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સમીક્ષા 169 તારીખ 16/1/16  

જાન્યુઆરી 2016 માાં ભારત દ્વારા સ્વદેશી ત્રીજી પેઢીની એન્ટી ટેંક નાગ મમસાઈલનુાં સફલતા 

પૂવચક પરીક્ષણ કરવામાાં આવયુાં. 

૧) નાગ મિસાઈલન ું હાલિાું પરીક્ષણ રાજસ્થાનના િહાજન ફિલ્ડ િાયરીંગ રેન્જિાું કરવાિાું 

આવેલ. 

૨) પરીક્ષણ વખત ેમિસાઈલ દ્વારા ચાર મકલોિીટર દ ર રાખેલ લક્ષ્યને સિળતાપૂવવક હ િલો કરીને 

ધ્વસ્ત કરી શકાયો હતો. 

3) આ પરીક્ષણ ઈિેઝીંગ ઇન્રારેડ સીક્ર્સ (IIS) ની ક્ષિતા પરીક્ષણ િાટે રાત્રીના સિયે 

કરવાિાું આવેલ. 
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૪) આ ઉપરાુંત આ પરીક્ષણિાું થિવલ ટાગેટ મસસ્ટિનો પણ ઉપયોગ કરવાિાું આવેલ. 

૫) આ સિળ પરીક્ષણ થયા બાદ હવે આ મિસાઈલ અુંમતિ પરીક્ષણ િાટે તૈયાર છે. 

૬) મિસાઈલ હેલીના, નાગ મિસાઈલન ું હેલીકોપ્ટર સુંસ્કરણ છે. 

૭) આ મિસાઈલન ું ક્ષિતા 500 િીટર થી 4 મક.િી. જિીન પર અને 7 થી 10 મક.િી. આકાશિાું 

લક્ષ્ય પાર પાડી શકે છે. 

 

સમીક્ષા 170 તારીખ 17/1/16 

ભારતનુાં પ્રથમ જમૈવક રાજ્ય બન્યુાં મસમિમ.... 

૧) 75000 હેક્રટર કૃમિ યોગ્ય ભૂમિ પર ટકાઉ ખેતી કરીને મસમિિ ભારતન ું પહેલ ું પૂણવ જમૈવક 

રાજ્ય બનવા પાિેલ છે. 

૨) આગાિી 18 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ ગુંગટોકિાું યોજાનાર ટકાઉ કૃમિ સુંિેલનિાું તનેી 

ઘોિણા કરશે. 

3) જમૈવક ઉત્પાદન િાટે રાષ્્ટ્ીય કાયવક્રિિાું મનર્ાવફરત ફદશા મનદેશો અન રૂપ પ્રફક્રયાઓ અન ે

મસર્ાન્તો લાગ  કરીને 75000 હેક્રટર જિીન ક્રમિક રૂપથી પ્રિામણક જવૈ ભ મિના રૂપિાું તબદીલ 

કરેલ છે. 

૪) વિવ 2003-04 િાું પવન ચાિમલુંગની સરકારે મસમિિને જમૈવક કૃમિ રાજ્ય બનાવવાનો 

મનણવય લીર્ો હતો. 

૫) આ મનણવય બાદ કૃમિ યોગ્ય જિીન િાટે રાસાયમણક ખાતર અને દવાઓ પર પ્રમતબુંર્ 

લગાવવાિાું આવ્યો હતો, તથેી ખેડૂતોને જમૈવક ખેતી મસવાય મવકલ્પ ન હતો. 

૬) જમૈવક ખેતીિાું જિીનની પાક ઉત્પન્ન કરવાની ક્ષિતા જળવાઈ રહે છે. 

૭) વિવ 1990 બાદ મવશ્વિાું જમૈવક ઉત્પાદનની િાુંગ વર્ાવા પાિી છે. 
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સમીક્ષા 171 તારીખ 18/1/16 

દેશનાાં વડાપ્રધાન દ્વારા 16 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ સ્ટાટચઅપ્સ ઇમન્ડયા યોજના લોન્ર્ 

કરાઈ. 

૧) સ્ટાટવઅપ્સ ઇમન્ડયા યોજના િાટે આગાિી ત્રણ વિવ િાટે કોઈ કરવેરા લાગ  કરવાિાું નફહ 

આવે, તેના પર મનરીક્ષણ પણ નફહ રાખવાિાું આવે. 

૨) ય વાનોની પેટન્ટની નોંર્ણી કરાવવા િાટે િિત કાયદાકીય સલાહ આપવાિાું આવશે. 

3) સ્ટાટવઅપ્સ ઇમન્ડયા યોજના જીરો ફડિેક્રટ અને જીરો ઈિેક્રટ પર ભાર િ કાશે. 

૪) એક અુંદાજ અન સાર ભારતિાું હાલ 4500 સ્ટાટવઅપ્સ છે, તે 2020 સ ર્ીિાું 11000 થી 

વર્  થાય તેવી અપેક્ષા રાખવાિાું આવી રહી છે. 

૫) સ્ટાટવઅપ્સ ઇમન્ડયા યોજના રજીસ્ટે્શન િાટે ઓન લાઈન પોટવલ તથા નાના િોિવ િાટે એપ 

ડેવલપ કરાશે. 

૬) સ્ટાટવઅપ્સ ઇમન્ડયા યોજનાિાું ઇનોવેશન િાટે પ રસ્કાર આપવાિાું આવશે. 

૭) સ્ટાટવઅપ્સ ઇમન્ડયા યોજના િાટે સરકાર દ્વારા 10 હજાર કરોડન ું િુંડ બનાવવાિાું આવશે. 

 

સમીક્ષા 172 તારીખ 19/1/16 

17 જાન્યુઆરી દેશભરમાાં પોલીયો ટીકાકરણ કરવામાાં આવયુાં.(પોલીયો નાબુદી માટે બાઈવેલેન્ટ 

અપનાવાયુાં) 

૧) ભારત સરકારે પોલીયોની નાબ દી િાટે બાઈવેલેન્ટ ટીકાકરણન ેઅપનાવવાિાું આવેલ છે. 

૨) હાલ ભારતિાું પોલીયો િાટે ઓરલ વેક્રસીન આપવાિાું આવે છે, તેન ેબાઈવેલને્ટ સુંસ્કરણિાું 

બદલવાનો મનણવય લેવાિાું આવ્યો છે. 
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3) 17 જાન્ય આરીના રોજ દેશના રાષ્્ટ્પ્રિ ખે દેશવ્યાપી પલ્સ પોલીયો કાયવક્રિની શરૂઆત કરેલ 

છે. 

૪) મત્રવેણી ઓપીવીિાું તિાિ ત્રણ પ્રકારના સુંસ્કરણ આવી જાય છે. તેિાું જીવુંત અને કિજોર 

સુંસ્કરણ હોય છે. 

૫) બાઈવેલને્ટ ટીપાિાું 1 અને 3 પ્રકારના પોલીયો િાટે આ ડ્ોપ રહેશ.ે 

૬) ઘણા સિય પહેલા પોલીયોના બીજા પ્રકારને દ મનયા િાુંથી ખતિ કરી દેવાિાું આવેલ છે. 

૭) દેશ વ્યાપી જ ુંબેશથી આ બીિારીને આપણે ખાળી શકીશ ું. 

 

સમીક્ષા 173 તારીખ 20/1/16 

ઉત્તરપ્રદેશ રાજ્યના કૈમબનેટ દ્વારા ખેડૂતો માટે સવચહિત વીમા યોજના સાથે અન્ય મિત્વપૂણચ 

યોજનાઓની જાિેરાત કરેલ છે. 

૧) ઉત્તરપ્રદેશ રાજ્ય સરકારના િ ખ્યિુંત્રી અમખલેશ યાદવની અધ્યક્ષતાિાું િળલેી બેઠકિાું 

ખેડૂતો િાટે નવી વીિા યોજનાની જાહેરાત કરેલ છે. 

૨) નવી યોજના અન સાર ખેડ તના ઈલાજ િાટે 50 હજાર રૂમપયા અને ટ્ોિાું સને્ટરના ઈલાજ 

િાટે અઢીલાખ રૂમપયા આપવાિાું આવશે. 

૩) અપુંગ થવા પર અઢીલાખ રૂમપયા અને સપૂણવ અપુંગ તથા િૌત થવા પર પાુંચ લાખ રૂમપયા 

તેના પફરવારને આપવાિાું આવશે. 

૪) રાજ્યના વારસાન ેસાચવવા િાટે આદશવ ભવન મનયિાવલી બનાવવાિાું આવશે. 

૫) આ વરસન ું જતન સુંરક્ષણ અને સાચવણી થઇ શકે તે િાટે પણ પગલા લેવાિાું આવશ.ે 

૬) સરકાર શેરડીના ભાવ વર્ારશે નફહ તેના ભાવ 280 રૂમપયા પ્રમત મક્રવન્ટલ રહેશે. 
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૭) નોઈડાિાું એઈમ્સની સ્થાપના અને ઇટાવાિાું વન્યજીવો િાટે સિારીપાકવ  સ્થાપવાની જાહેરાત 

કરવાિાું આવી છે. 

 

સમીક્ષા 174 તારીખ 21/1/16 

કેન્રીય પ્રોસેમસાંગ સેન્ટર (CPC) બેંગલુરુને મિટીશ માનાાંક સાંસ્થાએ ગુણવતા પ્રબાંધન સાંદભે 

ISO 9001:2008  પ્રમાણપત્ર આપેલ છે. 

૧) ટેક્રસ રીટનવ પ્રોસેમસુંગ િાટે આવકવેરા મવભાગની અગ્રણી પરીયોજના કેન્રીયકૃત પ્રોસમેસુંગ 

સેન્ટરન ેમિટીશ સુંસ્થા દ્વારા પ્રિાણપત્ર આપવાિાું આવેલ છે. 

૨) આ પ્રિાણપત્રિાું CPC ની તિાુંિ વ્યવસામયક સેવાઓ તથા વ્યવસાય સરળ બનાવવા 

િાટેની સેવાઓ સાિેલ છે. 

3) ISO 9001 એક આુંતરરાષ્્ટ્ીય િાપદુંડ છે, જ ેગ ણવતા પ્રબુંર્ન પ્રણાલી િાટે 

આવશ્યકતાઓ મનર્ાવફરત કરે છે. 

૪) આ ઉપરાુંત ISO 9001 સેવાઓની ડીઝાઇન, મવકાસ અને ડીલેવરીન ું પ્રોસેમસુંગ પણ કરે 

છે. 

૫) વિવ 2009 િાું સ્થામપત CPC ને વિવ 2014 િાું સ ચના પ્રબુંર્ન પ્રણાલી િાટે ISO 

27001 પ્રિાણપત્ર આપવાિાું આવ્ય ું હત ું. 

૬) વિવ 2013 િાું રેકોડવ  પ્રબુંર્ન પ્રણાલી દ્વારા ISO 15489 પ્રિાણપત્ર આપવાિાું આવ્ય ું 

હત ું. 

૭) હવેથી ISO 9001 પ્રિાણપત્ર પ્રાપ્ત કરીને બેંગલ રુ મસ્થત સુંસ્થા ત્રણ ISO પ્રિાણપત્ર 

પ્રાપ્ત કરનાર મવમશષ્ઠ સુંસ્થા બનવા પાિેલ છે. 
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સમીક્ષા 175 તારીખ 22/1/16 

ભારત મવશ્વના ટોર્ના પાાંર્ સાંભમવત બજારોમાાં સમાવેશ પામયુાં છે. 

૧) ભારત દ મનયાભરિાું વ્યાપારીઓ િાટે પાુંચ સૌથી વર્ારે સુંભાવનાઓ વાળા બાઝાર તરીકે 

ઉભય ું છે. 

૨) આ વાતનો િતલબ એિ કે અહી સ્થામનક તથા મવદેશી કુંપનીઓ િાટે મવકસવાની શ્રષે્ઠ તક 

પૂરી પાડવાિાું આવે છે. 

3) એક સવે અન સાર જાણવા િળલે કે પાુંચ બજારિાું અિેફરકા, ચીન, જિવની, મિટેન, અન ે

ભારત આ  પાુંચ સુંભમવત બજારોિાું આવે છે. 

૪) આ સવેક્ષણ 83 દેશો અુંતગવત કરવાિાું આવ્ય ું હત ું, તેિાું 1409 કાયવકરો વચ્ચે થય ું હત ું. 

૫) એિ પણ જાણવા િળેલ છે કે ભારતના સી.ઈ.ઓ. 64 ટકા આશાવાદી છે, જયારે સ્પનેના 

સી.ઈ.ઓ. 54 ટકા છે. 

૬) ભારતના સી.ઈ.ઓ.ન ું િાનવ ું છે કે આગાિી 12 િાસિાું અથવતુંત્રિાું સ ર્ારો આવશે, તવે ું 

કહેનારા 37 ટકા હતા તેિાુંથી ઘટીન ે27 ટકા થયા છે. 

૭) આગાિી સિયિાું પફરમસ્થમત નબળી રહેશે તેવ ું કહેનારાઓની સુંખ્યા 17 ટકા હતી તે વર્ીને 

23 ટકા થઇ છે. 

 

સમીક્ષા 176 તારીખ 23/1/16 

પદ્મભૂષણથી સન્મામનત પ્રમસદ્ધ નૃત્યાાંગના મૃણાલીની સારાભાઇનુાં અવસાન થયુાં. 

૧) પદ્મભૂિણથી સન્િામનત િૃણાલીની સારાભાઇન ું અવસાન અિદાવાદની એક હોસ્પીટલિાું 

97 વિવની વય ેથયેલ છે. 

૨) 11 િેં ના રોજ જન્િેલા પ્રખ્યાત નૃત્યાુંગના િૃણાલીનીના મવવાહ ભારતના અવકાશ સુંશોર્ન 

મવજ્ઞામનક મવક્રિ સારાભાઇ સાથે થયા હતા. 
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3) હાલિાું તેની પ ત્રી િમિકા સારાભાઇ પ્રખ્યાત નૃત્યાુંગના છે. 

૪) િૃણાલીની સારાભાઇ દ્વારા સ્થામપત દપવણ સુંસ્થાના િાધ્યિથી 18,000 થી પણ વર્ારે 

તાલીિાથીઓએ ભરતનાટ્યિ અન ેકથકલીિાું પ્રમશક્ષણ પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

૫) દપવણ સુંસ્થા નૃત્ય, સુંગીત, નાટકના ક્ષેત્રન ું પ્રમશક્ષણ આપતી સુંસ્થા છે. 

૬) િૃણાલીની સારાભાઇન ેય નીવસીટી ઓિ ઇસ્ટ એમન્ગ્લયા નોવીચ ય .કે.એ તેિને ડોકટરેટની 

ઉપાર્ી આપી હતી. 

૭) ઇન્ટરનેશનલ ડાન્સ કાઉમન્સલ પેરીસ તરિથી તેિને એક્રજ્ય કેટીવ કમિટી િાટે તેિને મનય ક્રત 

કરવાિાું આવ્યા હતા. 

સમીક્ષા 177 તારીખ 24/1/16 

મિારાષ્ટ્રના નાગપુરમાાં ઈ-ગવચનન્સ પર 19 માાં રાષ્ટ્ર ીય સાંમેલનનો પ્રારાં ભ.... 

૧) ઈ-ગવવનન્સ પર 19 િ  રાષ્્ટ્ીય સુંિેલન નાગપ રિાું 21 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ શ ભારુંભ 

કરવાિાું આવેલ છે. 

૨) આ સુંિેલનન ું ઉદ્ઘાટન કેન્રના સડક અને પફરવહન તેિજ રાજિાગવ િુંત્રી નીમતન ગડકરી 

તથા તેના ક્રમિક રાજ્ય િુંત્રી ડો.જીતેમન્દ્સુંહ દ્વારા કરવાિાું આવેલ. 

3) આ સુંિેલનન ું આયોજન સય ુંકત રૂપથી િહારાષ્્ટ્ સરકાર અને પ્રશાસમનક સ ર્ારા અન ે

િફરયાદ મનવારણ મવભાગ દ્વારા કરવાિાું આવેલ. 

૪) બે ફદવસના આ સુંિેલનિાું ઈ-ગવવનન્સનાું મવમવર્ પાુંસાઓ કે જિેાું પ્રધ્યોગીકી અને સાઈબર 

સ રક્ષા પર ચચાવ કરવાિાું આવી હતી. 

૫) આ સુંિેલનિાું 600 થી વર્ારે પ્રમતમનર્ીઓએ ભાગ લીર્લે, જિેાું િહારાષ્્ટ્ના 150 અને 

અન્ય 250 તેિજ 50  ખાનગી ક્ષેત્રોના પ્રમતમનર્ીઓએ ભાગ લીર્લે. 

૬) આ સુંિેલનિાું ઈ-ગવવનન્સ પર પ્રદશવનન ું પણ આયોજન કરવાિાું આવેલ. 
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૭) વિવ 2015-16 ના રાષ્્ટ્ીય ઈ-ગવવનન્સ એવોડવિાું 10 સ વણવ અન ે8 રજત પદકોને મવમભન્ન 

શ્રેણીઓિાું મવતફરત કરવાિાું આવ્યા હતા. 

 

સમીક્ષા 178 તારીખ 25/1/16 

દેશના ઉત્તરીય કે્ષત્રમાાં હિમાલયન ફોરેસ્ટ થ્રશ નામની ર્કલીની પ્રજામત શોધવામાાં આવી. 

૧) વૈજ્ઞામનકોના એક સિૂહ દ્વારા આ વિવના ચાલ  િાસિાું ભારત –ચીન સરહદ મવસ્તારિાુંથી 

ફહિાલયન િોરેસ્ટ થ્રશ નાિની ચકલીની પ્રજામત શોર્વાિાું આવી છે. 

૨) ફહિાલયન િોરેસ્ટ થ્રશ નાિની ચકલીન ું બીજ ું નાિ જ થેરા પણ કહેવાિાું આવે છે. 

3) સિૂહ દ્વારા તેન ેસલીિઅલી નાિ પણ આપવાિાું આવ્ય ું છે કારણ કે તેઓ ભારતના પ્રખ્યાત 

પક્ષીમવદ હતા. 

૪) આ શોર્ની પૃમષ્ટ્ મિમશગન અન ેઉપસાલા મવશ્વમવદ્યાલયના વૈજ્ઞામનકોએ એમવયન ફરચચવ 

નાિની પમત્રકાના િાધ્યિથી કરેલ છે. 

૫) શરૂઆતિાું વૈજ્ઞામનકો આ ચકલીને જ થેરા િોલીઈસસીિાું સિજી રહ્યા હતા. 

૬) જ ેપ્રજામતનો પાછળનો ફહસ્સો પ્લેન બ્લકે હોય છે.તેનો આવાજ કકવશ હોય છે. 

૭) ઉપરના સુંદભ ેફહિાલયન િોરેસ્ટ થ્રશ નાિની ચકલીની પ્રજામતનો અવાજ સ રીલો છે. 

 

સમીક્ષા 179 તારીખ 26/1/16 

િાલ ભારત અને ફ્ાાંસ વચ્રે્ 16 જટેલા મિત્વના કરાર કરવામાાં આવયા... 

૧) રાન્સના રાષ્્ટ્પમત રાન્સ્વા ઓલાુંદે ભારત આવ્યા છે તેથી ભારત અને રાુંસ વચ્ચે મવમભન્ન 

ક્ષેત્રોિાું 16 જટેલા કરાર કરવાિાું આવ્યા છે. 

૨) આ કરારિાું િફહન્રા ગ્ર પ, ય રોપીય મવિાન કુંપની એયરબસ ગ્ર પ વચ્ચે ભારત હેલીકોપ્ટર 

મનિાવણ ઉદ્યોગ સિજ તી તથા સ્િાટવ  શહેર સાથે જોડાયલે ત્રણ કરાર સાિેલ છે. 
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3) શહેરી મવકાસ, પફરવહન, જળ અને કચરા પર શોર્ સુંશોર્ન તથા ઉજાવ જવેા ક્ષેત્રો સાથે 

જોડાયેલ સિજ તી કરાર થયલે છે. 

૪) હાલ રાન્સના રાષ્્ટ્પમત રાન્સ્વા ઓલાુંદે ત્રણ ફદવસની ભારતની િ લાકાતે છે, તેઓ આ 

વખતના ગણતુંત્ર ફદવસના િ ખ્ય અમતમથ પણ છે. 

૫) એયરબસ ગ્ર પ અન ેિફહન્રા ગ્ર પ વચ્ચે થયેલ સિજ તી િેક ઇન ઇમન્ડયા પહેલનો એક 

ફહસ્સો છે. 

૬) સ્િાટવ  શહેર યોજના અન સાર થયલે ત્રણ સિજ તી કરારિાું રાુંસની મવકાસ એજન્સી AFD 

ચુંદીગઢ, નાગપ ર અન ેપ ડ ચેરી િાટે મવકાસ સુંદભ ેસરકારને િદદ કરશે. 

૭) રાુંસની નવ કુંપનીઓએ સાવવજમનક ક્ષેત્રોંિાું એન્જીનીયરીંગ પ્રોજકે્ર્સ ઇમન્ડયા લીિીટેડ 

સાથે નવા ઉદ્યોગ સુંદભ ેસિજ તી કરાર કરેલ છે.  

સમીક્ષા 180 તારીખ 27/1/16 

કેન્ર સરકારે અરુણાર્લ પ્રદેશમાાં રાષ્ટ્રપમત શાસન લાદવાની ભલામણ કરી... 

૧) દેશના વડાપ્રર્ાનની હાજરીિાું કેન્રીય િુંત્રીિુંડળે રાષ્્ટ્પમત શાસન લાગ  કરવાની િાુંગ કરેલ 

છે. 

૨) હાલ અરુણાચલ પ્રદેશ રાજનીમતક અમસ્થરતાિાુંથી પસાર થઇ રહ્ય ું છે, આ રાજ્યિાું 16 

ફડસેમ્બરથી નમૈતક સુંકટ ઉભ ું થય ું છે. 

3) અરુણાચલની મવર્ાનસભાના 21 કોંગ્રેસી સભ્યો અને ભાજપના 11 સભ્યો અને અન્ય 2 

સભ્યો સાથ ેિળીને અસ્થાઈ જગ્યા પર આયોમજત સત્રિાું મવર્ાનસભા અધ્યક્ષ નબાિ રેબીયા 

પર િહામભયોગ ચલાવ્યો હતો. 

૪) મવર્ાનસભા અધ્યક્ષ ેઆ પગલાન ેગેરબુંર્ારણીય ગણાવ્ય ું હત ું, અન ેકોંગ્રેસના 14 સભ્યોને 

પહેલા જ અયોગ્ય ગણાવ્યા હતા. 

૫) વિવ 2014 ની ચ ુંટણીિાું કોંગ્રેસને 42 સીટો િળી હતી, જયારે ભાજપન ે11 સીટો િળી 

હતી.અને અન્યન ેપાુંચ સીટ િળેલી બાદિાું તે કોંગ્રસ સાથે જોડાયા હતા.  
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૬) આ રીતે સતાપક્ષિાું 47 સભ્યો પરુંત  તેિાું 21 સભ્યો દાગી છે, જ ેગણી શકાય નફહ પાછળ 

વધ્યા 26 સતા ટકાવી રાખવા િાટે 31 સભ્યો જોઈએ આ િાટે રાષ્્ટ્પમત શાસન લાદવાની વાત 

હાલ ઉચ્ચારવાિાું આવેલ છે. 

૭) ભારતના રાષ્્ટ્પમત શાસન લાદવાની પ્રથિ જરૂફરયાત 1959 િાું પડી હતી.અને તે કેરલ 

રાજ્યિાું.. 

સમીક્ષા 181 તારીખ 28/1/16 

પદ્મ પુરસ્કાર 2016 ની જાિેરાત કરવામાાં આવી.... 

૧) પદ્મ પ રસ્કાર દેશન ું સવોચ્ચ નાગફરક સન્િાન, પદ્મ મવભૂિણ, પદ્મ ભૂિણ અને પદ્મશ્રી આ 

શ્રેણીઓિાું આપવાિાું આવે છે. 

૨) પદ્મ મવભૂિણ અસાર્ારણ અને ઉત્કૃષ્ઠ સેવાઓ િાટે આપવાિાું આવે છે, પદ્મ ભૂિણ ઉચ્ચ 

શ્રેણીની ઉત્કૃષ્ઠ સેવાઓ િાટે અપાય છે. અને પદ્મશ્રી કોઈપણ ક્ષેત્રિાું ઉત્કૃષ્ઠ સેવા િાટે પ્રદાન 

કરવાિાું આવે છે. 

3) આ પ રસ્કારો રાષ્્ટ્પમત દ્વારા િાચવ/એમપ્રલ િાું રાષ્્ટ્પમતભવનિાું આયોમજત થતા સિારોહિાું 

આપવાિાું આવે છે. 

૪) આ વિે રાષ્્ટ્પમત દ્વારા 112 વ્યમક્રતઓન ેપદ્મ પ રસ્કાર આપવાની સ્વીકૃમત આપવાિાું આવી 

છે. 

૫) આ સ્વીકૃમતિાું 10 પદ્મ મવભૂિણ, 19 પદ્મ ભૂિણ, તથા 83 પદ્મશ્રી પ રસ્કાર પ્રાપ્ત કરનારના 

નાિ સાિેલ કરાયા છે. 

૬) આ વિવની પ રસ્કાર િેળવનારની યાદીિાું 19 િફહલાઓનો પણ સિાવેશ થાય છે. 

૭) આ વિવના પ રસ્કારિાું 10 વ્યમક્રતઓ મવદેશી એન.આઈ.આર. તથા પી.આઈ.ઓ. છે. 
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સમીક્ષા 182 તારીખ 29/1/16 

લાન્સ નાયક મોિનનાથ ગોસ્વામીને મરણોપરાાંત અશોકર્ક્ર એનાયત કરવામાાં આવેલ... 

૧) 67 િાું પ્રજાસતાક પવવ પર રાષ્્ટ્પમત દ્વારા િોહનનાથ ગોસ્વાિીને િરણોપરાુંત દેશન ું સૌથી 

િોટ ું  વીરતા સન્િાન આપવાિાું આવેલ છે. 

૨) આ સન્િાન લાન્સ નાયક િોહનનાથ ગોસ્વાિીની પત્ની ભાવના અશોકચક્ર લેવા પહોંચ્યા 

હતા. 

3) રાષ્્ટ્પમત દ્વારા સશસ્ત્ર બળોના જવાનો અને અન્યને 365 વીરતા અને અન્ય પ રસ્કારની 

િુંજ રી આપવાિાું આવેલ છે. 

૪) આ પ રસ્કારોિાું એક અશોકચક્ર, ચાર કીમતવ ચક્ર, અમગયાર શોયવ ચક્ર, એક સેના િેડલ 

(વીરતા) 48 સેન પદક (વીરતા) ચાર નવસનેા પદક (વીરતા) બે વાય સેના પદક (વીરતા) 29 

પરિ મવમશષ્ઠ સેવા પદક સાિેલ થાય છે. 

૫) આ ઉપરાુંત 20 ય દ્ધ સેવા પદક, એક સનેા પદક અને અન્ય 37 સેના પદક, આઠ નૌસેના 

પદક, 16 વાય સેના પદક, પાુંચ મવમશષ્ટ્ સેવા પદક અન ે118 મવમશષ્ઠ સેવા સાિેલ છે. 

૬) અશોક્રચક્રથી સન્િામનત િોહનનાથ ગોસ્વાિી જમ્િ  કાશ્િીરનાું ક પવડા જીિાિાું 

આતુંકવાદીઓ સાથે થયેલ લડાઈિાું ઘાયલ થયા હતા, તેના બ ેઅન્ય સાથીઓ પણ ઘવાયા 

હતા. 

૭) શહીદ લાન્સ નાયક ગોસ્વાિી ઉતરાખુંડના નૈનીતાલ મજિાના હલ્દાની તાલ કા સાથે 

સુંકળાયલે હતા. 

સમીક્ષા 183 તારીખ 30/1/16 

કેન્ર સરકાર દ્વારા સ્માટચ  સીટીના બનાવવાના 100 પૈકીના 20 શિેરોના નામ જાિેર. 

૧) કેન્ર સરકાર દ્વારા 28 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ પ્રથિ 20 સ્િાટવ  સીટી િાટેના શહેરોની 

યાદી જાહેર કરાઈ છે. 
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૨) આ યાદી શહેરી મવકાસ િુંત્રી વૈંકયા નાયડ  દ્વારા કરવાિાું આવેલ છે, જાહેરાતના આર્ાર 

તરીકે  પ્રમતસ્પર્ાવને ધ્યાનિાું લેવાિાું આવી હતી. 

૩) આ શહેરોિાું િધ્યપ્રદેશના ત્રણ શહેરો ઇન્દોર, જબલપ ર, અને ભોપાલનો સિાવેશ કરવાિાું 

આવેલ છે. 

૪) સ્િાટવ  સીટી બનાવવા િાટે કેન્ર સરકારે વિવ 2015-16 ના બજટેિાું 7060 કરોડની 

જાહેરાત કરેલ છે. 

૫) પસુંદ થયેલા શહેરોન ેપ્રથિવાર 200-200 કરોડ આપવાિાું આવશે, ત્યારબાદ ત્રણ વિવ 

સ ર્ી 100 -100 કરોડ આપવાિાું આવશે. 

૬) આ સુંપૂણવ પ્રોજકે્રટ િાટે 48000 કરોડની જોગવાઈ કરવાિાું આવનાર છે. 

૭) અબવન ડેવલપિેન્ટ િીનીસ્ટ્ીના ખ્યાલ િ જબ દેશિાું હજ  શહેરી વસમત 31 ટકા છે, પરુંત  

ભારતની જીડીપીિાું તેનો ફહસ્સો 60 ટકાથી વર્ારે છે. 

સમીક્ષા 184 તારીખ 31/1/16 

પોંડીરે્રીના ઉપ રાજ્યપાલ એ.કે. મસાંિે મમત્રા એપ્પનો શુભારાં ભ કરાવયો. 

૧) 28 જાન્ય આરી 2016 ના રોજ પોંડીચેરીના ઉપરાજ્યપાલ એ.કે. મસુંહે સુંઘ રાજ્ય ક્ષેત્રિાું 

િફહલાઓની સ રક્ષા વર્ારવા િાટે મિત્રા એપનો શ ભારુંભ કરેલ છે. 

૨) આ એપનો પ્રારુંભ ત્યાના િ ખ્યિુંત્રી એન.રુંગાસ્વાિીની િૌજ દગીિાું કરવાિાું આવેલ. 

3) આ એપ એન્ડ્ોઈડ આર્ાફરત છે, આપમતના સિયે MSG િોકલવા િાટે સક્ષિ છે. 

૪) આ MSG િોકલવા િાટે વ્યમક્રતએ ત્રણવાર પાવર બટન દબાવવાન ું રહેશે. 

૫) હાલિાું આ સ મવર્ા િાત્ર સ્િાટવ  િોનિાું જ ઉપલબ્ર્ કરાવવાિાું આવેલ છે. 

૬) આ પોંડીચેરી પોલીસની પહેલ િાનવાિાું આવે છે. 

૭) આ એપ્લીકેશન િફહલાઓ, બાળકો અને વૃદ્ધો િાટે ખ બ ઉપયોગી નીવડશે તેવી આશા 

રાખવાિાું આવી છે. 


