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દય સોભલાયે લોટ્સએ ય પ્રકાવળત થત ાં
કયન્ટ અપેસસ 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 .

ભકરલધભધું આલળે અને ત્મધુંન લધતધલયણ વવિંશ
ભધટે અનક છે કે કેભ તેન અભ્મધવ કયધળે..

»

વળક્ષક કદલવ વનવભતે મખ્મભુંત્રી વલજમ

રૂધણીએ યધજમવ્મધી જ્ઞધનકુંજ પ્રજેકટ રન્દ્ચ
કમો. આ પ્રજેકટ દ્વધયધ ધયણ ૭ અને ૮ની
૧૬૦૯ ળધધઓનધ ૩૧૭૩ લગાખડું ભધું
પ્રજેકટય, રેટ અને સ્ક્સ્િનફડા દ્વધયધ
કડઝીટર કરધવરૂભથી વળક્ષણ અધળે.

»

૬ થી ૧૫ વપ્ટેમ્ફય સધી ચધરનધયધ ભધું

અંક નું-૪૨ તધ: ૧૧ વપ્ટે મ્ફય–૨૦૧૭

નભાદધ ભશત્સ્લન મખ્મભુંત્રીએ સયે ન્દ્રનગયનધ

સાંાદક: દયફાય સહદે લવસિંહ

નભાદધ યથ ૨૪ જજલ્રધનધ ૭ ળશેય અને ૭૨૦૦

સ્થ : ભાળમા હાટીના
જજ : જનાગઢ

http://vidhyashakti.blogspot.in/
vidhyashaktigujarat@gmail.com

  ગજયાત  

»

૧૩ વપ્ટેમ્ફય એ પ્રધધનભુંત્રી નયે ન્દ્ર

ભદી અને જાધનનધ પ્રધધનભુંત્રી વળિંઝ એફે
અભદધલધદનધ વધફયભતી ખધતે અભદધલધદમફ
ું ઇ બરેટ ટ્રેનન વળરધન્દ્મધવ કયળે. બધયતજાધન બફઝનેવ વવભટભધું ફુંન્ને નેતધઓ શધજયી
આળે.

»

ગીયનધ વવિંશને ભધ્મપ્રદે ળનધ શ્મય

જજલ્રધભધું આલેર કન અભ્મધયણ્મભધું

યે ડ ગ્રધઉન્દ્ડ ખધતેથી શબધયું બ કયધવ્મ. ૮૪
થી લધ ગધભભધું પયળે. નભાદધ જજલ્રધનધ ડબઇ
ખધતે વભધન વભધયશ મજાળે.

»

મ યધજસ્થધનનધ અને સયતભધું યશેતધ

ગજયધતી કિકેટય નયે ન્દ્રવવિંશ વઢધન ું ડફી જતધ
શ્રીરુંકધભધું ભત. કરફ કિકેટ યભલધ ભધટે શ્રીરુંકધ
ગમેર.

  બાયત  

»

રખનઉભધું ૫ વપ્ટેમ્ફયે કેસ્ક્ન્દ્રમ ગ્રશભુંત્રી

યધજનધથવવિંશ, યધજમધર યધભ નધમક અને
મખ્મભુંત્રી મગી આકદત્મનધથ એ ભેટ્ર ટ્રેનન
શબધયું બ કમો. ૭ સ્ટેળન ધયધલતી રખનઉ
ભેટ્રને ૩ લાભધું ળરૂ કયલધભધું ભેટ્રભેન તયીકે
જાણીતધ શ્રીધયનન મખ્મ પધ છે .

»

ચેન્નઇ
ૌ ની કચ પેકટયીભધું તૈમધય થમેર

પ્રથભ વલસ્ટધડભ કચને વેન્દ્ટ્રર યે લ્લેને વોંધમ.
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તેભધું ૪૦ પયતી ચેય, ૧૨ એરવીડી સ્િીન,

ધડળે. ઉતયધખુંડનધ દગાભ વલસ્તધયભધું આલેર

ધયદળાક છત અને ઓટભેટીક દયલધજા છે .

૬૮૦ ગધભભધું ભફધઇરની સવલધધ નથી તે

»

ગધભભધું કશબરમભ ગેવ બયે ર ફલન ૫૦ ભીટય

કણધાટકનધું ફેંગ્રયભધું ત્રકધય ગોયી

રુંકેળની શત્મધ. તેઓ કન્નડ બધધભધું છધતધ
વધપ્તધકશક વભધચધયત્ર "રુંકેળ વત્રકધ"નધ
વુંધદક શતધું.

»

ચીનભધું બિકવ વુંભેરનભધું શધજયી

આપ્મધ ફધદ પ્રધધનભુંત્રી નયે ન્દ્ર ભદી
મ્મધનભધયની મરધકધતે. મ્મધનભધયની સ્ટેટ
કધઉન્દ્વીરય શેડ આંગ વધન સ કી વધથે વમરી
સયક્ષધ વકશત ૧૧ વભજતી થઇ. પ્રધધનભુંત્રી એ
શ્વેડધગન ેગડધ, કધરીફધયી ભુંદીય, અને
ફશધદયળધશ ઝપયનધ ભકફયધનધ દળાન કમધા.
ફશધદય ળધશ ઝપય( ફશધદય ળધશ-૨) ન નીધન
૧૮૬૨ભધું યું ગનની જેરભધું થમેર. મ્મધનભધયભધું

ઉચધઇએ યધખીને એન્દ્ટેનધ થી ભફધઇર અને
ઇન્દ્ટનેટ કનેકટીલીટી અધળે. એક ફલન ૨૦
થી ૪૫ કકભીનધ વલસ્તધયને ભફધઇર કલયે જ રૂ
ધડળે.

»

કેસ્ક્ન્દ્રમ જ વુંવધધનભુંત્રી નીવતન

ગડકયીનધ જણધવ્મધ અનવધય નદીઓને
જડલધની ૪૦ શજાય કયડની મજનધની ૩
ભકશનધભધું ળરૂઆત થળે. જેભધું પ્રથભ તફક્કધભધું
(૧) કેન-ફેતલધ (૨) ધય-તધી-નભાદધ અને
(૩) દભણગુંગધ-વિંજર નદીનધ જડધણન ું કધમા
અને ફે ફુંધ (૧) ઉતયી કમર જધળમ (૨)
ુંચેશ્વય ફુંધ કયમજનધ શધથ ધયધળે.

૨૦૧૪ભધું રકતુંત્રની સ્થધનધ થઇ છે અને

»

આંગ વધન સ કીની ધટી નેળનર રીગ પય

કન્દ્લેન્દ્ળન(NACWC) નધ અધ્મક્ષ ડ.ઇન્દ્દે ય

ડેભિેવી વતધ ય છે . જમધયે પ્રેવીડન્દ્ટ શવતન

જીત વવિંઘ ફન્દ્મધ.

કમધલ છે .

»

»

મફ
ું ઇભધું ૧૨ ભધચા ૧૯૯૩ભધું થમેર

નેળનર ઓથયીટી કેવભકર લેન

બિટન ફધદ ભરેવળમધભધું ણ ઉજારધ

મજનધ રન્દ્ચ કયધમ. EESL(એનજી

ફમ્ફ ધભધકધ ભધભરે વલળે ટધડધ અદધરતે ૫

એકપવીમન્દ્વી વવલિવ બરવભટેડ) એ ભરેવળમધનધ

દવતને વજા પટકધયી. ૨ ને પધુંવી, ૨ ને

ભેરધકધભધું UJALA (ઉન્દ્ન્નત જમવત ફધમ

ઉમ્રકેદ અને ૧ ને ૧૦ લાની વજા પટકધયધમ.

એપડે ફર રધઇટીંગ પય ઓર) મજનધન

»

પ્રધયું બ કમો. જમધું ફજાયભધું લેચધતધ એરઇડી

ઉતયધખુંડ ફલનથી ભફધઇર અને

ઇન્દ્ટયનેટ કનેકટીલીટી રૂ ધડનધય દે ળન ું
પ્રથભ યધજમ ફનળે. કડઝીટર ઇસ્ક્ન્દ્ડમધ પ્રગ્રધભ

ફલ્ફ કયતધ અડધી કકભતે ફલ્ફ લેચીને
EESL ગ્રીન ગ્રથ એવળમધભધું શેર કયળે.

અંતગાત ઇન્દ્પયભેળન અને ટેકનરજી વલબધગ

»

ઉતયધખુંડનધ દગાભ વલસ્તધયભધું ફલનથી

ક્ષેત્રે વુંફધ
ું  ભજબત ફનધલલધ શધઇ સ્ીડ

ભફધઇર અને ઇન્દ્ટયનેટ કનેકટીલીટી યી

કડઝરની પ્રથભ ખે જભીનભધગે આવધભનધ

બધયત-મ્મધનભધય લચ્ચે શધઇડ્રકધફાન
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ભયધુંગીભધું આલેર નભધરીગઢ યીપધઇનયીભધુંથી
મ્મધનભધય શચી.

»

»

જ વીભકધડા પેબ-૨૦૧૮ થી ફુંધ કયધળે.

કન્દ્પડયે ળન ઓપ ઇસ્ક્ન્દ્ડમન ઇન્દ્ડસ્ટ્રીઝ

(CII) દ્વધયધ નેળનર એનજી એકપવમન્દ્વી એલડા

  વલશ્વ  

શૈરધફધદ ઇન્દ્ટયનેળનર એયટા ને એનધમત.

»

ગલધનધ યધજમ વ્રક્ષ તયીકે "કકનટ

ધલ્ભ" ને જાશેય કયધય.

»

આધધયકધડા વધથે બરિંક નધ થમેર ફધધ

પ્રેવ ટ્રસ્ટ ઓપ ઇસ્ક્ન્દ્ડમધ(PTI) નધ

ચેયભેન વલલેક ગમન્દ્કધ (એક્વપ્રેવ ગ્ર) અને
લધઇવ ચેયભેન એન. યવલ( ધ કશન્દ્દ) ફન્દ્મધ.

»

આંતકલધદીઓને પુંડીગ અને ભની

રન્દ્ડયીંગ ભધભરે અભેકયકધભધું ધકકસ્તધનની
વોથી ભટી પ્રધઇલેટ ફેંક શફીફ ફેંક(HBL)ની
ન્દ્યમકા ળધખધને ફુંધ કયધલધમ. છે લ્રધ ૪૦
લાથી ન્દ્યમકા ભધું િધન્દ્ચ શતી. ભલ્ટીનેળનર

ન્દ્યજ એજન્દ્વી PTI ન ું નેટલકા વભગ્ર દે ળભધું

શફીફ ફેંકન ું મખ્મધરમ કયધચીભધું છે .

પેરધમેર છે . જેની સ્થધનધ ૧૯૪૭ભધું થમેર

»

અને શેડકલધટા ય કદલ્શીભધું છે .

»

વળક્ષક કદલવ વનવભતે ઉયધષ્ટ્ટ્રવત

લેકૈમધ નધમડએ ડીજીટર વળક્ષણ ભધધ્મભ
DIKSHA ટા રની ળરૂઆત કયી.

»

લોતય બધયતની કરધ, વુંસ્ુવત,

વલયધવત, શસ્તવળલ્ અને માટનને પ્રત્વધશન
આલધ ભધટે કદલ્શીભધું "નથા ઇસ્ટ કબરિંગ
પેસ્ટીલર" મજામ. લોતયક્ષેત્ર વલકધવભુંત્રી
જજતેન્દ્રવવિંશ એ ઉદ્ઘધટન કય.ા

»

વશ્વભ ફુંગધન ું નધભ ફધુંગ્રધ યધખલધ

યધજમની કેબફનેટે પ્રસ્તધલ વધય કમો. આ
શેરધ વશ્વભ ફુંગધ વયકધયે કેન્દ્રને ફુંગધી
બધધભધું ફધુંગ્રધ, કશન્દ્દીભધું ફુંગધર, અને
અંગ્રેજીભધું ફેંગધર યધખલધન પ્રસ્તધલ ભકલ્મ
શત. ણ કેન્દ્ર વયકધયે સ્સ્લકધય કમો નશત.

ઉતય કયીમધએ શધઇડ્રજન ફમ્ફન ું

યીક્ષણ કયતધ જાધન સધી ૬.૩ની તીવ્રતધનધ
આંચકધ અનબલધમધ. ઉતય કયીમધની ન્દ્યજ
એજન્દ્વી મનશધ એ આ વભધચધયની ષ્ટ્ટી કયી
છે . આ ફમ્ફને ઉતય કયીમધની ઇન્દ્ટય
કન્દ્ટીનેન્દ્ટર વભવધઇર રઇ જલધ વક્ષભ છે .

»

ચીનનધ વળમધભેનભધું મજામેર ૯ભધું

BRICS વુંભેરનભધું BRICS દે ળ આતુંકલધદથી
વનટલધ વશભત થમધ. ૪૩ ેજનધ વળમધભેન
ઘણધત્રભધું આંતકલધદી વુંગઠનનધ નધભ
અધમધ અને ચીને પ્રથભલધય ધકકસ્તધન સ્સ્થત
આતુંકલધદી વુંગઠનને ખતયનધક ભધનલધ
ડયધ. આ વુંભેરનભધું બધયતનધ પ્રધધનભુંત્રી
નયે ન્દ્ર ભદી, ચીનનધ યધષ્ટ્ટ્રવત ળી જીનીંગ,
યવળમધનધ યધષ્ટ્ટ્રવત વ્રધદીભીય ટીન,
િધઝીરનધ યધષ્ટ્ટ્રવત વભળેર ટેભય અને દબક્ષણ
આકિકધનધ યધષ્ટ્ટ્રવત જેકફ જમ્ભધની ઉસ્સ્થતી.

»

કેયેબફમન દ્વદ્વ ય ઇયભધ તપધને તફધશી

વલદ્યાળક્તત લોટ્સએભાાં જોડાલા ભાટે JOIN VIDHYASHAKTI રખી ભેસેજ કયો - 7359470068

Page 3

સ્ધધા ત્ભક યીક્ષધઓ ભધટે ન ું વોપ્રથભ લટ્વએ ભેગેઝીન-વલદ્યધળકકત

www.vidhyashakti.blogspot.in
ભચધલી. અભેકયકધનધ પરયીડધ યધજમભધું
ચેતલણી નધ ગરે રધખ રકને યધજમ ફશધય
ખવેડધમધ.

»

ઓસ્ટ્રેબરમધ અને વતભય રેસ્ટે લચ્ચે

»

ગજયધત વશીત ૨૫ િધન્દ્ચ વધથે

પીનકેય સ્ભર પધઇનધસ્ન્દ્વમર ફેંક એ ફેંકીંગ
કધયફધય ળરૂ કમો. ભે-૨૦૧૭ભધું પીનકેયને
સ્ભર પધઇનધન્દ્વ ફેંકન ું રધઇવન્દ્વ ભળ્ય શત ું.

વમરી વીભધ ફધફતનધ વલલધદની વભજવત થઇ.

તેનધ CEO યધજીલ મધદલ છે . શેરધ તે કદળધ

વતભય વમરભધું ગ્રેટય વનયધઇઝ ગેવ કપલ્ડની

ભધઇિ પધઇન બરવભટેડનધ નધભે જાણીતી શતી.

કધનની સ્સ્થતી સ્ષ્ટ્ટ કયી.

»

»

બધયતીમ પ્રલધવીઓને ઓસ્ટ્રેબરમધ

RBI એ ૮ વપ્ટેમ્ફયે યે  યે ટ ૦.૨૫%

ઘટધડીને ૬% કમો અને યીલવા યે  યે ટ ૦.૨૫%

ૂ ીઝભને પ્રભટ
આકાલધ અને ઓસ્ટ્રેબરમન ટય

ઘટધડીને ૫.૭૫% કમો. જમધયે ફેંક યે ટ ૬.૨૫%,

કયલધ ભધટે ઓસ્ટ્રેબરમધનધ એમ્ફેવેન્દ્ડય તયીકે

CRR ૪%, અને SLR ૨૦% છે .

કયણીતી ચયધની વનભણકું .

»

»

ઇન્દ્ડનેવળમધભધું લલ્ડા ધરધાભેન્દ્ટયી પયભ

RBI એ વવિંગધયની ફેંક DBS ને

બધયતભધું વશધમક કુંની ળરૂ કયલધ ભુંજયી

ઓન વસ્ટેનેફર ડેલરભેન્દ્ટભધું સ્સ્લકધયધમેર

આી. DBS નધ CEO ીય ગપ્તધ છે .

ફધરી કડકરેયેળન ય બધયતે શસ્તધક્ષય નધ

»

કમધા. જેભધું એક વુંદબા મ્મધનભધયનધ યધખીન
પ્રધુંતનધ યકશિંગ્મધ મસ્સ્રભ ય શત.

»

ધકકસ્તધની પ્રધધનભુંત્રી ળધકશદ ખકધન

અબ્ફધવીએ ચીનનધ વશમગથી ફનેરધ દે ળનધ
૫ભધું યભધણ ઉજાા મુંત્રન ઉદ્ઘધટન કય.ા આ
પ્રધન્દ્ટ ુંજાફ પ્રધુંતનધ વભમધનલરી જજલ્રધભધું
ચશ્ભધભધું આલેર છે .

  આવથિક જગત  

»

SBI નધ ગ્રધશકનધ વલધરનધ જલધફ

શલે યફટ આળે. SBI નધ આ ઇન્દ્ટેબરજન્દ્ટ
આવવસ્ટન્દ્ટ "ચેટફટ" ને સ્ટધટા અ એબરનકર
દ્વધયધ ફનધલધમ છે .

દે ળની દયે ક ફેંકએ તધની ૧૦%

ળધખધઓભધું આધધય કેન્દ્ર પયજીમધત ળરૂ
કયલધન આદે ળ. UIDAI નધ CEO અજમ
ભણ ધુંડે છે .

»

દે ળનધ પ્રથભ સ્ભધટા વવટી GIFT વવટી

ગધુંધીનગયને ASSOCHAM ન વવલિવવઝ
એકવીરન્દ્વ એલડા એનધમત. GIFT વવટીને
આંતયયધષ્ટ્ટ્રીમ નધણધકકમ વેલધઓ અને
ટેકનરજી શફનધું વલકધવભધું મગદધન ફદર
આ વન્દ્ભધન કયધય છે . GIFT વવટીભધું ૧૦ ફેંક,
૨ ઇન્દ્ટયનેળનર એકચેન્દ્જ (ઇસ્ક્ન્દ્ડમધ INX અને
NSE IFSC) અને ૮ ઇન્દ્સ્મયન્દ્વ કુંનીઓ
કધમાયત છે .
GIFT-ગજયધત ઇન્દ્ટયનેળનર પધમનધન્દ્વ ટેક
વવટી
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ASSOCHAM-એવવીએટેડ ચેમ્ફય ઓપ
કભવા એન્દ્ડ ઇન્દ્ડસ્ટ્રીજ ઓપ ઇસ્ક્ન્દ્ડમધ

»

ઓનરધઇન ટ્રધલેર ટા ર ભેકભધમ

ટ્રીનધ પ્રેવવડન્દ્ટ આવળ કશ્મન યધજીનધમ.

»

નલયત્ન કુંની બધયત ેટ્રબરમભ

»

IPLનધ ૨૦૧૮ થી ૨૦૨૨ સધીનધ

પ્રવધયણનધ અવધકધય સ્ટધય ઇસ્ક્ન્દ્ડમધએ ૧૬૩૪૭
કયડભધું ખયીદ્યધ.

»

બધયતીમ ભકશરધ શકી ટીભનધ કચ

તયીકે શયે ન્દ્રવવિંશની વનભણકું ,  ૂરૂ શકી ટીભનધ

કોયે ળન બરવભટેડ (BPCL)ને ભશધયત્નન

કચ તયીકે શરેન્દ્ડનધ સ્જઇડા ભેકયજનેની

દયજ્જ ભળે. શધરભધું ભશધયત્ન કુંનીઓ

વનભણકું .

NTPC,ONGC,SAIL,BHEL,IOCL,CIL અને

»

GAIL એભ ૭ છે . ભશધયત્ન કુંની ફનધલલધ
ભધટે ૩ લાભધું વયે યધળ લધવિક ૫૦૦૦ કયડન
નેટ પ્રકપટ જરૂયી છે .

»

દે ળનધ જ સ્ટીર ઉત્ધદકને યક્ષણ

ઓસ્ટ્રેબરમધનધ ગલ્ડ કસ્ટભધ મજામેર

કભનલેલ્થ લેઇટબરપટીંગ ચેસ્મ્મનવળભધું
બધયતીમ ટીભન જવનમય, વવવનમય અને યથ
એભ ફધી જ કેટેગયીભધું જયદધય પ્રદળાન.
બધયતીમ ખેરધડીઓએ કર ૨૪ ગલ્ડ, ૭

આલધ વયકધયે ચીનભધુંથી આમધત થતધ ફ્રેટ

વવલ્લય અને ૧૧ કધુંસ્મદક જીત્મધ.

સ્ટીર ઉત્ધદન ય કધઉન્દ્ટયવેબરિંગ ડયટી

»

નધખી.. એન્દ્ટી ડમ્ીંગ એન્દ્ડ એરધઇડ ડયટીઝ
નધ ડીયે કટય જનયરનધ જણધવ્મધ અનવધય ચીની
ઉત્ધદનને રીધે બધયતીમ લેચધણ ઘટી યહ્ય
શત.

»

ે ે
UIDAIનધ CEO અજમ ભણ ધુંડન

ગડઝ એન્દ્ડ વવલિવ ટેક્ષ નેટલકા (GSTN)નધ
ચેયભેન તયીકેન ચધર્જ વોંધમ. GSTNનધ
પ્રથભ ચેયભેન નવલનકભધય શતધ.

  યભત જગત  

»

બધયતીમ કિકેટય ભશેન્દ્રવવિંશ ધનીએ

લન ડે કિકેટભધું ૧૦૦ સ્ટસ્મ્િંગ આઉટ કયીને
શ્રીરુંકધનધ વધુંગધ કધયધનધ ૯૯ સ્ટસ્મ્િંગ આઉટન

ઓસ્ટ્રેરીમધનધ ગલ્ડ કસ્ટભધું મજામેર

કભનલેલ્થ લેઇટ બરફ્ટીંગ પેડયે ળનની ફેઠકભધું
"લેઇટબરપટીંગ ચેસ્મ્મનવળ-૨૦૧૯" બધયતભધું
મજલધન વનણામ.

»

વલયધટ કશરીએ આંતયયધષ્ટ્ટ્રીમ કિકેટભધું

૩૩૩ ભેચભધું વોથી ઝડી ૧૫૦૦૦ યન
ફનધવ્મધ. આંતયયધષ્ટ્ટ્રીમ કિકેટભધું ૧૫૦૦૦ યન
યધ કયનધય તે વલશ્વન ૩૩ભોં ખેરધડી ફન્દ્મ.
જ કે ૫૦ ઉયની વયે યધળથી ૧૫૦૦૦ યન યધ
કયનધય તે વલશ્વન પ્રથભ કિકેટય છે .

»

આલનધયી યણજી ટ્રપીભધું લોતયનધ ૬

યધજમ ની ટીભ અરગ અરગ યભળે. જેભધું
ભેધધરમ, ભબણય, વભઝયભ, વવકકક્ભ,
નધગધરેન્દ્ડ અને અરૂણધચરપ્રદે ળન વભધલેળ

યે કડા તડય.
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થધમ છે . અત્મધય સધી આવધભની એક જ ટીભ

શ્રીરુંકધની નેલીનધું વયયધ અને વધગય જશધજ

યભતી શતી.

વલળધખધટનભ ફુંદયે શચ્મધ.

»

»

ઇંગ્રેન્દ્ડન જેમ્વ એન્દ્ડયવન ટેસ્ટ

અભેકયકધની ટેકવધવ યવન.નધ

કિકેટભધું ૫૦૦ વલકેટ રેનધય ઇંગ્રેન્દ્ડન પ્રથભ

લૈજ્ઞધવનકએ ૧૦ વેકન્દ્ડભધું કેન્દ્વયન ું નીદધન કયી

અને વલશ્વન છઠ ખેરધડી ફન્દ્મ. વોથી લધ

આતી ેન વલકવધલી. વધમન્દ્વ ટ્રધન્દ્વરેળનર

૮૦૦ વલકેટ મથૈમધ મયરીધયને રીધેર.

ભેકડવીનભધું પ્રકધવળત યીટા ભધું આ ેન

યએવ ઓન -૨૦૧૭
ટનધાભેન્દ્ટ

વલજેતધ

ભકશરધ વવિંગર

સ્રઅન સ્ટીપન્દ્વ (અભેકયકધ)

રૂ વવિંગર

યધપેર નડધર (સ્ેન)

ભકશરધ ડફલ્વ

ભધટીનધ કશિંગીવ (સ્રલેકકમધ)
ચધન યગ
ું જાન (તધઇલધન)

રૂ ડફલ્વ
વભક્વડ ડફલ્વ

કડલધઇવનધ ૯૬% ટેસ્ટ વપ યહ્યધ છે .

»

બધયતીમ વેનધએ ભકશરધઓને વેનધ

બરવભધું વધભેર કયલધનધ ડ્રધપટને અંવતભ રૂ
આપ્ય. રેપટન્દ્ટ જનયર અવશ્વનીકભધયે જણધવ્ય
શત કે આ શેર થી વેનધભધું ભકશરધ અને
રૂન બેદબધલ દૂ ય થળે. પ્રથભ લે ૮૦૦
ભકશરધઓનધ વભધલેળ ફધદ દય લે ૫૨

જે.યજય(કયયધકધઓ)

ભકશરધઓને વેનધ બરવભધું વભધલધળે. શધરભધું

શકયમધ ટેકધઉ (યભધવનમધ)

વેનધભધું ભકશરધઓને ભેકડકર, વવગ્નર, અને

ભધટીનધ કશિંગીવ (સ્રલેકકમધ)

એન્દ્જીવનમયીંગ ળધખધઓભધું જ યધખલધભધું

જેભી મયે (ઇંગ્રેન્દ્ડ)

આલતી શતી.

»

કડપેન્દ્વ વભવનસ્ટ્રીએ આભી અને નેલી

ભધટે કશન્દ્દસ્તધન એયનટીકર બરવભટેડ(HAL)

  સાંયક્ષણ / વલજ્ઞાન  

»

રધઇટ શેબરકપ્ટય) ખયીદલધ ભુંજયી આી.

»
૧૩ લા સધી ળવનન અભ્મધવ કમધા

ફધદ નધવધન ું કેવીની મધન ળવન ભધું જ વભધઇ
જળે. કેવીનીનધ ૧૨ સક્ષ્ભ ઉકયણએ અત્મધય
સધી ળવન, તેન ઉગ્રશ ટધઇટન અને લરમની
અનેક તસ્લીય ભકરી શતી.

»

ધવેથી ૬૧૦૦ કયડનધ ૪૧ ALH(એડલધન્દ્વ

બધયત અને શ્રીરુંકધની નેલી લચ્ચે દય

લે મજાતધ યધ્ધધભ્મધવ SLINEX-2017 ભધટે

આતુંકલધદ અને જગર
ું
લયપેય ને

વુંરગ્ન બધયત-નેધ લચ્ચેન ૧૨ભોં વુંયકત
યધ્ધધભ્મધવ"સમાકકયણ" નેધભધું ળરૂ થમ.

»

બધયતની એકટ ઇસ્ટ બરવી મજફ

બધયતીમ નોવેનધનધ ફે જશધજ INS વધતડધ
અને INS કદભધત ૩ ભકશનધ ભધટે લા અને
દબક્ષણ લા એવળમધભધું કડપ્રઇભેન્દ્ટ ભધટે
વલળધખધટનભ ફુંદયે થી યલધનધ થમધ. તે
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વલવલધ દે ળનધ ૧૨ ફુંદયની મરધકધત વધથે

-ભધન્દ્ચેસ્ટય કભનલેલ્થ ગેમ્વ-૨૦૦૨ભધું ડફર

થધઇરેન્દ્ડભધું આમજીત ASEAN દે ળનધ પબરટ

ટ્રેભધું ગલ્ડ ભેડર જીત્મ.

કયવ્યભધું બધગ રેળ.ે

-એથેન્દ્વ ઓબરસ્મ્કભધું ડફર ટ્રેભધું વવલ્લય

»

ભેડર જીત્મ.

વયકધયે બધયતીમ વેનધભધું જવનમય

કવભળન્દ્ડ ઓકપવય અને અન્દ્મ યેં ક શલ્ડય ભધટેની
કેડય યીવ્ય બરવીને ભુંજયી આી.

»

થડા જનયે ળન એન્દ્ટી ટેન્દ્ક ગધઇડેડ

વભવધઇર(ATGM) નધગન ું યધજસ્થધનનધ યણભધું
બફજ વપ યીક્ષણ કયધય. તેને રન્દ્ચય
વવસ્ટભ નધવભકધ ય ગઠલલધભધું આલી શતી.

»

-ફેજીંગ ઓબરસ્મ્કભધું બધયતીમ દન ું
પ્રવતવનવધત્લ કય.ા
-તેઓ ધ્ભશ્રી, યધજીલ ગધુંધી ખેરયત્ન, અજ ાન
એલડા અને વૈન્દ્મ વેલધઓ ભધટે અવત વલળીટ
વેલધ ભેડર(AVSM)થી વન્દ્ભધનીત છે .
-તેઓ જમય રૂયરનધ વધુંવદ છે .

 Days of The week 

વુંયક્ષણભુંત્રી વનભારધ વીતધયભણે

ણજીભધું નધવલકધ વધગય કયિભધની INSV
તકયણીને રીરી ઝુંડી આી. તકયણી ય ૬
ભકશરધ વભગ્ર વલશ્વની જમધત્રધ કયીને ભધચા
૨૦૧૮ભધું બધયત યત પયળે. તે િેભેન્દ્ટર
(ઓસ્ટ્રેબરમધ), રીટરધન(ન્દ્યઝીરેન્દ્ડ), ટા

૫-વપ્ટેમ્ફય-વળક્ષક કદલવ( લા યધષ્ટ્ટ્રવત
ડ.યધધધુષ્ટ્ણનન જન્દ્ભકદલવ)
૮-વપ્ટે-વલશ્વ વધક્ષયતધ કદલવ- આ લાન
વલમ: "કડઝીટર વલશ્વભધું વધક્ષયતધ" છે .

સ્ટેનરી(પકરેન્દ્ડ) અને કેટધઉન(દબક્ષણ
આકિકધ) ખધતે યકધણ કયળે.

 પ્રશ્નોતયી 

Person of The Week
-કનસર

યાજમલધસનવસિંહ યાઠોડ –

(૧) વળિંઝ એફે કમધ દે ળનધ પ્રધધનભુંત્રી છે ?
(૨) કન અભ્મધયણ્મ કમધ યધજમભધું આલેર છે

- પ્રથભલધય દે ળભધું ખેરધડી જ ખેરભુંત્રી ફન્દ્મધ.

?

-યધજમલધાન યધઠડ બફકધનેયનધું પ્રથભ યધજા

(૩) મખ્મભુંત્રી એ ભધું નભાદધ ભશત્વલન

યધલ બફકધજીનધ લુંળ જ છે .

કમધુંથી પ્રધયું બ કયધવ્મ ?

-જન્દ્ભ ૨૯ જાન્દ્ય-૧૯૭૦ જેવરભેય યધજસ્થધન

(૪) દે ળભધું ભેટ્રભેન તયીક કણ જાણીત છે ?

--નેળનર કડપેન્દ્વ એકેડભીનધ તેઓ પ્રથભ

(૫) તધજેતયભધું ઉતયપ્રેદેળનધ કમધ ળશેયભધું ભેટ્ર

ઓરસ્મ્ક વલજેતધ છે .
-દશેયધદન વૈન્દ્મ એકેડભીભધું વૈન્દ્મ તધરીભ
ભેલી શતી.

યે ર વેલધ ળરૂ થઇ ?
(૬) મ્મધનભધયની સ્ટેટ કધઉન્દ્વીરય શેડ કણ છે
?
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(૭) ફલન થી ભફધઇર વેલધ આનધય પ્રથભ

(૨૪) Slinex-2017 યધ્ધધભ્મધવ કમધ ફે દે ળ

યધજમ કય ફનળે ?

લચ્ચે ળરૂ થમ ?

(૮) NACWCનધ અધ્મક્ષ કણ ફન્દ્ય ?

(૨૫) સમાકકયણ યધ્ધધભ્મધવ કમધ ફે દે ળ લચ્ચે

(૯) બિટન ફધદ UJALA મજનધ કમધ દે ળભધું

મજામ ?

રન્દ્ચ થઇ ?

(૨૬) ટધઇટન કમધ ગ્રશન ઉગ્રશ છે ?

(૧૦) નભધરીગઢ કયપધઇનયી કમધ યધજમભધું

(૨૭) કઇ ફટ ય બધયતીમ ભકશરધઓની ટીભ

આલેર છે ?

વલશ્વની જરમધત્રધએ વનકી છે ?

(૧૧) ગલધન યધજમ વ્રક્ષ કમધ વ ૃક્ષને જાશેય

(૨૮) વલશ્વ વધક્ષયતધ કદલવ કમધયે ઉજલધમ છે

કયધય ?

?

(૧૨) PTI નધ અધ્મક્ષ કણ ફન્દ્ય ?
(૧૩) વળક્ષક કદલવ વનવભતે ઉ યધષ્ટ્ટ્રવત
લેંકૈમધ નધમડ એ વળક્ષણ ભધટે કય ટા ર રોંચ
કયા ?
(૧૪) નથા ઇસ્ટ કબરિંગ પેસ્ટીલર કમધ ળશેયભધું
ળરૂ થમ ?
(૧૫) ધકકસ્તધનની કઇ ભલ્ટીનેળનર ફેંકને
અભેકયકધભધું ફુંધ કયધલધમ ?
(૧૬) અભેકયકધનધ ફ્ર્રયીડધ અને કેયેબફમન દ્વદ્વ
ય કય તપધન ત્રધટકય ?
(૧૭) શધરભધું યે  યે ટ કેટર છે ?
(૧૮) DBS ફેંક કમધ દે ળની છે ?
(૧૯) GSTN નધ નલધ ચેયભેન કણ ફન્દ્ય ?
(૨૦) ધની એ કેટરધ સ્ટમ્ીંગ આઉટ કયીને

  જલાફો  
(૧) જાધન (૨) ભધ્મપ્રદે ળ (૩) સયે ન્દ્રનગય
(૪) ઇ.શ્રીધયન (૫) રખનઉ (૬) આંગ વધન સ
કી (૭) ઉતયધખુંડ (૮) ડૉ. ઇન્દ્દે ય જીત વવિંઘ (૯)
ભરેવળમધ (૧૦) આવધભ (૧૧) કકનટ ધલ્ભ
(૧૨) વલલેક ગમન્દ્કધ (૧૩) DIKSHA (૧૪)
કદલ્શી (૧૫) શફીફ ફેંક (૧૬) ઇયભધ (૧૭) ૬%
(૧૮) વવિંગધય (૧૯) અજમ ભણ ધુંડે (૨૦)
૧૦૦ (૨૧) શયીન્દ્રવવિંશ (૨૨) છ્ઠ (૨૩)
સ્રઅન સ્ટીપન્દ્વ (૨૪) બધયત-શ્રીરુંકધ (૨૫)
બધયત-નેધ (૨૬) ળવન (૨૭) INSV તકયણી
(૨૮) ૮ વપ્ટેમ્ફય

યે કડા કમો ?
(૨૧) બધયતીમ ભકશરધ શકી ટીભનધ કચ કણ
ફન્દ્ય ?
(૨૨) ઇંગ્રેન્દ્ડન જેમ્વ એન્દ્ડવયન ૫૦૦ વલકેટ
રેનધય વલશ્વન કેટરધભ ખેરધડી ફન્દ્મ ?
(૨૩) યએવ ઓનભધું ભકશરધ વવિંગલ્વન
ટધઇટર કણે જીત્ય ?
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