ુ ારો
સધ
પ્રતિ,
જજલ્રા યભિગભિ અતધકાયીશ્રી, િભાભ
ગુજયાિ યાજ્મ.
તલમ :- ખેમહાકુું ભ-૨૦૧૮ રાજ્યકક્ષાની સાયકીંગ ઓન એજગૃ ભાઈઓ /
બહેનોની સ્ધાાનો વળગતળાર કાયાક્રમ બાબત.
શ્રીભાન,
વતલનમ ઉયોક્િ તલમ યત્લે જણાલલાનુ ું કે ખેરભશાકુુંબ- ૨૦૧૮ અંિગગિ યાજ્મકક્ષા
વામકરીંગ ઓન એજગૃ બાઈઓ / ફશેનો સ્ધાગ ન ુ ું આમોજન િા. ૦૩/૧૧/૨૦૧૮ થી િા.
૦૪/૧૧/૨૦૧૮ દયમ્માન આ વાથે વાભેર કામગક્રભ મુજફ થનાય છે . જે અંગેની આના જજલ્રાની એન્ટ્રી
અત્રેના ઈ .ભેઈર આઈ-ડી dsogandhinagarcity15@gmail.com ઉય િા. ૦૧/૧૧/૨૦૧૮ સુધીભાું ભોકરી
આલા તલનુંિી. અને બાગ રેનાય ખેરાડીઓને આ વાથે વાભેર કામગક્રભ મુજફ જાણ કયી સ્ધાગ ભાું બાગ
રેલા ભોકરલા તલનુંિી.
રીોર્ટીંગ તારીખ ભાઇઓ/બહેનો :

૦૩ નલેમ્ફય ૨૦૧૮ ના વાુંજે ૦૫:૦૦ કરાકે

રીોર્ટીંગ વનળાસ સ્થલ ભાઇઓ :

ફોયીજ બલન રસ્ટ, અક્ષયધાભ ભુંદદયની વાભે, ફોયીજ, ગાુંધીનગય
વુંકગ નુંફય :- રાભુબાઇ દે વાઇ :- ૯૬૮૭૧૩૩૦૩૭ , ૮૪૯૦૮૧૪૩૨૫

રીોર્ટીંગ વનળાસ સ્થલ બહેનો :

ી.કે.ચૌધયી કોરેજ,થીકાશ્રભ ફવ સ્ટે ન્ટ્ડની વાભે, વેકટય-૭, ગાુંધીનગય

વુંકગ નુંફય :- તલનુબાઇ ચૌધયી :- ૯૪૨૮૩૮૯૯૬૩
સ્ધાા તારીખ

:

૦૪ નલેમ્ફય ૨૦૧૮ વભમ વલાયે : ૦૬:૦૦ થી ૧૧:૦૦

સ્ધાા સ્થલ ભાઇઓ / બહેનો
સ્ધાા સુંકા નુંબર

,

:

: ગીપટ વીટી, યાુંદેવણ યોડ, ગાુંધીનગય
૧) જીિેન્ટ્ર ટેર (પ્રાુંિ યુલા તલકાવ અતધકાયી) : ૭૫૬૭૯ ૧૩૮૫૮

૨) દદગ્લીજમતવિંશ ઝારા (જુ.કરાકગ ) : ૮૮૬૬૩૦૩૧૫૭
નોંધ :- ી.કે.ચૌધરી કોેજ જળા માર્ટે ગાુંધીનગર એસ.ર્ટી.સ્ર્ટે ન્ડ ઉતરવ ુંુ તયાું સામે કોેજ
હોસ્ર્ટે આળે છે .
બોરીજ ભળન ટ્રસ્ર્ટ જળા માર્ટે અક્ષરધામ ઉતરવ ુંુ તયાું સામે બોરીજમાું ભળન આળે છે .

સ્ધાા અંગે જરૂરી સ ૂચના :(૧) દયે ક ખેરાડીની ઓનરાઈન યજીસ્રે ળનની શોંચ પયજીમાિ વાથે રાલલાની યશેળે. િેભજ ઓનરાઈન
આઈ.ડી. નુંફય લાા જ ખેરાડીઓને જ સ્ધાગ ભાું બાગ રેલા દે લાભાું આલળે. િેભજ સ્ધે કે વામકરની વ્મલસ્થા
કયીને આલલાનુ ું યશેળ.ે

(૨) બાગ રેલા આલનાય ખેરાડીઓની

K.M.K

ID

લાી

એન્ટ્રી િથા એરીજીફીરીટી પોભગ

જે િે જજલ્રા યભિગભિ અતધકાયીના વશી તવક્કા કયીને વાથે રાલલાની યશેળે.
(૩) સ્ધાગ ને અનુરૂ ગણલેળ શેયલો પયજીમાિ યશેળે.
(૪) બાગ રેનાય ખેરાડીઓએ પયજીમાિ ણે ોિાની ળાાનુ ું ફોનાપાઇડ પ્રભાણત્ર / આધાયકાડગ / જન્ટ્ભ િાયીખનો
દાખરો / યશેઠાણ / પોટો આઈ.ડી અને ફેન્ટ્ક એકાઉન્ટ્ટની ભાશીિી ના જરૂયી પુયાલા વાથે રાલલાના યશેળે.
(૫) સ્ધાગ તનલાવ સ્થે તળસ્િફધ્ધ યીિે લિગલાનુ ું યશેળે. િેભજ સ્ધાગ સ્થે / તનલાવ સ્થે કોઈણ પ્રકાયનુ ું નુકળાન
કયલાભાું આલળે િો િે નુકળાનની પુયેપયુ ી યકભ જે િે ખેરાડી/ ભેનેજયે બયાઈ કયલાની યશેળે.
(૬) સ્ધાગ પુણગ થમે ટીભોએ િાત્કાલરક યિ જલાનુ ું યશેળે અને તનલાવ ખારી કયલાનો યશેળે.
ૃ ની સ્ધાગ શોમ િેભને જ આલલાનુ ું યશેળે. અન્ટ્મથા તનલાવ-બોજનની વ્મલસ્થા જાિે જ
(૭) જે િાયીખે જે લમગ
કયલાની યશેળે.
(૮) કોચ કભ ભેનેજય તવલામ ખેરાડીઓ વાથે આલનાય લારી કે તળક્ષકને કોઈણ જાિની વ્મલસ્થા આલાભાું આલળે
નશી જેની ખાવ નોંધ રેલી.
(૯) સ્ધાગ ભાું આલનાય વાુંજે યીોટીંગ કયનાય િભાભ ટીભો ભાટે ફોય ફાદ વાુંજથી બોજનની વ્મલસ્થા કયલાભાું
આલળે.
(૧૦) ખેરાડી/ ભેનેજયે ોિાની વાથે કોઈણ દકિંભિી લસ્તુ રાલલી નશી નદશિય જલાફદાયી ખેરાડી/ ભેનેજયની યશેળે.
નોંધ :- પ્રળાસ ખચાના નાણાું મેનેજરના બેન્ક ખાતામાું અથળા ચેકથી ચુકળળામાું આળે. જેથી બેન્ક એકાઉન્ર્ટની વળગતો સાથે
ઈને આળળી. જેની ખાસ નોંધ ેળી.

જજલ્ા રમતગમત અવધકારી
ગાુંધીનગર
સવળનય નક રળાના જાણ સારૂ :૧) ભાન. વલચલશ્રી, યભિગભિ, યુલા અને વાુંસ્કૃતિક પ્રવ ૃતિઓ તલબાગ , ગાુંધીનગય
૨) ભાન. કતભળનયશ્રી, યુલક વેલા અને વાુંસ્કૃતિક પ્રવ ૃતિઓ , ગાુંધીનગય
૩) ભાન. ડામયે ક્ટય જનયરશ્રી, સ્ોટગ વ ઓથોયીટી ઓપ ગુજયાિ, ગાુંધીનગય.
૪) ભાન. કતભળનયશ્રી, ગાુંધીનગય ભશાનગયાલરકા, ગાુંધીનગય
૫) ભાન. કરેક્ટયશ્રી, ગાુંધીનગય
૬) ભાન. જજલ્રા તલકાવ અતધકાયીશ્રી, ગાુંધીનગય
૭) ભાન. જજલ્રા ોરીવ અતધક્ષકશ્રી, ગાુંધીનગય
૮) ભાન. યીજીમોનર ડામયે ક્ટયશ્રી, સ્ોટગ વ ઓથોયીટી ઓપ ઈ ન્ન્ટ્ડમા, વેકટય-૧૫, ગાુંધીનગય.
૯) ભાન. જજલ્રા તળક્ષણાતધકાયીશ્રી, ગાુંધીનગય
૧૦) ભાન. નામફ ભાદશિી તનમાભકશ્રી, ગાુંધીનગય, સ્ધાગ ની ફશોી પ્રતવધ્ધ્ધ કયલા વારૂ.
૧૧) તવતનમય કોચશ્રી િભાભ ગુજયાિ યાજ્મ.
૧૨) નોડર અતધકાયીશ્રી, ખેર ભશાકુ ુંબ ૨૦૧૮, વામકરીંગ યાજ્મકક્ષા સ્ધાગ .
૧૩) પ્રમુખશ્રી / ભુંત્રીશ્રી ગુજયાિ યાજ્મ વામકરીંગ એવોવીએળન.
૧૪) રસ્રીશ્રી / આચામગશ્રી ી.કે.ચૌધયી કોરેજ , ભેનેજયશ્રી ફોયીજ બલન.

