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અ.નં
તાલુકા પંચાયત

મતદાર વિભાગ

ની શીટનુ ંનામ 

બેઠકનો પકાર હોદો ચૂંટાયેલ સભયયીનુ ંનામ અને સરનામું 
પક સાથેનું

જોાા 
મોબાઇલ નંબર 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ર-અરોી સામાન સી પમુમયી યી રંજનબેન રાજતતસહ પરમાર
ઠે.િાોીયાપુરા,મ.ુઅરોી,

તા.ઉમરેઠ,જ.આાંદ
ભા.જ.પા 8200108571

2 ૮-દાગજપુરા 
બબનઅનામત 

સામાન
ઉપ પમુમયી  યી સોમાભાઇ ભીમાભાઇ ભોઇ 

ભોઇિાસ,મુ.દાગજપુરા,

તા.ઉમરેઠ,જ.આાંદ
ભા.જ.પા 9313121833

3 ૧૪-રતનપુરા સામાન સી
કારોબારી 

ચેરમેનયી 
યી દદપીકાબેન જતીનકુમાર પટેલ

ઠે.પટેલિાસ,મ.ુરતનપુરા

તા.ઉમરેઠ,જ.આાંદ
ભા.જ.પા 7359953477

4 ૩-બેચરી
સા.શ.ૈપછાત

િગ ્સી
સભયયી યી ગંગાબેન હરમાનભાઇ ઠાકોર

ઠે.ભંોારિાળું ફળીયુ,

મુ.પો.ભાટપુરા
ભા.જ.પા 8347289399

5 ૧૦-માનકુિા 
બબનઅનામત 

સામાન
સભયયી યી સંજયકુમાર મનુભાઈ ઠાકોર

પરબોી િાળ ુફળળય,ુ મ.ુમાનકુિા,

તા.ઉમરેઠ,જ.આાંદ
ભા.જ.પા 8160639825

6 ૧૧-લીગોા
અનુસૂચચત

 આદદજાત

સા.નાય 

સામતી 
યી વિષ્ુભાઇ સોમાભાઇ િસાિા

ઠે.કોલોની મારિાોી,મ.ુલીગોા

તા.ઉમરેઠ,જ.આાંદ
ભા.જ.પા 9924900850

7 ૧૫-સૈયદપુરા સામાન સી સભયયી યી રમીલાબેન ચદંકરતભાઇ પટેલ
ઠે.પટેલ મોકી,મુ.સૈયદપુરા,

તા.ઉમરેઠ,જ.આાંદ
ભા.જ.પા 9879992194

8 ૧૬-શીલી-૧ સામાન સી સભયયી યી કૈલાસબેન સતીષભાઇ ચાિોા 
ધોબી ફળળયુ,મ.ુશીલી,

તા.ઉમરેઠ,જ.આાંદ
ભા.જ.પા 9664769239

9 ૧૮-સુંદલપુરા સામાન સી સભયયી યી સૂય્બેન નરેનદતસહ ઝાલા
ઠે.બહમપોળ,મ.ુસુંદલપુરા

તા.ઉમરેઠ,જ.આાંદ
ભા.જ.પા 9925477571

10 ૧૯-સુરેલી સામાન સી સભયયી યી સોફીયાબીબી ફરીદમાન પઠાા
ઠે.ભાગમહોલલો,મ.ુસુરેલી

તા.ઉમરેઠ,જ.આાંદ
ભા.જ.પા 9824380119

11 ૨૦-થામાા
બબનઅનામત 

સામાન
સભયયી યી કૈિલકુમારદકરાભાઇ પટેલ

ઠે.રામબાગ સામે,મ.ુથામાા

તા.ઉમરેઠ,જ.આાંદ
ભા.જ.પા 9429160751

12 ૨૧-ઉંટમરી
બબનઅનામત 

સામાન
સભયયી યી દશરથભાઇ રમાભાઇ ચૌહાા

ઠે.નિાપુરા,મ.ુઉંટમરી

તા.ઉમરેઠ,જ.આાંદ
ભા.જ.પા 9824786423

13 ૨૨-િાસોલ
બબનઅનામત 

સામાન
સભયયી યી પતાપભાઇધનાભાઇ સોલંકી

ઠે.નિાધરર,મ.ુિાસોલ

તા.ઉમરેઠ,જ.આાંદ
ભા.જ.પા 9913408263

14 ૧-અહીમા સામાન સી સભયયી યી ચંપાબેન કોહાભાઇ ચૌહાા 
ફંટયો િગો મ.ુઅહીમા,

તા.ઉમરેઠ,જ.આાંદ
ભા.રા.કો. 9586889944

15 ૪-ભાલેજ-૧ 
સા. શ.ૈપછાત

 િગ્
સભયયી યી અબલુમજદ હુસેનમીયા મલેક 

ટેકરા ભાગોળ,મુ.ભાલેજ,

તા.ઉમરેઠ,જ.આાંદ
ભા.રા.કો. 8735036507

16 ૫-ભાલેજ-૨ 
બબનઅનામત 

સામાન
સભયયી યી અબલુરસીદ મુસ્ુફામીયા મલેક 

શરીફ મહોલલા,મુ.ભાલેજ,

તા.ઉમરેઠ,જ.આાંદ
ભા.રા.કો. 9426342136

17 ૬-ભાલેજ-૩ 
બબનઅનામત 

સામાન
સભયયી યી જીશેકુમાર ગીરીશભાઇ ભોઇ 

એમ એસ કોલોની,બસ સેનો પાસે,મ.ુ

જમલા તા.ઉમરેઠ,જ.આાંદ
ભા.રા.કો. 9574701929

18 ૭-ભરોોા 
બબનઅનામત 

સામાન
સભયયી યી રાજનેદભાઇ માીલાલ સોલંકી

રાતલાલ ધૂળાનું ફળળય,ુ મ.ુહમીદપુ

રા,તા.ઉમરેઠ,

જ.આાંદ

ભા.રા.કો. 9638879687

19 ૯-ધુળેટા
બબનઅનામત 

સામાન
સભયયી યી ઠાકોરભાઇ રામાભાઇ સોલંકી

ઠે.શમેલીપુરા,મુ.ધુળેટા

તા.ઉમરેઠ,જ.આાંદ
ભા.રા.કો. 6351215262

20 ૧૨-પાસોરા
અનુસૂચચત

 જાત સી
સભયયી યી કોકીલાબેનજયશેકુમાર પરમાર

ઠે.ઇનનદરાનગરી,મ.ુપાસોરા

તા.ઉમરેઠ,જ.આાંદ
ભા.રા.કો. 9979633448

21 ૧૩-પતાપપુરા સામાન સી સભયયી યી કેસરબેન અશોકકુમાર ચૌહાા
દુધાપુરા, મ.ુપતાપપુરા, 

તા.ઉમરેઠ,જ.આાંદ
ભા.રા.કો. 9913266727

22 ૧૭-શીલી-૨ સામાન સી સભયયી યી અમતૃકંુિરબા કમલશેભાઇ ચૌહાા 
ધોળી,તાોીયાપુરા,

તા.ઉમરેઠ,જ.આાંદ
ભા.રા.કો. 9106016368




