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િત,
ી જ લા રમત ગમત અિધકાર,
ભચ,સાબરકાંઠા,મહસાગર,ુર નગર.
િવષય :- ખેલ મહા*ુંભ -૨૦૧૯ રા/ય ક0ા 1 - ૧૪ ખો Ð ખો ભાઇઓ / બહનોની 8પધા:મા
ભાગ લેવા 1ગે કાય:;મ મોકલવા બાબત.
ીમાન,
સિવનય ઉપરોકત િવષય અવયે જણાવવા>ુ ં ક રમત-ગમત ?ુવા અને સાં8@િતક AુિBઓ િવભાગ
ગાંધીનગર અને 8પોCસ: ઓથોરટ ઓફ Gુજરાત ગાંધીનગર ના ઉપ;મે જ લા રમત ગમત અિધકારની કચેર
વલસાડ Iારા આયોજત ખેલ મહા*ુ ંભ -૨૦૧૯ રા/યક0ા 1 Ð ૧૪ ખો Ðખો ભાઇઓ/બહનોની 8પધા: તા.૧૩/૧૧/૨૦૧૯
થી ૧૮/૧૧/૨૦૧૯ ના Mદવસો દરOયાન વલસાડ જ લા ખાતે નીચે દશા:Qયા Rુજબના કાય:;મ માણે યોજવામા
આવનાર છે .આપના ઝોન ની ટમના ભાગ લેવા 1ગેના વેશપUો અUેની કચેરને તા. ૧૧ / ૧૧ / ૨૦૧૯ ુધી સાંV
૦૫:૦૦ કલાક dsovalsad41@gmail.com પર ઇ-મેઇલ Iારા મોXલી આપવા િવનંતી છે .
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1- ૧૪

૧૩/૧૧/૨૦૧૯

૧૪/૧૧/૨૦૧૯

લZમી િવ[ાપીઠ

Mદનેશ*ુ માર. પી. નાડોદા (ાંત

ભાઈઓ

સાંV:- ૦૪:૦૦

સવાર :- ૦૯:૦૦

સરગામ તા.ઉમરગામ

?ુવા િવકાસ અિધકાર)

કલાક

Xલાક

1- ૧૪

૧૬/૧૧/૨૦૧૯

૧૭/૧૧/૨૦૧૯

લZમી િવ[ાપીઠ

Mહમાલીબેન એમ. જોષી (ાંત

બહનો

સાંV :- ૦૪:૦૦

સવાર :- ૦૯:૦૦

સરગામ તા.ઉમરગામ

?ુવા િવકાસ અિધકાર)

કલાક

Xલાક

મો.૯૬૨૪૦૮૬૬૮૭

મો.૯૫૮૬૮૨૨૯૩૦
સંaતભાઈ(Qયાયામ િશ0કી)
મો.૯૦૩૩૭૨૧૧૧૦

નbધ :- તમામ જ લામાંથી આવનાર ટમોએ ભીલાડ ર વે 8ટશન/બસ 8ટડ ઉતરcુ.dયાંથી ાઇવેટ વાહન
Iારા લZમી િવ[ાપીઠ સરગામ આવcુ.ં ભીલાડ ર વે 8ટશન/બસ 8ટડથી લZમી િવ[ાપીઠ સરગામ ૩
ક.મી.ના 1તર આવેલ છે .

અગdયની ુચના
(૧) ખેલાડઓનો વાસ ખચ: કનસેશન દર Rુસાફર કરવાની ર હશે.વાસ ખચ: V તે મેનેજરના બeક
એકાઉટમા આરટaએસથી જમા કરવામા આવશે.આથી ટમ સાથે આવનાર મેનેજરીને ટમોના
આવવા ટમના આવવા જવાના વાસ ખચ:ની જોગવાઈ કરને આવવા ુચના આપવી.તેમજ બeક
એકાઉટની િવગતો સાથે લાવવાની ર હશે.(બeક પાસfુકની નકલ/કસલ ચેક)
(૨) ઋhુ અ>ુસાર બેડiગ તથા મને લોક કર શકાય તે માટ તાj ચાવી સાથે લાવવાના ર હશે.
ું
(૩) 8પધા: 8થળ તેમજ િનવાસ 8થળે િશ8તબlધ વત:c.કોઇપણ
કાર>ુ ં >ુXશાન કયા:> ુ lયાને આવશે.તો V
તે જ લાની ટમ સાથે આવનાર મેનેજરી પાસેથી વુલ કરવામા આવશે.
(૪) રાજય ક0ાની 8પધા:માં વાસ ખચ,: ભોજન ખચ,: િનવાસ Qયવ8થા સરકારી તરફથી કરવામા આવશે.
(૫) Xનસેશન દર ફરaયાત Rુસાફર કરવાની ર હશે.mુંકામા mુકા 1તર>ુ ં બસ>ુ ં ભાnું oુકવવામાં આવશે.
(૬) ઝોનક0ાએ િવVતા થઈને આવનાર થમ અને M તીય ટમના ખેલાડઓએ એલીaબીલીટ
સટpMફક ટની અસલ એક કોપી ટમ મેનેજરીએ રqુ કરવાની ર હશે.
(૭) ભાગ લેનાર ખેલાડઓના જમ તારખ/રહઠાણના જર rુરાવા સાથે લાવવાના ર હશે.તેમજ ક.એમ.ક
આઈ.ડ. ફરaયાત સાથે લાવવાના ર હશે.
(૮) રમતને અ>ુપ ગણવેશ તથા સાધનો સાથે લાવવાના ર હશે.

(એમ. એમ. પટલ)
જ લા રમત ગમત અિધકાર
વલસાડ
%. к !! 8 !9 :(૧) અsસtચવી,માન.મંUીી રમત ગમત ?ુવા અને સાં8@િતક Aુિતઓ ગાંધીનગર
(૨) માન.કિમuરી, ?ુવક સેવા અને સાં8@િતક Aુિતઓ ગાંધીનગર
(૩) માન.સtચવી, 8પોટ:સ ઓથોરટ ઓફ Gુજરાત, ગાંધીનગર
(૪) માન.સtચવી, રા/ય રમત ગમત પMરષદ, ગાંધીનગર
(૫) Rુvય કોચી, 8પોટ:સ ઓથોરટ ઓફ Gુજરાત, ગાંધીનગર,રાwxયક0ા 8પધા: માટ ખેલાડઓની
કરવા આપના તાબા હઠળના ખો-ખો રમતના કોચને 8પધા: 8થળે મોકલાવા સા.

(૬) માન.Xલેકટરી, વલસાડ
(૭) માન.જ લા પોલીસ અિધ0કી, વલસાડ
(૮) જ લા િશ0ણાિધકારી,વલસાડ
(૯) જ લા ાથિમક િશ0ણાિધકારી,વલસાડ
(૧૦) નાયબ માMહતી િનયામકી
(૧૧) િસિનયર કોચી, જ લા િશ0ણ કy  વલસાડ
(૧૨) પોલીસ ઇસપેકટરી, ઉમરગામ, 8પધા: 8થળે અને િનવાસ 8થળે જર બંદોબ8ત ગોઠવવા સા.
(૧૩) Rુvય આરોzય અિધકારી, વલસાડ, 8પધા: 8થળે મેડકલ ટમને Qયવ8થા કરવા સા.
(૧૪) Rુખી,ખો-ખો એસોસીએશન Gુજરાત રા/ય. પંચો મોકલવા સા.
(૧૫) જ લા રમત ગમત અિધકારી,Gુજરાત રા/ય તમામ.
(૧૬) ડાયર Xટરી,લZમી િવ[ાપીઠ સરગામ

પસંદગી

