
સરપંચશ્ર્ યાદી

અનુ તાલુકાનંુ રામ ગામ પંચાયતનંુ રામ સરપંચશ્નંુ રામ મોબાઈલ રંબર

1 હારીજ રૂગાાથપરા જૂદીશભાઇ હરજભાઇ પ્રજા 9925247598

2 હારીજ જશવાંથપરા રસીદાબેગ કપતપબભાઇ વોરા 9537568909

3 હારીજ કલાણા ભૂવાીબેગ લાભપભાઇ દેસાઇ 9998880592

4 હારીજ માસા ૂાંાજ  સરૂજ ઠાકોર 8138081381

5 હારીજ રસપલથપરા ગપલાબજ રાાજ ઠાકોર 9978866991

6 હારીજ ગવામાકા બબીબેગ મણાભાઇ રરમાર 9714632132

7 હારીજ ખાખલ નગલાબેગ શશવપજ ઠાકોર 9328275576

8 હારીજ જપગામાકા ભાવગાબેગ ગારણભાઇ દેસાઇ 9978010844

9 હારીજ દપગાવાંા સરાાગજ રાયાજ ઠાકોર 9316302340

10 હારીજ કપકરાણા કમળાબા ાખાસસહ વાઘેલા 9898675969

11 હારીજ ૂીલપવાંા ઉદાજ બાબપજ ઠાકોર 9824942611

12 હારીજ સરવાલ રાજૂોર હંસાબેગ જયાંીલાલ 9712222765

13 હારીજ માલસપંદ રરમાર સપરેખાબેગ ૂણરાભાઇ 6354215042

14 હારીજ કાઠી ઠાકોર ચંદપજ અમાાજ 9909396260

15 હારીજ અંીયા સપરેશકપમાર ભૂવાગભાઇ રટેલ 9904113502

16 હારીજ અરીઠા શાજાબેગ ઘગાભાઇ રટેલ 9904926266

17 હારીજ અસાલંી વવરમજ રાયચંદજ ઠાકોર 9723545654

18 હારીજ એકલવા હમીરભાઇ હેમરાજભાઇ ચૌઘરી 9978595074

19 હારીજ કાારા રૂગાાભાઇ જાાભાઇ ચૌઘરી 7096574598

20 હારીજ કપંભાણા રકાબેગ માગસસહભાઇ ચૌઘરી 9924777324

21 હારીજ કપ રે્ કલપભા પાારસંૂ રાઠોં 9726521888

22 હારીજ ખાખંી વવગોદભાઇ મફાભાઇ દેસાઇ 9913270928

23 હારીજ ૂોવગા સીાાબેગ સાહરભાઇ દેસાઇ 9426016050

24 હારીજ ચાબખા રરાૂજ સોમાજ ઠાકોર 9979548160

25 હારીજ જમણથપર કૈલાશબેગ ભરાકપમાર ઠાકોર 9824048221

26 હારીજ જશોમાવ રમશેભાઇ ગાાભાઇ દેસાઇ 9586091604

27 હારીજ ્ાા રંગપબેગ વેરસીજ ઠાકોર 9925398321

28 હારીજ ાંબોળીયા ૂૌરીબેગ ૂાંાજ ઠાકોર 9879220274

29 હારીજ ારોં મપમાાબેગ કીાીજ ઠાકોર 9909838710

30 હારીજ દાારવાંા કાનાીજ ૂાંાજ ઠાકોર 9727906386

31 હારીજ ગાણા કપં વરબેગ ફાેસંૂ ૂઢવી 9979118239

32 હારીજ ૂાલોલી વજબેગ ભપૂાાજ ઠાકોર 9537725159

33 હારીજ ૂીૂલાણા ૂોમાીબેગ ગટાજ ઠાકોર 9726495057

34 હારીજ બપંા લૂઘીરજ સપરસંૂજ ઠાકોર 9904338411

35 હારીજ બોરાવાંા મહેશભાઇ ૂાંાભાઇ મકવાણા 9998624065

36 હારીજ ભલાણા અમાીબેગ કમશીભાઇ દેસાઇ 9429368676

37 હારીજ રાવવનદા ૂોદાવરીબેગ ભરાજ ઠાકોર 9662185218

38 હારીજ રોંા જલપબેગ સવરરજ ઠાકોર 9913391030

39 હારીજ વાસા ભરાસસહ ઝપઝારસસહ ઝાલા 9725373723

40 હારીજ વાૂોસણ અગસપયાબેગ વશરામભાઇ ગાંોદા 9726660046

41 હારીજ વાઘેલ ૂોબરભાઇ ઘપંાભાઇ વણકર 9712118593

42 હારીજ વે્વાંા - -
43 હારીજ સરેલ અમરબેગ વાઘાભાઇ ચૌઘરી 9913390991

44 હારીજ સાકરા જયોતગાબેગ મહેનદકપમાર ્દવ 7567745001

45 હારીજ સોઢવ દદવાબેગ કાનાીભાઇ દેસાઇ 9879193759


