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ટ્ર ે નોના લોકે શન જાણવા ૨૦૧૮ સુધીમાાં તમામ ટ્ર ે નોને સેટ્ેલાઇટ્થી
જોડી દે વાશે

- ૧૦૮૦૦ એન્જીનો અને રેલવેમાાં વર્ાાંત સુધીમાાં એન્જટ્ેના બેસાડવામાાં આવશે
- સેટ્ેલાઇટ્ દ્વારા ડર ાઇવરો સાથે વાત કરી શકાશે
ભારતીય રેલવેએ તેની તમામ ટ્ર ે નોને ૨૦૧૮ના અાંત સુધીમાાં ઇસરોના સેટ્ેલાઇટ્ સાથે જોડવાનો લક્ષ્ાાં
નક્કી કયો હતો કે જેથી ટ્ર ે નોના લોકે શનને જાણી શકાશે અને ડર ાઇવરો સાથે તેમની કે બબનમાાં વાત પણ
કરી શકાશે, એમ એક અબધકારીએ કહ્ુાં હતુાં.વર્ષ ૨૦૧૮ના અાંત સુધીમાાં તમામ ૧૦૮૦૦ એન્જીન અને
રેલવેમાાં એન્જટ્ેના બિટ્ કરવામાાં આવશે અને ડર ાઇવરની કે બબનમાાંથી તેની પર નજર રાખી શકાશે, એમ
રેલવેના એક વબરષ્ઠ અબધકારીએ કહેલુાં.
'અમે દસ ટ્ર ે નોમાાં તો ટ્ર ાયલ કરી લીધી હતી અને બડસેમ્ બર, ૨૦૧૮ના અાંત સુધીમાાં તમામ લોકોઝમાાં આ
સીસ્ટ્મ બિટ્ કરી દે વામાાં આવશે'એમ બોડષ ના એક સભ્યે કહ્ુાં હતુાં. તેમના કહેવા અનુસાર નવી બદલ્હીગુવાહાટ્ી અને નવી બદલ્હી-મુાંબઇ રાજધાની રૃટ્ પર છ ઇલેકબટ્ર ક એન્જીનમાાં આ સીસ્ટ્મ બિટ્ કરાઇ હતી.

રેલવે સત્તાવાળાઓ ઇસરોના સેટ્ેલાઇટ્આધાબરત સીસ્ટ્મનોેે ઉપયોગ માનવરબહત ક્રોબસાંગ પાસે થતાાં
ટ્ર ે નોના અકસ્માતને રોકવા અને ટ્ર ે નોની હલનચલન જોવા માટ્ે કરવા બવચારી રહ્ા છે .
ઇસરો સાથે પાયલોટ્ પ્રોજેક્ટ્ પર કામ કરી રહેલા રેલવેએ કે ટ્લીક ટ્ર ે નોના અન્જીન પર અવકાશ સાંશોધન
સાંસ્થા દ્વારા બનાવવામાાં આવેલા ઇન્જટ્ીગ્રેટ્ેડ સબકષ ટ્ ચીપ્સ બેસાડી હતી. ઇબન્જડયન રીજનલ નેબવગેશન
સેટ્ેલાઇટ્ સીસ્ટ્મનો ઉપયોગ માનવરબહત રેલવે ક્રોબસાંગ ખાતે વાહન ચાલકોને હુ ટ્ર મારિતે ચેતવણી
આપવા

માટ્ે

કરાશે.

પ્રવાસનની જાહેરતમાાં રબજસ્ટ્ર ે શન નાંબર િરબજયાત : ચાંદીગઢ
હાઇકોટ્ષ

- પાંજાબ, હબરયાણા અને ચાંદીગઢ કે ન્જરશાબસત પ્રદે શમાાં આ બનયમ લાગુ કરવામાાં આવશે
- ટ્ર ાવેલ એજન્જસીઓએ તમામ માધ્યમોમાાં તેમની જાહેરાતમાાં રબજસ્ટ્ર ે શન નાંબરનો ઉલ્લેખ કરવો પડશે
ચાંદીગઢ હાઈકોટ્ે એક મહત્વનો ચુકાદા હેઠળ આદે શ આપ્યો છે કે ટ્ર ાવેલ એજન્જસીઓ દ્વારા તમામ
માધ્યમોમાાં અપાતી જાહેરાતોમાાં રબજસ્ટ્ર ે શન નાંબરનો ઉલ્લેખ િરબજયાતપણે કરવાનો રહેશ.ે ટ્ર ાવેલ
એજન્જસીઓ દ્વારા થતી છેતરબપાંડીના કે સમાાં વધારો થયો હોવાના અવલોકન બાદ હાઇકોટ્ે આ બનણષય
જાહેર કયો છે .
આકર્ષક યાત્રા-પ્રવાસના નામે લોકો સાથે છે તરબપાંડી કરતી ટ્ર ાવેલ એજન્જસીઓ પર અાંકુશ મૂકતો બનણષય
પાંજાબ-હબરયાણા હાઇકોટ્ે આપ્યો છે . ચાંદીગઢ બસ્થત પાંજાબ-હબરયાણા હાઇકોટ્ે ના આદે શ અનુસાર હવે
ટ્ર ાવેલ એજન્જસીઓએ જાહેરાતમાાં તેમનો રબજસ્ટ્ર ે શન નાંબર પણ જાહેર કરવો પડશે. વતષમાનપત્રો, ટ્ી.વી.,
પેમ્િલેટ્ કે બડીટ્લ માધ્યમોમાાં આપવામાાં આવતી જાહેરાતોમાાં ટ્ર ાવેલ એજન્જસીઓએ તેમનો રબજસ્ટ્ર ે શન
નાંબરનો

ઉલ્લેખ

કરવો

પડશે.

ભૂતપૂવષ આરએડબ્લલ્યુના વડા રાીન્જદર ખન્નાએ નાયબ નેશનલ
બસક્યુબરટ્ી એડવાઇઝરે બનમણૂક કરી હતી

કે બબનેટ્ની એપોઇન્જટ્મેન્જટ્ કબમબટ્એ ભૂતપૂવષ બરસચષ એન્જડ એનાબલબસસ બવાંગ (Research and Analysis
Wing -RAW) ના વડા રાીન્જદર ખન્નાને ડેપ્યુટ્ી નેશનલ બસક્યોબરટ્ી એડવાઇઝર (એનએસએ) તરીકે
બનમણૂક કરી છે .
તેને બનબિત મુદત વગર બનમણૂક કરવામાાં આવી છે અને આગામી ઓડષ ર સુધી તે પોસ્ટ્માાં રહેશ.ે તેમની
નવી ભૂબમકામાાં, તેઓ એનએસએની અબજત ડોવલને મદદ કરશે.

રાજીન્દર ખન્ના
તેઓ 1978ની બેચ બરસચષ એન્જડ એનાબલબસસ (Research and Analysis - RAS) કે ડરના અબધકારી છે .
બડસેમ્ બર 2014 થી તેમણે બનયત બે વર્ષ માટ્ે RAW નુાં સાંચાલન કયુાં હતુાં. તેમને RAW માાં આતાંકવાદ
બવરોધી એકમના બપતા તરીકે માનવામાાં આવે છે અને જાસૂસી સાંસ્થામાાં અનેક આતાંકવાદ બવરોધી
કામગીરી હાથ ધરવામાાં આવી છે અને તે પાબકસ્તાન અને ઇસ્લાબમક આતાંકવાદના બનષ્ણાત છે .
બવશ્વભરમાાં ઇન્જટ્ેબલજન્જસ એજન્જસીઓના સહયોગથી તે પણ આગળ છે .

રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર (National Security Advisor - NSA)
એનએસએ નેશનલ બસક્યુબરટ્ી કાઉબન્જસલ (National Security Council - NSC) ના ચીિ
એબક્ઝક્યુબટ્વ અને રાષ્ટ્રીય અને આાંતરરાષ્ટ્રીય સલામતી પર વડા પ્રધાનના પ્રાથબમક સલાહકાર છે તેમજ
વ્યૂહાત્મક મુદ્દાઓની દે ખરેખ રાખે છે .
અટ્લ બબહારી વાજપેયી સરકાર દ્વારા નવેમ્ બર 1998 માાં પોસ્ટ્ બનાવવામાાં આવી હતી. બ્રજેશ બમશ્રા સૌ
પ્રથમ ભારતની એનએસએ તરીકે બનમણૂક કરાયા હતા. પોસ્ટ્ની શરૂઆતથી, , તમામ એનએસએની
બનમણૂક ભારતીય બવદે શ સેવા (આઇએિએસ) ને અનુસરે છે , બસવાય કે એમ.કે . નારાયણન અને
અબશબિત

ડોવલ,

જે

ભારતીય

પોલીસ

સેવાના

સભ્ય

છે ..

