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દર સોમળારે ળોટ્સએપ પર પ્રકાવત થત ાં
કરન્ટ અફેસસ 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-૩૧ તધ: ૨૬ જન – ૨૦૧૭

ઉસ્સ્થત યહ્યધ શતધું. આ વધથે જ અભદધલધદભધું
મોગ અને મોગધવનોને રગતધ અન્દ્મ ૨૨ યે કોડા
ણ સ્થધમધ શતધું.

»

અભદધલધદભધું યધષ્રવતધ ભશધત્ભધ

ગધુંધીનધું આધ્મધત્ત્ભક ગરૂ શ્રીભદ યધજચન્દ્ર ની
૧૫૦ભી જન્દ્ભજમુંવત વનવભતે પ્રધધનભુંત્રી વવક્કધ
અને ટધર ટીકીટ જાયી કયળે. શ્રીભદ યધજચન્દ્ર
(રક્ષ્ભીનુંદન યલજીબધઇ ભશેતધ) નો જન્દ્ભ
ભોયફી ધવેનધું લલધણણમધ ગધભે થમો શતો.
તેઓ જૈન વલદ્વધન અને તત્લજ્ઞધની શતધું.

»

નેળનર ગ્રીન રીબ્યનરનધું આદે ળ ફધદ

સાંપાદક: દરબાર સહદે ળવસિંહ

" વોણરડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્દ્ટ રૂલ્વ-૨૦૧૬

સ્થલ : માળલયા હાટીના

ગજયધતની ફધકી યશેર જાભનગય, બધલનગય,

જજ : જનાગઢ
www.vidhyashakti.blogspot.com

જનધગઢ અને ગધુંધીનગય ભશધનગયધણરકધભધું

Email : vidhyashaktigujarat@gmail.com

»

  ગજરાત  

»

પ્રધધનભુંત્રી નયે ન્દ્ર ભોદીનધું આધ્મધત્ત્ભક

ગરૂ અને યધભક્રુષ્ણ આશ્રભ યધજકોટનધું લા

રધગ ડળે.
ગજયધત એન્દ્લધમયનભેન્દ્ટર ભેનેજભેન્દ્ટ

ઇન્દ્સ્ટીટટ( GEMI) ની નલી પ્રમોગળધધ
૮.૫ કયોડનધું ખચે ફનળે. GEMI ની સ્થધનધું
૧૯૯૯ભધું લડોદયધભધું થમેર. ૨૦૧૧ભધું
ગધુંધીનગય ખવેડધમ.

  ભારત  

અધ્મક્ષ સ્લધભી આત્ભસ્થધનુંદન ું કરકતધ ખધતે
નીધન. તેઓ યધભક્રુષ્ણ વભળનનધું ૧૫ભધું અધ્મક્ષ
શતધું.

»

અભદધલધદનધું જીએભડીવી ગ્રધઉન્દ્ડ ય

એકવધથે ૫૪૫૨૨ રોકોએ મોગ કયીને યે કોડા
કમો. આ શેરધ ૨૦૧૫ભધું યધજથ ય ૩૫
શજાય રોકોએ એકવધથે મોગ કમો શતો. આ
પ્રવુંગે મોગગરૂ સ્લધભી યધભદે લ, યધજ્મધર
ઓ.ી.કોશરી, મખ્મભુંત્રી વલજમ રૂધણી લગેયે

»

NDA નધું યધષ્રવત દનધું ઉભેદલધય

તયીકે ણફશધયનધું યધજમધર યધભનધથ કોવલિંદએ
ઉભેદલધયી નોંધધલી.
જન્દ્ભ-

૧ ઓકટો.૧૯૪૫

જન્દ્ભસ્થ: ઉતયપ્રદે ળનધું કધનય દે શધત
ત્જલ્રધનધું ધયૌંખ ગધભ
ત્ની-

વવલતધ કોવલિંદ

અભ્મધવ: કોભવા અને કધમદધનધ
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સ્નધતક (કધનય યવન).
-વત્રજા પ્રમત્ને UPSC ધવ કયી યું ત
ભનગભતી કેડયનધું ભતધ લકકરધત ળરૂ કયી.
-૧૯૭૧ થી ૧૯૯૪ સધી તેભણે શધઇકોટા અને
સવપ્રભકોટા ભધું લકકરધત કયી શતી.
-૧૯૯૪ભધું યધજમવબધભધું યીથી ચટું ધમધ શતધું.
-તેભણે ૨૦૦૨ભધું યનોભધું બધયતન ું પ્રવતવનવધત્લ
કયા શત ું.

»

યધષ્રવતની ચટું ણી રડલધ ણફશધયનધું

યધજમધરે યધજીનધમ ું આતધ ણફશધયનો
અવતયકત પ્રબધય વિભ ફુંગધનધું યધજમધર
કેવયીનધથ વત્રધઠીને વોંધમો.

»

પ્રથભ પ્રધધનભુંત્રી મોગ એલોડા ણેની

યધભભણણ આમુંગય ભેભોયીમર મોગ વુંસ્થધને
એનધમત. ગત લે ચુંદીગઢભધું આ એલોડા ળરૂ

-૨૦૧૫ થી ૨૦૧૭ સધી ણફશધયનધું યધજમધર

કયલધની જાશેયધત પ્રધધનભુંત્રી એ કયી શતી.

તયીકે કધમાયત યહ્યધ.

»

»

આંતયયધષ્રરીમ મોગ કદલવ વનવભતે

પ્રધધનભુંત્રીએ રખનઉભધું મોગ કમધા શતધું.

બધયતન ું પ્રથભ નુંફયન ું સ્લચ્છ ળશેય

ઇન્દ્દોય રધકપક વનમભન ભધટે યોફોટનો ઉમોગ
કયનધય બધયતન ું પ્રથભ ળશેય ફન્દ્ય. ૧૪ ફુટ

મખ્મભુંત્રી મોગી વધથે રખનઉનધું યભધફધઇ

ઉંચો યોફોટ વકા ર ય રધકપકન ું વનમભન કયળે.

આંફેડકય ભેદધનભધું મોજામેર આ કધમાક્રભભધું

»

શજાયો રોકો એ મોગ કમધા શતધું. પ્રધધનભુંત્રીએ
રખનઉભધું એીજે અબ્દર કરધભ ટેક્નોરોજી
યવન.ન ું ઉદ્ઘધટન ણ કયા શત ું.

»

ધવોટા અવધવનમભ-૧૯૬૭ને ૫૦ લા

ણા થમધ તે વનવભતે ધવોટા શલે કશન્દ્દી અને
અંગ્રેજી એભ ફે બધધભધું આલધની
વલદે ળભુંત્રીની જાશેયધત.

»

ળશેયી વલકધવ ભુંત્રધરમ દ્વધયધ નલધ ૩૦

વભધટા વવટીની જાશેયધત થઇ. જેભધું ગજયધતનધું
યધજકોટ, દધશોદ અને ગધુંધીનગયનો વભધલેળ
કયધમો છે . શલે દે ળભધું કર વભધટા વવટીની વુંખ્મધ
૯૦ થઇ છે .

»

રેડભધકા ભેલનધય દે ળની પ્રથભ ઇભધયત

મફ
ું ઇની તધજ શોટેર ફની. ૧૧૪ લા જની આ
શોટેર ય આતુંકલધદી હભરો થમો શતો.

દે ળનધું ગ્રશ વણચલ યધજીલ ગૌફધ ફનળે.

તેઓ યધજીલ ભશીન ું સ્થધન રેળે.

»

બધયતીમ ક્રુવ ભધઇક્રો ફધમોરોજીસ્ટ અને

ઇકોવધઇકર કોોયે ળનનધું અધ્મક્ષ ડો. શ્રીશકય
ચુંરઘધટગીને મધાલયણીમ કધમા ભધટે જાધનનો
મધાલયણ યસ્કધય એનધમત. કણધાટકનધું ડો.
શ્રીશયી જાધનનો આ એલોડા ભેલનધય પ્રથભ
વલદે ળી ફન્દ્મધું.

»

બધયતભધું અભેકયકધનધું યધજદત તયીકે

કેનેથ જસ્ટયની વનયસ્ક્ત. યીચધડા લભધાન ું સ્થધન
રેળે.

»

વલદે ળોભધું યશેતધ બધયતીમ લૈજ્ઞધવનકો અને

વુંળોધકોને બધયતભધું ધછધ રધલલધ ભધટે
કડધટા ભેન્દ્ટ ઓપ વધમન્દ્વ એન્દ્ડ ટેકનોરોજી
વલબધગે " વલઝીટીંગ એડલધન્દ્વડ જોઇન્દ્ટ યીચવા
(VAJRA) મોજનધ રોન્દ્ચ કયી.
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»

ભધ્મપ્રદે ળનધું ૬૪ ળશેયોભધું વેલધઓભધું

સધધયધ ભધટે બધયત અને એવળમન ડેલરભેન્દ્ટ

જાણ કયલધનો કધમદો લગેયેનો વભધલેળ થધમ
છે .

  વળશ્વ  

ફેંક(ADB) લચ્ચે ૨૭૫ વભણરમન ડોરયની
વભજવત થઇ. એવળમન ડેલરભેન્દ્ટ
ફેંક(ADB)ન ું મખ્મધરમ કપણરધઇન્દ્વનધું

»

ભધુંડધલમોંગભધું છે , જેની સ્થધનધ ૧૯૬૬ભધું

દે ળ ફન્દ્મો. બધયત શલે ૭૦ દે ળોનધું ફુંદયો ય

થમેર, જેભધું શધર ૬૭ દે ળ ભેમ્ફય છે .

»

સ્લચ્છ બધયત વભળન અંતગાત ઉતયધખુંડ

ચોથ અને શકયમધણધ ધુંચમ ખલ્રધભધું વૌચ
મકત(ODF-Open Defecatin free) યધજમ
ફન્દ્ય. શેરધ ત્રણ યધજમો કશભધચરપ્રદે ળ,
વવત્ક્કભ અને કેય છે .

»

પ્રધધનભુંત્રી નયે ન્દ્ર ભોદી ોર્ા ગરનધું

પ્રલધવે શોચ્મધું. ોર્ા ગરનધું પ્રધધનભુંત્રી
એન્દ્ટોવનમધ કોસ્ટધ વધથે ધટનગય ણરસ્ફનભધું
ફેઠક મોજામ. ફન્ને દે ળો શધઇ ટેકનોરોજી ભધટે

TIR કન્દ્લેન્દ્ળનભધું જોડધનધય બધયત ૭૧ભોં

ટેક્વ બમધા વલનધ વ્મધધય કયી ળકળે. TIR(
Transport Internationaux Routiers)
ન ું વુંચધરન વલિ વડક કયલશન વુંગઠન
(IRU) કયે છે . તેનધ ભશધવણચલ ઉભટો ડી પ્રેટો
છે . તેનધથી ઇન્દ્ટયનેળનર નોથે વધઉથ રધુંવોટા
કોયીડોય (INSTC) નધું ૭૨૦૦ કકભી રધુંફધ
વમરી અને યોડ યસ્તધ ય બધયત વયતધથી
ભધર વધભધનની આમધત વનકધવ કયી ળકળે.
બધયત આ કન્દ્લેંળનભધું જોડધતધ યયો-યવળમધ
વધથેનો વ્મધધય લધળે. ચીનનધું OBOR વધભે
બધયતની આ વુંધી કધયગય વધણફત થતધ

૪૦ રધખ યયોન ું વુંયકત બુંડો સ્થધલધ

ઇયધનનધું ચધફશધય ફુંદયને નલી ગવત ભળે.

વશભત થમધું. ોર્ા ગરે સયક્ષધ કયદભધું

»

બધયતને સ્થધન ભે તે ભધટે વભથાન જાશેય કય.ા
આ લે બધયતનધ પ્રધધનભુંત્રી તયીકે અટર
ણફશધયી લધજેમી ૨૦૦૦ભધું ોર્ા ગરનધું પ્રલધવે
ગમધ શતધું.

»

વયકધયે ૨૦૧૪ થી અત્મધય સધીભધું

આઝધદીનધું ૬ દધમકધ ફધદ ણ અસ્સ્તત્લભધું
યશેર ૧૨૦૦ નકધભધ કધમદધ યદ્દ કમધા. શજ
૧૮૫૪ કધમદધને યદ્દ કયધળે. યદ કયધમેર
કધમદધભધું તુંગ ઉડધડલધ ભધટેની ભુંજયીનો
કધમદો, ૧૦ રૂવમધની નોટ ભે તો વયકધયને

વલિનધું ૧૮૦ દે ળોભધું આંતય યધષ્રીમ મોગ

કદલવ ઉજલધમો. વત્રજા આંતય યધષ્રીમ મોગ
કદલવનો વલમ " મોગ પોય શેલ્થ" શતો.

»

બધયત-અપઘધવનસ્તધન લચ્ચે શલધઇ

કોયીડોય વેલધ ળરૂ થઇ.

»

વધઉદી અયફે પેવભરી ટેક્ષ લધધયતધ

બધયતીમો ભધટે મશ્કેરી વજાામ. એક કભધનધય
વ્મકકત ય ૩ આશ્રીત શળે તો ૩૦૦ યીમધર
દય ભકશને ટેક્ષ બયલો ડળે. અને આ ટેક્ષભધું
દય લે લધધયો થળે.

»

બધયત-યવળમધની વલજ્ઞધન ટેકનોરોજી
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ફધફતની વુંયકત વવભતીની ફેઠક
વધઇફેયીમધનધું નોલોવવણફયકવ ળશેયભધું મોજામ.
ફેઠકની અધ્મક્ષતધ વુંયક્ષણ ભુંત્રી અરૂણ જેટરી
અને યવળમધનધું ઉપ્રધધનભુંત્રી દવભત્રી યોણગત્જને
કયી શતી.

»

બધયત વત્રજી લધય ECOSOC (UN

Economic and Social Council) ની
સ્લધમત ફોડી CPC (કવભટી પોય પ્રોગ્રધભ એન્દ્ડ
કો ઓડીનેળન) નધું વભ્મ તયીકે ચટું ધય.ું .

»

એવળમધઇ ઇન્દ્રધસ્રકચય ઇન્દ્લેસ્ટભેન્દ્ટ

ફેંક(AIIB) નધું નલધ વભ્મ આજ ેન્દ્ટીનધ,
ભધુંડધગધસ્કય અને ટોંગો ફન્દ્મધું.
તેન ું મખ્મધરમ ફેજીંગ ચીનભધું છે .

»

ફધમો ઇન્દ્ટયનેળનર કન્દ્લેન્દ્ળન-૨૦૧૭ વેન

કડમધગોભધું મોજાય.ું

»

વધઉદી અયફનધું યધજા વરભધનનધું ત્ર

ભોશમ્ભદ ણફન વરભધનને ક્રધઉન વપ્રન્દ્વ
ફનધલધમધ અને ભોશમ્ભદ ણફન નમપને તેનધ
દે થી દય કયધમો. ભોશમ્ભદ ણફન વરભધન
વધઉદી અયફનો શલે છીનો યધજા ફનળે.
શધરભધું ક્રધઉન વપ્રન્દ્વ નધમફ લડધપ્રધધન ફન્દ્મધ
છે .

»

ઇન્દ્ટયનેળનર કોટા ઓપ જસ્ટીવ(ICJ)-

શેગભધું બધયતીમ જજ દરફીય બુંડધયી પયીથીએ
ચટું ણી રડળે. તેઓ પયીલધય ચટું ધળે તો તેભનો
કધમાકધ ૯ લાનો શળે. તેઓ ૨૦૧૨ભધું ચટું ધમધ
શતધું.

»

યનોનધું પ્રથભ આતુંકલધદ વલયોધી દનધું

પ્રમખ યવળમધનધું વ્રધદીભીય લોયોનકોલ ફન્દ્મધું.

»

સ્સ્લડન ૨૦૪૫ સધીભધું ગ્રીનશધઉવ ગેવન ું

ઉત્વજૉન ૦% એ રઇ જળે. દય લે ફજેટ વધથે
જલધય યીોટા ણ યજ થળે.

»

કેનેડધની સવપ્રભકોટા ભધું બધયતીમ મની

રણફન્દ્દય કૌય ળેયગીર પ્રથભ ધઘડીધધયી
વળખ ભકશરધ જજ ફન્દ્મધું.

  આવથિક જગત  

»

CBEC (વેન્દ્ર્ૃર ફોડા ઓપ એકવધઇઝ

એન્દ્ડ કસ્ટભ) દ્વધયધ GST નધું બ્રધન્દ્ડ એમ્ફેવેન્દ્ડય
તયીકે અવભતધબ ફચ્ચનની નીભણકું . આ
શેરધું ી.લી.વવિંધ ણ GSTની જાશેયધત કયતી
શતી.

»

૧ જરધઇથી દે ળભધું GST રધગ થળે જ-

કેણફનેટ વણચલ ી.કે. વવિંશધની આવધકધયીક
જાશેયધત. આઝધદીનધું ૭૦ લા ફધદ વુંવદનધું
વેન્દ્રર શોરભધું યધતે ૧૨ લધગ્મે જાશેયધત થળે.
આ કધમાક્રભભધું યધષ્રવત, ઉયધષ્રવત,
રોકવબધનધું સ્ીકય, પ્રધધનભુંત્રી વકશતનધું
ભશધનબધલો ઉસ્સ્થત યશેળે . ઉલ્રેખનીમ છે કે
જમ્મ-કધસ્શ્ભય અને કેય યધજ્મભધું શજ સધી
GST ધવ નથી થય.ું

»

ફેંકો અને ોસ્ટ ઓકપવો જની નોટોને ૨૦

જરધઇ સધી RBI ભધું જભધ કયધલી ળકળે.

»

ટધટધગ્ર અને વવિંગધય એયરધઇન્દ્વ વધથે

ભીને એય ઇન્ન્દ્ડમધની ૫૧% બધગીદધયી
વળદ્યાક્તત ળોટ્સએપમાાં જોડાળા માટે JOIN VIDHYASHAKTI ખી મેસેજ કરો - 7359470068

Page 4

સ્ધધા ત્ભક યીક્ષધઓ ભધટે ન ું વૌપ્રથભ લોટ્વએ ભેગેઝીન-વલદ્યધળકકત

www.vidhyashakti.blogspot.com
ખયીદળે. જો કે એય ઇન્ન્દ્ડમધન ું યધષ્રીમકયણ થય

૧૨ભધું દે ળ ફન્દ્મધ છે . છે લ્રે ૨૦૦૦ભધું ફધુંગ્રધદે ળ

તે શેરધ તે ૧૯૫૩ભધું ટધટધ ગ્ર ધવે જ શતી.

એ ટેસ્ટનો દયજ્જો ભેવ્મો શતો.

એય ઇન્ન્દ્ડમધ ય ૫૨૦૦૦ કયોડન ું દે વ છે .

»

»

ભશધયધષ્રની ણે મ્યવનવવર

WWE ભધું યભનધયી પ્રથભ બધયતીમ

ભકશરધ કવલતધ દે લી ફનળે. શધઇ કેડી નધભથી ૧૪

કોોયે ળનનધું મ્યવનવવર ફોન્દ્ડન ું ફોમ્ફે સ્ટોક

જરધઇએ અભેકયકધનધું પરોકયડધભધું મોજાનધય

એકચેન્દ્જભધું ણરસ્ટીંગ થય.ું આ ફોન્દ્ડ દ્વધયધ

સ્ધધાભધું બધગ રેળે. તેભણે ધ ગ્રેટ ખરી

કોોયે ળન ૨૨૬૪ કયોયડ રૂવમધ ભેલળે. આ

(દણરવવિંઘ યધણધ) ધવેથી તધણરભ રીધેર છે .

લે ૧૯૯૮ભધું અભદધલધદ મ્યવનવવર

આ ઉયધુંત કવલતધ દે લીએ વધઉથ એવળમન

કોોયે ળને આલધ ફોન્દ્ડ ફશધય ધડયધ શતધું.

ગેમ્વભધું બધયતને ધલય ણરફ્ટીંગભધું ગોલ્ડ ભેડર

  રમત જગત  

»

૨૦૧૮ભધું ટી-૨૦ લલ્ડા ક નકશ મોજામ.

અધવ્મો શતો.

»

ICC નધ ફુંધધયણભધું પેયપધય કયીને

ઉધધ્મક્ષન ું દ ણ યખધય.ું વવિંગધયનધું

Icc ની જાશેયધત. ૨૦૨૧ભધું ચેસ્મ્મન રોપી

ઇભયધન ખ્લધજા પ્રથભ ઉધધ્મક્ષ ફન્દ્મધું. અધ્મક્ષ

બધયતભધું યભધળે.

બધયતનધું ળળધુંક ભનોશય છે .

»

તધઇલધનભધું મોજામેર જવનમય એવળમન

» »

ઓલ્ભવક ચેસ્મ્મન ચેન રોન્દ્ગને

કસ્તી ચેસ્મ્મનવળભધું બધયતે ૨ ગોલ્ડ, ૩

શયધલીને બધયતનધું કકદધમ્ફી શ્રીકધન્દ્તે

વવલ્લય અને ૮ બ્રોંઝ ભેડર જીત્મધ. શ્રલણ અને

ફેડવભન્દ્ટનની ઓસ્રેણરમન ઓન જીતી રીધી.

જા ગેશરોતે બધયતને ગોલ્ડ ભેડર અધવ્મધ.

»

બધયતીમ કક્રકેટ ટીભનધું કોચ દે થી

  સાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન  

અવનર કુંફરે એ યધજીનધમ ું આપય.ું કુંફરે ICC

»

કક્રકેટ કવભટીનધું ચેયભેન ણ છે .

વલભધનો સ્લદે ળી નેવલગેળન વવસ્ટભ

»

ઇંગ્રેન્દ્ડભધું ICC ભકશરધ લલ્ડા ક્ ળરૂ.

બધયત-ધકકસ્તધન એક જ ગ્રભધું યભળે. ૨
જરધઇએ વભતધરી યધજનધું નેત ૃત્લભધું બધયત
ધકકસ્તધન વધભે ટકયધળે. પ્રથભ ભેચભધું ઇંગ્રેન્દ્ડને
શયધવ્ય.

»

iCC એ અપઘધવનસ્તધન અને આમારેન્દ્ડને

ટેસ્ટ ટીભનો દયજ્જો આપમો. આ ફુંન્ને દે ળ ટેસ્ટ
ટીભનો દયજ્જો ભેલનધય વલિનધું ૧૧ ભધું અને

૧ જાન્દ્ય ૨૦૧૮ થી બધયતભધું ફધધ જ

GAGAN(GPS Aided GEo Augmented
Navigation) થી જ ઉડધન બયળે. GAGAN
ને અવનલધમા ફનધલલધ ભધટે વયકધય
નોટીકપકેળન ફશધય ધડળે.

»

૨૩ જને વલધયે ઇવયોએ PSLV-C38

દ્વધયધ ૩૦ નેનો વેટેરધઇટ અને કધટોવેટ-૨E
વેટેરધઇટ અલકધળભધું તયતધ મકમધ શતધું. ૩૦
નેનો વેટેરધઇટભધું ૧ વેટેરધઇટ કન્દ્મધકભધયીની

વળદ્યાક્તત ળોટ્સએપમાાં જોડાળા માટે JOIN VIDHYASHAKTI ખી મેસેજ કરો - 7359470068

Page 5

સ્ધધા ત્ભક યીક્ષધઓ ભધટે ન ું વૌપ્રથભ લોટ્વએ ભેગેઝીન-વલદ્યધળકકત

www.vidhyashakti.blogspot.com
નયઉર ઇસ્રધભ યવન નો NIUSAT શતો, જમધયે

દ્વદ્વ ય યધખલધભધું આલળે. જે નૌવેનધનધું

૨૯ નેનો વેટેરધઇટ વલદે ળનધું શતધું. જેભધું

જશધજોનધું વભધયકધભ અને યખયખધલભધું

અભેકયકધ(૧૦) ણબ્રટન(૩), ફેલ્લ્જમભ(૩).

ભદદરૂ થળે. ૨૦૧૫ભધું યક્ષધ ભુંત્રધરમે આ

ઇટધરી(૩), ઓસ્રીમધ(૧),ણચરી(૧), ચેક

ઓડા ય આપમો શતો.

કયબ્બ્રક(૧), કપનરેન્દ્ડ(૧),

»

રધન્દ્ચ(૧),જભાની(૧), જાધન(૧), રેટવલમધ(૧),
ણરથઆવનમધ(૧), અને સ્રોલેકકમધ(૧) એભ ૧૪
દે ળનધું વેટેરધઇટને રોન્દ્ચ કયધમધ છે . PSLV ન ું
આ ૩૯મ ું વભળન શત ું, આ યોકેટ ૪૪ભી ઉચ ું અને
૩૯૬ ટન લજન ધયધલે છે . આ લખતે યોકેટનધું
ચોથધ સ્ટેજને યીક્ષણ ભધટે ઉગ્રશોને તયતધ
મકમધ ફધદ એંજીનને ફે લધય ચધલ ફુંધ
કયલધભધું આવ્ય શત ું
કાટોસેટ-૨E
લજન-૭૧૨ કકગ્રધ
-અથા ઓબ્જયલેળનની કધટોવેટ વવયીઝનો ૭ભો
વેટેરધઇટ છે
-યોડ નેટલકા , જ નેટલકા લગેયેનધું ભોનીટયીંગ
ભધટે ઉમોગી થળે.
-તેભધું મખ્મ ફે ઇન્દ્સ્ુભેન્દ્ટ છે .(૧) ધનક્રોભોટીક
કેભેયધ (૨) શધઇ યીઝોલ્યળન ભલ્ટી સ્ેકરર
યે કડમોભીટય. જે ફુંન્ને દ્વધયધ જભીન ય ૨ ભીટય
યીઝોલ્યળનથી જોઇ ળકધમ છે . આ અત્મધધવનક
કેભેયધ છે જે ૫૦૦ કકભી ઉયથી બધયતની
આંખની જેભ કધભ કયળે. જેથી આતુંકલધદી
વળણફયો અને ફુંકયોની ઓખ થળે.

»

L & T કુંનીએ બધયતીમ નૌવેનધ ભધટે

બધયતને ૨૨ વપ્રડેટય ફી ગધણઝિમન ડ્રોન

વલભધનો આલધ અભેકયકધ વશભત થય..
"MQ-9 Reaper " નધ નધભે ઓખધતધ આ
વલેરન્દ્વ ડ્રોન વલભધનોથી બધયતીમ નેલીને
વમરી સયક્ષધભધું ભદદ રૂ થળે. બધયત પ્રથભ
એલો દે ળ ફનળે કે જે NATO નો વભ્મ ન
શોલધ છતધ ણ અભેકયકધનધું ગધણઝિમન ડ્રોન
વલભધન ભેલળે. આ ડ્રોન વલભધનો અભેકયકધનધું
કેણરપોવનિમધની જનયર ઓટોવભક્વ એયોનોટીકર
વવસ્ટભ ફનધલે છે . બધયત અભેકયકધ લચ્ચેનો આ
વોદો ૩ અયફ ડોરયનો શળે. ૫૦ શજાય ફુટની
ઉંચધઇએ વતત ૨૭ કરધક ઉડી ળકે છે . અને
૧૭૪૬ કકગ્રધ જેટરી યધ્ધ વધભગ્રી રઇ જઇ ળકે
છે .

  Days of The week 
૨૦-જન-વલિ યે પરજી કદલવ
૨૧-જન-આંતયયધષ્રીમ મોગ કદલવ-૨૦૧૭નો
વલમ: મોગધ પોય શેલ્થે-૨૦૧૫થી યનો
દ્વધયધ ઉજલધમ છે .
૨૩-જન-ઇન્દ્ટયનેળનર ઓણરસ્મ્ક કદલવ
૨૩-જન-યનો બ્બ્રક વવલિવ ડે

ફનધલેલ તયત ડોક FDN-2 ચેન્નઇનધું
કર્ધણર વળમધડા યથી રોન્દ્ચ કયધય.ું ૪૬૮
કયોડનધું ખચે ફનેલ આ ડોક ૧૮૨ ભી રધુંબ
અને ૩૦ ભી શોળુ છે . આ ડોકને આંદધભધન
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 પ્રશ્નોતરી 
(૧) ગધુંધીજીનધું આધ્મધત્ત્ભક ગરૂ કોણ શત ું ?
(૨) NDA નધું યધષ્રવત દનધું ઉભેદલધય કોણ
છે ?
(૩) આંતયયધષ્રીમ મોગ કદલવ વનવભતે
પ્રધધનભુંત્રી કમધ ળશેયનધું કધમાક્રભભધું ઉસ્સ્થત
યહ્યધ શતધું ?
(૪) ધવોટા અવધવનમભ ક્યધ લાનો અભરી
છે ?
(૫) નલધ ૩૦ સ્ભધટા વવટીની જાશેયધતભધું
ગજયધતનધું ક્યધ ળશેયોનો વભધલેળ કયધમો છે ?
(૬) દે ળભધું પ્રથભ રેડભધકા ભેલનધય ઇભધયત
કઇ ?
(૭) પ્રથભ પ્રધધનભુંત્રી મોગ એલોડા કઇ વુંસ્થધને
અધમો ?

(૧૭) ફધમો ઇન્દ્ટયનેળનર કન્દ્લેન્દ્ળન -૨૦૧૭
કમધ મોજાય ?
(૧૮) GST નધું બ્રધન્દ્ડ એમ્ફેવેન્દ્ડય કોણ ફન્દ્ય ?
(૧૯) ૨૦૨૧ની ચેસ્મ્મન રોપી કમધું મોજાળે ?
(૨૦) તધજેતયભધું ICC એ ટેસ્ટ ટીભનો દયજ્જો
કમધું દે ળોને આપમો ?
(૨૧) WWE ભધું યભનધય પ્રથભ બધયતીમ
ભકશરધ કોણ ફનળે ?
(૨૨) ફેડવભન્દ્ટનનો ઓસ્રેણરમન ઓન કોણે
જીત્મો ?
(૨૩) બધયતે કધટોવેટ શ્રેણીનો કમો ઉગ્રશ
અલકધળભધું ભોકલ્મો ?
(૨૪) અભેકયકધ બધયતને કમધ ડ્રોન વલભધનો
આળે ?

  જળાબો  

(૮) બધયતનધું ક્યધ ળશેયભધું રધકપકન ું વનમભન

(૧) શ્રીભદ યધજચુંર (૨) યધભનધથ કોવલિંદ (૩)

યોફોટ કયળે ?

રખનઉ (૪) ૧૯૬૭ (૫) યધજકોટ, દધશોદ,

(૯) બધયતનધું ગ્રશ વણચલ કોણ ફનળે ?

ગધુંધીનગય (૬) તધજ શોટેર મફ
ું ઇ (૭)

(૧૦) બધયતભધું અભેકયકધનધું યધજદત તયીકે

યધભભણણ આમુંગય ભેભોયીઅર મોગ વુંસ્થધન-

કોની વનભણકું થઇ ?

ણે (૮) ઇન્દ્દોય (૯) યધજીલ ગૌફધ (૧૦) કેનેથ

(૧૧) VAJRA રૂ નધભ શ છે ?

જેસ્ટય (૧૧) વલઝીટીંગ એડલધન્દ્વડ જોઇન્દ્ટ

(૧૨) બધયતનધું ક્યધું ફે યધજ્મો તધજેતયભધું

યીચવા (૧૨) ઉતયધખુંડ, શકયમધણધ (૧૩)

ODF ફન્દ્મધ ?

ણરસ્ફન (૧૪) કપણરધઇન્દ્વ (૧૫) બધયત (૧૬)

(૧૩) ોર્ા ગરન ું ધટનગય કય છે ?

આજ ેન્દ્ટીનધ, ભધુંડધગધસ્કય, ટોંગો (૧૭) વધન

(૧૪) એવળમન ડેલરભેન્દ્ટ ફેંકન ું મખ્મધરમ

કડમધગો –અભેકયકધ (૧૮) અવભતધબ ફચ્ચન

કમધું દે ળભધું આલેર છે . ?

(૧૯) બધયત (૨૦) અપઘધવનસ્તધન અને

(૧૫) TIR કન્દ્લેન્દ્ળનભધું જોડધનધય ૭૧ભો દે ળ

આમારેન્દ્ડ (૨૧) કવલતધ દે લી (૨૨) કકદધમ્ફી

કમો ફન્દ્મો ?

શ્રીકધન્દ્ત (૨૩) કધટોવેટ-2E (૨૪) MQ-9

(૧૬) એવળમધઇ ઇન્દ્રધસ્રકચય ઇન્દ્લેસ્ટભેન્દ્ટ

Reaper પ્રીડેટય ફી ગધઝીમન ડ્રોન

ફેંકનધું નલધ વભ્મ દે ળ કમધ દે ળ ફન્દ્મધ ?
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