
                                                                               Date: 01/12/2022  
અગત્યની જાહરેાત  

 

 આપ સૌ વિદ્દિત છો કે ટીમ અતલુ્ય િારસો દ્વારા થોડા માસ અગાઉ અતલુ્ય િારસો 
આઈડને્ટેટી એિોડડ ૨૦૨૨ જાહરે કરિામાાં આિેલ. જેનો મખુ્ય હતે ુગજુરાતની ઐવતહાવસક 

અન ેસાાંસ્કૃવતક વિરાસતને વિવિધ માધ્યમથી ઉજાગર કરિાનો પ્રયાસ કરી રહલે વ્યક્તતનુાં 
યોગ્ય સન્માન કરિાનો છે. રાજ્યભરમાાંથી વિવિધ અરજીઓ દ્વારા આ નોમીનેશન મળેલ. 

નોમીનેશન કરેલ સૌ અરજદારને અમો િાંદન કરીએ છીએ અને આપ સૌ પણ ઉમદા કાયડ કરી 
રાજ્યનાાં િારસાને ઉજાગર કરિાનુાં ઉત્તમ કાયડ કરી રહ્યા છો. સૌ અરજદાર િાંદનીય હોિા 
છતાાં સાંસ્થાની મયાડદામાાં અને અમારી પસાંદગી ટીમ દ્વારા અંવતમ યાદીમાાં નક્કી થયલે 

એિોડડ વિજેતાઓનાાં નામોની યાદી અત્રે જાહરે કરી રહ્યા છીએ.  
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અમદાિાદ (શહરે અને જીલ્લો) 
૧. શ્રી હમેલ સોલાંકી, કે્ષત્ર - ચિત્રકલા  
૨. શ્રી શાહીદ અંન્સારી, ક્ષેત્ર – જરદોશી આટડ 
૩. શ્રી વનરિ પાંિાલ, ક્ષેત્ર – હદે્દરટેજ પ્રિાસન 
૪. પ્રો. અરુણ િાઘેલા, કે્ષત્ર – સાંશોધન-લેખન 
૫. શ્રી ડોલીબેન ઠક્કર, કે્ષત્ર – નતૃ્ય કલા  
૬. જીનાજ્ઞા ટ્રસ્ટ, કે્ષત્ર – કલા અને સાંસ્કૃવત  
૭. શ્રી મનીષ પટેલ, કે્ષત્ર – પ્રકાશન 
૮. ડો. પી.એસ.ઠક્કર, ક્ષેત્ર – સાંશોધન 
૯. શ્રી પ્રવિણવસિંહ િૌહાણ, ક્ષેત્ર – ફોટોગ્રાફી 
૧૦. શ્રી િાાંદનીબેન ઝાલા,  
ક્ષેત્ર – કઠપતુળી કલાનુાં સ ાંિધડન   

આણાંદ  
૧. શ્રી રશેષ પટેલ, ક્ષેત્ર – સાંશોધન 
૨. શ્રી તન્િીબેન ટાંડેલ, કે્ષત્ર – વશક્ષણ  
૩. શ્રી રીપલબેન ડાભી, ક્ષેત્ર – પયાડિરણ    
અરિલ્લી  
૧. શ્રી નરેશ કટારા, કે્ષત્ર – લેખન  
બનાસકાાંઠા  
૧. શ્રી નીવતન પટેલ, કે્ષત્ર – પયાડિરણ, લોકજાગવૃત  
૨. શ્રી જીતેન્ર ટાાંક, ક્ષેત્ર – લેખન  
૩. શ્રી જયાંતી જોશી, ક્ષેત્ર – પ્રિાસન  
૪. શ્રી વિષ્ણભુાઈ સથુાર, કે્ષત્ર – હસ્તકલા  
ભરૂિ  
૧. શ્રી વનકુાંજ મહતેા, કે્ષત્ર –  કલા  
૨. શ્રી મહશે િસાિા, કે્ષત્ર – ચિત્રકલા  
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ભાિનગર   
૧. શ્રી વપનાદ્દકન ગોદ્દહલ, ક્ષેત્ર – કલાકાર  
૨. શ્રી વિશાખાબેન મોઠીયા, કે્ષત્ર – લેખન  
૩. શ્રી શીતલબેન ભટ્ટી અને શ્રી રમેશભાઈ 
બારડ – વશક્ષણ (સાંયતુત એિોડડ) 
૪. શ્રી માયાબેન બોરીિા, કે્ષત્ર – ચિત્રકલા  
બોટાદ  
૧. શ્રી પ્રવિણ ખાિર, ક્ષેત્ર – કલા  
૨. ડો. રાજેશ િૌહાણ, ક્ષેત્ર – લેખન, સાંશોધન  
દીિ  
૧. શ્રી માનસીન અને લીલાિાંતીબેન 
બામણીયા – સાદ્દહત્ય, લેખન (સાંયતુત એિોડડ)  
૨. શ્રી પ્રેમજજત બાદ્દરયા, કે્ષત્ર – કલા વશક્ષણ  
ગાાંધીનગર  
૧. ડો. ડી.એમ. ભરસેરીયા, કે્ષત્ર – લેખન  
૨. શ્રી કુણાલ ગઢિી, કે્ષત્ર – પયાડિરણ  
૩. શ્રી વિષ્ણવસિંહ િાિડા,  
ક્ષેત્ર – સાંશોધન અને પ્રિાસન  
૪. શ્રી વિરેશ નાયક, કે્ષત્ર – કલા  
ગીર સોમનાથ  
૧. શ્રી વપયષુ ફોફાંડી, કે્ષત્ર – હદે્દરટેજ જાગવૃત  
૨. શ્રી દીપક વસિંધિડ, ક્ષેત્ર – સામાજજક 
કાયડકર (પયાડિરણ, હદે્દરટેજ, લેખન) 
૩. શ્રી રાજેશ ભજગોત્તર, કે્ષત્ર – લેખન 
૪. શ્રી િષાડબેન રૂપારેલીયા, કે્ષત્ર – કલા 
પાંિમહાલ   
૧. ડો. કુમાર જૈમીન શાસ્ત્રી, કે્ષત્ર – લેખન  

જામનગર  
૧. શ્રી સમીર જોશી, કે્ષત્ર – ફોટોગ્રાફી  
૨. શ્રી સાંજય જાની, ક્ષેત્ર – કલા  
૩. શ્રી િાંરવિજય રાણા, કે્ષત્ર – પયાડિરણ 
૪. શ્રી દ્દકશોર પીઠદ્દડયા, કે્ષત્ર – હદે્દરટેજ પ્રિાસન  
૫. શ્રી ભાિેશ િાાંદેગરા, કે્ષત્ર – લેખન, સાંશોધન  
ખેડા  
૧. શ્રી તલેરા ક્રીસ્યિન, ક્ષેત્ર – લેખન  
દ્વારકા  
૧. શ્રી અલ્પેશ કાંસારા, કે્ષત્ર – બોટલ આટડ  
૨. શ્રી દ્દહતેશ ઠાકર, ક્ષેત્ર – કલા 
કચ્છ  
૧. શ્રી ચબપીન સોની, કે્ષત્ર – ચિત્રકલા  
૨. શ્રી લીયાકતઅલી અન ેઓસામાણ નોટીયાર,  
ક્ષેત્ર – હદે્દરટેજ પ્રિાસન (સાંયતુત એિોડડ) 
૩. શ્રી સાંજય ઠાકર, ક્ષેત્ર – લેખન  
૪. શ્રી મહાદેિ બારડ, કે્ષત્ર – સાંશોધન  
૫. શ્રી નરેશ અંતાણી, કે્ષત્ર – લેખન, સાંશોધન  
૬. શ્રી જેન્તીલાલ િણકર, ક્ષેત્ર – હસ્તકલા  
૭. શ્રી કનૈયાલાલ વસજ્જુ, કે્ષત્ર – લોક સાંગીત  
૮. શ્રી કાાંવતલાલ દુબ્બલ, ક્ષેત્ર –  પ્રિાસન  
૯. શ્રી મતુિા કલાધર, કે્ષત્ર – સાદ્દહત્ય  
૧૦. શ્રી પાંકજ રાજદે, કે્ષત્ર – હદે્દરટેજ પ્રિાસન  
જુનાગઢ  
૧. શ્રી લચલત ખાંભાયતા  
મદ્દહસાગર  
૧. શ્રી તષુાર પ્રજાપવત, કે્ષત્ર - લેખન  
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પાટણ  
૧. શ્રી શૈલેશ પાંિાલ, ક્ષેત્ર – લેખન  
૨. શ્રી જયાંવત ઓવતયા, ક્ષેત્ર - માટીકલા  
૩. શ્રી કનૈયાલાલ રાજગોર, કે્ષત્ર – પયાડિરણ  
૪. શ્રી અસગર લાાંગા, કે્ષત્ર – સાંગીત  
પોરબાંદર  
૧. શ્રી વનશાાંત બઢ, કે્ષત્ર – હદે્દરટેજ સાંિધડક  
રાજકોટ  
૧. શ્રી ધમડરાજવસિંહ િાઘલેા, કે્ષત્ર - સાંશોધક  
૨. શ્રી વનલેશ પાંડયા, કે્ષત્ર – સાંગીત કલા   
૩. શ્રી પિૂીબેન શેઠ, ક્ષેત્ર – નતૃ્ય કલા  
૪. શ્રી મનસખુ સિુાગીયા, કે્ષત્ર – પયાડિરણ 
૫. શ્રી ભવૂષત શતુલા, કે્ષત્ર – સાદ્દહત્ય  
સાબરકાાંઠા  
૧. શ્રી નરેશ લીમ્બાિીયા, કે્ષત્ર – ચિત્રકલા  
સરુત  
૧. શ્રી સાંજય િોકસી, કે્ષત્ર – હદે્દરટેજ પ્રિાસન  
૨. શ્રી વશલ્પાબેન શાહ, કે્ષત્ર – સાંગીત  
૩. શ્રી ભાિનાબેન પટેલ, કે્ષત્ર – કલા  
૪. શ્રી ચબપીન નાયક, ક્ષતે્ર – ચિત્રકલા  
૫. શ્રી વપયષુ િૌધરી, કે્ષત્ર – સાંશોધન  

સરેુન્રનગર  
૧. શ્રી અંબભુાઈ પટેલ, ક્ષેત્ર – પયાડિરણ  
૨. શ્રી ગોપાલ બારોટ, ક્ષેત્ર – લોક ગાયક  
૩. શ્રી બલદેિ રાઠોડ, કે્ષત્ર – હસ્તકલા  
તાપી  
૧. શ્રી ધમેશ પાંડયા, કે્ષત્ર – લેખન, સાંશોધક 
િડોદરા  
૧. શ્વેતાબેન પ્રજાપવત, કે્ષત્ર – સાંશોધન, પ્રકાશન  
૨. ડો. શ્રીવનિાસ સોલાકાર, કે્ષત્ર – હદે્દરટેજ સાંિધડક 
૩. શ્રી રાજેન્ર શાહ, કે્ષત્ર – હદે્દરટેજ પ્રિાસન  
૪. શ્રી પરિીન મરીપેલી, ક્ષેત્ર – કલા અને સાંશોધન  
૫. શ્રી રેખાબેન પટેલ, ક્ષેત્ર – લેખક     
મહસેાણા  
૧. શ્રી અજય બારોટ, ક્ષેત્ર - હાસ્ય કલાકાર  
૨. શ્રી બાબભુાઈ િૌધરી, કે્ષત્ર – ચિત્રકલા  
મુાંબઈ 
૧. શ્રી પન્નાબેન પટેલ, ક્ષેત્ર – ક્રાફ્ટ કલા  
૨. શ્રી યાવમનીબેન પટેલ, ક્ષેત્ર – લેખન અને કલા 
૩. શ્રી રામ સિાણી, કે્ષત્ર – હદે્દરટેજ કન્ઝિેશન  

(અતલુ્ય િારસો આઈડને્ટેટી એિોડડ હિેથી પ્રવત િષડ આયોજજત થશે તો બાકી રહી ગયેલ અરજદારો 
અન ેનિા સભ્યો આગામી િષડમાાં પ્રયાસ કરી શકાશે., અતલુ્ય િારસો આઈડેન્ટેટી એિોડડ ૨૦૨૩ ની 

જાહરેાત જુન માસમાાં કરિામાાં આિશ.ે ) 

(કવપલ ઠાકર) 
મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી   

એવોર્ડ ફકંશનની તારીખ - ૨૫/૧૨/૨૦૨૨ 
સ્થળ - ગાધંીનગર   


