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 દર સોમળારે  ળોટ્સએપ પર પ્રકાવત થત  ાં 
કરન્ટ  અફસેસ 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-૩૮ તધ:૧૪ ઓગષ્ટ–૨૦૧૭ 

સાંપાદક: દરબાર સહદેળવસિંહ 

સ્થલ : માળલયા હાટીના 
જજ : જ નાગઢ 
www.vidhyashakti.blogspot.com 
 
Email : vidhyashaktigujarat@gmail.com 
 
 

 

 

»    ગ જયધતની યધજમવબધની ૩ ફેઠકોની 
થમેર ચ ુંટણીભધું અવભત ળધશ, સ્ર વત ઇયધની 
અને અશભદ ટેર ચ ુંટધમધ. અશભદ ટેર 
ગ જયધતભધુંથી વતત ૫ભી લધય ચ ુંટધમધ. 

»    ગ જયધત વયકધય MSME (ભધઇક્રો, 
સ્ભોર અને વભકડમભ એન્ટયપ્રધઇઝ)ને પ્રોત્વધશન 
આલધ તધ કધ કક્ષધએ ૧૦ નલી ઔધોગીક 
લવધશતની સ્થધનધ કયળે.  

»    ગ જયધત વલધધનવબધની ચ ુંટણીભધું 
VVPAT (લોટય લેયીપધઇડ ેય ઓકડટ ટે્રર ) 
નો ઉમોગ કયધળે. ચ ુંટણી કવભળને 
સ વપ્રભકોટાભધું જણધવ્ય . 

»    કોરેજનધું વલદ્યધથીઓને ૧ શજાય 
રૂીમધભધું ટેબ્રેટ વલતયીત કયલધન ું 
અભદધલધદથી ળરૂ. વભગ્ર ગ જયધતભધું ૩.૫ રધખ 
વલદ્યધથીઓને નભો ટેબ્રેટ એનધમત કયધળે.  

»    સ્લધઇનપ ની વધયલધયભધું ભદદરૂ 
થલધ વયકધયે શલે્રધઇન નુંફય ૧૦૪ ળરૂ કયી. 
સ્લધઇનપ નધું યીોટા  ણેને ફદરે યધજમની જ 
૯ રેફોયેટયીભધું થળે. 

»    મ ખ્મભુંત્રીનધ વપ્રન્વીધર વેકે્રટયી 
એવ.અણધાની લલ્ડાફેંકનધ એકઝીકય ટીલ 
ડીયેકટય તયીકે વનભણ ુંક. તેઓ બધયત, 
ફધુંગ્રધદેળ, ભ ટધન અને શ્રીરુંકધન ું લલ્ડાફેંકભધું 
પ્રવતવનધીત્લ કયળ.ે 

»    ઇન્ડોનેવળમધભધું મોજાનધય ટેફર ટેવનવ 
ચેમ્પમનવળ ભધટે ગ જયધતનધું ૪ ખેરધડીની 
વુંદગી. લૈદેશી ચૌધયી, ભધધલીન કધભથ, 
ભોકશત ફોન્દે અને અભન ટેરનો વભધલેળ 
કયધમો. 
 
 

 

»    બધયત છોડો આંદોરનની ૭૫ભધું લાની 
ઉજલણી વનવભતે યધષ્ટ્રવત દ્વધયધ સ્લધતુંત્ર્મવેનધ 
નીઓને વન્ભધનીત કયધમધ. પ્રધધનભુંત્રી એ 
બધયત છોડોનધ કયો મધ ભયો નધ નધયધ વધભે " 

  ગ જરાત   

  ભારત   

http://www.vidhyashakti.blogspot.com/
mailto:vidhyashaktigujarat@gmail.com
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શભ કયેંગે ઓય કયકે યશેંગે"નો નધયો આપ્મો. 
ઉજલણીનો મ ખ્મ વલમ "વુંકલ્થી વવધ્ધી" છે. 
વયકધયે બધયત છોડો આંદોરન અને 
સ્લધતુંત્ર્મવુંગ્રધભને રગતી કવલઝ રોન્ચ કયી. 
બધયત છોડો આંદોરનની ૮ ઓગષ્ટ ૧૯૪૨નધું 
યોજ મ ુંફઇનધું ગોલધલરમધ ટેંક ભેદધનભધું 
ગધુંધીજીએ જાશયેધત કયી શતી અને "કયો મધ 
ભયો" નો નધયો આપ્મો શતો. 

»   નીવત આમોગે SATH (વસ્ટેનેફર 
એકળન પોય ટ્રધુંવપોભીંગ હ્ય ભન) નધું કધમધરટ 
કધમાક્રભ ભધટે ઉતયપ્રદેળ, અવભ અને કણધાટકની 
વુંદગી કયી. જમધયે વળક્ષણભધું કયલતાન ભધટે 
ભધ્મપ્રદેળ, ઝધયખુંડ અને ઓકયસ્વધની વુંદગી 
કયી. 

»   જસ્ટીવ કદક વભશ્રધ દેળનધું ૪૫ભધું ચીપ 
જસ્ટીવ ફનળ.ે ચીપ જસ્ટીવ જે.એવ.કશયે ૨૭ 
ઓગષ્ટે વનવ ત થધમ છે.  

»   બધયત-અભેકયકધનધું વુંય કત ઉક્રભે ૮ભી 
ગ્રોફર એન્ટયવપ્રન્મોયવળ વવભટ શૈદ્રધફધદભધું 
મોજાળ.ે જેભધું અભેકયકધન ું પ્રવતવનધી ભુંડ 
યધષ્ટ્રવત ડોનધલ્ડ ટ્રપની  ત્રી ઇલધન્કધ ટ્રપની 
આગેલધનીભધું ઉસ્થીત યશળેે. આ વવભટ નીવત 
આમોગ અને વલદેળી ફધફતોનધું ભુંત્રધરમ દ્વધયધ 
મોજાળ.ે 

»   વેન્ટ્રર ફોડા ઓપ કપલ્ભ વટીકપકેળન 
(CBFC)નધું ૨૮ભધું અધ્મક્ષ ગીતકધય પ્રસ ન 
જોી ફન્મધ.  વભવનસ્ટ્રી ઓપ કોપય વનકેળન એન્ડ 
બ્રોડકધસ્ટીંગ શસ્તકનધું ૧૯૫૨ભધું સ્થધમેર આ 
ફોડા કપલ્ભોને પ્રભધણત્ર આલધન ું કધમા કયે છે. 

કોઇણ કપલ્ભ ફોડાનધું વટીકપકેટ ફધદ જ 
વવનેભધઓભધું યજ  થધમ છે. 

»   મધાલયણની જાલણી કયલધ ોલ્ય ળન 
અન્ડય કન્ટ્રોર વટીકપકેટ ધયધલતધ જ લધશનોને 
વલભો આલધ વલભધ કુંનીઓને સ વપ્રભકોટાનો 
આદેળ. 

»   યધષ્ટ્રવત બલનભધું ૧૩ભધું ઉયધષ્ટ્રવત 
દે લેંકૈમધ નધમડ ને યધષ્ટ્રવત યધભનધથ 
કોવલિંદએ ળથ રેલડધવ્મધ. 

»   અપઘધવનસ્તધનનધ વલકધવ ભધટે ૨૦૧૧ભધું 
યચધમેર શધટા ઓપ એવળમધ(ઇસ્તધુંબ ર 
પ્રોવેવ)ની ૮ભી ફેઠક નલી કદલ્શીભધું મોજામ. 

»   સ્લચ્છતધ વલેક્ષણભધું કેયર અને 
શકયમધણધ યધજ્મ ટો ય યહ્યધ. જમધયે ય ી 
અને લફશધય વૌથી ધછ છે.  

»   બોધરભધું બધયત-ASEAN દેળોન ું ય લધ 
વુંભેરન મોજાળે.. તેની થીભ "ળેય લેલ્ય :કોભન 
ડસે્ટીની" છે. 

»   વયકધયે નભધભી ગુંગે ભધટેની ૧૦ 
કયમોજનધઓને ભુંજ યી આી. ૨૦૩ કયોડનધ 
ખચે ૧૦ કયમોજનધું લફશધય, વિભફુંગધ અને 
ય ીભધું ળરૂ થળે. ૫ યધજમોભધું ગુંગધ ભોવનટયીંગ 
વેન્ટય ફનળ.ે 

»   દેળન ું પ્રથભ યેલ્લે કડઝધસ્ટય ભેનેજભેન્ટ 
વલરેજ ફેંગ્રોય નજીક શજેારધભધું ફનળે. તેભધું 
યેલ્લેનધ અકસ્ભધત ફધફતનો અભ્મધવ થળે અને 
તેને વનલધયલધનધું ઉધમોની કધભગીયી થળે. 

»  બધયતીમ ફુંધધયણની કરભ 35A ફધફતે 
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જપમ  કધશ્ભીયનધ મ ખ્મભુંત્રી ભશબે ફધ મ પતી 
પ્રધધનભુંત્રીને ભળ્મધ. કરભ -35A જપમ  કધશ્ભીય 
વલધધનવબધને સ્થધમી નધગયીકની કયબધધ 
નક્કી કયલધનો અવધકધય આે છે. શધરભધું જપમ  
કધશ્ભીયનધું નધગયીકોને જ ત્મધું સ્થધમી વુંવત 
ખયીદલધનો અને નોકયીનો અવધકધય આે છે. 
દેળનધું અન્મ યધજમનધું નધગકયકો ત્મધું વુંવત 
ખયીદી ળકતધ નથી. 

»   કેન્દ્ર વયકધયે સ્લચ્છ બધયત અલબમધનનધું 
બ્રધન્ડ એપફેવેન્ડય તયીકે અક્ષમક ભધયની 
વનભણ ુંક કયી. 
 
 

 

»     ઇયધનભધું યધષ્ટ્રવત શવન રૂશધનીએ 
ઉયધષ્ટ્રવત તયીકે ફે ભકશરધ ભધવૌભેશ 
ઇબ્તેકેય અને રધમધ જૌનેદીની વનભણ ુંક કયી. 

»     દલક્ષણ આકિકધભધું અવલિધવ પ્રસ્તધલ 
ફધદ થમેર ભતદધનભધું યધષ્ટ્રવત જેકફ ઝુભધની 
જીત થઇ. 

»     BIMSTEC નધું વલદેળભુંત્રીઓની 
૧૫ભી ફેઠક ૧૦ થી ૧૧ ઓગષ્ટ દયવભમધન 
કધઠભુંડ ભધું મોજાઇ.  BIMSTEC(bay of 

Bengal initiative for multi sectoral 
technical and economic co 

operationa )  નધ વભ્મ દેળ બધયત, ભ તધન, 
ફધુંગ્રધદેળ, પમધનભધય,નેધ,શ્રીરુંકધ અને 
થધઇરેન્ડ છે અને તેન  લડ ભથક ઢધકધભધું છે. 

»     ઉતય કોયીમધએ અભેકયકધનધું ગ આભ 
દ્વદ્વ ય હ ભરો કયલધની ધભકી આી. ગ આભ 

દ્વી વિભ ેવવકપક વમ દ્રભધું  કપલરીન્વ અને 
શલધઇ ટધ  લચ્ચે આલેર છે. ઉતય કોયીમધથી 
૩૪૦૦ કકભી દૂય અને અભેકયકધથી ૧૧૦૦૦ 
કકભી દ ય ૫૧૪ લગા કકભી ક્ષેત્રપ ધયધલતધ આ 
ટધ  ય ૧.૬૩ રધખની લસ્તી છે. ૧૮૯૮ થી 
અભેકયકધનધ કબ્જાભધું યશરે આ ટધ  ય 
અભેકયકધનધું ૬ શજાયથી લધ  વૈવનકો અને 
વભવધઇર વલયોધી THAD(ટભીનર શધઇ 
અલ્ટીટય ડ  એકયમધ ડીપેન્વ) વવસ્ટભ તૈનધત છે. 

»     કેન્મધનધું યધષ્ટ્રવત તયીકે ઉશરૂ કેન્મધતધ 
ફીજીલધય ચ ુંટધમધ. આકિકી દેળ કેન્મધની 
યધજધધની નૈયોફી છે. 

»     એવળમધ ગેભ ચેન્ઝય  યસ્કધય ભધટે 
બધયતીમ મ નધ દેલ ટેરની વુંદગી. ૧ નલે. 
નધ યોજ ય નો દ્વધયધ એલોડા એનધમત થળે.  
બધયતભધું રધખો ફેઘય ફધકો ભધટે તેભણે 
રધમનશધટા અલબમધનથી ૨.૫ રધખ ડોરય એકત્ર 
કમધા છે. 

»     કમોટો પ્રોટોકોરનધ લફજા કવભટભેન્ટ 
ીયીમડ ય બધયત લતી ય નોભધું બધયતનધ 
યધજદ ત વૈમદ અકફર દીને  શસ્તધક્ષય કમધા અને 
કધફાન ઉત્વર્જન ઘટધડલધ ય બધયતની 
પ્રવતફધ્ધતધ જાશયે કયી. બધયત આલી વભજ વત 
કયનધય ૮૦ભોં દેળ ફન્મો છે. કમોટો પ્રોટોકોર 
ડીવે-૧૯૯૭ભધું જાધનભધું અનધલધમેર અને 
તેની અભરલધયી પેબ -૨૦૦૫ થી ળરૂ થઇ છે. 

»     પોફાવની વલિની ૧૦૦ ઇનોલેટીલ 
કુંનીઓભધું બધયતની ૩ કુંનીઓનો વભધલેળ. 
કશન્દ સ્તધન ય વનરીલય, એવળમન ેઇન્ટ્વ, અને 

  વળશ્વ   
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બધયતી એયટેર વધભેર થઇ.  વેરપોવા.કોભ 
વલિભધું પ્રથભ ક્રભે છે. 
 
 

 

»     ઇન્કભટેક્વ કયટના પધઇર કયનધયધની 
વુંખ્મધભધું ૨૫%નો લધધયો થમો. ૨.૮૨ કયોડ 
રોકોએ કયટના પધઇર કય ા. વયકધયે ધનકધડા 
વધથે આધધયલરિંક પયજીમધત કયી દેતધ ૯.૩ 
કયોડ ધનકધડા આધધય વધથે લરિંક થમધ. 

»    ૨૦૨૨ સ ધીભધું ગયીફો ભધટે ૨ કયોડ 
ઘય ફનધલલધની મોજનધ અંતગાત શોભરોન 
આલધ ભધટે વયકધયે ૨૩૧ ફેંકો અને પધઇનધન્વ 
કુંનીઓને ભુંજ યી આી. 

»    બધયત વયકધય શસ્તકની શલેરકોપ્ટય 
વેલધ આતી કુંની લન શુંવ લરવભટેડભધું 
કડવઇન્લેસ્ટભેન્ટને આવથિક ભધભરોની વવભવતએ 
ભુંજ યી આી. નોમડધભધું મ ખ્મધરમ ધયધલતી 
લનશુંવની સ્થધનધ ૧૯૮૬ભધું થમેર . 

»    અભેકયકધની એભેઝોનને ટકકય આલધ 
બધયતીમ ઇ-કોભવા કુંની પલરકધટાભધું 
જાધનની વોપટફેંકે ૧૬ શજાય કયોડન ું યોકધણ 
કય ા. 

»    FDI(પોયેન ડધઇયેકટ ઇનલેસ્ટભેન્ટ)ભધું 
બધયત વલિની વૌથી ખ લ્રી અથાવ્મલસ્થધ ફની. 
બધયતભધું આલતધ FDIભધું ભોયેવળમવનો ૩૬.૨% 
, વવિંગધોયનો ૨૦% અને જાધનનો પધો ૧૦% 
છે. 

»    એક્ક્ઝભ ફેંકનધું ભેનેઝીંગ ડીયેકટય 

તયીકે ડવેલડ્ યસ્સ્કન્શધની વનભણ ુંક. એક્વોટા ફેંક 
એક્ક્ઝભ ફેંકની સ્થધનધ ૧૯૮૨ભધું મ ુંફઇભધું 
થમેર. 

»    ળેયફજાયભધું લરસ્ટેડ ૩૩૧ ળેર 
કુંનીઓ ય SEBI (વવક્ય યીટીઝ એન્ડ 
એકચેંજ ફોડા ઓપ ઇસ્ન્ડમધ)  એ કધયોફધય કયલધ 
ય પ્રવતફુંધ રગધવ્મો. 

»    ICICI ફેંકે ફચત ખધતધ ધધયકો ભધટે 
ઇન્વટન્ટ કે્રકડટ કધડા રોન્ચ કય ા.  તેભધું ૪ રધખ 
સ ધીની કે્રકડટ વીભધ ભળે. 

»    જેટ એયલેઝનધું CEO વલનમ દ ફે 
ફન્મધું. 

»    વયકધયે આમધતી ધભતેરની ડય ટી 
૧૦% લધધયીને ૧૫% કયી. બધયત ભરેવળમધ 
અને ઇન્ડોનેવળમધભધુંથી ધભતેર આમધત કયે છે. 

»    SEBI એ ઇસ્ન્ડમધ ઇન્ટયનેળનર 
એકચેન્જ  (ઇસ્ન્ડમધ INX) ને ગોલ્ડ ઓપ્ળન 
ય ટે્રડીંગ  ળરૂ કયલધની ભુંજ યી આી. ૩૦ 
ઓગષ્ટથી કધયોફધય ળરૂ કયળે. 
 
 
 
 
 

»   કેયરની શધઇકોટે કક્રકેટય ળધુંતધક ભધયન 
શ્રીવુંત ય રધગેર આજીલન પ્રવતફુંધને યદ 
કમો. BCCI એ ૨૦૧૩ ની IPL-6ભધું સ્ોટ 
કપકવીંગનધું ભધભરે પ્રવતફુંધ રગધવ્મો છે. 

»   બધયતભધું ઓકટોપફયભધું મોજાનધય FIFA  
અંડય-૧૭ લલ્ડાકની ટ્રોપી ૧૭ ઓગષ્ટથી ૨૭ 

  આવથિક જગત   

  રમત જગત   
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વપ્ટેપફય દયવભમધન કદલ્શી, મ ુંફઇ, ગોલધ, 
કોચ્ચી, ગૌશધટી અને કરકતધનો પ્રલધવ કયળે. 

»   FIFA નધ યેકકિંગભધું બધયત એક સ્થધનની 
ીછેશઠ વધથે ૯૬ભધું સ્થધને શોચ્ય .  FIFA ની 
સ્થધનધ-૧૯૦૪ભધું થમેર  અને તેન ું શડે 
કલધટાય ઝય યીચ (મ્સ્લત્ઝયરેન્ડ)ભધું છે.તેન  
આદળા લધક્ય" પોય ધ ગેભ-પોય ધ લલ્ડા"છે  

»   ICC ઓરયધઉન્ડય ટેસ્ટ યેકકિંગભધું 
ફધુંગ્રધદેળનધું ળકકર અર શવનને છધડીને 
યવલન્દ્ર જાડજેા પ્રથભ ક્રભે શોચ્મો. તે ટેસ્ટ 
ફોલરિંગભધું ણ પ્રથભ ક્રભે છે. 

»   ક્ઝધખ્સ્તધનનધું અસ્તધનધભધું મોજામેર 
૭ભી એવળમન ળોટગન ચેમ્પમનવળભધું 
બધયતીમ ટીભે ક ર ૬ ભેડર જીત્મધ. અંક ય 
વભતર અને યમ્શ્ભ યધઠોડ ેગોલ્ડ જીત્મધ. 

»   WHO દ્વધયધ દલક્ષણ  લા એવળમધ ક્ષેત્ર 
ભધટે વદબધલનધ દ ત તયીકે પરધઇંગ વળખનધું 
નધભે જાલણતધ વભલ્ખધવવિંશની વનભણ ુંક કયી. 

»   ધકકસ્તધન કક્રકેટ કન્ટ્રોર ફોડાનધ વલયોધ 
ફધદ ફેંગ્રોયભધું મોજાનધય અંડય-૧૯ એવળમધ 
કક્રકેટ ક ટ નધાભેન્ટ શલે ફેંગ્રોયને ફદરે 
ભરેવળમધભધું મોજાળે. આ ટ નધાભેન્ટભધું ૮ ટીભો 
શળ.ે 

 
 
 
 

 

»   અભેકયકધભધું પ્રથભલધય જીનેટીકરી 
ભોડીપધઇડ (GM) ભધનલભ્ર ણ વલકવીત કયધય . 

લૈજ્ઞધવનકોની ટીભે CRISPR ટેકનોરોજીનો 
ઉમોગ કયીને ભધનલભ્ર ણનધ જીન્વભધું પેયપધય 
કમો છે. લૈજ્ઞધવનકોની આ ટીભભધું બધયતીમ 
મ નધું ડો.વુંજીલ કૌર ણ વધભેર છે. 

»   ISRO  ૩૧ ઓગષ્ટે ક્ષેત્રીમ નેવલગેળન 
પ્રણધરી "નધવલક"નધું ઉગ્રશ IRNSS-1 H ન ું 
પ્રક્ષેણ કયળે. આ ઉગ્રશ IRNSS-1 A ન ું 
સ્થધન રેળે, કધયણ કે તેની યભધણ  ઘકડમધ 
ખયધફ થઇ ગઇ છે. 

»   બધયતીમ લધય વેનધનધું અત્મધધ વનક 
જગ આય વલભધનો ઇઝયધમેર ની શધઇટેકનોરોજી 
ધયધલતી AESA(એકટીલ ઇરેકટ્રોવનકરી સ્કેન્ડ 
એયે)  યડધયથી વજ્જ થમધ. દ શ્ભનોનધું ઘણધ 
ઠેકધણધ ય એકવધથે ત્રધટકી ળકળે. 

»   ગોલધભધું બધયતીમ તટ યક્ષક જશધજ ળૌમા 
કોસ્ટગધડાભધું વલવધલત યીતે વધભેર કયધય . આ 
ઓપળોય ેટ્રોર લેવેરન ું ગોલધ વળમધડા દ્વધયધ 
વનભધાણ કયધય  છે. આ જશધજ ૨૩૫૦ ટન લજન 
અને ૯૧૦૦ કક.લો.નધું કડઝર એન્જીન વધથે 
અત્મધધ વનક કોપય વનકેળન વવસ્ટભ, નેલીગેળન, 
વેંવય અને ૩૦ MM નેલર ગન થી વજ્જ છે. 
તેનધ ય શલેરકોપ્ટય ણ તૈનધત યશળેે. 

»   BSF નધ પ્રોજેકટ કોપપ્રીશને્વીલ 
ઇન્ટીગ્રેટેડ ફોડાય ભેનેજભેન્ટ વવસ્ટભ (CIBMS)  

શઠે ઇઝયધમેરની જેભ બધયતે ધકકસ્તધનની 
જપમ -કધશ્ભીય વીભધભધું શધઇટેક્નોરોજી ય કત 
લધડ રગધડલધન ું ળરૂ કય ા. આ લધડ વીવીટીલી 
કેભેયધ, નધઇટ વલઝન કેભેયધ, અને વેંવયથી 
વજ્જ શળ.ે જે ઘ વેઠની કોવળવ થતધ જ એરટા 

  સાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન   
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આળ.ે 

»   બધયત-અભેકયકધની આભીનો ૧૩ભોં 
વુંય કત ય ધ્ધધભ્મધવ અભેકયકધનધું  ઇવ ભેકડોકા 
ય વપ્ટેપફયભધું મોજાળે. જેભધું ગોયખધ 
યધઇપરનધ ૨૦૦ જલધનો બધગ રેળે. 

»   ISRO  શધઇય સ્ેકટ્રર ઇભેજીંગ 
ઉગ્રશ રોન્ચ કયળે. તેનધથી પ્ર થ્લી યનધ 
ઓબ્જેકટ, અને લસ્ત  ઓની ઓખ થઇ ળકળે. 
પ્ર થ્લીથી ૬૦૦ કકભી અલકધવભધું યશરે આ 
ઉગ્રશ ધકોન ું વનયીક્ષણ, તેર અને ખવનજોન ું 
વુંળોધન અને વૈન્મનધ વલેરન્વ  ભધટે કધભ 
કયળ.ે 

»   બધયત યવળમધ લચ્ચે ભેગધ લોય ગેભ 
"ઇન્દ્રધ" ઓક્ટોપફયભધું યવળમધભધું મોજાળે. તેભધું 
આભી, નેલી અને એયપોવા એભ ત્રણેમ પોવા 
જોડધળે. વલદેળી ધયતી ય બધયતનો આલો 
પ્રથભ ય ધ્ધ અભ્મધવ શળે કે જેભધું ત્રણેમ વેનધ 
જોડધળે. 
 
 
 
 

        -જસ્ટીસ દીપક વમશ્રા- 
-૩ ઓક્ટો ૧૯૫૩ભધું ફધનધ ય ઓકયસ્વધભધું    
  જન્ભ 

-તેઓ દેળનધ ૨૧ભધું ચીપ જસ્ટીવ યુંગનધથ 
વભશ્રધનધ બત્રીજા છે. 
-તેઓ ચીપ જસ્ટીવ ફનનધય ઓકયસ્વધ યધજમનધું 
વત્રજા વ્મમ્ક્ત છે. તે શરેધ યુંગનધથ વભશ્રધ અને 
જીફી ટનધમક ચીપ જસ્ટીવ ફન્મધ શતધ. 
-૧૯૭૭થી ઓકયસ્વધ શધઇકોટાભધું લકકરધતની 

ળરૂઆત કયેર. 
-૧૯૯૬ભધું ઓકયસ્વધ શધઇકોટાભધું જજ ફન્મધ. 
-૨૦૦૯ભધું ટનધ શધઇકોટાનધું ચીપ જસ્ટીવ 
ફન્મધ. 
-૨૦૧૦ભધું કદલ્શી શધઇકોટાનધ ચીપ જસ્ટીવ ફન્મધ 
શતધ. 
-૨૦૧૧ભધું સ વપ્રભકોટાભધું જજ ફન્મધ. 
-દેળનધું ૪૫ભધું ચીપ જસ્ટીવ ફન્મધ. 
-૨૪ કરધકભધું ઓનરધઇન FIR, વનબામધ કેવ, 
અને મધક ફ ભેભણ કેવ જેલધ ભશત્લનધું ચ કધદધ 
આપ્મધ. 
 
 

 
 

 
૭ ઓગષ્ટ- વલિ વુંસ્ુત કદલવ(શ્રધલણ  લણિભધ)  
૮-ઓગષ્ટ-ળકશદ કદલવ ગ જયધત,  
           કશન્દ છોડો  કદલવ, 
૯-ઓગષ્ટ- વલિ આદીલધવી કદલવ 
૧૦-ઓગષ્ટ-વલિ ફધમોકડઝર કદલવ,  
             વલિ વવિંશ કદલવ 
૧૨-ઓગષ્ટ-આંતયયધષ્ટ્રીમ ય લધ કદલવ(૨૦૧૭  
             નો વલમ-ય લધઓ દ્વધયધ ળધુંવતન ું  
             વનભધાણ) 
 
 
 
 
 

(૧) ગ જયધતભધું લધ  કેટરી ઔધોગીક લવધશત 
ફનળે ? 
(૨) VVPAT ન ું  ર  નધભ શ  છે ? 

 Days of The week  
 

 પ્રશ્નોતરી  

Person of The Week 
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(૩) ગ જયધત વયકધય વલદ્યધથીઓને કેટરધ 
રૂવમધભધું ટેબ્રેટ આળે ? 

(૪) સ્લધઇન પ  ભધટે વયકધયે કમધ નુંફયની 
શલે્રધઇન ળરૂ કયી છે ? 
(૫) લલ્ડાફેંકનધું એકઝીકય ટીલ ડીયેકટય તયીકે 
ગ જયધતનધું કમધ અવધકધયીની વનભણ ુંક થઇ ? 

(૬) બધયત છોડો આંદોરનની કેટરધ લાની 
ઉજલણી થઇ યશી છે ? 

(૭) SATH ન ું  રૂ નધભ શ  છે ? 
(૮) બધયતનધું ૪૫ભધું ચીપ જસ્ટીવ કોણ ફન્ય  ? 

(૯) ૮ભી ગ્રોફર એન્ટયવપ્રન્મોયવળ વવભટ 
ક્યધ મોજાળે ? 

(૧૦) CBFC ન ું અધ્મક્ષ કોણ ફન્ય  છે ?  
(૧૧) દેળન ું પ્રથભ ડીઝધસ્ટય ભેનેજભેન્ટ વલરેજ 
કમધ ફનળે ? 

(૧૨) તધજેતયભધું ચચધાભધું આલેર જપમ  
કધશ્ભીયને રગતી બધયતીમ ફુંધધયણની કરભ 
કઇ છે ? 

(૧૩) સ્લચ્છ બધયતનધું બ્રધન્ડ એપફેવેન્ડય તયીકે 
કોની વનભણ ુંક થઇ છે ? 

(૧૪) દલક્ષણ આકિકધભધું કમધ યધષ્ટ્રવતએ 
અવલિધવનો પ્રસ્તધલ જીત્મો ? 

(૧૫) BIMSTEC ન ું મ ખ્મધરમ કમધ આલેર છે 
? 

(૧૬) ઉતય કોયીમધ એ અભેકયકધનધ કમધ ટધ  
ય હ ભરો કયલધની ધભકી આી છે ? 

(૧૭) ક્યોટો પ્રોટોકોરની લફજી પ્રવતફધ્ધતધ ય 
શસ્તધક્ષ કયનધય બધયત કેટરધભો દેળ ફન્મો ? 

(૧૮) શલેરકોપ્ટય વેલધ આતી વયકધયની કઇ 
કુંનીભધું કડવઇન્લેસ્ટભેન્ટને ભુંજ યી ભી ? 

(૧૯) એક્ઝીભ ફેંકનધું ભેનેજીંગ ડીયેકટય કોણ 
ફન્ય  ?  
(૨૦) કેય શધઇકોટે ક્યધ કક્રકેટય યનધું 
આજીલન પ્રવતફુંધને શટધવ્મો ? 

(૨૧) વભલ્ખધવવિંશની ક્યધ વુંગઠનનધ વદબધલનધ 
દ ત તયીકે વનભણ ુંક થઇ ? 

(૨૨) અંડય ૧૯ એવળમધ ક કક્રકેટ ટ નધાભેન્ટ 
શલે બધયતને ફદરે ક્યધ દેળભધું મોજાળે ? 

(૨૩) ઇવયો નધવલક ભધટે IRNSS-1 A નધ 
સ્થધને શલે કમો ઉગ્રશ રોન્ચ કયળે ? 

(૨૪) વલિ વવિંશ કદલવ કમધયે ઉજલધમ છે ? 

 
 
 

 

 

(૧) ૧૦ (૨) લોટય લેયીપધઇડ ેય ઓકડટ ટે્રર 
(૩) ૧૦૦૦ રૂવમધ (૪) ૧૦૪ (૫) એવ.અણધા 
(૬) ૭૫ લા  (૭) વસ્ટેનેફર એકળન પોય 
ટ્રધુંવપોભીંગ હ્ય ભન (૮) જસ્ટીવ કદક વભશ્રધ (૯) 
શૈદયધફધદ (૧૦) પ્રસ ન જોી (૧૧) ફેંગ્રોય 
(૧૨) કરભ ૩૫A (૧૩) અક્ષમ ક ભધય (૧૪) 
જેકફ જ પભધ (૧૫) ઢધકધ (૧૬) ગ આભ (૧૭) 
૮૦ભોં (૧૮) લનશુંવ (૧૯) ડલેીડ યવકકન્શધ 
(૨૦) શ્રીવુંત (૨૧) WHO (૨૨) ભરેવળમધ 
(૨૩) IRNSS-1 H (૨૪) ૧૦ ઓગષ્ટ  

     જળાબો   


