રથ નંબર-૨
તાલુકાનું નામ : જુ નાગઢ

રથ કો ડનેટરનું નામ : એમ.એચ. હીરપરા

ટ નંબર : ૧, તા. : -૦૬/૦૯/૨૦૧૭
મ

સમય

ગામનું નામ

મો. ૯૪૨૭૨૪૨૬૦૧
ગામની
વ તી

બે ગામ
વ ચેનુ અંતર

િવલેજ ઇ ચાજની િવગત
નામ
મોબાઇલ નંબર

૧

૧૨:૦૦ થી ૧૨:૩૦ વડાલ

૭૧૬૫ ૪ કી.મી.

આર.પી. પરપડા

૮૪૦૧૬૩૭૧૭૫

૨
૩
૪
૫
૬
૭

૦૧:૦૦ થી ૦૧:૨૦
૦૧:૫૦ થી ૦૨:૧૦
૦૨:૨૦ થી ૦૨:૪૦
૦૨:૫૦ થી ૦૩:૧૦
૦૩:૩૦ થી ૦૩:૫૦
૦૪:૨૦ થી ૦૪:૪૦

૨૮૨૬
૧૨૩૪
૧૦૬૫
૯૪૧
૧૩૮૩
૧૩૩૪

એમ.પી.વાઘેલા
વી.ડી રામાણી
જોટાણીયાભાઇ
જોટાણીયાભાઇ
એસ.બી. સવાસીયા
અ કાબેન ભટ

૯૧૭૩૬૦૭૭૭૮
૯૭૧૪૦૫૧૮૦૮
૯૭૨૭૦૫૩૭૩૯
૯૭૨૭૦૫૩૭૩૯
૯૦૯૯૧૧૧૮૦૩
૯૮૭૯૭૫૦૦૧૭

૮

કાથરોટા
બલીયાવડ
ચોકલી
ડેરવાણ
સુખપુર
ભીયાળ

૦૫:૦૦ થી ૦૬:૦૦ કેરાળા

૫ કી.મી.
૫ કી.મી.
૨ કી.મી.
૨ કી.મી.
૩ કી.મી.
૯ કી.મી.

૧૩૨૦ ૩ કી.મી.

અ કાબેન ભટ

,FIhG VlWSFZLzL
તાલુકા ાથિમક
િશ ણાિધકારી, જુ નાગઢ
(મો. )

૯૮૭૯૭૫૦૦૧૭
નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી,
યાંિ ક પેટા િવભાગ, જુ નાગઢ
(મો. ૯૯૭૮૯૫૯૬૦૮)

૯

૦૬:૩૦ થી પુણ થયા
ઝાલણસર
સુધી

૨૩૯૮ ૨ કી.મી.

બી.પી. ડાભી
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૧.
૨.
૩.
૪.

લોક લાકારો વારા સાં કૃિતક કાય મ
નમદા આરતી-પુ
૫-૧૦ સાયકલ સવારો જોડાશે.
લોક કલાકારો આગળના ગામ માટે રવાના થશે.

૧.
૨.
૩.
૪.

લોક લાકારો વારા રથના આગમન પહેલા સાં કૃિતક કાય મ
નમદા આરતી-પુ
દરેક ગામેથી ૫-૧૦ સાયકલ સવારો જોડાશે.
લોક કલાકારો આગળના ગામ માટે રવાના થશે.

૧.
૨.
૩.

લોક લાકારો વારા રથના આગમન પહેલા સાં કૃિતક કાય મ
નમદા આરતી-પુ
હેર સભા, લોક કલાકારો વારા યોજના સંદશ
ે , અ તન
ખેતી અંગે તજ ો વારા વચન, િવડીયો ફ મ
૫-૧૦ સાયકલ સવારો જોડાશે.
લોક કલાકારો રથ સાથેજ યાણ કરશે.
લોક લાકારો વારા સાં કૃિતક કાય મ
નમદા આરતી-પુ
હેર સભા, લોક કલાકારો વારા યોજના સંદશ
ે , અ તન
ખેતી અંગે તજ ો વારા વચન, િવડીયો ફ મ, ગામ લોકો
વારા સાં કૃિતક કાય મનું આયોજન
૮૦-૧૦૦ સાયકલ સવારો રા ે અથવા આગળના દવસે
પરત ફરશે
થાિનક યવ થાપન મંડળ વારા ભોજન અને િનવાસની
યવ થા

૪.
૫.
૧.
૨.
૩.

૮૨૬૪૨૪૨૧૪૯
૪.
૫.

રથ નંબર-૨
તાલુકાનું નામ : જુ નાગઢ

રથ કો ડનેટરનું નામ : એમ.એચ. હીરપરા

ટ નંબર : ૨, તા. : -૦૭/૦૯/૨૦૧૭
મ

સમય

ગામનું નામ

ગામની
વ તી

િવલેજ ઇ ચાજની િવગત
નામ
મોબાઇલ નંબર

બે ગામ
વ ચેનુ અંતર

૧

૦૮:૦૦ થી ૦૮:૩૦ માખીયાળા

૩૬૮૭

-

.આર. પરમાર

૯૯૦૯૬૯૦૦૭૫

૨
૩
૪
૫
૬
૭

૦૯:૨૦ થી ૦૯:૪૦
૧૦:૦૦ થી ૧૦:૨૦
૧૦:૫૦ થી ૧૧:૧૦
૧૨:૩૦ થી ૧૨:૫૦
૦૧:૩૦ થી ૦૧:૫૦
૦૨:૪૦ થી ૦૩:૦૦

૪૨૭
૧૨૮૯
૨૨૦૭
૫૯૪
૧૧૪૩
૧૭૨૧

૪ કી.મી.
૧ કી.મી.
૨ કી.મી.
૭ કી.મી.
૩ કી.મી.
૪ કી.મી.

એ.એમ. પંડયા
એલ.પી. ભારાઇ
ડી.બી. હ ગરા યા
ડી.એન. ઓડેદરા
એલ.એમ.સોલંકી
કે.વી.શીલુ

૮૯૮૦૦૩૦૩૫૧
૮૦૦૦૯૧૭૯૯૯
૯૯૧૩૯૦૦૧૨૧
૯૮૨૫૨૭૮૩૯૯
૯૯૦૪૦૩૨૮૯૩
૯૪૨૬૮૦૨૯૬૪

૮

૦૪:૧૦ થી ૦૪:૩૦ વઘાવી

૩૦૫૭

૬ કી.મી.

પી.બી. હેરમાં

૯૯૦૯૪૧૪૦૭૪

૯

૧૦

વાણંદીયા
વાલાસીમડી
ગોલાઘર
પાવટી
આંબલીયા
૫ ા૫સર

૦૫:૦૦ થી ૦૬:૦૦ ખલીલપુર

૦૬:૩૦ થી પુણ થયા
મજે વડી
સુધી

૧૪૦૮

૨ કી.મી.

કે.એન.

ની

મો. ૯૪૨૭૨૪૨૬૦૧
,FIhG
VlWSFZLzL
તાલુકા ાથિમક
િશ ણાિધકારી,
જુ નાગઢ
(મો. )

૯૯૧૩૦૪૫૧૨૦
નાયબ કાયપાલક
ઇજનેર ી, યાંિ ક પેટા
િવભાગ, જુ નાગઢ
(મો. ૯૯૭૮૯૫૯૬૦૮)

૫૯૦૧

૬ કી.મી.

કે. . ગા પરા

૯૪૨૭૫૭૦૮૬૬
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૧.
૨.
૩.
૪.

લોક લાકારો વારા સાં કૃિતક કાય મ
નમદા આરતી-પુ
૫-૧૦ સાયકલ સવારો જોડાશે.
લોક કલાકારો આગળના ગામ માટે રવાના થશે.

૧.
૨.
૩.
૪.

લોક લાકારો વારા રથના આગમન પહેલા સાં કૃિતક કાય મ
નમદા આરતી-પુ
દરેક ગામેથી ૫-૧૦ સાયકલ સવારો જોડાશે.
લોક કલાકારો આગળના ગામ માટે રવાના થશે.

૧. લોક લાકારો વારા રથના આગમન પહેલા સાં કૃિતક કાય મ
૨. નમદા આરતી-પુ
૩.
હેર સભા, લોક કલાકારો વારા યોજના સંદશ
ે , અ તન ખેતી
અંગે તજ ો વારા વચન, િવડીયો ફ મ
૪. ૫-૧૦ સાયકલ સવારો જોડાશે.
૫. લોક કલાકારો રથ સાથેજ યાણ કરશે.
૧. લોક લાકારો વારા સાં કૃિતક કાય મ
૨. નમદા આરતી-પુ
૩.
હેર સભા, લોક કલાકારો વારા યોજના સંદશ
ે , અ તન ખેતી
અંગે તજ ો વારા વચન, િવડીયો ફ મ, ગામ લોકો વારા
સાં કૃિતક કાય મનું આયોજન
૪. ૮૦-૧૦૦ સાયકલ સવારો રા ે અથવા આગળના દવસે પરત
ફરશે
૫.
થાિનક યવ થાપન મંડળ વારા ભોજન અને િનવાસની
યવ થા

રથ નંબર-૨
તાલુકાનું નામ : જુ નાગઢ

રથ કો ડનેટરનું નામ : એમ.એચ. હીરપરા

ટ નંબર : ૩, તા. : -૦૮/૦૯/૨૦૧૭
મ

સમય

ગામનું નામ

મો. ૯૪૨૭૨૪૨૬૦૧
ગામની
વ તી

બે ગામ
વ ચેનુ અંતર

૧

૦૮:૦૦ થી ૦૮:૩૦ પાતાપુર

૧૮૦૯

-

૨
૩
૪
૫
૬
૭

૦૯:૧૦ થી ૦૯:૩૦
૧૦:૧૦ થી ૧૦:૩૦
૧૧:૪૫ થી ૧૨:૦૫
૦૧:૦૫ થી ૦૧:૨૫
૦૨:૧૦ થી ૦૨:૩૦
૦૪:૧૫ થી ૦૪:૩૫

૫૧૮
૪૦૮
૧૫૦૫
૪૦૬૧
૧૬૩૮
૯૦૭

૨ કી.મી.
૨ કી.મી.
૭ કી.મી.
૫ કી.મી.
૪ કી.મી.
૧૧ કી.મી.

૮

સણાથા
ઇટાળા
આણંદપુર
બગડું
ભાતપુર
માંડણ૫રા

૦૫:૦૦ થી ૦૬:૦૦ બીલખા

૧૧૧૩૪

૨ કી.મી.

િવલેજ ઇ ચાજની િવગત
નામ
મોબાઇલ નંબર
કે.એ. વાઢેર

૯૯૭૯૦૪૭૫૪૭

એ.એસ. રા યગુ
એ.એસ. રા યગુ
એસ.આઇ. પરમાર
કે.આર. આં ોલીયા
એમ.એલ. સાવલીયા
કે.એમ. વાળા

૯૯૯૮૯૧૭૯૧૨
૯૯૯૮૯૧૭૯૧૨
૯૧૭૩૧૬૮૨૨૭
૯૪૨૬૮૩૨૧૪૬
૮૧૪૧૨૮૪૪૧૭
૯૩૨૮૪૨૩૫૪૭

પી.જે . રાવલ

,FIhG VlWSFZLzL
તાલુકા ાથિમક
િશ ણાિધકારી, જુ નાગઢ
(મો. )

૯૯૭૯૮૮૭૭૭૮
નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી,
યાંિ ક પેટા િવભાગ, જુ નાગઢ
(મો. ૯૯૭૮૯૫૯૬૦૮)

૯

૦૬:૩૦ થી પુણ થયા
ભલગામ
સુધી

૧૭૭૪

૧ કી.મી.

ડી.એચ. દવે
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૧.
૨.
૩.
૪.

લોક લાકારો વારા સાં કૃિતક કાય મ
નમદા આરતી-પુ
૫-૧૦ સાયકલ સવારો જોડાશે.
લોક કલાકારો આગળના ગામ માટે રવાના થશે.

૧.
૨.
૩.
૪.

લોક લાકારો વારા રથના આગમન પહેલા સાં કૃિતક કાય મ
નમદા આરતી-પુ
દરેક ગામેથી ૫-૧૦ સાયકલ સવારો જોડાશે.
લોક કલાકારો આગળના ગામ માટે રવાના થશે.

૧.
૨.
૩.

લોક લાકારો વારા રથના આગમન પહેલા સાં કૃિતક કાય મ
નમદા આરતી-પુ
હેર સભા, લોક કલાકારો વારા યોજના સંદશ
ે , અ તન
ખેતી અંગે તજ ો વારા વચન, િવડીયો ફ મ
૫-૧૦ સાયકલ સવારો જોડાશે.
લોક કલાકારો રથ સાથેજ યાણ કરશે.
લોક લાકારો વારા સાં કૃિતક કાય મ
નમદા આરતી-પુ
હેર સભા, લોક કલાકારો વારા યોજના સંદશ
ે , અ તન
ખેતી અંગે તજ ો વારા વચન, િવડીયો ફ મ, ગામ લોકો
વારા સાં કૃિતક કાય મનું આયોજન
૮૦-૧૦૦ સાયકલ સવારો રા ે અથવા આગળના દવસે
પરત ફરશે
થાિનક યવ થાપન મંડળ વારા ભોજન અને િનવાસની
યવ થા

૪.
૫.
૧.
૨.
૩.

૯૪૨૭૫૦૨૭૦૦
૪.
૫.

રથ નંબર-૨
તાલુકાનું નામ : જુ નાગઢ

રથ કો ડનેટરનું નામ : એમ.એચ. હીરપરા

ટ નંબર : ૪, તા. : -૦૯/૦૯/૨૦૧૭
મ

સમય

ગામનું નામ

મો. ૯૪૨૭૨૪૨૬૦૧
ગામની
વ તી

બે ગામ
વ ચેનુ અંતર

૧

૦૮:૦૦ થી ૦૮:૩૦ નવાગામ

૧૫૯૨

-

૨
૩
૪
૫
૬
૭

૦૯:૨૫ થી ૦૯:૪૫
૧૦:૨૫ થી ૧૦:૪૫
૧૧:૧૫ થી ૧૧:૩૫
૧૨:૦૦ થી ૧૨:૨૦
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તાલુકા ાથિમક
િશ ણાિધકારી, જુ નાગઢ
(મો. )

૯૪૨૮૪૪૦૧૨૯
નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી,
યાંિ ક પેટા િવભાગ, જુ નાગઢ
(મો. ૯૯૭૮૯૫૯૬૦૮)

૧૦

૦૬:૩૦ થી પુણ થયા
ઉમરાળા
સુધી

૧૫૪૦

૩ કી.મી.

નીતાબેન જે ઠવા

SFI"S|DGL ~5Z[BF
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લોક લાકારો વારા સાં કૃિતક કાય મ
નમદા આરતી-પુ
૫-૧૦ સાયકલ સવારો જોડાશે.
લોક કલાકારો આગળના ગામ માટે રવાના થશે.

૧.
૨.
૩.
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લોક લાકારો વારા રથના આગમન પહેલા સાં કૃિતક કાય મ
નમદા આરતી-પુ
દરેક ગામેથી ૫-૧૦ સાયકલ સવારો જોડાશે.
લોક કલાકારો આગળના ગામ માટે રવાના થશે.

૧.
૨.
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લોક લાકારો વારા રથના આગમન પહેલા સાં કૃિતક કાય મ
નમદા આરતી-પુ
હેર સભા, લોક કલાકારો વારા યોજના સંદશ
ે , અ તન
ખેતી અંગે તજ ો વારા વચન, િવડીયો ફ મ
૫-૧૦ સાયકલ સવારો જોડાશે.
લોક કલાકારો રથ સાથેજ યાણ કરશે.
લોક લાકારો વારા સાં કૃિતક કાય મ
નમદા આરતી-પુ
હેર સભા, લોક કલાકારો વારા યોજના સંદશ
ે , અ તન
ખેતી અંગે તજ ો વારા વચન, િવડીયો ફ મ, ગામ લોકો
વારા સાં કૃિતક કાય મનું આયોજન
૮૦-૧૦૦ સાયકલ સવારો રા ે અથવા આગળના દવસે
પરતફરશે
થાિનક યવ થાપન મંડળ વારા ભોજન અને િનવાસની
યવ થા
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