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 ગ જયધતનધું ઇવતશધવભધું પ્રથભલધય પ્રધધનભુંત્રી ગ જયધત વલધધનવબધની ચ ુંટણીભધું 
ભતદધન કયળે. ૧૯૭૭ભધું ભોયધયજી દેવધઇ પ્રધધનભુંત્રી ફન્મધ શતધ. યુંત   તેભનધ 
વભમભધું ગ જયધત વલધધનવબધની ચ ુંટણી થઇ નધ શતી. 

 ગ જયધત ય વનલવવિટીનો ૬૯ભોં સ્થધનધ કદલવ ઉજલધમો. તેની ૨૩ નલે.૧૯૪૯ભધું 
સ્થધનધ થમેર. 

 યધજમ સ્તયીમ ફધર વલજ્ઞધન કોંગે્રવ ગ જયધત વલદ્યધીઠભધું ળરૂ. ૩૩ જજલ્રધનધું ફધ 
લૈજ્ઞધવનકો બધગ રેળે. તેભધું વલજેતધ થનધય ફધ લૈજ્ઞધવનક ૭ જાન્ય .-૨૦૧૮ દયવભમધન 
શૈદ્રધફધદભધું મોજાનધય નેળનર ફધ વલજ્ઞધન કોંગે્રવભધું ગ જયધતન ું પ્રવતવનવધત્લ કયળે. 

 
 

       ભારત      

આપના ળોટ્શએપ પર અંક મેલળળા માટે 

Join Vidhyashakti  ખી 7359470068 પર 

ળોટ્શએપમાાંથી મેશેજ મોકળો. દર શોમળારે 

અંક મેલળળા આપના મોબાઇમાાં વળદ્યાક્તતનો 
નાંબર SAVE  ષોળો જરૂરી છે. 

 

શાંપાદક :- દરબાર શષદેળવશિંષ 

સ્થલ: માળલયા ષાટીના 

જીલ્ો: જ નાગઢ 

     ગ જરાત      
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 નોથા ઇસ્ટ ડેલરભેન્ટ વવભટ -૨૦૧૭ ભણણ યનધું ઇમ્પધરભધું ૨૧-૨૨ નલે. દયવભમધન 
મોજામ. યધષ્ટ્રવતનધ શસ્તે ઉદ્ઘધટન થય , દેળવલદેળની કુંનીનધું પ્રવતવનધીઓ ઉસ્સ્થત 
યશમધ. 

 ઉતયધખુંડભધું ટનક ય-વથોયધગઢ વડક કયમોજનધનો પ્રધયુંબ, ૧૫૦ કકભીની આ વડક 
૨૦૧૯ સ ધીભધું  ણા થળે અને ફધી જ ભૌવભભધું કધમાયત યશળેે. તે નેળનર શધઇલે નું-૯ 
નો જ એક બધગ છે(જ નધ ૧૨૫ નુંફય). બધયતની ચીન વયશદે અંવતભ ચોકીઓ ય 
ભધરવધભધન અને ય ધ્ધવધભગ્રી  શોચધડલધભધું ખ ફ ભદદરૂ થળે. 

 યધષ્ટ્ટૃવતએ ભણણ યનધ ઇમ્પધરભધું ૧૦ કદલવીમ વુંગઇ ભશોત્વલનો પ્રધયુંબ કયધવ્મો. 
ભણણ યનધું યધજમ પ્રધણી વુંગઇ શયણનધું નધભ યથી પ્રલધવન વલબધગ દ્વધયધ ઉજલધમ છે. 

 શ્રીરુંકધનધ પ્રધધનભુંત્રી યધનીર વલક્રભવવિંઘે ૪ કદલવનધું બધયત પ્રલધવે આવ્મધ. ભધું 
ગ્રોફર કોન્પયન્વ ઓપ વધઇફય સ્ેવ વુંભેરનભધું ઉસ્સ્થત યહ્યધ. 

 આવધભની ફયધક ઘધટીભધું ફયધક નદી તટે વવલ્ચયભધું પ્રથભ "નભધભી ફયધક" ભશોત્સ્લ 
મોજામો. 

 IOC(ઇન્ન્ડમન ઓઇર કોોયેળન) એ ઇરેક્ટ્રીક લધશનોનધું ચધજીંગ ભધટેન  પ્રથભ સ્ટેળન 
નધગ યભધું ળરૂ કય ા. 

 બધયતીમ યેલ્લેનધું વધઉથ ઇસ્ટના યેલ્લે કડવલઝનએ એવળમધની વૌથી ભોટી રોંકકિંગ પ્રણધરી 
૩૯ કયોડનધું ખચે ખડગ યભધું રગધલી. વોણરડ સ્ટેટ ઇન્ટયરોકકિંગ( SSI) દ્વધયધ સ્ટેળન 
ભધસ્ટય વેકન્ડોભધું ૮૦૦ અરગ અરગ રૂટ વેટ કયી ળકળે. અત્મધય સ ધી તેની ક્ષભતધ 
૪૨૩ રૂટ વેટ કયલધની જ શતી. ખડગ ય ફુંગધભધું આલેર છે. 

 ઉજલર કડસ્કોભ એસ્ય યન્વ મોજનધ(UDAY)ભધું નધગધરેન્ડ, કેન્દ્રળધવીતપ્રદેળ આંદધભધન-
વનકોફધય અને દભણ કદલ જોડધમધ. શલે UDAY મોજનધભધું ક ર ૨૭ યધજમ અને ૪ 
કેન્દ્રળધવીત પ્રદેળ જોડધમધ છે. આ મોજનધ ૫ નલે.૨૦૧૫ થી રોન્ચ થઇ છે. 

 કેણફનેટે ય યોીમન ફેંક પોય યીકન્રળન એન્ડ ડેલરભેન્ટ 
(EBRD)ભધું બધયતને વભ્મ ફનલધની ભુંજ યી આી. EBRD ની 
સ્થધનધ ૧૯૯૧ભધું થમેર જેન ું શડેકલધટાય રુંડનભધું છે અને 
પ્રવવડન્ટ વય સ ભધ ચક્રલતી છે. 

 ગ્રધભીણ ભકશરધઓનધું વળસ્ક્ટ્તકયણ ભધટે "પ્રધધનભુંત્રી ભકશરધ ળસ્ક્ટ્ત કેન્દ્ર" મોજનધને 
કેણફનેટે ભુંજ યી આી. ભકશરધ અને ફધ વલબધગ દ્વધયધ દેળનધું ૧૧૫ જજલ્રધભધું ૯૨૦ 
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પ્રધધનભુંત્રી ભકશરધ ળસ્ક્ટ્ત કેન્દ્ર ફનળે. 
 

 ૫ભી ગ્રોફર કોન્પયન્વ ઓન વધઇફય 
સ્ેવ(GCCS)વુંભેરનભધું પ્રધધનભુંત્રીએ UMANG(Unified 

mobile application for new age governance) 

એપ્ રોન્ચ કયી. ૩૩ વલબધગની ૧૬૨ વેલધઓને ૧૩ બધધભધું 
આલયી રેલધભધું આલી છે. આ એપ્ વભવનસ્રી ઓપ 
ઇરેકરોવનકવ એન્ડ ઇન્પોયભેળન ટેકનોરોજી વલબધગ અને 
નેળનર ઇ-ગલનાન્વ કડવલઝન(NeGD) દ્વધયધ વલકવધલલધભધું આલી છે. 

 RDSO (યીચવા એન્ડ કડઝધઇન સ્ટધન્ડડા ઓગેનધઇજેળન)  એ અલ્રધવોવનક બ્રોકન યેર 
ડીટેકળન (UBRD) નધભની નલી ટેકનીક વલકવધલી છે. આ ટેકનીકથી યેલ્લેનધ ધટધન ું 
વ ુંકોડધઇ જવ  અથલધ ફુરી જલધનધ વુંજોગોભધું થતી યેલ્લેની દ ઘાટનધઓ અટકધલી ળકધળે. 
અરધશધફધદ-મ યધદધફધદ કડવલઝનભધું તેન ું પ્રથભ રધમર ળરૂ કયધય  છે. 

 ઇઝયધમેરનધું પ્રધધનભુંત્રી ફેન્જાવભન નેતધન્મધહ  ૧૪ જાન્ય .થી ૪ કદલવની બધયતમધત્રધએ 
આલળે. પ્રધધનભુંત્રી તેન ું અભદધલધદભધું સ્લધગત કયળે. તેઓ બધયતની મ રધકધત રેનધય 
ણફજા ઇઝયધમરી લડધપ્રધધન ફનળે. ૨૦૦૩ભધું પ્રધધનભુંત્રી એયીમર ળેયોન ણ બધયત 
પ્રલધવે આવ્મધ શતધું. ઇઝયધમેરની યધજધધની જેર સ્રેભ છે. 

 વુંવદન ું વળમધળુ વત્ર ૧૫ ડીવે. થી ૫ જાન્ય . દયવભમધન મોજાળે. જેભધું કધભકધજનધું 
કદલવો ૧૪ શળે. 

 દ યદળાન ન્ય ઝની ડીજી તયીકે ઇયધ જોીની વનભણ ુંક. લીયધ જૈનન ું સ્થધન રેળે. 
 સ નધભીની તૈમધયીઓ ય ભોક એકવયવધઇઝ ફુંગધ, ઓકયસ્વધ, આંધ્રપ્રદેળ અને 

ોંડીચેયીનધું ૩૫ જજલ્રધઓભધું મોજામ. આ એકવયવધઇઝ નેળનર ડીઝધસ્ટય ભેનેજભેન્ટ 
ઓથોયીટી(NDMA) અને ઇન્ન્ડમન નેળનર વેન્ટય પોય ઓળન ઇન્પોભેળન 
વવલિવ(INCOIS) દ્વધયધ મોજલધભધું આલી શતી. 

 શકયમધણધનધું ક ર કે્ષત્રભધું યધષ્ટ્્વતનધું શસ્તે 
ઇન્ટયનેળનર ગીતધ ભશોત્વલનો પ્રધયુંબ. આ 
ભશોત્વલન ું કન્રી ધટાનય ભોયેવળમવ છે, જમધયે 
ધટાનય સ્ટેટ ઉતયપ્રદેળ છે. ૨૮ નલે. બ્રશભ 
વયોલયનધું કકનધયે વુંત વુંભેરન મોજાળે. 
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 બધયતીમ લન અવધવનમભ -૧૯૨૭ભધું વુંળોધન અધ્મધદેળને યધષ્ટ્રવતએ ભુંજ યી આી. 
તેભધું લધુંવને વ્ર ક્ષની યીબધધભધુંથી ફશધય કયધય  છે, જેથી લધુંવને કધલધ કે લેંચલધ ભધટે 
ભુંજ યી રેલી નકશ ડે. બધયત ચીન ફધદ  ણફજા નુંફયનો લધુંવ ઉત્ધદક દેળ છે. 

 શૈદ્રધફધદભધું ૨૮ નલે. થી ળરૂ થનધય ૮ભી ગ્રોફર 
એન્ટયવપ્રન્મોયવળ વવભટભધું અભેકયકી યધષ્ટ્રવત ્મ્ની 
 ત્રી ઇલધન્કધ ્મ્ ઉસ્સ્થત યશળેે. તેનો વલમ: વ ભન 
પસ્ટા   :પ્રોસ્યીટી પોય ઓર" છે. પ્રધધનભુંત્રી શૈદ્રધફધદભધું 
ભેરો યેરનધ પ્રથભ તફક્કધન  રોકધાણ કયળે. 

 બધયતે ૨૦૧૮ ને "આંતયયધષ્ટ્રીમ ફધજયધ લા" તયીકે જાશયે કયલધ ય નોને બરધભણ 
કયી. 

 

»     જાધનનધ નીચરધ ગ્ર શ (શધઉવ ઓપ  
 

  ઇન્ટયનેળનર કોટા  ઓપ જસ્ટીવ (ICJ)-શગેભધું બધયતીમ જજ 
દરફીયવવિંશ બુંડધયી પયીલધય ચ ુંટધમધ. ૧૧ યધઉન્ડભધું થમેર 
ભતદધનભધું ણબ્રટનનધું જજ કક્રસ્ટોપય ગ્રીનવ ડ વધભે થમેર વલજમ 
છતધું સ યક્ષધ યીદભધું ભધભરો અટકી જતો શતો. ૧૨ભધું 
યધઉન્ડભધું થમેર ભતદધનભધું શધય વનવિત જણધતધ ણબ્રટને 
ઉભેદલધયને શટધલી રીધો શતો. ૧૯૪૫ભધું ICJનધું ગઠનફધદ 
પ્રથભલધય એવ ું ફન્ય  છે કે તેભધું ણબ્રટનનધું કોઇ જજ નકશ શોમ. 
ICJભધું ક ર ૧૫ જજ શોમ છે, જેભધું દય ૩ લે ૧/૩ જજોની ચ ુંટણી થધમ છે. જેભધું 
વલસ્તધય મ જફ એવળમધ ભધટે ૩ જજોની જગ્મધ છે. શધરભધું તેનધ વભ્મ દેળ ૧૯૩ છે. 

 ૩૭ લાનધું ળધવન ફધદ ઝીમ્ફધબ્લેનધું યધષ્ટ્ટૃવત યોફટા મ ગધફોએ દ યથી યધજીનધમ ું 
આપ્ય .  નલધ યધષ્ટ્રવત એભવાન નધગધગ્લધ ફન્મધ. ઝીમ્ફધબ્લેન ું ધટનગય શયધયે છે. 

 રેફેનધનનધું પ્રધધનભુંત્રી વધદ શયીયી સ્લતુંત્રતધ કદલવ વનવભતે સ્લદેળ શોચ્મધ. ૩ 
અઠલધકડમધ શરેધ યધજીનધમ ું આીને વધઉદી અયફ શોચી ગમધ શતધ. 

 ચીને ઉતયી ળધુંચ  મધન પ્રધુંતનધ વળમધુંગ વેટેરધઇટ રોન્ચ વેન્ટયભધુંથી રોંગ ભધચા-૬ યોકેટ 
દ્વધયધ ૩ યીભોટ વેસ્ન્વિંગ વેટેરધઇટ જીરીન૦૧-૦૪, જીરીન૦૧-૦૫ અને જીરીન૦૧-૦૬ 
રોન્ચ કમધા. 

      વળશ્વ      

http://www.vidhyashakti.in/
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 ગલનાભેન્ટ એટ એ ગ્રધન્વ-૨૦૧૭ યીોટા  મ જફ બધયતની વયકધય દ વનમધની વત્રજા 
નુંફયની વૌથી બયોવધભુંદ વયકધય છે. ઓગેનધઇઝેળન ઓપ ઇકોનોવભક કો-ઓયેળન 
એન્ડ ડેલરભેન્ટ (OECD) દ્વધયધ પ્રકધવળત આ કયોટાભધું ૭૪% બધયતીમોએ ોતધની 
યધષ્ટ્રીમ વયકધય ય વલિધવ દળધાવ્મો છે. આ મધદીભધું સ્સ્લત્ઝયરેન્ડ પ્રથભ અને 
ઇન્ડોનેવળમધ ણફજા ક્ર્ભે છે. 

 ૭ભોં SAARC કપલ્ભ પેસ્ટીલર કોરુંફોભધું ળરૂ. તેભધું ૮ દેળો બધગ રઇ યહ્યધ છે. 
 

 

 
  કેણફનેટે ૧૫ભધું નધણધુંચનધું ગઠનને ભુંજ યી આી. ૧ એવપ્રર ૨૦૨૦ સ ધીભધું બરધભણો 

વયકધયને આળે. ૧ એવપ્રર ૨૦૨૦ થી ૩૧ ભધચા ૨૦૨૫ સ ધી તે બરધભણોનો અભર 
કયધળે. ફુંધધયણની કરભ ૨૮૦ (૧) મ જફ તેભધું ૪ વભ્મ અને ૧ અધ્મક્ષ શોમ છે.  

શધરભધું ૧૪ભધું નધણધુંચનધું અધ્મક્ષ લધમ.લી.યેડ્ડી છે. જમધયે પ્રથભ નધણધુંચનધું અધ્મક્ષ 
કે.વી.વનમોગી શતધું. 

 બધયત ભત્સ્મ ઉત્ધદનભધું વલિભધું ણફજા ક્રભે છે. લૈવિક ભત્સ્મ ઉત્ધદનભધું બધયત ૬.૩% 
પધો આે છે. ૨૦૧૬-૧૭ નધું લાભધું ક ર ભધછરી ઉત્ધદન ૧૧.૪૧ ટન થય  શત  ું, જે 
૨૦૨૦ સ ધીભધું ૧૫ વભણરમન ટન શોચધડલધન ું વયકધયન ું ધ્મેમ છે. 

 ઇન્ટયનેટ લોચ પધઉન્ડેળન (IWF)ની વભ્મ ફનનધય પ્રથભ બધયતીમ કુંની ટધટધ 
કોમ્ય વનકેળન ફની. 

 RBL ફેંકે ચેન્નઇ્ભધું વું ણા ભકશરધઓ દ્વધયધ વુંચધણરત ભકશરધ ળધખધ ળરૂ કયી. RBLની 
સ્થધનધ ૧૯૪૩ભધું થમેર, જેન ું શડેકલધટાય મ ુંફઇભધું છે અને CEO વલિલીય આહ જા છે. 

 ઇન્ટયનેળનર ભોનેટયી પુંડ (IMF) દ્વધયધ ફશધય ડેર લલ્ડા ઇકોનોવભક આઉટલ ક યીોટા  
મ જફ બધયત દેળનધું ભધથધકદઠ GDPનધું વુંદબાભધું એક સ્થધન આગ લધીને ૧૨૬ભધું ક્રભે 
શોચ્ય  છે, જમધયે કતધય વલિભધું પ્રથભ ક્રભે છે. 

 BRICS ફેંક NDB(ન્ય  ડેલરભેન્ટ ફેંક) એ ઇન્ન્દયધ ગધુંધી કેનધરનધું  નલાવન ભધટે 
રોન ભુંજ ય કયી. તેનધ પ્રવવડન્ટ કે.લી.કધભ છે અને શડેકલધટાય ળધુંઘધઇ ચીનભધું છે. 
ઇન્ન્દયધ ગધુંધી કેનધર વતરજ –ણફમધવ નદીનધું શયીકે ફેયેજથી ળરૂ થધમ છે, અને 
યધજસ્થધનભધું ધણી શોચધડે છે. 

    આવથિક જગત     
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 SBIએ ય વનપધઇડ એન્ટીગે્રટેડ એપ્ YONO(you need only one) રોંચ કયી. તેભધું 
૬૦ જેટરી ઇ કોભવા કુંનીઓ વધભેર છે. 

 ઇન્કભટેક્ષ એકટ-૧૯૬૧ભધું વુંળોધન ભધટે વયકધયે ેનર ની વનભણ ુંક કયી. જેભધું અયવલિંદ 
ભોદી કન્લીનય વકશત ૬ ભેમ્ફય છે. 

   
 
 

 
 શોંગકોંગભધું સ ય વવયીઝ ફેડવભન્ટન પધઇનરભધું બધયતની ી.લી.વવિંધ   ચીની તધઇેઇની 

તધઇ જ  વલિંગ વધભે શધયી. 
 IBA ય થ ભકશરધ ફોકવવિંગ ચેસ્મ્મનવળ એન.વી.ફધયદોરધઇ ઇન્ડોય સ્ટેડીમભભધું 

ગૌશધટીભધું મોજામ. બધયતની યીત  (૪૮ કકગ્રધ), જમોવત ગ ણરમધ(૫૧ કકગ્રધ), વધક્ષી 
ચૌધયી(૫૪ કકગ્રધ), ળવળ ચોડધ(૫૭ કકગ્રધ) અને અંક વળતધ ફોયો(૬૪ કકગ્રધ) એ ગોલ્ડ 
ભેડર જીત્મધ. જમધયે નેશધ અને અન ભધ એ બ્રોંઝ ભેડર જીત્મધ. આ પ્રવતમોગીતધભધું 
બધયતન ું અત્મધય સ ધીન  વૌથી શે્રષ્ટ્ઠ પ્રદળાન છે. . 

 ૨૦૨૩નો યગ્ફી લલ્ડાક ફ્રધન્વભધું મોજાળે. 
 ોરેન્ડભધું મોજામેર અન્ડય-૨૩ વવવનમય વલિ ક શ્તી ચેસ્મ્મનવળભધું બધયતની યીત   

પોગટે ૪૮ કકગ્રધ કેટેગયીભધું વવલ્લય ભેડર જીત્મો.  
 ચીનનધું ડોંગ આનભધું બધયતનધું ગોી થોનધકરે એવળમધઇ ભેયેથોન ચેસ્મ્મનવળભધું 

ગોલ્ડ ભેડર જીત્મો. અત્મધય સ ધીભધું આ ઉરબ્ધી શધવર કયનધય તે પ્રથભ બધયતીમ છે. 
 વલયધટ કોશરીએ ટેસ્ટભધું ૫ભી ડફર વેંચ્ય યી પટકધયી. 

 
 
 

 
  આભી વવલિવ કોપ્વ (ASC)ની ભોટય વધમકર પ્રદળાન ટીભ ટોનેડોએ વલિ યેકોડા 

ફનધવ્મો. ૫૦૦ વીવી ની એનકપલ્ડ ય ૫૮ જલધનોએ ફેવીને ૧૨૦૦ ભીટય ચરધવ્ય , 
આ શરેધ આજ ટીભનો યેકોડા ૫૪ જલધનો વધથે ૧૧૦૦ કકભી ચરધલલધનો શતો. 

 ઇઝયધમેર વધથે સ્ધઇક એન્ટી ટેન્ક ગધઇડેડ વભવધઇરની ડીર યદ્દ. ૩ શજાય કયોડની આ 
વભવધઇરો શલે DRDO ફનધલળે. 

      રમત જગત      

      શાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન      
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 લલ્ડાની વૌથી ઝડી સ યવોવનક ક્રુઝ વભવધઇર બ્રહ્મોવન ું લધય વેનધનધું સ ખોઇ વલભધન 
યથી વપ યીક્ષણ કયધય . ફુંગધની ખધડીભધું સ  ખોઇ ૩૦ MKI વલભધન યથી 
વભવધઇરે ટધગેટને તોડી ધડયો. આ વભવધઇર ૨.૫ ટન લોયશડે, ૨.૮ ભેક સ્ીડ, ૪૦૦ 
કકભી યેંજની ક્ષભતધ ધયધલે છે. બધયતની DRDO અને યવળમધની NPOMન ું વ ુંય  કત 
વધશવ છે. બધયતની બ્રશભ ત્રધ અને યવળમધની ભોસ્કલધ નદીનધું નધભ યથી તેન ું નધભ 
બ્રશભોવ યધખલધભધું આવ્ય  છે. 

 બધયતીમ નૌકધદભધું પ્રથભલધય ભકશરધ ધમરોટ તયીકે ઉતયપ્રદેળની શ બધુંગી સ્લરૂની 
વનભણ ુંક કયધમ. તે નૌવેનધનધું અત્મધધ વનક ટોશી વલભધન P-8 ઉડધડળે. જમધયે કદલ્શીની 
આસ્થધ વેગર, ોંડીચેયીની રૂધ અને કેયરની ળસ્ક્ટ્ત ભધમધ એવ. બધયતીમ નૌવેનધની 
નેલર આભધાભેન્ટ ઇન્વેકટોયેટ(NAI)ભધું પ્રથભ ભકશરધ અવધકધયીઓ ફની.  

 ઇન્ટયનેળનર કવભટી ઓપ ભીરીરી ભેડીવીન (ICMM)ની ૪૨ ભી લલ્ડા કોંગ્રેવ બધયતભધું 
પ્રથભલધય મોજામ. તેન ું આમોજન બધયતભધું આમ્ડા પોવીવ ભેકડકર વવલિવવઝ ( AFMS) 
દ્વધયધ કયધય  શત  ું. આ કોંગે્રવનો વલમ:" વભણરરી ભેકડવીન ઇન રધન્ઝીળન:લ કકિંગ અશડે" 
છે. ICMMન ું શડેકલધટાય બ્ર વેલ્વભધું છે. તેનધું ૧૨૨ વભ્મ દેળ છે.  

 આંદધભધન વનકોફધય ટધ ઓ ય ધ ડીપેન્વ ઓપ આંદધભધન એન્ડ વનકોફધય આઇવરેન્ડ 
એકવયવધઇઝ(DANX-2017) ૨૦ થી ૨૪ નલે. દયવભમધન મોજામ..  

 
 

 

  જસ્ટીશ ભગળતી પ્રશાદ  
-તેઓ ગ જયધત ભધનલધવધકધય ુંચ નધું અધ્મક્ષ શતધ અને 
તધજેતયભધું તેભન ું અભદધલધદભધું નીધન થય  છે. 
-યધજસ્થધનનધ શન ભધનગઢભધું ૧૩ ભે ૧૯૪૯ભધું જન્ભ. 
-૧૯૭૨ભધું યધજસ્થધન શધઇકોટાભધું પ્રેકટીળ ળરૂ કયી. 
-જોધ ય ય વન.ભધું એરએરએભ કય ા અને ત્મધું જ કધમદધનધું 
પ્રોપેવય ફન્મધ. 
-૧૯૯૬ભધું યધજસ્થધન શધઇકોટાભધું જજ ફન્મધ. 
-૨૦૦૮ભધું ગ જયધત શધઇકોટાભધું જજ ફન્મધ. 
-૨૦૧૦ભધું ઝધયખુંડ શધઇકોટાનધું મ ખ્મ ન્મધમધીળ ફન્મધ. 

                 Person of The Week   
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-૨૦૧૧ભધું વનવ ત થમધ ફધદ ગ જયધત ભધનલધવધકધય ુંચનધ અધ્મક્ષ ફન્મધ. 
-તેઓ યધજસ્થધન એડલોકેટ્વ એવોવીએળનનધું પ્રમ ખ અને ફધય કધઉસ્ન્વર ઓપ ઇન્ન્ડમધનધું 
અધ્મક્ષ ણ યહ્યધ શતધું. 
 
 

 
૨૧-નલે-વલિ ટેણરવલઝન કદલવ, વલિ ભત્વમધરન કદલવ 
૨૬-નલે-ફુંધધયણ કદલવ ( ૧૯૪૯ભધું બધયતીમ ફુંધધયણ નો સ્સ્લકધય થમેર), નેળનર વભલ્ક ડ ે
 
 
 

 
 

(૧) નેળનર ફધ વલજ્ઞધન કોંગ્રેવ કમધું મોજાળે ?  
(૨) તધજેતયભધું નોથા ઇસ્ટ ડેલરભેન્ટ વવભટ કમધું મોજામ ? 

(૩) વુંગઇ ભશોત્વલ કમધું યધજમભધું ઉજલધમ છે ?  
(૪) શધરભધું બધયતની મ રધકધતે આલનધય શ્રીરુંકધનધું પ્રધધનભુંત્રી કોણ છે ?  
(૫) ફયધક ઘધટી કમધું આલેર છે ?  
(૬) ખડગ ય યેલ્લે જ ુંકળન કમધું યધજમભધું આલેર છે ?  
(૭) છેલ્રે UDAY મોજનધભધું વધભેર થનધય યધજમ કય  ? 

(૮) EBRD ફેંકન ું લડ ભથક કમધું આલેર છે ?  
(૯) UMANG એપ્ન ું  રૂ નધભ શ  છે ?  
(૧૦) તધજેતયભધું આંતયયધષ્ટ્રીમ ગીતધ ભશોત્વલ કમધું મોજામો ? 

(૧૧) ૮ભી ગ્રોફર એન્ટયવપ્રન્મોયવળ વવભટ કમધું મોજાળે ?  
(૧૨) બધયતે ૨૦૧૮નધું લાને કમધું લા તયીકે ઉજલલધની ય નોને બરધભણ કયી છે ? 

(૧૩) ICJભધું કમધ બધયતીમ જજ વનભધમધ ?  
(૧૪) બયોવધભુંદ વયકધય ફધફતે બધયત વલિભધું કમધું ક્રભે છે ? 

(૧૫) ૭ભોં SAARC કપલ્ભ પેસ્ટીલર કમધું મોજામો ?  
(૧૬) વયકધયે કેટરધભધું નધણધુંચનધ ગઠનને ભુંજ યી આી ?  
(૧૭) બધયત ભત્સ્મ ઉત્ધદનભધું વલિભધું કેટરધભધું ક્રભે છે ?  
(૧૮) ઇન્ટયનેટ લોચ પધઉન્ડેળનની વભ્મ કઇ બધયતીમ કુંની ફની ?  

     Days of The week     
 

    પ્રશ્નોતરી    
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(૧૯) બધયતભધું ઇન્કભટેકવ એકટ કમધું લાનો અભરી છે ?  
(૨૦) IBA ય થ ભકશરધ ફોક્ટ્વીંગ ચેસ્મ્મનવળભધું બધયતે કેટરધ ગોલ્ડ ભેડર જીત્મધ ?  
(૨૧) અન્ડય-૨૩ વવવનમય વલિ ક સ્તી ચેસ્મ્મનવળ-ોરેન્ડભધું કઇ બધયતીમ એ વવલ્લય ભેડર 
જીત્મો ?  
(૨૨) તધજેતયભધું બધયતે કઇ સ યવોવનક 
ક્રુઝ વભવધઇરન ું સ  ખોઇ વલભધન યથી 
યીક્ષણ કય ા ?  
(૨૩) બધયતીમ નૌવેનધભધું પ્રથભ ભકશરધ 
ધમરોટ કોણ ફની ?  
(૨૪) બધયતીમ ફુંધધયણ કદલવ કમધયે 
ઉજલધમ છે ?  
 

 

(૧) શૈદ્રધફધદ (૨) ઇમ્પધર (૩) ભણણ ય (૪) 
યધનીર વલક્રભવવિંઘ ે(૫) આવધભ (૬) ફુંગધ 
(૭) નધગધરેન્ડ (૮) રુંડન (૯) Unified 

mobile application for new age 

governance (૧૦) ક ર કે્ષત્ર શકયમધણધ 
(૧૧) શૈદ્રધફધદ (૧૨) ફધજયધ (૧૩) 
ન્મધમધીળ દરફીયવવિંશ બુંડધયી (૧૪) વત્રજા 
(૧૫) કોરુંફો (૧૬) ૧૫ભધું (૧૭) ણફજા (૧૮) ટધટધ કોમ્ય વનકેળન (૧૯) ૧૯૬૧ (૨૦) ધુંચ 
(૨૧) યીત   પોગટ (૨૨) બ્રશભોવ (૨૩) શ ુંબધુંગી સ્લરૂ (૨૪) ૨૬ નલેમ્ફય  

 

 

 

શૌથી શરલભાવામાાં અને ટ ાંકમાાં પ્રમાણભ ત માહષતી રજ  
કરતા વળદ્યાક્તત ઇ-મેગેઝીન ળાાંચો અને ળાંચાળો 

www.vidhyashakti.in 

     જળાબો   

આની જાશયેધત અકશ આલધ વુંકા કયો..whatsApp-7359470068     

vidhyashaktigujarat@gmail.com 
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