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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-૪૪ તધ: ૨૫ વપ્ટેમ્ફય–૨૦૧૭ 

સાંપાદક: દરબાર સહદેળવસિંહ 

સ્થલ : માળલયા હાટીના 
જજ : જ નાગઢ 
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»    ળુંકયવવિંશ લધધેરધએ જનવલકલ્ નધભની 
નલી યધજનૈવતક ધટી ફનધલી.  

»    બધલનગયનધ ઘધધ અને બર ચનધ દશજે 
લચ્ચે લરિંક સ્ધનન ું કધભ  ણા થતધ 
ઓકટમ્ફયથી પેયી વવલિવ ળરૂ થળે. વલળધ 
જશધજભધું આ પેયી વવલિવ વેલધ કયરધમન્વ અને 
AGB કુંની આળ.ે ઘધધ-દશજે લચ્ચે 

જભીનભધગે ૩૦૦ કકભીન ું અંતય વમ દ્રી ભધગે 
ભધત્ર ૩૦ કકભી જ થધમ છે.  

»    ઇળધ પધઉન્ડળેનનધ વુંસ્થધક જગ્ગી 
લધસ દેલની ઉસ્સ્થતીભધું યેરી પય કયલવા 
કધમાક્રભ અભદધલધદભધું મજામ.  નદીઓને 
ફચધલલધ ભધટે કન્મધક ભધયીથી ળરૂ થમેર આ 
કધમાક્રભ કશભધરમન પ્રદેળ સ ધી શચળે.  

»    પ્રણધભી વુંપ્રદધમનધ પ્રવવધ્ધ 
ધભધાચધમાશ્રી પ્રધણનધથજીન ચત થા ળતધબ્દી 
ભશત્વલ જાભનગયભધું મજામ . 

»    ઇન્ન્ડમધ કેભ ગ જયધત-૨૦૧૭ કન્પયન્વ 
ગધુંધીનગયભધું મજામ. ેટ્ર કેવભકલ્વ એન્ડ 
ેટ્રલરમભ ઇન્ડસ્ટ્રીમર યીઝીમન (PCPIR) 

દશજે ખધતે દેળની પ્રથભ વેન્ટ્રર ઇન્વટીટય ટ  
ઓપ કેવભકર એન્જીવનમયીંગ એન્ડ ટેકનરજી 
(CICET)ની સ્થધનધ કયધળે.  

»    લલ્ડા કરધવ યેલ્લે સ્ટેળનભધું લડદયધ 
યેલ્લે સ્ટેળનન વભધલેળ કયધળે. 

»    ેટ્રલરમભ ભુંત્રી ધભેન્દ્ર પ્રધધનની 
ઉસ્સ્થતીભધું ગધુંધીનગય જજલ્રધનધ ભટધ 
ઇળન ય ગધભે દેળની પ્રથભ "પ્રધધનભુંત્રી 
યવઇગેવ ુંચધમત" મજામ. દેળભધું આલી ૧ 
રધખ ુંચધમત મજાળે. દેળભધું ઉજજલરધ 
મજાનધ અંતગાત ૩ કયડ કનેકળન અધમધ. 

»    ડૉ. ફધફધવધશફે આંફેડકયનધ વુંકલ્ 
ળતધબ્દી લાની ઉજલણીનધ બધગરૂે 
મ ખ્મભુંત્રીએ લડદયધનધું કભધટીફધગ ખધતે 
આલેર ડ.આંફેડકય વુંકલ્ ભ વભ સ્ભધયક સ્થે 

  ગ જરાત   

http://vidhyashakti.blogspot.in/
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 ષધુંજરી અાણ કયી. આ સ્થે 
ડ.આંફેડકયએ ૨૩/૦૯/૧૯૧૭નધ કદલવે 
નફધ લગાનધ ઉત્થધન ભધટે જીલન વભવિત 
કયલધન વુંકલ્ કમો શત, શલે ત્મધું તેભનધ 
જીલનને વભવિત મ્ય ઝીમભ, કન્લેનળન વેન્ટય 
અને આટા ગેરેયી ફનધલલધભધું આલળે.  
 
 

 

»    વુંય કત યધષટ્ર ભશધવબધન ું ૭૨મ ું વત્ર 
મજાય . બધયતન ું પ્રવતવનવધત્લ વલદેળભુંત્રી સ ષભધ 
સ્લયધજે કય ા. આંતકલધદ ભધભરે ધકકસ્તધનને 
લખડય . 

»    નેળનર ઇન્લેસ્ટીગેળન એજન્વી (NIA) 

નધ નલધ લડધ તયીકે લધમ.વી. ભદીની વુંદગી. 
૩૦ ઓકટમ્ફયે વનવ્ર ત થનધય ળયદ ક ભધયન ું 
સ્થધન રેળે. NIA ની સ્થધનધ ૨૦૦૯ભધું થમેર. 

»    દેળભધું નેફ્રરજીનધ જનક કકડની 
વલળેજ્ઞ ડૉ.કે.એવ.ચ ઘન ું નીધન. તેઓ 
ચુંદીગઢ ય વન.ભધું કધમાયત શતધ અને ધ્ભશ્રી થી 
વન્ભધનીત થમેર. ઇન્ટયનેળનર વવધમટી ઓપ 
નેફ્રરજીએ તેભને વલશ્વનધું ૫૦ શ્રેષઠ કકડની 
યગ વનષણધુંતભધું વધભેર કયેર. 

»    લધયધણવી –લડદયધ લચ્ચે દડનધયી 
ભશધભનધ સ યપધસ્ટ એક્વપે્રવ ળરૂ થઇ. આ 
ટે્રનભધું ભડય રય ેનર, LED રધઇટ, અને 
અનખી કડઝધઇન ધયધલે છે. ુંકડત ભદનભશન 
ભધરવલમધને યવલન્દ્રનધથ ટધગયે ભશધભનધ 
ઉનધભ આપ્ય  શત  . 

»    સ પ્રવવધ્ધ અલબનેત્રી ળકકરધન ું નીધન. 
આયધય, ચધઇનધ ટધઉન, અને વીઆઇડી જેલી 
કપલ્ભ કયેર. તે આયધય નધ ગીત " ફધબ  જી 
જયધ ધીયે ચરનધ" થી પ્રખ્મધત થમેર. 

»    વલદેળી શે્રણીભધું બધયતીમ કપલ્ભ 
"ન્ય ટન" ઓસ્કધય ભધટે નવભનેટ થઇ. તેનધ 
અલબનેતધ યધજક ભધય યધલ અને ડીયેકટય અવભત 
ભસ યકય છે. નક્વર પ્રબધવલત વલસ્તધયભધું 
વનષક્ષ ચ ુંટણી કયધલલધ ભધટે વુંઘા કયતધ 
કરધકા ય આધધયીત છે. ૨૦૧૬ભધું ઓસ્કધય 
ભધટે બધયતીમ તવભર કપલ્ભ વલવધયનધઇ 
નવભનેટ થમેર. 

»    લધયધણવીભધું પ્રધધનભુંત્રીએ ૩૦૦ 
કયડનધ ખચે ફનેર દીનદમધ શસ્તકરધ વુંક ર 
ટે્રડ વેન્ટયન ું ઉદ્ઘધટન કય ા. ગુંગધ નદીભધું પ્રથભ 
લટય એમ્બ્ય રન્વન પ્રધયુંબ કમો. જેભધું 
ઓક્વીજન વવલરન્ડય, અને અન્મ ભેકડકર 
સ વલધધઓ ઉરબ્ધ શળે. 

»    એય ઇન્ન્ડમધએ કગશગેન(ડને્ભધકા)  
વધથે વીધી વલભધની વેલધ ળરૂ કયી. કનશગેન 
એય ઇન્ન્ડમધન  વલશ્વભધું ૪૪મ ું સ્ટેળન છે અને 
ય યન ું ૧૧ મ ું સ્ટેળન છે. 

»    ફધહ ફરી કપલ્ભનધ ડીયેકટય 
એવ.એવ.યધજાભોરીને ANR નેળનર એલડાથી 
વન્ભધનીત કયધમધ. તે ગ  કપલ્ભ ઇન્ડસ્ટ્રીજભધું 
આેરધ મગદધન ફદર તેભને આ એલડા 
ઉયધષટ્રવતનધ શસ્તે અધમ. ANR( એ 
નધગેશ્વય યધલ) નધ  ત્ર નધગધર્ ાન છે. 

  ભારત   
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»    ગ નેગધયન ું DNA ડટેધફેઝ ફનધલનધય 
પ્રથભ યધજમ ભશધયધષટ્ર ફનળે.  ય ય અને 
અભેકયકધની જેભ ભશધયધષટ્ર પયેન્વીક વધમન્વ 
રેફયેટયી દ્વધયધ આ ડટેધફેઝ ફનધલલધભધું 
આલળ.ે 

»    ધકકસ્તધનભધું બધયતીમ યધજદ ત ગોતભ 
ફુંફધલરેની ચીનનધ યધજદ ત તયીકે વનભણ ુંક 
કયધમ. ચીનભધું બધયતીમ યધજદ ત વલજમ 
ગખરેની વલદેળ ભુંત્રધરમભધું વલચલ તયીકે 
વનભણ ુંક કયધમ. જમધયે રેન્ડનધ બધયતીમ 
યધજદ ત અજમ લફવધયીમધની ધકકસ્તધનભધું 
બધયતીમ શધઇ કવભશ્નય તયીકે વનભણ ુંક થઇ. 

»    પ્રથભ ેન્ળન અદધરત કદલ્શીભધું 
મજાળ.ે જેભધું ેન્ળન યધજમભુંત્રી જીતેન્દ્રવવિંશની 
આગેલધનીભધું ેન્ળનય, તેભને રગતધ વલબધગ 
અને ફેંકને એકભુંચ ય રધલીને પ્રશ્નન 
વનકધર કયધળે. 

»    લફજ ઇન્ટયનેળનર મગ પેસ્ટીલર 
કધશ્ભીયભધું યધજમધર એન.એન.વ્શયધનધ શસ્તે 
ળરૂ. પ્રથભ ઇન્ટયનેળનર મગ પેસ્ટીલર 
ઉતયધખુંડભધું મજામેર. 

»    ફમ્ફે શધઇ નજીક અયફ વધગયભધું 
ONGC એ WO-24-3 નધભનધ ક લધભધું ૨૦ 
વભલરમન ટનનધું આયક્ષીત જથ્થ ળધી કધઢમ. 

»    ૧૨ શજાય શવા ધલયન ું રકભેટીલ 
એન્જીન ફ્રધન્વથી કરકતધ શચ્ય . ફ્રધન્વની 
કુંની અરસ્ટભ ફ્રધન્વ  દ્વધયધ વનભધાણ ધભેર 
આ એન્જીનન ભધરગધડીઓભધું ઉમગ કયધળે. 

જેથી તેની ગવત લધીને ૧૨૦ કકભી થઇ ળકળે. 
ફે્રન્ચ કુંનીનધ વશમગથી આલધ ૮૦૦ એન્જીન 
લફશધયની ભધે યધ પેકટયીભધું તૈમધય થળે. 
 
 

 

»    ૧૯-૨૦ વપ્ટેમ્ફય કઝધકસ્તધનનધ 
અસ્તધનધભધું મજામેર IGC(ઇન્ટય ગલભેન્ટર 
કવભળન) ની  ૧૩ભી ફેઠકભધું વશઅધ્મક્ષ તયીકે 
ેટ્રલરમભ ભુંત્રી ધભેન્દ્ર પ્રધધન ઉસ્સ્થત યહ્યધ. 
પ્રધધનભુંત્રીની કઝધકસ્તધનની મ રધકધતે થમેર 
વભર્ તીનધ એજન્ડધને રધગ  કયલધ ય ચચધા 
થઇ. 

»    ઓસ્ટે્રલરમધભધું વલજ્ઞધન ક્ષેતે્ર મગદધન 
ફદર બધયતીમ દુંતી ળયથ શ્રીયધભ અને ભધ  
બધસ્કયન પ્રવતન્ષઠત ય યેકધ એલડાથી વન્ભધનીત 
થમધ.  

»    ઉતય કકયમધનધ વભવધઇર યીક્ષણ 
વધભે જાધને ઉતયી દ્વદ્વ શકકધઇડભધું ભફધઇર 
કડપેન્વ વવસ્ટભ તૈનધત કયી. શધકડટે એયફેઝ 
ય તૈનધત કયધમેર આ "ેટ્રીએટ એડલધન્વડ 
કેેલફલરટી-૩ ઇન્ટયવેપ્ટય ય વનટ (PAC-3) " 
૨૦ કકભીનધ ક્ષેત્રભધું કઇણ વભવધઇરને તડી 
ધડલધ વક્ષભ છે.  

»    ચીનભધું વોથી ઝડી બ રેટ ટે્રન  
ફેઝીંગ અને ળધુંઘધઇ લચ્ચે પયી ળરૂ થઇ. ૩૫૦ 
કકભીની ઝડે આ ટે્રને ૧૮૧૮ કકભીન ું અંતય ૪ 
કરધક અને ૩૦ વભવનટભધું કધપ્ય . ઉલ્રેખનીમ છે 
કે વલશ્વની વોથી ઝડી ટે્રન જાધનભધું ભેંગ્રેલ 
ટે્રન ૬૦૩ કકભીની ઝડે દડરે.  

  વળશ્વ   
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»    ેરૂ નધ નલધ લડધપ્રધધન તયીકે વીડીઝ 
યધઓઝ ચ ુંટધમ. 

»    BIMSTEC(ફે ઓપ ફેંગધર 
ઇવનશ્મટીલ પય ભલ્ટી વેકટયર ટેકનીકર એન્ડ 
ઇકનવભક ક ઓયેળન) દેળની કડઝધસ્ટય 
ભેનેજભેન્ટ એકવયવધઇઝ કદલ્શીભધું મજાળે.  

»    બધયત-યવળમધનધ વશમગથી 
ફધુંગ્રધદેળભધું યભધણ  વુંચધલરત પ્રથભ ધલય 
સ્ટેળન ફનળે. ૨૦૧૪ ની વભર્ તી અન વધય 
યભધણ  ઉજાા ભધટે બધયત-યવળમધ વત્રજા દેળભધું 
વધભગ્રીની આ વતિ કયી ળકે છે.  

»    ધકકસ્તધની પ્રધધનભુંત્રી ળધકશદ ખધકધન 
અબ્ફધવી નધ કધશ્ભીય અંગેનધ ર્ ઠધણધન 
બધયત્તનધ પ્રથભ વલચલ ઇનધભ ગુંબીયે યધઇટ ટ ૂ
કયપ્રધઇ અંતગાત બધયત તયપથી જલધફ 
આપ્મ. ઇનધભે જણધવ્ય  શત  ું કે ધકકસ્તધન 
ટેયયીસ્તધન ફની ચ ક્ય  છે, તે ભધત્ર 
આંતકલધદીઓને આળય જ આત  નથી ણ 
આંતકલધદીઓની વનકધવ ણ કયે છે. 
 

 

 
 

»    નધણધભુંત્રી અરૂણ જેટરીએ ગ ગરની 
ેભેન્ટ વવસ્ટભ "તેજ" ની ળરૂઆત કયી. 
UPI(ય વનપધઇડ ેભેન્ટ ઇન્ટયપેવ) ય 
આધધયીત તેજ ૭ બધયતીમ બધધઓભધું 
ઉરબ્ધ છે, જેભધું કશન્દી, ફુંગધી, ગ જયધતી, 
કન્ન્ડ, ભયધઠી, તવભરન વભધલેળ થધમ છે.  

»     »     ટધટધ સ્ટીર કુંની જભાનીની 
થધમવેનકરૂ વધથે ભીને ય યભધું નલી 
કુંની ફનધલળ,ે જેન  શડેકલધટાય નેધયરેન્ડનધ 
એભસ્ટયડભેભધું શળે. અને ફુંન્ને કુંનીની ૫૦%-
૫૦% બધગીદધયી શળ.ે 

»    જમ યભધું આંતયયધષટ્રીમ લસ્ત્ર અને 
કયધધન ભેધ" લસ્ત્ર-૨૦૧૭" ન પ્રધયુંબ. આ 
પ્રકધયન આ છઠ ભે છે. 

»    એયટેર ેભેન્ટ ફેંક કડજીટર પ્રેટપભા 
ય UPI એકીક્રુત કયનધય બધયતની પ્રથભ 
ેભેન્ટ ફેંક ફની. એયટેર તધનધ ગ્રધશકને 
પ્રધઇલેટ UPI ફનધલલધની ભુંર્ યી આે છે. જે 
ઓનરધઇન અને ઓપરધઇન ચ કલણી કયલધ 
ભધટે વક્ષભ છે. એયટેર ેભેન્ટ ફેંકનધ CEO 

ળળી અયયધ છે. 

»    નેળનર ેભેન્ટ કોયેળન ઓપ 
ઇન્ન્ડમધનધ(NPCI) નધ અધ્મક્ષ ફી. વધુંફધમ વતિ 
ફન્મધ. 

»    બધયતીમ ભધકેટને ગ્રફર ટે્રડવા ભધટે 
ખ લ્રી મ કલધ ફદર ઇન્ન્ડમધ ઇન્ટયનેળનર 
એકચેન્જ(India INX) ને રુંડન સ્સ્થત 
ય યભની ઇન્સ્ટીટય ળનર ઇન્લેસ્ટય નધ પય ચય 
એન્ડ ઓપ્ળન લલ્ડા (FOW) દ્વધયધ વન્ભધન 
કયધય . આ એકચેન્જ ગીપટ વીટી ગધુંધીનગયભધું 
આલેર છે. 

»    NHPC(નેળનર શધઇડ્રઇરેકટ્રીક ધલય 
કોયેળન) નધ નલધ CMD  ફરયધજ જી 
ફન્મધ. 

  આવથિક જગત   
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»    ફીઝનેળ લેલ્ય એળન અને સ્ટે્રટેજીક 
કન્વરટન્વી પભા બ્રધન્ડ પધઇનધન્વ-રુંડન  દ્વધયધ 
કયધમેર વલેભધું SBI દેળની વોથી વલશ્વધવધત્ર 
અને પ્ય રય ફેંક છે.  

     »    ગ ગરે તધઇલધનની કુંની  
HTC ન ભફધઇર કધયફધય ૧૦૧ અયફ 
ડરયભધું ખયીદ્ય. 

»    દેળનધ મ ખ્મ આવથિક વરધશકધય અયવલિંદ 
સ બ્રભણ્મભન કધમાકધ ૧ લા લધધયધમ. ૧૬ 
ઓકટ-૨૦૧૪ભધું ૩ લા ભધટે વનભણ ુંક થમેર. 
 
 
 
 
 

»    ઇન્ટયનેળનર કક્રકેટભધું કપપટીની વદી 
કયનધય ભશને્દ્રવવિંશ ધની બધયતન ચથ ખેરધડી 
ફન્મ અને વલશ્વન ૧૪ભોં ખેરધડી ફન્મ. 
અત્મધય સ ધી બધયતનધું વલચને ૧૬૪, દ્રવલડ ે
૧૪૬ અને ગધુંગ રીએ ૧૦૭ કપપટી કયેર છે. 

»    BCCI દ્વધયધ ધ્ભભ ણ ભધટે ભશને્દ્રવવિંશ 
ધનીની બરધભણ કયધમ. ધની બધયતન 
એકભધત્ર એલ કેપ્ટન છે, જેની આગેલધનીભધું 
બધયત ફે લલ્ડાક જીત્ય  છે(૨૦૦૭ ન ટી-૨૦ 
લલ્ડાક અને ૨૦૧૧ ન લલ્ડાક). ધની 
ધ્ભશ્રી, અર્ ાન એલડા અને યધજીલ ગધુંધી ખેર 
યત્ન એલડાથી વન્ભધનીત છે. 

»    T-20 ભેચભધું વવક્વયની વદી કયનધય 
લેસ્ટ ઇન્ન્ડઝન કક્રવ ગેઇર વલશ્વન પ્રથભ 
કક્રકેટય ફન્મ. ત્મધયફધદ બ્રેડન ભેકરભ(૯૧) 

અને ળેન લટવન(૮૩) ન ક્રભ આલે છે. 

»    ફ્રધન્વભધું મજાનધય 'FIFA વ ભન્વ લલ્ડા 
ક -૨૦૧૯" ન રગ અને સ્રગનન ું 
અનધલયણ કયધય . સ્રગન "ડયે ટ ૂવધઇન " છે.  

»    કેલફનેટે ખેલ્ર ઇન્ન્ડમધનધ નલધ 
વુંસ્કયણને ભુંર્ યી આી. ૧૦૦૦ એથ્રેટને ૮ 
લા ભધટે લધવિક ૫ રધખની સ્કરયવળ અધળે. 
૨૦ ય વન. ને સ્ટીંગ એકવીરન્વ શફ તયીકે 
વલકવધલધળ.ે 

»    ભકધઉ સ્કલેળ ચેસ્મ્મનવળની 
પધઇનરભધું બધયતીમ ખેરધડી વોયલ ઘધર 
શચ્મ.  

»    બધયતીમ ફરય ક રકદ મધદલે 
કરકતધભધું ઓસ્ટે્રલરમધ વધભેની ભેચભધું શટે્રીક 
રીધી. લન ડ ેભેચભધું શટે્રીક રેનધય ચેતન ળભધા 
અને કવર દેલ ફધદ વત્રજ બધયતીમ ફન્મ. 
 

»    ફેડવભન્ટન યેકકિંગભધું ી.લી.વવિંધ  ચથધ 
સ્થધને થી લફજા ક્રભે શચી.  વધમનધ નેશલધર 
૧૨ભધું ક્રભે છે. 

 
 

 
 

»    SSB ની અરગ ઇન્ટેલરજન્ટ ય વનટની 
ગ્ર શભુંત્રી યધજનધથવવિંશનધ  શસ્તે ળરૂઆત. ભ ટધન 
અને નેધ વયશદ વુંબધતી SSB નધ 
ઇન્ટેલરજન્ટ ય વનટભધું ૬૫૦ કપલ્ડ અને સ્ટધપ 
એજન્ટ શળે.  

  રમત જગત   

  સાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન   
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»    વીમધચીન ય જભધ થમેર કચયધનધ 
વનકધર ભધટે વેનધનધ ૪ શજાય જલધનએ 
સ્લચ્છતધ અલબમધન શધથ ધય ા. ૧૫ કદલવ 
ચધરનધય આ અલબમધન ૯ શજાય ફૂટ થી લધ  
ઉંચધઇ ય ચધરળે. 

»    ખયણનધ યણભધું આધ વનક ૧૫૫ MM 

આટીરયી ગન એ ૪૮ કકભી દ યનધ વનળધન ને 
ઉડધલીને વલક્રભ વર્જમ. DRDO અને ટધટધ & 
કલ્મધણી ગ્ર નધ વશમગથી આ ગન 
ફનધલલધભધું આલી છે.  

»    UAE અને અભેકયકધ લચ્ચે અબ ધધફીભધું 
ય ધ્ધધભ્મધવ" આઇયન ય વનમન-૫" ળરૂ થમ. 

»    અભેકયકધ તધન  કધમભી વૈન્મ ફેઝ 
ઇઝયધમેર ભધું ળરૂ કયળે. આ વૈન્મ ફેઝ ય 
વૈવનક અને ડીપેન્વ વવસ્ટભ તૈનધત શળે. તે 
ઇઝયધમરનધ વૈન્મ વનમભ મ જફ કધમા કયળે. 

»    SSBનધ નલધ લડધ યજનીકધુંત વભશ્રધ 
ફન્મધ. તેઓ અચાનધ યધભધસ ુંદયભન ું સ્થધન રેળે. 

»    પ્રજેકટ -૭૫ અંતગાત ફનેર સ્કવિમન 
વીયીઝની વફભયીન INS કરલયીને અનેક 
યીક્ષણ ફધદ બધયતીમ નોવેનધભધું વધભેર 
કયધમ. તેન ું વનભધાણ ભઝગધુંલ વળલફલ્ડવા 
લરવભટેડ અને ફ્રધન્વની કુંની DCNS દ્વધયધ 
વુંય કત યીતે કયલધભધું આવ્ય  છે. INS કરલયી 
અત્મધધ વનક ટયીડ અને એન્ટીવળ 
વભવધઇરથી વજ્જ છે. સ્કીમન વવયીઝની 
કરલયી ફધદ INS ખુંડયેીન ું ણ વમ દ્રી ટ્રધમર 
ર્ ન ભકશનધભધું ળરૂ કયલધભધું આવ્ય  છે. વત્રજી 

વફભયીન કયુંજન ું આ લે જરધલતયણ 
કયલધભધું આલળે. 

»    પ્રવતન્ષઠત લન કશર એલડા ભધટે 
વુંદગી ધભનધય પ્રથભ એવળમન લૈજ્ઞધવનક પ્ર. 
વી.એન.યધલ ફન્મધ.  ભટીયીમર યીચવા ક્ષેત્રે 
તેભણે આેરધ મગદધન ફદર ભટીયીમર 
યીચવા વવધમટી-ય એવ દ્વધયધ તેભને આ એલડા 
૨૯ નલેમ્ફય એ ફસ્ટનભધું એનધમત કયધળે. 
તેઓ બધયત યત્ન વલજેતધ છે. 
 

 
 
       

-ક દીપ યાદળ – 

-જન્ભ-૧૪ ડીવેંમ્ફય ૧૯૯૪  
-કધન ય ઉતયપ્રદેળ 
-રેપટશને્ડ ચધઇનધભેન સ્ીનય 
-લન ડ ેકક્રકેટભધું શટે્રીક રેનધય વત્રજ બધયતીમ 
ખેરધડી ફન્મ. 
-UAE ભધું ૨૦૧૪ભધું મજામેર અન્ડય-૧૯ કક્રકેટ 
લલ્ડાકભધું સ્કટરેન્ડ વધભે શટે્રીક રીધેર. 
-ટેસ્ટ કક્રકેટભધું પ્રથભ બધયતીમ ડધફડી 
ચધઇનધભેન સ્ીનય છે અને વલશ્વભધું વત્રજ છે. 
-પ્રથભ ટેસ્ટ-૨૬ ભધચા ૨૦૧૭ 
-પ્રથભ લન ડ-ે૨૩ ર્ ન ૨૦૧૭ 
-પ્રથભ ટી-૨૦- ૯ ર્ રધઇ ૨૦૧૭ 
 

 
 
 
 

 
૨૧-વપ્ટે-વલશ્વ ળધુંવત કદલવ( ૨૦૧૭ન વલમ:   

 Days of The week  
 

Person of The Week 



સ્ધધાત્ભક યીક્ષધઓ ભધટેન ું વોપ્રથભ લટ્વએ ભેગેઝીન-વલદ્યધળકકત  

              www.vidhyashakti.blogspot.in 

 

 
  વળદ્યાક્તત ળોટ્સએપમાાં જોડાળા માટે JOIN VIDHYASHAKTI ખી મેસેજ કરો - 7359470068 

 

 

Page 7 

          ટ ગેધય પય ીવ: યીસ્ેકટ, વેપટી       
          એન્ડ કડગ્નીટી પય ઓર) 
         -વલશ્વ અલ્ઝધઇભય કદલવ 
 
 
 
 
 

(૧) બધલનગય અને બરૂચનધ કમધ ફે સ્થ 
લચ્ચે પેયી વવલિવ ળરૂ થળે ? 

(૨) યેરી પય કયલવા અલબમધન ળરૂ કયનધય 
ઇળધ પધઉન્ડળેનનધ અધ્મક્ષ કણ છે ? 

(૩) દેળની પ્રથભ વેન્ટ્રર ઇન્સ્ટીટય ટ ઓપ 
કેવભકર એન્જીવનમયીંગ એન્ડ ટેકનરજી કમધ 
સ્થધળે ? 

(૪) દેળની પ્રથભ યવઇગેવ ુંચધમત કમધ 
મજામ ? 

(૫) ડૉ.આંફેડકયન ું વુંકલ્ભ વભ સ્ભધયક કમધ 
ળશયેભધું છે ? 

(૬) NIA નધ લડધ કણ ફન્ય  ?  
(૭) બધયતીમ નેફ્રરજીનધ જનક ન ું તધજેતયભધું 
નીધન થય  તેભન ું નધભ શ  છે ? 

(૮) લડદયધ-લધયધણવી લચ્ચે કઇ ટે્રન ળરૂ થઇ 
? 

(૯) કઇ બધયતીમ કપલ્ભ ઓસ્કધય ભધટે નવભનેટ 
થઇ ? 

(૧૦) પ્રથભ લટય એમ્બ્ય રન્વ કમધ ળરૂ થઇ ? 

(૧૧) કનશગેન કમધ દેળન ું ધટનગય છે ? 

(૧૨) ગ નેગધયન ું DNA ડટેધફેઝ કય  યધજમ 
ફનધલળે ? 

(૧૩) લફજ ઇન્ટયનેળનર મગ પેસ્ટીલર ક્યધ 
મજામ ?  

(૧૪) IGC ની ૧૩ભી ફેઠક કમધ મજામ ?  
(૧૫) બધયત-યવળમધનધ વશમગથી કમધ દેળભધું 
યભધણ  ધલય સ્ટેળન ફનધલધળે ? 

(૧૬) ય નભધું ધકકસ્તધનનધ આયન યધઇટ ટ ૂ
કયપ્રધઇ કમધ બધયતીમ એ આપ્મ ? 

(૧૭) ગ ગરે કઇ ેભેન્ટ એ ળરૂ કયી ? 

(૧૮) NPCI નધ અધ્મક્ષ કણ ફન્ય  ?  
(૧૯) આંતયયધષટ્રીમ કક્રકેટભધું કપપટીની વદી 
કયનધય ચથ બધયતીમ ખેરધડી કણ ફન્ય  ?  
(૨૦) FIFA વ ભન્વ લલ્ડા ક-૨૦૧૯ કમધ 
મજાળે ?  
(૨૧) લન ડ ેભધું શટે્રીક રેનધય વત્રજ બધયતીમ 
કણ ફન્ય  ?  
(૨૨) SSB નધ નલધ લડધ કણ ફન્ય  ?  
(૨૩) પ્રવતન્ષઠત લન કશર એલડા ભધટે કની 
વુંદગી થઇ ? 

(૨૪) વલશ્વ ળધુંવત કદલવ કમધયે ઉજલધમ છે ?  
 
 
 

 

 

(૧) ઘઘધ-દશજે (૨) જગ્ગી લધસ દેલ (૩) દશજે 
(૪) ભટધ ઇળન ય(ગધુંધીનગય (૫) લડદયધ 
(૬) લધમ.વી.ભદી (૭) ડૉ.કે.એચ.ચ ધ (૮) 
ભશધભનધ એકવપ્રેવ (૯) ન્ય ટન (૧૦) લધયધણવી 
(૧૧) ડને્ભધકા (૧૨) ભશધયધષટ્ર (૧૩) કધશ્ભીય 
(૧૪) અસ્તધનધ (૧૫) ફધુંગ્રધદેળ (૧૬) ઇનધભ 
ગુંબીય (૧૭) તેજ (૧૮) ફી.વધુંફધમ વતિ (૧૯) 
ધની (૨૦) ફ્રધન્વ (૨૧) ક રદી મધદલ (૨૨) 
યજની કધન્ત વભશ્રધ (૨૩) પ્ર.વી.એન.યધલ (૨૪) 
૨૧ વપ્ટેમ્ફય  

 પ્રશ્નોતરી  

     જળાબો   


