LAKSHYA CAREER ACADEMYWay to success…
બાયતનો શ્રીરંકા વાભે શ્રેણી વલજમ
 બાયતીમ ક્રિકેટ ટીભે શ્રીરંકાના પ્રલાવ દયવભમાન શ્રીરંકાને 5-0 થી યાજમ આી વ્શાઈટલોળ કમો છે .
 શ્રીરંકન ધયતી ય શ્રીરંકાને વ્શાઈટલોળ કયનાય બાયત વલશ્વની પ્રથભ ટીભ ફની.
 આ વવયીઝભાં અભદાલાદનો જવવપ્રત બુભયાશ પ્રેમય ઓપ ધ વવયીઝ જાશેય થમો.

ભા નભમદા ભશોત્વલ માત્રા
 6 વપ્ટેમ્ફય,2017 થી 15 વપ્ટેમ્ફય,2017
 મુખ્મભંત્રી શ્રી વલજમબાઈ રૂાણી ના શસ્તે સુયેન્દ્રનગય ખાતેથી ભા નભમદા ભશોત્વલ માત્રાનો પ્રાયં બ કયાલલાભાં આવ્મો
શતો.
 નભમદા

માત્રાના 84 યથ, 24 જિલ્ા, 7 ળશેયો અને 7200થી લધુ ગાભોભાં માત્રા કયળે.

રખનઉ ભેટ્રો ટ્રેન
 ઉત્તયપ્રદે ળના રખનઉ ખાતે કેન્દ્રીમ ગૃશ ભંત્રી

શ્રી યાજનાથવવિંશ અને ઉત્તયપ્રદે ળના મુખ્મભંત્રી શ્રી મોગી આક્રદત્મનાથે

રીરી ઝંડી આી. શારના ગૃશ ભંત્રી વનભમરા વીતાયાભન.
 રખનઉભાં આ ભેટ્રો ટ્રેન ટ્રાન્દ્વોટમ નગયથી ચાયફાગ લચ્ચે 8.5 ક્રકભીના ટ્રેક ય 8 સ્ટેળન લચ્ચે દોડળે.

વળકાગો પ્રલચનના 125 લમ
 11 વપ્ટેમ્ફય,2017ના યોજ ંક્રડત દીનદમા ઉાધ્મામજીના ળતાબ્દી લમ અને શ્રી સ્લાભી વલલેકાનંદના વળકાગો
પ્રલચનના 125 લમની ઉજલણી વનવભત્તે લડાપ્રધાન ભોદીએ નલી ક્રદલ્શીના 'નેળનર ઈન્દ્પોભેટીક્વ વેન્દ્ટય' ખાતેથી આ
પ્રલચનનુ ં લેફકાસ્ટીંગ રાયા દે ળબયથી યુવનલવવિટી અને કોરેજોના વલધાથીઓને લેફકાસ્ટીંગ રાયા વંફોધન કયુમ શતુ.ં
 આ પ્રલચનની થીભ 'મંગ ઈન્ન્દ્ડમા ન્દ્યુ ઈન્ન્દ્ડમા- અ યીવર્જન્દ્ટ નેળન : ફ્રોભ વંકલ્ ટુ વવદ્ધિ' શતી.
 આ વભાયોશભાં વલધાથીઓએ 2022 સુધીભાં 'ન્દ્યુ ઈન્ન્દ્ડમા'નુ ં વર્જન કયલાનો વંકલ્ રીધો શતો.

ભોદી લીથ વળન્દ્જો આફે પોય બ ૂરેટ ટ્રેન
 બાયતના પ્રલાવે આલેરા જાાનના લડાપ્રધાન શ્રી વળન્દ્જો આફે અને બાયતના લડાપ્રધાન ભોદી લચ્ચે ગાંધીનગયના
ભશાત્ભા ભંક્રદયભાં કુર 15 કયાયો ય શસ્તાક્ષય થમા.
 જેભાં બાયતનાં 5 ભોટા પ્રોજેકટને જાાન રાયા વોપટ રોન આલાભાં આલળે.
 લડાપ્રધાન નયે ન્દ્રબાઈ ભોદીએ વળન્દ્જો આફેને ોતાનુ ં 'ભન કી ફાત' ુસ્તક બેટ આપ્યુ.ં
 અભદાલાદના વાફયભતી યે રલે સ્ટેળન ાવેના યે રલે સ્ટેક્રડમભ ખાતે બાયતના લડાપ્રધાન શ્રી ભોદી અને જાાનના
લડાપ્રધાન શ્રી વળન્દ્જો આફે રાયા મુફ
ં ઈ-અભદાલાદ શાઈ સ્ીડ યે ર ક્રયમોજનાનુ ં ભ ૂવભ ૂજન કયુ.ું
 આ ટ્રેન અભદાલાદના વાફયભતી સ્ટેળનથી મુફ
ં ઈના ફાંરા કુરામ ટવભિનર સુધી દોડળે. કુર અંતય

508 km છે .ટ્રેનની

ઝડ 320 to 350 km/h શળે.આ ટ્રેન 12 સ્ટેળન યથી વાય થળે.
 આ ભાટે જાાન તયપથી રૂ.88,087 કયોડ રૂવમાની રોન 0.1 ટકાના દયે વ્માજે ભળે. કુર ખચમ 1.10 રાખ છે .
 આ ટ્રેનની પ્રથભ ટ્રીનો પ્રાયં બ 15 ઓગસ્ટ,2022 થી કરવાન ું આયોિન છે .
 બેટ ટ્રેન ટ્રેનનિંગ સેન્ટર કે જે વડોદરાના ાબાગ ખાતે આવે એન.એ.આઈ.આર.( નેશન એકેડમી ઓફ ઈન્ન્ડયન
રે વે) માું અંદાજે રૂ.600 કયોડના ખચે ફનનાય છે જેનુ ં ખાતમુહત
ં
2022
ૂ મ લડાપ્રધાન નયે ન્દ્રબાઈ ભોદીએ કયુમ શતુ.લમ
સુધીભા6 આ ટ્રવનિંગ વેન્દ્ટયનુ ં કાભ  ૂણમ થળે.4000 કભમચાયીને તેભાં ત્રણ લમ ભાટે તારીભ આલાભાં આલળે.
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 જાપાનના ફર્સટટ ેડી શ્રીમતી એકી આબેએ ગિરાત યનનવનસિટીની માકાત દરનમયાન થયેી સુંમનત મિબ જાપાનના
સહયોગથી ગિરાત યનનવનસિટીમાું 'ટેકનોોજી એન્ડ હેરીટેિ
નિઝવેશન સેન્ટર' શરૂ કરવામાું આવશે.

સૌની યોિના
 ગુજયાતના પ્રલાવે આલેરા બાયતના
કોવલિંદે

જવદણ નજીક વૌની મોજના

યાષ્ટ્ટ્રવત શ્રી યાભનાથ
લરિંક-4ના ફીજા

તફક્કાના રૂવમા 1068.63 કયોડના કાભોનુ ં ઈ-તકતી રાયા
ખાતમુહત
ૂ મ કયુ.ું

 વૌની(SAUNI) :વૌયાષ્ટ્ટ્ર નભમદા અલતયણ ઈયીગેજન
યુએવ ઓન 2017


ઓગસ્ટ- વપ્ટેમ્ફય 2017 દયવભમાન અભેયીકાના ન્દ્ય ૂમોકમ ખાતે યુએવ ઓન ટેવનવ ટુનાભેન્દ્ટ 2017નુ ં આમોજન



યુએવ ઓન દય લે લમના અંતે યભાતી ચોથી અને અંવતભ ગ્રાન્દ્ડ સ્રેભ ટુનાભેન્દ્ટ છે .
ઈલેન્દ્ટ

વલજેતા

કોને શયાલીને

ભેન્દ્વ વવિંગલ્વ

યાપેર નડાર(સ્ેન)

કેવલન એન્દ્ડયવન(વાઉથ આક્રફ્રકા)

વલભેન્દ્વ વવિંગલ્વ

સ્રોઅન સ્ટીપન (અભેયીકા)

ભેક્રડવન કીઝ(અભેયીકા)

ભેન્દ્વ ડફલ્વ

જીન-જુલરમન યોજય(નેધયરેન્દ્ડ)

પેલરવવમાનો રોેઝ (સ્ેન)

શોક્રયમા ટેકાઉ(યોભાવનમા)

ભાકમ રોેઝ (સ્ેન)

ચાન યુગ
ં -જાન (તાઈલાન)

ે ા(ચેક ક્રયબ્બ્રક)
લ્યુવી શાડમ ડક

ભાક્રટિના ક્રશિંગીવ(સ્સ્લત્ઝરેન્દ્ડ)

કેટયીના વવવનકોલા (ચેક ક્રયબ્બ્રક)

વલભેન્દ્વ ડફલ્વ

ONE LINER
 ઉત્તય કોક્રયમા રાયા શાઈડ્રોજન ફોમ્ફના વપ યીક્ષણનો દાલો, ત્માંનો વયમુખત્માય ળાવકનુ ં નાભ ક્રકભ જોંગ ઉન
 શ્રીભતી ગૌયી રંકેળ કે જે ફેંગાલુરુથી કન્દ્ન્દ્ડ બાાના ત્રકાય શતા તેની શત્મા કયલાભાં આલી.
 કેયેલફમન ટાુઓ અને ક્યુફા વક્રશત  ૂલમ અભેયીકાના પરોક્રયડા સ્ટેટ ય ઈયભા નાભના ચિલાતે(શયીકેને) તાયાજી
વજી શતી.આ ચિલાત ઉદબલ એટરાન્ન્દ્ટક ભશાવાગયભાં થમો શતો. અભેયીકાભાં ચિલાતને શક્રયકેને તયીકે
ઓખલાભાં આલે છે .
 કેન્દ્ર વયકાયે કેન્દ્રીમ કભમચાયીના ભોંઘલાયી બથ્થાભાં 1 ટકાનો લધાયો કયતાં બથ્્ુ ં 4 ટકાથી લધીને 5 ટકા થયુ.ં
 વવિંગાોયના પ્રથભ ભક્રશરા યાષ્ટ્ટ્રવત શ્રીભતી શરીભા માકુફ.
 કેન્દ્ર વયકાય રાયા છે લ્રા ત્રણ લમભાં જનધન મોજના અંતગમત ૩૦ કયોડ ક્રયલાયોનાં ફેન્દ્ક ખાતા ખોરલાભાં આવ્મા.
 અભયનાથમાત્રાળુઓને રઈ જતી ફવ ય આતંકી હભ
ુ રો કયનાય રશ્કય-એ-તોમફાનો કભાન્દ્ડય અબુ ઈસ્ભાઈર ઠાય
ભયામો છે
 ગુજયાતના અભદાલદ ખાતે ૩૦ભો ટેફર ટેવનવ એવળમા કનુ ં આમોજન થયુ શતુ.જેભાં
ં
12 દે ળના ૩૨ ખેરાડીઓએ
બાગ રીધો શતો.
 11 વપ્ટેમ્ફય યાષ્ટ્ટ્રીમ દે ળબક્રકત ક્રદન

14 વપ્ટેમ્ફય યાષ્ટ્ટ્રીમ ક્રશન્દ્દી ક્રદલવ, યાષ્ટ્ટ્રીમ અંધજન ક્રદલવ
www.lakshyacareer.in

