
પત્-૧ ગ્ર પંચ્યતન્ ચંૂટ્યેલ/બિનહરીફ તર્ર સરપંચશ્ન્ વિગત  "જિલલલ - ્ચ"

ક્ તાલુકાનંુ ના્ ગા્ પંચાયતનંુ ના્ સરપંચશ્નંુ ના્

1
અંજર સતાપર ગ્તાબેન ભુરાભાઈ ડંુગરીયા

2
અંજર નાન્ નાગલપર સા્જ ધનજ હીરાણ્

3
અંજર ્ોટી નાગલપર જયસુખલાલ કાનજ જઠેવા

4
અંજર ્ેઘપર(બો) કંકુબેન ભોજભાઈ બોરરચા

5
અંજર વરસા્ેડી મ્નાબા વનરાજસસહ જડડજ

6
અંજર ખંભરા અઝ્ઝભાઈ ઈબાહી્ જત

7
અંજર વાડા નુર્ા્દ ઈબાહી્ કડવર

8
અંજર લાખાપર રણછોડભાઈ રાઘાભાઈ ્ાતા

9
અંજર ચાંાણ્ શામતબેન ગોવવદભાઈ હંુબલ

10
અંજર નવાગા્ જતશેભાઈ સવજભાઈ સથવારા

11
અંજર ખ્રસરા સોનબાઈ ્ા્દભાઈ કટટયા

12
અંજર કોટડા મયાજરભાઈ લાધાભાઈ સા્ળિયા

13
અંજર દુધઈ રીનાબેન રાધુભાઇ કોઠીવાડ

14
અંજર ધ્ડકા ્્નાબા ્હાવ્રસસહ જડડજ

15
અંજર બુઢાર્ોરા હંસાબેન લખ્ણ વાઘેલા

16
અંજર ભ્્ાસર ડાઈબેન હરડશભાઈ હંુબલ

17
અંજર પામતયા અશ્ન કામતલાલ ગોરાણ્



18
અંજર લોહારીયા શર્લાબેન ધ્રજલાલ પર્ાર

19
અંજર ્્દીયાણા કર્્બેન લધાભાઇ રબારી

20
અંજર ખેડોઇ સંગ્તાબેન જયશે ભાઈ આહીર

21
અંજર ભુવડ રાયદડ રાજશે જર

22
અંજર ટપર રબારી ડાયાભાઈ લાખાભાઇ

23
અંજર ભલોટ ્ેસ્બેન બ્જલભાઈ ચાવડા

24
અંજર વ્રા ્હડશભાઇ ્ાદડવાભાઈ હંુબલ

25
અંજર ્ાથક કુવરબેન વાસણભાઈ બવા

26
અંજર સંઘડ કરસન જસેા મયાાા

27
અંજર તુણા હુસેન અબલુા બુચડ

28
અંજર વંડી આ્દ ઈશા ક્ોરા

29
અંજર બ્ટા વલાડીયા આ ઋક્ણ્બેન બબપપનભાઈ કોઠીવાર

30
અંજર નગાવલાડીયા દડવઈબેન અરજણભાઈ કાનગડ

31
અંજર આંબાપર ્ંજુબેન ઉવ્શભાઈ ખાટરીયા

32
અંજર ખોખરા સોન્બેન ગોકરભાઈ રબારી

33
અંજર રતનાલ વરચંદ સરીયાબેન પાક્ભાઈ

34
અંજર સુગારીયા રતનબેન દુદાભાઈ બરારીયા

35
અંજર સાપેડા જશ્બેન ્ાદડવાભાઈ બરારીયા

36
અંજર બ્ટા વલાડીયા ઉ શંભુભાઈ શશવજભાઇ વ્રડા



37
અંજર નનગાિ વલ્બેન શા્જભાઈ હડઠવારડયા

38
અંજર ચંદીયા રાજબાઇ ડાયાલાલ દડવરીયા

39
અંજર જર જવાભાઈ આશાભાઈ રબારી

40
અંજર રા્પર જવ્બેન નારણભાઈ ડાગર

41
અંજર ભાંોઈ દડવલબેન નારણભાઈ ્હડ્રી

42
અંજર ્થડા ઇચા ટહસેનભાઈ કાસ્ભાઈ રોહા

43
અંજર સસનુગા ઇનદુબેન ઉ્ાકાનતભાઈ વાઢડર

44
અંજર વ્ડી ્જદભાઈ ્ા્દભાઈ જત

45
અંજર દડવિીયા અનનતાબેન પવનોદકુ્ાર ચૌહાણ

46
અંજર કંુભારરયા ્ો્ાયાભાઈ લાખાભાઈ બોરીચા

47
અંજર ્ોડવદર ગ્તાબેન શંભુભાઈ મયાજર

48
અંજર અજપર ધનજભાઈ દડવરાજભાઇ ચૈયા

49
અંજર ખારા પસવારીયા ધન્બેન કરશનભાઈ રબારી

50
અંજર ્્ઠા પસવારીયા પુજબેન જતશેભાઈ ્ૈયાાા

51
અંજર ્ોડસર રા્્બેન કરશનભાઈ ચાવડા

52
અંજર ચાંોડા વાલજભાઈ મયાજરભાઈ બકુાા

53
અંજર રાપર ગોયલ રાણ્બેન શંભુભાઈ

54
અંજર વરસણા અનનરધસસહ હડતુભા જડડજ

55
અંજર હીરાપર ડાઈબેન ્ાદડવાભાઈ કડરાસસયા



56
અંજર ્ારીગણા ગ્તાબેન ્શરભાઈ રબારી

57
અંજર પશુડા ભરતભાઇ ્નજભાઈ ભ્લ


