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ઓખા વોકેથોન 
• કારગીલ વવજય દિવસની વરસીની 

યાિગીરીમાાં અને શહીિોને યાિ કરવા
ઓખાના તટરક્ષક િળ અને INS દ્વારકા સાથે 
મળીને વોકેથોનનુ આયોજન કરવામાાં આ્ય.ુ  

• રાષ્ટ્રિય દહત માટે કરાતા બલલિાન અંગે 
સ્થાવનક માછીમારમાાં જાગવૃત લાવવાનો છે. 

• આ વોકેથોન એ શહરેમાાં ૭ કીમી રૂટ આવરી 
લીધો હતો. 



26 જુલાઈ: કારગીલ વવજય દિવસ 
• 26 જુલાઈ, 1999 ના રોજ, ભારતએ પાદકસ્તાની

ઘસૂણખોરોને સફળતાપવૂવક હરા્યા હતા. 
• 26 જુલાઈ ભારતમાાં કારગીલ વવજય દિવસ તરીકે 

ઉજવવામાાં આવે છે. 
• કારગીલ યદુ્ધ 60 દિવસથી વધ ુસમયથી લડાય ુહત.ુ   
• કારલગલ વવજય દિવસ િર વરે્ષ 26 જુલાઇએ કરલગલ 

યદુ્ધના હીરોઝના માનમાાં ઉજવાય છે, જેમણે િેશ માટે 
પોતાનુાં જીવન અપવણ કયુું છે. 

• ભારતના પ્રધાનમાંત્રી િર વરે્ષ ભારત ગેટ ખાતે અમર 
જવાન જ્યોવત ખાતે સૈવનકોને શ્રદ્ધાાંજલલ આપે છે.



ગજુરાત રાજ્યપાલ 
• રારિપ્તત દ્વારા ગજુરાતના રાજ્યપાલ 

તરીકે વનયકુ્ત કરાયેલા શ્રી આચાયવ 
િેવવ્રત રાજ્યપપાલ પિના શપથ
ગ્રહણ કયાવ. 

• ગજુરાતની વડી અિાલતના કાયવકારી 
મખુ્ય ન્યાયમવૂતિશ્રી અનાંત િવે 
રાજ્યપાલને શપથ લેવડા્યા.



રાજ્યપાલ બાંધારણીય જોગવાઇ 
• અન.ુ ૧૫૩ : રાજ્યના રાજ્યપાલો
• અન.ુ ૧૫૫ : રાજ્યપાલની વનમણ ૂાંક 
• અન.ુ ૧૫૬ : રાજ્યપાલની હોદ્દાની 

મદુ્દત 
• અન.ુ ૧૫૭ : રાજ્યપાલ તરીકેની

વનમણકૂ માટેની લાયકાતો 



• અન.ુ ૧૫૯ : રાજ્યપાલે લેવાના
શપથ અથવા પ્રવતજ્ઞા 

• શપથ તે રાજયના હકુમત ધરાવતા
ઉચ્ચ ન્યાયાલયના મખુ્ય ન્યાયમવૂતિ 
અથવા તેમની ગેરહાજરીમાાં 
ન્યાયલયમાાં ઉપલ્બધ સૌથી વસવનયર 
ન્યાયાધીશ પ્રવતજ્ઞા લેવડાવે 



પાક વીમો 
• મખુ્યમાંત્રી વવજ્યભાઇ રૂપાણી 

ગજુરાતમાાં ૨૬૦૦ કરોડ રૂવપયા જેટલી 
રકમ ખેડતૂોને તેમના પાક વીમા પેટે 
ખાતામાાં જમા કરાવશે. 

• પાક વીમાની ગણતરી ક્રોપ કદટિંગને
આધારે પાક વીમાની ગણતરી કરી
રકમ ચકૂવવામાાં આવે છે. 



• જે વવસ્તારમાાં ૫૦ ટકાથી વધ ુવાવેતર જે 
પાકનુાં થય ુહોઇ તેને મખુ્ય પાક ગણવામાાં 
આવે છે. 

• અને તેને પાક વવમામાાં સમાવી લેવાય 
છે. 

• પાક વીમાના વપ્રવમયમ પેટે મળેલ 
કાંપનીના વપ્રવમયમ િરમાાંથી ખેડતૂો 
તરફથી ભરવામાાં આવેલ પ્રીવમયમ િર 
બાિ કરી બાકી રહલે પ્રીવમયમ િરમાાં 
રાજય અને કેન્ર સરકારનો ૫૦-૫૦ ટકા 
દહસ્સો રહલે છે. 



• રાજ્યના યવુાનોમાાં સાહવસક
પ્રવવૃતઓનો વવકાસ થાય તથા રમત 
ગમત ક્ષેત્રે પ્રોત્સાદહત કરવા માટે 
પ્રવતવર્ષવ લગરનાર આરોહણ- અવરોહણ 
સ્પધાવન ુઆયોજન કરાય છે. 

• આ સ્પધાવન ુઆયોજન ૧૯૭૧ થાય 
છે. 

ગીરનાર- આરોહણ-અવરોહણ 
સ્પધાવ 



સજુલામ સફુલામ પાંચમહાલ 
• આ અલભયાન અંતગવત પાંચમહાલ

જજલ્લાના જાાંબઘુોડા તાલકુાના 
ધાણકીયા ગામના ચેકડેમને ઉંડો 
કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાાં
આવી છે. 



નવી રારિીય વશક્ષણ વનતી
• રારિીય વશક્ષણ નીવત ૨૦૧૯ ના ગઠન 

માટે કેન્ર સરકારે વવવવધ રાજ્યો 
તરફથી સચૂનો માંગા્યા છે, 

• રાજ્યમાાં આ અંગે યોજાયેલી જૂથ 
ચચાવને મખુ્યમાંત્રી વવજયભાઇ
રૂપાણીએ સાંબોધી હતી.



• ૧૯૮૬ પછી પ્રથમવાર નવી રારિીય વનતી 
ધડવાની પહલે કેન્ર સરકારે કરી છે. 

• વશક્ષણ રાજ્યમાંત્રી વવભાવરીબેન િવે જણા્ય ુ
હત ુકે રારિીય વશક્ષણ નીવતમાાં પાયાથી
ફેરફાર કરવાનો અવસર છે. 

• ડો. કસ્તરુી રાંગનના વડપણ હઠેળની 
સવમવતએ રારિીય વશક્ષણ નીવતનો મસુદ્દો 
ધડવા રાજ્યો પાસેથી સચૂનો અને મત 
માંગા્યા છે.  
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