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 વળદ્યાકકત 
 આપના ળોટ્સએપ પર અંક મેલળળા માટે
Join Vidhyashakti ખી 7359470068 પર
ળોટ્સએપમાાંથી મેસેજ મોકળો. દર સોમળારે
અંક મેલળળા આપના મોબાઇમાાં

૯૬૨ કયડની મજનધને કેન્દ્ન્િમ કેબ્રફનેટએ
ભુંજયી આી. આ બ્રિજ ૩.૫ કકભી રધુંફ અને
૨૭.૨૦ ભીટય શ શળે. પયરેન શધઇલે વધથે
ફુંન્ને ફધજ ૨.૫ ભીટયનધું ફુટધથ ય વરય
ેનર રગધલધળે, જેનધ દ્વધયધ ૧ ભેગધલટ
વલજી ઉત્ધદન થળે . ૧૫૦ ભીટય ઉંચધ ફે
ીરય દ્વધયધ બ્રિજને આધધય ભળે . શધરભધું દય
લે ૨૦ રધખ શ્રધ્ધધફૄ અને ફેટદ્વધયકધ વનલધવી
૮૫૦૦ રક શી દ્વધયધ જ આલન જાલન કયે

વળદ્યાક્તતનો નાંબર SAVE હોળો જરૂરી છે .

છે .

અંક નું-૪૦ તધ:૨૮ ઓગષ્ટ–૨૦૧૭

»

સાંપાદક: દરબાર સહદે ળવસિંહ
સ્થલ : માળલયા હાટીના
જજ : જનાગઢ
www.vidhyashakti.blogspot.com
Email : vidhyashaktigujarat@gmail.com

  ગજરાત  

»

વિનેશ્વય ભશધદે લનધું વધવનધ્મભધું દય લે
મજાત તયણેતયન ભે ળફૃ. શધરનધ વિનેશ્વય
ભશધદે લનધ ભુંકદયન જીણોદ્ધધય રખતયનધું
યધજલી કયણવવિંશજીએ ૧૯૦૨ભધું કયધલેર.

»

લીય નભાદ દબ્રક્ષણ ગજયધત યવન.નધ

કરવત તયીકે ડ. વળલેન્િ ગપ્તધની વનભણકું .
ડ. દક્ષેવ ઠધકય વનવ્રત થતધ તેભન ું સ્થધન રેળે.

  ભારત  

ગજયધત વધકશત્મ અકધદભી દ્વધયધ ૨૦૧૪-

૧૫ નધ શ્રેષ્ઠ સ્તકનધ રેખકને અધ્મક્ષ વલષ્ણ

સયે ન્િનગય જજલ્રધનધ તયણેતયભધું

ુંડયધની ઉસ્સ્થતીભધું એલડા એનધમત.

»

»

કભધય ફન્મધ.

૧૬ભી નેળનર યવીભધવ અંફેકવ અને

યે લ્લે પ્રટેકળન પવાનધું નલધ લડધ ધભેન્િ

ભેન્ટર એકયથભેટીક સ્ધધા પ્રથભલધય

»

અભદધલધદભધું ટ્રધન્વસ્ટેકડમભભધું મજાઇ. ૭ શજાય

ભધકશતી મજફ ૨૦૧૪થી ૨૦૧૭ દયવભમધન

વલદ્યધથીઓએ બધગ રીધ.

»

ઓખધ અને ફેટ દ્વધયકધ લચ્ચે દે ળન

વોથી રધુંફ કેફર સ્ટેન્ડ વવગ્નેચય બ્રિજ ફનળે .

બધયતીમ યધતત્લ વુંયક્ષક(ASI) ની

અવત કકિંભતી ૨૪ જેટરી પ્રધચીન મવતિઓ અને
કરધક્રુવત બધયતને યત ભી છે . જેભધું
અભેકયકધ(૧૬), ઓસ્ટ્રેબ્રરમધ(૫), કેનેડધ(૧),
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વવિંગધય(૧), જભાની(૧) ન વભધલેળ થધમ છે .

રકધાણ અને વળરધન્મધવ કયળે . આ ફધધ

આ ફધધ દે ળએ સ્લેચ્છધએ આ લસ્તઓ યત

પ્રજેકટ ૨૭૦૦૦ કયડનધ છે .

કયે ર છે , જે ચયી છુી થી તધનધ દે ળભધું

»

શચધડલધભધું આલી શતી. ASI ની સ્થધનધ
૧૮૬૧ભધું થમેર, તેભનધ સ્થધક અને પ્રથભ
ડીયે કટય જનયર એરેકઝધન્ડય કવનિંગશધભ શતધ.
શધરનધું ડીયે કટય જનયર યધકેળ વતલધયી છે .

»

દે ળનધ ફધધ જ એયટા ની સયક્ષધ શલે

અયજીકતધાની ઘયે નકશ જવ ડે વયકધયે
CCTNS (ક્રધઇભ એન્ડ કક્રભીનર ટ્રેકકિંગ નેટલકા
એન્ડ વવસ્ટભ) નેટલકા શેઠ વભગ્ર દે ળને
આલયી રેત ટા ર ળફૃ કય.ા જેનધું દ્વધયધ
ધવટા ભધટેન લેયીકપકેળન ઓનરધઇન જ થઇ

CISF વુંબધળે. શધરભધું દે ળનધ ૯૯

જળે.

એયટા ભધુંથી ૧૮ એયટા ની જલધફદધયી CISF

»

વુંબધે છે . જમધયે ૫૦ એયટા CISF અને
યધજમની બ્રરવ વુંબધે છે અને ૩૦
એયટા ની જલધફદધયી યધજમ બ્રરવ અને
પ્રધઇલેટ એજન્વીઓ વુંબધે છે .

»

તવભરનધડભધું ઓર ઇન્દ્ન્ડમધ અન્નધ દ્વવલડ

મનેિ ક્ઝગભ(AIDMK) નધ ફન્ને જથ લચ્ચે
વભધધધન થતધ કે .રનીસ્લધભી મખ્મભુંિી અને
ઓ.નીયવેલ્લભ નધમફ મખ્મભુંિી ફન્મધ.
યધજમધર વલધધવધગય યધલે ળથ રેલડધવ્મધ.

»

કરકતધભધું પ્રથભ ફૂડ ATM ળફૃ થય.

ફધી શટેર અને યે સ્ટયન્ટભધું લધતધ ફૂડને
વધુંઝધ ચલ્શધ યે સ્ટયન્ટનધ આ ફૂડ ATM ભધું
યધખલધભધું આલે છે અને જફૃયીમધતભુંદ રક
તેભધથી કધઢી ળકે છે .

»

ટધટધ ધલયે મ ુંફઇનધ વલખયરીભધું

ઇરેકટ્રીક લધશન ચધર્જ કયી ળકધમ તેવ દે ળન ું
પ્રથભ ચધજીંગ સ્ટેળન ળફૃ કય.ા

»

પ્રધધનભુંિી નયે ન્િ ભદી યધજસ્થધનનધું

ઉદમયભધું એક જ કદલવે ૯૫૦૦ પ્રજેકટન

શલે ધવટા લેયીકપકેળન ભધટે બ્રરવે

કેન્િ વયકધયે OBC કક્રભીરેમયની આલક

ભમધાદધ ૬ થી લધધયીને ૮ રધખ કયી. OBC ની
ેટધમધદી ફનધલલધ ભધટે કરભ-૩૪૦ શેઠ
આમગ ફનળે, જે ૧૨ ભકશનધભધું યધષ્ટ્રવતને
યીટા આળે.

»

યે લ્લે ફડા નધું ચેયભેન એ.કે. વભતરન ું

યધજીનધમ. અવશ્વની રશધની નલધ ચેયભેન ફન્મધ.

»

એય ઇન્દ્ન્ડમધનધ નલધ CMD યધજીલ

ફુંવર ફન્મધ. અવશ્વની રશધનીન ું સ્થધન રીધ.

»

નદી વુંયક્ષણ અબ્રબમધન ઇળધ

પધઉન્ડેળનનધું અધ્મક્ષ જગ્ગી લધસદે લની
આગેલધનીભધું ૧ વપ્ટેમ્ફયે કન્મધકભધયીથી ળફૃ
થળે. ૩૦ કદલવભધું ૧૪ યધજ્મનધ અનેક
ળશેયભધું "યે રી પય કયલવા" મજાળે.

»

કેબ્રફનેટ એ SAMPADA(ન્દ્સ્કભ પય એગ્ર

ભયીન પ્રવેવીંગ એન્ડ ડેલરભેન્ટ ઓપ એગ્ર
પ્રવેવીંગ કરસ્ટવા) નધ સ્થધને પ્રધધનભુંિી
કકવધન વુંદધ મજનધ(PMKSY) ન્દ્સ્કભને ભુંજયી
આી.
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»

૮ભી વલશ્વ યીન્યએફર એનજી

»

સવપ્રભકટા ભધું વલવલધ ધભાનધું ૫ જજની

ટેકનરજી કોંગ્રેવ કદલ્શીભધું મજામ. એનજી

ફેન્ચે ૩-૨ થી વિર તલ્રધકને અવુંલૈધધવનક

એન્ડ એનલધમયનભેન્ટ પધઉન્ડેળન ગ્રફર

અને અભધન્મ ગણધલીને પ્રવતફુંધ મકમ.

એકવીરન્વ એલડા -૨૦૧૭ નધ વલજેતધઓને

વયકધયને વિર તલ્રધક ભધભરે કધમદ

એલડા એનધમત કયધમધ.

ફનધલલધ આદે ળ આપ્મ. વોપ્રથભ

»

ઇજીપ્ત(વભસ્ત્ર)ભધું ૧૯૨૯ભધું વિર તલ્રધક ય

દે ળભધું આવથિક ફદરધલ રધલલધ ભધટે

આકટિકપવવમર ઇન્ટેરીજન્વ ય IIT ભિધવનધ ડ.
લી. કધભધકટીની અધ્મક્ષતધભધું ૧૮ વભ્મનધ
કધમાફન ું ગઠન કયધય.. આ વવભવત વલબ્રબન્ન્ન

પ્રવતફુંધ મકીને ૧ તરધક ફધદ ૯૦ કદલવન
લેઇટીંગ ીયીમડ આપ્મ શત. શધરભધું વલશ્વનધું
૨૨ દે ળભધું વિર તલ્રધક ય પ્રવતફુંધ છે .

ક્ષેિનધ વલકધવ ભધટે ફોધ્ધ્ધક સ્તય ઉન્નત

»

કયલધની વુંબધલન ળધળે તથધ વયકધય,ઉધગ

યધભ યકશભ વવિંઘ ને કટે દવત ભધન્મધ. તેન

અને વુંળધન કયતી વુંસ્થધઓને વ્મલશધયીક

મખ્મધરમ શકયમધણધનધું વવયવધભધું આલેર છે .

ઉધમ ફતધલળે .

ડેયધ વચ્ચધ વોદધની ળફૃઆત ૧૯૪૮ભધું ળધશ

»

ભસ્તધનધ ફરબ્રચસ્તધનજી ભશધયધજે કયી શતી.

કદલ્શીનધું પ્રગવત ભેદધનભધું ૨૩ ભોં લધવિક

સ્તક ભે ળફૃ. આ લાનધ ભેધન વલમ"

  વળશ્વ  

ઢે બધયત, ફઢે બધયત " છે .

»

સવપ્રભકટે ની ૯ જજની ફેન્ચે

ઐતશધવવક ચકધદ આીને યધઇટ ટ પ્રધઇલવીને
ભોબ્રરક અવધકધય ગણધવ્મ. ૧૯૫૪ અને
૧૯૬૨ન ચકધદ કે જેભધું યધઇટ ટૂ પ્રધઇલવીને
ભોબ્રરક અવધકધય ગણલધભધું આવ્મ નશત તેને
યદ કમો. બધયતીમ ફુંધધયણની કરભ ૨૧ શેઠ
પ્રધઇલવી એ રકન અવધકધય છે . ૧૮૯૫ભધું
બધયતીમ વુંવલધધન ફીરભધું ણ પ્રધઇલવીન
મદ ચચધામ શત. ફધદભધું ૧૯૨૫ભધું
ગધુંધીજીની આગેલધનીભધું કભનલેલ્થ ઓપ
ઇન્દ્ન્ડમધ બ્રફરભધું યધઇટ ટ પ્રધઇલવીન ઉલ્રેખ
કયધમ શત. ૧૯૪૭ભધું ડ. બ્રબભયધલ આંફેડકયે
જણધલેર કે રકને તધની પ્રધઇલવીન

ડેયધ વચ્ચધ વોદધનધ પ્રમખ વુંત ગયભીત

»

અભેકયકધનધું H-1B વલઝધ ભધટે અયજી

કયનધયધઓભધું વોથી લધ બધયતીમ છે . છે લ્રધ ૯
ભકશનધભધું ભે ર અયજીઓભધું ૭૪% અયજી
બધયતીમની છે . ત્મધય ચીન અને કપબ્રરધઇન્વન
ક્રભ આલે છે .

»

ન્યમકા ભધું બધયતનધું ૭૧ભધું સ્લધતુંત્ર્મ

કદલવ વનવભતે ૩૭ભી ઇન્દ્ન્ડમધ ડે યે ડ મજામ.
જેભધું ન્યમકા નધ ભેમય વકશત શજાય બધયતીમ
વધભેર થમધ.

»

અપઘધવનસ્તધનભધું બધયતની ભવભકધ

લધધયલધ ભધટે અભેકયકી પ્રેવવડન્ટ ડનધલ્ડ ટ્રમ્ે
ભધુંગણી કયી.

અવધકધય છે .
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»

કધઠભુંડભધું ુંચેશ્વય ડેલરભેન્ટ

ઓથયીટીની પ્રથભ ફેઠક મજાઇ. નેધબધયતની વુંયકત કયમજનધ ફધફતે ુંચેશ્વય
ડેલરભેન્ટ ઓથયીટીન ું ગઠન ૨૦૧૪ભધું થય
શત ું. તેન શેત નેધની ભશધકધરી નદી(ળધયદધ)
ય ુંચેશ્વય કયમજનધ ફધુંધલધન અને તેને
કધમાયત કયલધન છે . તેની વલજી ક્ષભતધ

જશવનવફગાભધું ખલ્ મકધય. નલી કદલ્શીભધું
BRICS દે ળનધ ચથધ વળખય વુંભેરનભધું આ
ફેંકની સ્થધનધન પ્રસ્તધલ યખધમ શત.
ફહશેતક વલકધવ ફેંક NDB ન ું લડભથક ચીનનધ
ળધુંઘધઇભધું છે અને તેનધ અધ્મક્ષ બધયતીમ
કે.લી.કધભથ છે . જેન ું બુંડૉ ૧૦૦ અફજ
અભેકયકી ડૉરય છે .

૫૦૦૦ ભેગધલટની છે .

»

»

ઓગેનધઇજેળન) નધ પ્રમખની ફેઠક

પફાવ ભેગેઝીનનધું વલશ્વનધ વોથી લધ

કભધણી કયનધયધ અબ્રબનેતધઓભધું ટ્રધુંવપભાયન
કશય ભધકા લરફગા પ્રથભ ક્રભે . જેભધું બધયતનધું
ળધશફૃખ ખધન ૮ભધું ક્રભે, વરભધન ખધન ૯ભધું
ક્રભે અને અક્ષમકભધય ૧૦ભધું ક્રભે છે .

»

ચીનનધ ગડઝલ પ્રધુંતભધું શધુંગલે નદી

કકગીઝસ્તધનનધું ચરન અતધભધું મજામ.
બધયતીમ પ્રવતવનધી તયીકે ગ્રશભુંિી
યધજનધથવવિંશ ઉસ્સ્થત યહ્યધ. બધયત SCO ભધું
જન-૨૦૧૭ ભધું જ વધભેર થય છે . જેભધું ૮
વભ્મ દે ળ છે .

ય વલશ્વન વોથી રધુંફ પરટીંગ લક લે
ફન્મ. જે ૪૦૦૦ લગા ભીટયભધું પેરધમેર છે .

»

િધઝીરનધું ળશેય િધઝીબ્રરમધ, કયમ ડી

જનેય, વધઉર ોરભધું ૩૧ થી ૯ વપ્ટેમ્ફય
દયવભમધન બધયત ભશત્વલ મજાળે . જેભધું
બધયતીમ વુંસ્ક્રુવતને પ્રદવળિત કયધળે .

»

ચીનનધ ઝેઝીમધુંગ પ્રધુંતની યધજધધની

શધુંગ્જે ભધું પ્રથભ વધઇફય કટા ન પ્રધયું બ થમ.
આ ઇન્ટયનેટ કટા ઓનરધઇન લેધય, વલલધદ,
કીયધઇટ કેવ અને ઇ કભવાની ફધફતનધ કેવ
વુંબધળે. અબ્રરફધફધ.કભન ું શેડકલધટા ય અકશ
આલે છે .

»

BRICS દે ળ દ્વધયધ સ્થધીત " ધ ન્ય

ડેલરભેન્ટ ફેંક (NDB) ન ું પ્રથભ આવધકધયીક
યીતે ક્ષેિીમ કેન્િ દબ્રક્ષણ આકિકધનધ

SCO (ળધુંઘધઇ ક ઓયે ળન

»

  આવથિક જગત  
રન કડપલ્ટયભધું વોથી લધ કડપલ્ટય

SBI નધ ૨૭% છે , જમધયે બ્રફજા નુંફયે ુંજાફ
નેળનર ફેંક છે . ફધકી રન યકભભધું SBI નધ
૨૫૧૦૪ કયડ અને ુંજાફ ફેંકનધ ૧૨૨૭૮
કયડ છે .

»

એસ્વધય ઓઇરની ૪૯% બધગીદધયી

યવળમધની કુંની યવનેપટ અને ૪૯%
બધગીદધયી નેધયરેન્ડની ટ્રધકપગયધ ગ્ર અને
યનધઇટેડ કેીટર ધટા નય(યવળમધ) એ ખયીદી.
જેભધું ૭૨૮૦૦ કયડની એસ્વધય ઓઇર
યીપધઇનયી અને ૧૩૩૦૦ કયડનધ લધડીનધય
ટા ન વભધલેળ થધમ છે .

»

વયકધયે અડદ અને ભગની દધને
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આમધત પ્રવતફુંધીત શ્રેણીભધું મકી.

રયર ફેંક (૧) ફયડધ ગજયધત ગ્રધભીણ ફેંક

»

(૨) દે નધ ગજયધત ગ્રધભીણ ફેંક (૩) વોયધષ્ટ્ર

RBI એ ૨૦૦ ફૃવમધની નલી નટ

ફજાયભધું ઉતધયી. શરકધ ીધ યું ગની આ

ગ્રધભીણ ફેંક કધમાયત છે .

નટભધું એકફધજ ગધુંધીજી અને બ્રફજી ફધજ

  રમત જગત  

વધુંચીન સ્ત છે . આ નટ બધરનધું દધઓવ
પ્રેવભધું છધમ છે .

»

આવથિક ભધભર વુંફધ
ું ી ભુંિીભુંડની

વવભવતએ બધયત લેગન એન્ડ એન્જીનીમયીંગ

»

સ્કટરેન્ડનધ ગ્રધવગભધું વલશ્વ ફેડવભન્ટન

ચેસ્મ્મનવળ ળફૃ. બધયતની ી.લી.વવિંધ

કુંની બ્રરવભટેડને ફુંધ કયલધનધું યે ર ભુંિધરમનધું

પધઇનરભધું શચી.

પ્રસ્તધલને ભુંજયી આી. આ કુંની બ્રફશધયનધું

»

ભકધભધ અને મઝપયનગયભધું ૨ પ્રધન્ટ ધયધલે

પ્રધયું બ.

છે . ૨૦૦૨ભધું જ તેને ભધુંદી જાશેય કયલધભધું
આલી શતી.

»

ઇન્પવીવનધું નન એકઝીકયટીલ ચેયભેન

તયીકે નુંદન વનરેકણીની વનભણકું .

»

RBIનધ લા ગલનાય યધયધભ

યધજન(૨૦૧૩-૧૬) " આઇ ડૂ, વ્શટ આઇ ડૂ:

»

પ્રથભ ગ્રધવભણ ખેર ભશત્વલન કદલ્શીભધું

ભકશરધ ફૂટફરય ઓઇનભ ફેભફેભ

દે લી(ભબ્રણય) ને અજ ાન એલડા થી વન્ભધનીત
કયધળે. અજ ાન એલડા ભેલનધય બ્રફજી બધયતીમ
ભકશરધ ફૂટફરય ફનળે , ૧૯૮૩ભધું ળધુંવત
ભબ્રરકને અજ ાન એલડા ભે ર. ઓઇનભ દે લી
૧૯૯૫ થી ૨૦૧૫ દયવભમધન બધયતીમ ભકશરધ

ઓન યીપભા, યશેટયીક, એન્ડ કયવલ્લ" નધભન ું

ફૂટફર ટીભ વધથે વુંકધમેર યહ્યધ શતધ.

સ્તક ૪ વપ્ટેમ્ફયે ફશધય ધડળે . જેભધું તેભનધ

»

કધમાકધ વલળે ભધકશતી શળે .

ATP યે કકિંગભધું દે ળભધું પ્રથભ નફયે યહ્ય. વલશ્વભધું

»

૧૫૬ભધું ક્રભે, જમધયે બ્રફજા નુંફયન યકી બધુંબયી

બધયતQR કડ દ્વધયધ કડઝીટર ચકલણી

યધજકભધય યધભનધથન ફૃ વવિંગલ્વનધ

વયકધયી વલબધગભધું રધગ ધડનધય પ્રથભ યધજમ

વલશ્વભધું ૧૫૮ભધું ક્રભે છે .

આંધ્રપ્રદે ળ ફન્ય. આંધ્રપ્રદે ળની ફે વલજ કુંની

»

EPDCL અને SPDCL ભધું બધયતQR કડ

યધષ્ટ્રીમ યભતગભત વુંગ્રશધરમ ફનધલલધની

લધધ વલજફીર આલધભધું આલળે .

»

દે ળની ૫૬ RRB(યીજીમનર ફૃયર ફેંક)

કદલ્શીનધ જલધશયરધર નશેફૃ સ્ટેકડમભભધું

યભતગભત ભુંિી વલજમ ગમરની જાશેયધત. આ
વુંગ્રશધરમભધું બધયતની ઉરબ્ધીઓને

ન વલરમ થળે . શધરભધું દે ળનધું ૬૭૬ જીલ્રધ

દળધાલધળે.

અને અને ૨૮ યધજમભધું RRB ની ૨૧૩૯૮

»

િધુંચ છે . ૫૬ ૈકી ગજયધતભધું યીજીમનર

ટનધાભેન્ટની ૫૮ભી વીઝનન કદલ્શીભધું

સિત કની આંતયયધષ્ટ્રીમ ફૂટફર
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પ્રધયું બ.૧૦૦ ટીભ બધગ રેળે. સિત ક
એયભધળાર સિત મખજીની મધદભધું ૧૯૬૦ થી
યભધમ છે .

»

ભેયઠનધું ળથ બધયદ્વધજે ેત

ઇટધરીભધું મજામેર ISSF જવનમય ળટગન
ચેસ્મ્મનવળભધું િન્ઝ ભેડર જીત્મ.

»

૨૦૧૮ન ટેફર ટેવનવ લલ્ડા ક

ઇંગ્રેન્ડભધું મજાળે.

  સાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન  

»

»

બ્રિટનભધું વલશ્વન વોથી નધન વજીકર

યફટ "લવવિમવ" ઓયે ળન કયલધ તૈમધય.
દયયજ ૧૦ શજાય ઓયે ળન કયી ળકળે .

»

યવળમધનધું ભસ્કભધું રધરચક ખધતે

મજાનધય આંતયયધષ્ટ્રીમ વુંગીત વભધયશભધું
બધયતીમ નોવેનધન ફેન્ડ બધગ રેળે. તેભધું
વલશ્વનધ ૪૦ દે ળન ું વૈન્મ બધગ રેળે.

»

રેન્ડીંગ ક્રધપટ યટીરીટી (LCU) MK-4

વીયીઝન ું IN LCU L52 ને નોવેનધભધું ળધભેર
કયધય. ગધડા ન યીચ વળ બ્રફલ્ડવા એન્ડ
એન્જીવનમવા –કરકતધ દ્વધયધ વનવભિત આ જશધજને

પ્રથ્લી ય વતત ચધુંતી નજય યધખલધ

ભધટે NASA અને iSRO નધું લૈજ્ઞધવનક વુંયકત
યીતે અંતયીક્ષ યડધય પ્રણધરી "NISAR (NASAISARO Synthetic Aperture Radar) વેટેરધઇટ

આંદધભધન વનકફધયભધું ગલનાય જગદીળ મખીની
ઉસ્થીતીભધું નોવેનધને વોંધય. ટા બ્રેયભધું
તૈનધત કયધમેર આ જશધજ વૈન્મની ટેંક જેલધ
બધયે શવથમધય, ળધ અને ફચધલ, આદધ

રન્ચ કયળે. S અને L ફેન્ડન આ ઉગ્રશ

યધશત, લગેયેભધું ભશત્લની ભવભકધ બજલળે.

૨૦૨૧ભધું રન્ચ કયધળે. તે પ્રથ્લીની કદયતી

»

પ્રકક્રમધઓએ જેલી કે ભકું, ય, લધલધઝડ
લગેયેને વભજલધભધું અને તેનધ વનયીક્ષણન ું કધમા
કયળે. યડધય ઇભેજીંગ વેટેરધઇટભધું ડયઅર ફેન્ડ
ધયધલનધય આ પ્રથભ વેટેરધઇટ શળે .

»

નધવધ ભુંગય ભધનલ લવલધટ ળક્ય

ફનધલલધ ઓક્વીજન ભધટે ૨૦૨૦ ભધું યલય
વભળનભધું સક્ષ્ભજીલ ભકરળે. સક્ષ્ભજીલ કુંઇક
ખધધધ ફધદ ઓકવીજન છુટ ધડળે તેલ અંદધજ
લૈજ્ઞધવનક વેલી યહ્યધ છે . શધરભધું ભુંગ ય
ઓક્વીઝન ભધિ ૦.૧૩% જ છે . જમધયે ૯૫%
કધફાન ડધમકવધઇડ છે .

દે ળની દગાભ અને અંતયીમધ વીભધઓ

ય યસ્તધઓ ફધુંધલધન ું કધભ કયતી BRO(ફડા ય
યડ ઓગેનધઇઝેળન) ને પ્રળધવવનક અને
નધણધકકમ અવધકધય અધમધ. ડીપેન્વ વભવનસ્ટ્રી
શસ્ત્કનધું BRO ની સ્થધનધ ૧૯૬૦ભધું થમેર.

»

૩૦ લાની યધષ્ટ્રવેલધ ફધદ ઇન્દ્ન્ડમન

કસ્ટગધડા ની વળ "લફૃણ" ને ણા વન્ભધન વધથે
વલદધમ અધમ. તેન સ્થધન શલે કસ્ટગધડા વળ
વધયથી રેળે.

»

અભેકયકધ અને દબ્રક્ષણ કયીમધ લચ્ચે ૧૦

કદલવીમ વૈન્મ અભ્મધવ "ઉલ્કી કિડભ
ગધકડિમન" મજામ.
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Person of The Week
-નાંદન

વનેકણી –

-૨ જન ૧૯૫૫ભધું ફેંગ્રયભધું જન્ભ
-૧૯૭૮ભધું IIT મ ુંફઇભધું ઇરેકટ્રીકર
એંજીવનમયીંગ ણા કય.ા
-૧૯૮૧ભધું નધયધમન મવતિ વધથે ઇન્પવીવ કુંની
ળફૃ કયી.
-૨૦૦૨ભધું ઇન્પવીવનધ CEO ફન્મધ અને
૨૦૦૭ સધી કધમાયત યહ્યધ.
-૨૦૦૬ભધું ધ્ભભણ થી વન્ભધનીત
-૨૦૦૯ભધું UIDAIનધ ચેયભેન ફન્મધ.
-૨૦૧૪ભધું ફેંગ્રયભધું કોંગ્રેવનધ ઉભેદલધય તયીકે
રકવબધની ચ ુંટણી રડયધ અને અનુંતકભધય
વધભે શધય થઇ.
-૨૦૧૬ભધું બધયતભધું ડીઝીટર ેભેન્ટ ફધફતે
ફનેર વવભવતભધું વધભેર યહ્યધ.
-તેભનધું ફે સ્તક છે (૧) ઇભેજીંગ ઇન્દ્ન્ડમધ:ધ
આઇડીમધ ઓપ અ યીન્યઅડ નેળન (૨)
યીબટીંગ ઇન્દ્ન્ડમધ:યીઅરધઇઝીંગ અ બ્રફબ્રરમન
એસ્ીયન્ટવ
-શધરભધું તેઓ આઇટી કુંની ઇન્પવીવનધું નન
એક્ઝીક્યટીલ ચેયભેન ફન્મધ છે .

 Days of The week 

 પ્રશ્નોતરી 
(૧) ગજયધતી વધકશત્મ અકધદભીનધું અધ્મક્ષ કણ
છે ?
(૨) કેબ્રફનેટે ગજયધતનધ કમધ સ્થે કેફર સ્ટેન્ડ
વવગ્નેચય બ્રિજ ફનધલલધની ભુંજયી આી છે ?
(૩) તયણેતયન ભે ક્યધ જજલ્રધભધું મજામ છે
?
(૪) વલય નભાદ દબ્રક્ષણ ગજયધત યવન.નધ
કરવત કણ ફન્ય ?
(૫) યે લ્લે પ્રટેકળન પવાનધ નલધ લડધ કણ
ફન્ય ?
(૬) તવભરનધડનધ નધમફ મખ્મભુંિી દે કણે
ળથ રીધધ ?
(૭) ટધટધ ધલયે દે ળન ું પ્રથભ ઇરેકટ્રીક લધશન
ભધટેન ચધજજ િંગ સ્ટેળન કમધ ળશેયભધું ળફૃ કયા ?
(૮) CCTNS ન ું ફૃ નધભ શ છે ?
(૯) ઓફીવીની કક્રવભરેમય આલક ભમધાદધ
કેટરી કયલધભધું આલી છે ?
(૧૦) યે લ્લે ફડા નધ નલધ અધ્મક્ષ કણ ફન્ય ?
(૧૧) વુંદધ ન્દ્સ્કભન ું નધભ ફદરીને શ ું કયલધભધું
આવ્ય ?
(૧૨) ૮ભી લલ્ડા યીન્યએફર એનજી
ટેકનરજી કોંગ્રેવ ક્યધ મજામ ?
(૧૩) સવપ્રભકટે તધજેતયભધું કઇ ફધફતને
ભોબ્રરક અવધકધય ગણધલી ?

૨૪-ઓગષ્ટ- વલશ્વ ગજયધતી બધધ કદલવ
૨૬-ઓગષ્ટ- નધયી વભધનતધ કદલવ

(૧૪) તધજેતયભધું ચચધાભધું આલેર ડેયધ વચ્ચધ
વોદધન ું મખ્મધરમ ક્યધ આલેર છે ?
(૧૫) ૩૭ભી ઇન્દ્ન્ડમધ ડે યે ડ અભેકયકધનધું ક્યધ
ળશેયભધું મજામ ?
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(૧૬) ુંચેશ્વય કયમજનધ બધયત-નેધ કઇ
નદી ય ફધુંધળે ?
(૧૭) NDB ન ું પ્રથભ ક્ષેિીમ કેન્િ ક્યધ ળફૃ
કયલધભધું આવ્ય છે ?
(૧૮) RBI એ ઇવતશધવભધું પ્રથભલધય કઇ
ચરણી નટ ફશધય ધડી ?
(૧૯) ઇન્પવીવનધ નન એક્ઝીકયટીલ ચેયભેન
કણ ફન્ય ?
(૨૦) કઇ ભકશરધ ફૂટફરયને અજ ાન એલડા થી
વન્ભધનીત કયધળે ?
(૨૧) ૨૦૧૮ન ટેફર ટેવનવ લલ્ડા ક ક્યધ
મજાળે ?
(૨૨) દે ળન ું પ્રથભ યધષ્ટ્રીમ યભત ગભત
વુંગ્રશધરમ કમધ ફનળે ?
(૨૩) નધવધ અને ઇવય વુંયકત યીતે કમ
ઉગ્રશ રોંચ કયળે ?

  જળાબો  
(૧) વલષ્ણ ુંડમધ (૨) ઓખધ-ફેટદ્વધયકધ (૩)
સયે ન્િનગય (૪) ડ. વળલેન્િ ગપ્તધ (૫) ધભાન્િ
કભધય ( ૬) ઓ.ન્નીયવેલ્લભ (૭) મ ુંફઇ (૮)
ક્રધઇભ એન્ડ કક્રવભનર ટ્રેકકિંગ નેટલકા એન્ડ
વવસ્ટભ (૯) ૮ રધખ (૧૦) અવશ્વની રશધની
(૧૧) પ્રધધનભુંિી કકવધન વુંદધ મજનધ (૧૨)
કદલ્શી (૧૩) યધઇટ ટ પ્રધઇલવી (૧૪) વવયવધ
શકયમધણધ (૧૫) ન્યમકા (૧૬) ભશધકધરી નદી
(૧૭) જશવનવફગા –દબ્રક્ષણ આકિકધ (૧૮) ૨૦૦
ફૃવમધની (૧૯) નુંદન વનરેકણી (૨૦) ઓઇનભ
ફેભફેભ દે લી (૨૧) કદલ્શી (૨૨) ઇંગ્રેન્ડ
(૨૩) NISAR

વળદ્યાક્તત ળોટ્સએપમાાં જોડાળા માટે JOIN VIDHYASHAKTI ખી મેસેજ કરો - 7359470068

Page 8

