
રૂટ-૧ રૂટ-૨ રૂટ-૩ રૂટ-૪ રૂટ-૫ રૂટ-૬
ક્રમ તારીખ ળાર જામનગર જોડીયા 

જામનગર ધ્રો, કાાળડ કાાળડ ાપરુ જામજોધપરુ
૧ ૨૬/૦૫/૨૦૧૪ શોમળાર હાા મારે્કટ િંગ યાર્ડ (૪)હટર્યાણા (૨) (૪) સોય (૪) જીળાર (૪) (૧૦) બબરઝર (૪) સીદસર  (૨) (૪) (૮)

૨ ૨૭/૦૫/૨૦૧૪ મગંલળાર રણજીતર બારાર્ી મજોઠ સોરઠા સણોસરી આંબરર્ી મેઘર (૩)

૩ ૨૮/૦૫/૨૦૧૪ બધુળાર ળરણા નેસર્ા મો ા ગરેર્ીયા વળભાણીયા નાાંદુરી ગોરખર્ી (૧૦)

૪ ૨૯/૦૫/૨૦૧૪ ગરુુળાર મોર્ર આણાંદા હાર્ા ોર્ા (૩) આણાંદર (૩) નાના ખર્બા જાર
૫ ૩૦/૦૫/૨૦૧૪ શકુ્રળાર અીયા જોટર્યા તીરુ  (૨) ખર્ ધોરાજી ખીરસરા મેથાણ
૬ ૩૧/૦૫/૨૦૧૪ નનળાર મોરર્કાંર્ા માનર (૩) મો ા ળાગુાંદર્ (૧૦) માખાર્કરોર્ નાની રાફૂદલ બાળર્ીદર્ (૩)

૭ ૦૧/૦૬/૨૦૧૪ રનળળાર ર્કોંઝા (૩) સામર જાયળા ખરેર્ી ચારણતુાંગી ભોજાબેર્ી

૮ ૦૨/૦૬/૨૦૧૪ શોમળાર ાળર્ીયા (૧૦) જીરાગઢ (૩) ગઢર્ા ીર મો ા ખીયા ળનાણા

૯ ૦૩/૦૬/૨૦૧૪ મગંલળાર ોઠીયા (૨) (૮) માણામોરા દેર્ર્કદર્ (૩) રાજસ્થલી સીંગચ (૨) (૮) (૧૦) ઘેર્ા
૧૦ ૦૪/૦૬/૨૦૧૪ બધુળાર નાઘેર્ી (૨) (૩) માળનુાં ગામ ગોી ા મલુીા (૨) (૮) ર્ાણા (૩) સોનળર્ીયા

૧૧ ૦૫/૦૬/૨૦૧૪ ગરુુળાર આમરા આમરણ 
(ર્ાયમાંર્નગર)

રાજર રીનારી (૩) નળાગામ જામળાલી

૧૨ ૦૬/૦૬/૨૦૧૪ શકુ્રળાર જીળાર ખારચીયા ખારળા મો ી ળાળર્ી ગજણા (૩) સતાર
૧૩ ૦૭/૦૬/૨૦૧૪ નનળાર બેર્ (૨) (૮) ગજર્ી રોજીયા છતર  (૨) (૮) મેમાણા (૨) (૮) ળાાંસજાળલયા
૧૪ ૦૮/૦૬/૨૦૧૪ રનળળાર વળજરખી ીઠર્ (૧૦) દુધાલા (તા.ર્કાાળર્) મોરળાર્ી ીર ોર્ા તરસાઈ

૧૫ ૦૯/૦૬/૨૦૧૪ સોમળાર ધલૂસીયા જાાંબરુ્ા 
(તા.જામનગર)

ખાંઢેરા (૨) (૮)

(તા.ર્કાાળર્) 
નાની ભસાણ 
(બેરાજા)

આરીખાણા ા ણ

નોંધ : ર્કરેા ગામો ખાસ ર્કાયડક્રમ યોજી ર્કાય તેળા ગામો

રથરૂટ કાયયક્રમ                           કૃનવ મષોત્શળ - ૨૦૧૪                               જજલ્ો : જામનગર

જજલ્ા ખેતીળાર્ી અવધર્કારી
જામનગર

ખાશ શેનમનારો : ૧. ખેતીળાડી ૨. બાગાયત ૩. આત્મા ૪. APMC  ૫. જલ સ્ત્રાળ નળકાશ ૬. ફોરેસ્ટ ૭. GGRC ૮. બાગાયત કેનીગ ળગય 
                      ૯. ગણુળતા નનયત્રણ ૧૦. ખેડતૂ તાીમ કેન્દ્ર



રૂટ-૧ રૂટ-૨ રૂટ-૩ રૂટ-૪
ક્રમ તારીખ ળાર જામ ખભંાીયા ભાણળડ કલ્યાણપરુ દ્વારકા, કલ્યાણપરુ, 

જામ ખભંાીયા
૧ ૨૬/૦૫/૨૦૧૪ શોમળાર યાભનગય બણગોય બોગાત  (૨) (૮) લયલાા
૨ ૨૭/૦૫/૨૦૧૪ મગંલળાર વલિંજરય બોરયમા (૨) (૮) રાાંફા ભકનપયુ
૩ ૨૮/૦૫/૨૦૧૪ બધુળાર વેઢા બાડથય જાભય ગાાંગડી બીભયાણા (૩)

૪ ૨૯/૦૫/૨૦૧૪ ગરુુળાર બાણ ખોખયી (૨) (૮) વાજ્ડીમાયી કલ્માણપયુ ાડરી
૫ ૩૦/૦૫/૨૦૧૪ શકુ્રળાર કોરલા (૧૦) જાભ યોજીલાડા ાનેરી ોવીત્રા
૬ ૩૧/૦૫/૨૦૧૪ નનળાર આંફયડી (૩) દુધાા ડાાંગયલડ યાજયા
૭ ૦૧/૦૬/૨૦૧૪ રનળળાર ધયભપયુ યાણય ખીયવયા (૩) લવઈ  (૨) (૩) (૮)

૮ ૦૨/૦૬/૨૦૧૪ શોમળાર નાના ભાાંઢા ભલુનેશ્વય યાજયા અણીમાયી
૯ ૦૩/૦૬/૨૦૧૪ મગંલળાર બયાણા બયતપયુ જાભય ટુાંણી
૧૦ ૦૪/૦૬/૨૦૧૪ બધુળાર વાભોય (૩) પતેપયુ (૩) ખાખયડા લાચ્છાં
૧૧ ૦૫/૦૬/૨૦૧૪ ગરુુળાર વવધ્ધપયુ આંફયડી (૩) ફાાંકોડી જૂની ધે્રલાડ (૧૦)

૧૨ ૦૬/૦૬/૨૦૧૪ શકુ્રળાર બાતેર (ગોકરય) ટીંફડી કેનેડી (૩) શાફયડી (કલ્માણપયુ)

૧૩ ૦૭/૦૬/૨૦૧૪ નનળાર લચરા ફાયા કલ્માણપયુ બારટમા યાણ  (કલ્માણપયુ)

૧૪ ૦૮/૦૬/૨૦૧૪ રનળળાર શષદપયુ લાનાલડ  (૨) (૮) (૧૦) નાંદાણા (૧૦) ગાગા (કલ્માણપયુ)

૧૫ ૦૯/૦૬/૨૦૧૪ વોભલાય શયીય લેયાડ વીદવયા ફેયાજા  (ખાંબારીમા)

નોંધ : કયેરા ગાભો ખાવ કામષક્રભ મોજી ળકામ તેલા ગાભો

રથરૂટ કાયયક્રમ                    કૃનવ મષોત્શળ - ૨૦૧૪               જિલ્ો : દેળભનૂમ દ્વારકા

જજલ્રા ખેતીલાડી અવધકાયી
જાભનગય

ખાશ શેનમનારો : ૧. ખેતીળાડી ૨. બાગાયત ૩. આત્મા ૪. APMC  ૫. િલ સ્ત્રાળ નળકાશ ૬. ફોરેસ્ટ ૭. GGRC ૮. બાગાયત કેનીગ ળગય 
                      ૯. ગણુળતા નનયત્રણ ૧૦. ખેડતૂ તાીમ કેન્દ્ર
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