
સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ મેઇ
કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

બરગાભડા ય૮૮૦ પ્રાયંબ - એચ.જી.ઝારા ૯૯૦૪૧૩૬૦૮

ભોટા ટીંફરા ૧૪૭૮  ૧૦ એન.સી.ચાલડા ૯૯૭૪૦૭૩૪૪

નાના ટીંફરા ય૧૯ ૩ ૫ એન.સી.લાઘેરા ૯૮૦૭૮૮૬૭

યાભયાજય ૯ય૭  ય૦ એન.સી.લાઘેરા ૯૮૦૭૮૮૬૭

યારી ૧૮૩ ૧૦ ૧૦ જે.ી.યાણા ૯૯૭૮૩૦૬૬૦

બથાણ ય૭૯ય ૪ ૫ એસ.આય.યાણા ૯૬ય૪૯૪૦૦૯૬

મુફાલા ય૦૦૬ ૮ ૧૦ જે.ફી.ઝારા ૯૪ય૬૭૧૪ય૪

બગલાનય ૧ય૧૭ ૧૧ ૧૫ ી.ફી.યાણા ૯૮૭૯૩૯૮૯૮

જાીમાા ૪૩૧ ૩ ૧૦ ી.ફી.યાણા ૯૮૭૯૩૯૮૯૮

જંાબુ ૪૪૦ ય૧ ૧૫ ફી.કે.યભાય ૯૧૭૩૯૪૩૬૧૮

યનાા ૩૮૧ય ૧૮ ૨૦ એભ.ટી.ચોેેહાણ ૯૭ય૪૭૪૭૮૪૦

યાણાગઢ ૯૦૧ ૧ય ય૦ એસ.એભ.ઉદા ૮૧૪૦૭૭૬૪૬

બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 
ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટન.ં ૧ FORMAT- 1 
જિલ્ો તાલકુો ીંબડી ચડુા સાયા

રાત્રી રોકાણ ની મળગત

૧

શ્રી 
જી.કે.શ્રીભાી
વલસ્તયણ 
અવધકાયી 
(આંકડા)

૯૯ય૪૯ ૬૮૯૩૭ - ૦૬/૦૯/ય૦૧૭

રથ    
રૂટ નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો જિલ્ો

રીંફડી સયેુન્દરનગય યનાા યાણાગઢ એસ.એભ.ઉદા



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ મેઇ
કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 
ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટન.ં ૧ FORMAT- 1 
જિલ્ો તાલકુો ીંબડી ચડુા સાયા

રાત્રી રોકાણ ની મળગત
રથ    
રૂટ નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો જિલ્ો

ચોયણીમા ૧૪૬ ૪ ૦ કે.એ.સોરકંી ૮૦૦૦૬૯૯૮૪૬

જાખણ ૮૭૯  ૫ કે.એ.સોરકંી ૮૦૦૦૬૯૯૮૪૬

કટાયીમા ય૯૬૮ ૭ ૧૦ એચ.એ.ડોડીમા ૯૯૧૩ય૦૭૯

ટોકયાા યય૪૧  ૫ એચ.એ.ડોડીમા ૯૯૧૩ય૦૭૯

ગેડી ૧૯૮૭ ૪ ૫ જે.એચ.લાઘેરા ૯૭૧૪૮૦૯૭૦૯

જળભતય ૪૩૯ ૧ ૨૦ ી.કે.સબાડ ૯૮ય૪ય૭૩૯૭૩

યોર ૯૩૧  ૫ ી.કે.સબાડ ૯૮ય૪ય૭૩૯૭૩

જનળાી ૧૩૦૪ ૩૦ ૩૦ ી.ી.યલોદયા ૯૮ય૪૪૪૪૪૯૯

ફોર ય૬૭  ૧૦ લી.સી.ચોેેહાણ ૯૯૦૪૧૮૩૭૯૬

આણદંય ૮૮૪ ૧૦ ૧૦ એન.એર.ડોડીમા ૯૮૯૮૯૩૩ય૮ય

બોજયા ૧૬૭૭ ૧૩ ૧૫ એભ.કે.ડોડીમા ૯૭૩૭૩૧૮૭૯૩

દેલયા ૩૦૪૬ ૮ ૧૦ આય.જી.રકુભ ૮૦૦૦ય૬૯૦૭૪

ઘનશ્માભય ૪૮૯ ય ૫ કે.એન.યાણા ૯૯ય૪૩૩ય૯૭૦

કાનયા ૩૯૩  ૫ એચ.ી.યભાય ૯૪૦૯યય૩૭૯૪

ાણળીણા ૭૪૯ ૩ ૫ એચ.ી.યભાય ૯૪૦૯યય૩૭૯૪

૯૯૦૯૪ ૪૮૯૭૧ રીંફડી સયેુન્દરનગય દેલયા1
શ્રી 

ડી.કે.યભાય - ૦૭/૦૯/ય૦૧૭ ાણળીણા એચ.ી. યભાય



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ મેઇ
કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 
ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટન.ં ૧ FORMAT- 1 
જિલ્ો તાલકુો ીંબડી ચડુા સાયા

રાત્રી રોકાણ ની મળગત
રથ    
રૂટ નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો જિલ્ો

ખબંરાલ ય૩૯ ૭ ૧૦ ી.ી.યલોદયા ૯૮ય૪૪૪૪૪૯૯

ચોકી ૧૮ય  ૧૦ જે.લી.લયસાત ૮૭૮૭૪૧૯૩૮

ઉંટડી ૩ય૬૩ ૩ ૫ એન.સી.ચાલડા ૯૯૭૪૦૭૩૪૪

બોમકા ય૯૮૬ ૭ ૧૦ ડી.લી.ઝારા ૭૦૧૬ય૩૩૯

ફોયણા ય૮૩૧ ય૦ ૨૫ એ.એભ.રાણીમા ૯૭ય૩૧૭ય૭૮૯

ઝાભડી ૬૩૮ ય ૫ એ.એભ.રાણીમા ૯૭ય૩૧૭ય૭૮૯

ાદંયી ૮૪૦ ૧૮ ય૦ એન.સી.ચાલડા ૯૯૭૪૦૭૩૪૪

સોેેકા ૧૩૦૯ ૧ય ૧૫ એ.એ.યાણા ૯૮૬૬૭૧૯૦૦

રીમાદ ૧૪૮૭  ૧૦ ફી.ફી.ભકલાણા ૯૯૭૪૭૬૪

ઉઘર ૭૯૩ ય૪ ૨૫ જે.લી.લયસાત ૮૭૮૭૪૧૯૩૮

યાસકા ય૦૬૩  ૧૦ જે.ય.ુલાણીમા ૮૯૮૦૩૩૮૩ય૭

ફોડીમા ૧ય૬૭ ૧૯ ૨૫ ફી.ફી.ભકલાણા ૯૯૭૪૭૬૪

ફોયાણા ૧૧ ૧૪ ૧ જે.લી.લયસાત ૮૭૮૭૪૧૯૩૮

૦૮/૦૯/ય૦૧૭ રીંફડી સયેુન્દરનગય ફોડીમા ફોયાણા જે.લી. લયસાત૧
શ્રી 

એભ.એચ.રકુ
ભ

૯૬ય૪૧ ૪૮૮૧૧ -



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ મેઇ
કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 
ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટન.ં ૧ FORMAT- 1 
જિલ્ો તાલકુો ીંબડી ચડુા સાયા

રાત્રી રોકાણ ની મળગત
રથ    
રૂટ નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો જિલ્ો

અંકેલાીમા ૩ય૩૦ ય ૩૦ ડી.લી.ઝારા ૭૦૧૬ય૩૩૯

સભરા ૧૧યય ૪ ૧૦ ડી.લી.ઝારા ૭૦૧૬ય૩૩૯

ઉભેદય ૪૩૪ ૭ ૧૦ આય.ડી.કણઝયીમા ૯૮૯૮૯૭૭૭૭૧

દોરતય ૩૮ ય ૫ આય.ડી.કણઝયીમા ૯૮૯૮૯૭૭૭૭૧

રક્ષ્ભીસય ૧૩ ૧૧ ૧૫ જે.એ.ગોહહર ૯૪ય૭૩૮૬ય૮૩

યોજાસય ૧૯૪ ૧૭ ૨૦ એચ.ફી.ચોેેહાણ ૯૮૬ય૩૯૯૯૮

ફુરલાડી ૮૩ ૩ ૫ જી.કે.ડોડીમા ૯૭ય૬૯૦૮૮૮૮

ધરલાણા ૧૭૦ ૪ ૧૦ એચ.એભ.ભસુડીમા ૯૦૩૩યય૭૩

ઘાઘયેટીમા ૧ય૦૬ ૧૭ ૨૦ એચ.જી.ઝારા ૯૯૦૪૧૩૬૦૮

વળમાણી ૬૮૯ ૭ ૧૦ સોનર ભારલણીમા ૯૯ય૪૭૭૧૩૪૪

નટલયગઢ ય૧૪ ૧૦ ૧ ડી.ી.ટેર ૯૮૯૮૪૩૩૯૮૪

૧
શ્રી 

એભ.લી.સોરં
કી

૯૭ય૪૦ ૦૮૭૦૦ - ૦૯/૦૯/ય૦૧૭ રીંફડી સયેુન્દરનગય વળમાણી નટલયગઢ ડી.ી. ટેર



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ મેઇ
કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 
ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટન.ં ૧ FORMAT- 1 
જિલ્ો તાલકુો ીંબડી ચડુા સાયા

રાત્રી રોકાણ ની મળગત
રથ    
રૂટ નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો જિલ્ો

નલીભોયલાડ ૩૪૫૮ ૨ ૫ શ્રી ફી.ડી.સોરકંી ૭૬૦૦૬૯૫૧૭૭

જુનીભોયલાડ ૧૨૪૫ ૩ ૫ શ્રી એસ.ફી.ગોહીર ૯૫૭૪૧૮૨૦૦૩

સભઢીમાા ૧૭૩૧ ૨ ૫ શ્રી લામ.ફી.યભાય ૮૯૫૦૫૧૮૮૮

બાણેજડા ૭૮૯ ૪ ૫ શ્રી એ.એભ.રીંફોરા ૯૭૨૩૬૯૯૦૧૧

બેંસજા ૧૩૧૨ ૩ ૫ શ્રી એ.ફી.કંુન્દતીમા ૯૯૦૯૫૪૪૯૭૪

ચાચકા ૨૮૫૬ ૫ ૫ શ્રી એ.એભ.રીંફોરા ૯૭૨૩૬૯૯૦૧૧

કુડરા ૩૦૫૫ ૨ ૫ શ્રી એ.ફી.કંુન્દતીમા ૯૯૦૯૫૪૪૯૭૪

લેાલદય ૧૦૦૧ ૬ ૧૦ શ્રી એ.એભ.રીંફોરા ૯૭૨૩૬૯૯૦૧૧

કોયડા ૫૬૨૪ ૩ ૫ શ્રી એર.જી.કાણોતયા ૯૮૯૮૯૫૨૦૨૪

ચોકડી ૬૨૦૭ ૩ ૫ શ્રી સી.એચ.ઘરલાણીમા ૯૯૧૩૧૫૬૦૬૩

જેય ૭૧૭ ૩ ૫ શ્રી એર.જી.કાણોતયા ૯૮૯૮૯૫૨૦૨૪
ચડુા ૧૫૩૫૦ ૨ ૫ શ્રી ી.આય.યાલર ૯૯૨૫૩૩૯૮૮૧

૧ -- ૧૦/૦૯/૨૦૧૭ ચડુા સ.ુનગય ચડુાપ્રા. ળાા 
ચોકડી

શ્રી 
ી.કે.યાલત,

 

ભ.તા.વલ.અ.

-તા..ંચડુા

૯૭૩૭૩૯૦૦૩૭ શ્રી ી.આય.યાલર 
9925339881



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ મેઇ
કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 
ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટન.ં ૧ FORMAT- 1 
જિલ્ો તાલકુો ીંબડી ચડુા સાયા

રાત્રી રોકાણ ની મળગત
રથ    
રૂટ નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો જિલ્ો

ચડુા ૧૫૩૫૦ શ્રી ી.આય.યાલર ૯૯૨૫૩૩૯૮૮૧

રારીમાદ ૧૫૫૪ ૨ ૫ શ્રીભતી એચ.એપ.ચૌહાણ ૭૩૫૯૫૨૩૧૪૨

ગોખયલાા ૨૨૦૫ ૩ ૫ શ્રી લી.એભ.સોરકંી ૮૩૦૬૬૫૫૦૦૭

ઝીંઝાલદય ૫૭૭ ૫ ૫ શ્રી જે.આય.યભાય ૯૬૬૨૯૯૭૭૨૯

યાભદેલગઢ ૬૪૬ ૪ ૫ શ્રી જે.આય.યભાય ૯૬૬૨૯૯૭૭૨૯

છત્રીમાા ૨૬૩૯ ૩ ૫ શ્રી જે.એભ.ફાયડ ૯૦૬૭૭૧૮૫૭૪

ભીણાપયુ ૧૬૮૨ ૪ ૫ શ્રી એચ.કે.ડાબી ૯૪૨૬૦૩૮૭૪૧

લાણીમાલદય ૧૦૨૯ ૨ ૫ શ્રી એચ.કે.ડાબી ૯૪૨૬૦૩૮૭૪૧

લેજરકા ૨૯૦૪ ૪ ૫ શ્રી એભ.જે.ડાબી ૯૯૯૮૫૦૨૦૮૦

કયભડ ૧૭૩૪ ૫ ૫ શ્રી એભ.જે.ડાબી ૯૯૯૮૫૦૨૦૮૦

ઝોફાા ૪૯૬૮ ૩ ૫ શ્રીભતી એચ.એપ.ચૌહાણ ૭૩૫૯૫૨૩૧૪૨

છરાા ૨૩૯૮ ૪ ૫ શ્રી એભ.જે.ડાબી ૯૯૯૮૫૦૨૦૮૦

૧ ૮૫૧૧૮૨૨૧૭૩ -- ૧૧/૦૯/૨૦૧૭ ચડુા સ.ુનગય છરાા શ્રી એભ.જે.ડાબીપ્રા.ળાા 
ઝોફાા

શ્રી 
ફી.આય.બા
ડેરીમા, 
નામફ 
ચીટનીળ, 

તા..ંચડુા



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ મેઇ
કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 
ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટન.ં ૧ FORMAT- 1 
જિલ્ો તાલકુો ીંબડી ચડુા સાયા

રાત્રી રોકાણ ની મળગત
રથ    
રૂટ નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો જિલ્ો

છરાા ૨૩૯૮ શ્રી એભ.જે.ડાબી ૯૯૯૮૫૦૨૦૮૦

ફરાા ૧૨૨૭ ૨ ૫ શ્રી ય.ુજી.જાદલ ૯૬૬૨૨૮૨૨૪૪

સોનઠા ૨૦૧૬ ૩ ૫ શ્રી જે.એન.ચાલડા ૯૪૮૫૬૫૦૦૧

કંથાયીમા ૧૭૫૬ ૨ ૫ શ્રી એ.જે.ઝારા ૯૭૨૭૦૧૯૮૧૯

લનાા ૧૧૯૪ ૨ ૫ શ્રીભતી એભ.આય.યભાય૭૪૮૬૦૬૩૧૬૮

ચભાયડી ૧૨૨૬ ૪ ૫ શ્રી આય.એર.રકુભ ૯૭૨૩૨૯૦૫૪૫

દયોદ ૯૮૫ ૨ ૫ શ્રી આય.એર.રકુભ ૯૭૨૩૨૯૦૫૪૫

ચચાણા ૧૧૨૮ ૨ ૫ શ્રી ડી.ડી.સોરકંી ૯૦૯૯૦૫૦૬૨૨

અચાયડા ૮૯૯ ૪ ૫ શ્રી ડી.ડી.સોરકંી ૯૦૯૯૦૫૦૬૨૨

ખાડંીમા ૧૮૫૧ ૩ ૫ શ્રી ડી.ડી.સોરકંી ૯૦૯૯૦૫૦૬૨૨

ભોજીદડ ૩૧૨૯ ૪ ૫ શ્રી એન.જે.માજ્ઞીક ૯૯૦૪૦૧૮૧૦૧

સેજકય ૫૮૩ ૩ ૫ શ્રી લી.એભ.સોરકંી ૮૩૦૬૬૫૫૦૦૭

કાયોર ૨૦૯૪ ૨ ૫ શ્રી ફી.એભ.દલે ૯૮૭૯૫૨૩૭૮૪

ભગૃપુયુ ૫૧૫૮ ૫ ૫ શ્રી આય.એસ.સોરકંી ૯૫૫૮૦૭૪૧૨૭

૧ ભગુપુયુપ્રા.ળા. 
કાયોર

શ્રી 
ી.ી.ળાહ 
નામફ 
ચીટનીળ, 

તા..ંઆઇ.

આય.ડી.ચડુા

૯૮૨૪૪૦૦૭૩૮ -- ૧૨/૦૯/૨૦૧૭ ચડુા સ.ુનગય શ્રી આય.એસ.સોરકંી



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ મેઇ
કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 
ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટન.ં ૧ FORMAT- 1 
જિલ્ો તાલકુો ીંબડી ચડુા સાયા

રાત્રી રોકાણ ની મળગત
રથ    
રૂટ નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો જિલ્ો

થોયીમાી ૨૨૨૯ -
શ્રીભવત એભ.ટી. 

સોરકંી ૭૫૬૭૮ ૪૪૩૭૫
ભોટા 

કયાા/નથપુયુા ૧૬૧૭ ૩ હક.ભી. ૫ શ્રી આય.ી. બયાડીમા ૭૮૧૮૮ ૯૮૪૯૮

લડીમા ૧૯૨૮ ૨ હક.ભી. ૫ શ્રી આય.ી. બયાડીમા ૭૮૧૮૮ ૯૮૪૯૮

છડીમાી ૯૯૬ ૭ હક.ભી. ૧૦ શ્રી જે.ડી. ૫ઢાયીમા ૯૯૦૪૮ ૧૪૭૯૫

ગુહંદમાલડા ૧૪૨૬ ૩ હક.ભી. ૫ શ્રી ય.ુએભ. ભેય ૯૭૨૪૫ ૬૮૬૮૫

રીંફાા ૧૯૭૪ ૩ હક.ભી. ૫ શ્રી એસ.કે. ૫યભાય ૯૫૫૮૪ ૨૩૧૧૧

ઘજાા ૨૨૮૮ ૩ હક.ભી. ૫ શ્રી એસ.આય. ચાલડા ૭૩૫૯૭ ૪૪૭૯૭

ઢીંકલાી ૧૩૧૮ ૪ હક.ભી. ૫ શ્રી એસ.કે. ૫યભાય ૯૫૫૮૪ ૨૩૧૧૧

ગયાબંડી ૧૫૭૪ ૨ હક.ભી. ૫ શ્રી ય.ુએભ. ભેય ૯૭૨૪૫ ૬૮૬૮૫

કસલાી ૧૫૫૫ ૬ હક.ભી. ૧૦ શ્રી કે.જી. ખાબંરા ૯૪૨૯૦ ૫૧૭૬૨

ગગંાજ ૨૮૮ ૩ હક.ભી. ૫ શ્રી ફી.આય.કુકડીમા ૯૯૦૪૩ ૬૮૪૫૯

નીનાભા/ળેખડોદ ૨૮૯૦ ૧૫ હક.ભી. ૧૫ શ્રી લી.ફી. રોહ ૭૮૧૭૯ ૧૪૬૦૦

ખીંટરા ૨૯૬૪ ૧૫ હક.ભી. ૧૫ શ્રી ય.ુએભ. ભેય ૯૭૨૪૫ ૬૮૬૮૫

સેજકય ૨૯૪૮ ૬ હક.ભી. ૧૦ શ્રી ટી.ફી. ડોડીમા ૯૮૨૫૭ ૮૮૫૮૦

ઓલનગઢ ૩૫૩૭ ૩ હક.ભી. ૫ શ્રી જે.ડી. ૫ઢાયીમા ૯૯૦૪૮ ૧૪૭૯૫

સદુાભડા ૮૨૮૬ ૬ હક.ભી. ૧૦ શ્રી કે.એભ. હતલાણી ૯૮૨૫૪ ૬૮૨૪૨

૧

શ્રી ી. 
ઝેડ 

ગયાબંડીમા
 વલસ્તયણ 
અવઘકાયી

૮૨૦૦૨૯૪૮૫૭ ૧૩/૦૯/૨૦૧૭ સામરા સયેુન્દરનગ
ય સદુાભડાસેજકય-

શ્રી જે.ડી. 
૫ઢાયીમા



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ મેઇ
કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 
ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટન.ં ૧ FORMAT- 1 
જિલ્ો તાલકુો ીંબડી ચડુા સાયા

રાત્રી રોકાણ ની મળગત
રથ    
રૂટ નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો જિલ્ો

સદુાભડા ૮૨૮૬ શ્રી કે.એભ. હતલાણી ૯૮૨૫૪ ૬૮૨૪૨

નાના હયણીમા ૧૧૯૯ ૧૫ હક.ભી. ૧૫ શ્રી એચ.ફી.લાા ૯૫૭૪૮ ૭૩૪૯૩

અડાા - ી૫ીમા ૯૪૪ ૪ હક.ભી. ૫ શ્રી ફી.એર. ભકલાણા ૯૨૨૮૨ ૧૬૧૩૬

કોટડા ૧૨૯૯ ૨ હક.ભી. ૫ કુ. કે.કે. સબાણી ૭૨૦૧૦ ૧૫૯૦૦

કયાડી ૮૫૫ ૨ હક.ભી. ૫ કુ. કે.કે. સબાણી ૭૨૦૧૦ ૧૫૯૦૦

નલાગાભ ૧૩૬૧ ૨ હક.ભી. ૫ કુ. કે.કે. સબાણી ૭૨૦૧૦ ૧૫૯૦૦

યાતડકી ૧૨૬૧ ૯ હક.ભી. ૧૦ શ્રી ફી.આય.કુકડીમા ૯૯૦૪૩ ૬૮૪૫૯

ભોયસર ૧૨૨૬ ૩ હક.ભી. ૫ શ્રી ફી.આય.કુકડીમા ૯૯૦૪૩ ૬૮૪૫૯
યતનય/સોન

યી ૧૦૨૪ ૭ હક.ભી. ૧૦ શ્રી લી.જી. યાઠોડ ૯૭૧૨૯ ૦૧૮૦૮

ટીંટોડા/ ભગંકુઇ ૧૬૫૭ ૪ હક.ભી. ૫ શ્રી જે.જે. સોરકંી ૯૯૧૩૯ ૯૨૬૩૯
નાના / ભોટા 
સખ૫ય ૧૬૪૬ ૩ હક.ભી. ૫ શ્રી એચ.જી. કાઠીમા ૮૪૮૫૯ ૫૭૪૯૮

ઢાકંણીમા ૩૮૨ ૩ હક.ભી. ૫ શ્રી એચ.જી. કાઠીમા ૮૪૮૫૯ ૫૭૪૯૮

ઢેઢુકી ૧૦૩૬ ૫ હક.ભી. ૫ શ્રી આય.એચ. ૫ટેર ૯૪૨૭૬ ૮૮૧૯૦

ધભયાસા ૧૭૩૩ ૪ હક.ભી. ૫ શ્રી જે.જે. સોરકંી ૯૯૧૩૯ ૯૨૬૩૯

સોખડા ૧૮૧૫ ૯ હક.ભી. ૧૦ શ્રી લી.ફી. રોહ ૭૮૧૭૯ ૧૪૬૦૦

ઘાઘંરપયુ ૩૩૮૭ ૭ હક.ભી. ૧૦ શ્રી ફી.એર. 

ભકલાણા ૯૨૨૮૨ ૧૬૧૩૬

૧
શ્રી એભ 
એર 
ડંમા

૯૭૩૭૦૮૯૦૬૪ ૧૪/૦૯/૨૦૧૭ સામરા સયેુન્દરનગ
ય સોખડા- ઘાઘંરપયુ શ્રી ફી.એર. 

ભકલાણા



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ મેઇ
કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 
ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટન.ં ૧ FORMAT- 1 
જિલ્ો તાલકુો ીંબડી ચડુા સાયા

રાત્રી રોકાણ ની મળગત
રથ    
રૂટ નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો જિલ્ો

સામરા ૧૬૧૬૯ શ્રી જે.લી. જીડીમા ૯૯૦૪૭ ૨૮૭૭૮

ગોસ ૧૫૧૭ ૧૧ હક.ભી. ૧૫ શ્રી આય.ી. ચાલડા ૯૭૨૬૭ ૩૪૭૩૪

ભદાયગઢ ૯૪૧ ૩ હક.ભી. ૫ શ્રી આય.ી. ચાલડા ૯૭૨૬૭ ૩૪૭૩૪

નલા જળાય ૫૫૫ ૬ હક.ભી. ૧૦ શ્રી ી.જી. યાઠોડ ૯૯૦૪૧ ૮૭૬૧૯

લાટંાલચ્છ ૨૫૧૦ ૧૩ હક.ભી. ૧૫ શ્રી કે.જી. ખાબંરા ૯૪૨૯૦ ૫૧૭૬૨

ળીયલાણીમા ૨૦૬૪ ૪ હક.ભી. ૫ શ્રી એસ.આય. ચાલડા ૭૩૫૯૭ ૪૪૭૯૭

ગઢ ળીયલાણીમા ૧૨૭૬ ૨ હક.ભી. ૫ શ્રી લામ.ફી. ભોયી ૯૯૧૩૬ ૩૫૩૩૩

સાગંોઇ ૧૩૧૬ ૩ હક.ભી. ૫ શ્રી લામ.ફી. ભોયી ૯૯૧૩૬ ૩૫૩૩૩

રોમા ૧૩૮૬ ૬ હક.ભી. ૧૦ શ્રી લામ.ફી. ભોયી ૯૯૧૩૬ ૩૫૩૩૩

ચોયલીયા (જી) ૧૫૨૭ ૮ હક.ભી. ૧૦ શ્રી લી.સી. વ્માસ ૯૮૨૫૯ ૬૬૪૬૦

ભોટા બડરા ૨૬૫૧ ૩ હક.ભી. ૫ શ્રી લી.સી. વ્માસ ૯૮૨૫૯ ૬૬૪૬૦

રાખાલાડ ૭૯૪ ૧૭ હક.ભી. ૨૦ શ્રી એસ.કે. ૫યભાય ૯૫૫૮૪ ૨૩૧૧૧

નડાા / દેલગઢ ૩૮૭૦ ૩ હક.ભી. ૫ કુ. ફી.કે. સોરકંી ૭૬૫૯૪ ૩૩૭૯૭

નોરી ૪૧૫૪ ૬ હક.ભી. ૧૦ શ્રી જે.એ. લૈષ્ણલ ૯૯૦૯૪ ૦૧૭૫૩

નાગડકા ૪૭૮૨ ૧૯ હક.ભી. ૨૦ શ્રી જે.ફી. ભસાણી ૯૦૩૩૩ ૨૦૦૫૧

૧ નાગડકા શ્રી જે.ફી. 
ભસાણી

શ્રી એ.ી 
યીખ ૭૮૭૪૪૪૮૬૬૮ ૧૫/૦૯/૨૦૧૭ સામરા સયેુન્દરનગ

ય નોરી-



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ 
મેઇ

કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

ક ુંઢડા ૧૧૩૮ ૪ ૫ ક .એચ.એભ સયલૈમા ૯૭૨૪૧૭૪૫૬૭
ાુંચલડા ૧૫૮૧ ૩ ૫ શ્રી એભ કે લણકય ૯૯૨૪૪૩૯૧૦૩
ભોકાસય ૧૭૨૧ ૨ ૫ શ્રી એભ કે લણકય ૯૯૨૪૪૩૯૧૦૩
ીમાલા ૧૯૩૩ ૩ ૫ શ્રી એભ કે લણકય ૯૯૨૪૪૩૯૧૦૩
રાખણકા ૧૭૧૨ ૪ ૫ શ્રી સજજનફેન એન ળેખ ૭૦૯૬૯૯૩૧૯૫
સણોસયા ૨૪૪૦ ૧ ૫ શ્ર હમે ફેન કે ચૈોહાણ ૯૭૨૭૨૫૭૭૧
ઘયભપ ય ૯૬૯ ૪ ૫ શ્રી એન.એભ.સોરુંકી ૮૯૦૫૩૦૩૭૭૭
ચોફાયી ૨૨૫૪ ૮ ૧૦ શ્રી એન.એભ.સોરુંકી ૮૯૦૫૩૦૩૭૭૭
યફડી ૭૭૦ ૭ ૧૦ શ્રી એસ.આય.યોજાસયા ૯૭૩૭૦૨૨૮૧૩
ભોણયા ૮૬૯ ૬ ૧૦ શ્રી એસ.આય.યોજાસયા ૯૭૩૭૦૨૨૮૧૩
દેલયા ૧૧૨૪ ૩ ૫ શ્રી એન એચ ફાયૈમા ૯૭૨૩૪૨૯૦૭૦ દેલયા

આણુંદપ ય(બા) ૨૪૨૧ ૭ ૧૦ ક . ફી.જી.યારીમા ૭૦૪૩૦૨૯૨૭૨ આણુંદપ ય(બા)

ક .ફી.જી.યારીમા
 ૭૦૪૩૦૨૯૨૭૨

જિલ્ો
બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

ચોટીરા સ યેન્દ્રનગય

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટ નબંર ૨ FORMAT-1 
જિલ્ો તાલકુો ચોટીા થાન સાયા મલુી

રાત્રી રોકાણ ની મળગત

૨
શ્રી કે.જી.ફાય
વલસ્તયણ 
અવઘકાયી 
ુંચામત

૯૯૨૫૩૩૮૫૮૪ ૦૬/૦૯/૨૦૧૭

રથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો

આણુંદપ ય(

બા
પ્રા ળાા



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ 
મેઇ

કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારીજિલ્ો
બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટ નબંર ૨ FORMAT-1 
જિલ્ો તાલકુો ચોટીા થાન સાયા મલુી

રાત્રી રોકાણ ની મળગતરથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો

ગોરીડા ૧૭૯૦ ૫ ૫ શ્રી એન.એચ.ફાયૈમા ૯૭૧૪૫૫૪૭૬૨
લડાણી ૧૫૭૬ ૪ ૫ શ્રી એન.કે.ભકલાણા ૯૫૩૭૭૬૬૭૫૦

ીીમા(ઢો) ૧૫૫૮ ૮ ૧૦ શ્રી લી.એચ.કરોત્રા ૯૫૩૭૭૬૬૭૫૦
બેટસ ડા ૧૫૮૩ ૬ ૧૦ શ્રી લી.એચ.કરોત્રા ૯૫૩૭૭૬૬૭૫૦
ઘાયૈઇ ૨૭૬૨ ૩૫ ૩૦ શ્રી એસ.આય.યોજાસયા ૭૦૪૩૦૨૯૨૭૨
ઢોકલા ૪૩૬૯ ૪ ૫ શ્રી ફી.જી.યારીમા ૯૭૩૭૦૨૨૮૧૩
તાજય ૯૦૦ ૧૪ ૧૫ શ્રી એસ.આય.યોજાસય ૭૫૭૫૮૮૨૯૭૩
જીલાય ૧૫૦૨ ૩ ૫ શ્રી આય.એપ.ફાલીમા ૭૫૭૫૮૮૨૯૭૩
આંકીમા ૫૬૯ ૫ ૫ શ્રી આય.એપ.ફાલીમા ૭૫૭૫૮૮૨૯૭૩
બોજયી ૮૯૬ ૭ ૧૦ શ્રી લી.ફી.દ રેયા ૯૦૩૩૬૭૩૫૧૯ બોજયી
ગ ુંદા ૧૭૬૧ ૧૦ ૧૦ શ્રી લી.ફી.દ રેયા ૯૦૩૩૬૭૩૫૧૯ ગ ુંદા

ગ ુંદા
પ્રા.ળાા

શ્રી લી.ફી.દ રેયા
9033673519

શ્રી ફી.જી.યારીમા ૭૪૩૦૨૯૨૭૨

૨ શ્રી 
ી.આય.વસિંઘલ ૯૨૭૫૦૩૫૦૪૪ ૦૭/૦૯/૨૦૧૭

આણુંદપ ય(બા) ૨૪૨૧

ચોટીરા સ .નગય

૭ ૧૦



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ 
મેઇ

કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારીજિલ્ો
બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટ નબંર ૨ FORMAT-1 
જિલ્ો તાલકુો ચોટીા થાન સાયા મલુી

રાત્રી રોકાણ ની મળગતરથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો

ગ ુંદા ૧૭૬૧ ૧૦ ૧૦ શ્રી લી.લી.દ રેયા ૯૦૩૩૬૭૩૫૧૯
ભહહદડ ૭૬૨ ૩ ૫ શ્રી એન.એચ.ફાયૈમા ૯૭૨૩૪૨૯૦૭૦
કાફયણ ૧૦૦૫ ૧૦ ૧૦ શ્રી લી.લી.દ રેયા ૯૦૩૩૬૭૩૫૧૯
યાજયા ૩૬૬૬ ૪ ૫ લી.આય.ચ ડા ૯૯૨૫૮૩૭૫૧૩

ત્રુંફોડા ૮૨૪ ૧૨ ૧૫ શ્રી સજજનફેન એન.ળેખ ૭૦૯૬૯૯૩૧૯૫

યેળભીમા ૨૫૪૪ ૪ ૫ શ્રી એ.કે.સુંઘાણી ૮૧૪૧૨૫૪૦૯૭ શ્રી લી.કે.ળેખ
કાાસય ૧૯૨૯ ૫ ૫ શ્રી ફી.આય.નીનાભા ૯૫૧૨૬૫૭૬૨૨ ૯૦૩૩૩૭૫૦૪૫
ખેયડી ૨૪૭૧ ૩ ૫ શ્રી જે.એચ.સોનાયા ૯૬૮૭૯૮૧૧૨૩

ઝીઝુંડા ૩૧૬૨ ૫ ૫ શ્રી લી.કે.ળેખ ૯૦૩૩૩૭૫૦૪૫

ીીમા(ઘા) ૧૫૫૮ ૫ ૫ શ્રી લી.આય.ચ ડા ૯૯૨૫૮૩૭૫૧૩ ીીમા(ઘા)

ભોટી ભોરડી ૪૫૧૦ ૬ ૧૦ શ્રી લી.કે.ળેખ ૯૦૩૩૩૭૫૦૪૫ ભોટી ભોરડી

ચોટીરા સ .નગય ભોટી ભોરડી
પ્રા.ળાા

ચીયોડા(ઠા) ૬૫૩ ૬ ૧૦ શ્રી લી.કે.ળેખ ૯૦૩૩૩૭૫૦૪૫

૨
શ્રી 
ી.ય .ઝારા  
વલસ્તયણ 
અવઘકાયી 
આંકડા

૯૮૭૯૦૪૧૫૧૩ ૦૮/૦૯/૨૦૧૭



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ 
મેઇ

કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારીજિલ્ો
બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટ નબંર ૨ FORMAT-1 
જિલ્ો તાલકુો ચોટીા થાન સાયા મલુી

રાત્રી રોકાણ ની મળગતરથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો

ભોટી ભોરડી ૪૫૧૦ ૬ ૧૦ શ્રી લી.કે.ળેખ ૯૦૩૩૩૭૫૦૪૫
યાભયા(યાજ) ૧૨૦ ૪ ૫ શ્રી લી.લી.દ રેયા ૯૦૩૩૬૭૩૫૧૯
ડાકલડરા ૧૦૫૯ ૫ ૫ શ્રી લી.લી.દ રેયા ૯૦૩૩૬૭૩૫૧૯
ખાટડી ૧૦૮૯ ૩ ૫ શ્રી લી.લી.દ રેયા ૯૦૩૩૬૭૩૫૧૯
સારખડા ૭૫૪ ૪ ૫ શ્રી એભ.જે.બયલાડ ૮૪૮૫૯૦૧૨૯૬

શ્રી 
ઓ.એભ.દલે ળેખરીમા ૭૧૫ ૧૫ ૧૫ શ્રી જે.ફી.ઘયજીમા ૮૪૦૧૫૧૫૪૦૮

સીનીમય કરાકક ભેલાસા(સે) ૧૧૬૭ ૩ ૫ શ્રી જે.ફી.ઘયજીમા ૮૪૦૧૫૧૫૪૦૮

જીલાય(ફા) ૭૦૬ ૧૫ ૧૫ શ્રી લી.એભ.ગોમર ૯૯૨૫૩૩૭૦૫૦
ફાભણફોય ૩૩૦૮ ૬ ૧૦ શ્રી લી.એભ.ગોમર ૯૯૨૫૩૩૭૦૫૦
નાની ભોરડી ૧૫૭૪ ૭ ૧૦ શ્રી એ.કે.યભાય ૮૧૪૦૭૬૨૯૪૬ નાની ભોરડી

ચોટીરા ૨૧૩૪૯ ૭ ૧૦ શ્રી ફી.એભ.યભાય 
ત.ક.ભ નાનાાીમાદ ૯૪૨૯૫૫૨૩૬૭ ચોટીરા

ચોટીરા
ભાું ચામ ુંડા 
આલાસ

શ્રી ફી.એભ.યભાય
9429552367૨ ૯૪૨૮૩૨૯૩૪૪ ૦૯/૦૯/૨૦૧૭ ચોટીરા સ .નગય



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ 
મેઇ

કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારીજિલ્ો
બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટ નબંર ૨ FORMAT-1 
જિલ્ો તાલકુો ચોટીા થાન સાયા મલુી

રાત્રી રોકાણ ની મળગતરથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો

રૂાલટી(ચો) ૭૦૦ ૦ ૦ ડી.ી.જાદલ ૯૬૬ય૩૬૭૮
ાુંજલાી ૧૩૮૪ ૩ ૧૦ લી.એચ.ચૌહાણ ૯૪ય૮૮૧યય૧૪

નલાગાભ(ચો) ૯૩૦ ૪ ય૦ લી.એચ.ચૌહાણ ૯૪ય૮૮૧યય૧૪
નાલા ૧૭૮૮  ય૦ ડી.ી.જાદલ ૯૬૬ય૩૬૭૮

યાજાલાડ ૧૩૦ ૩ ૧૦ કે.કે.સુંધાણી ૮૧૪૧ય૪૦૯૭
દેલસય ૧૧ ય ૧૦ કે.કે.સુંધાણી ૮૧૪૧ય૪૦૯૭
લાલડી ૮૪ ૭ ય૦ કે.ડી.ચાલડા ૮૪૦૧૪૯૧ય૧

ગ ગરીમાણા ૯૬ ૪ ૧૦ શ્રીભતી ી.ફી.ગઢલી ૯૭ય૩૪૦૪૬
જાભલાી ૧૮૦૦ ૩ ૧૦ શ્રી લી.ડી.નાકીમા ૮૮૬૬ય૯૭૭૦
યાલયાણી ૪૯૯  ય૦ ક . લી.જે.ભોયી ૯૧ય૮૪૪૦
ખાખયાલાી ૧૬૪૧ ય ૧૦ ક . લી.જે.ભોયી ૯૧ય૮૪૪૦
સોનગઢ ૧૩૯૯ ૮ ૩૦ શ્રી એચ.ટી.થોયીમા ૯૯૭૮૩૪૧૧૭૭
અભયાય ૩૦ય૪ ય ૧૦ શ્રી એચ.ટી.થોયીમા ૯૯૭૮૩૪૧૧૭૭
અબેય ૧૧૧૦ ય ૧૦ શ્રી એચ.ટી.થોયીમા ૯૯૭૮૩૪૧૧૭૭
લીજીમા ૩૬૭૮ ૬ ય૦ શ્રી આય.ફી. ક કડીમા ૯૪ય૮૮૧યય૦૯ લીજીમા

નલાગાભ(થાન) ૩૪ય૧ ૪ ૧ શ્રી જે.ડી.ભકલાણા ૯૯ય૩ય૪૮૮ નલાગાભ(થાન)

જે.ડી.
ભકલાણા
ભો.નું.

૯૯૨૫૩૨૪૮૮૫

નલાગાભ
(થાન)

થાનગઢ

૨

એસ.ડી. 
ચૌહાણ
વલસ્તયણ 
અવધ.શ્રી 
આંકડા,
થાનગઢ

૯૪૦૯૦૧૮૩૮ય 10/09/2017

ચોટીરા

સ યેન્દ્રનગય



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ 
મેઇ

કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારીજિલ્ો
બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટ નબંર ૨ FORMAT-1 
જિલ્ો તાલકુો ચોટીા થાન સાયા મલુી

રાત્રી રોકાણ ની મળગતરથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો

નલાગાભ(થાન) ૩૪ય૧ ૦ ૦ જે.ડી.ભકલાણા ૯૯ય૩ય૪૮૮
કાનય ૧૦૦ ૬ ય૦ શ્રી એચ.ટી.થોયીમા ૯૯૭૮૩૪૧૧૭૭
તયણેતય ય૧ ય ૧૦ શ્રી એચ.આય.વનરોડા ૯૪ય૮૭૮૮૮૪
લયભાધાય ૧ય૪૩ ૭ ૧૦ શ્રી એચ.એભ.ભકલાણા ૭૩૬૯૭૭૪૬
ઉડલી ૧૪૪૪ ય ૩૦ શ્રી એચ.એભ.ભકલાણા ૭૩૬૯૭૭૪૬

ભનડાસય ય૪૬૬ ૭ ય૦ શ્રી જે.ડી.ભકલાણા ૯૯ય૩ય૪૮૮
સાુંથણા ૧૭૧ય  ય૦ શ્રી લી.ડી.નાકીમા ૮૮૬૬ય૯૭૭૦

રૂાલટી(થાન) ૧ય૯૪ ૧૦ ૩૦ શ્રી લી.ડી.નાકીમા ૮૮૬૬ય૯૭૭૦
હીયાણા ૮૦૬  ય૦ શ્રી ફી.કે.યભાય ૯૮૭૯૦૭૭૦૯૮
દેલીમા ૭ય  ય૦ શ્રીભતી ી.ફી.ગઢલી. ૯૭ય૩૪૦૪૦૬
રાખાભાચી ૯૧૭ ય ય૦ શ્રીભતી ી.ફી.ગઢલી. ૯૭ય૩૪૦૪૦૬
યાભયા(સ) ૭ય૪ ૪ ય૦ શ્રી એન.ફી.લસાલા ૮૧૪૦૦૩૧૭૬
સયોડી ૧૯૦૯ ય ય૦ શ્રી એન.ફી.લસાલા ૮૧૪૦૦૩૧૭૬

આણુંદય(થા) ૧૦૮૩ ૬ ૩૦ શ્રી ફી.કે.યભાય ૯૮૭૯૦૭૭૦૯૮
દેલયા ૬૭૧ ૩ ય૦ શ્રી ફી.કે.યભાય ૯૮૭૯૦૭૭૦૯૮ દેલયા

ભોયથા ૩૩૭ ૩ ય૦ શ્રી ફી.કે.યભાય ૯૮૭૯૦૭૭૦૯૮ ભોયથા

ભોયથા
ફી.કે. 

૫યભાય
ભો.નું.

૯૮૭૯૦૭૭૦૯૮
૨

શ્રી 
એન.ફી.યા
લર

ભદદનીળ 
તાલ કા 
વલકાસ 
અવધકાયી
શ્રી,

થાનગઢ

૯૪ય૮યયય૯૯ 11/09/2017 થાનગઢ સ યેન્દ્રનગય



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ 
મેઇ

કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારીજિલ્ો
બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટ નબંર ૨ FORMAT-1 
જિલ્ો તાલકુો ચોટીા થાન સાયા મલુી

રાત્રી રોકાણ ની મળગતરથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો

ઘાુંઘરપ ય ૩૩૮૭ - - શ્રી ફી.એર. ભકલાણા ૯૨૨૮૨ 
૧૬૧૩૬

આમા - કેસય૫ય ૧૩૭૫ ૧૯ હક.ભી. ૨૦ શ્રી આય.એચ. ૫ટેર ૯૪૨૭૬ 
૮૮૧૯૦

હડાા - સોયીંબડા ૧૭૭૭ ૬ હક.ભી. ૧૦ શ્રી લી.જે. યાઠોડ ૯૬૮૭૨ 
૨૨૧૧૧

ઘાયા ડ ુંગયી ૧૫૯૧ ૮ હક.ભી. ૧૦ શ્રી એન.કે. યાઠોડ ૯૬૨૪૮ 
૪૩૪૪૪

ઇશ્વયીમા ૧૪૦૩ ૪ હક.ભી. ૫ શ્રી એન.કે. યાઠોડ ૯૬૨૪૮ 
૪૩૪૪૪

ચચત્રારાુંક ૬૩૨ ૩ હક.ભી. ૫ શ્રી એન.કે. યાઠોડ ૯૬૨૪૮ 
૪૩૪૪૪

કુંસાા - સીતાગઢ ૧૭૮૧ ૭ હક.ભી. ૧૦ શ્રી એસ.ડી. ભોઘયીમા ૯૪૦૮૮ 
૮૯૧૫૯

કાનપ ય ૫૮૬ ૪ હક.ભી. ૫ શ્રી એસ.ડી. ભોઘયીમા ૯૪૦૮૮ 
૮૯૧૫૯

ચોયલીયા (થાન) ૨૯૯૦ ૩ હક.ભી. ૫ શ્રી કે.કે. સોરુંકી ૯૬૩૮૭ 
૮૩૫૯૦

સાભત૫ય ૧૩૦૯ ૩ હક.ભી. ૫ શ્રી આય.એચ. ૫ટેર ૯૪૨૭૬ 
૮૮૧૯૦

ળા૫ય - બ્રહ્મપ ય ૧૫૮૭ ૬ હક.ભી. ૧૦ શ્રી એન.ી. ભોયી ૯૫૩૦૭ 
૧૨૫૩૩

બાડ કા ૧૭૮૨ ૧૩ હક.ભી. ૧૫ શ્રી એન.એભ. ગોરાણી ૯૫૮૬૧ 
૫૧૦૫૧

કાળી૫યા ૮૩૦ ૩ હક.ભી. ૫ શ્રી એન.એભ. ગોરાણી ૯૫૮૬૧ 
૫૧૦૫૧

નલા સ દાભડા ૭૩૭ ૭ હક.ભી. ૧૦ શ્રી એન.એભ. ગોરાણી ૯૫૮૬૧ 
૫૧૦૫૧

લખતય ૧૭૯૫ ૨ હક.ભી. ૫ શ્રી આય.ી. ચાલડા ૯૭૨૬૭ 
૩૪૭૩૪

ડોીમા ૩૧૦૬ ૮ હક.ભી. ૧૦ ક . કે.કે. સબાણી ૭૨૦૧૦ 
૧૫૯૦૦

શ્રી જે.લી. જીડીમા૨
શ્રી આય 
આય 
મ ુંઝલા

૯૬૮૭૭૬૪૪૭૪ - 12/09/2017 સામરા સ યેન્દ્રનગય સામરા



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ 
મેઇ

કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારીજિલ્ો
બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટ નબંર ૨ FORMAT-1 
જિલ્ો તાલકુો ચોટીા થાન સાયા મલુી

રાત્રી રોકાણ ની મળગતરથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો

જ ના જળા૫ય ૨૬૬૨ ૧૫ હક.ભી. ૧૫ શ્રી ી.જી. યાઠોડ ૯૯૦૪૧ 
૮૭૬૧૯ જ ના જળા૫ય

સામરા ૧૬૧૬૯ ૫ હક.ભી. ૫ શ્રી જે.લી. જીડીમા ૯૯૦૪૭ ૨૮૭૭૮ સામરા

શ્રી જે.લી. જીડીમા૨
શ્રી આય 
આય 
મ ુંઝલા

૯૬૮૭૭૬૪૪૭૪ - 12/09/2017 સામરા સ યેન્દ્રનગય સામરા



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ 
મેઇ

કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારીજિલ્ો
બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટ નબંર ૨ FORMAT-1 
જિલ્ો તાલકુો ચોટીા થાન સાયા મલુી

રાત્રી રોકાણ ની મળગતરથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો

ચાણય ૮૭૬ ૦ ૦ શ્રી એસ.આય.ભસાણી ૮૧૪૦૦૧૦૯૩૩

નીમા ૧૬૦૭ ૩ ૫ શ્રી ડી.ફી.યભાય ૯૪૨૭૭૮૨૯૯૬

નલાણીમા ૯૬૧ ૪ ૫ શ્રી કે.ી.દેલૈમા ૯૫૧૨૬૭૨૪૬૭

હભેતય ૬૩૦ ૩ ૫ શ્રી ડી.ફી.યભાય ૯૪૨૭૭૮૨૯૯૬

યાભયડા ૭૪૩ ૧૫ ૧૫ શ્રી એસ.ફી. યાભાનજ ૯૯૭૮૨૯૦૯૯૮

રાસા ૨૧૩૩ ૨ ૫ શ્રી ફી.એચ.ત ય ૯૯૯૮૩૯૦૦૩૪

ખાખયાા ૧૮૮૮ ૩ ૫ શ્રી ફી.એચ.ત ય ૯૯૯૮૩૯૦૦૩૪

ભાનય ૧૮૫૨ ૩ ૫
શ્રીભવત 
એર.એન.બાબયીમા ૭૫૬૭૪૮૫૧૮૨

દેલયા ૮૨૯ ૬ ૧૦ શ્રી ફી.જી.વ્માસ ૯૪૨૬૩૫૯૫૩૬

ચાુંરરેીમા ૫૭૭ ૪ ૫ શ્રી લી.ડી.નાકીમા ૮૮૬૬૨૯૭૭૫૦

લેરાા(સા) ૪૪૮ ૩ ૫ શ્રીભવત ફાલ ફેન કાુંજીમા ૯૯૦૯૫૪૭૮૮૩

ખાખયાથ ૧૮૮૮ ૬ ૧૦
શ્રીભવત ફાલ ફેન 
કાુંજીમા ૯૯૦૯૫૪૭૮૮૩

નખુંબા ૧૧૧૨ ૫ ૫ શ્રી એચ.એભ.ભકલાણા ૭૩૫૯૭૫૫૮૪૬

યામસુંગય ૨૩૨૧ ૯ ૧૦ શ્રી ી.આય.કાઠીમા ૭૨૮૫૮૧૪૨૬૯

લગડીમા ૩૦૪૭ ૧૪ ૧૫ શ્રી એ.ડી.ચૌહાણ ૯૭૨૩૫૪૯૯૯૯ લગડીમા

૨ શ્રી ડી.એચ. 

ભહતેા ૯૮૨૫૦૩૭૦૩૭ - ૧૩/૦૯/૨૦૧૭ મ ી સ યેન્દ્રનગય ઉભયડા શ્રી આય.ી. ચૌહાણ
7878185420



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ 
મેઇ

કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારીજિલ્ો
બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટ નબંર ૨ FORMAT-1 
જિલ્ો તાલકુો ચોટીા થાન સાયા મલુી

રાત્રી રોકાણ ની મળગતરથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો

ઉભયડા ૩૪૩૨ ૧૦ ૧૦ શ્રી આય.ી. ચૌહાણ ૭૮૭૮૧૮૫૪૨૦ ઉભયડા

૨ શ્રી ડી.એચ. 

ભહતેા ૯૮૨૫૦૩૭૦૩૭ - ૧૩/૦૯/૨૦૧૭ મ ી સ યેન્દ્રનગય ઉભયડા શ્રી આય.ી. ચૌહાણ
7878185420



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ 
મેઇ

કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારીજિલ્ો
બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટ નબંર ૨ FORMAT-1 
જિલ્ો તાલકુો ચોટીા થાન સાયા મલુી

રાત્રી રોકાણ ની મળગતરથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો

ઉભયડા ૩૪૩૨ ૦ ૦ શ્રી આય.ી. ચૌહાણ ૭૮૭૮૧૮૫૪૨૦

ઘોીમા ૧૧૫૮ ૮ ૧૦ શ્રી અસ.ફી. યાભાન જ ૯૯૭૮૨૯૦૯૯૮
આંસ ન્દ્રાી ૧૦૧૫ ૫ ૫ શ્રી એ.એર. ગોહીર ૭૦૪૬૭૪૦૯૯૮
બાલની ગઢ ૧૫૧૯ ૩ ૫ શ્રી એ.એર. ગોહીર ૭૦૪૬૭૪૦૯૯૮
ખુંાીમા ૧૯૯૮ ૬ ૧૦ શ્રીભવત કે.કે.જાદલ ૯૬૩૮૧૨૪૭૨૮
વલયય ૮૬૮ ૬ ૧૦ શ્રી એ.એચ.ઇંગયોડીમા ૯૯૧૩૧૦૩૮૦૫
જેય ૫૬૫ ૪ ૫ શ્રી કે.ી.ુંડમા ૭૦૦૨૫૭૫૨૪૫
યાણીાટ ૨૬૧૬ ૨ ૫ શ્રી કે.ી.ુંડમા ૭૦૦૨૫૭૫૨૪૫
દાઘોીમા ૨૫૮૮ ૭ ૧૦ શ્રી એસ.લી.સોરુંકી ૯૬૮૭૯૫૨૨૫૩
સાગઘ્રા ૧૨૪૬ ૩ ૫ શ્રી એસ.લી.સોરુંકી ૯૬૮૭૯૫૨૨૫૩
બેટ ૧૯૪૫ ૪ ૫ શ્રી ડી.જી. દેકાલાડીમા ૯૯૧૩૪૮૪૭૫૯
નાડઘ્રી ૧૨૩૦ ૩ ૫ શ્રી ડી.જી. દેકાલાડીમા ૯૯૧૩૪૮૪૭૫૯
આંફયડી ૧૨૮૮ ૩ ૫ શ્રી એસ.એર.ડોડીમા ૭૮૭૮૨૮૩૧૨૩
યાભય ૧૦૩૫ ૨ ૫ શ્રી અસ.એર.ડોડીમા ૭૮૭૮૨૮૩૧૨૩
કયળનગઢ ૭૪૫ ૧ ૫ શ્રી અસ.એર.ડોડીમા ૭૮૭૮૨૮૩૧૨૩
ક ુંતરપ ય ૨૪૯૭ ૧૪ ૧૫ શ્રી એભ એ. ઉભયાણીમા ૭૬૦૦૦૧૩૪૧૪

સ યેન્દ્રનગય સયા શ્રી ી.ી. દ ભાદીમા
9825897748

૨
શ્રી 

એભ.એચ.યા
લર

૯૯૨૫૮૫૧૮૮૪ - ૧૪/૦૯/૨૦૧૭ મ ી



સરેુન્દ્રનગર
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મમનીટ
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નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટ નબંર ૨ FORMAT-1 
જિલ્ો તાલકુો ચોટીા થાન સાયા મલુી

રાત્રી રોકાણ ની મળગતરથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો

લેરાા (ઘ્રાું) ૨૩૫૧ ૭ ૧૦ શ્રી જે.ી. લનાણી ૯૪૨૮૯૧૫૪૩૧ લેરાા (ઘ્રાું)

સયા ૬૫૪૬ ૪ ૫ શ્રી ી.ી. દ ભાદીમા ૯૮૨૫૮૯૭૭૪૮ સયા

સ યેન્દ્રનગય સયા શ્રી ી.ી. દ ભાદીમા
9825897748

૨
શ્રી 

એભ.એચ.યા
લર

૯૯૨૫૮૫૧૮૮૪ - ૧૪/૦૯/૨૦૧૭ મ ી



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ 
મેઇ

કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારીજિલ્ો
બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટ નબંર ૨ FORMAT-1 
જિલ્ો તાલકુો ચોટીા થાન સાયા મલુી

રાત્રી રોકાણ ની મળગતરથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો

સયા ૬૫૪૬ ૦ ૦ શ્રી ી.ી. દ ભાદીમા ૯૮૨૫૮૯૭૭૪૮
ભહાદેલગઢ ૭૩૯ ૩ ૫ શ્રી એ.એચ.ઇંગયોડીમા ૯૯૧૩૧૦૩૮૦૫
રીમા ૩૦૩૬ ૫ ૫ શ્રી એ.આઇ.જાદલ ૯૮૨૫૫૯૧૬૧૯
લડઘ્રા ૧૭૨૦ ૪ ૫ શ્રીભવત ી.જે.કાલય ૭૮૩૫૯૯૦૫૬૫
ગઢડા ૧૨૯૩ ૫ ૫ શ્રીભવત કે.કે.જાદલ ૯૬૩૮૧૨૪૭૨૮
કભાદ ૨૫૯૯ ૭ ૧૦ શ્રી એ.કે.બટૃ ૯૯૧૩૯૯૫૪૯૬
સ જાનગઢ ૮૪૯ ૧૧ ૧૫ શ્રી ફી.એચ.ત ય ૯૯૯૮૩૯૦૦૩૪
ાુંડલયા ૨૬૬૧ ૩ ૫ શ્રી ફી.જે.દલે ૯૭૨૭૧૬૨૪૨૪
દ ઘઇ ૧૯૬૭ ૯ ૧૦ શ્રી ફીનાફેન વત્રલેદી ૭૮૭૯૨૫૮૭૧૫
ખાટડી ૧૭૫૭ ૪ ૫ શ્રી જે.જી.યભાય ૯૭૨૬૫૦૫૬૬૩
ગૌતભગઢ ૨૬૨૭ ૮ ૧૦ શ્રી ળહકતવસિંહ નક ભ ૯૯૭૯૦૭૯૮૯૩
સયરા ૪૪૮૩ ૧૪ ૧૫ શ્રી જે.જી.ભોયી ૭૭૭૭૯૫૭૮૮૮
ટીકય(ય) ૩૩૩૨ ૯ ૧૦ શ્રી સી.આય.ડોડીમા ૭૩૫૯૪૬૭૯૭૧
જળાય ૩૨૨૬ ૧૧ ૧૫ શ્રી એ.કે.યાઠોડ ૭૮૧૯૦૯૭૯૭૯ જળાય

મ ી ૯૧૯૧ ૪ ૫ શ્રી જે.એ. ભસાણી ૯૪૦૯૪૭૭૭૭૭ મ ી

મ ી શ્રી જે.એ.ભસાણી 
9409477777

૨ શ્રી 
ી.જે.દલે ૯૪૨૭૮૦૯૪૩૬ - ૧૫/૦૯/૨૦૧૭ મ ી સ યેન્દ્રનગય



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ 
મેઇ

કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

કોઠારયમા ૩૫૬૭ ૦ ૦ વલ.ી. ભશતેા ૯૮૯૮૮૯૯૨૯૨
ફાા ૨૮૦૪ ૫ ૫ ડી.ટી.ેઢડીમા ૯૮૯૮૯૪૪૮૮૭
દેદાદયા ૩૬૫૦ ૧૦ ૧૦ એન.જે.ટેર ૯૪૨૭૬૬૫૦૬૨
લાડરા ૨૨૮૦ ૧૨ ૧૫ ચિયાગબાઈ દેત્રોજા ૯૦૩૩૫૦૮૮૫૭
ઝાોદય ૧૨૩૬ ૪ ૫ ડી.ફી.નરકમા ૯૪૨૮૭૧૮૩૧૭
ખજેરી ૧૦૦૮ ૫ ૫ એ.એવ.નરકમા ૯૯૨૫૮૮૫૮૬૦
બરડમાદ ૯૯૪ ૪ ૫ ડી.ડી.લઢેર ૯૯૨૫૩૯૪૮૯૫
વાાંકી ૧૩૬૭ ૫ ૫ ફી.એભ.વવિંધલ ૯૭૨૪૯૧૨૩૪૭
ભેભકા ૩૭૯૩ ૧૪ ૧૫ લામ.ી. નકુભ ૭૩૮૩૫૯૯૭૭૧

૦૬/૦૯/૨૦૧૭ ડી.ડી.યાઠોડવાાંકી ભેભકાલઢલાણ સયેુન્દ્રનગ
ય૩

તાલકુો

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટ નબંર ૩ FORMAT-1 
જિલ્ો તાલકુો ળઢળાણ મલુી ખતર પાટડી

રથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી જિલ્ો

બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 
ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાત્રી રોકાણ ની મળગત

રશતેળબાઈ 
ભકલાણા,  
વલસ્તયણ 
અવધકાયી ( 

I.R.D )

૭૩૮૩૮૬૩૬૨૬ નથી



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ 
મેઇ

કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારીતાલકુો

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટ નબંર ૩ FORMAT-1 
જિલ્ો તાલકુો ળઢળાણ મલુી ખતર પાટડી

રથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી જિલ્ો

બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 
ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાત્રી રોકાણ ની મળગત

ખેયાી ૪૬૯૬ ૧૨ ડી.ડી.યાઠોડ ૯૮૨૫૩૮૮૮૨૮
રટુડા ૧૯૬૫ ૪ ી.ી.ભકલાણા ૯૩૭૭૫૬૧૦૬૪
બરળેી ૧૭૪૭ ૬ ડી.જે.લણોર ૯૪૨૮૮૨૨૮૨૯
અવનન્દ્રા ૧૭૧૮ ૫ એભ.કે.વોરાંકી ૯૪૨૮૯૨૦૭૨૯
કયનગઢ ૧૫૬૬ ૪ ફી.એભ ડોડીમા ૯૮૨૪૯૪૫૨૬૬
ફાકયથી ૧૧૨૬ ૯ જે.ી.દુભાાંદીમા ૯૯૭૪૨૩૪૯૮૯
ભાોદ ૨૨૧૨ ૪ કાજરફેન લી ગોરશર ૯૭૩૭૪૬૦૨૩૪

ખોરરડમાદ ૨૧૨૫ ૧૨ કેતનબાઈ ભીઠાયા ૯૯૦૪૧૩૬૨૩૦
લસ્તડી ૬૦૫૬ ૦ ફી.ફી.વાયોરા ૮૪૮૮૦૯૪૯૯૬

૦૭/૦૯/૨૦૧૭ ખોરડીમા
દ

લસ્તડી 
પ્રા.ળાા ફી.ફી.વાયોરાલઢલાણ સયેુન્દ્રનગ

ય૯૭૨૬૫૦૬૮૫૮ નથી૩

જમદીબાઈ 
ટાયીમા, 
વલસ્તયણ 
અવધકાયી, 
(વશકાય)



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ 
મેઇ

કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારીતાલકુો

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટ નબંર ૩ FORMAT-1 
જિલ્ો તાલકુો ળઢળાણ મલુી ખતર પાટડી

રથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી જિલ્ો

બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 
ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાત્રી રોકાણ ની મળગત

લસ્તડી ૬૦૫૬ ૭ ફી.ફી.વાયોરા ૮૪૮૮૦૯૪૯૯૬
ફૂરગ્રાભ ૨૭૬૨ ૬ જે લી અસ્લાય ૯૬૬૨૦૫૭૭૭૭
યાભયા ૫૪૫૭ ૮ એભ.લી.ખેય ૯૭૧૨૩૪૭૮૮૭
ગુાંદીમાા ૨૭૭૯ ૬ ડી.ડી.યાઠોડ ૯૬૦૧૦૯૬૦૨૨
ટીંફા ૧૪૯૦ ૨ જે .જજ વોરાંકી ૯૭૨૫૧૬૨૩૩૩

કાયીમાણી ૯૦૮ ૫ ડી.ફી.યાઠોડ ૯૨૨૮૭૦૮૩૩૩
લડોદ ૩૦૬૦ ૭ લી.આઈ.ગોવરીમા ૯૬૬૨૦૧૭૩૧૭

ફરદાણા ૨૭૫૭ ૩ એ .ય ુલાટીમા ૯૪૨૭૬૬૫૦૬૮
ગોભટા ૮૯૧ ૬ ી.વી. વોરાંકી ૯૮૨૫૩૮૯૨૦૯
ખાયલા ૨૯૪૮ ૦ લી.એર.ભોઘરયમા ૯૮૨૫૯૧૩૩૦૮

૦૮/૦૯/૨૦૧૭ ગોભટા ખાયલા 
પ્રા.ળાા લી.એર.ભોઘરયમાલઢલાણ સયેુન્દ્રનગ

ય૩
રશયેન દલે, 

વલસ્તયણ 
અવધકાયી 

(ખેતી)
૯૪૨૮૭૧૯૪૯૧ નથી



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ 
મેઇ

કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારીતાલકુો

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટ નબંર ૩ FORMAT-1 
જિલ્ો તાલકુો ળઢળાણ મલુી ખતર પાટડી

રથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી જિલ્ો

બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 
ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાત્રી રોકાણ ની મળગત

મુી ૯૧૯૧ ૦ ૦ શ્રી જે.એ. ભવાણી ૯૪૦૯૪૭૭૭૭૭
ગઢાદ ૨૪૨૮ ૩ ૫ શ્રી ડી.એિ.યભાય ૯૬૬૨૦૩૩૧૦૭ ખોડુાં

ટીડાણા ૮૬૬ ૮ ૧૦
શ્રીભવત ી.ફી. 
યભાય ૮૯૮૦૦૧૩૫૨૩ લેાલદય

ઘભેન્દ્રગઢ ૬૭૬ ૩ ૫
શ્રીભવત ી.ફી. 
યભાય ૮૯૮૦૦૧૩૫૨૩

વોભાવય ૧૮૬૦ ૩ ૫ શ્રીભવત એ.લી.યાઠોડ ૯૯૨૫૮૨૧૮૩૧
વીઘ્ઘવય ૧૧૩૭ ૧૧ ૧૫ શ્રી કે.ી. દેલૈમા ૯૫૧૨૬૭૨૪૬૭
ળેખય ૩૦૪૯ ૧૬ ૨૦ શ્રી જે.એવ.યભાય ૯૯૧૩૮૮૮૧૩૬
રીભરી ૨૫૭૦ ૫ ૫ શ્રી ી.જી. યભાય ૯૮૭૯૯૫૦૮૫૫

કુકડા ૧૫૯૯ ૬ ૧૦
શ્રીભવત ી.એર. 

વયલૈમા ૯૭૧૨૪૯૪૩૪૪

ગોદાલયી ૨૩૭૦ ૫ ૫
શ્રીભવત એિ.ફી. 
લાઘેરા ૯૬૩૮૨૦૮૯૩૨

રદગવય ૩૭૮૭ ૧૦ ૧૦
શ્રીભવત એપ.એવ. 

વૈમદ ૮૩૨૦૨૮૦૭૬૦
દાણાલાડા ૩૯૫૦ ૫ ૫ શ્રી એિ.લી.ખેય ૮૨૩૮૦૧૨૩૨૫
િભાયજ ૨૨૭૫ ૪ ૫ શ્રી એન.એભ.ટેર ૯૭૨૫૨૨૯૩૧૧
અઘેરી ૨૦૩ ૬ ૧૦ શ્રી એ.જી. યાઠોડ ૯૧૦૪૦૦૫૯૨૩

૦૯/૦૯/૨૦૧૭ લેાલદયસયેુન્દ્રનગય

લઢલાણ

શ્રી ઘભેળબાઇ ડી. 
ટેર

9601780752

૩
શ્રી 

ડી.એભ.કભે
જીમા

૮૪૬૯૯૧૩૧૩૮ -

મુી



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ 
મેઇ

કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારીતાલકુો

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટ નબંર ૩ FORMAT-1 
જિલ્ો તાલકુો ળઢળાણ મલુી ખતર પાટડી

રથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી જિલ્ો

બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 
ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાત્રી રોકાણ ની મળગત

પ્રાણગઢ ૨૪૬૫ ૯ ૧૦
શ્રી આય. આય. 

ભારલણીમા ૯૩૭૭૭૪૩૯૯૯
નગયા ૩૦૩૫ ૪ ૫ શ્રી શીનાફેન ભરેક ૮૦૦૦૯૨૬૨૦૯
ખોડુાં ૬૦૬૦ ૭ ૧૦ શ્રી એ.ફી. ગોરશર ૯૬૩૮૬૭૯૯૯૯

લેાલદય ૪૦૬૩ ૩ ૫
શ્રી ઘભેળબાઇ ડી. 
ટેર ૯૬૦૧૭૮૦૭૫૨

૦૯/૦૯/૨૦૧૭ લેાલદયસયેુન્દ્રનગય

લઢલાણ

શ્રી ઘભેળબાઇ ડી. 
ટેર

9601780752

૩
શ્રી 

ડી.એભ.કભે
જીમા

૮૪૬૯૯૧૩૧૩૮ -



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ 
મેઇ

કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારીતાલકુો

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટ નબંર ૩ FORMAT-1 
જિલ્ો તાલકુો ળઢળાણ મલુી ખતર પાટડી

રથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી જિલ્ો

બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 
ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાત્રી રોકાણ ની મળગત

રખતય ૧ય૩૭૧ પ્રાયાંબ - એવ.એભ.વવિંધલ ૯યય૮ય૩૪ય
ઝભય ૧૩૮ ૭ ૩૦ એવ.એવ.ભકલાણા ૯૯ય૪૯૭૪૪૦
તરલણી ૪૧ય ૫ ૩૦ એવ.એવ.ભકલાણા ૯૯ય૪૯૭૪૪૦
અણીમાી ૧૪૧૩ ૭ ૪૫ ી.ી.ગેડીમા ૯૯૭૯૧૧૯૧૬૩
દેલીમા ૧૬ય૦ ૮ ૩૦ એવ.એવ.ભકલાણા ૯૯૨૪૯૭૪૪૦૫
બાથયીમા ૧૧૧૧ ૫ ૩૦ ી.ી.ગેડીમા ૯૯૭૯૧૧૯૧૬૩
બારાા ૧૦ય૪ ૬ ૩૦ એભ.આઈ.લડદયીમા ૯૭ય૬૦૦
લયવાણી ૧૧૧ ૧૨ ૪૫ એભ.એભ.વોરાંકી ૯૬ય૪૭૮૮૮૮
ડેયલાા ૧૬૯ ૨૫ ૧૦૫ કે.એવ.િાલડા ૯૯૭૯૦૪૧૭ય૧
કભ ૯૮૯ ૫ ૩૦ ી.આય.યાણા ૯૭૪૯૭૭૧૧૪

તનભનીમા ૧૦૧૧ ૧૫ ૩૦ ી.આય.યાણા ૯૭૪૯૭૭૧૧૪
બડલાણા ૧૬ય૪ ૧૨ ૩૦ એવ.જે.ટેર ૮૪૦૧૦યય૩૩૪
તાલી ૧૩૪૭ ૫ ૩૦ એવ.એ.ઝારા ૯૬૦૧૭૯૬૬૧૧

તરવાણા ય૯૪૩ ૭ ૩૦ એવ.ઝેડ.પ્રજાવત ૯૮ય૪ય૩૯૯૭૧
લડેખણ ૧૩૦ ૫ ૩૦ લી.ી.િોેેશાણ ૯૭ય૭૦૬૭૧૪૯
ગડથર ૧૮૮૪ ૫ ૩૦
વાકય ય૭૦૩ ૫ ૩૦ લી.ી.િોેેશાણ ૯૭ય૭૦૬૭૧૪૯

રખતય સયેુન્દ્ર્નગય ગડથર લી.ી. 
િેોશાણ૩

શ્રી 
કે.ફી.યાણા
વલસ્ત્યણ 
અવધકાયી 
ાંિામત

૯૮૭૯૪ ૯૦૯૧૮ - ૧૦/૦૯/૨૦૧૭ ૯૭ય૭૦૬૭૧૪૯



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ 
મેઇ

કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારીતાલકુો

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટ નબંર ૩ FORMAT-1 
જિલ્ો તાલકુો ળઢળાણ મલુી ખતર પાટડી

રથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી જિલ્ો

બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 
ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાત્રી રોકાણ ની મળગત

ફજયાંગપયુા ૧૭૬ય ૩૫ ૩૦ એભ.એભ.વોરાંકી ૯૬ય૪૭૮૮૮૮
ઘણાદ ૧યય૦ ૧૫ ૩૦ એ.એભ.જોળી ૯૮૭૯૪૯૭૪૮૪
વદાદ ૮૪૧ ૧૬ ૪૫ એવ.એભ.વવિંધલ ૯યય૮ય૩૪ય

રયખડીમા ૬૧ ૩ ૪૫ એવ.એભ.વવિંધલ ૯યય૮ય૩૪ય
ેઢડા ૧૧૩૮ ૧૮ ૭૫ જે.જી.કયલાણીમા ૯૮ય૪૯૯ય૦૧

ભોઢલાણા ૧૩ય૪ ૧૦ ૪૫ ડી.લી.ગોરશર ૯૪ય૭૬૬૮૮૬૦
વલરાણા ૧ય૪૦ ૮ ૩૦ લી.ફી.જોી ૯૩૭૦૧૧૧૬૮
ઈંગયોડી ૧૧૩ ૫ ૪૫ એ.એભ.જોળી ૯૮૭૯૪૯૭૪૮૪
કાયેરા ૧૮૦ ૬ ૪૫ એ.લી.ાયઘી ૯૪ય૭૬૬ય૧૩ય
કેવયીમા ૯૪ ૨૧ ૪૫ એભ.આઈ.લડદયીમા ૯૭ય૬૦૦
લણા ય૮૩૮ ૧૩ ૩૦ એિ.વી.ટેર ૮૪૬૯૧૧૦૬૮૯

રીરાપયુ ય૩૪૭ ૧૮ ૩૦ એ.લી.ાયઘી ૯૪ય૭૬૬ય૧૩ય

૩

શ્રી લામ 
અભ યાલર 
ભદદ.તાલકુા 
વલકાવ 
અવઘકાયી

૯૮૨૫૩ ૫૮૨૩૧ - ૧૧/૦૯/૨૦૧૭ રખતય સયેુન્દ્ર્નગય લણા એ લી ાયઘી ૯૪ય૭૬ ૬ય૧૩ય



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ 
મેઇ

કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારીતાલકુો

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટ નબંર ૩ FORMAT-1 
જિલ્ો તાલકુો ળઢળાણ મલુી ખતર પાટડી

રથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી જિલ્ો

બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 
ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાત્રી રોકાણ ની મળગત

કડુ ૭૩ય ૧૦ ૩૦ ી.લી.સયુાણી ૯૪ય૬૭૦૯
બાસ્ક્યયા ૯૭૭ ૨૦ ૩૦ આય.એિ.િોેેશાણ ૯૭૧ય૧૪૯૯૩
કલ્મ્ાણયા ૧યય૩ ૧૦ ૩૦ આય.એિ.િોેેશાણ ૯૭૧ય૧૪૯૯૩
ફાફાજીયા ૧૦૮૮ ૫ ૩૦ આય.એિ.િોેેશાણ ૯૭૧ય૧૪૯૯૩
વલઠૃરાયા ૧૪૮ ૧૦ ૩૦ ભીરન ાંડમા ૯૧૦૧૬૦૦૬૭
ભારીકા ૧૭૯૦ ૨૦ ૩૦ લી.એન.રફકાભણા ૯૮ય૪૪૦૪૮૦૪
લડરા ૧૭યય ૫ ૩૦ આય.જી.ભકલાણા ૯૭૩૭૦૦૩૦૮૩
ઓક ય૪૬૯ ૧૦ ૩૦ ડી.એ.યાઠોડ ૮૪૬૯૦૩૬૬ય૯
છાયદ ય૮૮ ૬ ૩૦ આય.જી.ભકલાણા ૯૭૩૭૦૦૩૦૮૩
ગાાંગડ ૧૩૧ ૧૨ ૩૦ આય.જી.ભકલાણા ૯૭૩૭૦૦૩૦૮૩

વલઠૃરગઢ ય૯૯ ૬ ૬૦ આય.એન.ટેર ૯૭ય૪૧૧૯ય૦
ભોટી કઠેિી યય૯ ૧૨ ૬૦ આય.કે.િાલડા
નાની કઠેિી ૭૦૩ય ૮ ૯૦ એવ.એન.જાદલ ૭ય૮૩૮૧૬૧૬૦

૩

શ્રી એવ જે 
યાણા

વલસ્ત્યણ 
અવધકાયી 
ખેતી

૯૯૭૯૦ ૭૪૬૦૦ - ૧૨/૦૯/૨૦૧૭ ભોટી કઠેિી એવ.એન.જા
દલ ૭ય૮૩૮ ૧૬૧૬૦



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ 
મેઇ

કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારીતાલકુો

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટ નબંર ૩ FORMAT-1 
જિલ્ો તાલકુો ળઢળાણ મલુી ખતર પાટડી

રથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી જિલ્ો

બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 
ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાત્રી રોકાણ ની મળગત

વલરાવ ૨૧૮૬ ૦ ૦ એ કે વોરાંકી ૯૯૦૪૬૮૯૪૬૭
નલા વડરા ૧૪૧૫ ૧૨ ૧૫ ૫ એ કડીમાયા ૮૧૪૦૫૩૦૪૮૧
યાજ૫ય ૧૪૧૫ ૧૬ ૨૦ એભ જે ઠકકય ૯૪૨૭૦૧૭૮૭૧
છાફરી ૧૦૭૯ ૮ ૧૦ ફી ફી સયુ ૯૪૨૬૯૩૩૭૮૩
બડેણા ૧૨૨૯ ૧૦ ૧૦ એ એન ૫ટેર ૯૯૯૮૧૬૪૩૦૫
નાની ભજેઠી ૭૯૬ ૧૨ ૧૫ એિ એન ૫યભાય ૯૧૦૪૮૪૩૦૭૯
ભોટી ભજેઠી ૧૯૧૬ ૩ ૫ એિ એન ૫યભાય ૯૧૦૪૮૪૩૦૭૯
જીલણગઢ ૭૩૫ ૫ ૫ ટી ડી યાઠોડ ૯૬૨૪૬૬૭૨૭૦
૫યડા ૧૮૨૦ ૩ ૫ ટી ડી યાઠોડ ૯૬૨૪૬૬૭૨૭૦
ઉ૫યીમાા ૧૬૦૪ ૪ ૫ એન લામ તરાટ ૯૯૨૪૧૬૫૫૮૭ ાયડા 

ઉયીમા
ા 

પ્રા.ળાા
૩ વનવગ 

૫યીખ ૭૬૯૮૯ ૧૨૩૮૪ ૧૩/૦૯/૨૦૧૭ ાટડી સયેુન્દ્રનગય

એન લામ તરાટ



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ મેઇ
કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

લવાડલા ૧૩૯૨ ૨૭. ૩૦. શ્રી.શષદબાઈ ડી.ચાલડા ૯૭૧૨૦૯૬૧૫૭
બયાડા ૨૮૮૩ ૪. ૫. શ્રી.મભતેળ.ફી.યાઠોડ ૯૦૩૩૪૪૬૨૮૭
સરુતાનપયુ ૭૯૦ ૯. ૧૦. શ્રી.સયેુળબાઈ ફી.મનવયતા ૮૭૫૮૪૨૯૫૮૬
દુદાપયુ ૧૮૪૮ ૧૮. ૨૦. શ્રી.જમદદબાઈ ી.સયુ ૯૪૨૭૯૪૯૪૪૮
યાજગઢ ૨૨૮૫ ૨. ૫. શ્રી.મિમકંાફેન ડી.ટેર ૯૬૩૮૮૭૫૧૬૪
શયીય ૨૨૬૮ ૪. ૫. શ્રી.જી.ટી.ઝારા ૯૪૨૬૩૬૮૪૫૭
ઈવદ્રા ૧૨૦૨ ૩. ૫. શ્રી.વગંીતાફેન એર.ળભાષ ૮૪૬૦૪૦૬૫૧૨
થા ૨૮૯૯ ૨૧. ૨૫. શ્રી.આય.કે.ટેર ૯૪૨૭૦૬૭૨૬૩
લાલડી ૩૧૯૫ ૧૫. ૨૦. શ્રી.ભમનાફેન એ.યભાય ૭૩૮૩૫૭૩૪૩૧
ભોટી ભારલણ ૪૦૭૪ ૨. ૫. શ્રી.દશયરફેન લામ.ગોદશર ૭૦૪૮૪૮૫૨૮૧
વતાય ૧૯૦૩ ૨૮. ૩૦. શ્રી.યીઘ્ધીફેન.લી.ગાધંી ૮૪૦૧૩૪૮૨૩૩
મલયેન્દદ્રગઢ ૨૨૩૦ ૭. ૧૦. શ્રી.શતેરફેન જી. વયલૈમા ૮૩૪૭૬૦૨૬૮૮
વજજનપયુ ૯૬૬ ૪. ૫. શ્રી.બ્રિજેળબાઈ એન.ટેર ૯૪૨૯૪૮૮૯૬૯ વજજનપયુ
જેવડા ૨૯૦૦ ૨. રામિ રોકાણ શ્રી.બ્રિજેળબાઈ એન.ટેર ૯૪૨૯૪૮૮૯૬૯ જેવડા

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટન.ં ૪ FORMAT- 1 
જિલ્ો તાલકુો ધ્ાગંધ્ા -પાટડી

જિલ્ો
બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાિી રોકાણ ની મળગતરથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો

જેવડા શ્રી.બ્રિજેળબાઈ
 એન.ટેર૪

શ્રી 
એવ.એચ.ભક
લાણા, ગ્રાભ 
વેલક, દુદાપયુ

૯૯૦૪૧૩૯૧૭૫ ૦૬/૦૯/૨૦૧૭ ધ્ાગંધ્ા સયેુન્દદ્રનગય



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ મેઇ
કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટન.ં ૪ FORMAT- 1 
જિલ્ો તાલકુો ધ્ાગંધ્ા -પાટડી

જિલ્ો
બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાિી રોકાણ ની મળગતરથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો

યાજય ૨૭૭૮ ૫. િાયંબ શ્રી.ગીયીળબાઈ ી. ફાલીમા૯૫૭૪૧૮૯૯૮૫
જુના ઘનશ્માભગઢ૧૩૮૬ ૫. ૫. શ્રી.એવ.જી.લવાણી ૯૮૨૫૨૭૮૦૪૨
નયાી ૩૭૫૧ ૧૧. ૧૫. શ્રી.શતેરફેન જી. વયલૈમા ૮૩૪૭૬૦૨૬૮૮
મનભકનગય ૨૫૬૨ ૪. ૫. શ્રી.સયેુળબાઈ ફી.મનવયતા ૮૭૫૮૪૨૯૫૮૬
કુડા ૩૨૧૭ ૩. ૫. શ્રી.મનયલકુભાય આય.ઠકકય ૯૦૩૩૩૦૪૬૪૨
કોયણી ૧૫૩૨ ૭. ૧૦. શ્રી.યાજેળબાઈ લી.ચાલડા ૯૭૩૭૩૪૭૪૫૩
લાઘગઢ ૯૪૨ ૧૫. ૧૫. શ્રી.કાતીકબાઈ જી.વોરકંી ૮૮૬૬૧૦૫૧૮૮
જવભતપયુ ૧૬૩૬ ૩. ૫. શ્રી.શતેરફેન ફી.ભોયી ૮૯૮૦૯૮૦૨૬૪
ગોારગઢ ૧૧૬૯ ૭. ૧૦. શ્રી.શષદકુભાય એભ.લણોદ ૭૯૮૪૨૮૪૩૩૮
ીા ૧૪૭૨ ૪. ૫. શ્રી.એભ.જી. ગોશીર ૯૨૭૭૯૫૦૮૮૫
ફાઈવાફગઢ ૧૨૪૭ ૪. ૫. શ્રી.મનયલકુભાય આય.ઠકકય ૯૦૩૩૩૦૪૬૪૨
ચરુી ૩૨૨૬ ૫. ૫. શ્રી.અજૉનબાઈ એવ.ીીમા૯૮૨૫૬૦૦૦૪૦
જીલા ૨૧૪૬ ૫. ૫. શ્રી.યીઘ્ધીફેન.લી.ગાધંી ૮૪૦૧૩૪૮૨૩૩
એંજાય ૩૫૯૧ ૩૫. ૩૫. શ્રી.એચ.એન.વોનાયા ૯૪૨૮૩૨૭૨૨૦
કંકાલટી ૪૭૧૪ ૨૦. ૨૦. શ્રી.વી.એન.યાલર ૯૭૧૨૧૬૯૩૩૩ કંકાલટી
વોરડી ૪૨૧૭ ૧૦. રામિ રોકાણ શ્રી.ગીયીળબાઈ ી. ફાલીમા૯૫૭૪૧૮૯૯૮૫ વોરડી

૪
શ્રી 
જે.એ.ફાોરી
મા, ગ્રાભ 
વેલક,ચરુી

૯૪૨૭૬૬૧૮૯૧ ૦૭/૦૯/૨૦૧૭ વોરડી શ્રી.ગીયીળબાઈ 
ી. ફાલીમાધ્ાગંધ્ા સયેુન્દદ્રનગય



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ મેઇ
કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટન.ં ૪ FORMAT- 1 
જિલ્ો તાલકુો ધ્ાગંધ્ા -પાટડી

જિલ્ો
બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાિી રોકાણ ની મળગતરથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો

વોરડી ૪૨૧૭ ૦. િાયંબ શ્રી.ગીયીળબાઈ ી. ફાલીમા૯૫૭૪૧૮૯૯૮૫
યતનય ૧૮૯૬ ૨૮. ૩૦. શ્રી એભ.એવ.કરાડીમા ૯૫૭૪૧૫૧૮૮૦
કલ્માણપયુ ૦ ૮. ૧૦. શ્રી.એર.ટી.કોળીમા ૯૦૧૬૦૯૪૧૬૭
યાભયા ૨૨૮૦ ૧૦. ૧૦. કોભરફેન ડી.ભકલાણા ૯૫૩૭૯૭૨૮૫૨
ફાલી ૨૮૬૯ ૨૨. ૨૫. શ્રી એભ.એવ.કરાડીમા ૯૫૭૪૧૫૧૮૮૦
ગાજણલાલ ૨૩૩૧ ૪. ૫. શ્રી ભયયુ કે.કાલય ૮૦૦૦૧૦૯૨૨૯
જળાય ૧૩૩૮ ૧૨. ૧૫. શ્રી નૈને ડી.વબાણી ૯૯૭૪૪૨૫૩૫૪
બેચડા ૧૬૧૧ ૫. ૫. શ્રી નૈને ડી.વબાણી ૯૯૭૪૪૨૫૩૫૪
વ્રજય ૧૫૦૯ ૫. ૫. શ્રી કે.એ.લાઢેય ૯૯૨૫૧૨૯૮૭૬
ધોી ૨૦૪૯ ૪. ૫. શ્રી એભ.ફી.વોરકંી ૯૯૭૪૧૦૯૫૮૫
િથગુઢ ૧૯૧૯ ૯. ૧૦. શ્રી દદનેળ ચૌશાણ ૮૭૫૮૮૬૧૭૬૨
દેલચયાડી ૨૨૦૭ ૪. ૫. શ્રી બામલકબાઇ ગોશીલ ્ ૯૩૭૪૪૨૦૭૭૦
ભોટા અંકેલાીમા૨૬૧૪ ૮. ૧૦. શ્રી બામલકબાઇ ગોશીલ ્ ૯૩૭૪૪૨૦૭૭૦
યાલીમાલદય ૨૮૨૮ ૫. ૫. શ્રી ડી.જી.દરવાણીમા ૯૪૨૯૧૬૦૭૬૦
યામગઢ ૮૮૪ ૪. ૫. િગમતફેન એભ.સ્લદાવ ૯૪૨૭૫૭૦૧૬૯
ગજુયલદી ૩૬૭૧ ૧૪. ૧૫. શ્રી અંદકત ફી.ટેર ૯૬૮૭૨૪૮૩૫૬
નાયીચાણા ૩૩૦૧ ૯. ૧૦. શ્રી એભ.ફી.વોરકંી ૯૯૭૪૧૦૯૫૮૫ નાયીચાણા
કોંઢ ૯૮૬૭ ૨૯. રામિ રોકાણ શ્રી.એર.ટી.કોળીમા ૯૦૧૬૦૯૪૧૬૭ કોંઢ

શ્રી 
જે.લી.યભાય, 

ગ્રાભ વેલક,કોંઢ
કોંઢ શ્રી.એર.ટી.કોળીમા૯૯૦૪૮૭૮૨૮૭ ૦૮/૦૯/૨૦૧૭ ધ્ાગંધ્ા સયેુન્દદ્રનગય૪



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ મેઇ
કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટન.ં ૪ FORMAT- 1 
જિલ્ો તાલકુો ધ્ાગંધ્ા -પાટડી

જિલ્ો
બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાિી રોકાણ ની મળગતરથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો

કોંઢ ૯૮૬૭ ૦. િાયંબ શ્રી.એર.ટી.કોળીમા ૯૦૧૬૦૯૪૧૬૭
ખાબંડા ૨૧૧૪ ૩૨. ૩૫. શ્રી.એભ.જી. ગોશીર ૯૨૭૭૯૫૦૮૮૫
નલરગઢ ૨૦૮૧ ૫. ૫. શ્રી.જે.વી.ટેર ૯૪૨૯૩૩૯૯૨૮
યાભગઢ ૧૭૯૮ ૯. ૧૦. શ્રી.ગૌતભબાઈ વી.ભકલાણા ૯૬૨૪૬૪૬૦૨૮
દશયાપયુ ૮૩૮ ૬. ૧૦. શ્રી.જમદદબાઈ ી.સયુ ૯૪૨૭૯૪૯૪૪૮
ગાા ૧૪૪૮ ૨. ૫. શ્રી.મનતેળમવિંશ એચ.ઝારા ૮૩૪૭૩૪૪૨૧૩
ધ્રભુઠ ૧૯૭૧ ૧૪. ૧૫. શ્રી.ી.એભ.ઠાકય ૯૪૨૭૫૯૩૦૦૧
ભાનપયુ ૬૪૨ ૬. ૧૦. શ્રી.લી.એભ.ાયેજીમા ૯૬૮૭૨૬૧૬૦૮
વયલા ૧૨૫૩ ૮. ૧૦. શ્રી.મનરભફેન લી.જાકાવણીમા૯૬૨૪૩૯૧૨૧૭
વોખડા ૧૦૦૯ ૪. ૫. શ્રી.શષદબાઈ ડી.ચાલડા ૯૭૧૨૦૯૬૧૫૭
ભેથાણ ૨૪૩૮ ૧૯. ૨૦. શ્રી.એવ.એ.વોરકંી ૯૭૨૩૧૩૨૭૮૬
બાયદ ૨૬૨૬ ૧૪. ૧૫. શ્રી.એ.ફી.ળાશ ૯૮૨૫૪૨૮૮૬૫
ગજંેા ૧૪૫૭ ૪. ૫. શ્રી.એચ.કે.દેળાઇ ૯૯૭૮૨૭૭૭૮૩
િતાપયુ ૯૮૬ ૧૧. ૧૫. શ્રી.િદદબાઈ એભ.ચાદંયોરીમા૯૯૧૩૫૯૯૧૫૯
ડુભાણા ૧૦૧૨ ૪. ૫. શ્રી.વગંીતાફેન એર.ળભાષ ૮૪૬૦૪૦૬૫૧૨
શાભપયુ ૧૩૬૩ ૧૨. ૧૫. શ્રી.તપૃ્તીફેન એભ.ભોઘયીમા ૯૪૨૮૭૧૯૬૨૭
જેગડલા ૨૪૬૭ ૭. ૧૦. શ્રી.યાજેળબાઈ લી.ચાલડા ૯૭૩૭૩૪૭૪૫૩
યાજચયાડી ૨૮૦૦ ૧૯. ૨૦. શ્રી.યમલકુભાય એચ.અગોરા ૮૧૫૪૮૪૩૮૧૫ યાજચયાડી
યાજવીતાપયુ ૩૭૦૧ ૧૫. ૧૫. શ્રી.લી.એભ.ાયેજીમા ૯૬૮૭૨૬૧૬૦૮ યાજવીતાપયુ
નાગડકા ૭૮૩ ૩ ૫ એભ એચ વૈમદ ૯૯૭૯૯૯૬૫૦૨
યાભગયી ૭૧૮ ૧૨ ૧૫ લી ફી ઝારા ૯૬૩૮૮૫૫૮૪૫

૪
શ્રી 

આય.ફી.યભા
ય, ગ્રાભ વેલક, 

યાજવીતાપયુ
૯૬૮૭૦૬૮૧૮૦ ૦૯/૦૯/૨૦૧૭ ધ્ાગંધ્ા સયેુન્દદ્રનગય

યાજવીતા 
પયુ

યાત્રી યોકાણ
શ્રી.યમલકુભાય 
એચ.અગોરા



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ મેઇ
કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટન.ં ૪ FORMAT- 1 
જિલ્ો તાલકુો ધ્ાગંધ્ા -પાટડી

જિલ્ો
બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાિી રોકાણ ની મળગતરથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો

વેડરા ૨૫૭૯ ૬ ૧૦ એ જી ભકલાણા ૯૫૧૨૫૮૦૩૮૦
ભારલણ ૧૩૩૩ ૩ ૫ એવ એ ભરેક ૯૭૨૭૩૯૪૦૬૨
અકીમાના ૨૧૪૭ ૫ ૫ એચ કે વોરકંી ૯૯૧૩૦૩૬૦૫૬
ીી ૨૧૯૬ ૧ ૫ આઇ ડી બાબંી ૯૫૭૪૧૭૬૨૮૨
દેગાભ ૨૦૪૮ ૭ ૧૦ જે ફી યાઠોડ ૯૭૧૨૧૫૭૬૨૨ દેગાભ 
ફજાના ૫૮૯૧ ૧૨ ૧૫ વી ફી અભીન ૮૧૨૮૦૩૮૪૩૮ ફજાના 



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ મેઇ
કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટન.ં ૪ FORMAT- 1 
જિલ્ો તાલકુો ધ્ાગંધ્ા -પાટડી

જિલ્ો
બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાિી રોકાણ ની મળગતરથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો

જોયાલય૫યા ૪૩૨ ૦ ૦ કે એચ ભકલાણા ૭૬૦૦૭૪૩૫૭૭
સયુજ૫યા ૮૩૮ ૫ ૫ કે એચ ભકલાણા ૭૬૦૦૭૪૩૫૭૭
નલયંગ૫યા ૯૬૨ ૫ ૫ એ ફી દલે ૯૫૫૮૫૯૧૯૯૧
શયી૫યા ૪૩૨ ૨ ૫ એ ફી દલે ૯૫૫૮૫૯૧૯૯૧
ઘાવ૫ય ૯૩૧ ૬ ૧૦ કે જે કાભોર ૯૬૦૧૧૩૭૯૪૦
અભનગય ૩૫૯ ૮ ૧૦ એચ જી ૫ટેર ૮૯૮૦૫૫૩૫૩૯
ભોટા ઉબડા ૧૫૩૪ ૪ ૫ એચ જી ૫ટેર ૮૯૮૦૫૫૩૫૩૯
લઘાડા ૧૩૯૯ ૧૦ ૧૦ એવ ૫ જાદલ ૯૬૯૮૮૫૮૫૪૮
ભારન૫ય ૧૨૮૯ ૫ ૫ એન જી ૫ચોરી ૯૪૨૬૮૫૦૪૬૫
કોચાડા ૧૨૮૬ ૫ ૫ ફી અને વીંઘલ ૯૭૨૩૯૮૦૯૮૮ કોચાડા
ફાભણલા ૧૯૫૧ ૫ ૫ ૫ કે દવરાણીમા ૯૮૨૪૯૬૦૩૩૩ ફાભણલા

૧૧/૦૯/૨૦૧૭ ાટડી સયેુન્દદ્રનગય૪ કુ લી ડી ૫ટેર ૭૮૦૨૯૩૫૯૩૨ ફાભણલા 
િા.ળાા ૫ કે દવરાણીમા



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ મેઇ
કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટન.ં ૪ FORMAT- 1 
જિલ્ો તાલકુો ધ્ાગંધ્ા -પાટડી

જિલ્ો
બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાિી રોકાણ ની મળગતરથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો

ગોયીમાલાડ ૧૩૭૧ ૦ ૦ એ જે કીરાલત ૮૯૦૫૨૨૨૯૨૯
ભેતાવય ૬૯૩ ૩ ૫ એ જે કીરાલત ૮૯૦૫૨૨૨૯૨૯
અંફાડા ૧૩૨૭ ૫ ૫ એભ ૫ વ્માવ ૮૧૨૮૯૯૩૭૦૬
જગદીળણ ૨૯૦ ૬ ૧૦ એભ ૫ વ્માવ ૮૧૨૮૯૯૩૭૦૬
કઠાડા ૧૯૨૨ ૧૦ ૧૦ એન એચ ૫લયા ૮૨૩૮૬૮૭૦૯૬
રૂસ્તભગઢ ૬૦૭ ૩ ૫ એ આય ૫યભાય ૮૪૪૦૪૪૪૨૭૭
જૈનાફાદ ૫૧૧૪ ૩ ૫ લામ એભ ખેય ૯૬૮૭૭૩૯૪૪૪૦ જૈનાફાદ
દવાડા ૮૭૩૩ ૮ ૧૦ ૫ એ વાલઘયીમા ૯૪૨૭૮૭૮૨૬૩ દવાડા

૪ એન આય ભકલાણા૯૭૨૬૨૪૨૫૬૦ ૧૨/૦૯/૨૦૧૭ ાટડી સયેુન્દદ્રનગય દવાડા 
િા.ળાા ૫ એ વાલઘયીમા



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ મેઇ
કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટન.ં ૪ FORMAT- 1 
જિલ્ો તાલકુો ધ્ાગંધ્ા -પાટડી

જિલ્ો
બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાિી રોકાણ ની મળગતરથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો

ગલાણા ૨૦૦૯ ૦ ૦ એન એચ ૫લયા ૮૨૩૮૬૮૭૦૯૬
એછલાડા ૧૨૨૧ ૬ ૧૦ એવ એવ લાઘેરા ૯૭૨૩૦૨૬૪૪૮
એયલાડા ૧૮૧૮ ૪ ૫ એવ એવ લાઘેરા ૯૭૨૩૦૨૬૪૪૮
છતયોટ ૧૧૩૯ ૪ ૫ ટી ડી ળાશ ૭૦૪૩૫૩૪૦૧૨
વવીમા ૧૫૭૩ ૪ ૫ વી લામ વોની ૭૮૭૪૭૦૮૭૬૮
લારેલડા ૧૭૪૧ ૯ ૧૦ વી લામ વોની ૭૮૭૪૭૦૮૭૬૮
નાલીમાણી ૧૬૩૩ ૪ ૫ એવ આય યાઠોડ ૯૬૩૮૧૬૯૯૨૯
ભાનાલાડા ૧૬૫૧ ૪ ૫ એભ ફી ૫યોશીત ૯૪૨૮૪૫૯૦૬૩
ગોવાણા ૯૨૧ ૩ ૫ એભ ફી ૫યોશીત ૯૪૨૮૪૫૯૦૬૩
ભેયા ૧૭૯૩ ૯ ૧૦ એવ આય યાઠોડ ૯૬૩૮૧૬૯૯૨૯ ભેયા

સયેુન્દદ્રનગય૪ એભ લી વોરકંી ૯૮૭૯૯૭૧૨૪૭ ૧૩-૦૯-૨૦૧૭ ાટડી ફી એચ ૫ટેરભેયા 
િા.ળાા



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ મેઇ
કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટન.ં ૪ FORMAT- 1 
જિલ્ો તાલકુો ધ્ાગંધ્ા -પાટડી

જિલ્ો
બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાિી રોકાણ ની મળગતરથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો

બફુલાણા ૧૨૦૪ ૦ ૦ ૫ એ ગોવાઇ ૯૯૦૯૯૧૩૨૦૯
૫નલા ૨૩૨૪ ૫ ૫ ૫ કે ૫યભાય ૯૭૧૨૭૩૨૭૯૩
લડગાભ ૩૯૭૩ ૬ ૧૦ એભ વી રૂદાતરા ૯૯૦૯૮૮૬૮૬૮
જાડીમાણા ૧૯૨૪ ૧૪ ૧૫ એભ ડી લઢેય ૭૦૪૬૩૦૯૭૬૩
વરી ૬૫૯ ૧ ૫ એભ ડી લઢેય ૭૦૪૬૩૦૯૭૬૩
ઘાભા ૧૯૨૨ ૧૦ ૧૦ ટી એન ગોસ્લાભી ૯૯૨૫૮૦૨૯૦૧
બરગાભ ૯૬૬ ૧ ૫ વી આય યથલી ૭૨૬૫૦૪૮૭૪૦
આદયીમાણા ૫૪૬૨ ૩ ૫ એન એચ ૫ચાર ૯૯૦૯૫૪૭૯૨૫ આદયીમાણા
પતે૫ય ૨૩૭૭ ૧૨ ૧૫ જી ડી ચાલોડ ૮૩૪૭૪૯૫૮૬૪ પતે૫ય

૪ આય એ યાઠોડ ૭૬૯૮૬૮૯૭૦૧ ૧૪/૦૯/૨૦૧૭ ાટડી સયેુન્દદ્રનગય કતેય 
િા.ળાા જી ડી ચાલોડ



સરેુન્દ્રનગર

નામ અને હોદ્દો મોબાઇ નબંર ઈ મેઇ
કાપે 
અંતર   
કીમી

ાગે 
સમય 
મમનીટ

નામ મોબાઇ નબંર સ્થલ સપંકક અમિકારી

FORMAT 1- FORMAT FOR RATH ROUTE PLAN FOR EACH RATH(Please Provide in Word 

Please Send Rath Route Plan-Taluka wise in Separate Page/Sheet

રથ રૂટન.ં ૪ FORMAT- 1 
જિલ્ો તાલકુો ધ્ાગંધ્ા -પાટડી

જિલ્ો
બે સ્થલ ળચ્ચેની ગામ ના ઇન્દ્ચાર્જ ની મળગત સભા માટે 

ના ગામ નુ ં
નામ (સાજંે 
૫:૦૦થી 

૬:૦૦ ખેડતૂ 
સભા)

રાિી રોકાણ ની મળગતરથ    
રૂટ 
નબંર

રથરૂટ  કોર્ડિનેટર ની મળગત
તારીખ આળરી ેળાના 

ગામોના નામ
ગામ ની 
ળસ્તી તાલકુો

ઝીંઝુલાડા ૭૫૯૩ ૦ ૦ એન એચ ૫ચાર ૯૯૦૯૫૪૭૯૨૫
નગલાડા ૨૪૯૮ ૮ ૧૦ એચ કે યફાયી ૯૮૨૫૯૪૧૫૪૬
યાભલડનેળ ૧૮૧૨ ૪ ૫ એચ કે યફાયી ૯૮૨૫૯૪૧૫૪૬
લીવાલડી ૨૨૯૧ ૮ ૧૦ એભ ડી લઢેય ૭૦૪૬૩૦૯૭૬૩
ઝેઝયા ૭૧૧ ૩ ૫ વી આય યથલી ૭૨૬૫૦૪૮૭૪૦
મરુાડા ૧૧૬૦ ૧૦ ૧૦ એભ લી બગંી ૯૯૭૮૭૫૫૪૩૩
ભીઠાગોઢા ૧૭૫૭ ૯ ૧૦ લી એભ ભકલાણા ૯૭૧૪૧૧૬૪૮૦
ચીકાવય ૧૬૪૬ ૫ ૫ લામ એભ ખેય ૯૬૮૭૭૩૯૪૪૦
વાલડા ૧૭૧૧ ૬ ૧૦ ફી વી ૫લયા ૯૫૧૨૦૮૦૪૦૦
અડુ ૨૭૯૩ ૧૧ ૧૫ ફી વી ૫લયા ૯૫૧૨૦૮૦૪૦૦ અડુ
ખાયાઘોડા ૧૧૯૪૪ ૫ ૫ એ કે વોરકંી ૯૭૨૬૧૦૮૧૧૦ ખાયાઘોડા

૪ ૫યવ ૫ટેર ૯૯૭૮૦૬૨૯૦૧ ૧૫/ ૦૯/ ૧૭ ાટડી સયેુન્દદ્રનગય ખાયાઘોડા 
િા.ળાા એ કે વોરકંી
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