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 દેળનધું ઇવતશધવભધું પ્રથભલધય પ્રધધનભુંત્રીએ વી પ્રેન દ્વધયધ નદીભધું ઉતયધણ કય ા. નયેન્દ્ર ભોદી 
વી પ્રેન દ્વધયધ કયલયફ્રન્દ્ટ વધફયભતી થી ઉડધન બયીને વધફયભતી નદી ય આલેર ભશવેધણધ 
જજલ્રધનધું ધયોઇ ડેભભધું ઉતયીને ભધું અંફધનધું દળાન કમધા. વી પ્રેનને એમ્ફપબફમવ પ્રેન ણ 
કશલેધભધું આલે છે. જે જભીન અને ધણી એભ ફને્ન સ્થે ઉડધન બયી ળકે છે અને ઉતયધણ કયી 
ળકે છે.  

 કથ્થકભધું આંતયયધષ્ટ્રીમ સ્તયે પ્રવવધ્ધી ભેલનધય કરધગ ર  ધભાવવિંશબધઇ ળધશન ું નીધન. 

આના ળોટ્શએ ર અંક મેલળળા માટે 

Join Vidhyashakti  ખી 7359470068 ર 

ળોટ્શએમાાંથી મેશેજ મોકળો. દર શોમળારે 

અંક મેલળળા આના મોબાઇમાાં વળદ્યાક્તતનો 
નાંબર SAVE  ષોળો જરૂરી છે. 

 

શાંાદક  :-  દરબાર શષદેળવશિંષ 

સ્થલ :-  માળલયા ષાટીના 
જીલ્ો :-  જુનાગઢ 

અંક :- ૫૬ 
તારીખ :- ૧૮ ડીશે.૨૦૧૭  
 

     ગજુરાત      
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*************************************************************************  

 

ગજુરાત વળધાનશભાનુાં ચુાંટણી રીણામ 
ક્ષ ૨૦૧૭ ૨૦૧૨ લધ ઘટ ૨૦૧૭ની ભત ટકધલધયી 
બધજ ૯૯ ૧૧૫ -૧૬ ૪૯.૧% 
કોંગે્રવ ૭૭ ૬૧ +૧૬ ૪૧.૪% 
અન્દ્મ ૬ ૬ ૦ ૯.૫% 
ક ર  ૧૮૨ ૧૮૨   

 

 -ગ જયધતભધું બધજની વતત છઠ્ઠી જીત છે. 
-ગ જયધત વલધધનવબધની ક ર ૧૮૨ ફેઠકોભધું થી SC ભધટે અનધભત ફેઠકો ૧૩ શતી, જમધયે ST 

ભધટે અનધભત ફેઠકો ૨૭ શતી.  
 -બધજને ક ર ૧,૪૭,૨૪,૪૨૭ ભત ભળ્મધ. 

-કોંગે્રવને ક ર  ૧,૨૪,૩૮,૯૩૭ ભત ભળ્મધ. 
 -કોઇ ક્ષને ભતનધ આનધય નોટધ ભતદધયોની વુંખ્મધ ૫,૫૧,૬૧૫ શતી. જે ક ર ભતદધનનધું ૧.૮% 

છે. 
 

 

 

હષમાચપ્રદે  વળધાનશભાનુાં ચુાંટણી રીણામ 
ક્ષ ૨૦૧૭ ૨૦૧૨ લધ ઘટ ૨૦૧૭ની ભત ટકધલધયી 
બધજ ૪૪ ૨૬ +૧૮ ૪૮.૮% 
કોંગે્રવ ૨૧ ૩૬ +૧૫ ૪૧.૭% 
અન્દ્મ ૩ ૬ -૩ ૯.૫% 
ક ર ૬૮ ૬૮   

 

      ભારત      
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-કશભધચરપ્રદેળ  વલધધનવબધની ક ર ૬૮ ફેઠકોભધું થી SC ભધટે અનધભત ફેઠકો ૧૭ શતી, જમધયે ST 

ભધટે અનધભત ફેઠકો ૩ શતી.  
-બધજને ક ર ૧૮,૪૦,૩૭૭ ભત ભળ્મધ. 
-કોંગે્રવને ક ર  ૧૫,૭૩,૧૦૧ ભત ભળ્મધ. 
-કોઇ ક્ષને ભતનધ આનધય નોટધ ભતદધયોની વુંખ્મધ ૩૪૧૨૫ શતી. જે ક ર ભતદધનનધું ૦.૯% છે. 

 યધહ ર ગધુંધી કોંગે્રવનધું ૮૭ભધું અધ્મક્ષ ફન્દ્મધ. ૧૩૨ લા જ ની કોંગે્રવ ધટીનધું અધ્મક્ષ વોવનમધ 
ગધુંધી ૧૯ લા(૧૯૯૮ -૨૦૧૭) યહ્યધ. યધહ ર ગધુંધી ૪૭ લે કોંગે્રવનધું અધ્મક્ષ ફન્દ્મધ, જમધયે 
યધજીલ ગધુંધી ૪૧ભધું લે અને ઇમ્ન્દ્દયધ ગધુંધી ૪૭ લે અધ્મક્ષ ફન્દ્મધ શતધું. યધહ ર ગધુંધી 
૨૦૧૩ભધું કોંગ્રેવનધું ઉધધ્મક્ષ ફન્દ્મધ શતધું. કોંગ્રેવની સ્થધનધ ૨૮ ડીવે.૧૮૮૫ભધું મ ુંફઇ ખધતે 
થઇ શતી, જેનધું પ્રથભ અધ્મક્ષ વ્મોભચુંર ફેનજી શતધ. 

 ઉર્જા વુંયક્ષણ કદલવ વનવભતે યધષ્ટ્રવતનધું શસ્તે ઉર્જા વુંયક્ષણ કે્ષતે્ર વલવલધ એલોડા એનધમત. 
 અભેકયકી વધમન્દ્વ ચેનરનધું જણધવ્મ મ જફ અભેકયકધની ત્રણ ય વન.નધું ભ -લૈજ્ઞધવનકોએ કયેરધ 

વુંળોધન મ જફ બધયત-શ્રીરુંકધ લચ્ચે આલેર યધભવેત   એ ભન ષ્ટ્મ વનવભિત જ છે. લૈજ્ઞધવનકોનધું 
જણધવ્મધ અન વધય યધભેશ્વયભધું ફફનદ્વદ્વથી શ્રીરુંકધનધું ભન્નધય દ્વદ્વ લચ્ચે ફનેરી ૫૦ કકભી 
રધુંફી શ ુંખરધ ભધનલ વનવભિત જ છે. વેન્દ્ડ ફધય ય યધખેરધ ત્થયો અન્દ્મ જગ્મધએ થી રધલીને 
મ કલધભધું આવ્મધ છે તેવ  લૈજ્ઞધવનકોએ જણધવ્ય  શત  ું. યધભવેત  ને એડફવ બિજ ણ કશલેધમ છે. 

 શધભાની પધઉન્દ્ડેળન દ્વધયધ અધતો ભધય ટેયેવધ ભેભોયીમર  યસ્કધય વપ્રમુંકધ ચોયધને એનધમત. 
વધભધજીક કે્ષતે્ર મોગદધન આતધ રોકોને આ  યસ્કધય આલધભધું આલે છે. કકયણ ફેદી, અન્નધ 
શર્જય લગેયે આ  યસ્કધયથી વન્દ્ભધનીત થઇ ચ ક્યધ છે. 

 UPCOCA(ઉતયપ્રદેળ કુંન્દ્રોર ઓપ ઓગેનધઇઝડ ક્રધઇભ એકટ)ને ય ી કેબફનેટએ ભુંજ યી 
આી. જેભધું ન્દ્ય નતભ ૩ લા અને લધ ભધું લધ  ઉમ્ર કેદની વર્જન ું પ્રધલધધન છે. તેનધથી 
ોબરવ અને સ્ેળમર ટધસ્ક પોવાને લધ  વતધ અધળે.  

 વભસ્ટય ઇમ્ન્દ્ડમધ -૨૦૧૭નો ખીતધફ રખનઉનધું જીતેવવિંશ દેલએ જીત્મો. પસ્ટા  યનય અ 
ચુંદીગઢનો અભી ખજ યીમધ, જમધયે વેકન્દ્ડ યનય અ મ ુંફઇનો લન યધમ ફન્દ્મો. દેલ વભસ્ટય 
લલ્ડા સ્ધધા ૨૦૨૦ભધું બધગ રેળે. 

 ગ ગર એક્વ એ આંધ્રપ્રદેળ વયકધય વધથે ઝડી ઇન્દ્ટયનેટ વેલધ ભધટે MOU કમધા. ગ ગર 
અભેકયકધ ફધદ પ્રથભ ડેલરભેન્દ્ટ વેન્દ્ટય વલળધખધટનભધું ખોરળે. ગ ગર ૨૦૧૮ સ ધીભધું ૧૬ 
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જજલ્રધભધું ૨ શર્જય રેઝય ફીભ ફોક્વ રગધલળે. જેનધ દ્વધયધ ઉચ્ચ ગ ણલતધનધું વવગ્નર રધુંવપય 
કયતધ લધ  સ્ીડ ભળે. ય વેકન્દ્ડ ૨૦ જીફીની સ્ીડ ભળે. 

 બધયતભધું DNA કપિંગય વપ્રન્દ્ટનધું વતધ ગણધતધ રધરજી વવિંઘન ું નીધન. ૧૯૯૫ભધું DNA કપિંગય 
વપ્રન્દ્ટીંગ અને ડધમગ્નોસ્ટીક વેન્દ્ટય વકશત અનેક વુંસ્થધ અને પ્રમોગળધધની સ્થધનધ કયી શતી. 

 પ્રધધનભુંત્રીએ વભઝોયભનધું ઐઝલધરભધું ૬૦ ભેગધલોટની ત  ઇયીમર જવલધ ત મોજનધ યધષ્ટ્રને 
વભવિત કયી. વળરોંગ-નધુંગસ્ટધઇન-યોગજીંગ-ત યધ વડક મોજનધન ું ઉદ્ઘધટન કય ા. 

 યધષ્ટ્રવત યધભનધથ કોવલિંદએ અરધશધફધદ શધઇકોટાભધું "ન્દ્મધમગ્રધભ" યીમોજનધની આધધયવળરધ 
યધખી. 

 યધજસ્થધન કશન્દ્દીભધું ઇભેઇર આઇડી આનધય દેળન ું પ્રથભ યધજમ ફન્દ્ય . 
 ર્જન્દ્ય . ૨૦૧૯ભધું અરધશધફધદભધું મોર્જનધય ક ુંબભેધનો રોગો યધજમધર યધભનધમક એ રોંચ 

કમો. તધજેતયભધું જ ય નેસ્કોએ ક ુંબ ભેધને અમ તા વલયધવત ર્જશયે કયી છે.  
 

 

 

ય નોની લૈવશ્વક મધાલયણ એફફેવેન્દ્ડય બિટીળ ગધવમકધ એરી ગૌલ્ડીંગ ફની. 
 

 બ્ય નોવ એયીવ(આજને્દ્ટીનધ)ભધું WTOન ું ૧૧મ ું ભ ુંત્રીસ્તયીમ વુંભેરન મોર્જય . બધયત તયપથી 
લધબણજમ ભુંત્રી સ યેળ પ્રભ  ઉસ્સ્થત યહ્યધ. ર્જશયે અન્ન બુંડધયોનધું પ્રશ્નોનધું કધમભી ઉકેર ભધટે 
બધયતે વલશ્વને અન યોધ કમો. 

 યવળમધનધું યધષ્ટ્રવત  વતને વીયીમધભધુંથી વૈન્દ્મ શટધલલધનો આદેળ કમો. 
 વધઉદી અયફભધું ૩૫ લા ફધદ ર્જશયે વીનેભધઘય યનો પ્રવતફુંધ શટધલધમો. 
 બિટનનધું શધઉવ ઓપ કોભન્દ્વભધું ફેકઝીટ બફરભધું પ્રધધનભુંત્રી થેયેવધ ભે ની ૪ ભતોથી શધય થઇ. 
 ય નો નધું મ ખ્મધરમભધું બધયતીમ રક્ષ્ભી યી વકશત ૬ યધજદ તોને "ધલય ઓપ લન" એલોડાથી 

વન્દ્ભધનીત કયધમધ. તેભને આ  યસ્કધય ળધુંવત ણા અને સ યક્ષીત વલશ્વ ફનધલલધ ભધટે આેર 
મોગદધન ફદર આલધભધું આવ્મધ છે. રક્ષ્ભી  યી ય નોભધું બધયત તયપથી ભકશરધ પ્રમ ખ છે. 

 ધકકસ્તધનભધું નધભધ ેવા ભધભરે નધણધભુંત્રી ઇળધક ડધયને બધગેડ  ર્જશયે કયધમધ. 
 શ્રીરુંકધએ શુંફનટોટધ ફુંદય ચીનને ૯૯ લાનધું ટ્ટધ ય આપ્ય . શ્રીરુંકધએ ફુંદયનધું વલકધવ ભધટે 

રીધેર રોન બયધઇ નધ કયી ળકતધ ચીની કુંનીને કશસ્વો આપ્મો. જમધયે બધયત શુંફનટોટધની 
ફધજ ભધું ભટધરધ ોટા  વલકવીત કયળે.  

      વળશ્વ      

http://www.vidhyashakti.in/
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 યવળમધભધું ૧૮ ભધચા ૨૦૧૮ એ યધષ્ટ્રવતની ચ ુંટણી મોર્જળે. યધષ્ટ્રવત વ્રધદીભીય  ટીન 
ચોથીલધય યધષ્ટ્રવત ફનળે. 

 FM પ્રવધયણ વેલધ ફુંધ કયનધય વલશ્વનો પ્રથભ દેળ નોલે ફન્દ્મો. FM કયતધ ણ વધયી વધઉન્દ્ડ 
કલોરીટી અને ૮ ગણો ઓછો ખચા કયતી ડીઝીટર યેકડમો ટેકનોરોજી ળરૂ કયી.  

 

 

 
 નલે-૨૦૧૭ભધું લધશનોન ું લેચધણ ૨૪% લધ્ય . મધત્રી લધશનોન ું લેચધણ  ૧૪.૨૯% અને ટ ૂ

વ્શીરલધધ લધશનોન ું ૨૩.૪૯% લધ્ય . 
 ય નોએ બધયતનો GDP વ્ર ધ્ધ્ધ દય ૨૦૧૮ભધું ૭.૨% અને ૨૦૧૯ભધું ૭.૪% યશલેધન ું અન ભધન 

ર્જશયે કય ા. ય નોનધું યીોટા  મ જફ વધલાજનીક યોકધણ અને આવથિક સ ધધયધઓનધું કધયણે GDP 

વ્ર ધ્ધ્ધ દયભધું લધધયો થઇ ળકે છે.  
 WPI(લોરવેર પ્રધઇવ ઇન્દ્ડેક્ષ) ૮ ભકશનધની ટોચે શોચીને ૩.૯૩% યહ્યો. 
 ૨ શર્જય સ ધીનધું ેભેન્દ્ટ ય MDR(ભચાન્દ્ટ કડસ્કધઉન્દ્ટ યેટ) વયકધય લશન કયળે. ૧ ર્જન્દ્ય . 

૨૦૧૮ થી ૨ લા ભધટે વયકધય બોગલળે. 
 GST કધઉન્દ્વીરની ૨૪ભી ફેઠકભધું ઇ-લે બફરને ભુંજ યી આી. ૧ જ ન ૨૦૧૮ થી રધગ  ડળે, 

જમધયે એક યધજમભધુંથી બફર્જ યધજમભધું ભધર ભોકરલધ ભધટે તે ૧ પેબ -૨૦૧૮ થી રધગ  ડળે. 
૫૦ શર્જયથી લધ નધ ભધર બફજે ભોકરલધ ય ઇ લે બફર જર યી ફનળે. 

 આધધયને ફેંક ખધતધ વધથે રીંક કયલધની તધયીખ ૩૧ ભધચા ૨૦૧૮ થઇ. 
 ચેન્નઇભધું બધયતી એયટેરએ VoLTE (voice over long term evolution) વેલધ ળરૂ કયી.  

 
 

 
 

 બધયતીમ કક્રકેટ ટીભનધું કેપ્ટન વલયધટ કોશરી એ અબબનેત્રી અન ષ્ટ્કધ ળભધા વધથે ઇટધરીભધું રગ્ન 
કમધા.  

 ર્જધનનધું લધકો ળશયેભધું મોર્જમેર એવળમન એયગન ચેસ્ફમનવળભધું ક ર ૨૧ ભેડર વધથે 
બધયત ૧૦ભધું ક્રભે યહ્ય . 
 

    આવથિક જગત     

      રમત જગત      
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 ૨૦૧૭-૧૮ થી ૨૦૧૯-૨૦ એભ ૩ લા દયવભમધન ૧૭૫૬ કયોડનધું ખચે "ખેરો ઇમ્ન્દ્ડમધ" 
કધમાક્રભ દેળબયભધું મોર્જળે. લા ૨૦૧૮ને યભતગભત લા તયીકે ઉજલધળે. દેળની ૧૫૦ 
ળધધઓ અને ૨૦ ય વન.ને યભતગભતન ું કેન્દ્ર તયીકે વલકવધલધળે.  

 ૨૦૨૩નો ૧૩ભોં કક્રકેટ લલ્ડાક બધયતભધું મોર્જળે. પ્રથભલધય બધયત એકરધ શધથે આમોજન 
કયળ.ે ૨૦૨૧ની ચેસ્ફમન રોપી ણ બધયતભધું મોર્જળે. ૨૦૧૯નો લલ્ડાક ઇંગ્રેન્દ્ડભધું મોર્જળે. 
બધયત ૧૯૮૩ (વત્રજો લલ્ડાક) અને ૨૦૧૧(દવભોં) નો લલ્ડાક જીતી ચ કય  છે. 

 લન ડેભધું ૩ ફેલડી વદી કયનધય વલશ્વનો પ્રથભ ખેરધડી યોકશત ળભધા ફન્દ્મો. ળભધાએ ફે ફેલડી 
વદી શ્રીરુંકધ વધભે અને એક ઓસ્રેબરમધ વધભે પટકધયી છે. 

 દબક્ષણ કોયીમધનધું પ્મોંગચધુંગભધું મોર્જનધય વલન્દ્ટય ઓબરસ્ફક-૨૦૧૮ની ભળધર રઇને યોફોટ 
દોડયધ. દોડલીયની જેભ યોફોટએ એકબફર્જને ભળધર આીને ઇવતશધવ યચ્મો. હ ફો નધભનો 
યોફોટ ૧.૨૦ભી.ઉંચધઇ અને ૬૦ કક.ગ્રધ. લજન ધયધલે છે. 

 ઇમ્ન્દ્ડમન ઓલ્ભકવક એવોવીએળન( IOA) નધ પ્રેવવડન્દ્ટ  નયીન્દ્ર ફત્રધ ફન્દ્મધ. નધયધમણ 
યધભચુંરનન ું સ્થધન રીધ . 

 એવળમન ફોક્વીંગ કોન્દ્પેડયેળન દ્વધયધ વબચન વવલચને ફેસ્ટ ય થ ફોક્વય ઓથ ધ ઇમય ર્જશયે 
કયધમો.  

 ન્દ્ય ઝીરેન્દ્ડભધું મોર્જનધય ૨૦૧૮નધું ICC અંડય -૧૯ લલ્ડાક ભધટે ઓસ્રેબરમધની ટીભ ર્જશયે. 
કેપ્ટન બધયતીમ મ નો જેવન વધુંધધ ફન્દ્મો. 

 આકફ્રકધનધું જશોવનવફગાભધું મોર્જમેર કોભનલેલ્થ યેવરીંગ ચેસ્ફમનવળભધું ફે કદલવોભધું 
બધયતે ૨૦ ભેડર જીત્મધ. સ વળરક ભધયે ગોલ્ડ ભેડર જીત્મો. 

 અપઘધવનસ્તધન પ્રથભ ટેસ્ટ ભેચ બધયત વધભે ૨૦૧૯ભધું યભળે. ઉલ્રેખનીમ છે કે અપઘધવનસ્તધન 
અને આમારેન્દ્ડને ટેસ્ટ ટીભનો દયજજો ભળ્મો છે.  

 ભ લનેશ્વયભધું મોર્જમેર શોકી લલ્ડારીગની પધઇનરભધું આજને્દ્ટીનધને ૨-૧ થી શયધલીને 
ઓસ્રેબરમધએ ગોલ્ડ ભેડર જીત્મો. 

 દ ફઇભધું લલ્ડા ફેડવભન્દ્ટન સ ય વીયીઝભધું પધઇનરભધું ી.લી.વવિંધ   ર્જધનની અકધને મધભધગ ચી 
વધભે શધયી. વવલ્લય ભેડર જીત્મો. 

 
 

 

 
      શાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન      
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 પ્રધધનભુંત્રી એ સ્કોવિમન કરધવ ની પ્રથભ વફભયીન INS કરલયી નૌવેનધને અાણ કયી. ફે 
દધમકધ ફધદ બધયતીમ નૌવેનધને આ પ્રકધયની વફભયીન ભી છે. કડઝર ઇરેકરીક એટેક 
વફભયીનન ું મ ુંફઇનધું ભઝગધુંલ ડોકમધડાભધું વનભધાણ કયલધભધું આવ્ય  છે. ૧૫૬૪ ટન લજનની 
આ વફભયીન પ્રોજેક્ટ-૭૫ અંતગાત ફનધલલધભધું આલી છે, જે ૩૦૦ભીટયની ઉંડધઇ સ ધી ચધરી 
ળકે છે. ઓક્ટો-૨૦૦૫ભધું થમેર ડીર મ જફ ફ્રધુંવની DCNS અને ભઝગધુંલ ડોકમધડા બરવભટેડ 
આલી ૬ વફભયીનન ું વનભધાણ કયી યશી છે. INS ખુંડેયી શધરભધું વમ રી રધમરભધું છે. જમધયે 
અન્દ્મ ૪ વફભયીન અન્દ્ડય કન્દ્રકળન છે. 

 નધવધન ું  અત્મધય સ ધીન ું વૌથી ભોટ  ટેબરસ્કો જેફવ લેફ સ્ેવ ટેબરસ્કો( JWST) શફર 
ટેબરસ્કોન ું સ્થધન રેળે. ૨૧ ફૂટ વ્મધવન ું આ ટેબરસ્કો પ્ર થ્લીથી ૧૫ રધખ કકભી દ ય યશીને 
૪૦૦ ગણી લધ  શલ્કી ઇન્દ્પધયેડ રધઇટને ળોધલધ વક્ષભ છે. 

 સ યવોવનક ક્રુઝ વભવધઇર િશભોવને લધય વેનધનધું સ ખોઇ વલભધનોભધું ગોઠલલધન ું કધભ ળરૂ. ૪૦ 
વલભધનોને િહ્મોવ વભવધઇરો થી વજ્જ કયધળે. કશન્દ્દ સ્તધન એયોનોટીકર બરવભટેડ આ કધભ 
૨૦૨૦ સ ધીભધું  ણા કયળે.  

 
 

 

                   નીરજ ળોરા   
-જન્દ્ભ-૨૨ ર્જન્દ્ય . ૧૯૬૩ નધ યોજ ભ જ(ગ જયધત)ભધું    
મ્ર ત્ય : ૧૪ ડીવે.૨૦૧૭ મ ુંફઇ 
-રેખક, ડીયેકટય અને અબબનેતધ શતધું.  
-તેભનધ વતધ ુંકડત વલનધમક યધમ લોયધ વુંગીતકધય શતધ. 

    -રેખક તયીકે પ્રથભ કપલ્ભ યુંગીરધ( આભીય ખધન), ડીયેકટય તયીકે 
      પ્રથભ કપલ્ભ ખીરધડી ૪૨૦ આી શતી. 
     -શધસ્મને અરગ જ અંદધજભધું યજ  કયલધભધું ભધકશય શતધું. 
     -અક્ષમક ભધયને કોભેડી કપલ્ભોભધું રધલનધય નીયજ લોયધ જ શતધ. 
     -તેભણે શયેધપેયી, કપય શયેધપેયી, ખીરધડી ૪૨૦ લગેયેભધું કદગ્દળાન કય ા શત  ું. 
     -તેભણે શયેધપેયી, મે તેયધ ધય મે ભેયધ ઘય, ગોરભધર, યુંગીરધ લગેયે કપલ્ભોનધું રેખક તયીકે કધભ કય ા શત  ું 
     -તેભણે અબબનેતધ તયીકે ફોર ફચ્ચન, ધડકન, જ ુંગ,  કધય, શરેો િધય, અકેરે શભ અકેરે ત  ભ, યધજ  

ફન ગમધ જેન્દ્ટરભેન લગેયેભધું વશધમક અબબનેતધ તયીકે કધભ કય ા શત  ું. 

                 Person of The Week   
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૧૪-કડવ-ેયધષ્ટ્રીમ ઉર્જા વુંયક્ષણ કદલવ 
૧૫-કડવ-ેવયદધય ટેર  ણ્મવતથી 
૧૬-કડવ-ેવલજમ કદલવ (૧૯૭૧ભધું ધકકસ્તધન વધભે બધયતનો વલજમ) 

 
 
 
 

     (૧) ગ જયધતભધું કેટરધભી વલધધનવબધ ભધટે ચ ુંટણીઓ થઇ ? 
(૨) ગ જયધત વલધધનવબધની ચ ુંટણીભધું કમધ ક્ષને ફહ ભતી ભી ?  
(૩) ગ જયધત વધથે દેળનધ અન્દ્મ કમધ યધજમભધું વલધધનવબધની ચ ુંટણીઓ થઇ ?  
(૪) ગ જયધતભધું વી પ્રેનન ું ઉડમન કઇ નદી યથી થય  ?  
(૫) કોંગ્રેવનધું પ્રથભ અધ્મક્ષ કોણ શતધ ?  
(૬) ભધય ટેયેવધ ભેભોયીમર  યસ્કધય કઇ અબબનેત્રીને એનધમત થમો ?  
(૭) UPCOCA ન ું  રૂ નધભ શ  છે ?  
(૮) વભસ્ટય ઇમ્ન્દ્ડમધ ૨૦૧૭નો ખીતધફ કોણ જીત્ય  ?  
(૯) તધજેતયભધું DNA કપિંગય વપ્રન્દ્ટ પ્રોગ્રધભનધું પ્રણેતધ કોન ું નીધન થય  ?  
(૧૦) દેળભધું કશન્દ્દીભધું ઇભેઇર આઇડી આનધય પ્રથભ યધજમ કય  ? 

(૧૧) WTOન ું ૧૧મ ું ભ ુંત્રી સ્તયીમ વુંભેરન કમધું મોર્જય  ?  
(૧૨) કમધ દેળભધું ર્જશયે વીનેભધ યનો ૩૫ લાનો પ્રવતફુંધ શટધલધમો ?  
(૧૩) યવળમધનધું યધષ્ટ્રવત કોણ છે ?  
(૧૪) FM પ્રવધયણ વેલધ ફુંધ કયનધય દેળ કમો ફન્દ્મો ?  
(૧૫) ય નોએ બધયતનો ૨૦૧૮ નો અન ભધનીત GDP વ્ર ધ્ધ્ધદય કેટરો ર્જશયે કમો ?  
(૧૬) બધયતી એયટેર એ VolTE વેલધ કમધ ળશયેભધું ળરૂ કયી ?  
(૧૭) ૨૦૨૩નો કક્રકેટ લલ્ડાક કમધ દેળભધું મોર્જળે ?  
(૧૮) લન ડે ભધું ૩ ફેલડી વદી પટકધયનધય વલશ્વનો પ્રથભ ખેરધડી કોણ ?  
(૧૯) ઇમ્ન્દ્ડમન ઓધ્લ્ફક એવોવીએળનનધું અધ્મક્ષ કોણ ફન્દ્ય  ?  
(૨૦) અપઘધવનસ્તધન પ્રથભ ટેસ્ટ ભેચ કમધ દેળ વધભે યભળે ?  

     Days of The week     
 

    પ્રશ્નોતરી    
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(૨૧) સ્કોવિમન કરધવની કઇ વફભયીન બધયતીમ નૌવેનધભધું વધભેર કયધમ ?  
(૨૨) તધજેતયભધું કમધ ગ જયધતી કપલ્ભ રેખક અને કદગ્દળાકન ું નીધન થય  ?  
(૨૩) વલજમ કદલવ કમધયે ઉજલધમ છે ?  

 
 

 

(૧) ૧૪ભી (૨) બધયતીમ જનતધ ધટી (૩) કશભધચર પ્રદેળ (૪) વધફયભતી (૫) વ્મોભચુંર ફેનજી 
(૬) વપ્રમુંકધ ચોયધ (૭) ઉતયપ્રદેળ કુંન્દ્રોર ઓપ ઓગેનધઇઝડ ક્રધઇભ એકટ (૮) જીતેવવિંશ દેલ (૯) 
રધરજી વવિંઘ (૧૦) યધજસ્થધન (૧૧) બ્ય ઓનવ એયીવ (૧૨) વધઉદી અયફ (૧૩) વ્રધદીભીય  ટીન 
(૧૪) નોલે (૧૫) ૭.૨% (૧૬) ચેન્દ્ન્નઇ (૧૭) બધયત (૧૮) યોકશત ળભધા (૧૯) નયીન્દ્ર ફત્રધ (૨૦) 
બધયત (૨૧) INS કરલયી (૨૨) નીયજ લોયધ (૨૩) ૧૬ ડીવેફફય  

 

 

 

 

શૌથી શરલભાવામાાં અને ટુાંકમાાં પ્રમાણભતુ માહષતી રજુ 

કરતા વળદ્યાક્તત ઇ-મેગેઝીન ળાાંચો અને ળાંચાળો 
www.vidhyashakti.in 

     જળાબો   

આની ર્જશયેધત અકશ આલધ વુંકા કયો..whatsApp-7359470068     

vidhyashaktigujarat@gmail.com 
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