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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 .

ભશધયધજે ભુંદીયન ું ઉદ્ઘધટન કયા શત ું. ૨૫ લોભધું
૧૨૭ થી લધ દે ળનધું રધખ પ્રલધવીઓએ
અક્ષયધધભ ભુંદીયનધું દળાન કમધા છે .

»

શલે લધવિક ૨.૫ રધખની આલક

ધયધલનધયને ણ "ભધું લધત્વલ્મ કધડા " મજનધન
રધબ ભળે. શધરભધું યધજમની ૧૬૨
શસ્ીટરભધું દદીઓને ૨ રધખની કેળરેવ
વધયલધય આલધભધું આલે છે .

»

ઘઘધ-દશેજ ય ય પેયીનધું પેઝ-૧ ન ું

અંક નું-૪૮ તધ: ૨૩-ઓકટ–૨૦૧૭

રકધાણ કયધય. આ પેયી વવલિવ વોયધષ્ટ્ર અને

સાંપાદક: દરબાર સહદે ળવસિંહ

કકભીન ું અંતય ઘટી જળે અને વમદ્રી ભધગે ભધત્ર

સ્થલ : માળલયા હાટીના

દક્ષક્ષણ ગજયધતને જડળે. તેને રીધે ૩૬૦
૩૧ કકભીન ું અંતય યશેળે. ૬૫૦ કયડનધ આ

જજ : જનાગઢ

પ્રજેકટભધું ૫૦૦ મધત્રી અને ૧૦૦ લધશન એક

http://vidhyashakti.blogspot.in/

ફટ પેયી કયળે. પેઝ-૨ભધું ભધરલધશક લધશનની

vidhyashaktigujarat@gmail.com

વધથે પેયી જશધજભધું જઇ ળકળે. અને દયયજ ૩
વેલધ ળફૃ થળે.
-ગજયધતભધું ભેયીટધઇભ યવન. અને ભેયી ટધઇભ
મ્યઝીમભ(રથર) ફનધલલધની જાશેયધત.

  ગજરાત  

»

અભદધલધદની વધમન્વ વીટીભધું

યફટીક્વ ગેરેયી અને એક્લેટીકવ ગેરેયીન ું
રકધાણ કયધય. યફટીક્વ ગેરેયીભધું ૬૬

»

અભયે રી જજલ્રધનધ આંફયડીભધું રધમન

વપધયી ધકા ન ું રકધાણ કયધય. ૩૫૦ એકયભધું

યફટ શળે, જમધયે એક્લેટીકવ ગેરેયીભધું વલવલધ
વમદ્રી જીલ શળે.

ફનેરધ વપધયી ધકા ભધું પ્રલધવીઓ વવિંશ દળાન
કયી ળકળે.

»

૨ નલે. BAPS નધું અક્ષયધધભ ભુંદીય-

  ભારત  

ગધુંધીનગયની યજત જમુંવત ઉજલધળે. ૧૯૯૨ભધું
સ્લધભીનધયધમણ વુંપ્રદધમનધું વુંત પ્રમખ સ્લધભી
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»

કપલ્ભ અક્ષબનેત્રી શેભધ ભધક્ષરનીનધ

»

વુંગીતકધય શદમનધથ ભુંગેળકય

જીલન ય આધધયીત સ્તક"શેભધ ભધક્ષરની:

યસ્કધયથી ગીતકધય જાલેદ અખ્તયને

ક્ષફમન્ડ ધ ડ્રીભગરા" ન ું વલભચન કયધય. આ

વન્ભધનીત કયધળે.

સ્તક કભર મખજી એ રખ્ય છે . શેભધ

»

ભધક્ષરનીની પ્રથભ કપલ્ભ ૧૯૬૮ભધું વન કધ
વોદધગય યીરીઝ થઇ શતી.

»

કદલધી વનવભતે અમધ્મધ (અલધયી)

ભધું વયય નદી ય ૧૮૭૨૧૩ કદલડધઓ દ્વધયધ
આયતી કયીને વલશ્વ યે કડા વજાામ.

»

ગધમક ટી.એભ.ક્રુષ્ટ્ણધને ઇન્ન્દયધ ગધુંધી

યધષ્ટ્રીમ એકતધ યસ્કધય એનધમત. ક્રુષ્ટ્ણધ
બધયતીમ ળધસ્ત્રી વુંગીતની કણધાટક યું યધનધું
પ્રખ્મધત ગધમક છે . ૧૯૮૫ થી અધતધ આ
યસ્કધયભધું ૧૦ રધખની યકડ અને વન્ભધનત્ર
આલધભધું આલે છે .

»

ધધયધવભ્મનધ પ્રસ્તધલ ઓનરધઇન

સ્સ્લકધયનધય દે ળની પ્રથભ વલધધનવબધ
યધજસ્થધન વલધધનવબધ ફની. સ્ીકય કૈ રધળ
ભેઘલધરે તેન ું ઉદ્ઘધટન કય.ા આ ઓનરધઇન
વવસ્ટભથી વુંફધ
ું ીત વલબધગ અને વલધધનવબધ

વલળધખધટનભભધું મખ્મભુંત્રી ચુંદ્રધફધબ

નધમડએ TU142M વલભધનનધ મ્યઝીમભન
વળરધન્મધવ કમો. આ વલભધનને બધયતીમ
લધયવેનધભધુંથી વનવત કયધમધ છે .

»

કુંફકડમધભધું બધયતીમ યધજદત તયીકે

ભક્ષણકધ જૈનની વનભણકું . શધરભધું તેઓ
ભેરફનાભધું બધયતીમ કન્સ્યર જનયર છે .

»

નલી કદલ્શીભધું ૧૪-૧૫ નલે.મજાનધય

૨૩ભી ટેક વવભટન ું કન્રી ધટા નય કેનેડધ ફન્ય.
આ ટેક વવભટ કન્પડયે ળન ઓપ ઇન્ન્ડમન
ઇન્ડસ્રી(CII) અને કડધટા ભેન્ટ ઓપ વધમન્વ
એન્ડ ટેકનરજી દ્વધયધ મજાળે.

»

અફૃણધચરપ્રદે ળન ૨૩ભોં જજલ્ર કભરે

ફન્મ.

»

વક્ષરવીટય જનયર ઓપ ઇન્ન્ડમધ

યણજીતકભધયે યધજીનધમ ું આપ્ય. વક્ષરવીટય ની

લચ્ચે ભધકશવતન ું આદધનપ્રદધન ઝડથી થઇ

વનભણકું ૩ લા ભધટે કયલધભધું આલે છે .

ળકળે.

»

»

લા યધષ્ટ્રવત પ્રણલ મખજીએ તેભનધ

સ્તક" ધ કઅક્ષરળન ઇમવા:૧૯૯૬ ટ ૨૦૧૨"
ન ું વલભચન કય.ા

»

ભધ્મપ્રદે ળ વયકધયે શધઇકટા નધ વનવ્રત

જજ નયે ળ કભધય ગપ્તધની રકધયકત તયીકે
વનભણકું કયી.

ગજયધત કેડયનધ IPS યધકેળ અસ્થધનધ

CBI નધ સ્ેવળમર ડીયે કટય ફન્મધ.

»

આયલેદ કદલવ વનવભતે પ્રધધનભુંત્રીએ

દે ળની પ્રથભ ઓર ઇન્ન્ડમધ ઇન્સ્ટીટયટ ઓપ
આયલેદ(AIIA) કદલ્શીભધું દે ળને વભવિત કયી.

»

૨૬ થી ૩૧ ઓકટમ્ફય દયવભમધન

કરકતધભધું આંતયયધષ્ટ્રીમ કઠતી વભધયશ
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મજાળે.

»

ગધુંધી ભેભયીઅર રસ્ટ દ્વધયધ ફનેર આ
પ્રધધનભુંત્રી કોળલ્મ વલકધવ મજનધ

(PMKVY) શેઠ દે ળન ું પ્રથભ પ્રધધનભુંત્રી

મ્યઝીમભનધ સ્થધને ભશધત્ભધ ગધુંધી ૧૮૯૭ભધું
બ્લરક વભટીંગ કયતધ શતધ.

કોળલ્મ વલકધવ કેન્દ્ર કદલ્શીભધું ળફૃ. લાભધું ૪

»

શજાય યલધનને તધક્ષરભ અધળે.

વસ્ટેનેફર ડેલરભેન્ટ(WBCSD) નધ અધ્મક્ષ

લલ્ડા ક્ષફઝનેવ કધઉન્વીર પય

વની લગીવ ફન્મધ. તેન ું શેડકલધટા ય જીનીલધ

  વળશ્વ  

»

ફધુંગ્રધદે ળભધું ૨૦૧૪ભધું થમેર ૧૬ભધું

ફુંધધયણ સધધયધથી ન્મધમતુંત્ર અને વયકધય
લચ્ચે ટકયધલ લધ્મ. આ સધધયધથી ન્મધમતુંત્ર

સ્સ્લત્ઝયરેન્ડભધું આલેર છે .

»

અભેકયકન નેલીનધ ૨૪૨ભી જમુંવત

વનવભતે વલશ્વન ું વોથી જન યધ્ધ જશધજ "ધ
કન્વટીટયળન" પયીથી રન્ચ કયધય. તેને
પ્રથભલધય ૧૭૯૭ભધું રોંચ કયધય શત ું.

વયકધય અને યધષ્ટ્રવત શેઠ આલી જળે. મખ્મ

»

ન્મધમધીળ સયે ન્દ્રકભધય વવન્શધ ઓસ્રેક્ષરમધ જતધ

ધટી ક્ષરફયર ડેભક્રેટીક એ ચટું ણીઓભધું ફે

યહ્યધ.

»

ત ૃવતમધુંળ ફહભતી ભેલી.
૨૦૧૭ નધ ભેન બકય પ્રધઇઝ ભધટે

અભેકયકી રેખક જજૉ વન્ડવાની વુંદગી. ક્ષિટન
દ્વધયધ અધત આ એલડા તેભની નલરકથધ"
ક્ષરિંકન ઇન ધ ફધડો" ભધટે એનધમત કયધળે.

»

વલશ્વન પ્રથભ નેગેટીલ ઇવભળન વલદ્યત

ઉજાા પ્રધન્ટ આઇવરેન્ડભધું ળફૃ થમ. તેભધું
કધફાન ડધમકવધઇડને સ્ટનભધું કયલતીત
કયલધભધું આલે છે .

»

ક્ષિટનન વોથી નધની ઉંભયન

કયડવત બધયતીમ મન અક્ષમ ફૃધયે ક્ષરમધ
ફન્મ. તેઁભણે ઓનરધઇન યીઅર એસ્ટેટ
એજન્વી ળફૃ કયે ર છે .

»

જાધનભધું પ્રધધનભુંત્રી વળિંજ આફે ની

»

બધયત, િધઝીર અને વધઉથ આકિકધએ

IBSA ટ્ર્સસ્ટ પુંડ ય શસ્તધક્ષય કમધા. આ પુંડ
વલકધવળીર દે ળભધું લયધળે, તેભધ આ દે ળ દય
લે ૧ રધખ ડરયન ું પુંડ આળે.

»

જેવવન્ડધ આડા ન ન્યઝીરેન્ડની નલી

પ્રધધનભુંત્રી ફની. ન્યઝીરેન્ડન ું ધટનગય
લેક્ષરિંગ્ટન છે .

»

વલશ્વ ખધધ યસ્કધય આકિકન

ડેલરભેન્ટ ફેંકનધ અધ્મક્ષ ડૉ.અકકનવભી
અડેવવનધ(નધઇઝીયીમધ)ને એનધમત. અભેકયકધ
દ્વધયધ આ એલડા ૧૯૮૭ થી અધમ છે .

દક્ષક્ષણ આકિકધનધ ડયફનભધું ભશધત્ભધ

ગધુંધી મ્યઝીમભન ું ઉદ્ઘધટન કયધય. ભશધત્ભધ
વળદ્યાક્તત ળોટ્સએપમાાં જોડાળા માટે JOIN VIDHYASHAKTI ખી મેસેજ કરો - 7359470068

Page 3

સ્ધધા ત્ભક યીક્ષધઓ ભધટે ન ું વોપ્રથભ લટ્વએ ભેગેઝીન-વલદ્યધળકકત

www.vidhyashakti.blogspot.in
જેનધ દ્વધયધ એકવેર પભેટભધું વલગત પયીને

  આવથિક જગત  

»

પધઇરને અરડ કયી ળકધમ છે .

  રમત જગત  

WPI આધધયીત ભોંઘલધયી દય

વપ્ટેમ્ફયનધ અંતભધું ૨.૬૦% યહ્ય.

»

ભકશન્દ્રધ એન્ડ ભકશન્દ્રધ એ ખેતી ક્ષેત્રભધું

»

ઢધકધભધું યભધમેર એવળમધ ક શકી

કધભ કયતી ભકશરધઓનધ વલકધવ ભધટે

ટનધાભેન્ટ બધયતે ભરેવળમધને શયધલીને જીતી

ઓકયસ્વધભધું "પ્રેયણધ" મજનધ રન્ચ કયી.

રીધી. બધયત ૧૦ લા ફધદ ચેસ્મ્મન ફન્ય.

»

૨૦૦૩ અને ૨૦૦૭ભધું બધયત જીત્ય શત. ભેન

ફૂટલેય કડઝધઇન એન્ડ ડેલરભેન્ટ

ઇન્સ્ટીટયળન(FDDI) ને લધક્ષણજમ ભુંત્રધરમ
દ્વધયધ યધષ્ટ્રીમ ભશત્લન ું વુંસ્થધન જાશેય કયધય.
જરધઇ-૨૦૧૭ભધું તેનધ ભધટે એક વલધેમક ધવ
કયધમ શત. નમડધભધું આલેર આ વુંસ્થધની
સ્થધનધ ૧૯૮૬ભધું થમેર.

»

ભલ્ટી કભડીટી એકચેન્જ(MCX) એ

ગલ્ડ ઓપ્ળન આધધયીત કધયફધય ળફૃ કમો.
MCX ગલ્ડ વધથે વ્મધધય કયનધય દે ળન ું
પ્રથભ એકચેન્જ છે .

»

ઇન્કભ ટેક્ષ વલબધગે કયદધતધઓ ભધટેનધ

પ્રશ્ન ભધટે ઓનરધઇન ચેટ વેલધ ળફૃ કયી.

»

આવધભનધું ગોશધટી સ્થીત યધષ્ટ્રીમ

ગ્રધવભણ વલકધવ નીધી(RGVN) ને સ્ભર
પધઇનધન્વ ફેંકન ું રધઇવન્વ ભતધ કધમા ળફૃ
કય.ા . ફેંકકિંગ યે ગ્યરેળન એકટ-૧૯૪૯ શેઠ
RBI એ તેને રધઇવન્વ આપ્ય છે .

»

ગડઝ એન્ડ વવલિવ ટેક્ષ નેટલકા

(GSTN) દ્વધયધ GSTR-3R પભા બયલધ ભધટે
એક ઓપરધઇન સવલધધ ળફૃ કયલધભધું આલી.

ઓપ ધ ભેચ આકધળકદ અને ગર ઓપ ધ
ભેચ રક્ષરત ઉધધ્મધમ ફન્મધ. બધયતીમ કેપ્ટન
ભનવપ્રતવવિંશ શતધ. ૧૯૮૫ ભધું પ્રથભલધય
ટનધાભેન્ટ યભધમ શતી. વોથી લધ ટધઇટર દક્ષક્ષણ
કયીમધએ ૪ જીત્મધ છે .

»

જાધનનધ કધકધવભગધશધયધભધું મજાનધય

ભકશરધ એવળમધ ક શકી ટનધાભેન્ટ ભધટે
બધયતીમ ટીભ જાશેય. યધની યધભધર કેપ્ટન
અને વવલતધ લધઇવ કેપ્ટન છે .

»

વલયધટ કશરી ૨૦૦ લન ડેભધું ૩૧ વદી

પટકધયીને ક્ષફજા ક્રભે શચ્મ. જમધયે લન ડે
વદીભધું ૪૯ વદી વધથે વક્ષચન પ્રથભ ક્રભે છે .

»

શકયમધણધની કવલતધ દે લી લલ્ડા યે વરીંગ

એન્ટયટેઇનભેન્ટ(WWE)

વધથે યે વરય તયીકે

જડધનધય પ્રથભ બધયતીમ ભકશરધ ફની. તેભણે
ધ ગ્રેટ ખરી ધવેથી તધક્ષરભ રીધેર છે .

»

૩૭ભોં વવજિભ ગલનાય ગલ્ડ ક્

ટનધાભેન્ટ ભશન ફધગધન ટીભે જીત્મ. તેણે
૧૦ભી લધય આ ટનધાભેન્ટ જીતી છે .
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»

ે
વભસ્ત્રભધું મજામેર જવનમય અને કેડટ

ટેફર ટેવનવ ઓન-૨૦૧૭ભધું બધયતની
વેરેનધ વેલ્લકભધયે ગલ્ડ ભેડર જીત્મ.

»

બધયતીમ કક્રકેટ ટીભનધ કચ યવલ ળધસ્ત્રી

દવનમધભધું વોથી લધ કભધણી કયનધય કક્રકેટ કચ.
BCCI

દય લે તેભને ૧.૧ વભક્ષરમન ડરય

ગધય ચકલે છે , ક્ષફજા ક્રભે ઓસ્રેક્ષરમધનધ કચ

વભવધઇર એવેમ્ફર પેકટયી ફનધલળે.
નધગયની આ કુંની શધરભધું વભવધઇરનધ
લયશેડ અને વલસ્કટક ફનધલે છે .

»

વયકધયે વૈવનક ભધટે વેટેરધઇટ પન

કલ્વ ૧ ફૃ. પ્રવત વભવનટ કમધા. કડઝીટર
વેટેરધઇટ પન ટવભિનર(DSPT) ય અત્મધય
સધી પ્રવત વભવનટ ૫ ફૃ ચધજૉ શત.

ડૈ યેન રેશભેન છે .

»

»

શજાય કયડનધ ખચે બધયતીમ નોવેનધ ભધટે ૧૬

ભકધઉ ઓન ગલ્ડ ટધઇટર બધયતીમ

ગલ્પય ગગનજીત ભલ્રયે જીત્ય.

»

ફેડવભન્ટન ખેરધડી કકદમ્ફી શ્રીકધુંતે

ડેન્ભધકા ઓનન ું ટધઇટર જીતી રીધ.

  સાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન  

»

કેક્ષરપવનિમધની UACLA િડ સ્ટેભવેર

યીચવા વેન્ટયનધ લૈજ્ઞધવનકએ ભવળન રનીંગ
ટેકનરજીની ભદદથી "વભવન િેન વેર"
વલકવીત કમધા. સ્ટેભ વેરથી તૈમધય કયધમેર આ
વેર દ્વધયધ ઝીકધ લધમયવથી ભનષ્ટ્મનધ ભગજને
થતધ નકવધનને અટકધલી ળકધમ છે .

»

અભેકયકધ અને દક્ષક્ષણ કયીમધએ વુંયકત

યધ્ધધભ્મધવ શધથ ધમો. US નેલીનધ જશધજ
યનધલ્ડ યીગન, રડધમક વલભધન અને
શેક્ષરકપ્ટય વકશત ૪૦ શજાય વૈવનક બધગ રઇ
યહ્યધ છે .

»

ઔધક્ષગક વલસ્પટક વનભધાતધ વરય

કચીન વળમધડા ને કડર ભતધ ૧૨

એન્ટી વફભયીન લયપેય ફનધલળે.

»

બધયત-યવળમધ લચ્ચે યધ્ધધભ્મધવ

"ઇન્દ્ર-૨૦૧૭" ળફૃ. તેભધું પ્રથભલધય બધયતની
ત્રણેમ વેનધ બધગ રઇ યશી છે .

»

દક્ષક્ષણ સદધનભધું ૫૦ બધયતીમ

વૈવનકને યન ળધુંવત ભેડર થી વન્ભધનીત
કયધમધ.

»

અભેકયકધ બધયતને વલભધનલધશક જશધજ

ભધટે ઇરેકર ભેગ્નેટીક એયક્રધપટ રોંચ
વવસ્ટભ(EMALS) આળે. તેનધથી વલભધન
જશધજનધ ટુંકધ યન લે યથી વયતધથી ઉડધન
બયી ળકળે.

»

બધયતીમ લધયવેનધનધ તેજવ વલભધન

િધન્વની યડધય વવસ્ટભથી વજ્જ થળે. આ યડધય
ખધવ તેજવ વલભધન ભધટે એય ટૂ એય
સયીમયીટી અને સ્રધઇક વભળન ભધટે િેન્ચ
ભલ્ટીનેળનર કુંની થેલ્વ દ્વધયધ તૈમધય કયધઇ
છે .

ઇન્ડસ્રીજ ઇન્ન્ડમધ ક્ષરવભટેડ(SIIL) ભશધયધષ્ટ્ટ્ર્સભધું
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Person of The Week
-મહેબબ મેર ખાન-

-યધષ્ટ્રીમ આયલેદ કદલવ
૨૦-ઓક્ટ-લલ્ડા સ્ટેટીકવ ડે-પ્રથભલધય
૨૦૧૦ભધું ઉજલધમ.
૨૧ ઓકટૉ-ક્ષરવ સ્મવત કદલવ-૧૯૫૯ભધું
ચીન વીભધની યક્ષધ કયતધ ઇન્ડ

-જન્ભ-૧૯૩૩

વતફેટીમન ફડા ય ક્ષરવનધ ૧૦

-બધયતનધું પ્રથભ ઓલ્ભવક સ્સ્લભય શતધ.

જલધન ળશીદ થમધ શતધ.

-૧૯૫૬ભધું ભેરફના ઓરસ્મ્કભધું બધયતન ું
પ્રવતવનવધત્લ કયા શત.
-ઓરસ્મ્કભધું બધયતન ું પ્રવતવનવધત્લ કયનધય

 પ્રશ્નોતરી 

પ્રથભ બધયતીમ સ્સ્લભય શતધ.
-૧૯૫૪ભધું ૨૦૦ ભી.ફટયપરધઇભધું યધષ્ટ્રીમ
યે કડા ફનધવ્મ શત.
-તેઓ ૧૯૪૬ભધું બધયતીમ વેનધભધું વધભેર થમધ
શતધ અને ૧૯૬૨ન ું ચીન યધ્ધ અને ૧૯૭૧નધું
બધયત ફધુંગ્રધદે ળ યધ્ધભધું પયજ ફજાલેર. ૨૪
લા સધી બધયતીમ વેનધભધું પયજ ફજાલી શતી.
-દે ળભધું ૬ દધમકધભધું કઇ તેન યે કડા તડી નથી
ળક્ય.
-આંધ્રપ્રદે ળનધ ગટું ય જજલ્રધનધ કૈ થધર ખધતે
શદમયગથી નીધન.

 Days of The week 

(૧) ગજયધતભધું ભેયીટધઇભ મ્યઝીમભ કમધ
ફનળે ?
(૨) ગજયધતભધું યફટીકવ ગેરેયી કમધ ખલ્રી
મકલધભધું આલી છે ?
(૩) શેભધ ભધક્ષરનીનધ જીલન ય આધધયીત
સ્તકનધ રેખક કણ છે ?
(૪) અમધ્મધ કઇ નદીનધ કકનધયે આલેર છે ?
(૫)ઇન્ન્દયધ ગધુંધી યધષ્ટ્રીમ એકતધ યસ્કધય ભધટે
કની વુંદગી થઇ ?
(૬) પ્રસ્તધલ ઓનરધઇન સ્સ્લકધયનધય દે ળની
પ્રથભ વલધધનવબધ કઇ ફની ?
(૭) તધજેતયભધું લા યધષ્ટ્રવત પ્રણલ મખજીનધ
કમધ સ્તકન ું વલભચન થય ?

૧૭-ઓક્ટ- આંતયયધષ્ટ્રીમ ગયીફી નધબદી
કદલવ-૧૯૯૨ થી ઉજલધમ
છે .(૨૦૧૭ ન વલમ: આન્વયીંગ
ધ કર ઓપ ઓકટ-૧૭ ટ એન્ડ
લટી –અ ધથ ટલડા ીવફુર

(૮) શદમનધથ ભુંગેળકય યસ્કધય કને અધમ
?
(૯) કભરે જજલ્ર કમધ યધજમભધું ફન્મ ?
(૧૦) દે ળની પ્રથભ ઓર ઇન્ન્ડમધ ઇન્સ્ટીટયટ
ઓપ આયલેદ કમધ આલેર છે ?

એન્ડ ઇન્ક્લવીલ વવધમટી )
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(૧૧) આંતયયધષ્ટ્રીમ કઠતી વભધયશ ક્યધ
મજાળે ?
(૧૨) દે ળન ું પ્રથભ પ્રધધનભુંત્રી કોળલ્મ વલકધવ
કેન્દ્ર કમધ ળફૃ થય ?
(૧૩) આ લાનધ ભેન બકયપ્રધઇઝ ભધટે કની
વુંદગી થઇ ?
(૧૪) આકિકધનધ કમધ ળશેયભધું ભશધત્ભધ ગધુંધી
મ્યઝીમભ ળફૃ થય ?
(૧૫) WBCSD નધ અધ્મક્ષ કણ ફન્ય ?
(૧૬) જાધન નધ પ્રધધનભુંત્રી વળિંજ આફેની
ધટી કઇ છે ?
(૧૭) ન્યઝીરેન્ડનધ નલધ પ્રધધનભુંત્રી કણ ફન્ય
?
(૧૮) વલશ્વ ખધદ્ય યસ્કધય ભધટે કની વુંદગી
થઇ ?
(૧૯) એવળમધ ક શકી ટનધાભેન્ટ બધયતે કમધ
દે ળને શયધલીને જીતી રીધ ?

  જળાબો  
(૧) રથર (૨) વધમન્વ વીટી અભદધલધદ (૩)
કભર મખજી (૪) વયય (૫) ટી.એભ.ક્રુષ્ટ્ણધ (૬)
યધજસ્થધન વલધધનવબધ (૭) ધ કઅરીળન
ઇમવા: ૧૯૯૬ ટૂ ૨૦૧૨ (૮) જાલેદ અખ્તય
(૯) અરણધચર પ્રદે ળ (૧૦) કદલ્શી (૧૧)
કરકતધ (૧૨) કદલ્શી (૧૩) જજૉ વન્ડવા (૧૪)
ડફાન (૧૫) વની લગીવ (૧૬) ક્ષરફયર
ડેભક્રેટીક (૧૭) જેવવન્ડધ આડે ન (૧૮)
ડૉ.અકકનવભી અડેવીનધ (૧૯) ભરેવળમધ (૨૦)
૩૧ (૨૧) કવલતધ દે લી (૨૨) કકદમ્ફી શ્રીકધુંત
(૨૩) ઇન્દ્ર-૨૦૧૭ (૨૪) ળભળેય ખધન (૨૫)
૨૦ ઓકટમ્ફય

(૨૦) વલયધટ કશરીએ લન ડે ભધું કેટરી વદી
પટકધયી છે ?
(૨૧) લલ્ડા યે વરીંગ એન્ટયટેઇનભેન્ટ(WWE)
વધથે યે વરય તયીકે જડધનધય પ્રથભ બધયતીમ
ભકશરધ કણ ફની ?
(૨૨) ડેન્ભધકા ફેડવભન્ટન ઓનન ું ટધઇટર કમધ
બધયતીમ એ જીત્ય ?
(૨૩) બધયત-યવળમધની વેનધઓ લચ્ચે કમ
યધ્ધધભ્મધવ ળફૃ થમ ?
(૨૪) તધજેતયભધું કમધ બધયતીમ સ્સ્લભયન ું
અલવધન થય ?
(૨૫) લલ્ડા સ્ટેટીકવ ડે કમધયે ઉજલધમ છે ?
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