
પત્ ૩

ગ્ર પંચ્યતની ર્હિતી

કર સરપંચ નંુ ન્ર તલ્ટી ્ર રતંીનંુ ન્ર ગ્ર પંચ્યતનંુ ન્ર
રોબ્ઇલ નંબર

સરપંચ તલ્ટી ્ર રતંી

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬

૧
ઘનશ્યામસિ અજિતમસિ

ગોહિલ
રયજીવકાયર રેીયશંવરભયઇ ભટૃ અલંગ ૯૭૨૫૫૨૩૯૫૮ ૯૭૨૩૯૭૫૬૪૯

૨ ભરતભયઇ ાેઘજભયઇ ાવીયણય નરેન્ભયર ભગતભયર રયઠોડ આાળય ૯૭૨૫૮૨૨૦૧૩ ૯૪૨૯૫૫૪૨૪૫

૩
િર્ષેન ઘનશ્યાભયર િઠેીય

( ચયિ)્
જાકતરષેન નયથયભયઇ સરીૈ્ય ઇસોરય (તવા ચયિ)્ ૯૯૦૯૧૩૩૪૩૦ ૯૯૭૯૭૫૫૧૪૨

૪ સજનષેન ભરતભયઇ ચૌિયણ વવીતયષેન જિણયભયઇ ષયરૈ્ય ઉારલય ૯૭૧૨૯૯૬૪૫૯ ૭૬૨૩૯૯૫૮૧૫

૫ લયભકષેન ષચકભયઇ ખેનર ીયાનરય્ ાનકભયઇ ષયરૈ્ય ઉંચડી ૬૩૫૩૧૦૬૨૭૮ ૭૨૮૪૯૨૬૫૪૬

૬ ીનરયજભયઇ ાોટયભયઇ પરાયર ાિેકલવકાયર હિાતભયઇ ાવીયણય વઠીય (તવા ચયિ)્ ૬૩૫૨૩૫૩૨૩૪ ૮૪૬૦૪૯૬૬૮૫

૭ સયાતભયઇ લખાણભયઇ ભંાર િસમકખભયઇ પકનયભયઇ ભટ વકં ડીર (તવા ચયિ)્ ૯૮૭૯૦૫૧૧૧૧ ૯૭૨૪૩૬૨૪૯૭

૮ ષયષભયઇ દોલકભયઇ ાોભ સકંદરજભયઇ ઘેલયભયઇ પંડ્ય વકં ઢડય ૯૪૨૭૭૭૯૩૧૬ ૮૭૫૮૭૪૫૭૫૩

૯
ગિને્મસિજ ગકલયષમસિજ

રયણય
િસમકખભયઇ હિાતભયઇ પંડય વકં ઢેલર ૯૮૯૮૩૨૯૯૩૨ ૮૨૦૦૩૬૧૧૧૦

૧૦
ભકપતભયઇ નયથયભયઇ

ષાભણર્ય (I/C)
િસમકખભયઇ પકનયભયઇ ભટૃ વેરયળય ૯૭૨૩૨૭૬૯૪૪ ૯૭૨૪૩૬૨૪૯૭

૧૧ પયલયભયઇ રયજભયઇ ભયદરવય નનલાષેન હિાતભયઇ સોલંવી વોદદ્ય ૯૯૨૫૫૩૯૯૪૨ ૬૩૫૫૭૦૧૩૪૧

૧૨
ઇન્જતમસિ જસધરયજમસિ

ગોહિલ
જ્દીપભયઇ ટી.પરાયર ખદડપર ૯૮૨૫૪૪૮૮૨૯ ૯૦૯૯૩૦૯૭૪૭

૧૩ રાશેભયઇ વયળકભયઇ ઢયપય ભરતભયર િ.ે જદી ખંઢેરય ૯૪૨૯૧૬૫૧૮૦ ૭૫૬૭૦૨૬૭૭૬

૧૪ ખયટયભયઇઓઘડભયઇ ભંાર ધરતરષેન ીેણરશંવરભયઇ ભટૃ ખયરડી ૯૯૦૯૨૩૬૨૫૫ ૭૪૦૫૪૭૫૧૬૪

૧૫ ગરતયષેન સકરેશભયઇ ભેડય ારરયષય ભરતમસિ જડેજ ગઢડય ૭૬૦૦૨૯૬૦૩૪ ૯૭૧૪૫૮૬૪૨૨

૧૬
અરવીદભયઇ વીઠલભયઇ

ષયટી્ય
અારતયષેન ાિેશભયઇ ષયરૈ્ય ગઢકલય ૯૯૦૪૪૮૭૩૦૩ ૯૮૯૮૩૫૩૬૬૭

૧૭ િંસયષેન આલીગભયઇ વયાળી્ય નનલાષેન હિાતભયઇ સોલંવી ગયધેસર (તવા ચયિ)્ ૮૭૫૮૦૦૪૦૪૭ ૬૩૫૫૭૦૧૩૪૧

૧૮ ાનકષેન ધરરભયઇ ીેગડ જ્પયલભયર ાનસકખભયર રયી ગોરખર ૯૭૨૩૨૩૪૦૫૦ ૯૯૨૪૮૧૦૫૦૭

૧૯ ાયનવકષેન વનકભયઇ ાોભ સકારતયષેન વાંતભયઇ રાણય ઘાટરીયળય (તવા ચયિ)્ ૯૯૨૫૮૮૮૩૩૬ ૯૯૦૪૯૧૬૦૬૧

૨૦ ડય્યભયઇ િીરયભયઇ ભાડસકરય જિતેન્મસિ પતપમસિ ગોહિલ ચકડી ૯૯૧૩૯૩૫૧૦૭ ૯૨૬૫૫૨૩૯૧૮

૨૧ વાતરભયઇ છગનભયઇ ધાધધય અરવીદવકાયર શશીલયલ લયધીય ચોપડય ૯૯૨૪૪૩૯૭૩૪ ૯૯૦૪૦૫૬૨૫૦

૨૨ ષયલયભયઇ રયઘીભયઇ ષતયડય દલપતરય્ દદનવરરય્ જનર જસપરય ૯૮૭૯૬૭૭૯૧૫ ૭૦૯૬૯૭૮૪૦૨

૨૩ રતરભયઇ ગોષરભયઇ ડોષય સકારતયષેન વાંતભયઇ રાણય જલીદર (તવા ચયિ)્ ૭૮૧૯૦૫૫૩૩૯ ૯૯૦૪૯૧૬૦૬૧



કર સરપંચ નંુ ન્ર તલ્ટી ્ર રતંીનંુ ન્ર ગ્ર પંચ્યતનંુ ન્ર
રોબ્ઇલ નંબર

સરપંચ તલ્ટી ્ર રતંી

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬

૨૪
્ોગેન્મસિ દદલયીરમસિ

સરીૈ્ય
અજકન્મસિ શેલકભય ગોહિલ જકનય સાગયણય ૯૭૧૪૩૭૮૩૩૭ ૯૭૧૨૧૧૫૦૯૮

૨૫ વૃષણયષય ગોવકભય સરીૈ્ય વીજ્રયજમસિ િ.ે રયઠોડ જકનર વયારોળ ૯૩૨૩૫૯૬૯૪૪ ૯૬૮૭૨૨૨૧૧૧

૨૬ જીયભયઇ ાયધયભયઇ ભકીય ધરતરષેન ીેણરશંવરભયઇ ભટૃ જકનર છયપરી (તવા ચયિ)્ ૯૦૧૬૭૧૮૧૮૪ ૭૪૦૫૪૭૫૧૬૪

૨૭ નનકષેન ગોરઘનભયઇ ાવીયણય અનનલભયઇ અંષયરયાભયઇ ધાધધય ઝાઝાેર ૯૯૨૫૯૪૩૬૫૫ ૯૭૨૬૭૨૩૯૮૮

૨૮ સજજનષેન નયરસંગભયઇ ગોહિલ િસમકખભયઇ હિાતભયઇ પંડય ટયઢયીડ ૯૯૭૮૫૮૩૪૮૧ ૮૨૦૦૩૬૧૧૧૦

૨૯
નનવકં ીરષેન ીેણરશંવરભયઇ

પંડ્ય
િર્દવકાયર મકળજભયર ધાધલય ટીાયણય (તવા ચયિ)્ ૯૪૨૮૯૯૨૦૦૯ ૯૯૭૪૯૨૩૭૮૫

૩૦ જલકષેન ાંગયભયઇ ષયષરી્ય રયિશેવકાયર નયગજભયઇ રયઠોડ ઠળી્ય ૯૭૩૭૬૬૮૭૯૭ ૯૮૨૫૮૦૭૫૪૧

૩૧ લયભકષેન ીનયભયઇ ીેગડ જાકતરષેન નયથયભયઇ સરીૈ્ય તરસરય ૮૩૪૭૩૩૮૯૯૩ ૯૯૭૯૭૫૫૧૪૨

૩૨ લયડકષેન જીનભયઇ ીયસર્ય ઉીશ્રષેન નયનજભયઇ ભટ તલલર ૯૪૨૮૪૩૨૬૧૭ ૭૪૦૫૭૫૮૫૮૩

૩૩ રારલયષય િરદેીમસિ ગોહિલ સંજ્વકાયર સીજભયઇ ાવીયણય તયપજ ૯૮૨૪૨૮૯૦૯૦ ૯૯૦૪૩૫૯૪૫૨

૩૪ અંજકષેનઓધયભયઇ સરીૈ્ય નમતયષેન ધનજભયઇ લયધીય દવયનય ૯૯૨૪૦૮૫૯૭૭ ૯૬૬૪૮૨૩૨૭૫

૩૫ શદવતમસિ સકજનમસિ સરીૈ્ય અશોવભયર લખાણભયર ડયભર દયઠય ૯૬૦૧૯૬૮૮૮૮ ૯૮૭૯૯૬૯૬૧૧

૩૬ ાંગકષેન લયલદયસભયઇ િરી્યણર ન્નયષેન આર પરાયર દયતડ ૯૭૩૭૨૭૬૯૬૯ ૮૧૫૪૮૪૦૮૮૫

૩૭ જ્યષેન જણયભયઇ ાવીયણય વપરલવકાયર પોપટભયઇ ષયરૈ્ય દદિોર ૯૭૧૪૧૪૯૨૯૨ ૯૪૦૮૨૨૩૮૪૫

૩૮ રયાદેીમસિ પોપટમસિ જડેજ સંજ્વકાયર ભકપતભયઇ જનર દેીલર ૯૭૨૬૯૩૩૮૮૮ ૯૫૭૪૦૪૧૨૯૪

૩૯ ગોરધનભયઇ વયનજભયઇ પરાયર રયજીવકાયર રેીયશંવરભયઇ ભટ દેીળળ્ય (તવા ચયિ)્ ૯૪૨૭૨૪૬૪૧૮ ૯૭૨૩૯૭૫૬૪૯

૪૦
ચં્ મસિ ાહિપતમસિ ગોહિલ

(I/C)
ારરયષય ભરતમસિ જડેજ ધયરડી ૯૪૨૬૪૫૬૩૭૪ ૯૭૧૪૫૮૬૪૨૨

૪૧ ાનકષેન સોડયભયઇ ાવીયણય રવીભયઇ તકલસરભયઇ ાવીયણય નીય જક .રયજપરય ૯૯૨૪૮૮૩૩૪૬ ૯૦૩૩૯૧૧૨૭૮

૪૨ ાંછયષય િરીચન્મસિ સરીૈ્ય અજકન્મસિ શેલકભય ગોહિલ નીય સાગયણય ૯૯૦૪૯૪૯૦૪૪ ૯૭૧૨૧૧૫૦૯૮

૪૩
ઘનશ્યામસિ અજતમસિ

સરીૈ્ય
વીજ્રયજમસિ િ.ે રયઠોડ નીર વયારોળ ૯૪૨૮૭૮૭૮૭૨ ૯૬૮૭૨૨૨૧૧૧

૪૪ જીયષય યકીરયજમસિ સરીૈ્ય શયાળભયઇ.એન.ભયદરવય નીર છયપરી (તવા ચયિ)્ ૯૭૧૪૬૬૦૫૨૧ ૯૯૭૯૧૦૬૯૯૦

૪૫ ધરરજષય લરલકભય સરીૈ્ય શયાળભયઇ.એન.ભયદરવય નયનય ઘયણય ૯૯૦૪૬૦૩૨૭૮ ૯૯૭૯૧૦૬૯૯૦

૪૬ ખયટયભયઇ દેસકરભયઇ ચયીડય ાનસકખભયર ાથકરભયર ધાધધય નયનર ષયષદર્યત ૯૪૨૮૦૩૧૬૩૪ ૯૪૨૯૬૪૦૨૭૦

૪૭ ભકપતભયઇ જષરદયનભયઇ ષયટી નરેન્ભયઇ ભગતભયઇ રયઠોડ
નયનર ાાડીયળી (તવા

ચયિ)્
૯૭૨૩૩૪૪૯૧૧ ૯૪૨૯૫૫૪૨૪૫

૪૮ ાંજકષેન ઘકસયભયઇ ઢયપય વૈલયસષેન લયલજભયર જનર નરચડી ૯૯૭૯૫૩૮૨૫૮ ૮૨૩૮૦૪૬૨૦૬

૪૯ ગરતયષય શદવતમસિ ગોહિલ િર્દવકાયર મકળજભયર ધાધલય નશેર્ય (તવા ચયિ)્ ૮૧૪૦૨૦૩૪૯૬ ૯૯૭૪૯૨૩૭૮૫

૫૦ જવકષેન સયાતભયઇ ષોળી્ય ભયવીવયષેન દેીશંવરભયઇ દીે નેસીડ (તવા ચયિ)્ ૯૩૨૮૨૦૪૦૩૧ ૮૦૦૦૧૩૦૨૭૯

૫૧ વનવષય ભરમકભય સરીૈ્ય ધા્ષટયષેન ખયટયભયઇ ષયરૈ્ય પસીર ૬૩૫૪૩૭૮૦૪૭ ૯૪૦૮૮૨૭૨૯૯



કર સરપંચ નંુ ન્ર તલ્ટી ્ર રતંીનંુ ન્ર ગ્ર પંચ્યતનંુ ન્ર
રોબ્ઇલ નંબર

સરપંચ તલ્ટી ્ર રતંી

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬

૫૨ ગવકષેન દદ્યળભયઇ જં કંચય દદલકભયઇ ાધકભયઇ ાોભ પયણર્યળી ૯૯૦૯૩૯૬૧૨૧ ૮૭૫૮૨૮૮૫૭૫

૫૩ દદીયળીષેન ભોજભયઇ ાોરી ધરતરષેન ીેણરશંવરભયઇ ભટૃ પયદરગઢ ૯૭૩૭૬૫૭૨૯૫ ૭૪૦૫૪૭૫૧૬૪

૫૪ રયજકષય સકખકભય ગોહિલ અરવીદવકાયર શશીલયલ લયધીય પયદરી (ગો) ૯૮૨૫૬૨૨૭૯૧ ૯૯૦૪૦૫૬૨૫૦

૫૫ અજકષેન ગરગયભયઇ ભંાર (ચયિ)્ ાિેકલભયઇ િીાતંભયઇ ાવીયણય પયદરી (ભં) (તવા ચયિ)્ ૯૯૧૩૧૦૪૬૧૦ ૮૪૬૦૪૯૬૬૮૫

૫૬ શરશરષેન પાચયભયઇ જંજળય રાેશચં્ નયનજભયઇ ધાધલલ્ ય પયીઠી ૯૯૨૫૫૨૪૨૫૫ ૯૫૭૪૯૪૩૦૧૨

૫૭ િંસયષેન ષયંકભયઇ ઇટયળી્ય જ્પયલભયઇ ાનસકખભયઇ રયી પાચપરપળય (તવા ચયિ)્ ૮૭૮૦૫૪૫૪૭૨ ૯૯૨૪૮૧૦૫૦૭

૫૮ ારણયષેન ફયફયભયઇ ઢયપય નનલશેવકાયર ધરરયભયઇ સોલંવી પરથલપકર ૯૯૯૮૫૪૫૧૦૫ ૭૩૫૯૭૩૭૩૯૪

૫૯ નના્ળયષેન ભકપતભયઇ પંડ્ય દદલકભયઇ ાધકભયઇ ાોભ પરપરલય ૯૪૨૬૯૨૩૬૪૯ ૮૭૫૮૨૮૮૫૭૫

૬૦ રેખયષેન નયરસંગભયઇ પરાયર જ્દીપવકાયર નયનજભયઇ ભટ પીગળી ૯૪૨૮૫૯૧૬૬૧ ૯૯૨૪૯૪૧૧૪

૬૧ ગોદીષેન ભરાયભયઇ ભયલર્ય ભરતભયઇ ષેચરભયઇ ખસર્ય પતયપરય ૯૭૨૬૮૯૪૭૬૨ ૯૪૦૮૦૨૨૮૩૮

૬૨ િસંેગભયઇ પેાજભયઇ સરીૈ્ય અશોવભયઇ લખાણભયઇ ડયભર ફકલસર ૯૭૧૪૬૬૧૧૦૨ ૯૮૭૯૯૬૯૬૧૧

૬૩ તયરયષય આસકભય ગોહિલ દદનશેવકાયર ાણરરયા અગયીત ષપયડય ૯૯૦૪૩૬૭૯૪૫ ૯૧૭૩૮૨૦૮૪૫

૬૪ વૈલયસષેન રાશેભયઇ ીઘયસર્ય દદનશેવકાયર ાણરરયા અગયીત ષપયસરય ૯૯૦૪૭૪૦૭૦૮ ૯૧૭૩૮૨૦૮૪૫

૬૫ પયગજભયઇ અરજણભયઇ ીેગડ જ્દીપવકાયર નયનજભયઇ ભટ ષયખલવય (તવા ચયિ)્ ૭૮૧૮૯૮૨૫૭૨ ૯૯૨૪૯૪૪૧૧૪

૬૬ નયરણભયઇ ાેઘયભયઇ ભાગરય ઉીશ્રષેન નયનજભયઇ ભટ ષાભોર ૯૭૨૩૯૩૧૫૧૫ ૭૪૦૫૭૫૮૫૮૩

૬૭ ડય્યભયઇ વયળકભયઇ ાયલા નનલાષેન હિાતભયઇ સોલંવી ષેલડય ૮૪૬૯૪૭૮૭૨૮ ૬૩૫૫૭૦૧૩૪૧

૬૮ ગરતયષેન તકલસરભયઇ ષલર ભરતભયઇ ભોળયભયઇ દેસયઇ ષેલય ૯૦૯૯૦૮૮૨૮૫ ૯૮૨૪૯૮૫૫૮૪

૬૯ લયડકષેન સયાતભયઇ ભયદરવય ભરતભયઇ િ.ે જદી ષોડવી (તવા ચયિ)્ ૯૪૨૯૫૮૭૮૯૨ ૭૫૬૭૦૨૬૭૭૬

૭૦ રયજકભયઇ રયાભયઇ ભંાર વકલદીપમસિ અભેમસિ ચૌિયણ ષોરડય ૯૦૮૨૮૦૮૦૮૦ ૯૦૯૯૧૮૯૨૫૫

૭૧ િનકભય અનવકભય સરીૈ્ય વકલદીપમસિ અભેમસિ ચૌિયણ ષોરડી (તવા ચયિ)્ ૯૪૨૯૫૮૩૦૯૩ ૯૦૯૯૧૮૯૨૫૫

૭૨ ભયનકષેન ધરરભયઇ સોલંવી રાશેચં્ નયનજભયઇ ધાધલલ્ ય
વવીતયષેન જિણયભયઇ

ષયરૈ્ય
૮૧૪૦૨૭૪૩૩૩ ૭૬૨૩૯૯૫૮૧૫

૭૩ પયતકભયઇ જણયભયઇ ચોીટી્ય દદનશેવકાયર ષયંકભયઇ ષયરૈ્ય ભ્યીળનં. ૧ ૯૪૨૭૨૪૮૫૮૬ ૯૪૨૯૫૮૫૮૫૭

૭૪ રયણયભયઇ ગોવીદભયઇ ડાગર દદનશેવકાયર ષયંકભયઇ ષયરૈ્ય ભ્યીળનં. ર ૯૯૭૪૯૪૭૮૭૨ ૯૪૨૯૫૮૫૮૫૭

૭૫ અરણયષેન સકરેશભયઇ િકં ષલ દદનશેવકાયર ષયંકભયઇ ષયરૈ્ય ભ્યીળનં. ૩ ૯૭૨૩૨૯૮૩૮૩ ૯૪૨૯૫૮૫૮૫૭

૭૬ તકલસરભયઇ પકનયભયઇ ાવીયણય રયવેશવકાયર પવીણભયર ીયઘેલય ભયરયપરય ૯૭૨૩૫૯૯૯૨૪ ૯૯૦૪૬૧૪૨૮૯

૭૭ ભગરરથમસિ ષચકભય ગોહિલ ભયવીવયષેન દેીશંવરભયઇ દીે ભયરોલર (તવા ચયિ)્ ૯૩૭૪૭૪૧૯૧૯ ૮૦૦૦૧૩૦૨૭૯

૭૮ ગોષરભયઇ િયદયભયઇ લયડીય વીશયલવકાયર પવીણભયઇ ભટ ભયલર (તવા ચયિ)્ ૯૬૦૧૬૦૩૯૯૮ ૮૪૬૦૫૫૧૬૫૦

૭૯ જણવકભયઇ ષયીભયઇ લકણર્ય ભરતભયઇ િ.ે જદી ભકંગર (તવા ચયિ)્ ૯૭૩૭૩૫૬૧૪૬ ૭૫૬૭૦૨૬૭૭૬

૮૦ ગોરધનભયઇ સકખયભયઇ િતેયપરય ન્નયષેન આર પરાયર ભેગયળી ૯૯૧૯૨૩૪૬૩૫ ૮૧૫૪૮૪૦૮૮૫
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૮૧ જ્ંંતભયઇ દયનયભયઇ ાયર નરેશવકાયર શાતરભયઇ જરર ાણયર ૯૭૩૭૪૧૮૩૯૪ ૯૪૨૭૨૬૨૬૦૨

૮૨
ષરપરનભયઇ સગરયાભયઇ

સોલંવી
રયવેશવકાયર પવીણભયર ીયઘેલય ાથયીડય ૭૩૫૯૯૪૨૬૪૪ ૯૯૦૪૬૧૪૨૮૯

૮૩
પકથ્ીરયજમસિ જગદદશમસિ

રયઠોડ
મકનશેવકાયર ગોવીદભયઇ પંડ્ય ાધકીન ૯૬૬૨૬૯૦૧૨૩ ૮૧૫૪૮૧૫૨૦૫

૮૪ જાનયષેન નયનજભયઇ સાખટ વૈલયસષેન લયલજભયર જનર ાિયદેીપરય ૬૩૫૩૯૦૯૦૬૦ ૮૨૩૮૦૪૬૨૦૬

૮૫
વીજ્દયનભયઇ અજકભયઇ

ભેીલર્ય
રયજકલષેન ભગતકભયઇ ષયરૈ્ય ાંગેળય (તવા ચયિ)્ ૯૯૨૫૨૬૨૫૧૩ ૯૭૩૭૩૬૫૩૪૭

૮૬ પયચરષેન ષોઘયભયઇ ચૌિયણ ભકારષેન રયાજભયઇ ઘાઘધય ાયખણર્ય ૯૬૮૭૪૩૩૬૯૯ ૯૪૨૯૫૦૪૭૧૧

૮૭ ીયનષય રવકભય ગોહિલ પય્લષેન ાનકભયઇ જનર ાયાસર ૯૭૭૩૧૨૭૮૪૦ ૯૯૨૪૮૩૫૮૪૮

૮૮ ્ોગરતયષય ભકપેન્મસિ ગોહિલ
ઘનશ્યાભયઇ ાનસકખભયઇ

દકષરી્ય
ાાડીય ૯૯૦૯૬૬૬૯૯૯ ૮૯૮૦૯૬૩૫૦૯

૮૯ ીજકષેન ાોનયભયઇ દદિોરય જગદીશભયઇ ીયઘયભયઇ ડયભર ારઠીીરરડી ૯૦૧૬૨૮૩૮૪૮ ૯૯૭૮૨૩૧૭૯૩

૯૦
ઘનશ્યાભયઇ ગોવીદભયઇ

ષયરૈ્ય
મકનશેવકાયર ગોવીદભયઇ પંડ્ય ાેથળય ૯૯૭૮૩૩૧૯૪૯ ૮૧૫૪૮૧૫૨૦૫

૯૧ ભકપતભયઇ ાયણસકરભયઇ ભંાર શયાળભયઇ.એન.ભયદરવય ાોટય ઘયણય ૯૯૭૪૪૪૨૩૪૨ ૯૯૭૯૧૦૬૯૯૦

૯૨ ાનકભયઇ ધનજભયઇ સોલંવી ાનસકખભયર ાથકરભયર ધાધધય ાોટી ષયષરી્યત ૯૪૨૮૮૫૬૪૨૮ ૯૪૨૯૬૪૦૨૭૦

૯૩ ષયલયભયઇ ભવયભયઇ ખાળ નરેન્ભયઇ ભગતભયઇ રયઠોડ
ાોટી

ાાડીયળી(તવાચયિ)્
૯૮૯૮૭૯૩૯૨૭ ૯૪૨૯૫૫૪૨૪૫

૯૪ સોનલષેન રયાજભયઇ સોિલય ્ગશેવકાયર વયશરરયાભયઇ જળેલય રયજપરય નં.ર ૯૬૮૭૭૭૬૬૬૧ ૭૮૭૮૭૮૩૮૮૩

૯૫
વયજલષેન રયજકભયઇ ચોપડય

(ચયિ)્

અનનરયષેન શયિ કંદીનભયઇ

ીેલયણર
રયાપરય ૯૯૧૩૦૮૪૨૩૫ ૭૦૧૬૫૮૧૧૯૨

૯૬ નરમકષેન જીયભયઇ લયધીય સકંદરજભયઇ ઘેલયભયઇ પંડ્ય રયળગોન (તવા ચયિ)્ ૯૫૫૮૫૮૬૦૪૬ ૮૭૫૮૭૪૫૭૫૩

૯૭
શંભકભયર ાયધયભયર ાવીયણય

(I/C)
અારતયષેન ાિેશભયઇ ષયરૈ્ય રેલર્ય ૯૭૧૪૫૮૨૪૫૭ ૯૮૯૮૩૫૩૬૬૭

૯૮ ીર્ષય ભગરરથમસિ સરીૈ્ય ભરતભયઇ ષેચરભયઇ ખસર્ય રોજ્ય (તવા ચયિ)્ ૯૭૧૪૩૭૩૯૩૯ ૯૪૦૮૦૨૨૮૩૮

૯૯ ચતેનયષેન નરેશભયઇ વકવડી્ય વીશયલભયર પર. ભટ રો્લ ૯૮૭૯૩૧૫૦૨૩ ૮૪૬૦૫૫૧૬૫૦

૧૦૦ ાયનસંગભયઇ નયનકભયઇ ખસર્ય નમતયષેન ધનજભયઇ લયધીય લરલરીયી (તવા ચયિ)્ ૯૯૦૪૬૪૪૧૯૧ ૯૬૬૪૮૨૩૨૭૫

૧૦૧ ખાયષય ગરરભય સરીૈ્ય ભરતભયઇ ષેચરભયઇ ખસર્ય ીયટલર્ય (તવા ચયિ)્ ૯૯૦૯૭૭૭૩૩૩ ૯૪૦૮૦૨૨૮૩૮

૧૦૨ પતયપષય અજતમસિ સરીૈ્ય ીયાનરય્ ાનકભયઇ ષયરૈ્ય ીયલર (તવા ચયિ)્ ૯૪૨૮૬૩૭૯૮૦ ૯૮૨૪૪૯૦૦૦

૧૦૩ દેીવકં ીરષેન નરશરભયઇ જદી િસમકખભયઇ પકનયભયઇ ભટ ીયીડી (તવા ચયિ)્ ૯૯૦૯૩૫૫૬૮૫ ૯૭૨૪૩૬૨૪૯૭

૧૦૪ ાઘરષેન વીિયભયઇ ડોડી્ય રયજકલષેન ભગતકભયઇ ષયરૈ્ય ીેજદરી ૭૮૭૮૪૬૯૩૦૨ ૯૭૩૭૩૬૫૩૪૭
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૧૦૫ ગરતયષેન જગદદશભયઇ ધાધધય અરીીદવકાયર શરીલયલ લયધીય ીેળયીદર (તવા ચયિ)્ ૯૪૨૬૮૫૬૪૩૯ ૯૯૦૪૦૫૬૨૫૦

૧૦૬ જજષય ગગકભયઇ વકં ચયલય ાનસકખભયઇ ાથકરભયઇ ધાધલય શેીયળી્ય (તવા ચયિ)્ ૯૬૨૪૦૧૧૩૨૨ ૯૪૨૯૬૪૦૨૭૦

૧૦૭
શશલયષેન અશોવભયર

ીયઘેલય (I/C)

અનનરયષેન શયિ કંદીનભયઇ

ીેલયણર
શેળયીદર ૯૯૨૪૭૭૩૮૮૩ ૭૦૧૬૫૮૧૧૯૨

૧૦૮ આશયષેન મકવેશભયઇ ીઘયસર્ય રયાશેરીષય છેલકભય ગોહિલ શોભયીડ ૯૩૨૭૬૦૬૦૬૦ ૭૮૭૪૪૫૯૫૧૧

૧૦૯ ીર્ષેન અશોવભયઇ ગાગયણર વીજ્વકાયર િરગોીીદભયઇ જનર સખીદર ૭૫૬૭૯૦૫૨૧૪ ૯૫૫૮૭૦૧૩૨૦

૧૧૦ ચંન્વયષેન શાતરલયલ જનર શૈલરેવકાયર પતયપરય્ પંડય સથરય ૯૮૨૪૯૨૧૪૫૮ ૯૫૭૪૯૬૮૫૨૩

૧૧૧ જાવકષેન ભયનકશંવરભયઇ ભટૃ ભરતભયઇ ભોળયભયઇ દેસયઇ સાહઢ્યળય ૯૮૨૪૮૩૧૫૬૧ ૯૮૨૪૯૮૫૫૮૪

૧૧૨
િર્ષેન વીષનકભયર ્યદી

(I/C)
સકરેશભયઇ ાનકભયઇ દદ્ોરય સરતયનપર ૯૬૨૪૯૨૨૮૮૦ ૯૮૭૯૩૩૧૫૬૫

૧૧૩ અરણયષય િયલકભય સરીૈ્ય
અનનરયષેન શયિ કંદીનભયઇ

ીેલયણર
સાખડયસર નં.૧ ૯૯૦૪૬૨૮૬૮૩ ૭૦૧૬૫૮૧૧૯૨

૧૧૪ ષયઘકષેન જણયભયઇ ઘોઘયરી જિતેન્મસિ પતપમસિ ગોહિલ સાખડયસરન.ં૨ ૯૧૦૬૪૧૧૨૫૭ ૯૨૬૫૫૨૩૯૧૮

૧૧૫ વપતરષય દદથ્ીજ્મસિ ગોહિલ
ઘનશ્યાભયઇ ાનસકખભયઇ

દકષરી્ય
સોસર્ય ૯૯૨૫૯૮૯૯૯૯ ૮૯૮૦૯૬૩૫૦૯

૧૧૬ નયગભયઇ રયણીગભયઇ ાોભ િર્દવકાયર મકળજભયર ધાધલય િંકવીડ ૯૭૩૭૩૪૩૧૩૧ ૯૯૭૪૯૨૩૭૮૫

૧૧૭ ધનજભયઇ ડય્યભયઇ ાવીયણય પય્લષેન ાનકભયઇ જનર િારરપરય ૬૩૫૨૨૦૦૯૧૭ ૯૯૨૪૮૩૫૮૪૮

૧૧૮ ાંજકલયષેન ચરથરભયઇ ીયળય ધા્ષટયષેન ખયટયભયઇ ષયરૈ્ય િયજપર (તવા ચયિ)્ ૯૬૨૪૯૮૬૮૫૦ ૯૪૦૮૮૨૭૨૯૯


