
મ તલાટ ુ ંનામ સેજો
સપંક માટ ફોન 

નબંર

1 ીમિત ચં કાબેન.એચ.ચાવડા સઘંડ 9879928779

2 ીમિત કતા . ઠકકર માથક 9099938206
3 ી અમરશીભાઈ એલ.વેગડા નવાગામ/હ રાપર 9586310241
4 ી એલ.એસ.અસોડા હ રાપર 9925131882
5 ું આશા બેન.એ.ચૌધર ણુા/વડં /રામપર 9979185077

6 ીમતી ગીતાબેન એચ  રાઠોડ ખેડોઈ-1 9099307345

7 ીમિત નક  આર ગઢવી ખેડોઈ-ર 9879795828
8 ીમિત નક  આર ગઢવી મીદ યાળા 9879795828
9 ી ુલ દપ.ક.ચાવડા દવળયા/ ુભાં રયા 8866771174
10 ી પી.સી.એવાર યા ચાં ોડા 9512553436
11 ીમિત મનીષા .એન.ડાભી િસ ુ ા/ખભંરા 9978751226

12 ી ભગવતરાય. .પટલ
પાતંીયા/લોહાર યા/વા

ડા
9712443355

13 ીમિત રં તા બેન એસ.ડો મોટ નાગલપર-1 9712038601
14 ી રાજ તુ ભરત તે ભાઇ મોટ નાગલપર-ર 9824383783
15 ી ુ બેન. .ુગઢવી સાપેડા 9879623849

16 ી પતી જયેશ કરશનભાઈ ગુાર યા/મોડસર 9712019148

17
ી ગીર શ .એચ.અબોટ  

(ઈ.ચા)
કોટડા 9427458436

ર તા કુાના  તલાટ સહ મં ીઓના સે ની િવગત દશાવ ુ ંપ ક



18 ી કુશ ડુાસમા વીડ -મેઘપર 8511835368
19 ી મોતી.વી.ડાગંર વરસામેડ 9725235550

20 ી મહશ.એચ.પરમાર
મીઠા પસવાર યા-

ખારા
9978548074

21 ી કાશભાઈ રાવલ ભીમાસર-1 8238644141

22 ી થુાર મ રુ મેવાભાઈ ભીમાસર-ર-/વરસાણા 9574517755

23 ી કાશભાઈ રાવલ ટ  પર 8238644141
24 ી રા  િસહ  ડ .જોડ ભલોટ 8401270084

25
ીમિત ચૌહાણ રંજનબેન 

બ ભુાઈ
લાખાપર 8238682028

26 ીમિત મનીષા બેન.એન.વેગડ સતાપર 9913055939

27
મતી એકતાબેન 
.આર.માકંડ યા

મોડવદર/અ પર 9998662097

28 જોષી કમલેશ ુમાર એ ચા  ાણી 9099163580
29 ી એલ.એસ.અસોડા ુધઈ-1 9925131882
30 ી ક ત ુમાર એચ.રાવલ ુધઈ-ર 9537625190
31 ું આશાબેન .આર. ુસંાઈ વુડ-1 9727998712
32 ું આશાબેન .આર. ુસંાઈ વુડ-ર 9727998712
33 ી ક.વી ચરકટા ધમડકા/ ઢુારમોરા 9601156846
34 ી હતેશ .પી.વ રતનાલ-1 9712038278
35 ી શાહ હા દક એચ રતનાલ-ર 9586277873
36 ી ભરત રામભાઈ ઝાલા ખીરસરા 8128444377
37 ી નેબાભાઈ.ડ .રબાર બીટા વલાડ યા 9909210827



38 ી ગીર શ એચ.અબોટ રાપર-1 9427458436

39 ી ગીર શ એચ.અબોટ (ઈ.ચા.) રાપર-ર 9427458436

40 ી મહશ.એમ.પરમાર ખોખરા/જ 9726641255
41 ીઅ રવદં.આઈ.સ લક નગાવલાડ યા 7359731481

42
ીમિત પી  કાબેન 
એમ.મકવાણા

ચં દયા 9726462062

43 ી કા ભાઈ.એમ.િનનામા િવરા 9879565192
44 ી રમેશ ડ .ચાવડા િનગાળ/માર ગણા 9687812553
45 ી નીખીલ.ઝેડ. સુાઈ રસીમ 9979630590
46 ીઅ રવદં.આઈ.સ લક ર .ત.સ.મ.ં 7359731481
47 ીમિત ગીતાબેન.ટ .ગઢવી ર .ત.સ.મ.ં 9427251123
48 ખાલી જ  યા ર .ત.સ.મ.ં


