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અપેસા ન ું એકભધત્ર ભેગેઝીન

 વલદ્યધળકકત 
Available in PDF and JPEG format
 આનધ લોટ્સએ ય અંક ભેલલધ ભધટે
Join Vidhyashakti રખી 7359470068 ય
લોટ્સએભધુંથી ભેસેજ ભોકરલો. આનધ
ભોફધઇરભધું વલદ્યધળક્તતનો નુંફય SAVE હોલો

૨૦૧૬-૧૭નો યીોટચ યજુ કમો. વયશદી યાજ્મ
શોલા છતાં ગુજયાત ોરીવ ાવે માચપ્ત
આધુનનક શનથમાયો ના શોલાનો અશેલાર યજુ

»

ગુજયાત શુ વંયક્ષણ અનધનનમભ-૧૯૫૪ભાં

સુધાયા નલધેમક દ્વાયા ગૌ તસ્કયીનો કામદો કડક
કયામો.

»

ફેંક ઓપ ફયોડાનાં વંસ્થાક વમાજીયાલ

ગામકલાડ-૩ની ૧૫૫ ભી જન્ભ જમંનત ઉજલામ.
ઉલ્રેખનીમ છે કે તેભના દ્વાયા ૧૯૦૮ભાં ફેંક ઓપ

જરૂયી છે .

ફયોડાની સ્થાના કયલાભાં આલી શતી.

અંક નં-૧૭ તા: ૧૯ ભાર્ચ-૨૦૧૭

»
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કયોડનાં ખર્ે ભલ્ટી સ્ેશ્મારીટી શોસ્ીટર

Email : vidhyashaktigujarat@gmail.com
સુંધદક: દયફધય સહદે લવસિંહ
સ્થ : ભધળમધ હધટીનધ
જજ : જનધગઢ

  ગજયધત  

»

યાજમ વયકાયે ગુજયાતને ૨૦૨૨ સુધીભાં

ભરેરયમા મુકત ફનાલલાની જાશેયાત કયી. ટુંક
વભમભાં રપલય શેલ્રાઇન ૧૦૪ ળફૃ કયલાભાં

યાજકોટની નવનલર શોસ્ીટરને ૨૦૦

ફનાલાળે. જેભાં રકડની,શદમયોગ, અને કેંવયની
અત્માધુનનક વેલા ુયી ાડલાભાં આલળે. આયોગ્મ
યાજમ ભંત્રી ળંકય ર્ૌધયીની જાશેયાત.

»

ગીયનાં જગરભાં
ં
ઇનતશાવભાં પ્રથભલાય

વપેદ શયણ જોલા ભળ્યુ.

  બધયત  

»

ધુંચ યધજમોનધું નલધ મખ્મભુંત્રી

યધજ્મ

મખ્મભુંત્રી

યધજમધર

ઉતયપ્રદે ળ

મોગી આકદત્મનધથ

યધભ નધમક

કે ળલ પ્રસધદ ભૌમા (DY CM)

આલળે.

»

નભચદા જજલ્રાનાં યાજીાભાં બફયવા મુડા

આરદલાવી યુનન.ળફૃ કયાળે. નલધાનવબાભાં
નલધેમક યજૂ કયાયુ.ં

»

ગુજયાતની ીએવી(બ્રીક એકાઉન્ટ

કનભટી) નાં અધ્મક્ષ ળક્તતનવિંશ ગોરશરે લચ

કદનેળ ળભધા (DY CM)

ઉતયધખુંડ

વત્રલેન્રવસિંહ યધલત

કિષ્નધકધુંત ૌર

ગોલધ

ભનોહય ધકયકય

મ્રદરધ વસિંહ

ભળણપય

એન.ળફયે નવસિંહ

નજભધ હેપ્ધતરધ

ય.જોમકભધય વસિંઘ (DY CM)

ુંજાફ

કેપ્ટન અભકયન્દયવસિંહ

લી.ી.વસિંહ ફદનૌય
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વયસ્લતી વન્ભાન -૨૦૧૬ કોંકણી રેખક

»

નાગારેન્ડ વયકાયે સ્કુર કેમ્બવ અને સ્કુરનાં

ભશાફરેશ્વય વૈરને નલરકથા "શૌથન" ભાટે

૨૦૦ ભી.નલસ્તાયભાં જકફૂડ
ં
લેંર્લા ય પ્રનતફંધ

એનામત.

મુક્યો.

»

»

બાયતીમ વભાજ સુધાયક અને

કેંરભાં બ્બ્રક એકાઉન્ટ કનભટીનાં નલા

સ્લાતંત્રમવેનાની કભરાદે લી ર્ટોાધ્મામનાં નાભે

અધ્મક્ષ કોંગ્રેવીનેતા ખડગે ફનળે. કે.લી.થોભવનુ ં

ભરશરા લણકયો અને ભરશરા શસ્તકા કાયીગયો

સ્થાન રેળે. દય લે નનભાતી આ કનભટીભાં કુર

ભાટે યાષ્ટ્રીમ ુયસ્કાયો જાશેય કયામા.

૨૨ વભ્મ શોમ છે , જેભાં ૧૫ રોકવબાનાં અને ૭

»

યાજમવબાનાં વભ્મ શોમ છે .

ઓરયસ્વાની સુઆરગીયી અને સ્લાનતગીયી

જાનતને એવવી(નળડયુર કાસ્ટ)ભાં વાભેર કયલાભાં

»

આલી.

દે ળભાંથી બાયત ૧૪૮ભાં ક્ભે, યુએન નલભેન દ્વાયા

»

આંકડા જાશેય કયામા. શારભાં રોકવબાભાં ભરશરા

ર્ાય યાજમોની શાઇકોટચ ભાં ર્ીપ જસ્ટીવની

નનભણુકં કયલાભાં આલી.
ભધ્મપ્રેદેળ

ન્મામધીળ શેભત
ં ગુપ્તા

ઝાયખંડ

ન્મામધીળ ી.કે .ભોશતી

કે યર

ન્મામધીળ નલીની પ્રવાદ

છનતવગઢ

ન્મામધીળ ટી.ફી. યાધાક્રુષ્ટ્ણન

»

યે ર દુઘચટનાંઓભાં શોર્ી લલા ભાટે

બાયતની પ્રથભ એ.વી. યે ર એમ્બબ્યુરન્વ વેંરર

નલશ્વભાં ભરશરા વાંવદોની ફાફતભાં ૧૯૩

વાંવદ ૬૪ છે એટરે કે ૧૧.૮% અને
યાજ્મવબાભાં ૨૭ ભરશરા વાંવદ છે એટરે કે
૧૧% છે .

»

ભનોશય ારયકય ગોલાનાં મુખ્મભંત્રી ફનતા

વંયક્ષણ ભંત્રારમનો શલારો અફૃણ જેટરી ને
વોંામો.

»

બફશાયનાં લૈળારીભાં કેંન્ર વયકાય દ્વાયા કેા

યે લ્લે દ્વાયા થાણેભાં ળફૃ કયલાભાં આલી.

વંળોધન કેન્ર ળફૃ કયાયુ.ં

»

»

કેન્રીમ જર ફોડચ નાં નલા અધ્મક્ષ

નયે ન્રકુભાય ફન્માં.

»

બાયત-ારકસ્તાન વીભાની સુયક્ષા અને લાડ

ફનાલલા ભાટે નનભામેર શ્રી ભધુકય ગુપ્તા
વનભતી એ યીોટચ વયકાયને વોંપ્મો.

»

ભત્સ્મ ઉત્ાદન લધાયલા બ્લુ ક્ાંનત અંતગચત

વયકાયે નભળન રપિંગબરિંગ ળફૃ કયુ.ચ

આયોગ્મભંત્રી જે.ી.નડ્ડાની ઉક્સ્થનતભાં

કેન્રીમ કેફીનેટે યાષ્ટ્રીમ શેલ્થ ોરીવીને ભંજુયી
આી. આ ોરીવી અંતગચત દયે ક દદીને વયકાયી
ઇરાજની સુનલધા ભળે અને દદીને ઇરાજ ભાટે
કોઇ શોસ્ીટર ના નરશ ાડી ળકે. આ ઉયાંત
સ્લાસ્થમ નલભા આલાભાં આલળે. ઉલ્રેખનીમ છે
કે આયોગ્મ ય શારભાં દે ળની જીડીી નો ભાત્ર
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૧.૦૪ % જ ખર્ચ થામ છે, તેને ૨.૫% સુધી રઇ
જલાળે.

નાબુદ કયલાનાં WHO નાં અબબમાનભાં બાયત

નળભરાનુ ં વંજોરી ોરીવ સ્ટેળન CCTNS

(ક્ાઇભ એન્ડ રક્ભીનર રેકીંગ નેટલકચ એન્ડ
નવસ્ટભ) વાથે જોડાનાય દે ળનુ ં પ્રથભ ોરીવ
સ્ટેળન ફન્યુ.ં

»

ભેડ ઇન ઇન્ન્ડમા અંતગચત બાયતભાં ફનેર

પ્રથભ રેન "ભેધા"ને યે લ્લેભત્ર
ં ી સુયેળ પ્રભુ એ
મુફ
ં ઇભાં રીરી ઝંડી આી. રેન રોકભાન્મ નતરક
ટનભિનર થી દોડળે.

  વલશ્વ  

»

યુયોીમ કાઉન્વીરનાં અધ્મક્ષદે ડોનાલ્ડ

ટસ્ક ચુટં ામા.

»

ારકસ્તાને ૧૯ લચ ફાદ પ્રથભલાય

લસ્તીગણતયી શાથ ધયી. ૧૯૯૮ભાં ારકસ્તાનની
લસ્તી ૧૮ કયોડ શતી.

»

અભેરયકાભાં ૧૩ કયોડ રોકોને સ્લાસ્થમ

વેલાઓ ુયી ાડતી એજન્વી "વેન્ટય પોય ભેરડકેય
એન્ડ ભેડીકેડ વનલિવેજ" નાં અધ્મક્ષ તયીકે
બાયતીમ મુના વીભા લભાચની નનભણુકં .

»

૨૦૩૦ સુધીભાં દબક્ષણ એનળમાભાં ટીફી

નવિંગાુયનાં ર્ંગી એયોટચ ને વતત ાંર્ભાં

લે દુનનમાનુ ં વૌથી શ્રેષ્ટ્ઠ એયોટચ જાશેય કયાયુ.ં
સ્કાઇરેકવ લલ્ડચ એયોટચ વલેભાં ગુણલતા અને
અન્મ ફાફતોનો વભાલેળ કયામો શતો.

જોડાયુ.ં

»

અભેરયકાની વલોચ્છ નલજ્ઞાન સ્ધાચ

"યીજેનયન વાઇન્વ ટેરેન્ટ વર્ચ" બાયતીમ મુની
ઇન્રાણી દાવે જીતી રીધી.

»

ક્સ્લત્ઝયરેન્ડ ફાદ વાઉદી અયફ ણ

વભજુતી મુજફ બાયતીમ ખાતા ધાયકોની ભારશનત
બાયતને આતુ ં યશેળે. જાન્યુ.૨૦૧૮થી વભજુતી
અક્સ્તત્લભાં આલળે.

»

યનળમા કાા વમુર ય રક્નભમાને જોડતો

૧૯ કીભી રાંફો ુર ફાંધળે. ૨૮ શજાય કયોડના
ખર્ે ફનનાય આ ુરભાં ૭ શજાય ીરય શળે.
તેભાં પોય રેક શાઇલે રેન અને ટુ રેન યે લ્લે રેક
શળે.

»

ન્યુઝીરેન્ડની લાંગાનુઇ નદીને વ્મક્તત

વભાન અનધકાયો અામા. નદીની વાથે કોઇ
દુવ્મચલશાય કયળે કે નુકવાન શોર્ાડળે તો એક
વ્મક્તતની જેભ જ કાનુની કામચલાશી કયાળે.

»

બિટનભાં વૌથી ધનનક એનળમનોભાં રશન્દુજા

િધળચ પ્રથભ સ્થાને. સ્ટીર ટામકુન રક્ષ્ભી નભતર
બફજા સ્થાને.

  આવથિક જગત  

»

આયફીઆઇનાં નલા ડેપ્યુટી ગલનચય તયીકે

ફી.ી. કાનુગોની
ં
નનયુરકત. તેઓ આય.ગાંધીનુ ં
સ્થાન રેળે. શારભાં આયફીઆઇનાં ગલનચય
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»

»
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ઉજીત ટેર છે ,જમાયે ડેપ્યુટી ગલનચય (૧)

નભબરમન" રોન્ર્ કયુ.ચ જે અંતગચત દે ળનાં ૩૦

ફી.ી.કાનુનગો (૨) એવ.એવ.મુન્રા (૩)

ળશેયોભાં કામચક્ભ મોજાળે.

એન.એભ. નલશ્વનાથન (૪) નલયર આર્ામચ છે .

»

ઇન્કભટેક્ષ નલબાગે ટેક્ષ બયલા અને યીપંડ

સ્ટેટ્વ જાણલા ભાટે ભોફાઇર એપ્ રોંર્ કયી.

» CII

(કોન્પેડયે ળન ઓપ ઇન્ન્ડમન ઇન્ડસ્રી) નાં

યભનાય ટીભોભાં વાભેર થઇ.

»

ુલચ ઓસ્રેરીમન રક્કેટય ભાઇકર કરાકે

ોતાની આત્ભકથા " ભામ સ્ટોયી"ન ં ૂ કરકતાભાં

અધ્મક્ષ ઉભેળ ર્ૌધયી ફન્માં.

નલભોર્ન કયુ.ચ

»

»

૨૦૧૭ભાં વલચ શ્રેષ્ટ્ઠ પ્રદળચન કયનાય

ળેયફજાય બાયતનુ ં ફન્યુ.ં બફજા ક્ભે િાઝીર અને
નત્રજા ક્ર્ભે નવિંગાોય યહ્ુ.ં

»

ONGC રક્ષ્ટ્ના-ગોદાલયી ફેવીન

(કે.જી.ફેવીન) ભાં ૨૧૫૦૦ કયોડનુ ં યોકાણ કયળે.
વમુરભાં ૩૦૦૦ભી ઉંડાઇએથી ગેવ કાઢળે.

  યભત જગત  

»

ઇન્ન્ડમન ઓન ગોલ્પ ટુનાચભેન્ટ એવએવી

યાષ્ટ્રીમ યે વીંગ ર્ેક્મ્બમન અનશ્વન સુદયનુ
ં
ં

વડક દુઘચટનાભાં મ્રુત્યુ.

  સુંયક્ષણ / વલજ્ઞધન  

»

બાયતનુ ં નભળન ર્ંરમાન-૧ શજુ ણ

ર્ંરભાંની રયક્ર્ભા કયી યહ્ુ શોલાનુ ં નાવાએ
ળોધ્યુ.ં ૨૦૦૯થી વંકચ ગુભાલેર ર્ંરમાન-૧ને
નાવાનાં લૈજ્ઞાનનકોએ નલા ગ્રાઉન્ડ ફેઝ યડાય
નવસ્ટભથી ળોધી કાઢયુ છે .

ર્ૌયવીમા એ જીત્તી રીધી.

»

»

એ વૌથી ઓછા વભમભાં ાકતી તાવની જાત

ICC નાં અધ્મક્ષદે થી ળળાંક ભનોશયે

યાજીનામુ ં આપ્યુ.ં ICCનાં પ્રેનવડન્ટ ઝારશય અબ્ફાવ
છે અને CEO ડેલીડ યીર્ાર્્ ચ વન છે . ICCનુ ં મુખ્મ
ભથક દુફઇભાં છે .

»

સ્ોટચ વ ઓથોયીટી ઓપ ઇન્ન્ડમા (SAI)ની

ગલનીંગ ફોડીનાં ભેમ્બફય તયીકે ફેડનભન્ટન
ખેરાડી જલારા ગુટ્ટાની નનભણુકં .

»

બાયતભાં ઓતટો-૨૦૧૭ભાં મોજાનાય FIFA

અંડય-૧૭ લલ્ડચ ક અંતગચત દે ળભાં ફુટફોરને
રોકનપ્રમ ફનાલલા ભાટે વયકાયે " નભળન ઇરેલન

કેન્રીમ કાવ અનુવધ
ં ાન વંસ્થાન (CICR)

નલકવાલી. CISR એ ભશાયાષ્ટ્રનાં નાગુયભાં
આલેર છે .

-Day of The week-
૧૨-ભાર્ચ-દાંડીકુર્ રદલવ
૧૫-ભાર્ચ-નલશ્વ ગ્રાશક અનધકાય રદલવ
૧૬-ભાર્ચ-યાષ્ટ્રીમ યવીકયણ રદલવ
૧૯-ભાર્ચ-નલશ્વ અંગતા રદલવ
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»

ફાંગ્રાદે ળની રક્કેટ ટીભ ૧૦૦ ટેસ્ટ ભેર્
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