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»    અભદધલધદનધ વધફયભતી ખધતે 
પ્રધધનભુંત્રી નયેન્દ્ર ભોદી અને જાધનનધ 
લડધપ્રધધન વળિંઝો આફે એ અભદધલધદ-મ ુંફઇ 
બ રેટ ટે્રન પ્રોજેકટનો વળરધન્દ્મધવ કમો. 
-ક ર પ્રોજેકટ-૧ રધખ ૧૦ શજાય કયોડ 
-જાધન ૮૮ શજાય કયોડની રોન ૦.૧% વ્મધજ 
વધથે આળ.ે જે ૫૦ લાભધું બયધઇ કયલધની 

યશળેે. 
-અભદધલધદ-મ ુંફઇ લચ્ચે ૫૦૮ કકભીનો પ્રોજેકટ, 
જેભધું ૧૨ સ્ટેળન શળે. જેભધું ગ જયધતભધું ૮ અને 
૪ સ્ટેળન ભશધયધષ્ટ્ટ્રભધું શળે. 
-બ રેટ ટે્રન ૨ કરધક અને ૫૮ વભવનટભધું 
અભદધલધદથી મ ુંફઇ શોચધડળે. 
-બ રેટ ટે્રનની ઝડ ૩૨૦ થી ૩૫૦ ની યશળેે. 
-૫૦૮ કકભીભધુંથી ૯૦% એલરલેટેડ, ૬% ટનર, 
૪% જભીન ય શળે. ૫૦૮ કકભીભધું ૩૫૧ કકભી 
ગ જયધતભધું અને ૧૫૬ કકભી કોયીડોય ભશધયધષ્ટ્ટ્ર 
ભધું શળે.  
-ળફૃઆતભધું ૧૦ કોચ શળે, જેભધું ક ર 
મધત્રીઓની ક્ષભતધ ૭૫૦ શળ.ે 
-બ રેટ ટે્રન ધયધલતધ ૧૫ દેળોભધું બધયત વધભેર 
થળે.  
-જાધન ઇન્દ્ટયનેળનર કોઓયેળન એજન્દ્વી 
(JICA) અને બધયતીમ યેર વું ણા પ્રોજેકટ  ણા   
કયળ.ે 
-લડોદયધભધું ૧૨૦૦ કયોડનધ ખચે શધઇસ્ીડ 
યેલ્લે ટે્રનીંગ ઇન્દ્સ્ટીટ ટ ફનળે.  

»   પ્રધધનભુંત્રી નયેન્દ્ર ભોદી અને જાધનનધ 
લડધપ્રધધન વળિંઝો આફે એ એક વધથે ૮ કકભીનો 
યોડ ળો કમો. ૧૨ ભી જાધન-ઇન્ન્દ્ડમધ લધવિક 
વવભટભધું બધગ રીધો. જાધન-બધયત લચ્ચે 
કડઝધસ્ટય ભેનેજભેન્દ્ટ, ન્સ્કર ડલેરભેન્દ્ટ, વવવલર 
એવલએળન અને વધમન્દ્વ અને ટેકનોરોજી 
વકશત ૧૫ વભજ તી થઇ. 

»    જાધનનધ વશમોગથી ગ જયધતભધું 
ઇન્દ્સ્ટીટ ટ ઓપ ભેન્દ્ય પેકચયીંગની સ્થધનધ 

  ગ જયાત   
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કયલધ MOU થમધ. જમધું ૧૦ લાભધું ૩૦ શજાય 
ય લધનોને ઔધોગીક  તધલરભ અધળે.  

»    યક્ષધભુંત્રી વનભારધ વીતધયભણે કચ્છનધ 
વવયકિક અને એયપોવાનધ નલરમધ ફેઝની 
મ રધકધત રીધી. 

»    લફજી આંતયયધષ્ટ્ટ્રીમ ફૌધ્ધ કોન્દ્પયન્દ્વ 
૧૭ થી ૨૩ વપ્ટેમ્ફય ગ જયધતભધું મોજાળે. 
ઉદ્ઘધટન વભધયોશ ગધુંધીનગયનધું ભશધત્ભધ ભુંકદય 
ખધતે મોજાળ.ે જેભધું શ્રીરુંકધનધ  લા યધષ્ટ્ટ્રવત 
ભકશન્દ્રધ યધજક્ષે અને કુંફોકડમધનધ યધજક ભધય 
થનધયો નોયોદભ મ ખ્મ અવતથી તયીકે ઉસ્સ્થત 
યશળેે. આ વુંભેરનભધું ગ જયધતભધું આલેર ફૌધ્ધ 
ધભાનધ સ્થોને પ્રભોટ કયધળે. જેભધું 
લડનગય(ભશવેધણધ), દેલની ભોયી(અયલલ્રી), 
વવમોટ ગ પધ(કચ્છ), ખધયધ કોકડમધની 
ગ પધ(જ નધગઢ) અને અળોક વળરધરેખ(જ નધગઢ) 
નો વભધલેળ થધમ છે.  

»    પ્રધધનભુંત્રી નયેન્દ્ર ભોદીએ નભાદધ નદી 
યનધ વયદધય વયોલય ડભેન ું રોકધાણ કય ા.  
-કેલડીમધ કોરોની ખધતે નલધગધભ નજીક ફુંધ 
છે 
-વલશ્વનો લફજા નુંફયનો વૌથી ભોટો કોંકિટ 
ગ્રેવલટી ફુંધ(પ્રથભ અભેકયકધનો ગ્રધન્દ્ડ ક રી ડભે) 
-ઉંચધઇભધું બધયતભધું બધખયધનધુંગર અને રધખલધ 
ડભે ફધદ વત્રજા નુંફયે છે. નભાદધ ડભેની ઉચધઇ 
ીરયથી ૧૬૩ ભી. છે. 
-ફુંધની ઉંચધઇ ૧૨૧ ભી થી લધધયીને ૧૩૮.૬૮ 
ભી. કયધઇ, તેને રીધે ધણીની સ્ટોયેજ ક્ષભતધભધું 
૩.૭૫% અને જવલદ્ય તભધું ૪૦%નો લધધયો 
થમો. 

-ફુંધની ધણી સ્ટોયેજ ક્ષભતધ-૯૪૯૭ વભલરમન 
ક્ય લફક ભીટય 
-ફુંધની રુંફધઇ ૧૨૧૦ ભી. 
-અત્મધયસ ધીનો ખચા - ૩૯૦૦૦ કયોડ 
-વલજી ઉત્ધદન ક્ષભતધ- 
 ડભે-૧૨૦૦ ભેગધલોટ  
 કેનધર-૨૫૦ ભેગધલોટ  
-ફુંધન  ૮૮% ધણી વવિંચધઇ ભધટે, ૧૦% ીલધ 
ભધટે, અને ૨% ઉદ્યોગોને અધળે. 
-૧૫ જજલ્રધનધ ૭૩ તધ કધનધ ૩૧૧૨ ગધભોની 
૪૬ રધખ એકય જભીનને વવિંચધઇ ભધટે ધણી 
ભળ.ે 
-૪૫૮ કકભી મ ખ્મ નશયે, ૪૮૫૦૦ કકભી ળધખધ 
નશયેો દ્વધયધ ૭૦૦ કકભી સ ધીનધ દ યનધ 
વલસ્તધયોભધું શોચ્ય  ધણી. 
-ગ જયધતનધ ૮૩૯૭ ગધભો અને ૧૬૪ ળશયેોને 
ીલધન  ધણી શોચ્ય . 
-વૌની મોજનધથી વૌયધષ્ટ્ટ્રનધ આજી, ભચ્ુ, 
ક્રુષ્ટ્ણવધગય, ધોીધજા, લડોદ, બોગધલો ડભે 
બયધમધ. 
-સ જરધભ સ પરધભ મોજનધથી ધયોઇ, લધત્રક, 
શધથભતી, દધુંતીલધડધ, ગ શધઇ ડભે બયધમધ. 
-વધધ ફેટ ય ફની યશરે ૧૮૨ ભીટય ઉચી 
સ્ટેચ્ય  ઓપ ય વનટીનધ કધમાન ું વનયીક્ષણ કય ા. 

»   પ્રધધનભુંત્રીએ અભયેરીભધું આકદલધવી 
સ્લધતુંત્ર્મ વેનધનીનધ યધષ્ટ્ટ્રીમ વુંગ્રશધરમન ું 
ભ વભ જન કય ા.   
 
 

   બાયત   
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»    સ્લધભી વલલેકધનુંદે ૧૧ વપ્ટેમ્ફય 
૧૮૯૩ભધું વળકધગો વલશ્વ ધભા કયદભધું આેર 
ઐતશધવવક ઉદફોધનની ૧૨૫ભી લાગધુંઠ 
ઉજલધમ.  

»    ફેરધફૃવનધ યધષ્ટ્ટ્રવત એરેકઝધન્દ્ડય 
 કધળેંકો બધયતનધ પ્રલધવે. બધયત-ફેરધફૃવ 
લચ્ચે વળક્ષણ, ક્રુવ, વુંસ્ક્રુવત અને ઓઇર ગેવ 
વકશત ૧૦ વભજ વત થઇ. ય યોવમન દેળ 
ફેરધફૃવની યધજધધની વભન્દ્સ્ક છે. 

»    કેન્ન્દ્રમ આય  યધજમભુંત્રી શ્રીદ મેવો 
નધમકે કરકતધભધું ડો.અંજરી ચેટજી યીજીમનર 
યીચવા ઇન્દ્વટીટય ટ પોય શોવભમોેથી ખધતે 
બધયતની પ્રથભ લધમયોરોજી પ્રમોગળધધન ું 
ઉદ્ઘધટન કય ા. આ પ્રમોગળધધભધું શોવભમોેથી 
દ્વધયધ લધમયર લફભધયીઓ ઇન્દ્પ એન્દ્જા, ડેંગ્ય , 
લચકનગ વનમધ, સ્લધઇનફુ  જેલધ યોગોનો ઇરધજ 
કેલી યીતે કયી ળકધમ તે ફધફતે વુંળોધન થળે. 

»    ઉયધષ્ટ્ટ્રવત લેંકૈમધ નધમડ  એ બધયતની 
પ્રથભ લગ્રન કપલ્ડ સ્ભધટા વીટીની આધધયવળરધ 
ઝધયખુંડનધ યધુંચીભધું યધખી. તેભધ લધઇપધઇ, કધફાન 
કિ ઝોન, આધ વનક ટ્રધન્દ્વોટેળન વવસ્ટભ, લલ્ડા 
એજય કેળન શફ, ૨૪ કરધક વલજી ધણી, 
૨૦૦ ભીટયે ટોઇરેટ લગેયે જેલી સ વલધધ શળે. 

»    નેળનર ગ્રીન ટ્રીબ્ય નર(NGT) એ 
કદલ્શી યધષ્ટ્ટ્રીમ યધજધધની ક્ષેત્રભધું ૧૦ લા જ ની 
કડઝર ગધડીઓ અને ૧૫ લા જ ની ેટ્રોર 
ગધડીઓ ય નો પ્રવતફુંધ મથધલત યધખ્મો.  

»    સ્લચ્છ બધયત અલબમધનનધ ૩ લા  ણા 
થતધ ૧૯ કદલવનધ " સ્લચ્છતધ એજ વેલધ" 
કધમાિભનો શ બધયુંબ યધષ્ટ્ટ્રવત યધભનધથ 
કોવલિંદએ કધન યથી કમો. ૨ ઓકટોમ્ફય સ ધી 
સ્લચ્છતધ ખલધકડય  ઉજલધળે. 

»    ૧૯૬૫નધું બધયત-ધકકસ્તધન ય ધ્ધનધ 
કશયો અને બધયતીમ લધય વેનધનધ એકભધત્ર પધઇલ 
સ્ટધય યેંક ધયધલતધ ભધળાર ઓપ ધ એયપોવા 
અર્જનવવિંઘન ું નીધન.  

»    જાધન યેલ્લે દ્વધયધ અભદધલધદ-મ ુંફઇ 
શધઇ સ્ીડ યેલ્લે પ્રોજેકટનધ વરધશકધય તયીકે 
બધયતીમ મ નધ અને ટધટધ કુંનીનધ ટોકકમોનધ 
એકઝીક્ય ટીલ  વુંજીલ વવિંશધની વનભણ ુંક કયી. 
તેઓ બધયત-જાધન લચ્ચે ભધ્મસ્થીન ું કધમા 
કયળ.ે 

»    લફજા ઓપ્ટોભેટ્રી લલ્ડા કોંગ્રેવનો 
શૈરધફધદભધું પ્રધયુંબ. 

»    ઇરેકટ્રીક લધશનો અને એનજી સ્ટોયેજ 
ોરીવી રધગ  કયનધય બધયતન ું પ્રથભ યધજમ 
કણધાટક ફન્દ્ય .  કણધાટકે ઇરેકટ્રીક લધશનોનધ 
વનભધાણ ભધટે ૩૧ શજાય કયોડનધ યોકધણની 
વુંબધલનધ વ્મકત કયી છે.  
 
 

 

»    ઉતય કોયીમધ દ્વધયધ કયધમેર શધઇડ્રોજન 
ફોમ્ફનધ યીક્ષણને રીધે UNO એ 
વલાવુંભતીથી ઉતય કોયીમધભધું કોરવો, વીફૂડ 
અને વીવધની વનકધવ ય પ્રવતફુંધ રગધવ્મો. 

  વલશ્વ   
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»    ઇન્દ્ટયનેળનર વોરય એરધમન્દ્વ(ISA) 
નધ િેભલકાની  ષ્ટ્ટી કયનધય ૯ભોં દેળ વેવેલ્વ 
ફન્દ્મો. આ  લે બધયત, િધન્દ્વ, નૌફૃ, નધઇઝય,  
કપજી, ભોયેવળમવ, ટ લધ  અને ફધુંગ્રધદેળ કયી 
ચ કમધ છે.  

»    વવિંગધ યની પ્રથભ ભકશરધ યધષ્ટ્ટ્રવત 
શલરભધ મધકફ ફની. તેઓ શરેધ વુંવદનધ 
સ્ીકય શતધ. 

»    સ્ેનભધું કેટધરોવનમધની અરગ થલધની 
ભધુંગણી બ રુંદ ફની, ૧૦ રધખ રોકો યસ્તધ ય 
ઉતમધા. કેટધરોવનમધએ જનભત વુંગ્રશ ભધટે 
કધમદો વધય કમો છે. યુંત   સ્ેનનધ 
પ્રધધનભુંત્રી ભધકયમધને યધજોમ તેનો વલયોધ કયે 
છે.  

»    લલ્ડા ઇકોનોવભક પોયભનધ ગ્રોફર 
હ્ય ભન કેવટર ઇન્દ્ડકે્ષભધું ૧૩૦ દેળોની મધદીભધું 
બધયત ૧૦૩ િભે યહ્ય . ગત લે ૧૦૫ભધું િભે 
શત  . આ મધદીભધું નોલે પ્રથભ િભે છે. જો કે 
યોજગધયીનધ બવલષ્ટ્મ ભધટે ન્સ્કર ડલેરભેન્દ્ટભધું 
બધયત ૬૫ભધું િભે છે.  

»    જભાનીનધ રધગધઉ ખધતે મોજામેર લન  
લલ્ડા પેસ્ટીલરભધું વવજિભનધું મ ખ્મભુંત્રી લન 
ચધભલરિંગ ગ્રધન્દ્ડ વપ્રક્વ એલોડાથી વન્દ્ભધનીત 
કયધમધ. તેભને આ એલોડા ઓગેવનક પધવભિંગ ભધટે 
આલધભધું આવ્મો છે.  

»    ય નોનધ વેિેટયી જનયર એન્દ્ટોવનમધ 
ગ ટયેવ એ ભશધવધગયો ભધટે નધ પ્રથભ વલળે 
દ ત તયીકે ીટય થોભવન(પીજી) ની વનભણ ુંક 

કયી. 

»    અભેકયકી યધષ્ટ્ટ્રવત ડોનધલ્ડ ટ્ર્મમ્ે મ ખ્મ 
ઉ પે્રવ વલચલ તયીકે ગ જયધતી મ નધ યધજ 
ળધશની વનભણ ુંક કયી.  

»    ઇન્દ્ટયનેળનર ફધલ્જન પધઉન્દ્ડળેન-
ઇટધરી દ્વધયધ અધતધ પ્રવતન્ષ્ટ્ઠત ફધલ્જન પ્રધઇઝ 
થી બધયતીમ મ નધ અથા ળધસ્ત્રી ફીનધ 
અગ્રલધરને વન્દ્ભધનીત કયધમધ. તેઓ ભધન્દ્ચેસ્ટય 
ય વન.ભધું પ્રોપેવય તયીકે કધમાયત છે. 
 
 

 
 

»    કેન્ન્દ્રમ કેલફનેટ એ BSNL ટધલય એવેટ 
ભધટે BSNL શસ્તકની વું ણા ભધલરકીની અરગ 
કુંની સ્થધલધનો વનણામ કમો. શધરભધું દેળભધું 
આલેર ૪.૪૨ રધખ ટધલયભધુંથી ૬૬ શજાય 
ટધલય BSNL નધ છે. 

»    ૧% નધ લધધયધ વધથે કેન્ન્દ્રમ 
કભાચધયીઓન ું ભોંઘલધયી બથ્થ  ૫% થય . 

»    ઓગષ્ટ્ટભધું શોરવેર ઇન્દ્પરેળન દય 
૩.૨૪% યહ્યો, જે જ રધઇભધું ૧.૮૮% શતો. 

»    UNO ની વ્મધધય અને વલકધવ વધથે 
જોડધમેર વુંસ્થધ UNCTAD (ય નધઇટેડ નેળન્દ્વ 
કોન્દ્પયન્દ્વ ઓન ટે્રડ એન્દ્ડ ડલેરભેન્દ્ટ) એ 
બધયતનો ૨૦૧૭નો GDP ૬.૭% યશલેધન ું 
અન ભધન જાશયે કય ા. 

»    ખેડ તોને  યતધ બધલો ભે તે ભધટે 
ત  લેય,ભગ અને અડદની દધો ય ૨૦૦૬થી  

  આવથિક જગત   
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રગધલધમેર વનકધવ યનો પ્રવતફુંધ શટધલધમો. 

»    વોવધમટી ઓપ ઇન્ન્દ્ડમન ઓટોભોફધઇર 
ભેન્દ્ય પેકચવા (SIAM) નધ અધ્મક્ષ અબમ 
કપયોકડમધ ફન્દ્મધ. 

»    ભોસ્ટ લેલ્ય એફર ઇન્ન્દ્ડમન બ્રધન્દ્ડભધું 
HDFC ફેંક દેળભધું પ્રથભ નુંફયે, એયટેર લફજા 
િભ,ે SBI વત્રજા િભે. 

»    ય નધઇટેડ ઇન્ન્દ્ડમધ ઇન્દ્સ્મોયન્દ્વ નધ નલધ 
CMD તયીકે એભ.નધગયધજ ળભધાની વનભણ ુંક. 

»    GST ભધું IT ફધફતે આલી યશરે 
વભસ્મધઓનધ વનકધર ભધટે નધણધભુંત્રી અફૃણ 
જેટરીએ ગ્ર  ઓપ વભવનસ્ટય(સ્ટેટ) ની યચનધ 
કયી. જેનધ અધ્મક્ષ લફશધયનધ નધમફ મ ખ્મભુંત્રી 
સ ળીરક ભધય ભોદી છે.  

»    IRCTC (ઇન્ન્દ્ડમન યેલ્લે કેટયીંગ એન્દ્ડ 
ટ યીઝભ કોોયેળન) નધ CMD ભશને્દ્ર પ્રતધ 
ભોર ફન્દ્મધ. 

»   ઇવતશધવભધું પ્રથભલધય દેળનો  વલદેળી 
મ રધ બુંડધય ૪૦૦ લફલરમન ડોરય એ શોચ્મો.  

»    બધયતન ું  પ્રથભ લરવથમભ આમન ફેટયી 
ઉત્ધદન એકભ સ ઝુકી ભોટવા જાધનની 
તોવળફધ અને ડને્દ્ળોનધ વશમોગથી ગ જયધતભધું 
૧૧૫૦ કયોડનધ ખચે સ્થધળે.  
 
 
 
 
 

»    ભોસ્કો ળોટગન ચેસ્મ્મનવળભધું બધયત 
૧ ગોલ્ડ અને ૨ વવલ્લય ભેડર વધથે ૫ભધું સ્થધને 
યહ્ય .  

»    બધયતીમ એથ્રેટ વપ્રમુંકધ લધય ડો 
ટેસ્ટભધું પેઇર થતધ ૮ લાનો પ્રવતફુંધ 
રગધલધમો. 

»    ફેડવભન્દ્ટન એવોવીએળન ઓપ 
ઇન્ન્દ્ડમધ(BAI) એ  લા ફેડવભન્દ્ટન ખેરધડી 
પ્રકધળ ધદ કોણને રધઇપ ટધઇભ એલચલભેન્દ્ટ 
એલોડા આલધની જાશયેધત કયી. તેભને ૧૦ 
રધખ યોકડ અને વન્દ્ભધનત્ર અધળે. કણધાટકભધું 
જન્દ્ભેર પ્રકધળ ધદ કોણ ૧૯૭૦ થી ૧૯૭૮ 
યધષ્ટ્ટ્રીમ ચેસ્મ્મન યહ્યધ શતધ. ૧૯૭૨ભધું અજ ાન 
એલોડા અને ૧૯૮૨ભધું ધ્ભશ્રીથી વન્દ્ભધનીત 
કયધમધ. તેઓ શધરભધું ફેંગ્રોયભધું ફેડવભન્દ્ટન 
એકેડભી ચરધલે છે.  શધરભધું BAI નધ અધ્મક્ષ 
કશભધુંતધ લફસ્લધ ળભધા છે. 

»    કોયીમધ સ ય વવયીઝની પધઇનરભધું 
જાધનની નોજોભી ઓક શધયધને શયધલીને 
ી.લી.વવિંધ  એ જીતી રીધો. કોયીમધ ઓનનો 
ખીતધફ જીતનધય વવિંધ  પ્રથભ બધયતીમ ફની. 

»   મ ુંફઇનધ ગયીફ વલસ્તધયોભધું રોકોન  
જીલન ધોયણ ઉચ ું રધલલધ વલચન તેંડ રકયે " 
વભળન-૨૪" ળફૃ કય ા.  વળલધજીનગય, દેલનધય, 
ભધનખ દની ઝુડટીભધું સ્ક ર, કોરેજ, 
આંગણલધડી, અને આયોગ્મની સ વલધધઓ 
અધળ.ે  

  યભત જગત   
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»     FIFA યેંકકિંગભધું બધયત ૧૦ સ્થધનની 
ીછેશઠ વધથે ૧૦૭ભધું િભે પેંકધય .  

»    
નેળનર ગેમ્વ કમધ મોજાળે ?  

િભ લા સ્થ વીઝન 

૧ ૨૦૧૭ ગોલધ ૩૬ભી 
૨ ૨૦૧૮ દશયેધદ ન ૩૭ભી 
૩ ૨૦૧૯ શૈરધફધદ ૩૮ભી 

 

»    આલનધયી કોભનલેલ્થ ગેમ્વ, એવળમન 
ગેમ્વ અને ટોકકમો ઓલ્ભવકની તૈમધયી ભધટે 
ટો એથ્રેટને દય ભકશને ૫૦ શજાયન ું સ્ટધઇન્દ્ડ 
અધળ,ે ૧૫૨ એથ્રેટોની વુંદગી કયધમ. 
ઓલ્ભવક ટધસ્કપોવાની બરધભણોનો ખેરભુંત્રી 
યધજમલધાન યધઠોડ ેસ્સ્લકધય કમો.  

»    ૧૫ લવિમ ડફરટે્ર શટૂય ળથ 
બધયદ્વધજ ISSF વવવનમય લલ્ડાક પધઇનર ભધટે 
કલોરીપધઇ કયનધય વલશ્વનો વૌથી નધની ઉંભયનો 
શટૂય ફન્દ્મો. લલ્ડાક્ની પધઇનર કદલ્શીભધું ૨૩ 
ઓક્ટોમ્ફયે મોજાળે.  

»    દલક્ષણ આકિકધનધ કિકેટય જેી 
ડલ વભવનએ  ટેસ્ટ કિકેટભધુંથી વનવ્ર વત જાશયે કયી. 

»    ૨૦૨૦ નો ઓલ્ભવક યભતોત્સ્લ 
જાધનનધું ટોકકમોભધું અને ૨૦૨૪ નો ેકયવભધું 
અને ૨૦૨૮નો રોવ એન્દ્જેરવભધું મોજાળે.  

 
 
 
 

 

»    કરકતધભધું આલેર  ફોટેવનકર વલે 
ઓપ ઇન્ન્દ્ડમધનધ લૈજ્ઞધવનકોએ ય પોવલિમવી ક નધ 
એક નલધ છોડની ળોધ કયી છે,  લા યધષ્ટ્ટ્રવત 
અબ્દ ર કરધભનધ નધભ યથી તેન  નધભ " 
ડ્રધઇવટીવ કરધભી" નધભ આલધભધું આવ્ય  છે. 

»    ચીન-ધકકસ્તધનની લધય વેનધ લચ્ચે 
ળધકશન-૩ ય ધ્ધધભ્મધવ મોજામો. 

»     કદલ્શી AIIMS ભધું ડોકટયોની ટીભે 
યોફોટીક્વ શડે કદલધકય લૈશ્મની આગેલધનીભધું 
વલશ્વન ું વૌથી નધન  લેન્દ્ટીરેટય ફનધવ્ય . 
ઓસ્ક્વજન વવલરન્દ્ડય લગય જ કધમા કયત   આ 
લેન્દ્ટીરેટય ક્રુવત્રભ શ્વધવોશ્વધવ ભધટે ભદદગધય 
ફની ળકે છે. તેભધ રધગેર પ્રેળય વેન્દ્વયની 
ભદદથી દદી જફૃયીમધત મ જફ શ્વધવ રઇ અને 
છોડી ળકે છે.  

»    ચીને પ્રથભ ભધનલ યકશત રડધક  
શલેરકોપ્ટય AV-500W રોન્દ્ચ કય ા. તે ૭.૨ 
ભી.રધુંબ , ૪૫૦ કકગ્રધ ની લજન ક્ષભતધ, ૧૭૦ 
કકભી સ્ીડ અને ૪૦૦૦ભી. ઉચધઇ સ ધી જઇ 
ળકે છે.  

»    બધયત-અભેકયકન આવભિનો વુંય કત 
ય ધ્ધધભ્મધવ-૨૦૧૭ જોઇન્દ્ટ ફેઝ રેલી ભેકોડે 
લોવળિંગ્ટન ખધતે ળફૃ થમો. બધયતન  પ્રવતવનવધત્લ 
સ મા કભધન્દ્ડનધ ગોયખધ યધમપલ્વનધ જલધનો કયી 
યહ્યધ છે. 

»    ઓકયસ્વધનધ ચધુંદી ય યેંજ ય લફમોન્દ્ડ 
વલઝલ અર યેન્દ્જ એય ટ  એય વભવધઇર    સાંયક્ષણ / વલજ્ઞાન   
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(BVRAM) ન ું પધઇનર ડલેરભેન્દ્ટ પરધઇટ 
ટ્રધમર વપ યહ્ય .  

»    યવળમધની લધતી ગવતવલધીઓ વધભે 
સ્સ્લડને નધટો દેળોનધ વશમોગથી ૨ દધમકધનો 
વૌથી ભોટો ય ધ્ધધભ્મધવ અયોયો એક્વયવધઇઝ 
ળફૃ કયી. જેભધું ૧૯ શજાય વૈવનકો બધગ રઇ યહ્યધ 
છે.  

»    DRDOએ બધયતીમ વેનધનધ લધશનો 
ભધઇન્દ્વ લફછધલેર ક્ષેત્રભધું પ્રલેળે ત્મધયે આલી 
ભધઇન્દ્વને કડપર ઝ કયનધય ટ્રોર વવસ્ટભ 
વલકવધલી. 
 
 

 
       
 -ભાળસર ઓપ ધ એયપોસસ અયજનવસિંઘ – 

- બધયતીમ લધય વેનધભધું પધઇલ સ્ટધય યેંક 
ભેલનધય અને ભધળાર ઓપ ધ એયપોવાન ું 
લફળ દ ભેલનધય તેઓ એકભધત્ર અવધકધયી શતધ. 
-તેભનો જન્દ્ભ ૧૫ એવપ્રર ૧૯૧૯ ુંજાફનધ 
રમધર ય ખધતે થમેર. 
-૧૯૩૮ભધું ૧૯ લાની ઉભયે લધય વેનધભધું 
ળધભેર થમધ. 
-લફજા વલશ્વય ધ્ધ અને બધયત-ધક ૧૯૪૭નધ 
ય ધ્ધભધું બધગ રીધો. 
-ઓગષ્ટ્ટ ૧૯૬૪ભધું વૌથી નધની ઉંભયે(ભધત્ર ૪૪ 
લા)  બધયતીમ લધય વેનધનધ વત્રજા અધ્મક્ષ 
ફન્દ્મધ. 
-૧૯૬૫ભધું બધયત-ધકકસ્તધન ય ધ્ધન  વધશવીક 
અલબમધન તેભની આગેલધનીભધું થય . 
-૬૦ પ્રકધયનધ વલભધનો ઉડધડલધનો અન બલ 

ધયધલતધ શતધ. 
-૧૯૭૧ભધું સ્સ્લત્ઝયરેન્દ્ડભધું બધયતનધ યધજદ ત 
ફન્દ્મધ, ૧૯૭૪ભધું કેન્દ્મધભધું બધયતનધ શધઇકવભશ્નય 
ફન્દ્મધ. 
-૧૯૮૯-૯૦ કદલ્શીનધ રેપટનન્દ્ટ ગલનાય યહ્યધ. 
-૨૦૦૨ભધું ભધળાર ઓપ ઇન્ન્દ્ડમન એયપોવાની 
દલી એનધમત  
-ફુંગધનધ ધનગઢ એયફેઝને "અયજનવવિંઘ 
એયફેઝ" નધભ અધય . 
-ધ્ભવલભ ણ, વૈન્દ્મ વેલધ ભેડર, લોય ભેડર, 
ફભધા સ્ટધય ભેડર વકશત અનેક વન્દ્ભધનો 
ભેવ્મધ. 
-૯૮ લાની ઉંભયે નીધન. 
 
 

 
 

 
૧૪-વપ્ટે-કશન્દ્દી કદલવ(૧૯૪૯ભધું આ કદલવે   
          કશન્દ્દીને યધજબધધનો દયજ્જો ભળ્મો  
          શતો)  
૧૫-વપ્ટે-(૧)આંતયયધષ્ટ્ટ્રીમ રોકતુંત્ર    
          કદલવ(૨૦૧૭નો વલમ: ડભેોિેવી  
          એન્દ્ડ કનફ્લરકટ વપ્રલેન્દ્ળન)  
  (૨) યધષ્ટ્ટ્રીમ એન્દ્જીનીમવા ડ(ે બધયત  
           યત્ન વય એભ.વલશ્વવયૈમધનો જન્દ્ભ  
           કદલવ)  
૧૬-વપ્ટે-વલશ્વ ઓઝોન કદલવ(૨૦૧૭નો વલમ:  
          કેયીંગ પોય ઓર રધઇપ અંડય ધ વન)  
 
 
 

 
 

 Days of The week  
 

 પ્રશ્નોતયી  

Person of The Week 
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(૧) કમધ ફે ળશયેોને જોડતી બ રેટ ટે્રન 
પ્રોજેકટનો વળરધન્દ્મધવ થમો ? 

(૨) પ્રધધનભુંત્રી એ આકદલધવી સ્લધતુંત્ર્મ 
વેનધનીઓ ભધટેનધ યધષ્ટ્ટ્રીમ વુંગ્રશધરમન ું કમધ 
સ્થે ભ વભ જન કય ા ?  
(૩) ફેરધફૃવની યધજધધની કઇ છે ? 

(૪) બધયતની પ્રથભ લધમયોરોજી પ્રમોગળધધ 
કમધ ફનળે ? 
(૫) બધયતની પ્રથભ ગ્રીનકપલ્ડ સ્ભધટા વીટી ક્યધ 
ફનળે ?  
(૬) કદલ્શીભધું કેટરધ લા જ ની ગધડીઓ ય 
NGT એ પ્રવતફુંધ રગધવ્મો ? 

(૭) સ્લચ્છતધ એજ વેલધ કધમાિભનો પ્રધયુંબ 
યધષ્ટ્ટ્રવતએ કમધ ળશયેભધુંથી કમો ? 

(૮) બધયતીમ લધય વેનધનધ પધઇલ સ્ટધય યેંક 
ધયધલતધ કમધ અવધકધયીન ું તધજેતયભધું નીધન 
થય  ? 

(૯) લફજી ઓપ્ટોભેટ્રી લલ્ડા કોંગ્રવ કમધ મોજામ 
? 

(૧૦) ઇરેકટ્રીક લધશનોની ોરીવી જાશયે 
કયનધય બધયતન ું પ્રથભ યધજમ કય  ફન્દ્ય  ?  
(૧૧) ઇન્દ્ટયનેળનર વોરધય એરધમન્દ્વ 
િેભલકાની  ષ્ટ્ટી કયનધય ૯ભોં દેળ કમો ફન્દ્મો ?  
(૧૨) વવિંગધ યની પ્રથભ ભકશરધ યધષ્ટ્ટ્રવત કોણ 
ફન્દ્ય  ? 

(૧૩) ય યોનધ કમધ દેળભધુંથી અરગ થલધની 
ભધુંગણી વધથે કેટોરોવનમધએ જનભત વુંગ્રશની 
ભધુંગણી કયી ? 

(૧૪) ગ્રોફર હ્ય ભન કેીટર ઇન્દ્ડકે્ષભધું બધયત 
કેટરધભધું િભે યહ્ય  ? 

(૧૫) કમધ યધજમનધ મ ખ્મભુંત્રીને ઓગાવનક 
પધવભિંગ ભધટે ગ્રધન્દ્ડ વપ્રકવ એલોડા એનધમત થમો 
?  
(૧૬) UNCTAD ન ું  ળ  નધભ શ  છે ?  
(૧૭) ય નધઇટેડ ઇન્ન્દ્ડમધ ઇન્દ્સ્મોયન્દ્વનધું CMD 

કોણ ફન્દ્ય  ?  
(૧૮) ફેડવભન્દ્ટન એવો. ઓપ ઇન્ન્દ્ડમધ દ્વધયધ 
રધઇપ ટધઇભ એલચલભેન્દ્ટ એલોડા ભધટે કોની 
વુંદગી કયધમ ?  
(૧૯) કોયીમધ ફેડવભન્દ્ટન ઓન જીતનધય 
પ્રથભ બધયતીમ કોણ ફન્દ્ય  ? 

(૨૦) ૨૦૧૭ ની નેળનર ગેમ્વ કમધ મોજાળે ? 

(૨૧) કશન્દ્દી કદલવ ક્યધયે ઉજલધમ છે ? 

(૨૨) ૨૦૧૭નધ ઓઝોન કદલવનો વલમ શ  છે 
? 

 
 
 

(૧) અભદધલધદ-મ ુંફઇ (૨) અભયેરી (૩) 
વભન્દ્સ્ક (૪) કરકતધ (૫) યધુંચી (૬) ૧૦ લા 
(૭) કધન ય (૮) અર્જન વવિંઘ (૯) શૈરધફધદ 
(૧૦) કણધાટક (૧૧) વેવેલ્વ (૧૨) શલરભધ 
મધકફ (૧૩) સ્ેન (૧૪) ૧૦૩(૧૫) લન 
ચધભલરિંગ (વવજિભ) (૧૬) ય નધઇટેડ નેળન્દ્વ 
કોન્દ્પયન્દ્વ  ઓપ ટે્રડ એન્દ્ડ ડલેરભેન્દ્ટ (૧૭) 
એભ.નધગયધજ ળભધા (૧૮) પ્રકધળ ધદ કોણ 
(૧૯) ી.લી.વવિંધ  (૨૦) ગોલધ (૨૧) ૧૪ 
વપ્ટેમ્ફય (૨૨) કેયીંગ પોય ઓર રધઇપ અંડય 
ધ વન  

     જલાફો   


