
રથ રૂટ FORMAT-1 

જજલ્ો: જામનગર તાલકુો: ધ્રો  

રથરૂટ 
નબંર 

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની વળગત તારીખ આળરી 
ેળાના 
ગામોના 
નામ 

ગામ 
ની 

ળસ્તી  
તાલકુો જજલ્ો  

બે સ્થલ ળચ્ચેની 
યાત્રા ની વળગતો 

ગામ ઇન્ચાર્જન  ંનામ  
શભા માટે 
ના ગામ નુું 
નામ (શાુંજે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
શભા) 

રાત્રી રોકાણ ની વળગત 

 

નામ અને 

ષોદ્દો 
મોબાઇ 
નુંબર 

Email 

     
કાે 

અંતર  ( 

કી.મી.)  

ાગે 

શમય 
(વમનટ) 
 

નામ મોબાઇ નુંબર સ્થલ શુંકક  અવધકારી  

૧ કાડીયા 
ચુંકભાઇ 

૯૭૩૭૦ 
૨૭૫૦૩ 

--- 09- 
09-
2017 

તીરુ ૯૬૭૭ ધ્રો જામનગર ૦ ૦ જે.ડી.ભુંડરેી 9979027524 ળાુંકીયા ળાુંકીયા કાડીયા 
ચુંકભાઇ  

મો.નું. ૯૭૩૭૦ 
૨૭૫૦૩ 

ભેંશદડ  ૧૪૬૬ ધ્રો  જામનગર  ૧૪ ૫૦ ી.શી. ીંબાણી  9424927827 

ષરીર ૮૩૪ ધ્રો  જામનગર  ૧૨ ૩૦ એશ.જે.જાડજેા  7600386589  

માણેકર  ૬૨૬ ધ્રો  જામનગર  ૬ ૩૫ આર.આઇ.ુંડયા  9879778698 

ષાડાટોડા  ૧૨૮૨ ધ્રો  જામનગર  ૫ ૩૫ વનેવભાઇ ઓઝા  9898633775 

ષજામચોરા ૯૨૧ ધ્રો  જામનગર  ૬ ૪૦ કાજબેન ળોરા  9428985310 

મોટા 
ગરેડીયા 

૭૪૮ ધ્રો  જામનગર  ૨૫ 
160  

(ુંચ)  એ.ટી.હષન્સ ુ 9427754770 

નાના 
ગરેડીયા  

૬૨૯ ધ્રો  જામનગર  ૩ ૩૦ એ.જે.રાણા  7882091694 

માળાર  ૬૪૧ ધ્રો  જામનગર  ૧૦ ૪૦ એ.જે.રાણા  7882091694 

ળાુંકીયા ૨૩૧૬ ધ્રો  જામનગર  ૯ ૪૦ કાજબેન ળોરા  9428985310 

 



રથરૂટ 
નબંર 

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની વળગત તારીખ આળરી 
ેળાના 
ગામોના 
નામ 

ગામ 
ની 

ળસ્તી  
તાલકુો જજલ્ો  

બે સ્થલ ળચ્ચેની 
યાત્રા ની વળગતો 

ગામ ઇન્ચાર્જન  ંનામ  
શભા માટે ના 
ગામ નુું નામ 
(શાુંજે ૫:૦૦થી 
૬:૦૦ ખેડતૂ 

શભા) 
મોબાઇ 
નુંબર 

રાત્રી રોકાણ ની વળગત 

 

નામ અને ષોદ્દો 
મોબાઇ 
નુંબર 

Email 

     
કાે 

અંતર  

(કી.મી.)  

ાગે 

શમય 
(વમનટ) 

 

નામ 
મોબાઇ 
નુંબર 

સ્થલ શુંકક  અવધકારી  

૨ ભુંડરેી 
જીણેભાઇ 

જીળરાજભાઇ  

૮૧૨૮૧ 
૮૧૨૪૧ 

 10- 
09-
2017 

શોય 2139 ધ્રો જામનગર ૦ ૦ ી.શી. ીંબાણી 9424927827 
દેડકદડ દેડકદડ ભુંડરેી જીણેભાઇ 

જીળરાજભાઇ 

મો.નું. ૮૧૨૮૧ 
૮૧૨૪૧ 

નથળુડા  1627 ધ્રો  જામનગર  ૬ ૫૦ કાજબેન ળોરા  9428985310 

મજોઠ  1407 ધ્રો  જામનગર  ૭ ૩૫ ળી.એચ.ભળુા  9924949882 

જાયળા 2001 ધ્રો  જામનગર  ૨૪ ૫૫ વનેવભાઇ ઓઝા  9898633775 

સધુાધનુા  578 ધ્રો  જામનગર  ૬ ૩૫ બી.એ. પ્રજાવત  9998727485 

ધરમરુ  666 ધ્રો  જામનગર  ૫ ૭૦ એન.આર.ગોહષ  9904530087 

ૈયાલા  
1442 

ધ્રો  જામનગર  ૧૬ 75  

(ુંચ)  
બી.એ. પ્રજાવત  

9998727485 

ગઢડા  534 ધ્રો  જામનગર  ૪ ૩૦ બી.એ. પ્રજાવત  9998727485 

જાબીડા  524 ધ્રો  જામનગર  ૫ ૩૦ ષુ્રાજવશિંષ જાડજેા  9662504288 

શણોશરા  857 ધ્રો  જામનગર  ૮ ૩૫ ષુ્રાજવશિંષ જાડજેા  9662504288 

છલ્ા  174 ધ્રો  જામનગર  ૩ ૩૦ ષુ્રાજવશિંષ જાડજેા  9662504288 

દેડકદડ  1528 ધ્રો  જામનગર  ૫ ૩૦ એમ.એ.મુુંગરા  9714323412 

 

 

 



રથરૂટ 
નબંર 

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની વળગત તારીખ આળરી 
ેળાના 
ગામોના 
નામ 

ગામ 
ની 

ળસ્તી  
તાલકુો જજલ્ો  

બે સ્થલ ળચ્ચેની 
યાત્રા ની વળગતો 

ગામ ઇન્ચાર્જન  ંનામ  
શભા માટે ના 
ગામ નુું નામ 
(શાુંજે ૫:૦૦થી 
૬:૦૦ ખેડતૂ 

શભા) 
મોબાઇ 
નુંબર 

રાત્રી રોકાણ ની વળગત 

 

નામ અને ષોદ્દો 
મોબાઇ 
નુંબર 

Email 

     
કાે 

અંતર  

(કી.મી.) 

ાગે 

શમય 
(વમનટ) 

 

નામ 
મોબાઇ 
નુંબર 

સ્થલ શુંકક  અવધકારી  

૩ ખીમસરુીયા 
મલુજીભાઇ  

૯૯૦૪૧ 
૫૫૯૨૨ 

  11- 
09-
2017 

ખાખરા  1332 ધ્રો  જામનગર  ૦ ૪૦ શોષન એન.ગોષે  97267 57476 સમુરા  સમુરા  ખીમસરુીયા 
મલુજીભાઇ  

મો.નું. ૯૯૦૪૧ 
૫૫૯૨૨ 

ડાુંગરા  393 ધ્રો  જામનગર  ૫ ૪૦ બી.જે.વળરમગામા  95865 46457 

ગોીટા  889 ધ્રો  જામનગર  ૯ ૪૦ એમ.આર.ુંચા  98794 90156 

કાતડા  500 ધ્રો  જામનગર  ૧૪ ૪૫ બી.જે.વળરમગામા  95865 46457 

ીરટોડા  167 ધ્રો  જામનગર  ૧૦ ૫૦ બી.જે.વળરમગામા  95865 46457 

ખીજડીયા  572 ધ્રો  જામનગર  ૧૨ ૩૦ ડી.જે.ગોષે  99138 39999 

જાીયા 
માનશર  

2078 ધ્રો  જામનગર  ૩ ૩૦ શોષન એન.ગોષે  97267 57476 

ષમાર  2006 ધ્રો  જામનગર  ૪ 90  

(ુંચ)  
ળી.એમ.ખડીયા  94274 45063 

ખારળા  2385 ધ્રો  જામનગર  ૯ ૪૦ ડી.જે.ગોષે  99138 39999 

મોટા 
ઇટાલા  

1358 ધ્રો  જામનગર  ૯ ૪૦ એમ.આર.ુંચા  98794 90156 

રાજર 898 ધ્રો  જામનગર  ૪ ૫૦ મયરુવશિંષ જાડજેા 99047 74495 

સમુરા  1143 ધ્રો  જામનગર  ૩ ૩૦ મયરુવશિંષ જાડજેા 99047 74495 

   



FORMET-1-FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH (Plase provide In Word File and Shruti fots only in Gujarati) 
 

Please send Rath Route Plan – Taluka – wise in Separate page/sheet 

 

યથ રૂટ FORMAT - 1 

જિલ્રો: જાભનગય તાલકુો જાભિોધપયુ  

યથ 
રૂટ 
નફંય 

યથરૂટ કોર્ડિનેટયની વલગત તાયી
ખ 

આલયી 
રેલાના 
ગાભોના 
નાભ 

ગાભની 
લસ્તી 

તાલકુો જિલ્રો ફે સ્થ લચ્ચેની 
માત્રાની વલગત 

ગાભના ઈન્ચાર્જની વલગત સબા 
ભાટેના 
ગાભન ુ
નાભ 
(સાજંે 
૫:૦૦ થી 
૬:૦૦) 

યાત્રી યોકાણની વલગત 

નાભ અને હોદો ભોફાઈર 
નફંય 

Email કાેર 
અંતય 

(કી.ભી.) 

રાગેર 
સભમ 

(વભવનટ) 

નાભ ભોફાઈર 
નફંય 

સ્થ  સંકક 
અવધકાયી 

૧. 

શ્રી ફી.કે. ડંયા, 
ભાભરતદાયશ્રી, 
જાભિોધપયુ 

૯૪૨૭૨૨૬૫૪૧ mam-
jamjodhpur@gu
jarat.gov.in 

6-9-
2017 

૧.નયભાણા ૧૯૯૯ 

 
જાભિોધપયુ જાભનગય ૦ ૦ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૯૨૪૭ ૮૯૧૧૧ ભાડંાસણ ભાડંાસણ ભાભરતદાયશ્રી 

જાભિોધપયુ 

     ૨.લલુાયસય ૩૯૯   ૩ ૧૦ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૪૨૮૬ ૭૦૭૭૦    

     ૩.સભાણા ૨૭૩૧   ૫ ૧૦ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૬૨૪૮ ૧૮૧૪૨    

     ૪.દરદેલીમા ૯૭૮   ૨ ૫ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૫૮૬૪ ૭૩૩૭૭    

     ૫.સડોદય ૩૧૧૬   ૭ ૧૫ તરાટી કભ ભતં્રી ૮૧૪૧૫ ૪૫૫૦૦    

     ૬.ભેથાણ ૮૦૪   ૫ ૧૦ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૯૨૫૮ ૬૯૨૨૧    

     ૭.ફગધયા ૧૬૪૭   ૫ ૧૦ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૯૨૫૮ ૬૯૨૨૧    

     ૮.બટુાલદય ૩૦૯૫   ૫ ૧૦ તરાટી કભ ભતં્રી ૮૩૪૭૩ ૪૦૮૮૨    

     ૯.ભાડંાસણ ૨૭૧૨   ૫ ૧૦ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૮૯૮૦ ૫૩૮૪૬    

 

 



FORMET-1-FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH (Plase provide In Word File and Shruti fots only in Gujarati) 
 

Please send Rath Route Plan – Taluka – wise in Separate page/sheet 

 

યથ રૂટ FORMAT - 1 

જિલ્રો: જાભનગય તાલકુો જાભિોધપયુ  

યથ 
રૂટ 
નફંય 

યથરૂટ કોર્ડિનેટયની વલગત તાયી
ખ 

આલયી 
રેલાના 
ગાભોના 
નાભ 

ગાભની 
લસ્તી 

તાલકુો જિલ્રો ફે સ્થ લચ્ચેની 
માત્રાની વલગત 

ગાભના ઈન્ચાર્જની વલગત સબા 
ભાટેના 
ગાભન ુ
નાભ 
(સાજંે 
૫:૦૦ થી 
૬:૦૦) 

યાત્રી યોકાણની વલગત 

નાભ અને હોદો ભોફાઈર 
નફંય 

Email કાેર 
અંતય 

(કી.ભી.) 

રાગેર 
સભમ 

(વભવનટ) 

નાભ ભોફાઈર 
નફંય 

સ્થ  સંકક 
અવધકાયી 

૨. 

શ્રી ડી.કે. કટાયા, 
તાલકુા વલકાસ 
અવધકાયીશ્રી. 
જાભિોધપયુ 

૭૫૬૭૦૧૩૨૩૯ tdojamjodhpur
@gmail.com 

7-9-
2017 

૧.કડફાર ૧૮૦૭ જાભિોધપયુ જાભનગય ૦ ૦ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૧૦૬૯ ૪૧૭૭૮ ઝીણાલાયી ઝીણાલાયી તાલકુા વલકાસ 
અવધકાયીશ્રી. 
જાભિોધપયુ 

     ૨.નદંાણા ૧૩૮૦   ૫ ૧૦ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૮૭૯૨ ૮૩૭૯૪    

     ૩.લનાણા ૧૯૮૨   ૩ ૫ તરાટી કભ ભતં્રી ૮૨૬૪૦ ૩૫૪૧૯    

     ૪.ઈશ્વયીમા ૧૯૭૪   ૪ ૧૦ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૦૯૯૨ ૭૦૩૯૪    

     ૫.યફાયીકા ૧૧૨૬   ૬ ૧૫ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૬૮૭૮ ૭૧૦૨૫    

     ૬.સોનલડીમા ૧૨૨૯   ૪ ૧૦ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૯૭૪૮ ૫૦૪૭૫    

     ૭.ભેઘય ૩૭૬   ૬ ૧૫ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૫૫૮૪ ૦૭૨૩૫    

     ૮.ભોટીગો ૩૪૪૧   ૧૦ ૨૦ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૮૯૮૬ ૪૫૩૪૭    

      ૯.ઝીણાલાયી ૧૭૬૧   ૬ ૧૫ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૪૦૮૩ ૦૮૭૫૫    

 



FORMET-1-FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH (Plase provide In Word File and Shruti fots only in Gujarati) 
 

Please send Rath Route Plan – Taluka – wise in Separate page/sheet 

 

યથ રૂટ FORMAT - 1 

જિલ્રો: જાભનગય તાલકુો જાભિોધપયુ  

યથ 
રૂટ 
નફંય 

યથરૂટ કોર્ડિનેટયની વલગત તાયી
ખ 

આલયી 
રેલાના 
ગાભોના 
નાભ 

ગાભની 
લસ્તી 

તાલકુો જિલ્રો ફે સ્થ લચ્ચેની 
માત્રાની વલગત 

ગાભના ઈન્ચાર્જની વલગત સબા 
ભાટેના 
ગાભન ુ
નાભ 
(સાજંે 
૫:૦૦ થી 
૬:૦૦) 

યાત્રી યોકાણની વલગત 

નાભ અને હોદો ભોફાઈર 
નફંય 

Email કાેર 
અંતય 

(કી.ભી.) 

રાગેર 
સભમ 

(વભવનટ) 

નાભ ભોફાઈર 
નફંય 

સ્થ  સંકક 
અવધકાયી 

૩. 

શ્રી ફી.કે. ડંયા, 
ભાભરતદાયશ્રી, 
જાભિોધપયુ 

૯૪૨૭૨૨૬૫૪૧ mam-
jamjodhpur@gu
jarat.gov.in 

8-9-
2017 

૧.ભહીકી ૧૫૩૭ જાભિોધપયુ જાભનગય ૦ ૦ તરાટી કભ ભતં્રી ૭૨૮૫૮ ૧૨૩૬૬ જાભલાી જાભલાી ભાભરતદાયશ્રી 
જાભિોધપયુ 

     ૨.લડલાા ૧૫૩૬   ૫ ૧૦ તરાટી કભ ભતં્રી ૭૨૮૫૮ ૧૨૩૬૬    

     ૩.સતાય ૬૪૯૬   ૭ ૧૫ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૭૨૭૮ ૭૭૧૩૪    

     ૪.લાસંજારીમા ૩૯૬૫   ૯ ૨૦ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૪૨૭૯ ૧૬૨૮૦    

     ૫.તયસાઈ ૪૬૪૪   ૧૦ ૨૦ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૮૨૪૯ ૨૩૨૫૧    

     ૬.ચયુ ૭૦૭   ૨૪ ૩૫ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૭૨૭૨ ૬૩૧૪૩    

     ૭.ફારલા ૨૧૦૪   ૩ ૧૦ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૯૨૪૬ ૦૨૫૫૨    

     ૮.જાભલાી ૩૫૫૦   ૫ ૧૦ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૭૨૬૫ ૪૦૧૮૬    

 

 



FORMET-1-FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH (Plase provide In Word File and Shruti fots only in Gujarati) 
 

Please send Rath Route Plan – Taluka – wise in Separate page/sheet 

 

યથ રૂટ FORMAT - 1 

જિલ્રો: જાભનગય તાલકુો જાભિોધપયુ  

યથ 
રૂટ 
નફંય 

યથરૂટ કોર્ડિનેટયની વલગત તાયી
ખ 

આલયી 
રેલાના 
ગાભોના 
નાભ 

ગાભની 
લસ્તી 

તાલકુો જિલ્રો ફે સ્થ લચ્ચેની 
માત્રાની વલગત 

ગાભના ઈન્ચાર્જની વલગત સબા 
ભાટેના 
ગાભન ુ
નાભ 
(સાજંે 
૫:૦૦ થી 
૬:૦૦) 

યાત્રી યોકાણની વલગત 

નાભ અને હોદો ભોફાઈર 
નફંય 

Email કાેર 
અંતય 

(કી.ભી.) 

રાગેર 
સભમ 

(વભવનટ) 

નાભ ભોફાઈર 
નફંય 

સ્થ  સંકક 
અવધકાયી 

૪. 

શ્રી ડી.કે. કટાયા, 
તાલકુા વલકાસ 
અવધકાયીશ્રી. 
જાભિોધપયુ 

૭૫૬૭૦૧૩૨૩૯ tdojamjodhpur
@gmail.com 

9-9-
2017 

૧.આંફયડી 
ભેલાસા 

૮૩૪ જાભિોધપયુ જાભનગય ૦ ૦ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૪૨૮૬ ૭૧૯૯૦ યડલા યડલા તાલકુા વલકાસ 
અવધકાયીશ્રી. 
જાભિોધપયુ 

     ૨.ધ્રાપા ૨૬૧૮   ૮ ૧૫ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૯૨૫૫ ૬૯૨૭૯    

     ૩.લારાસણ ૨૪૨૩   ૬ ૧૫ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૪૨૬૯ ૮૮૯૭૮    

     ૪.સીદસય ૩૧૧૬   ૬ ૧૫ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૭૨૬૫ ૪૦૧૮૬    

     ૫.ગીંગણી ૪૦૦૮   ૬ ૧૫ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૪૨૮૬ ૭૧૯૯૦    

     ૬.ાટણ ૨૬૫૧   ૧૭ ૨૫ તરાટી કભ ભતં્રી  ૮૯૮૦૨ ૫૪૬૧૬    

     ૭.અભયાય ૨૧૦૦   ૧૪ ૨૦ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૭૨૬૫ ૪૦૧૮૬    

     ૮.યડલા ૧૫૭૮   ૭ ૧૫ તરાટી કભ ભતં્રી ૯૭૨૬૫ ૪૦૧૮૬    

  



FORMET-1-FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH (Plase provide In Word File and Shruti fots only in Gujarati) 
 

Please send Rath Route Plan – Taluka – wise in Separate page/sheet 

 

યથ રૂટ FORMAT - 1 

જિલ્રો: જાભનગય તાલકુો જાભિોધપયુ  

યથ 
રૂટ 
નફંય 

યથરૂટ કોર્ડિનેટયની વલગત તાયી
ખ 

આલયી 
રેલાના 
ગાભોના 
નાભ 

ગાભની 
લસ્તી 

તાલકુો જિલ્રો ફે સ્થ લચ્ચેની 
માત્રાની વલગત 

ગાભના ઈન્ચાર્જની વલગત સબા 
ભાટેના 
ગાભન ુ
નાભ 
(સાજંે 
૫:૦૦ થી 
૬:૦૦) 

યાત્રી યોકાણની વલગત 

નાભ અને હોદો ભોફાઈર 
નફંય 

Email કાેર 
અંતય 

(કી.ભી.) 

રાગેર 
સભમ 

(વભવનટ) 

નાભ ભોફાઈર 
નફંય 

સ્થ  સંકક 
અવધકાયી 

૫. 

શ્રી ચીપ ઓર્પસયશ્રી, 
જાભિોધપયુ 
નગયારીકા 

૯૪૨૮૯૮૮૮૮૧ np_jjodhpur@y
ahoo.co.in 

10-9-
2017 

૧.જાભિોધપયુ ૨૫૮૯૨ જાભિોધપયુ જાભનગય ૦ ૦ ચીપ ઓર્પસય ૯૪૨૮૯૮૮૮૮૧ જાભિોધપયુ જાભિોધપયુ ચીપ ઓર્પસયશ્રી, 
જાભિોધપયુ 
નગયારીકા 

     નગયારીકા 
વલસ્તાય ૧ થી ૭ 
લોડક  

          

 



 

Final “Maa Narmada Mahotsav” Rath Route Plan (Suggested by Sangathan)  

યથ રૂટ FORMAT-1 

જિલ્રો :- જાભનગય તાલકુો :- જાભનગય 

યથ 
રૂટ 
નફં
ય  

યથરૂટ  કોર્ડિનેટય ની વલગત તાયીખ  આલયી રેલાના 
ગાભોના નાભ  

ગાભ ની 
લસ્તી  

તાલકુો જિલ્રો  ફે સ્થ લચ્ચેની માત્રા ની 
વલગતો  

ગાભ ના ઇન્ચાર્જ ની વલગત  સબા ભાટે ના 
ગાભ નુ ંનાભ 

(સાજંે 
૫:૦૦થી ૬:૦૦ 
ખેડૂત સબા) 

યાત્રી યોકાણ ની વલગત 

નાભ અને હોદ્દો ભોફાઇર 

નફંય 

Email કાેર 

અંતય 

(કી.ભી.)  

ઉડલાનો 
સભમ 

રાગેર 

સભમ 
(વભનટ) 

નાભ ભોફાઇર નફંય સ્થ સંકક  અવધકાયી  

તા.૦૬/૯/ય૦૧૭ ના યોિ સલાયના           કરાકે ભાન. ભતં્રીશ્રીના લયદ હસ્તે '' ભા ંનભકદા ભહોત્સલ '' યથ જાભનગય ખાતેથી પ્રસ્થાન કયાલલાભા ંઆલળે. 
૧ 

 

શ્રી 
સી.ઓ.કગથયા 
(સકકર ઓર્પસય. 

જાભનગય) 

૯૬૨૪૩ 

૩૨૨૧૪ 

  06/09/17 જુના નાગના ૩૩૨૯ જાભનગય જાભનગય ૬ ૯.૩૦ ૨૦ શ્રી ફીજર ી. અભવયા ૭૮૭૪૧૨૭૪૭૨       

નલા નાગના ૪૩૭૧ જાભનગય જાભનગય ૨ ૧૦.૦૦ ૧૦ શ્રી જે.એભ.યભાય ૯૭૨૪૨૪૨૬૯૭       

ધુુંલાલ ૬૨૪૯ જાભનગય જાભનગય ૬ ૧૦.૩૦ ૧૦ શ્રી ડી.આય.ગોહશર ૮૩૪૭૯૦૦૯૦૯       

ખીજડીમા ૨૨૪૬ જાભનગય જાભનગય ૬ ૧૧.૦૦ ૧૦ શ્રી એભ.ી.જાડેજા ૯૯૯૮૩૭૬૭૬૯       

ખીભયાણા ૫૪૪૪ જાભનગય જાભનગય ૪ ૧૧.૩૦ ૧૦ શ્રી દીરી દેલયાજ ૯૮૯૮૦૭૨૨૫૦       

ળેખાટ ૨૮૩૨ જાભનગય જાભનગય ૪ ૧૨.૦૦ ૧૦ ભીનાક્ષીફેન એપ. યભાય  ૯૭૧૨૫૨૧૮૭૫       

જાુંબડુા ૩૫૦૭ જાભનગય જાભનગય ૬ ૧૨.૩૦ ૧૦ શ્રી આય.એવ.યાજાણી ૯૬૬૨૪૪૧૨૫૧       

જાંબડુા રચં હોલ્ટ 

વચાણા ૫૪૧૬ જાભનગય જાભનગય ૪ ૧૩.૧૫ ૧૦ શ્રી એવ.એન. રાુંફા ૯૫૫૮૩૩૧૨૪૩       

ભોટી ફાણુુંગાય ૩૮૩૬ જાભનગય જાભનગય ૬ ૧૩.૪૫ ૧૦ લનનતાફેન ફી. આનુંદ ૯૯૦૯૫૨૬૮૨૦       

નાની ફાણુુંગાય ૩૯૯ જાભનગય જાભનગય ૩ ૧૪.૧૫ ૧૦ શ્રી એવ.ી.ભારણ ૯૭૨૫૦૩૬૫૩૫       

યાભય ૧૯૭૧ જાભનગય જાભનગય ૬ ૧૪.૪૫ ૧૦ શ્રી આય.એવ.લાકાણી ઈ/ચા ૯૪૨૬૯૭૪૯૨૨       

ખુંબારીડા નાનો ૫૮૧ જાભનગય જાભનગય ૫ ૧૫.૧૫ ૧૦ શ્રી આય.એભ.ભાુંકડ ઈ/ચા ૯૯૨૫૧૧૮૪૦૫       

ખુંબારીડા ભોટો ૧૪૪૨ જાભનગય જાભનગય ૨ ૧૫.૪૫ ૧૦ શ્રી આય.એભ.ભાુંકડ ૯૯૨૫૧૧૮૪૦૫      

ધ્ાુંગડા ૧૯૩૫ જાભનગય જાભનગય ૨ ૧૬.૧૫ ૧૦ શ્રી એર.એ.લાા ૭૫૬૭૧૪૭૭૮૪ ધ્ાુંગડા   

પલ્રા ૩૮૦૬ જાભનગય જાભનગય ૭ ૧૭.૩૦ ૧૫ શ્રી એ.ડી.જાડેજા ૯૪૨૭૯૪૪૪૭૯ પલ્રા પલ્રા ૯૪૨૭૯૪૪૪૭૯ 



 
યથ 
રૂટ 

નફંય  

યથરૂટ  કોર્ડિનેટય ની વલગત તાયીખ  આલયી રેલાના 
ગાભોના નાભ  

ગાભ ની 
લસ્તી  

તાલકુો જિલ્રો  ફે સ્થ લચ્ચેની માત્રા ની 
વલગતો  

ગાભ ના ઇન્ચાર્જ ની વલગત  સબા ભાટે ના 
ગાભ નુ ંનાભ 
(સાજંે ૫:૦૦થી 
૬:૦૦ ખેડૂત 

સબા) 
ભોફાઇર નફંય 

યાત્રી યોકાણ ની વલગત 

નાભ અને હોદ્દો ભોફાઇર 

નફંય 

Email કાેર 

અંતય 

(કી.ભી.)  

ઉડલા
નો 

સભમ 

રાગેર 

સભમ 
(વભનટ) 

નાભ 

નાભ અને હોદ્દો Email 

સંકક  અવધકાયી  

૨ 

 

એસ.એસ.ળભાક 
(વલસ્તયણ 
અવધકાયી 
ચંામત) 

૯૪૨૭૨ 
૦૪૫૮૨ 

 

  
  

07/09/17 
 

અરીમા ૬૫૩૫ જાભનગય જાભનગય ૦ ૮.૦૦ ૧૦ શ્રી શભીયબાઈ એ.ચુંદ્રાલડીમા ૮૨૩૮૫૭૦૨૪૧       

ભોડા ૧૩૦૨ જાભનગય જાભનગય ૩ ૮.૪૦ ૧૦ શ્રી આય.કે. ભકલાણા ૯૯૨૫૫૦૬૧૮૦       

ગુંગાજા ૪૦૧ જાભનગય જાભનગય ૧ ૯.૨૦ ૫ શ્રી આય.કે.ભકલાણા ૯૯૨૫૫૦૬૧૮૦       

ફાડા ૧૨૬૮ જાભનગય જાભનગય ૩ ૧૦.૦૦ ૧૦ શ્રીભનત ગામત્રીફેન એ.યભાય ૯૯૯૮૯૧૦૩૭૪       

સમુયયા ૧૩૨૯ જાભનગય જાભનગય ૩ ૧૦.૪૦ ૧૦ શ્રીભનત ગામત્રીફેન એ.યભાય ૯૯૯૮૯૧૦૩૭૪       

ચાલડા ૮૫૫ જાભનગય જાભનગય ૫ ૧૧.૨૦ ૧૦ શ્રી ફી.આય.લાઘેરા ૯૭૨૩૬૮૯૯૪૯       

ચાલડા રચં હોલ્ટ  

ખીરોવ ૧૯૬૨ જાભનગય જાભનગય ૮ ૧૨.૨૦ ૧૫ શ્રી ફી.આય.લાઘેરા ઈ/ચા ૯૭૨૩૬૮૯૯૪૯    

યણજીતય ૬૭૮ જાભનગય જાભનગય ૩ ૧૩.૦૦ ૧૦ શ્રી એચ.ડી.ુંડમા ૯૭૧૨૮૨૬૮૯૯    

ભોટી રાખાણી ૧૧૪૬ જાભનગય જાભનગય ૨ ૧૩.૪૦ ૫ શ્રી આય.એવ.લાકાણી  ૯૪૨૬૯૭૪૯૨૨    

નાની રાખાણી ૭૫૫ જાભનગય જાભનગય ૭ ૧૪.૦૦ ૧૫ શનવદાફા ડી. ઝારા ૯૭૩૭૩૯૯૭૮૭    

તભાચણ ૭૬૯ જાભનગય જાભનગય ૪ ૧૫.૪૦ ૧૦ શ્રી લી.એ. ભાટીમા ઈ/ચા ૯૯૧૩૦૧૪૯૮૦       

જાભલુંથરી ૨૧૪૮ જાભનગય જાભનગય ૬ ૧૬.૦૦ ૧૫ શ્રી લી.એ. ભાટીમા ૯૯૧૩૦૧૪૯૮૦ જાભલુંથરી   

લયણા ૧૧૧૩ જાભનગય જાભનગય ૬ ૧૭.૩૦ ૧૫ શ્રી લી.ી.બાટીમા ૯૪૨૮૪૧૬૧૧૧ લયણા લયણા ૯૪૨૮૪ ૧૬૧૧૧ 



 
યથ 
રૂટ 

નફંય  

યથરૂટ  કોર્ડિનેટય ની વલગત તાયીખ  આલયી રેલાના 
ગાભોના નાભ  

ગાભ ની 
લસ્તી  

તાલકુો જિલ્રો  ફે સ્થ લચ્ચેની માત્રા ની 
વલગતો  

ગાભ ના ઇન્ચાર્જ ની વલગત  સબા ભાટે ના ગાભ 
નુ ંનાભ (સાજંે 
૫:૦૦થી ૬:૦૦ 
ખેડૂત સબા) 

યાત્રી યોકાણ ની વલગત 

નાભ અને હોદ્દો ભોફાઇર 

નફંય 

Email કાેર 

અંતય 

(કી.ભી.)  

ઉડલા
નો 

સભમ 

રાગેર 

સભમ 
(વભનટ) 

નાભ ભોફાઇર નફંય સ્થ સંકક  અવધકાયી  

૩ શ્રી સી.ઓ.કગથયા 
(સકકર ઓર્પસય. 

અલરમા) 

૯૬૨૪૩ 

૩૨૨૧૪ 

  08/09/17 નલયય ૨૩૦૭ જાભનગય જાભનગય ૦ ૮.૦૦ ૧૦ શ્રી એવ.એવ.ળભા ૯૪૨૭૨૦૪૫૮૨       

લેયતીમા ૧૫૬૨ જાભનગય જાભનગય ૩ ૮.૪૦ ૧૦ શ્રી ી.એચ.ચૌશાણ ૭૬૯૮૯૨૦૪૭૦       

ખાયાલેઢા ૭૫૫ જાભનગય જાભનગય ૬ ૯.૨૦ ૧૦ શ્રી શાદીક એન. ટેર ઈ/ચા ૯૭૧૨૨૨૦૮૧૬       

ફેયાજા ૧૫૨૧ જાભનગય જાભનગય ૭ ૧૦.૦૦ ૧૫ શ્રી આય.આય.ણવાયા ૯૪૨૮૮૬૫૯૯૭       

વડા ૧૦૨૭ જાભનગય જાભનગય ૩ ૧૦.૪૦ ૧૦ શ્રી જે.ફી.ઉાધ્મામ ૯૮૨૫૬૧૬૦૩૫       

નલજયખી ૧૬૨૫ જાભનગય જાભનગય ૪ ૧૧.૨૦ ૧૦ શ્રી એભ.ી.ઝલેયી ઈ/ચા ૯૮૨૪૮૯૦૫૩૦       

ઠેફા ૩૫૩૪ જાભનગય જાભનગય ૬ ૧૨.૦૦ ૧૦ શ્રી લામ.આય.જેઠલા  ૯૯૭૯૦૮૯૨૧૯       

ઠેફા રચં હોલ્ટ  

શાા ૧૫૩૮ જાભનગય જાભનગય ૩ ૧૩.૦૦ ૧૦ શ્રીભનત ભુંજુરાફેન ડાુંગય ૯૭૨૫૫૮૩૮૧૩       

ભોયકુંડા ૪૪૫૯ જાભનગય જાભનગય ૪ ૧૩.૪૫ ૧૦ શ્રી ફી.ડી.નકુભ ૯૮૭૯૨૬૫૦૨૩       

કોંઝા ૫૬૫ જાભનગય જાભનગય ૧૦ ૧૪.૨૫ ૧૦ શ્રી પજુાફેન જી.બુંડેયી  ૭૮૭૪૧૪૧૦૪૮    

ચુંદ્રાગા ૫૧૮ જાભનગય જાભનગય ૪ ૧૫.૦૫ ૧૦ શ્રી ય.ુઆય.ટેર ૯૪૨૯૩૭૨૩૩૮       

દડીમા ૩૧૫૬ જાભનગય જાભનગય ૫ ૧૬.૨૦ ૧૫ શ્રી એન.ડી.નુંદાણીમા ૯૯૦૯૪૯૧૧૯૧ દડીમા   

શયદપયુ  ૧૮૫૬ જાભનગય જાભનગય ૮ ૧૭.૨૦ ૧૫ શ્રી કે.ફી.વુંઘાણી ૯૯૭૯૧૬૫૫૬૨ શયદપયુ  શયદપયુ  ૯૯૭૯૧ ૬૫૫૬૨ 



 
યથ 
રૂટ 

નફંય  

યથરૂટ  કોર્ડિનેટય ની વલગત તાયીખ  આલયી 
રેલાના 

ગાભોના નાભ  

ગાભ ની 
લસ્તી  

તાલકુો જિલ્રો  ફે સ્થ લચ્ચેની માત્રા ની 
વલગતો  

ગાભ ના ઇન્ચાર્જ ની વલગત  સબા ભાટે ના ગાભ 
નુ ંનાભ (સાજંે 
૫:૦૦થી ૬:૦૦ 
ખેડૂત સબા) 

યાત્રી યોકાણ ની વલગત 

નાભ અને હોદ્દો ભોફાઇર 

નફંય 

Email કાેર 

અંતય 

(કી.ભી.)  

ઉડલા
નો 

સભમ 

રાગેર 

સભમ 
(વભનટ) 

નાભ ભોફાઇર નફંય સ્થ સંકક  અવધકાયી  

૪ શ્રી 
એસ.કે.યાઠોડ 

(ના.ભાભરતદા
ય, પયુલઠા) 

૯૮૨૪૫ 
૪૫૧૨૦ 

  09/09/2017 રાખાફાલ ૪૩૭૩ જાભનગય જાભનગય ૦ ૮.૦૦ ૧૦ શ્રી આય.એભ.ભઘોડીમા ૯૦૯૯૪૪૭૫૮૮       

ચાુંા ફેયાજા ૯૯૮ જાભનગય જાભનગય ૩ ૮.૪૫ ૧૦ શ્રી ગોીફેન કે. ઠાકયીમા ૭૦૬૯૦૩૪૮૫૬       

લાલ ફેયાજા ૮૨૧ જાભનગય જાભનગય ૨ ૯.૩૦ ૧૦ શ્રી ગોીફેન કે. ઠાકયીમા ૭૦૬૯૦૩૪૮૫૬       

ભવીતીમા ૪૨૪૮ જાભનગય જાભનગય ૩ ૧૦.૧૫ ૧૦ અનીતા દેલનાયામણ પ્રવાદ 
ઈ.ચા. 

૭૪૦૫૨૪૬૧૬૦       

કનસભુયા ૨૫૪૬ જાભનગય જાભનગય ૩ ૧૧.૧૦ ૧૦ શ્રી એચ.કે.યાઠોડ ૭૪૦૫૪૧૨૦૭૦       

દયેડ ૫૬૬૬ જાભનગય જાભનગય ૫ ૧૨.૦૦ ૧૦ શ્રી હશતે સથુાય ૯૮૨૪૫૫૧૯૦૦       

દયેડ રચં હોલ્ટ  

ચુંગા/ 
ફાલયીમા 

૧૮૮૦ જાભનગય જાભનગય ૬ ૧૨.૪૫ ૧૦ શ્રી એભ.આય.કોઠીમા ૯૪૨૭૯૭૭૨૨૮       

રોઠીમા ૮૫૬ જાભનગય જાભનગય ૭ ૧૩.૩૦ ૧૫ શ્રી ી.આય.છામા ૯૪૦૮૫૩૩૧૩૯      

ચુંદ્રગઢ ૧૨૩૧ જાભનગય જાભનગય ૩ ૧૪.૦૦ ૧૦ શ્રી ી.આય.છામા ૯૪૦૮૫૩૩૧૩૯       

ખોજાફેયાજા ૯૭૧ જાભનગય જાભનગય ૩ ૧૪.૩૦ ૧૦ શ્રી આય.જે.ટાયીમા ૯૯૨૫૯૧૫૦૫૪       

ગાડુકા ૩૦૫ જાભનગય જાભનગય ૨ ૧૫.૦૦ ૧૦ શ્રી એન.ટી.ઝારા ૮૪૦૧૪૦૯૯૯૯       

ફારુંબડી ૪૪૯ જાભનગય જાભનગય ૩ ૧૫.૩૦ ૧૦ શ્રી એન.ટી.ઝારા ૯૦૯૯૨૯૯૭૯૯    

જીલાય ૨૮૪૧ જાભનગય જાભનગય ૪ ૧૬.૦૦ ૧૦ શ્રીભતી ડી.વી.ટીટા ૯૩૨૭૦૩૬૫૭૫ જીલાય   

દોઢીમા ૧૩૯૮ જાભનગય જાભનગય ૫ ૧૭.૩૦ ૧૦ અનીતા દેલનાયામણ પ્રવાદ  ૭૪૦૫૨૪૬૧૬૦ દોઢીમા  દોઢીમા ૭૪૦૫૨૪૬૧૬૦ 



 
યથ 
રૂટ 

નફંય  

યથરૂટ  કોર્ડિનેટય ની વલગત તાયીખ  આલયી 
રેલાના 

ગાભોના નાભ  

ગાભ ની 
લસ્તી  

તાલકુો જિલ્રો  ફે સ્થ લચ્ચેની માત્રા ની 
વલગતો  

ગાભ ના ઇન્ચાર્જ ની વલગત  સબા ભાટે ના 
ગાભ નુ ંનાભ 
(સાજંે ૫:૦૦થી 
૬:૦૦ ખેડૂત 

સબા) 

યાત્રી યોકાણ ની વલગત 

નાભ અને હોદ્દો ભોફાઇર 

નફંય 

Email કાેર 

અંતય 

(કી.ભી.)  

ઉડલા
નો 

સભમ 

રાગેર 

સભમ 
(વભનટ) 

નાભ ભોફાઇર નફંય સ્થ સંકક  અવધકાયી  

૫ 

 

શ્રી ફી.એસ.તન્ના 
(સકકર ઇન્સેક્ટય-

અ, તાલકુા 
ચંામત કચેયી, 

જાભનગય 

 

૯૪૨૯૨ 

૬૯૨૫૩ 

 

  
  

10/09/17 
 

ઢીંચડા ૩૭૫૯ જાભનગય જાભનગય ૦ ૮.૦૦ ૧૦ શ્રી એચ.લી.ભશતેા ઈ/ચા ૯૮૭૯૬૩૦૧૨૧       

નાધેડી ૩૭૫૮ જાભનગય જાભનગય ૫ ૮.૪૫ ૧૦ શ્રી કે.ડી.ઉનડકટ ૯૦૩૩૭૦૮૧૪૬       

યાલરવય ૧૧૭૯ જાભનગય જાભનગય ૩ ૯.૩૦ ૫ શ્રી ફી.એવ.તન્ના ૯૪૨૯૨૬૯૨૫૩       

વયભત ૧૮૩૭ જાભનગય જાભનગય ૪ ૧૦.૧૫ ૧૦ શ્રીભતી ડી.વી.ટીટા  ઈ/ચા ૯૩૨૭૦૩૬૫૭૫       

લવઈ ૨૦૭૧ જાભનગય જાભનગય ૬ ૧૧.૧૦ ૧૦ શ્રી એન. કે. ચાલડા ૯૭૨૭૪૦૬૪૪૯       

ફેડ ૬૯૪૧ જાભનગય જાભનગય ૭ ૧૨.૦૦ ૧૦ શ્રી એ.આય. ગપુ્તા ૯૭૨૭૪૭૧૧૧૧       

ફેડ રચં હોલ્ટ  

ળાય ૨૩૬૪ જાભનગય જાભનગય ૩ ૧૩.૪૫ ૧૦ ધનભષ્ઠાફેન નત્રલેદી ૮૪૦૯૯૮૨૩૯૯    

નાનીખાલડી ૨૧૭૮ જાભનગય જાભનગય ૩ ૧૪.૨૫ ૫ શ્રી કુણાર આય.ટેર ૯૯૦૯૬૫૫૪૩૩       

મુુંગણી ૩૧૬૩ જાભનગય જાભનગય ૫ ૧૫.૦૫ ૧૦ શ્રી કુણાર આય.ટેર ઈ/ચા ૯૯૦૯૬૫૫૪૩૩       

ગાગલા ૯૦૧ જાભનગય જાભનગય ૩ ૧૫.૪૫ ૧૦ શ્રી એવ.લી. જાડેજા ૯૩૨૮૬૬૦૦૫૬       

ભોટીખાલડી ૫૯૨૮ જાભનગય જાભનગય ૪ ૧૬.૨૫ ૧૦ શ્રી ચુંદુબાઈ બુંડેયી ૮૫૧૧૧૨૧૦૧૦ ભોટીખાલડી   ૮૫૧૧૧૨૧૦૧૦ 

આભયા ૪૫૯૭ જાભનગય જાભનગય ૫ ૧૭.૩૦ ૧૦ શ્રી એ.એચ.જોળી ૯૬૬૨૪૩૯૯૬૪ આભયા  આભયા ૯૬૬૨૪૩૯૯૬૪ 

 

 

              તાલકુા વલકાસ અવધકાયી      ભાભરતદાય    પ્રાતં અવધકાયી 
               જાભનગય   જાભનગય(ગ્રામ્મ)   જાભનગય(ગ્રામ્મ) 



મા નમદા મહોત્ સળ – 2017 

રૂટની  વળગત 

રથ રૂટ 
નબંર 

રથ કોડડનેટરની વળગત 

તારીખ 

અળરી 
ેળાના 

ગામોના નામ 

ગામની 
ળસ્ તી 

તાલકુો જીલ્ ો 

બે સ્ થલ ળ્  ેની 
યાત્રાની વળગત 

ગામ ઇન્  ાજનું ુ ંનામ 
સભા 
મા8ના 
ગામં ુ ં
નામ 

રાત્રી રોકાણની  

નામ અને 
હોદો 

મોબાઇ 

નબંર 
ઇ મેઇ 

કાપે 

અંતર  

ાગે 

સમય  
નામ મોબાઇ નબંર સ્ થલ 

સપંક 

અઘીકારી 

1 

શ્રી 
રાજુભાઇ   
ગોહી 

9879510795  

  

0
6

-0
9

-1
7

 

જનુોડીયા 13178 જનુોડીયા જામનગર 0 0 શ્રી બી.કે. જાડજેા 9913532856 

હડડયાણા હડડયાણા 
શ્રી 

રાજુભાઇ   
ગોહી 

બાદનપર (જનુો) 1725 જનુોડીયા જામનગર 2 15 શ્રી જે.એ .સોરઠીયા 9427281503 

કુન્ નડ 2538 જનુોડીયા જામનગર 2.5 15 શ્રી એ .એમ. કાનાણી 8141135051 

નેડા 994 જનુોડીયા જામનગર 15 25 શ્રી રાઘીકાબેન રાઠોડ 9428727281 

બેરાજા 1230 જનુોડીયા જામનગર 10 20 શ્રી બી.આર. હરેભા 9925972012 

બારાડી 319 જનુોડીયા જામનગર 3 15 શ્રી બી.આર. હરેભા 9925972012 

ળાળડી 1244 જનુોડીયા જામનગર 7 20 શ્રી એન.પી. નાગપરા 9714573730 

ીંબડુા 908 જનુોડીયા જામનગર 4 15 શ્રી ભાળનાબેન પટે 8347672431 

હડડયાણા 4995 જનુોડીયા જામનગર 7 20 શ્રી જે. પી. જાની 9687217189 

 

 



મા નમદા મહોત્ સળ – 2017 

રૂટની  વળગત 

રથ રૂ8 

નબંર 

રથ કોડડનેટરની વળગત 

તારીખ 

અળરી 
ેળાના 
ગામોના 
નામ 

ગામ
ની 
ળસ્ તી 

તાલકુો જીલ્ ો 

બે સ્ થલ ળ્  નેી 
યાત્રાની વળગત 

ગામ ઇન્  ાજનું ુ ંનામ સભા 
મા8ના 
ગામં ુ ં
નામ 

રાત્રી રોકાણ 

નામ 
અને 
હોદો 

મોબાઇ
 નબંર 

ઇ મેઇ 
કાપે 

અંતર  

ાગે 

સમય  
નામ 

મોબાઇ 

નબંર 
સ્ થલ 

સપંક 

અઘીકા
રી 

2 

 શ્રી 
કમે
ભાઇ 
ગોસરા 

 

 97746 
97250 

  

0
7

-0
9

-1
7

 

ભાદરા 1998 જનુોડીયા જામનગર 0 0 શ્રી ળી.અ . ીંબાસીયા 9727474136 
 
 
 
 
 
 
 
 

દુઘઇ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

દુઘઇ 

 
 
 
 
 
 
 
 

શ્રી 
કમે
ભાઇ 
ગોસરા 

 

કેીયા 3713 જનુોડીયા જામનગર 6 15 શ્રી આ ર.એ.અમરતીયા 8758774274 

ભીમકટા 990 જનુોડીયા જામનગર 20 30 શ્રી અનીતાબેન ડાગંર 7600939154 

જામસર 507 જનુોડીયા જામનગર 5 15 શ્રી ડી.અસ. જાડજેા 9723763467 

માણામોરા 411 જનુોડીયા જામનગર 8 15 શ્રી ડી.ળી. જાડજેા 9909441540 

કોઠારીયા 804 જનુોડીયા જામનગર 3 15 શ્રી કે.બી.સોઢા 9998576651 

માળં ુ ંગામ 459 જનુોડીયા જામનગર 15 20 શ્રી કે.એન. નદંાસણા 9879346360 

અંબાા 646 જનુોડીયા જામનગર 4 15 શ્રી દરથસીંહ જાડજેા 9558657574 

દુઘઇ 1844 જનુોડીયા જામનગર 12 20 શ્રી આર.ડી. જાડજેા 9925395972 



મા નમદા મહોત્ સળ – 2017 

રૂટની  વળગત 

રથ રૂટ 
નબંર 

રથ કોડડનેટરની વળગત 

તારીખ 

અળરી 
ેળાના 
ગામોના 
નામ 

ગામની 
ળસ્ તી 

તાલકુો જીલ્ ો 

બે સ્ થલ ળ્  ેની 
યાત્રાની વળગત 

ગામ ઇન્  ાજનું ુ ંનામ સભા 
મા8ના 
ગામં ુ ં
નામ 

રાત્રી રોકાણની  

નામ 
અને 
હોદો 

મોબાઇ 

નબંર 
ઇ મેઇ 

કાપે 

અંતર  

ાગે 

સમય  
નામ 

મોબાઇ 

નબંર 
સ્ થલ 

સપંક 

અઘીકારી 

3 

 શ્રી 
જીને
ભાઇ 
ળખારી
યા 

94262 
54977 

  

0
8

-0
9

-1
7

 

બાભંા 3607 જનુોડીયા જામનગર 0 0 શ્રી આર.ડી. કાાળડીયા 9426971500 

પીઠડ પીઠડ 

શ્રી 
જીનેભાઇ 
ળખારીયા 

રણજીતપર 251 જનુોડીયા જામનગર 7 20 શ્રી કીંજનુબેન ભેસદડીયા 9426521883 

માનપર 226 જનુોડીયા જામનગર 11 25 શ્રી કે.બી. કાનાણી 9725321123 

જનુાપર 1373 જનુોડીયા જામનગર 14 25 શ્રી એસ.પી. પોપટ 9909460194 

તારાણા 1687 જનુોડીયા જામનગર 8 20 શ્રી ાભબુેન સોંદરળા 7984794928 

માઘાપર 1007 જનુોડીયા જામનગર 4 15 શ્રી ળાય.પી.નકુમ 9638802626 

ામપર 704 જનુોડીયા જામનગર 5 15 શ્રી ળી.જી. ૌહાણ 9909645337 

રસનાલ 1208 જનુોડીયા જામનગર 15 25 શ્રી ળી.એ .પનારા 9978796058 

ટીંબડી 836 જનુોડીયા જામનગર 5 15 શ્રી એમ.જે.જાડજેા 9925052816 

પીઠડ 3940 જનુોડીયા જામનગર 7 20 શ્રી બી.કે. સોકંી 9016725203 

 



નાભ અને શોદ્દો ભોફાઇર નફંય Email

કાેર 
અંતય  ( 

કી.ભી.)

રાગેર 
વભમ 
(મભનટ)

નાભ ભોફાઇર નફંય સ્થ વંકક અમધકાયી

ભકાજી ભેઘય ૧૯૪૨ કારાલડ જાભનગય ૦ ૧૦ ડી.ડી.ડંમા ૯૮૭૯૨૭૨૮૫૩

મલબાણીમા ૮૪૦ કારાલડ જાભનગય ૭ ૧૦ એવ.એચ.લાા ૯૮૨૫૪૫૪૦૪૩

જુલાનય ૭૬૯ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ એવ.એચ.લાા ૯૮૨૫૪૫૪૦૪૩

ાતા ભેઘય ૧૭૩૦ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ એન.આય.ગોજીમા ૯૪૨૭૯૪૨૭૯૭

ભોટા લડાા ૪૧૨૯ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ ભાકડા મતુજૃા એવ ૭૪૦૫૨૦૬૫૩૫

મળળાગં ૧૨૪૫ કારાલડ જાભનગય ૮ ૧૦ ધભકયાજમવિંશ ઝારા ૯૪૯૦૯૯૬૫૫૫

નલાણીમા ખાખયીમા ૧૧૬ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ નયેળ ભકલાણા ૯૬૩૮૬૬૭૫૫૪

યાજડા ૮૦૩ કારાલડ જાભનગય ૮ ૧૦ જે.ફી.જભોડ ૮૩૪૭૩૪૦૮૮૨

ફેડીમા ૫૦૭ કારાલડ જાભનગય ૮ ૧૦ જે.ફી.જભોડ ૮૩૪૭૩૪૦૮૮૨

ખડધોયાજી ૮૯૫ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ આય.એભ.ગઢલી ૯૭૩૭૮૩૦૬૨૯

ધાધંર ીીમા ૩૭૭ કારાલડ જાભનગય ૭ ૧૦ જમેળ એભ. તાડા ૯૯૨૪૮૨૦૪૪૦

આણદંય ૩૦૦૧ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ એભ.એવ.વયલૈમા ૯૯૭૮૯૯૯૫૮૮

નીકાલા ૪૭૯૯ કારાલડ જાભનગય ૪ ૧૦ એભ.એ.તાયયા ૯૮૯૮૯૭૬૦૭૧ નીકાલા નીકાલા ૯૮૯૮૯૭૬૦૭૧

ગાભ ના ઇન્ચાર્જ ની મલગત

11/09/2017

તાલકુો

FORMAT-1 - FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH (Please provide In Word File and Shruti fonts only in Gujarati)

Please send Rath Route Plan - Taluka-wise in Separate page/sheet

યથ રૂટ FORMAT-1

જજલ્રો: જાભનગય તાલકુો: કારાલડ

યથ રૂટ 
નફંય

યથરૂટ  કોર્ડિનેટય ની મલગત
તાયીખ આલયી રેલાના 

ગાભોના નાભ
ગાભ ની 
લસ્તી જજલ્રો

ફે સ્થ લચ્ચેની 
માત્રા ની મલગતો

વબા ભાટે ના 
ગાભ નુ ંનાભ 

(વાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
વબા)

યાત્રી યોકાણ ની મલગત

૧ એન.ી.બચુ વકકર 
ઓપીવય મનકાલા 98981 99990



નાભ અને શોદ્દો ભોફાઇર નફંય Email

કાેર 
અંતય  ( 

કી.ભી.)

રાગેર 
વભમ 
(મભનટ)

નાભ ભોફાઇર નફંય સ્થ વંકક અમધકાયી

ગાભ ના ઇન્ચાર્જ ની મલગત
તાલકુો

યથ રૂટ FORMAT-1

જજલ્રો: જાભનગય તાલકુો: કારાલડ

યથ રૂટ 
નફંય

યથરૂટ  કોર્ડિનેટય ની મલગત
તાયીખ આલયી રેલાના 

ગાભોના નાભ
ગાભ ની 
લસ્તી જજલ્રો

ફે સ્થ લચ્ચેની 
માત્રા ની મલગતો

વબા ભાટે ના 
ગાભ નુ ંનાભ 

(વાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
વબા)

યાત્રી યોકાણ ની મલગત

વયલાણીમા ૧૫૦૫ કારાલડ જાભનગય ૦ ૧૦ એ.વી.ડંીત ૯૮૯૮૫૦૨૧૦૧

પ્રભજુી ીીમા ૪૩૩ કારાલડ જાભનગય ૭ ૧૦ એ.વી.ડંીત ૯૮૯૮૫૦૨૧૦૧

વનાા ૮૯૭ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ જોરીફેન એવ. ધીંગાણી ૯૪૨૬૨૬૫૭૭૬

ભછરીલડ ૯૫૮ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ ડી.આય.બોા ૯૬૨૪૯૭૧૮૭૧

અયરા ૧૩૬૪ કારાલડ જાભનગય ૪ ૧૦ એભ.વી.જાડેજા ૯૯૨૫૩૯૫૮૪૫

લજીય ખાખયીમા ૫૬૬ કારાલડ જાભનગય ૨ ૧૦ આય.કે.યાભાનજુ ૯૬૨૪૬૭૨૮૯૧

ભોયલાડી ૩૪૨ કારાલડ જાભનગય ૨ ૧૦ આય.કે.યાભાનજુ ૯૬૨૪૬૭૨૮૯૧

દાલરી ૪૦૬ કારાલડ જાભનગય ૪ ૧૦ કે.કે.દલે ૯૬૨૪૭૦૬૨૧૫

વાલરી ૩૨૫ કારાલડ જાભનગય ૮ ૧૦ વોનરફા એન ગઢલી ૭૦૬૯૭૬૭૬૬૦

ફોડી ૭૪૫ કારાલડ જાભનગય ૪ ૧૦ જે.જી.ચાલડા ૯૯૦૯૨૪૮૩૬૫

છતય ૧૮૬૫ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ એભ.જી.ગોશીર ૯૯૯૮૯૨૯૪૪૪

ભોટા ાચંદેલડા ૧૩૮૬ કારાલડ જાભનગય ૪ ૧૦ એભ.જી.ગોશીર ૯૯૯૮૯૨૯૪૪૪

નાના ાચંદેલડા ૬૭૦ કારાલડ જાભનગય ૨ ૧૦ એભ.જી.ગોશીર ૯૯૯૮૯૨૯૪૪૪

ભોટી લાલડી ૧૧૮૫ કારાલડ જાભનગય ૧૦ ૨૦ અંર્કત એન ધકાણ ૯૪૨૪૬૨૦૮૨૮

ઉભયાા ૧૨૩૩ કારાલડ જાભનગય ૮ ૧૦ વી.ી.સતુયીમા ૯૯૦૯૧૬૩૯૪૦ ઉભયાા

ધનુધોયાજી ૧૯૧૮ કારાલડ જાભનગય ૮ ૧૦ અયમલિંદ વી બોયણીમા ૯૮૨૫૭૬૫૩૭૪ ધનુધોયાજી ધનુધોયાજી ૯૮૨૫૭૬૫૩૭૪

૪
ળૈરે ભશતેા 
વકકર ઓપીવય 

કારાલડ
9428215868 14/09/2017
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કાેર 
અંતય  ( 

કી.ભી.)

રાગેર 
વભમ 
(મભનટ)

નાભ ભોફાઇર નફંય સ્થ વંકક અમધકાયી

ગાભ ના ઇન્ચાર્જ ની મલગત
તાલકુો

યથ રૂટ FORMAT-1

જજલ્રો: જાભનગય તાલકુો: કારાલડ

યથ રૂટ 
નફંય

યથરૂટ  કોર્ડિનેટય ની મલગત
તાયીખ આલયી રેલાના 

ગાભોના નાભ
ગાભ ની 
લસ્તી જજલ્રો

ફે સ્થ લચ્ચેની 
માત્રા ની મલગતો

વબા ભાટે ના 
ગાભ નુ ંનાભ 

(વાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
વબા)

યાત્રી યોકાણ ની મલગત

શયીય (ખ.ં) ૧૧૬૧ કારાલડ જાભનગય ૦ ૧૦ કે.એવ.વાકયીમા ૯૬૮૭૮૭૬૮૭૭

ભોટી ભાટરી ૧૫૦૪ કારાલડ જાભનગય ૧૦ ૨૦ એ.એ.યાઠોડ ૯૪૨૬૧૨૫૧૬૧

ખાનકોટડા ૧૪૮૩ કારાલડ જાભનગય ૪ ૧૦ આય.એ.બડંેયી ૯૫૫૮૮૦૨૮૫૭

નાગયુ ૬૪૩ કારાલડ જાભનગય ૧૨ ૨૦ ડી.એન.પદુ ૯૭૧૨૩૮૭૦૧૬

ગોરણીમા ૪૩૦ કારાલડ જાભનગય ૨ ૧૦ ડી.એન.પદુ ૯૭૧૨૩૮૭૦૧૬

દુધાા ૬૮૫ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ લી.એવ.વઘંાણી ૯૪૨૮૯૮૦૬૩૩

નાની બગેડી ૧૩૬૩ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ કે.કે.દલે ૯૬૨૪૭૦૬૨૧૫

ભોટી બગેડી ૫૧૭ કારાલડ જાભનગય ૩ ૧૦ વી.આય.કગથયા ૯૪૨૭૭૭૫૩૭૧

રરોઇ ૭૪૪ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ લી.એવ.વઘંાણી ૯૭૧૨૨૧૧૧૩૧

ફાગંા ૧૨૪૫ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ એન.ફી.ગોયવીમા ૯૪૨૮૯૮૭૪૧૫

વયાાદય ૫૭૮ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ આય.જી.શીયયા ૯૮૨૫૭૪૦૭૧૫

નાની બરવાણ ૯૦૬ કારાલડ જાભનગય ૪ ૧૦ ર્િષ્નાફેન એ સરુૂ ૯૭૨૩૫૨૦૨૧૯ નાની 
બરવાણ

ફેયાજા ૧૬૦૯ કારાલડ જાભનગય ૧ ૧૦ આય.જી.શીયયા ૯૮૨૫૭૪૦૭૧૫ ફેયાજા ફેયાજા ૯૮૨૫૭૪૦૭૧૫

૩
લી.એ.યભાય 
મલસ્તયણ 

અમધકાયી ખેતી 
તા..ંકારાલડ

9727748264 13/09/2017



નાભ અને શોદ્દો ભોફાઇર નફંય Email

કાેર 
અંતય  ( 

કી.ભી.)

રાગેર 
વભમ 
(મભનટ)

નાભ ભોફાઇર નફંય સ્થ વંકક અમધકાયી

ગાભ ના ઇન્ચાર્જ ની મલગત
તાલકુો

યથ રૂટ FORMAT-1

જજલ્રો: જાભનગય તાલકુો: કારાલડ

યથ રૂટ 
નફંય

યથરૂટ  કોર્ડિનેટય ની મલગત
તાયીખ આલયી રેલાના 

ગાભોના નાભ
ગાભ ની 
લસ્તી જજલ્રો

ફે સ્થ લચ્ચેની 
માત્રા ની મલગતો

વબા ભાટે ના 
ગાભ નુ ંનાભ 

(વાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
વબા)

યાત્રી યોકાણ ની મલગત

યાજસ્થી ૮૦૩ કારાલડ જાભનગય 0 ૧૦ એચ.એન.લાઘેરા ૯૯૦૪૯૯૯૯૮૫

ચાયા ૫૭૦ કારાલડ જાભનગય 3 ૧૦ આય.એન.ચાલડા ૯૯૭૮૭૦૩૬૩૭

ખીભાણી વણોવયા ૬૨૨ કારાલડ જાભનગય 5 ૧૦ એચ.એન.લાઘેરા ૯૯૦૪૯૯૯૯૮૫

ભણલય ખીજડીમા ૨૮૬ કારાલડ જાભનગય 9 ૧૫ જી.એવ.ફાયૈમા ૮૬૭૩૦૩૯૦૯૧

જળાય ૧૯૨૭ કારાલડ જાભનગય 2 ૧૦ જી.એવ.ફાયૈમા ૮૬૭૩૦૩૯૦૯૧

બાય ુખાખયીમા ૨૪૬ કારાલડ જાભનગય 3 ૧૦ કે.એભ.પ્રજામત ૯૫૮૬૧૨૧૭૦૬

ફાલા ખાખયીમા ૧૩૨૨ કારાલડ જાભનગય 2 ૧૦ ફી.ફી.ઝેઝયીમા ૯૯૨૫૩૭૯૧૯૧

મલયલાલ ૭૦૪ કારાલડ જાભનગય 1 ૧૦ ી.એચ.મવિંગર ૯૭૧૨૩૯૩૯૦૦

બીભાન ુગાભ ૫૩૧ કારાલડ જાભનગય 2 ૧૦ ી.એચ.મવિંગર ૯૭૧૨૩૯૩૯૦૦

વમતમા ૧૧૩૩ કારાલડ જાભનગય 3 ૧૦ એન.કે.યાઠોડ ૯૭૨૬૯૬૦૫૬૮

વોયઠા ૯૧૯ કારાલડ જાભનગય 3 ૧૦ એન.કે.યાઠોડ ૯૭૨૬૯૬૦૫૬૮

ભોટી નાગાજાય ૧૮૨૭ કારાલડ જાભનગય 4 ૧૦ લનયાજ એવ.બોજાણી ૯૯૯૮૮૩૯૮૨૭

ીઠડીમા ૧૩૨૩ કારાલડ જાભનગય 5 ૧૦ એવ.કે.લેકયીમા ૯૯૭૯૫૮૪૬૦૪

જીલાય ૭૫૬ કારાલડ જાભનગય 15 ૨૦ કે.એભ.પ્રજામત ૯૫૮૬૧૨૧૭૦૬

નાના ફાદનય ૩૧૧ કારાલડ જાભનગય 2 ૧૦ લી.એવ.ચૌધયી ૯૫૭૪૮૯૯૦૦૪

નાની લાલડી ૧૨૦૧ કારાલડ જાભનગય 10 ૨૦ વાગય આય ત્રીલેદી ૯૪૨૮૧૯૧૦૦૪ નાની લાલડી

લોડીવાગં ૧૭૩૮ કારાલડ જાભનગય 10 ૨૦ વી.ય.ુલાય ૯૪૨૮૦૮૬૯૫૦ લોડીવાગં લોડીવાગં ૯૪૨૮૦૮૬૯૫૦

૨
જે.એભ.યાણીા-
વકકર ઇન્વેકટય, 

તા..ં

997924103 12/09/2017



નાભ અને શોદ્દો ભોફાઇર નફંય Email

કાેર 
અંતય  ( 

કી.ભી.)

રાગેર 
વભમ 
(મભનટ)

નાભ ભોફાઇર નફંય સ્થ વંકક અમધકાયી

ગાભ ના ઇન્ચાર્જ ની મલગત
તાલકુો

યથ રૂટ FORMAT-1

જજલ્રો: જાભનગય તાલકુો: કારાલડ

યથ રૂટ 
નફંય

યથરૂટ  કોર્ડિનેટય ની મલગત
તાયીખ આલયી રેલાના 

ગાભોના નાભ
ગાભ ની 
લસ્તી જજલ્રો

ફે સ્થ લચ્ચેની 
માત્રા ની મલગતો

વબા ભાટે ના 
ગાભ નુ ંનાભ 

(વાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
વબા)

યાત્રી યોકાણ ની મલગત

ટોડા ૧૪૫૬ કારાલડ જાભનગય ૦ ૧૦ ફી.કે.યાણા ૭૮૭૮૯૭૦૦૫૫

બાલાબી ખીજડીમા ૧૧૨૩ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ ટી.એચ.ગૌસ્લાભી ૯૬૮૭૯૭૬૨૩૭

ખયેડી ૬૩૦૪ કારાલડ જાભનગય ૭ ૧૦ કે.આય.વાફંડ ૯૩૪૭૮૨૧૯૫૭

ગુદંા ૨૪૮ કારાલડ જાભનગય ૭ ૧૦ એભ.ફી.ચૌધયી ૯૬૬૨૨૩૦૯૩૧

ભાખાકયોડ ૮૬૪ કારાલડ જાભનગય ૩ ૧૦ એભ.ફી.ચૌધયી ૯૬૬૨૨૩૦૯૩૧

કારભેઘડા ૧૬૨૩ કારાલડ જાભનગય ૩ ૧૦ મોગીયાગમવિંશ એ ઝારા ૯૭૧૪૨૩૮૬૮૮

ડેયી ૧૦૧૪ કારાલડ જાભનગય ૮ ૧૦ લી.ફી.ચડુાવભા ૭૩૫૯૪૫૩૯૦૧

ભેટીમા ૨૨૪ કારાલડ જાભનગય ૨ ૧૦ લી.ફી.ચડુાવભા ૭૩૫૯૪૫૩૯૦૧

નાના લડાા ૨૯૩૨ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ એવ.જી.પ્રજામત ૯૯૭૯૮૮૩૪૧૦

કોઠા બાડુકીમા ૯૭૮ કારાલડ જાભનગય ૧૬ ૨૦ આય.એન.ચાલડા ૯૯૭૮૭૦૩૬૩૭

ભોટા બાડુકીમા ૧૨૫૯ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ આય.એ.જાડેજા ૯૪૨૭૪૪૪૦૪૪

ીય ૧૪૩૫ કારાલડ જાભનગય ૪ ૧૦ એવ.ડી.ગાભી ૯૬૨૪૧૨૬૯૧૩

રબકુીમા બાડુકીમા ૨૨૫ કારાલડ જાભનગય ૭ ૧૦ આય.એ.જાડેજા ૯૪૨૭૪૪૪૦૪૪

બગત ખીજડીમા ૮૧૫ કારાલડ જાભનગય ૩ ૧૦ જી.ફી.જાડેજા ૯૪૨૮૭૨૭૯૨૪

નાણીમા ખીજડીમા ૧૭૦૪ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ જીલતીફેન જે યાભ ૯૮૨૪૬૨૦૨૨૮ નાણીમા 
ખીજડીમા

મુીરા ૨૦૬૯ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ જીલતીફેન જે યાભ ૯૮૨૪૬૨૦૨૨૮ મુીરા મુીરા ૯૮૨૪૬૨૦૨૨૮

તાલકુા વિકાસ અવિકારી મામતદાર પ્ાાંત અવિકારી
કાાિડ કાાિડ જામનગર(ગ્રામ્ય)

૫
ગીયીળ મવિંધાલત-

વકકર ઓપીવય-

મુીરા
97263 01274 15/09/2017



નાભ અને શોદ્દો ભોફાઇર નફંય Email

કાેર 
અંતય  ( 

કી.ભી.)

રાગેર 
વભમ 
(મભનટ)

નાભ ભોફાઇર નફંય સ્થ વંકક અમધકાયી

ભકાજી ભેઘય ૧૯૪૨ કારાલડ જાભનગય ૦ ૧૦ ડી.ડી.ડંમા ૯૮૭૯૨૭૨૮૫૩

મલબાણીમા ૮૪૦ કારાલડ જાભનગય ૭ ૧૦ એવ.એચ.લાા ૯૮૨૫૪૫૪૦૪૩

જુલાનય ૭૬૯ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ એવ.એચ.લાા ૯૮૨૫૪૫૪૦૪૩

ાતા ભેઘય ૧૭૩૦ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ એન.આય.ગોજીમા ૯૪૨૭૯૪૨૭૯૭

ભોટા લડાા ૪૧૨૯ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ ભાકડા મતુજૃા એવ ૭૪૦૫૨૦૬૫૩૫

મળળાગં ૧૨૪૫ કારાલડ જાભનગય ૮ ૧૦ ધભકયાજમવિંશ ઝારા ૯૪૯૦૯૯૬૫૫૫

નલાણીમા ખાખયીમા ૧૧૬ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ નયેળ ભકલાણા ૯૬૩૮૬૬૭૫૫૪

યાજડા ૮૦૩ કારાલડ જાભનગય ૮ ૧૦ જે.ફી.જભોડ ૮૩૪૭૩૪૦૮૮૨

ફેડીમા ૫૦૭ કારાલડ જાભનગય ૮ ૧૦ જે.ફી.જભોડ ૮૩૪૭૩૪૦૮૮૨

ખડધોયાજી ૮૯૫ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ આય.એભ.ગઢલી ૯૭૩૭૮૩૦૬૨૯

ધાધંર ીીમા ૩૭૭ કારાલડ જાભનગય ૭ ૧૦ જમેળ એભ. તાડા ૯૯૨૪૮૨૦૪૪૦

આણદંય ૩૦૦૧ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ એભ.એવ.વયલૈમા ૯૯૭૮૯૯૯૫૮૮

નીકાલા ૪૭૯૯ કારાલડ જાભનગય ૪ ૧૦ એભ.એ.તાયયા ૯૮૯૮૯૭૬૦૭૧ નીકાલા નીકાલા ૯૮૯૮૯૭૬૦૭૧

ગાભ ના ઇન્ચાર્જ ની મલગત

11/09/2017

તાલકુો

FORMAT-1 - FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH (Please provide In Word File and Shruti fonts only in Gujarati)

યથ રૂટ FORMAT-1

જજલ્રો: જાભનગય તાલકુો: કારાલડ

યથ રૂટ 
નફંય

યથરૂટ  કોર્ડિનેટય ની મલગત
તાયીખ આલયી રેલાના 

ગાભોના નાભ
ગાભ ની 
લસ્તી જજલ્રો

ફે સ્થ લચ્ચેની 
માત્રા ની મલગતો

વબા ભાટે ના 
ગાભ નુ ંનાભ 

(વાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
વબા)

યાત્રી યોકાણ ની મલગત

૧
એન.ી.બચુ 
વકકર ઓપીવય 

મનકાલા
98981 99990



નાભ અને શોદ્દો ભોફાઇર નફંય Email

કાેર 
અંતય  ( 

કી.ભી.)

રાગેર 
વભમ 
(મભનટ)

નાભ ભોફાઇર નફંય સ્થ વંકક અમધકાયી

ગાભ ના ઇન્ચાર્જ ની મલગત
તાલકુો

યથ રૂટ FORMAT-1

જજલ્રો: જાભનગય તાલકુો: કારાલડ

યથ રૂટ 
નફંય

યથરૂટ  કોર્ડિનેટય ની મલગત
તાયીખ આલયી રેલાના 

ગાભોના નાભ
ગાભ ની 
લસ્તી જજલ્રો

ફે સ્થ લચ્ચેની 
માત્રા ની મલગતો

વબા ભાટે ના 
ગાભ નુ ંનાભ 

(વાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
વબા)

યાત્રી યોકાણ ની મલગત

વયલાણીમા ૧૫૦૫ કારાલડ જાભનગય ૦ ૧૦ એ.વી.ડંીત ૯૮૯૮૫૦૨૧૦૧

પ્રભજુી ીીમા ૪૩૩ કારાલડ જાભનગય ૭ ૧૦ એ.વી.ડંીત ૯૮૯૮૫૦૨૧૦૧

વનાા ૮૯૭ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ જોરીફેન એવ. ધીંગાણી ૯૪૨૬૨૬૫૭૭૬

ભછરીલડ ૯૫૮ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ ડી.આય.બોા ૯૬૨૪૯૭૧૮૭૧

અયરા ૧૩૬૪ કારાલડ જાભનગય ૪ ૧૦ એભ.વી.જાડેજા ૯૯૨૫૩૯૫૮૪૫

લજીય ખાખયીમા ૫૬૬ કારાલડ જાભનગય ૨ ૧૦ આય.કે.યાભાનજુ ૯૬૨૪૬૭૨૮૯૧

ભોયલાડી ૩૪૨ કારાલડ જાભનગય ૨ ૧૦ આય.કે.યાભાનજુ ૯૬૨૪૬૭૨૮૯૧

દાલરી ૪૦૬ કારાલડ જાભનગય ૪ ૧૦ કે.કે.દલે ૯૬૨૪૭૦૬૨૧૫

વાલરી ૩૨૫ કારાલડ જાભનગય ૮ ૧૦ વોનરફા એન ગઢલી ૭૦૬૯૭૬૭૬૬૦

ફોડી ૭૪૫ કારાલડ જાભનગય ૪ ૧૦ જે.જી.ચાલડા ૯૯૦૯૨૪૮૩૬૫

છતય ૧૮૬૫ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ એભ.જી.ગોશીર ૯૯૯૮૯૨૯૪૪૪

ભોટા ાચંદેલડા ૧૩૮૬ કારાલડ જાભનગય ૪ ૧૦ એભ.જી.ગોશીર ૯૯૯૮૯૨૯૪૪૪

નાના ાચંદેલડા ૬૭૦ કારાલડ જાભનગય ૨ ૧૦ એભ.જી.ગોશીર ૯૯૯૮૯૨૯૪૪૪

ભોટી લાલડી ૧૧૮૫ કારાલડ જાભનગય ૧૦ ૨૦ અંર્કત એન ધકાણ ૯૪૨૪૬૨૦૮૨૮

૪
ળૈરે ભશતેા 
વકકર ઓપીવય 

કારાલડ
9428215868 14/09/2017



નાભ અને શોદ્દો ભોફાઇર નફંય Email

કાેર 
અંતય  ( 

કી.ભી.)

રાગેર 
વભમ 
(મભનટ)

નાભ ભોફાઇર નફંય સ્થ વંકક અમધકાયી

ગાભ ના ઇન્ચાર્જ ની મલગત
તાલકુો

યથ રૂટ FORMAT-1

જજલ્રો: જાભનગય તાલકુો: કારાલડ

યથ રૂટ 
નફંય

યથરૂટ  કોર્ડિનેટય ની મલગત
તાયીખ આલયી રેલાના 

ગાભોના નાભ
ગાભ ની 
લસ્તી જજલ્રો

ફે સ્થ લચ્ચેની 
માત્રા ની મલગતો

વબા ભાટે ના 
ગાભ નુ ંનાભ 

(વાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
વબા)

યાત્રી યોકાણ ની મલગત

ઉભયાા ૧૨૩૩ કારાલડ જાભનગય ૮ ૧૦ વી.ી.સતુયીમા ૯૯૦૯૧૬૩૯૪૦ ઉભયાા

ધનુધોયાજી ૧૯૧૮ કારાલડ જાભનગય ૮ ૧૦ અયમલિંદ વી બોયણીમા ૯૮૨૫૭૬૫૩૭૪ ધનુધોયાજી ધનુધોયા
જી ૯૮૨૫૭૬૫૩૭૪

૪
ળૈરે ભશતેા 
વકકર ઓપીવય 

કારાલડ
9428215868 14/09/2017



નાભ અને શોદ્દો ભોફાઇર નફંય Email

કાેર 
અંતય  ( 

કી.ભી.)

રાગેર 
વભમ 
(મભનટ)

નાભ ભોફાઇર નફંય સ્થ વંકક અમધકાયી

ગાભ ના ઇન્ચાર્જ ની મલગત
તાલકુો

યથ રૂટ FORMAT-1

જજલ્રો: જાભનગય તાલકુો: કારાલડ

યથ રૂટ 
નફંય

યથરૂટ  કોર્ડિનેટય ની મલગત
તાયીખ આલયી રેલાના 

ગાભોના નાભ
ગાભ ની 
લસ્તી જજલ્રો

ફે સ્થ લચ્ચેની 
માત્રા ની મલગતો

વબા ભાટે ના 
ગાભ નુ ંનાભ 

(વાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
વબા)

યાત્રી યોકાણ ની મલગત

શયીય (ખ.ં) ૧૧૬૧ કારાલડ જાભનગય ૦ ૧૦ કે.એવ.વાકયીમા ૯૬૮૭૮૭૬૮૭૭

ભોટી ભાટરી ૧૫૦૪ કારાલડ જાભનગય ૧૦ ૨૦ એ.એ.યાઠોડ ૯૪૨૬૧૨૫૧૬૧

ખાનકોટડા ૧૪૮૩ કારાલડ જાભનગય ૪ ૧૦ આય.એ.બડંેયી ૯૫૫૮૮૦૨૮૫૭

નાગયુ ૬૪૩ કારાલડ જાભનગય ૧૨ ૨૦ ડી.એન.પદુ ૯૭૧૨૩૮૭૦૧૬

ગોરણીમા ૪૩૦ કારાલડ જાભનગય ૨ ૧૦ ડી.એન.પદુ ૯૭૧૨૩૮૭૦૧૬

દુધાા ૬૮૫ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ લી.એવ.વઘંાણી ૯૪૨૮૯૮૦૬૩૩

નાની બગેડી ૧૩૬૩ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ કે.કે.દલે ૯૬૨૪૭૦૬૨૧૫

ભોટી બગેડી ૫૧૭ કારાલડ જાભનગય ૩ ૧૦ વી.આય.કગથયા ૯૪૨૭૭૭૫૩૭૧

રરોઇ ૭૪૪ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ લી.એવ.વઘંાણી ૯૭૧૨૨૧૧૧૩૧

ફાગંા ૧૨૪૫ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ એન.ફી.ગોયવીમા ૯૪૨૮૯૮૭૪૧૫

વયાાદય ૫૭૮ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ આય.જી.શીયયા ૯૮૨૫૭૪૦૭૧૫

નાની બરવાણ ૯૦૬ કારાલડ જાભનગય ૪ ૧૦ ર્િષ્નાફેન એ સરુૂ ૯૭૨૩૫૨૦૨૧૯ નાની 
બરવાણ

ફેયાજા ૧૬૦૯ કારાલડ જાભનગય ૧ ૧૦ આય.જી.શીયયા ૯૮૨૫૭૪૦૭૧૫ ફેયાજા ફેયાજા ૯૮૨૫૭૪૦૭૧૫

૩
લી.એ.યભાય 
મલસ્તયણ 

અમધકાયી ખેતી 
તા..ંકારાલડ

9727748264 13/09/2017



નાભ અને શોદ્દો ભોફાઇર નફંય Email

કાેર 
અંતય  ( 

કી.ભી.)

રાગેર 
વભમ 
(મભનટ)

નાભ ભોફાઇર નફંય સ્થ વંકક અમધકાયી

ગાભ ના ઇન્ચાર્જ ની મલગત
તાલકુો

યથ રૂટ FORMAT-1

જજલ્રો: જાભનગય તાલકુો: કારાલડ

યથ રૂટ 
નફંય

યથરૂટ  કોર્ડિનેટય ની મલગત
તાયીખ આલયી રેલાના 

ગાભોના નાભ
ગાભ ની 
લસ્તી જજલ્રો

ફે સ્થ લચ્ચેની 
માત્રા ની મલગતો

વબા ભાટે ના 
ગાભ નુ ંનાભ 

(વાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
વબા)

યાત્રી યોકાણ ની મલગત

યાજસ્થી ૮૦૩ કારાલડ જાભનગય 0 ૧૦ એચ.એન.લાઘેરા ૯૯૦૪૯૯૯૯૮૫

ચાયા ૫૭૦ કારાલડ જાભનગય 3 ૧૦ આય.એન.ચાલડા ૯૯૭૮૭૦૩૬૩૭

ખીભાણી વણોવયા ૬૨૨ કારાલડ જાભનગય 5 ૧૦ એચ.એન.લાઘેરા ૯૯૦૪૯૯૯૯૮૫

ભણલય ખીજડીમા ૨૮૬ કારાલડ જાભનગય 9 ૧૫ જી.એવ.ફાયૈમા ૮૬૭૩૦૩૯૦૯૧

જળાય ૧૯૨૭ કારાલડ જાભનગય 2 ૧૦ જી.એવ.ફાયૈમા ૮૬૭૩૦૩૯૦૯૧

બાય ુખાખયીમા ૨૪૬ કારાલડ જાભનગય 3 ૧૦ કે.એભ.પ્રજામત ૯૫૮૬૧૨૧૭૦૬

ફાલા ખાખયીમા ૧૩૨૨ કારાલડ જાભનગય 2 ૧૦ ફી.ફી.ઝેઝયીમા ૯૯૨૫૩૭૯૧૯૧

મલયલાલ ૭૦૪ કારાલડ જાભનગય 1 ૧૦ ી.એચ.મવિંગર ૯૭૧૨૩૯૩૯૦૦

બીભાન ુગાભ ૫૩૧ કારાલડ જાભનગય 2 ૧૦ ી.એચ.મવિંગર ૯૭૧૨૩૯૩૯૦૦

વમતમા ૧૧૩૩ કારાલડ જાભનગય 3 ૧૦ એન.કે.યાઠોડ ૯૭૨૬૯૬૦૫૬૮

વોયઠા ૯૧૯ કારાલડ જાભનગય 3 ૧૦ એન.કે.યાઠોડ ૯૭૨૬૯૬૦૫૬૮

ભોટી નાગાજાય ૧૮૨૭ કારાલડ જાભનગય 4 ૧૦ લનયાજ એવ.બોજાણી ૯૯૯૮૮૩૯૮૨૭

ીઠડીમા ૧૩૨૩ કારાલડ જાભનગય 5 ૧૦ એવ.કે.લેકયીમા ૯૯૭૯૫૮૪૬૦૪

જીલાય ૭૫૬ કારાલડ જાભનગય 15 ૨૦ કે.એભ.પ્રજામત ૯૫૮૬૧૨૧૭૦૬

નાના ફાદનય ૩૧૧ કારાલડ જાભનગય 2 ૧૦ લી.એવ.ચૌધયી ૯૫૭૪૮૯૯૦૦૪

નાની લાલડી ૧૨૦૧ કારાલડ જાભનગય 10 ૨૦ વાગય આય ત્રીલેદી ૯૪૨૮૧૯૧૦૦૪ નાની લાલડી

લોડીવાગં ૧૭૩૮ કારાલડ જાભનગય 10 ૨૦ વી.ય.ુલાય ૯૪૨૮૦૮૬૯૫૦ લોડીવાગં લોડીવાગં ૯૪૨૮૦૮૬૯૫૦

૨
જે.એભ.યાણીા-

વકકર 
ઇન્વેકટય, 

તા..ં

997924103 12/09/2017



નાભ અને શોદ્દો ભોફાઇર નફંય Email

કાેર 
અંતય  ( 

કી.ભી.)

રાગેર 
વભમ 
(મભનટ)

નાભ ભોફાઇર નફંય સ્થ વંકક અમધકાયી

ગાભ ના ઇન્ચાર્જ ની મલગત
તાલકુો

યથ રૂટ FORMAT-1

જજલ્રો: જાભનગય તાલકુો: કારાલડ

યથ રૂટ 
નફંય

યથરૂટ  કોર્ડિનેટય ની મલગત
તાયીખ આલયી રેલાના 

ગાભોના નાભ
ગાભ ની 
લસ્તી જજલ્રો

ફે સ્થ લચ્ચેની 
માત્રા ની મલગતો

વબા ભાટે ના 
ગાભ નુ ંનાભ 

(વાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
વબા)

યાત્રી યોકાણ ની મલગત

ટોડા ૧૪૫૬ કારાલડ જાભનગય ૦ ૧૦ ફી.કે.યાણા ૭૮૭૮૯૭૦૦૫૫

બાલાબી ખીજડીમા ૧૧૨૩ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ ટી.એચ.ગૌસ્લાભી ૯૬૮૭૯૭૬૨૩૭

ખયેડી ૬૩૦૪ કારાલડ જાભનગય ૭ ૧૦ કે.આય.વાફંડ ૯૩૪૭૮૨૧૯૫૭

ગુદંા ૨૪૮ કારાલડ જાભનગય ૭ ૧૦ એભ.ફી.ચૌધયી ૯૬૬૨૨૩૦૯૩૧

ભાખાકયોડ ૮૬૪ કારાલડ જાભનગય ૩ ૧૦ એભ.ફી.ચૌધયી ૯૬૬૨૨૩૦૯૩૧

કારભેઘડા ૧૬૨૩ કારાલડ જાભનગય ૩ ૧૦ મોગીયાગમવિંશ એ ઝારા ૯૭૧૪૨૩૮૬૮૮

ડેયી ૧૦૧૪ કારાલડ જાભનગય ૮ ૧૦ લી.ફી.ચડુાવભા ૭૩૫૯૪૫૩૯૦૧

ભેટીમા ૨૨૪ કારાલડ જાભનગય ૨ ૧૦ લી.ફી.ચડુાવભા ૭૩૫૯૪૫૩૯૦૧

નાના લડાા ૨૯૩૨ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ એવ.જી.પ્રજામત ૯૯૭૯૮૮૩૪૧૦

કોઠા બાડુકીમા ૯૭૮ કારાલડ જાભનગય ૧૬ ૨૦ આય.એન.ચાલડા ૯૯૭૮૭૦૩૬૩૭

ભોટા બાડુકીમા ૧૨૫૯ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ આય.એ.જાડેજા ૯૪૨૭૪૪૪૦૪૪

ીય ૧૪૩૫ કારાલડ જાભનગય ૪ ૧૦ એવ.ડી.ગાભી ૯૬૨૪૧૨૬૯૧૩

રબકુીમા બાડુકીમા ૨૨૫ કારાલડ જાભનગય ૭ ૧૦ આય.એ.જાડેજા ૯૪૨૭૪૪૪૦૪૪

બગત ખીજડીમા ૮૧૫ કારાલડ જાભનગય ૩ ૧૦ જી.ફી.જાડેજા ૯૪૨૮૭૨૭૯૨૪

નાણીમા ખીજડીમા ૧૭૦૪ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ જીલતીફેન જે યાભ ૯૮૨૪૬૨૦૨૨૮ નાણીમા 
ખીજડીમા

મુીરા ૨૦૬૯ કારાલડ જાભનગય ૫ ૧૦ જીલતીફેન જે યાભ ૯૮૨૪૬૨૦૨૨૮ મુીરા મુીરા ૯૮૨૪૬૨૦૨૨૮

૫
ગીયીળ 

મવિંધાલત-વકકર 
ઓપીવય-મુીરા

97263 01274 15/09/2017



FORMET-1-FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH (Plase provide In Word File and Shruti fots only in Gujarati) 
 

Please send Rath Route Plan – Taluka – wise in Separate page/sheet 

 

રથ ફૃટ FORMAT - 1 

જિલ્ો: જામનગર તાલકુો ારુ  

રથ 
ફૃટ 
નબંર 

રથફૃટ કોર્ડિનેટરની વળગત તારીખ આળરી 
ેળાના 
ગામોના 
નામ 

ગામની 
ળસ્તી 

તાલકુો જિલ્ો બે સ્થલ ળચ્ચેની 
યાત્રાની વળગત 

ગામના ઈન્ચાર્જની વળગત સભા 
માટેના 
ગામન ુ
નામ 
(સાજંે 
૫:૦૦ થી 
૬:૦૦) 

રાત્રી રોકાણની વળગત 

નામ અને 
હોદો 

મોબાઈ 
નબંર 

Email કાે 
અંતર 

(કી.મી.) 

ાગે 
સમય 

(વમવનટ) 

નામ મોબાઈ 
નબંર 

સ્થલ  સંકક 
અવધકારી 

૧ 

સી.ટી.હર્ડય, 
મામતદારશ્રી, 
ારુ ૭૫૬૭૦૦૨૮૩૨ 

mam-
lalpur@gujarat.go

v.in 11-09-2017 ૧ .સણોસરા  ૧૭૩૯ ારુ જામનગર ૦ ૦ તાટી કમ મતં્રી ૯૯૦૪૯૪૦૧૦૫ મચ્ુ બેરાજા 
મચ્ુ 
બેરાજા 

મામતદારશ્રી, 
ારુ 

     ૨ .કાીીતડ  ૫૯૯   ૪ ૧૦ તાટી કમ મતં્રી ૯૯૦૪૯૪૦૧૦૫    
     ૩ .સણોસરી  ૨૩૮૩   ૫ ૧૦ તાટી કમ મતં્રી ૯૫૭૪૫૯૭૪૯૧    
     ૪ .ગોળાણા  ૨૧૮૫   ૭ ૧૫ તાટી કમ મતં્રી ૯૭૧૪૪૮૭૩૧૯    
     ૫ .બબરબર  ૧૭૮૫   ૩ ૧૦ તાટી કમ મતં્રી ૯૭૧૪૪૮૭૩૧૯    
     ૬ .નળી ીર  ૧૫૮૯   ૮ ૧૫ તાટી કમ મતં્રી ૯૭૧૨૨૭૭૨૩૭    
     ૭ .નાની  રફૂદડ ૨૦૫૭   ૩ ૧૦ તાટી કમ મતં્રી ૮૧૨૮૧૫૮૭૩૮    

     
૮ .મોટી 
રાફુદડ ૧૮૫૫   ૨ ૧૦ તાટી કમ મતં્રી ૯૯૦૯૪૯૧૧૯૧    

     ૯ .કાનળીરડી  ૫૧૮   ૪ ૧૦ તાટી કમ મતં્રી ૯૯૨૪૮૫૯૫૧૩    

     
૧૦ .મચ્ુ 
બેરાજા ૧૬૭૭   ૧૦ ૨૦ તાટી કમ મતં્રી ૭૫૭૨૯૦૫૭૬૮    
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FORMET-1-FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH (Plase provide In Word File and Shruti fots only in Gujarati) 
 

Please send Rath Route Plan – Taluka – wise in Separate page/sheet 

 

રથ ફૃટ FORMAT – 1 

જિલ્ો: જામનગર તાલકુો ારુ  

રથ 
ફૃટ 
નબંર 

રથફૃટ કોર્ડિનેટરની વળગત તારીખ આળરી 
ેળાના 
ગામોના 
નામ 

ગામ
ની 
ળસ્તી 

તાલકુો જિલ્ો બે સ્થલ ળચ્ચેની 
યાત્રાની વળગત 

ગામના ઈન્ચાર્જની વળગત સભા 
માટેના 
ગામન ુ
નામ 
(સાજંે 
૫:૦૦ થી 
૬:૦૦) 

રાત્રી રોકાણની વળગત 

નામ અને 
હોદો 

મોબાઈ 
નબંર 

Email કાે 
અંતર 

(કી.મી.) 

ાગે 
સમય 

(વમવનટ) 

નામ મોબાઈ નબંર સ્થલ  સંકક 
અવધકારી 

૨ 
શ્રી.આર.એ.ડગ
રા,તાલકુા વળકાસ 
અવધકારીશ્રી, 
ારુ ૭૫૬૭૦૧૩૨૮૪ 

tdolalpurjam@gmail
.com 12-09-2017 ૧.અીયા ૧૫૪૯ ારુ જામનગર  ૦  ૦ તાટી કમ મતં્રી  ૯૯૨૪૮૫૯૫૧૩ સીંગચ સીંગચ 

તાલકુા વળકાસ 
અવધકારીશ્રી, 
ારુ 

          ૨.દતુગંી ૮૩૮      ૪  ૧૦ તાટી કમ મતં્રી  ૯૦૩૩૭૬૪૯૮૭       
          ૩.રંગર ૧૦૩૪      ૬  ૧૫ તાટી કમ મતં્રી  ૯૭૩૭૯૪૨૪૭૭       
          ૪.રાસગંર ૧૨૦૮      ૭  ૧૫ તાટી કમ મતં્રી  ૯૯૭૯૬૪૬૭૮૮       
          ૫.નાના ખીયા ૬૫૬      ૨  ૧૦ તાટી કમ મતં્રી  ૯૪૨૬૦૪૫૧૪૦       
          ૬.ખર્ટયા બેરાજા ૪૫૦      ૮  ૧૫ તાટી કમ મતં્રી  ૯૪૨૬૦૪૫૧૪૦       
          ૭.મેઘર ૧૧૭૦      ૭  ૧૫ તાટી કમ મતં્રી  ૮૨૩૮૨૦૭૭૪૬       
          ૮.િોગળડ  ૧૭૦૬      ૨  ૧૦ તાટી કમ મતં્રી  ૯૪૨૬૭૧૭૪૬૯       

          ૯.મીીોઈ ૧૩૯૫      ૫  ૧૦ તાટી કમ મતં્રી  ૯૯૭૯૬૪૬૭૮૮       

          ૧૦.બાખંર ૩૮૭૨      ૫  ૧૦ તાટી કમ મતં્રી  ૯૪૨૬૭૧૭૪૬૯       

     ૧૧.સીંગચ ૪૬૮૨    ૩ ૧૦ તાટી કમ મતં્રી ૯૫૭૪૧૭૫૭૦૪    
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FORMET-1-FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH (Plase provide In Word File and Shruti fots only in Gujarati) 
 

Please send Rath Route Plan – Taluka – wise in Separate page/sheet 

 

રથ ફૃટ FORMAT - 1 

જિલ્ો: જામનગર તાલકુો ારુ  

રથ 
ફૃટ 
નબંર 

રથફૃટ કોર્ડિનેટરની વળગત તારીખ આળરી 
ેળાના 
ગામોના 
નામ 

ગામની 
ળસ્તી 

તાલકુો જિલ્ો બે સ્થલ ળચ્ચેની 
યાત્રાની વળગત 

ગામના ઈન્ચાર્જની વળગત સભા 
માટેના 
ગામન ુ
નામ 
(સાજંે 
૫:૦૦ થી 
૬:૦૦) 

રાત્રી રોકાણની વળગત 

નામ અને 
હોદો 

મોબાઈ 
નબંર 

Email કાે 
અંતર 

(કી.મી.) 

ાગે 
સમય 

(વમવનટ) 

નામ મોબાઈ 
નબંર 

સ્થલ  સંકક 
અવધકારી 

૩ 
સી.ટી.હર્ડય, 
મામતદારશ્રી, 
ારુ ૭૫૬૭૦૦૨૮૩૨ 

mam-
lalpur@gujarat.
gov.in 13-09-2017 ૧.ડાણા ૪૫૪૧ ારુ જામનગર  ૦  ૦ તાટી કમ મતં્રી ૮૨૩૮૨૦૭૭૪૬ ારુ ારુ 

મામતદારશ્રી, 
ારુ 

          ૨.કાનાલસુ ૨૩૪૨      ૪  ૧૦ તાટી કમ મતં્રી ૯૪૨૯૮૦૪૬૦૩       
          ૩.સેતાલસુ ૮૯૨      ૩  ૧૦ તાટી કમ મતં્રી ૯૪૨૯૮૦૪૬૦૩       
          ૪. મેઘનગુામ ૩૧૮      ૪  ૧૦ તાટી કમ મતં્રી  ૯૭૩૭૦૧૨૦૪૭       
          ૫.આરબલસુ ૧૬૪૯      ૬  ૧૫ તાટી કમ મતં્રી  ૯૪૨૪૮૦૪૬૦૩       
          ૬.સેળક ધણુીયા ૧૦૨૦      ૫  ૧૦ તાટી કમ મતં્રી  ૯૭૩૭૦૧૨૦૪૭       
          ૭.ગિણા ૧૩૮૦      ૧૩  ૨૫ તાટી કમ મતં્રી  ૯૪૨૭૨૪૫૬૪૦       
          ૮. ડબાસગં ૧૩૩૪      ૫  ૧૦ તાટી કમ મતં્રી  ૯૪૨૭૨૪૫૬૪૦       

          ૯.ખીરસરા ૬૨૧      ૧૫  ૨૫ તાટી કમ મતં્રી  ૯૯૦૯૪૯૧૧૯૧       

          ૧૦.ારુ ૧૭૧૦૯      ૫  ૧૦ તાટી કમ મતં્રી  ૯૭૨૭૪૯૯૫૯૨       
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FORMET-1-FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH (Plase provide In Word File and Shruti fots only in Gujarati) 
 

Please send Rath Route Plan – Taluka – wise in Separate page/sheet 

 

રથ ફૃટ FORMAT - 1 

જિલ્ો: જામનગર તાલકુો ારુ  

રથ 
ફૃટ 
નબંર 

રથફૃટ કોર્ડિનેટરની વળગત તારીખ આળરી 
ેળાના 
ગામોના 
નામ 

ગામ
ની 
ળસ્તી 

તાલકુો જિલ્ો બે સ્થલ ળચ્ચેની 
યાત્રાની વળગત 

ગામના ઈન્ચાર્જની વળગત સભા 
માટેના 
ગામન ુ
નામ 
(સાજંે 
૫:૦૦ થી 
૬:૦૦) 

રાત્રી રોકાણની વળગત 

નામ અને હોદો મોબાઈ 
નબંર 

Email કાે 
અંતર 

(કી.મી.) 

ાગે 
સમય 

(વમવનટ) 

નામ મોબાઈ નબંર સ્થલ  સંકક 
અવધકારી 

૪ 
શ્રી.આર.એ. 
ડગરા,તાલકુા વળકાસ 
અવધકારીશ્રી, 
ારુ ૭૫૬૭૦૧૩૨૮૪ 

tdolalpurjam@gm
ail.com 14-09-2017 ૧.મલુીા ૧૪૬૦ ારુ જામનગર  ૦  ૦ તાટી કમ મતં્રી  ૯૮૯૮૭૪૫૨૩૧ 

ખડ 
ખભંાીયા 

ખડ 
ખભંાીયા 

તાલકુા વળકાસ 
અવધકારીશ્રી, 
ારુ 

          ૨.નળી ળેરાળલ ૧૧૯૯      ૩  ૧૦ તાટી કમ મતં્રી  ૯૮૯૮૭૪૫૨૩૧       
          ૩.મોટી ળેરાળલ ૧૫૫૭      ૧૦  ૨૦ તાટી કમ મતં્રી  ૯૬૨૪૧૫૧૯૮૭       
          ૪.ીરટોડા ૨૮૧૫      ૭  ૧૫ તાટી કમ મતં્રી  ૯૮૨૪૭૩૫૦૭૩       
          ૫.ખેંગારર ૨૧૮      ૪  ૧૦ તાટી કમ મતં્રી  ૯૦૩૩૫૬૧૩૮૬       
          ૬.ગા ૩૭૪      ૫  ૧૦ તાટી કમ મતં્રી  ૯૦૩૩૫૬૧૩૮૬       
          ૭.મોટા ાચંસરા ૩૧૨      ૫  ૧૦ તાટી કમ મતં્રી  ૯૪૨૭૩૭૫૪૩૮       
          ૮.ળડ ાચંસરા ૮૨૨      ૪  ૧૦ તાટી કમ મતં્રી  ૯૪૨૭૩૭૫૪૩૮       

          ૯.રક્કા ૯૯૨      ૬  ૧૫ તાટી કમ મતં્રી  ૯૯૭૯૨૪૧૬૩૫       

          ૧૦.નળા ધણુીયા ૬૦૫      ૫  ૧૦ તાટી કમ મતં્રી  ૯૫૯૮૦૩૩૪૪૪       

          

૧૧.ખડ 
ખભંાીયા ૧૨૬૭      ૬  ૧૫ તાટી કમ મતં્રી  ૯૫૯૮૦૩૩૪૪૪       
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FORMET-1-FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH (Plase provide In Word File and Shruti fots only in Gujarati) 
 

Please send Rath Route Plan – Taluka – wise in Separate page/sheet 

 

રથ ફૃટ FORMAT – 1 

જિલ્ો: જામનગર તાલકુો ારુ  

રથ 
ફૃટ 
નબંર 

રથફૃટ કોર્ડિનેટરની વળગત તારીખ આળરી 
ેળાના 
ગામોના 
નામ 

ગામ
ની 
ળસ્તી 

તાલકુો જિલ્ો બે સ્થલ ળચ્ચેની 
યાત્રાની વળગત 

ગામના ઈન્ચાર્જની વળગત સભા 
માટેના 
ગામન ુ
નામ 
(સાજંે 
૫:૦૦ થી 
૬:૦૦) 

રાત્રી રોકાણની વળગત 

નામ અને 
હોદો 

મોબાઈ 
નબંર 

Email કાે 
અંતર 

(કી.મી.) 

ાગે 
સમય 

(વમવનટ) 

નામ મોબાઈ 
નબંર 

સ્થલ  સંકક 
અવધકારી 

૫ 
સી.ટી.હર્ડય, 
મામતદારશ્રી, 
ારુ ૭૫૬૭૦૦૨૮૩૨ 

mam-
lalpur@gujarat.go
v.in 15-09-2017 ૧.મોટા ખડબા ૧૧૯૪ ારુ જામનગર  ૦  ૦ તાટી કામ મતં્રી  ૯૪૨૯૩૫૩૫૦૭ ગોદાળરી ગોદાળરી 

મામતદારશ્રી,
ારુ. 

   શ્રી.આર.એ. 
ડગરા,તાલકુા 
વળકાસ 
અવધકારીશ્રી, 
ારુ  

      ૨.ળાળડી ૭૬૪      ૫  ૧૦ તાટી કામ મતં્રી  ૯૮૯૮૬૦૭૪૩૨     
 તાલકુા વળકાસ 
અવધકારીશ્રી, 
ારુ  

  
  

   ૭૫૬૭૦૧૩૨૮૪ 
tdolalpurjam@gm
ail.com   ૩.નાના ખડબા ૨૦૪૫      ૫  ૧૦ તાટી કામ મતં્રી  ૯૯૧૩૩૩૨૨૬૬     

        ૪.બાઘા ૧૦૦૩      ૬  ૧૫ તાટી કામ મતં્રી  ૯૮૯૮૬૦૭૪૩૨     

        ૫.સાિડીયારી ૭૦૬      ૩  ૧૦ તાટી કામ મતં્રી  ૯૮૯૮૬૦૭૪૩૨     

          ૬.ચોરબેડી ૧૭૮૨      ૭  ૧૫ તાટી કામ મતં્રી  ૯૮૯૮૬૦૭૪૩૨       

          ૭.રીંિર ૨૪૪૩      ૫  ૧૦ તાટી કામ મતં્રી  ૯૫૫૮૨૫૮૫૮૧       

          ૮.મોટા ભફૃડીયા ૭૯૪      ૬  ૧૫ તાટી કામ મતં્રી  ૯૪૨૯૩૫૩૫૦૭       

          ૯.નાદુંરી ૨૮૩૨      ૩  ૧૦ તાટી કામ મતં્રી  ૮૭૫૮૯૩૧૯૩૬       

          ૧૦.ગોદાળરી  ૧૩૮૨      ૫  ૧૦ તાટી કામ મતં્રી  ૭૮૭૪૦૭૫૨૭૨       
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