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વાતંય િદવસની પ ૂવ સંયાએ યુવીસીએલ ારા યોયો
સાંકૃિતક કાયમ
તારીખ ૧૪.૦૮.૨૦૧૮ના રોજ વાતંય િદવસની પ ૂવ સંયાએ ઉ+ર ગુજરાત વીજ કંપનીના
ે /ગ િડરે 3ટર 5ી વ6પ પી. (આઈ.એ.એસ.)ના માગદ
માનનીય મેનજ
 શન હેઠળ યુવીસીએલ
ારા કમળાબા હોલ, સાવજિનક કૂલ, મહેસાણા ખાતે સાંકૃિતક કાય
 મનું આયોજન કરવામાં
આBયુ.ં
ે /ગ િડરે 3ટર 5ી વ6પ પી., મુDય ઈજનેર (પી.&પી.)
આ કાય
 મમાં કંપનીના માનનીય મેનજ
ે ર (ફાઇનાHસ) & સી.એફ.ઓ. 5ી આર. બી. કોઠારી,
5ી પી.બી. પંડયા, જનરલ મેનજ
ે ર
એિડશનલ ચીફ એHનીયર (િસિવલ) 5ી પી.K. િLવેદી, એિડશનલ જનરલ મેનજ
(એચ.આર.) 5ી એ.સી. Mપિત, એિડશનલ ચીફ એHનીયર (ટેક.& િવિજલHસ) 5ી
એન.સી. મકવાણા, એિડશનલ ચીફ એHનીયર (કોમસ & રે િનયુએબલ એનજO) 5ી K.એલ.
ે ર
ભQ, એિડશનલ ચીફ એHનીયર (MોK3ટ) 5ી એસ.એ. પટેલ, ડેRયુટી જનરલ મેનજ
(એચ.આર.) 5ી એન.બી. બલાત, પાલનપુર વતળ
 ુ કચેરીના અિધVક ઈજનેર 5ી એલ.એ.
ગઢવી, મહેસાણા વતળ
ુ
 ુ કચેરીના અિધVક ઇજનેર 5ી .એચ. એિHજિનયર, સાબરમતી વતળ
કચેરીના અિધVક ઇજનેર 5ી વી.એમ. 5ોફ, િહંમતનગર વતળ
 ુ કચેરીના અિધVક ઈજનેર 5ી
એલ.એફ. ડાભી તથા અHય ઉ[ચ અિધકારી5ીઓ અને કમચ
 ારી ભાઈઓ-બહેનો તથા તેમના
પિરવારજનો મોટી સંDયામાં ઉપિથત ર^ા હતા.
ે /ગ િડરે 3ટર 5ી વ6પ પી. તથા ઉ[ચ અિધકારી5ીઓ ારા દીપ
કાય
 મની શ6આતમાં મેનજ
Mાગટય કરવામાં આBયું હત.ું
વાતંય િદવસને અનુલVીને એક પછી એક કાય
 મની વણઝાર કરવામાં આવી Kમાં
અલૌિકક દે શભિ3તના દશન
 થયા હતા. કાય
 મમાં મુDયcવે મશઃ વાગત ગીત, વકૃ cવ
પધા, એકાંકી નાટક, દે શભિ3ત ગીતો અને ન ૃcયકલાનો સમાવેશ કરવામાં આBયો હતો. Kમાં
ર. કચેરી, મહેસાણા, અને ચારે ય વતળ
 ુ કચેરીના અનુમે પાલનપુર, મહેસાણા, સાબરમતી
અને િહંમતનગરના કમચ
 ારી ભાઈઓ-બહેનો અને તેઓના સંતાનોએ ઉcસાહપ ૂવક
 ભાગ લીધો
હતો અને દે શભિ3તનું અનHય વાતાવરણ ઉભું કયુf હત.ું
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કાય
 મના gતે 5ી વ6પ ારા આ Mકારના કાય
 મ ભિવhયમાં પણ યોય અને સવi
અિધકારી5ીઓ - કમચ
 ારી ભાઈઓ - બહેનો અને તેઓનો પિરવાર તેમાં જોડાય તેવી આશા
સેવવામાં આવી હતી.
ે /ગ િડરે 3ટર 5ી વ6પના માગદ
આ સાંકૃિતક કાય
 મનું આયોજન માનનીય મેનજ
 શન હેઠળ
એડીશનલ જનરલ મેનેજર (એચ.આર.) 5ી એ.સી. Mપિત અને ઇHડjીઅલ િરલેશન
ઓિફસર 5ી વી.એચ. અસારી તથા તેઓની ટીમ ારા સફળતાપ ૂવક
 કરવામાં આBયું હત.ું
કાય
 મના gતે પધક
 ોને મોમેHટો આપી િબરદાવવામાં આBયા હતા અને અlપાહારનું
આયોજન કરવામાં આBયું હત.ું
ડેRયુટી એHનીયર 5ી કે .ડી. બારોટ ારા કાય
 મનું સફળ સંચાલન કરવામાં આBયું હત.ું

િચL ફલક
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