ુ
જિલ્લા રમત ગમત અધિકારીની કચેરી, કચ્છ-ભિ
રૂમ નં.૪૧૧, ત્રીિો માળ, બહુમાળી ભવન,ભુિ-કચ્છ.
ફોન નં.૦૨૮૩૨-૨૨૩૭૭૧, E-mail : dsokutch771@gmail.com
જા.નં/જિ.ર.ગ./ખે.મ..કુ/રા.ટી.ટી/૨૯૫૬-૩૦૫૩/૨૦૧૮-૧૯

તા:૨૩/૧૦/૨૦૧૮

ુ ારો
સિ
પ્રતત,
જિલ્લા રમત ગમત અતિકારીશ્રી તમામ,
સીનીયર કોચશ્રી તમામ,
ગુિરાત રાજ્ય.
ધવષય:- ખેલ મહાકુંભ-૨૦૧૮ રાિયકક્ષાની ટે બલ ટે નીસ અં-૧૪,અં-૧૭, અબવ-૪૦,અબવ-૬૦ ભાઈઓ/

બહેનોની સ્પિાાનો ધવગતવાર કાયાક્રમ મોકલી આપવા બાબત.
સંદભા:- આ કચેરીના તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૮ના પત્ર ક્રમાંક/િરઅ/ખે.મ.કું/રા.ટી.ટી./૨૭૩૧-૨૮૩૦-૨૦૧૮-૧૯
શ્રીમાન,
સતિનય ઉપરોક્ત તિષય પરત્િે િણાિિાનુ ં કે, રમતગમત યુિા અને સાંસ્કૃતતક પ્રવ ૃતિઓ તિભાગ, ગાંિીનગર
અને સ્પોર્ટ્ સ ઓથોરીટી ઓફ ગુિરાત, ગાંિીનગર દ્વારા પ્રેરરત અને જિલ્લા િહીિટી તંત્ર કચ્છ દ્વારા આયોજિત અને
જિલ્લા રમતગમત અતિકારી, કચ્છ-ભુિ સંચાલલત ખેલ મહાકુંભ-૨૦૧૮ અંતગ્ત રાિયકક્ષાની ટેબલ ટેતનસ અં-૧૪,અં૧૭, અબિ-૪૦,અબિ-૬૦ િય ગ્રુપ ભાઈઓ/બહેનોની સ્પિા્ તા: ૧૧/૧૧/૨૦૧૮ થી ૧૭/૧૧/૨૦૧૮ સુિી

સંકલ
ૂ , સવોદય સ્પોર્ટા સ ગ્રાઉન્ડની બાજુમાં,માિાપર,તા.ભુિ

રમત

યોજાનાર છે . જેથી આપના જિલ્લાના ઓનલાઈન

KMK નંબરિાળી ID ની એન્ટ્રી dsokutch 771@gmail.com ઉપર સમય મયા્દામાં મોકલી આપિી પસંદગી પામેલ
ખેલાડીઓને સમયસર જાણ કરિા તિનતી.

સ્પિાા તારીખ :- ૧૧/૧૧/૨૦૧૮ થી ૧૭/૧૧/૨૦૧૮
સ્પિાા સ્થળ :- રમત સંકલ
ૂ ,સવોદય સ્પોર્ટા સ ગ્રાઉન્ડની બાજુમાં, માિાપર, તા.ભુિ, જી.કચ્છ
ધનવાસ તથા રરપોરટિંગ સ્થળ :-

શ્રી નવચેતન અંિિન મંડળ, માહી ડેરીની સામે, હાઇવે રોડ,માિાપર,તા.ભુિ-કચ્છ
(માિાપર ગામથી ૧ કી.મી. પહેલા આવશે તયાં ઉતરવાનું રહેશે)

સંપકા નંબર :- ડી.એલ.ડાકી : ૯૪૨૮૩૧૧૪૭૫, રકશન બબિલાની -૮૪૬૦૩૭૧૮૬૯
ધનવાસ :- શંકરભાઇ પટેલ-૯૮૭૯૦૫૨૦૮૮, રસીદ સમા- ૯૬૩૮૧૧૫૩૮૬,િયરામ વણકર- ૯૪૦૯૩૩૩૩૪૧૨
-: ધવગતવાર કાયા ક્રમ :ક્રમ

વયજુથ 

રીપોટીંગ તારીખ / સમય

સ્પિાા તારીખ / સમય 

૧

અંડર -૧૪ ભા/બ

૧૧/૧૧/૨૦૧૮ સાંજે ૫:૦૦ કલાકે

૧૨ થી ૧૩ નવેમ્બર-૨૦૧૮ સવારે ૯:૦૦ કલાકે શરૂ 

૨

અંડર -૧૭ ભા/બ

૧૩/૧૧/૨૦૧૮ સાંજે ૫:૦૦ કલાકે

૧૪ થી ૧૫ નવેમ્બર-૨૦૧૮ સવારે ૯:૦૦ કલાકે શરૂ 

અબવ -૪૦,૬૦

૧૫/૧૧/૨૦૧૮

૧૬ થી ૧૭ નવેમ્બર-૨૦૧૮ 

ભા/બ

સાંજે ૫:૦૦ કલાકે

સવારે ૯:૦૦ કલાકે શરૂ 

૩

નોંિ :- અબવ-૧૭ ભાઈઓ/બહેનોની સ્પિાા યુધનવસીટીની પરરક્ષા હોવાથી હાલ મુલતવી રાખવામાં આવે લ છે .

-:અગતયની સ ૂચનાઓ:(૧) ઓનલાઈન યુ.આઈ.ડી. નંબરિાળા સ્પિ્કોને િ સ્પિા્માં ભાગ લેિા દે િામાં આિશે (૨) ટીમના દરે ક ખેલાડીઓની

ઓનલાઈન રજીસ્રેશનની પહોંચ ઉપર ફોટા ચોટાડી ફરજીયાત સાથે લાિિાની રહેશે . અથિા એલીજીબીલીટી ફોમ્માં ફોટા
સાથે સહી-તસક્કા કરાિી લાિિાના રહેશે. અને આિાર કાડા ફરજિયાત સાથે લઈ આિિાનુ ં રહેશે. (૩) સ્પિાા/ધનવાસ સ્થળે
ધશસ્ત બધ્િ રીતે વતાવાનું રહેશે. અતશસ્ત કરનાર વ્યક્ક્ત કે ટીમને સ્પિા્માંથી બાકાત કરિામાં આિશે. (૪) સરકારશ્રીના
તનયમ

મુિબ

ર્ુંકામાં

ર્ંકા

અંતરની

મુસાફરી

કરિાની

રહેશે.મુસાફરીની

ટીકીટ

ટીમ

મેનેિરે

અિશ્ય

રજુ

ુ ં ચકિિામાંઆિશેનરહ. ટીમ સાથે કોચ કામ મેનેિર તરીકે એકિ
કરિાનીરહેશે.(ખાનગી/લક્ઝરીબસનુપ્રિાસભાડ
ં
વ્યક્ક્તએ આિિાનુ ં રહેશે. માત્ર બહેનોની સ્પિા્ હોય ત્યારે માત્ર લેડીઝ મેનેિરને આિિાનુ ં રહેશે. પ્રવાસ ભાડું
RTGS/એકાઉન્ટ પે ચેક દ્વારા શાળા અથવા ટીમ મેનેિરના નામે ચ ૂકવવાનું હોવાથી પાસબ ૂકની નકલ અથવા કેન્સલ ચેક
પ્રવાસખચા સાથે રજુ કરવાનું રહેશે. (૫) ધનવાસ સ્થળે ધનયત ડીપોઝીટ િમા કરાવવાની રહેશે. સ્પિા્ પણ્ થયે િરૂરી
ચીિિસ્ત ુ િમા કરાવ્યા બાદ રડપોઝીટ પરત કરિામાં આિશે.(૬) ટીમ સાથે કોચ કમ મેનેિર તરીકેનો એકિ વ્યક્ક્તએ
જિલ્લા રમત ગમત અતિકારીશ્રીના સહીવાળો ઓડા ર લઈને આવવાનું રહેશે. (૭) ઋત ુ અનુસાર ઓઢિા-પાથરિાનુ ં તેમિ
રૂમને લગાિિાનુ ં તાળં પોતાની સાથે લાિિાનુ ં રહેશે. તેમિ ખેલાડીઓએ રકમતી સામાન સાથે લાિિો નહી અન્ટ્યથા
િિાબદારી તેની પોતાની રહેશે. (૮) ભાગ લેનાર ખેલાડીઓના િન્ટ્મતારીખ /રહેઠાણના િરૂરી આિાર પુરાિા સાથે
લાિિાના રહેશે.
નોંિ: પરરપત્રની નકલ ટીમ મેનેિરને અિશ્ય આપિી.

જિલ્લા રમત ગમત અતિકારી
કચ્છ-ભુિ
નકલ રવાના જાણ સારૂ :1) માન. સલચિશ્રી,રમત ગમત યુિા અને સાંસ્કૃતતક પ્રવુતતઓ તિભાગ, ગાંિીનગર
2) માન. કતમશ્નરશ્રી, યુિક સેિા અને સાંસ્કૃતતક પ્રવ ૃતતઓ, ગાંિીનગર
3) માન. ડાયરે ક્ટર િનરલશ્રી,સ્પોર્ટ્ સ ઓથોરીટી ઓફ ગુિરાત, ગાંિીનગર
4) માન. સલચિશ્રી સ્પોર્ટ્ સ ઓથોરીટી ઓફ ગુિરાત, ગાંિીનગર
5) માન. કલેકટરશ્રી, કચ્છ-ભુિ
6) માન. જિલ્લા તિકાસ અતિકારીશ્રી, કચ્છ-ભુિ
7) માન. જિલ્લા પોલીસ અતિક્ષકશ્રી, કચ્છ-ભુિ (સ્પિા્ , તનિાસ સ્થળે િરૂરી પોલીસ બંદોબસ્ત ફાળિિા તિનંતી)
8) માન. તનિાસી અતિક કલેકટરશ્રી, કચ્છ-ભુિ
9) માન. જિલ્લા તશક્ષણાતિકારીશ્રી, કચ્છ-ભુિ
10) માન. જિલ્લા પ્રાથતમક તશક્ષણાતિકારીશ્રી, કચ્છ-ભુિ
11) માન. પ્રાંત અતિકારીશ્રી ,ભુિ
12) નાયબ મારહતી તનયામકશ્રી,કચ્છ (સ્પિા્ ની બહોળી પ્રતસદ્ધિ કરિા સારૂ)
13) તસનીયર કોચશ્રી રમત પ્રતશક્ષણ કેન્ટ્ર, કચ્છ-ભુિ (સ્પિા્ સ્થળની વ્યિસ્થા સારૂ)
14) જિલ્લા આરોગ્ય અતિકારીશ્રી, કચ્છ-ભુિ (સ્પિા્ સ્થળે મેડીકલ ટીમ ફાળિિા તિનંતી)
15) મંત્રી/પ્રમુખશ્રી રાજ્ય કક્ષા ટેબલ ટેતનસ એસો.ગાંિીિામ-કચ્છ
16) પ્રમુખશ્રી કચ્છ જિલ્લા વ્યાયામતશક્ષક સંઘ.
17) મંત્રીશ્રી, શ્રી નિચેતન અંિિન મંડળ, માિાપર (તનિાસ વ્યિસ્થા સારૂ)

