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અપેસા ન ું એકભધત્ર ભેગેઝીન

 વલદ્યધળકકત 

શલતયીત કયામ.

» ગુજયાતનાં ૮ સ્ટેટ શાઇલેને ૧૨ શજાય
કયડનાં ખર્ે નેળનર શાઇલે ફનાલાળે.

» ગાંધીનગયનાં ભશાત્ભા ભંહદય ખાતે મજામેર
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યાષ્ટ્રીમ ભહશરા વંભેરનભાં પ્રધાનભંત્રીની

 આનધ લોટ્સએ ય અંક ભેલલધ ભધટે

ઉસ્સ્થતી,દે ળબયની ભહશરા વયંર્ ની શાજયી

Join Vidhyashakti રખી 7359470068 ય

» યાજ્મભાં આશથિક છેતયશિંડીનાં ભાભરાઓની

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

અંક નં-૧૬ તા: ૧૨ ભાર્ચ-૨૦૧૭
www.vidhyashakti.blogspot.com
Email : vidhyashaktigujarat@gmail.com
સુંધદક: દયફધય સહદે લવસિંહ

તાવ ભાટે બ્રરવનુ ં અરગ વેર ફનાલાળે.
જેભાં ૨૫ રાખ ઉયનાં છે તયશિંડીનાં કેવની
તાવ કયાળે.

» કેન્દ્ર વયકાયની વાગયભારા મજના શેઠ
દે ળનાં ૪૦૦ ભાંથી ૪૦ પ્રજેકટ ગુજયાતભાં
ફનળે. જેભાં ૪૫ શજાય કયડનુ ં યકાણ થળે.
ગુજયાતનાં ૧૮ ફંદય ને અત્માધુશનક ફનાલાળે.

સ્થ : ભધળમધ હધટીનધ

૧૧ ફંદયને યે લ્લે, વડક અને લાયુભાગચથી

જજ : જનધગઢ

જડાળે. ૭ પ્રજેક્ટભાં ફંદયની આજુફાજુ

  ગજયધત  

» પ્રધાનભંત્રી નયેન્દ્ર ભદી એ બરૂર્ભાં નભચદા
નદી યના કેફર બ્રિજને ખુલ્ર મુક્ય.

» ONGC નાં એશળમાનાં વોથી ભટા OPAL
(ONGS Petro Additions Limited ) પ્રાન્દ્ટને
યાષ્ટ્ર ને વભશિત કમો.

»

બરૂર્નાં જાડેશ્વય ખાતે નભચદા ભાતાને

૩૦૫૫ ભીટય રાંફી ચુદ
ં ડી અચણ કયાતા ગીનીઝ
બુક ઓપ લલ્ડચ યે કડચ વજાચમ. ચુદ
ં ડીભાંથી ૬૦૦
વાડી ફનાલીને જરૂયીમાતભંદ ભહશરાઓને

ઔધગીક શલસ્તાય શલકવીત કયાળે.

» વભનાથ રસ્ટની ૧૧૬ભી ફેઠકભાં
ુ ાઇ
પ્રધાનભંત્રી ભદી, રારક્રુષ્ટ્ણ અડલાણી, કેશબ
ટેર, વહશતનાં ભશાનુબાલ શાજય યહ્ાં.
ર્ન્દ્રબગા ળસ્ક્તીઠને પયીથી શલકવીત કયાળે.

» દીલની મુરાકાત રેનાય પ્રથભ પ્રધાનભંત્રી
નયે ન્દ્ર ભદી ફન્દ્માં.

  બધયત  
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સુશપ્રભકટે કરકતા શાઇકટચ ના લતચભાન જજ

» અવભની ભહશરા કામચકતાચ સુશભત્રા શજાહયકા

વી.એવ.કયણન વાભે લયં ટ કાઢ્ુ.ં

યાષ્ટ્રશતનાં શસ્તે " નાયી ળસ્ક્ત ુયસ્કાય"થી

» ટાઇમ્વ શામય એજ્યુકેળન યેંહકિંગ-૨૦૧૭ભાં "

વન્દ્ભાનીત

ફેસ્ટ સ્ભર યુશન. ઇન ધ લલ્ડચ ભાં "ઇન્ન્દ્ડમન

» ભાત ૃત્લ રાબ વંળધન શલધેમક-૨૦૧૬ભાં

ઇન્દ્સ્ટીટયુટ ઓપ વામન્દ્વ –ફેંગ્રયને ૮મુ ં સ્થાન

ખાનગી વેકટયભાં કાભ કયતી ભહશરાઓને ભાત ૃત્લ

ભળયુ.ં પ્રથભલાય બાયતની કઇ વંસ્થા ટાઇમ્વની

યજા ૧૨ ને ફદરે ૨૬ વપ્તાશ કયલાભાં આલી.

આ માદીભાં ટ-૧૦ભાં વભાશલષ્ટ્ટ થઇ છે .

» મુફં ઇ ભશાનગયાબ્રરકાનાં ભેમય શળલવેનાનાં
શલશ્વનાથ ભાશદે શ્વય ફન્દ્માં, બાજનાં વહ્ગથી
તેભને ૧૭૧ ભત ભળમા શતાં.

» નકવરલાદીઓ વાથે વંફધં યાખલાનાં
આયવય હદલ્શી યુશન.નાં પ્રપેવય
જી.એન.વાંઇફાફાને ઉમ્રકેદની વજા પટકાયામ.

» યુીએવવીનાં નલા વબ્રર્લ ટી. જેકફ ફન્દ્માં.
» જાશેય શલતયણ પ્રણારીની દુકાનની
પાલણીભાં ભહશરાઓને ૩૩% અનાભત

  વલશ્વ  

»

બાયતીમ વીભા નજીક ર્ીને શતબ્ફતભાં બ્રફજુ

વોથી ભટુ એયટચ ટભીનર ખુલ્લુ મુકયુ.ં લે
૭.૫ રાખ મુવાપય અને ૩ શજાય ટન
ભારવાભાન રઇ જલા વક્ષભ ફનળે.

»

બાયતભાં મજામેર ૧૯ભાં એશળમાઇ સુયક્ષા

વંભેરનભાં ાહકસ્તાનનાં ુલચ સુયક્ષા વરાશકાય
ભશભદ અરી દુયાની એ કબુરાત કયી કે મુફઇનાં
ં
આતંકલાદી હભ
ુ ર ાહકસ્તાની આતંકલાદીઓ એ
જ કમો શત.

આલાન બ્રફશાય વયકાયન શનણચમ.

»

» ંજાફ યુશન. એ દેળનાં પ્રથભ સ્લદેળી

ધયાલતી યભાણુ શભવાઇરનુ ં પયી યીક્ષણ કયુ.ચ

કાવની ફીટી જાત શલકવાલી. જેના ફીજન

ઉતય કયીમાએ ૧૦૦૦ કીભી ભાયક ક્ષભતા

ફે ભહશનાભાં ફીજીલાય યીક્ષણથી શલશ્વ બ્રર્િંતીત

ખેડુત બ્રફજીલાય લાલેતયભાં ઉમગ કયી ળકળે.

»

» IIFAA ( ઇન્દ્ટયનેળનર હપલ્ભ પેસ્ટીલર એન્દ્ડ

બાયતનાં ૫૩.૫ અયફ ડરયનાં વંયક્ષણ ફજેટ

એલડૌ ચ વ ઓપ ઓસ્રેરીમા) ભાં વલચશ્રેષ્ટ્ઠ
અબ્રબનેત્રીન ુયસ્કાય એશ્વમાચ યામને હપલ્ભ
વયફજીત નાં યર ભાટે એનામત.

ર્ીને તાનુ ં વંયક્ષણ ફજેટ ૭.૫% લધાયુ.ચ

વાભે ર્ીનનુ ં વંયક્ષણ ફજેટ ત્રણ ગણુ એટરે કે
૧૫૨ અયફ ડરય થયુ.ં

»

IORA(Indian Ocean Rim Association) નુ ં

૨૦મુ ં શળખય વંભેરન ઇન્દ્ડનેશળમાની યાજધાની
જાકાતાચભાં મજાયુ.ં બાયતીમ પ્રશતનીધી ભંડ
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ઉસ્સ્થત યહ્યુ. IORA નાં બાયત વહશત ૨૧
વભ્મદે ળ છે .

»

ર્ીનન ઘયે લ ું ઉત્ાદન દય ૨૫ લચનાં

ઇશતશાવભાં વોથી નીર્ ૬.૫% યહ્.

»

વેભવંગ ાવેથી રાંર્ રેલાનાં ભાભરે

દબ્રક્ષણ કયીમાનાં યાષ્ટ્રશત ાકચ ગેન શઇને દ
યથી શટાલામા.

  આવથિક જગત  

»

કેંર વયકાયે હપિંગય શપ્રન્દ્ટ આધાયીત ભફાઇર

ેભેન્દ્ટ શવસ્ટભ ધયાલતી "આધાયે" એપ્ રોંર્
કયી.. આધાયે એપ્ રોંર્ કયનાય પ્રથભ ફેંક
IDFC ફેંક ફની.

»

રાઇનાં આંકડા મુજફ દે ળભાં ૧૩.૩ કયડ

રક સ્ભાટચ પન ઇન્દ્ટનેટ થી કનેકટ થમા.

»

સ્ટેટ ફેંક ઓપ ઇન્ન્દ્ડમા એ કભચર્ાયીઓ ભાટે

તાનાં કાભને ઘય ફેઠા જ કયલા ભાટે "લકચ ફ્રભ
શભ" બ્રરવીને ભંજુયી આી

  યભત જગત  

ર્ીન ૫ કયડ ભેરીક ટન રખંડ અને ૧૫

કયડ ભેરીક ટન કરવાનુ ં ઉત્ાદન ઘટાડળે.

»

»

યીરામન્દ્વે ેટીએભભાંથી તાની હશસ્વેદાયી

»

યશલર્ંરન અશશ્વન ટેસ્ટ હિકેટભાં ૨૬૯ શલકેટ

રેનાય બાયતન ાંર્ભ ખેરાડી ફન્દ્મ.

ર્ીનનાં અરીફાફા ડૉટ કભને લેંર્ી દીધી.

બ્રફળનશવિંશ ફેદીન યે કડચ તડય.

»

ખેરાડી

શલકે ટ

કુ ંફરે

૬૧૯

કશરદે લ

૪૩૨

શયબજન

૪૧૭

જશીયખાન

૩૧૧

આય.અશશ્વન

૨૬૯

આશથિક વશમગ વંભેરન (ECO) નુ ં ૧૩મુ ં

શળખય વંભેરન ઇસ્રાભાફાદભાં મજાયુ.ં આશથિક
વશમગ વંભેરન (ECO)નાં ૧૦ વભ્મ દે ળ છે
અને તેન ુ ં મુખ્મારમ ઇયાનનાં તશેયાનભાં છે .

»

શલજમા ફેંકે તાની ૨૦૦૦ભી ળાખા

શતરુભારા શતરૂશતભાં ળરૂ કયી.

»

»

જુન થી ળરૂ થળે. બાયત પ્રથભ ભેર્ ઇંગ્રેન્દ્ડ વાભે

SAIL(સ્ટીર ઓથયીટી ઓપ ઇન્ન્દ્ડમા

બ્રરભીટેડ) કંનીની ભાબ્રરકીની ત્રણ કંની એરામ
સ્ટીર પ્રાન્દ્ટ(ASP),વેરન સ્ટીર પ્રાન્દ્ટ(SSP),
અને શલશ્વવયૈ મા આમચન એન્દ્ડ સ્ટીર(VISP) નાં
ડીવઇન્દ્લેસ્ટભેન્દ્ટને વયકાયની ભંજુયી. વયકાય ૧૫
શજાય કયડ ભેલળે.

ઇંગરેન્દ્ડભાં આઇવીવી ભહશરા લલ્ડચ ક ૨૪

ખેરળે. લલ્ડચ કનાં િાન્દ્ડ એમ્ફેવેન્દ્ડય વબ્રર્ન
તેંડુરકયને ફનાલામ.

»

આઇવીવી ટેસ્ટ યે હકિંગભાં ૮૯૨ ઇન્દ્ટ વાથે

ુ ત
યશલન્દ્ર જાડેજા અને આય. અશશ્વન ફંન્ને વંયક
યીતે નંફય -૧ ય શચ્મા.

www.vidhyashakti.blogspot.com

ઉયાષ્ટ્રશત શાભીદ અંવાયીની આગેલાનીભાં
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બાયતીમ ટીભની નલી સ્ન્દ્વય

કંનીઓ ભફાઇર ફની. સ્ટાય ઇન્ન્દ્ડમાનુ ં
સ્થાન રેળે.
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બાયતીમ નોવેનાભાં ૩૦ લચ સુધી વેલા

આનાય INS શલયાટ આખયે શનવ્રુત થયુ.ં ૧૨ ભે
૧૯૮૭ભાં બાયતીમ નોવેનાભાં વાભેર થયુ શતુ.ં
બાયતીમ નોવેનાભાં વાભેર થમા શેરા તે ૨૭

-Day of The week-
૭ ભાર્ચ- શલશ્વ વસ્ટેઇનેફર એનજી ડે
૮ ભાર્ચ- શલશ્વ ભહશરા હદલવ
બ્રફજ ગુરુલાય- શલશ્વ કીડની હદલવ
૧૨ ભાર્ચ -CISF હદલવ

ધુંચ યધજમોનધુંચટ
ું ણી કયણધભો
ઉતયપ્રદે ળ
કર સીટ

૪૦૩

ફીજેી

૩૨૫

સધ+કોંગ્રેસ

૫૪

ફસધ

૧૯

અન્મ

૫

લચ સુધી બ્રિટનની યમર નેલીભાં ૨૭ લચ

ઉતયધખુંડ

કામચયત યહ્યુ શતુ.ં ૨૪ શજાય ટન લજન અને ૭૪૩

કર સીટ

૭૦

ફુટ રંફાઇ ધયાલતા INS શલયાટ ય ૧૫૦૦

ફીજેી

૫૭

કોંગ્રેસ

૧૧

અન્મ

૨

જલાન અને ૨૬ શલભાન તૈનાત યશેતા શતાં.

»

આતંકલાદી હભ
ુ રાને યકલા શલે બાયતીમ

જલાન યકેટ રોંર્યન ઉમગ કયળે.
અત્માધુશનક યકેટ રોંર્ય ખયીદલા યક્ષા ભંત્રારમે
યીક્લેસ્ટ ઓપ પ્રઝર ભંજુય કયી.

»

કણાચટકનાં કાયલાડભાં લાઇવ એડશભયર

ગીયીળ લુથયાની ઉસ્સ્થશતભાં INS શતરાંર્ાંગને
નોવેનાભાં વાભેર કયાયુ.ં INS શતરાર્ાંગ લટય
જેટ પાસ્ટ એટેક િાપટ છે , જે વમુરભાં ૬૫
હકભીની ઝડ વાથે, ૩ હડઝર એંજીન અને ૩૦
એભએભની સ્લદે ળી ગન ધયાલે છે . આ શ્રેણીનાં

ુંજાફધ
કર સીટ

૧૧૭

અકધરી+ફીજેી

૧૮

કોંગ્રેસ

૭૭

આ

૨૦

અન્મ

૨
ગોલધ

કર સીટ

૪૦

ફીજેી

૧૩

કોંગ્રેસ

૧૭

એનસીી

૧

અન્મ

૯

INS તાયમુગરી અને INS શતશાયુન
ં ે શેરેથી જ
નોવેનાભાં વાભેર કયામા છે . ઉલ્રેખનીમ છે કે
શતરાર્ાંગ આંદાભાન શનકફાયન એક ટાુ છે
જેનાં નાભ યથી તેન ુ ં નાભ યખાયુ છે .

ભળણપય
કર સીટ

૬૦

ફીજેી

૨૧

કોંગ્રેસ

૨૮

ત ૃણમર કોંગ્રેસ
અન્મ

૧
૧૦
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»

4

