અખબારી યાદી
નવોદદત યુવા સાદિત્યકારો માટે ગીત લેખન કાયય દિદબર
રાજયના ૧૫ થી ૩૫ વર્યની વય મયાયદા ધરાવતા ગીત લેખન કાયય દિદબરમાાં
જોડાવા માાંગતા િોય તેવા યુવા સાદિત્યકારો માટે ગીત લેખન કાયય દિદબર યોજાનાર છે .
આ કાયય દિદબરમાાં ખ્યાતનામ સાદિત્યકારોની રાિબરી િેઠળ સુરત ખાતે ગીત લેખન
કાયય દિદબરનુાં આયોજન કરવામાાં આવનાર છે. જે યુવક-યુવતીઓની ઉમર
તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૮ના રોજ ૧૫ થી ૩૫ વર્યની મયાયદા િોય અને આ દિદબરમાાં ભાગ લેવા
ઇચ્છતા યુવા સાદિત્યકારોએ www.sycad.gujarat.gov.inવેબસાઇટ પરથી અરજી ફોમય
ડાઉનલોડ કરી જેમાાં સાંપૂર્ય દવગતો ભરીને આધાર-પૂરાવા સાથે દજલ્લા રમત-ગમત
અદધકારીશ્રી, પ્રથમ માળ, જુ ની સીવીલ કોટય દબલ્ડીાંગ, નાનપુરા, સુરત િિેરને
તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ સુધીમાાં મળી જાય તે રીતે મોકલી આપવાની રિેિ.ે
મળે લ અરજીઓમાાંથી યોગ્યતા ધરાવતા ૨૫ નવોદદત યુવા દિદબરાથીઓની
પસાંદગી કરવામાાં આવિે. પસાંદ થયેલ દિદબરાથીઓને દજલ્લા રમત-ગમત અદધકારીશ્રી,
પ્રથમ માળ, જુ ની સીવીલ કોટય દબલ્ડીાંગ, નાનપુરા, સુરત િિેર (ફોન નાં.0261-2465808
E-mail Id: dsosuratcity35@gmail.com ) દ્રારા પત્ર /મોબાઇલ /E-mail થી જાર્
કરવામાાં આવિે. આ દિદબરમાાં ભાગ લેનાર દિદબરાથીઓને રાજય સરકારશ્રી દ્રારા
દનવાસ/ભોજનની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવિે તેમજ દિદબર સ્થળ સુધી આવવા-જવાનો
પ્રવાસ ખર્ય ર્ૂકવવામાાં આવિે તેમજ પ્રમાર્પત્ર આપવામાાં આવિે. આ માટે કોઇ પત્ર
વ્યવિાર કરવો નિી.
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કદમિનર
યુવક સેવા અને સાાંસ્કૃ દતક પ્રવૃદતઓ
ગાાંધીનગર
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