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સમીક્ષા 123 તારીખ 1/12/15  

ભારત દ્વારા પૃથ્વી-2 મમસાઈલનયાં સફળ પરીક્ષણ કરવામાાં આવયયાં  

૧) ભારત દ્વારા 26 નવેમ્બર 2015 ના રોજ પૃથ્વી-2 મિસાઈલન ું સફળ પરીક્ષણ કરવાિાું 

આવ્ ું. 

૨) જિીનથી જિીન પર હ િલો કરી શકે તેવી તેવી આ મિસાઈલની ક્ષિતા 350 મક.િી. સ ધીની 

છે. 
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૩) આ મિસાઈલ 500 થી 1000 મકલો વજનના પરિાણું હમથ્ારોથી ટારે્ગટને ધ્વસ્ત કરી શકે 

તેિ છે. 

૪) એડવાન્સ ટેકનોલોજી વાળી પૃથ્વી-2 મિસાઈલિાું બ ેએન્જીન લર્ગાવવાિાું આવેલ છે. 

૫) અમિ મિસાઈલ બાદ ભારતની આ િહત્વની બલેેમસ્ટક મિસાઈલ છે. 

૬) ભારત પાસે પરિાણું ક્ષિતા વાળી મિસાઈલ છે તેિાું અમિ 1-2-3 નો સિાવેશ કરવાિાું 

આવેલ છે. 

૭) 22 નવેમ્બર DRDO દ્વારા ઓરરસ્સાના અબ્દ લ કલાિ આઈલેન્ડ પર એન્ટી બલૈીમસ્તક 

ઇન્ટર સેપ્ટર મિસાઈલન ું કાિ્ાબ  પરીક્ષણ કરવાિાું આવ્ ું હત ું. 

 

સમીક્ષા 124 તારીખ 2/12/15 

 મવશ્વ રોબોટ ઓલમમ્પયાડ 2015 દોહામાાં સાંપન્ન ..... 

૧) 6 થી 8 નવેમ્બર 2015 ના રોજ મવશ્વ રોબોટ ઓલમમ્પ્ાડ 2015 િધ્્ કતારની રાજધાની 

દોહાિાું ્ોજાઈ હતી. 

૨) આ વર્ષના મવશ્વ રોબોટ ઓલમમ્પ્ાડનો મવર્્ રોબોટ અન્વેર્ક હતો. 

3) આ ઓલમમ્પ્ાડિાું 55 થી વધારે દેશોના મવદ્યાથીઓએ ભાર્ગ લીધો હતો. 

૪) મવશ્વ રોબોટ ઓલમમ્પ્ાડના ઇમતહાસિાું ભારતી્ મવદ્યાથીઓએ WRO- 2015 િાું 

પહેલીવાર ત્રણ િેડલ પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

૫) ભારતના મવદ્યાથીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલ િેડલિાું એક સ વણષ અન ેબ ેરજત ચુંદ્રકનો સિાવેશ 

થા્ છે. 

૬) સાુંસ્કૃમતક અને પ્ષટન રાજ્્ િુંત્રી ડો. િહેશ શિાષએ જાહેરાત કરી હતી કે આર્ગાિી 13 િો 

મવશ્વ રોબોટ ઓલમમ્પ્ાડ નવેમ્બર 2016 િાું રદલ્હીિાું ્ોજાશે. 
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૭) મવશ્વ રોબોટ ઓલમમ્પ્ાડ વર્ષ 2003 થી આ્ોમજત કરવાિાું આવે છે. 

૮) આ સ્પધાષના સ્થાપક જાપાન, ચીન, મસુંર્ગાપ ર અન ેકોરર્ાને િાનવાિાું આવે છે. 

 

સમીક્ષા 125 તારીખ 3/12/15 

વડોદરાની સ્વદેશી કાંપનીએ બનાવયો ઈસરો માટે સ્પેસ સયટ...... 

૧) વર્ષ 1984 બાદ ઈસરો િેન મિશન અમભ્ાન અુંતર્ગષત વર્ષ 2017 િાું અવકાશિાું અુંતરીક્ષ 

્ાત્રી િોકલવાની તૈ્ારી કરી રહ્ ું છે. 

૨) વર્ષ 1984 િાું ભારતે સેલ્્ ટ નાિન ું ્ાન સ્કોડરન લીડર રાકેશ શિાષ સાથ ેરમશ્ાના 

સહ્ોર્ગથી અુંતરીક્ષિાું િોક્લ્્ ું હત ું. 

૩) વડોદરાની એક ખાનર્ગી કુંપની દ્વારા હવેના મિશન િાટે સ્પેસસ ટ બનાવવાિાું આવી રહ્ો છે. 

૪) અિેરરકા અન ેરમશ્ા સ્પેસ સ ટ િાટે 100 કરોડ રૂમપ્ાન ું બજટે ફાળવે છે. 

૫) જ્ારે વડોદરાની આ કુંપનીએ 1 કરોડ રૂમપ્ાના ખચે આ સ્પેસ સ ટ તૈ્ાર કરેલ છે. 

૬) નવા બનનાર સ્પેસસ ટન ું વજન 13 થી 15 મકલોન ું રહેશે. 

૭) આજ સ ધીિાું સ્પેસસ ટ બનાવનાર અિેરરકા, રમશ્ા અન ેવડોદરાની સ્્ોર સફેટી ત્રીજી 

કુંપની છે. 

૮) નવા બનનાર સ્પેસ સ ટ ફા્ર પ્રફૂ અને પુંક્ચર પ્રૂફ છે.(એડવાન્સ સ્ર  એસ્કેપ ્ મનટ) સ્પેસ 

સ ટિાું 200 પાર્ટસષ લર્ગાવવાિાું આવશે .  

૯) સ્પેસસ ટ બનાવનાર કુંપનીની કહવ ું છે કે આ સ્પેસસ ટ પહેરેલ વ્મક્ત અવકાશિાું હશ ેતો 

પણ નીચે બેઠા વૈજ્ઞામનકો તેના શરીરના ધબકારા િાપી શકાશે.  
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સમીક્ષા 126 તારીખ 4/12/15 

ગયજરાત સરકાર દ્વારા શ્રમ કાનયન સાંશોધન મવધેયક 2015 ને રાષ્ટ્રપમત દ્વારા માંજય રી આપવામાાં 

આવી.... 

૧) ર્ગ જરાતની મવધાનસભાએ આ શ્રિ કાન ન સુંશોધન મવધે્ કન ેફેબ્ર આરી 2015 િાું પારરત 

કરવાિાું આવ્ ું હત ું. 

૨) આ મવધે્ કિાું ઉદ્યોર્ગો અને િજ રો અન ેકિષચારીઓ વચ્ચે થનાર તનાવને અદાલતથી બહાર 

નીપટાવવાની વાત પ્રા ભાર િ કવાિાું આવેલ છે. 

3) આ કા્દાિાું લોકોપ્ોર્ગી સેવાઓિાું હડતાલ કરવા પર પ્રમતબુંધ લર્ગાવવાિાું આવ્ો છે. 

૪) િજ ર અન ેઉદ્યોર્ગ વચ્ચે થ્ેલ ખટરાર્ગિાું િજ ર ત્રણ વર્ષની જગ્્ાએ હવે િાત્ર એક વર્ષની 

અુંદર ફરર્ાદ કરી શકશે. 

૫) આ મવધે્ કિાું ન્્ નતિ િજ રી અમધમન્િ 1948 તથા ઔધોમર્ગક મવવાદ 1947 િાું સ ધારો 

કરવાિાું આવેલ છે. 

૬) આ મવધે્ કિાું જ ેઉદ્યોર્ગિાું 20 થી વધારે િજ રો કા્ષ કરતા હો્ ત્્ાું ચેક દ્વારા તેના 

નાણાની ચ કવણી કરવી પડશે. 

૭) આ મવધે્ ક ર્ગ જરાત આતુંકવાદ અને સુંર્ગરઠત અપરાધિાું મન્ુંત્રણ મવધે્ ક સાથ ે

રાષ્ટ્રપમતની િુંજ રી િાટે િોકલવાિાું આવ્ ું હત ું. 

સમીક્ષા 127 તારીખ 5/12/15 

જસ્ટીસ તીરથ મસાંહ ઠાકય ર દેશના 43 માાં મયખ્ય ન્યાયાધીશ બન્યા.... 

૧) સ પ્રીિ કોટષના િ ખ્્ ન્્ા્ાધીશ તરીકે જસ્ટીસ તીરથ મસુંહ ઠાક રે 3 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ 

શપથ ગ્રહણ ક્ાષ. 

૨) આ શપથ સાથ ેતેઓ દેશના 43 િાું ન્્ા્ાધીશ બનવા પામ્્ા છે. 
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3) 42 િાું ન્્ા્ાધીશ શ્રી એચ.એલ. દત્ત  સેવામનવૃત થઈ રહ્ા છે ત્્ારે શ્રી ઠાક રે સ પ્રીિકોટષિાું 

રહેલ 58 હજાર કેસોનો મનકાલ કરવો તે સૌથી િોટી કસોટી ર્ગણાવી હતી. 

૪) જસ્ટીસ ઠાક રની પહેલી મન્ મક્ત જમ્િ  કાશ્િીર ઉચ્ચ ન્્ા્ાલ્િાું 16 ફેબ્ર આરી 1994 િાું 

થઇ હતી. 

૫) જસ્ટીસ ઠાક રને મસમવલ, અપરામધક, સુંવૈધામનક, તથા ટેક્સ બાબતોિાું મવશેર્જ્ઞ િાનવાિાું 

આવે છે. 

૬) જમ્િ  કાશ્િીર બાદ તેઓ કણાષટક રાજ્્િાું પણ સેવા આપી ચ ક્્ા છે. 

૭) જસ્ટીસ ઠાક રની જ લાઈ 200૪ િાું રદલ્હીિાું ઉચ્ચ અદાલતિાું મન્ મક્ત કરવાિાું આવી 

હતી.જ્્ાું તેઓ એમપ્રલ 2008 સ ધી કા્ષકારી િ ખ્્ ન્્ા્ધીશ તરીકે ફરજ પર રહેલા. 

 

સમીક્ષા 128 તારીખ 6/12/15 

પ્રથમ ભારતીય આાંતરરાષ્ટ્ર ીય મવજ્ઞાન મહોત્સવ આઈ.આઈ.ટી. દદલ્હીમાાં શરુ થયો. 

૧) 4 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ આઈ.આઈ.ટી રદલ્હી ખાતે પ્રથિ ભારતી્ આુંતરરાષ્ટ્ર ી્ મવજ્ઞાન 

િહોત્સવનો પ્રારુંભ કરવાિાું આવેલ છે. 

૨) આ મવજ્ઞાન િહોત્સવ 4 થી 8 ડીસેમ્બર 2015 સ ધી ચાલશે. 

3) સાથ-ે સાથે આુંતરરાષ્ટ્ર ી્ મવજ્ઞાન રફલ્િ િહોત્સવન ું પણ આ્ોજન કરવાિાું આવશે. અને 

લર્ગભર્ગ 400 જટેલા શોધપત્રો રજ  કરવાિાું આવશે. 

૪) આ િહોત્સવનો ઉદેશ્્ સરકાર દ્વારા શરુ કરવાિાું આવેલ િેક ઇન ઇમન્ડ્ા, ડીજીટલ 

ઇમન્ડ્ા, સ્ટાટષ  અપ ઇમન્ડ્ા, સ્િાટષ  મવલેજ અને સ્િાટષ  સીટી જવેા િહત્વપૂણષ કા્ષરિોને આર્ગળ 

વધારવા િાટેનો છે. 

૫) આ ઉપરાુંત અન્્ ઉદેશ્્ લોકિાનસિાું મવજ્ઞાન અન ેિારહતી તકનીકના િહત્વને લોકો સારી 

રીતે સિજતા થા્ તે પણ રાખવાિાું આવેલ છે. 
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૬) સાથ-ેસાથે IISF 2015 નો ઉદેશ્્ મવચરો, અને જ્ઞાનન ેસિજવ ું તથા વધારવા િાટે 

વૈજ્ઞામનકો િાટે એક િુંચ પૂરુું  પાડવાનો પણ છે. 

૭) ભારતી્ ્ વા િાનસિાું મવજ્ઞાનની રૂચી વધે તેઓ સતત મવચારશીલ બને ત ેબાબતન ે

પ્રાધન્્ આપવા િાટે પણ આ િહોત્સવ ફળદા્ી નીવડશે. 

 

સમીક્ષા 129 તારીખ 7/12/15 

ભારત બનશે એમશયન યયથ હોસ્ટમલાંગ યયમનયનનયાં પહેલયાં અધ્યક્ષ..... 

૧) ભારત એમશ્ન ્ થ હોસ્ટેમલુંર્ગ ્ મન્નન ું પહેલ ું અધ્્ક્ષ બનશ,ે આ ્ મન્ન િહારદ્વપના 

તિાિ ્ વા મવદ્યાથીઓના સુંર્ગઠનન ું પ્રમતમનમધત્વ કરશે. 

૨) મવદ્યાથીઓ િાટે વ્વમસ્થત આવાસની સર્ગવડતાઓને પણ વધારશે. 

3) જમ્િ -કાશ્િીરના સેવા મનવૃત IAS અમધકારી િોહમ્િદ શફી પુંરડત નવા રચા્ેલા ્ મન્નના 

પ્રિ ખ બનશે. 

૪) સિગ્ર એમશ્ાિાું ્ વાઓના પ્રશ્નોને તેઓ આર્ગળ લઇ જશે, તથા મવદ્યાથીઓના આુંદોલનને 

પણ પૂણષ રૂપથી સહ્ોર્ગ કરશે. 

૫) હાલ િળલે બૈઠકિાું શ્રીપુંરડતને આ જવાબદારી સોંપવાિાું આવી છે. 

૬) આ ્ મન્ન ્ વાઓ િાટે લાુંબા સિ્ની હોસ્ટેલ સુંબમધત સ મવધાઓ વધારવા િાટે 

એશી્ાઇ દેશો વચ્ચે િહત્વની ભૂમિકા મનભાવશે. 

૭) સિગ્ર એમશ્ાિાું ્ વા મવદ્યાથીઓ િાટે સારી સ મવધાઓન ું મનિાષણ કરવાન ું પણ તેિન ું ધ્્ે્ 

રહેશે. 
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સમીક્ષા 132 તારીખ 10/12/15 

રાજસ્થાન સરકારે સ્માટચ  શહેરો માટે 6,407 કરોડ રૂમપયાના પ્રસ્તાવને માંજય રી આપી..... 

૧) રાજસ્થાન સરકારે જ્પ ર, ઉદ્પ ર, અજિેર, કોટા જવેા શહેરોન ેસ્િાટષ  સીટી તરીકે 

મવકસાવવા િાટે 6,407 કરોડ રૂમપ્ાના પ્રસ્તાવને િુંજ રી આપી દીધેલ છે. 

૨) આ પ્રસ્તાવ આર્ગાિી 15 ડીસેમ્બર સ ધીિાું કેન્દ્ર સરકારને િોકલી દેવાિાું આવશે. 

3) રાજસ્થાનના િ ખ્્ સમચવ સી.એસ. રાજનની અધ્્ક્ષતાિાું સમચવાલ્િાું સ્િાટષ  સીટી િાટેની 

હાઈ પાવર કમિટીની બેઠકિાું આ મનણષ્ લેવાિાું આવ્ો હતો. 

૪) આ પ્રોજકે્ટ અુંતર્ગષત સ્િાટષ  સીટી મવસ્તારિાું તિાિ પ્રકારની મવકાસકી્ કાિર્ગીરી કરવાિાું 

આવશે, અને શહેરોન ેવધારે સજ્જ કરવાિાું આવશે. 

૫) રાજસ્થાનની રાજધાની જ્પ ર િાટે 2404 કરોડ રૂમપ્ા ખચષવાનો પ્રસ્તાવ રાખવાિાું આવેલ 

છે. 

૬) અજિેર િાટે 1300 કરોડનો પ્રસ્તાવ રાખવાિાું આવેલ છે. 

૭) ઉદ્પ ર િાટે 1221 કરોડ તથા કોટા િાટે 1493 કરોડનો પ્રસ્તાવ રાખવાિાું આવેલ છે. 

૮) તિાિ ક્ષેત્રોિાું એરર્ા બેઇઝ ડેવલપિેન્ટ તથા સુંપૂણષ ક્ષેત્ર મવકાસ હાથ ધરવાિાું આવશે. 

 

સમીક્ષા 133 તારીખ 11/12/15 

દેશની લોકસભામાાં પરમાણાં ઉર્જચ (સાંશોધન) મવધેયક 2015 પ્રસ્તામવત કરવામાાં આવયયાં. 

૧) કેન્દ્ર સરકારે 7 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ આ મવધે્ક રજ  ક્ ું હત ું. 

૨) આ મવધે્ કનો િ ખ્્ ઉદેશ્્ નવી પરિાણું વીજળીની પરર્ોજનાઓની સ્થાપનાિાું 

આવનારી સિસ્્ાઓન ેઓછી કરવાનો છે. 

3) આ મવધે્ કના િાધ્્િથી પરિાણું ઉજાષ અમધમન્િ 1962 િાું સુંશોધન કરી શકાશે. 
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૪) હાલિાું નાર્ગરરક પરિાણું ઉજાષ પરર્ોજના િાટે ભારતના જાહેર ક્ષેત્રના એકિોન ેઅન્્ જાહેર 

ક્ષેત્ર ઉપરિ સાથ ેિળીન ેવધારે નાણાની જરૂરર્ાત પૂરી કરે છે. 

૫) પરિાણું ઉજાષ અમધમન્િ 1962 અન સાર જાહેરક્ષેત્રના એકિને એ એકિ સાથે જોડવાિાું 

આવે છે કે જનેી 51 ટકા િામલકી કેન્દ્ર સરકાર હસ્તક હો્. 

૬) આવા કારણોસર થતા અન્્ પ્રશ્નોને ધ્્ાને રાખીને આ અમધમન્િિાું સ ધારો કરવો આવશ્્ક 

છે. 

૭) વર્ષ 2015 ના પરિાણું મવધે્કના અન્્ ઘણા ફા્દાઓ સિ્ાુંતરે દેશને થતા રહેશે તેિાું 

શુંકા નથી. 

 

સમીક્ષા 134 તારીખ 12/12/15 

ભારત સ્વાસ્થ્ય રીપોટચ  પોણણ 2015 ર્જહેર કરવામાાં આવયો..... 

૧) ભારતના સ્વાસ્થ્્ અન ેપરરવાર કલ્્ાણ િુંત્રાલ્ના િુંત્રી જ.ેપી. નડ્ડડા દ્વારા 10 રડસમે્બર 

2015 ના રોજ આ રીપોટષ  જાહેર કરવાિાું આવ્ો. 

૨) આ રીપોટષિાું ભારતના મવમવધ રાજ્્ોની પોર્ણની ઉપલબ્ધતાની વાસ્તમવક મસ્થમત 

બતાવવાિાું આવેલ છે. 

3) રીપોટષ  અન સાર બાળકોના સારા સ્વાસ્થ્્ િાટેની બાબતોન ેધ્્ાન ેલેવાિાું આવી છે. 

૪) આ રાજ્્ોિાું આુંકડાઓ આપવાિાું આવેલ છે,તેિાું 25 રાજ્્ો અન ેરદલ્હીિાું ઉપલબ્ધ 

પોર્ણ િાટે જાણકારી આપાઈ છે. 

૫) આ રરપોટષનો િ ખ્્ ઉદેશ્્ ભારતિાું મવમવધ ક્ષેત્રોિાું અલ્પ પોર્ણની સિસ્્ાઓ પર કાબ  

લાવવાનો રાખવાિાું આવ્ો છે. 

૬) વાસ્તમવકતા િ જબ ભારત પોર્ણ ક્ષેત્રે અન્્ દેશો કરતા ખ બ પાછળ છે. 
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૭) આ રીપોટષ  બાળ સ રક્ષા આધરરત છે,તેના િાટે પણ ઘણા કા્ષ કરવાના બાકી રહે છે. 

 

સમીક્ષા 135 તારીખ 13/12/15 

યયનેસ્કોએ ભારતના બે શહેરો વારાણસી અને જયપયરને દિયેદટવ મસટીજ નેટવકચમાાં સામેલ 

કયાચ.... 

૧) 11 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ ભારતના બ ેશહેરો વારાણસી અન ેજ્પ રને પ્રથિવાર 

્ નેસ્કોએ રર્રેટવ મસટીના નેટવકષિાું સિામવષ્ઠ કરેલ છે. 

૨) વારાણસી મસટીન ેસીટી ઓફ મ્્ ઝીક તથા જ્પ ર મસટીને સીટી ઓફ રાફ્ટ, એવ ફોક આટષ  

(મશલ્પ કળા તથા લોક કળા)ની કક્ષાિાું સિામવષ્ઠ કરેલ છે. 

3) ્ નેસ્કોના િહા મનદેશક ઈરીના બોકાવોએ 33 દેશોના 47 શહેરોને તેના નવા રર્રેટવ 

સીટીઝના નેટવકષિાું સદસ્્ના રૂપિાું પ્રથિવાર સાિેલ કરેલ છે. 

૪) ભારતે આ શ્રેણીઓ િાટે વર્ષ 2015 િાું પ્રથિવાર આવેદન આપ્્ ું હત ું. 

૫) વારાણસીન ું બનારસ ઘરાના આ શહેરના નાિ પરથી જ રાખવાિાું આવ્ ું છે, અરહ્ાું 

સાુંસ્કૃમતક શલૈી હોરી, ચૈતી,ટપ્પા, દાદરા અહીની સિૃદ્ધ કલાને દશાષવે છે. 

૬) જ્પ રિાું 36 પ્રકારની મશલ્પકળાઓ િૌજ દ છે, જિેાું િાટીકાિ, વાસણ, કપડા અન ે

આભ ર્ણ બનાવવાન ું પણ આવી જા્ છે. 

૭) જ્પ રની આવકનો 30 ટકા રહસ્સો રૃ્ગહ ઉદ્યોર્ગ, તથા મશલ્પઉદ્યોર્ગ છે. 

૮) ્ નેસ્કો રર્ેટીવ સીટીઝ નેટવકષ  (UCCN)ની શરૂઆત વર્ષ 2004 િાું કરવાિાું આવી હતી. 
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સમીક્ષા 136 તારીખ 14/12/15 

રાષ્ટ્રપમત પ્રણવ મયખજી દ્વારા ભારતના રાષ્ટ્રપમતની વેબસાઈટ પર બાળકોના મવભાગની 

શરૂઆત કરવામાાં આવી. 

૧) ભારતના રાષ્ટ્રપમત પ્રણવ િ ખજીએ 11 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ રાષ્ટ્રપમત ભવનિાું 

ભારતી્ રાષ્ટ્રપમતની વેબસાઈટ પર બાળકોના મવભાર્ગની શરૂઆત કરેલ છે. 

૨) આ મવભાર્ગની શરૂઆતના કારણ ેભાલકો ઐમતહામસક ઈિારતનીની ્ાત્રા કરવા બાળકો 

પ્રેરાશે. 

3) બાળકોનો આ મવભાર્ગ 7 થી 15 વર્ષના બાળકો િાટે બનાવવાિાું આવ્ો છે. 

૪) આ મવભાર્ગ બાળકોન ેરાષ્ટ્રપમત ભવન સાથે જોડા્ેલ તિાિ પાુંસાઓની િારહતીથી વાકેફ 

કરશે. 

૫) રાષ્ટ્રપમત ભવનિાું રહેલ તિાિ કા્ાષલ્ તથા રસોડ ું , ર્ગાડષન તથા તિાિ િ દ્દાઓ સરળ 

ભાર્ાિાું બાળકો જાણી શકશે. 

૬) આિ આ મવભાર્ગ શરુ કરીન ેરાષ્ટ્રપમતએ દેશના તિાિ બાળકોને રાષ્ટ્રપમત ભવન સરળતાથી 

સિજવાિાું સ્ત ત્્ કદિ ઉપાડેલ છે. 

 

સમીક્ષા 137 તારીખ 15/12/15 

ઐમતહામસક પયાચવરણ સમમટમાાં થયેલ સમજયતીમાાં ભારત સહીત 196 દેશોએ મારી માંજય રીની 

મહોર. 

૧) પેરરસિાું ભરા્ેલી જળવા્ ું પરરવતષન સુંિેલનની અુંમતિ બેઠકિાું ભારત,ચીન અન ેઅિેરરકા 

સહીત 196 દેશોએ થ્લે સિજ તી કરારને િુંજ રી આપી દીધેલ છે. 

૨) આ કા્ષરિ સાથે મવશ્વના દેશોએ વેમશ્વક તાપિાન બ ેડીગ્રી સેલ્સી્સથી ઓછ ું  રાખવા પર 

રાજી થ્ા છે. 



GK Samixa 1 થી 15 ડીસેમ્બર  સામાન્ય જ્ઞાન 

આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar લખી સર્ચ કરી  એપ્સ ડાઉનલોડ કરો 

3) ભારતી્ પ્રસ્તાવ અન સાર સિજ તીિાું પ્રથિ વાત એ છે કે વર્ષ 2020 થી મવકાસશીલ દેશોન ે

આ પ્ાષવરણ સુંકટ સાિે લડવા આમથષક સહા્તા પ્રાપ્ત થશે. 

૪) હાલિાું પાુંચ વર્ષ બાદ પ્રમતવર્ષ આ રકિ 100 અરબ ડોલર થશે. 

૫) જળવા્ ું પરરવતષનની સિજ તીિાું તિાિ દેશોએ કાબષન ઉત્સજષનિાું ઘટાડો લાવવાનો રહેશે. 

૬) જળવા્ ું પરરવતષન સિજ તી પર આવનાર 22 એમપ્રલના રોજ તિાિ દેશો હસ્તાક્ષર કરશે. 

૭) આ સમિટિાું વૈમશ્વક તાપિાન 1.5 સેલ્સી્સ ઓછ  કરવાન ું લક્ષ્્ રાખવાિાું આવ્ ું છે. 

 

 


