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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-૫૧ તધ:૧૩-નલેમ્ફય–૨૦૧૭ 

સાંપાદક: દરબાર સહદેળવસિંહ 

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

vidhyashaktigujarat@gmail.com 
 
 

 

»   સ યત ળશયેની કેન્દ્ર વયકધયનધું વલાશે્રષ્ઠ 
ળશયેી ફવ વેલધ ભધટેનધું યધષ્રીમ  યસ્કધય ભધટે 
વુંદગી કયલધભધું આલી છે. શૈરધફધદ ખધતે 
ળશયેી કયલશન અંગે મોજામેર ફેઠકભધું આ 
જાશયેધત કયલધભધું આલી શતી. ૪૫ રધખની 
લસ્તી ધયધલતધ સ યત ળશયેભધું ૨૭૫ વવટી ફવો 
૨૮ ફૃટ ય કધમાયત છે. 

 »     અભદધલધદભધું ૧૯ નલેમ્ફયથી શયેીટેજ 
લીક ઉજલધળ.ે  

»    જ નધગઢે ૭૧ભોં આઝધદી કદલવ 
ઉજવ્મો. ૧૫ ઓગષ્ટ ૧૯૪૭ભધું દેળ આઝધદ 
થમો ણ જ નધગઢ ૮૨ કદલવ ફધદ ૯ 
નલે.૧૯૪૭ભધું આઝધદ થમો શતો. જ નધગઢનો 
છેલ્રો નલધફ મ શમ્ભદ ભશોફત ખધન-૩ શતો , 
જેનધ કદલધન ળધશ નલધઝ ભ ટો શતધું. 

»     નધની વતરક ભશધયધષ્ર વલદ્યધીઠભધું 
મોજામેર આંતય ય વન.ની ઓર ઇન્ન્દ્ડમધ જ ડો 
ચેમ્મ્મનવળભધું ભશવેધણધની શતેર ઠધકોયે બ્રોંઝ 
ભેડર જીત્મો. 
 
 

 

»    ફેલ્જીમભનધું કકિંગ કપલર અને યધણી 
ભેવથલ્ડ બધયતની મ રધકધતે. 

»    દેળનધ ફધધ જ યધજમોનધું ઉજાાભુંત્રીઓન  
વુંભેરન લફશધયનધું યધજગીયભધું ૧૦-૧૧ નલે. 
દયવભમધન મોજાય .  

»    પ્રધધનભુંત્રીએ કરકતધ અને ફધુંગ્રધદેળ 
નધું ખ રનધ લચ્ચે વીધી રેન વેલધ "ફુંધન 
એક્વપ્રેવ" નો પ્રધયુંબ કમો. આ રેન વેલધ 
૧૯૬૫નધું ય દ્ધ ફધદ ફુંધ કયલધભધું આલી શતી.  
આ રેન વેલધ બધયત-ફધુંગ્રધદેળ લચ્ચે ભૈત્રી 
એકવપે્રવ ફધદ લફજી રેન વેલધ છે. 

»    દ ફઇભધું પ્રથભલધય આંતયયધષ્રીમ 
આય  વુંભેરન મોજાય . ૯ થી ૧૧ નલે. 
દયવભમધન મોજામેર આ વુંભેરનનો વલમ; 
જીલનળૈરીનધ યોગ: આય  દ્વધયધ અટકધલલધ 
અને તેનધ ઉચધય: શતો. 

  ગ જરાત   

  ભારત   

http://vidhyashakti.blogspot.in/
mailto:vidhyashaktigujarat@gmail.com
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»    લબ્રટનનધું વપ્રન્દ્વ ચધલ્વા અને તેભની 
ત્ની કેવભરધ ધકાય બધયતની મ રધકધતે.  

»    નોમડધભધું ૯ થી ૧૧ નલે. ઓગેવનક 
લલ્ડા કોંગ્રેવ-૨૦૧૭ મોજામ. ૧૧૦ દેળનધ 
૧૪૦૦ પ્રવતવનધી અને બધયતનધું ૨ શજાય 
પ્રવતવનધી ઉમ્સ્થત યહ્યધ. દય ૩ લે મોજાત ું 
આ વુંભેરન ૨૦૧૪ભધું ત  કકિનધ ઇસ્તધુંબ રભધું 
મોજાય  શત  ું. 

»    ૪૮ભધું ઇન્દ્ટયનેળનર કપલ્ભ પેસ્ટીલર 
ઓપ ઇન્ન્દ્ડમધ(IFFI) ભશોત્વલનો ૨૦ નલે.થી 
ગોલધભધું પ્રધયુંબ થળ.ે જેભધું કપચય કપલ્ભ ભધટેનધ 
જય યી કદગ્દળાક સ જમ ઘો શળે. 

»    NDMA(નેળનર કડઝધસ્ટય ભેનેજભેન્દ્ટ 
ઓથોયીટી)  અને પેવબ ક લચ્ચે થમેર વભજ તી  
મ જફ કોઇણ ક દયતી આપતોભધું ભદદફૃ 
થલધ ભધટે પેવબ ક કડઝધસ્ટય યીસ્ોન્દ્વ ટ લ્વ 
રોંચ કયળે . 

»    તવભરનધડ નધ શ્રીયુંગભભધું આલેર  
શ્રીયુંગનધથ સ્લધભીનધ ભુંકદયને વધુંસ્ુવતક 
વલયધવત વુંયક્ષણ ભધટે "ય નેસ્કો એવળમધ 
ેવવકપક એલોડા ઓપ ભેકયટ-૨૦૧૭"  યસ્કધય 
એનધમત. 

»    લફશધયભધું ૩ ડીવે.સ ધી ચધરનધયધ 
વોન ય શ  ભેધનો પ્રધયુંબ. ક્ષેત્ર ભેધ તયીકે 
જાણીતો અને મ ધરકધથી મોજાતો આ ભેો 
એવળમધનધ ભોટધ શ  ભેધભધું ગણધમ છે. 

»    પ્રધઇલેટ અને વયકધયી ક્ષેત્રની 
ભકશરધઓની પકયમધદો ભધટે SHe boX( 

વેકસ્ય અર શયેેવભેન્દ્ટ ઇરેકરોવનક ફોક્ષ) રોંચ 
કયધય . તે ભકશરધ અને ફધરવલકધવની લેફવધઇટ 
ય ઉરબ્ધ છે. 

»    તેરુંગણધ યધજમનધું મ ખ્મભુંત્રી 
કે.ચુંરળેખય યધલે ઉદ ા ને યધજમની લફજી 
આવધકધયીક બધધ જાશયે કયી. 
 

»     જાધનનધ નીચરધ ગ્ર શ (શધઉવ ઓપ  
 

»    ેયેડધઇઝ ેવાભધું વલશ્વનધ અનેક 
ટેક્વચોય રોકોનધ નધભ જાશયે કમધા કે જેઓએ 
વલદેળોભધું યોકધણ કયેર છે. 
-પ્રથભ જભાનીનધ ન્દ્ય ઝેય suddeutsche 

zeitung  એ ડટેધ રીક કમો. 
-જેભધું ક ર ડટેધ ૧.૪ TB છે અને ૧.૩૪ કયોડ 
દસ્તધલેજ છે. 
-ેયેડધઇઝ ેવાની તધવ ઇન્દ્ટયનેળનર 
કન્દ્વોટીમભ ઓપ ઇન્દ્લેસ્ટીગેટીલ જનારીસ્ટ 
(ICIJ) એ કયી છે, જેને આ ફધફતે ૧૯ 
દેળોભધુંથી દસ્તધલેજ શધથ રધગ્મધ છે. 
-૧૦ ભકશનધ સ ધી વલશ્વનધું ૯૬ વભકડમધ 
વુંગઠનોએ દસ્તધલેજોની તધવ કયી. 
-૧૮૦ દેળની કુંનીઓ અને વ્મમ્ક્તઓનધું નધભ 
ફશધય આવ્મધ. 
-કુંનીઓ અને વ્મમ્ક્તનધ નધભ ફશધય આવ્મધ 
છે તેભધું બધયત ૧૯ભધું ક્રભે છે. 
-બધયતની ક ર ૭૧૪ વ્મમ્ક્તઓ અને કુંનીનધું 
નધભ ફશધય આવ્મધ છે. 
-આ ેવાભધું ક ર ૭ અફજ ૯૨ કયોડની જાશયે 
ન થમેર આલક ફશધય આલી છે. 
-ભોટધબધગનધું દસ્તધલેજ ફમ ાડધની ઓપળોય રો 

  વળશ્વ   
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પભા એરફી વધથે જોડધમેર છે. આ કુંની 
૧૧૯ લા જ ની છે અને નધણધકકમ ફધફતોભધું 
યોકધણ ફધફતે વરધશ આે છે. 

»    UNFCC(ય નધઇટેડ નેળન્દ્વ ફે્રભલકા 
કન્દ્લેનળન ઓન કરધઇભેટ ચેન્દ્જ)   ન ું જલધય  
કયલતાન ય ૨૩મ (COP-23) લધવિક 
વુંભેરન જભાનીનધું ફોનભધું ળફૃ. ેકયવ જલધય  
વુંધીભધુંથી અભેકયકધને અરગ થમધ ફધદ આ 
પ્રથભ વુંભેરન છે. આ વુંભેરનન ું અધ્મક્ષણ  
કપજી વનબધલે છે. અકશ કેન્ન્દ્રમ ભુંત્રી ડો.શાલધાને  
બધયતીમ ેલેરીમનને ખ લ્  મ કય . 

»    વધઉદી અયફભધું ભ્રષ્ટધચધયનધ 
આયોવય ૧૧ યધજક ભધયો અને ૩૮ અન્દ્મ 
રોકોની ધયકડ. તેભધું નેળનર ગધડાનધ ચીપ 
વભતેર લફન અબ્દ રધ અને અફજોવત વપ્રન્દ્વ 
અરલરીદ લફન તરધર ણ વધભેર છે. 

»    UNESCOનધ  કક્રએટીલ ળશયેોની 
મધદીભધું ચેન્નઇને વધભેર કયધય . તેને આ 
વન્દ્ભધન વુંગીતભધું મોગદધન ફદર આલધભધું 
આવ્ય  છે. આ મધદીભધું જમ ય અને લધયધણવી 
ફધદ વધભેર થનધય ચેન્નઇ બધયતન ું વત્રજ  ળશયે 
છે. 

»    લબ્રટનભધું આંતયયધષ્રીમ ફધફતોનધું ભુંત્રી 
અને બધયતીમ મ નધું પ્રીવત ટેર એ યધજીનધમ ું 
આપ્ય . ઇઝયધમેરનધું પ્રધધનભુંત્રી અને 
અવધકધયીઓ વધથે ગ પ્ત વભટીંગ કયી શોલધનધું 
અશલેધર ફશધય આલતધ તેભણે યધજીનધમ ું 
આવ  ડય . 

»    કપલરધઇન્દ્વનધ ભવનરધભધું મોજાનધય 

૩૧મ ું ASEAN વુંભેરન અને ૧૨ભી ઇસ્ટ 
એવળમધ વવભટ અને ૧૫ભી ASEAN-ઇન્ન્દ્ડમધ 
વવભટભધું બધગ રેલધ પ્રધધનભુંત્રી ભવનરધ 
શોચ્મધ. કપલરધઇન્દ્વનધું યધષ્રવત વધથે ણ 
ફેઠક મોજળ.ે ૧૯૮૧ ફધદ કપલરધઇન્દ્વની 
મ રધકધત રેનધય નયેન્દ્ર ભોદી પ્રથભ બધયતીમ 
પ્રધધનભુંત્રી છે. કપલરધઇન્દ્વન ું ધટનગય ભવનરધ 
છે અને યધષ્રવત યોડ્રીગો ડય ટેટે છે. 

»    નેધનધું  લા પ્રધધનભુંત્રી કકતીવનધી 
લફષ્ટન ું નીધન. તેઓ પ્રથભલધય ૧૯૬૯ભધું 
નેધનધું પ્રધધનભુંત્રી ફન્દ્મધ શતધું. 

»    ઇન્દ્ટયનેળનર વોરય એરધમન્દ્વ(ISA) 

નો નલો વભ્મ દેળ ગીવનમધ ફન્દ્મો. વશ્વભી 
આકફ્રકી દેળ ગીવનમધન ું ધટનગય કોનધકી છે. 

»    વલકધવળીર યધષ્રોભધું વલકધવ 
કયમોજનધઓભધું વશમોગ આલધ બધયત 
ય એન ધટાનયવળ પુંડભધું લધ  ૧૦૦ 
વભલરમનની વશધમ કયળે. આ વુંભેરનભધું ૨૦ 
દેળોએ લધ  વશમોગ આલધની જાશયેધત કયી 
છે. 

»    ેયીવભધું મોજામેર UNESCOનધું 
૩૯ભધું જનયર કોન્દ્પયન્દ્વ વત્રભધું બધયત પયીથી 
એક્ઝીકય ટીલ ફોડાનધું ભેમ્ફય તયીકે ચ ુંટધય .  

»    શધભાની પધઉન્દ્ડળેન-મ ુંફઇ દ્વધયધ ૨૦૦૫ 
થી અધતધ ભધય ટેયેવધ ભેભોયીઅર એલોડા પોય 
વોશ્મર જસ્ટીવ"-૨૦૧૭ ભધટે UNHCR( 
ય નધઇટેડ નેળન્દ્વ શધઇ કવભળનય પોય યેપર જી)ની 
વુંદગી કયધમ. 
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»    નેલીગેળન વવસ્ટભ ભધટે ચીને ભધચા-૩ 
ફી યોકેટ દ્વધયધ ફે BeiDou-૩ ઉગ્રશ રોન્દ્ચ 
કમધા.  
 

 

 

»     કેળરેવ રધન્દ્જેકળનને લધધયલધ HDFC 

ફેંકે NEFT(નેળનર ઇરેક્રોવનક પુંડ રધન્દ્વપય) 
અને RTGS(યીઅર ટધઇભ ગ્રોવ વેટરભેન્દ્ટ) 
યનધું ફધધ ચધજીવ શટધવ્મધ. 

»    GST કધઉન્દ્વીરની ૨૩ભી ફેઠક 
અવભનધું ગૌશધટીભધું મોજામ. જેભધું ૨૨૮ લસ્ત  નધું 
યેટની વભીક્ષધ કયલધભધું આલી શતી, અને તે 
ૈકી ૨૧૩ લસ્ત  નધું યેટભધું ઘટધડો કમો શતો.  
જેભધું ૧૭૮ લસ્ત  નધ યેટ ૨૮% થી ધટધડીને 
૧૮% , ૨ લસ્ત  નધ યેટ ૨૮% થી ધટધડીને ૧૨%. 
૧૩ લસ્ત  નધ યેટ ૧૮% થી ઘટધડીને ૧૨%.  ૬ 
લસ્ત  નધ યેટ ૧૮% થી ઘટધડીને ૫%, ૮ લસ્ત  નધ 
યેટ ૧૨% થી ઘટધડીને ૫% અને ૬ લસ્ત  નધ યેટ 
૫% થી ઘટધડીને શ ન્દ્મ કયલધભધું આવ્મધ છે. 

»    દેળભધું પ્રથભલધય વલભધ કુંની ફઝધઝ 
એરધમન્દ્વ જનયર ઇન્દ્સ્મોયન્દ્વે વધઇફય 
ઇન્દ્સ્મોયન્દ્વ કલય આલધન  ળફૃ કય ા. 
જેભધું ઓનરધઇન છેતયવિંડ, ઓનરધઇન 
ધધકધભકીથી લસ રધત, ભધરલેય લગેયે વધભે 
થતધ ન કવધન વધભે લતય આળે. 

»    કદલ્શીભધું થમેર લલ્ડા ફૂડ ઇન્ન્દ્ડમધ -
૨૦૧૭ કધમાક્રભભધું ૧૯ અફજનધું યોકધણનધું 
MOU થમધ.  

»    ેટન્દ્ટ ઓકપવ દ્વધયધ લા ૨૦૧૭ભધું ૭ 
ઉત્ધદનોને GI(જીમોગ્રધકપકર ઇન્દ્ડીકેળન)  ટેગ 
આલધભધું આવ્ય . જેભધું ફનગનલ્રે 
કેયી(આંધપ્રદેળ), ત રધઇધુંજી ચોખધ(ફુંગધ), 
ોચધભધરી ઇકત(તેરુંગણધ), ગોવલદુંબોગ 
ચોખધ(ફુંગધ), ચકળેવુંઘ ળોર(નધગધરેન્દ્ડ), 
ક ગી સ્ટોન કધવલિંગ અને એટીકોપ્કધ 
યભકડધ(આંધ્રપ્રદેળ) નો વભધલેળ થધમ છે. GI 

પ્રોટેકળન ફધદ કોઇ અન્દ્મ આલધ નધભ યધખી 
ળકત  નથી તેથી ગ્રધશકોને ણ ઓયીજીનર 
લસ્ત   ભી યશ ેછે. GI ટેગ ખધવ પ્રદેળભધું થતધ 
ઉત્ધદન કે લસ્ત  ને આલધભધું આલે છે. 
જેભકે વુંખેડધન ું પનીચય, ધટણનધ ટોધ, 
ગીયની કેવય કેયી, બધલરમધ ઘઉ લગેયે.  

»    ભશસે  ર વલચલ શવમ ખ અકઢમધ નધણધ 
વલચલ ફન્દ્મધ. અળોક રલધવધન ું સ્થધન રીધ . 

»    વુંજીલ કૌવળકની SEBI ભધું  ણાકધલરન 
વભ્મ તયીકે વનભણ ુંક કયધમ. 

»    બધયત-ન્દ્ય ઝીરેન્દ્ડ લચ્ચે ડફર ટેક્વેળન 
ફચધલ ફધફતે થડા પ્રોટોકોર વભજ તી થઇ. 
જેથી ફુંને્ન દેળો ટેકવચોયી ફચધલલધભધું ભદદ 
કયળે અને ટેક્વ વુંગ્રશ ભધભરે આવભધું 
વશમોગ કયળે. 

»    IRDA(ઇનસ્મોયન્દ્વ યેગ્ય રેટયી એન્દ્ડ 
ડલેરભેન્દ્ટ ઓથોયીટી) એ વલભધ ોલરવી વધથે 
આધધય જોડધણ પયજીમધત કય ા. 

»    અભેકયકધની કડઝીટર ેભેન્દ્ટ કુંની 
PAYPAL એ બધયતભધું ડોભેસ્ટીક કધયોફધય ળફૃ 

  આવથિક જગત   
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કમો. તેભધું બધયતીમ ગ્રધશકો વુંદગીનધું 
વ્મધધયીઓ વધથે રેણદેણ કયલધ વક્ષભ ફનળે. 
 
 
 
 

»     વલમેતનધભનધું શો ચી વભન્દ્શ ળશયેભધું 
મોજામેર એવળમધઇ ભકશરધ ફોમ્ક્વિંગ 
ચેમ્મ્મનવળભધું બધયતની એભ.વી.ભેકયકોભ એ 
દલક્ષણ કોયીમધની કકભ શલધુંગ ભી ને ૫-૦ થી 
શયધલીને ૪૮ કક.ગ્રધ. કેટેગયીભધું ગોલ્ડ ભેડર 
જીત્મો. એભ.વી, ભેયીકોભ એ એવળમધઇ ભકશરધ 
ચેમ્મ્મનવળભધું આ ૫ ભી લધય ગોલ્ડ ભેડર 
જીત્મો છે. આ શરેધ ૨૦૦૩, ૨૦૦૫,૨૦૧૦, 
અને ૨૦૧૨ભધું ગોલ્ડ ભેડર જીત્મધ શતધ. 
-આ ચેમ્મ્મનવળભધું અન્દ્મ બધયતીમ ખેરધડી 
વયીતધ, વપ્રમુંકધ ચૌધયી, વળક્ષધ અને વીભધ 
 લણમધએ વવલ્લય ભેડર જીત્મધ, જમધયે 
વોવનમધએ બ્રોંઝ ભેડર જીત્મો. 

»    આવધભનધું ગૌશધટીભધું ૧૯ થી ૨૬ નલે. 
મોજાનધય IABA ય થ ભકશરધ વલશ્વ ફોમ્ક્વિંગ 
ચેમ્મ્મનવળ-૨૦૧૭ નો ભસ્કોટ(શ બુંકય) એક 
વળિંગડધલધધ ગેંડધ(ગપ્ી)ને જાશયે કયધમો. 
બધયતીમ ફોમ્ક્વિંગ વુંઘનધું અધ્મક્ષ અજમવવિંશ 
છે.  

»    નધગ યભધું મોજામેર ૮૨ભી યધષ્રીમ 
ફેડવભન્દ્ટન ચેમ્મ્મનવળભધું ભકશરધ વવિંગલ્વ 
ી.લી.વવિંધ ને શયધલીને વધમનધ નેશલધરે અને 
 ફૃ વવિંગલ્વભધું કકદધમ્ફી શ્રીકધુંતને શયધલીને 
એચ.એવ.પ્રણોમે જીતી રીધો. જમધયે ભકશરધ 
ડફલ્વભધું એન.વવકકી યેડી અને અવશ્વની 

ોનપ્ધ વલજેતધ,  જમધયે ભેન્દ્વ ડફલ્વભધું ભન  
અત્રી અને ફી.સ વભત યેડ્ડીની જોડી વલજેતધ. 
વભક્વડ ડફલ્વભધું વત્ત્લક વધઇયધજ અને અવશ્વની 
ોનપ્ધ વલજેતધ. 

»    કક્રકેટનધું ટી-૨૦ યેટીંગભધું વલયધટ કોશરી 
પ્રથભ ક્રભે. જમધયે દેળભધું ધકકસ્તધન પ્રથભ ક્ર્ભે 
અને બધયત ૫ભધું ક્રભે છે. 

»    મ ુંફઇનધ લધનખેડ ેસ્ટેકડમભભધું મ ુંફઇની 
ટીભ ૫૦૦ભોં યણજી ભેચ લડોદયધ વધભે યભી. 
ઉલ્રેખનીમ છે કે મ ુંફઇની ટીભ ૪૧ લધય યણજી 
રોપી જીતી છે. 

»    લરએન્દ્ડય ેવ અને  યલ યધજાની જોડી 
અભેકયકધની નોક્વવલરે ચેરેન્દ્જય ટેવનવ 
ટ નધાભેન્દ્ટની પધઇનરભધું શોચી.  

»   દોશધભધું મોજામેર વલશ્વ લફલરમડાવ 
ચેમ્મ્મનવળભધું ુંકજ અડલધણીએ ઇંગ્રેન્દ્ડનધું 
ભધઇક યવેરને શયધલીને કેયીમયન ું  ૧૭મ ું 
ટધઇટર જીત્ય . 

 

 
 
 

»     બધયતે સ્લદેળ વનવભિત રધુંફી યેન્દ્જની 
વફવોવનક ુજ વભવધઇર " વનબામ"ન ું ચધુંદી ય 
યેન્દ્જ(ઓકયસ્વધ) યથી વપ યીક્ષણ કય ા. 
DRDOએ વલકવધલેર વનબામન ું આ ૫મ ું 
યીક્ષણ શત ું. વનબામ ુજ વભવધઇરની રુંફધઇ 
૬ભી, શોધઇ ૦.૫૨ ભી. સ્ીડ ૦.૭ ભેક, યેન્દ્જ 
૧૦૦૦ કકભી અને ૩૦૦ કકગ્રધ લોયશડે રઇ જલધ 
વક્ષભ છે. 

  રમત જગત   

  સાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન   
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»    બધયત-ફધુંગ્રધદેળ લચ્ચે ૭ભોં લધવિક 
વૈન્દ્મઅભ્મધવ "વધમ્પ્રવત-૨૦૧૭" ભેઘધરમનધું 
ઉભયોઇભધું ળફૃ. 

»    પ્રથભ વલશ્વ ય ધ્ધભધું ળકશદ ફે બધયતીમ 
વૈવનકોને ફ્રધુંવભધું રધ જાર્જભધું અંવતભ વુંસ્કધય 
કયધમધ. ૩૯ભી યોમર ગઢલધર યધઇપલ્વનધ આ 
ફે જલધનોનધું ભધનલ અલળે ગત લે 
ેકયવથી દ ય રૈ લોન્દ્તીભધું ખોદકધભ દયવભમધન 
ભળ્મધ શતધું અને તધવ ફધદ આ મ્ર તદેશ ૩૯ભી 
યોમર ગઢલધર યધઇપલ્વનધ જલધનોનધું શોલધન ું 
ફશધય આવ્ય  શત  ું. તેની અંવતભવલધીભધું 
બધયતીમ વૈન્દ્મન ું પ્રવતવનધી ભુંડ ણ 
ઉમ્સ્થત યહ્ય  શત  ું. 
 
 
 

       -એમ.સી.મેરીકોમ- 
- ર નધભ - ભેંગતે ચુંગ્નેઇઝુંગ ભેયી કોભ 

-ફોક્વય (મ કે્કફધઝ) છે. 
-જન્દ્ભ- ૧ ભધચા ૧૯૮૩ભધું ખેડ ત કયલધયભધું 
કધુંગધથેઇ(ભલણ ય) ખધતે થમો શતો. 
-૨૦૦૫ભધું ફુટફોરય કફૃુંગ ઓનખોરેય વધથે 
રગ્ન. ત્રણ  ત્રોની ભધતધ છે. 
-કોચ- એભ.નયજીતવવિંશ, છોટેરધર મધદલ 
-ભકશરધ એવળમન ફોમ્ક્વિંગ ચેમ્મ્મનવળભધું 
લા ૨૦૦૩, ૨૦૦૫, ૨૦૧૦, ૨૦૧૨ અને 
૨૦૧૭ભધું ગોલ્ડ ભેડર જીત્મો. 
-રુંડન ઓલ્મલ્મ્કભધું બ્રોન્દ્ઝ ભેડર જીત્મો. 
(૨૦૧૨) 
-વ ભન્દ્વ લલ્ડા અભેચ્મોય ફોમ્ક્વિંગ 
ચેમ્મ્મનવળભધું લા ૨૦૦૨, ૨૦૦૫, ૨૦૦૬, 

૨૦૦૮, ૨૦૧૦ભધું ગોલ્ડ ભેડર જીત્મો. 
-એવળમન ગેમ્વ ૨૦૧૪ભધું ગોલ્ડ ભેડર જીત્મો. 
-તેભને દ્મશ્રી (૨૦૦૬), અજ ાન એલોડા 
(૨૦૦૩), દ્મભ ણ(૨૦૧૩), યધજીલ ગધુંધી 
ખેર યત્ન એલોડા(૨૦૦૯) થી વન્દ્ભધનીત્ત 
કયલધભધું આવ્મધ છે. 
-૨૦૧૬ થી તે યધજમવબધની વધુંવદ છે. 
-AIBA તેભને ભેમ્ગ્નકપવન્દ્ટ ભેયી ઉનધભ આપ્ય  
છે. 
 
 

 
 

૧૦-નલે-વલશ્વ યવીકયણ કદલવ 
૧૧-નલે-નેળનર  એજય કેળન કદલવ( દેળનધું  
          પ્રથભ વળક્ષણભુંત્રી ભૌરધનધ અબ ર  
          કરધભ આઝધદનો જન્દ્ભકદલવ) 
૧૨-નલે-જાશયે પ્રવધયણ વેલધ કદલવ( ૧૯૪૭ભધું  
         ગધુંધીજીએ આકધળલધણીનધ સ્ટ કડમોની  
         મ રધકધતની મધદભધું ઉજલધમ છે) .     
         -બધયત યત્ન ુંકડત ભદનભોશન    
          ભધરવલમધની  ણ્મવતથી 
 
 
 
 

(૧) ળશયેી ફવ વેલધ ભધટેનો યધષ્રીમ  યસ્કધય 
ગ જયધતનધું કમધ ળશયેને ભળ્મો ? 

(૨) જ નધગઢને કમધયે આઝધદ જાશયે કયધય  ? 

(૩) યધજમોનધ ઉજાાભુંત્રીઓન ું વુંભેરન કમધ 
મોજાય  ? 

(૪) કરકતધ અને ફધુંગ્રધદેળનધું ખ રનધ લચ્ચે 
કઇ રેન ળફૃ થઇ ? 

 Days of The week  
 

 પ્રશ્નોતરી  

Person of The Week 



સ્ધધાત્ભક યીક્ષધઓ ભધટેન ું વૌપ્રથભ લોટ્વએ ભેગેઝીન-વલદ્યધળકકત  

              www.vidhyashakti.blogspot.in 

 

 
  વળદ્યાક્તત ળોટ્સએપમાાં જોડાળા માટે JOIN VIDHYASHAKTI ખી મેસેજ કરો - 7359470068 

 

 

Page 7 

(૫) આંતયયધષ્રીમ આય  વુંભેરન બધયત 
ફશધય કમધું મોજાય  ? 

(૬) ઓગેવનક લલ્ડા કોંગ્રેવ-૨૦૧૭ કમધું મોજાઇ 
? 

(૭) ૪૮ભોં IFFI કમધું મોજાળે ? 

(૮) ય નેસ્કો એવળમધ ેવવકપક એલોડા ઓપ 
ભેયીટ-૨૦૧૭ ભધટે કમધું ભુંદીયની વુંદગી થઇ 
? 

(૯) વોન ય શ ભેો કમધું યજમભધું મોજામ છે 
? 

(૧૦) તેરુંગણધ એ કઇ બધધને લફજી 
આવધકધયીક બધધ જાશયે કયી ? 

(૧૧) COP-23 વુંભેરન કમધું ળફૃ થય  ?  
(૧૨) ય નેસ્કોનધું ક્રીએટીલ ળશયેોની મધદીભધું 
બધયતનધું કમધ ળશયેને ળધભેર કયધય  ?  
(૧૩) લબ્રટનભધું કમધું બધયતીમ મ નધું ભુંત્રીએ 
યધજીનધમ ું આપ્ય  ?  
(૧૪) ૩૧મ ું ASEAN વુંભેરન કમધું ળફૃ થય  ?  
(૧૫) ઇન્દ્ટયનેળનર વોરય એરધમન્દ્વનો નલો 
વભ્મ કમો દેળ ફન્દ્મો ?  
(૧૬) RTGS ન ું  ર નધભ શ  છે ?  
(૧૭) ફનગનલ્રે કેયી કમધું યધજમની છે ? 

(૧૮) નલધ નધણધ વલચલ કોણ ફન્દ્ય  ?  
(૧૯) એવળમધઇ ભકશરધ ફોમ્ક્વિંગ 
ચેમ્મ્મનવળભધું ગોલ્ડ ભેડર કઇ બધયતીમ 
ખેરધડીએ જીત્મો ? 

(૨૦) યધષ્રીમ ફેડવભન્દ્ટન ચેમ્મ્મનવળભધું 
 ફૃ વવિંગલ્વન ું ટધઇટર કોણે જીત્ય  ?  
(૨૧) દોશધભધું મોજામેર લલ્ડા લફલરમડાવ 
ચેમ્મ્મનવળ કોણ જીત્ય  ?  

(૨૨) બધયતે તધજેતયભધું કઇ વફવોવનક ુઝ 
વભવધઇરન ું વપ યીક્ષણ કય ા ?  
(૨૩) વધુંમ્પ્રવત વૈન્દ્મ અભ્મધવ કમધ ફે દેળ 
લચ્ચે મોજામ છે ?  
(૨૪) નેળનર એજ્ય કેળન ડ ેકમધયે ઉજલધમ છે 
?  
 
 

(૧) સ યત (૨) ૯ નલે-૧૯૪૭ (૩) લફશધય (૪) 
ફુંધન એકવપ્રેવ (૫) દ ફઇ (૬) નોમડધ (૭) 
ગોલધ (૮) શ્રીયુંગનધથ સ્લધભી-શ્રીયુંગભ (૯) 
લફશધય (૧૦) ઉદ ા  (૧૧) ફોન(જભાની) (૧૨) 
ચેન્નઇ (૧૩) પ્રીતી ટેર (૧૪) ભવનરધ (૧૫) 
ગીવનમધ (૧૬) યીઅર ટધઇભ ગ્રોવ વેટરભેન્દ્ટ 
(૧૭) આંધ્રપ્રદેળ (૧૮) શવમ ખ અકઢમધ (૧૯) 
એભ.વી.ભેયીકોભ (૨૦) એચ.એવ.પ્રણોમ. (૨૧) 
ુંકજ અડલધણી (૨૨) વનબામ (૨૩) બધયત-
ફધુંગ્રધદેળ (૨૪) ૧૧ નલેમ્ફય 

 

 

 

 

     જળાબો   

આની જાશયેધત અકશ આલધ વુંકા કયો..whatsApp-

7359470068     vidhyashaktigujarat@gmail.com 


