INFORMATION OF TALUKA LEVEL CAMPS
NAME OF DISTRICT :- જામનગર
ક્રમ

તાલુકાનુું નામ

રમતનુું નામ

શબિર નુું સ્થલ

DATE :- 1/5/2017 TO 10/5/2017
શુંચાક ની

પ્રશક્ષક નુું નામ

પ્રશક્ષક નો શુંકક

શષશનયામક નું નામ

વ્યળસ્થાકનુું નામ

નુંિર

અને શુંકક નુંિર

અને શુંકક નુંિર

દદવ્યે

૯૯૭૪૪૦૧૪૭૫

રમે દોડીયા

જયુંત

નશરા

૯૪૨૭૭૭૩૦૨૬

દષરાણી

કુું જન

ટે  અલ્ા

૯૪૨૮૨૬૩૨૯૪

ળીજયાિેન િોડા

જયોત્શનિેન િોડા

શુંસ્થા
૦૧

કાાળડ

કિડ્ડી

જે.ી.એશ. સ્કુ 

જે.ી.એશ. સ્કુ 

ળોીિો
૦૨

ધ્રો

ળોીિો

જી.એમ.ટે  સ્કુ 

જી.એમ.ટે 
સ્કુ 

૦૩

ાપુર

કિડ્ડી

શનરાઇઝ સ્કુ 

શનરાઇઝ સ્કુ 

અરશળિંદભાઇ

૯૮૨૪૬૪૬૩૬૨

પ્રશળણાિેન

રામેભાઇ

કિડ્ડી

મનપુર ળાડી

મનપુર ળાડી

ગોદષ

૯૯૨૫૮૩૦૭૪૮

ળાદી વ્રજા

જડેજા દષતેન્દ્રશશિંષ

પ્રા.ા.નું ૨

પ્રા.ા.નું ૨

દદગાશશિંઘ

રાશનપુર ળાડી

રાશનપુર ળાડી

જાડેજા મષેન્દ્રશશિંષ

૯૭૨૫૮૭૧૧૧૧

મારડીયા જીતેન્દ્રી.

જાડેજા બગરીરાજશશિંષ

ાલા ળગક ૧

ાલા ળગક ૧

ભીખુભા

ષડીયાણા

ષડીયાણા

િી.એ ઝાા

૯૬૮૭૦૧૯૫૨૫

મમતાિેન જોવી

ડી.ી. કાઘાણી

માધ્યશમક.ાલા

માધ્યશમકાલા

શાુંઇ સ્કુ 

શાુંઇ સ્કુ 

જગદી

૯૯૭૯૩૯૯૦૬૨

કનાણી શળનોદ

મૌબક ળી. ગોયાણી

શળપુભાઇ

૯૪૨૭૨૪૧૨૩૦

કૌશકભાઇ દક્ષીણીયા

જનક

મૌબક ભાઇ

૯૪૨૮૨૭૯૩૯૭

શળજાભાઇ સુરેજા

ષરધનભાઇ

નકુ મ શાગર

૮૫૩૦૮૧૭૫૯૨

આર.િી.રાથોડ

ડી.ઍશ.જાદળ

ચોડા જગદદશ

૭૦૪૩૬૯૨૮૯૧

નકુ મ મષેભાઈ

મકળાણા ચેતન

ખો-ખો
૦૪

જોડીયા

કિડ્ડી
ળોીિો

ળીરમગામી
૦૫

જામજોધપુર

ળોીિો

એશ.ળી.ી. ષા.સ્કુ 

એશ.ળી.ી.
ષા.સ્કુ 

ખો-ખો

એશ.ળી.ી. ષા.સ્કુ 

એશ.ળી.ી.
ષા.સ્કુ 

૦૬

જામનગર

કિડી
ખો-ખો

નળશેજન ઉતર

નળશેજન ઉતર

બુનીયાદી શળધા.

બુનીયાદી શળધા

નળશેજન ઉતર

નળશેજન ઉતર

બુનીયાદી શળધા

બુનીયાદી શળધા

NAME OF DISTRICT :- JAMNAGAR
ક્રમ
૦૧
૦૨
૦૩

રમતનુું નામ
ખો-ખો
કિડ્ડી
એથેટીક

શબિર નુું સ્થલ
ડી.શી.શી. સ્કુ 
ડી.શી.શી. સ્કુ 
ડી.શી.શી. સ્કુ 

INFORMATION OF CORPORATION LEVEL CAMPS
DATE :- 1/5/2017 TO 10/5/2017

શુંચાક ની શુંસ્થા

પ્રશક્ષક નુું નામ

શ્રી જે.કે શોની

ત ુશીભાઇ

કન્દ્યાશળધાય

અજુડીયા

શ્રી નુંદનષાઇસ્કુ 

કે.ી.ભેશદડીયા

એશ.િી. માક

રું જન જૈના

પ્રશક્ષક નો શુંકક

શષશનયામક નું નામ

વ્યળસ્થાકનુું નામ

નુંિર

અને શુંકક નુંિર

અને શુંકક નુંિર

૯૪૨૬૪૫૮૨૧૪

શ્રી યોગેંન્દ્રશશિંષ જાડેજા

પજા
ું ૂ ણી દષતેન

૯૯૯૮૯૬૦૪૪૪

૯૯૨૫૦૦૯૬૮૨

શ્રી નારણભાઇ ાુંભર

ાષ ભાળે

૯૮૭૯૩૦૮૧૦૬

૭૦૧૬૧૦૧૧૬૯

મષેકુ માર ુંડયા

સુની જોવી

૯૪૨૮૪૯૩૭૬૨

૯૮૯૮૫૯૨૬૨૪

ભશળક પુરોદષત

ભાસ્કરભાઇ જોવી

૮૩૪૭૫૬૬૭૭૮

૯૯૦૯૯૭૫૨૭૧

શ્રી જયદી અગ્રળાત

કુું ડીયા બચિંતન

૯૮૨૪૪૫૪૨૩૮

૭૮૭૮૭૯૮૦૮૧

કુ દીશશિંષ ઝાા

ધમે ળીછી

૯૦૩૩૬૨૨૦૦૦

૯૩૨૮૧૦૪૯૮૮

અરશળિંદ આંિીયા

ુ ા
રાજે જાુંબ

૯૮૯૮૪૧૨૯૧૯

૭૦૧૬૧૦૧૧૬૯

શળનોદ દશાડીયા

કમે એમ

૯૮૯૮૫૧૦૯૪૭

૭૦૧૬૭૪૧૩૮૦

નયન શિળેદી

આકા ાુંડે

૯૭૧૨૩૪૫૫૬૩

૮૮૬૬૩૨૧૬૦૮

દુષ્યુંતશશિંષ ઝાા

શમતેન કાનળી

૯૫૩૭૬૬૧૧૭૭

૭૮૭૮૭૭૦૦૩૩

૯૯૭૪૩૮૫૬૮૫
૯૪૨૬૯૬૬૦૯૪

બ્લક
૦૪
૦૫
૦૬
૦૭
૦૮
૦૯
૧૦

ષોકી
ળોીિો
ટે િ ટે નીશ
સ્ળીમીંગ
ચેશ
સ્કેટીંગ
ષેન્દ્ડિો

કેન્દ્રીય શળધાય નું 1
ભળન્દ્શ સ્કુ 
જે.એમ.શી.શુંકુ
જે.એમ.શી.શુંકુ
જે.એમ.શી.શુંકુ

બિબયન્દ્ટ સ્કુ 
ભળન્દ્શ સ્કુ 
ભળન્દ્શ સ્કુ 
જી.ડી.ાષ સ્કુ 
શેન્દ્ટફ્ાુંશીશ સ્કુ 

એચ એ સ્કેટીંગ

એચ એ સ્કેટીંગ

રીંગ

રીંગ

ડી.શી.શી. સ્કુ 

ીત શળધય

રાગ જોવી
કશ શિળેદી
નરેં ર શુક્ા
શનતીન મષેતા
જયશશિંષનેગાુંધી
ષક રાધનપુરા
આકા ગોદષ

૯૭૨૫૩૩૬૦૪૯
૮૦૦૦૬૮૪૮૩૩
૯૮૨૪૫૮૫૫૦૪
૯૦૯૯૭૫૫૫૨૦
૯૪૨૭૩૬૦૩૩૩
૯૦૦૯૦૧૬૯૮૧
૯૯૦૪૨૨૫૩૦૧

