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  ત્રલદ્યાથીની કરભે........................................... 
 

 

 

 

 દયક્ષાભાાં ઉમોગી ભશત્લના પ્રશ્નો :- 
1.  વલશ્વ પ્રલાવી તયીકે કને ઓખલાભાાં આલે છે ?  ચિનબુાઈ ળાશ 

2.  વાહશત્મભાાં નફેર યુસ્કાય જીતનાય પ્રથભ એવળમન કણ શતા ? યત્રલન્રનાથ ટાગોય 1913 
3.  બોવતકળાસ્ત્રભાાં પ્રથભ નફેર પ્રાઈઝ ભેલનાય કણ શતા ? વી.લી.યાભન 1930 
4.  1854ભાાં કાલવજી નાનાબાઈ મુાંફઈભાાં પ્રથભ ળેની કયી શતી ? કાડની ત્રભર 
5.  Pin code ભાાં કેટરા નાંફય શમ છે ?  6 
6.  ખેડા જજલ્રાન ળેઢી નદીનાાં ઉત્તયભાાં આલેરા પ્રદેળને શ ુકશલેામ ? ભા 
7.  Gst ન ુરુુ નાભ શ ુછે ? Goods and service tax 

8.  2018ના વલશ્વ માાલયણ હદલવની લૈવશ્વક સ્તયની ઉજલણી ક્યા બાયત 

                          MOTION MAGIC  અંક દ્વાયા સ્ધાાત્ભક હયક્ષાની તૈમાયી કયતા 

વલદ્યાથીઓને રેખન કામા કયલા ભાટે એક વનેયી તક આલાભાાં આલે છે. 

                    કઈ ણ વલદ્યાથી સ્ધાાત્ભક હયક્ષાના કઈ ણ વલમ ય તાન 

ટવક સ્લશસ્તાક્ષય ભાાં રખીને અભને ભકરી ળકે છે. અભે આલતા અંકભા પ્રકાવળત 

કયશ.ુ 

આન ુરખાણ  નીચે આેરા WHATSAPP નાંફય ઉય ભકરવ.ુ 

 Whatsapp  no. - 8238252157 

ગાંબીય ઉાફેન ડી. 
STUDENT – MOTION CAREER 
ACADEMY 
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કયલાભાાં આલી શતી ? 
9.  અત્માય સધુીભાાં લૈવશ્વક સ્તયના વોથી લધ ુવલશ્વ માાલયણ હદલવ ક્યા 

ઉજલામા છે ? 
ફાાંગ્રાદેળ 

10.  અભબનલ બાયત નાભની વાંસ્થાના સ્થાક કણ છે ? લીય વાલયકય 
11.  નેળનર ઈન્પભેહટક્વ વેન્ટયન ુયાષ્ટ્રીમ ડેટા વેન્ટયન ુઉદઘાટન ક્યાાં 

થય ુ? 
ભલુનેશ્વય 

12.  ભરેવળમાની યાષ્ટ્રીમ યભત કઈ છે ? ફેડત્રભન્ટન 
13.  બાયતની પ્રથભ વલશ્વળાાંવત યવુનલવવિહટન ુઉદઘાટન ક્યા કયલાભાાં આવ્ય ુ

શત ુ? 
ભશાયાષ્ટ્રના કોથરૂડ ખાતે 

14.  Qr code આધાયીત ફીર ચકુલણી કયલાલાી બાયતની પ્રથભ લીજ 
કાંની ન ુનાભ જણાલ. 

ટાટા ાલય 

15.  બાયત sco ન ુકેટરામ ુવભ્મ દેળ ફન્ય ુ? વાતમુાં 
16.  Sco ન ુરુુ નાભ જણાલ. ળાાંઘાઈ કો-ઓયેદટલ ઓગેનાઈઝેળન 
17.  લા 2018ની વલશ્વફાભજુયી વલયધ હદનની થીભ જણાલ Generation safe & healthy 

18.  વોથી સ્લચ્છ ળશયેભાાં પ્રથભ ક્રભ......... ઈન્દોય 

19.  21ભી કભનલેલ્થ ગેમ્વ 2018ની થીભ શ ુછે ? “ળેય ધ ડ્રીભ” 
20.  બાયતભાાં વનવભિત રાાંફા અંતયની ત કઈ છે જેન ુતાજેતયભાાં વપા 

હયક્ષણ કયલાભાાં આવ્ય ુ? 
ધનુ 

21.  ભહશરા ટી20 એવળમા ક 2018ન વલજેતા દેળ ક્ય છે ? ફાાંગ્રાદેળ 
22.  Gps ન ુફુૃ નાભ. ગ્રોફર ોજીળત્રનિંગ ત્રવસ્ટભ 
23.  વભગ્ર વલશ્વભાાં દય લે 14 જુનના યજ ક્ય હદલવ ઉજલામ છે ? ત્રલશ્વ યક્તદાન દદલવ 
24.  A,b અને O બ્રડ ગ્રુના ળધક કણ છે ? કારડ રેન્ડસ્ટેઈનય 
25.  ગજુયાતભાાં કન્મા – કેલણી ભશત્વલ ળાા પ્રલેળત્વલ ન પ્રાયાંબ 

ક્યાયે થમ ? 

2002-2003 

26.  2019ન ુજલાય ુવભેરન ક્યા મજાળે ? ન્યમુોકડ 
27.  તેરાંગણા વયકાય દ્વાયા ખેડુત ભાટે કઈ મજના ળફૃ કયી છે ? યમથ ુફાંધ મોજના 
28.  Pm દ્વાયા આહદલાવી ભાટે આલક લધાયલા કઈ મજના રન્ચ કયાઈ છે 

? 
લન ધન મોજના – છતીવગઢ 

29.  લલ્ડા પે્રવ હિડભ ઈન્ડેક્ષ 2018ભાાં બાયતવન ક્રભ ? 138 
30.  વોયાષ્ટ્ર યવુનલવવિહટના કામાકાયી લાઈવ ચાન્વેરય તયીકે કની વનભણકૂ 

કયલાભાાં આલી છે ? 
ત્રનરામ્ફયીફેન દલે  
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 તાજેતયભાાં મુાંફઈભાાં મોજામેર બ્યટુી કોન્ટેસ્ટભાાં તત્રભરનાડુની “અનકૃુત્રત લાવે” પેત્રભના ત્રભવ 
ઈન્ન્ડમા – 2018 નો તાજ જીતી રીધો શતો.  

 
 

 

 આ પ્રવાંગે ત્રભવ લર્લડડ 2017નો ચખતાફ 
જીતનાય બાયતીમ “ભાનુી ત્રછર્લરયે” 
અનકૃુત્રત લાવને ત્રભવ ઈન્ન્ડમાનો તાજ 
શયેાવ્મો શતો.  

 આ સ્ધાડભાાં શદયમાણાના ભીનાક્ષી 
િૌધયી પસ્ટડ  નડવડ અ અને 
આંધ્રપ્રદેળના શે્રમા યાલ કાભલાયા ુ
વેકન્ડ યનવડ અ યહ્યા શતા. 
 

 

 

 બાયતભાાં વભવ ઈન્ન્ડમા વૌંદમા સ્ધાાન ુઔચાહયક આમજન મુાંફઈભાાં એવપ્રર, 1952ભાાં થમ શત. 
 જેભા તવભરનાડુના “ઈન્રાણી યેશભાને” વભવ ઈન્ન્ડમાન પ્રથભ ભખતાફ જીત્મ શત. 

 વભવ ઈન્ન્ડમા સ્ધાાન ુઆમજન શારભાાં “ધ ટાઈમ્વ ગ્રુ” દ્વાયા પ્રકાવળત કયલાભાાં આલતા ભહશરાઓ ભાટેના 
ભેગેભઝન “પેવભના” દ્વાયા કયલાભાાં આલે છે. 

 આથી વભવ ઈન્ન્ડમા સ્ધાા “પેવભના વભવ ઈન્ન્ડમા” તયીકે ણ ઓખામ છે. 
 

લતડભાન પ્રલાશો 

ત્રભવ ઈન્ન્ડમા – 2018 
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 ત્રભવ લર્લડડ સ્ધાડભાાં બાયતના પ્રત્રતત્રનત્રધ વાંદ કયલા ભાટે આ સ્ધાડન ુઆમોજન કયલાભાાં આલે છે. 
 દય લે વભવ ઈન્ન્ડમાન તાજ જીતનાય યલુતી બાયત તયપથી વભવ લલ્ડા સ્ધાાભા ાં બાગ રે છે. 

 બાયતભાાં અગાઉ યાંયાગત યીતે “વભવ ઈન્ન્ડમા” વલજેતા યલુતી “વભવ યવુનલવા” સ્ધાાભા ાં બાયતનુ 

પ્રવતવનવધત્લ કયતી. અને વભવ ઈન્ન્ડમા સ્ધાાભા ાં ઉવલજેતા યલુતી “વભવ લલ્ડા”  સ્ધાાભા ાં બાયતન ુ
પ્રવતવનવધત્લ કયતી શતી. 

 જ કે લા 2013 થી પેવભના દ્વાયા “વભવ યવુનલવા” સ્ધાાના પ્રવતવનવધ ભાટે “વભવ હદલા” નાભની એક 

નલી વૌંદમા સ્ધાાની ળફૃઆત કયી. 
 તેથી 2013થી વભવ ઈન્ન્ડમા વલજેતા યુલતી વભવ લલ્ડા અને વભવ હદલા યલુતી વભવ યવુનલવા સ્ધાાભા ાં 

બાગ રે છે.  
 

 
 
 
 
 
 

 વભગ્ર વલશ્વભાાં દય લે 21 જુનના યજ “વલશ્વ મગ હદલવ” ની ઉજલણી કયલાભાાં આલે છે. 
 આ લે 2018ભાાં ચથા “વલશ્વ મગ હદલવ”  ની ઉજલણી કયલાભાાં આલી શતી.  
 લા 2018 વલશ્વ મગ હદલવની થીભ “yoga for peace”  (ળાાંવત ભાટે મગ) છે. 

           
 
 
 
 
       

 21 જુન , 2018ના યજ “વલશ્વ મગ હદલવ” ની યાજ્મકક્ષાની ઉજલણી અભદાલાદ ખાતેના 
વયદાય ટેર સ્ટેહડમભ ભા થઈ શતી. 
 આ કામાક્રભભાાં ગજુયાતના યાજ્માર “ઓભ પ્રકાળ કશરી”, મખુ્મભાંત્રી “વલજમ ફૃાણી” 

તથા અભદાલાદના ભેમય “શ્રીભતી ભફજરફેન ટેર” વહશત અનેક ભશાનબુાલ શાજય 
યહ્યા શતા.  

 ગજુયાત વયકાય અને તાંજરી મગ ીઠના વાંયકુ્ત ઉક્રભે આ કામાક્રભ મજામ શત. 
 

ત્રભવ ઈન્ન્ડમા સ્ધાડન ુભશત્લ 

21 જૂન :- ત્રલશ્વ મોગ દદલવ 

ત્રલશ્વ મોગ દદલવનો યાજ્મક્ષાનો કામડક્રભ  

તાજેતયભાાં અભદાલાદના 
ભેમય તયીકે “ભફજરફશને 

ટેર” ની વનભણકુ 

કયલાભાાં આલી છે. 
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 21 જુન , 2018ના યજ લડાપ્રધાન નયેન્ર ભદીએ 
ઉત્તયાખાંડના દેશયાદુનભાાં પયેસ્ટ યીવચા ઈન્સન્સ્ટટયટુ ખાતે 
આમજજત વલશ્વ મગ હદલવના ઉજલણી કામાક્રભભાાં બાગ 
રીધ શત.  
 આ ઉજલણી કામાક્રભભાાં લડાપ્રધાન નયેન્ર ભદીની 

આગેલાનીભાાં આળયે 50 ,000 રકએ વલવલધ 
પ્રકાયના મગાવન કમાા શતા. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 21 જુન , 2018ના યોજ અભેદયકા , િીન , ચિટન , ફ્રાન્વ , જાાન વદશત ત્રલશ્વના આળયે 177 
દેળોભાાં ત્રલશ્વ મોગ દદલવની ઉજલણી કયલાભાાં આલી શતી. 
 આ ભાટે અભેહયકાના ન્યમુકા ખાતે આલેરા યનુના શડેક્લાટાયને મગની થીભ ય ખાવ પ્રકાયન ુ

ળણગાયલાભાાં આવ્ય ુશત.ુ 
 ઈજજપ્તની વયાભીડ તથા ેહયવના એહપર ટાલય વહશત વલશ્વ ના અનેક ઐવતશાવવક સ્થૉએ ણ 

વલશ્વ મગ હદલવની ઉજલણી કયલાભાાં આલી શતી. 
 બાયતના યાષ્ટ્રવત યાભનાથ કવલિંદે “સહુયનાભ” નાભના દેળભાાં મગ હદલવની ઉજલણી કયી શતી, 
 વલદેળ ભાંત્રી સષુ્ટ્ભા સ્લયાજે ફેલ્લ્જમભના બ્રવેુલ્વ ખાતે યયુવમન વાંવદભાાં મગ હદલવની ઉજલણી 

કયી શતી.  
 

 

 

 

 

ત્રલશ્વ મોગ દદલવનો યાષ્ટ્રીમ કક્ષાનો કામડક્રભ 

ત્રલશ્વ મોગ દદલવનો ત્રલશ્વ કક્ષાનો કામડક્રભ 

 

“સયુીનાભ” એ 
દચક્ષણ 

આદફ્રકાનો 
ટા ુછે.  
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 બાયતના લડાપ્રધાન નયેન્ર ભદીએ 27 વપ્ટેમ્ફય , 
2014 ના યજ વાંયકુ્ત યાષ્ટ્રની વાભાન્મ વબાભાાં મગ 
હદલવની ઉજલણી કયલાન પ્રસ્તાલ મકૂ્ય શત.  
 

 લડાપ્રધાન નયેન્ર ભદીના આ પ્રસ્તાલને 
વાંયકુ્ત યાષ્ટ્ર વાંઘ દ્વાયા વોથી ઓછા વભમભાાં 
એટરે કે પક્ત 90 હદલવભાાં જ ભાંજુયી  
આલાભાાં આલી શતી. 

 આ અંતગાત 11 હડવેમ્ફય , 2014ના યજ 
વાંયકુ્ત યાષ્ટ્રના 193 વભ્મ દેળભાથી 175 દેળ 
દ્વાયા 21 જુનના યજ “આંતયયાષ્ટ્રીમ મગ 
હદલવ” ઉજલલાના પ્રસ્તાલને ભાંજુયી આલાભાાં 
આલી. 

 
 

 

 ત્માયફાદ વોપ્રથભ 21 જુન , 2015ના યજ પ્રથભ “આંતયયાષ્ટ્રીમ મગ હદલવ” ની ઉજલણી કયલાભાાં આલી 
શતી.  
 
 
 
 
 
 
 

 21 જુનન હદલવ ઉત્તય ગાધાભા ાં લાન વોથી રાાંફ હદલવ શમ છે.  
 આથી વલશ્વ મગ હદલવ તયીકે 21 જુનની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે.   
 21 જુન , 2018ના યજ યાજસ્થાનના મખુ્મભાંત્રી “શ્રીભતી લસુાંધયા યાજે” ની ઉસ્સ્થવતભાાં અને 

મગગફુૃ ફાફા યાભદેલ ની આગેલાનીભાાં યાજસ્થાનના કટાભાાં rac ગ્રાઉન્ડ ખાતે એક વાથે 1.05 
રાખ રકએ મગ કયીને ભગવનવ બકૂ ઓપ લલ્ડા યેકડાભા ાં નાભ નોંધાય ુછે.  

 આ અગાઉ આ યેકડા કણાાટકના ભૈસયુના નાભે શત. જ્માાં એક વાથે 55,000 રકએ મગ કયીને આ 
યેકડા નોંધાવ્મ શત.   

 

ત્રલશ્વ મોગ દદલવનો ઈત્રતશાવ 

Motion fact 
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 19 જુન, 2018ના યોજ બાજે “ભશબેફુા મપુતી” ની 
વયકાયને આેલ ુવભથડન ાછાં ખેંિી રેતા જમ્મ-ુ
કાશ્ભીયભાાં બાજ-ીડીી ગઠફાંધન વયકાયનો અંત 
આવ્મો છે.  

 આ અંતગાત જમ્મ-ુકાશ્ભીયના મખુ્મભાંત્રી 
શ્રીભતી ભશબેફુા મપુતીએ જમ્મ-ુકાશ્ભીયના 
યાજ્માર એન.એન.લયાને તાન ુ
યાજીનામુાં વોંી દીધ ુછે. 

 અને શલે યાષ્ટ્રવત ભાંજુયી ફાદ જમ્મ-ુ
કાશ્ભીયભાાં યાજ્મારળાવનુાં ળાવન રાગ ુ
કયલાભાાં આવ્ય ુછે. 

 

 
 
 

 

 જમ્મ-ુકાશ્ભીય વલધાનવબાભાાં 87+2 = 89 કુર વલધાનવબા ફેઠક આલેરી છે. જેભાથી 2 ફેઠક ય યાજ્માર 
દ્વાયા વનભણકુ કયલાભાાં આલે છે. 
 Jkpdp ન ુફુૃ નાભ – “જમ્મ ુએન્ડ કાશ્ભીય વલ્વ ડેભકે્રહટક ાટી” 
 જમ્મ ુકાશ્ભીયના યાજ્માર એન.એન.લયાન ુફુૃ નાભ “નહયન્દયનાથ લયા” છે. તેઓ જમ્મ-ુકાશ્ભીયના 

12ભાાં યાજ્માર છે.  
 એન.એન.લયા 2008 થી યાજ્મારના દ ય છે. 

 

 

 

 

 

 

જમ્મ ુ–કાશ્ભીયભાાં યાજ્માર ળાવન 
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 બાયતીમ ફાંધાયણના અનચુ્છેદ – 356 અંતગડત બાયતભાાં જમ્મ-ુકાશ્ભીય ત્રવલામ બાયતના કોઈણ યાજ્મભાાં 
ફાંધાયણીમ ભળીનયી ત્રનષ્ટ્પ જલાની સ્સ્થત્રતભાાં યાષ્ટ્રત્રત ળાવન રાદલાભાાં આલે છે.  

 ફાંધાયણીમ ભળીનયી મખુ્મત્લે િણ યીતે ત્રનષ્ટ્પ જઈ ળકે છે.  

1. જ વયકાય ફહભુતી ગભુાલે ત. 
2. વલધાનવબા નલા નેતાને ચુાંટલાભાાં અવભથા નીલડ ત. 
3. જ યાજ્મભાાં કામદ અને વ્મલસ્થાની સ્સ્થવત ડી બાાંગી શમ અને ફાંધાયણીમ યીતે વયકાય દ્વાયા ળાવન કયવ ુ

ળક્ય ન શમ ત, તેભજ યાજ્મભાાં વાભાન્મ યીતે ળાવન ચરાલવુાં ળક્ય ન શમ ત. 
 જ્માયે ફીજી તયપ જમ્મ-ુકાશ્ભીયભાાં યાજકીમ ક્ષ દ્વાયા વયકાય ન ફનાલી ળકલાની સ્સ્થવતભાાં અથલા ત 

યાજ્મ વયકાય વનષ્ટ્પ જામ ત્માયે “જમ્મ ુ– કાશ્ભીયના ફાંધાયણના અનચુ્છેદ – 92 અંતગાત જમ્મ-ુકાશ્ભીયભાાં છ 
ભહશના સધુી યાજ્માર ળાવન રાદલાભાાં આલે છે.  

 આ ભાટે યાષ્ટ્રવતની ભાંજૂયી જફૃયી છે. 
 આથી, જમ્મ-ુકાશ્ભીયભાાં યાષ્ટ્રવતની ભાંજુયી ફાદ છ ભહશના સધુી યાજ્માર ળાવન રાદી ળકામ છે. 
 જ આ છ ભહશનાભાાં ફ ાંધાયણીમ તાંત્ર પયીથી કામાયત ન થામ ત છ ભહશના ફાદ ત્માાં “બાયતીમ ફાંધાયણના 

અનચુ્છેદ-356 અંતગાત યાષ્ટ્રવતળાવન રાદલાભાાં આલે છે. 
 બાયતના અન્મ યાજ્મભાાં રાદલાભાાં આલતા „યાષ્ટ્રવત ળાવન ‟ અને „જમ્મ-ુકાશ્ભીય‟ ભાાં રાદલાભાાં આલતા 

„યાજ્માર ળાવન‟ લચ્ચે ખાવ કઈ જ પયક નથી. કેભ કે ફને્નભાાં અંવતભ વત્તા ત કેન્ર વયકાયના શાથભાાં જ 
શમ છે.  
 જમ્મ ુકાશ્ભીયભાાં અત્માય સધુીભાાં કૂર આઠ લખત યાજ્મારળાવન રાદલાભાાં આવ્ય ુછે. 
 જેભાાં જમ્મ ુકાશ્ભીયભાાં વોપ્રથભ 26 ભાચા, 1977ના યજ યાજ્મારળાવન રાદલાભાાં આવ્ય ુશત.ુ 
 અને છેલ્રે તાજેતયભાાં જ 19 જૂન, 2018ના યજ યાજ્મારળાવન રાદલાભાાં આવ્ય ુછે. 

 
 
 
 

 બાયતીમ ફાંધાયણના અનચુ્છેદ – 370 અંતગડત જમ્મ-ુકાશ્ભીયને ત્રલળે યાજ્મનો દયજ્જો આલાભાાં આવ્મો છે. 
 જમ્મ-ુકાશ્ભીય બાયતન ુએકભાિ એવ ુયાજ્મ છે કે જેની ાવે ોતાન ુફાંધાયણ શોમ.  

Motion fact 

ળા ભાટે જમ્મ ુકાશ્ભીયભાાં યાષ્ટ્રત્રતળાવન નદશ ણ યાજ્માર ળાવન ??? 

જમ્મ ુકાશ્ભીયને ત્રલળે દયજ્જો 
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 આભ, જમ્મ-ુકાશ્ભીયને ોતાન ુફાંધાયણ શોલાથી ત્માાં, ત્માાંના ફાંધાયણ અનવુાય ‘યાજ્માર ળાવન’ રાદલાભાાં આલે 
છે.  

 બાયતના ફાંધાયણ અનવુાય યાષ્ટ્રત્રત ળાવન રાદી ળકામ નશી. 
 બાયતીમ ફાંધાયણના અનચુ્છેદ -174(2) અનવુાય યાજ્માર વભમે વભમે ત્રલધાનવબાન ુત્રલવર્જન કયી ળકે છે. 
 જમ્મ ુ–કાશ્ભીયના ફાંધાયણના અનચુ્છેદ – 92 અંતગડત જમ્મ ુ– કાશ્ભીયભાાં છ ભદશના સધુી યાજ્માર ળાવન રાદી 

ળકામ છે. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 લડ – 2018ભાાં 21ભા ફુટફોર લર્લડડકન ુ
આમોજન 14 જુન થી 15 જુરાઈ દયત્રભમાન 
યત્રળમા ખાતે ફુટફોર લર્લડડકન ુઆમોજન 
કયલાભાાં આવ્ય ુછે. 
 આ દયવભમાન યવળમાના 11 ળશયેના 12 

સ્થએ આ ફુટફર લલ્ડાકની વલવલધ ભેચ 
યભાળે. 

 જેભાાંથી ફુટફર લલ્ડાક 2018ની પ્રથભ ભેચ 
યવળમાના ભસ્ક ખાતે આલેરા લઝુવનક 
સ્ટેહડમભભાાં મજભાન યવળમા અને વાઉદી 
અયેભફમા લચ્ચે યભાઈ શતી. 

 ફુટફર લલ્ડાકની પાઈનર ભેચ 15 જુરાઈ , 
2018ના યજ યવળમાના ભસ્ક ખાતેના 
લઝુવનક સ્ટેહડમભભાાં જ મજાળે.  

 આ લલ્ડાકભાાં 32 ટીભએ બાગ રીધ છે. 

 
 
 

 

 

 

 

ફુટફોર લર્લડડક – 2018 
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 ફુટફોર લર્લડડકને “fifa world cup” તયીકે 
ઓખલાભાાં આલે છે. 
 Fifa દ્વાયા ફૂટફર લલ્ડાકન ુઆમજન કયલાભાાં 

આલે છે. 
 Fifa – “પેડયેળન ઈન્ટયનેળનર ડે ફુટફર 

એવવવમેળન”  
 Fifa ન ુલડુભથક સ્સ્લત્ઝયરેન્ડના ઝુહયચ ખાતે 

આલેલ ુછે.  

 
 
 
 

 

 Fifa ફુટફર, ફુટવર(futsal), અને ફીચ વકયન ુઆંતયયાષ્ટ્રીમ વાંચારક ભાંડ છે. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ફુટફર લલ્ડાકન પ્રાયાંબ ઈ.વ. 1930 થમ શત. ઈ.વ. 1930થી દય ચાય લે આ ટુનાાભેન્ટન ુઆમજન કયલાભાાં 
આલે છે. 

 જકે લા 1942ભાાં અને 1946ભાાં ફીજા વલશ્વયદુ્વને કાયણે આ લલ્ડાક ભકુપ યાખલાભાાં આવ્મ શત. 
 ઈ.વ. 1930ભાાં વોપ્રથભ લખત “ઉરુગ્લે” ભાાં લલ્ડાક મજામ શત. જેભાાં “આજને્ન્ટના” ને યાજમ આીને મજભાન 

“ઉરુગ્લે” વલજેતા ફન્ય ુશત.ુ 
 છેલ્રે 2014ભાાં બ્રાભઝર ખાતે 20ભ હપપા લલ્ડાક મજામ શત. જેભાાં “આજને્ન્ટના”ને યાજમ આીને “જભાની” 

વલજેતા ફની શત.ુ 
 શલે છીન 2022ભાાં ફુટફર લલ્ડાક “કતાય”ભાાં મજાલલાન છે. જે છી 23ભ ફુટફર લલ્ડાક 2026ભાાં કેનેડા , 

ભેસ્ક્વક અને અભેહયકાના વાંયકુ્ત મજભાન ણા નીચે મજાળે. 
 Fifa લલ્ડાકભાાં અત્માય સધુીભાાં વોથી લધ ુલખત “બ્રાભઝરે” ાાંચ લખત ભખતાફ જીત્મ છે. ત્માયફાદ અને 

જભાની અને ઈટારી ચાય – ચાય લલ્ડાકન ભખતાફ તાના નાભે કયેર છે.  

fifa 

ફુટફોર લર્લડડકનો ઈત્રતશાવ 
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 Fifa લલ્ડાકના ઈવતશાવભાાં બ્રાભઝર જ એકભાત્ર એલ દેળ છે કે જેણે અત્માય સધુીના તભાભ વલશ્વકભાાં 
બાગ રીધ છે. 

 Fifa ફુટફર લલ્ડાકના વોથી લધ ુગર કયનાય ખેરાડીન ુનાભ “વભયસ્રાલ ક્રઝ” (જભાની) છે. તેભણે 
અત્માય સધુીભાાં લલ્ડાક્ભાાં 16 ગર કયેરા છે. 

 Fifa લલ્ડાકભાાં અત્માય સધુીભાાં બાયતે એકણ લખત બાગ રીધ નથી.  
 

 

 
 
 
 
 

 બાયતભાાંથી કુણના વનલાયણ ભાટે લડાપ્રધાન નયેન્ર ભદી દ્વાયા “ણ અભબમાન” રન્ચ કયલાભાાં આવ્ય ુછે. 
 આ અભબમાન શઠે ગજુયાતભાાં નભાદા જજલ્રાને કુણ મકુ્ત કયલાભાાં આલળે. 
 આ ભાટે અદાણી પાઉન્ડેળન અને ભહશરા ફા વલકાવ વલબાગ દ્વાયા ાાંચ લા ભાટે વભજૂવત કયાય કયલાભાાં આવ્મા 

છે. 
 આ અંતગાત અદાણી પાઉન્ડેળન ફૃ. 6 થી 8 કયડન ખચા થળે. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ગજુયાતના મખુ્મભાંત્રી વલજમ ફૃાણી દ્વાયા 
તાજેતયભાાં ગાાંધીનગય ખાતેથી “વત્રનેત્ર” ડ્રન 
વલેરન્વ ટેકનરજી ન પ્રાયાંબ કયાવ્મ શત. 

 ગજુયાત વયકાયના ઉદ્યગ અને ખાણ વલબાગ દ્વાયા 
આ ટેકનરજીન ઉમગ કયલાભાાં આલળે. 

 ગજુયાતભાાં ખવનજ ચયી ય અંકુળ ભેલલા ભાટે 
અને આ પ્રવવૃતને વાંણૂા ણે નેસ્તનાબદુ કયલા 
ભાટે આ ટેકનરજીન ઉમગ કયલાભાાં આલળે. 

 વત્રનેત્ર ડ્રન વલેરન્વ ટેકનરજીથી ગજુયાતભાાં 
ગેયકામદેવય ખનન અને નહદઓભાાંથી 

 
 
 
 

 

નભડદા જજર્લરાને કુોણ મકુ્ત કયલા ભાટે કયાય  

ત્રિનેિ ડ્રોન વત્રલિવ 
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ભફનકામદેવય યીતે યેતી કાઢલાની પ્રવવૃતઓ ય 
ફાજ નજય યાખી ળકાળે. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ગજુયાતભાાં વયકાયી કાભોની દેખયેખ , વભીક્ષા અને 
ત્રનમભન વીધ ુજ મખુ્મભાંિી કક્ષાએથી થઈ ળકે એ 
ભાટે ગજુયાતભાાં ગાાંધીનગય ખાતે આલેરા 
મખુ્મભાંિી ત્રલજમબાઈ રૂાણી ના કામાડરમભાાં 
“વીએભ ડેળફોડડ” ન ુત્રનભાડણ કયલાભાાં આવ્ય ુછે. 
 મખુ્મભાંત્રી વલજમબાઈ ફૃાણીએ તેભના 

વનલાવસ્થાનેથી આ ડેળફડાની કાભગીયીન ુ
પે્રઝન્ટેળન પ્રચાય ભાધ્મભ વભક્ષ કયુા,  

 
 
 

 

 આ મજુફ જુરાઈના અંત સધુીભાાં યાજ્મના ફધા જ વલબાગ તથા જજલ્રા ડેટા ફેઈઝ વાથે ડેળફડાભા ાં જડાઈ 
જળે. અને ઓગષ્ટ્ટ 2018 સધુીભા આ કાભગીયી વાંણૂા ણે ચાલ ુથઈ જળે. 

 

 
 
 
 

 ગજુયાતભાાં ટેકનરજીના ઉમગથી વીધ ુજ  મખુ્મભાંત્રી કક્ષાએ વયકાયી કામોની ભવનટહયિંગ  કયલા ભાટે આ 
ડેળફડા વયકાયન ુવત્રજુ નેત્ર ફની યશળેે. 

 આ ડેળફડાભા ાં શાર 1700 જેટરા ેયાભીટય અને ઈન્ન્ડકેટવા વભાવલષ્ટ્ટ કયલાભાાં આવ્મા છે. 
 ગજુયાતભાાં કઈણ પ્રજેક્ટના અભરીકયણ ,પરઅ અને વનવશ્વત વભમ ભમાાદાભાાં આ પ્રજેક્ટ યૂ કયલા ભાટે 

આ ડેળફડા ઉમગી થળે. 
 આ ઉયાાંત એવ.ટી. ની ફવ ક્યા દડી યશી છે. કેટરી લશરેી કે ભડી. કઈ ફવ ઓલય સ્ીડ છે. લગેયે ભાહશતી 

વીએભ ડળેફોડડ:- વયકાયન ુિીજુ નેિ 

વીએભ ડેળફોડડની ત્રલળેતાઓ 
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એક ન્સક્રકથી ભળે. 
 આ ડેળફડાના ભાધ્મભથી જજલ્રા તાલકુા સ્તયે વલવલધ અયજીઓની વાચી સ્સ્થવત જાણીને મખુ્મભાંત્રી કક્ષાએથી 

તેન મગ્મ વનકાર અને ભવનટહયિંગ થઈ ળકળે. 
 આ ડેળફડાના ડેટાફેઝથી રઈને વફ્ટલેય ડેલરભેન્ટ સધુીની ફધી જ પ્રહક્રમા મખુ્મભાંત્રી કામાારમ દ્વાયા ઈન 

શાઉવ વલકવાલલાભાાં આલી છે. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ટેકનોરોજીના ભાધ્મભથી ગજુયાત ોચરવના 
ગનુા વાંળોધનભા ઝડ આલે તે ભાટે ગજુયાત 
વયકાય દ્વાયા “ભોફાઈર ોકેટ કો” 
એપ્લરકેળનને રોન્િ કયલભાાં આલી છે.  

 ગજુયાત વયકાયના ગશૃ વલબાગ દ્વાયા ઈ-ગજુક 
પ્રજેક્ટ અંતગાત આ એન્સપ્રકેળન વલકવાલલાભાાં 
આલી છે. 

 ગજુયાત વયકાયની આ એન્સપ્રકેળનને તાજેતયભાાં 
“હપક્કી સ્ભાટા ભરવવિંગ એલડા 2018” એનામત 
કયલાભાાં આવ્મ છે. 

 ભફાઈર કેટ એન્સપ્રકેળનના એલડા ભાટે 
દેળબયભાાંથી જેટરા નવભનેળન આવ્મા શતા.જે 
ૈકી ગજુયાતની વાંદગી કયાઈ છે. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

ભોફાઈર ોકેટ કો એપ્લરકેળન 
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1.  ગજુયાતભાાં વયકાયી કાભોની દેખયેખ અને વભીક્ષા ક્ય ુડેળફોડડ ત્રલકવાલલાભાાં આવ્ય ુછે ? 

a. ગજુયાત ડેળફોડડ  b. નભો ડેળ ફોડડ  c. આયુ ડેળ ફોડડ  d.  વીએભ ડેળ ફોડડ 
2.  ગજુયાત ોચરવની ભોફાઈર ોકેટ કો એપ્લરકેળનને તાજેતયભાાં ક્યો એલોડડ એનામત કયલાભાાં થમો છે ? 

a. નીત્રત આમોગ સ્ભાટડ ોચરત્રવિંગ એલોડડ 2018 
b. ઈન્ન્ડમા સ્ભાટડ ોચરત્રવિંગ એલોડડ 2018 
c. પ્રધાનભાંિી સ્ભાટડ ોચરત્રવિંગ એલોડડ – 2018 

d. Ficci  સ્ભાટડ ોચરત્રવિંગ એલોડડ – 2018 

3.  ગજુયાતભાાં ખત્રનજ િોયી ય ત્રનમાંિણભાાં ભદદ ભે તે ભાટે ગજુયાત વયકાયે જે ડ્રોન રોન્િ કયુડ તેન ુનાભ શ ુછે 
? 

a. નેિ 

b. ત્રિશરુ 

c. ત્રલઝન 

d. ત્રિનેિ 

4.  ત્રિનેિ ડ્રોન વલેરન્વ ટેકનોરોજીનો પ્રાયાંબ ક્યાાંથી કયલાભાાં આવ્મો શતો ? 

a. અભદાલાદ 

b. સયુત 

c. લડોદયા 
d. ગાાંધીનગય 

5.  તાજેતયભાાં કેટરાભો મોગ દદલવ ઉજલલાભાાં આવ્મો ? 

a. વાતભો 
b. આઠભો 
c. ાાંિભો 
d. િોથો 

6.  ત્રલશ્વ મોગ દદલવ – 2018ની થીભ શ ુશતી ? 

a. Yoga  for health 
b. Yoga for world 
c. Yoga  for nature 
d. Yoga for peace 

7.  બાયતભાાં યાષ્ટ્રીમ કક્ષાની ત્રલશ્વ મોગ દદલવની ઉજલણી ક્યા કયલાભાાં આલી શતી ? 

Questions by motion magic 



MOTION CAREER ACADEMY 
 

MOTION CAREER ACADEMY Page 16 
 

Jun. 28 

a. સદુયનાભ 

b. યાજસ્થાન 

c. ફેલ્ર્લજમભ 

d. દશયેાદુન 

8.  બાયતના યાષ્ટ્રત્રત યાભનાથ કોત્રલિંદે ત્રલશ્વ મોગ દદલવની ઉજલણી ક્યા કયી શતી ? 

a. યત્રળમા 
b. વીદયમા 
c. વેળર્લવ 

d. સદુયનાભ 

9.  તાજેતયભાાં ત્રભવ ઈન્ડીમા 2018નો ચખતાફ કોણે જીત્મો છે ? 

a. ભીનાક્ષી િૌધયી 
b. શે્રમા યાલ 

c. આકતૃ્રત લાવ 

d. અનકુતૃ્રત લાવ 

10.  તાજેતયભાાં કેટરાભા ફુટફોર લર્લડડકન ુઆમોજન કયલાભાાં આવ્ય ુશત ુ? 

a. 23 
b. 20 
c. 22 
d. 21 

 


