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લોકસપંકક કાર્કક્રમ 
• ભારત સરકારના સચૂના અને પ્રસારણ 

મતં્રાલર્ને આધિન ગજુરાત પ્રદેશના 
પ્રાદેધશક લોકસપંકક  કાર્કલર્ દ્વારા આગામી 
વર્ક દરધમર્ાન ગજુરાતના ધવધવિ 
મેળાઓમા ંકુલ ૩૩ જેટલા લોક સપંકક
કાર્કક્રમનુ ંઆર્ોજન કરવામા ંઆવશે.  

• ગજુરાતમા ંર્ોજાતા ધવધવિ લોકમેળામા ં
લધ,ુ મધ્ર્મ અને મોટા પ્રકારના 
આઇસીઓપીનુ ંઆર્ોજન કરવામા ંઆવનાર 
છે. 



કચ્છ: કોંગોફીવર 
• ક્રીમીર્ન કોંગો હમેરેજજક ફીવર કોંગો 

ફીવર તરીકે ઓળખાર્ છે. 
• રાજ્ર્મા ંતેના ૮ શકંાસ્પદ નમનૂા 

લેવાઇ ચકૂ્યા છે. 
• આ રોગ પશઓુ મારફતે ફેલાર્ છે. 
• કચ્છના પશપુાલક ઉિોગ ખબૂ જ

ધવશાળપાર્ા પર હોવાથી તકેદારી 
ભાગ રૂપે આરોગ્ર્ તતં્ર સતકક બ્યુ,ં 





ખલાસીઓ માટે બાર્ોમેટ્રીક 
• ભારત ધવશ્વમા ંપ્રથમ એવો દેશ કે જે 

ખલાસીઓ માટે બાર્ોમેટ્રીક ઓળખ 
દસ્તાવેજ પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્ો છે. 

• કે્રીર્ વહાણવટા અને કેધમકલ 
ફર્ટિલાઇઝર મતં્રીશ્રી મનસખુ 
માડંવીર્ાએ આજે નવી ર્દલ્હીમા ંઆ 
પ્રોજેક્ટનો શભુારંભ કર્ો .



• મનસખુ માડંવીર્ાએ 05 ખલાસીઓને 
નવા બી.સી.આઇ.ડી. કાડક આપ્ર્ા હતા. 

• નવા ચહરેાની ઓળખ માટે 
બાર્ોમેટ્રીક ટેકધનક આધધુનક સરુક્ષા 
સધુવિાઓની સાથે બે આંગળીઓ 
અથવા આંખની કીકી આિાર્રત જૈવ 
મેર્ટ્રક ડેટા આિાર્રત પદ્ધધત છે. 



• આંતરરાષ્ટ્ટ્રીર્ જળમાગક અને અ્ર્ 
દર્રર્ાઇ ક્ષેત્રોમા ંધવશેર્ ધવકાસ તથા 
આંતરરાષ્ટ્ટ્રીર્ વહાણવટા ઉિોગમા ં
ભારતના ખલાસીઓની સખં્ર્ામા ંપણ 
નોંિપાત્ર વિારો જોવા મળ્ર્ો છે. 

• આ બાર્ોમેટ્રીક ઑળખ દસ્તાવેજ 
પ્રોજેક્ટથી દર્રર્ાઇ માગક સરુક્ષામા ં
પણ વિારો થશે. 





ફીટ ઇ્ડીર્ા કાર્કક્રમ 
• કચ્છના ત્રણ લાખથી વધ ુધવિાથીઓ 

શાળામા ંફીટ ઇ્ડીર્ા કાર્કક્રમન ુ
આર્ોજન કરવામા ંઆવ્ય.ુ 

• નરે્ર મોદી દ્વારા ૨૯ ઓગસ્ટ રાષ્ટ્ટ્રીર્
ખેલ ર્દવસ ધનધમત્તે ર્દલ્હી ખાતેથી ફીટ 
ઇ્ડીર્ા કાર્કક્રમની શરૂઆત કરશે. 



ઝવેરચદં મેિાણીની ૧૨૩મી 
જ્મજરં્ધત 

• રાષ્ટ્ટ્રીર્ શાર્ર ઝવેરચદં મેિાણીનો 
જ્મ ૨૮-૦૮-૧૮૯૬ ચોટીલા 
સરેુ્રનગર ખાતે થર્ો હતો. 

• પરુૂનામ : ઝવેરચદં કાલલદાસ મેિાણી 
• ઉપનામ: રાષ્ટ્ટ્રીર્ શાર્ર, પહાડન ુ

બાળક, સાર્હત્ર્શાસ્ત્રી, ધવરાટ, શાણો, 
લોક સાર્હત્ર્નો મત મોરલો 



• તેઓ ફુલછાબ, જ્મભધૂમ અને સૌરાષ્ટ્ટ્ર 
વગેરે પત્રના તતં્રી રહ્યા હતા. 

• ગાિંીજીને બીજી ગોળમેજી પર્રર્દમા ં
(ઇ.સ. ૧૯૩૧) ભાગ લેવા જતા 
ઝવેરચદં મેિાણીએ ‘છેલ્લો કટોરો’ 
રચના કરી હતી. આ કૃધત ધસિંધડૂૉ
નામના કાવ્ર્ સગં્રહમાથંી લીિેલી છે. 

• મહાત્મા ગાિંીએ તેમણે રાષ્ટ્ષ્ટ્ટ્રર્ 
શાર્રન ુલબરૂદ આપેલ 



• તેમની છેલ્લી નવલકથા કાળચક્ર
• મન મોર બની થનગાટ કરે તેમણે

રધવ્રનાથ ટાગોરની મળૂ બગંાળી 
ભાર્ાની “નવી વર્ાક” માથંી લીિેલ 
કાવ્ર્સગં્રહ જેન ુગજુરાતી અનવુાદ 
કયુક. 

• ગજુરાતના મકૂસેવક રધવશકંર 
મહારાજના ચર્રત્ર “ માણસાઇના ર્દવા” 
કૃધતમા ંલખેલ છે. 



• “કોઇના લાડકવાર્ો”  મહાદેવભાઇ 
દેસાઇએ જેલવાસ દરધમર્ાન બતાવેલ 
રોર્લ રીડરના સમબડીઝ ડાલલિંગ 
કાવ્ર્ પરથી ગજુરાતી અનવુાદ કરેલ 
છે 

• ઘટમા ંઘોડા થનગને, આતમ વીજે
પાખં, અણદીઠેલી ભોમ પર ર્ૌવન
માડંે આંખ જેવા વીરસર અને કુરબાની 
કથાઓ રચના કરી છે. 



કૃધત :
• સૌરાષ્ટ્ટ્રની રસિાર 
• માણસાઇના દીવા 
• સોરઠી સતંો 
• સોરઠી બહારવટીર્ા 
• તલુસી ક્યારો 
• સોરઠ તારા વેહતા પાણી 
• ધસિંધડુૉ (કાવ્ય)્ 
• વસુિંરાના વહાલા દવલા 
• યગુવદંના(કાવ્ર્) 
• છેલ્લ ુપ્રણાર્, 
• લલ. હુ ંઆવ ુછુ 



પકં્ક્તઓ 
• છેલ્લો કટોરો આ ઝેરનો પી જજો બાપ ુ
• કોઇ ના એ લાડકવાર્ા 
• મન મોર બની થનગાટ કરે 
• ઓ રાજ મને લાગ્ર્ો કસુબંીનો રંગ 
• ચારણ ક્ર્ા 
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