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સમીક્ષા 229 તારીખ 16/3/16  

ભારત દ્વારા સ્વદેશી બનાવટની મીડીયમ રેન્જની પરમાણાં શસ્ત્રો વાહન કરનારી અગ્નિ-1 

ગ્નમસાઈલનયાં પરીક્ષણ કરવામાાં આવયયાં. 

૧) આ પરિક્ષણ 14 માર્ચ 2016 ના િોજ કિવામાાં આવ્યાં આ મમસાઈલની માિક ક્ષમતા 700 

મકમી.સયધી છે. 

૨) આ મમસાઈલનયાં પિીક્ષણ ઓરિસ્સાના મકનાિા પિ કિવામાાં આવેલ, જમીનથી જમીન પિ વાિ 

કિનાિી આ મમસાઈલ આધયમનક િીતે સજ્જ છે. 

૩) આ મમસાઈલે 700 મકમીનયાં અાંતિ નવ મમમનટ અને 36 સેકન્ડમાાં પૂણચ કિેલ. 

૪) કય લ 12 ટન વજન ધિાવતી 15 મીટિ લાાંબી આ મમસાઈલ એક ટન વજન વહન કિવાની 

ક્ષમતા ધિાવે છે. 

૫) આ પહેલા અમિ-1 નયાં પ્રથમ પિીક્ષણ 27 નવેમ્બિ 2015 ના િોજ આ સ્થળ પિથી જ 

કિવામાાં આવ્યાં હતયાં. 

૬) અમિ-1 ને િક્ષા માંત્રાલ્ અન ેમવકાસ સાંસ્થાનની પ્રમયખ મમસાઈલ મવકાસ પ્ર્ોગશાળા 

એડવાન્સ સીસ્ટમ લેબોિેટિી અન ેઅનયસાંધાન કેન્ર દ્વાિા તૈ્ાિ કિા્ેલ છે. 

૭) આ મમસાઈલ તૈ્ાિ કિવામાાં હૈદિાબાદની ભાિત ડા્નેમમકસ લીમીટેડ સાંસ્થાએ પણ 

સહ્ોગ કિેલ છે. 

  

સમીક્ષા 230 તારીખ 17/3/16 

 કેન્ર સરકાર દ્વારા પ્લાગ્નસ્ટક પ્રોસેગ્નસાંગ મશીનો પર આયાત ડ્યયટી લગાવવામાાં આવી... 



GK Samixa 1 થી 15 માર્ચ  સામાન્ય જ્ઞાન 

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

૧) કેન્ર સિકાિ દ્વાિા 15 માર્ચ 2016 ના િોજ પ્લામસ્ટક પ્રોસેમસાંગ મશીનોની આ્ાતો પિ પાાંર્ 

વર્ચ માટે 44.7 ટકા શયલ્ક લગાડેલ છે. 

૨) આ શયલ્ક ર્ીન,મવ્ેતનામ,મલેમશ્ા અને રિલીપીન્સથી માંગાવનાિ મશીનો પિ લગાડવામાાં 

આવશે. 

૩) આ શયલ્ક તમામ પ્રકાિના મશીનો ઇન્જકેશનો મોમલ્ડાંગ અને ઇન્જકે્શન પ્રેસ મશીનો પિ 

લગાવવામાાં આવશે. 

૪) ર્ીનના તાઈપેઈથી માંગાવેલ મશીનો પિ 27.98 ટકા શયલ્ક લગાવવામાાં આવેલ છે. 

૫) મલેમશ્ા અને રિલીપીન્સ પિ 44.74 ટકા અને 30.85 ટકા શયલ્ક લગાડેલ છે. 

૬) મવ્ેતનામથી આ્ાત થતા મશીનો પિ 23.15 ટકા કિ લગાવવામાાં આવેલ છે. 

૭) પ્લામસ્ટક પ્રસાંસ્કિણ અથવા ઇન્જકે્શન મોમલ્ડાંગ મશીનનો ઉપ્ોગ પ્લામસ્ટક સામગ્રીના 

પ્રસાંસ્કિણ માટે કિવામાાં આવે છે. 

  

સમીક્ષા 231 તારીખ 18/3/16 

શહેનાઈ વાદક અલી અહમદ હયસૈન ખાનનયાં અવસાન થયયાં... 

૧) 16 માર્ચ 2016 ના િોજ શહેનાઈ વાદક અહમદખાનનયાં અવાસન થ્લે તેઓ 77 વર્ચની 

વ્ના હતા. 

૨) તેઓ કોલકાતામાાં િહેતા હતા, મબમસ્મલ્લાહખાન બાદ તેઓ શહેનાઈ વદનમાાં સૌથી વધાિે 

પ્રમસદ્ધ હતા. 

૩) વર્ચ 2012 પમિમ બાંગાળ સિકાિે તેઓન ેબાંગભૂર્ણ પયિસ્કાિથી નવાજ્્ા હતા. 

૪) શહનાઈ સાંગીતમાાં બનાિસ ઘિાના સાથે તેઓ નાતો ધિાવતા હતા. 

૫) તેઓને વર્ચ 2009 માાં સાંગીત નાટક અકાદમી તિિથી પયિસ્કાિ આપવામાાં આવેલ. 



GK Samixa 1 થી 15 માર્ચ  સામાન્ય જ્ઞાન 

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

૬) તેઓની દક્ષતા ક્લામસકલ, સેમી ક્લામસકલ અને લોકસાંગીતમાાં હતી. 

૭) અહમદખાન વર્ચ 1973 માાં દયિદશચનના ઉદ્ઘાટન પ્રસાંગે શહેનાઈ વગાડી હતી.  

સમીક્ષા 232 તારીખ 19/3/16 

10 માાં એશીયાઇ ફિલ્મ પયરસ્કારોની જાહેરાત કરવામાાં આવી... 

૧) 10 મો એશી્ાઈ રિલ્મ પયિસ્કાિ ર્ીનના મકાઉમાાં 17 માર્ચના િોજ પ્રદાન કિવામાાં આવેલ. 

૨) ધ અસેશીન રિલ્મને સવચશ્રેષ્ઠ અમભનેત્રી અને મનદેશકનો પયિસ્કાિ મેળવેલ છે. 

૩) આ રિલ્મ એક પ્રમશમક્ષત મરહલા હત્્ાિા મવશેની છે,આ રિલ્મે એમશ્ાના અગ્રણી પયિસ્કાિ 

15 માાંથી 8 પ્રાપ્ત કિેલ છે. 

૪) હોંગ-કોંગ એક્શન કોરિ્ોગ્રાિિ મનદેશક ્યએન વો પીંગ અને જાપાની અમભનેત્રી કીકી 

કીિીનન ેઆ પ્રસાંગે લાઈિ ટાઈમ અર્ીવમેંટ પયિસ્કાિથી નવાજવામાાં આવ્ા હતા. 

૫) વર્ચ 2007 માાં સ્થામપત એશી્ાઇ રિલ્મ પયિસ્કાિ એશી્ાઇ મસનેમામાાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદશચન 

કિનાિને આપવામાાં આવે છે. 

૬) એશી્ાઇ રિલ્મ પયિસ્કાિ સાતવાિ હોંગકોંગમાાં અને 8 મો રિલ્મ પયિસ્કાિ મકાઉમાાં આ્ોમજત 

કિવામાાં આવેલ. 

૭) આ એવોડચ  સમાિોહમાાં બાજીિાવ મસ્તાની રિલ્મને બેસ્ટ મવજ્્યલ ઈિેક્ટ માટેનો એવોડચ  

આપવામાાં આવેલ છે. 

  

સમીક્ષા 233 તારીખ 20/3/16 

ભારતે ગ્નવશ્વબેંક સાથે 35 ગ્નમગ્નલયન અમેફરકી ડોલરના લોનની સમજય તી પર હસ્તાક્ષર કરેલ છે. 

૧) ભાિત સિકાિે મધ્્પ્રદેશ સીટીઝન એક્સેસ ટય  રિસ્પોમન્સવ સમવચસ ્ોજના માટે મવશ્વબેંક 

સાથે 35 લાખ અમેરિકી ડોલિની લોન માટેના સમજયતી કિાિ પિ હસ્તાક્ષિ કિેલ છે. 
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૨) ભાિત તિિથી નાણામાંત્રાલ અને આમથચક બાબતોના સ્યાંકત સમર્વ િાજકય માિ અન ેમવશ્વબેંક 

તિિથી ભાિતમાાં મવશ્વબેંકના િાષ્ટર  મનદેશક ઓન્નો રુહયલ દ્વાિા આ સમજયતી કિાિ પિ હસ્તાક્ષિ 

કિવામાાં આવ્ા છે. 

૩) આ પરિ્ોજનાનયાં ખર્ચ 50 મમમલ્ન અમેિીકી ડોલિ છે. 

૪) આ પરિ્ોજના માટે મવશ્વબેંક તિિથી 35 મમમલ્ન અમેરિકન ડોલિ મળવાના હોવાથી 

બાકીની િકમ િાજ્્ બજટેમાાંથી પૂિી પાડવામાાં આવશે. 

૫) આ પરિ્ોજનાનો સમ્ગાળો પાાંર્ વર્ચ િાખવામાાં આવેલ છે. 

૬) આ પરિ્ોજનાથી મધ્્પ્રદેશની લોક્સેવાઓ સયધી નાગરિકોની પહોંર્ને સિળ બનાવવા અન ે

સિલીકિણ અન ેકા્ચ કિનાિી એજન્સીઓને મજબયત કિવાની છે. 

૭) આ પરિ્ોજના પરિણામ આધારિત મવત પોર્ણ કા્ચક્રમ પિ મનભચિ છે, જનેા આધાિે 

નાણાકી્ સવલત આપવામાાં આવશે. 

  

સમીક્ષા 234 તારીખ 21/3/16 

ભારતનો પ્રથમ ગ્નશક્ષા કેગ્નન્રત ત્વરક કાયચક્રમ એન્ડય ગ્નગલ્ડ એમ.આઈ.ટી. પયણેમાાં શરુ... 

૧) મહાિાષ્ટરના પયણે મસ્થત ઇન્સ્ટીટ્યટ ઓિ ટેકનોલોજીએ માર્ચના બીજા સપ્તાહમાાં ભાિતનો 

પ્રથમ મશક્ષણ કેમન્રત ત્વિક કા્ચક્રમ એન્ડય મગલ્ડ સ્થામપત કિવામાાં આવેલ છે. 

૨) આ દેશનયાં પ્રથમ કેન્ર હશે કે જ ેદેશના મશક્ષણ ક્ષેત્ર પિ જ ધ્્ાન આપશે. 

૩) દેશભિમાાંથી પ્રથમ વરે્ જ આ ્ોજનામાાં મશક્ષા કેમન્રત 300 ઉદ્યોગ સાહમસકો દ્વાિા અિજી 

કિવામાાં આવી છે. 

૪) આ 300 અિજીઓમાાંથી ર્ાિ કાંપનીઓન ેએન્ડય મગલ્ડ ત્વિક કા્ચક્રમ માટે પસાંદ કિવામાાં 

આવશે. 
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૫) આ દેશનો પ્રથમ કા્ચક્રમ છે કે જ ેએડટેક પિ ધ્્ાન કેમન્રત કિે છે. 

૬) આ કા્ચક્રમ દયમન્ામાાં કોઈપણ એડટેક સ્ટાટચઅપ હેતયથી 16 સપ્તાહ માટે પયણેમાાં ઇન્સેન્ટીવ 

મેન્ટિશીપ એાંડ પ્રોડક્ટ િી્લાઈઝેશન પ્રદાન કિે છે. 

૭) આ કા્ચક્રમથી દેશના ્યવાઓ ટેકનોલોજી બેઇઝ કા્ચ કિવા માટે વધાિેસક્ષમ બનશ ેતેવી 

આશા છે. 

  

સમીક્ષા 235 તારીખ 22/3/16 

જાણીતા િૈશન ડીઝાઇનર રીતય બેરીને ખાદી ગ્રામોદ્યોગ આયોગના સલાહકાર તરીકે ગ્નનયયક્ત 

કરવામાાં આવયા... 

૧) િૈશન ડીઝાઇનિ િીતય બેિીને 17 માર્ચ 2016 ના િોજ ખાદી ગ્રામોદ્યોગ આ્ોગના સલાહકાિ 

તિીકે મન્યક્ત કિવામાાં આવ્ા છે. 

૨) આ આ્ોગ દ્વાિા એકવર્ચની સમ્ મ્ાચદા માટે બેિીને મન્યક્ત કિવામાાં આવ્ા છે. 

૩) પોતાના કા્ચકાળ દિમમ્ાન તેઓ ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગના ઉત્પાદનોને સામાન્્ માણસો 

વચ્ર્ે પ્રોત્સારહત કિવાનો પ્ર્ાસ કિશે. 

૪) ખાદી ગ્રામોદ્યોગ આ્ોગ અમધમન્મ 1956 અાંતગચત સ્થામપત કિવામાાં આવેલ છે. 

૫) આ સયક્ષ્મ લઘય અને મધ્્મ ઉદ્યોગ માંત્રાલ્ અાંતગચત એક ઉચ્ર્ સાંગઠન છે. 

૬) સૌપ્રથમ અમખલ ભાિતી્ ખાદી અન ેગ્રામોદ્યોગ બોડચ  એમપ્રલ 1957 માાં ખાદી ગ્રામોદ્યોગ 

આ્ોગમાાં પરિવમતચત કિવામાાં આવેલ. 

૭) કણાચટકના વ્ોવૃદ્ધ સ્વાતાંત્ર્્ સેનાની સિદાિ કે.એ. વેંકટ િામૈ્ા આ આ્ોગના પ્રથમ 

મનદેશક બન્્ા હતા. 
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સમીક્ષા 236 તારીખ 23/3/16 

ભારતીય વાયય સેનાએ સિળતાપૂવચક યયદ્ધ અભ્યાસ આયરન િીસ્ટને આયોગ્નજત કયો... 

૧) 18 માર્ચ 2016 ના િોજ િાજસ્થાનના પોખિણ ખાત ે્યદ્ધ અભ્્ાસ આ્િન િીસ્ટ 2016 નયાં 

આ્ોજન કિવામાાં આવ્યાં હતયાં. 

૨) આ ્યદ્ધ અભ્્ાસ દેશ િાષ્ટરપમત, વડાપ્રધાન અન ેસશસ્ત્ર બળોના સવોચ્ચ્ર્ કમાન્ડિ અને 

વા્યસેનાના એ્િ ર્ીિ માશચલ અરૂપ િહાની ઉપમસ્થમતમાાં આ્ોમજત થ્લેો. 

૩) રદવસ-િાત ર્ાલનાિ આ ્યદ્ધ અભ્્ાસનો ઉદેશ્્ આઈ.એ.એિ.ની ્યદ્ધ ક્ષમતાઓ અન ે

શમક્ત પ્રદશચન અને ભાિતી્ વા્યસેનાની િાષ્ટર ી્ સયિક્ષા માટે પ્રમતબદ્ધતાનયાં પ્રદશચન કિવાનયાં હતયાં. 

૪) આ અભ્્ાસમાાં સયખોઈ-30 મમિાજ-2000 અને જગયઆિ મીગ-29 નયાં પણ પ્રદશચન કિવામાાં 

આવેલ. 

૫) આ અભ્્ાસમાાં 180 થી વધાિે લડાકય  મવમાનને પણ સામેલ કિવામાાં આવ્ા હતા. 

૬) ટોટલ છ મવર્્ો પિ આ સમગ્ર અભ્્ાસ આધારિત હતો. 

૭) દેશની સૈન્્ તાકાતને સજ્જ કિવા માટે અને દયશ્મનોના વળતા હયમલા માટે આ અભ્્ાસ ખયબ 

અગત્્નો િહેલ. 

 

સમીક્ષા 237 તારીખ 24/3/16 

પાંજાબ ગ્નવધાનસભાએ કૃગ્નિ લોનની મયશ્કેલીઓ ઓછી કરવા માટેનયાં ગ્નવધેયક 2016 પાફરત કરેલ 

છે. 

૧) 22 માર્ચ 2016 ના િોજ પાંજાબ મવધાનસભાએ કૃમર્ લોનની મયશ્કેલીઓ ઓછી કિવા માટેનયાં 

મવધે્ક 2016 પારિત કિેલ છે. 
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૨) આ બીલમાાં મનદેમશત કિવામાાં આવેલ મધિાણ પિ વ્ાજની ગણતિી સિકાિ દ્વાિા મનદમેશત 

કિા્ેલ દિ પિ જ કિવામાાં આવશે. 

૩) આ વામર્ચક આધાિ પિ બેંકો દ્વાિા આપવામાાં આવતા વ્ાજ દિોના આધાિે તૈ્ાિ કિવામાાં 

આવશે. 

૪) આ મવધે્કનો ઉદેશ્્ ખેડૂતોને કિજ સાંબમધત મવવાદોને મનષ્પક્ષ અન ેઝડપથી ઉકેલ 

લાવવાનો છે. 

૫) આમાાં એ પણ મનદેમશત કિવામાાં આવેલ છે કે જો દેવાદાિ ગીિવે િાખલેી સાંપમતની મૂળ 

િકમથી વધાિે અથવા બ ેગણી િકમની ર્યકવણી કિે છે, તો તેને સાંપમતના વ્ાજથી મયમક્ત મળશે. 

૬) ખેડૂતોની જરૂરિ્ાતોને ધ્્ાને િાખીન ેઆ મવધે્ક પારિત કિવામાાં આવેલ છે. 

૭) કિજની બાબતોમાાં ખેડૂતો મજબયિીઓ ભોગ ન બન ેતેવા મવર્ાિને પણ અહી સ્થાન 

આપવામાાં આવેલ છે. 

  

સમીક્ષા 238 તારીખ 25/3/16 

ગ્નવગ્નભન્ન આભૂિણો પર લગાડવામાાં આવતા ઉત્પાદન કરની સમીક્ષા માટે અશોક લાફહડી 

સગ્નમગ્નતની રર્ના કરવામાાં આવેલ છે. 

૧) નાણામાંત્રાલ્ની ઉચ્ર્ સ્તિી્ સમમમત (HLC) ના નયસાંધાને 21 માર્ચ 2016 ના િોજ 

ઉત્પાદન કિ સાંબમધત મયદ્દાઓની સમીક્ષા કિવા માટે એક ઉપ સમમમતની િર્ના કિવામાાં આવી 

છે. 

૨) પૂવચ મયખ્્ આમથચક સલાહકાિ ડો.અશોક લારહડીની અધ્્ક્ષતામાાં આ સમમમત બનાવવામાાં 

આવેલ છે. 

૩) આ સમમમત વર્ચ 2016-17 ના બજટે મવમવધ આભૂર્ણો પિ લગાડવામાાં આવેલ ઉત્પાદન 

શયલ્કની સમીક્ષા કિશે. 
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૪) પોતાનો અાંમતમ િીપોટચ  પ્રસ્તયત ક્ાચ પહેલા પૂવચ સમમમત વ્ાપાિ અને ઉદ્યોગ સાથ ેસાંબમધત 

કિ કા્દાઓની પણ સમીક્ષા કિશે. 

૫) કેન્ર સિકાિના બજટેમાાં નાણામાંત્રીએ આભૂર્ણો પિ 1 ટકા (ઈનપયટ ટેક્સ કે્રડીટ વગિ) 

નાાંખેલ છે. 

૬) આ ઉપિાાંત 12.5 ટકા (ઈનપયટ ટેક્સ કે્રડીટ સાથે) ના દિથી કેન્રી્ ઉત્પાદન શયલ્ક 

લગાવવાનો પ્રસ્તાવ િાખ્્ો હતો. 

૭) ઉપિોક્ત કિ ર્ાાંદીના આભૂર્ણો ઉપિાાંત હીિા,માણેક, પન્ના,અથવા નીલમણી વગેિે 

આભૂર્ણો પિ લગાડવામાાં આવશે. 

 

સમીક્ષા 239 તારીખ 26/3/16 

23 માર્ચ 2016 ના રોજ ગ્નવશ્વ મૌસમ ગ્નવજ્ઞાન ફદન મનાવવામાાં આવયો. 

૧) 23 માર્ચ 2016 ના િોજ મવશ્વ મૌસમ મવજ્ઞાન રદવસ મનાવવામાાં આવ્ો તેનો મવર્્ 

િાખવામાાં આવ્ો હતો,ગિમ,સયકો,ભીનો ભમવષ્્નો ર્હેિો. 

૨) WMD 2016ના મવર્્ દ્વાિા જળવા્યાં પરિવતચન પિ ધ્્ાન કેમન્રત કિવાનો પ્ર્ાસ કિવામાાં 

આવ્ો છે. 

૩) દિ વરે્ આ રદવસે જળવા્યાં પિીવતચન સાંબમધત શોધ કિનાિને પયિસ્કાિ આપવામાાં આવે છે. 

૪) આ રદવસે આપનાિ પયિસ્કાિમાાં આાંતિિાષ્ટર ી્ મૌસમ મવજ્ઞાન સાંગઠન પયિસ્કાિ પ્રોિેસિ ડો 

મવલ્હો વૈસૈલા પયિસ્કાિ અન ેધ નોિબટચ  ગેબી્િ મમ્મ આાંતિિાષ્ટર ી્ પયિસ્કાિ સામેલ છે. 

૫) 23 માર્ચના િોજ મનાવવામાાં આવતો રદવસ આાંતિિાષ્ટર ી્ મૌસમ મવજ્ઞાન વર્ચ 1950 માાં 

મવશ્વ મૌસમ મવજ્ઞાન સાંગઠન કન્વેશનની શરૂઆતના ઉપલક્ષ્્માાં મનાવવામાાં આવે છે. 
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૬) WMO મૌસમ મવજ્ઞાનની જાણકાિી આપવા માટે સ્યાંકત િાષ્ટરની મવશેર્ સાંસ્થા છે, તેને વર્ચ 

1951 માાં ભ-ૂમવજ્ઞાન, અન ેજળ સાંબધી પરિર્ાલન માટે શરુ કિવામાાં આવેલ. 

૭)  આ સાંસ્થાનયાં જોડાણ આાંતિિાષ્ટર ી્ મૌસમ મવજ્ઞાન સાથે થ્યાં તેનો આિાંભ 1873 માાં થ્ેલ, 

આજ ેમવશ્વમાાં 189 દેશો આ સાંસ્થાના સભ્્દેશો છે. 

 

સમીક્ષા 240 તારીખ 27/3/16 

ભારતના પૂવચ ન્યાયમૂગ્નતચ એર્.એલ. દત્તય આાંતરરાષ્ટ્ર ીય સમન્વય સગ્નમગ્નત બ્યયરોના સદસ્યના 

રૂપમાાં ગ્નનયયક્ત કરાયા... 

૧) ભાિતના પૂવચ ન્્ા્મૂમતચ અન ેિાષ્ટર ી્ માનવઅમધકાિ આ્ોગના પ્રમયખ  એર્.એલ.દત્તયને 

માર્ચ 2016 માાં આાંતિિાષ્ટર ી્ સમન્વ્ સમમમત બ્્યિો, િાષ્ટર ી્ માનવઅમધકાિ સાંસ્થા 

(જનેેવા)ના સદસ્્ના રૂપમાાં મન્યક્ત કિવામાાં આવ્ા છે. 

૨) ન્્ા્મૂમતચ એર્.એલ.દત્તયના આાંતિિાષ્ટર ી્ સમન્વ્ સમમમત બ્્યિોના સદસ્્ના રૂપમાાં 

મન્યક્ત થવાની સાથે NHRC હવે િાષ્ટર ી્ માનવઅમધકાિ સાંસ્થામાાં માંગોમલ્ા, કતાિ અને 

ઓસ્ટરેલી્ા સાથે એમશ્ા અન ેપ્રશાાંત ક્ષેત્રનયાં પ્રમતમનમધત્વ કિશે. 

૩) ન્્ા્મૂમતચ એર્.એલ. દત્તય 28 ડીસેમ્બિ 2014 થી 2 ડીસેમ્બિ 2015 સયધી ભાિતના મયખ્્ 

ન્્ા્મૂમતચ પદે િહ્યા હતા. 

૪) એર્.એલ. દત્તય કેિલ અન ેછત્તીસગઢ હાઈકોટચના મયખ્્ ન્્ા્મૂમતચ પણ િહી ર્યક્્ા છે. 

૫) એર્.એલ. દત્તય વર્ચ1950 માાં કણાચટકના ર્ીક્મગલયરુાં  મજલ્લામાાં જનમ્્ા હતા. 

૬) ન્્ા્મૂમતચ એર્.એલ. દત્તય એ દીવાની, િોજદાિી, સાંવેધામનક અન ેકિાધાન બાબતોમાાં 

વકીલાત કિેલ છે. 
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૭) 18 ડીસેમ્બિ 1995 માાં તેઓ કણાચટક ઉચ્ર્ ન્્ા્ાલ્માાં ન્્ા્મૂમતચ તિીકે મન્યક્ત થ્ા, 

જ્ાિે 12 િેબ્રયઆિી 2007 ના િોજ તેઓ છતીસગઢ ઉચ્ર્ ન્્ા્ાલ્માાં ન્્ા્મૂમતચ તિીકે મન્યક્ત 

થ્ા. 

 

સમીક્ષા 241 તારીખ 28/3/16 

નાસાએ શગ્નન ગ્રહના સૌથી મોટા ર્ાંર ટાઈટનની સૌથી ઉંર્ી ટોર્ની શોધ કરી..... 

૧) અમેરિકી અાંતિીક્ષ એજન્સી નાસાના વૈજ્ઞામનકોએ શમન ગ્રહનાાં સૌથી મોટા ર્ાંર ટાઈટનની 

સૌથી ઉંર્ી ટોર્ની શોધ કિેલ છે. 

૨) આ ટોર્ની ઉંર્ાઈ 3,337 મીટિ છે, આની ભાળ નાસાના કૈસીની અમભ્ાન દિમમ્ાન 

મળેલ છે. 

૩) વૈજ્ઞામનકોના મત મયજબ આ સૌથી ઉંર્ી ટોર્ ત્રણ પહાડી િેખાઓના સમૂહ વચ્ર્ે દેખા્ેલ છે. 

૪) આ સમયહને મીથરિમ મોન્ટેસ કહેવામાાં આવે છે, ટાઈટનની મોટા ભાગની ઉંર્ી ટોર્ને તેની 

ભૂમધ્્ િેખાની નજીક જોવામાાં આવી છે. 

૫) આજ સયધીમાાં નાસાએ શોધેલ ટોર્ની ઉંર્ાઈ 3000 મીટિ જટેલી જોવા મળી હતી. 

૬) આ ટોર્ના અધ્્્નમાાં કૈસીનીના િડાિથી પ્રાપ્ત તસ્વીિો અને અન્્ આાંકડાઓન ેસામેલ 

કિવામાાં આવ્ા છે. 

૭) ટૂાં કમાાં આજ સયધીમાાં કિવામાાં આવેલ િીસર્ચમાાં શમનગ્રહ પિ આટલી ઉંર્ાઈ વાળી ટોર્ 

ક્ાિે્ પ્રાપ્ત થઇ નથી. 

 

સમીક્ષા 242 તારીખ 29/3/16 
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અક્ષય ઉજાચ ક્ષેત્રમાાં ભારત અને ર્ીને વિચ 2015 માાં મોટા પાયે રોકાણ કરેલ છે, સયયાંકત રાષ્ટ્રનો 

રીપોટચ ... 

૧) અક્ષ્ ઉજાચ ક્ષેત્રમાાં ભાિત અન ેર્ીને મોટા પા્ા પિ િોકાણ કિેલ છે, આવો િીપોટચ  સ્યાંકત 

િાષ્ટરની સાંસ્થા દ્વાિા જાહેિ કિવામાાં આવેલ છે. 

૨) આ બાંન ેદેશો અક્ષ્ ઉજાચ ક્ષેત્રમાાં વર્ચ 2015 માાં મવકમસત દેશો કિતા વધાિે િોકાણ કિવામાાં 

પ્રથમવાિ સિળ થ્ા છે. 

૩) આ જાણકાિી સ્યાંકત િાષ્ટરનો િીપોટચ  ગ્લોબલ ટરે ન્ડસ ઇન એનજી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 2016 માાં 

આપવામાાં આવેલ છે. 

૪) મવકાસશીલ દેશો દ્વાિા વર્ચ 2015 માાં અક્ષ્ ઉજાચ ક્ષેત્રે 156 અિબ ડોલિનયાં ભાિે િોકાણ 

કિવામાાં આવેલ, જ ેવર્ચ 2014 ના િોકાણ કિતા 19 ગણાં વધાિે હતયાં. 

૫) આાંકડાકી્ િીત ેજોઈએ તો મવકમસત દેશોમાાં અક્ષ્ ઉજાચ ક્ષેત્રનયાં િોકાણ આગળના આઠ 

ટકાથી ઘટીને 130 અિબ થવા પામેલ. 

૬) હાલની ભાિત સિકાિ દ્વાિા લક્ષ્્ િાખવામાાં આવેલ છે કે વર્ચ 2022 સયધીમાાં પવન દ્વાિા 

વીજળીનયાં ઉત્પાદન 60 હજાિ મેગાવોટ કિવામાાં આવે. 

૭) હાલની સિકાિે સૌિઉજાચ ઉત્પાદન ક્ષમતા વધાિીન ેવર્ચ 2020 સયધીમાાં એકલાખ મેગાવોટ 

પહોંર્ાડવાનો લક્ષ્્ાાંક િાખલે છે. 

  

સમીક્ષા 243 તારીખ 30/3/16 

ઉત્તરપ્રદેશ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉદયચ અકાદમી એવોડચ  2015 ની જાહેરાત કરવમાાં આવી. 

૧) 26 માર્ચ 2016 ના િોજ વર્ચ 2015 ના ઉદયચ સારહત્્ અકાદમીની જાહેિાત કિવામાાં આવી છે. 

૨) આ પયિસ્કાિ અાંતગચત મનદા િાઝ્લીને મિણોપિાાંત મૌલાના અબયલ કલામ આઝાદ માટે પસાંદ 

કિવામાાં આવ્ા છે. 
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૩) આ પયિસ્કાિમાાં રૂમપ્ા પાાંર્ લાખ સન્માન સ્વરૂપે આપવામાાં આવશે. 

૪) હાલમાાં ઉદયચ અકાદમીના ર્ેિમેન ડોક્ટિ નવાજ દેવબાંધી છે. 

૫) આ પયિસ્કાિ ઉપિાાંત અકાદમી દ્વાિા 166 અન્્ મવભાગોમાાં પયિસ્કાિ આપવામાાં આવે છે. 

૬) ્ય.પી. અન ેઉત્તિાખાંડના પૂવચ ગવનચિ અજીજ કય િેશીન ેઅમીિખયશિો પયિસ્કાિ માટે પસાંદ 

કિવામાાં આવ્ા છે. 

૭) અમીિખયશિો પયિસ્કાિ માટે દોઢ લાખની િકમ આપવામાાં આવે છે. 

 

સમીક્ષા 244 તારીખ 31/3/16 

હાલમાાં ફદલ્હી રાજ્ય સરકાર દ્વારા વાગ્નિચક બજટે વિચ 2016-17 રજય  કરવામાાં આવયયાં... 

૧) હાલમાાં રદલ્હીની આમ આદમીની સિકાિ દ્વાિા િાજ્્નયાં વામર્ચક બજટે િજય  કિવામાાં આવ્યાં છે. 

૨) આ વામર્ચક બજટે મવધાનસભામાાં રદલ્હીના ઉપમયખ્્માંત્રી મનીર્ મસસોરદ્ા દ્વાિા િજય  

કિવામાાં આવેલ. 

૩) સિકાિ દ્વાિા આમ આદમી કેન્ટીન માટે 10 કિોડ રૂમપ્ા િાળવ્ા છે. 

૪)ઉપિાાંત રદલ્હી સિકાિે સિકાિી શાળાઓ માટે cctv કેમેિા માટે 100 કિોડ રૂ. િાળવ્ા છે. 

૫) રદલ્હીનયાં વામર્ચક બજટે 47,600 કિોડ રૂમપ્ાનયાં નક્કી કિવામાાં આવ્ય છે. 

૬) રદલ્હીમાાં મશક્ષણ પ્રમશક્ષણ કા્ચક્રમ માટે 102 કિોડ રૂમપ્ા િાળવવામાાં આવ્ા છે. 

૭) ડીસેમ્બિ 2017 સયધીમાાં રદલ્હીની તમામ કોલોનીમાાં પાઈપ લાઈનના માધ્્મથી પીવાના 

પાણીની ઉપલબ્ધી કિાવવા માટે 676 કિોડ રૂમપ્ા િાળવવામાાં આવ્ા છે. 

- પરેશ ર્ાવડા  
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