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ક્ર
ભ 

ાકની 
તજગણતા 

ખેડતૂનુાં નાભ વયનામુાં ભોફાઈર 
નાંફય 

ઈનટુવ 

૧ ૨ 3 ૪ ૫ ૬ 
૧ સધુાયેર જાત 

(ગ.ુભગ-૪) 
ળેખ વલજીબાઇ ચોથબાઇ જુ ાંડા 9879017296 ગ.ુભગ-૪: ૪.૦ હકરો 

૨ ફાલયીમા ચોથબાઇ વાભાબાઇ જુ ાંડા 9979094698 

3 રાીમા દાનાબાઇ ખીભાબાઇ  જુ ાંડા 9979038894 

૪ રાીમા દરાબાઇ ગોલાબાઇ જુ ાંડા 9925359853 

૫ ફાલયીમા ભેયાબાઇ ટુાંબાઇ જુ ાંડા 9687272166 

૬ ચૌશણ દેલવીબાઇ રક્ષભણબાઇ  જુ ાંડા 9913384635 

૭ ચૌશણ લીયજીબાઇ રક્ષભણબાઇ જુ ાંડા 9727873951 

૮ ફાલયીમા જીણાબાઇ બટુાબાઇ જુ ાંડા 9726870083 

૯ ચૌશણ યભેળબાઇ વાદુબાઇ  જુ ાંડા 9879017296 

૧૦ ચૌશણ ફચબુાઇ વીધાબાઇ  જુ ાંડા 9586524811 

૧૧ સધુાયેર જાત 
(ગ.ુતર-૪) 

ફાલયીમા યભેળબાઇ દેલાબાઇ જુ ાંડા 7567815296 ગ.ુતર-૪ : ૧.૦ હકરો 

૧૨ ચૌશણ વમફુેન દેલવીબાઇ  જુ ાંડા 9913060657 

૧૩ ફાલયીમા ભાનફૂેન ભેયાબાઇ જુ ાંડા 8980773678 

૧૪ ળેખ ભનસખુબાઇ ચાંદુબાઇ   જુ ાંડા 9099441124 

૧૫ ચૌશણ વાભતબાઇ નાબાઇ  જુ ાંડા 9712160172 

૧૬ ળેખ ગાાંડુબાઇ અભયવીબાઇ   જુ ાંડા 9727165865 

૧૭ ચૌશણ જલેયબાઇ રક્ષભણબાઇ  જુ ાંડા 9978762839 

૧૮ ળેખ યાઘલબાઇ વગ્રાભબાઇ  જુ ાંડા 9726225984 

૧૯ ચૌશણ વાદુરબાઇ નાબાઇ  જુ ાંડા -- 

૨૦ ચૌશણ ભેયાબાઇ બીખબાઇ  જુ ાંડા 9712356089 

૨૧ ભગપીભાાં 
IDM  

ઝારા ષલયેંરષવિંશ હદલરષવિંશ  શડાા 9825632868 ભનેકોઝફે-૫૦૦ ગ્રાભ  
ક્રોયોથરેોનીર-૫૦૦ ગ્રાભ 
કાફનેડાઝીભ-૫૦૦ ગ્રાભ   

૨૨ ઝારા પ્રદુભનષવિંશ હદલરષવિંશ  શડાા 9537744754 

૨૩ કુકલાલા ટબુાઇ ભાંગાબાઇ  શડાા 9979072907 

૨૪ જેતયા ગેરાબાઇ બીખાબાઇ શડાા 9978545763 

૨૫ ભેલાા ભાત્રાબાઇ યાભબાઇ શડાા 9427664419 

૨૬ બયલાડ ભેરાબાઇ લસ્તાબાઇ શડાા 9925584504 

૨૭ શયીજન કભાબાઇ અભયાબાઇ શડાા 8758014486 

૨૮ લવલેરીમા પ્રભબુાઇ ગોયધનબાઇ શડાા 9909875725 

૨૯ લવલેરીમા લવયાભ ગોયધનબાઇ  શડાા 9909067579 

૩૦ ભદયાણીમા ભુતબાઇ થાબાઇ  શડાા 9979017169 

૩૧ IDM    ફામો-
એજ ાંટ          

(ટ્રાઇકોડભાષ) 

ભદયાણીમા મકેુળબાઇ જીલબુાઇ શડાા 8980216766 એયાંડી ખો-૧૦૦ હકરો, 
ટ્રાઇકોડભાષ-૨.૦ હકરો ૩૨ ભારૂ જીલાબાઇ ોટબાઇ  શડાા 9638528625 

૩૩ લવલેરીમા શકાબાઇ કાનજીબાઇ શડાા 9727550955 

૩૪ ભદયાણીમા હદનેળબાઇ ફચબુાઇ શડાા 9099313994 

૩૫ કુકલાલા નયળીબાઇ જગાબાઇ  શડાા -- 



૩૬ INM  ઈન Bt 
શાાં-કાવ   

ઓકીમા નળાબાઇ અયજણ ત્રાંફોડા 9586956030 એઝટેોફકે્ટય-૫૦૦ ભીરી, 
પોસ્પેટ કલ્ચય -૫૦૦ ભીરી,   

ભાઇક્રો ભીક્ષ ગે્રડ-૪ - ૫૦૦ 
ગ્રાભ  

૩૭ ઓકીમા કેળાબાઇ અયજણબાઇ  ત્રાંફોડા 9714204551 

૩૮ ઓકીમા યધબુાઇ અયજણબાઇ ત્રાંફોડા 9099441560 

૩૯ ઓકીમા ભનસખુબાઇ ભોશનબાઇ ત્રાંફોડા 9537533052 

૪૦ ઓકીમા જમાંતીબાઇ ભેયાબાઇ ત્રાંફોડા 9824234938 

૪૧ ઓકીમા પ્રલીણાબાઇ નુાબાઇ   ત્રાંફોડા 9714323936 

૪૨ ભારકીમા ધીરૂબાઇ રારજીબાઇ  ત્રાંફોડા 9586737644 

૪૩ યાઘલાણી જશાબાઇ ોરાબાઇ ત્રાંફોડા 8238729664 

૪૪ રાીમા યાહરુબાઇ ષલનબુાઇ ત્રાંફોડા 9909137345 

૪૫ ખોયાણી કનબુાઇ ભગનબાઇ ત્રાંફોડા 7567042735 

૪૬ યાઘલાણી ઠાકયવી યાઘલબાઇ ત્રાંફોડા 9913248610 

૪૭ રાીમા જમાંષતબાઇ ષલનબુાઇ ત્રાંફોડા 8469668460 

૪૮ રાીમા નુાબાઇ ોરાબાઇ ત્રાંફોડા 9714323935 

૪૯ ભારકીમા ગોષલિંદબાઇ રલજીબાઇ ત્રાંફોડા 8980640541 

૫૦ રાીમા લવયાભબાઇ ોરાબાઇ  ત્રાંફોડા 9714875461 

૫૧ ભારકીમા વાભાંતબાઇ ભનજીબાઇ  ત્રાંફોડા 9913827966 

૫૨ ભારકીમા ષલનબુાઇ બાદાબાઇ ત્રાંફોડા 8141727843 

૫૩ ભારકીમા યત્નાબાઇ કયવનબાઇ ત્રાંફોડા 9099289305 

૫૪ ભારકીમા વીધાબાઇ ભનજીબાઇ  ત્રાંફોડા 9712440597 

૫૫ ભારકીમા છનાબાઇ ગાાંડાબાઇ  ત્રાંફોડા 9978041638 

૫૬ ભારકીમા જેવાબાઇ બીભાબાઇ ત્રાંફોડા 9978065207 

૫૭ ભારકીમા અયલીંદ બાઇ સયુાબાઇ ત્રાંફોડા 9712509211 

૫૮ ભારકીમા યભાબાઇ યલજીબાઇ  ત્રાંફોડા 9979313630 

૫૯ ભારકીમા ગોષલિંદબાઇ જીલાબાઇ ત્રાંફોડા 9913002991 

૬૦ ભારકીમા ગગજીબાઇ ઉકાબાઇ  ત્રાંફોડા 9913845815 

 
 
 
 

 

 

 

 


