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પેટલાદ તાલકુા સરપંચશ્રીા ીામ તથા ફોી ીંબરી્ યાદી

અ.ીં. ગામનું ીામ સરપંચશ્નંુ કામ મોબાઈલ ીંબર

1 અગાસ શતંુબેન હરીશભાઇ પરમાર ૯૯૦૪૧૯૯૩૮૦

2 આમોદ કિર્બેન પકદપિુમાર પટેલ ૯૮૯૮૩૫૩૪૬૦

3 આશી અલપશેિુમાર રમશેભાઇ ઠાિોર ૯૭૨૫૨૨૦૨૨૫

4 અરડી શાંરલાલ જસંેગભાઇ સોલંિી ૯૬૦૧૬૪૭૯૦૬

5 બામરોલી મધુબેન દેવેનદદસહ ઠાિોર ૮૮૪૯૬૬૨૩૨૭

6 બાંધી રમશેભાઇ મધીભાઇ સોલંિી ૮૧૪૦૫૭૩૮૪૩

7 ભારેલ જયશેભાઇ રમશેભાઇ ઠાિોર ૯૯૨૪૬૦૫૬૪

8 ભાટીયેલ રમીલાબેન વવનોદભાઇ પટેલ ૯૯૪૪૫૯૦૪૬

9 ભવાનીપુરા પુનમભાઇ શનાભાઇ પરમાર ૯૭૨૪૧૩૭૦૬૯

10 ડેમોલ સીરાબેન રાજુભાઇ સોલંિી ૮૧૪૦૨૦૪૯૩૬

11 ફાગધી રમશેભાઇ િાળીદાસ બહમભટભ ૯૯૭૯૨૭૯૧૮૦

12 ઇસરામા જયશીબેન જરેનદભાઇ પરમાર ૯૪૨૬૪૬૭૬૩૪

13 જસેરવા વવષ્ુભાઇ ઇશવભાઇ પટેલ ૯૯૨૫૬૫૩૮૮૮

14 જગધ રમધભાઇ મંગળભાઇ ચાવડા

15 લિિડપુરા અનવરખાન નસીબખાન પઠાધ ૯૭૨૭૧૧૮૮૯૬

16 મહુડીયાપુરા સંજયભાઇ અમરદસગ પરમાર (વિીલ) ૯૭૨૩૭૫૭૮૦૭

17 માનપુરા રામાભાઇ ફુલાભાઇ ઠાિોર ૯૯૨૫૪૩૭૩૦૭

18 મોરડ ઠાિોરભાઇ ચીમનભાઇ પરમાર ૯૮૨૫૨૬૭૮૩૦

19 નાર રાજશેભાઇ મનુભાઇ પટેલ ૮૧૪૦૦૨૬૦૦૦

20 રામોદડી પુનમભાઇ મગનભાઇ રળપદા ૯૭૩૭૬૦૮૮૯૮

21 રંગાઇપુરા રમીલાબેન જયંંરભાઇ મિવાધા ૯૭૨૪૪૮૪૪૯૨

22 રાવલી અખરરાબાનંુ જવેદમીયા મલેિ ૯૯૧૩૬૭૨૭૯૩

23 રવપયાપુરા જયાબેન રમશેભાઇ ઠાિોર ૯૯૭૪૬૪૩૧૯૮

24 સાસેજ અશોિભાઇ પુંજભાઇ પટેલ ૯૦૯૯૩૮૦૮૮૦

25 શાહપુર દકાબેન અરવવદભાઇ ઠાિોર ૯૯૭૮૨૫૩૭૫૦

26 શખેડી પવવધાબેન ચંનદેશભાઇ પટેલ ૯૩૭૭૨૫૧૮૫૩

27 સીલવાઇ નસીમબીબી સસિંદરમીયા શખે ૭૬૦૦૧૯૦૬૮૭

28 સુધાવ હંસાબેન ઉપેનદભાઇ પટેલ ૯૮૭૯૬૯૨૧૫૭

29 વડદલા નનલમબેન રાજશેભાઇ ઠાિોર ૯૯૨૫૨૫૨૭૩૫
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30 વવરોલ(સી) હંસાબેન બબજશેભાઇ પઢીયાર ૮૧૨૮૫૪૫૧૮૧

31 વવશામપુરા રેજલબેન મહેનદભાઇ ઠાિોર ૯૯૦૯૬૬૩૪૮૯

32 સુંદરા રમીલાબેન અમભરભાઇ બારૈયા ૯૭૧૨૯૭૭૦૦૯

33 સુંદરધા અંજનાબેન અશોિભાઇ પટેલ ૯૪૨૯૪૪૨૦૮૯

34 િધીયા રાવજભાઇ છેલાભાઇ ઠાિોર ૯૭૨૭૯૮૫૬૮૨

35 ખડાધા ભરરિુમાર દોલરદસહ પરમાર ૯૮૨૪૪૩૬૨૪૨

36 ઘુટેલી વપનલબેન ખુરેન્ભાઇ પટેલ ૯૫૫૮૧૨૩૫૭૨

37 ચાગા મંજુલાબેન રમશેભાઇ સોલંિી

38 દંરાલી બિુલાબેન અતુલભાઇ પટેલ ૯૭૧૨૩૩૦૫૩

39 દાવલપુરા જોંરબેન મૌસલિભાઇ પટેલ ૯૭૨૪૫૮૬૬૪૫

40 દંરેલી વભષટીબેન હર્લિુમાર પટેલ ૭૦૧૬૨૪૨૫૭૬

41 ંૈય્પુરા માહેનુરબાનુ અમીનસાબ મલેિ ૯૭૩૭૪૧૭૬૯૨

42 ંમ્જ ભાવનાબેન રાિેશિુમાર પટેલ ૯૯૭૯૫૪૧૫૫૬

43 પાડગોલ રારાબેન રમશેભાઇ સોલંિી ૯૯૭૯૭૩૬૮૮૬

44 પાળજ સંગીરાબેન સુરેશભાઇ પરમાર ૯૮૨૪૯૧૪૩૪૧

45 પોરડા સેજલબેન યોગશેભાઇ પટેલ ૯૮૨૫૨૬૦૪૮૧

46 પંડોળી નનશાબેન અજયિુમાર સોલંિી ૯૬૩૮૩૭૫૨૫૫

47 બોકરયા સરફરાજભાઇ મનુભાઇ મહહડા ૯૭૧૨૩૩૦૫૩

48 ભુરાિુઇ મનન્ાબેન સજરેન્િુમાર પટેલ ૯૯૭૯૧૫૭૩૪૯

49 માધેજ શીલાબેન ભુપેન્ભાઇ પટેલ ૯૭૨૪૦૭૧૨૦૦

50 મહેળાવ સરદારદસહ મોહનદસહ વાઘેલા ૭૭૭૮૮૯૧૦૧૭

51 રવવપુરા રાજશેભાઇ ચંદુભાઇ પરમાર ૭૬૨૧૮૬૫૦૬૭

52 વટાવ િીરીટભાઈ મણધભાઈ બારોટ ૯૯૨૪૩૧૩૮૨૦

53 સસહોલ કદનશેભાઈ રાવજભાઈ જદવ ૯૩૧૩૬૯૩૪૨૯

54 સંજયા િાનનરભાઇ રમધભાઇ પરમાર ૮૧૪૦૩૫૨૧૯૬

55 વવશોલી ઇમરાનખા હમજખેા પઠાધ ૬૩૫૪૫૬૮૪૨૭

56 સસમરડા કદપીિાબેન સુભા્ભાઇ પટેલ ૮૪૮૮૮૧૫૦૩૪
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