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 ગ જયધતનધું નલધ DGP(ડીયેકટય જનયર ઓપ રીવ) (ઇન્ચધર્જ) 
પ્રભદક ભધય ફન્મધ. તેઓએ ગીથધ જશયીન ું સ્થધન રીધ . 
પ્રભદક ભધય ૧૯૮૩ની ફેચનધું IPS છે, અને તેઓ શધરભધું આભાવ 
ય વનટનધું લડધ છે. 

 ગ જયધત વધકશત્મ કયદન ું ૪૯મ ું અવધલેળન ૨૩ થી ૨૫ ડીવેમ્ફય દયવભમધન 
વવકુંદયધફધદ ખધતે મજાળે. તેની સ્થધનધું ૧૯૦૫ભધું થઇ શતી અને પ્રથભ પ્રમ ખ 
ગલધાનયધભ વિધઠી શતધ. શધરનધું પ્રમ ખ ચુંદ્રકધુંત ટીલધરધ છે. 

 ૪૪ભી યધષ્ટ્રીમ ભકશરધ ચેવ ચેમ્મ્મનવળ સ યતભધું ળરૂ. 
 
 

       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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 વવિંગર યન લે ધયધલતધ મ ુંફઇ એયટા  ય ૨૪ કરધકભધું ૯૬૯ વલભધનએ રેનન્ડિંગ 
/ટેકઓપ કયીને લર્લડા યેકડા વર્જ્મો.  

 ૮ભી ગ્રફર એન્ટય વપ્રન્મયવળ વવભટ શૈદ્રધફધદભધું મજામ. આ પ્રકધયની વવભટ દક્ષક્ષણ 
એવળમધભધું પ્રથભલધય બધયતભધું મજામ છે. જેન ું ઉદ્ઘધટન પ્રધધનભુંિી નયેન્દ્ર ભદી અને 
અભેકયકધનધું પે્રવવડન્ટની  િી અને વરધશકધય ઇલધન્કધ ટ્ર્મમ્ે કય ા શત  ું. ૫૦ દેળનધું ૧૫૦૦ 
થી લધ  પ્રવતવનધી ઉમ્સ્થત યહ્યધ. વવભટન વલમ: વ ભન પસ્ટા  : પ્રસ્યીટી પય ઓર" 
શલધને રીધે વુંયક્ષણભુંિી વનભારધ વીતધયભણ, ચુંદધ કચય( ICICI) , વભવ લર્લડા ભધન ી 
ક્ષચર્લરય લગેયે ઉમ્સ્થત યહ્યધ શતધું. 

 પ્રધધનભુંિી નયેન્દ્ર ભદી અને તેરુંગણધનધું મ ખ્મભુંિી કે.ચુંદ્રળેખય યધલ એ શૈદ્રધફધદભધું 
ભેર યેરનધું પ્રથભ તફક્કધન ું રકધાણ કય ા. વભમધ યથી નધગરે સ ધીની ૩૦ કકભી 
યેર્લલેભધું ૨૪ સ્ટેળન આલેર છે. શૈદ્રધફધદ દેળભધું ભેર સ વલધધ ધયધલનધય ૧૦ મ ું ળશયે 
ફન્ય . બધયતભધું પ્રથભ ભેર કરકતધભધું ૧૯૮૪ભધું ળરૂ થમેર.  

 ગલધનધું ણજીભધું ૪૮ભધું ઇન્ટયનેળનર કપર્લભ પેસ્ટીલર ઓપ ઇનન્ડમધ( IFFI)ની 
પ્ર ણધાહ વત.   
ઇનન્ડમન કપર્લભ વાનધક્ષરટી ઓપ ધ મય - અવભતધબ ફચ્ચન 
રધઇપ ટધઇભ એક્ષચલભેન્ટ એલડા - એટભ ઇગધલન(કેનેડધ) 
વલાશે્રષ્ટ્ઠ કપર્લભ(ગર્લડન વકક એલડા) – લન ટલેન્ટી ક્ષફટ્વ ય વભવનટ (ફ્રધન્વ) 
વલાશે્રષ્ટ્ઠ ડધમયેકટય – વલવલમન કય  
વલાશે્રષ્ટ્ઠ અક્ષબનેતધ – નહ એર ેયેજ ક્ષફક્વધમધટા  
વલાશે્રષ્ટ્ઠ અક્ષબનેિી – ધલાતી વથરૂલથ કટ લતધ 

 પ્રવતષ્ટ્ઠીત ICCR(ઇનન્ડમન કધઉન્વીર ઓપ કર્લચયર યીરેળન)  યસ્કધય યધષ્ટ્રવતનધું 
શસ્તે જાધનનધું પ્રપેવય કશયળી ભધર ઇને એનધમત. તેભને આ વન્ભધન ઇન્ડરજીભધું 
અન કયણીમ મગદધન ફદર આલધભધું આવ્ય  છે.  

 રકવબધનધું પ્રથભ ભકશરધ ભશધવક્ષચલ સ્નેશરતધ શ્રીલધસ્તલ ફન્મધ. તેઓએ અન  
વભશ્રધન ું સ્થધન રીધ . 

 ચક્રલધતી તપધન "ઓખી" એ તવભરનધડ  અને કેયનધું દકયમધકકનધયે બધયે ન કવધન કય ા. 
કસ્ટગધડા અને નોવેનધએ ફચધલ અક્ષબમધન શધથ ધય ા. તપધનન ું નધભ ફધુંગ્રધદેળએ 
ઓખી આપ્ય  છે, જેન અથા ફુંગધી બધધભધું આંખ એલ થધમ છે. અયફ વધગય અને 
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ફુંગધની ખધડીની આવધવનધું ૮ દેળ અકશ ઉદબલતધ તપધનનધું નધભ લધયધપયતી 
આે છે, શલે છીનધું તપધનન ું નધભ બધયત આળે.  

 કેન્દ્રીમ કેક્ષફનેટએ નેળનર કવભળન પય ફેકલડા કરધવીવ( NCBC)ને ફુંધધયણીમ 
અવધકધય આલધનધું વલધેમકને પયીથી રકવબધભધું યજ  કયલધનધું પ્રસ્તધલને ભુંજ યી 
આી. ૧૨૩ નુંફયનધું આ સ ધધયધને ગત લખતે યધજમવબધભધું સ ધધયધ વધથે ધવ કયધય  
શત  , તેથી શલે પયીથી રકવબધભધું યજ  કયધળે. 

 જાણીતધ ગધુંધીલધદી સ્લતુંિતધ વેનધની વયસ્લતી વિધઠીન ું નીધન, તેઓ ઓકયસ્વધનધું 
 યી જજર્લરધભધું ફેયધફઇ આશ્રભભધું ભશધત્ભધ ગધુંધીને ભળ્મધ શતધ અને ફધદભધું સ્લતુંિતધ 
વુંગ્રધભભધું વધભેર થઇ ગમધ શતધું. 

 લકયષ્ટ્ઠ િકધય એ. સ માપ્રકધળ ક્ષફજીલધય પ્રવધયબધયતી ફડાનધું અધ્મક્ષ ફન્મધ. તેઓ ૮ 
પેબ્ર .૨૦૨૦ સ ધી અધ્મક્ષદ વનબધલળે. 

 દેળબયભધું ક ણ શટધલલધ ભધટે નેળનર ન્ય રીળન વભળન(NNM) સ્થધલધ કેક્ષફનેટની 
ભુંજ યી. તેનધ દ્રધયધ દેળબયભધું ક ણ વુંફુંધી કધમાક્રભ લેગલધન ફનધલીને વતત 
ભવનટયીંગ કયધળે. ૩ લાભધું ૯૦૪૬ કયડ આ વભળન ધછ લધયલધભધું આલળે. 

 UPSC નધું વભ્મ મ્સ્ભતધ નધગયધજ ફન્મધ. ચેયભેન ડૉ. ડેવલડ આય વવભરેશએ તેભને 
ળથ રેલડધવ્મધ શતધું. 

 યધષ્ટ્રવત યધભનધથ કવલિંદએ નધગધરેન્ડનધું સ્થધનધ કદલવ વનવભતે ૧૦ કદલવ ચધરનધય 
શનાક્ષફર ભશત્વલન પ્રધયુંબ કયધવ્મ. આ શનાક્ષફર ભશત્વલ નધગધ વભધજનધું રકની 
વુંસ્ુવત, વુંગીત અને ન ત્મન ઉત્વલ છે. નધગધરેન્ડ ૧ ડીવે, ૧૯૬૩ભધું દેળન ું ૧૬મ ું 
યધજમ ફન્ય  શત  ું. નધગધરેન્ડન ું મ ખ્મભથક કકશભધ છે, અને મ ખ્મભુંિી-ટી.આય.ઝેક્ષરમધુંગ 
અને યધજમધર ધ્ભનધબ આચધમા છે. 

 દેળનધું  લા ચીપ જસ્ટીવ આદળા વેન આનુંદન ું નીધન. તેઓ ૧૯૯૮ થી ૨૦૦૧ 
દયવભમધન દેળનધું ૨૯ભધું ચીપ જસ્ટીવ યહ્યધ શતધું. 

 પ્ર લા નધણધવક્ષચલ ળવળકધન્ત દધવની G-20ભધું બધયતનધું ળેયધ તયીકે વનય મ્ક્ત. 
 વિભ યેર્લલે એ પ્રથભ સ લણા યધજધધની એકવપે્રવ નલી કદર્લશી-વવમધરદધશ લચ્ચે ળરૂ 

કયી. સ લણા પ્રજેકટ શઠે બધયતીમ યેર્લલેને મ વધપય  ભધટે લધ  સ વલધધ ઘયધલતધ સ ુંદય 
કચ ફનધલલધ ભધટે વયકધયે છુટ આી છે, જેભધું પ્રથભ તફક્કધભધું ૧૪ યધજધધની અને 
૧૫ ળતધબ્દી એકવપે્રવ રેનને આલી યીતે સ લણા ફનધલલધભધું આલળે.  
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 ફુંગધભધું મધાલયણનધું અભ્મધવ ભધટે દેળની પ્રથભ ગ્રીન ય વનલવવિટીની સ્થધનધ કયધળે. 
વલધધનવબધભધું " વિભ ફુંગધ ગ્રીન ય વન. ફીર-૨૦૧૦" ધવ કયલધભધું આવ્ય  છે. 

 યવળમધનધ વચીભધું મજામેર SCO(ળધુંઘધઇ ક-ઓયેળન 
ઓગેનધઇઝેળન)નધ ૧૮ભધું વળખય વુંભેરનભધું બધયતનધું 
વલદેળભુંિી સ ષ્ટ્ભધ સ્લયધજ ઉમ્સ્થત યહ્યધ. બધયત તધજેતયભધું 
જ SCOન ું વભ્મ ફન્ય  છે.  ૨૦૦૧ભધું ૬ દેળ વધથે ફનેર આ 
વુંગઠન આજે વલિની ૫૦% લસ્તીને આલયી રે છે. તેન ું 
શડેકલધટાય ફેઝીંગ ચીનભધું આલેર છે અને ૮ દેળ ભેમ્ફય છે. 

 ઇન્ટયનેળનર વેન્ડ આટા પેસ્ટીલર ૧ થી ૫ ડીવે. દયવભમધન ચુંદ્રબગધ ફીચ, કણધકા , 
ઓકયસ્વધ ખધતે ળરૂ. 

 

»     જાધનનધ નીચરધ ગ્ર શ (શધઉવ ઓપ  
 

 લૈજ્ઞધવનકએ આટીકપવળમર ઇન્ટેક્ષરજન્વ ય આધધયીત વલિન પ્રથભ યધજનેતધ ફનધવ્મ. 
વૈભ નધભન આ યફટ ૨૦૨૦ભધું ન્ય ઝીરેન્ડભધું ચ ુંટણી ઉભેદલધય ફનળે. આ યફટ 
યધજનીવત વુંફુંધીત ફધધ જ મ દધ ય  છધમેર પ્રશ્નનધ જલધફ આે છે.  

 અભેકયકધનધું રધવ લેગધવભધું મજામેર કધમાક્રભભધું વભવ ય વનલવા-૨૦૧૭ ન તધજ દક્ષક્ષણ 
આકફ્રકધની ડેભી રેઘ નેર ીટયવને જીત્મ. તે વલિની ૬૬ભી વભવ ય વનલવા ફની છે, આ 
સ્ધધાભધું બધયતન ું પ્રવતવનવધત્લ શ્રધ્ધધ ળવળધયે કય ા શત  ું. ણ તે ટ-૧૬ભધું આલી ળકી 
નશતી. 

 ઇન્ડનેવળમધનધ ફધરી ટધ  ય જલધરધમ ખી ભધઉન્ટ આંગ ગ પધટય. ૪૦ શજાય રકને 
વરધભત સ્થે ખવેડલધભધું આવ્મધ. 

 ઉતય કયીમધએ વલિને નજય અંદધજ કયીને ઇન્ટય કન્ટીનટર ફેરેસ્ટીક 
વભવધઇર(ICBM) શલધવોંગ-૧૫ન ું યીક્ષણ કયતધ ય નએ આધત ફેઠક ફરધલી. 
જાધન વધગયભધું ડેર આ વભવધઇરની યેન્જ લવળિંગ્ટન સ ધીની છે. 

 ભ ગબા લૈજ્ઞધવનકન ું ૧૧મ ું એવળમધઇ કે્ષવિમ વુંભેરન  કધઠભુંડ ભધું ળરૂ. 
 ઓસ્રેક્ષરમધનધ વલકટકયમધ યધજમએ ઇચ્છધ મ ત્ય ાને ભુંજ યી આી. 
 અભેકયકી પ્રવવડન્ટનધ ખધવ વલભધન એયપવા લનભધું વુંલધદદધતધઓને વુંફધનધય પ્રથભ 

બધયતીમ યધજ ળધશ ફન્મધ. તેઓ અભેકયકધનધું પે્રવવડન્ટનધું ડેપ્ય ટી પે્રવ વેકે્રટયી છે. 

      વળશ્વ      

http://www.vidhyashakti.in/
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 ય ન દ્વધયધ બધયતનધું મધાલયણ વદબધલનધ દ ત તયીકે કદમધ વભજાાની વનય મ્ક્ત.  તે 
લધઇર્લડ ટ્ર્મસ્ટ ઓપ ઇનન્ડમધની ણ બ્રધન્ડ એમ્ફેવેન્ડય છે. 

  બધયત ૨ લા ભધટે ઇન્ટયનેળનર ભેયીટધઇભ ઓગેનધઇજેળનનધું કધઉમ્ન્વરનધું વભ્મ 
તયીકે પયી ચ ટધય . જભાની ફધદ વોથી લધ  ૧૪૪ ભત ભળ્મધ. 

 ઇયધનભધું બધયતનધું વશમગથી ફુંધધમેર ચધફશધય ફુંદયનધું પ્રથભ તફક્કધન ું ઉદઘધટન 
કયધય . ઓભધનની ખધડીભધું આલેર આ ફુંદયનધું પ્રથભ બધગન ું નધભ ઇયધનનધું ફુંધધયણનધ 
પ્રમ ખ ળધકશદ ફકશસ્તી ય યધખલધભધું આવ્ય  છે. આ ફુંદય ળરૂ થતધ ઇયધન-
અપઘધવનસ્તધન વધથે બધયતન વ્મધધય લધળે. 

 અભેકયકી વેનેટએ ટેક્ષ ઘટધડલધનધું ક્ષફરને ભુંજ યી આી. આ ફીરથી કુંનીઓ યનધું 
કોયેટ ટેક્ષ ૩૫% થી ઘટધડીને ૨૦% કયધળે. અને ભધ્મભ લગાને ટેક્ષભધું યધશત અધળે. 
આ ક્ષફર વેનેટભધું ૪૯% વધભે ૫૧% ભતદધનથી ધવ થય  શત  ું. 

 

 

 
  ૧૫ભધું નધણધુંચનધું અધ્મક્ષ તયીકે એભ.કે.વવિંઘની વનભણ ુંક. 

 લા નધણધ વક્ષચલ ળવળકધન્ત દધવ, અન વવિંશ, અળક 
રધકશડી, યભેળચુંદ્રધ લગેયે વભ્મ ફન્મધ. આમગનધું વક્ષચલ 
તયીકે અયવલિંદ ભશતેધની વનભણ ુંક. અધ્મક્ષ વયકધયને ૩૦ 
ઓક્ટ-૨૦૧૯ સ ધીભધું યીટા  વોંળે. 

 ૨૦૧૭નધું ક્ષફજા કલધટાયભધું દેળન GDP વલકધવ દય ૫.૭% થી લધીને ૬.૩% થમ. 
 એવપ્રર-વપ્ટેમ્ફય ૨૦૧૭ દયવભમધન દેળભધું FDI ૧૭% લધીને ૨૫.૩૫ ક્ષફક્ષરમન ડરય 

થય . 
 એય ઇનન્ડમધનધું અધ્મક્ષ અને CMD તયીકે પ્રકદવવિંશ ખધયરની વનભણ ુંક.  તેઓ યધજીલ 

ફુંવરન ું સ્થધન રેળે.  શધરભધું તેઓ ફેંગ્રય ભેર યેરભધું MD છે 

 GST ફધફતે યચધમેર નેળનર એન્ટી-પ્રકપટીંગ ઓથયીટી (NNA) નધ પ્રથભ અધ્મક્ષ 
તયીકે ફદ્રી નધયધમણ ળભધાની વનય મ્ક્ત. 

 નધણધભુંિી અરૂણ જેટરી એ ેટીએભ ેભેન્ટ ફેંકની વલધીલત ળરૂઆત કયી.શલે ેટીએભ 
ATM ણ ચધલ  કયળે. શધરભધું બધયતભધું ૪ ેભેન્ટ ફેંક છે. ેટીએભ, એયટેર, 

    આવથિક જગત     
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ઇનન્ડમધસ્ટ, અને કપન ેભેન્ટ ફેંક છે. 
 

 બધયતભધું ૧ રૂવમધની નટે ૧૦૦ લા  ણા કમધા. ૧ રૂવમધની પ્રથભ નટ ઇંગ્રેન્ડભધું 
છધઇ શતી. જેને ૩૦ નલેમ્ફય ૧૯૧૭ભધું જાયી કયધઇ શતી.  ૧ ર વમધની નટ ય 
નધણધવક્ષચલની વકશ શમ છે. 

 ઇન્પવીવનધ CEO અને MD વક્ષરર ધયેખ ફન્મધ. ઇન્પવીવની સ્થધનધ ૧૯૮૧ભધું 
નધયધમણ મ વતિએ કયેર. જેન  શડેક્લધટાય ફેંગ્રય, કણધાટકભધું આલેર છે. 

 
 

 
 
 

 ઇંગ્રેન્ડભધું ૧ જ રધઇ ૨૦૧૮ થી ળરૂ થનધય ભકશરધ લર્લડાક શકી ટ નધાભેન્ટભધું બધયતીમ 
ટીભને  ર-ફી ભધું યધખલધભધું આલી. 

 યવલચુંદ્રન અવિન ૫૪ ટેસ્ટ ભેચભધું ૩૦૦ વલકેટ રઇને વોથી ઝડી ૩૦૦ વલકેટ રેનધય 
ફરય ફન્મ. ઓસ્રેક્ષરમધનધું ડેવનળ રીરીનધું ૫૬ ભેચન યેકડા તડમ.  

 રેન્ડભધું મજામેર વલિ ક શ્તી ચેમ્મ્મનવળભધું બધયતનધું ફજયુંગ  ક્ષણમધ અને વલનદ 
ક ભધયે  ર  ફ્રી સ્ટધઇરભધું વવર્લલય ભેડર જીત્મધ. 

 ઇયધનભધું મજામેર એવળમન કફડ્ડી ચેમ્મ્મનવળભધું ભકશરધ અને  ર  એભ ફુંને્નભધું 
બધયતીમ ટીભ ચેમ્મ્મન ફની. ભકશરધઓભધું બધયતે કયીમધને અને રૂૂભધું બધયતે 
ધકકસ્તધનને શયધવ્ય . 

 દશધભધું મજામેર લર્લડા સ્ન કય ચેમ્મ્મનવળ બધયતનધું ુંકજ અડલધણી એ જીતી રીધી. 
 ટેસ્ટ યેકકિંગભધું બધયતન ચેતેિય  જાયધ ફે સ્થધન આગ લધીને ક્ષફજા ક્રભે શચ્મ. 

પ્રથભ સ્થધને ઓસ્રેક્ષરમધન સ્ભીથ છે. 
 ઇનન્ડમન સ્ટાવ ઓનવા  યસ્કધય વલજેતધઓને  વલયધટ કશરી પધઉન્ડેળન અને વુંજીલ 

ગમન્કધ દ્વધયધ વન્ભધનીત કયધમધ. જેનધું વલજેતધ નીચે મ જફ છે. 
સ્ટૌાવ ભેન ઓપ ધ મય –શ્રીકધુંત કકદધમ્ફી 
સ્ટૌાવ વ ભન ઓપ ધ મય –ી.લી.વવિંધ   
સ્ટૌાવ ભેન ઓપ ધ મય-યવલચન્દ્રન અવિન(ટીભ) 
સ્ટૌાવ વ ભન ઓપ ધ મય-વભતધરી યધજ(ટીભ)  

      રમત જગત      
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 ભ લનેિયનધું કક્ષરિંગ સ્ટેકડમભભધું શકી લર્લડા રીગ ળરૂ.  તેભધું ૮ ટીભ બધગ રઇ યશી છે, 
અને બધયત ગ્ર -ફીભધું છે.  

 ઢધકધભધું મજામેર એવળમધઇ આચાયી ચેમ્મ્મનવળભધું બધયતીમ વતયુંદધજએ ૩ ગર્લડ, ૪ 
વવર્લલય અને ૨ બ્રન્ઝ ભેડર જીત્મધ. 

 ભીયધફધઇ ચધન એ અભેકયકધનધું કેક્ષરપવનિમધભધું મજામેર લર્લડા લેઇટ 
ક્ષરફ્ટીંગ સ્ધધાભધું ગર્લડ ભેડર જીત્મ. ૪૮ કક.ગ્રધ લગાભધું સ્નેચભધું 
૮૫ કકગ્રધ અને કક્ષરન એન્ડ જકા ભધું ૧૦૯ કક.ગ્રધ લજન ઉચકમ. 
કણાભ ભરેિયી ફધદ ૨૧  લે બધયતે ગર્લડ ભેડર જીત્મ. 
ભીયધફધઇ ચધન  ભક્ષણ યની છે અને બધયતીમ યેર્લલેભધું કધમાયત છે. 

 ૨૦૧૮ભધું ન્ય ઝીરેન્ડભધું મજાનધય ICC લર્લડાક અન્ડય-૧૯ની રપી રન્ચ. બધયતીમ 
ટીભ પ્ર થ્લી ળ ની કેપ્ટનવળ શઠે યભળે. 

 આંતયયધષ્ટ્રીમ કક્રકેટભધું એક કેરેન્ડય લાભધું ૧૦ વદી પટકધયનધય પ્રથભ બધયતીમ કેપ્ટન 
વલયધટ કશરી ફન્મ. વલયધટ કશરીએ ટેસ્ટ ભેચભધું વદીની શરેીક ણ કયી છે. વલયધટ 
કશરી છ ફેલડી વદી પટકધયનધય વલિન પ્રથભ કેપ્ટન ફન્મ. 

 
 

 

 
  ક્ષબ્રટેળ અને બધયતીમ વૈન્મ લચ્ચે  " અજેમ લયીમય-૨૦૧૭" ય ધ્ધધભ્મધવ ળરૂ. ૧૪ 

કદલવનધું ય ધ્ધધભ્મધવભધું બધયત તયપથી યધજ તધનધ યધઇપર્લવની ૨૦ભી ફટધક્ષરમન અને 
ક્ષબ્રટીળ વેનધની યમર ઇંગ્ગ્રળ યેજીભેન્ટે ક્ષફકધનેયની યેંજ ય ય દ્ધધભ્મધવ શધથ ધમો. 
બધયત અને ક્ષબ્રટન લચ્ચે આ વિજ ય ધ્ધધભ્મધવ છે. 

 બધયતનધું વુંયક્ષણ ભુંિી વનભારધ વીતધયભણ અને વવિંગધયનધું વુંયક્ષણભુંિી ડૉ. અંગ એંગ 
શન લચ્ચે દ્વદ્વક્ષીમ લધતચીતભધું યક્ષધ વભજ તી થઇ. બધયતીમ નોવેનધનધું જશધજ 
વવિંગધયનધું ચધુંગી ફુંદયન ઉમગ કયી ળકળે. 

 ૭ભીં ઇન્ટયનેળનર આભી ગેમ્વ ચીનનધું હ ફેઇ પ્રધુંતનધું હ લધન ળશયેભધું મજાળે. 
 યધજસ્થધનનધું જમ યભધું ગ્રફર વેન્ટય પય વવક્ય યીટી એન્ડ કધઉન્ટય ટેયયીઝભની 

સ્થધનધ કયધળે.  

      શાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન      
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 સ વનરક ભધય ચોયવીમધની ડીયેકટય જનયર ઓપ ઓડીનન્વ પેકટયી( DGOF) તયીકે 
વનભણ ુંક 

 ઇન્ટયનેળનર ભેયીટધઇભ યીચવા એન્ડ યેસ્ક્ય  એકવયવધઇઝ (IMMSAREX)-૨૦૧૭ 
પ્રથભલધય ફધુંગ્રધદેળભધું મજામ. ૨૬ થી ૨૯ નલે. દયવભમધન આ એકવયવધઇઝ 
ઇનન્ડમન ઓળન નેલર વવમ્ઝીમભ( IONS) દ્વધયધ મજામ શતી. IONS ભધું શધર ૨૩ 
દેળ ભેમ્ફય છે. 

 બધયતભધું પ્રથભ લધય એય-ટ-ૂએય કયપરીંગ લધય વેનધનધું એમ્બ્રમય વલભધનભધું કયધય . 
ય ધ્ધ જેલી મ્સ્થવતભધું લધય વેનધનધું વલભધન આકધળભધું જ ભધિ ૧૦ વભવનટભધું પર અર 
બયીને ૪ કરધક સ ધી ઉડધન બયલધ વક્ષભ ફન્મધ.  

 
 
 

 

  પાંકજ અડળાણી   
-તધજેતયભધું જ દશધ ખધતે મજામેર લર્લડા સ્ન કય ચેમ્મ્મનવળ ુંકજ 
અડ્લધણીએ જીતી રીધી છે. 
-૨૪ જ રધઇ ૧૯૮૫ભધું  ણે ભશધયધષ્ટ્રભધું જન્ભ 
-તે ક્ષફક્ષરમડાવ અને સ્ન કય એભ ફુંને્ન યભે છે. 
-તેન ું હ રધભણ  નધભ "ધ વપ્રિંવ ઓપ ઇંનન્ડમધ " અને "ધ ગર્લડન ફમ" છે. 
-તેભણે અયવલિંદ ળધવ ય ધવે થી તધક્ષરભ રીધી છે. 
-તેભને ૨૦૦૪ભધું અજ ાન એલડા, ૨૦૦૬ભધું યધજીલ ગધુંધી ખેર યત્ન , અને 
૨૦૦૯ભધું ધ્ભશ્રી થી વન્ભધનીત કયધમધ છે. 
-અત્મધય સ ધીભધું તેભણે ૧૮ લર્લડા ચેમ્મ્મનવળ, ૫૮ ગર્લડ ભેડર, ૮ એવળમન ભેડર, ૧ ઓસ્રેક્ષરમન 
ઓન અને ૨૯ યધષ્ટ્રીમ ચેમ્મ્મનવળ જીતી છે. 
 
 

 
૧ – કડવે - લર્લડા એઇડ્વ કદલવ(૧૯૮૮ થી ય ન દ્વધયધ ઉજલધમ છે. ૨૦૧૭ન વલમ: ભેયધ સ્લધસ્થમ-ભેયધ      
            અવધકધય" છે. 
૨ – કડવે - કમ્ય ટય વધક્ષયતધ કદલવ 
૩ – કડવે - આંતયયધષ્ટ્રીમ કદવ્મધુંગ કદલવ(૧૯૯૨ થી ય ન દ્વધયધ ઉજલધમ છે.) 

     Days of The week     
 

                 Person of The Week   
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૪ – કડવે - બધયતીમ નોવેનધ કદલવ(૧૯૭૧ભધું કયધુંચી ય વપ હ ભરધની મધદભધું ઉજલધમ છે ) 
 
 
 
 
 

(૧) ગ જયધતનધ નલધ ડીજીી કણ ફન્ય  ? 

(૨) ગ જયધત વધકશત્મ કયદનધું અધ્મક્ષ કણ છે ? 

(૩) તધજેતયભધું કમધું ળશયેભધું ભેર યેરન ું ઉદ્ઘધટન થય  ? 

(૪) ૪૮ભધું IFFIભધું વલાશ્રેષ્ટ્ઠ કપર્લભન એલડા કઇ કપર્લભને ભળ્મ ?  
(૫) રકવબધનધું પ્રથભ ભકશરધ ભશધવક્ષચલ કણ ફન્ય  ?  
(૬) ICCR એલડા-૨૦૧૭ કને અધમ ?  
(૭) કય  ચક્રલધતી ત  પધન કેય, તવભરનધડ  ફધદ ગ જયધત તયપ લળ્ય  છે ?  
(૮) પ્રવધયબધયતીનધું અધ્મક્ષ કણ ફન્ય  છે ?  
(૯) દેળબયભધું ક ણ વભટધલલધ ક્ય  વભળન સ્થધળે ? 

     (૧૦) તધજેતયભધું UPSCનધું વભ્મ કણ ફન્ય  ?  
     (૧૧) શનાક્ષફર ભશત્વલ કમધ યધજમભધું ઉજલધમ છે ?  

(૧૨) G-20ભધું બધયતનધું ળેયધ તયીકે કની વનભણ ુંક થઇ ?  
(૧૩) દેળની પ્રથભ ગ્રીન ય વન. કમધ યધજમભધું ફનળે ?  
(૧૪) SCOન ું ૧૮મ ું વળખય વુંભેરન કમધ મજાય  ?  
(૧૫) વભવ ય વનલવા -૨૦૧૭ ન તધજ કણે જીત્મ ?  
(૧૬) ઉતય કકયમધએ કઇ ફેરેસ્ટીક વભવધઇરન ું યીક્ષણ કય ા ?  
(૧૭) ય ન દ્વધયધ બધયતભધું મધાલયણ દ ત તયીકે કની વનભણ ુંક થઇ ?  
(૧૮) ૧૫ભધું નધણધુંચનધું અધ્મક્ષ કણ ફન્ય  ?  
(૧૯) ૨૦૧૭નધું ક્ષફજા કલધટાયભધું દેળન GDP વલકધવ દય કેટર યહ્ય ?  
(૨૦) એય ઇનન્ડમધનધું અધ્મક્ષ કણ ફન્ય  ?  
(૨૧) નેળનર નન-પ્રકપટીંગ ઓથયીટીનધું અધ્મક્ષ કણ ફન્ય  ?  
(૨૨) ઇન્પવીવનધું CEO કણ ફન્ય  ?  
(૨૩) ટેસ્ટભધું વોથી ઝડી ૩૦૦ વલકેટ રેનધય ફરય કણ ફન્ય  ?  
(૨૪) ઇયધનભધું મજામેર કફડ્ડીની એવળમન ચેમ્મ્મનવળ કણ જીત્ય  ?  

    પ્રશ્નોતરી    
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(૨૫) દશધભધું મજામેર લર્લડા સ્ન કય ચેમ્મ્મનવળ કણ જીત્ય  ?  
(૨૬) લર્લડા લેઇટ ક્ષરપટીંગ ચેમ્મ્મનવળભધું ગર્લડ ભેડર કઇ બધયતીમ એ જીત્મ ? 

(૨૭) બધયત-ક્ષબ્રટન લચ્ચે કમ ય ધ્ધધભ્મધવ યધજસ્થધનભધું ળરૂ થમ ?  
(૨૮) બધયતીમ નોવેનધ કદલવ કમધયે ઉજલધમ છે ?  

 
 

 

(૧) પ્રભદક ભધય (૨) ચુંદ્રકધુંત ટીલધરધ (૩) શૈદ્રધફધદ (૪) લન ટલેન્ટી ક્ષફટ્વ ય વભવનટ (૫) 
સ્નેશરતધ શ્રીલધસ્તલ (૬) પ્ર.કશયળી ભધરૂઇ (૭) ઓખી (૮) એ.સ માપ્રકધળ (૯) નેળનર 
ન્ય રીળન વભળન (૧૦) મ્સ્ભતધ નધગયધજ (૧૧) નધગધરેન્ડ (૧૨) ળવળકધન્ત દધવ (૧૩) ફુંગધ 
(૧૪) વચી(યવળમધ) (૧૫) ડેભી રેઘ નેર ીટયવન (૧૬) શલધુંવોંગ-૧૫ (૧૭) કદમધ વભજાા 
(૧૮) એભ.કે.વવિંઘ (૧૯) ૬.૩ (૨૦) પ્રકદવવિંશ ખધયર (૨૧) ફદ્રી નધયધમણ ળભધા (૨૨) વક્ષરર 
ધયેખ (૨૩) યવલચન્દ્રન અવિન (૨૪) બધયત (૨૫) ુંકજ અડલધણી (૨૬) ભીયધફધઇ ચધન  
(૨૭) અજેમ લયીમય-૨૦૧૭ (૨૮) ૪ ડીવેમ્ફય  

 

 

 

 

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 કય..whatsApp-7359470068     

vidhyashaktigujarat@gmail.com 
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