ુ યાત સભય કેમ્ ૨૦૧૬-૧૭-બરચ
ખેરે ગજ
(તા.૧/૫/૨૦૧૭ થી તા. ૧૦/૫/૨૦૧૭)
સભમ સલાયે :- ૭:૦૦ થી ૧૦:૦૦
તાલકુ ા કક્ષાના સભય કેમ્ અન્દ્લમે આમોજક સૂંસ્થાન ૂંુ નાભ તથા કોચ/ વ્મલસ્થાકન ૂંુ નાભ
ક્રભ
૧

તાલકુ ાન ૂંુ નાભ
બરચ

યભતન ૂંુ નાભ

કોચન ૂંુ નાભ અને પોન
નૂંફય

રૂંગટા સ્કુ ર

લોરીફોર

વલશ્વકભાા અંકકત

જે.ી.કોરેજ

એથ્રેટીક્સ

લસાલા ધીયજ

આમોજક સૂંસ્થા/સ્થન ૂંુ નાભ

વિમદળાની સ્કુ ર

મોગા

વલપુર ટેર

૯૯૭૪૪૯૧૧૩૪

ગુરુકુર હાઈ સ્કુ ર

લોરીફોર

હસમુખ ટેર

૯૭૨૪૬૨૩૧૯૭

૨

અંકરેશ્વય

૩

નેત્રગ
ૂં

૪

લાલરમા

લાત્સલ્મ સ્કુ ર

૫

લાગયા

શ્રી ી.જે.છે ડા જનતા હાઈ સ્કુ ર

૬

આભોદ

સાલાજવનક હાઇસ્કુ ર

૭

જ ૂંબુસય

પ ૂજા વલદ્યાભૂંકદય

૮

હાૂંસોટ

એભ.એ.ભાકુ લારા હાઈ સ્કુ ર

૯

ઝઘડીમા

િાથવભક ળાા થલા બ્રાન્દ્ચ

ગોલારી હાઈ સ્કુ ર

કફડ્ડી
એથ્રેટીક્સ
એથ્રેટીક્સ
મોગા
એથ્રેટીક્સ
કફડ્ડી
મોગા
લોરીફોર
એથ્રેટીક્સ
લોરીફોર
લોરીફોર
કફડ્ડી

યાજેળ જાદલ
૯૪૨૬૮૧૪૦૨૬
વલનોદબાઈ
યાહુર ાટીર

૭૬૦૦૦૧૪૯૬૦

ભયુયસીંગ ગોઠાણા
ઇન્દ્રજીતવસિંહ યભાય
૯૯૧૩૬૯૪૯૦૦
િદીબાઈ ટેર
૮૮૩૩૯૩૮૫૦૮
સંજય પટે
વલક્રભ દે સાઈ
૯૪૨૮૩૨૬૧૯૭
યાજેળ ચૌધયી
સૈમદ નાજીમુદ્દીન
૯૪૨૭૧૦૮૯૨૪
ઉસ્ભાન લી.ટેની

૮૮૬૬૪૮૮૦૮૫

એથ્રેટીક્સ

અયવલિંદ લસાલા ૭૮૭૪૮૪૩૫૩૧

લોરીફોર

બાલેળ લસાલા

વ્મવ્થાકન ૂંુ નાભ અને
પોન નૂંફય

વલનમ ટે ર

૯૭૩૭૩૧૮૯૮૮

વનરમ ટે ર
કલ્ેળબાઈ ટે ર
૮૧૬૦૯૨૯૦૨૩
ભુેન્દ્રબાઈ ફોઢાણા
૯૪૨૯૩૩૭૪૬૫
યાણા સોહેર

એસ.એસ.યાજપ ૂત
૯૩૭૭૫૩૬૧૯૬
ભહેન્દ્ર ાટણલાડીમા
૯૪૨૭૩૨૭૯૮૨
ન્નાફેન ટે ર
૯૯૧૩૧૭૩૩૯૭
નયે ન્દ્રવસિંહ ીલુદ
ૂં યીમા
૯૪૨૯૮૮૮૯૯૩

૭૭૭૮૯૦૫૭૮૦ સુયેન્દ્ર લસાલા ૯૪૨૭૧૮૮૨૩૯

કડીલારા સયપયાજ
૯૪૦૯૨૮૯૧૪૩
બયતબાઈ યભાય
યલીન્દ્ર ટે ર

કો-ઓડીનેટયનુૂં નાભ અને
પોન નૂંફય

૯૪૨૮૫૨૪૨૩૫

ળેખ અસ્પાક બાઈ

ગોકહર બાઈ

૯૮૨૫૧૪૪૬૦૬

વભસ્ત્રી યવલ ૯૦૩૩૫૪૨૧૦૦
કદકબાઈ ૯૪૨૮૭૨૨૮૧૬
દક્ષાફેન ભોયી

ઝે.સી.ખાન સાહેફ
૯૯૨૪૬૨૩૦૩૪/
૯૪૨૯૪૪૮૨૭૩

ઝાલીદ ખાન ૯૯૨૪૬૨૩૦૩૪

જીતેન્દ્ર ફી ટે રય
૯૭૨૭૯૫૯૫૬૨

હયે ળચૂંર ચૂંર લદન અધ્લયુા
૯૯૨૫૮૯૫૬૦૯

સસનીયર કોચ
જજલ્ા રમત પ્રસિક્ષણ કેન્દ્ર
ભરૂચ

ુ યાત સભય કેમ્ ૨૦૧૬-૧૭ -બરચ
ખેરે ગજ
(તા.૧/૫/૨૦૧૭ થી તા. ૧૦/૫/૨૦૧૭) સભમ સલાયે :- ૭:૦૦ થી ૧૦:૦૦
જજલ્રા કક્ષા સભય કેમ્ અન્દ્લમે આમોજક સૂંસ્થા તથા કોચ/ વ્મલસ્થાક અંગે ની ભાકહતી
ક્રભ

યભતન ૂંુ નાભ

આમોજક સૂંસ્થા/સ્થન ૂંુ નાભ

૧

રોન ટેનીસ

જી.એન.એપ.સી સ્ોર્્ા સ કોમ્્રેક્ષ

૨

ફાસ્કેટફોર

જે.ી.આટા સ & સામન્દ્સ કોરેજ

૩

લોરીફોર

રૂંગટા વલદ્યાબલન ,સ્ટેળન યોડ બરચ

૪

એથ્રેટીક્સ

જે.ી.આટા સ & સામન્દ્સ કોરેજ

૫

કફડ્ડી

એકરવ્મ સાધના ઉત્તય બુવનમાદી
િાથવભક ળાા

કોચન ૂંુ નાભ અને પોન
નૂંફય

જમ ટેર

૮૪૮૮૦૧૩૭૩૬

હેભર સુયાણી
૯૬૦૧૪૯૭૮૫૯
જે.સી ટેર ૯૪૨૭૮૭૩૯૫૯
જમાર ભોયી
૯૮૭૯૨૬૯૭૮૫
ભનભોહનવસિંહ માદલ
૯૪૨૯૮૮૮૯૯૩

વ્મલસ્થાકન ૂંુ નાભ અને
પોન નૂંફય
ભહીદીવસિંહ ગોકહર
૯૮૯૮૬૩૭૭૦૦

કયણ વનઝાભા

૯૬૬૨૦૬૪૨૨૦

(જજલ્રા ક્ક્ષા ફે)
કો-ઓડીનેટય

ગૌયલ ઠક્કય
૯૦૩૩૦૫૮૮૦૮

વભકહય ટેર
૯૪૨૭૮૭૩૯૫૯
વનયલ યભાય
અવભત ભહેતા

૯૮૯૮૫૪૮૪૮૨

સસનીયર કોચ
જજલ્ા રમત પ્રસિક્ષણ કેન્દ્ર
ભરૂચ

આચી ટે ર
૯૮૯૮૧૯૭૧૪૩

