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ુ ંડ ન ં યજમાન ુ ં  નામ  ગામ 

૧ રમેશ ુમાર મફા  માળ  

ઓમ કાશભાઈ ભે દાસ રામાવત 

ભાભર 

ડ સા 
૨ ગગદાદાસ રામાભાઈ પટલ  લાખણી 
3 ઉમેદભાઈ રામાભાઈ પટલ  લાખણી 
૪ પરાગભાઈ ઠાભાઈ રાજ ૂ ત  ઢ મા 
૫ દવસીભાઈ ગનાથભાઈ પટલ  ઢર યાણા 
૬ કા ભાઇ જગશીભાઈ પટલ  તાપ ુરા 
૭ મોતીભાઈ હોથી  ુરો હત ડ સા 
૮ હ ુ  ુર  પટલ  

નાગ ભાઈ ભાવભી પટલ  
દવ કાપડ  

કોળાવા 
૯ જગશીભાઈ ુવરાભાઈ રાજ ૂત  ુ ંડાળ યા 
૧૦ મહાદવભાઈ શ ગભાઈ પટલ  સ ેડા 
૧૧ મહ ુમાર કશવલાલ િ વેદ  થરાદ 
૧૨ કરશનભાઈ િવરાભાઈ પિત  મ ુર 
૧૩ ધમાભાઇ કમાભાઈ માળ   રાજ ુરા 
૧૪ ગોદાભાઈ ડામરાભાઈ માળ   તાપ ુરા 
૧૫ દનેશભાઈ સાંમતાંભાઈ ઢમેચા ઢ મા 
૧૬ નાન ભાઈ કાળાભાઈ ઢમેચા ઢ મા 
૧૭ સેધાભાઇ અરજણભાઈ ઢમેચા ઢ મા 
૧૮ પબાભાઈ નીલાભાઈ ઢમેચા ઢ મા 
૧૯ સાંમતાંભાઈ કરશનભાઈ ઢમેચા ઢ મા 
૨૦ ભાણા  ખાના  પટલ  મીઠાવી રાણા 
૨૧ ખાના  સવા  પટલ  કોળાવા 
૨૨ ખેતાભાઇ ધમાભાઇ પટલ  કોળાવા 
૨૩ ઠાકરશીભાઇ ઉદા  રાજ ૂત  અસારા 
૨૪ જોહાભાઈ પાભાઇ પટલ  પથામડા 



૨૫ હરદાસભાઈ માવ ભાઈ પટલ  આકોલી 
૨૬ શંકરવન ર ુવન ગૌ વામી સોની 
૨૭ દયા  િવરમ  રાઠોડ ભોડાલીયા 
૨૮ ડા ાભાઈ અમરસીહ  રાઠોડ ભોડાલીયા 
૨૯ દવસીભાઈ મહાદવભાઈ ભાટ  વાવ 
૩૦ ભેમાંભાઈ નરબતાભાઈ ઢમેચા ઢ મા 
૩૧ ુળારામ માભાઈ યાસ માવસર  
૩૨ સામાંબેન અરજણભાઈ સોલંક   ભોરોલ 
૩૩ શંકર  કલા  ુથાર  વાવ 
૩૪ પશીભાઈ નાગ ભાઈ વ ર  વાવ 
૩૫ રતનસીભાઈ ગણેશભાઈ  માવસર  
૩૬ ુનમા  રણછોડ  ચૌધર   દયપ 
૩૭ જગાભાઇ કાન ભાઈ પટલ  માડકા 
૩૮ રામચં ભાઈ દાનાભાઈ ઢમેચા  ઢ મા 
૩૯ રા ભાઈ વર ંગભાઈ માળ   તાપ ુરા 
૪૦ સવ ભાઈ ધનરાજભાઈ પટલ  ઢ મા 
૪૧ ભગવાનભાઈ રભાભાઈ ભાટ  વાવ 
૪૨ વાઘા  અના  માળ   ડ સા 
૪૩ દવાભાઈ ુંગભાઈ પિત  ઉચપા 
૪૪ લખીરામ બેચરભાઈ ુથાર  ગંભીર ુરા 
૪૫ નાગ ભાઈ વર ંગભાઈ માળ   તાપ ુરા 
૪૬ પીરાભાઈ કાળાભાઈ ઢમેચા  ઢ મા 
૪૭ કરશનભાઈ માનાભાઈ રાજ ૂત  તાપ ુરા 
૪૮ ુ ંગરાભાઈ ુ ંપા  પટલ  સાબા 
૪૯ પીરાભાઈ વીરદાસભાઈ પટલ  તાપ ુરા 
૫૦ પીરાભાઈ હમાભાઈ પટલ  તાપ ુરા 
૫૧ ઉકાભાઈ વાભાઈ ચાવોડ અછવાડ યા 
૫૨ લાલ ભાઈ દવ ભાઈ દવે ઝેરડા 
૫૩ કરશનભાઈ સતાભાઈ પટલ  પમ ુ ં
૫૪ તસીભાઈ નાગ ભાઈ પટલ  ઢ મા 
૫૫ પસીભાઈ ખેતસીભાઇ પટલ  ઢ મા 



૫૬ માંગીદાસ ભે દાસ વૈ ણવ જોધ ુર 
૫૭ ભગવાનભાઈ હમરાજભાઈ પટલ  ઢ મા 
૫૮ સોગા  સવા  મોદ   વાઘાસણ 
૫૯ કાન ભાઈ મોતીભાઈ પટલ  પમ ુ ં
૬૦ ગેના  મગના  ુથાર  પમ ુ ં
૬૧ વાઘાભાઇ કા ભાઇ પટલ  ઢ મા 
૬૨ ુળાભાઈ નારણભાઈ ઢમેચા  ઢ મા 
૬૩ ઈ રભાઈ ધમાભાઇ ઢમેચા  ઢ મા 
૬૪ બારામભાઈ ુરામ ઢમેચા  ઢ મા 
૬૫ નારણભાઈ ઈશારાભાઈ માળ  તાપ ુરા 
૬૬ હ રાભાઈ ુંગભાઈ પટલ  રામ આસરા 
૬૭ સવા  ગલા  પટલ  દવ કાપડ  
૬૮ મશ ભાઈ ધના  પટલ  ઢર યાણા 
૬૯ વનાભાઈ હર ભાઈ પટલ  ઢર યાણા 
૭૦ હ રાભાઈ રાસગાભાઈ ઢમેચા  ઢ મા 
૭૧ ભાણાભાઈ ગણેશભાઈ રાજ ુત  ઢ મા 
૭૨ કમાભાઈ દવાભાઈ પટલ  ઢર યાણા 
૭૩ ચેલાભાઈ સોના  ચૌધર  ધણસોલ 
૭૪ ભરતભાઈ ભગવાનભાઈ ભાટ  વાવ 
૭૫ નાગ ભાઈ પરખાભાઇ પટલ  ચીભડા 
૭૬ વાઘાભાઇ મન ભાઈ માળ   ધનાણા 
૭૭ શંકરલાલ ગંગારામ માળ   ઢ મા 
૭૮ તસીભાઈ ગોિવદભાઈ  માળ   બ ુવાળા 
૭૯ ભાણાભાઈ ઠાભાઈ રાજ ૂત ઢ મા 
૮૦ કરશનભાઈ અણદાભાઈ પટલ  રડકા 
૮૧ રતા  સવા  રાજ ૂત  ઢ મા  
૮૨ ડા ાભાઈ જોધા  પટલ  ડરા 
૮૩ હંસા  ચમના  પટલ  ધરવાણા 
૮૪ વેના  રગનાથ  પટલ  ડરા 
૮૫ નવા  ગેના  માળ   તાપ ુરા 
૮૬ નારણ  ઉકા  પટલ  ભેસાણા 



૮૭ વાઘાભાઇ તે ભાઈ પટલ  ઢ મા 
૮૮ અજબાભાઈ સોનાભાઇ ચૌધર  ડાઈ 
૮૯ ુળાભાઈ માવ ભાઈ પટલ  ભરડવા 
૯૦ ુ દાભાઈ સવ ભાઈ રાજ ૂત  ભરડવા 
૯૧ બાભાઈ કરમસીભાઈ પટલ ઢ મા 
૯૨ સવ ભાઈ વાઘાભાઇ પટલ  ઢ મા 
૯૩ રાયમલભાઈ દવશીભાઈ માળ  ગોલગામ 
૯૪ રા ભાઈ કરમશીભાઈ માળ  તાપ ુરા 
૯૫ નાગ ભાઈ વાઘાભાઇ પટલ  ફાંગડ  
૯૬ મહાદવભાઈ કરમશીભાઈ પટલ  ઢ મા 
૯૭ પીરા  વીર  સોલંક ઢ મા 
૯૮ બાવાભાઈ પટલ  ભરડવા 
૯૯  માવ ભાઈ વતાભાઈ પટલ  સ ેડા 
૧૦૦ ભેમાભાઈ વગતાભાઈ પટલ  ગેળા 
૧૦૧ વા  ખેતા  પટલ  સાબા 
૧૦૨ અરજણભાઈ દાનાભાઈ પટલ  ફાંગડ  
૧૦૩ તસીભાઈ મન ભાઈ માળ  ડ સા 
૧૦૪ ુ ંબા  નાગ ભાઈ પટલ  

ુભાઈ કસરા  માળ   
ભેસાણા 
થરાદ 

૧૦૫ પ ાભાઈ સાંમતાભાઈ પટલ  માન ુરા 
૧૦૬ પબાભાઈ રવ ભાઈ પટલ  ઢ મા 
૧૦૭ કરશનભાઈ કાન ભાઈ પટલ  માન ુરા 
૧૦૮ રવ ભાઈ કાળાભાઈ પટલ   ઢર યાણા 
 


