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૭૦૪૧૭ ૨૦ RMC આવાસ યોજના, ગોકલલધામ પાસે, જંબલર્ીયા જયેશભાઈ મોહનભાઈ ગગતાજંલી સોસાયટી 3 ૭૨૮૨૯
૬૭૮૩૬ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર રાઠોર્ ગીતાબેન રાયધનભાઈ રાધેકકષ્ના 3 ૬૭૯૫૬
૬૬૧૨૮ ૨૦ આર એમ સી આવાસ ચોહાણ ગીરીશ વાલજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૩૫
૬૭૭૧૮ ૨૦ આર એમ સી આવાસ માહીરવાર રામનારાણ શ્રીનથલભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૦૩૬
૬૭૦૬૦ ૨૦ આર એમ સી આવાસ નીમાવત હીંમતભાઈ મનસારામ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૦૩૭
૬૮૨૫૭ ૨૦ આર એમ સી આવાસ સલથારી સજંયરાવ રાજકલમાર આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૦૩૮
૬૫૮૪૬ ૨૦ આર એમ સી આવાસ ગલજરાતી લલીતભાઈ કાનજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૦૩૯
૬૮૪૩૪ ૨૦ આર એમ સી આવાસ સોઠા છગનભાઈ ખીમજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૦૪૦
૬૮૦૮૪ ૨૦ આર એમ સી આવાસ વસાણી અતલલભાઈ લક્ષ્મોદાસ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૫૧
૬૮૫૩૬ ૨૦ આર એમ સી આવાસ સોલકી મનીષ કહરજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૪૨
૬૮૪૨૮ ૨૦ આર એમ સી આવાસ સીંધવં ઘનશ્યામભાઈ મોહનભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૦૬૬
૬૬૧૩૩ ૨૦ આર એમ સી આવાસ ચૌહાણ અશોકભાઈ માવાભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૦૫૭
૬૫૭૪૬ ૨૦ આર એમ સી આવાસ કારલીયા બાબલ સવજી આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૩૪
૬૭૫૦૯ ૨૦ આર એમ સી આવાસ ભીલ ભીખલભાઈ માનસીંગભાઇ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૫૦
૬૬૬૦૩ ૨૦ આર એમ સી આવાસ જીવરાજણી ર્ાયાભાઈ વવઠલલભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૪૫
૬૮૫૬૫ ૨૦ આર એમ સી આવાસ સોલકી વવનલભાઈ ટપલભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૪૬
૬૭૨૦૩ ૨૦ આર એમ સી આવાસ પરમાર ભલપતભાઈ ગોવીદભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૪૭
૬૫૮૦૯ ૨૦ આર એમ સી આવાસ ખસીપા નાગજીભાઈ મેઘાભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૦૪૮
૬૬૯૬૫ ૨૦ આર એમ સી આવાસ દલ ધેશજીયા ધમેશ ચેત્રભલજ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૦૪૯
૬૬૧૨૪ ૨૦ આર એમ સી આવાસ ચોઠીયા રાજલભાઈ બોધાભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૨૪
૬૬૧૨૯ ૨૦ આર એમ સી આવાસ ચોહાણ ભગવાનજી રણછોળ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૪૩
૬૭૬૧૨ ૨૦ આર એમ સી આવાસ મઠીયા સલયડકાન્ત પલજંલાલ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૦૪૧
૬૫૮૫૦ ૨૦ આર એમ સી આવાસ ગઢણી ધીરેન્ર અમરદાન આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૦૧૫
૬૬૧૩૪ ૨૦ આર એમ સી આવાસ ચૌહાણ અશોકભાઈ હરેશભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૧૬
૬૮૨૦૩ ૨૦ આર એમ સી આવાસ વવશ્વાકમાડ રગીંલાલ નારાયણભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૦૬૦
૬૭૧૦૩ ૨૦ આર એમ સી આવાસ પટેલા દતાતે્રયબેન ત લકારામ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૦૫૮
૬૬૯૮૩ ૨૦ આર એમ સી આવાસ દેવમોરેયા મોહન જલપતા આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૦૫૬
૬૭૪૭૯ ૨૦ આર એમ સી આવાસ ભેશાણીયા દીપક સામજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૦૭૫
૬૭૦૪૮ ૨૦ આર એમ સી આવાસ નાયક અશોક પલરશોતમ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૦૭૪
૬૭૪૨૯ ૨૦ આર એમ સી આવાસ બીસવકમાડ સ લરેન્ર નારાયણ આર એમ સી આવાસ 6 ૬૬૦૭૩
૬૮૧૪૫ ૨૦ આર એમ સી આવાસ વાર્ોદરીયા ભલપત ગીરધરભાઇ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૬૫
૬૬૯૩૪ ૨૦ આર એમ સી આવાસ તાલપરા રશીકભાઈ પરબતભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૦૭૧
૬૬૮૩૪ ૨૦ આર એમ સી આવાસ ઠ્ક્ક્ર્ર નીતીન હીરાલાલ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૭૮
૬૭૧૫૫ ૨૦ આર એમ સી આવાસ પરમાર કેશલભાઈ જતાભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૦૬૭
૬૮૪૨૨ ૨૦ નવલનગર વસન્ધવ જીનાભાઈ ધોધાભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૧૫૭
૬૮૨૦૪ ૨૦ નવલનગર વવસાવર્ીયા ધીરૂભાઈ રણછોર્ભાઇ નવલનગર 6 ૬૭૧૫૩
૬૭૨૨૨ ૨૦ નવલનગર પરમાર મહશેભાઈ કવાભાઇ નવલનગર 3 ૬૭૧૪૪
૬૭૨૨૫ ૨૦ નવલનગર પરમાર માનસીગ વવરજીભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૧૪૬
૬૫૭૨૧ ૨૦ આર એમ સી આવાસ કાનાબાર વજેશભાઈ વદંવન આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૬૮
૬૮૪૫૨ ૨૦ આર એમ સી આવાસ સોનપા અંજનાબેન પકજભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૦૩૩
૬૮૨૧૨ ૨૦ આર એમ સી આવાસ શકં સલરેશભાઈ કેશલભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૦૧૭
૬૭૭૭૧ ૨૦ આર એમ સી આવાસ મોહનદ વશીયત રંફરદહલસેમ આર એમ સી આવાસ 6 ૬૬૦૧૮
૬૭૦૨૪ ૨૦ આર એમ સી આવાસ ધોરાજીયા પ્રવવણભાઈ ગોરઘનભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૧૯
૬૬૯૭૭ ૨૦ આર એમ સી આવાસ દવે જયેશ અમતૃલાલ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૦૨૦
૬૭૩૮૪ ૨૦ આર એમ સી આવાસ બેલશેર સલનદંા બાલકલષ્ણ આર એમ સી આવાસ 1 ૬૬૦૨૧
૬૭૩૮૮ ૨૦ આર એમ સી આવાસ બળદાણઠવી દી્લભાઈ રામભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૩૨
૬૫૫૩૧ ૨૦ આર એમ સી આવાસ અઘેરા પ્રફુલભાઈ મોરાજી આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૨૩
૬૬૫૪૮ ૨૦ આર એમ સી આવાસ જદવ અવનલભાઈ જીવરાજભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૦૨૫
૬૭૯૨૪ ૨૦ આર એમ સી આવાસ રાઠોર્ હરેશ કાનજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૨૬
૬૮૨૪૪ ૨૦ આર એમ સી આવાસ શીવપલરા વવનોદભાઈ વાસલદેવ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૨૭
૬૫૯૫૬ ૨૦ આર એમ સી આવાસ ગોહલે અવનલ બચલભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૨૮
૬૫૯૧૧ ૨૦ આર એમ સી આવાસ ગાધંી દીપકભાઈ કંન્ર્ભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૨૯
૬૭૦૨૫ ૨૦ આર એમ સી આવાસ ધોરાજીયા વલલભભાઈ ભોમજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૦૩૦
૬૬૯૮૫ ૨૦ આર એમ સી આવાસ દેવમોરાળી રાજલભાઈ હીમતરામ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૦૩૧
૬૭૨૫૨ ૨૦ આર એમ સી આવાસ પરમાર હરીભાઈ જેઠાભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૦૨૨
૬૮૪૬૨ ૨૦ આર એમ સી આવાસ શીશાગંીયા વવનોદભાઈ ભાણજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૦૫૫
૬૬૯૯૨ ૨૦ આર એમ સી આવાસ દેશવાલ રાજકલમાર મેવાલાલ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૦૭૬
૬૭૧૦૦ ૨૦ આર એમ સી આવાસ પટેલ સલરેશભાઈ સલમીરનભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૦૭૭
૬૫૮૪૮ ૨૦ આર એમ સી આવાસ ગઠવી હરેશ હમીરભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૭૨
૬૬૦૪૨ ૨૦ આર એમ સી આવાસ ચલર્ાસમા ગીરીશભાઈ મગંાભાઈ આર એમ સી આવાસ 6 ૬૬૦૫૨
૬૬૮૦૬ ૨૦ આર એમ સી આવાસ ટકારીયા મલકેશભાઈ બાબલભાઈ આર એમ સી આવાસ 6 ૬૬૦૬૪
૬૭૮૭૦ ૨૦ આર એમ સી આવાસ રાઠોર્ પ્રવીણ કાનજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૭૦
૬૭૪૧૫ ૨૦ આર એમ સી આવાસ બારોટ દીપકભાઈ પરસલરામ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૦૬૩
૬૭૪૧૬ ૨૦ આર એમ સી આવાસ બારોટ પરસલરામ પથૃ્વીરાજ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૦૬૨
૬૬૬૧૧ ૨૦ આર એમ સી આવાસ જોગી અરવવિંદ વ્રજલાલ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૦૬૧
૬૭૫૦૮ ૨૦ આર એમ સી આવાસ ભીલ પ્રવીણ ભીખલભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૪૪
૬૬૫૩૪ ૨૦ આર એમ સી આવાસ જર્ેજ જયેશ દશરતસીહ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૦૬૯
૬૮૫૧૨ ૨૦ આર એમ સી આવાસ સોલકી પ્રવવણ ભવન આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૦૫૪
૬૭૬૧૬ ૨૦ આર એમ સી આવાસ મણીપાર શૈલેષભાઈ હીરાચરં આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૫૩
૬૮૧૮૫ ૨૦ કલયાણનગર વાળાદેવી અમીતભાઈ પરમાન્દભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૩૨૬
૬૬૨૦૩ ૨૦ કલયાણનગર ચૌહાણ વવશાલ વવનોદભાઈ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૩૨૭
૬૬૨૦૧ ૨૦ કલયાણનગર ચૌહાણ વવનોદ કાનજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૩૨૮
૬૭૦૪૦ ૨૦ કલયાણનગર નનેરા અરવવિંદભાઈ જેયરામભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૩૨૪
૬૬૯૧૬ ૨૦ કલયાણનગર ર્ોર્ીયા સનમલખભાઈ બાબલભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૩૨૫
૬૬૧૭૭ ૨૦ કલયાણનગર ચૌહાણ રંજનબેન બાબલભાઈ આર એમ સી આવાસ 1 ૬૬૩૨૯
૬૮૫૪૩ ૨૦ કલયાણનગર સોલકંી રજીત રવશકભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૩૩૦



૬૭૯૭૮ ૨૦ કલયાણનગર લાખા મજીદભાઇ ઇબ્રાહીમભાઇ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૩૩૧
૬૭૯૭૯ ૨૦ કલયાણનગર લાખા સાજીભાઈ મન્જીભાઈ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૩૩૨
૬૭૯૭૭ ૨૦ કલયાણનગર લાખા ઈરફાન મજીદભાઇ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૩૩૩
૬૫૭૯૭ ૨૦ નવલનગર ખેર ભલપતભાઈ મગનભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૧૪૨
૬૬૦૬૬ ૨૦ નવલનગર ચાગેંલા મગનભાઈ નાનજીભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૧૩૩
૬૫૬૬૩ ૨૦ નવલનગર કલોલા કેશલભાઈ દામજીભાઇ નવલનગર 2 ૬૭૧૪૯
૬૫૬૬૨ ૨૦ નવલનગર કલોલા અવનલભાઈ કેશલભાઇ નવલનગર 5 ૬૭૧૨૬
૬૫૬૬૫ ૨૦ નવલનગર કલોલા રમેશભાઈ કેશલભાઇ નવલનગર 2 ૬૭૦૬૫
૬૫૬૨૫ ૨૦ નવલનગર ઓર્ીયા સલલેમાનભાઈ કરીશભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૦૭૧
૬૬૧૩૦ ૨૦ નવલનગર ચૌધરી ગોપીભાઈ ગગંારામ નવલનગર 5 ૬૭૦૬૯
૬૬૨૧૮ ૨૦ નવલનગર ચૌહાન કકશોરભાઈ સામજીભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૧૧૧
૬૬૨૨૧ ૨૦ નવલનગર ચૌહાન ભરતભાઈ શામજીભાઇ નવલનગર 5 ૬૭૧૧૨
૬૭૪૯૧ ૨૦ નવલનગર ભાયાણી ત લલસીભાઈ કાજંીભાઇ નવલનગર 2 ૬૭૦૭૫
૬૭૪૯૪ ૨૦ નવલનગર ભાયાણી મહશેભાઈ ત લલસીભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૧૧૮
૬૭૪૯૨ ૨૦ નવલનગર ભાયાણી કદનેશભાઈ ત લલસીભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૧૧૯
૬૭૪૯૩ ૨૦ નવલનગર ભાયાણી પકંજભાઈ ત લલસીભાઇ નવલનગર 3 ૬૭૧૨૦
૬૫૯૭૫ ૨૦ નવલનગર ગોહલે રમેશભાઈ ધનજીભાઇ નવલનગર 6 ૬૭૦૯૫
૬૮૦૬૦ ૨૦ નવલનગર વ્યાસ મનહરલાલ રેવાશકંરભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૦૯૭
૬૭૮૪૦ ૨૦ નવલનગર રાઠોર્ ગૌરીબેન પે્રમજીભાઇ નવલનગર 1 ૬૭૧૦૭
૬૭૦૩૧ ૨૦ નવલનગર ધોળકીયા નાથાભાઈ જદવભાઇ નવલનગર 2 ૬૭૦૯૯
૬૭૦૩૨ ૨૦ નવલનગર ધોળકીયા વવજયભાઈ નાથાભાઇ નવલનગર 5 ૬૭૦૯૨
૬૭૮૧૮ ૨૦ નવલનગર રાજયગલરૂ શૈલેશભાઈ ઉમાકાતંભાઇ નવલનગર 5 ૬૭૧૦૧
૬૭૦૬૮ ૨૦ નવલનગર પચંાસરા જ્યતંીભાઈ નરભેરભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૧૦૨
૬૫૭૯૩ ૨૦ નવલનગર ખભંાયતા ઘનશ્યામભાઈ મનજીભાઇ નવલનગર 2 ૬૭૧૦૯
૬૫૭૯૪ ૨૦ નવલનગર ખભંાયતા રાજેશભાઈ ઘનશ્યામભાઇ નવલનગર 3 ૬૭૧૨૨
૬૮૨૪૩ ૨૦ નવલનગર શીરાણીયા હર્લડકભાઈ ગખમજીભાઇ નવલનગર 3 ૬૭૦૯૮
૬૭૭૦૪ ૨૦ નવલનગર મારલ મનીષભાઈ બાબલભાઇ નવલનગર 3 ૬૭૧૦૪
૬૭૮૨૨ ૨૦ નવલનગર રાજપરા હસમલખભાઈ શામજીભાઇ નવલનગર 3 ૬૭૧૧૪
૬૭૮૬૮ ૨૦ કૈલાસનગર રાઠોર્ પ્રવવણભાઈ ટપલભાઇ કૈલાસનગર 6 ૬૬૪૫૨
૬૭૯૦૮ ૨૦ કૈલાસનગર રાઠોર્ વવનોદભાઈ ટપલભાઇ કૈલાસનગર 5 ૬૬૪૫૧
૬૭૮૬૦ ૨૦ કૈલાસનગર રાઠોર્ નટલભાઈ ટપલભાઇ કૈલાસનગર 4 ૬૬૪૫૦
૬૬૮૭૪ ૨૦ કૈલાસનગર ર્ાભી કાતંાબેન કાળુભાઇ કૈલાસનગર 1 ૬૬૪૪૦
૬૬૮૮૮ ૨૦ કૈલાસનગર ર્ાભી મહીપતભાઈ બાબલભાઇ કૈલાસનગર 2 ૬૬૪૪૮
૬૬૮૭૨ ૨૦ કૈલાસનગર ર્ાભી અરવવિંદભાઈ બાબલભાઇ કૈલાસનગર 2 ૬૬૪૫૬
૬૬૮૮૪ ૨૦ કૈલાસનગર ર્ાભી ભલપતભાઈ પ્રભલભાઇ કૈલાસનગર 4 ૬૬૪૪૧
૬૭૫૭૦ ૨૦ કૈલાસનગર મકવાણા મહને્રભાઈ મણીલાલ કૈલાસનગર 3 ૬૬૪૪૨
૬૭૦૩૮ ૨૦ કૈલાસનગર નર્ીયાપરા મલક્તાબેન ભનલભાઇ કૈલાસનગર 1 ૬૬૪૪૩
૬૭૦૩૭ ૨૦ કૈલાસનગર નર્ીયાપરા કકશોરભાઈ મનલભાઇ કૈલાસનગર 6 ૬૬૪૪૪
૬૭૯૬૫ ૨૦ કૈલાસનગર રોજલા વવનોદભાઈ નરશીભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૪૪૫
૬૭૯૩૦ ૨૦ કૈલાસનગર રાઠોર્ હસમલખભાઈ કેશલભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૪૪૬
૬૭૮૪૮ ૨૦ કૈલાસનગર રાઠોર્ જગદીશભાઈ હસમલખભાઇ કૈલાસનગર 5 ૬૬૪૫૩
૬૭૮૮૫ ૨૦ કૈલાસનગર રાઠોર્ મનોજભાઈ હસમલખભાઇ કૈલાસનગર 4 ૬૬૪૫૪
૬૮૫૫૦ ૨૦ કૈલાસનગર સોલકંી રમાબેન મોહનભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૪૫૫
૬૭૫૮૦ ૨૦ કૈલાસનગર મકવાણા રાજેષભાઈ ગભખાભાઇ કૈલાસનગર 4 ૬૬૪૩૨
૬૭૨૮૫ ૨૦ કૈલાસનગર પારં્વ મનસલખભાઈ વાલજીભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૪૩૦
૬૭૨૮૭ ૨૦ કૈલાસનગર પારં્વ શૈલેષભાઈ મનસલખભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૪૪૭
૬૭૨૮૧ ૨૦ કૈલાસનગર પારં્વ ગીરીશભાઈ મનસલખભાઇ કૈલાસનગર 2 ૬૬૪૨૫
૬૬૧૨૦ ૨૦ કૈલાસનગર ચોઇત્રા નરશીભાઈ સાયયાભાઇ કૈલાસનગર 5 ૬૬૪૨૬
૬૬૭૯૫ ૨૦ કૈલાસનગર ઝાલા મનસલખભાઈ નાનજીભાઇ કૈલાસનગર 2 ૬૬૪૨૭
૬૬૭૯૨ ૨૦ કૈલાસનગર ઝાલા ભરતભાઈ મનસલખભાઇ કૈલાસનગર 4 ૬૬૪૨૮
૬૬૯૧૫ ૨૦ કૈલાસનગર ર્ોર્ીયા રણજીતવસિંહ સબસીહ કૈલાસનગર 5 ૬૬૪૫૮
૬૭૨૮૮ ૨૦ કૈલાસનગર પારં્વ હરેશભાઈ કરશનભાઇ કૈલાસનગર 5 ૬૬૪૨૯
૬૭૦૧૨ ૨૦ કૈલાસનગર ધ્ાગંીયા નાગજીભાઈ ઘનાભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૪૪૯
૬૭૦૧૩ ૨૦ કૈલાસનગર ધ્ાગંીયા રાયકાભાઈ નાગજીભાઇ કૈલાસનગર 4 ૬૬૪૩૧
૬૭૦૧૪ ૨૦ કૈલાસનગર ધ્ાગંીયા શૈલેષભાઈ નાનજીભાઇ કૈલાસનગર 5 ૬૬૪૨૩
૬૭૨૮૬ ૨૦ કૈલાસનગર પારં્વ રવતલાલ કરશનભાઇ કૈલાસનગર 4 ૬૬૪૩૩
૬૬૭૮૫ ૨૦ કૈલાસનગર ઝાલા કદનેશભાઈ દેવસીભાઇ કૈલાસનગર 4 ૬૬૪૩૪
૬૬૭૯૪ ૨૦ કૈલાસનગર ઝાલા મજભાઈ દેવસીભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૪૩૫
૬૬૭૮૬ ૨૦ કૈલાસનગર ઝાલા નટલભાઈ દેવસીભાઇ કૈલાસનગર 6 ૬૬૪૩૬
૬૮૧૦૬ ૨૦ કૈલાસનગર વાઘેલા ધનજીભાઈ મધવભાઇ કૈલાસનગર 4 ૬૬૪૩૭
૬૮૧૪૦ ૨૦ કૈલાસનગર વાઘેલા સલવનલભાઈ મધવભાઇ કૈલાસનગર 2 ૬૬૪૩૮
૬૮૧૨૨ ૨૦ કૈલાસનગર વાઘેલા રતનબેન માધવભાઇ કૈલાસનગર 2 ૬૬૪૨૪
૬૭૧૫૯ ૨૦ કૈલાસનગર પરમાર કકશોરભાઈ ધમાભાઇ કૈલાસનગર 5 ૬૬૪૫૯
૬૭૧૮૩ ૨૦ કૈલાસનગર પરમાર ધનજીભાઈ દાજીભાઇ કૈલાસનગર 6 ૬૬૪૭૦
૬૭૧૬૪ ૨૦ કૈલાસનગર પરમાર ગાજીભાઈ અમલભાઇ કૈલાસનગર 2 ૬૬૪૭૩
૬૭૧૬૫ ૨૦ કૈલાસનગર પરમાર ગોપાલભાઈ ગાજીભાઇ કૈલાસનગર 2 ૬૬૪૭૨
૬૭૧૯૩ ૨૦ કૈલાસનગર પરમાર પપલભાઈ દાજીભાઇ કૈલાસનગર 5 ૬૬૪૬૯
૬૭૮૯૧ ૨૦ કૈલાસનગર રાઠોર્ મોતીભાઈ ઉકાજીભાઇ કૈલાસનગર 4 ૬૬૪૭૪
૬૭૬૨૩ ૨૦ કૈલાસનગર મરાસી લક્ષ્મીબેન અમરભાઇ કૈલાસનગર 5 ૬૬૪૭૫
૬૮૦૯૩ ૨૦ કૈલાસનગર વાઘેલા ચત લરભાઈ જેસીંગભાઇ કૈલાસનગર 2 ૬૬૪૭૬
૬૮૦૯૭ ૨૦ કૈલાસનગર વાઘેલા જેશીંગભાઈ સોમાભાઇ કૈલાસનગર 2 ૬૬૪૭૭
૬૭૨૭૪ ૨૦ કૈલાસનગર પાટર્ીયા શામજીભાઈ રાઘવભાઇ કૈલાસનગર 2 ૬૬૪૭૮
૬૬૦૮૬ ૨૦ કૈલાસનગર ચાવર્ા વનમડળાબેન રમેશભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૪૭૯
૬૬૦૯૯ ૨૦ કૈલાસનગર ચાવર્ા મહને્રવસિંહ રમેશભાઇ કૈલાસનગર 4 ૬૬૪૮૦
૬૫૬૨૨ ૨૦ કૈલાસનગર એન્ધાણી જ્યતંીલાલ વેલજીભાઇ કૈલાસનગર 6 ૬૬૪૬૮
૬૫૯૫૧ ૨૦ કૈલાસનગર ગોસાઇ અલપેશગીરી ભીખલગીરી કૈલાસનગર 4 ૬૬૪૬૭
૬૫૯૫૨ ૨૦ કૈલાસનગર ગોસાઇ ભાનલબેન ભીખલભાઇ કૈલાસનગર 1 ૬૬૪૬૬



૬૫૯૫૩ ૨૦ કૈલાસનગર ગોસાઇ ભાવેશગીરી ભીખલભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૪૬૫
૬૬૧૨૧ ૨૦ કૈલાસનગર ચોટલીયા ચરંકાતંભાઈ અમ્રલતલાલ કૈલાસનગર 4 ૬૬૪૬૪
૬૮૧૫૦ ૨૦ કૈલાસનગર વાર્ોલીયા પ્રભાબેન વશ્રામભાઇ કૈલાસનગર 2 ૬૬૪૬૩

૬૮૧૫૧ ૨૦ કૈલાસનગર વાર્ોલીયા
શૈલેષભાઈવાર્ોલી
યા વશ્રામભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૪૫૭

૬૭૨૯૩ ૨૦ કૈલાસનગર પાનખાણીયા મનસલખભાઈ ર્ાયાભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૪૬૧
૬૭૨૯૨ ૨૦ કૈલાસનગર પાનખાણીયા મજંલબેન ર્ાયાભાઇ કૈલાસનગર 2 ૬૬૪૭૧
૬૬૫૩૯ ૨૦ કૈલાસનગર જર્ેજ ભરતવસિંહ ઉદયસીહ કૈલાસનગર 4 ૬૬૪૬૦
૬૮૩૩૭ ૨૦ કૈલાસનગર સરવીયા બીપીનભાઈ મોહનભાઇ કૈલાસનગર 2 ૬૬૪૬૨
૬૭૧૧૯ ૨૦ નવલનગર પરં્યા લલીતભાઈ લાભશકંરભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૧૬૭
૬૭૮૨૧ ૨૦ નવલનગર રાજપરા શામજીભાઈ કરશનભાઇ નવલનગર 3 ૬૭૧૪૩
૬૭૨૮૩ ૨૦ કૈલાસનગર પારં્વ કદપકભાઈ લખમનભાઇ કૈલાસનગર 2 ૬૬૩૯૬
૬૭૨૮૪ ૨૦ કૈલાસનગર પારં્વ મણીબેન લખમનભાઇ કૈલાસનગર 1 ૬૬૩૮૨
૬૬૨૩૪ ૨૦ કૈલાસનગર જેઠવા અરવવિંદભાઈ બતલકભાઇ કૈલાસનગર 4 ૬૬૩૯૫
૬૬૨૪૫ ૨૦ કૈલાસનગર જેઠવા બટલકભાઈ પોપતભાઇ કૈલાસનગર 2 ૬૬૩૯૧
૬૬૮૮૬ ૨૦ કૈલાસનગર ર્ાભી મગનભાઈ પ્રભલભાઇ કૈલાસનગર 6 ૬૬૪૩૯
૬૬૮૭૭ ૨૦ કૈલાસનગર ર્ાભી કકશોરભાઈ મોહનભાઇ કૈલાસનગર 6 ૬૬૩૯૦
૬૭૧૫૬ ૨૦ કૈલાસનગર પરમાર કાનજીભાઈ જદવભાઇ કૈલાસનગર 5 ૬૬૩૮૯
૬૭૮૫૩ ૨૦ કૈલાસનગર રાઠોર્ ટપલભાઈ અરજનભાઇ કૈલાસનગર 2 ૬૬૩૮૮
૬૫૯૭૯ ૨૦ કૈલાસનગર ગોહલે વવનલભાઈ કેશલભાઇ કૈલાસનગર 4 ૬૬૩૮૭
૬૭૯૨૮ ૨૦ કૈલાસનગર રાઠોર્ હરેશભાઈ મોહનભાઇ કૈલાસનગર 4 ૬૬૩૮૬
૬૭૫૭૭ ૨૦ કૈલાસનગર મકવાણા રવજીભાઈ સોમભાઇ કૈલાસનગર 4 ૬૬૩૮૫
૬૬૨૨૬ ૨૦ કૈલાસનગર છાટબાર મનલભાઈ લક્ષ્મીચન્દ કૈલાસનગર 5 ૬૬૩૮૪
૬૭૪૫૬ ૨૦ કૈલાસનગર ભેર્ા હરીભાઈ રાણાભાઇ કૈલાસનગર 5 ૬૬૩૭૬
૬૫૭૦૮ ૨૦ કૈલાસનગર કલસવાર્ા રામનીવાસસીંગ સીકીલસીંગ કૈલાસનગર 6 ૬૬૩૯૩
૬૬૨૨૪ ૨૦ કૈલાસનગર ચૌહાન સામતભાઈ ભગવાનભાઇ કૈલાસનગર 4 ૬૬૩૮૧
૬૬૨૪૦ ૨૦ કૈલાસનગર જેઠવા ધનજીભાઈ ઉકાભાઇ કૈલાસનગર 5 ૬૬૩૭૪
૬૭૫૭૩ ૨૦ કૈલાસનગર મકવાણા રણજીતભાઈ પલનાભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૩૬૯
૬૭૫૪૬ ૨૦ કૈલાસનગર મકવાણા પલનાભાઈ શામજીભાઇ કૈલાસનગર 2 ૬૬૩૭૦
૬૭૫૭૫ ૨૦ કૈલાસનગર મકવાણા રમેશભાઈ પલનાભાઇ કૈલાસનગર 5 ૬૬૩૭૧
૬૬૯૧૧ ૨૦ કૈલાસનગર ર્ોર્ીયા ચનં્રવસિંહ સબળસીહ કૈલાસનગર 3 ૬૬૩૭૨
૬૮૦૯૪ ૨૦ કૈલાસનગર વાઘેલા ચદંલભાઈ છગનભાઇ કૈલાસનગર 6 ૬૬૩૭૩
૬૭૨૦૧ ૨૦ કૈલાસનગર પરમાર ભનલભાઈ ભલરાભાઇ કૈલાસનગર 2 ૬૬૩૮૦
૬૮૧૧૯ ૨૦ કૈલાસનગર વાઘેલા મહશેભાઈ ભનલભાઇ કૈલાસનગર 5 ૬૬૩૭૫
૬૭૧૫૭ ૨૦ કૈલાસનગર પરમાર કાળુભાઈ ધીરૂભાઇ કૈલાસનગર 6 ૬૬૩૬૮
૬૬૦૯૨ ૨૦ કૈલાસનગર ચાવર્ા ભારમલભાઈ જગમલભાઇ કૈલાસનગર 5 ૬૬૩૭૭
૬૬૦૯૧ ૨૦ કૈલાસનગર ચાવર્ા ભવથયાભાઈ જગમભાઇ કૈલાસનગર 4 ૬૬૩૭૮
૬૬૦૭૬ ૨૦ કૈલાસનગર ચાવર્ા ગલાભાઈ જગમલભાઇ કૈલાસનગર 2 ૬૬૩૭૯
૬૭૧૮૫ ૨૦ કૈલાસનગર પરમાર ધીરૂભાઈ દલાભાઇ કૈલાસનગર 2 ૬૬૩૯૨
૬૭૧૭૪ ૨૦ કૈલાસનગર પરમાર જીતલભાઈ ધીરૂભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૪૦૯
૬૬૦૯૬ ૨૦ કૈલાસનગર ચાવર્ા મગનભાઈ દેવસીભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૪૨૧
૬૭૨૧૩ ૨૦ કૈલાસનગર પરમાર મગનભાઈ ચતલરભાઇ કૈલાસનગર 4 ૬૬૪૨૦
૬૭૨૧૯ ૨૦ કૈલાસનગર પરમાર મનોજભાઈ મગનભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૪૧૯
૬૭૧૮૪ ૨૦ કૈલાસનગર પરમાર ધમાભાઈ ભલાભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૪૧૮
૬૬૦૭૪ ૨૦ કૈલાસનગર ચાવર્ા કરણવસિંહ રમેશભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૪૧૭
૬૭૯૦૦ ૨૦ કૈલાસનગર રાઠોર્ રાજેન્રભાઈ છગનલાલ કૈલાસનગર 4 ૬૬૪૧૬
૬૬૨૩૬ ૨૦ કૈલાસનગર જેઠવા ગગજીભાઈ પોપટભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૪૧૫
૬૮૦૯૨ ૨૦ કૈલાસનગર વાઘેલા ખોડલભાઈ પ્રતાપવસહ કૈલાસનગર 5 ૬૬૪૧૪
૬૭૪૨૦ ૨૦ કૈલાસનગર બારોટ શાવંતલાલ શનકરલાલ કૈલાસનગર 4 ૬૬૪૧૩
૬૮૫૯૯ ૨૦ કૈલાસનગર હાર્ા ધીરૂભાઈ શામજીભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૪૧૨
૬૬૫૬૦ ૨૦ કૈલાસનગર જદવ રેખાબેન પકંજભાઇ કૈલાસનગર 2 ૬૬૪૧૧
૬૬૫૯૫ ૨૦ કૈલાસનગર જીંજવાર્ીયા ભરતભાઈ દેવાભાઇ કૈલાસનગર 4 ૬૬૪૧૦
૬૮૧૧૦ ૨૦ કૈલાસનગર વાઘેલા બટલકભાઈ રૂપાભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૩૯૪
૬૬૫૯૮ ૨૦ કૈલાસનગર જીન્દવાર્ીયા અવસરભાઈ મોતીભાઇ કૈલાસનગર 4 ૬૬૪૦૮
૬૫૯૨૬ ૨૦ કૈલાસનગર ગોંર્લીયા નરેશભાઈ લક્ષ્મણદાસ કૈલાસનગર 6 ૬૬૪૨૨
૬૬૧૫૫ ૨૦ કૈલાસનગર ચૌહાણ નીતીનભાઈ જીવરાજભાઇ કૈલાસનગર 4 ૬૬૪૦૭
૬૮૩૩૯ ૨૦ કૈલાસનગર સરવીયા સજંયભાઈ બીપીનભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૪૦૬
૬૮૩૩૬ ૨૦ કૈલાસનગર સરવીયા બકલલભાઈ બીપીંભાઇ કૈલાસનગર 2 ૬૬૩૮૩
૬૬૮૭૮ ૨૦ કૈલાસનગર ર્ાભી ધીરૂભાઈ કળુભાઇ કૈલાસનગર 2 ૬૬૪૦૫
૬૬૮૯૮ ૨૦ કૈલાસનગર ર્ાભી હરકદપભાઇ ધીરૂભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૪૦૪
૬૫૬૪૦ ૨૦ કૈલાસનગર કનેરીયા કદનેશભાઈ લક્ષ્મનભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૪૦૩
૬૬૯૭૨ ૨૦ કૈલાસનગર દલજર્ેજ પે્રમજીભાઈ ગોકળભાઇ કૈલાસનગર 2 ૬૬૪૦૨
૬૬૯૭૦ ૨૦ કૈલાસનગર દલજર્ેજ જયસલખભાઈ પે્રમ્જજીભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૪૦૧
૬૬૯૬૯ ૨૦ કૈલાસનગર દલજર્ેજ ચદંલભાઈ પે્રમ્જજીભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૪૦૦
૬૬૯૭૧ ૨૦ કૈલાસનગર દલજર્ેજ ધમેશભાઈ પે્રમ્જજીભાઇ કૈલાસનગર 3 ૬૬૩૯૯
૬૬૮૯૭ ૨૦ કૈલાસનગર ર્ાભી વશવરાજભાઈ કળુભાઇ કૈલાસનગર 4 ૬૬૩૯૮
૬૬૨૩૮ ૨૦ કૈલાસનગર જેઠવા કદનેશભાઈ બટલકભાઇ કૈલાસનગર 5 ૬૬૩૯૭
૬૭૨૯૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પાન્ર્ે જગદીશભાઈ રામભાઇ આર એમ સી 9 ૬૭૪૧૦
૬૭૩૪૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પોપટ નમદઁાબેન બાબલલાલ આર એમ સી 1 ૬૭૪૦૧
૬૬૧૪૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચૌહાણ જયાબેન વીરસીંગભાઇ આર એમ સી 1 ૬૭૪૦૮
૬૬૧૮૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચૌહાણ રાજલભાઈ વીરસીંગભાઇ આર એમ સી 2 ૬૭૪૦૭
૬૮૫૦૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના સોલકંી ધમેન્રભાઈ જયવંતભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૪૦૬
૬૭૦૩૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના નકલમ નટલભાઈ હરસીંગભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૪૦૫
૬૬૨૨૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચૌહાન હરેશકલમાર ગીરધરલાલ આર એમ સી 3 ૬૭૪૦૪
૬૫૮૯૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ગલન્દીગરા રાજેશભાઈ મગનભાઇ આર એમ સી 2 ૬૭૩૯૨
૬૬૨૫૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના જૈન મલકેશચન્ર ધરમચન્ર આર એમ સી 3 ૬૭૪૦૨
૬૫૭૬૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કોર્ીયા નાથાભાઈ બાબલભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૪૧૨
૬૭૫૦૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ભીમાણી મહાદેવભાઈ છગનભાઇ આર એમ સી 2 ૬૭૪૦૦



૬૬૨૨૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચૌહાન બલધેશભાઈ અરજનભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૩૯૯
૬૭૫૯૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના મકવાના ભીખાભાઈ વપતામ્જબરભાઇ આર એમ સી 5 ૬૭૩૯૮
૬૭૫૯૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના મકવાના ગવરીબેન વપતામ્જબભાડઇ આર એમ સી 1 ૬૭૩૯૭
૬૫૯૧૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ગાલોરીયા શ્યામકલમાર બાબલલાઇ આર એમ સી 1 ૬૭૩૯૬
૬૭૮૯૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના રાઠોર્ રમેશભાઈ પરષોત્તમભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૩૯૫
૬૮૨૨૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના શેઠ હરેશભાઈ પ્રાણજીભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૩૯૪
૬૮૧૫૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વાઢેર મનસલખભાઈ લીલધરભાઇ ર્ાલીબાઈ સામે 4 ૬૭૩૯૩
૬૭૩૭૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના બદરકીયા પ્રફુલભાઈ જેઠાભાઇ ર્ાબીબાઇ છાત્રાલય 2 ૬૭૪૨૨
૬૬૨૫૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના જયસ્વાલ પલરણભાઈ આર એમ સી 6 ૬૭૪૨૪
૬૮૦૮૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વલરાણી ધનીબેન મોહનભાઇ આર એમ સી 2 ૬૭૪૩૨
૬૬૨૧૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચૌહાન ચરંકાતંભાઈ ભીખાભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૪૨૯
૬૬૨૧૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચૌહાણ હસમલખભાઈ બાબલભાઇ આર એમ સી 5 ૬૭૪૨૭
૬૮૦૮૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વલરાણી પ્યારેલાલ ફત લમલ આર એમ સી 4 ૬૭૪૨૬
૬૬૦૬૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચલલા મણીલાલ નાથાલાલ આર એમ સી 2 ૬૭૪૨૫
૬૭૦૪૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના નાઢંા ભરતભાઈ શાતંીભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૪૧૩
૬૫૭૫૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કારીયા કદનેશભાઈ બાબલભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૪૨૩
૬૬૫૪૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના જર્ેજ રજેન્રવસન્હ લખલભા આર એમ સી 4 ૬૭૪૩૪
૬૫૫૨૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના અકબરી વવઠ્ઠલભાઈ બચલભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૪૨૧
૬૭૪૮૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ભાર્ેંલીયા મલક્તાબેન ભલદરભાઇ આર એમ સી 1 ૬૭૪૨૦
૬૭૫૯૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના મકવાણા લતાબેન ચન્દલલાલ આર એમ સી 2 ૬૭૪૧૯
૬૮૩૦૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના સલરેલીયા કદનેશભાઈ ગીરધરભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૪૧૮
૬૬૯૭૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના દવે મનોજભાઈ રણછોડ્ભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૪૧૭
૬૭૪૭૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ભગલસીયા અશોકભાઈ કેશવભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૪૧૬
૬૭૨૨૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પરમાર મહને્રભાઈ દવાખજીભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૪૧૫
૬૭૫૨૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ભોલા ભાવનાબેન કકશોરભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૪૧૪
૬૭૮૬૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના રાઠોર્ પ્રદીપભાઈ ગોવવન્દભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૪૩૩
૬૭૮૭૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના રાઠોર્ ગબવપનભાઈ હરજીભાઇ આર એમ સી 2 ૬૭૩૬૭
૬૬૬૨૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના જોષી ઇન્દલ બેન રમેશભાઇ આર એમ સી 1 ૬૭૩૬૮
૬૭૮૩૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના રાઠોર્ ગૌતમભાઈ ચમનલાલ આર એમ સી 5 ૬૭૩૬૯
૬૮૧૮૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વાળા રામભાઈ કાથડ્ભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૩૭૦
૬૮૧૭૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વાળા નટલભાઈ ખીમાભાઇ આર એમ સી 1 ૬૭૩૭૧
૬૬૯૦૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ર્ોર્ીયા અજયભાઈ ધીરૂભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૩૭૨

૬૫૬૩૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કલર્ગલયા જયશ્રીબેન પ્રવવણભાઇ ગોકલલધામ આવાસ યોજના 1 ૬૭૩૮૩

૬૭૨૦૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પરમાર ભલપતભાઈ શામજીભાઇ આર એમ સી 5 ૬૭૩૮૧

૬૭૯૬૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના લેઉવા ભરતભાઈ મોહનભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૩૯૦

૬૭૪૧૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના બારૈયા કદનેશભાઈ ગોવાભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૩૬૪

૬૮૦૩૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વર્ગામા ત લષારભાઈ દયાળજીભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૩૮૮

૬૭૧૧૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પરં્યા પરેશભાઈ રમગણક્ભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૩૮૭

૬૫૭૫૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કારેલીયા પલજબેન બાબલભાઇ આર એમ સી 1 ૬૭૩૮૬

૬૭૨૧૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પરમાર મલકેશભાઈ મોહનભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૩૮૦

૬૮૨૧૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના શેખ અમજદઅલી મકસલઆના આર એમ સી 4 ૬૭૩૭૯

૬૫૭૫૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કાકરયા લગલતાબેન રમગણકભાઇ આર એમ સી 1 ૬૭૩૭૮

૬૮૨૩૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના શાહ વપિંટભૂાઈ ધીરજલાલ આર એમ સી 4 ૬૭૩૭૭

૬૮૧૩૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વાઘેલા શશીભાઈ ભીખલભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૩૭૬

૬૭૯૮૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના લાખાણી મનસલખલાલ કહરાલાલ આર એમ સી 3 ૬૭૩૭૫

૬૬૭૮૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ઝાલેરા જસ્મીનભાઈ પરાગભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૩૮૫

૬૭૭૨૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વમરાણી કમલેષભાઈ હકરશચન્રભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૩૮૪

૬૭૮૩૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના રાઠોર્ ગલણવતંભાઈ ચમનભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૩૭૩

૬૭૯૩૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના રાણા ઈન્રજીતભાઈ પ્રવીણવસહ આર એમ સી 4 ૬૭૩૮૨

૬૫૯૬૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ગોહલે કદપકભાઈ ક્રુપાણજીભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૩૯૧

૬૫૯૦૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ગરાજ ચરંકાતંભાઈ મલળજીભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૩૭૪

૬૬૮૦૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ટંકારીયા રાજેશભાઈ બાબલલાલ આર એમ સી 4 ૬૭૩૮૯

૬૮૧૯૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વવરમગામા ધનકલવરબેન જદવજીભાઇ આર એમ સી 2 ૬૭૩૬૬

૬૬૯૮૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના દેવર્ા બટલકભાઈ જયમતસીહ આર એમ સી 2 ૬૭૩૬૫

૬૬૬૨૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના જોષી અવશ્વનભાઈ કાન્તીભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૩૬૩

૬૬૯૨૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના તના રીટાબેન ભરતભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૩૬૨

૬૫૮૪૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ગલજરાતી મલકેશભાઈ કાળુભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૩૬૧

૬૮૦૫૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વ્યાસ બીપીનભાઈ કિપાશેકર આર એમ સી 4 ૬૭૪૦૯



૬૫૭૧૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કાચા પ્રવીનભાઈ પ્રાણલાલ આર એમ સી 4 ૬૭૪૪૭

૬૭૬૦૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના મચ્છર બાબલભાઈ નન્દલાલ આર એમ સી 3 ૬૭૫૧૫

૬૭૩૫૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના બગર્ા શૈલેષભાઈ રામજીભાઇ આર એમ સી 5 ૬૭૫૧૩

૬૫૬૩૬ ૨૦ ગોકલલધામ આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કણજરીયા કદનેશભાઈ વશરામભાઇ આર એમ સી 5 ૬૭૫૧૨

૬૫૭૨૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કારેલીયા અરવવિંદભાઈ બાબલભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૫૦૯

૬૫૬૫૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કિશ્ર્ચન રાજલભાઈ જયોર્જભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૫૦૮

૬૭૬૬૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના મહતેા પકંજભાઈ મોહલંાલ આર એમ સી 5 ૬૭૫૦૭

૬૭૩૦૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પાસી ઉત્તમકલમાર ગગંાપ્રસાદ આર એમ સી 4 ૬૭૫૦૬

૬૭૩૪૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પીલોજપરા ઈશ્વરલાલ રાજભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૫૦૫

૬૭૮૯૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના રાઠોર્ યોગેશભાઈ ગાડંલભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૪૯૦

૬૮૨૦૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વવરમગામા લીલાબેન જમનદાસ આર એમ સી 2 ૬૭૫૦૩

૬૭૯૮૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના લાખાણી કહતેશભાઈ મનસલખલાલ આર એમ સી 4 ૬૭૫૧૬

૬૮૪૩૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના સોઠા હસમલખભાઈ વવરમભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૫૦૧

૬૬૮૧૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ટાકં ખીમજીભાઈ બચલભાઇ આર એમ સી 5 ૬૭૫૦૦

૬૫૯૧૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ગાન્ધી વવમલભાઈ કનકરાય આર એમ સી 4 ૬૭૪૯૯

૬૫૯૫૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ગોહલે અરવવિંદભાઈ લવજીભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૪૯૮

૬૫૫૯૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના અસવાર હમેતંભાઈ છગનભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૪૯૭

૬૬૮૦૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ટ્કારીયા પષૂ્પાબેન રમેશભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૪૯૬

૬૬૦૬૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચન્દારાણા કલપેશભાઈ જ ેંતીભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૪૯૫

૬૭૦૯૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પટેલ સજંયભાઈ આર એમ સી 5 ૬૭૪૯૪

૬૫૬૨૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ઓઝા મલકેશભાઈ ચલનીલાલ આર એમ સી 4 ૬૭૪૯૩

૬૮૨૧૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના શલકલા જયેશભાઈ કષ્યપભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૪૯૨

૬૮૨૦૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વીશ્ર્વકમાડ મલનનાભાઈ નારાયણભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૫૨૮

૬૭૨૯૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પારેખ કંચનબેન મનસલખલાલ આર એમ સી 4 ૬૭૫૦૨

૬૭૨૯૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પારેખ પરેશભાઈ મનસલખભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૫૦૪

૬૭૦૬૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પચંાસરા કદપકભાઈ લક્ષ્મીદાસ આર એમ સી 3 ૬૭૫૩૨

૬૮૪૨૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના સીધ્ધપરૂા કહતેશભાઈ બાબલભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૫૩૩

૬૭૭૧૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના માલકીયા નીલેષભાઈ ભલપતભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૫૩૪

૬૭૩૦૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પાળા હમેતંભાઈ અવજીભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૫૪૪

૬૬૧૫૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચૌહાણ ધોધાભાઈ વલલભભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૫૩૬

૬૫૫૭૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના અમ્રલતીયા ગારં્ાલાલ સોમાલાલ આર એમ સી 4 ૬૭૫૩૧

૬૭૯૦૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના રાઠોર્ રાજેશભાઈ નાનજીભાઈ આર એમ સી 3 ૬૭૫૩૮

૬૫૫૨૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પીટરભાઈ ફીલીપભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૫૩૯

૬૭૮૦૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના રાજપરા પ્રફુલભાઈ ગોરધનભાઇ આર એમ સી 5 ૬૭૫૪૦

૬૭૨૦૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પરમાર ભરતભાઈ છગનભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૫૪૧

૬૭૧૪૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પેથાણી પ્રવીણભાઈ જ ેંતીભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૫૪૨

૬૫૬૯૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કવા કકશોરભાઈ રમજીભાઇ આર એમ સી 2 ૬૭૫૪૩

૬૭૨૯૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પારેખ રાજૂભાઈ અમ્રલતલાલ આર એમ સી 4 ૬૭૫૩૭

૬૭૦૬૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના નીમાવત સલરેશભાઈ હમેતંરાય આર એમ સી 2 ૬૭૫૧૭

૬૫૫૩૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના અઢીયા અવશ્વનભાઈ અમતૃલાલ આર એમ સી 3 ૬૭૫૨૯

૬૭૦૨૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ધોળકીયા અતલલભાઈ નારણભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૫૩૫

૬૭૦૭૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પચંાસરા પકંજભાઈ હમેતંભાઇ આર એમ સી 1 ૬૭૫૨૭

૬૬૬૩૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના જોષી હરસલખલાલ ધમેશલાલ આર એમ સી 3 ૬૭૫૨૬

૬૫૬૪૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કમાણી બીપીનભાઈ કાતંીલાલ આર એમ સી 3 ૬૭૫૨૫



૬૫૫૩૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના અધેરા અવશ્વનભાઈ શાવંતભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૫૨૪

૬૭૭૨૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના મીઠાણી કહતેશભાઈ હકમીચન્દ આર એમ સી 5 ૬૭૫૨૩

૬૬૯૮૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના દવે હરીપ્રસાદ ચનદલલાલ આર એમ સી 3 ૬૭૫૨૨

૬૭૦૭૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પજંબી મહશેભાઈ કોટલમલ આર એમ સી 4 ૬૭૫૨૧

૬૫૫૯૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના અંસારી જબારભાઈ અબ્દલલભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૫૨૦

૬૫૫૯૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના અંસારી મસં લરઆલમ સમસલદીન આર એમ સી 3 ૬૭૫૧૯

૬૬૯૭૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના દલલા પ્રફુલભાઈ રવીશેખર આર એમ સી 3 ૬૭૫૧૮

૬૬૨૪૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના જેઠવા મનસલખલાલ મોહનલાલ આર એમ સી 2 ૬૭૫૩૦

૬૫૭૧૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કાચા પ્રદીપભાઈ મગનલાલ આર એમ સી 3 ૬૭૪૮૮

૬૫૯૮૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ગોહલે સજંયભાઈ ગાડંલભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૪૬૦

૬૬૨૪૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના જેઠવા રસીકભાઈ ર્ાયાભાઇ આર એમ સી 2 ૬૭૪૯૧

૬૬૨૩૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના જેઠવા દીવ્યેશભાઈ રસીકભાઇ આર એમ સી 2 ૬૭૪૫૮

૬૬૨૪૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના જેઠવા પ્રકાશભાઈ રસીકભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૪૫૭

૬૮૧૫૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વાણવી કાતંીલાલ માલદેભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૪૫૬

૬૭૯૮૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના લાર્વા ધમેશભાઇ પોપટભાઇ આર એમ સી 1 ૬૭૪૫૫

૬૭૪૫૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ભતૂ નવનીતભાઈ નારણભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૪૫૪

૬૭૧૬૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના રાઠોર્ ચનાભાઈ ટપલભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૪૫૩

૬૬૦૩૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ઘાસણ પ્રવીણભાઈ નથલભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૪૫૨

૬૫૭૬૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કોર્ીયા હસમલખભાઈ દેવરાજભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૪૫૧

૬૭૭૬૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના મોદી અલતાફભાઈ હલસેનભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૪૫૦

૬૮૫૭૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના સોલકંી હાદીકભાઈ હરેશભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૪૩૫

૬૮૦૦૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના લોકઢયા ભરતભાઈ નાનાલાલ આર એમ સી 4 ૬૭૪૪૮

૬૫૬૬૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કવૈયા ગોવવિંદભાઈ કહરજીભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૪૬૧

૬૫૯૩૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ગોસ્વામી જીતેન્રભાઈ મોહનભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૪૪૬

૬૭૯૩૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના રાણા રાજેન્રભાઈ કેધારીભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૪૪૫

૬૭૩૫૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના બકરાણીયા કકશોરભાઈ દેવરાજ્ભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૪૪૪

૬૮૩૯૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના સાજી કાદરભાઈ સતારભાઇ આર એમ સી 5 ૬૭૪૪૩

૬૬૯૪૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના દખણે વવષ્ણલભાઈ ઉત્તમભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૪૪૨

૬૭૭૪૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના મીશ્રા દવારકાભાઈ વવશ્ર્વનાથ આર એમ સી 4 ૬૭૪૫૯

૬૮૪૫૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના સોનપરા શશીકાતંભાઈ શકંરલાલ આર એમ સી 4 ૬૭૪૪૧

૬૮૦૬૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વરૂ પરબતભાઈ કેશવભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૪૧૧

૬૭૦૯૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ગર્ારા જગદીશભાઈ દેવસીભાઇ આર એમ સી 2 ૬૭૪૪૦

૬૮૬૦૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના હીરપરા સવજીભાઈ ભીમજીભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૪૩૯

૬૮૨૩૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના શાહ જસવતંભાઈ અમ્રલતભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૪૩૮

૬૬૨૪૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના જેઠવા પ્રવવણભાઈ મનસલખલાલ આર એમ સી 3 ૬૭૪૩૭

૬૮૦૬૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વ્યાસ હરેશભાઈ શાવંતલાલ આર એમ સી 4 ૬૭૪૩૬

૬૭૩૧૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પીઠર્ીયા કલસ લમબેન લક્ષ્મનભાઇ આર એમ સી 2 ૬૭૪૭૪

૬૭૮૨૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના રાઠોર્ માયાબેન કેતનભાઈ આર એમ સી 3 ૬૭૪૭૬

૬૭૪૪૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ભટ્ટ કીરીટભાઈ હષડદરાય આર એમ સી 4 ૬૭૪૪૯

૬૬૯૮૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના દેવળીયા બીપીનભાઈ નારણભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૪૮૭

૬૬૯૭૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના દલલા જયેશભાઈ રવીશકંર આર એમ સી 4 ૬૭૪૮૬

૬૫૯૮૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ગોહલે સલરેશભાઈ ગાડંલભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૪૮૫

૬૫૯૭૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ગોહલે લીલાબેન ગાડંલબાઇ આર એમ સી 1 ૬૭૪૮૪

૬૭૧૧૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પઠીયાર સવવતાબેન મેઘજીભાઇ આર એમ સી 1 ૬૭૪૮૩



૬૫૫૩૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના અકઢયા જોશનાબેન શલરેશભાઇ આર એમ સી 2 ૬૭૪૮૨

૬૫૫૨૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના યોગેશભાઈ ગીરધરભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૪૮૧

૬૬૯૧૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ર્ોર્ીયા ભલપતભાઈ દેવરાજભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૪૮૦

૬૭૨૩૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પરમાર રમેશ બાબલભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૪૭૯

૬૭૨૧૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પરમાર મગંલબેન બાબલભાઇ આર એમ સી 1 ૬૭૪૭૮

૬૫૬૨૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ઉમરાણીયા નીમડલાબેન પ્રાણજીવનભાઇ આર એમ સી 1 ૬૭૪૭૭

૬૮૩૯૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના સાયાણી કલસ લમબેન કાયમાલી આર એમ સી 2 ૬૭૪૬૨
૬૬૬૦૦ ૨૦ નવલનગર જીભરીયા જનાબેન વાસલભાઇ નવલનગર 1 ૬૭૦૭૨
૬૬૬૦૧ ૨૦ નવલનગર જીભરીયા રમેશભાઈ વાસલભાઇ નવલનગર 3 ૬૭૦૭૩
૬૬૫૯૯ ૨૦ નવલનગર જીભરીયા અશોકભાઈ વાસલભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૦૭૪
૬૭૭૩૨ ૨૦ નવલનગર મીનીવાર્ીયા હ્લબેન મભદભાઇ નવલનગર 1 ૬૭૦૮૨
૬૭૭૩૦ ૨૦ નવલનગર મીનીવાર્ીયા ગનીભાઈ હાસમભાઇ નવલનગર 3 ૬૭૦૮૪
૬૭૭૩૧ ૨૦ નવલનગર મીનીવાર્ીયા રફીકભાઈ ગનીભાઇ નવલનગર 3 ૬૭૦૬૧
૬૭૯૯૪ ૨૦ નવલનગર ગલિંગર્ીયા હારૂનભાઈ નલરમામદભાઇ નવલનગર 2 ૬૭૦૮૯
૬૭૯૯૩ ૨૦ નવલનગર ગલિંગર્ીયા મલનફભાઈ હારૂનભાઇ નવલનગર 2 ૬૭૦૮૮
૬૭૨૯૬ ૨૦ નવલનગર પારૂખ છબીલદાસ ભગવાનજીભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૦૮૭
૬૫૮૪૧ ૨૦ નવલનગર ગલજરાતી ભલપતભાઈ સાદલડલભાઇ નવલનગર 1 ૬૭૦૮૬
૬૫૮૪૭ ૨૦ નવલનગર ગલજરાતી શારદાબેન સદલડલભાઇ નવલનગર 1 ૬૭૦૮૫
૬૫૮૪૫ ૨૦ નવલનગર ગલજરાતી રાજેશભાઈ સદલડલભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૦૭૬
૬૭૬૧૯ ૨૦ નવલનગર મથલરીયા અજલ ડનભાઈ જેસીંગભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૦૮૩
૬૭૬૨૧ ૨૦ નવલનગર મથલરીયા ભોલાભાઈ જેશીંગભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૦૯૧
૬૭૫૩૨ ૨૦ નવલનગર મકવાણા કકશોરભાઈ રવજીભાઇ નવલનગર 6 ૬૭૦૮૧
૬૮૨૫૩ ૨૦ નવલનગર સચંાણીયા ઉમીલાબેન રવજીભાઈ નવલનગર 1 ૬૭૦૭૮

૬૫૭૯૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ખેર ભાવનાબેન ભરતભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૪૭૫
૬૬૨૩૩ ૨૦ નવલનગર જજંણીયા કૌવશકભાઈ છગનભાઈ નવલનગર 5 ૬૭૦૭૭
૬૬૪૭૦ ૨૦ નવલનગર જરીયા શ્યામજીભાઈ બાબલભાઈ નવલનગર 4 ૬૭૧૨૩
૬૮૫૯૫ ૨૦ નવલનગર હરસેરણા મનસલખભાઈ દામજીભાઈ નવલનગર 4 ૬૭૧૨૪
૬૮૬૧૧ ૨૦ નવલનગર હીસાણા જનકભાઈ પ્રફુલદાસ નવલનગર 6 ૬૭૧૬૧
૬૮૪૬૯ ૨૦ નવલનગર સોરા રમેશભાઈ છગનભાઈ નવલનગર 6 ૬૭૧૬૨

૬૫૮૨૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ખોરર્ીયા કદનેશભાઈ રણછોર્ભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૪૮૯

૬૮૦૫૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વ્યાસ કલલશકંરભાઈ જયશકંરભાઇ આર એમ સી 5 ૬૭૪૭૩

૬૮૨૧૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના શેખ પરવેઝભાઈ નનીહસન આર એમ સી 6 ૬૭૪૭૨

૬૫૭૯૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ખભંાયતા ઉવડશીબેન હરેશભાઈ આર એમ સી 2 ૬૭૪૭૧

૬૭૬૮૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના મારં્બીયા મહને્રભાઈ દલલડભજીભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૪૭૦

૬૭૮૮૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના રાઠોર્ મનહરલાલ વશ્રભભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૪૬૯

૬૬૧૩૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચૌહાણ કલન્દનબેન હસમલખભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૪૬૮

૬૮૨૨૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના શમાડ રાજલભાઈ ભવરભાઇ આર એમ સી 4 ૬૭૪૬૭

૬૫૭૯૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ખેતાણી ભરતભાઈ જ ેંતીભાઇ આર એમ સી 2 ૬૭૪૬૬

૬૭૦૯૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પટેલ શાવંતલાલ રમજીભાઇ આર એમ સી 3 ૬૭૪૬૫

૬૭૨૬૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પલાણ મગંળાબેન માધવજીભાઇ આર એમ સી 1 ૬૭૪૬૪

૬૫૫૯૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના અંસારી મહમદતબરેજ કમાનલકદન આર એમ સી 4 ૬૭૪૬૩
૬૬૫૭૬ ૨૦ નવલનગર જરીયા મધલબેન નારણભાઇ નવલનગર 2 ૬૭૧૭૦
૬૫૬૨૭ ૨૦ નવલનગર કક્કર્ સરોજબેન અનતંભાઇ નવલનગર 1 ૬૭૧૭૧
૬૫૬૨૬ ૨૦ નવલનગર કક્કર્ વનલેશભાઈ અનતંભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૧૭૨
૬૭૬૨૦ ૨૦ નવલનગર મથલરીયા જેશીંગભાઈ નવલનગર 3 ૬૭૧૭૩
૬૮૧૨૮ ૨૦ નવલનગર વાઘેલા રાજેન્રવસિંહ તખતવસહ નવલનગર 3 ૬૭૧૭૪
૬૬૯૦૨ ૨૦ નવલનગર ર્ાવેરા ચનાભાઈ નાથાભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૧૮૪
૬૫૯૬૬ ૨૦ નવલનગર ગોહલે નરેન્રભાઈ બાબલભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૧૭૭
૬૭૮૪૫ ૨૦ નવલનગર રાઠોર્ જગદીશભાઈ આત્મારામ નવલનગર 5 ૬૭૧૭૬
૬૫૭૭૮ ૨૦ નવલનગર ખેર્ારા ગબલકીશબેન ગફારભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૧૭૯

૬૭૩૨૮ ૨૦ નવલનગર પીપરવાકર્યા મજીદભાઈ હાસમભાઇ નવલનગર 2 ૬૭૧૭૫
૬૭૫૨૭ ૨૦ નવલનગર મકવાણા કેશલભાઈ રવજીભાઇ નવલનગર 5 ૬૭૧૮૦
૬૫૫૭૨ ૨૦ નવલનગર અપારનાથી કકશનગીરી કીરણગીરી નવલનગર 3 ૬૭૧૬૯
૬૫૬૦૭ ૨૦ નવલનગર ઓર્ેદરા વવરમભાઈ માલદેવભાઈ નવલનગર 4 ૬૭૧૨૫
૬૭૫૬૮ ૨૦ નવલનગર મકવાણા મનોજભાઈ નાનજીભાઈ નવલનગર 4 ૬૭૧૩૯
૬૮૫૬૨ ૨૦ નવલનગર સોલકી વષાબેઁન નરેન્રભાઈ નવલનગર 4 ૬૭૧૩૮
૬૫૭૫૯ ૨૦ લોધેશ્વર કાલેરીયા રાજલભાઈ રામસીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૨૫૪
૬૮૬૦૬ ૨૦ લોધેશ્વર હીંગેર્ા દેવશકંર કેશવલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૨૫૫
૬૬૨૯૯ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ખોડલદાસ દેવશકંર લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૨૫૬
૬૮૬૦૮ ૨૦ લોધેશ્વર હીગોંટા હસમલખભાઈ દેવશકંરભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૨૫૭
૬૫૯૨૨ ૨૦ નવલનગર ગોર્ગંલયા લક્ષ્મણભાઈ તલલસીભાઇ નવલનગર 2 ૬૭૧૩૪
૬૮૫૯૧ ૨૦ નવલનગર હલબળ વવનલભાઈ સવજીભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૧૩૨



૬૭૫૪૩ ૨૦ નવલનગર મકવાણા વધરૂભાઈ રાજભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૧૨૮
૬૫૭૩૫ ૨૦ લોધેશ્વર કારેલીયા ગગંાવસિંહ ચોખાલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૫૮
૬૫૭૫૩ ૨૦ લોધેશ્વર કારેલીયા હસંરાજભાઈ ચોખાલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૫૯
૬૫૭૩૬ ૨૦ લોધેશ્વર કારેલીયા ચપંાબેન ચોખાલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૭૦
૬૬૮૨૩ ૨૦ લોધેશ્વર ટીર્ાણંી ભલપતભાઈ મોહનભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 6 ૬૮૨૬૧
૬૮૦૦૯ ૨૦ લોધેશ્વર લોધા જમનાબેન ચદંલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 1 ૬૮૨૫૩
૬૮૦૧૧ ૨૦ લોધેશ્વર લોધા દીનેશભાઈ ચદંલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૬૩
૬૮૦૧૨ ૨૦ લોધેશ્વર લોધા પ્રતાપભાઈ ચદંલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૬૪
૬૮૦૧૩ ૨૦ લોધેશ્વર લોધા પરસોતમ પ્રતાપભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૬૫
૬૫૭૦૭ ૨૦ લોધેશ્વર કલસવા ધમેન્રવસિંહ શ્યામવસિંહ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૬૬
૬૬૨૮૧ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ઉદયવસિંહ કહરાલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૨૬૭
૬૬૬૯૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા નવલવસિંહ હીરાલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૨૬૮
૬૬૭૦૪ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા પ્રવીણભાઈ નવલવસિંહ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૨૬૯
૬૬૭૫૨ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા લછીયાબેન ગલાભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 1 ૬૮૨૪૪
૬૬૭૧૫ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા બાવવસિંહ અલાભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૪૨
૬૬૬૬૫ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા ગોપાલભાઈ વલલાભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૨૬૦
૬૬૬૪૮ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા અંબાલાલ ગલાભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૩૭
૬૬૭૪૦ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા રસીકભાઈ ભલપતભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૨૩૮
૬૬૩૨૨ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા જગદીશભાઈ જયંવતલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૩૯
૬૮૩૨૦ ૨૦ લોધેશ્વર સરવૈયા ભરતભાઈ ગારં્ાલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૨૪૦
૬૬૩૫૪ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા નટવરલાલ જયંવતલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૨૪૧
૬૮૦૧૪ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા વવનોદભાઈ રતનસીંગ લોધેશ્ર્વર સોસા 7 ૬૮૨૫૨
૬૬૬૬૨ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા નીરૂબેન ગલલાબવસિંહ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૨૪૩
૬૬૭૪૯ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા રાયવસિંગ સલરજભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૨૩૫
૬૬૭૪૩ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા રાજેશભાઈ જેરામભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૨૪૫
૬૬૭૦૦ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા પ્રતાપભાઈ સલરજપાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૨૪૬
૬૬૭૨૦ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા ભરતભાઈ સલરજપાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૪૭
૬૬૬૭૯ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા જ્યોતી નારણભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 1 ૬૮૨૪૮
૬૬૭૫૧ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા લક્ષ્મીબેન પોપટબાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 1 ૬૮૨૪૯
૬૬૬૫૬ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા કાન્તાબેન નારણભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૨૫૦
૬૬૭૬૩ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા સલનીલભાઈ નારણભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૨૫૧
૬૬૨૯૪ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા હરકકશોરભાઈ જેરામભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૨૭૮
૬૬૭૭૦ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા હસમલખભાઈ જેરામભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૩૦૬
૬૬૭૬૦ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા શાતંાબેન ઘનશ્યામભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 1 ૬૮૨૬૨
૬૬૪૯૯ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા હરીવસિંગ ઘનશ્યામભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૨૯૧
૬૬૭૪૫ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા રાજેશભાઈ હસમલખભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૨૯૨
૬૬૭૩૧ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા મનસલખભાઈ બચલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૯૩
૬૬૭૧૦ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા પલષ્પાબેન કકશોરભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૨૯૪
૬૬૭૦૫ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા પ્રવીણભાઈ બચલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૯૫
૬૬૬૬૭ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા ગૌરીબેન કેસવબાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 1 ૬૮૨૯૬
૬૬૭૬૯ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા હરીલાલ કેશવભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૦૭
૬૮૨૩૩ ૨૦ લોધેશ્વર શાહ ખલશેદભાઈ અવત ઉલલાદ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૨૯૮
૬૮૪૫૪ ૨૦ લોધેશ્વર સોનાર ર્બલવસિંગ પદ્મવસિંગ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૨૮૯
૬૮૧૦૧ ૨૦ લોધેશ્વર વાઘેલા કદનેશ બચલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૩૦૦
૬૬૭૭૯ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરોલી રઘલભાઈ ઉમેદવસિંઘ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૦૧
૬૬૭૭૮ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરોલી મધલભાઇ ઉમેદભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૦૨
૬૬૭૭૬ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા પ્રવીણભાઈ ઉમેદવસિંહ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૩૦૩
૬૮૪૨૬ ૨૦ લોધેશ્વર સીંગ રતનબેન અજીતભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૩૦૪
૬૮૪૦૦ ૨૦ લોધેશ્વર વસિંગ નરેન્રભાઈ અજીતભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૩૦૫
૬૮૪૦૧ ૨૦ લોધેશ્વર વસિંઘ કરણભાઈ અજીતભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૨૮૦
૬૬૪૩૪ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા રમેશભાઈ કેશવભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 6 ૬૮૨૯૯
૬૬૩૩૯ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા દેવીવસિંહ ઉદયવસિંહ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૯૭
૬૬૨૭૮ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા અશોકવસિંહ ઉદયવસિંહ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૨૭૨
૬૬૪૭૪ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા શારદાબેન રવતલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૨૭૩
૬૬૩૬૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા નરેન્રભાઈ રવતલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૨૭૪
૬૬૭૩૯ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા રમેશભાઈ રામવસિંહ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૨૭૫
૬૬૬૮૯ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા નરવસિંહભાઈ હીરાભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૨૭૬
૬૬૩૮૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા પ્રવીણભાઈ કહરાલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૨૭૭
૬૬૪૮૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા સલરેશભાઈ ધરમસી લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૨૮૮
૬૬૫૭૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા કમલેષભાઈ ધરમશી લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૨૭૯
૬૬૪૬૮ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા વવજયભાઈ નવલવસિંહ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૨૭૧
૬૬૬૭૭ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા જ્યતંીલાલ વસરામભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૨૮૧
૬૬૭૪૭ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા રામસીંગ ભીખલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૨૮૨
૬૬૭૨૫ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા ભાવવસિંહ રામવસિંહ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૨૮૩
૬૬૬૫૪ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા કરણભાઈ રામવસિંહ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૮૪
૬૭૩૧૧ ૨૦ લોધેશ્વર પીએમ રામામલવતિ મલનીશા લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૨૮૫
૬૭૩૧૨ ૨૦ લોધેશ્વર પીએમ શકંરભાઈ રામામલવતિ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૮૬
૬૭૪૧૨ ૨૦ લોધેશ્વર બારૈયા માનસીંગ નારણભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૮૭
૬૭૪૧૩ ૨૦ લોધેશ્વર બારૈયા કહતેશભાઈ માનશીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૨૧૭
૬૬૭૬૧ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા શાતંીલાલ આત્મારામ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૧૬૩
૬૬૬૪૭ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા અજયભાઈ શાતંીલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૨૩૬
૬૭૭૫૫ ૨૦ લોધેશ્વર મોટેલીયા માધવભાઈ ગારં્ાલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૧૮૨
૬૭૭૫૩ ૨૦ લોધેશ્વર મોટેલીયા નદંલ બેન ગારં્ાલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 1 ૬૮૧૮૩
૬૭૭૫૬ ૨૦ લોધેશ્વર મોટેલીયા કહિંમતવસિંહ ગારં્ાલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૧૮૪
૬૭૭૫૨ ૨૦ લોધેશ્વર મોટેલીયા ધવલભાઈ કહમતવસિંહ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૧૮૫
૬૬૭૨૪ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા ભાવવસિંગ લાલવસિંગ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૧૮૬
૬૬૭૦૭ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા પ્રવીણભાઈ લાલવસિંગ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૧૯૭



૬૭૪૬૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા મનસલખભાઈ ચીન્ટલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 6 ૬૮૧૮૮
૬૫૬૫૮ ૨૦ લોધેશ્વર કલલવા શકંર મણીરામ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૧૮૦
૬૬૩૨૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા જેરામભાઈ ભીખલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૧૯૦
૬૬૭૧૮ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા ભરતભાઈ જેરામભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૧૯૧
૬૬૬૭૬ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા જગદીશભાઈ રતનવસિંહ લોધેશ્ર્વર સોસા 6 ૬૮૧૯૨
૬૬૫૭૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા મનસલખ કેશવલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૧૯૩
૬૬૫૦૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા હસમલખભાઈ મનસલખભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૧૯૪
૬૬૩૦૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ગણેશભાઈ ગલરૂભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૧૯૫
૬૬૬૮૭ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા નરેશભાઈ ગણેશભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૧૯૬
૬૬૩૧૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ચદંલ વસિંગ ધરમસીંગ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૧૭૧
૬૫૬૭૮ ૨૦ લોધેશ્વર કલ ંવરીયા ત લલશીભાઈ નથલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 7 ૬૮૧૬૯
૬૮૩૮૯ ૨૦ લોધેશ્વર સાઇન સાજીદ મલજમ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૧૮૭
૬૮૨૩૧ ૨૦ લોધેશ્વર શાહ અબ્દલલભાઈ અમદ-અલી લોધેશ્ર્વર સોસા 7 ૬૮૧૬૪
૬૮૨૩૨ ૨૦ લોધેશ્વર શાહ કલીમ બરકત લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૧૬૫
૬૬૬૫૫ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા કેશવલાલ ચલનીલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૧૬૬
૬૬૨૭૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા અશોકભાઈ કેશવલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 6 ૬૮૧૬૭
૬૬૬૬૮ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા ગૌરીબેન નાનાલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 1 ૬૮૧૬૮
૬૬૭૩૬ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા રણરીતભાઈ નાનાલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૧૭૯
૬૬૭૦૮ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા પરસોતમભાઈ કીસનભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૧૭૦
૬૬૭૨૧ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા ભાનલબેન કીશનભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 1 ૬૮૧૬૨
૬૬૭૫૮ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા વવજયાબેન રવવવસિંગ લોધેશ્ર્વર સોસા 1 ૬૮૧૭૨

૬૬૩૭૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા પ્રકાશભાઈ મનસલખભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૧૭૩

૬૬૨૬૨ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા અવશ્વનભાઇ મનસલખબાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૧૭૪

૬૫૭૫૮ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા જગદીશભાઈ રામસીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 6 ૬૮૧૭૫

૬૫૭૫૭ ૨૦ લોધેશ્વર કાલેરીયા અશોકભાઈ રામસીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૧૭૬

૬૬૪૯૪ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા હષડદભાઈ ગલલાબવસિંહ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૧૭૭

૬૬૪૯૨ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા હરેશભાઈ હષડદભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૧૭૮

૬૬૩૪૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા કદગલપવસિંહ ગલલાબવસિંહ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૨૦૫

૬૭૦૯૪ ૨૦ લોધેશ્વર પટેલ મલગંાલાલ રામયશ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૨૩૩

૬૬૩૫૧ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ધનસીંગભાઈ સલખલાલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 6 ૬૮૧૮૯

૬૬૩૭૯ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા પ્રવવણભાઈ હરીભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૨૧૮

૬૬૩૪૪ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા કદગલપભાઈ હકરભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૨૧૯

૬૬૨૯૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા કકરીટભાઈ હરીભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૨૦

૬૬૩૯૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા બાબલભાઈ અમરશીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૨૧

૬૬૪૯૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા હરેશભાઈ અમરશીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૨૨

૬૬૫૮૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરોલા પલષ્પાબેન બાબલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૨૩

૬૮૪૬૩ ૨૦ લોધેશ્વર સોરયા અજયભાઈ સલનીલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૩૪

૬૬૨૬૧ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા અજીતભાઈ ચદંલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 6 ૬૮૨૨૫

૬૬૪૭૯ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા સલનીલભાઈ ચદંલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૨૧૬

૬૬૪૩૧ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા રૂપેશભાઈ ચદંલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૨૨૭

૬૭૪૪૪ ૨૦ લોધેશ્વર ભટ્ટ કકશોર મહારાજ ઉમેદલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૨૨૮

૬૬૪૬૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા વસતંબેન પરસોતમભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૨૯

૬૬૩૩૪ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા જીવણભાઈ ખલશાલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 6 ૬૮૨૩૦

૬૬૨૭૨ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા અશોકભાઈ કરમશીભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૩૧

૬૬૪૨૨ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા મહશેભાઈ કરમશીભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૨૩૨

૬૬૨૯૧ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા કાળુભાઈ કરમશીભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 6 ૬૮૨૦૭

૬૬૨૬૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા અમરશીભાઈ કરમશીભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 6 ૬૮૨૨૬

૬૬૩૨૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા જગદીશભાઈ કરમશીભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૨૨૪

૬૬૩૭૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા પ્રવવણભાઈ કરમશીભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૧૯૯

૬૬૩૮૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા પ્રભાબેન પરસોતમભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૦૦

૬૬૪૧૩ ૨૦ લોધેશ્વર ભરદ્વાર મનસલખભાઈ છોટાલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૨૦૧

૬૫૭૫૧ ૨૦ લોધેશ્વર કારેલીયા શામજીભાઈ હમેરાજભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૨૦૨

૬૫૭૩૪ ૨૦ લોધેશ્વર કારેલીયા કકશોરભાઈ શામજીભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૦૩



૬૬૩૫૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા નદંરામભાઈ ગગંારામભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૨૦૪

૬૬૨૯૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા કકશોરભાઈ નદંલાલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૧૫

૬૫૬૪૭ ૨૦ લોધેશ્વર કલ ંભાર રાઘવભાઈ બાવાભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૨૦૬

૬૫૬૪૬ ૨૦ લોધેશ્વર કલભારં મહશેભાઈ રાઘવભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૧૯૮

૬૬૪૯૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા હષડદભાઈ માનસીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૦૮

૬૭૨૫૭ ૨૦ લોધેશ્વર પ્રસાદ રાજેન્રભાઈ કીશોરભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૨૦૯

૬૭૦૯૬ ૨૦ લોધેશ્વર પટેલ રામજીવસિંહ પલલીવસિંહ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૧૦

૬૫૭૩૨ ૨૦ લોધેશ્વર કારેલીયા કાશીબેન રામસીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૨૧૧

૬૫૭૪૪ ૨૦ લોધેશ્વર કારેલીયા પરસોતમભાઈ રામસીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૨૧૨

૬૬૩૯૧ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ગબજલભાઈ જેસીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 7 ૬૮૨૧૩

૬૬૪૩૨ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા રૂપવસિંઘ જેસીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૩૨૭

૬૫૮૯૪ ૨૦ લોધેશ્વર ગતીયા સલરેશભાઈ માનશીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૧૮૧

૬૫૮૮૩ ૨૦ લોધેશ્વર ગતીયા જગદીશભાઈ માનશીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૨૯૦

૬૫૮૮૮ ૨૦ લોધેશ્વર ગતીયા ભાવશીંગભાઈ માનશીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૪૦૦

૬૫૮૮૬ ૨૦ લોધેશ્વર ગતીયા નટલભાઈ રતીલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૪૦૧

૬૫૮૮૧ ૨૦ લોધેશ્વર ગતીયા અશોકભાઈ રતીલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૪૦૨

૬૬૩૯૬ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ભનલભાઈ અમરશીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૪૦૩

૬૬૪૬૬ ૨૦ લોધેશ્વર બોતેલા વવજયભાઈ અમરશીગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૪૦૪

૬૬૪૦૪ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ભાવસીંગ અમરશીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૪૦૫

૬૬૩૮૧ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા મનીષાબેન પરસોતમભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૪૧૬

૬૬૩૭૧ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા નારણભાઈ ગણેશભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૪૦૭

૬૫૫૩૬ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા નારણભાઈ ખલશાલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૯૯

૬૮૪૧૩ ૨૦ લોધેશ્વર વસિંધ સલરેન્રભાઈ રામપલલીસભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૪૦૯

૬૫૭૭૧ ૨૦ લોધેશ્વર કોળી સીતારામ શ્યામલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૪૧૦

૬૬૩૪૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા દેવીસીંગ ધનશીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૪૧૧

૬૬૨૮૯ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા કમલબેન કાનજીભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૪૧૨

૬૬૩૦૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ગજેન્રભાઈ ઉમેષવસિંઘ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૪૧૩

૬૬૩૨૯ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા જસોદાબેન લાલશીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૪૧૪

૬૬૩૪૯ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા દીનેશભાઈ લાલશીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૪૧૫

૬૬૫૦૯ ૨૦ લોધેશ્વર જરોલી કદપકવસિંગ માનસીંગ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૩૯૦

૬૬૫૧૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરોલી પ્રતાપભાઈ દેવશીભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૩૮૮

૬૬૩૩૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા વતલકભાઈ છોટલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૪૦૬

૬૬૩૩૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા જીતેન્રભાઈ છોટાલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૮૩

૬૬૪૦૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ભાવસીંગ બાબલલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૩૮૪

૬૬૩૫૨ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા નજેવસિંહ બાબલલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 6 ૬૮૩૮૫

૬૬૪૨૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા રઘલભાઈ બાબલલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૩૮૬

૬૬૪૨૮ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા અરવવિંદભાઈ બાબલલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૩૮૭

૬૬૪૬૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા વવજયભાઈ અમરવસિંહ લોધેશ્ર્વર સોસા 6 ૬૮૩૮૯

૬૬૩૨૬ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા જયાબેન પરષોતમભાઈ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૮૧

૬૬૪૫૬ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા હસંાબેન રાયસીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 1 ૬૮૩૯૧

૬૬૪૫૯ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા લાલસીંગ જેશીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૯૨

૬૬૪૭૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા શાન્તાબેન જેશીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 1 ૬૮૩૯૩

૬૬૨૮૪ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ઉમેદસીંગ જેશીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૩૯૪

૬૬૩૦૮ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ગોપાલભાઈ ધનશીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૯૫



૬૫૭૨૨ ૨૦ લોધેશ્વર કાનાબાહ નસતંલાલ મગનલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૩૯૬
૬૬૬૫૦ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા અશોક રાયવસિંહ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૩૯૭
૬૫૫૯૪ ૨૦ લોધેશ્વર અસયા હરીલાલ કેસવલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૪૨૪
૬૫૫૮૭ ૨૦ લોધેશ્વર અસૈયા કાનજીભાઈ હરીરામ લોધેશ્ર્વર સોસા 9 ૬૮૪૫૨
૬૫૫૮૯ ૨૦ લોધેશ્વર સરેખીયા ચદલ ંભાઈ હરીલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 6 ૬૮૪૦૮
૬૫૫૮૮ ૨૦ લોધેશ્વર અસૈયા ખલશાલભાઈ કેશવલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૪૩૭
૬૫૫૯૨ ૨૦ લોધેશ્વર અસૈયા મલકેશભાઈ હરીભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૪૩૮
૬૫૫૮૬ ૨૦ લોધેશ્વર અસૈયા અશોકભાઈ હરીલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 6 ૬૮૪૩૯
૬૬૪૩૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા રવતલાલ માનશીંગ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૪૪૧
૬૫૫૯૦ ૨૦ લોધેશ્વર અસૈયા ધીરજલાલ હીરાલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૪૪૨
૬૬૫૭૨ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા કેતનભાઈ અજલ ડનભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૪૫૩
૬૬૫૭૮ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા મનસલખભાઈ શામજીભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૪૪૪
૬૭૪૫૮ ૨૦ લોધેશ્વર ભતરીયા અમરવસિંગ આનદંભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૪૩૫
૬૭૪૫૯ ૨૦ લોધેશ્વર પતરીયા અશોકભાઈ અમરવસિંગ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૪૪૬
૬૭૪૬૧ ૨૦ લોધેશ્વર પતરીયા કદલીપભાઈ અમરશીભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૪૪૭
૬૭૪૬૦ ૨૦ લોધેશ્વર પતરીયા જગદીશભાઈ અમરશીભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૪૪૮
૬૭૭૫૧ ૨૦ લોધેશ્વર મોટલીયા દીનેશભાઈ પ્રતાપભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૪૪૯
૬૬૪૩૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા રમેશભાઈ કાનાભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 7 ૬૮૪૫૦
૬૫૭૬૧ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા માનશીંગ ગોપાલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૪૫૧
૬૫૫૮૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા કકરણભાઈ ચદંલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૪૨૬
૬૫૫૮૨ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા અરવવિંદભાઈ ચદંલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૪૪૫
૬૫૫૮૪ ૨૦ લોધેશ્વર અસઇયા રૂપવસિંભાઈ ચદંલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૪૪૩
૬૬૫૦૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા હીરાલાલ રામશીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 6 ૬૮૪૧૮
૬૫૭૭૪ ૨૦ લોધેશ્વર ખજલરીયા હકરવસિંગ છોટલવસિંગ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૪૧૯
૬૬૨૬૯ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા અવશ્વનભાઈ અજલ ડનભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૪૨૦

૬૫૮૮૨ ૨૦ લોધેશ્વર ગતીયા ચદલ ંભાઈ કીશનભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૪૨૧

૬૬૪૧૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા મનસલખભાઈ લાલસીંગ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૪૨૨

૬૬૪૭૬ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા શીવલાલ દયારામ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૪૨૩

૬૬૩૯૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા બીપીનભાઈ કરશનભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૪૩૪

૬૬૨૮૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ઉમેશભાઈ નાથાભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૪૨૫

૬૬૩૦૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ગીરીશભાઈ દેનશીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૪૧૭

૬૬૪૩૯ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા રમાબેન દેવશીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૪૨૭

૬૬૩૭૬ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા પ્રતાપસીંઘ જેસીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૪૨૮

૬૬૨૭૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા અશોકભાઈ પ્રતાપવસિંહ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૪૨૯

૬૬૩૨૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ઝવેરભાઈ માનસીંહ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૪૩૦

૬૬૫૦૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા હસમલખભાઈ નાથાભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૪૩૧

૬૬૪૮૬ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા સલરેશભાઈ નાથાલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૪૩૨

૬૮૪૮૩ ૨૦ લોધેશ્વર સોલકંી કાળુભાઈ રણછોર્ભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૪૩૩

૬૫૮૦૩ ૨૦ લોધેશ્વર ખેરટીયા ભાણજીભાઈ ફકીરભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૩૬૩

૬૫૮૦૪ ૨૦ લોધેશ્વર ખેરટીયા રાકેશભાઈ ભાણજીભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૩૦૯

૬૬૧૫૮ ૨૦ લોધેશ્વર ચૌહાણ પ્રતાપભાઈ બચલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૩૮૨

૬૬૨૯૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા કકશોરભાઈ રામશીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૩૨૮

૬૫૬૪૧ ૨૦ લોધેશ્વર કનેરીયા નરેન્રભાઈ પ્રતાપભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૩૨૯
૬૬૭૨૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા કંચનબેન ભાવસીંગભાઈ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૩૩૦
૬૬૬૬૯ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા ઘનશ્યામભાઈ રાયવસિંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૩૧
૬૬૬૬૬ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા ગોવવિંદભાઈ રાયવસિંહ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૩૩૨
૬૭૧૪૩ ૨૦ લોધેશ્વર પતરીયા કમલબેન લાલજીભાઈ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૩૪૩
૬૭૧૩૨ ૨૦ લોધેશ્વર પતરીયા ગલમાનવસિંહ ગાજંલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૩૪
૬૬૪૬૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા લીલાબેન હકરલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૩૨૬
૬૬૪૪૯ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા રાજેશભાઈ રામલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૩૩૬
૬૬૪૧૨ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા મધલભાઈ ખલશાલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૩૭
૬૬૪૬૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ગીતાબેન વવિમવસહ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૩૮
૬૬૪૭૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા શીવલાલ જેસીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 7 ૬૮૩૩૯
૬૬૪૨૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા મેહલલ શીવલાલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૩૪૦
૬૬૫૮૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા મહશેભાઈ અજલ ડનભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૩૪૧
૬૬૫૭૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ભરતભાઈ અજલ ડનભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૪૨
૬૬૪૬૨ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા વશરામભાઈ રામચદં લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૩૧૭
૬૭૧૩૫ ૨૦ લોધેશ્વર પતરીયા ધનીબેન ચલનીલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 1 ૬૮૩૧૫
૬૭૧૩૭ ૨૦ લોધેશ્વર પતરીયા ભાવસીંગ ચલનીલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૩૩
૬૮૪૪૮ ૨૦ લોધેશ્વર સોઢા સજંયભાઈ કરશનભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૧૦
૬૬૫૦૮ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા અજીતભાઈ તલલશીભાઈ લોધેશ્ર્વર સોસા 6 ૬૮૩૧૧
૬૬૩૫૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા નટવરવસિંહ ત લલશીભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૩૧૨
૬૬૩૮૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા બળવતંભાઈ ત લલસીબાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૧૬૧



૬૬૨૯૬ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા કકશોરભાઈ માનશીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૩૧૩
૬૬૪૧૪ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા મનસલખભાઈ રામશીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૨૧૪
૬૭૩૭૪ ૨૦ લોધેશ્વર બરર્ીયા જગદીશભાઈ રામશીગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૧૪

૬૬૨૭૬ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા અશોકભાઈ પે્રમજીભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 6 ૬૮૩૨૫

૬૬૩૦૧ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા લીલાબેન ગજરાજવસિંહ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૩૧૬

૬૬૪૦૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા નમડદાબેન ભરતભાઈ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૩૦૮

૬૬૨૬૪ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા અમરસીંગ કેશવલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૩૧૮

૬૭૩૬૯ ૨૦ લોધેશ્વર બોતેલા અમરસીંગ છોટાલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૩૧૯

૬૭૩૭૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા કદપકભાઈ અમરશીભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૨૦

૬૭૩૭૧ ૨૦ લોધેશ્વર બવતલા પે્રમસીંગભાઈ છોટાલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૩૨૧

૬૬૩૨૪ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા જયશ્રીબેન બહાદલ રવસિંહ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૩૨૨

૬૮૨૮૭ ૨૦ લોધેશ્વર સલમવરીયા શારદાબેન રાજવસિંઘ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૩૨૩

૬૭૧૩૧ ૨૦ લોધેશ્વર પતરીયા કકશનભાઈ મલખાનવસિંઘ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૩૨૪

૬૭૧૩૦ ૨૦ લોધેશ્વર પતરીયા કમલેષભાઈ મલખાનવસિંઘ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૩૫૧

૬૮૩૨૫ ૨૦ લોધેશ્વર સરવૈયા રવતલાલ ગણેશભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૭૯

૬૮૩૧૦ ૨૦ લોધેશ્વર સરવૈયા જયસલખભાઈ રતીલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૩૩૫

૬૭૧૩૯ ૨૦ લોધેશ્વર પતરીયા ભાવસીંગભાઈ માનશીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૩૬૪

૬૭૧૩૩ ૨૦ લોધેશ્વર પતરીયા છોટલભાઈ માનશીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૩૬૫

૬૬૨૮૬ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ઓમશીંગભાઈ આત્મારામ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૩૬૬

૬૬૩૦૨ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ગલણવતંભાઈ આત્મારામભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૩૬૭

૬૬૩૫૯ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા નરેન્રભાઈ જીવણભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૬૮

૬૬૪૨૬ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા મોહનભાઈ રામક્રૂશ્ણભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૩૬૯

૬૫૮૮૭ ૨૦ લોધેશ્વર ગતીયા નદંરામ કરમશીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૮૦

૬૫૮૯૧ ૨૦ લોધેશ્વર ગતીયા રતનબેન ગોપાલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૩૭૧

૬૭૪૬૬ ૨૦ લોધેશ્વર ભરરાર ધમેશભાઈ શકંરલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૬૨

૬૬૩૩૧ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા જીતેન્રભાઈ પે્રમજીભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૩૭૩

૬૭૬૭૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા હમેતંભાઈ મગનભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૩૭૪

૬૬૬૯૧ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા નાથાભાઈ ભીખાભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 6 ૬૮૩૭૫

૬૬૭૨૮ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા ભીખાભાઈ લક્ષ્મણભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૩૭૬

૬૮૩૦૩ ૨૦ લોધેશ્વર સલયડવશંી નારણભાઈ સલમેરલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 7 ૬૮૩૭૭

૬૬૭૩૨ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા મહશેભાઈ ભીખલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૭૮

૬૮૨૯૭ ૨૦ લોધેશ્વર સૈયદ સાહબલદીનશા સબીરઅહમદ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૫૩

૬૬૪૦૨ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ભરતભાઈ માનશીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૩૭૨

૬૬૩૩૮ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા દેવસીંગભાઇ માનસીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૭૦

૬૬૪૪૧ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા રાજેષભાઇ માનસીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૪૫

૬૭૧૨૮ ૨૦ લોધેશ્વર પતરીયા અશોકભાઈ નાથલવસિંહ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૪૬

૬૮૦૭૬ ૨૦ લોધેશ્વર વમાડ અજલ ડનભાઈ મલન્નાલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 2 ૬૮૩૪૭

૬૬૨૯૨ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા કકરણભાઈ લાલસીંગભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૩૪૮

૬૬૪૩૬ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા રમેશભાઈ છોટલલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૩૪૯

૬૬૪૪૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા રાજેશભાઈ છોટાલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૫૦

૬૬૩૫૬ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા નદંરામ મનસલખભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૬૧

૬૬૪૮૯ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા હમેતંભાઈ કાનજીભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૩૫૨

૬૫૬૧૦ ૨૦ લોધેશ્વર ઇરૈ્યા સજંયભાઈ મનલબાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૪૪

૬૭૪૭૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા શકંરભાઈ હકરલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 6 ૬૮૩૫૪

૬૭૪૬૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા કાતંાબેન ઉમેશભાઈ લોધેશ્ર્વર સોસા 4 ૬૮૩૫૫

૬૭૪૬૯ ૨૦ લોધેશ્વર ભરરાર રાજેશભાઈ શકંરલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૩૫૬



૬૭૪૬૮ ૨૦ લોધેશ્વર ભરરાર રમેશભાઈ શકંરલાલ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૩૫૭

૬૫૭૭૩ ૨૦ લોધેશ્વર કૌવશક શ્યામબેન જયવંતભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 3 ૬૮૩૫૮

૬૫૭૪૮ ૨૦ લોધેશ્વર કારલીયા મનીરામ હમેરાજભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 6 ૬૮૩૫૯

૬૬૪૧૯ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા મહને્રભાઈ ભીખલભાઇ લોધેશ્ર્વર સોસા 5 ૬૮૪૩૬
૬૭૧૮૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની પરમાર કદગલપભાઈ મોકહતભાઇ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૭૯૨
૬૭૨૫૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની પરમાર હસમલખભાઈ મોહનભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૧૩
૬૭૬૯૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની માણેક સલીમભાઈ હમેદભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૧૧
૬૭૯૬૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની રાવકરર્ા જલસબભાઈ લાખાભાઇ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૭૮૩
૬૭૯૫૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની રાવકરર્ા અહમેદભાઈ જલસબભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૮૪
૬૫૯૮૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગોકહલ ભાવેશભાઈ તખલભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૮૫
૬૬૮૧૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની ટાકં પ્રફુલભાઈ મોહનભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૮૬
૬૭૫૪૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની મકવાણા દીપકભાઈ કલયાણભાઇ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૭૮૭
૬૬૧૮૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ રાજેશભાઈ રમણીકભાઇ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૭૦૨
૬૭૫૬૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની મકવાણા મજંલબેન રમેશભાઇ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૭૮૯
૬૫૯૮૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગોકહલ પ્રકાશભાઈ રસીકભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૯૯
૬૭૯૮૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની લાગંર્ીયા હારૂનભાઈ જલસફભાઇ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૭૯૧
૬૭૨૨૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની પરમાર મહશેભાઈ પથલભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૮૨
૬૭૧૬૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની પરમાર ઘનશ્યામભાઈ પથલભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૯૩
૬૬૨૧૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ હસમલખભાઈ મોહનભાઇ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૭૯૪
૬૬૯૧૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની ર્ોર્ીયા દીનેશભાઈ શાતંીલાલ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૯૫
૬૮૨૩૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની શાહમદાર અબ્દલલશાહ અમીશાહ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૯૬
૬૮૦૦૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની લોઢર્ા બસીરભાઈ જલસફભાઇ ઢેબર કોલોની 6 ૬૬૭૯૭
૬૭૫૫૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની મકવાણા ભનલભાઈ લાલજીભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૯૮
૬૫૫૩૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની અગ્રાવત ભરશે દયારામ ઢેબર કોલોની 6 ૬૬૭૯૯
૬૭૬૯૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની માણેક સલીમભાઈ હાસમભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૩૧
૬૬૮૧૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની ટાકં ચદલ ંભાઈ રામજીભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૯૦
૬૭૬૮૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની માણક એમતભાઈ ઇશલભાઇ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૨૧
૬૭૬૯૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની માણેક હાસમભાઈ સવજીભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૪૪
૬૭૬૮૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની માણેક મોમદ હાસમભાઇ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૮૪૫
૬૮૨૫૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની સગંાર હનીફભાઈ ઇશમાઇલ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૪૬
૬૫૯૦૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગે્લ ઇકબાલભાઈ નલરમોમદ ઢેબર કોલોની 6 ૬૬૮૪૭
૬૭૯૫૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની રાવકર્ા નલરમોમદ લાખાભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૪૮
૬૭૨૩૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની પરમાર રમેશભાઈ છગનભાઇ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૪૯
૬૬૦૭૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચાવર્ા અજીતભાઈ હસમલખભાઇ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૫૦
૬૭૬૯૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની માયાણી દામજીભાઈ જીવણભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૫૧
૬૭૭૧૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની માયાણી જીતલભાઈ જીવણભાઇ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૬૩
૬૮૫૭૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોલકંી સલરેશભાઈ પાચંાભાઇ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૮૫૩
૬૬૯૫૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની દેગામા હમેાબેન રાજલભાઇ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૪૩
૬૭૬૯૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની માણેક રહીમભાઈ નજરભાઇ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૫૫
૬૭૬૯૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની માણેક હૈદરઅલી નજરમામદ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૫૬
૬૬૧૪૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ જયેશભાઈ કાળુભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૫૭
૬૮૨૨૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની શેખ રજકભાઈ આલમભાઇ ઢેબર કોલોની 7 ૬૬૮૫૮
૬૭૬૫૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની મકરલીયા ચપંાબેન ગગકરશભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૫૯
૬૬૮૩૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઠાકલર અવનલભાઈ ગબખારભાઇ ઢેબર કોલોની 6 ૬૬૮૬૦
૬૫૮૦૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની ખલરેશી અબ્દલલભાઈ દાકાભાઇ ઢેબર કોલોની 6 ૬૬૮૬૧
૬૬૧૩૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌધરી રામરાજભાઈ ગણેશભાઇ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૩૩
૬૫૯૦૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગળેવી સતીષભાઈ દગર્ીભાઇ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૫૪
૬૭૫૦૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની ભાલીયા બાબલભાઈ રાઘવભાઇ ઢેબર કોલોની 6 ૬૬૮૫૨
૬૬૫૫૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની જદવ દીપકભાઈ મોહનભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૨૪
૬૬૫૪૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની જદવ કમલેષભાઈ મોહનભાઇ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૨૫
૬૭૬૭૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની મકહગલયા સજંયભાઈ નાથાભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૨૬
૬૫૭૪૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની કારેલીયા પ્રવવણભાઈ ઓધવજી ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૨૭
૬૫૫૩૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની અજમેરી સાહીલભાઈ મહમદભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૨૮
૬૫૭૭૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની ખેર્ાલી અબારખાન ગતીભાઇ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૨૯
૬૮૨૩૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની શાહમદાર રફીકભાઈ વલીસાભાઇ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૩૦
૬૭૩૩૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની પીબલર્ીયા ઓસમાનભાઈ હાજીજમાલ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૪૨
૬૬૫૨૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની જજોર્ી યલમલસભાઈ નલરમામ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૩૨
૬૭૬૮૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની માજોર્ી બાબલભાઈ નલીભાઇ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૨૩
૬૭૪૬૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની ભયાં મોમદ કાસમભાઇ ઢેબર કોલોની 6 ૬૬૮૩૪
૬૭૯૫૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની રાવકર્ા ફીરોજભાઈ કાશમભાઇ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૩૫
૬૬૬૭૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઝરીયા છોટલભાઈ મોહનભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૩૬
૬૬૪૫૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની જરીયા રામવસિંગ ભીખલભાઇ ઢેબર કોલોની 6 ૬૬૮૩૭
૬૬૩૪૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની જરીયા કદગલપવસિંહ દેવીવસિંહ ઢેબર કોલોની 6 ૬૬૮૩૮
૬૬૭૪૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઝરીયા રાજેસભાઈ દેવીવસિંહ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૩૯
૬૮૬૦૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની કહગોટા કદલીપભાઈ કનૈયાલાલ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૪૦
૬૮૬૦૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની હીગોટા રામબાઇ બહને કનૈયાલાલ ઢેબર કોલોની 1 ૬૬૭૬૨
૬૬૪૮૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની જરીયા સવવતાબેન દેવીવસિંહ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૮૬૨
૬૬૪૧૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની જરીયા ભીખલભાઈ મોહનભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૦૦
૬૫૭૩૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની કારેલીયા કમકવસિંહ મણીરામ ઢેબર કોલોની 7 ૬૬૭૨૨
૬૬૩૮૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની જરીયા બરપીબેન કરમસીંહ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૭૨૩
૬૭૧૩૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની પતરીયા જસોદાબેન અનીલભાઇ ઢેબર કોલોની 1 ૬૬૭૨૪
૬૬૬૫૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઝરીયા ઉમેદભાઈ રામવસિંગ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૨૫
૬૬૬૮૮ ૨૦ લોધેશ્ર્વર સોસાયટી ઝરીયા નરેશભાઈ રામવસિંગ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૨૬
૬૬૭૩૩ ૨૦ લોધેશ્ર્વર સોસાયટી ઝરીયા મહશેભાઈ રામવસિંગ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૭૨૭
૬૬૬૮૦ ૨૦ લોધેશ્ર્વર સોસાયટી ઝરીયા જેસીંગ રામવસિંગ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૭૨૮



૬૭૪૧૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની બારર્ રામસીંગભાઈ જેસાભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૪૦
૬૬૫૮૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની જરીયા રાજેષવસિંગ પ્રતાપવસિંગ ઢેબર કોલોની 6 ૬૬૭૩૦
૬૫૮૭૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગતીયા અમ્રલતલાલ પ્રતાપવસિંહ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૭૨૧
૬૬૫૭૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની જરીયા મહલભાઈ માનવસિંગભાઇ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૭૩૨
૬૬૫૮૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની જરીયા સજંયભાઈ મધલભાઇ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૭૩૩
૬૬૩૬૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની જરીયા નવીનભાઈ મધલભાઇ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૭૩૪
૬૬૧૫૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ નરવસિંહભાઈ આંબાલાલ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૩૫
૬૬૩૬૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની જરીયા નાનબાઇ ભીખાલાલ ઢેબર કોલોની 1 ૬૬૭૩૬
૬૮૪૪૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોઢા ભરતભાઈ મનલભાઇ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૭૩૭
૬૬૬૫૮ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા કકશોરકલમાર જગર્વસિંહ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૭૩૮
૬૬૭૧૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઝરીયા ભરતભાઈ કીશોરભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૩૯
૬૬૭૫૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની જરીયા વવજયભાઈ મનસલખભાઇ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૭૧૧
૬૬૭૧૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઝરીયા ભલપતભાઈ અમ્રતૂલાલ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૭૦૯
૬૬૩૭૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની જરીયા પ્રતાપભાઈ કીશનભાઇ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૭૨૯
૬૮૪૫૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોની દલ ગેસ વશંી ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૭૦૩
૬૬૩૬૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની જરીયા નરેશભાઈ અમ્રલતલાલ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૭૦૪
૬૬૩૮૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની જરીયા પાવડતીબેન પ્રતાપભાઇ ઢેબર કોલોની 1 ૬૬૭૦૫
૬૬૬૬૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઝરીયા કકશોરભાઈ પ્રતાપભાઇ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૭૦૬
૬૬૩૯૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની જરીયા ભરતભાઈ પ્રતાપભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૦૭
૬૬૭૫૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઝરીયા લક્ષ્મણભાઈ એમરશીભાઇ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૭૦૮
૬૭૫૨૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મકવાણા કકશનભાઈ ગોવવિંદભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૫૪૧
૬૮૫૪૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી રતીભાઈ ગોરધનભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૫૪૨
૬૮૫૨૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી ભલાભાઈ ગોરધનભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૫૪૩
૬૭૪૮૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ભાટી ભલાભાઈ દેવાભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૫૪૪
૬૭૫૬૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મકવાણા ભરતભાઈ લાલાભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૫૪૫
૬૭૫૮૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મકવાણા લક્ષ્મીબેન કહરાબેન અટીકા વાઘરીવાસ 1 ૬૫૫૪૬
૬૭૫૫૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મકવાણા ભગવાનભાઈ લાલાભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૫૫૭
૬૮૪૯૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી ગોરધનભાઈ રેવાભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૫૪૮
૬૮૫૫૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી વધડનભાઈ ગોરધનભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૫૪૦
૬૭૭૪૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મોજવીયા ગલલાબભાઈ સોર્ાભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૫૫૦
૬૭૮૭૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ બેચરભાઈ માલાભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૫૫૨
૬૮૪૮૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી ગગંારામ સવાભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૫૫૮
૬૭૧૩૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની પતરીયા ભરતભાઈ અનીલભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૨૦
૬૭૧૨૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની પતરીયા અરૂણભાઈ અકહવરનવસિંહ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૭૧૦
૬૬૬૭૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઝરીયા છોટાલાલ ભીખાલાલ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૦૧
૬૬૭૭૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઝરોલી ભોવાનસીંગ દેનસીંગ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૭૧૨
૬૬૭૭૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઝરોલી દેવસીંગ માનસીંગ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૭૧૩
૬૬૭૭૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઝરોલી પ્રતાપવસિંહ દેવવસિંહ ઢેબર કોલોની 6 ૬૬૭૧૪
૬૫૭૬૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની કોરલીયા વસલભાઈ શામજીભાઇ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૭૧૫
૬૭૧૨૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની પતરીયા કનલભાઈ ભીખલભાઇ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૭૧૬
૬૬૭૭૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઝરીયા હસમલખભાઈ મનસલખભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૧૭
૬૬૭૨૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઝરીયા મનસલખભાઈ કેસવલાલ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૭૧૮
૬૬૭૪૮ ૨૦ લોધેશ્ર્વર સોસાયટી ઝરીયા રામસીંગ અમ્રલતલાલ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૭૧૯
૬૬૭૦૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઝરીયા પ્રવીણભાઈ રામવસિંગ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૪૯
૬૬૭૩૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઝરીયા માનવસિંગ છોટાલાલ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૭૮૦
૬૬૭૬૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઝરીયા સજંયભાઈ માનસીંગ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૩૧
૬૬૭૭૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઝરીયા હસમલખભાઈ માનસીંગભાઇ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૭૬૩
૬૬૫૦૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની જરીયા હસં લભાઈ નાથાલાલ ઢેબર કોલોની 6 ૬૬૭૬૪
૬૬૨૮૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની જરીયા કનૈયાલાલ નાથાલાલ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૬૫
૬૬૨૮૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની જરીયા ઉમેતવસિંહ નાથાભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૬૬
૬૭૩૭૯ ૨૦ ગોકલલધામ કવા. ન.ં૧૭૫૭, બ્લોક ન.ં૩૯ વાજ ઇન્દલ બેન બચલભાઇ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૭૬૭

૬૬૬૭૮ ૨૦
લોધેશ્વર સોસા.મે.રો કૈલાશપાન ની બાજલમા ં
ગોંર્લ રોર્ ઝરીયા જયાબેન બહાદલ રભાઇ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૭૬૮

૬૬૩૫૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની જરીયા નટવરભાઈ મનોહરભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૭૬૯
૬૭૨૬૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની પવાર કેસરબેન ધરમસી ઢેબર કોલોની 1 ૬૬૭૮૧
૬૭૨૬૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની પવાર કરમસી ધરમસી ઢેબર કોલોની 1 ૬૬૭૭૧
૬૭૨૬૬ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા નવલવસિંહ ધરમવસિંહ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૬૧
૬૬૨૩૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની જેઠવા ગોવવિંદભાઈ જેરામભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૭૩
૬૬૬૭૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઝરીયા ચદલ ંભાઈ ભીખાભાઇ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૭૭૪
૬૬૭૨૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઝરીયા ભાવસીંગ લક્ષ્મણભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૭૫
૬૬૬૯૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઝરીયા પ્રકાશભાઈ લક્ષ્મણભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૭૬
૬૬૩૫૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની જરીયા દીપકભાઈ લક્ષ્મણભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૭૭
૬૬૬૧૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની જોરંગીયા ર્ાયાભાઈ બાબલભાઇ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૭૭૮
૬૫૯૩૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ગોસ્વામી પ્રકાશગીરી ધીરજગીરી અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૫૪૭
૬૫૯૪૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ગોસ્વામી રાજેશગીરી ધીરજગીરી અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૫૫૧
૬૭૧૯૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) પરમાર પલનાભાઈ ધનાભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૫૫૪
૬૭૫૪૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મકવાણા પલવનતભાઈ ર્ાયાભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૫૫૫
૬૫૯૪૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગોસ્વામી વવનોદગીરી કદનેશગીરી અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૬૭૭૯
૬૮૫૪૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી મીરાબેન બેચરભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૫૫૬
૬૭૭૪૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મોજવીયા કકશોરભાઈ હમેભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૫૪૯
૬૭૫૧૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ભોજવીયા સોર્ાભાઈ બોકરભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૫૩૬
૬૭૫૧૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ભોજવીયા હમેભાઈ બોકરભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૫૨૬

૬૭૭૧૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ)

મારવાર્ી 
સોલકંી નરવસિંહભાઈ ગોરધનભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૫૨૭

૬૮૪૯૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી ત લલસીભાઈ દેવાભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૫૨૮
૬૭૧૬૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) પરમાર ખોર્ાભાઈ નારણભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૫૨૯
૬૭૪૮૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ભાટી મલળજીભાઈ લાલાભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૫૩૦
૬૭૯૧૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ સેતાભાઈ મેધાભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૫૨૫



૬૭૮૮૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ મેધાભાઈ મધાભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૫૩૧
૬૮૫૧૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી પરસોત્તમભાઈ મક્કનભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૫૩૨
૬૮૪૩૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોર્ાં વપન્ટલભાઈ વજીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૫૧
૬૭૫૨૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની મકવાણાં અરવવિંદભાઈ કકશોરભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૭૭૨
૬૭૫૫૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની મકવાણા ભરતભાઈ કકશોરભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૭૦
૬૭૩૦૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની પાલ સતીરામ જકળીપાલ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૭૪૨
૬૫૯૬૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગોહલે જગદીશભાઈ કદલીપવસિંહ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૪૩
૬૭૯૯૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગલલાં રામભાઈ જોગીદાનભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૪૪

૬૭૩૦૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની વપપરવાર્ીયાં રજક વલીભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૭૪૫

૬૭૩૦૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની વપપરવાર્ીયાં હલસેનભાઈ વલીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૪૬
૬૬૦૧૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગૌસ્વામી કદનેશભાઈ કેશલભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૭૪૭
૬૬૧૬૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ બકલલભાઈ વજલભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૪૮
૬૬૧૪૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ કદપકભાઈ વજલભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૬૦
૬૮૫૫૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોલકંી રોહીતભાઈ નટલભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૫૦
૬૬૯૪૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની દેગામાં મલકેશભાઈ જીવણભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૭૪૧
૬૬૩૧૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની જરીયા ચદલ ંભાઈ વશ્રામભાઈ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૭૫૨
૬૬૩૨૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની જરીયા જગદીશભાઈ ચદંલભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૭૫૩
૬૬૪૧૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની જરીયા મહને્રભાઈ ચદંલભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૭૫૪
૬૬૪૮૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની જરીયા સલરેશભાઈ ચદંલભાઈ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૭૫૫
૬૬૪૭૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની જરીયા સલવનલભાઈ ચદંલભાઈ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૭૫૬
૬૬૧૧૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચાવર્ા શશીકાન્તભાઈ નારણભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૭૫૭
૬૬૦૮૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચાવર્ા જીવણભાઈ નારણભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૭૫૮
૬૬૫૫૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની જદવ ભરતભાઈ ગોપાલભાઈ ઢેબર કોલોની 7 ૬૬૭૫૯
૬૬૧૪૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ જીતેન્રભાઈ દેવજીભાઈ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૬૪૧
૬૬૨૦૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ શામજીભાઈ દેવજીભાઈ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૮૨૦
૬૬૧૮૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ રમેશભાઈ રામજીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૧૯
૬૬૧૯૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ રાજેશભાઈ રામજીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૧૮
૬૭૬૬૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની મસાલી હકરભાઈ રત લભાઈ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૮૧૭
૬૮૫૭૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોલકંી સલરેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૧૬
૬૭૭૦૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની મારૂ સલરેશભાઈ બાબલભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૧૫
૬૭૭૮૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની રૂપાપરા અવશ્વનભાઈ બાવનજીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૧૪
૬૬૧૭૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ મહશેભાઈ રાજરામ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૦૨
૬૮૫૮૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોલકંી હસંરાજભાઈ ભ્લભાઈ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૮૧૨
૬૮૫૪૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોલકંી રૂપેશભાઈ હસંરાજભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૮૨૨
૬૮૫૬૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોલકંી વવશાલભાઈ રૂપેશભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૮૧૦
૬૮૫૦૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોલકંી કદપેશભાઈ રૂપેશભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૮૦૯
૬૮૪૮૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોલકંી કકશોરભાઈ હસંરાજભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૮૦૮
૬૮૫૦૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોલકંી પકંજભાઈ હસંરાજભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૦૭
૬૮૪૯૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોલકંી જગદીશભાઈ હસંરાજભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૦૬
૬૮૦૮૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા કાનાભાઈ વશરામભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૫૩૩
૬૮૫૪૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી રણછોર્ભાઈ બચ્ચલભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૫૩૪
૬૭૧૭૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) પરમાર ચમનભાઈ કાળુભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૫૩૫
૬૮૪૯૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી દલ લલભભાઈ હકરભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૫૩૯
૬૬૨૧૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ચૌહાણ સવાભાઈ સકલભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૫૩૭
૬૬૧૭૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ચૌહાણ મનસલખભાઈ સવાભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૫૨૪
૬૬૧૯૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ચૌહાણ રામદાસભાઈ નારણભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૫૩૮
૬૬૨૦૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ચૌહાણ વવજયભાઈ રામદાસભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 8 ૬૫૫૫૩
૬૮૦૮૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની વલોરા મજીદભાઈ ઈશાકભાઈ ઢેબર કોલોની 7 ૬૬૮૦૫
૬૮૦૭૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની વલેરાં સમીરભાઈ આદમભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૦૪
૬૬૦૧૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગૌસ્વી હરેશભાઈ કેશલભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૦૩
૬૫૮૨૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની ખોખર ઉશમાન હલશેનભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૬૬૬
૬૫૮૨૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની ખોરજીયાં અમીનભાઈ હાજીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૫૯૧
૬૭૫૩૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની મકવાણા કકશોરભાઈ રામજીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૫૯૦
૬૮૨૨૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની શમાડ રાજેશભાઈ શેખરભાઈ ઢેબર કોલોની 7 ૬૬૫૮૯
૬૮૧૧૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની વાઘેલા બાબલભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૫૮૮
૬૭૫૮૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની મકવાણા સલરેશભાઈ ભીખલભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૫૮૭
૬૫૯૭૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગોહલે રણજીતભાઈ મલળજીભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૫૮૬
૬૫૯૭૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગોહલે રમાબેન મલળજીભાઈ ઢેબર કોલોની 1 ૬૬૫૮૫
૬૬૨૦૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ સજંયભાઈ રામજીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૫૭૩
૬૬૦૮૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચાવર્ા પ્રવવણભાઈ નારણભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૫૮૨
૬૬૦૯૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચાવર્ા પલષ્પાબેન હરેશભાઈ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૫૯૨
૬૬૦૭૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચાવર્ા ઉષાબેન વવનલભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૫૮૦

૬૭૩૨૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની પીપરવાર્ીયા અનવરભાઈ ગનીભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૫૭૯
૬૭૦૦૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની ધનવાલીયા અરૂણભાઈ વવઠ્ઠલભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૫૭૮
૬૭૦૦૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની ધનવાલીયા રમેશભાઈ વવઠ્ઠલભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૫૭૭
૬૭૦૦૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની ધનવાલીયા કલપેશભાઈ દેવજીભાઈ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૫૭૬
૬૮૪૯૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોલકંી ચમનભાઈ રામજીભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૫૭૫
૬૭૬૬૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની મસાલી દેવરાજવસિંહ હકરભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૫૭૪
૬૭૬૬૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની મસાલી કદલીપભાઈ હકરભાઈ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૬૦૨
૬૮૫૩૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોલકંી મયલરભાઈ હસંરાજબાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૫૮૩
૬૭૬૧૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની મતીયા ધનસલરભાઈ રામસીંગભાઈ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૫૮૧

૬૭૩૩૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની પીપરવાર્ીયા ગનીભાઈ અબ્રાહમભાઈ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૬૧૦
૬૭૩૩૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની પીપવાર્ીયા સલીમભાઈ ગનીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૦૯
૬૬૦૯૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચાવર્ા ભાવલભા કેસરીસીંગ ઢેબર કોલોની 1 ૬૬૬૦૮
૬૬૧૬૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ ભલપેન્રભાઇ રામજીભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૬૦૭



૬૭૨૮૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની પારં્વ કલસ લમબેન શામજીભાઈ ઢેબર કોલોની 1 ૬૬૬૦૬
૬૬૦૮૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચાવર્ા ધનલબેન ભીખાભાઈ ઢેબર કોલોની 1 ૬૬૬૦૫
૬૬૮૪૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઠાકોર પ્રતાપભાઈ તેજસીંહ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૫૯૩
૬૬૮૪૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઠાકોર સજંયભાઈ પ્રતાપભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૦૩
૬૬૮૪૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઠાકોર મેહલલભાઈ પ્રતાપભાઈ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૬૧૩
૬૬૦૯૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચાવર્ા મનીષભાઈ ભીખાભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૬૦૧
૬૫૮૮૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગતીયા ધનીયાબેન નારણભાઈ ઢેબર કોલોની 1 ૬૬૬૦૦
૬૫૯૦૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગયીતા આવશષભાઈ નારણભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૫૯૯
૬૬૮૩૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઠાકલર પે્રમીલાબેન તેજસીંગભાઈ ઢેબર કોલોની 1 ૬૬૫૯૮
૬૬૮૩૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઠાકલર રાજલભાઈ તેજસીંગભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૫૯૭
૬૭૮૦૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની રાજપલત અનલભાઈ જગન્નાથભાઈ ઢેબર કોલોની 1 ૬૬૫૯૬
૬૫૮૯૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગતીયા શારદાબેન જેસીંગભાઈ ઢેબર કોલોની 1 ૬૬૫૯૫
૬૫૮૯૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગતીયા કહતેશભાઈ જેસીંગભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૫૯૪
૬૭૯૦૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની રાઠોર્ શાવંતભાઈ છગનભાઈ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૬૧૨
૬૮૫૯૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની હરધોળ માવજીભાઈ નારણભાઈ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૫૫૭
૬૭૦૬૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની નીમાવત કાશીરામ ભક્ક્તરામભાઇ ઢેબર કોલોની 6 ૬૬૫૫૧
૬૭૦૮૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની પલજરા શારદાબેન ભગવાનજીભાઈ ઢેબર કોલોની 1 ૬૬૫૫૩
૬૭૦૮૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની પલજરા ચેતનભાઈ ભગવાનજીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૫૫૨
૬૬૧૭૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ મનોજભાઈ વશરામભાઈ ઢેબર કોલોની 7 ૬૬૫૫૦
૬૮૫૨૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોલકંી ભાનલબેન લક્ષ્મણભાઈ ઢેબર કોલોની 1 ૬૬૫૫૫
૬૭૮૮૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની રાઠોર્ માયાબેન રમેશભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૫૪૯
૬૭૯૯૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની લીંબર્ આણદંભાઈ વવઠ્ઠલભાઈ ઢેબર કોલોની 1 ૬૬૫૪૮
૬૭૯૯૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની લીંબર્ અતલલભાઈ આણદંભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૫૪૭
૬૭૯૯૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની લીંબર્ વવપલલભાઈ આણદંભાઈ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૫૪૦
૬૭૪૯૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની ભારરાજ ગણેશ બસવંતલાલ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૫૪૫
૬૬૨૦૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ શીવમની સખીચદં ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૫૬૫
૬૭૦૯૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની પટેલ ઉદયચદં ત લલસીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૫૭૧
૬૬૨૨૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાન રમાશકંર સખીચદં ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૫૭૦
૬૭૦૮૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની પટેલ ઈશ્વરચદં ત લલશીભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૫૬૯
૬૫૮૦૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની ખલશવાં પતીરામ ધનીરામ ઢેબર કોલોની 8 ૬૬૫૬૮
૬૮૨૯૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની સૈયદ કફરોજ અબાઝભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૫૬૭
૬૭૩૯૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની બાજોર્ી રફીકભાઈ અલારખાભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૫૬૨
૬૬૧૬૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ ભીખલભાઈ રધલભાઈ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૫૬૧
૬૬૧૯૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ લાલજીભાઈ ભીખલભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૫૬૦
૬૬૧૭૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ મલકેશભાઈ રધલભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૫૫૯
૬૬૨૧૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ સવજીભાઈ માવજીભાઈ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૫૫૮
૬૬૧૯૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ રાજેશભાઈ સવજીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૫૬૩
૬૬૧૫૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ પકંજભાઈ સવજીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૫૭૨
૬૮૫૩૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોલકંી મજંલબેન રવતલાલ ઢેબર કોલોની 1 ૬૬૫૬૪
૬૮૫૩૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોલકંી મનોજભાઈ રવતલાલ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૫૫૬
૬૮૫૦૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોલકંી પથૃ્વીભાઈ રવતલાલ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૫૬૬
૬૮૪૮૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોલકંી કકશોરભાઈ રવતલાલ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૫૫૪
૬૫૯૬૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગોહલે જયાબેન અભેસીંગ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૫૪૬
૬૭૨૪૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની પરમાર વસતંબેન બળવતંવસિંહ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૫૪૧
૬૭૨૧૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની પરમાર મનલભાઈ કાનજીભાઈ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૫૪૨

૬૭૩૩૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની પીપરવાર્ીયા જકીરભાઈ ઉસ્માનભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૫૪૩
૬૫૬૫૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની કલરેશી અલલારખાભાઈ રાજેભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૫૪૪
૬૭૩૪૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની પી્લર્ીયા દાઉદભાઈ મહમંદભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૬૧૧
૬૭૩૪૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની પી્લર્ીયા મહમંદભાઈ અભરામભાઇ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૬૮૦
૬૫૮૭૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગવતયા અરવવિંદભાઈ ધનસીંગભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૬૭૭
૬૫૮૭૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગવતયા મહને્રભાઈ ધનસીંગભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૭૬
૬૫૮૭૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગવતયા મકહપતભાઈ ધનસીંગભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૬૭૫
૬૭૮૨૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની રાઠોર્ અનસલયાબેન દેવજીભાઈ ઢેબર કોલોની 1 ૬૬૬૭૪
૬૮૪૪૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોઢા ચેતનભાઈ વજલભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૬૭૩
૬૬૫૬૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની જદવ હસંાબેન હરેન્રવસિંહ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૬૭૨

૬૭૩૩૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની પીપરવાર્ીયા અબ્દલલભાઈ મામદભાઈ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૬૭૧

૬૭૩૩૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની પીપરવાર્ીયા હનીફભાઈ અબ્દલલભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૭૦
૬૬૨૨૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાન રણજીતભાઈ છગનભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૬૯
૬૫૬૨૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઉમરેઠીયાં અલતાફ હાસમભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૫૭
૬૫૬૧૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઉમરેકટયાં સલીમભાઈ હાસમભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૬૭
૬૫૭૭૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની કોળીયાં પોપટભાઈ પવનભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૭૮
૬૫૫૨૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની અંકારી એજઝએહમદ હફીઝુલાં ઢેબર કોલોની 6 ૬૬૬૬૫
૬૮૫૨૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોલકંી ગભખલભાઈ મલળજીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૬૪
૬૫૯૩૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગોંર્લીયા રમેશભાઈ પ્રભલદાસ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૬૩
૬૭૮૮૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની રાઠોર્ મહશેભાઈ નાથાભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૬૬૨
૬૭૯૦૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની રાઠોર્ વવજયભાઈ નાથાભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૬૧
૬૭૭૧૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની મીનીવાર્ીયા ઈકબાલભાઈ કરીમભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૬૬૦
૬૬૮૭૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની ર્ાભી કેશલભાઈ શનાભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૫૯
૬૮૨૯૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની સૈયદ રફીકભાઈ આલમભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૮૮
૬૮૨૮૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની સૈયદ અમીનભાઈ મોમદભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૬૨૩
૬૮૨૯૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની સૈયદ હલસેનભાઈ મોમદભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૬૮
૬૮૨૯૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની સૈયદ સલીમભાઈ મોમદભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૦૪
૬૬૨૪૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની જેઠવાં પરસોત્તમભાઈ લાલજીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૯૮
૬૮૨૯૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની સૈયદ હલસેનભાઈ મોમદભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૯૭
૬૫૮૦૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની કલરેશી વહીદાબેન રહમેાનભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૬૯૬



૬૭૪૪૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની ભટ્ટી દેવેન્રભાઈ અશોકભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૯૫
૬૫૬૧૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઉમરેટીયા સમીરભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૬૯૪
૬૭૬૭૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની માજોઠી કાદરભાઈ સલમારભાઈ ઢેબર કોલોની 6 ૬૬૬૯૩
૬૫૮૩૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગલજરાતી કદલીપભાઈ જીવરાજભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૯૨
૬૭૭૪૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની મોગલ મેબલબભાઈ અલારખાભંાઈ ઢેબર કોલોની 7 ૬૬૬૯૧
૬૭૭૪૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની મોગલ તોશીબ અહમેદભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૭૯
૬૭૬૭૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની માજોઠી રજકભાઈ ઉમરભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૬૮૯
૬૭૦૨૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની ધોરીયાં ગોરધનભાઈ કહરાભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૭૦૦
૬૮૩૨૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની સરવૈયાં માવજીભાઈ પોપટભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૮૭
૬૮૪૩૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોઠાં હરસલખભાઈ કાનજીભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૬૮૬
૬૮૪૩૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોઢા જગદીશભાઈ કાનજીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૮૫
૬૭૮૮૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની રાઠોર્ માવજીભાઈ પરબતભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૬૮૪
૬૬૧૮૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ રાજેશભાઈ છગનભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૮૩
૬૭૬૭૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની માજોઠી પરવેઝભાઈ સલલેમાનભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૮૨
૬૭૬૮૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની માજોઠી સમીરભાઈ અબલલભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૮૧

૬૭૩૩૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની પીપરવાર્ીયા સલીમભાઈ ગનીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૫૫
૬૫૫૮૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચાવર્ા વવજયભાઈ શશીકાન્ત ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૯૦
૬૭૯૦૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની રાઠોર્ રાજેશભાઈ દેવજીભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૬૫૮
૬૬૫૧૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની જેસવાર રાજેશભાઈ બરસાતીરામા ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૩૩
૬૮૧૫૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની વાછાણી મહશેભાઈ કર્વાભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૬૩૨
૬૭૬૫૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની મલલલા જહીદભાઈ ઈશાકભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૩૧
૬૮૧૦૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની વાઘેલા કદપકભાઈ અરવવિંદભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૬૩૦
૬૮૧૪૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની વાઘેલા સલનીલભાઈ અરવવિંદભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૨૯
૬૭૧૮૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની પરમાર નાથાભાઈ વાધજીભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૬૨૮
૬૭૧૬૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની પરમાર ખીમજીભાઈ વાધજીભાઈ ઢેબર કોલોની 6 ૬૬૬૨૭
૬૬૯૬૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની દરવાન યલસલફભાઈ ઈબ્રાઈમભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૨૬
૬૬૯૬૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની દરવાન ઈમ્જતીયાઝભાઈ ઈબ્રાઈમભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૧૪
૬૮૨૯૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની સૈયદ જહીદભાઈ ઉમરભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૨૪
૬૭૧૫૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની પરમાર કનૈયાલાલ ર્ાયાભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૩૪
૬૭૩૫૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની બલખારી અકબરભાઈ જગીરભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૬૨૨
૬૭૩૧૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની વપ્લળીયાં કાસમ ઈશમાઈલભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૬૨૧
૬૮૨૯૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની સૈયદ સલીમ મોમદભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૨૦
૬૫૮૦૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની ખલરેશી રહીમ અલારખાં ઢેબર કોલોની 7 ૬૬૬૧૯
૬૭૯૪૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની રામાવત પ્રમોદભાઈ બાલકદાસ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૧૮
૬૭૧૬૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની પરમાર ગલણવતંભાઈ ચલનીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૧૭
૬૮૪૧૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની વસતાપરાં બાવકાભાઈ નરસીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૧૬
૬૮૪૧૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની વસતાપરાં સ લરેશભાઈ વસતાપરાં ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૬૧૫
૬૮૦૨૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની વેગર્ાં પ્રવવણભાઈ ભલપતભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૪૪
૬૮૦૨૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની વેગર્ાં પ્રફુલભાઈ ભલપતભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૪૬
૬૭૦૨૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની ધોરીયાં સવજીભાઈ ગોરધનભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૬૨૫
૬૮૨૧૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની શેખ મેમલબભાઈ જીવનભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૫૪
૬૭૭૪૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની મોગલ અનવરભાઈ અલારખાભંાઈ ઢેબર કોલોની 6 ૬૬૬૫૩
૬૭૬૭૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની માજોઠી રફીકભાઈ સત્તારભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૬૫૨
૬૮૫૬૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોલકંી વવનલભાઈ ભાણાભાઈ ઢેબર કોલોની 7 ૬૬૬૫૧
૬૭૫૦૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની ભારાણી ભાઈલાલ ધનજીભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૬૫૦
૬૭૮૭૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની રાઠોર્ ભરતભાઈ મોહનભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૬૪૯
૬૭૮૨૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની રાઠોર્ અરવવિંદભાઈ મોહનભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૪૮
૬૭૪૮૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની ભવસલે શીવાજીભાઈ માવકરભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૬૪૭
૬૫૯૧૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગાકદયા વજલભાઈ છગનભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૬૩૫
૬૫૮૧૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની ખાર્ે શકંરભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૬૪૫
૬૮૧૯૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની વાસાણી ગોબરભાઈ કર્વાભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૫૬
૬૮૦૦૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની લીંબળ અતલલભાઈ આણદંભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૪૩
૬૫૭૨૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની કામર્ે પ્રબોધભાઈ શાતંારામભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૪૨
૬૬૭૩૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઝરીયા માધવવસિંહ અમરવસિંહ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૯૫
૬૫૯૦૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગરીયા લાલસીંગ અમરસીંગ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૬૪૦
૬૬૧૪૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ કકશોરભાઈ કાનજીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૩૯
૬૬૧૫૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ પ્રતાપભાઈ કાનજીભાઈ ઢેબર કોલોની 6 ૬૬૬૩૮
૬૭૨૦૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની પરમાર ભરતભાઈ જયમલભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૩૭
૬૭૪૯૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની ભારાણી પ્રવવણભાઈ ધનજીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૬૩૬
૬૭૪૯૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની ભારાણી ભયલાલભાઈ ધનજીભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૭૮૮
૬૮૩૦૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની સરવૈયા જગદીશભાઈ રામસીંગભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૮૯૪
૬૬૮૮૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની ર્ાભી મલસ્ત લફાભાઈ રીમલભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૯૩૪
૬૭૧૭૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની પરમાર દેવેનભાઇ ભગવાનજીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૯૩૩
૬૬૧૩૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ અરૂણભાઈ જેસીંગભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૯૩૨
૬૭૨૨૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની પરમાર મહને્રભાઈ વાઘજીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૯૩૧
૬૭૫૦૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની ભારાણી રાજેશભાઇ ધનજીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૯૩૭

૬૫૬૩૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની દલધરેજીયા મલકેશભાઇ ભગવાનદાસભાઇ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૯૨૯

૬૬૯૬૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની દલધરેચીયા ધનશ્યામભાઈ ભગવાનદાસભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૯૨૫
૬૬૯૯૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની દેશવાણી હરગોવવિંદભાઈ દયારામભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૯૨૭
૬૭૩૮૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની બલોચ અસલમભાઈ નલરાભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૯૨૬
૬૬૮૩૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની ઠાકલર નરેશભાઈ તેજવસિંહભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૯૧૪
૬૭૧૬૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની પરમાર ગોરધનભાઈ બાબલભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૯૨૪
૬૬૯૬૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની કરવેદી કદનેશભાઈ રામશકંરભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૯૩૫
૬૭૬૮૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની માજોર્ી ઈકબાલભાઈ ઉમરભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૯૨૧
૬૮૩૧૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની સરવૈયાં ભરતભાઈ કાનજીભાઈ ઢેબર કોલોની 6 ૬૬૯૨૦



૬૭૬૭૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની માજોઠી આરીફભાઈ ઈસમાઈલભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૯૧૯
૬૭૪૯૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની ભાભંળી અનવર દાવલદભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૯૧૮
૬૭૦૫૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની વનમાવત પ્રવવણભાઈ કાસંીરામભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૯૧૭
૬૮૫૧૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોલકંી પ્રવવણભાઈ કાનજીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૯૧૬
૬૭૦૮૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની પલજરા વનલેષભાઈ કાન્તીલાલ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૯૧૫
૬૮૨૧૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની શેખ નાનકલભાઈ કાસીમભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૯૨૩
૬૭૫૮૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની મકવાણા શૈલેષભાઈ કાનજીભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૯૪૭
૬૬૯૪૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની દેગામા મનસલખભાઈ છગનભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૯૪૬
૬૭૨૯૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની પારીઝીયા રાજેશભાઈ બાબલભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૯૪૫
૬૬૮૨૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની ટૌગાણ નાનજીભાઈ જીકાભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૯૪૪
૬૮૩૧૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની સરવૈયા પ્રતાપભાઈ રામસીંગભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૯૪૩
૬૬૧૪૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ જયેશભાઈ સવજીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૯૪૨
૬૬૫૫૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની જદવ ભરતભાઈ મોહનભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૯૪૧
૬૬૫૫૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની જદવ મલકેશભાઈ મોહનભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૯૪૦
૬૬૦૬૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચાઉં રાજેશભાઈ બટલકભાઈ ઢેબર કોલોની ૩ ૬૬૯૩૯
૬૬૬૨૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની જોષી પ્રવવણભાઈ નાથાભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૯૩૬
૬૬૬૨૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની જોષી રવતલાલ નાથાભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૯૩૮
૬૬૬૨૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની જોષી મણીશકંરભાઈ નાથાભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૯૨૮
૬૭૭૬૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની મોદી ઈકબાલભાઈ અલારખાભંાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૬૫
૬૬૦૮૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચાવર્ા પરેશભાઈ બાબલભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૮૭
૬૫૯૮૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગોકહલ જગદીશભાઈ કદલીપભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૮૬

૬૮૨૯૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની વસદીકી સફીકભાઈ મહોબતઅલીભાઈ ઢેબર કોલોની 7 ૬૬૮૮૫
૬૭૧૮૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની પરમાર નરેન્રભાઈ મનલભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૮૩
૬૭૯૧૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની રાઠોર્ સલધીરભાઈ બચલભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૮૨

૬૭૩૨૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની પીપરવાકર્યા કફરોજભાઈ અબ્દલલભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૮૧
૬૮૩૩૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની સરવૈયાં હરેશભાઈ નથલભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૮૦
૬૬૬૧૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની મેણીયા ચીમનભાઇ ખીમાભાઇ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૭૯
૬૬૫૬૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની જમ યલસલફભાઈ મોમદભાઈ ઢેબર કોલોની 6 ૬૬૮૭૮
૬૭૧૦૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની પઠાણ અસરફખાન સરફરાજખાન ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૬૪
૬૭૬૮૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની માણેક જનમોમદ શાહમમદ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૭૬
૬૬૦૮૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચાવર્ા દેવજીભાઈ દરશલરભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૮૮
૬૫૯૭૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગોહલે યોગેશભાઈ કદલીપભાઈ ઢેબર કોલોની 6 ૬૬૮૭૪
૬૫૯૬૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની ગોહલે ધરમેશભાઈ કદલીપભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૭૩
૬૮૪૮૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોલકંી કાન્તીભાઈ ભલવાભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૭૨
૬૭૬૬૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની મલળીયાં કારૂભાઈ નાથાભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૭૧
૬૭૦૫૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની વનમાવત રશીલાબેન મહશેભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૯૦૨
૬૬૮૫૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની ર્ેર્ાણીયા ભરતભાઈ વવહાભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૭૦
૬૭૩૦૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની વપબલણીયા સલીમભાઈ અલારખાભંાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૯૩૦
૬૫૫૮૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની અલારખાં બશીરભીઈ અલારખાભંાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૬૯
૬૮૩૯૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની સાગંાણી બદરૂદીનભાઇ પે્રમજીભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૬૮
૬૭૨૭૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની પાટણીયાં કદલીપભાઈ નરવસિંહભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૬૭
૬૭૫૨૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની મકવાણા કકશોરભાઈ ગાડંલભાઈ ઢેબર કોલોની 6 ૬૬૮૬૬
૬૭૫૩૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની મકવાણા કકશોરભાઈ નરસીંભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૯૦૦
૬૭૪૮૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની ભાખોત્રા મોંધીબેન મગંાભાઈ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૮૭૫
૬૭૫૨૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની મકવાણા અવશ્વનભાઈ ફકીરભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૭૭
૬૬૧૭૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ રણજીતભાઈ છગનભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૯૧૨
૬૭૬૯૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની માભેર્ી સલીમભાઈ સતારભાઈ ઢેબર કોલોની 6 ૬૬૯૧૦
૬૭૩૦૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની વપ્લટીયાં ઓસમાનભાઈ ઈબ્રાઈમભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૯૦૯
૬૭૧૯૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની પરમાર વનતાબેન રણજીતભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૯૦૮
૬૮૩૨૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની સરવૈયાં રણજીતભાઈ રામજીભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૯૦૭
૬૭૯૫૮ ૨૦ ઢેબરકોલોની રાવકર્ાં રફીકભાઈ કાશમભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૯૦૬
૬૭૭૬૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની મોરબીયાં કકશોરભાઈ ભાણજીભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૯૦૫
૬૭૬૪૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની મલરબીયાં નજીભાઈ ભાણજીભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૯૦૪
૬૭૩૬૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની બેર્ારાં અશરફભાઈ રજકભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૯૦૩
૬૬૬૧૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની જોશી વવજયભાઈ કાન્તીભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૮૮૯
૬૭૬૬૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની મલળીયા ભલપતભાઈ કારૂભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૯૦૧
૬૭૩૬૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની બેર્ારાં હલશેનભાઈ મલશાભાઈ ઢેબર કોલોની 6 ૬૬૯૧૩
૬૭૩૬૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની ખેર્ારા નલરમામદભાઇ મલશાભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૯૯
૬૫૭૭૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની ખેર્ારાં ઈગલયાસ ઈબ્રાઈમભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૯૮
૬૫૭૭૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની ખેર્ારાં ઈમ્જતીયાઝ ઈબ્રાઈમભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૮૯૭
૬૮૩૯૬ ૨૦ ઢેબરકોલોની સામાદાર યલસલફ બાબલભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૯૬
૬૬૧૯૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચૌહાણ ગલલાબેન મગનભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૯૩
૬૬૦૬૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની ચારોલા મનસલખભાઈ વનમાળીદાસ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૮૯૨
૬૭૫૫૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની મકવાણા બાવનજીભાઈ હમીરભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૮૯૧
૬૭૮૭૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની રાઠોર્ પોપટભીઈ બચલભાઈ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૮૯૦
૬૭૪૦૮ ૨૦ નવલનગર બામસગળયા મદનભાઈ મોહમભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૨૨૩
૬૫૮૩૬ ૨૦ નવલનગર ગલજરાવત મલકેશભાઈ ગાડંલભાઇ નવલનગર 6 ૬૭૨૨૨
૬૬૫૬૬ ૨૦ નવલનગર જદવ સલવમત્રાબેન કમેળભાઇ નવલનગર 3 ૬૭૨૨૦
૬૭૨૦૯ ૨૦ નવલનગર પરમાર ભાણજીભાઈ ભલરાભાઇ નવલનગર 5 ૬૭૨૧૯
૬૮૩૦૦ ૨૦ નવલનગર સયૂમઁશંી રાજેશભાઈ દેવમલાલ નવલનગર 3 ૬૭૨૧૮
૬૭૨૧૦ ૨૦ નવલનગર પરમાર ગભખાભાઈ ભવનગભઇ નવલનગર 2 ૬૭૨૧૭
૬૭૧૭૯ ૨૦ નવલનગર પરમાર દામજીભાઈ ભલાભાઇ નવલનગર 3 ૬૭૨૧૫
૬૮૧૧૭ ૨૦ નવલનગર વાઘેલા મગનભાઈ છગમભાઇ નવલનગર 6 ૬૭૨૦૨
૬૮૪૩૧ ૨૦ નવલનગર સીવાગણયા મનસલખલાલ આમરવશભાઇ નવલનગર 6 ૬૭૨૨૪
૬૮૪૭૨ ૨૦ નવલનગર સોલકંક જ્યતંીલાલ બચલભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૨૦૮
૬૭૮૭૩ ૨૦ નવલનગર રાઠોર્ બકલભાઈ નાથાભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૨૦૭



૬૮૫૩૩ ૨૦ નવલનગર સોંલકી મનલભાઈ જીણાભાઇ નવલનગર 6 ૬૭૨૦૬
૬૮૫૫૨ ૨૦ નવલનગર સોંલકી રાજલભાઈ જીણાભાઇ નવલનગર 8 ૬૭૨૦૫
૬૭૦૪૩ ૨૦ નવલનગર નસણ કંચનબેન રમેશભાઇ નવલનગર 5 ૬૭૨૦૪
૬૭૮૬૩ ૨૦ નવલનગર રાઠોર્ નરવસભાઈ ગેવવિંદભાઇ નવલનગર 5 ૬૭૨૧૨
૬૭૬૭૩ ૨૦ નવલનગર માજકરયા લાખલબેન સલરાકભાઇ નવલનગર 1 ૬૭૨૧૪
૬૮૦૭૦ ૨૦ નવલનગર વરૂ રાણાભાઈ વવરમભાઇ નવલનગર 2 ૬૭૨૪૬
૬૬૮૦૪ ૨૦ નવલનગર ઞાલા વશવનારાયણ ભાગંગલાલ નવલનગર 5 ૬૭૧૮૭
૬૬૫૩૫ ૨૦ નવલનગર જર્ેજ જોરૂભા દાદલભા નવલનગર 5 ૬૭૨૪૪
૬૫૭૦૪ ૨૦ નવલનગર કલવાતકદયા નમડદાબેન શાતંીલાલ નવલનગર 3 ૬૭૨૦૩
૬૬૯૧૭ ૨૦ નવલનગર ર્ોબરીયા દામજીભાઈ ગોવીંદભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૨૪૩
૬૭૬૨૫ ૨૦ નવલનગર મલધંવા જદવભાઈ ભાયાભાઇ નવલનગર 3 ૬૭૨૪૨
૬૭૬૨૭ ૨૦ નવલનગર મલધંવા મમલભાઈ જદવભાઇ નવલનગર 2 ૬૭૨૪૧
૬૬૯૧૮ ૨૦ નવલનગર ર્ોબરીયા ધીરૂભાઈ ગોવીમદભાઇ નવલનગર 3 ૬૭૨૪૦
૬૭૯૩૪ ૨૦ નવલનગર રાતળીયા લાલાભાઈ કરશનભૈઇ નવલનગર 2 ૬૭૨૩૯
૬૫૯૬૮ ૨૦ નવલનગર ગોહલે પચંાગભાઈ બચલભાઇ નવલનગર 6 ૬૭૨૩૮
૬૮૦૬૯ ૨૦ નવલનગર વરૂ રમાબેન મલળજીભાઇ નવલનગર 2 ૬૭૨૨૫
૬૮૦૬૪ ૨૦ નવલનગર વરૂ કદપકભાઈ મલળજીભાઇ નવલનગર 5 ૬૭૨૩૬
૬૮૦૭૧ ૨૦ નવલનગર વરૂ સજંયભાઈ મલળજીભાઇ નવલનગર 2 ૬૭૨૪૭
૬૫૯૯૪ ૨૦ નવલનગર ગોકહલ શાવંતબેન બચલભાઇ નવલનગર 1 ૬૭૨૩૪
૬૮૦૦૩ ૨૦ નવલનગર લોખીલ અમરબેન બચલભાઈ નવલનગર 3 ૬૭૨૩૩
૬૮૦૦૪ ૨૦ નવલનગર લોગખલા પ્રભાકભાઉ બચલભાઉ નવલનગર 7 ૬૭૨૩૨
૬૭૭૨૮ ૨૦ નવલનગર વમળા દોલતરામભાઈ બાલારામ નવલનગર 5 ૬૭૨૩૧
૬૭૯૮૫ ૨૦ નવલનગર લાઠીયા વીરજીભાઈ વશરામભાઇ નવલનગર 2 ૬૭૨૩૦
૬૮૩૪૧ ૨૦ નવલનગર સેલા બારામભાઈ રાવજીભાઇ નવલનગર 5 ૬૭૨૨૯
૬૮૩૪૨ ૨૦ નવલનગર સેલા મોકહનીબેન મગેંરાભાઇ નવલનગર 3 ૬૭૨૨૮
૬૫૬૫૯ ૨૦ નવલનગર કલા કદગલપભાઈ પરશોતમભાઇ નવલનગર 5 ૬૭૨૨૭
૬૭૭૭૭ ૨૦ નવલનગર યાદવ રામલલીતભાઈ રાજમનભાઇ નવલનગર 3 ૬૭૨૨૬
૬૭૮૯૦ ૨૦ નવલનગર રાઠોર્ વમઠાભાઈ ટપલભાઇ નવલનગર 4 ૬૭૨૩૭
૬૬૭૮૮ ૨૦ નવલનગર ઝાલા વનલેશ જેરામ નવલ નગર 3 ૬૭૧૯૪
૬૬૭૯૮ ૨૦ નવલનગર ઝાલા શૈલેશ જેરામ નવલ નગર 4 ૬૭૨૦૦
૬૬૭૮૯ ૨૦ નવલનગર ઝાલા પ્રવવણ જેરામ નવલ નગર 2 ૬૭૧૯૯
૬૮૪૦૭ ૨૦ નવલનગર વસિંઘવ લક્ષ્મણ ગોકળ નવલ નગર 6 ૬૭૧૯૮
૬૮૪૦૯ ૨૦ નવલનગર વસિંઘવવ કાશીબેન ગોકળ નવલ નગર 1 ૬૭૧૯૭
૬૭૫૯૬ ૨૦ નવલનગર મકવાણી અશોક જેરામ નવલ નગર 4 ૬૭૧૯૬
૬૭૫૩૮ ૨૦ નવલનગર મકવાણા જેરામ કાયલા નવલ નગર 2 ૬૭૧૯૫
૬૭૫૩૯ ૨૦ નવલનગર મકવાણા જીતલ જેરામ નવલ નગર 4 ૬૭૧૮૫
૬૬૧૨૬ ૨૦ નવલનગર ચોરાણી રમેશ કાનજી નવલ નગર 4 ૬૭૧૯૩
૬૬૧૨૫ ૨૦ નવલનગર ચોરાણી કાનજી સામજી નવલ નગર 2 ૬૭૨૦૧
૬૮૫૬૦ ૨૦ નવલનગર સોલકંી વલલભ નાનજી નવલ નગર 5 ૬૭૧૯૧
૬૫૯૦૬ ૨૦ નવલનગર ગરોર્ા ગગંારામ કકશન નવલ નગર 6 ૬૭૧૯૦
૬૫૭૧૪ ૨૦ નવલનગર કાચા મલકેશ વલલભ નવલ નગર 3 ૬૭૧૮૯
૬૭૭૯૦ ૨૦ નવલનગર રમાવત અરવવિંદ દલપતરામ નવલ નગર 5 ૬૭૧૯૨
૬૬૭૮૩ ૨૦ નવલનગર ઝાલા કાનજી બોઘા નવલ નગર 5 ૬૭૧૮૮
૬૮૫૨૧ ૨૦ નવલનગર સોલકંી ભલરા દોળા નવલ નગર 6 ૬૭૨૬૪
૬૮૨૪૫ ૨૦ નવલનગર શીશણીયા અમરતલાલ રણછોર્ નવલ નગર 5 ૬૭૧૮૬
૬૮૨૩૦ ૨૦ નવલનગર શ્રીવાસ્તવ સલભાષ ઘ્વારકા નવલ નગર 6 ૬૭૨૪૫
૬૮૫૪૭ ૨૦ નવલનગર સોંલકી રમેશ પ્રવવણ નવલ નગર 4 ૬૭૨૬૫
૬૬૫૫૧ ૨૦ નવલનગર જદવ જગદીશ રામ નવલ નગર 4 ૬૭૨૬૮
૬૬૮૨૪ ૨૦ નવલનગર ટીબાવત સલરેશ ભવીન મવર્ી રોર્ 5 ૬૭૨૬૯
૬૭૨૧૮ ૨૦ નવલનગર પરમાર મનહરલાલ ઘરમશી નવલ નગર 3 ૬૭૨૭૦
૬૬૧૮૦ ૨૦ નવલનગર ચૌહાણ રમેશ મેરૂ નવલ નગર 5 ૬૭૨૭૧
૬૬૧૬૭ ૨૦ નવલનગર ચૌહાણ ભાખલ મેરૂ નવલ નગર 3 ૬૭૨૭૨
૬૮૪૬૫ ૨૦ નવલનગર સોરવકી મીરમામદભાઈ ઉમરભાઇ નવલ નગર 2 ૬૭૨૬૭
૬૮૪૬૭ ૨૦ નવલનગર સોરવતી નજીરાહલસેન નીઁમળભાઇ નવલ નગર 4 ૬૭૨૭૭
૬૮૪૬૮ ૨૦ નવલનગર સોરવતી મોહમદફારૂક વીમોહનદ નવલ નગર 4 ૬૭૨૭૮
૬૮૪૬૬ ૨૦ નવલનગર સોરવતી અબાસભાઈ મીરમોહમદ નવલ નગર 4 ૬૭૨૭૯
૬૬૯૨૪ ૨૦ નવલનગર તરાવવયા પોલાભાઈ નાથાભાઇ નવલ નગર 2 ૬૭૨૮૦
૬૮૫૯૨ ૨૦ નવલનગર હલમર બાબલભાઈ મોહનભાઇ નવલ નગર 4 ૬૭૨૮૧
૬૭૭૭૩ ૨૦ નવલનગર મોહમદ અનવરભાઈ નથલભાઇ નવલ નગર 4 ૬૭૨૮૨
૬૫૬૧૫ ૨૦ લોધેશ્વર ઉનાગત ભીખલ પરશોતમ લોઘેશ્ર્વર સો. 4 ૬૮૪૮૨
૬૫૮૦૦ ૨૦ લોધેશ્વર ખેર મહશે હકાભાઇ લોઘેશ્ર્વર સો. 4 ૬૮૪૭૨
૬૬૮૭૫ ૨૦ લોધેશ્વર ર્ાભી કાળુભાઈ ચોથા લોઘેશ્ર્વર સો. 4 ૬૮૫૦૧
૬૬૮૯૫ ૨૦ લોધેશ્વર ર્ાભી વીનલભાઈ ચોથાભાઇ લોઘેશ્ર્વર સો. 4 ૬૮૪૭૫
૬૭૭૦૮ ૨૦ લોધેશ્વર મારક કાતંીલાલ ગારં્ાલાલ લોઘેશ્ર્વર સો. 2 ૬૮૪૯૪
૬૫૯૭૩ ૨૦ લોધેશ્વર ગોહૈલ રણજીત નારસીંદ લોઘેશ્ર્વર સો. 3 ૬૮૫૦૩
૬૫૯૮૨ ૨૦ લોધેશ્વર ગોહલે હનેા નારસીમહ લોઘેશ્ર્વર સો. 1 ૬૮૪૮૭
૬૮૧૪૪ ૨૦ લોધેશ્વર વાઘીલા સલનીલ રામજી લોઘેશ્ર્વર સો. 3 ૬૮૪૮૫
૬૫૯૧૩ ૨૦ લોધેશ્વર ગામરા હરજી મયા લોઘેશ્ર્વર સો. 4 ૬૮૪૮૧
૬૬૫૪૨ ૨૦ લોધેશ્વર જર્ેજ મહાવીર લા્લભા લોઘેશ્ર્વર સો. 3 ૬૮૪૯૬
૬૮૫૯૮ ૨૦ લોધેશ્વર હસંારા ઘનશ્યામ રીટા લોઘેશ્ર્વર સો. 3 ૬૮૪૮૦
૬૭૭૧૭ ૨૦ લોધેશ્વર માશવીયા ધરમભાઈ કેળવ લોઘેશ્ર્વર સો. 4 ૬૮૪૮૮
૬૫૯૨૯ ૨૦ લોધેશ્વર ગોંર્લીયા બચલ પ્રવીણ લોઘેશ્ર્વર સો. 4 ૬૮૪૮૯
૬૭૪૨૬ ૨૦ લોધેશ્વર બાળુભાઇ વપધી મવર્ીરોર્ 2 ૬૮૪૯૦
૬૬૧૪૧ ૨૦ લોધેશ્વર ચૌહાણ ગગંજી ઘેશા લોઘેશ્ર્વર સો. 2 ૬૮૪૯૧
૬૬૧૯૪ ૨૦ લોધેશ્વર ચૌહાણ રોહીત ગગંજી લોઘેશ્ર્વર સો. 3 ૬૮૪૯૨
૬૭૮૪૧ ૨૦ લોધેશ્વર રાઠોર્ ચેતનાબેન મોહન લોઘેશ્ર્વર સો. 3 ૬૮૫૦૦
૬૬૮૫૩ ૨૦ લોધેશ્વર ર્ેલા અલી જવણ લોઘેશ્ર્વર સો. 3 ૬૮૫૦૨



૬૭૭૮૯ ૨૦ લોધેશ્વર રમાર અમરીશ જીણા લોઘેશ્ર્વર સો. 3 ૬૮૪૭૯
૬૭૧૨૨ ૨૦ લોધેશ્વર પઢીયાર કનલપ મહને્ર મવર્ીરોર્ 3 ૬૮૫૦૭
૬૬૩૧૯ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા જગદીશ વીજય લોઘેશ્ર્વર સો. 3 ૬૮૪૯૩
૬૬૩૯૨ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા બીજલ ખલશીલ લોઘેશ્ર્વર સો. 3 ૬૮૪૯૮
૬૬૨૫૯ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા અજલનઁ જયસીંગ લોઘેશ્ર્વર સો. 3 ૬૮૪૬૧
૬૭૩૭૫ ૨૦ લોધેશ્વર બરેર્ીયા ભારતીબેન ગલલાબવસિંગ લોઘેશ્ર્વર સો. 3 ૬૮૪૬૦
૬૭૩૭૬ ૨૦ લોધેશ્વર બરેર્ીયા સવીતા વજેભાઇ લોઘેશ્ર્વર સો. 3 ૬૮૪૫૪
૬૭૦૭૭ ૨૦ લોધેશ્વર પ્જપતી રૂપભાઈ પ્રજપતી લોઘેશ્ર્વર સો. 6 ૬૮૪૬૨
૬૭૩૭૭ ૨૦ લોધેશ્વર બરેર્ીયા હરીભાઈ વજેભાઇ લોઘેશ્ર્વર સો. 6 ૬૮૪૬૫
૬૬૩૯૪ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા બીજસ મગન લોઘેશ્ર્વર સો. 2 ૬૮૪૬૬
૬૬૩૦૯ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ગોવવિંદ રાવસંગ લોઘેશ્ર્વર સો. 4 ૬૮૪૬૭
૬૬૩૨૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા જયેશ મોહન લોઘેશ્ર્વર સો. 2 ૬૮૪૬૮
૬૬૪૨૯ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા રતન બચલ લોઘેશ્ર્વર સો. 3 ૬૮૪૬૯
૬૬૯૫૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા બચલભાઈ ગગંારામભાઈ લોઘેશ્ર્વર સો. 5 ૬૮૪૭૦
૬૬૩૧૪ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ચલન્નીલાલ પરશોતમ લોઘેશ્ર્વર સો. 4 ૬૮૪૭૧
૬૬૨૫૧ ૨૦ લોધેશ્વર જતીયા શારદી ઘનશ્યામ લોઘેશ્ર્વર સો. 1 ૬૮૫૦૪
૬૬૨૫૦ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા કાનજીભાઇ દયાળવસિંહભાઇ લોઘેશ્ર્વર સો. 2 ૬૮૫૦૫
૬૭૦૯૫ ૨૦ લોધેશ્વર પટેલ રાજનભાઈ ચોખેલાલ લોઘેશ્ર્વર સો. 4 ૬૮૪૭૬
૬૮૦૦૫ ૨૦ નવલનગર લોખીલા કદનેશ ચદંલભાઇ નવલ નગર 4 ૬૭૨૫૨
૬૭૦૫૫ ૨૦ નવલનગર વનમાવત વવજયભાઈ બાલકલષ્મ નવલ નગર 3 ૬૭૨૫૧
૬૭૦૫૬ ૨૦ નવલનગર વનમાવત શૈલેષભાઈ બાલકલષ્ન નવલ નગર 2 ૬૭૨૫૦
૬૭૦૬૬ ૨૦ નવલનગર પલકકયા નાથાભાઈ પાચાભાઇ નવલ નગર 2 ૬૭૨૪૯
૬૭૭૦૬ ૨૦ નવલનગર મારૂ રમેશભાઈ નટવરલાલ નવલ નગર 5 ૬૭૨૭૫
૬૬૦૮૮ ૨૦ નવલનગર ચાવર્ા પ્રવવણભાઈ મ્લભાઈ નવલ નગર 4 ૬૭૨૫૬
૬૫૬૦૧ ૨૦ નવલનગર ઓર્ીયા હનીફભાઈ વગલમમદભાઈ નવલ નગર 4 ૬૭૨૫૮
૬૭૬૯૯ ૨૦ નવલનગર મારૂ વનલેષભાઈ જીવાભાઈ નવલ નગર 4 ૬૭૨૫૯
૬૫૫૨૭ ૨૦ નવલનગર અકલત્રા સલરજભાઈ કાનજીભાઈ નવલ નગર 6 ૬૭૨૫૫
૬૮૦૫૭ ૨૦ નવલનગર વ્યાશ ચપંાબેન રેવાશકંર નવલ નગર 1 ૬૭૨૬૬
૬૭૨૨૭ ૨૦ નવલનગર પરમાર રણછોઙભાઈ મગંળભાઇ નવલ નગર 5 ૬૭૨૬૧
૬૭૫૪૧ ૨૦ નવલનગર મકવાણા કદપકભાઈ હસરાજ નવલ નગર 4 ૬૭૨૬૨
૬૭૫૯૪ ૨૦ નવલનગર મકવાણા કહતેશભાઈ હસંરાજ નવલ નગર 4 ૬૭૨૬૩
૬૬૫૭૪ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા કકરીટભાઈ મનસલખભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૮૪૯૭
૬૬૫૮૪ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા હરાસન સોમજીબાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૮૪૯૫
૬૬૬૮૩ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા દલગાબેઁન બટલભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૮૫૦૮
૬૬૬૯૫ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા વનલેશ બટલભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 5 ૬૮૪૬૪
૬૬૨૨૮ ૨૦ લોધેશ્વર જજરીયા ભરતભાઈ ભીખલભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 5 ૬૮૪૫૯
૬૬૩૭૨ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા પકંજ ભરતભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૮૪૫૮
૬૮૨૦૨ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) વવશ્ર્વકમાડ કદગલપકલમાર હરીમોહન ગીતાનગર 4 ૬૬૫૦૦
૬૮૫૮૫ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) સોહલા વજેકણભાઈ ભગવાનભાઈ ગીતાનગર 3 ૬૬૫૦૨
૬૮૫૮૭ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) સોહલા હકરભાઈ વજેકણભાઈ ગીતાનગર 6 ૬૬૫૦૩
૬૮૫૮૬ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) સોહલા સલખાભાઈ વજેકણભાઈ ગીતાનગર 4 ૬૬૫૦૬
૬૮૫૮૪ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) સોહલા દેવાભાઈ વજેકણભાઈ ગીતાનગર 4 ૬૬૪૯૯
૬૫૭૨૭ ૨૦ લોધેશ્વર કારેલીયા અભેવસિંગ પસોતમભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૪૫૭
૬૬૪૭૨ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા શાતંીલાલ પરસોતમભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 6 ૬૮૪૫૬
૬૬૭૦૯ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા રામસીંગભાઇ પરષોત્તમભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૮૪૫૫
૬૬૪૫૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા તારાબેન લાલસીંગભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૪૯૯
૬૮૫૮૨ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) સોહલા ચેલાભાઈ ભગવાનભાઈ ગીતાનગર 4 ૬૬૪૯૮
૬૮૫૮૩ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) સોહલા જગદીશભાઈ ચેલાભાઈ ગીતાનગર 4 ૬૬૪૮૮
૬૭૨૯૧ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) પાદવ સલરેશભાઈ ફળદલભાઈ ગીતાનગર 4 ૬૬૪૯૬
૬૬૫૧૨ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) જૈસ વવજયભાઈ પાચં લરામ ગીતાનગર 5 ૬૬૫૦૪
૬૬૫૧૧ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) જૈસ કકષ્ણમલશરી ગિજમષન ગીતાનગર 6 ૬૬૪૯૪
૬૭૨૯૦ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) પાદવ ગબ્રજેશભાઈ પાચલભાઇ ગીતાનગર 5 ૬૬૪૯૩
૬૭૭૮૦ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) યાદવ રાજેશભાઈ નન્દલાલભાઇ ગીતાનગર 2 ૬૬૪૯૨
૬૬૦૪૩ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) ચલર્ાસમા કદનેશભાઈ કહરાભાઇ ગીતાનગર 3 ૬૬૪૯૧
૬૬૨૫૪ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) જયેશ શ્રીનાથજીભાઈ રામપ્રસાદભાઈ ગીતાનગર 4 ૬૬૪૯૦
૬૮૩૩૪ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) સલરેવશંી બાબલભાઈ રામજીભાઈ ગીતાનગર 4 ૬૬૪૮૯
૬૮૩૩૩ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) સલરેવશંી અજયભાઈ બાબલભાઈ ગીતાનગર 2 ૬૬૫૧૨
૬૮૩૩૫ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) સલરેવશંી રાજલભાઈ ધીરાલાલ ગીતાનગર 4 ૬૬૫૧૪
૬૮૨૧૧ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) શૈક રમેશભાઈ ભાણજીભાઈ ગીતાનગર 4 ૬૬૪૯૭
૬૬૮૨૦ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) કટર્ાણી પરષોતમભાઈ રણજીભાઈ ગીતાનગર 2 ૬૬૫૨૦
૬૬૮૧૯ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) કટર્ાણી જીતેશભાઈ પરષોતમભાઈ ગીતાનગર 3 ૬૬૫૧૯
૬૬૮૨૧ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) કટર્ાણી મહશેભાઈ પરષોતમભાઈ ગીતાનગર 5 ૬૬૫૧૮
૬૭૬૫૮ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) મલાર ધરમવીર સલરેશ માથલર ગીતાનગર 3 ૬૬૫૧૭
૬૬૯૯૯ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) દાવર્ા સજંય મોહનભાઈ ગીતાનગર 4 ૬૬૫૧૬
૬૬૦૨૦ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ઘલઘરેજજયા જગદીશભાઈ પોપટભાઈ રાધા કૃષ્ણનગર 3 ૬૭૯૭૪
૬૮૨૪૦ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર વશખલીયા વેલશીભાઈ મેરામભાઈ રાધા કૃષ્ણનગર 5 ૬૭૯૭૭
૬૮૧૩૩ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર વાઘેલા વલલભભાઈ તલશીભાઈ રાધા કૃષ્ણનગર 5 ૬૭૯૬૨
૬૭૦૨૨ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ધારૈયા બલટાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ રાધા કૃષ્ણનગર 6 ૬૭૯૭૬
૬૬૨૨૯ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર જેજરીયા મગંાભાઈ સોર્ાભાઈ રાધા કૃષ્ણનગર 3 ૬૭૯૬૦
૬૮૬૦૦ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર હાપરા ગોપાલ ગગજીભાઈ રાધા કૃષ્ણનગર 4 ૬૭૯૫૮
૬૮૧૦૨ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર વાઘેલા કદનેશભાઈ નાગજીભાઈ રાધા કૃષ્ણનગર 2 ૬૭૯૫૯
૬૬૭૬૬ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા હમેતંભાઈ પરસોતમભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૪૭૭
૬૬૩૬૬ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા નાથાલાલ કનૈયાલાલ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૮૪૬૩
૬૬૪૨૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા માનવસિંગ નાથાલાલ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૪૭૪
૬૬૪૩૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા રમેશભાઈ નાથાભૈઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 7 ૬૮૪૮૪
૬૬૩૮૯ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા બાબલભાઈ અતલલભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 5 ૬૮૫૦૬
૬૬૬૭૨ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા ચપંાબેન કાટાલાલ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 1 ૬૮૪૮૬



૬૬૫૯૩ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) જીજવણીયા જ્યતંીભાઈ ચનાભાઈ ગીતાનગર 5 ૬૬૫૧૫
૬૬૫૯૭ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) જીજવાણીયા અવશ્વનભાઈ ચનાભાઈ ગીતાનગર 4 ૬૬૫૦૫
૬૮૨૬૬ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) સભાર્ નારણભાઈ વીઠ્ઠલભાઈ ગીતાનગર 4 ૬૬૫૧૩
૬૭૪૩૬ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) બોળીયા કરમાણભાઈ વરજણભાઈ ગીતાનગર 6 ૬૬૫૨૨
૬૭૬૪૫ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) મૈર રૂપાભાઈ પલરાભાઈ ગીતાનગર 4 ૬૬૫૧૧
૬૭૬૫૧ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) મૈરી વવનલભાઈ વવહાભાઈ ગીતાનગર 6 ૬૬૫૧૦
૬૭૭૦૫ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) મારૂ રંઘલભાઈ કલ ંકાભાઈ ગીતાનગર 6 ૬૬૫૦૯
૬૭૬૪૪ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) મૈર છેલાભાઈ કરશનભાઈ ગીતાનગર 5 ૬૬૫૦૮
૬૬૬૦૯ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) જોગરાણા સારાભાઈ દલગજીભાઈ ગીતાનગર 6 ૬૬૫૦૭
૬૬૬૦૮ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) જોગરાણા દલગજીભાઈ માદલ રભાઈ ગીતાનગર 2 ૬૬૪૮૭
૬૬૩૪૨ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા કદપકભાઈ અમ-તભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૪૭૩
૬૬૭૫૬ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા વીજયસીહ માનસીહ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 5 ૬૮૪૮૩
૬૭૭૩૮ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) મીર ઓઘર્ભાઈ મોતીભાઈ ગીતાનગર 6 ૬૬૫૨૧
૬૫૭૬૫ ૨૦ ગીતાનગર (ગોર્લ રોર્) કોર્ીયા કમલેષભાઈ સવજીભાઈ ગીતાનગર 5 ૬૬૪૯૫
૬૮૦૮૮ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર વાઘેલા કેશવભાઈ કદનેશભાઈ રાધા કૃષ્ણનગર 5 ૬૭૯૫૭
૬૮૧૩૦ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર વાઘેલા લાલજીભાઈ કદનેશભાઈ રાધા કૃષ્ણનગર 3 ૬૭૯૬૩
૬૭૨૪૮ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર પરમાર સનજીભાઈ રૂપાભાઈ રાધા કૃષ્ણનગર 4 ૬૭૯૬૭
૬૭૨૪૪ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર પરમાર વવજયભાઈ બચલભાઈ રાધા કૃષ્ણનગર 3 ૬૭૯૭૩
૬૭૨૫૧ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર પરમાર હરસલખભાઈ સલખાભાઈ રાધા કૃષ્ણનગર 4 ૬૭૯૭૨
૬૭૪૭૫ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ભલરીયા હમેરાજભાઈ મગનભાઈ રાધા કૃષ્ણનગર 6 ૬૭૯૭૧
૬૬૯૦૦ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ર્ામોર જલવવસિંગભાઈ નરજલભાઈ રાધા કૃષ્ણનગર 3 ૬૭૯૭૦
૬૭૨૪૯ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર પરમાર સલરમાનભાઈ રાજનભાઈ રાધા કૃષ્ણનગર 5 ૬૭૯૬૯
૬૭૪૦૩ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર બાભંરીયા રમેશભાઈ ગલમજીભાઈ રાધા કૃષ્ણનગર 5 ૬૭૯૬૮
૬૭૪૦૪ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર બાભંરીયા રોકહતભાઈ મોથલભાઈ રાધા કૃષ્ણનગર 4 ૬૭૯૬૧
૬૮૦૨૨ ૨૦ કલયાણનગર વેગર્ા જેઠાભાઈ બેચરભાઈ કલયાણનગર 4 ૬૬૩૫૦
૬૮૦૨૧ ૨૦ કલયાણનગર વેગર્ા ખોર્ાભાઈ જેઠાભાઈ કલયાણનગર 6 ૬૬૩૪૯
૬૭૨૨૬ ૨૦ કલયાણનગર પરમાર રઘલભાઈ ટપલભાઈ કલયાણનગર 5 ૬૬૩૪૮
૬૮૫૭૦ ૨૦ કલયાણનગર સોલકંી સલખાભાઈ પે્રમજીભાઈ કલયાણનગર 2 ૬૬૩૪૭
૬૮૫૫૩ ૨૦ કલયાણનગર સોલકંી રાજલભાઈ સલખાભાઈ કલયાણનગર 5 ૬૬૩૪૬
૬૮૫૧૬ ૨૦ કલયાણનગર સોલકંી પ્રવીણભાઈ સલખાભાઈ કલયાણનગર 5 ૬૬૩૪૫
૬૮૩૯૦ ૨૦ કલયાણનગર સાગર્ીયા દેવજીભાઈ રામાભાઈ કલયાણનગર 2 ૬૬૩૩૫
૬૬૫૬૪ ૨૦ કલયાણનગર જદવ વીરાભાઈ વાલાભાઈ કલયાણનગર 2 ૬૬૩૪૩
૬૬૫૬૧ ૨૦ કલયાણનગર જદવ રઘલભાઈ વીરાભાઈ કલયાણનગર 4 ૬૬૩૫૧
૬૮૧૮૨ ૨૦ કલયાણનગર વાળા વવજયભાઈ હરીભાઈ કલયાણનગર 4 ૬૬૩૪૧
૬૫૯૭૧ ૨૦ કલયાણનગર ગોહલે મગંાભાઈ ભીમાભાઈ કલયાણનગર 2 ૬૬૩૪૦
૬૮૧૨૬ ૨૦ કલયાણનગર વાઘેલા રવીભાઈ લખીરામભાઈ 3 ૬૬૩૩૯
૬૭૫૧૬ ૨૦ કલયાણનગર ભોજણી ગગંાબેન હરેશભાઈ કલયાણનગર 6 ૬૬૩૩૮
૬૭૫૧૫ ૨૦ કલયાણનગર ભોજણી અમતૃબેન મલળજીભાઈ કલયાણનગર 2 ૬૬૩૩૬
૬૮૧૫૮ ૨૦ કલયાણનગર વાણીયા ગણેશભાઈ ભીખાભાઈ કલયાણનગર 5 ૬૬૩૩૭
૬૭૨૦૮ ૨૦ કલયાણનગર પરમાર ભરતભાઈ ભીખલભાઈ કલયાણનગર 6 ૬૬૩૩૪
૬૬૧૦૬ ૨૦ કલયાણનગર ચાવર્ા રામજીભાઈ ગોરાભાઈ કલયાણનગર 5 ૬૬૩૫૯
૬૫૯૪૨ ૨૦ કલયાણનગર ગોસ્વામી મનોજભાઈ પ્રફુલભાઈ કલયાણનગર 4 ૬૬૩૪૨
૬૭૫૧૭ ૨૦ કલયાણનગર ભોજણી રમેશભાઈ ચનાભાઈ કલયાણનગર 5 ૬૬૩૪૪
૬૭૮૬૪ ૨૦ કલયાણનગર રાઠોર્ પમાભાઈ પજૂભાઈ કલયાણનગર 3 ૬૬૩૬૬
૬૬૦૮૩ ૨૦ કલયાણનગર ચાવર્ા દીનેશભાઈ આંબાભાઈ કલયાણનગર 4 ૬૬૩૬૫
૬૮૧૫૨ ૨૦ વશવનગર વાઢેર જશવતંભાઈ પરમાભાઈ કૃષ્ણનગર મેઇન રોર્ 5 ૬૮૬૦૮
૬૮૨૧૦ ૨૦ વશવનગર વીષ્ણલસ્વામી બળદેવભાઈ કાન્તીલાલ વશવનગર 4 ૬૮૬૦૭
૬૭૫૬૭ ૨૦ વશવનગર મકવાણા મનસલખભાઈ ભીમજીભાઇ વશવનગર 4 ૬૮૫૫૫
૬૭૯૧૭ ૨૦ વશવનગર રાઠોર્ સરોજબેન વનરાજવસિંહ વશવનગર 2 ૬૮૬૦૬
૬૭૮૭૮ ૨૦ વશવનગર રાઠોર્ મગંલવસિંહ વનરાજવસહ વશવનગર 4 ૬૮૬૦૪
૬૮૨૫૬ ૨૦ વશવનગર સચંાણીયા કહરેનભાઈ મનલભાઇ વશવનગર 4 ૬૮૫૭૮
૬૮૨૫૫ ૨૦ વશવનગર સચંાણીયા સજંય મનલભાઇ વશવનગર 3 ૬૮૬૧૭
૬૮૦૫૪ ૨૦ વશવનગર વણોલ મનીષભાઈ ધનજીભાઇ વશવનગર 4 ૬૮૫૯૨
૬૮૦૫૫ ૨૦ વશવનગર વણોલ રાજેશભાઈ ધનજીભાઇ વશવનગર 4 ૬૮૫૬૮
૬૫૮૬૯ ૨૦ વશવનગર ગઢવી શાતંીભાીી પનૂાભાઈ વશવનગર 2 ૬૮૫૬૭
૬૫૮૫૮ ૨૦ વશવનગર ગઢવી રઘલભાઈ શાતંીભાઈ વશવનગર 5 ૬૮૫૬૬
૬૫૮૬૨ ૨૦ વશવનગર ગઢવી વશરામ લાભલભાઈ વશવનગર 5 ૬૮૫૬૫
૬૫૮૫૧ ૨૦ વશવનગર ગઢવી અવશ્વનભાઈ લાભલભાઈ વશવનગર 5 ૬૮૫૬૪
૬૫૮૬૧ ૨૦ વશવનગર ગઢવી લાભલભાઈ કરશનભાઈ વશવનગર 2 ૬૮૫૬૩
૬૫૮૬૩ ૨૦ વશવનગર ગઢવી વાલાભાઈ રામબાઈ વશવનગર 3 ૬૮૫૫૪
૬૬૮૯૯ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ર્ામાર રાજલભાઈ કાળુભાઈ રાધા કૃષ્ણનગર 3 ૬૭૯૭૫
૬૮૦૮૫ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર વહાણીક્યા મગનભાઈ રાજેશભાઈ રાધા કૃષ્ણનગર 4 ૬૭૯૬૬
૬૫૬૫૪ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર કલરેશી અલારખા જીવાભાઈ રાધા કૃષ્ણનગર 2 ૬૭૯૬૫
૬૫૫૭૫ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર અંબાસણા હરેશભાઈ કહતેશભાઈ રાધા કૃષ્ણનગર 4 ૬૭૯૬૪
૬૫૯૭૦ ૨૦ કલયાણનગર ગોહલે બટલકભાઈ અરજણભાઈ કલયાણનગર 4 ૬૬૩૬૪
૬૫૯૫૯ ૨૦ કલયાણનગર ગોહલે અશોકભાઈ અરજણભાઈ કલયાણનગર 6 ૬૬૩૬૩
૬૭૮૮૨ ૨૦ કલયાણનગર રાઠોર્ મનસલખભાઈ ભીખાભાઈ 2 ૬૬૩૬૨
૬૭૮૯૮ ૨૦ કલયાણનગર રાઠોર્ રમેશભાઈ મનસલખભાઈ કલયાણનગર 4 ૬૬૩૬૧
૬૭૮૬૨ ૨૦ કલયાણનગર રાઠોર્ નરેશભાઈ મનસલખભાઈ કલયાણનગર 2 ૬૬૩૫૨
૬૭૫૬૩ ૨૦ કલયાણનગર મકવાણા મેઘીદાસ બેચરદાસ કલયાણનગર 3 ૬૬૩૬૦
૬૭૫૯૨ ૨૦ કલયાણનગર મકવાણા હસમલખ મેઘીદાસ કલયાણનગર 8 ૬૬૩૬૭
૬૭૫૯૦ ૨૦ કલયાણનગર મકવાણા સલરેશભાઈ મેઘીદાસ કલયાણનગર 4 ૬૬૩૫૮
૬૭૯૨૬ ૨૦ કલયાણનગર રાઠોર્ હરેશભાઈ ભીખાભાઈ કલયાણનગર 3 ૬૬૩૫૭
૬૭૮૭૧ ૨૦ કલયાણનગર રાઠોર્ પરૂીબેન ભીખાભાઈ કલયાણનગર 2 ૬૬૩૫૬
૬૭૮૪૭ ૨૦ કલયાણનગર રાઠોર્ જગદીશભાઈ ભીખાભાઈ કલયાણનગર 3 ૬૬૩૫૫
૬૮૪૭૧ ૨૦ કલયાણનગર સોલકંી મહશેભાઈ પાલાભાઈ કલયાણનગર 4 ૬૬૩૫૪
૬૮૪૧૬ ૨૦ વશવનગર વસિંધવ ભલપેન્ર પોપટભાઈ વશવનગર 4 ૬૮૫૬૧



૬૭૪૬૨ ૨૦ કલયાણનગર ભ ૂભંરીયા હમીરભાઈ ભલરાભાઈ વશવનગર 3 ૬૬૩૫૩
૬૮૩૮૫ ૨૦ વશવનગર સેવર કરમશીભાઈ વસતંભાઇ વશવનગર 3 ૬૮૫૬૯
૬૮૨૨૧ ૨૦ વશવનગર શેખપઠાણ મહલમદઆખમ ફઝ્લઆખમ વશવનગર 5 ૬૮૫૫૯
૬૫૬૬૪ ૨૦ વશવનગર કલોલા પલષ્પાબેન કાનજીભાઇ વશવનગર 4 ૬૮૫૫૮
૬૬૧૮૫ ૨૦ વશવનગર ચૌહાણ રાજેશ બચલભાઇ વશવનગર 5 ૬૮૫૫૭
૬૮૩૮૬ ૨૦ વશવનગર સેવાર રાજેશ કરમશીભાઇ વશવનગર 9 ૬૮૫૫૬
૬૬૯૨૯ ૨૦ વશવનગર વત્રવેદી સખદેવ ગોપાલભાઈ વશવનગર 1 ૬૮૫૭૬
૬૮૧૬૪ ૨૦ વશવનગર વાની મહશે મગનભાઈ વશવનગર 4 ૬૮૫૬૦
૬૬૮૬૭ ૨૦ વશવનગર ર્ાગંર વાલાભાઈ દેવાભાઈ વશવનગર 4 ૬૮૫૬૨
૬૬૨૩૫ ૨૦ વશવનગર જેઠવા કાન્તીભાઈ વવરજીભાઈ વશવનગર 5 ૬૮૫૮૪
૬૬૮૬૦ ૨૦ વશવનગર ર્ાગંર દેવાભાઈ રાજભાઈ વશવનગર 3 ૬૮૫૮૩
૬૭૧૪૭ ૨૦ વશવનગર પ્રજપવત વેનાભાઈ કરશનભાઈ વશવનગર 3 ૬૮૫૮૨
૬૫૮૬૪ ૨૦ વશવનગર ગઢવી વવજયભાઈ બાબલભાઈ વશવનગર 4 ૬૮૫૮૧
૬૫૮૫૯ ૨૦ વશવનગર ગઢવી રણજીત વાલાભાઈ વશવનગર 3 ૬૮૫૮૦
૬૫૮૫૬ ૨૦ વશવનગર ગઢવી પ્રદીપભાઈ નારણભાઈ વશવનગર 5 ૬૮૫૭૯
૬૫૮૫૪ ૨૦ વશવનગર ગઢવી કદલીપભાઈ નારણભાઈ વશવનગર 4 ૬૮૫૭૦
૬૫૮૫૭ ૨૦ વશવનગર ગઢવી પ્રવવણભાઈ દેવસલરભાઈ વશવનગર 5 ૬૮૫૭૭
૬૫૮૫૫ ૨૦ વશવનગર ગઢવી નરેશભાઈ દેવસલરભાઈ વશવનગર 4 ૬૮૫૮૫
૬૫૮૬૮ ૨૦ વશવનગર ગઢવી શાતંીભાઈ ભલાભાઈ વશવનગર 4 ૬૮૫૭૫
૬૮૧૪૨ ૨૦ વશવનગર વાઘેલા હમેતંભાઈ લાખાભાઈ વશવનગર 4 ૬૮૫૭૪
૬૫૮૬૫ ૨૦ વશવનગર ગઢવી વવજયભાઈ હરદાષભાઈ વશવનગર 3 ૬૮૫૭૩
૬૫૭૧૮ ૨૦ વશવનગર કાનગર્ ખેગરભાઈ ર્ાયાભાઈ વશવનગર 4 ૬૮૫૭૨
૬૫૮૬૭ ૨૦ વશવનગર ગઢવી શ્યામભાઈ વવરેન્રભાઈ વશવનગર 4 ૬૮૫૭૧
૬૫૮૬૬ ૨૦ વશવનગર ગઢવી વવરાજભાઈ જેરામભાઈ વશવનગર 5 ૬૮૬૦૫
૬૭૨૮૯ ૨૦ વશવનગર પાર્ોલીયા વવનોદભાઈ ભાવત લરભાઈ વશવનગર 5 ૬૮૬૧૮
૬૭૫૬૧ ૨૦ વશવનગર મકવાણા ભરૂાભાઈ તેજભાઈ વશવનગર 3 ૬૮૬૧૦
૬૬૯૨૬ ૨૦ વશવનગર વત્રયાગા મેપાભાઈ મોહનભાઈ વશવનગર 5 ૬૮૬૦૨
૬૭૯૫૨ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી રામાવત હરીદાસ પરૂણદાસ ભોલેનાથ 4 ૬૭૭૮૭
૬૬૨૦૮ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ચૌહાણ સેજલબા પ્રભાતવસિંહ ભોલેનાથ 3 ૬૭૮૨૯
૬૮૦૭૫ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી વરણીયા જલપાબા વવિમવસિંહ ભોલેનાથ 2 ૬૭૭૬૬
૬૭૬૧૫ ૨૦ વશવનગર મણવર કદગલપભાઈ ભીખલભાઈ વશવનગર 4 ૬૮૬૧૨
૬૭૭૨૪ ૨૦ વશવનગર વમયાત્રા હકરભાઈ મોહનભાઈ વશવનગર 4 ૬૮૬૧૩
૬૭૭૨૨ ૨૦ વશવનગર વમયાત્રા મેઘાભાઈ મોહનભાઈ વશવનગર 5 ૬૮૬૧૪
૬૭૭૨૧ ૨૦ વશવનગર વમયાત્રા પ્રભાતભાઈ મોહનભાઈ વશવનગર 4 ૬૮૬૧૫
૬૬૮૬૯ ૨૦ વશવનગર ર્ાગંર વવરાભાઈ ગબજલભાઈ વશવનગર 4 ૬૮૬૧૬
૬૬૮૫૭ ૨૦ વશવનગર ર્ાગંર જયરાજભાઈ વવરાભાઈ વશવનગર 2 ૬૮૫૯૪
૬૬૨૫૩ ૨૦ વશવનગર જળુ અવનલભાઈ રામભાઈ વશવનગર 3 ૬૮૬૧૧
૬૫૯૩૨ ૨૦ વશવનગર ગોંર્લીયા રસીકભાઈ જીણાભાઈ વશવનગર 3 ૬૮૬૦૯
૬૫૯૨૪ ૨૦ વશવનગર ગોંર્લીયા જીતેશભાઈ રસીકભાઈ વશવનગર 3 ૬૮૫૮૭
૬૮૫૩૨ ૨૦ વશવનગર સોલકંી મનલભાઈ કરશનભાઈ વશવનગર 2 ૬૮૫૮૮
૬૮૫૨૮ ૨૦ વશવનગર સોલકંી મલકેશભાઈ મનલભાઈ વશવનગર 4 ૬૮૫૮૯
૬૮૧૬૯ ૨૦ વશવનગર વારા શાન્તીલાલ લાધાભાઈ વશવનગર 4 ૬૮૫૯૦
૬૮૧૬૮ ૨૦ વશવનગર વારા મહને્રભાઈ લાધાભાઈ વશવનગર 4 ૬૮૫૯૧
૬૫૮૬૦ ૨૦ વશવનગર ગઢવી રાજેષભાઈ નરષતભાઈ વશવનગર 3 ૬૮૬૦૧
૬૬૯૯૩ ૨૦ વશવનગર દેશીયા દેવરાજભાઈ હરસલરભાઈ વશવનગર 2 ૬૮૫૯૩
૬૭૨૭૬ ૨૦ વશવનગર પાટલીયા ધમેન્રભાઈ દીનેશભાઈ વશવનગર 4 ૬૮૫૮૬
૬૮૪૦૫ ૨૦ વશવનગર વસિંઘવ બાબલભાઈ માધાભાઈ વશવનગર 2 ૬૮૫૯૫
૬૮૪૦૮ ૨૦ વશવનગર વસિંઘવ વવરેન બાબલભાઈ વશવનગર 3 ૬૮૫૯૬
૬૫૮૫૨ ૨૦ વશવનગર ગઢવી જગદીશભાઈ ભલાભાઈ વશવનગર 6 ૬૮૫૯૭
૬૫૬૯૬ ૨૦ વશવનગર કવલલ કમલેષભાઈ ભલાભાઈ વશવનગર 6 ૬૮૫૯૮
૬૮૫૮૯ ૨૦ વશવનગર હર્ીયલ ચેતન ગલણવતંભાઈ વશવનગર 4 ૬૮૫૯૯
૬૮૫૮૮ ૨૦ વશવનગર હર્ીયલ ગલણવતંભાઈ ટપ્પલભાઈ વશવનગર 2 ૬૮૬૦૦
૬૭૭૮૨ ૨૦ વશવનગર રંગાણી સજંયભાઈ રવજીભાઈ વશવનગર 4 ૬૮૬૦૩
૬૬૦૩૫ ૨૦ વશવનગર ઘોર્ીયા હસંાબેન હમીરભાઈ વશવનગર 3 ૬૮૫૪૧
૬૮૨૪૬ ૨૦ વશવનગર શીશાગીયા મનોજભાઈ ત લલસીભાઈ વશવનગર 4 ૬૮૫૪૨
૬૭૩૮૩ ૨૦ વશવનગર બરારીયા મનસલખભાઈ જેસગંભાઈ વશવનગર 4 ૬૮૫૪૩
૬૬૭૮૭ ૨૦ વશવનગર ઝાલા નટવરવસિંહ રતનવસિંહ વશવનગર 5 ૬૮૫૪૪
૬૭૯૪૯ ૨૦ વશવનગર રામાવત ભૈરવદાસ હીરાદાસ વશવનગર 4 ૬૮૫૪૫
૬૭૯૫૩ ૨૦ વશવનગર રામાવત હરીદાસ શોભારામદાસ વશવનગર 4 ૬૮૫૪૬
૬૬૨૫૬ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી જરંલ ર્ાઇબેન ર્ાયાભાઈ ભોલેનાથ 1 ૬૭૮૨૪
૬૬૮૨૮ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ટોર્ીયા મોહનભાઈ જીવણભાઈ ભોલેનાથ 5 ૬૭૮૨૫
૬૫૮૭૦ ૨૦ વશવનગર ગઢવી હરસલરભાઈ જીવાભાઈ વશવનગર 2 ૬૮૫૪૭
૬૫૮૫૩ ૨૦ વશવનગર ગઢવી દેશખભાઈ હરસલરભાઈ વશવનગર 3 ૬૮૫૫૩
૬૮૪૮૧ ૨૦ વશવનગર સોલકંી કાન્તાબેન ભીખલભાઈ વશવનગર 1 ૬૮૫૪૮
૬૮૫૧૦ ૨૦ વશવનગર સોલકંી પ્રફુલભાઈ ભીખલભાઈ વશવનગર 4 ૬૮૫૪૦
૬૮૪૩૦ ૨૦ વશવનગર સીરોયા મનસલખભાઈ જદવભાઈ વશવનગર 5 ૬૮૫૪૯
૬૭૮૯૯ ૨૦ વશવનગર રાઠોર્ રમાબેન હમેતંભાઈ વશવનગર 1 ૬૮૫૫૦
૬૭૨૫૫ ૨૦ વશવનગર પરસાર્ીયા રમેશભાઈ કાનાભાઈ વશવનગર 3 ૬૮૫૫૧
૬૭૨૫૪ ૨૦ વશવનગર પરસાર્ીયા અરવવિંદભાઈ રમેશભાઈ વશવનગર 2 ૬૮૫૫૨
૬૬૧૬૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ચૌહાણ ગબપીનભાઈ રામદાસભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૫૭૭
૬૬૧૬૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ચૌહાણ પે્રમજીભાઈ રામદાસભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૯૮૧
૬૮૫૦૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી ધીરલભાઈ હરીભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૯૮૩
૬૮૫૦૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી ધનસલખભાઈ ધીરલભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૮૯૮
૬૮૫૦૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી ધનજીભાઈ ધીરલભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૯૮૬
૬૬૨૦૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ચૌહાણ સતંોષભાઈ ધીરલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૯૧૨
૬૭૫૯૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મકવાણા હરસલખભાઈ પોપટભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૮૧૫
૬૬૦૦૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ગૌતમ કનૈયાલાલ જયરામભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૮૧૬



૬૬૮૯૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ર્ાભી કલ ંવરબેન રામજીભાઈ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૮૧૭
૬૮૩૯૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સારતીયા ગાડલભાઈ મસમય અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૮૧૮
૬૭૩૨૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) પીન્મરા મનસલરઅલી સવકતઅલી અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૮૧૯
૬૭૩૦૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વપન્જરા મકસલદઅલી સૌકતઅલી અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૮૨૦
૬૬૦૦૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ગૌતમ કદપકભાઈ મહારાજદીન અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૮૨૧
૬૭૩૦૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વપન્જરા મહબેલલઅલી સૌકતઅલી અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૮૨૨
૬૬૦૧૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ગૌતમ સલસારામ મહારાજદીન અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૮૨૯
૬૬૦૦૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ગૌતમ જગદીશ મહારાજકદન અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૮૨૭
૬૮૦૫૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વઢીયારા બાબલભાઈ મગનભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૭૮૭
૬૮૦૪૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વઢીયારા કદનેશભાઈ બાબલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૭૮૮
૬૮૦૪૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વઢીયારા ધીરલભાઈ સોમભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૭૮૯
૬૬૦૦૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ગૌતમ રામકેવલ બેકારલ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૭૯૧
૬૬૦૦૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ગૌતમ રામમનોહર આલગલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૯૩
૬૭૬૩૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મનોહર મેષનલકદન વનબરમનીહાર અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૯૪
૬૭૭૫૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મોઢવાણીયા ચદલ ંભાઈ મોઠાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૭૯૫
૬૫૬૮૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલવરીયા મહાદેવભાઈ મગનભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૭૯૬
૬૫૬૬૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલવકરયા કંકલબેન મગનભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 1 ૬૫૭૯૭
૬૭૨૭૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) પાટર્ીયા રવશકભાઈ સામતંભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૮૧૩
૬૫૬૬૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલવકરયા દફરદભાઈ લખમણભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૯૯
૬૮૦૪૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વકઢયારા રાજલભાઈ જગાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 8 ૬૫૭૮૬
૬૫૮૩૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ગલજરવારીયા કદનેશભાઈ વેરજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૮૦૧
૬૬૯૩૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) તસાણીયા ટપલભાઈ રામજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૮૦૨
૬૬૫૧૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) જસાણીયા દેવરાજભાઈ ટપલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૮૦૩
૬૬૫૨૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) જસાણીયા બાબાભાઈ ટપલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૮૦૪
૬૭૭૭૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) યાદવ વનમળંભાઈ વશવજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૮૦૫
૬૭૭૭૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) યાદવ અશોકભાઈ વશવજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૮૭૩
૬૭૯૧૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ સલરેશભાઈ ્લટપ્રસાદ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૮૭૪
૬૭૬૩૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મનીહાર ઇશ્રાઇલભાઈ વનહાજએહમદ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૮૭૭
૬૬૦૦૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ગૌતમ ગબમલ મહારાદીન અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૮૭૮
૬૭૬૩૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મનીહાર અિમઅલી અબ્દલલજલોલ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૮૭૯
૬૭૬૩૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મનીહાર મલબારકઅલી અબ્દલલજલીલ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૮૮૦
૬૭૬૩૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મનીહાર અબ્દલલજલીલ કરમઅલી અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૮૮૧
૬૭૬૩૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મનીહાર મોહમદસલીમ અકબરઅલી અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૮૮૨
૬૮૨૬૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સમૈચા અશોકભાઈ તાલજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૮૮૩
૬૮૨૬૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સમૈચા અમરવસિંહભાઈ વાલજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૮૯૯
૬૮૨૮૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સમૈચા વાલજીભાઈ વતવજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૮૮૫
૬૬૫૨૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) જસાણીયા ભલપતભાઈ ટપલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૮૭૧
૬૮૦૪૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વઢવાણીયા અશોકભાઈ વમકાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૮૪૮
૬૮૧૦૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા ધીરૂભાઈ બાબલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૮૪૯
૬૮૧૧૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા બાબલભાઈ ચનાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૮૫૦
૬૮૦૯૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા જયરામભાઈ બાબલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૮૫૧
૬૬૫૧૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) જસાણીયા કદનેશભાઈ લક્ષ્મણભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 8 ૬૫૮૫૨
૬૮૫૪૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી રમેશભાઈ ભીમાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 8 ૬૫૮૫૩
૬૬૫૨૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) જસાણીયા લક્ષ્મણભાઈ રામજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૮૫૪
૬૬૫૨૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) જસાણીયા ભરતભાઈ લક્ષ્મણભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૮૭૦
૬૬૫૧૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) જસાણીયા પ્રવવણભાઈ લક્ષ્મણભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૮૫૬
૬૬૫૧૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) જસણીયા ગભરૂભાઈ લક્ષ્મણભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૮૪૩
૬૬૦૫૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ચલર્ાસમા મેરૂભાઈ ભીખાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૮૫૮
૬૮૩૬૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ બોઘાભાઈ હવમરભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૮૫૯
૬૮૩૭૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ વવજયભાઈ હમીરભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૮૬૦
૬૮૩૪૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ કાબલભાઈ હમીરભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૮૬૧
૬૮૩૬૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ મનજીભાઈ રામજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૮૬૨
૬૮૩૪૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ કાળુભાઈ દલાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 8 ૬૫૮૬૩
૬૮૩૫૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ જવલીબેન દલાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 1 ૬૫૮૬૪
૬૮૩૫૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ ફતાભાઈ વસદાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૮૬૫
૬૮૩૬૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ ભલદરભાઈ પ્રતાપભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૮૧૨
૬૮૩૭૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ રતીભાઈ પ્રતાપભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૮૬૯
૬૭૮૫૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ દલાભાઈ બાબલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૮૬૮
૬૮૫૧૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી પ્રવવણભાઈ દલલાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૮૬૭
૬૮૫૪૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી માના રામાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૮૬૬
૬૭૯૬૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાવળ શાતંી કલાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૮૪૭
૬૭૫૫૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મકવાણા ભગવાન લાલાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૮૪૬
૬૮૫૫૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી રામજી નાનજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૮૪૫
૬૮૪૯૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી જગમાલ રામા અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૮૪૪
૬૮૫૬૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી વાલા રામા અટીકા વાઘરીવાસ 8 ૬૫૮૮૪
૬૮૪૭૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી કરશન રામા અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૮૮૬
૬૭૪૮૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ભાટ્ટી તરસી લાખા અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૮૫૭
૬૭૪૮૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ભાટ્ટી હીરા તરસી અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૮૯૭
૬૭૮૪૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ ચમન લખા અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૮૯૬
૬૮૧૦૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા પે્રમજીભાઈ માધાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૮૯૫
૬૫૬૯૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલવરીયા વવનોદભાઈ નાથાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૮૯૪
૬૫૬૮૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલવરીયા દેવાભાઈ ધનજી અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૮૯૩
૬૫૯૩૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ગોતમ સલખલાલ રામસગત અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૮૯૨
૬૫૫૪૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસેરી મલસ્તાકભાઈ સાબેરભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૮૯૧
૬૫૫૬૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી મલખ્તાર સાબીર અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૮૯૦
૬૬૯૩૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) તાબે જીતલભાઈ રાજલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 9 ૬૫૮૮૯
૬૬૯૩૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) તાખે રાજલભાઈ ગારં્ાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૮૮૮



૬૮૩૭૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ શારદાબેન છગનભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૮૮૭
૬૮૩૮૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ હમીર છગન અટીકા વાઘરીવાસ 9 ૬૫૮૭૬
૬૮૩૬૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ માલાબેન જગાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૮૭૫
૬૫૫૫૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી નાનમલન નનકલ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૮૭૨
૬૫૫૨૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સગંલબેન પ્રય્યારૂભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૮૪૧
૬૬૦૨૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ઘેરા અમારામ પ્રય્યારૂભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૭૯૮
૬૬૦૨૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ઘેરા નાથાભાઈ પ્યારૂભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૮૫૫
૬૫૫૬૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી મન્લર અલી અકબર અલી અટીકા વાઘરીવાસ 9 ૬૫૮૧૧
૬૫૫૫૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી નજીર અહમેદ બરસાત લ અહમેદ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૮૧૦
૬૫૫૬૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી મકસલદઅલી કાસીમ અલી અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૮૦૯
૬૫૫૪૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી અબ્દલલરહમેાન નનકલ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૮૦૮

૬૭૩૬૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) બેગન મોહમદ નનકન સનાય મૈદીયસન અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૮૦૭
૬૮૩૫૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ દલલાભાઈ બચલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૮૦૬
૬૮૩૬૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ બચલભાઈ સીદાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૮૦૦
૬૮૩૪૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ કાળુભાઈ તરસીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૮૪૦
૬૮૩૭૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ રમજલભાઈ પ્રતાપભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૮૩૯
૬૮૩૭૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ શાતંીભાઈ રામજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૮૩૮
૬૮૩૫૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ પઠાર સીદાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૮૩૭
૬૮૩૭૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ લક્ષ્મણભાઈ સીદાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૮૩૬
૬૮૧૨૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા રઘલ રામા અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૮૩૫
૬૬૫૨૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) જસાણીયા સજંયભાઈ વવિમભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૮૩૪
૬૬૫૨૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) જસાણીયા વવિમભાઈ રામજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૮૩૩
૬૬૫૨૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) જસાણીયા મલકેશભાઈ વવઠ્ઠલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૮૩૨
૬૬૦૩૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ચલર્ાસમા કમલેષભાઈ ગભખાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 8 ૬૫૮૩૧
૬૬૦૪૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ચલર્ાસમા ધીરૂભાઈ ભીખાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૮૩૦
૬૬૦૪૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ચલર્ાસમા ભલપતભાઈ ભગાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૮૧૪
૬૬૦૫૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ચલર્ાસમા રવજીભાઈ મલખાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૮૨૮
૬૭૦૪૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) નાથ જીવલબેન ગીગાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૮૪૨
૬૭૦૪૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) નાથ ભલપતભાઈ ગીગાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૮૨૬
૬૬૦૫૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ચલર્ાસમા માવજીભાઈ પલજંભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૮૨૫
૬૬૦૫૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ચલર્ાસમા સજંયભાઈ માવજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૮૨૪
૬૬૦૪૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ચલર્ાસમા ભીખાભાઈ મોહનભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૮૨૩
૬૬૦૩૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ચલર્ાસમા અશોકભાઈ મનજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૯૮૨
૬૮૪૮૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી કકશન લાલજી અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૯૮૦
૬૭૦૦૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ધડલ અશોક અનલભંાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૯૭૯
૬૭૫૪૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મકવાણા દલગેઁશ ર્ાયાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 8 ૬૫૯૭૮
૬૭૫૭૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મકવાણા રાજલ દલગેઁશભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૯૭૭
૬૬૯૭૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) દેલવાના સલરેશ સવસીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૯૭૬
૬૫૮૧૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ખાગરવાળા કદલીપ મનસલખ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૯૭૫
૬૭૫૭૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મકવાણા રમેશ મનજી અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૯૭૪
૬૭૨૧૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) પરમાર મગંલભાઈ ખોળાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૯૭૩
૬૭૨૩૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) પરમાર રાજલ ખોળા અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૯૭૨
૬૭૫૮૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મકવાણા લાલાભાઈ જીવાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૯૫૭
૬૮૧૦૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા તખલભાઈ પથલભંાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૯૭૦
૬૭૧૦૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) પઠાણા રફીકભાઈ કાસમભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૯૮૪
૬૮૫૩૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી મલન્નાભાઈ મકનભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૯૬૮
૬૮૫૬૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી વવશાલ મલન્નાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૯૬૭
૬૮૪૭૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી કનલભાઈ પે્રમજી અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૯૬૬
૬૫૯૩૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ગોતમ રામકલમાર રામ સભાર અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૯૬૫
૬૮૫૭૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી સતંોષ ધીરૂભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૯૬૪
૬૬૧૯૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ચૌહાણ રાશલભાઈ આશમભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 9 ૬૫૯૬૩
૬૫૬૭૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલવરીયા કનલભાઈ નાથાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૯૬૨
૬૫૬૭૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલવરીયા ર્ાયાભાઈ નાથાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૯૬૧
૬૮૩૭૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ રમેશ જગાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૯૬૦
૬૮૩૭૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ શાતંીભાઈ રામજી અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૯૯૭
૬૫૫૬૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી સલઉદ દીન મહોમદ જહઉદ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૯૫૮
૬૫૫૪૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી અનલરંી દીન મહોમદ જહઉદ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૯૭૧
૬૮૧૩૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા વવનોદ પે્રમજી અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૬૦૦૫
૬૫૫૫૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી ફરીદલલ હસન ગલલામ અલી અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૬૦૦૦
૬૭૯૧૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ સલરેશભાઈ લનભારામ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૬૦૦૧

૬૭૬૩૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મનીહાર
મોંહમ્જમદ 

જીબ્રાહીલ નીયાજ એહમદ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૬૦૦૨
૬૫૫૬૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી મનસલરઅલી મકસલદઅલી અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૬૦૧૨
૬૫૫૫૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી નાનબાબલ નનકલ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૬૦૦૪
૬૬૦૦૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ગૌતમ દીનેશ રામચરં અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૯૯૯
૬૮૩૫૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ ધીરૂભાઈ બચલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૬૦૦૬
૬૫૬૧૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ઇદરીસી અશરફભાઈ સમશેરભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૬૦૦૭
૬૮૩૮૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ શીવાભાઈ દલાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 9 ૬૬૦૦૮
૬૮૩૫૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ જગાભાઈ શીવાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૬૦૦૯
૬૮૩૫૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ દીલીપ શીવાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૬૦૧૦
૬૮૩૫૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ જગાભાઈ બાબલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૬૦૧૧
૬૮૩૮૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ હમીર દલા અટીકા વાઘરીવાસ 8 ૬૫૯૮૫
૬૫૫૪૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી કમરૃદ્દીન સાવેદઅની અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૯૯૮
૬૫૫૫૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી ફકારૂદીન સાવૈદ અલી અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૬૦૦૩
૬૫૫૫૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી નોરૂદીન સાવૈદ અલી અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૯૯૬
૬૫૫૬૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી મોહમદમલકલન્દર મોહમદ અનલમ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૯૯૫
૬૫૫૪૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી અખ્તરભાઈ જીબરાહીલા અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૯૯૪



૬૫૫૪૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી અફસરઅલી જીબરાહીલ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૯૯૩
૬૮૨૮૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સમેચા રમેશભાઈ સલખાભાઇ  વાઘરીવાસ 4 ૬૫૯૯૨
૬૫૬૮૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલ ંવરીયા મહશેભાઈ બાબાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૯૯૧
૬૮૨૭૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સમેચા ગીરીશભાઈ કેશાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૯૯૦
૬૮૨૮૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સમેચા શાન્તીબેન લખલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 1 ૬૫૯૮૯
૬૮૨૭૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સમેચા પરષોતમભાઈ કરશનભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૯૮૮
૬૮૨૭૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સમેચા ચદલ ંભાઈ લ્લભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૯૮૭
૬૮૦૩૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વર્ેચા ગોવવિંદભાઈ વેરસીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 9 ૬૫૯૬૯
૬૮૨૮૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સમેચા શકંરભાઈ વેરસીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 8 ૬૫૯૫૯
૬૭૧૨૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) પઢીયાર ગોમીબેન મગાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 1 ૬૫૯૨૬
૬૬૯૯૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) દાતંલીયા વવજય મગનભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૯૨૫
૬૮૧૧૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા બટલકભાઈ વાસલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૯૨૪
૬૮૦૯૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા ટીર્ાભાઈ જેઠાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૯૨૩
૬૮૦૯૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા કાળીબેન જલઠાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 1 ૬૫૯૨૨
૬૬૮૮૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ર્ાભી રમેશભાઈ ભગલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 8 ૬૫૯૨૧
૬૮૬૧૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) હોથી સવજીભાઈ ગગજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૯૨૦
૬૭૯૩૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાફુચાની ગીતાબેન કદનેશભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૯૧૯
૬૬૯૪૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) થારતીયા દલપતભાઈ કાનજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૯૧૮
૬૮૪૩૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોચપરા કલમારભાઈ રામજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૯૧૭
૬૬૦૩૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ઘાઘંલીયા રાજલભાઈ બબાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૯૧૬
૬૫૮૩૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ગલજરવાકર્યા જેનલબેન કરમશીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 1 ૬૫૯૧૫
૬૭૬૦૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મલજપરા સેતાભાઈ હમેાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૯૦૦
૬૭૬૦૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મલજપરા કરશનભાઈ સેતાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૯૧૩
૬૭૬૦૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મલજંપરા રામલભાઈ સેતાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૯૨૭
૬૭૬૦૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મલજંપરા રાજેશભાઈ સેતાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૯૧૧
૬૭૯૪૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાફુચાની બચલભાઈ અમરતભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૯૧૦
૬૭૯૪૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાફુચાની શાન્તીબેન કાલીદાસ અટીકા વાઘરીવાસ 1 ૬૫૯૦૯
૬૮૬૧૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) જસાણી બહાદલ રભાઇ જલસાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૯૦૮
૬૮૬૧૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) હોથી બચલભાઈ જલઠાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૯૦૭
૬૮૬૧૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) હોથી ભલપતભાઈ બચલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૯૦૬
૬૮૬૧૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) હોથી રણછોર્ભાઈ બચલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૯૦૫
૬૮૬૧૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) હોથી વાસલકભાઈ જલઠાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૯૦૪
૬૬૦૨૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ધધાણીયા બાબલભાઈ જકસીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૯૦૩
૬૬૦૨૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ધધાણીયા સલરેશભાઈ બાબલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૯૦૨
૬૬૦૨૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ધધાણીયા મલકેશભાઈ બાબલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૯૦૧
૬૭૯૪૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાફુચાની સોમાભાઈ તરશીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૯૪૧
૬૭૯૪૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાફુચાની રાજલભાઈ સોમાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૯૪૩
૬૮૦૧૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) લોલાર્ીયા નાનલભાઈ માલાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૯૧૪
૬૮૦૧૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) લોલર્ીયા માથલભાઈ જીણાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૯૫૪
૬૬૯૪૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) થારકીયા જીણાભાઈ બાબલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 8 ૬૫૯૫૩
૬૬૯૬૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) દલદખીયા મેવાભાઈ ર્ાયાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૯૫૨
૬૬૯૫૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) દલદખીયા ર્ાયાભાઈ અમરાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૯૫૧
૬૬૯૬૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) દલદખીયા રામસીંગભાઈ ર્ાયાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૯૫૦
૬૬૯૬૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) દલદખીયા દેવાભાઈ ર્ાયાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૯૪૯
૬૮૨૭૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સમેચા જ્યતંીભાઈ ધરમશીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૯૪૮
૬૮૨૭૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સમેચા ચેતનભાઈ જયતંીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૯૪૭
૬૭૬૪૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મલમ્જપરા રામલભાઈ સેતાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૯૪૬
૬૫૬૯૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલ ંવરીયા વાસલદેવભાઈ સોમચદંલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૯૪૫
૬૫૬૮૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલ ંવરીયા મનલભાઈ સોમચદંભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૯૪૪
૬૭૩૯૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) બલસા સમજલબેન સવજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 1 ૬૫૯૨૮
૬૭૩૮૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) બલસા સજંયભાઈ સવજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૯૪૨
૬૭૨૩૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) પરમાર રાજેશભાઈ મનોજભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૯૫૬
૬૭૮૧૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાજભોય રાજલભાઈ બાબલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૯૪૦
૬૭૮૦૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાજભોય જ્યતંીભાઈ રાજલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૯૩૯
૬૭૮૦૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાજભોય જીતલભાઈ રાજલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૯૩૮
૬૭૮૦૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાજભોય અજયભાઈ રાજલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૯૩૭
૬૭૮૧૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાજભોય વીરૂભાઈ રાજલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૯૩૬
૬૭૮૧૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાજભોય શીવાભાઈ રાજલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૯૩૫
૬૭૮૧૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાજભોય શકંરભાઈ ગલલાબભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૯૩૪
૬૭૮૧૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાજભોય દીપકભાઈ ગલલાબભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૯૩૩
૬૬૦૪૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ચલર્ાસમા ભરતભાઈ ઉંજભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૯૩૨
૬૫૬૪૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કપાસીયા આનદંીબેન હકરભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૯૩૧
૬૭૮૩૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ ગણપતભાઈ વવશાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૯૩૦
૬૭૯૧૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ સજંયભાઈ વવશાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૯૨૯
૬૮૧૩૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા વેરશીભાઈ મફાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૯૦
૬૮૧૨૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા રમેશભાઈ રઘલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૫૮૯
૬૮૧૨૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા રઘલભાઈ જેગસીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૬૪૨
૬૮૧૧૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા અમલલેખ વેરસીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૬૪૧
૬૫૬૭૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલવરીયા ચમનભાઈ નારણભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૬૪૦
૬૮૨૫૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સચેંરીયા ચનાભાઈ દેવજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 8 ૬૫૬૩૯
૬૭૭૯૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાખલચા કદપકભાઈ મણીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૬૩૮
૬૭૮૦૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાખલચા વવજયભાઈ મણીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૬૩૭
૬૭૦૮૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) પટણી જીણાભાઈ ભાદાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૬૩૬
૬૭૦૮૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) પટણી જીવરાજભાઈ ભાદાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૬૩૫
૬૭૦૮૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) પટણી ભલપતભાઈ જીવરાજભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૬૩૪
૬૮૫૧૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી બાબલભાઈ મોહનભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૬૩૩
૬૮૫૦૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી પ્રકાશભાઈ બાબલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૬૩૨



૬૮૫૨૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી ભીમાભાઈ બાબલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૬૩૧
૬૫૬૭૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલ ંવરીયા ગોવવિંદભાઈ રામજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૬૧૬
૬૫૬૮૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલ ંવરીયા રમણભાઈ ગોવવિંદભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૬૨૯
૬૫૬૭૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલ ંવરીયા કનલભાઈ ગોવવિંદભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૬૪૩
૬૭૯૧૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ વશવાભાઈ રતીયાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૬૨૭
૬૭૮૨૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ ઉકાભાઈ નથલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૬૨૬
૬૭૮૪૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ જગદીશ દલાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૬૨૫
૬૭૮૬૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ પ્યારૂભાઈ બાબલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૬૨૪
૬૭૯૨૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ હમીરભાઈ ભીખાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૬૨૩
૬૭૯૧૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ સામતભાઈ ભીખાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૬૨૨
૬૭૨૩૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) પરમાર રવજીભાઈ હમીરભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૬૨૧
૬૭૨૩૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) પરમાર રાજેશભાઈ હમીરભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૬૨૦
૬૭૮૫૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ જવેરબેન શકંરભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૬૧૯
૬૭૮૫૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ દેવાભાઈ છગનભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૬૧૮
૬૭૯૨૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ હમેાભાઈ નટલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૬૧૭
૬૫૬૮૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલ ંવરીયા પે્રમજીભાઈ મોહનભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૬૫૭
૬૫૬૯૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલ ંવરીયા સમલભાઈ મોહનભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૬૫૯
૬૫૬૯૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલ ંવરીયા રાજલભાઈ સમલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૬૩૦
૬૫૬૮૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલ ંવરીયા રમેશભાઈ સમલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૬૭૦
૬૫૬૮૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલ ંવરીયા ભીખલભાઈ મોહનભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૬૬૯
૬૫૬૯૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલ ંવરીયા લાઘલભાઈ ભીખલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૬૬૮
૬૮૨૮૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સમેચા શક્ક્તભાઈ બાબલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૬૬૭
૬૫૬૭૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલ ંવરીયા ગોર્ાભાઈ રેવાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૫૮
૬૫૬૭૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલ ંવરીયા ગોપાલભાઈ ગારં્ાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૬૬૫
૬૮૦૩૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વર્ેચા ગોવવિંદભાઈ કરશનભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૭૯૨
૬૬૯૯૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) દાવર્ા દક્ષાબેન વાલજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૬૬૩
૬૮૦૫૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વઢીયારા લાખાભાઈ જેણાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૬૬૨
૬૭૭૯૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાખલચા બાબલભાઈ રામજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૬૬૧
૬૮૦૫૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વઢીયારા વીનલભાઈ જીવાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૬૬૦
૬૮૧૧૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા બહાદલ રભાઈ જલઠાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૭૭૦
૬૬૮૦૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ટલટર્ીયા કનલભાઈ કોળાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૭૭૨
૬૭૦૨૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ધામેચા બચલભાઈ જખાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૪૩
૬૭૬૦૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મલજંપરા નનલભાઈ પમાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૭૮૩
૬૮૦૪૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વઢીયારા બાબલભાઈ બાજલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૭૬૪
૬૮૦૪૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વઢીયાર દીપકભાઈ બાબલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૭૬૩
૬૮૦૫૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વઢીયારા બીશનભાઈ બાબલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૬૨
૬૭૬૪૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મલમ્જપરા સનાભાઈ સેતાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૭૬૧
૬૬૯૮૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) દેવાતકા કદનેશભાઈ કેશલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૬૦
૬૫૬૦૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) આદીમ સરવનભાઈ સલભાશભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૫૯
૬૫૬૫૭ ૨૦ નહરેલનગર કલરવ ભીખારીભાઈ શીવનાથ નેહરૂ નગર 2 ૬૭૩૪૬
૬૭૫૩૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મકવાણા ચદલ ંભાઈ ભારમલભાઇ નહરેૂ નગર 6 ૬૫૭૮૪
૬૭૯૪૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાફુચાની જીવાભાઈ મેપાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૬૯૨
૬૮૦૯૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા કાળુભાઈ ગોરઘનભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૬૯૧
૬૮૨૭૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સમેચા જીતેશભાઈ ગાડલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૬૯૦
૬૮૨૭૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સમેચા ગાડલભાઈ અજમલભાઇ નારાયણનગર ઝૂપર્પટ્ટી 4 ૬૫૬૮૯
૬૫૬૯૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલ ંવરીયા સોમચદંલભાઈ મગનભાઇ નારાયણનગર ઝૂપર્પટ્ટી 4 ૬૫૬૮૮
૬૫૬૬૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલ ંવરીયા કનલ સોમચદંલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૬૭૩
૬૮૪૪૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોઢા ખીમજીભાઈ કલાબેન અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૬૮૨
૬૮૪૪૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોઢા સજંયભાઈ ખીમજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૬૮૧
૬૮૪૪૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોઢા શાતંીભાઈ કલાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 11 ૬૫૬૮૦
૬૭૨૪૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) પરમાર રાજભાઈ અરજણભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 8 ૬૫૬૭૯
૬૭૭૯૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાખલચા ગલગાભાઈ બાજલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૬૭૮
૬૭૭૯૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાખલચા પરષોતમભાઈ રામજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૬૭૭
૬૭૭૯૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાખલચા મોતીભાઈ રામજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૬૭૬
૬૭૭૯૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાખલચા કરશનભાઈ રામજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૬૭૫
૬૭૮૧૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાજભોય મગંલભાઈ ગલલાબભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૭૨૩
૬૭૮૦૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાજભોય અજયભાઈ ગલલાબભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૨૨
૬૭૮૧૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ભોય રવવભાઈ ગલલાબભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૭૨૧
૬૭૮૧૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાજભોય મોહનભાઈ ગલલાબભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૭૨૦
૬૮૦૩૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વર્ેચા રમેશભાઈ વેરષીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૭૧૯
૬૮૨૪૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સકલચા બાજલભાઈ લવજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૭૧૮
૬૮૨૪૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સકલચા રમેશભાઈ બાજલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 9 ૬૫૭૧૭
૬૮૦૮૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા અજીતભાઈ વેરસીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૧૬
૬૮૧૧૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા ભનલભાઈ વેરસીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૭૦૯
૬૮૧૨૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા રાજેશભાઈ વેરસીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૭૦૮
૬૬૯૧૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ર્ોલરીયા લીલાબેન મગંાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૭૦૭
૬૮૦૧૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) લોલાર્ીયા રઘલભાઈ ઈશાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૭૦૬
૬૮૦૧૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) લોલરીયા લાલાભાઈ રઘલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૭૦૫
૬૭૭૯૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાફુચા મણીભાઈ રામજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 9 ૬૫૭૦૪
૬૮૦૪૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વર્ેજ કદનેશભાઈ રામજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૬૦૨
૬૫૬૮૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલ ંવરીયા મનલભાઈ ગોવવિંદભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૫૭૬
૬૫૬૮૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલ ંવરીયા મેરૂભાઈ જોહાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૫૭૮
૬૫૬૭૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કલ ંવરીયા ગલલાબભાઈ કેશાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૫૭૯
૬૮૧૨૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા રમેશભાઈ વશ્રામભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૫૮૦
૬૮૦૯૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા જીતલભાઈ રમેશભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૫૮૧
૬૮૩૮૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટીયા ફત લબેન કરીમભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૫૮૨
૬૮૩૪૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ ગારં્ીયાભાઈ પ્રતાપભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૫૮૩



૬૮૩૭૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ વશવાભાઈ પ્રતાપભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૫૮૪
૬૮૩૪૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ કમાભાઈ બાવાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૫૮૫
૬૭૮૨૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ અરજણભાઈ જગાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૫૮૬
૬૭૮૮૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ મૈરૂભાઈ જગાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૬૨૮
૬૭૮૯૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ રતીભાઈ કમાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 8 ૬૫૫૬૦
૬૭૮૫૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ તારાબેન બાબલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૫૭૩
૬૭૨૪૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) પરમાર રાહલલભાઈ દેવાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૫૮૭
૬૭૧૬૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) પરમાર ગોવવિંદભાઈ ભીખાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૫૭૧
૬૭૮૫૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ ધીરૂભાઈ રામભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૫૭૦
૬૭૯૨૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ હમેભાઈ અજલનઁભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 8 ૬૫૫૬૯
૬૭૮૩૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ કકશનભાઈ ભીખાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૫૬૮
૬૭૮૫૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ તલાજી ભીખાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૫૬૭
૬૭૮૫૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ જદવ ભીખા અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૫૬૬
૬૭૯૧૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ શીવાભાઈ જગાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૫૬૫
૬૭૯૨૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ હમેભાઈ જગાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૫૬૪
૬૮૫૨૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી ભાધાભાઈ દલલાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૫૬૩
૬૮૫૭૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી સલરેશભાઈ દલલાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૫૬૨
૬૮૦૩૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વર્ેચા હરેશભાઈ ગોવવિંદભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૬૦૦
૬૮૦૩૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વર્ેચા મણાભાઈ જીવાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૫૭૨
૬૮૧૪૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાજેલીયા લક્ષ્મણભાઈ ભગાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 8 ૬૫૬૬૬
૬૫૭૧૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) કાજેલીયા રમેશભાઈ લક્ષ્મણભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૫૭૪
૬૮૧૪૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાજેલીયા ગગંારામભાઈ ભગતભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૫૫૯
૬૮૧૪૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાજેલીયા નરેશભાઈ ગગંારામ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૬૧૪
૬૮૦૩૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વર્ેચા રામલભાઈ કરશનભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૬૫૬
૬૭૭૮૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રજપલત ભારતીબેન મહાદેવસીંગ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૬૪૪
૬૮૨૬૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સમેચા કેસાભાઈ સગલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૬૫૮
૬૮૨૭૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સમેચા મધલભાઈ કેસાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૬૭૨
૬૮૩૯૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સામેચા ગીરીશભાઈ કેસાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૬૫૫
૬૮૦૪૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વઢીયાર નાનલભાઈ બાબલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૬૫૪
૬૫૮૩૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ગલજરવાર્ીયા પે્રમભાઈ ગોડલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૬૫૩
૬૬૯૫૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) દલઘસીયા દેવાભાઈ ર્ાયાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૬૫૨
૬૮૧૬૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાધેલા હરેશભાઈ જેરામભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૬૫૧
૬૮૦૯૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા જેરામભાઈ ભગાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૬૫૦
૬૭૯૩૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાફુચા આત્મારામ કાળીદાસ અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૬૪૯
૬૭૯૩૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાફુચા ગોપાલભાઈ આત્મારામ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૬૪૮
૬૭૯૩૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાફુચા પ્રકાશભાઈ આત્મારામ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૬૪૭
૬૭૯૩૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાફુચા હરગોવવિંદભાઈ ઘલભાઇળા અટીકા વાઘરીવાસ 8 ૬૫૬૪૬
૬૮૦૩૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વર્ેચા ગલગાભાઈ ગોવીંદભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 8 ૬૫૬૭૧
૬૮૦૪૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વઢીયારા કનલભાઈ ઇશાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૫૭૫
૬૮૧૨૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા રાજલભાઈ લાલજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૬૬૪
૬૮૩૫૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ જયવસિંગ રામજી અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૦૨
૬૮૩૭૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ શીવા રાયચરં અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૭૦૩
૬૮૩૬૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ ભોલા શીવા અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૭૧૦
૬૮૩૬૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ મપલા ગાર્ાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૭૧૧
૬૮૩૫૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ પ્યારૂ રામચરં અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૭૧૨
૬૮૩૪૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ કનલ પ્યારૂસલા અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૭૨૮
૬૮૩૬૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ બ્લં બાબલભંાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૭૧૪
૬૮૨૮૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સમેચા સલરેશભાઈ ઘનાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૭૨૫
૬૮૧૬૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વારૈયા કદનેશભાઈ ભીમાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૭૨૬
૬૮૧૬૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વારૈયા ગોપાલભાઈ ભીમાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૭૨૭
૬૮૧૬૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વારૈયા ભીમાભાઈ અમથલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૬૮૭
૬૮૧૦૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા દીનાબેન મગનભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૬૮૫
૬૭૬૦૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મલજપરા દેવલભાઈ જકસીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૭૧૩
૬૭૬૦૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મલજંપરા પે્રમભાઈ દેવલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૬૮૩
૬૮૧૦૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા દીપકભાઈ મગતભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૬૮૪
૬૬૮૧૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ટલહર્ીયા પોપટભાઈ ખોર્ાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૭૦૦
૬૮૫૭૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી સલરેશ દલલાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૬૮૬
૬૬૯૯૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) દેવીપલજંક સલરેશભાઈ બચલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૬૯૩
૬૬૯૮૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) દેવીપલજંક વલલભભાઈ કરશનભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૬૯૪
૬૬૯૮૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) દેવીપલજંક દીલાભાઈ રામાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૬૯૫
૬૮૧૮૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાળા હરદેવ દીલાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૬૯૬
૬૮૧૮૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાળા રેખાબેન રાયઘન અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૬૯૭
૬૮૧૭૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાળા કેસલભાઈ સલરાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૬૯૮
૬૮૧૭૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાળા જીતેશ કેસલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૬૯૯
૬૮૧૭૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાળા મહશેભાઈ લાખાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૭૪૧
૬૮૧૮૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાળા વવશાલ મલન્નાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૭૧૫
૬૫૫૫૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી ગલલામ બસોરભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૬૫
૬૬૦૨૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ઘેરાસરાટ નથલભાઈ રામજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૭૬૬
૬૭૫૧૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ભોય વવદેશભાઈ કકશોરભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૭૬૭
૬૮૩૪૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ કકરમભાઈ ભીખાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 9 ૬૫૭૬૮
૬૮૧૭૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાળા ગોવવિંદભાઈ દેવાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૭૬૯
૬૮૧૭૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાળા મનીષભાઈ ગોવવિંદભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૭૮૫
૬૮૧૭૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાળા નરેશભાઈ ગોવવિંદભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૭૭૧
૬૮૧૮૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાળોદરીયા કનલભાઈ સીદીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૭૫૭
૬૮૧૮૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાળોદરીયા ભાવેશભાઈ કનલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૭૩
૬૮૧૮૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાળોદરીયા બટલકભાઈ સીદીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૭૭૪
૬૮૧૮૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાળોદરીયા અરવવિંદભાઈ સીદીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૭૭૫



૬૫૫૫૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી ખલીખલનીશા હાજીમભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૭૭૬
૬૮૫૧૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી પ્રવવણભાઈ કાન્તીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૭૭
૬૭૮૩૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ ગીરઘરભાઈ વશ્રામભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૭૮
૬૮૪૯૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી જયસલખભાઈ અરજણભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૭૭૯
૬૮૪૦૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વસઘવ અરવવિંદભાઈ ખમજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૭૮૦
૬૮૪૦૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વસઘવ રવજીભાઈ ખીમજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૮૧
૬૮૪૦૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વસઘવ ઘેલાભાઈ ખીમજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૭૮૨
૬૮૪૦૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વસઘવ ચદલ ંભાઈ ઘેલાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૭૩૦
૬૭૮૭૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ ભનલભાઈ વશ્રામભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૭૩૧
૬૫૮૯૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ગલપ્તા બીએકલમાર માતાજીન ગલપ્તા અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૩૨
૬૮૦૮૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાઘેલા અજીતભાઈ વેરસીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૩૩
૬૫૮૩૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ગલજરવકર્યા રમેશભાઈ રામલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૩૪
૬૫૫૪૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી કકરમ રાજલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૭૩૫
૬૭૫૪૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મકવાણા નાનજીભાઈ ટપલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૭૩૬
૬૭૫૫૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મકવાણા ભરતભાઈ નાનજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૭૩૭
૬૫૫૭૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી હસરત વલલાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૭૩૮
૬૫૫૬૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી સલલેમાન વલલાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૭૩૯
૬૭૫૮૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મકવાણા સલરેશભાઈ નાથાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૪૦
૬૭૫૬૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મકવાણા ભાવેશ નાનજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૭૫૬
૬૮૧૭૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) વાળદોર્ીયા બટલકભાઈ સીદીકભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૪૨
૬૮૫૧૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી પે્રમજીભાઈ લક્ષમણભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૨૯
૬૬૫૭૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) જરીયા અસ્મીતાબેન દીપકભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૭૪૪
૬૭૮૬૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ પ્રવવણભાઈ ભનલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૭૪૫
૬૮૩૩૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના સરવૈયા શીલાબેન કદલીપસીંહ બાન લેબ સામે 3 ૬૭૬૮૩
૬૭૯૭૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પચંાલ કમલેશભાઈ ચદંલભાઈ બાન લેબ સામે 2 ૬૭૬૮૪
૬૮૧૩૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ભગત ગબરેન્રભાઈ શ્રીરામભાઈ બાન લેબ સામે 5 ૬૭૭૧૮
૬૮૫૯૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના હર્ીયલ રમેશભાઈ લાલજીભાઈ બાન લેબ સામે 4 ૬૭૬૮૫
૬૭૫૭૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના મકવાણા રવજીભાઈ ભારમલભાઈ નહરેલનગર 4 ૬૭૬૮૬
૬૬૦૮૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચાવર્ા નાગદેભાઈ લખમણભાઈ નહરેલનગર 4 ૬૭૬૮૭
૬૭૦૧૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ધ્ાગા પ્રભાતભાઈ સવાભાઈ નહરેલનગર 4 ૬૭૬૮૮
૬૫૯૪૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ગોસ્વામી રામગરભાઈ બચલગીરી નહરેલનગર 4 ૬૭૭૦૧
૬૫૯૪૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ગોસ્વામી વવજયાબેન બચલગીરી નહરેલનગર 1 ૬૭૬૯૦
૬૫૯૪૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ગોસ્વામી સલરેશભાઈ બચલગીરી નહરેલનગર 4 ૬૭૬૮૦
૬૬૫૨૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના જેસાભાટી પે્રમચરંભાઈ મોહનલાલ નહરેલનગર 4 ૬૭૬૯૨
૬૮૧૫૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વાઢેર ભીમજીભાઈ ધરમશીભાઈ નહરેલનગર 3 ૬૭૬૯૩
૬૮૧૫૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વાઢેર મહશેભાઈ ભીમજીભાઈ નહરેલનગર 3 ૬૭૬૯૪
૬૫૭૦૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કવા બાબલભાઈ ર્ાયાભાઈ નહરેલનગર 2 ૬૭૬૯૫
૬૫૬૯૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કવા અમતૃલાલ બાબલભાઈ નહરેલનગર 3 ૬૭૬૯૬
૬૫૭૦૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કવા ભરતભાઈ બાબલભાઈ નહરેલનગર 4 ૬૭૬૯૭
૬૫૮૧૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ખાર્ેલા તેજભાઈ વસ્તાભાઈ નહરેલનગર 5 ૬૭૬૯૮
૬૬૫૩૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના જર્ેજ પલષ્પાબેન ભમલભા આર એમ સી ક્વાટર 1 ૬૭૬૯૯
૬૫૯૮૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ગોકહલ ચરંવસિંહ મનલભાઈ આર એમ સી ક્વાટર 4 ૬૭૬૭૦
૬૬૧૬૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચૌહાણ પ્રવવણભાઈ ગગજીભાઈ આર એમ સી ક્વાટર 3 ૬૭૬૯૧
૬૮૪૭૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના સોલકંી અવશ્વનભાઈ રમણીકલાલ આર એમ સી ક્વાટર 5 ૬૭૬૮૯
૬૭૬૬૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના મેસવણીયા પ્રવવણભાઈ જમનાદાસ આર એમ સી ક્વાટર 5 ૬૭૬૬૦
૬૬૬૧૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના જોશી જમનાબેન ભાણજીભાઈ આર એમ સી ક્વાટર 1 ૬૭૬૬૧
૬૬૫૯૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના જીજલવાર્ીયા કકશોરભાઈ ગોવીંદભાઈ આર એમ સી ક્વાટર 4 ૬૭૬૬૨
૬૫૫૫૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી ખાદીમ રસલદલ બસોરભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૪૬
૬૫૫૪૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી ઇનાયત હબીરભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૭૪૭
૬૫૫૭૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી હીદાયત ઇનાયત અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૪૮
૬૫૫૬૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી મૈરાજભાઈ મજીદભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૪૯
૬૫૫૪૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી ઇમજભાઈ મજીતભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૭૫૦
૬૫૫૫૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી ભજલબેન મજીદભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૭૫૧
૬૮૫૨૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોંલકી ભનલભાઈ મગનભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૭૫૨
૬૬૦૨૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ઘેરાસરાટ ઉકાભાઈ નથલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૭૫૩
૬૫૫૬૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી મહોમદ જબીર મહોમદ ફારૂક અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૭૫૪
૬૮૪૯૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી ચનાભાઈ લક્ષ્મણભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 9 ૬૫૭૫૫
૬૬૧૮૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ચૌહાણ રાજેશભાઈ દશાઇભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૬૪૫
૬૬૦૧૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ગૌસ્વામી ભરતગીરી મોહનગીરી અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૫૬૧
૬૫૮૧૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ખાર્ેખા સલઘીરભાઈ બાબલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૬૭૪
૬૫૮૧૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ખાર્ેખા ભરતભાઈ બાબલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૫૯૦
૬૫૮૧૪ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ખાર્ેખા નીવતન બાબલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૫૯૧
૬૭૭૬૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મોરી જીતલભાઈ જેઠાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૫૯૨
૬૫૬૦૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) આહીર રાજેન્રભાઈ લક્ષ્મણભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૫૯૩
૬૭૭૬૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મોરી રાયસીંગ જેઠાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૫૯૪
૬૭૪૦૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) બાબરીયા બાબલભાઈ રામજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૫૯૫
૬૭૮૫૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ જીવરાજભાઈ વશ્રામભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૫૯૬
૬૮૩૬૫ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ ભીખા ફતાહભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૫૯૭
૬૮૩૬૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ ફતાહભાઈ બરભમૂાન અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૫૯૮
૬૮૩૮૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સલાટ હરીભાઈ બચલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 8 ૬૫૫૯૯
૬૭૬૧૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મેતર્ અનલજભાઈ સલલેમાનભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૬૧૫
૬૬૮૮૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ર્ાભી પ્રવવણભાઈ બ્લભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૬૦૧
૬૬૫૯૧ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) જસાણી સાગર દેવસીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૫૮૮
૬૬૫૯૦ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) જસાણી દેવસીભાઈ શભંલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૬૦૩
૬૭૮૪૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ જયેશભાઈ કાનજીભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૬૦૪
૬૭૮૨૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ કાનજીભાઈ ભીખાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 3 ૬૫૬૦૫
૬૬૫૯૨ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) જસાણી હસંરાજ શભંલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 4 ૬૫૬૦૬



૬૬૫૮૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) જસાણી અવશ્વનભાઈ હસંરાજ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૬૦૭
૬૫૫૬૭ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) અનસારી રાજલભાઈ ગફારભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 6 ૬૫૬૦૮
૬૭૮૬૬ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) રાઠોર્ પ્રતાપભાઈ ભનલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૬૦૯
૬૭૫૫૩ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મકવાણા ભગલભાઈ ગીગાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૬૧૦
૬૭૫૭૯ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) મકવાણા રાજલભાઈ ભગાભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 7 ૬૫૬૧૧
૬૮૫૧૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) સોલકંી વપન્ટલભાઈ વવષ્ણલભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 5 ૬૫૬૧૨
૬૬૯૦૮ ૨૦ અટીકા(વાઘરીવાસ) ર્ોર્ીયા અમરવસિંહભાઈ પચંાણભાઇ અટીકા વાઘરીવાસ 2 ૬૫૬૧૩
૬૭૭૭૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના મોસાઈ શૈલેષભાઈ પ્રાણપલરી બાન લેબ સામે 3 ૬૭૬૬૩
૬૭૪૪૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ભટ્ટ નરેન્રભાઈ ચરંશકંર બાન લેબ સામે 3 ૬૭૬૬૪
૬૬૭૮૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ઝાલા અવશ્વનવસિંહ પ્રવવણસીંહ બાન લેબ સામે 3 ૬૭૬૬૫
૬૭૭૬૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના મોરી કમલેષભાઈ પ્રવવણભાઈ બાન લેબ સામે 4 ૬૭૬૬૬
૬૭૫૬૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના મકવાણા મનસલખભાઈ બાબલભાઈ બાન લેબ સામે 6 ૬૭૬૬૭
૬૫૭૧૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કાનગળ લખમણભાઈ હરીભાઈ નહરેલનગર 3 ૬૭૬૭૯
૬૬૮૫૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ર્ાગંર ચદલ ંભાઈ રાયદાભાઈ નહરેલનગર 6 ૬૭૬૬૯
૬૬૧૦૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચાવર્ા માવજીભાઈ લાખાભાઈ નહરેલનગર 6 ૬૭૬૫૯
૬૬૮૬૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ર્ાગંર દીનેશભાઈ હકરભાઈ નહરેલનગર 3 ૬૭૬૭૧
૬૫૬૨૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કલગસીયા ધીરલભાઈ રાયધનભાઈ નહરેલનગર 4 ૬૭૬૭૨
૬૭૯૯૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના લાવર્ીયા દેવાયાતભાઈ વશરામભાઈ નહરેલનગર 4 ૬૭૬૭૩
૬૭૯૯૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના લાવર્ીયા લાખાભાઈ વશરામભાઈ નહરેલનગર 5 ૬૭૬૭૪
૬૭૯૦૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના રાઠોર્ વવજયભાઈ મનલભાઈ નહરેલનગર 4 ૬૭૬૭૫
૬૭૮૩૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના રાઠોર્ કાનજીભાઈ સવાભાઈ નહરેલનગર 3 ૬૭૬૭૬
૬૭૪૩૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના બોરીયા હસમલખભાઈ ચદંલભાઈ આર એમ સી ક્વાટર 4 ૬૭૬૭૭
૬૭૪૨૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ગબમાણી રામભાઈ કરમાણભાઈ આર એમ સી ક્વાટર 4 ૬૭૬૭૮
૬૬૯૨૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વત્રવેદી વનલેષભાઈ ચરંકાતંભાઈ આર એમ સી ક્વાટર 4 ૬૭૬૬૮
૬૮૫૩૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના સોલકંી મનસલખભાઈ નાથાલાલ આર એમ સી ક્વાટર 3 ૬૭૭૧૬
૬૬૬૦૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના જીવાણી પ્રકાશભાઈ પોપટભાઈ આર એમ સી ક્વાટર 1 ૬૭૭૧૪
૬૭૨૩૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પરમાર રમેશભાઈ બજલભાઈ આર એમ સી ક્વાટર 3 ૬૭૭૦૩
૬૬૫૪૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના જર્ેજ મગંળવસિંહ બા્લભા આર એમ સી ક્વાટર 3 ૬૭૭૦૪
૬૭૦૫૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વનમાવત પ્રવવણકલમાર રંજલાલ આર એમ સી ક્વાટર 3 ૬૭૭૦૫
૬૬૦૬૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચદંારાણા જમનાદાસ ગીગાભાઈ આર એમ સી ક્વાટર 2 ૬૭૭૦૬
૬૬૦૬૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચદંારાણા અવશ્વનભાઈ જમનાદાસ આર એમ સી ક્વાટર 4 ૬૭૭૦૭
૬૫૮૩૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ગજ્જર કહમતંલાલ પરસોતમભાઈ આર એમ સી ક્વાટર 4 ૬૭૭૦૮
૬૭૬૫૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના મલેક હમીદા હલસેન આર એમ સી ક્વાટર 1 ૬૭૭૧૯
૬૭૩૮૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના બેલીમ રજક ગલલાબભાઈ આર એમ સી ક્વાટર 3 ૬૭૭૦૯
૬૬૧૨૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચોલેરા પરસોતમભાઈ જીવણભાઈ આર એમ સી ક્વાટર 4 ૬૭૭૦૨
૬૭૨૫૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પરમાર સલરેશભાઈ બાલજીભાઈ આર એમ સી ક્વાટર 4 ૬૭૭૧૦
૬૭૦૪૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વનમાવત અજયભાઈ રમેશચરં આર એમ સી ક્વાટર 2 ૬૭૭૧૧
૬૭૦૫૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વનમાવત રમેશચરં જનકીદાસ આર એમ સી ક્વાટર 3 ૬૭૭૧૨
૬૭૪૫૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ભટીંજી ગલણવતંીબેન ઘનશ્યામભાઈ આર એમ સી ક્વાટર 2 ૬૭૭૧૩
૬૭૦૫૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વનમાવત અરવવિંદભાઈ હમેતંભાઈ આર એમ સી ક્વાટર 3 ૬૭૭૧૫
૬૭૧૦૯ ૨૦ નહરેલનગર પઠાન સકલરભાઈ ચાદંખાનભાઈ નહરેલનગર 4 ૬૭૩૩૦
૬૫૯૦૮ ૨૦ નહરેલનગર ગલચર વસ્તાભાઈ વવરાભાઈ નહરેલનગર 4 ૬૭૨૯૦
૬૮૫૦૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના સોલકંી નાગજીભાઈ મોહનભાઈ આર એમ સી ક્વાટર 3 ૬૭૭૧૭
૬૮૪૭૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના સોલકંી અલકેશભાઈ નાગજીભાઈ આર એમ સી ક્વાટર 3 ૬૭૬૮૨
૬૭૯૭૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના લશ્કરી રમેશભાઈ વનમાળીભાઈ આર એમ સી ક્વાટર 4 ૬૭૫૫૭
૬૫૬૬૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કલલાવત ભરતભાઈ ધરમભાઈ આર એમ સી ક્વાટર 4 ૬૭૫૭૪
૬૫૬૬૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કલલાવત દયાબેન ધરમભાઈ આર એમ સી ક્વાટર 2 ૬૭૫૭૫
૬૫૯૬૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ગોહલે નવીનચરં ગોરધનભાઈ આર એમ સી ક્વાટર 4 ૬૭૫૭૬
૬૫૭૬૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કોરર્ીયા અશોકભાઈ રૈયાભાઈ આર એમ સી ક્વાટર 4 ૬૭૫૭૭
૬૭૪૩૪ ૨૦ નહરેલનગર બોરીયા લાભલબેન જેસનભાઈ નહરેલનગર 4 ૬૭૨૯૧
૬૬૮૫૫ ૨૦ નહરેલનગર ર્ાગંર અરજણભાઈ ગબજલભાઈ નહરેલનગર 4 ૬૭૨૯૨
૬૭૭૩૫ ૨૦ નહરેલનગર મીયાત્રા મજંલલાબેન વાલજીભાઈ નહરેલનગર 4 ૬૭૨૯૩
૬૬૮૬૫ ૨૦ નહરેલનગર ર્ાગંર રમેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ નહરેલનગર 3 ૬૭૨૯૪
૬૫૭૦૬ ૨૦ નહરેલનગર કેશલર અરવવિંદભાઈ અહવજીભાઈ નહરેલનગર 7 ૬૭૨૯૫
૬૬૦૭૫ ૨૦ નહરેલનગર ચાવર્ા કાનાભાઈ વાલાભાઈ નહરેલનગર 5 ૬૭૨૯૬
૬૬૧૦૨ ૨૦ નહરેલનગર ચાવર્ા રૂપાભાઈ માધાભાઈ નહરેલનગર 4 ૬૭૨૯૭
૬૮૧૬૨ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી વાધેલા મહને્રવસિંહ હાલજય ભોળેનાથ સો.સા 3 ૬૭૮૪૩
૬૬૨૦૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચૌહાણ શૈલેશભાઈ હશેલભાઇ R.M.C.આવાસ 4 ૬૭૫૭૮
૬૬૦૧૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ગૌસ્વામી ભરતગીરી ઇશ્નરગીરી R.M.C.આવાસ 3 ૬૭૫૭૯
૬૭૪૮૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ભેસાણીયા બીનાબેન કૌશીકભાઇ R.M.C.આવાસ 3 ૬૭૫૮૦
૬૭૪૨૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના બાલેવા ગભરૂભાઈ દેવસીભાઇ R.M.C.આવાસ 4 ૬૭૫૮૨
૬૬૧૧૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચાવર્ા સતીષભાઈ વવઠ્ઠલભાઇ R.M.C.આવાસ 4 ૬૭૫૮૪
૬૭૪૪૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ભખોર્ીયા મલકેશભાઈ નામભાઇ R.M.C.આવાસ 4 ૬૭૬૦૦
૬૭૬૬૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના મેહતા નરેન્રકલમાર અમરલાલ R.M.C.આવાસ 2 ૬૭૫૮૬
૬૬૮૩૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ઠાકલર રાજેશભાઈ વવશ્વનાથસીંગ R.M.C.આવાસ 4 ૬૭૫૭૩
૬૭૩૧૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પીઠર્ીયા હસમલખભાઈ અમરસીગભાઇ R.M.C.આવાસ 4 ૬૭૫૮૮
૬૫૭૨૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કારલીયા અરવવિંદભાઈ ગોવવિંદભાઇ R.M.C.આવાસ 4 ૬૭૫૮૯
૬૭૩૪૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ફુવારદીપ જ્યતંીભાઈ લક્ષ્મણભાઇ R.M.C.આવાસ 4 ૬૭૫૯૦
૬૫૬૩૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કણજરીયા ખોર્ાભાઈ ગોગજીભાઇ R.M.C.આવાસ 5 ૬૭૫૯૧
૬૭૩૫૧ ૨૦ નહરેલનગર બકતરા રામભાઈ વીરાભાઇ નેહરીનગર 3 ૬૭૩૧૦
૬૬૮૬૨ ૨૦ નહરેલનગર ર્ાગંર ધનીબેન દેવજીભાઇ નહરેૂ નગર 2 ૬૭૨૯૯
૬૬૮૬૬ ૨૦ નહરેલનગર ર્ાગંર વજલભાઈ સામતભાઇ નહરેૂ નગર 5 ૬૭૨૮૯
૬૬૨૪૮ ૨૦ નહરેલનગર જેઠવા વાલજીભાઈ નાગજીભાઇ નેહરૂનગર 5 ૬૭૩૦૧
૬૭૮૮૪ ૨૦ નહરેલનગર રાઠોર્ મનોજભાઈ જેઠાભાઇ નેહરૂનગર 5 ૬૭૩૦૨
૬૮૦૦૨ ૨૦ નહરેલનગર લીંબાસીવા બાબલભાઈ ચકાભાઇ નેહરૂનગર 3 ૬૭૨૮૬
૬૭૩૧૮ ૨૦ નહરેલનગર પીઠવા ચદલ ંભાઈ લ્લભાઇ નેહરૂનગર 3 ૬૭૩૦૪
૬૭૩૨૦ ૨૦ નહરેલનગર પીઠવા રમેશભાઈ ચદંલભાઇ નેહરૂનગર 3 ૬૭૨૯૮



૬૭૩૯૨ ૨૦ નહરેલનગર બસીયા છગનભાઈ ખીમાભાઇ નેહરૂનગર 4 ૬૭૩૦૫
૬૭૩૯૧ ૨૦ નહરેલનગર બસીયા ખીમાભાઈ શામળાભાઇ નેહરૂનગર 1 ૬૭૩૦૬
૬૭૫૩૭ ૨૦ નહરેલનગર મકવાણા જયસલખભાઈ ઓધર્ભાઇ નેહરૂનગર 4 ૬૭૩૦૭
૬૭૫૮૬ ૨૦ નહરેલનગર મકવાણા સલખાભાઈ આલાભાઇ નેહરૂનગર 3 ૬૭૩૦૮
૬૭૫૪૪ ૨૦ નહરેલનગર મકવાણા ધીરૂભાઈ સલખાભાઇ નેહરૂનગર 4 ૬૭૩૦૯
૬૭૧૧૨ ૨૦ નહરેલનગર પરં્યા કમલેષ નવવનચરં નેહરૂનગર 5 ૬૭૩૦૦
૬૫૬૫૨ ૨૦ નહરેલનગર કરછવા કદગલપભાઈ અમરવસિંહ નેહરૂનગર 5 ૬૭૨૮૭
૬૬૧૧૬ ૨૦ નહરેલનગર ચાવર્ા કહતેશભાઈ ગગલભાઇ નેહરૂનગર 3 ૬૭૨૮૮
૬૭૪૨૩ ૨૦ નહરેલનગર બાલાસણ વવનલભાઈ સલખાભાઇ નેહરૂનગર 4 ૬૭૩૪૪
૬૭૪૨૨ ૨૦ નહરેલનગર બાલસરા પ્રભાતભાઈ દેવાભાઇ નેહરૂનગર 4 ૬૭૩૨૯
૬૭૩૯૩ ૨૦ નહરેલનગર બસંીયા જેસનભાઈ જીવાભાઇ નેહરૂનગર 4 ૬૭૩૧૮

૬૫૬૦૦ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) આચાયડ ભરતભાઈ

ભગવાન 

પ્રસાદભાઇ R.M.C. આવાજ 4 ૬૬૨૨૪
૬૬૧૮૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચૌહાણ રમેશભાઈ નાનલરમભાઇ R.M.C. આવાજ 5 ૬૭૫૯૨
૬૭૬૦૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના મજીઠયા નટવરલાલ ગોરધનદાસ R.M.C.આવાસ 3 ૬૭૫૯૩
૬૬૮૭૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ર્ાકંર્યા નરેન્રભાઈ જયવસિંગભાઇ R.M.C.આવાસ 4 ૬૭૫૯૪
૬૮૪૨૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વસિંહ બલભીમ અનારાય R.M.C.આવાસ 5 ૬૭૫૯૫
૬૭૭૮૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના રણોગલયા અવનલભાઈ નરવસિંહભાઇ R.M.C.આવાસ 5 ૬૭૫૯૬
૬૭૩૧૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પીઠર્ીયા કદગલપભાઈ હસંરાજભાઇ R.M.C.આવાસ 4 ૬૭૫૯૭
૬૭૬૪૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના મરણીયા મગંલબેન વશરામભાઇ R.M.C.આવાસ 1 ૬૭૫૯૮
૬૭૦૫૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વનરંજની વવવેકભાઈ બાબલભાઇ R.M.C.આવાસ 4 ૬૭૫૫૯
૬૭૦૫૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વનરંજની ગોદાવરી બાબલભાઇ R.M.C.આવાસ 1 ૬૭૫૮૭
૬૭૩૪૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ફુલાવત રધલભાઈ પરશલરામભાઇ R.M.C.આવાસ 4 ૬૭૫૮૫
૬૫૭૧૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કાટેંલીયા અવનલભાઈ જગજીવનભાઇ R.M.C.આવાસ 4 ૬૭૫૪૬
૬૭૭૯૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના રાયચલરા જીતેન્રભાઇ મગનલાલ R.M.C.આવાસ 4 ૬૭૫૪૭
૬૭૦૫૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વનમાવત સરોજબેન શામજીભાઇ R.M.C.આવાસ 1 ૬૭૫૪૮
૬૫૬૫૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કરગથરા પ્રભલદાસ ભીમજીભાઇ નવલનગર પાસે 5 ૬૭૫૪૯
૬૬૯૪૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના થીલરા કદનેશભાઈ નવીનચરંભાઇ R.M.C.આવાસ 5 ૬૭૫૫૦
૬૮૨૦૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વીગમગામ લાલજીભાઈ વશરામભાઇ R.M.C.આવાસ 3 ૬૭૫૫૧
૬૭૫૨૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના મકવાણ જગદીશભાઈ નટંલભાઇ R.M.C.આવાસ 3 ૬૭૫૫૨
૬૬૮૧૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ટાકં કકશોરભાઈ છગનભાઇ R.M.C.આવાસ 4 ૬૭૫૫૪
૬૮૧૯૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વવભાકર શૈલેંષભાઈ નવવનચરં R.M.C.આવાસ 5 ૬૭૫૫૫
૬૮૧૯૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વવભાકર હસંાબેન નવવનચરં R.M.C.આવાસ 2 ૬૭૫૫૬
૬૬૮૧૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ટાકં રમણીકભાઈ છગનભાઇ R.M.C.આવાસ 4 ૬૭૫૫૮
૬૭૭૩૩ ૨૦ નહરેલનગર મીયાત્રા અજીતભાઈ સપાભાઇ નહરેૂ નગર 4 ૬૭૩૩૧
૬૬૧૦૮ ૨૦ નહરેલનગર ચાવર્ા વવનોદભાઈ નારાયણભાઇ નહરેૂ નગર 4 ૬૭૩૦૩
૬૬૮૬૮ ૨૦ નહરેલનગર ર્ાગંર વવનલભાઈ દેવાભાઇ નહરેૂ નગર 5 ૬૭૩૩૩
૬૬૧૦૧ ૨૦ નહરેલનગર ચાવર્ા મોળાદંભાઈ ગોવવિંદભાઇ નેહરૂનગર 4 ૬૭૩૩૪
૬૭૩૫૦ ૨૦ નહરેલનગર બકલત્રા ભરતભાઈ નારાયણભાઇ નેહરૂનગર 3 ૬૭૩૪૫
૬૬૮૬૪ ૨૦ નહરેલનગર ર્ાગંર ભાનલભાઈ ધનાભાઇ નેહરૂનગર 5 ૬૭૩૩૬
૬૭૪૨૪ ૨૦ નહરેલનગર બાલાસરા જેસલભાઈ પરબતભાઇ નેહરૂનગર 3 ૬૭૩૨૮
૬૭૪૨૫ ૨૦ નહરેલનગર બાલાસરા રમેશભાઈ જેસલભાઇ નેહરૂનગર 4 ૬૭૩૩૮
૬૭૯૦૪ ૨૦ નહરેલનગર રાઠોર્ વવજયભાઈ અરજણભાઇ નેહરૂનગર 3 ૬૭૩૩૯
૬૬૮૬૩ ૨૦ નહરેલનગર ર્ાગંર પ્રફુલભાઈ નારાયણભાઇ નેહરૂનગર 3 ૬૭૩૪૦
૬૭૯૭૨ ૨૦ નહરેલનગર લધા આલાભાઈ નરવસિંહભાઇ નેહરૂનગર 5 ૬૭૩૩૨
૬૬૧૧૧ ૨૦ નહરેલનગર ચાવર્ા શૈલેષભાઈ ગગલભાઇ નેહરૂનગર 4 ૬૭૩૪૧
૬૬૬૨૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના જોષી ચદલ ંભાઈ છત્રભલજભાઇ R.M.C. આવાજ 3 ૬૭૬૩૦
૬૬૧૪૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચૌહાણ કદગલપભાઈ ધીરૂભાઇ R.M.C.આવાસ 3 ૬૭૫૬૦
૬૬૨૧૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચૌહાણ હરેશભાઈ હેંમતભાઇ R.M.C.આવાસ 4 ૬૭૫૬૧
૬૭૦૭૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પવછયાર ભરતભાઈ વવિમભાઇ R.M.C.આવાસ 5 ૬૭૫૬૨
૬૫૯૯૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ગોકહલ વવજયભાઈ મનજીભાઇ R.M.C.આવાસ 4 ૬૭૫૬૩
૬૬૦૭૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચાવર્ા જ્યતંીભાઈ કરશનભાઇ R.M.C.આવાસ 4 ૬૭૫૬૪
૬૫૬૪૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કલમરખાણીયા કદનેશભાઈ ભીખાભાઇ R.M.C.આવાસ 5 ૬૭૫૬૫
૬૬૦૭૧ ૨૦ નહરેલનગર ચાવર્ા અવશ્વનભાઈ રામભાઇ નેહરૂનગર 4 ૬૭૩૪૨
૬૬૦૮૨ ૨૦ નહરેલનગર ચાવર્ા કદલીપભાઈ રામભાઇ નેહરૂનગર 4 ૬૭૩૪૩
૬૭૨૪૨ ૨૦ નહરેલનગર પરમાર લાભલબેન બાબલભાઇ નેહરૂનગર 2 ૬૭૩૨૦
૬૭૭૨૩ ૨૦ નહરેલનગર વમયાત્રા હજેીબેન ધીરૂભાઇ નેહરૂનગર 3 ૬૭૩૩૭
૬૬૦૧૮ ૨૦ નહરેલનગર ગૌસ્વામી સલખદેવપરી વસવપરી નેહરૂનગર 2 ૬૭૩૩૫
૬૭૭૨૦ ૨૦ નહરેલનગર વમયાત્રા દાદલભાઈ ટપલભાઇ નેહરૂનગર 4 ૬૭૩૧૨
૬૭૪૩૨ ૨૦ નહરેલનગર બોરીયા ચદલ ંભાઈ જીવાભાઇ નેહરૂનગર 2 ૬૭૩૧૩
૬૭૪૨૭ ૨૦ નહરેલનગર બાવર્ીયા જયદીપભાઈ દેવરાજભાઇ નેહરૂનગર 4 ૬૭૩૧૪
૬૭૧૨૧ ૨૦ નહરેલનગર પકંર્ત વીધાયકભૈયા બાબનદંન નેહરૂ નગર 4 ૬૭૩૧૫
૬૮૫૯૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના હરીયાળી રામદાસ કરસનદાસ R.M.C.  આવાજ યોજના 6 ૬૭૫૬૬
૬૬૯૧૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ર્ોર્ીયા ગોવવિંદભાઈ બચલભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૫૬૭
૬૫૯૨૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ગોંર્લીયા નીલેષભાઈ બાલકદાસ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૫૬૮
૬૭૦૬૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના નીમાવત નદંકકશોર હમેતંભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 3 ૬૭૫૬૯
૬૭૬૯૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના મારૂ કમલેષભાઈ જગજીવનભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 3 ૬૭૫૭૧
૬૮૪૭૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના સોરાણી સલરેશભાઈ મોહનભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 5 ૬૭૬૦૨
૬૭૧૯૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પરમાર પ્રવીણભાઈ બાબલભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૬૩૨
૬૭૦૦૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કાબંલીયા સામતંભાઈ દેવાભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૬૩૪
૬૫૯૩૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ગોસ્વામી કાન્તીભારતી બાબલભારથી R.M.C.  આવાજ યોજના 5 ૬૭૬૩૫
૬૬૯૫૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના દંગી નવીનભાઈ જગજીવનભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૬૩૬
૬૮૦૨૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વર્ગામ નવીનભાઈ ખીમજીભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૬૩૭
૬૬૦૫૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચલર્ાસમા રવલબા વખતસીહ R.M.C.  આવાજ યોજના 6 ૬૭૬૩૮
૬૬૫૪૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના જર્ેજ સહદેવવસિંહ ભીખલદા R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૬૩૯
૬૭૦૭૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પચંાસરા નવીનભાઈ લક્ષ્મીદાસ R.M.C.  આવાજ યોજના 3 ૬૭૬૪૦
૬૬૮૦૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ઝીલા સીધ્ધરાજવસિંહ પરબતસીંહ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૬૪૧
૬૮૫૯૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના હરૈેજ સલીમભાઈ સીદીભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૬૪૨



૬૭૧૦૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પટીયાર લક્ષ્મણભાઈ ઊદેસીંગભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૬૫૮
૬૭૮૭૯ ૨૦ નહરેલનગર રાઠોર્ મેણદંભાઈ સવાભાઇ નેહરૂનગર 4 ૬૭૩૧૬
૬૭૯૧૮ ૨૦ નહરેલનગર રાઠોર્ સવાભાઈ ઉકાભાઇ નેહરૂનગર 3 ૬૭૩૧૭
૬૫૭૦૩ ૨૦ નહરેલનગર કવાર્ીયા ચદલ ંભાઈ સલખાભાઇ નેહરૂનગર 5 ૬૭૩૨૭
૬૬૭૯૩ ૨૦ નહરેલનગર ઝાલા ભરતવસિંહ ભલરૂબા નેહરૂનગર 4 ૬૭૩૧૯
૬૭૬૨૨ ૨૦ નહરેલનગર મરં સજંયભાઈ દેહાભાઇ નેહરૂનગર 3 ૬૭૩૧૧
૬૭૬૧૪ ૨૦ નહરેલનગર મઢં દેહાભાઈ લાલજીભાઇ નેહરૂનગર 3 ૬૭૩૨૧
૬૬૯૦૧ ૨૦ નહરેલનગર ર્ાલી ભલપતભાઈ ગણેશભાઇ નેહરૂનગર 3 ૬૭૩૨૨
૬૬૮૭૧ ૨૦ નહરેલનગર ર્ાબી જનકભાઈ ગણેશભાઇ નેહરૂનગર 4 ૬૭૩૨૩
૬૭૯૯૦ ૨૦ નહરેલનગર લાવર્ીયા દેવરાજભાઈ નારયણભાઇ નેહરૂનગર 5 ૬૭૩૨૪
૬૭૭૨૫ ૨૦ નહરેલનગર વમયાશા દેવરાજભાઈ હમીરભાઇ નેહરૂનગર 4 ૬૭૩૨૫
૬૫૬૦૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના આરકોરીયા રાજલભાઈ કાન્તીભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 3 ૬૭૬૩૧
૬૮૨૫૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના અદરપીયા જગદીશભાઈ હરીભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૬૪૪
૬૭૪૮૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ભારં્શીયા મહશેભાઈ ગીરધરભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 5 ૬૭૬૮૧
૬૬૯૯૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના દાવર્ા ધમેશભાઈ કાનજીભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૬૪૬
૬૫૬૩૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કટારીયા મનોજભાઈ કકશોરભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૬૪૭
૬૮૨૫૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના સચંાણીયા મલકેશભાઈ વલલભભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 3 ૬૭૬૪૯
૬૭૦૧૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ધાધલ બાબલભાઈ પીદલભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૬૫૦
૬૭૦૪૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના નેના પ્રવવણભાઈ વેલજીભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 6 ૬૭૬૫૧
૬૮૪૫૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના સોમેયા લલીતકલમાર કાનજીભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૬૫૨
૬૭૩૨૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પીઠવા રાજેશભાઈ શાનં્તીભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 3 ૬૭૬૫૩
૬૫૭૫૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કારીયા પ્રફુલભાઈ અમતૃલાલ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૬૫૪
૬૮૩૯૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના સાચલા અજયભાઈ છગનભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૬૫૫
૬૮૬૦૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના કહરાણી રાજેશભાઈ ભીખાભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 2 ૬૭૬૫૬
૬૮૫૫૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના સોલકંી રાજેશભાઈ ચકલભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 3 ૬૭૬૧૪
૬૮૨૨૨ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના શખંલપરા રમેશભાઈ નરશીભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 3 ૬૭૬૦૩
૬૭૫૨૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ભોલા કકશોરભાઈ નારણદાસભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૬૦૪
૬૮૧૬૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વાધેલા મનોહરભાઈ ભેરૂલાલ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૬૦૫
૬૭૫૧૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ભોમાણી ચરંકાતં કાન્તીલાલ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૬૦૭
૬૭૫૫૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના મકવાણા ભલપતભાઈ સામજીભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 2 ૬૭૬૦૮
૬૭૫૮૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના મકવાણા સદંીપભાઈ ભલપતભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 2 ૬૭૬૦૯
૬૬૧૭૧ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચૌહાણ મનલભા ભલપતભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૬૧૦
૬૭૯૪૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના રામાણી દયાલજી જીવરાજભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 2 ૬૭૬૧૧
૬૬૬૦૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના જીવરાજની સલવનલભાઈ જીવરાજભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 5 ૬૭૬૧૨
૬૭૧૧૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પરં્યા નયનાબેન અરવવદભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૬૧૩
૬૭૬૩૦ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી મલધંવા માયાભાઈ વાલાભાઇ ભોળેનાથ 3 ૬૭૮૮૨
૬૭૬૨૮ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી મલધંવા માધવભાઈ માયાભાઇ ભોળેનાથ 4 ૬૭૮૮૧
૬૬૭૮૪ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ઝાલા ગલલાદેવી છગનભાઇ ભોળેનાથ 3 ૬૭૮૮૦
૬૬૭૯૧ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ઝાલા ભરતભાઈ છગનભાઇ ભોળેનાથ 3 ૬૭૮૭૦
૬૭૫૩૬ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી મકવાણા ચદલ ંભાઈ માવજીભાઇ ભોળેનાથ 4 ૬૭૮૭૯
૬૬૮૨૭ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ટોકર્યા વવજયભાઈ કહરાભાઇ ભોળેનાથ 4 ૬૭૮૮૫
૬૬૮૦૯ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ટકર્યા તેજીબેન હીરાભાઇ ભોળેનાથ 2 ૬૭૮૭૭
૬૮૪૧૭ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી વસિંધવ ભરતભાઈ ઘોઘાભાઇ ભોળેનાથ 3 ૬૭૮૭૬
૬૭૯૪૬ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી રામવત રવવભાઈ દલપતરામ ભોળેનાથ 6 ૬૭૮૭૫
૬૭૩૪૯ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ફાગંલીયા રામભાઈ રૂખર્ભાઇ ભોળેનાથ 2 ૬૭૮૭૪
૬૭૩૪૭ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ફાગંલીયા જગદીશભાઈ રામભાઇ ભોળેનાથ 4 ૬૭૮૭૩
૬૭૩૪૮ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ફાગંલીયા જી્લભાઈ રામભાઇ ભોળેનાથ 2 ૬૭૮૭૨
૬૭૬૨૪ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી મલધંવા કાળુભાઈ ટપલભાઇ ભોળેનાથ 5 ૬૭૮૭૧
૬૮૩૧૭ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી સરવૈયા બાબલભાઈ નાનજીભાઇ ભોળેનાથ 3 ૬૭૮૬૦
૬૮૩૦૭ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી સરવૈયા અશોકભાઈ બાબલભાઇ ભોળેનાથ 3 ૬૭૭૬૮
૬૭૬૩૧ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી મલધંવા વેરશીભાઈ ઘલસાભાઇ ભોળેનાથ 5 ૬૭૭૬૧
૬૮૨૪૧ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી વશયાળ સગરામભાઈ ઘોઘભાઇ ભોળેનાથ 4 ૬૭૮૧૯
૬૬૯૭૬ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી દવે અમતૃલાલ શીવશકંર ભોળેનાથ 3 ૬૭૭૩૫
૬૬૮૪૧ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ઠાકોર ચપંાબેન મગણશકંર ભોળેનાથ 1 ૬૭૮૪૫
૬૭૪૭૮ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ભવર્ા લખમણભાઈ કરશનભાઇ ભોળેનાથ 2 ૬૭૭૭૧
૬૭૫૮૨ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી મકવાણા રામજીભાઈ મેરૂભાઇ ભોળેનાથ 4 ૬૭૭૭૦
૬૭૭૪૧ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી મીર શૈલેશભાઈ હકાભાઇ ભોળેનાથ 10 ૬૭૭૬૯
૬૭૧૨૭ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી પતરીયા અરૂણભાઈ અહીવરન સીંહ ભોળેનાથ 3 ૬૭૭૬૭
૬૮૫૭૭ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી સોંલકંી સામજીભાઈ કાળાભાઇ ભોળેનાથ 2 ૬૭૭૬૫
૬૮૫૨૯ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી સોંલકંી મલકેશભાઈ સામજીભાઇ ભોળેનાથ 4 ૬૭૭૬૪
૬૮૫૩૯ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી સોંલકંી મહશેભાઈ સામંજીભાઇ ભોળેનાથ 3 ૬૭૭૬૩
૬૭૧૭૧ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી પરમાર જયેશભાઈ મનલસીર્ાભાઇ ભોળેનાથ 2 ૬૭૭૫૫
૬૫૬૩૦ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી કંચારા જ્યતંીભાઈ કરશનભાઇ ભોળેનાથ 4 ૬૭૮૮૪
૬૭૫૬૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના મકવાણા મણીબેન કરશનભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 2 ૬૭૬૧૫
૬૭૭૮૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના રૂપારેલીયા નારણદાસ થાવરદાસ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૬૦૧
૬૭૫૩૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના મકવાણા કકશોરભાઈ ર્ાયાભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 3 ૬૭૬૧૮
૬૭૧૮૭ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પરમાર નલીનભાઈ અમરશીભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૬૧૯
૬૭૩૧૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પીઠર્ીયા જ્યતંીભાઈ ધનજીભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૬૨૧
૬૬૫૯૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના જીજવાર્ીયા રંજનબેન અરવવદભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૬૨૨
૬૮૦૨૯ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના વર્ગામા કૃષ્ણકાતંભાઈ ગીતમજીભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 4 ૬૭૬૨૩
૬૬૦૫૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચલર્ાસમા વવજયભાઈ મનલભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 3 ૬૭૬૨૪
૬૬૦૬૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચાદંરાણી મોહનભાઈ મગનભાઇ R.M.C.  આવાજ યોજના 3 ૬૭૬૨૫

૬૮૨૧૫ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી શેખ જવેદઅખ્તર મલઝમ્જમીલ અહમદ ભોળેનાથ 4 ૬૭૭૫૩
૬૭૪૩૧ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી બોધતરીયા ર્ાઇબેન પરષોતમભાઇ ભોળેનાથ 3 ૬૭૭૫૪
૬૮૫૨૫ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી સોલકંી ભાવેશભાઈ બાબલભાઇ ભોળેનાથ 4 ૬૭૭૫૬
૬૮૦૬૭ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી વરૂ મગનભાઈ ઘેલાભાઈ ભોળેનાથ 3 ૬૭૭૫૭
૬૮૦૬૮ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી વરૂ મહશેભાઈ મગનભાઇ ભોળેનાથ 3 ૬૭૭૫૮



૬૮૦૭૩ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી વરૂ હસં લભાઈ દોલાભાઇ ભોળેનાથ 3 ૬૭૭૭૨
૬૮૩૦૪ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી સલરેલા જગદીશભાઈ કાળીદાસભાઇ ભોળેનાથ 5 ૬૭૭૬૦
૬૮૦૨૦ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી વેકરીયા મનોજભાઈ ચમનભાઇ ભોળેનાથ 4 ૬૭૭૪૯
૬૭૪૩૮ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી બોળીયા રેવાભાઈ નાનલભાઇ ભોળેનાથ 4 ૬૭૭૬૨
૬૭૪૩૯ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી બોળીયા રાજલભાઈ રેવાભાઇ ભોળેનાથ 4 ૬૭૭૫૯
૬૭૪૩૭ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી બોળીયા ભરતભાઈ રાજલભાઇ ભોળેનાથ 3 ૬૭૭૨૫
૬૭૪૪૦ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી બોળીયા વાલીબેન રેવાભાઇ ભોળેનાથ 1 ૬૭૭૨૬
૬૭૪૭૭ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ભવર્ા છગનભાઈ લખમણભાઇ ભોળેનાથ 4 ૬૭૭૨૭
૬૫૯૩૩ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ગોંર્લીયા શૈલેશભાઈ જેરામભાઇ ભોળેનાથ 6 ૬૭૭૨૮
૬૫૯૨૩ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ગોંર્ગલયા શામજીભાઈ જેરામભાઇ ભોળેનાથ 6 ૬૭૭૨૯
૬૫૬૩૪ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી કર્વાતર વવજયભાઈ શાવંતભાઇ ભોળેનાથ 3 ૬૭૭૩૦
૬૮૦૧૦ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી લોધા જેરામભાઈ ભીખલભાઇ ભોળેનાથ 1 ૬૭૭૩૧
૬૬૮૩૮ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ઠાકર રાજલભાઈ મનસલખલાલ ભોળેનાથ 5 ૬૭૭૩૨
૬૭૯૮૮ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી લાબંરીયા મીણાબેન વીરમભાઇ ભોળેનાથ 3 ૬૭૭૩૩
૬૭૯૮૭ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી લાબંરીયા મેરામભાઈ વવરમભાઇ ભોળેનાથ 2 ૬૭૭૪૮
૬૬૦૧૪ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ગૌસ્વામી પ્રતાપપરી ચદંલપરી ભોળેનાથ 6 ૬૭૭૩૪
૬૮૨૫૯ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી સનરોજ દેવભાઈ અવશ્વનભાઇ ભોળેનાથ 3 ૬૭૭૩૬
૬૭૩૭૩ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી બદરર્ીયા કકશોરભાઈ સામજીભાઇ ભોળેનાથ 3 ૬૭૭૩૯
૬૭૭૪૦ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી મીર રાજલભાઈ જીવણભાઇ ભોળેનાથ 4 ૬૭૭૪૦
૬૭૭૩૯ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી મીર રમેશભાઈ જીવણભાઇ ભોળેનાથ 5 ૬૭૭૪૧
૬૮૦૭૭ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી વરમોરા રમેશભાઈ છગનભાઇ ભોળેનાથ 5 ૬૭૭૪૨
૬૭૭૧૪ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી માળવીયા ગોકળભાઈ વાલજીભાઇ ભોળેનાથ 5 ૬૭૭૪૩
૬૭૦૪૧ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી નૈના કકરીટભાઈ રણછોર્ભાઇ ભોળેનાથ 4 ૬૭૭૪૪
૬૭૭૭૯ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી યાદવ રાજલભાઈ રામજીભાઇ ભોળેનાથ 4 ૬૭૭૪૫
૬૮૪૫૦ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી સોનકર જગરામભાઈ રામપ્યારી ભોળેનાથ 4 ૬૭૭૪૬
૬૮૩૯૪ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી સોંર્ાગર કકશોરભાઈ ભલરાભાઇ ભોળેનાથ 4 ૬૭૮૧૬
૬૮૪૭૬ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી સોલકંી અશોકભાઈ કરશનભાઇ ભોળેનાથ 5 ૬૭૮૧૫
૬૭૧૭૮ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી પરમાર દાનાભાઈ મોરાભાઇ ભોળેનાથ 4 ૬૭૮૧૪
૬૭૨૪૬ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી પરમાર સજંયભાઈ દાનાભાઇ ભોળેનાથ 4 ૬૭૮૦૫
૬૮૧૯૬ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી વવભાબી ચદલ ંભાઈ વજલલાલ ભોળેનાથ 6 ૬૭૮૧૨
૬૬૯૭૮ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી દવે ભરતકલમાર જેન્તીલાલ ભોળેનાથ 4 ૬૭૮૨૦
૬૬૦૫૮ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ચલર્ાસમા હરેશભાઈ કાનજીભાઇ3 ભોળેનાથ 5 ૬૭૮૧૦
૬૭૩૬૮ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી બર્ોખરીયા કૈલાશભાઈ બલોકભાઇ ભોળેનાથ 6 ૬૭૮૦૯
૬૭૦૮૦ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી પલજભાઇ રામભરત બટનભાઇ ભોળેનાથ 5 ૬૭૮૦૮
૬૭૦૯૭ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી પટેલ લાલસીંગભાઈ હરચતન ભોળેનાથ સો.સા 3 ૬૭૮૦૭
૬૭૦૯૧ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી પટેલ કમોદભાઈ ચીતોમન ભોળેનાથ સો.સા 3 ૬૭૮૨૭
૬૭૦૯૩ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી પટેલ દાલચદં કમોદભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 2 ૬૭૮૧૧
૬૭૦૩૪ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી નકલમ સમીરભાઈ દાનસીંગભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 4 ૬૭૮૧૩

૬૬૯૦૬ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ર્ોકર્યા નમડદાબેન પ્રતાપભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 1 ૬૭૮૩૨

૬૮૫૫૮ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી સોલકંી ભારતીબેન લક્ષ્મણભાઈ ભોળેનાથ સો.સા 3 ૬૭૮૩૧
૬૮૪૮૭ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી સોલકંી કકશોરભાઈ લક્ષ્મણભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 3 ૬૭૮૩૦

૬૭૨૫૬ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી પ્રસાદ જીતેન્રભાઈ પૅંસાનદં ભોળેનાથ સો.સા 4 ૬૭૮૨૧

૬૭૨૫૮ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી પ્રસાદ વવકાસ દંગલપ્રસાદ ભોળેનાથ સો.સા 3 ૬૭૮૨૮
૬૮૦૭૨ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી વરૂ હઠાભાઈ પલાભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 8 ૬૭૮૩૬
૬૭૬૬૨ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી મેવાળા દાનાભાઈ જગાભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 5 ૬૭૮૨૬
૬૮૦૬૩ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી વરૂ કનલભાઈ પલાભાઇ 6 ૬૭૭૯૭
૬૫૭૦૫ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી કલવારદીયા નટલભાઈ શોભાલાલ ભોળેનાથ સો.સા 4 ૬૭૭૭૪
૬૭૫૦૭ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ભીમાણી રવસકભાઈ હીરજીભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 3 ૬૭૮૦૬
૬૫૬૦૪ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી આંબલીયા મગનભાઈ પ્રભાબેન ભોળેનાથ સો.સા 5 ૬૭૭૮૬
૬૮૩૮૮ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી સહાલી રામરસી શકંરભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 5 ૬૭૭૮૫
૬૭૧૭૩ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી પરમાર જીતલભાઈ કદલીપભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 4 ૬૭૭૮૪
૬૭૦૩૬ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી નકર્યાદ કદલીપભાઈ સવજીભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 4 ૬૭૭૮૩
૬૭૦૭૦ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી પચંાસરા ધીરૂભાઈ પ્રભલભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 5 ૬૭૭૮૨
૬૭૧૪૪ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી પતીયા અવમતભાઈ ધનવસિંગ ભોળેનાથ સો.સા 4 ૬૭૭૭૩
૬૭૯૩૨ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી રાણા ભગીરથવસિંહ શક્ક્તવસિંહ ભોળેનાથ સો.સા 4 ૬૭૭૮૦
૬૮૫૬૧ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી સોલકંી વશરામ ભગત ભોળેનાથ સો.સા 6 ૬૭૭૮૮
૬૬૬૧૨ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી જોગીયાણી રમેશભાઈ ધેલાભાઇ ભોળેનાથ 3 ૬૭૭૭૮
૬૭૧૦૧ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી પટેલ સલસપાલ લાલારામ ભોળેનાથ 5 ૬૭૭૭૭
૬૬૫૫૩ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી જદવ દલજલભાઈ લ્લભાઇ ભોળેનાથ 4 ૬૭૭૭૬
૬૭૨૬૧ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી પરહાળીયા બાબલભાઈ કાનાભાઇ ભોળેનાથ 2 ૬૭૭૭૫
૬૭૧૯૧ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી પરમાર પકંજભાઈ હસમલખભાઇ ભોળેનાથ 4 ૬૭૭૯૫
૬૬૫૫૦ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી જદવ ચરંીકાબેન નાનલભાઇ ભોળેનાથ 1 ૬૭૭૭૯
૬૫૭૧૦ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી કલસવાહ સલરજભાઈ સલખલાલભાઇ ભોળેનાથ 5 ૬૭૭૮૧
૬૫૭૧૧ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી કલસવાહ સરનામભાઈ સલખારામ ભોળેનાથ 4 ૬૭૮૦૩
૬૫૭૦૯ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી કલસવાહ માતાપ્રસાદ માટલભાઇ ભોળેનાથ 2 ૬૭૮૦૨
૬૮૩૦૧ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી સરપવા જયેશભાઈ વલલભભાઇ ભોળેનાથ 3 ૬૭૮૦૧
૬૮૩૦૮ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી સરવૈયા કંચનબેન વલલભભાઇ ભોળેનાથ 2 ૬૭૮૦૦
૬૬૧૧૫ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ચાવર્ા સલદેશભાઈ કરશનભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 3 ૬૭૭૯૯
૬૬૧૦૭ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ચાવર્ા લાડલબેન કરશનભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 2 ૬૭૭૯૮
૬૭૪૫૨ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ભટ્ટી રમેશભાઈ ચતલરભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 5 ૬૭૭૮૯
૬૭૪૫૩ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ભટ્ટી કહતેશભાઈ ચતલરભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 4 ૬૭૭૯૬

૬૭૧૪૦ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી પતરીયા ગાયત્રીબેન મલકેશભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 4 ૬૭૮૦૪

૬૫૬૫૫ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી કકરલીયા જોગીલાલ લીલાધર ભોળેનાથ સો.સા 2 ૬૭૭૯૪



૬૬૯૧૩ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ર્ોર્ીયા નરેન્રભાઈ પ્રતાપભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 5 ૬૭૭૯૩

૬૬૯૦૫ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ર્ોકર્યા નટવરભાઈ પ્રતાપભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 3 ૬૭૭૯૨

૬૬૯૦૪ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ર્ોકર્યા દેવશીભાઈ પ્રતાપભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 3 ૬૭૭૯૧

૬૭૬૫૩ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી મલલતાન ગફારભાઈ ઇશાભાઇ પીંજરા ભોળેનાથ સો.સા 5 ૬૭૭૯૦
૬૮૦૩૨ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી વર્ગામા મધલબેન રમેશભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 4 ૬૭૮૮૩
૬૫૯૯૩ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ગોકહલ વવનોદ કરશનભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 4 ૬૭૮૨૨
૬૬૫૫૮ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી જદવ મણીબેન ગીગાભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 2 ૬૭૮૨૩
૬૬૫૬૩ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી જદવ વવભાભાઈ ગીગાભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 8 ૬૭૮૩૩
૬૬૫૬૨ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી જદવ રધલભાઈ વવભાભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 3 ૬૭૮૩૪
૬૭૮૩૧ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી રાઠોર્ કાળુભાઈ ભીખલભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 4 ૬૭૮૩૫
૬૮૦૬૬ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી વરૂ બકલમભાઈ ધેલાભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 5 ૬૭૮૧૭
૬૮૦૭૪ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી વરૂ હસં લભાઈ ધેલાભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 3 ૬૭૮૧૮
૬૫૯૩૬ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ગોરસા જસવતં શભંાભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 3 ૬૭૭૪૭
૬૮૪૭૫ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી સોલકંી અશોક કનલભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 5 ૬૭૭૩૮
૬૭૦૬૫ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી નીર ચકાભાઈ નોંધાભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 5 ૬૭૭૩૭
૬૬૦૭૮ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ચાવર્ા જગદીશ મોહનભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 3 ૬૭૭૫૨
૬૭૭૮૧ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી યાદવ રામજીભાઈ હરજીભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 3 ૬૭૭૫૧
૬૭૧૫૧ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી પરમાર અમરશીંગભાઈ ઉધ્વશીંગભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 4 ૬૭૭૫૦
૬૫૮૨૨ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ખારૈયા ધીરૂભાઈ મોહનભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 5 ૬૭૮૫૧
૬૫૮૨૧ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ખારૈયા અતલલભાઈ ધીરજભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 3 ૬૭૮૫૦
૬૮૪૫૭ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી સોનીયા હકાભાઈ દેવાભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 5 ૬૭૮૪૯
૬૫૭૭૫ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ખટેંરીયા અશોકભાઈ પરષોતમભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 4 ૬૭૮૪૮
૬૫૯૦૦ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ગ્માલ કાન્તીલાલ દેવરાજભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 3 ૬૭૮૪૭
૬૫૯૨૫ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ગોંર્લીયા ધનશ્યામદાસ ત લલસીદાસ ભોળેનાથ સો.સા 5 ૬૭૮૪૬
૬૬૧૦૩ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ચાવર્ા રમેશભાઈ જેમાભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 4 ૬૭૮૩૭
૬૬૯૪૫ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી થોરીયા ધીરૂભાઈ નાથાભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 4 ૬૭૮૪૪
૬૫૬૦૬ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી આળગોતર રાધલભાઈ અજભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 6 ૬૭૮૫૨
૬૭૧૪૬ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી પેથાણી વવનોદભાઈ બચલભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 5 ૬૭૮૪૨
૬૭૭૫૮ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી મોર્ીયા કહતેશભાઈ અરજણભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 5 ૬૭૮૪૧
૬૭૬૨૬ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી મલધવા પલજભાઈ ખીમાભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 4 ૬૭૮૪૦
૬૭૫૦૩ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ભાલોર્ીયા અરવવિંદભાઈ કરમશીભાઇ R.M.C.આવાસ 3 ૬૭૬૨૭
૬૫૭૧૭ ૨૦ નહરેલનગર કાનકર્ નારાયણભાઈ દેવાભાઇ નહરેૂ નગર 5 ૬૭૩૨૬
૬૬૧૦૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના ચાવર્ા રાજીબેન કાનજીભાઇ નેહરૂનગર 3 ૬૭૬૨૮
૬૬૫૫૯ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી જદવ મલન્નાભાઈ ગીગાભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 4 ૬૭૮૩૯
૬૫૮૨૩ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ખારૈયા પ્રવવણભાઈ મોહનભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 5 ૬૭૮૩૮
૬૬૯૬૩ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી દલ ધૈયા કદપકભાઈ મલળજીભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 5 ૬૭૮૬૮
૬૭૧૨૫ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી પઢીયાર મોહનભાઈ માધવજી ભોળેનાથ સો.સા 3 ૬૭૮૬૨
૬૬૨૧૪ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ચૌહાણ સામજીભાઈ ભવાનભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 6 ૬૭૮૭૮
૬૬૧૯૬ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ચૌહાણ લાભલબેન ભવાનભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 3 ૬૭૮૬૭
૬૬૭૯૯ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ગઝિંઝવાકર્યા મનસલખભાઈ જગજીવનભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 4 ૬૭૮૬૬
૬૬૮૨૫ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ટોટા કનલભાઈ નાથાભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 5 ૬૭૮૬૫
૬૬૮૨૬ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ટોટા ર્ાયાભાઈ નાથાભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 3 ૬૭૮૬૪
૬૫૯૮૭ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ગોકહલ બચીબેન રામજીભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 1 ૬૭૮૬૩
૬૫૯૮૫ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ગોકહલ કદનેશભાઈ રામજીભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 5 ૬૭૮૫૩
૬૭૭૫૭ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી મલળીયા જલપેશભાઈ કીશોરભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 3 ૬૭૮૬૧
૬૭૦૭૮ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી વૈરાગી રાજેન્રભાઈ મનફુલભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 6 ૬૭૮૬૯
૬૮૦૨૭ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી વર્ગામ અવશ્વન ભલાભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 4 ૬૭૮૫૯
૬૬૧૦૯ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ચાવર્ા વવશાલભાઈ મોહનભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 5 ૬૭૮૫૮
૬૮૦૮૩ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી વળસાવરી ભોમભાઈ ધોધાભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 5 ૬૭૮૫૭
૬૬૫૫૨ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી જદવ તેજીબેન વવરાભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 4 ૬૭૮૫૬
૬૫૮૧૩ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી ખાટેચા જીવણભાઈ પોલાભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 5 ૬૭૮૫૫
૬૭૧૨૪ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી પઢીયાર મેહલલભાઈ દેવશીભાઇ ભોળેનાથ સો.સા 4 ૬૭૮૫૪
૬૫૭૪૯ ૨૦ લોધેશ્વર કારેલીયા રાજેશભાઈ લાલવસિંગ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૫૨૫
૬૬૬૯૩ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા નાથીબેન સલરજભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 1 ૬૮૫૦૯
૬૬૬૬૧ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા ગલમાનવસિંહ ગગંાવસિંહ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 5 ૬૮૫૧૯
૬૭૭૭૨ ૨૦ લોધેશ્વર મોહનીયા અમતૃભાઈ ગગંાવસિંહ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 5 ૬૮૫૧૭
૬૭૪૦૨ ૨૦ લોધેશ્વર બાબરીયા ભીખલભાઈ કાનાભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૫૧૬
૬૭૩૯૮ ૨૦ લોધેશ્વર બાબરીયા સવજીભાઇ ભીખાભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૫૩૨
૬૬૬૩૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરમરીયા હમીરભાઈ માનસગંભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૮૫૨૦
૬૬૯૫૪ ૨૦ લોધેશ્વર દત્યા કનલભાઈ મોનસીંગ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૫૧૩
૬૬૯૫૫ ૨૦ લોધેશ્વર દત્યા રમેશભાઈ કનલભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૫૧૨
૬૬૯૫૬ ૨૦ લોધેશ્વર દત્યા વવજયભાઈ કનલભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૫૩૬
૬૬૨૮૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ઈશ્વરભાઈ જગકદશભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૫૩૭
૬૬૭૦૩ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા પ્રવવણભાઈ જગકદશ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૫૨૩
૬૬૮૨૨ ૨૦ લોધેશ્વર ટીઙાણી ગોપાલભાઈ મોહનભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 8 ૬૮૫૨૪
૬૬૪૮૧ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા સલરેશભાઈ છોટલભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૫૨૯
૬૬૫૭૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા અશોકભાઈ છોટલભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૫૧૫
૬૬૭૨૨ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા ભાવનાબેન નવલવસિંહ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૮૫૨૬
૬૬૬૪૪ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા હરેશભાઈ નવલભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૮૫૨૭
૬૬૫૮૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા હરપાલ છોટાલાલ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૫૧૪
૬૭૮૦૩ ૨૦ લોધેશ્વર રાજપલત શકંરભાઈ દેવેન્રસીંહ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 6 ૬૮૫૨૮
૬૭૧૪૧ ૨૦ લોધેશ્વર પતરીયા રેખાબેન પ્રતાપભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 5 ૬૮૫૧૧
૬૬૬૨૮ ૨૦ લોધેશ્વર જોષી મહને્રભાઈ નાનલાલ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૫૧૦
૬૬૬૩૫ ૨૦ લોધેશ્વર જોષી કહતેશભાઈ મહને્રભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૫૧૮
૬૬૨૫૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ગોપાલભાઈ રામચરં લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 5 ૬૮૫૩૪



૬૬૬૮૨ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા ત લલશીબેન રામચરં લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 1 ૬૮૫૩૫
૬૬૭૬૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા હરીસીંગ રામચરં લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 6 ૬૮૫૩૧
૬૬૭૫૯ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા મજંલલાબેન વવનોદભાઈ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 5 ૬૮૫૩૦
૬૫૮૭૬ ૨૦ લોધેશ્વર ગતીયા ઉદેસીંગભાઈ રણજીતભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૮૫૨૧
૬૫૮૮૦ ૨૦ લોધેશ્વર ગતીયા અશોકભાઈ ઉદયસ્હ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૫૨૨
૬૫૭૪૦ ૨૦ લોધેશ્વર કારેલીયા કદલીપભાઈ પે્રમભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 5 ૬૮૫૩૩
૬૫૭૪૫ ૨૦ લોધેશ્વર કારેલીયા પાવતઁીબેન પે્રમભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 1 ૬૮૧૪૬
૬૬૪૧૬ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા મનસપખભાઈ તલલશીભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૮૧૪૭
૬૫૮૦૨ ૨૦ લોધેશ્વર ખરૈઙીયા સવવતાબેન વશવલાલ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 1 ૬૮૧૪૮
૬૫૮૦૧ ૨૦ લોધેશ્વર ખરેકઙયા અજલનઁવસિંહ વશવલાલ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૧૪૯
૬૬૭૬૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા હકલભાઈ દયારામ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૧૫૦
૬૬૭૩૭ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા રમેશભાઈ હકલભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 6 ૬૮૧૫૮
૬૬૬૪૫ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા હરેશભાઈ હકલભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 5 ૬૮૧૫૯
૬૬૭૪૧ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા રાજેશબાઇ હકલભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૧૩૬
૬૬૬૮૪ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા દયાલવસિંહ માધવભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૧૫૪
૬૬૪૪૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા રાજલભાઈ માકલભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 5 ૬૮૧૫૨
૬૬૨૬૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા અજલનઁભાઈ ફુલવસિંગ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 5 ૬૮૧૪૪
૬૬૩૬૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા નાનજીરામ દયારામ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૧૪૧
૬૬૨૫૮ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા મલકેશભાઈ નાનજીરામ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૮૧૫૧
૬૬૬૪૨ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા મગંલભાઈ નાનજીરામ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૧૩૪
૬૫૮૯૬ ૨૦ લોધેશ્વર ગતીયા હમેલતાબેન કદલીપભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 6 ૬૮૧૩૩
૬૬૭૫૩ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા લીલાબેન અમરશીભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 5 ૬૮૧૫૬
૬૭૫૬૯ ૨૦ લોધેશ્વર મકવાણા મયલરભાઈ બાબલભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૧૫૫
૬૬૩૮૨ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા પરસોતમભાઈ ભલપતભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૧૪૫
૬૬૪૦૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ભહપતભાઈ ભીખાભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૮૧૫૩
૬૬૪૫૮ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા લાલવસિંગ ભીખલભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૧૬૦
૬૬૭૫૪ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા વવજયભાઈ ભીખલભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૧૩૨
૬૬૬૯૬ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા વનલેશભાઈ મામવસિંગ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૮૧૩૯
૬૬૯૩૭ ૨૦ લોધેશ્વર થરેકટયા ભગવતી કરમક્ષીભાઈ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 1 ૬૮૧૪૦
૬૬૯૩૯ ૨૦ લોધેશ્વર થરેટીયા મકહપતભાઈ કરમસી લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૧૪૨
૬૬૯૪૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા હરેશભાઈ કરમસીંગભાઈ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૧૪૩
૬૬૯૩૮ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ગબવપનભાઈ કરમસીંગભાઈ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૧૫૭
૬૬૭૨૩ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા ભાવવસિંગ અમતૃલાલ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 5 ૬૮૧૩૮
૬૬૩૧૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા છોટલભાઈ ગાગેશ મોવઙી રોઙ 5 ૬૮૧૩૭
૬૬૩૦૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ગગનેશબાઇ ચોટલભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૧૩૫
૬૫૧૪૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની બલકેર્ા રઝાકભાઈ ઈશાકભાઈ ઢેબરકોલોની બ્લોક 156 4 ૬૫૩૪૨
૭૩૦૬૦ ૨૦ ગીતાનગર મીર લાલજીભાઈ શેતાભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૭૦૯૯૮
૬૮૩૧૬ ૨૦ લોધેશ્વર સરવૈયા પ્રવવણભાઈ ગાગેશભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૭૯૯૫
૬૮૩૧૩ ૨૦ લોધેશ્વર સરૈવયા નટવરભાઈ ગાગેશબાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 6 ૬૭૯૯૬
૬૮૩૨૬ ૨૦ લોધેશ્વર સરવૈયા રમેશભાઈ ગાગેશભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 5 ૬૭૯૯૭
૬૬૩૧૬ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા છોટલભાઈ હરીભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 5 ૬૭૯૯૮
૬૫૭૩૯ ૨૦ લોધેશ્વર કારેલીયા જેરામભાઈ મોહનબાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૭૯૮૯
૬૫૭૩૮ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા પ્રવીણભાઇ જેરામભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૮૦૦૮
૬૫૭૨૬ ૨૦ લોધેશ્વર કારેલીયા જગરસીંગ મોહનભાઈ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 5 ૬૭૯૯૯
૬૫૭૪૨ ૨૦ લોધેશ્વર કારેલીયા પ્રભાતભાઈ મોહનઙભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 5 ૬૮૦૦૦
૬૫૭૨૫ ૨૦ લોધેશ્વર કારેલીયૈ કકશોરભાઈ હરીભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 5 ૬૭૯૯૨
૬૫૭૪૭ ૨૦ લોધેશ્વર કારેલીયા મવનષભાઈ કકસોર લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૦૦૨
૬૫૭૫૨ ૨૦ લોધેશ્વર કારેલીયા હરપાલભાઈ હરીભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૮૦૦૩
૬૫૭૪૧ ૨૦ લોધેશ્વર કારેલીયા પ્રફુલભાઈ બરપાલભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૦૦૪
૬૫૭૩૦ ૨૦ લોધેશ્વર કારેલીયા ઉમેદભાઈ હરીભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૦૦૫
૬૫૭૩૭ ૨૦ લોધેશ્વર કારેલીયા જગદીશભાઈ હરીભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૦૬
૬૬૬૪૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા જીવણભાઇ હરપાલભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૮૦૦૭
૬૬૭૧૪ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા બહાદલ રભાઈ જીવણભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 6 ૬૮૦૦૧
૬૬૬૪૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા હરેશભાઈ જીવણભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 6 ૬૭૯૮૮
૬૬૫૪૭ ૨૦ લોધેશ્વર જદવ અજલનઁભાઈ રામજીભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૭૯૭૯
૬૫૭૮૯ ૨૦ લોધેશ્વર પતરીયા લક્ષ્મીબેન ઈશ્વરભાઈ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૭૯૭૮
૬૫૭૮૭ ૨૦ લોધેશ્વર ખતરીયા મધલબેન લાલજી લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 1 ૬૭૯૮૩
૬૫૭૮૮ ૨૦ લોધેશ્વર ખતરીયા મોહન ક્લભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૭૯૮૦
૬૫૭૮૦ ૨૦ લોધેશ્વર પતરીયા અજલ ડનભાઈ મોહનસીહ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૭૯૮૧
૬૫૭૮૩ ૨૦ લોધેશ્વર ખતરીયા નટવર મોહન લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૭૯૮૨
૬૫૭૮૪ ૨૦ લોધેશ્વર ખતરીયા પ્રકાશ મોહન લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૭૯૮૪
૬૮૬૦૪ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા જ્યોતી મોહનલાલ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૭૯૮૫
૬૬૭૧૨ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા બચીબેન કરણભાઈ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૭૯૯૧
૬૬૬૪૧ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરાયા કદલાવર કરણ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૦૨૪
૬૫૭૮૫ ૨૦ લોધેશ્વર ખતરીયા પરસોતમ ભીખલ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૭૯૮૭
૬૫૭૮૧ ૨૦ લોધેશ્વર ખતરીયા જયશ્રી મનોજ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૭૯૯૩
૬૫૭૮૬ ૨૦ લોધેશ્વર ખતરીયા મલકેશભાઈ ભીખલ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૭૯૮૬
૬૫૭૮૨ ૨૦ લોધેશ્વર ખતરીયા કદલીપભાઈ નદંલ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૭૯૯૦
૬૬૭૧૧ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા શાતંાબેન ફુલસીંગભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૭૯૯૪
૬૬૬૭૫ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા જગદીશ ફુલસીંગભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૦૨૩
૬૬૬૪૬ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા અજલ ડનભાઇ ફુલસીંગભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૨૯
૬૬૭૩૮ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા રમેશભાઈ કલલભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૮૦૨૭
૬૫૫૯૧ ૨૦ લોધેશ્વર અસૈયા પ્રવણભાઈ ગોપાલ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૨૮
૬૫૫૯૩ ૨૦ લોધેશ્વર અસૈયા માનભાઈ ગોપાલભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૮૦૩૦
૬૬૭૧૩ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા બબલી માનશીબેન લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 1 ૬૮૦૪૧
૬૬૬૬૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ગીતાબેન દયાલસીંગ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૩૨
૬૬૭૦૧ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા પે્રમભાઈ જગરામ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૨૬



૬૬૬૯૯ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા પ્રતાપભાઈ નાચાભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૩૩
૬૬૬૯૨ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા નાથાભાઈ હરપાલભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૮૦૩૪
૬૬૬૩૯ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરાયા જગદીશ ભનલ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૩૫
૬૬૬૫૭ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા કકશન જીવણ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૮૦૩૬
૬૬૭૬૪ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા સલરેશ કેતન લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૩૭
૬૬૬૪૯ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા અવશ્વનભાઈ કીશનભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૩૮
૬૭૮૦૨ ૨૦ લોધેશ્વર રાજપલત રાજલભાઈ રામભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૩૯
૬૮૦૦૭ ૨૦ લોધેશ્વર લોઢા ધીરજ છોટા લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૪૦
૬૬૬૮૧ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા જીતેન્ર પે્રમજી લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૦૩૧

૬૮૩૦૬ ૨૦ લોધેશ્વર સરવૈયા અશ્વીનભાઈ કરમસીંગભાઈ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૦૧૬

૬૬૬૫૧ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા ઉમેદભાઈ ધનવસિંગભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૧૦

૬૭૭૪૯ ૨૦ લોધેશ્વર મોટગલયા ધનલબેન હરીસીંહ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૮૦૧૧

૬૭૭૫૪ ૨૦ લોધેશ્વર મોટલીયા મલકેશ હરીભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૦૧૨

૬૬૬૮૫ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા કદલીપ રામભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૦૧૩

૬૫૭૯૨ ૨૦ લોધેશ્વર ખેતીયા કંચનબેન કાળુભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૦૧૪

૬૫૭૨૪ ૨૦ લોધેશ્વર કામબીર વસતંભાઈ મગનભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૦૧૫

૬૫૭૨૦ ૨૦ લોધેશ્વર કાનાબાર મનીષ વસતં લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૨૫

૬૬૬૯૪ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા નારણબાઇ દયાભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૧૭

૬૬૬૯૭ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા પ્રકાશભાઈ નારણભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૦૦૯

૬૭૭૭૫ ૨૦ લોધેશ્વર યાદવ છનીભાઈ ગલણનતભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૧૯

૬૭૭૭૮ ૨૦ લોધેશ્વર યાદવ મહશેભાઈ લક્ષ્મણ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૨૦

૬૭૭૫૦ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા ઉમેદ કકશોરભાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૬૮૦૨૧

૬૭૪૪૨ ૨૦ લોધેશ્વર ભચાર છોટલ નદરામ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 2 ૬૮૦૧૮
૬૭૪૬૪ ૨૦ નવલનગર ભરઢ્રરૈ અરવવિંદભાઈ છોટલભાઇ નવલ નગર 5 ૬૬૯૭૬

૬૫૮૯૨ ૨૦ લોધેશ્વર ગતીયા રામભાઈ પ્રવવણબાઇ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૨૨
૬૫૬૧૬ ૨૦ નવલનગર ઉનાગર કકરીટભાઇ છગનભાઇ નવલ નગર 3 ૬૬૯૭૪
૬૫૫૪૦ ૨૦ નવલનગર અધેરા લલીત નારણ નવલ નગર 4 ૬૬૯૭૩
૬૬૦૦૧ ૨૦ નવલનગર ગોહીલ રાજલ ભાણ નવલ નગર 3 ૬૬૯૮૧
૬૬૨૩૦ ૨૦ નવલનગર જજંવીર્ાયા મજંલ છગન નવલ નગર 1 ૬૬૯૭૨
૬૬૩૯૮ ૨૦ નવલનગર જરીયા ભરત પોપટ નવલ નગર 4 ૬૬૯૬૯
૬૬૪૫૫ ૨૦ નવલનગર જરીયા રાયશીંગ પોપચ નવલ નગર 4 ૬૬૯૫૭
૬૬૩૩૩ ૨૦ નવલનગર જરીયા જીવણ પોપટ નવલ નગર 5 ૬૬૯૭૧
૬૬૦૯૫ ૨૦ નવલનગર ચાવર્ા ભીખા મોહન નવલ નગર 2 ૬૬૯૭૭
૬૬૧૧૦ ૨૦ નવલનગર ચાવર્ા વીનેશ ભીખા નવલ નગર 3 ૬૬૯૭૦
૬૭૮૨૦ ૨૦ નવલનગર રાજ્યગલરલ સ લધીર જયસલખ નવલ નગર 4 ૬૬૯૫૮
૬૬૧૯૫ ૨૦ નવલનગર ચૌહાણ લક્ષ્મણ ચદંલ 3 ૬૬૯૬૮
૬૭૬૫૬ ૨૦ નવલનગર મલહોત્રા જલેશ્વરપ્રસાદ મોતીલાલ નવલ નગર 3 ૬૬૯૭૯
૬૭૬૫૭ ૨૦ નવલનગર મલહોત્રા સલભાષભાઈ જલેશ્વરપ્રસાદ નવલ નગર 3 ૬૬૯૬૬
૬૮૪૪૦ ૨૦ નવલનગર સોઢા અજય છગન નવલ નગર 3 ૬૬૯૬૫
૬૫૬૪૨ ૨૦ નવલનગર કલનલીયા દીલીપ વીનલ નવલ નગર 3 ૬૬૯૬૪
૬૭૫૩૪ ૨૦ નવલનગર મકવાણા ગોવવિંદ સવજી નવલ નગર 3 ૬૬૯૬૩
૬૬૫૨૯ ૨૦ નવલનગર જર્ેજૈ રામસીંગ મોત લ નવલ નગર 3 ૬૬૯૬૨
૬૬૧૩૯ ૨૦ નવલનગર ચૌહાણ કાતંી બધલ નવલ નગર 3 ૬૬૯૬૧
૬૮૪૯૭ ૨૦ નવલનગર સોલકંી તેજ ઘેલા નવલ નગર 3 ૬૬૯૬૦
૬૮૫૫૧ ૨૦ નવલનગર સોલકંી રાજલ તેજ નવલ નગર 4 ૬૬૯૫૯
૬૭૬૪૨ ૨૦ નવલનગર મમાણી ઇરફાન ગફાર નવલ નગર 3 ૬૬૯૬૭
૬૮૫૮૦ ૨૦ નવલનગર સોલકંી હરી ઘેલા નવલ નગર 3 ૬૬૯૮૨
૬૮૫૭૧ ૨૦ નવલનગર સોલકંી સજંય હરી નવલ નગર 4 ૬૬૯૯૬
૬૮૫૭૮ ૨૦ નવલનગર સોલકંી હકા હરી નવલ નગર 4 ૬૬૯૯૩
૬૫૮૧૨ ૨૦ નવલનગર ખાટં રંભા લક્ષ્મણ નવલ નગર 1 ૬૬૯૯૮
૬૬૩૯૭ ૨૦ નવલનગર જરીયા ભરત ઘનશીગ નવલ નગર 4 ૬૬૯૯૫
૬૫૫૮૫ ૨૦ નવલનગર અસઇયા રમેશ શાતંી નવલ નગર 4 ૬૬૯૯૭
૬૬૪૫૨ ૨૦ નવલનગર જરીયા રામ બચલ નવલ નગર 3 ૬૬૯૯૨
૬૬૪૨૧ ૨૦ નવલનગર જરીયા મહશે નાથૈ નવલ નગર 3 ૬૬૯૯૯
૬૬૦૨૯ ૨૦ નવલનગર ઘરીયા કરમશી જેશીંગ નવલ નગર 3 ૬૭૦૦૦
૬૬૨૯૮ ૨૦ નવલનગર જરીયા ખોર્ કરમશી નવલ નગર 3 ૬૭૦૦૧
૬૬૩૬૯ ૨૦ નવલનગર જરીયા નારણ ગગંાશીમગ નવલ નગર 4 ૬૭૦૦૨
૬૬૪૯૭ ૨૦ નવલનગર જરીયા હરી ગારં્ા નવલ નગર 3 ૬૬૯૯૪
૬૬૩૧૧ ૨૦ નવલનગર મોટલીયા ચેતનભાઇ ગારં્ાલાલ નવલ નગર 3 ૬૬૯૯૧
૬૫૮૭૩ ૨૦ નવલનગર ગઢીયા દેવલ રાયશીંગ નવલ નગર 3 ૬૬૯૯૦
૬૬૩૩૭ ૨૦ લોધેશ્વર સોસાયટી જરીયા દેવસીંગ રણજીતસીંગ નવલ નગર 3 ૬૬૯૮૯
૬૬૩૦૬ ૨૦ નવલનગર લોધેશ્વર સોસાયટી જરીયા ગીતા ભાવશીંગ નવલ નગર 3 ૬૬૯૮૮
૬૮૨૨૪ ૨૦ નવલનગર શેગળા રમેશ ચલનીલાલ નવલ નગર 3 ૬૬૯૮૦
૬૮૨૨૩ ૨૦ નવલનગર શેગળા ચલનીલાલ દંગેશ નવલ નગર 3 ૬૬૯૮૭
૬૬૪૦૯ ૨૦ નવલનગર જરીયા ભીખલ છોટાલાલ નવલ નગર 3 ૬૬૯૮૬
૬૮૨૬૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ઉવમિલાબેન ભાવસીંગભાઈ નવલ નગર 3 ૬૬૯૮૪



૬૮૨૬૦ ૨૦ લોધેશ્વર સોસાયટી જરીયા ગલણવતંભાઇ પોપટભાઇ નવલ નગર 3 ૬૬૯૮૩
૬૮૨૬૨ ૨૦ લોધેશ્વર સોસાયટી જરીયા ભલપતભાઈ પોપટભાઈ નવલ નગર 3 ૬૬૯૮૫
૬૮૨૬૧ ૨૦ લોધેશ્વર - ૨ જરીયા નદંલાલ પોપટભાઇ નવલ નગર 3 ૬૬૯૭૮
૬૬૫૦૪ ૨૦ વત્રવેણીનગર જરીયા હસમલખભાઈ બલરામભાઇ વત્રવેણીનગર 4 ૬૬૯૫૦
૬૬૬૨૫ ૨૦ ગલરલપ્રસાદ સોસાયટી જોષી પ્રવવણભાઈ કાનજીભાઇ ગલરલપ્રસાદ સોસાયટી 4 ૬૬૪૮૫
૬૬૩૮૮ ૨૦ વત્રવેણીનગર જરીયા બસરામભાઈ પરસોતમ વત્રવેણીનગર 4 ૬૬૯૫૧
૬૮૦૬૧ ૨૦ કલયાણનગર વ્યાસ વષાડબેન પ્રવવણ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૩૧૩
૬૭૩૫૪ ૨૦ કલયાણનગર બખરીયા જયેશ જેશીગ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૨૭૨
૬૬૫૩૦ ૨૦ કલયાણનગર જર્ેજ ઉમેશભાઈ કેસરીભાઈ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૨૭૬
૬૬૧૨૨ ૨૦ કલયાણનગર ચોટલીયા પ્રફુલ વવનલભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૨૭૪
૬૬૧૨૩ ૨૦ કલયાણનગર ચોટલીયા સામનભાઈ જદવન આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૨૭૫
૬૭૬૯૮ ૨૦ કલયાણનગર મારૂ દીનેશ નટલભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૨૮૫
૬૭૧૧૭ ૨૦ કલયાણનગર પર્ેયા મલકેશ જગદીશ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૨૭૭
૬૬૯૩૫ ૨૦ કલયાણનગર વતરપલરી પરષોતમભાઈ નાથાભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૨૭૦
૬૬૮૩૫ ૨૦ કલયાણનગર ઠાકલર પ્રદીપભાઈ પેહલવાન આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૨૭૯
૬૭૫૧૨ ૨૦ કલયાણનગર ભોજરીયા અવશ્વનભાઈ મગણલાલ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૨૮૦
૬૭૩૬૩ ૨૦ કલયાણનગર બજણીયા પ્રભાબેન કદલીપભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૨૮૧
૬૭૮૪૩ ૨૦ કલયાણનગર રાઠોર્ જગદીશ ગોવવદભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૨૮૨
૬૫૬૨૩ ૨૦ કલયાણનગર એરર્ા વવજયભાઈ કરશનભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૨૮૩
૬૮૪૭૮ ૨૦ કલયાણનગર સોલકી કનલભાઈ પરશોતમ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૨૮૪
૬૬૧૫૦ ૨૦ કલયાણનગર ચૌહાણ ધીરજબેન મધલભાઈ આર એમ સી આવાસ 1 ૬૬૨૭૮
૬૭૧૧૫ ૨૦ કલયાણનગર પરં્યા પ્રવવણભાઈ કહમતલાલ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૨૬૮
૬૮૨૦૧ ૨૦ કલયાણનગર પીલોજપરા જગદીશ મગનભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૨૫૬
૬૭૪૫૦ ૨૦ કલયાણનગર ભટ્ટી પ્રફુલભાઈ અમતૃભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૨૫૮
૬૭૭૪૬ ૨૦ કલયાણનગર મોગળ હલસેન આમતભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૨૫૯
૬૭૦૬૩ ૨૦ કલયાણનગર નીમાવત મહશે હકરલાલ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૨૬૦
૬૮૩૨૧ ૨૦ કલયાણનગર સરવૈયા મનસલખભાઈ ગભમાભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૨૬૧
૬૬૮૮૫ ૨૦ કલયાણનગર ર્ાભી ભાનલબેન કકશોરભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૨૫૭
૬૭૩૮૧ ૨૦ કલયાણનગર બ્રહમાણી હરેશભાઈ ગબલાધરભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૨૬૨
૬૫૫૭૯ ૨૦ કલયાણનગર અમલાણી મધલબેન રતીભાઈ આર એમ સી આવાસ 1 ૬૬૨૬૩
૬૮૪૨૪ ૨૦ કલયાણનગર સીખ કકશોર બા્લભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૨૬૪
૬૬૦૧૧ ૨૦ કલયાણનગર ગોસાઈ અમતૃગીરી છેલગીરી આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૨૬૫
૬૭૬૧૩ ૨૦ કલયાણનગર મર્ીયા કલપેશ હીરાચદં આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૨૬૬

૬૭૯૯૬ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) લીર્ીયા અનલપભાઈ ભલપતભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૮૭

૬૭૯૨૭ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) રાઠોર્ હરેશભાઈ મેઘજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૩૧

૬૮૦૩૦ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) વર્ગામા ચદલ ંભાઈ ગોરધનભાઈ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૧૩૦

૬૬૯૫૮ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) દથરેજજયા આવશષભાઈ રતીલાલ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૨૯

૬૫૮૪૪ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ગલજરાતી રમેશભાઈ પે્રમજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 6 ૬૬૧૨૮

૬૫૬૧૨ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ઉછળીયા નટલભાઈ અવજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૨૭

૬૭૫૪૯ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) મકવાણા પરેશભાઈ નટલભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૧૨૬

૬૭૪૩૩ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) બોરીયા રધલભાઈ દેવાભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૧૨૫

૬૭૦૬૭ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) પચંસરા ઉષાબેન રસીકભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૧૫

૬૭૧૪૯ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) પરમાર અવનલભાઈ નરોતમભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૨૩

૬૭૦૦૨ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ધર્ેશ્વર રમેશભાઈ પ્રભલદાસભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૧૩૨

૬૭૩૧૯ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) પીઠવા ભાવેશભાઈ વીનોદભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૨૧

૬૬૮૩૨ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ઠાકલર દેવીસીંગ કરણસીંગ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૨૦

૬૫૭૯૬ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ખેર નટલભાઈ ભીમજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૧૧૯

૬૬૯૩૬ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) તોપાર વવજયભાઈ મોહનલાલ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૧૮

૬૬૯૨૨ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) તૈરેયા રમણીકભાઈ શીવરામભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૧૭

૬૮૫૬૪ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) સોલકંી વવજયભાઈ ઉલભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૪૦

૬૭૧૯૭ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) પરમાર બચલભાઈ કરશનભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૨૨

૬૬૦૪૧ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ચરૂ્ાસમા કોકીલાબા જયેન્રસીંહ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૧૨૪

૬૫૯૫૦ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ગોસ્વામી હમેબેન ઝવેરપરી આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૪૯

૬૭૦૮૪ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) પજૂરા અમતૃલાલ હીરાલાલ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૧૪૮

૬૫૯૧૯ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ગોગરા શૈલેષભાઈ જીવાભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૪૭

૬૮૧૩૫ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) વાઘેલા વવનોદભાઈ કાન્તીભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૪૬

૬૫૯૧૭ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ગોગરા જીવાભાઈ ખોર્ાભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૨૦૩

૬૫૬૩૨ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) કઠક કલ ંદનબેન લલીતભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૪૫



૬૬૨૪૨ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) જેઠવા પ્રકાશભાઈ વજૃલાલ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૨૨૩

૬૭૫૮૧ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) મકવાણા રામજીભાઈ જેસીંગભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૪૩

૬૭૦૦૪ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ધધલઠીયા ગીરીશભાઈ મહને્રભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૩૩

૬૬૧૧૯ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) સાચેંલા જ્યતંીભાઈ સવજીભાઇ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૧૪૧

૬૫૭૯૧ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ખેતાણી મનોજભાઈ નારણભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૫૦

૬૭૩૬૦ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) બગથરીયા રમણીકભાઈ કહરાભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૩૯

૬૭૩૨૩ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) પીત્રોર્ા ભાઈલાલ કરશનભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૩૮

૬૬૧૭૩ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ચૌહાણ મનોજભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૩૭

૬૭૫૭૧ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) મકવાણા મહશેભાઈ નથલભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૩૬

૬૭૧૪૮ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) પરમાર અવનલકલમાર ભગવાનભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૩૫

૬૬૧૩૮ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ચૌહાણ કૈલાશભાઈ નાનલભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૧૧૩

૬૮૧૩૯ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) વાઘેલા સતીષભાઈ રામજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૧૪૨

૬૮૪૪૪ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) સોઢા ધીરૂભાઈ જીનાભાઈ આર એમ સી આવાસ 6 ૬૬૧૧૬

૬૬૯૨૩ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) તેરૈયા લાભશકંર કાળાભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૦૯૫

૬૭૨૭૧ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) પાટર્ીયા નલીનભાઈ વલલભદાસ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૦૯૪

૬૭૭૯૧ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) રવીયા હષડદભાઈ વાલજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૦૯૩

૬૬૦૪૫ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ચલર્ાસમા બળવતંભાઈ લખલજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૧૪૪

૬૭૭૦૩ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) મારૂ મનસલખલાલ મનજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૦૯૨

૬૫૯૧૮ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ગોગરા રાજલભાઈ જીવાભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૭૯

૬૮૨૩૭ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) શાહ મહને્રભાઈ દેવચદંભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૦૯૧

૬૭૧૧૦ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) પઠાર અવશ્વનભાઈ નટલભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૯૦

૬૭૭૮૭ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) રૂપારેલીયા લીલાબેન ધીરજલાલ આર એમ સી આવાસ 6 ૬૬૦૮૦

૬૭૫૨૬ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) મકવાણા ઉકાભાઈ મનજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૦૮૮

૬૭૪૮૯ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ભાર્ેસીયા નલીનભાઈ જમનાદાસ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૯૬

૬૮૧૧૬ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) વાઘેલા ભાનલબેન ગોર્ાલાલ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૦૮૬

૬૬૯૦૯ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ર્ોર્ીયા ગોરધનભાઈ દેવરાજભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૮૫

૬૮૨૧૬ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) શેખ નસીરભાઈ ઈસ્માલભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૦૮૪

૬૭૯૬૮ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) લખતરીયા ધનજીભાઈ વલલભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૦૮૩

૬૫૫૯૭ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) અંસારી જવેદભાઈ સોનીયાભાઈ આર એમ સી આવાસ 6 ૬૬૦૮૨

૬૫૯૦૨ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ગરયર મલળુભાઈ માણેકભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૮૧

૬૭૬૪૩ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) મૈયર્ કદલીપભાઈ શામભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૦૪

૬૬૯૨૦ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) તન્ના જરીનાબેન ભરતભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૦૬

૬૭૨૧૧ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) પરમાર મલકેશભાઈ પાલાભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૦૮૯

૬૭૧૯૪ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) પરમાર પ્રકાશભાઈ ભલદરભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૧૧૨

૬૭૫૪૮ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) મકવાણા પ્રવવણભાઈ નથલભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૧૧

૬૭૩૯૭ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) બાબલ રાજલભાઈ ધમેશભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૧૦

૬૫૬૯૯ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) કવા દામજીભાઈ પરસોતમભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૦૯

૬૮૦૧૫ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) લોખીલ રામભાઈ નારણભાઈ આર એમ સી આવાસ 7 ૬૬૧૦૮

૬૮૩૩૮ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) સરવીયા શાન્તાબેન સોમાભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૦૭

૬૫૬૨૮ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) કકર્ બકલલભાઈ જેઠાભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૯૭

૬૮૧૭૧ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) વાળદ ભરતભાઈ માલાભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૦૫

૬૬૫૧૩ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) જેસલર વીણાબેન દૂલજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૧૧૪

૬૮૬૦૨ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) કહિંગલ કદગલપભાઈ વલલભભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૦૩

૬૭૩૧૬ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) પીઠર્ીયા હકરશભાઈ દેવરાજભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૦૨



૬૬૬૧૫ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) જોબલપલત્ર ઘનશ્યામભાઈ વસતંલાલ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૧૦૧

૬૭૧૭૨ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) પરમાર જયસલખભાઈ બાબલભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૦૦

૬૮૨૬૫ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) સલબા કદપકભાઈ જીવણલાલ આર એમ સી આવાસ 6 ૬૬૦૯૯

૬૮૨૮૮ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) સમા મહબેલબભાઇ અલારખાભાઇ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૦૯૮

૬૭૬૪૮ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) મરધર મલકેશભાઈ કકરણભાઈ આર એમ સી આવાસ 6 ૬૬૧૬૭

૬૭૧૦૪ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) પટેલી જગદીશભાઈ મધલરભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૨૧૪

૬૬૦૩૭ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ચલર્ાસમાં અરવવિંદભાઈ નાનજીભાઇ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૩૪

૬૫૯૨૮ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ગોર્લીયાં પરેશકલમાર રવીદાસ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૨૦૨

૬૭૨૬૨ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ગોસ્વામી કદપકપરી જવેરપરી આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૨૦૧

૬૭૭૧૦ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) મારર્ીયા બળવતંભાઈ પલજંભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૨૦૦

૬૬૨૨૭ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) જગથરીયા કદનેશભાઈ મનસલખભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૧૯૯

૬૬૫૮૬ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) સોલકંી કકરીટભાઈ હરીભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૯૮

૬૬૧૬૮ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ચૌહાણ ભાવેશભાઈ ભીખાભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૯૭

૬૬૫૮૮ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) જળલીયા પે્રમજીભાઈ હસંરાજભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૮૭

૬૬૫૮૭ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) જળલાયા પે્રમજીભાઈ હસંરાજ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૯૫

૬૭૬૪૬ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) મરછોપો કકશોર પ્રવવણકલમાર આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૨૦૪

૬૭૬૭૧ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) મહારાણી ધનશ્યામભાઈ હરગોવવન્દભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૯૩

૬૬૬૩૧ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) જોષી વવનલભાઈ નાનજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૯૨

૬૭૨૩૭ ૨૦ આર એમ સી આવાસ પરમાર રાજેશ દલસલખ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૦૧૩
૬૮૧૪૩ ૨૦ આર એમ સી આવાસ વાઘેલા હસડદભાઈ વજેસીગ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૦૧૪
૬૭૧૫૦ ૨૦ લોધેશ્વર પરમાર અમતૃભાઈ મલળજીભી આર એમ સી આવાસ 3 ૬૮૦૪૩
૬૮૪૧૪ ૨૦ લોધેશ્વર વસધ્ધપલરા નાનાભાઈ સલદરભાઈ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૮૦૪૨
૬૭૨૬૯ ૨૦ કલયાણનગર પેસાવરીયા પ્રવીણભાઈ જગજીવન આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૨૬૯
૬૫૯૩૧ ૨૦ કલયાણનગર ગોર્લીયા રમેશભાઈ ભકતીરામ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૨૬૭
૬૭૨૩૨ ૨૦ કલયાણનગર પરમાર રમેશભાઈ નાથલભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૨૭૩
૬૬૨૧૦ ૨૦ કલયાણનગર ચૌહાણ સલધીરભાઈ વાલજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૩૧૫
૬૭૦૮૩ ૨૦ કલયાણનગર પલજરા બાલકીશન કહરાલાલ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૩૦૨
૬૮૪૨૫ ૨૦ કલયાણનગર સીખ મહમદકલરખાન જકીરસન આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૩૦૩
૬૫૯૭૭ ૨૦ કલયાણનગર ગોહલે રાજલભાઈ ગોવીદભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૩૦૪
૬૭૦૨૬ ૨૦ કલયાણનગર ધોરીમા પ્રવવણ બાબલભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૩૦૫
૬૬૦૫૫ ૨૦ કલયાણનગર ચલર્ાસમા રવવન્ર નરોતમભાઈ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૨૮૬
૬૬૦૫૦ ૨૦ કલયાણનગર ચલર્ાસમા મનોજ દેવધણભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૩૦૬
૬૮૨૪૯ ૨૦ કલયાણનગર સૈખ અબ્દલલસતાર યલસલફભાઈ આર એમ સી આવાસ 6 ૬૬૩૧૭
૬૮૨૫૦ ૨૦ કલયાણનગર સૈખ મહમદભાઈ મહમદતૈપલ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૩૧૬
૬૬૦૪૯ ૨૦ કલયાણનગર ચલર્ાસમા મલકેશ હમેતભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૩૦૮
૬૬૬૦૨ ૨૦ કલયાણનગર જીલકા મહશેભાઈ હરજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૩૦૧
૬૭૫૯૩ ૨૦ કલયાણનગર મકવાણા કહતેશ બાબલ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૩૧૦
૬૭૯૫૪ ૨૦ કલયાણનગર રાયચલસ નવીનભાઈ મગનભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૩૧૧
૬૬૬૩૩ ૨૦ કલયાણનગર જોષી હરેશ દલલડભજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૩૧૨
૬૬૮૩૦ ૨૦ કલયાણનગર ઠકર્ કકશોરભાઈ પાનાસેદાણી આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૩૦૦
૬૭૬૧૦ ૨૦ કલયાણનગર મલઝર્ીયા સજય ગાગંજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૩૧૪
૬૭૨૪૫ ૨૦ કલયાણનગર પરમાર સજંય સેમ્જયલલભાઇ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૨૭૧
૬૭૮૯૫ ૨૦ કલયાણનગર રાઠોર્ રમેશ શીવલાલ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૩૦૯
૬૮૧૯૧ ૨૦ કલયાણનગર વવચકમાડ અવનલભાઈ નારણભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૩૦૭
૬૭૨૧૭ ૨૦ કલયાણનગર પરમાર મનલભાઈ ગોવવદભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૨૯૯
૬૭૦૩૦ ૨૦ કલયાણનગર ધોળકીયા જયેશ રામજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૨૯૮
૬૭૬૩૯ ૨૦ કલયાણનગર મેપર્ા રમેશભાઈ જૈપાભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૨૯૭
૬૬૫૪૧ ૨૦ કલયાણનગર જર્ેજ મહાવીર જીતલભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૨૯૬
૬૮૨૨૬ ૨૦ કલયાણનગર શૈત રંજનબેન અશોકભાઈ આર એમ સી આવાસ 1 ૬૬૨૯૫
૬૬૦૪૦ ૨૦ કલયાણનગર ચલર્ાસમા કાળુભાઈ ભીખાભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૨૯૪
૬૮૪૩૨ ૨૦ કલયાણનગર સીસણીયા ચીમનભાઈ ભાણજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૨૯૩
૬૭૯૨૯ ૨૦ કલયાણનગર રાઠોર્ હકરવસિંગ કરશનભાઈ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૨૯૨
૬૬૧૪૨ ૨૦ કલયાણનગર ચૌહાણ જ્યતંીભાઈ જેશીગભાઈ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૨૯૧
૬૫૬૫૧ ૨૦ કલયાણનગર કરગયા ધીરૂભાઈ ભીમજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૨૯૦
૬૭૨૭૮ ૨૦ કલયાણનગર પાઠલીયા કહતેશ ગગરધરભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૨૮૯
૬૭૬૬૯ ૨૦ કલયાણનગર મહતેા મલકેશ દયાસકંર આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૨૮૮
૬૭૦૩૯ ૨૦ કલયાણનગર નથવાણી કકશોર નાનજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૨૮૭

૬૭૨૦૨ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) પરમાર ભલપત ગોવવદભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૯૧

૬૮૩૪૦ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના સલલા નારણદાસ ધરમશી આર એમ સી 5 ૬૭૩૫૧

૬૭૩૨૪ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) પીત્રોર્ા વવઠ્ઠલભાઈ વલલભાઈ આર એન સી 6 ૬૬૧૯૦

૬૫૬૧૪ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ઉનર્કર શશીકાતં દલલડભજી આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૮૯



૬૮૪૫૩ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) સોનરાજ જગદીશભાઈ નારાયણભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૨૧૨

૬૮૨૬૪ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) સનીમાવત મનહરદાસ ભીમદાસ આર એમ સી આવાસ 6 ૬૬૧૯૪

૬૫૬૪૩ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) કપાર્ા રામજીભાઈ ભીમજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૯૬

૬૫૭૦૦ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) કવા નરેશભાઈ મનસલખભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૨૨૧

૬૭૫૯૫ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) મકવાણા કહરાલાલ કલરજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૨૨૦

૬૬૮૯૦ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ર્ાભી રમેશભાઈ સવજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૨૧૯

૬૭૨૦૦ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) પરમાર બાબાભાઈ પપ્પલભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૨૧૮

૬૭૯૪૫ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) રામપરીયા અમતૃલાલ પ્રાગજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૨૧૭

૬૮૨૦૮ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) વીરમગામ નાનજીભાઈ કરમશીભાઈ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૨૧૬

૬૮૦૭૮ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) વરીયા ચદલ ંભાઈ રવજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૨૧૫

૬૫૯૧૪ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ગામી મલકેશભાઈ પરસોત્તમભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૨૦૫

૬૬૨૧૧ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ચૌહાણ સલરેશભાઈ વીરસીંગ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૨૧૩

૬૮૨૪૨ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) અકઢયા ઉત્તમભાઈ સલરેશભાઈ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૨૨૨

૬૭૫૫૧ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) મકવાણા બલવતંભાઈ પે્રમજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૨૧૧

૬૭૯૦૭ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) રાઠોર્ વવજયભાઈ રમણીકલાલ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૨૧૦

૬૬૫૧૪ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) જેસલર અનીલભાઇ દલલડભજીભાઇ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૨૦૯

૬૫૭૭૦ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) કોરલીયા હસમલખભાઈ છગનભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૨૦૮

૬૭૮૩૫ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) રાઠોર્ ગલણવતંભાઈ લા્લભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૨૦૭

૬૭૨૮૨ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) પાર્વ જગદીશભાઈ ઘેલાભંાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૨૦૬

૬૬૮૦૦ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ગઝિંઝવાર્ીયા રમેશભાઈ ગોવવિંદભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૧૭૮

૬૬૧૬૬ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ચૌહાણ ભરતભાઈ ભીમજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૧૫૨

૬૭૩૮૦ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) બરરકીપા મલકેશભાઈ કરશનભાઈ આર એમ સી આવાસ 6 ૬૬૧૮૮

૬૬૬૨૪ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) જોષી કદનેશભાઈ વપ્રતમલાલ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૧૬૬

૬૬૭૮૦ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ઝાઝંવાર્ીયા સલધીરભાઈ ભાવવકભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૬૫

૬૫૭૬૪ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) કોઠારી શૈલેષભાઈ રમણીકભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૬૪

૬૭૪૪૩ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ભટ્ટ ઉદયભાઈ વવઠલભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૬૩

૬૮૩૯૭ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) સાયકા હરીશભાઈ માણશલખભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૬૨

૬૬૧૫૪ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ચૌહાણ વનલેષભાઈ કેશવભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૬૧

૬૮૧૭૦ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) વાલભંીયા વધરેન્ર જેતીભાઈ આર એમ સી આવાસઆર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૫૧

૬૭૧૯૮ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) પરમાર કલ ંદનબેન બળદેવભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૫૯

૬૮૪૧૧ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) વસતાપરાં ભરતભાઈ જદવભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૬૮

૬૮૪૯૫ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) સોંલકી જયેન્ર સલરેશભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૧૫૭

૬૫૭૬૨ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) કોટક ભાવેશભાઈ જેન્તીભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૫૬

૬૭૩૫૩ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) બખથરીયા ચરંકાતં લવજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૧૫૫

૬૮૧૩૭ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) વાઘેલા શકંરભાઈ કદનદયાલભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૧૫૪

૬૮૧૬૦ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) વાધેલા પ્રમોદભાઈ રજીતવસિંહ આર એમ સી આવાસ 2 ૬૬૧૫૩

૬૭૦૩૫ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) જીજલવાર્ીયા નરેન્રભાઈ લાલજીભાઇ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૧૭૬

૬૬૮૫૮ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ર્ાગંર જી્લભાઈ ઓમભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૫૮

૬૭૦૦૩ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ધધલકીયા જ્યતંીભાઈ દેવશીભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૬૦

૬૭૩૬૪ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) બઠરાણીપાં કહતેશભાઈ રવજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૮૫

૬૭૪૭૧ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ભરવાર્ નદંલાલભાઈ પોપટભાઈ આર એમ સી આવાસ 6 ૬૬૧૮૪

૬૬૬૩૮ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) જસાણી વલલભદાસ કેશવભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૮૩

૬૬૨૪૯ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) જેઠા ભલપેન્રભાઈ વવરજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૮૨

૬૭૬૭૪ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) માજી આનદંભાઈ સોનલભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૮૧



૬૬૫૬૭ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) જદવ સલમીત્રાબેન કદપકભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૮૦

૬૭૭૨૭ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) વમરાણી પરશલરામ હકરશચરંભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૭૯

૬૮૩૮૭ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર સસધસીયા અજીજભાઈ ગનીભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 2 ૬૭૯૩૬
૬૫૯૬૨ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ગોહલે જયેશભાઈ લખાભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 4 ૬૭૯૩૫
૬૭૧૮૨ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર પરમાર કદવાળીબેન ધરમસીભાઈ કલષ્નનગર 1 ૬૬૨૩૩
૬૮૨૯૦ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર સૈયદ અહમેદભાઈ ઉદયાનભાઈ કલષ્નનગર 3 ૬૬૨૨૭
૬૭૩૮૨ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર બ્રામણીયા જગદીશ મલળચદ કલષ્નનગર 4 ૬૬૨૨૮
૬૭૯૭૧ ૨૦ કૃષ્ણ નગર મે ઈન રોર્ લખધ્તર લક્ષ્મીબેન રામજીભાઈ કૃષ્ણનગર 1 ૬૬૪૮૧
૬૭૯૭૦ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર લખદતર સવજીભાઈ રામજીભાઈ કલષ્નનગર 5 ૬૬૨૨૯
૬૭૯૬૯ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર લખદતર ભીખલભાઈ રામજીભાઈ કલષ્નનગર 5 ૬૬૨૩૦
૬૫૮૪૯ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર ગઠીયા શાન્તીભાઈ સામજીભાઈ કલષ્નનગર 2 ૬૬૨૩૧
૬૭૪૧૪ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર બારોટ ગગજીભાઈ રામજીભાઈ કલષ્નનગર 3 ૬૬૨૪૧
૬૭૪૧૮ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર બારોટ મહશેભાઈ ગગંજીભાઈ કલષ્નનગર 4 ૬૬૨૩૨
૬૫૮૭૨ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર ગઢીયા કકશોર સાનજી કલષ્નનગર 4 ૬૬૨૨૬
૬૫૮૭૪ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર ગઢીયા હસમલખભાઈ સાનજીભાઈ કલષ્નનગર 4 ૬૬૨૩૪
૬૭૪૧૯ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર બારોટ વશરામ દેવજી કલષ્નનગર 5 ૬૬૨૩૫
૬૬૮૦૧ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર ઝીઝવાકર્યા કમલેષ ગોરધનભાઈ કલષ્નનગર 3 ૬૬૨૩૬
૬૭૧૬૦ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર પરમાર ખલમાનવસિંહ મહીજીભાઈ કલષ્નનગર 4 ૬૬૨૩૭
૬૬૬૨૨ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર જોષી ગીરીશભાઈ રામશકરભાઈ કલષ્નનગર 3 ૬૬૨૩૮
૬૭૨૬૭ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર પવાર રમેશભાઈ અંબારામભાઈ કલષ્નનગર 3 ૬૬૨૪૨
૬૭૩૫૭ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર બગર્ીયા સતંોષભાઈ કાશીરામ કલષ્નનગર 5 ૬૬૨૫૨
૬૭૩૬૧ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર બગથરીયા શાન્તાબેન નાગજીભાઈ કલષ્નનગર 1 ૬૬૨૫૧
૬૭૩૫૯ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર બગથરીયા બકલલભાઈ નાગજીભાઈ કલષ્નનગર 7 ૬૬૨૫૦
૬૭૩૫૮ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર બગથરીયા દીનેશભાઈ નાગજીભાઈ કલષ્નનગર 4 ૬૬૨૪૯

૬૭૩૯૬ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) બાટવપાં ગબપીનભાઈ વત્રભલવનભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૬૯

૬૮૧૫૯ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) વાણીયા સજંયભાઈ નથલભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૭૭

૬૭૧૯૬ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) પરમાર પરેશભાઈ બાબલભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૮૬

૬૭૭૦૯ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) મારેર્ીયા કકશોરભાઈ પ્રજભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૭૫

૬૬૬૩૬ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ઝુભરવકર્યા સગંીતાબેન કનલભાઈ આર એમ સી આવાસ 3 ૬૬૧૭૪

૬૭૦૪૭ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) નાપાર હકરભાઈ શ્રીધર આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૭૩

૬૫૭૬૩ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) કોટક રાજેશભાઈ હરીભાઈ આર એમ સી આવાસ 4 ૬૬૧૭૨

૬૬૦૩૬ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ચલટાસમાં જયેશભાઈ બાબલભાઈ આર એમ સી આવાસ 5 ૬૬૧૭૧

૬૭૦૧૯ ૨૦
આર. એમ. સી. આવાસયોજના (નવલનગર ની 
નજીક) ધાપાં નટલભાઈ પે્રમજીભાઈ આર એમ સી આવાસ 6 ૬૬૧૭૦

૬૭૩૪૫ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ફળદલ મનસલખભાઈ જેરામભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 5 ૬૭૯૩૪
૬૭૩૨૨ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર પીત્રોર્ા નરેન્રભાઈ લીલાધરભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 4 ૬૭૯૩૩
૬૭૩૨૫ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર પીત્રોર્ા હરેશભાઈ લીલાધરભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 4 ૬૭૯૩૨
૬૮૩૦૨ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર સયૂડવશંી કરણભાઈ ભાગરતભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 5 ૬૭૯૩૧
૬૮૧૨૩ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર વાઘેલા રમેશભાઈ દેવરાજભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 5 ૬૭૯૨૧
૬૭૬૦૧ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર મજઠીયા હસંાબેન ચલનીલાલ કલષ્નનગર 1 ૬૬૨૪૮
૬૫૬૦૮ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર આસોર્ીયા સજયકલમાર ધરમસીભાઈ કલષ્નનગર 4 ૬૬૨૪૭
૬૭૪૫૧ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર ભટ્ટી મોંઘીબેન વવઠ્ઠલભાઈ કલષ્નનગર 1 ૬૬૨૪૬
૬૫૮૩૦ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર ગજ્જર વવનોદભાઈ અંદરજીત કલષ્નનગર 6 ૬૬૨૩૯
૬૬૧૦૪ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર ચાવર્ા રાજેશ રતીલાલ કલષ્નનગર 4 ૬૬૨૪૪
૬૭૩૩૬ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર પીપળીયા નારણદાસ વલલભદાસ કલષ્નનગર 2 ૬૬૨૫૩
૬૮૧૯૭ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર વવરર્ીયા જયાબેન ગાડંલભાઈ કલષ્નનગર 1 ૬૬૨૪૩
૬૮૨૦૬ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર વીરર્ીયા નીતીનભાઈ ગાડંલભાઈ કલષ્નનગર 4 ૬૬૨૪૫
૬૮૨૦૭ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર વીરર્ીયા મલકેશભાઈ ગાડલભાઈ કલષ્નનગર 4 ૬૬૨૪૦
૬૭૮૬૧ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર રાઠોર્ નરેન્રભાઈ નાનજીભાઈ રાધેકકષ્નાનગર 4 ૬૭૯૨૯
૬૭૯૭૬ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર લાખવા રસલલભાઈ ઉસ્માનભાઈ રાઘેકકષ્નાનગર 4 ૬૭૯૩૭
૬૫૯૪૮ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ગોસ્વામી શારદાબેન ભરતભાઈ રાધાકલષ્ણ 2 ૬૭૯૨૭
૬૫૫૭૪ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર અંબાસણા હરેશભાઈ કદનેશભાઈ રાધેકલષ્ના 4 ૬૭૯૨૬
૬૫૯૧૫ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ગાલોરીયા કકશોરભાઈ મોહનભાઈ રાધેકલષ્નનગર 4 ૬૭૯૨૫
૬૬૯૪૬ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર દેકાવર્ીયા અબ્દલલભાઈ જીવાભાઈ રાધેકકષ્નાનગર 4 ૬૭૯૨૪
૬૬૮૫૯ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ર્ાગરં દેવલબેન કકશનભાઈ રાધેકકષ્ના 1 ૬૭૯૨૩
૬૬૧૮૩ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ચૌહાણ રાજેન્રભાઈ જીકાભી રાધેકકષ્ના 5 ૬૭૯૪૫

૬૭૭૧૩ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર માલમ રાજલભાઈ જીણાભાઈ રાધેકકષ્ના 4 ૬૭૯૨૮

૬૫૯૯૦ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ગોકહલ લાખલભા હરભામમીભાઈ રાધેકકષ્ના 7 ૬૭૯૩૦
૬૫૬૪૫ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર કલબાવત નાનારામ પરસોતમભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 5 ૬૭૯૫૩
૬૭૦૦૦ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર દોક્ષી વામનભાઈ સોમનાથભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 3 ૬૭૯૫૨
૬૫૮૨૪ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ગખમાણ બાબલભાઈ ગબજલભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 5 ૬૭૯૫૧
૬૭૪૯૭ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ભારદીયા જ્યતંીભાઈ વાઘજીભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 2 ૬૭૯૫૦
૬૭૯૫૫ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર રાવ વશવરાજ બાલોભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 2 ૬૭૯૪૯
૬૫૮૨૦ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ખામંીરા અશોકભાઈ રાણાભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 4 ૬૭૯૪૮
૬૭૩૭૮ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર બરબચીયા પ્રવીણભાઈ લક્ષ્મણભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 4 ૬૭૯૩૮
૬૫૭૯૮ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ખૈર ભરતભાઈ નટલભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 5 ૬૭૯૪૬
૬૫૯૪૦ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ગોસ્વામી પ્રવીણભાઈ વટારામગીરી રાધેકલષ્નાનગર 2 ૬૭૯૫૪
૬૫૯૪૩ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ગોસ્વામી મયલરગીરી પ્રવીણગીરી રાધેકલષ્નાનગર 4 ૬૭૯૪૪
૬૮૩૧૯ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર સરવૈયા ભરતભાઈ બાબલભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 4 ૬૭૯૧૫



૬૮૩૧૪ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર સરવૈયા નરેન્ર બાબલભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 4 ૬૭૯૪૨
૬૮૩૨૯ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર સરવૈયા વસતંબેન બાબલભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 2 ૬૭૯૨૨
૬૬૯૯૫ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર દેસાણી હરગોવવિંદભાઈ લક્ષ્મણદાસ રાધેકલષ્નાનગર 2 ૬૭૯૪૧
૬૬૯૯૪ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર દેસાણી શાતંાબેન લક્ષ્મણભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 1 ૬૭૯૪૦
૬૭૪૭૩ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ભરવાર્ વેરતીભાઈ કાનાભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 3 ૬૭૯૩૯
૬૭૪૭૪ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ભરાર્ ખોર્ીયો વેરસીભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 2 ૬૭૯૪૭
૬૫૯૮૯ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ગોકહલ મગનભાઈ ટકલભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 3 ૬૭૯૧૭
૬૫૮૨૫ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ખીમાણીયા ભાનલભાઈ બીજલભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 5 ૬૭૯૦૨
૬૬૦૧૭ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ગૌસ્વામી ભાવેશગીરી ભરતગીરી રાધેકકષ્નનગર 4 ૬૭૯૦૧
૬૫૯૯૧ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ગોકહલ વજલત્યા હરભામજી રાધેકકષ્ન 5 ૬૭૮૯૯
૬૬૭૯૬ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ઝાલા મહને્રવસિંહ બટલક રાધેકકષ્ના 5 ૬૭૯૦૩
૬૬૭૯૦ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ઝાલા પ્રવવણાબા બટલકસીહ રાધેકકષ્ના 1 ૬૭૮૯૭
૬૫૮૩૮ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ગલજરાતી કકશોરભાઈ ભીમજીભાઈ રાધેકલષ્ના 6 ૬૭૮૯૬
૬૬૫૩૩ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર જર્ેજ ગગંલબા જટલભા રાધેકલષ્ન 1 ૬૭૮૯૫
૬૮૧૯૨ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર વવર્ા મેણદંભાઈ દેવદાનભાઈ રાધેકલષ્ના 4 ૬૭૮૯૦
૬૭૪૪૭ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ભટ્ટ વવપલલભાઈ મહને્રભાઈ રાધેકકષ્નાનગર 4 ૬૭૮૯૪
૬૫૫૭૩ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર અંબાસણા મધલબેન કદનેશભાઈ રાધેકકષ્નાનગર 1 ૬૭૮૯૩
૬૬૦૦૨ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ગોહીલ હકરવસિંહ હરભમજી રાધેકકષ્ના 2 ૬૭૮૯૨
૬૫૯૯૯ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ગોહીલ મનોહરવસિંહ હરીવસિંહ રાધેકકષ્ના 2 ૬૭૮૯૧
૬૫૯૯૭ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ગોહીલ ગણપતવસિંહ બકરવસહ રાધેકકષ્ના 5 ૬૭૮૮૮
૬૬૬૧૦ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર જોગરામીયા બટલકભાઈ કાનજીભાઈ રાધેકલષ્ના 3 ૬૭૮૮૯
૬૬૬૦૭ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર જોગરાજીયા રમણીકભાઈ બટલકભાઈ રાધેકલષ્ના 3 ૬૭૮૯૮
૬૫૯૯૫ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ગોકહલ હમેલભા હરભમજી રાધેકલષ્ના 5 ૬૭૯૧૩
૬૮૦૦૦ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર લીંબર્ીયા રમેશભાઈ નાથાભાઈ રાધેકલષ્ના 4 ૬૭૯૧૯
૬૭૦૭૫ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર પચંાસરા હસમલખભાઈ સલદરમીભાઈ રાધેકલષ્ના 3 ૬૭૯૧૮
૬૬૫૩૮ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર જર્ેજ બળવતવસિંહ જટલભા રાધેકલષ્ના 2 ૬૭૯૧૧
૬૬૫૪૫ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર જર્ેજ વનરાજવસિંહ બળવતવસહ રાધેકકષ્ના 4 ૬૭૯૧૬
૬૬૫૩૧ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર જર્ેજ કકશોરભાઈ બળવતંવસહ રાધેકલષ્ના 3 ૬૭૯૦૦
૬૬૫૪૪ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર જર્ેજ રણજીતવસિંહ બલવતવસહ રાધેકલષ્ના 4 ૬૭૯૧૪
૬૮૧૦૮ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર વાઘેલા નટલભાઈ જી્લભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 4 ૬૭૯૦૪
૬૭૬૧૧ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર મેટાણીયા પાવડતીબેન વલલભભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 1 ૬૭૯૧૨
૬૮૨૨૯ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર શેરસીયા અમદભી વલીભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 5 ૬૭૯૨૦
૬૫૯૬૦ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ગોહલે કકશોરભાઈ જમનાદાસ રાધેકલષ્નાનગર 5 ૬૭૯૧૦
૬૫૯૯૮ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ગોહીલ પ્રભાબેન જમનાદાસ રાધેકલષ્નાનગર 1 ૬૭૯૫૫
૬૬૦૦૦ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર ગોહીલ મહને્ર્ભાઈ જમનાદાસ રાધેકલષ્નાનગર 5 ૬૭૯૦૯
૬૭૩૮૭ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર બળદા રામભાઈ રાજભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 4 ૬૭૯૪૩
૬૭૯૭૩ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર લવમબા કરશનભાઈ ધનાભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 4 ૬૭૯૦૮
૬૮૧૯૯ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર વવરમગામા પ્રભલભાઈ સવજીભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 4 ૬૭૯૦૭
૬૭૭૩૬ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર મીયાત્રા મનોજભાઈ ગબજલભાઈ રાધેકલષ્નાનગર 4 ૬૭૯૦૬
૬૭૧૧૮ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર પર્યંા રમેશચરં ગૌરીશકંરભાઇ રાધેકલષ્નાનગર 5 ૬૭૯૦૫
૬૫૫૨૪ ૨૦ મવર્ી પ્લોટ વાધર અરલણાબેન હમેેન્રભાઈ દ્વારકાધીશ સોસાયટી 3 ૬૬૫૦૧
૬૭૪૪૮ ૨૦ નવલનગર ભટ્ટી અવશ્વનભાઈ રામજીભાઈ નવલનગર ચામલરં્ા કૃપા 4 ૬૭૦૦૩
૬૮૨૩૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના શાહ ભાસ્કરભાઈ જેઠાલાલ આર એમ સી આવાસ યોજના 3 ૬૭૩૫૨
૬૬૧૫૨ ૨૦ નવલનગર ચૌહાણ નરેશભાઈ કહરાભાઈ નવલનગર 3 ૬૭૦૫૨
૬૭૧૦૭ ૨૦ નવલનગર પઠાણ દાઉદખાન ઉસ્માનખાન નવલનગર 5 ૬૭૦૪૩
૬૭૮૦૪ ૨૦ નવલનગર રાજપરા નીતેષભાઈ બચલભાઈ નવલનગર 3 ૬૭૦૪૨
૬૬૯૮૪ ૨૦ નવલનગર દેવમોરારી રમેશભાઈ મલળદાસ નવલનગર 5 ૬૭૦૪૧
૬૫૮૪૨ ૨૦ નવલનગર ગલજરાતી મલકેશભાઈ ગાડંલભાઈ નવલનગર 6 ૬૭૦૪૦
૬૭૯૮૬ ૨૦ નવલનગર લાર્ોલીયા ભાવેશભાઈ કેશલભાઈ નવલનગર 4 ૬૭૦૨૮
૬૬૦૭૨ ૨૦ નવલનગર ચાવર્ા અશોકભાઈ જીવનભાઈ નવલનગર 4 ૬૭૦૬૦
૬૮૩૩૧ ૨૦ નવલનગર સરવૈયા સજં્યભાઈ કાળુભાઈ નવલનગર 3 ૬૭૦૫૧
૬૮૩૨૭ ૨૦ નવલનગર સરવૈયા રમેશભાઈ મવાજીભાઈ નવલનગર 5 ૬૭૦૪૬
૬૭૫૭૨ ૨૦ નવલનગર મકવાણા મહશેભાઈ બટલકભાઈ નવલનગર 3 ૬૭૦૪૮
૬૭૭૩૭ ૨૦ નવલનગર મીયાળા જસવતંભાઈ ખેંગારભાઈ નવલનગર 4 ૬૭૦૩૨
૬૭૧૭૬ ૨૦ નવલનગર પરમાર દલધીબેન પ્રોમસીંગભાઈ નવલનગર 1 ૬૭૦૩૭
૬૭૮૮૧ ૨૦ વત્રવેણી નગર રાઠોર્ મનસલખભાઈ ભીખાભાઈ વત્રવેણીનગર 4 ૬૬૯૪૯
૬૬૧૯૭ ૨૦ ભોલેનાથ સોસા. ચૌહાણ લાભલબેન ભવાનભાઈ ભોલેનાથ સોસા. જીવણભાઈ ભરવાર્ના મકાનમાં 3 ૬૭૭૨૦
૬૬૪૬૪ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા વસતંબેન ભાવવસિંહભાઈ લોઘેશ્વર સોસા. 1 ૬૮૧૧૪
૬૬૭૫૭ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા વવજયાબેન પરસોત્તમભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી, લચ્ુબેન લોઢાના મકાનમાં 1 ૬૮૦૯૬
૬૫૫૭૬ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના અભાણી રમેશભાઈ અમતૃલાલ R.M.C. ક્વાટડર, ર્ાલીબાઈ ગલસ હોસ્ટેલ સામે 4 ૬૭૩૫૬
૬૭૨૨૮ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના પરમાર રવતલાલ મગનભાઈ R.M.C. ક્વાટડર, ગોકલળધામ 1 ૬૭૩૫૫
૬૮૫૦૪ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના સોલકંી ધમેન્રભાઈ જેન્તીભાઈ R.M.C. ક્વાટડર, ર્ાલીબાઈ 4 ૬૭૩૫૪
૬૫૭૬૦ ૨૦ લોધેશ્વર કાહલેીયા પરસોત્તમભાઈ રામસીંગભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૯૭
૬૬૩૭૮ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા પ્રવવણભાઈ કદપસીંગભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૫૮
૬૬૨૮૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ઉમેશસીંગ નાથાલાલ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૯૯
૬૫૮૮૯ ૨૦ લોધેશ્વર ગતીયા મનસલખભાઈ ભીખલભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 6 ૬૮૧૦૦
૬૬૬૮૬ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા કદલીપભાઈ હરીભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 5 ૬૮૧૦૨
૬૬૪૯૧ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા હરેશભાઈ હકલભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 5 ૬૮૧૦૩
૬૮૪૬૪ ૨૦ લોધેશ્વર સોરૈયા રાજેશભાઈ રમેશભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 2 ૬૮૧૦૫
૬૫૯૦૪ ૨૦ લોધેશ્વર ગેરીયા બીજલભાઈ જેસીંગભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 7 ૬૮૦૮૨
૬૬૩૫૮ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા નદંરામભાઈ મનસલખભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૮૧
૬૬૨૯૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા કરણભાઈ રામસીંગભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૮૦
૬૬૨૭૯ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા આત્મારામ મોઈનભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 7 ૬૮૦૭૯
૬૬૬૭૧ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા ચલનીલાલ પરસોત્તમભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી ૪ ૬૮૦૫૯
૬૬૭૧૯ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા ભરતભાઈ દેવીસીંગ લોધેશ્વર સોસાયટી 5 ૬૮૦૭૮
૬૬૬૬૪ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ગીરીશભાઈ દેવસીંગભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 2 ૬૮૦૭૭
૬૬૭૬૮ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા હકરવસિંગ ઘનશ્યામભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૭૬



૬૬૬૫૯ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા કકશોરભાઈ ઘનશ્યામભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 3 ૬૮૦૭૫
૬૬૭૩૦ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા મનસલખભાઈ ઘનશ્યામભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 3 ૬૮૦૭૪
૬૬૭૦૨ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા પ્રવવણભાઈ ધનસીંગભાઇ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૬૧
૬૬૭૪૨ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા રાજેશભાઈ ઘોટાલાલ લોધેશ્વર સોસાયટી 5 ૬૮૦૭૨
૬૬૭૭૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા હીરાલાલ રામવસિંગ લોધેશ્વર સોસાયટી 5 ૬૮૦૮૩
૬૮૪૨૧ ૨૦ વત્રવેણીનગર - 1 વસિંધવ વાલીબેન બોઘાભાઈ વત્રવેણીનગર - 1 1 ૬૬૯૫૩
૬૮૪૨૯ ૨૦ વત્રવેણીનગર - 1 સીંધવ લક્ષ્મણભાઈ સવાભાઈ વત્રવેણીનગર, ર્કંીવાળી શેરી 7 ૬૬૯૫૫

૬૬૩૮૬ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી જરીયા બલરામભાઈ પરસોત્તમભાઈ ભોલેનાથ સોસાયટી 3 ૬૭૭૨૧
૬૬૫૦૨ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા હસમલખ બલરામ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૬૯
૬૬૪૬૧ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા વનીતભાઈ જગદીશભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૬૮
૬૮૧૩૧ ૨૦ ગોપાલપાકડ  - 3 વાઘેલા વનીતાબેન રામજીભાઈ ગોપાલ પાકડ  - 3 1 ૬૬૫૨૫
૬૬૦૨૪ ૨૦ ગોપાલપાકડ  - 1 ઘેટીયા જોસનાબેન ચરંકાતંભાઈ ગોપાલ પાકડ  - 1 1 ૬૬૫૨૪
૬૭૬૨૯ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી મલધંવા માધાભાઈ મૈયાભાઈ ભોલેનાથ સોસાયટી 4 ૬૭૭૨૩
૬૬૭૯૭ ૨૦ નવલનગર ઝાલા રમેશભાઈ જેરામભાઈ નવલનગર, જયશ્રી પાન સામે બધં ગલી 4 ૬૭૦૨૭
૬૬૮૭૯ ૨૦ નવલનગર ર્ાભી ધીરૂભાઈ સામજીભાઈ નવલનગર, વશવશક્ક્ત ટે્રઈલર સામે 6 ૬૭૦૩૫
૬૮૪૫૫ ૨૦ નવલનગર સોનારા મહશેભાઈ ચનાભાઈ નવલનગર 4 ૬૭૦૪૪
૬૭૧૯૯ ૨૦ નવલનગર પરમાર બાબલભાઈ પે્રમસીંગભાઈ નવલનગર, ખોકર્યાર વનવાસની બાજલમાં 6 ૬૭૦૩૩
૬૮૪૮૫ ૨૦ નવલનગર સોલકંી કકશોરભાઈ માવજીભાઈ નવલનગર, વશવશક્ક્ત ટે્રઈલર સામે 4 ૬૭૦૩૧
૬૮૫૬૭ ૨૦ નવલનગર સોલકંી વવનોદભાઈ માવજીભાઈ નવલનગર, વશવશક્ક્ત ટે્રઈલર સામે 5 ૬૭૦૩૦
૬૮૫૪૧ ૨૦ નવલનગર સોલકંી માવજીભાઈ કરમશીભાઈ નવલનગર, વશવશક્ક્ત ટે્રઈલર સામે 1 ૬૭૦૨૯
૬૮૫૪૯ ૨૦ નવલનગર સોલકંી રમેશભાઈ માવજીભાઈ નવલનગર, વશવશક્ક્ત ટે્રઈલર સામે 4 ૬૭૦૫૦
૬૬૮૦૨ ૨૦ નવલનગર ઝીંઝુવાર્ીયા કૌવશકભાઈ છગનભાઈ નવલનગર, હમેઉરની પાછળ બધં ગલી 5 ૬૭૦૩૪
૬૮૩૨૨ ૨૦ નવલનગર સરવૈયા મનસલખભાઈ મોહનભાઈ નવલનગર, વવજય પાનની બાજલમાં 4 ૬૭૦૫૮
૬૭૩૯૪ ૨૦ નવલનગર બસીયા રાધાબેન નાજભાઈ નવલનગર, યદલવશંી સામે, આંબેવ કૃપા 1 ૬૭૦૫૪
૬૭૦૧૦ ૨૦ નવલનગર ધ્ાગંધરીયા વવમળાબેન કાવંતલાલ નવલનગર, શીતલ મકાનની સામે, બધં ગલી 2 ૬૭૦૪૫
૬૬૬૧૩ ૨૦ નવલનગર જોટાણીયા મગંળાબેન ચદંલભાઈ નવલનગર, શીતલ સામે 1 ૬૭૦૫૩
૬૬૪૯૮ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા હરીલાલ કેશવભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૬૭
૬૬૪૨૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા મકહપતભાઈ કરમસીગભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 3 ૬૮૦૬૫
૬૭૭૬૬ ૨૦ લોધેશ્વર મોરલીયા માધવભાઈ ગારં્ાલાલ લોધેશ્વર સોસાયટી 5 ૬૮૦૬૪
૬૬૨૬૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા અમરસીંગભાઈ કેશવભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૬૩
૬૬૩૪૧ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા કદનેશભાઈ છોટલભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૬૨
૬૫૬૧૩ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર ઉનર્કટ ગગરીશભાઈ ગોપાલદાસ કૃષ્ણનગર / ગગરીરાજ 4 ૬૬૨૫૪
૬૬૦૬૫ ૨૦ વત્રવેણીનગર - 1 ચાગપરીયા મનસલખભાઈ નાથાભાઈ વત્રવેણીનગર / ખોર્લ કૃપા 2 ૬૬૯૫૪
૬૬૦૫૯ ૨૦ વત્રવેણીનગર - 1 ભલરં્ીયા અજયભાઈ ભગવાનજીભાઈ વત્રવેણીનગર / ભોલેનાથ સોસાયટી 3 ૬૬૯૫૨
૬૭૧૧૩ ૨૦ નવલનગર પરં્યા કદલીપભાઈ ગલલાબરાય નવલનગર 4 ૬૭૦૨૨
૬૬૦૯૪ ૨૦ નવલનગર ચાવર્ા ભીખલભાઈ મોહનભાઈ નવલનગર 2 ૬૭૦૧૪
૬૭૯૮૯ ૨૦ નવલનગર લાલર્ીયા રમેશભાઈ ભીખાભાઈ નવલનગર 5 ૬૭૦૨૦

૬૮૩૧૨ ૨૦ નવલનગર સરવૈયા ધનજીભાઈ બચલભાઈ નવલનગર 4 ૬૭૦૧૯
૬૫૫૩૯ ૨૦ નવલનગર અધેરા લગલતભાઈ નારણભાઈ નવલનગર, સજંની બ્યલટી પાલડરની બાજલમાં 4 ૬૭૦૧૮
૬૫૮૧૧ ૨૦ નવલનગર ખાચર વનરાજભાઈ કથલભાઈ નવલનગર 4 ૬૭૦૦૪
૬૮૪૩૯ ૨૦ નવલનગર સોર્ાગર સજંયભાઈ મગનભાઈ નવલનગર 6 ૬૭૦૧૫
૬૬૫૬૫ ૨૦ નવલનગર જદવ શારદાબેન રાજેશભાઈ નવલનગર 4 ૬૭૦૨૬
૬૬૦૩૨ ૨૦ નવલનગર ઘાઘંલ માવસીભાઈ લખલભાઈ નવલનગર 2 ૬૭૦૧૩
૬૬૦૩૦ ૨૦ નવલનગર ઘાઘંલ કકરણબેન ગૌતમભાઈ નવલનગર, ફૂલીયાહનલમાન મકંદર સામેની શેરી 2 ૬૭૦૧૨
૬૭૩૦૧ ૨૦ નવલનગર પાલા હરસલખભાઈ મગનભાઈ નવલનગર, ખોકર્યાર કૃપા 3 ૬૭૦૧૦
૬૭૫૦૪ ૨૦ નવલનગર ભાવા ભાવનાબેન કકશોરભાઈ નવલનગર 4 ૬૭૦૦૮
૬૬૯૨૭ ૨૦ ઢેબરીયા નગર વત્રવેદી નરેન્રભાઈ લાભશકંરભાઈ ઢેબરીયાનગર, સતંોષી વનવાસ 5 ૬૬૯૪૮
૬૬૩૪૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા કદલીપભાઈ જેસીંગભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 3 ૬૮૦૫૧
૬૬૩૨૮ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા જેસીંગભાઈ ભીખલભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 2 ૬૮૦૫૨
૬૫૫૩૨ ૨૦ લોધેશ્વર અઘેરા મલકેશભાઈ જેન્તીભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 3 ૬૮૦૫૩
૬૬૪૧૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા મવનષભાઈ કકશોરભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 3 ૬૮૦૫૪
૬૬૪૫૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા રાજેશભાઈ રામસીંગભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 5 ૬૮૦૫૫
૬૬૩૧૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ઘનશ્યામભાઈ રામસીંગભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૫૬
૬૬૩૭૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા પ્રતાપભાઈ નાથાભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 5 ૬૮૦૫૭
૬૬૩૭૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા નારણભાઈ કાનજીભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 3 ૬૮૦૬૦
૬૬૪૬૯ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા વવજયાબેન રાયસીંગભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 3 ૬૮૦૪૯
૬૬૩૪૮ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા કદલીપભાઈ દેવીભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 6 ૬૮૦૪૫
૬૬૨૭૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા અવશ્વનભાઈ નાથાભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૪૮
૬૬૪૮૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા સલરેશભાઈ નાથાભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૪૪
૬૬૪૧૧ ૨૦ લોધેશ્વર ઝરીયા મલકેશભાઈ બીજલભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૪૬
૬૬૩૯૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા બીજલભાઈ મગનભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૫૦
૬૬૩૦૪ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ગણેશભાઈ ગળુભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 5 ૬૮૧૦૪
૬૬૩૬૨ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા નરેશભાઈ ગણેશભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૧૦૯
૬૬૪૪૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા રાજેશભાઈ રવતલાલ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૧૧૦
૬૬૪૦૮ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ભાવસીંગભાઈ દયાળસીંગ લોધેશ્વર સોસાયટી 2 ૬૮૧૧૧
૬૬૩૪૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા કદગલપભાઈ શીવલાલભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૧૧૨
૬૬૩૧૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા છોટાલાલ અમરસીંહભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 3 ૬૮૧૧૩
૬૬૫૦૦ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા હરીસીંગ ગારં્ાલાલ લોધેશ્વર સોસાયટી 5 ૬૮૧૨૧
૬૬૪૩૮ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા રમેશભાઈ બચલભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૧૧૫
૬૬૧૧૮ ૨૦ લોધેશ્વર ગચત્રોર્ા જયેન્રભાઈ છગનભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી ૨ ૬૮૧૦૮
૬૭૯૨૫ ૨૦ કલયાણનગર રાઠોર્ હરેશભાઈ ભીખાભાઈ કલયાણનગર, ગોર્લરોર્, દોસી હોક્સ્પટલ 3 ૬૬૩૨૨
૬૭૮૪૬ ૨૦ કલયાણનગર રાઠોર્ જગદીશભાઈ ભીખાભાઈ કલયાણનગર, ગોર્લરોર્, દોસી હોક્સ્પટલ 3 ૬૬૩૨૩
૬૮૦૫૬ ૨૦ કલયાણનગર વધેરા નાથાભાઈ ભીખાભાઈ કલયાણનગર, ગોર્લરોર્, દોસી હોક્સ્પટલ 6 ૬૬૩૧૮
૬૫૫૩૫ ૨૦ ગલણવતંનગર અર્ીએચા જયસલખભાઈ વપતાબંરભાઈ ગલણવતંનગર, ગોંર્લ રોર્ 2 ૬૬૪૮૩
૬૮૧૪૯ ૨૦ નવલનગર વાર્ોદરીયા ગોપાલભાઈ દયાળજીભાઈ નવલનગર, વવશ્વકમાડ કૃપા 3 ૬૭૦૦૫
૬૬૪૦૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ભાવસીંગભાઈ ગલાભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 3 ૬૮૧૧૭



૬૭૪૩૦ ૨૦ લોધેશ્વર બોતેલા બાબલભાઈ અમરસીંગભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૧૧૮
૬૬૪૪૨ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા રાજેશ માધલસીંગ લોધેશ્વર સોસાયટી 5 ૬૮૧૧૯
૬૬૪૦૬ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા ભાવસીંગ રામસીંગ લોધેશ્વર સોસાયટી 5 ૬૮૧૩૧
૬૬૪૩૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા રમેશભાઈ ફુલસીંગભાઇ લોધેશ્વર સોસાયટી 2 ૬૮૧૨૯
૬૬૨૬૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા અજલ ડનભાઈ કલલસીંગભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 5 ૬૮૧૨૮
૬૬૪૫૩ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા રામભાઈ લક્ષ્મણભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 2 ૬૮૧૨૭
૬૫૮૯૦ ૨૦ લોધેશ્વર ગતીયા મહને્રભાઈ ભીખાભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 5 ૬૮૧૨૬
૬૬૩૧૮ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા છોટાલાલ ભીખાલાલ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૧૨૫
૬૬૩૬૫ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા નાથાભાઈ ભીખાભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 6 ૬૮૧૨૪
૬૬૨૬૮ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા અજલ ડનભાઈ નાથાભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 2 ૬૮૧૨૩
૬૬૪૪૬ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા રાજેશભાઈ પ્રતાપભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 6 ૬૮૧૨૦
૬૬૪૨૪ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા માદલસીંગ માનસીંગભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 2 ૬૮૧૧૬
૬૬૩૬૪ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા નવીનભાઈ માદલસીંગ લોધેશ્વર સોસાયટી 2 ૬૮૦૯૪
૬૬૪૭૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા સજંયભાઈ માદલસીંગભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 3 ૬૮૦૮૫
૬૬૪૫૧ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા રાજેશભાઈ હકલભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૮૭
૬૬૨૭૪ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા અશોકભાઈ છોટલભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૮૯
૬૭૧૩૮ ૨૦ લોધેશ્વર પતરીયા ભાવસીંગ ચલનીલાલ લોધેશ્વર સોસાયટી 4 ૬૮૦૯૧
૬૬૨૬૬ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા અજલ ડનભાઈ કલલસીંગ લોધેશ્વર સોસાયટી 5 ૬૮૦૯૨
૬૬૩૩૬ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા દયાલસીંગ માધલસીંગ લોધેશ્વર સોસાયટી 5 ૬૮૦૯૩
૬૬૪૭૧ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા શાવંતલાલ ઉમેદસીંહ લોધેશ્વર સોસાયટી 2 ૬૮૧૦૭
૬૬૨૮૭ ૨૦ લોધેશ્વર જરીયા કનકભાઈ મણીરામભાઈ લોધેશ્વર સોસાયટી 5 ૬૮૦૯૫
૬૭૦૭૪ ૨૦ ગલણાતીતનગર પચંાસરા હમેકલ ંવરબેન જેઠાભાઈ ગલણાતીતનગર, ગોંર્લ રોર્ 1 ૬૬૪૮૪
૬૫૨૩૩ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર મલલતાણી સતારભાઈ કરીમભાઈ રાધાકૃષ્ણનગર 4 ૬૫૪૫૮
૬૫૦૫૦ ૨૦ રાધાકૃષ્ણનગર પચંાસરા વનમડળાબેન પરસોત્તમભાઈ રાધાકૃષ્ણનગર 1 ૬૫૪૫૯
૬૭૯૫૧ ૨૦ વશવનગર રામાવત રમેશભાઈ મોહનદાસ શીવનગર, 4 ૬૮૫૩૯
૬૭૯૫૦ ૨૦ વશવનગર રામાવત મનોજભાઈ જમનાદાસ શીવનગર, ગોંર્લ રોર્ 3 ૬૮૫૩૮
૬૮૧૯૩ ૨૦ માનસતા બ્રાન્ર્ લેબોરેટરી સામે વવભાકર શૈલેશભાઈ નવવનચરં માનસતા બ્રાન્ર્ લેબોરેટરી સામે 5 ૬૭૮૮૭
૬૭૨૭૩ ૨૦ ઢેબરકોલોની પાટર્ીયા લક્ષ્મીબેન નરસીભાઈ ઢેબર કોલોની 1 ૬૬૫૩૨
૬૮૪૮૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોલકંી કેશલભાઈ પાચંાભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૫૨૭
૬૫૮૧૭ ૨૦ ઢેબરકોલોની ખારં્ેખા સલધીરભાઈ બાબલભાઈ નારાયણનગર મેઈન રોર્ 4 ૬૬૫૨૮
૬૬૮૯૨ ૨૦ ક્રુષ્ણનગર ર્ાભી લખમણભાઈ ભગવાનજીભાઈ કૃષ્ણનગર 2 ૬૬૨૫૫
૬૬૨૩૨ ૨૦ ઢેબરકોલોની જેજ હનીફભાઈ અબ્દલલભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૫૩૯
૬૬૨૩૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની જેજ ઈસ્માઈલ અબ્દલલભાઈ ઢેબર કોલોની 5 ૬૬૫૩૩
૬૬૯૮૧ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી દેવર્ા ઘનશ્યામભાઈ ગોવવિંદભાઈ ભોલેનાથ સોસાયટી 4 ૬૭૭૨૪
૬૭૬૫૪ ૨૦ ઢેબરકોલોની મલલલા ઈશાકભાઈ અબ્દલલભાઈ ઢેબર કોલોની 2 ૬૬૫૩૧
૬૭૬૫૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની મલલલા મોહસીનભાઈ ઈશાકભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૫૩૦
૬૮૪૪૫ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોઢા પીન્ટલભાઈ વજૂભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૫૩૮
૬૮૪૬૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોયા હરસલખભાઈ કાનજીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૫૨૯
૬૮૪૫૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોયા ચેતનભાઈ વજલભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૫૩૭
૬૮૪૬૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની સોયા મલકેશભાઈ હરસલખભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૫૩૬
૬૫૬૩૯ ૨૦ ઢેબરકોલોની કલન્તીવા ગૌરીબેન વવનલભાઈ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૫૩૫
૬૮૩૧૧ ૨૦ ઢેબરકોલોની સરવૈયા કદલીપવસિંગ રામસીંગ ઢેબર કોલોની 3 ૬૬૫૩૪
૬૭૨૭૦ ૨૦ ઢેબરકોલોની પાટર્ીયા દીલીપભાઈ નરસીભાઈ ઢેબર કોલોની 4 ૬૬૫૨૬
૬૮૪૪૧ ૨૦ ગીતાજંલી સોસાયટી સોઢા કરશનભાઈ વેલજીભાઈ ગીતાજંલી સોસાયટી 2 ૬૬૪૮૬
૬૮૫૩૫ ૨૦ બાનલેબ પાસે આર.એમ.સી.આવાસ યોજના સોલકંી મનીશભાઈ હીરજીભાઈ આર. એમ. સી. આવાસ યોજના 5 ૬૭૩૫૩
૬૭૦૭૩ ૨૦ ગોપાલપાકડ પચંાસરા મલક્તાબેન પ્રભલદાસભાઈ ગોપાલપાકડ 2 ૬૬૫૨૩
૬૭૯૬૩ ૨૦ ભોલેનાથ સોસાયટી રાવલીયા મોહનલાલ બાબલભાઈ ભોલેનાથ સોસાયટી 4 ૬૭૭૨૨
૬૬૯૫૧ ૨૦ હરીઓમ સોસાયટી દેગામા કહતેશભાઈ ગોવવદભાઇ હરીઓમ સોસાસટી 3 ૬૮૬૧૯
૬૫૯૫૪ ૨૦ નવલનગર ગોસાઇ મનલગર ગોવવદગર નવલનગર 8 ૬૭૦૩૮
૬૮૬૧૦ ૨૦ ન્યલ લાલબહાદલ ર સોસાયટી હીરાણી જીતેન્રભાઈ પોપટભાઈ ન્યલ લાલબહાદલ ર સોસાયટી વશવ પ્લાસ્સ્ટક પાસે 4 ૬૬૯૫૬
૬૭૨૭૯ ૨૦ આર.એમ.સી.આવાસયોજના પારં્ે વવભાબેન જગદીશભાઈ આર.એમ.સી.આવાસયોજના 4 ૬૬૨૨૫
૬૭૪૧૭ ૨૦ નવલનગર બારોટ ભીખલભાઈ રામભાઈ નવલનગર 5 ૬૭૦૧૬
૬૬૧૪૭ ૨૦ નવલનગર ચૌહાણ દયાળજીભાઈ મગનભાઈ નવલનગર 3 ના છેર્ે નસડના બગંલાની સામે 4 ૬૭૦૨૫


