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રાજ્ય યોગ બોર્ડના અધ્યક્ષ: 
શિિપાલ રાજપતૂ 
• ગજુરાત રાજ્યના મખુ્યમતં્રી

શિજયભાઇ રૂપાણીએ ગજુરાત રાજ્ય 
યોગ બોર્ડના અધ્યક્ષ સહિત પાચં 
બબનસરકારી સભ્યોની શનમણ ૂકં કરી છે. 

• રમત ગમત યિુા અને સાસં્કૃશતક 
પ્રવશૃત શિભાગના ઠરાિ અનસુાર યોગ 
બોર્ડના અધ્યક્ષ તરીકે શિિપાલ 
િોભરામ રાજપતૂની શનમણ ૂકં કરિામા ં
આિી. 



• બબનસરકારી સભ્યો: 

– ૧. ભાનકુુમાર નરોત્તમદાસ ચૌિાણ 
– ૨. પ્રકાિ પરુૂષોત્તમ હિપરે
– ૩. ર્ૉ. ચન્દ્રશસિંિ ગભંીરશસિંિ ઝાલા 
– ૪. હિમાબિને મેહુલ પરીખ 
૨૧ જુ ન : શિશ્વ યોગ હદિસ 



અનજુા સરુતની માઉન્દ્િેન ગલડ
• સરુતની બે બિનેો અનજુા અને

અહદતી િૈદ્ય ગત માચડ મહિનામા ં
માઉન્દ્િ એિરેસ્િ સર કયુડ િત.ુ

• આ સાથે તેઓ એિરેસ્િને સર કરનારી 
પ્રથમ ગજુરાતી મહિલા બની િતી. 

• અનજુા િૈદે્ય ૧૫ ઓગસ્િ સ્િાતતં્ર્ય 
પિડ શનશમતે ઓસ્રેલેશિયાના ૪૪૮૪ 
મીિર ઊંચા માઉન્દ્િ કાસડિેન્દ્ઝ શિખર 
પર શત્રરંગો લિરેાવ્યો િતો. 





Title
• અનજુાએ શિશ્વના ૭ માથંી ૪ 

ઉપખરં્ના સિોચ્ચ શિખર સર 
કરિાની શસદ્ધિ મેળિી છે. 

• અનજુાએ દબક્ષણ અમેહરકા, એશિયા, 
યરુોપ અને ઓસ્રેલેશિયાના સૌથી 
ઊંચા શિખર સર કયાડ છે. 

• આહિકા, ઉત્તર અમેહરકા અને
એન્દ્િાકડ હિકા ઉપખરં્ના તેઓ આગામી 
સમયમા ંશિખર સર કરિે. 





રોણાચાયડ એિોર્ડ 
• રમતોમાાં ઉત્કૃષ્ટ કોચ ને દ્રોણાચાર્ય પરુસ્કાર 

૧૯૮૫ થી આપિામા ંઆિે છે. 

• જેને પ્રાચીનભારતના સસં્કૃત મિાકાવ્ય 
મિાભારતમા ં એક પાત્ર "રોણાચાયડ" અથિા 
"ગરુુ રોણ“(અજુ ડન ના ગરુુ)  નામ પરથી આ 
એિોર્ડને રોણાચાયડ  એિોર્ડ કિિેાય છે. 

• ઇનામ સ્િરૂપે રોણાચાયડની 
એક કાસં્ય પ્રશતમા પ્રમાણપત્ર, અને ૫ લાખ 
રૂશપયા આપિામા ંઆિે છે. 



રોણાચાયડ એિોર્ડ ૨૦૧૯ શિજેતા 
• શિમલ કુમાર – બેર્શમન્દ્િન 
• સદંીપ ગપુ્તા – િેબલ િેશનસ 
• મોહિિંદર શસિંિ હિલ્લોન – એથ્લીિી્સ 
• મરજબાન પિેલ – િોકી 
• રામિીરશસિંિ ખોખર – કબડ્ડી 
• સજંય ભારિાજ – હિકેિ 



ધ્યાનચદં એિોર્ડ 
• યિુા બાબતોના મતં્રાલય દ્વારા િાશષિક ધોરણે 

ધ્યાનચદં એિોર્ડ આપિામા ંઆિે છે.

• આ એિોર્ડ રમતિીરની સહિય રમત કારહકદી
દરશમયાન અને શનવશૃત્ત પછી બનેં રમતમા ંતેમના 
યોગદાન માિે ૨૦૦૨ થી આપિામા ંઆિે છે.

• િોકીના મિાન ખેલાર્ી ધ્યાનચદંના નામ પરથી 
એિોર્ડન ુનામ ધ્યાનચદં એિોર્ડ રાખેલ છે.

• આ એિોર્ડમા ંપરુસ્કાર સ્િરૂપે 5,00,000 તથા 
પ્રશતમા અને પ્રિસ્સ્ત પત્ર આપિામા ંઆિે છે.



ધ્યાનચદં પરુસ્કાર શિજેતા ૨૦૧૯
• મૈનઅુલ િેહિકસ- િોકી 
• મનોજ કુમાર – કુસ્તી 
• અરૂપ બસક – િેબલ િેશનસ 
• શનશતન કીતડને – િેશનસ 
• સી. લાલરેમસગંા – તીરંદાજી 



િહેરિેજ સાઇિ 
• રાજ્યની ૪ િહેરિેજ સાઇિ શિકસાિિા 

કેન્દ્રીય પ્રિાસન મતં્રાલય સાથે કરાર 
• ૧. મોિેરાન ુસયૂડમહંદર 
• ૨. પાિણની રાણકી િાિ 
• ૩. જુનાગિની બૌિ ગફુા 
• ૪. ચાપંાનેરની યનુેસ્કો િહેરિેજ સાઇિ 



રાણકી િાિ 
• અણહિલિાર્ પાિણના સોલકંી િિંના 

સ્થાપક મળૂરાજ સોલકંીના પતુ્ર 
ભીમદેિ પિલેાની પત્ની અને જુનાગિ 
ના ચરુ્ાસમા િિંના રાજા રા ખેંગાર 
ના પતુ્રી રાણી ઉદયમતીએ ૧૧મી 
સદીના અંશતમ ચતથુાાંિમાં પ્રજા માિે 
પાણીની વ્યિસ્થા ઉભી કરિા િાિનુ ં
શનમાડણ કરાવ્યુ ંિત ું

•



• સદીઓ અગાઉ સરસ્િતી નદીમાં
આિેલા પરૂ અને અન્દ્ય ઘિનાિમથી 
આ િાિ જમીનમા ંદિાઈ ગઈ િતી.

• પરંત,ુ ર૦મી સદી સધુી લોકોથી
અબલપ્ત રિલેી આ િાિને મળૂ 
સ્િરૂપમા ંલાિિા ભારતીય પરુાતત્િ 
શિભાગે ઇ.સ. ૧૯૬૮મા ંિાિમાં
ભરાયેલી માિીને બિાર કાિિા
ઉત્ખનન કાયડિાિી આરંભતા ઘણા 
િષો બાદ િાિ તેના મળૂ સ્િરૂપમા ં
આિી િતી. 



• રાણકી િાિનુ ંમખુ પિૂડ તરફ ખલુે છે.
• રાણકી િાિ ૬૪ મીિર લાબંી, ૨૦

મીિર પિોળી અને ૨૭ મીિર ઊંર્ી છે.
• તે સાત માળ જેિલી ઊંર્ી છે.
• આ િાિ જયા પ્રકાર ની િાિ છે. 
• િાિમા ંદેિીદેિતાઓની સાથે-સાથે 

અનચુરતી અપ્સરાઓ અને 
નાગકન્દ્યાઓની પણ કલાત્મક મશૂતિઓ 
કંર્ારિામા ંઆિી છે. 



• ભારતીય હરઝિડ બેંકે િષડ ૨૦૧૮મા ં
બિાર પાર્ેલી નિી જંાબલી રંગની 
રૂશપયા ૧૦૦ની ચલણી નોિોમાં
પાછળની તરફ રાણકી િાિ 
દિાડિિામા ંઆિી છે



મલ્િાર મેળો 
• રાજકોિના રેસકોસડના મેદાનમા ં

મખુ્યમતં્રી શિજયભાઇ રૂપાણીએ 
મલ્િાર મેળાન ુઉિાિન કયુડ

• આ મેળો ૫ હદિસ ચાલિે. 
• ઉપરાતં આ લોકમેળાને સપંણૂડપણે 

તમાકુ અને પ્લાસ્સ્િક મુ્ ત જાિરે 
કરાયો છે. 
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