ુ ાયે ર ત્રક) ખેરે ગજ
ુ યાત વભય કેમ્ ૨૦૧૬-૧૭- યાજીા જી.નભમદા
( પાઈનર સધ
(તા.૧/૫/૨૦૧૭ થી તા. ૧૦/૫/૨૦૧૭)
વભમ વલાયે :- ૭:૦૦ થી ૧૦:૦૦
તાલકુ ા કક્ષાના વભય કેમ્ અન્લમે આમોજક વંસ્થાન ંુ નાભ તથા કોચ/ વ્મલસ્થાકન ંુ નાભ
ક્રભ

તાલુકાનું
નાભ

૧
નાંદોદ

આમોજક વંસ્થા/સ્થનું
નાભ

યભતનું નાભ

કોચનું નાભ અને પોન
નંફય

વ્મવ્થાકનું નાભ અને
પોન નંફય

કો-ઓડીનેટયનું નાભ અને
પોન નંફય

વી.ી.ડીગ્રી કોરેજ
પીજીકર એજ્યુકેળન

કફડ્ડી

નમનાફેન ગોહશર
૯૪૨૭૬૩૩૦૪૪

યાજુબાઈ ટે ર
૮૯૮૦૪૨૪૧૦૩

યભેળબાઈ લવાલા
૯૯૧૩૩૭૧૬૪૦

ભામ ળાનેન સ્કુ ર લડીમા

લોરીફોર

લવાલા બફીન
૯૮૨૫૨૯૯૬૮૪

ગામત્રી બાયદ્વાજ
૯૪૨૭૧૪૩૬૧૬

અશ્વિનબાઈ ફી લવાલા
૮૭૫૮૪૪૭૦૪૫

ખો-ખો

બદ્રલીયશ્વવિંશ ગોહશર
૯૯૯૮૦૦૨૨૫૩

શીયાજનબાઈ એન ટે ર
૯૮૨૫૮૨૫૨૦૭

અયશ્વલિંદબાઈ વોની
૯૪૨૭૧૫૭૦૭૭

એથ્રેટીક્વ

વંજમકુ ભાય એ તડલી
૭૮૭૪૫૦૩૫૩૫

ફરયાજ ડી યભાય
૯૮૯૮૪૮૭૨૨૫

આશ્વળ એન ળાશ
૯૯૨૫૧૦૯૫૨૩

ીન્ટુરારા સ્કુ ર

૨
ગરૂડેિય

પ્રાથશ્વભક ળાા ફોહયમા
૩

મોગાવન
શ્વતરકલાડા

પ્રાથશ્વભક ળાા યાભપુયી
ચેવ

૪

ખો-ખો
ડેડીમાાડા

૫
વાગફાયા

પ્રાથશ્વભક ળાા અલ્ભાલાડી

પ્રાથશ્વભક ળાા
વીભઆભરી
પ્રાથશ્વભક ળાા ગોટાડા

ભશેળબાઈ ફી ફાહયમા
૯૧૦૬૬૪૯૩૮૭
ભનીાફેન ફી ફાહયમા

ભશેળબાઈ એવ લવાલા
૯૯૭૯૦૨૨૧૧૨
ચંદ્ર ેળબાઈ ટે ર

અયશ્વલિંદબાઈ એભ લવાલા હકળનબાઈ કે લવાલા
૯૬૩૮૬૩૪૧૧૫
૮૨૩૮૪૭૩૯૬૩

કે.કે.પ્રાકડા
૯૯૦૯૨૪૯૩૧૭

કભરેળ ફી ાદયીમા
૯૫૭૪૭૩૩૧૦૨

લોરીફોર

ગુણલંતીફેન જે લવાલા
૯૭૫૯૮૩૮૬૬૩

ભાધલબાઈ જી લવાલા
૮૨૩૮૪૭૩૯૬૩

લોરીફોર

યભેળબાઈ લવાલા

નાનવીંગબાઈ લવાલા
૯૪૨૭૮૭૮૫૩૧

ઝયણાફેન લવાલા
૯૭૧૨૮૭૦૦૬૭

કફડ્ડી

ગુરાફબાઈ લવાલા
૯૯૨૫૦૫૧૪૪૬

બયતબાઈ ચૌધયી

રકીયાજ ગોહશર
૭૬૦૦૭૮૩૩૯૮

સિનીયર કોચ
જિલ્ા રમત પ્રસિક્ષણ કેન્દ્ર
રાિપીપલા

( પાઈનર સુધાયે ર ત્રક) ખેરે ગુજયાત વભય કેમ્ ૨૦૧૬-૧૭ - યાજીા જી.નભમદા
(તા.૧/૫/૨૦૧૭ થી તા. ૧૦/૫/૨૦૧૭)

વભમ વલાયે :- ૭:૦૦ થી ૧૦:૦૦

જજલ્રા કક્ષા વભય કેમ્ અન્લમે આમોજક વંસ્થા તથા કોચ/ વ્મલસ્થાક અંગે ની ભાહશતી

ક્રભ

યભતનું નાભ

આમોજક વંસ્થા/સ્થનું
નાભ

કોચનું નાભ અને પોન
નંફય

વ્મલસ્થાકનું નાભ અને
પોન નંફય

૧

જીમ્નાસ્ટીક

સ્ોટ્મ વ કોમ્્રેક્ષ
યાજીા

ભેઘલાર યાજેળ
૯૭૧૨૩૪૫૦૩૦

ધનાર યાલરજી
૯૫૩૩૭૧૮૮૩૭

૨

ટે કલેન્ડો

સ્ોટ્મ વ કોમ્્રેક્ષ
યાજીા

યાજેન્દ્ર ઠાકોય
૯૪૨૭૫૮૨૮૨૯

જીતેન્દ્ર લવાલા
૯૫૩૩૭૦૬૨૫૦

૩

ફેડશ્વભન્ટન

સ્ોટ્મ વ કોમ્્રેક્ષ
યાજીા

શ્વલષ્ણુ લવાલા
૯૭૧૨૮૭૭૯૮૧

વોરંકી શ્વભરન
૭૦૯૬૩૩૦૪૪૩

૪

ફૂટફોર

સ્ોટ્મ વ કોમ્્રેક્ષ
યાજીા

પયીદાફેન ળેખ
૯૪૨૭૮૭૨૧૭૭

તડલી ઉત્વલ
૭૪૯૦૯૬૭૮૭૦

તયણ કું ડ ડીગ્રી કોરેજ
પીજીકર એજ્યુકેળન
,યાજીા

ઇન્દ્રલદન જડી
૯૪૨૮૮૮૬૫૮૯

લવાલા અળોક

૫

સ્લીભીંગ

સિનીયર કોચ
જિલ્ા રમત પ્રસિક્ષણ કેન્દ્ર
ભરૂચ.
રાિપીપલા

(જજલ્રા ક્ક્ષા ફે) કોઓડીનેટય

આયતી ચૌશાણ
૯૩૨૭૧૧૧૧૦૯

ળાશરૂખ ળેખ
૯૯૨૫૯૯૪૨૫૨

