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ટી.બી. એસોસીએશનના 70 માાં ટી.બી. સીલ 
સેલનો શભુારાંભ 

• રાજ્યપાલશ્રી આચાયય દેવવ્રતે ગજુરાત રાજ્ય ટી.બી. એસોસીએશનના 
70 માાં ટી.બી. સીલ સેલનો શભુારાંભ કરાવ્યો હતો. 

• ટી.બી. ના રોગ સામે સામાન્યજનમાાં જાગતૃત વધારવાના
એસોસીયેશનના પ્રયાસોને રાજ્યપાલએ બબરદાવ્યા હતા.



વાઇબ્રન્ટ કચ્છ 
• ગાાંધીધામ ખાતે ત્રણ દદવસ માટે કચ્છના સૌથી મોટા વ્યાપાર મેળા 
વાઇબ્રન્ટ કચ્છન ુઆયોજન કરવામાાં આવ્ય ુછે. 

• આંતરરાષ્ટ્રીય સાંસ્થા જૈન ઇન્ટરનેશનલ ટે્રડ એન્ડ ઓર્ગોનાઇઝેશન દ્વારા 
આયોજજત આ કાયયક્રમન ુકેન્રના શીપીંગ રાજ્યમાંત્રી મનસખુ માાંડવીયા 
હસ્તે ઉદ્ધાટન કરાશે. 



ઉંઝા
• ઉમમયાધામ ઉંઝામાાં ગઇકાલથી લક્ષચાંડી મહોત્સવનો આરાંભ થયો છે. 
• આ કાયયક્રમમાાં મખુ્યમાંત્રી શ્રી મવજયભાઇ રૂપાણી, કેન્રીય માંત્રી પરુષોતમ રૂપાલા, શ્રી 
સૌરભ પટેલ અને જીતભુાઇ વાધાણી સહહતના અગ્રણીઓ હાજરી આપી હતી. 

• સમારાંભમાાં અધ્યક્ષપદે નાયબ મખુ્યમાંત્રી મનમતન પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 
• ઉમમયાનગરમાાં મેડીકલ સેવા કેમ્પ, અન્નપણૂાય કક્ષ, આટય એન્ડ ક્રાફ્ટ માકેટ પણ 
ખલુ્લ ુમકૂાય ુછે. 

• બ્રાહ્મણો દ્વારા ચાંડીપાઠ પઠન, શ્રધ્ધાળુઓ ભોજનપ્રસાદ વગેરે વ્યવથિા કરાઇ છે. 



કલા મહાકુાંભ 
• રમતગમત, યવુા અને સાાંસ્કૃમતક પ્રવમૃતઓ મવભાગ દ્વારા સતત ત્રીજા
વરે્ષ કલા મહાકુાંભન ુઆયોજન થનાર છે. 

• 11 જાન્યઆુરીિી તબક્કાવાર કલા મહાકુાંભની શરૂઆત થશે.
• ગત વષે 29 કૃમતઓ હતી આ વષય કલા મહાકુાંભની મવમવધ વયજુથના 
કલાકારો માટે 37 જેટલી કલાકૃમતઓન ુઆયોજન તાલકુા, ઝોનકક્ષા, 
જજલ્લા, શહરેકક્ષા, પ્રદેશકક્ષા, રાજ્યકક્ષાએ કરવામાાં આવનાર છે.

• આ વષે સાહહત્યમવભાગ, સાાંસ્કૃમતક મવભાગ અને કલા મવભાગ એમ ત્રણ 
મવભાગની સ્પધાયઓ યોજાશે. 



• કલા મહાકુાંભમાાં વયજુથ જેમાાં 6 થી 14, 15 થી 20 અને 21 થી 49 
અને 60 વષયથી ઉપરની એમ ચાર કેટેર્ગરી રાખવામાાં આવી છે. 

• 60 વષયથી ઉપરના વ્યજુથની સ્પધાય માત્ર રાજ્યકક્ષાએ રાખવામાાં આવી 
છે.જેમા ફક્ત વ્યક્ક્તગત કૃમતઓનો સમાવેશ કરવામાાં આવશે. 



બર્ગફટ સીટી 
• મખુ્યમાંત્રી મવજયભાઇ રૂપાણીએ ગગફટ સીટીમાાં આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય કક્ષાની 
પ્રથમ હોટલ ગ્રાન્ડ મરક્યરુીનો પ્રારાંભ કરાવ્યો છે.

• આ ફાઇવથટાર કક્ષાની ગ્રાન્ડ મરક્યરુી હોટલ ગગફ્ટ સીટીમાાં ગબ્રગેડ ગપૃ 
અને એકોર ગપૃના સાંયકુ્ત સાહસ તરીકે શરૂ થઇ છે.   



શ્રી રતતલાલ બોરીસાર્ગર 
• શ્રી રમતલાલને વષય 2002માાં તેમના પથુતક – તતલક કરતાાં તે્રસઠ િયા 
માટે ગજુરાતી સાહહત્ય અકાદમી પરુસ્કાર એનાયત કરાયો હતો. 

• વષય 2017 માાં તેમને નમયદ પરુથકાર પણ મળ્યો હતો. 
• તેમન ુપરુૂનામ: રમતલાલ મોહનલાલ બોરીસાગર



રચનાઓ અને કતવઓ જોડકા 

• મતલક કરતા ત્રેપન વ્હ્યાાં – અખો 
• મતલક કરતા ત્રેશઠ થયા – રમતલાલ બોરીસાગર 
• મતકલ કરે રધવુીર 1-2 – રધવુીર ચૌધરી 
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