
મ તા કુા ુ ંનામ ામ પચંાયત ુ ંનામ   સરપચં ી ુ ંનામ સરપચં મો.નબંર

1 ભચાઉ અમરાપર ઢ લા મેરામણ વાભાઇ 99783 18551
2 ભચાઉ બલીયારા સોનારા ગાગંાભાઇ વસાભાઇ 99781 06615
3 ભચાઉ  આઘોઈ ડ િવજયાબા જ ભુા 98252 28905
4 ભચાઉ આમરડ મીનાબેન મ ભુાઇ વાઘેલા 99780 76614
5 ભચાઉ  કંથકોટ પરમાર લખમણ કરમણ 97124 04966
6 ભચાઉ નવા કટાર યા વાવીયા કરશન વાધાભાઇ 99096 67869
7 ભચાઉ કડોલ નાન ભાઇ વેલાભાઇ ચૌહાણ 98796 77120
8 ભચાઉ કબરાઉ રાવર યા કાન ભાઈ જગાભાઈ 84695 00666
9 ભચાઉ કરમર યા શકંરભાઇ ડાયાભાઇ છાગંા 9925117016
10 ભચાઉ ક યાણપર કોલી દયાલભાઇ દ ભાઇ 98255 73715 
11 ભચાઉ ુંભારડ ડ શ કતિસહ વનરાજિસહ 97252 29888
12 ભચાઉ ખારોઈ ડ િશ ભુા વે ભુા 95863 41864
13 ભચાઉ ખોડાસર ગઢવી મોમાયાભા વશરામભા 99130 57489 
14 ભચાઉ ગઢડા છાગંા વે બેન દશરથભાઇ 94082 48488
15 ભચાઉ ચાં ોડ ઘરમશી ડાહયાભાઇ ચાડ 97266 90837 
16 ભચાઉ ચીરઈ નાની ખટાર યા લ મણભાઇ તે ભાઇ 98252 98197
17 ભચાઉ ચીરઈ મોટ ડ િ તીબા ઘમ િસહ 98250 40305 
18 ભચાઉ ચોપડવા ુબર યા ઘન ગેલા 98672 28846
19 ભચાઉ ચોબાર ઢ લા વેલ ભાઇ જગાભાઇ 98257 97128 
20 ભચાઉ છાડવાડા ડાગંર રામા દવકરણ 99130 56633
21 ભચાઉ જગંી ડાગંર રણછોડ કાના 99797 49651
22 ભચાઉ જડશા કોલી લા ુબેન પાભાઈ 99782 52062 
23 ભચાઉ જનાણ હર જન ભારમલભાઇ સામતભાઇ 96385 82175
24 ભચાઉ તોરણીયા ડ મનહરબા રા ભુા 99780 47881
25 ભચાઉ ઘોળાવીરા સોઢા રા બુા ભુા 97277 84044 
26 ભચાઉ નરા ધિમ ઠાબા ઉમેદિસહ ડ 98244 26063
27 ભચાઉ નારણસર નીતાબેન વીર પરમાર 74330 18579 

28 ભચાઉ નેર 
અમરસર વરચદં હ ર બેન રામાભાઈ 99097 23181

29 ભચાઉ બઘંડ 5રબતભાઇ જગાભાઇ ચાવડા 99139 86180
30 ભચાઉ બાભંણકા સોઢા બહા ુ રસ હ હ ભુા 99094 97765
31 ભચાઉ બાનીયાર આહ ર પાભાઈ પાચંાભાઈ 97146 33470
32 ભચાઉ ભ ડ યા ડ ુલ દપિસહ વનરાજિસહ 99797 64566

33 ભચાઉ મનફરા કોલી નીલાબેન કાના 99091 68749

34 ભચાઉ મેઘપર ( ું સર) ચામર યા ધ બેુન  કરશનભાઈ 99987 84650
35 ભચાઉ મોરગર ુંવરબેન ભાણ ભાઈ  પરમાર 98796 89389
36 ભચાઉ રામપર મણકા ખીમઈબેન લગઘીરભાઈ 99792 96277
37 ભચાઉ લલીયાણા મા બેુન હ રાભાઇ ચાવડા (હર જન) 99792 86418
38 ભચાઉ લાકડ યા રાઉમા જનતબાઈ ફતેમામદ 98636 55555
39 ભચાઉ ુણંવા આહ ર રખાબેન કાનાભાઈ 98795 49790
40 ભચાઉ વાઢં યા ડ રો હણીબા ૃ ણદવિસહ 98251 91441
41 ભચાઉ વામકા ખાભલા રુ બેન મગંાભાઇ 95126 26819
42 ભચાઉ વ ઘ ચૌધર રા બેન કાન ભાઇ 99791 86085
43 ભચાઉ વ ઘડા છાગંા વતીબેન વાલાભાઇ 98793 48863
44 ભચાઉ શીકરા ચામર યા લ મીબેન દનેશ 99781 73325
45 ભચાઉ શીકાર રુ ાયા શર ફાબેન રહ મ 99786 82786
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46 ભચાઉ શીવલખા ડ ુંવરબા ચ ભુા 99791 85425
47 ભચાઉ સામખીયાર બાળા સતીબેન લાખાભાઇ 98254 35689
48 ભચાઉ ખુપર ઈલાબા રામદવિસહ ડ 99253 16031
49 ભચાઉ રુજબાર સમા રહમતબેન સીદ ક 99130 95384
50 ભચાઉ હલરા િછયા ભ ભુા વણભાઈ 98258 44569
51 ભચાઉ ગણેશપર ઢ લા અમીબાઈ સવાભાઈ 9726684588
52 ભચાઉ કણખોઈ સવાભાઈ ભ ભુાઈ ઢલા 9925730855

53 ભચાઉ કકરવા મણકા મમતાબેન રાયમલભાઈ 9825489172
54 ભચાઉ ઘરાણા ડાગંર વાલ ભાઈ મેઘાભાઈ 9726254253
55 ભચાઉ લખપત વાવીયા મઘીબાઈ સામ  9322231384
56 ભચાઉ િવજપાસર ડ  જનકિસહ બળવતંિસહ 98252 70672
57 ભચાઉ કટાર યા ુના ચાવડા જોમાબેન ભીમાભાઈ 87280 24226 
58 ભચાઉ માય ડ  રામદવિસહ મોહનિસહ 9726410002
59 ભચાઉ લાખાવટ દર યા ર બેુન રામ ભાઈ 9824231811


