
ક્રભ તાયીખ બાલનગય શળશોય ઉભયાા ગઢડા ફોટાદ લલ્રબીપયુ ગાયીમાધાય ઘોઘા
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૧ ૨૬/૦૫/૨૦૧૪ અકલાડા ખાાંભા ડેડકડી મેઘળડીય બોડી દુદાધાર ાલઠી બારય કતર તાળેડા માનળડ અનનડા(ાખા) ાાંચટોબરા
ઘોઘા-૧, 
ઘોઘા-૨ 

(ક ુંબાયલાડા)
૨ ૨૭/૦૫/૨૦૧૪ ભારણકા રબારીકા રાંઘોલા ગાલા સાકરડી ચાડા ખુંઢેયા ાદયી(ગો) ગઢડા કુાંભણ કાંજરડા સાતાનાનેસ રતનળાળ ફાડી

૩ ૨૮/૦૫/૨૦૧૪ યાભય દેળગણા ાંગાલા દેરાલા ાલીયાદ જાલીયા ઉંચડી ધાયડી દેળલીયા કાલેા ગણધોલ જુનાાદર સરુનળાસ ડલા

૪ ૨૯/૦૫/૨૦૧૪ જ નાયતનય ટાણા-૧ ાખાળાડ કેરાલા ગઢડીયા જાર ીથરપ ય ભથાલાડા ળાાંગર તરેડ સોનરી-1 રાજરા(ચોક) સખુર ભોયચુંદ 

૫ ૩૦/૦૫/૨૦૧૪ બડબડીમા બેકડી ખીજડીયા ઇતરીયા સરળા ખેતાટીંબી પ્રતાયા અરુંગગાભ લસુડી કાંટાસર રાજરા(ઠા) માાંડળી કુંટાા

૬ ૩૧/૦૫/૨૦૧૪ રાખણકા થોરાલી ધોલાગામ મોટી કુાંડલ રાંગર ચ્છેગામ યોજીમા સોસીમા હરીરા છારી ચોંડા સરુનગર નલાગાભ

૭ ૦૧/૦૬/૨૦૧૪ બ ધેર-૧ ીંબડધાર હડમતાલા ઇંગોરાલા(ગી) ઝરીયા ળાળડી ળેાલદય ભાુંડલા મોટાજાદરા ખારી મોતીશ્રી ચ્છેગામ રાકડીમા 

૮ ૦૨/૦૬/૨૦૧૪ કોફડી ટોડા ધોલા(ગો.) જુનળદર તરઘરા ાટી ફોડકી સથયા કીકરીયા નાનાખટુળડા નેસડી રૂાળટી લાલડી

૯ ૦૩/૦૬/૨૦૧૪ લાલડી કરકોીયા રામણકા ાડાાણ સમઢીયાલા-૧ રાજરા(ભા) લાટરીમા ઉભયરા ાાંનતનગર ભગડુા નળાોઇચડા સારીંગપરુ ાણીમાા 

૧૦ ૦૪/૦૬/૨૦૧૪ બુંડારયમા નાના સરુકા ઉમરાલા મારા ાઠીદડ ળેલાળદર કોદીમા નેસલડ ભાણળડીયા બોડા જમણળાળ સાતડા કણકોટ 

૧૧ ૦૫/૦૬/૨૦૧૪ ળાભયા(સીદ.) રામધરી ટીંબી ઢસા ગામ કારીયાણી મોણપરુ ફેરડા હભીયયા કરમદીયા દયાલ સેંજલીયા ગજુરડા જ ના ાદય

૧૨ ૦૬/૦૬/૨૦૧૪ પયીમાદકા ઢાાંકણકુાંડા ચોગઠ મોટાઉંમરડા ઝમરાલા મેળાસા ક ુંઢડા ભોટી ભાુંડલાી જેસર નૈ બડેી લળુારા ત્ાુંફક 

૧૩ ૦૭/૦૬/૨૦૧૪ ળાભયા(ખો.) ઝરીયા ધામણકા ખીજડીયા ચકમર મલુધરાઇ જ ના સાુંગાણા ટીભાણા કોબાડીયા સથરા ભારાટીંબા બેા ઉખયરા 

૧૪ ૦૮/૦૬/૨૦૧૪ કભેજ ળાળડી(ગ.) બજુડ લિંબાલા ઝીંઝાળદર ાણળી ભાખણીમા સરેરા તરેડી જામળાલી-1 ળેલાળદર ભારય

૧૫ ૦૯/૧૪/૨૦૧૪ ભાઢીમા અમરગઢ કેરીયા નળરડી તાજર દાતે્રટીયા મોદા ળાાળાળ સગારા નાનીળાળડી

જિલ્રા ખેતીલાડી અશધકાયી 
બાલનગય 

કૃશ યથ રૂટની તાલકુાલાઇઝ આમોિન (ટેન્ટેટીલ)

તાજા ભહુલા

કૃશ ભશોત્વલ-2014 યથ રૂટની શલગત- બાલનગય જિલ્રો (પાઇનર)

ારીતાણા



ક્રમ તારીખ
ક્યો રથ 
હાજર 
રહશેે ?

ભાવનગર તારીખ
ક્યો રથ 
હાજર 
રહશેે ?

શશહોર તારીખ
ક્યો રથ 
હાજર 
રહશેે ?

ગઢડા તારીખ
ક્યો 
રથ 
હાજર 
રહશેે ?

બોટાદ તારીખ
ક્યો 
રથ 
હાજર 
રહશેે ?

મહુવા

16 ૦૯/૦૬/૨૦૧૪ N વેળાવદર ૩૦/૦૫/૨૦૧૪ 2L સોનગઢ ૦૨/૦૬/૨૦૧૪ 2L ાખણકા ૦૬/૦૬/૨૦૧૪ 2L ભાાંભણ ૦૯/૦૬/૨૦૧૪ 2H ટીટોડીયા

17 ૩૧/૦૫/૨૦૧૪ 2L મગાણા ૦૩/૦૬/૨૦૧૪ 2L ઇશ્વરીયા ૦૭/૦૬/૨૦૧૪ 2L જોટીંગડા

18 ૦૧/૦૬/૨૦૧૪ 2L ભોલાદ ૦૪/૦૬/૨૦૧૪ 2L પીપલ-તતાણા

19 ૦૫/૦૬/૨૦૧૪ 2L સરુકા

જજલ્ા ખેતીવાડી અશધકારી, 
ભાવનગર 

કૃશષ મહોત્સવ-2014 રથ રૂટની શવગત- ભાવનગર જજલ્ો (ફાઇન)

કૃશષ રથ રૂટની તાલકુાવાઇઝ આયોજન (ટેન્ટેટીવ)
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