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માછીમારના કુુંટુબીજનોને સહાય 
• પાકિસ્તાન દ્વારા દકરયામાુંથી માછીમાર 

િરતા પિડાયેલ વ્યક્તતના 
િટુુંબીજનોન પોતાના ધરના િમાનાર 
વ્યકિતની ગેરહાજરીમાું ઘર ચલાવવા 
માટે દૈનનિ રૂનપયા ૩૦૦ એટલે િે
મકહના રૂનપયા ૯૦૦૦ ની સહાય 
આપશે.



• ૨૦૧૨ થી સહાય દર રૂનપયા ૧૫૦ 
હતા પરુંત ુસરિાર દ્વારા આ સહાયના 
દર એનિલ ૨૦૧૯ થી વધારીને ૩૦૦ 
િરવામાું આવ્યા. 

• પાકિસ્તાન સત્તાવાળા દ્વારા પિડાયેલ 
માછીમાર જેલમાુંથી મિુત થાય તયાું 
સધુી આ સહાય રાજ્ય સરિાર દ્વારા 
માછીમારના કુટુુંબીજનોને ચિૂવાય છે. 





દેશનો િથમ બ્લ ૂબીચ 
• રાજ્ય સરિાર દ્વારા દેવભનૂમ દ્વારિા 

જજલ્લાના નશવરાજપરુ બીચને દેશના 
િથમ બ્લ ુબીચ તરીિે નવિસાવવામાું 
આવશ.ે 

• રાજ્ય િક્ષાના પયાાવરણ મુંત્રી
જયદ્રથનસિંહ પરમાર જણાવ્ય ુિે, 
પયાાવરણ વ્યવસ્થાપન અને ઇિો
ટુકરઝમને િોતસાહન આપવા માટે બ્લ ુ
ફ્લેગ બીચ નવિસાવામાું આવશ.ે 



List of beaches

1. Shivrajpur (Gujarat)
2. Bhogave (Maharashtra)
3. Ghoghla (Diu)
4. Miramar (Goa)
5. Kasarkod (Karnataka)
6. Padubidri (Karnataka)
7. Kappad (Kerala)
8. Eden (Puducherry)
9. Mahabalipuram (Tamil Nadu)
10. Rushikonda (Andhra Pradesh)
11. Golden (Odisha)
12. Radhanagar (Andaman & Nicobar Islands)





નિયુંિા રામી એનશયન િરાટે 
• િરાટેમાું રાષ્ટ્રિય સવુણાચુંદ્રિ નવજેતા 

અમદાવાદની નિયુંિા રામીએ
ઉઝબેકિસ્તાનના તાશ્િુંદમાું રમાયેલી 
એનશયન ચેમ્પીયનશીપમાું 5 મુું સ્થાન 
મેળવ્ય.ુ 

• જાપાનની નસનમઝુએ સવુણા ચુંદ્રિ અને 
હોંગિોંગની સ્પધાિે રજતચુંદ્રિ મેળવ્યો 
હતો. 



• નિયુંિા રામી ગયા મકહના કદલ્હીમાું 
આયોજજત નેશનલ ગેમ્સમાું સવુણા
પદિ મેળવ્યો હતો. 

• િરાટેમાું નેશનલ લેવલે સવુણા પદ્િ 
મેળવનાર િથમ ગજુરાતી નિયુંિા 
રામી છે. 



ઇન્ડો બાુંગ્લા ટેનનસ વોલીબોલ
• ઢાુંિા ખાતેશરૂ થનારી ઇન્ડો બાુંગ્લા 

ટેનનસ વોલીબોલ ચેમક્મ્પયનશીપની 
ભારતીય ટીમ ભાવનગર જજલ્લાના 
ત્રણ રમતવીરોની પસુંદગી થઈ છે. 

• પસુંદગી પામેલા ભાવનગરના ખેલાડી 
નવરભદ્રનસિંહ જાડેજા, નુંદીની ચડુાસામા 
અને ઉજાા કદહોરા  



રાઓલજી નનધન 
• ગજુરાત પક્ષી સુંરક્ષણ મુંડળના િમખુ 

અને જાણીતા પક્ષીનવદ લાલનસિંહ 
માનનસિંહ રાઓલન ુનનધન 

• સરેુન્દ્રનગરના લીંબડીના જન્મ
• પુંખીમુંડળની સ્થાપના િરી, 
• ગજુરાતન ુપુંખીજગત, જીવનસષૃ્ટ્રટ, 

પક્ષીઓ અને જ ુંતઓુ અને બડાસ બડાસ 
તેમન ુઅંગે્રજી પસુ્તિ છે. 



• ચકરત્ર અને સરળ ભાષામાું પસુ્તિો 
લખ્યા છે.
– આસપાસના પુંખી, 
– પાણીના સુંગાથી, 
– વન ઉપવનના પુંખી
– વીડવગડાના પુંખી



• કહમાલય િદેશના મનાલી ખાતે િકૃનત 
નશબબરોન ુસુંચાલન િરી અને પક્ષી 
ચાહિને માગાદશાન આપ્ય.ુ 

• કહિંગોળગઢ અભ્યારણ્ય, િચ્છ મરીન 
અભ્યારણ્ય અને રારિીય અખાત પાિા 
તેમજ ખીજડીયા પક્ષી અભ્યારણ્ય 
વગેરેમાું જીવનભર સેવા આપી છે.



મેધાલય જળ નનતીને મ ુંજૂરી
• મેધાલય સરિાર મુંત્રીમુંડળ દ્વારા 

પાણીની સમસ્યાને ઉિેલ માટે જળ 
નીનતના મસુદાને મુંજૂરી આપી. 

• મેધાલય જળ નનતીને મુંજૂરી 
આપનાર ભારતન ુિથમ રાજ્ય બન્યુ



વડાિધાનના અંગત સબચવ 
• ભારતીય નવદેશ નવભાગના અનધિારી 

શ્રી નવવેિ કુમારના વડાિધાન નરેન્દ્ર 
મોદીના અંગત સબચવ તરીિે નનમણ ૂુંિ 
િરવામાું આવી. 

• નવવેિ કુમાર હાલમાું PMO OFFICE માું 
િાયારત છે. 
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