
અ નં �ામ 
પચંાયત� ુનામ

સે�મા ં
સમાિવ�ટ ગામ સરપચં�ી� ુનામ મોબાઈલ નબંર

1 નાદંો�ા ઠાકોરવાસ નાદંો�ા ઠાકોરવાસ ������ ��	
�� ����� 98259 16678

2 ગોઢ ગોઢ ������� ������ ������ 98983 23258

3 શીકર#યા શીકર#યા ક$બુને રવ%% ગાલવાડ#યા 97370 15862

4 ભાડલીકાઠંા ભાડલીકાઠંા ������ �
���� ������� 9978304167

જોરા)રુા(ભા)

5 ���� ���� ���� ���� ����� � �!�� � ��"�#� 9924925648

6 વાઘરોલ વાઘરોલ $����� ����� �$��� 9909816263

7 રામસીડા રામસીડા ��%��� ��&�'�� (�)#� 9924740413

8 રામનગર રામનગર *�+��� �
�%� � ��"�#� 7096891665

9 વેળાવાસ વેળાવાસ �)���� ��'���� ,��)# 94289 40464

મારવાડા

ફત)ેરુા

10 રતન)રુ રતન)રુ �#�� %#�� -./� 97234 17818

/01 -3

'��%����� %�4�1��� ��/�&5�6�� ��/17  ������ *��%

10 રતન)રુ રતન)રુ �#�� %#�� -./� 97234 17818

11 ભીલાચલ ભીલાચલ ����
� 	%���� 8#. 94276 44009

ડ/ર#

વાવધરા

12 1ગોલ 1ગોલ (�)�� :��.;�� /�. 73596 54532

અટાલ

13 કોટડા 1 કોટડા 1 '.��� �
� � #�#� � 94295 28516

14 ધાનેર# ધાનરે# રામાબને મશ2ભાઈ બઢ#યા 97140 86095

15 દાતંીવાડા દાતંીવાડા ��"�#� �
�%� � <�. 9574070567

વ.ત.ક.મ ંદાતંીવાડા

16 6-�� 6-�� /���� ������ =� ������ 9426830105

���,�'��

17 સાતસણ સાતસણ 1�>���� ��.����1��� 9924332385

18 ડાગંીયા ડાગંીયા ����<'�� 9925071606

19 ઉ6મ)રુા ઉ6મ)રુા ����<'�� 9925071606

20 આકોલી આકોલી 1�;�� ��.6-���� 9925737341

ગા8ંવુાડા

21 ભીલડા ભીલડા તાર#બને રવાભાઈ કોળ# 9825538675

22 રાણોલ રાણોલ ��#��� 1�;��� /��0)� 7359570150
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'��%����� %�4�1��� ��/�&5�6�� ��/17  ������ *��%

23 ધનીયાવાડા ધનીયાવાડા �.�%��� ��.����
� 99256 35310

24 વાઘોર વાઘોર 1�>��� �.	�
�;� 99253 10827

25 8ુદંર# 8ુદંર# ��?/�� (.���%������� 9723843285

26 આરખી આરખી 1�@%��� ��.�)1�%� 9712347801

27 ભાડલીઝાત ભાડલીઝાત ����<'�� 9624785302

28 ઝાત ઝાત �)1�%� &)����� 8�. 9099834971

29 રાજકોટ રાજકોટ ����<'�� 9624785302

30 ભાખરમોટ# ભાખરમોટ# ��"�#� ��A�� � ��. 9429528530

31 હર#યાવાડા હર#યાવાડા B�/%� C�1.;�� ����� 9426301076

માલ)રુ#યા

32 શેરગઢ શરેગઢ ��#������ ����%���� /�. 8758927903

તાલનેગરતાલનેગર

33 ભાડંો�ા ભાડંો�ા ��#�&� ;�1��� ��. 97260 73356

34 મોટ# મ<ડુ# મોટ# મ<ડુ# &�D�� �%���� 1�;��� 96387 80982

35 રામ)રુા મ<ડુ# રામ)રુા મ<ડુ# �)#�1� ;��%���� ��. 99793 14376

નાની મ<ડુ#

36 લાખણાસર લાખણાસર હર#જન ચપંાબને એલ. 99130 97718

37 નાદંો�ા >ા?ણવાસ નાદંો�ા >ા?ણવાસ �)�
� *�%#��� �;)1�� 9824381998

નીલ)રુ

લોડપા

જોરા)રુા (લો)

વડવસ

38 ચો@ુગંર# ચો@ુગંર# (�)�� �.�%��� 8E. 9427486202
ભાકોદર

39 /�������� /�������� �)�#�
� ��D���� 8&. 9687488568

40 પાસંવાળ પાસંવાળ &�D�� ���%��� ���� 99091 49464

રામ)રુા(પા)ં

41 સાતંરવાડા સાતંરવાડા મેવાડા દ#નશેભાઈ વધાA% 98255 42019


