
ક્રમ
જીલ્લાન ું 
નામ

તાલ કાન ું નામ ગ્રામસેવક ન ું નામ મોબાઈલ નુંબર હેડક્વાટરન  ગામન  નામ
ગ્રામસેવક ના સેજામાું સમાવવષ્ટ ગામોના નામ તમામ ગામના નામ 

લખવા

ગ્રામસેવક ના સેજામાું 
સમાવવષ્ટ ગામોની 

સુંખ્યા

ઇ મેઇલ આઇ.ડી

૧
અમરેલી અમરેલી શ્રી એન.જી.રામાણી ૯૯૭૯૭૬૨૨૬૩ વવઠ્ઠલપ ર 

વવઠ્ઠલપ ર , ચાુંપાથળ , તરક તળાવ , પીઠવાજાળ , રાજસ્થળી , સોનારીયા , 

ફતેપ ર , બક્ષીપ ર
૮

n.g.ramani123@gmail.com

૨
અમરેલી અમરેલી ઈ.ચાજજ. શ્રી એન.જી.રામાણી ૯૯૭૯૭૬૨૨૬૩ અમરેલી અમરેલી , ઈશ્વરીયા , પ્રતાપપરા ૩

n.g.ramani123@gmail.com

૩
અમરેલી અમરેલી શ્રી આર.વી.રાજપરા ૯૨૬૫૨૭૯૧૭૯ જાળીયા જાળીયા , મોટા ભુંડારીયા , સણોસરા , ગાવડકા , થોરડી , બાબાપ ર , રુંગપ ર ૭

ratilalrajpara@gmail.com

૪
અમરેલી અમરેલી ઈ.ચાજજ. શ્રી આર.વી.રાજપરા ૯૨૬૫૨૭૯૧૭૯ ખારી ખીજડીયા 

ખારી ખીજડીયા , કમીગઢ , કેરાળા , મોટા માુંડવડા , ઢોલરવા , ટીંબલા 

,પાણીયા
૭

ratilalrajpara@gmail.com

૫
અમરેલી અમરેલી શ્રી એમ.એસ. ડાભી ૯૯૨૫૨૨૭૦૩૧ ચચતલ ચચતલ , જશવુંતગઢ , ટીંબા , મોણપ ર , રાુંઢીયા ૫

mahesh.dabhi1986@gmail.com

૬
અમરેલી અમરેલી ઈ.ચાજજ. શ્રી એમ.એસ. ડાભી ૯૯૨૫૨૨૭૦૩૧ શેડ ભાર 

શેડ ભાર , હરીપ રા , સ રગપ રા , ખીજડીયા રાદડીયા , નાના માચીયાળા , મોટા 

માચચયાળા , વરસડા
૭

mahesh.dabhi1986@gmail.com

૭
અમરેલી અમરેલી શ્રી સી.ડી. સોજીત્રા ૯૪૨૭૨૬૦૯૬૮ મોટા ગોખરવાળા

મોટા ગોખરવાળા , નાના ગોખરવાળા , ચાુંદગઢ , લાપાળીયા , દેવળીયા , 

ચક્કરગઢ , લાલાવદર
૭

chimanbhaisojitra123@gmail.com

૮
અમરેલી અમરેલી શ્રીમતત કે.ય .સાુંગાણી ૭૫૭૫૦૧૫૭૧૧ માુંગવાપાળ 

માુંગવાપાળ , રરકડીયા , નાના આુંકડીયા, કેરીયાનાગસ , સાુંગાડેરી , 

વેણીવદર , અમરપ ર (વરુડી), પીપળલગ , ગીરીયા
૯

kusangani@gmail.com

૯
અમરેલી અમરેલી ઈ.ચાજજ. શ્રીમતત કે.ય .સાુંગાણી ૭૫૭૫૦૧૫૭૧૧ મોટા આુંકડીયા મોટા આુંકડીયા , કાઠમા , માલવણ , દરહુંડા , નાના ભુંડારીયા , વડેરા ૬

kusangani@gmail.com

૧૦
અમરેલી અમરેલી શ્રીમતત એમ.બી.કુંડોલીયા ૭૩૫૯૩૮૦૦૪૨ વાુંવકયા વાુંવકયા , નવા ચખજડીયા , મેડી , સરુંભડા ,નાના માુંડવડા , તરવડા ૬

kandoliyamaya10@gmail.com

૧૧
અમરેલી અમરેલી શ્રીમતત કે.બી.મહેરીયા ૯૬૨૪૪૦૭૩૯૬ કેરરયાચાડ 

કેરરયાચાડ , દેવરાજીયા ,સાજીયાવદર , ચાડીયા , માળીલા , શુંભ પરા , ખડ 

ખુંભાળીયા
૭

kusummaheriya116@gmail.com

૧૨ અમરેલી જાફરાબાદ એમ.બી.સોલુંકી 9427738048 રોરહસા

ભાડા, વડલી, ચચત્રાસર, કેરાલા,રોરહસા, ધારાબુંદર,બલાના, સાકરીયા નાના, 

સાકરીયા મોટા, ઘેંસપ ર, સોખડા. 11 manusolanki80@gmail.com

૧૩ અમરેલી જાફરાબાદ ડી.એ.દાુંતી 9824635777 ટીંબી

ટીંબી. મોટામાણસા.પારટમાણસા.લોર. ફાચરીયા.પીછડી.એભલવડ. 

નવીજીકાદરી. જ નીજીકાદરી .હેમાળ.છેલણા 11 Divyeshdanti.bec@gmail.com 

૧૪ અમરેલી જાફરાબાદ ડી.એ.દાુંતી 9824635777 જાફરાબાદ

બેટાફરાબાદ . મીતીયાળા. વાુંઢ.  વરાહસ્વરૂપવઢેરા. કવડયાલી. ધોળાદ્રી. 

ભાકોદર  વરાહસ્વરૂપ વશયાળબે 10 Divyeshdanti.bec@gmail.com 

૧૫ અમરેલી જાફરાબાદ એ.એમ સોલુંકી 6353656407 નાગેશ્રી

નાગેશ્રી, દ ધાળા ,મીઠાપ ર ,ખાલસા ,કુંથારરયા કોળી કુંથારરયા ,બાલાનીવાવ 

સરોવડા,ભટવદર   ,કાગવદર ,લોઠપ ર ,લ ુંણસાપ ર 11 apsolanki204@gmail.com 

૧૬ અમરેલી લીલીયા આર.બી.ભાસ્કર ૯૭૨૬૮૮૯૪૮૨ લીલીયા મોટા લીલીયા મોટા,અુંટાવળયા,જાત્રોડા, ભેંસાણ,બોડીયા,પ ુંજાપાદર ૬ rbgramsevak@gmail.com 

૧૭ અમરેલી લીલીયા એસ.એમ.ગ ણા ૯૮૯૮૨૪૦૨૨૨ ક્રાુંકચ ક્રાુંકચ,બવાડા, બવાડી,ઈંગોરાળા, લોકા,લોકી,શેઢાવદર, ભેંસવડી ૮ sanjaypatelagree@gmail.com

૧૮ અમરેલી લીલીયા આર.એમ.શેખવા ૮૯૮૦૫૨૬૧૧૧ સલડી સલડી,પ તવળયા,ગોઢાવદર, મોટા કણકોટ,આુંબા ૫ shekhwarahul@gmail.com

૧૯ અમરેલી લીલીયા એ.કે.દેસાઈ ૯૬૨૪૩૪૭૬૮૦ ભોરીંગડા
ભોરીંગડા, ક તાણા,કલ્યાણપર,ખારા, ટીંબડી, વાઘવણયા, નાના લીલીયા, 

સનાવળયા, પીપળવા
૯ desaiajay09@gmail.com

૨૦ અમરેલી લીલીયા ડી.જ.ેદાફડા ૯૬૬૪૫૮૧૫૭૪ ગ ુંદરણ
ગ ુંદરણ, પાુંચતલાવડા, એકલેરા, નાના રાજકોટ, સાજણ ટીંબા, હાથીગઢ, 

હરીપર, ઢાુંગલા, નાના કણકોટ
૯ daya.dafda@gmail.com

૨૧ અમરેલી બાબરા એન. એમ. રૂડાણી ૯૬૮૭૩૯૧૪૩૬ બાબરા બાબરા,અમરાપરા, ગળકોટડી, ખાખરીયા, દરેડ, જામ બરવાળા, કરીયાણા ૭ rudaninikhil9998@gmail.com

૨૨ અમરેલી બાબરા એસ.પી. પનાળીયા ૯૯૦૪૬૭૭૪૨૮ ઉુંટવડ, ચમારડી(ચાજજ)

ઉુંટવડ, ચરખા, નવાણીયા, ઈશાપર, સ ક્વળા, નીલવડા, 

સમરઢયાળા,રાયપર, પાનસડા, તમયા ખીજડીયા, ચમારડી, વલારડી, ૧૭ panaliya.s92@gmail.com

૨૩ અમરેલી બાબરા એન.ય . ડાુંગર ૯૦૯૯૯૫૫૩૮૭ ખુંભાળા

ખુંભાળા, સ ખપ ર, વાુંવકયા, લાલકા, તાઈવદર, ઈશ્વરીયા, કીડી, શીરવાણીયા, 

નાની ક ું ડળ ૯ nareshdangar7511@gmail.com

૨૪ અમરેલી બાબરા બી.એચ. પરમાર ૯૫૩૭૨૦૫૦૩૫ મોટા દેવવળયા

મોટા દેવવળયા, ફૂલઝર, બળેલ પીપરીયા, ખીજડીયા કોટડા, ત્રમ્બોડા, 

નડાળા, રાણપર, લોન કોટડા, ૮ bharatparmar2018@gmail.com

૨૫ અમરેલી બાબરા બી.એસ. ડેર ૯૭૨૩૫૨૮૨૬૮ ઈંગોરાળા

ઈંગોરાળા, હાથીગઢ, લ ણકી, વાુંડળીયા, ભભલા, ભીલડી, અમરવાલપ ર, પીર 

ખીજડીયા, ક ુંવરગઢ ૯ bharatder602@gmail.com

ખેતીવાડી શાખા- વજલ્લા પુંચાયત, અમરેલી 

ગ્રામસેવક આપના ગામે 
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૨૬ અમરેલી બાબરા જી.બી. કચ્છી ૯૮૯૮૧૨૦૯૩૧ કોટડાપીઠા

કોટડાપીઠા, ગરણી, કન જકી, થોરખાણ, નોંધણવદર, વાવડા, કલોરાણા, 

ખાનપર ૮ gbkachchhi1964@gmail.com

૨૭ અમરેલી રાજ લા શ્રી એમ.પી.મકવાણા ૯૭૨૬૩૨૯૮૮૮ દાતરડી

દાતરડી,સમઢીયાળા-૧, પટવા, ખેરા, ચાુંચ, વવસળીયા, કથીવદર, ભેરાઇ, 

રામપરા-૨, કોવાયા, ધારાનો નેસ, ભચાદર, ઉચૈયા ૧૩ mansukh.makwana2011@gmail.com

૨૮ અમરેલી રાજ લા શ્રી આર.આર બામણીયા ૯૭૨૩૩૯૭૫૪૬ કોટડી

કોટડી, કાતર, ચોત્રા,બારપટોળી,ધ વડયા આગરીયા, નવા આગરરયા,મોટા 

આગરરયા,વાવડી, ભાક્ષી ૯ rameshbamaniya43@gmail.com

૨૯ અમરેલી રાજ લા  શ્રી એચ. એન. ભજગોતર ૯૭૩૭૪૦૪૪૨૮ બાબરીયાધાર

બાબરીયાધાર,અમ લી,નવાગામ,ખારી,મોટી ખેરાળી,નાની 

ખેરાળી,બાલાપર,મસ ુંદડા નાના મોટા, ડોળીયા,છાપરી ૧૦ hbhajgotar@gmail.com

૩૦ અમરેલી રાજ લા શ્રી વી. એચ. રાઠોડ ૯૫૮૬૫૮૭૨૧૫ ડ ુંગર

ડ ુંગર,નેસડી-૧,માુંડળ, મોરુંગી, જજજકા, ડ ુંગરપરડા, સાુંજણાવાવ,રાભડા, 

રામપરા-૧,નાના મોભીયાણા, મોટા મોભીયાણા ૧૧ vijay.h.rathod6066@gmail.com

૩૧ અમરેલી રાજ લા  શ્રી આર.કે પનારા ૯૯૯૮૯૯૭૨૭૩ ક ુંભારીયા

ક ુંભારીયા,રાજપરડા,ગાુંજાવદર,ઉટીંયા,ઝોલાપર, જનગાળા-૧, પીપાવાવ, 

મજાદર, દેવકા, હડમતીયા, મોટા રીંગણીયાળા ૧૧ rameshpanara38@gmail.com

૩૨ અમરેલી રાજ લા ઇ.ચાજજ.શ્રી વી. એચ. રાઠોડ ૯૫૮૬૫૮૭૨૧૫ વાવેરા

વાવેરા,ધારેશ્વર,રદપડીયા,બબજટાણા,ચારોડીયા,નાના 

રીંગણીયાળા,વડલી,માુંડરડી નવી જ ની, ક ુંડલીયાળા,ઝાુંઝરડા ૧૦ vijay.h.rathod6066@gmail.com

૩૩ અમરેલી રાજ લા ઇ.ચાજજ.શ્રી આર.કે.પનારા ૯૯૯૮૯૯૭૨૭૩ રાજ લા રાજ લા, કવડયાળી, ખાખબાઇ, ઝાુંપોદર, વડ,રહુંડોરણા,છતડીયા, ખાુંભલીયા ૮ rameshpanara38@gmail.com

૩૪ અમરેલી બગસરા શ્રી આર.કે.રામાણી ૯૪૨૭૭૪૭૧૩૫ મોટા મ ુંજીયાસર
મોટા મ ુંજીયાસર, નાના મ ુંજીયાસર, નવી હળીયાદ, જ ની હળીયાદ, 

માણેકવાડા, રફાળા, કડાયા, આદપ ર, સ ડાવડ, ઘુંટીયાણ
૧૦

૩૫ અમરેલી બગસરા ઇ.ચાજજ.શ્રી આર.કે.રામાણી ૯૪૨૭૭૪૭૧૩૫ શીલાણા
શીલાણા, હાલરીયા, હ લરીયા, હામાપ ર, સનાળીયા, ખીજડીયા, જામકા, 

કાગદડી, સમઢીયાળા, શાપર
૧૦

૩૬ અમરેલી બગસરા શ્રીમતત એ.જ.ેપટોળીયા ૮૧૪૧૯૧૯૭૫૪ હડાળા
હડાળા, બાલાપ ર, ખારી, નવા વાઘણીયા, જ ના વાઘણીયા, ચારણપીપળી, 

પીઠડીયા, માવજજજવા
૮ patoliyaalka@gmail.com

૩૭ અમરેલી બગસરા શ્રી જ.ેબી.પાનેરા ૯૬૨૪૭૬૪૮૮૮ બગસરા
બગસરા, નટવર, નવા પીપરીયા, ડેરી પીપરીયા, નવા ઝાુંઝરીયા, જ ના 

ઝાુંઝરીયા, લ ુંઘીયા, જઠેીયાવદર
૮ jitendra.panera888@gmail.com

૩૮ અમરેલી સાવરક ું ડલા શ્રી આર.ડી.માુંદળીયા
૯૮૭૯૩૮૮૫૯૭ પીઠવડી પીઠવડી,નાના ઝીંઝ ડા,ભેકરા,મોલડી,કેરાલા,ધાર

૬ rdmndaliya666@gmail.com

૩૯ અમરેલી સાવરક ું ડલા શ્રી એન.એ.ચાવડા
૯૨૨૮૩૨૧૪૫૩ નેસડી નેસડી,કરજાળા,સીમરણ,ઓવલયા,ચરખડીયા

૫ nachavda10@gmail.com

૪૦ અમરેલી સાવરક ું ડલા શ્રી એન.એમ.ડાભી
૭૫૬૭૦૩૨૭૭૨ સા.સામાપાદર સા.સામાપાદર,હાથસણી,કાનાતળાવ,મોટા ઝીંઝ ડા,

૪ nareshkumardabhi1212@gamail.com

૪૧ અમરેલી સાવરક ું ડલા શ્રી આર.બી.સોંદરવા
૯૭૧૨૧૯૫૫૧૮ સાવરક ું ડલા ક ું ડલા,નાના ભમોદદ્રા,અમૃતવેલ,

૩ rameshsondarava420@gmail.com

૪૨ અમરેલી સાવરક ું ડલા શ્રી આર.બી.સોંદરવા (ઇન્ચાજજ)
૯૭૧૨૧૯૫૫૧૮ જ ના સાવર જ ના સાવર,ખડકાળા,ભ વા,જીરા,બોરાળા,

૫ rameshsondarava420@gmail.com

૪૩ અમરેલી સાવરક ું ડલા શ્રી જ.ેપી.જીતતયા
૬૩૫૨૩૫૩૫૬૪ આુંબરડી આુંબરડી,આદસુંગ,ગીણીયા,ખોવડયાણા,બગોયા

૫ jitiyajitu@gmail.com

૪૪ અમરેલી સાવરક ું ડલા શ્રી એમ.કે.બગડા
૯૫૫૮૬૨૩૬૨૫ વાશીયાળી વાશીયાળી,સેંજળ,પીયાવા,ઠવી,જજેાદ,મેવાસા

૬ manojbagda2017@gmail.com

૪૫ અમરેલી સાવરક ું ડલા શ્રી વી.એન.તલાવડીયા
૭૩૫૯૫૮૫૫૭૮ વુંડા વુંડા,ફાચરરયા,ક કાવાવ,આકોલડા,ખાલપર,વફફાદ,મેકડા

૭ talavadiyavijay28@gmail.com

૪૬ અમરેલી સાવરક ું ડલા શ્રી જી.એમ.ચાુંદ 
૯૭૨૭૫૧૫૮૩૫ દોલતી દોલતી,થોરડી,મેરરયાણા,દેતડ,ભમ્મર,ઘણલા

૬ gmchandu05@gmail.com

૪૭ અમરેલી સાવરક ું ડલા શ્રી જ.ેએચ.ડેર
૯૭૨૬૮૧૬૫૪૦ મોટા ભામોદ્રા મોટા ભામોદ્રા,કેદારીયા

૨ derjignesh143@gmail.com

૪૮ અમરેલી સાવરક ું ડલા શ્રી જ.ેએચ.ડેર (ઇન્ચાજજ)
૯૭૨૬૮૧૬૫૪૦ શેલણા શેલણા,ઘોબા,પાટી,નાળ,વીરડી

૫ derjignesh143@gmail.com

૪૯ અમરેલી સાવરક ું ડલા શ્રી સી.એચ.ચાુંદ 
૯૭૨૩૮૩૮૧૭૪ હાડીડા હાડીડા,વીજપડી,ચીખલી,દાધીયા,જાુંબ ડા,વાણોટ

૬ chanduchampubhai123@gmail.com

૫૦ અમરેલી સાવરક ું ડલા શ્રી સી.એચ.ચાુંદ  (ઇન્ચાજજ)
૯૭૨૩૮૩૮૧૭૪ વલખાળા વલખાળા,નાની વડાલ,છાપરી,ભોકરવા,ડેડકડી,મઢડા

૬ chanduchampubhai123@gmail.com

૫૧ અમરેલી સાવરક ું ડલા જ.ેપી.ધામી
૯૬૩૮૭૦૯૯૫૫ ગાધકડા ગાધકડા,રામગઢ,વવજયનગર,ગોરડાકા,લ વારા,ખડસલી

૬ jalpadhami@gmail.com

૫૨ અમરેલી સાવરક ું ડલા શ્રી એચ.એસ.માુંગરોળીયા
૯૭૨૫૦૬૮૨૬૬ બાઢડા બાઢડા,અભરામપરા,ધજડી,જાબાળ,તમતતયાળા

૫ hirenmangaroliya@gmail.com

૫૩
અમરેલી લાઠી શ્રી એન.એલ.પરમાર 9714942093 ચાવુંડ ચાવુંડ,હીરાણા,દેરડીજાનબાઈ,કરકોલીયા,વવરપ ર,રાજકોટ નાના ૬

gsnlp2017@gmail.com

૫૪
અમરેલી લાઠી શ્રી એસ.આર.રેવર 7698322156 શેખ પીપરીયા શેખપીપરરયા,હરસ રપ ર,ટોડા,જરખીયા,અડતાળા,પ ુંજાપર, ૬ sureshrevar28@gmail.com
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૫૫
અમરેલી લાઠી શ્રી વી.બી.પરમાર 9409532888 ધામેલ ધામેલ,રાભડા,ભટવદર,પાડરજશગા,હજીરાધાર,ભાલવાવ,શાખપ ર ૭

vijaymsw9@gmail.com

૫૬
અમરેલી લાઠી શ્રી એ.વી.હ ુંબલ 9979960892 નારણગઢ નારણગઢ,મેમદા,કાચરાડી,આુંબરડી,પીપળવા,મેથળી,દરહથરા, ૭ humbalashok92@gmail.com

૫૭
અમરેલી લાઠી શ્રી આર.સી.સોલુંકી 9904821357 દામનગર 

દામનગર, રામપર, તાજપર, ભ રખીયા, ઠાસા, મૂવળયાપાટ, સ વાગઢ, 

ધૂ્રફણીયા,
૮ ranjiits iinh1212@gmail.com

૫૮
અમરેલી લાઠી શ્રીમતત એમ.આર.ડાભી 9428953737 આસોદર આસોદર, ઇગોરાળા, હાવતડ,છભાડીયા,ભીંગરાડ,પ્રતાપગઢ, ૬ dabhimadhu23@gmail.com

૫૯
અમરેલી લાઠી ઇ.ચા. શ્રી એન.એલ.પરમાર 9714942093 લાઠી લાઠી,અકાળા,દ ધાળા લાઠી,કેરરયા ૪

gsnlp2017@gmail.com

૬૦
અમરેલી લાઠી ઇ.ચા. શ્રી એસ.આર.રેવર 7698322156 માલવવયા પીપરીયા 

માલવવયાપીપરીયા,અલીઉદેપ ર,મતતરાળા,કૃષ્ણગઢ,કેરાળા,લ ુંવારીયા,દ ધાળા 

બાઈ.
૭ sureshrevar28@gmail.com

૬૧ અમરેલી ક ું કાવાવ પી.જ.ેબગડા ૯૧૦૬૭૪૧૩૨૯ ક ું કાવાવ મોટી મોટી ક ું કાવાવ,નાજાપ ર,તોરી,રામપ ર ૪ rjpragna@gmail.com

૬૨ અમરેલી ક ું કાવાવ પી.જ.ેબગડા (ચાજજ) ૯૧૦૬૭૪૧૩૨૯ અમરાપ ર અમરાપ ર,બરવાળા બાવીશી,નાની ક ું કાવાવ,નવા ઉજળા,ભાયાવદર ૫ rjpragna@gmail.com

૬૩ અમરેલી ક ું કાવાવ એમ.ય .ગોલાણી ૯૯૧૩૨૬૦૩૯૧ લ ણીધાર લ ણીધાર,દેવગામ,સારુંગપ ર,રાુંદલ દડવા,માયાપાદર,જુંગર,કોલડા,જીથ ડી ૮ mgolani90@gmail.com

૬૪ અમરેલી ક ું કાવાવ આર.સી.વાછાણી ૯૯૭૪૨૧૨૫૦૯ વવડયા
વવડયા,હન માન ખીજડીયા,મોરવાડા,ઢ ું ઢીયા પીપળીયા,ખાન 

ખીજડીયા,અનીડા,અરજણસ ખ,સૂયજપ્રતાપગઢ,ખાખરીયા
૯ rahulvachhani007@gmail.com

૬૫ અમરેલી ક ું કાવાવ કે.પી.મૂુંગલપરા ૯૨૬૫૨૯૯૬૯૩ ઉજળા મોટા
ઉજળા મોટા,તાલાળી,વાવડી રોડ,સનાળા,સનાળી,નવા બાદનપ ર,જ ના 

બાદનપ ર,ઈશ્વરીયા,લાખાપાદર,બાુંભણીયા,ખજૂરી પીપળીયા
૧૧ krishnamungalpara1996@gmail.com

૬૬ અમરેલી ક ું કાવાવ કે.પી.મૂુંગલપરા (ચાજજ) ૯૨૬૫૨૯૯૬૯૩ બરવાળ બાવળ
બરવાળ બાવળ,મેઘપીપલીયા,ખજૂરી,ખડખડ,ભૂખલી 

સાથળી,તરઘરી,દેવળકી,બાટવા દેવળી
૮ krishnamungalpara1996@gmail.com

૬૭ અમરેલી ખાુંભા સી.આર.દ ધરેજીયા ૭૬૯૮૭૮૦૦૧૮ રાયડી
રાયડી, સરાકડીયા દીવાન, સરાકડીયા મોટા, કોદીયા, પાટી, નેસડી-૨, 

સમઢીયાળા-૨, કાતરપરા, જીવાપર
૯ crdkhambha@gmail.com

૬૮ અમરેલી ખાુંભા એમ.ડી.બાુંભણીયા ૭૯૮૪૭૩૪૫૩૪ ડેડાણ
ડેડાણ, રાણીંગપરા, મ ુંજીયાસર, ત્રાક ડા, ગોરાણા, ભ ુંડણી, મોટા બારમણ, 

નાના બારમણ, વાુંગધ્રા, જનગાળા-2
૧૦ bambhaniyamahesh32@gmail.com

૬૯ અમરેલી ખાુંભા એમ.જ.ેરાઠોડ ૭૫૬૭૩૧૦૬૮૩ ઇંગોરાળા
ઇંગોરાળા, નાના વવસાવદર, નાની ધારી, કોટડા, અનીડા, મોટા સમઢીયાળા, 

રૂગ્નાથપ ર, જીકીયાળી, વાુંકીયા, ભાડ
૧૦ rathodm698@gmail.com

૭૦ અમરેલી ખાુંભા આર.કે.રાઠોડ ૯૨૨૮૧૫૬૨૪૨ ખડાધાર
ખડાધાર, બોરાળા, બાબરપ ર, ચક્રાવા, કુંટાળા, તાલડા, હન માનપ ર, 

ભાવરડી, નવા માલકનેશ, જ ના માલકનેશ
૧૦ rathodravindrakumar007@gmail.com

૭૧ અમરેલી ખાુંભા આર.કે.રાઠોડ (ચાજજમાું) ૯૨૨૮૧૫૬૨૪૨ ખાુંભા
ખાુંભા, દાઢીયાળી, પીપળવા, ગીદરડી, ભાણીયા, ધાવડીયા, તાતણીયા, 

ઉમરીયા, નાન ડી, લાસા
૧૦ rathodravindrakumar007@gmail.com

૭૨ અમરેલી ખાુંભા જી.કે.ચૌહાણ ૮૩૪૭૫૩૬૩૬૨ રબારીકા
રબારીકા, સાળવા, પીપરીયા, આુંબલીયાળા, ધ ુંધવાણા, પચપચીયા, જામકા, 

દડલી
૮ chauhangovind636@gmail.com

૭૩ અમરેલી ધારી શ્રી કે.જ.ેવાળા ૯૫૩૭૭૦૭૭૭૭ ધારગણી
ધારગણી, શેલ ખુંભાવળયા, વાવડી, વાઘવડી, કણેર, લાખાપાદર, ગરમલી 

નાની, ગરમલી મોટી
૮ kishor.miss ion@gmail.com

૭૪ અમરેલી ધારી શ્રી બી.સી.સાવલીયા ૯૯૨૫૨૬૫૨૪૭ મોરજર મોરજર,દહીડા,પરબડી,હ ડલી,જર, છતડીયા,આબરડી,માણાવાવ ૮ b.csavaliya88@gmail.com

૭૫ અમરેલી ધારી શ્રી એચ.જ.ેમોઢવાડીયા ૭૫૬૭૩૩૧૮૮૯ ભાડેર ભાડેર,મોણવેલ,ભાયાવદર,કોઠાપીપરીયા,કાઠરોટા, માલશીકા,બોરડી, ૭ hardikmodhvadiya9@gmail.com

૭૬ અમરેલી ધારી શ્રી એચ.જ.ેમોઢવાડીયા (ચાજજ) ૭૫૬૭૩૩૧૮૮૯ જીરા
જીરા, દ ધાળા,જળજીવડી,કરમદડી,રાજસ્થળી,ખીસરી,તરશીંગડા, ગઢીયા 

ચાવુંડ,અમ્ર તપ ર,ત્રુંબકપ ર
૧૦ hardikmodhvadiya9@gmail.com

૭૭ અમરેલી ધારી શ્રી જ.ેઆર.સોજીત્રા ૯૪૨૭૨૬૧૬૩૨ ગોજવદપ ર ગોજવદપ ર,શરશીયા,ફાચરીયા,ક બડા,રાવણા,માટણમાળા,સ ખપ ર, ક્રાગસા ૮ jaysukhbhaisojitra@gmail.com

૭૮ અમરેલી ધારી શ્રી જ.ેઆર.સોજીત્રા (ચાજજ) ૯૪૨૭૨૬૧૬૩૨ ગીગાસણ
ગીગાસણ, દલખાણીયા,શેમરડી,પાણીયા 

ડ ુંગરી,ચાુંચઇ,કોટડા,શીવડ,મીઠાપ ર નક્કી,
૮ jaysukhbhaisojitra@gmail.com

૭૯ અમરેલી ધારી શ્રી એચ.બી.દાફ્ડા ૯૬૦૧૧૭૧૦૯૫ ચલાલા
ચલાલા,પાણીયા(દેવ),ગોપાલગ્રામ,તમઠાપ ર(ડ ું),  ગરમલી ચરખા, 

ઢોલરવા,પાદરગઢ
૭ hareshdafda800@ .gmail.com

૮૦ અમરેલી ધારી શ્રી બી.એલ.તેરૈયા ૭૪૩૩૯૯૦૦૭૦ ધારી ધારી,ખીચા,ભરડ,ફતેગઢ,ડાુંગાવદર ૫ binabenteraiya@gmail.com

૮૧ અમરેલી ધારી શ્રી બી.એલ.તેરૈયા (ચાજજ) ૭૪૩૩૯૯૦૦૭૦ વીરપ ર વીરપ ર,માધ પ ર,દેવળા,ગઢીયા,પાતળા,ડાભાળી,હીરાવા,  નાગધ્રા,રામપ ર ૯ binabenteraiya@gmail.com

૮૨ અમરેલી ધારી શ્રી આઈ.કે.પરમાર ૯૪૦૯૧૬૯૩૧૭ કેરાળા
કેરાળા,કમી,જ નાચરખા,નવાચરખા,ઈગોરાળા, 

કથીરવદર,સમઢીયાળા(નાના).રદતલા,
૮ ilarakeshparmar@gmail.com
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