ને રીરી ઝુંડી અધઇ.
તે વભગ્ર દે ળભધું પયીને અબ્દર કરધભનધું
જન્ભકદલવ ૧૫ ઓકટમ્પફય એ યધષ્ટ્ટ્રવત બલન
શચળે.

»

બફશધયભધું યધજીનધભધ ફધદ વનવતળ કભધય

પયી મખ્મભુંત્રી ફન્મધ. બધજનધું શળીર ભદી
નધમફ મખ્મભુંત્રી ફન્મધ. નલધ ભુંત્રીભુંડભધું
જેડીયનધું ૧૪, બધજનધ-૧૧ અને એરજીી નધ
૧ ન વભધલેળ કયધમ છે .

»

વર્શ્ભ ફુંગધ વયકધય તયપથી

કપલ્ભક્ષેત્રે અધત "ભશધનધમક વન્ભધન-૨૦૧૭"
અબબનેત્રી ળુંકતરધ ફરૂઆને એનધમત.
ઉતભકભધયની મધદભધું દયલે અધમ છે .

»

ઉતયપ્રદે ળ વયકધય વનબામધ મજનધ

અંતગાત ભકશરધઓ ભધટે ખધવ ગરધફી યું ગની
ફવ ળરૂ કયળે.

»

વભવનભભ લેઝ કડ બફર(રધતભ

ગધય) ને કેફીનેટે ભુંજયી આી. દયે ક

ઉચ્ચ ટેકનરજીલધી વધલાજવનક

કયલશન પ્રણધરીનધું પ્રસ્તધલને નીવત આમગે
ભુંજયી આી. તેભધું (૧) ભેટ્રીન (૨)
શધઇયલ (૩) ડ ટેક્ષી (૪) શધઇબ્રીડ ફવ
(૫) સ્ટેડરય ફવ અને (૬) ફ્રેટ યે ર યડન
વભધલેળ થધમ છે .

»

અરૂણધચરપ્રદે ળભધું RIWATCH

(યીચવા ઇન્સ્ટીટયળન ઓપ લલ્ડા એનવવમન્ટ
,ટ્રેકડળનર,કલ્ચયર એન્ડ શેયીટેઝ) મ્પયઝીમભન ું
ઉદઘધટન કેન્ન્રમ ગશભુંત્રી કકયણ યીજ્જએ કય.ા

»

બધયતી એયટેર એ VoLTE વેલધ ળરૂ

કયલધની જાશેયધત કયી. શધરભધું VoLTE વેલધ
ભધત્ર યીરધમન્વ જીઓ જ આે છે . લલ્ટી વેલધ
૪જી ટેકનરજીન ઉમગ કયીને કર
કયલધની સવલધધ આે છે .

»

પ્રથ્લી વલજ્ઞધન ભુંત્રધરમનધું સ્થધનધ

કદલવ ય કેન્ન્રમ ભુંત્રી ડ. શાલધાને "ઇન્ન્ડમધ
કલેક" એ્ રોંચ કયી. નેળનર વેન્ટય પય
વવસ્ભરજી દ્વધયધ વલકવીત આ એ્ દ્વધયધ ભકું
વુંફવું ધત સ્થધન, વભમ અને વતવ્રતધ લગેયે વલળે
ભધકશવત પ્રવધયીત કયધળે.
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સષ્ટ્ભધ સ્લયધજ વુંફધળે.

  વળશ્વ  

»

યન દ્વધયધ MENASA(વભડર ઇસ્ટ નથા

આકફ્રકધ અને વધઉથ એવળમધ) યીઝીમન ભધટે
ડેટધ શફ તયીકે દફઇની વુંદગી.

»

સ્કટરેન્ડ એ વલર્શ્ની વોપ્રથભ તયતી

લનચક્કી રન્ચ કયી. તેનધ દ્વધયધ ૩૦ ભેગધલટ
વલજી ઉત્ન કયધળે.

»

શ્રીરુંકધભધું ચીનની ભદદથી ફની યશેર

શુંફનટટધ ફુંદયની ળયતભધું શ્રીરુંકધની કેબફનેટે
સધધય કયીને ચીનન અવધકધય ભધત્ર લધબણજમક
શેતઓ યત જ વવવભત યધખ્મ. કઇણ
પ્રકધયની વૈન્મ ગવતવલધીઓ ચીન શલે નકશ કયી
ળકે. બધયત-શ્રીરુંકધનધું લધતધ વુંફધ
ું ન ું
કયણધભ ભધનલધભધું આલે છે .

»

લલ્ડા ફેંક અને IMF ભધુંથી વર્શ્ભ

આકફ્રકધન દે ળ ફબરવલમધ ફશધય વનકી ગય.
યધષ્ટ્ટ્રવત ઇલ ભયરેવની જાશેયધત. તેની
યધજધધની સક્રે છે

»

પફાવની વલર્શ્ની વોથી ધનધઢય

»

ફ્રધુંવની જેભ બબ્રટને ણ ૨૦૪૦ સધીભધું

ેટ્રર કડઝર લધશન ય પ્રવતફુંધ મકલધની
જાશેયધત કયી.

»

ધકકસ્તધની સવપ્રભકટે નધભધ

ેયરીક ભધભરે આલકથી લધ વુંવતનધું
કેવભધું લડધપ્રધધન નલધઝ ળયીપને દવત
ઠેયવ્મધ. લડધપ્રધધન દે થી ળયીપન ું યધજીનધમ.
આજીલન ચટું ણી નકશ રડી ળકે.
પનામા પેપર ીક-: ભધ્મ અભેકયકધભધું આલેર
નધભધ દે ળની એક કધમદધની પભા "ભવેક
પનવેકધ" ભધુંથી શજાય ટેયધફધઇટનધું ડેટધ રીક
થમધ. આ કધમદધની પભા નધભધની શતી એટરે
તેને નધભધ ેય રીક કે નધભધ ગેટ કશેલધભધું
આલે છે . આ ડેટધભધું એલી શજાય કુંનીઓની
ભધકશવત શતી કે જે તધનધ દે ળભધુંથી ટેક્વ ચયી
કયીને વલદે ળભધું નધણ યકધણ કયતી શતી. આ
પભાની દવનમધનધું અનેક દે ળભધું ઓકપવ આલેરી
છે અને તે તધનધ ગ્રધશકને ખટી કુંનીઓ
ફનધલલધભધું ભદદ કયે છે . પ્રથભ લખત એક
જભાન ત્રકધય ફધસ્ટીમન ઓફેયભેમયે ભધકશતી
રીક કયી શતી(તેભને ૨૦૧૬ન બરત્ઝય
યસ્કધય એનધમત થમ છે ). ત્મધયફધદ

રકની મધદીભધું બફર ગેટવને છધડીને

ઇન્ટયનેળનર કન્વટીમભ ઓપ ઇન્લેસ્ટેગેળનને

એભેઝનનધું CEO જેપ ફેઝવ પ્રથભ ક્રભે યહ્યધ.

આ ભધકશવત આલધભધું આલી શતી. જે ૪ એવપ્રર

ફેઝવની નેટલથા ૯૦.૫ બફબરમન ડૉરય છે

૨૦૧૬ભધું વધલાજવનક કયધઇ.

,જમધયે બફર ગેટવની વુંવત ૯૦ બફબરમન

»

ડરય છે .

»

૨૩ વ્ટે. મજાનધય વુંયકત યધષ્ટ્ટ્રનધું

૭૨ભધું વત્રને પ્રધધનભુંત્રીને ફદરે વલદે ળભુંત્રી

ભેસ્ક્વકની વયશદે કદલધર ફનધલલધની

૧૦ કયડની મજનધને ટ્ર્મમ્પ વયકધયે ભુંજયી
આી. ભેસ્ક્વકભધુંથી વતત થઇ યશેર
ધણખયી ફુંધ કયલધ ટ્ર્મમ્પે ચટું ણી વભમે
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લચન આેર.

વળખધ ળભધા ફન્મધ. તેભન કધમાકધ જન

»

૨૦૨૧ સધીન યશેળ.ે

ઉતય કયીમધએ ૧૦ શજાય કકભીની

ભધયક ક્ષભતધ ધયધલતી ઇન્ટય કન્ટીનેન્ટર

»

વભવધઇરન ું વપ યીક્ષણ કય.ા

કફ્રચધજૉ ને ૩૮૫ કયડભધું ખયીદલધની જાશેયધત

»

કયી.

કઝધખસ્તધનભધુંથી વયઝ સ્ેવક્રધપટ ૩

એકવીવ ફેંકે ેભેન્ટ વવલિવ લરેટ

અંતયીક્ષમધત્રીઓને રઇને ઇન્ટયનેળનર સ્ેવ

»

સ્ટેળન શચ્ય. અંતયીક્ષમધત્રીઓભધું યે ન્ડી

ફેકકિંગ યે ગ્યરેળન (વુંળધન) એકટ-૨૦૧૭

બ્રેવવનક(અભેકયકધ), વગૈઇ યમધજાુંવકીમ

ફીર યજ કય.ા આ ફીર ફેંકકિંગ યે ગ્યરેળન

(યવળમધ) અને ધઓર નેવરી(ઇટધરી)ન

એકટ-૧૯૪૯ભધું સધધય કયીને NPA નધું ભધભરે

વભધલેળ થધમ છે .

વરલન્વી પ્રકકમધ ળરૂ કયલધન RBI ને

નધણધભુંત્રી અરૂણ જેટરીએ રકવબધભધું

અવધકધય આે છે .

  આવથિક જગત  

»

જરધઇભધું વલદે ળી મરધ બુંડધય ૨.૬૮

અફજ ડરયનધું લધધયધ વધથે કર ૩૮૯.૦૬
અફજ ડરયનધું યે કડા સ્તય ય શચ્મ.

»

  રમત જગત  

નધણધભુંત્રી અરૂણ જેટરીનધું પ્રધઇલેટ

»

ઇંગ્રેન્ડભધું મજામેર ેયધ એથ્રેટીક્વ

ચેસ્મ્પમનવળભધું બધયતીમ ટીભે ૫ ભેડર જીત્મધ.
સ ુંદયવવિંશ ગજૉય- ગલ્ડ(જૈલબરન થ્ર) , અવભત

વેક્રેટયી તયીકે વોયબ શકરધની વનભણકું . તેઓ

અયયધ- વવલ્લય(કરફ થ્ર) , ળયદ કભધય-

૨૦૦૫ની ફેચનધું ઇન્ન્ડમન ઓકડટ એન્ડ

વવલ્લય(ઉંચી કદ) , કભર જમવત-બ્રોંઝ,(કડસ્ક

એકધઉન્ટ વવલિવનધું અવધકધયી છે .

થ્ર) અને લરૂણ બધટી- બ્રન્ઝ (ઉંચી કદ)

»

»

RBI એ ૨૦૦૦ રૂવમધની નલી નટ

બધયતીમ પટફરની ઇન્ન્ડમન

છધલધન ું ફુંધ કય.ા આલતધ ભકશનધથી ૨૦૦

સયરીગ(ISL)ભધું પ્રથભલધય ફે બધયતીમ

રૂવમધની નટ ફજાયભધું આલળે.

ખેરધડીને ૧ કયડથી લધની યકભભધું ખયીદધમધ.

»

જભળેદયની ટીભે અનધવ ઇડધટશડીકને ૧.૧

GST રધગ થમધ ફધદ ગ્રધશક દલધઓની

વધચી કકિંભત જાણી ળકે તે ભધટે " નેળનર
પધભધાસ્યટીકર પ્રધઇવીંગ ઓથયીટી" એ " પધભધા
વકશ દધભ" એ્ રોંચ કયી.

»

કયડ અને કરકતધની ટીભે ઇયજેનેવન
બરિંગદશને ૧.૧ કયડભધું ખયીદમધ. ISLભધું
પ્રથભલધય ૧૦ ટીભ બધગ રેળે, જેભધું ફેંગ્રય
અને જભળેદયની ટીભ પ્રથભલધય જ યભળે.

AXIS ફેંકનધું CEO અને MD વત્રજીલધય
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»

ICC ની ભકશરધ લન ડે ટીભભધું

બધયતીમ ખેરધડી વભતધરી યધજને કે્ટન

ી.ટી.ઉધને વધભેર કયધમધ. ૧૨ વભ્મની
વવભવતનધું અધ્મક્ષ વનવ્રત જજ વી.કે. ઠક્કય છે .

ફનધલધમ. ટીભભધું શયભનવપ્રત અને કદ્તી

»

ળભધાન ણ વભધલેળ કયધમ. ઉલ્રેખનીમ છે કે

આંધ્રપ્રદે ળ વયકધયે નધમફ કરેકટય તયીકે

વભતધરી યધજ રૂ અને ભકશરધ એભ ફુંન્નેભધું

વનભણકું કયી.

વોથી નધની ઉભયે વદી પટકધયનધય ખેરધડી

»

છે .ભધત્ર ૧૬ લા અને ૨૦૫ કદલવની ઉંભયે જ
તેભણે વદી પટકધયે ર જમધયે ધકકસ્તધનનધું
આકપદીએ ૧૬ લા અને ૨૧૭ કદલવે વદી

ફબરિંગભધું વભતધરી યધજ બફજા નુંફયે છે .

વવલ્લય, અને ૬ બ્રન્ઝ ભેડર વધથે ૧૧ ભેડર
જીત્ય. ભેડર યે કકિંગભધું બધયત ૭ ભધું ક્રભે યહ્ય.

»

નેધનધું કધઠભુંડભધું મજામેર એવળમધઇ

યલધ અને જવનમય લેઇટ બરપટીંગ સ્ધધાભધું
બધયતીમ ખેરધડી કન્વભ ઓવભિરધ દે લીએ
ગલ્ડ, અજમ વવિંઘ્ર બ્રોંઝ,રલરીત વવિંઘે બ્રન્ઝ
અને એવ.વનરૂભધએ બ્રોંઝ જીત્મધ.

»

પ્રથભલધય લલ્ડા રૂ ફકવીંગ

ચેસ્મ્પમનવળ બધયતભધું ૨૦૨૧ભધું મજાળે.
૨૦૧૯ભધું ચવી(યવળમધ)ભધું મજાલધની છે .
ભસ્કભધું મજામેર ઇન્ટયનેળનર ફકવીંગ
એવવીએળનની ફેઠક ફધદ આ વનણામ જાશેય
કયધમ શત. ૨૦૧૮ની ભકશરધ ફકવવિંગ
ચેસ્મ્પમનવળ ણ બધયતભધું મજાળે.

»

  સાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન  

કેયેબફમન દે ળ ફશધભધવભધું મજામેર

કભનલેલ્થ યથ ગેમ્પવભધું બધયત ૪ ગલ્ડ, ૧

અજ ાન એલડા અને ખેર યત્ન એલડા ની

વુંદગી વવભવતભધું વલયે ન્ર વેશલધગ અને

ICC ભકશરધ લન ડે યે કકિંગભધું

શયભનવપ્રત ૭ભધું સ્થધને શચી, જમધયે

પટકધયે ર.

»

ફેડવભન્ટન સ્ટધય ી.લી. વવિંધની

»

પથા જનયે ળનનધ વભગ-૩૫ વલભધન ભેક

ઇન ઇન્ન્ડમધ અંતગાત બધયતભધું જ ફનળે. વભગ
નધું CEO ઇલ્મધ ટધયેં ળકએ જણધવ્ય શત ું કે
તેભની કુંની બધયતભધું વલભધન ફનધલલધ
તૈમધય છે . વભગ-૩૫ પથા જનયે ળન એડલધન્વ
પધઇટય જેટ છે . જેની ૧ વલભધનની કકિંભત ૩
અફજ છે .

»

ીધલધલ વળમધડા ભધું કયરધમન્વ

ડીપેન્વ એન્ડ એંજીવનમયીંગ બરવભટેડ (RDEL)
એ પ્રથભ ફે નેલર ઓપળય ેટ્રર
લેવેર(NOPV) રોંચ કયી. બધયતીમ નેલી ભધટે
ફનધલેર આ ફુંન્ને જશધજનધું નધભ વધચી અને
શ્રવત છે . ૨૫ નટીકર ભધઇરની સ્ીડ ધયધલતધ
આ જશધજભધ ૭૬MMની સય યે ીડ ગન અને
ફે ૩૦ MMની AK-630m ગન ધયધલે છે .

»

વેન્ટૃર કયઝલા બરવ પવા(CRPF) એ

૭૮ભી જમુંવત ઉજલી. તેની સ્થધનધ ૨૭ જરધઇ
૧૯૩૯ભધું થઇ શતી. તેભધું ૩ રધખ જેટરધ
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જલધન છે અને ડીયે કટય જનયર યધજીલ યધમ

-૨૦૦૭ થી ૨૦૧૨ JNUનધું ચધન્ચેરય.

બટનધગરૌ છે . COBRA(કભધન્ડ ફટધબરમન

-૨૦૦૯ભધું યનેસ્કન ું કબરિંગ વન્ભધન

ઓપ યીઝલ્યટ એકળન ) અને RAF(યે ીડ

-૨૦૧૩ભધું ધ્ભવલભણ

એકળન પવા) ફુંન્ને તેની જ એજન્વી છે .

-૨૪ જરધઇ ૨૦૧૭ભધું નમડધભધું નીધન.

»

યવળમધ નેલી અને ચીન નેલી લચ્ચે

ફધલ્ટીક વમરભધું યધ્ધધભ્મધવ "જઇન્ટ વી-૧૭"

 Days of The week 

મજામ.

»

DRDO એ બધયતની પ્રથભ

ભધનલયકશત ટેંક ફનધલી. ચેન્નઇ પ્રમગળધધભધું

૨૪-જરધઇ-ઇન્કભટેક્વ કદલવ
૨૬-જરધઇ-કધયગીર વલજમ કદલવ(૨૬ જરધઇ
૧૯૯૯ભધું ધકકસ્તધન વધભેનધું

ફનધલધમેર આ ટેંકને ભુંત્રધ નધભ અધય છે .
ળસ્ક્તળધી કેભેયધને રીધે જાસવી કધમા કયલધ
વક્ષભ છે અને જભીનભધું છુધમેર સયું ગ ળધી
કધઢળે. આ ઉયધુંત યભધણ અને જૈવલક

યધ્ધભધું બધયતન વલજમ થમ શત.
૨૭-જરધઇ-CRPF સ્થધનધ કદલવ
૨૮-જરધઇ-વલર્શ્ શેેટધઇટીવ કદલવ( ૨૦૧૭ની
થીભ- એબરવભનેટ શેેટધઇટીવ)

હભરધઓ ફધફતે ભધકશતી ણ આળે.

શેેટધઇટીવનધું લધમયવની ળધ
કયનધય ફધરર બ્લભફગાનધું

Person of The Week
પ્રો. ય પા

જન્ભકદલવની મધદભધું ઉજલધમ છે .
૨૯-જરધઇ-આંતયયધષ્ટ્ટ્રીમ લધઘ કદલવ

-૨૯ નલે-૧૯૨૬ભધું શધરનધ ધકકસ્તધનનધ

 પ્રશ્નોતરી 

ુંજાફ પ્રધુંતનધ ઝોંગભધું જન્ભ
-લૈજ્ઞધવનક અને વળક્ષણવલદ શતધ.
-કપઝીકવ અને એસ્ટ્ર કપઝીકવ ક્ષેત્રે ભશત્લન ું
મગદધન
-૧૯૭૩ભધું સ્ેળ એપ્્રકેળન વેન્ટયઅભદધલધદનધું પ્રથભ ડીયે કટય ફન્મધ.
-૧૯૮૩-૮૪ મજનધ આમગનધું મખ્મ
વરધશકધય યહ્યધ
-૧૯૮૬-૯૧ યજીવીનધું ચેયભેન શતધું.

(૧) ગજયધત વલધધનવબધનધું વલક્ષનધ નેતધ
કણ ફન્ય ?
(૨) ૬ઠ ેટ્રકેવભકલ્વ કન્કરેલ કમધું મજામ ?
(૩) યવનવેપનધું બરમ નધબદીનધું એમ્પફેવેન્ડય
કણ છે ?
(૪) તધજેતયભધું કમધું જાણીતધ લૈજ્ઞધવનકન ું
નીધન થય ?
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(૫) દે ળની કમધ ળશેયની ભેટ્ર તધન ું એપએભ

(૨૦) ફશધભધવભધું મજામેર યથ કભનલેલ્થ

યે કડમ સ્ટેળન ધયધલતી ભેટ્ર ફની ?

ગેમ્પવભધું બધયત કેટરધભધું ક્રભે યહ્ય ?

(૬) યધભેર્શ્યભ નજીક કમધ યધષ્ટ્ટ્રવતની મધદભધું

(૨૧) બધયતભધું લલ્ડા રૂ ફકવીંગ

નરેજ વેન્ટય ફન્ય ું ?

ચેસ્મ્પમવળ કમધયે મજાળે ?

(૭) વર્શ્ભ ફુંગધભધું ભશધનધમક એલડા થી

(૨૨) અજ ાન એલડા વુંદગી વવભવતનધું અધ્મક્ષ

કને વન્ભધનીત કયધમધ ?

કણ છે ?

(૮) ભકશરધઓ ભધટે ક્યધ યધજમભધું ગરધફી

(૨૩) યીરધમન્વ ડીપેન્વ એન્ડ એનજીવનમયીંગ

યું ગની ફવ ળરૂ થળે ?

બરવભટેડ દ્વધયધ ફનધલધમેર કમધ ફે જશધજ

(૯) કઇ શધઇકટે ળધધઓભધું લુંદે ભધતયભ

બધયતીમ નેલીને વોંધમધ ?

ગધલધન ું અવનલધમા કયા ?

(૨૪) જઇન્ટ વી-૧૭ યધ્ધધભ્મધવ ક્યધ ફે દે ળ

(૧૦) યીરધમન્વ જીઓ ફધદ કઇ કુંનીએ

લચ્ચે મજામ ?

VoLTE વેલધ ળરૂ કયલધની જાશેયધત કયી ?

(૨૫) આંતયયધષ્ટ્ટ્રીમ લધધ કદલવ ક્યધયે ઉજલધમ

(૧૧) ભકુંની ભધકશતી ભધટે પ્રથ્લી વલજ્ઞધન

છે ?

ભુંત્રધરમે કઇ એ્ રન્ચ કયી ?

(૨૬) DRDO એ કઇ ભધનલયકશત ટેંક ફનધલી

(૧૨) વલર્શ્ની વોપ્રથભ તયતી લનચક્કી ક્યધ

છે ?

દે ળે રન્ચ કયી ?

  જળાબો  

(૧૩) શ્રીરુંકધનધ ક્યધ ટા ય વયકધયે
ચીનનીએ વૈન્મ ગવતવલધીઓ ફધફતે ભનધઇ
કયી ?
(૧૪) Iલલ્ડા ફેંક અને IMF ભધુંથી કમ દે ળ

(૧) ભશનવવિંશ યધઠલધ (૨) ગધુંધીનગય (૩)

છુટ ડી ગમ ?

અવભતધબ ફચ્ચન (૪) પ્ર.મળ ધર (૫)

(૧૫) પફાવની વોથી ધનધઢય રકની મધદીભધું

રખનઉ (૬) અબ્દર કરધભ (૭) ળકુંતરધ

પ્રથભ ક્ર્ભે કણ છે ?

ફરૂઆ (૮) ઉતયપ્રેદેળ (૯) ભરધવ શધઇકટે

(૧૬) ધકકસ્તધનનધું લડધપ્રધધનદે થી કણે

(૧૦) એયટેર (૧૧) ઇન્ન્ડમધ કલેક (૧૨)

યધજીનધમ આ્ય ?

સ્કટરેન્ડ (૧૩) શમ્પફનટટધ (૧૪) ફબરવલમધ

(૧૭) ગ્રધશક દલધઓની વધચી કકિંભત જાણી ળકે

(૧૫) જેપ ફેઝવ (૧૬) નલધઝ ળયીપ (૧૭)

તે ભધટે કઇ એ્ રન્ચ કયધમ ?

પધભધા વકશ દધભ (૧૮) એક્વીવ ફેંક (૧૯)

(૧૮) લરેટ ફ્રીચધજૉને કઇ ફેંકે ખયીદી રીધ ?

વભતધરી યધજ (૨૦) ૭ભધું (૨૧) ૨૦૨૧ (૨૨)

(૧૯) ICC ભકશરધ લન ડે ટીભની કે્ટન કણ

જસ્ટીવ. વી.કે.ઠક્કય (૨૩) વચી અને શ્રવત

ફની ?

(૨૪) યવળમધ-ચીન (૨૫) ૨૯ જરધઇ (૨૬)
ભુંત્રધ
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