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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-૪૫ તધ: ૨-ઓકટ–૨૦૧૭ 

સાંપાદક: દરબાર સહદેળવસિંહ 

સ્થલ : માળલયા હાટીના 
જજ : જ નાગઢ 
 
http://vidhyashakti.blogspot.in/ 
 

vidhyashaktigujarat@gmail.com 
 
 
 

 

 

»    ખેર ભશધક ુંબ-૨૦૧૭ન વભધન 
વભધયશ નકડમધદ ખધતે મજામ. વભગ્ર 
યધજમભધું ક ર ૩૧ યભત ભધટે ૩૧.૧૫ રધખ 
યભતલીય એ બધગ રીધ. ઉલ્રેખનીમ છે કે 
નેળનર ગેમ્વભધું બધયત ૯ભધું ક્રભે યહ્ય  શત  ું. 

»    ૨૫ વપ્ટે.૨૦૧૭ થી કુંડરધ ટાન   નધભ 
આવધકધયીક યીતે "દીનદમધ ટા ટ્ર્સસ્ટ" 

યધખલધન આદેળ જાયી કયધમ. 

»    માટનનધ વ્મધક વલકધવ ભધટે વલા 
શે્રષ્ઠ યધજમન નેળનર એલડા ગ જયધતને 
યધષ્રવતનધ શસ્તે એનધમત.  

»    યધજમ વયકધયે બફનઅનધભત લગા ભધટે 
ળૈક્ષબણક અને આવથિક વલકધવ આમગની યચનધ 
કયી.  

»    ગ જયધતનધ ક ર ભતદધયની વુંખ્મધ 
૪.૩૩ કયડ ેશચી, ૨૦૧૨ની ચ ુંટણી કયતધ 
૫૨ રધખ ભતદધય લધ્મધ. ગ જયધતનધ મ ખ્મ 
ચ ુંટણી અવધકધયી ફી.ફી.સ્લૈન એ ભતદધય 
ચ ુંટણી મધદી જાશયે કયી. તભધભ ભતદધનભથક 
ય VVPAT(લટય લેયીપધઇએફર ેય 
ઓકડટ રેર) ન ઉમગ થળે. VVPAT ને 
રીધે દયેક ભત ભધતે ૭ વેકન્ડન વભમ લધ  
રધગળ,ે તેથી નલધ ૪૫૦૦ ભતદધન ભથક ઉબધ 
કયધમધ, તેને રીધે ગ જયધતભધું ક ર ભતદધન 
ભથકની વુંખ્મધ ૫૦૧૨૮ એ શચી.  

»    નેળનર આય લેદ વવભટ-૨૦૧૭ ન 
ગધુંધીનગયનધું ભશધત્ભધ ભુંદીય ખધતે પ્રધયુંબ થમ.  

»    ૧૪ભોં ગ્રધવભણ ઓલ્ભવક દધશદ 
જજલ્રધનધું દેલગઢફધયીમધ ખધતે મજામ. 

»    ગ જયધતભધું ૨ થી ૮ ઓક્ટમ્ફય 
નળધફુંધી વપ્તધશ તયીકે ઉજલધળે.  
 
 

 

 

  ગ જરાત   

  ભારત   

http://vidhyashakti.blogspot.in/
mailto:vidhyashaktigujarat@gmail.com
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»    યધષ્રવત દ્વધયધ વલવલધ યધજમનધું 
યધજમધરની વનભણ ુંક કયધમ. 
 

ક્રભ યધજમધર યધજમ 

૧ વત્મધર ભબરક બફશધય 

૨ ફનલધયીરધર  યકશત તવભરનધડ  
૩ ગુંગધ પ્રવધદ મધદલ ભેઘધરમ 

૪ બિગેકડમય ફી.ડી.વભશ્ર અફૃણધચરપ્રદેળ 

૫ એડવભયર દેલેન્રક ભધય 
જી 

અંદધભધન 
વનકફધય 

૬ જગદીળ મ ખી અવભ 
 

»    ભધચા ૨૦૧૯ સ ધીભધું દેળભધું દયેક 
ઘયભધું વલજી  યી ધડલધનધું રક્ષમધુંક વધથે 
પ્રધધનભુંત્રી વશજ બફજરી શય ઘય મજનધ 
"વોબધગ્મ" રોંચ કયધમ.  ૪ કયડ કયલધયને 
ભપતભધું વલજી કનેકળન અધળે.  

»    અભેકયકધનધ વયક્ષણભુંત્રી જેમ્વ ભેટીવ 
બધયતની મ રધકધતે. બધયતે અપઘધવનસ્તધનભધું 
વૈવનક ભકરલધની નધ ધડી.  

»    ગ્ર શભુંત્રી યધજનધથવવિંશ ેફધ ભજ યી 
યનધ યધષ્રીમ વુંભેરનભધું PENCIL(પ્રેટપભા  
પય ઇપેકટીલ ઇન્રવાભેન્ટ પય ન ચધઇલ્ડ 
રેફય)  ટારને રોંચ કય ા. જેભધું ફધભજ યી 
વધભે ઓનરધઇન પયીમધદ કયી ળકધળે અને 
ચધઇલ્ડ રેકકિંગ પ્રણધરી વલકવધલધળે. 

»    કદલ્શીનધ પ્રગવત ભેદધનભધું ૨૭ થી ૨૯ 
વપ્ટેમ્ફય ઇન્ન્ડમધ ભફધઇર કોંગ્રેવ -૨૦૧૭ 
મજામ. કમ્ય વનકેળન વભવનસ્ટય ભનજ વવિંશધ એ 

ઉદ્ઘધટન કય ા 

»    કેબફનેટ કવભટી ઓન વવક્ય યીટી 
(CCS)એ આંતયીક સ યક્ષધ ભધટે યધજમનધ 
બરવદને આધ વનક ફનધલલધ ૨૫ શજાય 
કયડની મજનધને ભુંજ યી આી. ભડાનધઇઝેળન 
ઓપ બરવ પવા (MPF) મજનધભધું આધ વનક 
શવથમધય, CCTNS નેટલકા , યધષ્રીમ વેટેરધઇટ 
નેટલકા , ભકશરધ સ યક્ષધ લગેયે ફધફતને ભશત્લ 
અધળ.ે  

»    પ્રધધનભુંત્રીએ PRAGATI (પ્ર એકટીલ 
ગલનાન્વ એન્ડ ટધઇભરી ઇમ્પ્રીભેન્ટેળન) ની 
૨૨ભી ફેઠકની અધ્મક્ષતધ કયી. 

»    કેન્ર વયકધયભધું કધમાયત ડકટયની 
વનવ્ર વત લમ ભમધાદધ ૬૦ થી લધધયીને ૬૫ લા 
કયલધભધું આલી.  

»    યધષ્રવત યધભનધથ કવલિંદ પ્રથભ 
વલદેળમધત્રધ આકરકી દેળ ઇથવમધ અને 
જજબ તીની ઓકટૉમ્ફયભધું કયળે. ઉલ્રેખનીમ છે 
કે તધજેતયભધું જ ચીને જીબ તીભધું વૈન્મ ફેઝ 
ફનધવ્મ છે. 
  

»    ગબણતભધું મગદધન ફદર અધતધ 
SASTRA યધભધન જભ પ્રધઇઝ-૨૦૧૭ ભધટે સ્સ્લચ 
પેડયર ઇન્સ્ટીટય ટ ઓપ ટેકનરજી (લ વધને 
સ્સ્લત્ઝયરેન્ડ) ની ભધમાનધ વલમધજલસ્કધની 
વુંદગી. ૨૦૦૫ થી આ એલડા આલધભધું 
આલે છે. 

»    ભફધઇરભધું 5G ટેકનરજી ભધટે 
કેેફર ગણધતી બધયતની પ્રથભ 5G કેેફર 
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ટેકનરજી MIMo ( ભલ્ટીર ઇન ટ 
ભલ્ટીર આઉટ ટ ) બધયતી એયટેર દ્વધયધ 
ફેંગ્રય અને કરકતધભધું પ્રથભલધય રગધડધમ. 

»    યધષ્રવત યધભનધથ કવલિંદ એ વલશ્વ 
પ્રલધવન કદલવ વનવભતે "એડપ્ટ એ શયેીટેજ" 
શરે ળફૃ કયી, જેનધથી વલયધવત સ્થની 
જાલણીની જલધફદધયી પ્રધઇલેટ કુંનીઓ, 
વ્મસ્ક્તઓ, અને વુંસ્થધઓને વોંધળે. 
 
 
 

 

»    વધઉદી અયફભધું ભકશરધઓને ડ્રધઇલીંગ 
કયલધની છુટ અધમ. અત્મધય સ ધી ભકશરધઓ 
કધય ચરધલી ળકતી નશતી.. 

»    જભાનીભધું થમેર ચ ુંટણીઓભધું ચધન્ચેરય 
એંજેરધ ભધકાર ન ક્ષ કક્રવશ્વમન ડભેકે્રટીક ધટી 
(CDU) ૩૩% ભત વધથે વોથી ભટ ક્ષ 
ફન્મ. એન્જેરધ ભધકાર ચથીલધય ચધન્વેરય 
ફનળ.ે તેઓ ૨૦૦૫ થી જભાનીનધ ચધન્વેરય છે. 

»    જાધનભધું ટભા  યી થધમ તે શરેધ ૧ 
લા અગધઉ જ પ્રધધનભુંત્રી વળિંઝ આફે એ 
વયકધય બુંગ કયીને ચ ુંટણીઓની જાશયેધત કયી.  

»    ભધઇક્રવપટનધ બધયતીમ મ નધ CEO 

વત્મભ નધડરેધની આત્ભકથધ "કશટ યીરેળ" 
પ્રકધવળત થઇ. 

»    દ ફઇભધું વલશ્વની પ્રથભ ઉડતી ટેક્ષી 
(ડ્રન ટેક્ષી) ન ું વપ યીક્ષણ કયધય .  જભાન 
ડ્રન કુંની લરકપ્ટય એ ફનધલેર આ ટેક્ષીએ 

૨૦૦ ભીટય ઉંચધઇ સ ધી ૫ વભવનટ સ ધી ઉડધન 
બયી.  તેભધું ૧૮ ળસ્ક્તળધી ુંખધ, ફેટયી અને 
ેયેશ ટ રધગેરધ છે. 

»    લલ્ડા ઇકનવભક પયભ દ્વધયધ ફશધય 
ધડરે લૈવશ્વક પ્રવતસ્ધધાત્ભક સ ચકધુંકભધું બધયત 
૧૩૭ દેળભધુંથી ૪૦ભધું ક્રભે છે. પ્રથભ ક્રભે 
સ્સ્લત્ઝયરેન્ડ અને બફજા ક્ર્ભે અભેકયકધ છે. 

»    લલ્ડા ન્ય કકરીમય ઇન્ડસ્રી સ્ટેટવ યીટા 
મ જફ બધયત ૨૦૧૭ભધું ૬ યભધણ  યીએકટયની 
સ્થધનધ વધથે બફજા ક્રભે છે, જમધયે ૨૦ 
યભધણ  યીએકટયની સ્થધનધ વધથે ચીન પ્રથભ 
ક્રભે છે. 

»    ઓસ્રેબરમધએ નલી અંતયીક્ષ એજન્વી 
ફનધલલધની જાશયેધત કયી. 

»    પર્ચય ાનની ધલયફુર બફઝનેળ વ ભનની 
મધદીભધું ICICI ફેંકની ચુંદધ કચય ૫ભધું ક્રભે, 
જમધયે એકવીવ ફેંકની ળીખધ ળભધા ૨૧ભધું સ્થધને 
છે. 

»    આકરકી દેળ અંગરધનધ યધષ્રવત 
જઆઓ રયેન્ક ફન્મધ. ૧૯૭૫ભધું અંગરધ 
ર્ ાગીઝ ધવે થી આઝધદ થમેર.  

»    યવળમધએ આકાટીક વમ ર ય તધન ું 
લચાસ્લ કધમભી યધખલધ વલશ્વનધ વોથી 
ળસ્ક્તળધી યભધણ  વુંચધબરત આઇવ િેકય 
જશધજ "વળબફય" રન્ચ કય ા.  ૨ યભધણ  
યીએકટય દ્વધયધ વુંચધરીત આ જશધજ ૩૩૫૦૦ 
ટન લજન, ૧૭૩ ભીટય રુંફધઇ ધયધલે છે અને 
૩ ભીટય જાડધ ફયપનધું ડને તડી ધડલધ 

  વળશ્વ   
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વક્ષભ છે. પ્રજેકટ-૨૨૨૨૦ અંતગાત યવળમધ 
આલધ ૩ જશધજ ફનધલળે. 

»    યવળમધએ તધનધ છેલ્રધ યધવધમબણક 
શવથમધયનધ જથ્થધન નધળ કમો. 
 
 

 
 

»    SBI એ ખધતધધધયક ભધટે ન્ય નતભ 
યકભભધું ઘટધડ કમો. ભશધનગયનધ ખધતધઓભધું 
આ ભમધાદધ ૫ શજાયથી ધટધડીને ૩ શજાય અને 
ગ્રધવભણ ખધતધઓભધું આ ભમધાદધ ૧ શજાય કયધમ. 

»    પ્રધધનભુંત્રીએ આવથિક વરધશકધય 
કયદન ું ગઠન કય ા. કયદનધું અધ્મક્ષ વલલેક 
દેફયમને ફનધલધમધ. ૫ વદસ્મ ધયધલતી આ 
કયદભધું ડ.સ યજીત બલ્રધ, ડ.યવથન યમ, 
ડ.અવળભધ ગમર જેલધ અથાળધસ્ત્રી છે અને 
નીવત આમગનધ વરધશકધય યતન લધટરે તેનધ 
વદસ્મ વબચલ યશળેે.  

»    પ્રૈટવની ટ-૨૫૦ ગ્રફર એનજી 
કુંનીઓની મધદીભધું  કયરધમન્વ એનજી વલશ્વની 
વત્રજા નુંફયની કુંની ફની. પ્રથભ નુંફયે 
યવળમધની ગેવ કુંની ગ્રેજપ્રભ અને બફજા 
નુંફયે જભાન કુંની ઇઓન છે, ઉલ્રેખનીમ છે કે 
કયરધમન્વ ગત લે ૭ભધું ક્રભે શતી. 

»    IRDA એ એક(ACKO) જનયર 
ઇન્સ્મયન્વને વલભધ કુંની તયીકે ભુંજ યી આી. 
રધલેર અને શલે્થ ઇન્સ્મયન્વ લેચી ળકળે. 

»    SBI એ આટીકપવવમર ઇન્ટેબરજન્વ 

ફેંકીંગ પ્રેટરભા –"ચેટફટ" ન શ બધયુંબ કમો. 
આ SIA( SBI intelligent assistant)  ૧ 
વેકન્ડભધું ૧૦ શજાય ગ્રધશકનધ પ્રશ્નનધ જલધફ 
આલધ વક્ષભ છે. 

»    ONGCનધ નલધ CMD ળવળ ળુંકય 
ફન્મધ. 

»    ટધટધ કેવટરનધ CEO યધજીલ 
વબયલધર ફન્મધ. 
 
 
 
 
 
 
 

»    ત કાભેવનસ્તધનનધું અશ્કધફધદભધું મજામેર 
૫ભધું એવળમધઇ ઇન્ડય અને ભધળાર આટા 
યભતભધું બધયતે ૯ ગલ્ડ, ૧૨ વવલ્લય, અને ૧૯ 
િોંઝ ભેડર જીત્મધ. બધયત ૧૧ભધું સ્થધને યહ્ય . 

»    દ્મભ ણ ભધટે યભતગભત ભુંત્રધરમ એ 
ફેડવભન્ટન ખેરધડી ી.લી.વવિંધ ની બરધભણ કયી. 

»    ICCનધ કક્રકેટનધ નલધ વનમભ ૨૮ 
વપ્ટેમ્ફયથી રધગ  થમધ. શલે કક્રકેટભધું ણ 
ખેરધડીને યેડ કધડા, મર કધડા અધળે. ભેદધનની 
શદભધુંથી જ કયેર ફધઉન્ડ્રી ફશધય કેચ ભધન્મ 
નકશ યશ.ે ફેટનધ ભધ, અમ્ધમય કર, DRS 

વનમભ લગેયે ફધફતે સ ધધયધ કયધમધ. 

»    અભેકયકધનધ લ ઇવવલરે કૈન્ર્ કીભધું 
બધયતીમ કક્રકેટય સ વનર ગધલસ્કયનધું નધભે 
સ્ટેકડમભ ફન્ય . સ વનર ગધલસ્કય જ ઉદ્ઘધટન 
કયળ.ે 

  આવથિક જગત   

  રમત જગત   
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»    વધઉદી અયફનધ કકિંગ પશધદ નેળનર 
સ્ટેકડમભભધું પ્રથભલધય ભકશરધઓને પ્રલેળની 
અન ભતી અધમ. નેળનર ડ ેની ઉજલણીભધું 
બધગ રઇ ળકળે.  

»    ઇસ્ટ ફુંગધે ભશન ફધગધનને શયધલીને 
૮ભી લધય કરકતધ ફૂટફર રીગ જીતી રીધી. 

»    બધયતીમ ફેડવભન્ટન ખેરધડી લૈશ્ણલી 
યેડ્ડીએ ફેલ્જીમભ જ વનમય ઓન ફેડવભન્ટન 
ર્ નધાભેન્ટભધું અંડય-૧૯ ભકશરધ વવિંગલ્વન 
ખીતધફ જીતી રીધ.  

»    ચેન્નઇભધું ૫૭ભી યધષ્રીમ ઓન 
એથ્રેટીકવ ચેસ્મ્મનવળ ળફૃ. ૧૨૦૦ એથ્રેટ 
બધગ રેળ.ે  

 
 
 
 

»     નોવેનધ ડકમધડા મ ુંફઇભધું લટય જેટ 
પધસ્ટ એટેક ક્રધપટ શે્રણીનધ છેલ્રધ જશધજ INS 

તયધવધન ું જરધલતયણ કયધય . તેની રુંફધઇ-
૫૦ભી અને ઝડ-૬૫ કકભી છે. તે ૩૦ MMની 
ગન અને અન્મ ભળીનગન થી વજ્જ છે. તે 
વમ રી સ યક્ષધ, ળધ અને ફચધલ, આતીઓભધું 
વશધમ જેલી કધભગીયી કયળે.  આ બફજ  જશધજ 
છે, જેને તયધવધ નધભ અધય  છે. પ્રથભ INS 

તયધવધ ૧૯૯૯ થી ૨૦૧૪ સ ધી નોવેનધભધું 
કધમાયત યહ્ય શત ું. ઉલ્રેખનીમ છે કે આ શે્રણીનધ 
ફે જશધજ INS તધયમ ગરી અને INS વતશધય ને 
૨૦૧૬ભધું નોવેનધભધું વધભેર કયધય  શત  ું. જમધયે 

INS વતરધચધુંગને ભધચા ૨૦૧૭ભધું નોવેનધભધું 
વધભેર કયધય  શત  ું. 

»    દેળભધું પ્રથભલધય ગલ્વાને ણ વૈવનક 
સ્ક રભધું પ્રલેળ આલધની ળફૃઆત રખનઉની 
વૈવનક સ્ક રભધુંથી થઇ. 

»    ધકકસ્તધન અને યવળમધ લર્ચચે ફે 
અઠલધકડમધ સ ધી ચધરનધય ય ધ્ધધભ્મધવ 
DRUZBA-2017  ભીનયેરની લડી યવળમધભધું 
ળફૃ થમ.  

»    ISRO નધ ભધચા ઓબફિટય વભળન 
(MOM) એ ભુંગગ્રશની કક્ષધભધું ૩ લા  ણા 
કમધા. ISRO એ ૫ નલે,૨૦૧૩ભધું MOM ને 
શ્રીશકયકટધ થી યલધનધ કય ા શત  , જે ૨૪ વપ્ટે, 
૨૦૧૪નધ યજ ભુંગની કક્ષધભધું શર્ચય  શત  ું. 

»    યેજીભેન્ટ ઓપ આટીરયીએ ૧૯૦ભોં 
સ્થધનધ કદલવ ઉજવ્મ.  તેની ૨૬ વપ્ટેમ્ફય 
૧૮૨૭ભધું સ્થધનધ થમેર. તેન  શડે કલધટાય 
નધવળક ભશધયધષ્રભધું આલેર છે. 

»    વભબરરી સ્ટેળન અને કેન્ટનભેન્ટભધું 
ભફધઇર કનેકટીવલટી સ ધધયલધ ભધટે ટધલય 
રગધલલધની કેબફનેટે ભુંજ યી આી. 

»    વલજમધ દળભીન તશલેધય વુંયક્ષણભુંત્રી 
વનભારધ વીતધયભણે વીમધચીનભધું વૈવનક વધથે 
ઉજવ્મ અને ગ્ર શભુંત્રીએ વતબ્ફત વયશદે 
ITBPનધ જલધન વધથે ઉજવ્મ. 
 

 
 

 
 

  સાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન   
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-ળિગેકડયર બી.ડી.વમશ્ર  
-અફૃણધચરપ્રદેળનધું યધજમધર તયીકે વનભણ ુંક 
કયલધભધું આલી. 
-જન્ભ -૨૦ જ રધઇ ૧૯૩૯ કઠોતધ, ઉતયપ્રદેળ  
-અરધશધફધદ ય વન.ભધું સ્નધતક. 
-૧૭ ડીવે.૧૯૬૧ભધું આભીભધું જડધમધ. 
-૧૯૯૩ભધું ઇન્ન્ડમન એયરધઇન્વનધું વલભધન 
અશયણકધુંડભધું અમ્ર તવયભધું ઓયેળન કયીને 
૧૨૪ મધત્રીકન જીલ ફચધવ્મ ત્મધયે તેઓ 
NSGનધું કભધન્ડય શતધું. 
-૧૯૬૨,૧૯૬૫, અને ૧૯૭૧નધું ય ધ્ધભધું વધભેર 
યહ્યધ. 
-૧૯૬૩-૬૪ભધું નધગધ આતુંકલધદીઓ વધભે, 
૧૯૮૭-૮૮ભધું LTTE વધભે અને ુંજાફનધ 
આતુંકલધદ વલયધી અબબમધનભધું મ ખ્મ ભ વભકધ 
બજલી. 
-૧૯૯૫ભધું યીટધમડા થમધ ફધદ ણ યધષ્ર ભધટે 
કધયગીર ય ધ્ધભધું વેલધ આી.  
 
 
 

 

 
૨૭-વપ્ટે-વલશ્વ ર્ યીઝભ કદલવ(૧૯૮૦ થી  
          ઉજલધમ છે-૨૦૧૭ન વલમ- 
          વસ્ટેનેફર ર્ યીઝભ:અ ર્રૂ  પય  
           ડલેરભેન્ટ) 
૨૮-વપ્ટે-ળકશદ બગતવવિંશ જન્ભ જમુંવત 
૨૯-વપ્ટે-લલ્ડા શધટા કદલવ 

૨-ઓક્ટ-ગધુંધી જમુંવત, રધર ફશધદ ય ળધસ્ત્રી 

જમુંવત. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Days of The week  
 

Person of The Week 
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(૧) માટનનધ વ્મધક વલકધવ ભધટે વલાશે્રષ્ઠ 
યધજમન નેળનર એલડા કમધ યધજમને 
એનધમત થમ ?  
(૨) ગ જયધતનધું મ ખ્મ ચ ુંટણી કવભળશ્નય કણ છે 
? 

(૩) ખેર ભશધક ુંબ ૨૦૧૭ ન વભધન વભધયશ 
કમધું મજામ ? 

(૪) ૧૪ભોં ગ્રધવભણ ઓલ્ભવક કમધું મજામ ?  
(૫) અફૃણધચર પ્રદેળનધ યધજમધર તયીકે 
કની વનભણ ુંક થઇ ?  
(૬) દયેક કયલધયભધું વલજી શચધડલધ કઇ 
મજનધ ળફૃ કયધમ ? 

(૭) ફધ ભજ યી અટકધલલધ ભધટે કય  ટાર 
રન્ચ કયધય  ? 

(૮) બધયતનધ કમ્ય વનકેળન વભવનસ્ટય કણ છે ?  
(૯) pragati  ર  નધભ શ  છે ?  
(૧૦) ઇથવમધ દેળ કમધ ખુંડભધું આલેર છે ? 

(૧૧) SASTRA યધભધન ઝભ પ્રધઇઝ-૨૦૧૭ ભધટે 
કની વુંદગી કયલધભધું આલી છે ? 

(૧૨) તધજેતયભધું કમધ દેળે ભકશરધઓને 
ડ્રધઇવલિંગ કયલધની છુટ આી ? 

(૧૩) જભાનીભધું થમેર ચ ુંટણીઓભધું કમધ ક્ષને 
વોથી લધ  ભત ભળ્મધ ?  
(૧૪) વત્મભ નધડરેધની આત્ભકથધન ું નધભ શ  છે 
? 

(૧૫) ઉડતી ટેક્ષીન ું પ્રથભ વપ યીક્ષણ કમધ 
થય  ? 

(૧૬) અંગરધનધું યધષ્રવત કણ ફન્ય  ? 

(૧૭) પ્રધધનભુંત્રી દ્વધયધ આવથિક વરધશકધય 
કયદનધ અધ્મક્ષ કને ફનધલધમધ ? 

(૧૮) ONGC નધ નલધ CMD કણ ફન્ય  ? 

(૧૯) કઇ ફેડવભન્ટન ખેરધડીને ધ્ભભ ણ 
આલધ બરધભણ કયધમ ? 

(૨૦) ૫૭ભી યધષ્રીમ એથ્રેટીક ચેસ્મ્મનવળ 
કમધ ળફૃ થઇ ?  
(૨૧) યેજીભેન્ટ ઓપ આટીરયીએ તધજેતયભધું 
કેટરધભોં સ્થધનધ કદલવ ઉજવ્મ ? 

(૨૨) વલશ્વ ર્ યીઝભ કદલવ કમધયે ઉજલધમ છે ?  
 
 
 

 
 

 

(૧) ગ જયધત (૨) ફીફી.સ્લૈન (૩) નકડમધદ 
(૪) દેલગઢફધયીમધ (૫) િીગેકડમય ફી.ડી.વભશ્ર 
(૬) વોબધગ્મ (૭) ેસ્ન્વર (૮) ભનજ વવિંશધ 
(૯) પ્ર એકટીલ ગલનાન્વ એન્ડ ટધઇભરી 
ઇમ્પ્રીભેન્ટેળન (૧૦) આકરકધ (૧૧) ભધમાનધ 
વલમધઝલસ્કધ (૧૨) વધઉદી અયફ (૧૩) 
કક્રવશ્વમન ડભેકે્રટીક ધટી (૧૪) શીટ યીરેળ 
(૧૫) દ ફઇ (૧૬) જઆઓ રયેન્કધ (૧૭) 
વલલેક દેફયમ (૧૮) ળવળ ળુંકય (૧૯) 
ી.લી.વવિંધ  (૨૦) ચેન્નઇ (૨૧) ૧૯૦ભોં (૨૨) 
૨૭ વપ્ટેમ્ફય  

 પ્રશ્નોતરી  

     જળાબો   


