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  કુ.તેજર ચૌશાણ            શ્રી એર ડી દેવાઇ        શ્રી નલનીત ભશતેા      શ્રી કે .ફી ઠક્કય   
   જજલ્રા યભત-ગભત અધધકાયી    ળાવનાધધકાયી         જજલ્રા ધળક્ષણાધધકાયી       ડપે્યટુી મ્ય.ુ  SlDxGZ 
              અભદાલાદ ળશયે            અભદાલાદ                અભદાલાદ            ભશાનગયાલરકા 
            અભદાલાદ  
 

જીલ્રા યભત-ગભત અધધકાયી કચેયી 
 અભદાલાદ ળશયે યીત્ર 

 

 
 

                                                       શ્રી ધલજમ નશયેા (I.A.S.) 
VwI1F 

કે.એભ.કે. ભશાનગયાલરકા અભરીકયણ વધભધત 
અને 

કધભશ્નય, ભશાનગયાલરકા અભદાલાદ . 
  

શ્રી કે.ફી ઠક્કય   
ઉાધ્મક્ષ  

કે.એભ.કે. ભશાનગયાલરકા અભરીકયણ વધભધત 
ડેપ્યટુી મ્યધુન. નામફ કધભશ્નય4 DCFGUZ5Fl,SF 

 અભદાલાદP 
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ખેર ભશાકુુંબ ભશાનગયાલરકા અભરીકયણ વધભધત 

૧. ભાન. કધભશ્નયશ્રી, ભશાનગયાલરકા - અધ્મક્ષ.    ૨. ભાન. નામફ ોરીવ અધધક્ષકશ્રી, -વભ્મ. 
3. ભાન. પ્રાચામય, જજલ્રા ધળ. અને તારીભ બલન-વભ્મ. ૪. ભાન. ડી.ઇ.ઓ./ડી.ી.ઓ.શ્રી, અભદાલાદ -વભ્મ. 
૫. ભાન. યજીસ્ટ્રાયશ્રી,ગજુયાત .યધુન. અભદાલાદ -વભ્મ.   ૭. ભાન. પ્રમખુશ્રી, વ્મા.ધળ.વુંઘ અભદાલાદ ળશયે-વભ્મ.    
૮.ભાન. ધવધનમય કોચશ્રી, અભદાલાદ –વભ્મ              ૯. ભાન. ળા.ધળ.પ્રાધ્માકશ્રી, જી.ધળ.તા. બલન - વભ્મ. 
     ૧૦. ભાન. પ્રમખુશ્રી, સ્ટ્લા. ધલલેકાનુંદ યલુક ભુંડ, અભ. ળશયે – વભ્મ 

 ૧૧. ભાન. જજલ્રા યભત ગભત અધધકાયી, અભદાલાદ ળશયે –વભ્મ વલચલ 
 
 
 
 
 

 
ખેર ભશાકુુંબ ઝોનકક્ષાની ધલધલધ વધભધતઓ 

૧. ભાન.નામફ મ્ય.ુ કધભશ્નયશ્રી, -અધ્મક્ષ.    
૨. ોરીવ ઈન્સસ્ટ્ેકટયશ્રી (જે તે ઝોન ને રાગ ુોરીવ સ્ટ્ટેળન) 
૩. વી.આય.વી શ્રી, -વભ્મ.  

૪. ઝોનકક્ષા આમોજક ળાાના આચામયશ્રી, મખુ્મ વુંચારક. 
૫. ઝોનકક્ષા આમોજક ળાાના વ્મામાભ ધળક્ષકશ્રી, કન્સલીનય.  
૬. પ્રમખુશ્રી, શ્રી સ્ટ્લાભીધલલેકાનુંદ યલુક ભુંડ, -વભ્મ.  

 

 

ળાાકક્ષાની વલવલધ વવભવતઓ 
૧. પ્રાથધભક ળાાના આચામયશ્રી, -વભ્મ. 
૨. વી.આય.વી શ્રી, -વભ્મ.   
૩. વ્મામાભ ધળક્ષકશ્રી, -વભ્મવલચલ. 

લોડડ / ઝોન કક્ષાની વલવલધ વવભવતઓ 
૧. મખુ્મ ભથક ળાાના આચામયશ્રી, -મખુ્મ વુંચારક. 
૨. સ્ટ્લાધભધલલેકાનુંદ યલુકભુંડ પ્રમખુશ્રી,- વભ્મ. 
૩. મખુ્મ ભથક ળાાના વ્મામાભ ધળક્ષકશ્રી,     

    કન્સલીનય / ચીપ યેપયી  

 
 

  
ખેર ભશાક ુંબ રલાદ વવભવતઓ 

    ૧  કધભળનયશ્રી, અભદાલાદ ભશાનગયાલરકા, અભદાલાદ - અધ્મક્ષ. 
    ૨. નામફ ોરીવ અધધક્ષકશ્રી, અભદાલાદ.    ૩. જીલ્રા ધળક્ષણાધધકાયીશ્રી, અભદાલાદ                                                                                                                                                                                         

        ૪.ળાવનાધધકાયીશ્રી,અભદાલાદ.                                                          ૫. જીલ્રા પ્રા. ધળક્ષણાધધકાયીશ્રી, અભદાલાદ. 
૬. જીલ્રા યભત ગભત અધધકાયીશ્રી, અભદાલાદ.   ૭. યભતના કોચશ્રી, અભદાલાદ 

૮. એવોળીએળન પ્રમખુશ્રી/ભુંત્રીશ્રી, અભદાલાદ. 
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                                                                              જા.નું.જજ.ય.ગ. / ૨૧૩૯ થી ૩૦૪૦  /ળશયે  
            જજલ્રા યભત ગભત અધધકાયીની કચેયી      
                                                                                                   યધલળુંકય યાલર કરા બલન 

                                                                                           વાતભે ભા,બાઇકાકા બલન વાભે 

                    એરીવબ્રીજ અભદાલાદ-૩૮૦૦૦૬ 

                                                                                        તા :-  ૧૪/૦૯/૨૦૧૮ 

     પ્રવત, 

1. આચામડશ્રી, પ્રાથવભક ,ભાધ્મ./ઊ. ભાધ્મ. ળાાઓ તભાભ, અભદાલાદળશયે  .  
2. વપ્રન્સવારશ્રી, તભાભ કોરેજો તથા ળૈક્ષણણક વુંસ્થાઓ તભાભ, અભદાલાદળશયે  .  
3. ળાા,લોડડ, ઝોન તથા જીલ્રાની યભતના આમોજક અધ્મક્ષશ્રી/કસલીનયશ્રીઓ તભાભ, અભદાલાદળશયે 
4. પ્રમ ખશ્રી, યભત-ગભત ભુંડો તભાભ, અભદાલાદ.  
5. પ્રમ ખશ્રી/ભુંત્રીશ્રી, સ્લાભી વલલેકાનુંદ ભુંડો તભાભ, અભદાલાદળશયે 
   
 ધલમ – ખેર ભશાકુુંબ- ૨૦૧૮  ળાા/લોડય/ઝોન /જજલ્રાકક્ષાની સ્ટ્ધાયના આમોજન વુંચારન ફાફત.  
   
       ગ જયાત વયકાયશ્રીના યભત-ગભત ય લા અને વાુંસ્ુવતક પ્રવવૃિઓ, ગાુંધીનગય ઉક્રભે ગ જયાત યાજ્મના તભાભ 
જજલ્રાઓભાું ખેર-ભશાક ુંબ- ૨૦૧૮ન ું આમોજન કયલાભાું આલનાય છે. આ ખેર-ભશાક ુંબ નો મ ખ્મ ઉદે્દળ યાજ્મ વયકાયે 
ગ જયાતનાું નાગરયકોની ખેરરદરીને આગ લધાયલા ભાટે ખેર-ભશાક ુંબને એક લાવિક યભતોત્વલ તયીકે વુંસ્થાકીમ સ્લરૂ 
આલાનો વનણડમ કમો છે. ખેર-ભશાક ુંબભાું ખેરકૂદન ું લાતાલયણન ું વનભાડણ કયલાભાું આલે છે. સ્લાસ્્મને જાગતૃ કયલાભાું 
આલે છે. જે ખ ફજ પ્રવતબા ળોધ છે.  
       આ ખેર ભશાક ુંબભાું ફશોી વુંખ્માભાું સ્ધડકો બાગ રે તે શતે  થી ળાાકક્ષા/લોડડ કક્ષાએથી ઝોનકક્ષાએ અને ત્માય 
છી જજલ્રાકક્ષાએ સ્ધાડઓ મોજલાભાું આલનાય છે. આ ખેર ભશાક ુંબભાું ક ર ૩૪ (ચોત્રીવ) યભતોનો ૭ (વાત) લમજ થભાું 
વભાલેળ કયી સ્ધાડન  ું આમોજન કયલાભાું આલનાય છે. જેનો વલગતલાય કામડક્રભ આ વાથે વાભેર છે.              

---> તભાભ ળાાઓએ ૧૮/૦૯/૨૦૧૮ પયજીમાત સ્ટ્ોર્્યવ ડે ની ઉજલણી કયલાની યશળેે    
 જેભા એ્રેટીક્વ ,કફડ્ડી ,ખો-ખો ,લોરીફોર અને યસ્વાખેંચ ની યભતોનો વભાલેળ કયલાનો યશળેે.  
 (A)ળાાકક્ષાએ છ(૬)યભતો ૧)કફડ્ડી૨)એ્રેટીક્વ૩),ખો-ખો૪),લોરીફોર ૫)યસ્વાખેંચ ૬)ચેવન ું આમોજન કયલાભાું આલળે.  
(B) ઝોનકક્ષાએ આઠ (૮) યભતોન ું આમોજન શાથ ધયલાભાું આલળે. જેભાું ઉયની છ યભતોભાું વલજેતા થનાય ઝોન કક્ષાએ 
યભલા આલળે ,ઉયાુંત ઝોન કક્ષાએ વીધી મોગાવન,શ ુંટીગફોર , ચેવ (એ્રેટીક્વ અસમ ઈલેસટ) સ્ધાડ મોજલાભાું આલળે. 
(C)જ્માયે વીધી જજલ્રાકક્ષાએ તેય (૧૩) યભતોન ું આમોજન શાથ ધયલાભાું આલળે.જ્માયે ઉયની આઠ યભતોભાું જે વલજેતા 
થળે તેઓ જજલ્રા કક્ષા એ યભલા આલળે ૧)તીયુંદાજી ૨)ફેડવભસટન ૩)ફાસ્કેટફોર ૪)સ્લીભીંગ ૫)ફૂટફોર ૬)જૂડો ૭)સ્કેટીંગ 
૮)ટેફર ટેનીવ ૯)શોકી ૧૦) ક સ્તી ૧૧)શસેડફોર ૧૨)રોનાટેનીવ ૧૩)ટેકલેસડો  
->ઉયોક્ત સ્ટ્ધાયઓના આમોજન/વુંચારનભાું વશમોગ આલા અને જજલ્રા યભતગભત અધધકાયી/જજલ્રા,તાલકુા યભત 
કન્સલીનય દ્વાયા કોઈ અધધકાયી/કભયચાયીઓની વેલા રેલાભાું આલે ત્માયે તેભને પયજ ય ગણી મકુ્ત કયલાના યશળેે.  
 
         

                          
   કુ.તેજર ચૌશાણ                              શ્રી એર ડી દેવાઇ                      શ્રી નલનીત ભશતેા   

         જજલ્રા યભત-ગભત અધધકાયી                        ળાવનાધધકાયી                      જજલ્રા ધળક્ષણાધધકાયી        
                  અભદાલાદ ળશયે                                 અભદાલાદ                              અભદાલાદ             
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    નકર વધલનમ જાણ વારુ  
*વલચલશ્રી,યભતગભત,યલુા અને વાુંસ્ટ્કૃધતક પ્રવધૃતઓધલબાગ,ગાુંધીનગય .      *ભાન.વુંવદ વભ્મશ્રી અભદાલાદ તભાભ  
*ડામયેક્ટય જનયરશ્રી ,એવ.એ.જી ગાુંધીનગય.                                 *ભેમયશ્રી, ભશાનગયાલરકા અભદાલાદ   
*કધભળનયશ્રી, યલુા અને વાુંસ્ટ્કધૃતક પ્રવધૃતઓધલબાગ,ગાુંધીનગય.               *ભાન.ધાયા વભ્મશ્રી અભદાલાદ વલે  
 * મ્ય.ુકધભળનયશ્રી, ભશાનગયાલરકા અભદાલાદ                  *નામફ ભાહશતી ધનમાભકશ્રી અભદાલાદ  
 *જજલ્રા ધલકાવઅધધકાયી,અભદાલાદ                                           * આ.મ્ય.ુકધભળનયશ્રી ભશાનગયાલરકા તભાભ   
 *જજલ્રા ોરીવ અધધક્ષકશ્રી, અભદાલાદ                                      *જજલ્રા યલુાધલકાવ અધધકાયીશ્રી તભાભ  
 *વલચલશ્રી એવ.એ.જી,ગાુંધીનગય                                              *જજલ્રા યભતગભત અધધકાયીશ્રી તભાભ      
 *ખાવ પયજય ના અધધકાયીશ્રી, ય.ુવે.અને વાું.પ્ર.ગાુંધીનગય                   *અભરીકયણ વધભધતના વભ્મશ્રીઓ તાલકુા/જજલ્રા        
  *યથુફોડય અધધકાયીશ્રી, ય.ુવે.અને વાું.પ્ર.ગાુંધીનગય                        
  *વલચલશ્રી.યાજ્મ યભતગભત યીદ, ગાુંધીનગય  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
તાક – 1)લોડડ, ઝોન, ભશાનગયાણરકાકક્ષાની સ્ધાડભાું તભાભ લમજ થના ખરેાડીઓએ જસભ તાયીખ દળાડલત      
ઓખકાડડ તેભજ ળાાન  ફોનોપાઈટ વટી વાથે યાખલાન ું પયજજમાત યશળેે 
       2) ઓન રાઇન કયેર વપ્રસટ જે તે સ્ધાડ સ્થે આલાની પયજીમાત યશળેે. અસમથા બાગ રેલા દેલાભાું આલળે 
    નશીં. જેની જલાફદાયી ખેરાડી/વુંસ્થાની યશળેે.  

                       ખેર ભશાકુુંબ- ૨૦૧૮ સ્ટ્ધાયના વાભાન્સમ ધનમભો 
1. બાગ રનેાય કોઈણ ખેરાડી એક જ યભતભાું બાગ રઈ ળકળે.  

2. ળાાકક્ષાએ ૧૭ લડથી નીચેની લમજ થભાું ખરે ભશાક ુંબની ઓછાભાું ઓછી એક યભતભાું તભાભ 

ળાાઓએ પયજીમાત બાગ રેલાનો યશળેે.  

3. ખેર ભશાક ુંબ-૨૦૧૮ની સ્ધાડઓ ભાટે આમોજકશ્રીઓએ રોક બાગીદાયી ભાટે સ્ોસવયળી,ડોનેળન અન ે

જાશયેાત ભાયપત ભેલી ળકાળે.  

4. ખેર-ભશાક ુંબ- ૨૦૧૮ભાું ક ર ૩૪ (ત્રીવ) યભતોનો વભાલેળ કયલાભાું આલેર છે. 

5. લડી કચેયીએથી આલાભાું આલેર સચૂનાઓનો ચ સ્તણે અભર કયલાનો યશળેે.  
6. સ્ધાડભાું અસમ યભતોના વનમભો યાષ્ટ્રકક્ષાના યભતોના પેડયેળન પ્રભાણે યશળેે અને તે મ જફ સ્ધાડઓ 

મોજાળે.  

લમજુથ તાયીખ થી જન્સભેરા 
અંડય- ૯ ૦૧/૦૧/૨૦૦૧૦ અને તે છી છી જન્સભેરા 

અંડય – ૧૧ ૦૧/૦૧/૨૦૦૮ થી ૩૧/૧૨/૨૦૦૯ દયમ્માન જન્સભેરા 
અંડય – ૧૪ ૦૧/૦૧/૨૦૦૫ ૩૧/૧૨/૨૦૦૭ દયમ્માન  જન્સભેરા 
અંડય – ૧૭ ૦૧/૦૧/૨૦૦૨ ૩૧/૧૨/૨૦૦૪ દયમ્માન જન્સભેરા 

ઓન લમજુથ ૧/૦૧/૧૯૭૯ થી ૩૧/૧૨/૨૦૦૧ દયમ્માન  જન્સભેરા 
અફલ – ૪૦ ૦૧/૦૧/૧૯૫૯ થી ૩૧/૧૨/૧૯૭૮દયમ્માનજન્સભેરા 
અફલ – ૬૦ ૩૧/૧૨/૧૯૫૮ અને તે શરેા જન્સભેરા 
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7. બાગ રેનાય વુંસ્થા/વ્મન્ક્ત/ળાા/લોડડ /ઝોન કે ભશાનગયાણરકાકક્ષાના આમોજન કસલીનયોને એસરી 

ભાટે વીધો વુંકડ કયી ભોકરલાની યશળેે અને તે મ જફ જ બાગ રેલાનો યશળેે.  

8. ભશાનગયાણરકાકક્ષાની યભતોની તાયીખો શરેા ળાા / લોડડ / અને ઝોનકક્ષાની યભતો ણૂડ કયલાની 

યશળેે.  

9. ભશાનગયાણરકાકક્ષાએ વલજેતા થમરે અન ે વુંદ થમેર ખેરાડીને યાજ્મકક્ષાની સ્ધાડભાું બાગ રેલા 

જલાન ું યશળેે, અને તે તભાભ ટીભના ભેનેજયશ્રીની વનભણ ૂુંક જીલ્રા યભત-ગભત અવધકાયી કચેયી દ્વાયા 

કયલાભાું આલળ,ે અને તેઓએ ખેર ભશાક ુંબભાું જલાફદાયી લૂડક પયજ ફજાલલાની યશળેે.  

10. જજલ્રાકક્ષાની સ્ધાડભાું સ્ધાડ વભમે ભનેેજયશ્રીઓની વભરટિંગભાું આલાભાું આલેર સચૂના મ જફ 

કાભગીયી કયલાની યશળેે તથા તે સચૂનાની જાણ ખેરાડીઓને કયલાની યશળેે. 

11. ળાા/લોડડ /ઝોન/ભશાનગયાણરકાકક્ષાની તભાભ સ્ધાડઓ ણૂડ થમા ફાદ ત  યુંત જ વુંણૂડ ભારશતી 

વાથેનો અશલેાર વનમત નમનૂાભાું જીલ્રા યભત-ગભત અવધકાયીની કચેયી અભદાલાદ  ળશયેભાું યજૂ 

કયલાનો યશળેે.  

12. દળાડલેર તભાભ ફાફતોના જરૂયી ત્રકો આ વાથે વાભેર કયેર છે, તેભ છતાું ણ કોઈ ફાફતે જરૂય 

જણામ તો જજલ્રા યભત ગભત અવધકાયીની કચેયી નો વુંકડ કયલો.  
13. દયેક સ્ટ્ધયકે ોતાની જલાફદાયીથી યભલાનુું યશળેે. કોઈણ પ્રકાયન ું ળાયીરયક ન કળાન થામ તો તેની 

જલાફદાયી આમોજકની યશળેે નશીં તે ભતરફન ું ફાશેંધયી પ્રભાણત્ર વુંસ્થાએ રઈ પાઇરે યાખલાન ું 

યશળેે. 

14.  જસભના આધાય ભાટે ળાાન ું સ્કરૂ ણરવલિંગ/ ફોનોપાઇડ પ્રભાણત્ર/ જસભ નોંધણીના દાખરાના 

આધાયોને જ ભાસમ ગણલાભાું આલળે.    
15. ુંચ/યેપયીઓનો ધનણયમ આખયી અને ફુંધનકતાય યશળેે તેને ડકાયી ળકળે નશીં.  

16. ઝોનકક્ષાની સ્ધાડ ભાટે આમોજન વવભવતના કસલીનયશ્રી તથા સ્ધાડ સ્થના ુંચ, વ્મલસ્થાકશ્રીના 

જરૂરયમાત મ જફના ઓડડય કયલાના યશળેે.    

17. ભશાનગયાણરકાકક્ષા સ્ધાડના ઓડડય જીલ્રા વળક્ષણાવધકાયીશ્રી/ જીલ્રા પ્રાથવભક વળક્ષણાવધકાયીશ્રી/ 

ળાવનાવધકાયીશ્રી ની યાશફયી નીચે જીલ્રા યભત ગભત અવધકાયી કચેયી દ્વાયા ુંચ અને વ્મલસ્થાકોના 

ઓડડય કાઢલાભાું આલળે. 

18. ખેરાડી ગ જયાત યાજ્મનો જસભથી લતની શોલો જોઈએ અથલા ગ જયાત યાજમભાું છેલ્રા ૨ (ફે) લડથી 

અભ્માવ/ નોકયી/ વ્મલવામ/ વનલાવ કયતા શોલા જોઈએ જેના આધાય  યાલા યજૂ કયલાના યશળેે.  

19. જે તે કક્ષાએ સ્ધાડ ફાદ દયેક સ્ધાડભાું વલજેતા સ્ધડકોની માદી પ્રવવદ્ધ કયળે. અને તેભની યભતનો યેકોડડ, 

શાુંવર કયેર ોઈસટ, રીધેર વભમ, વવદ્ધદ્ધ અંક, યભતના ભાદુંડ અન વાય ભારશતી દળાડલલાની 

જલાફદાયી ળાાકક્ષાએ વ્મામાભ વળક્ષકની યશળેે. આલી જ યીતે ઝોનકક્ષાએ ભારશતી દળાડલલાની 

જલાફદાયી ઝોન કસલીનયની યશળેે. અને જજલ્રાકક્ષાએ જીલ્રા સ્ધાડના કસલીનયશ્રીએ કયલાની યશળેે.    
20. કોઈણ ખેરાડી એકજ યભત, એકજ લમજૂથ તેભજ એકજ જીલ્રાભાુંથી  બાગ રઈ ળકળે.  
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21. ભશાનગયાણરકાકક્ષાએ થમેર યભતોભાું વૌથી અગ્રતાના ત્રણ ઝોન અને તેના ગ ણાુંકની પ્રવવદ્ધદ્ધ સ્થાવનક 

અખફાયોભાું થામ તે જોલાન ું યશળેે. આ યીતે પ્રત્મેક યભતોભાું ઝોન અને જજલ્રાની માદી દળાડલલાની 

યશળેે.  

22. સ્ધાડની તાયીખે સ્ધાડ સ્થે ખેરાડી/વુંસ્થાએ ઓનરાઈન યજીસ્રેળન કયેર સ્રી તથા આઈ.ડી.પ્રપૂ 

વાથે રાલલાન ું યશળેે.  

23. સ્ધાડ દયમ્માન કોઈણ પ્રકાયનો વલલાદ કે લાુંધો શોમ તો ખરેાડીએ રૂ .૫૦૦/- (અંકે રૂવમા ાુંચવો)ની 

પ્રોટેસ્ટ પી વાથે લધ ભાું લધ  ૩૦ (ત્રીવ) ભીનીટભાું જીલ્રા આમોજન કવભટી વભક્ષ યજૂ કયલાનો યશળેે. 

જીલ્રા આમોજન વવભવતનો વનણડમ આખયી અને વલેને ભાસમ અને ફુંધનકતાડ યશળેે.  

24. યભત દયમ્માન આકન્સ્ભક વુંજોગો અન વાય યભતના વળડય ર વનમત થમેર વભમ /તાયીખ/સ્થભાું 

પેયપાય કયલાની વિા ચીપ યેપયી/યભતની કવભટીની યશળેે તેભજ તે ફાફતની જાણ/જાશયેાત ચીપ યેપયી 

દ્વાયા કયલાની યશળેે.     

25. કોઈણ યભતના કોચ/ટીભના ભેનેજય સ્ધાડભાું બાગ રઈ ળકળે નશીં.  

26. લજન ગ્ર  લાી યભતોભાું પક્ત તેના લજન ગ્ર ભાું જ યભી ળકળે ફીજા ગ્ર ભાું યભી ળકળે નશીં.  
27. નલા ધનમભ મજુફ ભશાનગયાલરકાકક્ષાની સ્ટ્ધાયભાું ઓછાભા ઓછી ૪ (ચાય) ટીભ કે ૪ (ચાય) 

વ્મક્ક્તગત ખેરાડી બાગ રેળે તો જ તેભાથી ધલજેતા ૩ (ત્રણ)ને જ પયુસ્ટ્કાય ભલા ાત્ર યશળેે.  

28. ભશાનગયાણરકાકક્ષાએ વલજેતા થમેર ખરેાડીને  યસ્કાયની યકભ ભેર ન શોમ તેલા વભમે ખરેાડીએ 

ોતાના યજીસ્રેળન કયાલેર સ્રી વાથે ોતાન ું આઈ.ડી. વાથે રાલલાન ું યશળેે. 

29. સ્ધાડભાું બાગ રેલા ભાટે લમ ભમાડદા નક્કી કયલા ભાટે કટ ઓપ ડટે ૩૧,રડવેમ્ફય,૨૦૧૮ યશળેે.  

30. યાજ્મકક્ષાની શે્રષ્ટ્ઠ ળાા અને કોરેજને  યસ્કાય (પ્રથભ રૂ. ૫.૦૦ રાખ, દ્ધદ્વતીમ રૂ. ૩.૦૦ રાખ અન ે
તતૃીમ રૂ. ૨.૦૦ રાખ S.A.G દ્વાયા વનમત કયેર ધાયા ધોયણ મ જફ આલાભાું આલળે.) 

31. ભશાનગયાણરકાકક્ષાની શ્રેષ્ટ્ઠ ળાા અને કોરેજને  યસ્કાય (પ્રથભ રૂ. ૧.૫૦ રાખ, દ્ધદ્વતીમ રૂ. ૧.૦૦ રાખ 
અને તતૃીમ રૂ. ૦.૭૫ શજાય S.A.G દ્વાયા વનમત કયેર ધાયા ધોયણ મ જફ આલાભાું આલળે.) 

32. શહૂટિંગફોર યભતના ધનમભો:- ચાલ  લે પક્ત બાઈઓ ભાટે જ છે. ૧)ખેરાડીની વુંખ્મા ૭-૩ યશળેે. 

૨)યભતનો વભમ ળાાકક્ષા અને ઝોનકક્ષાએ ૧૦ વભવનટ અને ભશાનગયાણરકાકક્ષાએ ૧૫ વભવનટ યશળે.ે 

૩) પક્ત ૨૧ ોઈસટની ગભે યાખલી. ૪) જો સ્ધાડ વભમે ટાઈ ડ ેતો લધાયાની ૩ વભવનટ આલી અન ે

છતા ટાઈ ડ ેતો ટોવ ઉછાી વલજેતા જાશયે કયલાભાું આલળે. ૫) વવલિવ પ્રથભ પ્રમત્ને ાવ કયલાની 

યશળેે. ૬) કભય નીચેના ફોર પયજજમાત અંડય શસેડ રેલાના યશળેે. નેટ ટચ ફોર પાઉર ગણાળે.(અંડય 

શસેડ) ૭) યાઇટ ોણઝવન  શ ટ ભાસમ ગણાળે. ૮) દયેક ફોર આ એક્જ પ્રમત્ને ાવ કયલાનો યશળેે. 

33. એ્રેરટક્વની સ્ધાડભાું લધ ભા લધ  ફે વ્મન્ક્તગત  ઇલેસટવ અને એક રયરે ઇલેસટવભાું બાગ રઈ ળકળે. 

34.  એ્રેરટક્વ (૧૭ લડથી ઉય) ભશાનગયાણરકાકક્ષાની સ્ધાડભાું મોજાનાય વ્મન્ક્તગત ઇલેસટભાું 

વુંદગી વવભવત દ્વાયા વુંદ થમરે ખેરાડીઓની ૪ x ૧૦૦ભી. રયર ે અન ે ૪ x ૪૦૦ભી. રયરેની 

એ્રેરટક્વ ટીભ ફનાલલાની યશળેે જે યાજ્મકક્ષાએ પ્રવતવનવધત્લ કયળે.  
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35. સ્લીભીંગભાું લધ ભાું લધ   ત્રણ ઇલેસટવ-ફે રયરે ઇલેસટવભાું બાગ રઈ ળકાળે. 

36. વીધી યાજ્મકક્ષાએ ળરૂ થતી સ્ધાડ ભાટે ઉન્સ્થત યશનેાય ખેરાડીઓની વૌ પ્રથભ ક્લોરીપાઇડ ભેચન ું 

પ્રથભ યાઉસડન ું આમોજન ગોઠલલાન ું યશળેે. વીધી યાજ્મકક્ષાએ મોજાનાય સ્ધાડભાું જનાય ખેરાડીઓને 

પ્રલાવ ખચડ ચકૂલલાનો યશતેો નથી. 

37. ખેર ભશાક ુંબ-૨૦૧૮ભાું ળન્ક્તદૂતના ખેરાડીઓ લડ ૨૦૧૮-૧૯ભાટે વુંદગી ાભેરાએ વ્મન્ક્તગત 

યભતભાું ભેલેર વવદ્ધદ્ધ ધ્માનભાું રઈ યજીસ્રેળન કયાલેર શોમ તો ભશાનગયાણરકાકક્ષાની સ્ધાડભાું બાગ 

નશીં રીધો શોમ તો ણ તેઓને બાગ રેલા ભાટે યાજ્મકક્ષાની રયરે ટીભભાું બાગ રેલા ભાટેની યલાનગી 

આલાભાું આલળે.  

38. ભાશીતી  સ્તીકાભાું ળયત ચ કથી ગ જયાત વયકાયના ઠયાલ(જી.આય.) થી ભારશતી અરગ ડતી શળે અને 

છાકાભભાું કોઈ ક્ષતી યશરે શળે તો એવ.એ.જી. ગાુંધીનગય(ગ જયાત વયકાય) ના ઠયાલ(જી.આય.) 

અન વાય ભાસમ ગણલાભાું આલળે. 
39. ઝોન ભાુંથી વ્મક્ક્તગત ઈલેન્સટભાું એક થી ત્રણ  ધલજેતા જજલ્રાકક્ષા એ બાગ રેળે. 

40. ટીભ યભતભાું ઝોનકક્ષા એથી  જજલ્રાકક્ષાની સ્ટ્ધાયભાું પ્રથભ અને દ્વદ્વધતમ સ્ટ્થાન ભેલેર ટીભ બાગ રેળે. 

એટરે કે વુંદગી કયલાની યશળેે નશી.  

41. ઝોનકક્ષા એથી ધલજેતા થઈ જજલ્રાકક્ષાની સ્ટ્ધાય ભાટે આલતી ટીભો/ખેરાડીઓ ોતાની ફેંકની ધલગતો 

નકર પયજીમાત વાથે રાલલાની યશળેે. 

42. ભશાનગયાલરકા ના ધલજેતા ખેરાડીઓને યોકડપયુસ્ટ્કાય DBT દ્વાયા જે તે ખેરાડીના ખાતા ભાું તફદીર 

કયલાભાું આલળે.જજલ્રા ધલજેતા ખેરાડીઓએ આ વાથે વાભેર ખેરાડીયોકડ પયુસ્ટ્કાય પોભય વાથે ોતાના 

ફેંક ખાતા નો કેન્સવર ચેક જજલ્રા યભતગભત કન્સલીનયને સ્ટ્ધાય વભમેજ આલાનો યશળેે.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ક્રમ રમતન ું નામ એજગ્ર  તારીખ સ્થલ સમય કન્ળીનરશ્રીન ું નામ મોબાઇ નુંબર 

૧ લોરીફોર તભાભ ૧૯/૦૯/૨૦૧૮ ગજુયાત વલદ્યાીઠ - અભદાલાદ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી અયવલિંદબાઈ ટેર ૯૯૭૪૦૪૭૮૩૦

૨ કફડ્ડી તભાભ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ ગજુયાત વલદ્યાીઠ - અભદાલાદ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી અયવલિંદબાઈ ટેર ૯૯૭૪૦૪૭૮૩૦

૩ ખો ખો તભાભ ૨૧/૦૯/૨૦૧૮ ન્ય ૂવલદ્યાવલશાય,નલાલાડજ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી અયવલિંદબાઈ ટેર ૯૯૭૪૦૪૭૮૩૦

૪ યસ્વાખેંચ તભાભ ૨૨/૦૯/૨૦૧૮ ન્ય ૂવલદ્યાવલશાય,નલાલાડજ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી અયવલિંદબાઈ ટેર ૯૯૭૪૦૪૭૮૩૦

૫ ચેવ તભાભ ૨૨/૦૯/૨૦૧૮ ન્ય ૂવલદ્યાવલશાય,નલાલાડજ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી અયવલિંદબાઈ ટેર ૯૯૭૪૦૪૭૮૩૦

૬ એથ્રેટીક્વ તભાભ ૨૩/૦૯/૨૦૧૮ ગજુયાત વલદ્યાીઠ - અભદાલાદ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી અયવલિંદબાઈ ટેર ૯૯૭૪૦૪૭૮૩૦

ક્રમ રમતન ું નામ એજગ્ર  તારીખ સ્થલ સમય કન્ળીનરશ્રીન ું નામ મોબાઇ નુંબર 

૧ કફડ્ડી તભાભ ૧૯/૦૯/૨૦૧૮ કાભધેન ુભેદાન, ળાયદાફા સ્કુર ાવે, કેનાર ાવે, 

લસ્ત્રાર, અભદાલાદ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ી.ી.  ટેર ૯૮૭૯૯૪૫૫૫૭

૨ ખો ખો તભાભ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ કાભધેન ુભેદાન, ળાયદાફા સ્કુર ાવે, કેનાર ાવે, 

લસ્ત્રાર, અભદાલાદ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ી.ી.  ટેર ૯૮૭૯૯૪૫૫૫૭

૩ લોરીફોર તભાભ ૨૧/૦૯/૨૦૧૮ કાભધેન ુભેદાન, ળાયદાફા સ્કુર ાવે, કેનાર ાવે, 

લસ્ત્રાર, અભદાલાદ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ી.ી.  ટેર ૯૮૭૯૯૪૫૫૫૭

૪ યસ્વાખેંચ તભાભ ૨૧/૦૯/૨૦૧૮ કાભધેન ુભેદાન, ળાયદાફા સ્કુર ાવે, કેનાર ાવે, 

લસ્ત્રાર, અભદાલાદ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ી.ી.  ટેર ૯૮૭૯૯૪૫૫૫૭

૫ એથ્રેટીક્વ તભાભ ૨૨/૦૯/૨૦૧૮ કાભધેન ુભેદાન, ળાયદાફા સ્કુર ાવે, કેનાર ાવે, 

લસ્ત્રાર, અભદાલાદ વલાયે ૭:૩૦ કરાકે શ્રી ી.ી.  ટેર ૯૮૭૯૯૪૫૫૫૭

૬ ચેવ તભાભ ૨૩/૦૯/૨૦૧૮ જ્મોવત હશન્દી વલદ્યાવલશાય શાઇસ્કુર, નાગયલેર 
શનભુાન, અભયાઇલાડી વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ી.ી.  ટેર ૯૮૭૯૯૪૫૫૫૭

ખોખરા, અમરાઇળાડી,ભાઈ રા ળોડડ  

ખે મહાક ુંભ ૨૦૧૮ 
ળોડડ સ્ધાડનો વળગતળાર કાયડક્રમ 

સાબરમતી, ળાડજ ળોડડ 



ક્રમ રમતન ું નામ એજગ્ર  તારીખ સ્થલ સમય કન્ળીનરશ્રીન ું નામ મોબાઇ નુંબર 

૧ કફડી તભાભ ૧૯/૦૯/૨૦૧૮ યાજયુ ગજુયાતી ળાા ન.ં૭, ઉત્તભ ડેયી વાભે, 

સખુયાભ નગય - અભદાલાદ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી જગદીળવવિંશ ચૌશાણ ૯૮૨૫૧૮૭૬૯૯

૨ ખો ખો તભાભ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ યાજયુ ગજુયાતી ળાા ન.ં૭, ઉત્તભ ડેયી વાભે, 

સખુયાભ નગય - અભદાલાદ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી જગદીળવવિંશ ચૌશાણ ૯૮૨૫૧૮૭૬૯૯

૩ યસ્વાખેંચ તભાભ ૨૧/૦૯/૨૦૧૮ યાજયુ ગજુયાતી ળાા ન.ં૭, ઉત્તભ ડેયી વાભે, 

સખુયાભ નગય - અભદાલાદ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી જગદીળવવિંશ ચૌશાણ ૯૮૨૫૧૮૭૬૯૯

૪ ચેવ તભાભ ૨૧/૦૯/૨૦૧૮ યાજયુ ગજુયાતી ળાા ન.ં૭, ઉત્તભ ડેયી વાભે, 

સખુયાભ નગય - અભદાલાદ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી જગદીળવવિંશ ચૌશાણ ૯૮૨૫૧૮૭૬૯૯

૫ લોરીફોર તભાભ ૨૨/૦૯/૨૦૧૮ લીય વાલયકય સ્ોટટવ કોમ્પ્રેક્ષ, ભેમ્પકો ચાય યસ્તા
અભદાલાદ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી જગદીળવવિંશ ચૌશાણ ૯૮૨૫૧૮૭૬૯૯

૬ એથ્રેટીક્વ તભાભ ૨૩/૦૯/૨૦૧૮ લીય વાલયકય સ્ોટટવ કોમ્પ્રેક્ષ, ભેમ્પકો ચાય યસ્તા
અભદાલાદ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી જગદીળવવિંશ ચૌશાણ ૯૮૨૫૧૮૭૬૯૯

ક્રમ રમતન ું નામ એજગ્ર  તારીખ સ્થલ સમય કન્ળીનરશ્રીન ું નામ મોબાઇ નુંબર 

૧ કફડ્ડી તભાભ ૧૯/૦૯/૨૦૧૮ યક્ષાળક્ક્ત યવુનલવીટી, ભેઘાણી નગય (ગ્રાઉન્ડ) વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી યભણબાઇ  ટેર ૯૯૨૫૧૨૬૧૭૦

૨ ખો ખો તભાભ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ યક્ષાળક્ક્ત યવુનલવીટી, ભેઘાણી નગય (ગ્રાઉન્ડ) વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી યભણબાઇ  ટેર ૯૯૨૫૧૨૬૧૭૦

૩ લોરીફોર તભાભ ૨૧/૦૯/૨૦૧૮ લીય વાલયકાય સ્ોટટવ કોમ્પ્રેક્ષ - ભેભકો વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી યભણબાઇ  ટેર ૯૯૨૫૧૨૬૧૭૦

૪ ચેવ તભાભ ૨૨/૦૯/૨૦૧૮ લીય વાલયકાય સ્ોટટવ કોમ્પ્રેક્ષ - ભેભકો વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી યભણબાઇ  ટેર ૯૯૨૫૧૨૬૧૭૦

૫ યસ્વાખેંચ તભાભ ૨૨/૦૯/૨૦૧૮ લીય વાલયકાય સ્ોટટવ કોમ્પ્રેક્ષ - ભેભકો વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી યભણબાઇ  ટેર ૯૯૨૫૧૨૬૧૭૦

૬ એથ્રેટીક્વ તભાભ ૨૫/૦૯/૨૦૧૮ લીય વાલયકાય સ્ોટટવ કોમ્પ્રેક્ષ - ભેભકો વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી યભણબાઇ  ટેર ૯૯૨૫૧૨૬૧૭૦

ગોમતી ર .રખીયા .સરસ ર  ળોડડ . 

મેઘાણી નગર,સરદાર નગર ળોડડ 



ક્રમ રમતન ું નામ એજગ્ર  તારીખ સ્થલ સમય કન્ળીનરશ્રીન ું નામ મોબાઇ નુંબર 

૧ એથ્રેટીક્વ તભાભ ૧૯/૦૯/૨૦૧૮ ગજુયાત વલદ્યાીઠ - અભદાલાદ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઈયપાનબાઈ છીા  ૯૩૭૭૯૬૬૬૭૪

૨ ચેવ તભાભ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ આય.આય. દ્વિલેદી - લેજરયુ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઈયપાનબાઈ છીા  ૯૩૭૭૯૬૬૬૭૪

૩ ખો ખો તભાભ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ એપ.ડી. શાઇસ્કુર - જુશાયુા વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઈયપાનબાઈ છીા  ૯૩૭૭૯૬૬૬૭૪

૪ યસ્વાખેંચ તભાભ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ એપ.ડી. શાઇસ્કુર - જુશાયુા વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઈયપાનબાઈ છીા  ૯૩૭૭૯૬૬૬૭૪

૫ લોરીફોર તભાભ ૨૧/૦૯/૨૦૧૮ ગજુયાત વલદ્યાીઠ - અભદાલાદ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઈયપાનબાઈ છીા  ૯૩૭૭૯૬૬૬૭૪

૬ કફડ્ડી તભાભ ૨૨/૦૯/૨૦૧૮ વાલટજનીક ભાધ્મ. ળાા - વયખેજ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઈયપાનબાઈ છીા  ૯૩૭૭૯૬૬૬૭૪

ક્રમ રમતન ું નામ એજગ્ર  તારીખ સ્થલ સમય કન્ળીનરશ્રીન ું નામ મોબાઇ નુંબર 

૧ ચેવ તભાભ ૧૯/૦૯/૨૦૧૮ જે.જી ઈન્ટયનેળનર સ્કુર વલાયે ૮:૩૦ કરાકે શ્રી જ્મોત્વનાફેન ટેર ૭૮૧૯૮૭૦૫૦૦

૨ કફડ્ડી તભાભ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ ડી.એભ. વલદ્યારમ, વોરા બાગલત વલાયે ૮:૩૦ કરાકે શ્રી જ્મોત્વનાફેન ટેર ૭૮૧૯૮૭૦૫૦૦

૩ યસ્વાખેંચ તભાભ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ ડી.એભ. વલદ્યારમ, વોરા બાગલત વલાયે ૮:૩૦ કરાકે શ્રી જ્મોત્વનાફેન ટેર ૭૮૧૯૮૭૦૫૦૦

૪ એથ્રેટીક્વ તભાભ ૨૧/૦૯/૨૦૧૮ ગજુયાત વલદ્યાીઠ, અભદાલાદ વલાયે ૮:૩૦ કરાકે શ્રી જ્મોત્વનાફેન ટેર ૭૮૧૯૮૭૦૫૦૦

૫ લોરીફોર તભાભ ૨૨/૦૯/૨૦૧૮ ગજુયાત વલદ્યાીઠ, અભદાલાદ વલાયે ૮:૩૦ કરાકે શ્રી જ્મોત્વનાફેન ટેર ૭૮૧૯૮૭૦૫૦૦

૬ ખો ખો તભાભ ૨૩/૦૯/૨૦૧૮ ડી.એભ. વલદ્યારમ, વોરા બાગલત વલાયે ૮:૩૦ કરાકે શ્રી જ્મોત્વનાફેન ટેર ૭૮૧૯૮૭૦૫૦૦

ળેજ ર, સરખેજ, જ હા રા ળોડડ

ઘાટોડીયા, ગોતા, ચાુંદોડીયા ળોડડ



ક્રમ રમતન ું નામ એજગ્ર  તારીખ સ્થલ સમય કન્ળીનરશ્રીન ું નામ મોબાઇ નુંબર 

૧ ચેવ તભાભ ૧૯/૦૯/૨૦૧૮ જે.જી ઈન્ટયનેળનર સ્કુર ગરુાફટાલય,થરતેજ વલાયે ૮:૩૦ કરાકે શ્રી કુરદીબાઈ/શ્રીભતી 
દેલરબટ્ટ ૯૯૭૪૦૬૭૧૯૯/૯૮૯૮૧૩૦૩૦૩

૨ કફડ્ડી તભાભ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ ડી.એભ.વલદ્યારમ,વોરા બાગલત વલાયે ૮:૩૦ કરાકે શ્રી કુરદીબાઈ/શ્રીભતી 
દેલરબટ્ટ

૯૯૭૪૦૬૭૧૯૯/૯૮૯૮૧૩
૦૩૦૩

૩ યસ્વાખેંચ તભાભ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ ડી.એભ.વલદ્યારમ,વોરા બાગલત વલાયે ૮:૩૦ કરાકે શ્રી કુરદીબાઈ/શ્રીભતી 
દેલરબટ્ટ ૯૯૭૪૦૬૭૧૯૯/૯૮૯૮૧૩૦૩૦૩

૪ એથ્રેટીક્વ તભાભ ૨૧/૦૯/૨૦૧૮ ગજુયાત વલદ્યાીઠ, આશ્રભયોડ,અભદાલાદ ફોયે ૨:૦૦ કરાકે શ્રી કુરદીબાઈ/શ્રીભતી 
દેલરબટ્ટ ૯૯૭૪૦૬૭૧૯૯/૯૮૯૮૧૩૦૩૦૩

૫ લોરીફોર તભાભ ૨૨/૦૯/૨૦૧૮ અભદાલાદ ઈન્ટયનેળનર સ્કુર,(AIS)ફોડક્દેલ વલાયે ૮:૩૦ કરાકે શ્રી કુરદીબાઈ/શ્રીભતી 
દેલરબટ્ટ ૯૯૭૪૦૬૭૧૯૯/૯૮૯૮૧૩૦૩૦૩

૬ ખો ખો તભાભ ૨૩/૦૯/૨૦૧૮ ડી.એભ.વલદ્યારમ,વોરા બાગલત વલાયે ૮:૩૦ કરાકે શ્રી કુરદીબાઈ/શ્રીભતી 
દેલરબટ્ટ ૯૯૭૪૦૬૭૧૯૯/૯૮૯૮૧૩૦૩૦૩

ક્રમ રમતન ું નામ એજગ્ર  તારીખ સ્થલ સમય કન્ળીનરશ્રીન ું નામ મોબાઇ નુંબર 

૧ ખો ખો તભાભ ૧૯/૦૯/૨૦૧૮ યક્ષાળક્ક્ત યવુનલવીટી, ભેઘાણી નગય (ગ્રાઉન્ડ) વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી પ્રતાવવિંશ ઝારા ૯૮૯૮૦૨૪૩૪૯

૨ કફડ્ડી તભાભ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ યક્ષાળક્ક્ત યવુનલવીટી, ભેઘાણી નગય (ગ્રાઉન્ડ) વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી પ્રતાવવિંશ ઝારા ૯૮૯૮૦૨૪૩૪૯

૩ ચેવ તભાભ ૨૨/૦૯/૨૦૧૮ લીય વાલયકાય સ્ોટટવ કોમ્પ્રેક્ષ - ભેભકો વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી પ્રતાવવિંશ ઝારા ૯૮૯૮૦૨૪૩૪૯

૪ યસ્વાખેંચ તભાભ ૨૨/૦૯/૨૦૧૮ લીય વાલયકાય સ્ોટટવ કોમ્પ્રેક્ષ - ભેભકો વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી પ્રતાવવિંશ ઝારા ૯૮૯૮૦૨૪૩૪૯

૫ લોરીફોર તભાભ ૨૩/૦૯/૨૦૧૮ લીય વાલયકાય સ્ોટટવ કોમ્પ્રેક્ષ - ભેભકો વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી પ્રતાવવિંશ ઝારા ૯૮૯૮૦૨૪૩૪૯

૬ એથ્રેટીક્વ તભાભ ૨૪/૦૯/૨૦૧૮ લીય વાલયકાય સ્ોટટવ કોમ્પ્રેક્ષ - ભેભકો વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી પ્રતાવવિંશ ઝારા ૯૮૯૮૦૨૪૩૪૯

અસારળા,ાહીબાગ ળોડડ

થતેજ, બોડકદેળ, મેમનગર ળોડડ



ક્રમ રમતન ું નામ એજગ્ર  તારીખ સ્થલ સમય કન્ળીનરશ્રીન ું નામ મોબાઇ નુંબર 

ઓનએજગ્રુ ૧૮/૦૯/૨૦૧૮ ી.ડી.ડંમા કોરેજ કેમ્પવ ઘોડાવય વલાયે ૭:૩૦ કરાકે શ્રી એભ.એવ.લવય ૯૭૨૨૦૧૪૩૪૪

અં-૧૪/અં-૧૭ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ એર.જી.ગ્રાઉન્ડ,ભણીનગય વલાયે ૭:૩૦ કરાકે શ્રી એભ.એવ.લવય ૯૭૨૨૦૧૪૩૪૪

૨ એથ્રેટીક્વ તભાભ ૧૯/૦૯/૨૦૧૮ એવ.આય.ી. ફૂટફોર ગ્રાઉન્ડ, નયોડા ાટીમા વલાયે ૭:૩૦ કરાકે શ્રી એભ.એવ.લવય ૯૭૨૨૦૧૪૩૪૪

૩ લોરીફોર તભાભ ૨૧/૦૯/૨૦૧૮ ી.ડી.ડંમા કોરેજ કેમ્પવ ઘોડાવય વલાયે ૭:૩૦ કરાકે શ્રી એભ.એવ.લવય ૯૭૨૨૦૧૪૩૪૪

૪ ચેવ તભાભ ૨૧/૦૯/૨૦૧૮ ી.ડી.ડંમા કોરેજ કેમ્પવ ઘોડાવય વલાયે ૭:૩૦ કરાકે શ્રી એભ.એવ.લવય ૯૭૨૨૦૧૪૩૪૪

૫ ખો ખો તભાભ ૨૨/૦૯/૨૦૧૮ એર.જી.ગ્રાઉન્ડ,ભણીનગય વલાયે ૭:૩૦ કરાકે શ્રી એભ.એવ.લવય ૯૭૨૨૦૧૪૩૪૪

૬ યસ્વાખેંચ તભાભ ૨૩/૦૯/૨૦૧૮ ી.ડી.ડંમા કોરેજ કેમ્પવ ઘોડાવય વલાયે ૭:૩૦ કરાકે શ્રી એભ.એવ.લવય ૯૭૨૨૦૧૪૩૪૪

ક્રમ રમતન ું નામ એજગ્ર  તારીખ સ્થલ સમય કન્ળીનરશ્રીન ું નામ મોબાઇ નુંબર 

૧ કફડ્ડી તભાભ ૧૯/૦૯/૨૦૧૮ વેંટ જોવેપ શા.વે,સ્કુર,ડી-કેફીન,વાફયભતી વલાયે ૮:૩૦ કરાકે શ્રી એન.ડી.ચૌધયી ૯૧૭૩૧૮૮૫૧૮

૨ એથ્રેટીક્વ તભાભ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ ગજુયાત વલદ્યાીઠ,ઉસ્ભાનયુા ફોયે ૨:૦૦ કરાકે શ્રી એન.ડી.ચૌધયી ૯૧૭૩૧૮૮૫૧૮

૩ યસ્વાખેંચ તભાભ ૨૧/૦૯/૨૦૧૮ વનરકંઠ ભશાદેલ,યાણી વલાયે ૮:૩૦ કરાકે શ્રી એન.ડી.ચૌધયી ૯૧૭૩૧૮૮૫૧૮

૪ ચેવ તભાભ ૨૨/૦૯/૨૦૧૮ વેંટ જોવેપ શા.વે,સ્કુર,ડી-કેફીન,વાફયભતી વલાયે ૮:૩૦ કરાકે શ્રી એન.ડી.ચૌધયી ૯૧૭૩૧૮૮૫૧૮

૫ ખો ખો તભાભ ૨૩/૦૯/૨૦૧૮ ડી.એભ. વલદ્યારમ/વોરા બાગલત ફોયે ૨:૦૦ કરાકે શ્રી એન.ડી.ચૌધયી ૯૧૭૩૧૮૮૫૧૮

૬ લોરીફોર તભાભ ૨૩/૦૯/૨૦૧૮ ગજુયાત વલદ્યાીઠ,ઉસ્ભાંયુા વલાયે ૮:૩૦ કરાકે શ્રી એન.ડી.ચૌધયી ૯૧૭૩૧૮૮૫૧૮

ળટળા,ાુંભા,ઈસન ર ળોડડ

કાલીગામ -રાણી ળોડડ

કફડ્ડી૧



ક્રમ રમતન ું નામ એજગ્ર  તારીખ સ્થલ સમય કન્ળીનરશ્રીન ું નામ મોબાઇ નુંબર 

ઓનએજગ્રુ ૧૮/૦૯/૨૦૧૮ વલાયે ૭:૩૦ કરાકે શ્રી ભેૂન્રવવિંશ ચૌશાણ  ૯૯૦૪૪૫૫૯૯૯

અં-૧૪/અં-૧૭ ૧૯/૦૯/૨૦૧૮ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ભેૂન્રવવિંશ ચૌશાણ  ૯૯૦૪૪૫૫૯૯૯

૨ ચેવ તભાભ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ યભત ગભત વકુંર ખોખયા વલાયે ૯:૦૦ કરાકે શ્રી ભેૂન્રવવિંશ ચૌશાણ  ૯૯૦૪૪૫૫૯૯૯

૩ યસ્વાખેંચ તભાભ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ યભત ગભત વકુંર ખોખયા વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ભેૂન્રવવિંશ ચૌશાણ  ૯૯૦૪૪૫૫૯૯૯

૪ ખો ખો તભાભ ૨૧/૦૯/૨૦૧૮ એર.જી.ગ્રાઉન્ડ,ભણીનગય વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ભેૂન્રવવિંશ ચૌશાણ  ૯૯૦૪૪૫૫૯૯૯

૫ એથ્રેટીક્વ તભાભ ૨૨/૦૯/૨૦૧૮ લીય વાલયકાય સ્ોટટવ કોમ્પ્રેક્ષ - ભેભકો વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ભેૂન્રવવિંશ ચૌશાણ  ૯૯૦૪૪૫૫૯૯૯

અં-૧૪/અં-૧૭ ૨૩/૦૯/૨૦૧૮ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ભેૂન્રવવિંશ ચૌશાણ  ૯૯૦૪૪૫૫૯૯૯

ઓનએજગ્રુ ૨૩/૦૯/૨૦૧૮ વલાયે ૧૧:૦૦ કરાકે શ્રી ભેૂન્રવવિંશ ચૌશાણ  ૯૯૦૪૪૫૫૯૯૯

ક્રમ રમતન ું નામ એજગ્ર  તારીખ સ્થલ સમય કન્ળીનરશ્રીન ું નામ મોબાઇ નુંબર 

૧ યસ્વાખેંચ તભાભ ૧૯/૦૯/૨૦૧૮ શ્માભજી કૃષ્ણલભાટ યભત ગભત વકુંર,યામયુ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી જુમ્પભાબાઈ ભરેક ૯૮૯૮૦૨૦૯૩૦

૨ ખો ખો તભાભ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ આઈ.ી.વભળન સ્કુર યામખડ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી જુમ્પભાબાઈ ભરેક ૯૮૯૮૦૨૦૯૩૦

૩ કફડ્ડી તભાભ ૨૧/૦૯/૨૦૧૮ શ્માભજી કૃષ્ણલભાટ યભત ગભત વકુંર,યામયુ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી જુમ્પભાબાઈ ભરેક ૯૮૯૮૦૨૦૯૩૦

૪ લોરીફોર તભાભ ૨૨/૦૯/૨૦૧૮ શ્માભજી કૃષ્ણલભાટ યભત ગભત વકુંર,યામયુ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી જુમ્પભાબાઈ ભરેક ૯૮૯૮૦૨૦૯૩૦

૫ ચેવ તભાભ ૨૨/૦૯/૨૦૧૮ શ્માભજી કૃષ્ણલભાટ યભત ગભત વકુંર,યામયુ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી જુમ્પભાબાઈ ભરેક ૯૮૯૮૦૨૦૯૩૦

૬ એથ્રેટીક્વ તભાભ ૨૩/૦૯/૨૦૧૮ એવ.આય.ી. ગ્રાઉન્ડ, નયોડા ાટીમા વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી જુમ્પભાબાઈ ભરેક ૯૮૯૮૦૨૦૯૩૦

મણીનગર ,કાુંકરીયા,દાણીીમડા ળોડડ

૧ કફડ્ડી એર.જી.ગ્રાઉન્ડ,ભણીનગય

વેલન્વ ડ ેસ્કુરલોરીફોર ૬

જમા ર.રાયખડ ળોડડ 
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૧ ચેવ તભાભ ૧૯/૦૯/૨૦૧૮ આય.વી.શાઈસ્કુર,વભયઝાયુ વલાયે ૮:૩૦ કરાકે શ્રી ફાબબુાઈ ટેર  ૯૯૭૪૮૬૭૩૬૩

૨ યસ્વાખેંચ તભાભ ૧૯/૦૯/૨૦૧૮ આય.વી.શાઈસ્કુર,વભયઝાયુ વલાયે ૧૦:૦૦ કરાકે શ્રી ફાબબુાઈ ટેર  ૯૯૭૪૮૬૭૩૬૩

૩ એથ્રેટીક્વ તભાભ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ ગજુયાત વલદ્યાીઠ,ઉસ્ભાનયુા વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ફાબબુાઈ ટેર  ૯૯૭૪૮૬૭૩૬૩

૪ લોરીફોર તભાભ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ ગજુયાત વલદ્યાીઠ,ઉસ્ભાનયુા વલાયે ૧૧:૩૦ કરાકે શ્રી ફાબબુાઈ ટેર  ૯૯૭૪૮૬૭૩૬૩

૫ કફડ્ડી તભાભ ૨૧/૦૯/૨૦૧૮ વેન્ટઝેવલમવટ સ્કુર ,વભયઝાયુ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ફાબબુાઈ ટેર  ૯૯૭૪૮૬૭૩૬૩

૬ ખો ખો તભાભ ૨૨/૦૯/૨૦૧૮ વેન્ટઝેવલમવટ સ્કુર,વભયઝાયુ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ફાબબુાઈ ટેર  ૯૯૭૪૮૬૭૩૬૩
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અં-૧૪,અં-૧૭ વલાયે ૭:૩૦ કરાકે શ્રી ભરતવસિંહ ૯૮૨૫૫૧૯૨૯૭

ઓન એજ્ગ્રુ વલાયે ૧૧:૦૦ કરાકે શ્રી મળબાઈ ૮૮૬૬૩૬૬૩૩૩

અં-૧૪,અં-૧૭ વલાયે ૭:૩૦ કરાકે શ્રી રારજીવય ૮૮૬૬૦૩૫૨૦૩

ઓન એજ્ગ્રુ વલાયે ૧૧:૦૦ કરાકે શ્રી ભયયુ ડોડીમા ૯૮૭૯૪૪૯૫૬૨

૩ ચેવ તભાભ ૨૧/૦૯/૨૦૧૮ ડીલાઈનરાઈપ સ્કુર ,લાવણા વલાયે ૭:૩૦ કરાકે શ્રી ભેહુર.એ.ળાશ ૯૯૨૫૨૭૦૨૩૯

અં-૧૪,અં-૧૭ વલાયે ૭:૩૦ કરાકે શ્રી ભેહુર.એ.ળાશ ૯૯૨૫૨૭૦૨૩૯

ઓન એજ્ગ્રુ ૨૧/૦૯/૨૦૧૮ વલાયે ૧૦:૦૦ કરાકે શ્રી ભેહુર.એ.ળાશ ૯૯૨૫૨૭૦૨૩૯

અં-૯,અં-૧૧,અં-૧૪ શે્રમવ પાઉન્ડેળન, વલાયે ૭:૩૦ કરાકે શ્રી ભધયુ તાડીમા ૭૨૦૩૮૪૫૪૫૩

અં-૧૭,ઓનએજ્ગ્રુ  ગજુયાતવલદ્યાીઠ,ઉસ્ભાનયુા  ફોયે ૧૨:૦૦ 
કરાકે શ્રી પ્રધ્યભુન વવિંશ ચૌશાણ  ૯૬૦૧૦૧૦૭૦૩

૬ યસ્વાખેંચ તભાભ ૨૨/૦૯/૨૦૧૮ શે્રમવ પાઉન્ડેળન વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ભયયુ ડોડીમા ૯૮૭૯૪૪૯૫૬૨

શે્રમવ પાઉન્ડેળન

ાહ ર,વમરઝા ર ,માધ  ર કાલ  ર ,દરીયા ર ગીરધરનગર ,દૂધેશ્વર ળોડડ

ાડી,આંબાળાડી,ળાસણા ળોડડ

૨૨/૦૯/૨૦૧૮એથ્રેટીક્વ ૫

૧ કફડ્ડી ૧૯/૦૯/૨૦૧૮ અંકુય સ્કુરબઠ્ઠા, લાવણા,ારડી

૨ લોરીફોર ૨૦/૦૯/૨૦૧૮

ખો ખો ૪ ડીલાઈનરાઈપ સ્કુર ,લાવણા
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૧ કફડ્ડી તભાભ ૧૯/૦૯/૨૦૧૮ ગજુયાત વલદ્યાીઠ, આશ્રભયોડ,અભદાલાદ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી અયવલિંદબાઈ ટેર ૯૯૭૪૩૫૮૬૩૩

૨ લોરીફોર તભાભ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ ગજુયાત વલદ્યાીઠ, આશ્રભયોડ,અભદાલાદ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી અયવલિંદબાઈ ટેર ૯૯૭૪૩૫૮૬૩૩

૩ યસ્વાખેંચ તભાભ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ ગજુયાત વલદ્યાીઠ, આશ્રભયોડ,અભદાલાદ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી અયવલિંદબાઈ ટેર ૯૯૭૪૩૫૮૬૩૩

૪ ખો ખો તભાભ ૨૧/૦૯/૨૦૧૮ નલયંગયુા શાઈસ્કુર ,નલયંગયુા વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી અયવલિંદબાઈ ટેર ૯૯૭૪૩૫૮૬૩૩

૫ ચેવ તભાભ ૨૧/૦૯/૨૦૧૮ નલયંગયુા શાઈસ્કુર ,નલયંગયુા વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી અયવલિંદબાઈ ટેર ૯૯૭૪૩૫૮૬૩૩

૬ એથ્રેટીક્વ તભાભ ૨૨/૦૯/૨૦૧૮ ગજુયાત વલદ્યાીઠ, આશ્રભયોડ,અભદાલાદ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી અયવલિંદબાઈ ટેર ૯૯૭૪૩૫૮૬૩૩

ક્રમ રમતન ું નામ એજગ્ર  તારીખ સ્થલ સમય કન્ળીનરશ્રીન ું નામ મોબાઇ નુંબર 

તભાભ ફશનેો વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી અલ્કેળબાઈ ટેર ૯૮૨૪૦૪૫૨૪૦

તભાભ બાઈઓ વલાયે ૧૧:૦૦ કરાકે શ્રી અલ્કેળબાઈ ટેર ૯૮૨૪૦૪૫૨૪૦

૨ લોરીફોર તભાભ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી અલ્કેળબાઈ ટેર ૯૮૨૪૦૪૫૨૪૦

૩ યસ્વાખેંચ તભાભ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી અલ્કેળબાઈ ટેર ૯૮૨૪૦૪૫૨૪૦

૪ ખો ખો તભાભ ૨૧/૦૯/૨૦૧૮ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી અલ્કેળબાઈ ટેર ૯૮૨૪૦૪૫૨૪૦

૫ ચેવ તભાભ ૨૧/૦૯/૨૦૧૮ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી અલ્કેળબાઈ ટેર ૯૮૨૪૦૪૫૨૪૦

૬ એથ્રેટીક્વ તભાભ ૨૨/૦૯/૨૦૧૮ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી અલ્કેળબાઈ ટેર ૯૮૨૪૦૪૫૨૪૦

નારણ રા .ઉસ્માન રા .નળરુંગ રા  ળોડડ

ઓઢળ,બા નગર,ઈન્ડીયાકોોની,વળરાટનગર,વનકો  ળોડડ

૧ કફડ્ડી ૧૯/૦૯/૨૦૧૮

આદળટ વનલાવી ળાા,ભશશે્વયીનગય,તક્ષવળરા સ્કુર 
વાભે, ઓઢલ, અભદાલાદ



ક્રમ રમતન ું નામ એજગ્ર  તારીખ સ્થલ સમય કન્ળીનરશ્રીન ું નામ મોબાઇ નુંબર 

૧ કફડ્ડી તભાભ ૧૯/૦૯/૨૦૧૮ એવ.આય.ી. ગ્રાઉન્ડ, નયોડા ાટીમા વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઇશ્વયબાઈ ભકલાણા ૭૦૬૯૭૩૩૪૯૯

૨ ખો ખો તભાભ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ એવ.આય.ી. ગ્રાઉન્ડ, નયોડા ાટીમા વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઇશ્વયબાઈ ભકલાણા ૭૦૬૯૭૩૩૪૯૯

૩ યસ્વાખેંચ તભાભ ૨૧/૦૯/૨૦૧૮ એવ.આય.ી. ગ્રાઉન્ડ, નયોડા ાટીમા વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઇશ્વયબાઈ ભકલાણા ૭૦૬૯૭૩૩૪૯૯

૪ ચેવ તભાભ ૨૧/૦૯/૨૦૧૮ વત્મભ વલદ્યારમ ,નયોડા વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઇશ્વયબાઈ ભકલાણા ૭૦૬૯૭૩૩૪૯૯

૫ એથ્રેટીક્વ તભાભ ૨૨/૦૯/૨૦૧૮ એવ.આય.ી. ગ્રાઉન્ડ, નયોડા ાટીમા વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઇશ્વયબાઈ ભકલાણા ૭૦૬૯૭૩૩૪૯૯

૬ લોરીફોર તભાભ ૨૨/૦૯/૨૦૧૮ એવ.આય.ી. ગ્રાઉન્ડ, નયોડા ાટીમા વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઇશ્વયબાઈ ભકલાણા ૭૦૬૯૭૩૩૪૯૯

ક્રમ રમતન ું નામ એજગ્ર  તારીખ સ્થલ સમય કન્ળીનરશ્રીન ું નામ મોબાઇ નુંબર 

૧ કફડ્ડી તભાભ ૧૯/૦૯/૨૦૧૮ શ્માભજી કૃષ્ણલભાટ યભત ગભત વકુંર,યામયુ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઉાફેન જાદલ ૯૮૯૮૬૩૭૦૬૨

૨ લોરીફોર તભાભ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ શ્માભજી કૃષ્ણલભાટ યભત ગભત વકુંર,યામયુ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઉાફેન જાદલ ૯૮૯૮૬૩૭૦૬૨

૩ ચેવ તભાભ ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ શ્માભજી કૃષ્ણલભાટ યભત ગભત વકુંર,યામયુ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઉાફેન જાદલ ૯૮૯૮૬૩૭૦૬૨

૪ યસ્વાખેંચ તભાભ ૨૧/૦૯/૨૦૧૮ શ્માભજી કૃષ્ણલભાટ યભત ગભત વકુંર,યામયુ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઉાફેન જાદલ ૯૮૯૮૬૩૭૦૬૨

૫ ખો ખો તભાભ ૨૨/૦૯/૨૦૧૮ શ્માભજી કૃષ્ણલભાટ યભત ગભત વકુંર,યામયુ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઉાફેન જાદલ ૯૮૯૮૬૩૭૦૬૨

૬ એથ્રેટીક્વ તભાભ ૨૩/૦૯/૨૦૧૮ એવ.આય.ી. ગ્રાઉન્ડ, નયોડા ાટીમા વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઉાફેન જાદલ ૯૮૯૮૬૩૭૦૬૨

ખાડીયા ,રાય ર,સારુંગ ર ળોડડ

નરોડા, સૈજ ર બોધા ળોડડ 
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૧ લોરીફોર તભાભ ૨૪/૦૯/૨૦૧૮ વેલન્વ ડે સ્કુર વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ફી.આય.ચૌશાણ ૯૯૦૪૪૫૫૯૯૯
૨ શટૂીંગફોર તભાભ ૨૪/૦૯/૨૦૧૮ વેલન્વ ડે સ્કુર વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ફી.આય.ચૌશાણ ૯૯૦૪૪૫૫૯૯૯
૩ કફડ્ડી તભાભ ૨૪/૦૯/૨૦૧૮ ી.ડી.ડંમા કોરેજ કેમ્વ ઘોડાવય વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી એભ.એવ.લવય ૯૭૨૨૦૧૪૩૪૪
૪ ચેવ તભાભ ૨૫/૦૯/૨૦૧૮ યભત ગભત વકુંર ખોખયા વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ફી.આય.ચૌશાણ ૯૯૦૪૪૫૫૯૯૯
૫ એથ્રેટીક્વ તભાભ ૨૫/૦૯/૨૦૧૮ એવ.આય.ી. ફૂટફોર ગ્રાઉન્ડ, નયોડા ાટીમા વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી એભ.એવ.લવય ૯૭૨૨૦૧૪૩૪૪
૬ ખો ખો તભાભ ૨૬/૦૯/૨૦૧૮ એર.જી.ગ્રાઉન્ડ,ભણીનગય વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ફી.આય.ચૌશાણ ૯૯૦૪૪૫૫૯૯૯
૭ મોગાવન તભાભ ૨૬/૦૯/૨૦૧૮ ી.ડી.ડંમા કોરેજ કેમ્વ ઘોડાવય વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી એભ.એવ.લવય ૯૭૨૨૦૧૪૩૪૪
૮ યસ્વાખેંચ તભાભ ૨૭/૦૯/૨૦૧૮ ી.ડી.ડંમા કોરેજ કેમ્વ ઘોડાવય વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી એભ.એવ.લવય ૯૭૨૨૦૧૪૩૪૪

ક્રમ રમતન ું નામ એજગ્ર  તારીખ સ્થલ સમય કન્ળીનરશ્રીન ું નામ મોબાઇ નુંબર 
૧ કફડ્ડી તભાભ ૨૪/૦૯/૨૦૧૮ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે 
૨ મોગાવન તભાભ ૨૪/૦૯/૨૦૧૮ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે 
૩ ખો ખો તભાભ ૨૫/૦૯/૨૦૧૮ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે 
૪ ચેવ તભાભ ૨૫/૦૯/૨૦૧૮ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે 
૫ એથ્રેટીક્વ તભાભ ૨૬/૦૯/૨૦૧૮ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે 
૬ શટૂીંગફોર તભાભ ૨૬/૦૯/૨૦૧૮ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે 
૭ લોરીફોર તભાભ ૨૭/૦૯/૨૦૧૮ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે 
૮ યસ્વાખેંચ તભાભ ૨૭/૦૯/૨૦૧૮ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે 

ખે મહાક ુંભ ૨૦૧૮ 
ઝોન સ્ધાાનો વળગતળાર કાયાક્રમ 

દક્ષિણ ઝોન 

પળૂા ઝોન 

નનકોર સ્ોર્્્વ કોમ્્રેક્ષ,ચાણક્ય સ્કુર 
ાવે,શકુન ફગં્રોઝ ચાય યસ્તા ાવે 

નનકોર,અભદાલાદ

લીય વાલયકાય સ્ોટ્વ કોમ્્રેક્ષ - ભેભકો ચાય 
યસ્તા ,અભદાલાદ

શ્રી ી.ી.  ટેર ૯૮૭૯૯૪૫૫૫૭

શ્રી જગદીળનવિંશ ચૌશાણ ૯૮૨૫૧૮૭૬૯૯



ક્રમ રમતન ું નામ એજગ્ર  તારીખ સ્થલ સમય કન્ળીનરશ્રીન ું નામ મોબાઇ નુંબર 
૧ ખો ખો તભાભ ૨૪/૦૯/૨૦૧૮
૨ યસ્વાખેંચ તભાભ ૨૪/૦૯/૨૦૧૮
૩ ચેવ તભાભ ૨૪/૦૯/૨૦૧૮ વેન્ટ જોવેપ શા.વે.સ્કરૂ,ડી-કેફીન,વાફયભતી વલાયે ૮:૩૦ કરાકે શ્રી એન.ડી.ચૌધયી ૯૧૭૩૧૮૮૫૧૮
૪ લોરીફોર તભાભ ૨૫/૦૯/૨૦૧૮
૫ શટૂીંગફોર તભાભ ૨૫/૦૯/૨૦૧૮
૬ કફડ્ડી તભાભ ૨૫/૦૯/૨૦૧૮ ડી.એભ. નલદ્યારમ, વોરા બાગલત વલાયે ૮:૩૦ કરાકે શ્રી જ્મોત્વનાફેન ટેર ૭૮૧૯૮૭૦૫૦૦
૭ મોગાવન તભાભ ૨૫/૦૯/૨૦૧૮ વાઈ હશતેચ્છુ સ્કુર ,ઉજારાવક્ર,વયખેજ વલાયે ૮:૩૦ કરાકે શ્રી ઈયપાનબાઈ છીા  ૯૩૭૭૯૬૬૬૭૪
૮ એથ્રેટીક્વ તભાભ ૨૬/૦૯/૨૦૧૮ ગજુયાત નલદ્યાીઠ, અભદાલાદ વલાયે ૨:૦૦ કરાકે શ્રી એન.ડી.ચૌધયી ૯૧૭૩૧૮૮૫૧૮

ક્રમ રમતન ું નામ એજગ્ર  તારીખ સ્થલ સમય કન્ળીનરશ્રીન ું નામ મોબાઇ નુંબર 
૧ કફડ્ડી તભાભ ૨૪/૦૯/૨૦૧૮ શ્રી અયનલિંદબાઈ ટેર ૯૯૭૪૦૪૭૮૩૦
૨ લોરીફોર તભાભ ૨૪/૦૯/૨૦૧૮ શ્રી અયનલિંદબાઈ ટેર ૯૯૭૪૩૫૮૬૩૩
૩ યસ્વાખેંચ તભાભ ૨૪/૦૯/૨૦૧૮ શ્રી અયનલિંદબાઈ ટેર ૯૯૭૪૩૫૮૬૩૩
૪ ખો ખો તભાભ ૨૫/૦૯/૨૦૧૮ નલયંગશાઈસ્કુર ,નલયંગપયુા વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી અયનલિંદબાઈ ટેર ૯૯૭૪૩૫૮૬૩૩
૫ શટૂીંગફોર તભાભ ૨૫/૦૯/૨૦૧૮ ગજુયાત નલદ્યાીઠ, અભદાલાદ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી અયનલિંદબાઈ ટેર ૯૯૭૪૦૪૭૮૩૦
૬ મોગાવન તભાભ ૨૬/૦૯/૨૦૧૮ ડી.ી.શાઈસ્કુર ,લાડજ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી અયનલિંદબાઈ ટેર ૯૯૭૪૦૪૭૮૩૦
૭ એથ્રેટીક્વ તભાભ ૨૬/૦૯/૨૦૧૮ ગજુયાત નલદ્યાીઠ, અભદાલાદ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી અયનલિંદબાઈ ટેર ૯૯૭૪૩૫૮૬૩૩
૮ ચેવ તભાભ ૨૭/૦૯/૨૦૧૮ ડીલાઈનરાઈપ સ્કુર ,લાવણા વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ભેહુર.એ.ળાશ ૯૯૨૫૨૭૦૨૩૯

વલાયે ૮:૩૦ કરાકે શ્રી ઈયપાનબાઈ છીા  ૯૩૭૭૯૬૬૬૭૪

વિમ ઝોન

ગજુયાત નલદ્યાીઠ, અભદાલાદ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે 

અભદાલાદ ઈન્ટયનેળનર સ્કુર,(AIS)ફોડક્દેલ

નળા વિમ ઝોન

ડી.એભ.નલદ્યારમ,વોરા બાગલત વલાયે ૮:૩૦ કરાકે શ્રી જ્મોત્વનાફેન ટેર ૭૮૧૯૮૭૦૫૦૦



ક્રમ રમતન ું નામ એજગ્ર  તારીખ સ્થલ સમય કન્ળીનરશ્રીન ું નામ મોબાઇ નુંબર 
૧ કફડ્ડી તભાભ ૨૪/૦૯/૨૦૧૮ શ્માભજી કૃષ્ણલભા્ યભત ગભત વકુંર,યામપયુ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઉાફેન જાદલ ૯૮૯૮૬૩૭૦૬૨
૨ લોરીફોર તભાભ ૨૬/૦૯/૨૦૧૮ ગજુયાત નલદ્યાીઠ,ઉસ્ભાનપયુા વલાયે ૮:૩૦ કરાકે શ્રી ફાબબુાઈ ટેર  ૯૯૭૪૮૬૭૩૬૩
૩ યસ્વાખેંચ તભાભ ૨૫/૦૯/૨૦૧૮ શ્માભજી કૃષ્ણલભા્ યભત ગભત વકુંર,યામપયુ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઉાફેન જાદલ ૯૮૯૮૬૩૭૦૬૨
૪ ખો ખો તભાભ ૨૬/૦૯/૨૦૧૮ આઈ.ી.નભળન સ્કુર યામખડ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી જુમ્ભાબાઈ ભરેક ૯૮૯૮૦૨૦૯૩૦
૫ શટૂીંગફોર તભાભ ૨૬/૦૯/૨૦૧૮ શ્માભજી કૃષ્ણલભા્ યભત ગભત વકુંર,યામપયુ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઉાફેન જાદલ ૯૮૯૮૬૩૭૦૬૨
૬ મોગાવન તભાભ ૨૫/૦૯/૨૦૧૮ ળાશપયુ ભાધ્મનભક ળાા,ળાશપયુ વલાયે ૮:૩૦ કરાકે શ્રી ફાબબુાઈ ટેર  ૯૯૭૪૮૬૭૩૬૩
૭ એથ્રેટીક્વ તભાભ ૨૮/૦૯/૨૦૧૮ એવ.આય.ી. ગ્રાઉન્ડ, નયોડા ાટીમા વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઉાફેન જાદલ ૯૮૯૮૬૩૭૦૬૨
૮ ચેવ તભાભ ૨૪/૦૯/૨૦૧૮ શ્માભજી કૃષ્ણલભા્ યભત ગભત વકુંર,યામપયુ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી જુમ્ભાબાઈ ભરેક ૯૮૯૮૦૨૦૯૩૦

ક્રમ રમતન ું નામ એજગ્ર  તારીખ સ્થલ સમય કન્ળીનરશ્રીન ું નામ મોબાઇ નુંબર 
૧ કફડ્ડી તભાભ ૨૬/૦૯/૨૦૧૮ એવ.આય.ી. ગ્રાઉન્ડ, નયોડા ાટીમા વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઇશ્વયબાઈ ભકલાણા ૭૦૬૯૭૩૩૪૯૯
૨ ખો ખો તભાભ ૨૭/૦૯/૨૦૧૮ એવ.આય.ી. ગ્રાઉન્ડ, નયોડા ાટીમા વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઇશ્વયબાઈ ભકલાણા ૭૦૬૯૭૩૩૪૯૯
૩ એથ્રેટીક્વ તભાભ ૨૮/૦૯/૨૦૧૮ એવ.આય.ી. ગ્રાઉન્ડ, નયોડા ાટીમા વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઇશ્વયબાઈ ભકલાણા ૭૦૬૯૭૩૩૪૯૯
૪ લોરીફોર તભાભ ૨૯/૦૯/૨૦૧૮ એવ.આય.ી. ગ્રાઉન્ડ, નયોડા ાટીમા વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઇશ્વયબાઈ ભકલાણા ૭૦૬૯૭૩૩૪૯૯
૫ શટૂીંગફોર તભાભ ૨૯/૦૯/૨૦૧૮ એવ.આય.ી. ગ્રાઉન્ડ, નયોડા ાટીમા વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઇશ્વયબાઈ ભકલાણા ૭૦૬૯૭૩૩૪૯૯
૬ ચેવ તભાભ ૨૯/૦૯/૨૦૧૮ લીય વાલયકાય સ્ોટ્વ કોમ્્રેક્ષ - ભેભકો વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઇશ્વયબાઈ ભકલાણા ૭૦૬૯૭૩૩૪૯૯
૭ મોગાવન તભાભ ૨૯/૦૯/૨૦૧૮ લીય વાલયકાય સ્ોટ્વ કોમ્્રેક્ષ - ભેભકો વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઇશ્વયબાઈ ભકલાણા ૭૦૬૯૭૩૩૪૯૯
૮ યસ્વાખેંચ તભાભ ૨૯/૦૯/૨૦૧૮ લીય વાલયકાય સ્ોટ્વ કોમ્્રેક્ષ - ભેભકો વલાયે ૮:૦૦ કરાકે શ્રી ઇશ્વયબાઈ ભકલાણા ૭૦૬૯૭૩૩૪૯૯
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