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

ક્ તાલુકાનંુ ના્ ગા્ પંચાયતનંુ ના્ સરપંચશ્નંુ ના્

1
રાપર નનલપર રાણ્બેન ભ્ખુભાઇ સોલંકી

2
રાપર ગવરીપર રતતબેન કાયાભાઇ વરચંદ

3
રાપર વણોઈવાં ્નજભાઇ રા્ાભાઇ કોલ્

4
રાપર રવ નાન્ ફુલ્બેન ગોવા ગોહિલ

5
રાપર આડેસર ગાયત્કંુવરબા અજયપાલસસિ જડેજ

6
રાપર બાદરગં જીુબેન ્શરભાઇ ભરવાડ

7
રાપર ્ોડા દમુબેન અંબાવ્ વેરાત

8
રાપર પાગપર ્જબેન ના્ેરીભાઇ પર્ાર

9
રાપર નાદા બા્ણસર દાઉદ જુમ્ા સ્ેજ

10
રાપર કકડીયાનગર ન્લ્બેન સંજયકુ્ાર પર્ાર

11
રાપર કાન્ેર રાધાબેન રાણા ભોપા

12
રાપર જદુપર ભંગેરા દેવ્બેન બાબુભાઇ ચાવડા

13
રાપર સોનલવા પતાપ ્નુભા ગંવ્

14
રાપર ભુટકીયા ્ાનસંગભાઇ બાઉભાઇ ્કવાણા

15
રાપર ્ાણાબા અકબરઅલ્ અલલારરા રાઉ્ા

16
રાપર કાનપર કાનતા રાજુભાઇ ભપા



17
રાપર સેલારી ્િેશભાઇ ધનજભાઈ ચૌધરી

18
રાપર રાડેક સેજબાઈ પે્ાભાઇ ચૌિાણ

19
રાપર ભ્્દેવકા બાલુબેન દજભાઇ કોલ્

20
રાપર નંદાસર ગુલ્ા્દ રાનજ સ્ા

21
રાપર પલાસવા કકશનભાઇ ભ્રાભાઇ રોડ

22
રાપર સઈ પુજબા અજતસસિ જડેજ

23
રાપર ભ્્ાસર રાધાબેન સુરાભાઇ સોલંકી

24
રાપર રવ ્ોટી ્ાણદીબેન ભ્રાભાઇ ગોહિલ

25
રાપર ઘાણ્થર ્ણ્બેન દેવાભાઇ ભરવાડ

26
રાપર સાય ્નસુર દાનાભાઇ ્ંજરેી

27
રાપર ગાગોદર સોન્બેન સો્ાભાઇ વાઘેલા

28
રાપર જટાવાડા ્ધુબેન િરરા વાઘડા

29
રાપર ્ૌવાણા િેતલબા જયવ્રસસિ વાઘેલા

30
રાપર ધબડા રૈયાબેન વવનોદભાઇ રબારી

31
રાપર ટગા શશવરા્ભાઇ શંભૂભાઈ પંડા

32
રાપર શશરાવાં િરેશભાઈ ્ોિનભાઈ ઠાકોર

33
રાપર ર્રઈ કેશ્બેન વવરા ગોહિલ

34
રાપર ઉ્ૈયા વેલાભાઇ ્ાદેવાભાઇ ્કવાણા



35
રાપર વલલભપર સા્ાભાઈ રાયધણભાઈ કાર

36
રાપર તંબો જયદીપ કેશાભાઈ અર્યાણ્

37
રાપર વરણંૂ ર્શેભાઈ દયારા્ભાઈ બા્ણ

38
રાપર થોરીયારી કર્શ્ રાજ ભરવાડ

39
રાપર કંુભારીયા ગો્્બેન રણછોડ ડાગર

40
રાપર છોટાપર લક્બેન ર્્ાભા ગંવ્

41
રાપર િ્્રપર ્ોટી રાણ્બેન દાનાભાઇ પર્ાર

42
રાપર શાણપર િકીબાઇ લગધ્રભાઇ ચાવડા

43
રાપર પદ્પર લાડુબેન ્ાડણભાઈ કોલ્

44
રાપર લરાગં જવત્બેન નાથાભાઇ આયર

45
રાપર પેથાપર સુન્લભાઈ જે્ લભાઈ કોલ્

46
રાપર ડાભંુડા ન્તાબા િ્્રસસિ સોંા

47
રાપર પગ્વાં મુકેશભાઈ ગાભુભાઈ કોલ્

48
રાપર રાનપર જવેાબેન કરશનભાઈ કોલ્

49
રાપર ્ેવાસા અન્તાબેન ગણશેાભાઈ અનાવાકડયા

50
રાપર ધાડધો ત્તલબેન ભરતભાઇ દુદાસના

51
રાપર દેશલપર વાલાભાઈ ભુરાભાઈ િરીજન

52
રાપર િ્્રપર નાન્ ચંપાબેન ડાયાભાઈ ્કવાણા



53
રાપર અ્રાપર સોન્બેન લકણભાઈ કોલ્

54
રાપર આણદપર અત્તાબેન બકુલભાઇ ઠાકોર

55
રાપર બાદલપર કોલ્ િરીભાઇ ્કાભાઇ

56
રાપર બાલાસર દાનાભાઇ પાચાભાઇ કાગ

57
રાપર બેલા ગજરાબા િેીુભા વાઘેલા

58
રાપર ચ્તોડ જવ્બેન વેલાભાઇ રોડ

59
રાપર ડાવરી રવાભાઇ વવરાભાઇ મુછડીયા

60
રાપર ડેડરવા કોલ્ બબ્બેન કાયાભાઇ

61
રાપર ફતેગં ભ્્ાભાઇ ભવાનભાઇ રજપતુ

62
રાપર ગંડા રાશાજ સત્બેન નગાભાઈ ભટી

63
રાપર ગેડી ્ગુબેન જગાભાઇ વાઘાણ્

64
રાપર જસેડા શોભનાબા બળદેવસસિ જડેજ

65
રાપર કલાણપર.. ગેલાભાઇ વેલાભાઇ રબારી

66
રાપર રેગારપર વવજયભાઇ રણછોડાભાઇ હંલા

67
રાપર કુડા-જ્પર રબારી લાસુબેન રોડાભાઇ

68
રાપર લોદાણ્ વાઘેલા શકકતસસિ દશરથસસિ

69
રાપર ્ારેલ ભરતભાઇ રાય્લભાઇ ્ંવવ

70
રાપર ્ાજુવાસ દેિીબેન લુભાભાઇ ડાગર



71
રાપર ્ો્ાય્ોરા નવલબેન ર્શેભાઇ દાદલ

72
રાપર રા્વાવ િીરાબેન રેગાભાઇ ્ણવર

73
રાપર સણવા રા્જભાઇ લાધાભાઇ ્કવાણા

74
રાપર શાનગં નાવ્બેન અ્રાભાઈ પર્ાર

75
રાપર સુરપર રકડબેન ભચાભાઇ આયર

76
રાપર સુવઇ રાઠોડ િીરબેન િરીલાલ

77
રાપર ટટડલવા બાબુભાઇ વવરાભાઇ ડોડીયા

78
રાપર વજપેર ્િેશરી ઇદુબેન વસતભાઇ

79
રાપર વણોઇ જડેજ ચચળબા શશવુભા

80
રાપર વેરસરા સૉંા નટુભા આંબાજ

81
રાપર વવજપર હિગોરજ અત્રભાઇ અયુબભાઇ

82
રાપર વજવાણ્ નરસંગભાઇ િરરાભાઇ ચોધરી


