ુ ક સેવા અને સાાંસ્કૃમિક પ્રવ ૃમિઓ, ગાાંધીનગર
કમિશનર, યવ
ઉજવણી શાખાનો વામષિક કાર્યક્રિ સને ૨૦૧૯-૨૦

ક્ર્િ

ર્ોજનાન ાંુ નાિ

વષય ૨૦૧૯-૨૦નો િાસ

૨૦૧૯-૨૦નો આર્ોજક જજલ્લો
િેિજ વડી કચેરી દ્વારા
ુ ાર
આદે શાનસ

૧

સિરસિા દદન

એમપ્રલ ૨૦૧૯

િિાિ જજલ્લા

૨

ુ રાિ ગૌરવ દદન
ગજ

૦૧/૦૫/૨૦૧૯

આચાર સાંદિિાને કારણે
આર્ોજન થર્ેલ નથી.

૩

ઉિાંગ ઉત્સવ
(ઝોનકક્ષા / રાજ્ર્કક્ષા)

ઓગષ્ટ થી દડસેમ્બર ૨૦૧૯

ઉિર ઝોન – િિેસાણા
દક્ષક્ષણ ઝોન – સરુ િ
સૌરાષ્ર ઝોન – રાજકોટ
િધ્ર્ ઝોન – આણાંદ
રાજ્ર્ કક્ષા – ભરૂચ

૪

સ્વાિાંત્ર્ર્ દદન

૧૪/૦૮/૨૦૧૯

સા.વ.મવ.

દ્વારા

રાજ્ર્કક્ષાનો

કાર્યક્રિ િાટે જજ.છોટા ઉદે પરુ ની
પસાંદગી
િેિજ

કરવાિાાં આવી
િિાિ

જજલ્લાઓિાાં
કાર્યક્રિન ાંુ

જજલ્લાકક્ષાના

આર્ોજન કરવાન ાંુ રિેશે.
૫

શાિળાજી ઉત્સવ

અરવલ્લી

૬

રાણકીવાવ ઉત્સવ

પાટણ

૭

ચોટીલા ઉત્સવ

ુ ા
સાંબમાં ધિ જજલ્લા યવ

સરુ ે ન્દ્રનગર

૮

ખોડીર્ાર ઉત્સવ

મવકાસ અમધકારીઓએ

ભાવનગર

૯

સોિનાથ ઉત્સવ

જજલ્લા વિીવટી િાંત્રનો

ગીર- સોિનાથ

૧૦ અંબાજી ઉત્સવ

સાંપકય કરીને િારીખ

બનાસકાાંઠા

૧૧ ઉનાઇ ઉત્સવ

નક્કી કરી જણાવે િે

નવસારી

િારીખે આર્ોજન

પાટણ

૧૨ િાત ૃવાંદના ઉત્સવ
૧૩ દ્વારકા ઉત્સવ

કરવાન ાંુ થાર્ છે .

છે .

દે વ ભ ૂમિ દ્વારકા

૧૪ ડાકોર ઉત્સવ

ખેડા

૧૫ શક્ુ લ િીથય

ભરૂચ

૧૬ નરમસિંિ િિેિા

જૂનાગઢ

જન્દ્િજર્ાંમિ ઉજવણી
૧૭ પરાં પરાગિ લોક

ઓગષ્ટ ૨૦૧૯

િિાિ જજલ્લા

જૂન થી દડસેમ્બર –

િિાિ જજલ્લા

સાંસ્કૃમિનો કલા વારસો
૧૮ શમનવાર અને રમવવારના
દદવસે સાાંસ્કૃમિક કાર્યક્રિ
ુ રાિ એક સાાંસ્કૃમિક
૧૯ ગજ

‘૧૯
ઓક્ટોબર – ૨૦૧૯

વડી કચેરી

૨૫/૦૧/૨૦૨૦

સા.વ.મવ. દ્વારા પસાંદગી કર્ાય

અક્ષભવ્ર્ક્ક્િ
૨૦ પ્રજાસિાક દદનની

ુ ાર રાજ્ર્કક્ષાન ાંુ કરવાન ાંુ
અનસ

ઉજવણી

રિેશે.

િેિજ

જજલ્લાઓિાાં
કાર્યક્રિન ાંુ

િિાિ
જજલ્લાકક્ષાના

આર્ોજન

રિેશે.
૨૧ વસાંિોત્સવ

ુ રી – ૨૦૨૦
ફેબ્રઆ

વડી કચેરી

૨૨ આદદજામિ લોક ન ૃત્ર્

ુ રી – ૨૦૨૦
ફેબ્રઆ

વડી કચેરી

સિગ્ર વષય દરમિર્ાન

વડી કચેરી

િિોત્સવ (વસાંિોત્સવ
સાંલગ્ન)
૨૩ અન્દ્ર્ રાજ્ર્ોિાાં સાાંસ્કૃમિક
કાર્યક્રિ

આર્ોજન િાટે જજલ્લા
ુ ા મવકાસ
યવ
અમધકારીશ્રી દ્વારા ઉિિ
વદ
ાં ૃ ોની ભલાિણ
િોકલી આપવી.

૨૪ મવમશષ્ટ સાાંસ્કૃમિક કાર્યક્રિ

સિગ્ર વષય દરમિર્ાન

વડી કચેરી

િાાંગણીને ધ્ર્ાને લઇ
કાર્યક્રિન ાંુ આર્ોજન
કરવાિાાં આવશે.
૨૫ રાષ્રીર્ િિત્વના

સિગ્ર વષય દરમિર્ાન

પ્રસાંગોએ સાાંસ્કૃમિક

િાાંગણીને ધ્ર્ાને લઇ

કાર્યક્રિ રાજ્ર્ અને

કાર્યક્રિન ાંુ આર્ોજન

રાજર્ બિાર ર્ોજવા

કરવાિાાં આવશે.

વડી કચેરી

કરવાન ાંુ

