
મ ામ પચંાયત ુ ંનામ સરપચં ુ ંનામ મોબાઇલ નબંર મ ામ પચંાયત ુ ંનામ સરપચં ું નામ મોબાઇલ નબંર
1 2 3 4 1 2 3 4
1 અકર મોટ  ુથ ુમા હા કબ જત 9913790238 44 ભવાની5ર ુથ બા ભુાઈ નરશીભાઈ ભા શુાલી 9429143494
2 આમરવાઢં ુસબછા ુશેનછા પીર દા 7874427176 45 ભા ુડંા ભુા દાનસગં સોઢા 9727322733
3 આર ખાણા મહાવીરિસહ ુવાનિસહ ડ 9925035054 46 ભાનાડા ુથ નર િસહ ુ ભા ડ 9978218236
4 આશા5ર ુથ ર ક આમદ રુ યા 9712421185 47 ભારા5ર ુથ હમતલાલ રામભાઈ ભા શુાલી 9726111973
5 ઉક ર ુથ દવશીભાઈ શીવ ભાઈ હર જન 9726337637 48 મોકરશી વાઢં ુથ હવાબેન િસ ઘક મોકરશી 8141518184
6 કંઢાય કરમીબેન ભો ભાઈ રબાર 8238201655 49 મોખરા હલીમાબાઇ શકંરભાઇ કોલી 9978350416
7 કનક5ર દવલબેન પચાણભાઈ રબાર 9586187375 50 મોથાળા ુથ શીવ ુમા મહ ર 9726907699
8 કારા તળાવ ુથ અ ુલા હા સુા મધંરા 9925876283 51 રવા હંસાબેન ઘાન મગંે 9920609837
9 ુવાપ ઘર ુથ ેમસગં ચેનસગં સોઢા 9913988945 52 રા5રગઢ ુથ ફાતમાબાઇ આઘમ સગંાર 9925269772
10 કરવાઢં ુથ િસઘીક ઓસમાણ ગજણ 9427441084 53 રાયધણજર કા તાબેન રામ ભાઇ હર જન 9726484904
11 કોઠારા ુથ હ ભુા મુરા ઘલ 9909527068 54 રલડ યા મજંલ મેઘબાઈ રામ મહ ર 9726687055
12 ખાનાય શકંરગર લ મીગર ુસંાઈ 9512465027 55 લઠડ માલતીબેન રિવકા ત રાજગોર 9099368551
13 ખરસરા કોઠારા અ ુલા ઇ માઇલ મુરા 9725469800 56 લાખાણીયા રુબાઇ િુઘયાભાઇ હર જન 9712037187
14 ખરસરા િવઝાણ ર ક સુા હગોરા 9978249229 57 લાલા ુથ સગંાર રહ માબાઇ અલીમામદ 9925967392
15 અુડા ુથ ુમા ઇ ાહ મ સગંાર 9979476914 58 વમોટ નાની ુથ ગોરબાઇ આશાભાઇ મહ ર 8980629231
16 ગઢવારાવાડા ુથ હલીમાબાઈ મામદિસિધક હગોરા 9909172017 59 વમોટ મોટ ુથ સોનબાઇ રામ મહ ર 9925547772
17 ગોયલા હાસબાઇ રામ ભાઇ હર જન 8758576475 60 વરંડ મોટ ુથ રંજનબા ખો ુભા ડ 9925638829
18 ઘનાવાડા ાગ  કાન ભા શુાલી 9825331310 61 વરાડ યા ુથ ભચીબાઇ ઉમર ખલીફા 8469770157
19 ચીયાસર ુથ ભરત હંસરાજ શાહ 9879929211 62 વલસરા હાજરાબાઈ મુાર યા 9879714941
20 છસરા ુથ અશોક રુ  દવે રુ ુસંાઇ 9925133072 63 વાં ુ ડ લ મીબા ુવાનિસહ 8238035093
21 છા ુરા ુથ લીલાઘરભાઇ િવ ામ સી ુ 9408206559 64 વાડા પ ધર ઘિમ ઠાબા મ રુિસહ ડ 9687956618
22 જગંડ યા આઇ બુાઇ બુારક હ મ 9429296793 65 વાયોર જ બુા સાહબ ડ 9913621754
23 જખૌ ુથ લાખા  પાં ભુા અબડા 9662915679 66 િવઝાણ રહ માબાઇ અલીમામઘ ુંભાર 9979668785
24 જશા5ર ુથ ગીતાબા ુ વંાનિસહ સરવૈયા 9925134160 67 સણોસરા ુથ ેમીલા ઘન ભાઇ નાગડા 9409174049
25 ુમરા રા ી ક યાણ ગઢવી 9909696174 68 સાધંવ મોટ જયોિતબા જયવીરિસહ ડ 9978616346
26 તેરા હષદબા નર િસહ ડ 9825246900 69 સાધંાણ કા મીરાબા જયવીરિસહ ડ 9978740177
27 ફુ નાની બા ભુા દાનસગં ચાવડા 9978322298 70 સાયંરા અસિમતાબા હરદવિસહ ડ 9978740762
28 ફુ મોટ અ ુલ ઇ ાહ મ મઘંરા 9726164962 71 િસધોડ મોટ ુથ રાજલબેન ભાવેશ ગઢવી 9925741370
29 નરડ  ુથ િમના ીબા ચં િસહ ડ 9426138926 72 ુ પર દ ાબા ત ભુા ડ 7283812815
30 નલીયા ુથ રખાબા ર ભુા ડ 9427449749 73 ડુ ો નાની રમણીકબા િવણિસહ ડ 9725637127
31 નાના વાડા શેરબા  ુ લુેમાન હગોરા 9913931001 74 ડુ ો મોટ હલીમાબાઈ કબ મીયા 9426968614
32 નારાણ5ર ડ  ાનબા બા ભુા 9913840724 75 થુર ુથ ુરબાઇ અ ુલ કર મ 8980623325
33 ુધંાતડ ુ મુબાઇ કામસ 5ડયાર 9909227887 76 હમીર5ર કાન ડાયાભાઇ યાદવ 9714928466
34 ઉ િવ બુા નર િસહ ડ 9726399452 77 નાગંીયા કમળાબા હર સગં ડ 9925990995
35 લાય ુથ અ બુા ભાઇ ભા 5ઢ યાર 9978865531 78 કરોડ યા મોટા ુથ અરિવદ દવાનદં ગઢવી 9925106650
36 બાડં યા ક ત િસહ કરણિસહ ડ 9879979406 79 ખા આ 5 ભાઇ મ ભુાઇ રબાર 9913806479
37 બારા ુથ કશોરિસહ ક ભુા ડ 9712429680 80 ઉ તીયા ુંવરબાઇ ખીમ મહ ર 9913999246
38 બાલા5ર ુથ ઇ રભાઇ માણેકભાઇ ગઢવી 9714940051 81 રામ5ર(અ) સામાબાઇ અરજણ હ રજન 9925323915
39 બાલાચોડ મોટ  ુથ િવણગર કશવગર ગો વામી 9925317625 82 ઐડા દયારામ ખીમ ભાઇ ભા શુાલી 9978248689
40 બીટા રુ  ભીમ ડુ યા 8128141687 83 બીટ યાર રબાર ભમીબાઇ ગાભા 9913492505
41 ુ ા રુમામઘભાઇ હળઘોરભાઇ ટુા 9909220303 84 હા 5ર ુથ જ ુભા લાભસગં સોઢા 9726828275
42 બેરમોટ  ુથ મામદ મુાર જત 9978871335 85 ચરો5ડ મોટ જત ફાતમાબાઇ બુારક 9925991092
43 બેરા ુથ ઈશાક આમધ ઇૂયા 9913353556 --- --- --- ---


