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Management Centre) ડદલ્શીથી ગાંધીનગય
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SAARC-વાઉથ એપ્રળમન એવોવીએળન ઓપ

પ્રળફ્ટ કયલાભાં આવ્યુ શતુ.ં
યીઝીમોનર કો ઓયે ળન
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 આનધ લોટ્સએ ય અંક ભેલલધ ભધટે

વભ્મ દે ળ-૮

Join Vidhyashakti રખી 7359470068 ય

»

લોટ્સએભધુંથી ભેસેજ ભોકરલો. આનધ
ભોફધઇરભધું વલદ્યધળક્તતનો નુંફય SAVE હોલો
જરૂયી છે .

અંક નં-૨૧ તા:૧૬ એપ્રિર-૨૦૧૭
www.vidhyashakti.blogspot.com
Email : vidhyashaktigujarat@gmail.com
સુંધદક: દયફધય સહદે લવસિંહ

ડીવે-૨૦૧૫ભાં સુપ્રિભકોટે કયે ર આદે ળ

મુજફ ગુજયાતભાં ફૂડ કપ્રભળનની યચના કયલાભાં
આલી છે . જેના અધ્મક્ષ તયીકે ભુેન્ર
રાખાલારાની અને વભ્મ વબચલ તયીકે
એભ.એ.નયભાલારાની પ્રનભણુક કયામ.

»

સુયેન્રનગય જજલ્લ્રાનાં ઝીંઝુલાડા નજીક

કચ્છનાં નાના યણભાં આલેર પ્રલય લચ્છયાજ
વોરંકીનાં ભંડદયને પ્રલત્ર મડટન સ્થ તયીક

સ્થ : ભધળમધ હધટીનધ

પ્રલકવાલલાની મુખ્મભંત્રીની જાશેયાત.

જજ : જનધગઢ

»

  ગજયધત  

»

નેાનાં યાષ્ટ્રપ્રત બફદ્યા દે લી બંડાયી

૧૯,૨૦ એપ્રિરે ગુજયાતની મુરાકાતે આલળે.
તેઓ વોભનાથ,દ્વાયકા અને ગાંધી આશ્રભની

આલેર ભોયાયીફાુનાં બચત્રકુટધાભ ખાતે શનુભાન
વંગીત ભશોત્લ અને અમ્સ્ભતાલડ ઉજ્લાયુ.ં
ગુજયાતી યં ગભુપ્રભ નાટક એલોડડ વડયતા જોળીને
એનામત.

  બધયત  

મુરાકાત રેળ.ે

»

એપ્રળમન બફબરમડડ ચેમ્પમનપ્રળભાં

ગુજયાતનાં રૂેળ ળાશે બ્રોંઝ ભેડર જીત્મો.

»

SAARC દે ળોનો ડડઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટ

વેપ્રભનાય ગાંધીનગયભાં ગુજયાત ઇન્સ્ટીટયુટ ઓપ
ડડઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટ(GIDM) ખાતે મોજાળે. ગત

બાલનગય જજલ્રાનાં તરગાજયડા ખાતે

»

ુ
ઓસ્રેરીમાનાં લડાિધાન ભેલ્કોભ ટનડબર

બાયતની મુરાકાતે. િધાનભંત્રી ભોદી વાથે
ડદલ્શીનાં અક્ષયધાભ ભંદીયનાં દળડન કમાડ. બાયતઓસ્રેબરમા લચ્ચે ત્રાવલાદ નાબુદી, પ્રવપ્રલર
એપ્રલએળન અને યભતગભત ક્ષેત્રે છ વભજુપ્રત
થઇ.

www.vidhyashakti.blogspot.com
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ચંાયણ વત્માગ્રશનાં ૧૦૦ લડ ુણડ થતાં

િધાનભંત્રી એ ડદલ્શીભાં "સ્લછતાગ્રશ-ફાુ કો

વાઇફય હભ
ુ રાથી ફચલા બાયતીમ કંનીઓ
અને વયકાયી એજન્વીઓને તારીભ આળે.

કામાાંજરી" િદળડન ને ખુલ્લુ મુક્ય.ુ ડી.જી.

»

તેંડુરકય રીખીત "ગાંધી ઇન ચંાયણ" ુસ્તકનુ ં

મુકતા દતા તોભયની પ્રનભણુક.

પ્રલભોચન કયાયુ.ં ચંાયણ વત્માગ્રશ ૧૯૧૭ભાં

»

બફશાયભાં ખેડુતોને ગીનાં લાલેતય ભાટે કયલાભાં
આવ્મો શતો.

»

આભી અને ેયાપ્રભરીરીનાં જલાનોને આપ્રથિક

જભડનીભાં બાયતીમ એપફેવેન્ડય તયીકે

વલે ઓપ ઇન્ન્ડમાની ૨૫૦ભી જમંપ્રત પ્રનપ્રભતે

"નકળે" ોટડ રની કેન્રીમ પ્રલજ્ઞાનભંત્રી ડો.શડલધડ
અને વલેમય જનયર ઓપ ઇન્ન્ડમા ડો.વલણાડ
સુફા યાલનાં શસ્તે િાયં બ. ૩૦૦૦ નકળા ભાત્ર

ભદદ કયલાનાં શેત ુ વશ અબબનેતા અક્ષમકુભાય

આધાયકાડડ નંફયને આધાયે ડાઉનરોડ કયી

અને ગ્રુશભંત્રી યાજનાથપ્રવિંશ દ્વાયા "બાયત કે પ્રલય"

ળકાળે. ૧૭૫૭ભાં ઇસ્ટ ઇન્ન્ડમા કંની એ ફંગાર

ોટડ રનો િાયં બ.

િેવીડન્વીનાં વલે ભાટે જેપવ યે નેર ને િથભ

»

વલેમય જનયર પ્રનપમો શતો. વલે ઓપ ઇન્ન્ડમાનુ ં

ભોટય લાશન અપ્રધપ્રનમભ(વંળોધન)

પ્રલધેમક-૨૦૧૭ રોકવબાભાં ાવ. વગીય ડ્રાઇલય

લડુભથક દશેયાદુનભાં છે .

દુઘડટના વજૉળે તો લાશન ભાબરકને ૩લડની વજા

»

થળે,અને ીડીતને ૧૦ ગણુ લધુ લતય આવુ

એનામત. વૌથી યુલા લૈજ્ઞાપ્રનક ુયસ્કાયથી

ડળે. અકસ્ભાતભાં ઘામર ને ભદદ કયનાય અને

ડો.અબબેક વશાને વન્ભાનીત.

વાયલાય કયનાય તફીફોને ોરીવ દ્વાયા કોઇણ

»

શેયાનગપ્રત નડશ કયામ.

»

વમુરી જીલોની સુયક્ષા ભાટે જાગ્રુપ્રત રાલલા

યાષ્ટ્રપ્રત દ્વાયા ભુપ્રલજ્ઞાન લૈજ્ઞાપ્રનક ુયસ્કાયો

કેન્ર વયકાય દ્વાયા િથભલાય સ્લછતા

ભાભરે ોટડ ન ુ ં યે ડકિંગ અાયુ.ં િથભ નંફયે
શન્લ્દમા(ફંગા) અને બફજા ક્ર્ભે

કેયનાં કોલરભભાં વમુરનાં તીમે વીઇઓ

પ્રલઝાગ(આંધ્રદે ળ-પ્રલળાખાટનભ)

કોન્પયન્વ મોજામ.

»

»

પોટો ળેયીંગ એપ્ ઇન્વટાગ્રાભભાં પ્રલશ્વભાં

ટેબરકોભ ડડસ્પ્યુટ વેટરભેન્ટ એન્ડ

એરેટ રીબ્યુનર(TDSAT) ના અધ્મક્ષ તયીકે

વૌથી લધુ પોરોલય ધયાલનાયભાં િધાનભંત્રી

પ્રનવુત ન્મામધીળ પ્રળલ ડકતી પ્રવિંશની પ્રનભણુક.

ભોદી(૬૮ રાખ) િથભ ક્રભે. બફજા ક્ર્ભે

»

અભેડયકાનાં યાષ્ટ્રપ્રત ટ્ર્મપ (૬૩ રાખ) .

»

અભેડયકાની કંની પ્રવસ્કો એ પ્રલશ્વની ૫ ભી

વાઇફય િમોગળાા ગુરુગ્રાભભાં ળરૂ કયી.

રોકવબાનાં સ્ીકય સુપ્રભત્રા ભશાજન

રીખીત "ભાતોશ્રી" ુસ્તકનુ ં િધાનભંત્રીનાં શસ્તે
પ્રલભોચન કયાયુ.ં આ ુસ્તક શોરકય વામ્રાજમનાં
યાણી અશલ્માફાઇનાં જીલન ય આધાયીત છે .
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આંધ્રિદે ળનાં પ્રલળાખાટનભભાં "ઇન્ન્ડમન

»

ાડકસ્તાનની નોફેર પ્રલજેતા ભરારા

ઇન્સ્ટીટયુટ ઓપ ેરોરીમભ એન્ડ એનજી

યુનોની વૌથી નાની ઉંભયની એપફેવેડય ફની.

(IIPE)ની સ્થાના કયાળે. IIT વભકક્ષ આ

ફાબરકાઓનાં પ્રળક્ષણ ભાટે કામડ કયળે.

વંસ્થાન ૬૬૦ કયોડનાં ખચે તૈમાય થળે.

»

»

ભડશરાઓને સુયક્ષા આલા શયીમાણા

અભેડયકાભાં ત્રકાય જોવેપ ુબરત્ઝયનાં

ભાનભાં અાતા ુબરત્ઝય ુયસ્કાય જાશેય. ડપકળન

વયકાયે "ઓયે ળન દુગાડ" ળરૂ કયુ.ડ

શ્રેણીભાં કોરવન વ્શાઇટશેડને "ધ અન્ડયગ્રાઉન્ડ

»

યે રયોડ" ભાટે એનામત.

િધાનભંત્રી એ નાગુય નજીક ૩૩૦૦

ભેગાલોટનાં કોયડી થભડર ાલય પ્રાન્ટ યાષ્ટ્રને

»

અડણ કમો.

નાગયશાય િાંતનાં અબચન જજલ્રાભાં ખોયાવન

»

સુયગ
ં
ય વૌથી ળમ્તતળાી બફન યભાણુ ં ફોપફ

તુડકિનાં યાષ્ટ્રપ્રત યે વે તૈમ ૩૦ એપ્રિરે

બાયતની મુરાકાતે આલળે.

»

ફીફીવી નેળનર ય દે ળનાં નેળનર ાકડ

અને અભ્માયણ્મભાં શુટીંગ કયલા ય િપ્રતફંધ
મુકામો.

પેક્યો. અત્માય સુધીનો વૌથી ભોટો બફનયભાણુ
ફોપફ GBU-43B નુ ં લજન ૨૧૬૦૦ ાઉન્ડ છે .
જીીએવ પ્રનદે ળીત આ ફોપફ
MOAB(Massive Ordnance Air Blast) નાં
નાભે ઓખામ છે .

»
  વલશ્વ  

»

બાયતીમ મુની અનુજા યપ્રલન્ર ધીય

રંડનનાં ઓલ્ડ ફેરે કોટડ ની િથભ અશ્વેત જજ
ફની. રંડનની વૌથી યુલાન જજ ણ અનુજા જ
છે .

»

અભેડયકી વેનાએ અપઘાપ્રનસ્તાનનાં

ાડકસ્તાનની વૈન્મ અદારત ડપલ્ડ જનયર

કોટડ ભાળડરે બાયતીમ નાગયીક કુરભુણ જાદલને
પાંવીની વજા પટકાયતા બાયત-ાક વંફધ
ં ો
લણસ્મા. ાડકસ્તાનભાં મોજાનાય વમુરી સુયક્ષા
વપ્રભટભાં બાયત બાગ નડશ રે.

UNDP (યુનાઇટેડ નેળન્વ ડેલરભેન્ટ

િોગ્રાભ)નાં િમુખ તયીકે એપ્રળન સ્ટેનયની
પ્રનભણુકં .

»

બાયતીમ મુનાં આળા ખેભકા બબ્રટનભાં

"એપ્રળમન વુભન ઓપ ધ ઇમય" થી વન્ભાનીત
કયામા.

»

ચીને પ્રળઝીમાન-૧૩ નાભનો શાઇ

કોપયુપ્રનકેળન વેટેરાઇટ રોંચ કમો. જેના દ્વાયા
શાઇસ્ીડ રેનભાં ણ ભોફાઇરભાં ઓનરાઇન
પ્રલડીમો મોગ્મ યીતે જોઇ ળકાળે.
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ન્યુઝીરેન્ડનાં વમુરીકાંઠાનાં પ્રલસ્તાયોભાં

»

એભેઝોન ઇન્ન્ડમાને આયફીઆઇ દ્વાયા

તુપાન કુક ને ગરે પ્રલસ્તાયોભાંથી રોકોને

ડીઝીટર લોરેટનુ ં રાઇવન્વ આલાભાં આવ્યુ.

વરાભત સ્થે ખવેડામા.

»

  આવથિક જગત  

»

NASSCOM (નેળનર એવોવીએળન ઓપ

વોપટ્લેય એન્ડ વપ્રલિવીવ કંનીઝ)નાં ચેયભેન

LIC (રાઇપ ઇન્વમોયન્વ કોોયે ળન ઓપ

ુ ોાર અને
ઇન્ન્ડમા)નાં એભડી તયીકે ફી.લેણગ
સુપ્રનતા ળભાડની પ્રનયુમ્તત.

»

IDBI ફેંકના નલા CEO અને MD તયીકે

તયીકે યભણ યોમની પ્રનભણુકં .

ભશેળ જૈનની પ્રનભણુકં .

»

»

ડો.બીભયાલ આંફેડકયની ૧૨૬ભી

જન્ભજમંપ્રત પ્રનપ્રભતે િધાનભંત્રી ભોદીએ "બીભ
આધાય-ે" એપ્ રોન્ચ કયી. આ એપ્ દ્વાયા
ોતાની ડપિંગયપ્રન્ટથી ેભેન્ટ કયી ળકાળે. જેભાં
તભાયા ફેંક એકાઉન્ટ વાથે આધાય નંફય રીંક
શોલો જરૂયી છે .

»

દે ળનાં ૫ ળશેયોભાં શલે ેરોર-ડીઝરનાં

બાલ આંતયયાષ્ટ્રીમ ફજાયની જેભ કામભી લધ
ધટ થળે. આ  ળશેયો ોંડીચેયી,પ્રલઝાગ,ઉદમુય
,જભળેદુય અને ચંદીગઢ છે .

»

CBDT નાં ભેપફય તયીકે અજીતકુભાય

શ્રીલાસ્તલ અને ળાફયી બટ્ટાળરીની પ્રનભણુકં .
CBDT (Central Board Of Direct Taxes) એ
વેન્રર ફોડડ ઓપ યે લન્યુ એતટ-૧૯૬૩ શેઠ

જીએવટી નાં ચાયે મ પ્રલધેમકને યાષ્ટ્રપ્રતએ

ભંજુયી આી.

  યભત જગત  

»

લલ્ડડ યે વરીંગનાં યે કીંગભાં ટો-૧૦

શેરલાનોભાં બાયતની વાક્ષી ભબરક અને વંડદ
તોભય ળાભેર.

»

ભરેપ્રળમાભાં મોજાનાય ૨૬ભાં સુરતાન

અજરન ળાશ ક ભાટે બાયતીમ શોકી ટીભ જાશેય.
કેપ્ટન-ી.આય.શ્રીજેળ અને લાઇવકેપ્ટનભનપ્રિતપ્રવશ
િં

»

બાયતીમ ફેડપ્રભન્ટન વંધનાં અધ્મક્ષ અને

ુલડ કેન્રીમભંત્રી અબખરેળ દાવનુ ં રખનઉભાં ૫૬
લડની લમે નીધન. િીપ્રભમય ફેડપ્રભન્ટન રીગ

ઇન્કભ ટેક્ષ ડીાટડ ભેન્ટ ભાટે કામડયત છે .

ળરૂ કયલા વડશત ફેડપ્રભન્ટન ભાટે અનેરૂ મોગદાન.

»

»

યાષ્ટ્રીમ ક્રુપ્ર ફજાય ોટડ ર eNAM

(National Agriculture Market) ભાં એક લડભાં
૧૫ શજાય કયોડની રે-લેચ થઇ. eNAM ૧૪એપ્રિર ૨૦૧૬નાં યોજ રોન્ચ કયલાભાં આલી
શતી.

બોારનાં એળફાગ સ્ટેડડમભભાં મોજામેર

પાઇનરભાં ભરેપ્રળમાને શયાલી બાયતે ૫ભી
એપ્રળમાઇ સ્કુર શોકી ચેમ્પમનપ્રળ જીતી રીધી.
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»

ચીની પોમુર
ડ ા લન ગ્રા ી બબ્રટનનાં લુઇવ

શેપ્રભલ્ટને જીતી રીધી.

»

ઐતશાવીક ધટના રૂે પ્રવિંગાોય ઓન

સુયપ્રવયીઝ ફેડપ્રભન્ટનની પાઇનરભાં િથભલાય
ફે બાયતીમ. વાંઇ િબણત અને શ્રીકાંત પાઇનરભાં
ટકયાળે.

»

ચંદીગઢભાં મોજામેર એપ્રળમન બફબરમડડ

ચેમ્પમનપ્રળ વૌયલ કોઠાયીને શયાલીને ંકજ

-Day of The week-
૧૦-એપ્રિર-પ્રલશ્વ શોપ્રભમોોથી ડદલવ
૧૧-એપ્રિર-પ્રલશ્વ ાડકિન્વન ડદલવ
૧૩-એપ્રિર-જબરમાલારા ફાગ શત્માકાંડ
ડદલવ(૧૯૧૯)
૧૪-એપ્રિર-ડો.આંફેડકય જન્ભજમંપ્રત
(ફંધાયણનાં ઘડલૈમા)
૧૫-એપ્રિર-પ્રલશ્વ કરા ડદલવ (બરમોનાદો દ
પ્રલન્ચી જન્ભડદલવ)

અડલાણી એ જીતી રીધી.

  સુંયક્ષણ / વલજ્ઞધન  

»

બાયતીમ મુનાં િોપેવય અરૂણ નામયની

ટીભે વમુરનાં ખાયા ાણીને ીલા મોગ્મ ફનાલી
ળકતુ ડપલ્ટય ફનાવ્યુ.ં યુપ્રન.ઓપ ભાન્વેવટયની આ
ટીભનો આ યીોટડ જનડર નેચય નેનોટેકનોરોજીભાં
િકાપ્રળત થમો છે .

»

બાયત –ભોંગોબરમા લચ્ચે વંયતુ ત અભ્માવ

પ્રભઝોયભનાં લૈયંગટભાં ળરૂ થમો. ફન્ને વૈન્મ
કાઉન્ટય ઇભયજન્વી અને જગર
ં
લોયપેય વડશતનો
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અભ્માવ કયળે.
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