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તાલભાં િલાશીત કયુ.ા

અપેસા ન ું એકભધત્ર ભેગેઝીન

ુ શુ દાણ
-તાી જજલ્રાનાં ફાજીુયાભાં સુમર

 વલદ્યધળકકત 

-તાી જજલ્રાને ીલાનુ ં ાણી ુરૂ ાડતી અને

કાયખાનાનો શુબાયં બ કમો.
જેપ્રવિંગુયા અને ડોરલણ જુથ ાણી મોજનાનુ ં

Available in PDF and JPEG format

રોકાણ કયુા શતુ.ં

 આનધ લોટ્સએ ય અંક ભેલલધ ભધટે

»

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

અંક નં-૨૨ તા:૨૩ એપ્રિર-૨૦૧૭
www.vidhyashakti.blogspot.com
Email : vidhyashaktigujarat@gmail.com
સુંધદક: દયફધય સહદે લવસિંહ
સ્થ : ભધળમધ હધટીનધ
જજ : જનધગઢ

  ગજયધત  

»

િધાનભંત્રી નયે ન્દ્ર ભોદી ૧૬-૧૭ એપ્રિરે

ગુજયાતનાં િલાવે આવ્મા શતાં.
-૨૫ શજાય ફાઇક વાથે ૧૧ કકભી રાંફો યોડ ળો

વયદાય વયોલયભાં ફંધની ઉંચાઇ અને

દયલાજા રગાલલાનુ ં કાભ ુણા થયુ.ં શલે
૧૨૧.૯૨ ભી. સુધી ાણીનો વંગ્રશ થઇ ળકળે.

»

ગુજયાતભાં ૬ થી ૨૩ ભે દયપ્રભમાન ૧૩ભોં

ક્રુપ્ર ભશોત્વલ ઉજ્લાળે.

»

નેાનાં િથભ ભકશરા યાષ્રપ્રત બફદ્યા

દે લી બંડાયી ગુજયાતનાં િલાવે. વોભનાથદ્વાયકાનાં દળાન કમાા. યાજકોટ એયોટા ય ગાડા
ઓપ ઓનય અાયુ.ં

»

વોભનાથ ભંદીયે ૩ડી િોજેકળન ભેીંગ

તથા રાઇટ એન્દ્ડ વાઉન્દ્ડ ળોની મુખ્મભંત્રીનાં શસ્તે
ળરૂઆત. અપ્રભતાબ ફચ્ચનનાં અલાજભાં
વોભનાથ જમોપ્રતરીગનો ઇપ્રતશાવ, ૌયાણીક
ભશાત્ભ યજુ કયાળે. ૧ શજાય િલાવી ઓ એકવાથે
જોઇ ળકે તેલી વ્મલસ્થા કયલાભાં આલી.

સુયતભાં મોજામો

»

-૧૨ કકભી રાંફી વાડી ય વયકાયની મોજનાઓ

કામાક્ર્ભભાં ગુજયાતનાં ઉદ્યોગ કપ્રભશ્નય ભભતા લભાા

દળાાલામ
- કકયણ ભલ્ટી સ્ેશ્મારીટી શોસ્ીટર અને કયચવા
વેન્દ્ટયનુ ં રોકાાણ કયુ.ા
-ફોટાદભાં વૌની મોજનાનાં રીંક-૨ નાં તફક્કા-૧
નુ ં રોકાાણ કયીને નભાદાનાં ાણીને ક્રુષ્ણવાગય

પ્રવપ્રલર વપ્રલિવ ડે ય કદલ્શીભાં મોજામેર

(સ્ટાટા અ શ્રેણી ) અને ફનાવકાંઠાનાં કરેકટય
જેનુ દે લેન(પ્રવિંચાઇ મોજના શ્રેણી) ને
િધાનભંત્રીનાં શસ્તે એલોડા અાણ.

www.vidhyashakti.blogspot.com
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1

સ્ધધા ત્ભક યીક્ષધઓ ભધટે ન ું સૌપ્રથભ લોટ્સએ ભેગેઝીન : વલદ્યધળકકત
www.vidhyashakti.blogspot.com
અભદાલાદ વામન્દ્વ પ્રવટીભાં ૨૦૦ કયોડનાં

ખચે બાયતની વૌથી ભોટી એક્લેટીક વામન્દ્વ

ઉંડાઇ, અને ભુકંનાં કેન્દ્રની ભાકશપ્રત વયકાય અને
પ્રલપ્રલધ પ્રલબાગોને શોચાડે છે .

ગેરેયી ફનળે. જેભાં અન્દ્ડય લોટય લોક લે,

»

અત્માધુપ્રનક એક્લેયીમભ, દુપ્રનમાનાં ૪૦૦થી લધુ

ય િપ્રતફંધ. યાષ્રપ્રત,િધાનભંત્રી વકશત

જચય જીલો અને કોયર યીપ શળે.

કોઇણ રારફતી નકશ રગાલી ળકે, ભાત્ર

»

ોરીવ, એમ્બ્યુરન્દ્વ અને પામયળાખા જ આ

ગુજયાતનાં મુખ્મ ૮ પ્રલત્રધાભોભાં ૨૪

કરાક વપાઇ કયાળે. વોભનાથથી મુખ્મભંત્રીએ

વભગ્ર દે ળભાં ૧ ભે થી રારફતી રગાલલા

રારફતી નો ઉમોગ કયી ળકળે.

વપાઇ અબબમાનનો િાયં બ કયાવ્મો. તેભાં દ્વાયકા,

»

અંફાજી, બગયનાય, ાબરતાણા, ડાકોય, ાલાગઢ

VVPAT (લોટય લેયીપેફર ેય ઓકડટ રેર )

અને ળાભાજી વાભેર છે .

રગાલલા ભાટે કેન્દ્ર વયકાયે ૩૧૭૩ કયોડની ગ્રાન્દ્ટ

  બધયત  

»

નેાની િથભ ભકશરા યાષ્રપ્રત બફદ્યા

દે લી બંડાયી ૫ કદલવનાં બાયત િલાવે. યાષ્રપ્રત
િણલ મુખજી, ઉયાષ્રપ્રત શાભીદ અંવાયી,

EVM (ઇરેકરોપ્રનક લોટીંગ ભળીન) વાથે

પાલી. ગુજયાત અને કશભાચરિદે ળની
ચુટં ણીઓભાં VVPAT લાયલાભાં આલળે. આ
VVPAT થી ભતદાતા એ ફાફતની ખાતયી કયી
ળકે છે કે ોતે જે ક્ષને ભત આપ્મો છે તેને જ
EVM ભાં ગમો છે કે નકશ. જો કે આ પ્રિન્દ્ટ

પ્રલદે ળભંત્રી સુષ્ભા સ્લયાજ અને ગ્રુશભંત્રી

ભતદાન ભથક ય જ યાખલાભાં આલળે.

યાજનાથપ્રવિંશ વાથે ફેઠક મોજાઇ.

»

»

ની ફેઠકોભાં બાગ રેલા ાંચ કદલવનાં

ચંાયણ વત્માગ્રશનાં ૧૦૦ લા ુણા થતાં

ટનાભાં મોજામેર કામાક્રભભાં યાષ્રપ્રત દ્વાયા
વભગ્ર દે ળનાં ૬૦૬ સ્લાતંત્ર્મવેનાનીઓને
વન્દ્ભાનીત કયામા.

»

પ્રભપ્રનસ્રી ઓપ અથા વામન્દ્વ શસ્તકની

નેળનર વેન્દ્ટય પોય પ્રવસ્ભોરોજી (NCS) દ્વાયા ૩૧
નલી લેધળાાઓની સ્થાના કયાળે. શારભાં
દે ળભાં ૮૪ ભુકં પ્રલજ્ઞાન લેધાળાાઓનુ ં યાષ્રીમ
પ્રવસ્ભોરોજીકર નેટલકા છે . જે દે ળનાં પ્રલપ્રલધ
પ્રલસ્તાયોભાં આલતા ભુકંનો વભમ, પ્રતવ્રતા,

નાણાભંત્રી અરૂણ જેટરી પ્રલશ્વફેંક અને IMF

અભેકયકાનાં િલાવે. તેભની વાથે ઇકોનોપ્રભક
અપેવા વબચલ ળક્ક્તકાંત દાવ, મુખ્મ આપ્રથિક
વરાશકાય અયપ્રલિંદ સુબ્રભણ્મભ અને
આયફીઆઇનાં ગલનાય છે . જી-૨૦ ની ફેઠકભાં
આયફીઆઇ ગલનાય ઉજીત ટેર બાગ રેળે.

»

૧૧ભોં યાષ્રીમ પ્રવપ્રલર વપ્રલિવ કદલવ

કદલ્શીનાં પ્રલજ્ઞાનબલન ખાતે ઉજલામો.
િધાનભંત્રી અને ગ્રુશભંત્રીનુ ં અપ્રધકાયીઓને
વંફોધન.

www.vidhyashakti.blogspot.com
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વંવદીમ ેનરની બરાભણોને યાષ્રપ્રતની

»

૬ઠો એભ.એવ.સ્લાપ્રભનાથન ુયસ્કાય ક્રુપ્ર

ભંજુયી ભતા યાષ્રપ્રત, િધાનભંત્રી અને

ક્ષેત્રે મોગદાન આલા ફદર આય.આય.

ભંત્રીઓએ કશન્દ્દીભાં બાણ આવુ ં અપ્રનલામા

શંચીનારને એનામત.

ફનળે.

»

»

ટુયીઝભને િોત્વાશન આલાનાં શેત ુ વાથે

યે લ્લેભત્ર
ં ી સુયેળ િભુએ આંધ્રિદે ળનાં
પ્રલળાખાટનભ અને છતીગઢનાં કકયં દુર લચ્ચે
િથભ પ્રલસ્ટાડોભ કોચલાી રેનને રીરીઝંડી
આી. આ પ્રલસ્ટાડોભ કોચભાં ૩૬૦ ડીગ્રી એ પયી
ળકતી વીટો, ઓટોભેટીક સ્રાઇડીંગ અને

પ્રવિંશ ની નીભણુકં .

»

»

અભેકયકાનાં યાષ્રીમ સુયક્ષા વરાશકાય

રેપટનન્દ્ટ જનયર એચ.આય.ભેકભાસ્ટય બાયતની
મુરાકાતે. િધાનભંત્રી અને સુયક્ષા વરાશકાય
અજીત ડોબાર લચ્ચે ભીટીંગ મોજામ.

»

શયીમાણાભાં ૧૮ થી ૭૦ લાનાં ફધા જ

નાગયીકોને િધાનભંત્રી સુયક્ષા પ્રલભા મોજના
શેઠ આલયી રેલાળે-યાજમ વયકાયની જાશેયાત

»
»

જાણીતી ત્રકાય નોયા ચોયાનુ ં નીધન.
પ્રલશ્વફેંકે ગંગાનદી યનાં શલ્દીમા(ફંગા)

અને લાયાણવી લચ્ચેનાં જભાગાને પ્રલકવાલલા
ભાટે ૩૭૫ પ્રભબરમન ડોરયની રોન ભંજુય કયી.
૧૯૮૬ભાં આ ભાગાને નેળનર લોટય શાઇલે નં-૧
જાશેય કયામો છે .

»

કદનાનાથ ભંગેળકય ુયસ્કાયથી આપ્રભયખાન

અને કપ્રરદે લને વન્દ્ભાનીત કયાળે.

અરુણાચર િદે ળભાં કપલ્ભ અને ટેરીપ્રલઝન

ઇન્દ્વટીટયુટ સ્થાળે.

»

ભધ્મિદે ળનાં કયલાભાં એપ્રળમાનો વૌથી

ભોટો વોરાય ાલય પ્રાન્દ્ટ સ્થાળે.

  વલશ્વ  

જીીએવ ફેઝ ઇન્દ્પોયભેળન પ્રવસ્ટભ અને ફાયી
અને છતભાં ભોટાબાગે કાચ રાગેરા છે .

ઉતયિદે ળનાં નલા ડીજીી તયીકે સુરખાભ

»

તુકીભાં યાષ્રપ્રત િણારી ભાટે કયામેર

જનભત વંગ્રશભાં યાષ્રપ્રત યજ તૈય્મ
અદોગાનની જીત. તુકીભાં ૧૯૨૯ ફાદ વૌથી
ભોટા ફંધાયણીમ સુધાયાથી વંવદીમ િણારીને
ફદરે યાષ્ટપ્રત િણારી રાગુ ડળે. અદોગાન
૨૦૨૯ સુધી વતા ય યશી ળકળે.

»

બબ્રટનભાં ૮ જુને વાભાન્દ્મ ચુટં ણીઓ

કયલાનો િસ્તાલ વંવદે ક્સ્લકામો.

»

નેા-ચીન લચ્ચે "વાગયભાથા ફ્રેન્દ્ડ્ પ્રળ-

૨૦૧૭" યુદ્ધ અભ્માવ ળરૂ થમો. ભાઉન્દ્ટ
એલયે સ્ટને વાગયભાથા ણ કશેલામ છે .

»

ુ ે
ઓસ્રેરીમાનાં િધાનભંત્રી ભેલ્કભ ટનાબર

પ્રલઝા-૪૫૭ અને અભેકયકાનાં યાષ્રપ્રત ડોનાલ્ડ
રમ્બે H-1B પ્રલઝા ફંધ કયતા બાયતીમ આઇટી
િોપેળનલ્વને ભોટો ઝટકો. H-1B પ્રલઝા શેઠ
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કયી ળકતી શતી.

»

યુનો દ્વાયા પ્રલશ્વ મોગ કદલવ ય પ્રલળે ડાક

ટીકીટ ફશાય ાડલાભાં આલળે.

»

ડીઝીટર અથા વ્મલસ્થા ય જી-૨૦ દે ળોની

િથભ ફેઠક ડુવેલ્ડોપા (જભાની)ભાં મોજામ.

»

મ્બમાનભાયભાં ૪ કદલવીમ લોટય પેસ્ટીલર

»

ક્સ્લત્ઝયરેન્દ્ડ એ બાયતની શાફુવ અને કેવય

કેયી યનો િપ્રતફંધ શટાવ્મો.

»

૨૦૧૭-૧૮નાં લાભાં બાયત ૭.૨% નો

પ્રલકાવદય ભેલળે- પ્રલશ્વફેંક

»

૧૪ ભે થી તપ્રભરનાડુ. કેયર, કણાાટક,

ોંડીચેયી, ભશાયાષ્ર, અને શકયમાણાભાં યપ્રલલાયે
ેરોરં ફંધ યશેળે. માાલયણ ફચાલલાભાં

પ્રથિંગમાનભાં ૨૮૫નાં ભોત, ૧૦૩૫ ઘામર. ગત

િધાનભંત્રીએ ભન કી ફાતભાં અીર કયી શતી.

લે ૨૭૭ ભોત થમા શતાં.

»

»

બબ્રક્વ દે ળોનો બફજો કપલ્ભ પેસ્ટીલર ચીનનાં

EPF(Employee's Provident Fund) ય

૨૦૧૬-૧૭નાં લાભાં ૮.૬૫% વ્માજદય

ચેંગહભ
ુ ાં મોજાળે.િથભ કપલ્ભ પેસ્ટીલર બાયતભાં

આલાની નાણાભંત્રી અરૂણ જેટરીની જાશેયાત.

મોજામો શતો.

»

»

ભોંગોબરમા એ ોતાનો િથભ ઉગ્રશ

ભોગોર વેટ-૧ રોચ કમો.

»

જાકાતાાભાં બાયત-ઇન્દ્ડોનેપ્રળમા ઉજાાભચ
ં નુ ં

યીઝલા ફેંક ઓપ ઇન્ન્દ્ડમાએ જમ્બમુભાં

રોકાર કામાારમનો િાયં બ કમો.

»

યોકાણકાયોનો પ્રલશ્વાવ લધતા FDI(Foreign

Direct Investment) આત્ભપ્રલશ્વાવ લૈપ્રશ્વક

આમોજન કયાયુ.ં બાયત ઇન્દ્ડોનેપ્રળમાભાંથી

સુચકાંકભાં બાયતે એક ક્રભ આગ લધલાની

કોરવાનો પ્રત્રજો વૌથી ભોટો આમાતક દે ળ છે .

વાથે ૮ભાં ક્રભે શોચ્યુ.ં િથભ ક્ર્ભે અભેકયકા અને

  આવથિક જગત  

બફજા ક્રભે જભાની.

»

ઇન્દ્પોવીવનાં કો-ચેયભેન યપ્રલ લેંકટેળન

ફન્દ્મા.

»

»

m cap (market capitalization)ભાં

ONGC ને છાડીને SBI વૌથી લધુ મુલ્મલાન
PSU(Public Sector Undertaking) પભા ફની.

IMF નાં યાજકોીમ પ્રલબાગનાં ડીયે કટય

પ્રલટોય ગાસ્ેયએ જણાવ્યુ કે બાયતે ખુફ જ
ઝડથી વાયો પ્રલકાવદય અને કેન્દ્રીમ ફજેટભાં
યાજકોપ્રમ ખાધ ૩.૫% યાખલાનુ ં રક્ષ્મ શાંવીર
કયુા છે .

»

LIC શાઉવીંગ પાઇનાન્દ્વનાં નલા એભડી

અને વીઇઓ તયીકે પ્રલનમ ળાશની પ્રનભણુકં .

  યભત જગત  
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પ્રવિંગાુય ફેડપ્રભન્દ્ટન ઓનનો બખતાફ

કકદામ્બફી શ્રીકાંતને શયાલીને ફી.વાઇ િણીતે જીતી
રીધો. િબણતનો આ િથભ સુય પ્રવયીઝ ખીતાફ
છે . ઇપ્રતશાવભાં િથભલાય જ પ્રવિંગાોય ઓનની
પાઇનરભાં ફે બાયતીમ શોચ્મા શતાં. ૨૦૧૦ભાં
ભકશરા પ્રવિંગલ્વભાં બાયતની વામના નેશલારે

નુ ં ફંગાની ખાડીભાં વપ યીક્ષણ કયાયુ.ં ૨૯૦
કકભીની યેં જ અને ૨.૮ભેક ગપ્રત તેભજ ૨૦૦ કકગ્રા
લોયશશેડ રઇ ળકતી બ્રહ્મોવ પ્રભવાઇરે આંદાભાન
પ્રનકોફાયભાં ોતાનો ટાગેટ ાય ાડયો શતો.
બ્રહ્મોવ નાભ બાયતની ફહ્મુત્રા અને યપ્રળમાની
ભસ્કલા નદીને આધાયે ાડલાભાં આવ્યુ છે .

પ્રવિંગાોય ઓન જીતી શતી યં ત ુ ુરુભાં

»

િથભલાય િબણતે ઇપ્રતશાવ યચ્મો.

રોંચ કયળે. તેભાં ાકકસ્તાનને ફાદ કયતા ફધા

»

દે ળો ને રાબ ભળે.

ઇન્દ્ડોનેપ્રળમાનાં જાકાતાાભાં મોજામેર ૨૦૧૭

ઇવયો ૫ ભે એ દબક્ષણ એપ્રળમા ઉગ્રશને

ઇન્દ્ટયનેળનર જુપ્રનમય ગ્રા ી અન્દ્ડય-૧૫ ુરેરા

»

ગોીચંદની ુત્રી ગામત્રી ગોીચંદે જીતી રીધી.

ળશેયભાં બવ્મ સ્લાગત કયાયુ.ં ગાઇડેડ પ્રભવાઇર

»

ડીસ્રોમય INS ચેન્દ્ન્નઇ ૧૬૩ ભી રંફાઇ, ૭૫૦૦

અભેકયકાભાં મોજામેર અભેકયકી ઓન

કયાટે ચેક્મ્બમનપ્રળભાં બાયતીમ ખેરાડીઓએ ૧૧
ભેડર જીત્મા. કુર ૪૨ દે ળોએ બાગ રીધો શતો.

»

અભેકયકાનાં ફોસ્ટનભાં મોજામેર ભેયેથોન

દોડ ુયી કયીને બાયતનાં અંધ દોડલીય વાગય
ફશેતીએ ઇપ્રતશાવ વર્જ્મો.

»

ટી-૨૦ ભાં ૧૦,૦૦૦ યન ુયા કયનાય

બાયતભાં જ ફનેર INS ચેન્નઇ નુ ં ચેન્દ્ન્નઇ

ટન લજન અને ૩૦ નોટીકર ભાઇરની સ્ીડ
ધયાલે છે .

»

ચીને ોતાનુ ં િથભ ભાનલયકશત કાગો

સ્ેવક્રાપટ પ્રતમાનઝોલ-૧ રોંચ કયુ,ા જે સ્ેળ
સ્ટેળન પ્રતમાનગોંગ-૨ ય જળે.

-Day of The week-

પ્રલશ્વનો િથભ ખેરાડી લેસ્ટઇન્ન્દ્ડઝનો કક્ર ગેઇર

૧૮-એપ્રિર-પ્રલશ્વ પ્રલયાવત કદલવ

ફન્દ્મો.

૨૧-એપ્રિર-નેળનર પ્રવપ્રલર વપ્રલિવ

»

૨૦૨૨ભાં ચીનનાં શોંગઝાલભાં મોજાનાય

એપ્રળમન ગેમ્બવભાં િથભલાય પ્રલકડમો ગેભને
વાભેર કયાળે.

  સુંયક્ષણ / વલજ્ઞધન  

»

INS તેગ ય જશાજ યથી જભીન ય

ભાય કયનાય સુય વોપ્રનક ક્રુઝ પ્રભવાઇર બ્રહ્મોંવ

કદલવ (૨૦૦૬ભાં ળરૂઆત૧૯૪૭ભાં બાયતીમ પ્રવપ્રલર
વપ્રલિવની િથભ ફેચને ગ્રુશભંત્રી
વયદાય લલ્રબબાઇ ટે રે કદલ્શીનાં
ભેટકોપ શાઉવભાં વંફોધી શતી તેની
માદભાં ઉજલામ છે )
૨૨-એપ્રિર- પ્રલશ્વ  ૃથ્લી કદલવ(૧૯૭૦ થી
ળરૂઆત)
૨૩-એપ્રિર-પ્રલશ્વ ુસ્તક કદલવ
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