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              નભસ્કાય મભત્રો ! અશીં 15-02-2017 ના યોજ ફનેર ભશત્લના લર્તભાન પ્રલાશો અંગેના પ્રશ્નોન ું 
વુંકરન કયીને મ કેર છે. જે આ વૌને આલનાયી ર્ભાભ સ્ધાતત્ભક યીક્ષાભાું ઉમોગી થળે. 

બાયર્ની ઐમર્શામવક મવદ્ધિ :  

            બાયરે્ ઇમર્શાવ વર્જમયોઃ એકવાથે ૧૦૪ ઉગ્રશો ર્યર્ા મકૂ્યા. વેટેરાઈટ રોન્ચિંગના 
ઈમર્શાવભાું બાયર્ન ું નાભ સ લર્ાતક્ષયે રખાય ું.ીએવએરલી-વી૩૭ વલાયે ૯:૨૮ કરાકે રો્ચ થય ું. 
એક વાથે ભશત્તભ ઉગ્રશો રો્ચ કયનાય યમળમા અને અભેરયકાના મલક્રભ ઈવયોએ ર્ોડમાું. શારભાું 
ઈવયોના ચેયભેન રકયર્ક ભાય છે. જગર્ના વૌથી વપ ગર્ાર્ા ીએવએરલી યોકેટ દ્વાયા રોન્ચિંગ, 

ક ર વાર્ દેળોના ઉગ્રશો રો્ચ થમા ઈવયો દ્વાયા યદેળના ૧૭૯ વરશર્ ક ર ૨૨૬ ઉગ્રશો 
રો્ચ થમા છે. પ્રથભ ઉગ્રશ રોન્ચિંગના ૬૦ લે બાયરે્ ઈમર્શાવ વર્જમય. ઈન્્ડમન સ્ેવ રયવચત 
ઓગેનાઈઝેળને (ઈવયો) આજે ીએવએરલી યોકેટ દ્વાયા એક વાથે ૧૦૪ ઉગ્રશો રો્ચ કયીને 
અનોખો મલક્રભ વજી દીધો શર્ો.  
           અગાઉથી મનધાતયેરા વભમ પ્રભારે્ ીએવએરલી-વી૩૭ ન ું રોન્ચિંગ વલાયે ૯:૨૮ કરાકે 
શ્રીશરયકોટા ખારે્થી કયલાભાું આવ્ય  શત  ું. યોકેટભાું બાયર્ના બાયર્ના ૩ અને ફાકીના ૧૦૧ 
અભેરયકા વરશર્ના દેળોના ઉગ્રશો વલાય શર્ા. ૫૦૫ રકરોભીટય ઊંચી ભ્રભર્કક્ષાભાું આ ફધા 
ઉગ્રશોને મનધાતરયર્ વભમે મનધાતરયર્ સ્થાને ગોઠલી દેલાભાું આવ્મા શર્ા. રો્ચ થમાની ૩૦ભી 
મભમનટે જ  ફધા  ઉગ્રશો કક્ષાભાું ગોઠલાઈ ગમા શર્ા. વલાયે ૧૦ લાગ્મે ઈવયોએ ર્ભાભ ૧૦૪ 
ઉગ્રશો મથાસ્થાને ગોઠલાઈ ગમા શોલાની જાશયેાર્ કયી દીધી શર્ી. 
 

1. કમા ગામકને રે્ભના આલ્ફભ ‘25’ ભાટે ગે્રભી પ યસ્કાયથી વ્ભામનર્ કયલાભાું આવ્મા 
? જલાફ : એડેર 

2. કઈ બાયર્ીમ ભરશરા રક્રકેટયને મલશ્વની નુંફય-૨ ખેરાડી ફનલાન ું ગૌયલ પ્રાપ્ર્ થય ું 
? જલાફ : મભર્ારી યાજ 

3. કમા ખેરાડીએ રોયેંવ મલશ્વ પ યસ્કાયોભાું સ્ોર્્તવભેન ઓપ ધ મયનો પ યસ્કાય જીત્મો ? 
જલાફ : ઉવેન ફોલ્ટ 

4. મલશ્વભાું પ્રથભલાય કઈ જગ્માએ ડ્રોન ટેક્વીનો આયુંબ કયળે ? જલાફ : દ ફઈ 
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5. બાયર્ભાું એમયો ઇન્્ડમા – ૨૦૧૭ કઈ જગ્માએ આમોજજર્ થઇ યહ્યો છે? જલાફ : 
ફેંગલ ર  

6. ભોયભોન વુંભેરન બાયર્ભાું કઈ જગ્માએ આમોજીર્ થઇ યહ્ ું છે ? જલાફ : કેય 

7. શારભાું જ ઈયાન ફ્રુંજ ફેડમભ્ટન પ ર  ડફલ્વનો ખખર્ાફ જીત્મો ? જલાફ : અર્ તન 
ભાદાથીર અને યાભચુંદ્રન શ્રોક 

8. કોને વુંય  ક્ર્ યાષ્ટ્ર ળાુંમર્ દૂર્ ર્યીકે મનય ક્ર્ કયલાભાું આવ્મા છે ? જલાફ : જીન 
મમયે 

9. ઈવયો દ્વાયા કમા ગ્રશ ય રે્ન ું શલે  ું મભળન ભોકરલાની મોજના ફનાલાઈ યશી છે ? 
જલાફ : શ ક્ર 

10. ઈવયો દ્વાયા એક વાથે કેટરા ઉગ્રશો રો્ચ કયીને ઈમર્શાવ ફનાલામો છે ? જલાફ : 
૧૦૪  
 


