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              નભસ્કાય મભત્રો ! અશીં 19-02-2017 ના યોજ ફનેર ભશત્લના લર્તભાન પ્રલાશો અંગેના પ્રશ્નોન ું 
વુંકરન કયીને મ કેર છે. જે આ વૌને આલનાયી ર્ભાભ સ્ધાતત્ભક યીક્ષાભાું ઉમોગી થળે. 

1. ઇન્ડિમન નોયભા ફપલ્ભ પેસ્ટીલરનો કઈ જગ્માએ આયુંબ થમો ? જલાફ : ોટત  
બ્રેય 

2. સ્લ.યાજીલ ગાુંધી અને વોમનમા ગાુંધી ય મનભાતણ થનાય ટ ુંકી ફપલ્ભન ું નાભ શ ું છે ? 
જલાફ : ઈજાઝર્ 

3. બાયર્ના કમા ગામકને બ્ાુંિ રોયીમેટ દ્વાયા પ્રમર્ન્ઠિર્ ‘રેજેડિયી એલોિત – ૨૦૧૭’ 
થી વડભામનર્ કયલાભાું આવ્મા ? જલાફ : રર્ા ભુંગેળકયને 

4. ર્મભરનાડ  મલધાનવબાભાું કોને મ ખ્મભુંત્રી દ ભાટે મલશ્વાવનો ભર્ જીત્મો ? જલાફ 
: રાનીવાભી 

5. રાનીવાભીએ કેટરા ધાયાવભ્મોનો મલશ્વાવનો ભર્ જીર્ી ર્ામભરનાડ ના નલા 
મ ખ્મભુંત્રી ફડમા ? જલાફ : ૧૨૨ ધાયાવભ્મોનો 

6. બાયર્નો એકભાત્ર વફિમ જ્લાામ ખી કઈ જગ્માએ આલેર છે ? જલાફ : અંદભાન-
મનકોફાય દ્વી વમ  શના ફેયન ટા  ય 

7. બાયર્નો એક ભાત્ર વફિમ જ્લાામ ખી જે શાર પાટલાની રૈ્માયીભાું છે રે્ છેલ્રે 
કમા લે મલસ્પોટ ામ્મો શર્ો ? જલાફ : ૧૮૫૨ ભાું 

8. ાફકસ્ર્ાન દ્વાયા મ ુંફઈ હ ભરાના ભાસ્ટય ભાઈડિને ટેયફયઝભ એક્ટ શિે 
આર્ુંકલાદીઓની માદીભાું ળાભેર કયલાભાું આવ્મો છે ? જલાફ : શાપીઝ વઈદ 

9. IPLની યાઈઝીંગ  ને સ ય જામડટના કેપ્ટન દ ય કોની મનય ક્ક્ર્ કયલાભાું 
આલી ? જલાફ : સ્ટીલ ક્સ્ભથ 

10. મ સ્ર્ાક અરી ટ્રોપી કઈ યભર્ વાથે વુંકામેર છે ? જલાફ : ફિકેટ 

11. રગ્નભાું થર્ા લધાયાના ખરે્ચન યોકલા ભાટે રોકવબાભાું કય ું મલધેમક વાય 
કયલાભાું આવ્ય ું ? જલાફ : અમનલામત નોધણી અને પાજર ખર્ચત મનલાયણ મલધેમક 
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'રેજડિયી એલોિત ' – ૨૦૧૭  
 

              સ્લયવામ્રાજ્ઞી રર્ા ભુંગેળકયને 'બ્ાડિ રોફયેટ' ર્યપથી 'રેજડિયી એલોિત 'થી વમ્ભામનર્ 
કયલાભાું આવ્મા છે. આ એલોિત મલશ્વસ્ર્યીમ ઉરબ્બ્ધ ભેલનાય કુંનીઓ રે્ભજ વ્મક્ક્ર્ઓને 
આલાભાું આલે છે. ૨૦૧૨ભાું ળાશરૂખ ખાનને આ એલોિતથી વમ્ભામનર્ કયલાભાું આવ્મો શર્ો. રર્ા 
ભુંગેળકયે ટ્મલટય ય  યસ્કાય અને ર્વલીય ોસ્ટ કયીને રખ્ય ું શત  ું કે, '' ભને રેજડિયી એલોિત-
૨૦૧૭થી વમ્ભામનર્ કયલાભાું આલી છે, આ ફદર હ ું રે્ભનો આબાયભાન ું છું. આ   લે દક્ષક્ષણ આફિકાના 
ભ  ર્  લત યાઠટ્ર પ્રમ ખ નેલ્વન ભાુંિેરા,નોફર  યસ્કાય મલજેર્ા ભોશમ્ભદ ય  ન વ, બાયર્ીમ ઉદ્યોગમર્ 
યર્ન ર્ાર્ા એરના વશ વુંસ્થાક સ્ટીલ જોબ્વ, પેવબ કના મ ખ્મ કામતકર્ાત ભાકત  ક કેયફગત અને 
પોમ્ય તરા લન મલજેર્ા ભાઇકર શ  ભાકયને આ એલોિતથી નલાજલાભાું આવ્મા છે. 
            ગામમકાએ ોર્ાની કાયફકદીભાું ૩૦,૦૦૦થી ણ લધ  ગીર્ો ગામા છે. રર્ા ભુંગેળકયે 
૧૯૪૨ભાું  ભયાિી ગીર્થી ગામમકા ર્યીકેની કાયફકદી ળરૃ કયી શર્ી. રે્ન ું પ્રથભ ફશિંદી ગીર્ ૧૯૪૬ભાું 
'ા રાગ  કય જોયી' લવુંર્ જોગરેકયની ફપલ્ભ આ કી વેલા' ફપલ્ભન ું શત  ું. એ છી ફે લયવ ફાદ 
વુંગીર્કાય ગ રાભ શૈદયે રર્ા ભુંગેળકય ાવે 'ફદર ભેયા ર્ોિા' ગીર્ ગલિાલીને ભોટો બે્ક આપ્મો. આ 
ગીર્ ફપલ્ભ 'ભજબ ય' ફપરભન ું શત  ું. એ છી કોફકરકુંિીએ ાછું લીને જોય ું નથી અને આગ લધર્ા 
જ ગમા. ભ  ર્કાભાું ૨૦૧૨ભાું બાયર્ીમ મવનેભાના મોગદાન ફદર ળાશરૂખ ખાનને આ એલોિતથી 
નલાજલાભાું આવ્મો શર્ો. 


