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સમીક્ષા 200 તારીખ 16/2/16 

69 માાં બ્રબ્રટીશ એકડેમી ફફલ્મ એવોર્ડસચની જાહેરાત કરવામાાં આવી. 

૧) 14 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ 69 માાં બ્રબ્રટીશ એકડેમી ફફલ્મ એવોર્ડ્સ (BAFTA) ની 
જાહેરાત કરવામાાં આવી છે. 

૨) આ પુરસ્કાર ્ન્માન ્મારોહ લાંડનમાાં બ્રસ્િત રોયલ ઓપેરા હાઉ્માાં આયોબ્રજત કરવામાાં 

આવશે. 

૩) આ પુરસ્કાર વર્સ 2015 માાં બ્રબ્રટીશ અન ેઆાંતરરાષ્ટ્ર ીય સ્તર પર ્વસશ્રષે્ઠ ફફલ્મ માટે 

આપવામાાં આવેલ. 
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૪) વર્સ 2015 માાં લાાંબી અન ેટ ાં કીની એ પ ા્ંદગીની ફફલ્મોને આપવામાાં આવેલ જનેે વર્સ 2015 

માાં બ્રબ્રટનમાાં રીલીઝ કરવામાાં આવેલ. 

૫) આ એવોડસ્ની જાહેરાત સ્ટીફન અને ગુગુાં એમબ્િા-રો દ્વારા 8 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ 

કરવમાાં આવેલ. 

૬) બ્રલયોનાડો ડી કૈપરીયો દ્વારા અબ્રિનીત ફફલ્મ ધ રેવનેટને ્વસશ્રષે્ઠ ફફલ્મનો પુરસ્કાર 

આપવામાાં આવેલ છે. 

૭) એમી ફફલ્મને ્વસશ્રષે્ઠ ડોક્યુમેન્ટરી ફફલ્મનો બ્રિતાબ આપવામાાં આવેલ છે. 

સમીક્ષા 201 તારીખ 17/2/16 

 ભારત સરકારના  કેન્રીય શહેરી બ્રવકાસ માંત્રાલય દ્વારા દેશના સ્વસ્છ શહેરોની યાદી જાહેર 

કરવામાાં આવી. 

૧) કેન્રીય શહેરી બ્રવકા્ માંત્રાલય દ્વારા 15 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ દેશના સ્વસ્છ શહેરોની 

યાદી જાહેર કરવામાાં આવેલ છે.આ યાદીન ેકેન્રીય શહેરી બ્રવકા્ માંત્રી વૈન્ક્યા નાયડુ દ્વારા જાહેર 

કરવામાાં આવેલ. 

૨) દેશના સ્વસ્છ શહેરોના દરજ્જ ેમૈ્ુર શહેર ્ૌિી પ્રિમ સ્િાન ેઆવેલ છે. 

૩) ્ૌિી ગાંદા શહેર તરીકે ધનબાદ શહેરને મુકવામાાં આવેલ છે. 

૪) કેન્રીય શહેરી બ્રવકા્ માંત્રાલય દ્વારા એકલાિની વ્તી વાળા 31 રાજ્યોના અને કેન્રશાબ્રર્ત 

બ્રવસ્તારોમાાં તમામ 476 શહેરોમાાં સ્વસ્છતાના તમામ માપદાંડોનુાં ્વેક્ષણ કરવામાાં આવેલ છે. 

૫) સ્વચ્છ િારત રૈન્કીંગ અનુ્ાર પ્રિમ 100 માાં દબ્રક્ષણી રાજ્યોના 39 શહેરો અન ેપ વસ 

રાજ્યોના 27 શહેરો તિા પબ્રિમ રાજ્યોના 15 તિા 12 શહેરો પ વોતર રાજ્યોના ્ામેલ કરાયા 

છે. 

૬) ્ૌિી િરાબ પ્રદશસન કરનાર 100 શહેરોમાાં ઉતરી રાજ્યોના 74 પ વસ રાજ્યોના 21 પબ્રિમ 

રાજ્યોના ત્રણ અન ેદબ્રક્ષણ રાજ્યોના બે શહેરોનો ્માવેશ િયેલ છે. 



GK Samixa 16 થી 29 ફેબ્રુઆરી  સામાન્ય જ્ઞાન 

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

૭) ગયા વરે્ પણ િારતના શહેરી બ્રવકા્ માંત્રાલય દ્વારા દેશના 476 શહેરોની યાદી જાહેર 

કરવામાાં આવેલી તેમાાં પણ મૈ્ુર પ્રિમ સ્િાન પર રહેવા પામેલ. 

સમીક્ષા 202 તારીખ 18/2/16 

ઝારખાંડ રાજ્યનો પ્રથમ મેગા ફૂડ પાકચ નુાં રાાંર્ીમાાં ઉદ્ઘાટન કરવામાાં આવયુાં. 

૧) 15 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ ઝારિાંડ રાજ્યના પ્રિમ મેગા ફ ડ પાકસનુાં રાાંચીમાાં ઉદ્યોગમાંત્રી 

હરબ્ર્મરત કૌર બાદલ દ્વારા િુલ્લો મુકવામાાં આવેલ છે. 

૨) આ પાકસ  રાાંચીના ગેટલ ્ુદ ગામમાાં સ્િાબ્રપત કરવામાાં આવેલ છે. 

૩) ઝારિાંડમાાં િાદ્ય પ્ર ા્ંસ્કરણ બ્રવિાગના બ્રવકા્ માટે મે્ સ્ ઝારિાંડ મેગા ફ ડ પાકસ  પ્રાઇવેટ 

લીમીટેડ તરફિી રાજ્યના પ્રિમ મેગા ફ ડનો પ્રારાંિ િયેલ છે. 

૪) આ મેગા ફ ડ પાકસ  51.50 એકરમાાં બનાવવામાાં આવેલ છે, તેન ેલગાવવાનો િચસ 114.73 

કરોડ રૂબ્રપયા િયલે છે. 

૫) આ પફરયોજનાિી િેડ તોને પોતાના ઉત્પાદનની પુરતી બ્રકમાંત મળશે, તેના ઉત્પાદનો હવે 

ઓછા બગડશે. 

૬) આ ઉપરાાંત િેતી અને િેતી ્ાિ ે્ાંકળાયેલ ઉદ્યોગન ે્ારા અવ્ર પ્રાપ્ત િશે, તેનાિી 

રાજ્યની ઉદ્યમશીલતા વધશે. 

૭) આ પ્લાન્ટિી રાજ્યના યુવાનોને રોજગારી પણ મળશે, આ પ્લાન્ટિી રાજ્યના ત્રી્ હજાર 

િેડ તોને ફાયદો િશે. 

સમીક્ષા 203 તારીખ 19/2/16 

ર્ીનથી ઈરાન વચ્રે્ ર્ાલનાર પહેલી માલગાડી તહેરાન પહોંર્ી... 

૧) ચીનિી ઈરાન વચ્ચ ેશરુ કરવામાાં આવેલ પ્રિમ માલગાડી 15 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ 

તહેરાન પહોંચી હતી. 

૨) આ બાંન ેદેશો વચ્ચે શરુ િયલે રેલ્વે વ્યવહાર બ્ર્લ્ક રોડ શરુ િવાના ા્ંકેત આપે છે. 



GK Samixa 16 થી 29 ફેબ્રુઆરી  સામાન્ય જ્ઞાન 

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

૩) આ ટરેનને બ્ર્લ્ક રોડ ટરેન પણ કહી શકાય, જ ેકાજાકીસ્તાન અન ેતુકસ મેબ્રનસ્તાનિી િઇને 

10,399  બ્રક.મી.નો રસ્તો પાર કરીન ેઈરાન પહોંચશે. 

૪) આ ટરેનને 28 જાન્યુઆરીના રોજ ચીનના ઝેબ્રજયાાંગ પ્રદેશના બ્રયવુાં શહેરિી લીલી ઝાંડી 

આપવામાાં આવી હતી. 

૫) પ્રાચીન ્મયમાાં બ્ર્લ્ક રોડ વ્યાપાર માગે પ વસ-પબ્રિમ વ્યાપારમાાં એક ્ેતુ તરીકેની િ બ્રમકા 

બ્રનિાવી હતી,અન ેચીની તિા ફાર્ી ્ાંસ્કૃબ્રતને એકબીજાિી નજીક લાવ્યા હતા. 

૬) 21 મી ્દીમાાં ્મુરી રેશમ માગસની ્ાિ ેબ્ર્લ્ક રોડ ઇકોનોબ્રમક બેલ્ટને બેલ્ટ અન ેરોડ 

પફરયોજનાઓના નામિી જાણવામાાં આવે છે. 

૭) આ પફરયોજનાિી જમીન અને ્મુરી માગસ દ્વારા એબ્રશયા, યુરોપ અન ેઆફિકાની ્ાિ ે

જોડાવવામાાં મદદ મળશે. 

 સમીક્ષા 204 તારીખ 20/2/16 

સબ્રર્ન તેંદુલકરની આત્મકથા ‘પ્લેઇંગ ઇન માઈ વે’એ વેંર્ાણનો વલ્ડચ  રેકોડચ  બનાવયો. 

૧) િારતના પ વસ ફિકેટર ્બ્રચન તેંદુલકરની આત્મકિા વેંચાણના મામલ ેપોતાનો રેકોડસ  નોંધાવી 

ચુકી છે, તેવી જાહેરાત બ્રલમ્કા બ ક ઓફ રેકોડસ  દ્વારા કરવામાાં આવેલ છે. 

૨) આ પુસ્તકે 13.51 કરોડની કમાણી કરેલ છે, આ પુસ્તકની બ્રકાંમત 899 રૂબ્રપયા છે. 

૩) ્બ્રચન તેંદલુકરની આત્મકિા ‘પ્લેઇંગ ઇન માઈ વે’ હૈટલ ઇબ્રન્ડયા દ્વારા 6 નવેમ્બર 2014 

ના રોજ રીલીઝ કરવામાાં આવી હતી. 

૪) આજ ્ુધીમાાં આ પુસ્તકની 1,50,289 કોપી બુક િઇ ચુકી છે. 

૫) ્બ્રચનની આત્મકિાએ આત્મકિા તિા અન્ય તમામ ્ાફહત્યના વગસમાાં વેંચાણમાાં તમામ 

રેકોડસ  તોડી નાખ્યા છે. 

૬) ‘પ્લેઇંગ ઇન માઈ વે’ના ્હ લેિક બોફરયા મજમુદાર છે. 
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૭) આ ઉપરાાંતએ પણ કહી શકાય છે, ‘પ્લેઇંગ ઇન માઈ વે’પુસ્તકે પ્રિમ ફદવ્ે વેંચાણનો 

લાઈફટાઈમ વેંચાણનો રેકોડસ  કરેલ છે. 

સમીક્ષા 205 તારીખ 21/2/16 

કેન્ર સરકાર દ્વારા 7 રાજ્યોના શહેરી ગરીબો માટે 4076 કરોડ રૂબ્રપયાના રોકાણ સાથે 81,757 

મકાનોના બ્રનમાચણની માંજુરી આપેલ છે. 

૧) કેન્ર ્રકારે 7 રાજ્યોના શહેરી ગરીબો માટે 4076 કરોડ રૂબ્રપયાના રોકાણ ્ાિ ે81,757 

મકાનોના બ્રનમાસણની  18 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ માંજુરી આપેલ છે. 

૨) આ અનુ્ાંધાને ્ાત રાજ્યોમાાં 163 શહેરોમાાં આ મકાનોનુાં બ્રનમાસણ કાયસ કરવામાાં આવશે. 

૩) ડો. નાંફદતા ચેટરજીની અધ્યક્ષતામાાં માંત્રાલય ્લાહકાર ્બ્રમબ્રતની દેિરેિ અને કામગીરી 

કરાશે. 

૪) આ અનુ્ાંધાને પબ્રિમ બાંગાળમાાં 27,830, તેલાંગાણામાાં 22,817 આવા્ો બનાવવામાાં 

આવશે. 

૫) બ્રબહારમાાં ્ાડા તેર હજાર જયારે બ્રમઝોરમમાાં નવ હજાર જટેલા આવા્ો બનાવશે. 

૬) આ પફરયોજના અન્વય ેપ્રધાનમાંત્રી આવા્ યોજના (શહેરી) અાંતગસત શહેરોમાાં રહેનાર 

ગરીબોને લાિ આપવા માટે દોઢ લાિ રૂબ્રપયા પ્રબ્રત મકાન દરિી 1226 કરોડ રૂબ્રપયાની કેન્રીય 

્હાય આપવામાાં આવશે. 

૭) આ યોજનામાાં પ.બાંગાળના 38 શહેરો, તલેાંગાણાના 45 શહેરો બ્રબહારના 40 શહેરો 

બ્રમઝોરમના 6 શહેરો રાજસ્િાનના 9 શહેરો ઝારિાંડના 24 શહેરો અને ઉતરાિાંડનુાં એક શહેર 

આવરી લેવાશે. 
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સમીક્ષા 206 તારીખ 22/2/16 

મધ્યપ્રદેશમાાં આયોબ્રજત ફકસાન મેળામાાં નરેન્ર મોદીએ પ્રધાનમાંત્રી પાક વીમા યોજનાનો 

શુભારાં ભ કરેલ છે. 

૧) 18 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ મધ્યપ્રદેશમાાં આયોબ્રજત બ્રક્ાન મેળામાાં દેશના મુખ્યપ્રધાને 

પ્રધાનમાંત્રી પાક વીમા યોજનાનો શુિારાંિ કરાવેલ છે. 

૨) આ યોજનાના માધ્યમિી િેડ તોના પાકનો વીમો કરાવી શકાશે, જનેાિી િેડ તો પાક ્ામે 

કુદરતી આફત આવવાિી િતા નકુશાનન ેિાળી શકશે. 

૩) આ યોજના વર્સ 2016 માાં િરીફ પાક મૌ્મિી અબ્રસ્તત્વમાાં આવશે. 

૪) પાકના વીમા માટે િેડ તોએ િરીફ પાક માટે 2 ટકા તિા રબ્રવ પાક માટે દોઢ ટકાની ચકુવણી 

કરવી પડશે. 

૫) વાણીજ્ય અન ેબાગાયતી પાક માટે એક ્માન વાબ્રર્સક પ્રીબ્રમયર પાાંચ ટકા રાિવામાાં આવેલ 

છે. 

૬) દેશના પ્રધાનમાંત્રી દ્વારા મુખ્યમાંત્રી બ્રશવરાજબ્ર્ાંહ ચૌહાણન ેકૃબ્રર્ કમસણ પુરસ્કારની એક ટર ોફી 

પ્રદાન કરેલ છે. 

૭) િેડ તોના ફહત માટે મધ્યપ્રદેશ ્રકાર તરફિી મુખ્યપ્રધાનને બ્રક્ાન બ્રમત્ર અને બ્રક્ાન 

ફહતૈર્ી ્ન્માનિી ્ન્માબ્રનત કરેલ છે.  

સમીક્ષા 207 તારીખ 23/2/16 

દેશના પ્રધાનમાંત્રી દ્વારા ગરીબો,દબ્રલતો અને સમાજના વાંબ્રર્ત લોકો માટે રાષ્ટ્ર ીય અબચન 

બ્રમશનની શરૂઆત કરવામાાં આવી. 

૧) દેશ પ્રધાનમાંત્રી દ્વારા છત્તી્ગઢ રાજ્યના રાજનાંદગામ જીલ્લાના કુરુિાત નામના સ્િળ ે

રાષ્ટ્ર ીય અબસન બ્રમશનની શરૂઆત કરવામાાં આવી છે. 
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૨) આ બ્રમશનિી દશેના 300 ગામોની ્ુબ્રવધાઓમાાં વધારો કરીન ેતેઓને શહેરી બ્રવકા્ જવેા 

બ્રવકબ્ર્ત કરવામાાં આવશે. 

૩) આ યોજનાનો ઉદેશ્ય ગામમાાંિી શહેરોમાાં વ્વાટ અિે આવતા લોકોન ેશહેરી ્ુબ્રવધા ગ્રામ્ય 

બ્રવસ્તારમાાં મળે તે રહેલ છે. 

૪) ચાલ ુવર્સના ્મયમાાં 300 પૈકીના 100 ગ્રામ્ય બ્રવસ્તારન ેઆ વર્સિી રાષ્ટ્ર ીય અબસન બ્રમશન 

અાંતગસત ્ાાંકળી કામગીરી શરુ કરી દેવામાાં આવશે. 

૫) દેશના પ્રધાનમાંત્રીએ એ પણ કહુ્ાં હતુાં કે દેશની ્રકારની મોટાિાગની યોજનાઓનુાં લક્ષ્ય 

ગરીબ લોકોના જીવનમાાં ્કારાત્મક બદલાવ લાવવા માટેનુાં છે. 

૬) છત્તી્ગઢના આફદવા્ી બ્રવસ્તારમાાં આયોજનિી ઘણો બદલાવ લાવી શકાશ ેતેનાિી 

અહીના લોકો દ્વારા િતુાં શહેરી સ્િળાાંતરણ અટકાવી શકાશે 

૭) રાષ્ટ્ર ીય અબસન બ્રમશન કાયસિમમાાં રાજ્યના મુખ્યમાંત્રી રમણબ્ર્ાંહ પણ ઉપબ્રસ્િત રહ્ા હતા.  

 

સમીક્ષા 208 તારીખ 24/2/16 

કેન્રીય પયચટન અને સાંસ્કૃબ્રત માંત્રીએ સ્વચ્છ પયચટન મોબાઈલ એપ લોન્ર્ કરી.... 

૧) કેન્રીય પયસટન અને ા્ંસ્કૃબ્રત તિા નગર બ્રવમાનન રાજ્યમાંત્રી મહેશ શમાસએ 22 ફેબ્રુઆરી 

2016 ના રોજ સ્વસ્છ પયસટન મોબાઈલ એપ લોન્ચ કરેલ છે. 

૨) આ યોજના િારત ્રકારના પયસટન માંત્રાલય દ્વારા DEGS તિા NIC ના માધ્યમિી લાગુ 
કરવામાાં આવી રહી છે. 

૩) આ મોબાઈલ એપ સ્વચ્છ પયસટનના રૂપમાાં ગુગલ ્ચસ એન્જીન પર પણ ઉપલબ્ધ છે. 

૪) શરૂઆતમાાં આ એપ એન્ડર ોઈડ વઝસન પર ઉપલબ્ધ છે, િોડા ્મયમાાં તેને એપલ અને 

માઈિો્ોફ્ટ વઝસન પર પણ ઉપલબ્ધ બનાવાશે. 



GK Samixa 16 થી 29 ફેબ્રુઆરી  સામાન્ય જ્ઞાન 

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

૫) આ એપનુાં મોનીટરીંગ પયસટન માંત્રાલયમાાં સ્વચ્છ િારત બ્રમશનની પફરયોજનાના એકમ દ્વારા 

કરવામાાં આવશે. 

૬) આ મોબાઈલ એપ્લીકેશન દ્વારા નાગફરકો ગાંદા સ્િાનોના ફોટા લઈને પોતાના અબ્રિપ્રાયો 

્ાિે તેન ેઅપલોડ કરી શકશે. 

૭) એપ પર ફોટા અપલોડ િયા બાદ તે એપ્લીકેશન દ્વારા નોડલ અબ્રધકારીન ેજાણ કરાશ,ે તેના 

પગલાિી ્ બ્રચત સ્િાન પરિી ગાંદકી હટાવવામાાં આવશે. 

  

સમીક્ષા 209 તારીખ 25/2/16 

ભારતના નાણામાંત્રી અરુણ જટેલી દ્વારા ભારતના બ્રસક્કાઓ તથા અન્ય મુરાઓનુાં પ્રદશચન ખુલ્ુાં 

મુાંકવામાાં આવયુાં. 

૧) 22 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ િારતના નાણામાંત્રી અરુણ જટેલી દ્વારા િારતના બ્ર્ક્કાઓ 

અને મુરા બ્રવર્ય અાંતગસત એક પ્રદશસનનો આરાંિ કરવામાાં આવ્યો. 

૨) આ બ્ર્ક્કાઓ અને મુરાઓનુાં પ્રદશસન ફદલ્હીના નોિસ બ્લોકમાાં આયોબ્રજત કરવામાાં આવેલ. 

૩) આ પ્રદશસનનો ઉદેશ્ય દેશની મુરાના બ્રવકા્માાં ઈબ્રતહા્ને પ્રસ્તુત કરવાનો છે. 

૪) િારતના બ્ર્ક્કા અન ેમુરાઓના પ્રદશસનનુાં આયોજન નાણા માંત્રાલય અાંતગસત વ્યય માંત્રાલય 

અાંતગસત કરવામાાં આવ્યુાં. 

૫) પ્રદશસનમાાં ્મય ્ાિ ે્ાિ ેરૂબ્રપયાનુાં સ્વરૂપ અને તેના બદલાવ તેના વસ્ત ુબ્રવબ્રનમયિી 

બ્ર્ક્કા અને વતસમાન બેંક નોટ અને ઈ-મનીમાાં િયલે પફરવતસન દશાસવવામાાં આવેલ છે. 

૬) પ્રદશસનમાાં ઘણા રૂબ્રપયાના ઘણા નામો પ્રદબ્રશસત કરવામાાં આવ્યા છે, જ ેઆજ ેકેટલાક 

ચલણમાાં છે અન ેકેટલાક નિી. 

૭) જાહેર જનતા માટે એક ્ારી તક  નાણા અને તેના બદલાવ જાણવા માટેની આ પ્રદશસન 

દરબ્રમયાન મળશે. 
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સમીક્ષા 210 તારીખ 26/2/16 

એપલ સ્પેશબ્રશપમાાં લાગશે દુબ્રનયાનો સૌથી લાાંબો કવડચ  ગ્લાસ..... 

૧) હાલમાાં એપલનુાં નવુાં વડુમિક કેલીફોનીયાના કુપરટીનોમાાં તૈયાર િઇ રહુ્ાં છે, તે બનાવવા 

પાછળ 5 અબજ ડોલર િચસવામાાં આવશે. 

૨) આ ઈમારતમાાં દુબ્રનયાનો ્ૌિી મોટો વળલેો ગ્લા્ લગાવવાનુાં કામ શરુ િઇ ગયુાં છે, ચાર 

માળની ઈમારતની ચારેય તરફ 3000 વળલેા ગ્લા્ લગાવવામાાં આવશે. 

૩) 135 એકરમાાં બની રહેલ આ બ્રબલ્ડીંગનુાં નામ સ્પેશશીપ રાિવામાાં આવેલ છે, તેનુાં 80 ટકા 

કામ પ ણસ િઇ ગયુાં છે. 

૪) આ બ્રબલ્ડીંગ ્ાંપ ણસ ગ્રીન એનજી વડે ચાલશે, તેના પર ્ોલર પાકસ  બનાવવામાાં આવશે, તે 

કોઇપણ બ્રબલ્ડીંગ પર લગાવેલ પાકસ  કરતા ્ૌિી મોટો હશે. 

૫) આ બ્રબલ્ડીંગમાાં હજાર બેઠકો ધરાવતુાં ઓડીટેરીયમ પણ બનશે, તેના પર 161 બ્રમબ્રલયન 

ડોલરનો િચસ િઇ રહ્ો છે. 

૬) આ બ્રબલ્ડીંગ ા્ંપ ણસ અવકાશયાન જવુેાં છે, તેિી તેને સ્પશેબ્રશપ એવુાં નામ આપવામાાં આવેલ 

છે. 

૭) કમસચારીઓની મદદ માટે આ ્ાઈટ પર હજાર કરતા વધારે બાઈક હાજર રહેશે, તે ઉપરાાંત 

કેમ્પ્માાં એક લાિ ચોર્ ફ ટ નુાં ફફટને્ ્ેન્ટર પણ રહેશે. 

સમીક્ષા 211 તારીખ 27/2/16 

અટલ બ્રમશન યોજનાઓ માટે 6 રાજ્યોના 13 શહેરો માટે 495 કરોડ રૂબ્રપયાના રોકાણ સાથે 

2015-16 માટે માંજુરી આપવામાાં આવી. 

૧) શહેરી બ્રવકા્ માંત્રાલય દ્વારા 24 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ વર્સ 2015-16 માટે અટલ 

કાયાકલ્પ અને શહેરી રૂપાાંતરણ કાયસ યોજના બ્રમશન (અમૃત) અનુ્ાંધાન ે6 રાજ્યોના 13 

શહેરોમાાં તમામ ્ુબ્રવધાઓ માટે 495.11 કરોડ રૂબ્રપયા રોકવાની માંજુરી આપવામાાં આવી છે. 
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૨) શહેરી બ્રવકા્ ્બ્રચવ મધુ્ દન પ્ર્ાદની અધ્યક્ષતામાાં 

ગુવાહાટી,જમ્મુ,શ્રીનગર,પણજી,બ્રશલોંગ,અગરતલા અન ેપોંડીચેરી ્હીત 13 શહેરોમાાં 

બ્રવકા્ની યોજનાન ેમાંજુરી આપાયલે છે. 

૩) 495 કરોડ રૂપીયાની કુલ પફરયોજનામાાં કેન્ર ્રકાર 425 કરોડ રૂબ્રપયાની ્હાય કરશે. 

૪) માંજુરીની રકમમાાંિી 201.86 કરોડ રૂબ્રપયા પાણીની ્ગવડતાઓ ઉિી કરવા માટે 

વાપરવામાાં આવશે. 

૫) 116.10 કરોડ રૂબ્રપયા ગટર વ્યવસ્િાપન માટે વાપરવામાાં આવશે. 

૬) આ માંજુરી ્ાિ-ે્ાિે શહેરી બ્રવકા્ માંત્રાલય દ્વારા આજ ્ધુીમાાં 20,491 કરોડ રૂબ્રપયાના 

રોકાણિી 26 રાજ્યોમાાં અન ેકેન્રશાબ્રર્ત પ્રદેશો માટે 483 બ્રમશન શહેરો માટે પીવાના પાણીની 

અને ગટર વ્યવસ્િા ઉિી કરવાની યોજનાન ેપણ માંજુરી આપેલ છે. 

૭) કેન્ર ્રકાર દ્વારા અ્મ, જમ્મુકાશ્મીર, ગોવા, મેઘાલય, અને અન્ય રાજ્યન ેબ્રવશેર્ રૂપિી 

તેમાાં ્હાયતા પ્રદાન કરવામાાં આવેલ છે. 

સમીક્ષા 212 તારીખ 28/2/16 

રાજને્રબ્રસાંહ ભારતીય દફરયાઈ સીમા કાાંઠાના બળના અધ્યક્ષ તરીકે બ્રનયુબ્રતત પામ્યા.... 

૧) કેન્ર ્રકારે રાજને્રબ્ર ા્ંહને 25 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ િારતીય દફરયાઈ ્ીમા કાાંઠાના 

બળના અધ્યક્ષ તરીકે બ્રનયુક્ત કરેલ છે. 

૨)  રાજને્રબ્ર ા્ંહ િાનગી નેવી ક્ષેત્રના પદ પરિી આ પદ પર બ્રનયકુ્ત િનાર પ્રિમ અધ્યક્ષ છે. 

૩) આજ ્ુધી તટરક્ષક બળના મહાબ્રનદેશક પદ પર નૌ્ેનાના થ્રી સ્ટાર અબ્રધકારીની જ 

બ્રનમણુક િતી હતી. 

૪) રાજને્રબ્ર ા્ંહ વાઈ્ એડબ્રમરલ એચ.્ી.એ્. બ્રબષ્ટ્ની સ્િાન લેશે. 

૫) રાજને્રબ્ર ા્ંહે પ્રાિબ્રમક અને ઉચ્ચ બ્રશક્ષા મ્ુરી અન ેદહેરાદુનમાાં લીધલે છે. 

૬) 15 ઓગસ્ટ 1990 ના રોજ રાજને્રબ્ર ા્ંહન ેતટરક્ષક પદકિી નવાજવામાાં આવ્યા હતા. 
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૭) વર્સ 2007 ના 15 ઓગસ્ટે રાજને્રબ્ર ા્ંહને રાષ્ટ્રપબ્રત પદકિી નવાજવામાાં આવ્યા હતા. 

૮) િારતીય તટરક્ષક બળ િારતીય નૌ્ેના, મત્સ્યબ્રવિાગ,્ીમાશુલ્ક અન ેકેન્રીય અન ે

રાજ્યપોલી્ બળો ્ાિ ેરહીને કાયસ કરે છે. 

સમીક્ષા 213 તારીખ 29/2/16 

રાષ્ટ્રપબ્રત પ્રણવ મુખજીએ કેરળને દેશનુાં પ્રથમ ડીઝીટલ રાજ્ય જાહેર કયુું. 

૧) દેશના રાષ્ટ્રપબ્રતએ કેરળન ેદેશનુાં પ્રિમ ડીઝીટલ રાજ્ય જાહેર કરેલ છે, કોઝીકોડમાાં 27 

ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ ્મારોહને ્ાંબોબ્રધત કરતા આ જાહેરાત કરી હતી. 

૨) રાષ્ટ્રપબ્રતએ જરૂફરયાતમાંદો અન ેનીચલા વગસ માટે ્રકારી કાયસિમોમાાં લોકોની િાગીદારી 

વધારવાના ઉદેશ્યિી જીલ્લા પ્રશાશન દ્વારા શરુ કરવામાાં આવેલ પફરયોજના કનાઈવનો શિુારાંિ 

કરેલ છે. 

૩) તેઓએ બ્રવકા્ અને બ્રનણસયની પ્રફિયામાાં મફહલાઓન ેપ્રોત્્ાહન આપવા ્ામાબ્રજક ન્યાય 

બ્રવિાગ દ્વારા સ્િાબ્રપત જને્ડર પાકસનુાં પણ ઉદ્ઘાટન કરેલ છે. 

૪) આ પ્રકારનો પાકસ  ્મગ્ર એબ્રશયામાાં પ્રિમ છે, 270 કરોડ રૂબ્રપયાના િચ ેતૈયાર િયેલ યુ.એલ 

્ાઈબર પાકસ  25 એકર જમીન પર બનલે છે. 

૫) કેરલ રાજ્યમાાં 100 ટકા લોકો પા્ે મોબાઈલ છે, તેમના 75 ટકા લોકો ઈ-બ્રશબ્રક્ષત છે. 

૬) અહી ્ૌિી વધારે ઈ-બેબ્રન્કાંગ તિા પાંચાયત બ્રોડબેન્ડિી જોડાયલે છે,તેના તમામ બ્રજલ્લામાાં 

ઈ-ડીસ્ટર ીક પ્રોગ્રામ લાગુ કરવા અન ેઆધાર તિા બેંક એકાઉન્ટ જોડવાિી ડીઝીટલ કેરળનો 

પાયો નાંિાયો હતો. 

૭) રાજ્ય ્રકાર આવનાર ્મયમાાં તમામ સ્િાબ્રનક ્રકારી બ્રવિાગમાાં વાઈ-ફાઈ હોટસ્પોટ 

લગાવશે,અન ેપ ણસ મોબાઈલ ગવસનન્્ લાગુ કરશે. 

- પરેશ ર્ાવડા   

 


