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માતા યશોદા એવોર્ડ 
• માતા અને બાળ કલ્યાણ સાથે 

સકંળાયેલા આંગણવાર્ીના કાયડકરોને 
માતા યશોદા એવોર્ડ, શ્રેષ્ઠ કામગીરી 
કરનારા કાયડકરોને સન્માન ગણપત 
વસાવાએ કર્યડ. 

• કયપોષણને દેશવટો આપવા માટે
મહિલા અને બાળ કલ્યાણ વવભાગના 
મતં્રી ગણપતવસિ વસાવાએ હિમાયત 
કરી.  



દમણ- દીવ પ્રસાશન  : સ્પોટડસ 
પોલીસી
• સધં પ્રદેશ દમણ દીવના ર્યવાનોની 

સાિવસક રમતોમા ંરૂચિ વધે તે માટે 
પ્રશાસન દ્વારા એવરેસ્ટ સર કરનારા 
સાિવસકોને ૩ લાખ રોકર્ા આપવામા ં
આવશે. 

• ૮૦૦૦ મીટરથી વધય ઊંિાઇ ધરાવતી 
પવડતમાલા સર કરનારા સાિવસકોને 
પણ ૨ લાખ રૂવપયા પયરસ્કાર અપાશે. 



• દમણ- દીવ પ્રસાશન દ્વારા ર્યવાનોની 
રમતગમત પ્રત્યે રૂચિ વધારવા
સ્પોટડસ પોલીસી બનાવવામા ંઆવી 
છે. 

• તેમા ંએર્વેન્િર સ્પોટડસનો પણ 
સમાવેશ કરવામા ંઆવ્યો છે. 





આઇલેન્ર્ ર્ેવલપમેન્ટ ઓથોહરટી 
• મયખ્યમતં્રી શ્રી વવજયભાઇ રૂપાણીએ 

ની અધ્યક્ષતા િઠેળ મળેલ આઇલેન્ર્
ર્ેવલપમેન્ટ ઓથોહરટીની બેઠકમા ં
રાજ્યના ૫૦ િકેટરથી વધય ક્ષતે્રફળ
ધરાવતા ૨૩ આઇલેન્ર્ બેટનો પ્રથમ 
તબક્કામા ંપ્રવાસન ધામ સહિત 
સવાડગી વવકાસ માટેનો વનણડય લીધો. 



• જેમા ં૨૩ આઇલેન્ર્મા ંપ્રવાસ, 
પયાડવરણીય સયરક્ષા, મત્સયોદ્યોગ, 
ખેતીવાર્ી અને ઇન્રાસ્રકિર 
સયવવધાઓનો વવકાસ થવાનો છે. 

• આ આઇલેન્ર્ ર્ેવલપમેન્ટ સાથોસાથ 
દહરયાઇ સયરક્ષાની દ્રષ્ષ્ટએ પણ આ બેટ 
પર સમયદ્રી સયરક્ષા કોસ્ટલ વસક્યયરીટી 
સયદ્રઢ બનાવવા ગિૃ વવભાગનય ધ્યાન 
કેન્દ્રીત કરાશે. 



• ગયજરાતના દહરયામા ંઆવેલા ૧૪૪
પૈકી ૨૩ બેટોનો પ્રવાસન ધામ તરીકે 
વવકાસ થશે. 

• સૌથી લાબંો દહરયાકાઠંો ધરાવતા 
ગયજરાતમા ંઆંતહરક દહરયાઇ 
પહરવિન તથા પયડટન ઓછુ િોવાથી 
રૂપાણી સરકારે ટાપયઓનો વવકાસ 
કરવા વનણડય લીધો. 



કોમ્ર્યનીટી રેહર્યો સમંેલન
• હદલ્િીમા ંત્રણ હદવસ માટેના સાતમા ં

કોમ્ર્યનીટી રેહર્ઓ સમંેલનમાં
દેશભરમા ંકાયડરત કોમ્ર્યનીટી રેહર્ઓ 
સ્ટેશનના પ્રવતવનવધઓ ભાગ લેશે. 

• વવષય વસ્ત ય: સાતત્યપયણડ વવકાસ 
લક્ષયાકંો-એસ.ર્ી.જી. 

• આ રેહર્યો સમંેલનમા ંભાગ લેનાર 
પ્રવતવનવધઓ પોતાના અનયભવ અંગે 
િિાડ કરશે. 



વોટર મેનેજમેન્ટમા ંગયજરાત સમગ્ર 
દેશમા ંપ્રથમ ક્રમે 
• વોટર મેનેજમેન્ટમા ંગયજરાત સમગ્ર 

દેશમા ંપ્રથમ ક્રમે રહ્ય ંછે. નીવત 
આયોગે દેશના રાજ્યોની વોટર 
મેનેજમેન્ટ ક્ષેત્રની કામગીરી અંગે 
કમ્પોચિટ વોટર મેનેજમેન્ટ ઇન્ર્ેક્ષ 
તૈયાર કયો છે, જેમા ંગયજરાત 75 
ગયણાકં સાથે અગ્રીમ સ્થાને રહ્ય ંછે. 
ગયજરાતે સતત ત્રીજા વષે પ્રથમ 
સ્થાન જાળવી રાખ્ર્ય ંછે.



નમડદ સાહિત્યસભા િદં્રક 
• વર્ોદરાના કવવ- લેખક- પત્રકાર

દય ગેશ ઉપાધ્યાયને નમડદ સાહિત્ય 
સભા સયરત દ્વારા નાનયભાઇ નાયક 
િદં્રક એનાયત કરવામા ંઆવ્યો િતો. 

• આ એવોર્ડ તેમના પયસ્તક ગયજરાતની 
આહદવાસી સસં્કૃવત માટે મળ્યો છે. 

• વષડ ૨૦૧૪-૧૫ ના વષડના 
સમાજશાસ્ત્રને લગતા પ્રગટ થયેલા 
પયસ્તક તરીકે પસદ્ં કરી અપાયો ્તો. 

•



પેરા વલ્ર્ડ િેમ્મ્પયનવશપ
• ગયજરાતની માનશી જોષીએ પેરા

બેર્વમન્ટન વલ્ર્ડ િેમ્મ્પયનશીપમા ં
વવમેન્સ વસિંગલ્સની એસએલ૩ 
ફાઇનલમા ંગાધંીનગરની શટરલ 
પારૂલ પરમારને પરાજય આપીને
પ્રથમ ગોલ્ર્ મેર્લ જીત્યો છે. 

• પેરા વલ્ર્ડ િેમ્મ્પયનવશપમા ંભારતે કયલ 
૧૨ મેર્લ જીત્યા  છે. 



એવશયાઇ વસિંિ 
• એવશયાઇ વસિંિો માટેના અભયારણ્ય ગીરમા ં

વસિંિોના અકયદરતી મોત અંગે િાઇકોટડમા ં
સયઓમોટૉ દરમ્યાન રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
વવસ્તતૃ વવગતો આપી. 

• જેમા ંગીરમા ંવસિંિો માટે ભયજનક કવૂા, રેલ્વે 
લાઇન, ઇલેક્ટ્રીક ફેમ્ન્સિંગ, માઇવનિંગ પ્રવવૃિ, 
ગેરકાયદે લાયન સો વગેરે બાબત રજૂ કરી. 

• ઉપરાતં ૩૭ િજાર કયવા ફરતે પેરાહફટ અને 
રેલ્વે લાઇન પાસે ફેમ્ન્સિંગ કરવાની સરકારે 
વાત કરી.  



મેધરાજાનો મેળો 
• હદવાસાના હદવસથી ભરૂિનય આવતથ્ય માણી 

રિલેા મેધરાજાનય ભવ્ય વવસર્જનમાં
શોભાયાત્રા નીકળી તથા મેધમેળાનય પણ 
સમાપન થર્ય.  

• િારે્શ્વરના નમડદા તટે મેધરાજાની પ્રવતમાનય ં
વવસર્જન કરવામા ંઆવ્ર્ય.ં 

• ૨૦૦ વષડ કરતા વધય સમયથી ભરૂિના ભોઇ 
સમાજ દ્વારા હદવાસાના હદવસે મેધરાજનય 
પ્રવતમાનય સ્થાપન કરવામા ંઆવે છે. 



• શ્રાવણવદ સાતમથી દશમ સયધી 
મેધમેળાનય પણ આયોજન થાય છે. 

• મેધરાજાની મવૂતિ નમડદાની જળ 
સપાટી વધાતા કૃવત્રમ જળકય ંર્ને બદલે 
નમડદામા ંવવસર્જન કરવામાં આવશે. 
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