
મ નામ મ નામ
3 5

1 મ કા ી ક ત ભાઇ ભાઇલાલ રાજગોર
મો.ન9ં8253 85585

2 ઢ ઢ ી મુરા ુલ મુબેન અનવરભાઇ  
મો.ન.ં 97260 84835

3 ુદં યાલી-મોઢવા ી પઠાણ ર ક હસણ
મો.ન.ં 79909 13274

ી એચ. . પટલ 
મો.ન.ં99781 65005

4 બાગ ી દાતણીયા સિવતાબેન જયંિત       મો. 
ન.ં. 99138 43623

2) ખેતશી માણિશ રિવયા-1
મો.ન.ં 8200599866

5 નાનાભાડ યા ી નફ શાબા  ુઓસમાણ લગંા
મો.ન.ં 9924307224 3 નાનાભાડ યા 

6 ગડ ી ડ  બાઇરાજબા લ ભુા         મો.ન.ં 
97125 91362 4 ગડ  

7 મોટા ભાડ યા ી થર યા સોનબાઇ નુશી    
મો.ન.ં 97273 26671 5 મોટાભાડ યા 

8 નાની ખાખર ી થાવરભાઇ વાછ યાભાઇ મોથાર યા
મો.ન.ં9913061013 6 નાની ખાખર 

9 બદડા ી રુશભાઇ વ ભ  સગંાર 
મો.ન.ં .99256 34085 7 બદડા 

1) ી આર.એમ. મોદ  
મો.ન.ં 9974014006
2) રા  ક. ળેલા-1
મો.ન.ં 9723199268

10 તલવાણા ી રાઠોડ આનદંબા હ રિસહ   
મો.ન.ં 99795 56947 8 તલવાણા 

11 જખણીયા ી સગંાર દવ  વેલ
મો.ન.ં 99138 42144 9 જખણીયા 

12 પીપર ી રતનબેન હર  સગંાર     
મો.ન.ં 98259 07261 10 પીપર  

13 કોડાય-મદન રુા ી કાન  મેઘ  ખીમાણી 
મો.ન.ં 9825747439 11 કોડાય 

1) ી વી.ક. પિત         
મો.ન.ં99783 73079
2) મોહમદશ ુર એ. બેયા-2
મો.ન.ં 8866145923 

14 મોટા આસબંીયા ી આલમશા કાદરશા સૈયદ
મો.ન.ં 99093 98280 12 મોટા આસબંીયા 

13 મોટા ગોણીયાસર 
14 નાના ગોણીયાસર 

16 નાના આસબંીયા ી સગંાર સોનલબેન કાન       
મો.ન.ં 99092 27423 15 નાના આસબંીયા ી ક. પી. સોલકં  

મો.ન.ં 97123 56974

17 ફરાદ ી ખલીફા હવાબાઇ ઉ માનગની  
 મો.ન.ં 99092 27609 16 ફરાદ  

ી એમ. એ. સોઢા 
મો.ન.ં 9909516892

18 ણુઇ ી મીતેશદાન દવીદાન ગઢવી      
 મો.ન.ં 95864 73004 17 ણુઇ 

19 નુડ  ી હષદબા રામદવિસહ ડ       મો.ન.ં 
90164 66135 18 નુડ  

20 વાઢં ી સગંાર રોહ ત િવ ામ      
 મો.ન.ં 72659 68582 19 વાઢં 

21 કો ચોરા  ી વેલ  જશાભાઇ મહ ર            
મો.ન.ં 99792 53652 20 કો ચોરા 

22 દરશડ ી ડ  ાનબા મહોબતિસહ 
મો.ન.ં 99793 75309 21 દરશડ  

1) ી . એમ. ઠાકોર         
મો.ન.ં9099486923 

23 મમાયમોરા ી  િવનોદભાઇ  ું ભાઇ જ આુણી મો.ન.ં 
98253 45838 22 મમાયમોરા 2) ધારાબેન . પરમાર

મો.ન.ં 8141000054
23 રામપર 
24 િવગણીયા 

25 વેકરા ી શી ભુા ભી ભુા ડ
મો.ન.ં 98794 57875 25 વેકરા ી કોમલ આર. ચાવડા 

મો.ન.ં 7575070328

26 ડુવા ી મહ ર  દમયંતીબેન બા લુાલ     મો.ન.ં 
99139 11900 26 ડુવા 

27 મથડા 
28 અ પર 
29 રાજપર 

1 મ કા  ી એ. ડ . પટલ      
 મો.ન.ં 9725224442

ામપચંાયતના નામ સે મા ંઆવતા રવ  ુવીલેજ

2 4

ુદં યાલી 

ી ભરત ડ . દસાઇ 
મો.ન.ં 84014 4707715 મોટા-નાના ગોણીયાસર ી ઠકકર િવજય ુમાર ળુ ભાઇ 

 મો.ન.ં99253 27725

ી એચ. . પટલ 
મો.ન.ં99781 65005

28 રાજપર-આશરાણી ી મણીબેન શાિંતલાલ છાભૈયા       મો.ન.ં 
ી

ી ખીમ ભાઇ નાન ભાઇ લેઉઆ
મો.ન.ં 98252 45622        

 ી એસ. એમ. ડ       
  મો.ન.ં 98797 60797

ી એ. પી. પટલ 
મો.ન.ં 972732697827 મથડા-અ પર

ઇ ચા. ી વષાબેન રા શદાનગઢવી
મો.ન.ં 99797 34611    

24 રામપર-િવગણીયા

ી એસ. એમ. મોતા 
મો.ન.ં 9978765444

સરપચં ી ુ ંનામ તલાટ  ુ ંનામ

 1) ી વી. બી. ચૌહાણ 
મો.ન.ં7573850034
2) કપીલભાઇ નુીલાલ બારયા-2
મો.ન.ં 9574662829 

ી . ક. ગો વામી 
મો.ન.ં 97247 14797

ી એસ. સી..ચૌઘર    
મો.ન.ં8469361687

2
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30 આશરાણી 

29 ભેરયા ઇ ચા. ી હરાલાલ કરમશી પારસીયા મો.ન.ં 
98794 78726 31 ભેરયા 

32 િવરાણીનાની 
33 નાભોઇ 
34 ફ લોણ 

31 ગઢશીશા-
ધોડાલખ

ી ભાઇલાલભાઇ માઘવ ભાઇ છાભૈયા  
મો.ન.ં 98091 35439          35 ગઢશીશા 

1) ી એમ. આર. ડાભી-1 
મો.ન.ં8128187610
2) રા ુલ ુમાર .ુ રમણા-2
મો.ન.ં 7878161314

36 શેરડ  
37 ગગંાપર 

33 મોટ -નાની ભાડઇ ી સોઢા િનમળિસહ ઘન યામિસહ   
  મો.ન.ં 9909942543 38 મોટ ભાડઇ 

34 ઘોકડા ી ડ  ઉદયિસહ સ ુભા      
મો.ન.ં 84697 14873 39 ઘોકડા 

40 હમલા 
41 મજંલ 
42 યાકા 
43 નાગલપર 
44 માડંવીસીમ 
45 મોટા રતડ યા 
46 નાના રતડ યા 

38 ગાઘંી ામ ી કુશ વણલાલ દાતણીયા
મો.ન.ં 8320365157 47 ગાઘંી ામ 

48 ડોણ
49 રાજડા
50 મોટ  રાયણ
51 નાની રાયણ
52 રાજપર ટ બો

41 ુ ગા રુ ી ભાવનાબેન પેુ જોષી
મો.ન.ં 99048 84676 53 ુ ગા રુ

42 વાડા ી હાલાઇ વનીતાબેન માવ    
  મો.ન.ં98254 33839 54 વાડા

43 િશરવા ી દામા વૈશાલીબેન કશોરભાઇ      મો.ન.ં 
9913078132 55 િશરવા

44 કાઠડા ી ભારમલ લખમણ     
  મો.ન.ં 95379 59771 56 કાઠડા

45 મેરાઉ ી વાસાણી ગગંાબેન વીણભાઇ   
  મો.ન.ં 98792 32091 57 મેરાઉ

46 ભારાપર ી ુંવર  રા  માકંાણી
મો.ન.ં 98257 33261 58 ભારાપર

47 ગોઘરા ી રબાર  દવાભાઇ સોમાભાઇ      
 મો.ન.ં 99095 16462 59 ગોધરા

1) ી આર. . ગઢવી 
મો.ન.ં 9913985889 
2) હરશ શીવરાજ ગઢવી-2
મો.ન.ં 9727999071

28 રાજપર આશરાણી 98253 43740 ી . એ. પચંાસરા          
મો.ન.ં 99782 47467

32 શેરડ -ગગંાપર
ી મીઠાબાઇ શામ ભાઇ  સગંાર      મો.ન.ં 

98799 70872          
ી એમ. ક. અ બાસી         

મો.ન.ં9624592594

30 િવરાણી-નાભોઇ-ફ લોણ ી તેજબાઇ લાલ  મહ ર       
મો.ન.ં99091 21057

 ી . આર. ઓઝા         
 મો.ન.ં9429341095

37 નાના-મોટા રતડ યા ી પટલ લીલાબેન રવ ભાઇ 
મો.ન.ં 99259 92035  ી હતલબેન ચૌહાણ 

મો.ન.ં9712626752

ી હંસાબેન હરશ મહ ર       
મો.ન.ં99787 36753

ી દ નાબા આર. ડ       
 મો.ન.ં 87329 66221

36 નાગલપર ી મેઘબાઇ ઠાલાલ મહ ર          મો.ન.ં 
9879232029

ી િન ુંજ ભટ 
મો.ન.ં 9825588901

35 હમલા-મજંલ- યાકા

40 નાની-મોટ  રાયણ રાજપર 
ટ બો

ી હમલતાબેન શાિંતલાલ રામ યાણી 
મો.ન.ં 9737071263

ી એ.સી. ગો હલ 
 મો.ન.ં9979902492

39 ડોણ-રાજડા ી મુરા ચાક  શેરબા  ુઅ ભુકર    મો.ન.ં 
98794 58527

ીમિત . બી. મછાર 
મો.ન.ં 7573850038

ી ડ . . પટલ              
મો. ન.ં 8469361017

ી એ. પી. ગઢવી        
મો.ન.ં 8000088881

ી ડ . આર. પગી         
મો.ન.ં 96388 31770

ી મં ુલાબેન ગોરસાણીયા
 મો.ન.ં9033399153
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સરપચં ી ુ ંનામ તલાટ  ુ ંનામ

48 મોટા લાય ી કશોરદાન વણ ગઢવી
મો.ન.ં 9825432803 60 મોટા લાય ીમિત  . સી.દસાઇ       

મો.ન.ં9725015868

49 જનકપર-જવાહરપર ી ચોપડા જયંતીલાલ હર          મો.ન.ં 
94261 42071

61 પાચંોટ યા
62 વ ઢ ટ બો

51 ભાડા ી ગઢવી વર ંગ રામ          
  મો.ન.ં 98799 70857 63 ભાડા

52 નાના લાય ી વીરમ ડાયા ગઢવી                મો.ન.ં 
98250 82732 64 નાના લાય

53 બાડા ી કોલી પા બેન વીર           
મો.ન.ં 99251 69634 65 બાડા

54 ભ સરા ી ગઢવી ઘુીયા પા ુ        
 મો.ન.ં 97122 42344 66 ભ સરા

55 બાયઠ ી ક યાબાઇ ઇભલા કુ
મો.ન.ં 9978246754

56 પદમપર ી સઘાણી દમયતંીબેન દનેશ        મો.ન.ં 
98796 00097

57 મોટ  ઉનડોઠ ી ભાણબાઇ કરમશી બારોટ
મો.ન.ં 7567698387

58 નાની ઉનડોઠ,ઉનડોઠ 
ાહમણવાડ

ી ગઢવી મેઘબાઇ વરાજ   
  મો.ન.ં 97120 34347

69 માપર
70 ચાગંડાઇ

60 બાભંડાઇ
ી સઘંાર રુબાઇ નાથાભાઇ         મો.ન.ં 

98257 85530 71 બાભંડાઇ

61 વ ઢ
ી માતગં દવરાજભાઇ વાલ ભાઇ   મો.ન.ં 

98793 14896           72 વ ઢ

62 મોડ ુબા ી ડ  દ લીપિસહ રણમલ     મો.નં
98797 81755 73 મોડ ુબા

63 દઢ યા ી કાસમ ઇભલા જત  
મો.ન.ં 8141210602 74 દઢ યા

64 કોકલીયા ી ડ  ચં ુભા ન ુભા            
મો.ન.ં 99092 19791 75 કોકલીયા

65 ભો ય ી મહ ર  દવ  આચાર     
 મો.ન.ં99134 92553 76 ભો ય

66 ના ેચા ી માજંોઠ  હવાબાઇ ઉમર      
  મો.ન.ં 89805 04780 77 ના ેચા

67 હાલાપર ી ધન યામભાઇ જોષી               મો.ન.ં 
99790 61890 78 હાલાપર

68 નાની-મોટ  સાભંરાઇ કોટાયા ી ઉઠાર મર યાબાઇ ુમા               
મો.ન.ં 9898252082 79 કોટાયા

69 કોટડ ી માતગં રતનબેન દામ
  મો.ન.ં 99259 04056 80 કોટડ ી એસ.એન.પોમલ

મો.ન.ં 90337 64450
81 પોલડ યા
82 ાયા

71 નાની- મોટ  મ ી આનદં ુંવરબા મુનિસહ ડ  
મો.ન.ં 77790 77780 83 મોટ  મ 1) ી સાવન પોમલ                

મો.ન.ં 90337 64450
72 ર નાપર ી ત ણાબેન મહ ભાઇ રામાણી

 મો.ન.ં 99256 62560 84 નાની મ 2) કરશન દવરાજ રિવયા-2
મો.ન.ં9898638905

73 મકડા ી બળવતંિસહ ટ ભુા ડ  
  મો.ન.ં 75675 30980 85 મકડા

74 દવપર ી હતલબેન િવમલભાઇ િનશર      
  મો.ન.ં 98790 80975 86 દવપર

75 ુ પર ી રાઠોડ શાં તાબેન મહ ભાઇ     
મો.ન.ં 99790 62609 87 ુ પર

50 પાચંોટ યા-વ ઢટ બો ી ગઢવી સાિવ ીબેન સામતં 
  મો.ન.ં 98797 15417

 તલાટ ી આર.પી.ભીલ   
મો.ન.ં9428082829

59 માપર-ચાગંડાઇ ી હ રજન વસતં ુમાર લાલ  
 મો.ન.ં 99785 56752

ી ક. . દર
મો.ન.ં 9825432803

67 બાયઠ તલાટ ી વી. આઇ. સોઢા 
મો.ન.ં7567672834

70 પોલડ યા ી રાજ ુંવરબા સ ુભા ડ  
મો.ન.ં 9638292901

ી આર.પી.ભીલ 
મો.ન.ં 9428082829

 ઇ ચા. ી વી.આઇ. સોઢા 
મો.ન.ં 7567282834

ી એસ. . વસૈયા
મો.ન.ં 9979022716

ીમતી  એ. . વૈ ણવ        
મો.ન.ં 9879694531

ી શીતલબેન છેડા 
મો.ન.ં 99789 26414

 ધમશ ડોસાભાઇ કાર યા
મો.ન.ં 7567118584

68 મોટ  ઉનડોઠ  ી સોનલબેન ડ . રાવત     
મો.ન.ં 97149 56037


