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દર સોમળારે ળોટ્સએપ પર પ્રકાવત થત ાં
કરન્ટ અફેસસ ન ાં એકમાત્ર મેગેઝીન

 વળદ્યાકકત 

જજલ્રધની ૯૩ ફેઠક ય ભતદધન થળે. જમધયે
ભતગણતયી ૧૮ ડીવેમ્ફયે થળે. ગજયધતભધું
૪.૩૩ કયડ ભતદધય છે , જેભધું રૂ ભતદધય
૨.૨૫ કયડ અને ભકશરધ ભતદધય ૨.૦૮ કયડ
છે . ગજયધતભધું ૨૦૧૨ની ચટું ણીભધું ભતદધન

 આપના ળોટ્સએપ પર અંક મેલળળા માટે

ભથક ૪૪૫૭૯ શતધ, જે લધધયીને ૫૦૧૮૨

Join Vidhyashakti ખી 7359470068 પર

કયલધભધું આવ્મધ છે . તેભધું બધયતભધું પ્રથભલધય

ળોટ્સએપમાાંથી મેસેજ મોકળો. દર સોમળારે

દયે ક વલધધનવબધ કદઠ એક ભતદધન ભથક ભધત્ર

અંક મેલળળા આપના મોબાઇમાાં

ભકશરધઓ દ્વધયધ જ વુંચધબરત શળે, જેભધું ફધ જ

વળદ્યાક્તતનો નાંબર SAVE હોળો જરૂરી છે .

સ્ટધપ ભકશરધ શળે. ઉભેદલધય ભધટેની ખચા

અંક નું-૪૯ તધ: ૩૦-ઓકટ–૨૦૧૭

ભમધાદધ ૨૮ રધખ યધખલધભધું આલી છે .

સાંપાદક: દરબાર સહદે ળવસિંહ

૩૨૪ અને ૧૭૨(૧) તેભજ જનપ્રવતવનવધત્લ

સ્થલ : માળલયા હાટીના

અવધવનમભ -૧૯૫૧ શેઠ ચટું ણી કવભળન

ઉલ્રેખનીમ છે કે બધયતીમ ફુંધધયણની કરભ

જજ : જનાગઢ

યધજમની વલધધનવબધની ચટું ણી કયે છે .

http://vidhyashakti.blogspot.in/

જેભધુંથી ૧૩ એવવી ભધટે અને ૨૭ ફેઠક એવટી

vidhyashaktigujarat@gmail.com

ગજયધત વલધધનવબધની કર ફેઠક ૧૮૨ છે ,
ભધટે અનધભત છે . ગજયધતનધું મખ્મ ચટું ણી
અવધકધયી ફી.ફી.સ્લૈન છે . જમધયે યધજમ ચટું ણી
કવભશ્નય લયે ળ વવિંશધ છે .

  ગજરાત  

»

યધજમ વુંગીત નધટક અકધદભી દ્વધયધ

નધટય અને કરધ ક્ષેત્રનધ ૨૪ ભશધનબધલની
એલડા ભધટે વુંદગી કયધમ.

»

ગજયધતભધું બધયતનધું મખ્મ ચટું ણી

કવભળનય એ.કે.જવતએ વલધધનવબધ ચટું ણીની
જાશેયધત કયી. શધરની ગજયધત વલધધનવબધન
કધમાકધ ૨૨ જાન્ય.૨૦૧૮ એ ણા થધમ છે .
ગજયધતભધું ફે તફક્કધભધું ચટું ણી થળે. પ્રથભ
તફક્કધભધું ૯ કડવે. ૧૯ જજલ્રધની ૮૯ ફેઠક ય
ભતદધન થળે, જમધયે બફજા તફક્કધભધું ૧૪

»

યધજમબયભધું વુંત જરધયધભ ફધધની

૨૧૮ભી જમુંવત ઉજલધમ. જરધયધભફધધન
જન્ભ ૧૭૯૯ભધું યધજકટનધ વલયય મકધભે ભધતધ
યધજફધઇ ઠક્કય અને વતધ પ્રધધન ઠક્કયનધ ઘયે
થમ શત. ૧૮૭૪ભધું ચધયધધભની મધત્રધ કયીને
પતેયનધ શ્રી બજરયધભને ગરૂ ભધન્મધ શતધ.
તેભને ૧૮૭૭ભધું ફધધન ું બફરૂદ ભળ્ય શત ૂ.
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વલયયનધું જરધયધભ ભુંદીયભધું કઇણ જાતન ું

જનયર વેક્રેટયી ડૉ.મખીવધ કકટલી ની

દધન સ્સ્લકધયલધભધું આલત નથી અને ૨૦૦

ઉસ્સ્થતી. વયકધય ગ્રધશક સયક્ષધ કધમદધ-

લાથી વદધવ્રત ચધરે છે .

૧૯૮૬નધ સ્થધને યનનધ કદળધવનદે ળ મજફન

»

નલ ગ્રધશક સયક્ષધ કધમદ રધલળે.

બધયતભધું પ્રથભલધય કચ્છનધ ભજ

નજીક જયધવવક યગનધ ભધછરીન ું કુંકધર ભી

»

આવ્ય. ઇન્ડ-જભાન ભલૈજ્ઞધવનકની ટીભે એક

ગની ફે કદલવની બધયત મરધકધતે . પ્રધધનભુંત્રી

લાનધું વુંળધન ફધદ આ કુંકધર જયધવીક

અને યધષ્રવત વધથે ફેઠક મજામ. બધયતીમ

યગનધ ઇકથ્મવયન ું શલધન ું વધબફત કયા છે . આ

વેનધ અપઘધવનસ્તધનનધ વૈવનકને તધબરભ

કુંકધર ૫.૫ ભીટય રધુંબ છે અને

આળે.

ઓપ્થધરભવોયધઇડધમ કન ું ભધનલધભધું આલે

»

છે , જે પ્રથ્લી ય ૧૬૫ થી ૯૦ વભબરમન લા
લે અસ્સ્તત્લ ધયધલતધ શતધું. અત્મધય સધી આ
પ્રજાવતનધ અલળે ભધત્ર યય અને ઉતય
અભેકયકધભધું જ ભળ્મધ છે .

અપઘધવનસ્તધનનધું યધષ્રવત અળયપ

કેન્ર વયકધયે જમ્મ કધશ્ભીય ભધભરે

પ્રવતવનધી તયીકે કદનેશ્વય ળભધાની વનભણકું કયી.
તેઓ કધશ્ભીયભધું ફધધ ક્ષ વધથે લધતચીત
કયળે. ળભધા ૨૦૧૪ થી ૨૦૧૬ દયવભમધન IB
નધ DG શતધ, અને આવધભનધ ઉલ્પધ ઉગ્રલધદીઓ
વધથે ળધુંવત ભુંત્રણધભધું ણ વધભેર શતધ.

  ભારત  

»

શલે બધયતન પ્રથભ સ્લધતુંત્ર્મવુંગ્રધભ

૧૮૫૭ નધ વલપ્રલને ફદરે ૧૮૧૭ ન ધઇક
વલરશ ગણધળે. ઓકયસ્વધનધ મખ્મભુંત્રી નલીન

»

વેન્રર વલજીરન્વ કવભળન (CVC)

દ્વધયધ ૩૦ થી ૪ નલે. વભગ્ર બધયતભધું તકેદધયી
વપ્તધશ તયીકે ઉજલધળે. જેન વલમ "ભધરૂ
રક્ષ્મ: ભ્રષ્ટધચધય મકત બધયત" છે . CVC
કે.લી.ચોધયી દ્વધયધ કયલધભધું આલેર જાશેયધત
મજફ શલે કેન્ર વયકધયનધ ઓગેનધઇજેળનને
ભ્રષ્ટધચધય ભધભરે યેં કકિંગ આલધભધું આલળે.

»

ઇન્ટયનેળનર કન્પયન્વ ઓન

કન્ઝયભય પ્રટેકળન કદલ્શીભધું મજામ. ૨૩ થી
લધ દે ળનધ પ્રવતવનધી અને UNCTAD(યએન
કન્રયન્વ ઓન રેડ એન્ડ ડેલરભેન્ટ) નધ

ટનધમકની ભધુંગણી અંગે ભધનલવુંળધધનભુંત્રી
પ્રકધળ જાલડેકયે આ ફધફતની જાશેયધત કયી
શતી. ઓકયસ્વધભધું ધઇક વલરશ ઇસ્ટ ઇન્ન્ડમધ
કુંની વધભે ખેડત અને ભજયનધ ળણ
ફધફતે થમ શત, જેનધ વેનધવત ફક્ષી જગફુંધ
શતધ.

»

કેન્ર વયકધયે અમ્રેરધ કધમાક્રભ શેઠ

૬.૯૨ રધખનધ ભેગધ શધઇલે પ્રધનને ભુંજયી
આી. જે અંતગાત ૫ લાભધું ૮૩૬૭૭ કકભી
રધુંફી વડક ફનળે, આ પુંડભધુંથી ૫.૩૫ રધખ
બધયતભધરધ પ્રજેકટ શેઠ લયધળે.
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»

યધષ્રવત યધભનધથ કવલિંદએ કેયનધું

»

૨૦ભોં ઇન્ટયનેળનર બચલ્રન્વ કપલ્ભ

વતરલનુંતયભભધું ટેકનવવટી કયમજનધ રન્ચ

પેસ્ટીલર -૨૦૧૭ શૈરધફધદભધું ૮ થી ૧૪ નલે.

કયી, જે અંતગાત પ્રથભ વયકધયી બલનની

દયવભમધન મજાળે.

આધધયવળરધ યધખલધભધું આલી.

»

  વળશ્વ  

કેન્ન્રમ ભુંત્રીભુંડે ૬ નલધ IIT નધ

કેમ્વ ભધટે ૭૦૦૨ કયડની મજનધને ભુંજયી
આી. જેભધું વતરૂવત, લ્રકડ, ગલધ,
ધધયલધડ, જમ્મ અને બબરધઇ IIT ન વભધલેળ
થધમ છે .

»

»

ASEAN (એવવીએળન ઓપ વધઉથ

ઇસ્ટ એવળમન નેળન) દે ળનધ
વુંયક્ષણભુંત્રીઓન ું ચથ વુંભેરન કપબરધઇન્વભધું

રુંડનભધું આમજીત એલડા વભધયશભધું

આંધપ્રદે ળનધ મખ્મભુંત્રી એન.ચુંરધફધબ નધમડને
ગલ્ડન વકક એલડા થી વન્ભધનીત કયધમધ. આ

મજાય. બધયતનધું વુંયક્ષણભુંત્રી વનભારધ
વીતધયભણ ઉસ્સ્થત યહ્યધ. ASEAN ન ું
લડભથક જાકધતધા ભધું આલેર છે , જેનધું વભ્મ

એલડા તેભને રકવેલધભધું રકનેત્ત્રત્લ અને

દે ળ ૧૦ છે .

આવથિક કયલતાન ભધટે આેરધ મગદધન ફદર

»

આલધભધું આવ્મ છે .

»

અભેકયકધનધ વુંયક્ષણ વબચલ જીભ ભેટીવ

અને બધયતનધ વુંયક્ષણ ભુંત્રી વનભારધ વીતધયભણ
લચ્ચેની ફેઠકભધું થમેર વભજતી મજફ બધયતઅભેકયકધ વમદ્દ્રી સયક્ષધ ભજબત કયલધ "
શેબરકપ્ટય ઓયે ળન પય વળપ્વ અધય ધેન
એયક્રધપટ કેયીમય (HOSTAC) રધગ કયળે.

»

૧૯ભી લલ્ડા ઓગેવનક કોંગ્રેવ નમડધભધું

૯ થી ૧૧ નલે. દયવભમધન મજાળે. તેન
આમજન "ઇન્ટયનેળનર પેડયે ળન ઓપ
ઓગેવનક એગ્રીકલ્ચય મલભેન્ટ(IFOAM) દ્વધયધ
કયધળે.

ઉતય કકયમધ અને અભેકયકધ લચ્ચે

તણધલ લધતધ અભેકયકધનધ ઇવવમધનધનધ
ફર્કવાડધરે એયપવા સ્ટેળન ય યભધણ
ફમ્ફથી વજ્જ ફી-૫૨ વલભધનને એરટા ય
યખધમધ. કલ્ડલય ફધદ પ્રથભલધય અભેકયકધએ
આ વલભધનને એરટા ય યધખ્મધ છે . આ
વલભધન ૫૦ શજાય ફૂટની ઉંચધઇએ ૧૨૮૭૪
કકભી સધી ૩૦ ટન યભધણ ફમ્ફ વધથે ઉડધન
બયી ળકલધ વક્ષભ છે .

»

જભાનીનધ ફલ્લેયીમધ પ્રધુંતભધું પ્રથભલધય

વેલ્પ રધઇલીંગ ફવ ની ટેસ્ટ રધઇલ વપ યીતે
કયલધભધું આલી. તેને સ્ટધટા અ ઇવભભધઇરે
તૈમધય કયી છે .

»

યફટા વકપમધને વધઉદી અયફે

આવધકધકયક યીતે નધગકયકતધ આી. વકપમધ
ભધનલ વનવભિત વલશ્વન ું પ્રથભ ભવળન છે , જેને
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કઇ દે ળ દ્વધયધ નધગયીકતધ આલધભધું આલી
શમ. આ યફટન ું વનભધાણ શેન્વન યફટીકવનધું
ડ. ડેવલડ શેન્વન દ્વધયધ કયલધભધું આવ્ય છે .

»

ધકકસ્તધનનધ લા પ્રધધનભુંત્રી નલધઝ

»

એભેઝનનધ સ્થધક જેપ ફેઝવ

વલશ્વનધ વોથી ધનલધન વ્મસ્ર્કત ફન્મધ. પફાવનધ
યીટા મજફ બફર ગેટ્વની વુંવત ૯૦.૧
બફબરમન ડરય છે , જમધયે ફેઝવની વુંવત

ળયીપ વધભે નધભધ ેયબરક ભધભરે ધયકડ

૯૦.૬ બફબરમન ડરય છે .

લયન્ટ જાશેય થતધ વધઉદી અયફ શચી ગમધ.

»

»

ઇન્ટયનેળન કક્રવભનર કટા (ICC)

થધઇરેન્ડભધું ૭ દધમકધ સધી ળધવન

છડનધય વલશ્વન પ્રથભ દે ળ ફરૂુંડી ફન્મ.

કયનધય યધજા ભવભફર અદલ્મધદે જની ળધશી

નેધયરેન્ડનધ શેગભધું આલેર ICCનધ ૧૨૩

વન્ભધન વધથે અંવતભવલધી કયલધભધું આલી. તેન

ભેમ્ફય દે ળ છે . જે ભધનલજાવત વધભે અયધધ

ઉતયધવધકધયી યધજા ભશધ લજીયધરોંગકના છે .

અને યધ્ધ અયધધની વ્મસ્ર્કતઓ ય કેવ

»

ચરધલલધન અવધકધય ધયધલે છે .

સ્ેનભધું કૈ ટરવનમધને અરગ થલધની

ભધુંગ લધતધ પ્રધધનભુંત્રી ભધકયમધન યધજઇએ

»

ક્ષેવત્રમ વુંવદને ફખધાસ્ત કયી.

તધુંગળનભધું શધઇરજન વુંચધબરત ટભ રેન ળરૂ

»

થઇ. આ રેનભધું શધઇરજનન ઉમગ થત

ગ્રફર ધવટા ધલય યે કકિંગ-

૨૦૧૭ભધું ૯૪ દે ળભધું બધયત ૭૫ભધું ક્રભે યહ્ય.
જમધયે વવિંગધય પ્રથભક્રભે છે .

»

બઝમ્ફધબ્લેનધ યધષ્રવત યફટા મગધફેને

WHO ઓનધ વદબધલનધદત તયીકે શટધલલધભધું

શમ ધભધડધને ફદરે ધણી ફશધય નીકળે.
૩૩૬ મવધપય વધથે આ રેન ૧૨ કકગ્રધ.
શધઇરજનથી ૪૦ કકભી ચધરળે. તેની ભશતભ
સ્ીડ ૭૦ કકભી શળે.

આવ્મધ.

»

ભધકા વલધદ વલશ્વ કોંગ્રેવ મજામ. તેન વલમ"
ભધકા વલધદ, લતાભધન વલશ્વ અને ચીન" શત.

»

વેન્ટૃર અભેકયકી દે ળ વનકધયધગઆએ

ેકયવ જલધય વભજવત ય શસ્તધક્ષય કમધા.
શલે ભધત્ર અભેકયકધ અને વવયીમધ ફે જ એલધ
દે ળ છે , જેભણે આ વુંધી ય શસ્તધક્ષય નથી
કમધા.

  આવથિક જગત  

કધરા ભધકા વની ૨૦૦ભી જન્ભજમુંવત

વનવભતે ચીનનધું ફેઝીંગભધું ભધકા વલધદ ય બફજી

વલશ્વભધું પ્રથભલધય ચીનનધું શેફેઇ પ્રધુંત

»

ઘયે  ઉદ્યગને વસ્તી આમધત થી

ફચધલલધ ભધટે બધયતે યય, ચીન, અભેકયકધ
અને કયીમધથી આમધત થતધ રખુંડ ય એન્ટી
ડસ્મ્િંગ ડયટી નધખી.

»

સ્ટીર જામન્ટ કુંની આવેરય વભતર

બધયતની ભણ સ્ટીરને ખયીદળે.

»

અથાતત્ર
ું ને લેગ આલધ અને ફેંક
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રન આલધ વક્ષભ ફને તે ભધટે વયકધય

  રમત જગત  

જાશેયક્ષેત્રની ફેંકને ૨.૧૧ રધખ કયડની વશધમ
કયળે. રન વલનધ યકધણ આલત નથી અને
NPA(નન યપભીંગ એવેટ) ને રીધે ફેંક
રન આલધભધું મશ્કેરીન વધભન કયી યશી છે .

»

પ્રથભલધય વેન્વેકવ ૩૩ શજાય અને

વનપટી ૧૦૩૪૦ એ ફુંધ યહ્ય.

»

કયરધમન્વ અવનર અંફધણી ગ્ર

ૂ અને ડીટીએચ બફઝનેવ ફુંધ કયળે.
ટજી

»

શગુંકોંગ એન્ડ ળધુંઘધઇ ફેકકિંગ

કોયે ળન(HSBC) એ બધયતનધ CEO તયીકે

»

કરકતધનધું વલલેકધનુંદ યલધ બધયતી

ભેદધનભધું મજામેર FIFA અન્ડય-૧૭
લલ્ડા કની પધઇનરભધું ઇંગ્રેન્ડે સ્ેનને ૫-૨ થી
શયધવ્ય. રધઝીર ૩જા ક્રભે યહ્ય.

»

તવભરનધડનધ કઇમ્ફતયભધું મજામેર

ASISC આંતયયધષ્રીમ લરીફર સ્ધધાભધું
ગજયધતની ભકશરધ ટીભે ગલ્ડ ભેડર જીત્મ.
ગજયધત ટીભની કેપ્ટન જા ળધશ છે .

જમુંત યીખ્મેની વનભણકું કયી.

»

»

ભશમ્ભદ વીયધજની ટીભ ઇન્ન્ડમધભધું ન્યઝીરેન્ડ

ઇન્ન્ડમધ સ્ટ ેભેન્ટ ફેંક(IPPB)નધ

MD તયીકે સયે ળ ળેઠીની વનભણકું થઇ.

»

એવવીએળન ઓપ મ્યચ્મર પુંડ ઓપ

ઇન્ન્ડમધ(AMFI) નધ CEO તયીકે એન.એવ.
લેંકટેળની વનભણકું . આ શેરધ તેઓ IDBIભધું
કધમાયત શતધું.

»

વલવલધ વયકધયી મજનધઓભધું રધબ

ભેલલધ ભધટે આધધયબરિંક કયલધની તધયીખ ૩૧
ડીવે.૨૦૧૭ થી રુંફધલીને ૩૧ ભધચા-૨૦૧૮
કયલધભધું આલી. શધરભધું આધધયને આધધયે
વયકધયની ૧૩૫ મજનધઓન ું ેભેન્ટ કયલધભધું
આલે છે .

»

બધયતભધુંથી ઘઉની પ્રથભ ખે

ઇયધનનધ ચધફશધય ફુંદયે થી અપઘધવનસ્તધન
શચી.

શૈરધફધદનધ ઓટ રધઇલયનધ ત્ર

વધભે ટી-૨૦ ભેચભધું વભધલેળ કયધમ.

»

FIFAનધ લધવિક યસ્કધય જાશેય

વલાશ્રેષ્ઠ ખેરધડી-કક્રસ્ટીમધન યનધલ્ડ(ટા ગર)
વલાશ્રેષ્ઠ ભકશરધ ખેરધડી-રીકે ભધટા ન્વ(નેધયરેન્ડ)
વલાશ્રેષ્ઠ કચ-જીનધદીન જીદધન
વલાશ્રેષ્ઠ ગરકીય-બગમધનઇગી બપભ(ઇટધરી)

»

બધયતભધું પ્રથભલધય મજામેર ISSF

લલ્ડા કની પધઇનરભધું જીત યધમ અને કશનધ
વવધ્ધએ ૧૦ ભી. એય ીસ્ટર વભર્કવડ ડફલ્વભધું
ગલ્ડ ભેડર જીત્મ.

»

ભરેવળમધભધું મજામેર ૭ભધું જવનમય

શકી સરતધન જશય કભધું બધયતે અભેકયકધને
૨૨-૦ થી શયધવ્ય. શયભનજીતવવિંશનધ  ગર.

»

રફાવ દ્વધયધ જાશેય થમેર દવનમધનધ

ટ-૧૦ ખેરધડીઓની રધન્ડ લેલ્યભધું વલયધટ
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કશરી ૭ભધું નુંફયે શચ્મ. યજય પેડયય પ્રથભ

ફનધલલધ કયતધ કપીનધ ફીજભધુંથી

ક્રભે.

ફધમપયઅર ફનધલવ ખફ વશે છે . આ

»

કક્રકેટ એવવીએળન ઓપ ોંડીચેયીને

ઇધણથી લધય પ્રદણ ણ ધટળે.

BCCIનધ વભ્મ તયીકે સ્થધન ભતધ આલતધ

»

લાથી ોંડીચેયીની ટીભ યણજી રપીભધું યભી

લધયવેનધનધું જગઆય, વભયધજ, સખઇ તથધ C-

ળકળે.

130 શયક્યરવ વકશત ૧૫ વલભધનએ રેન્ન્ડિંગ

»

ટેફર ટેવનવભધું ITTF લલ્ડા જવનમય

વકકિટ સ્ટેન્ન્ડિંગભધું સયતન ભધનલ ઠક્કય પ્રથભ
સ્થધને શચ્મ. આ શેરધ તે ધુંચભધું સ્થધને
શત.

»

વલયધટ કશરી એ લન ડેભધું ભધત્ર ૧૯૪

ભેચભધું વોથી ઝડી ૯૦૦૦ યન યધ કમધા. અને
૩૨ ભી લન ડે વદી પટકધયી.

»

કકદધમ્ફી શ્રીકધુંતે ફેડવભન્ટન રેન્ચ

ઓન સય વીયીઝ(ર વવિંગલ્વ) જાધનનધ
વનવળભતને શયધલીને જીતી રીધી.

રખનઉ-આગ્રધ એકવપ્રેવ લે ય

અને ટેક ઓપ કયીને લધયવેનધની ક્ષભતધ
પ્રદવળિત કયી. ઉલ્રેખનીમ છે કે યધ્ધ જેલી
કયસ્સ્થતીભધું દશ્ભનન શેર ટધગેટ
એયપવાની શલધઇટીઓ શમ છે . આ શેરધ
મમનધ એકવપ્રેવ લે ય ણ રડધક વલભધન
ઉતધયલધભધું આવ્મધ શતધ.

»

બધયત દ્વધયધ અધમેર ઓપળય ેરર

લેવેર ને શ્રીરુંકધની નેલીભધું "SLNS વયયધરધ"
જશધજ તયીકે વધભેર કયધય.

»

૩૦ ભધું CORPAT યધ્ધધભ્મધવભધું બધગ

રેલધ બધયતીમ નોવેનધનધ જશધજ ઇન્ડનેવળમધ
શચ્મધ. બધયત –ઇન્ડનેવળમધ લચ્ચે વત્રજા

  સાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન  

»

દ્વદ્વક્ષીમ યધ્ધધભ્મધવભધું ણ બધગ રેળે.

Person of The Week

બધયતીમ વૈન્મભધું વધઇફય

સયક્ષધવલિંગભધું ભકશરધઓની તૈનધતી કયધળે.
ઉલ્રેખનીમ છે કે બધયતીમ વૈન્મનધ કમ્યટય
ય વતત ધકકસ્તધન-ચીનનધું શેકય એટેક કયે
છે . તેથી વધઇફય સયક્ષધ ભશત્લની ફની ગઇ છે .

»

બરટનની રેન્ચેસ્ટય યવન.નધ

-ગીરીજા દે ળી-તેઓ પ્રવવધ્ધ ળધસ્ત્રીમ ગધવમકધ શતધ.
-તેઓ ઠુંભયી ગધમક શલધને રીધે "ઠુંભયી કવલન
" તયીકે ઓખધતધ. તેઓ ફનધયવ ધયધનધ નધ

ળધકતધાઓએ કપીનધ ફીજ ભધુંથી ઇંધણ

શતધું.

ફનધવ્ય. જે લધશનભધું ઇંધણ તયીકે લયધળે.

-જન્ભ-૮ ભે ૧૯૨૯ નધ યજ ફનધયવ

વમધફીન અને ભકધઇભધુંથી ફધમપયઅર

(લધયધણવી) ભધું થમેર.
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-વધયું ગી લધદક વયજપ્રવધદ વભશ્રધ ધવેથી

(૫) જમ્મ કધશ્ભીયભધું કેન્ર વયકધયે પ્રવતવનધી

તધબરભ રીધી શતી.

તયીકે કની વનભણકું કયી છે ?

-૧૯૫૧ભધું બફશધયભધું પ્રથભ કન્વટા કમો શત.

(૬) બધયતનધું પ્રથભ સ્લધતુંત્ર્મવુંગ્રધભ તયીકે કમધું

-તેઓ ITC વુંગીત યીચવા એકેડભી-કરકતધ

વલરશને ગણલધભધું આલળે ?

અને ફનધયવ કશન્દ યવન.નધ પેકલ્ટી ભેમ્ફય યહ્યધ

(૭) કેયનધ કમધ ળશેયભધું યધષ્રવતએ

શતધ અને વલદ્યધથીઓને તધબરભ આી શતી.

ટેકનવવટી કયમજનધ રન્ચ કયી ?

-તેભને ધ્ભશ્રી(૧૯૭૨), ધ્ભભણ(૧૯૮૯)

(૮) ૧૯ભી લલ્ડા ઓગેવનક કોંગ્રેવ કમધું મજાળે

અને ધ્ભવલભણ(૨૦૧૬) થી વન્ભધનીત

?

કયલધભધું આવ્મધ શતધ.

(૯) કમધ દે ળભધું વેલ્પ રધઇલીંગ ફવન ું રધમર

-તેભન ું ૨૪ ઓર્કટ.૨૦૧૭નધું કદલવે કરકતધ

વફ્ યહ્ય ?

ખધતે અલવધન થય.

(૧૦) યફટા વકપમધને નધગકયકત્લ કમધ દે ળે
આપ્ય ?

 Days of The week 
૨૪-ઓર્કટ-યન કદલવ(યન દ્વધયધ
૧૯૪૮ થી ઉજલધમ છે )
-બરમ જાગ્રતતધ કદલવ
૨૯-ઓર્કટ-વલશ્વ ઇન્ટયનેટ કદલવ

 પ્રશ્નોતરી 
(૧) ગજયધત વલધધનવબધભધું એવવી ભધટે કેટરી
ફેઠક અનધભત છે ?
(૨) વુંત જરધયધભ ફધધ ન ું જન્ભસ્થ કય છે
?
(૩) બધયતભધું જયધવવક યગનધ ભધછરીનધ કુંકધર
કમધ ભી આવ્મધ છે ?
(૪) શધરભધું બધયતનધ ચીપ વલજીરન્વ કવભશ્નય

(૧૧) થધઇરેન્ડનધું નલધ યધજા કણ છે ?
(૧૨) ગ્રફર ધવટા ધલય યેં કકિંગભધું બધયત
કેટરધભધું સ્થધને છે ?
(૧૩) WHo નધ વદબધલનધ દત તયીકે દૂ ય
કયધમેર યફટા મગધફે કમધ દે ળનધું યધષ્રવત છે
?
(૧૪) તધજેતયભધું કમધ ભધ્મ અભેકયકી દે ળે
ેકયવ વભજવત ય શસ્તધક્ષય કમધા ?
(૧૫) ઇન્ટયનેળનર કક્રવભનર કટા ન ું વભ્મદ
છડનધય પ્રથભ દે ળ કમ ફન્મ ?
(૧૬) વલશ્વનધ કમધ દે ળભધું શધઇરજનથી
વુંચધબરત કધય ળરૂ થઇ ?
(૧૭) ઇન્ન્ડમધ સ્ટ ેભેન્ટ ફેંકનધું એભડી
તયીકે કની વનભણકું થઇ ?
(૧૮) મજનધઓ વધથે આધધય બરિંક કયલધની
અંવતભ તધયીખ કઇ જાશેય કયધમ ?
(૧૯) FIFA અન્ડય-૧૭ લલ્ડા ક કણ જીત્ય ?

કણ છે ?
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(૨૦) ISSF ની લલ્ડા ક પધઇનરભધું જીત યધમ
અને કશનધ વવધ્ધએ કઇ ઇલેન્ટભધું ગલ્ડ ભેડર
જીત્મ ?
(૨૧) FIFAની વલા શ્રેષ્ઠ ભકશરધ ખેરધડીન
એલડા કને અધમ ?
(૨૨) BCCIભધું સ્થધન ભતધ કમધ યધજમની
ટીભ શલે યણજી રપી યભળે ?
(૨૩) વલયધટ કશરી એ લન ડે કક્રકેટભધું કેટરધ
યન ણા કમધા ?
(૨૪) કમધ શધઇલે ય તધજેતયભધું લધયવેનધનધું
વલભધનએ રેન્ડીંગ અને ટેક ઓપ કયા ?
(૨૫) ઠુંભયી કવલન તયીકે જાબણતી કઇ ળધસ્ત્રીમ
ગધવમકધન ું તધજેતયભધું નીધન થય ?

  જળાબો  
(૧) ૧૩ (૨) વલયય (૩) કચ્છ (૪)
કે.લી.ચોધયી (૫) કદનેશ્વય ળભધા (૬) ધઇક
વલરશ (૭) વતરલનુંતયભ (૮) નમડધ (૯)
જભાની (૧૦) વધઉદી અયફ (૧૧) ભશધ
લજીયધરોંગકના (૧૨) ૭૫ભધું (૧૩) ઝીમ્ફધબ્લે
(૧૪) વનકધયધગઆ (૧૫) ફરૂન્ડી (૧૬) ચીન
(૧૭) સયે ળ ળેઠી (૧૮) ૩૧ ભધચા ૨૦૧૮ (૧૯)
ઇંગ્રેન્ડ (૨૦) ૧૦ ભી.એય ીસ્ટર (૨૧) રીકે
ભધટા ન્વ (નેધયરેન્ડ) (૨૨) ોંડીચેયી (૨૩) ૯
શજાય (૨૪) રખનઉ –આગ્રધ એકવપ્રેવલે (૨૫)
ગીયીજા દે લી

»

આનધ કબચિંગ કરધવ, બર્કવ કે અન્મ કઇણ પ્રકધયની

ળૈક્ષબણક જાશેયધત અકશિં આલધ ભધટે
લટ્વએ ય વુંકા કય-૭૩૫૯૪૭૦૦૬૮
અથલધ email કય vidhyashaktigujarat@gmail.com
»

અભે નજીલી કકિંભતે આની જાશેયધત સ્ધધાત્ભક યીક્ષધની

તૈમધયી કયતધ શજાય વલદ્યધથીઓ સધી શચધડીશ.ું
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