ક્રમ ાંક/જિ.ર.ગ.અ./૨૦૧૮-૧૯/ર .ક/૧૬૪૫-૧૭૦૦
જિલ્લા રમત ગમત અધિકારીની કચેરી

જિલ્લ રમત-ગમત અધિક રીશ્રીની કચેરી

“ સી “ બ્લોક, છઠ્ઠો માળ, સહયોગ સંકુલ
સેકટર-૧૧, ગાંિીનગર.
ફોન નં: ૦૭૯ ૨૩૨૪૦3૨૪, ૯૨૨૮૪૧૦૧૦૧
તારીખ : ૧૯/૧૧/૨૦૧૮
Dsogandhinagarcity15@gmail.com

પ્રધત,
જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રી, તમામ
ગુિરાત રાજ્ય.
ધિષય :- ખેલમહ કાં ભ-૨૦૧૮ ર જ્યકક્ષ ની સ્પોર્ટ્ સ ક્લ ઇમ્બીંગ અં-૧૪,૧૭ અને
ઓપન ભ ઈઓ / બહેનોની સ્પિ ્ નો ધિગતિ ર ક ય્ક્રમ બ બત.
શ્રીમાન,
સધિનય ઉપરોક્ત ધિષય પરત્િે િણાિિાનુ ં કે ખેલમહાકુંભ- ૨૦૧૮ અંતગગત રાજ્યકક્ષા
સ્પોર્ટગ સ કલાઇમ્બીંગ અંડર -૧૪,૧૭ અને ઓપન એિગૃપ ભાઈઓ / બહેનો સ્પિાગ ન ુ ં આયોિન તા.
૨૩/૧૧/૨૦૧૮ થી તા. ૨૭/૧૧/૨૦૧૮ દરમ્યાન આ સાથે સામેલ કાયગક્રમ મુિબ થનાર છે . જે અંગેની
આપના જિલ્લાની એન્ટ્રી અત્રેના ઈ.મેઈલ આઈ-ડી dsogandhinagarcity15@gmail.com

ઉપર તા.

૨૨/૧૧/૨૦૧૮ સુિીમાં મોકલી આપિા ધિનંતી. અને ભાગ લેનાર ખેલાડીઓને આ સાથે સામેલ કાયગક્રમ
મુિબ જાણ કરી સ્પિાગ માં ભાગ લેિા મોકલિા ધિનંતી.
રીપોર્ટીંગ ત રીખ અં-૧૪ ભ ઇઓ/બહેનો

:- ૨૩/૧૧/૨૦૧૮ સાંજે ૦૬:૦૦ કલાકે

રીપોર્ટીંગ ત રીખ અં-૧૭ ભ ઇઓ/બહેનો

:- ૨૫/૧૧/૨૦૧૮ સિારે ૦૯:૦૦ કલાકે

રીપોર્ટીંગ ત રીખ ઓપન ભ ઇઓ/બહેનો

:- ૨૬/૧૧/૨૦૧૮ સિારે ૦૯:૦૦ કલાકે

રીપોર્ટીંગ ધનિ સ સ્થળ ભ ઇઓ / બહેનો :

ગુિરાત પોલીસ એકડમી,કરાઇ, નાના ચચલોડા થી ગાંિીનગર
રીંગ રોડ, ગાંિીનગર

સ્પિ ્ ત રીખ

: ૨૩- ૧૧-૨૦૧૮ થી ૨૭/૧૧/૨૦૧૮ દરમ્યાન

સ્પિ ્ સ્થળ ભ ઇઓ / બહેનો

: ગુિરાત પોલીસ એકેડેમી,કરાઇ, નાના ચચલોડા થી ગાંિીનગર
રીંગ રોડ, ગાંિીનગર

સ્પિ ્ ર્ટેકનીકલ સાંપક્ નાંબર : ૧) શ્રી ધનરત ભટ્ટ (કલાઇમ્બીંગ િલ્ડગ ચેરમેન) :- ૯૯૦૯૯ ૦૪૪૪૨
ક ય ્લય / ધનિ સ સાંપક્ નાંબર

: ૧) શ્રી જીતેન્ટ્ર પટે લ (પ્રા.યુ.ધિ.અ) :- ૭૫૬૭૯ ૧૩૮૫૮
૨) શ્રી હાર્દિ ક રાઠોડ :- ૯૮૨૪૮ ૭૬૧૪૯

નોંિ :- કર ઇ પોલીસ એકે ડેમી પહોંચિ મ ર્ટે ન ન ચચલોડ થી ગ િ
ાં ીનગર રીંગ રોડ િત
તપોિન સક્ લ ની િચ્ચે બ્ર ઇર્ટ સ્કલ ઉતરવ ાં તય ાં અંદરની બ જ આિેલ છે .

 સ્પિ ્ અંગે િરૂરી સ ૂચન :(૧)

દરે ક

ખેલાડીની

ઓનલાઈન

રજીસ્રેશનની

પહોંચ

ફરજીયાત

સાથે

લાિિાની

રહેશ.ે

તેમિ

ઓનલાઈન

આઈ.ડી. નંબર િાળા િ ખેલાડીઓને િ સ્પિાગમાં ભાગ લેિા દે િામાં આિશે. તેમિ સ્પિે કે સ્પિાગ અનુસાર ગણિેશને શુઝની
વ્યિસ્થા કરીને આિિાનુ ં રહેશ.ે

(૨) ભાગ લેિા આિનાર ખેલાડીઓની K.M.K ID િાળી એન્ટ્રી તથા એલીજીબીલીટી ફોમગ જે તે જિલ્લા રમતગમત અધિકારીના સહી
ધસક્કા કરીને સાથે લાિિાની રહેશ.ે
(૩) સ્પિાગને અનુરૂપ ગણિેશ પહેરિો ફરજીયાત રહેશ.ે
(૪) ભાગ લેનાર ખેલાડીઓએ ફરજીયાત પણે પોતાની શાળાનુ ં બોનાફાઇડ પ્રમાણપત્ર /

આિારકાડગ / િન્ટ્મ તારીખનો

દાખલો / રહેઠાણ / ફોટો આઈ.ડી અને બેન્ટ્ક એકાઉન્ટ્ટની માહીતી ના િરૂરી પુરાિા સાથે લાિિાના રહેશ.ે
(૫) સ્પિાગ ધનિાસ સ્થળે ધશસ્તબધ્િ રીતે િતગિાનુ ં રહેશ.ે તેમિ સ્પિાગ સ્થળે/ ધનિાસ સ્થળે કોઈપણ પ્રકારનુ ં નુકશાન
કરિામાં આિશે તો તે નુકશાનની પુરેપરુ ી રકમ જે તે ખેલાડી/ મેનિ
ે રે ભરપાઈ કરિાની રહેશ.ે
(૬) સ્પિાગ પુણગ થયે ટીમોએ તાત્કાચલક પરત િિાનુ ં રહેશે અને ધનિાસ ખાલી કરિાનો રહેશ.ે
(૭) જે તારીખે જે િયગૃપની સ્પિાગ હોય તેમને િ આિિાનુ ં રહેશ.ે અન્ટ્યથા ધનિાસ-ભોિનની વ્યિસ્થા જાતે િ
કરિાની રહેશ.ે
(૮) સ્પિાગમાં આિનાર સાંજે રીપોટીંગ કરનાર તમામ ટીમો માટે બપોર બાદ સાંિથી ભોિનની વ્યિસ્થા કરિામાં
આિશે.
(૧૦) ખેલાડીએ પોતાની સાથે કોઈપણ ર્કિંમતી િસ્તુ લાિિી નહી નર્હતર િિાબદારી ખેલાડી/ મેનિ
ે રની રહેશ.ે ખેલાડી સાથે
આિનાર કોઇ પણ વ્યક્ક્તની ધનિાસ કે ભોિનની વ્યિસ્થા કરી આપિામાં નહી આિે જે આિનાર વ્યકધતએ િ કરિાની રહેશ.ે
નોંિ :- સીિી ર જ્યકક્ષ ની સ્પિ ્ હોિ થી પ્રિ સ ખચ્ન ન ણ ાં ચકિિ મ ાં આિશે નહી. ખેલ ડીઓએ પોત ન ખચેિ આિિ િિ ન ાં રહેશે. ફક્ત ધનિ સ – ભોિનની વ્યિસ્થ મળશે. જેની ખ સ નોંિ લેિી.

જિલ્લ રમત ગમત અધિક રી
ગિ
ાં ીનગર
સધિનય નકલ રિ ન જાણ સ રૂ :૧) માન. સચચિશ્રી, રમતગમત, યુિા અને સાંસ્કૃધતક પ્રવ ૃધિઓ ધિભાગ, ગાંિીનગર
૨) માન. કધમશનરશ્રી, યુિક સેિા અને સાંસ્કૃધતક પ્રવ ૃધિઓ, ગાંિીનગર
૩) માન. ડાયરે ક્ટર િનરલશ્રી, સ્પોટગ સ ઓથોરીટી ઓફ ગુિરાત, ગાંિીનગર.
૪) માન. કધમશનરશ્રી, ગાંિીનગર મહાનગરપાચલકા, ગાંિીનગર
૫) માન. કલેક્ટરશ્રી, ગાંિીનગર
૬) માન. જિલ્લા ધિકાસ અધિકારીશ્રી, ગાંિીનગર
૭) માન. જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, ગાંિીનગર
૮) માન. ડી.આઇ.જીશ્રી પોલીસ કરાઇ એકેડમી, કરાઇ રે નીંગ સેન્ટ્ટર, ગાંિીનગર
૯) એર્ડશનલ ડી.જી.પીશ્રી પોલીસ રેનીંગ, પોલીસ ભિન, ગાંિીનગર
૧૦) માન. નાયબ માર્હતી ધનયામકશ્રી, ગાંિીનગર, સ્પિાગની બહોળી પ્રધસધ્ધ્િ કરિા સારૂ.
૧૧) ધસધનયર કોચશ્રી તમામ ગુિરાત રાજ્ય.
૧૨) નોડલ અધિકારીશ્રી, ખેલ મહાકુંભ ૨૦૧૮, સ્પોર્ટગ સ કલાઇમ્બીંગ રાજ્યકક્ષા સ્પિાગ.
૧૩) પ્રમુખશ્રી / મંત્રીશ્રી ગુિરાત સ્પોર્ટગ સ કલાઇમ્બીંગ એસોશીયેશન.
૧૪) ચેરમેનશ્રી, ક્લાઇમ્બીંગ િલ્ડગ , અમદાિાદ

