
મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧ અનાપુર છોટા ગેહતોલ ઓબા  રાવતા 9898733235
૨ અનાપુર છોટા ગેહતોલ ઓબાભાઈ ખેતા 8128168430
૩ અનાપુર છોટા ગેહતોલ કરસનભાઈ હ ટા 8890494073
૪ અનાપુર છોટા ગેહતોલ ગણેશ સંહ જબર સંહ 7041641697
૫ અનાપુર છોટા ગેહતોલ દનેશભાઈ દીપા 6351871388
૬ અનાપુર છોટા ગેહતોલ ધવલ સંહ જબર સંહ 7284881662
૭ અનાપુર છોટા ગેહલોત અિ વનભાઈ દીપા 9924020141
૮ અનાપુર છોટા ગેહલોત કરણભાઈ છગન 8347643424
૯ અનાપુર છોટા ગેહલોત ચેતનભાઈ છગન 9033756732

૧૦ અનાપુર છોટા ગેહલોત જબરા  કેસા 7016021290
૧૧ અનાપુર છોટા ગેહલોત દેવા  હોટા 8154057773
૧૨ અનાપુર છોટા ગેહલોત નર સંહભાઈ હકા 9081165862
૧૩ અનાપુર છોટા ગેહલોત બળવંત સંહ દેવી સંહ 7096607773
૧૪ અનાપુર છોટા ગેહલોત ભરતભાઈ છગન 9773261256
૧૫ અનાપુર છોટા ગેહલોત મહે ભાઈ હકા 8200338019
૧૬ અનાપુર છોટા ગેહલોત હકા  કેસા 9624524514
૧૭ અનાપુર છોટા ચૌહાણ અ ભાઈ તગા 7284048813
૧૮ અનાપુર છોટા ચૌહાણ કરસનભાઈ તગા 9737515185
૧૯ અનાપુર છોટા ચૌહાણ જબરા  તગા 9727097513
૨૦ અનાપુર છોટા ચૌહાણ દનેશભાઈ િગરધારી 7700992939
૨૧ અનાપુર છોટા ચૌહાણ િવ મભાઈ દલપતભાઈ 9099838902
૨૨ અનાપુર છોટા ચૌહાણ હરેશભાઇ સુરતા 7624028490
૨૩ અનાપુર છોટા ચૌહાણ િહતેશભાઈ ગીરધારીભાઈ 9662210561
૨૪ અનાપુર છોટા ડે  મિહપાલ સંહ મહે સંહ 6355847329
૨૫ અનાપુર છોટા ડે  મહે ભાઈ િવરમા 9924534556



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૨૬ અનાપુર છોટા ડે  વસંત સંહ મહે સંહ 7506318134
૨૭ અનાપુર છોટા પરમાર ઈશવર િસહ જોર િસહ 7020675328
૨૮ અનાપુર છોટા પરમાર કાલાભાઈ રણછોડ 7046145350
૨૯ અનાપુર છોટા પરમાર કાળાભાઈ હં રી 9727306207
૩૦ અનાપુર છોટા પરમાર જોરાભાઈ હાજરા 9978376636
૩૧ અનાપુર છોટા પરમાર દશરથિસહ ભેર સંહ 8866445132
૩૨ અનાપુર છોટા પરમાર દીપા  હાજરા 8128925647
૩૩ અનાપુર છોટા પરમાર નરેશ સંહ ઉ મ સંહ 9512135232
૩૪ અનાપુર છોટા પરમાર વીણ સંહ જોર સંહ 7600723720
૩૫ અનાપુર છોટા પરમાર ભેરા  હાજરા 9724548665
૩૬ અનાપુર છોટા પરમાર મહે સંહ દીપ સંહ 7624034682
૩૭ અનાપુર છોટા પરમાર રાજુ સંહ દીપ સંહ 9624522998
૩૮ અનાપુર છોટા પરમાર િવ મ સંહ દીપ સંહ 8866441780
૩૯ અનાપુર છોટા પરમાર શેરિસહ જોર િસહ 8830741117
૪૦ અનાપુર છોટા પરમાર સુ નભાઈ ઉ મ 7984217223
૪૧ અનાપુર છોટા પરા ડયા તારાભાઈ રાવતા 9769041993
૪૨ અનાપુર છોટા પરા ડયા દેવા  ભુ 7567736741
૪૩ અનાપુર છોટા પરા ડયા નટા  ભુ 9316455019
૪૪ અનાપુર છોટા પરા ડયા નર સંહભાઈ ર ના 7069967956
૪૫ અનાપુર છોટા રાઠોડ અશોક  પોપટ 9099476086
૪૬ અનાપુર છોટા રાઠોડ કરસનભાઈ કેવા 8401311453
૪૭ અનાપુર છોટા રાઠોડ ક તુરા  અચલા 7698586634
૪૮ અનાપુર છોટા રાઠોડ ખેતાભાઇ િગરધારી 9427948893
૪૯ અનાપુર છોટા રાઠોડ ચેતનભાઇ િગરધારી 9662827782
૫૦ અનાપુર છોટા રાઠોડ નર સંહભાઈ િગરધારી 9510173470



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)
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(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૫૧ અનાપુર છોટા રાઠોડ નર સંહભાઈ છગન 9898268292
૫૨ અનાપુર છોટા રાઠોડ પોપટભાઈ કેવા 9979948421
૫૩ અનાપુર છોટા રાઠોડ પોપટભાઈ લાલા 9427320331
૫૪ અનાપુર છોટા રાઠોડ ભરતભાઈ ભેમા 9898265534
૫૫ અનાપુર છોટા રાઠોડ મહે ભાઈ િગરધારી 7624029082
૫૬ અનાપુર છોટા રાઠોડ રમેશભાઈ ભેમા 9898712128
૫૭ અનાપુર છોટા રાઠોડ વ  અમરા 9898161412
૫૮ અનાપુર છોટા રાઠોડ વજે સંહ અમર સંહ 7043812464
૫૯ અનાપુર છોટા રાઠોડ શંકરભાઈ િગરધારી 8000364210
૬૦ અનાપુર છોટા સોલંકી કરસનસ હ દલપતિસહ 7738858260
૬૧ અનાપુર છોટા સોલંકી દલપતભાઈ ભલા 7359333125
૬૨ અનાપુર છોટા સોલંકી બાબાભાઈ વેના 9725800177
૬૩ અનાપુર છોટા સોલંકી મહે ભાઈ ભલા 7426946781
૬૪ અનાપુર છોટા સોલંકી વણ સંહ દલપત સંહ 7227951551
૬૫ અમદાવાદ પરમાર કરણ સંહ જોગા 9909979984
૬૬ અમદાવાદ પરમાર જોગા  નાન 9824039507
૬૭ અમદાવાદ ભાટી િહતેશકુમાર ેમા 7016154809
૬૮ અમદાવાદ રાઠોડ નરેશ સંહ બાબુ 9725051516
૬૯ અમદાવાદ રાઠોડ કાશ સંહ બાબુ 9687425682
૭૦ અમદાવાદ રાઠોડ ભરત સંહ બાબુ 8160639632
૭૧ અમદાવાદ સોઢા ભરતભાઇ કાન ભાઇ 7383076499
૭૨ અમદાવાદ સોલંકી ભરત  મગન 9624973093
૭૩ અસારાગામ સોલંકી અમરતભાઈ ભગવાનભાઈ 9662068171
૭૪ અસારાગામ સોલંકી કમલેશકુમાર નાગ ભાઈ 9586082504
૭૫ અસારાગામ સોલંકી કરશનભાઈ ભગવાનભાઈ 7487814559
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(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૭૬ અસારાગામ સોલંકી નાગ ભાઈ લાધા 9099272329
૭૭ અસારાગામ સોલંકી ભગવાન  લાધા 9925732265
૭૮ અસારાગામ સોલંકી રમેશભાઇ ભગવાન 9898972543
૭૯ અસારાગામ સોલંકી રાણાભાઇ ભગવાન 9328135447
૮૦ અસારાગામ સોલંકી િવ મ  ભગા 9727029133
૮૧ અસારાગામ સોલંકી િવ મભાઇ ભગવાન 9510879640
૮૨ આછુવા પરમાર િવ મભાઈ જેઠાભાઇ 9924070224
૮૩ આછુવા રાઠોડ નાગ  કાળા 9586076935
૮૪ આછુવા રાઠોડ બબા  મેહા 9737239365
૮૫ આછુવા રાઠોડ લખમણ  પાંચ 8347564790
૮૬ આછુવા રાઠોડ િશવા  મેઘા 9726400093
૮૭ આછુવા રાઠોડ હરેશભાઈ નાગ ભાઈ 9586375574
૮૮ આરખી ચૌહાણ છોગા  અના 7623844432
૮૯ આરખી પરમાર ક તુર  ગણેશ 9512654183
૯૦ આરખી પરમાર મફા  ભીખા 9586498177
૯૧ આલવાડા ગોિહલ કાળુ સંહ ભારથા 9081164686
૯૨ આલવાડા ગોિહલ જેસા  મફા 9724597011
૯૩ આલવાડા ગોિહલ ભરતભાઈ મફા 9925711308
૯૪ આલવાડા ગોિહલ રમેશભાઈ મફા 6355634240
૯૫ આસોદર સોઢા નાગ  કરમ સંહ 9979402901
૯૬ ઈઢાટા ચૌહાણ મહેશ  ભુ  7622842796
૯૭ ઈઢાટા ચૌહાણ મુકેશભાઈ ભુ 9913295595
૯૮ ઈઢાટા ચૌહાણ િવનોદ  ભુ 9624712829
૯૯ ઈઢાટા પરમાર રમેશભાઈ કાન ભાઈ 9979633594

૧૦૦ ઈઢાટા મકવાણા અમરતભાઈ સવાઇ 9727044141
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(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૦૧ ઈઢાટા મકવાણા કરશનભાઇ નાન 7567223491
૧૦૨ ઈઢાટા મકવાણા તે ભાઇ ભગાભાઇ 8320655823
૧૦૩ ઈઢાટા મકવાણા જોગા  જેઠા 9978263949
૧૦૪ ઈઢાટા મકવાણા જોગાભાઇ જેઠાભાઇ 9913263664
૧૦૫ ઈઢાટા મકવાણા ભગવાન  નાન 8141795030
૧૦૬ ઈઢાટા મકવાણા ભગાભાઇ રાસેગાભાઈ 8141305061
૧૦૭ ઈઢાટા મકવાણા ભુરાભાઈ નાગ ભાઈ 8347549938
૧૦૮ ઈઢાટા મકવાણા લ મણભાઈ પભાભાઈ 9327423639
૧૦૯ ઈઢાટા મકવાણા લાલભાઈ કરશનભાઈ 9726923001
૧૧૦ ઈઢાટા મકવાણા લાલાભાઈ ભૂરાભાઈ 8155826640
૧૧૧ ઈઢાટા મકવાણા વનરાજભાઈ સવાઈ  9925577783
૧૧૨ ઈઢાટા મકવાણા વનરાજ સંહ શંકરભાઈ 7567084259
૧૧૩ ઈઢાટા મકવાણા િવજયભાઈ કમા 9537702289
૧૧૪ ઈઢાટા મકવાણા શંકર  નાન 9913251169
૧૧૫ ઈઢાટા મકવાણા સૂરેશભાઈ ભુરાભાઈ 8347513546
૧૧૬ ઈઢાટા વે યા કમલેશભાઈ માંનાભાઈ 9662555106
૧૧૭ ઈઢાટા વે યા ગણા  વાઘા 9726497454
૧૧૮ ઈઢાટા વે યા દનેશકુમાર પીરા 6354061770
૧૧૯ ઈઢાટા વે યા પીરાભાઈ કાંન 9712418308
૧૨૦ ઈઢાટા વે યા પુનમાભાઈ કાંન 9586442173
૧૨૧ ઈઢાટા વે યા શંકરભાઈ કાન ભાઈ 9510167344
૧૨૨ ઉચપા દૈયા િવહાભાઇ મોહનભાઇ 9714325886
૧૨૩ ઉચપા પ ઢયાર અર વંદ  સગથા 9510278775
૧૨૪ ઉચપા પ ઢયાર જેઠા  કેસરા 9328846947
૧૨૫ ઉચપા પ ઢયાર નરેશ સંહ સગરામિસહ 7016955628
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હોય તો)
૧૨૬ ઉચપા પ ઢયાર રામા  ખાંના 9265962926
૧૨૭ ઉચપા પ ઢયાર લાલા  સગથા 9624966013
૧૨૮ ઉચપા પ ઢયાર િવ મ સંહ કેસરા 9099157103
૧૨૯ ઉચપા પ ઢયાર સં ામ સંહ કેસરા 9924561743
૧૩૦ ઉચપા પઢીયાર ભુ  શંકર 8128716463
૧૩૧ ઉચપા ભાટી કરસનભાઈ વાઘાભાઈ 7600350378
૧૩૨ ઉચપા ભાટી ગણપતભાઈ વાભાઈ 7202998471
૧૩૩ ઉચપા ભાટી વાભાઈ નાગ ભાઈ 9898282037
૧૩૪ ઉચપા ભાટી રમેશભાઈ નાગ ભાઈ 9638681648
૧૩૫ દરાણા સોઢા ગણપતભાઈ હેમ ભાઈ 7600608361
૧૩૬ દરાણા સોઢા હેમ ભાઈ ડાયાભાઈ 9574987370
૧૩૭ ઝા ગોિહલ તુભાઇ લ મણભાઇ 8780444535
૧૩૮ ઝા ગોિહલ ટીનાભાઈ હીરા 9879212184
૧૩૯ ઝા ગોિહલ દનેશભાઇ નારાયણ 9825270574
૧૪૦ ઝા ગોિહલ પીરા  મેઘરાજ 9374522143
૧૪૧ ઝા ગોિહલ ભરતકુમાર ગંગરામ 6358243791
૧૪૨ ઝા ગોિહલ ભરતભાઇ ગંગારામ 9824564247
૧૪૩ ઝા ગોિહલ મુકેશકુમાર ભાણા 9574188230
૧૪૪ ઝા ગોિહલ રમેશભાઈ હીરા 8200930028
૧૪૫ ઝા ગોિહલ રાજુભાઇ હીરા 8401960514
૧૪૬ ઝા ગોિહલ હમીર  કાળા 6359822156
૧૪૭ ઝા ચૌહાણ તે  રવ ભાઇ 8347677486
૧૪૮ ઝા ચૌહાણ દનેશભાઇ વના 9925866340
૧૪૯ ઝા ચૌહાણ વના  રવા 8347349040
૧૫૦ ઝા દૈયા જગદીશકુમાર મોહનલાલ 9979419162
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(કુટુંબના વડાનું નામ)
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(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૫૧ ઝા પરમાર કશોરકુમાર વરાજભાઈ 9712395252
૧૫૨ ઝા રાઠોડ અજન  િ કમ 6352924027
૧૫૩ કડી ગોિહલ અર વંદ  રામા 9974979787
૧૫૪ કડી ગોિહલ ચેતનાબેન ેમાભાઇ 7041016286
૧૫૫ કડી ગોિહલ િનિતનભાઇ મીઠાભાઇ 9724452203
૧૫૬ કડી ગોિહલ રણ ત  રામા 6352788422
૧૫૭ કડી ગોિહલ રામા  લ મણ 7777967571
૧૫૮ કડી ગોિહલ સંજયભાઇ મીઠાભાઇ 7777977303
૧૫૯ કડી ચૌહાણ જગા  માનસંગ 7621998810
૧૬૦ કડી પરમાર દોલતભાઇ મોહનભાઇ 7096659852
૧૬૧ કડી પરમાર મફાભાઈ નાગ 9924212301
૧૬૨ કડી બોડાણા લુ  શંકર 9737869567
૧૬૩ કડી સાંખલા બળવંત સંહ રાવત સંહ 9825720811
૧૬૪ કરણાસર ગા અગ  ભાઈ અરજણભાઈ 9574675106
૧૬૫ કરણાસર ગા અરજણભાઈ પાભાઈ 6353151987
૧૬૬ કરણાસર ગા કસરાભાઇ પા 9428476556
૧૬૭ કરણાસર ગા જયંિતભાઇ ધરમાભાઇ 9723930026
૧૬૮ કરણાસર ગા જેમલભાઇ હીરાભાઇ 7359301349
૧૬૯ કરણાસર ગા જોગાભાઇ સવ ભાઇ 9737086288
૧૭૦ કરણાસર ગા નાન ભાઇ સધા 9824812749
૧૭૧ કરણાસર ગા પાંચાભાઇ લગધીરભાઇ 9427581785
૧૭૨ કરણાસર ગા માલાભાઇ અરજણભાઈ 9824172329
૧૭૩ કરણાસર ગા રમેશભાઇ કલા 9904470077
૧૭૪ કરણાસર ગા રમેશભાઇ પાંચાભાઇ 9924633610
૧૭૫ કરણાસર ગા રમેશભાઇ સધા 9429309716
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(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૭૬ કરણાસર ગા હરીરામભાઇ સવ ભાઇ 8347136445
૧૭૭ કરણાસર ગા હરેશભાઇ કાળા 9898183358
૧૭૮ કરણાસર ડાભી કમલેશભાઇ આંબા 9327642656
૧૭૯ કરણાસર ડાભી કોરાભાઇ રતનશીભાઇ 7046496045
૧૮૦ કરણાસર ડાભી ગો વંદ ેમાભાઇ 8153957307
૧૮૧ કરણાસર ડાભી ગર ેમાભાઇ 9327636133
૧૮૨ કરણાસર ડાભી દનેશભાઇ કોરાભાઇ 9773032691
૧૮૩ કરણાસર ડાભી નૈિતક અંબાલાલભાઇ 9726235963
૧૮૪ કરણાસર ડાભી નૈિતક આંબા 9510647394
૧૮૫ કરણાસર ડાભી ેમાભાઇ રતનશીભાઇ 9824897651
૧૮૬ કરણાસર ડાભી ભુપત ેમાભાઇ 7777907466
૧૮૭ કરણાસર ડાભી મહે ભાઇ ેમાભાઇ 7201085849
૧૮૮ કરણાસર ડાભી રમેશભાઇ કોરાભાઇ 7984638664
૧૮૯ કરણાસર ડાભી વાઘાભાઇ સગરામ 9574519628
૧૯૦ કરણાસર દહીયા અમરતમાઈ પાંચાભાઈ 7069112204
૧૯૧ કરણાસર દહીયા અમર સંહભાઇ રામશીભાઇ 9978747051
૧૯૨ કરણાસર દહીયા અજુનભાઈ ધનાભાઈ 9737393273
૧૯૩ કરણાસર દહીયા ઓખાભાઈ હેમ ભાઈ 9723028651
૧૯૪ કરણાસર દહીયા તે ભાઈ નાગ ભાઈ 7802957649
૧૯૫ કરણાસર દહીયા ધનાભાઇ પસી 9737393342
૧૯૬ કરણાસર દહીયા નરશ ગભાઈ હેમ ભાઈ 9824317836
૧૯૭ કરણાસર દહીયા નાથાભાઈ કમાભાઈ 9723862988
૧૯૮ કરણાસર દહીયા નાન ભાઈ હેમ ભાઈ 9913260860
૧૯૯ કરણાસર દહીયા ભેમાભાઈ ધના ભાઈ 9714481949
૨૦૦ કરણાસર દહીયા વનાભાઈ રામાભાઈ 9624151857



મ ગામ
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(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૨૦૧ કરણાસર દહીયા સેધાભાઈ ભાવાભાઈ 7567002008
૨૦૨ કરણાસર દૈયા અજય સંહ રામ સંહ 9723150172
૨૦૩ કરણાસર દૈયા િપરાભાઈ રામસ ગ 9909535640
૨૦૪ કરણાસર દૈયા ભેમાભાઈ રામ સંહ 9909591591
૨૦૫ કરણાસર દૈયા મોહનભાઇ પશીભાઇ 9723112343
૨૦૬ કરણાસર દૈયા  રમેશભાઈ ધના 7698154616
૨૦૭ કરણાસર દૈયા રામસ ગ કાના 9909675396
૨૦૮ કરણાસર દૈયા વેરશીભાઇ ેમ ભાઇ 7438980386
૨૦૯ કરણાસર ભાટી અર વંદભાઈ કરશનભાઈ 7096503732
૨૧૦ કરણાસર ભાટી ખાન ભાઈ કરશનભાઈ 9925844113
૨૧૧ કરણાસર ભાટી ખેતાભાઇ કુવરાભાઇ 9408377022
૨૧૨ કરણાસર ભાટી ગગાભાઇ અમરાભાઇ 9724176715
૨૧૩ કરણાસર ભાટી છગનભાઈ નાન ભાઈ 9879296413
૨૧૪ કરણાસર ભાટી જગદીશભાઈ ગગાભાઇ 9081623638
૨૧૫ કરણાસર ભાટી િ કમભાઈ ગગાભાઇ 8347786099
૨૧૬ કરણાસર ભાટી નરેસભાઈ ભગવાનભાઈ 9913232067
૨૧૭ કરણાસર ભાટી કાશભાઇ હરસંગભાઇ 8401993572
૨૧૮ કરણાસર ભાટી બળદેવભાઈ રામશીભાઈ 9429360694
૨૧૯ કરણાસર ભાટી મોહનભાઈ સવાભાઈ 9429722061
૨૨૦ કરણાસર ભાટી રણ ત સંહ હરસગભાઈ 9974536663
૨૨૧ કરણાસર ભાટી રાયમલભાઈ ભેમા ભાઈ 9737231734
૨૨૨ કરણાસર ભાટી િવ મભાઇ ખેતા 9429290867
૨૨૩ કરણાસર ભાટી હરીભાઈ દરઘાભાઈ 9687426481
૨૨૪ કરણાસર સોઢા અિનલભાઈ ગંગારામભાઈ 9978716732
૨૨૫ કરણાસર સોઢા અજુન સંહ પથુંભાઈ 7874323277
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(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૨૨૬ કરણાસર સોઢા ખેમ ભાઈ તે 9638492480
૨૨૭ કરણાસર સોઢા ગંગારામભાઈ મઘા 9974603533
૨૨૮ કરણાસર સોઢા   તે ભાઈ  મઘા 9712112282
૨૨૯ કરણાસર સોઢા પથુંભાઈ ડા ાભાઈ 9913699530
૨૩૦ કરણાસર સોઢા કાશભાઈ પથુંભાઈ 9537158654
૨૩૧ કરણાસર સોઢા રાસેગાભાઈ સવ ભાઈ 9804229100
૨૩૨ કરણાસર સોઢા િવહાભાઇ દાનાભાઇ 9537984248
૨૩૩ કરબુણ દેવોલ ભેરા  િવરા 9316280939
૨૩૪ કલોલ ગોિહલ ભરત સંહ અિજત સંહ 9998561330
૨૩૫ કલોલ ચૌહાણ કાળુ  વાઘા 9574631700
૨૩૬ કલોલ ચૌહાણ પા  ભુમા 9824557495
૨૩૭ કલોલ ચૌહાણ વશરામ  ભુદર 9974891503
૨૩૮ કલોલ ચૌહાણ િવજયભાઈ મોહન 9016206784
૨૩૯ કલોલ ચૌહાણ વેલાભાઈ મેવા 8128063099
૨૪૦ કલોલ જયેશ સુરેશભાઈ ચૌહાણ 9265834968
૨૪૧ કલોલ જો  કેશા  ધમા 9925868733
૨૪૨ કલોલ જો  દશન કેશા 9157659738
૨૪૩ કલોલ જો  માલા  ધમા 9428942005
૨૪૪ કલોલ જો  રાજુભાઇ ધમા 7801850820
૨૪૫ કલોલ જો  િવહા  સકતા 9725364039
૨૪૬ કલોલ ડાભી અજુન સંહ ભગા 8511271951
૨૪૭ કલોલ ડાભી ગો વંદ  હીરા 9510272307
૨૪૮ કલોલ ડાભી ચેહરા  હીરા 9978210092
૨૪૯ કલોલ ડાભી નીતીનભાઇ નાન 9824553549
૨૫૦ કલોલ ડાભી તાપ  હીરા 8306016733
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(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૨૫૧ કલોલ ડાભી દપ સંહ નાન 7623068046
૨૫૨ કલોલ ડાભી રણવીર સંહ પા 9316311457
૨૫૩ કલોલ ડાભી રામા  સધા 8780017022
૨૫૪ કલોલ તુવર ઇ વર  ભીખા 7486934872
૨૫૫ કલોલ તુવર કમલેશભાઇ જેઠા 9727768162
૨૫૬ કલોલ તુવર ચંદા  અજમલ 9712516077
૨૫૭ કલોલ તુવર છગનભાઈ ખગાર 9638081331
૨૫૮ કલોલ તુવર મેહુલ સંહ રમેશ 9265730768
૨૫૯ કલોલ તુવંર અશોક ભાઈ ભીખા 9106445869
૨૬૦ કલોલ તુવંર વાલા  ખેગાર 8849571106
૨૬૧ કલોલ દેવલ કમલેશભાઇ સોમા 9265185622
૨૬૨ કલોલ પ ઢયાર ખોડા  સગથા 9727488725
૨૬૩ કલોલ પ ઢયાર નટવર સંહ ખોડા 8849865404
૨૬૪ કલોલ પ ઢયાર નાન  સગથા 8401728629
૨૬૫ કલોલ પરમાર ખેતા  ધમા 9712516530
૨૬૬ કલોલ પરમાર ચેતનભાઇ લ મણભાઇ 8128396032
૨૬૭ કલોલ પરમાર નર સંહભાઇ જગમાલ 9979114175
૨૬૮ કલોલ પરમાર નરસગ  રતા 9723231058
૨૬૯ કલોલ પરમાર પાથ બાબુલાલ 8160913930
૨૭૦ કલોલ પરમાર કાશભાઇ રાભા 8320805470
૨૭૧ કલોલ પરમાર કાશભાઈ શંકર ભાઈ 9725177395
૨૭૨ કલોલ પરમાર િવણભાઇ વ તા 9712146060
૨૭૩ કલોલ પરમાર બલા  ધના 9408215977
૨૭૪ કલોલ પરમાર ભરતકુમાર શંકરલાલ 9723032095
૨૭૫ કલોલ પરમાર ભરતભાઈ મોના 9924741876
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હોય તો)
૨૭૬ કલોલ પરમાર મોહન  લાધા 7383673242
૨૭૭ કલોલ પરમાર વેલા  રતા 8780174996
૨૭૮ કલોલ પરમાર યામ  લ મણભાઈ 8347713619
૨૭૯ કલોલ પરમાર સોમા  ધના 9428387755
૨૮૦ કલોલ પરમાર હરેશભાઈ મોહન 9429122794
૨૮૧ કલોલ પરમાર હરેશ સંહ મોહન 6351211752
૨૮૨ કલોલ પાણં રમેશ  ભગુ 7369446177
૨૮૩ કલોલ પાંણ અજમલ  ભગુ 9998394118
૨૮૪ કલોલ પાંણ અશોક ખેતા 9925256548
૨૮૫ કલોલ પાંણ દશરથભાઇ લગધીર 9054260360
૨૮૬ કલોલ પાંણ દશરથભાઈ લગધીર 9924658500
૨૮૭ કલોલ પાંણ િવણભાઇ લગધીર 9727270660
૨૮૮ કલોલ પાંણ ભુરા  ગો વંદ 9978689637
૨૮૯ કલોલ પાંણ મુકેશભાઇ ખેતા 7801829956
૨૯૦ કલોલ પાંણ રમેશ  ભગુ 6352902142
૨૯૧ કલોલ પાંણ રમેશભાઇ લગધીર 9909773676
૨૯૨ કલોલ પાંણ ડા  હમીર 9265995085
૨૯૩ કલોલ પાંણ િવહા  ભગુ◌ુ 7698279533
૨૯૪ કલોલ પાંણલગધીર મહાદેવ 9879320869
૨૯૫ કલોલ બોડાણા ઉકા  પુના 8485960095
૨૯૬ કલોલ બોડાણા ગ  પંુ 9913124914
૨૯૭ કલોલ બોડાણા વીણભાઇ મુળા 6353902466
૨૯૮ કલોલ બોડાણા બળદેવભાઈ મૂળા 6355166357
૨૯૯ કલોલ બોડાણા રતન સંહ ઉકા 9924654991
૩૦૦ કલોલ બોડાણા રમેશભાઇ મુળા 9574606012



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૩૦૧ કલોલ ભાટી ચંદા  ધુડા 9924228358
૩૦૨ કલોલ ભાટી ચેહરાભાઈ રામ ભાઈ 9998289774
૩૦૩ કલોલ ભાટી જિતન સંહ િ કમલાલ 8140483956
૩૦૪ કલોલ ભાટી િ કમલાલ પા 7016796596
૩૦૫ કલોલ ભાટી દશરથ  ઈ વર 7572950913
૩૦૬ કલોલ ભાટી દશરથ  લા 9898185455
૩૦૭ કલોલ ભાટી દશરથભાઈ ઈ વર 9978389592
૩૦૮ કલોલ ભાટી દનેશભાઇ ઈ વર 7567060896
૩૦૯ કલોલ ભાટી દનેશભાઇ હેમા 8849690374
૩૧૦ કલોલ ભાટી નાગ ભાઈ રામ ભાઈ 8141359495
૩૧૧ કલોલ ભાટી ભૂરા  માધા 9725408257
૩૧૨ કલોલ ભાટી મુકેશકુમાર િ કામલાલ 9824245982
૩૧૩ કલોલ ભાટી મોહનભાઇ શંકરભાઇ 9316228531
૩૧૪ કલોલ ભાટી રમેશભાઈ વાઘા 8490061300
૩૧૫ કલોલ ભાટી લાલાભાઇ શંકર 9265671241
૩૧૬ કલોલ ભાટી શીવાભાઇ ચેહરાભાઇ 9974447709
૩૧૭ કલોલ ભાટી હ રભાઈ ઇ વર 8128074540
૩૧૮ કલોલ ભાટી હરીભાઈ ઈ વ 8460414430
૩૧૯ કલોલ ભાટી હરેશ સંહ િ કમલાલ 9824419330
૩૨૦ કલોલ રાઠોડ અમરતભાઈ શંકર 9727703365
૩૨૧ કલોલ રાઠોડ અર વંદભાઈ રામ ભાઈ 9714927201
૩૨૨ કલોલ રાઠોડ કરણ રામ ભાઈ 7778842583
૩૨૩ કલોલ રાઠોડ જગતિસહ હીરા 9904974373
૩૨૪ કલોલ રાઠોડ દરઘા  વખતા 9157340233
૩૨૫ કલોલ રાઠોડ દશરથભાઈ કરસનભાઈ 8401797494
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ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૩૨૬ કલોલ રાઠોડ દનેશભાઇ રમેશભાઇ 9638241600
૩૨૭ કલોલ રાઠોડ દેવ ભાઈ શંકર 9712740923
૩૨૮ કલોલ રાઠોડ ધના  રવ 9726181411
૩૨૯ કલોલ રાઠોડ નરેશકુમાર બબા 9157758792
૩૩૦ કલોલ રાઠોડ નાન ભાઇ િવરા 8735852713
૩૩૧ કલોલ રાઠોડ િવણભાઈ રામ ભાઈ 9104220408
૩૩૨ કલોલ રાઠોડ ેમ ભાઇ નાન ભાઇ 9662289254
૩૩૩ કલોલ રાઠોડ મહે સંહ  હીરા 9977328673
૩૩૪ કલોલ રાઠોડ રાણાભાઇ કેશરા 9974466791
૩૩૫ કલોલ રાઠોડ રાહુલકુમાર બળદેવ 9998779729
૩૩૬ કલોલ રાઠોડ લાલા  સગરમ 7043480342
૩૩૭ કલોલ રાઠોડ લાલાભાઈ રામ ભાઈ 9023814559
૩૩૮ કલોલ રાઠોડ લાલાભાઈ શંકર 9924212573
૩૩૯ કલોલ રાઠોડ િવનોદ સંહ  ભરત 8735865380
૩૪૦ કલોલ રાઠોડ સગરામ  વખતા 7041702203
૩૪૧ કલોલ રાઠોડ સંજય ભાઈ માન સંગ 8780308135
૩૪૨ કલોલ રાઠોડ હીરા  રવ 9377328673
૩૪૩ કલોલ રાઠોડ હીરા  રવ 8140471910
૩૪૪ કલોલ રાઠોડ હીરા  વકતા 9574605959
૩૪૫ કલોલ રાઠોડ હીરા  વકતા 8347628928
૩૪૬ કલોલ વાઘેલા અરિવદ શંકર 9016902551
૩૪૭ કલોલ વાઘેલા પીરા  ભેમા 9537644294
૩૪૮ કલોલ વાઘેલા િવશાલ પીરા 7600885348
૩૪૯ કલોલ સોઢા અરજણ  રામા 9825894120
૩૫૦ કલોલ સોઢા કાન ભાઇ અગરા 9737147347



મ ગામ
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મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૩૫૧ કલોલ સોઢા દનેશ રામા 9104327964
૩૫૨ કલોલ સોઢા ધરમા  વ તા 9428755426
૩૫૩ કલોલ સોઢા રમેશ રામા 6355668208
૩૫૪ કલોલ સોઢા િવજયભાઇ અ તભાઇ 8160950143
૩૫૫ કલોલ સોઢા િવશાલ અરજણ 7435829513
૩૫૬ કલોલ સોઢા શંકર  વ તા 9726190479
૩૫૭ કલોલ સોઢા સંજય અરજણ 9106641256
૩૫૮ કલોલ સોઢા હંમતભાઈ ધરમા 9925251929
૩૫૯ કલોલ સોઢા હીરા  અગરા 9925733644
૩૬૦ કલોલ સોલંકી અરજણ  શંકર 9898595821
૩૬૧ કલોલ સોલંકી ઇ વર સંહ મોહન 8401581093
૩૬૨ કલોલ સોલંકી કેતનભાઈ ભગુ 7778942525
૩૬૩ કલોલ સોલંકી ધીરેન સંહ નરસ ગ 8320571977
૩૬૪ કલોલ સોલંકી નરસ ગ  કાન  ભાઇ 7016988464
૩૬૫ કલોલ સોલંકી મગન  રણછોડ 9925621386
૩૬૬ કલોલ સોલંકી મેહુલ દલપતભાઈ 8780322920
૩૬૭ કલોલ સોલંકી મેહુલ દલપતભાઈ 7623827723
૩૬૮ કલોલ સોલંકી લ મણ  વા 9712215690
૩૬૯ ક યાણપુરા ચૌહાણ અરજણ  ભુદર 9924206858
૩૭૦ ક યાણપુરા ચૌહાણ ંમાભાઈ પાંચા  7698831198
૩૭૧ ક યાણપુરા ચૌહાણ પાંચા  કરણા 9099495463
૩૭૨ ક યાણપુરા ચૌહાણ પુરાભાઈ હરાભાઈ 9173375587
૩૭૩ ક યાણપુરા ચૌહાણ મો ટુકુમાર હરાભાઈ 8758941073
૩૭૪ ક યાણપુરા ચૌહાણ વેલાભાઈ પાંચા 9998503874
૩૭૫ ક યાણપુરા ચૌહાણ શીવાભાઈ પાંચા 8511529375
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(કુટુંબના વડાનું નામ)
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(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૩૭૬ ક યાણપુરા ચૌહાણ હરાભાઈ પિસભાઈ 8758084692
૩૭૭ ક યાણપુરા ડાભી દેવ ભાઈ હેમા 8469385870
૩૭૮ ક યાણપુરા ડાભી વેલાભાઈ હેમા 9725990193
૩૭૯ ક યાણપુરા દિહયા પાંચા  ઇ વર 9724034105
૩૮૦ ક યાણપુરા દહીયા અમરતભાઇ ગણેશભાઇ 7802825675
૩૮૧ ક યાણપુરા દૈયા અમરતભાઈ અંબારમભાઈ 9714001197
૩૮૨ ક યાણપુરા દૈયા જગદીશભાઈ અંબારમભાઈ 8154893593
૩૮૩ ક યાણપુરા દૈયા દયારામભાઈ નરસગભાઈ 9904524127
૩૮૪ ક યાણપુરા દૈયા નરસગભાઇ માવ ભાઇ 7698903943
૩૮૫ ક યાણપુરા દૈયા નાગ ભાઇ દેવશીભાઇ 7600689026
૩૮૬ ક યાણપુરા દૈયા પુરાભાઈ નરસગભાઈ 9909568915
૩૮૭ ક યાણપુરા દૈયા િવણભાઇ વાલાભાઇ 7203051153
૩૮૮ ક યાણપુરા દૈયા ભવનભાઈ પુરાભાઈ 9924867925
૩૮૯ ક યાણપુરા દૈયા ભુરાભાઇ દેવશીભાઇ 8156092510
૩૯૦ ક યાણપુરા દૈયા રણ તભાઇ વાલાભાઇ 9824256092
૩૯૧ ક યાણપુરા દૈયા રમેશભાઈ નરસગભાઈ 9537888031
૩૯૨ ક યાણપુરા દૈયા વાલાભાઇ દેવશીભાઇ 9978272019
૩૯૩ ક યાણપુરા દૈયા િવ મભાઇ વેલાભાઇ 7096002546
૩૯૪ કાણોઠી ડાભી ઈ વર  સં ામ 9726919682
૩૯૫ કાણોઠી ડાભી ખેમ ભાઇ ઈ વર 9316448107
૩૯૬ કાણોઠી ડાભી ખેમ ભાઇ ભુભાઇ 7874908924
૩૯૭ કાણોઠી ડાભી િવણ સંહ ભુ 9978194597
૩૯૮ કાણોઠી ડાભી ેમ ભાઇ ભુ 7874572801
૩૯૯ કારેલી ડે  અર વંદભાઈ વા 9558507642
૪૦૦ કારેલી ડે  ઇ વર  ધના 9898980363
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(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૪૦૧ કારેલી ડે  વા  ધના 9737056308
૪૦૨ કારેલી ડે  દીલીપ સંહ ઇ વર 7990134997
૪૦૩ કારેલી ડે  ધુડા  ધના 8155986470
૪૦૪ કારેલી ડે  રા ભાઇ અ 9723520069
૪૦૫ કારેલી ડે  વાઘા  ધના 9601747557
૪૦૬ કારેલી ભાટી નાન ભાઇ છગન 9316186011
૪૦૭ કુકરવાડા ડોડીયા તેજસ ભાઈ સકતા 7285813107
૪૦૮ કુકરવાડા ડોડીયા શામળાભાઇ શકતા 8153853067
૪૦૯ કુકરવાડા પરમાર નાન ભાઇ વીરમા 9054975013
૪૧૦ કુંડાળીયા ચૌહાણ તે ભાઈ પીરાભાઈ 9898515356
૪૧૧ કુંડાળીયા ચૌહાણ પીરાભાઈ નાગ ભાઈ 9601941045
૪૧૨ કુંડાળીયા ચૌહાણ મહેશભાઈ રતન સંહભાઈ 8140673046
૪૧૩ કુંડાળીયા મકવાણા થાના  ધમા 9316205499
૪૧૪ કુંડાળીયા સોલંકી દસરતભાઈ શંકર 9724596951
૪૧૫ કુંડાળીયા સોલંકી દપ સંહ રતન સંહ 8140528482
૪૧૬ કુંડાળીયા સોલંકી ભરતભાઇ વા 9510546449
૪૧૭ કુંડાળીયા સોલંકી રતન સંહભાઈ નાગ 9662936700
૪૧૮ કુંડાળીયા સોલંકી હરેશભાઈ ભગવાન 9054397393
૪૧૯ કુંભારડી પરમાર કેશા  અ 9979972967
૪૨૦ કુંભારડી પરમાર દશરથભાઇ િહ મત સંહ 9825445436
૪૨૧ કુંભારડી પરમાર દલીપ સંહ િહ મત સંહ 9879159334
૪૨૨ કુંભારડી પરમાર રમેશ સંહ િહ મત સંહ 8758048190
૪૨૩ કુંભારડી પરમાર રાસગ  અ 8241014204
૪૨૪ કુંભારડી પરમાર વધા  અ 8734880974
૪૨૫ કુંભારડી પરમાર સવ  અ 9979872964
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હોય તો)
૪૨૬ કુંભારડી પરમાર સુરેશિસહ સવા 9727639116
૪૨૭ કુંવાતા મકવાણા ઉમા  છગન 9913947400
૪૨૮ કુંવાતા મકવાણા રમેશ  છગન 9913972225
૪૨૯ કોચલા ગેલોત અજમલ સંહ હર સંહ 9913032182
૪૩૦ કોચલા ગેલોત બળવંત સંહ મોના  9537232575
૪૩૧ કોચલા ગેહલોત દનેશ સંહ હર 9913200345
૪૩૨ કોચલા ગેહલોત પુનમ સંહ મોના 9913308073
૪૩૩ કોચલા ગેહલોત કાશ સંહ હર 9913308253
૪૩૪ કોચલા ગેહલોત હુકમ સંહ હર 9824923128
૪૩૫ કોચલા ગેહલોત હેમ સંહ હર 9924317852
૪૩૬ કોઠારા(નિલયા) રાઠોડ શંકર  વખતા 8140855332
૪૩૭ ખાણોદર જુના ગોિહલ રમેશભાઈ બબા 9408484084
૪૩૮ ખાણોદર જુના ગોિહલ સગથાભાઈ બબા 9510876206
૪૩૯ ખાણોદર જુના ગોહીલ સેધાભાઈ બબા 9558332028
૪૪૦ ખાણોદર જુના સોલંકી અર વંદભાઈ ગગા 9624287273
૪૪૧ ખાણોદર જુના સોલંકી ગંગા  રામશી 9712225389
૪૪૨ ખાણોદર જુના સોલંકી દનેશભાઇ બાબાભાઇ 9909673370
૪૪૩ ખાણોદર જુના સોલંકી ભરતભાઇ બકાભાઇ 9978304246
૪૪૪ ખાણોદર જુના સોલંકી ભરતભાઇ ભૈકાભાઇ 7600600123
૪૪૫ ખાણોદર જુના સોલંકી મુકેશભાઇ બબા 8758814612
૪૪૬ ખાણોદર જુના સોલંકી રાણાભાઇ રામશીભાઇ 7698077720
૪૪૭ ખાણોદર જુના સોલંકી વ ભાઇ ક યાણ 9723837294
૪૪૮ ખાણોદર જુના સોલંકી સામ ભાઇ ભેમાભાઇ 8140046686
૪૪૯ ખાનપુર ચૌહાણ અમરતભાઈ ભીખા 9714400623
૪૫૦ ખાનપુર ચૌહાણ ઈ વર  રા 9428847801



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૪૫૧ ખાનપુર ચૌહાણ કલા  નાગ 9913819124
૪૫૨ ખાનપુર ચૌહાણ ગણેશ  નસા 9624820933
૪૫૩ ખાનપુર ચૌહાણ દનેશભાઇ સામ ભાઇ 8155905517
૪૫૪ ખાનપુર ચૌહાણ ધનાભાઈ દેવાભાઈ 8758740593
૪૫૫ ખાનપુર ચૌહાણ નથા  રા 7096759240
૪૫૬ ખાનપુર ચૌહાણ નાગ  હર 9328874958
૪૫૭ ખાનપુર ચૌહાણ નાગ ભાઈ રામાભાઈ 9714490152
૪૫૮ ખાનપુર ચૌહાણ પુરભાઈ રામાંભાઈ 9824177159
૪૫૯ ખાનપુર ચૌહાણ કાશભાઇ રગનાથભાઇ 8758344771
૪૬૦ ખાનપુર ચૌહાણ મગન સંહ નાગ 8980524798
૪૬૧ ખાનપુર ચૌહાણ માવ ભાઈ રામાભાઈ 7383277824
૪૬૨ ખાનપુર ચૌહાણ મોહન  કાના 9586465405
૪૬૩ ખાનપુર ચૌહાણ મોહનભાઇ શામ ભાઇ 9714066758
૪૬૪ ખાનપુર ચૌહાણ રગનાથ  કાંના 9586687948
૪૬૫ ખાનપુર ચૌહાણ રતન સંહ નાન 9726787520
૪૬૬ ખાનપુર ચૌહાણ રમેશભાઇ શામ ભાઇ 9016700907
૪૬૭ ખાનપુર ચૌહાણ લાલ ભાઈ ધનાભાઇ 9714785354
૪૬૮ ખાનપુર ચૌહાણ વશરામભાઈ ભીખા 9904429149
૪૬૯ ખાનપુર ચૌહાણ િવ મ સંહ શંકર 9723390090
૪૭૦ ખાનપુર ચૌહાણ શવ  દેવા 9723218456
૪૭૧ ખાનપુર ચૌહાણ શંકર  નસા 8156072272
૪૭૨ ખાનપુર ચૌહાણ સ વરામસ હ નાંન 9510234251
૪૭૩ ખાનપુર ચૌહાણ સુરૅશકુમાર ગણેશ 9574463645
૪૭૪ ખાનપુર ચૌહાણ સુરેશકુમાર પુરા 9723760568
૪૭૫ ખાનપુર ચૌહાણ સુરેશભાઈ પુરભાઇ 9510340813



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૪૭૬ ખાનપુર દૈયા નાન  ભાઈ કાળ 9157603862
૪૭૭ ખાનપુર દૈયા નાન  કળા 7698007661
૪૭૮ ખાનપુર પરમમાર િવ મભાઈ મોહનભાઈ 9099435744
૪૭૯ ખાનપુર પરમાર અશોકભાઇ પુરાભાઇ 9909301858
૪૮૦ ખાનપુર પરમાર ઓખાભાઈ સોનાભાઈ 9726497924
૪૮૧ ખાનપુર પરમાર ગણેશભાઇ રવ ભાઇ 9574753345
૪૮૨ ખાનપુર પરમાર જેતસીભાઇ રામ 9904545264
૪૮૩ ખાનપુર પરમાર દનેશભાઇ પરબતભાઇ 8128136172
૪૮૪ ખાનપુર પરમાર િનરવ અરજણભાઇ 9913277683
૪૮૫ ખાનપુર પરમાર પરેશભાઇ મોહનભાઇ 6354016307
૪૮૬ ખાનપુર પરમાર ેમાભાઈ ભગવાન 9081080641
૪૮૭ ખાનપુર પરમાર મોહનભાઈ રવ ભાઈ 8140128732
૪૮૮ ખાનપુર પરમાર મોહનભાઈ હેમ ભાઈ 9924371383
૪૮૯ ખાનપુર પરમાર શૈલેષકુમાર ઓખાભાઇ 8320325746
૪૯૦ ખાનપુર પરમાર સુરેશભાઇ મોહન 9328988161
૪૯૧ ખેડા પરમાર ક પેશકુમાર રામુ 9909399982
૪૯૨ ગોલગામ ભાટી અરજણ  ખેમા  9979061789
૪૯૩ ગોલગામ ભાટી કમા  ખેતા  9925893920
૪૯૪ ગોલવી પરમાર ઇ વરભાઇ ધુડાભાઇ 7284034840
૪૯૫ ગ ડલીયા રાઠોડ ગો વંદભાઈ લ મણભાઈ 9558106996
૪૯૬ ચાતરા રાઠોડ કરશન  જગશી 8511811450
૪૯૭ ચાતરા રાઠોડ ગંગારામભાઈ કરશનભાઈ 6355130078
૪૯૮ ચાતરા રાઠોડ રમેશ  વના 9925065521
૪૯૯ ચાતરા રાઠોડ લખમણ  કરશન 8160325319
૫૦૦ ચારડા ચૌહાણ કરસન સંહ ઓખ સંહ 9537888168



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૫૦૧ ચારડા ચૌહાણ ગેન સંહ ભલ સંહ 8140606497
૫૦૨ ચારડા ચૌહાણ દલપત સંહ ઓખ સંહ 9638742960
૫૦૩ ચારડા ચૌહાણ પરબત સંહ કાશ સંહ 9974035001
૫૦૪ ચારડા ચૌહાણ કાશ સંહ ભલ સંહ 9427263408
૫૦૫ ચારડા ચૌહાણ રમેશ સંહ ભુ 7600346238
૫૦૬ ચારડા ચૌહાણ સુરેશ સંહ ગેન સંહ 9978705470
૫૦૭ ચારડા પરમાર તુ સંહ મસરા 9824730896
૫૦૮ ચારડા પરમાર દલપત સંહ લાલ 7229050267
૫૦૯ ચારડા પરમાર કાશ સંહ ભુ 9726240937
૫૧૦ ચારડા પરમાર મફ સંહ લાલ 9737697090
૫૧૧ ચાળવા પરમાર અરજણભાઈ મન ભાઈ 9726999379
૫૧૨ ચાળવા પરમાર અશોકભાઈ કાળા 7698263821
૫૧૩ ચાળવા પરમાર જગતાભાઈ ભેમાભાઈ 9714819113
૫૧૪ ચાળવા પરમાર દેવ ભાઈ રામાભાઈ 9978081225
૫૧૫ ચાળવા પરમાર ભાણાભાઈ હીરા 9687875860
૫૧૬ ચાળવા પરમાર ભુપતા  દેવા 9687609019
૫૧૭ ચાળવા પરમાર ભેમાભાઈ મંન ભાઈ 6356624636
૫૧૮ ચાળવા પરમાર માનાભાઈ કોર 6355447666
૫૧૯ ચાળવા પરમાર રામાભાઈ મન ભાઈ 9712224416
૫૨૦ ચાળવા પરમાર ડાભાઈ રામા 8128142443
૫૨૧ ચાળવા પરમાર સવ ભાઇ કોરા 9601374321
૫૨૨ ચાળવા પરમાર હીરા  મોતી 9909234304
૫૨૩ ચીભડા ચૌહાણ અરજણભાઇ નાગ ભાઈ 9723872742
૫૨૪ ચીભડા ચૌહાણ અરજણભાઇ સધાભાઇ 9726487152
૫૨૫ ચીભડા ચૌહાણ અર વંદભાઇ માનાભાઇ 9409144894



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૫૨૬ ચીભડા ચૌહાણ અર વંદભાઈ નરસંઞભાઈ 9586512530
૫૨૭ ચીભડા ચૌહાણ અ પેશભાઇ ેમાભાઇ 9712051437
૫૨૮ ચીભડા ચૌહાણ ઈ વરભાઈ જેહા 8141543604
૫૨૯ ચીભડા ચૌહાણ કરણભાઇ ેમાભાઇ 7567964529
૫૩૦ ચીભડા ચૌહાણ ગગા  નાગ 9879946742
૫૩૧ ચીભડા ચૌહાણ જનકભાઇ જોઇતાભાઇ 9601939967
૫૩૨ ચીભડા ચૌહાણ જયંિતભાઇ નરસંગભાઇ 9978323086
૫૩૩ ચીભડા ચૌહાણ ગરભાઇ જોયતાભાઇ 8487868767
૫૩૪ ચીભડા ચૌહાણ જોઇતાભાઇ કાળાભાઇ 9601939957
૫૩૫ ચીભડા ચૌહાણ થાના  નાગ 9913066312
૫૩૬ ચીભડા ચૌહાણ થાનાભાઇ નાગ ભાઇ 9714886520
૫૩૭ ચીભડા ચૌહાણ દેવા  નાગ 9898305939
૫૩૮ ચીભડા ચૌહાણ દેવાભાઇ સધાભાઇ 9737807326
૫૩૯ ચીભડા ચૌહાણ નરસંઞભાઈ જેહા  9978216271
૫૪૦ ચીભડા ચૌહાણ લભાઈ અરજણભાઇ 9574599500
૫૪૧ ચીભડા ચૌહાણ ેમાભાઇ અગરાભાઇ 9737489546
૫૪૨ ચીભડા ચૌહાણ માનાભાઇ કાળાભાઇ 9726062529
૫૪૩ ચીભડા ચૌહાણ રણછોડભાઇ નાગ 9723694783
૫૪૪ ચીભડા ચૌહાણ રમેશભાઇ અગરાભાઇ 7283886596
૫૪૫ ચીભડા ચૌહાણ રાભાઈ ગગા 9727310612
૫૪૬ ચીભડા ચૌહાણ પાભાઈ જેહા 8469601628
૫૪૭ ચીભડા ચૌહાણ લગધીરભાઇ માવ ભાઇ 8141413658
૫૪૮ ચીભડા ચૌહાણ સુરેશભાઈ કરસનભાઈ 9909482157
૫૪૯ ચીભડા ચૌહાણ હમીર  સાજણ 9726663367
૫૫૦ ચીભડા ચૌહાણ હરસંગભાઇ થાના 7069870318



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૫૫૧ ચીભડા જો  છગનભાઇ ઇ વરભાઇ 9687351152
૫૫૨ ચીભડા જો  દનેશભાઇ પથુભાઇ 9712225265
૫૫૩ ચીભડા જો  બળદેવભાઇ મોનાભાઇ 7046637248
૫૫૪ ચીભડા જો  ભુપતભાઈ વસતા 9428676580
૫૫૫ ચીભડા જો  મઘાભાઇ વસતા 8238195180
૫૫૬ ચીભડા જો  મુકેશભાઇ મોનાભાઇ 9574325082
૫૫૭ ચીભડા જો  મેહુલકુમાર રવ ભાઇ 8347474069
૫૫૮ ચીભડા જો  રમેશભાઇ ઇ વરભાઇ 9909464382
૫૫૯ ચીભડા જો  રમેશભાઇ બીજોલભાઇ 9978853783
૫૬૦ ચીભડા જો  રવ ભાઇ ગોવાભાઇ 9714058155
૫૬૧ ચીભડા જો  વનરાજભાઇ વશરામભાઇ 6353130741
૫૬૨ ચીભડા જો  વશરામભાઇ ગોવાભાઇ 9925781789
૫૬૩ ચીભડા પઢાર રાસગભાઈ ભુદરભાઈ 9662933477
૫૬૪ ચીભડા પઢાર વેલાભાઇ ભુદર 6353513986
૫૬૫ ચીભડા પ ઢયાર નરસંુગ  મેહા 9879405127
૫૬૬ ચીભડા પ ઢયાર નાગ  મેહા 8141546947
૫૬૭ ચીભડા પ ઢયાર રામા  મેહા 8469830031
૫૬૮ ચીભડા પઢીયાર સુ ભાઈ ગોરધનભાઈ 9714486043
૫૬૯ ચીભડા પઢીયાર સુબાભાઈ ગોરધનભાઈ 9099165486
૫૭૦ ચીભડા પરમાર અણદાભાઈ ભીખાભાઈ 9998088248
૫૭૧ ચીભડા પરમાર જગદીશભાઈ અણદાભાઈ 9662743492
૫૭૨ ચીભડા પરમાર િવણકુમાર બળવંત સંહ 9898160826
૫૭૩ ચીભડા પરમાર મુકેશભાઇ અણદાભાઇ 8347855917
૫૭૪ ચીભડા વાઘેલા પીરાભાઇ ભગુ 9081650013
૫૭૫ ચીભડા વાઘેલા વાઘાભાઇ હાથી 8905844522



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૫૭૬ ચીભડા સોલંકી ઇસા . હેમા 8155957588
૫૭૭ ચીભડા સોલંકી જગતાભાઇ વાલા 9725964563
૫૭૮ ચીભડા સોલંકી નારણભાઈ વાલા 9978377199
૫૭૯ ચીભડા સોલંકી નારણિસહં સુબા 9913888712
૫૮૦ ચીભડા સોલંકી પથુ  હેમા 9601488229
૫૮૧ ચીભડા સોલંકી વાલા  હેમા 9998253921
૫૮૨ ચીભડા સોલંકી િવરાભાઈ ભગુભાઈ 9737636016
૫૮૩ ચીભડા સોલંકી સુબા  ભગુ 9727280653
૫૮૪ ચીભડા સોલંકી હર ભાઇ ઇસા 9558497694
૫૮૫ ચોથરનેસડા ડોડ અમરતભાઈ સ ભાઈ 9724715134
૫૮૬ ચોથરનેસડા ડોડ માનસગભાઈ સ ભાઈ 8980533148
૫૮૭ ચોથરનેસડા ડોડ િવજયભાઈ ધુડા 8000531680
૫૮૮ ચોથરનેસડા પરમાર કરશન  દેવા 9427327603
૫૮૯ ચોથરનેસડા પરમાર ધુડા  દેવા 9316832382
૫૯૦ ચોથરનેસડા પરમાર નગા  મેહા 9687539314
૫૯૧ ચોથરનેસડા પરમાર હમીર  મેહા 9726552238
૫૯૨ ચોથરનેસડા રાઠોડ ગંગારામભાઈ વેલા 9898885714
૫૯૩ ચોથરનેસડા રાઠોડ જોગા  દેવા 9687454992
૫૯૪ ચોથરનેસડા રાઠોડ તેજસભાઈ કરસનભાઈ 9737112203
૫૯૫ ચોથરનેસડા રાઠોડ દલીપભાઈ જોગા 9726560585
૫૯૬ ચોથરનેસડા રાઠોડ ધના  વેલા 9586919181
૫૯૭ ચોથરનેસડા રાઠોડ પીરા  વેલા 9913835157
૫૯૮ ચોથરનેસડા રાઠોડ ભીખાભાઈ ધના 7096512391
૫૯૯ ચોથરનેસડા રાઠોડ શૈલેષભાઈ માવ ભાઈ 7359933912
૬૦૦ જડીયા ચૌહાણ અમરત સંહ હાજરા 9558577457



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૬૦૧ જડીયા પરમાર ધીરા  ભેમા 9137505546
૬૦૨ જડીયા પરમાર ેમા  ભેમા 8511214432
૬૦૩ જડીયા પરમાર લ મણભાઈ ભેમા 9974369058
૬૦૪ જડીયા પરમાર હરશન  ભેમા 7041509822
૬૦૫ જડીયા રાઠોડ આશુ  મશરા 9408371643
૬૦૬ જડીયા રાઠોડ ેમા  ધમા 7710926432
૬૦૭ જડીયા રાઠોડ બાબુ  મશરા 8000676815
૬૦૮ જડીયા રાઠોડ મસરા  હકા 9724349597
૬૦૯ જડીયા રાઠોડ રમેશ  મસરા 9974264813
૬૧૦ જડીયા રાઠોડ રા  ધમા 9680731345
૬૧૧ જડીયા રાઠોડ રાયમલ  હકા 7066454345
૬૧૨ જડીયા રાઠોડ હડમત સંહ બાબુ 7600284231
૬૧૩ ડી પરમાર દલપત સંહ છોગા 9726065877
૬૧૪ ડી પરમાર મો ટુ સંહ મોહબત સંહ 7096246943
૬૧૫ ડી પરમાર શેર સંહ છોગા 9726938743
૬૧૬ નાવાડા વણોલ માલા  વ 9925286124
૬૧૭ નાવાડા વણોલ ડા  વ 9879330524
૬૧૮ લોઢા ચૌહાણ ઉદાભાઈ લઘધીરભાઈ 9979926472
૬૧૯ લોઢા ચૌહાણ દેવાભાઈ લઘધીરભાઈ 9824426472
૬૨૦ લોઢા ચૌહાણ નટુભાઇ ચમના 9825814775
૬૨૧ લોઢા ચૌહાણ મદાભાઈ મફાભાઈ 6355954652
૬૨૨ લોઢા ચૌહાણ શંકરભાઇ ખેતાભાઇ 9687169228
૬૨૩ લોઢા ચૌહાણ વણભાઇ મેલાભાઇ 9574103424
૬૨૪ લોઢા પ ઢયાર ઇ વર  પુનમા 9427258703
૬૨૫ લોઢા પ ઢયાર કમલેશભાઈ અરજણભાઇ 9624832801



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૬૨૬ લોઢા પ ઢયાર કસનભાઈ જેઠા 8347389163
૬૨૭ લોઢા પ ઢયાર પુનમા  દરધા 9998766788
૬૨૮ લોઢા પ ઢયાર ભુ  દરઘા 9638543644
૬૨૯ લોઢા પ ઢયાર લખમણભાઇ મફા 9824079251
૬૩૦ લોઢા પ ઢયાર લાલુભાઈ ધુડા 9108126354
૬૩૧ લોઢા પ ઢયાર સેધા  મફા  8160702832
૬૩૨ લોઢા પરમાર ગણા  મેરા 9723672439
૬૩૩ લોઢા પરમાર મોનાભાઇ હાજરાભાઇ 9016253776
૬૩૪ લોઢા પરમાર િવ મભાઇ ભુ 9737377984
૬૩૫ લોઢા પરમાર સેધાભાઈ ગણા 9737377989
૬૩૬ લોઢા પરમાર સધાભાઇ ભુ 9913929966
૬૩૭ લોઢા ભાટી ઉકાભાઇ ભેમાભાઇ 7359730821
૬૩૮ લોઢા ભાટી ઉકાભાઈ ભેમા 9904945905
૬૩૯ લોઢા ભાટી ભારમલભાઇ ઉકા 7698387752
૬૪૦ લોઢા ભાટી મહાદેવભાઇ શંકરભાઇ 7359417078
૬૪૧ લોઢા ભાટી રમેશભાઇ નાન ભાઇ 9327726116
૬૪૨ લોઢા વે યા ગોવા  પા 8140340434
૬૪૩ લોઢા વે યા જગદીશિસહ બાબૂિસહ 8200015846
૬૪૪ લોઢા વે યા બાબુ  મગા 9773031169
૬૪૫ લોઢા વે યા ભુપા  મઘા 9099571053
૬૪૬ લોઢા વે યા સામળિસહ બાબૂિસહ 9558072389
૬૪૭ લોઢા સોલંકી સુિનલભાઈ તાપ 9409267741
૬૪૮ જેટા ચૌહાણ ઇ વર  ભુ 8160160612
૬૪૯ જેટા ચૌહાણ રમેશ  પરભુ 9574576122
૬૫૦ જેટા ચૌહાણ સરવણ  પરભુ 8469652035



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૬૫૧ જેતડા ચૌહાણ ભરત  જેસલ 9712287699
૬૫૨ જેતડા ચૌહાણ રમેશભાઈ ઈ વરભાઈ 8238481345
૬૫૩ જેતડા ચૌહાણ િવહા  જેસા 9898222167
૬૫૪ જેતડા પરમાર અજમલ  નાગ 6353234634
૬૫૫ જેતડા પરમાર અશોક  નાગ 9687410670
૬૫૬ જેતડા પરમાર કરણભાઈ દરધા 8758835279
૬૫૭ જેતડા પરમાર ચેતન  મન 9537742515
૬૫૮ જેતડા પરમાર જગદીશભાઈ નારણભાઈ 9408420850
૬૫૯ જેતડા પરમાર જોગાભાઈ નારણભાઇ 9909589153
૬૬૦ જેતડા પરમાર નાગ  પોપટ 9558229980
૬૬૧ જેતડા પરમાર નારણભાઇ રામાભાઈ 9725043552
૬૬૨ જેતડા પરમાર કાશભાઈ નારણભાઈ 8511974327
૬૬૩ જેતડા પરમાર મલકુમાર નાગ 9979009613
૬૬૪ જેતડા પરમાર મન  પોપટ 9537742516
૬૬૫ જેતડા પરમાર મહેશ ભાઈ નારણભાઈ 9925575755
૬૬૬ જેતડા પરમાર માલા  મન 9909744156
૬૬૭ જેતડા પરમાર લખમણભાઇ દરધા 8347717613
૬૬૮ જેતડા પરમાર િવ મ સંહ નારણભાઈ 7283965862
૬૬૯ જેતડા રાઠોડ ખેમાભાઈ ધુડા ભાઈ 9879843009
૬૭૦ જેતડા રાઠોડ ચેતનકુમાર શંકરભાઈ 9825325525
૬૭૧ જેતડા રાઠોડ દેવશીભાઇ ધુડાભાઇ 9979776397
૬૭૨ જેતડા રાઠોડ લકુમાર દશરથ 9879834135
૬૭૩ જેતડા રાઠોડ િહરાભાઇ ભગાભાઇ 9909050525
૬૭૪ જેતડા સોલંકી દલાભાઈ રતનાભાઈ 9712111171
૬૭૫ ડીસા ઈ વરભાઈ વાઘ ભાઈ સોલંકી 9978715955



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૬૭૬ ડીસા ગોિહલ ખેતા  વીરા 7600430367
૬૭૭ ડીસા ચોહાણ જેઠાભાઈ લઞધીર 7265046691
૬૭૮ ડીસા ચૌહાણ અમરતભાઇ મેવા 9104322731
૬૭૯ ડીસા ચૌહાણ ઓખા  નરસંગ 9879299116
૬૮૦ ડીસા ચૌહાણ ક રટકુમાર વેલા ભાઈ 7069879492
૬૮૧ ડીસા ચૌહાણ ક તભાઇ મેવાભાઇ 9723277890
૬૮૨ ડીસા ચૌહાણ ગુંજન સંહ અમરત સંહ 6356770878
૬૮૩ ડીસા ચૌહાણ પરસો મભાઇ નરસગભાઇ 9662311256
૬૮૪ ડીસા ચૌહાણ બાબુ  સા 6354490437
૬૮૫ ડીસા ચૌહાણ ભરતભાઇ મેઘા 9825795444
૬૮૬ ડીસા ચૌહાણ મનીશકુમાર વેલ ભાઈ 9409427575
૬૮૭ ડીસા ચૌહાણ મેવા  કરના 9723277878
૬૮૮ ડીસા ચૌહાણ મો સંહ કચબ સંહ 9426359720
૬૮૯ ડીસા ચૌહાણ મોહનભાઈ લગધીર 7778945888
૬૯૦ ડીસા ચૌહાણ યોગેશકુમાર ઓખાભાઈ 9909138773
૬૯૧ ડીસા ચૌહાણ રણ ત સંહ રામ સંહ 9601410530
૬૯૨ ડીસા ચૌહાણ રમેશભાઈ ભલા 9537293309
૬૯૩ ડીસા ચૌહાણ રામ સંગ  મેઘા 9925546284
૬૯૪ ડીસા ચૌહાણ વેલ ભાઇ મેઘાભાઇ 9824072080
૬૯૫ ડીસા ચૌહાણ શીવાભાઈ ભલા 8511773361
૬૯૬ ડીસા ચૌહાણ સાગર વેલા ભાઈ 7016796358
૬૯૭ ડીસા ચૌહાણ હરેશભાઇ રામ સંહ 9428652386
૬૯૮ ડીસા ડે  દશરથભાઇ પીરા 9106510473
૬૯૯ ડીસા ડે  દનેશભાઇ પીરા 9825310461
૭૦૦ ડીસા ડે  ધમ ભાઇ પીરા 9824631669



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૭૦૧ ડીસા ડે  પીરા  દેવા 9978586074
૭૦૨ ડીસા ડે  પીરા  લ મણ 9909410309
૭૦૩ ડીસા ડે  ભરતભાઇ પીરા 9824469037
૭૦૪ ડીસા ડે  મુકેશભાઇ પીરા 7778889282
૭૦૫ ડીસા ડે  મોહન  સવાઇ 8154822896
૭૦૬ ડીસા ડે  રતના  લખમણ 9727984736
૭૦૭ ડીસા ડે  રમેશ  પીરા 9824194657
૭૦૮ ડીસા ડાભી આંબા  ર ના 9819070439
૭૦૯ ડીસા ડાભી કલા  જોગા 9662534201
૭૧૦ ડીસા ડાભી ખોડા  જોગા 8733911011
૭૧૧ ડીસા ડાભી ચેહરા  જોગા 9909746701
૭૧૨ ડીસા ડાભી ગરભાઇ ેમાભાઈ 9327617133
૭૧૩ ડીસા ડાભી ભગીરથભાઈ કલા 8511434733
૭૧૪ ડીસા ડાભી મહે  હીરા 9726050853
૭૧૫ ડીસા પરમાર અમરત  હાજરા 9898993533
૭૧૬ ડીસા પરમાર દનેશકુમાર શાંિતલાલ 9909464677
૭૧૭ ડીસા પરમાર નયનકુમાર અરજણ 9426552003
૭૧૮ ડીસા પરમાર નરેશભાઇ વ તા 8128310050
૭૧૯ ડીસા પરમાર પરીિ ત નયન 8000128900
૭૨૦ ડીસા પરમાર ભરતભાઇ વ તા 9737949046
૭૨૧ ડીસા પરમાર મગનલાલ વ તા 9106241084
૭૨૨ ડીસા પરમાર પા  શાંિત 9687542704
૭૨૩ ડીસા પરમાર શંકરભાઇ વ તા 8154810059
૭૨૪ ડીસા પરમાર શંકરલાલ પા 8141755751
૭૨૫ ડીસા પરમાર હસમુખભાઇ શાંિતલાલ 9909389595
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(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૭૨૬ ડીસા પરમાર હસમુખલાલ સોના 9427535895
૭૨૭ ડીસા બોડાણા મેઘા  રગનાથ 9998687344
૭૨૮ ડીસા ભાટી પચાણ  ગનાથ 9624077625
૭૨૯ ડીસા ભાટી ેમા  મહાદેવ 8849815507
૭૩૦ ડીસા ભાટી ભગુ  ગનાથ  9723184408
૭૩૧ ડીસા ભાટી મંગળ સંહ ચમન સંહ 9925672732
૭૩૨ ડીસા ભાટી રાહુલકુમાર ેમા 9537229663
૭૩૩ ડીસા ભાયેલ ઇ સંહ બાબુ સંહ 7778036322
૭૩૪ ડીસા ભાયેલ બાબુ સંહ અમર સંહ 9710073901
૭૩૫ ડીસા રાઠોડ અર વંદભાઇ અરજણ 8401951036
૭૩૬ ડીસા રાઠોડ કલા  અંબા 9904999127
૭૩૭ ડીસા રાઠોડ કરણકુમાર ગણેશ 9426894907
૭૩૮ ડીસા રાઠોડ કેશરા  જગશી 9974064115
૭૩૯ ડીસા રાઠોડ ગણેશ  નારણ 7383584455
૭૪૦ ડીસા રાઠોડ ચેહરાભાઇ વોહતા 9426722496
૭૪૧ ડીસા રાઠોડ જગદીશકુમાર ભાવ સંહ 9998543126
૭૪૨ ડીસા રાઠોડ િજતે કુમાર અજુન સંહ 9898291220
૭૪૩ ડીસા રાઠોડ તે કુમાર પોપટ 9725688906
૭૪૪ ડીસા રાઠોડ દેવા  જગશી 9714175057
૭૪૫ ડીસા રાઠોડ નાગ ભાઇ વોહતા 9624260632
૭૪૬ ડીસા રાઠોડ પરેશકુમાર રામા 7359925125
૭૪૭ ડીસા રાઠોડ બળવંતભાઈ હર ભાઈ 9978310678
૭૪૮ ડીસા રાઠોડ ભરતભાઇ અજુન સંહ 9724666411
૭૪૯ ડીસા રાઠોડ ભરતભાઇ કેશરા 9909383445
૭૫૦ ડીસા રાઠોડ ભરતભાઇ વોહતા 9624974185



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૭૫૧ ડીસા રાઠોડ ભીખા  સોના 9879149642
૭૫૨ ડીસા રાઠોડ મહેશકુમાર ભુ 8200793642
૭૫૩ ડીસા રાઠોડ મુકેશભાઈ હર ભાઈ 9978715940
૭૫૪ ડીસા રાઠોડ રમેશભાઇ ગણેશ 9825258432
૭૫૫ ડીસા રાઠોડ િવ મ સંહ ભીખા 9664655955
૭૫૬ ડીસા રાઠોડ િશવરાજ સંહ ગજે સંહ 9898705051
૭૫૭ ડીસા સાંખલા કરણ સંહ રાવત સંહ 9925569054
૭૫૮ ડીસા સોઢા ઇ વરલાલ રામ ભાઇ 9898836429
૭૫૯ ડીસા સોઢા ગંગારામભાઇ લાધા 9925310536
૭૬૦ ડીસા સોઢા કાશભાઈ ચેના 9925732432
૭૬૧ ડીસા સોઢા સંજયકુમાર મોહનભાઇ 8200188867
૭૬૨ ડીસા સોલંકી અરવ દભાઈ ઈશવર 7359731481
૭૬૩ ડીસા સોલંકી કેશરા  મોબતા 9979403315
૭૬૪ ડીસા સોલંકી રમેશભાઈ અણદા 9909176505
૭૬૫ ડીસા સોલંકી લ મણભાઇ ભુભાઇ 9712482715
૭૬૬ ડુવા પ ઢયાર ઓમ સંહ શીવરાજ સંહ 8141039018
૭૬૭ ડુવા પ ઢયાર કરશન  શંકરા 9727306173
૭૬૮ ડુવા પ ઢયાર ગણપત  ગનાથ 9824282089
૭૬૯ ડુવા પ ઢયાર ગણા  વાઘા 9879919640
૭૭૦ ડુવા પ ઢયાર ઝુઝાર સંહ કરશન સંહ 9099803990
૭૭૧ ડુવા પ ઢયાર દનેશ સંહ કરશન સંહ 6358294914
૭૭૨ ડુવા પ ઢયાર દપ સંહ ગેના 8347383815
૭૭૩ ડુવા પ ઢયાર નગા  ગણેશા 9909711815
૭૭૪ ડુવા પ ઢયાર નવા  છોગા 9724634722
૭૭૫ ડુવા પ ઢયાર પોપટ સંહ છોગા 7600254939



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૭૭૬ ડુવા પ ઢયાર બાબુ  વાઘા 9898966429
૭૭૭ ડુવા પ ઢયાર ભરત સંહ નગા 9601184325
૭૭૮ ડુવા પ ઢયાર મસરા  ઇશા 8141448411
૭૭૯ ડુવા પ ઢયાર વાઘ સંહ ગેના 9724923161
૭૮૦ ડુવા પ ઢયાર શૈલેષ સંહ શીવા 9662182233
૭૮૧ ડુવા પ ઢયાર સરદાર સંહ કરસન 9510048618
૭૮૨ ડુવા પઢીયાર નગા  ગણેશ 9909718815
૭૮૩ ડુવા પઢીયાર ભોમા  ગણપત 9723332325
૭૮૪ ડુવા પઢીયાર રાજુભાઇ જોવરા 9537460428
૭૮૫ ડુવા પઢીયાર િવરાભાઈ રમેશભાઈ 6359271613
૭૮૬ ડુવા પઢીયાર શીવા  વાઘા 9638291557
૭૮૭ ડુવા ભાટી બળવંત  માના 9723518964
૭૮૮ ડુવા રાઠોડ તગા  નવા 9913685042
૭૮૯ ડુવા રાઠોડ નાગ ભાઈ તગા 9326837169
૭૯૦ ડુવા રાઠોડ ભારતભાઇ જવારા 9099616605
૭૯૧ ડુવા સોઢા િગરધારી  કાંના 9725084711
૭૯૨ ડુવા સોઢા શીવા  કાંના 7698626306
૭૯૩ ડંુગળા રાઠોડ કરણ  િ કમ 8160414060
૭૯૪ ડેલનકોટ મકવાણા સેના  રાવતા 9727548695
૭૯૫ ઢીમા ચૌહાણ અર વંદભાઈ ભુ 9574320072
૭૯૬ ઢીમા ચૌહાણ અશોકકુમાર ભુભાઈ 9727307837
૭૯૭ ઢીમા ચૌહાણ પરકાશભાઈ બેચરાભાઈ 9714016157
૭૯૮ ઢીમા ચૌહાણ શંકર  ઈશવર 9979926588
૭૯૯ ઢીમા જો  આંબાભાઈ અરજણભાઇ 9687206232
૮૦૦ ઢીમા જો  ઇસા  વાલા 9724026900



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૮૦૧ ઢીમા જો  ભીખાભાઈ દરઘાભાઈ 9574519621
૮૦૨ ઢીમા જો  મેઘાભાઈ દરઘાભાઈ 9724409040
૮૦૩ ઢીમા જો  શંકરભાઈ અરજણભાઇ 7096572305
૮૦૪ ઢીમા જો  શીવાભાઈ દરઘાભાઈ 9727830053
૮૦૫ ઢીમા તુવર ચેતનભાઈ મુળા 9558513135
૮૦૬ ઢીમા તુંવર મુળા  શંકરા 9998207238
૮૦૭ ઢીમા તુંવર સેધા  ભેમા 6353197274
૮૦૮ ઢીમા ધાંધલ પંુ ભાઈ ઈ વરભભાઈ 9825973254
૮૦૯ ઢીમા ધાંધલ મન ભાઇ વ તાભાઇ 9558168763
૮૧૦ ઢીમા ધાંધલ માધાભાઇ વ તાભાઇ 9978169038
૮૧૧ ઢીમા ધોધલ નાગ  િવરા 9601465901
૮૧૨ ઢીમા ભાટી જગદીશભાઇ મોહનભાઇ 9978769800
૮૧૩ ઢીમા રાઠોડ અમરતકુમાર નગા 9662988352
૮૧૪ ઢીમા રાઠોડ અર વંદભાઇ ધુડાભાઇ 9574539452
૮૧૫ ઢીમા રાઠોડ ગગાભાઈ રણછોડભાઈ 9426444822
૮૧૬ ઢીમા રાઠોડ ઘુડાભાઇ હેમાભાઇ 9428317662
૮૧૭ ઢીમા રાઠોડ ઘેગાભાઈ કશળાભાઈ 9328526193
૮૧૮ ઢીમા રાઠોડ િચરાગકુમાર મગનભાઈ 8320766809
૮૧૯ ઢીમા રાઠોડ નગા મોહન 9664813341
૮૨૦ ઢીમા રાઠોડ નાન ભાઈ માદેવ 8128422837
૮૨૧ ઢીમા રાઠોડ ભવાનીિસહ નાન ભાઈ 9898176569
૮૨૨ ઢીમા રાઠોડ મગનભાઈ મોહનભાઈ 8141400511
૮૨૩ ઢીમા રાઠોડ પાભાઈ માદેવભાઈ 9429333209
૮૨૪ ઢીમા રાઠોડ િવ મભાઇ હેમાભાઇ 9725718270
૮૨૫ ઢીમા રાઠોડ સુરેશભાઈ પંુ ભાઈ 9023302997



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૮૨૬ ઢીમા રાઠોડ સુરેશભાઈ પાભાઈ 9574255214
૮૨૭ ઢીમા રાઠોડ સેધા  શંકર 9574175453
૮૨૮ ઢીમા સોઢા અજુન સંહ ભરત 7016220336
૮૨૯ ઢીમા સોઢા કરશનભાઇ ભૈમા 7990118690
૮૩૦ ઢીમા સોઢા દનેશ  હરસેગ 9601269771
૮૩૧ ઢીમા સોઢા ધુડા  કરસન 6352534394
૮૩૨ ઢીમા સોઢા ધુડા  હરસેગ 9998232193
૮૩૩ ઢીમા સોઢા હલાદભાઇ ભારથા 9727103179
૮૩૪ ઢીમા સોઢા ભગાભાઈ ભારથા 9687409574
૮૩૫ ઢીમા સોઢા ભુપા  હરસેગ 9774546160
૮૩૬ ઢીમા સોઢા મુળા  જેઠા 8980532458
૮૩૭ ઢીમા સોઢા વધા  હરસેગ 9824574235
૮૩૮ ઢીમા સોઢા િવપુલ  હરસેગ 9601326827
૮૩૯ ઢીમા સોઢા િવહા  પથુ  9687211871
૮૪૦ ઢીમા સોઢા સોમાભાઇ ભારથા 9726489766
૮૪૧ ઢીમા સોલકી સોમાભાઈ િપરાભાઈ 9327457415
૮૪૨ ઢીમા સોલંકી બાબુભાઈ નાગ ભાઈ 9909265924
૮૪૩ ઢીમા સોલંકી બાબુભાઈ નાગ ભાઈ 9099746691
૮૪૪ ઢીમા સોલંકી ભગવાનભાઈ બાબુભાઈ 8238856553
૮૪૫ ઢીમા સોલંકી ભુરા  હેમા 9712403962
૮૪૬ ઢીમા સોલંકી વ તાભાઈ નાગ ભાઈ 8141361828
૮૪૭ ઢીમા સોલંકી સધાભાઇ ઇ વરભાઇ 9723757025
૮૪૮ તીથગામ મકવાણા આનંદભાઇ રામા 9099705264
૮૪૯ તીથગામ મકવાણા કાન  ખેતા 9925523492
૮૫૦ તીથગામ મકવાણા ખેતા  માધા 9904870939



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૮૫૧ તીથગામ મકવાણા િનતેશ  રામા 9104859589
૮૫૨ તીથગામ મકવાણા મહે ભાઇ જેઠાભાઇ 9104149547
૮૫૩ તીથગામ મકવાણા મુકેશ  ભૂરા 6355875960
૮૫૪ તીથગામ મકવાણા રમેશ  ભૂરા 9925052873
૮૫૫ તીથગામ મકવાણા રામા  ખેતા 6354343058
૮૫૬ તીથગામ મકવાણા લખાભાઇ જેઠાભાઇ 9054130420
૮૫૭ તીથગામ મકવાણા વશરામ  ખેતા 7203878521
૮૫૮ તીથગામ મકવાણા શિનકુમાર કાન 9327971280
૮૫૯ તીથગામ મકવાણા હરેશ  ખેતા 7203050940
૮૬૦ થરા ગોિહલ અ પેશકુમાર રવ 7778800453
૮૬૧ થરા ગોિહલ તેશભાઈ અમરતભાઈ 8733995179
૮૬૨ થરા ગોિહલ દનેશ  લાલુ 9898448044
૮૬૩ થરા ગોિહલ દીલીપ  નાથા 9898631013
૮૬૪ થરા ગોિહલ િનકુલ સંહ ભરત સંહ 9662754359
૮૬૫ થરા ગોિહલ િવણકુમાર ધના 9428878646
૮૬૬ થરા ગોિહલ બાબુ  દેવા 9898778827
૮૬૭ થરા ગોિહલ બાબુ  ધના 9427022725
૮૬૮ થરા ગોિહલ ભરતભાઈ કરશનભાઈ 9773128462
૮૬૯ થરા ગોિહલ ભૂપતા  નાથા 9558927245
૮૭૦ થરા ગોિહલ મનોજકુમાર ભૂપતા 9725219252
૮૭૧ થરા ગોિહલ રમેશ  હરી 9712282977
૮૭૨ થરા ગોિહલ રવ ભાઈ ગગા 8758351160
૮૭૩ થરા ગોિહલ રાજેશકુમાર કરશન 7383167054
૮૭૪ થરા ગોિહલ લખુબેન દેવા 9898669496
૮૭૫ થરા ગોિહલ સિવતાબેન નટુ  9327403513



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૮૭૬ થરા ગોિહલ િહતેશ સંહ બાબુ 9725330038
૮૭૭ થરા ગોિહલ હેમતુ  હરી 9429522744
૮૭૮ થરા ગોહીલ જગદીશ  શંકર 9737084921
૮૭૯ થરા ચોહાણ દીપા  લગધીર 9586345818
૮૮૦ થરા ચોહાણ રાજુભાઈ લગધી 7096771124
૮૮૧ થરા ચૌહાણ અ તભાઇ ધુડા 9898901883
૮૮૨ થરા ચૌહાણ અશોકભાઇ મોહનભાઇ 9427353596
૮૮૩ થરા ચૌહાણ ઈ વર  નાગ 9737756502
૮૮૪ થરા ચૌહાણ કરશન  ગનાથ 9426797642
૮૮૫ થરા ચૌહાણ કેશા  ખોડા 9909469361
૮૮૬ થરા ચૌહાણ છગન  નાગ 9978588523
૮૮૭ થરા ચૌહાણ જગદીશકુમાર ભુ 7043437365
૮૮૮ થરા ચૌહાણ જે તીભાઈ મોહન 9998068993
૮૮૯ થરા ચૌહાણ દનેશભાઈ નારણભાઈ 7203991716
૮૯૦ થરા ચૌહાણ નારણભાઇ નાગ 9173168790
૮૯૧ થરા ચૌહાણ કાશકુમાર નારણભાઈ 9558168790
૮૯૨ થરા ચૌહાણ દપભાઇ ખોડાભાઇ 9427040661
૮૯૩ થરા ચૌહાણ ભુ  નાગ 8758081381
૮૯૪ થરા ચૌહાણ બળદેવ  છગન 9998431100
૮૯૫ થરા ચૌહાણ મનીષભાઈ શંકર 8128806612
૮૯૬ થરા ચૌહાણ મહે કુમાર શંકર 9998388483
૮૯૭ થરા ચૌહાણ મુકેશભાઇ બળવંત 8980862081
૮૯૮ થરા ચૌહાણ મેહુલકુમાર કેશા 9909469232
૮૯૯ થરા ચૌહાણ મોહન  શીવા 8401110586
૯૦૦ થરા ચૌહાણ રાજદીપ સંહ છગનભાઇ 9558400145



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૯૦૧ થરા ચૌહાણ િવજયકુમાર દીપા 9913603824
૯૦૨ થરા ચૌહાણ િવપુલભાઈ સેધા 9726898879
૯૦૩ થરા ચૌહાણ શંકર  નાગ 9998511184
૯૦૪ થરા ચૌહાણ હરેશભાઈ છગન 9998512369
૯૦૫ થરા દેવડા અમર સંહ બેચર 9725466720
૯૦૬ થરા દેવડા નાગ ભાઈ બેચર 7201059258
૯૦૭ થરા દેવડા ભવાન  બેચર 7228053551
૯૦૮ થરા દૈયા દાના  ઇ વર 9429719633
૯૦૯ થરા દૈયા વાઘા  ઇ વર 9054230144
૯૧૦ થરા પ ઢયાર કરણ સંહ ભવાન સંહ 9601134789
૯૧૧ થરા પ ઢયાર િતલકકુમાર ભોપે ભાઈ 9099599904
૯૧૨ થરા પ ઢયાર દિ તકુમાર લભાઇ 6355905482
૯૧૩ થરા પ ઢયાર લકુમાર ભવાન સંહ 9913837077
૯૧૪ થરા પ ઢયાર ભવાન સંહ રઘુ  9824580156
૯૧૫ થરા પ ઢયાર ભાવસંગ  બબા 8347606090
૯૧૬ થરા પરમાર કરીટભાઇ દેવુભાઇ 7778902975
૯૧૭ થરા પરમાર ક તભાઇ ભુ 9624137373
૯૧૮ થરા પરમાર િ કમ  કાન 9898463193
૯૧૯ થરા પરમાર દનેશકુમાર દેવા 7202857170
૯૨૦ થરા પરમાર દીપકકુમાર ભુ 9033528070
૯૨૧ થરા પરમાર વીણ  િ કમ 9427486670
૯૨૨ થરા પરમાર બળવંત  વ 7043750961
૯૨૩ થરા પરમાર બળવંત સંહ કાન 9898770435
૯૨૪ થરા પરમાર ભરતભાઈ ઇ વરભાઇ 9925193637
૯૨૫ થરા પરમાર ભૂપત સંહ બળવંત સંહ 9725728477



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૯૨૬ થરા પરમાર મહે સંહ િ કમ સંહ 9099710999
૯૨૭ થરા પરમાર મહેશભાઈ વાભાઈ 8780396575
૯૨૮ થરા પરમાર રમેશભાઈ ઈ વરભાઈ 9725466019
૯૨૯ થરા પરમાર િવજયકુમાર ભરતભાઈ 9099165773
૯૩૦ થરા પરમાર શંકર  જગમાલ 9725364116
૯૩૧ થરા પરમાર સુરેશભાઈ પેપા 9624358861
૯૩૨ થરા પાણ િવનોદકુમાર હીરા 7575857544
૯૩૩ થરા પાણ હીરા  હમીર 9724461783
૯૩૪ થરા ભાટી નરેશકુમાર રામસંુગ 8490867863
૯૩૫ થરા ભાટી નાગ ભાઇ રામસંુગભાઇ 9327894559
૯૩૬ થરા ભાટી રામસંુગભાઇ ભુ 9724769262
૯૩૭ થરા રાઠોડ ચંપાબેન મફા 9998677790
૯૩૮ થરા રાઠોડ દનેશકુમાર દેવા 9725362663
૯૩૯ થરા રાઠોડ દેવા  હદા 9428370162
૯૪૦ થરા રાઠોડ ભગવાન  શંકર 9712542752
૯૪૧ થરા રાઠોડ ભુપત  શંકર 7698286118
૯૪૨ થરા રાઠોડ િવ કુમાર દેવા 9558718800
૯૪૩ થરા રાઠોડ હરેશકુમાર દેવા 9925860306
૯૪૪ થરા સોલંકી ગ  વા 8128262461
૯૪૫ થરા સોલંકી ભુ  ગ 7600424258
૯૪૬ થરાદ ગોિહલ કૈલાશભાઇ શંકરલાલ 9925178810
૯૪૭ થરાદ ગોિહલ છગનભાઇ ભુ 9913128594
૯૪૮ થરાદ ગોિહલ જનકકુમાર ખોડા 7567672589
૯૪૯ થરાદ ગોિહલ દનેશભાઇ કોહલા 9898640708
૯૫૦ થરાદ ગોિહલ નરેશ અરજનભાઇ 9023542993



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૯૫૧ થરાદ ગોિહલ નરેશભાઇ કોહલા 7435876077
૯૫૨ થરાદ ગોિહલ પથુભાઇ ડાયા 9898969952
૯૫૩ થરાદ ગોિહલ મોહનભાઇ ડા ા 9429722161
૯૫૪ થરાદ ગોિહલ રમેશભાઈ ભુ 9979745835
૯૫૫ થરાદ ગોિહલ લ મણ સંહ ડા ા 8569405455
૯૫૬ થરાદ ગોિહલ િહતેશ શંકરલાલ 9601815200
૯૫૭ થરાદ ગોહીલ હઠા  ધુડા 9723109221
૯૫૮ થરાદ ચૌહાણ િવપુલ માવ ભાઇ 9825631429
૯૫૯ થરાદ જો  અશોકકુમાર ભગવાનભાઇ 8154928166
૯૬૦ થરાદ જો  અિ વનકુમાર લ મણભાઇ 9512430156
૯૬૧ થરાદ જો  કમલેશકુમાર લ મણભાઇ 9726497265
૯૬૨ થરાદ જો  ગણપતભાઈ રામ ભાઈ 9979696811
૯૬૩ થરાદ જો  ભરતકુમાર રામ ભાઈ 9638698398
૯૬૪ થરાદ જો  રમેશકુમાર ધુડા 9904174965
૯૬૫ થરાદ જો  લ મણભાઈ ખોડા 9913293493
૯૬૬ થરાદ જો  િશવા  ઇ વર 9265405964
૯૬૭ થરાદ ડાભી ભુરાભાઇ આંબાભાઈ 7203923668
૯૬૮ થરાદ ડાભી મોહન  આંબા 9265048525
૯૬૯ થરાદ દૈયા કેશા  મડા 8141668795
૯૭૦ થરાદ દૈયા ગુમાનભાઇ વ 9427390925
૯૭૧ થરાદ દૈયા છગનભાઇ મદા 9879066459
૯૭૨ થરાદ દૈયા જગદીશભાઈ ધના 7621004350
૯૭૩ થરાદ દૈયા તલશા  મદા 9727281378
૯૭૪ થરાદ દૈયા તે  પરબત 8780970962
૯૭૫ થરાદ દૈયા દપાભાઇ લાખા 9426896808



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૯૭૬ થરાદ દૈયા નશા  મદા 7567712476
૯૭૭ થરાદ દૈયા બલવંતભાઇ િવઝા 9428532153

૯૭૮ થરાદ દૈયા મોહનભાઇ ધના 9909840630
૯૭૯ થરાદ દૈયા ર ના  ભુ 7798714527
૯૮૦ થરાદ દૈયા િવના  પરબત 8128121145
૯૮૧ થરાદ પ ઢયાર ઇ વરભાઇ ખગારભાઇ 9974569748
૯૮૨ થરાદ પ ઢયાર ઉ મભાઇ હીરાભાઇ 9586969258
૯૮૩ થરાદ પ ઢયાર બાબુભાઇ ખગારભાઇ 9898534692
૯૮૪ થરાદ પ ઢયાર બાબુ સંહ િહર સંહ 8160210816
૯૮૫ થરાદ પ ઢયાર ભવાન સંહ િહર સંહ 9898276160
૯૮૬ થરાદ પરમાર કનાભાઈ ગ 9898494180
૯૮૭ થરાદ પરમાર ખેતાભાઇ ભાવાભાઇ 9909321557
૯૮૮ થરાદ પરમાર ચમનભાઈ ધુડા 9924382149
૯૮૯ થરાદ પરમાર ચંપકલાલ કરસનભાઈ 9925307127
૯૯૦ થરાદ પરમાર છગનભાઇ સવાઇ 9512891016
૯૯૧ થરાદ પરમાર જગદીશભાઈ શીવા 9998068998
૯૯૨ થરાદ પરમાર જયંતીભાઈ રવા 9558705754
૯૯૩ થરાદ પરમાર દનેશભાઇ પીરા 7778005512
૯૯૪ થરાદ પરમાર દુગા  જગા 9727148432
૯૯૫ થરાદ પરમાર દેવાભાઇ ભાવાભાઇ 9978854251
૯૯૬ થરાદ પરમાર ધુડા  સુ 8487996704
૯૯૭ થરાદ પરમાર ધુડાભાઈ ગ 9054130577
૯૯૮ થરાદ પરમાર િનલેષભાઇ સોમા 9727940902
૯૯૯ થરાદ પરમાર પથુ  રવા 7600613595

૧૦૦૦ થરાદ પરમાર વીણભાઈ રવા 9714123423



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૦૦૧ થરાદ પરમાર િભખાભાઈ ગ 8485911489
૧૦૦૨ થરાદ પરમાર ભીખા  કરશન 9879122460
૧૦૦૩ થરાદ પરમાર રમેશભાઇ શીવા 9898259073
૧૦૦૪ થરાદ પરમાર રામ ભાઈ કરસનભાઈ 9537253927
૧૦૦૫ થરાદ પરમાર લાખા  ભુરા 7434828154
૧૦૦૬ થરાદ પરમાર લાલાભાઇ મુલા 9924004497
૧૦૦૭ થરાદ પરમાર વાઘા  રાણા 9099425841
૧૦૦૮ થરાદ પરમાર િવનોદભાઈ બાબાભાઈ 9638706991
૧૦૦૯ થરાદ પરમાર શૈલેષકુમાર રમેશભાઈ 7778005521
૧૦૧૦ થરાદ પરમાર સામાભાઈ કરસનભાઈ 8141021232
૧૦૧૧ થરાદ પરમાર હથા  સતા 9327715023
૧૦૧૨ થરાદ બોડાણા અશોકભાઇ વાલા 9898948698
૧૦૧૩ થરાદ બોડાણા ચંદન સંહ દશરથભાઈ 7359692791
૧૦૧૪ થરાદ બોડાણા ધવલ કુમાર કાશ 9327352290
૧૦૧૫ થરાદ બોડાણા ભગવાનભાઇ પુના 9601867979
૧૦૧૬ થરાદ બોડાણા ભવર સંહ અરજણભાઈ 8980557767
૧૦૧૭ થરાદ બોડાણા િવજયભાઇ મગનભાઇ 8153839164
૧૦૧૮ થરાદ બોડાણા શંકરભાઇ રા 9558882926
૧૦૧૯ થરાદ બોડાણા વણભાઇ રા 9727281956
૧૦૨૦ થરાદ બોડાણા હસમુખભાઈ અરજણ 9909751108
૧૦૨૧ થરાદ ભાટી કરશન  દેશળ 8141314685
૧૦૨૨ થરાદ ભાટી કરશન  દેશળા 9879899490
૧૦૨૩ થરાદ ભાટી ગો વંદ  ખેમા 7990125596
૧૦૨૪ થરાદ ભાટી દનેશકુમાર તાપ સંહ 8238979931
૧૦૨૫ થરાદ ભાટી ધુડાભાઈ ભુભાઈ 7990227851



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૦૨૬ થરાદ ભાટી તાપ સંહ ક તુર સંહ 8469406232
૧૦૨૭ થરાદ ભાટી મગનભાઈ શંકરલાલ 9428136864
૧૦૨૮ થરાદ ભાટી મહેશભાઇ સોના 9727796630
૧૦૨૯ થરાદ ભાટી મોહન  હીરા 9727814888
૧૦૩૦ થરાદ ભાટી રમેશભાઇ સરદાર 7228925874
૧૦૩૧ થરાદ ભાટી લ મણભાઇ ખેમા 9714128308
૧૦૩૨ થરાદ ભાટી શંકરલાલ કાળાભાઈ 7990227852
૧૦૩૩ થરાદ ભાટી હરીશભાઈ ભુભાઈ 9428136863
૧૦૩૪ થરાદ ભાટી હરેશભાઇ તલશા 8238343259
૧૦૩૫ થરાદ ભાટી હસમુખ ભાઈ શંકરભાઈ 9428136865
૧૦૩૬ થરાદ ભાટી હસમુખભાઇ શંકરભાઇ 9726487424
૧૦૩૭ થરાદ મકવાણા કરશન  નેયલા 9558865519
૧૦૩૮ થરાદ મકવાણા જગદીશકુમાર સવાઇ 9723303058
૧૦૩૯ થરાદ મકવાણા કાશભાઇ હર ભાઇ 6355303328
૧૦૪૦ થરાદ મકવાણા ભરતભાઈ વીરાભાઇ 8980552307
૧૦૪૧ થરાદ મકવાણા ભલાભાઇ િવરાભાઇ 9825210525
૧૦૪૨ થરાદ મકવાણા ભલાભાઈ વીરાભાઇ 9824210525
૧૦૪૩ થરાદ મકવાણા યોગેશકુમાર શંકરભાઇ 9727281272
૧૦૪૪ થરાદ મકવાણા રાજુભાઈ ડા ાભાઈ 9714870594
૧૦૪૫ થરાદ મકવાણા લાલાભાઇ ડા ાભાઈ 7096668016
૧૦૪૬ થરાદ મકવાણા સિચનકુમાર શંકરભાઇ 9327141102
૧૦૪૭ થરાદ મકવાણા હર ભાઇ રવા 9601261807
૧૦૪૮ થરાદ રાઠોડ અચળા  દ 9712406676
૧૦૪૯ થરાદ રાઠોડ અિનલભાઇ ઇ વરભાઈ 9724189666
૧૦૫૦ થરાદ રાઠોડ અમરતભાઇ ભુભાઇ 9879010464



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૦૫૧ થરાદ રાઠોડ અજુનભાઇ ગગા 9662409622
૧૦૫૨ થરાદ રાઠોડ કાન  લગા 9879683476
૧૦૫૩ થરાદ રાઠોડ કરીટકુમાર વાઘ ભાઇ 9427082208
૧૦૫૪ થરાદ રાઠોડ કીવા  લગા 9904560389
૧૦૫૫ થરાદ રાઠોડ કેશા  દલા 9924280700
૧૦૫૬ થરાદ રાઠોડ કેસા  હેમા 9913528472
૧૦૫૭ થરાદ રાઠોડ ગંગારામભાઈ સવ ભાઈ 7069401317
૧૦૫૮ થરાદ રાઠોડ જગદીશભાઇ હેમા 8238982963
૧૦૫૯ થરાદ રાઠોડ જસવંત સંહ ભગવાન 8980059205
૧૦૬૦ થરાદ રાઠોડ ટીનાભાઈ પશીભાઈ 9979300019
૧૦૬૧ થરાદ રાઠોડ તળશા  લગા 9558074128
૧૦૬૨ થરાદ રાઠોડ દશરથભાઇ પુરાભાઈ 8347877875
૧૦૬૩ થરાદ રાઠોડ દનેશભાઈ પુ ભાઈ 9714337932
૧૦૬૪ થરાદ રાઠોડ દપકભાઇ કીવા 9104817308
૧૦૬૫ થરાદ રાઠોડ કાશભાઇ હેમા 9974538638
૧૦૬૬ થરાદ રાઠોડ િવણભાઇ ભીખા 6352909538
૧૦૬૭ થરાદ રાઠોડ વીણભાઈ સોમ ભાઈ 9737153551
૧૦૬૮ થરાદ રાઠોડ ભગવાન  ડાયા 9904048224
૧૦૬૯ થરાદ રાઠોડ ભરતકુમાર ઠાકરશીભાઈ 8128015734
૧૦૭૦ થરાદ રાઠોડ ભરતભાઈ ઠાકરસીભાઈ 9714452734
૧૦૭૧ થરાદ રાઠોડ ભેમાભાઇ સેધા  7434836512
૧૦૭૨ થરાદ રાઠોડ મોહન  હેમા 9979389627
૧૦૭૩ થરાદ રાઠોડ રગનાથભાઈ કરશનભાઈ 9925626066
૧૦૭૪ થરાદ રાઠોડ રમેશભાઈ પસીભાઈ 9913696199
૧૦૭૫ થરાદ રાઠોડ રાજુભાઈ ભુભાઈ 8200252843



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૦૭૬ થરાદ રાઠોડ રામ  વાલા 9510680564
૧૦૭૭ થરાદ રાઠોડ રામ ભાઈ વાલ ભાઈ 9925637838
૧૦૭૮ થરાદ રાઠોડ રાયચંદ  દઝા 8128849256
૧૦૭૯ થરાદ રાઠોડ રાવ ભાઈ પંુ 8735070241
૧૦૮૦ થરાદ રાઠોડ રાશગ  હેમથા 7043355214
૧૦૮૧ થરાદ રાઠોડ ડા  દરધા 9104527646
૧૦૮૨ થરાદ રાઠોડ વ તા  ધના 9909891945
૧૦૮૩ થરાદ રાઠોડ શંકરલાલ દ 9924313520
૧૦૮૪ થરાદ રાઠોડ સુ ભાઈ માવ ભાઈ 9727531600
૧૦૮૫ થરાદ રાઠોડ સુરેશભાઈ પુ ભાઈ 7041238818
૧૦૮૬ થરાદ રાઠોડ સુરેશભાઈ સેધા 9979651806
૧૦૮૭ થરાદ રાઠોડ િહતેશકુમાર વાઘા 9978124023
૧૦૮૮ થરાદ સોઢા તાપ સંહ કાન  સંહ 6351796563
૧૦૮૯ થરાદ સોઢા તાપભાઈ કાન ભાઈ 9723741082
૧૦૯૦ થરાદ સોલંકી અમરતભાઈ ધમા 9016989899
૧૦૯૧ થરાદ સોલંકી અિ વનકુમાર ભુસ હ 9714408979
૧૦૯૨ થરાદ સોલંકી કનૈયાલાલ જગા  8490006750
૧૦૯૩ થરાદ સોલંકી કરશન  િ કમા 9624692833
૧૦૯૪ થરાદ સોલંકી ક તુર  હકમા 7357061960
૧૦૯૫ થરાદ સોલંકી ગોરધનભાઇ ગેના 7226897639
૧૦૯૬ થરાદ સોલંકી ચેતન  વાંકા 9978109554
૧૦૯૭ થરાદ સોલંકી દાનાભાઇ ધમા 9725912077
૧૦૯૮ થરાદ સોલંકી દલીપકુમાર ભૂ સંહ 9824256771
૧૦૯૯ થરાદ સોલંકી દીનેશભાઈ શંકરલાલ 7203922324
૧૧૦૦ થરાદ સોલંકી નવીનભાઈ પથુ 9913587242



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૧૦૧ થરાદ સોલંકી નેતાભાઇ હાલા 9638946176
૧૧૦૨ થરાદ સોલંકી કાશભાઇ િતલા 9601126451
૧૧૦૩ થરાદ સોલંકી ભરતકુમાર બેચરા 9978303373
૧૧૦૪ થરાદ સોલંકી ભરતભાઇ વાંકા 9510596192
૧૧૦૫ થરાદ સોલંકી ભરતભાઈ શંકરલાલ 9723701653
૧૧૦૬ થરાદ સોલંકી ભીમા  વાંકા 6358156017
૧૧૦૭ થરાદ સોલંકી ભુપે કુમાર િતલચંદભાઇ 9099194694
૧૧૦૮ થરાદ સોલંકી માનાભાઇ વરજંગભાઇ 9727644454
૧૧૦૯ થરાદ સોલંકી મોનાભાઇ હાલા 9879682943
૧૧૧૦ થરાદ સોલંકી રા  ભુપા 9328347628
૧૧૧૧ થરાદ સોલંકી રાજેશભાઇ તીલા 7228830197
૧૧૧૨ થરાદ સોલંકી િવ ભાઇ જગા 6355032544
૧૧૧૩ થરાદ સોલંકી સધા  બેચરા 9723380400
૧૧૧૪ થરાદ સોલંકી સધાભાઇ બેચરા 9904273639
૧૧૧૫ થરાદ સોલંકી હમથા  જુ 9974539959
૧૧૧૬ થોળ ડૉ.નાન  હીરા  ડાભી 9714350410
૧૧૧૭ દયોદર ગોિહલ કરણ સંહ ઉદે સંહ 9624260655
૧૧૧૮ દયોદર ગોિહલ કાન ભાઈ ભૂરા 9724665471
૧૧૧૯ દયોદર ગોિહલ ડાયાભાઈ ભૂરા 9879760317
૧૧૨૦ દયોદર ગોિહલ ધમ સંહ ઉદે સંહ 9726291537
૧૧૨૧ દયોદર ગોિહલ પસાભાઈ ભૂરા 7383348290
૧૧૨૨ દયોદર ગોિહલ ભગવત સંહ ઉદે સંહ 9924170746
૧૧૨૩ દયોદર ગોિહલ ભરતકુમાર સ 9426317878
૧૧૨૪ દયોદર ગોિહલ રણ ત સંહ ઉદેિસહ. 7622005419
૧૧૨૫ દયોદર ગોિહલ સુરેશભાઈ માવ 9586911225



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૧૨૬ દયોદર ચૌહાણ અશોકભાઈ લેબાભાઈ 9558325423
૧૧૨૭ દયોદર ચૌહાણ અશોકભાઈ શામ ભાઈ 9723174480
૧૧૨૮ દયોદર ચૌહાણ કનૈયાલાલ કેશરા 9712942708
૧૧૨૯ દયોદર ચૌહાણ કશોર કુમાર ગગા 9909464421
૧૧૩૦ દયોદર ચૌહાણ કેતન કુમાર સં ામ 9898119689
૧૧૩૧ દયોદર ચૌહાણ ખોડા  જેઠા 7043185452
૧૧૩૨ દયોદર ચૌહાણ ગંગારામભાઈ ધુડા 9426239735
૧૧૩૩ દયોદર ચૌહાણ જયંતીભાઈ કેશરા 9726062377
૧૧૩૪ દયોદર ચૌહાણ ગરકુમાર બળવંતભાઇ 8155038795
૧૧૩૫ દયોદર ચૌહાણ તે ભાઇ કાશભાઇ 9574520351
૧૧૩૬ દયોદર ચૌહાણ નટવર સંહ માવ 9909084403
૧૧૩૭ દયોદર ચૌહાણ નટુભાઇ ખોડા 9426317837
૧૧૩૮ દયોદર ચૌહાણ નાગ  છગન 8401004289
૧૧૩૯ દયોદર ચૌહાણ નાન ભાઇ હર ભાઇ 9601266912
૧૧૪૦ દયોદર ચૌહાણ પાંચા  ગંગુ 9428846444
૧૧૪૧ દયોદર ચૌહાણ પોપટલાલ ખોડા 9725973368
૧૧૪૨ દયોદર ચૌહાણ કાશ  માધા 9426420351
૧૧૪૩ દયોદર ચૌહાણ રતન સંહ ડાયા 9099380571
૧૧૪૪ દયોદર ચૌહાણ રવ  છગન 8128201372
૧૧૪૫ દયોદર ચૌહાણ સુધીરભાઈ નાન ભાઈ 9016388733
૧૧૪૬ દયોદર ચૌહાણ સુબા  ગગા 9904264421
૧૧૪૭ દયોદર ચૌહાણ સુરેશભાઈ કેશરા 9879414350
૧૧૪૮ દયોદર ચૌહાણ સોના  માવ 9426320340
૧૧૪૯ દયોદર ડે  હીરાભાઈ અ 9537505207
૧૧૫૦ દયોદર જો  કરશન  વા 9913948850



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૧૫૧ દયોદર જો  દશરથભાઈ ભલા 9428477206
૧૧૫૨ દયોદર જો  દીનેશભાઈ જોગા 9725973242
૧૧૫૩ દયોદર જો  બાબુભાઈ રામ ભાઇ 9724152665
૧૧૫૪ દયોદર જો  માલદીપ જોગા 9662305663
૧૧૫૫ દયોદર જો  માલદીપભાઈ જોગા 9265245974
૧૧૫૬ દયોદર જો  રાવતા  ભુ 9723222543
૧૧૫૭ દયોદર જો  વેલા  કરશન 9574028241
૧૧૫૮ દયોદર જો  શૈલેષભાઇ ભાલા 9714848121
૧૧૫૯ દયોદર જોજો દોલતભાઈ રામ ભાઈ 8140571512
૧૧૬૦ દયોદર ડાભી નાગ ભાઈ ગોપાલ 9974466359
૧૧૬૧ દયોદર ડાભી રાધાબેન ડા ા 9998306492
૧૧૬૨ દયોદર ડોડીયા આરતીબેન કાશભાઇ 9638721744
૧૧૬૩ દયોદર ડોડીયા આરતીબેન કાશભાઈ 9628721744
૧૧૬૪ દયોદર ડોડીયા કનુભાઇ હર ભાઇ 9978598501
૧૧૬૫ દયોદર ડોડીયા કમલેશભાઇ ઇ વરભાઇ 7284022841
૧૧૬૬ દયોદર ડોડીયા ગો વંદ  પદમા 9426546331
૧૧૬૭ દયોદર ડોડીયા બળવંત  મૂળ 9712225620
૧૧૬૮ દયોદર ડોડીયા લાલભાઇ હર ભાઇ 7284991622
૧૧૬૯ દયોદર ડોડીયા શૈલેષકુમાર ઈ વરલાલ 7284022741
૧૧૭૦ દયોદર ડોડીયા સોહનકુમાર ગો વંદ 9426544331
૧૧૭૧ દયોદર પ ઢયાર અિનલકુમાર મહેશભાઈ 9723376907
૧૧૭૨ દયોદર પ ઢયાર આકાશકુમાર ભગવાન 7600752820
૧૧૭૩ દયોદર પ ઢયાર ચંદન સંહ ભગવાન 9978716364
૧૧૭૪ દયોદર પ ઢયાર જેઠા  રગા 9909395151
૧૧૭૫ દયોદર પ ઢયાર દશરથકુમાર હસમુખભાઇ 7698176881



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૧૭૬ દયોદર પ ઢયાર દનેશકુમાર તે 9909740900
૧૧૭૭ દયોદર પ ઢયાર ધમ કુમાર ભરતભાઇ 9909465997
૧૧૭૮ દયોદર પ ઢયાર પરબત  વા 9723612097
૧૧૭૯ દયોદર પ ઢયાર પંકજકુમાર હસમુખભાઈ 9723550610
૧૧૮૦ દયોદર પ ઢયાર બળવંત  ભુ 7069363553
૧૧૮૧ દયોદર પ ઢયાર ભગવાન  હાથી 7600079439
૧૧૮૨ દયોદર પ ઢયાર મનોજભાઇ અ તભાઇ 9328354841
૧૧૮૩ દયોદર પ ઢયાર રગા  ગ 8155943936
૧૧૮૪ દયોદર પ ઢયાર રણિજતભાઈ ગગા 9099165188
૧૧૮૫ દયોદર પ ઢયાર રણ તભાઇ િવણભાઇ 9913958688
૧૧૮૬ દયોદર પ ઢયાર રમેશકુમાર તે 9898771379
૧૧૮૭ દયોદર પ ઢયાર રાગીનીબેન અશોકભાઇ 9687821477
૧૧૮૮ દયોદર પ ઢયાર લાલ ભાઇ મહે કુમાર 7383556202
૧૧૮૯ દયોદર પ ઢયાર વનરાજ સંહ િહર 9099165525
૧૧૯૦ દયોદર પ ઢયાર વસંતભાઇ ભીમ ભાઈ 8140404172
૧૧૯૧ દયોદર પ ઢયાર શંકર  રગા 8488030525
૧૧૯૨ દયોદર પ ઢયાર શંકરભાઈ રતના 8469546929
૧૧૯૩ દયોદર પ ઢયાર સોના  રવા 9638582390
૧૧૯૪ દયોદર પ ઢયાર હરેશકુમાર કાશભાઇ 9662026626
૧૧૯૫ દયોદર પ ઢયાર હરેશભાઇ િ કમ 7779092726
૧૧૯૬ દયોદર પ ઢયાર હસમુખભાઈ ભીમ ભાઈ 9723550644
૧૧૯૭ દયોદર પઢીયાર અમરતભાઇ ગંગા 9099378754
૧૧૯૮ દયોદર પઢીયાર કમલેશભાઇ કાશભાઇ 9662014700
૧૧૯૯ દયોદર પઢીયાર વા  પના 9898838100
૧૨૦૦ દયોદર પઢીયાર િ કમ  સગતા 9974261242
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(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૨૦૧ દયોદર પઢીયાર બળવંત  ભુ 9998907187
૧૨૦૨ દયોદર પઢીયાર ભગા  રગા 9909128886
૧૨૦૩ દયોદર પઢીયાર ભરતભાઈ વા 9662940625
૧૨૦૪ દયોદર પઢીયાર ભીખા  ભુ 8155927357
૧૨૦૫ દયોદર પઢીયાર મિહપાલિસહ હરેશભાઇ 8401326626
૧૨૦૬ દયોદર પઢીયાર રાણા  હઠા 9427535780
૧૨૦૭ દયોદર પઢીયાર રાયકરણભાઈ લગધીરભાઈ 9998098086
૧૨૦૮ દયોદર પઢીયાર િશવા  ભુ 9974799902
૧૨૦૯ દયોદર પઢીયાર સેધાભાઈ કરશનભાઇ 9316227974
૧૨૧૦ દયોદર પરમાર અ તકુમાર બળવંત સંહ 9725771222
૧૨૧૧ દયોદર પરમાર અિનલભાઈ નાગ ભાઈ 9429464010
૧૨૧૨ દયોદર પરમાર અિભષેક હેમુ 9408483433
૧૨૧૩ દયોદર પરમાર અમરત  જોરા 9662574213
૧૨૧૪ દયોદર પરમાર અમરાભાઇ બબા 9427021410
૧૨૧૫ દયોદર પરમાર અરજણ  કરશન 9427457543
૧૨૧૬ દયોદર પરમાર અરજણ  ધન 9428138546
૧૨૧૭ દયોદર પરમાર અશોકભાઈ બબા 9909591503
૧૨૧૮ દયોદર પરમાર ઇ વર  વા 9426239640
૧૨૧૯ દયોદર પરમાર કાન ભાઇ માઘા 9898783048
૧૨૨૦ દયોદર પરમાર કાન ભાઈ ધુડાભાઈ 8511041426
૧૨૨૧ દયોદર પરમાર કાન ભાઈ માધા 7801920963
૧૨૨૨ દયોદર પરમાર કુલદીપ મનહર 9725106722
૧૨૨૩ દયોદર પરમાર કેશા  નાન 9737550924
૧૨૨૪ દયોદર પરમાર ગણેશ  ભુ 9723526815
૧૨૨૫ દયોદર પરમાર ગણેશ  મગન 9737097520



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૨૨૬ દયોદર પરમાર ગંગારામ ભાઈ ભુ 8128863312
૧૨૨૭ દયોદર પરમાર ગંગારામભાઇ ભુભાઇ 7621909530
૧૨૨૮ દયોદર પરમાર ચંદનકુમાર પોપટ 9265589696
૧૨૨૯ દયોદર પરમાર ડાયા  કેશરા 9316052584
૧૨૩૦ દયોદર પરમાર ડા ાભાઈ મા  7359194381
૧૨૩૧ દયોદર પરમાર ડંુગર  ભરમલ 9426318093
૧૨૩૨ દયોદર પરમાર થાનાભાઇ કેશરા 8140973605
૧૨૩૩ દયોદર પરમાર દેવા  ભુ 9725652066
૧૨૩૪ દયોદર પરમાર દેવા  રા 9925178156
૧૨૩૫ દયોદર પરમાર ધવલકુમાર અમરતભાઇ 8347295703
૧૨૩૬ દયોદર પરમાર નાગ ભાઇ કેશરા 9712965398
૧૨૩૭ દયોદર પરમાર નાગ ભાઈ ેમ ભાઈ 9428023153
૧૨૩૮ દયોદર પરમાર નારણભાઇ કરશન 9909467216
૧૨૩૯ દયોદર પરમાર િનતેશકુમાર અરજણ 9998517972
૧૨૪૦ દયોદર પરમાર પાથ કનુભાઈ 9426683473
૧૨૪૧ દયોદર પરમાર પાથકુમાર બાબુલાલ 9687745302
૧૨૪૨ દયોદર પરમાર પુના  ઊકા 9913812973
૧૨૪૩ દયોદર પરમાર પુરા  ભગવાન 9427645144
૧૨૪૪ દયોદર પરમાર પોપટ  મોહન 9586856818
૧૨૪૫ દયોદર પરમાર કાશકુમાર અરજણ 9406835386
૧૨૪૬ દયોદર પરમાર કાશભાઈ પ સંહ 9974453223
૧૨૪૭ દયોદર પરમાર ણવ મનહર 7284012472
૧૨૪૮ દયોદર પરમાર િવણકુમાર અમરતભાઇ 9662252664
૧૨૪૯ દયોદર પરમાર િવણ સંહ નાગ ભાઈ 9428984496
૧૨૫૦ દયોદર પરમાર વીણકુમાર અરજણ 8155821951



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૨૫૧ દયોદર પરમાર વીણભાઈ ધરમા 9725394067
૧૨૫૨ દયોદર પરમાર શાંત કાશભાઈ 8517822882
૧૨૫૩ દયોદર પરમાર બીરે  બાબુલાલ 7383340582
૧૨૫૪ દયોદર પરમાર ભરતકુમાર રામુ 9727280701
૧૨૫૫ દયોદર પરમાર ભરતભાઈ ગણેશ 6352671360
૧૨૫૬ દયોદર પરમાર મગન  પના 9228319867
૧૨૫૭ દયોદર પરમાર મનહર ધન 9898144282
૧૨૫૮ દયોદર પરમાર મનુભાઈ બબા  9998772967
૧૨૫૯ દયોદર પરમાર મફાભાઇ મા 9714989364
૧૨૬૦ દયોદર પરમાર મહાદેવભાઇ ધન ભાઇ 8849055405
૧૨૬૧ દયોદર પરમાર મહેશકુમાર કાન ભાઈ 9913133691
૧૨૬૨ દયોદર પરમાર મહેશકુમાર મફાભાઈ 9558567012
૧૨૬૩ દયોદર પરમાર માદેવભાઈ ધન ભાઈ 7046733566
૧૨૬૪ દયોદર પરમાર માિહપાલ ભરત 9104499095
૧૨૬૫ દયોદર પરમાર મુકેશકુમાર મફાભાઈ 9974135284
૧૨૬૬ દયોદર પરમાર મુકેશકુમાર માદેવભાઈ 9723933275
૧૨૬૭ દયોદર પરમાર રણ ત અરજણ 8000161137
૧૨૬૮ દયોદર પરમાર રમેશભાઈ ગણેશ  9724280398
૧૨૬૯ દયોદર પરમાર રાજેશકુમાર મફતલાલ 8758147620
૧૨૭૦ દયોદર પરમાર રામા  મોહન 8128060139
૧૨૭૧ દયોદર પરમાર સંહ જગદીશભાઇ 9725983932
૧૨૭૨ દયોદર પરમાર લાલા  પોપટ 9327749934
૧૨૭૩ દયોદર પરમાર વાઘ ભાઈ ગણેશ 9558295528
૧૨૭૪ દયોદર પરમાર િવશાલ મુકેશકુમાર 7043129536
૧૨૭૫ દયોદર પરમાર વૈભવ શંકરભાઇ 8733088116



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૨૭૬ દયોદર પરમાર શંકર  બબા 9426546297
૧૨૭૭ દયોદર પરમાર શંકર  રણછોડ 9714031132
૧૨૭૮ દયોદર પરમાર શંકર  રણછોડ 9924370325
૧૨૭૯ દયોદર પરમાર શંકરભાઇ પ સંહ 9426240068
૧૨૮૦ દયોદર પરમાર શૈલેષકુમાર રામુ 9574514614
૧૨૮૧ દયોદર પરમાર સંજય કાશભાઈ 9725381342
૧૨૮૨ દયોદર પરમાર િસ ધાથકુમાર અમરત 9265994149
૧૨૮૩ દયોદર પરમાર સુરેશભાઈ િવરા 8128411585
૧૨૮૪ દયોદર પરમાર સેના  િવરા 9978281952
૧૨૮૫ દયોદર પરમાર હમીરભાઇ ધના 9998684268
૧૨૮૬ દયોદર પરમાર હરીભાઇ ેમા 9428023152
૧૨૮૭ દયોદર પરમાર િહતેશ કુમાર કાન ભાઈ 8155072474
૧૨૮૮ દયોદર પરમાર િહતેશ કેશા 9974688609
૧૨૮૯ દયોદર પરમાર હેમુ  ધન 9426897272
૧૨૯૦ દયોદર પાંણ હરેશકુમાર ગણેશભાઇ 9726715952
૧૨૯૧ દયોદર બોડાણા અશોકભાઇ ગગા 8140333531
૧૨૯૨ દયોદર બોડાણા સુરેશભાઇ ભીખા 9537335127
૧૨૯૩ દયોદર ભાટી અમરત  પા 9426559718
૧૨૯૪ દયોદર ભાટી અમર સંહ ઇ વર 6352189380
૧૨૯૫ દયોદર ભાટી અરજણ  લગધીર 9879181844
૧૨૯૬ દયોદર ભાટી અિ વનકુમાર ચીનુભાઇ 8155052048
૧૨૯૭ દયોદર ભાટી ઇ વર  કરશન 6352625033
૧૨૯૮ દયોદર ભાટી ઈ વર  વઘા 9426485640
૧૨૯૯ દયોદર ભાટી ઈ વર  વાધા 7041402697
૧૩૦૦ દયોદર ભાટી કમલેશકુમાર હ રભાઈ 8511606148



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૩૦૧ દયોદર ભાટી ગણપતભાઈ ગંગારામભાઈ 9714015108
૧૩૦૨ દયોદર ભાટી ગીતાબેન ભલા 9904683880
૧૩૦૩ દયોદર ભાટી ગોરધન  કેશા 9898139522
૧૩૦૪ દયોદર ભાટી જગદીશભાઇ પંુ 9898730801
૧૩૦૫ દયોદર ભાટી દલપતભાઈ નટવરલાલ 9427535273
૧૩૦૬ દયોદર ભાટી દશરથ  હરી 9879052151
૧૩૦૭ દયોદર ભાટી દનેશ  નાગ 9904285919
૧૩૦૮ દયોદર ભાટી દનેશ  પંુ 9879495462
૧૩૦૯ દયોદર ભાટી દીનેશભાઇ પંુ 8238088744
૧૩૧૦ દયોદર ભાટી દુદેશ દનેશ 7383333202
૧૩૧૧ દયોદર ભાટી નટવરલાલ લગધીર 7600863294
૧૩૧૨ દયોદર ભાટી નવીનકુમાર મુળ ભાઇ 9427326735
૧૩૧૩ દયોદર ભાટી ફલા  નાગ 8733972320
૧૩૧૪ દયોદર ભાટી બળવંતભાઇ નાન 7878587580
૧૩૧૫ દયોદર ભાટી બાબુભાઇ હેમાભાઇ 8140188540
૧૩૧૬ દયોદર ભાટી ભરતભાઈ શાંિતલાલ 9925613251
૧૩૧૭ દયોદર ભાટી મનુ  રામ 6351006482
૧૩૧૮ દયોદર ભાટી રતન સંહ મફા 9406244342
૧૩૧૯ દયોદર ભાટી રતના  વાઘા 9898983808
૧૩૨૦ દયોદર ભાટી વાઘા  અણદા 9173910363
૧૩૨૧ દયોદર ભાટી શામલ  લુ 9978022809
૧૩૨૨ દયોદર ભાટી શૈલેષકુમાર કેશરા 9558251064
૧૩૨૩ દયોદર ભાટી શૈલેષકુમાર કેશા 9898986809
૧૩૨૪ દયોદર ભાટી શૈલેષકુમાર શા તા 9265790381
૧૩૨૫ દયોદર ભાટી શૈલેષભાઈ લુ 9909725998



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૩૨૬ દયોદર ભાટી સા તા  પચાણ 9978168429
૧૩૨૭ દયોદર ભાટી હરગોવનભાઇ પા 8141718618
૧૩૨૮ દયોદર ભાટી હર  રગા 9726050213
૧૩૨૯ દયોદર મકવાણા ઇ વરલાલ ભેમા 9737550588
૧૩૩૦ દયોદર મકવાણા ઈ વર  ભેમ 9998253980
૧૩૩૧ દયોદર મકવાણા કશોર  છગન 9427486852
૧૩૩૨ દયોદર મકવાણા ગીરીશભાઇ ઇ વરલાલ 9723550700
૧૩૩૩ દયોદર મકવાણા છગનલાલ ભેમા  9737872352
૧૩૩૪ દયોદર મકવાણા દ કુમાર છગનલાલ 7624072775
૧૩૩૫ દયોદર મકવાણા દેવ  ભેમા 9737126326
૧૩૩૬ દયોદર મકવાણા નબા  રાય સંગ 9998404723
૧૩૩૭ દયોદર મકવાણા પરાગભાઈ ઇ વર 9723550688
૧૩૩૮ દયોદર મકવાણા પારસકુમાર કશોર  એડવોકેટ 9228319904
૧૩૩૯ દયોદર મકવાણા ભૂરા  પૂ 9426317871
૧૩૪૦ દયોદર મકવાણા મફતલાલ ભેમ ભાઇ 6786148058
૧૩૪૧ દયોદર મકવાણા માદેવ  મોહન 9998672274
૧૩૪૨ દયોદર મકવાણા િવવેકકુમાર દલીપભાઈ 9974664779
૧૩૪૩ દયોદર મકવાણા હરેશભાઇ ઇ વરલાલ 9427044463
૧૩૪૪ દયોદર રાઠોડ અિજત સંહ નાગ 9429288908
૧૩૪૫ દયોદર રાઠોડ અિનલભાઈ માવા 7698669076
૧૩૪૬ દયોદર રાઠોડ અમરતભાઇ રામસ ગભાઇ 6353960319
૧૩૪૭ દયોદર રાઠોડ અમર સંહ માવ 9327945003
૧૩૪૮ દયોદર રાઠોડ ગણપત  જેઠા 9426898982
૧૩૪૯ દયોદર રાઠોડ ગોદાવરીબેન ઈ વરભાઈ 9909784240
૧૩૫૦ દયોદર રાઠોડ ચમનભાઈ સોના 9725626056



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૩૫૧ દયોદર રાઠોડ જગદીશભાઈ ભગુ 8347516385
૧૩૫૨ દયોદર રાઠોડ દરઘા  રણછોડ 9979745190
૧૩૫૩ દયોદર રાઠોડ દનેશભાઇ અ 9714897639
૧૩૫૪ દયોદર રાઠોડ દેવાભાઇ ભીખાભાઇ 9909673511
૧૩૫૫ દયોદર રાઠોડ નટવર  દરઘા 9978726456
૧૩૫૬ દયોદર રાઠોડ નારણ  ભેમ 7096826099
૧૩૫૭ દયોદર રાઠોડ નારણ  ભેમા 8530951488
૧૩૫૮ દયોદર રાઠોડ નીરવ જગદીશકુમાર 9157361578
૧૩૫૯ દયોદર રાઠોડ કાશકુમાર નાગ 7046588875
૧૩૬૦ દયોદર રાઠોડ ભગવાનભાઇ ભેમા 7041076589
૧૩૬૧ દયોદર રાઠોડ મહાદેવ  ેમા 8238358495
૧૩૬૨ દયોદર રાઠોડ મહેશકુમાર નારણભાઇ 9574266880
૧૩૬૩ દયોદર રાઠોડ મોહન  કાળા 9426559361
૧૩૬૪ દયોદર રાઠોડ રણ ત સંહ ભગવાન 9428024466
૧૩૬૫ દયોદર રાઠોડ રાજુભાઈ ઈ વર 9879914220
૧૩૬૬ દયોદર રાઠોડ રામ સંહ ભુ 6351831335
૧૩૬૭ દયોદર રાઠોડ રામુંભાઈ પોપટભાઈ 9913320505
૧૩૬૮ દયોદર રાઠોડ રાયસીગઁ  જેઠા 9904849635
૧૩૬૯ દયોદર રાઠોડ વના  જગશી 9924670253
૧૩૭૦ દયોદર રાઠોડ િશવ  હર 9825454242
૧૩૭૧ દયોદર વણોલ માલાભાઇ રવ 8140886875
૧૩૭૨ દયોદર વણોલ રણછોડ  રવ 9586786007
૧૩૭૩ દયોદર સોઢા ઘમા  હરસંગ 9429308974
૧૩૭૪ દયોદર સોઢા જગ દશભાઇ અમરા 6353753827
૧૩૭૫ દયોદર સોઢા દશરથભાઈ ગગા 8128115137



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૩૭૬ દયોદર સોઢા નારણભાઇ ડા ાભાઇ 9638402030
૧૩૭૭ દયોદર સોઢા દીપ સંહ સોમળભાઈ 9558227103
૧૩૭૮ દયોદર સોઢા માન સંગ કાન ભાઇ 9558576499
૧૩૭૯ દયોદર સોઢા રમેશભાઈ ગગા 7621818376
૧૩૮૦ દયોદર સોઢા  શંભુભાઈ પા 9725485271
૧૩૮૧ દયોદર સોઢા સધાભાઇ નાયણભાઇ 9099193394
૧૩૮૨ દયોદર સોઢા સધાભાઇ નારણભાઇ 6351318031
૧૩૮૩ દયોદર સોલંકી હરેશકુમાર ભુ સંહ 9426264467
૧૩૮૪ દેથળી ગોિહલ દેવરામ  કાળા 8347938849
૧૩૮૫ દેથળી ગોિહલ િવ મ  કાળા 9974442081
૧૩૮૬ દેથળી ભાટી અર વંદભાઈ ગગાભાઈ 8128556419
૧૩૮૭ દેથળી ભાટી આકાશભાઈ અરજણભાઈ 7698454136
૧૩૮૮ દેથળી ભાટી ગગાભાઇ હેમરાજભાઇ 9723328375
૧૩૮૯ દેથળી ભાટી દનેશભાઇ ગગા ભાઈ 9723546268
૧૩૯૦ દેથળી ભાટી દેવરામભાઇ પશીભાઇ 7383317946
૧૩૯૧ દેથળી ભાટી ધરમાભાઇ પશીભાઇ 9016153439
૧૩૯૨ દેથળી ભાટી બબાભાઈ રામ ભાઈ 9586371150
૧૩૯૩ દેથળી ભાટી મુકેશભાઇ ધરમાભાઇ 7043577870
૧૩૯૪ દેથળી ભાટી વશરામભાઇ સવા 9898293963
૧૩૯૫ દેથળી રાઠોડ કરસનભાઈ કાળા 9974737082
૧૩૯૬ દેથળી રાઠોડ ધના  કરમશી 9662748940
૧૩૯૭ દેથળી રાઠોડ સવ ભાઈ વસતા 7600523692
૧૩૯૮ દેવકાપડી ડાભી અરજણભાઇ માવ ભાઇ 9974088402
૧૩૯૯ દેવકાપડી ડાભી ઇ વરભાઇ રવા 9724529730
૧૪૦૦ દેવકાપડી ડાભી દનેશ કુમાર ધુડા 9724417965



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૪૦૧ દેવકાપડી ડાભી દેવ ભાઈ માવ ભાઈ 9979111856
૧૪૦૨ દેવકાપડી ડાભી નવીનભાઇ દેવશીભાઇ 9913422993
૧૪૦૩ દેવકાપડી ડાભી બળદેવભાઇ કમાભાઇ 8469840848
૧૪૦૪ દેવકાપડી ડાભી રતનશીભાઇ માવ ભાઇ 8153032697
૧૪૦૫ દેવકાપડી ડાભી રમેશભાઇ માવ ભાઇ 9727993795
૧૪૦૬ દેવકાપડી ડાભી સંજય દેવશીભાઇ 9898782006
૧૪૦૭ દેવકાપડી મકવાણા ભુરાભાઇ હર ભાઇ 9737695796
૧૪૦૮ દેવકાપડી મકવાણા િવ મભાઈ હર ભાઈ 9925117133
૧૪૦૯ દેવકાપડી મકવાણા શૈલેષભાઇ હર ભાઇ 7202987947
૧૪૧૦ દેવકાપડી મકવાણા હર ભાઇ હેમાભાઇ 9913068861
૧૪૧૧ દૈયપ મકવાણા નગાભાઇ પા 9979427090
૧૪૧૨ દૈયપ મકવાણા બાબુભાઇ પા 8469408775
૧૪૧૩ દૈયપ સોલંકી દલપતભાઇ વા 9712844608
૧૪૧૪ દૈયપ સોલંકી પુરાભાઇ વા 9638234608
૧૪૧૫ દૈયપ સોલંકી રામા  રવા 9979872962
૧૪૧૬ દૈયપ સોલંકી સુરેશભાઇ રામા 9099728793
૧૪૧૭ દૈયપ સોલંકી હરેશભાઇ વા 9512854263
૧૪૧૮ ધનકવાડા પ ઢયાર અરજણભાઇ વાલા 9662256999
૧૪૧૯ ધનકવાડા પ ઢયાર જગદીશભાઈ વાલા 9898944576
૧૪૨૦ ધનકવાડા પ ઢયાર ભુપતા  વાલા 7046609699
૧૪૨૧ ધનકવાડા પ ઢયાર વસનાભાઇ કાન ભાઇ 8128878125
૧૪૨૨ ધનકવાડા પ ઢયાર હકમા  વાલા 9898233143
૧૪૨૩ ધનકવાડા પઢીયાર અ પેશભાઈ કાન ભાઈ 9998732175
૧૪૨૪ ધનકવાડા પઢીયાર ગો વંદભાઇ કાન 7043244576
૧૪૨૫ ધનકવાડા પઢીયાર જગદીશભાઈ વાલાભાઈ 9898944575



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૪૨૬ ધનાણા ગોિહલ કાશ રામાભાઈ 7203990155
૧૪૨૭ ધનાણા ગોિહલ રામાભાઈ શંકરભાઈ 8155886098
૧૪૨૮ ધનાણા વાઘેલા અરજણ ભાઈ ડંુગરાભાઈ 7574070681
૧૪૨૯ ધનાણા વાઘેલા અરજણભાઈ નરસગભાઈ 9723143416
૧૪૩૦ ધનાણા વાઘેલા ગોપાભાઈ કરસન ભાઈ 9714822547
૧૪૩૧ ધનાણા વાઘેલા ડાયાભાઇ છગનભાઈ 8140902250
૧૪૩૨ ધનાણા વાઘેલા ડંુગરાભાઈ મોતીભાઈ 8758147789
૧૪૩૩ ધનાણા વાઘેલા તે ભાઇ મોતીભાઈ 7359173133
૧૪૩૪ ધનાણા વાઘેલા કાશભાઈ િશવાભાઈ 9898097108
૧૪૩૫ ધનાણા વાઘેલા ેમાભાઈ નરબતભાઈ 9099782299
૧૪૩૬ ધનાણા વાઘેલા ેમાભાઈ મોતીભાઈ 7359754387
૧૪૩૭ ધનાણા વાઘેલા મન ભાઈ હાથીભાઈ 9173814326
૧૪૩૮ ધનાણા વાઘેલા રમેશભાઈ છગનભાઈ 8140027515
૧૪૩૯ ધનાણા વાઘેલા રા ભાઈ મોતીભાઈ 6354030196
૧૪૪૦ ધનાણા વાઘેલા ગનાથભાઈ કરસનભાઈ 9909750770
૧૪૪૧ ધનાણા વાઘેલા વનરાજભાઈ નરસગ ભાઈ 9099878729
૧૪૪૨ ધનાણા વાઘેલા િશવાભાઈ મોતીભાઈ 7285063641
૧૪૪૩ ધનાણા વાઘેલા સવાઈભાઈ નરબતભાઈ 9925866732
૧૪૪૪ ધાનેરા ગોિહલ જગ દશ સંહ મોહન સંહ 9727637692
૧૪૪૫ ધાનેરા ગોિહલ ધના  તે 9427393711
૧૪૪૬ ધાનેરા ગોિહલ કાશભાઇ મોહન સંહ 9723796516
૧૪૪૭ ધાનેરા ચૌહાણ પ સંહ ભલ સંહ 9904558669
૧૪૪૮ ધાનેરા ચૌહાણ સરદાર સંહ ભલ સંહ 8000914080
૧૪૪૯ ધાનેરા પરમાર દાડમબહેન તલસા 9979078881
૧૪૫૦ ધાનેરા પરમાર દનેશ સંહ ભીખા 9925514391



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૪૫૧ ધાનેરા પરમાર રતના  વદા 7359807663
૧૪૫૨ ધાનેરા પરમાર રમેશ  રતના 9724171779
૧૪૫૩ ધાનેરા બડગુજર ભીખા  પા 9879457660
૧૪૫૪ ધાનેરા બોડાણા ચુના  મદ પા 9601812455
૧૪૫૫ ધાનેરા ભાટી અશોક સંહ સોગ સંહ 9983480686
૧૪૫૬ ધાનેરા ભાટી કમલેશ સંહ મગ સંગ 8758316125
૧૪૫૭ ધાનેરા ભાટી છગન  પુનમા 9978549451
૧૪૫૮ ધાનેરા ભાટી દલપત સંહ છગન 9979061258
૧૪૫૯ ધાનેરા ભાટી િવ મ સંહ છગન 8469338884
૧૪૬૦ ધાનેરા ભાટી શામળા  પુનમા 9428476398
૧૪૬૧ ધાનેરા માંગલીયા ઓખ સંહ સકા 7340218500
૧૪૬૨ ધાનેરા માંગલીયા કમલેશ સંહ મગ સંહ 9099220460
૧૪૬૩ ધાનેરા રાઠોડ મસરા  સગતા 9824899606
૧૪૬૪ ધાનેરા રાઠોડ મહે સંહ મસરા 9428847945
૧૪૬૫ ધાનેરા રાઠોડ વસંત  મસરા 7600499143
૧૪૬૬ ધાનેરા રાઠોડ હ ર સંગ મસરા 9898677604
૧૪૬૭ ધાનેરા સાંખલા જબરા  મોતી 9998698396
૧૪૬૮ ધાનેરા સાંખલા મહે સંહ હાજરા 9638520075
૧૪૬૯ ધાનેરા સાંખલા વાઘા  ડા 9898396951
૧૪૭૦ ધાનેરા સોલંકી મતા  ગેના 9898787111
૧૪૭૧ ધાનેરા સોલંકી દલપત સંહ મતા 7600816111
૧૪૭૨ ધાનેરા સોલંકી દનેશ સંહ મતા 9978745378
૧૪૭૩ ધાનેરા સોલંકી ધુડા  જેઠા 9426392493
૧૪૭૪ ધાનેરા સોલંકી ભેમા  જેઠા 9428843649
૧૪૭૫ ધાનેરા સોલંકી રામેશ સંહ મતા 9824465168



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૪૭૬ ધુણસોલ પરમાર અમરત  ઈ વર 8809272988
૧૪૭૭ ધુણસોલ પરમાર ઓખા  મેરા 9909416985
૧૪૭૮ ધુણસોલ પરમાર કશનભાઈ હાજરા 7096849934
૧૪૭૯ ધુણસોલ પરમાર જગા  હેમા 8460020250
૧૪૮૦ ધુણસોલ પરમાર દશરથ  ઇ વર 9727070220
૧૪૮૧ ધુણસોલ પરમાર કાશ  ઓખા 9099170494
૧૪૮૨ ધુણસોલ પરમાર ભુપત  જગા 8401943347
૧૪૮૩ ધુણસોલ પરમાર સોમા  ઇ વર 9909762323
૧૪૮૪ ધુણસોલ રાઠોડ િવરમાભાઈ હીરાભાઈ 7069525986
૧૪૮૫ ધુણસોલ સોલંકી ખોડા  દેવા 9979923185
૧૪૮૬ ધુણસોલ સોલંકી દશરથ  ખોડા 9978751983
૧૪૮૭ ધુણસોલ સોલંકી દનેશ  ખોડા 9978598662
૧૪૮૮ ધુણસોલ સોલંકી ધન  ખોડા 9727907060
૧૪૮૯ ધુણસોલ સોલંકી લાલ  ખોડા 9727907061
૧૪૯૦ ન ડયાદ પરમાર ગો વંદ  નાના 8469800100
૧૪૯૧ નવાપુરા ચૌહાણ કરશનભાઈ જૂગતા 6353092109
૧૪૯૨ નવાપુરા ચૌહાણ મોહનભાઇ જુગતાભાઇ 8320110808
૧૪૯૩ નારોલી પરમાર અરજણ ભાઈ ધમા 9909574178
૧૪૯૪ નારોલી પરમાર અરજણ  ધમા 9974156266
૧૪૯૫ નારોલી પરમાર અ વરાજ સંહ વના 7069287454
૧૪૯૬ નારોલી પરમાર ઈ વર  રણછોડ 8128117304
૧૪૯૭ નારોલી પરમાર ઈ વરભાઈ ધમા 9687144461
૧૪૯૮ નારોલી પરમાર કરશનભાઈ વીરમા 8356990572
૧૪૯૯ નારોલી પરમાર ખેમા  રણછોડ 9106970033
૧૫૦૦ નારોલી પરમાર ચેહરભાઈ િવરમા 9725974578
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હોય તો)
૧૫૦૧ નારોલી પરમાર ઠાકરાભાઈ ભુ 7283937670
૧૫૦૨ નારોલી પરમાર થાંનાભાઈ ખગાર 8156019539
૧૫૦૩ નારોલી પરમાર દલીપ સંહ ધમા 9510327402
૧૫૦૪ નારોલી પરમાર નરેશ  વના 7201896455
૧૫૦૫ નારોલી પરમાર નરેશ સંહ કરસન 9967790560
૧૫૦૬ નારોલી પરમાર વીણભાઈ નાન ભાઈ 9723887599
૧૫૦૭ નારોલી પરમાર ભરત  ભુ 7486062082
૧૫૦૮ નારોલી પરમાર ભાણાભાઇ વાલ ભાઇ 8780429279
૧૫૦૯ નારોલી પરમાર રાભાભાઈ િવરમા 9726545835
૧૫૧૦ નારોલી પરમાર વના  રણછોડ 9925092559
૧૫૧૧ નારોલી પરમાર વનાભાઈ િવરામા 8320076697
૧૫૧૨ નારોલી ભાટી અમરતભાઈ મફા 9512399084
૧૫૧૩ નારોલી ભાટી અર વંદ સંહ હંમત સંહ 9712395684
૧૫૧૪ નારોલી ભાટી કેશર સંહ નારણ સંહ 9978591956
૧૫૧૫ નારોલી ભાટી નરપત સંહ િહ મત સંહ 8796976784
૧૫૧૬ નારોલી ભાટી બેચરભાઈ ધંુખા 9586851082
૧૫૧૭ નારોલી ભાટી ભુતા  નગા 7201958805
૧૫૧૮ નારોલી ભાટી મહે સંહ િહ મત સંહ 9512854727
૧૫૧૯ નારોલી ભાટી લસા  નગા 7228090819
૧૫૨૦ નારોલી ભાટી િવ મ સંહ કેશર સંહ 9722265551
૧૫૨૧ નારોલી ભાટી સરદાર સંહ કેશર સંહ 9601964442
૧૫૨૨ નારોલી ભાટી સવાઇ સંહ કેશર સંહ 7600716631
૧૫૨૩ નારોલી ભાટી હંમત સંહ પુનમ સંહ 7498605633
૧૫૨૪ નાળોદર પરમાર ઈ વર  ડામરા 9726703252
૧૫૨૫ નાળોદર પરમાર કમાભાઇ ડાયા 6356899632
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(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૫૨૬ નાળોદર પરમાર ગણપતભાઇ ડાયા 9664621607
૧૫૨૭ નાળોદર પરમાર ગણપતભાઈ પાતા 6355681619
૧૫૨૮ નાળોદર પરમાર ગો વંદભાઇ સ 7043350884
૧૫૨૯ નાળોદર પરમાર જગદીશભાઇ ડામરા 6352852620
૧૫૩૦ નાળોદર પરમાર ડાયા  ડામરા 9737296107
૧૫૩૧ નાળોદર પરમાર ધુડાભાઇ મેઘા 8511620224
૧૫૩૨ નાળોદર પરમાર નરેશભાઇ સોમા 7990226851
૧૫૩૩ નાળોદર પરમાર પરબતભાઇ મેઘા 9979796439
૧૫૩૪ નાળોદર પરમાર પાતા  કાના 8511911753
૧૫૩૫ નાળોદર પરમાર િવણભાઇ પાતા  6351371896
૧૫૩૬ નાળોદર પરમાર મહેશભાઇ ડાયા 6355334017
૧૫૩૭ નાળોદર પરમાર રાજેશભાઇ ડાયા 6354455650
૧૫૩૮ નાળોદર પરમાર સ ભાઇ વા 9687275156
૧૫૩૯ નાળોદર પરમાર સંજયભાઇ પરબતભાઇ 9016053885
૧૫૪૦ નાળોદર પરમાર સોમાભાઇ પા 9687710247
૧૫૪૧ નાળોદર પરમાર હરેશ  ઈ વર 7046302960
૧૫૪૨ નાળોદર પરમાર હરેશ  જગસી 9316276281
૧૫૪૩ નાળોદર પરમાર હસાભાઇ પા 9978007933
૧૫૪૪ નાળોદર પરામાર ભગવાનભાઈ જવા 8140351387
૧૫૪૫ નાળોદર સોલંકી અમરતભાઈ પા 9638508630
૧૫૪૬ નાળોદર સોલંકી ગણપત  પા 9723891957
૧૫૪૭ નાળોદર સોલંકી હરેશભાઈ ભેમ 9913179883
૧૫૪૮ નેગલા પરમાર જય સંહ વાઘા 9974961042
૧૫૪૯ નેગલા પરમાર િવણ સંહ રાવતા 9879793902
૧૫૫૦ નેગલા પરમાર મહે સંહ રાવતા 8980501713
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(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૫૫૧ નેગલા પરમાર વાઘા  લુંભા 9157342953
૧૫૫૨ નેગલા રાઠોડ અશોકભાઇ રમશે 9909280210
૧૫૫૩ નેગલા રાઠોડ જબરાભાઇ મફા 6356632713
૧૫૫૪ નેગલા રાઠોડ ભાવેશભાઇ રમેશભાઇ 9687072467
૧૫૫૫ નેગલા રાઠોડ મફા  ઉકા 9978745252
૧૫૫૬ નેગલા રાઠોડ રમેશભાઇ મફા 8469232990
૧૫૫૭ નેગલા રાઠોડ િહતેશભાઇ કા તી 9925673771
૧૫૫૮ નેનાવા પઠીયાર દાનાભાઈ સામલા 7227856331
૧૫૫૯ નેનાવા પઢીયાર બાલા  ભગા 9978745370
૧૫૬૦ નેનાવા પરમાર અણદા  દરગા 9924169153
૧૫૬૧ નેનાવા પરમાર તીકમા  મફા 9913032153
૧૫૬૨ નેનાવા પરમાર પીઠા  દરઘા 9427643575
૧૫૬૩ નેનાવા પરમાર પુનમા  દરગા 7359202446
૧૫૬૪ નેનાવા પરમાર ભરત  વાહતા 7698757978
૧૫૬૫ નેનાવા પરમાર મુળ  દરગા 9427335106
૧૫૬૬ નેનાવા પરમાર મોહન  દરઘા 7202047100
૧૫૬૭ નેનાવા પરમાર રાજુભાઇ તલકા 9737641046
૧૫૬૮ નેનાવા પરમાર હર ભાઈ મફા 7359213823
૧૫૬૯ નેનાવા પરમાર હાજરા  મહાદેવ 8347431687
૧૫૭૦ નેનાવા પરમાર હીરા  મહાદેવ 9737528655
૧૫૭૧ નેનાવા રાઠોડ નારાયણ સંગ ભુ 9624035442
૧૫૭૨ નેનાવા રાઠોડ રણછોડ  પીરા 7359209359
૧૫૭૩ નેનાવા રાઠોડ રમેશ  ભુ 7874184027
૧૫૭૪ નેનાવા સોલંકી પરાગભાઇ પુનમાભાઇ 9998035486
૧૫૭૫ પાતીયાસરા ચૌહાણ અમરત  જગા 9137479858
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૧૫૭૬ પાતીયાસરા ચૌહાણ દલા  શામળા 9909252677
૧૫૭૭ પાતીયાસરા ચૌહાણ પરબત  શામળા 7096941808
૧૫૭૮ પાલનપુર ચૌહાણ કેશર સંહ િહર સંહ 7016181224
૧૫૭૯ પાંથાવાડા પરમાર અિજત સંહ ડાયા 9825695386
૧૫૮૦ પાંથાવાડા પરમાર પુરણ સંહ બાબુ સંહ 7738780855
૧૫૮૧ પાંથાવાડા ભાટી વસંત સંહ દોલત સંહ 9979314345
૧૫૮૨ પીલુડા ચાવડા સંજય સંહ ભુર સંહ 9574521135
૧૫૮૩ પીલુડા દેવલ કરશનભાઈ સામાંભાઈ 8758043457
૧૫૮૪ પીલુડા દેવલ ભારથા  લગધીરા 7698665975
૧૫૮૫ પીલુડા દેવલ સેધા  નારણા 9925772867
૧૫૮૬ પીલુડા પરમાર અણદાભાઇ રવાભાઇ 8469049743
૧૫૮૭ પીલુડા પરમાર અરજણભાઇ રવાભાઇ 7567646304
૧૫૮૮ પીલુડા પરમાર અરજણભાઇ હર ભાઇ 8980812052
૧૫૮૯ પીલુડા પરમાર કુંવરાભાઇ મહાદેવભાઇ 9662247448
૧૫૯૦ પીલુડા પરમાર વરાજભાઈ રવાભાઈ 9662421068
૧૫૯૧ પીલુડા પરમાર દશરથભાઇ કુવરાભાઇ 9662076948
૧૫૯૨ પીલુડા પરમાર દશરથભાઈ રાંમા 9978167085
૧૫૯૩ પીલુડા પરમાર નાન ભાઇ રવા 9925855430
૧૫૯૪ પીલુડા પરમાર ભરતભાઇ કુવરાભાઇ 8511001381
૧૫૯૫ પીલુડા પરમાર ભુરા  કાના 9726306628
૧૫૯૬ પીલુડા પરમાર વશરામભાઇ હર ભાઇ 8155847398
૧૫૯૭ પીલુડા પરમાર શંકરભાઈ ફો ભાઈ 9974133324
૧૫૯૮ પીલુડા પરમાર સધાભાઇ હર ભાઇ 9913618594
૧૫૯૯ પીલુડા પરમાર હરસંગ  મહાદેવ 9712663413
૧૬૦૦ પીલુડા સોલંકી નરપતસીગ નાગ 9913621508
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૧૬૦૧ પીલુડા સોલંકી ભેરાભાઇ મુળા 9712231249
૧૬૦૨ પીલુડા સોલંકી સેધા  ભગા 9909603208
૧૬૦૩ ફોરણા પરમાર રમેશભાઈ ભીખા 6353586178
૧૬૦૪ ફોરણા સોલંકી શૈલેષ માના 7202867815
૧૬૦૫ બકુ ા ચૌહાણ નરે ભાઇ માનસંગભાઇ 6351033973
૧૬૦૬ બારે ભાટી ભીખા  ફો 8306011222
૧૬૦૭ બાલું ી દેવડા નવીન  અ 9978028700
૧૬૦૮ બાલું ી દેવડા નાગ  ધના 7359607694
૧૬૦૯ બાલું ી દેવડા નાન  વર ગ 9099582064
૧૬૧૦ બાલું ી દેવડા પૂરાભાઈ ધનાભાઈ 8347517859
૧૬૧૧ બાલું ી દેવડા શીવા  નાન 8758701637
૧૬૧૨ બાલું ી દેવડા સુરેશભઈ રવ 9638036210
૧૬૧૩ બુકણા ચૌહાણ હેમાભાઇ ડાયાભાઇ 9574070967
૧૬૧૪ બુકણા દૈયા રામ ભાઈ ભુભાઈ 8128151867
૧૬૧૫ બુકણા પરમાર ભુભાઇ ધરમાભાઇ 8980887048
૧૬૧૬ બુકણા પરમાર માધાભાઈ ધમાભાઈ 7383620173
૧૬૧૭ બુકણા પરમાર રમેશભાઇ શંકરભાઇ 9712871869
૧૬૧૮ બુકણા પરમાર રામાભાઇ નગાભાઇ 9558717685
૧૬૧૯ બુકણા પરમાર વ ભાઈ ધમાભાઈ 9510555615
૧૬૨૦ બુકણા પરમાર વાસુ  નગા 9909238772
૧૬૨૧ બુકણા બોડાણા ભેમાભાઇ મેઘાભાઇ 9558522649
૧૬૨૨ બુકણા બોડાણા િહતેશભાઇ રાણાભાઇ 7487915647
૧૬૨૩ બુકણા રાઠોડ કાશભાઇ મેઘાભાઇ 9016165785
૧૬૨૪ બુકણા રાઠોડ માદેવાભાઈ ભીખાભાઈ 9687542467
૧૬૨૫ બુકણા રાઠોડ મેઘાભાઇ કાળાભાઇ 9727547054
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૧૬૨૬ બુકણા રાઠોડ વ ભાઇ હરદાસભાઇ 9913736862
૧૬૨૭ બુકણા રાઠોડ વ ભાઇ હરદાસભાઇ 8128119988
૧૬૨૮ બેણપ તુવર ઠાકર સંહ વાહતા 9574101314
૧૬૨૯ બેણપ તુવર પસા  માનસેગ 9601897299
૧૬૩૦ બેણપ તુંવર પીરાભાઇ ધના 7600849528
૧૬૩૧ બેણપ પરમાર જગુભાઈ ભીખાભાઈ 9712865469
૧૬૩૨ બેણપ પરમાર રમેશભાઈ હાજરા ભાઈ 6353512993
૧૬૩૩ બેણપ રાઠોડ ધુડાભાઈ જગશી 7802081485
૧૬૩૪ બેણપ રાઠોડ ભુપત  વના  9898359698
૧૬૩૫ બેણપ રાઠોડ વના  ભીખા  7777981240
૧૬૩૬ બેણપ રાઠોડ હરેશ  વન 9824680776
૧૬૩૭ બેણપ સોઢા અજમલભાઇ ઠાકરશીભાઇ 9173843456
૧૬૩૮ બેણપ સોઢા ઠાકરશીભાઇ અગરા 8758035934
૧૬૩૯ ભાખરી રાઠોડ અમતરતભાઇ દવરામ 9265007101
૧૬૪૦ ભાખરી રાઠોડ દેવરામ  પાતા 9512080208
૧૬૪૧ ભાખરી રાઠોડ ધમા  દેવરામ 9727203620
૧૬૪૨ ભાખરી રાઠોડ નાગ ભાઈ સં ામ 9586083153
૧૬૪૩ ભાખરી રાઠોડ ભરતભાઇ દેવરામભાઇ 9726979238
૧૬૪૪ ભાખરી રાઠોડ ભેમાભાઇ દેવરામભાઇ 9427176022
૧૬૪૫ ભાખરી રાઠોડ મોહનભાઇ કાન 9913091908
૧૬૪૬ ભાટવર ભાટી ખેતા  કાળા 9998437532
૧૬૪૭ ભાટવર ભાટી ચાંદા  કાળા 7041556222
૧૬૪૮ ભાટવર ભાટી દનેશભાઈ શંકરભાઈ 9510821584
૧૬૪૯ ભાટવર ભાટી પરવીન ભાઈ નસા 9265531028
૧૬૫૦ ભાટવર ભાટી ભગવાનભાઈ દાના 9913377039
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૧૬૫૧ ભાટવર ભાટી ભગવાનભાઈ શંકર 9537420361
૧૬૫૨ ભાટવર ભાટી ભરતભાઈ ગોપાલ 7203838461
૧૬૫૩ ભાટવર ભાટી રાણા  સંકર 9099549915
૧૬૫૪ ભાટવર ભાટી ડાભાઈ શંકર 8154895248
૧૬૫૫ ભાટવર ભાટી પિસહ અરજણ 9723341146
૧૬૫૬ ભાટવર ભાટી િવજયભાઇ અરજણ 7990087870
૧૬૫૭ ભાટવર ભાટી િવશાલભાઈ દનેશભાઈ 9925790453
૧૬૫૮ ભાટવર ભાટી શંકરભાઇ જેમલભાઇ 9328095944
૧૬૫૯ ભાટવર ભાટી શામળા  માવા 9727910384
૧૬૬૦ ભાટવર ભાટી સંકર  જેમલ 9978099702
૧૬૬૧ ભાટવર ભાટી સેધા  કાળા 9898525594
૧૬૬૨ ભોડાળીયા ગોિહલ શંકરભાઈ િવરા 9512667683
૧૬૬૩ ભોડાળીયા ચૌહાણ નારણભાઇ લગધીર 8141748980
૧૬૬૪ ભોડાળીયા ચૌહાણ હર ભાઇ લગધીર 9624982189
૧૬૬૫ ભોડાળીયા ડાભી ખગારભાઇ હસા 9974284208
૧૬૬૬ ભોડાળીયા ડાભી નીતીનકુમાર ભરતભાઇ 9824866361
૧૬૬૭ ભોડાળીયા ડાભી મહેશકુમાર હસા 9714654494
૧૬૬૮ ભોડાળીયા ડાભી મુકેશકુમાર હસા 9723745599
૧૬૬૯ ભોડાળીયા દૈયા અમરતભાઇ તે 9586438238
૧૬૭૦ ભોડાળીયા દૈયા ખેતાભાઇ ખોડા 9724417960
૧૬૭૧ ભોડાળીયા દૈયા મોહનભાઇ ખોડા 9904726215
૧૬૭૨ ભોડાળીયા દૈયા રાણાભાઇ તે 8758110419
૧૬૭૩ ભોડાળીયા દૈયા હરેશભાઇ જેઠા 9913714615
૧૬૭૪ ભોડાળીયા પરમાર અ ણભાઈ ભાવા 9714785299
૧૬૭૫ ભોડાળીયા પરમાર અશોકભાઈ ભાવાભાઈ 9974144330
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૧૬૭૬ ભોડાળીયા પરમાર ખેતા  રા 9898824877
૧૬૭૭ ભોડાળીયા પરમાર ગગાભાઇ રા 9725869318
૧૬૭૮ ભોડાળીયા પરમાર ગીરધર  વા  9974862748
૧૬૭૯ ભોડાળીયા પરમાર ગોરધન  મઘા  9898900153
૧૬૮૦ ભોડાળીયા પરમાર દલરામ  વા 9662351140
૧૬૮૧ ભોડાળીયા પરમાર દશરથભાઈ પના 9586575777
૧૬૮૨ ભોડાળીયા પરમાર નટવર  શંકર 9408425611
૧૬૮૩ ભોડાળીયા પરમાર પારસકુમાર િવણભાઈ 9712757251
૧૬૮૪ ભોડાળીયા પરમાર કાશકુમાર નટવર 9586548400
૧૬૮૫ ભોડાળીયા પરમાર તાપ  શંકર 9904119045
૧૬૮૬ ભોડાળીયા પરમાર લ મણ સંહ શંકર સંહ 9974862762
૧૬૮૭ ભોડાળીયા પરમાર હર ભાઈ વા  9925480247
૧૬૮૮ ભોડાળીયા રાઠોડ અ તકુમાર કાના 9724811371
૧૬૮૯ ભોડાળીયા રાઠોડ અરજણભાઇ અમર સંહ 8511605560
૧૬૯૦ ભોડાળીયા રાઠોડ અર વંદકુમાર ડા ા 9974312594
૧૬૯૧ ભોડાળીયા રાઠોડ અજુન સંહ ભગવાન 8368349179
૧૬૯૨ ભોડાળીયા રાઠોડ ઇ વર  કાળા 7046264920
૧૬૯૩ ભોડાળીયા રાઠોડ કરણ સંહ પૃ વીરાજ સંહ 9979460700
૧૬૯૪ ભોડાળીયા રાઠોડ કરણ સંહ શીવા 9898464930
૧૬૯૫ ભોડાળીયા રાઠોડ કરશનભાઇ ધરમા 9998319482
૧૬૯૬ ભોડાળીયા રાઠોડ કાના  રણછોડ 9825714753
૧૬૯૭ ભોડાળીયા રાઠોડ કરણકુમાર ભુરાભાઇ 9924736438
૧૬૯૮ ભોડાળીયા રાઠોડ કુબેર  રણછોડ 9898024080
૧૬૯૯ ભોડાળીયા રાઠોડ ખેત સંહ ઈ વર સંહ 8980224556
૧૭૦૦ ભોડાળીયા રાઠોડ ગગાભાઇ કાળા 9558523275
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૧૭૦૧ ભોડાળીયા રાઠોડ ગંગારામભાઈ રણછોડભાઈ 9898890414
૧૭૦૨ ભોડાળીયા રાઠોડ િગ રરાજ સંહ ભાવ સંહ 9879604733
૧૭૦૩ ભોડાળીયા રાઠોડ ગીરીશભાઇ શીવા 9106497028
૧૭૦૪ ભોડાળીયા રાઠોડ ગુલાબભાઇ ગગાભાઇ 9725176032
૧૭૦૫ ભોડાળીયા રાઠોડ ગોબર  રવા 6356658201
૧૭૦૬ ભોડાળીયા રાઠોડ ગો વંદભાઇ રામ 9724658087
૧૭૦૭ ભોડાળીયા રાઠોડ જગદીશભાઈ ગંગારામભાઈ 9998998516
૧૭૦૮ ભોડાળીયા રાઠોડ જસંવતકુમાર ભુરા 9725365620
૧૭૦૯ ભોડાળીયા રાઠોડ નેશકુમાર પૃ વીરાજ 9725797455
૧૭૧૦ ભોડાળીયા રાઠોડ તે કુમાર શીવાભાઇ 9998283495
૧૭૧૧ ભોડાળીયા રાઠોડ વા  િવરમ 9638256604
૧૭૧૨ ભોડાળીયા રાઠોડ ડા ાભાઇ અમર સંહ 9725692510
૧૭૧૩ ભોડાળીયા રાઠોડ દયાળ  વીરમ 9998748190
૧૭૧૪ ભોડાળીયા રાઠોડ દશરથભાઇ કાના 7359573681
૧૭૧૫ ભોડાળીયા રાઠોડ દશરથભાઇ લ મણ 9974078127
૧૭૧૬ ભોડાળીયા રાઠોડ દનેશકુમાર ભુરાભાઇ 9898341902
૧૭૧૭ ભોડાળીયા રાઠોડ દેવ ભાઇ કાળા 9898332411
૧૭૧૮ ભોડાળીયા રાઠોડ નરેશભાઇ પથુ સંહ 9825088847
૧૭૧૯ ભોડાળીયા રાઠોડ નિવનકુમાર લાલ ભાઇ 9725337038
૧૭૨૦ ભોડાળીયા રાઠોડ નવીન ખેતા 7435000282
૧૭૨૧ ભોડાળીયા રાઠોડ નવીનકુમાર બાબુભાઇ 9512667130
૧૭૨૨ ભોડાળીયા રાઠોડ પારસકુમાર ગીરધર 9586277942
૧૭૨૩ ભોડાળીયા રાઠોડ પૃ વીરાજ અમર સંહ 9898371440
૧૭૨૪ ભોડાળીયા રાઠોડ કાશ         કુમાર ઞંગારામભાઈ 8128152349
૧૭૨૫ ભોડાળીયા રાઠોડ કાશકુમાર હરીભાઇ 9662400534
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૧૭૨૬ ભોડાળીયા રાઠોડ તાપકુમાર ભુરા 8511703009
૧૭૨૭ ભોડાળીયા રાઠોડ િવણકુમાર બાબુભાઇ 9725524619
૧૭૨૮ ભોડાળીયા રાઠોડ વીણભાઈ લ મણભાઈ 9725776924
૧૭૨૯ ભોડાળીયા રાઠોડ બાબુભાઇ અમર સંહ 9974834940
૧૭૩૦ ભોડાળીયા રાઠોડ બાબુભાઇ રગનાથ 9909214430
૧૭૩૧ ભોડાળીયા રાઠોડ ભરતકુમાર ઇ વર  9974115990
૧૭૩૨ ભોડાળીયા રાઠોડ ભરતભાઈ ભગાભાઇ 7203916442
૧૭૩૩ ભોડાળીયા રાઠોડ ભુરાભાઇ અમર સંહ 7096831580
૧૭૩૪ ભોડાળીયા રાઠોડ ભુરાભાઇ રગનાથ 9974677056
૧૭૩૫ ભોડાળીયા રાઠોડ ભુરાભાઇ વાલા 8401366584
૧૭૩૬ ભોડાળીયા રાઠોડ ભૂરા  રગનાથ 7600122639
૧૭૩૭ ભોડાળીયા રાઠોડ મહે ભાઇ જગદીશભાઇ 8347570982
૧૭૩૮ ભોડાળીયા રાઠોડ મહેશ સંહ પથુ 9558125435
૧૭૩૯ ભોડાળીયા રાઠોડ માન સંહભાઇ લગધીર 9974127138
૧૭૪૦ ભોડાળીયા રાઠોડ િમતુલ સંહ અજુન સંહ 9638893009
૧૭૪૧ ભોડાળીયા રાઠોડ મોહનભાઇ ભુપતા 9725984560
૧૭૪૨ ભોડાળીયા રાઠોડ રમેશકુમાર કુબેર 9725922716
૧૭૪૩ ભોડાળીયા રાઠોડ રામ  વીરમ 9825238135
૧૭૪૪ ભોડાળીયા રાઠોડ પશી  િવરમ 9428024154
૧૭૪૫ ભોડાળીયા રાઠોડ રોિહતકુમાર દલા 9913240535
૧૭૪૬ ભોડાળીયા રાઠોડ રોિહતકુમાર પથુ 9925130029
૧૭૪૭ ભોડાળીયા રાઠોડ લગધીર  દરઘા 9724914016
૧૭૪૮ ભોડાળીયા રાઠોડ લાલા ભાઇ રણછોડ 9601847685
૧૭૪૯ ભોડાળીયા રાઠોડ વશરામભાઇ કુબેર 9898643731
૧૭૫૦ ભોડાળીયા રાઠોડ વશરામભાઇ ગગા 9924456094
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૧૭૫૧ ભોડાળીયા રાઠોડ વાલા  રવા 9737125818
૧૭૫૨ ભોડાળીયા રાઠોડ િવ મભાઇ જગદીશભાઇ 9586513312
૧૭૫૩ ભોડાળીયા રાઠોડ િવનોદકુમાર ડા ા 9974452710
૧૭૫૪ ભોડાળીયા રાઠોડ િવપૂલભાઈ અરજણભાઈ 7621031548
૧૭૫૫ ભોડાળીયા રાઠોડ શંકરભાઇ ભુપતભાઇ 9925089930
૧૭૫૬ ભોડાળીયા રાઠોડ િશવમભાઈ ઈ વરભાઈ 8128928460
૧૭૫૭ ભોડાળીયા રાઠોડ િશવાભાઈ રગનાથ 9427537794
૧૭૫૮ ભોડાળીયા રાઠોડ શીવાભાઇ ઇ વર 8128920460
૧૭૫૯ ભોડાળીયા રાઠોડ શીવાભાઇ ગ 8469087481
૧૭૬૦ ભોડાળીયા રાઠોડ શીવાભાઇ ભુપતા 9726915583
૧૭૬૧ ભોડાળીયા રાઠોડ શૈલેષકુમાર દયાળ  9638615440
૧૭૬૨ ભોડાળીયા રાઠોડ શૈલેષકુમાર દેવ ભાઇ 9974069140
૧૭૬૩ ભોડાળીયા રાઠોડ શૈલેષ સંહ લ મણ 9974460300
૧૭૬૪ ભોડાળીયા રાઠોડ સુરેશકુમાર દશરથ 9727280630
૧૭૬૫ ભોડાળીયા રાઠોડ સુરેશકુમાર દશરથભાઇ 9924514816
૧૭૬૬ ભોડાળીયા રાઠોડ સુરેશકુમાર ભુરાભાઇ 9624726543
૧૭૬૭ ભોડાળીયા રાઠોડ સોમાભાઇ ભગા 9725269958
૧૭૬૮ ભોડાળીયા રાઠોડ સોમાભાઇ ભવા 9974653794
૧૭૬૯ ભોડાળીયા રાઠોડ હરીભાઇ કાના 9913008067
૧૭૭૦ ભોડાળીયા રાઠોડ હરીભાઇ પશીભાઇ 9898752206
૧૭૭૧ ભોડાળીયા રાઠોડ િહતેશકુમાર બાબુભાઇ 9725175910
૧૭૭૨ ભોડાળીયા રાઠોડ િહતેશકુમાર લાલ ભાઇ 9898007084
૧૭૭૩ ભોડાળીયા રાઠોડ િહતેશભાઈ અરજણભાઈ 7424916889
૧૭૭૪ ભોડાળીયા રાઠોડ હીતેશભાઈ ગંગારામભાઈ 9898852201
૧૭૭૫ ભોરડંુ પ ઢયાર ભેરાભાઇ દીપા 9998921546
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(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૭૭૬ ભોરડંુ પરમાર કરસનભાઈ શંકરા 9979696676
૧૭૭૭ ભોરડંુ પરમાર મગનભાઇ વ તા 9099995318
૧૭૭૮ ભોરડંુ રાઠોડ ઓખાભાઇ ચેના 9723397715
૧૭૭૯ ભોરડંુ રાઠોડ મહેશભાઇ સોમા 7698091388
૧૭૮૦ ભોરડંુ રાઠોડ શંકરભાઇ ગેના 9724018983
૧૭૮૧ ભોરડંુ રાઠોડ સોમા  ગેના 9426978625
૧૭૮૨ ભોરડંુ સોલંકી નવીનભાઈ કાળા 9998940654
૧૭૮૩ મકડાલા પરમા૨ દનેશભાઈ ધંૂખા 9624096599
૧૭૮૪ મકડાલા પરમાર અર વંદભાઈ માનાભાઈ 7600436811
૧૭૮૫ મકડાલા પરમાર અશોકભાઈ ધુખાભાઈ 9558960380
૧૭૮૬ મકડાલા પરમાર અશોકભાઈ માના 8124346706
૧૭૮૭ મકડાલા પરમાર ઉકા  નાન 8140804809
૧૭૮૮ મકડાલા પરમાર ક પેશભાઇ શંકર 8347968783
૧૭૮૯ મકડાલા પરમાર દનેશભાઈ ધુખાભાઈ 9624006500
૧૭૯૦ મકડાલા પરમાર નરેશભાઈ હકા 7359203724
૧૭૯૧ મકડાલા પરમાર કાશભાઈ હકા 9824659239
૧૭૯૨ મકડાલા પરમાર ભુભાઈ નાન 8735030802
૧૭૯૩ મકડાલા પરમાર ભરતભાઇ ભેમાભાઈ 9979340774
૧૭૯૪ મકડાલા પરમાર ભેમા  જેઠા  7228999193
૧૭૯૫ મકડાલા પરમાર મગનભાઈ જોરા 9723664108
૧૭૯૬ મકડાલા પરમાર માનાભાઇ જોરા 8469349482
૧૭૯૭ મકડાલા પરમાર મુકેશભાઈ ધુખાભાઈ 9898914346
૧૭૯૮ મકડાલા પરમાર મોટા  સેના 7359805582
૧૭૯૯ મકડાલા પરમાર રાણાભાઈ ભેમા 9724659196
૧૮૦૦ મકડાલા પરમાર વાઘા  જેઠા 9558702984
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(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૮૦૧ મકડાલા પરમાર િવજયકુમાર શંકરભાઈ 7802026560
૧૮૦૨ મકડાલા પરમાર શંકરભાઇ નાન 9909535772
૧૮૦૩ મકડાલા પરમાર સવા  જોરા 9624219216
૧૮૦૪ મકડાલા પરમાર સેધાભાઈ વાઘા 9712224413
૧૮૦૫ મકડાલા પરમાર હકા  જોરા 7622046533
૧૮૦૬ મખા ં ગોિહલ ભુ  કાન 9157366527
૧૮૦૭ મખા ં ચૌહાણ અરજણ  કરશન 9726721837
૧૮૦૮ મખા ં ચૌહાણ ચેહરા  સામતા 9909413575
૧૮૦૯ મખા ં ચૌહાણ દાનાભાઇ બ 8238085994
૧૮૧૦ મખા ં ચૌહાણ દનેશભાઈ માવાભાઈ 9978080691
૧૮૧૧ મખા ં ચૌહાણ નાગ ભાઈ પા 8980642101
૧૮૧૨ મખા ં ચૌહાણ મૂકેશ  કરશન 7698260671
૧૮૧૩ મખા ં દૈયા દનેશભાઈ ભુભાઈ 9601862475
૧૮૧૪ મખા ં દૈયા ભુભાઇ કાળા 9574242403
૧૮૧૫ મખા ં દૈયા ભુભાઈ કાળા 9723317226
૧૮૧૬ મખા ં વણોલ રણછોડ  રવ 8238548035
૧૮૧૭ મખા ં સોલંકી અશોક કુમાર ભુરાભાઇ 9328697698
૧૮૧૮ મખા ં સોલંકી ચતરાભાઇ ભીખા 9727823145
૧૮૧૯ મખા ં સોલંકી છગનભાઈ ભીખા 9601832959
૧૮૨૦ મખા ં સોલંકી ડાયાભાઇ છગનભાઈ 9974550800
૧૮૨૧ મખા ં સોલંકી ભાવેશ કુમાર ભુરાભાઇ 8140753392
૧૮૨૨ મખા ં સોલંકી ભુરાભાઇ ભીખા 9624268028
૧૮૨૩ મખા ં સોલંકી માનાભાઇ ભીખા 9099281515
૧૮૨૪ મખા ં સોલંકી મૂળાભાઈ માદેવભાઈ 9974105658
૧૮૨૫ મખા ં સોલંકી સૈલેશભાઈ છગનભાઈ 9624444100
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(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૮૨૬ મગરાવા રાઠોડ ઈ વર  અમરા 9726046203
૧૮૨૭ મગરાવા રાઠોડ તળશાભાઈ રાવતાભાઈ 8320043099
૧૮૨૮ મગરાવા રાઠોડ નર સંહભાઈ પથુ 6352454922
૧૮૨૯ મગરાવા રાઠોડ ભીખા  ગેના 9769893726
૧૮૩૦ મહેસાણા રાઠોડ અમરત  ભુ 9924935266
૧૮૩૧ માડકા સોઢા દનેશભાઈ અરજણ 7359592203
૧૮૩૨ માડકા સોઢા મહેશભાઇ નાગ ભાઇ 8140090098
૧૮૩૩ માડકા સોઢા માંના  લાધા 7567710592
૧૮૩૪ મીઠાવીચારણ ગોિહલ દનેશભાઈ બબા 8758597074
૧૮૩૫ મીઠાવીચારણ ગોિહલ બબા  વાઘા 9712160877
૧૮૩૬ મુંબઇ રાઠોડ દશરથ  ભેમા 9833966942
૧૮૩૭ મોટા મેસરા સોલકી મુકેશસીગ ગણપતસીગ 8200455395
૧૮૩૮ મોટા મેસરા સોલંકી અનોપ સંહ દરધ સંહ 9725999296
૧૮૩૯ મોટા મેસરા સોલંકી ના સંહ ધન સંહ 9309108920
૧૮૪૦ મોટા મેસરા સોલંકી ગણતસીગ કાળુસ ગ 9726487856
૧૮૪૧ મોટા મેસરા સોલંકી ગણેશ  કલા 9702731140
૧૮૪૨ મોટા મેસરા સોલંકી યાન સંહ હુકુમ સંહ 9574802721
૧૮૪૩ મોટા મેસરા સોલંકી ચેતન સંહ િ કમ સંહ 8888640749
૧૮૪૪ મોટા મેસરા સોલંકી જગત સંહ ભવાની સંહ 8780684256
૧૮૪૫ મોટા મેસરા સોલંકી જયદેવ સંહ દલપત સંહ 9860737765
૧૮૪૬ મોટા મેસરા સોલંકી જોધસીગ ગણપતસ ગ 9925527766
૧૮૪૭ મોટા મેસરા સોલંકી તખત સંહ રતન સંહ 9998566655
૧૮૪૮ મોટા મેસરા સોલંકી િતકમ સંહ પાબુસ સંહ 7874750248
૧૮૪૯ મોટા મેસરા સોલંકી તેજુ સંહ થાન સંહ 8905518686
૧૮૫૦ મોટા મેસરા સોલંકી દલપત સંહ ના સંહ 9712198389
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(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૮૫૧ મોટા મેસરા સોલંકી દલપત સંહ હુકમ સંહ 6351940761
૧૮૫૨ મોટા મેસરા સોલંકી િનખીલ સંહ ભરત સંહ 9537300740
૧૮૫૩ મોટા મેસરા સોલંકી પાબુ સંહ દરધ સંહ 7878987253
૧૮૫૪ મોટા મેસરા સોલંકી ેમ સંગ ગણેશ 7977401188
૧૮૫૫ મોટા મેસરા સોલંકી ભરત સં! રતન સંહ 9510174356
૧૮૫૬ મોટા મેસરા સોલંકી ભરત સંહ પૂનમ સંહ 6351241351
૧૮૫૭ મોટા મેસરા સોલંકી ભવાની સંહ શંકર સંહ 9429722175
૧૮૫૮ મોટા મેસરા સોલંકી ભૂપે સંહ કૃ ણા સંહ 9825705233
૧૮૫૯ મોટા મેસરા સોલંકી મનોર સંહ િ કમ સંહ 6355114455
૧૮૬૦ મોટા મેસરા સોલંકી મહાિવર સંહ થાન સંહ 9384730909
૧૮૬૧ મોટા મેસરા સોલંકી મંગળ સંહ અનુપ સંહ 9725999297
૧૮૬૨ મોટા મેસરા સોલંકી યુવરાજ સંહ તખત સંહ 9662556688
૧૮૬૩ મોટા મેસરા સોલંકી રઘુિવર સંહ પાબુ સંહ 8160249340
૧૮૬૪ મોટા મેસરા સોલંકી રમેશ સંહ રતન સંહ 9351164043
૧૮૬૫ મોટા મેસરા સોલંકી શંકર સંહ ધન સંહ 9825843089
૧૮૬૬ મોટા મેસરા સોલંકી શૈલેષ સંહ અનુપ સંહ 8487878484
૧૮૬૭ મોટા મેસરા સોલંકી શૈલેષ સંહ શંકર સંહ 9725049822
૧૮૬૮ મોટા મેસરા સોલંકી િહ મત સંહ શંકર સંહ 7990382353
૧૮૬૯ મોટીપાવડ બોડાણા ગગાભાઈ પથું 9979565611
૧૮૭૦ મોટીપાવડ બોડાણા રાસગ  વાઘા 9724287835
૧૮૭૧ મોટીપાવડ સોલંકી અરજણભાઈ હેમરાજભાઈ 9725392692
૧૮૭૨ મોટીપાવડ સોલંકી કરશનભાઈ હેમરાજભાઈ 8155958173
૧૮૭૩ મોટીપાવડ સોલંકી ગણેશભાઇ જેમલભાઇ 9662723450
૧૮૭૪ મોટીપાવડ સોલંકી ગણેશભાઇ હેમરાજભાઇ 9624780652
૧૮૭૫ મોટીપાવડ સોલંકી નરસેગભાઈ હેમરાજભાઈ 9558183167
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૧૮૭૬ મોટીપાવડ સોલંકી નાંન ભાઈ હેમ ભાઈ 9737674764
૧૮૭૭ મોટીપાવડ સોલંકી બબાભાઈ હેમરાજભાઈ 9904315957
૧૮૭૮ મોટીપાવડ સોલંકી લગધીર  અમરા 9725824286
૧૮૭૯ મોટીપાવડ સોલંકી લગધીરભાઈ અમરા 9998799482
૧૮૮૦ મોતીપુરા વાઘેલા ઠાકરશીભાઈ ધુડાભાઈ 9265464496
૧૮૮૧ મોતીપુરા વાઘેલા ઠાકરાભાઈ ધૂડાભાઈ 9737813353
૧૮૮૨ મોતીપુરા વાઘેલા મહાદેવભાઈ ધુડાભાઈ 9714497734
૧૮૮૩ મોતીપુરા વાઘેલા ર નાભાઈ ધુડાભાઈ 9723747733
૧૮૮૪ મોતીપુરા વાઘેલા રમેશભાઈ ધુડાભાઈ 9924624732
૧૮૮૫ મોરવાડા બોડાણા ઓખા  ખેતા 9725396746
૧૮૮૬ મોરવાડા બોડાણા નરેશભાઇ હેમા 9662552493
૧૮૮૭ મોરવાડા બોડાણા ેમા  ખેતા 8469398708
૧૮૮૮ મોરવાડા બોડાણા ભાવેશભાઇ હેમાભાઇ 9974491507
૧૮૮૯ મોરવાડા બોડાણા હેમા  વીરા 9974499949
૧૮૯૦ રડકા(એટા) રાઠોડ હેમ ભાઈ વાઘાભાઈ 9974422625
૧૮૯૧ રડકા(થરાદ) પરમાર અમરતભાઈ નાન ભાઈ 9712300192
૧૮૯૨ રડકા(થરાદ) પરમાર ભુરાભાઈ નાન ભાઈ 9586372536
૧૮૯૩ રડકા(થરાદ) પરમાર મફાભાઈ નાન ભાઈ 8469000135
૧૮૯૪ રડોસણ રાઠોડ રમેશભાઈ જવાન 9825452991
૧૮૯૫ રતનગઢ ડોડીયા ઈ વર  માવા 9099398560
૧૮૯૬ રતનગઢ ડોડીયા ભરતભાઈ કા 9979112218
૧૮૯૭ રાછેણા પ ઢયાર રામા  ખાંના 9537415189
૧૮૯૮ રાછેણા સોઠા હેમરાજભાઇ ડંુગરા 8160232666
૧૮૯૯ રાછેણા સોઢા ગંગારામભાઈ માના 9510149781
૧૯૦૦ રાછેણા સોઢા વરધાભાઈ માનસુગ 9023431554



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૯૦૧ રાણપુર ચૌહાણ નરપતા  ીરામ 8155072836
૧૯૦૨ રાપર ડૉ. કાનુ  અરજણ  પરમાર 9879203473
૧૯૦૩ રામસણ દેવડા કાશ સંહ હરચંદ 9909246613
૧૯૦૪ રામસણ દેવડા લાલ ભાઈ મોહન 9727302702
૧૯૦૫ રામસણ દેવડા િવ ભાઈ લાલ 9737100554
૧૯૦૬ રામસણ વે યા તા  માવા 9974688036
૧૯૦૭ રામસણ વે યા સુરેશ  તા 9724704488
૧૯૦૮ રાહ ગોિહલ કાશકુમાર ગણેશા 9723796341
૧૯૦૯ રાહ ચૌહાણ ક પેશકુમાર પરબત 8153003995
૧૯૧૦ રાહ ચૌહાણ કાળાભાઇ પરબત 9099882843
૧૯૧૧ રાહ સોલંકી ઉદાભાઇ વાભાઇ 9737963376
૧૯૧૨ લવાણા ચોહાણ જગદીસભાઇ શંકર 9428538445
૧૯૧૩ લવાણા ચોહાણ કાશભાઈ શંકર 9998553391
૧૯૧૪ લવાણા ચોહાણ ભરતભાઈ શંકર 9924203046
૧૯૧૫ લવાણા ચોહાણ શંકર  જૉ 9723389785
૧૯૧૬ લવારા ચૌહાણ જોગા  ભીખા 9157845284
૧૯૧૭ લવારા ચૌહાણ નરેશભાઇ ભીખા 9824196884
૧૯૧૮ લવારા ચૌહાણ િવણભાઇ ભીખા 8160646131
૧૯૧૯ લવારા ચૌહાણ ભીખા  હીરા 9924196884
૧૯૨૦ લવારા ચૌહાણ રમેશ  હકા 9726485688
૧૯૨૧ લવારા મલા  તાપ  રાઠોડ 9427043036
૧૯૨૨ લવારા રાઠોડ અર વંદ  તાપ 8469388118
૧૯૨૩ લવારા રાઠોડ કાિ ત સંહ મલા 9500013093
૧૯૨૪ લવારા રાઠોડ જુવાર  હેમા 7359536121
૧૯૨૫ લવારા રાઠોડ તીકમા  હેમા 9427487771



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૯૨૬ લવારા રાઠોડ દનેશ  મલા 9998593698
૧૯૨૭ લવારા રાઠોડ નર સંહ મલા 9619292152
૧૯૨૮ લવારા રાઠોડ રખા  સુરતા 9909087649
૧૯૨૯ લવારા રાઠોડ રમેશ  સુરતા 8347469551
૧૯૩૦ લવારા રાઠોડ રાણા  સુરતા 9428437403
૧૯૩૧ લવારા રાઠોડ હરીયા  હેમા 9099179297
૧૯૩૨ લવારા રાઠોડ હં રી  સુરતા 9913978202
૧૯૩૩ લાખણી ગોિહલ ખેમા  સોના 9099528090
૧૯૩૪ લાખણી ગોિહલ ગજે સંહ હલાદ 7621062046
૧૯૩૫ લાખણી ગોિહલ જૉધા  દરઘા 9913634028
૧૯૩૬ લાખણી ગોિહલ હલાદ  દરઘા 9558214961
૧૯૩૭ લાખણી ગોિહલ ેમ સંહ જેઠા 9724116222
૧૯૩૮ લાખણી ગોિહલ ેમાભાઇ કરશન 9978186544
૧૯૩૯ લાખણી ગોિહલ ભરતભાઇ ખેમા 7041238551
૧૯૪૦ લાખણી ગોિહલ માવ ભાઈ પુનમા 7600298053
૧૯૪૧ લાખણી ગોિહલ મુકેશભાઈ ગેમરા 9712671002
૧૯૪૨ લાખણી ગોિહલ મોહન  સોના 8690430082
૧૯૪૩ લાખણી ગોિહલ રામ ભાઈ ગેમરા 9662490853
૧૯૪૪ લાખણી ડાભી અશોક ભાઈ મનાભાઈ 9723016847
૧૯૪૫ લાખણી પ ઢયાર ટીકા  કેસા 9725905088
૧૯૪૬ લાખણી પ ઢયાર મંસા  કેશા 9106941349
૧૯૪૭ લાખણી પ ઢયાર લ મણ  ચેન 9427641251
૧૯૪૮ લાખણી પરમાર બાબુલાલ છગન 9725727200
૧૯૪૯ લાખણી પરમાર મહે ભાઈ જેસા 9978055664
૧૯૫૦ લાખણી પરમાર મહેશકુમાર બાબુલાલ 9898963176



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૯૫૧ લાખણી ભાટી બાલા  ચુના 7600886488
૧૯૫૨ લાખણી ભાટી મુળા  ખેમા 8511625633
૧૯૫૩ લાખણી મકવાણા જયંિતભાઈ ભીખાભાઈ 7567389136
૧૯૫૪ લાખણી મકવાણા ભીખાભાઈ સ પભાઈ 9427512191
૧૯૫૫ લાખણી મકવાણા રામ સંહ ઓખા 9638419641
૧૯૫૬ લાખણી રાઠોડ ધુડા  ડાયા 9925951779
૧૯૫૭ લાખણી રાઠોડ ધૂડા  ખેમા 9898609460
૧૯૫૮ લાખણી રાઠોડ નૈનેશભાઈ દશરથ 9723036018
૧૯૫૯ લાખણી રાઠોડ સેધા  ડાયા 9664726711
૧૯૬૦ લાખણી િસસો દયા કમલેશ હર ભાઈ 9662569156
૧૯૬૧ લાખણી િસસો દયા લઘુભાઈ બાબુ 9879587819
૧૯૬૨ લાખણી િસસો દયા હડમતભાઈ ભલાભાઈ 9316283347
૧૯૬૩ લાખણી િસસોદીયા અમરાભાઈ હેમા 9898669362
૧૯૬૪ લાખણી િસસોદીયા જગતાભાઈ હેમા 9978251082
૧૯૬૫ લાખણી િસસોદીયા બાબુભાઇ હેમા 9898881900
૧૯૬૬ લાખણી િસસોદીયા રમેશભાઇ હેમા 9512699526
૧૯૬૭ લાખણી સીસોદીયા અમરાભાઇ મડાભાઇ 9979435101
૧૯૬૮ લાખણી સીસોદીયા અરજણભાઇ પુનમા 9428137083
૧૯૬૯ લાખણી સીસોદીયા કાળાભાઇ ગ ભાઇ 8758325925
૧૯૭૦ લાખણી સીસોદીયા જગતા  હેમા 9428326283
૧૯૭૧ લાખણી સીસોદીયા દુખાભાઇ હેમાભાઇ 9998561651
૧૯૭૨ લાખણી સીસોદીયા કાશ ભાઈ મફા 9909580214
૧૯૭૩ લાખણી સીસોદીયા કાશભાઈ પુનમા 8511505750
૧૯૭૪ લાખણી સીસોદીયા તાપભાઇ ેમાભાઇ 9726050400
૧૯૭૫ લાખણી સીસોદીયા મહે ભાઈ રાવતાભાઈ 9978057518
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ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૧૯૭૬ લાખણી સીસોદીયા લાલાભાઇ ભીખા 9925951746
૧૯૭૭ લાખણી સીસોદીયા વાઘાભાઇ હેમાભાઇ 9913598645
૧૯૭૮ લાખણી સીસોદીયા સુરેશભાઈ પુનમા 9925643481
૧૯૭૯ લાખણી સીસોદીયા હકાભાઈ ભલાભાઈ 9628343239
૧૯૮૦ લાખણી સોઢા જંુ રભાઈ લસમા 9662488361
૧૯૮૧ લાખણી સોલંકી અિનલભાઈ શંકર 8511626600
૧૯૮૨ લાખણી સોલંકી અમરતભાઈ રાણા 9428982586
૧૯૮૩ લાખણી સોલંકી કસન સંહ અમર સંહ 9510517623
૧૯૮૪ લાખણી સોલંકી દનેશભાઇ રાણા 9879898896
૧૯૮૫ લાખણી સોલંકી દલીપભાઈ શંકર 8128875257
૧૯૮૬ લાખણી સોલંકી મુકેશભાઈ રાણા 9662996896
૧૯૮૭ લાખણી સોલંકી શંકર  લ મણ 9909535796
૧૯૮૮ લાખણી સોલંકી િસવા ભાઇ ગણેશ ભાઇ 9537016533
૧૯૮૯ લ બાઊ ભાટી દશરથકુમાર બાબુ  9879138516
૧૯૯૦ લ બાઊ ભાટી દલીપ સંહ લ મણ સંહ 9978456109
૧૯૯૧ લ બાઊ ભાટી ધનાભાઈ વના 9624609810
૧૯૯૨ લ બાઊ ભાટી કાશકુમાર લાલ 9879911960
૧૯૯૩ લ બાઊ ભાટી બાબુભાઈ વના 9925618798
૧૯૯૪ લ બાઊ ભાટી મુકેશભાઇ ધનાભાઈ 9714501448
૧૯૯૫ લ બાઊ ભાટી લખમણભાઇ લાલ ભાઈ 9638099930
૧૯૯૬ લ બાઊ ભાટી િવ મ સંહ બાબુભાઈ 9825979516
૧૯૯૭ લ બાઊ ભાટી સં દપ સંહ લખમણભાઇ 8980209455
૧૯૯૮ લોરવાડા દહીયા પીરા  ભીખા 9099195338
૧૯૯૯ લોરવાડા પ ઢયાર અણદા  માધા 9727112566
૨૦૦૦ લોરવાડા પ ઢયાર બાબુભાઇ ગણેશભાઇ 9016076678
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ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૨૦૦૧ લોરવાડા પ ઢયાર રઘુભાઇ ગણેશભાઇ 9978012812
૨૦૦૨ લોરવાડા પ ઢયાર રામ ભાઇ ધનાભાઇ 8141121392
૨૦૦૩ લોરવાડા પ ઢયાર શંકરભાઇ દરઘાભાઇ 9624746247
૨૦૦૪ લોરવાડા પઢીયાર કરશનભાઈ પીરાભાઈ 9537797129
૨૦૦૫ વ પુર પઢીયાર અમરતભાઈ ભેમા 9081582517
૨૦૦૬ વ પુર પઢીયાર દનેશભાઈ દાના 9724983883
૨૦૦૭ વ પુર પરમાર અણદા  લગધીર 9727823040
૨૦૦૮ વ પુર પરમાર કુંરા  નરસગ 9913056908
૨૦૦૯ વડોદરા પરમાર અમરત  ધન 9712944597
૨૦૧૦ વડોદરા પરમાર શેલેષ સંહ છોગા 9558086942
૨૦૧૧ વાઘાસણ ભાટી ભોમ સંહ મંસા 9724402536
૨૦૧૨ વાઘાસણ રાઠોડ ઈશા  રડમલ 9987658301
૨૦૧૩ વાઘાસણ રાઠોડ ઈ વરભાઈ કરશન 9638491591
૨૦૧૪ વાઘાસણ રાઠોડ કોરા  છોગા 7096626969
૨૦૧૫ વાઘાસણ રાઠોડ ગણેશ  રડમલ 9610113051
૨૦૧૬ વાઘાસણ રાઠોડ જયંિતભાઈ રડમલ 9099774020
૨૦૧૭ વાઘાસણ રાઠોડ તીકમા  ભેમા 9913753712
૨૦૧૮ વાઘાસણ રાઠોડ દના  કરશન 9737746965
૨૦૧૯ વાઘાસણ રાઠોડ નારણા  છોગા 8153048499
૨૦૨૦ વાઘાસણ રાઠોડ લા  કરશન  9714143871
૨૦૨૧ વાઘાસણ રાઠોડ ફો  છોગા 9909214470
૨૦૨૨ વાઘાસણ રાઠોડ ફો ભાઈ છોગા 9925168084
૨૦૨૩ વાઘાસણ રાઠોડ બાબુ  કરશન 8238568577
૨૦૨૪ વાઘાસણ રાઠોડ બાલા  છોગા 9950058665
૨૦૨૫ વાઘાસણ રાઠોડ ભેમા  કરશન 9904448591
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(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૨૦૨૬ વાઘાસણ રાઠોડ લુણા  પા 9879127646
૨૦૨૭ વાઘાસણ સોલંકી અરજણભાઈ કાળા 9930406652
૨૦૨૮ વાઘાસણ સોલંકી કાળા  ભુદરા  9726047089
૨૦૨૯ વાઘાસણ સોલંકી નરેશભાઈ કાળા 8740984093
૨૦૩૦ વાઘાસણ સોલંકી ભરત ભાઈ કાળા 9904532066
૨૦૩૧ વાઘાસણ સોલંકી સુરેશભાઈ કાળા 9167039111
૨૦૩૨ વાતમ(જુના) રાઠોડ અરજનભાઇ શંકરભાઇ 9925263376
૨૦૩૩ વાતમ(જુના) રાઠોડ ઈ વર  ભુ 9712112449
૨૦૩૪ વાતમ(જુના) રાઠોડ નાગ ભાઈ ભુ 9265919243
૨૦૩૫ વાતમ(જુના) સોલંકી મહે કુમાર ડાયાલાલ 9664736157
૨૦૩૬ વાવ ગોિહલ રામ ભાઈ વીરા 9725594235
૨૦૩૭ વાવ ચૌહાણ કમલેશભાઈ ઓખાભાઈ 7878281327
૨૦૩૮ વાવ ચૌહાણ કશન સંહ ઓખા 9601089609
૨૦૩૯ વાવ ચૌહાણ કેશરા  પુનામા 9925080663
૨૦૪૦ વાવ ચૌહાણ ેશ સંહ ભૂપત સંહ 9558587517
૨૦૪૧ વાવ ચૌહાણ ધના  પુનમા 9638075814
૨૦૪૨ વાવ ચૌહાણ િવણ સંહ હર  ભાઈ 9558108344
૨૦૪૩ વાવ ચૌહાણ ભરતભાઇ અરજણ 9023074653
૨૦૪૪ વાવ ચૌહાણ ભરતભાઈ રવા 9737370873
૨૦૪૫ વાવ ચૌહાણ ભુપતા  રવા 9328970964
૨૦૪૬ વાવ ચૌહાણ મુકેશભાઈ મોબતા 8140131140
૨૦૪૭ વાવ ચૌહાણ મુકેશભાઈ મોબાતાભાઈ 9510076801
૨૦૪૮ વાવ ચૌહાણ મોબતા  રવા 8980279855
૨૦૪૯ વાવ ચૌહાણ રમેશભાઈ મોબતાભાઈ 9979706108
૨૦૫૦ વાવ ચૌહાણ રમેશભાઈ હર 8487876991



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૨૦૫૧ વાવ ચૌહાણ િસ ધરાજભાઇ દરઘા 8156059630
૨૦૫૨ વાવ ચૌહાણ હર  મધા 9574669366
૨૦૫૩ વાવ પ ઢયાર કેશરા  વ 7802030150
૨૦૫૪ વાવ પ ઢયાર ઠાકરિસહ દેવા 8734944131
૨૦૫૫ વાવ પ ઢયાર દશરથભાઇ માટા  9998191570
૨૦૫૬ વાવ પ ઢયાર િવ િસહ ઠાકરિસહભાઈ 9687474826
૨૦૫૭ વાવ પ ઢયાર વેલા  વ 9925571244
૨૦૫૮ વાવ પરમાર ઈ વરભાઈ ભીખા 9909195767
૨૦૫૯ વાવ પરમાર કરસનભાઈ લ ધીરભાઈ 9624538590
૨૦૬૦ વાવ પરમાર છગનભાઈ ડંુગર 9427903762
૨૦૬૧ વાવ પરમાર દનેશભાઈ ભીખા 9157701118
૨૦૬૨ વાવ પરમાર નટુભાઈ ભુભાઈ 9638511960
૨૦૬૩ વાવ પરમાર િનકુલભાઇ ભરતભાઇ 8238539239
૨૦૬૪ વાવ પરમાર કાશ નરસંગ 9824116303
૨૦૬૫ વાવ પરમાર િવણ સંહ છગન 8140332704
૨૦૬૬ વાવ પરમાર બાબુ  મોહન 9265498141
૨૦૬૭ વાવ પરમાર ભરતભાઈ ભુ 9909400206
૨૦૬૮ વાવ પરમાર મઘાભાઈ ાગ 9979746287
૨૦૬૯ વાવ પરમાર રમેશભાઈ ડંુગરા ભાઈ 7201058143
૨૦૭૦ વાવ પરમાર રાજુભાઈ દેવાભાઇ 6352927955
૨૦૭૧ વાવ પરમાર હરેશભાઈ નટુભાઈ 9054847018
૨૦૭૨ વાવ બોડાણા અરજણ  વના 7874270101
૨૦૭૩ વાવ બોડાણા કાશ  સજન 8338526101
૨૦૭૪ વાવ બોડાણા કાશ  સાજણા 8238526101
૨૦૭૫ વાવ બોડાણા હરેસભાઈ ધના 9978495910



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૨૦૭૬ વાવ ભાટી અમરત  માવા 9427565494
૨૦૭૭ વાવ ભાટી ઓખા  ભગવાન 9998920364
૨૦૭૮ વાવ ભાટી ઓખાભાઇ નાગ ભાઇ 8141007911
૨૦૭૯ વાવ ભાટી ક પેશકુમાર બળદેવભાઇ 9558597920
૨૦૮૦ વાવ ભાટી કુલદીપ સંહ ધરમ સંહ 7600565895
૨૦૮૧ વાવ ભાટી ખોડ  ભીખા 7284820632
૨૦૮૨ વાવ ભાટી જગદીશકુમાર દેવશીભાઇ 9998655550
૨૦૮૩ વાવ ભાટી જગદીશભાઈ પથુ 9601500586
૨૦૮૪ વાવ ભાટી નેશકુમાર બળદેવભાઇ 8140171923
૨૦૮૫ વાવ ભાટી તાભાઇ શંકરભાઇ 9016986598
૨૦૮૬ વાવ ભાટી ડાયાભાઇ રગાભાઇ 9925347108
૨૦૮૭ વાવ ભાટી દશરથભાઇ ભીખા 9327710577
૨૦૮૮ વાવ ભાટી દસરતભાઈ ઓખા 9723334059
૨૦૮૯ વાવ ભાટી દનેશભાઇ પીરા 8156062877
૨૦૯૦ વાવ ભાટી દનેશભાઇ શા તી 9427354206
૨૦૯૧ વાવ ભાટી દનેશભાઈ લ મણભાઈ 9558132110
૨૦૯૨ વાવ ભાટી દપકભાઈ ગણેશ 8758732875
૨૦૯૩ વાવ ભાટી દલીપભાઈ નારણભાઇ 9537735379
૨૦૯૪ વાવ ભાટી દેવશીભાઈ ગો વંદ 9825257565
૨૦૯૫ વાવ ભાટી દેવશીભાઈ માંદેવ 9898906891
૨૦૯૬ વાવ ભાટી ધનરાજ સંહ મગનભાઈ 7041997713
૨૦૯૭ વાવ ભાટી ધમે ભાઈ ગગા 9512857465
૨૦૯૮ વાવ ભાટી ધરમ સંહ માન સંહ 9624602809
૨૦૯૯ વાવ ભાટી િધરજભાઈ પુનમા 6353527402
૨૧૦૦ વાવ ભાટી નરેશભાઇ મોહનભાઇ 6352030158



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૨૧૦૧ વાવ ભાટી નારણભાઇ મહાદેવ 7874750740
૨૧૦૨ વાવ ભાટી પથુ  નાગ 9904821488
૨૧૦૩ વાવ ભાટી વીણભાઈ ગગા 9924972868
૨૧૦૪ વાવ ભાટી ભરતભાઈ ભગવાનભાઈ 9898562939
૨૧૦૫ વાવ ભાટી ભાણ  હેમા 9898164527
૨૧૦૬ વાવ ભાટી ભારત  ભગવાન 9106532281
૨૧૦૭ વાવ ભાટી ભીખા  હેમા 8511811468
૨૧૦૮ વાવ ભાટી મગન  ભીખા 9265437219
૨૧૦૯ વાવ ભાટી મુકેશભાઈ વાઘા 9586522615
૨૧૧૦ વાવ ભાટી રાજુભાઈ નરપતા 9104147248
૨૧૧૧ વાવ ભાટી રાજેશભાઈ ડાયા 8128090292
૨૧૧૨ વાવ ભાટી ડા  ગો વંદી 9725790248
૨૧૧૩ વાવ ભાટી લગધીરભાઈ ભગવાનભાઈ 8347262235
૨૧૧૪ વાવ ભાટી લાલભાઈ શાિ ત 9726198523
૨૧૧૫ વાવ ભાટી વખતભાઇ બબાભાઇ 9904897932
૨૧૧૬ વાવ ભાટી વનરાજકુમાર િવહા 9725335832
૨૧૧૭ વાવ ભાટી વશુંભાઈ ઓખા 7046595232
૨૧૧૮ વાવ ભાટી વ તા  િવરા 9727091280
૨૧૧૯ વાવ ભાટી વાઘા  ગણેશ 9727940261
૨૧૨૦ વાવ ભાટી વાલ ભાઇ રગનાથભાઇ 9662981272
૨૧૨૧ વાવ ભાટી િવજયભાઈ લ મણભાઈ 9724776923
૨૧૨૨ વાવ ભાટી િવ ઠલભાઇ નારણભાઇ 9925144602
૨૧૨૩ વાવ ભાટી િવનોદભાઈ લ મણભાઈ 9825242740
૨૧૨૪ વાવ ભાટી િવપુલભાઈ અણદાભાઈ 9558586187
૨૧૨૫ વાવ ભાટી િવહા  ગો વંદ 9662327045



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૨૧૨૬ વાવ ભાટી િવહાભાઈ ભગું 7283920726
૨૧૨૭ વાવ ભાટી િવહાભાઈ લ મણભાઈ 9978263969
૨૧૨૮ વાવ ભાટી શાંિતલાલ માવાભાઇ 8469634359
૨૧૨૯ વાવ ભાટી શૈલેષકુમાર નારણભાઇ 9510815587
૨૧૩૦ વાવ ભાટી શૈલેષભાઇ મોહનભાઇ 9979745694
૨૧૩૧ વાવ ભાટી સાગરકુમાર ડા 8511665611
૨૧૩૨ વાવ ભાટી સુરેશ  જવાન 8758175386
૨૧૩૩ વાવ ભાટી સુરેશભાઈ માન સંહ 9426864958
૨૧૩૪ વાવ ભાટી સુરેશભાઈ માનસગ 9426894958
૨૧૩૫ વાવ ભાટી હરેશભાઈ લખમણભાઈ 9512620998
૨૧૩૬ વાવ ભાટી િહરાભાઈ અરજન 9924972055
૨૧૩૭ વાવ રાઠોડ કુલદીપ સંહ કશનભાઈ 9974907684
૨૧૩૮ વાવ રાઠોડ ગણેશ  દેવા 7383575077
૨૧૩૯ વાવ રાઠોડ ગંગા  િવરા 9712863358
૨૧૪૦ વાવ રાઠોડ િચરાગકુમાર વાઘ ભાઇ 9879652533
૨૧૪૧ વાવ રાઠોડ જગ દશભાઇ ગંગારામભાઇ 9724008851
૨૧૪૨ વાવ રાઠોડ ડા ાભાઈ દેવ ભાઈ 9427064017
૨૧૪૩ વાવ રાઠોડ દુદાભાઈ બાબુ 9726048559
૨૧૪૪ વાવ રાઠોડ બાબુ  િવરા 9978163127
૨૧૪૫ વાવ રાઠોડ બાબુભાઇ વીરાભાઇ 9106153046
૨૧૪૬ વાવ રાઠોડ મહેશ ભાઈ ગગાભાઈ 9913522052
૨૧૪૭ વાવ રાઠોડ મહેશકુમાર મોહનભાઇ 9167209874
૨૧૪૮ વાવ રાઠોડ મોહનભાઇ પાંચા 9429971319
૨૧૪૯ વાવ રાઠોડ રમેશભાઇ મોહનભાઇ 8154848579
૨૧૫૦ વાવ રાઠોડ રામસંુગભાઇ વાઘા ભાઇ 9662494615



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૨૧૫૧ વાવ રાઠોડ વાધ  ગંગારામ 9879652536
૨૧૫૨ વાવ રાઠોડ સંજયકુમાર મોહનભાઇ 7041342672
૨૧૫૩ વાવ રાઠોડ સાગરકુમાર જગદીશભાઇ 7435097328
૨૧૫૪ વાવ રાઠોડ સારંગભાઈ લ મણ 9537925521
૨૧૫૫ વાવ સોઢા અજયકુમાર ઠાકરશીભાઇ 6353868318
૨૧૫૬ વાવ સોઢા કેશરભાઇ દેવાભાઇ 9979428159
૨૧૫૭ વાવ સોઢા કેસરાભાઈ દેવા 7990619361
૨૧૫૮ વાવ સોઢા ઠાકરશી દેવા 9265089418
૨૧૫૯ વાવ સોઢા ઠાકરશીભાઇ દેવા 9727940598
૨૧૬૦ વાવ સોઢા ઠાકર સંહ દેવા 9265089419
૨૧૬૧ વાવ સોઢા ધમસીભાઇ માહદેવ 9099472210
૨૧૬૨ વાવ સોઢા ધવલ સંહ ઠાકરશી 7990237672
૨૧૬૩ વાવ સોઢા પીરાભાઈ નાગ ભાઈ 9979314977
૨૧૬૪ વાવ સોઢા કાશભાઈ સામતાભાઈ 9512429872
૨૧૬૫ વાવ સોઢા મણા  પા 9712641561
૨૧૬૬ વાવ સોઢા મોહનભાઇ કાળા 9099540096
૨૧૬૭ વાવ સોઢા રણ તભાઇ કેશરાભાઇ 8200225389
૨૧૬૮ વાવ સોઢા રમેશભાઇ માહદેવ 9904693948
૨૧૬૯ વાવ સોઢા રમેશભાઈ માદેવ 9099632567
૨૧૭૦ વાવ સોઢા રામ ભાઇ પીરાભાઇ 8849429779
૨૧૭૧ વાવ સોઢા સેધાભાઈ શંકર 9724421396
૨૧૭૨ વાવ સોલંકી કરશનભાઇ ઠાકરશી 9904366361
૨૧૭૩ વાવ સોલંકી કરશનભાઈ મોબતા 7359611656
૨૧૭૪ વાવ સોલંકી ચમનભાઈ રણછોડભાઈ 9023353993
૨૧૭૫ વાવ સોલંકી જે તીભાઈ અણદા 7433070058



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૨૧૭૬ વાવ સોલંકી બળવંતભાઇ રણછોડભાઈ 7359034069
૨૧૭૭ વાવ સોલંકી રમેશભાઈ રણછોડભાઈ 9923353993
૨૧૭૮ વાવ સોલંકી શંકરભાઇ ઠાકરશી   9824594153
૨૧૭૯ વાવડી પરમાર અમરતભાઈ ગણેશભાઈ 9904241516
૨૧૮૦ વાવડી પરમાર અરજણભાઈ ગણેશભાઈ 9328013934
૨૧૮૧ વાવડી પરમાર કરશનભાઈ વાધાભાઈ 9712869255
૨૧૮૨ વાવડી પરમાર ગગા  ભુ 8140879989
૨૧૮૩ વાવડી પરમાર ગણેશભાઇ વાઘાભાઈ 8320398824
૨૧૮૪ વાવડી પરમાર પથુભાઈ ભુભાઈ 9824345976
૨૧૮૫ વાવડી પરમાર ભગવાનભાઇ ભુરાભાઇ 9638024507
૨૧૮૬ વાવડી પરમાર વ તભાઇ ગણેશભાઇ 8347468175
૨૧૮૭ વાવડી પરમાર િવ મભાઇ ગણેશભાઇ 9328257538
૨૧૮૮ વાવડી પરમાર સધાભાઇ ગણેશભાઇ 9727281195
૨૧૮૯ વાસરડા રાઠોડ કમલેશભાઈ રામ સંહ 6353614428
૨૧૯૦ વાસરડા રાઠોડ જગદીશભાઈ ેમા 9106731026
૨૧૯૧ વાસરડા રાઠોડ દલપત સંહ સેઘા 8780463490
૨૧૯૨ વાસરડા રાઠોડ દીનેશ  નાન 9723306692
૨૧૯૩ વાસરડા રાઠોડ નવીન  સેઘા 9925540429
૨૧૯૪ વાસરડા રાઠોડ ેમા  હેમરાજ 9824735596
૨૧૯૫ વાસરડા રાઠોડ બળદેવ  નાન 8511652106
૨૧૯૬ વાસરડા રાઠોડ બળદેવભાઈ ઘુડા 7779073928
૨૧૯૭ વાસરડા રાઠોડ માના  માવ 9909431696
૨૧૯૮ વાસરડા રાઠોડ રણછોડ ખેતા 9904881822
૨૧૯૯ વાસરડા રાઠોડ રમેશભાઈ પા 9724961906
૨૨૦૦ વાસરડા રાઠોડ રામ સંહ ખેતા 9737803840



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૨૨૦૧ વાસરડા રાઠોડ ગનાથ સેઘા 6353781764
૨૨૦૨ વાસરડા રાઠોડ લ મણ સંહ પા 6354545825
૨૨૦૩ વાસરડા રાઠોડ લાલ  સેઘા 9879753718
૨૨૦૪ વાસરડા રાઠોડ સુ ત  નાન 9662465883
૨૨૦૫ વાંસા મકવાણા ભગવાન  લગધીર 6351743674
૨૨૦૬ વાંસા મકવાણા ભાવેશ  ભાત  9574185212
૨૨૦૭ વાંસા મકવાણા લાલ  લગધીર 9974105655
૨૨૦૮ વ છીવાડી ભા ટ ખેમ  દેવરા 9662277884
૨૨૦૯ વ છીવાડી ભા ટ કાશ  ખેમ 8141747326
૨૨૧૦ વ છીવાડી ભાટી મેનદર  ખેમ 8980645302
૨૨૧૧ વ છીવાડી ભાટી રગા  દેવરા 7265884149
૨૨૧૨ સણવાલ ગોિહલ ુવ સંહ હલાદ સંહ 9913298006
૨૨૧૩ સણવાલ ડો ડયા નારણા  પદમા 9920863294
૨૨૧૪ સણવાલ ડો ડયા ભેરા  અરજણ 9723360158
૨૨૧૫ સણવાલ ડો ડયા રગ સંગ પદમ સંગ 6354926194
૨૨૧૬ સણવાલ ડોડીયા કા  માવા 9574133824
૨૨૧૭ સણવાલ ડોડીયા કેશવ સંહ જેઠા 9537549568
૨૨૧૮ સણવાલ ડોડીયા નીલેશ સંહ કેશવ સંહ 9512581833
૨૨૧૯ સણવાલ ડોડીયા ભેરા  અરજણ 9726560158
૨૨૨૦ સણવાલ ડોડીયા રાયમલ  ભાણા 8980986390
૨૨૨૧ સણવાલ ડોડીયા પા  ભાણા 9913066523
૨૨૨૨ સણાદર મકવાણા અરજણ  ભેમા 9723264399
૨૨૨૩ સણાદર મકવાણા અ પેશભાઈ ભુપતભાઇ 7046878894
૨૨૨૪ સણાદર મકવાણા ગગા  ભેમા 9427647747
૨૨૨૫ સણાદર મકવાણા જયેશભાઇ નટવરભાઈ 9978171696



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૨૨૨૬ સણાદર મકવાણા દનેશભાઇ બળદેવભાઈ 9925952714
૨૨૨૭ સણાદર મકવાણા ધમ કુમાર પોપટભાઈ 9924005303
૨૨૨૮ સણાદર મકવાણા નટવરભાઈ લ મણભાઈ 9427495160
૨૨૨૯ સણાદર મકવાણા નાગ ભાઈ ઈ વરભાઈ 6359602930
૨૨૩૦ સણાદર મકવાણા પોપટભાઈ ભેમા 9427533853
૨૨૩૧ સણાદર મકવાણા કાશભાઈ બળદેવભાઈ 9924702809
૨૨૩૨ સણાદર મકવાણા ભરતભાઈ ગગા 9879946783
૨૨૩૩ સણાદર મકવાણા ભાિવન ભાઈ અરજણ 9909464399
૨૨૩૪ સણાદર મકવાણા ભુપતભાઇ ભેમા 8469550705
૨૨૩૫ સણાદર મકવાણા મહેશભાઈ નટવરભાઈ 9924525145
૨૨૩૬ સણાદર મકવાણા લાલાભાઈ ગગા 9722944421
૨૨૩૭ સણાદર મકવાણા િવજયભાઈ ભુપતભાઇ 7779017679
૨૨૩૮ સણાદર મકવાણા િવપુલભાઈ ઈ વરભાઈ 9586275233
૨૨૩૯ સણાદર મકવાણા શંભુભાઈ બળદેવભાઈ 9913040203
૨૨૪૦ સણાદર મકવાણા િશવાભાઈ બળદેવભાઈ 9428372075
૨૨૪૧ સણાદર મકવાણા શૈલેષભાઇ નટવર 9974826158
૨૨૪૨ સણાદર મકવાણા સુરેશભાઈ ગગા 9427647947
૨૨૪૩ સણાદર રાઠોડ નાગ ભાઈ રામ ભાઈ 8140642241
૨૨૪૪ સણાદર રાઠોડ રમેશભાઈ રામ ભાઈ 9924444233
૨૨૪૫ સણાદર સોઢા અરજણ  ભેમા 9714563054
૨૨૪૬ સણાદર સોઢા અરજણભાઇ વાઘાભાઈ 9429712198
૨૨૪૭ સણાદર સોઢા અર વંદભાઈ અમરતભાઈ 9016739520
૨૨૪૮ સણાદર સોઢા અશોકભાઈ સોમાભાઈ 9558792626
૨૨૪૯ સણાદર સોઢા ઈ વર ભાઈ રામ  ભાઈ 9824686902
૨૨૫૦ સણાદર સોઢા ખેતા  ધના 9824279460



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૨૨૫૧ સણાદર સોઢા જયંતીભાઇ લગધીર 7600273229
૨૨૫૨ સણાદર સોઢા દશરથભાઈ છગનભાઈ 9624230471
૨૨૫૩ સણાદર સોઢા દનેશભાઇ અમરતભાઇ 9978726612
૨૨૫૪ સણાદર સોઢા કાશકુમાર ગગાભાઈ 9737872664
૨૨૫૫ સણાદર સોઢા વીણ  શંકર 8140804880
૨૨૫૬ સણાદર સોઢા વીણભાઈ ઈ વરભાઈ 9824695088
૨૨૫૭ સણાદર સોઢા બળદેવભાઇ છગનભાઈ 9624628608
૨૨૫૮ સણાદર સોઢા ભલાભાઈ કાલાભાઈ 9574624475
૨૨૫૯ સણાદર સોઢા મોહનભાઈ છગનભાઈ 8347293362
૨૨૬૦ સણાદર સોઢા રમેશભાઇ ગણેશ 9978314641
૨૨૬૧ સણાદર સોઢા વશરામભાઈ શંકર 9924894275
૨૨૬૨ સણાદર સોઢા શંકર  ધના 9427556878
૨૨૬૩ સણાદર સોઢા શંકર  ભેમા 9712940280
૨૨૬૪ સણાદર સોઢા શુરેશભાઇ ઈ વરભાઈ 8347543519
૨૨૬૫ સણાદર સોઢા શૈલેષભાઈ દશરથભાઈ 9574351103
૨૨૬૬ સણાદર સોઢા સોમાભાઈ વાઘા ભાઈ 9909396093
૨૨૬૭ સણાદર સોઢા હરગોવન  ભલા 9157599979
૨૨૬૮ સ ેડા ડોડીયા અમરા  રતન સંહ 9909573884
૨૨૬૯ સ ેડા ડોડીયા ગણેશ  રામા 9638849506
૨૨૭૦ સ ેડા ડોડીયા ઘગા  રાસગ 9726560153
૨૨૭૧ સ ેડા ડોડીયા ભંમર સંહ સવાઈ સંહ 8696460417
૨૨૭૨ સ ેડા ડોડીયા રાણા  ગણેશ 7069877685
૨૨૭૩ સ ેડા ડોડીયા રાસગ  રતન સંહ 9913693443
૨૨૭૪ સ ેડા ડોડીયા િશવરામ  અમરા 9909875084
૨૨૭૫ સ ેડા ડોડીયા સવાઈ  રામા 8094941037



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)
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(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૨૨૭૬ સ ેડા ડોડીયા સુરેશ  રાસગ 8347547246
૨૨૭૭ સ ેડા પરમાર જગદીશભાઇ નાગ ભાઇ 9978163152
૨૨૭૮ સ ેડા પરમાર જેતસીભાઈ નાગ ભાઈ 8980452127
૨૨૭૯ સ ેડા પરમાર ઠાકરશીભાઇ વીહાભાઇ 9879045829
૨૨૮૦ સ ેડા પરમાર પીરાભાઇ સવ ભાઇ 9328056705
૨૨૮૧ સ ેડા પરમાર શંકરભાઇ રગાભાઇ 9723412691
૨૨૮૨ સ ેડા પરમાર હીરાભાઈ નાગ ભાઈ 9978852247
૨૨૮૩ સુઈગામ ગોિહલ શંકર  નરસંગ 8140314147
૨૨૮૪ સુઈગામ પરમાર અમરત  મદા 6356371498
૨૨૮૫ સુઈગામ પરમાર અમરતભાઇ માનાભાઇ 9687225588
૨૨૮૬ સુઈગામ પરમાર અમૃતભાઇ વ તા 9898102530
૨૨૮૭ સુઈગામ પરમાર અશોકભાઇ કરમશીભાઇ 9714119703
૨૨૮૮ સુઈગામ પરમાર કુભાભાઈ ગણેશ 9429309094
૨૨૮૯ સુઈગામ પરમાર માના  રા 7600481333
૨૨૯૦ સુઈગામ પરમાર ડા  વ તા 9998052891
૨૨૯૧ સુઈગામ પરમાર હીરા  કરમશી 9998226139
૨૨૯૨ સુઈગામ પાણ વાલા  રાણા 9328782156
૨૨૯૩ સુઈગામ પાંણ અખા  હેમરાજ 9574964237
૨૨૯૪ સુઈગામ પાંણ અમર સંહ શંકર 9429309704
૨૨૯૫ સુઈગામ પાંણ અશોકભાઇ ેમાભાઇ 8155912452
૨૨૯૬ સુઈગામ પાંણ કમા  દરઘા 9723509016
૨૨૯૭ સુઈગામ પાંણ ઠાકર સંહ સવાઈભાઈ 9429132932
૨૨૯૮ સુઈગામ પાંણ દયાળુભાઇ લગધીર 9428387629
૨૨૯૯ સુઈગામ પાંણ ેમાભાઈ અદા 8980918967
૨૩૦૦ સુઈગામ પાંણ બળદેવભાઇ શંકરભાઇ 8124427400
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(કુટુંબના વડાનું નામ)
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(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૨૩૦૧ સુઈગામ પાંણ ભરત સંહ ઈ વર 7990808543
૨૩૦૨ સુઈગામ પાંણ ભાવેશકુમાર બળદેવભાઇ 6356010877
૨૩૦૩ સુઈગામ પાંણ ભીખે  સંહ ઈ વર 7984403073
૨૩૦૪ સુઈગામ પાંણ ભુરા  દરઘા 9824406336
૨૩૦૫ સુઈગામ પાંણ ભુરા  શંકરભાઇ 9574726476
૨૩૦૬ સુઈગામ પાંણ ભૂરાભાઈ ઈ વર 7567068237
૨૩૦૭ સુઈગામ પાંણ માલા  દરઘા 7202930096
૨૩૦૮ સુઈગામ પાંણ રમેશ ભાઈ ડંુગરા 9624691729
૨૩૦૯ સુઈગામ પાંણ રમેશભાઈ પથુભાઈ 9624651304
૨૩૧૦ સુઈગામ પાંણ રવ ભાઈ હેમરાજ 9974983953
૨૩૧૧ સુઈગામ પાંણ રાણા  દરઘા 9904139098
૨૩૧૨ સુઈગામ પાંણ વાઘ ભાઈ દાના 9016188162
૨૩૧૩ સુઈગામ પાંણ સવાઈભાઈ અદા 8780514914
૨૩૧૪ સુઈગામ પાંણ સુરેશભાઈ પથુભાઈ 7201925755
૨૩૧૫ સુઈગામ પાંણ હર ભાઈ પથુભાઈ 9714996156
૨૩૧૬ સુઈગામ ભરતભાઇ અખા  પાંણ 9898515636
૨૩૧૭ સુઈગામ ભાટી વા  શંકર 7990558279
૨૩૧૮ સુઈગામ રાઠોડ કશોરભાઈ ધેગા 9725849384
૨૩૧૯ સુઈગામ રાઠોડ નાગ ભાઈ માદેવા 9725411331
૨૩૨૦ સુઈગામ રાઠોડ ભરતભાઇ ધગાભાઇ 9725852652
૨૩૨૧ સુઈગામ રાઠોડ મહેશકુમાર વાલાભાઇ 9824121592
૨૩૨૨ સુઈગામ રાઠોડ રમેશભાઇ વાલાભાઇ 9714912120
૨૩૨૩ સુઈગામ રાઠોડ રમેશભાઈ ભીખા 9737727928
૨૩૨૪ સુઈગામ રાઠોડ વાલાભાઇ હા ભાઇ 9998058443
૨૩૨૫ સુઈગામ રાઠોડ સવ ભાઇ મહાદેવભાઇ 9558123384
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(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૨૩૨૬ સુઈગામ રાઠોડ હરેશભાઇ નારણભાઇ 9998548254
૨૩૨૭ સેદલા સોલંકી જેતા  મન 8780303790
૨૩૨૮ સેદલા સોલંકી દલીપ સંહ ડાયા 9974033476
૨૩૨૯ સેદલા સોલંકી રાણાભાઈ ડંુગરા 9723620432
૨૩૩૦ સેદલા સોલંકી પશીભાઈ ઠાકરસીભાઈ 9586628500
૨૩૩૧ સેદલા સોલંકી િવ મ સંહ ડાયા 9624611404
૨૩૩૨ સેદલા સોલંકી શામળા  પરભા 8347147955
૨૩૩૩ સેરાઉ ચૌહાણ ગમના  ર ના 6352251356
૨૩૩૪ સેરાઉ ચૌહાણ રતના  હવા 9574348411
૨૩૩૫ સોનેથ સોલંકી અનીલભાઇ રામ ભાઇ 7435957126
૨૩૩૬ સોનેથ સોલંકી અમરતભાઇ રવ ભાઇ 9537513314
૨૩૩૭ સોનેથ સોલંકી અ પેશભાઇ અનીલભાઇ 9327467883
૨૩૩૮ સોનેથ સોલંકી દેવુભાઇ રવ ભાઇ 9978830872
૨૩૩૯ સોનેથ સોલંકી નાગ ભાઇ નગાભાઇ 9974891250
૨૩૪૦ સોનેથ સોલંકી નારસંગ  રામ 9558476531
૨૩૪૧ સોનેથ સોલંકી ભાવેશકુમાર નરાસંગ 9687028133
૨૩૪૨ સોનેથ સોલંકી માના  રામ 7990621902
૨૩૪૩ સોનેથ સોલંકી રામ ભાઇ ભલાભાઇ 7096833871
૨૩૪૪ સોનેથ સોલંકી લાલાભાઇ ભીખાભાઈ 9662425174
૨૩૪૫ સોનેથ સોલંકી િવરામ  રામા 7698412549
૨૩૪૬ સોનેથ સોલંકી શંકરભાઈ િ કમ 6352381998
૨૩૪૭ સોનેથ સોલંકી િસ ધરાજ સંહ અમર સંહ 7878596636
૨૩૪૮ સોનેથ સોલંકી સુરેશભાઈ નરબત 9712836688
૨૩૪૯ સોનેથ સોલંકી હસમુખ  રામ 9327143778
૨૩૫૦ હારીજ પરમાર ધના  કેશરા 9974956814



મ ગામ
ઘરના મુ ય સ ય
(કુટુંબના વડાનું નામ)

મોબાઇલ
(પુ ષ સ ય 

હોય તો)
૨૩૫૧ હારીજ બોડાણા ગોપાલભાઇ ભીખા 9558033143
૨૩૫૨ હારીજ બોડાણા જસુભાઇ ભીખા 7600300587


