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દય યવલલધયે લોટ્સએ ય પ્રકધવળત થત ું કયન્ટ

ભાટે-૨૫ શજાય તથા ઉચ્ચતય ભાધ્મપ્રભક ભાટે ૨૭

અપેસા ન ું એકભધત્ર ભેગેઝીન

શજાયથી લધુ પી નરશ યાખી ળકે. શારભાં યાજમભાં

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
જરૂયી છે .

અંક નં-૧૯ તા: ૨ એપ્રિર-૨૦૧૭

ભાધ્મપ્રભક-૩૮૩૧ અને ઉચ્ચતય ભાધ્મપ્રભક ૩૦૩૨ છે .

»

ફનાવકાંઠા જજલ્રાનાં ારનુયની સ્ટ

ઓરપવભાં મુખ્મભંત્રી પ્રલજમ ફૃાણીનાં શસ્તે
ાવટભ ઓરપવન િાયં બ.

»

અભદાલાદભાં આલેર િખ્માત ભાઇકા

ભેનેજભેન્ટ ઇન્સ્ટીટયુટનાં અધ્મક્ષ તયીકે ડ.યાજ
ળૈરેન્ર ભશેતાની પ્રનભણુકં
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»

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

મજના" અંતગભત કેંર વયકાય દ્વાયા ૨૨ કયડની

સ્થ : ભધળમધ હધટીનધ

કયડનાં પ્રલકાવ કામોની ભંજુયી આલાભાં

જજ : જનધગઢ

  ગજયધત  

»

ચેન્નઇ ફાદ ગુજયાતભાં દે ળની બફજી

માત્રાધાભ દ્વાયકાનાં પ્રલકાવ ભાટે "િવાદ

ભંજુયી.આ ુલે "શદભ મ મજના" અંતગભત ૨૦
આલેર.
PRASAD-Pilgrimage Rejuvvenation and
Spirituality Augmentation Drive –આ મજના
બાયત વયકાયનાં ટુયીઝભ પ્રલબાગ શેઠ દે ળના

ભેરયટાઇભ યુપ્રન.ફનાલલા ભાટેન ુ ં પ્રલધેમક ગુજયાત

૧૨ ળશેયને પ્રલકવાલલાની છે .
HRIDAY- Heritage City Development and

પ્રલધાનવબાભાં વાય કયાયુ.ં ૮૮૨ કયડનાં ખચે

Augmentation Yojana –આ મજના બાયત

ફનનાયી યુપ્રન.ભાં આંતયયાષ્ટ્રીમ કક્ષાનાં
ટેકનરજી અને વ્મલવાપ્રમક ભાટેના અભ્માવક્રભ
બણાલલાભાં આલળે.

»

ગુજયાત સ્લપ્રનબભય ળાા પી પ્રનમભન

પ્રલધેમક પ્રલધાનવબાભાં વાય કયાયુ.ં સ્લપ્રનબભય
ળાાઓ િાથપ્રભક ભાટે-૧૫ શજાય, ભાધ્મપ્રભક

વયકાયનાં ળશેયી પ્રલકાવ ભંત્રારમ શસ્તક ળશેયનાં
પ્રલકાવ ભાટે છે .

»

ગુજયાત શુ વંયક્ષણ અપ્રધપ્રનમભ-૧૯૫૪ભાં

સુધાય કયીને ગોલંળની શત્મા ય ઉમ્રકેદની વજા
નુ ં િાલધાન કયાયુ.ં
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»

િધાનભંત્રી એ જમ્મુભાં એપ્રળમાની વોથી

રાંફી શાઇલે ટનર જાશેય લાશન વ્મલશાય ભાટે
ખુલ્રી મુકી. ઉધભુય જજલ્રાનાં ચેનાનીને
યાભફન જજલ્રાનાં નાળયી વાથે જડતી આ ટનર
નેળનર શાઇલે નં-૪૪ ય આલેર છે . ૨૫૦૦
કયડનાં ખચે તૈમાય થમેર ૯.૨ રકભી રાંફી
ટનર વભગ્ર લભ કામભયત યશેળે.

»

ભરેપ્રળમાનાં િધાનભંત્રી નજીફ યજાક

બાયતની મુરાકાતે. બાયત –ભરેપ્રળમા યસ્ય
વ્માાય ૧૫ અફજ ડરય સુધી લધાયલા વશભત
થમા.

»

»

યાજમભાં કઇણ િકાયનાં ખપ્રનજ ખનન ય
િપ્રતફંધ મુક્ય.

»

ઇપ્રભળન સ્ટાન્ડડભ િદુણ ભાનક છે જે યુય
ભાનકને આધાયે સ્લીકાયે ર છે . BS-3 ભાનક ૧
એપ્રિર ૨૦૧૦થી રાગુ ડયુ શતુ.ં શલે કંનીઓ
BS -4 લાશનનુ ં જ લેચાણ કયી ળકળે.

»

િધાનભંત્રી ુષ્ટ્કભર દશર, યાષ્ટ્રપ્રત બફિંધ્મા
દે લી બંડાયી વાથે પ્રલપ્રલધ મુદે ફેઠક મજામ.

»

યાષ્ટ્રીમ પટગ્રાપી ુયસ્કાયથી યઘુયામ

વન્ભાનીત.

»

દે ળબયભાં ભાનલ તસ્કયીનાં ભાભરા

ફંગાભાં વોથી લધુ અને યાજ્સસ્થાન બફજા ક્રભે.

» AIIMS રદલ્શીનાં ડીયેકટય તયીકે ડ.યણદી
ગુરેયીમાની પ્રનભણુકં

ડૉ.ફી.વી. યમ યાષ્ટ્રીમ ુયસ્કાયથી

આંધ્રિદે ળનાં ડ.કાયી યાભ યે ડ્ડી યાષ્ટ્રપ્રતનાં શસ્તે
વન્ભાપ્રનત.
અરાશાફાદ શાઇકટભ ન ૧૫૦ભોં સ્થાના

રદલવ ઉજલામ.

  વલશ્વ  

આભીનાં લડા બફીન યાલત નેાની મુરાકાતે.
નેાનાં આભી ચીપ જનયર યાજેન્ર છે ત્રી,

સુપ્રિભકટે ૩૧ ભાચભ ફાદ BS-3 લાશનનાં

લેંચાણ ય િપ્રતફંધ મથાલત યાખ્મ. બાયત સ્ટેજ

»
ડળી દે ળ વાથે વૈન્મ વશમગ લધાયલા

ઉતયાખંડ શાઇકટે ત્રણ ભરશના સુધી

»

બાયત-બિટનનાં વંફધ
ં ભાં ભશત્લુણભ

મગદાન આનાય બાયતીમ મુનાં પ્રિતી ટેર
"િલાવી બાયતીમ વન્ભાન" થી વન્ભાનીત
કયામા. પ્રલદે ળભાં લવતા બાયતીમને દય લે આ
વન્ભાન આલાભાં આલે છે .

»

ઇસ્રાભાફાદભાં મજામેર પ્રવિંધ ુ વંભેરનભાં

બાયત-ાક પ્રભમાય શાઇડ્ર ઇરેક્ટ્રીક યીમજના
ય વભીક્ષા કયલા વશભત થમા.

»

અભેરયકાભાં બાયતીમ મુની લપ્રનતા ગુપ્તા

"ધ રીડયપ્રળ કન્પયન્વ ઓન પ્રવપ્રલર એન્ડ
હ્યુભન યાઇટવ "ની િથભ ભરશરા અધ્મક્ષ ફની.
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  બધયત  
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ઓસ્રેરીમાનાં ુલોતય રકનાયે ચક્રલાત ડેફી

નાં ગરે પ્રલસ્તાયને ખારી કયાલલા ડમા.

»

શોંગકોંગનાં િેવીડન્ટ તયીકે ચીન વભથભક

નેતા કેયી રીભની પ્રનયુરકત.

»

નલે પ્રલશ્વની િથભ પ્રળ ભાટેની ટનર

»

GST રાગુ થમા ફાદ CBEC(Central

Board of Excise and Custom) શલે
CBIC(Central Board of Indirect Taxes)
ફનળે.નલા અધ્મક્ષ તયીકે લનાજા એન.વયનાની
પ્રનભણકં ૂ ,તેઓ નજીફ ળાશનુ ં સ્થાન રેળે.

»

સ્ટેટ ફેંક ઓપ ઇન્ન્ડમા દ્વાયા "ઉન્નપ્રત " ક્રેડીટ

ફનાલળે.

કાડભ રોંચ કયાયુ.ં

»

»

દુફઇ બરવ પ્રલશ્વની વોથી ઝડી કાય

ધયાલતી રીવ ફની. દુફઇ બરવ કાપરાભાં
વાભેર કયામેર બુગાતી લયે ન કાય ૪૦૭ રકભીની
ઝડ ધયાલે છે . અને ભાત્ર અઢી વેકન્ડભાં ૯૬
રકભી ની સ્ીડ કડી ળકે છે .

»

જભભનીભાં ભજેર નદી ય યુયન વોથી

૨૦૧૬ની વલભશ્રેષ્ટ્ઠ રઘુફેંક તયીકે કફૃય

લૈશ્મને જાશેય કયામ. તેન ુ ં શેડકલાટભ ય
તપ્રભરનાડુન
ં ાં કફૃયભાં આલેર છે .

»

ઓટ કંની ફજાજ(બાયત) અને

કાલાવાકી(જાાન) અરગ ડી.

  યભત જગત  

ઉચ ુર ફનળે. શક ભજેર બિજ ૧૬૦ ભી. ઉંચ
અને ૧૭૦૦ ભી. રાંફ શળે.

»

»

ુ જીતી રીધી.
ટુનાભભેન્ટ બાયતની ી.લી.પ્રવિંધએ

યુનનાં લલ્ડભ ફૂડ િગ્રાભનાં િમુખ તયીકે

અભેરયકાનાં ડેપ્રલડ ફેસ્રીની પ્રનભણુકં

  આવથિક જગત  

»

દે ળનાં ખેડુતને ઘઉનાં ુયતા બાલ ભી

યશે તે ભાટે કેન્ર વયકાયે ઘઉની આમાત ય
૧૦% ડયુટી રગાલી.

»

ઇપ્રતશાવભાં િથભલાય બાયત જરુયીમાત

ઇન્ન્ડમા ઓન -૨૦૧૭ ફેડપ્રભન્ટન

ઓલ્મલ્મ્ક ચેમ્મ્મન કેયરીના ભાયીન(સ્ેન)ને
શયાલી.

»

૨૦૧૭ભાં ભુલનેશ્વયભાં ુરુ શકી લલ્ડભ

બરગ પાઇનર અને ૨૦૧૮ભાં શકી ુફૃ લલ્ડભ ક
પાઇનર યભાળે.. આંતયયાષ્ટ્રીમ શકી પેડયે ળન
(FIH)ની જાશેયાત. FIH નાં CEO જેસ્વન ભેકેન
અને અધ્મક્ષ નયે ન્ર ધ્રુલ ફાત્રા છે .

કયતા લધુ પ્રલજી ઉત્ન કયીને પ્રલજીન

»

પ્રનકાવ કયત દે ળ ફન્મ.૨૦૧૫-૧૬ભાં બાયતે

કયલા ખેરભંત્રી પ્રલજમ ગમર દ્વાયા દયે ક

નેા, ફાંગ્રાદે ળ અને અને મ્માનભાયને ૫૭૯
કયડ યુપ્રનટની પ્રનકાવ કયી.

દે ળબયભાં રપપા અંડય-૧૭ લલ્ડભ કને િભટ

વાંવદને ફુટફરની બેટ આલાભાં આલી.
દે ળનાં ૧.૧૦ કયડ ફાક સુધી ફુટફર
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અને વેપ્રભપાઇનર મુફ
ં ઇ અને ગોશાટીભાં મજાળે.

»

પ્રલજમ શજાયે રપી ચેમ્મ્મન તપ્રભરનાડુ

»

યપ્રળમાએ અલાજ કયતા ાંચ ગણી સ્ીડ

ધયાલતી ઝીયકન નાભની શાઇયવપ્રનક
પ્રભવાઇર ફનાલી. ૭૪૦૦ રકભીની સ્ીડ અને

એ બાયત-ફી ને શયાલીને દે લધય રપી ણ

સ્ક્રેભજેટ એંજીન ધયાલતી આ પ્રભવાઇર ૨૦૨૨

જીતી રીધી. બાયત-ફી નાં કેપ્ટન ાપ્રથિલ ટેર

સુધીભાં યપ્રળમન વૈન્મભાં વાભેર થળે.

છે .

»

»

એપ્રળમાઇ શકી પેડયે ળન દ્વાયા બાયતનાં

એન્ટાક્ટ્ટીકાભાં નેળનર વેન્ટય પય

એન્ટાકભ ટીકા એન્ડ ઓળન યીચવભ દ્વાયા આમજીત

શકી ખેરાડી એવ.લી. સુપ્રનરની "પ્રેમય ઓપ ધ

૩૬ભાં લૈજ્ઞાપ્રનક વંભેરનભાં ઇવયની ૪ ટીભ

મય" ન એલડભ ભાટે વંદગી.

ળાભેર થઇ.

»

»

ળાશજાશભાં મજામેર ૨૦૧૭ ચેવ

તપ્રભરનાડુનાં આયાકનભભાં નોવેનાનાં

ટુનાભભેન્ટભાં ચેન્નઇ ન શ્રીનાથ નાયામણન

લડા સુપ્રનર રાંફાની ઉમ્સ્થતીભાં INS યાજાી

બાયતન ૪૬ભોં ગ્રાન્ડ ભાસ્ટય ફન્મ.

ખાતે િથભ IAAMS( Integrated Automatic

»

Aviation Meterological System ) નોવેનાભાં

વંત રપીભાં ગલાને શયાલી ફંગા

ચેમ્મ્મન. અત્માય સુધીભાં ફંગા ૩ય લાય

ળાભેર કયામ.

ચેમ્મ્મન ફન્યુ.ં

»

»

લૈજ્ઞાપ્રનક એ SAW નાભન સ્નેક યફટ તૈમાય

ન્યુઝીરેન્ડના સ્ટાય ખેરાડી ગ્રાંટ એબરમટે

આંતય યાષ્ટ્રીમ રક્રકેટભાંથી વંન્માવ રીધ.
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»

દે ળની ૨૯ લોથી વેલા કયતાં નોવેનાનાં

TU142M પ્રલભાનને પ્રનવ્રુત કયામા. યપ્રળમાભાં
ફનેર રોંગ યેં ન્જ ભેયીટાઇભ ેરર પ્રલભાન ૪

ઇઝયામેરની ફેન ગુઆયીમન યુપ્રન.નાં

કમો. જે ાચનતંત્રભાં યગનાં ઇરાજ ભાટે અને
ાચનતંત્રનાં અભ્માવ ભાટે નાના આંતયડાભાં
ણ િલેળી ળકે છે .

»

નાવાનાં લૈજ્ઞાપ્રનકએ વેકન્ડનાં એક

અફજભાં બાગને આકરન કયી ળકે તેલી
સ્ટલચ તૈમાય કયી.

એંજીન ધયાલ છે . આ પ્રલભાનએ ભારદીલનાં
ઓયે ળન કેકટવભાં ભશત્લન બાગ બજવ્મ શત.

»

૨૦૧૮ભાં ૧૦૫ભી પ્રલજ્ઞાન કોંગ્રેવ

શૈદયાફાદની ઓસ્ભાપ્રનમા યુપ્રન.ભાં મજાળે.

-Day of The week-
૨૭-ભાચભ-પ્રલશ્વ યં ગભંચ રદલવ
૩૦-ભાચભ-યાજસ્થાન સ્થાના રદલવ
૨-એપ્રિર-આંતયયાષ્ટ્રીમ ફારદન

www.vidhyashakti.blogspot.com
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