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અ.નં. ગામ પંચાયતનંુ 

નામ 

ચંૂટણીમા ચંૂટાયેલ સરપંચનંુ નામ અને 

સરનામંુ 

મોબાઈલ નંબર અ.નં. ગામ પંચાયતનંુ નામ ચંૂટણીમા ચંૂટાયેલ સરપંચનંુ નામ અને 

સરનામંુ 

મોબાઈલ નંબર 

1 ધોલકડા આયર નાથીબેન રાજુભાઇ 9909538727 25 બાદરપુરા મુકેશભાઇ પચાણભાઇ સોલંકી 9925521013
2 શેરગઢ મંજુલાબેન ધનાભાઇ મકવાણા 9727093625 26 ભાડીયા ભેમાજ જમાજ ઠાકોર 8200986081
3 સરકારપુરા ઠાકોર મણીબેન ગાડાભાઈ 7203048804 27 મઘાપુરા જુથ હીરાભાઇ રાધુભાઇ ઠાકોર 9726407150
4 સુરકા ઠાકોર કંકુબેન હેમચંદજ 7096415911 28 મસાલી હરગોવનભાઇ ભીખાભાઇ સોલંકી 9979519513
5 અગીચાણાજુથ ઠાકોર વીરાભાઇ જગુભાઇ 7874933660 29 મેમદાવાદ ઠાકોર સોનાજ ભતુાજ 9924610411
6 અમીરપુરા ઠાકોર તારાબેન મનુભાઇ 9904299132 30 મોટી પીપપી રાવલ ચતેનાબેન મુકેશકુમાર 9601155203
7 અરજણસર ચૌધરી ગણશેભાઇ જવાભાઇ 9879477465 31 વવજયનગર ચૌધરી વીરાબેન વવરામભાઇ 9909470175
8 અલાબાદ ચૌધરી જવભાઇ હમીરભાઇ 9979993898 32 શબલપુરા દલીબેન વાલાભાઇ ચૌધરી 9408660878
9 કામલપુર(ધ) ઠાકોર ભુપતભાઈ ગાડાજ 9978361459 33 શેરગંજ રાણા લકીબેન ધુડાભાઇ 9909496202
10 કોલાપુર ઠાકોર સંુડાભાઇ ભગુભાઇ 9978722318 34 સરદારપુરા સ્  વામી લીલાબેન આનંદભારથી 9825561923
11 ગુલાબપુરા રબારી લેબાભાઇ લખમણભાઇ 9726216405 35 સાથલી જુથ ઠાકોર કાતાબેન ઇશરભાઈ 8320003083
12 ગોતરકા આહીર લકણભાઈ વીરાભાઈ 9979519520 36 સાતુન ઠાકોર રતનબેન શકતાભાઇ 9924468568
13 છાણીયાથર આયર હીરાભાઇ રાયમલભાઇ  9726357521 37 સીનાડ રબારી રસુબેન ભાથીભાઈ 7874314170
14 જવંંીજુથ રબારી ભેમાભાઈ પુનાભાઈ 9879681541 38 સુબાપુરા નાથીબેન સંુડાભાઇ ઠાકોર 8155034084
15 જતેલપુરા જુથ કેશાભાઇ અમથાભાઇ પજપતી 9727004470 39 નાયતવાડા જસનાબેન લાખાભાઇ રબારી 9978960416
16 દહેગામ મલેક સુવાદખાન કેસરખાન 9978304965 40 કલાણપુરા ઠાકોર માનસુગભાઇ શંકરભાઇ 9979132704
17 દેવ ઠાકોર ધરમાબેન સગરામભાઇ 8140027844 41 ભીલોટ ઓખાબેન મહાદેવભાઈ રબારી 9879269548
18 ધરવડી ઠાકોર સજનાબેન રામાભાઈ 9979212600 42 ચલવાડા ઠાકોર સરદારજ હેમતંજ 9979160999
19 નજુપુરા રામાબેન મેમાભાઇ ચૌધરી 9825799105 43 નાની પીપપી ઠાકોર નબુબેન હરચંદભાઇ 9106924978
20 નાનાપુરા વાસીબેન ગોકપભાઇ રબારી 7984130693 44 દેલાણા આયર રામાભાઇ નારણભાઇ 9974998618
21 પેદાશપુરા જુથ ઠાકોર લીલાબેન અભુભાઈ 9925348349 45 કમાલપુર નનરાશીત ઠાકરસીભાઇ નારણભાઇ 9925587650
22 પોરાણા ઠાકોર બબીબેન ચતુરભાઇ 9825742236 46 સુલતાનપુરા ચૌધરી પરમાબેન પરાગભાઇ 9727918380
23 પેમનગર ઠાકોર શાતાબેન રામાભાઇ 9924438751 47 લોટીયા પજપજત જગમાલભાઇ ગોરધનભાઇ 9726670074
24 બંધવડ ઠાકોર શંકુબેન પતાપજ 9925647342
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