
ભાવનગર જ લાના ંગ ્ા.પ.ંમા ંફરજ બ વતા તલાટ -કમ-મતં ્ીની િવગત દશાવ ુ ંપત ્ક 

ક્રમ તા કુા ુ ંનામ ગ ્ામ પચંાયત ુ ંનામ તલાટ  કમ મતં ્ી ુ ંનામ મોબાઇલ નબંર રીમાર્કસ
1 પાલીતાણા આદપુર શ્રી યુ.ડી.ગાંગાણી 9377714451
2 પાલીતાણા હડમતીયા શ્રી યુ.ડી.ગાંગાણી 9377714451 ઇનચાર્જ
3 પાલીતાણા બહાદુરગઢ શ્રી યુ.ડી.ગાંગાણી 9377714451 ઇનચાર્જ
4 પાલીતાણા નાની રાજસ્થળી શ્રી બારૈયા 9898272135
5 પાલીતાણા નાની પાણીયાળ શ્રી બારૈયા 9898272135 ઇનચાર્જ
6 પાલીતાણા નાનીમાળ શ્રી જી.એન.વાધેલા 9408829774
7 પાલીતાણા લીલીવાવ શ્રી જી.એન.વાધેલા 9408829775 ઇનચાર્જ
8 પાલીતાણા મેંઢા શ્રી સી.એમ.ખેરાળા 9924419030
9 પાલીતાણા સગાપરા શ્રી સી.એમ.ખેરાળા 9924419031 ઇનચાર્જ

10 પાલીતાણા લુવારવાવ શ્રી એમ એ મીઠાપરા 9978031872
11 પાલીતાણા ભુતિયા શ્રી એમ એ મીઠાપરા 9978031873 ઇનચાર્જ
12 પાલીતાણા વડાળ શ્રી એ.પી.દવે 9601120347
13 પાલીતાણા પાંડેરીયા શ્રી એ.પી.દવે 9601120347
14 પાલીતાણા સાતાનાનેસ શ્રી એ.પી.દવે 9601120347 ઇનચાર્જ
15 પાલીતાણા બોદાનાનેસ શ્રી એ.પી.દવે 9601120347 ઇનચાર્જ
16 પાલીતાણા સાજણાસર શ્રીમતી એસ એસ કામળીયા 9662357318
17 પાલીતાણા રાજપરા(ઠા) શ્રીમતી એસ એસ કામળીયા 9662357318
18 પાલીતાણા મોખડકા શ્રી વંદનાબેન એમ દવે 9408466289
19 પાલીતાણા ખીજડ યા (મો) શ્રી વંદનાબેન એમ દવે 9408466290
20 પાલીતાણા લાખાવાડ શ્રીમતી વી એલ ભટૃ 8140210743
21 પાલીતાણા માયધાર શ્રીમતી વી એલ ભટૃ 8140210744
22 પાલીતાણા ઠાડચ શ્રી જે.એલ બારૈયા 9712136221
23 પાલીતાણા નવાગામ શ્રીમતી કે આર સોલંકી 9737686991
24 પાલીતાણા બડેલી શ્રીમતી કે આર સોલંકી 9737686992
25 પાલીતાણા સેંજળીયા શ્રી જાનકીબા એમ ગોહિલ 9662924092
26 પાલીતાણા જમણવાવ શ્રી જાનકીબા એમ ગોહિલ 9662924093 ઇનચાર્જ
27 પાલીતાણા અનિડા શ્રી એ એલ બારૈયા 9638718593

28 પાલીતાણા માંડવડા શ્રી એ એલ બારૈયા 9638718594

29 પાલીતાણા ભંડારીયા (કા) શ્રી એ એલ બારૈયા 9638718595 ઇનચાર્જ
30 પાલીતાણા માલપરા શ્રી વી. પી. રાઠોડ 9016177669

31 પાલીતાણા ભારાટીંબા શ્રી વી. પી. રાઠોડ 9016177670

32 પાલીતાણા રતનપર શ્રી વી. પી. રાઠોડ 9016177671 ઇનચાર્જ
33 પાલીતાણા ડુંગરપુર શ્રી રૂબીનાબેન એસ ખોખર 9664755499



34 પાલીતાણા જીવાપુર શ્રી રૂબીનાબેન એસ ખોખર 9664755500
35 પાલીતાણા રાણપરડા શ્રી બી.એમ.કળસરીયા 9904369987
36 પાલીતાણા માળીયા શ્રી બી.એમ.કળસરીયા 9904369988
37 પાલીતાણા પાંચપીપળા શ્રી બી.એમ.કળસરીયા 9904369989 ઇનચાર્જ
38 પાલીતાણા મોતિશ્રી શ્રી બી.એમ.કળસરીયા 9904369990 ઇનચાર્જ
39 પાલીતાણા ઘેટી શ્રી એચ.એમ.રાઠોડ 8153866340
40 પાલીતાણા વીર રુ(પાલી) શ્રી આર યુ ચુડાસમા 8980583289
41 પાલીતાણા જામવાળી શ્રી આર યુ ચુડાસમા 8980583290
42 પાલીતાણા વાળુકડ શ્રી એમ એમ મકવાણા 7874950442
43 પાલીતાણા બહાદુરપુર શ્રી એમ એમ મકવાણા 7874950443 ઇનચાર્જ
44 પાલીતાણા ના/મોટા ગરા યા એ.વી.હડીયલ 9714818156
45 પાલીતાણા દેદરડા એ.વી.હડીયલ 9714818157 ઇનચાર્જ
46 પાલીતાણા કંજરડા એ.વી.હડીયલ 9714818158 ઇનચાર્જ
47 પાલીતાણા ળ યા(અમ) શ્રી કે કે વાળા 8758717088
48 પાલીતાણા લાપાળીયા, શ્રી કે કે વાળા 8758717089 ઇનચાર્જ
49 પાલીતાણા મોટ  પાણીયાળ શ્રી કે કે વાળા 8758717090 ઇનચાર્જ
50 પાલીતાણા આંકોલાળી શ્રી ડી ડી વાધોશી 7878121748
51 પાલીતાણા જાળીયા શ્રી ડી ડી વાધોશી 7878121749
52 પાલીતાણા વિજાનાનેસ શ્રી ડી ડી વાધોશી 7878121750 ઇનચાર્જ
53 પાલીતાણા રોહિશાળા શ્રી કે એચ કોરડીયા 8306260360
54 પાલીતાણા ગણધોળ શ્રી કે એચ કોરડીયા 8306260361
55 પાલીતાણા મોટ  રાજ થળ બી એન જેઠવા 9824589157
56 પાલીતાણા ભુંડરખા બી એન જેઠવા 9824589158 ઇનચાર્જ
57 પાલીતાણા ભાદાવાવ શ્રી એન. પી. પંડ્યા 9574972784

58 પાલીતાણા પીપરડી શ્રી એન. પી. પંડ્યા 9574972785

59 પાલીતાણા પીથલપુર શ્રી એન. પી. પંડ્યા 9574972786 ઇનચાર્જ
60 પાલીતાણા સોનપરી શ્રી એસ.એમ. ગોહિલ 8780676869

61 પાલીતાણા થોરાળી શ્રી એસ.એમ. ગોહિલ 8780676870

62 પાલીતાણા કુંભણ શ્રી ગીતાબેન જી લાધવા 9428855655

63 પાલીતાણા નવા સરોડ શ્રી હાર્દિકભાઇ જી. ઉપાધ્યાય 9099581476

64 પાલીતાણા ુના સરોડ શ્રી હાર્દિકભાઇ જી. ઉપાધ્યાય 9099581477

65 પાલીતાણા નોંધણવદર શ્રી જગદીશભાઇ વી. ચાવડા 9429583731

66 પાલીતાણા ખીજડીયા (નો) શ્રી જગદીશભાઇ જી. ચાવડા 9429583732 ઇનચાર્જ
67 પાલીતાણા રંડોળા શ્રી બી.એસ.ચૌહાણ 9375273788

68 પાલીતાણા ખાખરીયા શ્રી બી.એસ.ચૌહાણ 9375273789 ઇનચાર્જ
69 પાલીતાણા હાથસણી શ્રી એ.આર.ઝાલા 7046149800



70 પાલીતાણા ળ યા(મા) શ્રી એ.આર.ઝાલા 7046149801

71 પાલીતાણા વડીયા શ્રી એ.આર.જેઠવા 9979957636

72 પાલીતાણા નવા લોંઇચડા શ્રી એ.આર.જેઠવા 9979957637 ઇનચાર્જ
73 પાલીતાણા જુના લોંઇચડા શ્રી એ.આર.જેઠવા 9979957638 ઇનચાર્જ
74 પાલીતાણા હણોલ શ્રી જે.જી. સોલંકી 9924108694

75 પાલીતાણા નેસડી શ્રી જે.જી. સોલંકી 9924108695

76 પાલીતાણા સમઢીયાળા શ્રી જે.જી. સોલંકી 9924108696 ઇનચાર્જ
77 પાલીતાણા દુધાળા શ્રી બી.બી.દેસાઇ 9824985584

78 પાલીતાણા ચોંડા શ્રી બી.બી.દેસાઇ 9824985585 ઇનચાર્જ
79 શહોર અગિયાળી શ ્ી ભા કરભાઇ  ક લાધંવા 9574924992

80 શહોર અમરગઢ શ ્ી િવરભદ ્ િસહ રાઠોડ 9409123004

81 શહોર આંબલા શ ્ી વુ બેન ડ . િત ્વેદ  9879307250

82 શહોર બેકડી શ ્ી જયવતંસગં .સોલકં 9723715272 ઇનચાર્જ
83 શહોર ભડલી શ ્ી ઉમેદિસહ  ગોહ લ 7046895689 ઇનચાર્જ
84 શહોર ભાણગઢ શ ્ી દપકભાઇ પી.દવે 9724141435

85 શહોર ભાંખલ શ ્ી હમરાજભાઇ ડ .ડોડ યા 9016727311 ઇનચાર્જ
86 શહોર ભોળાદ શ ્ી એન.ડ .ચૌહાણ 972607338

87 શહોર ભૂતિયા શ ્ી હતેશભાઇ એ.પરમાર 9974947469

88 શહોર બોરડી શ ્ી જયવતંસગં .સોલકં 9723715272

89 શહોર બુઢણા શ ્ી એલ.બી.લાખણક યા 9898106332

90 શહોર ચોરવડલા શ ્ી ર નાબેન પી.રાઠોડ 9978431205

91 શહોર દેવગાણા શ ્ી પ ્તાપભાઇ . રાઠોડ 8849477262

92 શહોર ઢાંકણકુંડા શ ્ી ર નાબેન પી.રાઠોડ 9978431205

93 શહોર ધ્રુ૫કા શ ્ી મજ તુિસહ   સરવૈયા 9974021900

94 શહોર ઢુંઢસર શ ્ી પ ્કાશભાઇ ક.ધાધંલા 9428589804

95 શહોર ગઢુલા શ ્ી કુશભાઇ પી.પરમાર 9428563828

96 શહોર ઘાંઘળી શ ્ી દપકભાઇ પી.દવે 9724141435

97 શહોર ગુંદાળા (ટા) શ ્ી એલ.બી.લાખણક યા 9898106332 ઇનચાર્જ
98 શહોર ઈશ્વરીયા શ ્ી ુલ દપિસહ એમ.પરમાર 7878075151

99 શહોર જાંબાળા શ ્ી જયવતંસગં .સોલકં 9723715272

100 શહોર જુનાજાળીયા શ ્ી મજ તુિસહ   સરવૈયા 9974021900

101 શહોર કાજાવદર શ ્ી સી.ડ .ચૌહાણ 9624264645

102 શહોર કનાડ શ ્ી સજંયભાઇ વી. મકવાણા 9712686161

103 શહોર કાટોડીયા શ ્ી રા ર બેન ક.રાઠોડ 9409417175 ઇનચાર્જ
104 શહોર કરકોલીયા શ ્ી કલાસબેન ક.ઉલવા 7041234934

105 શહોર કરમદીયા શ ્ી ગૌતમભાઇ ક.રાઠોડ 9624965066 ઇનચાર્જ



106 શહોર ખાખરીયા શ ્ી કાતંીબેન બી. ભ ટ 9428995592

107 શહોર ખાંભા શ ્ી િન ુ ંજભાઇ એચ. બારયા 9723429070

108 શહોર ખારી શ ્ી િૃતબેન ડ .પડંયા 8000953535

109 શહોર લવરડા શ ્ી ુલ દપિસહ એમ.પરમાર 7878075151 ઇનચાર્જ
110 શહોર લીંબડધાર શ ્ી ુલ દપિસહ એમ.પરમાર 7878075151 ઇનચાર્જ
111 શહોર મઢડા શ ્ી જગ દશભાઇ બી.ભ ટ 9586859585

112 શહોર મગલાણા શ ્ી સગંીતાબેન   પ ્બતાણી 9409141628

113 શહોર માલવણ શ ્ી કલાસબેન ક.ઉલવા 7041234934 ઇનચાર્જ
114 શહોર મેઘવદર શ ્ી કલાસબેન ક.ઉલવા 7041234934

115 શહોર મોટાસુરકા શ ્ી પી. એ. રમણા 9714683154

116 શહોર નાનાસુરકા શ ્ી શાલીનીબેન  પી મ કુા 7575806558

117 શહોર નવાજાળીયા શ ્ી સજંયભાઇ વી. મકવાણા 9712686161

118 શહોર નવાગામ (મો) શ ્ી સગંીતાબેન   પ ્બતાણી 9409141628

119 શહોર નેસડા શ ્ી એન.ડ .ચૌહાણ 972607338

120 શહોર પાડાપાણ શ ્ી િનલમબેન બી.ચૌહાણ 9375567951 ઇનચાર્જ
121 શહોર પાલડી શ ્ી િવરભદ ્ િસહ રાઠોડ 9409123004 ઇનચાર્જ
122 શહોર પાંચતલાવડા શ ્ી કુશભાઇ પી.પરમાર 9428563828

123 શહોર પાંચવડા શ ્ી િવરભદ ્ િસહ રાઠોડ 9409123004 ઇનચાર્જ
124 શહોર પીપળીયા શ ્ી શૈલેશભાઇ એન.સોલકં 9427030487

125 શહોર પીપરડી શ ્ી અજયભાઇ આર.રાઠોડ 7567019080

126 શહોર પીપરલા શ ્ી ઇશાબેન . ની 9825604245

127 શહોર રબારીકા શ ્ી િન ુ ંજભાઇ એચ. બારયા 9723429070

128 શહોર રાજ૫રા (ખો) શ ્ી કાતંીબેન બી. ભ ટ 9428995592

129 શહોર રાજ૫રા (ટા) શ ્ી એમ.ડ .ચૌહાણ 9409441444 ઇનચાર્જ
130 શહોર રામધરી શ ્ી ઉમેદિસહ  ગોહ લ 7046895689

131 શહોર સખવદર શ ્ી એમ.ડ .ચૌહાણ 9409441444

132 શહોર સાંઢીડા શ ્ી િનલમબેન બી.ચૌહાણ 9375567951

133 શહોર સણોસરા શ ્ી દો ભુા વી. ગો હલ 9426441066

134 શહોર સર શ ્ી એમ.ડ .ચૌહાણ 9409441444

135 શહોર સરકડીયા (ટા) શ ્ી હમરાજભાઇ ડ .ડોડ યા 9016727311

136 શહોર સરકડીયા (સોન) શ ્ી કુશભાઇ પી.પરમાર 9428563828 ઇનચાર્જ
137 શહોર સરવેડી શ ્ી િનલમબેન બી.ચૌહાણ 9375567951

138 શહોર સેંદરડા શ ્ી સગંીતાબેન   પ ્બતાણી 9409141628 ઇનચાર્જ
139 શહોર સોનગઢ શ ્ી અિમતભાઇ બી. પડં ા 9978997011

140 શહોર ટાણા શ ્ી િન ખલ એ.ઉડવીયા 8905085048

141 શહોર સાગવાડી શ ્ી સી.ડ .ચૌહાણ 9624264645



142 શહોર તરકપાલડી શ ્ી ગૌતમભાઇ ક.રાઠોડ 9624965066 ઇનચાર્જ
143 શહોર થાળા શ ્ી જયવતંસગં .સોલકં 9723715272 ઇનચાર્જ
144 શહોર થોરાળી શ ્ી એલ.બી.લાખણક યા 9898106332 ઇનચાર્જ
145 શહોર ટોડા શ ્ી િૃતબેન ડ .પડંયા 8000953535 ઇનચાર્જ
146 શહોર ટોડી શ ્ી ઇશાબેન . ની 9825604245 ઇનચાર્જ
147 શહોર ઉખરલા શ ્ી શાલીનીબેન  પી મ કુા 7575806558 ઇનચાર્જ
148 શહોર ઉસરડ શ ્ી જગ દશભાઇ ટ .ડાગંર 7203019415

149 શહોર વડીયા શ ્ી જગ દશભાઇ બી.ભ ટ 9586859585 ઇનચાર્જ
150 શહોર વળાવડ શ ્ી દો ભુા વી. ગો હલ 9426441066 ઇનચાર્જ
151 શહોર વરલ શ ્ી ગૌતમભાઇ ક.રાઠોડ 9624965066

152 શહોર વાવ શ ્ી રા ર બેન ક.રાઠોડ 9409417175

153 શહોર વાવડી (ગ) શ ્ી શૈલેશભાઇ એન.સોલકં 9427030487 ઇનચાર્જ

154 શહોર વાવડી(વા) શ ્ી સજંયભાઇ વી. મકવાણા 9712686161 ઇનચાર્જ

155 શહોર ઝરીયા શ ્ી હતેશભાઇ એ.પરમાર 9974947469 ઇનચાર્જ
156 શહોર કુષ્ણ૫રા શ ્ી દો ભુા વી. ગો હલ 9426441066

157 વ લભી રુ મેલાણા શ્રી અજયભાઇ વી.વાઘેલા 9978808218

158 વ લભી રુ દુદાધાર શ્રી અજયભાઇ વી.વાઘેલા 9978808218

159 વ લભી રુ કલ્યાણપુર શ્રી અજયભાઇ વી.વાઘેલા 9978808218 ઇનચાર્જ
160 વ લભી રુ મેઘવદર શ્રી અજયભાઇ વી.વાઘેલા 9978808218 ઇનચાર્જ
161 વ લભી રુ પાટણા/ઉજળવાવ શ્રી વીરેન્દ્રસિંહ એચ.ગોહીલ 9427232041
162 વ લભી રુ ુના રતનપર શ્રી દિગ્વિજયસિંહ ડી. ગોહીલ 7600576757
163 વ લભી રુ ચાડા શ્રી દિગ્વિજયસિંહ ડી. ગોહીલ 7600576757
164 વ લભી રુ ચમારડી શ્રી ધનશ્યામસિંહ વી.વેગડ 9726671212
165 વ લભી રુ કાનપર શ્રી હીતેશભાઈ ડી. પાવરા 9428787111
166 વ લભી રુ પીપળ શ્રી હીતેશભાઈ ડી. પાવરા 9428787111 ઇનચાર્જ
167 વ લભી રુ મોણપુર શ્રી ભારતીબા બી. ગોહીલ 8140674047
168 વ લભી રુ પીપરીયા શ્રી ભારતીબા બી. ગોહીલ 8140674047 ઇનચાર્જ
169 વ લભી રુ રાજપરા(ભાયાતી) શ્રી દર્શનાબેન વી. કુબાવત 9558307036
170 વ લભી રુ જાળીયા શ્રી દર્શનાબેન વી. કુબાવત 9558307036 ઇનચાર્જ
171 વ લભી રુ તોતણીયા શ્રી ખુશ્બુબેન સી. પરમાર 7878442524
172 વ લભી રુ જલાલપર શ્રી ખુશ્બુબેન સી. પરમાર 7878442524
173 વ લભી રુ નશીતપુર શ્રી જયદેવસિંહ પી. રાણા 7359763707
174 વ લભી રુ માલપરા શ્રી જયદેવસિંહ પી. રાણા 7359763707 ઇનચાર્જ
175 વ લભી રુ પચ્છેગામ શ્રી શક્તિસિંહ ડી. પલાણીયા 8200879706
176 વ લભી રુ હળીયાદ શ્રી પંકેશ પી. સાંકળીયા 7202907669
177 વ લભી રુ રતનપર(ગા)/ઇટાળ યા શ્રી પંકેશ પી. સાંકળીયા 7202907669 ઇનચાર્જ



178 વ લભી રુ નવાગામ(ગા) શ્રી પંકેશ પી. સાંકળીયા 7202907669 ઇનચાર્જ
179 વ લભી રુ ભોજપરા શ્રી દિશાબેન એ. સોનાગરા 9574495435
180 વ લભી રુ ભોરણીયા શ્રી દિશાબેન એ. સોનાગરા 9574495435
181 વ લભી રુ રંગપર શ્રી ચંદ્રિકાબેન બી. વાઘેલા 9016492902
182 વ લભી રુ નવાણીયા શ્રી ચંદ્રિકાબેન બી. વાઘેલા 9016492902 ઇનચાર્જ
183 વ લભી રુ કંથારીયા શ્રી હર્ષાબેન એચ. ચુડાસમા 9714140939
184 વ લભી રુ લીંમડા શ્રી હર્ષાબેન એચ. ચુડાસમા 9714140939
185 વ લભી રુ લાખણકા શ્રી કિરણબેન બી. કણજરીયા 9725639597
186 વ લભી રુ વેળાવદર શ્રી કિરણબેન બી. કણજરીયા 9725639597
187 વ લભી રુ મુળધરાઇ શ્રી કિરણબેન બી. કણજરીયા 9725639597 ઇનચાર્જ
188 વ લભી રુ દરેડ શ્રી દિગ્વિજયસિંહ જે. ગોહીલ 9913839999
189 વ લભી રુ લોલીયાણા શ્રી દિગ્વિજયસિંહ જે. ગોહીલ 9913839999 ઇનચાર્જ
190 વ લભી રુ કાળાતળાવ શ્રી સંદીપકુમાર આર. ગઢવી 8141849100
191 વ લભી રુ પાણવી શ્રી સંદીપકુમાર આર. ગઢવી 8141849100 ઇનચાર્જ
192 વ લભી રુ હડમતીયા શ્રી વિજયસિંહ જે. પરમાર 8866605241
193 વ લભી રુ ખેતાટીંબી શ્રી વિજયસિંહ જે. પરમાર 8866605241
194 વ લભી રુ રાજપરા(ભાલ) શ્રી વિજયસિંહ જે. પરમાર 8866605241 ઇનચાર્જ
195 વ લભી રુ લુણધરા શ્રી કેયુરકુમાર એમ.ગઢવી 8469898936
196 વ લભી રુ મોટ ધરાઇ/નાનીધરાઇ શ્રી કેયુરકુમાર એમ.ગઢવી 8469898936 ઇનચાર્જ
197 વ લભી રુ દાત્રેટીયા શ્રી કેયુરકુમાર એમ.ગઢવી 8469898936 ઇનચાર્જ
198 વ લભી રુ આંણદપુર શ્રી દિનેશભાઈ પી. મેર 7359267190
199 વ લભી રુ વિરડી શ્રી દિનેશભાઈ પી. મેર 7359267190
200 વ લભી રુ શાહપુર શ્રી દિનેશભાઈ પી. મેર 7359267190 ઇનચાર્જ
201 વ લભી રુ વાવડી શ્રી જયસુખભાઈ એચ. હઠીનારાયણી8866346861
202 વ લભી રુ પીપળી શ્રી જયસુખભાઈ એચ. હઠીનારાયણી8866346861
203 વ લભી રુ નવા રામપર શ્રી વિશાલ એમ.ગોહેલ 8905916361
204 વ લભી રુ ુના રામપર શ્રી વિશાલ એમ.ગોહેલ 8905916361
205 વ લભી રુ પાટી શ્રી વિશાલ એમ.ગોહેલ 8905916361
206 વ લભી રુ નવાગામ(લો) શ્રી કિરિટભાઈ કે. ચૌહાણ 9998454733
207 વ લભી રુ મેવાસા શ્રી કિરિટભાઈ કે. ચૌહાણ 9998454733 ઇનચાર્જ
208 વ લભી રુ ુની રાજ થળ શ્રી મહિપાલસિંહ પી. જાડેજા 8866321107
209 વ લભી રુ નવી રાજ થળ શ્રી મહિપાલસિંહ પી. જાડેજા 8866321107

210 ઘોઘા અવાણીયા જયોતિબેન એમ.જેઠવા 9725693487

211 ઘોઘા બાડી/રાજપરા એસ.ડી.સોલંકી 9724354878 ઇનચાર્જ

212 ઘોઘા ભાંખલ એન.એસ.ભગોરા 9724739962 ઇનચાર્જ

213 ઘોઘા ભીકડા/ભંડાર/સમઢીયાળા સી.એમ.સોલંકી 9924381160



214 ઘોઘા ચણીયાળા એ.એસ.ડાભી 9574927182

215 ઘોઘા છાંયા સી.સી.ભટૃી 8758089985

216 ઘોઘા ઘોઘા/પીરમ જુથ જે.ડી.ડાભી 9428854129

217 ઘોઘા ગોરીયાળી એમ.એમ.બારૈયા 7201076442

218 ઘોઘા હોઇદડ જયોતિબેન એમ.જેઠવા 9725693487 ઇનચાર્જ

219 ઘોઘા કણકોટ વંદનાબેન એલ.વાઘેલા 9723703428

220 ઘોઘા કંટાળા એમ.એમ.બારૈયા 7201076442

221 ઘોઘા કરેડા આર.ડી.ગોહિલ 9099299399

222 ઘોઘા ખાંટડી ડી.એન.ધાંધલ્યા 9714588161

223 ઘોઘા ખરકડી ડી.એન.ધાંધલ્યા 9714588161 ઇનચાર્જ

224 ઘોઘા કુડા/મલેકવદર વંદનાબેન ડી.સોલંકી 9408106194

225 ઘોઘા કુકડ એમ.એમ.બારૈયા 7201076442 ઇનચાર્જ

226 ઘોઘા લાકડીયા એ.એસ.ડાભી 9574927182 ઇનચાર્જ

227 ઘોઘા લાખણકા એમ.એમ.બારૈયા 7201076442 ઇનચાર્જ

228 ઘોઘા માલપર મમતાબેન બી.રાવલ 9428132545

229 ઘોઘા મોરચંદ એમ.એચ.ગોહિલ 8849318733

230 ઘોઘા મોટાખોખરા દક્ષાબેન ડી.કામોઠી 9429231694

231 ઘોઘા નથુગઢ એચ.ડી.ઓઝા 9033668907

232 ઘોઘા નવાગામ એ.એસ.ડાભી 9574927182

233 ઘોઘા નેસવડ વંદનાબેન એલ.વાઘેલા 9723703428

234 ઘોઘા નાનાખોખરા દક્ષાબેન ડી.કામોઠી 9429231694 ઇનચાર્જ

235 ઘોઘા ઓદરકા/પીથલપુર એસ.ડી.સોલંકી 9724354878

236 ઘોઘા પડવા એન.એસ.ભગોરા 9724739962

237 ઘોઘા પીપરલા સી.એમ.સોલંકી 9924381160 ઇનચાર્જ

238 ઘોઘા સાણોદર એચ.ડી.ઓઝા 9033668907

239 ઘોઘા સારવદર હીનાબા એ.ગોહિલ 9426519837

240 ઘોઘા તગડી મમતાબેન બી.રાવલ 9428132545

241 ઘોઘા તણસા હીનાબા એ.ગોહિલ 9426519837

242 ઘોઘા ત્રાંબક રાધિકાબેન કે.મેર 8980882389

243 ઘોઘા ઉખરલા રાધિકાબેન કે.મેર 8980882389

244 ઘોઘા વાળુકડ/જુનાપાદર જી.એલ.ગોહીલ 9978443418

245 ઘોઘા વાવડી એસ.ડી.સોલંકી 9724354878

246 ઘોઘા ગરીબપુરા એન.એસ.ભગોરા 9724739962 ઇનચાર્જ



247 ઘોઘા ભવાનીપુરા શ્રી સી.સી.ભટૃી 9898979555

248 ઘોઘા મામસા મમતાબેન બી.રાવલ 9428132545

249 ઘોઘા પાણીયાળા/બાંભણીયા સી.એમ.સોલંકી 9924381160 ઇનચાર્જ

250 ગારીયાધાર મોટીવાવડી રમેશભાઇ સી.ધારયા 7567020009
251 ગારીયાધાર ગણેશગઢ રમેશભાઇ સી.ધારયા 7567020009 ઇનચાર્જ
252 ગારીયાધાર મોટાચારોડીયા ભાવેશભાઇ ધન યામભાઇ ધેવર યા 9924660066
253 ગારીયાધાર માનગઢ ભાવેશભાઇ ધન યામભાઇ ધેવર યા 9924660066 ઇનચાર્જ
254 ગારીયાધાર રૂપાવટી પ ્ દપભાઇ એલ. ુ ં ણી 9909470441
255 ગારીયાધાર પચ્છેગામ પ ્ દપભાઇ એલ. ુ ં ણી 9909470441 ઇનચાર્જ

256 ગારીયાધાર માંડવી કરણગીર  .બી.ગો વામી
૬૩૫૨૦૫૫૨૫૨

257 ગારીયાધાર ભંમરીયા કરણગીર  .બી.ગો વામી
૬૩૫૨૦૫૫૨૫૨

ઇનચાર્જ

258 ગારીયાધાર શકિતનગર કરણગીર  .બી.ગો વામી
૬૩૫૨૦૫૫૨૫૨

ઇનચાર્જ

259 ગારીયાધાર માનપુર કરણગીર  .બી.ગો વામી
૬૩૫૨૦૫૫૨૫૨

ઇનચાર્જ

260 ગારીયાધાર વેળાવદર પ ્ દપભાઇ એન.મેતલીયા 9879486118
261 ગારીયાધાર બેલા પ ્ દપભાઇ એન.મેતલીયા 9879486118 ઇનચાર્જ
262 ગારીયાધાર સમઢીયાળા િવશાલભાઇ નદંરામભાઇ ની 9924662516

263 ગારીયાધાર પાલડી િવશાલભાઇ નદંરામભાઇ ની 9924662516 ઇનચાર્જ
264 ગારીયાધાર ખોડવદરી જતીનભાઇ ક શોરભાઇ મુરા 9924869393
265 ગારીયાધાર નવાગામ જતીનભાઇ ક શોરભાઇ મુરા 9924869393
266 ગારીયાધાર વુારા, જતીનભાઇ ક શોરભાઇ મુરા 9924869393 ઇનચાર્જ
267 ગારીયાધાર  સરંભડા જતીનભાઇ ક શોરભાઇ મુરા 9924869393 ઇનચાર્જ
268 ગારીયાધાર મોરબા ધમ દપિસહ પી. ગઢવી 9898903802
269 ગારીયાધાર વીરડી ધમ દપિસહ પી. ગઢવી 9898903802
270 ગારીયાધાર સીતાપુર ધમ દપિસહ પી. ગઢવી 9898903802
271 ગારીયાધાર પાનસડા ધમ દપિસહ પી. ગઢવી 9898903802

272 ગારીયાધાર સાંઢખાખરા ભીમાભાઇ પાચંાભાઇ સાબંડ 7698857873

273 ગારીયાધાર  માનવીલાસ ભીમાભાઇ પાચંાભાઇ સાબંડ 7698857873 ઇનચાર્જ

274 ગારીયાધાર નાનીવાવડી જગદ શભાઇ એલ ખસીયા 6351074004

275 ગારીયાધાર ફાચરીયા જગદ શભાઇ એલ ખસીયા 6351074004

276 ગારીયાધાર પાંચટોબરા જગદ શભાઇ એલ ખસીયા 6351074004 ઇનચા  

277 ગારીયાધાર સુરનિવાસ દલીપભાઇ હમીરભાઇ ગો હલ 9510054605

278 ગારીયાધાર આણદંપર/   પીપળવા, દલીપભાઇ હમીરભાઇ ગો હલ 9510054606 ઇનચા  



279 ગારીયાધાર ખારડી દલીપભાઇ હમીરભાઇ ગો હલ 9510054607 ઇનચા  

280 ગારીયાધાર ઠાસંા કતભાઇ અ તૃભાઇ વાધેલા 9586885208 -

281 ગારીયાધાર ટીંબા ચાપંરાજભાઇ ડ .હરકટ 9723375986
282 ગારીયાધાર સુખપર ચાપંરાજભાઇ ડ .હરકટ 9723375986 ઇનચાર્જ
283 ગારીયાધાર ળ યા ચાપંરાજભાઇ ડ .હરકટ 9723375986 ઇનચાર્જ
284 ગારીયાધાર માંગુકા નેશભાઇ દામ ભાઇ પરમાર 7600617311
285 ગારીયાધાર નાનાચારોડીયા નેશભાઇ દામ ભાઇ પરમાર 7600617311
286 ગારીયાધાર સુરવિલાસ નેશભાઇ દામ ભાઇ પરમાર 7600617311 ઇનચાર્જ

287 ગારીયાધાર રતનવાવ નેશભાઇ દામ ભાઇ પરમાર 7600617311 ઇનચાર્જ
288 ગારીયાધાર િશવે દ ્નગર પ ્ભાબેન હર ભાઇ વળ યા 9574349154
289 ગારીયાધાર સાતપડા અ મતાબેન આર.પરમાર 9081860933
290 ગારીયાધાર પરવડી શ ્ી િવ લુભાઈ વી.કાત ્ોડ યા 9898760709
291 ગારીયાધાર ડમરાળા શ ્ી રસેશ ુમાર નર દ ્ ુમાર પર ખ 7485947576
292 ગારીયાધાર સારીંગપુર શ ્ી રસેશ ુમાર નર દ ્ ુમાર પર ખ 7485947576

293 ગારીયાધાર ગુજરડા શ ્ી દપકભાઈ ગભાભાઈ પરમાર 8128110643
294 ગારીયાધાર ભંડારીયા શ ્ી દપકભાઈ ગભાભાઈ પરમાર 8128110643 ઇનચાર્જ
295 ગારીયાધાર મેસણકા શ ્ી દપકભાઈ ગભાભાઈ પરમાર 8128110643 ઇનચા  

296 ગારીયાધાર સુરનગર શ ્ી શૈલેષભાઈ દયાળભાઈ સરવૈયા 9428496282
297 ગારીયાધાર ચોમલ શ ્ી શૈલેષભાઈ દયાળભાઈ સરવૈયા 9428496282 ઇનચાર્જ
298 ઉમરાળા ધોળાવીશી શ ્ી સજંયભાઇ ડ . રાઠોડ 9925668821

299 ઉમરાળા દડવા શ ્ી હતેષભાઇ એન. ગઢાદરા 9925888744

300 ઉમરાળા ચોગઠ શ ્ી ઓમદવિસહ બી. ગો હલ 8980778444

301 ઉમરાળા લંગાળા શ ્ી પ ર ીતભાઇ બી. કરમટ યા 9998257770

302 ઉમરાળા ઠોંડા શ ્ી િવ ુભા પી. રાઠોડ 7359156824

303 ઉમરાળા હડમતીયા શ ્ી િવ ુભા પી. રાઠોડ 7359156824

304 ઉમરાળા ધારૂકા શ ્ી દવાગંીબેન ક. સોલકં 9824225233

305 ઉમરાળા ધોળાગામ શ ્ી કવલભાઇ આર. ઘોર 9327160956

306 ઉમરાળા પીપરાળી શ ્ીમિત સગંીતાબેન એમ બારયા 7433927947

307 ઉમરાળા ઝાંઝમેર શ ્ીમિત સગંીતાબેન એમ બારયા 7433927947

308 ઉમરાળા બજુડ શ ્ીમિત આરતીબા એન. ગો હલ 9265368638

309 ઉમરાળા દેવળીયા શ ્ી મનોજભાઇ .ુ ુધંવા 8155809504

310 ઉમરાળા લીંમડા શ ્ી યશરાજિસહ . ગો હલ 8460108109

311 ઉમરાળા બોચડવા ુ. દશનાબા એમ. ગો હલ 7623936037

312 ઉમરાળા રામણકા ુ ં. જ ાબેન એ. સવાણી 7878401054

313 ઉમરાળા જાળીયા શ ્ીમિત ક ત બેન .ુ ચેખલીયા 9904956804

314 ઉમરાળા વાંગધ્રા શ ્ીમિત જ પાબેન આર. પડંયા 8141884977



315 ઉમરાળા ડેડકડી ુ ં. ુલીબેન અ તભાઇ ટાકં 9624373137

316 ઉમરાળા લાખાવાડ ુ ં. હલોનીપી.ખીમ રુ યા 9913168587

317 ઉમરાળા ઇંગોરાળા શ ્ી બસંર બેન એ. છાટબાર 8511470605

318 ઉમરાળા સમઢીયાળા શ ્ી પ ્દ પિસહ આર. ગો હલ 7874527351

319 ઉમરાળા ટીંબી શ ્ી િનતેશ ુમાર એચ. બારયા 9979239537

320 ઉમરાળા ગોલરામા શ ્ી જયેશભાઇ ટ . ડાભી 9427754009

321 ઉમરાળા રેવા શ ્ીમિત રખાબેન . ડાભી 9328545300

322 ઉમરાળા માલપરા શ ્ીમિત રખાબેન . ડાભી 9328545300

323 ઉમરાળા ઉજળવાવ શ ્ી પ ્દ પિસહ આર. ગો હલ 7874527351 ઇનચાર્જ
324 ઉમરાળા કેરીયા ુ ં. હલોનીપી.ખીમ રુ યા 9913168587 ઇનચાર્જ
325 ઉમરાળા ખીજડીયા શ ્ીમિત ક ત બેન .ુ ચેખલીયા 9904956804 ઇનચાર્જ
326 ઉમરાળા ટીંબા ુ ં. જ ાબેન એ. સવાણી 7878401054 ઇનચાર્જ
327 ઉમરાળા ડંભાળીયા ુ ં. જ ાબેન એ. સવાણી 7878401054 ઇનચાર્જ
328 ઉમરાળા ભોજાવદર ુ. દશનાબા એમ. ગો હલ 7623936037 ઇનચાર્જ
329 ઉમરાળા ધરવાળા શ ્ી યશરાજિસહ . ગો હલ 8460108109 ઇનચાર્જ
330 ઉમરાળા તરપાળા શ ્ી િવ ુભા પી. રાઠોડ 7359156824 ઇનચાર્જ
331 ઉમરાળા હડમતાળા શ ્ી િવ ુભા પી. રાઠોડ 7359156824 ઇનચાર્જ
332 ઉમરાળા ધામણકા શ ્ી સજંયભાઇ ડ . રાઠોડ 9925668821 ઇનચાર્જ
333 ઉમરાળા રંઘોળા શ ્ી સજંયભાઇ ડ . રાઠોડ 9925668821 ઇનચાર્જ
334 ઉમરાળા ધોળા.ગો શ ્ી સજંયભાઇ ડ . રાઠોડ 9925668821 ઇનચાર્જ
335 ઉમરાળા ચત ્ાવાવ શ ્ી પ ર ીતભાઇ બી. કરમટ યા 9998257770 ઇનચાર્જ
336 ઉમરાળા પરવાળા શ ્ી કવલભાઇ આર. ઘોર 9327160956 ઇનચાર્જ
337 ઉમરાળા અલમપર શ ્ી હતેષભાઇ એન. ગઢાદરા 9925888744 ઇનચાર્જ
338 ઉમરાળા વડોદ શ ્ી હતેષભાઇ એન. ગઢાદરા 9925888744 ઇનચાર્જ
339 ઉમરાળા રતનપર શ ્ી ઓમદવિસહ બી. ગો હલ 8980778444 ઇનચાર્જ
340 ઉમરાળા ઉમરાળા શ ્ી િનતેશ ુમાર એચ. બારયા 9979239537 ઇનચાર્જ
341 મહુવા બગદાણા  શ ્ી એસ.એમ.ભ ટ 9427752720

342 મહુવા રતનપર  શ ્ી એસ.એમ.ભ ટ 9427752720 ઇનચાર્જ
343 મહુવા કળમોદર  શ ્ી એસ.એમ.ભ ટ 9427752720 ઇનચાર્જ
344 મહુવા કરમદીયા  શ ્ી એમ.એમ.સોલકં 9726237836

345 મહુવા ગઢડા  શ ્ી એમ.એમ.સોલકં 9726237836 ઇનચાર્જ
346 મહુવા મોટા ુટંવડા શ ્ી પી. .લ ધર 9601930763

347 મહુવા કિકરીયા શ ્ી એમ.બી. દયોરા 9510122214

348 મહુવા માળવાવ શ ્ી આર.ક.બારયા 7623811740

349 મહુવા નાની મોટ  સોડવદર શ ્ી આર.ક.બારયા 7623811740 ઇનચાર્જ
350 મહુવા ગુંદરણી શ ્ી એમ.એન. ની 9033827787 ઇનચાર્જ



351 મહુવા મોટા દરા શ ્ી એમ.એન. ની 9033827787

352 મહુવા મોટ  ગધાર શ ્ી એસ.ક. ઠવા 8347192990

353 મહુવા રાતોલ શ ્ી વી. .ચૌહાણ 9428078825

354 મહુવા સાલોલી શ ્ી વી. .ચૌહાણ 9428078825 ઇનચાર્જ
355 મહુવા અમૃતવેલ શ ્ી એચ.એલ.બારયા 9638528765

356 મહુવા મોટા પીપળવા શ ્ી એચ.એલ.બારયા 9638528765 ઇનચાર્જ
357 મહુવા વાંગર શ ્ી એ.એ.બધેકા 9825452373

358 મહુવા કણકોટ શ ્ી એ.એ.બધેકા 9825452373 ઇનચાર્જ
359 મહુવા ભાદ્રોડ શ ્ી .પી. ની 9727508446

360 મહુવા પઢિયારકા શ ્ી એન.એ.ગો હલ 9904084719 ઇનચાર્જ
361 મહુવા વડલી શ ્ી એન.એ.ગો હલ 9904084719

362 મહુવા તુે ર પરા શ ્ી એન.એ.ગો હલ 9904084719

363 મહુવા વાઘનગર શ ્ી એ.વી.ખસીયા 9099435335

364 મહુવા ગળથર શ ્ી પી.એમ.હ ડયા 8140739484

365 મહુવા બોડા/રો હસા શ ્ી પી.એમ.હ ડયા 8140739484 ઇનચાર્જ
366 મહુવા નાના ુટંવડા શ ્ી .આર.તસર યા 7818991061

367 મહુવા નાના માલપરા શ ્ી .આર.તસર યા 7818991061 ઇનચાર્જ
368 મહુવા મોટા માલપરા શ ્ી .આર.તસર યા 7818991061 ઇનચાર્જ
369 મહુવા ગુંદરણા શ ્ી ક.બી. યાસ 8320553047

370 મહુવા કસાણ શ ્ી ક.બી. યાસ 8320553047 ઇનચાર્જ
371 મહુવા ભગુડા શ ્ી ક.બી. યાસ 8320553047 ઇનચાર્જ
372 મહુવા ઓથા શ ્ી .ક.ચાવડા 9712809902

373 મહુવા તલગાજરડા શ ્ી પી.સી.વળ યા 9979195118

374 મહુવા લીલવણ શ ્ી ડ .એ.વૈ ણવ 9624010249

375 મહુવા નાની ગધાર શ ્ી ડ .એ.વૈ ણવ 9624010249

376 મહુવા શેત્રાણા શ ્ી ડ .એ.વૈ ણવ 9624010249 ઇનચાર્જ
377 મહુવા જાંબુડા શ ્ી એ. .રાઠોડ 9924206126

378 મહુવા ચુણા શ ્ી એ. .રાઠોડ 9924206126 ઇનચાર્જ
379 મહુવા કતપર શ ્ી એસ. .ગાહા 9586941692

380 મહુવા માઢિયા શ ્ી એસ. .ગાહા 9586941692 ઇનચાર્જ
381 મહુવા વિસાવદર શ ્ી બી.પી.જોષી 9033484218 ઇનચાર્જ
382 મહુવા લુસડી શ ્ી બી.પી.જોષી 9033484218

383 મહુવા નાના પીપળવા શ ્ી બી.પી.જોષી 9033484218 ઇનચાર્જ
384 મહુવા ડુંડાસ શ ્ી બી.પી.જોષી 9033484218 ઇનચાર્જ
385 મહુવા ખડસલીયા શ ્ી .આર. વાઘ 9714099354 ઇનચાર્જ
386 મહુવા આંગણકા શ ્ી .આર. વાઘ 9714099354 ઇનચાર્જ



387 મહુવા એલ.આર.ત.ક.મ. શ ્ી .આર. વાઘ 9714099354

388 મહુવા રાજાવદર શ ્ી .એસ. ધાધં યા 9624679902

389 મહુવા કાકીડી શ ્ી .એસ. ધાધં યા 9624679902

390 મહુવા નેસવડ શ ્ી .એમ.િશયાળ 9904170205

391 મહુવા તરેડ શ ્ી .ડ .જ ં ચુા 7990929992

392 મહુવા તરેડી શ ્ી .ડ .જ ં ચુા 7990929992 ઇનચાર્જ
393 મહુવા ચા કોટડા શ ્ી એન. .બારયા 6351189838

394 મહુવા નીચા કોટડા શ ્ી એન. .બારયા 6351189838

395 મહુવા કાટકડા શ ્ી ડ .ડ . ની 7096978402

396 મહુવા ભાટકડા શ ્ી ડ .ડ . ની 7096978402

397 મહુવા ખાટસુરા શ ્ી ક.એન.પડં ા 9909360080

398 મહુવા ગોરસ શ ્ી પી.એન.રાઠોડ 8141855525

399 મહુવા નાના દરા શ ્ી એમ.એમ.પડં ા 9737426021

400 મહુવા ભાદરા શ ્ી બી.ઓ.સોલકં 8153946824

401 મહુવા દેગવડા શ ્ી બી.ઓ.સોલકં 8153946824 ઇનચાર્જ
402 મહુવા સાંગણીયા શ ્ી બી.ઓ.સોલકં 8153946824 ઇનચાર્જ
403 મહુવા દયાળ શ ્ી .ડ .કામળ યા 9909612184

404 મહુવા કુંભારીયા શ ્ી એચ.ડ .કામળ યા 9724788020

405 મહુવા સમ ઢયાળા-૩ શ ્ી એચ.ડ .કામળ યા 9724788020

406 મહુવા સમસઢ યાળા પ ટ શ ્ી એચ.ડ .કામળ યા 9724788020

407 મહુવા ધરાઇ શ ્ી ક.બી.સાડં સ 9712158323

408 મહુવા ટીટોડીયા શ ્ી ક.બી.સાડં સ 9712158323

409 મહુવા મોણપર શ ્ી ક.બી.સાડં સ 9712158323 ઇનચાર્જ
410 મહુવા બોરલા શ ્ી પી.પી.ચાવડા 6359454851

411 મહુવા દુદાણા શ ્ી પી.પી.ચાવડા 6359454851

412 મહુવા કંટાસર શ ્ી પી.બી.જોષી 9904298027

413 મહુવા ચોકવા શ ્ી પી.બી.જોષી 9904298027

414 મહુવા ભાણવડ શ ્ી પી.બી.જોષી 9904298027 ઇનચાર્જ
415 મહુવા બેલમપર શ ્ી વી.એલ.વાઘલેા 9574553125

416 મહુવા વાઘવદરડા શ ્ી વી.એલ.વાઘલેા 9574553125 ઇનચાર્જ
417 મહુવા ખારી શ ્ી એમ.સી.પરમાર 9909606881

418 મહુવા ઉમણીયાવદર શ ્ી વી.પી.પીઠડ યા 9426830397 ઇનચાર્જ
419 મહુવા રાણીવાડા શ ્ી વી.પી.પીઠડ યા 9426830397

420 મહુવા કોંજળી શ ્ી આર. .જોળ યા 7874790861

421 મહુવા અખેગઢ શ ્ી .એમ.બારયા 9898318914

422 મહુવા મોદા શ ્ી .એમ.બારયા 9898318914 ઇનચાર્જ



423 મહુવા કુંભણ શ ્ી ડ .ડ .લ ધર 9725298462

424 મહુવા પાવટ /લ પુરા શ ્ી ડ .ડ .લ ધર 9725298462 ઇનચાર્જ
425 મહુવા દેવળીયા શ ્ી ક.પી.મકવાણા 9824483796

426 મહુવા માળીયા શ ્ી ક.પી.મકવાણા 9824483796

427 મહુવા સથરા શ ્ી ક.આર.દ હોરા 7041599194

428 મહુવા નીકોલ શ ્ી ક.આર.દ હોરા 7041599194

429 મહુવા છાપરી શ ્ી એચ. .કાતર યા 9904592671

430 મહુવા મોટ  વડાળ/મોદાળ યા ુ.બી.ક.ગૌ વામી 8905619199

431 મહુવા ડોળીયા શ ્ી એસ.ટ .ચૌહાણ 9537880005

432 મહુવા ુધાળા-૧ શ ્ી એસ.ટ .ચૌહાણ 9537880005

433 મહુવા વાલાવાવ શ ્ી એસ.ટ .ચૌહાણ 9537880005 ઇનચાર્જ
434 મહુવા તાવેડા શ ્ી વી.એન.સતા 9558978080

435 મહુવા કાળેલા શ ્ી ક.ક.િશયાળ 7874790861

436 મહુવા ચારદીકા શ ્ી ક.ક.િશયાળ 7874790861 ઇનચાર્જ
437 મહુવા નાના આસરાણા શ ્ી એ.એમ.કાતર યા 9979635821

438 મહુવા બાંભણીયા શ ્ી એ.એમ.કાતર યા 9979635821 ઇનચાર્જ
439 મહુવા લોંગડી શ ્ી બી.એલ.ધાધં યા 9723351351

440 મહુવા રાણપરડા શ ્ી બી.એલ.ધાધં યા 9723351351 ઇનચાર્જ
441 મહુવા ગુજરડા શ ્ી એ.એમ.કટાર યા 9825536137

442 મહુવા ખરેડ શ ્ી એ.એમ.કટાર યા 9825536137

443 મહુવા મોટા આસરાણા શ ્ી એ.એમ.કટાર યા 9825536137 ઇનચાર્જ
444 મહુવા બીલડી શ ્ી એલ.પી.ડાભી 9998799577

445 મહુવા ુધાળા-૨ શ ્ી એલ.પી.ડાભી 9998799577 ઇનચાર્જ
446 મહુવા નૈપ શ ્ી વી.એચ.ઢાપા 9726241085

447 મહુવા થોરાળા શ ્ી પી.એલ.કરમટા 9978048127 ઇનચાર્જ
448 મહુવા બોરડી શ ્ી પી.એલ.કરમટા 9978048127

449 મહુવા હરીપરા શ ્ી પી.એલ.કરમટા 9978048127 ઇનચાર્જ
450 મહુવા વાવડી શ ્ી બી.એચ.ડોળાશીયા 8128247280 ઇનચાર્જ
451 મહુવા કોટીયા શ ્ી બી.એચ.ડોળાશીયા 8128247280 ઇનચાર્જ
452 મહુવા દુઘેરી શ ્ી બી.એચ.ડોળાશીયા 8128247280

453 મહુવા લોયંગા શ ્ી પી.આર. લાધવા 9824363481

454 મહુવા સેદરડા શ ્ી પી.એ.રઠોડ 9712880968

455 મહુવા કળસાર શ ્ી ક.એમ.રાવળ 9426463127

456 તળાજા અલંગ   રાજીવકુમાર રેવાશંકરભાઇ ભટ્ટ 9723975649

457 તળાજા આમળા નરેન્દ્રભાઈ ભગતભાઈ રાઠોડ 9429554245

458 તળાજા ઇસોરા જાગ્રુતીબેન નાથાભાઇ સરવૈયા 9979755142 ઇનચાર્જ



459 તળાજા ઉમરલા રમેશચંદ્ર નાનજીભાઇ ધાંધલ્યા 9574943012

460 તળાજા ઉંચડી વામનરાય મનુભાઇ બારૈયા 7284926546

461 તળાજા કઠવા મેહુલકુમાર હિંમતભાઇ મકવાણા 8460496685

462 તળાજા કુંડવી હસમુખભાઇ પુનાભાઇ ભટ્ટ 9724362497 ઇનચાર્જ

463 તળાજા કુંઢડા સુંદરજીભાઇ ઘેલાભાઇ પંડયા 8758745753

464 તળાજા કુંઢેલી હસમુખભાઇ હિંમતભાઇ પંડ્યા 8200361110

465 તળાજા કેરાળા હસમુખભાઇ પુનાભાઇ ભટ્ટ 9724362497

466 તળાજા કોદિયા નિલમબેન હિંમતભાઇ સોલંકી 6355701341

467 તળાજા ખદડપર જયદીપભાઇ ટી.પરમાર 9099309747

468 તળાજા ખંઢેરા  ભરતભાઈ જે. જાદવ 7567026776

469 તળાજા ખારડી ધરતીબેન વેણીશંકરભાઇ ભટ 7405475164

470 તળાજા ગઢડા મીરાબા ભરતસિંહ જાડેજા 9714586422

471 તળાજા ગઢુલા અમીતાબેન મહેશભાઇ બારૈયા 9898353667

472 તળાજા ગાધેસર નિલમબેન હિંમતભાઇ સોલંકી 6355701341 ઇનચાર્જ

473 તળાજા ગોરખી જયપાલભાઈ મનસુખભાઈ રાવ  9924810507

474 તળાજા ઘાંટરવાળા સુમીતાબેન કાંતિભાઇ રમણા 9904916061

475 તળાજા ચુડી જિતેન્દ્રસિંહ પ્રતાપસિંહ ગોહિલ  9265523918

476 તળાજા ચોપડા અરવિંદકુમાર શિવલાલ લાધવા 9904056250

477 તળાજા જસપરા નિલેશકુમાર ધીરાભાઇ સોલંકી 7359737394 ઇનચાર્જ

478 તળાજા જાલવદર સુમીતાબેન કાંતિભાઇ રમણા 9904916061

479 તળાજા જુના સાંગાણા અર્જુનસિંહ શેલુભા ગોહિલ 9712115098

480 તળાજા જુની કામરોળ વિજયરાજસિંહ જે. રાઠોડ 9687222111

481 તળાજા જુની છાપરી ધરતીબેન વેણીશંકરભાઇ ભટ 7405475164 ઇનચાર્જ

482 તળાજા ઝાંઝમેર અનિલભાઇ અંબારામભાઇ ધાંધલ્યા 9726723988

483 તળાજા ટાઢાવડ હસમુખભાઇ હિંમતભાઇ પંડ્યા 8200361110

484 તળાજા ટીમાણા હર્ષદકુમાર મુળજીભાઈ ધાંધલા 9974923785

485 તળાજા ઠળીયા રાજેશકુમાર નાગજીભાઇ રાઠોડ 9825807541

486 તળાજા તરસરા જાગ્રુતીબેન નાથાભાઇ સરવૈયા 9979755142

487 તળાજા તલ્લી ઉર્વશીબેન નાનજીભાઇ ભટ્ટ 7405758583

488 તળાજા ત્રાપજ સંજયકુમાર સવજીભાઇ મકવાણા 9904359452

489 તળાજા દકાના નમ્રતાબેન ધનજીભાઇ લાધવા 9664823275

490 તળાજા દાઠા અશોકભાઈ લખમણભાઈ ડાભી 9879969611



491 તળાજા દાત્રડ નયનાબેન આર પરમાર  8154840885

492 તળાજા દિહોર કપીલકુમાર પોપટભાઇ બારૈયા 9408223845

493 તળાજા દેવલી કવિતાબેન જિણાભાઇ બારૈયા 7623995815

494 તળાજા દેવળિયા ભુમીબેન રામજીભાઇ ઘાંઘલ્યા 9429504711 ઇનચાર્જ

495 તળાજા ધારડી મીરાબા ભરતસિંહ જાડેજા 9714586422

496 તળાજા નવા જુ.રાજપરા રવિભાઇ તુલસીભાઇ મકવાણા 9033911278

497 તળાજા નવા સાંગાણા અર્જુનસિંહ શેલુભા ગોહિલ 9712115098

498 તળાજા નવી કામરોળ વિજયરાજસિંહ જે. રાઠોડ 9687222111

499 તળાજા નવી છાપરી શામળભાઇ.એન.ભાદરકા 9979106990 ઇનચાર્જ

500 તળાજા નાના ઘાણા શામળભાઇ.એન.ભાદરકા 9979106990

501 તળાજા નાની બાબરિયાત મનસુખભાઈ મથુરભાઈ ધાંધલ્યા 9429640270

502 તળાજા નાની માંડવાળી નરેન્દ્રભાઇ ભગતભાઇ રાઠોડ 9429554245 ઇનચાર્જ

503 તળાજા નીચડી કૈલાસબેન લાલજીભાઈ જાની 8238046206

504 તળાજા નેશીયા શિલ્પાબેન વી. હરકટ 8758470848 ઇનચાર્જ

505 તળાજા નેસવડ ભાવિકાબેન દેવશંકરભાઇ દવે 8000130279

506 તળાજા પસ્વી ધર્મીષ્ટાબેન ખાટાભાઇ બારૈયા 9408827299

507 તળાજા પાણીયાળી દલસુખ નંદરામભાઇ જાની 7878941793

508 તળાજા પાદરગઢ ધરતીબેન વેણીશંકરભાઇ ભટ 7405475164

509 તળાજા પાદરી (ગો) અરવિંદકુમાર શિવલાલ લાધવા 9904056250

510 તળાજા પાદરી (ભં) મેહુલભાઇ હીમંતભાઇ મકવાણા 8460496685 ઇનચાર્જ

511 તળાજા પાવઠી સંજયકુમાર ભુપતભાઇ જાની 9574041294

512 તળાજા પાંચપીપળા જયપાલભાઇ મનસુખભાઇ રાવ 9924810507 ઇનચાર્જ

513 તળાજા પીથલપુર નિલેશકુમાર ધીરાભાઇ સોલંકી 7359737394

514 તળાજા પીપરલા દિલુભાઇ મધુભાઇ મોભ 8758288575

515 તળાજા પીંગળી જયદીપકુમાર નાનજીભાઇ ભટ્ટ 9924944114

516 તળાજા પ્રતાપરા   ભરતભાઇ બેચરભાઇ ખસીયા 9408022838

517 તળાજા ફુલસર રાકેશકુમાર પ્રવિણભાઈ વાઘેલા 9904614289

518 તળાજા બપાડા દિનેશકુમાર મણીરામ અગ્રાવત 9173820845

519 તળાજા બપાસરા દિનેશકુમાર મણીરામ અગ્રાવત 9173820845

520 તળાજા બાખલકા જયદીપકુમાર નાનજીભાઇ ભટ્ટ 9924944114 ઇનચાર્જ

521 તળાજા બાંભોર ઉર્વશીબેન નાનજીભાઇ ભટ્ટ 7405758583

522 તળાજા બેલડા નિલમબેન હિંમતભાઇ સોલંકી 6355701341



523 તળાજા બેલા કુલદીપસિહ અભેસિહ ચેોહાણ 9099189255

524 તળાજા બોડકી ભરતભાઇ જે. જાદવ 7567026776 ઇનચાર્જ

525 તળાજા બોરડા રાજુલબેન ભગતુભાઇ બારૈયા 9737365347

526 તળાજા બોરડી કપીલકુમાર પોપટભાઇ બારૈયા 9408223845 ઇનચાર્જ

527 તળાજા બોરલા રમેશચંદ્ર નાનજીભાઇ ધાંધલ્યા 9574943012

528 તળાજા ભદ્રાવળનં. ૧ દિનેશકુમાર બાબુભાઇ બારૈયા 9429585857

529 તળાજા ભદ્રાવળનં. ર દિનેશકુમાર બાબુભાઇ બારૈયા 9429585857

530 તળાજા ભદ્રાવળનં. ૩ દિનેશકુમાર બાબુભાઇ બારૈયા 9429585857

531 તળાજા ભારાપરા શૈલેષકુમાર પ્રતાપરાય પંડયા 9574968523

532 તળાજા ભારોલી ભાવિકાબેન દેવશંકરભાઇ દવે 8000130279

533 તળાજા ભાલર વિશાલકુમાર પ્રવિણભાઇ ભટ્ટ 8460551650 ઇનચાર્જ

534 તળાજા ભુંગર ભરતભાઇ જે. જાદવ 7567026776 ઇનચાર્જ

535 તળાજા ભેગાળી નયનાબેન આર પરમાર  8154840885

536 તળાજા મણાર નરેશકુમાર શાંતીભાઇ જોષી 9427262602

537 તળાજા મથાવડા શૈલેષકુમાર પ્રતાપરાય પંડયા 9574968523

538 તળાજા મધુવન મુનેશકુમાર ગોવિંદભાઇ પંડયા 8154815205

539 તળાજા મહાદેવપરા કૈલાસબેન લાલજીભાઈ જાની 8238046206

540 તળાજા મંગેળા રાકેશકુમાર પ્રવિણભાઈ વાઘેલા 9904614289 ઇનચાર્જ

541 તળાજા માખણીયા ભુમીબેન રામજીભાઇ ઘાંઘલ્યા 9429504711

542 તળાજા મામસી પાયલબેન મનુભાઇ જાની 6355886643

543 તળાજા માંડવા   ઘનશ્યામભાઇ મનસુખભાઇ દુબરીયા 9426377123

544 તળાજા મીઠીવીરડી જગદીશભાઇ વાઘાભાઇ ડાભી 9978231793

545 તળાજા મેથળા મુનેશકુમાર ગોવિંદભાઇ પંડયા 8154815205

546 તળાજા મોટા ઘાણા શામળભાઇ.એન.ભાદરકા 9979106990

547 તળાજા મોટી બાબરીયાત મનસુખભાઈ મથુરભાઈ ધાંધલ્યા 9429640270

548 તળાજા મોટી માંડવાળી નરેન્દ્રભાઇ ભગતભાઇ રાઠોડ 9429554245 ઇનચાર્જ

549 તળાજા રાજપરા નં.ર યગ્નેશકુમાર કાશીરામભાઇ જાળેલા 7878783883

550 તળાજા રામપરા ઉષાબેન ૫રશોતમભાઇ જોષી 9925160447

551 તળાજા રાળગોન વિજયસિંહ જે. રાઠોડ 9687222111 ઇનચાર્જ

552 તળાજા રેલીયા અમીતાબેન મહેશભાઇ બારૈયા 9898353667

553 તળાજા રોજીયા સુંદરજીભાઇ ઘેલાભાઇ પંડયા 8758745753 ઇનચાર્જ

554 તળાજા રોયલ વિશાલભાઈ પી. ભટ્ટ 8460551650



555 તળાજા લીલીવાવ નમ્રતાબેન ધનજીભાઇ લાધવા 9664823275 ઇનચાર્જ

556 તળાજા વાટલીયા સુંદરજીભાઇ ઘેલાભાઇ પંડયા 8758745753 ઇનચાર્જ

557 તળાજા વાલર વામનરાય મનુભાઇ બારૈયા 982449000 ઇનચાર્જ

558 તળાજા વાવડી હસમુખભાઇ પુનાભાઇ ભટ્ટ 9724362497 ઇનચાર્જ

559 તળાજા વેજોદરી ભરતભાઇ બેચરભાઇ ખસીયા 9408022838 ઇનચાર્જ

560 તળાજા વેળાવદર અરવીંદકુમાર શીવલાલ લાધવા 9904056250 ઇનચાર્જ

561 તળાજા શેવાળીયા દિનેશકુમાર બાબુભાઇ બારૈયા 9429585857 ઇનચાર્જ

562 તળાજા શેળાવદર અશોકભાઈ લખમણભાઈ ડાભી 9879969611 ઇનચાર્જ

563 તળાજા શોભાવડ રામેશ્વરીબા છેલુભા ગોહિલ 7874459511

564 તળાજા સખવદર વિજયકુમાર હરગોવીંદભાઇ જાની 9558701320

565 તળાજા સથરા   હર્ષદકુમાર મુળજીભાઈ ધાંધલા 9974923785 ઇનચાર્જ

566 તળાજા સમઢિયાળા કુલદીપસિહ અભેસિહ ચેોહાણ 9099189255

567 તળાજા સરતાનપર અનિષાબેન શાહબુદ્દીનભાઇ વેલાણી  7016581192

568 તળાજા સાંખડાસર નં.૧ ઉષાબેન ૫રશોતમભાઇ જોષી 9925160447

569 તળાજા સાંખડાસરનં.૨ જિતેન્દ્રસિંહ પ્રતાપસિંહ ગોહિલ  9265523918

570 તળાજા સોંસીયા ઘનશ્યામભાઇ મનસુખભાઇ દુબરીયા 9426377123

571 તળાજા હબુકવડ શિલ્પાબેન વી. હરકટ 8140230102

572 તળાજા હમીરપરા પાયલબેન મનુભાઇ જાની 6355886643

573 તળાજા હાજીપર ધર્મીષ્ટાબેન ખાટાભાઇ બારૈયા 9408827299 ઇનચાર્જ

574 જેસર બીલા શ્રી એસ.વી.અસારી 7046180115

575 જેસર નવીકાત્રોડી શ્રી બી.એચ.ડાભી 9879798058

576 જેસર જુનીકાત્રોડી શ્રી બી.એચ.ડાભી 9879798058

577 જેસર તાતણીયા શ્રી પી.એલ.સોલંકી 9537831205

578 જેસર કોટામોઈ શ્રી આર.પી.પરમાર 9714647021

579 જેસર કરલા શ્રી પી.પી. જાડેજા 9723179860

580 જેસર ઇંટીયા શ્રી પી.પી. જાડેજા 9723179861

581 જેસર રાણીગામ શ્રી એસ.કે.બાવળીયા 9274485555

582 જેસર સરેરા શ્રી કિર્તિબેન ભાટિયા 8160200388

583 જેસર જુના પાદર શ્રી જે.કે.જાડેજા 9428642518

584 જેસર વિરપુર શ્રી જે.કે.જાડેજા 9428642518

585 જેસર સનાળા શ્રી એન.ડી.બાબરીયા 9510108154

586 જેસર અયાવેજ ૧/૨ કુ. વિરલબેન આર ધાંધલ્યા 7359237144



587 જેસર ચોક/ચોકિયાપાટી/મુંડકીધાર કુ.ધર્મિષ્ઠાબેન.આર.જાની 7874808656

588 જેસર ડુંગરપર શ્રી આર.વી. રાઠોડ 8153008585

589 જેસર કરજાળા શ્રી એચ.વી. જાળેલા 9574341268

590 જેસર કોબાડીયા શ્રી એચ.વી. જાળેલા 9574341268

591 જેસર પીપરડી શ્રી જે.એસ. ઠાકોર 9624525679

592 જેસર શેવડીવદર શ્રી એચ.ડી. શેખ 7698675916 ઇનચાર્જ

593 જેસર બેડા શ્રી બી.એચ.ડાભી 9879798058 ઇનચાર્જ

594 જેસર ભાણવડીયા શ્રી બી.એચ.ડાભી 9879798058 ઇનચાર્જ

595 જેસર જેસર શ્રી પી.એલ.સોલંકી 9537831205 ઇનચાર્જ

596 જેસર પા શ્રી પી.એલ.સોલંકી 9537831205 ઇનચાર્જ

597 જેસર ઉગલવાણ શ્રી આર.પી.પરમાર 9714647021 ઇનચાર્જ

598 જેસર રબારીકા શ્રી એસ.કે.બાવળીયા 9274485555 ઇનચાર્જ

599 જેસર રાણપરડા શ્રી એસ.કે.બાવળીયા 9274485555 ઇનચાર્જ

600 જેસર છાપરિયાળી શ્રી કિર્તિબેન ભાટિયા 8160200388

601 જેસર ટોળ-સલડી શ્રી કિર્તિબેન ભાટિયા 8160200388

602 જેસર હિપાવડલી શ્રી જે.કે.જાડેજા 9428642518 ઇનચાર્જ

603 જેસર ચિરોડા શ્રી એન.ડી.બાબરીયા 9510108154 ઇનચાર્જ

604 જેસર શાંતિનગર કુ. વિરલબેન આર ધાંધલ્યા 7359237144 ઇનચાર્જ

605 જેસર રાજપરા (ચોક) કુ.ધર્મિષ્ઠાબેન.આર.જાની 7874808656

606 જેસર માતલપર શ્રી આર.વી. રાઠોડ 8153008585 ઇનચાર્જ

607 જેસર ઝડક્લા શ્રી આર.વી. રાઠોડ 8153008585 ઇનચાર્જ

608 જેસર દેપલા શ્રી જે.એસ. ઠાકોર 9624525679 ઇનચાર્જ

609 જેસર મોરચુપણા શ્રી એચ.ડી. શેખ 7698675916 ઇનચાર્જ

610 ભાવનગર અઘેવાડા શ્રી સી.ડી.વળીયા 9408674703

611 ભાવનગર નાગધણીબા શ્રી ડી .આર .પરમાર 9913841919 ઇનચાર્જ

612 ભાવનગર ભડી શ્રી ડી .આર .પરમાર 9913841919 ઇનચાર્જ

613 ભાવનગર ભંડારીયા શ્રી કે.ડી.ચૌહાણ 7203040177

614 ભાવનગર આલાપર શ્રી કે.ડી.ચૌહાણ 7203040177 ઇનચાર્જ

615 ભાવનગર ભડભડીયા શ્રી કે.ડી.ચૌહાણ 7203040177 ઇનચાર્જ

616 ભાવનગર કોબડી દિપીકાબા વાઘેલા 8733990007

617 ભાવનગર માલણકા શ્રી એસ.વી. લુખી 8000172278

618 ભાવનગર મીઠાપર શ્રી એસ.વી. લુખી 8000172278 ઇનચાર્જ



619 ભાવનગર થોરડી શ્રી કે.એચ.ભટ્ટ 9904992046

620 ભાવનગર સનેશ શ્રી એચ.જી.કાંબડ 9327199763

621 ભાવનગર ન.જુ.માઢીયા શ્રી એચ.જી.કાંબડ 9327199763

622 ભાવનગર સવાઇનગર શ્રી એચ.જી.કાંબડ 9327199763 ઇનચાર્જ

623 ભાવનગર રાજગઢ શ્રી એચ.જી.કાંબડ 9327199763 ઇનચાર્જ

624 ભાવનગર હાથબ શ્રી ડી.એચ.જોગદીયા 9687858507

625 ભાવનગર કાળાતળાવ શ્રી વી.બી.દવે 8160632518

626 ભાવનગર નર્મદખેતાખાટલી શ્રી વી.બી.દવે 8160632518

627 ભાવનગર ગણેશગઢ શ્રી વી.બી.દવે 8160632518 ઇનચાર્જ

628 ભાવનગર ભડભીડ શ્રી વી.બી.દવે 8160632518 ઇનચાર્જ

629 ભાવનગર નવારતનપર તેજલબેન પડંયા 9426143856

630 ભાવનગર ફર યાદકા શ્રી બી.આર. સાચપરા 9574177672

631 ભાવનગર વેળાવદર શ્રી બી.આર. સાચપરા 9574177672 ઇનચાર્જ

632 ભાવનગર ખડસલીયા શ્રી કે.બી.ગૌસ્વામી 9427762619

633 ભાવનગર પીથલપર શ્રી ડી.વી. સોલંકી 9724244461

634 ભાવનગર વાવડી શ્રી ડી.વી. સોલંકી 9724244461

635 ભાવનગર કરદેજ શ્રી એસ.એ.મોરી 9724407638

636 ભાવનગર નવાગામ શ્રી એસ.એ.મોરી 9724407638

637 ભાવનગર જસવંતપુર શ્રી એસ.એ.મોરી 9724407638 ઇનચાર્જ

638 ભાવનગર કોટડા શ્રી એસ.એ.મોરી 9724407638 ઇનચાર્જ

639 ભાવનગર સરતાનપર શ્રી ડી કે જોગદીયા 9925563865

640 ભાવનગર બુઘેલ  શ્રી કે.સી.ધાંધલ્યા 9574871487

641 ભાવનગર સુરકા શ્રી કે.સી.ધાંધલ્યા 9574871487 ઇનચાર્જ

642 ભાવનગર શામપરા(સી) શ્રી એસ.બી.માણીયા 8347140019

643 ભાવનગર શેઢાવદર શ્રી એસ.બી.માણીયા 8347140019

644 ભાવનગર ઉંડવી શ્રી એસ.બી.માણીયા 8347140019 ઇનચાર્જ

645 ભાવનગર લાખણકા અનપૂર્ણાબેન એમ વંકાણી 9638732129

646 ભાવનગર રામપર અનપૂર્ણાબેન એમ વંકાણી 9638732129 ઇનચાર્જ

647 ભાવનગર ુભંલી માયાબેન એસ બારૈયા 9824789043

648 ભાવનગર સોડવદરા શ્રી એમ.એચ.સેદાણી 9408208073

649 ભાવનગર દેવળીયા શ્રી એમ.એચ.સેદાણી 9408208073 ઇનચાર્જ

650 ભાવનગર પાળીયાદ શ્રી એમ.એચ.સેદાણી 9408208073 ઇનચાર્જ



651 ભાવનગર થળસર શ્રી ડી .આર .પરમાર 9913841919

652 ભાવનગર વરતેજ શ્રી વાય.પી.ગોહિલ 7283848384

653 ભાવનગર ભોજપરા શ્રી વાય.પી.ગોહિલ 7283848384 ઇનચાર્જ

654 ભાવનગર અઘેલાઇ શ્રી વાય.પી.ગોહિલ 7283848384 ઇનચાર્જ

655 ભાવનગર શામ૫રા(ખો) વીબેન પારખ 9375266557

656 ભાવનગર ુનારતનપર વીબેન પારખ 9375266557 ઇનચાર્જ

657 ભાવનગર કમળેજ જયશ્રીબા જેઠવા 6353875655

658 ભાવનગર તુે ર સારીકાબેન વી જોષી 9429077004

659 ભાવનગર કોળીયાક શ્રી કે. જી. વાઘેલા 9624618687

660 ભાવનગર કાનાતળાવ શ્રી કે. જી. વાઘેલા 9624618687 ઇનચાર્જ

661 ભાવનગર ગુંદી શ્રી કે. જી. વાઘેલા 9624618687 ઇનચાર્જ


