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સમીક્ષા 138 તારીખ 16/12/15 

સય ાંકત રાષ્ટ્ર  વિકાસ કાયચક્રમ દ્વારા િર્ચ 2015 નો માનિ વિકાસ આાંક બહાર પાડિામાાં આવ્યો. 

૧) સય ુંકત રાષ્ટ્ર  વિકાસ કાયયક્રમ દ્વારા 14 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ િર્ય 2015 નો માનિ વિકાસ 

આુંક રજ  કરિામાું આવ્યો છે. 

૨) હાલ રજ  કરાયલે રરપોર્યન ું નામ માનિ વિકાસ મારે્ કાયય રાખિામાું આવ્ય ું છે. 

3) આ રીપોર્યમાું 188 દેશોનો અભ્યાસ કરિામાું આવ્યો છે, તેમાું ભારતન ું સ્થાન 130 મ  છે. 

૪) આ રીપોર્યમાું પ્રથમ સ્થાને નોિે, બીજા સ્થાને ઓસ્ર્રેલીયા અને ત્રીજા સ્થાન ેવસ્િત્ઝરલેન્ડ આિે 

છે. 
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૫) ભારતના પડોશી દેશોમાું શ્રીલુંકા-73, ચીન-90, ભૂતાન-132, બાુંગ્લાદશે-142, નેપાળ-

145, પાવકસ્તાન 147 અન ેઅફઘાવનસ્તાન 171 માું સ્થાન ેરહેિા પામેલ છે. 

૬) વિકસ દેશોમાું રવશયાન ું પ્રથમ સ્થાન છે, તે 50 મી રેન્કમાું છે. 

૭) િર્ય 2006 થી 2014 સ ધીમાું ભારતન ું સ્થાન માનિા વિકાસ આુંકમાું 6 અુંકોથી સ ધય ું છે. 

૮) િર્ય 2015 નો માનિ વિકાસ રીપોર્ય  ઈથોવપયામાું જાહેર કરિામાું આવ્યો હતો. 

 

સમીક્ષા 139 તારીખ 17/12/15 

િર્ચ 2017 માાં ઇસરોન ાં મ ન વમશન ર્ન્રયાન-૨ ર્ાંર પર ઉતારાશે. 

૧) ભારતના ચુંદ્રયાન-1 ની સફળતા બાદ િર્ય 2019 માું ભારતન ું પ્રથમ સોલાર વમશન આરદત્ય 

એલ-1 ને લોન્ચ કરાશે. 

૨) ભારતન ું બીજ ું ચુંદ્ર વમશન ચન્દ્રયાન-2 િર્ય 2017 માું ચુંદ્ર પર ઉતરશે. 

3) ચુંદ્રયાન-2 નો હેત  ચુંદ્ર પર જીિનની સુંભાિના અને તેના પર અભ્યાસ કરિાન ું છે. 

૪) હાલમાું ઈસરો દ્વારા ભારતન ું પ્રથમ સોલાર વમશન આરદત્ય એલ.-1 પર કાયય કરી રહ્ ું છે. 

૫) સોલાર વમશનનો હેત  સૂયયનો અભ્યાસ કરિાનો છે, તેના મારે્ 378 કરોડન ું બજરે્ ફાળિિામાું 

આવ્ય ું છે. 

૬) 16 ડીસેમ્બર 2016 ના રોજ ભારતે વસુંગાપ રના છ ઉપગ્રહોન ેલોન્ચ કરી બતાવ્યા છે, જનેાથી 

ભારતને 2.6 વમવલયન ય રોની કમાણી થશે. 

૭) ભારતે ઇવન્ડયન રીજનલ નેિીગેશન સેરે્લાઈર્ પ્રોગ્રામ અને એસોવસયેરે્ડ ગ્રાઉન્ડ સેગ્મેન્ર્ મારે્ 

1420 કારોડન ું બજરે્ ફાળિિામાું આવ્ય ું છે. 
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સમીક્ષા 140 તારીખ 18/12/15 

આગામી ગણતાંત્ર દિિસ સમારોહમાાં ફ્ાાંસના રાષ્ટ્રપવત ફ્ાાંસ્િા ઓલાંિ મ ખ્ય તવતથી પિે રહેશે.... 

૧) આગામી 26 મી જાન્ય આરી 2016 ના રોજ ભારતનો 67 મો ગણતુંત્ર રદન સમારોહમાું મ ખ્ય 

અવતથી પદ પર ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપવત ફ્રાુંસ્િા ઓલુંદ રહેશે. 

૨) ભારતના પ્રધાનમુંત્રી કાયાયલયના વનમુંત્રણનો ફ્રાુંસ્િા ઓલુંદે સ્િીકાર કરેલ છે. 

3) આ ઘર્ના પાુંચિીિાર બનશ ેકે જયારે ફ્રાુંસના કોઈ નેતા ભારત ગણતુંત્ર રદિસ પર હાજર રહેશે. 

૪) ફ્રાુંસ્િા ઓલુંદ ફેિ આરી 2013 માું તેઓ ભારત આવ્યા હતા. 

૫) આ પહેલા ફ્રાન્સના નેતા જકે્સવશરાક િર્ય 1976 માું આવ્યા હતા, િર્ય 1998 માું િલરેી 

ગીસ્કાદય આવ્યા હતા, 

૬) 1980 માું વનકોલસ સરકોજી અન ે2008 માું પણ આ મોકા પર તેઓ ભારતમાું આવ્યા છે, 

૭) ભૂતાનના રાષ્ટ્ર  અધ્યક્ષ િર્ય 1954, 1984, 2015 અન ે2013 માું ભારતમાું આવ્યા હતા. 

૮) િર્ય 2015 માું પ્રજાસતાક પિય પર અમેરરકાના બરાક ઓબામાું ભરતના મહેમાન બન્યા હતા. 

 

સમીક્ષા 141 તારીખ 19/12/15 

સય ાંકત રાષ્ટ્રસાંઘના સાંસ્થાન ય વનસેફ દ્વારા ભારતના પૂિચ રાષ્ટ્રપવત તબ્િ લ કલામ સ્નાકોતર 

ફેલોશીપની જાહેરાત કરી..... 

૧) હાલમાું ય નીિસીર્ી ઓફ સાઉથ ફ્લોરીડા દ્વારા પૂિય રાષ્ટ્રપવત અબ્દ લ કલામ (વમસાઈલ મેન) 

ના સન્માનમાું 17 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ તેઓના નામ પર ફેલોશીપની શરૂઆત કરેલ છે. 

૨) આ ફેલોશીપ ય િાઓમાું નિા વિચારો અને ઉત્સાહ જગાિિામાું અગત્યન ું પ રિાર થશ.ે 

3) પૂિય રાષ્ટ્રપવત કલામ સાહેબ ક્લીન એનજીના ખ બ સપોર્યર હતા.તેઓએ િર્ય 2012 માું 

ય નીિસીર્ી ઓફ સાઉથ ફ્લોરરડાની મ લાકાત લીધી હતી. 



GK Samixa 16 થી 31 ડીસેમ્બર  સામાન્ય જ્ઞાન 

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

૪) હિેથી ય નીિસીર્ીના જણાવ્યા મ જબ િર્ય 2016-17 ના એકડેવમક િર્યથી દર િરે્ કલામ 

સાહેબના નામ પર સન્માન આપિામાું આિશે. 

૫) આ એિોડય  એિા વ્યવક્તને આપિામાું આિશે જ ેભારતીય વિદ્યાથી વનયત વિર્યોમાું ય નીિસીર્ી 

ઓફ સાઉથ ફ્લોરરડામાું પી.એચ.ડી. કરિા ઇચ્છતા હોય. 

૬) રૂ્ું કમાું ભારતીય વિદ્યાથીઓને કલામ સાહેબના સન્માનમાું એક સારી અભ્યાસકીય સેિા પૂરી 

પડી શકાશે. 

૭) ભારતના પ્રખર વિજ્ઞાવનક કલામ સાહેબના જ્ઞાનનો આજપેણ વિશ્વ સત્કાર કરે છે. 

 

સમીક્ષા 142 તારીખ 20/12/15 

ય .એન.એ સામાન્ય સહમવતથી શાાંવત પ્રસ્તાિ પાસ કયો. 

૧) વિશ્વના શવક્તશાળી દેશો દ્વારા ય .એન. ના નેજા હેઠળ સિય સુંમવતથી શાુંવત પ્રસ્તાિ પારરત 

કરિામાું આવ્યો. 

૨) સય ુંકત રાષ્ટ્ર  સ રક્ષા પરરર્દે આ પ્રસ્તાિ સાથે એક સ્પષ્ટ્તા પણ કરી છે કે 

આઈ.એસ.આઈ.એસ. પર કરિામાું આિતા હ મલાઓને અર્કાિિામાું નરહ આિે. 

3) પ્રસ્તાિ બાદ જાન્ય આરી મરહનાથી સીરરયાની સરકાર અન ેવિદ્રોહી જૂથો િચ્ચે શાુંવત 

સ્થાપિાની અને ય દ્ધ વિરામની િાતચીત શરુ કરિામાું આિશે. 

૪) આ પ્રસ્તાિ મ દે્દ ય .એન. ના મ ખ્ય કાયાયલય ન્ય યોકયમાું મહત્િની બૈઠક યોજાઈ હતી, તેમાું 

ય .એન.ના મહા સવચિ બાનકી મ ન પણ જોડાયા હતા. 

૫) આ બૈઠકમાું વિરે્ન, અમેરરકા, રવશયન ફેડરેશન સહીત 15 કાઉન્સીલ મેમ્બર જોડાયા હતા. 

૬) આ બૈઠક ય દ્ધ ગ્રસ્ત વસરરયામાું થઇ રહેલી રહુંસા અને સ્થળાુંતર રોકિા મારે્ યોજાઈ હતી. 
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૭) કહેિાય છે કે વસરરયામાું ચાલતા ય દ્ધથી અઢી લાખ લોકો મયાય ગયા છે. ય .એન.ના મારે્ છ 

કરોડથી િધારે લોકોએ પોતાના ઘર છોડ્યા છે. 

- પરેશ ચાિડા 

 

સમીક્ષા 143 તારીખ 21/12/15 

ભારતીય પ રુર્ ટીમે 20 મી તિધ રાષ્ટ્રમાંડળ ટેબલ ટેનીસ રે્વમ્પયનશીપમાાં સ િણચ પિક પ્રાપ્ત 

કયો. 

૧) ગ જરાતના સ રતમાું પુંરડત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ઇન્ડોર સ્રે્ડીયમમાું 18 ડીસેમ્બર 2015 થી 

આ ર્ નાયમેન્ર્ શરુ થઇ હતી. 

૨) આ ર્ નાયમેન્ર્ની ફાઈનલમાું ભારતીય પ રુર્ ર્ીમે ઇંગ્લેન્ડને 3-1 થી હરાિીને સ િણયચુંદ્રક પ્રાપ્ત 

કરેલ છે. 

3) આ ઉપરાુંત ભારતીય મરહલા ર્ીમને વસુંગાપ ર ર્ીમના હાથ ેપરાવજત થિાન ેકારણે તેઓને માત્ર 

રજત પદકથી સુંતોર્ માનિો પડ્યો હતો. 

૪) આ સાથ ેઅિધ રાષ્ટ્રમુંડળ ખેલમાું ભારતે બીજીિાર સ િણયચુંદ્રક પ્રાપ્ત કરેલ છે, િર્ય 2004 માું 

16 મી ચવેમ્પયનશીપમાું પણ ચુંદ્રક પ્રાપ્ત કયહ હતો. 

૫) િર્ય 2004 ની 16 મી ચવેમ્પયનશીપમાું અુંચતા શરત કમલ ેપ રુર્ એકલનો સ િણયચુંદ્રક પ્રાપ્ત 

કયહ હતો. 

૬) ભારતીય રે્બલ રે્ન્સ મહાસુંઘની સ્થાપના િર્ય 1926 માું થી હતી. 

૭) ભારતીય રે્બલ રે્નીસ મહાસુંઘ આુંતરરાષ્ટ્ર ીય રે્બલ રે્નીસ મહાસુંઘન ું સુંસ્થાપક સભ્ય છે. 
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સમીક્ષા 144 તારીખ 22/12/15 

આગામી િર્ચ 2016 ને ભારત સરકાર કઠોળ ઉત્પાિન િર્ચ તરીકે ઉજિશે. 

૧) ખેડૂતોમાું કઠોળ પ્રત્ય ેજાગૃવત લાિિા મારે્ અને તેના ઉત્પાદનન ેિધારિા મારે્ આ િર્ય 

ઉજિાશે. 

૨) હાલના કૃવર્મુંત્રી રાધા મોહન વસુંહે એમ પણ કહ્ ું કે આ િરે્ ખેડૂતોને માત્ર ગ ણિતા ય ક્ત 

વબયારણ જ નરહ પરુંત  જમીનની ઉત્પાદન શવક્ત અને ઉત્પાદન િૃવદ્ધ વિશ ેપણ જાગૃત કરિામાું 

આિશે. 

3) રાધાવસુંહ દ્વારા એિ ું પણ કહેિામાું આવ્ય ું હત ું કે ભારત કઠોળના ઉત્પાદનમાું આગળ પડતો દેશ 

છે, પરુંત  અહી માુંગ િધ  હોિાન ેકારણે હિે દેશ વનકાસને બદલ ેઆયાત કરનાર બની ગયો છે. 

૪) નેશનલ ફૂડ યોજના અુંતગયત તેની અડધી રકમ કઠોળના ઉત્પાદન િધારિામાું િાપરિા આિશે. 

૫) આ મારે્ દેશના 27 રાજ્યોના 622 વજલ્લાઓ આિરી લેિામાું આિશે. 

૬) પૂિીય રાજ્યોમાું અનાજના ઉત્પાદન બાદ કઠોળના ઉત્પાદન પ્રત્યે લોકોને જાગૃત કરિામાું 

આિશે, તેમજ ઉનાળ  મગન ું િાિેતર કરિા મારે્ અલગથી રકમ ફાળિિામાું આિશે. 

૭) દેશમાું કઠોળ ઉત્પાદનને િધારિાના હેત થી આ સમગ્ર પગલાઓ લેિાશે. 

- પરેશ ચાિડા 

સમીક્ષા 145 તારીખ 23/12/15 

રીસર્ચ એન્ડ ડેિલપમેન્ટ (R & D) લીસ્ટમાાં િ વનયાની ટોપ 50 કાંપનીઓમાાં ભારતની એકમાત્ર 

તાતા કાંપની રહેિા પામી. 

૧) સમગ્ર દેશમાુંથી તાતા મોર્સય રીચસય એન્ડ ડેિલપમેન્ર્ મારે્ના રોકાણમાું દ વનયાની 50 

કુંપનીઓના લીસ્ર્માું સામેલ થઇ છે. 

૨) આ રોકાણના લીસ્ર્માું જમયનીની ફોકસિેગન કુંપની વિશ્વમાું પ્રથમ સ્થાન પર છે. 
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3) ય રોપીય આયોગ દ્વારા િર્ય 2015 મારે્ તૈયાર કરાયલે રીપોર્યમાું ફોક્સિેગન બાદ સેમસુંગ કુંપની 

આિે છે. 

૪) તાતા મોર્સય આ લીસ્ર્માું 49 માું સ્થાન પર છે, ગયા િરે્ તાતા મોર્સયન ું સ્થાન 104 પર હત ું. 

૫) તાતા મોર્સે સૌથી િધારે શોધ અન ેસુંશોધન તેમની અન્ય વિરે્નની જગ આર કુંપની મારે્ થયલે 

છે. 

૬) R & D રોકાણના સુંદભે દ વનયાની 2500 કુંપનીઓને વિસ્તારરત લીસ્ર્માું ભારતની માત્ર 26 

કુંપનીઓ સામેલ છે. 

૭) આ લીસ્ર્માું સૌથી િધારે અમેરરકાની 829 કુંપનીઓ આિે છે, ત્યારબાદ જાપાન 360 અને 

ચીન 301 પર રહેલ છે. 

 

સમીક્ષા 146 તારીખ 24/12/15 
ભારતીય િાય સેનામાાં જોડાશે એસ.400 ટર ીમ્ફ વમસાઈલ.... 

૧) આ વમસાઈલ રે્કનોલોજી ક્ષેત્રે ખ બ અગત્યતા ધરાિે છે. 

૨) આ વમસાઈલ 400 વકલોમીર્ર સ ધીના હિાઈ વિસ્તારમાું પ્રહાર કરિાની ક્ષમતા ધરાિે છે. 

3) હાલ ભારત સરકાર રવશયા સાથે આ પ્રકારના વમસાઈલ સુંદભ ેિાર્ાઘાર્ો કરી રહ્ ું છે, એસ.400 

ર્ર ીમ્ફ વમસાઈલ દ વનયાના શવક્તશાળી વમસાઈલમાન ું એક ગણાય છે. 

૪) દેશ પર થનારા હ મલાઓને ભેદિા મારે્ આ વમસાઈલ સક્ષમ છે, અમેરરકા સહીત નાર્ો દેશ પણ 

આ વમસાઈલના કરતબથી િાકેફ છે. 

૫) એસ.400 ર્ર ીમ્ફ વમસાઈલમાું લેરે્સ્ર્ સ્ર્ીયલ્થનો ઉપયોગ કરી બનાિિામાું આિી છે. 

૬) આ રે્કનીકન ેકારણે રડારમાું ન દેખતા વિમાનને પણ તોડી પાડિામાું તે સક્ષમ નીિડશે. 
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૭) હાલની સરકારે આ વમસાઈલ મારે્ 40 હજાર કરોડ રૂવપયાની ખરીદી કરિાનો કરાર રવશયા સાથ ે

કરેલ છે, શરૂઆતમાું આપણને પાુંચ ય વનર્ મળશે. 

૮) િર્ય 2013 માું ચીને રવશયા પાસેથી આ વમસાઈલ અુંતગયત કરાર કરેલ હોય, તેથી તેને િર્ય 

2017 આ વમસાઈલ મળશે જયારે ભારતને મળતા થોડા િર્ય રાહ જોિી પડશે. 

- પરેશ ચાિડા 

સમીક્ષા 147 તારીખ 25/12/15 

ભારત દ્વારા તફઘાવનસ્તાનને નિી સાંસિ ભેટ તપાશે. 

૧) અફઘાવનસ્તાનના સુંસદની ઈમારત ભારત દ્વારા તૈયાર કરિામાું આિી છે. 

૨) ભારતના િડાપ્રધાન રૂ્ું ક સમયમાું કાબ લ જઈને આ ઈમારત ખ લ્લી મ કશે. 

3) ભારત સરકારે આ પ્રોજકે્ર્ િર્ય 2007 માું શરુ કયહ હતો, ય દ્ધમાું ખ ુંિાર થયલે અફઘાવનસ્તાનની 

સાથે મૈત્રીની પ્રવતબદ્ધતા દાખિિા ભારતે આ પગલ ું ભરેલ છે. 

૪) આગામી 31 ડીસેમ્બર સ ધીમાું આ ઈમારતન ું કામ પણૂય થઇ જશે, આ કામ િર્ય 2011 માું પૂણય 

થિાન ું હત ું, પરુંત  ચારિાર આિરોધ આવ્યા હતા. 

૫) આ ઈમારતન ું બજરે્ 2 અબજ 99 કરોડ રાખિામાું આવ્ય ું હત ું, પરુંત  તે િધીને 5 અબજ 97 

કરોડ સ ધી પહોંચલે છે. 

૬) સુંસદ ભિનમાું મ ઘલ કલાકૃવતઓ અને આધ વનક આકીરે્ક્ચરન ેપ્રાધાન્ય આપિામાું આવ્ય ું છે. 

૭) આ સુંસદ ભિનમાું એવશયાનો સૌથી મોર્ો ગોળ ગ ુંબજ બનાિિામાું આવ્યો છે. 

૮) સુંસદ ભિનન ું બાુંધકામ ઐવતહાવસક લને્ડમાકય  વકુંગ પેલેસ દારૂલમન અન ેક્િીન પેલસે પાસે 

કરાય ું છે. 

૯) આ સુંસદ ભિનમાું 194 લોકો બેસી શકે તેર્લી જગ્યા છે, 190 સીર્ અપર હાઉસમાું રખાયલે 

છે. 
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સમીક્ષા 148 તારીખ 26/12/15 

હાલ લખનૌ મેટર ો રેલ પદરયોજનાના પ્રથમ તબક્કાને માંજ રી આપિામાાં આિી. 

૧) દેશના પ્રધાનમુંત્રીની અધ્યક્ષતામાું મળેલી બૈઠકમાું લખનૌ મેર્ર ો રેલ પરરયોજનાના પ્રથમ 

ચરણને મુંજ રી આપિામાું આિી છે. 

૨) આ પરરયોજનાનો રૂર્ 22.878 વકલોમીર્ર નક્કી કરિામાું આવ્યો છે. 

3) પ્રથમ તબક્કાના રૂર્ પર 22 સ્રે્શનો તૈયાર કરિામાું આિનાર છે. 

૪) આ પરરયોજના પાછળ અુંદાજીત રોકાણ 6928  કરોડ રૂવપયાન ું કરિામાું આિશે. 

૫) આ પરરયોજના લખનૌ મેર્ર ો રેલ કોપહરેશન દ્વારા કાયાયવન્િત કરિામાું આિશ,ે જનેી રચના કેન્દ્ર 

સરકાર અન ેઉતરપ્રદેશ સરકાર 50:50 ની ભાગીદારીથ કરશે. 

૬) આ યોજનાના 22.878 વક.મી.માગયમાુંથી 19.438 વક.મી.માગય જમીનથી ઉપર રહેશ,ે જયારે 

3.440 કઈ.મી. માગય ભૂમીગત રહેશે. 

૭) આ સુંપૂણય માગય પર 19 મેર્ર ો સ્રે્શન એલીિેરે્ડ રહેશે અને ત્રણ ભવૂમગત રહેશે. 

 

સમીક્ષા 149 તારીખ 27/12/15 

ભારતની િ રિશચન રે્નલ તને આકાશિાણીએ રવશયાની ટોર્ની ટીિી પ્રોગ્રામર ડીઝીટલ 

ટેલીવિઝન (ડી.ટી.આર.) એ એક મહત્િની સમજ તી પર કયાચ હસ્તાક્ષર.... 

૧) ભારત રવશયા કરાર અુંતગયત બુંને સુંસ્થાઓ સાથ ેમળીને ર્ી.િી. કાયયક્રમો સાથ ેજોડાયેલ 

સેિાઓન ું સય ુંકત વનમાયણ કરશે. 

૨) ડી.ર્ી.આર. રવશયાની પાયાની અને સબક્રીપ્શન ચેનલ છે. 

3) પ્રસાર ભારતીના કહેિા મ જબ હાલમાું દેશના િડાપ્રધાન રવશયાની યાત્રાએ ગયા હતા, ત્યારે 

કેર્લાક સમય પહેલા જ આિેદનપત્ર પર હસ્તાક્ષર કયાય હતા. 
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૪) એિી જાણકારી મળેલી છે કે બુંન ેદેશો આ કરારથી કલા, સુંસ્કૃવત, િેપાર, અને વિજ્ઞાન સુંશોધન 

સાથે જોડાયેલી ઉચ્ચ ગ ણિતાની સામગ્રીન ું વનમાયણ કરશે. 

૫) આ ઉપરાુંત તેન ું માકેરર્ુંગ અન ેવિતરણ પર પણ ધ્યાન કેવન્દ્રત કરિામાું આિશે. 

૬) સમાચારના આદાન-પ્રદાન અને પ્રસારણ ક્ષેત્રોમાું વ્યિસાવયક સહયોગ પર પણ ભાર મ ુંકિામાું 

આિશે. 

૭) આ પ્રસારણથી બુંન ેદેશો એકબીજાની સુંસ્કૃવત અને અન્ય બાબતોથી એકબીજાથી િધારે નજીક 

આિશે. 

સમીક્ષા 150 તારીખ 28/12/15 

ગ જરાતના તમિાિાિ ખાતે મ ખ્યમાંત્રીના હસ્તે ધન્િાંતરી આરોગ્ય રથન ાં લોકપચણ કરિામાાં આવ્ય ાં. 

૧) ધન્િુંતરી આરોગ્ય રથ બાુંધકામ પર કામ કરતા શ્રમયોગીઓને તાત્કાવલક સારિાર મળી રહે તે 

મારે્ શરુ કરિામાું આિેલ છે. 

૨) ધન્િુંતરી યોજના અન સાર 8 મહાનગરોમાું શ્રમયોગીઓ મારે્ 9 રથ લોકાવપયત કરિામાું આવ્યા 

છે. 

3) શ્રમ યોગીઓના બાળકોને 91 હજારની વિવિધ વશક્ષણ સહાયના ચકે આપયણ કરિામાું આિેલ 

છે. 

૪) ધન્િુંતરી આરોગ્ય રથ હેઠળ િાવર્યક અુંદાજ ે4 કરોડનો ખચય થિા પામેલ છે. 

૫) દરરોજ 1000 થી િધારે શ્રમીકોની સઘન આરોગ્ય તપાસણી અન ેવનદાન સેિા બાુંધકામ શ્રમ 

યોગીઓના ઘર આુંગણ ેસેિા પૂરી પાડશે. 

૬) ગ જરાતમાું એક કરોડ અસુંગરઠત ક્ષેત્રના શ્રવમકો છે, તેમાુંથી 17 લાખ શ્રવમકોની નોંધણી કરાઈ 

છે, અને ચાર લાખ શ્રવમકોને ય .વિન કાડયન ું વિતરણ કરાય ું છે. 

૭) ય .વિન કાડય  શ્રવમકોન ેરાજ્ય સરકારની વિવિધ યોજનાઓમાું કામ લાગશે. 
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સમીક્ષા 151 તારીખ 29/12/15 

ભારતન ાં પ્રથમ સ્િિેશી  ય દ્ધ જહાજ INS ગોિાિરી સેિાવનિૃત થય ાં. 

૧) ભારતન ું પહેલ ું સ્િદેશી ય દ્ધ જહાજ INS ગોદાિરીને મ ુંબઈ નૌસેના બેંચમાુંથી 23 ડીસમે્બર 

2015 ના રોજ સેિામાુંથી હર્ાિી લેિામાું આવ્ય ું છે. 

૨) INS ગોદાિરીને 10 ડીસેમ્બર 1983 ના રોજ નૌસેનામાું સામેલ કરિામાું આવ્ય ું હત ું. 

3) છેલ્લા ત્રીસ િર્યમાું આ જહાજ ેઘણા અવભયાનોમાું સફળતા હાુંસલ કરેલ છે. 

૪) આ જહાજની રડાર ડી. બને્ડ અન ેહોલ માઉન્રે્ડ સોનાર સીસ્ર્મ સાથ ેહત ું, આ જહાજ 

હર્ાિિાના કારણે તેન ું જીિનચક્ર પૂણય થયેલ છે. 

૫) આ જહાજ ેઓપરેશન જ્ય પીર્ર-1988, શ્રીલુંકા: ઓપરેશન વશલ્ડ અન ેઓપરેશન બોલ્સર્ર 

1994 સોમાવલયાથી ભારતીય સેનાને પરત લાિિા અને એડનની ખાડીમાું ગશ્ત 2009 અને 

એડનની ખાડીમાું સામ રદ્રક ડાક ઓ સામેના અવભયાનમાું સામેલ કરિામાું આિેલ. 

૬) િર્ય 1988 માું ઓપરેશન કૈકર્સના માધ્યમથી ભારત ેમાલદીિમાું સતાપલર્ાિિાના પ્રયાસને 

નાકામ કરી દીધેલ. 

૭) ઉપરના તમામ ઓપરેશનમાું INS ગોદાવ્રીની ભવૂમકા મ ખ્ય રહેિા પામેલ. 

- પરેશ ચાિડા 
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સમીક્ષા 152 તારીખ 30/12/15 

ભારતના કેન્ર સરકાર દ્વારા ર્ાર આઈ.આઈ.ટી. આધાદરત સ્િાસ્્ય સેિાની શરૂઆત કરિાની 

ઘોર્ણા કરિામાાં આિી. 

૧) કેન્દ્રીય સિાસ્્ય મુંત્રાલય દ્વારા 25 ડીસમે્બર 2015 ના રોજ ચાર નિી આઈ.ર્ી. આધારરત 

સેિા શરુ કરિાની ઘોર્ણા કરિામાું આિી છે. 

૨) આ સેિાઓમાું વકલકારી,મોબાઈલ એકડેમી અને એમ.નશા ઉન્મૂલન એન એપ્લીકેશન સામેલ 

છે. 

3) આ ઉપરાુંત ર્ી.બી.ના રોગીઓ મારે્ પરામશય અને ઉપચાર સહાયતા સેિાઓ મારે્ની જાણકારી 

આપિા મારે્ ર્ોલ ફ્રી નુંબર 1800-11-6666 શરુ કરિામાું આિેલ છે. 

૪) આ ચાર સેિાઓ ભારતરત્ન મદનમોહન માલવિયાની િર્યગાુંઠ પર અને અર્લવબહારી 

િાજપેઈના જન્મ રદિસના અિસરે મનાિિામાું આિેલ સ શાસન રદિસ પર શરુ કરિામાું આિેલ. 

૫) વકલકારી એક ઓરડયો આધારરત મોબાઈલ સેિા છે, જ ેપરરિારને ગભાયિસ્થા અથિા બાળકની 

એક વનયત આય  પર  તેની દેખરેખ રાખિા મારે્ સાપ્તારહક મેસેઝ મોકલશે. 

૬) આ યોજનામાું ચાર મરહનાના ગભયથી માુંડીને બાળકના એક િર્યના થિા પર 72 સુંદશેાઓ 

મોકલિામાું આિશે. 

૭) પ્રથમ ચરણમાું દેશના છ રાજ્યોમાું આ સિેા પ્રદાન કરિામાું આિશ,ે તેમાું ઝારખુંડ,ઓરરસ્સા, 

ઉત્તરપ્રદેશ, ઉતરાખુંડ, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન. 

૮) પ્રથમ તબક્કામાું આ સુંદેશો પણ રહન્દી અને અુંગ્રેજી ભાર્ામાું તથા ઉરડયા ભાર્ામાું સુંભાળિા 

મળશે, પછીથી સ્થાનીય ભાર્ાઓમાું રૂપાુંતરરત કરિામાું આિશે. 

- પરેશ ચાિડા 
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સમીક્ષા 153 તારીખ 31/12/15 

ઉત્તરપ્રિેશમાાં BHEL દ્વારા 660 મેગાિોટના પ્રયાગરાજ સ પર તાપ વિદ્ય ત મથકનો પ્રારાંભ કરિામાાં 

આવ્યો. 

૧) BHEL (ભારત હેિી ઈલેક્ર્ર ીકલ્સ લીમીરે્ડ) એક જાહેર ક્ષેત્રન ું ભારત સરકારન ું સાહસ છે. 

૨) BHEL દ્વારા 29 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ ઉત્તરપ્રદેશના બારામાું 660 મેગાિોર્ના પ્રયાગરાજ 

સ પર તાપ વિદ્ય ત મથકનો પ્રારુંભ કરિામાું આવ્યો છે. 

3) BHEL કુંપનીન ું મ ખ્યકાયય િીજળીના ઉપકરણ બનાિિાન ું છે. 

૪) આ નિા પ્લાન્ર્માું 660 મેગાિોર્ની ક્ષમતાના ત્રણ ય વનર્ લગાિિામાું આિશે. 

૫) BHEL ના મત ેરાજ્યમાું આ પહેલ ું સ પર ક્રીર્ીકલ તાપવિદ્ય ત મથક છે. 

૬) આ યોજના જયપ્રકાશ પાિર િેન્ચસય લીમીરે્ડ કુંપનીની પેર્ા કુંપની પ્રયાગરાજ પાિર જનરેશન 

લીમીરે્ડની છે. 

૭) આ યોજનાથી રાજ્યમાું િીજળીની કમીન ેપૂરી કરી શકાશે. અન વિકાસને તજે બનિી શકાશે. 

- પરેશ ચાિડા 

 

 

 


