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તાલુકા પંચાયત પલસાણાના ત.ક.મંત્ર્શના રહેઠાણના સરનામા તથા ફોન નંબર (સને : ૨૦૨૨)

અ.નં. ત.ક.મંત્ર્શંુ નામ ફરજશંુ ગામ મુખ્ ય 

મથક

શફફસ ફોન 

નંબર

સરનામંુ ટેલ્ફોન 

નંબર

મોબાઇલ નંબર

1 શ્ સંજયભાઇ પ્રજા અંત્ર્ 96620-25842
2 શ્ આશિષભાઇ એ. માંડ્યા ડરેર્ 272127

90991-40291
હરીપુરા 275197

3 શ્ મહેિભાઇ રબારી જોડા 271806 99133-26327
4 શ્ રીનાબેન એન. રટેર ાાા્ીથયા 271192 94264-79155
5 શ્ બ્ર્નભાઇ આહહર બગુમરા 263337 91067-51863
6 શ્ યુ. ંી. રાઠ્ં ડંદરા 281962

96877-90756
ાાા્ીઝંા 281262

7 શ્ જીિેભાઇ ર્. પ્રજા ઇટાોડા 264206
85112-81485

માખીઝા 265272
8 શ્ કવડાાબેન એન. રાંે એરીાણ 281867

91738-99589
ાો્દરા 281859

9 શ્ જયંજાભાઇ ર્. ચૌધરી અમરસાંી 320711 81400-20110
10 શ્ ઉડ્બેન ય્ઝિેભાઇ રટેર ધામં્દ ધલુંા 263418

96626-40949
ડંી્ોીયા

11 શ્ નનરિે રમિે િીદે તંુંી 263704 78620-53559
12 શ્ તૃર્  ા્બેન જ. રટેર એના- ઝ્ટીયા 263240 97265-54005
13 શ્ ભાગયશ્ આર. રાટીર ડણેસા 222373 82007-94024
14 શ્ રાધાબેન જ. રટેર ર્સાદ 227159 97270-68836
15 શ્ ર્. આર. રાજપાુ રરસાણા 264210 98984-65065
16 શ્ ર્. આર. રાજપાુ (ચારમ્ા) એ.ંી. રરસાણા 264210 98984-65065
17 શ્ કૌિ્કભાઇ ર.ે પ્રજા બરશેર ઇસર્ર્ 264265 99798-73707
18 શ્ દરિીભાઇ આઇ. રાણા એ.ંી. બરશેર 264265 97262-50932
19 શ્ વડિારભાઇ એચ. રાચ્યા બારાસંી 222179 95744-69008
20 શ્ બકુરાબેન આર. ચૌધરી સ્યાણ્ 262575 95864-38207
21 શ્ આનંદ રાદુભાઇ રાયગુર ારાજ 264207

94271-48130
રીઝં 2392815

22 શ્ ચાદન્બેન એફ. ચૌધરી ડાકાનેંા 281748
75677-00750

ખરભાસ્ 281974
23 શ્ રજા સ્ંાભાઇ ્ર્ધરા કરણ 281947

97266-26963
સાકી 282756

24 શ્ નાુનકુમારી એસ. ઝામ્ા મરેકર્ર 264249
97241-29461

સસય્દ 320606
25 શ્ રંકી એન. િમ્ કણાડ 264214

84601-43862
ભાુર્ર 265551

26 શ્ ચ્રાઝભાઇ ર્. ઝ્હહર કારેર્ 263364 99782-29592
27 શ્ કર્  રનાબેન એસ. ચૌધરી ઝાઝર્ર 263373

97247-83277
રાેર્ર -

28 કુ. અર્  રાબેન આર. રરમાર દસ્ ાાન 263013 84695-38992
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29 શ્ નયનભાઇ ંી. રરમાર અંભેટી 290209 90991-20794
30 શ્ ય્ઝ્ાાબેન ્ધડ (ચારમ્ા) રારંીરાાા 251216

76980-27626
રાખણર્ર 251213

32 શ્ ડનનાાબેન ડ્. ડધાસ્યા નનય્ર 271013
98247-16222

સેઢાડ 272359
33 શ્ સુનનરભાઇ ંી. દેસાઇ ચરીાણ 281341

99989-47354
કરાોા 281514

34 શ્ દરિીભાઇ આઇ. રાણા (ચારમ્ા) પુણ્ 251219 97262-50932

35 શ્ ય્ઝ્ાાબેન ્ધડ ર્.રી.-રરસાણા 76980-27626


