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દર ષોમારે પ્રકાવવિ થત  ાં 
કરન્ટ  અફેષસ ન ાં ઇ-મેગેઝીન 

www.vidhyashakti.in                   
અંક-૫૨ િા-૨૦ ને-૨૦૧૭     We share knowledge for future 
  
     આપના ોટ્ષએપ પર અંક મેળા માટે Join Vidhyashakti  લખી 7359470068 પર  
   ોટ્ષએપમાાંથી મેષેજ મોકલો. દર ષોમારે અંક મેળા આપના મોબાઇલમાાં વદ્યાવક્તિનો  
   નાંબર SAVE  સોો જરૂરી છે. 
 

 
 

 ગ જયધતનધું જાણીતધ કપલ્ભ કદગ્દળાક, અભબનેતધ, ગધમક, અને વનભધાતધ વનભે દેવધઇન ું 
અલવધન. ઇવયોભધું પ્રોડક્ળન આવીસ્ટન્ટ તયીકે કધમા કમધા ફધદ કોયવ નધભની વુંસ્થધ 
સ્થધી શતી. તેભણે કેતન ભશતેધની કપલ્ભ બલની બલધઇભધું વશધમક કદગ્દળાક, યુંગરધન ું 
ધત્ર અને ધશ્વગધમક એભ ત્રેલડી જલધફદધયી વનબધલી શતી. નવીફની ફભરશધયી 
કપલ્ભન ું ગીત" વધુંલયીમો યે ભધયો વધુંલયીમો" ન ું કદગ્દળાન વનભે દેવધઇએ કર્ ા શત  ું. 

 સ યત જજલ્રધનધું ભધુંડલીભધું આલેર ખોડુંફધ અને ડધુંગ જજલ્રધનધું લધઇભધું રેડા વપધયી 
ધકા ફનળે. ફુંને્ન પ્રોજેકટને વેન્રર ઝુ ઓથોયીટીની ભુંજ યી ભતધ કધભ ળરૂ થળે. 
બધયતભધું રેડા વપધયી ધકાનો કન્વેપ્ટ પ્રથભ યધજસ્થધનનધ ફેયધભધું ળરૂ થમો, ત્મધયફધદ 
ગ જયધત આ ફધફતે ભફજ  છે. 

 ર્ નો દ્વધયધ ગ્રોફર લોવભિંગ ઘટધડલધનધું ભધટેનધું વલશ્વવ્મધી પ્રોજેકટભધું બધયતનધું ૫ 
ળશયેોભધું યધજકોટનો વભધલેળ કયધમો. આ પ્રોજેકટભધું ઘયેઘયે એ.વીનો ઉમોગ ઘટધડલધ 
ભધટે કડસ્રીકટ ક ભરિંગ વવસ્ટભની સ્થધનધ કયધળે. અને ટવભિનર દ્વધયધ ઠુંડી શલધ ઘયે ઘયે 
શોચધડધળે. આ ધુંચ ળશયેોભધું યધજકોટ, થધણ,ે કોમ્ફત  ય,  ણે અને બોધરનો વભધલેળ 
થધમ છે. 

 ગ જયધતભધું સ યત ખધતે બધયતનો પ્રથભ કધર્ ાન નેટલકા આધધયીત એમ્ર્ ઝભેન્ટ ધકા 
ફનળ.ે ટનાય ઇન્ટયનેળનર અને ગ જયધતન ું યધજગ્રીન ગ્ર  આ એભેઝીમધ ધકા ૪૫૦ 

     ગ જરાિ      
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કયોડનધું ખચે ૨૦૧૯ સ ધીભધું તૈમધય કયળે. ઉલ્રેખનીમ છે કે ટનાય ઇન્ટયનેળનરનધું 
આલધ ધકા દ ફઇ અને થધઇરેન્ડભધું છે. 

 ગ જયધત યધજમ ભધનલધવધકધય ુંચનધું અધ્મક્ષ અને વનવ ત ન્મધમધીળ બગલતી પ્રવધદન ું 
વનધન. 

 
 

 

 કપભરધઇન્વનધ ભવનરધભધું મોજામેર ૩૧મ ું ASEAN 
વુંભેરન અને ૧૨ભી ઇસ્ટ એવળમધ વવભટ  અને ૧૫ભી 
ASEAN-ઇન્ન્ડમધ વવભટભધું પ્રધધનભુંત્રી નયેન્ર ભોદી 
ઉસ્સ્થત યશમધ. ASEAN-2017 નો વલમ: "ધટાનયીંગ 
પોય ચેન્જ: એંગેજીંગ ધ લલ્ડા" શતો. બધયત-કપરીધઇન્વ લચ્ચે વુંયક્ષણ, કૃવ, ભધઇક્રો 
ઇન્ડસ્રી વકશત ચધય વભજ તી થઇ. ભવનરધભધું ભોદી એ ઇન્ટયનેળ યધઇવ યીચવા 
ઇન્સ્ટીટય ટની મ રધકધત રીધી. નયેન્ર ભોદી યીવીભરમન્ટ યધઇવ કપલ્ડ રેફોયેટયીન ું 
ઉદઘધટન કર્ ા.  બધયતનધું ૨૦૧૮નધું પ્રજાવતધક લાની ઉજલણીભધું ASEAN દેળનધું 
નેતધઓ ઉસ્સ્થત યશળેે. 

 બધયતનેટ મોજનધનો પેઝ-૨ રોંચ કયધમો. પેઝ-૨ભધું 
વયકધય ૧.૫ રધખ ગધભોભધું પધઇફય ઓપ્ટીકર ભફછધલળે. 
પેઝ-૨ભધું વયકધયે ભશધયધષ્ટ્ર, ગ જયધત, છવતગઢ, 
આંધ્રપ્રદેળ, તેરુંગણધ, તવભરનધડ , અને ઝધયખુંડ વધથે 
એગ્રીભેન્ટ કર્ ા છે.  પેઝ-૧ભધું ૪૮ શજાય ગધભોભધું બ્રોડફેન્ડ વેલધ ળરૂ થઇ ગઇ છે અને 
૭૫ શજાય ગધભોભધું ળરૂ થળે. બધયતનેટની ક ર કયમોજનધ ૪૫ શજાય કયોડની છે. 

 યવગ લ્રધનધું શકક ભધભરે ફુંગધ- ઓકયસ્વધ લચ્ચે ચધરી યશરે અઢી લાની કધન ની 
રડતનો અંત. ચેન્નઇનધું જમોગ્રધકપક ઇન્ડીકેળન( GI) નધું અવધકધયીઓએ ઓકયસ્વધનધું 
દધલધને પગધલીને યવગ લ્રધન ું જનક ફુંગધને ગણધવ્ર્ .  

 આવથિક વલેળજ્ઞ કેનેથ જેસ્ટય બધયતભધું અભેકયકધનધું યધજદ ત ફન્મધ.  
  બધયતની પ્રથભ એય કડસ્ેનવયી  લોતયકે્ષત્રભધું ળરૂ થળે. વળરોંગ અને ઇમ્પધરની 

આજ ફધજ નધું વલસ્તધયોભધું વેલધ આળે. 

      ભારિ      
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  કદલ્શીભધું ેરોર ુંો ય ૧ એવપ્રર ૨૦૧૮ થી BS-6 ભધનકો લધળુ ેરોર-કડઝર 
ભલધ રધગળે. વયકધયે ૨૦૨૦ સ ધીભધું BS-6 ભધનકન ું ઇંધણ આલધન ું જાશયે કર્ ા શત  ું, 
યુંત   ૨ લા શરેધ ભધકેટભધું આલી જળે.  

  ૫ભી ગ્રોફય કોન્પયન્વ પોય વધમફય સ્ેવ ૨૩-૨૪ નલે. 
દયવભમધન કદલ્શીભધું મોજાળે. જેભધું ૩૩ દેળનધું વભવનસ્ટય 
અને ૧૨૩ દેળનધું વનષ્ટ્ણધુંતો ઉસ્સ્થત યશળેે. પ્રથભ 
વુંભેરન રુંડનભધું ૨૦૧૧ભધું મોજાર્  શત  . અને ચોથ  
વુંભેરન શગેભધું ૨૦૧૫ભધું મોજાર્  શત  . 

  ગોલધનધું ણજીભધું ૨૧ થી ૨૮ નલે. ૪૮ભોં ઇન્ટયનેળનર કપલ્ભ 
પેસ્ટીલર ઓપ ઇન્ન્ડમધ( IFFI) મોજાળે. પ્રથભલધય ફધમોસ્કો 
વલરેજને વધભેર કયધર્  છે. કેનેડધનધ કપલ્ભ વનભધાતધ એટભ 
ઇગોલેનને રધઇપ ટધઇભ એભચલભેન્ટ એલોડાથી વન્ભધનીત કયધળે. 

 ઉદમ યની ૭ લાની રબ્ધધ સ યધણધને ફધકદલવ વનવભતી યધષ્ટ્રવતએ યધષ્ટ્રીમ ફધ 
 યસ્કધયથી વન્ભધનીત કયી  રબ્ધધએ સ્ીડ સ્કેટીંગભધું ૪ ઇન્ટયનેળનર વકશત ૬૪ ભેડર 
જીત્મધ છે. 

 કેભફનેટે ભફજા નેળનર જર્ કડળમર ે કવભળનને ભુંજ યી આી. તેનધ અધ્મક્ષ 
જે.ી.લેંકટયભણ યેડ્ડી છે. તેનધ ભેમ્ફય આય.ફવુંત છે. 

 ૨૦૨૦ભધું કદલ્શીભધું મોજાનધય ૩૬ભી ઇન્ટયનેળનર જીઓરોજીકર કોંગે્રવ (IGC) નધું 
પે્રવીડન્ટ તયીકે લૈજ્ઞધવનક વલજમ પ્રવધદ કદભયીની વનભણ ુંક કયધમ. 

  એવળમધ ેવવકપક કોમ્પ્ર્ ટય ઇભયજન્વી યીસ્ોન્વ ટીભ( APCERT) ન ું ૧૫મ ું વ ુંભેરન 
કદલ્શીભધું મોજાર્ . જેનો વલમ:" કડઝીટર અથા વ્મલસ્થધભધું વલશ્વધવન ું વનભધાણ" શતો. 

  કણધાટક વલધધનવબધભધું અંધવલશ્વધવ વલયોધી ફીર" કણધાટક પ્રીલેન્ળન એન્ડ ઇયેકડકળન 
ઓન ઇનહ્ય ભન ઇવલર પે્રકટીળ એન્ડ ધરેક ભેઝીક ફીર-૨૦૧૭" ધવ કયધર્ . 

  જાણીતધ કશન્દી વધકશત્મકધય ક ુંલય નધયધમણન ું કદલ્શીભધું નીધન. 
તેભને ૧૯૯૫ભધું "કોઇ દ વયધ નકશ" કધવ્મ વુંગ્રશ ભધટે વધકશત્મ 
અકધદભી એલોડા ભળ્મો શતો. ૨૦૦૫ભધું જ્ઞધનીઠ  યસ્કધયથી 
વન્ભધનીત કયધમધ શતધ. તેભનો પ્રથભ કધવ્મવુંગ્રશ  ચક્રવ્ર્ શ 
શતો. 
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 નલી કદલ્શીભધું ચધુંદનીચોક સ્સ્થત ધભા યધ શલેરીને ર્ નેસ્કોનધું એવળમધ ેવવકપક એલોડા 
પોય કન્ઝયલેળન એન્ડ શયેીટેઝથી વન્ભધનીત કયધમ. 

 

»     જાધનનધ નીચરધ ગ્ર શ (શધઉવ ઓપ  
 

  ૧૦ભી વધઉથ એવળમધ ઇકોનોવભક વવભટ( SAES-2017) નેધનધું કધઠભુંડ ભધું મોજામ. 
નેધનધું નધણધભુંત્રી જ્ઞધનેન્ર ફશધદ ય કયકીએ ઉદ્ઘધટન કર્ ા. 

  વધઉદી અયફે મોગને સ્ોર્્ાવ એકટીલીટી તયીકે ભધન્મતધ આી. 
 નેધે ૧૨૦૦ ભેગધલોટની બ ઢી ગુંડક જવલદ્ય ત કયમોજનધનધ વનભધાણ ભધટે ચીન વધથે 

કયેર વભજ તી યદ કયી. 
  ઝીમ્ફધધલેભધું વૈન્મ એ વતધ વુંબધી. યધષ્ટ્રૃ્વત યોફટા મ ગધફેનધું ૩૭ લાનધું ળધવનનો 

અંત. યધજધધની શયધયેભધું યધષ્ટ્રવતની ધયકડ. ૯૩ લવિમ મ ગધફે આઝધદ થર્  ત્મધયથી 
વતધ ય શતધું. 

 જીનીલધભધું ૧૬૩.૪૧ કેયેટનો કશયો વૌથી ઉંચી કકભતે લેંચધમો. ધ આટા ઓપ ગ્રીવોગોનો  
નધભથી જાણીતો આ કશયો ડી કરયનો છે , જે દ રાબ અને યુંગશીન શોમ છે. તે પેબ -
૨૦૧૬ભધું અંગોરધની  રો ખધણભધુંથી ભી આવ્મો શતો. 

  અભેકયકધભધું ભરમોનધદો દ વલન્ચીનધ ઇવધ ભવીશન ું " વલ્લધતોય મ ુંડી" ેઇન્ટીંગ ૩ શજાય 
કયોડભધું લેંચધર્ . અત્મધય સ ધીનધું વૌથી ઉંચધ બધલે ેઇન્ટીંગ લેંચધર્ .  

  શગે સ્સ્થત આંતયયધષ્ટ્રીમ અદધરતભધું બધયતીમ જજ દરફીય બુંડધયી અને ભબ્રટનનધ  
કક્રસ્ટોપય ગ્રીનવ ડની વનભણ ુંક ફધફતે વલટો ધલય ધયધલતધ દેળો અને વલકધવળીર દેળો 
વધભ વધભે. ભશધવબધભધું દરફીય બુંડધયીની જીત થઇ શોલધ છતધું સ યક્ષધ કયદભધું 
ભધભરો અટલધમેરો છે. 

  ટોક્યોભધું મોજામેર કધમાક્રભભધું વભવ ઇન્ટયનેળનરનો ખીતધફ ઇન્ડોનેવળમધની કેવલન 
ભરભરમધનોએ જીત્મો. 

  સ્રોલેવનમધનધું યધષ્ટ્રવત તયીકે ફોરૂત શોય પયીલધય ચ ુંટધમધ. 
  ચીને ઇરેકરીક થી ચધરત   વલશ્વન ું પ્રથભ ભધરલધશક જશધજ રોન્ચ કર્ ા. ૨ કરધક યીચધર્જ 

કમધા ફધદ ૨ શજાય ટન ભધરને ૮૦ કકભી સ ધી રઇ જળે. ગ આંન્ડોંગ પ્રધતભધું યજ  
કયધમેર આ જશધજ ૭૦.૫ ભી. રધુંબ  અને ૬૦૦ ટન લજન ધયધલે છે.  

      વશ્વ      

http://www.vidhyashakti.in/
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  ઇન્ન્ડમન ઓળન યીભ એવોવીએળન (IORA) કે જે બધયતીમ વમ રી કકનધયધની 
નજીકનધું ૨૧ દેળોન ું એક વમ રી સ યક્ષધન ું પ્રેટપોભા છે. તેન ું વેન્ટય પોય એકવીરન્વ 
કોચીનભધું ફનળે. 

 વીયીમધએ ણ ેયીવ વભજ તી ય શસ્તધક્ષય કમધા. શલે ભધત્ર અભેકયકધ જ આ વુંધીભધુંથી 
ફશધય છે. 

 

 

 
  કદલ્શીનધું પ્રગવત ભેદધનભધું ૩૭ભધું આંતયયધષ્ટ્રીમ વ્મધધય ભેધનો યધષ્ટ્રવતનધ શસ્તે 

પ્રધયુંબ.  ૧૪ કદલવ ચધરનધયધ આ ભેધનો વલમ" સ્ટધટા  અ ઇન્ન્ડમધ: સ્ટેન્ડ અ 
ઇન્ન્ડમધ" છે. તેનો કન્રી ધટાનય વલમેતનધભ છે. 

  આઇડીમધ-લોડધપોન કુંનીએ ટધલય ભફઝનેળને અભેકયકધની ATC કુંનીને ૭૮૫૦ 
કયોડભધું લેંચ્મો.  

  ઓકટોમ્ફયભધું કન્ઝય ભય પ્રધઇવ ઇન્ડેક્ષ( CPI) ૭ ભકશનધની ઉચ્ચતભ વધટી એ 
૩.૫૮% યહ્યો, જમધયે લોરવેર પ્રધઇવ ઇન્ડેક્ષ(WPI) ૩.૫૯% યહ્યો. 

  અભેકયકી યેંટીંગ એજન્વી મ ડીઝે બધયતન ું યેટીંગ BAA3 થી લધધયીને BAA2 કર્ ા. ૧૩ 
લા ફધદ બધયતન ું યેટીંગ સ્સ્થયથી લધધયીને વકધયધત્ભક કયધર્ . મ ડીઝે જણધવ્ર્  શત  ું કે 
આવથિક અને વુંસ્થધકકમ સ ધધયધને કધયણે બધયતનો વલકધવદય ઉંચો જલધની વુંબધલનધ છે. 

  દધોનધું ઉત્ધદનભધું ૩૬% નો લધધયો થતધ આવથિક ભધભરોની કેભફનેટ વવભતીએ 
દધોની વનકધવ યનો પ્રવતફુંધ શટધવ્મો. 

  GST ફધદ લસ્ત  ઓનધું બધલ ભધભરે મ નધપધખોયી અટકધલલધ ભધટે નેળનર એન્ટી-
પ્રોકપટીંગ ઓથોયીટી (NAA)નધ ગઠનને ભુંજ યી અધમ. ટેક્વ ઓછો થમો તેનો રધબ 
ગ્રધશકોને નકશ થધમ તો પયીમધદ કયી ળકધળે. 

 NASSCOM (નેળનર એવોવીએળન ઓપ વોપટલેય એન્ડ વવલિવીઝ કુંનીઝ)ની પ્રથભ 
ભકશરધ અધ્મક્ષ દેજફધની ઘો ફનળે. તે આય. ચુંરળેખયન ું સ્થધન રેળે. 

 એવળમધઇ ફેંકવા એવોવીએળન (ABA) ન ું ૩૪મ ું લધવિક વુંભેરન મ ુંફઇભધું ૧૬-૧૭ નલે. 
દયવભમધન મોજાર્ . તેનો વલમ" એવળમધઇ ટના ર્  યીપોભા" શતો. 

    આવથિક જગિ     

http://www.vidhyashakti.in/
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 વેત  રૂનધથભ યવલ (એવ. યવલ) BSE નધ નલધ અધ્મક્ષ ફન્મધ. તેઓ ધીયેન્ર સ્લરૂન ું 
સ્થધન રેળે. 

 મ ુંફઇનધું જલધશયરધર નશરે  ોટા  ય બધયતન ું વૌથી ભોર્  CEZ(કોસ્ટર ઇકોનોવભક 
ઝોન)  ફનળ.ે 

 સ્સ્લત્ઝયરેન્ડભધું ઉચ્ચ વદન કધઉસ્ન્વર ઓપ સ્ટેટ્વની પ્રમ ખ વુંવદીમ વવભવતએ બધયત 
વધથે ફેંક ખધતધની રેલડદેલડ કયલધની વભજ તીને ભુંજ યી આી. 

 
 
 

 
  ણે ચેરેન્જય ટેવનવ ર્ નધાભેન્ટનો વવિંગલ્વનો ભેડર ર્ કી બધુંબયી એ જીત્મો.  
 ૧૯૫૮ ફધદ પ્રથભલધય ઇટધરી FIFA લલ્ડાક ભધટે કલોભરપધઇ નધ થઇ ળકર્ . ઇટધરી 

૨૦૦૬ વકશત ૪ લધય FIFAન ું ચેસ્મ્મન યહ્ય  છે. FIFAનધ ઇવતશધવભધું ઇટધરી ૧૯૩૦ 
નધ ર્ નધાભેન્ટ ફધદ ભફજીલધય નકશ યભી ળકે. 

 અભેકયકધભધું નોકવવલરે ચેરેન્ઝય ર્ નધાભેન્ટભધું ડફલ્વનો ખીતધફ રીએન્ડય ેવ અને 
 યલ યધજાની જોડી એ જીત્મો. 

 યધષ્ટ્રીમ ફોકવીંગ ચેસ્મ્મનવળ ઇન્દોયભધું મોજામ. ગીતધ પોગટ, અને વધક્ષી ભભરકે 
ગોલ્ડ ભેડર જીત્મો. 

 ચધઇનધ ઓન ફેડવભન્ટનભધું ચીનની ગધુંઓ પધુંગજી વધભે ી.લી.વવિંધ  ની કલધટાય 
પધઇનરભધું શધય. 

 દ ફઇભધું ભશને્રવવિંશ ધોની એ પ્રથભ ઇન્ટયનેળનર કક્રકેટ એકેડભી ળરૂ કયી. 
 સ વપ્રભકોટે ઓર ઇન્ન્ડમધ ફૂટફોર ભશધવુંઘનધું રોકધર તયીકે બધસ્કય ગધુંગ રીની 

વનભણ ુંક કયી. 
 કોભનલેલ્થ ગેમ્વભધું શ ુંટીંગને ફધકધત યખધતધ બધયતે વલયોધ કમો. બધયતને વૌથી લધ  

ભેડર શ ુંટીંગભધું જ ભે છે. ૨૦૧૪નધું કોભનલેલ્થભધું બધયતને ૬૪ભધુંથી ૧૭ ભેડર શ ટીંગ 
ઇલેન્ટભધું ભળ્મધ શતધું. 

 
 
 

 

      રમિ જગિ      

      ષાંરક્ષણ / વજ્ઞાન      
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  ૨.૮ ભેકની સ્ીડ ધયધલતી બ્રહ્મોવ ક્રુઝ વભવધઇરન ું સ  ખોઇ-૩૦ MKI વલભધનો યથી 
યીક્ષણ કયધળે.  

 યધષ્ટ્રવત દ્વધયધ આભદ ય લધર્ વેનધ સ્ટેળન ય યેડ દયવભમધન ૨૨૩ સ્ક્લોડ્રન અને 
૧૧૭ શભેરકોપ્ટય ર્ વનટને પ્રવતષ્ટ્ઠીત પે્રવવડન્ટ સ્ટધન્ડડા એનધમત. 

 તધુંજાવનમધ નેલી વધથે જોઇન્ટ શધઇડ્રોગ્રધકપક વલે ભધટે બધયતીમ નેલીન ું INS વલેક્ષક 
દધય-એ-વરધભ ફુંદયે શોચ્ર્ . 

 નધવધએ લૈવશ્વક લધતધલયણ ય નજય યધખલધ અત્મધધ વનક ઉગ્રશ "જોઇન્ટ ોરય 
વેટેરધઇટ વવસ્ટભ-૧" રોન્ચ કમો. 

 બધયતીમ નેલીએ ટધટધ ધલય સ્રેટેજીક એન્જીવનમયીંગ કડવલઝન  વધથે ડીર કયી. જે 
મ જફ તે નેલીનધ જશધજો ભધટે ોટેફર ડ્રધઇલય ડીટેકળન વોનધય (PDDS)  યધ ધડળે. 

 

 

 

            વમષ ર્લડસ માન શી ચિર્લલર   
-ચીનનધું વનધમધભધું મોજામેર વભવ લલ્ડા-૨૦૧૭ નો તધજ બધયતની ભધન ી ભચલ્રયે જીત્મો. 
-વભવ લલ્ડા સ્ધધાભધું પસ્ટા  યનય અ એન્ન્ડ્રમધ ભેઝધ 
(ભેસ્ક્વકો) અને વેકન્ડ યનય અ સ્ટેપની કશર (ઇંગ્રેન્ડ) 
યશી. 
-જન્ભ- ૧૮ ભે ૧૯૯૭. શકયમધણધનધું જાટ કયલધયભધું જન્ભ. 
-શકયમધણધભધું ભેકડકરનો અભ્મધવ કયે છે. 
-વતધ DRDOનધ લૈજ્ઞધવનક છે 
-પેવભનધ વભવ ઇન્ન્ડમધ-૨૦૧૭ની વલજેતધ ફની અને વભવ 
લલ્ડાભધું બધગ રીધો. 
-બધયતની છઠી વભવ લલ્ડા ફની. 
-અત્મધય સ ધીભધું બધયતની વભવ લલ્ડા યીટધ પધયીમધ(૧૯૬૬), 
ઐશ્વમધા યધમ(૧૯૯૪), ડધમનધ શડેન(૧૯૯૭), ર્ કતધ મ ખી(૧૯૯૯) અને વપ્રમુંકધ ચોયધ(૨૦૦૦) 
ભધું ફની છે. 
 
 
 

     Days of The week     
 

                 Person of The Week   

http://www.vidhyashakti.in/
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૧૪- નલેમ્ફય- ફધર કદલવ ( જલધશયરધર નશરે નધ જન્ભકદલવને ફધરકદન તયીકે ઉજલધમ છે) 
                ડધમધભફટીવ કદલવ 
૧૫- નલેમ્ફય - વલનોફધ બધલે  ણ્મવતથી 
૧૬- નલેમ્ફય - યધષ્ટ્રીમ પ્રેવ કદલવ 
૧૯- નલેમ્ફય - લલ્ડા ટોમરેટ ડે 
૧૬ થી ૨૦ નલેમ્ફય દયવભમધન ભકશરધ અને ફધ કલ્મધણ વલબધગ દ્વધયધ ફધ અવધકધય વપ્તધશ 
તયીકે ઉજલધળે. 
 
 
 
 
 

(૧) કમધ ફે જજલ્રધભધું રેડા વપધયી ધકા ફનળે ?  
(૨) ર્ નો દ્વધયધ ગ્રોફર લોવભિંગ ઘટધડલધનધું પ્રોજેકટભધું ગ જયધતનધું કમધ ળશયેનો વભધલેળ 
કયધમો છે ? 

(૩) બધયતનો પ્રથભ કધર્ ાન આધધયીત થીભ એમ્ર્ ઝભેન્ટ ધકા કમધું ફનળે ?  
(૪) ગ જયધતનધું યધજમ ભધનલધવધકધય ુંચનધ કમધ અધ્મક્ષન ું તધજેતયભધું નીધન થર્  ? 

(૫) ૨૦૧૮નધું પ્રજાવતધક લાભધું કમધ વુંગઠનનધું નેતધઓ ઉસ્સ્થત યશળેે ? 

(૬) યવગ લ્રધ ભધભરે GI ટેગ કમધ યધજમને ભળ્ર્  ?  
(૭) બધયતભધું અભેકયકધનધું યધજદ ત કોણ ફન્ર્  ?  
(૮) બધયતભધું BS-6 ભધનકલધળુ ેરોર ડીઝર કમધયથી ભળે ?  
(૯) ૫ભી ગ્રોફર કોન્પયન્વ પોય વધમફય સ્ેવ કમધું મોજાળે ?  
(૧૦) ગોલધભધું કેટરધભોં ઇન્ટયનેળનર કપલ્ભ પેસ્ટીલર ઓપ ઇન્ન્ડમધ મોજાળે ?  
(૧૧) ભફજા નેળનર જર્ કડળમર ે કવભળનનધું અધ્મક્ષ કોણ ફનળે ?  
(૧૨) ૩૬ભી IGCનધું પ્રવીડન્ટ તયીકે કોની વનભણ ુંક થઇ ?  
(૧૩) અંધવલશ્વધવ વલયોધી ફીર કમધ યધજમની વલધધનવબધભધું ધવ થર્  ?  
(૧૪) કમધું કશન્દી વધકશત્મકધયન ું તધજેતયભધું નીધન થર્  ?  
(૧૫) ધભા યધ શલેરી કમધું આલેર છે ?  

    પ્રશ્નોિરી    
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(૧૬) ૧૦ ભી વધઉથ એવળમધ ઇકોનોવભક વવભટ 
કમધું મોજામ ?  
(૧૭) ચચધાભધું આલેર બ ઢી ગુંડક જવલદ્ય ત 
કયમોજનધું કમધું દેળભધું આલેર છે ?  
(૧૮) તધજેતયભધું ૩ શજાય કયોડભધું લેંચધમેર 
ેન્ટીંગન ું નધભ શ ું ?  
(૧૯) વભવ ઇન્ટયનેળનરનો ખીતધફ કોણ જીત્ર્  ?  
(૨૦) કમધું દેળે ઇરેકરીક ભધરલધશક જશધજ રોંચ 
કર્ ા ?  
(૨૧) કઇ યેટીંગ એજન્વીએ બધયતન ું યેટીંગ સ ધધર્ ા 
?  
(૨૨) જીએવટી ફધફતે NAA ન ું  ર  નધભ શ  છે ?  
(૨૩) BSE નધ નલધ અધ્મક્ષ કોણ ફન્ર્  ?  
(૨૪) CEZ ન ું  ર નધભ શ  છે ?  
(૨૫) વભવ લલ્ડા -૨૦૧૭ નો ખીતધફ કોણ જીત્ર્  ?  
(૨૬) યધષ્ટ્રીમ પે્રવ કદલવ કમધયે ઉજલધમ છે ?  
 
 

(૧) સ યત, ડધુંગ (૨) યધજકોટ (૩) સ યત (૪) બગલતી પ્રવધદ (૫) ASEAN (૬) ફુંગધ (૭) કેનેથ 
જેસ્ટય (૮) ૧ એવપ્રર ૨૦૧૮ (૯) કદલ્શી (૧૦) ૪૮ભોં (૧૧) જે.ી.લેંકટયભણ યેડ્ડી (૧૨) વલજમ પ્રવધદ 
કદભયી (૧૩) કણધાટક (૧૪) ક ુંલય નધયધમણવવિંશ ( ૧૫) ચધુંદની ચોક કદલ્શી (૧૬) કધઠભુંડ  (૧૭) નેધ 
(૧૮) વલ્લધતોય મ ુંડી (૧૯) કેવલન ભરભરમધનો (૨૦) ચીન (૨૧) મ ડીઝ (૨૨) નેળનર એન્ટી-પ્રોકપટીંગ 
ઓથોયીટી (૨૩) એવ.યવલ (૨૪) કોસ્ટર ઇકોનોવભક ઝોન (૨૫) ભધન ી ચીલ્રય (૨૬) ૧૬ નલેમ્ફય  

 

 

 

ષૌથી ષરળભાશામાાં અને ટ ાંકમાાં પ્રમાણભ િ માહસિી રજ  
કરિા વદ્યાવક્તિ ઇ-મેગેઝીન ાાંિો અને ાંિાો 

www.vidhyashakti.in 

     જાબો   

આની જાશયેધત અકશ આલધ વુંકા કયો..whatsApp-7359470068     

vidhyashaktigujarat@gmail.com 

http://www.vidhyashakti.in/
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