
૨૦૨૧-૨૨ ની સામાન ચંૂટણીમા ચંૂટાયેલ સરપંચશીના નામ સરનામાની  વિગત

તા.પલસાણા, જ.સુરત

અ.નં.
ગ્ર પંચ્યતનંુ 

ન્ર
સરપંચશ્નંુ પુર ન્ર સરન્મંુ રોબ્ઇલ નંબર રીર્ર્સ

1 2 3 4 5 6

1 અરલસ્ડી સોનલબેન આનંદભ્ઇ હળપતત અરલસ્ડી, ત્.પલસ્ણ્, જ.સુરત 97269-44293

2 અંતોલ્ ઉરશેભ્ઇ બ્લુભ્ઇ ર્ઠોડ
૩૬૫, લલરડ્ ફળીયુ,  મુ.પો.અંતોલ્, 

ત્.પલસ્ણ્, જ.સુરત
92656-02118

3 અંભેટી સુનનલરુર્ર જગજીનભ્ઇ ર્ઠોડ
સુથ્ર ફળીયુ, મુ.અંભેટી, ત્.પલસ્ણ્, 

જ.સુરત
98243-59212

4 ઇટ્ળી્ હસમુખભ્ઇ ભ્ણ્ભ્ઇ ર્ઠોડ મુ.પો.ઇટ્ળી્, ત્.પલસ્ણ્, જ.સુરત 78740-80417

5
એન્-ગોટીય્ 

ગૃપ
કરરણભ્ઇ બ્બુભ્ઇ ર્ઠોડ એન્, ત્.પલસ્ણ્, જ.સુરત 63595-54917

6 એરથ્ણ શૈલષેભ્ઇ છગનભ્ઇ ર્ઠોડ
૯૮, હળપતતી્સ, મુ.એરથ્ણ, ત્.

પલસ્ણ્, જ.સુરત
76984-73158

7 રણ્ી ફ્લુન્બેન કદનશેભ્ઈ ર્ઠોડ 
ની્ ગ્રન્ર રણ્ી ત્.પલસ્ણ્ લિ.

સુરત.
93139-91200

8 રરણ રીજભ્ઇ બુધિય્ભ્ઇ ર્ઠોડ
નીો હળપતતી્સ, મુ.પો.રરણ, ત્.

પલસ્ણ્, જ.સુરત
81419-60086

9 રર્ળ્ ભ્રત્બેન પ્ીણિસહ ીશ્ મુ.રર્ળ્, ત્.પલસ્ણ્, જ.સુરત 90991-00033

10 ર્રેલ્ રશ્સ ફ્રરભ્ઈ રુરેશ્
મુ. ટીરલ્ય્ી્ડ ર્રેલ્,  ત્.પલસ્ણ્ 

લિ. સુરત
97122-22266

11 ખરભ્સ્ શાત્બેન ગણપતભ્ઇ આહીર 
મુ.ખરભ્સ્, પો.ચલથ્ણ, ત્.૫લસ્ણ્, 

જ.સુરત 
98791-14141

12
ગાગપોર-

િતેપોર ગૃપ
ઉષ્બેન ન્નુભ્ઇ ર્ઠોડ 

મુ. ગાગપોર પો. ગંગ્િર્ ત્. પલસ્ણ્ 

લિ. સુરત
99098-23983

13 ચલથ્ણ રહેન્ભ્ઇ િ્રભ્ઇ દેસ્ઇ
પશ ુદી્ખ્ન્ સ્રે નનશ્ળ ફળીય,ુ 

મુ.પો.ચલથ્ણ, ત્.પલસ્ણ્, જ.સુરત
96387-00333

14 જળી્ રલપન્બેન રહેશભ્ઇ ન્યર
૧૦૬, દેસ્ઇ ફળીયુ, મુ.જળી્, ત્.

પલસ્ણ્, જ.સુરત
98253-99808

15 તર્જ દીપરભ્ઇ ઠ્રોરભ્ઇ ચૌહ્ણ
૯૮, અનુસુધચત જતત ફળીયુ, મુ.તર્જ, 

ત્.પલસ્ણ્, જ.સુરત
70698-78146

16 તળોદર્ અનનલભ્ઇ છોટુભ્ઇ ર્ઠોડ
 મુ.તળોદર્, પો.ચલથ્ણ, ત્.પલસ્

ણ્, જ.સુરત
87585-82914

17 તાત્ીગડ્ ફેનનલરુર્ર નટીરભ્ઇ પટેલ 
૭૨, ૫ટેલ ફળીયું, તાત્ીઝડ્, ત્.

૫લસ્ણ્, જ.સુરત 
94274-71543
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18 તાત્થૈય્ જગ્શ્ નનલશેભ્ઈ દેસ્ઈ 
૮૯-દેસ્ઈ ફળીયું તાત્થૈય્, ત્.પલસ્

ણ્, જ.સુરત
75676-36663

19 તંુડી બ્ન્બેન રહેન્ભ્ઇ પરર્ર
ર્હય્ીશં્ ફળીય,ુ મુ.તંુડી, ત્.પલસ્

ણ્, જ.સુરત
99095-73720

20 દસત્ન રંજુબેન જયંતતભ્ઈ ર્ઠોડ
૨૮૦, હળપતતી્સ મુ.દસત્ન ત્.પલસ્ણ્ 

લિ.સુરત
90996-83996

21
િ્રડોદ-ઝલુડ્ 

ગૃપ
રરત્બેન ચતેનભ્ઈ ર્ઠોડ

નીો હળપતતી્સ, િ્રડોદ, ત્.પલસ્

ણ્, જ.સુરત
93272-75296

22 નનયોલ સંજયરુર્ર રરશેભ્ઇ ચૌિરી
હળપતતી્સ, મુ.નનયોલ, ત્.પલસ્ણ્, 

જ.સુરત
99133-39739

23 પલસ્ણ્ પ્ીણભ્ઇ પરસોતરભ્ઇ આહહર
જુનો આહહરી્સ, મુ.પો.પલસ્ણ્, ત્.

પલસ્ણ્, જ.સુરત
99244-63000

24 પ્રડીપ્ત્ રૈલ્સબેન પ્નુરુર્ર ર્ઠોડ મુ.પ્રડીપ્ત્, ત્.પલસ્ણ્, જ.સુરત 90238-54403

25 પ્સ્દ ચતેનભ્ઈ રનુભ્ઈ પટેલ
૮૮, તળ્ી ફળીય ુમુ.પ્સ્દ ત્.પલસ્ણ્ 

લિ. સુરત
81401-71143

26 પુણ્ અનનત્બેન સંજયભ્ઇ ન્યર
ખડરી ફળીયુ, મુ.પો.પુણ્, ત્.પલસ્

ણ્, જ.સુરત
94268-04964

27 બગુરર્ ન્લ્બેન શૈલષેભ્ઇ પટેલ
૧/૯૮, રંકદર ફળીયુ,  મુ.બગુરર્, ત્.

પલસ્ણ્, જ.સુરત
97252-82351

28
બલશેર-

ઇસરોલ્ ગૃપ
સુફીય્નખ્ન સ્રંદરખ્ન પઠ્ણ 

મુ.પો.બલશેર,ત્.પલસ્ણ્,

જ.સુરત 
96620-70951

29 બ્ર્સડી રીટ્બેન ર્રેશભ્ઇ ર્ઠોડ 
૨૩૪ હળપતતી્સ ગ્ર. બ્રસડી ત્. 

પલસ્ણ્ લિ. સુરત  
99258-91900

30 ભતુપોર ખશુબુબેન રહેશરુર્ર પટેલ મુ.ભતુપોર ત્.પલસ્ણ્ જ.સુરત 90993-72744

31 રલેરપોર ધચર્ગભ્ઇ રણછોડભ્ઇ ર્ઠોડ
૪૯, નવુ ંફળીયું, રલેરપોર,  ત્.

૫લસ્ણ્, જ.સુરત 82384-32555

32 ર્ખીગ્ ઉરરલ્બેન ર્જુભ્ઇ ર્ઠોડ 
૧૯૧, ની્ ીસ્હત, ર્ખીગ્, ત્.

પલસ્ણ્, જ.સુરત 
95864-27926

33 લ્ખણપોર ભ્ીન્બેન ભરતભ્ઇ પટેલ
૬/૧૪૨, મુ.લ્ખણપોર, ત્.પલસ્ણ્, 

જ.સુરત
99243-31142

34 લીગડ રેખ્બેન કદપરભ્ઇ ર્ઠોડ રોલોન્ લીગડ ત્.પલસ્ણ્ જ.સુરત 81538-19986
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35 ીડદલ્ જતશેભ્ઇ ર્ળુભ્ઇ ર્ઠોડ મુ.પો. ીડદલ્ ત્.પલસ્ણ્ જ.સુરત 81419-69118

36 ીણેસ્ દશ્નભ્ઈ મુળચંદભ્ઈ પટેલ  મુ.ીણેસ્ ત્.પલસ્ણ્ લિ.સુરત 94278-90866

37 ીરેલ્ પ્રસન્થ ર્િ્રૃષણ પાડે 
૧૦૧ શ્ી શક્ત રોમપલેે રહ્દેી ફળીયું 

ીરેલ્
99744-99756

38 ીંીોળીય્ આનંદરુર્ર ર્રેશભ્ઈ ર્ઠોડ મુ.ીંીોળીય્ ત્.પલસ્ણ્ લિ.સુરત 96627-51622

39 ીાર્નેડ્ રૃણ્લિસહ બળીતંિસહ ગોહહલ 
રંકદર ફળીયું, ીાર્નેડ્, ત્.૫લસ્ણ્, 

જ.સુરત 
99131-27603

40 સારી જય્બેન રીજભ્ઇ ર્ઠોડ
મુ.સારી, પો.રરણ, ત્.પલસ્ણ્, જ.

સુરત
84909-63760

41 લસયોદ તૃષ્બેન ચં્ ર્નતભ્ઇ પટેલ
મુ.લસયોદ, પો.પુણ્, ત્.પલસ્ણ્, જ.

સુરત
99091-61688

42 સેઢ્ી નનકરત્બેન ર્રેશભ્ઇ ર્ઠોડ
નીો હળપતતી્સ,  મુ.પો.સેઢ્ી, ત્.

પલસ્ણ્, જ.સુરત
70966-19524

43 સોય્ણ્ શ્તલબેન અરવીદભ્ઇ પટેલ 
નવુ પટેલ ફળળયું મુ. પો. સોય્ણ્ ત્. 

પલસ્ણ્ લિ. સુરત 
99257-75361

44 હરીપુર્ સોનલબેન કદનશેભ્ઇ પ્ટણી્કડય્
પટેલ ફળીય,ુ મુ.હરીપુર્ ત્.પલસ્ણ્, 

જ.સુરત
99250-31322


