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એર પ્યોરરફાયર ટાવર- સરુત 
• વાય ુપ્રદુષણ નિયતં્રણ કરવા માટે ચીિિી પેટિન 
પર સરુતમાં એર પ્યોરીફાયર ટાવર બિાવવામા ં
આવશ.ે 

• ક્લીિ એન્વાયરમેન્ટ રરસચન સેન્ટર 
[સીઇઆરસી], આઇઆઇટી રિલ્હી અિે 
એસવીએિઆઇટી એર પ્યોરીફાયર લગાવવાિી 
તૈયારી કરી રહી છે. 

• આ ટાવર ૩૦ હજાર ક્યબુબક મીટર હવા રોજ શદુ્ધ 
થઈ શકે છે. 

• જેથી ૧ લાખ લોકોિે શદુ્ધ હવા મળી શકશ.ે 



BCCI  િા સબચવ : જય શાહ 
• કેન્રીય ગહૃ મતં્રી અિે ભાજપિા રાષ્ટ્રીય 
અધ્યક્ષ શ્રી અનમત શાહિા પતુ્ર જય શાહ 
બોર્ન ઓફ કન્રોલ ફોર રિકેટ ઇિ ઇન્ન્ર્યા 
- BCCI િા સેિેટરી તરીકે બબિ હરરફ 
ચ  ટંાઇ આવ્યા છે. 

• કેન્ર સરકારમા ંરાજ્ય કક્ષાિા મતં્રી અિે 
રહમાચલ પ્રિેશિા સાસંિશ્રી અનરુાગ
ઠાકુરિા ભાઇ અરૂણ ધમુલ રિકેટ બોર્નિા 
િવા ખજાિચી બન્યા છે. 



• રિકેટ કંરોલ બોર્નિી ચ  ટંણીમા ંભ  તપ  વન 
રિકેટર સૌરવ ગાગંલુી રિકેટ બોર્નિા 
અધ્યક્ષ બન્યા. 

• ગજુરાત રિકેટ એસોસીયેશિમાં ૬
વષન સધુી સેિેટરી તરીકે સેવા 
આપિાર જય શાહ ભારતીય રિકેટ 
બોર્નિા સૌથી યવુા સેિેટરી બન્યા છે. 





રાજ્યકક્ષાિી ફૂટબોલ સ્પધાન

• ખેલ મહાકંુભ- 2019 િી રાજ્યકક્ષાિી 
ફૂટબોલ સ્પધાનમા ંરહિંમતિગર સ્પોટનસ 
એકેર્મીિી ફુટબોલ ટીમિે હરાવી
પાટણ જજલ્લાિી સ્પોટનસ એકેર્મીિી 
ટીમ રાજયકક્ષાએ નવજેતા બિી છે. . 



• રાજ્યકક્ષાએ નવજેતા બિેલી અંર્ર-૧૭ 
ગલ્સન ફૂટબોલ ટીમ નસલેકશિ બાિ 
રાજસ્થાિ ખાતે આગામી 21 
ઓક્ટોબર શરૂ થતી િેશિલ 
ચેમ્પપયિશીપ ઓફ સ્કુલ ગેપસિી 
ફૂટબોલ સ્પધાનમા ંભાગ લેશે



• મહસેાણા જજલ્લાિા ૧૦ તાલકુામાં
સાત બારિા તમામ ઉતારા 
ઓિલાઇિ નસસ્ટમમા ંઆવી ગયા છે.

• ૨૦૦૫ થી અત્યાર સધુીિા સાત
બારિા ઉતારા ઇ-ધરામાથંી 
ઓિલાઇિ મળે છે. 

ઇ-ધરા 



• જ્યારે તે પહલેાિા ંએટલે કે વષન 1952-
53 થી 2004 સધુીિા ઉતારા માટે 
મામતલિાર કચેરીમાં અરજી કરવી
પર્તી હતી. 

• આ તમામ ઉતારા ઇ-ધરામાથંી મળી રહ ે
તે માટે અપલોર્ કરાયા બાિ છેલ્લા
મરહિાથી ચાલતી ઓિલાઇિ
વરેીરફકેશિ કામગીરી પ  ણન થઈ જતા ં
તમામ સધુારા ઓિલાઇિ નસસ્ટમા ંઆવી 
ગયા છે. 



બીચ ફેસ્ટીવલ 
• ગજુરાત પ્રવાસિ નિગમ અિે 
પોરબિંર જજલ્લા વરહવટી તતં્રિા 
સયંકુ્ત ઉપિમે માધવપરુ બબચ ખાતે 
૨૦ મી ઓક્ટોબર થી ત્રીજી િવેપબર 
સધુીમા ંસધુી સાજંિા 5 થી 9 વાગ્ય 
સધુી બીચ ફેસ્ટીવલ યોજાશે.



રામિાથ કોનવિંિ ગજુરાતિી મલુાકાતે 

• રાષ્ટ્રપનત રામિાથ કોનવિંિ ૧૨ 
ઓક્ટૉબર ગજુરાતિી બે રિવસ 
મલુાકાતે આવ્યા. 

• આ િરપયાિ તેઓ વર્ાપ્રધાિ િરેન્ર 
મોિીિી માતા હીરાબાિે મળવા માટે 
રાયસણ આવ્યા. 

• કોબા મ્સ્થત જૈિ િેરાસરિી મલુાકાત 
લેશે. 



જોસેફ મેક્વાન
• જોસેફ મેક્વાિ  ગજુરાતી ભાષાિા અિે 
એમા ંપણ િબલત સારહત્યિા સવનશ્રષે્ટ્ઠ 
સારહત્યકાર માિવામા ંઆવ ેછે. 

• જન્મ : ૦૯ ઓક્ટોબર, ૧૯૩૫
• તેમિો જન્મ ગજુરાતિા સમધૄ્ધ ચરોતર 
પ્રિેશિા ઓર્ (હાલ જજલ્લોોઃ આણિં) 
પાસે આવલે ત્રાણોલ ગામિા બિસ્તી
ધમન પાળતા એક સામાન્ય વણકર
કુટંુબમાં થયેલો



• તેમિી લખેલ રેખાબચત્રો"વ્યથાિા
નવતક" (૧૯૮૫) અિે 
િવલકથા"આંગળીયાત" (૧૯૮૮) િે
ગજુરાત સારહત્ય અકાિમીન ુપ્રથમ 
પારીતોષીક પ્રાપ્ત થયેલ. 

• વ્યથાિા ંવીતક’ (૧૯૮૫)મા ં
શોષણપ્રધાિ સમાજિા ં
િબલતચરરત્રોિા ંઆલેખિો છે. 



• ‘વહાલિા ંવલખા’ં (૧૯૮૭) અિે 
‘પ્રીત પ્રમાણી પગલે પગલ’ે (૧૯૮૭) 
પણ ચરરત્રલક્ષી પસુ્તકો છે. 
‘આંગબળયાત’ (૧૯૮૬) વણકર અિે 
પટેલ કોમિા વગનસઘંષનિે કેન્રમા ં
રાખી સામાજજક દ્વષે અિે સઘંષનિે 
િબલત રન્ષ્ટ્ટ-કોણથી ઉપસાવતી
જાિપિી િવલકથા છે.
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