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મન કી બાત
• મન કી બાત કાર્યક્રમ માાં પ્રધાનમાંત્રી 

નરેન્દ્ર મોદી એ જણાવ્ય ુકે જમ્મ ુઅને 
કશ્મીર ના નાગરરકો સારો વહીવટ 
ઈચ્છે છે અને આ મદેુ્દ અવરોધ ઊભા 
કરનાર કે તતરસ્કાર ની લાગણી
ફેલાવનારાઓ તેમના ઈરાદા માાં સફળ 
નહીં થાર્. 



ગામ તરફ પાછા ફરો
• કશ્મીર માાં “ગામ તરફ પાછા ફરો” નામ ના 

સમદુાર્ આધારરત કાર્યક્રમ માાં સ્થાતનક 
નાગરરકો મોટી સાંખ્ર્ા માાં જોડાઇ રહ્યા છે 
તેનો ઉલ્લેખ કરી પ્રધાનમાંત્રી એ કહ્ુાં કે 
વિકાસ ની શક્તિ બદૂંક ની ગોળી અને બોમ્બ 
ની શક્તિ કરિા ંઘણી િધારે હોય છે.

• આ કાર્યક્રમ દરતમર્ાન રાજ્ર્ ની 4,500
પાંચાર્તો માાં સરકારી અતધકારીઓએ પ્રત્ર્ક્ષ 
મલુાકાત લઈને ગ્રામજનો ને તવતવધ સરકારી
ર્ોજના ની તવગતો આપી.



• આ કાર્યક્રમ હઠેળ સરકારી 
અતધકારીઓએ એ આંતરરાષ્ટ્રીર્ 
સરહદ નજીક ના ગ્રામપાંચાર્તો ની 
મલુાકાત લીધી હતી જેમાાં સરહદ પાર 
થી થતાાં ગોળીબાર ના વાતાવરણ માાં 
રહતેા ગ્રામજનો એ પણ ભાગ લીધો. 



તવધાથીઓના પ્રોત્સાહનની વાત: 
પ્રધાનમાંત્રી 

• પ્રધાનમાંત્રીએ એ દેશ ના યવુાનો ને અંતરરક્ષ સાથે 
સાંબાંતધત જીજ્ઞાસાઓ,ભારત ના અવકાશ તમશન, 
તવજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી સાંબ ાંતધત ક્ક્વઝ સ્પધાય ની 
જાહરેાત કરી તવદ્યાથીઓને ભાગ લેવા પ્રોત્સારહત કર્ાય.

• સ્પધાય ની બધી તવગતો માર્ જીઓવી વેબસાઇટ પર 
ઉપલબ્ધ રહશેે.

• રાજ્ર્ માાં સૌથી વધ ુગણુ મેળવનાર તવદ્યાથીઓને 
સરકારી ખચે શ્રી હરરકોટા ની મલુાકાત લેવા આમાંત્રણ 
અપાશે અને જ્ર્ારે ચાંરાર્ાન ચાંર ની સપાટી પર 
ઉતરશે તે ક્ષણ ના સાક્ષી રહવેાની તક મળશે.





તવજર્ભાઇ રૂપાણી ગાાંધીનગરની મલુાકાતે 

• મખુ્ર્માંત્રી તવજર્ રૂપાણી એ ગાાંધીનગર 
જજલ્લા ના ત્રણ ગામો ના 59 ખેડતૂો સાથે 
ટપક તસિંચાઇ સકૂ્ષ્મ તસિંચાઇથી મળેવેલી પાક 
સફળતા પ્રત્ર્ક્ષ તનહાળી હતી.

• તેમણે જણાવ્ય ુકે તશવપરુા કમ્પા નો આ 
સામરૂહક ખેતી પ્રર્ોગ રાજ્ર્ ના અન્દ્ર્ 
તવસ્તાર ના ખેડતૂો અપનાવે તે જરૂરી છે.

• વરસાદ ની અતનર્તમતતા ના વાતાવરણ 
માાં ઓછા પાણી એ મહત્તમ ખેતી માટે ટપક 
અને સકૂ્ષ્મ તપર્ત શ્રેષ્ટ્ઠ તવકલ્પ છે.



• મખુ્ર્માંત્રી તવજર્ રૂપાણી એ ગાાંધીનગર રેલ્વે
સ્ટેશન ખાતે બની રહલેા હોટેલ પ્રોજેકટ ની 
બાાંધકામ કારીગરી નુાં તનરીક્ષણ કયુું.

• ગાાંધીનગર રેલ્વે એન્દ્ડ અબયન ડેવલપમેન્દ્ટ 
કોપોરેશન લલતમટેડ (GARUD) અંતગયત આ 
પ્રોજેકટ 721 કરોડ ના ખચે બની રહ્યો છે.

• રેલ્વે સ્ટેશનમાાં પ્લૅટફૉમય અને પરરસર ની 
ઉપર 70 મીટર ઊંચાઈ સાથે 300 રૂમ 
ધરાવતો આ પ્રોજેકટ ભારત માાં પ્રથમ છે.



રદવ્ર્ાાંગ રત્ન એવાડય
• ગજુરાત માાં રદવ્ર્ાાંગ દીકરી કલગીના “કલગી 

ફાઉંડેશન” દ્વારા સતત બીજા વર્ષે રાજ્ર્ ના તવતવધ 
ક્ષેત્રો માાં નામના મેળવનાર 30 રદવ્ર્ાાંગો ને 
“રદવ્ર્ાાંગ રત્ન એવાડય” દ્વારા સન્દ્માનીત કરાર્ા.

• આ કાર્યક્રમ ગજુરાત યતુનવતસિટી સેનેટ હૉલ 
અમદાવાદ ખાતે ર્ોજાર્ો હતો.

• સ્પોર્ટયસ, એજ્યકેુશન, ગીત-સાંગીત,ડાન્દ્સ અને 
પોતાના ખાસ કોશલ્ર્ વડે દેશ દુતનર્ા માાં નામ 
રોશન કરનાર 30 રદવ્ર્ાાંગો નુાં સન્દ્માન કરવામાાં 
આવ્યુાં.



એતસર્ન ર્ોગા સ્પધાય
• આ સ્પધાય નુાં આર્ોજન 27 જુલાઈ એ 

ઢાકા ખાતે કરવામાાં આવ્યુાં.
• ગજુરાત ના ગીર સોમનાથ ના લાટી

ગામ ના ભારતી સોલાંકી એ આ સ્પધાય 
માાં તસલ્વર અને બ્રોન્દ્ઝ મેડલ જીત્ર્ા.
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