રથ નંબર- ૧
તાલુકાનું નામ : માણાવદર

રથ કો ડનેટરનું નામ : એ.જે .બાથાણી

ટ નંબર : ૧, તા. : -૧૪/૦૯/૨૦૧૭
મ

સમય

ગામનું નામ

મો. ૯૯૦૯૩૧૦૯૬૩
ગામની
વ તી

બે ગામ
વ ચેનુ અંતર

િવલેજ ઇ ચાજની િવગત
નામ
મોબાઇલ નંબર

તાલુકા ાથિમક
૯૮૭૯૯૯૯૧૭૩ િશ ણાિધકારી, માણાવદર
(મો. )

૦૮:૦૦ થી ૦૮:૩૦ માંડોદરા

૨૨૩૨

-

૧

૦૯:૦૦ થી ૦૯:૨૦ કોઠડી

૧૧૧૫

૩ કી.મી

એમ.આર.વારસુર

૯૪૦૮૬૫૮૫૬૨

૨

૦૯:૫૦ થી ૧૦:૧૦ સારંગ પીપળી

૧૪૦૭

૩ કી.મી

કે.એલ.મોઢવાડીયા

૯૮૭૯૦૭૭૨૯૪

૩

૧૦:૩૦ થી ૧૦:૫૦ પીપલાણા

૨૦૪૯

૨ કી.મી

જે .વી.પરમાર

૯૭૧૨૪૮૯૯૩૮

૪

૧૧:૧૦ થી ૧૧:૩૦ બોડકા

૧૯૮૯

૨ કી.મી

એન.બી.પરમાર

૯૮૯૮૫૩૫૩૭૨

૫

૧૨:૧૦ થી ૧૨:૩૦ કતકપરા

૧૬૧૩

૩ કી.મી

કે.વી.ગોવાણી

૯૪૨૮૮૪૦૮૭૦

૬

૦૧:૨૦ થી ૦૧:૪૦ ગળવાવ

૯૦૭

૩ કી.મી

જે .એમ.પરમાર

૯૯૧૩૫૦૦૦૩૩

૭

૦૨:૨૦ થી ૦૨:૪૦ દગડ

૮૨૩

૪ કી.મી

યુ.કે.સોલંકી

૯૭૧૨૨૬૯૯૧૨

૮

૦૩:૧૦ થી ૦૩:૩૦ કોઠારીયા

૧૫૮૧

૩ કી.મી

ડી.વી.પટેલ

૯૯૦૪૬૦૪૩૭૯

૯

૦૩:૫૦ થી ૦૪:૧૦ નાંદરખા

૧૧૧૫

૨ કી.મી

કે.એસ. ટીયા

૯૭૨૭૪૧૪૪૪૫

૧૦ ૦૫:૦૦ થી ૦૬:૦૦ મીતડી

૧૦૦૯

૫ કી.મી

વી.એન. ભારાઇ

જે .જે .ચાવડા
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૯૪૨૮૨૭૮૩૦૨
નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી,
.આ.સુ.પે.િવ., માણાવદર
(મો. ૯૯૭૯૧૬૨૭૧૧)

૧૧

૦૬:૩૦ થી પુણ થયા
માણાવદર(ન.પા) ૩૦૮૫૦
સુધી

૪ કી.મી
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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

૪.
૫.
૧.
૨.
૩.

બી.એમ.શોભાસણા ૯૯૭૮૦૫૭૬૫૦
૪.
ફરશે

૫.
થાિનક યવ થાપન મંડળ વારા ભોજન અને િનવાસની
યવ થા

રથ નંબર- ૧
તાલુકાનું નામ : માણાવદર

રથ કો ડનેટરનું નામ : એ.જે .બાથાણી

ટ નંબર : ૨, તા. : -૧૫/૦૯/૨૦૧૭
મ

સમય

ગામનું નામ

મો. ૯૯૦૯૩૧૦૯૬૩
ગામની
વ તી

૧

૦૮:૦૦ થી ૦૮:૩૦ મટીયાણા

૩૩૧૧

૨

૦૮:૫૫ થી ૦૯:૧૫ આંબલીયા

૧૪૬૪

૩

૦૯:૩૫ થી ૦૯:૫૫ વડાળા

૪
૫

બે ગામ
વ ચેનુ
અંતર

નામ

મોબાઇલ નંબર

કે.કે. હુ ંબલ

૯૪૦૯૧૧૧૧૩૯

૨ કી.મી

ડી.આર.કરંગીયા

૯૮૭૯૩૯૩૬૯૮

૮૬૫

૨ કી.મી

એચ.એન.ઓડેદરા

૯૮૭૯૧૫૬૭૪૨

૧૦:૩૫ થી ૧૦:૫૫ ભીતાણા

૯૩૫

૪ કી.મી

ડી.એમ.ગજે રા

૯૪૨૯૭૬૩૮૬૪

૧૧:૦૫ થી ૧૧:૨૫ સીતાણા

૧૧૮૩

૧ કી.મી

ડી.એમ.ગજે રા

૯૪૨૯૭૬૩૮૬૪

-

૬

૧૨:૦૦ થી ૧૨:૨૦ નાનડીયા

૨૬૧૫

૩ કી.મી

૭

૧૨:૪૦ થી ૦૧:૦૦ નાકરા

૨૭૮૮

૨ કી.મી

૮

૦૩:૦૦ થી ૦૩:૨૦

૯

૦૩:૪૦ થી ૦૪:૦૦ રોણકી

ંબુડા

૧૦ ૦૪:૨૦ થી ૦૪:૪૦ સણોસરા

૧૧ ૦૫:૦૦ થી ૦૬:૦૦ સરદાર ગઢ

૧૨

િવલેજ ઇ ચાજની િવગત

૦૬:૩૦ થી પુણ
થયા સુધી

બાંટવા(ન.પ)

૮૪૯

એમ.કે. જલુ,
એ.જે . હડીયાલ
જે .જે .ચાવડા

૧૪ કી.મી કે.એચ. ટીયા

૯૪૨૬૭૧૩૭૪૪

૮૪૯

૨ કી.મી

કે.આર.મણવર

૯૪૨૬૫૩૭૭૦૪

૧૫૨૯૧

૧૬ કી.મી એસ.એમ.દાસા

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.

૯૭૨૭૪૧૪૪૪૫

કે.એમ.રાખડીયા

આર.જે . જજુ વાડીયા

૧.
૨.
૩.
૪.

૯૪૨૮૨૭૮૩૦૨

૨કી.મી

૩ કી.મી

તાલુકા ાથિમક
િશ ણાિધકારી, માણાવદર
(મો. )

૯૭૧૪૩૫૩૯૨૭

૨૦૭૯

૯૬૬

SFI"S|DGL ~5Z[BF

,FIhG VlWSFZLzL

૯૪૦૮૦૦૩૦૩૧

૯૯૦૪૨૮૩૪૩૯

૧.
૨.
૩.

નાયબ કાયપાલક
ઇજનેર ી,
.આ.સુ.પે.િવ.,
માણાવદર
(મો. ૯૯૭૯૧૬૨૭૧૧)

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
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 દવસેપરતફરશે

૫.

થાિનક યવ થાપન મંડળ વારા ભોજન અને િનવાસની યવ થા

