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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. 

અંક નું-૩૯ તધ:૨૧ ઓગષ્ટ–૨૦૧૭ 

સાંાદક: દયફાય સહદેલવસિંહ 

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

 

 

»    ગ્રધભીણ વલસ્તધયોભધું જાશયેભધું વૌચ 
મ કત જજલ્રધભધું નભાદધ જજલ્રો દેળબયભધું વિજા 
ક્રભે યહ્યો.  જમધયે ગ જયધતભધું પ્રથભ ક્રભે છે. 

»    ભરેવળમધભધું મોજામેર ઇન્ટયનેળનર 
ઓન ભધસ્ટય એથ્રેટીકવ ચેમ્પમનવળભધું 
લડોદયધનધું ૬૮ લવિમ ખેરધડી ભશને્ર ટેરે 
રધુંફી ક દભધું ૪.૮૦ ભીટયનો જપ રગધલીને 
કધુંસ્મ દક જીત્મો. 

»    ૭૧ભધું સ્લધતુંત્ર્મલા વનવભતે 
યધજમકક્ષધનો ધ્લજલુંદન વભધયોશ લડોદયધભધું 
મોજામો. વુંસ્કધય નગયી લડોદયધનધું નલરખી 
ભેદધનભધું મોજામેર કધમાક્રભભધું મ ખ્મભુંિી વલજમ 
રૂધણી એ વિયુંગધને વરધભી આી. 

»    લડોદયધ યેન્જનધ IGP જ્ઞધનેન્રવવિંશ 
ભલરકની યધષ્રવત ભેડર ભધટે વુંદગી. જમધયે 
અન્મ ૧૬ ોલરવ જલધનોની યધષ્રવત ોલરવ 
ભેડર ભધટે વુંદગી. 

»    યધજમબયભધુંથી ૪૧ વળક્ષકોની શ્રેષ્ઠ 
વળક્ષક ભધટે વુંદગી કયધમ. ૫ વપ્ટેપફયે 
વળક્ષકકદલવ વનવભતે યધજમધરનધું શસ્તે વન્ભધન 
કયધળે. 

»    ડીવેપફયભધું લલ્ડા ય થ અંડય -૧૬ ચેવ 
ઓરમ્પમધડ અભદધલધદભધું મોજાળે. વલશ્વનધું ૬૦ 
દેળોનધું ૩૦૦ ખેરધડી બધગ રેળે. 
 
 

 

»    કેન્દ્ન્રમ ભુંિીઓ અને વવવનમય બ્ય યોકે્રટ 
શલે ઇરેકરીક કધયભધું જોલધ ભળે. વયકધયે ૧૦ 
શજાય ઇરેકરીક કધય ભધટે ગ્રોફર ટેન્ડય જાશયે 
કય ા. યધષ્રીમ યધજધધની ક્ષેિ કદલ્શીભધું ૪ શજાય 
ચધજીંગ સ્ટેળન ફનળે. 

»     વભગ્ર દેળભધું ૭૧ભોં સ્લધતુંત્ર્મકદલવ 
દેળબમ્તત વધથે ઉજલધમો. પ્રધધનભુંિી એ રધર 
કકલ્રધ યથી યધષ્રજોગ વુંફોધન કય ા. 

»     ૭૧ભધું સ્લધતુંત્ર્મ લા વનવભતે યધષ્રવત 

  ગ જયાત     બાયત   

http://www.vidhyashakti.blogspot.com/
mailto:vidhyashaktigujarat@gmail.com
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એ ળસ્ત્રવેનધ અને અધાવૈવનક દો ભધટે ૧૧૨ 
લીયતધ  યસ્કધય વલજેતધઓ જાશયે કમધા. તેભધું ૫ 
કકવતિચક્ર, ૧૭ ળૌમાચક્ર, ૮૫ વેનધભેડર, ૩ 
નૌવેનધ ભેડર, ૨ લધય વેનધ ભેડરનો વભધલેળ 
થધમ છે. આ ઉયધુંત ૯૯૦ ોલરવ જલધનોને 
યધષ્રવત ોલરવ ભેડર થી વન્ભધનીત કયધળે. 

»      ગ ગર, પેવબ ક, વ્શોટવએ, 
ભધઇક્રોવોપટ, અને મધહ  યથી બ્લ  વ્શરે ગેભની 
લરિંક શટધલલધ વયકધયનો આદેળ. 

»     LED ફલ્ફ, ટય ફરધઇટ અને ધલય 
વેલય ુંખધ ેરોર ુંો યથી લેંચલધ ભધટે 
EESL(એનજી એકપવવમન્વી વવલવા લરવભટેડ) 
અને IOC,HPCL, અને બધયત ેરોલરમભ 
લચ્ચે વભજ તી થઇ. 

»     ૪૮ભોં ઇન્ટયનેળનર કપલ્ભ પેસ્ટીલર 
ઓપ ઇન્દ્ન્ડમધ (IFFI) ૨૦ થી ૨૮ નલેપફય 
ગોલધભધું મોજાળે. 

»     ઇન્પોવીવનધું CEO વલળધર વવક્કધએ 
યધજીનધમ  આપ્ય . 

»     યધષ્રવત યધભનધથ કોવલદનધું શસ્તે 
૨૦૧૩ અને ૨૦૧૪નધું નેળનર વેપટી એલોડા 
(ખધણ) નધ વલજેતધઓનો વન્ભધન વભધયોશ 
વલજ્ઞધન બલનભધું મોજામો. 

»     પ્રધધનભુંિીએ વલયતધ  યસ્કધય 
વલજેતધઓનધ વન્ભધન ભધટે 
www.gallantryaward.gov.in  લેફવધઇટ 
રોંચ કયી. તેભધ આઝધદી ફધદ થી ફધધજ 
એલોડા વલજેતધઓની ભધકશતી શળે. 

»     કેન્રીમ કેલફનેટે નલી ભેરો યેરનીવતને 
ભુંજ યી આી. શધરભધું દેળભધું કદલ્શી, ફેંગ્રોય, 
કરકતધ, ચેન્નઇ, કોચી, મ ુંફઇ, જમ ય, ગ ડગધુંલ, 
એભ ૮ ળશયેોભધું ભેરો યેર કધમાયત છે. 

»     જાલણતધ પોટોગ્રધપય એવ.ૌરન ું 
કદલ્શીભધું નીધન. તેઓ ૧૯૭૧ભધું વનકોન 
ઇન્ટયનેળનર પોટો સ્ધધા જીતનધય પ્રથભ 
બધયતીમ શતધું. 

»     વુંકલ્થી વવધ્ધ્ધ  ૨૦૨૨ સ ધીભધું 
દેળને ગુંદકીથી મ કત કયલધ ભધટે વયકધય વભગ્ર 
દેળની પ્રધથવભક ળધધનધું ફધકો ભધટે કપલ્ભ, 
વનફુંધ અને લચિની સ્ધધા મોજળે. જેનધ 
વલજેતધઓને ૨ ઓકટો.નધું યોજ સ્લચ્છ બધયત 
 યસ્કધય એનધમત કયધળે. 

»    ભશધયધષ્રભધું નભો ય લધ યોજગધય કેન્રની 
સ્થધનધ કયધઇ.. તેનો ઉદેશ્મ મ ુંફઇનધ 
ફેયોજગધય ય લધનોને યોજગધયી આલધનો છે. 
આ શરે દ્વધયધ મ ુંફઇલધવી ઓને ખેડ તો ધવેથી 
વીધ  તધજ  જ ળધકબધજી ભી યશળેે અને 
ય લધનોને યોજગધયી ભળે. 

»    ઇન્દ્ન્ડમન કપલ્ભ પેસ્ટીલર ભેરફોના( 
IFFM) ભધું વિયુંગો રશયેધલનધય પ્રથભ 
બધયતીમ અલબનેિી એશ્વમધા યધમ ફની. યધમને 
લૈવશ્વક વવનેભધ ઉત્ુષ્ટતધ  યસ્કધયથી વન્ભધનીત 
કયધમ. 

»    લલ્ડા કોંગ્રેવ ઓપ ઓપ્ટોભેરી ૧૧ થી 
૧૩ વપ્ટેપફય શૈરધફધદભધું મોજાળે.  

http://www.gallantryaward.gov.in/
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»    કોંગ્રેવ ઉધધ્મક્ષ યધહ ર ગધુંધીએ વસ્તી 
કકિંભતે ગયીફોને બોજન આતી ઇન્દ્ન્દયધ 
કેન્ટીનન ું ફુંગ્રોયભધું ઉદ્ઘધટન કય ા. જમધું ગયીફોને 
૫ રૂીમધભધું નધસ્તો અને ૧૦ રૂવમધભધું બોજન 
ભળ.ે  

»    બધયતીમ શધથીઓની ગણતયીનધ આંકડધ 
જાશયે કયધમધ. લન અને મધાલણા ભુંિધરમ દ્વધયધ 
જાશયે થમેર આંકડધભધું દેળભધું ૨૭૩૧૨ શધથી 
છે. જેભધું કણધાટકભધું વૌથી લધ  ૬૦૪૯, 
આવધભભધું ૫૭૯૧ અને કેયભધું ૩૦૫૪ શધથી 
છે.. 

»    ગોલધ વયકધયે બધયતભધું વૌપ્રથભ 
ફધમોગેવથી વુંચધલરત ફવો ળરૂ કયી. 
યધજમધર મ્ર દ રધવવિંશ ે૩ ફવને રીરી ઝુંડી 
આી. 
 
 

 

»     ડોકરધભ જભીન વલલધદ ભધભરે જાધને 
બધયતને વધથ આપ્મો. 

»     યવળમધએ બધયતભધું યધજદ ત તયીકે 
વનકોરોમ ક દધળેલની વનભણ ુંક કયી. 

»     બધયત-મ્સ્લડન લચ્ચે ઇન્ટેરેકચ્ય અર 
પ્રોરી યધઇટવ(IPR) ફધફતે વભજ વત થઇ. 
ફુંને્ન દેળ ોતધનધ રોકોભધું ઇન્ટેરકચ્ય અર 
પ્રોટી યધઇટ્વ ફધફતે જાગ્ર વત રધલલધન ું કધમા 
કયળ.ે 

»     પોફાવની વૌથી લધ  કભધણી કયનધયી 

અલબનેિીઓભધું અપભધ સ્ટોન(અભેકયકધ) પ્રથભ 
ક્રભ.ે તેની લધવિક કભધણી ૨૬ વભલરમન છે. 

»     WHO એ આકિકી દેળ વોભધલરમધને 
ોલરમો મ કત જાશયે કમો. 

»     વલશ્વભધું કલરન એનજી દ્વધયધ ગ્રીન 
યેલન્ય  કભધનધય ૨૦૦ કુંનીઓભધું બધયતની ૭ 
કુંનીઓનો વભધલેળ.. આ વધત કુંનીઓભધું  
સ ઝરોન એનજી, BHEL, ટધટધ કેવભકર, 
એકવધઇડ,  IDFC, થભેક્ષ લરવભટેડ અને શલેલ્વ 
ઇન્દ્ન્ડમધનો વભધલેળ થધમ  છે.  

»     TAPI(ત કાભેવનસ્તધન-અપઘધવનસ્તધન-
ધકકસ્તધન-ઇન્દ્ન્ડમધ)  ગેવ ધઇરધઇનની 
સ્ટીમયીંગ કવભટીની ફેઠક કદલ્શીભધું મોજાળે. 
૧૮૧૪ કકભી રધુંફી ફનનધયી આ ગેવ 
ધઇરધઇન વલશ્વનધ ચોથધ નુંફયનધ ગેવ કપલ્ડ 
ગધન્દ્લ્કનીળ(ત કાભેવનસ્તધન) ને બધયત વધથે 
જોડળ.ે 

»     G-7 નધ ગ્ર શભુંિીઓની ફેઠક ઇટધરીભધું 
મોજાળ.ે G-7 ભધું કેનેડધ, િધન્વ, જભાની, ય કે, 
જાધન, અભેકયકધ અને ઇટધરીનો વભધલેળ થધમ 
છે. 

»     એન્ટધકાટીકધભધું ફયપ નીચે વલશ્વન ું 
વૌથી ભોટ  જલધધમ ખી ક્ષેિ ભળ્ય . 

»     નેધ અને ચીને આવી વશમોગ 
લધધયલધ ૩ વભજ તી ય શસ્તધક્ષય કમધા. 

»     અભેકયકધએ ધકકસ્તધનભધું કધમાયત 
આતુંકલધદી વુંગઠન કશઝબ ર મ ઝધકશદીન ય 

  વલશ્વ   
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પ્રવતફુંધ મ કમો. વુંવતઓ જપ્ત કયલધનો 
આદેળ. 
 
 

 

»     જનયર ભોટવા ઇન્દ્ન્ડમધનધ MD વુંજીલ 
ગ પ્તધ ફન્મધ. અભેકયકન કુંની જનયર ભોટવાન ું 
શડેકલધટાય ડરેોઇટ (વભવળગન) ખધતે આલેર છે. 

»    અભેકયકધથી કધચ  ુડ ઓઇર પ્રથભલધય 
બધયત શોચ્ય . IOC અને BPCL એ ગત 
ભકશને ૬૦ રધખ ફેયરનો ઓડાય આપ્મો શતો. 
બધયત ઓઇરનો વિજો વૌથી ભોટો આમધતકધય 
દેળ છે. 

»    IFCI (ઇન્ડસ્રીમર પધઇનધન્વ કોોયેળન 
ઓપ ઇન્દ્ન્ડમધ)નધું MD ળુંકય યધલ ફન્મધ. 

»    કશન્દ સ્તધન કોય લરવભટેડનધું CMD 
વુંતો ળભધા ફન્મધ. 

»    IBBI(ઇનવોલ્લન્વી એન્ડ ફેંકકયપ્વી 
ફોડા ઓપ ઇન્દ્ન્ડમધ)નધું એકઝીકય ટીલ ડીયેકટય 
ડો. ભભતધ સ યી ફન્મધું. IBBI ની સ્થધનધ 
૨૦૧૬ભધું થમેર છે. 

»    SBI ફેંકે કોોયેટ વોશ્મર 
કયસ્ોન્વીફીરીટી(CSR) અંતગાત "SBI ગ્રધભ 
વેલધ" શરે ળરૂ કયી. ૬ યધજમોની ૧૦ ગ્રધભ 
ુંચધમત દતક રઇને આયોગ્મ, વળક્ષણ, ગ્રધભીણ 
ધમધની સ વલધધઓ ભધટે કધમા કયળે. 

»    RBI એ ખેડ તોની ધક રોન મોજનધ 
ભધટે આધધય કધડા લરિંક પયજીમધત કયલધ ફેંકોને 

આદેળ આપ્મધ . 

»    કરૂય લૈશ્મ ફેંકનધું MD અને CEO 

તયીકે ી.આય.ળેધરીની વનભણ ુંક. કરૂય લૈશ્મ 
ફેંકન ું શડેકલધટાય કરૂય તવભરનધડ ભધું આલેર છે. 
જેની સ્થધનધ ૧૯૧૬ભધું એભ.એ.લેંકટયભણ 
ચેટીમધય અને અથી ુષ્ણધ ચેટીમધયે કયી શતી. 

»    RBI ૫૦ રૂીમધની નલી નોટ ફજાયભધું 
ઉતધયળે.. જેભધું એક ફધજ  ગધુંધીજી અને લફજી 
ફધજ  શપીનધું યથની આુવત શળે. તેભજ 
ગલનાય ઉજીત ટેરની વકશ શળે. 

»    BSNL એ ભોલફકલીક વધથે ડીઝીટર 
લોરેટ રોન્ચ કય ા 

»    વલજીનધું લફર ક્ય આય કોડલધધ 
આનધય પ્રથભ કુંની ટધટધ ધલય ફની. જેને 
સ્કેન કયીને ડધઇયેકટ બીભ એપ્ કે અન્મ કોઇ 
એપ્ થી વીધ  જ ેભેન્ટ કયી ળકધળે. 
 
 
 
 
 

»    શ્રીરુંકધનધ લ્રેકર ઇન્ટયનેળનર 
સ્ટેકડમભભધું વિજી ટેસ્ટભધું બધયતે શ્રીરુંકધને 
શયધવ્ય . વભગ્ર વવકયઝ બધયતે શ્રીરુંકધને ૩-૦થી 
શયધલીને કરીન મ્સ્લ કયી.. વલદેળી ધયતી ય 
બધયતે ૮૫ લા ફધદ કોઇ ટીભને કલરન મ્સ્લ 
કયી. 

»    કેનેડધભધું મોજામેર યોજવા ક 
પધઇનરભધું મ્સ્લતઝયરેન્ડનધ યોજય પેડયયને 
જભાનીનધ એરેકઝધન્ડય જલેયેલએ શયધવ્મો. 

  આવથિક જગત   

  યભત જગત   
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જમધયે ભકશરધ વવિંગલ્વન ું ટધઇટર એલરનધ 
મ્સ્લટોરીનધ(ય કે્રન) એ જીત્ય . 

»    બધયતનધ ૧૬ લવિમ ફેડવભન્ટન ખેરધડી 
રક્ષ્મ વેનએ બ રગધયીમધભધું આમોજીત 
બ રગધયીમધ ઓન ટ નધાભેન્ટ જીતી રીધી. 

»    તધઇેઇ(તધઇલધન)ભધું મોજાનધય ૨૯ભી 
વલશ્વ ય વન. ગેપવભધું બધગ રેલધ બધયતીમ ટીભ 
તધઇલધન શોચી. 

»    ૬ઠી ગોલ્ડન ગ્રોલ ભકશરધ ફોકવીંગ 
ટ નધાભેન્ટ લોઝલોડીનધ વલફિમધભધું મોજાઇ. 
બધયતીમ ટીભે ૨ ગોલ્ડ, ૪ વવલ્લય, અને ૪ 
બ્રોંઝ એભ ક ર ૧૦ ભેડર જીત્મધ. 

»    ICC અન્ડય-૧૯ લલ્ડા ક ૨૦૧૮ભધું 
ન્ય ઝીરેન્ડભધું મોજાળે. જેભધું ૧૬ ટીભો બધગ 
રેળે. 

»    વલશ્વ ચેમ્પમનવળ બધરધ પેંક સ્ધધાભધું 
પધઇનરભધું શોચનધય પ્રથભ બધયતીમ ખેરધડી 
દેવલન્દયવવિંશ કધુંગ ફન્મધ. 
 

 

 
 
 

 

»   DAC ( ડીપેન્વ એકલીઝીળન કધઉમ્ન્વર) 
એ અભેકયકધ ધવેથી ૬ ભોટધ અધચે AH-64E 

શલેરકોપ્ટય ખયીદલધ ભુંજ યી આી. ફોઇંગ 
કુંની ધવેથી ૧૪૬૮ કયોડભધું ખયીદનધયધ આ 
એટેક શલેરકોપ્ટય એક વધથે ૧૨૮ રક્ષ્મને 
વનળધન ફનધલી ળકે છે. ફે ધઇરોટ ધયધલતધ 

આ શલેરકોપ્ટય ૩૦ MMની M230 ચેઇન ગન, 
AGM -114 શરેપધમય વભવધઇર, શધઇડ્રધ ૭૦ 
યોકેટ ેડ જેલધ શવથમધયોથી વજ્જ છે. 

»    અભેકયકધની એકયઝોનધ ય વન.નધ 
લૈજ્ઞધવનકોએ ઝીકધ લધમયવ વધભે વૌપ્રથભ 
લનસ્વત આધધયીત યવી વલકવધલી. જે ઝીકધ 
લધમયવ વધભેની અન્મ યવીઓ કયતધ લધ  
સ યલક્ષત અને વસ્તી છે. 

»    સ્લદેળી GPS વવસ્ટભની લધ  વટીકતધ 
ભધટે જાધને વભવળફીકી-૩ ઉગ્રશ રોંચ કમો. 
જાધનની અંતયીક્ષ એજન્વી "જાધન એયોસ્ેવ 
એકવપ્રોયેળન એજન્વી(JAXA) એ તેનેગધવળભધ 
અંતયીક્ષ કેન્ર યથી H-2A યોકેટ દ્વધયધ આ 
ઉગ્રશને પ્રક્ષેીત કમો. 

»    નલેપફયભધું મોજાનધય ઇન્દ્ન્ડમન ઓળેન 
નેલર વવપોઝીમભ(IONS)ની  ઇન્ટયનેળનર 
ભેયીટધઇભ વચા એન્ડ યેવક્ય  એકવયવધઇઝ    ( 
IMMSAREX)ભધું ચીન ણ વધભેર થળે. 
ફધુંગ્રધદેળની આગેલધનીભધું ફુંગધની ખધડીભધું 
મોજાળ.ે IONS  બધયતની આગેલધનીભધું 
૨૦૦૮ભધું યચધઇ, જેભધું ૩૪ દેળની નેલી વધભેર 
છે. 

»    ઇન્ટયનેળનર સ્ેવ સ્ટેળનભધું સ્ેવ-X 

સ ય કોપપ્ય ટય ભોકરળે. HP દ્વધયધ વનવભિત આ 
સ ય કોપય ટયને પધલ્કન -૯ યોકેટ દ્વધયધ કે 
કેયનેલર પરોકયડધ થી રોંચ કયધળે. 

»    "નધવલકધ વધગય કયક્રભધ"ની ભકશરધ 
ટીભ પ્રધધનભુંિીને ભી. ભકશરધ વળમ્તતકયણને 
પ્રોત્વધશન આલધનધું શતે   વધથે આ ટીભ ૧૭ 

  સાંયક્ષણ / વલજ્ઞાન   
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વપ્ટેપફય એ INSV તકયણી ય વલશ્વ મધિધએ 
યલધનધ થળ.ે 

»    ીધલધલ મ્સ્થત કયરધમન્વ ડીપેન્વ 
એન્ડ એંજીવનમયીંગ ન  નધભ ફદરીને યીરધમન્વ 
નેલર એન્ડ એન્જીનીયીંગ યખધય . 
 
 
 

        -સ્લ.યાજીલ ગાાંધી- 
-યધજીલ યત્ન ગધુંધીનો જન્ભ ૨૦ ઓગષ્ટ 
૧૯૪૪ભધું મ ુંફઇભધું થમેર. 
-વતધ –કપયોજ ગધુંધી, 
-ભધતધ-ઇન્દ્ન્દયધ ગધુંધી 
-૧૯૬૮ભધું વોવનમધ ગધુંધી વધથે રગ્ન 
-૧૯૮૪ભધું ૪૦ લાની ઉંભયે દેળનધું વૌથી 
ય લધન લડધપ્રધધન ફન્મધ. 
-૧૯૮૪ થી ૧૯૮૯ દેળનધું લડધપ્રધધન યહ્યધ. 
-જલધશય નલોદમ વલદ્યધરમોની સ્થધનધ, 
MTNL ની સ્થધનધ, દેળભધું ટેલરકોપય વનકેળન 
અને ટેકનોરોજીની ક્રધુંવત કયી., ભધરદીલભધું 
ઓયેળન કેકટવ દ્વધયધ યધષ્રવતને છોડધવ્મધ. 
-૨૧ભે ૧૯૯૧ભધું તવભરનધડ નધું શ્રીેયુંપફદ યભધું 
શત્મધ. 
-વભધધી સ્થ- વલયભ વભ કદલ્શી  
 
 
 

 

 
૧૫-ઓગષ્ટ-સ્લતુંિતધ કદલવ 
૧૯-ઓગષ્ટ-વલશ્વ િોટોગ્રધપી કદલવ,  
૨૦-ઓગષ્ટ-વદબધલનધ કદલવ(યધજીલ ગધુંધીનો 
જન્ભકદલવ) 

 
 
 
 
 

(૧) સ્લધતુંત્ર્મકદલવનો યધજમકક્ષધનો વભધયોશ 
ક્ધું મોજામો ? 
(૨) લલ્ડા ય થ અંડય -૧૬ ચેવ ઓરમ્પમધડ 
ક્ધું મોજાળે ? 

(૩) બધયતે કેટરધભો સ્લધતુંત્ર્મ કદલવ ઉજવ્મો ? 

(૪) કઇ ગેભ વધભે વયકધયે પ્રવતફુંધ મ કમો ?  
(૫) EESL ન ું રૂૂ નધભ શ  છે ? 

(૬) ૪૮ભોં ઇન્ટયનેળનર કપલ્ભ પેસ્ટીલર ઓપ 
ઇન્દ્ન્ડમધ ક્ધ મોજાળે ? 

(૭) ઇન્પોવીવનધું CEO દેથી કોણે યધજીનધમ ું 
આપ્ય  ?  
(૮) દેળનધું કેટરધ ળશયેોભધું શધરભધું ભેરો યેર 
કધમાયત છે ? 

(૯) કમધ જાલણતધ પોટોગ્રધપયન ું તધજેતયભધું 
નીધન થય  ? 

(૧૦) નભો ય લધ યોજગધય કેન્ર કમધ ળરૂ થય  ? 

(૧૧) લલ્ડા કોંગ્રેવ ઓપ ઓપ્ટોભેરી ક્ધું મોજાળે 
?   
(૧૨) યધહ ર ગધુંધી એ ફેંગ્રોયભધું કઇ કેન્ટીનને 
ખ લ્રી મ કી ? 

(૧૩) દેળનધું કમધ યધજમભધું વૌથી લધ  શધથી છે 
? 

(૧૪) ફધમોગેવથી વુંચધલરત ફવ ક્ધ યધજમભધું 
ળરૂ થઇ ?  
(૧૫) યવળમધએ બધયતભધું યધજદ ત તયીકે કોની 
વનભણ ુંક કયી ?  

 Days of The week  
 

 પ્રશ્નોતયી  

Person of The Week 



સ્ધધાત્ભક યીક્ષધઓ ભધટેન ું વૌપ્રથભ લોટ્વએ ભેગેઝીન-વલદ્યધળકકત  

              www.vidhyashakti.blogspot.com 
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(૧૬) વલશ્વની વૌથી લધ  કભધણી કયનધય 
અલબનેિી કોણ છે ?  
(૧૭) તધજેતયભધું WHO એ ક્ધ દેળને ોલરમો 
મ કત દેળ જાશયે કમો ? 

(૧૮) TAPI ની સ્ટીમયીંગ કવભટીની ફેઠક ક્ધ 
મોજાળે ?  
(૧૯) જનયર ભોટવા કમધું દેળની કુંની છે ? 

(૨૦) IBBIનધું એકઝીક્ય ટીલ ડધમયેકટય કોણ 
ફન્ય  ? 

(૨૧) બધયતીમ ટીભે કમધ દેળની ટીભને ટેસ્ટભધું 
કલરન મ્સ્લ કયી ?  
(૨૨) બ લ્ગધયીમધ ઓન ટ નધાભેન્ટ કમધ 
બધયતીમ ખેરધડીએ જીતી રીધી ?  
(૨૩) ICC અન્ડય-૧૯ લલ્ડાક ૨૦૧૮ભધું કમધું 
મોજાળે ?  
(૨૪) વલશ્વ ચેમ્પમનવળની બધરધ પેંક સ્ધધાની 
પધઇનરભધું પ્રથભલધય શોચનધય બધયતીમ 
ખેરધડી કોણ ?  
(૨૫) બધયત કમધ દેળ ધવેથી એટેક શલેરકોપ્ટય 
અધચે AH-64E ખયીદળે ?  
(૨૬) JAXA એ કમધ દેળની અંતયીક્ષ વુંસ્થધ છે 
? 

(૨૭) વલશ્વ પોટોગ્રધપી કદલવ કમધયે ઉજલધમ છે 
? 
 
 

 
 

 

(૧) લડોદયધ (૨) અભદધલધદ (૩) ૭૧ભોં (૪) 
બ્લ  લશરે (૫) એનજી એકપવવમન્વી વવલિવ 

લરવભટેડ (૬) ગોલધ (૭) વલળધર વવક્કધ (૮) ૮ 
(૯) એવ.ૌર (૧૦) મ ુંફઇ (૧૧) શૈરધફધદ 
(૧૨) ઇન્દ્ન્દયધ કેન્ટીન (૧૩) કણધાટક (૧૪) 
ગોલધ (૧૫) વનકોરોમ ક દધળેલ (૧૬) એપભધ 
સ્ટોન (૧૭) વોભધલરમધ (૧૮) કદલ્શી (૧૯) 
અભેકયકધ (૨૦) ડો.ભભતધ સ યી (૨૧) શ્રીરુંકધ 
(૨૨) રક્ષ્મ વેન (૨૩) ન્ય ઝીરેન્ડ (૨૪) 
દેવલન્દય વવિંશ કધુંગ (૨૫) અભેકયકધ (૨૬) 
જાધન (૨૭) ૧૯ ઓગષ્ટ  

     જલાફો   


