ત્રક્રભ ક
ાં /જજયગઅ/ય .ખેભકાં/ ૩૭૧૬થી ૩૮૮૦ /૨૦૧૮
જજલ્ર યભત ગભત અધધક યીની કચેયી
ક્રક્રષ્ન શોસ્ીટર કાં ઉન્ડ ક્રશિંભતનગય

ત . ૨૦/૧૦/૨૦૧૮
પ્રધત,
જજલ્ર યભત ગભત અધધક યી શ્રી
ગજય ત ય જ્મ તભ ભ.

વલમ : ખેર ભશાકું બ – ૨૦૧૮ અંતગગત મોજાનાય યાજમ કક્ષા
એથ્રેટીક્વ તભાભ લમ ગ્ર ફશેનો સ્ધાગ કામગક્રભ ફાફત

શ્રીભ ન,
વધલનમ ઉયોક્ત ધલમ અન્લમે જાણ લલ ન ાં કે ગજય ત વયક યન યભત ગભત યલ
અને વ સ્ાં કૃધતક પ્રવ ૃધતઓ ધલબ ગ ગ ધ
ાં ીનગય અને સ્ોટટ વ ઓથોયીટી ઓપ ગજય ત ગ ધ
ાં ીનગય દ્વ ય
પ્રેયીત અને જજલ્ર લશીલટી તાંત્ર વ ફયક ઠ
ાં અને જજલ્ર યભત ગભત અધધક યીની કચેયી વ ફયક ઠ
ાં
દ્વ ય આમોજીત ખેર ભશાકું બ – ૨૦૧૭ અંતગગ ત મોજાનાય યાજમ કક્ષા એથ્રેટીક્વ તભાભ લમ ગ્ર
ફશેનો સ્ધાગ નો વલગતે કામગક્રભ નીચે મજફ છે . જે પ્રભાણે આણા જજલ્રાની લમગ્ર મજફ ફશેનોની
UID નુંફય વાથેની એન્ટ્રી અત્રેની કચેયીના ઇ ભેઇર

dsosabarkantha34@gmail.com ય

૧૧-૨૦૧૮ વાુંજ સધીભાું ભોક્રી આી ટીભોને વલગતે કામગક્રભની જાણ કયલા વલનુંતી.

કામગક્રભ સ ૂચી
સ્ધાગ તાયીખ

તા. ૧૨-૧૧-૨૦૧૮ થી તા. ૨૧-૧૧-૨૦૧૮

સ્ધાગ સ્થ

યભત વુંકર, બોરેશ્વય હશિંભતનગય જી. વાફયકાુંઠા

યીોટીગ સ્થ

યભત વુંકર, બોરેશ્વય હશિંભતનગય જી. વાફયકાુંઠા

વનલાવ ભાટે

શ્રી શેભેન્ટ્રવવિંશ યાઠોડ – ૯૪૨૭૯૧૦૪૯૮

વુંકગ

શ્રી કીવતિવવિંશ લાઘેરા – ૯૪૨૮૬૪૨૧૧
શ્રી નટબાઇ વડાત – ૯૫૩૭૭૧૫૩૦૧ , ૯૮૭૯૪૪૩૯૭૪

સ્ધાગ અને
યીોટીગ ભાટે
વુંકગ

શ્રીભવત આળાફશેન ટેર (પ્રાુંત યલા વલકાવ અવધકાયી વા.કાુંઠા) - ૯૭૩૭૧૭૧૧૪૪
શ્રી એવ.એભ.ટેર – ૯૯૯૮૮૮૦૪૯૪
શ્રીભવત બફજરફેન ટેર – (પ્રાુંત યલા વલકાવ અવધકાયી વા.કાુંઠા) ૯૪૨૯૧૭૮૫૪૬

તા. ૦૧-

ક્રભ લમ ગ્ર (ફશેનો)

યીોટીગ તાયીખ /

યીોટીગ સ્થ

સ્ધાગ તાયીખ

વભમ
૧

અં-૧૪ ફશેનો

૧૨-૧૧-૨૦૧૮

યભત વુંકર, બોરેશ્વય
હશિંભતનગય જી.

૧૩-૧૧-૨૦૧૮

વાુંજે ૫ .૦૦ કરાક છી વાફયકાુંઠા
૨

૩

ઓન (વવવનમય)

૧૪-૧૧-૨૦૧૮

યભત વુંકર, બોરેશ્વય

ફશેનો

વાુંજે ૫ .૦૦ કરાક છી હશિંભતનગય જી.

અં-૯ અને

૧૬-૧૧-૨૦૧૮

૧૫-૧૧-૨૦૧૮

વાફયકાુંઠા

યભત વુંકર, બોરેશ્વય

અં-૧૧, વળબક્ષકાફશેનો વાુંજે ૫ .૦૦ કરાક છી હશિંભતનગય જી.

૧૭-૧૧-૨૦૧૮

વાફયકાુંઠા

૪

અં-૧૭ ફશેનો

૧૭-૧૧-૨૦૧૮

યભત વુંકર, બોરેશ્વય

વાુંજે ૫ .૦૦ કરાક છી હશિંભતનગય જી.

૧૮-૧૧-૨૦૧૮

વાફયકાુંઠા

જે તે લમ જથના વીધા યાજ્મકક્ષાની સ્ધાગ ના ખેરાડીઓએ સ્ધાગ ના હદલવોએ વલાયે ૦૭.૦૦ કરાકે
હયોટગ કયલાનો યશેળે. આ ખેરાડીઓને પ્રલાવ બથ્થ આલાભાું આલળે નશી,અને તેભણે ોતાની
યશેલાની વ્મલસ્થા જાતે કયલાની યશેળે.
સ્ધાગ અંગે જરૂયી સ ૂચના :(૧)

ય જ્મ કક્ષ ની સ્ધ ટભ ાં બ ગ રેલ આલન ય ખેર ડીઓએ અં-૧૪ અને અં-૧૭ SGFI એરીજીફીટી

વટીપીકેટભ ાં ડી.એવ.ઓની ક ઉન્ટય વશી વ થે ખેર ભશ કાંબન KMK UID No અને ફ કીન તભ ભ લમ જથભ ાં
ખેર ભશ કાંબન KMK UID No. તથ પોટ વ થેન

એરીજીફીટી વટીપીકેટભ ાં ડી.એવ.ઓની ક ઉન્ટય વશી વ થે

ર લલ ન ાં યશેળ.ે (૨) દયે ક ટીભ ને કન્વેળન દયે મવ પયી કયલ ની સ ૂચન આલ ધલનાંતી (૩) ધનલ વ અને

સ્ધ ટ સ્થે ઉલ્્ધ ભશતભ વગલડોનો ઉમોગ કયલ ભ ાં આલળે. ધનલ વ સ્થે કોઈ ણ પ્રક યન ાં નકળ ન

કયલ ભ ાં આલળે તો પ્રલ વ ખચટ ચકલલ ભ ાં આલળે નશી. જેની ખ વ નોંધ રેલી. (૪) પ્રલાવ ખચગ ટું કા ભાું ટું કા
અંતયન ું બાગ ાડયા વવલામન ું વીધા રૂટન ું અને વાદી/એક્વપ્રેવ/યે લ્લે ફીજા લગગ ન ું ( યીઝલેળન ચાર્જ

લગયન)ું બાડું ટીકીટ યજ કયલાથી ચ ૂકલલાભાું આલળે. જેની જાણ કયળોં, (૫) સ્ધ ટભ ાં શ યે રી ટીભે ૧ (એક)
કર કભ ાં ધનલ વ સ્થ ખ રી કયી તયાં ત સ્ધ ટ સ્થે થી યત જલ ન ાં યશેળે જેની જાણ ટીભ ભેનેજયશ્રીને કયલ
ધલનાંતી છે . (૬) ટીભના તભાભ ખેરાડીઓએ આધાયકાડગ તથા જન્ટ્ભ તાયીખના પયાલા વાથે રાલલાના યશેળ.ે

(૭) સ્ધ ટ/ધનલ વ સ્થે ધળસ્તફધ્ધ યીતે લતટલ ન ાં યશેળે ગેય ધળસ્ત આચયન ય ટીભ કે ખેર ડીને સ્ધ ટભ થ
ાં ી
ફ ક ત કયલ ભ ાં આલળે. (૮) ફશેનોન ક મટક્રભ અનવ ય યીોટીંગ કયલ ન ાં યશેળે. કોઇ ટીભ કે ખેર ડી દળ ટલેર
વભમ, ત યીખ શેર ાં આલળે તો તેઓની ધનલ વ/બોજનની વ્મલસ્થ કયલ ભ ાં આલળે નશી. (૯) ફશેનોની

ટીભ- વ થે કોચ કભ ભેનેજય( ભહશરા ભેનેજય જ) એક જ વ્મક્ક્તએ જજલ્ર યભત ગભત અધધક યીશ્રીન
વશી/ધવક્ક વ થેન ઓડટ ય વ થે આલલ ન ાં યશેળે. (૧૦) SGFI તથ ખેર ભશ કાંબની ગ ઇડ ર ઇન મજફ જન્ભ
ત યીખ મજફન જ જે તે એકજ ધલબ ગભ ાં અને કોઇ ણ ફે ઇલેન્ટભ (ાં યીરે ધવલ મ) ખેર ડીઓને બ ગ રેલ
ભ ટે ભોકરલ ન યશેળ.ે

નોંધ :- ઇ ભેઇર ઉયથી કોી ડાઉન રોડ કયી ટીભ ભેનેજયશ્રીને આલાની યશેળે. આશ્રીને ઇ ભેઇર કયે ર
છે અને ોસ્ટ ણ કયલાભાું આલેર છે . ોસ્ટની કોીની યાશ જોલી નશી.
ખાવ નોંધ :- જે ટીભન ું યીોટીગ જે હદલવ ભાટે જણાલેર શોમ તે હદલવે જ આલલાન ું યશેળે .જે ટીભ અગાઉથી
આલળે તેભની કોઈ વ્મલસ્થા કયલાભાું આલળે નહશ. વલજેતા થનાયા ટીભે પયજજમાત યોકાલાન ું યશેળે તો એ
પ્રભાણે ની વ્મલસ્થા કયીને નીકવ ું આમોજક દ્વ્રાયા પેયપાય ને અલકાળ યશેળે જે વલેને ફુંધનકતાગ યશેળે.

ખાવ નોંધ :- ટી .એ ફીર ચેક થી ચકલલાભાું આલળે.આથી ટીભ ભેનેજયશ્રી
એ આલલા જલાના પ્રલાવ ખચગ વાથે રઇ આલલાનો યશેળે. ટીભ ભેનેજયશ્રી
એ કેન્ટ્વર ચેક અથલા ાવ બક ની ઝેયોક્ષ વાથે રાલલાની યશળે .
આનો વલશ્વાસ.

(ડાગ અળોક યાલર)
જજલ્રા યભત ગભત અવધકાયી
વાફયકાુંઠા, હશિંભતનગય
વવલનમ નકર યલાના જાણ વારૂ:
૧)

વચચલશ્રી, યભત ગભત યલ , વ સ્ાં કૃધતક પ્રવ ૃધતઓ ધલબ ગ, ગ ધ
ાં ીનગય

૨)

ડ મયે ક્ટય જનયરશ્રી, સ્ોર્ટટ વ ઓથોયીટી ઓપ ગજય ત ,ગ ધ
ાં ીનગય

૩)

કધભળનયશ્રી, યલક વેલ અને વ સ્ાં કૃધતક પ્રવ ૃધતઓ ગ ધ
ાં ીનગય

૪)

વચચલ શ્રી સ્ોર્ટટ વ ઓથોયીટી ઓપ ગજય ત ,ગ ધ
ાં ીનગય

૫)

કરેકટયશ્રી, વ ફયક ઠ
ાં , ક્રશિંભતનગય

૬)

ોરીવ અધધક્ષકશ્રી, વ ફયક ઠ
ાં , ક્રશિંભતનગય

૭)

જજલ્ર ધળક્ષણ ધધક યીશ્રી, વ ફયક ઠ
ાં , ક્રશિંભતનગય

૮)

ધવધલર વર્જનશ્રી, ધવધલર શોસ્ીટર, ક્રશિંભતનગય જરૂયી ભેદ ન સ્થ ય ભેડીકર વ્મલસ્થ વ રૂ.

૯)

ભદદનીળ કધભશ્નયશ્રી, આક્રદજાધત ધલક વ, વ ફયક ઠ
ાં , ક્રશિંભતનગય જરૂયી ધનલ વ વ્મલસ્થ વ રૂ.

૧૦) ન મફ ધનમ ભકશ્રી, અન. જાધત કલ્મ ણ, વ ફયક ઠ
ાં , ક્રશિંભતનગય જરૂયી ધનલ વ વ્મલસ્થ વ રૂ.
૧૧) વશ મક ભ ક્રશતી ધનમ ભકશ્રી. ક્રશિંભતનગય ધલન મલ્મે ફશોી પ્રધવધ્ધ્ધ અથે
૧૨) ટીભ રીડય ખેર ભશ કાંબ સ્ોર્ટટ વ ઓથોયીટી ઓપ ગજય ત ,ગ ધ
ાં ીનગય
૧૩)

વીનીમય કોચશ્રી તભ ભ, ગજય ત ય જ્મ.

૧૪) વીનીમય કોચશ્રી, વ ફયક ઠ
ાં , ક્રશિંભતનગય ધનલ વ અને ભેદ નની વ્મલસ્થ વ રૂ.

૧૫)

વેક્રેટયીશ્રી, ગજય ત સ્ટેટ એથ્રેટીક્વ એવોવીએળન, ગજય ત ય જમ

