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 કાવ્મભશત્વલઃ તા. 24-25 જાન્યઆુયી, 2009  અંધજન ભાંડ, 
 અભદાલાદ. 
 વન્ભાનઃ શ્રી ધીરૂ યીખ (બધુવબા), શ્રી ચિન ુભદી (ળનનવબા) 
 શસતતઃ શ્રી યઘલુીય િોધયી 
 કાવ્મધાયા યજુઆતઃ નલનદ જી, ભાધલ યાભાનજુ, શરયશ્ચન્ર જી, 
 મવુારપય ારનયુી, શયદ િાંદાયાણા, યભણીક વભતશ્વય, ઉલીળ લવાલડા, 
 તુાય શકુર, કાજર ઓઝા, યણછડ વની, બાલતળ બટ્ટ, કૃષ્ણ દલત, 
 યાજેન્ર શકુ્ર, જલાશય ફક્ષી, ખરીર ધનતતજલી, શય બ્રહ્મબટ્ટ, 
 નીતીન લડગાભા, યઈળ ભનીઆય, રશતતન આનાંદયા, ભકયાંદ મવુત , 
 એા દાદાલારા, ફાબ ુયાઠડ, ગુાંજન ગાાંધી, વોમ્મ જી, શયદ્વાય ગસલાભી 
વાંગીત વતલા એલડય પ્રદાન વભાયશઃ તા. 17 જાન્યઆુયી, 2009, 
 િાં.િી.ભશતેા ઓડીટયીમભ, લડદયા. 
 વન્ભાનનત વ્મકક્તઃશ્રી જમદેલ બજક શસતત: દ્મભૂણ ડૉ. આય. વી. ભશતેા 
 રકાયણઃ ગજુયાતભાાં સગુભ વાંગીતની ઉત્ક્રાાંનત, રતખકઃ જમદેલ બજક 

        ‘ગનીની’ ભશેંક રતખકઃ ફકુરતળ દેવાઈ 

 ગની દશીંલારાની યિનાઓની વીડીઃ વીડી-1 સલયાાંકન બયત ટેર  

 સગુભ વાંગીત યજુઆતઃ ચગરયયાજ બજક, નીળા ાયઘી, લનીતા ઠક્કય, 
 સભુીત્રા યમ િોધયી, ડૉ. પ્રબાતદેલ બજક, મકુુાંદ બટ્ટ, શ્રીાદ યુકય, 
 સલયાાંકનઃ શ્રી જમદેલ બજક વાંગીત વાંિારનઃ શ્રી મકુુન્દ બટ્ટ 

 કામયક્રભનુાં વ ાંિારનઃ ડૉ. ગાર ળાસ્ત્રી 
અક્ષયનત અજલાત  વભાયશઃ તા . 17નલત., 2007, જીએરએવ શર , 

અભદાલાદ.
 કનલગણઃ ચિન ુભદી, કૃષ્ણ દલત, વોમ્મ જળી, શયદ્વાય ગસલાભી,
 અળક િાલડા, બાલતળ બટ્ટ, છામા નત્રલતદી, િાંરળે ભકલાણા,
 અનનર િાલડા, ગુાંજન ગાાંધી
 વાંિારનઃ શયદ્વાય ગસલાભી
સગુભ વાંગીત નળચફય-1  તા. 29,30,31, ઓક્ટફય-2007, લડદયા 
 ગજુયાતના 44 ઉગતા ગામક કરાકાયએ નળચફયભાાં બાગ રીધ . 
 વાંગીત નનદેળકઃ  જમદેલબાઈ બજક 

 ઉદ્ઘાટકઃ શ્રીભાંત યણજીતનવિંશ ગામકલાડ  

 તજજ્ઞઃ ડૉ. પ્રબાતદેલ બજક, યાજેન્ર ળાશ 

 આમજન અનત વાંિારનઃ સુાંદયમૌ ટેરય 
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 વાંગીત વતલા એલૉડય પ્રદાન વભાયશઃ તા. 25, નલત. 2006, 
ઠાકયબાઈ શર, અભદાલાદ 

 વન્ભાનનત વ્મકક્તઃ શ્રી ક્ષતમબુાઈ રદલતટીમા 
 શસતતઃ દ્મશ્રી કુમરુદની ફશને રાચખમા 
 સધાય નલજેતા એલૉડયઃ 
 પ્રથભઃ રશભારી વ્માવ-અભદાલાદ, ભભતન્ટ, વરટિરપકેટ્વ અનત  
            રૂ. 15,000/- 

 દ્વદ્વતીમઃ અચબતક ાંડયા-લડદયા, ભભતન્ટ, વરટિરપકેટ્વ અનત રૂ. 10,000/- 

 તતૃીમઃ શ્રધ્ધા ગઢલી-બાલનગય, ભભતન્ટ, વરટિરપકેટ્વ અનત રૂ . 5,000/- 

 સગુભ વાંગીત યજુઆતઃ  વાલની રદલતટીઆ , ચફયેન યુરશત , વોનભર 
મનુળી, આયતી મનુળી, કલ્માણી કોઠાકય, અતરુ દેવાઈ 

 સલયાાંકનઃ શ્રી ક્ષતમબુાઈ રદલતટીઆ 

 વાંિારનઃ ખ્માનત જાની અનત લવાંત જી  
 નળચફય-2  તા. 3-6, ઓક્ટફય-2006, અભદાલાદ 

નળચફય-3  તા. 24 જૂન-2005 ભડાવા (ઉ.ગ.ુ) 
 ગજુયાતના 38 ઉગતા ગામક કરાકાયએ નળચફયભાાં બાગ રીધ . 
 ઉદ્ઘાટકઃ શસ ુમાચજ્ઞક તજજ્ઞઃ નલજમ ાંડયા 
 વાંિારનઃ ભધસુદુન વ્માવ અનત વાંત દેલકય 

ભશરેપર-5  તા. 19 ભાિય, 2005, ારનયુ 

 શનૂ્મ ારનયુીની 18ભી ણુ્મનતનથ નનનભત્તત „શનૂ્મન દયફાય‟ 

 નાભત કામયક્રભ 

 યજુઆતઃ નમનતળ જાની, અિયના દલત, મળાર યાઠડ, કભર ફયલાર 

 અનત નનળા લૈદ્ય 

 વાંિારનઃ તુાય શકુર 

ભશરેપર-4  તા. 20 ડીવતમ્ફય, 2004, યફાંદય 

 યજુઆતઃ શ્રી નમનતળ જાની વાંિારનઃ તુાય શકુર 
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વાંગીત વતલા એલડય પ્રદાન વભાયશઃ તા. 11 રડવતમ્ફય, 04,  
 બાઈદાવ વબાગશૃ, મુાંફઈ 

 અનતનથ નલળતઃ વાંગીતકાય આણાંદજીબાઈ 

 વન્ભાનનત વ્મકક્તઃ શ્રી રદરી ધરકમા અનત અજજત ભિયન્ટ 
 શસતત: નલનામક લયા  

 અન્મ એલૉડયઃ  સગુભ વાંગીત સધાયના નલજેતાઓનત ઈનાભ રૂ . 11,000/- 
અનત રૂ. 5,000/- યકડ તતભજ ટ્રપી. 

 સધાયના નલજેતાઃ  રકયાત અંતાણી- બરૂિ, રક ળાશ- મુાંફઈ, અભન 
રતખરડમા-સયુત, દળયના બટ્ટ-લડદયા અનત ભતહરુ સયુતી-સયુત. 

 સગુભ વાંગીત યજુઆતઃ  રદારી વભૈમા અનત ગાગી લયા “યે આ યાત 
અિાનક ભરકી ” (અજજત ભિયન્ટ ) “એક યજકણ સયૂજ થલાનત ળભણત ” 
(રદરી ધરકમા) 

 રદપ્તી દેવાઈઃ  “હ્ય્દમના શદુ્ધ પ્રતભીનત નનગભના જ્ઞાન ઓછા છત ” (જૂની 
યાંગભનૂભ) 

 વાંિારનઃ તુાય શકુર 

 વાંગીત વભાયશ તા. 18 રડવતમ્ફય, 03, વયદાય ટેર ઓરડટરયમભ, સયુત 

 ઉદ્ઘાટકઃ રદરી ધરકમા અનત કોમદુી મનુ્ળી    વાંકરનઃ ઉદમ ભજમદુાય 

 વાંગીત વાંિારનઃ સયેુળ જી અનત બયત ટેર 

 યજુઆતઃ યેખા નત્રલતદી, ભામા ાંિાર, ગાગી લયા, યાગ ઝલતયી, 
 ળોનક ાંડયા, યીજ્ઞા ાંડયા, ઉજ્ઞા ાંડયા 
 એલૉડય નલજેતા કરાકાયઃ  નમનતળ જાની- અભદાલાદ, નમન ાંિરી-

અભદાલાદ, નનચખર જી- ફટાદ, ભતહરુ સયુતી- સયુત, આરા દેવાઈ-
મુાંફઈ, નનલા દલત , વત્મભ જગીલા રા-સયુત, બાનલન જી- બાલનગય, 
ધ્લનન જી- લડદયા, પ્રીનત ગજ્જય- યાજકટ નત કુર રૂ . 1,29,000/- ના 
યકડ ઈનાભ તથા સમનૃત ચિહ્ન અયણ કયલાભાાં આવ્માાં . 

 વાંિારનઃ  લવાંત જી 
ભશરેપર-3 તા. 26 જાન્યઆુયી, 2003, અમતૃ ઘામરનત શ્રધ્ધાાંજચર , 

અભદાલાદ 

 યજુઆતઃ શ્રી રુૂત્તભ ઉાધ્મામ અનત શાંવા દલત  
 ગઝર ઠનઃ શ્રી યાજેન્ર શકુર, ચિન ુભદી, ધનૂી ભાાંડચરમા અનત 
 વોમ્મ જી
 ભશરેપર-2   તા. 1 ડીવતમ્ફય, 2002, અભદાલાદ 

 યજુઆતઃ અતરુ દેવાઈ, નમનતળ જાની, ગાગી લયા અનત અનાય કરઠમાયા  
 વાંિારનઃ અંરકત નત્રલતદી
ભશરેપર-1   તા. 20 ઓગષ્ટ, 2002, અભદાલાદ 

યજુઆતઃ વાંગીત યગુર શ્રી રુુત્તભ ઉાધ્મામ-શાંવા દલત, યાવ ચફશાયી-
નલબા દેવાઈ, જનાદયન-શનિદા યાલર, આનળત-શભેા દેવાઈ 

વાંિારનઃ તુાય શકુર 
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