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સમીક્ષા 214 તારીખ 1/3/16  

રાહુલ સર્દેવે પહેલી ઓલ ઇન્ન્ડયા ઓપન ઈન્વટેશનલ સ્નુકર રૈ્ન્પપયનન્શપ 2016 જીતી... 

૧) 29 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ મહારાષ્ટ્રના ઔરંગાબાદમાં પ્રથમ ઓલ ઇન્ડિયા ઓપન 

ઈન્િટેશનલ સ્નકુર ચનૈ્પપયનન્શપ 2016 ન ેરાહુલ સચદેિે જીતેલ છે. 

૩) આં ટુનાામેડટ ન્બન્લયિાસ અન ેસ્નુકર એસોસીએશન ઔરંગાબાદ દ્વારા આયોન્જત કરિામાં 

આિી હતી. 

૪) આ ટુનાામેડટમાં રાહુલ ેરેલિેના પુષ્પેડર ન્સંહને 5-3 સ્કોર સાથ ેફાઈનલમા ંહરાિેલ છે. 

૫) રાહુલ દેિે કુલ 104 નો સ્કોર કરેલ, જયારે પુષ્પેડર ન્સંહે ફાઈનલમાં પહોંચતા પહેલા માત્ર 

એક ફ્રેમ ગુમાિી હતી. 

૬) રાહુલ સચદેિ િર્ા 2013 માં રાષ્ટ્ર ીય ખલેોના રનસા અપ રહી ચકુ્યા છે. 

૭) આ ટુનાામેડટની ફાઈનલમાં પહોંચતા પહેલા રાહુલ અપદસ્થ લક્ષ્મણ રાિતને 5-1 થી જયારે 

પુષ્પેડર ન્સંહને રેલિેના કમલ ચાિલાન ે5-1 થી હરાવ્યા હતા. 

  

સમીક્ષા 215 તારીખ 2/3/16 

 ભારત અને સેશેલ્સ વચ્રે્ સયુાંકત સૈન્ય યુદ્ધ અભ્યાસ લાન્મતી સાંપન્ન થયો. 

૧) 29 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ ભારત અન ેસેશેલ્સ િચ્ચે સયુંકત સૈડય યુદ્ધ અભ્યાસ લાન્મતી 

સંપન્ન થયો. 
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૨) ભારત અને સેશેલ્સ િચ્ચે આ સાતમો સયુંકત યુદ્ધ અભ્યાસ હતો, અને ત ેસેશેલ્સમાં યોજાયો 

હતો. 

૩) આ યુદ્ધ અભ્યાસની શરૂઆત 15 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ ભારતીય સેના અન ેસેશેલ્સ 

પીપલ્સ િીફેડસ ફોસેજ િચ્ચ ેથયેલ. 

૪) લાન્મતીનો સ્થાન્નક ભાર્ામા ંઅથા થાય છે ન્મત્રતા તેના દ્વારા બંન ેદેશોની સેનાઓ િચ્ચે 

સારા સંબધો પ્રસ્થાન્પત કરી શકાય. 

૫) િર્ા 2016 નો આ સાતમો યુદ્ધ અભ્યાસ હતો, બંને િચ્ચ ેપ્રથમ યુદ્ધ અભ્યાસ િર્ા 2001 

યોજાયલે. 

૬) સેશેલ્સ સેના તરફથી 20 જાર સૈન્નકો અને 32 સેશેલ્સ ઇડફ્રટર ીમાથંી જોિાયા હતા. 

૭) આ અભ્યાસની સમાન્િ પ્રસંગે બંને દેશોના િરરષ્ઠ સૈડય અન્ધકારીઓ જોિાયા હતા. 

 

સમીક્ષા 216 તારીખ 3/3/16 

વર્ચ 2016 ના પાંડડત ડદનાનાથ માંગેશકર એવોડચ  માટે સાંજય લીલા ભણસાલી અને રણવીર 

ન્સાંહને પસાંદ કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧) રફલ્મ મેકર સંજય લીલા ભણસાલી અને અન્ભનેતા રણિીર ન્સંહને ફેબ્રુઆરી 2016 મા ંપંરિત 

રદનાનાથ મંગેશકર 2016 ના એિોિા  માટે પસંદ કરિામાં આવ્યા છે. 

૨) મંગેશકર પરરિાર દર િરે્ 24 એન્પ્રલના રોજ પોતાના ન્પતા રદનાનાથ મંગેશકરની સ્મૃન્તમાં 

કલાકારોન ેસડમાન્નત કરે છે. 

૩) 24 એન્પ્રલના રોજ પણુેમાં આયોન્જત કરિામાં આિશે, આ િર્ાનો એિોિા  ઉપરોક્ત 

વ્યન્ક્તઓન ેઅપાશે. 

૪) આ પુરસ્કાર િર્ા 1999 થી આપિામા ંઆિે છે, ત્યારથી દર િરે્ આપિામાં આિે છે. 
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૫) પંરિત રદનાનાથ પુરસ્કારમા ં101,001 રૂન્પયાની રકમ આપિામા ંઆિે છે. 

૬) આ રકમ સાથે પ્રન્શસ્તી પત્ર પણ આપિામાં આિે છે. 

૭) િર્ા 2015 માં આ પુરસ્કારથી અન્ભનેતા અનીલકપૂરને સડમાન્નત કરિામા ંઆિેલ. 

  

સમીક્ષા 217 તારીખ 4/3/16 

3 માર્ચના રોજ સમગ્ર ન્વશ્વમાાં આાંતરરાષ્ટ્ર ીય વન્યજીવ ડદવસ તરીકે ઉજવાય છે. 

૧) િર્ા 2013 માં સયુંકત રાષ્ટ્રસંઘ ે૩ માચાન ેિાઈલ્િ લાઈફ િે તરીકે ઉજિિાની જાહેરાત કરી 

હતી. 

૨) િડય જીિ સંરક્ષણ સાથ ેસંકળાયેલા મહત્િપૂણા આંતરરાષ્ટ્ર ીય કરાર પર 3 માચા 1973 ના 

રોજ હસ્તાક્ષર કરિામાં આવ્યા હતા. 

૩) કુદરતી સંપદાન ેજાળિિા માટે આંતરરાષ્ટ્ર ીય બહુ પક્ષીય કરાર પર 3 માચા 1973 ના 

િોન્શંગ્ટનમાં હસ્તાક્ષર થયા હતા. 

૪) કડિેડશન ઓન ઇડટરનેશનલ ટરેિ ઈન એડિેડજરિ ન્સ્પશીસ ઓફ િાઈલ્િ ફોના એડિ ફ્લોરા 

ઉપરાંત આ કરારન ેિોન્શંગ્ટન કડિેડશન નામથી પણ ઓળખિામાં આિે છે. 

૫) િર્ા 1963 માં મળેલ આંતરરાષ્ટ્ર ીય સંઘની બૈઠકમા ંઆ કરારનો િર ાફ્ટ તૈયાર કરિામા ંઆવ્યો 

હતો. 

૬) આ કરારમા ંિડયજીિ જતુંઓની 34,000 જાન્તઓના રક્ષણ માટે પગલા ભરિા અંગે સહમતી 

સાધિામાં આિી હતી. 

૭) બેંગકોકમા ંયોજાયલેા સંમેલનમાં 3 માચાના રોજ િલ્િા  િાઈલ્િ લાઈફ િે તરીકે ઉજિિાનો 

ન્નણાય કરિામા ંઆિેલ છે. 
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સમીક્ષા 218 તારીખ 5/3/16 

દેશના પ્રધાનમાંત્રી દ્વારા સેતુ ભારતમ પડરયોજનાનો શુભારાં ભ કરવામાાં આવેલ છે. 

૧) 4 માચા 2016 ના રોજ દેશના પ્રધાનમંત્રી દ્વારા આ યોજનાનો શુભારંભ કરિામા ંઆિેલ છે. 

૨) આ પરરયોજનાનો ઉદેશ્ય િર્ા 2019 સુધીમાં તમામ રાષ્ટ્ર ીય રાજમાગોન ેરેલ્િે ક્રોન્સંગથી મુક્ત 

બનાિિા માટેનો છે. 

૩) આ પરરયોજના અનુસંધાન ે208 સ્થળોની ઓળખ કરિામા ંઆિેલ છે, જયાં રેલ્િે 

અડિરબ્રીજ અથિા ઓિર બ્રીજ બનાિિામા ંઆિશે. 

૪) કેડરીય સિક અન ેપરરિહન મંત્રાલય દ્વારા લગભગ 1500 પુલ જ ે50 થી 60 િર્ા જુના છે, 

તેને તોિીને નિા બનાિશે તથા તેની ક્ષમતા િધારિામાં આિશે. 

૫) આ પુલો બનાિિાનો ખચા લગભગ 30 હજાર કરોિ રૂન્પયા લાગશે. 

૬) દેશના સિક પરરિહન ન્િભાગન ેિધારે સમૃદ્ધ બનાિિા માટે આ કામગીરી કરિામા ંઆિશે. 

૭) દેશના િાહન વ્યિહાર ન્િસ્તારન ેિધારિાનો પણ રન્ષ્ટ્કોણ આ પરરયોજના અંતગાત જોિા 

મળે છે. 

  

સમીક્ષા 219 તારીખ 6/3/16 

4 માર્ચના રોજ રાષ્ટ્ર ીય સુરક્ષા ડદવસ મનાવવામાાં આવ્યો. 

૧) 4 માચાના રોજ સમગ્ર દેશમાં રાષ્ટ્ર ીય સુરક્ષા રદિસ તરીકે મનાિિામાં આિેલ છે. 

૨) આ રદિસ પ્રત્યેક િરે્ કાયાસ્થળો પર મનાિિામાં આિે છે, આ રદિસ સુરક્ષા િધારિા માટે 

મનાિિામાં આિે છે. 

૩) 4 માચાથી એક સિાહ સુધી આ કાયાક્રમ ચાલશે, તેમાં સુરક્ષા, સ્િાસ્્ય, અન ેપયાાિરણ 

સંબન્ધત સહાયતા સેિાઓ સાથે તેમને લાભ પહોંચાિિા માટે આ કાયાક્રમ યોજાશે. 
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૪) ભારતની રાષ્ટ્ર ીય સુરક્ષા પરરર્દ સ્િશાન્ર્ત સંસ્થા લોક સેિા માટે ગેર લાભંત અન ેગેર 

સરકારી સંસ્થા મંુબઈમાં સોસાયટી એકટ અનસુંધાને 4 માચા 1966 માં સ્થાન્પત થઇ હતી. 

૫) આ અન્ભયાન દ્વારા જરૂરત પર આધારરત રક્રયા-કલાપ, કાનૂની માંગ અન ેસ્િશાસન અને 

ગન્તન્િન્ધઓના કાયાસ્થળો પર કમાચારીઓન ેપ્રોત્સારહત કરિામાં આિે છે. 

૬) આ ઉપરાંત રાષ્ટ્ર ીય સુરક્ષા રદિસ પુરા એક સિાહ સુધી મનાિિામા ંઆિતું હોિાથી સરુક્ષાની 

જરૂરરયાતો તથા લોકો માટે ન્િન્ભ્ભન્ન સેિાઓ પૂરી પાિી શકાશે. 

૭) મંુબઈમાં 8000 સદસ્યોની લોકસેિા માટે એક સોસાયટી જ ેસદસ્યો સાથ ેમંુબઈ સોસાયટી 

એકટ 1966 મા ંસ્થાન્પત કરિામાં આિેલ.  

  

સમીક્ષા 220 તારીખ 7/3/16 

ફોરવડચ  બ્લોકના વડરષ્ઠ નેતા અશોક ઘોર્નુાં અવસાન.... 

૧) 3 માચા 2016 ના રોજ ફોરિિા  બ્લોકના િરરષ્ઠ નેતા અશોક ઘોર્નું અિસાન નિી રદલ્હીમાં 

થયેલ છે, તેઓ 94 િર્ાના હતા. 

૨) તેઓની નાદુરસ્ત તન્બયતના કારણ ેથોિા સમયથી િાયાલીસીસ પર હતા. 

૩) બંગાળની રાજનીન્તના રદગ્ગજ ઘોર્ રાજનીન્તક જગતમાં સાત દાયકા સુધી સરક્રય રહેલા. 

૪) નેતાજી સુભાર્ચંર બોઝ્થી પ્રભાન્િત થઈને તેઓ સ્િતંત્રતા સંગ્રામમાં જોિાયા હતા.તેઓ 

કોંગ્રેસન ેછોિીન ેરાજનૈન્તક દળ ફોરિિા  બ્લોકમાં સરક્રય થયા હતા. 

૫) િર્ા 1952 ઘોર્ને પ્રથમિાર ફોરિિા  બ્લોક રાજયના સન્ચિના રૂપમા ંચૂંટિામાં આવ્યા હતા. 

૬) શ્રી ઘોરે્ ઘણા જન આંદોલનમા ંનેતૃત્િ કરેલ,તેઓ માકાસિાદી નેતા જયોન્ત બસુ અન ેપ્રમોદ 

દાસ ગુિા સાથ ેમળીને પન્િમ બંગાળમાં 1977 માં પ્રથમિાર િામપંથી સરકારની રચનામાં 

મહત્િપૂણા કામ કયુું હતું. 

૭) ઘોર્ના પ્રયાસોની િામપંથી સરકાર િર્ા 2011 સુધી પન્િમ બંગાળમા ંકાયારત રહેલી. 
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સમીક્ષા 221 તારીખ 8/3/16 

1 માર્ચ 2016 ના રોજ ન્વશ્વભરમાાં શૂન્ય ભેદભાવ ડદવસ મનાવવામાાં આવ્યો. 

૧) ન્િશ્વભરમાં 1 માચા 2016 ના રોજ શૂડય ભેદભાિ રદિસ મનાિિામા ંઆવ્યો, આ રદિસનો 

ન્િર્ય સ્ટેડિ આઉટ રાખિામાં આવ્યો હતો. 

૨) શૂડય ભેદભાિ રદિસ તમામ પ્રકારના ભદેભાિોથી ઉપર ઉઠીને તમામ લોકો સાથ ેગરરમામય 

જીિન જીિિાનો અન્ધકાર દેિાનો અિસર આપે છે. 

૩) આ રદિસનું આયોજન સમાજમા ંન્નષ્પક્ષતા લાિિા અને ન્િન્િધતાન ેઅપનાિિા તથા 

પ્રન્તભા અને કૌશલ્યના મહત્િને માટે કરાય છે 

૪) આ અિસર પર એજડેસીએ એ પણ કહેલુ ંકે ન્િશ્વમાં લૈંન્ગક, રાષ્ટ્ર ીયતા, આયષુ્ય, ધમા, રંગ, 

તમામને લઈને ન્િન્િધતા મૌજુદ છે, ત્યારે આ તમામનું આપણે સડમાન કરિંુ જોઈએ. 

૫) ન્િશ્વના પ્રત્યેક 10 દેશોમાંથી ચાર દેશોમાં છોકરા અન ેછોકરીઓ સમાન સ્િરૂપથી ન્શક્ષણ 

મેળિે છે, 

૬) અડય બાબતે જોઈએ તો 75 દશેોમા ંસમલૈંન્ગક સબંંધોન ેઅપરાધની શ્રણેીમા ંરાખિામાં 

આિેલ છે. 

૭) આ રદિસનું આયોજન ન્િશ્વ એઇડ્સ રદિસ પર િીસેપબર 2013 મા ંયએુનએડ્સ દ્વારા 

કરિામાં આવ્યુ ંહતું. 

૮) આ રદિસથી પ્રત્યેક િર્ા 1 માચા 2014 થી મનાિિામા ંઆિે છે, તેના પ્રન્તક સ્િરૂપે 

પતંન્ગયું રાખિામાં આિેલ છે. 
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NDDBના પૂવચ અધ્યક્ષ અને ર્ારૂતર આરોગ્ય માંડળના ન્નદેશક તરીકે હાલમાાં કાયચરત 

ડો.અમૃતા પટેલને લાઈફટાઈમ અર્ીવમેન્ટ એવોડચથી નવાજવામાાં આવ્યા. 

૧) રદલ્હીના એક સમારોહમાં િો. અમૃતા પટેલને મરહડરા સમુન્દ્ધા કૃન્ર્ ન્શરોમણી એિોિાથી 

સડમાનિામાં આવ્યા છે. 

૨) આ સમારોહ નિી રદલ્હીમા ં3 માચા 2016 ના રોજ આયોન્જત કરિામા ંઆવ્યો હતો. 

૩) હાલના કેડરીય કૃન્ર્ મંત્રી રાધા મોહનન્સંહ દ્વારા તેઓન ેદેશમાં કૃન્ર્ ક્ષેત્રમાં મહત્િપૂણા 

યોગદાન દેિા પર આ એિોિા  પ્રદાન કરિામાં આવ્યો હતો. 

૪) િર્ા 2011 થી શરુ કરિામા ંઆિેલ મરહડરા સમૃન્દ્ધ ઇન્ડિયા એગ્રી કૃન્ર્ ક્ષેત્રમા ંમહત્િપૂણા 

યોગદાન અને ન્કસાનોના રહત માટે કામ કરેલ લોકોન ેઆપિામાં આિે છે. 

૫) આ કાયાક્રમમાં મરહડરા સમૃન્દ્ધ કૃન્ર્ સહયોગ સડમાન ન્બન સરકારી સંસ્થા માટે રાજસ્થાન 

ગ્રામીણ ન્િકાસ પ્રબધંન સંસ્થા ઉદયપુરને પસંદ કરિામાં આિી હતી. 

૬) મરહડરા સમૃન્દ્ધ કૃન્ર્ ન્શક્ષા સડમાન હૈદરાબાદની આચાયા NG રંગા એગ્રીકલ્ચર 

યુન્નિસીટીને આપિામા ંઆિેલ છે. 

૭) મરહડરા સમૃન્દ્ધ કૃન્ર્ યુિા સડમાન િર્ાના સિાશ્રેષ્ઠ  ન્કસાન તરીકે પી.જિાહર રાજાને પસંદ 

કરાયા છે. 

 

સમીક્ષા 223 તારીખ 10/3/16 

મડહલા સાહન્સકોને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી ઈ-મડહલા હાટનો પ્રારાં ભ કરવામાાં આવ્યો. 

૧) કેડરીય મરહલા અન ેબાળન્િકાસ મંત્રી મેનકા ગાધંીએ ગ્રામીણ મરહલાઓની વ્યાપાર િૃન્દ્ધ 

માટે 7 માચા 2016 ના રોજ ઓન લાઈન પ્લટેફોમા મારહલા ઈ-હાટનો શુભારંભ કરાિેલ છે. 

૨) આ પ્રોગ્રામથી ગ્રામીણ ક્ષેત્રમા ંરહેતી મરહલાઓને કાયામા ંપ્રોત્સાહન મળી રહેશે. 
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૩) આ ઓનલાઈન પ્લેટફોમાનો ઉદેશ્ય નાની મરહલા સાહન્સકો અને તેની કામગીરીને સશક્ત 

બનાિિા માટેનો રહેલો છે. 

૪) આ પ્લેટફોમા પર મરહલા સાહન્સકો પોતાની કલાકારીની કોઇપણ િસ્તુઓ િહેંચી શકે છે. 

૫) આ પ્લેટફોમા પર ખાણી-પીણી રહન-સહન સંબન્ધત ઉપકરણ ઘરેલું સમાન અન ેરમકિા 

તથા િસ્ત્ર પરરધાન સામેલ થઇ શકે છે. 

૬) મરહલા ઈ-હાટનું પ્રબંધન રાષ્ટ્ર ીય મરહલા કોર્ના હાથમા ંરહેશે.અને ત ેજ તેમની દખે-રેખ 

રાખશે. 

૭) આ પ્લેટફોમા અંગ્રેજી, રહડદીમા ંપણ ઉપલબ્ધ હશે, ઝિપથી આ પ્લેટફોમાને અડય પ્રાદેન્શક  

ભાર્ાઓમાં ઉપલબ્ધ કરાિિામાં આિશે. 

 

સમીક્ષા 224 તારીખ 11/3/16 

ગુજરાત રાજ્ય સરકારની નવી સ્પોર્ટસચ પોલીસીની કેટલીક જોગવાઇઓ.... 

૧) ગુજરાત સરકારે નિી સ્પોર્ટસા પોલીસી જાહેર કરેલ છે, આિી જાહેરાત રમતગમત મંત્રી 

નાનુભાઈ િાનાણીએ કરેલ છે. 

૨) ગુજરાતના ખલેાિીઓ ઓન્લન્પપકમાં ગોલ્િ મેિલ મેળિશે તો 5 કરોિ રૂન્પયાનો પુરસ્કાર 

અને અન ેગુજરાત સરકારમા ંક્લાસ-1 ઓરફસરની પોસ્ટ આપિામા ંઆિશે. 

૩) રમતિીરોને મેિીકલ એડજીનીયરીંગમાં પ્રિેશ માટે 2 ટકા અનામત આપિામાં આિશે. 

૪) આ પોલીસી અંતગાત સરકાર ગામિાથી લઈને શહેરો સુધી સ્પોર્ટસા ઈડફ્રાસ્ટરક્ચર ઉભુ ંકરિાની 

જાહેરાત કરિામાં આિી છે, દરેક ન્જલ્લામાં એક સ્પોર્ટસા સ્કુલ પણ બનાિિામાં આિશે. 

૫) સ્પોર્ટસા પોલીસીમા ંકરાયેલી જોગિાઈ અનુસાર ગુજરાતનો ખેલાિી ઓન્લન્પપકમા ંગોલ્િ 

મેિલ મેળિે તો 5 કરોિ, ન્સલ્િરમેિલ મેળિે તો 3 કરોિ અને બ્રોડઝમેિલ મેળિે તો 2 કરોિ 

રૂન્પયાનો પુરસ્કાર આપશે. 



GK Samixa 1 થી 15 માર્ચ  સામાન્ય જ્ઞાન 

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

૬) ખેલાિીઓ આંતરરાષ્ટ્ર ીય ક્ષેત્રે પોતાનું પ્રદશાન કરી શકે તે માટે શન્ક્તદુત યોજના જાહેર 

કરિામાં આિેલ છે. 

૭) દરેક ગામમાં 6 એકર જમીન સ્પોર્ટસા સંકુલ માટે અનામત રાખિામાં આિશે. 

 

સમીક્ષા 225 તારીખ 12/3/16 

રાજ્યસભામાાં રાષ્ટ્ર ીય જળમાગચ ન્વધેયક,2015 પાડરત કરવામાાં આવ્યુાં. 

૧) 9 માચા 2016 ના રોજ રાજયસભાએ રાષ્ટ્ર ીય જળમાગા ન્િધેયક,2015 ને સિા સંમન્તથી 

પારરત કરેલ છે. 

૨) આ ન્િધયેક કેડરના પરરિહન મંત્રી નીન્તન ગિકરી દ્વારા રજુ કરિામા ંઆવ્યુ ંહતુ.ં 

૩) દેશમાં હાલ પાચં રાષ્ટ્ર ીય જળમાગા છે, આ ન્િધેયકમાં દેશના 106 જળમાગોન ેરાષ્ટ્ર ીય 

જળમાગો જાહેર કરિાની માંગણી કરિામાં આિી છે. 

૪) આ પહેલા આ ન્િધયેક 22 િીસેપબર 2015 ના રોજ લોકસભામા ંપારરત કરિામાં આવ્યું હતું. 

૫) ચીન, તથા યુરોપના ઘણા દેશોમા ંપોતાના પરરિહન મામલ ેતેના જળમાગોનો રહસ્સો તેમાં 

40 ટકા જટેલો છે, જયારે ભારતમાં આ રહસ્સો માત્ર સાિા ત્રણ ટકા છે. 

૬) હાલના પાંચ રાષ્ટ્ર ીય જળમાગા છે,તેમાં 106 ઉમેરિાને કારણ ેરાષ્ટ્ર ીય જળમાગોની કુલ સંખ્યા 

111 થઇ જશે. 

૭) જળમાગા તમામ માગોથી સસ્તા સાન્બત થતા હોિાથી તેનો ન્િકાસ થાય ટે દેશના અન ે

પયાાિરણના રહતમાં છે, ત ેભૂલિંુ ના જોઈએ. 

 

સમીક્ષા 226 તારીખ 13/3/16 

ન્વશ્વના 34 દેશો પાસે પોતાની વસન્તને પૂરાં  પડી શકાય તેટલુાં પ્રયાપ્ત અનાજ નથી... 
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૧) સયુંકત રાષ્ટ્રના રીપોટા  અનુસાર દુન્નયાના 34 દેશો એિા છે, કે જનેી પાસે પોતાની િસન્તને 

ખિિાિી શકાય તેટલું પ્રયાિ અનાજ નથી. 

૨) આ દેશોમા ં80 ટકા દેશો આરફ્રકી મહારદ્વપના છે. આ અછતનું કારણ એક તો આ દશેોનો 

સંઘર્ા, દુષ્કાળ, પુર અને અડય કારણો છે. 

૩) FAO (ફૂિ એડિ એગ્રીકલ્ચર ઓગેનાઈઝેશન) ના અંદાજ ેખાદ્ય ન્સ્થન્ત રીપોટા  મા ં10 માચા 

2016 ના રોજ કહેિામાં આવ્યું છે કે ઈરાક,ન્સરરયા,યમન,સોમાન્લયા,અને મધ્ય આરફ્રકી ગણ 

રાજયોમાં સંઘર્ાના કારણે ત્યા ંકૃન્ર્ ઉત્પાદન પર િધારે અસર પિેલ છે. 

૪) આ રીપોટામાં એ પણ બતાિિામાં આવ્યું છે કે પાિોશી દેશોમાં આશરો લેનારા 

શરણાથીઓના કારણે આશરો આપનાર દેશોને પણ અન્ન સંકટનો સામનો કરિાનો િખત આવ્યો 

છે. 

૫) રીપોટામાં બતાિિામાં આવ્યું છે કે મધ્ય કાંગો આરફ્રકી ગણરાજયોથી ન્િસ્થાન્પત થયલેા 1 

લાખ લોકોથી નરહ પરંતુ તેના પહેલા સંઘર્ાના કારણે 15 લાખ લોકો અને અલનીનોના કારણે 

પચાસ હજાર અડય લોકોન ેલઈન ેપરેશાન છે. 

૬) સયુંકત રાષ્ટ્ર  સંઘની મહત્િપૂણા સંસ્થા FAO ની સ્થાપના 16 ઓકટોબર 1945 માં થઇ 

હતી. 

૭) ન્િશ્વ ખાદ્ય સુરક્ષા અને FAO બંને સંસ્થાઓનું સદસ્ય ભારત છે. 

૮) FAO નું મુખ્ય મથક રોમ ઈટાલીમા ંછે, તેના હાલના ન્નદેશક જોશ ગ્રાજયનો િી ન્સલ્િા છે. 

 

સમીક્ષા 227 તારીખ 14/3/16 

આધાર ન્વધેયક લોકસભામાાં પાડરત કરવામાાં આવ્યુાં. 
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૧) લોકસભાએ 11 માચા 2016 ના રોજ આધાર ન્િધેયક અન ેઅડય સાહન્સકીય સુન્િધાઓ અને 

સેિાઓ આ ન્િધયેકમાં આિરી લેિામાં આવ્યા છે. 

૨) આ ન્િધયેકથી સામાડય લોકોના કલ્યાણને સાધી શકાશે. 

૩) નાણામંત્રીએ કહંુ્ છે કે તેના સાથ ેસંકળાયેલ પ્રાઈિેટ એજડસીઓએ પણ આ ન્િધેયકના 

િેટાને જાહેર કરિાના નથી. 

૪) આ ન્િધેયકની પહેલ છે કે સબસીિીનો લાભ લાભાથીઓના સીધા ખાતામા ંજમા થઇ શકે. 

૫) સંન્િધાનના 110 અનુસ્છેદ સી માં કહેિામાં આવ્યું છે કે જ ેભારતની સંન્ચત ન્નન્ધ અતંગાત 

સંબન્ધત છે. 

૬) આધાર કાિાની મદદથી એલ.પી.જી. ગ્રાહકોને આપિામા ંઆિેલી સબસીિીથી કેડરને 1500 

કરોિ રૂન્પયાની બચત થઇ છે. 

૭) જ ેચાર રાજયોમા ંઆ આધાર કાિા  જોિીને પી.િી.એસ. સબસીિી જોિિામાં આિી છે તે 

રાજયોમાં 2300 કરોિ રૂન્પયાની બચત થિા પામી છે. 

  

સમીક્ષા 228 તારીખ 15/3/16 

હવેથી તમામ અધચલશ્કરી દળોમાાં મડહલા જવાનોની ન્નમણુક થશે... 

૧) કેડરીય ગૃહ મંત્રાલયે તાજતેરમાં નિા જાહેર કરેલ ન્નયમો અનુસાર મરહલાઓને ઇન્ડિયન 

ન્તબેટ બોિા ર ફોસામા ંસીધા અન્ધકારીના રૂપમાં સતાિાર ન્નમણુક આપી શકાય તેિી દરખાસ્ત 

મંજુર કરિામાં આિેલ છે. 

૨) ઇન્ડિયન ન્તબેટ બોિા ર ફોસાના જિાનો ભારત અન ેચીનના દુગામ સીમાિા પર ફરજ બજાિે 

છે. 

૩) આ એકમાત્ર અધાલશ્કરી દળ હતંુ કે તેમા ંમરહલા અન્ધકારીઓન ેલિાયક ભૂન્મકામા ંસામેલ 

કરિામાં આિતી ન હતી. 
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૪) હિેથી કેડરના પાચં દળ એટલ ેકે તમામ દાળમાં મરહલાઓની ન્નમણુક આપી શકાશે. 

૫) દેશની આંતરરક સુરક્ષાની જિાબદારી કેડરીય અધાલશ્કરી બળોની છે, તેમાથંી અન્ધકાશં બળ 

આતંકિાદ ન્િરોધી ન્મશનમાં કાયા કરે છે. 

૬) અધાલશ્કરી બળોની તમામ શાખાઓ ગૃહ મંત્રાલયના અધીન કાયા કરે છે. 

૭) ભારતીય અધાલશ્કરી દળોન ેબ ેરીતે િહેંચિામાં આિેલ છે, એક કેડરીય પોલીસ સંગઠન અને 

બીજુ ંકેડરીય અધાસૈન્નક બળ. 

- પરેશ ર્ાવડા  

 

 

 


