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 દય સોભલાયે  લોટ્સએ ય પ્રકાવળત થત  ાં 
કયન્ટ  અપસેસ ન  ાં એકભાત્ર ભેગેઝીન  

 વલદ્યાળકકત     

 આના લોટ્સએ ય અંક ભેલલા ભાટે 
Join Vidhyashakti  રખી 7359470068 ય 
લોટ્સએભાાંથી ભેસેજ ભોકરલો. દય સોભલાયે 
અંક ભેલલા આના ભોફાઇરભાાં 
વલદ્યાળક્તતનો નાંફય SAVE  હોલો જરૂયી છે. 
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સાંાદક: દયફાય સહદેલવસિંહ 

સ્થ : ભાળમા હાટીના 
જજ : જ નાગઢ 
www.vidhyashakti.blogspot.com 
 
Email : vidhyashaktigujarat@gmail.com 
 
 

 

 

»    બધલનગય જિલ્રધનધું ભહ લધ તધલ કધનધું 
તરગધિયડધભધું આલેર ચિત્રક ટધધભભધું 
ભોયધયીફધ નધું વધવનધ્મભધું વુંત ત  રવીદધવ 
િમુંવત ઉિલધમ. જેભધું વ્મધવ એલોડા-કથધકધય 
મોગેળ ભશતેધ, વુંત ત  રવી એલોડા- અભેકયકધની 
ય વન.નધ પ્રોપેવય ડો.કપચર લ ટ્ગેન્ડધકા , અને 
લધલ્લ્ભકી એલોડા-બધયતીમ વલદ્યધબલન મ ુંફઇને 
એનધમત. 

»    ઇન્ન્ડમન કોસ્ટગધડે (ICG) એ 

ોયફુંદયભધું નધભધ દેળભધું યજીસ્ટડા થમેરધ 
શનેયી નધભનધું િશધિભધુંથી ૩૫૦૦ કયોડન ું 
શયેોઇન ઝડી ધડય . કોસ્ટગધડાનધું ડોવનિમય 
વલભધનો અને િશધિ વમ દ્ર ધલકએ ઓયેળન 
ધય ધડય . નધકોટીક્વ કન્રોર બ્ય યો(NCB)એ 
લધ  તધવ શધથ ધયી. 

»    પ્રથભલધય વલધધનવબધન ું વત્ર 
વલધધનવબધ ફશધય મોજાળે. વલધધનવબધ 
બલનનધું યીેયીંગને રીધે ૮ અને ૯ ઓગષ્ટે 
મોજાનધય વત્ર ભશધત્ભધ ભુંકદયભધું મોજાળે. 

»    લધય વેનધની જાભનગય કભધન્ડનો િધર્જ 
એય કભધડોય વુંિમ િૌશધણે વુંબધળ્મો. તેઓ ૧૭ 
પ્રકધયનધું વલભધનો િરધલલધનો અને ૩૬૦૦ 
કરધકની ઉડયનનો અન બલ ધયધલે છે. 

»    ગ િયધતી કિકેટય િેતેશ્વય  જાયધની 
અર્ ાન એલોડા ભધટે વુંદગી. આ શરેધ આ 
એલોડા ગ િયધતી કિકેટય કકયણ ભોયે અને નમન 
ભોંચગમધ ભેલી ચ ક્યધ છે. 

»    ગ િયધત ગ્રધવભણ વડક કયમોિનધ ભધટે 
એવળમન ઇન્રધસ્રિય એન્ડ ઇનલેસ્ટભેન્ટ ફેંકે  
(AIIB) એ ૩૨.૯૩ કયોડ ડોરયની યકભ ભુંર્ ય 
કયી. AIIB નધ ઉધધ્મક્ષ ડી.જે.ધુંકડમન અને 
કેન્દ્રનધું નધણધવચિલ વવભયક ભધય ખયે એ 
વભર્ વત ય શસ્તધક્ષય કમધા. 

»    નભાદધ કન્રોર આથોયીટીની ભુંર્ યી 
ભતધ શલે વયદધય વયોલય ડભે ૧૩૮.૬૮ 
ભીટયની વધટી સ ધી બયધળે. શલે થી ૧૨૧.૯૨ 
ભીટયે ડભે ઓલયફ્રો નકશ થધમ. 

  ગ જયાત   

http://www.vidhyashakti.blogspot.com/
mailto:vidhyashaktigujarat@gmail.com
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»    ગ િયધત સ્ટેટ્ ફુટફોર એવોવીએળનનધ 
પ્રમ ખ તયીકે ધનયધિ નથલધણી ચ ુંટધમધ. 
 
 
 
 
 

»    દેળભધું ડટેધ પ્રોટેકળન રેભ લકા ફધફતે 
ઇરેક્રોવનકવ અને ઇન્પોયભેળન ટેક્નોરોજી 
ભુંત્રધરમ દ્વધયધ પ્રથભલધય ૧૦ વદસ્મોની વવભતી 
ફનધલધમ. તેનધ અધ્મક્ષ તયીકે વનવ ત િિ 
ફી.એન.ક્રુષ્ણનની વનભણ ુંક કયલધભધું આલી છે 
આ વવભવત ડટેધ સ યક્ષધ ચફરનો ડ્રધપટ ણ 
તૈમધય કયળ.ે 

»    દેળભધું આધ વનક ફધમોરોજીનધ 
વતધભશ, લૈજ્ઞધવનક અને ધ્ભભ ણ 
ડો. ષ્વભત્ર બધગાલન ું નીધન.  તેભણે 
શૈદયધફધદભધું વેન્ટય પોય વેલ્ય રય એન્ડ 
ભોરેક્ય રય ફધમોરોજીની સ્થધનધ કયી શતી. 
દેળભધું જીએભ ફૂડનો વલયોધ કયનધય બધગાલએ 
કોવળકકમ અને આણ્વલક વલજ્ઞધન ક્ષેત્રભધું 
ઉલ્રેખનીમ મોગદધન આપ્ય  અને ૧૨૫ જેટરધ 
લૈજ્ઞધવનક પ્રકધળનો ફશધય ધડયધ શતધું.  

»    દેળભધું યીિવા અને ઇનોલેળનને 
પ્રોત્વધશન આલધ ૨૦ લલ્ડા કરધવ 
ઇન્સ્ટીટય ળન સ્થધલધ કેન્ન્દ્રમ કેચફનેટની ભુંર્ યી. 

»    ૨૮ વયકધયી મોિનધઓની ભોવનટયીંગ 
ભધટે વયકધયે "કદળધ" ની ળફૃઆત કયી. જે 
અંતગાત દયેક જિલ્રધભધું કડસ્રીકટ ડલેરભેન્ટ 
કો ઓકડિનેળન કવભટી(DDCMC) ફનળ.ે અને 

મોિનધઓનધું ભોવનટયીંગ ફધફતે દય ત્રણ ભકશને 
પયજીમધત એક ફેઠક મોિળે. 

»    કેચફનેટએ પ્રલધવી બધયતીમો ભધટે 
પ્રોકવી ભતદધનનધું પ્રસ્તધલને ભુંર્ યી આી. 
જેનધ દ્વધયધ પ્રલધવી બધયતીમો કભાિધયીઓની 
જેભ ોતધનધ વલસ્તધયભધું ભતદધન કયી ળકળે. 

»    ઉતયપ્રદેળભધું સ્લચ્છ બધયત વભળનનધું 
બ્રધન્ડ એમ્ફેવેન્ડય અક્ષમક ભધય ફન્મધ. સ્લચ્છતધ 
ફધફતે તધજેતયભધું અક્ષમક ભધયની કપલ્ભ 
"ટોઇરેટ-એક પ્રેભકથધ" થમેર. જેનધું ડીયેકટય 
નધયધમણ વવિંઘ છે અને અચબનેત્રી ભ વભ ેડનેકય 
છે. 

»    ઉતય  લી ક્ષેત્રનધું વલકધવ ભધટે જાધન-
બધયત વભન્લમ પોયભની પ્રથભ ફેઠક કદલ્શીભધું 
ભી. 

»    દેળનધું ૧૩ભધું ઉયધષ્રવત લેંકેમધ 
નધમડ  ફન્મધ. વધુંવદોનધ થમેર ૯૮.૨૧% 
ભતદધનભધુંથી લેંકેમધ નધમડ ને ૫૧૬ અને 
ગોધર ક્રુષ્ણ ગધુંધીને ૨૪૪ ભત ભળ્મધ. તેઓ 
૧૧ ઓગષ્ટે એ ળથ રેળે. 

»    કેન્ન્દ્રમ રઘ ભવત ફધફતોનધ ભુંત્રી 
મ ખ્તધય અબ્ફધવ નકલીએ જીઓ ધયવી 
મોિનધ અંતગાત જીઓ ધયવી પ્રિધયનધું ચફજા 
તફક્કધનો મ ુંફઇભધું પ્રધયુંબ કમો. ૨૦૧૧ની 
લસ્તી ગણતયી મ િફ દેળભધું ધયવીની લસ્તી 
૫૭૨૬૪ છે, જે ૧૯૪૧ભધું ૧૧૪૦૦૦ શતી. 

»    સ વપ્રભકોટે પટધકડધભધું લધ  પ્રદ ણ 
પેરધલતધ ચરવથમભ, ભયક્ય યી, આવેવનક, 

  બાયત   
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એન્ટીભની, અને રીડ ધધત  ઓનધું ઉમોગ ય 
પ્રવતફુંધ મ ક્યો. 

»    દેળભધું શચેરકોપ્ટય ટેક્ષી વેલધ ધયધલત  
પ્રથભ એયોટા ફેંગ્રોયન ું કેમ્ેગોડધ 
ઇન્ટયનેળનર એયોટા ફન્ય . થ મ્ફી એવલએળન 
પ્રધઇલેટ ચરવભટેડ દ્વધયધ મ વધપયોને શચેરકોપ્ટય 
ટેક્ષીની સ વલધધ  યી ડધળે. 

»    અથાળધસ્ત્રી યધજીલક ભધય નીવત 
આમોગનધું ઉધધ્મક્ષ ફન્મધ. તેઓ અયવલિંદ 
નગકઢમધન ું સ્થધન રેળે. ઓક્વપડા ય વન. અને 
રખનઉ ય વન.ભધું અભ્મધવ કયનધય યધજીલક ભધય 
એવળમધ વલકધવ ફેંક, FICCI, CII અને ઉદ્યોગ 
ભુંત્રધરમનધું લકયષ્ઠ દો ય કધભ કયલધનો 
અન બલ ધયધલે છે. 
 
 

 

»      ણ્સ્લત્ઝયરેન્ડનધું િભેટભધું વલશ્વનો વૌથી 
રધુંફો શચેગિંગ ચબ્રિ ખ લ્રો મ કધમો. ૧૬૨૦ ફુટ 
રધુંફો આ ચબ્રિ ફે શધડી ગધભ િભેટ અને 
ગ્રેળેનને િોડ ેછે. તેની ઉંિધઇ ૨૭૮ ફુટ અને 
શોધઇ ૨ ફૂટ છે. આ ચબ્રિને ય યો ચબ્રિ ણ 
કશલેધભધું આલે છે. 

»    િીનની વલ્વ રીફયીળન આભીનધ 
૯૦ લા  ણા થતધ વૈન્મ ળણ્ક્ત પ્રદળાન મોજાય . 
શજાયો ટેંક, ગધડીઓ ય રધગેર યભધણ  
વભવધઇરો, પધઇટય જેટ અને સ્ટીલ્થ વલભધનો 
યેડભધું ળધભેર થમધ. 

»    ધકકસ્તધનભધું લડધપ્રધધન દેથી નલધઝ 

ળયીપનધું યધજીનધભધું ફધદ ેરોચરમભ ભુંત્રી 
ળધકશદ ખકધન અબ્ફધવી ધકકસ્તધનનધું 
લડધપ્રધધન ફન્મધું. ધકકસ્તધન મ ણ્સ્રભ રીગનધું 
ળધકશદ અબ્ફધવીને નેળનર એવેબ્રીભધું ૩૩૯ 
ભધુંથી ૨૨૧ ભત ભળ્મધ. 

»    બ્લ ભફગા દ્વધયધ જાશયે થમેર એવળમધનધું 
ધવનકોભધું બધયતનધું મ કેળ અંફધણી ચફજા િભે. 
શોંગકોંગનધું ચફઝનેળભેન રી કધ વળિંગ પ્રથભ 
િભ.ે 

»    વવિંધ  વભર્ તી શઠે ધલય પ્રોજેકટ 
ફનધલલધ બધયતને વલશ્વફેંકે ભુંર્ યી આી. 
ધકકસ્તધને બધયતની કકળનગુંગધ(ઝેરભ) અને 
યધતરે (િીનધફ ) ધલય પ્રોજેકટ કયમોિનધ 
વધભે વલશ્વફેંકભધું પયીમધદ કયી શતી. 

»    અભેકયકધનધું રધવ લેગધવભધું શધઇય 
લ  રેનનો ચફિો ટેસ્ટ ણ વપ યહ્યો. રેન 
૩૦૯ કકભીની ઝડે દોડી શતી. 

»    યવળમધભધુંથી અભેકયકધનધું ૭૫૫ 
યધિદ તોને દેળ છોડલધ આદેળ. અભેકયકી વુંવદે 
યવળમધ ય પ્રવતફુંધન  ચફર ધવ કયતધ 
અભેકયકધ-યવળમધનધું વુંફુંધો તનધલ ણા ફન્મધ. 

»    ખધડી દેળ કતધય એ વલદેળી નધગકયકોને 
અમ ક ળયતો વધથે સ્થધમી નધગકયકત્લ આલધ 
ભુંર્ યી આી. 

»    ઇઝયધમરે મધાલણા સ યક્ષધ ભધટે પ્રથભ 
વેટેરધઇટ વલનવ રોંિ કમો. નેળનર વેન્ટય 
પોય સ્ેવ સ્ટડીઝ (રધન્વ) અને ઇઝયધમરની 
અલકધળ એિન્વીનધું વુંય કત ઉક્ર્ભે રોન્િ 

  વલશ્વ   
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થમેર આ ઉગ્રશ લનસ્વત ય િલધય ની 
થતી અવયોનો અભ્મધવ કયળે. 

»    યલધન્ડધભધું વત્રજીલધય યધષ્રવત ૌર 
કોગભે ચ ુંટધમધ. 

»    બધયત-અભેકયકધનધું વ્મધધય વુંફુંધો 
ભિબ ત ફનધલલધ ય એવ ઇન્ન્ડમધ સ્રેટેજીક 
ધટાનયવળ પોયભ(USISPF)ની સ્થધનધ 
કયધઇ. જેનધું પ્રમ ખ  મ કેળ અવધ ને ફનધલધમધ 
છે. 

»    ધકકસ્તધનની કેચફનેટભધું ૨૦ લા ફધદ 
પ્રથભલધય કશન્દ ને ભુંત્રી ફનધલધમધ. દળાનરધર 
ધકકસ્તધનનધું ૫ પ્રધુંતો લચ્િે વભનવ્મન ું કધભ 
કયળ.ે 
 
 

 

»     SBI એ ફિત ખધતધ યનધું વ્મધિદય 
૦.૫% ઘટધડયધ. શલે ફિત ખધતધ ય ૧ કયોડ 
થી નીિેની િભધ યધળી ય ૩.૫% વ્મધિ ભળે. 

»    KYC વનમભોની અભરલધયી નધ કયલધ 
ફદર ય વનમન ફેંક ઓપ ઇન્ન્ડમધને RBI એ ૩ 
કયોડનો દુંડ પટકધમો. 

»    SIDBI (સ્ભોર ઇન્ડસ્રીઝ ડલેરભેન્ટ 
ફેંક ઓપ ઇન્ન્ડમધ) નધું િેયભેન અને ભેનેિીંગ 
કડયેકટય તયીકે ય ી કેડયનધું IAS ભોશમ્ભદ 
મ સ્તપધની વનભણ ુંક. SIDBI ની સ્થધનધ ૨ 
એવપ્રર ૧૯૯૦ભધું થમેર , તેન  મ ખ્મધરમ 
રખનઉભધું આલેર છે. 

»    કેનેયધ ફેંકે ફેંગ્રોયભધું પ્રથભ કડઝીટર 
ળધખધ ળફૃ કયી. કેંન્ડી નધભે આ ળધખધભધું કધમાયત 
યોફોટ ગ્રધશકોને રગતી ફધફતો વુંબધળે. 

»    ડીઝીટર ચ કલણધ ભધટે એયટેર ેભેન્ટ 
ફેંક અને કશન્દ સ્તધન ેરોચરમભ કોોયેળન 
ચરવભટેડ(HPCL) લચ્િે વભર્ તી થઇ. HPCL 

નધું ૧૪૦૦૦ ેરોર ુંો ય એયટેર ેભેન્ટ 
ફેંક ફેંકીંગ ોઇન્ટ સ્લફૃે કધમા કયળે. 

»    ખેડ તોને ક્રુવ ઉત્ધદનો લેંિલધ ભધટે 
ભુંિ ફૂૃ ધડલધ ઇ યકભ (e-RaKAM) 
ોટારની ળફૃઆત થઇ. ઇ યધષ્રીમ  કકવધન 
એગ્રી ભુંડી(e RaKAM) દ્વધયધ ખેડ તોની ભધરની 
યકભ વીધી િ ફેંક ખધતધભધું િભધ કયધળે. 

»    BSE( ફોમ્ફે સ્ટોક એકિેન્િ) નધું નલધ 
િેયભેન ધીયેન્દ્ર સ્લફૃ ફન્મધ. PFRDAનધું  લા 
િેયભેન ધીયેન્દ્ર સ્લફૃ સ ધધકય યધલન ું સ્થધન 
રેળે. 

»    FICCI(પેડયેળન ઓપ ઇન્ન્ડમન િેમ્ફય 
ઓપ કોભવા એન્ડ ઇન્ડસ્રીિ)નધું વેિેટયી િનયર 
વુંિમ ફધફૃ ફન્મધું. 

»    ગ િયધત સ્ટેટ ેરોચરમભ ચરવભટેડ અને 
અદધણી એન્ટયપ્રધઇઝનધું વુંય કત વધશવ GSPL 

LNG મ દ્રધભધું ૫૦% કશસ્વો IOC ખયીદળ.ે તેની 
લધવિક ક્ષભતધ દય લે ૫ વભચરમન ટન ગેવની 
છે. 

»    RBI એ દ્વદ્વભધવવક નધણધકકમ નીવત 
વભીક્ષધ જાશયે કયી. 
યેોયેટ-          ૬ % (૦.૨૫% નો ઘટધડો)  

  આવથિક જગત   
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યીલવા યેોયેટ-   ૫.૭૫% (૦.૨૫%નો ઘટધડો) 
ફેંક યેટ-          ૬.૨૫%  
CRR-            ૪% 
SLR-            ૨૦% 
વેવલિંગ ડીોઝીટ યેટ-    ૪% 

 
 
 
 
 

»   િોડાનની યધિધધની અભધનભધું મોજામેર 
ટેફર ટેવનવ ટ નધાભેન્ટભધું બધયતીમ ખેરધડીઓએ 
૨૪ ભેડર જીત્મધ. જેભધું ૭ ગોલ્ડ, ૭ વવલ્લય 
અને ૧૦ બ્રોન્ઝ ભેડરનો વભધલેળ થધમ છે. 

»    ICC ટેસ્ટ ફોચરિંગ યેકકિંગભધું યવલન્દ્ર 
જાડજેા પ્રથભ િભે. આય. અવશ્વન ચફજા િભે. 
ઓરયધઉન્ડય પ્રદળાનભધું યવલન્દ્ર જાડજેા ચફજા 
િભે શોચ્મો. 

»    કિકેટનધું ત્રણેમ પોભેટભધું ૫૦ ઉયની 
વયેયધળથી યન કયનધય વલયધટ કોશરી પ્રથભ 
કિકેટય ફન્મો. વલદેળની ધયતી ય વૌથી ઓછધ 
ભેિભધું ૧૦૦૦ યન ફનધલલધનો વચિન નો 
યેકોડા તોડયો. વચિને ૧૯ ભેિભધું ૧૦૦૦ યન 
ફનધલેર વલયધટ કોશરીએ ૧૭ ભેિભધું ફનધવ્મધ. 

»    ભધત્ર ૫૦ ટેસ્ટભધું ૨૭૯ વલકેટ રઇને 
આય. અવશ્વને ડવેનળ રીરીનો યેકોડા તોડમો. 

»    ઇંગ્રેન્ડભધું ળફૃ થમેર લલ્ડા એથ્રેટીક્વ 
િેણ્મ્મનવળભધું ૧૪  ર  અને ૧૧ ભકશરધઓ 
ની બધયતીમ ટીભ રુંડન શોિી.  

»    ભધન્િેસ્ટયભધું મોજામેર લલ્ડા સ્કલેળ 
િેણ્મ્મનવળભધું બધયતની િોળનધ ચિનપ્ધ 
અને કદવકધ લ્રકરની િોડી એ બ્રોન્ઝ ભેડર 
જીત્મો. 

»    બધયતીમ ફોક્વય વલજેન્દયએ િીનભધું 
મોજામેર WBO એવળમધ ેવવકપક એન્ડ 
ઓયીએન્ટર સ ય વભડરલેટ ટધઇટર ભધું 
િીનનધ ઝુલ્ીકધય ભૈભધતીમધરીને શયધવ્મો. 
વલજેન્દયની પ્રોપેળનર કેયીમયભધું આ તેની ૭ભી 
જીત છે. 

»    ૨૦૨૪ની ઓલ્લ્ભક ગેભ ેયીવ(રધન્વ) 
અને ૨૦૨૮ની ઓલ્લ્ભક ગેભ રોવ એંજેરવ( 
અભેકયકધ) ભધું મોિલધની ઇન્ટયનેળનર 
ઓલ્લ્મ્ક કવભટી(IOC)ની જાશયેધત. IOCનધું 
અધ્મક્ષ થોભવ ફધક છે અને શડેકલધટાય લ વધને 
(ણ્સ્લત્ઝરેન્ડ)ભધું આલેર છે. ઉલ્રેખનીમ છે કે 
૨૦૨૦ની ઓલ્લ્ભક ગેભ ટોક્યો( જાધન)ભધું 
મોજાળ.ે 

»    ફેગ્રોયભધું મોજામેર FIBA એવળમધ ક્ 
-૨૦૧૭ બધયતીમ ભકશરધ ફધસ્કેટફોર ટીભે 
કઝધખસ્તધનને શયધલીને જીતી રીધો. 

»     લા ન્મધમધીળ વી.કે.ઠક્કયની 
અધ્મક્ષતધભધું વવભવતએ ખેર યત્ન અને અર્ ાન 
એલોડા અને દ્રોણધિધમા એલોડા ભધટે વુંદગી 
ધભેર વ્મણ્ક્તઓની મધદી જાશયે કયી છે. જેભધું 
શર્  ખેર ભુંત્રધરમની ભુંર્ યી ફધકી છે. વુંદગી 
ધભેર ખેરધડીઓને ૨૯ ઓગષ્ટે ખેર કદલવનધું 
યોિ યધષ્રવતનધ શસ્તે એલોડા એનધમત કયધળે. 
          * યાજીલ ગાાંધી ખેર યત્ન એલોડસ* 

  યભત જગત   



સ્ધધાત્ભક યીક્ષધઓ ભધટેન ું વૌપ્રથભ લોટ્વએ ભેગેઝીન-વલદ્યધળકકત  

              www.vidhyashakti.blogspot.com 

 

 
  વલદ્યાળક્તત લોટ્સએભાાં જોડાલા ભાટે JOIN VIDHYASHAKTI રખી ભેસેજ કયો - 7359470068 

 

 

Page 6 

(૧) દેલેન્દ્ર ઝધઝકડમધ (ેયધ એથ્રેટ – 
યધિસ્થધન) 
(૨) વયદધયવવિંશ ( લા શોકી કેપ્ટન)  
      * અજ સન એલોડસ *  
(૧) િેતેશ્વય  જાય(કિકેટય) 
(૨) શયભનવપ્રતવવિંશ (ભકશરધ કિકેટ) 
(૩) લફૃણવવિંશ બધટી (ેયધએથ્રેટ) 
(૪) પ્રળધુંવત વવિંશ (ફધસ્કેટફોર)  
(૫) એવએવી િોયવવમધ(ગોલ્પ) 
(૬) ઓનભ ફેભફેભ દેલી(ફુટફોર) 
(૭) વધકેત વભનૈની( ટેવનવ) 
(૮) ભકયમન્ન થુંગધલેલ (ેયધએથ્રેટ) 
(૯) લી.જે. સ યેખધ(તીયુંદધિ)  
(૧૦) ખ ળફીય કૌય(એથ્રેટ) 
(૧૧) આયોકકમધ યધજીલ( એથ્રેટ) 
(૧૨) એવ.લી.સ વનર(શોકી) 
(૧૩) વત્મવ્રત કધકદમધન(ક શ્તી) 
(૧૪) એંથોની અભરયધિ(ટેફરટેવનવ)  
(૧૫)ી.એન. પ્રકધળ(શટૂય) 
(૧૬) િવફીયવવિંશ(કફડ્ડી) 
(૧૭) દેલેન્દ્રવવિંશ(ફોકવય)  
        દ્રોણાચામસ એલોડસ  
(૧) સ્લ.ડો.યધભક્રુષ્ણ ગધુંધી(એથ્રેટ)  
(૨) કશયધનુંદ કટધકયમધ (કફડ્ડી) 
(૩) વત્મનધયધમણ(ેયધ એથ્રેટ) 

 

 
 
 

 

»   યવળમધ ૨૦૧૭નધું અંત સ ધીભધું બધયતને 
૪૮ MI-17 શચેરકોપ્ટય  યધ ધડળે. ભધરલધશક 

અને ય ધ્ધક શચેરકોપ્ટય ફનધલતી યવળમન 
કુંની યોવોફોળેન એકવોટાનધ CEO 

એરેકવધન્દ્ર વભચખમભ ની જાશયેધત. 

»    છવતગઢનધું ચફજા ય જિલ્રધભધું 
પ્રથભલધય નકવરી અચબમધનોભધું ભકશરધ 
કભધન્ડો ળધભેર થળે. ૩૨ ભકશરધ કભધન્ડોને 
વલસ્પોટક, ફધર ુંદી સ યુંગ અને જીીએવ 
વકશતની તધચરભ આલધભધું આલી છે. 

»    બધયતીમ વેનધ દ્વધયધ વૈન્મ કભીઓની 
વશધમતધ ભધટે "શભયધિ" એપ્ રોંિ કયધમ. 
તેભધું પ્રભોળન, ોસ્ટીંગ અને ે સ્રી વકશતની 
ભધકશવત ભી યશળેે. સ યક્ષધનધું કધયણોવય તેનધું 
ભધટે આધધય િફૃયી છે. 

»    આભીની ઇસ્ટના કભધન્ડનધું લડધ 
રેપટનન્ટ િનયર અબમ ક્રુષ્ણ ફન્મધ. તેઓ 
રેપટનન્ટ િનયર પ્રવલણ ફક્ષીન ું સ્થધન રેળે. 
દચક્ષણ વશ્વભ કભધન્ડભધું કધમાયત અબમ ક્રુષ્ણ 
ભચણ યનધું આતુંકલધદ વલયોધી અચબમધનો ફદર 
વલયતધ  યસ્કધય વલજેતધ છે. ઇસ્ટના કભધન્ડ 
બધયતનધું વવજક્કભ વકશતનધું િીન વયશદનધું 
વલસ્તધયોની સ યક્ષધ કયે છે. 

»    શૈદ્રધફધદભધું બધયતની પ્રથભ ખધનગી 
ક્ષેત્રની વભવધઇર ઉત્ધદન સ વલધધન ું અનધલયણ 
થય ું. કલ્મધણી સ્રેટેજીક વવસ્ટભ રીભીટેડ(બધયત) 
અને યધપેર એડલધન્વ વવસ્ટભ ચરવભટેડ 
(ઇઝયધમેર) લચ્િે ૨.૫ અફિ ડોરયની 
વભર્ તી થઇ. આ વુંય કત વધશવ બધયતીમ 
વૈન્મને એન્ટી ટેન્ક ગધઇડડે વભવધઇર "સ્ધઇક" 
 યી ધડળે. 

  સાંયક્ષણ / વલજ્ઞાન   
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»    િીનભધું ઉત્ધદીત થતધ SZ DJI 

પ્રકધયનધું ડ્રોન વલભધનોનધું ઉમોગ ય અભેકયકી 
વેનધએ પ્રવતફુંધ મ કમો. DJI ટેકનોરોજીલધધ 
ડ્રોન વલભધનો વલશ્વની ભધકેટનો ૭૦% કશસ્વો 
ધયધલે છે. 
 
 
 
 

    *ઉસ્તાદ હ સૈન સઇદ દીન ડાગય* 
-ધ્ર દ ધયધનધનધું શે્રષ્ઠ ગધમક  
- વૈમદબધઇનધ નધભે જાચણતધ શતધ. 
-તેભનો િન્ભ યધિસ્થધનનધ અલ્લયભધું ૨૦ 
એવપ્રર ૧૯૩૯ભધું પ્રવતષ્ઠીત વુંગીતકધય ડધગય 
કયલધયભધું થમેર. 
-અલ્લયનધું ભશધયધજાએ તેભને તધનવેન ધુંડનેી 
ઉધધી આેર. 
-નેળનર રેલરનધું શોકી ખેરધડી શતધ. 
-દેળ-વલદેળભધું અનેક કધમાિભો કયીને ધ્ર દ 
યુંયધને જાલી. 
-ઘણધ વુંગીત યવવકોને ધ દ ગધમનની તધચરભ 
આી. 
-૩૧ ર્ રધઇ ૨૦૧૭નધ યોિ  ણેભધું નીધન.  
 
 
 
 

 
૬-ઓગષ્ટ-કશયોવળભધ કદલવ(૧૯૪૫ભધું અભેકયકધ  
           એ જાધનનધું કશયોવળભધ ય યભધણ ું  
           ફોમ્ફ પેક્યો) 
૭ ઓગષ્ટ-યધષ્રીમ શને્ડલ ભ ડ ે( આ લે    
            ગૌશધટીભધું ઉિલધમો ) 

 
 
 
 

(૧) NCB ન ું  ફૃ નધભ શ  છે ? 

(૨) અર્ ાન એલોડા ભધટે કમધ ગ િયધતી 
ખેરધડીની વુંદગી કયધમ ? 

(૩) શલેથી વયદધય વયોલય ડભેની વધટી 
કેટરધ ભીટય સ ધી બયધળે ?  
(૪) ગ િયધત સ્ટેટ ફૂટફોર એવોવીએળનનધું 
અધ્મક્ષ કોણ ફન્ય  ? 

(૫) દેળભધું ડટેધ પ્રોટેકળન ફધફતે વનભધમેર 
વવભવતનધું અધ્મક્ષદે કોની વનભણ ક કયધમ ? 

(૬) ફધમોરોજીભધું મોગદધન આનધય ક્યધ 
લૈજ્ઞધવનકન ું તધજેતયભધું નીધન થય  ? 

(૭) વયકધયી મોિનધઓનધું ભોવનટયીંગ ફધફતે 
કઇ મોિનધ ળફૃ થઇ ? 

(૮) દેળનધું ૧૩ભધું ઉયધષ્રવત કોણ ફન્ય  ? 

(૯) શચેરકોપ્ટય ટેક્ષી વેલધ આત  દેળન ું પ્રથભ 
એયોટા ક્ય  ફન્ય  ? 

(૧૦) નીવત આમોગનધું ઉધધ્મક્ષ કોણ ફન્ય  ? 

(૧૧) વૌથી રધુંફો શગેીંગ ચબ્રિ કમધ દેળભધું 
ફન્મો ? 

(૧૨) ધકકસ્તધનનધું લડધપ્રધધન કોણ ફન્ય  ? 

(૧૩) વવિંધ  વભર્ તી શઠે બધયતનધું ક્યધ 
ધલયપ્રધન્ટને વલશ્વ ફેંકે ભુંર્ યી આી ? 

(૧૪) એવળમધનધું ધવનકોભધું મ કેળ અંફધણી 
કેટરધભધું િભે છે ? 

(૧૫) કમધ દેળે અભેકયકધનધું ૭૫૫ યધિદ તોને 
દેળ વનકધર કમધા ? 

(૧૬) ઇઝયધમેર એ મધાલણા વુંયક્ષણ ભધટે કમો 
ઉગ્રશ રોન્િ કમો ?  

 Days of The week  
 

 પ્રશ્નોતયી  

Person of The Week 
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(૧૭) SIDBI નધ િેયભેન કોણ ફન્ય  ? 

(૧૮) BSE નધ િેયભેન કોણ ફન્ય  ? 

(૧૯) શધરભધું યીલવા યેો યેટ કેટરો છે ? 

(૨૦) WBO  એવળમધ ેવવકપક ટધઇટર કમધ 
બધયતીમ ફોકવય એ જીત્ય  ? 

(૨૧) ૨૦૨૪ની ઓલ્લ્ભવક ગેભ ક્યધ મોજાળે ? 

(૨૨) ખેર યત્ન એલોડા ભધટે કોની વુંદગી થઇ 
? 

(૨૩) શયભનવપ્રત કઇ યભત વધથે વુંકધમેર છે 
? 

(૨૪) વૈન્મ કભીઓની વશધમતધ ભધટે કઇ એપ્ 
રોન્િ કયધમ ? 

(૨૫) તધજેતયભધું નીધન થય  તે ઉસ્તધદ હ વૈન 
વૈઇદ દીન ડધગય કમધ ધયધનધ વધથે વુંકધમેર 
શતધ ? 
 
 
 
 

(૧) નધકોટીકવ કુંરોર ફય યો (૨) િેતેશ્વય 
 જાયધ (૩) ૧૩૮.૬૮ ભીટય (૪) ધનયધિ 
નથલધણી (૫) ફી.એન.ક્રુષ્ણન (૬) ડો. ષ્વભત્ર 
બધગાલ (૭) કદળધ (૮) લેંકૈમધ નધમડ  (૯) 
કેમ્ેગોડધ(ફેંગ્રોય) (૧૦) યધજીલક ભધય (૧૧) 
ણ્સ્લત્ઝરેન્ડ (૧૨) ળધકશત ખકધન અબ્ફધવી 
(૧૩) કકળનગુંગધ અને યધતરે (૧૪) ચફજા 
(૧૫) યવળમધ (૧૬) વલનવ (૧૭) ભોશમ્ભદ 
મ સ્તપધ  ( ૧૮) ધીયેન્દ્ર સ્લફૃ (૧૯) ૫.૭૫% 
(૨૦) વલજેન્દ્રવવિંશ (૨૧) ેયીવ (૨૨) દેલેન્દ્ર 
ઝધઝડીમધ અને વયદધયવવિંશ (૨૩) ભકશરધ કિકેટ 
(૨૪) શભયધિ (૨૫) ધ્ર દ ધયધનધ  

     જલાફો   


