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દય યવલલધયે લોટ્સએ ય પ્રકધવળત થત ું કયન્ટ

એભની જાણીતી યર્નાઓભાં લાતામન(કવલતા),

અપેસા ન ું એકભધત્ર ભેગેઝીન

ઉણચનાબ, દે ળલટો, ઇળાચદગઢ, ફાહક
ુ , ડામરનાં

 વલદ્યધળકકત 

ભજમુદાય(નલરકથા), બાલ અબાલ(નલરકથા),

 આનધ લોટ્સએ ય અંક ભેલલધ ભધટે
Join Vidhyashakti રખી 7359470068 ય
લોટ્સએભધુંથી ભેસેજ ભોકરલો. આનધ
ભોફધઇરભધું વલદ્યધળક્તતનો નુંફય SAVE હોલો
જરૂયી છે .

લવંતવલરાવ,લગેયેનો વભાલેળ થામ છે .

»

દે ળની પ્રથભ જૈવલક યુવનલવવિટી ગુજયાતભાં

સ્થાલા ભાટેન ુ ં બફર" જૈવલક યુવન.વલધેમક૨૦૧૭ " ક્રુવભંત્રી ર્ીભનબાઇ વાયીમા એ
વલધાનવબાભાં યજુ કયુ.ચ

»

ગુજયાત પ્રાઇલેટ યુવન. સુધાયા વલધેમક

અંક નં-૧૮ તા: ૨૬ ભાર્ચ-૨૦૧૭

વલધાનવબાભાં વાય કયાયુ.ં જે અંતગચત ર્ાય

www.vidhyashakti.blogspot.com

ઇનોલેળન યુવન-ગાંધીનગય(૨)ી.ી.વલાણી

Email : vidhyashaktigujarat@gmail.com
સુંધદક: દયફધય સહદે લવસિંહ

પ્રાઇલેટ યુવન. ફનળે.(૧) સ્લબણિભ સ્ટાટચ અ
યુવન-ભાંગયો (સુયત)(૩)ઇંદ્ર્ળીર યુવન- ધોરેયા
(અભદાલાદ) (૪)કણાચલતી યુવન-

સ્થ : ભધળમધ હધટીનધ

ઉલાયવદ(ગાંધીનગય)

જજ : જનધગઢ

»

  ગજયધત  

»

પ્રખ્માત ગુજયાતી કવલ, ગઝરકાય અને

ઇળાચદ નાં નાભે જાણીતા ર્ીનુ ર્ંદુરાર ભોદીનુ ં
અભદાલાદ ખાતે નીધન. ગુજયાતી કવલતા,
નાટક, નલરકથા, અને લાતાચઓભાં "ઇળાચદ" એ
અનેફૃ મોગદાન આપ્યુ છે .
જન્ભ-૧૯૩૯ વલજાુય (ભશેવાણા )
-નયવવિંશ ભશેતા એલોડચ (૨૦૦૮)
-વાહશત્મ અકાદભી એલોડચ (૨૦૧૩)( ખાયા ઝયણ
ભાટે)

યાજમનાં શ્રેષ્ઠ કરેકટય અને જજલ્રા વલકાવ

અવધકાયીનાં ુયસ્કાય જાશેય કયામા. જે અંતગચત
અવધકાયીને ૫૧ શજાયની યોકડ અને તેભના
જજલ્રાને ૪૦ રાખ ફૃવમાની વયકાયી વશામ
આલાભાં આલે છે .

»

ગાંધીનગય સ્સ્થત બાયતીમ લાયુવેનાનાં

વાઉધનચ લેસ્ટનચ એય કભાન્ડ(SWAC)નાં વવનીમય
એય સ્ટાપ ઓહપવય તયીકે એય ભાળચર દે લેન્રવવિંશ
યાલતે (AVSM, VSM) ર્ાજૉ વંબાળ્મો.

  બધયત  
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બફશાયનાં યાજગીયભાં આંતયયાષ્રીમ ફૌધ્ધ

વંભેરન મોજાયુ.ં ૩૫ દે ળોનાં પ્રવતવનધીઓ
ઉસ્સ્થત યહ્યા.

»

ંજાફ વયકાયે ભહશરાઓને નોકયીઓભાં

અને ચુટં ણીઓભાં ૩૩% અનાભત આલાની
જાશેયાત કયી.

»

બાયતની વૌથી રાંફી ટનર રામર યન ળફૃ

કયામો. જમ્મુ–શ્રીનગય નેળનર શાઇલે ય આલેર
આ ટનર ૯.૨ હકભી રાંફી છે અને ૧૨૦૦ભી.ની
ઉંર્ાઇ ય આલેર છે .

»

યાષ્રવત બલનભાં મોજામેર વભાયોશભાં

વેનાનાં ફશાદુય જલાનોને યાષ્રવતએ વલવલધ

ફીર (CGST) (૨) ઇન્ટીગ્રેટેડ GST ફીર(UGST)
(૩) યુવનમન ટેયીટયી GST ફીર (UGST) (૪)
GST કમ્ેનવેળન ટુ ધ સ્ટેટ ફીર. ઉલ્રેખનીમ છે
કે ગુડઝ એન્ડ વવલિવ ટેક્ષએ ફંધાયણનો ૧૦૧
સુધાયો છે .

»

ઇન્ટયનેળનર વોરય એરામન્વ(ISA)નાં

કામચકાયી ડામયે તટય જનયર તયીકે ઉેન્ર
વત્રાઠીની વનભણુકં . ISA નુ ં લડુભથક શહયમાણાનાં
ગુરુગ્રાભભાં આલેર છે . ISA ભાં શારભાં ૧૨૧ દે ળ
જોડામા છે , જે UNFC ની ેયીવ વંધી ફાદ
અસ્સ્તત્લભાં આવ્યુ છે . ISA ને ઇન્ટયનેળનર
એજન્વી પોય વોરય ોબરવી એન્ડ એપ્રીકેળન
(IASPA) ણ કશેલાભાં આલે છે .

એલોડચ થી વન્ભાનીત કમાચ. જેભાં ભેજય યોહશત

»

સુયીને વજીકર સ્રાઇક ફદર હકતીર્ક્ર થી

હદલવ ઉજવ્મો. ૧૯૧૨ભાં ૨૨ ભાર્ે બફશાય યાજમ

વન્ભાનીત કયામા શતા. જમાયે ૧૩ જલાનોને
ળૌમચર્ક્ર, ૧૫ જલાનોને યભ વલવળષ્ટ વેલા
ભેડર(PVSM), ૩ જલાનોને યુધ્ધ વેલા
ભેડર(YSM), ૨૩ જલાનોને અવત વલળીષ્ટ વેલા
ભેડર (AVSM) થી વન્ભાનીત કયામા શતા.

»

ઉતયાખંડ (નૈનીતાર) શાઇકોટે ગંગા-

મમુનાને વ્મસ્તત વભાન અવધકાયો આલા ભાટે
વનદે ળ કમાચ. વયકાયને ૮ વપ્તાશભાં ગંગા પ્રફંધન
ફોડચ ફનાલલાનો આદે ળ. ઉલ્રેખનીમ છે કે
ન્યુઝીરેન્ડભાં લાંગાનુઇ નદીને તાજેતયભાં જ
આલા અવધકાય આલાભાં આવ્મા છે .

»

GST (ગુડઝ એન્ડ વવલિવ ટેક્ષ) અંતગચત

ર્ાય બફરને કેફીનેટની ભંજુયી.(૧) વેન્રર GST

બફશાય યાજમ એ ોતાનો ૧૦૫ભોં સ્થાના

ફંગા પ્રેવવડેન્વીભાંથી અરગ યાજમ તયીકે
અસ્સ્તત્લભાં આલેર.

»

શલે વંવદની ભંજુયી ભળ્મા ફાદ જ અન્મ

જાવતઓને છાત લગોભાં વાભેર કયી ળકાળે.
છાતલગચ આમોગનાં સ્થાને વંલૈધાવનક વંસ્થા
નેળનર કવભળન પોય વોશ્મરી એન્ડ
એજયુકેળનરી ફેકલડચ તરાવીવ (NSEBC)
સ્થાલા ભાટે કેફીનેટની ભંજુયી. આ વંસ્થા
ફંધાયણની કરભ ૩૩૮ફી અંતગચત ફનળે. તેભાં
૧ અધ્મક્ષ , ૧ ઉાધ્મક્ષ અને ૩ વભ્મ યશેળે.

»

એવળમાનુ ં પ્રથભ એયફવ તારીભ વેન્ટય

હદલ્શીભાં ફનળે.
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આંતયયાષ્રીમ ડામભંડ વંભેરન મુફ
ં ઇભાં

મોજાયુ ં

સ્થામી વવિંધ ુ આમોગની ફેઠક

ઇસ્રાભાફાદભાં મોજામ. બાયતનાં ૧૦ વભ્મોનુ ં
પ્રવતવનધી ભંડ ી.કે.વકવેનાની આગેલાનીભાં
ઉસ્સ્થત યહ્યુ. ાહકસ્તાને બાયતની ઉયી-૨ અને
ચુટક હયમોજના વાભે લાંધા દળાચવ્મા. વવિંધ ુ
વભજુતી ૧૯૬૦ભાં બાયતનાં જલાશયરાર નશેરુ
અને ાહકસ્તાનનાં અયુફખાન લચ્ર્ે થઇ શતી.

»

ઇયાન યથી આંતય યાષ્રીમ પ્રવતફંધો

શટાલાતા ઇયાન-ાહકસ્તાન-ઇન્ન્ડમા (IPI)

  વલશ્વ  

»

»

લૈવશ્વકયણ ય બાયત-યુએઇ નુ ં બફજુ

ાઇરાઇન પ્રોજેકટ ફાફતે વંવદીમ વવભતીએ
યીોટચ વોંપ્મો.

»

અભેહયકાભાં શાઉવ ઓપ યીપ્રેઝન્ટેટીલભાં

ભશત્લુણચ શેલ્થકેય ફીર ને ફહભ
ુ ત નાં ભતા
યાષ્રવત ડોનાલ્ડ રમ્ે ફીર ાછુ ખેંર્વુ ડયુ.ં

  આવથિક જગત  

»

ભોફાઇર કંની લોડાપોન-આઇડીમાનાં

વલરમની જાશેયાત. નલી કંની ૩૮ કયોડ ગ્રાશકો
વાથે દે ળની વૌથી ભોટી કંની ફનળે. અધ્મક્ષ

વંભેરન દુફઇભાં મોજાયુ.ં

તયીકે કુભાય ભંગરભ ફીયરા યશેળે.

»

»

લલ્ડચ શેીનેવ યીોટચ ભાં બાયત ૧૨૨ભાં

દબક્ષણ કોયીમા દ્વાયા બાયતીમ કેયીની

ક્રભે. ગત લચની વયખાભણીભાં ૪ અંક ાછ

આલકને ભંજુયી આલાભાં આલી.

ધકેરાયુ.ં ડેન્ભાકચ ને છાડીને નોલે ફન્મો વૌથી

»

ખુળાર દે ળ. ખુળીની ફાફતભાં ર્ીન, ાહકસ્તાન,
ફાંગ્રાદે ળ,નેા ,ભુતાન ણ બાયત કયતા
આગ.

»

UNDP દ્વાયા જાશેય કયામેર હ્યુભન

ડેલરભેન્ટ ઇન્ડેક્ષભાં ૧૮૮ દે ળોભાં બાયત
૧૩૧ભાં સ્થાને .પ્રથભ ત્રણ દે ળ, નોલે,

યોકડ રેલડ-દે લડની ભમાચદા ૩ રાખને

ફદરે ૨ રાખ કયલાભાં આલી.

»

SEBI (વવક્યુયીટીઝ એન્ડ એકર્ેન્જ ફોડચ

ઓપ ઇન્ન્ડમા) નાં વભ્મ તયીકે ભાધલી ુયી
બુર્ની વનભણુકં .

»

ાનકાડચ અને ઇન્કભ ટેક્ષ યીટનચ ભાટે

ઓસ્રેરીમા અને સ્સ્લત્ઝરેન્ડ છે .

આધાય કાડચ પયજીમાત કયાયુ.ં

»

»

અભેહયકાભાં બાયતીમ મુનાં કામદાવલદ

અમુર થાયની યુએવ કોટચ ઓપ અીરભાં જજ
તયીકે વનભણુકં કયલાભાં આલી.

SEBI એ યીરામન્વ ઇન્ટસ્રીઝ અને અન્મ

૧૨ કંનીઓના ઇસ્તલટી ડેયીલેટીવ્ઝ કાયોફાય ય
એક લચનો પ્રવતફંધ મુકમો.

  યભત જગત  
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યાંર્ી ટેસ્ટભાં ઓસ્રેરીમા વાભે ર્ેતેશ્વય

ુજાયાએ હક્રઝ ય ટકી યશેલાનો દ્વવલડનો યે કોડચ

ભેડર જીત્મા. ૩૭ ગોલ્ડ, ૧૦ વવલ્લય અને ૨૬
બ્રોન્ઝ ભેડર વાથે બાયતીમ ટીભ છલામ ગઇ.

તોડયો. યાહર
ુ દ્વવલડ ૪૯૫ ફોર યમ્મા શતા, તેની

»

વાભે ર્ેતેશ્વય ૫૨૫ ફોર યમ્મો. તે વાથે જ

એડવભવનસ્રેટય દ્વાયા ખેરાડીઓની લાવિક ભેર્

ુજાયાએ ોતાની વત્રજી ફેલડી વદી પટકાયી.

પીભાં લધાયો કયામો.શલે ટેસ્ટ ભાટે ૧૫ રાખ, લન

»

ડે ભાટે ૬ રાખ અને ટ્લેન્ટી ભાટે ૩ રાખ દયે ક

હદલ્શીનાં હપયોજ ળાશ કોટરા ભેદાન ય

ફંગાને શયાલીને તવભરનાડું એ ાંર્ભીલાય
વલજમ શજાયે રોપી જીતી રીધી.

»

વવિંગાોયભાં મોજામેર વલશ્વ ભહશરા સ્નુકય

ર્ેસ્મ્મનવળભાં બાયતની વલધા વલ્રઇએ યજત

સુવપ્રભ કોટચ દ્વાયા વનભામેર કવભટી ઓપ

ભેર્ દીઠ ચુકલાળે.વાથે જ એ ગ્રેડભાં જાડેજા,
મુયરી વલજમ અને ર્ેતેશ્વય ુજાયાનો વભાલેળ
કયામો.

  સુંયક્ષણ / વલજ્ઞધન  

દક જીત્મો.

»

»

ોટચ યથી કોસ્ટગાડચ ભાં વાભેર કયાયુ.

ICC ટેસ્ટ ફોરીંગ યે કીંગભાં યવલન્ર જાડેજા

બાયતીમ તટયક્ષક જશાજ "ળૌનક" ને ર્ેન્નઇ

નંફય લન

»

»

વલક્રભાહદત્મ યથી જભીનથી શલાભાં ભાય કયનાય

ી.લી. વવિંધ ુ ેપ્વીકોની બ્રાન્ડ એમ્ફેવેન્ડય

ફની.

»

વંતો રોપી ફૂટફોર ટુનાચભેન્ટ ની પાઇનર

ફંગા અને ગોલા લચ્ર્ે યભાળે. ાંર્લાય
વંતો રોપી વલજેતા ગોલા ૧૩ભી લાય પાઇનરભાં
શોચ્યુ.ં

»

ISSF(ઇન્ટયનેળનર શુટીંગ સ્ોટ્ચ વ પેડયે ળન)

દ્વાયા ભેસ્તવકોભાં ર્ારી યશેર ળોટગન લલ્ડચ તભાં
બાયતનાં અંકુય વભતરે ડફર રેભાં ગોલ્ડ ભેડર
જીત્મો.

»

ઓસ્રેરીમાભાં મોજામેર ૨૦૧૭ સ્ેશ્મર

ઓબરસ્મ્ક લલ્ડચ વલન્ટય ગેમ્વ ભાં બાયતે ૭૩

બાયતીમ વલભાન લાશક યુધ્ધ જશાજ INS

વભવાઇર ફયાકનુ ં વપ યીક્ષણ કયાયુ.ં

»

ભધ્મપ્રદે ળનાં બર્ત્રફુટભાં ૧.૬ અફજ લચ

જુની વેલા જેલી લનસ્વતનાં અલેળ ભળ્માં.
સ્લીડનની મ્યુઝીમભ ઓપ નેર્યર હશસ્રીનાં
ળોધકદનુ ં વંળોધન.

»

BSF ની પ્રથભ ભહશરા કભાન્ડીંગ ઓહપવય

યાજસ્થાનની તનુશ્રી ાહયક ફની. હદક્ષાંત
વભાયોશભાં યે ડનુ ં નેત ૃત્લ કયુ.ચ
-Day of The week-

૨૦-ભાર્ચ-વલશ્વ ર્કરી હદલવ
૨૧-ભાર્ચ-વલશ્વ લન્મ હદલવ,વલશ્વ કવલતા હદલવ
૨૨-ભાર્ચ-વલશ્વ જ હદલવ
૨૩-ભાર્ચ-વલશ્વ ભૌવભવલજ્ઞાન હદલવ,ળહશદ હદલવ
૨૪-ભાર્ચ-વલશ્વ ક્ષમ હદલવ
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