
ક્રૂષ ભશોત્વલ-2014                                 યથ રૂટની ભાહશતી                     જિલ્રો-યાિકોટ 
ક્રમ તારીખ ળાર રથ-1 રથ-2 રથ-3 રથ-4 રથ-5 

રાજકોટ રાજકોટ +ગોંડ જસદણ વળછેયા ડધરી 
1 5/26/2014 વોભલાય વય યાીીમા ગોખરાણા હશિંગોગઢ અડફારકા 
2 5/27/2014 ભગંલાય વયધાય ભોટાભલા ખાડંાશડભતીમા  કંધેલાીમા નાયણકા
3 5/28/2014 બધુલાય ફાડય લેજાગાભ યજાલડરા(િવ) કોટડા ખબંાા 
4 5/29/2014 ગરુુલાય રાખાય રાાવયી ફાખરલડ અિભેય સલુાગ 
5 5/30/2014 શકુ્રલાય કવતયુફાધાભા ળાલાધરી ભદાલા થોયીમાી વયદ 
6 5/31/2014 ળષનલાય પાગદંડ ભોજરા ખડલાલડી ાટીમાી ભેટોડા 
7 6/1/2014 યષલલાય જાભગઢ મોટા ઉમળાડા લેયાલ(બા) આંકડીમા શીદ 
8 6/2/2014 વોભલાય ચાચડીમા નો. ીલીયા આષધમા વનાા દોભડા બાયનુા 
9 6/3/2014 ભગંલાય યાભયા(ફેટી) મોટદડળા ષલયનગય નલાગાભ ષલવાભણ 

10 6/4/2014 બધુલાય કુલાડલા ઘોઘાળદર આટકોટ ગોડરાધાય ગોષલદય 
11 6/5/2014 ગરુુલાય ઠેફચડા ખાયચીમા(જાભ) રુાલટી 
12 6/6/2014 શકુ્રલાય આંનદંય ગુદંાા(જાભ) ખોડાીય
13 6/7/2014 ળષનલાય ીીમા જુના ીીમા દશીવયડા(આજી)

14 6/8/2014 યષલલાય શડભતીમા(ફેડી)        ભેઘય ડધયી 
15 6/9/2014 વોભલાય યતનય ભોલૈમા 

જિલ્રા ખેતીલાડી અષધકાયી 
 જિલ્રા ચંામત યાિકોટ 



ક્રૂષ ભશોત્વલ-2014                            યથ રૂટની ભાહશતી                     જજલ્રો-યાજકોટ 
ક્રમ રથ-6 રથ-7 રથ-8 રથ-9 રથ-10 રથ-11 રથ-12

જેતપરુ ધોરાજી ગોંડલ ઉપલેટા જામકંડોરણા કોટડાસાગંાણી  લોધીકા
1 5/26/2014 વોભલાય કેયાી ીીમા ભોષલમા કોરકી જાભકંડોયણા વતાય રોધીકા 
2 5/27/2014 ભગંલાય વયધાયપયુ ભોટીભાયડ દેલચડી જા વાતોદ યાભોદ કોઠા ીીમા
3 5/28/2014 બધુલાય ેઢરા લાડોદય ળીલયજગઢ ાનેરી ભોટી તયકાવય કયભા ીીમા ચાદંરી
4 5/29/2014 ગરુુલાય ભોટા ગુદંાા બાડેય કભઢીમા ઢાકં ીીમા એજન્વી ભોટા ભાડંલા ચીબડા

5

5/30/2014 શકુ્રલાય જુની વાકંી કરાણા ભેતા 
ખબંાીમા

પ્ાવંરા નલા ભાત્રાલડ જુના યાજીા દે્દલડા

6

5/31/2014 ળષનલાય જેતરવય ગાભ ાટણલાલ લાવંાલડ લયજંાગ 
જાીમા

ગુદંાવયી બાડુઇ નગયીીમા

7 6/1/2014 યષલલાય ીલા નાની ભાયડ ભોટી ખીરોયી મયુખડા જુના ભાત્રાલડ કોટડા વાગંાણી રક્ષ્ભી ઇટાા
8 6/2/2014 વોભલાય ફોયડીવભઢીમાા બોરા ગાભડા યાણવીકી શાડપોડી વનાા અયડોઇ યાતૈમા
9 6/3/2014 ભગંલાય દેલકી ગારો સેુડી દેલા તરગણા ખાટરી લેયાલ ફારવય

10 6/4/2014 બધુલાય ચયન વભઢીમાા ઝાનં્ઝભેય રીરાખા રાઠ યામડી ળાય શયીય-ા
11 6/5/2014 ગરુુલાય અભયનગય ભોટીલાલડી ગોભટા લાડરા નાના દુષધલદય થોયડી જળલતંપયુ
12 6/6/2014 શકુ્રલાય સ્ટેવન લાલાડી ઉભયકોટ ાટીદ ભોજીયા ધોીધાય અષનડા લાછયા કાગંળીમાી
13 6/7/2014 ળષનલાય દેયડી નાની યફડી ડૈમા ડલરા ઉજા ાયડી 
14 6/8/2014 યષલલાય જેપયુ તોયણીમા ખડલણથરી વાજડીમાી શયીય(ત) 

15 6/9/2014 વોભલાય થોયાા કોરીથડ ભાખાલડ

જજલ્રા ખેતીલાડી અષધકાયી 
જજલ્રા ચંામત યાજકોટ 

તારીખ વાર 



ક્રૂષવ મષોત્શળ-2014                                 રથ રૂટની માહષતી                     જિલ્ો-મોરબી 
ક્રમ રથ-1 રથ-2 રથ-3 રથ-4 રથ-5 

મોરબી મોરબી + વાાંકાનેર માળીયા(મીં) ટાંકારા વાાંકાનેર 
1 5/26/2014 શોમળાર રાિર ખાખરાલા જાજાશર ટંકારા જેતરડા
2 5/27/2014 મગંલળાર અદેર ખેળાલીયા મોટીબરાર નાના રામર ચંાશીયા
3 5/28/2014 બધુળાર િોધર (ત) કાતંીપરુ નાનાભેા ઉષમયાનગર ાકડધાર
4 5/29/2014 ગરુુળાર ભડીયાદ નાગર ચમનર જાઇ મકતાનર
5 5/30/2014 શકુ્રળાર જંાબડુીયા ચાચંાર ળળાણીયા શિનર ભેરડા
6 5/31/2014 ષનળાર કાીકાનગર રળારા મોટાદષીશરા ખધીરગઢ ખાનર
7 6/1/2014 રષળળાર મષને્દ્રનગર માધાર નાનાદષીશરા ષમતાણા(પ્રભનુગર) દડી
8 6/2/2014 શોમળાર ઉચી માડં પ્રતાગઢ શરળડ બેડી ાશંડી
9 6/3/2014 મગંલળાર ળાકંડા ધીયાવડ શોનગઢ આંણદર ચનં્દ્રપરુ

10 6/4/2014 બધુળાર રંગર ીળીયા રાજ કાિરડા ષામીરર ાર
11 6/5/2014 ગરુુળાર અણીયારી વાાંકીયા ખીરઇ ધ્રોીયા કોઠી 
12 6/6/2014 શકુ્રળાર રાર સુતાનર હષરાર મષીકા
13 6/7/2014 ષનળાર રળાર(ત) રોષીાલા ખાખરા ગુદંખડા
14 6/8/2014 રષળળાર ક્ષ્મીનગર ખાખરેચી મોટા ખીિડીયા કણકોટ
15 6/9/2014 શોમળાર ધરમપરુ જુનાઘાટીા ટંકારા ગાયત્રીનગર તીથળા

જિલ્ા ખેતીળાડી અષધકારી
જિલ્ા ચંાયત રાિકોટ

તારીખ વાર 
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