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તાતાતાતા....૨૦૨૦૨૦૨૦----૧૧૧૧૨૨૨૨----૦૭૦૭૦૭૦૭, @Iવાર@Iવાર@Iવાર@Iવારુુ ુુ ુુ ુુ  

Jથંયા.ા  
બપોર% 

૩.૦૦થી ૪.૦૦ 

E$તક Kદશનુ /  ઉદઘાટન 

ઉદઘાટક 1ી ભોળાભાઈ પટ%લ  

અિતિથિવશેષ 1ી Kવીણ ક%. લહ%રN 

પા�રતોિષક િવતરણ 

(૧) Kગિત િમ.મડંળ, કાદંNવલી, �બંઈુ  

Qારા યોRયેલી વાતા$પધાના િવSતા / /

$પધકોને Kગિત િમ. મડંળ Qારા એનાયત /

થશે 

(૨) કTચરU ફૉરમ Qારા આયોWજત ્

$પધાઓના ંપા�રતોિષકો એનાયત થશે/ . 

 

$વાગત$વાગત$વાગત$વાગત    
ગાધંીનગર કTચરલ ફોરમના યજમાન પદ% @જરાતી સા�હAય ુ

પ�રષદZ ંુ૪૪� ંઅિધવેશનુ  તા. ૨૦-૨૧-૨૨, �ડસે�બર-૨૦૦૭ દરિમયાન 

યોRશે.  

ન[ધ: 

1. મFય$થ અને કારોબારNની સ\ં"ત ુ બેઠક તા.૨૨-૧૨-૦૭ના 

રોજ અિધવેશન $થળે સવાર% ૮.૩૦ કલાક% મળશે.  

2. તા. ૨૦-૧૨-૦૭ના રોજ સવાર% તેમજ બપોર% આવનાર 

Kિતિનિધઓએ અિધવેશન $થળ પર $વાગતક^મા ંયજમાન 

સ$ંથાના Kિતિનિધનો સપંક કરવો/ , Sથી ભોજન-ઉતારાના 

Kબધંમા ંઅZ2ળતા રહ%ુ ૂ . અમદાવાદથી ગાધંીનગર જવા માટ% 

ર%Tવે $ટ%શન, એસ.ટN.$ટ%&ડ, પાલડN, નહ%I_`જુ , ઈ&કમટ%^ 

વગેર% $થળોએથી વારંવાર બસ મળતી રહ% છે. 

3. અિધવેશનમા ંઆવવા ઈbછતા Kિતિનિધઓએ ભોજન-

ઉતારા-ફN c.૨૦૦/- તથા ડ%_લગેટ ફN c.૧૦૦/- ભરવાના 

રહ%શે. િવeાથfઓને ૫૦ ટકા ક&સેશન મળશે. (કાયHમનો /

અહ%વાલ રg કર% તે િવeાથfને સટh�ફક%ટ આપવામા ંઆવશેૂ .) 

ભોજન-ઉતારા ડ%_લગેટ ફN તા.૧૫-૧૨-૦૭ ,ધીમા ંપ�રષદ ુ

કાયાલયમા ંભરN દ%વામા ંઆ/ વે તો િવશેષ અZ2ળતા રહ%શેુ ૂ .  
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આધા�રત $પલ ચકરZ પ�રષદની કાયવા�હક સિમિતના વ�ર3ઠ સjય 1ી ે ે ુ ં /

2લીનચk યા_lકના હ$ત લોકાપણુ ં ે /  
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તાતાતાતા....૨૧૨૧૨૧૨૧----૧૨૧૨૧૨૧૨----૦૭૦૭૦૭૦૭, nHnHnHnHુુુુવારવારવારવાર     

બપોર% બપોર% બપોર% બપોર% ૨૨૨૨....૩૩૩૩૦૦૦૦ વાmયે વાmયે વાmયે વાmયે 

Kથમ બેઠક: 

નવલકથા  
બપોર% ૨.૩૦ કલાક% 

િવભાગીય અFય^ 1ી �દનકર જોશી 

વ"તાઓ 1ી ઈલા આરબ મહ%તા, 1ી _બop ભqુ   

સચંાલન 1ી રવી&k પાર%ખ 

રાિ. બેઠક આ$વાદ: રા.ે ૮.૦૦થી ૧૦.૦૦ 

અFય^ 1ી પર%શ નાયક 

 
અિધવેશનઅિધવેશનઅિધવેશનઅિધવેશન ઉદઘાટન બેઠક ઉદઘાટન બેઠક ઉદઘાટન બેઠક ઉદઘાટન બેઠક 

તાતાતાતા....૨૧૨૧૨૧૨૧----૧૨૧૨૧૨૧૨----૦૭૦૭૦૭૦૭, nHnHnHnHુુુુવારવારવારવાર સવાર%  સવાર%  સવાર%  સવાર% ૧૦૧૦૧૦૧૦ વાmયે વાmયે વાmયે વાmયે 

વદનાગીતં   જય જય ગરવી @જરાતુ  

$વાગતમ.ી1ીZ ં ુ ં

Kવચન-$વાગત િવિધ 
1ી 23ણકા&ત જહાૃ  

$વાગતK�ખ1ીZ ુ ુ ં

વ"તsય 
1ી માણકલાલ ે પટલ%   

વાિષtક અહવાલ%  1ી રિતલાલ બોરNસાગર 

િનuv થતા K�ખ1ીZ ૃ ુ ુ ં

ઉદબોધન 
1ી 2મારપાળ દસાઈુ %  

વરાયલા K�ખ1ીનો ે ુ

પ�રચય  
1ી Kકાશ ન.શાહ  

મગલદNપં -Kાગટw 
E.ૂમોરારNબાE,ુ 1ી નારાયણ દસાઈ% , 1ી 

2મારપાળ દસાઈુ % , 1ી @ણવત શાહુ ં   

K�ખપદના ુ

કાયભારની સ[પણી/  

K�ખ1ીZ ઉદબોધુ ુ ં ન 

1ી નારાયણ દસાઈ%  

nભbછા Kવચનુ ે  1ી @ણવત શાહુ ં   

Kાસ_ગક Kવચનં  1ી રxવીર ચૌધરNુ   

આશીવચન /

આભારિવિધ 
E.ૂમોરારNબાE ુ
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અિધવશનઅિધવશનઅિધવશનઅિધવશનેેેે ના ના ના ના કાયHકાયHકાયHકાયH//// મોમોમોમો: : : : તાતાતાતા....૨૨૨૨૨૨૨૨----૧૨૧૨૧૨૧૨----૦૭૦૭૦૭૦૭ 

 તાતાતાતા....૨૨૨૨૨૨૨૨----૧૨૧૨૧૨૧૨----૦૭૦૭૦૭૦૭, શિનશિનશિનશિનવારવારવારવાર બપોર%  બપોર%  બપોર%  બપોર% ૨૨૨૨ વાmયે વાmયે વાmયે વાmયે 

.ીz બેઠક ,દંરમ શતાુ {દNવદંના : બપોર% ૨.૦૦ વાmયે 

િવભાગીય અFય^ 1ી હ�ર23ણ પાઠકૃ  

ગીત 1ી હષદ િ.વેદN/   

કિવતા 1ી િવનોદ જોશી 

વાતા/ 1ી યોગેશ જોશી 

િવવેચન  1ી રવી&k પાર%ખ  

સચંાલન 1ી ભારતી દવે 

સમાપન બેઠક ૪.૩૦ કલાક% 
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 તાતાતાતા....૨૨૨૨૨૨૨૨----૧૨૧૨૧૨૧૨----૦૭૦૭૦૭૦૭, શિનશિનશિનશિનવારવારવારવાર સવાર%  સવાર%  સવાર%  સવાર% ૧૦૧૦૧૦૧૦ વાmયે વાmયે વાmયે વાmયે 

બીz બેઠક: 

િવવેચન 
સવાર% ૧૦.૦૦ કલાક% 

િવભાગીય અFય^ 1ી રમણ સોની 

વ"તાઓ 
1ી રમેશ ઓઝા, 1ી ક%.બી.શાહ, 1ી બા} ુ

,થારુ   

સચંાલન 1ી અિનલા દલાલ 

 


