ગેજીમા ક્રિકે ટ/લોરીફોર(શુટંગ) ટુનાાભેન્ટ-2016-17
સ્ોન્વયળી ભાટે વયક્યુરય
તાયીખ- 26.11.2016

આથી દયે ક વભ્મોને જણાલતાં આનંદ થામ છે કે ગત લે આણે ગેજીમા દ્રાયા ક્રિકેટ તથા લોરીફોર ની

GEZIA Tournament નુ વપતાુલાક

Inter

આમોજન કર્ુા શતુ તેભાં આળયે 32 જેટરી ક્રિકેટ ટીભો અને આઠ જેટરી

લોરીફોરની ટીભોએ બાગ રીધો શતો તેથી ચાલુ લે ણ આણે

Inter GEZIA Tournament

નુ આમોજન

કયલાનુ નક્કી કયે ર છે તેભાં ભોટા પ્રભાણભાં બાગ રેલા વલનંતી છે ,થનાય ખચાને શંચી લલા આના વશકાયની
અેક્ષા છે તો નીચે જણાલેર માદીભાંથી આની અનુકુતા મુજફ વશકાય આલા નમ્ર વલનંતી છે .

1. Every Principal Sponsor –Winner’s Trophy -Cricket- and volleyball- Rs. 51,000/- (1)
2. Co-Sponsor – Runners-up Trophy Cricket- and volleyball- Rs. 31,000/-

(1)

3. Breakfast Sponsor – Rs. 21,000/-

(1)

4.General Sponsor

(1
0)

– Rs. 11,000/-

5..Banner Sponsor (Size-4x2.5 ft.) - Rs. 2,500/-(ફેનય ર્ુનીટે ોતે ફનાલીને ગેજીમાભાં આલાનુ યશેળે.)
ગેજીમા લતી,
સુધીયબાઇ વલચાયે
(વેિેટયીશ્રી)

ગેજીમા ક્રિકેટ/લોરીફોર (શુટંગ)ટુનાાભેન્ટ-2016-17
વયક્યુરય

આથી ગેજીમાના ભેમ્ફયશ્રીઓને જણાલલાનુ ં કે

તાયીખ- 26.11.2016

ડીવેમ્ફય-જાન્ર્ુઆયી ભાવ દયમ્માન ગેજીમા દ્રાયા ક્રિિેટ અને લોરીફોર(શુટંગ)

ટુનાાભેન્ટનુ આમોજન કયલાભાં આલેર છે ,આ ટુનાાભેન્ટભાં બાગ રેલા ભાંગતાં ર્ુનીટોએ ફંને યભતો ભાટે ોતાના રેટયેડ ઉય 19
ખેરાડીઓની ટીભની માદી વાથે ફનાલી નીચે ર્ુનીટના ભાલરક/

HRD ભેનેજયશ્રી ના વશીવવક્કા વાથે તાયીખ- ૧૦.૧૨.૨૦૧૬ સુધીભાં

આની અયજી ગેજીમાભાં શંચાડલા વલનંતી છે ત્માયફાદ આલેર અયજી સ્લીકાયલાભાં આલળે નશી.
ગેજીમા આમોજીત ક્રિકે ટ/લોલરફોર (શુટંગ)ટુનાાભેન્ટ -૨૦૧૬-૧૭ ના વનમભો
(1)

આ ટુનાાભેન્ટભાં બાગ રેલા ભાટે ઇરેકટ્રોવનક્વ એસ્ટે ટના ર્ુવનટભાં નોકયી કયતા શોલા જોઇએ.દયે ક ખેરાડીઓનુ પોટો આઇડી
અલશ્મ અયજી વાથે જોડલાનુ યશેળે..

(2) ટુનાાભેન્ટભાં બાગ રેલા ભાટે ફંને યભતોભાં પ્રવત ટીભ 2500/- રૂવમા પ્રલેળપી યાખલાભાં આલેર છે જે નોન-યીપન્ડેફર છે .
(3) Sport shoes શેયલા અવનલામા છે . વપેદ જવી (White T shirt) ઇચ્છનીમ છે .
(4) એમ્ામયનો વનણમ
ા વૌને આખયી અને ફંધનકતાા યશેળે.
(5) ભેચના વનમત વભમે ગ્રાઉન્ડ ઉય ટીભ વભમવય શાજય નશી થામ તો ંદય વભનીટ ફાદ શાજય શયીપ ટીભને વલજેતા ઘોવત
કયલાભાં આલળે.
(6) બાગ રેનાય ટીભ ભાટે ગ્રાઉન્ડ ઉય ચા/ાણી ની વ્મલસ્થા કયલાભાં આલળે.
(7) એક કયતાં લધાયે ર્ુનીટના કભાચાયી ભી ટીભ ફનાલી ળકળે ,યં ત ુ કોઇ એક ર્ુનીટની ટીભ તયીકે નંધણી કયાલી ળકાળે.
(8) પેક્ટયી ભાલરકોના કૌટુમ્ફીક વભ્મો લધુભાં લધુ 3 (ત્રણ)બાગ રઇ ળકળે.
(9) ઉયોકત ટુનાાભેન્ટની કોઇણ ભેચનાં વભમત્રકભાં પેયપાય કયલાનો ગેજીમાનો શક અફાવધત યશેળે
(10) દયે ક ટીભભાં લધુભાં લધુ 19 વભ્મોનુ (ખેરાડીઓનુ) યજીસ્ટ્રે ળન કયાલી ળકાળે ,યજીસ્ટ્રે ળન વભમે જે ખેરાડીનુ નાભ આલાભાં
આલેર શળે તે ખેરાડી તે ર્ુનીટ વવલામ ટુનાાભેન્ટની અન્મ ર્ુનીટની ટીભભાંથી પયીલાય યભી ળકળે નશી .
(11) એક વ્મક્રકત લોરીફોર અને ક્રિકેટ ફંનેભાં યભી ળકળે યં ત ુ વભમત્રક પ્રભાણે એકજ વભમે ફંનેની યભત શળે તો તેભને જાતે
વ્મલસ્થા કયલાની યશેળે.
ગેજીમા લતી,
સુધીયબાઇ વલચાયે
(વેિેટયી)

