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ઇટાળા ૧૧-૦૨-૨૦૧૯ ામ પચંાયત- ઇટાળા
ખડ યા ૧૨-૦૨-૨૦૧૯ પારશભાઇ ગોિવદભાઇ ચોહાણ ની વાડ
મકા ૧૩-૦૨-૨૦૧૯ ગોરધનભાઇ પોપટભાઇ પેથાણી ની વાડ

ભીયાળ ૧૪-૦૨-૨૦૧૯ રામ  મં દર ભીયાળ
બામણગામ ૧૫-૦૨-૨૦૧૯ ાથમીક શાળા- બામણગામ
ચોરવાડ ૧૬-૦૨-૨૦૧૯ ાથમીક શાળા- ચોરવાડ
સદરડા ૧૧-૦૨-૨૦૧૯ આ હર સમાજ
બાલોટ ૧૨-૦૨-૨૦૧૯ આ હર સમાજ
ડુવદર ૧૩-૦૨-૨૦૧૯ આ હર સમાજ
રવની ૧૪-૦૨-૨૦૧૯ ાથમીક શાળા
મેઘ રુ ૧૫-૦૨-૨૦૧૯ ુલ
ઝાપોદડ ૧૬-૦૨-૨૦૧૯ હ મુાન મં દર
બરવાડા ૧૧-૦૨-૨૦૧૯ િવ ભુાઇ રાખોલીયા ની વાડ
ચા ાવાડ ૧૨-૦૨-૨૦૧૯ ગો શાળા- ચાં ાવાડ
ડડક યાળ ૧૩-૦૨-૨૦૧૯ રામ મં દર 
રા શર ૧૪-૦૨-૨૦૧૯ કો નુીટ  હોલ
બલા ૧૫-૦૨-૨૦૧૯ બા ભુાઇ રાજશીભાઇ ઓડદરાની વાડ

ઇટાળ ૧૬-૦૨-૨૦૧૯ પટલ સમાજ - ઈટાળ
મટ યાણા ૧૧-૦૨-૨૦૧૯ રા ુભાઇ રામભાઇ બોરખતર યાની વાડ
ખડ યા ૧૨-૦૨-૨૦૧૯ િવ ભુાઇ મન ભાઇ ની વાડ
બલીયા ૧૩-૦૨-૨૦૧૯ નારણભાઇ લલ ભાઇ ભેડા ની વાડ
રુ ૧૪-૦૨-૨૦૧૯ દનેશ રા ભાઇ રુ ની વાડ

નાનડ યા ૧૫-૦૨-૨૦૧૯ રતીભાઇ દવ ભાઇ ગરળાની વાડ
ગળવાવ ૧૬-૦૨-૨૦૧૯ ેમ ભાઇ ણાભાઇ રાજકોટ યાની વાડ

માગંનાથ પીપળ ૧૧-૦૨-૨૦૧૯ ચં ુભાઇ ુટં ની વાડ યે માગંનાથ પીપળ
ં ડુા ૧૨-૦૨-૨૦૧૯ રામદવપીર મદં ર ં ડુા

નવાણીયા ૧૩-૦૨-૨૦૧૯ પરશભાઇ હરપરા ની વાડ યે
બરડ યા ૧૪-૦૨-૨૦૧૯ મન ખુભાઇ પેથાણી ની વાડ યે બરડ યા
રતાગં ૧૫-૦૨-૨૦૧૯ ખ ુર  ફામ રતાગં
લેર યા ૧૬-૦૨-૨૦૧૯ લેર યા સેવા સહકાર  મડંળ - લેર યા

પરબવાવડ ૧૧-૦૨-૨૦૧૯ છગનભાઇ ગ ડલીયાની વાડ
કાર યા ૧૨-૦૨-૨૦૧૯ ભાવેશભાઇ ર બડ યા ની વાડ

બામણગઢ ૧૩-૦૨-૨૦૧૯ સરપચંની વાડ
ડમરાલા ૧૪-૦૨-૨૦૧૯ કુશભાઇ િવ લભાઇ ની વાડ
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છોડવડ ૧૫-૦૨-૨૦૧૯ ગોપાલ વાડ
વાદંરવડ ૧૬-૦૨-૨૦૧૯ વામીનારયણ મં દરની બા ુમા
ખમીદાણા ૧૧-૦૨-૨૦૧૯ મેરખીભાઇની વાડ યે
શેરગઢ ૧૨-૦૨-૨૦૧૯ ગણવાડ
ટ ટોળ ૧૩-૦૨-૨૦૧૯ ગામમા ચોર
અખોદડ ૧૪-૦૨-૨૦૧૯ રામ મં દર પાસે
બાલાગામ ૧૫-૦૨-૨૦૧૯ પટલ સમાજ
પીપળ ૧૬-૦૨-૨૦૧૯ સકંર મં દર
લુતાન રુ ૧૧-૦૨-૨૦૧૯ વાછારાદાદાની વાડ  લુતાન રુ 
આરણા ૧૨-૦૨-૨૦૧૯ ડુાજલી વાડ  િવ તાર આરણા
ઢલાણા ૧૩-૦૨-૨૦૧૯ કામનાથ મં દર ઢલાણા
લોએજ ૧૪-૦૨-૨૦૧૯ બસ ટડની બા ુમા લોએજ
નગીચાણા ૧૫-૦૨-૨૦૧૯ ામ પચંાયતની બા ુમા નગીચાણા
ર હજ ૧૬-૦૨-૨૦૧૯ કારાભાઇ ુ ભાઇ િપઠ યા ની વાડ એ
ખોરસા ૧૧-૦૨-૨૦૧૯ પટલ સમાજ નીવાડ

તરશ ગડા ૧૨-૦૨-૨૦૧૯ રામમં દર ચોક
ુથળ ૧૩-૦૨-૨૦૧૯ પટલ સમાજ નીવાડ

શાતંી રુા ૧૪-૦૨-૨૦૧૯ રામમં દર ચોક
જલદંર ૧૫-૦૨-૨૦૧૯ ી  ફામ
કરાળા ૧૬-૦૨-૨૦૧૯ ામ પચંાયત  ુ ાઉડ
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