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અપેસા ન ું એકભધત્ર ભેગેઝીન

 વલદ્યધળકકત 

ખુલ્રો મુકળે. ૧૩૪૪ ભી. રાંફા અને ૨૦.૮ ભી
શોા ચિજભાં ૨૧૬ કેફર લયામા છે .
અભદાલાદ-મુફ
ં ઇને જોડતા નેળનર શાઇલે નં-૮
ય આલેર આ પોયરેન ચિજ ૩૭૯ કયોડનાં ખર્ે
તૈમાય કયામો છે . આ ચિજની રીધે બરૂર્નાં

Available in PDF and JPEG format

ગોલ્ડન ચિજ અને વયદાય ચિજ ય ટ્રાફપક ઘટી

 આનધ લોટ્સએ ય અંક ભેલલધ ભધટે

જળે.

Join Vidhyashakti રખી 7359470068 ય

»

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

અંક નં-૧૫ તા: ૫ ભાર્ચ-૨૦૧૭

થાઇરેન્દ્ડભાં મોજાનાય એશળમા ક ભાટેની

બાયતીમ આર્ચયી ભફશરા ટીભભાં ગુજયાતની
ખેરાડી પ્રેશભરા ફાયીમાની વંદગી.

»

ધોયણ ૧૦ અને ૧૨ નાં શલદ્યાથીઓ ભાટે

ગુજયાત વયકાય દ્વાયા ૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦ નંફયની

www.vidhyashakti.blogspot.com

શેલ્રાઇન ળરૂ કયલાભાં આલી.

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

»

સ્થ : ભધળમધ હધટીનધ
જજ : જનધગઢ

  ગજયધત  

»

ગુજયાતના જાણીતા શાસ્મરેખક અને દ્મશ્રી

તાયક ભશેતાનુ ં અભદાલાદ ખાતે નીધન. તેભની
ચર્ત્રરેખાભાં પ્રકાશળત થતી નલરકથા

ઇન્દ્ટયનેળનર લોટય એક્સસ્ો ળરૂ. શલશ્વની ૧૫૦
કંનીઓ બાગ રેળે.

»

  બધયત  

»

" તાયક ભશેતાનાં ઉલ્ટા ર્શ્ભા" ફનેર છે . તાયક

»

»

૭ ભાર્ે પ્રધાનભંત્રી નયે ન્દ્ર ભોદી નભચદા નદી

ય ફનેર દે ળનાં વૌથી રાંફા કેફર ચિજને

શલદે ળ ભંત્રારમનાં નલા પ્રલકતા તયીકે

ગોાર ફાગ્રેની શનભણુકં . શલકાવ સ્લરૂનુ ં સ્થાન
રેળે.

ુસ્તકો રખેર.

એનવીવી ની વી વેચરિંગ એક્સવીીડીળન

વમુરભાં બાલનગય થી ઓખા મોજામ.

" દુશનમાનાં ઉંધા ર્શ્ભા" યથી ટીલી વીયીમર
ભશેતા એ ોતાના જીલન દયમ્માન ૮૦ થી લધુ

ગાંધીનગયનાં ભશાત્ભા ભંદીય ખાતે

યાષ્ટ્ટ્રીમ અનુસચુ ર્ત જાશત આમોગનાં

અધ્મક્ષ તયીકે શ્રીનંદ કુભાય ની શનયુક્ક્સત.

»

સ્લચ્છ બાયત અચબમાનની િાન્દ્ડ

એમ્ફેવેન્દ્ડય શળલ્ા ળેટ્ટી ફની.
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વયદાય લલ્રબબાઇ ટેર યાષ્ટ્ટ્રીમ ોચરવ

»

બાયતીમ નૌવેના નાં લડા સુશનર રાંફા

એકેડભીના નલા લડા તયીકે ડી.આય. ડોરી

ઓભાનની મુરાકાતે. ફંન્ને દે ળોનાં વૈન્દ્મ વશમોગ

ફભચનની શનયુક્ક્સત

લધાયલા વભજુતી થઇ. બાયત-ઓભાન લચ્ર્ે

»

" અર નાગશ" વૈન્દ્મ અભ્માવ મોજાળે.

શવિંધ ુ ઘાટી વભ્મતાનુ ં નાભ ફદરીને શલે

વયસ્લતી નદી વભ્મતા કયાળે.

»

»

શલમનાં અભ્માવને પયજીમાત કયતો ઠયાલ

દે ળની પ્રથભ અંત્મોદમ એકવપ્રેવ ટ્રેન

અનાચકુરભ થી શાલડા લચ્ર્ે ળરૂ થઇ. યીઝલેળન

આવાભભાં ૮ભાં ધોયણ સુધી વંસ્ુત

વાય કયામો.

લગયની તે બાયતની પ્રથભ સુયપાસ્ટ ટ્રેન છે .

»

૧૩૦ ફકભી ની ઝડે દોડનાયી આ ટ્રેનભાં

ઉતયાખંડ વયકાય દ્વાયા ઋશકેળભાં મોજામો.

આયઓનુ ં ાણી, જાણકાયી ભાટે ડીસ્્રે,ભોફાઇર

»

ર્ાજીંગ ોઇન્દ્ટ , એરઇડી રાઇટ લગેયે સુશલધા
ધયાલે છે .

»

૧૦મુ ં ICEGOV-2017 (ઇન્દ્ટયનેળનર

કોન્દ્પયન્દ્વ ઓન થીએયી એન્દ્ડ પ્રેકટીળ ઓપ
ઇરેકટ્રોનીક્સવ ગલનચન્દ્વ) વંભેરન યુનેસ્કોનાં
વશમોગથી ફદલ્શીભાં મોજાળે.

»

ેટ્રોરીમનાં ઉત્ાદન કયનાયા યાજમોભાં

યાજ્સસ્થાન પ્રથભક્રભે શોચ્યુ.ં વમુદ્રભાં આલેર

૩૯ભોં આંતય યાષ્ટ્ટ્રીમ મોગ ભશોત્વલ

સ્લચ્છતા પ્રત્મે રોકોને જાગ્રુત કયલાં ૧ થી

૮ ભાર્ચ " સ્લચ્છ ળક્ક્સત ળથ" ભનાલાળે.

»

યાલી નદી યની ળાશુય કડી ફંધ

ફયમોજના ુણચ કયલા ફાફતે ંજાફ અને જમ્મુ
લચ્ર્ે વભજુતી થઇ

»

અટાયી ફોડચ ય ય દે ળનો વૌથી ઉર્ો શત્રયં ગો

રશેયાળે. ૩૬૦ ફુટ ઉર્ો અને ૧૨૦ ફુટ રાંફો
અને ૮૦ ફુટ શોો શત્રયં ગો રાશોયથી દે ખાળે.

  વલશ્વ  

ફોમ્ફે શાઇ ફાદ યાજસ્થાને ગત લચભાં ૯૦ રાખ
ટન ેટ્રોરીમભનુ ં ઉત્ાદન કયુ.ચ

»

બાયતભાં ફકળોય યુલતીઓ અને

ભફશરાઓના કલ્માણ શેત ુ શલશ્વ ફેંકની પ્રથભ
મોજનાં " તેજક્સ્લની" ઝાયખંડનાં ૧૭ જજલ્રાભાં
ળરૂ થઇ. તેજક્સ્લનીનો શેત ુ ભફશરાઓનાં વાભાજીક
અને આશથિક ઉત્થાનનો છે .

»

બાયત-ચિટન નાં વંફધ
ં ોભાં ઉત્ુષ્ટ્ટ મોગદાન

આનાય ચિટીળ વાંવદ શલયે ન્દ્ર ળભાચને ડો.
વત્માર ભેભોયીઅર ુયસ્કાયથી વન્દ્ભાનીત
કયામા.

»

આંતકલાદીઓનો ખાત્ભો ફોરાલલા

ાફકસ્તાની વૈન્દ્મએ ઓયે ળન "યદ-ઉર-પવાદ"
શાથ ધયુ.ચ
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૮૯ભોં ઓસ્કાય એલોડચ વભાયોશ ડોલ્ફી

થીએટય ,રોવએંજરવ, કેચરપોશનિમા(અભેફયકા)

યહ્યો. જાશેય કયામેર વ્રુધ્ધી દય ઓક્સટો- ડીવે.નાં
વભમગાાનો છે .

ખાતે મોજામો.

»

ફેસ્ટ ફપલ્ભ- મુન રાઇટ( અડેરે યોભાન્દ્વકી)

ફન્દ્મા.

ફેસ્ટ ડાઇયે કટય- ડેભીમન ર્ાઝેરે(રા રા રેન્દ્ડ)

»

ફેસ્ટએકટય-કેવેમ એપરેક(ભાન્દ્ર્ેસ્ટય ફામ ધવી)
ફેસ્ટ એકટ્રેવ- ઇભા સ્ટોન ( રા રા રેન્દ્ડ)

»

ભોફાઇર લલ્ડચ કોંગ્રેવ ફાશવિરોના(સ્ેન)ભાં

MTNL નાં નલા અધ્મક્ષ ી.કે.ુયલાય

ONGC( Oil and Natural Gas

Corporation ) ૪૪૦૦૦ કયોડ રૂશમાભાં
HPCL(Hindustan Petroleam
Corporation Limited ) નુ ં અશધગ્રશણ કયળે.

મોજામ

»

»

બાયતની મુરાકાતે, બાયતે શલશલધ મોજનાઓ

૮ભાર્ે બાયત-નેા લચ્ર્ે વૈન્દ્મ અભ્માવ

મોજાળે

»

યશળમાની ભદદથી શવફયમાનાં વૈન્દ્મ એ

ઐતશાવીક ળશેય રભામયાને આંતંક્સલાદીઓના
કબ્જજાભાંથી છોડાવયુ.ં

»

ચિટન-બાયત વંસ્ુશત લચ ૨૦૧૭

ફંફકગશાભ ેરેવભાં ળરૂ થયુ.ં ઉદ્ઘાટન વભાયોશભાં
ચિટનનાં ભશાયાણી ઉક્સ્થત યહ્યા.

»

SAARC( South Asian Association of

Regional cooperation) નાં નલા ભશાવચર્લ
તયીકે ાફકસ્તાનનાં અભજદ હવ
ુ ૈન ફી શવમારની
શનભણુકં . નેાનાં અજુ ચન ફશાદુય થાાનુ ં સ્થાન

શલશ્વ ફેંકના CEO ફક્રસ્ટારીના જમોજિલા

ભાટે ૪૦ શજાય કયોડની ભદદ ભાંગી.

»

શલશ્વનાં આશથિક વંગઠન WTO (લલ્ડચ ટ્રેડ

ઓગેનાઇજેળન)ભાં બાયતીમ યાજદુત તયીકે
જે.એવ. દીકની શનયુક્ક્સત.

»

સુશપ્રભકોટચ દ્વાયા જસ્ટીવ અજીત વામતની

આગેલાનીભાં ફનાલેર એવઆઇટી એ ૭૦૦૦૦
કયોડનાં કાા નાણાની ભાફશશત ભી શોલાનુ ં
જણાવયુ. જેભાં ૧૬૦૦૦ કયોડનુ ં કાળુ નાણુ ં
શલદે ળભાં છે .

»

ન્દ્યુ લલ્ડચ લેલ્થ એજન્દ્વી એ બાયતનુ ં વૌથી

ધનલાન ળશેય મુફ
ં ઇને જાશેય કયુ.ચ

  યભત જગત  

રેળે.

  આવથિક જગત  

»

»

Sport Federation) દ્વાયા ફદલ્શીભાં મોજામેર

CSO( central statical

organization) દ્વાયા જાશેય કયામેર શત્રભાશવક
મુલ્માંકનભાં દે ળનો જીડીી વ્રુધ્ધી દય ૭.૧%

ISSF( International Shooting

શનળાનેફાજી લલ્ડચ કભાં બાયતે ૫ ભેડર જીત્મા.
ર્ીન,ઇટારી, ઓસ્ટ્રેરીમા, જાાન ફાદ બાયત
ાંર્ભાં ક્રભે યહ્યુ.
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ખેરાડી

દક

સ્ધાચ

જીતુ યામ

સુલણચ

૫૦ ભી એય શસ્ટર

જીતુ યામ

કાંસ્મ

૧૦ ભી એય શસ્ટર

જાણલા ભાતે " વોરય પ્રોફ ્રવ" શભળન રોંન્દ્ર્

અંકુ ય શભતર

યજત

ુરૂ ડફર ટ્રે 

અભન શપ્રત

યજત

૫૦ ભી શસ્ટર

કયાળે.

ુજા ઘાટકય

કાંસ્મ

ભફશરા એય યાઇપર

ફેંગ્રોયભાં મોજાનાય BCCI નાં લાશિક

એલોડચ વભાયોશભાં શલયાટ કોશરીને પ્રશતષ્ટ્ઠીત
ોરી ઉભયગય એલોડચ (ઇન્દ્ટયનેળનર ફક્રકેટય ઓપ
ધી મય )થી વન્દ્ભાનીત કયાળે. ોરી ઉભયગય
એલોડચ ૩ લાય ભેલનાય શલયાટ કોશરી પ્રથભ

»

અભેફયકાની નાવા દ્વાયા સુમચનાં યશસ્મો

ઓછી ઉંર્ાઇ એ આલતી ફેરેસ્ટીક

શભવાઇરને તોડી ાડલા વક્ષભ સ્લદે ળ શનશભિત
સુયવોશનક ઇન્દ્ટયવે્ટય શભવાઇરનુ ં બાયતે ચફજુ
વપ ફયક્ષણ કયુ.ચ

»

બાયતભાં જ ફનેર સ્કોીમન કરાવની

વફભયીન કરલયી યથી પ્રથભ એન્દ્ટીળી

બાયતીમ ફક્રકેટય ફની ગમો.

શભવાઇરનુ ં ફયક્ષણ વપ યહ્યુ.ં

»

»

બાયતીમ ભફશરા શોકી ટીભનાં કોર્ તયીકે

શોરેન્દ્ડનાં શુઅડચ ભયે નની શનભણુકં

»

બાયતીમ ભફશરા ફક્રકેટની ુલચ કે્ટન ળાંતા

યં ગાસ્લાભીને BCCI રાઇપ ટાઇભ એચર્લભેન્દ્ટ
એલોડચ થી વન્દ્ભાનીત કયાળે.

»

નલેમ્ફયભાં શલશ્વ ભફશરા યુલા ફોક્સવીંગ

ર્ેમ્ીમનશળ બાયતભાં મોજાળે.

»

બાયતનાં શેરલાન ુાળંકય

ચફસ્નોઇ(ભધ્મપ્રદે ળ)ની યુનાઇટેડ લલ્ડચ યે વરીંગ
દ્વાયા આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ યે પયી તયીકે શનયુક્ક્સત.

»

બાયતની અંડય -૧૭ ફુટફોર ટીભનાં કોર્

તયીકે ોર્ચ ુ ગરનાં લુઇવ નોટચ ન ડી ભેટવની
શનભણુકં

  સુંયક્ષણ / વલજ્ઞધન  

વંયક્ષણભંત્રી ભનોશય ાફયકય ની

ઉક્સ્થતીભાં DRDO એ દે ળનાં યક્ષણ ભાટે ૩
પ્રોડકટ વેનાને વોંી
(૧) લેન રોકેટીંગ યડાય સ્લાતી- દુશ્ભનનાં
શશથમાયો ળોધી અને નષ્ટ્ટ કયલાભાં વક્ષભ
(૨) એનફીવી યે કી વશીકર- ન્દ્યુફકચરમય,
ફામોરોજીકર અને કેશભકલ્વ શશથમાયો ળોધી
કાઢલા વક્ષભ
(૩) એનફીવી ભેડીકર કીટન્દ્યુફકચરમય,ફામોરોજીકર અને કેશભકર
શશથમાયોનાં પ્રબાલોથી ફર્ાલનાયી દલા

-Day of The week-
૧ ભાર્ચ- શલશ્વ નાગયીક સુયક્ષા ફદલવ
૩ ભાર્ચ- નેળનર ડીપેન્દ્વ ડે/ શલશ્વ લન્દ્મજીલ
ફદલવ
૪ ભાર્ચ - નેળનર શવક્યુયીટી ડે
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