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(ICAN) સંસ્થાને શાંતિ માટે ન ં નોબેલ પ્રાઇઝ :
નોબેલ શાાંતિ પુરસ્કાર માટે ચાલુ વર્ષે પરમાણુ હતિયારોના ખાત્મા માટે કામ કરિી
સાંસ્િા ઈન્ટરનેશનલ કેમ્પેઈન ટુ એબોલલશ ન્યુક્લલયર વેપન્સ(આઈસીએએન) ની
પસાંદગી કરાઈ છે . નોવેમાાં નોબેલ પારરિોતર્ષક સતમતિએ શુક્રવારે આ અંગે જાહેરાિ
કરી હિી. સતમતિના ચેરમેન બેરરટ રે ઈસ-એન્ડરસને કહ્ુાં કે પરમાણુ હતિયારોના
ઉપયોગિી િિી ભયાવહ માનવીય િબાહી િરફ ધ્યાન દોરવા અને િેમના
પ્રયાસોિી ઘાિક હતિયારોના ઉપયોગ પર પ્રતિબાંધ મ ૂકવા માટે સાંતધ કરાવિી
આઈસીએએનને વર્ષષ 2017નુ ાં નોબેલ પારરિોતર્ષક અપાશે.
- આઈસીએએન 10 વર્ષોિી વૈતિક સ્િરે પરમાણુ હતિયારો પર પ્રતિબાંધ મ ૂકવા માટે
સિિ પ્રયત્નશીલ છે . આઈસીએએની 101 દે શોમાાં 468 જેટલી સહયોગી સાંસ્િાઓ છે .
િેની શરૂઆિ ઓસ્રે લલયામાાં િઇ હિી અને તવયેનામાાં 2007માાં સત્તાવાર રીિે િેની
શરૂઆિ િઈ હિી.
# 2017ના નોબેલ પ્રાઇઝ તિનર :
* લલટરે ચરઃ લિટનના જાપાનીઝ મ ૂળના લેખક કાજુઓ ઇતશગુરો બન્યા તવનર
* ફિલઝક્સઃ ગુરુત્વાકર્ષષણ િરાં ગોની શોધ કરનારા રાઇનર વેઇઝ, બેરી બેરરશ અને રકપ
એસ. િોનષ બન્યા તવનર
* કેમેસ્્રઃ બાયોકેમેસ્રીમાાં ક્રાયો-ઇલેલરોન માઇક્રોસ્કોપી ડેવલપ કરવા બદલ
સ્સ્વત્ઝલેન્ડના વૈઞાનાતનક ક ક બુબોશે, જમષનીના જોઆરકમ ફ્રેંક અને સ્કોટલેન્ડના રરચડષ
હેન્ડરસનને એનાયિ
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રાજ્યમાં પશઓની સારિાર માટે કરૂણા એતનમલ એમ્બ્યલન્સ 1962નો પ્રારં ભ
રાજ્યમાાં પશુઓની સારવાર માટે કરૂણા એતનમલ એમ્્યુલન્સ 1962નો પ્રારાં ભ કરાયો
છે . પહેલા િબક્કામાાં અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરિ અને વડોદરા જજલ્લામાાં પ્રારાં ભ
કરવામાાં આવ્યો છે . 1962 ઉપર કોલ કરવાિી રસ્િા ઉપર અિવા અન્ય અકસ્માિ
સ્િળે ઘાયલ િયેલા પશુ-પક્ષીઓની સારવાર કરવામાાં આવશે. ગાાંધીનગર તસતવલ
હોસ્સ્પટલ સાંકુલ ઓરડટોરરયમમાાં આ સેવાનો આરાં ભ િયો છે .

ગજરાિના પહેલા ગ્રીન ફિલ્ડ એરપોટટ ન ં ખાિમહિ
ૂ ટ
રાજકોટિી 20 રકમી દુર કુવાડવા નજીક હીરાસર ગામ પાસે 1405 કરોડના ખચે
િૈયાર િનાર તવિકક્ષાના આધુતનક એરપોટષન ુ ાં ખાિમુહિ
ૂ ષ વડાપ્રધાન શ્રીનરે ન્રમોદી
દ્વારા કરવામાાં આવ્યુ ાં છે . 1025 હેકટરમાાં આકાર લઇ રહેલા એરપોટષનો રનવે ૩૦૪૦
મીટર લાાંબો અને 45 મીટર પહોળો હશે. આગામી ચાર વર્ષષમાાં આ એરપોટષ કાયષરિ
િઇ જશે.

ઓખા અને બેટ દ્વારકા િચ્ચે કેબલ સ્ટેઇડ તસગ્નેચર બ્રીજ
ઓખા અને બેટ દ્વારકાની વચ્ચે ૯૬૨ કરોડના ખચે સમુર પર કેબલ સ્ટે પ તસગ્નેચર
િીજ િૈયાર િશે. આ િીજ ચાર માગીય અને 4.56 રકમી લાાંબો હશે. િીજની
પહોળાઈ 27.20 મીટર હશે. આગામી 30 મરહનામાાં આ િીજ પ ૂણષ કરવાની યોજના છે .
વડાપ્રધાન નરે ન્રમોદી દ્વારા આ યોજનાનુ ાં ખાિમુહિ
ૂ ષ કરવામાાં આવ્યુ ાં હત.ુાં
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દે િભ ૂતમ દ્વારકા જીલ્લામાં દે શની પ્રથમ મરરન પોલીસ રરચસટ ઇન્સ્ટરટયટ
ઓખામાંડળ સરહદીય રષ્ટટએ સાંવેદનશીલ તવસ્િાર છે િે માટે આધુતનક
ટે કનોલોજીના માધ્યમિી સમુર રકનારાની સુરક્ષા યોગ્ય રીિે િઇ શકે િે માટે દે શનુ ાં
પ્રિમ મરીન પોલીસ રે નીંગ સેન્ટર દે વભ ૂતમ દ્વારકા જીલ્લાના મોજપ ગામે
સ્િાપવામાાં આવશે.

હારર નથી ગયો, જીિીને બિાિીશ સમય ખરાબ છે હં નફહ
Gkgrips ટેલીગ્રામ ચેનલમાં જોડિા અહર ક્ક્લક કરો...
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