
તાલુકા પંચાયત સદસયયશ્રશ વિગત.  -2021                 
ક્ તાલુકાનંુ રા્ પક સભયનંુ રા્ સરરામંુ પશરકોડ રં જતશ પુરુ/સશ ્ોબાઈલ રં ઈ-્ેઈલ અભયાસ જન તારીખ ઉ્ર સશટનંુ રા્ સશટરો પકાર 

સા્ાન ચંુટણશરશ  

તારીખ 
આગા્શ ચંુટણશરશ તારીખ 

1 સંજલેશ ભા.જ.પ ક્ળાબેર રા્સસગભાઈ ભાભોર મુ.પો.અણશકા તા.સંજલેશ જજ.દાહોદ 389175 અનુ.સુચચત.આદદ જાત સશ 9726881245  ---- ધોરણ-૭ 25569 50 અણશકા અનુ.સુચચત.આદદ જાત -સશ ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ ૧૬-03-૨૦૨૬

2 સંજલેશ ભારતશય રાષટટ ્ય કોંેસ સુરેન્કુ્ાર ધશરાભાઈ પર્ાર મુ.પો. ભાણપુર તા.સંજલેશ જજ.દાહોદ 389175 અનુ.સુચચત.આદદ જાત પુરુ 9727205996  ---- ૧૨ પાસ 1974-06-01 46 ભ્ેળા અનુ.સુચચત.આદદ જાત - ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ ૧૬-03-૨૦૨૬

3 સંજલેશ ભારતશય રાષટટ ્ય કોંેસ ્ંગળ્બેર ભારતભાઈ બાદરયા મુ.પો.ચ્ાદરયા તા.સંજલેશ જજ.દાહોદ 389175 સા.શૌ.પછાત િગ્ સશ 9099509363  ---- અભણ 25750 50 ચ્ાદરયા સા.શૌ.પછાત િગ્ સશ ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ ૧૬-03-૨૦૨૬

4 સંજલેશ ભારતશય રાષટટ ્ય કોંેસ રયરાબેર મુકેશભાઇ રાઠોડ મુ.પો.ઢેદડયા તા.સંજલેશ જજ.દાહોદ 389175 અનુ.સુચચત.આદદ જાત સશ 9327370891  ---- ૧૨ પાસ 32882 30 ઢેદડયા અનુ.સુચચત.આદદ જાત -સશ ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ ૧૬-03-૨૦૨૬

5 સંજલેશ ભારતશય રાષટટ ્ય કોંેસ ભુરસસગભાઈ પારસસગભાઈ તાિશયાડ મુ.પો.થાળા સંજલેશ  તા.સંજલેશ જજ.દાહોદ 389175 અનુ.સુચચત.આદદ જાત પુરુ 9879079209  ---- B.A first year 25693 50 ગોવિદા તળાઈ અનુ.સુચચત.આદદ જાત - ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ ૧૬-03-૨૦૨૬

6 સંજલેશ ભા.જ.પ ભુપેન્ભાઈ કાળુભાઇ સંગાડા મુ.પો.હહરોલા તા.સંજલેશ જજ.દાહોદ 389175 અનુ.સુચચત.આદદ જાત  પુરુ 9773233350  ---- ૧૨ પાસ 31177 35 હહરોલા-૧ અનુ.સુચચત.આદદ જાત - ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ ૧૬-03-૨૦૨૬

7 સંજલેશ ભા.જ.પ ર્ણભાઈ રા્સસગભાઇ સંગાડા મુ.પો.હહરોલા તા.સંજલેશ જજ.દાહોદ 389175 અનુ.સુચચત.આદદ જાત પુરુ 9512414836  ---- ૮ પાસ 23908 55 હહરોલા-૨ અનુ.સુચચત.આદદ જાત - ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ ૧૬-03-૨૦૨૬

8 સંજલેશ ભા.જ.પ જગદીશભાઈ િરસસગભાઇ પર્ાર મુ.પો.કરંબા તા.સંજલેશ જજ.દાહોદ 389175 અનુ.સુચચત.આદદ જાત પુરુ 9879831860  ---- ૫ પાસ 27030 46 કરંબા-૧ અનુ.સુચચત.આદદ જાત - ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ ૧૬-03-૨૦૨૬

9 સંજલેશ ભા.જ.પ ધરાભાઈ દલાભાઈ ્ાિશ મુ.પો.કરંબા તા.સંજલેશ જજ.દાહોદ 389175 અનુ.સુચચત.આદદ જાત પુરુ 9925656340  ---- ૧૨ પાસ 25355 51 કરંબા-૨ અનુ.સુચચત.આદદ જાત - ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ ૧૬-03-૨૦૨૬

10 સંજલેશ ભા.જ.પ જશોદાબેર ્ારસસગભાઈ ચંદાણા 
મુ.ચંદાણા ફળળયા કાિડારા મુિાડા પો.્ાડલશ તા.

સંજલેશ જજ.દાહોદ 
389175 અનુ.સુચચત.આદદ જાત સશ 9712512480  ---- ૧૨ પાસ 25934 49 ્ાડલશ અનુ.સુચચત.આદદ જાત -સશ  ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ ૧૬-03-૨૦૨૬

11 સંજલેશ ભા.જ.પ ગલશબેર મુકેશભાઇ બાદરયા મુ.પો.ચાક્સણા તા.સંજલેશ જજ.દાહોદ 389175 અનુ.સુચચત.આદદ જાત સશ 7434080444  ---- B.A 27120 46 ્ોલશ અનુ.સુચચત.આદદ જાત -સશ  ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ ૧૬-03-૨૦૨૬

12 સંજલેશ ભા.જ.પ અરણાબેર આકાશભાઈ પલાસ મુ.પો.રેરક્ પાટદડયા ફળળયંુ તા.સંજલેશ જજ.દાહોદ 389175 અનુ.સુચચત.આદદ જાત સશ 6351028482  ---- M.A  B.ED 32144 24 રેરક્ અનુ.સુચચત.આદદ જાત -સશ  ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ ૧૬-03-૨૦૨૬

13 સંજલેશ ભા.જ.પ યોગશરાબેર ચંદુભાઈ રાિત મુ.પો.પશછોડા તા.સંજલેશ જજ.દાહોદ 389175 અનુ.સુચચત.આદદ જાત સશ 9687298869  ---- B.A B.ED 35899 23 પશછોડા અનુ.સુચચત.આદદ જાત -સશ  ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ ૧૬-03-૨૦૨૬

14 સંજલેશ ભા.જ.પ અરવિદભાઈ રાતરસસહ વપઠાયા મુ.પો.સંજલેશ  તા.સંજલેશ જજ.દાહોદ 389175 અનુ.સુચચત. જાત પુરુ 9726825436  ---- B.A second year 28932 41 સંજલેશ-૧ અનુ.સુચચત. જાત ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ ૧૬-03-૨૦૨૬

15 સંજલેશ ભા.જ.પ ક્ળાબેર શરદભાઈ બા્ણશયા મુ.પો.ઇટાડ્  તા.સંજલેશ જજ.દાહોદ 389175 અનુ.સુચચત.આદદ જાત સશ 9586611717  ---- ૧૨ પાસ 31183 35 સંજલેશ-૨ અનુ.સુચચત.આદદ જાત -સશ  ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ ૧૬-03-૨૦૨૬

16 સંજલેશ ભા.જ.પ ્હેદીપ ્હેન્ભાઇ પલાસ 
મુ.પો.જસુણશ નરશાળ ફળળયંુ  તા.સંજલેશ જજ.

દાહોદ 
389175 અનુ.સુચચત.આદદ જાત પુરુ 9879725353  ---- B.SC  Agree 35947 22 ઝુસસા અનુ.સુચચત.આદદ જાત ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ ૧૬-03-૨૦૨૬

ક્ તાલુકાનંુ રા્ પકનંુ રા્  સદસયયશ નંુ રા્  સરરામંુ પશર કોડ રંબર જતશ પુરુ / સશ ્ોબાઇલ રંબર ઇ- ્ેઇલ અભયાસ જન તારીખ ઉ્ર સશટનંુ રા્ સશટ રો પકાર સા્ાન ચંૂટણશ તારીખ આગા્શ ચંૂટણશ રશ તારીખ 

1 ધારપુર BJP       કાનતાબેર રરિતસસહ બા્ણશય મુ. પો. પશપેરો તા. ધારપુર જ. દાહોદ. 389382 એસ. ટ્. સશ 7567896633  ---- ૧ર પાસ 26073 51 ૧૮ - પશપેરો અનુસુચશત આદદજાત સશ 44255 46097

2 ધારપુર BJP       કંપાબેર જુિારસસહ પટેલ મંુ.પો.ભોરિા તા ઘારપુર જ દાહોદ 389382 બકશ સશ 9687191811  ---- ૩  પાસ 27395 47 ૪ - ભોરિા સા્ાન સશ 44255 46097

3 ધારપુર BJP        ઘશરભાઇ શનુભાઇ ભાભોર મંુ ઘરારપાટ્યા પો.્ંડોર  તા. ઘારપુર 389382 એસ. ટ્. પુરુ 9825841917  ---- ૧૦ પાસ 25729 52 ૧ -આંબાકાચ અનુસુચશત આદદજાત 44255 46097

4 ધારપુર BJP       લલશતાબેર રતરસસહ ચૌહાણ મુ.રાછિા પો.ડુ્કા તા.ધારપુર જજ.દાહોદ 389382 બકશ સશ 8141998472  ---- ૧૦ પાસ 26816 49 ૨-આંબલશ્ેરપુર
સા્ાજક શૈક્ણક પછાત િગ્ 

સશ
44255 46097

5 ધારપુર BJP       ભારતભાઇ પતાપભાઇ પર્ાર મંુ ઘોડાઝર પો.પશપોદરા તા.ઘારપુર 389382 એસ. ટ્. પુરુ 9913016643  ---- ૬ પાસ 31048 35 ૩-અગાસિાણશ સા્ાજક શૈક્ણક પછાત િગ્ 44255 46097

6 ધારપુર BJP       સશતાબેર ભુપેન્સસહ ભાલશયા મુ.પો.ધારપુર તા.ધારપુર જજ.દાહોદ 389382 એસ. ટ્. સશ 9427660676  ---- ૮ પાસ 29729 39 ૫ - ઘારપુર (ટો) અનુસુચશત આદદજાત સશ 44255 46097

7 ધારપુર BJP       સુરતાબેર રાજુભાઇ હઠ્લા મંુ પો ્ંડોર તા ઘારપુર જ દાહોદ 389382 એસ. ટ્. સશ 9428448824  ---- ૭ પાસ 33239 30
૬ - ગાગરડ્ 

ફળ્યા
અનુસુચશત આદદજાત 44255 46097

8 ધારપુર BJP       સકંુતલાબેર પશનુભાઈ બારીયા મુ.ડભિા પો.ઘડા તા.ધારપુર જજ.દાહોદ 389382 એસ. ટ્. સશ 8160624595  ---- ૧ર પાસ 35217 24 ૭ - ઘડા અનુસુચશત આદદજાત સશ 44255 46097

9 ધારપુર INC       અશોકભાઈ ્ોહરભાઈ પર્ાર મુ.પો-ભાણપુર, તા-ધારપુર, જજ-દાહોદ 389382 એસ. ટ્. પુરુ 9925858937  ---- ૧ર પાસ 34902 રપ ૮ - કાકડખશલા અનુસુચશત આદદજાત 44255 46097

10 ધારપુર BJP       ક્શબેર ર્ણભાઇ ્ોહનરયા 
મંુ ખજુરી પો.ઝાબુ તા ઘારપુર જ  દાહોદ 

૩૮૯૩૮૨
389382 એસ. ટ્. સશ 9512127951  ---- અભણ 28126 45 ૯ - ખજૂરી અનુસુચશત આદદજાત સશ 44255 46097

11 ધારપુર BJP       કૈલાશબેર ર્ણભાઈ પસાયા મુ.પો.ડુ્કા, તા.ધારપુર, જજ.દાહોદ ૩૮૯૩૮૨ 389382 એસ. ટ્. સશ 9727467591  ---- ૧ર પાસ 35261 24 ૧૦ - ખલતાગરબડ્ સા્ાન સશ 44255 46097

12 ધારપુર BJP       ્રશુાબેર હહતેશકુ્ાર પર્ાર મુ.લશ્ડ્ ્ેધરી પો.કંજટેા તા.ધારપુર જજ.દાહોદ 389382 એસ. ટ્. સશ 9106458157  ---- સરાતક (બશ.એ.) 36326 21 ૧૧ - લશ્ડ્ ્ેઘરી અનુસુચશત આદદજાત સશ 44255 46097

13 ધારપુર BJP       ખુ્સીગભાઇ રરસુભાઇ તડિશ મુ. ્ાડિ તા.ધારપુર જજ.દાહોદ. 389382 એસ. ટ્. પુરુ 9727114597  ---- ૧ર પાસ 28277 44 ૧૨- ્ાડિ બશર અરા્ત સા્ાન 44255 46097

14 ધારપુર BJP       િસતંાબેર હહ્તંભાઇ પટેલ મંુ ્ોઢિા પો.રળુ તા ઘારપુર જ દાહોદ ૩૮૯૩૮૨ 389382 એસ. ટ્. સશ 9712158658  ---- અભણ 28126 44 ૧૩ - રાકટ્ અનુસુચશત આદદજાત સશ 44255 46097

15 ધારપુર BJP       ર્ેશભાઈ સો્ાભાઈ પશઠાયા મુ.પો.રળુ  તા.ધારપુર જજ.દાહોદ 389382 એસ. ટ્. પુરુ 9512312669  ---- ૧ર પાસ 30870 36 ૧૪ - રળુ અનુસુચશત જતશ 44255 46097

16 ધારપુર BJP       ભરતભાઇ પુર્ભાઇ ડા્ોર મંુ કદિાલ પો. રિારગર તા ઘારપુર જ દાહોદ 389382 એસ. ટ્. પુરુ 9726138942  ---- ૫ પાસ 33666 28 ૧૫ - રિારગર અનુસુચશત આદદજાત 44255 46097

17 ધારપુર BJP       સંગશતાબેર જશુભાઇ ભુરીયા મંુ અલશન્ા પો કંજટેા તા ઘારપુર જ દાહોદ 389382 એસ. ટ્. સશ 9773247349  ---- ૭   પાસ 28581 43 ૧૬ - પાર્  અનુસુચશત આદદજાત સશ 44255 46097

18 ધારપુર BJP       પરસુભાઇ રા્સીગભાઇ સંગોડ મુ.  પાિ પો. રળુ તા. ધારપુર જ. દાહોદ. 389382 એસ. ટ્. પુરુ 7874197311  ---- ૧૦ પાસ 26085 51 ૧૭ - પાિ અનુસુચશત આદદજાત 44255 46097

19 ધારપુર BJP       સંજયકુ્ાર પિત્સસહ પલાસ મંુ પો. પશપોદરા તા.ઘારપુર 389382 એસ. ટ્. પુરુ 9099130960  ---- સરાતક 34743 25 ૧૯ - પશપોદરા સા્ાન 44255 46097

20 ધારપુર BJP       ભાનુબેર અલેશસસહ ગંુડ્યા મુ.રા્પુર પો.િેડ તા.ધારપુર જજ.દાહોદ 389382 એસ. ટ્. સશ 8200264924  ---- ૧ર પાસ 34796 25 ૨૦ - રા્પુર  અનુસુચશત આદદજાત સશ 44255 46097

21 ધારપુર BJP       અભેસસહ છગરભાઇ ્ોહરશયા મુ.  સજઇ પો. રળુ તા. ધારપુર જ. દાહોદ. 389382 એસ. ટ્. પુરુ 9638246294  ---- ૧ર પાસ 28645 43 ૨૧ - સજઇ અનુસુચશત આદદજાત 44255 46097

22 ધારપુર BJP       રરિતભાઈ ્ગરભાઈ રાઠોડ મુ.પો.કાજલયાિાડ તા.ધારપુર જજ.દાહોદ 389382 એસ. ટ્. પુરુ 7575857107  ---- ૧૦ પાસ 28313 44 ૨૨ - ઉંડાર  અનુસુચશત આદદજાત 44255 46097

23 ધારપુર BJP       શર્તાબેર દીરેશભાઈ પસાયા મુ.િાકોટા, પો.્ંડોર, તા.ધારપુર, જજ.દાહોદ 389382 એસ. ટ્. સશ 9586355024  ---- સરાતક (બશ.એ.) 32920 30 ૨૩ - િાકોટા અનુસુચશત આદદજાત 44255 46097

24 ધારપુર BJP       સુ્શલાબેર ્રહરકુ્ાર બારીઆ મુ.પો.ઝાબુ, તા.ધારપુર, જજ.દાહોદ 389382 એસ. ટ્. સશ 9537193153  ---- ૧ર પાસ 35947 22 ૨૪ - ઝાબુ અનુસુચશત આદદજાત સશ 44255 46097

ક્ તાલુકાનંુ રા્ પક સભયનંુ રા્ સરરામુ પશર કોડ જાત પુરુ/સશ ્ોબાઇલ રંબર ઇ-્ેઇલ અભયાસ જન તારીખ ઉં્ર સશટનંુ રા્ સશટરો પકાર સા્ાન ચંૂટણશરશ તારીખ આગા્શ ચંૂટણશરશ તારીખ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ગરબાડા ભારતશય રાષટટ ્ય કોંેસ રિલસસહ ્કરાભાઈ કટારા મુ પો િડિા તા ગરબાડા જ દાહોદ 389152 અ.જ.જ પુરુ 9726956286 - ૧૨મંુ પાસ 28992 31 ૧-આંબલશ અનુસુચશત આદદજાત 44255 46080
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2 ગરબાડા ભારતશય જરતા પાટ્ સુરતાબેર વિનુભાઇ ભાભોર 
મુ.પો.અભલોડ લીબુ ફળળયા તા.ગરબાડા જજ.

દાહોદ
389152 અ.જ.જ સશ 9727114247 - ધો-ર 31413 35 ૨-અભલોડ-૧ અનુસુચશત આદદજાત સશ 44255 46080

3 ગરબાડા ભારતશય જરતા પાટ્ ્યુરભાઈ ભલાભાઈ ભાભોર 
ખેડા ફળ્યા, મંુ.પો.અભલોડ તા.ગરબાડા, જજ.

દાહોદ
389152 અ.જ.જ પુરુ 8000080097 - ૧૨મંુ પાસ 32661 31 ૩-અભલોડ-૨ અનુસુચશત આદદજાત 44255 46080

4 ગરબાડા ભારતશય જરતા પાટ્ ્શતાબેર ્નુભાઇ ્ાિશ મુ.ભરસડા પો.ગાગરડ્ તા.ગરબાડા જજ.દાહોદ 389155 અ.જ.જ સશ 9662979894 - ૧૦મંુ પાસ 32629 31 ૪-ભરસડા અનુસુચશત આદદજાત સશ 44255 46080

5 ગરબાડા ભારતશય જરતા પાટ્ સુ્શબેર ર્ણભાઇ ભુરીયા મુ.પો.ભે તા.ગરબાડા જજ.દાહોદ 389152 અ.જ.જ સશ 9978033152 - અભણ 31413 35 ૫-ભે અનુસુચશત આદદજાત સશ 44255 46080

6 ગરબાડા ભારતશય જરતા પાટ્ વિરોદભાઈ રાથાભાઈ પર્ાર 
મંુ.રોહહતિાસ, પો.બોરીયાલા, તા-ગરબાડા જજ.

દાહોદ
389155 અ.જ પુરુ 9537765344 - ધો-૮ 29747 39 ૬-બોરીયાલા અનુસુચશત જતશ 44255 46080

7 ગરબાડા ભારતશય જરતા પાટ્ વિક્ભાઇ દદરેશભાઇ દેહદા મુ.દેિધા પો.પાચિાડા તા.ગરબાડા જજ.દાહોદ 389155 અ.જ.જ પુરુ 8141168911 - ૧૦મંુ પાસ 36252 21 ૭-દેિધા અનુસુચશત આદદજાત 44255 46080

8 ગરબાડા અપક સુ્રબેર લલલુભાઈ મુરશયા મુ ગાગરડા પો બોરીયાલા તા ગરબાડા જ દાહોદ 389155 અ.જ.જ સશ 7984720558 - ૧૦મંુ પાસ 23743 56 ૮-ગાગરડા અનુસુચશત આદદજાત સશ 44255 46080

9 ગરબાડા ભારતશય જરતા પાટ્ ચંદાબેર મુકેશભાઇ ગારી મંુ પો તા.ગરબાડા .જ દાહોદ 389155 ્.બશ.સશ સશ 9925860033 - અભણ 30317 38 ૯-ગરબાડા-૧
સા્ાજક શૈક્ણક પછાત િગ્ 

સશ
44255 46080

10 ગરબાડા ભારતશય જરતા પાટ્ ્નરુાબેર અજુર્ભાઈ ગણાિા 
મંુ.ભશલિા સીદી ફળ્યા, પો.તા-ગરબાડા જજ.

દાહોદ
389155 અ.જ.જ સશ 7990848634 - બશ.એ. પાસ 35165 24 ૧૦-ગરબાડા-ર અનુસુચશત આદદજાત સશ 44255 46080

11 ગરબાડા ભારતશય જરતા પાટ્ ર્ેશભાઇ રારભાઇ ભુરીયા  મંુ. ખારિા ફળ્યા પો.તા. ગરબાડા જજ.દાહોદ 389155 અ.જ.જ પુરુ 9909075301 - ૩જુ પાસ 23866 55 ૧૧-ગરબાડા-૩ અનુસુચશત આદદજાત 44255 46080

12 ગરબાડા ભારતશય જરતા પાટ્ ગંગાબેર ્નુભાઈ ્ંડોડ મુ ગુલબાર પો જંબુઆ તા ગરબાડા જ દાહોદ 389155 અ.જ.જ સશ 8758149670 - ૬ પાસ 33036 30 ૧૨-ગુલબાર અનુસુચશત આદદજાત સશ 44255 46080

13 ગરબાડા ભારતશય રાષટટ ્ય કોંેસ દકત્બેર  પંકજભાઈ ભુરીયા મુ પો જસેાિાડા તા ગરબાડા જ દાહોદ 389152 અ.જ.જ સશ 9726976464 - ૧૨મંુ પાસ 33238 30 ૧૩-જસેાિાડા અનુસુચશત આદદજાત સશ 44255 46080

14 ગરબાડા ભારતશય જરતા પાટ્ રરેશકુ્ાર ગોપાળસસહ બા્ણયા મુ પો ્ાતિા તા ગરબાડા જ દાહોદ 389152 અ.જ.જ પુરુ 8469869602 - ૧૨મંુ પાસ 28259 43 ૧૪-્ાતિા અનુસુચશત આદદજાત 44255 46080

15 ગરબાડા ભારતશય જરતા પાટ્ લલલુભાઇ ્લાભાઇ જદિ 
્શરાકયાર રાઠોડ ફળળયા  પો.્શરાકયાર તા.

ગરબાડા જજ.દાહોદ
389155 અ.જ.જ પુરુ 9726698152 - ૧૦મંુ પાસ 26816 47 ૧૫-્શરાકયાર અનુસુચશત આદદજાત 44255 46080

16 ગરબાડા ભારતશય જરતા પાટ્ સંદીપકુ્ાર સરદારભાઈ િહોરશયા મુ પો રઢેલાિ તા ગરબાડા જ  દાહોદ 389152 અ.જ.જ પુરુ 8141003443 - બશ.એ. પાસ 32092 33 ૧૬-રઢેલાિ-૧ અનુસુચશત આદદજાત 44255 46080

17 ગરબાડા ભારતશય જરતા પાટ્ જિલશબેર ્ાજુભાઈ ભાભોર મુ છરછોડા પો િડિા તા ગરબાડા જ દાહોદ 389152 અ.જ.જ સશ 9978030299 - અભણ 27395 46 ૧૭-રઢેલાિ-ર અનુસુચશત આદદજાત 44255 46080

18 ગરબાડા ભારતશય જરતા પાટ્ સંગશતાબેર બાબુભાઇ રાઠોડ 
મુ.ચંદલા ગંુદરા ફળળયા પો. ્શરાકયાર તા.

ગરબાડા જજ.દા
389155 અ.જ.જ સશ 9376537152 - ૧૨મંુ પાસ 28523 43 ૧૮-રળિાઇ અનુસુચશત આદદજાત સશ 44255 46080

19 ગરબાડા ભારતશય જરતા પાટ્ ્થુરભાઈ ભારતાભાઈ પસાયા 
મંુ.પો.પાદડ્ ગાળા ફળ્યા તા.ગરબાડા, જજ.

દાહોદ
389155 અ.જ.જ પુરુ 9727839619 - B.A.Bed પાસ 20378 65 ૧૯-પાદડ્ અનુસુચશત આદદજાત 44255 46080

20 ગરબાડા ભારતશય રાષટટ ્ય કોંેસ હર્લભાઇ ્ગરભાઇ ભુરીયા મુ.પાટ્યા પો.દાદુર તા.ગરબાડા જજ.દાહોદ 389152 અ.જ.જ પુરુ 9825775333 - 28491 43 ૨૦-પાટ્યા અનુસુચશત આદદજાત 44255 46080

21 ગરબાડા અપક સુ્શતાબેર કનુભાઈ િહોરશયા મુ પો સશ્લશયા બુઝગ્ તા ગરબાડા જ દાહોદ 389155 અ.જ.જ સશ 6355053520 - અભણ 30838 36 ૨૧-સશ્લશયાબુઝગ્ અનુસુચશત આદદજાત 44255 46080

22 ગરબાડા ભારતશય જરતા પાટ્ સુા્તાબેર કાાતભાઇ ખરાડ મુ.ટંુક્અરોપ તા.ગરબાડા જજ.દાહોદ પો.૩૮૯૧૫૨ 389152 અ.જ.જ સશ 9316395759 - અભણ 26665 48 ૨૨-ટંુક્િજુ અનુસુચશત આદદજાત સશ 44255 46080

23 ગરબાડા અપક િશૈાલશબેર વિજયભાઈ ્ાિશ મુ પો ઝરીબુઝગ્  તા ગરબાડા જ દાહોદ 389155 અ.જ.જ સશ 7069276592 - ૯મંુ પાસ 36141 22 ૨૩-ઝરીબુઝગ્-૧ અનુસુચશત આદદજાત સશ 44255 46080

24 ગરબાડા અપક િનરતાબેર કરણસસહ ગણાિા મુ પો ઝરીબુઝગ્ તા ગરબાડા જ દાહોદ 389155 અ.જ.જ સશ 9979643613 - બશ.એ. પાસ 35602 23 ૨૪-ઝરીબુઝગ્-ર અનુસુચશત આદદજાત સશ 44255 46080

ક્ તાલુકાનંુ રા્ ૫ક સભ્  યનંુ રા્ સરરામુ પશરકોડ જાત   પુરુ્ / સ્ તશ  ્ોબાઇલ રંબર  ઇ- ્ેઇલ અભચાસ  જર્ ્ તારીખ ઉં્ર સશટનંુ રા્ સશટરો પકાર 
સા્ાર્ ય ચંૂટણશરશ 

તારીખ 
અગા્શ ચંૂટણશરશ તારીખ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ફતેપુરા ભા.જ.પા ઉુાબેર પહરભાઈ પારગશ મુ.પશપલારા તા.ફતેપુરા જજ.દાહોદ 389172 અ.જ.જ સ્ તશ 9427398015 બશએ 33756 27 ૧-બારસાલેડા અનુસુચચત આદદજાત સ્ તશ 44255 46080

2 ફતેપુરા ભા.જ.પા અશ્ વિરભાઈ હકરાભાઈ ડીડોર મુ.િાદરીયાપુિ્ તા.ફતેપુરા જજ.દાહોદ 389172 અ.જ.જ પુરુ 9712119837 બશઇ સશિશલ ૩-ર-૯૯ 22 ર-ભશચોર અનુસુચચત આદદજાત 44255 46080

3 ફતેપુરા ભા.જ.પા સહરબેર મુકેશભાઈ બારીયા મુ.પો.ભોજલેા િાડ્ ફળ્યા તા.ફતેપુરા જજ.દાહોદ 389170 અ.જ.જ સ્ તશ 9726612801 બશએડ 30498 38 ૩-ભોજલેા અનુસુચચત આદદજાત સ્ તશ 44255 46080

4 ફતેપુરા ભા.જ.પા રાથુભાઈ હ્રાભાઈ પારગશ મુ.જગોલા તા.ફતેપુરા જજ.દાહોદ 389172 અ.જ.જ પુરુ 8155093238 ૧ર પાસ 26452 48 ૪-છાલોર અનુસુચચત આદદજાત  44255 46080

5 ફતેપુરા ભા.જ.પા સામુડ્બેર િશકલાભાઈ ડા્ોર મુ.રારાબોરીદા તા.ફતેપુરા જજ.દાહોદ 389170 અ.જ.જ સ્ તશ 9979329474 ૭ પાસ 26054 51 પ-ડબલારા અનુસુચચત આદદજાત સ્ તશ 44255 46080

6 ફતેપુરા ભા.જ.પા પિત્સસહ જગજભાઈ તાવિયાડ મુ.પો.ડંુગર તા.ફતેપુરા જજ.દાહોદ 389172 અ.જ.જ પુરુ 9586822193 બશએડ 27924 43 ૬-ડંુગર અનુસુચચત આદદજાત 44255 46080

7 ફતેપુરા ભા.જ.પા કાર્  ાતભાઈ રપાભાઈ ચ્ાર મુ.પો.ફતેપુરા તા.ફતેપુરા જજ.દાહોદ 389172 એસ.સશ પુરુ 9427035925 ૧૨ પાસ 26725 48 ૭-ફતેપુરા અનુસુચચત જાત 44255 46080

8 ફતેપુરા ભા.જ.પા શશતલકુ્ારી ભરતભાઈ ડીડોર મુ.ભાટમુિાડ્ પો.બલૈયા તા.ફતેપુરા જજ.દાહોદ 389170 અ.જ.જ સ્ તશ 9106506683 ૧ર પાસ 32960 30 ૮-ગિાડંુગરા અનુસુચચત આદદજાત સ્ તશ 44255 46080

9 ફતેપુરા ભા.જ.પા ભરતભાઈ ્ગરભાઈ પારગશ મુ.ઘુઘસ ્ાતા ફળ્યા તા.ફતેપુરા જજ.દાહોદ 389172 અ.જ.જ પુરુ 8980681428 બશએ 32938 31 ૯-ઘુઘસ અનુસુચચત આદદજાત 44255 46080

10 ફતેપુરા ભા.જ.પા ક્ળાબેર તેરસીગભાઈ ્છાર મુ.કાળ્યા પો.લખણપુર તા.ફતેપુરા જજ.દાહોદ 389170 અ.જ.જ સ્ તશ 9879647431 ૧૦ પાસ 28491 42 ૧૦-હડ્ત અનુસુચચત આદદજાત સ્ તશ 44255 46080

11 ફતેપુરા અપક સરલાબેર કનુભાઈ પારગશ મુ.ઈંટા પો.ઢઢેલા તા.ફતેપુરા જજ.દાહોદ 389172 અ.જ.જ સ્ તશ 9426046129 બશએ 32295 33 ૧૧-ઈંટા અનુસુચચત આદદજાત 44255 46080

12 ફતેપુરા અપક ગશતાબેર રરેર્ ્ભાઈ ડા્ોર મુ.પો.જિશેશ તા.ફતેપુરા જજ.દાહોદ 389170 અ.જ.જ સ્ તશ 9574028611 પશ.ટ્.સશ 30598 29 ૧ર-જિશેશ અનુસુચચત આદદજાત 44255 46080

13 ફતેપુરા ભા.જ.પા ા્રેશભાઈ સુરસીગભાઈ બારીયા
મુ.હહર્ દોલશયા બારીયા ફળ્યુ તા.ફતેપુરા જજ.

દાહોદ
389170 અ.જ.જ પુરુ 9016031559 બશએ 30468 38 ૧૩-કંથાગર અનુસુચચત આદદજાત 44255 46080

14 ફતેપુરા ભા.જ.પા રાજશેકુ્ાર ્થુરભાઈ પારગશ મુ.કર્ેલ પો.ફતેપુરા તા.ફતેપુરા જજ.દાહોદ 389172 અ.જ.જ પુરુ 9727435166 બશએ 26791 38 ૧૪-કર્ેલ અનુસુચચત આદદજાત 44255 46080

15 ફતેપુરા ભા.જ.પા જયાબેર મુકેશભાઈ પારગશ
મુ.િડિાસ હ્રી ફળ્યા પો.િડિાસ તા.ફતેપુરા 

જજ.દાહોદ
389172 અ.જ.જ પુરુ 9099129044 ૧૦ પાસ 34858 26 ૧પ-કરોડ્યાપુિ્ અનુસુચચત આદદજાત સ્ તશ 44255 46080

16 ફતેપુરા ભા.રા.કો રજરશકાબેર ધરશ્ યા્ભાઈ ્છાર મુ.કંુડલા પો.જિશેશ તા.ફતેપુરા જજ.દાહોદ 389170 અ.જ.જ પુરુ 9913999997 ૧રપાસ 30602 37 ૧૬-લખણપુર અનુસુચચત આદદજાત 44255 46080

17 ફતેપુરા ભા.જ.પા રશ્  ્શકાબેર કલ્  પશેકુ્ાર ગરાસશયા
મુ.લશ્ડ્યા રશચલા ફળ્યુ પો.્ોટ્રેલપુિ્ તા.

ફતેપુરા જજ.દાહોદ
389172 અ.જ.જ પુરુ 7567721555 એ્ડ 33764 30 ૧૭-લશ્ડ્યા અનુસુચચત આદદજાત સ્ તશ 44255 46080

18 ફતેપુરા ભા.જ.પા સુરેખાબેર સુક્સસહ ભાભોર
મુ.પો.્ારગાળા તળગા્ ફળ્યુ તા.ફતેપુરા જજ.

દાહોદ
389170 અ.જ.જ પુરુ 8200834752 ૯ પાસ 32937 30 ૧૮-્ારગાળા અનુસુચચત આદદજાત સ્ તશ 44255 46080

19 ફતેપુરા ભા.જ.પા ધશરાભાઈ હ્રાભાઈ ચરપોટ મુ.્ોટારટિા પો.નરદકાપુિ્ તા.ફતેપુરા જજ.દાહોદ 389170 અ.જ.જ પુરુ 6359673308 ૧૦ પાસ 27546 46 ૧૯-્ોટારટિા અનુસુચચત આદદજાત 44255 46080

20 ફતેપુરા ભા.જ.પા રાકેશભાઈ છગરભાઈ પારગશ મુ.્ોટ્ઢઢેલશ પો.રારશઢઢેલશ તા.ફતેપુરા જજ.દાહોદ 389172 અ.જ.જ પુરુ 9265802115 ૧ર પાસ 32344 39 ર૦-્ોટ્ઢઢેલશ અનુસુચચત આદદજાત 44255 46080



21 ફતેપુરા ભા.જ.પા વિજયભાઈ ધુળાભાઈ કટારા મુ.પો.્ોટ્રેલપુિ્ તા.ફતેપુરા જજ.દાહોદ 389172 અ.જ.જ પુરુ 9726534732 ૧૦ પાસ 26705 48 ર૧-્ોટ્રેલપુિ્ અનુસુચચત આદદજાત 44255 46080

22 ફતેપુરા ભા.જ.પા તેજુડ્બેર કાળુભાઈ ્છાર મુ.પો.નરદકાપુિ્ તા.ફતેપુરા જજ.દાહોદ 389170 અ.જ.જ સ્ તશ 95861121712 ૩ પાસ 25569 51 રર-નરદકાપુિ્ અનુસુચચત આદદજાત સ્ તશ 44255 46080

23 ફતેપુરા ભા.રા.કો પારલબેર ર્ેશભાઈ ડા્ોર મુ.ખાખરીયાપુિ્ પો.રપાખેડા તા.ફતેપુરા જજ.દાહોદ 389170 અ.જ.જ સ્ તશ 9978321200 ૯ પાસ 31564 35 ર૩-રપાખેડા અનુસુચચત આદદજાત સ્ તશ 44255 46080

24 ફતેપુરા ભા.જ.પા દકરીટભાઈ પારસીગભાઈ ગરાસશયા
મુ.પો.સાગડાપાડા ટે્રણ ફળ્યુ તા.ફતેપુરા જજ.

દાહોદ
389170 અ.જ.જ પુરુ 7016419912 બશએ 34839 26 ર૪-સાગડાપાડા અનુસુચચત આદદજાત 44255 46080

25 ફતેપુરા ભા.રા.કો રતરબેર ર્ણભાઈ નરસરતા મુ.રારાસલરા પો.સલરા તા.ફતેપુરા જજ.દાહોદ 389172 અ.જ.જ સ્ તશ 9913474304 અભણ 20455 65 રપ-સલરા અનુસુચચત આદદજાત સ્ તશ 44255 46080

26 ફતેપુરા ભા.જ.પા જયદકુ્ ણાબેર અંકુરભાઈ પટેલ મુ.પો.સુખસર ્ેઈર બજર તા.ફતેપુરા જજ.દાહોદ 389170 બકશપંચ સ્ તશ 9427596885 બશએ 34117 28 ર૬-સુખસર
સા્ાજજક શેકણશક ૫છાતિગ્  

સ્ તશ 
44255 46080

27 ફતેપુરા ભા.જ.પા ર્શલાબેર દદરેશભાઈ પારગશ મુ.પો.િાગડ તા.ફતેપુરા જજ.દાહોદ 389172 અ.જ.જ સ્ તશ 7567344840 ર પાસ 27428 45 ર૭-િાગડ અનુસુચચત આદદજાત સ્ તશ 44255 46080

28 ફતેપુરા ભા.જ.પા હંસાબેર સુરેશભાઈ િસૈયા મુ.ટાઢ્ગોળ્ પો.િાસશયાકંુઈ તા.ફતેપુરા જજ.દાહોદ 389172 અ.જ.જ સ્ તશ 9638748100 ૧ર પાસ 34802 26 ર૮-િટલશ અનુસુચચત આદદજાત સ્ તશ 44255 46080

ક્ તાલુકાનુ રા્ પક સભયનુ રા્ સરરામંુ પશરકોડ જતશ પુરુ /સશ ્ોબાઇલ રંબર ઇ-્ેઇલ અભયાસ જન તારીખ ઉં્ર સશટનુ રા્ સશટરો પકાર સા્ાન ચંૂટણશરશ તારીખ આગા્શ ચંૂટણશરશ તારીખ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ શશિારંદ રારસસગ રાયક
મુ.આ્લશ પાણશ છોતરા પો.દેિશરા્પુરા તા.દે.

બારીઆ
389380 અનુસૂચચત આદદજાત પુરુ 6352432394 -- ધો- ૧૦ ૧૮/૦૩/૧૯૯૬ 24

૧-આ્લશ પાણશ 

છોતરા
અનુસૂચચત આદદજાત ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

2 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ ્ંજુલાબેર શૈલેુકુ્ાર બારીઆ મુ.આંકલશ પો.દુધશયા તા.દે.બારીઆ જ.દાહોદ 389380 સા.શૈ.પછાત િગ્ સશ 8238048557 -- ધો- ૧૨ ૦૧/૧૨/૧૯૯૨ 28 ૨-આંકલશ સા.શૈ.પછાતિગ્ સ્ તશ ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

3 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ રાજશેભાઈ સુરસસહ ભશલ
્ાલુ ફળ્યામુ.પો.અતેંલા તા.દેિ.બારીઆ.જ.

દાહોદ
389380 અનુસૂચચત આદદજાત પુરુ 9512073629 -- ધો- પ ૦૬-૦૫-૧૯૯૨ 28 ૩-અતેંલા અનુસૂચચત આદદજાત ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

4 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ આરંદીબેર ધરસુખભાઈ બારીઆ
િચલુ ફળ્યુ.મુ.પો.બૈણા

તા.દેિ.બારીઆ.જ.દાહોદ
389380 સા.શૈ.પછાત િગ્ સશ 8141484571 -- અનુસરાતક ૩૧/૦૩/૧૯૭૮ 42 ૪-બૈણા સા.શૈ.પછાત િગ્ સ્ તશ ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

5 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ ગણપતભાઈ ્ોહરભાઈ બારીઆ મુ.પો.બારા તા.દે.બારીઆ જ.દાહોદ 389380 સા.શૈ.પછાત િગ્ પુરુ 8141622860 -- ધો- ૧૦ ૧૪/૦૩/૧૯૭૫ 44 ૫-બારા સા.શૈ.પછાતિગ્ ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

6 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ સુ્રબેર રરેર્  ્સસહ બારીઆ
મુ.ભથિાડા ભતુશયા ફળ્યા, પો.રા્ા તા.દે.

બારીઆ
389380 અનુસૂચચત આદદજાત સશ 9638877938 -- ધો- ૧૦ ૧૨/૦૨/૧૯૯૫ 25 ૬-ભથિાડા અનુસૂચચત આદદજાત સ્ તશ ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

7 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ વિલાસબેર રવિર્ ્સસહ ખરાડ
મુ.્ેર્  ્ા પો.જુરાબારીઆ તા.દે.બારીઆ જ.

દાહોદ
389380 અનુસૂચચત આદદજાત સશ 9106167244 -- બશ.એ ૨૦/૦૬/૧૯૯૭ 23 ૭-ચેરપુર અનુસૂચચત આદદજાત સ્ તશ ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

8 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ સગુણાબેર ્હહપતભાઈ બારીઆ
મુ.રિશબેડ્ પો.સાગટાળા તા.દે.બારીઆ જ.

દાહોદ
389380 સા.શૈ.પછાત િગ્ સશ 8780010531 -- ધો- ૧૦ ૦૧/૦૬/૧૯૮૬ 35 ૮-ડભિા(સા) સા્ાર્  ય સ્ તશ ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

9 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ કાતાબેર જબ્ બરસીગ કોળ્
બકોર ફળ્યંુ મુ.પો.ડાગરીયા, તા.દેિ.બારીઆ.

જ.દાહોદ
389380 સા.શૈ.પછાત િગ્ સશ 9879045027 -- ધો- ૧૦ ૦૧/૧૦/૧૯૮૧ 38 ૯-ડાગરીયા સા્ાર્  ય સ્ તશ ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

10 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ શુરેખાબેર હરેશભાઈ બારીઆ
મુ.ગુણા પો.સાલશયા તા.દેિગઢ બારીઆ જ.

દાહોદ
389380 સા.શૈ.પછાત િગ્ સશ 9265637489 -- ધો- ૯ ૦૧/૧૧/૧૯૮૯ 31 ૧૦-ગુણા સા્ાર્  ય સ્ તશ ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

11 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ કોદકલાબેર સબુરભાઈ બારીઆ મુ.ટ્ડક્, પો.બૈણા, તા.દે.બારીઆ જજ.દાહોદ 389380 સા.શૈ.પછાત િગ્ સશ 9879046139 -- ધો- ૪ ૦૧/૦૧/૧૯૬૨ 53 ૧૧-જુરાબારીયા સા્ાર્  ય સ્ તશ ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

12 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ લકણસસહ હહરાભાઈ પટેલશયા મુ.પો.કાળ્ડંુગરી તા.દે.બારીઆ જજ.દાહોદ 389380 અનુસૂચચત આદદજાત પુરુ 9978478040 -- ધો- ૧૨ ૦૧/૦૪/૧૯૭૫ 45 ૧૨-કાળ્ડંુગરી અનુસૂચચત આદદજાત ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

13 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ જે્ ાબેર બાધરભાઈ રાઠિા
મુ.કાલશયાકોટા પો.ચેરપુર તા.દે.બારીઆ જજ.

દાહોદ
389380 અનુસૂચચત આદદજાત સશ 8980404311 -- ધો- ૨ ૦૧/૦૧/૧૯૭૮ 42 ૧૩-કાલશયાકોટા અનુસૂચચત આદદજાત ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

14 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ સુ્તભાઈ ્રસુખભાઈ બબલિાળ
હોળ્ ફળ્યંુમુ.પો.કેલશયા

તા.દેિ.બારીઆ.જ.દાહોદ
389380 અનુસૂચચત આદદજાત પુરુ 9726524702 -- ધો- ૪ ૦૧/૦૧/૧૯૬૮ 60 ૧૪-કેલશયા અનુસૂચચત આદદજાત ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

15 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ લશલાબેર કંચરભાઈ બારીઆ
બોડ્ડંુગરી ફ.મુ.પો.ઝાબ

તા.દેિ.બારીઆ.જ.દાહોદ
389380 સા.શૈ.પછાત િગ્ સશ 9638674349 -- ધો- ૫ ૦૧/૦૪/૧૯૭૯ 41 ૧૫-કુિા સા્ાર્  ય સ્ તશ ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

16 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ પંકજકુ્ાર રરિતભાઈ બારીઆ મુ.લિારીયા પો.કાટુ તા.દે.બારીઆ જ.દાહોદ 389380 સા.શૈ.પછાત િગ્ પુરુ 9978794497
pbariya40@
gmail.com

એ્.કો્ ૧૨/૦૯/૧૯૯૨ 28 ૧૬-લિારીયા બબર અરા્ત સા્ાર્ ય ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

17 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ પાિત્શબેર દીપસીગ રાઠિા

પુજરા ફળ્યુ મુ.રારશખજુરી

પો.્ોટ્ખજુરી

તા.દેિ.બારીઆ.જ.દાહોદ

389380 અનુસૂચચત આદદજાત સશ 9725461186 -- ધો- ૧૦ ૦૧/૦૬/૧૯૮૧ 39 ૧૭-્ોટ્ખજુરી અનુસૂચચત આદદજાત સ્ તશ ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

18 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ જસિતંસસહ અ્રસસહ રાઠિા મુ.પો.રાડાતોડ તા.દે.બારીઆ જ.દાહોદ 389380 અનુસૂચચત આદદજાત પુરુ 9016712250
jashvantsi

nh100@gmai

l.com

બશ.એડ ૨૭/૦૬/૧૯૮૫ 35 ૧૮-રાડાતોડ બબર અરા્ત સા્ાર્ ય ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

19 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ પિત્ભાઈ સો્ાભાઈ સોલક્
રત્  રા પટેલ ફળ્યુ. મુ.પો.પશપલોદ, તા.દેિ.

બારીઆ.જ.દાહોદ
389380 અનુસૂચચત જાત પુરુ 9712454539 -- ધો- ૯ ૦૧/૦૬/૧૯૬૭ 51 ૧૯-પશપલોદ-૧ અનુસૂચચત જાત ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

20 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ કપશલાબેર ્ારસસગભાઈ રાઠિા

લાબુ ફળ્યુ

મુ.પો.સાલશયા

તા.દેિ.બારીઆ.જ.દાહોદ

389130 અનુસૂચચત આદદજાત સશ 9909479857 -- અભણ ૦૧/૦૧/૧૯૮૩ 54 ૨૦-પશપલોદ-ર અનુસૂચચત આદદજાત ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

21 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ ્ંગળસીગ જસેીગભાઈ ડા્ોર મુ.પો.્ોટ્ઝરી, તા.દેિ.બારીઆ જજ.દાહોદ 389380 અનુસૂચચત આદદજાત પુરુ 9925781967 -- ધો- ૪ ૦૯/૦૬/૧૯૫૬ 64 ૨૧-રેબારી અનુસૂચચત આદદજાત ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

22 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ ગુ્તશબેર ભારતભાઈ ભશલ
િચલંુ ફળ્યુ

મુ.પો.રિાબારી તા.દેિ.બારીઆ જ.દાહોદ
389380 અનુસૂચચત આદદજાત સશ 9727577901 -- અભણ ૦૧/૦૧/૧૯૬૪ 51 ૨૨-રિાબારી અનુસૂચચત આદદજાત સ્ તશ ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

23 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ સંગશતાબેર ધ્્શભાઈ રાઠિા
મુ.સાગારા્ા, પો.કાળ્ડંુગરી તા.દે.બારીઆ જ.

દાહોદ
389380 અનુસૂચચત આદદજાત સશ 9586558773 -- ધો- ૬ ૧૫/૦૮/૧૯૯૩ 28 ૨૩-સાગારા્ા અનુસૂચચત આદદજાત સ્ તશ ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

24 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ ક્રીટભાઈ સજર્સસહ રાઠિા

કાસલા ફળ્યુ

મુ.ઝાપટ્યા (સેિરશયા)

પો.સેિરશયા

તા.દેિ.બારીઆ જ.દાહોદ

389380 અનુસૂચચત આદદજાત પુરુ 9979691867 -- ધો- ૧૨ ૦૨/૦૨/૧૯૮૨ 39 ૨૪-સેિરશયા બબર અરા્ત સા્ાર્ ય ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

25 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ કોદકલાબેર વિક્સસહ સંઘાડ્યા મુ.પો.સીગેડ્, તા.દે.બારીઆ જ.દાહોદ 389380 અનુસૂચચત આદદજાત સશ 9978932419 -- બશ.એડ ૨૬/૦૩/૧૯૮૧ 39 ૨૫-સીગેડ્ અનુસૂચચત આદદજાત સ્ તશ ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

mailto:jashvantsinh100@gmail.com
mailto:pbariya40@gmail.com


26 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ સજજરબેર વિજયકુ્ાર કટારા
કટારા ફળ્યંુમુ.પો.પંચેલા

તા.દેિ.બારીઆ જ.દાહોદ
389380 અનુસૂચચત આદદજાત સશ 9586972363 -- જ.એર.એ્ રસ્ગ ૨૫/૦૫/૧૯૯૨ 28 ૨૬-તોયણશ અનુસૂચચત આદદજાત સ્ તશ ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

27 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ ભારતભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ
શશરોઈ ફળ્યામુ.પો.ઉધાિળા તા.દેિ.બારીઆ 

જ.દાહોદ
389380 સા.શૈ.પછાત િગ્ પુરુ 9016321078 -- ધો- ૧૦ ૧૫/૦૪/૧૯૮૭ 35 ૨૭-ઉધાિળા બબર અરા્ત સા્ાર્ ય ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

28 દેિ.બારીઆ ભા.જ.પ રશતાબેર બાબુભાઈ પટેલ
્ાળ્ ફળ્યામુ.િાદર, પો.કેલશયા

તા.દેિ.બારીઆ જ.દાહોદ
389380 સા.શૈ.પછાત િગ્ સશ 9979517089 -- ધો- ૧૦ ૦૭/૦૬/૧૯૭૩ 47 ૨૮-િાદર બબર અરા્ત સા્ાર્ ય ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ ૨૭-૦૨-૨૦૨૬

અનુ. 

રં. 

તાલુકા 

પંચાયતનંુ રા્ 
પક  સભયનંુ રા્  સરરામંુ પશરકોડ જાત પુરુ/સશ ્ોબાઈલ રંબર ઈ-્ેઈલ અભયાસ જન તારીખ ઉં્ર સશટનંુ રા્ સશટરો પકાર સા્ાન ચંૂટણશરશ તારીખ આગા્શ ચંૂટણશરશ તારીખ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 સીગિડ ભા.રા.કો. ્શરાબેર શંકરભાઈ ્છાર મુ.હાડ્ પો.અગારા તા.સીગિડ જજ.દાહોદ 389130 અ.જ.જ. સશ 9979400832
minabenmac

hhar32@gma
il.com

૧૨ પાસ 35128 25 અગારા(રં) અનુસૂચશત આદદજાત સશ ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

2 સીગિડ ભા.જ.પા. ગોવિદભાઈ બાબુભાઈ િહોનરયા  મુ.પો .છાપરિડ તા.સીગિડ જજ.દાહોદ 389130 અ.જ.જ. પુરુ 9925498571

govindbhai

govindbhai

813@gmail.

com

B.A B.E.D 29957 39 છાપરિડ અનુસૂચશત આદદજાત ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

3 સીગિડ ભા.જ.પા. કેશ્બેર ભરતભાઈ સંગાડા 
મંુ.્ાતારાપાલલા, પો-રણધશકપુર તા-સીગિડ, 

જજલલો
389130 અ.જ.જ. સશ 9408429936 અભણ 28126 44 દાસા અનુસૂચશત આદદજાત સશ ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

4 સીગિડ ભા.જ.પા. રિેસીહ તેરાભાઈ તાિશયાડ મુ.પો.્છેલાઈ તા.સીગિડ જ.દાહોદ 389130 અ.જ.જ. પુરુ 9879943761
ravesinh88

8@gmail.co

m

S.S.C. પાસ 27035 47  ્છેલાઈ અનુસૂચશત આદદજાત ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

5 સીગિડ ભા.જ.પા. કાનતાબેર ફુલસીગભાઈ ડા્ોર મુ-્લેકપુર તા-સીગિડ જજ.દાહોદ 389130 અ.જ.જ. સશ 9925909377
kantabenda

mor0@gmail
.com

૧૦ પાસ 28890 42 ્લેકપુર અનુસૂચશત આદદજાત સશ ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

6 સીગિડ ભા.જ.પા. લશલાબેર પિત્ભાઈ ડાયરા મુ.પો.્ંડેર (રં) તા.સીગિડ જજ.દાહોદ 389130 સા.શૈ.પ.િ. સશ 9727053206

shaileshbh

uria83@gma

il.com

અભણ 30317 38 ્ંડેર(રં)
સા્ાજક શૈક્ણક પછાત િગ્ 

સશ
૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

7 સીગિડ ભા.જ.પા. જયાબેર રણજતસસહ ઠાકોર મુ.પો.્ેથાણ તા.સશગિડ જ.દાહોદ 389130 સા.શૈ.પ.િ. સશ 9913475805
jayabentha

kor1989@gm

ail.com

     PTC ૨૫/૦૮/૧૯૮૯ 32 ્ેથાણ સા્ાજક શૈક્ણક પછાત િગ્ ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

8 સીગિડ ભા.જ.પા. અસ્તાબેર ભુપતસસહ પટેલ મુ.પો.ચંુદડ્ તા.સીગિડ જજ.દાહોદ 389130 સા.શૈ.પ.િ. સશ 8320108167
asmitabenp
atel01@gma

il.com 

૧૦ પાસ 29594 40 ્ેથાણ-૨ સા્ાન સશ ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

9 સીગિડ ભા.જ.પા. પિત્ભાઈ સુર્ાભાઈ ડા્ોર  
મુ.રારશ સંજલેશ પો.ચ્ારીયા તા.સીગિડ જજ.

દાહોદ
389130 અ.જ.જ. પુરુ 9978176826

damorparva

t1980@gmai

l.com

૧૨ પાસ 29226 41 રારશ સંજલેશ અનુસૂચશત આદદજાત ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

10 સીગિડ ભા.જ.પા. સવિતાબેર હહ્તભાઈ હઠ્લા મુ.પો.પહાડ તા.સીગિડ જ.દાહોદ 389130 અ.જ.જ. સશ 8758551532

savitabenh

athila84@g
mail.com

અભણ 27030 47 પહાડ અનુસૂચચત આદદજાત સશ ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

11 સીગિડ ભા.જ.પા. જશોદાબેર દદરેશકુ્ાર બારીઆ                    મુ.પો. પતંગડ્ તા.સીગિડ જ.દાહોદ 389130 અ.જ.જ. સશ 9909457124
dsbaria153

0@gmail.co

m

૧૦ પાસ 29590 40 પતંગડ્ અનુસૂચચત આદદજાત ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

12 સીગિડ ભા.જ.પા. કસ્ુરીબેર લજલતકુ્ાર પર્ાર મુ.પો.પશપળ્યા (ર) તા.સીગિડ જ.દાહોદ 389130 અ.જ.જ. સશ 9971218123
snehal.par
mar.9209@g

mail.com

F.Y.B.A. 21373 63 પશપળ્યા(રં) સા્ાન સશ ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

13 સીગિડ ભા.જ.પા. સુરેશભાઈ ભુરાભાઈ ચૌહાણ મુ.સીગિડ પો.રણધશકપુર તા.સીગિડ જજ.દાહોદ 389130 અ.જ. પુરુ 9879486381

suresh.198

0chauhan@g
mail.com

B.A. 29230 41 સરજુ્શ અનુસૂચચત જતશ ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

14 સીગિડ ભા.રા.કો. ર્ેશભાઈ ્થુરભાઈ પટેલ મુ.પો.સીગાપુર તા.સશગિડ જ.દાહોદ 389130 સા.શૈ.પ.િ. પુરુ 9512537181
rameshpate

l7182@gmai

l.com

M.A. B.ed ૧૫/૦૬/૧૯૭૨ 49 સીગાપુર સા્ાન ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

15 સીગિડ ભા.જ.પા. કોદકલાબેર ચ્ુરભાઈ દકશોરી મુ.પો.-રંધશકપુર તા-સીગિડ, જજલલો-દાહોદ 389130 અ.જ.જ. સશ 9879353998 ૭ પાસ ૨૫/૦૩/૧૯૬૧ 60 સીગિડ અનુસૂચચત આદદજાત સશ ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

16 સીગિડ ભા.જ.પા. ્યુરકુ્ાર કાતશલાલ નરસરતા મુ.પો.સુડ્યા તા.સીગિડ જ.દાહોદ 389130 અ.જ.જ. પુરુ 9586169954
mayurkumar
2212@gmail

.com

B.S.C. ૨૨/૧૨/૧૯૯૨ 29 સુડ્યા અનુસૂચચત આદદજાત ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

17 સીગિડ ભા.જ.પા. કાળુભાઈ િરસસગભાઈ બારીયા મુ-તાર્શ પો-સુડ્યા તા-સીગિડ 389130 સા.શૈ.પ.િ. પુરુ 9925177292
sunilbhaib
ariya9207@

gmail.com

૩ પાસ 27030 47 તાર્શ અનુસૂચચત આદદજાત ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

18 સીગિડ ભા.જ.પા. શુાતબેર રાજશેભાઈ ડા્ોર મુ.પો.િાલાગોટા તા.સીગિડ જ.દાહોદ 389130 અ.જ.જ. સશ 9909166393 B.A 31596 35 િાલાગોટા અનુસૂચચત આદદજાત સશ ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

ક્
તાલુકા 

પંચાયતનંુ રા્
પકનંુ રા્ સભયનંુ પુરં રા્ સરરામંુ પશરકોડ જાત પુરુ / સશ ્ોબાઇલ રંબર ઇ-્ેઇલ અભયાસ જન તારીખ ઉં્ર બેઠકનંુ રા્ સશટરો પકાર સા્ાન ચંૂટણશરશ તારીખ આગા્શ ચંૂટણશરશ તારીખ

1 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ ગૌરીબેર વિજયભાઇ પર્ાર મુ.ઉકરડ્ પો.ખરેડ્ તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. સશ 9099780378
vp3384609@
gmail.com

૧ર પાસ 30821 36 ૩પ-ઉસરિાણ અનુસૂચચત આદદજાત સશ 44255 46080

2 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ જશોદાબેર હહતેન્સસહ રાયક રહે. ગા્તળ ફળ્યા ચંદિાણા તા.જ.દાહોદ 389151 સા.શૈ.પ. સશ 9737846854 - ૧ર પાસ 30455 35 ૬-ચંદિાણા સા.શૈ.પછાતિગ્ સશ 44255 46080

3 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ ્ેઘાભાઇ િરસીગભાઇ ભાભોર રહે. રદી ફળ્યા આગાિાડા તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. પુરુ 9727988050 - અભણ 23894 55 ૧-આગાિાડા અનુસૂચચત આદદજાત 44255 46080

4 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ જયશેકુ્ાર અભેસસહ પર્ાર રહે.મુ.પો. બાિકા તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. પુરુ 9909734399 - અભણ 30803 36 ર- બાિકા અનુસૂચચત આદદજાત 44255 46080

5 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ પુરક્બેર િજભાઇ ્ેડા મુ.પો. ભાઠ્િાડા તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. સશ 9909331136 - અભણ 23894 55 ૩-ભાઠ્િાડા અનુસૂચચત આદદજાત સશ 44255 46080

6 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ જરસસગભાઇ તેજયાભાઇ બશલિાળ મુ.પો. બોરિાણશ તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. પુરુ 8141776637 - બશ.એ. 25355 51 ૪-બોરિાણશ અનુસૂચચત આદદજાત 44255 46080

7 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ ભશ્ાભાઇ સુકયાભાઇ પર્ાર મુ.પો. બ્ખેડા તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. પુરુ 9913637773 - ૭ પાસ 27518 46 પ-બહ્ખેડા અનુસૂચચત આદદજાત 44255 46080

8 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ અરવિદાબેર ્તાભાઇ દકશોરી મુ.પો. છાપરી તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. સશ 8511777561 - ૩ પાસ 33948 28 ૭-છાપરી અનુસૂચચત આદદજાત સશ 44255 46080

9 દાહોદ ભારતશય રાષટટ ્ય કોંેસ બદુભાઇ જિલાભાઇ પર્ાર મુ.પો. દશલા તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. પુરુ 9408402870 - ૧૦ પાસ 25355 51 ૮-દશલા અનુસૂચચત આદદજાત 44255 46080

10 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ અનરતાબેર જસિતંભાઇ સંગાડા રહે. સંગાડા ફળ્યા ગલાલશયાિાડ તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. સશ 8758984314 - ૬ પાસ 31929 33 ૯-ગલાલશયાિાડ અનુસૂચચત આદદજાત સશ 44255 46080

11 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ દીપશકાબેર વિજયભાઇ પર્ાર મુ.પો. હહ્ાલા તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. સશ 9974996404 - ૧ર પાસ 35591 23 ૧૦-હહ્ાલા અનુસૂચચત આદદજાત સશ 44255 46080

12 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ સંગશતાબેર અનુભાઇ બબલિાળ રહે. રાકા ફળ્યા જલત તા.જ.દાહોદ. 389151 અ.જ.જ. સશ 8980594008 - ૮ પાસ 29738 40 ૧૧-જલત અનુસૂચચત આદદજાત સશ 44255 46080

13 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ રશતાબેર ભરતભાઇ સંગાડા રહે. િાદરીયા ફળ્યા ઇટાિા તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. સશ 9726933571 - ૮ પાસ 29037 42 ૧ર-કઠલા અનુસૂચચત આદદજાત સશ 44255 46080

mailto:ravesinh888@gmail.com
mailto:jayabenthakor1989@gmail.com
mailto:shaileshbhuria83@gmail.com
mailto:minabenmachhar32@gmail.com
mailto:damorparvat1980@gmail.com
mailto:kantabendamor0@gmail.com
mailto:dsbaria1530@gmail.com
mailto:rameshpatel7182@gmail.com
mailto:mayurkumar2212@gmail.com
mailto:suresh.1980chauhan@gmail.com
mailto:sunilbhaibariya9207@gmail.com
mailto:savitabenhathila84@gmail.com
mailto:snehal.parmar.9209@gmail.com
mailto:govindbhaigovindbhai813@gmail.com
mailto:asmitabenpatel01@gmail.com


14 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ રજરશકાતભાઇ ર્ેશચં્ પર્ાર રહે. િણકરિાસ કતિારા તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ. પુરુ 9726265542 - ૧ર પાસ 28637 43 ૧૩-કતિારા અનુસૂચચત જાત 44255 46080

15 દાહોદ ભારતશય રાષટટ ્ય કોંેસ દકરણભાઇ બદીયાભાઇ ્ેડા મુ.પો. ખંગેલા તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. પુરુ 9099136013 - પ પાસ 32605 31 ૧૪-ખંગેલા-૧ અનુસૂચચત આદદજાત 44255 46080

16 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ ફકરભાઇ તેજયાભાઇ ા્રા્ા રહે. ્શરા્ા ફળ્યા િડબારા તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. પુરુ 9773170952 - ૧૦ પાસ 28166 45 ૧પ-ખંગેલા-ર અનુસૂચચત આદદજાત 44255 46080

17 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ જશોદાબેર રરેશકુ્ાર ચૌહાણ રહે. નરશાળ ફળ્યા ખરેડ્ તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. સશ 6351023836 - ૯ પાસ 32684 31 ૧૬-ખરેડ્ અનુસૂચચત આદદજાત સશ 44255 46080

18 દાહોદ ભારતશય રાષટટ ્ય કોંેસ સેજલબેર પદદપભાઇ ભોહા મુ.પો.ખરોડ તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. સશ 9712085909 - ૧ર પાસ 33948 28 ૧૭-ખરોડ અનુસૂચચત આદદજાત સશ 44255 46080

19 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ સુનરલભાઇ દદપાભાઇ ભાભોર મુ.પો. ખરોદા તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. પુરુ 8980828690 - બશ.એ. 35078 25 ૧૮-ખરોદા-૧ અનુસૂચચત આદદજાત 44255 46080

20 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ કલપશેભાઇ સતેારભાઇ દકશોરી મુ.પો. ચોસાલા તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. પુરુ 7874484753 - બશ.એ. 34854 26 ૧૯-ખરોદા-ર અનુસૂચચત આદદજાત 44255 46080

21 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ િાલશબેર િશરાભાઇ ્ાિશ
રહે. ભશલિાડા ફ્ળયા બોરડ્ ઇરા્શ તા.જ.

દાહોદ
389151 અ.જ.જ. સશ 9265388543 - ૩ પાસ 23012 58 ર૦-કોટડાખુદ્ અનુસૂચચત આદદજાત સશ 44255 46080

22 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ રતેાભાઇ સુરસીગભાઇ ્ાિશ રહે. રાબડ્યા ફળ્યા મુ. બોરખેડા તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. પુરુ 9727906501 - એ્.એ. બશ.એઙ 27912 44 ર૧-લશલર અનુસૂચચત આદદજાત 44255 46080

23 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ કેળાબેર પાગળાભાઇ દેિધા મુ.પો. લશ્ડાબરા તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. સશ 8758054589 - પ પાસ 32605 31 રર-લશ્ડાબરા અનુસૂચચત આદદજાત સશ 44255 46080

24 દાહોદ અપક દી્ાબેર બાબુભાઇ ભાભોર
રહે. રાહડંુગરી ફ્ળયા મુ. ધા્રડા પો. 

બોરડ્સરકારી તા.જ.દાહોદ
389151 અ.જ.જ. સશ 9328980015 - પ પાસ 24108 54 ર૩-્ાડાિાિ અનુસૂચચત આદદજાત સશ 44255 46080

25 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ કારાભાઇ સ્સુભાઇ ભાભોર મુ.પો.્ોટ્ખરજ તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. પુરુ 9924636068 - પ પાસ 24473 54 ર૪-્ોટ્ખરજ-૧ અનુસૂચચત આદદજાત 44255 46080

26 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ સુા્તાબેર જલુભાઇ ભાભોર મુ.પો.્ોટ્ખરજ તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. સશ 9537604865 - પ પાસ 28126 44 રપ-્ોટ્ખરજ-ર અનુસૂચચત આદદજાત 44255 46080

27 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ ચંદુબેર બચુભાઇ ભુરીયા મુ.પો. મુિાલશયા તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. સશ 9904271792 - પ પાસ 25569 50 ર૬-મુિાલશયા અનુસૂચચત આદદજાત સશ 44255 46080

28 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ પતાપભાઇ ્ારસસગ ભુરીયા મુ.પો. રગરાળા તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. પુરુ 9537604865 - ૯ પાસ 26736 48 ર૭-રગરાળા અનુસૂચચત આદદજાત 44255 46080

29 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ શારદાબેર સા્તંસસહ હહહોર મુ.પો. રિાગા્ તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. સશ 9099202159 - ૭ પાસ 22647 59 ર૮-રિાગા્ અનુસૂચચત આદદજાત સશ 44255 46080

30 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ લજલતાબેર ક્લેશભાઇ ભુદરયા મુ.પો. સાલાપાડા તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. સશ 7984991272 - પ પાસ 32143 33 ર૯-રાછરડા અનુસૂચચત આદદજાત સશ 44255 46080

31 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ ચં્ાિતશબેર ભુરાભાઇ ા્રા્ા રહે. ગા્તળ ફળ્યા રળ્યાતશ તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. સશ 9724135271 - એ્.એ. બશ.એઙ 32874 22 ૩૦-રળ્યાતશ અનુસૂચચત આદદજાત સશ 44255 46080

32 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ પશથાભાઇ ્દડયાભાઇ બારીયા મુ.પો.ડંુગરા તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. પુરુ 7435075775 - ર પાસ 24838 52 ૩૧-રેટ્યા અનુસૂચચત આદદજાત 44255 46080

33 દાહોદ ભારતશય રાષટટ ્ય કોંેસ નરતાબેર રાજશેકુ્ાર રાઠોડ
રહે.પાણશશેરા ફ્ળયા મુ.રા્પુરા પો. રોઝ્ તા.

જ.દાહોદ
389151 અ.જ.જ. સશ 9727445506 - ૧ર પાસ 26207 49 ૩ર-રોઝ્ અનુસૂચચત આદદજાત સશ 44255 46080

34 દાહોદ ભારતશય રાષટટ ્ય કોંેસ રતરશબેર જગડાભાઇ અ્લશયાર
રહે.અ્લશયાર િગ્ શાળા ફળ્યા ખાપરીયા તા.

જ.દાહોદ
389151 અ.જ.જ. સશ 9898857296 - પ પાસ 30234 35 ૩૩-સશ્લશયાખુદ્ અનુસૂચચત આદદજાત 44255 46080

35 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ િજરભાઇ ્ંગળાભાઇ ભુરીયા મુ.પો.ઉચિાણશયા તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. પુરુ 9099753085 - ૩ પાસ 24363 54 ૩૪-ઉચિાણશયા અનુસૂચચત આદદજાત 44255 46080

36 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ ભુરીબેર સરદારસસહ પણદા રહે. તળાિ ફળ્યા િણભોરી તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. સશ 9099883278 - અભણ 23743 54 ૩૬-િણભોરી અનુસૂચચત આદદજાત સશ 44255 46080

37 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ બાલુભાઇ સ્સુભાઇ પર્ાર
રહે. સા્પુરા ફળ્યા મુ.વિજગઢ પો.અભલોડ 

તા.જ.દાહોદ
389151 અ.જ.જ. પુરુ 9825815145 - પ પાસ 26665 47 ૩૭-વિજગઢ અનુસૂચચત આદદજાત 44255 46080

38 દાહોદ ભારતશય જરતા પાટ્ બસુડ્બેર શકરાભાઇ ્ેડા મુ.પો.ઝરીખુદ્ તા.જ.દાહોદ 389151 અ.જ.જ. સશ 6352852744 - ૭ પાસ 23667 56 ૩૮-ઝરીખુદ્ અનુસૂચચત આદદજાત 44255 46080

ક્
તાલુકા 

પંચાયતનંુ રા્
પક સભયનંુ પુરં રા્ સરરામંુ પશરકોડ જાત પુરુ/સશ ્ોબાઇલ રંબર ઇ.્ેઇલ અભયાસ જન તારીખ ઉ્ર સશટનંુ રા્ સશટરો પકાર સા્ાન ચંૂટણશરશ તારીખ આગા્શ ચંૂટણશરશ તારીખ 

1 લશ્ખેડા ભારતશય જરતા પાટ્ યશ્ાત શ્્બેર જયપાલભાઇ મુણશયા મંુ.પોલશસશ્ળ પો.કંબોઇ તા.લશ્ખેડા જ.દાહોદ 389140 એસ.ટ્ સશ 9870002072 ૧૨-પાસ ૧૫/૦૩/૧૯૯૧ 30 ૨૦-પોલશસશ્ળ અનુસૂચચત આદદજાત (સશ) ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

2 લશ્ખેડા ભારતશય જરતા પાટ્ યશ બળિતસસહ સબુરભાઇ પટેલ મંુ.્ોટ્િાિ પો.પહાડ તા.લશ્ખેડા જ.દાહોદ 389140 સા.શૈ.પછાત પુરુ 7283830972 એ્.એ ૧૮/૧૦/૧૯૭૦ 51 ૧૭-્ોટ્િાિ બબર અરા્ત સા્ાન ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

3 લશ્ખેડા ભારતશય જરતા પાટ્ યશ્ાત કવિતાબેર બાબુભાઇ રાિત મુ.પો અગારા (ઉ) તા.લશ્ખેડા જ.દાહોદ 389140 સા.શૈ.પછાત સશ 9727946644 અભણ 26670 47 ૧-અગારા (ઉ) સા.શૈ.પછાતિગ્  (સશ) ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

4 લશ્ખેડા ભારતશય જરતા પાટ્ યશ ગ્શરભાઇ સાયભાઇ પર્ાર મુ.ચૈડ્યા પો. અગારા (ઉ)તા.લશ્ખેડા જ.દાહોદ 389140 સા.શૈ.પછાત પુરુ 8758298115 ધો- ૧૨ પાસ 34673 27 ૨-ચૈડ્યા સા.શૈ.પછાતિગ્  ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

5 લશ્ખેડા ભારતશય જરતા પાટ્ યશ બચુભાઇ ગલાભાઇ તડિશ મુ.પો ચચલાકોટા તા.લશ્ખેડા જ.દાહોદ 389140 એસ.ટ્ પુરુ 9978030362 ધો- ૮ પાસ 24594 54 ૩-ચશલાકોટા-૧ અનુસૂચચત આદદજાત ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

6 લશ્ખેડા ભારતશય જરતા પાટ્ યશ રિસસગભાઇ તેરસસગ ્કિાણા મંુ કથોલશયા પો. ચશલાકોટા તા.લશ્ખેડા જ.

દાહોદ
389140 એસ.ટ્ પુરુ 9510183798 ધો-૬ પાસ 28491 42 ૪-ચશલાકોટા-૨- અનુસૂચચત આદદજાત ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

7 લશ્ખેડા ભારતશય જરતા પાટ્ યશ્ાત કાગડ્બેર પિત્ભાઇ બારીયા મુ.પો દાભડા તા.લશ્ખેડા જ.દાહોદ 389140 એસ.ટ્ સશ 6353654389 ધો-૨ પાસ 23377 57 ૫- દાભડા સા્ાન સશ ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

8 લશ્ખેડા ભારતશય જરતા પાટ્ યશ્ાત કાનતાબેર ગોપાલભાઇ ડા્ોર મુ.પો દાાતયા તા.લશ્ખેડા જ.દાહોદ 389140 એસ.ટ્ સશ 7874066384 ધો-૫ પાસ 30317 38 ૬ - દાાતયા સા્ાન સશ ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

9 લશ્ખેડા ભારતશય જરતા પાટ્ યશ્ાત કોક્લાબેર રરિતભાઇ ડાગશ મુ.પો શાષટા તા.લશ્ખેડા જ.દાહોદ 389140 એસ.ટ્  સશ 6355256974 બશ.એ/પશટ્સશ 33727 29 ૭ - દુધશયા અનુસૂચચત આદદજાત (સશ) ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

10 લશ્ખેડા ભારતશય જરતા પાટ્ યશ્ાત રકાબેર સંજયભાઇ બા્ણશયા મુ.પો જદા તા.લશ્ખેડા જ.દાહોદ 389140 એસ.ટ્ સશ 9099120538 ધો-૧૨ પાસ ૩૦/૦૬/૧૯૯૩ 28  ૮ - જદા ખેરીયા સા્ાન સશ ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

11 લશ્ખેડા ભારતશય જરતા પાટ્ યશ્ાત ા્રલબેર દદવયાગ રાિત મુ.પો જતેપુર (દુ) તા.લશ્ખેડા જ.દાહોદ 389140 એસ.ટ્ સશ 9316463144 એ્.એ.બશ.એડ 32239 32  ૯- જતેપુર દુ અનુસૂચચત આદદજાત (સશ) ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

12 લશ્ખેડા ભારતશય જરતા પાટ્ યશ્ાત ઇલાબેર બાલમુકુનદ્કુ્ાર નરરા્ા મુ.પો રિાિડ્યા તા.લશ્ખેડા જ.દાહોદ 389140 એસ.ટ્ સશ 9879081741 ધો-૧૦ પાસ 35070 24 ૧૦- જુરાિડ્યા અનુસૂચચત આદદજાત (સશ) ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

13 લશ્ખેડા ભારતશય જરતા પાટ્ યશ્ાત સતંાબેર રરિતભાઇ રાિત મંુ ઢઢેલા તા.લશ્ખેડા જ.દાહોદ 389140 એસ.ટ્ સશ 9909091661 ધો-૫ પાસ 27518 45 ૧૧- ખશરખાઇ અનુસૂચચત આદદજાત (સશ) ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

14 લશ્ખેડા ભારતશય જરતા પાટ્ યશ્ાત રાધાબેર દકરણભાઇ બારીઆ મુ.પો કુણધા  તા.લશ્ખેડા જ.દાહોદ 389140 એસ.સશ સશ 9586438695 ધો-૧૦ પાસ 30318 38 ૧૨-કુણધા અનુસુચચત જાત (સશ) ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

15 લશ્ખેડા ભારતશય જરતા પાટ્ યશ ્ોહરભાઇ સુરપાળભાઇ ભાભોર મુ.પો તા.લશ્ખેડા જ.દાહોદ 389140 એસ.ટ્ પુરુ 9662523945
m.s.bhabho
r@gmail.co

m

પશ.એચ.ડ્ 26577 48 ૧૩-લશ્ખેડા અનુસૂચચત આદદજાત ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

16 લશ્ખેડા ભારતશય જરતા પાટ્ યશ્ાત રેશ્બેર સુક્ભાઇ પલાસ મુ.પો અંધારી તા.લશ્ખેડા જ.દાહોદ 389140 એસ.ટ્ સશ 8758309575 અભણ 26665 47 ૧૪-્ાનલશ અનુસૂચચત આદદજાત ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

17 લશ્ખેડા ભારતશય જરતા પાટ્ યશ્ાત રતરશબેર દીપસસગભાઇ રાિત
મુ. ચોપાટ પાલલશ પો જતેપુર (દુતા.લશ્ખેડા જ.

દાહોદ
389140 એસ.ટ્ સશ 9428029388 ધો-૩ પાસ 28861 47 ૧૫-્ોટા હાથશધરા અનુસૂચચત આદદજાત (સશ) ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

18 લશ્ખેડા ભારતશય જરતા પાટ્ યશ અશ્રકુ્ાર પરથશભાઇ નરરા્ા મુ.પો લુખાિાડા તા.લશ્ખેડા જ.દાહોદ 389140 એસ.ટ્ પુરુ 8160776557
ninama.ash
vin22@gmai

l.com

સરાતક ૨૦/૧૨/૧૯૯૨ 28 ૧૬-્ોટ્ બાડ્બાર અનુસૂચચત આદદજાત ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

mailto:ninama.ashvin22@gmail.com
mailto:m.s.bhabhor@gmail.com


19 લશ્ખેડા ભારતશય જરતા પાટ્ યશ દદરેશભાઇ િશરસસગભાઇ ડા્ોર મુ.આતંસુબા પો દુધશયા તા.લશ્ખેડા જ.દાહોદ 389146 એસ.ટ્ પુરુ 9924948106 ધો-૧૨ પાસ 30137 38 ૧૮- રશરા્ારશ િાિ બબર અરા્ત સા્ાન ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

20 લશ્ખેડા ભારતશય જરતા પાટ્ યશ રપસસગભાઇ પારભાઇ ્ાિશ મુ.દુધશયાધરા પો દુધશયા તા.લશ્ખેડા જ.દાહોદ 389146 એસ.ટ્ પુરુ 8758908345 ધો-૧૨ પાસ 25694 50 ૧૯-પાણશયા અનુસૂચચત આદદજાત ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

21 લશ્ખેડા ભારતશય જરતા પાટ્ યશ પિત્ભાઇ રપાભાઇ નરરા્ા મુ. પો રઇ તા.લશ્ખેડા જ.દાહોદ 389140 એસ.ટ્ પુરુ 9913118129 ધોર-૧૦ પાસ 24478 53 ૨૧-રઇ અનુસૂચચત આદદજાત ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

22 લશ્ખેડા ભારતશય જરતા પાટ્ યશ્ાત લતાબેર મુકેશભાઇ ભાભોર
મુ.પર્ારરા ખાખરીયા પો અગારા (ઉ) તા.

લશ્ખેડા જ.દાહોદ
389140 એસ.ટ્ સશ 7984559984 બશ.એ 33242 29 ૨૨-િડેલા અનુસૂચચત આદદજાત ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

23 લશ્ખેડા ભારતશય જરતા પાટ્ યશ્ાત હહરાબેર હ્્સસગભાઇ તડિશ
મુ.િશસલંગા પો અગારા (ઉ) તા.લશ્ખેડા જ.

દાહોદ
389140 એસ.ટ્ (સશ) સશ 8780916608 ધો-૧૨ પાસ ૧૮/૦૬/૧૯૯૭ 23 ૨૩- િશસલંગા અનુસૂચચત આદદજાત (સશ) ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

24 લશ્ખેડા ભારતશય જરતા પાટ્ યશ પવિણભાઇ કડકસસગભાઇ રશરા્ા
મુ.્ોટ્િાસિાણશ પો ઝેરજતગઢ તા.લશ્ખેડા જ.

દાહોદ
389140 એસ.ટ્ પુરુ 9909426513 ધો-૧૨ પાસ 29958 38 ૨૪- ઝેરજતગઢ બબર અરા્ત સા્ાન ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ ૧૬/૦૩/૨૦૨૬

ક્ તાલુકાનંુ રા્ પક સભયનંુ રા્ સરરામુ પશર કોડ જાત પુરુ /સશ ્ોબાઇલ રંબર ઇ-્ેઇલ અભયાસ જન તારીખ ઉં્ર સશટરો રા્ સશટરો પકાર 
સા્ાન   ચંુટણશ 

રશતારીખ 
આગા્શ ચંુટણશરશ તારીખ 

1 ઝાલોદ ભા.રા.કો રરેશભાઇ ્ારસશગભાઇ હઠ્લા મુ.રીછુ્રા પો.આંબા તા.ઝાલોદ 389180 અ.આ.જ પુરુ 9979352857 — ૧૨ પાસ  31177 36 આંબા અ.આ.જ 44255 46080

2 ઝાલોદ ભા.રા.કો સવિતાબેર હરસીગભાઇ સંગાડા મુ.્ાળ ફળ્ય ઉ,પો.બાજરિાડા. 389170 અ.આ.જ સશ 8141538460 — ૪ પાસ 28642 42 બાજરિાડા અ.આ.જ-સશ 44255 46080

3 ઝાલોદ ભા.રા.કો ભાનુભાઇ દલસીગભાઇ સુિર મંુ છાસશયા.પો ્હુડ્તા.ઝાલોદ 389170 અ.આ.જ પુરુ 9638705002 — ૭ પાસ 29288 41 બંબેલા અ.આ.જ 44255 46080

4 ઝાલોદ ભા.જ.પા ્શરાબેર કલપશેભાઇ પણદા મુ.તાળાિ ફળ્યુ તા.ઝાલોદ 389180 અ.આ.જ સશ 9925351144 — ૧૨ પાસ  34079 27 ચાકલેયા-૧ અ.આ.જ 44255 46080

5 ઝાલોદ ભા.જ.પા દદપશકાબેર પદદપભાઇ િાઘેલા મુ.બોરસદ પો.ચાકલશયાતા.ઝાલોદ 389180 અ.આ.જ સશ 6352190710 — ૧૨ પાસ  29724 40 ચાકલશયા-૨ અ.આ.જ-સશ 44255 46080

6 ઝાલોદ ભા.રા.કો સંકુતલાબેર સતશશભાઇ િસૈયા મુ.્ાલસર ફળ્યુ.પો ચચતોડ્યા તા.ઝાલોદ 389170 અ.આ.જ સશ 9586579971 — ૯ પાસ 31839 34 ચચતોડ્યા અ.આ.જ-સશ 44255 46080

7 ઝાલોદ ભા.જ.પા રોહહતકુ્ાર   દદલશપભાઇ નરસરતા ્મુ.પો છાયણ તા.ઝાલોદ 389180 અ.આ.જ પુરુ 9979940881 — સરાતક 35926 23 છાયણ અ.આ.જ 44255 46080

8 ઝાલોદ ભા.જ.પા કલશતાબેર મુકેશભાઇ ભાભોર મુ.િાડા ફળ્યુ પો.ધાિડ્યા 389170 અ.આ.જ સશ 9879659811 — ૧૨ પાસ  30895 36 ધાિડ્યા અ.આ.જ 44255 46080

9 ઝાલોદ ભા.જ.પા હડ્બેર સુરસીગભાઇ હઠ્લા મુ.રિશ પરી પો.ડુગરીતા.ઝાલોદ 389180 અ.આ.જ સશ 8980632889 — ૬પાસ 26451 49 ડંુગરી અ.આ.જ-સશ 44255 46080

10 ઝાલોદ ભા.જ.પા રેખાબેર તારસીગભાઇ ડા્ોર મુ.ડાબોડ્યા પો.ફુલપુરા 389170 અ.આ.જ સશ 9625844847 — ૧૨ પાસ  29437 41 ફુલપુરા અ.આ.જ-સશ 44255 46080

11 ઝાલોદ અપક સુરેશભાઇ પંુજભાઇ ભુરીયા મુ.પો ગા્ડ્ તા.ઝાલોદ 389170 અ.આ.જ પુરુ 9909768555 — સરાતક 23768 56 ગા્ડ્ અ.આ.જ 44255 46080

12 ઝાલોદ ભા.રા.કો કવિતાબેર ્ગરભાઇ ગરાસશયા મુ.બોર ફળ્યુ,પો.ગરાડુતા.ઝાલોદ 389170 અ.આ.જ સશ 8758856971 — ૧૨ પાસ  30383 38 ગરાડુ અ.આ.જ-સશ 44255 46080

13 ઝાલોદ ભા.જ.પા અરશતાબેર દા્ા ્છાર મુ.પો ચોરા ફળ્યુ ,જફરપુરા તા. .ઝાલોદ 389170 અ.આ.જ સશ 9723556339 — ૧૨ પાસ  ૧૦/૦૩૧૯૮૭ 34 જફરપુરા અ.આ.જ 44255 46080

14 ઝાલોદ ભા.જ.પા ર્ેશભાઇ ધશરાભાઇ પલાસ મુ.પો.જતેપુર 389170 અ.આ.જ પુરુ 9876543210 — ૧૨ પાસ  26394 49 જતેપુર અ.આ.જ 44255 46080

15 ઝાલોદ ભા.જ.પા સુા્તાબેર સિસીગભાઇ િસૈયા મુ.ખેડા પો.કદિાલ 389170 અ.આ.જ સશ 9976543210 — ૬પાસ 29041 41 કદિાલ અ.આ.જ-સશ 44255 46080

16 ઝાલોદ ભા.જ.પા ્ણશબેર ર્ેશભાઇ રસુઆત મુ.પો   કાળ્ગા્ તા.ઝાલોદ 389180 સા.કે.પ.િ સશ 9978255056 — ૪ પાસ 30137 39 કાળ્ગા્ ગુજર્ સા.કે.પ.િ -સશ 44255 46080

17 ઝાલોદ ભા.જ.પા પકાશભાઇ ગોત્ભાઇ પંચાસરા મુ.કારઠ ગા્તળ તા.ઝાલોદ 389180 અ.જ પુરુ 9586012555 — ૧૨ પાસ  28526 43 કારઠ-૧ અ.જ 44255 46080

18 ઝાલોદ ભા.જ.પા ્હુેલકુ્ાર કનુભાઇ રશરા્ા મુ.પો ભડખાડાબર તા.ઝાલોદ 389180 અ.આ.જ પુરુ 9879222781 — સરાતક 30059 39 કારઠ-૨ અ.આ.જ 44255 46080

19 ઝાલોદ ભા.જ.પા ઇંનદીરાબેર  ્ખજભાઇ બારીયા મુમુ.પો ્શરાખેડ્ તા.ઝાલોદ 389180 અ.આ.જ સશ 9879684089 — સરાતક 24990 53 લશ્ડ્-૧ અ.આ.જ-સશ 44255 46080

20 ઝાલોદ ભા.જ.પા રશલેશભાઇ કાળુભાઇ પર્ાર મુ.કચંુબર પો.લશ્ડ્ તા.ઝાલોદ 389180 અ.આ.જ પુરુ 9574616892 — સરાતક 30290 39 લશ્ડ્-૨ અ.આ.જ 44255 46080

21 ઝાલોદ ભા.રા.કો િાલજભાઇ દીતાભાઇ હઠ્લા મુ.ખરસાણા તા.ઝાલોદ 389170 અ.આ.જ પુરુ 9726547144 — ૪ પાસ 24259 55 ્હુડ્ અ.આ.જ 44255 46080

22 ઝાલોદ ભા.રા.કો શોભરાજભાઇ ર્ણભાઇ ડા્ોર મુ.્લિાસશ તા,ઝાલોદ 389180 અ.આ.જ પુરુ 9712318427 — સરાતક 31546 35 ્લિાસશ અ.આ.જ 44255 46080

23 ઝાલોદ ભા.જ.પા રશશાબેર રામુભાઇ રશરા્ા મુ.ધા્ણખોબરા .્ોટ્ઃઆંડ્ તા.ઝાલોદ 389180 અ.આ.જ સશ 9909289637 — અનુ સરાતક 29129 42 ્ોટ્હાડ્ અ.આ.જ-સશ 44255 46080

24 ઝાલોદ ભા.રા.કો કસ્ુરીબેર ખશ્ાભાઇ મુરશયા મુ.પો મંુડાહેડા પડાિ ફળ્યુ તા.ઝાલોદ 389180 અ.આ.જ સશ 9925982427 — ૬પાસ 29357 41 મંુડાહેડા અ.આ.જ-સશ 44255 46080

25 ઝાલોદ ભા.જ.પા અરશલભાઇ દેિાભાઇ ડા્ોર મુ.મુણધા પો.બશલિાણશ 389180 અ.આ.જ પુરુ 9913430270 — સરાતક 33729 29 મુણધા અ.આ.જ 44255 46080

26 ઝાલોદ ભા.જ.પા રરેશકુ્ાર ્ગાભાઇ ભાભોર મુપો.પાિડ્ તા.ઝાલોદ 389180 અ.આ.જ પુરુ 9978788445 — સરાતક 27485 46 પાિડ્ અ.આ.જ 44255 46080

27 ઝાલોદ ભા.જ.પા ્ંજુલાબેર રશલેશભાઇ હાડા મુ.િખતપુરા .પો.પેથાપુર તા.ઝાલોદ 389180 અ.આ.જ સશ 9978513322 — ૬પાસ 29618 40 પેથાપુર અ.આ.જ-સશ 44255 46080

28 ઝાલોદ ભા.જ.પા શશુશલાબેર સુરેશભાઇ અ્લશયાર મુ.પશપલશયા પો.થાળા લશ્ડ્ તા.ઝાલોદ 389180 અ.આ.જ સશ 7069707777 — ૧0 પાસ  30812 37 પશપલશયા અ.આ.જ-સશ 44255 46080

29 ઝાલોદ ભા.જ.પા સોરલબેર અંદકતભાઇ ડા્ોર મુ.પો.ગુલતોરા તા.ઝાલોદ 389180 અ.આ.જ સશ 9537913177 — ૧0 પાસ  31612 35 રળ્યાતશ ભુરા અ.આ.જ-સશ 44255 46080

30 ઝાલોદ અપક રાધાબેર બશરેરભાઇ   ભાભોર 
મુ.રણશયાર કણબશ ફળ્યુ પો .રણશયાર કણબશ 

તા.ઝાલોદ
389180 અ.આ.જ સશ 8238909802 — ૧૨ પાસ  33825 28 રણશયાર કણબશ અ.આ.જ-સશ 44255 46080

31 ઝાલોદ ભા.જ.પા શશુશલાબેર સુરેશભાઇ ડા્ોર મુ.િાક ફળ્યુ.પો.કદિાલ તા.ઝાલોદ 389170 અ.આ.જ સશ 9427930522 — ૧૨ પાસ  29016 42 સાર્ારીયા અ.આ.જ-સશ 44255 46080

32 ઝાલોદ ભા.જ.પા સશકાભાઇ ્ારસીગભાઇ દકશોરી મુ.્હેલેયા પો.સશ્લશયા 389180 અ.આ.જ પુરુ 9924598285 — ૪ પાસ 25800 51 સશ્લશયા અ.આ.જ 44255 46080

33 ઝાલોદ ભા.જ.પા બાલુભાઇ ્ગરભાઇ ડડડોડ મુ.પો.સુથરિાસા તા,ઝાલોદ 389180 અ.આ.જ પુરુ 9726652929 — સરાતક 26816 48 સુથારિાસા અ.આ.જ 44255 46080

34 ઝાલોદ ભા.રા.કો અ્રસીગભાઇ ટ્ટાભાઇ ્ાિશ મુ.સરપંચ ફલશયુ  પો.શારદા તા.ઝાલોદ 389180 અ.આ.જ પુરુ 9879991264 — સરાતક 25720 51 ટાઢાગોળા અ.આ.જ 44255 46080

35 ઝાલોદ ભા.જ.પા કરશતાબેર વિરોદભાઇ સંગાડા મુ.પો.થેરકા તા.ઝાલોદ 389170 અ.આ.જ સશ 9727811053 — ૧૨ પાસ  29359 41 થેરકા અ.આ.જ-સશ 44255 46080

36 ઝાલોદ ભા.રા.કો ક્લશબેર પશથાભાઇ ડા્ોર મુ.પો ખેડા ફળ્યુ િગેલા તા.ઝાલોદ 389170 અ.આ.જ સશ 9727213951 — ૧0 પાસ  28764 43 િગેલા અ.આ.જ-સશ 44255 46080

37 ઝાલોદ ભા.જ.પા ર્ેશભાઇ કલજભાઇ ભાભોર મુ.પો િાકોલ તા.ઝાલોદ 389180 અ.આ.જ પુરુ 9979936444 — સરાતક 27614 46 િાકોલ અ.આ.જ 44255 46080

38 ઝાલોદ ભા.જ.પા રેખાબેર દદરેશભાઇ ્છાર મુ.રાજપુર પો.ગરાડુતા.ઝાલોદ 389170- અ.આ.જ સશ 9714189113 — ૧0 પાસ  29996 39 િેલપુરા અ.આ.જ-સશ 44255 46080



 " પધાર્ંતશ ગરીબ કલાણ અન યોજરા "

તાલુકા સદસયો જજલલા સદસયો કુલ ્ળેલ પવતકા લઇ જરાર ક્્ચારી રા્ હોદો ્ોબાઈલ સહ્

1 ધારપુર 24
5 29

2 દાહોદ 38
9 47

3 દે બાદરયા 28
6 34

4 ફતેપુરા 28
5 33

5 ગરબાડા 24
4 28

6 લશ્ખેડા 24
6 30

7 સંજલેશ 16
2 18

8 જસગિડ 18
3 21

9 ઝાલોદ 38
10 48

કુલ 238
50 288


