તાલકુ ા પંચાયત કચેરી, આણંદ ના તલાટી કમ મંત્રીશ્રીઓની માહિતી
અ.ન.

ગામન ંુ નામ

તલાટી કમ મંત્રીશ્રી ન ંુ નામ

મોબાઇલ નંબર

1

અડાસ

શ્રીવી.પી.પટેલ

9099921632

2

અડાસ-ર

શ્રી સંજયકુ માર શાભયભાઈ ઠાકોર

9904660001

3

રાિતલાવ

શ્રીમતત પી.આર.સોલંકી

9913965342

4

ુ ા
અજરપર

શ્રી અતનષાબેન.એમ .મલેક

9998270511

5

અજરપરુ ા-ર

શ્રી હિસટીના અમીત પરમાર

9484400321

6

આંકલાવડી

શ્રી કે.બી.શાિ

9428247136

7

બેડવા

કુ .જલપાબેન વાય.પરમાર

9909424491

8

ચચખોદરા -1

શ્રીચેતનભાઈ એમ. ગોસવામી

9925037447

9

ચચખોદરા -ર

કુ .સમતૃ તબેન બી.ઠાકર

9687059633

10

ગામડી

શ્રી તસરાજભાઈ.એ.ગોિેલ

9978193884

11

ગાના

શ્રીમતત હદપીકાબેન આર. પંચાલ

9909240390

12

મેઘવા ગાના

શ્રી કમલેશભાઈ બારીયા

9723766506

13

ગોપાલપરુ ા

શ્રી તરૂણકુ માર કે.પરમાર

9925114887

14

ઝાંખરીયા

શ્રી તરૂણકુ માર કે.પરમાર

9925114887

15

ુ
િાડગડ

શ્રી એસ.આર.પટેલ

9427698450

16

જીટોડીયા

શ્રી તમતવાન વાલમીકી રાવલ

9157145617

17

જોળ

ુ જર
એમ.એમ.ગજ

9601826526

18

કાસોર

શ્રી વી.ડી.મકવાણા

9924902239

19

ખંભોળજ -1

શ્રીમતત એચ.બી.પરમાર

9998067020

20

કણભાઈપરુ ા

શ્રી વી.ડી.મકવાણા

9924902239

21

ખાનપરુ

શ્રી નયના જી.કોડાવાલા

9033148965

22

ખેંરડા

શ્રી બી.કે.પટેલ

9153049353

23

કું જરાવ

શ્રી આર.એ.ચૌિાણ

9925756107

24

કું જરાવ-ર

શ્રી હિતેનફ વાઘેલા

7990251534

25

લાંભવેલ

શ્રી પ્રકાશભાઈ બી.પ્રજાપતત

9979575175

26

મોગર

શ્રી એમ.એમ.વાઘેલા

9979939685

27

મોગર -ર

શ્રીમતત પ્રતવણાબેન આર.ડાંગર

9427733213

28

મોગરી -1

શ્રીમતત મીનાબેન.પી.પરમાર

9904164949

29

મોગરી -ર

કુ . જલપાબેન જે.પટેલ

8238536095

30

નાપાડ તળપદ-1

શ્રી મહિપતતસિંિ આર.ઝાલા

9879619482

31

નાપાડ તળપદ-ર

શ્રી સરુ ચભબેન એસ.મકવાણા

8766341258

32

નાપાડ વાંટા

શ્રી આર.પી.ભોઈ

9714046167

33

નાવલી -1

શ્રીમતત તરૂલાબેન.બી.ડાભી

9429654222

34

નાવલી -ર

શ્રી ચિજલકુ મારી બી.બારોટ

7600863402

35

રાજુપરુ ા

શ્રી કલપેશકુ માર નટવરલાલ પટેલ

9408669517

36

રામનગર

શ્રીમતત બી.ડી.તંબોડી

9925430814

37

રાસનોલ -1

શ્રી જે.એસ.હકતિયન

7574811398

38

રાસનોલ -ર

શ્રી હદવયેશકુ માર આર.વસાવા

8469841690

39

ખાંધલી

શ્રીમતત આર.એમ.પટેલ

9099042619

40

વાંસખીલીયા

શ્રી ડી.બીેેગોિેલ

9662846667

41

સામરખા-1

ુ ાર
શ્રીનીરૂભાઈ વી.સથ

9824439363

42

સામરખા-ર

શ્રી એન.એમ.અકીકવાલા

9924317049

43

સાદાનાપરુ ા

ુ ાર
શ્રીનીરૂભાઈ વી.સથ

9824439363

44

સંદેસર

શ્રી ડી.કે.પટેલ

9909450827

45

સારસા -1

શ્રી ટીેે.એમ.ઝાલા

9909544159

46

સારસા -ર

ુ સાદ બારોટ
જયદીપકુ માર ભાનપ્ર

8320525395

47

સદ
ંુ ણ

શ્રીમતત જે.જે.સોલંકી

7435672534

48

ત્રણોલ

પી.પી.ગોહિલ

9925118175

49

વડોદ

ુ ાઈ.એમ.પરમાર
શ્રી તવનભ

9427933174

50

વધાસી

શ્રી હદગરાજ જે.ગોિેલ

9624096377

51

વલાસણ

કુ . બી.કે.આયંગર

8141074327

52

વાસદ -1

શ્રીમતત તનતમષાબેન.આર.હિશયન

8401205293

53

વાસદ -ર

શ્રી ગૌરાંગ એન.રાવળ

9586580066

54

વિેરાખાડી -1

શ્રીમતત ભારતીબેન આર. વાઘેલા

6351575809

55

વિેરાખાડી -ર

શ્રી કમલેશ . વી.સોલંકી

9998028342

56

અજુપરુ ા

શ્રી એ.એ.ભટૃ

8401394343

57

ુ ા
રાવળાપર

શ્રી એ.એ.ભટૃ

8401394343

