સાયન્સ એક્સ્પ્રેસ ક્સ્પાઈમેટ એક્સ્પશન ્ેશશય
(SECAS II)

સંક્ષિપ્ત નોંધ
વામન્વ એક્વપ્રેવ એ વલજ્ઞાન અને ટે કનરજી વલબાગ (DST), બાયત વયકાયન વલળે કામયક્રભ છે . તે 16 લાતાનુકૂલરત
કચ ધયાલતી યે રગાડીભાાં ભઢેલ,ુાં ઓક્ટફય 2007 થી બાયતબયભાાં પયતુ,ાં એક અનખુ પયતુ ાં વલજ્ઞાન પ્રદળયન છે . તેણે
1,60,000 કકભીન પ્રલાવ કયીને 525 મુકાભએ પ્રદળયન કયીને આઠ લખત બાયતના પ્રલાવ કમાય છે . વામન્વ
એક્વપ્રેવના 1785 પ્રદળયની કદલવભાાં, તેને 1.77 કયડ મુરાકાતીઓ વાથેન જફયજસ્ત પ્રવતવાદ ભળ્મ છે . વામન્વ
એક્વપ્રેવ એ ભટાભાાં ભટુ ાં, રાાંફા વભમથી ચારતુ,ાં વોથી લધુ રક દ્વાયા મુરાકાત રેલામેલ ુાં અને લરમ્કા બુક ઓપ
યે કર્ૌ ય વભાાં ફાય વલક્રભ નોંધાલનાય બાયતનુ ાં પયતુ ાં વલજ્ઞાન પ્રદળયન ફન્યુ ાં છે . વામન્વ એક્વપ્રેવના લતયભાન, એટરે કે
નલભા તફક્કાભાાં, તાયીખ 22 જુ રાઈ 2017ના યજ મુફઈ
ાં
વીએવટી સ્ટે ળને એક જ કદલવભાાં 1.24 રાખ રકએ આ
પ્રદળયની ટ્રે નની મુરાકાત રઈને એક નલ જ વલક્રભ નોંધાવ્મ છે .
વામન્વ એક્વપ્રેવના પ્રથભ ચાય તફક્કાભાાં વલજ્ઞાન અને ટે કનરજીના ક્ષેત્રભાાં દુ વનમા બયભાાં થમેરા વાંળધન પ્રદવળિત
કયલાભાાં આવ્મા શતા. ત્માય છીનુ ાં ાાંચભાથી વાતભા તફક્કાનુ ાં પ્રદળયન જૈલવલવલધતા વલમ-લસ્તુ ય આધાકયત શતુ ાં
અને ‘વામન્વ એક્વપ્રેવ ફામડામલવવિટી સ્ેવળમર (SEBS)’ તયીકે તેભાાં બાયતની વમ ૃદ્ધ જૈલવલવલધતા તથા તેના
વાંયક્ષણની જરૂકયમાત દળાય લલાભાાં આવ્મા શતા. ત્માયફાદ ‘વામન્વ એક્વપ્રેવ ક્રાઈભેટ એક્ળન સ્ેવળમર (SECAS)’
તયીકેના આઠભા તફક્કાભાાં આફશલા કયલતયનના લૈવિક ડકાય ય પ્રકાળ ાડલાભાાં આવ્મ.
યે ર ભાંત્રારમના ભાનનીમ ભાંત્રી શ્રી સુયેળ પ્રભુ; વલજ્ઞાન અને ટે કનરજી તથા  ૃથ્લી વલજ્ઞાન વલબાગના ભાનનીમ ભાંત્રી
ડૉ. શય લધયન; માય લયણ, લન અને આફશલા કયલતયન ભાંત્રારમના યા્મ કક્ષાના ભાનનીમ ભાંત્રી સ્લગયસ્થ શ્રી અવનર
ુ યી 2017 ના યજ SECAS II તયીકેના લતયભાન નલભા તફક્કાના વામન્વ એક્વપ્રેવને
ભાધલ દલેના શસ્તે 17 પેબ્રઆ
રીરી ઝાંડી પયકાલીને કદલ્શી વપદયજગ
ાં યે લ્લે સ્ટે ળનેથી યલાના કયલાભાાં આલી શતી. લતયભાન તફક્કાના SECASના
ુ યી થી 8 વપ્ટે મ્ફય 2017 સુધીન વનવિત કયલાભાાં આવ્મ છે , જે દયમ્માન બાયતબયભાાં
પ્રલાવન વભમગા 17 પેબ્રઆ
19,000 કકભી વલસ્તાયને આલયતા 74 સ્થાનએ તે પ્રદવળિત કયલાભાાં આલળે. SECASના કેન્રના વલમ આફશલા
કયલતયન તથા વલજ્ઞાન અને ટે કનરજી છે . આ પ્રદળયન આફશલા કયલતયન વલળે એક ભજબ ૂત વાંદેળ ાઠલે છે તથા
પ્રશ્નત્તયી અને ચચાય વલચાયણા ભાટે ણ એક વાયી તક  ૂયી ાડે છે .
SECAS II એ બાયત વયકાયના વલજ્ઞાન અને પ્રોદ્યલગકી વલબાગ (DST); માય લયણ, લન અને આફશલા કયલતયન
ભાંત્રારમ (MoEFCC); ફામટે કનરજી વલબાગ (DBT); યે ર ભાંત્રારમ; બાયતીમ લન્મજીલ વાંસ્થા (WII) અને વલક્રભ એ
વાયાબાઈ કમ્યુવનટી વામન્વ વેન્ટય (VASCSC) ન આ એક અજડ વકશમાય પ્રમાવ છે .
આફશલા કયલતયન એ રાાંફા ગાાએ અવય કયનાયી આજની અવત ભશત્લની માય લયણની વભસ્મા છે . ફદરાતા
શલાભાનના ભાખાને કાયણે અન્નનુ ાં ઉત્ાદન જખભભાાં મુકાલાથી ભાાંડીને દકયમાભાાં ાણીના સ્તયભાાં થતા લધાયાને
રીધે આવત્તજનક ુયન ખતય લધલા સુધી, આફશલા કયલતયનની અવય એ પક્ત લૈવિક ક્ષેત્રે અને યાં યાગત
ધયણે જ નશીં યાં ત ુ અવધકતભ ગયીફ અને વીભાાંતલાવીઓને ગાંબીય અવય કયે છે . આભ છતાાં, કભનવીફે આફશલા
કયલતયન અને તેના કાયણે થતી અવય વલળેની વભજ રકભાાં ખુફજ ઓછી છે . વામન્વ એક્વપ્રેવ ક્રાઇભેટ એક્ળન
સ્ેવળમર (SECAS) યના આ કરાત્ભક પ્રદળયનન ધ્મેમ, ગ્રીનશાઉવ લાયુઓનુ ાં ઉત્વજૉન ઓછાં કયીને અને અનુકૂરન
દ્વાયા આફશલા કયલતયનન વાભન કેલી યીતે કયલ એ વલળે વભાજના વલવલધ વલબાગભાાં જાગરુ કતા ેદા કયલાન છે .
4 નલેમ્ફય 2016 ના યજ ેકયવ કયાય અભરભાાં આવ્મ. ેયીવ કયાયન આફશલા કયલતયનના બમની લૈવિક
પ્રવતકક્રમાને ભજબ ૂત ફનાલલાન અને આફશલા કયલતયનની અવય વાથે વ્મલશાય કયલા ભાટે દયે ક દે ળની ક્ષભતાને
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ભજબ ૂત ફનાલલાન છે . કન્પયન્વ ઓપ ધ ાટીઝની પ્રથભ ફેઠકનુ ાં .વાંમજન નલેમ્ફય 2016 ભાાં ભાયાકેળભાાં બયામેર
કયવ કયાય (વી.એભ.એ. 1) ક્ષકાયની વબા વાથે કયલાભાાં આવ્યુ.ાં આ કયદે વપતા ૂલયક વલિને દળાય વ્યુ ાં કે ૅકયવ
કયાયનુ ાં અભરીકયણ ચારી યહ્ુાં છે અને આફશલાભાાં કયલતયન ય ફહુક્ષીમ વશકાયના યચનાત્ભક વલચાય ચારી યહ્યા
છે . SECAS તયીકે ુનઃયચના કયામેર વામન્વ એક્વપ્રેવનુ ાં પ્રમજન આફશલા કયલતયન ાછનુ ાં વલજ્ઞાન, અલરકકત
અને અેલક્ષત અવય તથા વલવલધ ળક્ય જલાફદાયીઓ વલળેની વભજ લધાયલા ભાટે ન ુ ાં મગદાન આલાનુ ાં છે . વામન્વ
એક્વપ્રેવના અગાઉના ત્રણ તફક્કાઓ DST અને MoEFCC ના વાંયક્ુ ત શેર તયીકે જૈલવલવલધતા વલળે તયીકે યજૂ
કયલાભાાં આવ્મા શતા અને તેભાાં બાયતની અવાંખ્મ જૈલવલવલધતા દળાય લલાભાાં આલી શતી. આભ, 'આફશલા કયલતયન'
વલમ-લસ્તુ ય ધ્માન કેન્દ્ન્રત કયલાનુ ાં તકય વાંગત શતુ ાં કાયણ કે તે ભાત્ર બાયતની જ નશીં યાં ત ુ વભગ્ર વલિની
જૈલવલવલધતા ય અવય કયળે.
SECASના 16 કચભાાંથી આઠ કચભાાં પ્રદળયન MoEFCC દ્વાયા યાખલાભાાં આવ્યુ ાં છે જેભાાં વાં ૂણયણે ભાકશતી, આફશલા
કયલતયનના વલવલધ ાવાઓને રગતી વાધન-વાભગ્રી અને અભ્માવ, મ ૂભ ૂત વલજ્ઞાન, આફશલાની અવય, અનુકૂરન
પ્રવ ૃવત્તઓ, ગ્રીનશાઉવ લાયુઓનુ ાં ઉત્વજૉન ઘટાડલા ભાટે ના ઊકેર અને નીવત વલમક અલબગભ એટરી વય અને
યવપ્રદ યીતે દળાય વ્મા છે કે પક્ત ળાાના વલદ્યાથીઓને જ નશીં યાં ત ુ વભાન્મ જન વમુદામને ણ એ વભજલાભાાં ખુફજ
યવ ડે. ફાકીનાભાાં, DBT અને DST દ્વાયા પ્રદળયન અને પ્રવ ૃવત્તઓ યજૂ કયલાભાાં આલેર છે .
દયે ક પ્રદળયની કચભાાં આલયી રેલામેર વલમ-લસ્તુ :
•કચ 1: આફશલા કયલતયનની વભજ – એક પ્રણારી તયીકે આફશલા અંગેની વભજ, ગ્રીનશાઉવ લાયુની અવય અને
આફશલા કયલતયન ભાટે ના અંતગયત કાયણ વાથેન મુખ્મ વાંદેળ કે, આફશલાભાાં લતયભાન પેયપાય એ ભાનલીમ
પ્રવ ૃવત્તઓને કાયણે જ છે .
•કચ 2: આફશલા કયલતયનની અવય –ાણી, કૃવ, લન અને જૈલવલવલધતા તથા ભાનલ આયગ્મ લગેયે જેલા
ભશત્લ ૂણય ક્ષેત્રભાાં ચભાવાભાાં લબન્નતા અને તાભાન તથા વમુરની વાટીભાાં થતા લધાયાથી કેલી અવય થળે તેની
આગાશી અને તેને ઘટાડલા ભાટે ના ઉામ.
•કચ 3 અને 4: અનુકૂરન – અનુકૂરનના ખ્માર અને યજફયજની જજિંદગીભાાંથી ભતા ઉદાશયણ, અનુકૂરન
યુક્ક્તઓ અને એ ક્ષેત્રભાાંથી ભતી લાતાય ઓ. ળશેયી અને ગ્રાભીણ વાંદબયભાાં અનુકૂરન વલકલ્ તથા અનુકૂરન ભાટે
બાયતે કયે રા કામો.
•કચ 5 અને 6: ગ્રીનશાઉવ લાયુના ઉત્વજૉનભાાં ઘટાડ – વાંત ુરન ુનઃસ્થાન ય બાય, નલીનીકયણીમ ઉજાય
ટે કનરજી દ્વાયા ળણભાાં લધાય અને ઉત્વજૉનભાાં ઘટાડ લગેયેના વવદ્ધાાંત અને વ્માખ્માની ઉદાશયણ વાથેની વભજ.
બાયત દ્વાયા અભરભાાં મુકામેરા વલવલધ કામયક્રભ તથા નલીનીકયણીમ ઉજાય દલચન્શ લધાયલા ભાટે ના ભશત્લાકાાંક્ષી ધ્મેમ
અને કાફયન ઉત્વજૉન ઘટાડલાની વ્ય ૂશયચના.
•કચ 7: આફશલા કયલતયન ય આંતયયાષ્ટ્રીમ લાટાઘાટ – UNFCCC, IPCCન કયચમ અને આંતયયાષ્ટ્રીમ
વાંભતીથી નક્કી કયામેરા કામો અને રક્ષ્મ. વ્માજફી અને વાભાન્મ યાં ત ુ અરગ જલાફદાયીના ખ્માર, ક્યટ પ્રટકર
અને મુખ્મ ક(COP)ના ફીજા ભશત્લના કયણાભ, ેયીવ કયાય લગેયેની વભજ.
•કચ 8: શકાયાત્ભક કામય – ‘તભાયી શેન્ડવપ્રન્ટ લધાય, ફૂટવપ્રન્ટ(દલચન્શ) ઘટાડ’ના મુખ્મ વાંદેળા વાથે તભે ળાાભાાં,
યસ્તાભાાં, ઘયભાાં અને કામાય રમભાાં શુ ાં કયી ળક એ ભાટે તભાયી જીલનળૈરીની વાંદગીઓના ખ્માર ય ધ્માન કેન્દ્ન્રત
કય.
•કચ 9 અને 10: જૈલ-વાંવાધન અને કુ દયતના વાંયક્ષણ ભાટે ફામટે કનરજી જેલા વલમ-લસ્તુઓને આલયી રેતા
બાયત વયકાયના ફામટે કનરજી વલબાગ (DBT) દ્વાયા મુકલાભાાં આલેર પ્રદળયન, જેભાાં લાઘનુ ાં વાંયક્ષણ અને યાવામલણક
જૈલસ ૃન્દ્ષ્ટ તથા ફામટે કનરજીના ક્ષેત્રભાાં બાયતભાાં થમેર વાંળધન અને વલકાવ ય ખાવ બાય.
•કચ 11: વાભાન્મ રકના કોળલ્મ અને વાંલવધિત લાસ્તવલકતા ટે કનીકના ઉમગથી કયે ર નલીન પ્રજેક્ટ/કયમજના
પ્રદવળિત કયતા ચુનદ
ાં ા વાંળધન દળાય લતુ ાં નેળનર ઈનલેળન પાઉન્ડેળન (NIF) દ્વાયા મુકલાભાાં આલેર પ્રદળયન. વાભાજીક
વલકાવ ભાટે વલજ્ઞાન વળક્ષણ, તકવનકી ઉકેર, વલજ્ઞાન અને ટે કનરજીભાાં વાંળધન જેલા વલમ-લસ્તુ ય પ્રદળયન.
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•કચ 12: વલજ્ઞાન, ગલણત અને માય લયણ વલમક ભાનવવક કવયત કયાલતી યભત તથા કમડાઓ ઉયાાંત
આનાંદવબય પ્રવ ૃવત્તઓભાાં બાગ રેલા ભાટે ધયણ 5 અને તેથી નાના વલદ્યાથીઓ ભાટે ન કીડ્ઝ ઝન.
•કચ 13: વલજ્ઞાનન આનાંદ (JOS) – ધયણ 6 થી 10 ના વલદ્યાથીઓ વલવલધ પ્રમગ અને પ્રવ ૃવત્તઓ દ્વાયા માય લયણ,
વલજ્ઞાન અને ગલણત વલમ યચક યીતે વભજીને ળીખે એ ભાટે ‘વલજ્ઞાનન આનાંદ’ પ્રવ ૃવત્તરક્ષી પ્રમગળાા. વળક્ષક ભાટે
ચચાય -વશ-તારીભની વ્મલસ્થા.
વોય ઉજાયન ઉમગ કયલા ભાટે DST અને CELના વાંયક્ુ ત પ્રમાવથી વામન્વ એક્વપ્રેવના કચ નાંફય 11 થી 13ની છત
ય વોય ેનર સ્થાવત કયલાભાાં આલી છે .
વામન્વ એક્વપ્રેવની મુરાકાત રેનાય દયે ક ઉંભયની વ્મક્ક્તઓને વ્મસ્ત યાખલા ભાટે અને SECASન વાંદેળ ભજબ ૂત
કયલા ભાટે તેના દયે ક મુકાભે અગાઉથી પ્રવ ૃવત્તઓનુ ાં આમજન કયલાભાાં આલે છે . યે લ્લે પ્રેટપભય ય વલવલધ પ્રવ ૃવત્તઓ
કયલાની વાથે-વાથે લધુભાાં લધુ રક સુધી શોંચી ળકામ એ ભાટે સ્થાવનક ળાાઓ/વાંસ્થાઓભાાં ણ આકયક અને ખુફ
રકવપ્રમ શમ એલા કામયક્રભનુ ાં આમજન કયલાભાાં આલે છે . આ ઉયાાંત, ફશા પ્રચાય ભાટે મુરાકાતીઓ અને
ળાાઓભાાં ભાકશતીવબય વાભગ્રીઓનુ ાં વલતયણ ણ કયલાભાાં આલે છે .
અભદાલાદ ક્સ્થત વલક્રભ એ વાયાબાઇ કમ્યુવનટી વામન્વ વેન્ટય(VASCSC)ને વભગ્ર બાયતભાાં SECASનુ ાં વ્મલસ્થાન
કયલાની કાભગીયી DST દ્વાયા વોંલાભાાં આલી છે . ઉચ્ચ રામકાત ધયાલતી, તારીભ રીધેરી અને અત્માંત પ્રત્વાકશત
એલી VASCSCની વલજ્ઞાન વાંચાયકની ટુ કડી આ ટ્રે ન વાથે પ્રલાવ કયે છે . તેઓ મુરાકાતીઓને તેભની બાાભાાં અનુલાદ
કયીને પ્રદળયન વભજાલે છે , તેભના પ્રશ્નના ઉત્તય આે છે , અન્મ વલરત  ૂયી ડે છે અને  ૂયક પ્રવ ૃવત્તઓનુ ાં આમજન
કયે છે .
આ પ્રદળયન દયે ક ભાટે , મુખ્મત્લે વલદ્યાથીઓ અને વળક્ષક ભાટે ખુલ્લુાં છે . લધુ ભાકશતી www.sciencexpress.in લેફવાઇટ
ય ઉરબ્ધ છે . પ્રદળયનની મુરાકાત રેલા ભાટે કે અન્મ કઈ  ૂછયછ ભાટે આ sciencexpress@gmail.com ય ઈભેઈર કયીને અથલા ભફાઈર નાંફય 09428405407 ય પન કયીને ટ્રે ન યની ટુ કડીના વભ્મન વાંકય વાધી ળક છ.
અગાઉથી નોંધણી કયાલીને, લધુભાાં લધુ 20ના જૂથભાાં ળાાના વલદ્યાથીઓ JOS પ્રમગળાાભાાં બાગ રઈ ળકે છે .
ટીભ SECAS આ પ્રવતન્દ્ષ્ઠત પ્રદળયનના ફશા પ્રચાય ભાટે રાગતા લગતા વલબાગ, પ્રચાય-પ્રવાય ભાધ્મભ, વાંસ્થાઓ
અને દયે ક વ્મક્ક્તઓને વશકાયની અેક્ષા યાખીએ છીએ, જેથી ભટી વાંખ્માભાાં મુરાકાતીઓ તેન રાબ રઈ ળકે.
સ ૂચના:
•

પ્રદળયન જલા ભાટે કઈ પ્રલેળ પી નથી તથા પ્રદળયન ફધા ભાટે ખુલ ુ છે .



વામન્વ એક્વપ્રેવભાાં કઈણ અણીદાય કે ધાયદાય લસ્તુઓ, ાણીની ળીળી, અન્મ પ્રલાશી, ભફાઈર, કેભેયા, થેરા,
દીલાવીની ેટી, વવગાયે ટ, ફીડી, તભાકુ લગેયે જેલી લસ્તુઓ રઈ જલાની ભનાઈ છે .



પ્રદળયન સ્થ: વાંફવાં ધત ળશેયનુ ાં યે લ્લે સ્ટે ળન



પ્રદળયન વભમ: વલાયે 10:00 થી વાાંજે 05:00 સુધી



વાંફવાં ધત મુકભની તાયીખ જાણલા ભાટે વભમત્રક જુ ઓ.
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સાયન્સ એક્સ્પસરેસ – ક્સ્પાઈમેટ એક્સ્પશન ્ેશશય
સમયત્રક
ુ યી 2017 – 08 વપ્ટે મ્ફય 2017)
(17 પેબ્રઆ
અનુ.

્ટેશન

રદશશન તારીખ

નંબર

અનુ.

્ટેશન

રદશશન તારીખ

નંબર

1

કદલ્શી વપદયજગ
ાં

ુ યી 2017
17 પેબ્રઆ

38

ગુરફગાય

31 ભે-2 જૂન 2017

2

કદલ્શી કે ન્ટનભેન્ટ

ુ યી 2017
18-19 પેબ્રઆ

39

કલ્લુરુ

03-05 જૂન 2017

3

કશવાય

ુ યી 2017
20-23 પેબ્રઆ

40

વ્શાઈટ પીલ્ડ

06-08 જૂન 2017

4

ધુયી

ુ યી 2017
24-26 પેબ્રઆ

41

કેં ગેકય

09-11 જૂન 2017

5

તયન તયન

ુ યી 2017
27-28 પેબ્રઆ

42

કર્ુ રુ

12-14 જૂન 2017

6

શ્રી

01-02 ભાચય 2017

43

ુર્ુચય
ે ી

15-16 જૂન 2017

7

ઉધભુય

03-04 ભાચય 2017

44

અત્તુય

17-19 જૂન 2017

8

નાંગર ડેભ

06-07 ભાચય 2017

45

કરુ ય

20-22 જૂન 2017

9

વીયકશન્દ

08-10 ભાચય 2017

46

કડાઈકે નાર યડ

24 જૂન 2017

10

ચાંડીગઢ

12 & 14 ભાચય 2017

47

ુ ગય
વલરુ ધન

25-27 જૂન 2017

11

યાભુય

15-17 ભાચય 2017

48

ુ નેયી
અરુ મગ

28-30 જૂન 2017

12

કવગાંજ વીટી

18-20 ભાચય 2017

49

કમાાંકુરભ

01-04 જુ રાઈ 2017

13

ખરીરાફાદ

22-25 ભાચય 2017

50

થ્રીસુય

05-07 જુ રાઈ 2017

14

ભાઉ

26-29 ભાચય` 2017

51

કન્નુય

08-10 જુ રાઈ 2017

15

ગમા

30-31 ભાચય 2017

52

ભડગાાંલ

11-13 જુ રાઈ 2017

16

ટના

01-02 એવપ્રર 2017

53

યત્નાગીયી

14-16 જુ રાઈ 2017

17

કકઉર

03-04 એવપ્રર 2017

54

ુ ુ ગય
વવિંધદ

17 જુ રાઈ 2017

18

વીતાભયશી

05 એવપ્રર 2017

55

યશા

18 જુ રાઈ 2017

19

વભસ્તીુય

06 એવપ્રર 2017

56

મુફ
ાં ઈ વીએવટી

19-22 જુ રાઈ 2017

20

વરભાયી

07-08 એવપ્રર 2017

57

નાવવક યડ

24-25 જુ રાઈ 2017

21

પકીયાગ્રાભ

09-10 એવપ્રર 2017

58

ધુરે

26 જુ રાઈ 2017

22

રભકડિંગ

11-12 એવપ્રર 2017

59

અકરા

27-28 જુ રાઈ 2017

23

અગયતરા

13-14 એવપ્રર 2017

60

મુતજા
ય ુય

29 જુ રાઈ 2017

24

ફદયુય

15-17 એવપ્રર 2017

61

અભયાલતી

30 જુ રાઈ 2017

25

ઉત્તય રખીભુય

19-21 એવપ્રર 2017

62

નાગુય

31 જુ રાઈ-03 ઓગષ્ટ 2017

26

યાં ગયા ઉત્તય

22-24 એવપ્રર 2017

63

અભરા

04 ઓગષ્ટ 2017

27

ફાગડગયા

25-26 એવપ્રર 2017

64

ુ
ફેતર

05-06 ઓગષ્ટ 2017

28

ધનફાદ

28-30 એવપ્રર 2017

65

શફીફગાંજ

07-09 ઓગષ્ટ 2017

29

ફાયકુય

01-02 ભે 2017

66

ફીના

10-12 ઓગષ્ટ 2017

30

કલ્માણી

૦૩-05 ભે 2017

67

ખજુ યાશ

13-14 ઓગષ્ટ 2017

31

ચાન્દ્ન્ડર

06-08 ભે 2017

68

ભાયલાડ

17-18 ઓગષ્ટ 2017

32

બરક

09, 11 & 12 ભે 2017

69

ફરત્રા

19-21 ઓગષ્ટ 2017

૩૩

ુયી

13-16 ભે 2017

70

ડીવા

22-24 ઓગષ્ટ 2017

34

છત્રુય

17-19 ભે 2017

71

ભુજ

25-27 ઓગષ્ટ 2017

35

કતાલરવા

20-23 ભે 2017

72

બક્ક્તનગય

28-31 ઓગષ્ટ 2017

36

ગુકડલડા

24-26 ભે 2017

73

ગોંડર

01-04 વપ્ટે મ્ફય 2017

37

વભમાયરગુડા

27-30 ભે 2017

74

ખકડમાય

05-08 વપ્ટે મ્ફય 2017

ભાતા

લૈષ્ણ

દે લી, કટયા

(નોંધ: તાયીખ પેયપાય થઈ ળકે છે )

21 ઓગષ્ટ 2017

