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૧ અમદષવષદ અમદષવષદ દશક્રોઇ હષાંસોલ નસસરી ઈન્દીરષ બ્રીજ 

પષસે સરદષરનગર ,હષાંસોલ N-23'07'1880'' E-72'62'3338'' શ્રી એમ.આર.ચૌધરી વનરક્ક ૯૮૯૮૬૮૨૬૩૦

૨ અમદષવષદ અમદષવષદ દશક્રોઇ ભષવડષ પષટીયષ મ ાં-ક હષ, તષ-
દસક્રોઈ જી-અમદષવષદ N-23'00'302'' E-72'45'819'' શ્રી બી.ડી.પનષરષ વનપષલ ૮૨૦૦૯૦૨૪૩૬

૩ અમદષવષદ અમદષવષદ દશક્રોઇ
રષમપ રષ પષટીયષ અમદષવષદ 

મહમેદષવષદ હષઈવે મ ાં-
બડોદરષ તષ.દસક્રોઈ જી - 

અમદષવષદ
N-22'92'9553'' E-72'72'2184'' શ્રી બી.ડી.પનષરષ વનપષલ ૮૨૦૦૯૦૨૪૩૬

૪ અમદષવષદ અમદષવષદ દશક્રોઇ અસલષલી કેનષલ નસસરી તષ. 
દસ્ક્ક્રોઇ.

N-22'90'99'810" E-72'61'13'265" શ્રી આર.એલ.ચષવડષ વનરક્ક ૯૯૦૯૯૯૩૫૩૩
૫ અમદષવષદ અમદષવષદ દશક્રોઇ લપકષમણ, તષ. દસ્ક્ક્રોઇ. N-23'13'26'513" E-72'49'68'957" શ્રી એચ.આઇ દેસષઇ વનરક્ક ૭૯૮૪૪૭૭૧૦૦

૬ અમદષવષદ અમદષવષદ સષણાંદ ગીબપ રષ વોટર વકસસ પષસે, 

મ .પો.ગીબપ રષ, તષ.સષણાંદ N-22'59'05.8'' E-72'25'26.6'' શ્રી ડી.બી.સોનગરષ ૬૩૫૩૪૫૭૧૪૯

૭ અમદષવષદ અમદષવષદ ધોળકષ
કેલલયષ-વષસણષ,ચાંડીસર-

સરોડષ રોડ વહષણવટી માંદદર 

પષછળ,તષલ કો-ધોળકષ
N-22'48'.2'' E-72'28'44 શ્રી વી.બી.સોલાંકી વનરક્ક ૮૩૨૦૬૧૭૭૧૮

૮ અમદષવષદ અમદષવષદ ધોળકષ સીમેજ ( આંબષરેલી ) ઘોળકષ 
વટષમણ રોડ  તષ.ધોળકષ N-22'36'.43'' E-72'24'37 શ્રી જે.ડી.ચષવડષ વનરક્ક ૭૯૯૦૫૪૩૫૯૧

૯ અમદષવષદ અમદષવષદ બષવળષ
બષવળષ-બગોદરષ 

રોડ,રષમનગર પષટીયષ પષસે, 

તષલ કો-બષવળષ
N-22'79'04" E-72'36'05" શ્રી એન.એમ.મકવષણષ વનપષલ ૯૯૨૪૭૯૮૫૫૭

૧૦ અમદષવષદ અમદષવષદ ધાંધ કષ
ધાંધ કષ થી ધોલેરષ રોડ, 

ભ તતયષ દષદષ દરગષહ પષસે, 

ગષમ- રોજકષ, તષ.ધાંધ કષ
N-22'21'47.63" E-72'00'29.78" શ્રી જે.જી.ચષવડષ વનરક્ક ૯૯૧૩૦૭૫૨૪૧

૧૧ અમદષવષદ અમદષવષદ ધાંધ કષ જસ્ક્કષ ગષમ તળષવ કષાંઠે, ગષમ-

જસ્ક્કષ, તષ.ધાંધ કષ N-22.56.08.22 E-71.56.08.22 શ્રી જે.જી.ચષવડષ વનરક્ક ૯૯૧૩૦૭૫૨૪૧

                      વન મહોત્સવ  ખષતષદકય  નસસરીઓની  મષદહતી  (સષમષજીક  વનીકરણ  શષખષ)

અ.નાં. તવભષગ જજલ્લો તષલ કો નસસરીન ાં સ્ક્થળ
લોકેશન  નસસરીમષાં  ફરજ બજાવતષ  કમસચષરીન ાં નષમ 

અને હોદ્દો મોબષઈલ  નાંબર
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અ.નાં. તવભષગ જજલ્લો તષલ કો નસસરીન ાં સ્ક્થળ
લોકેશન  નસસરીમષાં  ફરજ બજાવતષ  કમસચષરીન ાં નષમ 

અને હોદ્દો મોબષઈલ  નાંબર

૧૨ અમદષવષદ અમદષવષદ ધોલેરષ વષસણષ ગષમ નદી કષાંઠે, ગષમ- 

વષસણષ, તષ.ધાંધ કષ N-22.16.01.18 E-72.12.36.96 શ્રી આર.વી.સીંધવ  વનરક્ક ૯૪૨૭૮૬૫૯૧૮
૧૩ અમદષવષદ અમદષવષદ ધોલેરષ કષદીપ ર, ધોલેરષ N-22.24.16.85 E-71.57.22.51 શ્રી એચ.સી.ગષમી વનરક્ક ૯૭૨૪૪૧૨૪૭૧
૧૪ અમદષવષદ અમદષવષદ દેત્રોજ મ . ડષાંગરવષ, તષ. દેત્રોજ જી. 

અમદષવષદ N-23'23'30.42" E-72'15'07.36" શ્રી ડી.બી.સોલાંકી વનરક્ક ૮૧૬૦૩૦૮૧૧૩

૧૫ અમદષવષદ અમદષવષદ મષાંડલ
તવરમગષમ-બેચરષજી હષઇવે 

ઉપર સીતષપ ર કેનષલની 
બષજ મષાં, સીતષપ ર

N-23'42'09.09'' E-72'00'52.89' શ્રી એસ.આર.સીંધવ વનપષલ ૯૦૯૯૦૧૧૭૨૩

૧૬ અમદષવષદ અમદષવષદ તવરમગષમ નમસદષ કેનષલ ,સોકલી N-23'6'39" E-72'2'56" શ્રી વી.એ.રષઠવષ વનરક્ક ૯૯૦૯૩૫૪૧૭૪
૧૭ સષ.વ.તવ.સ રે

ન્રનગર સ રેન્રનગર ચોટીલષ ઝરીયષ મહષદેવ રોડ, નષવષ 22.48.49 71.21.75 શ્રી કે.એમ.ડષભી - વનપષલ 9106628141

૧૮ સષ.વ.તવ.સ રે
ન્રનગર સ રેન્રનગર ચોટીલષ હષઈવે રોડ, નષની મોલડી 22.41.38 71.11.94 શ્રી પી.એસ.યષદવ - વનરક્ક 9106456374

૧૯ સષ.વ.તવ.સ રે
ન્રનગર સ રેન્રનગર ચ ડષ શીતળષ મષતષજીનષ માંદદર 

પષસે, ભ ગ પ ર 22.28.73 71.44.73 શ્રી વી.એમ.રષણષ - વનરક્ક 9978827444

૨૦ સષ.વ.તવ.સ રે
ન્રનગર સ રેન્રનગર ધ્ષાંગધ્ષ ધ્ષાંગધ્ષ-હળવદ રોડ, સોલડી 23.00.43 71.23.43 શ્રી એન.એન.સોલાંકી - વનરક્ક 7567299737

૨૧ સષ.વ.તવ.સ રે
ન્રનગર સ રેન્રનગર ધ્ષાંગધ્ષ તળષવની પષળ, રષજતસતષપ ર 22.85.73 71.59.22 ક . કે.એલ.મષધર - વનરક્ક 9712052557

૨૨ સષ.વ.તવ.સ રે
ન્રનગર સ રેન્રનગર લખતર તળષવની પષળ પષસે, 

તવઠ્ઠલગઢ 22.57.32 71.55.35 શ્રી બી.કે.સોલાંકી - વનરક્ક 8905877767

૨૩ સષ.વ.તવ.સ રે
ન્રનગર સ રેન્રનગર લીંબડી છષલીયષ તળષવ પષસે, લીંબડી 22.76.78 71.76.95 શ્રી એન.કે.વસવેલીયષ - વનરક્ક 6352746425

૨૪ સષ.વ.તવ.સ રે
ન્રનગર સ રેન્રનગર મ ળી સરષ રોડ, પષવર પ્લષન્ટની 

બષજ મષાં, ટીકર 22.70.81 71.40.92 શ્રી કે.એમ.સષાંબડ 9737376296

૨૫ સષ.વ.તવ.સ રે
ન્રનગર સ રેન્રનગર પષટડી ગળીયષસર મહષદે્દવ પષસે, 

પષટડી-ફુલકી રોડ, જરવલષ 23.11.58 71.51.75 શ્રી એ.જે.રવીભષણ 6351471680

૨૬ સષ.વ.તવ.સ રે
ન્રનગર સ રેન્રનગર પષટડી ફોરેસ્ક્ટ કોલોની, પષટડી 23.11.22 71.47.25 શ્રી એ.જે.રવીભષણ 6351471680

૨૭ સષ.વ.તવ.સ રે
ન્રનગર સ રેન્રનગર સષયલષ આયષ-કષનપર રોડ, આયષ 

ગષમ પષસે, આયષ 22.52.96 71.37.77 શ્રી બી.જી.જાદવ - વનરક્ક 9723368024

૨૮ સષ.વ.તવ.સ રે
ન્રનગર સ રેન્રનગર વઢવષણ ગેબનશષપીરની  પષછળ, 

બોડષતળષવ પષળ, વઢવષણ 22.72.76 71.67.68 શ્રી કે.એમ.સોલાંકી - વનરક્ક 9033447585
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૨૯ સષ.વ.તવ.સ રે
ન્રનગર સ રેન્રનગર વઢવષણ

આદશસ સ્ક્ક લની સષમે, 

ખમીસણષ રોડસષઈડ , 

ખમીસણષ
22.73.43 71.58.93 ક . એસ.એસ.નથવષણી - વનરક્ક 9624355612

૩૦ આણાંદ આણાંદ આણાંદ સષમરખષ N-22.618388 E-72.970833 શ્રી પી. પી. રષઠોડ વનરક્ક ૮૯૮૦૭૫૯૬૧૫
૩૧ આણાંદ આણાંદ આણાંદ અડષસ N-22.487666 E-73.032777 શ્રી ડી.એન.ડૉબરીયષ વનરક્ક ૯૭૨૩૦૨૧૯૭૯
૩૨ આણાંદ આણાંદ આણાંદ મોગર N-22.508750 E-73.023333 શ્રી પી. પી. રષઠોડ વનરક્ક ૮૯૮૦૭૫૯૬૧૫
૩૩ આણાંદ આણાંદ આંકલષવ આંકલષવ N-22.374555 E-72.774722 શ્રી એમ.જી.બષરીયષ વનપષલ ૯૮૭૯૦૨૩૩૭૨
૩૪ આણાંદ આણાંદ આંકલષવ કોશીન્રષ N-22.374805 E-72.978611 શ્રી ડી.પી. ચષવડષ વનરક્ક ૯૭૧૪૧૧૩૯૪૬
૩૫ આણાંદ આણાંદ બોરસદ વઘવષલષ N-22.408305 E-72.926944 શ્રી કે.એમ.રોદહત વનરક્ક ૯૦૦૯૬૫૯૩૦૩
૩૬ આણાંદ આણાંદ બોરસદ તવરસદ N-22.389888 E-72.799166 શ્રી સી.વી.રબષરી વનરક્ક ૮૭૮૦૩૮૧૬૨૦
૩૭ આણાંદ આણાંદ ખાંભષત વટષદરષ N-22.363877 E-72.742291 શ્રી એન.કે.ભરવષડ વનરક્ક ૯૮૨૪૮૪૮૫૩૦
૩૮ આણાંદ આણાંદ ખાંભષત નાંદેલી N-22.374519 E-72.719722 શ્રી કે.બી.નષયકષ વનપષલ ૯૫૭૪૫૮૧૧૦૭
૩૯ આણાંદ આણાંદ પેટલષદ દાંતષલી N-22.476861 E-72.827500 શ્રી ડી.બી.મષછી વનરક્ક ૮૩૪૭૫૩૮૧૧૭
૪૦ આણાંદ આણાંદ પેટલષદ મહળેષવ N-22.545444 E-72.811111 શ્રી ડી.ડી.રષઠવષ વનપષલ ૯૭૨૬૮૦૯૭૫૮
૪૧ આણાંદ આણાંદ સોજીત્રષ સોજીત્રષ કેનષલ સષઈડ N-22.534055 E-72.725833 શ્રી એસ.આઇ.ચ નષરષ વનરક્ક ૮૩૫૪૫૮૩૦૭૦
૪૨ આણાંદ આણાંદ તષરષપ ર ખોદડયષર N-22.466058 E-72.510555 શ્રી એ.એ.મકવષણષવનરક્ક ૯૮૯૮૩૫૪૯૫૧
૪૩ આણાંદ આણાંદ તષરષપ ર કનેવષલ N-22.478467 E-72.675555 શ્રી ડી.પી.ચૌહષણ વનરક્ક ૯૨૬૫૯૦૭૧૪૦
૪૪ આણાંદ આણાંદ ઉમરેઠ હમીદપ રષ N-22.736944 E-73.337222 શ્રી બી.સી.મકવષણષ વનરક્ક ૯૭૧૨૨૦૬૨૪૧
૪૫ આણાંદ આણાંદ ઉમરેઠ ગાંગષપ રષ N-22.664583 E-72.111944 શ્રી કે.આર.ઝષલષ  વનરક્ક ૮૧૬૦૬૭૩૯૮૩

૪૬ નડીઆદ ખેડષ નડીઆદ
ગષમ-કાંજોડષ, તવષ્ણ પ રષની 
બષજ મષાં, નડીઆદ-ડષકોર રોડ, 

કાંજોડષ, તષ.નડીઆદ, જી.ખેડષ
N-22.691931 E-72.936722

શ્રી મહશેક મષર  પ્રતવણભષઈ સોઢષપરમષર
વનરક્ક ૯૯૦૪૦૮૧૮૫૮

૪૭ નડીઆદ ખેડષ વસો
ગષમ-વસો, નડીઆદ-વસો 

રોડ, ગ જરષત કૃતિ 

ય નીવસીટીની  બષજ મષાં, વસો, 
તષ.વસો, જી.ખેડષ

N-22.677823 E-72.771215 શ્રી તવક્રમભષઈ ગોરધનભષઈ  વષળષ વનરક્ક ૯૦૩૩૩૩૧૫૯૫

૪૮ નડીઆદ ખેડષ મષતર

ગષમ-પરીએજ, પરીએજ 

તળષવની બષજ મષાં, વેટલેન્ડ 

કેમ્પસ, ઈકો ટ રીઝમ સેન્ટર, 

તષરષપ ર રોડ, પરીએજ, 

તષ.મષતર, જી.ખેડષ

N-22.549771 E-72.624368 શ્રી મહશેક મષર  ભરતભષઈ મકવષણષ વનરક્ક ૯૯૨૫૪૭૬૪૩૭
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૪૯ નડીઆદ ખેડષ મષતર

ગષમ-સોખડષ, હષટકેશ્વર 

મહષદેવ પષસે, ને.હષ. 
બષયપષસ રોડ, મષતર-

તષરષપ ર રોડ, સોખડષ, 
તષ.મષતર, જી.ખેડષ

N-22.712077 E-72.692457 શ્રી બી.બી.રષઠોડ વનરક્ક ૯૯૦૯૬૮૭૪૮૪

૫૦ નડીઆદ ખેડષ મષતર
મષતર તષરષપ ર રોડ, ત્રષજ 

તળષવ પષસે, મ .ત્રષજ, 

તષ.મષતર, જી.ખેડષ
N-22.673481, E-72.642652 શ્રી બી.બી.રષઠોડ વનરક્ક ૯૯૦૯૬૮૭૪૮૪

૫૧ નડીઆદ ખેડષ ખેડષ
ગષમ-ખેડષ, પોલીસ ક્વષટસરની 
બષજ મષાં, હલેીપેડ પષસે, 

ખેડષકેમ્પ, મ .ખેડષ, તષ.ખેડષ, 
જી.ખેડષ

N-22.785992, E-72.718029 શ્રી શોહલેશષ યષક બશષ દદવષન વનરક્ક ૮૪૦૧૪૩૪૨૯૦

૫૨ નડીઆદ ખેડષ મહમેદષવષદ
ગષમ-સણસોલી, ખષત્રજ-

અમદષવષદ રોડ,  

તષ.મહમેદષવષદ, જી.ખેડષ
N-22.832073 E-72.764857

શ્રી શષહબષજખષન  યષવરખષન પઠષણ 

વનરક્ક ૭૫૬૭૨૨૯૩૨૭

૫૩ નડીઆદ ખેડષ મહમેદષવષદ
ગષમ-સણસોલી, અંલબકષ 
નગર, ખષત્રજ-અમદષવષદ 

રોડ,  તષ.મહમેદષવષદ, જી.ખેડષ
N-22.832117 E-72.764120

શ્રી શષહબષજખષન  યષવરખષન પઠષણ 

વનરક્ક ૭૫૬૭૨૨૯૩૨૭

૫૪ નડીઆદ ખેડષ મહ ધષ
ગષમ-ફલોલી, દશષમષનષાં 
માંદદરની પષસે, મીનષવષડષ 
રોડ, ફલોલી, તષ.મહ ધષ, 

જી.ખેડષ
N-22.858898 E-72.996123 ક .બબીબેન ડ ાંડષભષઈ ગમષર વનરક્ક ૯૫૧૦૩૫૬૬૦૦

૫૫ નડીઆદ ખેડષ મહ ધષ ગષમ-મીરઝષપ ર, ડષકોર રોડ, 

તષ.મહ ધષ, જી.ખેડષ N-22.812613 E-73.012070 શ્રી સાંજરભષઈ ઈદરીશભષઈ વ્હોરષ વનરક્ક ૯૭૨૬૩૩૯૦૦૬

૫૬ નડીઆદ ખેડષ કઠલષલ

ગષમ-કઠલષલ, કઠલષલ-

અમદષવષદ હષઈવે રોડ, 

કઠલષલ ચોકડી, સાંન્યષસ 

મહષદેવ માંદદર પષસે, કઠલષલ, 

તષ.કઠલષલ, જી.ખેડષ

N-22.52998, E-72.59889 શ્રી ભષરતભષઈ ભોદ ભષઈ રષઠવષ વનપષલ ૯૯૭૪૪૩૯૪૫૮

૫૭ નડીઆદ ખેડષ કઠલષલ
ગષમ-કઠલષલ, મષકેટયષડસની  

બષજ મષાં, કઠલષલ, 

તષ.કઠલષલ, જી.ખેડષ
N-22.53587, E-72.58585 શ્રી ભષરતભષઈ ભોદ ભષઈ રષઠવષ ૯૯૭૪૪૩૯૪૫૮
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૫૮ નડીઆદ ખેડષ કપડવાંજ
ગષમ-નવષગષમ, કપડવાંજ-

ઉત્કાંઠેશ્ર્વર મહષદેવ રોડ, 

નવષગષમ, તષ.કપડવાંજ, 

જી.ખેડષ
N-23.033299 E-73.050602 શ્રી લક્ષ્મણભષઈ રૂમષલભષઈ ડીંડોર ૯૫૧૨૦૭૪૮૨૧

૫૯ નડીઆદ ખેડષ કપડવાંજ
ગષમ-આંત્રોલી, કપડવાંજ-

તસિંઘષલી રોડ, મ .મદષરીપ રષ, 
તષ.કપડવાંજ, જી.ખેડષ

N-23.002519 E-73.010825 શ્રી બષબ ભષઈ ખોડષભષઈ પરમષર ૬૩૫૫૯૨૬૯૬૨

૬૦ નડીઆદ ખેડષ કપડવાંજ
ગષમ-જગડ પ ર, મોહર નદીની 
પષસે, કપડવાંજ-ઘડીયષ રોડ, 

જગડ પ રષ, તષ.કપડવાંજ, 

જી.ખેડષ
N-23.057572 E-73.087303 શ્રી લક્ષ્મણભષઈ રૂમષલભષઈ ડીંડોર વનપષલ ૯૫૧૨૦૭૪૮૨૧

૬૧ નડીઆદ ખેડષ ઠષસરષ
ગષમ-જોરષબાંધ, જોરષબાંધ 

ગેટ, મહી કેનષલ પષસે, 

જોરષબાંધ, તષ.ઠષસરષ. જી.ખેડષ
N-22.44783 E-73.11545 શ્રી મહને્રક મષર નરવતતસિંહ  રષઠવષ  વનપષલ ૭૦૧૬૭૯૦૮૬૫

૬૨ નડીઆદ ખેડષ ઠષસરષ
ગષમ-ઉધમષતપ રષ, 
મહીકેનષલ પષસે, 

ઉધમષતપ રષ, તષ.ઠષસરષ. 
જી.ખેડષ

N-22.47116 E-73.13183 શ્રી મહને્રક મષર નરવતતસિંહ  રષઠવષ  વનપષલ ૭૦૧૬૭૯૦૮૬૫

૬૩ નડીઆદ ખેડષ ગળતેશ્વર
ગષમ-મેનપ રષ, સેવષલીયષ-
બષલષતશનોર  રોડ, મ ખ્ય 

કેનષલ પષસે, મેનપ રષ, 
તષ.ગળતેશ્વર, જી.ખેડષ

N-22.52424 E-73.19655 શ્રી પ્રદદપક મષર અંબષભષઈ ભરવષડ વનરક્ક ૭૮૭૮૧૯૫૨૨૯

૬૪ સષ.વ.તવ., 

મહસેષણષ મહસેષણષ તવસનગર  ઉદલપ ર નસસરી N 23 33.93 4 E 72 28.77 4 ઇ. વનપષલ આર.જે.દેસષઇ ૮૩૨૦૪ ૬૨૮૩૩

૬૫ સષ.વ.તવ., 

મહસેષણષ મહસેષણષ તવસનગર તષતોસણ નસસરી N 23 37.050 E 72 38.57 2 ઇ. વનપષલ એસ.ડી.ચૌધરી ૮૨૩૮૭ ૩૧૦૦૯
૬૬ સષ.વ.તવ., મહસેષણષ બેચરષજી  મોઢેરષ નસસરી 23.57'50.1" 72.12'96.0" શ્રી વી.ડી.ચૌધરી , વનપષલ 7698700502 

૬૭ સષ.વ.તવ., 

મહસેષણષ મહસેષણષ મહસેષણષ લીંચ નસસરી 23°28'74.8'' 72°22'79.3''

શ્રીમતી એસ.કે. ચૌધરી વનપષલ
શ્રી પી.એમ.ગોસ્ક્વષમી વનરક્ક ૬૩૫૩૭૪૨૬૮૧

૯૯૭૯૮૮૫૭૦૮

૬૮ સષ.વ.તવ., 

મહસેષણષ મહસેષણષ મહસેષણષ આંબલીયષસણ નસસરી 23°26'96.6'' 72°24'00.9''
શ્રી એ.એ. વષઘેલષ વનપષલ

શ્રીમતી એ.એન. ચૌધરી વનરક્ક
૯૪૨૭૨૮૫૯૯૦
૮૭૮૦૩૪૫૯૬૫
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૬૯ સષ.વ.તવ., 

મહસેષણષ મહસેષણષ મહસેષણષ ખેરવષ નસસરી 23°31'91.5'' 72°27'22.0''
શ્રી એ.એ. વષઘેલષ વનપષલ

શ્રીમતી એ.એન. ચૌધરી વનરક્ક
૯૪૨૭૨૮૫૯૯૦
૮૭૮૦૩૪૫૯૬૫

૭૦ સષ.વ.તવ., 

મહસેષણષ મહસેષણષ મહસેષણષ રષમોસણષ નસસરી 23°37'14.8'' 72°23'49.1'' ઈ. શ્રી કે.એન. પ્રજાપતત વનપષલ ૭૦૪૩૪૦૬૨૦૨

૭૧ સષ.વ.તવ., 

મહસેષણષ મહસેષણષ કડી ઘ મષસણ નસસરી 23°35'40.8'' 72°43'20.8'' આઇ.વષય.બહલેીમ વનપષલ નાંદષસણ ૯૯૦૯૯૫૭૧૪૩

૭૨ સષ.વ.તવ., 

મહસેષણષ મહસેષણષ ઉંઝષ કહોડષ 230 90'25.0" 720 44'35.6 પષયલ એ. પટેલ ઈ.વનપષલ ૭૬૯૮૨૧૪૨૪૩

૭૩ સષ.વ.તવ., 

મહસેષણષ મહસેષણષ તવજાપ ર  લષડોલ નસસરી 23.644355 72.727215 સી.આર.પટેલ ઈ.વનપષલ-તવજાપ ર ૯૬૩૮૩૧૦૬૮૧

૭૪ સષ.વ.તવ., 

મહસેષણષ મહસેષણષ તવજાપ ર સોખડષ નસસરી 23.34599 72.36807 એમ.એ.પટેલ ઈ.વનપષલ-ક કરવષડષ ૯૧૦૬૬૪૯૨૯૮

૭૫ સષ.વ.તવ., 

મહસેષણષ મહસેષણષ વડનગર સ લીપ ર 23°48'33.02" 72°37'26.9" શ્રી પી.કે રષજપ ત વનરક્ક વડનગર ૯૭૧૪૧૫૭૨૪૪

૭૬ સષ.વ.તવ., 

મહસેષણષ મહસેષણષ વડનગર   વલષસણષ 23°50'04.00" 72°46'46.0" શ્રી એ.ડી પરમષર વનરક્ક વલષસણષ ૯૪૨૬૪૪૧૨૬૦

૭૭ સષ.વ.તવ., 

મહસેષણષ મહસેષણષ ખેરષલ અરઠી નસસરી 230
55'49.5'' 720

39'56.0'' આશષબેન ચૌધરી-વનપષલ  ડભોડષ ૯૯૨૪૮૮૮૦૫૮

૭૮ સષ.વ.તવ., 

મહસેષણષ મહસેષણષ ખેરષલ  સ દષસણષ નસસરી 240
00'0.15'' 720

40'40.1'' નીલમ મકવષણષ -વનપષલ સ દષસણષ ૯૮૭૯૬૫૭૫૫૦

૭૯ સષ.વ.તવ. 

બનષસકષાંઠષ બનષસકષાંઠષ દષાંતીવષડષ ચોડ ાંગરી સેન્રલ નસસરી "24.335595 72.32447 શ્રી એલ.પી. પરમષર વનરક્ક પષાંથષવષડષ 8155905464

૮૦ સષ.વ.તવ. 

બનષસકષાંઠષ બનષસકષાંઠષ અમીરગઢ રષજપ રીયષ  નસસરી 24.290898 72.500607
શ્રી બી.પી.૫રમષર વનપષલ ઇકબષલગઢ 

શ્રી આર.એન.ચૌઘરી નસસરીગષડસ  રષજપ રીયષ
9426388897 

8511060171

૮૧ સષ.વ.તવ. 

બનષસકષાંઠષ બનષસકષાંઠષ અમીરગઢ તવશ્વશ્વર નસસરી 24.3527 72.55873
શ્રી બી.પી.૫રમષર ઇં.ચષ.વનપષલ અમીરગઢ 

શ્રી એસ.એસ.મષળી વનરક્ક અમીરગઢ
9426388897 

9714529319

૮૨ સષ.વ.તવ. 

બનષસકષાંઠષ બનષસકષાંઠષ વષવ કપીલેશ્વર નસસરી 24.3821187 71.6060094 શ્રી એમ.આર.ચૌઘરી ઈ. વનપષલ વષવ 9925814252

૮૩ સષ.વ.તવ. 

બનષસકષાંઠષ બનષસકષાંઠષ તશહોરી રષણકપ ર 23.936285 71.800266 શ્રી બી.એચ ગટષર વનપષલ થરષ 997916895

૮૪ સષ.વ.તવ. 

બનષસકષાંઠષ બનષસકષાંઠષ થરષદ તશવનગર 24.405061 71.617536
શ્રીમતત પી.જી.ચૌધરી,વનરક્ક-થરષદ

(ઈ.વનપષલ-થરષદ)
9998475264
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૮૫ સષ.વ.તવ. 

બનષસકષાંઠષ બનષસકષાંઠષ પષલનપ ર ભષગળ (પી) 24.177754 72.50476 શ્રી કે.એ ગેલોત ઇ.વનપષલ 9662352472

૮૬ સષ.વ.તવ. 

બનષસકષાંઠષ બનષસકષાંઠષ પષલનપ ર હબેતપ ર 24.24507 72.5572 શ્રી બી.બી ખરષડી ઇ.વનપષલ 9265905593

૮૭ સષ.વ.તવ. 

બનષસકષાંઠષ બનષસકષાંઠષ ધષનેરષ થષવર 24.536262 72.011725 એન.સી.ચૌધરી,વનરક્ક નેનષવષ 9737444640

૮૮ સષ.વ.તવ. 

બનષસકષાંઠષ બનષસકષાંઠષ વડગષમ જલોત્રષ 24.139888 72.586797
 શ્રી કે.એમ.જોિી ઈચ.વનપષલ જલોત્રષ 
શ્રી વી.જી.ચૌધરી વનરક્ક જલોત્રષ

6352073860 

6353774848

૮૯ સષ.વ.તવ. 

બનષસકષાંઠષ બનષસકષાંઠષ વડગષમ રૂપષલ 24.01512 72.30012
શ્રી એસ.જી.ચૌધરી ઈચ.વનપષલ અને 

વનરક્ક વડગષમ 9537196636

૯૦ સષ.વ.તવ. 

બનષસકષાંઠષ બનષસકષાંઠષ દદયોદર દદયોદર હષઈવે નસસરી 24.109289 71.786955
શ્રી એમ. એચ. ચૌધરી વનરક્ક દદયોદર 

શ્રી ડી .પી ઠષકોર ઈ ચષર્જ વનપષલ  દદયોદર
8155035706 

7600854369

૯૧ સષ.વ.તવ. 

બનષસકષાંઠષ બનષસકષાંઠષ દદયોદર ધ્ષન્ડવ નસસરી 24.125339 71.697971
શ્રી એમ એચ ચૌધરી વનરક્ક દદયોદર 

શ્રી ડી પી ઠષકોર ઈ ચષર્જ વનપષલ  દદયોદર
8155035706 

7600854369

૯૨ સષ.વ.તવ. 

બનષસકષાંઠષ બનષસકષાંઠષ લષખણી/ડીસષ લચત્રોડષ નસસરી 24.29083 71.91854
શ્રી વી.આર.દેસષઇ વનપષલ કષપરષ 
શ્રી કે.ડી.સોલાંકી વનરક્ક કષપરષ

9924523477 

9574575411

૯૩ સષ.વ.તવ. 

બનષસકષાંઠષ બનષસકષાંઠષ ભષભર સષમલષ કેનષલ નસસરી 24.097944 71.714404
એ.ડી.પરમષર વનપષલ ભષભર 

એમ.એમદેસષઈ વનરક્ક ભષભર
9978794803

9727822944

૯૪ સષ.વ.તવ. 

બનષસકષાંઠષ બનષસકષાંઠષ ભષભર ક વષળષ નસસરી 24.1240478 71.661369
તવ.જે.મોરવષડીયષ  વનપષલ ભષભર 

મમતષબેન.ડીચૌધરી વનરક્ક ભષભર
9824188789 

9409144767

૯૫ સષ.વ.તવ. 

બનષસકષાંઠષ બનષસકષાંઠષ દષાંતષ પષતળીયષ નસસરી 24.207137 72.755202

ક . એસ.ડી.સોલાંકી, (ઇ.ચષ. દષાંતષ)વનરક્ક, 

દષાંતષ 
શ્રી વષય.એચ.પોકષર, વનરક્ક, પષતળીયષ 

(દષાંતષ)

63551 97265 

97278 20520

૯૬ સષ.વ.તવ. 

બનષસકષાંઠષ બનષસકષાંઠષ દષાંતષ ટેકરી નસસરી 24.107498 72.907326
શ્રી બી.જી.બેગડીયષ, વનપષલ, ભચડીયષ 
શ્રી એ.આર.ચૌહષણ, વનરક્ક, ભચડીયષ

96870 11367 

97147 88287

૯૭ સષ.વ.તવ. 

બનષસકષાંઠષ બનષસકષાંઠષ દષાંતષ વીસીકે અંબષજી નસસરી 24.33939 72.83662
શ્રીમતી કે.ડી.ગમષર, વનપષલ, અંબષજી 

શ્રીમતત વી.જે.ચૌધરી, વનરક્ક, VCK

99741 20630 

93160 85967

૯૮ સષ.વ.તવ. 

સષબરકષાંઠષ સષબરકષાંઠષ દહિંમતનગર ધષણધષ ૨૩.૬૨૮૯ ૭૨.૯૬૨૭ શ્રી એચ.ડી. પટેલ, વનપષલ ૯૭૨૬૧૫૩૨૩૦

૯૯ સષ.વ.તવ. 

સષબરકષાંઠષ સષબરકષાંઠષ દહિંમતનગર રષયગઢ ૨૩.૬૦૨૮ ૭૩.૧૭૨૫ શ્રી એ. કે. મલ્હોત્રષ, વનપષલ ૯૪૨૬૮૯૦૭૫૩
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૧૦૦ સષ.વ.તવ. 

સષબરકષાંઠષ સષબરકષાંઠષ તલોદ રષમપ રષ ૨૩.૨૧૫ ૭૨.૫૫૩૬ શ્રીમતી એસ. એમ. પટેલ, વનપષલ ૯૭૨૭૪૧૯૨૮૯

૧૦૧ સષ.વ.તવ. 

સષબરકષાંઠષ સષબરકષાંઠષ ઇડર જસવાંતગઢ ૨૩.૪૮૪૮ ૭૨.૫૨૫ શ્રી એમ. આર. ચૌધરી, વનરક્ક ૯૪૨૯૧૫૬૬૪૫

૧૦૨ સષ.વ.તવ. 

સષબરકષાંઠષ સષબરકષાંઠષ ઇડર કષનપ ર ૨૩.૮૨૬ ૭૩.૦૯૮૫ શ્રી આર. બી. પટેલ, વનપષલ ૭૯૯૦૮૨૧૮૬૬

૧૦૩ સષ.વ.તવ. 

સષબરકષાંઠષ સષબરકષાંઠષ તવજયનગર આભષપ ર ૨૪.૦૦૮૪ ૭૩.૨૬૮૯ શ્રી એસ. એલ. પષાંડોર, વનપષલ ૯૩૨૮૪૨૦૭૪૨

૧૦૪ સષ.વ.તવ. 

સષબરકષાંઠષ સષબરકષાંઠષ તવજયનગર દષાંતોડ ૨૩.૫૪૨૪ ૭૩.૨૦૧૪ શ્રી જે. એચ. ગોસ્ક્વષમી, વનપષલ ૯૯૨૫૫૪૬૭૫૮

૧૦૫ સષ.વ.તવ. 

સષબરકષાંઠષ સષબરકષાંઠષ ખેડબ્રહ્મષ સેંરલ નસસરી ખેડબ્રહ્મષ ૨૪.૦૨૭૭ ૭૩.૦૬૨૫ શ્રી બી. જે. પટેલ, વનરક્ક ૮૧૬૦૪૬૯૪૭૩

૧૦૬ સષ.વ.તવ. 

સષબરકષાંઠષ સષબરકષાંઠષ ખેડબ્રહ્મષ લષાંબદડયષ ૨૪.૧૬૧૬ ૭૩.૦૩૦૯ શ્રી એ. ડી પટેલ, વનરક્ક ૯૭૧૨૮૪૪૩૯૩

૧૦૭ સષ.વ.તવ. 

સષબરકષાંઠષ સષબરકષાંઠષ વડષલી રષમપ રષ વષસણષ ૨૩.૯૧૦૧ ૭૩.૦૧૯૧ શ્રી એચ. પી. પરમષર, વનપષલ ૯૪૨૬૨૪૮૮૧૯

૧૦૮ સષ.વ.તવ. 

સષબરકષાંઠષ સષબરકષાંઠષ વડષલી વડષલી ૨૩.૯૪૦૩ ૭૩.૦૧૮૩ શ્રીમતી આર. આઇ. તબીયષડ, વનપષલ ૮૨૩૮૮૨૩૧૦૯

૧૦૯ સષ.વ.તવ. 

સષબરકષાંઠષ સષબરકષાંઠષ પ્રષાંતીજ સલષલ ૨૩.૪૯૦૧ ૭૨.૯૦૨૧ શ્રી જી. વી. દેસષઇ, વનપષલ ૯૯૭૯૩૧૭૩૪૦

૧૧૦ સષ.વ.તવ. 

સષબરકષાંઠષ સષબરકષાંઠષ પ્રષાંતીજ કમષલપ ર ૨૩.૪૪૧૭ ૭૨.૮૩૭૩ શ્રી આર. કે. ભીલ, વનપષલ ૮૨૦૦૪૧૧૧૮૬

૧૧૧ સષ.વ.તવ. 

સષબરકષાંઠષ અરવલ્લી મોડષસષ મષજ મ ૨૩.૨૮૨૬ ૭૩.૨૧૧૫ શ્રી એચ. કે. પટેલ, વનપષલ ૯૬૨૪૭૫૬૪૯૦

૧૧૨ સષ.વ.તવ. 

સષબરકષાંઠષ અરવલ્લી મોડષસષ મેઢષસણ ૨૩.૩૧૩૨ ૭૩.૧૩૧૭ શ્રી એચ. કે. પટેલ, વનપષલ ૯૬૨૪૭૫૬૪૯૦

૧૧૩ સષ.વ.તવ. 

સષબરકષાંઠષ અરવલ્લી મેઘરજ ઢેક ડી ૨૩.૫૧૨૫ ૭૩.૫૧૫૨ શ્રી એસ. કે. પટેલ, વનપષલ ૯૬૩૮૦૬૮૭૧૫

૧૧૪ સષ.વ.તવ. 

સષબરકષાંઠષ અરવલ્લી મેઘરજ દહરષટીંબષ ૨૩.૪૭૯૪ ૭૩.૫૪૦૫ શ્રી એમ. એસ. ચૌહષણ, વનપષલ ૬૩૫૨૮૬૨૭૦૮

૧૧૫ સષ.વ.તવ. 

સષબરકષાંઠષ અરવલ્લી મેઘરજ ક ણોલ ૨૩.૫૬૧૯ ૭૩.૪૭૬૬ શ્રી આર સી પરમષર, વનપષલ ૯૯૧૩૯૬૦૦૨૪

૧૧૬ સષ.વ.તવ. 

સષબરકષાંઠષ અરવલ્લી મષલપ ર લષલસીપ ર ૨૩.૧૮૫ ૭૩.૩૦૦૧ શ્રી જે. કે. કોબસષ, વનપષલ ૯૬૩૮૮૬૩૧૫૧
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૧૧૭ સષ.વ.તવ. 

સષબરકષાંઠષ અરવલ્લી મષલપ ર મેડીટીંબષ ૨૩.૩૮૫૮ ૭૩.૪૬૦૧ શ્રી એમ. બી. ડષમોર, વનપષલ ૯૯૫૯૯૨૯૩૭૯

૧૧૮ સષ.વ.તવ. 

સષબરકષાંઠષ અરવલ્લી લભલોડષ મષાંકરોડષ ૨૩.૪૬૬૪ ૭૩.૧૪૬૧ શ્રી આર.એસ. ખરષડી, વનપષલ ૯૭૨૬૪૯૧૪૯૧

૧૧૯ સષ.વ.તવ. 

સષબરકષાંઠષ અરવલ્લી લભલોડષ મેશ્વો વષદટકષ ૭૩.૪૦૯૭ ૭૩.૨૩૨૮ શ્રી પી. બી. ભષટી, વનપષલ ૯૪૨૮૪૮૨૧૧૬

૧૨૦ સષ.વ.તવ. 

સષબરકષાંઠષ અરવલ્લી બષયડ બીબીપ રષ ૨૩.૧૫૧૫ ૭૩.૧૩૦૧ શ્રી કે. આર. પરમષર, વનરક્ક ૮૧૪૧૫૯૫૩૮૬

૧૨૧ સષ.વ.તવ. 

સષબરકષાંઠષ અરવલ્લી ધનસ રષ નવલપ ર ૨૩.૨૦૦૦. ૭૩.૦૬૧૭ શ્રી કે. કે. ઝષલષ, વનરક્ક ૯૬૨૪૬૨૨૬૯૨

૧૨૨ સષ.વ.તવ. 

સષબરકષાંઠષ અરવલ્લી ધનસ રષ આલમપ ર ૨૩.૨૦૦૧ ૭૩.૦૮૧૨ શ્રી બી. બી. બલદષણીયષ, વનપષલ ૯૦૧૬૬૯૪૪૫૨

૧૨૩ સષ.વ.તવ 

ભરૂચ ભરૂચ ભરૂચ નીલકાંઠ નસસરી ઝષડશે્વર N 21.432990 E 73.028111 શ્રી એચ પી યષદવ રષ.ફો. ઝષડશે્વર ૯૯૭૮૩૪૧૨૮૮

૧૨૪ સષ.વ.તવ 

ભરૂચ  --""-- આમોદ સરભષણ નસસરી N 21993911 E 72.955903 શ્રી વી બી પાંડયષ  રષ.ફો-સરભષણ ૯૯૯૮૬૮૯૨૨૭

૧૨૫ સષ.વ.તવ 

ભરૂચ  --""--  --""-- સ ડી નસસરી N 21.878821 E 72.906216 શ્રી જે જી પરમષર રષ.ફો આછોદ ૯૭૭૩૨૭૮૭૭૩

૧૨૬ સષ.વ.તવ 

ભરૂચ  --""--  --""-- શ્રીકોઠી નસસરી N 21978726 E 72.911213 શ્રી વી બી પાંડયષ  રષ.ફો-સરભષણ ૯૯૯૮૬૮૯૨૨૭

૧૨૭ સષ.વ.તવ 

ભરૂચ  --""-- જ ાંબ સર સદભષવનષ નસસરી N 22.04528 E 72.785962 શ્રી પી.આર પટેલ રષ.ફો.જ ાંબ સર ૯૪૨૯૪૨૭૦૩૨

૧૨૮ સષ.વ.તવ 

ભરૂચ  --""--  --""-- કલક નસસરી N 22.022757 E 72.754748 શ્રી વી ડી ચષવડષ ઇ.ચષ રષ.ફો-ટાંકષરી ૮૮૪૯૪૯૮૨૭૪

૧૨૯ સષ.વ.તવ 

ભરૂચ  --""-- વષગરષ અરગષમષ નસસરી N 21.78.83.63 E 72.908743 શ્રી ઓ એસ મીશ્રષ રષ.ફો વષગરષ ૭૫૬૭૪૪૪૮૮૦

૧૩૦ સષ.વ.તવ 

ભરૂચ  --""-- અંકલેશ્વર શષલીમષર નસસરી N 21.61.398 E 73.0041.53 શ્રી બી ય  મોભ ઇ.ચષ રષ.ફો અંકલેશ્વર ૭૬૦૦૬૩૯૩૧૭

૧૩૧ સષ.વ.તવ 

ભરૂચ  --""--  --""-- પષનોલી N 21.56.14.71 E 72.99359 શ્રીઆર કે તત્રવેદી  ઇ.ચષ રષ.ફો પષનોલી ૮૧૪૧૪૩૫૬૮૬

૧૩૨ સષ.વ.તવ 

ભરૂચ  --""-- હષાંસોટ દદગશ નસસરી N 72.598277 E 72.85783 શ્રી પી એન પટેલ ઇ.ચષ રષ.ફો હષાંસોટ ૬૩૫૫૯૪૨૩૦૦

૧૩૩ સષ.વ.તવ 

ભરૂચ  --""--  --""-- પષાંજરોલી નસસરી N 21460088 E 72.894566 શ્રી એસ જે વસષવષ  ઇ.ચષ રષ.ફો સ ણેવ ૭૮૭૪૦૬૨૬૨૫
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અ.નાં. તવભષગ જજલ્લો તષલ કો નસસરીન ાં સ્ક્થળ
લોકેશન  નસસરીમષાં  ફરજ બજાવતષ  કમસચષરીન ાં નષમ 

અને હોદ્દો મોબષઈલ  નાંબર

૧૩૪ સષ.વ.તવ 

ભરૂચ  --""-- વષલીયષ દહરષપોર નસસરી N 21.575272 E 73.155712 શ્રી એસ એચ ક મી ઇ.ચષ રષ.ફો વષલીયષ ૭૮૭૪૯૨૩૫૦૮

૧૩૫ સષ.વ.તવ 

ભરૂચ  --""-- નેત્રાંગ બલદવષ નસસરી N 21.618749 E.73.406843 શ્રી જે ડી વસષવષ રષ.ફો નેત્રાંગ ૯૭૧૨૨૩૧૫૨૫

૧૩૬ સષ.વ.તવ 

ભરૂચ  --""--  --""-- કષાંટીપષડષ  નસસરી N 21.659035 E 73.379437 શ્રી એ બી વસષવષ ઇ.ચષ રષ.ફો કષાંટીપષડષ  ૬૩૫૪૨૯૭૬૩૩

૧૩૭ સષ.વ.તવ 

ભરૂચ  --""-- ઝઘડીયષ ગ મષનદેવ નસસરી N 21.415132 E 73.065274 શ્રી એચ કે ક લકણી રષ.ફો ઝઘડીયષ ૯૮૭૯૫૧૪૪૧૨

૧૩૮ સષ.વ.તવ 

ભરૂચ  --""--  --""-- સષરસષ નસસરી N 21.46.23.92 E 73.14.13.42 શ્રી એચ કે ક લકણી રષ.ફો ઝઘડીયષ ૯૮૭૯૫૧૪૪૧૨

૧૩૯ સષ.વ.તવ 

ભરૂચ  --""--  --""-- વેલ ગષમ નસસરી N 21.85.22.40 E 73.25.78.31 શ્રી એમ એમ સૈયદ રષ.ફો.અશષ ૯૫૭૪૪૯૫૮૩૯

૧૪૦ સષ.વ.તવ 

ભરૂચ  --""--  --""-- કાંચનપરી નસસરી N 21.672465 E 73.193608 શ્રી કે એસ વસષવષ ઇ.ચષ રષ.ફો.અશનષવી ૯૦૯૯૬૩૬૬૦૧

૧૪૧ સષ.વ.તવ. 

નમસદષ નમસદષ નષાંદોદ એરોડ્રષમ નસસરી 21.858781 073.477119
શ્રી એફ.એન.મકરષણી 

ફોરેસ્ક્ટર ૯૮૨૫૮૬૦૮૪૨

૧૪૨ સષ.વ.તવ. 

નમસદષ નમસદષ નષાંદોદ કરષઠષ નસસરી 21.866966 073.556610
શ્રી કે.એમ.મષછી 

ફોરેસ્ક્ટર ૮૧૬૦૫૨૮૧૮૭

૧૪૩ સષ.વ.તવ. 

નમસદષ નમસદષ ગરૂડશે્વર વષાંસલષ નસસરી 21.876813 073.639213
શ્રી કે.એમ.મષછી 

ફોરેસ્ક્ટર ૮૧૬૦૫૨૮૧૮૭

૧૪૪ સષ.વ.તવ. 

નમસદષ નમસદષ ગરૂડશે્વર સષાંઢીયષ નસસરી 21.737406 073.725313
શ્રી એલ.આર.ગોદહલ 

ફોરેસ્ક્ટર ૯૪૨૬૫૯૦૭૩૭

૧૪૫ સષ.વ.તવ. 

નમસદષ નમસદષ તતલકવષડષ જેતપ ર નસસરી 21'57.52.2" 073'38.50.8"
શ્રી આર.આર.પરમષર 

બીટગષડસ ૯૭૩૭૬૩૫૦૩૩

૧૪૬ સષ.વ.તવ. 

નમસદષ નમસદષ તતલકવષડષ તતલકવષડષ  નસસરી 21'57.32.3" 073'35.5.20"
શ્રી કે.આર.વસષવષ 

ફોરેસ્ક્ટર ૯૮૭૯૬૯૩૨૫૧

૧૪૭ સષ.વ.તવ. 

નમસદષ નમસદષ દેડીયષપષડષ ખોખરષઉમર નસસરી 21'36'49.4 73'35'38.5
શ્રી આર.ઝેડ.વસષવષ 

ફોરેસ્ક્ટર ૯૪૨૯૨૮૪૨૩૧

૧૪૮ સષ.વ.તવ. 

નમસદષ નમસદષ દેડીયષપષડષ ક ાંડીઆંબષ નસસરી 21'31'40.8 73'37'18.2
શ્રી એમ.બી.વસષવષ 

ફોરેસ્ક્ટર ૯૦૨૩૯૧૫૩૦૪

૧૪૯ સષ.વ.તવ. 

નમસદષ નમસદષ દેડીયષપષડષ સેજપ ર નસસરી 21'36'08.7 73'28'30.9
શ્રી આર.ઝેડ.વસષવષ 

ફોરેસ્ક્ટર ૯૪૨૯૨૮૪૨૩૧

૧૫૦ સષ.વ.તવ. 

નમસદષ નમસદષ સષગબષરષ ઘનશેરષ-૧ નસસરી 21.32.274° 073.48.432°
શ્રી એસ.એચ.પદઢયષર

ફોરેસ્ક્ટર ૯૪૨૬૮૮૧૬૯૧
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અ.નાં. તવભષગ જજલ્લો તષલ કો નસસરીન ાં સ્ક્થળ
લોકેશન  નસસરીમષાં  ફરજ બજાવતષ  કમસચષરીન ાં નષમ 

અને હોદ્દો મોબષઈલ  નાંબર

૧૫૧ સષ.વ.તવ. 

નમસદષ નમસદષ સષગબષરષ કોડબષ નસસરી 21.32.269° 073.45.253°
ક .એમ.એફ.દીવષન 

ફોરેસ્ક્ટર ૮૧૪૧૫૫૪૮૨૯

૧૫૨ સષ.વ.તવ.

વલસષડ વલસષડ વલસષડ અટગષમ N 20''64.603'' E 073''04.713'
શ્રી જી.એચ.ગષાંતવત,

 રષ.ફો. અટગષમ ૯૭૨૭૫૮૩૫૦૨

૧૫૩ સષ.વ.તવ.

વલસષડ વલસષડ વલસષડ નવેરષ N 20''32.490' E 073''01.944'
શ્રી જી.એચ.ગષાંતવત,

 રષ.ફો. અટગષમ ૯૭૨૭૫૮૩૫૦૨

૧૫૪ સષ.વ.તવ.

વલસષડ વલસષડ વલસષડ પાંચલષઇ N 20''41.460' E 072''59.440'
શ્રી ય .એમ.મેટષલીયષ 
ઇચષ.રષ.ફો રોણવેલ ૯૬૨૪૪૦૩૬૧૬

૧૫૫ સષ.વ.તવ.

વલસષડ વલસષડ પષરડી "વનયોગી રોપ ઉછેર કેન્ર 

ખડકી N 20''28.814' E 072''56.053'
શ્રી ડી.જી.પટેલ 

રષ.ફો. પષરડી ૭૨૦૨૯૩૮૧૧૮

૧૫૬ સષ.વ.તવ.

વલસષડ વલસષડ પષરડી "વન ગાંગષ" રોપ ઉછેર કેન્ર 

ડ ાંગરી N 20''27.174' E 072''56.964'
શ્રી ડી.વી.ડોંગરેકર 

રષ.ફો. પરીયષ ૬૩૫૯૮૨૮૩૯૩

૧૫૭ સષ.વ.તવ.

વલસષડ વલસષડ ઉમરગષમ પલગષમ N 20''11.018' E 072''47.155' શ્રી જી.એલ.ઠષકરે રષ.ફો.સાંજાણ ૯૯૭૯૨૫૦૪૦૧

૧૫૮ સષ.વ.તવ.

વલસષડ વલસષડ ઉમરગષમ ભીલષડ N 20.269256 E 072.886232 શ્રી એમ.કે.પટેલ રષ.ફો.ભીલષડ ૯૯૨૪૮૯૪૫૦૭

૧૫૯ સષ.વ.તવ.

વલસષડ વલસષડ ઉમરગષમ સરઇ N 20''26.24.81' E 072''790561'    શ્રી એમ.સી.ભગોરષ        ગષડસ  - સરીગષમ ૯૫૮૬૯૦૯૧૦૦

૧૬૦ સષ.વ.તવ.

વલસષડ વલસષડ ધરમપ ર ધરમપ ર N 20''32.302' E 073''10.807'
શ્રી કે.કે.મષળી 
રષ.ફો.ધરમપ ર ૯૭૩૭૦૧૧૩૨૮

૧૬૧ સષ.વ.તવ.

વલસષડ વલસષડ ધરમપ ર આસ રષ N 20''33.727' E073''11.380'
શ્રી કે.કે.મષળી 
રષ.ફો.ધરમપ ર ૯૭૩૭૦૧૧૩૨૮

૧૬૨ સષ.વ.તવ.

વલસષડ વલસષડ ધરમપ ર તસદ મ્બર N 20''31.267' E073''14.742'
શ્રી એન.આર.ગષાંતવત 

રષ.ફો.આવધષ ૯૯૨૫૧૧૬૫૬૫

૧૬૩ સષ.વ.તવ.

વલસષડ વલસષડ ધરમપ ર કષાંગવી N 20''32.651' E073''14.332'
શ્રી એસ.કે.ગષાંતવત 

રષ.ફો.હન મતમષળ ૯૫૩૭૫૯૧૩૪૬

૧૬૪ સષ.વ.તવ.

વલસષડ વલસષડ ધરમપ ર પષનસ N 20''26.608' E073''08.883'
શ્રી એન.આર.ગષાંતવત 

રષ.ફો.નષનષપોંઢષ ૯૯૨૫૧૧૬૫૬૫

૧૬૫ સષ.વ.તવ.

વલસષડ વલસષડ ધરમપ ર મષાંડવષ N 20''21.624' E073''10.479'
શ્રી એન.આર.ગષાંતવત 

રષ.ફો.નષનષપોંઢષ ૯૯૨૫૧૧૬૫૬૫

૧૬૬ સષ.વ.તવ. 

સ રત સ રત ચોયષસસી ભષઠષ 21.191403 72.754646
શ્રી કૌતશક ડી. અસષરી, ઈ.ચષ. વનપષલ 

છષપરષભષઠષ ૭૮૭૪૯૮૪૦૧૨

૧૬૭ સષ.વ.તવ. 

સ રત સ રત ચોયષસસી સચીન 21.074475 72.887833
શ્રી તનમેિ એન. વસષવષ ઈ.ચષ. વનપષલ 

સલચન ૯૬૩૮૯૫૭૬૦૮
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૧૬૮ સષ.વ.તવ. 

સ રત સ રત ચોયષસસી ગોજા 21.129139 72.917881
ક . શ ભષાંગી આઇ. ચૌધરી ઈ.ચષ. વનપષલ 

ખરવષસષ ૮૧૨૮૮૬૩૦૩૩

૧૬૯ સષ.વ.તવ. 

સ રત સ રત ચોયષસસી કોસષડ 21.276179 72.862408
ક . દહરલ જી. કલસદરયષ, વનરક્ક 

છષપરષભષઠષ  બીટ ૯૬૩૮૧૭૮૧૨૫

૧૭૦ સષ.વ.તવ. 

સ રત સ રત ઓલપષડ અટોદરષ 21.19.628 72.49.132 શ્રીમતી દદપીકષબેન ટી. પરમષર 96249 63066

૧૭૧ સષ.વ.તવ. 

સ રત સ રત ઓલપષડ અંભેટષ 21.24.6621 72.75.178 શ્રી પ્રતષપભષઇ જી. સોલાંકી 98986 22729

૧૭૨ સષ.વ.તવ. 

સ રત સ રત ઓલપષડ રષજનગર 21.22.397 72.46.672 શ્રીમતી દદપીકષબેન ટી. પરમષર 96249 63066

૧૭૩ સષ.વ.તવ. 

સ રત સ રત કષમરેજ ખડસદ N 21.227003 E 72.934414 શ્રી.ધનસ ખભષઇ બી. પરમષર ૯૯૨૫૬૬૪૧૩૫

૧૭૪ સષ.વ.તવ. 

સ રત સ રત કષમરેજ ગષયપગલષ N 21.193950 E72.58.8960 ક .પષયલ જી. પટેલ 74859 27003

૧૭૫ સષ.વ.તવ. 

સ રત સ રત કષમરેજ તવહષણ N 21.229530 E 73.099704 શ્રી.હન ભષઇ જી. ગલષણી 95867 41477

૧૭૬ સષ.વ.તવ. 

સ રત સ રત પલસષણષ બલેશ્વર N 21.116215 E 72.975545 શ્રી તવનોદભષઈ બી.નષયક/વનપષલ ૯૯૭૮૦૫૯૬૬૫

૧૭૭ સષ.વ.તવ. 

સ રત સ રત પલસષણષ કણષવ N 21.082579 E 73.015414 શ્રી સ તનલભષઈ દડ.રષવળ/વનરક્ક ૮૩૨૦૧૭૫૬૬૦

૧૭૮ સષ.વ.તવ. 

સ રત સ રત બષરડોલી તરભોણ N 21.012195 E  73.072358 શ્રીમતત મનીિષબેન કે. પટેલ / વનરક્ક ૯૯૭૮૭૯૯૦૨૫

૧૭૯ સષ.વ.તવ. 

સ રત સ રત બષરડોલી તેન N 21.119775 E 73.093254 શે્ર જાદવ એસ. હદડયષ/ વનરક્ક ૮૧૫૪૦૪૩૪૯૭

૧૮૦ સષ.વ.તવ. 

સ રત સ રત બષરડોલી મોતષ N 21.2146206 E 72.8873767 શ્રી મેહ ર એસ. બષબદરયષ / વનરક્ક ૮૯૮૦૫૦૩૦૭૦

૧૮૧ સષ.વ.તવ. 

સ રત સ રત મષાંડવી અંધષત્રી N 21.26.60.46 E073.31.26.68 ક ાં. દકિંજલબેન વી. જાદવ /વનરક્ક ૭૪૩૫૯૦૪૦૬૭

૧૮૨ સષ.વ.તવ. 

સ રત સ રત મષાંડવી નૌગષમષ N 21.31.89.24 E073.13.32.91 ક ાં. સપનષબેન સી. ચૌધરી/વનપષલ ૬૩૫૧૬૬૯૪૯૧

૧૮૩ સષ.વ.તવ. 

સ રત સ રત મષાંડવી વીસડષલીયષ  N 21.21.35.00 E073.19.20.70 શ્રી મ કેશભષઈ ડી.ચૌધરી /વનરક્ક ૯૯૧૩૮૧૮૬૮૧

૧૮૪ સષ.વ.તવ. 

સ રત સ રત મષાંગરોલ મહ વેજ 21.28.625 72.59.859 શ્રી સ ાંદરભષઇ એલ ચૌધરી / વનપષલ ૯૯૦૯૬૦૪૨૪૭
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૧૮૫ સષ.વ.તવ. 

સ રત સ રત મષાંગરોલ સષવષ 21.27.875 72.59.491 શ્રીમતી વાંદનષબેન એન ચૌધરી /વનરક્ક ૯૪૦૯૧૦૨૬૦૬

૧૮૬ સષ.વ.તવ. 

સ રત સ રત ઉમરપષડષ નસષરપ ર 21.30.45.5 73.21.24.9 શ્રી સતીિભષઇ એસ ચૌધરી / વનરક્ક ૯૮૨૫૭૪૪૯૫૭

૧૮૭ સષ.વ.તવ. 

સ રત સ રત મષાંગરોલ આંબષવષડી 21.26.02.0 73.11.37.5
શ્રી કમલેશભષઇ આર વસષવષ /વનરક્ક 

સહષયક ૯૭૨૬૧૫૧૯૦૫

૧૮૮ સષ.વ.તવ. 

સ રત સ રત મહ વષ કરચેલીયષ 20.978962 73.158006 શ્રી આર.એમ પટેલ ૯૬૩૮૫૪૬૩૪૮

૧૮૯ સષ.વ.તવ. 

સ રત તષપી વ્યષરષ ચષાંપષવષડી N 21.18.5167 E 73.38.6468 શ્રી એસ.એમ.નષયક ૭૫૬૭૯૨૨૭૭૭

૧૯૦ સષ.વ.તવ. 

સ રત તષપી વ્યષરષ ડોલષરષ (ટીચકીયષ) N 21.05.3183 E 73.44.3742 શ્રી ડી.ઓ.ચૌધરી ૯૭૨૭૫૯૧૭૪૩

૧૯૧ સષ.વ.તવ. 

સ રત તષપી ડોલવણ ગડત N 20.96.2432 E 73.35.4877 શ્રી રષજેશભષઈ એન. તનક મ ૯૭૨૬૭૭૬૦૨૧

૧૯૨ સષ.વ.તવ. 

સ રત તષપી વ્યષરષ પષનવષડી N 21.10.0099 E 73.38.9533 ક . એલ.એસ.ગષમીત ૯૯૧૩૦૧૪૯૬૧

૧૯૩ સષ.વ.તવ. 

સ રત તષપી સોનગઢ ઉકષઇ N 21.229170 E 73.581260 શ્રી, અંક શભષઇ વી.ચૈષઘરી ૯૬૮૭૦૧૮૯૧૨

૧૯૪ સષ.વ.તવ. 

સ રત તષપી સોનગઢ ગોપષલપ રષ N 21.064786 E 73.606988 શ્રી, આલ ભષઇ બી. ગષમીત ૯૯૦૯૬૮૧૬૨૧

૧૯૫ સષ.વ.તવ. 

સ રત તષપી સોનગઢ મેઢષ N 21.079906 E 73.682364 શ્રી, આલ ભષઇ બી. ગષમીત ૯૯૦૯૬૮૧૬૨૧

૧૯૬ સષ.વ.તવ. 

સ રત તષપી સોનગઢ ડોસવષડષ N 21.120449 E 73.512742 શ્રી, રષહ લભષઇ એસ. ગષમીત ૯૯૭૯૯૮૬૬૨૪

૧૯૭ સષ.વ.તવ. 

સ રત તષપી ઉરછલ આનાંદપ ર N.21099.07 E07338134 શ્રી.આર.ડી.વસષવષ ફોરેસ્ક્ટર ૯૫૭૪૯૫૭૩૯૪

૧૯૮ સષ.વ.તવ. 

સ રત તષપી ઉરછલ મષણેકપ ર N21.189.278 E.73780755 શ્રી.એસ.એમ.ઘષાંચી બીટગષડસ ૮૩૨૦૪૦૬૩૬૨

૧૯૯ સષ.વ.તવ. 

સ રત તષપી ક કરમ ાંડષ ક કરમ ાંડષ N.21427636 E.74095182 શ્રી.ડી.પી.ચષવડષ ફોરેસ્ક્ટર ૯૯૦૪૧૯૬૦૦૯

૨૦૦ સષ.વ.તવ. 

સ રત તષપી તનઝર વેલ્દષ N.21.124374 E 75541143 શ્રી.આર.ડી.ગોદહલ બીટગષડસ ૮૭૫૮૩૧૨૧૨૬

૨૦૧ સષ.વ.તવ. 

સ રત તષપી ઉરછલ ઉરછલ N2110167 E07346166 શ્રી.ડી,જેડ.વસષવષ ફોરેસ્ક્ટર ૯૯૭૮૩૨૪૫૧૧
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૨૦૨ સષ.વ.તવ. 

નવસષરી નવસષરી નવસષરી દષાંતેજ N:-20'55'06.8" E:-72'55'55.6" બી.પી.પટેલ (ઇ.રષ.ફો) ૮૮૬૬૨૨૬૧૪૯

૨૦૩ સષ.વ.તવ. 

નવસષરી નવસષરી જલષલપોર વેસ્ક્મષ N:-21'03'13" E:-72'58'33" એન.પી.રષઠોડ(ઇ.રષ.ફો) ૯૬૨૪૨૪૭૯૦૪

૨૦૪ સષ.વ.તવ. 

નવસષરી નવસષરી નવસષરી આમરી N:20'59'01.02" E:-72'57'40.01" એફ.ડી.ચૌહષણ (ઇ.રષ.ફો) ૯૭૨૭૫૭૪૨૯૯

૨૦૫ સષ.વ.તવ. 

નવસષરી નવસષરી જલષલપોર નડોદ N:-21"01'44" E:-72'50'56" એન.પી.રષઠોડ (ઇ.રષ.ફો) ૯૬૨૪૨૪૭૯૦૪

૨૦૬ સષ.વ.તવ. 

નવસષરી નવસષરી ગણદેવી અજરષઈ N - 20'50'00.8" E - 072'59'70.7" શ્રી જીતેન્ર .બી.ટેલર, વનપષલ ગણદેવી ૯૯૨૫૦૧૪૨૮૮

૨૦૭ સષ.વ.તવ. 

નવસષરી નવસષરી ગણદેવી એંધલ N - 20'50'53.3" E - 073'03'81.2" શ્રી તનક ાંજ .એન.પટેલ,વનરક્ક એંધલ ૯૯૭૪૧૩૯૫૬૨

૨૦૮ સષ.વ.તવ. 

નવસષરી નવસષરી ગણદેવી ખષપરવષડષ  N - 20'43'22.1" E - 072'57'44.8" શ્રીમતત અનીતષ.કે.પટેલ,વનરક્ક બીલીમોરષ ૯૯૭૪૦૭૫૪૦૦

૨૦૯ સષ.વ.તવ. 

નવસષરી નવસષરી ચીખલી ચીખલી ફડવેલ રોડ 20".44.653" 073".07.183" જે.ડી.પટેલ બીટગષડસ  ફડવેલ ૯૦૯૯૨૯૪૫૮૧

૨૧૦ સષ.વ.તવ. 

નવસષરી નવસષરી ચીખલી કષળીયષપહષડ  ર મલષ 20".41.99" 073".10.541" જે.આર.ટાંડલે બીટગષડસ  જામનપષડષ ૭૯૮૪૫૩૧૪૨૮

૨૧૧ સષ.વ.તવ. 

નવસષરી નવસષરી ચીખલી શષાંતષબષ હષઇસ્ક્ક લ ક કેરી 20".49.560" 079".11.663" પી.એ.પટેલ ફોરેસ્ક્ટર રષનક વષ ૯૭૨૭૦૨૬૩૯૬

૨૧૨ સષ.વ.તવ. 

નવસષરી નવસષરી ખેરગષમ ખેરગષમ આછવણી રોડ દ કષન 

ફળીયષ 20".38.21" 073".07.50" ડી.એમ.મષહલષ ફોરેસ્ક્ટર ખેરગષમ ૯૮૨૫૯૬૩૯૮૨

૨૧૩ સષ.વ.તવ. 

નવસષરી નવસષરી વષાંસદષ ખડકષળષ નસસરી 20'48'24.0 073'20'63.1'' શ્રી આર.આર. ગષમીત, વનપષલ ૭૦૬૯૦૦૬૨૪૫

૨૧૪ સષ.વ.તવ. 

નવસષરી નવસષરી વષાંસદષ જામલીયષ નસસરી 20'48'46.0'' 073'20'75.9'' શ્રી તવ.એમ.ચૌધરી,  બીટગષડસ ૯૪૨૯૭૯૦૧૦૮

૨૧૫ સષ.વ.તવ.ન
વસષરી નવસષરી વષાંસદષ ઉમરક ઇ નસસરી 20'42'75.9'' 073'19'24.3' શ્રી જી.કે. પટેલ,વનપષલ ૯૫૮૬૦૮૭૦૯૧

૨૧૬ સષ.વ.તવ.ન
વસષરી નવસષરી વષાંસદષ વષાંગણ નસસરી 20'41'57.2' 073'24'42.1' શ્રી પી.બી,ઠષકરે, વનપષલ ૯૯૨૪૦૦૮૪૪૪

૨૧૭ સષ.વ.તવ.ન
વસષરી નવસષરી વષાંસદષ જાનકીવન નસસરી 20'48'12.5' 073'20'38..'' શ્રી એચ.એસ.પટેલ, બીટગષડસ ૯૬૮૭૫૮૯૭૧૮

૨૧૮ રષજકોટ રષજકોટ રષજકોટ મ ાંજકષનસસરી  22°17'13.61"N  70°44'31.91"E શ્રી વી.આર.રેણ ાંકષ,વનપષલ 8849166488

૨૧૯ રષજકોટ રષજકોટ રષજકોટ કણકોટનસસરી  22°15'11.18"N  70°43'56.98"E શ્રી વી.આર.રેણ ાંકષ,વનપષલ 8849166488

૨૨૦ રષજકોટ રષજકોટ રષજકોટ રષાંદરડષનસસરી  22°17'35.63"N  70°50'44.83"E શ્રી જે.એમ.મહતેષ, વનપષલ 9429961933
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૨૨૧ રષજકોટ રષજકોટ રષજકોટ વષવડીનસસરી  22°14'30.39"N  70°47'29.85"E શ્રી એમ.પી.વરષણીયષ,ઈન્ચષર્જ વનપષલ 98791 86971

૨૨૨ રષજકોટ રષજકોટ રષજકોટ દેવગષમનસસરી  22°13'53.26"N  70°38'25.16"E શ્રી આર.જે.વરૂ,ઈન્ચષર્જ વનપષલ 96878 39606

૨૨૩ રષજકોટ રષજકોટ પડધરી નષરણકષ નસસરી  22°22'10.47"N  70°41'44.48"E એસ.આર.વષઘેલષ ઈ.ચષ. રષઉન્ડ  ફોરેસ્ક્ટર 9978910384

૨૨૪ રષજકોટ રષજકોટ તવિંછીયષ શ્રી તવવેકષનાંદ નસસરી  22° 01'38.44"N  71°12'22.96"E
શ્રી વી.સી.વષટ કીયષ વનરક્ષ સહષયક 

જસદણ બીટ-૧ 9574408586

૨૨૫ રષજકોટ રષજકોટ ગોંડલ આશષપ રષ ખષતષકીય નસસરી  21°59'9.18"N  70°48'11.81"E સ શ્રી એસ.બી.ખષતરષ, ઇ.ચષ. રષ.ફો. ગોંડલ 99099 14431

૨૨૬ રષજકોટ રષજકોટ જેતપ ર પ તનત નસસરી  21°45'51.24"N  70°37'3.97"E શ્રી બી.ય .ડષકી, વનપષલ જેતપ ર 90994 14558

૨૨૭ રષજકોટ રષજકોટ જેતપ ર મેવષસષ નસસરી  21°52'23.91"N  70°36'4.81"E
સ શ્રી જે.જે.રષઠોડ, વનરક્ષ સહષયક 

માંડલીકપ ર 87808 68723

૨૨૮ રષજકોટ રષજકોટ ધોરષજી ભોળષ ખષતષકીય નસસરી  21°43'56.67"N  70°23'42.73"E સ શ્રી એસ.એમ.રીનબ્લોચ વનપષલ 6355897630

૨૨૯ રષજકોટ રષજકોટ જામકાંડોરણષ મોટષ દ ધીવદર  21°50'42.18"N  70°30'19.68"E જી.બી.વષઘષણી વનપષલ રષયડી 7046685899

૨૩૦ રષજકોટ રષજકોટ ઉપલેટષ મોજીરષ  21°50'8.91"N  70°16'29.60"E  સ શ્રી એમ. એન. કચોટ, વનપષલ 9879746656

૨૩૧ રષજકોટ મોરબી મોરબી ધરમપ ર નસસરી  22°51'17.21"N  70°49'24.12"E શ્રીમતત એસ.એન.શીલ , વનપષલ મોરબી 7069823271

૨૩૨ રષજકોટ મોરબી મષલળયષ(મી) મોટષ દદહસરષ નસસરી  22°57'18.26"N  70°37'2.07"E શ્રી કે.બી.બેરષ , વનરક્ક મોટષ દદહસરષ 8200335060

૨૩૩ રષજકોટ મોરબી હળવદ રષતકડી નસસરી  23° 0'1.18"N  71°12'14.03"E આર.એલ.મીઠષપરષ 7383220519

૨૩૪ રષજકોટ મોરબી વષાંકષનેર પાંચષસર નસસરી  22°37'29.18"N  70°56'0.40"E વી.એમ. ગોવષણી ઇ.ચષ. વનપષલ વષાંકષનેર 8200453666

૨૩૫ રષજકોટ મોરબી વષાંકષનેર વરડ સર નસસરી  22°42'55.80"N  71° 4'3.78"E એમ.વી. વષઘેલષ ઇ.ચષ. વનપષલ ભીમગ ડષ 9723746391

૨૩૬ રષજકોટ મોરબી ટાંકષરષ તમતષણષ નસસરી  22°33'3.79"N  70°44'35.76"E એ.એ.રષઉમષ વનરક્ક 9574444152

૨૩૭ બોટષદ બોટષદ બોટષદ
ક ષ્ણસષગર તળષવ 

નસસરી,બોટષદ
ક ષ્ણસષગર તળષવની બષજ મષાં 

બોટષદ
૨૨.૧૭.૪૧૯૮ ૭૧.૬૪.૩૭૩૪ શ્રી.એમ.પી.પષવરષ

વનરક્ક સષહષયક  બોટષદ 7698780776

૨૩૮ બોટષદ બોટષદ બરવષળષ બરવષળષ નસસરી ૨૨.૦૯.૧૬ ૦૭૧.૩૫.૮૨ શ્રી સી.એમ.૫રમષર
વનપષલ સષળાંગપ ર 8155913894

૨૩૯ બોટષદ બોટષદ ગઢડષ કષળુભષર ડમે પષસે, મ . 
રષજપીપળષ ૨૧.૮૬.૦૪૧ ૭૧.૬૩.૧૩૧ શ્રી એમ. વી સરવૈયષ ઈ. ચષ. વનપષલ-બોડકી 9925826091

૨૪૦ બોટષદ બોટષદ રષણપ ર
ગીરનષરી નસસરી,  પલળયષદ 

રોડ આઈ. ટી. આઈ પષછળ, 

રષણપ ર
૨૨.૨૦.૩૭.૮૦ ૭૧.૪૨.૪૫.૪૯ સ ાંશ્રી કે. એસ. જોસી  8347802521
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૨૪૧ બોટષદ ભષવનગર ઉમરષળષ
પમ્પ હષઉસ નસસરી, ઓવર હડે 

ટેન્કની બષજ મષાં, અમરેલી-
અમદષવષદ હષઈવે, ઉમરષળષ

૨૧.૫૭.૧૫૭ ૭૧.૪૫.૭૮૫ શ્રી એમ. જી. પઢષર, ફો. ગષડસ  9723258616

૨૪૨ બોટષદ ભષવનગર વલ્લભીપ ર
જૂની રષજસ્ક્થળી નસસરી, 

મેલડીમષાં માંદીર પષસે, જૂની 
રષજસ્ક્થળી

૨૧.૮૫.૫૬૮ ૭૧.૮૦.૦૭૨ શ્રી સી. વી. ગોદહલ, ફો. ગષડસ  9725678107

૨૪૩ બોટષદ ભષવનગર ભષવનગર
આંબષપ્લોટ નસસરી, 

તવક્ટોરીયષ  પષકસ , ઈસ્ક્કોન 

કલબની સષમે
૨૧.૪૪.૩૩.૩ ૦૭૨.૦૭.૩૨.૬ શ્રીમતત ટી. એ. જાદવ/વનપષલ  6353799039

૨૪૪ બોટષદ ભષવનગર ભષવનગર બ ધેલ ડમે નસસરી, લષખણકષ 
ડમેની પષછળ ૨૧.૪૨.૦૩.૪ ૦૭૨.૦૮.૨૩.૫ ક . બી. બી.મષર /વનપષલ 6355767778

૨૪૫ બોટષદ ભષવનગર તશહોર મોટષ સ રકષ બસ સ્ક્ટોપ સષમે, 

વળષવડ ગષમ, વળષવડ નસસરી ૨૧.૪૩.૧૮૮ ૭૧.૫૫.૪૮.૧૮ શ્રી એમ. એફ. પરમષર, વનરક્ષ સહષયક 8690109089

૨૪૬ બોટષદ ભષવનગર ઘોઘષ કરેડષ ૨૧˚૩૫.૫૦૩' ૦૭૨˚૧૧.૩૦૭' શ્રી વી.એમ.રષઠોડ. વનરક્ક-કરેડષ નસસરી 9924816787

૨૪૭ બોટષદ ભષવનગર તળષજા સષાંખડષસર નસસરી ૨૧.૨૦.૧૭૦ ૭૨.૦૦.૫૯૩ શ્રી વષય. બી બષરૈયષ વનરક્ક તળષજા 9327959657

૨૪૮ બોટષદ ભષવનગર તળષજા ફૂલસર નસસરી ૨૧.૨૯.૦૦૨ ૭૨.૦૩.૩૨૦ ક . પી. એન. બષલષસરષ વનરક્ક ઉંચડી 9998868852

૨૪૯ બોટષદ ભષવનગર મહ વષ ભષદરષ નસસરી ૨૧.૧૨.૫૦૬ ૭૧.૬૮.૧૪૯ ક . ડી. કે. પરમષર વનરક્ક, મહ વષ 9106309105

૨૫૦ બોટષદ ભષવનગર મહ વષ ગોરસ નસસરી ૨૧.૧૮.૦૨૯ ૭૧.૬૬.૮૮૪ શ્રી જે. સી. ગોસ્ક્વષમી, વનરક્ક મોટષ ખટૂવડષ 9601575143

૨૫૧ બોટષદ ભષવનગર પષલલતષણષ ખષડષ ડમે નસસરી, પષલલતષણષ 
સોનપરી ૨૧.૨૯૯૩.૨૦ ૭૧.૫૨૦૮.૦૦ શ્રી એસ.એન.બલષયકષ 8141723898

૨૫૨ બોટષદ ભષવનગર ગષરીયષધષર
સ્ક્ટષફ કવષટસર નસસરી નવષગષમ 

રોડ, મષકેટીંગ યષડસની બષજ મષાં, 
ગષરીયષધષર

૨૧.૫૨૦૭૬૮ ૭૧.૫૭૭૮૬૧ શ્રી બી.જે. દેવમ રષરી વનપષલ 9725235047

૨૫૩ અમરેલી અમરેલી અમરેલી વન ચેતનષ કેન્ર્ નસસરી 
અમરેલી 21.61250, 71.21365 શ્રી આર.વી. બલોચ વનપષલ 7359597408

૨૫૪ અમરેલી અમરેલી અમરેલી બષયપષસ સષવરક ાંડલષ  રોડ 

અમરેલી  21.57775, 71.21566 શ્રી જે.એસ. ખષખસ રે.ફો.ઓ 8200395214

૨૫૫ અમરેલી અમરેલી અમરેલી નષનષ મષચીયષળષ નસસરી 21.65429, 71.23017 શ્રી આર.વી. બલોચ વનપષલ 7359597408

૨૫૬ અમરેલી અમરેલી ધષરી છતડીયષ નસસરી 21.350806 71.104429 શ્રી જે.એન. છેતરણીયષ વનપષલ 7984818046

૨૫૭ અમરેલી અમરેલી ધષરી ભષયષવદર નસસરી 21.38072 71.0023 શ્રી આર.બી. દષફડષ વનરક્ક 6351070991

૨૫૮ અમરેલી અમરેલી લષઠી દષમનગર નસસરી 21.6872012 71.515499 શ્રી આર.જી. કોબષડ વનરક્ક 8980905327
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૨૫૯ અમરેલી અમરેલી લષઠી ચષવાંડ નસસરી 21.809848 71.410345 શ્રી બી.ટી. પરમષર વનપષલ 9427276055

૨૬૦ અમરેલી અમરેલી ક ાંકષવષવ વષઘણીયષ નસસરી  21.479182, 70.920442 શ્રી એમ.ડી. જાાંબ કીયષ, વનરક્ક 8155035170

૨૬૧ અમરેલી અમરેલી બગસરષ મ ાંજીયષસર ડમે નસસરી 21.593638,  70.970176 શ્રી વી.જે .પાંડયષ, વનરક્ક 7043824592

૨૬૨ અમરેલી અમરેલી બષબરષ રષમપરષ નસસરી 21.51565606 71194603 શ્રી એમ.એસ. પલષસ, વનપષલ 7046678900

૨૬૩ અમરેલી અમરેલી બષબરષ કરીયષણષ નસરી 21.905051 71.356694 શ્રી આર.આર. પઢષરીયષ, વનરક્ક 7698959352

૨૬૪ અમરેલી અમરેલી સષવરક ાંડલષ મોટષ ઝીંઝુડષ નસસરી 21.322498 71.377506 શ્રી એમ.એ. મકવષણષ, વનપષલ 6353711979

૨૬૫ અમરેલી અમરેલી ખષાંભષ મોભનેશ નસસરી 21.127826 71.213618 શ્રી એસ.એન. પાંડયષ, વનરક્ક 8347745984

૨૬૬ અમરેલી અમરેલી સષવરક ાંડલષ કષનષવષવ નસસરી 21.217604 71.274538 શ્રી આર.ટી.લષધવષ, વનપષલ 8153859402

૨૬૭ અમરેલી અમરેલી રષજ લષ ધષરેશ્વર નસસરી 21.123989 71.432814 શ્રી બી.બી. ચષાંદ , વનરક્ક 8511779373

૨૬૮ અમરેલી અમરેલી ઝષફરષબષદ બષબરકોટ નસસરી 20.877417 71.395176 શ્રી એન.બી. ડરે વનરક્ક 9427285513

૨૬૯ ગીર 

સોમનષથ જ નષગઢ ભેંસષણ ભેંસષણ નસસરી (ભેંસષણ-

છોડવડી રોડ, ભેંસષણ)
21.538851 70.491001 શ્રી એચ.સી.દીક્ીત,રષ.ફો. 8758974958

૨૭૦ ગીર 

સોમનષથ જ નષગઢ જ નષગઢ
ડ ાંગરપ ર નસરી (જ નષગઢ 

ખોડીયષર રોડ, ગષમ : 

ડ ાંગરપ ર, તષ.: જ નષગઢ)

21.263421 70.302372 શ્રી વી.બી.ભેડષ,રષ.ફો. 8780737118

૨૭૧ ગીર 

સોમનષથ જ નષગઢ વાંથલી
ખોખરડષ નસરી (વાંથલી-

વેરષવળ રોડ, ખોખરડષ ફષટક 

પષસે, તષ.: વાંથલી)
21.254961 70.175432 શ્રી પી.એચ.સોંદરવષ,રષ.ફો. 8758371333

૨૭૨ ગીર 

સોમનષથ જ નષગઢ મષણષવદર
તમતડી ખષતષકીય નસસરી 

(મષણષવદર-તમતડી રોડ, ગષમ 

: તમતડી, તષ.: મષણષવદર)

21.478817 70.14782
     શ્રી એ.બી.રષઠોડ,રષ.ફો.      ક . 

આર.એ.બેરષ,ફો.ગષડસ
    9265298650     

  9714529987

૨૭૩ ગીર 

સોમનષથ જ નષગઢ મષાંગરોળ
તશવવષવ ખષતષકીય નસસરી 
(કષમનષથ રોડ, કોટડષ ફષટક 

પષસે, તષ.: મષાંગરોળ)

21.081289 70.091716 શ્રી આર.આર. સોલાંકી,ફો.ગષડસ 96380 58903

૨૭૪ ગીર 

સોમનષથ જ નષગઢ તવસષવદર
જાાંબ ડી ખષતષકીય નસસરી 
(તવસષવદર-જાાંબ ડી રોડ, 

સત્તષધષર આશ્રમની બષજ મષાં, 
તષ.: તવસષવદર)

21.175056 70.433411 શ્રી વી.બી.પનોત,ફો.ગષડસ 9722053733

૨૭૫ ગીર 

સોમનષથ જ નષગઢ કેશોદ
રષણેકપરષ ખષતષકીય નસસરી 
(કેશોદ-અજાબ રોડ, ગષમ : 

રષણેકપરષ, તષ.: કેશોદ)

21.296806 70.3026 શ્રી એચ.એલ.ભરડષ,રષ.ફો. 9726782176

૨૭૬ ગીર 

સોમનષથ જ નષગઢ કેશોદ
ચર ખષતષકીય નસસરી (કેશોદ-

બષલષગષમ રોડ, ગષમ : ચર, 

તષ.: કેશોદ)

21.253869 70.148371 ક . ડી.બી.જોટવષ,ફો.ગષડસ 7698289298
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૨૭૭ ગીર 

સોમનષથ જ નષગઢ કેશોદ
સોંદરડષ ખષતષકીય નસસરી 

(સોંદરડષ બસ સ્ક્ટેન્ડની સષમે, 

ગષમ : સોંદરડષ, તષ.: કેશોદ)

21.260738 70.261013 શ્રી આર.બી.ચોહષણ,રષ.ફો. 9328627886

૨૭૮ ગીર 

સોમનષથ જ નષગઢ મેંદરડષ
ગાંગેડી ખષતષકીય નસસરી 

(વાંથલી-સમઢીયષળષ રોડ, 

સમઢીયષળષ ચોકડી પષસે, 

તષ.: મેંદરડષ)
21.19871 70.252067 શ્રી કે.એન.તવરડષ ,રષ.ફો. 9574457869

૨૭૯ ગીર 

સોમનષથ જ નષગઢ મેંદરડષ
કેનેડીપ ર ખષતષકીય નસસરી 
(મેંદરડષ-સષસણ રોડ, ગષમ : 

કેનેડીપ ર, તષ.: મેંદરડષ)
21.161574 70.29211 શ્રી કે.જી.કષરેથષ,રષ.ફો. 9687848588

૨૮૦ ગીર 

સોમનષથ જ નષગઢ મષળીયષ હષ.
મષળીયષ ખષતષકીય નસસરી 
(મષળીયષ-આંબેચષ રોડ, 

મફતીયષપરષ  તવસ્ક્તષર, 

મષળીયષ (હષટીનષ))
21.158333 70.483139 શ્રી વી.જે.સીસોદીયષ,રષ.ફો. 9428372563

૨૮૧ ગીર 

સોમનષથ જ નષગઢ મષળીયષ હષ.
અમરષપ ર ખષતષકીય નસસરી 
(અમરષપ ર-દેવળીયષ રોડ, 

ગષમ : અમરષપ ર, તષ.: 
મષળીયષ (હષટીનષ))

21.165111 70.432028 શ્રી આર.પી.ગૌશ્વષમી,રષ.ફો. 9879707213

૨૮૨ ગીર 

સોમનષથ
ગીર 

સોમનષથ વેરષવળ
ચષાંડ વષવ ખષતષકીય નસસરી 
(જેતપ ર-સોમનષથ હષઇવે, 

ટોલનષકષ પષસે, ગષમ : 

ચષાંડ વષવ, તષ. વેરષવળ)

20.969637 70.328742 શ્રી વી.એન.આંબેચડષ,રષ.ફો. 8347794933

૨૮૩ ગીર 

સોમનષથ
ગીર 

સોમનષથ સ ત્રષપષડષ
સ ાંદરપરષ નસસરી (વેરષવળ-

ઊનષ રોડ, ગષમ : સ ાંદરપરષ, 
તષ. સ ત્રષપષડષ)

20.89925 70.51826 શ્રી જે.એન.પરમષર,ફો.ગષડસ 6354521478

૨૮૪ ગીર 

સોમનષથ
ગીર 

સોમનષથ તષલષલષ
પીપળવષ નસસરી (તષલષલષ-
પીપળવષ રોડ, ગષમ : 

પીપળવષ, તષ.: તષલષલષ)
21.041939 70.537837 શ્રી બી.એચ.ચ ડષસમષ,ફો.ગષડસ 7434009110

૨૮૫ ગીર 

સોમનષથ
ગીર 

સોમનષથ કોડીનષર
રોણષજ નસસરી (કોડીનષર-

રોણષજ રોડ, ગષમ : રોણષજ, 

તષ. કોડીનષર)

20.808059 70.726977 શ્રી એસ.એ.પાંડયષ,રષ.ફો. 9712606767

૨૮૬ ગીર 

સોમનષથ
ગીર 

સોમનષથ કોડીનષર
સ ગષળષ નસસરી (કોડીનષર-

જામવષડષ રોડ, ગષમ: સ ગષળષ, 
તષ.: કોડીનષર)

20.835408 70.044907 શ્રી એમ.ટી.સીડષ,રષ.ફો. 9574807868
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૨૮૭ ગીર 

સોમનષથ
ગીર 

સોમનષથ ઊનષ
ઊનષ સેન્રલ નસસરી 

(ચષાંચકવડ રોડ, મછુન્રી 
નદીનષ કષાંઠે, ઊનષ)

20.835408 70.044907 શ્રી એલ.આર.વષઘેલષ,રષ.ફો. 9909229094

૨૮૮
સષ.વ.તવ, 

દેવભતૂમ 

દ્વષરકષ
દેવભતૂમ 

દ્વષરકષ ખાંભષળીયષ
તસિંહણ નસસરી

જામનગર રોડ, આરષઘનષ 
ઘષમની બષજ મષાં, તસિંહણ

22"28'81.183N 69"69'32.916E શ્રી આર. જે.  જાડજેા, વનરક્ષ સહષયક 9737655694

૨૮૯
સષ.વ.તવ, 

દેવભતૂમ 

દ્વષરકષ
દેવભતૂમ 

દ્વષરકષ ભષણવડ
મોડપર નસસરી

પોરબાંદર રોડ, મ . મોડપર, 

તષ.ભષણવડ
 21"50'50.6"N  069"48'27.3"E શ્રી ડી. એમ. વસરષ, વનપષલ 9687712475

૨૯૦
સષ.વ.તવ, 

દેવભતૂમ 

દ્વષરકષ
દેવભતૂમ 

દ્વષરકષ કલ્યષણપ ર
કલ્યષણપ ર નસસરી,

તસિંચષઇનષ કવષટસરની  બષજ મષાં, 
કલ્યષણપ ર

22"0'24.52"N 69"23'58.09"E શ્રી કે. જી. ઝષલષ, વનપષલ 9825899388

૨૯૧
સષ.વ.તવ, 

દેવભતૂમ 

દ્વષરકષ
દેવભતૂમ 

દ્વષરકષ દ્વષરકષ વષચ્છછુ નસસરી, 
મ . વષચ્છછુ, તષ. દ્વષરકષ 22"10'31.5"N  69"01'54.5"E શ્રી જે. કે. પરમષર, વનરક્ક 7990173751

૨૯૨
સષ.વ.તવ, 

દેવભતૂમ 

દ્વષરકષ
દેવભતૂમ 

દ્વષરકષ દ્વષરકષ વનચેતનષ કેન્ર નસસરી,
તષલ કષ કોટસની બષજ મષાં,  દ્વષરકષ  22"14'41.3N   68"57'44.3E શ્રી એલ. પી. વરૂ, વનરક્ક 6352685708

૨૯૩
સષ.વ.તવ, 

દેવભતૂમ 

દ્વષરકષ
જામનગર જામનગર

નષરણપ ર નસસરી,
રણજીત સષગર ડમેની 
બષજ મષ, સમણષ રોડ, 

નષરણપ ર
22"22'23"N 70"05'19"E શ્રી જી. એસ. ચૌહષણ, વનપષલ 9428075841

૨૯૪
સષ.વ.તવ, 

દેવભતૂમ 

દ્વષરકષ
જામનગર જામનગર વીજરખી નસસરી, 

મ . વીજરખી 22"22'20.0N 70"05'21.7E શ્રી કે. બી. પીપરોતર, વનપષલ 8758892182

૨૯૫
સષ.વ.તવ, 

દેવભતૂમ 

દ્વષરકષ
જામનગર લષલપ ર

લષલપ ર નસસરી, 
રૂપષવટી પ્રષ. શષળની બષજ મષાં, 

લષલપ ર
22" 12'318"N 69" 58'062"E શ્રી કે. જે. ઝષલષ, વનરક્ષ સહષયક 7048740228

૨૯૬
સષ.વ.તવ, 

દેવભતૂમ 

દ્વષરકષ
જામનગર કષલષવડ

બષલાંભડી નસસરી,
ઘોરષજી રોડ,સરવષલીયષ 
ગષમનષ પષટીયે,બષલાંભડી 

ડમેની બષજ મષાં
22"10'5.91"N 70"23'15.8"E શ્રી ડી. એમ. દષફડષ, વનપષલ 9825524302

૨૯૭
સષ.વ.તવ, 

દેવભતૂમ 

દ્વષરકષ
જામનગર ધ્ોલ હરીપર નસસરી,

લતી૫ર રોડ, હરી૫ર 22"34'30.3" N 70"26'11.6"E શ્રી બી. એસ. પ્રસષદ, વનરક્ક 8000076209
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૨૯૮
સષ.વ.તવ, 

દેવભતૂમ 

દ્વષરકષ
જામનગર ધ્ોલ સણોસરષ,

ઘ્રોલ રષજકોટ હષઇવે, સણોસરષ 22"29'14.93"N 70"31'31.85"E ક . એસ. પી. દ દષણી, વનરક્ક 9638720777

૨૯૯
સષ.વ.તવ, 

દેવભતૂમ 

દ્વષરકષ
જામનગર જામજોધપ ર

પષળેશ્વર નસસરી,
પષટણ રોડ,પષળેશ્વર નેશની 
બષજ મષાં,જામજોઘપ ર

21"52'187"N 70"01'609"E શ્રી કે. એન. ભીંભષ, વનપષલ 9428776297

૩૦૦
સષ.વ.તવ, 

દેવભતૂમ 

દ્વષરકષ
પોરબાંદર પોરબાંદર

સોનષરડી નસસરી,
પોરબાંદર થી રષજકોટ હષઇવે, 

ઘરમપ ર પષટીયષ પષસે, 

પોરબાંદર
21"038'54.9"N  69"040'41.14"E શ્રી એ.બી. સરવૈયષ, રે.ફો. ઓ. , પોરબાંદર 7984772374

૩૦૧
સષ.વ.તવ, 

દેવભતૂમ 

દ્વષરકષ
પોરબાંદર પોરબાંદર મ ળ મષધવપ ર નસસરી 21"01506.2"N 69059'16.1"E શ્રી એ.બી. સરવૈયષ, રે.ફો. ઓ. , પોરબાંદર 7984772374

૩૦૨
સષ.વ.તવ, 

દેવભતૂમ 

દ્વષરકષ
પોરબાંદર રષણષવષવ સષજણષવષરી  નસસરી 21"48'28.29N 69"48'31.97E શ્રી એસ. ડી. ડષાંગર, વનરક્ક 7984506511

૩૦૩
સષ.વ.તવ, 

દેવભતૂમ 

દ્વષરકષ
પોરબાંદર ક તતયષણષ સરષડીયષ નસસરી 21"35'15.82"N  70"02'16.86"E શ્રી કે.એન. ભીંભષ, વનપષલ 9925183501

૩૦૪ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ પાંચમહષલ ગોધરષ પષાંડવષ ૨૨.૭૮૫૩૮ ૭૩.૫૬૪૫ શ્રી એમ. બી. શષહ,વનપષલ ૮૧૪૧૭૦૮૬૬૬

૩૦૫ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ પાંચમહષલ ગોધરષ ધનોલ ૨૨.૮૦૪૪૨ ૭૩.૬૨૦૬૫ ક ાં. બી. કે. તષવીયષડ,બીટગષડસ ૭૬૨૪૦૮૨૪૬૩

૩૦૬ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ પાંચમહષલ ગોધરષ લષડપ ર ૨૨.૭૯૩૦૬ ૭૩.૭૨૨૨૩ ક ાં. એમ. બી. તનસરતષ,બીટગષડસ ૯૯૧૩૩૦૪૩૨૪

૩૦૭ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ પાંચમહષલ કષલોલ અલીન્રષ ૨૨.૫૮૨૭૭૫ ૭૩.૪૪૯૮૭૪ ક ાં. એમ.ડી.વણકર,વનપષલ ૭૯૯૦૬૪૫૫૭૮

૩૦૮ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ પાંચમહષલ કષલોલ ગેગડીયષ ૨૨.૬૨૬૩૭૮ ૭૩.૫૯૨૧૫૯ શ્રીમતત આઈ.ડી.પરમષર,વનપષલ ૭૦૧૬૦૬૨૨૪૬

૩૦૯ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ પાંચમહષલ હષલોલ રષણીપ રષ ૨૨.૪૫૬૯૦૮ ૭૩.૫૬૬૯૫૮ શ્રી જે.પી.મકવષણષ,વનપષલ ૯૭૨૫૭૭૨૪૧૦

૩૧૦ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ પાંચમહષલ હષલોલ સ રષ ૨૨.૩૦૨૮૦૨ ૭૩.૩૪૫૭૪ શ્રીમતી જે.આઈ.રષઠવષ,બીટગષડસ ૯૩૨૭૧૮૬૫૬૩

૩૧૧ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ પાંચમહષલ જાાંબ ઘોડષ જોટવડ ૨૨.૩૭૬૦૩૩ ૭૩.૭૨૩૦૬૫ શ્રી જે.એ.રષઠવષ,વનપષલ ૯૯૦૯૪૫૧૫૯૩
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૩૧૨ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ પાંચમહષલ જાાંબ ઘોડષ નષરૂકોટ ૨૨.૩૯૨૨૭૮ ૭૩.૬૮૩૨૭૬ શ્રી એ.એન.નષયક,બીટગષડસ ૯૪૨૩૬૪૩૩૯૮

૩૧૩ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ પાંચમહષલ ઘોઘાંબષ ઘોઘાંબષ ૨૨.૫૬૯૯૯ ૭૩.૬૫૧૭૮ શ્રી એ.આર.રષઠવષ,બીટગષડસ ૯૫૧૦૫ ૦૭૯૨૮

૩૧૪ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ પાંચમહષલ ઘોઘાંબષ મઠ ૨૨.૫૭૪૦૮ ૭૩.૬૫૭૬૧ શ્રી એ.એસ.પગી,વનપષલ ૯૭૨૬૮ ૭૪૬૬૪

૩૧૫ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ પાંચમહષલ ઘોઘાંબષ દેવલીક વષ ૨૨.૬૮૫૭૧ ૭૩.૭૧૭૦૩ શ્રીમતી પી.એમ.રષઠવષ,બીટગષડસ ૯૫૮૬૫ ૮૬૧૨૨

૩૧૬ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ પાંચમહષલ મોરવષ(હ) ખષનપ ર ૨૨.૯૨૭૦૮ ૭૩.૮૪૬૩૨ શ્રી આર.આઇ.સોલાંકી, બીટગષડસ ૯૨૬૫૧૮૭૯૦૯

૩૧૭ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ પાંચમહષલ મોરવષ(હ) મષતરીયષ (વે) ૨૨.૮૮૧૪૪ ૭૩.૮૫૮૯૩ શ્રીમતી આર.બી.૫ટેલ, બીટગષડસ ૯૫૩૭૫૬૪૦૪૭

૩૧૮ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ પાંચમહષલ શહરેષ તષડવષ ૨૨.૮૯૩૯૯ ૭૩.૬૩૪૭૯ શ્રી જે.કે.૫રમષર,બીટગષડસ ૯૬૬૪૮૨૦૭૪૦

૩૧૯ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ મદહસષગર લ ણષવષડષ જેશીંગપ ર નસસરી ૨૩.૦૬૮૫ ૭૩.૩૭૧૧૫ શ્રીમતી એસ.જે.રષઠોડ બીટગષડસ ૮૧૪૧૧૩૫૧૮૮

૩૨૦ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ મદહસષગર લ ણષવષડષ સ વષ નસસરી ૨૩.૦૭૭૦૮ ૭૩.૬૧૭૮૮ શ્રી આર.એન.ચૌધરી બીટગષડસ ૭૬૯૮૯૪૧૭૦૬

૩૨૧ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ મદહસષગર બષલષતસનોર આલેલષ ૨૩.૧૨૪૩૧ ૭૩.૩૬૬૬૮ શ્રીમતી એસ.એ.ઠષકોર બીટગષડસ ૯૯૨૪૫૬૪૨૦૬

૩૨૨ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ મદહસષગર તવરપ ર જમજર ૨૩.૧૧૪૪ ૭૩.૨૯૪૨ શ્રીમતી જી.જે.મષલીવષડ,બીટગષડસ ૭૬૨૧૮૮૭૪૧૩

૩૨૩ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ મહીસષગર કડષણષ ગોધર ૨૩.૨૪૦૪૫ ૭૩.૪૬૪૭૧ શ્રી વી.ડી.તષવીયષડ, બીટગષડસ ૯૩૧૩૦૨૭૦૯૪

૩૨૪ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ મહીસષગર કડષણષ રષજનપ ર ૨૩.૨૬૩૧૮ ૭૩.૭૯૪૫૬ શ્રી એસ.જે.ભ નેતર, વનપષલ ૭૫૬૭૫૧૪૨૮૮

૩૨૫ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ મહીસષગર ખષનપ ર બષકોર ૨૩.૨૦૯૩૧ ૭૩.૩૫૬૧૭ શ્રી.પી.એસ.મછષર, વનપષલ ૯૬૩૮૩૧૭૯૨૩

૩૨૬ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ મહીસષગર ખષનપ ર લીમડીયષ ૨૫.૮૩૩૨૩ ૭૭.૩૧૦૧૩ શ્રી.પી.એસ.મછષર,વનપષલ ૯૬૩૮૩૧૭૯૨૩

૩૨૭ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ મદહસષગર સાંતરષમપ ર પષદેડીઅડોર ૨૩.૧૫૬૦૧ ૭૩.૮૯૭૬૫ શ્રીમતી એસ.ડી.પષરગી,બીટગષડસ ૭૨૮૩૯૪૫૪૧૮

૩૨૮ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ મદહસષગર સાંતરષમપ ર વડષ તળષવ ૨૩.૧૫૧૨૩ ૭૩.૯૭૭૫૬ શ્રી વી.ડી.સેલોત,બીટગષડસ ૯૭૧૨૬૧૪૮૩૧

૩૨૯ સષ.વ.તવ.

ગોધરષ મદહસષગર સાંતરષમપ ર બષરેલષ ૨૩.૧૩૧૮૯ ૭૩.૭૨૨૦૨ શ્રીમતી ય .એફ.બષમણીયષ,બીટગષડસ ૭૫૭૫૦૧૯૬૪૪
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અ.નાં. તવભષગ જજલ્લો તષલ કો નસસરીન ાં સ્ક્થળ
લોકેશન  નસસરીમષાં  ફરજ બજાવતષ  કમસચષરીન ાં નષમ 

અને હોદ્દો મોબષઈલ  નાંબર

૩૩૦ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ બષરીયષ બષરીયષ ૨૨.૭૦૮ ૭૩.૯૧૪૩૨ શ્રી બી. જી. વણકર  વનપષલ ૯૯૭૯૩૪૬૭૬૨

૩૩૧ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ બષરીયષ ભ લર ૨૨.૭૫૬૨ ૭૩.૯૪૯૯૨ શ્રી એમ. એન. પટેલીયષ બીટગષડસ ૬૩૫૫૧૧૯૯૮૨૧

૩૩૨ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ બષરીયષ રેબષરી ૨૨.૭૮૩૫ ૭૩.૮૮૮૪૮ શ્રીમતત એમ. આર. પટેલ બીટગષડસ ૯૦૨૩૧૬૫૩૨૯

૩૩૩ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ બષરીયષ નષની માંગોઈ ૨૨.૬૦૨૩ ૭૩.૮૩૪૩ શ્રીમતત એ. ડી. રષઠવષ બીટગષડસ ૭૦૬૯૧૧૬૦૮૪

૩૩૪ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ બષરીયષ જ નષ બષરીયષ ૨૨.૬૬૬૫ ૭૩.૯૦૧૯૭૫ શ્રી વી. કે. પટેલ બીટગષડસ ૯૮૭૦૦૨૯૪૦૪

૩૩૫ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ દષહોદ રષબડષલ ૨૨.૮૩૧૬૧ ૭૪.૨૨૨૫ ક . પી. કે. મહીડષ બીટગષડસ ૯૪૨૮૧૮૪૦૬૩

૩૩૬ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ દષહોદ ગાંદષક વષ ૨૨.૮૪૦૨૭ ૭૪.૨૪૬૨ શ્રીમતત કે. આર. ગષમીત બીટગષડસ ૮૮૪૯૦૮૬૩૭૨

૩૩૭ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ દષહોદ જાલત ૨૨.૮૧૪૮૬ ૭૪.૨૯૪૫૭ શ્રીમતત એસ. એસ. બષરીયષ બીટગષડસ ૯૭૧૪૭૭૯૦૭૭

૩૩૮ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ ઝષલોદ નષનસલષઇ ૨૩.૦૫૩૯૫ ૭૪.૧૫૫૮૯ શ્રી એમ. સી. મકવષણષ બીટગષડસ ૮૧૨૮૩૮૭૨૯૧

૩૩૯ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ ઝષલોદ ઈટષડી ૨૩.૦૬૩૧ ૭૩.૯૯૨૬૯ શ્રી એ. કે. ડષમોર બીટગષડસ ૭૯૮૪૬૭૩૮૩૯

૩૪૦ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ ઝષલોદ ટષાંડી ૨૩.૦૨૮૦૯ ૭૪.૧૫૯૭૬ શ્રી કે. એમ. ભેદી  બીટગષડસ ૯૬૩૮૨૬૯૦૮૬

૩૪૧ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ ફતેપ રષ પષડલીયષ ૨૩.૧૫૫૩૭ ૭૪.૦૦૬૨૭ શ્રી પી. એસ. તષતવયષડ  વનપષલ ૯૨૬૫૩૨૭૩૦૭

૩૪૨ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ ફતેપ રષ દહન્દ્ોલીયષ ૨૩.૧૨૩૯૨ ૭૩.૯૯૮૩૬ શ્રી આર. એ. પષરગી વનપષલ ૯૭૨૬૭૬૯૩૩૯

૩૪૩ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ ફતેપ રષ ફતેપ રષ (છષલોર) ૨૩.૨૬૩૦૪ ૭૪.૦૫૯૮ શ્રી ઝેડ. કે. ખષાંટ સ પ. વોચમેન ૬૩૫૫૮૩૦૮૧૯

૩૪૪ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ ફતેપ રષ વષાંકષનેર ૨૩.૧૨૯૦૪ ૭૪.૦૪૯૭૯ શ્રી આર. એ. પષરગી વનપષલ ૯૭૨૬૭૬૯૩૩૯

૩૪૫ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ ગરબષડષ પષાંચવષડષ ૨૨.૭૩૦૩૩ ૭૪.૩૦૩૯૪ શ્રી એચ. બી. રષઠોડ  બીટગષડસ ૯૭૨૭૦૮૩૭૬૫

૩૪૬ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ ગરબષડષ સષહડષ ૨૨.૭૨૫૩૮ ૭૪.૩૦૨૧૮ શ્રી એચ. બી. રષઠોડ  બીટગષડસ ૯૭૨૭૦૮૩૭૬૫

૩૪૭ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ ગરબષડષ ભે-૧ ૨૨.૬૭૮૬૫ ૭૪.૨૫૭૩૨ શ્રી બી. જી. પરમષર  બીટગષડસ ૬૩૫૧૪૭૧૪૧૦
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૩૪૮ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ ગરબષડષ ભે-૨ ૨૨.૬૮૦૩૫ ૭૪.૨૫૭૩૫ શ્રી બી. જી. પરમષર  બીટગષડસ ૬૩૫૧૪૭૧૪૧૦

૩૪૯ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ ગરબષડષ અભલોડ ૨૨.૭૨૪૫૨ ૭૪.૨૪૩૨૪ શ્રી બી. જી. પરમષર  બીટગષડસ ૬૩૫૧૪૭૧૪૧૦

૩૫૦ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ ધષનપ ર ચષરી ૨૨.૫૮૮૪૫ ૭૪.૦૯૪૪૫ શ્રી આર. કે. પટેલ  બીટગષડસ ૭૦૧૬૦૦૯૧૦૭

૩૫૧ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ ધષનપ ર પીપોદરષ ૨૨.૭૨૩૪૪ ૭૪.૦૪૮૮૫ શ્રી એસ. કે. રષઠવષ  બીટગષડસ ૯૫૧૦૨૩૧૫૮૬

૩૫૨ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ ધષનપ ર મોઢવષ ૨૨.૬૭૩૯૧ ૭૪.૦૪૫૦૩ શ્રી સી. બી. પટેલ વનપષલ ૮૨૩૮૭૨૮૫૯૮

૩૫૩ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ ધષનપ ર તરમકષચ ૨૨.૬૩૧૪૬ ૭૪.૦૪૬૧૯ શ્રી ડી. જે. રષઠવષ  બીટગષડસ ૯૧૦૬૯૯૨૬૩૪

૩૫૪ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ ધષનપ ર બષટણપ રષ ૨૨.૬૬૦૭૫ ૭૪.૨૫૧૨૬ શ્રી સી. બી. પટેલ વનપષલ ૮૨૩૮૭૨૮૫૯૮

૩૫૫ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ લીમખેડષ લીમખેડષ ૨૨.૮૨૫૭૨ ૭૩.૯૯૫૨ શ્રીમતત એસ. એલ. પટેલ બીટગષડસ ૯૬૮૭૯૭૦૦૯૭

૩૫૬ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ લીમખેડષ સરજ મી ૨૨.૯૩૬૬૪ ૭૪.૦૦૪૪૨ શ્રી જે. એન. બષરીયષ બીટગષડસ ૯૭૩૭૪૫૯૨૯૨

૩૫૭ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ લીમખેડષ કેશરપ ર ૨૨.૮૯૭૧૮ ૭૩.૯૩૭૪૮ શ્રીમતત એ. એલ. ધષરવષ બીટગષડસ ૭૫૭૨૯૨૮૫૮૦

૩૫૮ સષ.વ.તવ.

દષહોદ દષહોદ લીમખેડષ વડીયષ ૨૨.૮૯૫૫૯ ૭૪.૦૩૮૭૯ શ્રીમતત એસ. બી. પટેલ બીટગષડસ ૯૫૮૬૨૩૨૭૩૫

૩૫૯ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ વડોદરષ વડોદરષ
સયષજીબષગ નસસરી, 

બષલભવન સષમે કષરેલીબષગ, 

વડોદરષ
N-22.18.95  E-073.11.586 શ્રી આર.આર.જાધવ, વનપષલ ૭૫૭૪૮૮૭૫૫૮

૩૬૦ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ વડોદરષ વડોદરષ પોર,

પોર બસ સ્ક્ટેન્ડ પષછળ, મ .પોર N-22.082855  E-73.112.191 શ્રી જે.સી.પષરેખ, વનપષલ ૯૯૦૪૫૦૩૮૨૯

૩૬૧ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ વડોદરષ વડોદરષ
ફષજલપ ર 

તનગમ નસસરીની બષજ મષાં 
મ .પો.ફષજલપ ર

N-22.254508  E-73.051393 શ્રી જે.એસ.પરમષર, વનપષલ ૯૮૨૫૬૪૮૫૮૦

૩૬૨ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ વડોદરષ સષવલી
તવસનગર

તવસનગર ગષમ પષસે, 

સષવલીથી હષલોલ રોડ 

તષ.સષવલી
N-22.32.568  E-073.18.543 શ્રી એલ.પી.વસષવષ, વનપષલ ૯૭૨૬૫૭૧૯૪૪
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૩૬૩ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ વડોદરષ સષવલી
સષવલી 

વડીતળષવ પષસે, સષવલી થી 
હષલોલ રોડ તષ.સષવલી

N-22.33.483 E-073.12.600 શ્રી ડી.સી.પટેલ, વનપષલ ૯૯૦૪૮૩૮૧૧૫

૩૬૪ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ વડોદરષ સષવલી
સરદષરપ રષ 

વષાંકષનેર કેનષલ પષસે 

સરદષરપ રષ, સષવલી
N-22.37.150  E-070.56.3082 શ્રી ડી.સી.પટેલ,  વનપષલ ૯૯૦૪૮૩૮૧૧૫

૩૬૫ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ વડોદરષ વષઘોડીયષ મ .પો.નીમેટષ
તષ. વષઘોડીયષ , જજ. વડોદરષ N-22.21.18.9  E-073.18.42.6

જસવાંતભષઈ પી.મકવષણષ ,રષઉન્ડ ફોરેસ્ક્ટર 

નીમેટષ ૯૯૭૯૫૮૮૨૭૧

૩૬૬ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ વડોદરષ વષઘોડીયષ રવષલ
તષ. વષઘોડીયષ , જજ. વડોદરષ N-22.22.7  E-073.20.45

રૂપલબેન એચ.પ્રજાપતત ઈ.ચષર્જ  

બીટગષડસ ,જરોદ ૮૧૪૧૮૬૦૩૬૩

૩૬૭ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ વડોદરષ વષઘોડીયષ ગોરજ
તષ. વષઘોડીયષ , જજ. વડોદરષ N-22.18.37  E-073.14.9 રસીલષબેન પી.ગષાંતવત,બીટગષડસ  ખેરવષડી ૯૬૬૨૪૧૨૭૩૨

૩૬૮ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ વડોદરષ વષઘોડીયષ વેજલપ ર
તષ. વષઘોડીયષ , જજ. વડોદરષ N-22.16.35.1  E-073.25.11.6 અતનતષબેન જે. રષઠવષ ,બીટગષડસવષઘોદડયષ ૯૦૧૬૨૩૧૪૩૮

૩૬૯ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ વડોદરષ ડભોઈ
સષઠોદ 

મ .પો.સષઠોદ, તષ. ડભોઇ, જજ. 

વડોદરષ
N-22.07.735  E-073.22.098 શ્રી ડી.ડી.ખષરવષ, વનપષલ ૭૪૮૪૯૭૫૫૬૩

૩૭૦ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ વડોદરષ કરજણ
ધષવટ

મ .પો.ધષવટ, તષ. કરજણ, જજ. 

વડોદરષ
N-72.22.434  E-073.10.210 શ્રી આર.એમ.વસષવષ,વનપષલ ૭૯૮૪૩૪૦૯૫૧

૩૭૧ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ વડોદરષ કરજણ
લીલોડ 

મ .પો.લીલોડ, તષ. કરજણ, 

જજ. વડોદરષ
N-21.52.414  E-073.13.886 શ્રી વષય.આર.કહષર, વનપષલ ૯૪૨૬૫૫૮૦૨૨

૩૭૨ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ વડોદરષ પષદરષ
પષદરષ 

પષદરષ-ડભષસષ રોડ, સરકષરી 
ટય બવેલ પષસે, તષ. પષદરષ, 

જજ. વડોદરષ.
N-22.24.06.26  E-073.06.71.85 શ્રી જે.એમ.પરમષર, વનપષલ ૭૬૦૦૯૯૩૪૭૦

૩૭૩ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ વડોદરષ પષદરષ
ઘષયજ 

લતીપ રષ-સેજાક ાંવષ રોડ, 

લતીપ રષ કેનષલ પષસે, તષ. 
પષદરષ, જજ. વડોદરષ

N-22.21.78.70 E-073.06.53.22 શ્રી એમ.બી.તનઝષમષ, વનપષલ ૯૬૮૭૩૨૪૬૨૮



અક્ષાંસ રેખષાંશ
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

અ.નાં. તવભષગ જજલ્લો તષલ કો નસસરીન ાં સ્ક્થળ
લોકેશન  નસસરીમષાં  ફરજ બજાવતષ  કમસચષરીન ાં નષમ 

અને હોદ્દો મોબષઈલ  નાંબર

૩૭૪ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ વડોદરષ પષદરષ
વડ 

વડ  થી ટીંબી રોડ, તષ. 
પષદરષ, જજ. વડોદરષ.

N-22.22.10.48 E-073.98.67.48 શ્રી એચ.ડી.તનઝષમષ, વનપષલ ૯૮૯૮૨૨૬૧૦૩

૩૭૫ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ વડોદરષ તશનોર
મષાંજરોલ

મ .પો. મષાંજરોલ, સષધલી થી 
ક કસ રોડ, તષ.તશનોર, જજ. 

વડોદરષ
N-21.97.973   E-073.31.146 શ્રી વી.આર.રબષરી,બીટગષડસ ૮૨૦૦૬૪૭૪૬૬

૩૭૬ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ વડોદરષ તશનોર
મોટષફોફળીયષ  

મ .પો. મોટષફોફળીયષ , સેગવષ 
થી તશનોર રોડ, તષ.તશનોર, 

જજ. વડોદરષ
N-21.95.214  E-073.37.159 શ્રી એસ,એચ પ્રજાપતત,વનપષલ ૮૨૦૦૬૪૭૪૬૬

૩૭૭ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ છોટષઉદેપ ર નસવષડી
વઘષચ 

મ . વઘષચ,પો.બોરીયષદ, તષ. 
નસવષડી, જજ.છોટષઉદેપ ર

N-22.06.53.53   E-073.83.09.52 શ્રી ડી.કે.રષઠવષ, વનપષલ ૯૬૮૭૭૬૪૧૦૬

૩૭૮ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ છોટષઉદેપ ર નસવષડી
જીતપ રષ 

મ . જીતપ રષ,તષ. નસવષડી, 
જજ. છોટષઉદેપ ર

N-22.02.506  E-073.71.862 શ્રી આર.જે.રષઠવષ, વનપષલ ૯૮૯૮૬૪૯૦૭૫

૩૭૯ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ છોટષઉદેપ ર  છોટષઉદેપ ર
પ નીયષવષાંટ

મ .પો.પ નીયષવષાંટ, તષ. જજ. 

છોટષઉદેપ ર
N-22.33.20.34  E-073.94.78.42 શ્રીમતી દહનષબેન જે.જોિી, બીટગષડસ ૯૬૬૨૧૬૧૬૨૫

૩૮૦ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ છોટષઉદેપ ર  છોટષઉદેપ ર
દ મષલી 

મ .પો.દ મષલી, તષ. જજ. 

છોટષઉદેપ ર
N-22.20.44.08  E-073.55.17.08 શ્રી કે.બી.રષઠવષ,  બીટગષડસ ૯૫૮૬૪૬૬૬૩૦

૩૮૧ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ છોટષઉદેપ ર  છોટષઉદેપ ર
પીપલેજ 

પીપલેજ મ .પો.પીપલેજ, 

તષ.જજ.છોટષઉદેપ ર.

N-22.21.575  E-073.51.801 શ્રી તવ.ડી. સગર , બીટગષડસ ૯૪૨૯૮૩૪૬૫૮

૩૮૨ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ છોટષઉદેપ ર  છોટષઉદેપ ર
કવષાંટ

મ .પો.કવષાંટ, તષ.કવષાંટ, જજ. 

છોટષઉદેપ ર
N-22.09.67  E-074.04.819 શ્રીમતી એમ.એસ.રષઠવષ ૬૩૫૫૦૮૯૩૫૫

૩૮૩ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ છોટષઉદેપ ર પષવીજેતપ ર
 ઇંટવષડષ

ઠે. ઇંટવષડષ તષ. પષવીજેતપ ર, 

જજ. છોટષઉદેપ ર
N-22.21.135  E-073.50.58.7 શ્રીમતી કે.એમ.રષઠવષ,બીટગષડસ ૮૨૩૮૬૫૦૯૪૯
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૩૮૪ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ છોટષઉદેપ ર પષવીજેતપ ર
સ સ્ક્કષલ 

સષલપ રષ ફળીય , મ .પો. 
સ સ્ક્કષલ તષ. પષવીજેતપ ર, જજ. 

છોટષઉદેપ ર
N-22.21.11.9  E-073.50.58.8 શ્રી કે.આર.બષરીયષ,વનપષલ ૭૮૭૪૬૭૫૫૨૫

૩૮૫ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ છોટષઉદેપ ર પષવીજેતપ ર
મોટષકષાંટવષ

મ . મોટષકષાંટવષ  પો.વષલોઠી, 
તષ. બોડલેી, જજ.છોટષઉદેપ ર

N-22.24.44.6  E-073.46.28.7 શ્રી જે.બી.રષઠવષ, વનપષલ ૯૯૯૮૮૧૬૭૫૭

૩૮૬ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ છોટષઉદેપ ર પષવીજેતપ ર
ડરેીયષ

મ . ડરેીયષ, પો.કલષરષણી, 
તષ.પષવીજેતપ ર, 

જજ.છોટષઉદેપ ર
N-22.16.34.40  E-073.41.57.54 શ્રી એચ.એફ.ઝષલષ, ઇચષ વનપષલ ૬૩૫૪૭૪૧૨૮૪

૩૮૭ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ છોટષઉદેપ ર સાંખેડષ
ક ાંડીયષ

મ .પો. ક ાંડીયષ, તષ. બોડલેી, 
જજ. છોટષઉદેપ ર

N-22.102.512  E-73.72.79.41 શ્રી પી.સી.બષરીયષ, વનપષલ ૯૯૯૮૬૬૪૮૩૨

૩૮૮ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ છોટષઉદેપ ર સાંખેડષ
ગરોલ,

મ .પો. ગરોલ, તષ. બોડલેી, 
જજ. છોટષઉદેપ ર

N-22.16.3053  E-73.38.41.58 શ્રી વી.એચ.રષઠવષ, વનપષલ ૯૯૭૮૦૧૦૨૨૩

૩૮૯ સષ.વ.તવ.

વડોદરષ છોટષઉદેપ ર સાંખેડષ
હષાંડોદ

મ .પો. હષાંડોદ, તષ. સાંખેડષ, જજ. 

છોટષઉદેપ ર
N-22.15.23.69 E-73.56.76.48 શ્રી પી.સી.બષરીયષ, વનપષલ ૯૯૯૮૬૬૪૮૩૨

૩૯૦
તવસ્ક્તરણ 

વન 

તવભષગ, 

કચ્છછ
કચ્છછ અંજાર પ્રભ કૃપષ 23.115.057 70.019.087 શ્રી સી.ડી.ચાંરદેઠયષ, વનરક્ક સહષયક 9033270065

૩૯૧
તવસ્ક્તરણ 

વન 

તવભષગ, 

કચ્છછ
કચ્છછ અંજાર સષપેડષ 23.16.172 69.95.52.31 શ્રી સી.ડી.ચાંરદેઠયષ, વનરક્ક સહષયક 9033270065

૩૯૨
તવસ્ક્તરણ 

વન 

તવભષગ, 

કચ્છછ
કચ્છછ ભચષઉ નવષગષમ 23.19.878 070.19.831 શ્રી એમ.એન.જોિી,વનરક્ક સહષયક 9558120565
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૩૯૩
તવસ્ક્તરણ 

વન 

તવભષગ, 

કચ્છછ
કચ્છછ ભ જ મોચીરષઇ 23.23.10.6 69.61.98.7 ક . બી.વી.ગોહલે, વનરક્ક સહષયક 7817826833

૩૯૪
તવસ્ક્તરણ 

વન 

તવભષગ, 

કચ્છછ
કચ્છછ ભ જ મીરજા૫ર 23.13.35.9 069.38.15.2 ક . બી.વી.ગોહલે, વનરક્ક સહષયક 7817826833

૩૯૫
તવસ્ક્તરણ 

વન 

તવભષગ, 

કચ્છછ
કચ્છછ ભ જ મોખષણષ 23.28.82.8 70.01.66.7 શ્રીમતત ય .એ.૫રમષર, વનરક્ક 8758476933

૩૯૬
તવસ્ક્તરણ 

વન 

તવભષગ, 

કચ્છછ
કચ્છછ દયષ૫ર દયષ૫ર 23.37.40 68.54.10 શ્રી આર.વી.મેરીયષ, વનપષલ 9727497892

૩૯૭
તવસ્ક્તરણ 

વન 

તવભષગ, 

કચ્છછ
કચ્છછ દયષ૫ર કૈયષરી 23.41.02 68.38.24 શ્રી એચ.જી.જોિી, વનરક્ક સહષયક 9033407750

૩૯૮
તવસ્ક્તરણ 

વન 

તવભષગ, 

કચ્છછ
કચ્છછ મષાંડવી શીરવષ 22.51.897 069.16.890 શ્રી જે.પી.ગઢવી, વનપષલ 9727272122

૩૯૯
તવસ્ક્તરણ 

વન 

તવભષગ, 

કચ્છછ
કચ્છછ મષાંડવી ઘ ણઇ 23.03.49.9 069.29.51.7 શ્રી એ.આઇ.ભાંભરષ , વનપષલ 9265514675

૪૦૦
તવસ્ક્તરણ 

વન 

તવભષગ, 

કચ્છછ
કચ્છછ મ ન્રષ શષડષઉ 22.51.42 069.44.48 શ્રી એચ.આર.ડષાંગર, વનરક્ક 9998907010
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૪૦૧
તવસ્ક્તરણ 

વન 

તવભષગ, 

કચ્છછ
કચ્છછ નખત્રષણષ મથલ 23.25.475 069.10.595 શ્રી કે.કે.૫રમષર, વનપષલ 9510058422

૪૦૨
તવસ્ક્તરણ 

વન 

તવભષગ, 

કચ્છછ
કચ્છછ નખત્રષણષ સષાંયરષ 23.16.029 069.19.605 શ્રી એમ.ડી.પરમષર, વનરક્ક સહષયક 8140751199

૪૦૩
તવસ્ક્તરણ 

વન 

તવભષગ, 

કચ્છછ
કચ્છછ નલીયષ ભવષની૫ર 23.13.20 69.04.21 શ્રી એમ.બી.બષરૈયષ, વનરક્ક સહષયક 7778866932

૪૦૪
તવસ્ક્તરણ 

વન 

તવભષગ, 

કચ્છછ
કચ્છછ રષ૫ર રષ૫ર 23.33.029 70.38.43.3 શ્રી વી.આઇ.જોિી, વનપષલ 9825591175

૪૦૫
તવસ્ક્તરણ 

વન 

તવભષગ, 

કચ્છછ
કચ્છછ રષ૫ર નીલ૫ર 23.31.23.1 70.38.55.4 શ્રી વી.આઇ.જોિી, વનપષલ 9825591175

૪૦૬
વન 

તવભષગ, 

પષટણ
પષટણ પષટણ તસધ્ધધ સરોવર નસસરી N 23.841414 E 72.108845

શ્રીમતી એન.એસ. ચૌધરી, વનપષલ-પષટણ
શ્રી એસ.એસ. પરમષર, વનરક્ક-પષટણ

૮૨૦૦૨ ૫૪૦૩૩
૯૯૧૩૮ ૬૬૦૧૩

૪૦૭
વન 

તવભષગ, 

પષટણ
પષટણ પષટણ હષાંસષપ ર નસસરી N 23.843545 E 72.156007

શ્રીમતી એન.એસ. ચૌધરી, વનપષલ-પષટણ
શ્રીમતી એ.એસ. ચૌધરી, વનરક્ક-પષટણ

૮૨૦૦૨ ૫૪૦૩૩
૮૧૬૦૨ ૨૮૯૫૫

૪૦૮
વન 

તવભષગ, 

પષટણ
પષટણ તસધધપ ર લષલપ ર N 23.902043 E 72.387209

શ્રી પી.બી.જોિી, વનપષલ- તસધધપ ર
ક . એસ.એસ.પટેલ, વનરક્ષ સહષયક- 

તસધધપ ર
૯૭૨૭૦ ૭૦૪૪૫
૭૩૫૯૫ ૨૭૦૩૮

૪૦૯
વન 

તવભષગ, 

પષટણ
પષટણ તસધધપ ર દેથળી N 23.912321 E 72.329758

શ્રી પી.બી.જોિી, વનપષલ- તસધધપ ર
શ્રી વી.જે.ચૌધરી, વનરક્ક - વનષસણ

૯૭૨૭૦ ૭૦૪૪૫
૮૧૪૦૭ ૯૮૫૦૬

૪૧૦
વન 

તવભષગ, 

પષટણ
પષટણ સષાંતલપ ર  નલીયષ નસસરી N.23.77.7.782 E 71.38 34.350 શ્રી.વષય.પી.જાદવ, ઈ.ચષ વનપષલ વષરષહી ૯૪૦૮૫૦૩૩૮૦
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૪૧૧
વન 

તવભષગ, 

પષટણ
પષટણ સષાંતલપ ર વરણોસરી નસસરી N.23.55.29.413 E 71.20 7.144 શ્રી.એ.એમ.ઠષકોર, ઈ.ચષ વનપષલ કોરડષ ૯૬૩૮૧૩૨૯૪૧

૪૧૨
વન 

તવભષગ, 

પષટણ
પષટણ તવ.હષરીજ વષદીપ રષ N 23.691257 E 71.875041

શ્રી જી.એમ.પટેલ, ઈ.ચષ વનપષલ- હષરીજ(પ)

શ્રી બી.કે.રબષરી, વનરક્ક- સમી
૮૨૦૦૨ ૫૪૦૩૩
૯૯૧૩૮ ૬૬૦૧૩

૪૧૩
વન 

તવભષગ, 

પષટણ
પષટણ તવ.હષરીજ ટીમ્બષ N 23.4132.1 E 71.5304.7

શ્રી જી.એમ.પટેલ, ઈ.ચષ વનપષલ- હષરીજ(પ)

શ્રીમતી એસ.બી.ગોઝષરીયષ, વનરક્ક- 

હષરીજ પતિમ
૮૨૦૦૨ ૫૪૦૩૩
૮૧૬૦૨ ૨૮૯૫૫

૪૧૪
વન 

તવભષગ, 

પષટણ
પષટણ ચષણસ્ક્મષ બ્રષહમણવષડષ N 23' 38' 35.4" E 72'05' 52.6"

શ્રીમતત એમ.કે. પટેલ, ઇ.ચષ. વનપષલ 

ચષણસ્ક્મષ 
શ્રી એન.પી. ચૌઘરી,વનરક્ક ચષણસ્ક્મષ-ર

૯૬૨૪૬ ૩૭૫૦૧

૯૫૫૮૨ ૪૪૪૬૨

૪૧૫
વન 

તવભષગ, 

પષટણ
પષટણ ચષણસ્ક્મષ ભષટવષસણષ N 23' 38' 10.1" E 72' 05' 17.6"

શ્રીમતત એમ.કે. પટેલ, ઇ.ચષ. વનપષલ 

ચષણસ્ક્મષ શ્રી એન.પી. ચૌઘરી, વનરક્ક 

ચષણસ્ક્મષ-ર
૯૬૨૪૬ ૩૭૫૦૧
૯૫૫૮૨ ૪૪૪૬૨

૪૧૬
વન 

તવભષગ, 

પષટણ
પષટણ રષઘનપ ર બોરૂડષ નસસરી N 23.586445 E 71.273860

શ્રીમતી એચ.એમ.પટેલ, વનરક્ક-

રષઘનપ ર-ર ઈ.ચષ.વનપષલ-રષઘનપ ર
શ્રીમતી એન.આર.પટેલ, વનરક્ક-

રષઘનપ ર-૧

૯૨૬૫૨૩૬૨૦૪
૯૬૨૪૧૧૮૭૬૮

૪૧૭
વન 

તવભષગ, 

પષટણ
પષટણ રષઘનપ ર બાંઘવડ નસસરી N 23.54554 E 71.37413

શ્રી જે.એમ.પરમષર, વનરક્ક-દેવ ઈ.ચષ. 
વનપષલ-બાંઘવડ

૭૯૯૦૮૪૧૩૬૭

૪૧૮ ગષાંઘીનગર ગષાંઘીનગર ગષાંઘીનગર જે-7 નસસરી સેક્ટર-30, 

ગષાંધીનગર N-23 239 753 E-72 67 6705 શ્રી એમ.કે.દેસષઇ, વનરક્ક ૯૫૭૪૦૫૨૬૬૦
૪૧૯ ગષાંઘીનગર ગષાંઘીનગર ગષાંઘીનગર રષજભવન N-23 21 4417 E-72 66 876 શ્રી એન.કે.પરમષર, વનરક્ક ૯૯૨૫૭૦૨૬૯૧
૪૨૦ ગષાંઘીનગર ગષાંઘીનગર ગષાંઘીનગર સેક્ટર-17 નસસરી N-23 22 6098 E-72 64 6945 શ્રી આર.બી.પરમષર, વનરક્ક ૭૬૯૮૬૩૫૭૧૮
૪૨૧ ગષાંઘીનગર ગષાંઘીનગર ગષાંઘીનગર આદીવષડષ N-23 25 7125 E-72 64 8454 સ શ્રી એચ.બી.ચૌઘરી, વનરક્ક ૯૬૦૧૧૦૪૪૯૦
૪૨૨ ગષાંઘીનગર ગષાંઘીનગર ગષાંઘીનગર પષલજ N-23 22 3898 E-72 69 572 શ્રી એમ.ડી.પરમષર, વનરક્ક ૯૯૦૪૮૮૭૦૪૮
૪૨૩ ગષાંઘીનગર ગષાંઘીનગર ગષાંઘીનગર ઇન્ર્ોડષ નસસરી ચ- 0 સકસલ N-23 50 707 E-72 32 304 સ શ્રી ડી.એ.અચષયસ, વનરક્ક ૮૧૬૦૫૧૭૧૦૫
૪૨૪ ગષાંઘીનગર ગષાંઘીનગર ગષાંઘીનગર તસહોલી મોટી N-23 15 06 E-72 44 44 શ્રી જે.અર.પટેલ, વનરક્ક ૮૩૦૬૦૧૦૪૦૦
૪૨૫ ગષાંઘીનગર ગષાંઘીનગર કલોલ શેરીસષ N-23 11  57 E-72 28 22 શ્રી જે.સી.પટેલ, વનપષલ ૯૮૨૪૨૭૧૦૧૧
૪૨૬ ગષાંઘીનગર ગષાંઘીનગર કલોલ નષરદીપ ર N-23 32 6798 E-72 57 3282 શ્રી વી.જી.ચૌઘરી, વનપષલ ૭૮૭૪૦૦૧૯૧૨
૪૨૭ ગષાંઘીનગર ગષાંઘીનગર મષણસષ લબલોદરષ N-23 30 397 E-072 38 810 શ્રી જે.એસ.પટેલ, વનરક્ક ૯૪૨૮૩૧૩૫૬૫
૪૨૮ ગષાંઘીનગર ગષાંઘીનગર મષણસષ આજોલ N-23 29 071 E-072 41 801 શ્રીમતત બી.બી.પટેલ, વનપષલ ૯૯૦૯૮૨૦૩૯૩
૪૨૯ ગષાંઘીનગર ગષાંઘીનગર મષણસષ મષણસષ N-23 41 478 E-072 64 731 શ્રી જી.આર .ચૌઘરી, વનપષલ ૯૭૨૩૭૫૫૮૭૮



અક્ષાંસ રેખષાંશ
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

અ.નાં. તવભષગ જજલ્લો તષલ કો નસસરીન ાં સ્ક્થળ
લોકેશન  નસસરીમષાં  ફરજ બજાવતષ  કમસચષરીન ાં નષમ 

અને હોદ્દો મોબષઈલ  નાંબર

૪૩૦ ગષાંઘીનગર ગષાંઘીનગર દહગેષમ ચષાંપલપ ર N-23 11 653 E-72 50 855 શ્રી એસ.એમ.ચૌઘરી, વનરક્ક ૭૬૦૦૭૨૧૪૬૫
૪૩૧ ગષાંઘીનગર ગષાંઘીનગર દહગેષમ કરોલી N-23 03 575 E-72 48 849 શ્રી એચ.કે.નષયી, વનપષલ ૯૯૦૪૯૦૩૩૭૧
૪૩૨ ગષાંઘીનગર ગષાંઘીનગર દહગેષમ બદહયલ N-23 04 897 E-72 52 63.1 સ .શ્રી ડી.બી.વષળાંદ, વનપષલ ૮૭૫૮૦૦૮૩૦૦
૪૩૩ ડષાંગ ઉત્તર ડષાંગ આહવષ ભવષનદગડ N 20.46.34.2" E 073.38.07.3" શ્રી એલ.એમ.બષગ લ 9428129195

૪૩૪ ડષાંગ ઉત્તર ડષાંગ આહવષ સેન્્લ નસસરી ચીચલી N20.44.55.27" E 073.54.53.82" શ્રી આ.બી.ગષતવત બી.જી.ચીચેલી 9427742447

૪૩૫ ડષાંગ ઉત્તર ડષાંગ સ બીર સેન્્લ નસસરી પીપેલષઇદેવી N 20.49.18.76" E 073.48.51.60" શ્રી જે.બી.પવષર બી.જી.પીપલષઇદેવી 9408625266

૪૩૬ ડષાંગ ઉત્તર ડષાંગ સ બીર સેન્્લ નસસરી તશિંગષણષ N 20.58.26.2" E 073.47.13.8"
શ્રી બી.એચ.ચૌધરી રષઉન્ડ ફોરેસ્ક્ટર તશિંગષણષ 

ક .એસ.એસ.મષહલષ
8780358656 

926387378

૪૩૭ ડષાંગ ઉત્તર ડષાંગ સ બીર ગીર સેન્્લ નસસરી બરડીપષડષ N 20.58.23" E 073.38.09"

શ્રી કી.વી.ચૌધરી, રષઉન્ડ ફોરેસ્ક્ટર બરડીપષડષ  
(ઇન્ચષર્જ)  

શ્રી એન.એમ.ચૌહષણ, બી.જી.૨
9429553652 

7874504015

૪૩૮ ડષાંગ ઉત્તર ડષાંગ સ બીર કરાંજડષ N 20.53.337" E 073.54.005"
ક .હમેષબેન પષાંડ રાંગભષઇ પવષર વનરક્ષ 

સહષયક લવચષલી-૧ 9484404171

૪૩૯ ડષાંગ ઉત્તર ડષાંગ સ બીર સ બીર N 20.56.65.4" E 073.46.42.3" શ્રી એસ.એસ.કોકણી, બી.જી.તશવબષરષ) 8320806782

૪૪૦ ડષાંગ ઉત્તર ડષાંગ વઘઇ સેન્્લ નસસરી ભેંસકષતરી N 20.56.09.95" e 073.31.40.41" શ્રી એસ.જી.ભોયે, બી.જી.ભેંસકષતરી 6351911523

૪૪૧ ડષાંગ ઉત્તર ડષાંગ વઘઇ મોગરષઇદેવી N 20.90.93.53" E 073.64.63.01" શ્રી આર.સી.ગષતવત, રષઉન્ડ ફોરેસ્ક્ટર ચીખલી 6353779695

૪૪૨ ડષાંગ દલક્ણ ડષાંગ આહવષ વડથલ 20°43'38.70" 73°41'24.09" શ્રી દકશોરભષઇ એસ.ભોયે (બીટગષડસ ) 9428206296

૪૪૩ ડષાંગ દલક્ણ ડષાંગ આહવષ દેવીનષમષળ 20°44'02.50" 73°41'00.04" શ્રી ભ પેન્રભષઇ જે.ગષતવત (બીટગષડસ ) 9409245673

૪૪૪ ડષાંગ દલક્ણ ડષાંગ આહવષ પીપલપષડષ 20°38'20.40" 73°47'51.20" શ્રીમતી એસ.એમ.ચૌધરી, (બીટગષડસ ) 9409185665

૪૪૫ ડષાંગ દલક્ણ ડષાંગ આહવષ સષપ તષરષ 20°34'36.00" 73°44'37.00" શ્રી રમણભષઇ જી.ચૌધરી (બીટગષડસ ) 9601804761

૪૪૬ ડષાંગ દલક્ણ ડષાંગ વઘઇ બો.ગષડસન 20°42'27.24" 73°30'03.15" શ્રી દકરણભષઇ એ.પટેલ (ફોરેસ્ક્ટર) 9714488279

૪૪૭ ડષાંગ દલક્ણ ડષાંગ વઘઇ અંલબકષ નસસરી 20°41'73.40" 73°34'08.40" શ્રી તશવદષસભષઇ એસ.જાદવ, (ફોરેસ્ક્ટર) 7201844725

૪૪૮ ડષાંગ દલક્ણ ડષાંગ વઘઇ ચીખલદષ નસસરી 20°41'39.13" 73°35'33.02" શ્રી રતવન્રભષઇ ગનસ ભષઇ પષડવી (બીટગષડસ ) 9427654265

૪૪૯ ડષાંગ દલક્ણ ડષાંગ વઘઇ ભવષડી નસસરી 20°47'32.90" 73°33'54.00" શ્રી જીતેન્રભષઇ આર.ગવળી, (બીટગષડસ ) 9428019287


