
 સરપંચોના નામ  તા.સમી જ.પાટણ
અ.નં. ગામ પંચાયતનંુ નામ ચંૂટણીમા ચંૂટાયેલ સરપંચનંુ નામ અને સરનામંુ મોબાઈલ નંબર 

1 અદગામ સંતોકબેન સોમાભાઈ ઠાકોર 7874458286

2 અમરાપુર મધુબેન નારણભાઈ ડાભી 9979922766

3 કનીજ લગધીરજ કરશનજ ઠાકોર 9904268212

4 કોકતા નીરબેન સરતાનભાઈ વણકર 7284917398

5 ગાજદદનપુરા લાભુબેન જયંતીભાઈ ઠાકોર 9978375065

6 ગોધાણા રતનબેન મનુભાઈ ભીલ 9925938384

7 ચડીયાણા દદનેશભાઈ બેચરજ ભલગામા 9879994372

8 તારોરા અલપાબેન સુધીરકુમાર ગઢવી 9662288792

9 દાદકા કનુભાઈ ચેલાભાઈ જદવ 9825514556

10 દાદર અજમલભાઈ પાનાભાઈ ચૈાધરી 9925770517

11 દુદખા લીલાબા કાળુભા રાઠોડ 9512114373

12 ધધાણા બાબુજ બાજુજ ઠાકોર 9979249735

13 નાનાજરાવરપુરા વેરશીજ કમાજ ઠાકોર 9879369707

14 નાયકા ભરતબા અજતસસી રાઠોડ 9898418482

15 બાબરી(જુથ) સતુબેન મસાજ ઠાકોર 8238690511

16 બાસપા કરશનભાઈ અજુભાઈ નાડોદા 7874427152

17 ભદાડા રમેશચંદ કાનતીલાલ વયાસ 9909932300

18 મંીમદપુરા મેલાજ ચેલાજ ઠાકોર 8469368472

19 માતોટા  ઉજબેન જસેાભાઈ ભરવાડ 9824420925

20 મુબારકપુરા અનીતાબેન નરેશભાઈ પરમાર 9723984048

21 રવદ મેનાબેન રાણાજ ઠાકોર 9726329413

22 રપનગર કમુબેન વસાભાઈ નાડોદા 9537060740

23 લાલપુર રડાભાઈ ીરીભાઈ ઠાકોર 9726406400

24 વરાણા બબીબેન વરસંગભાઈ ઠાકોર 9909054914

25 શેરપુરા મધીબેન વીરમજ ઠાકોર 9727264906

26 શમશેરપુરા ીંસાબેન જગમાલભાઈ નાડોદા 9824600671

27 સસગોતરીયા ગોદાવરીબેન કાનજભાઈ ઠાકોર 8141055148

28 અનવરપુરા નયનાબેન રાજુભાઈ નાડોદા 9978015692

29 ગોચનાદ જયાબેન બચુભાઈ નાડોદા 9913387297

30 જલવાણા ભગાભાઈ રતુભાઈ વઢેર 8511539852

31 કાઠી સમુબેન રતીભાઈ ચુડાસા 9638136728

32 કઠીવાડા ચેનજજ જવાજ ઠાકોર 7698119536

33 ખરચડીયા લાખાભાઈ નીલાભાઈ ઠાકોર 8758858092

34 માડવી લકમણભાઈ રવાભાઈ કટારીયા 9726033073

35 મોટાજરાવરપુરા માનસસગભાઈ નરસંુગભાઈ ચૈાધરી 9925074547

36 નાનીચંદુર કાળુજ ગાડાજ ઠાકોર 9913651887

37 રાફુ જલુબેન ીરીભાઈ પરમાર 9712118523

38 રામપુરા સમુબેન બાબુભાઈ ચૈાધરી 9825339357

39 સમી મીેશકુમાર પેમજભાઈ પરમાર 8401445330

40 સોનાર વસીબેન બાબુભાઈ નાડોદા 9879124115

41 ઉપલીયાસરા કમુબેન રમાભાઈ જદવ 8758602922

42 વાીેદપુરા લાભુબેન કાનનતજ ઠાકોર 9726034666

43 વાવલ લીલાબેન બચુભાઈ નાડોદા 9879654620

44 વેડ ચંપાબેન છગનભાઈ ઠાકોર 7203917615

45 વાઘપુરા કમુબેન કેશાજ ઠાકોર 9979538429

46 પાલીપુર કાનતાબેન ખોડાભાઈ ડોડ 9924555086
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47 દાઉદપુર રમીબેન જલાભાઈ નાડોદા 9909884268

48 સજુપુરા તારાબેન દશરથજ ઠાકોર 9727827068

49 જખેલ દેવરાજભાઈ લગધીરભાઈ આયર 9913070761

50 જલાલાબાદ જયશીબેન મુકેશભાઈ નાડોદા 9408832494

51 ગુજરવાડા ીેતલબેન મેીુલભાઈ નાડોદા 7383358501

52 રણાવાડા રગાબેન ધનરાજભાઈ ચૌધરી 8238600623


