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સમીક્ષા 185 તારીખ 1/2/16 

ભારતે શરુ કયાચ ઝિકા વાયરસના ખતરાથી બર્વાના ઉપાયો... 

૧) કેન્દ્રીય સ્વાસ્્ય અને પરિવાિ કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વાિા ઝિકા વાયિસના સંભઝવત ખતિાથી 

બચવા માટેની તૈયાિી આિંભી દેવામા ંઆવી છે,  

૨) કેન્દ્રીય સ્વાસ્્ય મંત્રાલય દ્વાિા 29 જાન્દ્યઆુિી 2016 ના િોજ બેસીને સ્વાસ્્ય સઝચવ 

બી.પી.શમાાના નેતૃત્વમાં ટેકનીકલ ઝવશેષજ્ઞ સમૂહ બનાવવાનો ઝનણાય કિેલ છે. 

3) આ ટીમ અન્દ્ય દેશો પિ ફેલાનાિ ઝિકા વાયિસ પિ નજિ િાખશે, તેની ઝસ્થઝતની સમીક્ષા 

કિશે. 
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૪) કેન્દ્ર સિકિે આ પગલું ઝવશ્વ સ્વાસ્્ય સંગઠન દ્વાિા આપવામા ંઆવેલી ચેતવણીના ભાગ રૂપે 

લેવામાં આવેલ છે. 

૫) આ વાયિસ માટે બે કઝમટીઓ બનાવવામાં આવેલ છે (૧) ટેકનીકલ કઝમટી (૨) જોઈન્દ્ટ 

મોનીટિી કઝમટી 

૬) ટેકનીકલી કઝમટી ઝિકા વાયિસથ બચવાના ઉપાયો અને તેના અંતગાત સલાહ આપશે. 

૭) જોઈન્દ્ટ મોનીટિ કઝમટી િીકા મામલાની સમીક્ષા કિશે, અને તેની હાલતની સમીક્ષા દિ 

અઠવાડીયે કિશે. 

૮) હાલ િીકા વાયિસ પિ પુણ ેનેશનલ ઇન્દ્સ્ટીટયુટ ઓફ વાયિોલોજી લાબોિેટિીમાં કાયા ચાલી 

િહંુ્ છે. 

૯) આગામી સમયમાં અન્દ્ય છ સંસ્થાઓમાં પણ આ કામગીિી આિંભવામા ંઆવશે.  

સમીક્ષા 186 તારીખ 2/2/16 

 30 માાં આાંતરરાષ્ટ્ર ીય ઝશલ્પ મેળાનુાં ઉદ્ઘાટન ફરીદાબાદમાાં થયુાં. 

૧) 30 મો આંતિિાષ્ટ્ર ીય ઝશલ્પ મેળો વષા 2016 નું ઉદ્ઘાટન એક ફેબ્રુઆિી 2016 ના િોજ 

કિવામાં આવયુ ંછે. 

૨) આંતિિાષ્ટ્ર ીય ઝશલ્પ મેળો 2016 માં તેલગંાણાન ેથીમ િાજ્ય બનાવેલ છે, અન ેઆ મેળામાં 

20 દેશો ભાગ લઇ િહ્ા છે. 

3) આ મેળો 15 ફેબ્રુઆિી સુધી ચાલશે, તેનું ઉદ્ઘાટન હરિયાણાના મુખ્યમંત્રી મનોહિલાલ દ્વાિા 

કિવામાં આવેલ છે. 

૪) વષા 2015 નો સુિજકંુજ આંતિિાષ્ટ્ર ીય ઝશલ્પ મેળાની થીમ છતીસગઢ િાજ્યની થીમ લવેામાં 

આવી હતી. 

૫) તેલંગાણા થીમ િાજ્ય હોવાન ેકાિણે તેના દ્વાિા મેળાનું મુખ્ય પ્રવેશદ્વાિ એક યાદગાિ 

અવસંિચના કકાતીય ગેટનું ઝનમાાણ કિેલ છે. 
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૬) આ મેળામાં દેશના ઝવઝવધ િાજ્યો માંથી પાિંપરિક કાિીગિો આવે છે અન ેપોતાની કલાના 

નમૂનાઓ પ્રદઝશાત અને વેંચાણ કિે છે. 

૭) પહેલીવાિ વષા 2009 મા ંઝમસ્ર આ મેળાનું ફોકસ િાષ્ટ્ર  બન્દ્યુ ંહતું. 

સમીક્ષા 187 તારીખ 3/2/16 

માંગળ અને શુક્ર ગ્રહ પર શોધખોળ માટે ભારત અને ફ્રાાંસ દેશોએ એકબીજાને મદદ કરવાની 

જાહેરાત કરી. 

૧) પોતાના પ્રથમ ઝમશનમાં મંગળની કક્ષામા ંમંગળયાન સ્થાઝપત કિનાિ ભાિત હવે આ ગ્રહની 

જમીન પિ ગ્રહ ઉતાિવાની તૈયાિી કિી િહ્ો છે.  

૨) આ યોજનામાં ભાિત દેશ ફ્ાંસ સાથ ેમળીને કામ કિશે, મંગળ પિ લેન્દ્ડીગની સફળતા બાદ 

ઈસિો શુક્ર ગ્રહ પિ પણ શોધ આગળ વધાિવા ઈચ્છે છે,  

૩) ગયા મરહનામાં ભાિતની મુલાકાત ેિહેલા ફ્ાન્દ્સના િાષ્ટ્રપઝતના સમય વખતે ફ્ને્દ્સ સ્પેસ 

એજન્દ્સી અને ઈસિો ઝવષે સાથે કામ કિવાની વાતચીત થયલે. 

૪) ફ્ાંસ પાસે મંગળ અને શુક્ર બંને ગ્રહો માટે ઝનપુણ વૈજ્ઞાઝનક ટીમ છે, જયાિે ભાિતે પોતાના 

પ્રથમ પ્રયાસમા ંમંગળયાનન ેસફળતા અપાવી તેથી બંને દેશો વચ્ચ ેકિાિ થયલે છે. 

૫) માસા ઓબીટિ ઝમશન ભાિતનું પ્રથમ ઝમશન છે, ઈસિો દ્વાિા વષા 2013 માં પ્રક્ષેપણ બાદ 

23 સપ્ટેમ્બિ 2014 મા ંમંગળયાને મંગળણી કક્ષામાં પહોંચીને ઇઝતહાસ િચી દીધો ઝવશ્વનું આ 

પહેલું ઝમશન છે જ ેપ્રથમ પ્રયાસમાં સફળ થયુ ંહોય. 

૬) આ પહેલા જાપાન, ચીન,અમેરિકા અન ેિઝશયા પણ આ સફળતા મેળવી શક્ય ન હતા. 

૭) ભાિતનું મંગળયાન દુઝનયાનુ ં53 મુ ઝમશન છે, જયાિે યુિોપીયન યુઝનયન ેકેટલાય ઓબીટિ 

માસા માટે િવાના કિી ચુક્યું હતંુ. 
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સમીક્ષા 188 તારીખ 4/2/16 

આઈ.પી.એસ. અઝધકારી રામાસુન્દરમ સશસ્ત્ર સીમાબળના પ્રથમ મિહલા ઝનદદેશશક તરીકે 

ઝનયુક્ત થયા. 

૧) વરિષ્ઠ આ.પી.એસ. અઝધકાિી આચાના િામાસુંદિમ 1 ફેબ્રુઆિી 2016 ના િોજ સશસ્ત્ર 

સીમાબળના ઝનદેશક તિીકે ઝનયઝુક્ત પામ્યા છે. 

૨) તેઓ કોઈ અધા લશ્કિી બળના પ્રથમ મરહલા પ્રમુખ િહેશે, હાલ નેપાળ અને ભૂતાનણી 

સિહદ પિ આપણં આ બળ કાયાિત છે. 

૩) હાલમાં આચાના નેશનલ ક્રાઈમ િેકોર્ડસા બ્યુિોના ઝવશેષ ઝનદેશક તિીકેની ફિજ બજાવે છે. 

૪) કમાચાિી અને પ્રઝશક્ષણ ઝવભાગના જણાવયા મુજબ અચાના પોતાની સેવા ઝનવૃઝતની તાિીખ 

૩૦ સપ્ટેમ્બિ 2017 સુધી આ પદ પિ િહેશે. 

૫) દેશમાં આ સમય ેપાંચ અધા સૈઝનક બળ છે, સશસ્ત્ર સેનાબળ, કેન્દ્રીય િીિવા પોલીસ ફોસા, 

બોડા િ ઝસક્યુરિટી ફોસા, સેન્દ્ટરલ ઇન્દ્ડસ્ટર ીયલ ઝસક્યુરિટી ફોસા અન ેઇન્દ્ડો-ઝતબેટ બોડા િ પોલીસ. 

૬) ઉપિના તમામ બળોમાં ક્યાય પણ મરહલા ઝનદેશક આજ સુધીમા ંિહ્ા નથી. 

૭) અચાના ઝસવાય પણ આઈ.પી.એસ. અઝધકાિી દુગાા પ્રસાદ અને કે.કે. શમાાન ેક્રમશ: 

સી.આિ.પી.એફ. અન ેબી.એસ.એફ.ના મહાઝનદેશક તિીકે ઝનયકુ્ત કિવામા ંઆવયા છે. 

 સમીક્ષા 189 તારીખ 5/2/16 

૧) ગંગા નદીન ેઝનમાળ બનાવવા માટે કેન્દ્ર સિકાિની મહત્વાકાંક્ષી યોજનાને આગળ વધાિવા 

માટે આઠ કેન્દ્રીય મંત્રાલય દ્વાિા એક સયુંકત સહમતી પત્ર પિ હસ્તાક્ષિ કિવામા ંઆવયા છે. 

૨) આના ત્રણ વષોના દિઝમયાન ગંગા અને તેની સહાયક નદીઓ માં પ્રદુષણ ફેલાવનાિ તત્વો 

પિ પ્રભાવી િીતે અંકુશ લગાવવાની ગઝતન ેપ્રદાન કિવામા ંઆવશે. 

૩) આ સહમતી પત્રને 30 જાન્દ્યુઆિી 2016 ના િોજ અમલ કિવામા ંઆવેલ છે. 
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૪) સહમતીપત્ર અનુસાિ ગંગાને અઝવિલ તેમજ ઝનમાળ બનાવવા માટે સાત મુખ્ય ક્ષેત્રની ઓળખ 

કિવામાં આવેલ છે, તેના માટે 21 ઝબંદુઓ નક્કી કિવામા ંઆવેલ છે. 

૫) ગંગા નદીને સ્વસ્છ બનાવવા માટે વષા 2015 થી 2020 સુધીમાં 20 હજાિ કિોડ રૂઝપયાનો 

ખચા કિવામાં આવશે. 

૬) આ  યોજનામાં કાયાક્રમ માટે 12,728 કિોડ ખચાવામા ંઆવશે, બાકીના 7272 રૂઝપયા 

હાલમાં ચાલ ુકાયાક્રમ માટે ખચાવામા ંઆવશે. 

૭) નમામી ગંગે પરિયોજના માટે 100 ટકા ખચા વહન કેન્દ્ર સિકાિ દ્વાિા કિવામાં આવશે. 

 

સમીક્ષા 190 તારીખ 6/2/16 

આઈ.એમ.એફ. દ્વારા નવી િદલ્હીમાાં એઝશયા સાંમેલન આયોઝજત કરવાનો ઝનર્ચય કરેલ છે. 

૧) આંતિિાષ્ટ્ર ીય મુરકોષ આઈ.એમ. એફએ ભાિત સિકાિ સહે મળીને માચા મરહનામા ંનવી 

રદલ્હીમાં એઝશયા સાથ ેઆઝથાક પ્રદશાન પિ ઉચ્ચ સ્તિીય સંમેલનનું આયોજન કિવા જઈ િહંુ્ છે. 

૨) આ સંમેલનમાં આ ક્ષેત્રની આગળના ચિણની નીઝતગત ચેલને્દ્જ અને િોજગાિી સંદભ ે

અસમાનતા ઓછી કિવા માટેની ચચાા કિવામાં આવશે. 

૩) ભાિત સિકાિના સહ આયોજન વાળા આ સંમેલન 11 થી 13 માચાના િોજ આયોઝજત 

કિવામાં આવશે. 

૪) આ સંમેલનમાં એઝશયાના આઝથાક પ્રદશાન અન્દ્ય સમસ્યાઓને સલુિાવવાની ક્ષમતા અને આ 

ક્ષેત્રની આઝથાક નીઝતઓની ચેલને્દ્જોણી સમીક્ષા કિવામાં આવશે. 

૫) દેશના પ્રધાનમંત્રી અન ેઆઈ.એમ.એફ.ના પ્રમુખ ઝનદેશક રક્રસ્ટન લેગાડા  આ સંમેલનને 

સંબોઝધત કિશે. 

૬) આ ઉપિાંત આ સંમેલનમા ંવૃઝિના પ્રભાવી કાિણો, આવકમાં અસમાનતા જવેા મુદ્દાઓ પણ 

ચચાવામાં આવશે. 
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૭) અન્દ્ય મુદ્દાઓ જવેા કે સ્ત્રી-પુરુષ અસમાનતા, પ્રાથઝમક માળખામા ંફેિફાિ અને જળવાયું 

પરિવતાન પણ ધ્યાને લેવામાં આવશે. 

 

સમીક્ષા 191 તારીખ 7/2/16 

ગીતુ મોહનદાસે િફલ્મ ઇંશા અલ્લાહ ર્ી સ્ક્ક્રીપ્ટ માટે ગ્લોબલ િફલ્મ મેિકાંગ એવોડચ  2016 જીતેલ 

છે. 

૧) ભાિતીય લખેક ગીતુ મોહનદાસ ે30 જાન્દ્યુઆિી 2016 ના િોજ સનડાંસ ઇન્દ્સ્ટીટયુટ ગ્લોબલ 

રફલ્મ મેઝકંગ એવોડા  2016 જીતેલ છે. 

૨) તેઓને આ એવોડા  ઇંશા અલ્લાહ રફલ્મ લખવા બદલ આપવામા ંઆવેલ છે. 

૩) આ એવોડા  સમાિોહ પાકા  સીટી ઉટાહમાં આયોઝજત કિવામા ંઆવેલ. 

૪) ગીતુને આ એવોડા  11 વષીય બાળક મુલ્લાકોયાણી યાત્રાણી વાતાા માટે આપવામા ંઆવેલ છે. 

૫) ગીતુ મોહનદાસનો જન્દ્મ 14 ફેબ્રુઆિી 1981 ના િોજ થયો હતો, તેનુ ંનામ ગીત ુતેના દ્વાિા 

1986 માં રફલ્મ ઓન્ું મુથલ પુજ્યમ વાિેમાં આ નામથી ભૂઝમકા ઝનભાવવા બદલ િાખવામાં 

આવેલ છે. 

૬) આ એક ભાિતીય અઝભનેત્રી છે, જઓે મલયાલમ ઝસનેમામા ંબહેતિીન ભૂઝમકા ભજવી ચુક્યા 

છે. 

૭) આ રફલ્મનું પ્રીઝમયિ સનડાંસ રફલ્મ ફેસ્ટીવલમાં દેખાડવામાં આવયું હતંુ, તથા તેનાથી 

સોરફયા ઇન્દ્ટિનેશનલ ફેસ્ટીવલમાં સ્પેશયલ જ્યુિી એવોડા  જટેેલ હતો. 

 

સમીક્ષા 192 તારીખ 8/2/16 

ભારતના ઝવશાખાપટ્ટનમમાાં 6 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ ઇન્ટરનેશનલ ફઝલટ િરવ્યુની શરૂઆત 

થઇ. 
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૧) ભાિતના િાષ્ટ્રપઝત પ્રણવ મુખજીન ેગાડા  ઓફ ઓનિ આપીન ેઆ િીવયુની શરૂઆત કિવામાં 

આવેલ. 

૨) આ કાયાક્રમમાં ભાિતના વડાપ્રધાન, સંિક્ષણ પ્રધાન અન ેઆંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ચરંબાબુ 

નાયડુ પણ ઉપઝસ્થત િહ્ા હતા. 

૩) રહન્દ્દ મહાસાગિમાં આંતિિાષ્ટ્ર ીય ફઝલટ રિવયુ સમયે 50 દેશોની નૌસેનાએ તેમાં ભાગ લીધલે 

છે. 

૪) આ કાયાક્રમમાં 21 દેશોના નૌસેના પ્રમુખ અને 24 ઝવદેશી યુિ જહાજ તેમા ંસામેલ છે. 

૫) આ ફઝલટ રિવયુમા ંભાિતીય નૌસેનાના 71 જહાજ િાખવામા ંઆવેલ છે. 

૬) આ કાયાક્રમનું આયોજન ભાિત બીજીવાિ કિી િહંુ્ છે, પ્રથમવાિ વષા 2001 માં ડો. કલામ 

સાહેબની અધ્યક્ષતામાં આવા રિવયુનું આયોજન કિવામા ંઆવયુ ંહતું. 

૭) આિાદી બાદ આજસુધીમા ંભાિતીય નૌસેના પોતાના સુપ્રીમ કમાન્દ્ડિ માટે 10 વાિ ફઝલટ 

િીવયુ કિી ચુકી છે, વષા 1953 મા ંપ્રથમ િીવયુ કયુું હતું. 

સમીક્ષા 193 તારીખ 9/2/16 

ભારત સરકાર દ્વારા પૂવોતર રાજ્યોમાાં સનરાઈિ પ્રોજકે્ટનો શુભારાં ભ કરવામાાં આવ્યો. 

૧) કેન્દ્રના પરિવાિ સ્વાસ્્ય અન ેકલ્યાણ મંત્રી શ્રી જ.ેપી.નદ્ડા દ્વાિા 6 ફેબ્રુઆિી 2016 ના 

િોજ મણીપુિની િાજધાની ઈમ્ફાલમા ંપ્રોજકે્ટ સનિાઈિનો શુભાિંભ કિવામા ંઆવેલ છે. 

૨) આ પરિયોજનાનો ઉદેશ્ય નશાન ેઈન્દ્જકેશનનો ઉપયોગ કિનાિ લોકોન ેએઇર્ડસથી 

બચાવવાનો છે. 

૩) આ પ્રોજકે્ટ અનુસંધાન ેપીપલ હંુ ઈન્દ્જકેટ ડર ગ્સફીમેલ ઇન્દ્જકે્શન ડરગ યુિિને કવિ કિી 

શકાશે. 

૪) આ એક વાઝષાક યોજના છે કે જ ેનેશનલ એઇર્ડસ કંટર ોલ પ્રોગ્રામની પુિક માનવામાં આવે છે. 
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૫) આ પરિયોજના 8 પૂવોતિ િાજ્યોના 20 ઝજલ્લાઓમાં લાગુ કિવામાં આવશે, તેમાં 70 લાખ 

કિોડ રૂઝપયાનું ખચા પણ કિવામાં આવશે. 

૬) આ પરિયોજનાના માધ્યમથી નશાખોિોન ેનશાથી મુઝક્ત અપાવવા માટે ઉપયોગમાં લવેાતી 

ઓ.એસ.ટી. (ઓિલ સબ્ટીટ્યુશન થેિેપી) ને વધાિે સાિી બનાવી શકાશે. 

૭) દેશમાં ઇન્દ્જકે્શનથી નશો કિનાિાઓની સંખ્યા પણ વધાિે છે , તેમાથંી 7.14 ટકા લોકો 

એઈર્ડસની બીમાિીથી ઘેિાયલેા છે. 

 

સમીક્ષા 194 તારીખ 10/2/16 

ગુજરાતમાાં દેશનુાં પ્રથમ એઝવએશન પાકચ  બનાવવામાાં આવશે. 

૧) ગુજિાતમાં ભાિતનું પ્રથમ ઝવમાનન પાકા  બનાવવાની યોજના બનાવવામાં આવેલ છે. 

૨) આ પાકા  અંતગાત તેમા ંિન-વે પ્રઝશક્ષણ ઝવદ્યાલય, હેલીપેડ અન ેનાની ઝવઝનમાાણ 

સંસ્થાઓને સ્થાપવામા ંઆવશે. 

૩) સિકાિના પ્રભુત્વ વાળી ગુજિાત સ્ટેટ એઝવએશન ઈન્દ્ફ્ાસ્ટરક્ચિ કંપની લીમીટેડ (ગુજસેલ) 

દ્વાિા આ પાકાના ઝનમાાણની કામગીિી હાથ ધિવામાં આવશે. 

૪) ગુજસેલ સંસ્થાએ પાકા  માટે બગોદિા પાસેના ઝવસ્તાિમા ં60 હેક્ટિ જમીનને ઝનદેઝશત કિેલ 

છે. 

૫) આવા દુઝનયામા ંમાત્ર ત્રણ થી ચાિ પાકા  જ છે, આ ગુજિાત અંતગાત તૈયાિ થનાિ પાકાને 

ખાનગી અન ેસિકાિી સહભાગીદાિીથી ઝવકસાવવામાં આવશે. 

૬) અ પાકા  ઝવમાનન ક્ષેત્રમા ંશોધ,પ્રઝશક્ષણ, ઝવઝનમાાણ, અને પુન: ઝનમાાણ એક જ સ્થાન પિ 

ઉપલબ્ધ સુઝવધાઓન ેઆપવાના ઈિાદે કાયાિત થશે. 

૭) આ પાકાનુ ંપ્રથમ ચિણ ફાઈનાઝન્દ્સયલ વષા 2016-17 સુધીમા ંકાયાિત થઇ જશે, અન ેબીજા 

ચિણમાં આંતિિાષ્ટ્ર ીય કંપનીઓને આ પાકામાં આકઝષાત કિવા માટેની કામગીિી પણ કિવામાં 

આવશે. 
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સમીક્ષા 195 તારીખ 11/2/16 

ભારત અને નેપાળની વચ્રે્ સયુાંકત સૈન્ય અભ્યાસ (સૂયચિકરર્-9) ની શરૂઆત. 

૧) ભાિત અને નેપાળ વચ્ચે સનૈ્દ્યનો 14 રદવસીય સૈન્દ્ય અભ્યાસ સયૂાઝકિણ-9 ની શરૂઆત 8 

ફેબ્રુઆિી 2016 ના િોજ કિવામા ંઆવેલ છે. 

૨) આ અભ્યાસની શરૂઆત ઝપથૌિાગઢમા ંથયેલ છે, ત ેઅઆમી 21 ફેબ્રુઆિી સુધી ચાલશે. 

૩) આ અભ્યાસના અનુસંધાને સલામી પિેડનું આયોજના કિવામાં આવશે, તેમાં નેપાળ તિફથી 

શ્રેષ્ઠ બટાલીયન શ્રી રુદ્રભોજ અને ભાિત તિફથી ઇન્દ્ફ્ન્દ્ટિી બટાલીયન ભાગ લઇ િહેલ છે. 

૪) આ બટાલીયન સ્તિના અભ્યાસનું સંચાલન મધ્ય કમાનના પચંશુલ ઝબ્રગેડ દ્વાિા કિવામાં 

આવશે. 

૫) આ નવમાં સૈન્દ્ય અભ્યાસ દ્વાિા બંને દશેોની સેનાઓ યુિઝકય અનુભવો એકબીજાને 

જણાવશે. 

૬) હાલમાં બંને દેશોમાં કુદિતી આફતો સમયાનુસાિ આવેલ તેથી બંને દેશોના સૈન્દ્યને આવી 

આફતો સામે કેમ લડવંુ તેની પણ સઘન તાલીમ આપવામાં આવશે. 

૭) બંને દેશોના સૈન્દ્યની કામગીિી ભઝવષ્યમાં ઝવશેષ સાિી બને ત ેહેતુને ધ્યાનમાં િાખી સમગ્ર 

અભ્યાસ ચલાવવામા ંઆવશે. 

સમીક્ષા 196 તારીખ 12/2/16 

એલીફન્ટા આઈલેન્ડના ઝવદુ્યતીકરર્ કરવાની જાહેરાત કરવામાાં આવી. 

૧) એલીફન્દ્ટા આઈલેન્દ્ડ આ સ્થળ રહન્દ્દુધમાની ગુફાઓ માટે પ્રઝસિ છે. 

૨) યુનેસ્કો દ્વાિા ઝવશ્વ વાિસાના ંસ્થળના રૂપમાં તેને જાહેિ કિવામા ંઆવેલ છે. 

૩) વષા 2016 ના ફેબ્રુઆિી માસમાં તેન ેઝવદુ્યતીકિણ કિવાની જાહેિાત કિવામા ંઆવેલ છે. 
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૪) આજ સુધી આ આઈલેન્દ્ડ પિ વીજળી માટે ડીિલ મોટિનો ઉપયોગ કિી વીજળી મેળવવા 

આવતી હતી. 

૫) આ ટાપુને મહાિાષ્ટ્ર  વીજળી ગ્રીડથી જોડવામાં આવશે, તેના માટે મહાિાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રીએ 

25 કિોડ રૂઝપયાની જાહેિાત કિેલ છે. 
૬) વષા 1987 માં યુનેસ્કો દ્વાિા એલીફન્દ્ટા ટાપુને ઝવશ્વ ઝવિાસત સ્થળના રૂપમાં જાહેિ કિવામાં 

આવયો હતો. 
૭) આ ટાપુ મંુબઈની નજીક ઓમાન સાગિમાં આવેલ છે, અહીની મોટાભાગની ગુફાઓ ભગવાન 

શંકિ પિ આધારિત છે. 
૮) એલીફન્દ્ટા ટાપ ુમંુબઈથી 10 ઝક.મી. દુિ છે, તેમાં લગભગ 1200 લોકો વસવાટ કિે છે. 
સમીક્ષા 197 તારીખ 13/2/16 

પ્રઝસદ્ધ કૃઝિ વૈજ્ઞાઝનક સી.બી.સુબ્રમણ્યમનુાં અવસાન થયુાં. 

૧) ભાિતના સવોચ્ચ ઝવજ્ઞાન સન્દ્માન શાંઝત સ્વરૂપ ભટનાગિ પુિસ્કાિથી સન્દ્માઝનત થયલે 

ભાિતીય માઈકોલોજીસ્ટ સી.બી. સુબ્રમણ્યમનું 5 ફેબ્રુઆિી 2016 ના િોજ અવસાન થયેલ છે. 

૨) આ વૈજ્ઞાઝનક મશરૂમના કૃઝષ વૈજ્ઞાઝનકના રૂપમાં ઘણા વધાિે પ્રખ્યાત છે. 

૩) વષા 1965 માં તેઓને સવોચ્ચ ઝવજ્ઞાન સન્દ્માન શાઝંત સ્વરૂપ ભટનાગિ પુિસ્કાિથી 

સન્દ્માઝનત કિવામા ંઆવશે. 

૪) વૈજ્ઞાઝનક સી.બી.સુબ્રમણ્યમને વષા 1977 માં આંતિિાષ્ટ્ર ીય માઈકોલોજી સંઘના અધ્યક્ષ 

ચૂંટાયા હત. 

૫) વષા 1983 માં વૈજ્ઞાઝનક સી.બી.સુબ્રમણ્યમને આંતિિાષ્ટ્ર ીય માઈકોલોજીલ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ 

ચૂંટાવામાં આવેલ છે. 

 ૬) વષા 1973 માં વૈજ્ઞાઝનક સી.બી.સુબ્રમણ્યમેં માઈકોલોજી  સોસાયટી ઓફ ઇઝન્દ્ડયાની 

સ્થાપના ંકિેલ અન ેકવક(મશરૂમ) નામથી પઝત્રકા પણ શરુ કિેલ. 
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૭) વષા 1988 સુધી વૈજ્ઞાઝનક સી.બી.સુબ્રમણ્યમ કવકના સંપાદન ક્ષેત્ર ેકાયાિત થયલે. 

સમીક્ષા 198 તારીખ 14/2/16 

ભારતીય મૂળના એક વકીલ પેરીસની આાંતરરાષ્ટ્ર ીય રે્મ્બર ઓફ કોમસચ કમીશનના ઉપાધ્યક્ષ 

તરીકે રૂ્ાંટાયા  

૧) ઝસંગાપુિમાં વસવાટ કિતા ભાિતીય મૂળના એક વકીલ અગ્રણી પેિીસની આંતિિાષ્ટ્ર ીય 

ચેમ્બિ ઓફ કોમસા કમીશનના ઉપાધ્યક્ષ તિીકે ઝનયુક્ત કિાયા છે. 

૨) પેિીસની આંતિિાષ્ટ્ર ીય ચેમ્બિ ઓફ કોમસા કમીશન એક ખાનગી ક્ષેત્રનું વૈઝશ્વક સંગઠન 

છે.વૈઝશ્વક કાિોબાિ અને વાઝણજ્યમા ંતેની મહત્વની ભૂઝમકા છે. 

૩) દેવેન્દ્રઝસંહ કે જઓે ઇન્દ્ટિનેશન ચેમ્બિ ઓફ કોમસા કમીશનનુ ંઉત્તિદાઝયત્વ અને ભ્રષ્ટ્ાચાિ 

ઝવિોધી બનલેા આયોગના ઉપાધ્યક્ષ તિીકે નાઝમત કિાયા છે. 

૪) આ સંગઠનમાં 40 દેશોના ૩૦૦ થી વધાિે સદસ્યો હોય છે. 

૫) આ તમામ સભ્યો બહુિાષ્ટ્ર ીય કંપનીઓ કાનૂની કંપનીઓ કાિોબાિી સંઘો અન ેનાના 

ઉદ્યોગોનું પ્રઝતઝનઝધત્વ કિે છે. 

૬) દેવેન્દ્રઝસંહ 1988-2006 સુધી ઝસંગાપુિણી સંસદ કે સદસ્ય અને સ્થાઝનક કાનુન રયુી એન્દ્ડ 

નેઝપયિના મુખ્ય કાયાકાિી િહી ચકુ્યા છે. 

૭) દેવેન્દ્રઝસંહને આઈ.સી.સી અનુસાિ 13 નીઝત આયોગમાંથી એક નેતાના પદ પિ ઝનયકુ્ત 

કિવામાં આવયા છે. 

સમીક્ષા 199 તારીખ 15/2/16 

ભારત અને યુએઈ વચ્રે્ નવ સમજુતી કરાર થયેલ તેની િલક.. 

૧) ભાિત અને સયુકંત આિબ અમીિાતે 11 ફેબ્રુઆિી 2016 ના િોજ નવ સમજુતી કિાિ પિ 

હસ્તાક્ષિ કિેલ છે. 
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૨) આ સમજુતીમાં સાઈબિ સુિક્ષા, પ્રાથઝમક સુઝવધાઓ અક્ષય ઉજાા અન ેનાણાકીય ક્ષેત્રોની 

ઝવસ્તૃત િેન્દ્જને કવિ કિવામાં આવેલ છે. 

૩) દેશના પ્રધાનમંત્રી નિેન્દ્ર મોદી તથા અબધુાબીના િાજકુમાિ તેમજ યુએઈના સશસ્ત્ર 

સેનાઓના ઉપ મુખ્ય કમાન્દ્ડિ જનિલ શેખ મોહમંદ ઝબન જાયદ નાહ્ાન વચ્ચે નવી રદલ્હીમાં 

સમજુતી કિાિ થયેલ છે. 

૪) બંને દેશો વચ્ચે સાઈબિ સુિક્ષા બળ તૈયાિ કિવામાં આવશે. 

૫) બંને દેશો વચ્ચ ેવયાપક પરિયોજનાઓ િોકાણ અન ેઅક્ષય ઉજાા અન ેસ્વચ્છ ઉજાા ક્ષેત્રમાં 

આગળ વધવામાં આવશે. 

૬) ભાિતીય અંતિીક્ષ અનુસંધાન સંગઠન ઈસિો અન ેસયુંકત આિબ અમીિાત અંતિીક્ષ એજન્દ્સી 

દ્વાિા અંતિીક્ષ ઝવજ્ઞાન ક્ષેત્રમા ંપ્રધ્યોગીકી અને િીમોટ સેન્દ્સીંગમાં તેમજ ઉપગ્રહ સચંાિ અને 

ઉપગ્રહ આધારિત નેઝવગેશન ક્ષેત્રમાં સહયોગ સાધવામા ંઆવશે. 

૭) આ સમજુતીમાં દુબઈની ઇકોનોઝમક કાઉઝન્દ્સલ અને એક્સપોટા  ઈમ્પોટા  બૈંક ઓફ ઇઝન્દ્ડયા 

વચ્ચે [પણ સમજુતી કિાિ કિવામાં આવેલ છે. 

- પરેશ ચાવડા  

 

 

 

 


