
જિલ્રો - બાલનગય

નાભ ને શોદો ભોફાઆર નફંય ઇ-ભેઆર
કાેર 
અંતય 
(કક.ભી.)

રાગેરવભમ
 (ભીનીટ)

નાભ ભોફાઆર નફંય સ્થ વંકક ધધકાયી

કાાતાલ ૩૮૫૪ બાલનગય બાલનગય ૧૨ કી.ભી ૩૦ ભીનીટ શ્રી એભ.એચ.વેદાણી ૯૪૦૮૨૦૮૦૭૩
નભકદ ૬૨૪ બાલનગય બાલનગય ૧૩ કી.ભી ૨૫ ભીનીટ શ્રી એભ.એચ.વેદાણી ૯૪૦૮૨૦૮૦૭૩
ખેતાખાટરી ૨૨૦ બાલનગય બાલનગય ૮ કી.ભી ૨૦ ભીનીટ શ્રી એભ.એચ.વેદાણી ૯૪૦૮૨૦૮૦૭૩
વલાઆનગય ૧૦૬૦ બાલનગય બાલનગય ૦૫ કી.ભી ૧૦ ભીનીટ શ્રી એભ.જે.જાડેજા ૯૪૨૬૯૭૭૭૪૦
વલાઆકોટ ૫૪ બાલનગય બાલનગય ૧૬ કી.ભી ૨૦ ભીનીટ શ્રી એભ.જે.જાડેજા ૯૪૨૬૯૭૭૭૪૦

શ્રી એન.એ.ગોવાઆ ૯૮૨૫૧૦૯૮૨૫ દેલીમા ૮૧૫ બાલનગય બાલનગય ૦૭ કી.ભી ૧૦ ભીનીટ શ્રી ડી.લી.ગોકશર ૯૪૨૬૪૪૧૦૬૬
શ્રી ગબંીયધવિંશ વી.વોરકંી ૯૯૨૫૮૧૮૩૧૦ ાીમાદ ૯૯૭ બાલનગય બાલનગય ૦૫ કી.ભી ૧૦ ભીનીટ શ્રી ડી.લી.ગોકશર ૯૪૨૬૪૪૧૦૬૬

વનેળ ૧૩૫૭ બાલનગય બાલનગય ૨૪ કી.ભી ૩૫ ભીનીટ શ્રી લામ.ી.ગોકશર ૯૮૯૮૦૦૮૦૦૯
ગણેળગઢ ૯૨૦ બાલનગય બાલનગય ૩૦ કી.ભી ૪૦ ભીનીટ શ્રી એ.લી.ખવીમા ૯૦૯૯૪૩૫૩૩૫
બડબીડ ૧૧૩૧ બાલનગય બાલનગય ૦૯ કી.ભી ૨૦ ભીનીટ શ્રી એ.લી.ખવીમા ૯૦૯૯૪૩૫૩૩૫
કોટડા ૬૩૯ બાલનગય બાલનગય ૯.૫ કી.ભી ૨૦ ભીનીટ શ્રી એચ.ફી.કાફંડ ૯૩૨૭૧૯૯૭૬૩
ધેરાઇ ૯૬૦ બાલનગય બાલનગય ૧૪ કી.ભી ૨૦ ભીનીટ શ્રી એ.લી.ખવીમા ૯૦૯૯૪૩૫૩૩૫
િવલંતયુ ૫૯૭ બાલનગય બાલનગય ૧૫ કી.ભી ૨૫ ભીનીટ શ્રી એચ.ફી.કાફંડ ૯૩૨૭૧૯૯૭૬૩
કાનાતાલ ૭૧૧ બાલનગય બાલનગય ૦૫ કી.ભી ૧૦ ભીનીટ શ્રી એભ.જે.જાડેજા ૯૪૨૬૯૭૭૭૪૦
લેાલદય ૧૨૭૫ બાલનગય બાલનગય ૧૦ કી.ભી ૧૫ ભીનીટ શ્રી એભ.જે.જાડેજા ૯૪૨૬૯૭૭૭૪૦
ભીઠાય ૩૬૪ બાલનગય બાલનગય ૦૫ કી.ભી ૧૦ ભીનીટ શ્રી ડી.લી.ગોકશર ૯૪૨૬૪૪૧૦૬૬
યાિગઢ ૧૩૦૨ બાલનગય બાલનગય ૦૫ કી.ભી ૧૦ ભીનીટ શ્રી કે.ફી.બટ્ટ ૯૯૦૪૯૯૨૦૪૬
નલાભાઢીમા ૧૯૪૯ બાલનગય બાલનગય ૩૪ કી.ભી ૪૦ ભીનીટ શ્રી લામ.ી.ગોકશર ૯૮૯૮૦૦૮૦૦૯
કભેિ ૪૦૪૭ બાલનગય બાલનગય ૨૪ કી.ભી ૩૫ ભીનીટ શ્રી ફી.ી.ઈભટ ૯૪૦૯૦૭૨૯૭૨
ળાભયા (ખો) ૨૦૩૨ બાલનગય બાલનગય ૧૪ કી.ભી ૨૦ ભીનીટ શ્રી અય.એભ.જાડેજા ૯૪૨૯૨૩૨૭૬૪
બોિયા ૧૭૫૬ બાલનગય બાલનગય ૧૩ કી.ભી ૨૦ ભીનીટ શ્રી ી.જે.વયલૈમા ૯૪૨૭૨૮૭૪૨૯
ઉંડલી ૨૩૩૩ બાલનગય બાલનગય ૦૭ કી.ભી ૧૫ ભીનીટ શ્રી એચ.ફી.ગોકશર ૯૯૭૯૯૫૮૩૦૩
કયદેિ ૭૭૬૪ બાલનગય બાલનગય ૦૫ કી.ભી ૧૦ ભીનીટ શ્રી ફી.ી.ઈભટ ૯૪૦૯૦૭૨૯૭૨

શ્રી લી. ય.ુ િોી ૯૪૨૬૩૧૪૫૦૭ ળાભયા (વી) ૧૮૨૮ બાલનગય બાલનગય ૦૯ કી.ભી ૨૦ ભીનીટ શ્રી ફી.વી.ધ્ાગંધયીમા ૯૭૨૪૨૩૧૨૨૨
શ્રી ગબંીયધવિંશ વી.વોરકંી ૯૯૨૫૮૧૮૩૧૦ ળેઢાલદય ૧૧૩૪ બાલનગય બાલનગય ૦૭ કી.ભી ૧૫ ભીનીટ શ્રી ફી.વી.ધ્ાગંધયીમા ૯૭૨૪૨૩૧૨૨૨

ધેલાડા ૮૦૮૨ બાલનગય બાલનગય ૦૮ કી.ભી ૧૫ ભીનીટ શ્રી કીચ.ચડુાવભા ૯૯૨૬૪૬૨૬૧૧
બધેુર ૭૭૬૦ બાલનગય બાલનગય ૧૦ કી.ભી ૧૫ ભીનીટ શ્રી લી.ી.ઠક્કય ૯૯૨૫૫૬૧૫૧૫
કોફડી ૨૩૬૬ બાલનગય બાલનગય ૧૧ કી.ભી ૨૦ ભીનીટ શ્રી એ.ફી.ડંયા ૯૯૭૮૯૯૭૦૧૧
બડી ૧૯૨૧ બાલનગય બાલનગય ૦૮ કી.ભી ૧૫ ભીનીટ શ્રી વી.ડી.લીમા ૯૪૦૮૬૭૪૭૦૩
બડંાયીમા ૬૦૩૬ બાલનગય બાલનગય ૨૩ કી.ભી ૩૫ ભીનીટ શ્રી અય.એચ.ભકલાણા ૯૪૨૭૩૫૨૪૮૦
વયતાનય ૨૬૫૬ બાલનગય બાલનગય ૦૯ કી.ભી ૨૦ ભીનીટ શ્રી ડી.કે.િોગદીમા ૯૯૨૫૫૬૩૮૬૫
લાલડી ૧૨૬૬ બાલનગય બાલનગય ૦૫ કી.ભી ૧૦ ભીનીટ શ્રી ી.એ.જાડેજા ૯૪૨૬૪૬૪૮૫૧
ીથરયુ ૨૦૨૫ બાલનગય બાલનગય ૧૩ કી.ભી ૨૦ ભીનીટ શ્રી ી.એ.જાડેજા ૯૪૨૬૪૬૪૮૫૧
થોયડી ૨૮૨૬ બાલનગય બાલનગય ૦૭ કી.ભી ૧૫ ભીનીટ શ્રી ધલ.કે.ટેર ૯૪૨૭૨૪૭૭૫૪

શ્રી કે.ટી.ભકલાણા ભતેુશ્વય ૩૦૪૧ બાલનગય બાલનગય ૨૭ કી.ભી ૪૫ ભીનીટ શ્રી લી.જે.ગોકશર ૮૪૯૦૯૮૧૫૧૫
શ્રી ગબંીયધવિંશ વી.વોરકંી ૯૯૨૫૮૧૮૩૧૦ ભુબંરી ૪૪૩૬ બાલનગય બાલનગય ૧૩ કી.ભી ૧૫ ભીનીટ શ્રી ી.ડી.ધિલેદી ૯૮૭૯૩૦૭૨૫૦

સયુકા ૯૨૧ બાલનગય બાલનગય ૦૫ કી.ભી ૧૦ ભીનીટ શ્રી એચ.ય.બોજાણી ૮૦૦૦૮૭૯૧૬૩
જુના યતનય ૮૦૬ બાલનગય બાલનગય ૦૫ કી.ભી ૧૦ ભીનીટ શ્રી એચ.ય.બોજાણી ૮૦૦૦૮૭૯૧૬૩
નલાયતનય ૩૪૪૬ બાલનગય બાલનગય ૦૫ કી.ભી ૧૦ ભીનીટ શ્રી એવ.એ.ભોયી ૯૭૨૪૪૦૭૬૩૮
ગુદંી ૨૯૦૦ બાલનગય બાલનગય ૦૬ કી.ભી ૧૦ ભીનીટ શ્રી ફી.અય.વાચયા ૯૫૭૪૧૭૭૬૭૨
ખડવરીમા ૫૪૮૬ બાલનગય બાલનગય ૦૬ કી.ભી ૧૦ ભીનીટ શ્રી કે.ફી.ગૌસ્લાભી ૯૪૨૭૭૬૨૬૧૯
શાથફ ૭૯૩૦ બાલનગય બાલનગય ૦૭ કી.ભી ૧૫ ભીનીટ શ્રી ડી.એચ.િોગદીમા ૯૬૮૭૮૫૮૫૦૭
કોીમાક ૪૭૪૦ બાલનગય બાલનગય ૦૯ કી.ભી ૨૦ ભીનીટ શ્રી લી.ફી.દલે ૮૯૮૦૦૦૩૯૯૩

કોીમાક શ્રી લી.ફી.દલે
8980003993

3

શ્રી એભ.અય.લેજાણી 
(કામકારક આિનેયની 
કચેયી ગ.ુા. ુને 
ગ.વ્મ.ફોડક બાલનગય)

૯૯૭૮૪૦૬૮૭૦

૦૮/૦૯/૨૦૧૭ કોીમાક 

યાિગઢ શ્રી કે.ફી.બટ્ટ 
9904992046

2

શ્રી આયપાન યાઠોડ 
(કામકારક આિનેયની 
કચેયી ગ.ુા. ુને 
ગ.વ્મ.ફોડક બાલનગય)

૯૯૨૫૬૮૪૫૪૫

૦૭/૦૯/૨૦૧૭ બડંાયીમા બડંાયીમા 
શ્રી 

અય.એચ.ભકલા
ણા 

9427352480

1

શ્રી ી.ી.ીઠલા (નામફ 
કામકારક આિનેયની 
કચેયી ગ.ુા. ુને 
ગ.વ્મ.ફોડક લલ્રબીયુ)

૯૯૭૮૪૦૬૬૨૦

૦૬/૦૯/૨૦૧૭ યાિગઢ 

રથ રૂટ - ૧
મ ાં નમમદ   મહોત્સવ ઉજવણી  વર્મ- ૨૦૧૭

યથ 
રૂટ 
નફંય

યથ રૂટ કોકડિનેટયની ધલગત

રૂટની તાયીખ
રૂટભા અલયી 
રેલાના 

ગાભોના નાભ.

ગાભની 
લસ્તી તાલકુો જિલ્રો

ફે સ્થ લચ્ચેની 
માિાની ધલગતો ગાભના આન્ચાર્જની ધલગતમ વબા ભાટેના 

ગાભનુ ંનાભ 
( વાજંે 

ઃ૦૦ થી 
૬:૦૦ ખેડુત 

વબા)

યાિી યોકાણની ધલગત



જિલ્રો - બાલનગય

નાભ ને શોદો ભોફાઆર નફંય ઇ-ભેઆર
કાેર 
અંતય 
(કક.ભી.)

રાગેરવભમ
 (ભીનીટ)

નાભ ભોફાઆર નફંય સ્થ વંકક ધધકાયી

રથ રૂટ - ૧
મ ાં નમમદ   મહોત્સવ ઉજવણી  વર્મ- ૨૦૧૭

યથ 
રૂટ 
નફંય

યથ રૂટ કોકડિનેટયની ધલગત

રૂટની તાયીખ
રૂટભા અલયી 
રેલાના 

ગાભોના નાભ.

ગાભની 
લસ્તી તાલકુો જિલ્રો

ફે સ્થ લચ્ચેની 
માિાની ધલગતો ગાભના આન્ચાર્જની ધલગતમ વબા ભાટેના 

ગાભનુ ંનાભ 
( વાજંે 

ઃ૦૦ થી 
૬:૦૦ ખેડુત 

વબા)

યાિી યોકાણની ધલગત

શ્રી એમ.આર.વેજાણી ૯૯૭૮૪૦૬૮૭૦ લાળુકડ ૬૮૮૧ ઘોઘા બાલનગય ૧૦ 0.20 શ્રી એ.એભ.લકંાણી ૯૬૩૮૭૩૨૧૨૯
કણકોટ ૧૫૯૪ ઘોઘા બાલનગય ૪ 0.10 શ્રી લી.એભ.લાઘેરા ૯૭૨૩૭૦૩૪૨૮
રાખણકા ૧૩૦૧ ઘોઘા બાલનગય ૮ 0.20 શ્રી એભ.લી.ચડુાવભા ૯૪૨૭૪૩૨૩૬૫
ભાભવા ૧૩૦૩ ઘોઘા બાલનગય ૫ 0.15 શ્રી એભ.ફી.યાલર ૯૪૨૮૧૩૨૫૪૫
નેવલડ ૨૨૫૧ ઘોઘા બાલનગય ૩ 0.10 શ્રી લી.એર.લાઘેરા ૯૭૨૩૭૦૩૪૨૮
ઈખયરા ૩૫૬૧ ઘોઘા બાલનગય ૫ 0.15 શ્રી ય.ુએચ.બટૃ ૯૪૨૮૧૮૧૭૧૬

શ્રી હીતેષભાઇ જે.રાવ ૯૯૦૯૪૭૧૬૯૬ િાફંક ૨૩૪૨ ઘોઘા બાલનગય ૬ 0.15 શ્રી ય.ુએચ.બટૃ ૯૪૨૮૧૮૧૭૧૬
જુનાાદય ૧૦૯૪ ઘોઘા બાલનગય ૪ 0.10 શ્રી એ.એભ.લકંાણી ૯૬૩૮૭૩૨૧૨૯
ાણીમાા ૮૯૬ ઘોઘા બાલનગય ૯ 0.20 શ્રી જે.કે.ગોકશર ૯૭૨૪૪૨૭૭૫૯
તણવા ૩૯૭૦ ઘોઘા બાલનગય ૬ 0.15 શ્રી એચ.એ.ગોકશર ૯૪૨૬૫૧૯૮૩૭
ચણીમાા ૯૧૧ ઘોઘા બાલનગય ૬ 0.15 શ્રી એ.એવ.ડાબી ૯૫૭૪૯૨૭૧૮૨
નલાગાભ ૧૬૦૫ ઘોઘા બાલનગય ૭ 0.20 શ્રી એ.એવ.ડાબી ૯૫૭૪૯૨૭૧૮૨
કંટાા ૨૦૯૮ ઘોઘા બાલનગય ૫ 0.15 શ્રી જે.જી.વોરકંી ૯૯૨૪૧૦૮૬૯૪
કુકડ ૨૧૩૨ ઘોઘા બાલનગય ૭ 0.20 શ્રી જે.જે.ગોકશર ૯૩૭૪૭૦૯૫૫૮

શ્રી હમેરાજભાઇ બી.ચાવડા ૯૪૨૮૮૦૯૦૦૦ લાલડી ૨૩૬૦ ઘોઘા બાલનગય ૬ 0.15 શ્રી એન.એવ.બગોયા ૯૭૨૪૭૩૯૯૬૨
વાણોદય ૩૧૧૫ ઘોઘા બાલનગય ૬ 0.15 શ્રી એભ.ફી.ગોકશર ૯૯૨૪૨૧૦૧૬૯
નથગુઢ ૯૬૮ ઘોઘા બાલનગય ૪ 0.10 શ્રી એભ.ફી.ગોકશર ૯૯૨૪૨૧૦૧૬૯
ડલા ૨૩૪૮ ઘોઘા બાલનગય ૫ 0.15 શ્રી લી.જે.ફોયીચા ૮૧૪૦૯૧૯૧૭૫
ભરેકલદય ૮૬૫ ઘોઘા બાલનગય ૩ 0.10 શ્રી અય.ી.ફાયૈમા ૭૮૭૮૭૩૧૯૪૯
લાણીમા ૩૨૪૬ ઘોઘા બાલનગય ૧૦ 0.20 શ્રી અય.કે.ભેય ૮૯૮૦૮૮૨૩૮૯
રીરીલાલ 1067 તાજા બાલનગય 4 20 અય.ફી ફાયૈમા ૯૭૩૭૩૬૫૩૪૭
વયતાનય 11976 તાજા બાલનગય 6 25 એ.એવ.લેરાણી ૯૭૨૨૮૩૨૬૭૦
દકાના 3134 તાજા બાલનગય 3 15 કે.ડી.ફાયૈમા ૮૩૪૭૧૭૦૫૧૬
નીચડી 1143 તાજા બાલનગય 5 25 ફી.ફી.દેવાઆ ૯૮૨૪૯૮૫૫૮૪
ખઢેંયા 2487 તાજા બાલનગય 3 15 એ.અય.ઝારા ૯૪૨૭૨૬૪૭૪૭
અભા 3141 તાજા બાલનગય 4 20 એન.ફી.યાઠોડ ૯૪૨૯૫૫૪૨૪૫
યેરીમા ગઢુરા 3777 તાજા બાલનગય 12 30 એ. એભ. ફાયૈમા ૯૮૯૮૩૫૨૬૬૭
ઝાઝંભેય 6779 તાજા બાલનગય 9 25 એ.એ. ધાધંલ્મા ૯૭૨૬૭૨૩૯૮૮
ભધલુન 832 તાજા બાલનગય 5 25 એન. ફી. િોી ૯૪૨૬૨૪૬૨૯૧
ભેથા 2129 તાજા બાલનગય 5 25 એન. ફી. િોી ૯૪૨૬૨૪૬૨૯૧
ફુરવય 2216 તાજા બાલનગય 16 40 અય.ી.લાઘેરા ૯૯૦૪૬૧૪૨૮૯
ભગેંા 1304 તાજા બાલનગય 4 20 ફી.એભ.ભોબ ૯૩૭૪૦૦૫૧૮૭
તલ્રી 1872 તાજા બાલનગય 12 35 એ.એર. ડાબી ૯૮૭૯૯૬૯૬૧૧
ફાબંોય 155 તાજા બાલનગય 4 20 એ.એર. ડાબી ૯૮૭૯૯૬૯૬૧૧
ળેાલદય 2133 તાજા બાલનગય 4 20 એભ.એવ.ભકલાણા ૮૪૬૦૪૯૬૬૮૫
પસવી 2205 તાજા બાલનગય 8 35 ડી.કે.ફાયૈમા ૯૯૦૮૮૨૭૨૯૯
ઉંચડી 3690 તાજા બાલનગય 4 20 કે.એન. ડંમા ૯૩૭૪૭૫૨૮૩૦

4 09/09/2017  લાણીમા શ્રી અય.કે.ભેય
8980882389

ઝાઝંભેય પ્રા. ળાા
શ્રી એ.એ. 

ધાધંલ્મા
9726723988

6 ફી.જે.ગોકશર ધલ.ધધ.ખેતી 9427278055 11/09/2017 ઉંચડી પ્રા. ળાા કે.એન. ડંમા
9374752830

5
ઓ.એર.ઢાા 
ધલ.ધધ.વશકાય 9099421603 10/09/2017



જિલ્રો - બાલનગય

નાભ ને શોદો ભોફાઆર નફંય ઇ-ભેઆર
કાેર 
અંતય 
(કક.ભી.)

રાગેરવભમ
 (ભીનીટ)

નાભ ભોફાઆર નફંય સ્થ વંકક ધધકાયી

રથ રૂટ - ૧
મ ાં નમમદ   મહોત્સવ ઉજવણી  વર્મ- ૨૦૧૭

યથ 
રૂટ 
નફંય

યથ રૂટ કોકડિનેટયની ધલગત

રૂટની તાયીખ
રૂટભા અલયી 
રેલાના 

ગાભોના નાભ.

ગાભની 
લસ્તી તાલકુો જિલ્રો

ફે સ્થ લચ્ચેની 
માિાની ધલગતો ગાભના આન્ચાર્જની ધલગતમ વબા ભાટેના 

ગાભનુ ંનાભ 
( વાજંે 

ઃ૦૦ થી 
૬:૦૦ ખેડુત 

વબા)

યાિી યોકાણની ધલગત

કંુડલી 843 તાજા બાલનગય 11 35 લી.ી.બટ્ટ ૮૩૨૦૩૨૪૪૩૫
ાદયગઢ 1938 તાજા બાલનગય 4 20 ફી.ફી.વોરકંી ૯૩૭૪૭૦૯૫૨૯
ભોટા ઘાણા 2062 તાજા બાલનગય 4 20 એવ.એન. બાદયકા ૭૨૦૨૮૧૦૦૭૩
નાના ઘાણા 451 તાજા બાલનગય 1 10 એવ.એન. બાદયકા ૭૨૦૨૮૧૦૦૭૩
કોકદમા 1775 તાજા બાલનગય 12 35 એન.એવ.વોરકંી ૮૯૮૦૩૪૧૯૪૫
બેડ 1446 તાજા બાલનગય 4 20 એન.એવ.વોરકંી ૮૯૮૦૩૪૧૯૪૫
શાજીય 1194 તાજા બાલનગય 9 30 એવ.ફી.જાની ૯૫૭૪૦૪૧૨૯૪
યાભયા 886 તાજા બાલનગય 8 30 ય.ુી.િોી ૯૯૨૫૧૬૦૪૪૭
વાખંડાવય ન.ં૧ 2821 તાજા બાલનગય 6 25 ય.ુી.િોી ૯૯૨૫૧૬૦૪૪૭
ળોબાલડ 3658 તાજા બાલનગય 6 25 યધલિંદધવિંશ ગોકશર ૯૯૦૯૩૯૫૯૭૫
ભાખણીમા 2478 તાજા બાલનગય 6 25 એવ.જી.ડંયા ૮૭૫૮૭૪૫૭૫૩
રોય 2955 તાજા બાલનગય 5 25 ી.જી.ગોકશર ૯૪૨૭૪૪૮૯૨૦
જારલદય 1106 તાજા બાલનગય 17 35 અય.એન. યાઠોડ ૯૮૨૪૮૦૭૫૪૧
ઘાટંયલાા 1740 તાજા બાલનગય 3 15 અય.એન. યાઠોડ ૯૮૨૪૮૦૭૫૪૧
યાગોન 3195 તાજા બાલનગય 8 25 ી.અય.રાધલા ૯૮૨૪૩૬૩૪૮૧
દેલીમા 1923 તાજા બાલનગય 14 30 એવ.કે.યભણા ૯૭૨૬૧૭૨૯૦૪
ક ાંઢેી 2119 તાજા બાલનગય 3 15 એવ.ફી.લાા ૯૪૨૭૭૫૨૭૨૮
વભઢીમાા 1584 તાજા બાલનગય 18 40 કે.એ.ચૌશાણ ૯૪૨૬૪૩૯૮૯૭
ઈભયરા 827 તાજા બાલનગય 10 35 અય.એન. ધાધંલ્મા ૯૩૭૪૭૦૯૬૯૬
નાની 
ફાફયીમાત 1569 તાજા બાલનગય 7 30 કે.એર.જાની ૮૨૩૮૦૪૬૨૦૬
નેળીમા 1153 તાજા બાલનગય 3 15 લી.એભ. ફાયૈમા ૯૮૨૪૪૯૦૦૪૦
ટીભાણા 4231 તાજા બાલનગય 4 20 ડી.ફી.ફાયૈમા ૯૩૭૪૫૭૬૯૫૮
બદ્રાલ 5063 તાજા બાલનગય 5 20 ફી.એર.ધાધંલ્મા ૯૭૨૩૩૫૧૩૫૧
કદશોય 7303 તાજા બાલનગય 6 30 ફી.એર.ધાધંલ્મા ૯૭૨૩૩૫૧૩૫૧
ાચંીા 1745 તાજા બાલનગય 12 40 ફી.અય,ધાધંલ્મા ૯૪૨૯૫૦૪૭૧૧
યાિયા ન.ંય 5143 તાજા બાલનગય 4 20 કે.ી.ફાયૈમા ૯૪૦૮૨૨૩૮૪૫
ખદડય 2756 તાજા બાલનગય 18 40 અય.અય.બટ્ટ ૯૭૨૩૯૭૫૬૪૯
કઠલા 2975 તાજા બાલનગય 15 35 એવ.એવ.ભકલાણા ૯૯૦૪૩૫૯૪૫૨
ાદયી (ગો) 2592 તાજા બાલનગય 21 45 એ.એવ.રાધલા ૯૭૧૪૯૧૫૩૧૭
તયવયા 3541 તાજા બાલનગય 6 35 જે.એન.વયલૈમા ૯૯૭૯૭૫૫૧૪૨
આવોયા 1345 તાજા બાલનગય 3 15 લામ . કે જાેરા ૭૮૭૮૭૮૩૮૮૩
દેવી 4815 તાજા બાલનગય 2 10 કે.જે.ફાયૈમા ૭૬૨૩૯૯૫૮૧૫
ગોયખી 5990 તાજા બાલનગય 4 20 જી.ડી.ગયોડ ૯૭૨૬૮૯૪૬૮૮
લેાલદય 1666 તાજા બાલનગય 4 20 ફી.ડી.દલે ૮૦૦૦૧૩૦૨૬૯
ફાવયા 1116 તાજા બાલનગય 6 25 ડી.ડી.લાવાણી ૮૪૬૯૧૬૫૫૬૬
પીપર 4621 તાજા બાલનગય 4 20 ડી.ડી.જાની ૭૦૯૬૯૭૮૪૦૨
િાિ 8456 તાજા બાલનગય 5 20 જે.ફી.ગોકશર ૯૪૨૭૫૫૮૨૪૨

શ્રી જે.ફી.જાની ચચપ 
ઓપીવય 9426336133 14/09/2017

તાજા 
નગયારીકા 27000 તાજા બાલનગય 11

તાજા ટાઈન શોર શ્રી જે.ફી.જાની 
9426336133

9

કે.એર. ભકલાણા આંકડા 
ભદદનીળ 9624683562 14/09/2017

યોમર પ્રા. ળાા ી.જી.ગોકશર
9427448920

8
ી.અય.યભાય 

ધલ.ધધ.અઆ.અય.ડી. 8733972259 13/09/2017 કદશોય પ્રા. ળાા ફી.એર.ધાધંલ્મા
9723351351

7
વનતબાઆ ભશતેા 

ધલ.ધધ.અઆવીડીએવ 7046086954 12/09/2017



નાભ ને હોદો ભોફાઆર નફંય ઇ-ભેઆર કાેર અંતય 
(કક.ભી.)

રાગેરસભમ 
(ભીનીટ)

નાભ ભોફાઆર નફંય સ્થ સંકક ધધકાયી

ફડેરી ૮૭૪ ારીતાણા બાલનગય ૧૫ 07.50 AM શ્રી.જે. એભ.ગોહીર ૯૬૬૨૯૨૪૦૯૨
નલા સયોડ ૧૨૨૩ ારીતાણા બાલનગય ૪ 09.20 AM શ્રી ડી.એસ.યફાયી ૯૬૨૪૦૮૭૭૯૬
ભોખડકા ૩૫૬૫ ારીતાણા બાલનગય ૪ 09.55 AM શ્રીભતી લી.એભ.દલે ૯૪૦૮૪૬૬૨૮૯
બાયાટીંફા /ઓલનપયુ ૯૫૨ ારીતાણા બાલનગય ૨ 11.00 AM શ્રી.એભ.એ.ભીઠાયા ૯૯૭૮૦૩૧૮૭૨
ભારયા ૧૩૮૧ ારીતાણા બાલનગય ૨ 11.50 AM શ્રી.એભ.એ.ભીઠાયા ૯૯૭૮૦૩૧૮૭૩
સેંજીમા ૧૭૬૩ ારીતાણા બાલનગય ૮ 01.30 PM શ્રી અય.એર.ગજણ ૯૮૭૯૦૩૬૩૨૭
ીથરપયુ ૧૦૦૫ ારીતાણા બાલનગય ૮ 03.40 PM શ્રી.એભ.એભ.ભકલાણા ૯૫૫૮૬૧૭૪૫૮
ફહાદુયગઢ ૫૪૮ ારીતાણા બાલનગય ૨ 02.50 PM શ્રી એન.ી.ડંયા ૯૫૭૪૯૭૨૭૮૪
જાીમા (ખાયા) ૬૪ ારીતાણા બાલનગય ૩ 07.00 AM શ્રી લી.લી.કાત્રોડીમા ૯૮૯૮૭૬૦૭૦૯
યાણયડા (ખાયા) ૨૬૫૨ ારીતાણા બાલનગય ૨ 07.50 AM કુ. એસ.એભ.ગોહીર ૯૪૦૮૮૮૮૮૬૬
ભાીમા (ખાયા) ૨૧૦ ારીતાણા બાલનગય ૨ 08.30 AM કુ. એસ.એભ.ગોહીર ૯૪૦૮૮૮૮૮૬૬
લડીમા ૨૦૮૩ ારીતાણા બાલનગય ૨ 09.20 AM શ્રી લી.લી.કાત્રોડીમા ૯૮૯૮૭૬૦૭૦૯
જભણલાલ ૧૨૮૨ ારીતાણા બાલનગય ૨ 09.55 AM શ્રી.એન.ી.ડંયા ૯૫૭૪૯૭૨૭૮૪
રોઇચડા ૯૪૨ ારીતાણા બાલનગય ૨ 02.10 PM શ્રીભતી ટી.એચ.ડંયા ૯૪૨૬૧૪૩૮૫૬
આંકોરાી ૨૦૫૬ ારીતાણા બાલનગય ૨ 07.00 AM શ્રી.એ.ી.દલે ૯૬૦૧૧૨૦૩૪૭
લાળુકડ ૪૧૯૬ ારીતાણા બાલનગય ૫ 04.20 PM શ્રી.અય.એન.યીખ ૯૩૭૪૮૨૨૯૬૪

૨ શ્રી કે.કે.ડંમા 
ચચપ ઓપીસય ૭૫૬૭૦૦૧૭૩૭ 07/09/2017

ારીતાણા 
નયારીકા ૩૫૦૦૦ ારીતાણા બાલનગય ૧૧
સયુધનલાસ ૧૮૭૭ ગાયીમાધાય બાલનગય ૦ 7.00 ઈભેદધસિંહ ગોકહર ૯૪૨૬૯૪૮૫૩૪
અણદંપયુ ૯૯ ગાયીમાધાય બાલનગય ૪ 8.00 ઈભેદધસિંહ ગોકહર ૯૪૨૬૯૪૮૫૩૪
ીલા ૩૧૭ ગાયીમાધાય બાલનગય ૮ 9.00 ઈભેદધસિંહ ગોકહર ૯૪૨૬૯૪૮૫૩૪
ભાગંકુા ૯૧૪ ગાયીમાધાય બાલનગય ૨ 10.00 જગદીળબાઆ ખસીમા ૯૮૨૫૬૦૫૬૮૧
ગાયીમાધાય 
નગયારીકા ૧૭૦૦૦ ગાયીમાધાય બાલનગય ૧૮ 11.00

ધલયડી ૨૩૦૯ ગાયીમાધાય બાલનગય ૧૨ 17.00 યેળભાફેન ધલજીલાા ૯૬૨૪૯૩૫૨૭૩
ધોફા ૨૭૨૩ જેસય બાલનગય ૧૬ 00:10 શ્રી અય.ી.યભાય ૯૭૧૪૬૪૭૦૨૧
ડુગયય ૧૯૨૮ જેસય બાલનગય ૧૯ 00:30 શ્રી ામરફેન યભણા ૯૭૧૪૬૮૩૧૫૪
ફેડા ૨૪૫૪ જેસય બાલનગય ૭ 01:00 શ્રી અય.સી.ગોયસીમા ૯૪૨૬૯૫૧૧૮૧
ફીરા ૪૩૨૪ જેસય બાલનગય ૧૫ 00:15 શ્રી અય.સી.ગોયસીમા ૯૪૨૬૯૫૧૧૮૧

લાળુકડ લાળુકડ

ફીરા09/09/2017૧ શ્રી એભ.ફી.ટેર

શ્રી.અય.એન.યી
ખ

9374822964

૩ શ્રી.અય.ી. 
ફોદમાક ૯૯૯૮૫૪૨૦૨૪ 08/09/2017 ધલયડી ધલયડી

યેળભાફેન 
ધલજીલાા
9624935273

૧
શ્રી.ી.અય.સોરકંી

 (કેલણી 
ધનયીક્ષક )

૯૪૨૭૭૫૫૬૧૫ 06/09/2017

રથ રૂટ - ૨
મ ાં નમમદ   મહોત્સવ ઉજવણી  વર્મ-૨૦૧૭

જજલ્રો - બાલનગય

યથ 
રૂટ 
નફંય

યથ રૂટ કોકડિનેટયની ધલગત

રૂટની તાયીખ રૂટભા અલયી રેલાના 
ગાભોના નાભ.

ગાભની લસ્તી તાલકુો જજલ્રો

ફે સ્થ લચ્ચેની માત્રાની 
ધલગતો ગાભના આન્ચાર્જની ધલગતમ

સબા ભાટેના 
ગાભનુ ંનાભ 

( સાજંે 
ઃ૦૦ થી 
૬:૦૦ ખેડુત 

સબા)

યાત્રી યોકાણની ધલગત

૯૪૨૬૪૬૨૮૪૫ ગ્રા.ચંા, કચેયી
ખેડતૂ 
ભીટીંગ.

૦૫ થી ૦૬



નાભ ને હોદો ભોફાઆર નફંય ઇ-ભેઆર કાેર અંતય 
(કક.ભી.)

રાગેરસભમ 
(ભીનીટ)

નાભ ભોફાઆર નફંય સ્થ સંકક ધધકાયી

રથ રૂટ - ૨
મ ાં નમમદ   મહોત્સવ ઉજવણી  વર્મ-૨૦૧૭

જજલ્રો - બાલનગય

યથ 
રૂટ 
નફંય

યથ રૂટ કોકડિનેટયની ધલગત

રૂટની તાયીખ રૂટભા અલયી રેલાના 
ગાભોના નાભ.

ગાભની લસ્તી તાલકુો જજલ્રો

ફે સ્થ લચ્ચેની માત્રાની 
ધલગતો ગાભના આન્ચાર્જની ધલગતમ

સબા ભાટેના 
ગાભનુ ંનાભ 

( સાજંે 
ઃ૦૦ થી 
૬:૦૦ ખેડુત 

સબા)

યાત્રી યોકાણની ધલગત

શેંદરડા ૬૭૯૫ ભહુલા બાલનગય ૦ ૦ પી.એ.રાઠોડ ૯૭૧૨૮૮૦૯૬૮

ળાઘળદરડા ૧૬૪૧ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ એ.ળી.ડાભી ૯૫૭૪૪૦૯૭૫૯

બેમ૫ર ૨૬૭૨ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ એશ.જી.કાતરીયા ૯૯૦૪૫૯૨૬૭૧

ગલથર ૪૧૩૭ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ ળી.એન.શેંતા ૯૫૫૮૯૭૮૦૮૦

ખારી ૧૨૬૮ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ એમ.શી.૫રમાર ૯૯૦૯૬૦૬૮૮૧

ટીટોડીયા ૧૧૫૧ ભહુલા બાલનગય ૬ ૨૦ કે.બી.શાાંડીશ ૯૭૧૨૧૫૮૩૨૩

દેગળડા ૧૮૯૧ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ ડી.ળી.શોાંકી ૯૭૨૪૨૪૪૪૬૧

નાના ખ ાંટળડા ૩૫૭૭ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ બી.એશ.ગૌસ્ળામી ૯૭૨૫૩૬૬૩૫૫

જાંબ ડા ૨૦૨૦ ભહુલા બાલનગય ૪ ૧૫ એમ.શી.૫રમાર ૯૯૦૯૬૦૬૮૮૧

ઓથા ૩૨૧૪ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ જે.કે.ચાળડા ૯૭૧૨૮૦૯૯૦૨

રોષીશા ૧૩૮૬ ભહુલા બાલનગય ૨ ૫ કે.કે.ીયાલ ૮૧૪૦૨૪૧૨૮૧

રાણીળાડા ૭૬૫ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ ળી.પી.પીઠડીયા ૯૪૨૬૮૩૦૩૯૭

રાણ૫રડા ૪૮૫૩ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ ળી.પી.પીઠડીયા ૯૪૨૬૮૩૦૩૯૭

ઉંચા કોટડા ૨૭૨૫ ભહુલા બાલનગય ૧૨ ૪૦ ડી.એ.ળૈષ્ણળ ૯૬૨૪૦૧૦૨૪૬

દયાલ ૭૨૩૮ ભહુલા બાલનગય ૬ ૨૦ કે.એમ.રાળલ ૯૪૨૬૪૬૩૧૨૭

માલળાળ ૯૨૩૦ ભહુલા બાલનગય ૭ ૨૫ રમેભાઇ બારૈયા ૯૯૭૯૦૫૧૬૦૦

કલશાર ૪૦૩૩ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ એચ.જી.મષેતા ૭૬૨૩૮૧૧૭૪૦

નૈ૫ ૫૬૮૨ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ કે.આર.ઉપાઘ્યાય ૯૩૨૮૨૯૩૬૨૪

નનકો ૭૫૩ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ કે.એમ.રાળલ ૯૪૨૬૪૬૩૧૨૭

શથરા ૩૪૬૨ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ કે.એમ.રાળલ ૯૪૨૬૪૬૩૧૨૭

ળાઘનગર ૬૬૯૧ ભહુલા બાલનગય ૪ ૧૫ એશ.જી.મષેતા ૯૯૭૯૦૫૧૬૦૦

ળડી ૩૮૮૦ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ ડી.કે.ઝાા ૯૪૨૬૯૨૩૦૩૧

ખાટશ રા ૩૧૨૩ ભહુલા બાલનગય ૭ ૨૫ ડી.એમ.કલશરીયા ૯૪૨૬૮૫૪૪૮૩

ભાદ્રોડ ૯૬૦૧ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ એશ.એમ.ભટ ૯૪૨૭૭૫૨૭૨૦

તગાજરડા ૫૨૬૧ ભહુલા બાલનગય ૬ ૨૦ પી.બી.જોવી ૯૯૦૪૨૯૮૦૨૭

રાતો ૩૮૬૬ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ ળી.જી.ચૌષાણ ૯૪૨૮૦૭૮૮૨૫

ઉમણીયાળદર ૪૪૧૩ ભહુલા બાલનગય ૮ ૨૫ એશ.એમ.ળલીયા ૯૪૨૮૦૭૮૨૦૫

કોંજલી ૩૪૬૦ ભહુલા બાલનગય ૫ ૧૫ એ.એમ.૫ટે ૯૯૭૮૭૭૩૩૬૧

તરેડ ૪૧૫૧ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ પી.શી.ળલીયા ૯૯૭૯૧૯૫૧૧૮

ચ ણા ૧૭૨૭ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ એ.જી.રાઠોડ ૯૯૨૪૨૦૬૧૨૬

કાાંકીડી ૬૪૨ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ એ.બી.જની ૯૯૧૩૯૮૯૯૧૬

કીંકરીયા ૧૦૫૦૧ ભહુલા બાલનગય ૧૨ ૪૦ એ.પી.ડાભી ૯૯૯૮૭૯૯૫૭૭

બાાંભણીયા ૮૬૪ ભહુલા બાલનગય ૯ ૩૦ એન.એ.૫રમાર ૮૧૫૪૮૪૦૮૮૫

મોટા આશરાણા ૧૫૦૬ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ બી.બી.ખશીયા ૯૪૦૮૦૨૨૮૩૮

નાના આશરાણા ૧૯૦૨ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ એશ.જી.મષેતા ૯૯૭૯૦૫૧૬૦૦

ભાદરા ૨૦૯૨ ભહુલા બાલનગય ૧૦ ૩૫ એ.એમ.કટારીયા ૯૮૨૫૫૩૬૧૩૭

નેશળડ ૧૦૫૦૧ ભહુલા બાલનગય ૯ ૩૦ કે.કે.પાંડયા ૯૪૨૮૭૮૭૧૬૧

એસ.સી.કાતયીમા
 

8141082283

મોગેળબાઆ 
ડંમા 

9427555530

૧૭.૦૦ 
કરાક થી

કે.લ. 

ળાા 
બાદ્રોડ

11/09/2017

9409078784

9426854630

૭ 12/09/2017
૧૭.૦૦ 
કરાક થી

કે.લ. 

ળાા 
નેસલડ

બી.બી.પરમાર       

 શ.ઓ.        

મષ ળા ષેર

ષામાભાઇ કોબાડ

શી.આર.શી.

એચ.એમ.શોમાણી     

  શ.ઓ.        મષ ળા 

ગ્રામ્ય

જદ રામભાઇ ાઘળા

શી.આર.શી.

9427777923

૬

942748805

૫ 10/09/2017

જે.આર.ળાલા 

શ.ઓ.બગદાણા

ીયાલ મગનભાઇ 

શી.

શી.આર.શી.

9429165369

9904844784

૧૭.૦૦ 
કરાક થી

કે.લ. 

ળાા 
ઓથા

જાકીય હુસેન 
9924843719



નાભ ને હોદો ભોફાઆર નફંય ઇ-ભેઆર કાેર અંતય 
(કક.ભી.)

રાગેરસભમ 
(ભીનીટ)

નાભ ભોફાઆર નફંય સ્થ સંકક ધધકાયી

રથ રૂટ - ૨
મ ાં નમમદ   મહોત્સવ ઉજવણી  વર્મ-૨૦૧૭

જજલ્રો - બાલનગય

યથ 
રૂટ 
નફંય

યથ રૂટ કોકડિનેટયની ધલગત

રૂટની તાયીખ રૂટભા અલયી રેલાના 
ગાભોના નાભ.

ગાભની લસ્તી તાલકુો જજલ્રો

ફે સ્થ લચ્ચેની માત્રાની 
ધલગતો ગાભના આન્ચાર્જની ધલગતમ

સબા ભાટેના 
ગાભનુ ંનાભ 

( સાજંે 
ઃ૦૦ થી 
૬:૦૦ ખેડુત 

સબા)

યાત્રી યોકાણની ધલગત

માલીયા ૨૦૩૦ ભહુલા બાલનગય ૭ ૨૫ કે.પી.મકળાણા ૯૮૨૪૪૮૩૭૯૬

દેળલીયા ૧૩૬૧ ભહુલા બાલનગય ૧ ૫ કે.પી.મકળાણા ૯૮૨૪૪૮૩૭૯૬

ગ જરડા ૩૪૯૬ ભહુલા બાલનગય ૫ ૧૫ એમ.એમ.શોાંકી ૯૭૨૬૨૩૭૮૩૦

દ ઘેરી ૧૪૯૫ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ ળી.એચ.ઢાપા ૯૭૨૬૨૪૧૦૮૫

દ ઘાલા -૧ ૧૧૭૦ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ જી.પી.જની ૯૭૨૭૫૦૮૪૪૬

પઢીયારકા ૧૪૦૫ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ એન.એ.ગોષી ૯૯૦૪૦૮૪૭૧૯

ડોલીયા ૩૫૪૪ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ જી.પી.જની ૯૭૨૭૫૦૮૪૪૬

ળાાંગર ૨૮૩૮ ભહુલા બાલનગય ૯ ૩૦ એ.એ.બઘેકા ૯૮૨૫૪૫૨૩૭૩

નબડી ૪૩૬૭ ભહુલા બાલનગય ૭ ૨૫ પી.કે.મકળાણા ૯૯૨૫૩૬૮૬૬૩

મોટા પી૫લળા ૧૬૭૨ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ ળી.આર. ૫ટે ૯૪૦૯૩૩૩૧૪૪

કણકોટ ૫૫૬ ભહુલા બાલનગય ૨ ૫ બી.ઓ.શોાંકી ૯૫૫૮૬૧૪૪૬૯

અમ્ર તળે ૧૧૮૪ ભહુલા બાલનગય ૭ ૨૫ ષરેભાઇ બારૈયા ૯૬૩૮૫૨૮૭૬૫

ગઢડા ૨૭૯૨ ભહુલા બાલનગય ૧૭ ૬૦ એમ.એમ.શોાંકી ૯૭૨૬૨૩૭૮૩૦

ખરેડ ૪૨૫૦ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૫ એમ.એમ.શોાંકી ૯૭૨૬૨૩૭૮૩૦

મષ ળા નગરપાનકા ૮૯૧૪૧ ભહુલા બાલનગય ૧૦ ૨૦ ચીફ ઓફફશર શાષેબશ્રી ૯૭૨૩૮૧૧૧૪૧

ોંગડી ૩૧૮૪ ભહુલા બાલનગય ૨૮ ૯૦ જે.ડી.જાંબ ચા ૮૮૬૬૭૨૭૬૮૨

ીળણ ૫૮૬ ભહુલા બાલનગય ૪ ૧૫ કે.પી.મકળાણા ૯૮૨૪૪૮૩૭૯૬

મોટી જગઘાર ૫૫૨૬ ભહુલા બાલનગય ૬ ૨૦ કે.બી.શાાંડીશ ૯૭૧૨૧૫૮૩૨૩

ોયાંગા ૨૫૪૩ ભહુલા બાલનગય ૧૦ ૩૫ બી.કે.ગૌસ્ળામી ૮૯૦૫૬૬૩૬૯૭

કશાણ ૧૨૩૪ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ જી.ડી.કામલીયા ૯૯૦૯૬૧૨૧૮૪

ગ ાંદરણા ૪૬૬૧ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ કે.બી.વ્યાશ ૯૯૭૯૪૬૩૭૩૮

ઘરાઇ ૨૦૮૨ ભહુલા બાલનગય ૬ ૨૦ કે.બી.શાાંડીશ ૯૭૧૨૧૫૮૩૨૩

બોરા ૮૧૨ ભહુલા બાલનગય ૩ ૧૦ જે.કે.ચાળડા ૯૭૧૨૮૦૯૯૦૨

બગદાણા ૬૭૬૪ ભહુલા બાલનગય ૪ ૨૦ જે.જે.કારા ૯૪૨૬૯૪૦૩૦૪

9925435560

9898318143

ગાધંીફાગ
 -ભહુલા

ચીપ ઓકપસય 
સાહફેશ્રી- ભહુલા 

9723811141

13/09/2017

૯

૮

બયતબાઆ 
ફી.ડંમા 

964066844

૧૭.૦૦ 
કરાક થી

કે.લ.ળાા
.ફગદાણા

૧૭.૦૦ 
કરાક થી

14/09/2017

એચ.ય .પટે 

ડે.એન્જજી. 

મા.મ.પાંચાયત

નષતેવભાઇ જીતીયા 

શી.આર.શી.

એ.એચ.મકળાણા 

ટી.પી.ઇ.ઓ

કલ્પેભાઇ ચૌષાણ 

શી.આર.શી.

9428785289

7359723711



નાભ ને શોદો ભોફાઆર નફંય ઇ-ભેઆર કાેર અંતય 
(કક.ભી.)

રાગેરવભમ 
(ભીનીટ)

નાભ ભોફાઆર નફંય સ્થ વંકક ધધકાયી

શ્રી જે. એર.દલે  
ચિપ ઓપીવય ૯૪૨૬૨૪૫૭૭૦ 06/09/2017 

વલાયથી ફોય
લલ્રબીપયુ 
નયારીકા ૧૫૦૦૦ લરબીપયુ બાલનગય ૩ .04:30 લલ્રબીપયુ લલ્રબીપયુ

િભાયડી ૩૬૫૮ લરબીપયુ બાલનગય ૫ .00:15 એવ.ડી.રાણીમા ૯૯૭૪૧૯૦૦૨૧
યાજયા (બાર) ૪૩૫ લરબીપયુ બાલનગય ૪ .00:15 ધલજમધવિંશ જોરૂબા યભાય ૮૮૬૬૬૦૫૨૪૧
અણદંય ૩૩૩ લરબીપયુ બાલનગય ૩ .00:15 દીનેબાઇ ોટબાઇ ભેય ૭૩૫૯૨૬૭૧૯૦
ધલયડી ૩૫૪ લરબીપયુ બાલનગય ૨ .00:15 દીનેબાઇ ોટબાઇ ભેય ૭૩૫૯૨૬૭૧૯૦
ભેઘલદય ૩૭૯ લરબીપયુ બાલનગય ૩ .00:15 જમબાઆ લી.લાઘેરા ૯૯૭૮૮૦૮૨૧૮
કલ્માણય ૫૫૪ લરબીપયુ બાલનગય ૫ .00:15 જમબાઆ લી.લાઘેરા ૯૯૭૮૮૦૮૨૧૮
રાખણકા ૮૪૪ લરબીપયુ બાલનગય ૪ .00:15 કે.ફી.કણજયીમા ૯૭૨૫૬૩૯૫૯૭
લેાલદય ૪૬૬ લરબીપયુ બાલનગય ૩ .00:15 કે.ફી.કણજયીમા ૯૭૨૫૬૩૯૫૯૭
ભોણપયુ ૨૬૪૧ લરબીપયુ બાલનગય ૧૫ .00:30 ભયયુકુભાય જી.રખાણી ૯૮૨૫૨૯૪૮૭૫
ળાશપયુ ૧૦૦૨ લરબીપયુ બાલનગય ૧૪ .00:30 જમોધતફેન એભ.જેઠલા ૯૭૨૫૬૯૩૪૮૭
ઇટાીમા ૪૮૯ લરબીપયુ બાલનગય ૧૧ .00:30 ળૈરે ધીયજરાર વોરકંી ૯૭૨૪૩૫૪૮૭૮
યતનપયુ (ગા) ૧૫૦૯ લરબીપયુ બાલનગય ૧ .00:15 ળૈરે ધીયજરાર વોરકંી ૯૭૨૪૩૫૪૮૭૮
ભેલાવા ૧૦૬૫ લરબીપયુ બાલનગય ૬ .00:15 જમદેલધવિંશ પ્રથુ્લીધવિંશ યાણા ૭૩૫૯૭૬૩૭૦૭
ભોટીધયાઇ ૮૪૩ લરબીપયુ બાલનગય ૧૦ .00:30 કેયયુકુભાય ભનબુા ગઢલી ૮૪૬૯૮૯૮૯૩૬
બોયણીમા ૨૪૨ લરબીપયુ બાલનગય ૪ .00:15 કદળાફેન ળોકબાઇ વોનાગયા ૯૫૭૪૪૯૫૪૩૫
બોજયા ૫૪૫ લરબીપયુ બાલનગય ૩ .00:15 કદળાફેન ળોકબાઇ વોનાગયા ૯૫૭૪૪૯૫૪૩૫
ધયીમા ૯૧૩ લરબીપયુ બાલનગય ૩ .00:15 ધનશ્માભધવિંશ લી.લેગડ ૯૭૨૬૬૭૧૨૧૨
ાટણા (બાર) ૫૩૮૭ લરબીપયુ બાલનગય ૧ .00:15 નયેન્દ્રધવિંશ એવ.લાા ૯૮૨૫૯૩૮૨૫૯
ઈજલાલ ૭૩ લરબીપયુ બાલનગય ૧ .00:45 નયેન્દ્રધવિંશ એવ.લાા ૯૮૨૫૯૩૮૨૫૯
ાણલી ૧૮૭૯ લરબીપયુ બાલનગય ૩ .00:15 નયેન્દ્રધવિંશ એવ.લાા ૯૯૭૯૪૩૪૭૮૯
લણુધયા ૧૯૭૬ લરબીપયુ બાલનગય ૨ .00:15 કૌળલ્માફેન એવ. યભાય ૯૬૩૮૬૯૭૬૬૯
ભારયા ૭૮૩ લરબીપયુ બાલનગય ૨ .00:15 કૌળલ્માફેન એવ. યભાય ૯૬૩૮૬૯૭૬૬૯
દાતે્રટીમા ૫૧૧ લરબીપયુ બાલનગય ૨ .00:15 કૌળલ્માફેન એવ. યભાય ૯૬૩૮૬૯૭૬૬૯
યંગય ૪૩૨ લરબીપયુ બાલનગય ૩ .00:16 ભગનબાઆ ી.ફાયૈમા ૯૪૨૮૯૯૪૬૦૨
જરારય ૮૧૭ લરબીપયુ બાલનગય ૩ .00:15 લીયેન્દ્રધવિંશ એિ.ગોશીર ૯૪૨૭૨૩૨૦૪૧
તોતણીમાા ૧૯૩૬ લરબીપયુ બાલનગય ૨ .00:15 લીયેન્દ્રધવિંશ એિ.ગોશીર ૯૪૨૭૨૩૨૦૪૧
જાીમા ૭૬૧ લરબીપયુ બાલનગય ૫ .00:30 ધલળાર ભનબુાઇ ગોશરે ૯૮૦૫૯૧૬૩૬૧
જુના યતનય ૨૨૧૭ લરબીપયુ બાલનગય ૩ .00:15 લીયેન્દ્રધવિંશ એિ.ગોશીર ૯૪૨૭૨૩૨૦૪૧

ભોણપયુ 
પ્રાથધભક 
ળાા

અિામક શ્રી 
શમેબુાઆ 

યાભાબાઆ ગોશરે- 

૯૪૨૮૦૪૩૨૬૦

જુના 
યતનય

જુના 
યતનય 
પ્રાથધભક 
કુભાય ળાા

અિામક શ્રી 
ધનશ્માભબાઆ 
કયળનબાઆ 
ભકલાણા-

૯૮૭૯૪૫૨૮૦૮

જી.જી. ગોશીર 
(ધલ.ધધ.ખેતી) ૯૪૨૮૧૮૨૬૧૬ 06/09/2017 

ફોય થી વાજં ભોણપયુ

૨
કે.જી.ચડુાવભા ં

(વકકર ઓપીવય 
ભાભરતદાય 

કિેયી લરબીપયુ)

૯૯૯૮૦૪૭૮૨૩ 07/09/2017

૧

રથ રૂટ - ૩
મ ાં નમમદ   મહોત્સવ ઉજવણી  વર્મ-૨૦૧૭

જજલ્રો - બાલનગય

યથ 
રૂટ 
નફંય

યથ રૂટ કોકડિનેટયની ધલગત

રૂટની તાયીખ રૂટભા અલયી રેલાના 
ગાભોના નાભ.

ગાભની 
લસ્તી તાલકુો જજલ્રો

ફે સ્થ લચ્િેની માત્રાની 
ધલગતો ગાભના આન્દ્િાર્જની ધલગતમ

વબા ભાટેના 
ગાભનુ ંનાભ 

( વાજંે 
ઃ૦૦ થી 
૬:૦૦ ખેડુત 

વબા)

યાત્રી યોકાણની ધલગત



નાભ ને શોદો ભોફાઆર નફંય ઇ-ભેઆર કાેર અંતય 
(કક.ભી.)

રાગેરવભમ 
(ભીનીટ)

નાભ ભોફાઆર નફંય સ્થ વંકક ધધકાયી

રથ રૂટ - ૩
મ ાં નમમદ   મહોત્સવ ઉજવણી  વર્મ-૨૦૧૭

જજલ્રો - બાલનગય

યથ 
રૂટ 
નફંય

યથ રૂટ કોકડિનેટયની ધલગત

રૂટની તાયીખ રૂટભા અલયી રેલાના 
ગાભોના નાભ.

ગાભની 
લસ્તી તાલકુો જજલ્રો

ફે સ્થ લચ્િેની માત્રાની 
ધલગતો ગાભના આન્દ્િાર્જની ધલગતમ

વબા ભાટેના 
ગાભનુ ંનાભ 

( વાજંે 
ઃ૦૦ થી 
૬:૦૦ ખેડુત 

વબા)

યાત્રી યોકાણની ધલગત

િાડા ૪૮૮ લરબીપયુ બાલનગય ૩ .00:15 લીયેન્દ્રધવિંશ એિ.ગોશીર ૯૪૨૭૨૩૨૦૪૧
કાાતાલ ૧૪૮૩ લરબીપયુ બાલનગય ૪ .00:15 વદંીકુભાય યાભબાઇ ગઢલી ૮૧૪૧૮૪૯૧૦૦
ભેરાણા ૧૧૪૦ લરબીપયુ બાલનગય ૧૦ .00:30 યોશીતબાઇ ફાયૈમા ૯૪૨૮૪૯૪૭૩૪
યાજયા (બામાતી) ૯૧૬ લરબીપયુ બાલનગય ૪ .00:15 યળોતભબાઆ વી.ભેય ૭૨૦૨૦૦૪૬૪૭
દુદાધાય ૬૦૨ લરબીપયુ બાલનગય ૪ .00:15 યોશીતબાઇ ફાયૈમા ૯૪૨૮૪૯૪૭૩૪
નલાણીમા ૧૧૨૪ લરબીપયુ બાલનગય ૩ .00:15 શાકફેન શયેળબાઇ ચડુાવભા ૯૭૧૪૧૪૦૯૩૯
કાનય ૨૦૫૧ લરબીપયુ બાલનગય ૩ .00:15 શીતેળબાઇ ધીરૂબાઇ ાલયા ૯૪૨૮૭૮૭૧૧૧
ચરિંભડા ૨૪૨ લરબીપયુ બાલનગય ૩ .00:15 ભામાફેન ધળલરારબાઇ ફાયૈમા ૯૫૮૬૧૨૯૬૫૯
કંથાયીમા ૧૫૬૨ લરબીપયુ બાલનગય ૩ .00:15 ભામાફેન ધળલરારબાઇ ફાયૈમા ૯૫૮૬૧૨૯૬૫૯
ચ્છેગાભ ૨૭૪૪ લરબીપયુ બાલનગય ૩ .00:15 ભનબુા શફુબા ગોશીર ૭૦૪૬૯૩૦૪૧૯
ાટી ૫૬૯ લરબીપયુ બાલનગય ૭ .00:15 દળકનાફેન લીયેન્દ્રબાઇ કુફાલત ૭૦૪૧૨૪૭૦૦૯
જુની યાજસ્થી ૪૩૩ લરબીપયુ બાલનગય ૮ .00:30 જાડેજા ભકશારધવિંશ પ્રકદધવિંશ ૮૮૬૬૩૨૧૧૦૭
નલા યાભય ૩૩૧ લરબીપયુ બાલનગય ૯ .00:30 દળકનાફેન લીયેન્દ્રબાઇ કુફાલત ૭૦૪૧૨૪૭૦૦૯
જુના યાભય ૧૧૭૬ લરબીપયુ બાલનગય ૯ .00:30 દળકનાફેન લીયેન્દ્રબાઇ કુફાલત ૭૦૪૧૨૪૭૦૦૯
ધી ૯૦૨ લરબીપયુ બાલનગય ૧૨ .00:30 જમસખુબાઆ એિ. શઠીનાયામણ ૮૮૬૬૩૪૬૮૬૧
લાલડી ૯૬૯ લરબીપયુ બાલનગય ૪ .00:15 જમસખુબાઆ એિ. શઠીનાયામણ ૮૮૬૬૩૪૬૮૬૧
શીમાદ ૨૩૪૮ લરબીપયુ બાલનગય ૮ .00:30 ી.ી. વાકંીમા ૮૧૨૮૧૪૪૯૬૧
ટીંફી ૨૬૪૦ ઈભયાા બાલનગય -   -- ી.ફી. કયભટીમા   !! ૯૯૯૮૨૫૭૭૭૦
ડેડકડી ૯૬૦ ઈભયાા બાલનગય ૫ ૦૦:૧0 ભી. ડી.લી.વ્માવ                 !! ૯૪૨૬૯૫૧૪૨૪
રગંાા ૩૭૫૦ ઈભયાા બાલનગય ૭ ૦૦:૧૫ ભી. એ.કે. િંાર      ત.ક.ભ ૯૪૨૮૨૨૧૯૭૦
ઝાઝભેય ૧૨૦૬ ઈભયાા બાલનગય ૮ ૦૦:૧૫ ભી. ી.ફી. કયભટીમા   !! ૯૯૯૮૨૫૭૭૭૦
કેયીમા ૮૮૫ ઈભયાા બાલનગય ૫ ૦૦:10 ભી. ડી.ી. વયલૈમા     !! ૯૬૨૪૧૫૪૧૫૪
ીયાી ૧૪૧૪ ઈભયાા બાલનગય ૩ ૦૦:૦૫ ભી. ી.ફી. કયભટીમા   !! ૯૯૯૮૨૫૭૭૭૦
ભારયા ૫૫૯ ઈભયાા બાલનગય ૪ ૦૦:૧૦ ભી. કે.જે. જાવોરીમા     !! ૭૮૭૮૭૨૩૮૩૮
યેલા ૧૬૧૦ ઈભયાા બાલનગય ૫ ૦૦:૧૦ ભી. કે.જે. જાવોરીમા     !! ૭૮૭૮૭૨૩૮૩૮
ગોરયાભા ૧૧૧૬ ઈભયાા બાલનગય ૩ ૦૦:૧૦ ભી. કે.અય. ઘોયી        !! ૯૩૨૭૧૬૦૯૫૬
ધારૂકા ૨૧૦૬ ઈભયાા બાલનગય ૮ ૦૦:૧૫ ભી. ડી.કે. વોરકંી        !! ૯૮૨૪૨૨૫૨૩૩
ટીંફા ૨૪૮ ઈભયાા બાલનગય ૫ ૦૦:૧૦ ભી. એવ.ડી. યાઠોડ ૯૯૨૫૬૬૮૮૨૧
ડબંાીમા ૨૬૩ ઈભયાા બાલનગય ૩ ૦૦:૧૦ ભી. એવ.ડી. યાઠોડ ૯૯૨૫૬૬૮૮૨૧
ધાભણકા ૫૨૪ ઈભયાા બાલનગય ૧૬ ૦૦:૨૦ ભી. ી.એભ. યાઠોડ    ત.ક.ભ ૮૯૮૦૫૭૮૭૯૩
યતનય ૮૮૭ ઈભયાા બાલનગય ૭ ૦૦:૧૫ ભી. ી.એભ. યાઠોડ      !! ૮૯૮૦૫૭૮૭૯૩
િોગઠ ૭૩૯૭ ઈભયાા બાલનગય ૫ ૦૦:૧૦ ભી. લી.એભ. ળેખ      !! ૯૯૯૮૬૧૩૭૧૩

શીમાદ 
પ્રાથધભક 
ળાા

અિામકશ્રી 
ળાયદાફેન - 

૯૯૭૯૪૩૬૬૫૭

િોગઠ િોગઠ 
પ્રા.ળાા

ગોશરે 
ભશને્દ્રબાઆ એિ. 

અિામક 
પ્રા.ળાા િોગઠ
૯૭૨૫૦૫૨૯૯૮

શીમાદ૩
શ્રી ડી.જી.ગૌસ્લાધભ 
ધલ.ધધ.આંકડા 
તા..લરબીપયુ

૯૯૧૩૨૩૭૬૩૧ 08/09/2017

૪

(૧)શ્રી જમેળકુભા 
એવ. ટેર 
શ ુચિકકત્વા 

ધધકાયી, ઈભયાા
(ય)શ્રી એ.ડી. 
શયકટ વકકર 

આન્દ્વેકટ ઈભયાા

(૧) 

૮૧૪૦૩૯૩૩૭૮
(ય) 

૯૯૭૮૭૮૩૮૪૪
09/09/2017



નાભ ને શોદો ભોફાઆર નફંય ઇ-ભેઆર કાેર અંતય 
(કક.ભી.)

રાગેરવભમ 
(ભીનીટ)

નાભ ભોફાઆર નફંય સ્થ વંકક ધધકાયી

રથ રૂટ - ૩
મ ાં નમમદ   મહોત્સવ ઉજવણી  વર્મ-૨૦૧૭

જજલ્રો - બાલનગય

યથ 
રૂટ 
નફંય

યથ રૂટ કોકડિનેટયની ધલગત

રૂટની તાયીખ રૂટભા અલયી રેલાના 
ગાભોના નાભ.

ગાભની 
લસ્તી તાલકુો જજલ્રો

ફે સ્થ લચ્િેની માત્રાની 
ધલગતો ગાભના આન્દ્િાર્જની ધલગતમ

વબા ભાટેના 
ગાભનુ ંનાભ 

( વાજંે 
ઃ૦૦ થી 
૬:૦૦ ખેડુત 

વબા)

યાત્રી યોકાણની ધલગત

રભય ૧૮૨૧ ઈભયાા બાલનગય  -  -- એ.એન. ગોકશર          ત.ક.ભ ૭૨૦૩૯૭૯૭૬૦
ચિત્રાલાલ ૫૪૨ ઈભયાા બાલનગય ૫ ૦૦:૧૫ ભી. ડી.લી.વ્માવ                 !! ૯૪૨૬૯૫૧૪૨૪
યાભણકા ૧૩૯૧ ઈભયાા બાલનગય ૧૦ ૦૦:૧૫ ભી. ફવંયી ળોકબાઆ છાટફાય  !! ૮૫૧૧૪૭૦૬૦૫
ફોિડલા ૧૦૩૨ ઈભયાા બાલનગય ૧૨ ૦૦:૧૫ ભી. દળાકનાફા એભ. ગોકશર      !! ૭૬૨૩૯૩૬૦૩૭
ઈજલાલ ૯૬૩ ઈભયાા બાલનગય ૫ ૦૦:૧૦ ભી. જીગ્નાફેન લી. ભકલાણા ૭૦૪૬૧૭૫૨૩૨
લાગધ્રા ૯૪૫ ઈભયાા બાલનગય ૧૪ ૦૦:૧૫ ભી. કે.એ.ચડુાવભા               !! ૯૦૧૬૦૪૫૧૬૩
વભઢીમાા ૧૮૩૦ ઈભયાા બાલનગય ૫ ૦૦:૧૦ ભી. એિ.એન.ગઢાદયા           !! ૯૯૨૫૮૮૮૭૪૪
બોજાલદય ૧૭૭૩ ઈભયાા બાલનગય ૩ ૦૦:૧૦ ભી. એિ.ી.ખીભસયુીમા         !! ૭૪૩૫૮૮૨૩૩૭
યલાા ૩૮૧૭ ઈભયાા બાલનગય ૧૦ ૦૦:૧૦ ભી. કે.જે. જાવોરીમા     !! ૭૮૭૮૭૨૩૮૩૮
આગોયાા ૧૨૮૯ ઈભયાા બાલનગય ૫ ૦૦:૧૦ ભી. વગંીતાફેન એભ. ફાયૈમા ૮૮૬૬૦૩૨૫૯૨
ખીજડીમા ૮૧૬ ઈભયાા બાલનગય ૪ ૦૦:૧૦ ભી. ઓ.ફી. ગોકશર      !! ૮૯૮૦૭૭૮૪૪૪
જાીમા ૧૦૨૧ ઈભયાા બાલનગય ૧૫ ૦૦:૨૦ ભી. ઓ.ફી. ગોકશર      !! ૮૯૮૦૭૭૮૪૪૪
રીભડા ૪૫૪૧ ઈભયાા બાલનગય ૪ ૦૦:૧૦ ભી. ઓ.ફી. ગોકશર      !! ૮૯૮૦૭૭૮૪૪૪
ધયલાા ૧૭૦૯ ઈભયાા બાલનગય ૭ ૦૦:૧૫ ભી. લામ.જી. ગોકશર ૮૪૬૦૧૦૮૧૦૯
રાખાલાડ ૧૧૧૦ ઈભયાા બાલનગય ૧૨ ૦૦:૨૦ ભી. એ.કે. િંાર       !! ૯૪૨૮૨૨૧૯૭૦
ઠોંડા ૧૬૪૬ ઈભયાા બાલનગય ૩ ૦૦:૧૦ ભી. એવ.ફી. જાની      !! ૯૯૨૫૬૬૮૨૩૭
લડીમા ૧૪૭૮ ધળશોય બાલનગય ૫ શ્રી જે.ફી.બટ્ટ ૯૫૮૬૮૫૯૫૮૫
ઈવયડ ૧૪૫૧ ધળશોય બાલનગય ૫ શ્રી જે.ટી. ડાગંય ૭૨૦૩૦૧૯૪૧૫
કિોટીમા ૮૩૨ ધળશોય બાલનગય ૬ શ્રી ફી.એવ.િૌશાણ ૯૩૭૫૨૭૩૭૮૮
ીીમા ૧૯૫૩ ધળશોય બાલનગય ૮ શ્રી અય.જે.ડાબી ૯૩૭૪૯૯૨૨૪૬
નાનાસયુકા ૧૬૮૩ ધળશોય બાલનગય ૫ શ્રી અય.એન.ફાયૈમા ૯૫૮૬૫૨૭૪૫૪
કાટંોડીમા ૯૪૨ ધળશોય બાલનગય ૬ શ્રી એભ.એર.જંાબિુા ૯૦૩૩૭૪૫૪૦૧
ઈખયરા ૯૧૯ ધળશોય બાલનગય ૫ શ્રી જે.ટી.ડાબી ૯૪૨૭૭૫૪૦૦૯
ારડી ૧૪૫૭ ધળશોય બાલનગય ૫ શ્રી અય.જે.ડાબી ૯૩૭૪૯૯૨૨૪૬
નલાગાભ(ભો) ૭૫૩ ધળશોય બાલનગય ૪ શ્રી એવ.જે.પ્રફતાણી ૯૮૨૫૪૭૭૩૩૧
ભગરાણા ૪૪૧ ધળશોય બાલનગય ૬ શ્રી એવ.જે.પ્રફતાણી ૯૮૨૫૪૭૭૩૩૧
ઘાઘંી ૪૪૬૨ ધળશોય બાલનગય ૫ શ્રી ડી.એિ.ધત્રલેદી ૯૯૯૮૦૬૨૧૬૯
નેવડા ૪૧૬૧ ધળશોય બાલનગય ૫ શ્રી એ.જી.રકુભ ૯૪૨૭૭૭૭૨૮૩
બોાદ ૧૪૧૨ ધળશોય બાલનગય ૪ શ્રી એ.જી.રકુભ ૯૪૨૭૭૭૭૨૮૩
ખાખયીમા ૧૧૦૭ ધળશોય બાલનગય ૬ શ્રી એભ.એ.ચડુાવભા ૯૯૦૯૨૯૬૬૯૮
યાજયા(ખો) ૩૧૦૧ ધળશોય બાલનગય ૫ શ્રી એભ.એ.ચડુાવભા ૯૯૦૯૨૯૬૬૯૮

કોકીરાફેન યેલય 
અિાકમ પ્રા 
ળાા ઠોંડા 

ભો.૯૪૨૯૨૩૯૫
૮૭

11/09/2017
શ્રી 

એભ.એ.ચડુાવભા
9909296698

૬
શ્રી કે.અય. દલે
ધલસ્તયણ 

ધધકાયી(આંકડા)
૯૩૨૮૦૪૧૯૨૦    -

ઠોંડા ઠોંડા પ્રા 
ળાા૫




(ય) શ્રી 
વયસ્લતીફેન અય. 

ટેર 
મખુ્મ વેલીકા 
(ય) શ્રી કે.અય. 

ગોશરે ધલ.ધધ. 

ધલકાવ રક્ષી

(૧) 

૯૪૨૯૨૩૭૬૮૪ 
(૨) 

૯૭૨૩૫૭૯૫૯૦ 
૭૦૪૩૦૩૫૮૦૨

10/09/2017

૧૦:૦૦ થી 
૧૭:૦૦

યાજયા 
(ખો)

યાજયા 
(ખો)



નાભ ને શોદો ભોફાઆર નફંય ઇ-ભેઆર કાેર અંતય 
(કક.ભી.)

રાગેરવભમ 
(ભીનીટ)

નાભ ભોફાઆર નફંય સ્થ વંકક ધધકાયી

રથ રૂટ - ૩
મ ાં નમમદ   મહોત્સવ ઉજવણી  વર્મ-૨૦૧૭

જજલ્રો - બાલનગય

યથ 
રૂટ 
નફંય

યથ રૂટ કોકડિનેટયની ધલગત

રૂટની તાયીખ રૂટભા અલયી રેલાના 
ગાભોના નાભ.

ગાભની 
લસ્તી તાલકુો જજલ્રો

ફે સ્થ લચ્િેની માત્રાની 
ધલગતો ગાભના આન્દ્િાર્જની ધલગતમ

વબા ભાટેના 
ગાભનુ ંનાભ 

( વાજંે 
ઃ૦૦ થી 
૬:૦૦ ખેડુત 

વબા)

યાત્રી યોકાણની ધલગત

કાજાલદય ૨૧૦૯ ધળશોય બાલનગય ૭ શ્રી એભ.જે.ાટડીમા ૯૫૩૭૭૦૯૧૯૫
જંાફાા ૨૫૩૪ ધળશોય બાલનગય ૬ શ્રી જી.એ.બટ્ટ ૯૯૯૮૦૦૧૯૩૭
વખલદય ૨૨૪૩ ધળશોય બાલનગય ૪ શ્રી વી.ડી.ઈરલા ૯૪૨૮૮૧૧૩૭૮
ફેકડી ૬૩૦ ધળશોય બાલનગય ૫ શ્રી જી.કે.યાઠોડ ૯૬૬૨૮૯૮૬૦૭
લાલડી(લા) ૮૫૪ ધળશોય બાલનગય ૫ શ્રી કે.કે.ઈરલા ૭૫૭૫૮૦૬૫૫૭
રલયડા ૧૦૮૭ ધળશોય બાલનગય ૫ શ્રી કે.એભ.યભાય ૭૮૭૮૦૭૫૧૫૧
ભઢડા ૪૧૦૬ ધળશોય બાલનગય ૪ શ્રી એવ.એિ.યાણા ૯૮૨૫૪૭૭૩૩૧
રીંફડધાય ૩૮૯ ધળશોય બાલનગય ૬ શ્રી કે.એભ.યભાય ૭૮૭૮૦૭૫૧૫૧
યાજયા(ટા) ૭૦૫ ધળશોય બાલનગય ૫ શ્રી કે.કે.ઈરલા ૭૫૭૫૮૦૬૫૫૭
ખાયી ૨૪૭૨ ધળશોય બાલનગય ૩ શ્રી જે.ડી.ડંમા ૮૦૦૦૯૫૩૫૩૫
કનાડ ૧૨૯૧ ધળશોય બાલનગય ૫ શ્રી ડી.એભ.ભશતેા ૯૪૨૭૨૫૦૫૩૭
નલાજાીમા ૭૨૩ ધળશોય બાલનગય ૬ શ્રી ડી.એભ.ભશતેા ૯૪૨૭૨૫૦૫૩૭
વય ૧૦૬૫ ધળશોય બાલનગય ૫ શ્રી વી.ડી.ઈરલા ૯૪૨૮૮૧૧૩૭૮
કયકોરીમા ૧૬૫૪ ધળશોય બાલનગય ૪ શ્રી જી.જી.રાધંલા ૭૨૬૫૦૫૦૪૧૪
ભોટા સયુકા ૧૦૪૧ ધળશોય બાલનગય ૫ શ્રી ફી.એવ.િૌશાણ ૯૩૭૫૨૭૩૭૮૮
યાભધયી ૨૯૬૭ ધળશોય બાલનગય ૬ શ્રી એવ.જે.પ્રફતાણી ૮૪૮૮૯૮૦૯૦૫
આશ્વયીમા ૨૬૧૨ ધળશોય બાલનગય ૪ શ્રી જે.અય.ાયેખ ૯૩૭૫૨૬૬૫૫૭
લાલડી(ગજા) ૧૫૭૨ ધળશોય બાલનગય ૫ શ્રી એવ.એન.વોરકંી ૯૪૨૭૦૩૦૪૮૭
ાિંતરાલડા ૫૪૬ ધળશોય બાલનગય ૪ શ્રી એભ.ી.ઝારા ૯૯૭૪૦૫૩૧૫૩
વાઢંીડા ૭૨૩ ધળશોય બાલનગય ૫ શ્રી ી.એિ.દલે ૯૩૭૬૮૬૨૫૭૬
વયલેડી ૧૨૯૪ ધળશોય બાલનગય ૬ શ્રી ી.એિ.દલે ૯૩૭૬૮૬૨૫૭૬
ાડાાણ ૧૦૯૩ ધળશોય બાલનગય ૫ શ્રી એન.ફી.િૌશાણ ૯૩૭૫૫૬૭૯૫૧
ીયડી ૨૫૩૬ ધળશોય બાલનગય ૫ શ્રી એિ.એભ.ગોકશર ૯૪૨૬૯૭૭૯૯૦
ભધુતમા ૨૦૬૫ ધળશોય બાલનગય ૫ શ્રી એિ.એ.યભાય ૯૯૭૪૯૪૭૪૬૯
ગઢુરા ૧૭૩૦ ધળશોય બાલનગય ૪ શ્રી એભ.ી.ઝારા ૯૯૭૪૦૫૩૧૫૩

૯ શ્રી ફી.અય.ફયા 
ચિપ ઓપીવય ૯૮૭૯૦૦૮૫૩૬ 14/09/2017 ધળશોય નયારીકા ૨૮૦૦૦ ધળશોય બાલનગય ૧૭

શ્રી એભ.ી.ઝારા
9974053153

શ્રી 
એભ.એભ.વોરકંી 

નામફ 
ભાભરતદાય, ધળશોય

૯૯૨૫૭૧૮૦૧૬ 13/09/2017
૧૦:૦૦ થી 
૧૭:૦૦

શ્રી જી.જી.રાધંલા
7265050414

12/09/2017
૧૦:૦૦ થી 
૧૭:૦૦૭

શ્રી જી.એ.બટ્ટ
વકકર ઇન્દ્ેકટય, 

ધળશોય
૯૯૯૮૦૦૧૯૩૭

૮

કયકોરીમા કયકોરીમા

ગઢુરા ગઢુરા
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