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સમીક્ષા 154 તારીખ 1/1/16  

વર્ચ 2016 ની હોકી ઇન્ન્ડયા લીગના ટુનાચમેન્ટ ડાયરેક્ટર તરીકે બ્યોનચ ઇઝ્બગચ ન્નમાયા.. 

૧) સ્વીડનના બ્યોનન ઇઝ્બર્ન 30 ડીસેમ્બર 2015 ના રોજ કોલ ઇન્ડડયા હોકી લીર્ના 

ડાયરેક્ટર પડે ન્નયુક્ત કરાયા છે. 

૨) આ ઉપરાાંત મલેન્િયાના મુથુકુમાર બાલકૃષ્ણનને ચોથા કોલ ઇન્ડડયા હોકી લીર્માાં 

આન્સસ્ટડટ ટુનાનમેડટ ડાયરેક્ટરનો પદભાર સોંપાયેલ છે. 

૩) સ્કોટલેંડના એડડી મીરન ેલીર્ના અમ્પાયર મનેજરના રૂપમાાં ન્નયુક્ત કરવામાાં આવ્યા છે. 

૪) 50 વર્નના ઈજ્બર્નને ટુનાનમેડટ ડાયરેક્ટરનો ખાસ્સો અનુભવ છે, જમેાાં વર્ન 2012 ના લાંડન 

ઓન્લન્મ્પક્સ તથા ત્રણ એફ.આઈ.એચ. ટર ોફી ટુનાનમેડટ પણ સામેલ છે. 
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૫) બ્યોનન ઇઝ્બર્ન દ્વારા બેઇજીંર્ ઓન્લન્મ્પક 2008 માાં આન્સસ્ટડટ ટુનાનમેડટ ડાયરેક્ટરની 

જવાબદારી પણ ન્નભાવેલ છે. 

૬) કોલ ઇન્ડડયા એચ.આઈ. એલ. 10 જાડયુઆરીથી 21 ફેબ્રુઆરી 2016 માાં છ સ્થાનો પર 

યોજાિે. 

૭) આ આયોજનન ેઆાંતરરાષ્ટ્ર ીય હોકી સાંઘની માડયતા પ્રાપ્ત છે. 

સમીક્ષા 155 તારીખ 2/1/16 

 ભારતના પ્રધાનમાંત્રી દ્વારા દિલ્હી – મેરઠ  હાઈ-વે 14 લેનનો ન્િલાન્યાસ કરવામાાં આવ્યો. 

૧) દદલ્હી થી મેરઠને જોડતા આ 24 નાંબરના હાઈ-વે ને 14 લેનનો બનાવવાની યોજના છે. 

૨) આ હાઈ-વે નુાં ન્નમાનણ થતા 74 ન્કલોમીટરનુાં અાંતર 40 મીનીટમાાં કાપી િકાિ.ે 

૩) આ પ્રોજકે્ટ માટે કેડર સરકારે 7,566 કરોડ રૂન્પયા ફાળવ્યા છે. 

૪) આ રોડ પદરયોજનાથી પન્િમી ઉતરપ્રદેિના લોકોન ેસારો લાભ મળિે. 

૫) આ સુપર હાઈ-વે દદલ્હીના નીજામુદીનથી િરુ થઈને દાસનાથી પસાર થઈને મેરઠ સુધી 

બનિે. 

૬) આ હાઈ- વે માાં 6 લેન એક્સપ્રેસ વે ની હિે, બાંને બાજુ 4-4 લાઈન ના હાઈ-વે હિે. 

૭) હાઈ-વે ની બાંન ેસાઈડ પર સાઈકલ લેન પણ બનાવવામાાં આવિે. 

સમીક્ષા 156 તારીખ 3/1/16 

ભારતીય દિલ્મના સેન્સર બોડચમાાં સુધારો કરવાના હેતુથી શ્યામ બેનેગલના નેતૃત્વમાાં એક 

સન્મન્તની રર્ના કરવામાાં આવી. 

૧) દેિની કેડર સરકારે 1 જાડયુઆરી 2016 ના રોજ સેડસર બોડનમાાં સુધારો કરવા માટે અને 

જરૂરી બદલાવ લાવવા માટે શ્યામ બેનેર્લના નેતૃત્વમાાં એક સન્મન્તની રચના કરવામાાં આવી 

છે. 
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૨) આ સન્મન્ત માચન 2016 સધુીમાાં સડેસર બોડનને જરૂરી બદલાવ માટેની રીપોટન  કેડર સરકારન ે

સોંપિે. 

3) આ સન્મન્તમાાં શ્યામ બેનેર્લ ન્સવાય દફલ્મ ન્નદેિક રાકેિ ઓમપ્રકાિ મેહરા દફલ્મ સમીક્ષક 

ભાવના સોમૈયા ડ રુ્રુ પીયુર્ પાાંડેને પણ સામેલ કરવામાાં આવ્યા છે. 

૪) આ સમીતીસેડસર બોડનમાાં સ્ટાદફાંર્ પૈટનન માાં બદલાવ લાવવાનો પણ રીપોટન  આપિે. 

૫) સન્મન્ત ન્સનેમાટોગ્રાફ કાનુનના ન્નયમો અનુસાર વ્યાપક દદિા ન્નદેિ પ્રદિયા સાથે સ્િીનીંર્ 

કન્મટીના અધ્યક્ષ અને અડય સદસ્યોના લાભ માટેના ન્નયમોની વાત પણ કરિે. 

૬) સેડસર બોડનના માળખામાાં પણ ફેરફાર કરવામાાં આવિે. 

૭) દફલ્મ અને વૃત ન્ચત્રના પ્રમાણન સમયે એ પણ નક્કી કરવામાાં આવિે કે તેમાાં કલાત્મક 

રચનાત્મક અને સ્વતાંત્રતાને કાાંપવામાાં ન આવે. 

સમીક્ષા 157 તારીખ 4/1/16 

ગામડાઓમાાં સેવા બજાવતા પોસ્ટ માસ્ટરોના વેતન સાંિભે સમીક્ષા કરવા માટે એક સન્મન્તની 

રર્ના કરવામાાં આવી. 

૧) ભારત સરકાર દ્વારા ગ્રામીણ પોસ્ટ માસ્ટરોના વેતન બાબતો અને સેવાની િરતોની સમીક્ષા 

માટે 1 જાડયુઆરી 2016 થી એક સદસ્યીય સન્મન્તનુાં ન્નમાનણ કરવામાાં આવેલ છે. 

૨) પોસ્ટ સેવા બોડનના ન્નવૃત સદસ્ય કમલિે ચાંર સન્મન્તની રચના કરિે. 

3) વદરષ્ઠ પ્રિાસન્નક ગ્રેડ અન્ધકારી ટી.કયુાં. મોહમ્મદ દ્વારા સન્મન્તને સહાયતા પૂરી પાડવામાાં 

આવિે. 

૪) આ સન્મન્ત ગ્રામ્ય પોસ્ટ માસ્ટરોની સેવા અને િરતો પર ન્વચાર કરિે, જરૂર જણાયે તમેાાં 

ફેરફાર લાવવાની કોન્િર્ પણ કરિે. 

૫) ગ્રામીણ પોસ્ટમાસ્ટરોને હાલમાાં મળતી સવેા અને સર્વડતાઓ પર પણ ન્વચાર કરિ,ે અને 

આવશ્યક બદલાવ માટે સલાહ પણ આપિે. 
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૬) હાલ ગ્રામીણ પોસ્ટ ન્વભાર્માાં કુલ 2.6 લાખ ગ્રામીણ પોસ્ટમાસ્ટરો છે. 

૭) જી.ડી.એસ. સન્મન્તની સીમા રેખામાાં આ તમામ જી.ડી.એસ. સામેલ થિે. 

સમીક્ષા 158 તારીખ 5/1/16 

ભારત સરકાર દ્વારા ન્પનાકા એમ.કે.-2 નુાં સિળ પરીક્ષણ કરવામાાં આવ્યુાં. 

૧) જસેલમેરના પોખરણ ન્વસ્તારમાાં મલ્ટી બરેલ રોકેટ લોડચર ન્પનાકા એમ.કે.-2 નુાં સફળ 

પરીક્ષણ કરવામાાં આવ્યુાં છે. 

૨) સેનાએ આ પરીક્ષણ 28-29 ડીસેમ્બરના રોજ કરેલ હોવાનુાં જણાવેલ છે. 

3) ન્પનાકા એમ.કે.-2 એ પોતની ન્નધાનદરત ક્ષમતા 65 ન્ક.મી.દુર સુધી પોતાનુાં લક્ષ્ય પાર 

પાડવાની સફળતા હાાંસલ કરેલ છે. 

૪) ન્પનાકા એમ.કે.-2 એક જ વખતે 12 રોકેટ છોડી િકે છે, તે માત્ર 44 સકેડડમાાં દુશ્મનોના 

ઠેકાણાન ેતબાહ કરી િકે છે. 

૫) આટીલરી ર્નને દરપ્લેસ કરવા માટે આ પ્રણાલીનુાં ન્નમાનણ કરવામાાં આવ્યુાં છે. 

૬) ન્પનાકા એમ.કે.-2 DRDO દ્વારા ન્નન્મનત સ્વદેિી રક્ષાયાંત્ર છે. 

૭) ખાનર્ી ક્ષેત્રની ભાર્ીદારીથી હર સાલ નવા યાંત્રો બનાવવામાાં આવનાર છે. 

સમીક્ષા 159 તારીખ 6/1/16 

કેન્ર સરકાર દ્વારા રાાંર્ીમાાં ખેલ ન્વશ્વન્વદ્યાલય ખોલવાની જાહેરાત કરવામાાં આવી... 

૧) કેડર સરકાર દ્વારા રાાંચીમાાં ખેલ ન્વશ્વન્વદ્યાલય ખોલવાની જાહેરાત કેડરીય કોલસા અન ે

ઉજાનમાંત્રી પીયુર્ ર્ોયલ દ્વારા કરવામાાં આવેલ છે. 

૨) આ જાહેરાત 1 જાડયુઆરી 2016 ના રોજ કરવામાાં આવેલ છે. 

3) આ જાહેરાત અનુસાંધાને રાાંચીમાાં વર્ન 2017 સુધીમાાં 100 કરોડ રૂન્પયાના ખચે 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય સ્તરનુાં ન્વદ્યાલય ન્નમાનણ કરાિ.ે 
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૪) આ સાથ-ેસાથે 15 ખેલ એકેડેમીની પણ સ્થાપના કરવામાાં આવિે. તેમાાં 1400 ખલેાડીઓ 

એક સાથે પ્રન્િક્ષણ લઇ િકિે. 

૫) આ ખેલાડીઓના કવોટામાાં 700 ઝારખાંડના પોતાના અન ે700 અડય રાજ્યોના પ્રન્િક્ષણ 

મેળવિે. 

૬) સાતસો ખલેાડી સહન્વદ્યાથીઓમાાં 350 ની ખચન રાજ્ય સરકાર અન ે350 નુાં ખચન CCL 

ઉઠાવિે. 

૭) આ સાથે ન્વદ્યાથીઓને પ્રન્ત માસ એક હજાર રૂન્પયાનુાં સ્ટાઇપેંડ પણ આપવામાાં આવિે. 

સમીક્ષા 160 તારીખ 7/1/16 

આજ સુધીમાાં શ્રી હરીકોટા મથકે કેટલા લોન્ન્ર્ાંગ કયાચ?.... 

૧) શ્રી હદરકોટા ખાતે આવેલા ભારતીય સ્પેસપોટે 50 લોન્ડચાંર્ની ન્સન્િ હાાંસલ કરેલ છે,  

૨) ર્ત દડસેમ્બર 2015 માાં ન્સાંર્ાપોરના ઉપગ્રહ લોડચ કયાન એ સાથે જ ઈસરોએ 50 મુ 

લોન્ડચાંર્ કયુું હતુાં. 

૩) આાંધ્રપ્રદેિના દદરયાકાાંઠે આવેલ શ્રીહદરકોટા મથક એકમાત્ર સ્પેસપોટન  એટલે કે અવકાિી 

લોન્ડચાંર્નુાં મથક છે. 

૪) ભારતના અવકાિ ન્વજ્ઞાની અને ઈસરોના પ્રમુખ રહી ચુકેલા સતીિ ધવનના નામે આ 

સ્પેસપોટન  સતીર્ ધવન સ્પેસ સેડટર નામે ઓળખાય છે. 

૫) છેલ્લા બે વર્નથી ઈસરોએ એક વર્નમાાં પાાંચ-પાાંચ લોન્ડચાંર્ કયાન છે. પરાં તુ હવે ટારે્ટ આઠ 

લોન્ડચાંર્નો છે. 

૬) હદરકોટા ખાતે હાલ એક એસેમ્બલી ન્બલ્ડીંર્ છે, અને બ ેલોન્ડચાંર્ પેડ છે, ત્યાાંથી વારાફરતી 

એક પછી એક લોન્ડચાંર્ થાય છે. 

૭) અમેદરકા સહીત ઘણા દેિો ભારત પાસ ેલોન્ડચર્ માટે આવે છે, તેની જરૂરીયાતને પહોંચી 

વળવા ભારત ત્યાાં ત્રીજુાં લોન્ડચાંર્ પેડ બનાવી રહુ્ાં છે. 
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સમીક્ષા 161 તારીખ 8/1/16 

ડો. અચ્યુત સામાંત વર્ચ 2017-18 ના ભારતીય ન્વજ્ઞાન કોંગે્રસના અધ્યક્ષ બન્યા... 

૧) 6 જાડયુઆરી 2016 ના રોજ ડો.અચ્યુત સામાંત વર્ન 2017-18 ના ભારતીય ન્વજ્ઞાન 

કોંગ્રેસના અધ્યક્ષના રૂપમાાં પસાંદ કરવામાાં આવ્યા છે. 

૨) આ સાથે ડો. અચ્યુત ભારતીય ન્વજ્ઞાન કોંગ્રેસના 10 માાં ભારતીય અધ્યક્ષ બનિ.ે 

૩) ડો. અચ્યુત સામાંતનો જડમ 19 એન્પ્રલ 1965 માાં ઓદરસ્સાના કટક જીલ્લાના ક્લારબાંકા 

નામના ર્ામમાાં થયો હતો. 

૪) તેઓ રસાયણ ન્વજ્ઞાનમાાં રસ દાખવે છે, તેઓ ભારતના ન્વશ્વન્વદ્યાલયમાાં સૌથી ઓછી 

ઉમરના કુલપન્ત તરીકે રહી ચકુ્યા છે. 

૫) ભારતીય ન્વજ્ઞાન સાંસ્થાની સ્થાપના વર્ન 1914 માાં કરવામાાં આવી છે. 

૬) ભારતીય ન્વજ્ઞાન સાંસ્થાનુાં સાંમેલન દરવરે્ ડીસેમ્બર\જાડયુઆરીમાાં યોજાય છે. 

૭) ભારતીય ન્વજ્ઞાન કોંગ્રેસની સ્થાપનાનો ઉદેશ્ય ભારતમાાં ન્વજ્ઞાનનો ન્વસ્તાર કરવાનો 

રાખવામાાં આવ્યો છે. 

સમીક્ષા 162 તારીખ 9/1/16 

નમાન્મ ગાંગે પદરયોજના ઉત્તરપ્રિેિના અનુપ િહેરથી િરુ થઇ... 

૧) નમાન્મ ર્ાંરે્ પદરયોજના જ ેત્રણ ચરણમાાં પૂણન કરવામાાં આવિે, તેનુાં કાયન અનુપ િહેરથી િરુ 

કરાિે. 

૨) આ યોજનાનુાં સાંપૂણન ખચન કેડર સરકાર વાહન કરિે. 

3) પ્રથમવાર કેડર અને રાજ્ય વચ્ચે 75:25 ના ભારે્ ખચન કરવાની વાત કરવામાાં આવી 

હતી.પરાં તુ હાલ તેમાાં બદલાવ લાવવામાાં આવ્યો છે. 
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૪) આ યોજ્નાનના પ્રથમ ચરણમાાં ર્ાંર્ા નદીને અન્વરલ સ્વરૂપને વહેવડાવવા પર ન્વિેર્ ધ્યાન 

આપવામાાં આવિે. 

૫) ર્ાંર્ા નદીના ન્કનારે લર્ભર્ 118 િહેરો વસેલા છે, ત્યાાં પ્રન્તદદન 363.6 કરોડ લીટર ર્ાંદા 

અને 764 ઉદ્યોર્ોના હાન્નકારક પ્રદુર્ણને કારણે આ નદીને સ્વચ્છ બનાવવા માટે આ યોજના 

પર ભાર આપવામાાં આવેલ છે. 

૬) નમાન્મ ર્ાંરે્ પદરયોજનાનુાં મુળનામ એકીકૃત ર્ાંર્ા સાંરક્ષણ ન્મિન પદરયોજના અથવા નમાન્મ 

ર્ાંરે્ રખાયેલ છે. 

૭) વર્ન 2014-15 ના બજટેમાાં આ યોજના પાછળ 2037 કરોડ ફાળવાયા હતા. 

સમીક્ષા 163 તારીખ 10/1/16 

ભારતના વડાપ્રધાન દ્વ્રારા કેન્રીય કૈબીનેટના નેતૃત્વ હેઠળ સ્ટેંડપ ભારત યોજનાને માંજુરી 

આપવામાાં આવી.. 

૧) કેડરીય માંત્રી માંડળે SC/ST જાન્તની સ્ત્રીઓ માટે ઉધમિીલતને વધારવા માટે સ્ટેડડપ અપ 

ઇન્ડડયાને માંજુરી આપવામાાં આવી છે. 

૨) આ યોજનાની િરૂઆત બાદ 36 મદહનામાાં ઓછામાાં ઓછી અઢીલાખ રોજર્ારીનુાં ન્નમાનણનુાં 

લક્ષ્ય ન્નધાનદરત કરાયુાં છે. 

3) સ્ટેડડઅપ ઇન્ડડયા અાંતર્નત જોર્વાઈમાાં રૂ.10,000 કરોડના પ્રારાં ન્ભક રોકાણ સાથે ભારતની 

સ્મોલસ્કેલ  ઇડડસ્ટર ીઝ ડેવલપમેડટ બેંક મારફત પુન ન્ધરાણ આપવામાાં આવિે. 

૪) આ યોજનામાાં SC અને ST બાંને પ્રકારની સ્ત્રીઓ માટે સમથનન મુલ્ય આપવામાાં આવિે. 

૫) આ માંજૂરીનો સમગ્ર ઉદેશ્ય વસન્તના એવા સુન્વધા વર્રના ન્વસ્તારોમાાં બેંક ઋણની સહયતા 

કરવાનો હોય છે. 

૬) આ બેંક લોન SC/ST મદહલાઓ માટે ન્બન કૃન્ર્ક્ષેત્રમાાં ગ્રીન દફલ્ડ ઉદ્યોર્ માટે 10 લાખથી 

100 સુધી પૂરી પાડવામાાં આવિે. 
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૭) આ બેંક સહાય સાત વર્નની મુદત માટે આપવામાાં આવિે ત્યારબાદ તેન ેપરત ચૂકવવી 

પડિે. 

સમીક્ષા 164 તારીખ 11/1/16 

તાશ્કાં િ કરારના આજ ે50 વર્ચ પૂણચ....ન્સ્થન્ત જસૈે થી.... 

૧) 10 જાડયુઆરી 1966 માાં ભારત-પાન્કસ્તાન વચ્ચેનો િાાંન્ત માટેનો પહેલો મોટો પ્રસ્તાવ આ 

દદવસ ેથયો હતો. 

૨) વર્ન 1965 પછીના યુિ બાદ બાંન ેદેિોના વડાઓ સયુાંકત રન્િયાના તાશ્કાંત (તાશ્કાં દ) 

િહેરમાાં મળ્યા હતા. 

3) 10 જાડયુઆરી 1966 ના દદવસના 4:30 વાગ્ય ેકરાર થયા અન ે11 જાડયુઆરીની રાત્રે 

દેિના વડાપ્રધાન લાલબહાદુર િાસ્ત્રીજીનુાં રહસ્યમય રીતે મોત થયુાં. 

૪) આ કરાર કરવા માટે અમેદરકાએ ભારતન ેઆમાંત્રણ આપ્યુાં હતુાં. 

૫) બાદમાાં રન્િયાના તે સમયના વડાપ્રધાન એલેક્સી કીસીઝેને પોતાના દેિમાાં માંત્રણા માટે 

આમાંત્રણ આપ્યુાં. 

૬) તાશ્કાં દ કરાર ભારતના પૂવન વડાપ્રધાન લાલબહાદુર િાસ્ત્રી અને પાન્કસ્તાનના વડાપ્રધાન 

અયુબખાન વચ્ચે થયલે. 

૭) આ કરારમાાં નાની મોટી નવ કલમો હતી, િાસ્ત્રીજીના મૃત્યુબાદ અયબુખાને તેની િબપેટીને 

કાાંધ આપેલી પણ િાસ્ત્રીજીના મૃત્યુનુાં રહસ્ય આજ સુધી જાણી િકાયુાં નથી. 

સમીક્ષા 165 તારીખ 12/1/16 

ઉત્તરપ્રિેિની કલ્યાણીએ બનાવ્યુાં સ્વિેિી એયર કાં ડીિનર..... 

૧) લોકમાડય ન્તલક કડયા ઇડટર કોલજેની ન્વદ્યાથીની કલ્યાણી શ્રીવાસ્તવે સ્વદેિી એયર 

કાંડીિનર બનાવેલ હોવાથી તેમની પસાંદર્ી રાષ્ટ્ર ીય સ્તર પર કરવામાાં આવેલ છે. 
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૨) 10 જાડયુઆરી 2016 ના રોજ રાષ્ટ્ર ીય સ્તરે પસાંદર્ી પામેલ હોવાને કારણ ેજાપાન સરકારે 

તેમને ત્યાાં બોલાવેલ છે. 

3) કલ્યાણીએ સ્પધાનમાાં સોલાર ઉજાનથી ચાલતુાં દેિી એસી મોડેલ પ્રસ્તુત કરેલ છે. 

૪) આ મોડેલને આઈ.આઈ.ટી.ના ન્વિેર્જ્ઞ ટીમ દ્વારા પછાત ન્વસ્તારો માટે વધારે બહેતર માનેલ 

છે. 

૫) આ એર કાંડીિનરને પયાનવરણની રષ્ટ્ીએ સુર્મ માનવામાાં આવ્યુાં છે. 

૬) કલ્યાણી શ્રીવાસ્તવને ઈડસ્પાયર એવોડન  યોજના અાંતર્નત જાપાન સરકારની તરફથી 

સાંચાન્લત જાપાન એન્િયા યુથ એકચેડજ પ્રોગ્રામ ઇન સાઈડસ સકુરા સાઈડસ પ્લાનમાાં મેં 

મદહનામાાં આમાંન્ત્રત કરવામાાં આવેલ છે. 

૭) ત્યાાં તેઓ ઘણા ન્વિેર્કો સાથે પોતાના ન્વચારોનુાં આદાન-પ્રદાન કરિ.ે 

સમીક્ષા 166 તારીખ 13/1/16 

દિલ્હી િોર્મયુચલા ઇન્ન્ડયા રેસ જીતવાના ધ્યેય સાથે જી.ટી.યુ.ના ન્વદ્યાથીએ બનાવી રેસર કાર  

૧) આ વરે્ દદલ્હીમાાં યોજાનાર ઇન્ડડયા-2016 રેસમાાં કુલ દસ કોલેજોના 30 ન્વદ્યાથીઓ ભાર્ 

લેિે. 

૨) આ રેસ નવી દદલ્હીના બુિ ઇડટરનેિનલ સન્કનટમાાં યોજાિે, 23 થી 28 જાડયુઆરી સધુી 

ચાલિ.ે 

3) અાંદાજ ેદિેભરની 50 યુનીવસીટીની ટીમો તેમાાં ભાર્ લિેે. 

૪) જી.ટી.યુ.ના વાઈસ ચાડસેલર ડો.અક્ષય અગ્રવાલના હસ્તે GMT-16 રેસર કાર લોડચ 

કરવામાાં આવેલ છે. 

૫) જી.ટી.યુ.ના ચાાંદખેડા ન્વસ્તારમાાં આ કાર રાખવામાાં આવેલ છે,આ ફોમ્યુનલા જીતવાના લક્ષ્ય 

બાદ જમનની, ઇટલી કે ઓસ્ટરેલીયામાાં રેસ જીતવા પર નજર દોડાવાિે. 

૬) આ ન્વદ્યાથીઓ ભન્વષ્યમાાં સૌર ઉજાનથી કે ઇલેન્ક્ટરક બેટરીથી દોડતી મોટર પણ બનાવિે. 



GK Samixa 1 થી 15 જાન્યુઆરી  સામાન્ય જ્ઞાન 

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

૭) આ સમગ્ર પ્રોજકે્ટનુાં કાયન સાંભાળનાર પ્રો.મઝહર િેખ છે. 

 

સમીક્ષા 167 તારીખ 14/1/16 

દિલ્હી િોર્મયુચલા ઇન્ન્ડયા રેસ જીતવાના ધ્યેય સાથે જી.ટી.યુ.ના ન્વદ્યાથીએ બનાવી રેસર કાર  

૧) આ વરે્ દદલ્હીમાાં યોજાનાર ઇન્ડડયા-2016 રેસમાાં કુલ દસ કોલેજોના 30 ન્વદ્યાથીઓ ભાર્ 

લેિે. 

૨) આ રેસ નવી દદલ્હીના બુિ ઇડટરનેિનલ સન્કનટમાાં યોજાિે, 23 થી 28 જાડયુઆરી સધુી 

ચાલિ.ે 

3) અાંદાજ ેદિેભરની 50 યુનીવસીટીની ટીમો તેમાાં ભાર્ લિેે. 

૪) જી.ટી.યુ.ના વાઈસ ચાડસેલર ડો.અક્ષય અગ્રવાલના હસ્તે GMT-16 રેસર કાર લોડચ 

કરવામાાં આવેલ છે. 

૫) જી.ટી.યુ.ના ચાાંદખેડા ન્વસ્તારમાાં આ કાર રાખવામાાં આવેલ છે,આ ફોમ્યુનલા જીતવાના લક્ષ્ય 

બાદ જમનની, ઇટલી કે ઓસ્ટરેલીયામાાં રેસ જીતવા પર નજર દોડાવાિે. 

૬) આ ન્વદ્યાથીઓ ભન્વષ્યમાાં સૌર ઉજાનથી કે ઇલેન્ક્ટરક બેટરીથી દોડતી મોટર પણ બનાવિે. 

૭) આ સમગ્ર પ્રોજકે્ટનુાં કાયન સાંભાળનાર પ્રો.મઝહર િેખ છે. 

 

 

 

 

 

 



GK Samixa 1 થી 15 જાન્યુઆરી  સામાન્ય જ્ઞાન 

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

સમીક્ષા 168 તારીખ 15/1/16 

હાલમાાં સુભાન્ર્ની વસાંતને ન્નરજા ભનોટ પુરસ્કાર અપચણ કરવામાાં આવ્યો. 

૧) ન્નરજા ભનૌટ પૈન એમ ટરસ્ટે સુભાન્ર્ની વસાંતને ભનૌટ પુરસ્કારથી સડમાન્નત કરેલ છે. 

૨) આ સુભાન્ર્ની વસાંતે દેિના સૈન્નકોના પદરવારોના કલ્યાણ માટે વસાંતરત્ના નામના એક 

ટરસ્ટની સ્થાપના કરેલ છે. 

3) આ સાંર્ઠનની સ્થાપના તેમણે પન્ત કનનલ વસાંત વી ની સ્મૃન્તમાાં કરેલ છે. 

૪) કનનલ વસાંતને આતાંકવાદી હુમલા કાશ્મીર વખત ેિહીદી થવુાં પડેલુાં ત્યારબાદ વર્ન 2008 માાં 

તેમને મરણોતર અિોકચિ પુરસ્કારથી સડમાન્નત કરવામાાં આવેલા. 

૫) આ ન્નરજા ભનૌટ પુરસ્કાર 23 વર્ીય નીરજાએ 1986 માાં પોતાની જાન દઈન ેન્વમાનના 

મુસાફરોની જાન આતાંકવાદીઓથી બચાવી હતી.તેના મનમાાં આપવામાાં આવે છે. 

૬) આ આાંતકવાદીઓએ ન્વમાન કરાાંચીથી હાઈજકે કરી લીધી હતુાં. 

૭) ન્નરજા ભનૌટ વાન્ર્નક પુરસ્કારનુાં આ 24 મુ વર્ન ચાલે છે, તેમાાં 150,000 રૂન્પયા રોકડ 

પુરસ્કાર આપવામાાં આવે છે. 

 

 

 

 


