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 ૧૪ભી વલધધનવબધ ભધટે બધયતીમ જનતધ ધટીને ફહભતી ભતધ
મખ્મભુંત્રી દે વલજમ ફૃધણી અને નધમફ મખ્મભુંત્રી દે નીવતન
ટેર ચ ુંટધમધ. ૨૬ ડીવે. મજાનધય ળથવલધી વભધયશભધું પ્રધધનભુંત્રી
અને ૧૮ યધજમનધું મખ્મભુંત્રી ઉસ્સ્થત યશેળે. વલજમ ફૃધણી યધજકટ
વિભ ફેઠક યથી ચ ુંટધમધ છે .

વળદ્યાક્તત ળોટ્સએપમાાં જોડાળા માટે JOIN VIDHYASHAKTI ખી મેસેજ કરો - 7359470068

Page 1

સ્ધધા ત્ભક યીક્ષધઓ ભધટે ન ું વોપ્રથભ લટ્વએ ભેગેઝીન-વલદ્યધળકકત



www.vidhyashakti.in



 લડદયધભધું ફનનધય દે ળની પ્રથભ નેળનર યે ર એન્ડ ટ્રધન્વટા યવનલવવિટી(NRTU) ને
કેબફનેટની ભુંજયી. આ યવનલવવિટીની ક્ષભતધ ૩૦૦૦ વલદ્યધથીની શળે.
 અભદધલધદનધ કણધાલતી કરફ ખધતે મજામેર લર્લડા ચેવ અન્ડય-૧૬ ઓર્લભવમધડભધું યવળમધએ
ગર્લડ ભેડર, ઇન્ન્ડમન ગ્રીન ટીભે વવર્લલય ભેડર અને ઇયધનની ટીભે બ્રન્ઝ ભેડર જીત્મ.
ઇન્ન્ડમન ગ્રીન ટીભભધું વનશધરે વયીને, ી ઇવનમધને અને લૈળધરી આયે શતધ.
 લરવધડભધું આલેર ધયવીઓનધું વલત્ર ધભા સ્થ ઉદલધડધભધું ૩ કદલવન ઇયધનળધ ઉદલધડધ
ઉત્વલ ૨૨ થી ૨૫ ડીવે. ઉજલધમ. ૨૦૧૫ થી દય લે આ ઉત્વલ ઉજલધમ છે .
 અભદધલધદભધું ધુંચ કદલવીમ કધુંકયીમધ કધવનિલરન પ્રધયું બ. આ લે બદ્ર પ્રધઝધ અને
વધફયભતી કયલયફ્ર્નન્ટ ય ણ ઉજલણી કયધળે. કધુંકયીમધ કધવનિલર ૨૦૦૮ થી દયલે ઉજલધમ
છે .
 લરવધડ જજર્લરધનધ ધયડીની ભમુંકધ ટે ર (ળભધા ) વભવીવ ઇન્ન્ડમધ ફની. ગડગધુંલભધું મજામેર
આ સ્ધધાભધું ૨૧ થી ૩૪ લાની યલતીઓ એ બધગ રીધ શત.



  ભારત  



 કશભધચરપ્રદે ળનધું નલધ મખ્મભુંત્રી બધજનધું જમયધભ ઠધકય ફન્મધ.
 બધયતન ું પ્રથભ ફ્રટીંગ ભધકે ટ(તયત ભધકે ટ) કરકતધભધું ખરળે. ધટરી જધળમભધું ફનનધય
આ ભધકે ટભધું ૧૧૪ શડીઓ દ્વધયધ ળધકબધજી, પ, અનધજ અને અન્મ લસ્ત લેચધળે.
 દે ળભધું લધતધ જતધ લધયપ્રદણનધું ઉકેર ભધટે વોપ્રથભલધય કદર્લશીભધું એન્ટી સ્ભગ ગનની
ટ્રધમર કયધઇ. આ ગનથી ધણીન ફુલધય ૫૦ ભીટય ઉય જામ છે , અને ફુલધયધ દ્વધયધ છુટતધ
ધણીનધું સક્ષ્ભકણનધ ભધયધ દ્વધયધ ઝેયી અને ધનધું કણ બીંજામને નીચે ડે છે .
 નેળનર ગ્રીન ટ્રીબ્યનર( NGT) નધ અધ્મક્ષ તયીકે જસ્ટીવ ઉભેળ
દતધત્રેમ વધર્લલીની વનભણકું . તેઓએ જસ્ટીવ સ્લતુંત્રકભધયન ું સ્થધન રીધ.
નેળનર ગ્રીન ટ્રીબ્યનર એક્ટ-૨૦૧૦ શેઠ ૧૮ ઓક્ટ-૨૦૧૦ભધું
નેળનર ગ્રીન ટ્રીબ્યનરની સ્થધનધ કયલધભધું આલી છે .
 ગ્રધશક સયક્ષધ વલધેમક -૨૦૧૭ને કેબફનેટએ ભુંજયી આી. આ વલધેમક ગ્રધશક સયક્ષધ વલધેમક૧૯૮૬ન ું સ્થધન રેળે. જેભધું ભ્રધભક જાશેયધત કયનધય વધભે દું ડ અને વજા લગેયેની જગલધમઓ
છે .
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 બધયતભધું વોપ્રથભલધય યફટ યે સ્ટયન્ટન ચેન્નઇભધું પ્રધયું બ. ચધય યફટ ગ્રધશકને બજન
ીયવે છે .
 ગ્રધવભણ સ્ટ ઓકપવને ડીઝીટર પ્રણધરી વધથે જડલધની મજનધ "દાણ" ન પ્રધયું બ. ૧૪૦૦
કયડનધું ખચે ૧.૨૯ રધખ સ્ટ ઓકપવને ડીઝીટર કયધળે.
 NPPA(નેળનર પધભધા સ્યટીકર પ્રધઇવીંગ ઓથયીટી) એ ૨૭ જરયી દલધઓની યીટે ઇર કકભુંત
નક્કી કયી. જેભધું ડધમધફીટીળ, બ્રડપ્રેળય લગેયેની દલધઓ વધભેર છે . આ દલધઓની કકિંભતથી
લધ બધલ કુંનીઓ નકશ રઇ ળકે.
 બધયત-ચીન લચ્ચે વલળે પ્રવતવનધી સ્તયની ૨૦ ભી ફેઠક નલી કદર્લશીભધું મજામ. બધયત
તયપથી અજીત ડબધર, ચીનનધું મધુંગ જીઇચીને વયશદ વુંફધ
ું ીત મદધઓ ય ચચધા કયી.
 વધભધજીક ઓકડટ ર ધવ કયનધય દે ળન ું પ્રથભ યધજમ ભેધધરમ ફન્ય. " ધ ભેઘધરમ
કમ્યનીટી ધટીવળેળન એન્ડ બ્રીક વવલિવીઝ વશ્મર ઓકડટ એકટ-૨૦૧૭ ભધું વયકધયની
વલવલધ મજનધઓ અને પ્રગ્રધભન ું ઓકડટ કયધળે. તેભધું ૧૧ ડીધટા ભેન્ટની ૨૧ મજનધને વધભેર
કયધમ છે .
 યે ર્લલે વલબધગ દ્વધયધ ૩૧ ભધચા ૨૦૧૮ સધીભધું દે ળનધું ફધધ જ સ્ટે ળનભધું

LED રધઇટ

રગધલલધભધું આલળે.
 સડધનભધું બધયતીમ યધજદત તયીકે યવલન્દ્ર જમસ્લધર, ભધબરભધું પ્રકદકભધય ગપ્તધ અને ેરભધું
એભ.સબ્ફધયધડની વનભણકું .
 મફ
ું ઇભધું પ્રથભ એ.વી.રકર ટ્રે ન વેલધ ૨૫ ડીવે. થી ળફૃ થળે. ૧૨ ડબ્ફધ ધયધલતી આ ટ્રે ન
પ્રથભલધય અંધેયીથી ચચાગેટ લચ્ચે દડળે.



  વળશ્વ  



યનની લૈવિક મધાલયણ એમ્ફેવેન્ડય બબ્રટીળ ગધવમકધ એરી ગોર્લડીંગ ફની.

 UNICEF નધ શેડ તયીકે અભેકયકધની શેનયીટધ પયે ની વનયસ્ક્ત. એંથની
રેકન ું સ્થધન રીધ.
 અભેકયકધએ ઇઝયધમરનધું જેફૃસ્રેભને યધજધધની જાશેય કયતધ યનભધું
પ્રસ્તધલ રધલીને ભતદધન કયધય. બધયત વકશત ૧૨૮ દે ળએ અભેકયકધ વલફૃધ્ધ ભતદધન કય,ા
જમધયે ૯ દે ળએ અભેકયકધનધું વભથાનભધું ભતદધન કય.ા ૩૫ દે ળએ ભતદધન ન કય.ા
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 ચીરીનધ નલધ યધષ્ટ્ટ્રવત તયીકે કન્ઝયલેટીલ ધટીનધ નેતધ વેફેસ્ટીમન વલનેયધ ચ ુંટધમધ. દબક્ષણ
અભેકયકી દે ળ ચીરીની યધજધધની વૈન્ટીમધગ છે અને ચરણ ેવ છે .
 ઇન્ટયનેળનર ઓગેનધઇજેળન ઓપ ભધઇગ્રેળન દ્વધયધ જાશેય થમેર "ઇન્ટયનેળનર ભધઇગ્રેળન
કયટા -૨૦૧૭" મજફ અપ્રલધવીઓની મધદીભધું બધયત ટચ ય છે . જમધયે ભેસ્ક્વક બફજા
નુંફયે છે . ૧.૭૦ કયડ બધયતીમ બફજા દે ળભધું યશે છે , જમધયે આયફ દે ળભધું યશેતધ
બધયતીમની વુંખ્મધ ૫૦ રધખ છે .
 ઓઇર એક્વપ્રયે ળનનધું નલધ રધઇવન્વ ય પ્રવતફુંધ મકનધય વલિન પ્રથભ દે ળ ફ્રધન્વ
ફન્મ. ફ્રધુંવે ૨૦૪૦ સધીભધું ઓઇર ઉત્ધદન ય વુંણા પ્રવતફુંધ યધખલધન ું રક્ષ્મ યધખ્ય છે .
 યયનધું ઓસ્ટ્રીમધ દે ળન વોથી યલધ ચધન્વેરય વેફેસ્ટીઅન કર્જ (૩૧ લા) ફન્મ.
ઓસ્ટ્રીમધની યધજધધની વલમેનધ છે . અને ચરણ યય છે .
 પફાવ દ્વધયધ ફશધય ડેર બફઝનેળ ભધટે નધું શ્રેષ્ટ્ઠ દે ળની મધદીભધું બબ્રટન પ્રથભ નુંફય ય.
જમધયે ન્યઝીરેન્ડ બફજા અને નેધયરેન્ડ વત્રજા ક્ર્ભે છે . ૧૫૩ દે ળની આ મધદીભધું બધયત ૬૨ભધું
ક્રભે છે .
 કપબરધઇન્વભધું તપધન ટેમ્મ્ફનને રીધે ૨૦૦નધું ભત.
 ચીનભધું જ વનભધાણ ધભેર અને વલિનધ વોથી ભટધ એન્મ્પબફમવ વલભધન AG-600 ની પ્રથભ
ઉડધન વપ યશી.

   આવથિક જગત   
 બધયત-સ્સ્લત્ઝયરેન્ડ લચ્ચે ટેક્ષ યીરેટેડ ઇન્પયે ળન ન ું આદધન-પ્રદધન ૧ જાન્ય-૨૦૧૮ થી ળફૃ
થળે. ફધી જ પ્રકક્રમધઓ ણા થઇ.
 વયકધયે ચણધ અને ભસયની દધ ય આમધત ડયટી લધધયીને ૩૦% કયી.
 ૬ ડીવે. ૨૦૧૭ સધીભધું પ્રધધનભુંત્રી જન ધન મજનધ(PMJDY) શેઠ કર ૩૦.૭૧ કયડ
ખધતધ ખર્લમધ. જેભધું ૧૮.૦૫ કયડ ખધતધ ગ્રધવભણ અને અધાળશેયી ક્ષેત્રભધું ખરલધભધું આવ્મધ છે .
૮ નલે. ૨૦૧૬ થી ૩૦ ડીવે. ૨૦૧૬ દયવભમધન જનધન ખધતધઓભધું કર ૪૨૧૮૭ કયડ
ફૃવમધ જભધ થમધ છે .
 બફટકઇન એક ઓનરધઇન મદ્રધ છે , જેને કઇણ દે ળની ભધન્મતધ ભે ર નથી. ભધત્ર ઇન્ટયનેટ
ય અસ્સ્તત્લ ધયધલતી આ મદ્રધ કમધુંમ ણ બોવતક યીતે અસ્સ્તત્લ ધયધલતી નથી. ૨૦૦૯ભધું
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બફટકઇન રન્ચ થય ત્મધયે તેની કકિંભત બધયતીમ ચરણભધું ૨૭ ૈવધ શતી, ૧૧ ડીવે.૨૦૧૭
એ તેની કકિંભત ૧૧ રધખ ફૃવમધ છે .
 એયટે ર ેભેન્ટ ફેંકનધું CEO ળવળ અયયધએ યધજીનધમ ું આપ્ય.
 UIDAI(યવનક આઇડેન્ટીકપકેળન ઓથયીટી ઓપ ઇન્ન્ડમધ) એ એયટેર અને એયટેર ેભેન્ટ
ફેંકન ું E-KYC રધઇવન્વ યદ કય.ા ભુંજયી વલનધ જ એયટે ર ેભેન્ટ ફેંકનધું ખધતધ ખરલધભધું
તેન ઉમગ કમો શત.
 બધયતને ઓઇર વપ્રધઇ કયલધભધું વધઉદી અયફને છધડીને ઇયધક નું-૧ ય શચ્ય. એવપ્રર
થી ઓકટૉ-૨૦૧૭ દયવભમધન ઇયધકે બધયતને કર ૨૫.૮ વભબરમન ટન ઓઇર વપ્રધઇ કય.ા
 બધયત શટીકર્લચય પ-ફુર-ધકનધું ઉત્ધદનભધું ચીન ફધદ બફજા ક્રભે છે .



  રમત જગત  



 ICC નધ તધજા લન ડે યેં કકિંગભધું યકશત ળભધા ધુંચભધું સ્થધને શચ્મ, જમધયે પ્રથભ ક્ર્ભે વલયધટ
કશરી છે .
 બ્રધઝીરનધું ફુટફરય કધકધ(યીકધડો આઇઝેકવન ડઝ વધન્ટવ રીટે ) એ ૩૫ લે ઇન્ટયનેળનર
ફૂટફરભધુંથી વનર્ત
ા ી જાશેય કયી.
 વપ્રવભમય ફેડવભન્ટન રીગ (PBL) ની વીઝન ૨૩ ડીવે. થી ળફૃ. ૮ ટીભનધું ૮૦ ખેરધડી બધગ
રેળ.ે
 ICC -૨૦૧૭ ની ભકશરધ લન ડે અને

T-20 ની આંતયયધષ્ટ્ટ્રીમ ટીભની જાશેયધત. લન ડે

ટીભભધું બધયતની વભતધરી યધજ, અને એકતધ બફષ્ટ્ટન વભધલેળ કયધમ. જમધયે

T-20 ટીભભધું

એકતધ બફષ્ટ્ટ અને શયભનવપ્રતન વભધલેળ કયધમ
 કણધાટકને શયધલીને વલદબાની ટીભ પ્રથભલધય યણજી ટ્રપીની પધઇનરભધું શચી. ૨૯ ડીવે. થી
કદર્લશી વધભે પધઇનર યભળે.
 બધયતનધું યકશત ળભધા એ T-20 ભધું ૩૫ ફરભધું ઝડી વદી પટકધયી. દબક્ષણ આકફ્રકધનધું ડેવલડ
વભરયન યે કડા ની ફયધફયી કયી.
 ૯ભી આંતય યધષ્ટ્ટ્રીમ યલધ નોકધમધન સ્ધધા ક્રુષ્ટ્ણધટનભ ફુંદય નેર્લરય, આંધ્રપ્રદે ળભધું મજામ.
 ૨૦૨૨ ની કભનલેર્લથ ગેમ્વ બબ્રટનનધું ફવભિંગશધભભધું મજામ. જેભધુંથી શટું ીંગ યભતને ફધદ
યધખલધભધું આલી છે .
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 વધઉથ આકફ્રકધ વધભેની લન ડે વીયીઝ ભધટે જાશેય કયધમેર બધયતીમ ટીભભધું ૩ ગજયધતી
ખેરધડીન વભધલેળ કયધમ. જેભધું શધકદિ ક ુંડયધ, જવપ્રીત બભયધશ અને અક્ષય ટે ર વધભેર છે .

  સાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન  





 યવળમધભધું ફનેર શેબરકપ્ટય MI-8 કે જેને પ્રતધ તયીકે ણ ઓખલધભધું આલતધ શતધ, તેને
૪૫ લાની વેલધ ફધદ બધયતીમ લધયવેનધભધુંથી વનવ્રત કયધમધ. વલદધમ વભધયું બ ફેંગ્રયનધું
મેરધશધુંકધ એયપવા સ્ટેળન ય મજામ.

MI-8 શેબરકપ્ટય ૧૯૭૨ભધું બધયતીમ લધયવેનધભધું

વધભેર કયધમધ શતધ.
 ગલધ વળમધડા દ્વધયધ વનવભિત અને ૧૦૫ ભી.રધુંબ ઓપળય ેટ્રર લેવેર
ઇન્ન્ડમન કસ્ટ ગધડા ભધું ળધભેર કયધય. તે ૩૦

(OPV)"સજમ" ને

MM ૯૧ નેલર ગન, ઇન્ટીગ્રેટેડ બબ્રજ

વવસ્ટભ,ઇન્ટીગ્રેટેડ કન્ટ્રર ભેનેજભેન્ટ વવસ્ટભ લગેયે વવસ્ટભથી વજજ છે , તે ૧ શેબરકપ્ટય અને
૫ શધઇસ્ીડ ફટ થી વજજ છે . ૨૩ નટીકર ભધઇરની સ્ીડ વધથે વમદ્રી સયક્ષધ ભધટે વજ્જ
છે . શધરભધું ઇન્ન્ડમન કસ્ટ ગધડા ભધું ૧૩૪ વળ અને ફટ છે , જમધયે વલવલધ પ્રજેકટભધું ૬૬ ફટ
અને વળ અન્ડય કન્સ્ટ્રકળન છે .
 બધયત અને ભધરદીલનધું વૈન્મ લચ્ચે ૧૪ કદલવીમ યધ્ધધભ્મધવ " એકવયવધઇઝ ઇકલેયીન"
કણધાટકભધું મજામ.
 યધજસ્થધનનધું જેવરભેયભધું ૧૬ થી ૨૨ ડીવે. દયવભમધન આભી –એયપવાન વુંયકત યધ્ધધભ્મધવ
" શુંભેળધ વલજમી" મજામ.
 ઇન્ન્ડમન એયપવા HAL(કશન્દસ્તધન એયનટીવ બરવભટે ડ) ને લધ ૮૩ તેજવ વલભધનન ઓડા ય
આળે. HAL ને અત્મધય સધીભધું ૨૦ તેજવ વલભધનન ઓડા ય આલધભધું આવ્મ છે , જેભધુંથી
૫ ની કડબરલયી થઇ ચકી છે .
 રેપટનન્ટ જનયર ફી.એવ.વશયધલત NCC( નેળનર કેડેટ કપ્વા)નધું ભશધવનદે ળક ફન્મધ.



Person of The Week 

 જયરામ ઠાકુ ર 
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-કશભધચરપ્રદે ળનધું ૧૩ભધું મખ્મભુંત્રી જમયધભ ઠધકય ફન્મધ છે .
-કશભધચરપ્રદે ળનધું ભુંડી જજર્લરધનધું તધુંદી ગધભનધું યધજત
કયલધયભધું ૬ જાન્ય.૧૯૬૫ભધું જન્ભ.
-તેઓ જેઠયધભ ઠધકય અને બબ્રકભ દે લીનધું ત્ર છે .
-ચુંદીગઢ યવન.ભધું સ્ટ ગ્રેજયએળન ણા કય.ા
-યીલધયની આવથિક શધરત વધયી નશમ કયલધયે યધજનીવતભધું
જલધને ફદરે ખેતી વુંબધલધન ું કશય શત ું.
-૨૬ લાની ઉંભયે પ્રથભલધય ચ ુંટણી શધમધા , ફધદભધું વતત ૨૦
લાથી ધધયધવભ્મ તયીકે ચ ુંટધમધ છે .
-૧૯૯૫ભધું જમયની ડૉ.વધધનધ ઠધકય વધથે રગ્ન કમધા .
- કશભધચરપ્રદે ળભધું પ્રથભલધય ભુંડી જજર્લરધનધું મખ્મભુંત્રી ફન્મધ છે .
-તેઓ ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૨ દયવભમધન કશભધચરભધું ગ્રધભ વલકધવ અને ુંચધમતી વલકધવ ભુંત્રી યહ્યધ છે .
-તેઓની વધુંગઠવનક કડ ને રીધે, તેઓ એકલધય પ્રદે ળ અધ્મક્ષ ણ યહ્યધ છે .
-તેભને યધજમધર આચધમા દે લ વ્રત મખ્મભુંત્રીદનધું ળથ રેલડધલળે.



  Days of The week   

૧૮-ડીવે-આંતયયધષ્ટ્ટ્રીમ પ્રલધવી કદલવ (૨૦૦૦ થી યન દ્વધયધ ઉજલધમ છે ,
૨૦૦૭ ન વલમ: Safe migration in a world on the move)
૨૦-ડીવે-આંતયધષ્ટ્ટ્રીમ ભધનલવેલધ કદલવ
૨૨-કડવે-યધષ્ટ્ટ્રીમ ગબણત કદલવ( ગબણતજ્ઞ શ્રી યધભધનજભનધું જન્ભકદલવે ઉજલધમ છે )
૨૩-કડવે-કકવધન કદલવ(લા લડધપ્રધધન ચોધયી ચયણવવિંઘનધ જન્ભ કદલવે ઉજલધમ છે )
૨૪-કડવે-યધષ્ટ્ટ્રીમ ગ્રધશક અવધકધય કદલવ
૨૫-કડવે-યધષ્ટ્ટ્રીમ સળધવન કદલવ(બધયતયત્ન અટરબફશધયી લધજેમીનધું જન્ભકદલવે ઉજલધમ છે )



 પ્રશ્નોતરી  

(૧) મખ્મભુંત્રી વલજમ ફૃધણી કઇ ફેઠક યથી ચ ુંટધમધ છે ?
(૨) દે ળની પ્રથભ યે ર એન્ડ ટ્રધન્વટા યવન. કમધું ફનળે ?
(૩) ધયવીઓન ું વલત્ર સ્થ ઉદલધડધ કમધું જજર્લરધભધું આલેર છે ?
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(૪) કશભધચર પ્રદે ળનધું નલધ મખ્મભુંત્રી કણ ફન્ય ?
(૫) દે ળન ું પ્રથભ ફ્રટીંગ ભધકે ટ કમધું ફનળે ?
(૬) નેળનર ગ્રીન ટ્રીબ્યનરનધું અધ્મક્ષ કણ ફન્ય ?
(૭) ગ્રધભીણ સ્ટ ઓકપવને કડઝીટર ફનધલલધની મજનધ કઇ ?
(૮) NPPA શ છે ?
(૯) વધભધજીક ઓકડટ ર ધવ કયનધય દે ળન ું પ્રથભ યધજમ કય છે ?
(૧૦) ફધધ યે ર્લલે સ્ટેળનને LED થી વજ્જ કયલધ યે ર્લલે વલબધગે ક્ધું સધીન ટધગેટ યધખ્મ છે ?
(૧૧) UNICEF નધ શેડ તયીકે કની વનભણકું થઇ છે ?
(૧૨) ચીરી દે ળ કમધું ખુંડભધું આલેર છે ?
(૧૩) ઓઇર એકવપ્રયે ળનનધું નલધ રધઇવન્વ ય પ્રવતફુંધ મકનધય વલિન પ્રથભ દે ળ કમ ?
(૧૪) ઓસ્ટ્રીમધનધ ચધન્ચેરય કણ ફન્ય ?
(૧૫) ડીવે-૨૦૧૭ સધીભધું જનધન મજનધ શેઠ કર કેટરધ ખધતધ ખર્લમધ છે ?
(૧૬) બધયતને ઓઇર વપ્રધઇ કયલધભધું કમ દે ળ પ્રથભ ક્રભે છે ?
(૧૭) ICC ઇન્ટયનેળનર ભકશરધ લન ડે ટીભભધું કઇ કઇ બધયતીમ ભકશરધન વભધલેળ કયધમ ?
(૧૮) યકશત ળભધાએ ટી-૨૦ભધું ૩૫ ફરભધું વદી પટકધયીને કનધ યે કડા ની ફયધફયી કયી ?
(૧૯) ૨૦૨૨ની કભનલેર્લથ ગેમ્વ કમધ મજાળે ?
(૨૦) એકવયવધઇઝ ઇકલેયીન કમધ દે ળ લચ્ચે મજાઇ ?
(૨૧) NCCનધ ભશધવનદે ળક કણ ફન્ય ?
(૨૨) યધષ્ટ્ટ્રીમ ગબણત કદલવ કની મધદભધું ઉજલધમ છે ?
(૨૩) યધષ્ટ્ટ્રીમ ગ્રધશક સયક્ષધ કદલવ કમધયે ઉજલધમ છે ?



જળાબો  

(૧) યધજકટ વિભ (૨) લડદયધ (૩) લરવધડ (૪) જમયધભ ઠધકય (૫) કરકતધ (૬) જસ્ટીવ
ય.ડી.વધર્લલી (૭) દાણ (૮) નેળનર પધભધાસ્યટીકર પ્રધઇવીંગ ઓથયીટી (૯) ભેઘધરમ (૧૦) ૩૧
ભધચા ૨૦૧૮ (૧૧) શેનયીટધ પયે (૧૨) દબક્ષણ અભેકયકધ (૧૩) ફ્રધન્વ (૧૪) વેફેસ્ટીમન કર્જ (૧૫)
૩૦.૭૧ કયડ (૧૬) ઇયધક (૧૭) વભતધરી યધજ અને એકતધ બફષ્ટ્ટ (૧૮) ડેવલડ મર્લરય (૧૯)
ફવભિંગશધભ (બબ્રટન) (૨૦) બધયત-ભધરદીલ (૨૧) રેપટનન્ટ જનયર ફી.એવ.વશયધલત (૨૨) શ્રી
યધભધનજભ (૨૩) ૨૪ ડીવે.
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