
રાજકોટ 

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ 
નબંર E-mail

કાપે 
અંતર  
(કી.મી.)

ાગે 
સમય 
(મમનટ)

નામ મોબાઇ 
નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

ભોયી નનભઁાફેન 

ફી.આચામશઁ્રી પ્રા.ળા. ભતુલડ
૯૪૨૮૨૬૧૮૯૯ ભતુલડ ૧૦૬૫ ધોયાજી યાજકોટ ૬ ૧૫ ઇવીતાફેન બીભાણી 

ત. ક. ભતં્રી
૮૨૩૮૧૩૩૨૮૧

ભકલાણા કાતંીબાઇ જે. 

આચામશઁ્રી પ્રા.ળા. ઉભયકોટ
૯૭૨૩૫૩૭૩૫૫ ઉભયકોટ ૧૧૭૫ ધોયાજી યાજકોટ ૪ ૧૫ ઇવીતાફેન બીભાણી 

ત. ક. ભતં્રી
૮૨૩૮૧૩૩૨૮૧

ઠુંભય કુણારબાઇ ય.ુ આચામા ઁ

પ્રા.ળા.લેગડી
૯૮૭૯૩૧૩૪૨૫ લેગડી ૧૪૮૧ ધોયાજી યાજકોટ ૩ ૧૫ લી.વી.ઇ. ગ્રાભ 

ચંામત લેગડી
9727211929 (વયચં)

ભકલાણા ચદુંબાઇ જે. 

આચામશઁ્રી પ્રા.ળા. પયેણી
૯૪૨૭૨૩૯૦૯૯ પયેણી ૧૮૫૨ ધોયાજી યાજકોટ ૧૨ ૩૦ ભનીાફેન ભકલાણા, 

ત.ક.ભતં્રી પયેણી
૭૨૮૫૮૩૭૭૪૯

ડઠાણીમા કકળાયબાઇ 

આચામશઁ્રી પ્રા.ળા. નાનીયફડી
૯૪૨૬૩૧૮૭૮૭ નાનીયફડી ૨૩૩૭ ધોયાજી યાજકોટ ૪ ૧૫ લી.એ. ટીરાા 

ત.ક.ભતં્રી નાનીયફડી
૯૪૨૮૬૯૯૫૬૩

ચૌશાણ કદરીબાઇ કે આચામ ઁ

પ્રા.ળા. તોયણીમા
૯૪૨૮૧૮૮૯૮૪ તોયણીમા ૨૯૪૧ ધોયાજી યાજકોટ ૫ ૧૫ એ.જે.અગ્રાલત 

ત.ક.ભતં્રી તોયણીમા
૮૮૬૬૧૬૮૭૬૪

ટાકં જાગનૃતફેન 

આય.આચામશઁ્રી તા.ળા. 

ભોટીયફડી

૯૯૭૮૯૮૦૫૮૦ ભોટીયફડી ૨૬૫૯ ધોયાજી યાજકોટ ૩ ૧૫ નદંાણીમા બાઇ 

ત.ક.ભતં્રી ભોટીયફડી
૮૫૧૧૯૭૪૨૫૫

રખધીયીમા કદનેળબાઇ 

ડી.આચામશઁ્રી પ્રા.ળા. જભનાલડ
૯૪૦૮૮૭૯૩૦૦ જભનાલડ ૨૭૪૭ ધોયાજી યાજકોટ ૧૦ ૩૦ ઇચા. ફી.એચ.ભતુ 

ત.ક.ભતં્રી જભનાલડ
૯૪૨૮૪ ૯૬૧૨૧

ડેડકીમા બાલીનબાઇ 

એચ.આચામ ઁ પ્રા.ળા. ીીમા
૯૪૨૮૬૯૯૨૧૨ ીીમા ૨૬૫૬ ધોયાજી યાજકોટ ૩ ૧૫ ફી.એચ.ભતુ ત.ક.ભતં્રી 

ીીમા
૯૪૨૮૪૯૬૧૨૧

કારયીમા નલીનચદં્ર કે. 

આચામશઁ્રી તા.ળા. ન-ં૨ 

ભોટીભાયડ

૯૪૨૮૬૯૯૨૪૬ ભોટીભાયડ ૯૩૩૪ ધોયાજી યાજકોટ ૪ ૧૦ એ.એચ.રાધલા 

ત.ક.ભતં્રી ભોટીભાયડ
૯૪૨૭૧૬૬૩૮૯

કશયયા ભજુંરાફેન 

ી.આચામશઁ્રી પ્રા.ળા. ઉદકીમા
૯૯૦૦૫૩૯૯૦૩ ઉદકીમા ૭૬૩ ધોયાજી યાજકોટ ૪ ૧૦ ડી.ડી.નૈમા ત.ક.ભતં્રી 

ઉદકીમા
૯૬૦૧૪૩૧૮૨૮

નલયડા ગોનલિંદબાઇ ડી. આચામ ઁ

તા..ળા. લાડોદય
૯૯૭૪૫૮૩૮૦૧ લાડોદય ૩૬૮૭ ધોયાજી યાજકોટ ૮ ૧૫ ી.વી.માદલ 

ત.ક.ભતં્રી લાડોદય
૯૯૨૪૮૭૮૯૨૬

નલયડા બીભજીબાઇ આચામશઁ્રી 

પ્રા.ળા.બાડેય
૯૮૯૮૨૬૧૭૫૯ બાડેય ૨૮૮૧ ધોયાજી યાજકોટ ૫ ૧૫ સભુયાબાઇ ત.ક.ભતં્રી 

બાડેય
૭૦૯૬૯૨૮૮૦૧

કકશ્નાફેન જે.ગોશરે આચામશઁ્રી 

પ્રા.ળા. છત્રાવા
૯૬૮૭૬૫૬૨૧૭ છત્રાવા ૧૧૯૦ ધોયાજી યાજકોટ ૫ ૧૫ ઇ.ચા.ડી.ડી.નૈમા 

ત.ક.ભતં્રી  છત્રાવા
૯૬૦૧૪૩૧૮૨૮

ભકલાણા નલનીતબાઇ જી. 

આચામશઁ્રી પ્રા.ળા. કરાણા
૯૯૧૩૨૯૪૫૯૦ કરાણા ૪૩૪૮ ધોયાજી યાજકોટ ૪ ૧૫ ઇ.ચા. જે.જે.વીંશાય 

ત.ક.ભતં્રી કરાણા
૯૭૨૭૯૨૫૫૨૭

ફકોયી ભનસખુબાઇ જી. 

આચામ ઁપ્રા.ળા. ચચચોડ
૯૪૨૯૦૪૭૪૬૯ ચચચોડ ૧૬૨૧ ધોયાજી યાજકોટ ૮ ૨૦  જે.જે.વીંશાય 

ત.ક.ભતં્રી કરાણા
૯૭૨૭૯૨૫૫૨૭

નધિંગાણી બયતબાઇ આચામશઁ્રી 

પ્રા.ળા. લેરાયીમા
૯૯૭૪૩૭૪૭૩૪ લેરાયીમા ૧૦૦ ધોયાજી યાજકોટ ૫ ૧૫ સભુયાબાઇ ત.ક.ભતં્રી 

બાડેય
૭૦૯૬૯૨૮૮૦૧

ફગડા જેઠાબાઇ ફી.આચામશઁ્રી 

પ્રા.ળા. નાનીભાયડ
૯૪૨૮૫૨૮૨૫૭ નાનીભાયડ ૧૦૫૦ ધોયાજી યાજકોટ ૬ ૧૫ નળલ્ાફેન રારીમા 

ત.ક.ભતં્રી
૭૮૭૪૮૨૮૩૨૦
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રથ રૂટ FORMAT                                      રથ ન.-૩
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ગામ નુ ંનામ 

(સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

ગામ ના ઇન્ચાર્જ ની મળગત

વગણુાફેન એન. કારયીમા 

આચામશઁ્રી પ્રા.ળા. બાદાજાીમા
૯૪૦૯૪૦૫૪૧૭ બાદાજાીમા ૧૪૦૯ ધોયાજી યાજકોટ ૩ ૧૦ ામરફેન ટભાયીમા 

ત.ક.ભતં્રી
૯૦૯૯૨૭૦૧૭૨

બાટુ બયતબાઇ ફી. આચામશઁ્રી 

તા.ળા. ાટણલાલ
૯૪૨૭૭૨૧૨૯૨ ાટણલાલ ૫૭૦૯ ધોયાજી યાજકોટ ૮ ૨૦ કકયણફેન કે.ગોડરીમા 

ત.ક.ભતં્રી
૯૯૨૫૫૮૮૫૯૩
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(સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

ગામ ના ઇન્ચાર્જ ની મળગત

ચાલડા યશ્ભીતાફેન આચામશઁ્રી 

પ્રા.ળા. શડભનતમા
૯૪૨૮૨૬૮૦૨૯ શડભનતમા ૧૧૨૧ ધોયાજી યાજકોટ ૧૨ ૩૦ ભનનાફેન.ી.યાભ 

ત.ક.ભતં્રી
૯૪૨૯૭૬૬૫૬૩

ભેવલાણીમા દુગાફેઁન જે. 

આચામ ઁપ્રા.ળા. નાગરખડા
૯૯૭૯૪૩૭૪૦૬ નાગરખડા ૬૦૪ ધોયાજી યાજકોટ ૩ ૨૦ \એ.એચ.લકારીમા 

ત.ક.ભતં્રા
૯૯૭૮૧૭૮૮૦૪

કાતંીરાર એભ.લેકયીમા 

આચામ ઁપ્રા.ળા. બોરગાભડા
૯૯૭૯૦૧૧૨૦૪ બોરગાભડા ૧૨૫૫ ધોયાજી યાજકોટ ૨૫ ૬૦ અનભત ફાયૈમા 

ત.ક.ભતં્રી
૭૭૭૮૮૯૬૮૬૬

નલયભગાભા લવતંબાઇ ી. 

આચામશઁ્રી પ્રા.ળા. છાડલાલદય
૯૪૨૭૫૬૪૨૦૧ છાડલાલદય ૨૦૨૧ ધોયાજી યાજકોટ ૪ ૧૫ ઇ.ચા.એ.એચ.રાધલા 

ત.ક.ભતં્રી છાડલાલદય
૯૪૨૭૧૬૬૩૮૯

કારયીમા પ્રનલણબાઇ જે. 

આચામશઁ્રી પ્રા.ળા. બોા
૯૪૨૬૨૨૫૦૧૪ બોા ૧૫૪૧ ધોયાજી યાજકોટ ૫ ૧૫ ભીતરફેન ભકલાણા 

ત.ક.ભતં્રી
૯૬૮૭૯૯૧૬૪૯

ડઠાણીમા બાલેળબાઇ આય. 

આચામશઁ્રી ક.ળા. સેુડી
૯૪૨૬૯૯૧૬૩૩ સેુડી ૭૬૫૪ ધોયાજી યાજકોટ ૬ ૨૦ આય.એવ.કડછી 

ત.ક.ભતં્રી
૯૯૭૪૪૩૮૫૧૧

લાછાણી નમનાફેન જી. 

આચામશઁ્રી પ્રા.ળા. નાનીલાલડી
૯૪૨૯૫૭૦૮૦૦ નાનીલાલડી ૧૮૪૮ ધોયાજી યાજકોટ ૪ ૧૦ યાજુબાઇ દાદુકીમા 

ત.ક.ભતં્રી
૯૬૧૦૨૯૪૮૩૪

ગોાણી વજૃરાર જી. આચામ ઁ

પ્રા.ળા. ભોટીલાલડી
૯૯૭૮૦૩૮૩૭૨ ભોટીલાલડી ૨૮૪૯ ધોયાજી યાજકોટ ૪ ૧૦ અનનતાફેન યાણલા 

ત.ક.ભતં્રી
૯૭૨૪૪૬૦૬૬૯

લાછાણી નલયરબાઇ એચ. 

આચામશઁ્રી કુ.ળા. ઝાઝંભેય
૯૯૭૯૧૨૦૨૪૦ ઝાઝંભેય ૪૨૨૦ ધોયાજી યાજકોટ ૫ ૧૫ ઇ.ચા.ી.વી.માદલ 

ત.ક.ભતં્રી લાડોદય
૯૯૨૪૮૭૮૯૨૬

લાછાણી જમેળબાઇ આચામશઁ્રી 

પ્રા.ળા. ભખુી
૯૪૨૭૧૩૯૧૮૦ ભખુી ૩૪૧૧ ધોયાજી યાજકોટ ૮ ૨૦ ઇ.ચા.એ.જે.અગ્રાલત 

ત.ક.ભતં્રી ભખુી
૮૮૬૬૧૬૮૭૬૪

ભખુી

૫ નથ
ી

૧૦
/૦
૯/
૨૦
૧૭

જા.કં.તાલકુા ભા ંપ્રલેળ



નામ અને હોદ્દો મોબાઇ 
નબંર E-mail

કાપે 
અંતર  
(કી.મી.)

ાગે 
સમય 
(મમનટ)

નામ મોબાઇ 
નબંર સ્થલ સપંકક  અમિકારી

ડી.ળી. જાડેજા, 
ત.ક.મ.

98244 
49869

૧૧-૯-૧૭
રીબડા ૧૭૦૮ ગોંડ રાજકોટ ળનિતા ખીમાભાઇ રાઠોડ 

ગ્રામ સેળક
૯૮૨૪૯૯૧૫૪૭

જે.એસ. સરળૈયા, 
ત.ક.મ.

98794 
71478

૧૧-૯-૧૭
રીબ ૧૫૩૯ ગોંડ રાજકોટ ળનિતા ખીમાભાઇ રાઠોડ 

ગ્રામ સેળક
૯૮૨૪૯૯૧૫૪૭

જ.જી.ળેકરીયા, 
ત.ક.મ..

9909 
604517

૧૧-૯-૧૭
મ ુંગાળાળડી ૧૦૬૧ ગોંડ રાજકોટ સ રે ગોનળિંદભાઇ ળાસાણી 

ગ્રામ સેળક
૯૯૦૪૮૭૦૮૦૩

એ.જી. જાડેજા, 
ત.ક.મ.

99252 
57733

૧૧-૯-૧૭
ળાલાઘરી ૧૧૨૧ ગોંડ રાજકોટ સ રે ગોનળિંદભાઇ ળાસાણી 

ગ્રામ સેળક
૯૯૦૪૮૭૦૮૦૩

ળી.ડી. જાડેજા, 
ત.ક.મ.

99742 
50609 ૧૧-૯-૧૭

દાલીયા ૨૨૧૯ ગોંડ રાજકોટ સ રે ગોનળિંદભાઇ ળાસાણી 
ગ્રામ સેળક

૯૯૦૪૮૭૦૮૦૩ દાલીયા ળી.ડી. જાડેજા, 
ત.ક.મ. 

૯૯૭૪૨૫૦૬૦૯

૬

તાલકુો

રથ રૂટ FORMAT                                      રથ ન.-૨
જિલ્ો: તાલકુો: ગોંડ

રથરૂ
ટ 
નબં
ર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત

તારીખ
આળરી 
ેળાના 
ગામોના 
નામ

ગામ 
ની 
ળસ્તી

જિલ્ો

બે સ્થલ ળચ્ચેની 
યાત્રા ની મળગતો ગામ ના ઇન્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે ના 

ગામ નુ ંનામ 
(સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાત્રી રોકાણ ની મળગત

રાિકોટ 



નિઘ્ઘીબેિ 
એચ.બગડા, ત.ક.મ.

85300 
40299

૧૨-૯-૧૭ હડમતાલા ૨૪૫૭ ગોંડ રાજકોટ હતેબેિ ડાયાભાઇ ળાઢેર 
ગ્રામ સેળક

૮૧૨૮૨૦૦૮૪૧

ડી.ડી. રાઠોડ, ત.ક.મ. 94282 
55279

૧૨-૯-૧૭ બાુંદરા ૨૧૨૮ ગોંડ રાજકોટ દીિે ગોકલભાઇ પાઘડાલ 
ગ્રામ સેળક

૯૭૩૭૦૨૮૯૭૬

ડી.ડી. રાઠોડ ત.ક.મ. 94282 
55279

૧૨-૯-૧૭ દેળચડી ૨૨૬૯ ગોંડ રાજકોટ દીિે ગોકલભાઇ પાઘડાલ 
ગ્રામ સેળક

૯૭૩૭૦૨૮૯૭૬

પી.ડી. ડાુંગોદરા, 
ત.ક.મ.

98243 
21241

૧૨-૯-૧૭ નળરાજગઢ ૭૪૧૨ ગોંડ રાજકોટ દીિે ગોકલભાઇ પાઘડાલ 
ગ્રામ સેળક

૯૭૩૭૦૨૮૯૭૬

સી.એમ.મોરી, ત.ક.મ. 95741 
35931

૧૨-૯-૧૭ કમઢીયા ૨૪૧૮ ગોંડ રાજકોટ જીગ્િે મિજીભાઇ રોજાસરા 
ગ્રામસેળક

૯૯૭૪૪૮૩૨૮૪

પ જાબેિ  જે. ટાુંક, 
ત.ક.મ.

94282 
71098

૧૨-૯-૧૭ કેળાલા ૨૪૪૩ ગોંડ રાજકોટ જીગ્િે મિજીભાઇ રોજાસરા 
ગ્રામસેળક

૯૯૭૪૪૮૩૨૮૪

જે.આર. ખાતરા, 
ત.ક.મ.

99741 
88698

૧૨-૯-૧૭ મોટીખીોરી ૩૫૯૭ ગોંડ રાજકોટ દીિે ગોકલભાઇ પાઘડાલ 
ગ્રામ સેળક

૯૭૩૭૦૨૮૯૭૬

આર.જી.નિરુંજિી, 
ત.ક.મ.

95865 
53630

૧૨-૯-૧૭ પાટખીોરી ૧૭૧૩ ગોંડ રાજકોટ સુંજયભાઇ િાગજીભાઇ 
જેતાણી ગ્રામ સેળક

૮૩૨૦૧૮૭૪૬૫

પી.કે.પુંડયા, ત.ક.મ. 94087 
26529

૧૨-૯-૧૭ ઘરાલા ૮૮૫ ગોંડ રાજકોટ સુંજયભાઇ િાગજીભાઇ 
જેતાણી ગ્રામ સેળક

૮૩૨૦૧૮૭૪૬૫

ળી.કે.ડાભી, ત.ક.મ. 96622 
66586

૧૨-૯-૧૭ દેરડી(ક ) ૯૩૧૨ ગોંડ રાજકોટ જીગ્િે મિજીભાઇ રોજાસરા 
ગ્રામસેળક

૯૯૭૪૪૮૩૨૮૪

જે.એમ.ડોડીયા, 
ત.ક.મ.

98795 
96851

૧૨-૯-૧૭ રાણસીકી ૧૬૮૩ ગોંડ રાજકોટ જીગ્િે મિજીભાઇ રોજાસરા 
ગ્રામસેળક

૯૯૭૪૪૮૩૨૮૪

બી.એમ.જાડેજા, 
ત.ક.મ.

98795 
97603

૧૨-૯-૧૭ ઘ ડીયા ૧૬૬૪ ગોંડ રાજકોટ હહતે ાજીભાઇ કટેીયા 
ગ્રામ સેળક

૮૩૪૭૧૨૩૬૦૦

એસ.એમ.રાઠોડ, 
ત.ક.મ.

95585 
22115

૧૨-૯-૧૭ સ તાિપ ર ૯૦૫૬ ગોંડ રાજકોટ હહતે ાજીભાઇ કટેીયા 
ગ્રામ સેળક

૮૩૪૭૧૨૩૬૦૦

જે.પી.ભટૃ , ત.ક.મ. 99257 
29461

૧૨-૯-૧૭ દેળલા ૨૨૩૪ ગોંડ રાજકોટ હહતે ાજીભાઇ કટેીયા 
ગ્રામ સેળક

૮૩૪૭૧૨૩૬૦૦ દેળલા જે.પી.ભટૃ , 
ત.ક.મ. 

9925729461

૭



એ.આર.ચાળડા, 
ત.ક.મ.

98249 
49801

૧૩/૦૯/૧૭ મસીતાલા ૭૪૦ ગોંડ રાજકોટ હહતે ાજીભાઇ કટેીયા 
ગ્રામ સેળક

૮૩૪૭૧૨૩૬૦૦

૧૩/૦૯/૧૭
૧૩/૦૯/૧૭
૧૩/૦૯/૧૭
૧૩/૦૯/૧૭

પી.બી. પરડળા, 
ત.ક.મ.

96384 
65290

૧૩/૦૯/૧૭ ગોમટા ૪૨૭૦ ગોંડ રાજકોટ હહતેભાઇ રળજીભાઇ ળોરા 
, ગ્રા.સે.

૭૬૦૦૯૨૭૪૭૦

રુંજિબેિ કે. ળાજા, 
ત.ક.મ.

94285 
60321

૧૩/૦૯/૧૭ ચોરડી ૩૨૬૨ ગોંડ રાજકોટ હહતેભાઇ રળજીભાઇ ળોરા 
, ગ્રા.સે.

૭૬૦૦૯૨૭૪૭૦

રુંજિબેિ કે.ળાજા, 
ત.ક.મ.

94285 
60321

૧૩/૦૯/૧૭ જામળાડી ૧૯૪૭ ગોંડ રાજકોટ હહતેભાઇ રળજીભાઇ ળોરા 
, ગ્રા.સે.

૭૬૦૦૯૨૭૪૭૦

પી.એસ.ચ ડાસમા, 
ત.ક.મ.

93283 
31113

૧૩/૦૯/૧૭ ગ ુંદાલા ૩૫૧૧ ગોંડ રાજકોટ એિ.આર.મકળાણા ગ્રામ 
સેળક

૭૫૬૭૭૧૪૮૯૯

નમિાબેિ એ. 
ીયાણી , ત.ક.મ.

98793 
71090

૧૩/૦૯/૧૭ પાટદડ ૨૭૪૩ ગોંડ રાજકોટ એિ.આર.મકળાણા ગ્રામ 
સેળક

૭૫૬૭૭૧૪૮૯૯

સ્િેહબેિ 
એ.મકળાણા, ત.ક.મ.

90333 
50380

૧૩/૦૯/૧૭ ળેકરી ૨૨૩૦ ગોંડ રાજકોટ એિ.આર.મકળાણા ગ્રામ 
સેળક

૭૫૬૭૭૧૪૮૯૯

યોગેશ્રીબા બી. 
જાડેજા, ત.ક.મ.

97246 
11521

૧૩/૦૯/૧૭ ત્રાક ડા ૩૧૫૮ ગોંડ રાજકોટ સ રે ગોનળિંદભાઇ ળાસાણી 
ગ્રામ સેળક

૯૯૦૪૮૭૦૮૦૩

ચાુંદિીબેિ ટી. 
કારીયા, ત.ક.મ.

78746 
74343

૧૩/૦૯/૧૭ ડૈયા ૨૭૫૭ ગોંડ રાજકોટ સ રે ગોનળિંદભાઇ ળાસાણી 
ગ્રામ સેળક

૯૯૦૪૮૭૦૮૦૩

સ્્હેબેિ એ. 
મકળાણાાા, ત.ક.મ.

90333 
50380

૧૩/૦૯/૧૭ અનિડા(ભા) ૨૬૪૭ ગોંડ રાજકોટ એિ.આર.મકળાણા ગ્રામ 
સેળક

૭૫૬૭૭૧૪૮૯૯

ડી.કે. રાઓ, 
ત.ક.મ.

972798 
2886

૧૩/૦૯/૧૭ િાિાઉમળાડા ૪૮૦ ગોંડ રાજકોટ સ રે ગોનળિંદભાઇ ળાસાણી 
ગ્રામ સેળક

૯૯૦૪૮૭૦૮૦૩

ડી.બી.કાિાણી, 
ત.ક.મ.

98250 
84484

૧૩/૦૯/૧૭ ળેજાગામ ૨૦૮૧ ગોંડ રાજકોટ સ રે ગોનળિંદભાઇ ળાસાણી 
ગ્રામ સેળક

૯૯૦૪૮૭૦૮૦૩

એસ.આર.ટાુંક, 
ત.ક.મ.

84605 
26037

૧૩/૦૯/૧૭ કોીથડ ૩૮૬૦ ગોંડ રાજકોટ હતેબેિ ડાયાભાઇ ળાઢેર 
ગ્રામ સેળક

૮૧૨૮૨૦૦૮૪૧ કોીથડ એસ.આર.ટાુંક, 
ત.ક.મ 

૮૪૬૦૫૨૬૦૩૭

હહતે ાજીભાઇ કટેીયા 
ગ્રામ સેળક

૮૩૪૭૧૨૩૬૦૦પી.બી. ૫રડળા, 
ત.ક.મ.

96384 
65290

ભુંડારીયા ૮૭૧ ગોંડ રાજકોટ

૮૩૪૭૧૨૩૬૦૦

૮

પી.એચ.ળેગડા, 
ત.ક.મ.

96245 
64046

ીાખા ૧૨૧૩ ગોંડ રાજકોટ હહતે ાજીભાઇ કટેીયા 
ગ્રામ સેળક



ડી.બી. કાિાણી, 
ત.ક.મ.

98250 
84484

૧૪/૦૯/૧૭ બેટાળડ ૫૮૦ ગોંડ રાજકોટ હતેબેિ ડાયાભાઇ ળાઢેર 
ગ્રામ સેળક

૮૧૨૮૨૦૦૮૪૧

એસ.ડી.દળે, ત.ક.મ. 94269 
86469

૧૪/૦૯/૧૭ ખડળણથી ૨૭૬૪ ગોંડ રાજકોટ હતેબેિ ડાયાભાઇ ળાઢેર 
ગ્રામ સેળક

૮૧૨૮૨૦૦૮૪૧

ડી.આર.હાપીયા, 
ત.ક.મ.

98783 
16151

૧૪/૦૯/૧૭ હડમડીયા ૨૫૦૨ ગોંડ રાજકોટ હતેબેિ ડાયાભાઇ ળાઢેર 
ગ્રામ સેળક

૮૧૨૮૨૦૦૮૪૧

આર.ડી.રાબા, ત.ક.મ. 98247 
49385

૧૪/૦૯/૧૭ મેસ૫ર ૯૨૩ ગોંડ રાજકોટ હતેબેિ ડાયાભાઇ ળાઢેર 
ગ્રામ સેળક

૮૧૨૮૨૦૦૮૪૧

પી.પી. ઘાુંઘણીયા, 
ત.ક.મ.

81401 
50373

૧૪/૦૯/૧૭ આંબરડી ૨૬૮૮ ગોંડ રાજકોટ હતેબેિ ડાયાભાઇ ળાઢેર 
ગ્રામ સેળક

૮૧૨૮૨૦૦૮૪૧

ળી.કે. ડાુંગર, ત.ક.મ. 76000 
07480

૧૪/૦૯/૧૭ પાટીયાલી ૧૨૮૯ ગોંડ રાજકોટ હતેબેિ ડાયાભાઇ ળાઢેર 
ગ્રામ સેળક

૮૧૨૮૨૦૦૮૪૧

હદવ્યરાજનસિંહ જી. 
જાડેજા, ત.ક.મ.

9898 
045303

૧૪/૦૯/૧૭ ભરૂડી ૧૪૨૦ ગોંડ રાજકોટ ળનિતા ખીમાભાઇ રાઠોડ 
ગ્રામ સેળક

૯૮૨૪૯૯૧૫૪૭

હદગ્ળીજયનસિંહ 
જી.જાડેજા, ત.ક.મ.

98244 
59869

૧૪/૦૯/૧૭ ભ ણાળા ૧૦૯૭ ગોંડ રાજકોટ ળનિતા ખીમાભાઇ રાઠોડ 
ગ્રામ સેળક

૯૮૨૪૯૯૧૫૪૭

નમિાબેિ એ 
.નયાણી, ત.ક.મ.

98793 
71090

૧૪/૦૯/૧૭ ેમલા ૧૭૮૨ ગોંડ રાજકોટ સુંજયભાઇ િાગજીભાઇ 
જેતાણી ગ્રામ સેળક

૮૩૨૦૧૮૭૪૬૫ ેમલા

૯
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જી.ડી વ્માસ અ.ભ.ઇ. ૯૪૦૮૪૬૯૬૯૦ -  ૧૦-૯-૧૭ સોડલદય ૨૫૮૪ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૫ ૧૫ ફી.કે.ભાખણસા ૮૧૨૮૪૪૮૬૭૩  - -  જી.ડી વ્માસ અ.ભ.ઇ.

 ફી.ડી.ગજુયાતી ગ્રા.સે. ૯૭૧૨૧૧૬૮૭૩  - ૧૦-૯-૧૭ ખજુયડા ૨૩૩૨ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૧૦ ૩૦ કે. જે. લાા ૯૪૨૮૭૯૧૪૬૪  -  -  ફી.ડી.ગજુયાતી ગ્રા.સે. 

 એન.એ.ભતુ વલ.અ. ૮૪૬૦૭૭૭૦૬૮  - ૧૦-૯-૧૭ ખાટરી ૧૫૭૮ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૪  ૧૫ ી.ફી દોંગા ૯૯૨૪૬૦૨૯૨૦  -  -  એન.એ.ભતુ વલ.અ.

 જી.સી. ભોયી ક્રાકક ૭૪૦૫૧૨૦૩૮૩  - ૧૦-૯-૧૭ ફારાય ૧૨૮૫ જાભકંડોયણા યાજકોટ  ૩  ૧૦ લી.ી.લેગડ ૯૫૭૪૯૭૯૨૪૯  -  જી.સી. ભોયી ક્રાકક

એન.જે.સયલૈમા કરાકક ૯૭૧૨૭૦૫૩૯૪  - ૧૦-૯-૧૭ ાદયીમા ૭૮૬ જાભકંડોયણા યાજકોટ  ૮  ૧૦ લી.ી.લેગડ ૯૫૭૪૯૭૯૨૪૯  -  - એન.જે.સયલૈમા કરાકક

જે.એન.ફાફયીમા અ.ભ.ઇ ૯૪૨૮૨૭૯૦૯૧  - ૧૦-૯-૧૭ ઉજા ૫૦૪ જાભકંડોયણા યાજકોટ  ૧૬  ૪૦ લી.ી.લેગડ ૯૫૭૪૯૭૯૨૪૯  -  - જે.એન.ફાફયીમા અ.ભ.ઇ

ી.ફી.ફાયૈમા ટેક.આસી ૯૯૯૮૩૪૦૬૩૦   - ૧૦-૯-૧૭ ફધંીમા ૮૧૫ જાભકંડોયણા યાજકોટ  ૩  ૧૦ લી.ી.લેગડ ૯૫૭૪૯૭૯૨૪૯  -  - ી.ફી.ફાયૈમા ટેક.આસી

એસ.જી.જાડેજા એસ.ફી.એભ. ૯૭૧૨૮૫૩૨૦૦   - ૧૦-૯-૧૭ ીયડી ૫૪૩ જાભકંડોયણા યાજકોટ  ૪  ૧૫ ફી.એર.ભકલાણા ૯૯૭૯૨૯૦૧૩૯  -  - એસ.જી.જાડેજા એસ.ફી.એભ.

 ી.ડી.ડઢાણીમા ભ.તા.વલ.અ. ૯૪૨૯૦૪૭૫૪૭  - ૧૦-૯-૧૭ હયીમાસણ ૬૮૪ જાભકંડોયણા યાજકોટ  ૧૩  ૪૦ ડી.ડી.ભહતેા ૯૯૨૪૨૭૬૧૨૩  -  -  ી.ડી.ડઢાણીમા ભ.તા.વલ.અ.

 ભીનર સાડં્ા વલ.અ.  ૮૩૪૭૫૨૪૩૯૩   - ૧૦-૯-૧૭ યોધેર ૧૮૮૩ જાભકંડોયણા યાજકોટ  ૩  ૧૦ ડી.ડી.ભહતેા ૯૯૨૪૨૭૬૧૨૩ યોઘેર  પ્રા.ળા  ભીનર સાડં્ા વલ.અ. 

તાલકુો

રથરૂ
ટ 
નબં
ર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત

તારીખ
આળરી 
ેળાના 

ગામોના નામ

ગામ 
ની 
ળસ્તી

૫

રથ રૂટ FORMAT                                      રથ ન.-૩
જિલ્ો: તાલકુો: જામકંડોરણા

ગામ ના ઇન્ચાર્જ ની મળગત
સભા માટે ના 
ગામ નુ ંનામ 

(સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાત્રી રોકાણ ની મળગત

જિલ્ો

બે સ્થલ ળચ્ચેની 
યાત્રા ની મળગતો

રાિકોટ 



નામ અને હોદ્દો મોબાઇ 
નબંર

E-

mail

કાપે 
અંતર  
(કી.મી.)

ાગે 
સમય 
(મમનટ)

નામ મોબાઇ 
નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

તાલકુો

રથરૂ
ટ 
નબં
ર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત

તારીખ
આળરી 
ેળાના 

ગામોના નામ

ગામ 
ની 
ળસ્તી

રથ રૂટ FORMAT                                      રથ ન.-૩
જિલ્ો: તાલકુો: જામકંડોરણા

ગામ ના ઇન્ચાર્જ ની મળગત
સભા માટે ના 
ગામ નુ ંનામ 

(સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાત્રી રોકાણ ની મળગત

જિલ્ો

બે સ્થલ ળચ્ચેની 
યાત્રા ની મળગતો

રાિકોટ 

વલ.એ.ભેતા ગ્રા.લહહ ૭૮૭૪૯૭૯૩૨૦ -  ૧૧-૯-૧૭ સનાા ૧૧૦૩ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૫ ૧૫ કે. જે. લાા ૯૪૨૮૭૯૧૪૬૪  - -  વલ.એ.ભેતા ગ્રા.લહહ

જે.એર.લાગડીમા જુ કરાકક ૯૭૨૩૭૯૫૨૨૯  - ૧૧-૯-૧૭ અડ્લા ૯૭૩ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૪ ૧૨ કે. જે. લાા ૯૪૨૮૭૯૧૪૬૪  -  - જે.એર.લાગડીમા જુ કરાકક

એચ.જે.ખીપા સી.કા ૮૧૪૦૦૩૧૨૧૬  - ૧૧-૯-૧૭ આંચલડ ૯૩૯ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૧૦  ૩૦ ડી.ડી.ભહતેા ૯૯૨૪૨૭૬૧૨૩  -  - એચ.જે.ખીપા સી.કા

કે.લી.દલે વલ.અ. ૯૯૨૫૧૩૪૯૨૫  - ૧૧-૯-૧૭ જળાય ૨૯૩૦ જાભકંડોયણા યાજકોટ  ૩  ૧૦ એભ.ી.રીમ્ફાસીમા ૮૪૬૯૨૯૫૦૦૩  - કે.લી.દલે વલ.અ.

એસ.કે.જાડેજા એસ.ફી.એભ ૯૬૨૪૪૪૮૫૦૦  - ૧૧-૯-૧૭ ફોયીમા ૩૨૨૦ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૪  ૧૫ એ.એભ.લેકયીમા ૭૩૫૯૮૩૬૩૫૦  -  - એસ.કે.જાડેજા એસ.ફી.એભ

જે,ડી.ચૌહાણ ગ્રા.સે ૯૦૫૪૮૮૯૨૪૩  - ૧૧-૯-૧૭ ફેરડા ૪૬૮ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૫  ૨૦ ી.આય.ડોફયીમા ૯૯૨૪૪૬૨૬૪૭  -  - જે,ડી.ચૌહાણ ગ્રા.સે

જે.આય.ભકલાણા કરાકક ૯૭૨૬૨૪૯૪૨૦  - ૧૧-૯-૧૭ ભેઘાલડ ૯૫૪ જાભકંડોયણા યાજકોટ  ૧૫  ૪૦ એ.જી.રુાયા ૯૯૧૩૦૦૨૬૧૫  -  - જે.આય.ભકલાણા કરાકક

વલનોદ ડાયીમા અ.ભ.ઇ ૮૯૮૦૯૭૨૮૭૪  - ૧૧-૯-૧૭ યાભય ૧૦૮૫ જાભકંડોયણા યાજકોટ  ૩  ૧૦ એ.જી.રુાયા ૯૯૧૩૦૦૨૬૧૫  -  - વલનોદ ડાયીમા અ.ભ.ઇ

ફી.ફી.ગજુયાતી ગ્રા.સે. ૭૦૯૬૪૧૯૮૮૦  - ૧૧-૯-૧૭ તયકાસય ૭૬૭ જાભકંડોયણા યાજકોટ  ૫  ૨૦ કે.ફી.અગ્રાલત ૯૯૭૯૦૧૨૬૨૩  -  - ફી.ફી.ગજુયાતી ગ્રા.સે.

કે.ફી.ગોડેસ્લય ગ્રા.સે. ૯૯૯૮૮૪૫૧૨૬  - ૧૧-૯-૧૭ ીીમા ભાર ૪૯૭ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૩  ૧૦ કે.ફી.અગ્રાલત ૯૯૭૯૦૧૨૬૨૩ - - કે.ફી.ગોડેસ્લય ગ્રા.સે.
એન.એ.ભતુ વલ.અ. ૮૪૬૦૭૭૭૦૬૮ - ૧૧-૯-૧૭ લાલડી ૨૩૦૫ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૪ ૧૨ એ.જી.રુાયા ૯૯૧૩૦૦૨૬૧૫ - - એન.એ.ભતુ વલ.અ.
જે.કે.લલુાય  ગ્રા.સે.. ૯૭૩૭૩૦૭૮૮૦ - ૧૧-૯-૧૭ થોયડી ૪૬૯ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૨ ૮ લી.એક.કભાણી ૮૧૪૧૯૦૫૦૫૧ - - જે.કે.લલુાય  ગ્રા.સે..
એચ.જે.ખહપ સા.વન ૮૧૪૦૦૩૧૨૧૬ - ૧૧-૯-૧૭ વલભરનગય ૧૦૭૨ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૨ ૮ એ.જી.રુાયા ૯૯૧૩૦૦૨૬૧૫ - - એચ.જે.ખહપ સા.વન

એસ.કે.જાડેજા એસ.ફી.એભ. ૯૬૨૪૪૮૫૦૦ - ૧૧-૯-૧૭ સાતોદડ ૨૬૬૯ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૬ ૨૦ ફી.એર.ભકલાણા ૯૯૭૯૨૯૦૧૩૯ - એસ.કે.જાડેજા એસ.ફી.એભ.
એસ.જી.જાડેજા એસ.ફી.એભ. ૯૭૧૨૮૫૩૨૦૦ - ૧૧-૯-૧૭ યાજયા ૧૪૩૭ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૨ ૬ એભ.જી.ચોલાટીમા ૯૯૭૮૭૬૧૧૯૧ - - એસ.જી.જાડેજા એસ.ફી.એભ.

ફી.ફી..ગજુયાતી. ગ્રા.સે ૭૦૯૬૪૧૯૮૮૦ - ૧૧-૯-૧૭ ીીમા(એજન્સી) ૪૩૫ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૭ ૨૫ એભ.જી.ચોલાટીમા ૯૯૭૮૭૬૧૧૯૧ - - ફી.ફી..ગજુયાતી. ગ્રા.સે
કે.ફી.ગોડેસ્લય ગ્રા.સે. ૯૯૯૮૮૪૫૧૨૬ - ૧૧-૯-૧૭ દડલી ૩૩૧૮ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૪ ૨૦ લામ.જે.યાણા ૯૭૨૬૮૫૧૩૦૯ - - કે.ફી.ગોડેસ્લય ગ્રા.સે.
કે.જે.ચડુાસભા ગ્રા.સે. ૯૯૭૮૨૦૨૧૧૯ - ૧૧-૯-૧૭ કાનાલડાા ૧૪૫૬ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૧૨ ૪૦ સી.એ.યાઠોડ ૮૪૬૦૫૫૦૧૩૭ - - કે.જે.ચડુાસભા ગ્રા.સે.
ફી.ડી.ગજુયાતી ગા.સે ૯૭૧૨૧૧૬૮૭૩ - ૧૧-૯-૧૭ ગુદંાસયી ૧૪૨૭ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૮ ૨૫ એભ.જી.ચોલાટીમા ૯૯૭૮૭૬૧૧૯૧ - - ફી.ડી.ગજુયાતી ગા.સે
ભીનર સાડં્ા વલ.અ. ૮૩૪૭૧૨૪૩૯૩ - ૧૧-૯-૧૭ દાદય ૧૭૬૦ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૪ ૨૦ એપ.જી.આભયોરીમા ૯૦૩૩૬૩૬૮૮૩ દાદય ા.ળા. ભીનર સાડંા વલ.અ.
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તાલકુો

રથરૂ
ટ 
નબં
ર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત

તારીખ
આળરી 
ેળાના 

ગામોના નામ

ગામ 
ની 
ળસ્તી

રથ રૂટ FORMAT                                      રથ ન.-૩
જિલ્ો: તાલકુો: જામકંડોરણા

ગામ ના ઇન્ચાર્જ ની મળગત
સભા માટે ના 
ગામ નુ ંનામ 

(સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાત્રી રોકાણ ની મળગત

જિલ્ો

બે સ્થલ ળચ્ચેની 
યાત્રા ની મળગતો

રાિકોટ 

જે.ડી.ચૌહાણ ગ્રા.સે ૯૦૫૪૮૮૯૨૪૩ - ૧૨-૯-૧૭ ચાલડંી ૧૮૦૫ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૩ ૧૦ ફી.કે.જાડેજા ૭૬૯૮૬૦૬૪૩૩ - - જે.ડી.ચૌહાણ ગ્રા.સે
ફી.ડી.ગજુયાતી ગ્રા.સે. ૯૭૧૨૧૧૬૮૭૩ - ૧૨-૯-૧૭ નલા ભાત્રાલડ ૨૮૪ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૪ ૧૦ લી.લી.યાણયીમા ૯૭૧૨૫૬૯૬૭૫ - - ફી.ડી.ગજુયાતી ગ્રા.સે.
ફી.ડી.ગજુયાતી ગ્રા.સે. ૯૭૧૨૧૧૬૮૭૩ - ૧૨-૯-૧૭ જુના ભાત્રાલડ ૭૫૨ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૧ ૫ લી.લી.યાણયીમા ૯૭૧૨૫૬૯૬૭૫ - - ફી.ડી.ગજુયાતી ગ્રા.સે.
ફી.ફી.ગજુયાતી.ગ્રા.સે ૭૦૯૬૪૧૯૮૮૦ - ૧૨-૯-૧૭ ખીજડીમાભોજ ૮૨૧ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૩ ૧૦ લી.લી.યાણયીમા ૯૭૧૨૫૬૯૬૭૫ - ફી.ફી.ગજુયાતી.ગ્રા.સે
કે.ફી.ગોડેસ્લય ગ્રા.સે. ૯૯૯૮૮૪૫૧૨૬ - ૧૨-૯-૧૭ ચચત્રાલડ ૩૦૯૮ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૩ ૧૦ ટી.એ.યભાય ૯૦૬૭૮૮૬૪૬૬ - - કે.ફી.ગોડેસ્લય ગ્રા.સે.
કે.ફી.ગોડેસ્લય ગ્રા.સે. ૯૯૯૮૮૪૫૧૨૬ - ૧૨-૯-૧૭ ચચત્રાલડ ાટી ૬૭૩ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૧ ૫ ટી.એ.યભાય ૯૦૬૭૮૮૬૪૬૬ - - કે.ફી.ગોડેસ્લય ગ્રા.સે.
કે.જે.ચડુાસભા ગ્રા.સે ૯૯૭૮૨૦૨૧૧૯ - ૧૨-૯-૧૭ થોયાા ૭૩૧ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૪ ૧૦ ફી.કે.જાડેજા ૭૬૯૮૬૦૬૪૩૩ - - કે.જે.ચડુાસભા ગ્રા.સે

ી.ફી.ફાયૈમા ટે.આસી ૯૯૯૮૩૪૦૬૩૦ - ૧૨-૯-૧૭ ફયડીમા ૨૨૬૯ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૪ ૧૦ ટી.એ.યભાય ૯૦૬૭૮૮૬૪૬૬ - - ી.ફી.ફાયૈમા ટે.આસી
એન.એ.ભતુ વલ.અ. ૮૪૬૦૭૭૭૦૬૮ - ૧૨-૯-૧૭ ચયેર ૨૦૫૫ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૪ ૧૦ ટી.એ.યભાય ૯૦૬૭૮૮૬૪૬૬ - - એન.એ.ભતુ વલ.અ.
કે.લી.દલે વલ.અ. ૯૯૨૫૧૩૪૯૨૫ - ૧૨-૯-૧૭ યંગય ૫૮૪ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૨૪ ૬૦ એભ.જે.સગંતાણી ૯૪૨૮૨૩૩૭૦૭ કે.લી.દલે વલ.અ

જે.એર.લાગડીમા જુ કરાકક ૯૭૨૩૭૯૫૨૨૯ - ૧૨-૯-૧૭ સાજડીમાી ૨૫૯૨ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૩ ૧૦ એચ.એન.ભોય ૯૯૨૪૦૧૯૦૭૨ - - જે.એર.લાગડીમા જુ કરાકક

 જી.સી. ભોયી ક્રાકક ૭૪૦૫૧૨૦૩૮૩ - ૧૨-૯-૧૭ ધોીધાય ૨૫૭૩ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૪ ૧૦ એદ.જે.સગંતાણી ૯૪૨૮૨૩૩૭૦૭ - -  જી.સી. ભોયી ક્રાકક
એન.જે.સયલૈમા કરાકક ૯૭૧૨૭૦૫૩૯૪ - ૧૨-૯-૧૭ ભોટાબાદયા ૧૬૯૧ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૧ ૫ કે.ફી.અગ્રાલત ૯૯૭૯૧૨૬૨૩ - - એન.જે.સયલૈમા કરાકક
એન.જે.સયલૈમા કરાકક ૯૭૧૨૭૦૫૩૯૪ - ૧૨-૯-૧૭ નાના બાદયા ૧૦૨૪ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૩ ૧૦ કે.ફી.અગ્રાલત ૯૯૭૯૧૨૬૨૩ - એન.જે.સયલૈમા કરાકક
જી.ડી વ્માસ અ.ભ.ઇ. ૯૪૦૮૪૬૯૬૯૦ - ૧૨-૯-૧૭ ભોટા દુધીલદય ૧૪૨૬ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૩ ૧૦ ી.આય.ડોફયીમા ૯૯૨૪૪૬૨૬૪૭ - - જી.ડી વ્માસ અ.ભ.ઇ.
જી.ડી વ્માસ અ.ભ.ઇ. ૯૪૦૮૪૬૯૬૯૦ - ૧૨-૯-૧૭ નાના દુધીલદય ૬૬૬ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૧ ૫ ી.આય.ડોફયીમા ૯૯૨૪૪૬૨૬૪૭ - - જી.ડી વ્માસ અ.ભ.ઇ.

લી.એભ.ભેતા  ગ્રા.સે ૭૮૭૪૯૭૯૩૨૦ - ૧૨-૯-૧૭ ઇશ્વયીમા ૮૭૨ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૪ ૧૦ ફી.કે.ભાખણસા ૮૧૨૮૪૪૮૬૭૬ - - લી.એભ.ભેતા  ગ્રા.સે

 ી.ડી.ડઢાણીમા ભ.તા.વલ.અ. ૯૪૨૯૦૪૭૫૪૭ - ૧૨-૯-૧૭ તયલડા ૯૮૫ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૪ ૧૦ લી.એર.કભાણી ૮૧૪૧૯૦૫૦૫૧ - -  ી.ડી.ડઢાણીમા ભ.તા.વલ.અ.
 ભીનર સાડં્ા વલ.અ.  ૮૩૪૭૫૨૪૩૯૩  - ૧૨-૯-૧૭ યામડી ૪૩૯૯ જાભકંડોયણા યાજકોટ ૪ ૧૦ એસ.એચ.ઠાકોય ૮૪૯૦૮૬૭૧૮૩ યામડી -  ભીનર સાડં્ા વલ.અ. 
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એસ.જી.ગોહે ૯૬૦૧૨૬૩૭૦૦ ૦૬/૦૯/૧૭ બલઘોઇ ૪૬૨૮ જસદણ રાજકોટ - ૮.૦૦ એસ.બી.મહતેા ત.ક.મ. ૮૯૯૦૯૫૦૪૦૪
મહસેુી તાટી ૦૬/૦૯/૧૭ વળરનગર ૬૦૪૩ જસદણ રાજકોટ ૫ ૮.૩૦ એસ.આર.ડોબરીયા ત.ક.મ. ૯૭૨૭૨૧૨૭૫૪

૦૬/૦૯/૧૭ ખારચીયા ૨૩૩૨ જસદણ રાજકોટ ૫ ૯.૦૦ બી.એમ.ટાઢાણી ત.ક.મ. ૯૯૭૯૨૩૬૯૦૮
૦૬/૦૯/૧૭ ઇશ્વરીયા ૧૯૩૪ જસદણ રાજકોટ ૧૦ ૯.૩૦ કે.જી.સખંારળા ત.ક.મ. ૯૯૨૪૫૧૭૨૪૯

એસ.ડી.સોકંી ૯૯૭૮૫૫૦૧૭૬ ૦૬/૦૯/૧૭ કાન૫ર ૨૫૪૮ જસદણ રાજકોટ ૫ ૧૦.૦૦ કે.જી.સખંારળા ત.ક.મ. ૯૯૨૪૫૧૭૨૪૯
મહસેુી તાટી ૦૬/૦૯/૧૭ જસા૫ર ૩૧૬૦ જસદણ રાજકોટ ૫ ૧૦.૩૦ સી.એન.ઉપાઘ્યાય ત.ક.મ. ૯૮૯૮૭૯૫૦૦૩

૦૬/૦૯/૧૭ પાચંળડા ૩૫૦૮ જસદણ રાજકોટ ૭ ૧૧.૦૦ પી.પી.ળેકરીયા ત.ક.મ. ૯૪૨૮૬૮૦૯૦૭
૦૬/૦૯/૧૭ જીળા૫ર ૨૮૯૭ જસદણ રાજકોટ ૫ ૧૧.૩૦ એચ.એમ.સાળીયા ત.ક.મ. ૯૪૨૮૨૫૯૮૩૨
૦૬/૦૯/૧૭ પી૫લીયા ૧૯૩૬ જસદણ રાજકોટ ૪ ૧૨.૦૦ એચ.કે.રાળ ત.ક.મ. ૯૯૨૪૧૨૦૯૭૧
૦૬/૦૯/૧૭ પ્રતા૫પરુ ૧૧૫૦ જસદણ રાજકોટ ૨ ૧૨.૩૦ એચ.એમ.બાળલીયા ત.ક.મ. ૯૯૧૩૧૦૦૦૮૪
૦૬/૦૯/૧૭ સાણથી ૭૦૧૮ જસદણ રાજકોટ ૩ ૧૩.૦૦ ળી.ળી.ઝઝંળાડીયા ત.ક.મ. ૯૫૩૭૮૪૬૫૧૭
૦૬/૦૯/૧૭ દોત૫ર ૧૦૯૧ જસદણ રાજકોટ ૬ ૧૪.૦૦ સી.ળી.પરુણળૈરાગી ત.ક.મ. ૮૧૨૮૦૪૭૨૫૭
૦૬/૦૯/૧૭ ડોડીયાલા ૩૩૨૦ જસદણ રાજકોટ ૭ ૧૫.૦૦ કે.કે.૫રમાર ત.ક.મ. ૯૫૩૭૯૯૨૭૬૮
૦૬/૦૯/૧૭ ગુદંાલા ૬૯૬ જસદણ રાજકોટ ૨૦ ૧૬.૦૦ ળી.આર.રાબા ત.ક.મ. ૯૮૨૪૨૯૬૭૪૩
૦૬/૦૯/૧૭ જગંળડ ૪૧૪૧ જસદણ રાજકોટ ૫ ૧૬.૩૦ કે.જે.દેળમરુારી ત.ક.મ. ૯૪૨૮૮૯૦૨૦૮
૦૬/૦૯/૧૭ આટકોટ ૧૧૧૦૮ જસદણ રાજકોટ ૫ ૧૭.૦૦ એમ.એ.કુકડીયા ત.ક.મ. ૯૬૦૧૦૩૪૨૦૧ આટકોટ આટકોટ એમ.એ.કુકડીયા ત.ક.મ.

રથ રૂટ FORMAT                                      રથ ન.-૨
જજલ્ો: તાલકુો:

બે સ્થલ ળચ્ચેની 
યાત્રા ની મળગતો ગામ ના ઇન્ચાર્જ ની મળગત રાત્રી રોકાણ ની મળગતસભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

૧

જસદણ 
રથરૂ
ટ 
નબં
ર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત

તારીખ
આળરી 
ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો જજલ્ો
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રથ રૂટ FORMAT                                      રથ ન.-૨
જજલ્ો: તાલકુો:

બે સ્થલ ળચ્ચેની 
યાત્રા ની મળગતો ગામ ના ઇન્ચાર્જ ની મળગત રાત્રી રોકાણ ની મળગતસભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

જસદણ 
રથરૂ
ટ 
નબં
ર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત

તારીખ
આળરી 
ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો જજલ્ો

કુ. એન.જી.ઘોડકકયા ૯૮૯૮૧૬૭૮૫૪ ૦૭/૦૯/૧૭ ચીતીયા ૧૩૭૦ જસદણ રાજકોટ - ૮.૦૦ એ.જે.સરીયા ત.ક.મ. ૯૭૧૪૧૯૨૮૯૬
મહસેુી તાટી ૦૭/૦૯/૧૭ નાની ાખાળાડ ૩૬૫૮ જસદણ રાજકોટ ૩ ૮.૩૦ એ.જે.સરીયા ત.ક.મ. ૯૭૧૪૧૯૨૮૯૬

૦૭/૦૯/૧૭ કોઠી ૩૭૯૨ જસદણ રાજકોટ ૬ ૯.૦૦ એસ.જે.મકળાણા ત.ક.મ. ૮૧૨૮૧૮૩૮૧૧
૦૭/૦૯/૧૭ રાજાળડા (જસ) ૧૬૭૯ જસદણ રાજકોટ ૩ ૯.૩૦ એસ.જે.મકળાણા ત.ક.મ. ૮૧૨૮૧૮૩૮૧૧

એમ.આર.ખાટસરુીયા ૯૬૦૧૦૨૭૨૪૨ ૦૭/૦૯/૧૭ કનેસરા ૪૪૪૦ જસદણ રાજકોટ ૭ ૧૦.૦૦ આર.પી.ગોકહ ત.ક.મ. ૯૫૭૪૦૯૪૫૮૯
મહસેુી તાટી ૦૭/૦૯/૧૭ રાજાળડા (જામ) ૨૫૨૮ જસદણ રાજકોટ ૬ ૧૧.૦૦ આર.જે.મહતેા ત.ક.મ. ૯૪૨૭૨૬૮૬૦૩

૦૭/૦૯/૧૭ ખડળાળડી ૨૯૯૧ જસદણ રાજકોટ ૬ ૧૨.૦૦ બી.જી.જતા૫રા ત.ક.મ. ૯૯૯૮૮૦૫૯૫૮
૦૭/૦૯/૧૭ રામીયા ૧૫૧૯ જસદણ રાજકોટ ૩ ૧૩.૦૦ એસ.બી.નારીગરા ત.ક.મ. ૯૮૨૪૮૩૨૬૭૦
૦૭/૦૯/૧૭ ગઢડીયા જામ ૨૫૪૭ જસદણ રાજકોટ ૩ ૧૪.૦૦ જે.ળી.ડોબરીયા ત.ક.મ. ૯૪૨૯૧૬૮૫૬૭
૦૭/૦૯/૧૭ ભડંારીયા ૪૭૦૮ જસદણ રાજકોટ ૪ ૧૫.૦૦ બી.જી.કુમરખાણીયા ત.ક.મ. ૯૫૭૪૦૯૪૫૮૯
૦૭/૦૯/૧૭ બોઘરાળદર ૧૮૯૪ જસદણ રાજકોટ ૪ ૧૬.૦૦ કે.બી.ઝા૫કડયા ત.ક.મ. ૯૬૨૪૯૯૩૩૦૩
૦૭/૦૯/૧૭ વળર૫ર (ભા) ૧૦૪૦ જસદણ રાજકોટ ૩ ૧૬.૩૦ એ.એચ.પડંયા ત.ક.મ. ૯૭૨૩૩૫૫૨૬૫
૦૭/૦૯/૧૭ ભાડા ૫૮૨૬ જસદણ રાજકોટ ૫ ૧૭.૦૦ જે.જે.સરુ ત.ક.મ. ૯૫૫૮૯૨૩૧૧૪ ભાડા ભાડા જે.જે.સરુ ત.ક.મ. 

૨



રાજકોટ 

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ 
નબંર

E-

mail

કાે 
અંતર  
( કી.મી.)

ાગે 
સમય 
(મમનટ)

નામ મોબાઇ 
નબંર સ્થલ સંકક અમધકારી

રથ રૂટ FORMAT                                      રથ ન.-૨
જજલ્ો: તાલકુો:

બે સ્થલ ળચ્ચેની 
યાત્રા ની મળગતો ગામ ના ઇન્ચાર્જ ની મળગત રાત્રી રોકાણ ની મળગતસભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

જસદણ 
રથરૂ
ટ 
નબં
ર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત

તારીખ
આળરી 
ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો જજલ્ો

એ.કે.૫રમાર ૮૧૨૮૪૨૯૫૧૯ ૦૮/૦૯/૨૦૧૭ પારેળાલા ૨૪૩૦ જસદણ રાજકોટ - ૮.૦૦ ળી.આર.મકળાણા ત.ક.મ. ૮૬૯૦૭૦૪૫૨૯
મહસેુી તાટી ૦૮/૦૯/૨૦૧૭ કમલાપરુ ૬૭૬૭ જસદણ રાજકોટ ૨ ૯.૦૦ જે.ડી.ડાભી ત.ક.મ. ૯૯૧૩૭૪૩૧૮૪

૦૮/૦૯/૨૦૧૭ મદાળા ૨૦૬૧ જસદણ રાજકોટ ૫ ૯.૩૦ જે.આર. ૫રમાર ત.ક.મ. ૯૬૩૮૦૧૯૫૫૨
૦૮/૦૯/૨૦૧૭ કડુકા ૩૬૧૮ જસદણ રાજકોટ ૨ ૧૦.૦૦ જે.આર. ૫રમાર ત.ક.મ. ૯૬૩૮૦૧૯૫૫૨
૦૮/૦૯/૨૦૧૭ ીાપરુ ૪૬૫૯ જસદણ રાજકોટ ૬ ૧૧.૦૦ એ.જે.રામાણી ત.ક.મ. ૭૦૪૩૧૭૭૪૩૮
૦૮/૦૯/૨૦૧૭ કાલાસર ૩૯૭૬ જસદણ રાજકોટ ૧૦ ૧૧.૩૦ એચ.કે.રાળ ત.ક.મ. ૯૯૨૪૧૨૦૯૭૧
૦૮/૦૯/૨૦૧૭ ખાડંા હડમતીયા ૨૦૩૧ જસદણ રાજકોટ ૫ ૧૬.૩૦ બી.જી.કુમરખાણીયા ત.ક.મ. ૯૫૭૪૦૯૪૫૮૯
૦૮/૦૯/૨૦૧૭ જસદણ સીટી ૬૦૬૧૯ જસદણ રાજકોટ ૬ ૧૭.૦૦ મનસખુભાઇ સોરાણી સીટી ત.ક.મ. ૯૭૨૭૬૩૫૧૯૭ જસદણ સીટી જસદણ સીટી મનસખુભાઇ સોરાણી 

૩



રાજકોટ 

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ 
નબંર

E-

mail

કાે 
અંતર  
( કી.મી.)

ાગે 
સમય 
(મમનટ)

નામ મોબાઇ 
નબંર સ્થલ સંકક અમધકારી

રથ રૂટ FORMAT                                      રથ ન.-૨
જજલ્ો: તાલકુો:

બે સ્થલ ળચ્ચેની 
યાત્રા ની મળગતો ગામ ના ઇન્ચાર્જ ની મળગત રાત્રી રોકાણ ની મળગતસભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

જસદણ 
રથરૂ
ટ 
નબં
ર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત

તારીખ
આળરી 
ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો જજલ્ો

કુ.આર.જે.ળાલા ૭૬૨૩૯૩૩૭૯૩ ૦૯/૦૯/૨૦૧૭ ગઢડીયા જસ ૨૫૯૩ જસદણ રાજકોટ - ૮.૦૦ પી.એસ.ળાસાણી ત.ક.મ. ૭૬૨૧૮૫૩૨૨૬
મહસેુી તાટી ૦૯/૦૯/૨૦૧૭ ીળરાજપરુ ૭૩૬૬ જસદણ રાજકોટ ૪ ૮.૩૦ ળી.ડી.કુમરખાણીયા ત.ક.મ. ૯૯૯૮૦૯૫૨૨૫

૦૯/૦૯/૨૦૧૭ માઘળીપરુ ૧૪૦૯ જસદણ રાજકોટ ૪ ૯.૦૦ પી.એસ.ળાસાણી ત.ક.મ. ૭૬૨૧૮૫૩૨૨૬
કે.એસ.મહતેા ૯૯૭૪૨૬૯૬૫૭ ૦૯/૦૯/૨૦૧૭ ગોડાઘાર ૨૫૮૫ જસદણ રાજકોટ ૫ ૧૦.૦૦ ળી.આર.રાબા ત.ક.મ. ૯૮૨૪૨૯૬૭૪૩
મહસેુી તાટી ૦૯/૦૯/૨૦૧૭ ળડોદ ૩૩૯૬ જસદણ રાજકોટ ૮ ૧૦.૩૦ જે.આર.૫રમાર ત.ક.મ. ૯૬૩૮૦૧૯૫૫૨

૦૯/૦૯/૨૦૧૭ નળાગામ ૧૭૫૦ જસદણ રાજકોટ ૩ ૧૧.૦૦ સી.એન.ઉપાઘ્યાય ત.ક.મ. ૯૮૯૮૭૯૫૦૦૩

૪



રાજકોટ 

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ 
નબંર

E-

mail

કાપે 
અંતર  
(કી.મી.)

ાગે 
સમય 
(મમનટ)

નામ મોબાઇ 
નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

૦૬/૦૯/૨૦૧૭ ઉમરાલી ૩૭૬૩ જેતપરુ રાજકોટ શ્રી ડી.શી.રીબડીયા 93743 33003

૦૬/૦૯/૨૦૧૭ ળાાડુુંગરા ૧૩૫૨ જેતપરુ રાજકોટ ૫ ૧૦ શ્રી ડી.શી.રીબડીયા 93743 33003

૦૬/૦૯/૨૦૧૭ હરીપર ૧૦૯૬ જેતપરુ રાજકોટ ૫ ૧૦ શ્રી આર.જી.ઘાઘ 94281 57160

૦૬/૦૯/૨૦૧૭ મેળાસા ૩૭૧૨ જેતપરુ રાજકોટ ૩ ૧૦ શ્રી નીતા એચ. શોકંી 96876 80013

૦૬/૦૯/૨૦૧૭ પે્રમગઢ ૧૭૩૨ જેતપરુ રાજકોટ ૪ ૧૦ શ્રી આર.બી.દેળેરા 97377 88432

૦૬/૦૯/૨૦૧૭ કેરાલી ૨૪૩૨ જેતપરુ રાજકોટ ૪ ૧૦ શ્રી એન.એન.રાળ 93765 20871

૦૬/૦૯/૨૦૧૭ લુુંણાગરી ૯૧૯ જેતપરુ રાજકોટ ૪ ૧૦ શ્રી ડી.ડી.રાઠોડ 98259 73990

૦૬/૦૯/૨૦૧૭ પાુંચ પીપલા ૪૮૬૦ જેતપરુ રાજકોટ ૫ ૧૦ શ્રી એન.એન.રાળ 93765 20871

૦૬/૦૯/૨૦૧૭ દેરડી ૨૭૦૫ જેતપરુ રાજકોટ ૧૭ ૩૦ શ્રી રીઘ્ઘી એચ.ળેકરીયા 95744 07543

૦૬/૦૯/૨૦૧૭ મોણપર ૪૭૮ જેતપરુ રાજકોટ ૩ ૧૦ શ્રી આર.બી.દેળેરા 97377 88432

૦૬/૦૯/૨૦૧૭ કાગળડ ૧૮૧૩ જેતપરુ રાજકોટ ૭ ૨૦ શ્રી શલ્પા એમ.મેરાણી 81400 71037

૦૬/૦૯/૨૦૧૭ સેલકુા ૧૬૫૪ જેતપરુ રાજકોટ ૭ ૨૦ શ્રી મનીવા એમ.મકળાણા 97149 96746

૦૬/૦૯/૨૦૧૭ જુંબડુી ૧૧૨૦ જેતપરુ રાજકોટ ૧૦ ૩૦ શ્રી જી.આર.શતાશીયા 98792 72476

૦૬/૦૯/૨૦૧૭ જેપરુ ૧૬૩૮ જેતપરુ રાજકોટ ૩ ૧૦ શ્રી એ.જે.પડંયા 93277 82920

૦૬/૦૯/૨૦૧૭ ળીરપરુ ૧૨૩૧૮ જેતપરુ રાજકોટ ૭ ૨૦ શ્રી એમ.બી.ખોખર 89807 84688

ળીરપરુ

શ્રી જયદી૫ 
એ.ગોંઘીયા
9978022322

સભા માટે 
ના ગામ 
ન  ંનામ 
(સાજંે 
૫:૦૦થી 
૬:૦૦ 

ખેડતૂ સભા)

રાત્રી રોકાણ ની મળગત

તાલ કો

રથ રૂટ FORMAT                                      રથ ન.-૩
જજલ્ો: તાલ કો: જેતપ ર

રથરૂ
ટ 
નબં
ર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત

તારીખ આળરી ેળાના 
ગામોના નામ

ગામ 
ની 
ળસ્તી

જજલ્ો

બે સ્થલ ળચ્ચેની 
યાત્રા ની મળગતો ગામ ના ઇન્ચાર્જ ની મળગત

૧

એમ.ડી.
પાડીયા
ગ્રામ સેળક 
મેળાસા

9408727892

-



૦૭/૦૯/૨૦૧૭ ચાુંપરાજપરુ ૩૪૫૧ જેતપરુ રાજકોટ ૧૮ ૩૦ શ્રી શોન બી ગોષી 81288 43491

૦૭/૦૯/૨૦૧૭ બોરડી સમઢીયાલા ૫૪૭૭ જેતપરુ રાજકોટ ૩ ૧૦ શ્રી નેષા ડી.ળાઢેર 77388 83084

૦૭/૦૯/૨૦૧૭ થાણા ગાો ૫૫૫૫ જેતપરુ રાજકોટ ૫ ૧૦ શ્રી આર.આર.ચોઘરી 99090 63944

૦૭/૦૯/૨૦૧૭ અમરાપર ૯૬૯ જેતપરુ રાજકોટ ૩ ૧૦ શ્રી ભાવ ુડી.ષાડગરડા 81558 34845

૦૭/૦૯/૨૦૧૭ રેમડી ગાો ૨૪૮૩ જેતપરુ રાજકોટ ૩ ૧૦ શ્રી અશ્વીન પી. ચડુાશમા 94290 63882

૦૭/૦૯/૨૦૧૭ ચારણ સમઢીયાલા ૨૫૯૫ જેતપરુ રાજકોટ ૭ ૨૦ શ્રી એચ.આઇ.જોવી 99780 51039

૦૭/૦૯/૨૦૧૭ ચારણીયા ૩૦૯૪ જેતપરુ રાજકોટ ૫ ૧૦ શ્રી જે.ળી.બાળલીયા 70961 67764

૦૭/૦૯/૨૦૧૭ દેળકીગાો ૪૩૦૩ જેતપરુ રાજકોટ ૧૮ ૩૦ શ્રી ષતે ળી.જમોડ 99049 73543

૦૭/૦૯/૨૦૧૭ ભેડા પીપલીયા ૯૭૭ જેતપરુ રાજકોટ ૫ ૧૦ શ્રી બી.બી.કટારા 84870 75093

૦૭/૦૯/૨૦૧૭ ખારચીયા ૨૨૧૦ જેતપરુ રાજકોટ ૨ ૧૦ શ્રી બી.બી.કટારા 84870 75093

૦૭/૦૯/૨૦૧૭ જેતપરુ ૧૩૦૩૬૯ જેતપરુ રાજકોટ ૧૫ ૩૦ જેતપરુ
ળી.યુું.૫રમાર 
આંકડા મદદની 
મો.9725920559

૨

બી.એચ.

ખાભંા
ગ્રામ સેળક 
થાણાગાોલ

9824844805

૨



૦૮/૦૯/૨૦૧૭ ડેડરળા ૩૨૨૯ જેતપરુ રાજકોટ ૧૨ ૨૦ શ્રી પી.એ. મષતેા 98254 49874

૦૮/૦૯/૨૦૧૭ રૂપાળટી ૧૫૫૫ જેતપરુ રાજકોટ ૪ ૧૦ શ્રી રાજે પી. મષતેા 99749 48128

૦૮/૦૯/૨૦૧૭ બાળા પીપલીયા ૧૬૪૨ જેતપરુ રાજકોટ ૭ ૨૦ શ્રી ડી.બી.ળશાળા 97258 09957

૦૮/૦૯/૨૦૧૭ આરબ ટીંબડી ૩૨૭૧ જેતપરુ રાજકોટ ૫ ૧૦ શ્રી એ.એમ.શોકંી 84603 33908

૦૮/૦૯/૨૦૧૭ પીપલળા ૨૪૧૦ જેતપરુ રાજકોટ ૭ ૨૦ શ્રી કે.આર.ભનેુતર 97246 91799

૦૮/૦૯/૨૦૧૭ અકાલા ૧૦૩૫ જેતપરુ રાજકોટ ૫ ૧૦ શ્રી આર.એમ.ઠાકર 99251 35103

૦૮/૦૯/૨૦૧૭ જેતસર(જ ુંકન) ૧૦૮૧૬ જેતપરુ રાજકોટ ૧૦ ૨૦ શ્રી જે.એ.ગૌસ્ળામી 9978929162

૦૮/૦૯/૨૦૧૭ મુંડીકપરુ ૩૦૩૪ જેતપરુ રાજકોટ ૫ ૧૦ શ્રી સ્ળાતી એમ.રાયજાદા 94096 63954

૦૮/૦૯/૨૦૧૭ પેઢા ૫૦૩૯ જેતપરુ રાજકોટ ૩ ૧૦ શ્રી સ્ળાતી એમ.રાયજાદા 94096 63954

૦૮/૦૯/૨૦૧૭ ખીરસરા ૩૯૯૭ જેતપરુ રાજકોટ ૧૭ ૩૦ શ્રી અંકીતા એમ.બારૈયા 97270 67468

૦૮/૦૯/૨૦૧૭ ખજુરી ગુુંદાલા ૩૧૫૦ જેતપરુ રાજકોટ ૩ ૧૦ શ્રી જે.એમ.ગોળાલીયા 97249 58900

૦૮/૦૯/૨૦૧૭ સ્ટેન ળાળડી ૨૧૮૨ જેતપરુ રાજકોટ ૪ ૧૦ શ્રી એશ.આર.કમાણી 9427223902

૦૮/૦૯/૨૦૧૭ અમરનગર ૪૫૫૧ જેતપરુ રાજકોટ ૮ ૨૦ શ્રી જે.એમ.ગોળાલીયા 97249 58900

૦૮/૦૯/૨૦૧૭ દેળલકી ૩૦૮૨ જેતપરુ રાજકોટ ૪ ૧૦ શ્રી એ.ળી.શાકરીયા 98791 73564 શ્રી એ.ળી.શાકરીયા
૦૮/૦૯/૨૦૧૭ ળાડાસાડા ૩૫૧૧ જેતપરુ રાજકોટ ૫ ૧૦ શ્રી એ.ળી.શાકરીયા 98791 73564 ળાડાસાડા ત.ક.મ.ળાડાસાડા

૩

અસ.બી. 
મકળાણા
ગ્રામ સેળક 
આરબટીંડી

9537580370



રાજકોટ 

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ 
નબંર E-mail

કાપે 
અંતર  ( 

કી.મી.)

ાગે 
સમય 
(મમનટ)

નામ મોબાઇ 
નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

શ્રી શી.ટી. ચોળટીયા ૯૮ર૩ ૦૭૭ર૦ mam-kotdasangani@gujarat.gov.in ૧૧-૯-૧૭ ખરેડા ૨૦૭૧ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ - 08:00 શ્રી એમ.આર.રમાર 8866062586 ડળા ડળા શ્રી કે.ી.જાગાણી
નાયબ મામતદાર, ૧૧-૯-૧૭ રાજગઢ ૧૧૮૬ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 5 09:00 શ્રી એમ.આર.રમાર 8866062586 9726603330

કોટડા શાાંગાણી ૧૧-૯-૧૭ માણેકળાડા ૧૯૪૭ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 3 10:00 શ્રી એ.એ.રમાર 9638478278

૧૧-૯-૧૭ કોટડા શાાંગાણી ૯૧૬૮ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 7 11:00 શ્રી એ.એ.રમાર 9638478278

૧૧-૯-૧૭  ખોખરી ૧૬૬૮ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 7 12:00 શ્રી એશ.બી.દળે 8460011115

૧૧-૯-૧૭ દેળળલયા ૭૦૬ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 3 13:00 શ્રી કે.બી.ગાળીત 9909625217

૧૧-૯-૧૭ ભાડુઈ ૧૧૪૧ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 10 14:00 શ્રી એ.આર.ાળડીયા 9429048154

૧૧-૯-૧૭ રાજરા ૨૩૫૧ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 4 15:00 શ્રી આર.આર.જોવી 9925696470

૧૧-૯-૧૭ નારણકા ૧૨૭૩ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 4 16:00 શ્રી કે.બી.ગાળીત 9909625217

૧૧-૯-૧૭ ીાણા ૫૫૩ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 5 17:00 શ્રી કે.ી.જાગાણી 9726603330

૧૧-૯-૧૭ ડળા ૬૯૯ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 5 18:00 શ્રી કે.ી.જાગાણી 9726603330

શ્રી જે.એચ.ળેકરીયા  ૯૮૭૯૨૭૩૩૨૬ mam-kotdasangani@gujarat.gov.in ૧૨-૯-૧૭ ળડીયા ૧૨૩૯ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ - 08:00 શ્રી કે.બી.માકડીયા 9979676639 અરડોઇ અરડોઇ શ્રી આર.આર.જોવી
નાયબ મામતદાર, ૧૨-૯-૧૭ મોટા માાંડળા ૨૨૦૮ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 3 09:00 શ્રી કે.બી.માકડીયા 9979676639 9925696470

કોટડા શાાંગાણી ૧૨-૯-૧૭ નાનામાાંડળા ૧૪૬૮ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 5 10:00 શ્રી બી.એન.મેળાશીયા 9662196472

૧૨-૯-૧૭ કરમાલ ીલીયા ૬૧૫ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 4 11:00 શ્રી ી.આર.ગોશાઇ 9662512289

૧૨-૯-૧૭ ળાદીરા ૧૮૦૪ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 3 12:00 શ્રી બી.એન.મેળાશીયા 9662196472

૧૨-૯-૧૭ નળા રાજીલા ૯૮૪ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 3 13:00 શ્રી બી.એન.મેળાશીયા 9662196472

૧૨-૯-૧૭ જુના રાજીલા ૧૩૪૩ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 2 14:00 શ્રી બી.એન.મેળાશીયા 9662196472

૧૨-૯-૧૭ ાાંચ તાળડા ૧૬૮૩ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 4 15:00 શ્રી એશ.બી.દળે 8460011115

૧૨-૯-૧૭ શોલીયા ૧૨૦૧ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 15 16:00 શ્રી બી.ડી.જાડેજા 8511111312

૧૨-૯-૧૭ ષડમતાલા ૨૪૫૭ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 10 17:00 શ્રી ડડમ્બેન જે.ઓઝા 7878181969

૧૨-૯-૧૭ અરડોઈ ૩૪૯૬ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 3 18:00 શ્રી આર.આર.જોવી 9925696470

૬

રથ રૂટ FORMAT                                      રથ ન.-૧
જજલ્ો: તાલકુો: કોટડાસાગંાણી

રથ રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત

તારીખ આળરી ેળાના 
ગામોના નામ

ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો જજલ્ો

બે સ્થલ ળચ્ચેની 
યાત્રા ની મળગતો ગામ ના ઇન્ચાર્જ ની મળગત

સભા માટે ના 
ગામ નુ ંનામ 

(સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાત્રી રોકાણ ની મળગત

૭

mailto:mam-kotdasangani@gujarat.gov.in
mailto:mam-kotdasangani@gujarat.gov.in


રાજકોટ 

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ 
નબંર E-mail

કાપે 
અંતર  ( 

કી.મી.)

ાગે 
સમય 
(મમનટ)

નામ મોબાઇ 
નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

શ્રી એચ.ળી.ઇટાલીયા 9824086435 tdo-kotdasangani@gujarat.gov.in ૧૫-૯-૧૭ ીક. ૧૫૦૬ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 08:00 શ્રી ભમુીબેન ી.ગોશાઇ 9099571721 આંબીયાલા આંબીયાલા શ્રી બી.એ.ઉદેી
ગ્રામ શેળક ખેતીળાડી ૧૫-૯-૧૭ શતાર ૨૦૨ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 4 08:45 શ્રી કે.બી.ચાળડા 7600652691 9428973453

તા.ાં.કોટડા શાાંગાણી ૧૫-૯-૧૭ રામરા ૧૩૦૦ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 3 09:30 શ્રી એચ.જે.ડાલીયા 9687411090

૧૫-૯-૧૭ રામોદ ૫૨૫૨ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 3 10:00 શ્રી ી.એચ. શ્રીમાલી 9033980440

૧૫-૯-૧૭ શાાંઢળાયા ૧૯૪૯ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 7 10:30 શ્રી ી.આર.ગોશાઇ 9662512289

૧૫-૯-૧૭ ળેરાળલ ૨૧૧૦૬ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 30 11:30 શ્રી એશ.બી.શોજીત્રા 9726138005

૧૫-૯-૧૭ ાર ૧૦૧૯૨ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 5 12:00 શ્રી ી.એ.ળશોયા 9913322443

૧૫-૯-૧૭ નળી મેંગણી ૧૭૧૩ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 12 13:00 શ્રી એમ.ડી.ળાર 9925391773

૧૫-૯-૧૭ જુની મેંગણી ૧૫૩૧ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 3 14:00 શ્રી આર.એમ.જાડેજા 9428348819

૧૫-૯-૧૭ નોંધણચોરા 1076 કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 4 14:45 શ્રી નનરળ શી. ાાંગા 9054154999

૧૫-૯-૧૭ કાાંભડી ૬૬૪ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 2 15:15 શ્રી બી.એ.ઉદેી 9428973453

૧૫-૯-૧૭ ચાાંાબેડા ૭૮૨ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 2 15:45 શ્રી બી.એ.ઉદેી 9428973453

૧૫-૯-૧૭ થોરડી ૧૦૯૯ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 4 16:20 શ્રી રાહુ જે. શેજુ 7600447548

૧૫-૯-૧૭ અનનડા ળાછરા ૧૬૯૧ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 5 16:45 શ્રી જે.જે.ળાલા 9925852152

૧૫-૯-૧૭ આંબીયાલા ૮૨૨ કોટડા શાાંગાણી રાજકોટ 3 18:00 શ્રી બી.એ.ઉદેી 9428973453

સભા માટે ના 
ગામ નુ ંનામ 

(સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાત્રી રોકાણ ની મળગત

રથ રૂટ FORMAT                                      રથ ન.-૨
જજલ્ો: તાલકુો: કોટડાસાગંાણી

રથ રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત

તારીખ આળરી ેળાના 
ગામોના નામ

ગામ ની 
ળસ્તી

૧૦

તાલકુો જજલ્ો

બે સ્થલ ળચ્ચેની 
યાત્રા ની મળગતો ગામ ના ઇન્ચાર્જ ની મળગત

mailto:tdo-kotdasangani@gujarat.gov.in


રાજકોટ 

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ 
નબંર E-mail

કાપે 
અંતર 
(કી.મી.)

ાગે 
સમય 
(મમનટ)

નામ મોબાઇ 
નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

ડી.એમ.જેઠળા-
તાટી કમ મતં્રી ૯૭૨૩૦૭૮૯૧૯ ૧૦/૦૯/૧૭ પાલ ૨૩૯૧ ોધિકા રાજકોટ ૭:૦-૭:૧૫ એ.કે.ચાળડા ૯૨૨૭૦૬૯૮૭૨
એચ.એશ.શભાયા-
તાટી કમ મતં્રી ૯૪૨૭૨૮૫૦૯૭ ૧૦/૦૯/૧૭ રાળકી ૧૬૧૭ ોધિકા રાજકોટ ૪ ૭:૩૦-૭:૪૫ પી.એમ.મકળાણા ૯૩૭૫૬૧૩૦૬૭
બી.કે.પટે-તાટી 
કમ મતં્રી ૯૪૨૭૨૬૯૯૮૧ ૧૦/૦૯/૧૭  તરળડા ૫૪૫ ોધિકા રાજકોટ ૩ ૮:૦૦:૮:૧૫ એ.કે.ચાળડા ૯૨૨૭૦૬૯૮૭૨
બી.કે.પટે-તાટી 
કમ મતં્રી ૯૪૨૭૨૬૯૯૮૧ ૧૦/૦૯/૧૭ ષરીપર તરળડા ૫૬૦ ોધિકા રાજકોટ ૧ ૮:૪૦-૯:૦૦ એ.કે.ચાળડા ૯૨૨૭૦૬૯૮૭૨
કે.જે.મષતેા-તાટી 
કમ મતં્રી ૯૪૨૭૭૪૩૫૦૧ ૧૦/૦૯/૧૭ ખીરશરા ૨૯૯૧ ોધિકા રાજકોટ ૭ ૯:૩૦-૯:૪૫ બી.ળી.ઓતરાદી ૯૯૨૫૩૫૯૮૦૯
એ.એન.જોવી-
તાટી કમ મતં્રી ૯૯૨૫૮૨૦૪૫૭ ૧૦/૦૯/૧૭ દેળડા ૮૫૫ ોધિકા રાજકોટ ૯ ૧૦:૧૫-૧૦:૩૦એ.કે.ચાળડા ૯૨૨૭૦૬૯૮૭૨
એ.એન.જોવી-
તાટી કમ મતં્રી ૯૯૨૫૮૨૦૪૫૭ ૧૦/૦૯/૧૭ છાપરા ૧૧૫૦ ોધિકા રાજકોટ 1..5 ૧૦:૫૦-૧૧:૧૫એ.કે.ચાળડા ૯૨૨૭૦૬૯૮૭૨
કે.એમ.મારકણા-
તાટી કમ મતં્રી ૭૬૦૦૮૦૭૦૩૦ ૧૦/૦૯/૧૭ દેળગામ ૧૩૮૪ ોધિકા રાજકોટ ૪ ૧૧:૪૫-૧૨:૦૦બી.ળી.ઓતરાદી ૯૯૨૫૩૫૯૮૦૯
એ.એન.નીનામા-
તાટી કમ મતં્રી ૯૯૭૯૯૫૧૩૧૮ ૧૦/૦૯/૧૭ રતનપર ૧૪૪ ોધિકા રાજકોટ ૩ ૧:૩૦-૨:૦૦ બી.ળી.ઓતરાદી ૯૯૨૫૩૫૯૮૦૯
એ.એન.નીનામા-
તાટી કમ મતં્રી ૯૯૭૯૯૫૧૩૧૮ ૧૦/૦૯/૧૭ અભેપર ૫૩૧ ોધિકા રાજકોટ ૧ ૨:૧૫-૨:૩૦ બી.ળી.ઓતરાદી ૯૯૨૫૩૫૯૮૦૯
કે.એમ.મારકણા-
તાટી કમ મતં્રી ૭૬૦૦૮૦૭૦૩૦ ૧૦/૦૯/૧૭ પીપરડી ૧૧૭૮ ોધિકા રાજકોટ ૮ ૩:૩૦-૪:૦૦ બી.ળી.ઓતરાદી ૯૯૨૫૩૫૯૮૦૯
એમ.બી.મકળાણા-
તાટી કમ મતં્રી ૮૨૩૮૨૪૫૭૪૫ ૧૦/૦૯/૧૭ ચાદંી ૨૨૧૬ ોધિકા રાજકોટ ૫ ૪:૧૫-૪:૩૦ બી.ળી.ઓતરાદી ૯૯૨૫૩૫૯૮૦૯
એ.એશ.પટે-
તાટી કમ મતં્રી ૮૮૬૬૪૨૧૯૧૦ ૧૦/૦૯/૧૭ કોઠા પીપલીયા ૧૧૦૦ ોધિકા રાજકોટ ૫ ૫:૩૦-૫:૪૫ બી.ળી.ઓતરાદી ૯૯૨૫૩૫૯૮૦૯
કે.એશ.ઘેડીયા-
તાટી કમ મતં્રી ૯૬૮૭૪૦૫૬૦૬ ૧૦/૦૯/૧૭ ોધિકા ૫૨૨૦ ોધિકા રાજકોટ ૫ ૬:૦૦ બી.ળી.ઓતરાદી ૯૯૨૫૩૫૯૮૦૯ ોધિકા ોધિકા કે.એશ.ઘેડીયા-

ત.ક.મ(ં૯૬૮૭૪૦૫૬૦૬)

૫

તાલકુોરથ રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત

તારીખ
આળરી 
ેળાના 

ગામોના નામ

ગામ 
ની 
ળસ્તી

                રથ રૂટ FORMAT                                      રથ ન.-૧
જજલ્ો: તાલકુો: ોઘીકા

ગામ ના ઇન્ચાર્જ ની મળગત
સભા માટે ના 
ગામ નુ ંનામ 

(સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાત્રી રોકાણ ની મળગત

જજલ્ો

બે સ્થલ ળચ્ચેની 
યાત્રા ની મળગતો



ષતેબેન તલાળીયા-
તાટી કમ મતં્રી ૯૦૫૪૮૩૨૯૩૦ ૧૧-૯-૧૭ શાગંણળા ૧૫૫૧ ોધિકા રાજકોટ ૫ ૮:૦૦-૮:૩૦ પી.એમ.મકળાણા ૯૩૭૫૬૧૩૦૬૭

કે.એન.ગોષે-
તાટી કમ મતં્રી ૯૫૫૮૧૬૦૮૦૦ ૧૧-૯-૧૭ ખાભંા ૧૨૫૦ ોધિકા રાજકોટ ૧૦ ૯:૦૦-૯:૧૫ પી.એમ.મકળાણા ૯૩૭૫૬૧૩૦૬૭
કે.બી.જાડેજા-તાટી 
કમ મતં્રી ૯૮૨૫૫૨૮૦૬૮ ૧૧-૯-૧૭ ધળરળા ૩૭૫ ોધિકા રાજકોટ ૨ ૯:૪૫-૧૦:૦૦એ.કે.ચાળડા ૯૨૨૭૦૬૯૮૭૨

ષતેબેન તલાળીયા-
તાટી કમ મતં્રી ૯૦૫૪૮૩૨૯૩૦ ૧૧-૯-૧૭ ઢોરા ૨૧૮૫ ોધિકા રાજકોટ ૫ ૧૦:૩૦-૧૦:૪૫એ.કે.ચાળડા ૯૨૨૭૦૬૯૮૭૨

એન.ળી.ભટ -તાટી 
કમ મતં્રી ૯૪૨૭૨૨૦૬૩૭ ૧૧-૯-૧૭ કાગંધયાલી ૧૯૭૩ ોધિકા રાજકોટ ૨ ૧૧:૧૫-૧૧:૩૦એ.કે.ચાળડા ૯૨૨૭૦૬૯૮૭૨

૬



નાભ અને હોદ્દો ભોફાઇર 
નફંય E-mail

કાેર 
અંતય  
(કી.ભી.)

રાગેર 
સભમ 
(મભનટ)

નાભ ભોફાઇર 
નફંય સ્થ સંકક અમધકાયી

૧૩/૦૯/૨૦૧૭ ન્માયા ૨૪૫૩ ડધયી યાજકોટ  - 8 શ્રી એ.લામચૈહાણ ૯૮૯૮૩ ૭૧૩૧૩
૧૩/૦૯/૨૦૧૭ ખબંાા ૧૭૪૧ ડધયી યાજકોટ શ્રી ડી.આય.બડંેયી ૯૪૨૬૯ ૭૭૬૧૫
૧૩/૦૯/૨૦૧૭ ઢોકીમા ૧૨૬૭ ડધયી યાજકોટ શ્રી ડી.આય.બડંેયી ૯૪૨૬૯ ૭૭૬૧૫
૧૩/૦૯/૨૦૧૭ ઇશ્લયીમા ૧૭૩૧ ડધયી યાજકોટ શ્રીભમત એચ.ડી.યાભાણી ૯૩૭૫૯ ૦૨૦૩૪
૧૩/૦૯/૨૦૧૭ અભયેરી ૮૨૧ ડધયી યાજકોટ શ્રીભમત એચ.ડી.યાભાણી ૯૩૭૫૯ ૦૨૦૩૪
૧૩/૦૯/૨૦૧૭ સલુાગ ૯૦૫ ડધયી યાજકોટ શ્રીભમત બાલનાફેન ડી.યાઠોડ ૯૩૨૮૯ ૭૦૩૩૧
૧૩/૦૯/૨૦૧૭ નાના લડા ૫૩૯ ડધયી યાજકોટ શ્રી એચ.કે.ભહતેા ૯૪૨૬૬ ૫૧૬૦૧
૧૩/૦૯/૨૦૧૭ નાના 

ઇંટાા ૫૮૮ ડધયી યાજકોટ શ્રી એચ.કે.ભહતેા ૯૪૨૬૬ ૫૧૬૦૧
૧૩/૦૯/૨૦૧૭ હીદડ ૬૨૫ ડધયી યાજકોટ શ્રી કે.એસ.મનભક ૯૮૨૪૮ ૨૮૦૪૫
૧૩/૦૯/૨૦૧૭ યાદડ ૫૩૩ ડધયી યાજકોટ શ્રી ફી.કે.દોળી ૯૮૯૮૮ ૪૬૫૪૦
૧૩/૦૯/૨૦૧૭ ભોટા 

ખીજડીમા ૧૭૩૩ ડધયી યાજકોટ શ્રી એ.અન.૫યભાય ૯૯૦૪૬ ૮૫૧૧૧

૧૩/૦૯/૨૦૧૭ સાર
ીીમા ૧૭૩૭ ડધયી યાજકોટ શ્રી એ.અન.૫યભાય ૯૯૦૪૬ ૮૫૧૧૧

૧૩/૦૯/૨૦૧૭ દહીસયડા 
ઉંડ ૬૪૭ ડધયી યાજકોટ શ્રી એભ.જે.ચમનમાયા ૯૪૨૭૫ ૬૧૪૮૬

૧૩/૦૯/૨૦૧૭ દોભડા 
બાયનુા ૧૨૧૯ ડધયી યાજકોટ શ્રી લી.જે.હા૫રીમા ૯૪૨૮૨ ૨૯૮૭૯

૧૩/૦૯/૨૦૧૭ યોજીમા ૭૨૦ ડધયી યાજકોટ શ્રી એભ.જે.ચમનમાયા ૯૪૨૭૫ ૬૧૪૮૬
૧૩/૦૯/૨૦૧૭ મલસાભણ ૨૨૩૭ ડધયી યાજકોટ શ્રી લી.એન.બસુા ૯૭૨૫૩ ૨૧૦૮૦
૧૩/૦૯/૨૦૧૭ જીરયીમા ૧૮૯૪ ડધયી યાજકોટ કુ. એચ.ફી.ઘાઘંણીમા ૯૦૬૭૧ ૮૩૮૧૪
૧૩/૦૯/૨૦૧૭ છેલ્રી ધોડી ૪૨૧ ડધયી યાજકોટ શ્રી ફી.કે.દોળી ૯૮૯૮૮ ૪૬૫૪૦

૧૩/૦૯/૨૦૧૭ લચરી 
ધોડી ૪૧૫ ડધયી યાજકોટ શ્રી એચ.એસ.લાઘેરા ૯૮૨૫૭ ૦૮૪૯૦

૧૩/૦૯/૨૦૧૭ ાટી 
યાભય ૫૬૯ ડધયી યાજકોટ શ્રી એસ.એચ.દુદાણી ૯૯૨૫૮ ૯૧૯૦૨

૧૩/૦૯/૨૦૧૭ ફોડી ધોડી ૧૩૦૮ ડધયી યાજકોટ શ્રી એસ.એચ.દુદાણી ૯૯૨૫૮ ૯૧૯૦૨

ફે સ્થ લચ્ચેની 
માત્રા ની મલગતો ગાભ ના ઇન્ચાર્જ ની મલગત

                યથ રૂટ FORMAT                                      યથ ન.-૧
જજલ્રો: તાલકુો: ડઘયી

સબા ભાટે ના 
ગાભ નુ ંનાભ 

(સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સબા)

યાત્રી યોકાણ ની મલગતયથરૂ
ટ 
નફં
ય

યથરૂટ  કોર્ડિનેટય ની મલગત

તાયીખ
આલયી 
રેલાના 
ગાભોના 
નાભ

ગાભ 
ની 
લસ્તી

યાજકોટ 

તાલકુો જજલ્રો

૮ શ્રી કે.જે.લેગડ ૯૯૨૪૨ 
૭૭૬૯૫

kalpeshvegad1

3@gmail.com 

ફોડી ધોડી શ્રી 
એસ.એચ.દુદાણી 
૯૯૨૫૮ ૯૧૯૦૨

શ્રી કે.જે.લેગડ ૯૯૨૪૨ 
૭૭૬૯૫

kalpeshvegad1

3@gmail.com 

ફોડી ધોડી શ્રી 
એસ.એચ.દુદાણી 
૯૯૨૫૮ ૯૧૯૦૨



નાભ અને હોદ્દો ભોફાઇર 
નફંય E-mail

કાેર 
અંતય  
(કી.ભી.)

રાગેર 
સભમ 
(મભનટ)

નાભ ભોફાઇર 
નફંય સ્થ સંકક અમધકાયી

ફે સ્થ લચ્ચેની 
માત્રા ની મલગતો ગાભ ના ઇન્ચાર્જ ની મલગત

                યથ રૂટ FORMAT                                      યથ ન.-૧
જજલ્રો: તાલકુો: ડઘયી

સબા ભાટે ના 
ગાભ નુ ંનાભ 

(સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સબા)

યાત્રી યોકાણ ની મલગતયથરૂ
ટ 
નફં
ય

યથરૂટ  કોર્ડિનેટય ની મલગત

તાયીખ
આલયી 
રેલાના 
ગાભોના 
નાભ

ગાભ 
ની 
લસ્તી

યાજકોટ 

તાલકુો જજલ્રો

૧૪/૦૯/૨૦૧૭ કેયાા ૭૨૬ ડધયી યાજકોટ શ્રી કે.એસ.મનભક ૯૮૨૪૮ ૨૮૦૪૫
૧૪/૦૯/૨૦૧૭ સયદડ ૫૩૧૮ ડધયી યાજકોટ શ્રી લી.એન.બસુા ૯૭૨૫૩ ૨૧૦૮૦
૧૪/૦૯/૨૦૧૭ ભેટોડા ૧૨૩૧ ડધયી યાજકોટ શ્રી એચ.એસ.લાઘેરા ૯૮૨૫૭ ૦૮૪૯૦
૧૪/૦૯/૨૦૧૭ યાભય 

ભોટા
૧૬૮૭ ડધયી યાજકોટ શ્રી લામ.ી.ઝારા ૯૯૦૪૩ ૩૭૭૦૧

૧૪/૦૯/૨૦૧૭ તયધડી ૩૮૨૬ ડધયી યાજકોટ શ્રી ડી.એભ.ગઢલી ૯૨૭૪૯ ૨૫૩૩૦
૧૪/૦૯/૨૦૧૭ ભોલૈમા ૨૪૮૨ ડધયી યાજકોટ શ્રી કે.કે.ડોફયીમા ૯૪૨૬૯ ૯૬૪૧૧
૧૪/૦૯/૨૦૧૭ હયીય 

ખાયી
૮૪૧ ડધયી યાજકોટ કુ.એભ.અર.ફોયીચા ૯૫૧૨૧ ૦૪૫૧૫

૧૪/૦૯/૨૦૧૭ લણયી ૧૧૨૩ ડધયી યાજકોટ કુ.એભ.અર.ફોયીચા ૯૫૧૨૧ ૦૪૫૧૫
૧૪/૦૯/૨૦૧૭ નાના 

ખીજડીમા
૫૧૭ ડધયી યાજકોટ કુ.એભ.અર.ફોયીચા ૯૫૧૨૧ ૦૪૫૧૫

૧૪/૦૯/૨૦૧૭ નલી 
ચણોર

૫૧૮ ડધયી યાજકોટ શ્રી લી.એન.બસુા ૯૭૨૫૩ ૨૧૦૮૦

૧૪/૦૯/૨૦૧૭ નાની-ભોટી 
ચણોર

૧૦૧૦ ડધયી યાજકોટ કુ.એન.એન.સયલૈમા ૭૩૫૯૩ ૧૧૫૯૩

૧૪/૦૯/૨૦૧૭ પતેય ૯૬૮ ડધયી યાજકોટ કુ.એન.એન.સયલૈમા ૭૩૫૯૩ ૧૧૫૯૩
૧૪/૦૯/૨૦૧૭ હડભતીમા 

(જ)

૧૫૦૯ ડધયી યાજકોટ શ્રી એ.એ.ફેરીભ ૯૬૬૨૦ ૮૮૨૮૮

૧૪/૦૯/૨૦૧૭ જોધય 
છલ્રા

૩૪૫ ડધયી યાજકોટ શ્રીભમત એ.એસ.ગોસ્લાભી ૯૭૧૪૩ ૨૩૩૧૩

૧૪/૦૯/૨૦૧૭ રુાલટી ૬૬૩ ડધયી યાજકોટ શ્રીભમત એ.એસ.ગોસ્લાભી ૯૭૧૪૩ ૨૩૩૧૩
૧૪/૦૯/૨૦૧૭ દેાીમા ૪૨૮ ડધયી યાજકોટ શ્રી એચ.એસ.લાઘેરા ૯૮૨૫૭ ૦૮૪૯૦
૧૪/૦૯/૨૦૧૭ ગોમલિંદય ૫૯૪ ડધયી યાજકોટ શ્રી એ.એ.ફેરીભ ૯૬૬૨૦ ૮૮૨૮૮
૧૪/૦૯/૨૦૧૭ ખાભટા ૧૩૦૮ ડધયી યાજકોટ શ્રી એ.એ.ફેરીભ ૯૬૬૨૦ ૮૮૨૮૮

૯ શ્રી 
આય.જે.જાની

૯૮૯૮૩ 
૯૩૮૮૯

 - ખાભટા શ્રી એ.એ.ફેરીભ 
૯૬૬૨૦ ૮૮૨૮૮



નાભ અને હોદ્દો ભોફાઇર 
નફંય E-mail

કાેર 
અંતય  
(કી.ભી.)

રાગેર 
સભમ 
(મભનટ)

નાભ ભોફાઇર 
નફંય સ્થ સંકક અમધકાયી

ફે સ્થ લચ્ચેની 
માત્રા ની મલગતો ગાભ ના ઇન્ચાર્જ ની મલગત

                યથ રૂટ FORMAT                                      યથ ન.-૧
જજલ્રો: તાલકુો: ડઘયી

સબા ભાટે ના 
ગાભ નુ ંનાભ 

(સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સબા)

યાત્રી યોકાણ ની મલગતયથરૂ
ટ 
નફં
ય

યથરૂટ  કોર્ડિનેટય ની મલગત

તાયીખ
આલયી 
રેલાના 
ગાભોના 
નાભ

ગાભ 
ની 
લસ્તી

યાજકોટ 

તાલકુો જજલ્રો

૧૫/૦૯/૨૦૧૭ ખજુયડી-૧-

૨ ૧૫૭૭ ડધયી યાજકોટ શ્રી કે.કે.ડોફયીમા ૯૪૨૬૯ ૯૬૪૧૧
૧૫/૦૯/૨૦૧૭ થોયીમાી ૩૦૧૯ ડધયી યાજકોટ શ્રી લી.કે.કરોરા ૯૭૨૭૩ ૨૧૪૦૪
૧૫/૦૯/૨૦૧૭ ખોડાીય ૨૭૨૦ ડધયી યાજકોટ શ્રી સી.લી.કટાયા ૯૭૨૫૨૯૬૨૬૧
૧૫/૦૯/૨૦૧૭ ખાખડાફેરા

 ૨,૬ ૧૦૪૦ ડધયી યાજકોટ શ્રી સી.લી.કટાયા ૯૭૨૫૨૯૬૨૬૧

૧૫/૦૯/૨૦૧૭
ખાખડાફેરા

 

૧,૫,૭
૧૪૨૮ ડધયી યાજકોટ શ્રી સી.લી.કટાયા ૯૭૨૫૨૯૬૨૬૧

૧૫/૦૯/૨૦૧૭ દહીંસયડા 
આજી ૧૫૫૯ ડધયી યાજકોટ શ્રી કે.લી.કંુડાયીમા ૮૩૨૦૬ ૪૩૦૦૨

૧૫/૦૯/૨૦૧૭ ઉકયડા ૧૬૯૦ ડધયી યાજકોટ શ્રી જે.એભ.યાઠોડ ૯૮૭૯૨ ૮૨૬૦૬
૧૫/૦૯/૨૦૧૭ અડફારકા ૫૧૮ ડધયી યાજકોટ શ્રીભમત 

ટી.એસ.૫ઠાણ ૯૩૭૬૮ ૭૫૭૯૮

૧૫/૦૯/૨૦૧૭ ગઢડા ૯૦૮ ડધયી યાજકોટ શ્રીભમત 
ટી.એસ.૫ઠાણ ૯૩૭૬૮ ૭૫૭૯૮

૧૫/૦૯/૨૦૧૭ ડંુગયકા ૯૩૮ ડધયી યાજકોટ શ્રી જે.જી.સલસાણી ૯૮૯૮૩ ૫૮૦૧૦
૧૫/૦૯/૨૦૧૭ ફાધી ૭૫૨ ડધયી યાજકોટ શ્રી જે.જી.સલસાણી ૯૮૯૮૩ ૫૮૦૧૦
૧૫/૦૯/૨૦૧૭ નાયણકા ૬૮૪ ડધયી યાજકોટ શ્રી એસ.ફી.ઝારા ૮૮૬૬૦ ૮૧૯૭૯
૧૫/૦૯/૨૦૧૭ ળીલપયુ 

નાયણકા ૬૨૮ ડધયી યાજકોટ શ્રી એસ.ફી.ઝારા ૮૮૬૬૦ ૮૧૯૭૯
૧૫/૦૯/૨૦૧૭ ખઢેંયી ૧૧૨૮ ડધયી યાજકોટ શ્રી એસ.ફી.ઝારા ૮૮૬૬૦ ૮૧૯૭૯

શ્રી એસ.ફી.ઝારા 
૮૮૬૬૦ ૮૧૯૭૯૧૦ શ્રી 

જી.એભ.ાનસ
યા

૯૮૨૪૮ 
૬૮૫૮૫

 - ખઢેંયી



નામ અને 
હોદ્દો

મોબાઇ 
નબંર E-mail

કાે 
અંતર  
(કી.મી.)

ાગે 
સમય 
(મમનટ)

નામ મોબાઇ 
નબંર સ્થલ સંકક અમધકારી

૦૬/૦૯/૨૦૧૭ યાણપયુ ૧૩૭૯ યાજકોટ યાજકોટ ૧૮ ૮.૦૦ એ.એભ.ટેર ૯૮૨૪૮ ૯૧૨૪૨ 
૦૬/૦૯/૨૦૧૭ ધભરય ૧૧૬૨ યાજકોટ યાજકોટ ૬ ૮.૪૫ એ.એચ.ગોવરીમા ૯૮૨૫૭ ૫૫૭૦૭
૦૬/૦૯/૨૦૧૭ વોખડા ૧૮૭૦ યાજકોટ યાજકોટ ૨ ૯.૩૦ સ્લાતીફેન એવ.ચાલડા ૯૮૨૪૨ ૩૪૫૬૮ 
૦૬/૦૯/૨૦૧૭ ભારીમાવણ ૩૮૬૬ યાજકોટ યાજકોટ ૩ ૧૦.૧૫ એભ.ી.જાગાણી ૯૯૦૪૨ ૨૮૧૪૧ 
૦૬/૦૯/૨૦૧૭ નાકયાલાડી ૧૯૨૯ યાજકોટ યાજકોટ ૬ ૧૧.૦૦ સ્લાતીફેન એવ.ચાલડા ૯૮૨૪૨ ૩૪૫૬૮ 
૦૬/૦૯/૨૦૧૭ જીમાણા ૨૪૩૮ યાજકોટ યાજકોટ ૮ ૧૧.૪૫ યાજુફેન ચાલડા ૯૬૨૪૪ ૩૮૪૮૩
૦૬/૦૯/૨૦૧૭ લાાંકલડ ૧૦૩૪ યાજકોટ યાજકોટ ૨ ૧૨.૩૦ યાજુફેન ચાલડા ૯૬૨૪૪ ૩૮૪૮૩
૦૬/૦૯/૨૦૧૭ ીીમા ૧૩૪૭ યાજકોટ યાજકોટ ૧૨ ૧૩.૧૫ એ.એભ.ટેર ૯૮૨૪૮ ૯૧૨૪૨ 
૦૬/૦૯/૨૦૧૭ ખીજડીમા ૧૪૫૯ યાજકોટ યાજકોટ ૪ ૧૪.૦૦ વી.એ.ફાટલીમા ૯૮૨૫૨ ૩૧૧૭૧ 
૦૬/૦૯/૨૦૧૭ યાજગઢ ૬૩૫ યાજકોટ યાજકોટ ૧૧ ૧૪.૪૫ ફી.લી.ચાલડા ૯૭૨૭૬ ૯૦૬૨૬
૦૬/૦૯/૨૦૧૭ જાીમા ૧૮૦૬ યાજકોટ યાજકોટ ૮ ૧૫.૩૦ એચ.કે.વબાડીમા ૯૭૩૭૦ ૮૧૨૧૦
૦૬/૦૯/૨૦૧૭ નાગરય ૯૭૦ યાજકોટ યાજકોટ ૧૦ ૧૬.૧૫ એ.એચ.ગોવરીમા ૯૮૨૫૭ ૫૫૭૦૭
૦૬/૦૯/૨૦૧૭ ખોયાણા ૨૩૭૪ યાજકોટ યાજકોટ ૬ ૧૭.૩૦ લી.કે.બટ ૯૪૨૬૯ ૨૮૨૮૧
૦૬/૦૯/૨૦૧૭ વણોવયા ૨૭૯૩ યાજકોટ યાજકોટ ૬ ૧૮.૦૦ એચ.એર.ઝાડા ૯૫૮૬૧ ૩૩૦૩૩

રાજકોટ 
સભા માટે ના 
ગામ ન  ંનામ 

(સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાત્રી રોકાણ ની મળગત

તાલ કો

                રથ રૂટ FORMAT                                      રથ ન.-૧
જજલ્ો: તાલ કો: રાજકોટ

રથરૂ
ટ 
નબં
ર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત

તારીખ
આળરી 
ેળાના 
ગામોના 
નામ

ગામ 
ની 
ળસ્તી

જજલ્ો

બે સ્થલ ળચ્ચેની 
યાત્રા ની મળગતો ગામ ના ઇન્ચાર્જ ની મળગત

૧ આય.એન.ટેર 
-

 વકકર ઓફપવય 
- તાલકુા 

ભાભરતદાય - 

યાજકોટ

૯૮૭૯૩ 
૩૧૬૪૮

વણોવયા ગ્રાભ 
ાંચામત 
કચેયી 
ભેદાન

એચ.એર.ઝાડા 
૯૫૮૬૧ ૩૩૦૩૩



નામ અને 
હોદ્દો

મોબાઇ 
નબંર E-mail

કાે 
અંતર  
(કી.મી.)

ાગે 
સમય 
(મમનટ)

નામ મોબાઇ 
નબંર સ્થલ સંકક અમધકારી

રાજકોટ 
સભા માટે ના 
ગામ ન  ંનામ 

(સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાત્રી રોકાણ ની મળગત

તાલ કો

                રથ રૂટ FORMAT                                      રથ ન.-૧
જજલ્ો: તાલ કો: રાજકોટ

રથરૂ
ટ 
નબં
ર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત

તારીખ
આળરી 
ેળાના 
ગામોના 
નામ

ગામ 
ની 
ળસ્તી

જજલ્ો

બે સ્થલ ળચ્ચેની 
યાત્રા ની મળગતો ગામ ના ઇન્ચાર્જ ની મળગત

૦૭/૦૯/૨૦૧૭ શડભતીમા(ગો) ૧૦૩૮ યાજકોટ યાજકોટ ૨૮ ૮.૦૦ નદંન ઉમાકાતં્ત ડી. ૯૯૭૯૧ ૯૭૭૩૫
૦૭/૦૯/૨૦૧૭ પાડદાંગ ૧૦૧૬ યાજકોટ યાજકોટ ૪ ૮.૩૦ એભ.એ.ચડુાવભા ૯૭૨૭૯ ૮૯૧૪૪ 
૦૭/૦૯/૨૦૧૭ ડેયોઈ ૮૭૬ યાજકોટ યાજકોટ ૩ ૯.૦૦ નદંન ઉમાકાતં્ત ડી. ૯૯૭૯૧ ૯૭૭૩૫
૦૭/૦૯/૨૦૧૭ ફેડરા ૩૭૩૦ યાજકોટ યાજકોટ ૮ ૯.૪૫ ળાયદફેન એ. અજાીમા ૯૪૨૬૦ ૪૫૭૨૯ 
૦૭/૦૯/૨૦૧૭ યપાા ૧૪૫૬ યાજકોટ યાજકોટ ૮ ૧૦.૩૦ ઇરા દેલાતકા ૭૩૫૯૫ ૫૧૪૨૮
૦૭/૦૯/૨૦૧૭ જાભગઢ ૧૬૬૮ યાજકોટ યાજકોટ ૪ ૧૧.૧૫ કે.ી. લાડોરીમા ૯૯૨૪૨ ૭૨૭૬૧
૦૭/૦૯/૨૦૧૭ ચાચડીમા ૧૨૭૬ યાજકોટ યાજકોટ ૨ ૧૧.૪૫ કે.ી. લાડોરીમા ૯૯૨૪૨ ૭૨૭૬૧
૦૭/૦૯/૨૦૧૭ ભઘયલાડા ૧૮૭૬ યાજકોટ યાજકોટ ૯ ૧૨.૪૫ ઇરા દેલાતકા ૭૩૫૯૫ ૫૧૪૨૮
૦૭/૦૯/૨૦૧૭ વામય ૧૨૧૨ યાજકોટ યાજકોટ ૪ ૧૩.૩૦ ડી.એન.ગોશરે ૯૭૨૪૦ ૮૯૦૦૫ 
૦૭/૦૯/૨૦૧૭ ગુાંદા ૭૩૯ યાજકોટ યાજકોટ ૩ ૧૪.૦૦ ડી.એન.ગોશરે ૯૭૨૪૦ ૮૯૦૦૫ 
૦૭/૦૯/૨૦૧૭ તયઘડીમા ૧૯૨૬ યાજકોટ યાજકોટ ૩ ૧૪.૩૦ ડી.જી.જાડેજા ૯૩૭૪૧ ૦૮૪૭૪ 
૦૭/૦૯/૨૦૧૭ ખેયડી ૩૫૦૩ યાજકોટ યાજકોટ ૫ ૧૫.૦૦ એભ.ી. જાગાણી ૯૯૦૪૨ ૨૮૧૪૧
૦૭/૦૯/૨૦૧૭ યાભયા જુના-નલા૧૯૩૧ યાજકોટ યાજકોટ ૨૩ ૧૫.૪૫ કે.ફી.રાલડીમા ૯૯૯૮૮ ૬૦૯૯૭
૦૭/૦૯/૨૦૧૭ ાયેલડા ૨૨૨૧ યાજકોટ યાજકોટ ૭ ૧૬.૧૫ એવ.આય.વાકીમા ૯૯૭૮૩ ૬૭૧૭૯ 
૦૭/૦૯/૨૦૧૭ વાતડા ૧૨૯૮ યાજકોટ યાજકોટ ૯ ૧૭.૦૦ ગૌયાાંગ ડી જોી ૯૭૧૪૯ ૭૨૯૦૨ 
૦૭/૦૯/૨૦૧૭ કુચીમાડદ ૨૦૧૭ યાજકોટ યાજકોટ ૪ ૧૭.૩૦ ગૌયાાંગ ડી જોી ૯૭૧૪૯ ૭૨૯૦૨ 
૦૭/૦૯/૨૦૧૭ કુલાડલા ૯૦૫૨ યાજકોટ યાજકોટ ૪ ૧૮.૦૦ ી. ફી .ત્રીલેદી ૯૪૨૬૨ ૨૪૬૮૯ 

૨ આય.એન.ટેર 
-

 વકકર ઓફપવય 
- તાલકુા 

ભાભરતદાય - 

યાજકોટ

૯૮૭૯૩ 
૩૧૬૪૮

કુલાડલા જુની 
ભાધ્મભીક 
ળાા

ી. ફી .ત્રીલેદી  
૯૪૨૬૨ ૨૪૬૮૯



નામ અને 
હોદ્દો

મોબાઇ 
નબંર E-mail

કાે 
અંતર  
(કી.મી.)

ાગે 
સમય 
(મમનટ)

નામ મોબાઇ 
નબંર સ્થલ સંકક અમધકારી

રાજકોટ 
સભા માટે ના 
ગામ ન  ંનામ 

(સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાત્રી રોકાણ ની મળગત

તાલ કો

                રથ રૂટ FORMAT                                      રથ ન.-૧
જજલ્ો: તાલ કો: રાજકોટ

રથરૂ
ટ 
નબં
ર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત

તારીખ
આળરી 
ેળાના 
ગામોના 
નામ

ગામ 
ની 
ળસ્તી

જજલ્ો

બે સ્થલ ળચ્ચેની 
યાત્રા ની મળગતો ગામ ના ઇન્ચાર્જ ની મળગત

૦૮/૦૯/૨૦૧૭ બાંગડા ૭૨૧ યાજકોટ યાજકોટ ૨૫ ૮.૦૦ આર.જી.ડાગંર ૯૯૨૫૩ ૯૧૫૬૩ 
૦૮/૦૯/૨૦૧૭ ખાયચીમા ૨૯૬૭ યાજકોટ યાજકોટ ૯ ૮.૪૫ આર.જી.ડાગંર ૯૯૨૫૩ ૯૧૫૬૩ 
૦૮/૦૯/૨૦૧૭ શરેન્ડા ૪૧૦૪ યાજકોટ યાજકોટ ૬ ૯.૩૦ સમાબેન ઠાણ ૯૭૧૪૭ ૧૮૩૮૩ 
૦૮/૦૯/૨૦૧૭ ડુાંગયપયુ ૮૩૩ યાજકોટ યાજકોટ ૨ ૧૦.૧૫ સમાબેન ઠાણ ૯૭૧૪૭ ૧૮૩૮૩ 
૦૮/૦૯/૨૦૧૭ ઉભયાી ૧૪૨૨ યાજકોટ યાજકોટ ૮ ૧૧.૦૦ બ્રિજેળ લામ ાંડમા ૯૫૮૬૬ ૨૦૬૮૮ 
૦૮/૦૯/૨૦૧૭ શોડથરી ૧૫૭૦ યાજકોટ યાજકોટ ૪ ૧૧.૪૫ આય.એર.ફોયીચા  ૯૬૬૪૭ ૨૬૫૬૦ 
૦૮/૦૯/૨૦૧૭ ફાડય ૭૭૧ યાજકોટ યાજકોટ ૫ ૧૨.૩૦ વાલન આય વાંતોકી ૯૭૨૭૨ ૩૪૯૩૬ 
૦૮/૦૯/૨૦૧૭ ભકનય ૧૧૭૦ યાજકોટ યાજકોટ ૩ ૧૩.૧૫ આર.જી.ડાગંર ૯૯૨૫૩ ૯૧૫૬૩ 
૦૮/૦૯/૨૦૧૭ વય ૧૦૭૭ યાજકોટ યાજકોટ ૬ ૧૪.૦૦ એચ.લી.ડાાંગય ૯૮૯૪૮ ૧૨૨૧૭ 
૦૮/૦૯/૨૦૧૭ ચીત્રાલાલ ૯૮૪ યાજકોટ યાજકોટ ૪ ૧૪.૪૫ એચ.લી.ડાાંગય ૯૮૯૪૮ ૧૨૨૧૭ 
૦૮/૦૯/૨૦૧૭ યાભયા ૧૮૭ યાજકોટ યાજકોટ ૩ ૧૫.૩૦ એચ.લી.ડાાંગય ૯૮૯૪૮ ૧૨૨૧૭ 
૦૮/૦૯/૨૦૧૭ કાથયોટા ૧૯૬૬ યાજકોટ યાજકોટ ૧૮ ૧૬.૧૫ ડી.એન.ગોશરે ૯૭૨૪૦ ૮૯૦૦૫
૦૮/૦૯/૨૦૧૭ ાડાવણ ૧૨૭૯ યાજકોટ યાજકોટ ૫ ૧૭.૩૦ દમાફેન દેવાઇ ૭૮૭૪૨ ૨૯૬૧૫
૦૮/૦૯/૨૦૧૭ વભઢીમાા ૧૬૧૭ યાજકોટ યાજકોટ ૧૧ ૧૮.૦૦ અંજુફેન ળભાક ૯૪૨૮૩ ૪૬૦૦૪

૩ આય.એન.ટેર 
-

 વકકર ઓફપવય 
- તાલકુા 

ભાભરતદાય - 

યાજકોટ

૯૮૭૯૩ 
૩૧૬૪૮

પ્રાથભીક 
ળાા 
ભેદાન

વભઢીમાા અંજુફેન ળભાક 
૯૪૨૮૩ ૪૬૦૦૪



નામ અને 
હોદ્દો

મોબાઇ 
નબંર E-mail

કાે 
અંતર  
(કી.મી.)

ાગે 
સમય 
(મમનટ)

નામ મોબાઇ 
નબંર સ્થલ સંકક અમધકારી

રાજકોટ 
સભા માટે ના 
ગામ ન  ંનામ 

(સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાત્રી રોકાણ ની મળગત

તાલ કો

                રથ રૂટ FORMAT                                      રથ ન.-૧
જજલ્ો: તાલ કો: રાજકોટ

રથરૂ
ટ 
નબં
ર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત

તારીખ
આળરી 
ેળાના 
ગામોના 
નામ

ગામ 
ની 
ળસ્તી

જજલ્ો

બે સ્થલ ળચ્ચેની 
યાત્રા ની મળગતો ગામ ના ઇન્ચાર્જ ની મળગત

૦૯/૦૯/૨૦૧૭ ભાધાય ૧૬૫૭૦ યાજકોટ યાજકોટ ૨૪ ૮.૦૦ એ.એચ.તેરૈયા ૯૪૨૭૨ ૨૦૧૧૨ 
૦૯/૦૯/૨૦૧૭ ભનશયપયુ ૮૭૬ યાજકોટ યાજકોટ ૧ ૮.૪૫ ડી.કે.ખાણદર ૮૫૩૦૫ ૧૮૭૬૬ 
૦૯/૦૯/૨૦૧૭ ઘાંટેશ્ર્લય ૬૪૭૩ યાજકોટ યાજકોટ ૩ ૯.૩૦ કૌરબેન મહતેા ૯૮૨૪૮ ૨૮૯૨૬ 
૦૯/૦૯/૨૦૧૭ યાીીમા ૨૮૧૩ યાજકોટ યાજકોટ ૪ ૧૦.૧૫ ડી.ળી.રમાર ૯૪૨૪૨ ૮૩૬૩૯ 
૦૯/૦૯/૨૦૧૭ મુાંજકા ૩૮૩૮ યાજકોટ યાજકોટ ૪ ૧૧.૦૦ એભ.એર.ગૌસ્લાભી ૯૮૭૯૩ ૧૪૦૦૪ 
૦૯/૦૯/૨૦૧૭ ભોટાભલા ૬૩૪૬ યાજકોટ યાજકોટ ૬ ૧૧.૪૫ લી.જે.ગોશીર ૯૪૨૬૯ ૪૨૬૮૪ 
૦૯/૦૯/૨૦૧૭ વલયડાલાજડી ૧૬૩૮ યાજકોટ યાજકોટ ૫ ૧૨.૩૦ એભ.એર.ગૌસ્લાભી ૯૮૭૯૩ ૧૪૦૦૪ 
૦૯/૦૯/૨૦૧૭ લેજાગાભ ૧૨૧૨ યાજકોટ યાજકોટ ૪ ૧૩.૧૫ ળ  .બી.ઝાા ૯૯૨૫૭ ૧૭૦૯૧
૦૯/૦૯/૨૦૧૭ યાભનગય ૩૯૫ યાજકોટ યાજકોટ ૧૦ ૧૪.૦૦ લી.કે.ટોીમા ૮૯૮૦૦ ૦૮૨૨૦
૦૯/૦૯/૨૦૧૭ કણકોટ ૧૫૯૯ યાજકોટ યાજકોટ ૨ ૧૪.૪૫ લી.કે.ટોીમા ૮૯૮૦૦ ૦૮૨૨૦
૦૯/૦૯/૨૦૧૭ ખોખડદડ ૨૨૫૯ યાજકોટ યાજકોટ ૨૦ ૧૫.૩૦ ધલરબાઇ બયાડ 
૦૯/૦૯/૨૦૧૭ રોઠડા ૨૦૧૦ યાજકોટ યાજકોટ ૪ ૧૬.૧૫ વી.કે.ગેયૈમા ૯૮૨૪૮ ૪૩૧૭૧
૦૯/૦૯/૨૦૧૭ રોધીડા ૧૯૭૬ યાજકોટ યાજકોટ ૮ ૧૭.૩૦ કીતકન આય ળાશ ૮૨૩૮૪ ૫૩૨૦૮ 
૦૯/૦૯/૨૦૧૭ વયધાય ૮૯૬૭ યાજકોટ યાજકોટ ૭ ૧૮.૦૦ ડી.આય.ભશતેા ૯૪૨૭૨ ૪૨૩૪૪ 

૪ આય.એન.ટેર 
-

 વકકર ઓફપવય 
- તાલકુા 

ભાભરતદાય - 

યાજકોટ

૯૮૭૯૩ 
૩૧૬૪૮

વયધાય તાલકુા 
પ્રાથભીક 
ળાા 
ભેદાન

ડી.આય.ભશતેા 
૯૪૨૭૨ ૪૨૩૪૪



યાજકોટ 

નાભ અને શોદ્દો ભોફાઇર 
નફંય

E-

mail

કાેર 
અંતય  
( કી.ભી.)

રાગેર 
વભમ 
(મભનટ)

નાભ ભોફાઇર 
નફંય સ્થ વંકક અમધકાયી

13/09/2017 ચીખરીમા 1674 ઉરેટા યાજકોટ 7.00 10.00 શ્રી ખ્માતીફેન ફી. ટાકં 8306544744

શાડપોડી 1870 5.00 7.00 શ્રી એન. આય. ઝારા 9723049648

વભઢીમાા 2831 3.00 5.00 શ્રી એભ. એભ. બાા 9824515010

કાથયોટા 2162 3.00 5.00 શ્રી લી. ટી. ઠુમ્ભય 7043717062

તરગંણા 2330 7.00 10.00 શ્રી દીવ્માફેન આય. ભેતા 8866410372

કંુઢેચ 1491 3.00 5.00 શ્રી દીવ્માફેન લી. ડાગંય 7984041600

ભેરી ભજેઠી 2314 3.00 5.00 શ્રી લી. કે. જરૂ 9725767610

રાઠ 2283 3.00 5.00 શ્રી ફી. ડી. વાયીમા 9429375553

બીભોયા 1968 4.00 7.00 શ્રી લી. કે. જરૂ 9725767610

ગણોદ 3303 40.00 60.00 શ્રી દીવ્માફેન ડી. ચાલડા 9978488397

તણવલા 2032 6.00 8.00 શ્રી એન. કે. નદંાણીમા 9904799824

ભેયલદય 2265 3.00 5.00 શ્રી ફી. એભ. જોી 9228415425

પ્રાવરા 1461 5.00 8.00 શ્રી એભ. એન. લાા 9726315186

લડેખણ 551 6.00 10.00 શ્રી એભ. એન. લાા 9726315186

લયજંગ જીમા 3173 22.00 27.00 શ્રી દીવ્માફેન ડી. ચાલડા 9978488397

મનરાખા 2437 3.00 5.00 શ્રી ફી. ડી. વાયીમા 9429375553

ભેખાટીંફી 2109 3.50 7.00 શ્રી શ્રધ્ધાફેન ફી. ફાફયીમા 9408048955

ભેખાટીંફી 

વબા ભાટે ના 
ગાભ નુ ંનાભ 

(વાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
વબા)

૮ શ્રી એપ. આય. ગગયાચ 
(આંકડા ભદદનીળ)

8866190034

યાત્રી યોકાણ ની મલગત

તાલકુો

યથ રૂટ FORMAT                                      યથ ન.-૩
જજલ્રો: તાલકુો: ઉરેટા

યથ રૂટ 
નફંય

યથરૂટ  કોર્ડિનેટય ની મલગત

તાયીખ આલયી રેલાના 
ગાભોના નાભ

ગાભ 
ની 
લસ્તી

જજલ્રો

ફે સ્થ લચ્ચેની 
માત્રા ની મલગતો ગાભ ના ઇન્ચાર્જ ની મલગત



14/09/2017 ડુભીમાણી 3392 6.00 8.00 શ્રી ી. જે. રગ્ધય 9601930763

લાડરા 1009 4.00 6.00 શ્રી ી. જે. રગ્ધય 9601930763

વેલતં્રા 1445 4.50 7.00 શ્રી જે. કે. રાગંા 9978490201

કેયાા 398 1.50 3.00 શ્રી ી.એભ. યામચયુા 8160331903

નલાયા 257 1.00 2.00 શ્રી ી.એભ. યામચયુા 8160331903

ખાખી જીમા 4805 3.00 6.00 શ્રી લીયરફેન એભ.ભાયડીમા 7096432823

ગઢાા 1310 3.50 7.00 શ્રી કે. આય. વાભાણી 9714497444

ભોજીયા 1647 1.50 3.00 શ્રી જે. આય. ઝારાલડીમા 9428465298

બાખં 1038 7.00 11.00 શ્રી કે. આય. વાભાણી 9714497444

વધંીના કરાયીમા 5.50 7.00 શ્રી એભ. ડી. લેગડા 9427339967

લચરા કરાયીમા 1.00 2.00 શ્રી એભ. ડી. લેગડા 9427339967

નલા કરાયીમા 1.00 2.00 શ્રી એભ. ડી. લેગડા 9427339967

જભટીંફડી 2301 4.00 6.00 શ્રી લી. એ. ગોર્શર 9726114780

વાજડીમાી 1084 3.00 5.00 શ્રી એભ. ડી. લેગડા 9427339967

અયણી 2842 4.00 7.00 શ્રી લી. એ. ગોર્શર 9726114780

ખીયવયા 3092 5.00 8.00 શ્રી કે. ફી. ભોડીમા 9724565790

લડાી 2192 3.00 5.00 શ્રી એન. વી. અમતૃીમા 9429484757

૯ શ્રી ી. એ.  ટેર( અ.ભ. ઈ.) 9033015276

લડાી  

1683



15/09/2017 ાનેરી 13117 25.00 35.00 શ્રી કે. આય. ઝારા 9033029400

વાતલડી 663 10.00 14.00 શ્રી કે. આય. ઝારા 9033029400

ભાખીમાા 630 10.00 14.00 શ્રી લી. એ. ગોર્શર 9726114780

ડલરા 2005 5.00 8.00 શ્રી લી. એ. ગોર્શર 9726114780

શયીમાવણ 727 15.00 19.00 શ્રી કે. ફી. ભોડીમા 9724565790

જ 1091 3.00 5.00 શ્રી કે. ફી. ભોડીમા 9724565790

ચયેરીમા 628 3.00 5.00 શ્રી ભામાફેન જે. ફાયડ 9426435264

યાજયા 968 2.00 4.00 શ્રી કે. ફી. ભોડીમા 9724565790

ઢાકં 7810 4.00 6.00 શ્રી જી. ડી. ફગડા 7621809047

ગધેથડ 798 4.00 6.00 શ્રી એવ. એ. ડંમા 9586658094

નાગલદય 3307 6.00 10.00 શ્રી એવ. એ. ડંમા 9586658094

ખાયચીમા 2919 12.00 20.00 શ્રી એભ. આય. જડા 9724454404

યફાયીકા 1325 3.00 5.00 શ્રી એભ. જે. મુગંરયા 7383418181

કોરકી 7065 6.00 12.00 શ્રી ફી. એવ. પેપય 9033309503

મયુખડા 703 16.00 20.00 શ્રી ભામાફેન જે. ફાયડ 9426435264

ગાધા 117 14.00 19.00 શ્રી એન. આય. ઝારા 9723049648

ઇવયા 2385 2.00 4.00 શ્રી એન. આય. ઝારા 9723049648

8128040814

ઇવયા  

૧૦ શ્રી એચ. એચ બાદયકા 
(અ.ભ.ઈ)



નામ અને હોદ્દો મોબાઇ 
નબંર E-mail

કાપે 
અંતર  
(કી.મી.)

ાગે 
સમય 
(મમનટ)

નામ મોબાઇ 
નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

ખડકાણા ૫૧૫ વળિંછીયા રાજકોટ ૦ ી.એન.ચાળડા ૭૦૯૬૦૧૦૧૧૧
ગ ુંદાલા(જસ) ૨૨૯૭ વળિંછીયા રાજકોટ ી.એન.ચાળડા ૭૦૯૬૦૧૦૧૧૧

દડી ૧૭૨૭ વળિંછીયા રાજકોટ કે.એસ.ખટાણા ૯૯૦૪૭૫૫૦૮૮
રેળાણીયા ૨૮૪૫ વળિંછીયા રાજકોટ કે.એસ.ખટાણા ૯૯૦૪૭૫૫૦૮૮

રથ રૂટ FORMAT                                      રથ ન.-૨
જજલ્ો: તાલકુો: મળિંછીયારાજકોટ 

સભા માટે ના 
ગામ નુ ંનામ 

(સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાત્રી રોકાણ ની મળગત

૩ ડી.એમ.આચાયય, 
ડેપ્ય ટી એકા.કાકય

98985 
61184

---- ૦૮/૦૯/૨૦૧૭

તાલકુો

રથરૂ
ટ 
નબં
ર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત

તારીખ આળરી ેળાના 
ગામોના નામ

ગામ 
ની 
ળસ્તી

જજલ્ો

બે સ્થલ ળચ્ચેની 
યાત્રા ની મળગતો ગામ ના ઇન્ચાર્જ ની મળગત



ભડી ૫૩૩૮ વળિંછીયા રાજકોટ એસ.એ.મીઠારા ૭૦૪૬૪૧૧૭૦૬
ળનાલા ૧૦૭૮ વળિંછીયા રાજકોટ ૪ એ.એચ.ડોડીયા ૯૭૨૫૮૦૪૩૬૮
સનાલા ૧૯૮૬ વળિંછીયા રાજકોટ ૩ એમ.ી.મેર ૯૭૨૩૦૪૩૧૮૪

સરતાનર ૯૮૦ વળિંછીયા રાજકોટ ૩ સી.ડી.ચૌહાણ ૯૬૨૪૨૬૪૬૪૫
દેળધરી ૩૪૭૪ વળિંછીયા રાજકોટ ૩ એમ.ી.મેર ૯૭૨૩૦૪૩૧૮૪
સનાલી ૨૭૩૪ વળિંછીયા રાજકોટ ૪ ળી.જી.રાજરા ૯૭૧૪૭૯૨૭૭૪
આસપ ર ૨૨૬૧ વળિંછીયા રાજકોટ ૨ ળી.આર.ડાભી ૯૫૫૮૫૯૧૦૬૦
ીરડી ૬૩૬૧ વળિંછીયા રાજકોટ ૪ એસ.જી.ડોડીયા ૯૮૯૮૭૪૧૫૮૯
રૂાળટી ૩૦૦૭ વળિંછીયા રાજકોટ ૭ ળી.એસ.સરળૈયા ૯૫૭૪૩૩૨૭૩૩ રૂાળટી ળી.એસ.સરળૈયા

૪
એ.એન.મેર, 
જુનન.કાકક 
(વહિવટ)

94096 
73227 ---- ૦૯/૦૯/૨૦૧૭



ળાુંગધ્રા ૩૫૫૭ વળિંછીયા રાજકોટ ૦ ળી.ી.ટે ૯૪૨૭૨૭૦૫૫૮
થોરીયાલી ૧૬૪૬ વળિંછીયા રાજકોટ ૪ ળી.ી.ડોડીયા ૯૭૨૫૪૪૭૮૮૦
વળછીંયા ૧૫૮૯૪ વળિંછીયા રાજકોટ ૪ કે.બી.ધોરીયા ૯૯૧૩૩૯૭૫૧૪
ઓરી ૩૯૨૦ વળિંછીયા રાજકોટ ૫ એ.એસ.મકળાણા ૯૭૧૪૦૭૫૫૦૮

મોટા હડમતીયા ૨૧૧૮ વળિંછીયા રાજકોટ ૩ એચ.આર.સોુંકી ૭૩૫૯૨૫૩૨૭૭
છાુંસીયા ૪૭૮૫ વળિંછીયા રાજકોટ ૫ એન.એ.ધળાણીયા ૯૭૨૬૮૮૭૬૭૫
કોટડા ૧૩૦૭ વળિંછીયા રાજકોટ ૧૮ કે.એસ.ખટાણા ૯૯૦૪૭૫૫૦૮૮

અમરાપ ર ૫૨૩૮ વળિંછીયા રાજકોટ ૩ એચ.આર.સોુંકી ૭૩૫૯૨૫૩૨૭૭
હહિંગોલગઢ ૧૬૫૭ વળિંછીયા રાજકોટ ૩ એસ.જી.ખાુંભા ૯૯૦૪૫૩૮૮૧૫
હાથસણી ૩૮૩૫ વળિંછીયા રાજકોટ ૭ જી.આર.રાતડીયા ૯૯૨૪૭૪૭૩૪૨
જનડા ૨૬૦૩ વળિંછીયા રાજકોટ ૪ ળી.એસ.સરળૈયા ૯૫૭૪૩૩૨૭૩૩

કુંધેળાલીયા ૩૧૦૨ વળિંછીયા રાજકોટ ૧ ળી.એસ.સરળૈયા ૯૫૭૪૩૩૨૭૩૩
ળેરાળલ (ભ) ૧૪૦૬ વળિંછીયા રાજકોટ ૮ ી.કે.યાદળ ૯૭૩૭૨૭૯૮૫૯
સોમીલીયા ૨૭૧૩ વળિંછીયા રાજકોટ ૧૦ ળી.એમ.રોજાસરા ૮૨૩૮૫૨૫૦૪૩

મોઢ કા ૪૦૪૨ વળિંછીયા રાજકોટ ૬ કે.બી.ધોરીયા ૯૯૧૩૩૯૭૫૧૪ મોઢ કા કે.બી.ધોરીયા

૫

ટી.જી.કુકડીયા, 
નવસ્તરણ 

અનિકારી-આંકડા

94095 
27700 ---- ૧૦/૦૯/૨૦૧૭


	Narmada Rath 6-9-17 to 15-9-17 (Taluka vise )  Rajkot district Dt.21-7-17 Dhoraji
	Narmada Rath 6-9-17 to 15-9-17 (Taluka vise )  Rajkot district Dt.21-7-17 Gondal
	Narmada Rath 6-9-17 to 15-9-17 (Taluka vise )  Rajkot district Dt.21-7-17 Jamkandorna
	Narmada Rath 6-9-17 to 15-9-17 (Taluka vise )  Rajkot district Dt.21-7-17 Jasdan
	Narmada Rath 6-9-17 to 15-9-17 (Taluka vise )  Rajkot district Dt.21-7-17 Jetpur
	Narmada Rath 6-9-17 to 15-9-17 (Taluka vise )  Rajkot district Dt.21-7-17 Kotdasangani
	Narmada Rath 6-9-17 to 15-9-17 (Taluka vise )  Rajkot district Dt.21-7-17 Lodhika
	Narmada Rath 6-9-17 to 15-9-17 (Taluka vise )  Rajkot district Dt.21-7-17 Paddhari
	Narmada Rath 6-9-17 to 15-9-17 (Taluka vise )  Rajkot district Dt.21-7-17 Rajkot
	Narmada Rath 6-9-17 to 15-9-17 (Taluka vise )  Rajkot district Dt.21-7-17 Upleta
	Narmada Rath 6-9-17 to 15-9-17 (Taluka vise )  Rajkot district Dt.21-7-17 Vichhiya

