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સરદાર જયંતિ 
• પ્રધાનમતં્રી નરેન્દ્ર ૩૧ ઓક્ટૉબર સરદાર 

જયંતિએ નમમદા બધં નજીક સ્ટેચ્ય ુઓફ 
યતુનટી એકિા સ્મારક ખાિે નવા
નીમાયેલા અતધકારીઓની કાયમશાળા 
યોજાશ.ે 

• ૧૮ થી ૩૧ ઓક્ટોબર કુલ ૧૪ દદવસ 
માટે યપુીએસસીની પરીક્ષા પાસ કરનાર 
૧૦૦૦ થી વધ ુઉમેદવાર હાજર રહશે.ે 



ગીરનાર પરીક્રમા 

• ગીરનારની લીલી પદરક્રમા આ વર્ષે ૮ 
મી નવેમ્બરને કારિક સદુ એકાદશી 
થી પનૂમ સધુી યોજાશે. 



ઘડુખર અભયારણ્ય 
• આજથી કચ્છના નાના રણમા ંઆવેલ 

ઘડુખર અભયારણ્ય પયમટકો માટે
ખલૂ્લ ુમકૂવામા ંઆવ્ય ુછે. 

• ૧૫ ઓક્ટોબર થી પ્રવાસીઓ આ
અભ્યારણયની મલુાકાિ લઈ શકશે. 

• છેલ્લે થયેલ ગણિરી મજુબ 
ઘડુખરની સખં્યા ૪૪૫૦ જેટલી 
નોંધાયેલ છે. 





સિં કબીર એવોડમ 
• રાષ્ટ્રીય કક્ષાનો હસ્િશાળાને લગિો 

સિં કબીર એવોડમ ૨૦૧૭ ભજુોડીના 
કસબીને જાહરે થયો છે. 

• ભજૂોડીના વણકર હમીર તવશ્રામ 
સીજુની સિુરાઉ કાપડની કલાત્મક 
શાલ માટે પસદંગી થઈ છે. 

• હસ્િકળાને પ્રોત્સાદહિ કરવાના હતેસુર 
એનાયિ કરવામા ંઆવે છે. 



રાન્દ્સપોટમ વાહનો લાઇસન્દ્સ માટે 
ધોરણ-૮ પાસની લાયકાિ રદ 
• રાજ્યમા ંલાઇસન્દ્સ મેળવવા માટે 

ધોરણ -૮ પાસ ફરજીયાિ સેન્દ્રલ 
મોટર વ્વ્હકલ્સ રુલ્સ 1989 ના તનયમ-
8 ને રદ કરવામા ંઆવ્યો છે. 

• હવે રાન્દ્સપોટમ  વાહન ચલાવવા માટે 
ડ્રાઇવીંગ લાઇસન્દ્સ મેળવવા માટે 
ધોરણ-8 ની માકમશીટ કે શૈક્ષણણક કોઇ 
પણ લાયકાિની જરૂર રહિેી નથી. 



• જેના કારણે ન ભણેલા લોકો લાઇસન્દ્સ 
મેળવી ડ્રાઇવીંગની નોકરી મેળવવી 
ગજુરાન ચલાવવા ઇચ્છિા લોકો માટે 
ડ્રાઇવીંગ લાઇસન્દ્સ મેળવવાનો રસ્િો 
ખલુી ગયો છે. 

• કેન્દ્ર સરકારની જાહરેાિના ૨૩ દદવસ 
બાદ રાજ્ય સરકારનો તનણમય 



પાદકિંગના ફીને ગેરકાયદે ઠેરવિા 
હાઇકોટમના હકુમને સતુપ્રમ કોટમમા ં
પડકાર 

• પાદકિંગ ફી લેવાના મદુ્દા પર ગજુરાિના 
મવ્લ્ટપ્લેદકસસ, મોલ્સ, કોમતશિયલ 
કોમ્પ્લેક્સને સતુપ્રમ કોટમ  વચવાળાની રાહિ 
આપી છે. 

• વાહનો માટેનો એક કલાકના ફ્રી પાદકિંગ બાદ 
મલ્ટીપ્લેક્ક્સસ, મોલ્સ, કોમતશિયલ કોમ્પ્લેક્સ, 
મલુાકાિીઓ પાસેથી પાદકિંગ માટે વાજબી ફી 
ઉધરાવી શકે છે. 



અસગંદઠિ ક્ષેત્રના શ્રમયોગીઓને 
માતસક ૩૦૦૦ ન ુપેન્દ્શન યોજના 
જાહરે 

• અસગંદઠિ કે્ષત્રના અઢાર વર્ષમથી માડંીને ૪૦ 
વર્ષમની વય સધુીના ફેદરયા, દરક્ષાચાલકો 
બાધંકામ ક્ષેત્રના શ્રતમકો, કચરો વીણનારાઓ, 
બીડી કામદારો, ખેિ મજૂરો, ડ્રાઇવર, દરજી, 
મોચી, ધરેલ ુકામદારો સ્વરોજગારી મેળવિા 
શ્રમયોગીઓને પ્રધાનમતં્રી શ્રમયોગી 
માનધન યોજના હઠેળ માતસક રૂતપયા ૩૦૦૦ 
ન ુપેન્દ્શન આપવામા ંઆવશે. 



ડો. એપીજે અબ્દુલ કલામ 
એક્સેલન્દ્સ એવોડમ
• ભારિના પવૂમ રાષ્ટ્રપતિ ભારિરત્ન 

ડૉ. એ.પી.જે અબ્દુલ કલામના 
જન્દ્મદદન તનતમત્તે િેમના જીવન કાયમ 
પર યોજાયેલા સમારંભમા ંસમગ્ર
ભારિમાથંી વીસ જેટલી વ્યક્ક્િઓને 
િેમના ક્ષેત્રોમા ંતવતશષ્ટ્ટ સામાજજક સેવા 
માટે ડો. એપીજે અબ્દુલ કલામ
એક્સેલન્દ્સ એવોડમથી ણબરદાવવામા ં
આવ્યા હિા. 



• ગજુરાિમાથંી સરુિના જાણીિા દક્રટીકલ 
કેર સ્પેશ્યાલીસ્ટ ડૉ. રાજેશ બી. 
પ્રજાપતિને િેમણે વર્ષમ ૨૦૦૫ થી ૨૦૧૨ 
છ વર્ષમ સધુીમા ગરીબ દદીઓની કરેલી 
સેવા િેમજ ગજુરાિમા ંક્રીટીકલ કેર 
મેડીસીન અને િેની પ્રેક્ટીસને આગવી 
શાખા િરીકે તવકસાવવા આ પાદરિોતર્ષક 
આપવામા ંઆવ્યો. 
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