
અ નં �ામ 
પચંાયત� ુનામ

સે�મા ં
સમાિવ�ટ ગામ

તલાટ� કમ મ�ંી 
�ી� ુનામ મોબાઈલ નબંર

1 નાદંો�ા ઠાકોરવાસ નાદંો�ા ઠાકોરવાસ �� ��.��.	
��� 90674 38158

2 ગોઢ ગોઢ

3 શીકર�યા શીકર�યા

4 ભાડલીકાઠંા ભાડલીકાઠંા ����� ��.�.���� 8905357447

જોરા'રુા(ભા)

5 ��� ���� ��� ���� ������������� 	�� 95102 82431

6 વાઘરોલ વાઘરોલ �� �.	�.�� 78743 86806

7 રામસીડા રામસીડા

8 રામનગર રામનગર

9 વેળાવાસ વેળાવાસ �� ��.	�.����� 95867 11491

મારવાડા

ફત'ેરુા

10 રતન'રુ રતન'રુ

11 ભીલાચલ ભીલાચલ �� �� � ������� 96876 15155

ડ-ર�

વાવધરા

12 /ગોલ /ગોલ � !� "����� �� 6355830309

અટાલ

13 કોટડા / કોટડા / 

14 ધાનેર� ધાનરે�

15 દાતંીવાડા દાતંીવાડા �� ��.��.�#$ 9427535077
વ.ત.ક.મ ંદાતંીવાડા �� ��.��.	����� 9712286636

16 %
�� %
�� �� �.��.����� 90165 97063
&�'()*�

17 સાતસણ સાતસણ ����� +������ ��� 98987 17448
18 ડાગંીયા ડાગંીયા �� ��.�.� ,�$ 95865 86807
19 ઉ3મ'રુા ઉ3મ'રુા

20 આકોલી આકોલી �� ��.�.����-� 90996 97731
ગા5ંવુાડા

21 ભીલડા ભીલડા

22 રાણોલ રાણોલ �� ��.��.� !� 9924527295
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23 ધનીયાવાડા ધનીયાવાડા �� �.��.� ,�$ 99987 37301
24 વાઘોર વાઘોર

25 5ુદંર� 5ુદંર� �� ��.��.3)����� 99794 05398

26 આરખી આરખી

27 ભાડલીઝાત ભાડલીઝાત �� ��.��.��&���� 7984208153

28 ઝાત ઝાત

29 રાજકોટ રાજકોટ

30 ભાખરમોટ� ભાખરમોટ� �� ��.��.4#�� 98248 16629

31 હર�યાવાડા હર�યાવાડા ���$� 2��-���� 8140777051

માલ'રુ�યા

32 શેરગઢ શરેગઢ �� �.��.��� 96623 01080

તાલનેગર

33 ભાડંો�ા ભાડંો�ા �� ���.��.� ,�$ 97376 83220
34 મોટ� મ9ડુ� મોટ� મ9ડુ� ����� �.�.��	�� 9724319920
35 રામ'રુા મ9ડુ� રામ'રુા મ9ડુ�

નાની મ9ડુ�

36 લાખણાસર લાખણાસર

37 નાદંો�ા :ા;ણવાસ નાદંો�ા :ા;ણવાસ �� ��.�#.*#��� 97230 49535
નીલ'રુ �� 	�.��.54	�� 8401173122
લોડપા (�.�.�.�'.��'.7�.���)

જોરા'રુા (લો)

વડવસ

38 ચો<ુગંર� ચો<ુગંર� ����� �9���� � !� 95747 48827
ભાકોદર

39 	�':����� 	�':����� �� ��.�.� !� 9924563133
40 પાસંવાળ પાસંવાળ �� �.��.����*�

રામ'રુા(પા)ં

41 સાતંરવાડા સાતંરવાડા


