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૮૦૪૦૭ ૦૯ હરીજન વાસ ખખ્ખર દીનેશભાઇ સી. ઠક્કરબાપા ભગંી હરીજનવાસ 5 ૮૦૪૦૮
૩૦૭૫૬ ૦૯ ભકકતનગર સ્ટેશન પ્લોટ સોલકંી જયેશભાઈ બાબલભાઇ ભકકતનગર 3 ૨૮૮૨૬
૩૦૪૪૧ ૦૯ ભકકતનગર સ્ટેશન પ્લોટ વાઢેર્ રમેશભાઈ મોહનભાઇ ભકકતનગર 3 ૨૮૮૨૫
૨૯૦૯૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ જાર્ેજા ટેમભા હટેવસિંહ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૩૬૩
૨૮૭૭૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ જકરયા અરવનભાઈ જેરામભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૬૪
૨૮૭૮૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ જકરયા દસરખભાઈ બાલવશિંગ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૬૫
૨૮૭૦૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ ચૌહાણ નરેશભાઈ કહરાભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૩૬૬
૨૮૬૫૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ ચૌહાણ અમતૃલાલ વજૃલાલ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૩૬૭
૨૯૮૨૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ બાપકરયા રવજીભાઈ મગનભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૩૭૮
૨૯૮૨૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ બાપકરયા કદનેશભાઈ રવજીભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૩૬૯
૨૯૧૪૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ ઝરીયા સલરેશભાઈ ગારં્ાલાલ વવજયપ્લોટ 6 ૩૦૩૬૦
૨૯૮૪૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ બાવકરયા બાબભૂાઈ મોર્ણભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૭૨
૨૯૮૪૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ બાવકરયા કલ ંવરબેન મારં્ણભાઇ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૩૭૩
૩૦૦૧૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ માપાણણ સલરેશભાર ઉકાભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૭૪
૨૮૬૧૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ ચાવર્ા પ્રવવણ કેશલબેન વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૩૭૫
૨૮૬૯૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ ચૌહાણ જીવાગભાઈ જીણાભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૩૭૬
૨૯૯૧૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ મકવાણા પોલાભાઈ નાનજીભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૩૫૧
૨૮૭૮૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ જકરયા કદનેશ ચદંલલાલ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૩૭૦
૩૦૮૦૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ સોલકંી મલકેશભાઈ મગનભાઈ વવજયપ્લોટ 6 ૩૦૩૬૮
૩૦૬૫૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ વસતાપરા મનસલખભાઈ વરકભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૩૪૩
૨૯૧૬૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ ઝાપંકર્યા ગોવવિંદભાઈ રામજીભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૩૪૪
૩૦૬૮૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ સોનલ કૃપાજી ભીખાજી વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૩૪૫
૩૦૬૮૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ સોનલ લક્ષ્મણભાઈ કૃપાજી વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૪૬
૨૯૫૧૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ પરમાર ઉત લબેન દેવજીભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૩૪૭
૨૯૭૨૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ પીંજારા ઓસમાગં રટેમાન વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૩૪૮
૨૮૧૭૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ ઉતેકરયા ધમેશભાઈ ઉકાભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૩૫૯
૨૯૧૬૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ ઝરીયા હરેશભાઈ અર્લ ડનભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૩૫૦
૨૯૧૫૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ ઝકરયા લાલસીંગભાઈ ખીમજીભાઈ વવજયપ્લોટ 7 ૩૦૩૫૩
૨૮૩૯૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ ખર્લટીયા લક્ષ્મણભાઈ અમરસીંગ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૩૫૪
૨૯૪૫૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતકરયા વવનોદભાઈ અમરસીંગભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૩૫૫
૨૯૮૭૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ ણભરગલકદયા રમેશ ગોપાલભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૫૬
૨૮૬૮૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ ચૌહાણ કૌવશકભાઈ રમણણકભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૫૭
૨૯૯૩૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ મકવાણા રવજીભા પોપટભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૨૮૮
૩૦૦૦૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ મેવાર્ા અર્લ ડનભાઈ હકલભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૩૪
૩૦૫૬૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ શીયાળ દેવાભાઈ ઘોઘાભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૦૭
૨૮૪૮૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ ગોકહલ કકશોરભાઈ વવરજીભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૫૩
૨૮૪૯૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ ગોકહલ વવજયભાઈ હીરજીભાઈ વવજયપ્લોટ 6 ૩૦૨૫૪
૩૦૫૬૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ શીયાળ રાજાભાઈ દેવશીભાઈ વવજયપ્લોટ 7 ૩૦૨૫૫
૩૦૬૮૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ સીયાળ કરશનભાઈ દેવસીભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૨૫૬
૩૦૧૧૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ રાજાણી સજંય શકંરભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૫૭
૨૯૪૪૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતકરયા કેસરીવસિંહ સલમેરલાલ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૨૬૮
૨૯૪૭૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતેરીયા રાજેશભાઈ ભાવવસિંગભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૨૫૯
૨૯૪૪૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતકરયા જસ્સ્મનભાઈ ભાવવસિંગભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૫૧
૨૯૦૪૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા સજંયભાઈ મનલભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૨૬૧
૨૮૮૭૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા જીતેન્દ્રભાઈ મનલભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૨૬૨
૨૮૮૨૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા કનૈયાભાઈ મનલભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૨૬૪
૨૮૭૯૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા અજીતભાઈ શીવલાલભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૨૬૫
૨૮૭૩૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ ચૌહાણ મહશેભાઈ વવરજીભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૬૬
૨૮૪૦૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ ખર્કા પ્રતાપજી દલબાહકલર વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૨૬૭
૨૮૪૦૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ ખત્રી ચરંવસિંહ ગોપાલસીંહ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૪૨
૨૮૪૦૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ ખત્રી ગોપાલવસિંહ હક્ત લસીંહ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૪૦
૨૯૦૫૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા હરેશભાઈ દેવસીંહ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૫૮
૨૮૪૯૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ ગોહીલ ગજરાબેન પલનમભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૩૫
૩૦૬૨૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ સરવૈયા ધમેન્દ્રભાઈ નદંલાલ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૩૬
૨૯૧૮૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ કટર્ાણી શાન્દ્તાબેન મોહનભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૩૭
૨૮૭૮૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ જકરયા હરેશભાઈ દેવવસિંહ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૨૩૮
૩૦૮૦૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ સોલકંી ભીખાલાલ પ્રહાવશિંગ વવજયપ્લોટ 6 ૩૦૨૩૯
૨૯૩૩૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ દવે વનમાળીભાઈ હરજીવનભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૨૫૦
૨૮૪૦૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ ખતકૂરયા બલમણભાઈ અમરવસિંગ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૨૪૧
૨૯૪૫૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતરીયા છોટાલાલ સખૂલાલ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૩૩
૨૯૪૪૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતકરયા રાયવશિંગ છોટાલાલ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૪૩
૨૯૪૫૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતરીયા સલખાલાલ ભીખલભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૨૪૪
૨૮૧૭૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ ઉતકરયા ભારબેન ચનાભાઈ વવજયપ્લોટ 1 ૩૦૨૪૫
૨૮૧૭૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ ઉતકરયા રવવન્દ્રભાઈ ચન્દ્તભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૪૬
૨૯૬૭૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ પરમાર સવવતાબેન વેલજીભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૨૪૭
૨૯૫૯૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ પરમાર ભરતભાઈ છગનભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૨૪૮
૨૯૫૪૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ પરમાર છગનભાઈ નાનજીભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૨૪૯
૨૮૭૧૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ ચૌહાણ ભલપેન્દ્ર નાનજીભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૭૬
૩૦૧૬૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ રાઠોર્ મગનભાઈ કાનજીભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૦૪
૨૮૬૫૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ ચૌહાણ અવનલ ચમનભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૨૬૦
૨૮૮૦૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા ઉપેન્દ્રભાઈ મોહનભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૨૮૯
૨૮૯૭૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા મોહનભાઈ ર્ાયાભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૯૦
૨૯૧૪૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ જારીયા મલકેશભાઈ મોહનભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૨૯૧



૩૦૦૦૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ મૈસર વમથલનભાઈ કલયાણભાઈ વવજયપ્લોટ 6 ૩૦૨૯૨
૨૯૯૬૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ મેર સલરેશભાઈ દેવજીભાઈ વવજયપ્લોટ 6 ૩૦૨૯૩
૨૯૮૯૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ મકવાણા કદનેશભાઈ તેજાભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૯૪
૨૮૪૦૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ ખેર ભરતભાઈ ગોવવિંદભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૩૦૫
૨૮૮૨૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા કેસરબેન અર્લ ડનભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૯૬
૨૯૦૫૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા હસમલખભાઈ બાલસીંગભાઇ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૨૮૭
૨૮૯૦૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા નરેશભાઈ લોધાભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૨૯૮
૨૮૮૭૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા દયાળસીંગ માનસીંગ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૨૯૯
૩૦૬૨૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ સરવૈયા નદંલાલભાઈ માનસીંગભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૩૦૦
૨૮૯૬૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા ધમેન્દ્રભાઈ મણીલાલ વવજયપ્લોટ 1 ૩૦૩૦૧
૨૮૮૦૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા અમીતભાઈ મનલભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૩૦૨
૨૯૮૬૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ ભાદરાજ વસતંભાઈ ગલલાબસીંહ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૩૦૩
૨૮૭૨૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ ચૌહાણ મહશેભાઈ નાનજીભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૭૮
૨૯૯૦૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ મકવાણા નીમલબેન નાનજીભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૨૯૭
૨૯૯૬૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ મેર મયલરભાઈ દેવજીભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૯૫
૨૯૭૦૧ ૦૯ લોહાનગર પાતાણી રાજેશભાઈ કાનજીભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૮૫૦
૨૮૪૪૦ ૦૯ લોહાનગર ગલજરાતી ધીરૂભાઈ કાનજીભાઈ લોહાનગર 6 ૨૯૮૪૯
૩૦૦૫૫ ૦૯ લોહાનગર મોરબીયા જગદીશભાઈ ચનાભાઈ લોહાનગર 6 ૨૯૭૧૭
૨૯૨૫૧ ૦૯ લોહાનગર દલધાણીયા બેલીબેન મફાભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૫૮૭
૩૦૨૯૨ ૦૯ લોહાનગર વઢીયારા ભાવવસિંગભાઈ ઇસાભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૭૬૦
૨૯૨૪૩ ૦૯ લોહાનગર દઘાણીયા બચલભાઈ ભાઈચદંભાઈ લોહાનગર 7 ૨૯૬૨૯
૨૮૩૨૮ ૦૯ લોહાનગર કલવરીયા બા્લબેન કાનજીભાઈ લોહાનગર 1 ૨૯૬૨૮

૨૮૪૩૯ ૦૯ લોહાનગર ગલજરવાર્ીયા હમેતંભાઈ સોમાભાઈ લોહાનગર 7 ૨૯૬૨૭
૨૯૮૭૮ ૦૯ લોહાનગર મકવાણા અરજણભાઈ ચનાભાઈ લોહાનગર 8 ૨૯૬૨૬
૨૯૮૮૬ ૦૯ લોહાનગર મકવાણા ગોવવિંદભાઈ અર્જનભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૬૨૫
૨૯૨૫૩ ૦૯ લોહાનગર દલધાણીયા લાઘલભાઈ ભાઈચદંભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૬૨૪
૨૯૨૫૦ ૦૯ લોહાનગર દલધાણીયા અશોકભાઈ બાઘલભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૬૨૩

૩૦૪૬૦ ૦૯ લોહાનગર વાલાગી પરસોતમભાઈ કરશનભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૬૧૧
૩૦૪૬૧ ૦૯ લોહાનગર વાલાણી વવનોદભાઈ પરસોતમ લોહાનગર 4 ૨૯૬૨૧
૨૯૪૧૨ ૦૯ લોહાનગર પટેલ નદંલભાઈ મનોહર લોહાનગર 5 ૨૯૬૩૧
૩૦૨૪૬ ૦૯ લોહાનગર વકેરીયા વવજયભાઈ રમેશભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૬૧૯
૨૯૩૫૬ ૦૯ લોહાનગર દાદલ કીયા સજંયભાઈ ધીરલભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૬૧૮
૨૯૧૬૩ ૦૯ લોહાનગર ઝાર્લબાર્ીયા રમેશભાઈ બાબલભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૬૧૭
૩૦૪૭૨ ૦૯ લોહાનગર વાવર્ીયા પ્રવવણભાઈ રણછોર્ભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૬૧૬
૨૯૭૪૮ ૦૯ લોહાનગર બગદરીયા હરેશભાઈ રણછોર્ભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૬૧૫
૩૦૦૫૬ ૦૯ લોહાનગર મોરબીયા નાનજીભાઈ માલાભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૬૧૪
૨૯૪૯૧ ૦૯ લોહાનગર પ્રજાપવત રાર્લભાઈ બબચભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૬૧૩
૨૯૪૧૯ ૦૯ લોહાનગર પટેલ શામભાઈ ગલલાબભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૬૧૨
૨૮૭૭૫ ૦૯ લોહાનગર જયેશ સજંયભાઈ રામપ્રસાદભાઈ લોહાનગર 6 ૨૯૬૪૧
૩૦૪૨૦ ૦૯ લોહાનગર વાઘેલા શૈલેષભાઈ મળૂજીભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૬૪૩
૨૮૧૦૫ ૦૯ લોહાનગર મેરલભાઈ રમણીકભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૬૨૨
૨૮૫૪૩ ૦૯ લોહાનગર ચલર્ાસમા પોપટલાલ બેર્લભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૬૫૧
૨૮૫૪૪ ૦૯ લોહાનગર ચલર્ાસમા બેર્લભાઈ પોપટલાલ લોહાનગર 6 ૨૯૬૫૦
૨૮૫૫૦ ૦૯ લોહાનગર ચલર્ાસમા ણભખલભાઈ પોપટલાલ લોહાનગર 4 ૨૯૬૪૯
૨૯૬૭૪ ૦૯ લોહાનગર પરમાર હકરભાઈ ર્ાયાભાઈ લોહાનગર 8 ૨૯૬૪૭
૨૮૫૭૦ ૦૯ લોહાનગર ચલર્ાસમા સરર્લભાઈ કાતંીભાઈ લોહાનગર 8 ૨૯૬૪૫
૨૮૧૦૮ ૦૯ લોહાનગર કહમતંભાઈ કાતંીભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૬૪૪
૨૮૫૩૦ ૦૯ લોહાનગર ચલર્ાસમા કાતંીભાઈ સાદલળભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૬૩૨
૨૮૩૪૪ ૦૯ લોહાનગર કાનમપાટ રણજીત છોટલભાઈ લોહાનગર 6 ૨૯૬૪૨
૨૮૩૪૫ ૦૯ લોહાનગર કાનમપાટ રમણભાઈ દેવજીભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૬૫૩
૩૦૭૩૦ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી કાનાભાઈ કાળુભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૬૪૦
૨૮૨૯૫ ૦૯ લોહાનગર કનસાગય સાગરભાઈ જમોલાભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૬૩૯
૩૦૦૩૩ ૦૯ લોહાનગર વમવાપરા અરવવિંદભાઈ લવજીભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૬૩૮
૨૯૮૪૬ ૦૯ લોહાનગર બાવળીયા કદનેશભાઈ સોમાભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૬૩૭
૩૦૬૧૦ ૦૯ લોહાનગર સૈયદ સાજીદભાઈ ણબલ્લભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૬૩૬
૩૦૨૦૧ ૦૯ લોહાનગર રામપરા રવસકભાઈ જાદવભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૬૩૫
૨૯૪૦૯ ૦૯ લોહાનગર પટેલ ગલડલભાઈ મનલભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૬૩૪
૨૯૪૧૮ ૦૯ લોહાનગર પટેલ રામમનોહર લોહાનગર 4 ૨૯૬૩૩
૨૮૫૭૧ ૦૯ લોહાનગર ચલર્ાસમા સલરેશભાઈ રવજીભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૬૦૯
૨૮૫૭૪ ૦૯ લોહાનગર ચલર્ાસમા સાગરભાઈ પરસોતમભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૫૭૭
૩૦૦૫૭ ૦૯ લોહાનગર મોરબીયા રમેશભાઈ ચનાભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૫૮૬
૩૦૭૫૮ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી જહીનભાઈ ઈશ્ર્વરભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૫૮૫
૩૦૬૩૧ ૦૯ લોહાનગર સલલાવાર્ા રવતલાલ નાસાભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૫૮૪
૨૯૩૫૧ ૦૯ લોહાનગર દેવીપજૂાક સલરેશભાઈ નાથાભાઈ લોહાનગર 6 ૨૯૫૮૩
૨૮૫૯૧ ૦૯ લોહાનગર ચારોલીયા કનલભાઈ અમરવસિંહ લોહાનગર 5 ૨૯૫૮૨
૩૦૮૭૧ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી સવજીભાઈ બલાભાઈ લોહાનગર 7 ૨૯૫૮૧
૩૦૮૩૩ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી રમેશભાઈ ટપલભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૫૮૦
૩૦૭૧૭ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી અશોકભાઈ રમેશભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૫૬૮
૩૦૦૯૮ ૦૯ લોહાનગર રફુચા જેરામભાઈ મોહનભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૫૭૮
૩૦૮૬૮ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી સજંયભાઈ રમેશભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૫૮૮
૨૯૨૫૨ ૦૯ લોહાનગર દલધાણીયા રવવભાઈ મફાભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૫૭૬
૩૦૨૭૨ ૦૯ લોહાનગર વકઢયારા લાખાભાઈ ઇશાભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૫૭૫
૩૦૭૮૯ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી પાચાભાઈ મેઘાભાઈ લોહાનગર 7 ૨૯૫૭૪



૩૦૮૧૭ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી મલનાભાઈ ખોર્ાભાઈ લોહાનગર 6 ૨૯૫૭૩
૩૦૭૩૩ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી કાળુભાઈ ખોર્ાભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૫૭૨
૩૦૮૭૩ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી હકાભાઈ ખોર્ાભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૫૭૧
૩૦૭૯૨ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી ભકાભાઈ ખોર્ાભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૫૭૦
૩૦૦૨૫ ૦૯ લોહાનગર મારવાર્ી લાલાભાઈ જવાભાઈ લોહાનગર 8 ૨૯૫૬૯
૩૦૮૨૮ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી રમલભાઈ જેસેવસિંહ લોહાનગર 4 ૨૯૫૯૮
૨૮૧૪૮ ૦૯ લોહાનગર ઉગેરેચા અજીતભાઈ તખાભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૬૦૦
૨૮૩૩૩ ૦૯ લોહાનગર કાજજયા રણજીતભાઈ છોટલભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૫૭૯
૩૦૭૮૨ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી પ્રકાશભાઈ ટપલભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૬૦૮
૩૦૮૩૬ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી રવજીભાઈ ટપલભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૬૦૭
૩૦૭૯૬ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી ભરતભાઈ રવજીભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૬૦૬
૩૦૮૬૯ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી સલરેશભાઈ રવજીભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૬૦૫
૩૦૩૯૫ ૦૯ લોહાનગર વાઘેલા મલળજીભાઈ માનસીંગભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૬૦૪
૨૯૧૪૧ ૦૯ લોહાનગર જાલા નરવસિંહભાઈ પજૂાભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૬૦૩
૨૮૪૦૫ ૦૯ લોહાનગર ખરવેરા નવીનભાઈ સામદભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૬૦૨
૨૮૪૦૬ ૦૯ લોહાનગર ખરવેરા સામતભાઈ નાથાભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૬૦૧
૨૯૯૧૬ ૦૯ લોહાનગર મકવાણા બાબલભાઈ ચકલભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૫૮૯
૨૯૯૩૮ ૦૯ લોહાનગર મકવાણા હરજનભાઈ ધનાભાઈ લોહાનગર 8 ૨૯૫૯૯
૩૦૭૪૧ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી ણગરીશકલમાર વાલજીભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૬૧૦
૩૦૮૨૧ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી મનોજભાઈ વાલજીભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૫૯૭
૩૦૮૪૯ ૦૯ લોહાનગર પરમાર વાલજીભાઈ જયસીંહભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૫૯૬
૩૦૮૨૭ ૦૯ લોહાનગર સોલકી રમણીકભાઈ સેફાભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૫૯૫
૨૯૦૮૨ ૦૯ લોહાનગર જેસાણી બાબલભાઇ કાનજીભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૫૯૩
૨૮૧૪૯ ૦૯ લોહાનગર ઉગેરેચા નાનલભાઈ મોહનભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૫૯૨
૨૯૮૮૪ ૦૯ લોહાનગર મકવાણા કકશોરભાઈ ધીરલભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૫૯૧
૩૦૨૦૫ ૦૯ લોહાનગર કરિંગાણીયા મહમદંભાઈ હલશેનભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૫૯૦
૨૯૦૭૬ ૦૯ લોહાનગર જૈસાણી અમસીભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૬૬૩
૨૮૭૫૮ ૦૯ લોહાનગર જૈ.ણી કૈલાશબેન મગનભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૭૨૦
૩૦૬૦૯ ૦૯ લોહાનગર સૈયદ વજજરભાઈ ઇસ્માઇનભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૬૫૨
૨૮૪૦૭ ૦૯ લોહાનગર ખલરેવશયા વમનાદબેન અલલારખા લોહાનગર 4 ૨૯૭૧૬
૨૯૪૩૪ ૦૯ લોહાનગર પઠાણ કહબલભાઈ અવમરભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૭૧૫
૨૮૨૮૯ ૦૯ લોહાનગર કણસાગસી જ્યતંીભાઈ ભીમજીભાઈ લોહાનગર 6 ૨૯૭૧૪
૩૦૭૬૯ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી ધલળાભાઈ ભીખાભાઈ લોહાનગર 7 ૨૯૭૧૧
૨૮૫૨૫ ૦૯ લોહાનગર ચલર્ાસમા અશોક મનજીભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૭૧૦
૩૦૭૯૭ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી ભરતભાઈ શકંરભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૭૦૯
૩૦૮૬૦ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી વવરલબેન કેશાભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૬૯૭
૩૦૦૩૯ ૦૯ લોહાનગર મીઠાપરા ભરતભાઈ ભોલાભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૭૦૭
૩૦૪૫૪ ૦૯ લોહાનગર વારૈયા કેશાભાઈ છગનભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૭૧૮
૩૦૪૫૭ ૦૯ લોહાનગર વારૈયા વવનોદભાઈ કેશલભાઈ લોહાનગર 6 ૨૯૭૦૫
૩૦૪૫૬ ૦૯ લોહાનગર વારૈયા નાનભૂાઈ કેશાભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૭૦૪
૩૦૫૮૧ ૦૯ લોહાનગર સમેચા અશોક રઘલભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૭૦૩
૩૦૭૪૨ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી ગોવવિંદભાઈ અરજણભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૭૦૨
૨૮૫૦૧ ૦૯ લોહાનગર ગૌસ્વામી ભરતગીરી જમનાગીરી લોહાનગર 4 ૨૯૭૦૧
૨૮૫૬૬ ૦૯ લોહાનગર ચલર્ાસમા વવનોદભાઈ કાળુભાઈ લોહાનગર 8 ૨૯૭૦૦
૨૮૭૭૭ ૦૯ લોહાનગર જયેશ હરગોવવિંદભાઈ પલલ્લરામ લોહાનગર 2 ૨૯૬૯૯
૩૦૦૨૩ ૦૯ લોહાનગર મારવાર્ી જીવાભાઈ મનજીભાઈ લોહાનગર 6 ૨૯૭૦૬
૩૦૮૩૯ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી રાર્લભાઈ નરવસિંહભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૭૦૮
૩૦૦૨૪ ૦૯ લોહાનગર મારવાર્ી ચાપંાભાઈ રામજીભાઈ લોહાનગર 7 ૨૯૭૩૯
૨૯૮૬૦ ૦૯ લોહાનગર ભાટ્ટી વનજીભાઈ રામજીભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૭૩૮
૨૯૮૫૮ ૦૯ લોહાનગર ભટી લાલાભાઈ રામજીભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૭૩૭
૨૯૮૬૩ ૦૯ લોહાનગર ભાટી રામજીભાઈ ઝાલાભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૭૩૬
૨૯૪૯૨ ૦૯ લોહાનગર પ્રજાપવત રાજેશભાઈ દરબારી લોહાનગર 5 ૨૯૭૩૪
૨૯૪૮૯ ૦૯ લોહાનગર પ્રજાપવત પ્રમોદભાઈ મન્નાવાવ લોહાનગર 4 ૨૯૭૩૩
૨૯૪૯૦ ૦૯ લોહાનગર પ્રજાપવત મનોજભાઈ મન્નાલાલ લોહાનગર 5 ૨૯૭૩૨
૨૮૨૦૫ ૦૯ લોહાનગર કલકાવા કમલેષ રમેશભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૭૩૧
૨૮૨૦૮ ૦૯ લોહાનગર કલકાવા ભરતભાઈ કાનજીભાઈ લોહાનગર 8 ૨૯૭૧૯
૨૮૨૧૪ ૦૯ લોહાનગર કલકાવા શાન્દ્તાબેન કાનજીભાઈ લોહાનગર 1 ૨૯૭૨૯
૩૦૭૯૧ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી બાબલભાઈ પલ્ લભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૭૪૦
૩૦૮૦૩ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી મલકેશભાઈ મગનભાઈ લોહાનગર 7 ૨૯૭૨૭
૨૮૪૭૧ ૦૯ લોહાનગર ગોરાસમા ભરતભાઈ મગનભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૭૨૬
૨૮૭૨૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ ચૌહાણ ભરતભાઈ વશરામભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૭૦
૨૮૫૮૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ ચદંારાણા બીપીનભાઈ મણણલાલ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૨૭૧
૨૮૭૪૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ ચૌહાણ વશરામભાઈ જયરામભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૭૨
૨૮૫૮૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ ચદંારાણા હરેશ મણણલાલ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૨૭૩
૨૮૫૮૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ ચદંારાણા કદવ્યેશ મણણલાલ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૨૭૪
૨૯૭૨૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ વપત્રોર્ા નીમલબેન કલબેરભાઈ વવજયપ્લોટ 7 ૩૦૨૭૫
૩૦૧૪૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ રાઠોર્ ભલપતભાઈ ઉકાભાઈ વવજયપ્લોટ 6 ૩૦૨૮૬
૩૦૧૭૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ રાઠોર્ રમેશભાઈ ઉકાભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૭૭
૩૦૨૪૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા વનીતભાઇ જગદીશભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૬૯
૨૮૨૮૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ કર્વાતર શાતંાબેન વેલજીભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૨૭૯
૩૦૨૪૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ લોધા અશોકભાઈ ભપૂતભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૨૮૦
૨૯૬૭૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ પરમાર કહતેશભાઈ અમતૃલાલ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૮૧
૨૯૬૧૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ પરમાર મોહનભાઈ રામજીભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૨૮૨
૩૦૭૫૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ સોલકંી જયાબેન મગનભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૨૮૩



૩૦૮૪૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ સોલકંી વસતંબેન મલકેશભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૨૮૪
૨૮૬૪૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ ચાવર્ા સવવતાબેન સવવતાબેન વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૨૮૫
૩૦૨૬૯ ૦૯ લોહાનગર વકઢયારા રમેશભાઈ ઇસાભાઈ લોહાનગર 6 ૨૯૭૨૫
૨૮૫૪૫ ૦૯ લોહાનગર ચલર્ાસમા ભરતભાઈ કાળુભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૭૨૪
૨૯૮૪૭ ૦૯ લોહાનગર બાવળીયા સોમાભાઈ નરવસિંહભાઈ લોહાનગર 6 ૨૯૭૨૩
૩૦૪૩૭ ૦૯ લોહાનગર વાજંર મોતીભાઈ સેંધાભાઈ લોહાનગર 6 ૨૯૭૨૨
૩૦૪૩૬ ૦૯ લોહાનગર વાજંર નટલભાઈ મોતીભાઈ લોહાનગર 6 ૨૯૭૨૧
૩૦૧૬૫ ૦૯ લોહાનગર રાઠોર્ મહશે રમણીકભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૬૯૫
૩૦૧૭૦ ૦૯ લોહાનગર રાઠોર્ રમણીકભાઈ જસમતભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૭૩૦
૨૯૩૫૦ ૦૯ લોહાનગર દેવીપજૂક શકંરભાઈ વશવાભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૬૯૮
૨૯૩૪૮ ૦૯ લોહાનગર દેવીપજૂક મરં્લબેન અરજણભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૬૭૩
૨૮૭૭૩ ૦૯ લોહાનગર જયેશ મહને્દ્રભાઈ હરગોવવિંદભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૬૭૨
૨૮૭૭૦ ૦૯ લોહાનગર જયેશ કૈલાશ હરગોવવિંદભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૬૭૧
૨૮૭૭૬ ૦૯ લોહાનગર જયેશ સલભાષભાઈ હરગોવવિંદભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૬૭૦
૩૦૨૫૮ ૦૯ લોહાનગર વકઢયારા ઇસાભાઈ ખેતાભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૬૬૯
૩૦૧૦૮ ૦૯ લોહાનગર રાજપરા રવસકભાઈ જાદવભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૬૬૭
૩૦૧૦૫ ૦૯ લોહાનગર રાજપરા જાદવરાજ પોલાભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૬૬૬
૩૦૧૦૬ ૦૯ લોહાનગર રાજપરા પ્રવવણભાઈ જાદવભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૬૫૪
૩૦૧૦૯ ૦૯ લોહાનગર રાજપરા વસતંબેન હરકાતંભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૬૬૪
૩૦૧૦૭ ૦૯ લોહાનગર રાજપરા રણછોર્ભાઈ હરકાતંભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૬૭૪
૩૦૪૬૪ ૦૯ લોહાનગર વાલાણી વવનોદભાઈ પરસોતમભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૬૬૨
૨૮૨૦૭ ૦૯ લોહાનગર કલકાવા જજજે્ઞશભાઈ રમેશભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૬૬૧
૩૦૬૧૮ ૦૯ લોહાનગર સરૈયા સજંયભાઈ મીઠાભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૬૫૯
૨૮૨૧૧ ૦૯ લોહાનગર કલકાવા રમેશભાઈ કાનજીભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૬૫૮
૨૮૫૦૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ ઘટાર વવનોદભાઈ અંબાલાલભાઈ વવજયપ્લોટ 1 ૩૦૩૧૪
૨૯૩૬૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ દાયાર વવશાલ અંબાલાલભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૧૮૯
૩૦૮૦૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ સોલકંી મનજીભાઈ સલરેશભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૩૧૨
૨૯૦૬૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ જેરોલી જગતવસિંહ ધનવસિંહ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૨૫૨
૨૯૦૬૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરોલી અરૂણભાઈ જગતવસિંહ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૧૦
૨૯૦૬૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ જેરોલી ગોપાલ જગતવસિંહ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૦૯
૨૯૧૫૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ ઝકરયા રાજેશભાઈ દયાળવસિંહ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૦૮
૩૦૨૪૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા રાજેશભાઈ જગદીશભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૩૩૧
૩૦૧૮૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ રાઠોર્ શામબેન ઉકાભાઈ વવજયપ્લોટ 1 ૩૦૩૧૩
૩૦૧૫૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ રાઠોર્ મલકેશભાઈ ઉકાભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૩૧૫
૩૦૧૨૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ રાઠોર્ જજતેન્દ્રભાઈ ઉકાભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૩૪૦
૨૯૧૫૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ ઝકરયા દયાળવસિંહ અમરવસિંહ વવજયપ્લોટ 1 ૩૦૩૩૯
૨૯૩૩૩ ૦૯ લોહાનગર દલલાણીયા મલન્નાભાઈ મહદેવભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૩૧૯
૨૯૯૨૦ ૦૯ લોહાનગર મકવાણા મલકેશભાઈ ધીરલભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૬૭૬
૨૯૮૧૭ ૦૯ લોહાનગર બાક્રોરીયા ગોવવિંદભાઈ મફાભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૬૭૭
૨૯૨૪૪ ૦૯ લોહાનગર દંતાણી ભરતભાઈ વવઠલલભાઈ લોહાનગર 7 ૨૯૬૭૮
૨૮૧૩૬ ૦૯ લોહાનગર અંસારી કાન્દ્તીભાઈ સાહીલભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૬૭૯
૨૯૪૦૬ ૦૯ લોહાનગર પજંારા મલન્નાહી ગસીટીબભાઈ લોહાનગર 7 ૨૯૬૮૦
૨૯૪૦૮ ૦૯ લોહાનગર પજંારા મોહમદભાઈ અસીનભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૬૮૧
૨૯૩૩૨ ૦૯ લોહાનગર દલલાર્ીયા ચોથાભાઈ અરજણભાઈ લોહાનગર 6 ૨૯૬૮૨
૩૦૦૯૯ ૦૯ લોહાનગર રંભાણી ભરતભાઈ મેરલભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૬૮૩
૨૯૮૮૫ ૦૯ લોહાનગર મકવાણા ગોપાલભાઈ ધીરલભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૬૯૬
૩૦૮૮૦ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી હરીભાઈ ર્ાયાભાઈ લોહાનગર 6 ૨૯૬૮૫
૨૯૯૦૩ ૦૯ લોહાનગર મકવાણા ધીરલભાઈ મનલભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૬૭૫
૨૯૮૯૭ ૦૯ લોહાનગર મકવાણા જીવરાજભાઈ ધીરલભાઈ લોહાનગર 6 ૨૯૬૮૭
૨૯૪૮૪ ૦૯ લોહાનગર પનારા વીર્લબેન મગનભાઈ લોહાનગર 1 ૨૯૬૮૮
૩૦૮૮૯ ૦૯ લોહાનગર હલમાણીયા મહદેવભાઈ મીત લભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૬૮૯
૩૦૪૪૦ ૦૯ લોહાનગર વાઠણેકીયા વવજયભાઈ પોપટભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૬૯૦
૨૮૧૬૪ ૦૯ લોહાનગર ઉગરેસીયા સપંતભાઈ વવરચદંભાઈ લોહાનગર 6 ૨૯૬૯૨
૩૦૦૫૨ ૦૯ લોહાનગર મોંઘલ જરીનાબેન હબીબભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૬૯૩
૩૦૦૫૩ ૦૯ લોહાનગર મોંઘલ હારૂન હબીબભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૬૯૪
૩૦૬૦૨ ૦૯ લોહાનગર સૈયદ અબ્રાહીમભાઈ કેશરભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૬૬૫
૨૮૫૯૩ ૦૯ લોહાનગર ચારોલીયા કકશનભાઈ વશવાભાઈ લોહાનગર 7 ૨૯૬૮૬
૩૦૩૨૯ ૦૯ લોહાનગર વાઘરી મનોજભાઈ રેવારામ લોહાનગર 5 ૨૯૬૮૪
૩૦૦૩૬ ૦૯ લોહાનગર મીઠાપરા નાનીબેન લવજીભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૬૫૫
૨૯૬૦૨ ૦૯ લોહાનગર પરમાર મનજીભાઈ જેસગંભાઈ લોહાનગર 9 ૨૯૬૫૬
૨૮૩૦૭ ૦૯ લોહાનગર કલરેશી નઝુબેન અબ્દલલભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૬૫૭
૨૮૮૮૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા કદલીપભાઈ ધનસીંગભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૦૬
૨૯૦૦૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા રાજેશભાઈ ધનસીંગભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૧૯
૨૮૮૯૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા નટવરભાઈ ધનવસિંગભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૩૨૦
૨૯૦૩૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા વવનોદભાઈ ધનસીંગભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૩૨૧
૨૮૮૧૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા કનલભાઈ ધનસીંગભાઈ વવજયપ્લોટ 1 ૩૦૩૨૨
૨૮૬૪૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ ચોદણે સલનીલભાઈ બાબલરાવ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૪૯
૨૯૪૫૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ ખર્લરીયા કહતેશભાઇ ચદંલભાઇ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૩૭૭
૨૯૪૪૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ ખર્લરીયા સવતશભાઈ ચદંલભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૩૩૩
૩૦૬૪૨ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ સાગઠોય રમેશભાઈ ખાલજીભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૨૮૬૨૭
૩૦૬૮૬ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ સોદા વવનલભાઈ દેવભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૨૮૬૮૨
૩૦૧૨૮ ૦૯ લોહાનગર રાઠોર્ જાબાભાઈ જેઠાભાઇ લોહાનગર 7 ૨૯૨૭૨
૨૯૬૭૫ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ પરમાર હરેશભાઇ વાલજીભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૨૮૬૯૧
૨૯૪૮૮ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ પલરબીયા હરીશભાઈ કકશોરભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૨૮૬૮૧



૩૦૫૬૦ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ શીગાળ લાલજીભાઈ નાનલ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 6 ૨૮૬૮૦
૨૯૫૩૨ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ પરમાર કકશોરભાઈ રામભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૨૮૬૭૯
૩૦૩૪૯ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ વાઘેલા જગદીશભાઈ ગોવવદભાઈ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૨૮૬૭૮
૩૦૩૪૭ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ વાઘેલા ગોવવિંદભાઈ કેસા ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૨૮૬૭૭
૩૦૩૬૩ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ વાઘેલા નાથાભાઈ ભીમભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૨૮૬૭૬
૨૯૫૨૬ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ પરમાર કાનજીભાઈ મોહન ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૨૮૬૬૬
૨૯૬૦૫ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ પરમાર મનસલખભાઈ ચમનભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૨૮૬૭૪
૩૦૦૧૬ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ મીયાવળા લાભલબેન ચદંલભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૨૮૬૮૩
૩૨૩૫૪ ૦૯ યલવન. ગેટ પાસે મફવતયાપરા વાઘેલા બશોકભાઈ પ્રભલભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૩૧૯૨૧
૩૨૧૪૯ ૦૯ યલવન. ગેટ પાસે મફવતયાપરા પરમાર બતલલભાઈ લક્ષમનભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૩૧૯૨૦
૨૯૫૩૪ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ પરમાર ગગંાબેન કાળાભાઈ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 2 ૨૮૬૭૨
૩૦૪૧૭ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ વાઘેલા વવનોદ ચનાભાઈ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૨૮૬૭૧
૩૦૬૮૨ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ સોઠા ગેલાભાઈ ઉકાભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૨૮૬૭૦
૩૦૩૪૪ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ વાઘેલા ગગંાબેન છગન ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૨૮૬૬૯
૨૮૫૨૪ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ ચલર્સમા પેમજીભાઈ વેલજી ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૨૮૬૬૮
૩૦૩૯૪ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ વાઘેલા મનોજભાઈ વવનોદભાઈ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૨૮૬૬૭

૩૦૧૪૪ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ રાઠોર્
ભગવાનજીભા
ઈ પવીનભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૨૮૬૯૨

૨૯૬૩૩ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ પરમાર રામેશ્રરભાઈ દાનર્લભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૨૮૬૯૪
૩૦૩૭૦ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ વાઘેલા પલષોતમભાઈ સકંરભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૨૮૬૭૫
૨૯૬૬૮ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ પરમાર સલરેસભાઈ કલરીભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૨૮૭૦૦
૨૯૫૪૨ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ પરમાર ચમનભાઈ ઘોર્ાભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૨૮૬૯૯
૨૯૬૫૨ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ પરમાર સજંયભાઇ હકરભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 6 ૨૮૬૯૮
૨૯૫૧૮ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ પરમાર કલરીભાઈ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૨૮૬૯૭
૩૦૫૫૫ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ શાગાળ પકજભાઈ ણળર્લ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૨૮૬૯૬
૩૦૪૭૧ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ વાળોદરા સકલભાઈ દેવાભાઇ 5 ૨૮૬૯૫
૨૮૫૨૧ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ ઘાવરી કદનેસભાઈ ગોદાભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૨૮૬૮૪
૩૦૭૪૩ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ સોલકી ગોવવિંદભાઈ જીવાભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૨૮૬૯૩
૩૦૫૫૪ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ શાગાળ વતખલભાઉ દેવાભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૨૮૭૦૨
૨૯૮૩૭ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ ઝાલા શારદાબેન મનસલખભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૨૮૭૦૩
૩૦૫૬૧ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ શીગાળ સકરભાઈ વમઠાભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૨૮૬૯૦
૩૦૪૩૦ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ વાઘેલા સલભાસ મગન ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૨૮૬૮૫
૩૦૭૬૦ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ સોલકી ત લલસીભાઈ પોલભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 6 ૨૮૬૮૮
૩૦૮૪૫ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ સોલકી ળાળુભાઈ ત લલવસભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૨૮૬૮૭
૨૯૮૪૦ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ બાવર્ી દેવાભાઈ બરજનભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૨૮૬૮૬
૨૮૪૫૫ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ ગમારા ઉકાભાઈ મહસેભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૨૮૬૫૭
૩૦૩૮૮ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ વાઘેલા મનોજભાઈ છગનભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૨૮૭૦૧
૩૦૩૭૧ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ વાઘેલા વપયલસભાઈ છગનભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૨૮૬૭૩
૩૦૦૪૨ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ મીપાવર્ા ધમેંરભાઈ રામભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 6 ૨૮૬૪૬
૩૦૩૭૬ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ વાઘેલા ગીરીશભાઇ ભવાનભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૨૮૬૪૫
૩૦૪૨૧ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ વાઘેલા શૈલેષભાઇ ત લલસીભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૨૮૬૪૪
૩૦૩૩૧ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘલ પ્રકાસભાઈ પ્રવવન ભાઇ હકરજન વાસ 6 ૩૦૮૩૯
૨૮૩૨૨ ૦૯ હરીજન વાસ કણળયા ગોવવિંદભાઈ અરજણભાઇ હકરજનવાસ 7 ૩૦૭૯૩
૨૯૬૩૭ ૦૯ હરીજન વાસ પરમાર લણલતભાઈ રાજેસ ભાઇ હકરજનવાસ 3 ૩૦૭૯૧
૩૦૮૮૧ ૦૯ હરીજન વાસ સોલઙી વવનોદભાઈ રાજનભાઇ હકરજનવાસ 5 ૩૦૭૮૪
૨૯૬૬૯ ૦૯ હરીજન વાસ પરમાર સલરેસભાઈ હકરભાઇ હકરજનવાસ 5 ૩૦૭૮૯
૩૦૩૯૩ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા મનોજભાઈ વવનોદભાઇ હકરજનવાસ 3 ૩૦૭૯૭
૨૯૫૭૯ ૦૯ હરીજન વાસ પરમાર પ્રકલલભાઈ હકરભાઇ હકરજનવાસ 3 ૩૦૭૮૭
૩૦૫૫૩ ૦૯ હરીજન વાસ શેળ સલલૅમાનભાઈ બહમદભાઇ હકરજનવાસ 5 ૩૦૭૮૬
૩૦૫૫૨ ૦૯ હરીજન વાસ શેળ દાઉદભઇ બહમદભાઇ હકરજનવાસ 4 ૩૦૮૦૨
૩૦૩૪૩ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા ખોર્ાભાઈ મનલ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૩૦૮૭૯
૩૦૪૦૦ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા યોગેશભાઈ પરળન ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૩૦૮૭૮
૩૦૩૫૫ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા જયસલભાઈ ભાવ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 2 ૩૦૮૭૭
૩૦૩૭૯ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા મોઘીબેન બાવદીનભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 2 ૩૦૮૬૯
૩૦૩૫૮ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા દેવજીભાઈ દાનાભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૩૦૮૩૪
૨૯૬૪૮ ૦૯ હરીજન વાસ પરમાર શકંરભાઈ પેમ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 7 ૩૦૮૬૪
૩૦૩૬૫ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા પ્રકાશભાઇ કાળુભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૩૦૮૬૫
૨૯૬૫૮ ૦૯ હરીજન વાસ પરમાર સકદપભાઈ સવન ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૩૦૮૭૪
૨૯૧૯૨ ૦૯ હરીજન વાસ ઠાલા વપયલસભાઈ ગીરઘર ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૩૦૮૭૫
૨૯૬૨૯ ૦૯ હરીજન વાસ પરમાર રાજેસ પેમ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૩૦૮૭૬
૩૦૨૪૭ ૦૯ લોહાનગર વકઠયારા નાનભૂાઈ કેસાભાઈ લોહ નગર 5 ૨૯૩૩૩
૩૦૪૪૭ ૦૯ લોહાનગર ઉગરેજીયા રામજીભાઈ ચીમનભાઈ લોહ નગર 6 ૨૯૩૦૮
૨૮૧૪૩ ૦૯ લોહાનગર અંસારી સલીમ મોહમદસફી લોહ નગર 5 ૨૯૩૦૯
૨૮૧૭૮ ૦૯ લોહાનગર ઉદારેજીયા ચમનભાઈ રવાભાઈ લોહ નગર 7 ૨૯૩૧૦
૨૮૧૪૧ ૦૯ લોહાનગર અંસારી માહીલભાઈ બેકારૂભાઈ લોહ નગર 5 ૨૯૩૧૧

૨૮૧૨૪ ૦૯ લોહાનગર અન્દ્સારી
આસમોહમદ
ભાઈ બેકારલભાઈ લોહ નગર 7 ૨૯૩૧૨

૨૮૧૪૦ ૦૯ લોહાનગર અંસારી
મસ્નફીગલલ 

હસન ગલલામઅલી લોહ નગર 5 ૨૯૩૧૩
૨૮૫૯૪ ૦૯ લોહાનગર ચારોલીયા સલરેશભાઈ ગલાભાઈ લોહ નગર 4 ૨૯૩૨૪
૨૮૧૪૨ ૦૯ લોહાનગર અંસારી મોહમદસફીક ઈશ્કાભાઈ લોહ નગર 7 ૨૯૩૦૭
૨૯૭૫૭ ૦૯ લોહાનગર બરસારીયા ભગાભાઈ ગલલાબભાઈ લોહ નગર 3 ૨૯૩૧૭
૨૯૭૫૮ ૦૯ લોહાનગર બરાદરીયા વવજયભાઈ ભગાભાઈ લોહ નગર 4 ૨૯૩૧૮
૨૯૭૫૬ ૦૯ લોહાનગર બરાદરીયા જીતલભાઈ ભગાભાઈ લોહ નગર 4 ૩૦૦૨૩
૨૮૩૩૧ ૦૯ લોહાનગર કસાનરા ભોળાભાઈ ભીમજીભાઇ લોહાનગર 5 ૨૯૩૨૦



૨૮૧૬૯ ૦૯ લોહાનગર ઉઘરેજીવા અજીતભાઈ પોપટભાઇ લોહાનગર 4 ૨૯૩૨૧
૨૮૧૮૦ ૦૯ લોહાનગર ઉધરેજી અશોકભાઈ પોપટભાઈ લોહાનગર 6 ૨૯૩૨૨

૩૦૬૪૬ ૦૯ લોહાનગર સામાદાફકકર
સાકીર અલી 
શાહ જલીલ શાહ લોહનગર 4 ૨૯૩૨૩

૩૦૬૪૫ ૦૯ લોહાનગર સામાદાફકકર
તાહીરઅલી 
શાહ જલીલ શાહ લોહનગર 5 ૨૯૪૩૫

૩૦૬૪૮ ૦૯ લોહાનગર
સામાદારફકક
ર

સાહબે અલી 
શાહ બકરીદી શાહ લોહ નગર 5 ૨૯૨૭૯

૩૦૨૭૭ ૦૯ લોહાનગર વઢીયા કહરાભાઈ ખોતાભાઈ લોહ નગર 7 ૨૯૩૯૮
૩૦૪૭૬ ૦૯ લોહાનગર વાસણેકકયા જ્યતંીભાઈ ચમન ભાઈ લોહ નગર 6 ૨૯૫૧૨
૩૦૪૭૫ ૦૯ લોહાનગર વાસણેકકયા કનલભાઈ જેન્દ્તી ભાઈ લોહ નગર 4 ૨૯૫૧૩
૩૦૪૭૭ ૦૯ લોહાનગર વાસણેકકયા પ્રવવણભાઈ જેન્દ્તી ભાઈ લોહ નગર 4 ૨૯૫૧૪
૨૯૭૨૦ ૦૯ લોહાનગર વપિંજારા હનીફ ગની ભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૫૧૫
૩૦૩૦૮ ૦૯ લોહાનગર વકરયા વવનોદભાઈ કેશા ભાઈ લોહનગર 6 ૨૯૫૧૬
૩૦૪૫૫ ૦૯ લોહાનગર વારૈયા નાનભૂાઈ કેશાભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૫૧૭
૩૦૬૪૧ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ સાગઠોય મોહનભાઈ ખીમજીભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૨૮૬૪૩
૩૦૩૮૪ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ વાઘેલા મનલભાઈ ગોવાભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૨૮૬૪૨
૩૦૩૪૬ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ વાઘેલા ગોરઘનભાઈ ભાદભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૨૮૬૪૧
૩૦૪૨૩ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ વાઘેલા સકરભાઈ કેસલ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૨૮૬૪૦
૨૯૮૩૬ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ બાલા ખા્લબેન ળસલ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૨૮૬૩૦
૩૦૩૫૯ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ વાઘેલા કદચકભાઈ રામ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૨૮૬૩૮
૨૯૧૨૭ ૦૯ મપર્ી પ્લોટ જાદવ લતાબેન સલરશભાઇ હલપાણળયા સોસાયટી 4 ૨૯૨૧૭
૩૦૪૧૫ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા વવજયભાઈ છગનભાઈ હકરજનવાસ 6 ૩૦૮૪૭
૩૦૪૧૦ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘૈલા લણલતભાઈ અમલભાઇ હકરજનવાસ 5 ૩૦૮૪૮
૩૦૩૪૮ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘૈલા ચેતનભાઈ અમલ ભાઇ હકરજનવાસ 3 ૩૦૮૪૯
૩૦૬૪૦ ૦૯ હરીજન વાસ સાગકઠયા મોહનભાઈ ખીમજીભાઈ હકરજનવાસ 4 ૩૦૮૫૮
૩૦૩૫૪ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા જયસલકભાઈ બાવકદનભાઈ હકરજનવાસ 3 ૩૦૮૧૨
૨૯૫૬૩ ૦૯ હરીજન વાસ પરમાર કદપકભાઈ કાળુભાઈ હકરજનવાસ 3 ૩૦૭૯૦

૩૦૩૬૯ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા પરષોતમભાઈ શકંર ભાઇ હકરજનવાસ 3 ૩૦૭૮૮
૩૦૪૨૫ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા સજનભાઈ શકંર ભાઇ હકરજનવાસ 3 ૩૦૮૦૪
૨૮૪૦૮ ૦૯ ખાટચી વાર્ ખેણલવ મહળેુળભાઈ બળળાસભાઇ ચારકદવાસ 4 ૨૮૪૬૦
૨૮૫૨૦ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ ઘાવરી ર્ાયાભાઈ સકંરભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૨૮૬૪૭
૨૮૫૧૮ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ઘાવરી ગોરધનભાઈ મોહન ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૩૦૫૫૪
૩૦૦૭૦ ૦૯ ગવલીવાર્ મોહલે ચાદંભાઈ હલસેનભાઇ ઝવલવાર્ા 4 ૨૮૫૬૪
૨૯૬૪૬ ૦૯ હરીજન વાસ પરમાર વવજયભાઈ શ્યામભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૩૦૭૯૬
૨૯૭૫૨ ૦૯ હરીજન વાસ બધેર નાથાભાઈ દેવવસિંહભાઈ હકરજનવાસ 2 ૩૦૮૨૭
૨૮૫૫૧ ૦૯ હરીજન વાસ ચલર્ાસમા મલકેશભાઈ દેવવસિંહભાઈ હકરજનવાસ 5 ૩૦૮૧૫
૩૦૪૧૮ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા વવનોદભાઈ ચનાભાઈ હકરજનવાસ 2 ૩૦૮૬૦
૨૮૬૫૭ ૦૯ હરીજન વાસ ચૌહાણ અમરવસિંહભાઈ ચમનભાઈ હકરજનવાસ 7 ૩૦૮૬૧
૩૦૨૬૨ ૦૯ લોહાનગર વકઢયારા કેશલભાઈ ખેતાભાઇ લોહાનગર 3 ૨૯૪૯૪
૨૯૪૦૫ ૦૯ લોહાનગર પજંારા ચાદંઅલી મલસાહબેઅલી લોહ નગર 7 ૨૯૪૯૬
૨૯૪૦૪ ૦૯ લોહાનગર પજંાર રાર્લભાઈ ચલભાહી લોહ નગર 4 ૨૯૪૯૭
૨૮૫૯૨ ૦૯ લોહાનગર ચારોલીયા કાળુભાઈ લાલાભાઈ લોહ નગર 5 ૨૯૪૯૮
૨૮૬૪૯ ૦૯ લોહાનગર ચોરોસીયા રારૂ્ભાઈ માલાભાઈ લોહ નગર 3 ૨૯૫૫૩
૨૮૧૨૭ ૦૯ લોહાનગર અનસારી સમસલલ હક ઇસાભાઇ લોહાનર 4 ૨૯૫૫૪
૩૦૨૯૭ ૦૯ લોહાનગર વણાદીયા રારૂ્ભાઈ ફકીરભાઈ લોહ નગર 6 ૨૯૫૫૫
૨૯૩૪૯ ૦૯ લોહાનગર દેવીપલજક રણજીતભાઈ પ્રહલાદભાઈ લોહ નગર 5 ૨૯૫૫૬
૨૮૧૬૭ ૦૯ લોહાનગર ઉઘેરજા બાબલભાઈ પોપટભાઇ લોહાનગર 5 ૨૯૫૬૭
૩૦૨૧૬ ૦૯ લોહાનગર લજંારા મનસલરઅલી સોનમઅલી લોહાનગર 5 ૨૯૫૫૮
૩૦૫૬૯ ૦૯ લોહાનગર સૈખ સરીફભાઈ મહબેલબભાઇ લોહાનગર 5 ૨૯૫૪૯
૨૮૧૬૮ ૦૯ લોહાનગર ઉઘેરજી સૈલેષભાઈ બાબલભાઇ લોહાનગર 5 ૨૯૫૬૦
૩૦૫૬૫ ૦૯ લોહાનગર સૈખ અબ્દલલભાઈ મહબલબભાઇ લોહાનગર 3 ૨૯૫૬૧
૨૮૫૯૦ ૦૯ લોહાનગર ચારોણલયા જગલભાઈ લાલાભાઇ લોહાનગર 8 ૨૯૫૬૨
૨૮૧૭૯ ૦૯ લોહાનગર ઉધરેજા ચરં્ભાઈ જાપાભાઇ લોહાનગર 6 ૨૯૫૬૩

૩૦૬૪૭ ૦૯ લોહાનગર
સામાદારફકક
ર નકદરૂદીનશાહ જલીલશાહ લોહનગર 6 ૨૯૫૬૪

૨૮૧૩૮ ૦૯ લોહાનગર અંસારી જલા્લદીન મહોમ્મદ સકફ લોહ નગર 5 ૨૯૫૬૫
૨૮૧૩૯ ૦૯ લોહાનગર અંસારી ઝીયાઉદીન મહોમ્મદ સકફ લોહ નગર 5 ૨૯૫૩૪
૨૯૩૪૩ ૦૯ લોહાનગર દેવવપલજક મલકેશભાઈ પ્રહલાદભાઇ લોહાનગર 3 ૨૯૫૩૫
૩૦૪૬૫ ૦૯ લોહાનગર વાળંદ જલીલભાઈ રમજાનભાઈ લોહ નગર 4 ૨૯૫૩૬
૨૯૩૪૧ ૦૯ લોહાનગર દેવવપલજક અજીતભાઈ પ્રહલાદભાઇ લોહાનગર 2 ૨૯૫૩૭
૨૮૧૩૭ ૦૯ લોહાનગર અંસારી ગલલામઅલી શોકોતઅલી લોહ નગર 5 ૨૯૫૪૮
૩૦૨૬૩ ૦૯ લોહાનગર વકઢયારા નાનભૂાઈ કેશાભાઈ લોહ નગર 4 ૨૯૫૩૯
૨૯૩૪૭ ૦૯ લોહાનગર દેવીપલજક કકશનભાઈ કત લરભાઈ લોહ નગર 5 ૨૯૫૩૦
૩૦૬૯૯ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી ગોબરભાઇ રાયવસિંગભાઇ લોહાનગર 2 ૨૯૫૪૧
૩૦૬૯૮ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી રાઇસીંગ તળશીભાઇ લોહાનગર 2 ૨૯૫૪૨
૩૦૬૯૭ ૦૯ લોહાનગર સોલકંક મનોજભાઈ રાયવસિંગભાઇ લોહાનગર 5 ૨૯૫૪૩
૨૮૭૨૫ ૦૯ લોહાનગર ચૌહાણ મનોજભાઈ ધનજીભાઇ લોહાનગર 3 ૨૯૫૪૪
૩૦૬૯૩ ૦૯ લોહાનગર સોલકંક કાળુભાઈ રાયવસિંગભાઇ લોહાનગર 6 ૨૯૫૪૫
૩૦૧૬૭ ૦૯ લોહાનગર રાઠોર્ રતનબેન કહરાભાઇ લોહાનગર 2 ૨૯૫૪૬
૨૯૪૦૩ ૦૯ લોહાનગર પજંાર ઈજારાઈલ મસૂાહબેઅલી લોહ નગર 4 ૨૯૪૯૧
૨૯૩૮૮ ૦૯ લોહાનગર નક્કાલ નજીરભાઈ ફીરોઝભાઈ લોહ નગર 6 ૨૯૫૫૦
૩૦૧૪૮ ૦૯ લોહાનગર રાઠોર્ ભૈયાલાલ બેશ્ર્વરદયાલ લોહાનગર 8 ૨૯૪૩૮
૩૦૧૬૬ ૦૯ લોહાનગર રાઠોર્ મહશેભાઈ સલદંરલાલ લોહાનગર 2 ૨૯૪૩૯
૩૦૨૦૭ ૦૯ લોહાનગર રીંગણણયા હલસેનભાઈ હાજીભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૪૪૦



૨૮૧૩૪ ૦૯ લોહાનગર અંસાકર જેનલલઆબેદી અબ્દલલખલાવપ લોહાનગર 2 ૨૯૪૪૧
૨૮૧૩૩ ૦૯ લોહાનગર અંસાકર ચાદંબાબલ અબ્દલલખલાવપ લોહાનગર 3 ૨૯૪૪૨
૨૮૩૨૬ ૦૯ લોહાનગર કલવકરયા ભગવાનજી વાલજીભાઇ લોહાનગર 5 ૨૯૪૪૩
૩૦૩૩૦ ૦૯ લોહાનગર વાઘરી સોમાભઇ નાથાભાઈ લોહાનગર 6 ૨૯૪૪૪
૩૦૩૨૮ ૦૯ લોહાનગર વાઘરી ગોગાભઇ સોમાભઇ લોહાનગર 2 ૨૯૪૫૫
૨૮૩૨૭ ૦૯ લોહાનગર કલવકરયા રમેશ ઘલળાભાઈ લોહાનગર 3 ૨૯૪૪૬
૩૦૫૭૫ ૦૯ લોહાનગર સચંાળીયા શભંલભાઈ ચતલરભાઇ લોહાનગર 3 ૨૯૪૩૭
૨૯૩૯૨ ૦૯ લોહાનગર નકાલ મજીદભાઈ ફરીદભાઇ લોહાનગર 4 ૨૯૪૫૧
૨૮૧૨૩ ૦૯ લોહાનગર અન્દ્સારી અર્લલહસન જવમરલલહસન લોહાનગર 6 ૨૯૪૫૨
૨૯૪૦૭ ૦૯ લોહાનગર પજંારા મલત લડજા હલસેનમી લોહ નગર 5 ૨૯૪૫૩
૨૯૨૩૩ ૦૯ લોહાનગર તાજપકરચા વવક્રમ સોમા લોહ નગર 2 ૨૯૪૨૮
૨૯૧૮૯ ૦૯ લોહાનગર ઠાકેર્ા શકલળેન કહરાભાઇ લોહ નગર 2 ૨૯૪૪૭
૨૮૪૪૬ ૦૯ લોહાનગર ગલપતા કલ્લભાઈ હકરસ લોહ નગર 6 ૨૯૪૪૫
૨૯૪૮૫ ૦૯ લોહાનગર પનારા ળાળુભાઈ ર્લભાક લોહ નગર 5 ૨૯૪૨૦
૨૮૩૦૧ ૦૯ લોહાનગર કલભાર ગોરધનભાઈ શલરા લોહ નગર 2 ૨૯૪૨૧
૨૮૩૦૦ ૦૯ લોહાનગર કલભાર ગણેશભાઈ ગોરધન લોહ નગર 6 ૨૯૪૨૨
૨૯૭૧૭ ૦૯ લોહાનગર વપજરંા મહસે લરરઅલી પાકલળઅલી લોહાનગર 2 ૨૯૪૨૩
૨૮૧૨૬ ૦૯ લોહાનગર અન્દ્સારી ગલલામહદ મોહમ્મદ લોહાનગર 2 ૨૯૪૨૪
૨૮૧૨૯ ૦૯ લોહાનગર અન્દ્સારી હમીદ અલી હલીમભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૪૨૫
૨૮૧૨૫ ૦૯ લોહાનગર અન્દ્સારી ઈમ્મ્લપજ માઝીદઅલી લોહાનગર 4 ૨૯૪૩૬
૨૮૧૨૮ ૦૯ લોહાનગર અન્દ્સારી સાકહદઅલી હલીમભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૪૨૭
૨૮૪૫૨ ૦૯ લોહાનગર ગલપ્તા સરવનકલમાર ફુલચદંભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૪૧૯
૩૦૨૫૭ ૦૯ લોહાનગર વકઢયાર નાનલભાઈ કેશલભાઇ લોહાનગર 4 ૨૯૪૩૦
૩૦૨૫૬ ૦૯ લોહાનગર વકઢયાર કાનાભાઈ કેશલભાઇ લોહાનગર 2 ૨૯૪૩૧
૩૦૫૭૩ ૦૯ લોહાનગર સચંાળીયા ચત લરભાઈ ઉકાભાઇ લોહાનગર 3 ૨૯૪૩૨
૩૦૫૭૪ ૦૯ લોહાનગર સચંાળીયા દેવરાજ ચતલરભાઇ લોહાનગર 4 ૨૯૪૩૩
૩૦૫૮૨ ૦૯ લોહાનગર સમેચા કદનેશ રામલભાઈ લોહ નગર 2 ૨૯૪૩૪
૩૦૪૭૮ ૦૯ લોહાનગર વાહણેણચયા પરાગજી તળસીભાઈ લોહ નગર 8 ૨૯૪૬૩
૨૯૧૯૬ ૦૯ લોહાનગર ર્ાગંણચયા ભરતભાઈ વવરમભાઇ લોહાનગર 7 ૨૯૪૨૬
૨૯૧૯૫ ૦૯ લોહાનગર ર્ાગંણચયા જીનેશભાઈ વવરમભાઇ લોહાનગર 4 ૨૯૪૫૪
૩૦૨૦૬ ૦૯ લોહાનગર રીંગણણયા મોહમદભાઈ હલસેનભાઇ લોહાનગર 4 ૨૯૪૭૫
૨૮૪૫૧ ૦૯ લોહાનગર ગલપ્તા રામદાસ કલલચદંભાઇ લોહાનગર 6 ૨૯૪૭૬
૨૮૪૯૦ ૦૯ લોહાનગર ગોહલે ભરતભાઈ છગનભાઇ લોહાનગર 5 ૨૯૪૭૭
૨૮૪૮૯ ૦૯ લોહાનગર ગોકહલ દેસર્ભાઈ છગનભાઇ લોહાનગર 2 ૨૯૪૭૮
૨૮૩૨૪ ૦૯ લોહાનગર કલવેકરયા જગલભાઈ વાલજીભાઇ લોહાનગર 8 ૨૯૪૮૦
૨૮૩૨૫ ૦૯ લોહાનગર કલવેકરયા બખીબેન વાલજીભાઇ લોહાનગર 6 ૨૯૪૮૧
૩૦૧૨૪ ૦૯ લોહાનગર રાઠોર્ જેઠાભાઈ દેવાભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૪૯૨
૩૦૧૮૦ ૦૯ લોહાનગર રાઠોર્ વવજયભાઈ જેઠાભાઇ લોહાનગર 4 ૨૯૪૮૩
૩૦૧૨૩ ૦૯ લોહાનગર રાઠોર્ જગદીશભાઈ જેઠાભાઇ લોહાનગર 4 ૨૯૪૭૪
૩૦૫૭૦ ૦૯ લોહાનગર સચંાણીયા અમરતભાઈ ચલબરભાઇ લોહાનગર 7 ૨૯૪૮૫
૩૦૨૭૬ ૦૯ લોહાનગર વકઢયારા હમીરભાઈ સોમાભઇ લોહાનગર 9 ૨૯૪૮૬
૩૦૬૯૫ ૦૯ લોહાનગર સોંલકક નોરનભાઈ નરવસિંહભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૪૮૭
૨૯૪૧૪ ૦૯ લોહાનગર પટેલ બાબલલાલ જોઘરામ લોહાનગર 4 ૨૯૪૮૮
૨૮૧૫૨ ૦૯ લોહાનગર ઉગરેજીયા કકશનભાઈ મોહનભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૪૮૯
૨૮૧૫૧ ૦૯ લોહાનગર ઉગરેજીયા અરવવિંદભાઈ કકશનભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૪૯૦
૨૯૪૧૭ ૦૯ લોહાનગર પટેલ રાજમલ જીપેથરામ લોહાનગર 3 ૨૯૪૬૫
૩૦૦૯૩ ૦૯ લોહાનગર યાદવ પારસનાથ નેત લરભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૪૮૪
૩૦૧૦૨ ૦૯ લોહાનગર રાકલઆ મનલભાઈ બાબલભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૪૮૨
૩૦૧૦૧ ૦૯ લોહાનગર રાકલઆ કાન્દ્તીભાઈ બાબલભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૪૫૭
૨૮૪૪૫ ૦૯ લોહાનગર ગલપ્તા અશોકભાઈ ણબરજમોહન લોહાનગર 5 ૨૯૪૫૮
૨૮૪૪૭ ૦૯ લોહાનગર ગલપ્તા પવનભાઈ ઓમપ્રકાશ લોહાનગર 4 ૨૯૪૫૯
૨૮૪૫૦ ૦૯ લોહાનગર ગલપ્તા રાજેન્દ્રભાઈ હકરલાલ લોહાનગર 4 ૨૯૪૬૦
૨૮૧૫૦ ૦૯ લોહાનગર ઉઘરેજીયા રાર્લભાઈ કકશનભાઉ લોહાનગર 3 ૨૯૪૬૧
૨૮૪૪૮ ૦૯ લોહાનગર ગલપ્તા મીઠાઈલાલ અલપલરામ લોહ નગર 5 ૨૯૪૬૨
૨૮૩૦૨ ૦૯ લોહાનગર કલભાર છઞલભાઈ ગોરધન લોહ નગર 6 ૨૯૪૭૩
૨૮૪૪૯ ૦૯ લોહાનગર ગલપતા રાજેદ્ભાભાઈ ણળજમોન લોહ નગર 7 ૨૯૪૬૪
૨૮૨૧૬ ૦૯ લોહાનગર કલકકર મહઉવનસા ખણલલ લોહ નગર 4 ૨૯૪૫૬
૩૦૬૩૫ ૦૯ લોહાનગર સસંરી મહયબલી ગફારબલી લોહ નગર 3 ૨૯૪૬૬
૩૦૬૩૯ ૦૯ લોહાનગર સસંારી મલળારકબભી બણલલભાઇ લોહ નગર 5 ૨૯૪૬૭
૩૦૬૩૮ ૦૯ લોહાનગર સસંારી નલરમહમંદ ઇળ્હીમ લોહ નગર 4 ૨૯૪૬૮
૩૦૬૩૬ ૦૯ લોહાનગર સસંારી જેલાદીન વનલાદીન લોહ નગર 5 ૨૯૪૬૯
૩૦૬૩૪ ૦૯ લોહાનગર સસંરી નજીર શાકહદ લોહ નગર 4 ૨૯૪૭૧
૨૮૧૪૪ ૦૯ લોહાનગર અંસારી હલીમભાઈ માસકૂઅલી લોહાનગર 4 ૨૯૪૭૨
૨૮૬૪૬ ૦૯ લોહાનગર ણચકારા સમસાદ યાકલત લોહ નગર 4 ૨૯૫૪૭
૨૯૭૨૪ ૦૯ લોહાનગર વપિંવનરા અસગરઅલી યર્ળઅલી લોહાનગર 5 ૨૯૫૩૩
૩૦૪૭૯ ૦૯ લોહાનગર વાહણેણચયા ભલપતભાઈ દેવવસિંહ ભાઈ લોહ નગર 6 ૨૯૫૩૨

૨૯૭૫૫ ૦૯ લોહાનગર દેવીપલજક લાલજીભાઈ ભગવાનજીભાઈ લોહ નગર 4 ૨૯૫૫૭
૨૮૩૦૯ ૦૯ લોહાનગર કરસાગંણણયા વવજયભાઈ છોટલભાઈ લોહ નગર 6 ૨૯૫૩૮
૨૯૩૪૨ ૦૯ લોહાનગર દેવવપલજક જ્યતંીભાઈ શકંરભાઈ લોહ નગર 2 ૨૯૫૪૦
૨૮૪૫૩ ૦૯ લોહાનગર ગલફતા વવરેરભાઈ બકકત લોહા નગર 2 ૨૯૫૬૬
૨૮૪૫૪ ૦૯ લોહાનગર ગલફતા સલરેસભાઈ ઓમપ્રકાશ લોહા નગર 3 ૨૯૫૫૨
૨૯૬૮૬ ૦૯ લોહાનગર પાટકર્યા ધરમવસિંહભાઈ મણાભાઇ લોહાનગર 5 ૨૯૫૫૧
૨૯૨૬૦ ૦૯ લોહાનગર દકરયા કકશોરભાઈ ગગાભાઇ લોહાનગર 7 ૨૯૫૨૮
૨૮૧૯૧ ૦૯ લોહાનગર એદકરયા જજતેશભાઈ કકશોરભાઇ લોહાનગર 3 ૨૯૫૩૧



૨૮૧૯૨ ૦૯ લોહાનગર એંદકરયા સલરેશભાઈ કકશોરભાઇ લોહાનગર 2 ૨૯૫૦૮
૨૯૧૧૫ ૦૯ લોહાનગર જાદવ મીનાબેન વર્લ વસિંગભાઇ લોહાનગર 2 ૨૯૫૦૭
૨૮૧૮૮ ૦૯ લોહાનગર ઊઘેરાજા પ્રહલાદભાઈ મણાભાઇ લોહાનગર 4 ૨૯૫૦૬
૨૮૧૮૯ ૦૯ લોહાનગર ઊઘેરાજા મલકેશભાઈ પ્રહલાદભાઇ લોહાનગર 5 ૨૯૫૦૫
૨૮૩૧૦ ૦૯ લોહાનગર કરસાહંગણ નટલભાઈ સવજીભાઈ લોહ નગર 10 ૨૯૫૦૪
૨૮૧૬૩ ૦૯ લોહાનગર ઉગરેસીયા રમેશ વવરજીભાઈ લોહ નગર 4 ૨૯૫૦૩
૨૮૧૬૨ ૦૯ લોહાનગર ઉગરેસીયા બસંીભાઈ હ્લભાઈ લોહ નગર 5 ૨૯૪૯૩
૨૯૬૮૯ ૦૯ લોહાનગર પાટર્ીયા રેશમબેન કરમવસિંહ લોહાનગર 4 ૨૯૫૦૧
૩૦૧૯૭ ૦૯ લોહાનગર રાપજૂા પપ્પલભાઈ ઈસાભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૫૧૦
૩૦૩૦૨ ૦૯ લોહાનગર ગામેતી શકંરભાઈ ગોવવિંદભાઈ લોહાનગર 5 ૨૯૪૯૯
૨૮૩૩૫ ૦૯ લોહાનગર કાજીયા અશોકભાઈ દેવવસિંહ લોહાનગર 6 ૨૯૪૯૫
૩૦૨૦૦ ૦૯ લોહાનગર દેવીપજૂક અજીતભાઈ ગોપાલભાઇ લોહાનગર 3 ૨૯૫૨૬
૩૦૨૦૨ ૦૯ લોહાનગર રામપરૂીયા ગોપાલભાઈ બેજાભાઈ લોહાનગર 7 ૨૯૫૨૫
૩૦૧૯૬ ૦૯ લોહાનગર રાપજૂા ઈસાભાઈ મોહનભાઈ લોહાનગર 2 ૨૯૫૨૪
૨૯૬૮૭ ૦૯ લોહાનગર પાટકર્યા રાજેશભાઈ કમવસિંહ લોહાનગર 3 ૨૯૩૧૫
૨૮૬૨૫ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા મનસલખભાઈ દેવસલરભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 5 ૩૦૫૩૦
૩૦૫૩૧ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની શેખ મલસ્તાકભાઈ સલામભાઇ ઠકકરબાપા છાત્રાલય 3 ૨૮૧૩૯
૩૦૨૬૬ ૦૯ લોહાનગર વકઢયારા મનલભાઈ કેશલભાઇ લોહાનગર 4 ૨૯૩૨૫
૨૮૪૯૩ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ ગોકહલ સજંયભાઈ મનલભાઈ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૨૮૬૩૬
૨૮૧૯૯ ૦૯ હરીજન વાસ કકકર્યા કણળરભાઈ કેશા ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 2 ૩૦૮૧૭
૩૦૨૫૫ ૦૯ હરીજન વાસ વર્ોદરા મહશેભાઈ કાનાભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૩૦૮૧૮
૩૦૨૫૪ ૦૯ હરીજન વાસ વાળોદરા કેતનભાઈ કાનાભાઈ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 2 ૩૦૮૧૯
૨૮૩૯૨ ૦૯ હરીજન વાસ ખખર વવજયભાઈ જગકદશભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૩૦૮૨૦
૨૮૭૬૮ ૦૯ હરીજન વાસ જનલા ળસલભાઈ યમનભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૩૦૮૨૧
૨૮૪૯૧ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ ગોકહલ મલકેશભાઈ મનલભાઈ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૨૮૬૩૫
૩૦૮૫૦ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ સોલકંી વવજયભાઈ ગોપાલભાઈ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૨૮૬૩૪
૨૯૫૭૩ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ પરમાર નારણભાઈ બચલભાઈ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૨૮૬૩૩
૩૦૪૦૯ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ વાઘેલા રાજેશભાઈ સમનભાઈ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૨૮૬૩૨
૩૦૩૮૬ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ વાઘેલા મનસલખભાઈ સમનભાઈ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૨૮૬૫૫
૨૯૭૫૩ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ બેરકર્યા જયેશભાઈ બાબલલાલ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૨૮૬૩૭
૨૯૩૯૫ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ નૈયર કદપકભાઈ વેલજીભાઈ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 6 ૨૮૬૩૯
૨૯૯૪૭ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ મટીમાણીયા કાન્દ્તાબેન પરસોતમભાઈ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 1 ૨૮૬૬૪
૨૯૪૩૮ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ પઢીયાર ભાવેશભાઈ પરસોતમભાઈ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૨૮૬૬૩
૩૦૬૭૪ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ સીંગારા પ્રવવણકલમાર ર્ાહ્યાભાઈ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૨૮૬૬૨
૨૯૪૯૫ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ પલરબીયા અશોકભાઈ ચમનભાઈ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૨૮૬૬૧
૩૦૪૬૭ ૦૯ હરીજન વાસ વાળા ગોવવિંદભાઈ પે્રમજીભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 7 ૩૦૮૧૧
૨૯૭૫૪ ૦૯ હરીજન વાસ બેરકર્યા રવતલાલ જેટાભાઈ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૩૦૮૧૦
૨૯૩૯૬ ૦૯ હરીજન વાસ નૈયર પ્રવવણભાઈ બચલભાઈ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૩૦૮૦૯
૩૦૩૪૫ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા ગોપાલભાઈ અરજણભઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૩૦૮૦૮
૩૦૩૬૮ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા પ્રવવણ ભેમજી ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૩૦૮૮૨
૩૦૪૦૭ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા રવસકાભાઈ પલજાભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૩૦૮૮૫
૩૦૩૬૨ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા નાથાભાઈ ણભમાભાઈ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૩૦૮૯૧
૨૮૧૯૦ ૦૯ લોહાનગર ઊઘેરાજા રાર્લભાઈ પોપટભાઇ લોહાનગર 6 ૨૯૨૯૮
૨૮૧૮૧ ૦૯ લોહાનગર ઉધરાજ જસલબેન જયંવતભાઇ લોહાનગર 4 ૨૯૨૮૧
૨૮૩૩૪ ૦૯ લોહાનગર કાજજયા વવનોદભાઈ જયંવતભાઇ લોહાનગર 6 ૨૯૩૦૪
૨૯૯૧૧ ૦૯ લોહાનગર મકવાણા પ્રવવણભાઈ ચકલભાઇ લોહાનગર 2 ૨૯૩૦૩
૩૦૧૩૦ ૦૯ લોહાનગર રાઠોર્ જીગલબેન રાઘવભાઇ લોહાનગર 2 ૨૯૩૦૨
૨૮૧૭૦ ૦૯ લોહાનગર ઉજોરાચા કકશોરભાઈ દ્લભાઈ લોહનગર 8 ૨૯૩૦૧
૨૮૧૯૩ ૦૯ લોહાનગર ઐદરીયા રાર્લભાઈ ગગાભાઈ લોહનગર 6 ૨૯૩૦૦
૨૮૧૮૭ ૦૯ લોહાનગર ઉવેચા ગોવવિંદભાઈ શમનભાઈ લોહનગર 6 ૨૯૨૯૯
૩૦૧૨૨ ૦૯ લોહાનગર રાઠોર્ ચણાભાઈ નાનજીભાઈ લોહાનગર 7 ૨૯૨૮૯
૨૮૧૪૭ ૦૯ લોહાનગર ઉગેચા ગોગોભાઈ રાચાભાઈ લોહાનગર 4 ૨૯૨૯૭
૨૯૬૮૮ ૦૯ લોહાનગર પાટર્ીયા કાળુભાઈ કમવસિંહ લોહાનગર 4 ૨૯૩૦૬
૨૮૧૫૩ ૦૯ લોહાનગર ઉગરેયા કકરણભાઈ વવરચદંભાઈ લોહ નગર 5 ૨૯૨૯૫
૨૯૩૪૪ ૦૯ લોહાનગર દેવવપલજક રાજેશ જયતંીભાઈ લોહ નગર 8 ૨૯૨૯૪
૨૯૯૪૪ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ મલછકર્યા મગંાભાઈ વત્રકમભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 5 ૩૦૫૩૪
૨૮૬૩૫ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા રણછોર્ભાઈ પ ૂજંાભાઇ વવરમાયાપ્લોટ 5 ૩૦૫૪૬
૨૯૨૩૭ ૦૯ આલાબાઇ નો ભઠો તાપાણી હલસેનભાઈ નલબમહમ્દભાઇ આલાબાઇનોભઠ્ઠો 4 ૨૮૧૦૩
૩૦૨૨૭ ૦૯ ગવલીવાર્ લાપાણી સબીરભાઈ રહીમભાઇ ગવલીવાર્ 3 ૨૮૫૭૦
૨૯૬૦૪ ૦૯ ગવલીવાર્ પરમાર મનલભાઈ બલટાભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૫૭૧
૨૮૭૬૭ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ જનલા રમેશભાઈ ળસલભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૨૮૬૬૦
૨૮૭૬૯ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ જનલા વજજરભાઈ ળસલભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૨૮૬૫૯
૩૦૪૫૦ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ વાધેલા સલરેશભાઈ શામજીભાઈ ઠક્કરબાપા હરીજનવાસ 6 ૨૮૬૫૮
૨૯૯૧૫ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ મકવાણા બાનદભાઈ પોપટભાઇ ઠક્કરબાપા હરીજનવાસ 3 ૨૮૬૪૮
૨૯૬૧૨ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ પરમાર માવજીભાઈ વાલાભાઇ ઠક્કરબાપા હરીજનવાસ 3 ૨૮૬૫૬
૨૯૬૨૪ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ પરમાર રસીકભાઈ માવજીભાઇ ઠક્કરબાપા હરીજનવાસ 5 ૨૮૬૬૫
૨૯૫૭૮ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ પરમાર પફલભાઈ માવજીભાઇ ઠક્કરબાપા હરીજનવાસ 4 ૨૮૬૫૪
૨૯૬૭૯ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ પરમારો બશોકભાઈ વાખનભાઇ ઠક્કરબાપા હરીજનવાસ 5 ૨૮૬૫૩
૨૯૬૫૦ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ પરમાર શાતંાળેન વાખનભાઇ ઠક્કરબાપા હરીજનવાસ 1 ૨૮૬૫૨
૨૮૫૮૯ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ ચાટનેસા જ્યતંીભાઈ હમેનભાઇ ઠક્કરબાપા હરીજનવાસ 3 ૨૮૬૫૧
૨૮૨૯૦ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ કંન્ન્દ્ર્યા દલપતભાઈ મોહનભાઈ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૨૮૬૫૦
૨૯૪૩૭ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ પઢીયાર અજયભાઈ પરસોતમભાઈ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 2 ૨૮૬૪૯
૩૦૩૮૩ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ વાઘેલા મનલભાઈ કાનર્લભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૨૮૬૩૧
૩૦૩૯૬ ૦૯ બેર્ી નાકા વાઘેલા મહસેભાઈ કાનર્લભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૨૮૮૦૪



૨૮૮૨૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા કરણવસિંહ ચમનભાઈ વવજયા પ્લોટ 3 ૩૦૪૦૧
૨૮૬૫૧ ૦૯ હરીજન વાસ ચોહાન શૈલીવભાઈ દેંવતસ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૩૦૮૩૩
૨૯૯૩૧ ૦૯ લોહાનગર મકવાણા રશીદભાઈ છગનભાઇ લોહાનગર 6 ૨૯૭૯૨
૨૯૫૪૪ ૦૯ હરીજન વાસ પરમાર ણચિંતનભાઈ ભરતભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૩૦૭૯૮
૨૯૬૨૩ ૦૯ હરીજન વાસ પરમાર રસીકભાઈ વવનોદભાઈ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૩૦૮૦૫
૩૦૩૭૫ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા ભારતીબેન ગોપાલભાઇ ઠકકરબાપા હકરજનવાસ 4 ૩૦૮૧૩
૩૦૪૦૮ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા રાર્લભાઈ મકાભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૩૦૮૦૩
૩૦૪૧૯ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા શકરભાઈ મકકાભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૩૦૮૪૨
૩૦૮૪૦ ૦૯ હરીજન વાસ સોલકી રીતાભાઈ ઉર્ીભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૩૦૭૯૪
૨૯૧૯૭ ૦૯ હરીજન વાસ ર્ાગંર જગદીશભાઈ ભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૩૦૮૦૭
૨૮૪૬૧ ૦૯ હરીજન વાસ ગોહલે મહશેભાઈ મનલભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૩૦૮૪૦
૩૦૩૪૦ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા કાનાભાઈ રામજીભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 6 ૩૦૮૪૧
૩૦૩૯૭ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા માનજી ભગવનજી ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 2 ૩૦૮૦૬
૨૯૫૧૭ ૦૯ હરીજન વાસ પરમાર કમલેષભાઈ વવનોદભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૩૦૮૨૯
૨૯૧૯૪ ૦૯ હરીજન વાસ ર્રં્ીયા દામજીભાઈ રામજીભાઇ ઠકકરબાપા હકરજનવાસ 5 ૩૦૭૯૫
૨૯૮૧૩ ૦૯ દાતારનો તકકયો બ્લોજ સણલમભાઈ ઇસ્મઇલભાઈ દાતારનોતકકયો 3 ૨૮૭૬૩
૩૦૫૧૬ ૦૯ દાતારનો તકકયો શેખ કાસમભાઈ ર્લયબભાઇ દાતારનોતકકયો 5 ૨૮૭૫૬
૨૯૭૯૬ ૦૯ દાતારનો તકકયો બ્લોજ ઇકબાલભાઈ ઇસમાઇલ દાતારનોતકકયો 5 ૨૮૭૫૪
૨૯૮૧૪ ૦૯ દાતારનો તકકયો બ્લોજ હમીદભાઈ અનવાભાઇ દાતારનોતકકયો 8 ૨૮૭૫૩
૨૯૮૧૧ ૦૯ દાતારનો તકકયો બ્લોજ સતારભાઈ અબદલલભાઇ દાતારનોતકકયો 5 ૨૮૭૫૨
૨૯૭૯૪ ૦૯ દાતારનો તકકયો બ્લોજ ઇકબાલ મોહમદ દાતારનોતકકયો 3 ૨૮૭૫૧
૩૦૫૪૪ ૦૯ દાતારનો તકકયો શેખ ફીરોજભાઈ દોસમામદભાઇ દાતારનોતકકયો 6 ૨૮૭૪૯
૩૦૫૮૭ ૦૯ દાતારનો તકકયો સમા અમકરકા પ્રશાદભાઇ દાતારનોતકકયો 7 ૨૮૭૪૭
૨૯૮૦૭ ૦૯ દાતારનો તકકયો બ્લોજ મહબેલબભાઈ બાબલભાઇ દાતારનોતકકયો 4 ૨૮૭૪૫
૨૯૭૯૧ ૦૯ દાતારનો તકકયો બલોચ હલસેનભાઈ અણલભાઇ દાતારનોતકકયો 4 ૨૮૭૪૪
૨૯૮૦૫ ૦૯ દાતારનો તકકયો બ્લોજ ફકીરમોમદ બચલભાઇ દાતારનોતકકયો 2 ૨૮૭૪૩
૨૯૭૯૩ ૦૯ દાતારનો તકકયો બ્લોજ આસમ ફકકરમોમદ દાતારનોતકકયો 2 ૨૮૭૪૮
૩૦૫૭૭ ૦૯ દાતારનો તકકયો સસં્ન્દ્ઘ ઇસ્માઇલભાઈ સલમારભાઇ દાતારનોતકકયો 4 ૨૮૭૫૦
૨૯૮૦૮ ૦૯ દાતારનો તકકયો બ્લોચ ર્લસબભાઈ ફકકરમહમદ દાતારનોતકકયો 6 ૨૮૭૭૪
૩૦૫૯૪ ૦૯ દાતારનો તકકયો સમા સીદીકભાઈ જાનમોમદ દાતારનોતકકયો 7 ૨૮૭૭૨
૩૦૪૫૯ ૦૯ ગવલીવાર્ વાલેરા બીરાજભાઈ બસીરભાઇ ગવલીવાર્ 2 ૨૮૫૫૧
૨૯૭૪૦ ૦૯ ગવલીવાર્ બકાલી મજીદભાઈ યાસીન ગવલીવાર્ 5 ૨૮૫૫૨
૨૮૪૧૩ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ખાણીયા જીવણભાઈ દાનાભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૪૭
૨૮૬૦૯ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા ધનજીભાઈ સલરેશભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૪૯
૨૮૬૪૨ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા સલરેશભાઈ શામજીભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 2 ૩૦૫૪૮
૨૯૭૪૭ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ બગર્ાૌૌ રાણાભાઈ લક્ષમણભાઇ વવરમાવૌયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૧૬
૨૯૬૬૩ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર સેમ્યલલભાઈ ઘેલાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 2 ૩૦૫૨૧
૨૯૧૦૩ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ જાદવ નાનજીભાઈ અમરાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 2 ૩૦૫૨૬
૨૮૬૦૦ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા જગદીશભાઈ રેખાબેન વવરમાયા પ્લોટ 2 ૩૦૫૨૭
૨૮૬૨૨ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા મનલભાઈ કદનેશભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૨૮
૨૮૬૨૩ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા મનલભાઈ મોહનભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૩૭
૩૦૪૬૬ ૦૯ હરીજન વાસ વાળકદરા રાજેશભાઈ ચદલભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૩૦૮૨૩
૨૯૩૯૭ ૦૯ હરીજન વાસ નૈયર બર્લભાઈ ળશલભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૩૦૮૨૨
૨૮૩૯૧ ૦૯ લોહાનગર ખખ્ખર મનલભાઈ કરસનભાઇ લોહાનગર 7 ૩૦૦૮૫
૨૯૫૩૬ ૦૯ લોહાનગર પરમાર ગણપતભાઈ રવજીભાઇ લોહાનગર 5 ૩૦૦૭૯
૨૯૯૪૧ ૦૯ હરીજન વાસ મકવાણા કમલેષભાઈ વવપલલભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 5 ૩૦૮૧૬
૨૮૫૨૩ ૦૯ હરીજન વાસ ઘાવરી સજંયકલમાર જસલભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૩૦૮૩૦
૨૮૫૧૯ ૦૯ હરીજન વાસ ઘાવરી જફકરનભાઈ ળચલભાઇ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 4 ૩૦૮૩૧
૨૮૫૨૨ ૦૯ હરીજન વાસ ઘાવરી મોહનભાઈ કાનજીભાઉ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ 3 ૩૦૮૩૨
૩૦૫૧૨ ૦૯ દાતારનો તકકયો શેખ ઉમરભાઈ હલસેનભાઇ દાતારનોતકકયો 6 ૨૮૭૭૧
૩૦૫૩૪ ૦૯ દાતારનો તકકયો શેખ યલસલફભાઇ હલશેનભાઇ દાતારનોતકકયો 6 ૨૮૭૭૦
૩૦૫૦૮ ૦૯ દાતારનો તકકયો શેખ ઇબ્રાકહમભાઈ ર્લસલફભાઇ દાતારનો તકીયો 9 ૨૮૭૬૮
૩૦૫૨૦ ૦૯ દાતારનો તકકયો શેખ દોશમામદ કેરાળભાઇ દાતારનો તકકયો 4 ૨૮૭૫૯
૩૦૨૩૫ ૦૯ દાતારનો તકકયો લીંગકર્યા દીલાવરભાઈ સતારભાઇ દાતારનોતકકયો 4 ૨૮૭૬૬
૨૯૭૩૫ ૦૯ દાતારનો તકકયો ફકકર પલવનશ સકંદક દાતારનોતકકયો 6 ૨૮૭૭૫
૩૦૫૫૮ ૦૯ દાતારનો તકકયો શાહ હારૂનભાઈ જાફુરભાઈ દાતારનોતકકયો 4 ૨૮૭૬૪
૩૦૫૭૮ ૦૯ દાતારનો તકકયો સેફફકકર ગમરભાઈ ફકકરમામા દાતારનોતકકયો 6 ૨૮૭૧૫
૨૯૮૦૩ ૦૯ દાતારનો તકકયો બ્લોજ ઐજાદ ફરીરમોમદ દાતારનોતકકયો 2 ૨૮૭૧૦
૩૦૭૭૧ ૦૯ ગવલીવાર્ સોલકંી નજમાબેન અબદલલભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૬૦૮
૨૮૧૦૩ ૦૯ લોહાનગર પવનભાઈ લોહાનગર 4 ૩૦૦૭૧
૨૯૪૯૮ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર અતલલભાઈ મગનભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 5 ૩૦૫૩૧
૩૦૬૯૪ ૦૯ ગવલીવાર્ સોલકંક ર્લબેરભાઈ ચાદંભાઈ વતરમાપ્લો 5 ૨૮૬૧૧
૩૦૫૮૮ ૦૯ ગવલીવાર્ સમા આમદભાઈ ઈબાહમભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૨૮૬૧૨
૨૯૨૨૦ ૦૯ ગવલીવાર્ ર્ોર્ેરા ઇકબાલભાઈ કાળુભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૬૧૩
૨૮૬૧૦ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા નાનજીભાઈ કેતનભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૩૨
૨૮૬૦૫ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા કદપકભાઈ નાનજીભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૩૫
૨૮૬૦૧ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા જેઠાભાઈ ભરતભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 2 ૩૦૫૩૬
૨૮૫૯૫ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા અવનલભાઈ નાનજીભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૪૦
૨૮૬૧૮ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા પ્રવવણભાઈ દેવસલરલભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૭૧
૩૦૮૯૨ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ કહરાણી મલકેશભાઈ પ ૂજંાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 6 ૩૦૬૦૩
૨૯૫૦૯ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર આલીબેન તેજાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૬૦૦
૨૮૬૧૨ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા નાનજીભાઈ દામર્લભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૯૯
૨૯૧૨૧ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ જાદવ રોકહતભાઈ નાનજીભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 5 ૩૦૫૯૫
૩૦૧૫૬ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ રાઠોર્ ભીખલભાઈ ખીમજીભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૯૧



૩૦૧૪૦ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ રાઠોર્ બાબલભાઈ ખીમજીભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૬૦૪
૨૯૩૬૦ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ દાફર્ા ભીખાભાઈ ભીમાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 5 ૩૦૫૮૮
૨૯૫૭૪ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર વનમેશભાઈ લખમણભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 5 ૩૦૫૯૮
૨૯૫૭૧ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર નાથીબેન રત્નાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૯૭
૨૯૩૬૩ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ દાફર્ા લક્ષ્મીબેન ભનલભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૯૦
૨૯૧૩૪ ૦૯ ભીલવાસ જાપર્ા રાર્લભાઈ લઘલભાઇ ભીલવાસ 4 ૨૮૯૬૬
૨૯૫૮૫ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર પાલાજીભાઈ અમરાજીભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૯૪
૨૯૫૨૭ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર કકશોરભાઈ અમરશીભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 5 ૩૦૫૯૬
૩૦૧૪૯ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ રાઠોર્ ભરતભાઈ દેશાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 5 ૩૦૫૯૨

૩૦૬૦૮ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સૈયદ મહોમ્મદ મટલવમયાં સદરબજાર 2 ૩૦૭૭૧
૩૦૧૮૧ ૦૯ ભીલવાસ રાઠોર્ વવજયાબેન ભરતભાઇ ભીલવાસ 2 ૨૮૯૬૭
૩૦૩૩૭ ૦૯ ભીલવાસ વાઘેલા અમલભાઈ બચલભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૬૮
૩૦૬૬૧ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા વસપાઇ ફરજાનાબેન રકહમભાઇ સદરબજાર 3 ૩૦૭૮૦
૨૮૨૪૩ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા કટારીયા ખત લબેન ર્લમ્માભાઇ સદરબજાર 1 ૩૦૭૬૯
૨૮૬૭૨ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા ચૌહાણ ઇબ્રાકહમભાઈ રમર્લભાઇ સદરબજાર 5 ૩૦૭૬૮
૨૯૩૦૭ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દલવાર્ી લીલીબેન હાસમભાઇ સદરબજાર 4 ૩૦૭૬૭
૨૯૩૦૯ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દલવાર્ી સત્તારભાઈ હાસમભાઇ સદરબજાર 3 ૩૦૭૬૬
૩૦૬૫૮ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા વસપાઇ ઇકબાલભાઈ જયલદભાઇ સદરબજાર 4 ૩૦૭૬૫
૩૦૫૩૮ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા શેખ રસલલબેન ઇકબાલભાઇ સદરબજાર 1 ૩૦૭૬૪
૨૮૩૬૪ ૦૯ ભકકતનગર સ્ટેશન પ્લોટ કારલીયા સલરેશભાઈ જગરામભાઇ ભકકતનગર 5 ૨૮૮૧૫
૨૮૩૫૯ ૦૯ ભકકતનગર સ્ટેશન પ્લોટ કારલીયા નીતીનભાઈ જમરખભાઈ ભકકતનગર 3 ૨૮૮૨૪
૨૯૧૭૬ ૦૯ ભીલવાસ ઝીંઝુવાકર્યા રાજેન્દ્રભાઈ લક્ષ્મણભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૪૪
૨૯૩૦૨ ૦૯ ભીલવાસ દલવાર્ી મહોમદભાઈ કાસમભાઇ ભીલવાસ 4 ૨૮૯૪૨
૨૯૯૭૨ ૦૯ ભીલવાસ મલલયાણા ઇશ્વરભાઈ જાદવભાઇ ભીલવાસ 4 ૨૮૯૬૨
૩૦૦૦૨ ૦૯ ભીલવાસ મલલીયાણા સલરેશભાઈ માધલભાઇ ભીલવાસ, 5 ૨૮૯૩૬
૩૦૩૯૯ ૦૯ ભીલવાસ વાઘેલા મોહનભાઈ કરસનભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૩૭
૨૮૩૩૨ ૦૯ ભીલવાસ કાગીપતર સલરેશભાઈ રામજીભાઇ ભીલવાસ 4 ૨૮૯૩૮
૨૯૯૬૯ ૦૯ ભીલવાસ મલલપાણી રાર્લભાઈ માનસગંભાઇ ભીલવાસ 4 ૨૮૯૩૯

૩૦૩૨૩ ૦૯ ભીલવાસ વાઘકર્યા મહશેભાઈ ફકીરભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૪૦
૩૦૭૮૦ ૦૯ ભીલવાસ સોલકંી પથૃ્વીરાજ વેલજીભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૪૧
૩૦૭૬૫ ૦૯ ભીલવાસ સોલકંી કદણલપભાઈ વેલજીભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૫૩
૨૮૫૦૭ ૦૯ ભીલવાસ ઘટકાય મોહમંદરફીક ર્લસફભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૪૩
૨૮૭૪૬ ૦૯ ભીલવાસ ચૌહાણ હબીબભાઈ ઇસ્માઇલભાઇ ભીલવાસ 5 ૨૮૯૩૪
૨૯૬૦૬ ૦૯ ભીલવાસ પરમાર મનસલખભાઈ બાબલલાલ ભીલવાસ 4 ૨૮૯૪૫
૨૯૬૨૧ ૦૯ ભીલવાસ પરમાર રમણીકભાઈ બાબલલાલ ભીલવાસ 5 ૨૮૯૪૬
૩૦૪૦૧ ૦૯ ભીલવાસ વાઘેલા રમણભાઈ જયરામભાઇ ભીલવાસ 4 ૨૮૯૪૭
૨૮૭૪૫ ૦૯ ભીલવાસ ચૌહાણ સલીમભાઈ મહમંદભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૪૮
૨૮૫૦૬ ૦૯ ખાટચી વાર્ ઘટકાય આમદભાઈ દેશરભાઇ ખાટકીવાસ 4 ૨૮૪૦૫
૨૯૩૦૮ ૦૯ ખાટચી વાર્ દલવાર્ી શબીરાબેન વસકદકભાઇ ખાટચીવાર્ 1 ૨૮૪૦૪
૨૮૭૨૭ ૦૯ ભીલવાસ ચૌહાણ મહમંદહાજી હાસમભાઇ ભીલવાસ 4 ૨૮૯૪૯
૨૯૭૮૧ ૦૯ ખાટચી વાર્ બેલીમ યલસલફભાઈ અબીબભાઇ ખાટચીવાર્ 5 ૨૮૪૦૨
૩૦૮૪૪ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ સોલકંી લાલાદાસ પે્રમદાસ વવરમાયા પ્લોટ 3 ૩૦૬૦૧
૨૯૫૬૬ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર ધનજીભાઈ કરસનભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 5 ૩૦૫૭૩
૨૯૮૨૧ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ બાટા વીરજીભાઈ આબાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૯૩
૨૯૮૨૦ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ બાટા ભનલભાઈ વવરજીભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 2 ૩૦૫૩૯
૨૮૫૯૮ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા કકશોરભાઈ જેઠાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 6 ૩૦૫૭૪
૨૯૩૯૯ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ નૈયા કાશીબેન શકંરભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૬૪
૩૦૧૨૫ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ રાઠોર્ જયેશભાઈ રણજીતભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 3 ૩૦૫૬૫
૨૯૩૫૯ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ દાફર્ા પ્રવવણભાઈ ભીખાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૬૬
૨૯૭૪૬ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ બગર્ા દાનાભાઈ ભીખાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 2 ૩૦૫૬૭
૨૯૩૩૭ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ દેવ રાહલલભાઈ નરેન્દ્રભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૬૮
૨૯૫૮૧ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર પ્રવવણભાઈ પલજાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 5 ૩૦૫૬૯
૨૯૬૩૨ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર રામજીભાઈ પલનાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 6 ૩૦૫૭૦
૨૯૩૩૬ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ દેવ બેચરભાઈ મનહરભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 3 ૩૦૫૭૬
૨૯૧૦૨ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ જાદવ કદનેશભાઈ મગંાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૭૨
૨૮૬૪૫ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા હસંાબેન કદપકભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 5 ૩૦૫૭૭
૨૯૬૦૧ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર મરં્લબેન દેવશીભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 6 ૩૦૫૭૮
૨૯૧૭૩ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ઝાલા રમેશભાઈ સમજીભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 6 ૩૦૫૭૯
૨૮૪૧૬ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ખીમસલકરયા હમીરભાઈ વીરાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 6 ૩૦૫૮૦
૨૯૯૫૫ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ મેધવાળ પ ૂજંાભાઈ વજાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૮૧
૨૯૧૭૨ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ઝાલા માવજીભાઈ મગંાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૮૨
૨૯૧૭૪ ૦૯ ભીલવાસ ઝીંઝુવાકર્યા જગદીશભાઈ વવરજીભાઇ ભીલવાસ 4 ૨૮૯૫૦
૩૦૫૨૭ ૦૯ ભીલવાસ શેખ મલખ્તાર અબ્દલગફાર ભીલવાસ 5 ૨૮૯૫૧
૨૯૯૨૨ ૦૯ ભીલવાસ મકવાણા મનસલખભાઈ ગોવવિંદભાઇ ભીલવાસ 4 ૨૮૯૫૨
૨૯૨૮૦ ૦૯ ભીલવાસ દલવાર્ી આમદભાઈ ચીલીભાઇ ભીલવાસ 5 ૨૮૯૮૨
૨૯૯૯૦ ૦૯ ભીલવાસ મલલીયાણા કદપકભાઈ ભીખલભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૯૯
૨૯૨૯૨ ૦૯ ભીલવાસ દલવાર્ી કાસમભાઈ મલસાભાઇ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૦૦
૨૮૨૭૮ ૦૯ ભીલવાસ કર્વાતર રાર્લભાઈ જીવાભાઇ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૦૧
૩૦૩૫૭ ૦૯ ભીલવાસ વાઘેલા દેવચદંભાઈ સલરેશભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૯૦૦૨
૨૯૯૭૬ ૦૯ ભીલવાસ મલલયામા મહને્દ્રભાઈ રણછોર્ભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૯૦૧૪
૨૮૨૭૩ ૦૯ ભીલવાસ કર્વાતર જજતેન્દ્રભાઈ મલકેશભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૨૩
૩૦૬૫૧ ૦૯ ભીલવાસ સાહરેા શકંરભાઈ ફકીરભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૨૧
૩૦૦૦૭ ૦૯ ભીલવાસ મહરેા પકંજભાઈ વવનલભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૧૭



૩૦૧૧૭ ૦૯ ભીલવાસ રાઠોર્ કલ ંવરબેન બચલભાઇ ભીલવાસ 6 ૨૮૯૨૯
૨૮૨૨૯ ૦૯ ખાટચી વાર્ કટાકરયા મહોમદભાઈ કાકદરભાઇ ખાટચીવાર્ 5 ૨૮૩૯૭
૨૮૨૨૩ ૦૯ ખાટચી વાર્ કટાકરયા કાકદરભાઈ રહમેાનભાઇ ખાટચીવાર્ 3 ૨૮૪૦૧
૨૮૭૧૩ ૦૯ ખાટચી વાર્ ચૌહાણ બબીબેન ધનીભાઇ ખાટચી વાર્ 1 ૨૮૩૯૮
૨૮૭૨૬ ૦૯ ખાટચી વાર્ ચૌહાણ મહમદભાઈ હનીભાઇ ખાટચીવાર્ 6 ૨૮૪૦૬
૨૮૬૬૭ ૦૯ ખાટચી વાર્ ચૌહાણ ઇકબાલભાઈ ઇસ્માઇલભાઇ ખાટચીવાર્ 5 ૨૮૩૯૦
૨૮૩૭૪ ૦૯ ખાટચી વાર્ કાલેવકર્યા જાકહદભાઈ યાસીનભાઇ ખાટચીવાર્ 5 ૨૮૩૮૯
૨૯૮૪૯ ૦૯ ભકકતનગર સ્ટેશન પ્લોટ બોર્ીખા ખેગરભાઈ દેવાભાઈ ભકકતનગર 6 ૨૮૮૧૪
૨૯૮૫૦ ૦૯ ભકકતનગર સ્ટેશન પ્લોટ બોર્ીયા રઘલભાઈ ખેંગળભાઇ ભકકતનગર 2 ૨૮૮૨૨
૨૯૦૯૪ ૦૯ ભકકતનગર સ્ટેશન પ્લોટ જાર્ેજા સજંયવસિંહ ગલમાનવસિંહ ભકકતનગર 4 ૨૮૮૧૨
૨૯૨૨૨ ૦૯ આલાબાઇ નો ભઠો ર્ોંર્ા વાલજીભાઈ રામમભાઈ આલબાઇનો 5 ૨૮૧૦૧
૩૦૦૯૧ ૦૯ ગવલીવાર્ મોહલે હારૂનભાઈ યલસલફભાઇ ગવલીવાર્ 3 ૨૮૫૩૨
૩૦૦૮૮ ૦૯ ગવલીવાર્ મોહલે હબીબભાઈ અબ્દલલભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૨૮૫૨૦
૩૦૦૮૬ ૦૯ ગવલીવાર્ મોહલે સોકતભાઈ અનવરભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૨૮૫૨૧
૩૦૦૭૪ ૦૯ ગવલીવાર્ મોહલે મકબલલભાઈ મોમહમભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૨૮૫૨૩
૩૦૦૯૦ ૦૯ ગવલીવાર્ મોહલે ફારૂકભાઈ અબ્દલલભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૫૨૪
૩૦૫૬૮ ૦૯ ગવલીવાર્ સેખ લતીફભાઈ ઈશાતભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૫૩૪
૩૦૦૬૬ ૦૯ ગવલીવાર્ મોહલે એહમદભાઈ અબ્દલલભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૫૧૮
૩૦૩૮૯ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ વાઘેલા મનોજભાઈ કદનેશભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૮૩
૩૦૮૯૩ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ કહરાણી કહરલબેન આપાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 5 ૩૦૫૮૪
૨૯૬૪૧ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર વસતંભાઈ અમરશીભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૮૫
૨૯૧૯૯ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ ર્ાગંીયા ધીરૃભાઈ રામજીભાઇ ઠક્કરબાપા હકરજનવાસ 5 ૨૮૬૮૯
૨૯૩૯૮ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ નૈયા દેવજીભાઈ જવેરભાઇ વવરમાયાપ્લોટ 4 ૩૦૫૮૬
૨૯૧૭૧ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ઝાલા ભીખલભાઈ હીરાભાઇ વવરમાટા પ્લોટ 4 ૩૦૫૫૭
૨૯૬૩૧ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર રામજીભાઈ ર્ાહ્યાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 5 ૩૦૫૫૬
૨૮૬૦૭ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા ધનજીભાઈ કાનજીભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૫૨
૨૮૬૧૫ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા પ્રતાપભાઈ હીરાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૫૦
૩૦૮૨૩ ૦૯ ગવલીવાર્ સોલકંી મહબે લબભાઈ ગલલમેઇદભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૨૮૫૧૩
૩૦૭૦૬ ૦૯ ગવલીવાર્ સોલકંી અબ્દલલભાઈ ગલલમદભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૫૧૯
૩૦૦૬૨ ૦૯ ગવલીવાર્ મોહલે ઇકબાલભાઈ હલસાનભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૫૨૮
૩૦૭૦૮ ૦૯ ગવલીવાર્ સોલકંી અમત્નાબેન હલસેનભાઇ ગવલીવાર્ 1 ૨૮૫૩૦
૨૮૩૦૮ ૦૯ ગવલીવાર્ કલરેસ્યા ઈરફાનભાઈ રજાકભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૫૩૧
૩૦૭૦૪ ૦૯ ગવલીવાર્ સોલકંી અતનભાઈ ઇબ્રાહમભાઈ ગવલીવાર્ 2 ૨૮૫૩૩

૩૦૭૨૦ ૦૯ ગવલીવાર્ સોલકંી ઇમ્તીયાજભાઈ મહમદસફીભાઇ ગવલીવાર્ 3 ૨૮૫૨૫
૩૦૭૮૮ ૦૯ ગવલીવાર્ સોલકંી મહમદયલસલફ મહમદસફીભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૫૨૭
૨૯૨૬૭ ૦૯ ગવલીવાર્ દલવાકર્ત ઇવાબેન ઇસ્માઇભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૫૦૯
૨૯૨૨૧ ૦૯ આલાબાઇ નો ભઠો ર્ોંર્ા લક્ષ્મણભાઈ શામભાઇ આલબાઇનો 5 ૨૮૧૦૨
૨૮૭૬૫ ૦૯ આલાબાઇ નો ભઠો ર્લણાત સતારભાઈ અલીભાઇ આલાબાઇનોભઠ્ઠો 4 ૨૮૧૦૫
૨૮૭૬૪ ૦૯ આલાબાઇ નો ભઠો જણાત અબાસભાઈ અલીભાઇ આલબાઇનો 6 ૨૮૧૦૬
૩૦૦૨૬ ૦૯ આલાબાઇ નો ભઠો માળવરે ગોપાલભાઈ સલખદેવભાઈ આલાબાઇનોભઠ્ઠો 6 ૨૮૧૦૮
૩૦૦૦૪ ૦૯ આલાબાઇ નો ભઠો મળવારી યશવતંભાઈ સલખદેવભાઇ આલબાઇનો 6 ૨૮૧૦૯
૨૮૪૧૯ ૦૯ આલાબાઇ નો ભઠો ખીરાણી રહીમભાઈ બાઊદીનભાઇ આલાબાઇનોભઠ્ઠો 4 ૨૮૧૦૦
૩૦૫૮૫ ૦૯ આલાબાઇ નો ભઠો સલમરા ગફારભાઇ ઇબ્રાહીમભાઇ આલાબાઇનોભઠ્ઠો 4 ૨૮૦૯૯
૩૦૦૭૩ ૦૯ ગવલીવાર્ મોહલે મકબલલભાઈ મહમદંભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૨૮૫૧૦
૩૦૦૬૯ ૦૯ ગવલીવાર્ મોહલે ખાલીદભાઈ યલસલફભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૫૧૨
૩૦૦૮૦ ૦૯ ગવલીવાર્ મોહલે ણબલકીશબેન યલસલફભાઈ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૬૦૭
૩૦૭૫૯ ૦૯ ગવલીવાર્ સોલકંી ઝાબીરભાઈ સબીરભાઈ ગવલીવાર્ 3 ૨૮૬૧૫
૨૯૯૩૬ ૦૯ ગવલીવાર્ મકવાણા સતીષભાઈ રસીકભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૨૮૬૧૪
૩૦૭૬૮ ૦૯ ગવલીવાર્ સોલકંી દીપકભાઈ હરજીભાઇ ગવલીવાર્ 3 ૨૮૬૧૯
૨૯૯૩૯ ૦૯ ગવલીવાર્ મકવાણા કહતેશભાઈ રસીકભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૨૮૬૦૬
૨૯૯૩૨ ૦૯ ગવલીવાર્ મકવાણા રસીકભાઈ વાઘજીભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૬૦૫
૨૮૪૬૦ ૦૯ ગવલીવાર્ ગાગરં્ીયા સલરાભાઈ ધીરલભાઇ ગવલીવાર્ 3 ૨૮૬૦૪
૨૮૪૭૮ ૦૯ ગવલીવાર્ ગોહલે અમ્રલતભાઈ અરવીદભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૬૦૩
૨૮૩૭૬ ૦૯ આલાબાઇ નો ભઠો કાલાવર્યા ઝાકહદભાઈ સલલેમાનભાઇ આલબાઇનો 5 ૨૮૦૯૮
૨૯૧૪૩ ૦૯ ગવલીવાર્ જજજવાર્ીયા ભાવેશભાઈ શૈલેશભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૬૦૨
૨૯૯૫૬ ૦૯ ગવલીવાર્ મલન્દ્શી નવસદભાઈ રઝજાકકભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૨૮૬૦૧
૨૯૬૬૬ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર સરલાબેન વવરમાયા પ્લોટ 2 ૩૦૫૪૪
૨૮૬૩૨ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા મા્લબેન રાણાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 3 ૩૦૫૪૩
૩૦૦૨૧ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ મારૃ મોહનભાઈ ઠક્કરબાપા 4 ૨૮૬૨૮
૨૯૮૯૮ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ મકવાણા ર્ાહ્યાભાઈ રાજાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 3 ૩૦૫૪૨
૩૦૧૩૨ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ રાઠોર્ દેવલબેન રામજીભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૪૧
૨૮૭૨૮ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચૌહાણ મહશેભાઈ છગનભાઇ ઠક્કરબાપા 2 ૩૦૫૬૨
૨૮૭૩૩ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ ચૌહાણ મીઠાભાઈ નારણભાઇ ઠક્કરબાપા 2 ૨૮૬૨૯
૨૮૬૮૬ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચૌહાણ ચરંકાતંભાઈ મીઠાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 3 ૩૦૫૩૩
૨૮૭૪૪ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચૌહાણ સલરેશભાઈ મીઠાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૨૪
૨૮૪૧૪ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ખાત્ર નાજાભાઈ ગોવાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૧૯
૨૯૫૪૦ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર ચરંશેભાઈ ર્ાહ્યાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 2 ૩૦૫૨૩
૩૦૭૬૨ ૦૯ ગવલીવાર્ સોલકંી તૌકફકભાઈ પાકલબભાઇ ગવલીવાર્ 2 ૨૮૫૭૬
૨૯૯૬૭ ૦૯ ગવલીવાર્ મલેક મેહમદભાઈ ફકીરભાઇ ગવલીવાર્ 3 ૨૮૫૭૯
૨૮૩૩૬ ૦૯ ગવલીવાર્ કારં્ાર્ગત જતીનભાઈ જાયોજભાઇ ગવલીવાર્ 3 ૨૮૫૫૩
૨૮૫૮૫ ૦૯ ગવલીવાર્ ચદંાગ્ર્ત કકશોરભાઈ વવલયમભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૫૫૦
૨૯૨૬૨ ૦૯ ગવલીવાર્ દલવાર્ગી પ્રસલફભાઈ ઇશાકભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૫૪૯
૨૮૩૧૧ ૦૯ ગવલીવાર્ કલરેસી આદમભાઈ મેહમદભાઇ ગવલીવાર્ 3 ૨૮૫૪૮
૨૯૨૭૩ ૦૯ ગવલીવાર્ દલવાકર્ત હલશેનભાઈ દાદલભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૫૪૭



૨૯૨૭૨ ૦૯ ગવલીવાર્ દલવાકર્ત સતારભાઈ ઇશાકભાઇ ગવલીવાર્ 6 ૨૮૫૩૫
૨૮૨૯૭ ૦૯ ગવલીવાર્ કેબા મહમદભાઈ સલલેમાનભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૫૪૫
૨૮૨૯૬ ૦૯ ગવલીવાર્ કેબા ઇરફાનભાઈ મહમદભાઇ ગવલીવાર્ 3 ૨૮૫૫૫
૨૯૨૭૧ ૦૯ ગવલીવાર્ દલવાકર્ત મહમદભાઈ અલીભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૫૪૩

૩૦૫૪૩ ૦૯ ગવલીવાર્ શેખ સાદીકભાઈ લાલમહમદંભાઇ ગવલીવાર્ 2 ૨૮૫૪૨
૩૦૦૮૫ ૦૯ ગવલીવાર્ મોહલે સલીમભાઈ કાસમભાઇ ગવલીવાર્ 2 ૨૮૫૪૦
૩૦૦૫૪ ૦૯ ગવલીવાર્ મોફેલ કાસમભાઈ હલશેનભાઇ ગવલીવાર્ 2 ૨૮૫૬૩

૩૦૫૨૧ ૦૯ ગવલીવાર્ શેખ પરવેજઅહમેદ લાલઅહમદ ગવલીવાર્ 3 ૨૮૫૬૨
૩૦૦૯૨ ૦૯ ગવલીવાર્ મોહલે મહમદભાઈ ઈસ્માઈલભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૨૮૫૬૦
૨૯૨૬૫ ૦૯ ગવલીવાર્ દલવાર્ત જાઈદભાઈ અદમભાઈ ગવલીવાર્ 2 ૨૮૫૫૯
૩૦૦૪૩ ૦૯ ગવલીવાર્ મોઇલ નૌશાદભાઈ ઇસમાઈલભાઈ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૫૫૮
૩૦૦૪૪ ૦૯ ગવલીવાર્ મોઇલ પ્રસફૃભાઈ ઇસમાઈલભાઈ ગવલીવાર્ 3 ૨૮૫૫૭
૩૦૭૨૨ ૦૯ ગવલીવાર્ સોલકંી ઇલાશભાઈ અબ્દલલભાઈ ગવલીવાર્ 2 ૨૮૫૭૭
૩૦૦૪૫ ૦૯ ગવલીવાર્ મોઇલ ફરીદભાઈ બશતરભાઈ ગવલીવાર્ 3 ૨૮૫૬૬
૨૮૪૨૧ ૦૯ ગવલીવાર્ ખોખર અશોકભાઈ ઇસ્માલભાઇ ગવલીવાર્ 6 ૨૮૫૫૬
૨૮૨૧૭ ૦૯ ભીલવાસ કટાકરયા અબ્બાસ નરૂમહોમદ ભીલવાસ 5 ૨૮૯૫૫
૩૦૧૩૩ ૦૯ ભીલવાસ રાઠોર્ ધનીબેન પરૂણભાઇ ભીલવાસ 1 ૨૮૯૫૬
૨૯૬૧૫ ૦૯ ભીલવાસ પરમાર મોહનભાઈ લક્ષ્મણભાઇ ભીલવાસ 5 ૨૮૯૫૭
૨૮૨૩૬ ૦૯ ભીલવાસ કટાકરયા સાબીરભાઈ હલસેનભાઇ ભીલવાસ 6 ૨૮૯૫૮
૨૯૨૩૧ ૦૯ ભીલવાસ તરકબાણ ઇકબાલભાઈ ઇસ્માઇલભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૫૯
૨૯૯૫૭ ૦૯ ભીલવાસ મેમણ હનીફભાઈ અબ્બાસભાઇ ભીલવાસ 5 ૨૮૯૬૦
૩૦૬૧૨ ૦૯ ભીલવાસ સયૂાડ અબ્બાસભાઈ સરૃરભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૬૧
૨૮૨૨૪ ૦૯ ભીલવાસ કટાકરયા જમાલભાઈ હાસમભાઇ ભીલવાસ 2 ૨૮૯૭૩
૨૮૨૧૯ ૦૯ ભીલવાસ કટાકરયા અલીભાઈ જમાલભાઇ ભીલવાસ 4 ૨૮૯૬૩
૨૮૬૫૩ ૦૯ ભીલવાસ ચૌહાણ અબ્દલલભાઈ રહીમભાઇ ભીલવાસ 4 ૨૮૯૫૪
૨૯૫૦૭ ૦૯ ભીલવાસ પરમાર અશોકભાઈ બચલભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૬૫
૨૮૬૨૯ ૦૯ ગવલીવાર્ ચાવર્ા મહશેભાઈ રમેશભાઇ ગવલીવાર્ 3 ૨૮૫૬૮
૨૯૬૭૦ ૦૯ ગવલીવાર્ પરમાર સવજીભાઈ કાનજીભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૨૮૫૬૯
૨૯૮૮૦ ૦૯ ગવલીવાર્ મકવાણા અવશ્વનભાઈ પરસોતભાઇ ગવલીવાર્ 3 ૨૮૫૭૩
૨૮૪૫૮ ૦૯ ગવલીવાર્ ગવલીવાર્ યોગેશભાઈ પરસોતભાઇ ગવલીવાર્ 2 ૨૮૫૭૪
૨૯૯૧૩ ૦૯ ગવલીવાર્ મકવાણા શારદાબેન પરસોતમભાઈ ગવલીવાર્ 1 ૨૮૫૪૬
૨૯૩૭૩ ૦૯ ગવલીવાર્ દોણકીયા જાહીદભાઈ નાથલભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૫૬૭
૨૯૩૭૨ ૦૯ ગવલીવાર્ દોણકીયા અજીતભાઈ નાથલભાઇ ગવલીવાર્ 2 ૨૮૫૬૫
૨૯૩૭૧ ૦૯ ગવલીવાર્ દોણકયા સાજીદભાઈ નાયાભાઇ ગવલીવાર્ 3 ૨૮૫૩૬
૨૯૩૭૦ ૦૯ ગવલીવાર્ દોણકયા ભીખલભાઈ ટપલભાઇ ગવલીવાર્ 3 ૨૮૫૩૭
૨૯૬૩૦ ૦૯ ગવલીવાર્ પરમાર રાભીયાબેન ગફારભાર ગવલીવાર્ 2 ૨૮૫૩૮
૨૯૬૪૭ ૦૯ ગવલીવાર્ પરમાર વવજયાબેન કાતંીભાઇ ગવલીવાર્ 2 ૨૮૫૩૯
૨૯૭૪૩ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા બલખારી કાસમવમિંયા મહોમ્મદ સદરબજાર 6 ૩૦૭૮૧
૨૮૭૮૫ ૦૯ ભકકતનગર સ્ટેશન પ્લોટ જરીચા વવજયભાઈ ભગતવસહ ભકકતનગર 3 ૨૮૮૧૬
૨૮૩૭૩ ૦૯ ભકકતનગર સ્ટેશન પ્લોટ કારીલીયા હસમલખ પેમવસઞભાઈ ભકકતનગર 3 ૨૮૮૧૩
૨૮૩૭૨ ૦૯ ભકકતનગર સ્ટેશન પ્લોટ કારીલીયા કકશોર તેનવસગભાઈ ભકકતનગર 4 ૨૮૮૧૭
૨૮૮૩૦ ૦૯ ભકકતનગર સ્ટેશન પ્લોટ જરીયા કાતંાબેન ભગવતવસહ ભકકતનગર 4 ૨૮૮૧૮
૩૦૨૧૮ ૦૯ ભકકતનગર સ્ટેશન પ્લોટ ્લધાજારીયા ત લલસીંગભાઈ જીસગંભાઈ ભકકતનગર 3 ૨૮૮૧૯
૩૦૨૧૯ ૦૯ ભકકતનગર સ્ટેશન પ્લોટ ્લધાજારીયા રવતલાલ તલલીસભાઈ ભકકતનગર 3 ૨૮૮૨૦
૨૮૪૪૧ ૦૯ ભીલવાસ ગલજવાકર્યા બાબલલાલ ભલદરભાઇ ભીલવાસ 6 ૨૮૯૬૯
૩૦૩૭૭ ૦૯ ભીલવાસ વાઘેલા ભીખલભાઈ ગગજીભાઇ ભીલવાસ 2 ૨૮૯૭૦
૩૦૪૨૨ ૦૯ ભીલવાસ ભેમીયાતર શીલાબેન અવનલભાઇ ભીલવાસ 2 ૨૮૯૭૧
૨૯૨૬૬ ૦૯ ગવલીવાર્ દલવાકર્ત અબ્દલલાભાઈ સતારભાઈ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૬૧૦
૨૯૨૬૯ ૦૯ ગવલીવાર્ દલવાકર્ત પ્રનલશભાઈ અબ્રભાઇ ગવલીવાર્ 3 ૨૮૬૧૬
૨૯૨૭૦ ૦૯ ગવલીવાર્ દલવાકર્ત ફાતમાબેન ઇશાકભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૬૧૭

૨૯૨૬૮ ૦૯ ગવલીવાર્ દલવાકર્ત
ગલલમઇમદભા
ઈ ભલરાભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૨૮૬૧૮

૨૮૩૭૫ ૦૯ ગવલીવાર્ કાલવાકર્યા રશ્તદભાઈ મઝીદભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૫૮૯
૨૯૯૪૯ ૦૯ ગવલીવાર્ મ્તરઊલ ઇકબાલબેગ જમાલબેગ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૫૮૭
૨૯૨૬૧ ૦૯ ગવલીવાર્ દલવાર્ગી આબીદભાઈ ઊમેરભાઇ ગવલીવાર્ 2 ૨૮૫૮૦
૨૯૨૬૪ ૦૯ ગવલીવાર્ દલવાર્ત આશ્તફભાઈ આબ્તદભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૨૮૫૮૧
૨૯૨૬૩ ૦૯ ગવલીવાર્ દલવાર્ત આરોફભાઈ આબ્તદભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૨૮૫૮૨
૨૮૫૦૯ ૦૯ ગવલીવાર્ ઘાચી સાબીરભાઈ ગલલામરશલભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૫૮૩

૨૮૩૧૨ ૦૯ આલાબાઇ નો ભઠો કલરેસીયા જામલખાનભાઈ
અહોદ 

હલસેનભાઈ આલાબાઇનોભઠ્ઠો 5 ૨૮૦૯૭

૨૯૬૧૮ ૦૯ ગવલીવાર્ પરમાર રજનીકાતંભાઈ કાનજીભાઈ ગવલીવાર્ 6 ૨૮૫૧૭
૨૯૫૪૩ ૦૯ ગવલીવાર્ પરમાર ચાલસભાઈ કાનજીભાઈ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૫૮૪
૨૯૫૯૩ ૦૯ ગવલીવાર્ પરમાર બીપીનભાઈ કાનજીભાઈ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૫૫૪
૨૯૯૪૬ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ મલછકર્યા મનજીભાઈ ભીમભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 6 ૩૦૬૦૨

૨૯૪૦૧ ૦૯ ગવલીવાર્ નાઈક અશોકભાઈ સાવલારામભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૨૮૫૮૫

૩૦૩૨૫ ૦૯ ગવલીવાર્ વાઘમોરૈ જયવતંભાઈ માધવરાવભાઈ આલાબાઇનોભઠ્ઠો 5 ૨૮૫૮૬

૨૯૩૨૩ ૦૯ ગવલીવાર્ દલવાણી
મીનઅમીનબે
ન સલીમભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૨૮૫૯૯

૨૮૪૨૫ ૦૯ ગવલીવાર્ ખોખર ઇમરાનભાઈ ઉમરભાઇ ગવલીવાર્ 3 ૨૮૫૮૮
૨૮૪૨૮ ૦૯ ગવલીવાર્ ખોખર ઈસ્માઈલભાઈ માનજીભાઈ ગવલીવાર્ 2 ૨૮૫૭૮
૨૯૬૩૬ ૦૯ ભીલવાસ પરમાર લક્ષ્મીબેન બચલભાઇ ભીલવાસ 1 ૨૯૦૧૩



૩૦૧૭૩ ૦૯ ભીલવાસ રાઠોર્ રમેશભાઈ બચલભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૬૪
૩૦૧૩૧ ૦૯ ભીલવાસ રાઠોર્ જીતેન્દ્ર રમેશભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૯૬
૩૦૧૭૯ ૦૯ ભીલવાસ રાઠોર્ વવજય રમેશભાઇ ભીલવાસ 2 ૨૮૯૯૭
૨૯૨૭૬ ૦૯ ભીલવાસ દલવાર્ી અયલબભાઈ અબલભાઇ ભીલવાસ 4 ૨૮૯૯૮
૩૦૬૫૯ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા વસપાઇ ઇકબાલભાઈ મહમંદભાઇ સદરબજાર 3 ૩૦૭૬૦
૨૮૪૧૧ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા કટારીયા જમાલભાઇ અલીભાઇ સદરબજાર 7 ૩૦૭૫૯
૨૮૪૧૦ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા શેખ ફરીદાબેન રફીક સદરબજાર 3 ૩૦૭૫૮
૨૮૪૩૦ ૦૯ ગવલીવાર્ ખોખર મલસ્તાકભાઈ અલીભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૫૯૧
૨૮૪૨૨ ૦૯ ગવલીવાર્ ખોખર અસીમભાઈ મલસ્તાકભાઇ ગવલીવાર્ 2 ૨૮૫૯૨
૨૮૪૨૦ ૦૯ ગવલીવાર્ ખોખર અલમેદભાઈ મલસ્તાકભાઇ ગવલીવાર્ 2 ૨૮૫૯૩
૩૦૭૮૧ ૦૯ ગવલીવાર્ સોલકંી પફુલભાઈ ગલલમહમંદભાઇ ગવલીવાર્ 2 ૨૮૫૯૪
૩૦૬૬૨ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા વસપાઇ કફરોઝ ઇસ્માઇલ સદરબજાર 3 ૩૦૭૫૭

૨૯૮૫૫ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા ભટ્ટી ફજલઉમર આરીફભાઇ સદરબજાર 4 ૩૦૭૫૬

૨૯૨૭૫ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દલવાર્ી અંબલભાઈ દાઉદભાઇ સદરબજાર 4 ૩૦૭૫૪

૨૯૨૮૩ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દલવાર્ી ઇકબાલભાઈ અબલભાઇ સદરબજાર 5 ૩૦૭૬૧

૨૯૩૧૦ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દલવાર્ી સલીમ ચીખલભાઇ સદરબજાર 4 ૩૦૭૬૩

૩૦૬૦૫ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સૈયદ ઇકબાલ મોહમ્મદભાઇ સદરબજાર 3 ૩૦૭૫૩

૩૦૬૧૧ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સૈયદ હલસેન મહોમ્મદભાઇ સદરબજાર 4 ૩૦૭૮૨
૨૮૨૩૩ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા કટાકરયા સત્તારભાઈ રહમેાનભાઇ સદરબજાર 4 ૩૦૭૫૨
૨૮૨૩૫ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા કટાકરયા સલીમ સત્તારભાઇ સદરબજાર 3 ૩૦૭૫૧
૨૯૭૪૫ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા બલખારી સકીનાબેન મહોમ્મદ સદરબજાર 1 ૩૦૭૫૦
૨૯૨૭૪ ૦૯ ભીલવાસ દલવાકર્યા કા્લભાઈ કાસમભાઇ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૦૪
૨૮૩૬૮ ૦૯ ભીલવાસ કારવા કાસમભાઈ જમાલભાઇ ભીલવાસ 5 ૨૮૯૯૪
૨૮૩૫૪ ૦૯ ભીલવાસ કારવા અસ્લમભાઈ કાસમભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૯૦૦૬
૨૮૨૨૦ ૦૯ ભીલવાસ કટાકરયા આદમભાઈ કાળાભાઇ ભીલવાસ 1 ૨૯૦૦૭
૨૮૨૨૮ ૦૯ ભીલવાસ કટાકરયા મહોમદભાઈ આદમભાઇ ભીલવાસ 5 ૨૯૦૦૮

૨૮૩૮૩ ૦૯ ભીલવાસ કાસકરયા
અલલારખાભા
ઈ કાળાભાઇ ભીલવાસ 2 ૨૯૦૦૯

૨૮૩૮૫ ૦૯ ભીલવાસ કાસકરયા નીજીભાઈ અલલારખાભાઇ ભીલવાસ 5 ૨૯૦૧૦
૩૦૪૯૭ ૦૯ ભીલવાસ શેખ અબ્દલલભાઈ પાપાવમયાં ભાલવાસ 1 ૨૯૦૧૧
૨૯૧૭૫ ૦૯ ભીલવાસ ઝીંઝવાકર્યા કદનેશભાઈ રામજીભાઇ ભીલવાસ 7 ૨૮૯૧૬
૩૦૩૬૬ ૦૯ ભીલવાસ વાઘેલા પ્રતાપભાઈ ગોવવિંદભાઇ ભીલવાસ 2 ૨૯૦૧૨
૩૦૩૩૮ ૦૯ ભીલવાસ વાઘેલા અશોકભાઈ પ્રતાપભાઇ ભીલવાસ 4 ૨૮૯૩૫
૩૦૭૪૬ ૦૯ ભીલવાસ સોલકંી ગૌરવભાઈ પરસોત્તમભાઇ ભીલવાસ 2 ૨૮૯૮૪
૩૦૨૧૧ ૦૯ ભીલવાસ રોજાસા સવજીભાઈ શલખાભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૯૦૦૫
૩૦૩૧૪ ૦૯ ભીલવાસ વાગર્ીયા જેસીંગભાઈ વાલજીભાઇ ભીલવાસ 2 ૨૯૦૦૩
૩૦૧૩૬ ૦૯ ભીલવાસ રાઠોર્ ધમેશભાઈ ભરતભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૭૫
૩૦૧૪૨ ૦૯ ભીલવાસ રાઠોર્ બાબલભાઈ બચલભાઇ ભીલવાસ 1 ૨૮૯૭૬
૨૮૭૦૨ ૦૯ ભીલવાસ ચૌહાણ ટીપલભાઈ રામજીભાઇ ભીલવાસ 2 ૨૮૯૭૭
૨૯૬૪૯ ૦૯ ભીલવાસ પરમાર શાતંાબેન વશરામભાઇ ભીલવાસ 1 ૨૮૯૭૮
૨૯૫૬૨ ૦૯ ભીલવાસ પરમાર કદનેશભાઈ વશરામભાઇ ભીલવાસ 5 ૨૮૯૭૯
૨૯૫૫૬ ૦૯ ભીલવાસ પરમાર દેવેન્દ્રભાઈ વશરામભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૮૦
૨૯૬૨૦ ૦૯ ભીલવાસ પરમાર રૂપેશભાઈ અમરવસિંહભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૮૧
૨૯૫૯૪ ૦૯ ભીલવાસ પરમાર ભરતભાઈ અમરવસિંહભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૯૩
૨૯૫૦૨ ૦૯ ભીલવાસ પરમાર અમરવસિંહભાઈ લક્ષ્મણભાઇ ભીલવાસ 2 ૨૮૯૮૩
૨૯૩૧૬ ૦૯ ભીલવાસ દલવાર્ીયા હસનભાઈ કાસમભાઇ ભીલવાસ 6 ૨૮૯૭૪
૨૯૩૦૬ ૦૯ ભીલવાસ દલવાર્ી યલસ લફભાઈ ઇબ્રાહીમ ભીલવાસ 4 ૨૮૯૮૫
૨૯૩૧૪ ૦૯ ભીલવાસ દલવાર્ીયા આશાબેન ઇબ્રાહીમભાઇ ભીલવાસ 2 ૨૮૯૮૬
૩૦૮૮૬ ૦૯ ભીલવાસ હજારી મોહનભાઈ બાપભાઇ ભીલવાસ 6 ૨૮૯૮૭
૨૮૫૦૨ ૦૯ ભીલવાસ ગૌસાઇ નારાયણગીર અમતૃગાર ભીલવાસ 4 ૨૮૯૮૮
૨૮૫૦૪ ૦૯ ભીલવાસ ગૌસાઇ હમેતંગીર નારા.ણીર ભીલવાસ 3 ૨૮૯૮૯
૨૮૫૦૩ ૦૯ ભીલવાસ ગૌસાઇ પ્રભાબેન માધવગીર ભીલવાસ 1 ૨૮૯૯૦
૨૮૪૭૨ ૦૯ ભીલવાસ ગોસાઇ અમરૃગીર માધવગીર ભીલવાસ 1 ૨૮૯૯૧
૨૯૯૭૯ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મલીક રશીદભાઈ મર્લદીનભાઇ સદરબજાર 2 ૩૦૭૭૦
૨૯૯૮૦ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મલીક હનીફભાઈ રશીદભાઇ સદરબજાર 3 ૩૦૭૭૯

૨૮૪૦૯ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા
ખાટકી 
દલવાર્ી ઇકબાલભાઈ જમાભાઇ સદરબજાર 5 ૩૦૭૫૫

૨૮૨૩૧ ૦૯ ભીલવાસ કટાકરયા યલસ લફભાઈ નરૂમહોમદ ભીલવાસ 5 ૨૮૯૯૨
૩૦૬૬૩ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા વસપાઇ હલીમાબેન મહમંદભાઇ સદરબજાર 1 ૩૦૭૭૮
૩૦૬૬૦ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા વસપાઇ ઇસ્માઇલભાઈ મહમંદભાઇ સદરબજાર 2 ૩૦૭૭૭
૩૦૩૨૨ ૦૯ ભીલવાસ વાઘકર્યા નારણભાઈ કહરાભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૯૫
૨૯૧૫૬ ૦૯ ભીલવાસ ઝઝંવાકર્યા રણજીત વવરજીભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૧૫
૨૮૨૩૭ ૦૯ ભીલવાસ કટારી આરીફ હસનભાઇ ભીલવાસ 5 ૨૮૯૧૨
૨૮૨૩૮ ૦૯ ભીલવાસ કટારી હસનભાઈ કારાભાઇ ભીલવાસ 2 ૨૮૯૧૧
૩૦૨૨૦ ૦૯ ભીલવાસ લાખા નલરમહમંદ અબલભાઇ ભીલવાસ 7 ૨૮૯૦૯
૩૦૨૨૧ ૦૯ ભીલવાસ લાખા હમેાબેન સીદીકભાઇ ભીલવાસ 4 ૨૮૮૯૪
૨૯૭૮૬ ૦૯ ભીલવાસ બેલીમ હનીફભાઈ પીરૃભાઇ ભીલવાસ 5 ૨૮૯૦૭
૨૯૭૮૩ ૦૯ ભીલવાસ બેલીમ રહમેાબેન પીરૃભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૧૩
૨૯૯૭૧ ૦૯ ભીલવાસ મલલીયાણા કહતેશભાઈ અમરવસિંહ ભીલવાસ 4 ૨૮૯૦૫
૩૦૪૨૮ ૦૯ ભીલવાસ વાઘેલા સજંયભાઈ પ્રવવણભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૦૪



૩૦૪૩૨ ૦૯ ભીલવાસ વાઘેલા સોનલબેન સલરેશભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૮૯૬
૩૦૩૮૭ ૦૯ ભીલવાસ વાઘેલા મનીશભાઈ સલરેશભાઇ ભીલવાસ 2 ૨૮૯૦૨
૨૮૨૭૫ ૦૯ ભીલવાસ કર્વાતર કદનેશભાઈ ગગંારામભાઇ ભીલવાસ 2 ૨૮૯૦૧
૨૮૨૮૨ ૦૯ ભીલવાસ કર્વાતર હરેશભાઈ કદનેશભાઇ ભીલવાસ 2 ૨૮૯૦૦
૩૦૩૩૩ ૦૯ ભીલવાસ વાઘેલા અજયભાઈ બાબલભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૮૯૯
૩૦૮૩૪ ૦૯ ભીલવાસ સોલકંી રમાબેન પરસોત્તમભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૮૯૮
૨૯૬૪૩ ૦૯ ભીલવાસ પરમાર વવજયભાઈ અમરવસિંહભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૮૯૭
૨૯૫૪૮ ૦૯ ભીલવાસ પરમાર જગદીશભાઈ અમરવસિંહ ભીલવાસ 2 ૨૮૮૯૫
૨૮૭૩૯ ૦૯ ભીલવાસ ચૌહાણ લક્ષ્મીબેન મજંીભાઇ ભીલવાસ 2 ૨૮૯૦૬
૨૮૨૩૯ ૦૯ ભીલવાસ કટારીયા અલીભાઈ કાસમભાઇ ભીલવાસ 2 ૨૮૯૨૪
૨૯૩૧૫ ૦૯ ભીલવાસ દલવાર્ીયા રફીકભાઈ કાસમભાઇ ભીલવાસ 2 ૨૮૯૩૨
૩૦૫૦૦ ૦૯ ભીલવાસ શેખ અલીમોહમંદ ગલ્ લભાઇ ભીલવાસ 4 ૨૮૯૨૨
૩૦૫૫૦ ૦૯ ભીલવાસ શેખ હાજંીભાઈ બચલભાઇ ભીલવાસ 6 ૨૮૯૩૦
૨૮૨૫૬ ૦૯ ભીલવાસ કટારીયા રહીમાબેન હાસમભાઇ ભીલવાસ 1 ૨૮૯૦૮
૨૮૨૪૮ ૦૯ ભીલવાસ કટારીયા નલરમોહમંદ કાસમભાઇ ભીલવાસ 2 ૨૮૯૨૮
૨૮૨૫૫ ૦૯ ભીલવાસ કટારીયા રકહમભાઈ ભાલાભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૨૭
૨૮૨૫૨ ૦૯ ભીલવાસ કટારીયા યલનોસ હાસમભાઇ ભીલવાસ 4 ૨૮૯૨૬
૨૮૨૫૩ ૦૯ ભીલવાસ કટારીયા યલસ લફભાઈ હાસમભાઇ ભીલવાસ 5 ૨૮૯૨૫
૩૦૫૨૬ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા શેખ બીસ્માબેન જીગલભાઇ સદરબજાર 2 ૩૦૭૭૬
૩૦૬૮૦ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સીપાઇ જરીનાબેન ઉમરભાઇ સદરબજાર 5 ૩૦૭૭૫

૨૯૪૨૨ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા પઠાણ
અલલારખાભા
ઈ ગલલાલખા સદરબજાર 5 ૩૦૭૭૪

૨૯૪૨૦ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા પઠાણ અબ્દલલભાઈ અલલારખાભાઇ સદરબજાર 4 ૩૦૭૭૩
૨૯૪૨૮ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા પઠાણ ફીરખાન ગલલાલખાન સદરબજાર 5 ૩૦૭૬૨
૨૯૪૨૫ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા પઠાણ કાબલભાઈ કાસમભાઇ સદરબજાર 2 ૩૦૭૭૨
૨૯૨૯૦ ૦૯ ભીલવાસ દલવાર્ી ઓસમાન અલીભાઇ ભીલવાસ 2 ૨૮૯૧૪
૨૯૫૬૪ ૦૯ ભીલવાસ પરમાર કદપકભાઈ ગોપાલભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૯૦૧૫
૩૦૧૮૪ ૦૯ ભીલવાસ રાઠોર્ વવનોદભાઈ પરસોત્તમભાઇ ભીલવાસ 6 ૨૮૯૩૩
૩૦૩૨૧ ૦૯ ભીલવાસ વાઘકર્યા જયાબેન ધીરૃભાઇ ભીલવાસ 4 ૨૮૯૩૧
૩૦૧૭૪ ૦૯ ભીલવાસ રાઠોર્ રમીલાબેન કદણલપભાઇ ભીલવાસ 3 ૨૮૯૨૦
૨૮૨૨૫ ૦૯ ભીલવાસ કટાકરયા ફાતમાબેન નલરમહોમ્મદ ભીલવાસ 1 ૨૮૯૧૯
૨૯૭૮૨ ૦૯ ભીલવાસ બેલીમ યલસલફભાઈ પીરૃભાઇ ભીલવાસ 5 ૨૮૯૧૮
૨૯૩૬૬ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ દાફર્ા સોમાભાઈ ભીમાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 5 ૩૦૫૫૮
૨૯૮૧૯ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ બાટા ખીમજીભાઈ આલાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 6 ૩૦૫૫૯
૩૦૦૨૨ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ મારૃ શામજીભાઈ જીવણભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 3 ૩૦૫૬૦
૨૮૬૦૨ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા દેવસલરભાઈ કાનજીભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 5 ૩૦૫૬૧
૨૮૪૪૪ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ગેર્ીયા જીતેન્દ્રભાઈ ર્ાહ્યાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૧૭
૩૦૫૨૪ ૦૯ દાતારનો તકકયો શેખ ફકીમદંમભાઈ ઇબ્રાકહમભાઇ દાતારનોતકકયો 2 ૨૮૭૦૬
૩૦૨૧૫ ૦૯ દાતારનો તકકયો લગંઠીયા કફરોજભાઈ સતાભાઇ દાતારનોતકકયો 3 ૨૮૭૦૫
૨૯૭૯૮ ૦૯ દાતારનો તકકયો બ્લોજ ઇસ્માઇલભાઈ યાફુલભાઈ દાતારનોતકકયો 2 ૨૮૭૧૩
૨૯૭૯૫ ૦૯ દાતારનો તકકયો બ્લોજ ઇકબાલ મોહમદ દાતારનોતકકયો 3 ૨૮૭૩૫
૩૦૫૯૨ ૦૯ દાતારનો તકકયો સમા ઝુળેદાબેન કાસમભાઇ દાતારનોતકકયો 4 ૨૮૭૩૪

૨૯૭૩૭ ૦૯ દાતારનો તકકયો ફકીર ણબસફભાઈ
ફકકરમહમદભાઇ
3 દાતારનોતકકયો 6 ૨૮૭૨૨

૨૯૮૦૦ ૦૯ દાતારનો તકકયો બ્લોજ ઉશેનભાઈ બાબલભાઇ દાતારનોતકકયો 5 ૨૮૭૦૪
૩૦૫૦૯ ૦૯ દાતારનો તકકયો શેખ ઇસલફભાઈ ઈકબાલભાઈ દાતારનોતકકયો 5 ૨૮૭૨૬
૩૦૫૮૩ ૦૯ દાતારનો તકકયો સલમરા અલતાફભાઈ કાસમભાઇ દાતારનોતકકયો 3 ૨૮૭૪૦
૨૯૬૩૫ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર લક્ષ્મણભાઈ અમરીશભાઇ વવરમાયા પ્લોચ 4 ૩૦૫૨૯

૨૯૨૦૧ ૦૯
જાગનાથ ૬-૧૪ નો ખલણો જૈન દેરાસર પાછ્ળ ઠક્કર બાપા 
હરીજનવાસ. ર્ાગંીયા રમેશભાઈ પરસોતમભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૨૨

૨૯૨૩૪ ૦૯ આલાબાઇ નો ભઠો તાપાણી રહીમભાઈ નલબમહમ્દભાઇ આલાબાઇનોભઠ્ઠો 3 ૨૮૧૦૪
૩૦૦૫૯ ૦૯ ગવલીવાર્ મોહલે અબ્દલલભાઈ ગફારભાઇ ગવલીવાર્ 6 ૨૮૫૯૭
૨૯૦૯૦ ૦૯ ભકકતનગર સ્ટેશન પ્લોટ જાર્ેજા ઞલમાનવસિંહ ઉમેદવસહ ભકકતનગર 2 ૨૮૮૨૧
૩૦૫૪૭ ૦૯ દાતારનો તકકયો શેખ હસનભાઈ જાફરભાઇ દાતારનો તકીયો 2 ૨૮૭૦૮
૩૦૬૮૯ ૦૯ દાતારનો તકકયો સોરરા અજીતભાઈ હસનભાઇ દાતારનોતકકયો 4 ૨૮૭૪૨
૨૮૨૦૨ ૦૯ દાતારનો તકકયો કકલ ફરીદાબેન ઇસ્મલભાઇ દાતારનોતકકયો 5 ૨૮૭૬૦

૨૯૭૧૮ ૦૯ દાતારનો તકકયો પીપરવાર્ીયા રજાક આદમ દાતારનોતકકયો 3 ૨૮૭૬૧
૨૯૧૫૩ ૦૯ ગવલીવાર્ જોર્ેલ ઇષાડદભાઈ કાસમભાઈ ગવલીવાર્ 5 ૨૮૫૯૮

૨૯૫૬૭ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ પરમાર નાગજીભાઈ દેવજીભાઇ શાસ્ત્રીનગર મફતીયા પરા 7 ૨૮૨૪૧

૨૯૬૧૧ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ પરમાર મહશેભાઈ નાગજીભાઇ શાસ્ત્રીનગર મફતીયા પરા 4 ૨૮૨૪૪
૩૦૮૬૨ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી શ્યામજીભાઈ મકહનભાઇ લોહનગર 5 ૩૦૦૮૪
૩૦૬૨૦ ૦૯ લોહાનગર સરવૈયા ખોર્ાભાઈ ભાણાભાઇ લોહનગર 5 ૩૦૦૩૨
૨૯૯૦૧ ૦૯ લોહાનગર મકવાણા ધમેઁશભાઈ નાનજીભાઇ લોહનગર 3 ૩૦૦૩૧
૨૮૧૧૭ ૦૯ લોહાનગર અગેસાણીયા હસમલખભાઈ પરસોતમભાઇ લોહનગર 3 ૩૦૦૨૭
૨૮૧૧૬ ૦૯ લોહાનગર અગેસાણીયા વવજયભાઈ પરસોતમભાઇ લોહનગર 4 ૩૦૦૫૪

૨૮૧૧૨ ૦૯ લોહાનગર અગેસાણીયા પરસોતમભાઈ કાનજીભાઇ લોહનગર 2 ૩૦૦૨૫
૨૯૭૨૭ ૦૯ લોહાનગર પીંજરા સાણબરઅલી ઇદરીશભાઇ લોહનગર 6 ૨૯૯૮૮
૨૯૮૬૯ ૦૯ લોહાનગર ભાલારા રંભાબેન ભલાભાઇ લોહનગર 7 ૩૦૦૦૩
૩૦૭૯૪ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી ભલપત હમીરભાઇ લોહનગર 4 ૩૦૦૦૪
૩૦૬૨૩ ૦૯ લોહાનગર સરવૈયા કદલીપભાઈ ધીરૂભાઇ લોહનગર 4 ૨૯૯૯૮
૨૯૬૨૫ ૦૯ લોહાનગર પરમાર રાકેશભાઈ લાભલબેન લોહનગર 5 ૨૯૯૯૬
૨૯૬૫૭ ૦૯ લોહાનગર પરમાર સતીષ વેરશીભાઇ લોહનગર 3 ૨૯૯૯૪



૩૦૭૩૪ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી કાળુભાઈ મેઘાભાઇ લોહનગર 3 ૨૯૯૯૩
૨૯૪૪૦ ૦૯ લોહાનગર પઢીયાર ભાવેશભાઈ બાબલભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૯૯૯૨
૨૮૫૨૯ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ ચલર્ાસમા ઇન્દ્દલબા છોટલભા કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૨૪૯
૨૮૫૬૨ ૦૯ ભકકતનગર સ્ટેશન પ્લોટ ચલર્ાસમા નીલેષભાઈ ગોવલભા કલયાણ પલર સોસાયટી 2 ૨૯૯૯૦
૨૯૪૮૭ ૦૯ લોહાનગર પરેશા જલાભાઇ વશરામભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૯૯૬૧
૨૮૯૮૦ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા યોગેશભાઈ વશવલાલ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૨૫૫
૨૮૯૪૯ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા ભરતભાઈ સલરેશભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 3 ૨૮૨૩૧
૨૮૯૫૧ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા ભાવેશભાઈ સલરેશભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 3 ૨૮૨૩૦
૨૯૦૪૫ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા મીનાબેન સલરેશભાઈ કલયાણ પલર સોસાયટી 3 ૨૮૨૨૯
૨૮૮૮૩ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા દેવલબેન ભાઇલાલભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 2 ૨૮૨૨૭
૨૮૭૯૮ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા અમીતભાઈ ભાઇલાલભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 3 ૨૮૨૨૬
૩૦૮૧૩ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ સોલકંી મનસલખભાઈ નરવસિંહભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૨૨૩
૨૮૮૬૨ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા જયેશભાઈ ર્ાયાભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૨૨૧
૨૮૯૨૧ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા પ્રવીનભાઈ ર્ાયાભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૨૨૦
૨૯૦૦૩ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા રાજેશભાઈ કરશનભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 3 ૨૮૨૧૩
૨૮૮૩૫ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા કકશોરભાઈ સલખલાલ કલયાણ પલર સોસાયટી 5 ૨૮૨૧૧
૨૮૩૬૧ ૦૯ લોહાનગર કારેલીયા રમેશભાઈ જગરામભાઇ લોધા નો વાર્ો 6 ૨૯૯૫૧
૨૮૮૩૪ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા કકશોરભાઈ પે્રમસીંગ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૨૧૦
૨૯૦૫૮ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા હસમલખભાઈ પ્રમસીંગ કલયાણ પલર સોસાયટી 3 ૨૮૨૦૯
૨૮૯૧૧ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા નીવતનભાઈ જગરામભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 3 ૨૮૨૦૮
૨૯૦૭૨ ૦૯ ખાટચી વાર્ જરોલી રમેશભાઈ જગતવસિંહ ખાચર્ી વાસ 3 ૨૮૩૯૩
૨૯૦૭૧ ૦૯ ખાટચી વાર્ જરોલી નારણભાઈ જગતસીંહ ખાચર્ી વાસ 4 ૨૮૪૦૩
૨૮૧૬૦ ૦૯ લોહાનગર ઉગરેશા શકંરભાઈ મોહનભાઇ લોહ નગર 5 ૨૯૯૩૯
૨૮૧૫૪ ૦૯ લોહાનગર ઉગરેશા જગદીશભાઈ રાકેશભાઇ લોહ નગર 4 ૩૦૦૯૦
૨૯૧૯૦ ૦૯ લોહાનગર ઠાકોર ભલપતભાઈ નાથલભાઇ લોહ નગર 5 ૩૦૦૮૭
૩૦૩૩૫ ૦૯ લોહાનગર વાઘેલા અમલબેન વશવાબેન લોહ નગર 3 ૩૦૦૩૮
૩૦૪૩૪ ૦૯ લોહાનગર વાચણીયા વવજયભાઈ ભગવાનજી લોહ નગર 6 ૩૦૦૫૨
૨૯૪૯૯ ૦૯ લોહાનગર પરમાર અવનલ વેરશીભાઇ લોહનગર 4 ૩૦૦૩૩
૨૯૨૦૨ ૦૯ લોહાનગર ર્ાભી અર્લ ડન મનાભાઇ લોહનગર 6 ૩૦૦૮૮
૨૯૨૦૭ ૦૯ લોહાનગર ર્ાભી ગોવવિંદભાઈ અરજન લોહનગર 3 ૩૦૦૯૩
૩૦૫૭૨ ૦૯ લોહાનગર સચાનીયા રમેશ ચતલરભાઇ લોહનગર 6 ૩૦૦૯૨
૨૮૫૦૦ ૦૯ લોહાનગર ગૌસ્વામી અરવવિંદગીરી ધનગીરી લોહનગર 6 ૩૦૦૭૭
૨૮૨૧૦ ૦૯ લોહાનગર કલકાવા ભાનલબેન બટલકભાઇ લોહનગર 3 ૨૯૯૮૯
૨૯૫૧૪ ૦૯ લોહાનગર પરમાર ઉષાબેન વેરશીભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૯૪૧
૨૯૧૧૨ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જાદવ મલકેશભાઈ છનલભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 2 ૨૮૨૫૮
૨૯૧૧૦ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જાદવ ભાવેશભાઈ છનલભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 2 ૨૮૨૫૭
૨૯૧૦૫ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જાદવ વનવતનભાઈ છનલભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 6 ૨૮૨૫૬
૨૯૧૨૫ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જાદવ લખનભાઈ મદદભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 2 ૨૮૨૫૪
૨૮૯૪૬ ૦૯ લોહાનગર જરીયા ભરતભાઈ ભાવસીહભાઈ કલયાણ પલર સોસાયટી 2 ૨૯૯૪૨
૨૮૭૮૮ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા અજયભાઈ ખલશાલવસિંહ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૨૪૫
૨૮૪૬૨ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ ગોંર્લીયા રીમાબેન રમેશભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૨૦૫
૨૯૧૨૩ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જાદવ લક્ષ્મીબેન વવષ્નલભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 1 ૨૮૨૩૯
૨૯૧૩૨ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જાદવ સજંયભાઈ સલધમભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૨૩૫
૨૯૧૩૦ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જાદવ સલકલાલભાઈ આત્મારામ કલયાણ પલર સોસાયટી 5 ૨૮૨૩૪
૨૯૧૨૦ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જાદવ રવવભાઈ રમેશભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૨૪૮
૨૮૯૩૩ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા પાવતઁીબેન પ્રમસીંગ કલયાણ પલર સોસાયટી 1 ૨૮૧૯૯
૨૮૫૮૦ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ ચલર્ાસામા યલવરાજવસિંહ વવક્રમવસિંહ કલયાણ પલર સોસાયટી 3 ૨૮૨૦૧
૨૯૦૫૫ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા હરેશભાઈ ચલનીભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૧૯૬
૨૮૯૪૭ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા ભરતભાઈ રાયચદં કલયાણ પલર સોસાયટી 2 ૨૮૧૮૩
૨૯૦૯૬ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જાર્ેજા સલરજબા જીલીભા કલયાણ પલર સોસાયટી 1 ૨૮૧૯૨
૨૮૯૪૧ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા ભગવતસીંગ રામસીંગ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૧૮૪
૨૮૩૬૩ ૦૯ લોહાનગર કારેલીયા રવવભાઈ જયંવતભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 2 ૨૯૯૪૫
૨૮૩૬૫ ૦૯ લોહાનગર કારેલીયા સલરેશભાઈ જગરામભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 5 ૨૯૯૪૬
૨૮૨૬૫ ૦૯ ખાટચી વાર્ કટારીયા હણલમાબેન હસનભાઇ ખાચર્ી વાસ 3 ૨૮૩૮૮
૩૦૫૦૩ ૦૯ ખાટચી વાર્ શેખ અહમેદભાઈ હલસેનભાઇ ખાચર્ી વાસ 5 ૨૮૩૮૭

૨૮૩૭૭ ૦૯ ખાટચી વાર્ કાલાવકર્યા પાસીનભાઈ વજીદભાઇ ખાચર્ી વાસ 5 ૨૮૪૭૪
૩૦૪૮૪ ૦૯ લોહાનગર કોનપરીયા સલરેશભાઈ ભગવાનજી લોહ નગર 4 ૨૯૯૬૨
૩૦૬૭૮ ૦૯ લોહાનગર સીતાપલરીયા ભરતકલમાર શકંરભાઇ લોહ નગર 5 ૨૯૯૫૦
૨૯૬૯૬ ૦૯ લોહાનગર પાર્ણલયા રાજેશભાઈ ભગવાનભાઇ લોહનગર 4 ૨૯૯૫૪
૩૦૩૨૬ ૦૯ લોહાનગર વાઘરી ઇશ્વરભાઈ મનસલખભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૯૫૫
૨૯૯૨૭ ૦૯ લોહાનગર મકવાણા રમેશભાઈ વાલજીભાઇ લોહનગર 5 ૨૯૯૬૦
૩૦૨૦૯ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની રોજાસરા કદપકભાઈ નાથાભાઇ ઉધોગનગર 2 ૨૮૧૫૬
૨૮૪૭૬ ૦૯ લોહાનગર ગોસાઇ મનલજી શીવજી લોહ નગર 4 ૨૯૯૨૬
૨૮૮૯૭ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા નટલભાઈ ફુલસીંગ મનહર પ્લોટ 7 ૨૮૨૯૫
૨૮૮૦૧ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા અવશ્વન ફુલસીંગ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૩૬૬
૩૦૦૪૭ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ મોકરીયા કનલભાઈ ર્ાયાભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 6 ૨૮૩૮૩
૩૦૦૫૧ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ મોકરીયા લક્ષ્મણભાઈ ર્ાયાભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૩૮૦
૩૦૦૪૯ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ મોકરીયા દલધીબેન ર્ાહયાભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 2 ૨૮૩૪૪
૨૯૦૩૮ ૦૯ મનહર પ્લોટ જરીયા શ્યામબેન લાલસીંહભાઇ મનહર પ્લોટ 1 ૨૯૨૦૪
૨૯૦૦૧ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ ચૌહાણ રાજેશભાઇ બચલભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 6 ૨૮૩૩૩
૨૯૦૩૯ ૦૯ મનહર પ્લોટ જરીયા શૈલેષભાઈ પ્રવવણભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૨૯૧૯૭
૨૮૭૯૬ ૦૯ મનહર પ્લોટ જરીયા અમીતભાઈ પ્રવવણભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૨૯૨૦૬
૨૮૯૧૨ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા પકંજભાઈ માનસીંગભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૩૫૧



૨૮૯૨૬ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા પરશોતમભાઈ ગગંારામ કલયાણ પલર સોસાયટી 2 ૨૮૩૫૨
૨૮૯૪૩ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા ભરતભાઈ પરસોતમભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૩૫૩
૨૯૧૫૦ ૦૯ લોહાનગર જોટાણીયા કહમ્મતભાઈ વાલજીભાઇ લોહ નગર 5 ૨૯૯૮૧
૨૯૮૩૦ ૦૯ લોહાનગર બારર્ ખોડલભાઈ હકરવસિંગભાઇ લોહ નગર 4 ૨૯૯૭૭
૨૯૮૩૧ ૦૯ લોહાનગર બારર્ રાધાબેન હકરવસિંહ લોહનગર 2 ૨૯૯૬૩
૨૮૮૫૧ ૦૯ મનહર પ્લોટ જરીયા ચરંકાતંભાઈ દયાળસીંગ મનહર પ્લોટ 4 ૨૯૨૦૮
૨૮૮૯૧ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા કદલીપભાઈ ણભખલભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 5 ૨૮૨૪૩
૨૯૦૨૨ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા વવજયભાઈ દોલતસીંગ મનહર પ્લોટ 4 ૨૮૩૫૪
૨૮૮૪૮ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા ગૌરીબેન હીનાબેન કલયાણ પલર સોસાયટી 2 ૨૮૩૫૫
૨૯૦૬૪ ૦૯ મનહર પ્લોટ જરીયા હસંાબેન પ્રતાપભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૨૯૨૧૧
૨૮૮૮૦ ૦૯ મનહર પ્લોટ જરીયા દયાળસીંગ રામસીંગ મનહર પ્લોટ 2 ૨૯૨૦૭
૨૮૨૯૨ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ કનેકરયા પ્રવવણભાઈ લાલસીંગભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 7 ૨૮૨૪૨
૨૮૯૨૪ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા પરેશભાઈ માનસીંગ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૧૮૬
૨૯૦૪૮ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા સવવતાબેન ચદંલલાલ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૧૮૧
૨૮૮૦૬ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા બચલભાઈ મોહનભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૧૮૨
૨૮૮૬૦ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા જગદીશભાઈ ધરમશીભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૧૯૧
૨૮૮૫૪ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા ણચન્દ્દલભાઈ ધરમવસિંગભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 5 ૨૮૧૮૯
૩૦૭૪૯ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી ચીમનભાઈ પ્રવવણભાઇ લોહનગર 5 ૨૯૯૭૦
૩૦૭૮૫ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી પ્રવવણભાઈ ટપલભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૯૬૯
૨૯૫૨૯ ૦૯ લોહાનગર પરમાર કકશોરભાઈ ભનલભાઇ લોહનગર 3 ૨૯૯૬૬
૨૮૩૪૩ ૦૯ લોહાનગર કાનજીયા રમણભાઈ દેવજીભાઇ લોહનગર 4 ૨૯૯૭૪
૨૯૨૪૬ ૦૯ લોહાનગર દલદરેચા નરેશભાઈ બાબલભાઇ લોહનગર 4 ૩૦૦૧૦
૨૯૮૬૫ ૦૯ લોહાનગર ભાટી વાલભાઈ રામભાઇ લોહનગર 8 ૩૦૦૦૯
૩૦૭૩૧ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી કાનાભાઈ વાલાભાઇ લોહનગર 7 ૩૦૦૦૮
૨૯૮૬૨ ૦૯ લોહાનગર ભાટી પ્રાગજીભાઈ હામાભાઇ લોહનગર 4 ૩૦૦૦૭
૨૯૪૯૪ ૦૯ લોહાનગર પ્રજાપતી ભગલરામ વવરગલરામ લોહનગર 7 ૨૯૯૩૬
૩૦૧૬૯ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની રાઠોર્ રતનવસિંહ માધલસીંહ ઉધોગનગર 5 ૨૮૧૪૩
૩૦૧૧૬ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની રાઠોર્ અશોકભાઈ માધલભાઇ ઉધોગનગર 4 ૨૮૧૪૫
૨૯૩૮૧ ૦૯ લોહાનગર ધોલકીયા મનસલખભાઈ નાનજીભાઇ લોહનગર 5 ૨૯૯૩૭
૩૦૧૬૪ ૦૯ લોહાનગર રાઠોર્ મહશે રમણીકભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૯૨૩
૩૦૨૭૮ ૦૯ લોહાનગર વઢીયારા અશોક ભના લોહનગર 2 ૨૯૯૨૨
૩૦૨૯૦ ૦૯ લોહાનગર વઢીયારા ભરત ભના લોહનગર 2 ૨૯૯૨૧
૩૦૨૯૫ ૦૯ લોહાનગર વઢીયારા મનલ ભના લોહનગર 2 ૨૯૯૧૯
૩૦૨૮૪ ૦૯ લોહાનગર વઢીયારા તળશીભાઈ ભનાભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૯૧૮
૩૦૨૮૭ ૦૯ લોહાનગર વઢીયારા નદંલભાઈ મોહનભાઇ લોહનગર 7 ૨૯૯૧૭
૩૦૦૩૭ ૦૯ લોહાનગર મીઠાપરા પકંજભાઈ શવજીભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૯૧૬
૩૦૦૪૧ ૦૯ લોહાનગર મીઠાપરા રામલભાઈ લવજીભાઇ લોહનગર 3 ૨૯૯૫૭
૨૮૪૩૧ ૦૯ લોહાનગર ખોનપરીયા નટલભાઈ શવજીભાઇ લોહનગર 4 ૨૯૯૫૬
૨૮૪૩૩ ૦૯ લોહાનગર ખોનપરીયા શવજીભાઈ માવજીભાઇ લોહનગર 4 ૨૯૯૩૮
૨૯૪૪૨ ૦૯ લોહાનગર પઢીયાર મહશેભાઈ બાબલભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 3 ૩૦૦૭૩
૩૦૭૨૯ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી કાનાભાઈ કાળુભાઇ લોહનગર 4 ૩૦૦૭૦
૨૯૬૯૦ ૦૯ લોહાનગર પાટીલ અવનલ રામભાઇ લોહનગર 5 ૩૦૦૫૬

૩૦૨૬૫ ૦૯ લોહાનગર વકઢયારા
ભગવાનજીભા
ઈ ઇસાભાઇ લોહનગર 5 ૩૦૦૬૭

૩૦૨૬૦ ૦૯ લોહાનગર વકઢયારા કનલભાઈ ઇશાભાઇ લોહનગર 5 ૩૦૦૭૮
૨૮૩૨૯ ૦૯ લોહાનગર કલવરીયા રસીક ઘનજીભાઇ લોહનગર 4 ૩૦૦૬૫

૨૮૫૪૧ ૦૯ લોહાનગર ચલર્ાસમા પરશોતમભાઈ નટલભાઇ લોહનગર 5 ૩૦૦૬૪
૨૮૯૫૫ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા મલકેશભાઈ મોહનભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૨૬૦
૨૮૯૯૯ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા રવવભાઈ રૂપસીંગ કલયાણ પલર સોસાયટી 3 ૨૮૨૧૯
૨૯૦૧૮ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા લીલાબેન ચલનીભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 3 ૨૮૨૪૬
૨૮૯૧૭ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા પ્રવવણભાઈ ચલનીભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 2 ૨૮૨૦૭
૨૯૫૯૮ ૦૯ લોહાનગર પરમાર મલકેશ રામજીભાઇ લોહનગર 5 ૩૦૦૬૩
૩૦૮૧૧ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી મનસલખભાઈ ટપલભાઇ લોહનગર 6 ૩૦૦૬૮
૨૮૪૭૪ ૦૯ લોહાનગર ગોસાઇ વનરધભાઈ રામચદંર લોહનગર 2 ૩૦૦૫૭
૩૦૦૩૦ ૦૯ લોહાનગર માવકર્યા સરર્લભાઈ કાવંતભાઇ લોહનગર 8 ૩૦૦૨૦
૩૦૮૬૬ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી સજંયભાઈ બહાદલ રભાઇ લોહનગર 5 ૩૦૦૧૯
૩૦૨૪૮ ૦૯ લોહાનગર વર્ેચા રાર્લભાઈ શકંરઙાઇ લોહનગર 5 ૩૦૦૧૮
૨૯૫૫૧ ૦૯ લોહાનગર પરમાર જીવનભાઈ વવરાભાઇ લોહનગર 4 ૩૦૦૪૫
૨૯૨૦૯ ૦૯ લોહાનગર ર્ાભી નારણભાઈ કેશલભઆઇ લોહનગર 5 ૩૦૦૫૧
૩૦૨૬૭ ૦૯ લોહાનગર વકઢયારા રૂપચદંભાઈ મણાભાઇ લોહનગર 4 ૩૦૦૪૯
૩૦૮૩૭ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી રવસકભાઈ બા્લભાઇ લોહનગર 7 ૩૦૦૩૪
૩૦૮૦૭ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી મનલભાઇ નાનજીભાઇ લોહ નગર 6 ૩૦૦૫૫
૨૯૫૬૦ ૦૯ લોહાનગર પરમાર કદનેશભાઈ નટલભાઇ લોહ નગર 5 ૩૦૦૪૨
૩૦૭૦૦ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી અજયભાઈ બહાદલ રભાઇ લોહ નગર 6 ૩૦૦૪૧
૩૦૨૫૦ ૦૯ લોહાનગર વરીયા ગનીભાઇ હલસેનભાઇ લોહ નગર 2 ૩૦૦૪૦
૨૮૮૩૯ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા ગીતાબેન શાતંીલાલ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૨૧૬
૨૮૮૧૬ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા કનકવસિંહ જયસીંહ કલયાણ પલર સોસાયટી 3 ૨૮૨૩૨
૨૮૫૫૫ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ ચલર્ાસમા રઘલવીરસીંગ છોંટલભા કલયાણ પલર સોસાયટી 5 ૨૮૨૧૮
૨૮૯૦૭ ૦૯ લોહાનગર જરીયા વનલેશભાઈ નટવરલાલ કલયાણ પલર સોસાયટી 5 ૨૯૩૮૫
૨૮૯૯૪ ૦૯ લોહાનગર જરીયા રમેશભાઈ ગોપાલભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 2 ૨૯૩૮૬
૩૦૨૫૨ ૦૯ લોહાનગર વર્ીયા જોહરાબેન હલસેનભાઇ લોહનગર 1 ૨૯૩૯૦
૨૯૨૫૪ ૦૯ લોહાનગર દરજી ખલાબલદીન મલનસીરજા લોહનગર 3 ૨૯૩૮૧
૨૯૨૫૮ ૦૯ લોહાનગર દરજી મલન્નાભાઈ યલવનસભાઇ લોહનગર 3 ૨૯૩૯૨



૨૯૨૫૭ ૦૯ લોહાનગર દરજી નસીમભાઈ અહમદભાઇ લોહનગર 3 ૨૯૩૯૩
૨૯૩૦૦ ૦૯ લોહાનગર દલવાર્ી મહમંદભાઈ હાશગંભાઇ લોહનગર 5 ૨૯૩૯૬
૩૦૭૯૯ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી ભાનલભાઈ લવજીભાઇ લોહનગર 5 ૨૯૩૯૭
૨૮૫૭૨ ૦૯ લોહાનગર ચલર્ાસમા સાગર પરશોતમભાઇ લોહનગર 4 ૨૯૩૫૧
૩૦૪૩૮ ૦૯ લોહાનગર વાજંા લખલભાઈ મોહનભાઇ લોહનગર 6 ૨૯૨૯૨
૩૦૭૪૭ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી ચીમનભાઈ પ્રવવણભાઇ લોહનગર 4 ૨૯૨૮૫
૨૮૫૩૪ ૦૯ લોહાનગર ચલર્ાસમા ચદલ ંભાઈ રવજીભાઇ લોહનગર 6 ૨૯૩૧૪
૨૯૭૦૮ ૦૯ લોહાનગર પાતાણી સજંયભાઈ ગોવવિંદભાઇ લોહનગર 5 ૨૯૩૨૭
૨૯૯૮૧ ૦૯ લોહાનગર મલલીયા નાનજીભાઈ નાથાભાઇ લોહ નગર 2 ૨૯૩૨૯
૨૯૯૮૩ ૦૯ લોહાનગર મલલીયા ભનલભાઈ નાનજીભાઇ લોહ નગર 3 ૨૯૩૩૦
૨૯૮૯૩ ૦૯ લોહાનગર મકવાણા જયાબેન મનસલખભાઇ લોહ નગર 5 ૨૯૩૪૩
૨૯૦૭૪ ૦૯ લોહાનગર જવાર્ીયા સજંયભાઈ બાબલભાઇ લોહ નગર 6 ૨૯૩૩૬
૩૦૬૧૭ ૦૯ લોહાનગર સરૈયા વવજયભાઈ મીકાભાઇ લોહ નગર 5 ૨૯૪૫૦
૩૦૦૯૪ ૦૯ લોહાનગર રૂઘાતલા ભલપતભાઈ હીરાભાઇ લોહ નગર 5 ૨૯૪૪૯
૨૮૭૦૦ ૦૯ ખાટચી વાર્ ચૌહાણ ઝાકીર યલસલફ ખાચર્ી વાસ 4 ૨૮૩૯૪
૨૯૧૬૪ ૦૯ ખાટચી વાર્ ઝારં્લીયા અબ્દલલરઝાક આમદભાઇ ખાચર્ી વાસ 6 ૨૮૪૪૮
૨૮૬૭૬ ૦૯ ખાટચી વાર્ ચૌહાણ ઇમરાનભાઈ જમાલભાઇ ખાચર્ી વાસ 2 ૨૮૪૮૭
૨૮૪૬૪ ૦૯ ખાટચી વાર્ ગોંર્લીયા હલસેનભાઈ સલલેમાનભાઇ ખાચર્ી વાસ 7 ૨૮૪૮૫

૨૯૭૮૪ ૦૯ ખાટચી વાર્ બેલીમ સીકંદર હાજી ચાદંભાઇ ખાચર્ી વાસ 5 ૨૮૪૮૩

૨૯૭૬૩ ૦૯ ખાટચી વાર્ બેલીમ અબ્બાસભાઈ હાજી ચાદંભાઇ ખાચર્ી વાસ 2 ૨૮૪૮૧
૨૮૫૪૦ ૦૯ લોહાનગર ચલર્ાસમા પ્રકાશભાઈ રતનભાઇ લોહનગર 3 ૨૯૫૨૧
૨૮૧૯૫ ૦૯ લોહાનગર ઓગાણીયા ધલળાભાઈ લેબાભાઇ લોહનગર 7 ૨૯૫૦૨
૨૮૩૨૧ ૦૯ લોહાનગર કલાર્ીયા રાર્લભાઈ ચોથાભાઇ લોહનગર 4 ૨૯૫૨૩
૨૮૩૧૬ ૦૯ લોહાનગર કલાર્ીયા નીતીન ચોપાભાઇ લોહનગર 4 ૨૯૫૨૨
૩૦૨૮૦ ૦૯ લોહાનગર વઢીયારા કનલભાઈ ઇસાભાઇ લોહનગર 5 ૨૯૫૨૦
૩૦૨૮૮ ૦૯ લોહાનગર વઢીયારા પે્રમભાઈ રોકહતભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૫૨૯
૨૮૩૧૭ ૦૯ લોહાનગર કલાર્ીયા નીતીન શોભના લોહનગર 5 ૨૯૫૧૮
૨૮૪૩૬ ૦૯ લોહાનગર ગલખા મહને્દ્રભાઈ બાકંીલાલ લોહનગર 5 ૨૯૩૩૫
૨૯૭૦૫ ૦૯ લોહાનગર પાતાણી શૈલેષ કાનજીભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૩૧૬
૨૯૪૮૩ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની પતારીયા કૈલાશભાઈ ચપંારામ ઉધોગનગર 5 ૨૮૧૬૫
૩૦૭૭૭ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી વનલેષભાઈ દેવવસિંહભાઇ ઉધોગનગર 3 ૨૯૩૩૭
૨૮૭૧૫ ૦૯ ખાટચી વાર્ ચૌહાણ બીબલબેન યલસલનભાઇ ખાચર્ી વાસ 2 ૨૮૪૬૧
૨૮૬૯૫ ૦૯ ખાટચી વાર્ ચૌહાણ ર્લસફ યલસલફ ખાચર્ી વાસ 3 ૨૮૪૯૭
૨૮૬૭૧ ૦૯ ખાટચી વાર્ ચૌહાણ ઇબ્રાકહમ યલસલફ ખાચર્ી વાસ 4 ૨૮૫૦૧

૨૯૭૬૮ ૦૯ ખાટચી વાર્ બેલીમ આસીફ ફકીર મહોમ્મદ ખાચર્ી વાસ 3 ૨૮૫૦૨

૨૯૭૭૬ ૦૯ ખાટચી વાર્ બેલીમ ઝાહીદ ઇસ્માઇલભાઇ ખાચર્ી વાસ 4 ૨૮૪૯૨

૨૮૭૪૭ ૦૯ ખાટચી વાર્ ચૌહાણ હ્લબેન ગફારભાઇ ખાચર્ી વાસ 2 ૨૮૪૮૯

૨૯૨૧૬ ૦૯ ખાટચી વાર્ ર્ાભી વવપલલભાઈ નાથાભાઇ ખાચર્ી વાસ 4 ૨૮૪૩૧
૩૦૪૯૮ ૦૯ ખાટચી વાર્ શેખ અબ્બાસભાઈ ગલ્ લભાઇ ખાચર્ી વાસ 3 ૨૮૪૨૮
૨૮૨૪૫ ૦૯ ખાટચી વાર્ કટારીયા ગનીભાઈ હાસમભાઇ ખાચર્ી વાસ 2 ૨૮૪૨૨
૨૮૬૮૯ ૦૯ ખાટચી વાર્ ચૌહાણ ર્લબેદાબેન મોહમદભાઇ ખાચર્ી વાસ 3 ૨૮૩૯૬
૩૦૫૯૯ ૦૯ ખાટચી વાર્ સલમાના સમીરભાઈ મોહમ્મદભાઇ ખાચર્ી વાસ 3 ૨૮૪૩૨

૩૦૭૧૯ ૦૯ હરીજન વાસ સોલકંી આસબભાઈ રામજીભાઇ હરીજનવાસ 6 ૩૦૮૩૮

૨૮૭૬૦ ૦૯ હરીજન વાસ જેઠવા વવજયભાઈ ધીરજભાઇ હરીજનવાસ 4 ૩૦૮૩૫

૨૯૫૪૭ ૦૯ હરીજન વાસ પરમાર છગનભાઈ ભીખાભાઇ હરીજનવાસ 5 ૩૦૮૪૩

૩૦૩૪૧ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા કાળુભાઈ રામભાઇ હરીજનવાસ 4 ૩૦૮૨૫
૩૦૮૫૭ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી વવજયાબેન છગનભાઇ ઉધોગનગર-કોલોની 2 ૨૯૩૩૧
૨૯૨૨૯ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની ર્ોર્ીયા હમેતંવસિંહ રવજીભાઇ ઉધોગનગર-કોલોની 5 ૨૮૧૫૦
૩૦૪૬૮ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની વાળા ભરતવસિંહ વશરામજી ઉધોગનગર-કોલોની 4 ૨૮૧૩૭
૨૯૫૨૪ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની પરમાર કાનજીભાઈ જીવાભાઇ ઉધોગનગર-કોલોની 3 ૨૮૧૫૯

૩૦૬૯૧ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની સોરા ઇમ્તીયાજભાઈ વલીભાઇ ઉધોગનગર.કોલોની 2 ૨૮૧૪૮
૨૯૧૪૭ ૦૯ લોહાનગર જોટાણીયા નાગજીભાઈ અરજણભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૨૮૨
૨૯૦૮૦ ૦૯ લોહાનગર જેસાણી રામભાઈ નરવસિંહભાઇ લોહનગર 5 ૨૯૨૭૧
૩૦૧૦૩ ૦૯ લોહાનગર રાજપરા જાદવભાઈ પોલાભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૨૮૦
૩૦૧૧૦ ૦૯ લોહાનગર રાજપરા સોનાબેન પોલાભાઇ લોહનગર 1 ૨૯૨૮૮
૨૯૯૦૪ ૦૯ લોહાનગર મકવાણા નાનજીભાઈ ભાદાભાઇ લોહનગર 4 ૨૯૨૭૬
૨૯૯૧૮ ૦૯ લોહાનગર મકવાણા ભલપતભાઈ ભાદાભાઇ લોહનગર 5 ૨૯૨૭૫

૨૯૫૧૯ ૦૯ હરીજન વાસ પરમાર કૈલાશભાઈ શ્યામભાઇ હરીજન વાસ 4 ૩૦૭૯૨

૨૮૫૬૯ ૦૯ હરીજન વાસ ચલર્ાસમા શાતંાબેન દેવવસિંહ હરીજન વાસ 1 ૩૦૮૪૪

૩૦૪૧૨ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા લાભલબેન કદનેશભાઇ હરીજન વાસ 1 ૩૦૮૬૭

૨૯૫૩૮ ૦૯ હરીજન વાસ પરમાર ચેતનભાઈ નાથાભાઇ હરીજન વાસ 4 ૩૦૮૭૨

૨૯૪૨૪ ૦૯ હરીજન વાસ પઠાણ કકરમખાન મહમેલદીન હરીજન વાસ 4 ૩૦૮૬૩



૨૯૭૬૬ ૦૯ ખાટચી વાર્ બેલીમ આસીફ અબ્બાસભાઇ ખાચર્ી વાસ 3 ૨૮૪૨૪
૨૮૧૩૨ ૦૯ ખાટચી વાર્ અસલાણી અબ્દલલ શકલરભાઇ ખાચર્ી વાસ 4 ૨૮૪૩૫
૨૯૨૯૬ ૦૯ ખાટચી વાર્ દલવાર્ી ર્લલીબેન દાઉદભાઇ ખાચર્ી વાસ 1 ૨૮૪૩૬
૨૯૨૮૫ ૦૯ ખાટચી વાર્ દલવાર્ી ઇસ્લામભાઈ સીદીકભાઇ ખાચર્ી વાસ 2 ૨૮૪૩૭
૨૯૩૦૫ ૦૯ ખાટચી વાર્ દલવાર્ી મોહમ્મદભાઈ દાઉદભાઇ ખાચર્ી વાસ 2 ૨૮૪૩૮
૨૯૩૮૦ ૦૯ લોહાનગર ધધાણીયા મનસલખ સરતાનભાઇ લોહનગર 10 ૨૯૮૫૧
૨૮૧૬૫ ૦૯ લોહાનગર ઉગેશીયા કાળુભાઈ વશવાભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૮૫૨
૩૦૨૯૩ ૦૯ લોહાનગર વઢીયારા ભોજાભાઈ મણાભાઇ લોહનગર 5 ૨૯૮૫૩
૨૮૨૮૮ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની કર્ીયા સલલેમાનભાઈ હાસમભાઇ ઉધોગનગર-કોલોની 5 ૨૮૧૬૯
૩૦૬૨૯ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની સરવૈયા રમેશભાઈ સક્ષ્મણભાઇ ઉધોગનગર-કોલોની 6 ૨૮૧૬૭
૩૦૮૬૫ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી સચીન શ્યાનભાઇ લોહનગર 3 ૨૯૮૬૯

૨૮૧૧૧ ૦૯ લોહાનગર અગેસાણીયા પરસોતમભાઈ કાનજીભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૮૫૮
૨૯૭૨૬ ૦૯ લોહાનગર પીંજરા અકબરઅલી ઇદરીશભાઇ લોહનગર 5 ૨૯૮૬૦
૨૮૬૩૮ ૦૯ લોહાનગર ચાવર્ા શાન્દ્તાબેન મનોજભાઇ લોહનગર 1 ૨૯૮૬૨
૨૮૬૧૪ ૦૯ લોહાનગર ચાવર્ા વનતીનભાઈ મોહનભાઇ લોહનગર 5 ૨૯૮૬૩
૩૦૮૭૯ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી હમીરભાઈ પોપટભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૮૬૫
૩૦૬૨૭ ૦૯ લોહાનગર સરવૈયા ધીરૂભાઈ એન લોહનગર 2 ૨૯૮૬૬
૩૦૨૯૮ ૦૯ લોહાનગર વણોત કાળાભાઈ વશવાભાઇ લોહનગર 3 ૨૯૮૫૭
૩૦૭૩૫ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી કાળુભાઈ મેઘાભાઇ લોહનગર 3 ૨૯૮૨૯
૨૯૪૩૯ ૦૯ લોહાનગર પઢીયાર ભાવેશભાઈ બાબલભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૯૮૩૦
૨૮૫૩૧ ૦૯ ભસ્ક્તનગર સ્ટેશન પ્લોટ ચલર્ાસમા ખમાબા ગોવલભા કલયાણ પલર સોસાયટી 1 ૨૯૮૩૧
૩૦૬૦૩ ૦૯ લોહાનગર સૈયદ આસીફાબેન યાકલબખાન કલયાણ પલર સોસાયટી 6 ૨૯૮૩૪
૨૮૫૬૦ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ ચલર્ાસમા લાખલભા પ્રવવણવસિંહ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૩૪૮
૨૮૫૪૯ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ ચલર્ાસમા ભરતવસિંહ પ્રવવણવસિંહ કલયાણ પલર સોસાયટી 3 ૨૮૩૪૭
૨૮૫૭૫ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ ચલર્ાસમા હતે લબા પ્રવવણવસિંહ કલયાણ પલર સોસાયટી 1 ૨૮૩૩૧
૨૮૯૮૬ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા રૂપવસિંહ ખલશાલવસિંહ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૩૪૫
૨૮૮૯૯ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા નદંલ બેન જેઠાભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 1 ૨૮૩૪૦
૨૯૪૬૩ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ પતરીયા જયેશભાઈ ગારં્ાલાલ કલયાણ પલર સોસાયટી 3 ૨૮૩૩૭
૨૯૪૬૭ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ પતરીયા ધનીયાબેન ગારં્ાલાલ કલયાણ પલર સોસાયટી 1 ૨૮૩૭૫
૨૯૨૦૩ ૦૯ લોહાનગર ર્ાભી અર્લ ડન મનાભાઇ લોહનગર 6 ૨૯૮૩૭
૨૯૬૩૯ ૦૯ લોહાનગર પરમાર લાભભાઈ નાનજીભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૮૪૦
૩૦૩૦૦ ૦૯ લોહાનગર વણોત વવજય કાળાભાઇ લોહનગર 3 ૨૯૮૪૧
૨૯૩૪૫ ૦૯ લોહાનગર દેવીપલજક અશોકભાઈ ણખમભાઇ લોહનગર 4 ૨૯૮૪૩
૩૦૨૭૦ ૦૯ લોહાનગર વકઢયારા રવસકભાઈ છગનભાઇ લોહનગર 5 ૨૯૮૪૬
૨૮૫૬૫ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ ચલર્ાસમા વવક્રમવસિંહ નારણજી કલયાણ પલર સોસાયટી 2 ૨૮૩૭૬
૨૯૧૦૦ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જાદવ છનલભાઈ ગોપાલભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 2 ૨૮૩૮૧
૨૮૯૭૨ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા માનસીંગ જયસીંગ કલયાણ પલર સોસાયટી 5 ૨૮૩૬૧
૨૯૦૫૦ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા સવવતાબેન ભાવલસીંગભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 2 ૨૮૩૬૨
૨૮૯૯૧ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા રમેશભાઈ ખલશાલસીંગ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૩૬૩
૨૮૪૬૩ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ ગોંર્લીયા રીમાબેન રમેશભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૩૬૫
૨૯૧૧૪ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જાદવ મહશેભાઈ ભીખાભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 5 ૨૮૩૬૦
૨૯૦૯૮ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ માગગારોળી અશોકભાઈ મોતીરામ કલયાણ પલર સોસાયટી 3 ૨૮૩૬૯
૩૦૨૧૩ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ રોમન પ્રકાશભાઈ જીવનભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 3 ૨૮૩૭૦
૨૮૮૯૩ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા ધનયાબેન જગરામભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 1 ૨૮૩૭૪
૨૯૦૧૩ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા રાયસીંગભાઈ ખલશાલભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 3 ૨૮૨૮૧
૨૯૦૮૪ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જાર્ેજા ખલમાનભાઈ જી્લભા કલયાણ પલર સોસાયટી 6 ૨૮૨૮૩
૨૯૦૨૫ ૦૯ લોહાનગર જરીયા વવજયભાઈ ભગવતસીંગ કલયાણ પલર સોસાયટી 3 ૨૯૯૦૩
૨૮૯૭૪ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા મીનાબેન ભગવતસીંગ કલયાણ પલર સોસાયટી 1 ૨૮૨૮૭
૨૮૩૫૭ ૦૯ લોહાનગર કારેલીયા જ્યતંીભાઈ જગરામભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૯૮૬૮
૩૦૫૦૧ ૦૯ ખાટચી વાર્ શેખ અહમેદભાઈ હલસેનભાઇ ખાચર્ી વાસ 5 ૨૮૪૭૦

૨૮૩૦૩ ૦૯ ખાટચી વાર્ કલરેશી અબ્દલલભાઈ કાકદરભાઇ ખાચર્ી વાસ 5 ૨૮૪૭૧

૩૦૫૧૪ ૦૯ ખાટચી વાર્ શેખ કલબરાબેન અકબરભાઇ ખાચર્ી વાસ 6 ૨૮૪૭૨
૨૮૧૫૮ ૦૯ લોહાનગર ઉગરેશા પોપટભાઈ ર્ાહયાભાઇ લોહ નગર 2 ૨૯૮૯૫
૩૦૪૮૦ ૦૯ કલ ંબલીયાપરા કોનપરીયા રલપાબેન જગદીશભાઈ લોહ નગર ૫ ૩૦૦૨૪
૩૦૪૮૨ ૦૯ લોહાનગર વાણેકીયા ભાઈલાલભાઈ વેલજીભાઈ લોહ નગર 6 ૨૯૮૯૯
૨૮૮૨૩ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા કરશનભાઈ ચલનીભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 5 ૨૮૨૦૬
૩૦૪૪૨ ૦૯ લોહાનગર વાણચીયા ભગવાનજી સવજીભાઇ લોહ નગર 2 ૨૯૯૦૦
૩૦૬૬૮ ૦૯ લોહાનગર વશયાળ ભાવેશભાઈ હમીરભાઇ લોહનગર 6 ૨૯૮૯૨
૨૯૨૪૦ ૦૯ લોહાનગર દેગામા પ્રવવણભાઈ મેરૂભાઇ લોહનગર 1 ૨૯૯૦૪
૨૮૯૩૮ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા બાબલભાઈ મણીલાલ કલયાણ પલર સોસાયટી 2 ૨૮૨૬૫
૨૮૮૭૦ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા જામલબેન કહરાલાલ કલયાણ પલર સોસાયટી 3 ૨૮૨૬૬
૨૮૮૬૪ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા જયેશભાઈ કહરાલાલ કલયાણ પલર સોસાયટી 2 ૨૮૨૬૭
૨૮૭૮૭ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા અર્લનઁભાઈ ફુલસીંગ કલયાણ પલર સોસાયટી 3 ૨૮૨૬૮
૨૯૦૧૦ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા રામીબેન ફુલસીંગ કલયાણ પલર સોસાયટી 1 ૨૮૨૬૨
૨૮૮૪૬ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા ગૌરીબેન નારણભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 2 ૨૮૨૭૪
૨૮૮૭૯ ૦૯ મનહર પ્લોટ જરીયા દયાળસીંગ રામસીંગ મનહર પ્લોટ 2 ૨૯૧૯૮
૨૯૦૩૭ ૦૯ મનહર પ્લોટ જરીયા શ્યામબેન લાલસીંહભાઇ મનહર પ્લોટ 1 ૨૯૨૧૩
૨૮૯૩૧ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ સેંગરા પલષ્પાબેન લાલસીંગ કલયાણ પલર સોસાયટી 2 ૨૮૨૭૭
૨૮૮૨૭ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા કેશરબેન ગારં્ાલાલ કલયાણ પલર સોસાયટી 1 ૨૮૩૧૫
૨૯૦૧૬ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા લક્ષ્મીબેન માનસીંગ કલયાણ પલર સોસાયટી 1 ૨૮૩૧૬
૨૮૯૬૮ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા મહશેભાઈ મનસલખભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 6 ૨૮૩૧૭
૨૮૫૮૩ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ ચલર્ાસામા કહતેન્દ્રવસિંહ વવક્રમવસિંહ કલયાણ પલર સોસાયટી 2 ૨૮૩૩૦



૨૮૮૭૫ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા ર્ાયાભાઈ લાલવસિંહ કલયાણ પલર સોસાયટી 2 ૨૮૩૨૩
૨૯૦૨૭ ૦૯ લોહાનગર જરીયા વવજયભાઈ ભાવસીંગ કલયાણ પલર સોસાયટી 5 ૨૯૯૦૭
૨૮૮૨૫ ૦૯ ગવલીવાર્ જરીયા કરશનભાઈ વશવલાલભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૫૧૬
૨૯૦૩૩ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા વવપીનભાઈ કરશનભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૩૨૫
૨૮૯૬૪ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા મનોજભાઈ કરશનભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 5 ૨૮૩૨૬
૨૮૮૩૩ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા કકશોરભાઈ પે્રમસીંગ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૩૦૫
૨૯૧૬૦ ૦૯ ખાટચી વાર્ ઝરીયા રૂકમણીબેન રામસીંગભાઇ ખાચર્ી વાસ 5 ૨૮૪૭૭
૨૮૮૧૪ ૦૯ ખાટચી વાર્ જરીયા ઉમેશભાઈ ખલશાલભાઇ ખાચર્ી વાસ 5 ૨૮૪૮૦
૩૦૮૮૭ ૦૯ લોહાનગર ભેમાણી શકંરભાઈ નાથાભાઇ લોહ નગર 3 ૨૯૯૧૦
૨૮૧૫૬ ૦૯ લોહાનગર ઉગરેશા પ્રકાશભાઈ રાકેશભાઇ લોહ નગર 2 ૨૯૮૮૧
૩૦૩૭૨ ૦૯ લોહાનગર વાઘેલા બચલભાઈ વાઘજીભાઇ લોહ નગર 2 ૨૯૯૦૧
૩૦૩૫૦ ૦૯ લોહાનગર વાઘેલા જગદીશભાઈ બચલભાઇ લોહ નગર 3 ૨૯૮૭૨
૩૦૪૦૩ ૦૯ લોહાનગર વાઘેલા રમેશભાઈ બચલભાઇ લોહ નગર 5 ૨૯૮૭૩
૩૦૮૮૪ ૦૯ લોહાનગર સોઢા ધીરૂભાઈ મોહનભાઇ લોહ નગર 2 ૨૯૮૭૪
૩૦૮૮૨ ૦૯ લોહાનગર સોઢા દીપકભાઈ ધીરૂભાઇ લોહ નગર 2 ૨૯૮૭૫
૨૯૭૧૧ ૦૯ લોહાનગર પાતાણી સલનીલભાઈ કાનજીભાઇ લોહ નગર 5 ૨૯૮૯૧
૨૯૬૯૯ ૦૯ લોહાનગર પાતાણી દયાબેન કાનજીભાઇ લોહ નગર 1 ૨૯૮૮૦
૨૯૭૦૨ ૦૯ લોહાનગર પાતાણી રામભાઈ કાનજીભાઇ લોહ નગર 1 ૨૯૮૮૨
૨૯૩૫૩ ૦૯ લોહાનગર દેસાણી સલરેશભાઈ કાનજીભાઇ લોહ નગર 2 ૨૯૮૮૩
૨૯૦૭૮ ૦૯ લોહાનગર જેસાણી મનોજભાઈ કાનજીભાઇ લોહ નગર 3 ૨૯૮૮૪
૨૯૧૪૮ ૦૯ લોહાનગર જોટાણીયા વાલજીભાઈ અરજણભાઇ લોહ નગર 1 ૨૯૮૮૬
૩૦૧૯૨ ૦૯ લોહાનગર રાઠોર્ હસંાબેન કકશોરભાઇ લોહ નગર 2 ૨૯૮૮૭
૩૦૦૯૬ ૦૯ લોહાનગર રન્દ્ધી મહબેલબભાઈ અમીરભાઇ લોહનગર 5 ૨૯૮૮૮
૨૯૮૨૯ ૦૯ લોહાનગર બારર્ ખોડલભાઈ હકરવસિંગભાઇ લોહ નગર 4 ૨૯૮૮૯
૨૮૩૫૫ ૦૯ લોહાનગર કારેલી. મકહપત અર્લનઁભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૨૯૮૨૫
૨૮૮૫૨ ૦૯ મનહર પ્લોટ જરીયા ચરંકાતંભાઈ દયાળસીંગ મનહર પ્લોટ 4 ૨૯૨૦૩
૨૯૦૬૧ ૦૯ મનહર પ્લોટ જરીયા હસમલખભાઈ ભીખલભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૨૯૨૦૨
૨૯૦૨૩ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા વવજયભાઈ દોલતસીંગ મનહર પ્લોટ 4 ૨૮૩૧૦
૨૮૯૦૫ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા નવવનભાઈ દયાળસીંગ મનહર પ્લોટ 4 ૨૮૩૦૯
૨૮૯૩૫ ૦૯ મનહર પ્લોટ જરીયા પાવતઁીબેન ભીખાભાઇ મનહર પ્લોટ 1 ૨૯૨૦૧
૨૮૯૨૦ ૦૯ મનહર પ્લોટ જરીયા પ્રવવણભાઈ દોલતસીંહ મનહર પ્લોટ 3 ૨૯૧૯૯
૨૮૨૯૩ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ કનેરીયા મહશેભાઈ લાલસીંગ મફતયલ 5 ૨૮૩૧૨
૨૮૮૬૬ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા જયાબેન મણીરામ કલયાણ પલર સોસાયટી 2 ૨૮૩૦૧
૨૯૪૧૫ ૦૯ લોહાનગર પટેલ રાજકલમાર વવપતરામ લોહનગર 5 ૨૯૮૩૬
૨૯૩૮૭ ૦૯ લોહાનગર ધોળકીયા સદંીપભાઈ મનસલખભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૭૬૩
૨૯૬૫૪ ૦૯ લોહાનગર પરમાર સજંયભાઈ બહાદલ રભાઇ લોહનગર 6 ૨૯૭૬૪
૩૦૮૫૧ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી વવજયભાઈ પ્રવવણભાઇ લોહનગર 7 ૨૯૭૬૬
૩૦૭૮૪ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી પ્રવવણભાઈ ટપલભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૭૬૮
૨૮૫૫૪ ૦૯ લોહાનગર ચલર્ાસમા મનજીભાઈ ભાણભાઇ લોહનગર 6 ૨૯૭૬૯
૨૮૫૨૭ ૦૯ લોહાનગર ચલર્ાસમા અશોકભાઈ મગનભાઇ લોહનગર 4 ૨૯૭૭૦
૩૦૭૬૩ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી કદનેશભાઈ દેવજીભાઇ લોહનગર 8 ૨૯૭૭૨
૩૦૧૯૩ ૦૯ લોહાનગર રાઠોર્ કહરાબેન છગનભાઇ લોહનગર 1 ૨૯૭૬૨
૨૮૩૪૨ ૦૯ લોહાનગર કાનજીયા રમણભાઈ દેવજીભાઇ લોહનગર 4 ૨૯૭૭૪
૩૦૭૬૭ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી કદવાળીબેન ખોર્ાભાઇ લોહનગર 1 ૨૯૭૭૫
૨૯૨૪૮ ૦૯ લોહાનગર દલદરેચા બાબલભાઈ ઓધવદાસ લોહનગર 7 ૨૯૭૭૬
૩૦૮૦૬ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી મેઘજીભાઈ ઘેલાભાઇ લોહનગર 4 ૨૯૭૭૩
૩૦૮૩૨ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી રમલભાઈ મેઘજીભાઈ લોહનગર 8 ૨૯૭૭૧
૨૮૯૮૯ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા રૂપસીંગભાઈ માનસીંગભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 5 ૨૮૩૨૪
૨૮૭૯૧ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા અવનલભાઈ રૂપસીંગભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 2 ૨૮૨૮૮
૨૯૫૯૯ ૦૯ લોહાનગર પરમાર મલકેશ રામજીભાઇ લોહનગર 5 ૨૯૭૪૨
૩૦૭૪૫ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી ગોવવિંદભાઈ સવાભાઇ લોહનગર 6 ૨૯૭૪૩
૩૦૭૧૧ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી અશોકભાઈ છગનભાઇ લોહનગર 3 ૨૯૭૪૪
૩૦૭૫૧ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી છગનભાઈ બાબાભાઇ લોહનગર 5 ૨૯૭૪૫
૨૯૩૭૬ ૦૯ લોહાનગર ધલધરોની ભીખાભાઈ પોપટભાઇ લોહનગર 7 ૨૯૭૪૭
૨૯૯૦૯ ૦૯ લોહાનગર મકવાણા પ્રકાશભાઈ અમલભાઇ લોહનગર 5 ૨૯૭૪૮
૩૦૦૨૮ ૦૯ લોહાનગર માવકર્યા કાતંીભાઈ સાદલભાઇ લોહનગર 3 ૨૯૭૪૯
૩૦૮૩૦ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી રમલભાઈ જેસીંહભાઇ લોહનગર 4 ૨૯૭૫૩
૨૮૭૨૨ ૦૯ લોહાનગર ચૌહાણ મલકેશભાઈ રામજીભાઇ લોહનગર 7 ૨૯૭૫૪
૨૮૭૦૯ ૦૯ લોહાનગર ચૌહાણ વનલેશભાઈ રામજીભાઇ લોહનગર 5 ૨૯૭૫૫
૨૮૭૩૭ ૦૯ લોહાનગર ચૌહાણ રામજીભાઈ ભલાભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૭૫૬
૨૮૭૭૧ ૦૯ લોહાનગર જયેશ પે્રમભાઈ પ્રભલરામ લોહનગર 5 ૨૯૭૫૭
૨૯૨૧૨ ૦૯ લોહાનગર ર્ાભી મલનાભાઈ કેશલભાઇ લોહનગર 4 ૨૯૭૫૯
૩૦૭૭૫ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી નારણભાઈ મેઘજીભાઇ લોહનગર 7 ૨૯૭૫૦
૨૯૪૧૧ ૦૯ લોહાનગર પટેલ જયશકંર મોતીલાલ લોહનગર 4 ૨૯૮૦૬
૨૯૮૮૩ ૦૯ લોહાનગર મકવાણા કરશનભાઈ બાબલભાઇ લોહનગર 3 ૨૯૮૦૭
૩૦૭૭૩ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી નરવસિંહભાઈ ગોબરભાઇ લોહનગર 4 ૨૯૮૦૮
૨૮૬૨૦ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની ચાવર્ા પ્રવવણભાઈ પે્રમજીભાઇ ઉધોગનગર 4 ૨૮૧૭૨
૨૯૨૧૮ ૦૯ લોહાનગર ર્ાભી હરસલખભાઈ ભીખાભાઇ લોહ નગર 6 ૨૯૮૧૦
૩૦૭૦૨ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી અજયભાઈ બહાદલ રભાઇ લોહ નગર 6 ૨૯૮૧૩
૩૦૪૯૦ ૦૯ લોહાનગર વવશ્વકમાઁ રામસીંગભાઈ માનસીંગભાઇ લોહ નગર 5 ૨૯૮૧૫
૨૮૯૭૯ ૦૯ લોહાનગર જરીયા યોગેશભાઈ ભીખલભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 5 ૨૯૮૧૮
૨૯૮૯૦ ૦૯ લોહાનગર મકવાણા જયેશભાઈ જયવંતભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૮૧૯
૨૯૮૮૮ ૦૯ લોહાનગર મકવાણા જ્યતંીભાઈ મોહનભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૮૨૦
૨૯૨૮૧ ૦૯ લોહાનગર દલવાર્ી ઇકબાલ હાશગંભાઇ લોહનગર 4 ૨૯૮૧૬



૨૮૫૩૬ ૦૯ લોહાનગર ચલર્ાસમા કદનેશ પરશોતમભાઇ લોહનગર 5 ૨૯૭૮૭
૩૦૮૫૪ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી વવજયભાઈ બહાદલ રભાઇ લોહનગર 3 ૨૯૭૮૯
૨૯૩૮૪ ૦૯ લોહાનગર ધોળકીયા અરવવિંદભાઈ મોહનભાઇ લોહનગર 5 ૨૯૭૯૧
૩૦૭૮૩ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી પ્રવવણભાઈ ટપલભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૬૩૦
૩૦૭૧૩ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી અશોકભાઈ પ્રવવિઁણભાઇ લોહનગર 3 ૨૯૭૯૪
૨૮૫૫૮ ૦૯ લોહાનગર ચલર્ાસમા રવજીભાઈ ટપલભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૭૮૪
૨૮૫૭૮ ૦૯ લોહાનગર ચલર્ાસમા હમેીબેન વધકમબાટ લોહનગર 5 ૨૯૭૯૭
૨૮૫૪૬ ૦૯ લોહાનગર ચલર્ાસમા ભરતભાઈ રવજીભાઇ લોહનગરલોહનગર 5 ૨૯૭૯૮
૨૯૧૨૮ ૦૯ લોહાનગર જાદવ વવનલભાઈ મહને્દ્રભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૮૦૦
૨૯૯૨૪ ૦૯ લોહાનગર મકવાણા મનોજભાઈ મનસલખભાઇ લોહ નગર 4 ૨૯૮૯૦
૩૦૬૧૪ ૦૯ લોહાનગર સરૈયા મીકાભાઈ પલનાભાઇ લોહ નગર 2 ૨૯૩૬૩
૨૮૪૯૫ ૦૯ લોહાનગર ગોહીલ કમલેષ ભાવવસિંગભાઇ લોહ નગર 3 ૨૯૩૬૬
૨૮૪૯૭ ૦૯ લોહાનગર ગોહીલ ભાવસીંગ માવજીભાઇ લોહ નગર 5 ૨૯૩૬૭
૨૯૩૯૦ ૦૯ ખાટચી વાર્ નકરબાબલ બીબીબેન આમદભાઇ ખાચર્ી વાસ 3 ૨૮૪૬૭
૨૮૬૯૦ ૦૯ ખાટચી વાર્ ચૌહાણ જમાલભાઈ અબલભાઇ ખાચર્ી વાસ 5 ૨૮૪૬૪
૨૯૮૩૮ ૦૯ ખાટચી વાર્ બાલીયા રહીમ જમાલભાઇ ખાચર્ી વાસ 3 ૨૮૪૬૨

૨૯૭૮૮ ૦૯ ખાટચી વાર્ બેલીમ હાજી ચાદંભાઈ આમદભાઇ ખાચર્ી વાસ 2 ૨૮૪૯૯

૨૯૭૬૨ ૦૯ ખાટચી વાર્ બેલીમ અબ્બન
ફકીર 

મહોમ્મદભાઇ ખાચર્ી વાસ 5 ૨૮૪૨૬
૨૮૩૪૭ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની કામલીયા કહતેન્દ્રવસિંહ કદલીપવસિંહ ઉધોગનગર 4 ૨૮૧૩૮

૩૦૧૫૪ ૦૯ લોહાનગર રાઠોર્ ભાવેશભાઈ માધલભાઇ ઉધોગનગર 3 ૨૯૩૬૮

૨૮૬૯૮ ૦૯ લોહાનગર ચૌહાણ જીવીબેન દેવજીભાઇ ઉધોગનગર 5 ૨૯૩૬૯
૨૯૭૨૧ ૦૯ લોહાનગર પીંજારા નીયામતભાઈ ક્લભાઇ લોહ નગર 6 ૨૯૩૮૦
૨૯૬૪૫ ૦૯ લોહાનગર પરમાર વીરજીભાઈ જયસીંહભાઇ લોહ નગર 6 ૨૯૩૭૧
૩૦૭૩૬ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી કાળુભાઈ રામવસિંગભાઇ લોહ નગર 6 ૨૯૩૬૨
૨૯૪૯૬ ૦૯ લોહાનગર પરમાર અજયભાઈ વવજયભાઇ લોહ નગર 2 ૨૯૩૭૩
૨૯૬૨૮ ૦૯ લોહાનગર પરમાર રાર્લભાઈ જેસીંગભાઇ લોહ નગર 4 ૨૯૩૭૪
૨૯૨૪૨ ૦૯ લોહાનગર દેગામા રાર્લભાઈ મેરાભાઇ લોહનગર 3 ૨૯૩૭૫
૨૯૩૮૨ ૦૯ લોહાનગર ધોલકીયા મનસલખભાઈ નાનજીભાઇ લોહનગર 5 ૨૯૩૭૬
૩૦૧૬૩ ૦૯ લોહાનગર રાઠોર્ મહશે રમણીકભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૩૭૭
૩૦૨૮૨ ૦૯ લોહાનગર વઢીયારા કમલેષ ભના લોહનગર 2 ૨૯૩૭૨
૩૦૨૮૫ ૦૯ લોહાનગર વઢીયારા તળશીભાઈ ભનાભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૩૪૫
૩૦૨૮૬ ૦૯ લોહાનગર વઢીયારા નદંલભાઈ મોહનભાઇ લોહનગર 7 ૨૯૩૪૬
૩૦૦૪૦ ૦૯ લોહાનગર મીઠાપરા રામલભાઈ લવજીભાઇ લોહનગર 3 ૨૯૩૪૮
૨૯૩૯૩ ૦૯ લોહાનગર નર્ીયાપરા રાજેશભાઈ નાથાભાઇ લોહનગર 4 ૨૯૩૬૧
૨૯૮૨૭ ૦૯ લોહાનગર બામણીયા જેરામભાઈ રણજીભાઇ લોહનગર 5 ૨૯૩૫૨
૩૦૧૯૯ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની રાબોની પ્રવીણભાઈ લવજીભાઇ ઉધોગનગર 7 ૨૮૧૭૩
૩૦૭૩૯ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી કકશન કાળુભાઇ લોહનગર 4 ૨૯૩૫૬
૨૮૩૧૪ ૦૯ લોહાનગર કલાર્ીયા ચોપાભાઈ અરજણભાઇ લોહનગર 5 ૨૯૪૦૨
૩૦૪૭૪ ૦૯ લોહાનગર વાસર્ા મનોજ પોપટભાઇ લોહનગર 1 ૨૯૪૦૫
૩૦૨૮૯ ૦૯ લોહાનગર વઢીયારા પે્રમભાઈ રોકહતભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૪૦૭
૨૮૩૧૮ ૦૯ લોહાનગર કલાર્ીયા નીતીન શોભના લોહનગર 5 ૨૯૪૧૮
૨૯૯૫૯ ૦૯ લોહાનગર મેર વધરૂભાઈ ખેમજીભાઇ લોહનગર 5 ૨૯૪૦૯
૨૯૭૦૪ ૦૯ લોહાનગર પાતાણી શૈલેષ કાનજીભાઇ લોહનગર 2 ૨૯૪૧૧
૨૮૭૫૭ ૦૯ લોહાનગર છોરા રામજીભાઈ અમીરભાઇ લોહ નગર 6 ૨૯૪૧૩
૨૯૨૧૪ ૦૯ લોહાનગર ર્ાભી રામજીભાઈ જીવાભાઇ લોહ નગર 5 ૨૯૪૧૪
૩૦૮૭૭ ૦૯ લોહાનગર સોલકંી હમેતંભાઈ ભીખાભાઇ લોહનગર 3 ૨૯૪૧૭
૨૮૭૫૨ ૦૯ ખાટચી વાર્ ચૌહાણ હલસેનાબેન હાસમભાઇ ખાચર્ી વાસ 3 ૨૮૪૨૫
૨૮૬૬૫ ૦૯ ખાટચી વાર્ ચૌહાણ ઇકબાલ યલસલફ ખાચર્ી વાસ 5 ૨૮૪૨૩

૨૯૭૭૪ ૦૯ ખાટચી વાર્ બેલીમ ઇસ્માઇલ શેરૂભાઇ ખાચર્ી વાસ 2 ૨૮૪૧૫

૨૯૭૭૧ ૦૯ ખાટચી વાર્ બેલીમ ઇરફાન યલસલફભાઇ ખાચર્ી વાસ 3 ૨૮૪૧૩

૨૮૬૭૩ ૦૯ ખાટચી વાર્ ચૌહાણ ઇમરાનભાઈ ગફારભાઇ ખાચર્ી વાસ 3 ૨૮૪૧૧

૨૮૭૩૨ ૦૯ ખાટચી વાર્ ચૌહાણ મહોમ્મદ ગફારભાઇ ખાચર્ી વાસ 3 ૨૮૪૧૦

૨૯૯૪૩ ૦૯ ખાટચી વાર્ મણગલ સલીમ રકહમભાઇ ખાચર્ી વાસ 5 ૨૮૪૦૮

૨૯૨૦૫ ૦૯ ખાટચી વાર્ ર્ાભી ખેમીબેન નાથાભાઇ ખાચર્ી વાસ 1 ૨૮૪૪૫
૨૮૨૫૮ ૦૯ ખાટચી વાર્ કટારીયા દાઉદભાઇ રહમેાનભાઇ ખાચર્ી વાસ 5 ૨૮૪૨૦
૩૦૪૯૬ ૦૯ ખાટચી વાર્ શેખ અકબાલ ગલ્ લભાઇ ખાચર્ી વાસ 4 ૨૮૪૫૭
૨૮૨૫૦ ૦૯ ખાટચી વાર્ કટારીયા મહબે લબભાઈ ગનીભાઇ ખાચર્ી વાસ 4 ૨૮૪૫૪
૨૮૬૬૨ ૦૯ ખાટચી વાર્ ચૌહાણ આયશાબેન ઉસલનબેન ખાચર્ી વાસ 2 ૨૮૪૫૩
૨૮૬૮૮ ૦૯ ખાટચી વાર્ ચૌહાણ ર્લબેદાબેન મોહમદભાઇ ખાચર્ી વાસ 3 ૨૮૪૫૨
૨૮૬૬૧ ૦૯ ખાટચી વાર્ ચૌહાણ આર્લબેન ગનીભાઇ ખાચર્ી વાસ 4 ૨૮૪૫૧
૨૮૬૬૮ ૦૯ ખાટચી વાર્ ચૌહાણ ઇકબાલભાઈ ગનીભાઇ ખાચર્ી વાસ 3 ૨૮૪૫૦

૩૦૮૫૮ ૦૯ હરીજન વાસ સોલકંી વવનોદભાઈ રામજીભાઇ હરીજનવાસ 5 ૩૦૮૫૪

૩૦૭૫૪ ૦૯ હરીજન વાસ સોલકંી જગદીશભાઈ રામજીભાઇ હરીજનવાસ 5 ૩૦૮૫૨

૨૮૭૫૯ ૦૯ હરીજન વાસ જેઠવા વવજયભાઈ ધીરજભાઇ હરીજનવાસ 4 ૩૦૮૭૧



૨૮૨૯૮ ૦૯ હરીજન વાસ કબીરા ગોપાલભાઈ જીવરાજભાઇ હરીજનવાસ 5 ૩૦૮૫૦

૩૦૩૬૧ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા કદપકભાઈ અમીરભાઇ હરીજનવાસ 4 ૩૦૮૮૪

૨૮૪૧૭ ૦૯ હરીજન વાસ ખીમાણીયા કાન્દ્તીભાઈ લક્ષ્મણભાઇ હરીજનવાસ 5 ૩૦૮૭૩

૩૦૩૮૧ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા મધલભાઈ છગનભાઇ હરીજનવાસ 3 ૩૦૮૫૫

૩૦૪૧૩ ૦૯ હરીજન વાસ વાઘેલા વાસલદેવ કદનેશભાઇ હરીજન વાસ 3 ૩૦૮૪૫

૨૯૫૬૯ ૦૯ હરીજન વાસ પરમાર નાથાભાઈ ખોર્ાભાઇ હરીજન વાસ 2 ૩૦૮૮૬

૨૯૫૫૪ ૦૯ હરીજન વાસ પરમાર દેવજીભાઈ નાથાભાઇ હરીજન વાસ 6 ૩૦૮૮૭

૨૯૫૧૬ ૦૯ હરીજન વાસ પરમાર કનાભાઈ નાથાભાઇ હરીજન વાસ 4 ૩૦૮૮૯

૨૯૪૨૩ ૦૯ હરીજન વાસ પઠાણ કકરમખાન મહમેલદીન હરીજન વાસ 4 ૩૦૭૮૫
૨૯૪૩૧ ૦૯ ખાટચી વાર્ પઠાણ શોરાબખાન બશીરખાન ખાચર્ી વાસ 3 ૨૮૪૫૯
૨૯૨૯૫ ૦૯ ખાટચી વાર્ દલવાર્ી ર્લલીબેન દાઉદભાઇ ખાચર્ી વાસ 1 ૨૮૪૪૩
૨૯૨૯૪ ૦૯ ખાટચી વાર્ દલવાર્ી જમાલભાઈ મોહમ્મદભાઇ ખાચર્ી વાસ 5 ૨૮૪૪૦

૩૦૬૭૧ ૦૯ હરીજન વાસ સીંગાર્ા મગનભાઈ અરજણભાઇ હરીજનવાસ 2 ૩૦૮૦૦

૩૦૬૭૨ ૦૯ હરીજન વાસ સીંગાર્ા મહશેભાઈ મગનભાઇ હરીજનવાસ 4 ૩૦૮૦૧
૨૮૭૯૫ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા અમરસીંગ રામપ્રસાદ કલયાણ પલર સોસાયટી 5 ૨૮૨૦૨
૨૮૮૫૦ ૦૯ કલયાણ સોસાયટી સામેનલ મફતીયલ જરીયા ઘનશ્યામ ચલનીભાઇ કલયાણ પલર સોસાયટી 4 ૨૮૧૯૮
૨૮૬૨૭ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની ચાવર્ા મહને્દ્ર નાનાલાલ ઉધોગનગર.કોલોની 4 ૨૮૧૪૭
૨૮૨૮૪ ૦૯ લોહાનગર કકર્યા મહબેલબભાઈ સલલતાનભાઇ ઉધોગનગર.કોલોની 3 ૨૯૩૮૪
૨૮૨૮૬ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની કર્ીયા ઉમરભાઈ સલલેમાનભાઇ ઉધોગનગર-કોલોની 4 ૨૮૧૭૭
૩૦૪૫૨ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની વારર્ પકંજભાઈ હકરવસિંગભાઇ ઉધોગનગર-કોલોની 4 ૨૮૧૪૬
૨૮૮૯૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા ધનવસિંગભાઈ ભીખલભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૩૩૮
૨૮૬૫૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ ચૌહાણ અવશ્વન અમતૃભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૩૭
૨૮૧૪૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ આયાર નરેશ દેવવસિંહ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૩૩૬
૨૮૮૧૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા ઉમેદવસિંહ દયારામવસિંહ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૩૫
૨૯૮૫૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ ભરવાર્ જશાભાઈ ભવાનભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૩૩૪
૨૯૭૫૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ બર્કકયા ઉજીબેન સોમાભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૩૨૪
૨૯૪૪૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતકરયા ભીખાભાઈ બટલકભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૩૨
૨૮૭૮૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા ભાવસીંગભાઈ ધનશીંગભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૪૧
૨૮૮૧૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા ઉમેદવસિંહ ભીખલભાઈ વવજયપ્લોટ 6 ૩૦૩૩૦
૨૯૪૭૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતરીયા સજંયભાઈ ગલલાબભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૩૨૯
૨૮૭૯૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા અમતૃલાલ દયારામ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૨૮
૨૮૧૨૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ અધેરા ચરંભાઈ વાધજીભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૩૨૭
૨૮૧૨૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ અધેરા કદનેશભાઈ વાઘજીભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૨૫
૨૯૦૨૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા વવજયભાઈ નવલવસિંગભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૩૬૧
૨૯૪૬૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતરીયા જયેન્દ્રભાઈ રૂપવસિંગભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૧૧૬
૨૯૪૭૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતરીયા રૂપવસિંગભાઈ ભાઈલાલભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૧૧૭
૨૯૪૫૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતરીયા જગદીશભાઈ હકરવસિંહ વવજયપ્લોટ 1 ૩૦૧૧૯
૨૯૦૪૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા શાન્દ્તાબેન કહમ્મતભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૧૨૦
૨૯૬૦૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ પરમાર મગનભાઈ પાચાભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૧૨૧
૨૯૫૩૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ પરમાર કકશોરભાઈ મગનભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૨૨
૨૮૯૦૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા નાથાલાલ ધનવસિંગભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૧૩૫
૨૮૯૦૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા નરેન્દ્રભાઈ નાથાભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૧૨૪
૨૮૮૩૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા ગભંીરભાઈ ધનસીંગભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૧૨૫
૨૮૯૧૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા પ્રતાપભાઈ હમેતંભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૩૯૯
૨૮૯૨૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા પરેશભાઈ પ્રતાપભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૧૨૮
૩૦૦૫૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ મોટલીયા ધનવસિંગ લાલવસિંગ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૩૨૩

૨૯૮૫૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ ભટ્ટી પ્રકાશભાઈ રામજીભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૧૨૬

૨૯૮૫૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ ભટ્ટી રાહલલકલમાર રામજીભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૧૧૩

૨૯૦૬૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા કહતેશભાઈ મોહનભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૩૨

૨૯૦૩૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા વીરસીંગભાઈ મોહનભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૨૭

૨૮૧૮૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ ઉતેરીયા પાચંાભાઈ કાનજીભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૧૩૦

૨૮૧૮૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ ઉમેરીયા સલનીલભાઈ પાન્દ્ચાભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૩૧

૨૮૯૦૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા વનલેષભાઈ હમેરાજભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૧૨૩

૨૯૦૫૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા હમેરાજભાઈ નાથાભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૩૪

૩૦૪૯૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ વવસેન દયાલસીંગ રામસીંગ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૧૧૫

૩૦૪૯૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ વીસેન રામસીંગ જાનકીસીંગ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૨૯
૨૯૬૮૫ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની પલમલલીતા કાનજીભાઈ શીવાભાઇ ઉધોગનગર-કોલોની 3 ૨૮૧૬૧
૨૯૪૪૫ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની પતકરયા કૈલાશભાઈ ચપંારામભાઇ ઉધોગનગર-કોલોની 5 ૨૮૧૫૪



૨૮૨૭૧ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની કંર્ીયા
ટીપલસ લલતાન
ભાઈ સલલેમાનભાઈ ઉધોગનગર.કોલોની 2 ૨૮૧૭૮

૩૦૭૨૫ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની સોલકંી કવાગં લાલ મનાભાઇ ઉધોગનગર કોલોની 5 ૨૮૧૬૪

૩૦૫૯૦ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની સમા ઓસમણ આમદભાઇ ઉધોગનગર કોલોની 2 ૨૮૧૬૬
૨૯૪૨૭ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની પઠાણ હવમદાબેન મહોબતખાન ઉધોગનગર.કોલોની 2 ૨૮૧૬૩
૨૯૪૭૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતરીયા પ્રવવણભાઈ બટલકભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૨૦૯
૨૯૪૭૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતરીયા મનોજકલમાર અમતૃલાલ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૨૦૬
૨૯૪૫૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતરીયા કકશોરભાઈ અમતૃલાલ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૨૦૫
૨૯૪૬૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતરીયા જીતેન્દ્રભાઈ માણેકલાલ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૨૦૪
૨૯૪૫૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતરીયા ગલમાનભાઈ સલખલાલભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૦૩
૨૮૪૮૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ ગોહલે રાર્લભાઈ મગનભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૦૨
૨૯૪૭૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતરીયા બાબલભાઈ ભાઈલાલ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૦૧
૨૯૫૦૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ પરમાર અમતૃલાલ છગનલાલ વવજયપ્લોટ 8 ૩૦૨૦૦
૨૯૫૫૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ પરમાર કદનેશભાઈ છગનલાલ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૧૯૮
૨૯૧૬૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ ઝાપંટીયા રામજીભાઈ ભીખાભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૧૯૭
૨૯૨૧૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ ર્ાભી મલકેશભાઈ ગટલભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૮૪

૨૮૧૦૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ અગેરા રઘલભાઈ ભગવાનજીભાઈ વવજયપ્લોટ 6 ૩૦૧૯૫

૩૦૭૮૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ સોલકંી પ્રવવણભાઈ રામજીભાઈ વવજયપ્લોટ 6 ૩૦૨૦૭

૨૮૩૯૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ ખર્લરીયા નરેન્દ્ર ધનસીંગભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૧૯૩

૨૮૩૯૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ ખર્લ કરયા પ્રભાતસીંગ ધનસીંગભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૧૯૨

૨૮૩૯૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ ખર્લ કરયા મનોજભાઈ નરેન્દ્રભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૧૩૭

૨૮૩૯૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ ખર્લરીયા દલસલખભાઈ બાબલભાઈ વવજયપ્લોટ 6 ૩૦૧૯૦

૨૯૮૫૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ ભટ્ટી રામજીભાઈ છગનભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૧૮૮

૨૮૧૧૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ અગેરા હસમલખભાઈ નારણભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૮૭

૨૮૧૩૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ અમેર સવવતાબેન નારણભાઈ વવજયપ્લોટ 1 ૩૦૧૮૬
૩૦૨૪૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ લોધા રાધેકકશન જહકરવસિંગ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૮૫
૨૮૬૪૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ ચોટણલયા નાથાલાલ ત લલશીભાઈ 5 ૩૦૨૧૯
૨૮૮૦૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા ઉદેવસિંગ નાનલવસિંગ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૨૨૧
૩૦૮૧૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ સોલકંી મનજીભાઈ સલરાભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૧૯૬
૩૦૧૯૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ રાઠોર્ હકરવસિંગ ગગનભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૨૩૦
૩૦૧૨૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ રાઠોર્ ખોડલ વસિંહ હકરવસિંહ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૨૯
૨૯૫૯૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ પરમાર બહાદલ રભાઈ દાનવસિંગભાઈ વવજયપ્લોટ 1 ૩૦૨૨૮
૨૯૮૬૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ ભાર્ણલયા સલમવતબેન વશરામભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૨૨૭
૩૦૨૪૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ લોધા મનીષભાઈ જગદીશભાઈ વવજયપ્લોટ 6 ૩૦૨૨૬
૩૦૧૪૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ રાઠોર્ ભલપતભાઈ પ્રતાપભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૨૨૫
૩૦૧૭૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ રાઠોર્ રમેશબેન રમેશબાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૨૪
૩૦૧૮૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ રાઠોર્ શારદાબેન રમેશભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૨૨૩
૨૮૨૬૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ કર્પાતર ગોવવિંદભાઈ વેલજીભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૨૨
૨૯૧૦૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ જાદવ ભારતીબેન ગોકળભાઈ વવજયપ્લોટ 6 ૩૦૨૨૦
૨૯૪૩૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ પર્ાયા વવજયાબેન દેવજીભાઈ વવજયપ્લોટ 1 ૩૦૨૩૨
૨૮૨૦૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ કલકર્ીયા જર્ીબેન લીંબાભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૨૧૭
૨૯૪૬૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતરીયા જ્યતંીભાઈ રતીભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૨૧૬
૨૯૬૮૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ પરસોર્ા બાબલભાઈ ભરૂાભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૨૧૫

૨૮૯૦૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા નરેન્દ્રભાઈ પરસોતમભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૨૧૪
૩૦૬૮૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ સોઢા શાન્દ્તાબેન બચલભાઈ વવજયપ્લોટ 1 ૩૦૨૧૩

૨૮૯૨૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા પરસોતમભાઈ માનસીંગભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૨૧૨
૨૮૮૭૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા ત લલશીબેન માનસીંગભાઈ વવજયપ્લોટ 1 ૩૦૨૧૧
૨૯૬૪૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ પરમાર વલલભભાઈ દેવજીભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૨૧૦
૨૮૯૫૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા ભીમસીંગ જેસીંગભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૭૨
૨૮૯૬૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા મનોજભાઈ ભીમવસિંગભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૨૩૧
૩૦૬૮૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ સોઢા અશોકભાઈ બચલભાઈ વવજયપ્લોટ 9 ૩૦૧૯૪
૩૦૬૮૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ સોઢા લલીતભાઈ બચલભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૧૫૮

૨૯૦૬૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ અશયા પરસોતમભાઈ રણજીતભાઇ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૧૫૭
૨૮૮૩૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા કાશીબેન સલખલાલભાઈ વવજયપ્લોટ 1 ૩૦૧૫૬
૩૦૭૨૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ સોલકંી કમલેષ કકશોરભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૫૫
૨૮૪૮૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ ગોહલે બહાદલ રવસિંહ રૂપવસિંહ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૫૪
૨૯૫૦૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ પરમાર અર્લ ડનવસિંહ કેશલભા વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૫૩
૨૯૦૨૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા વવજયવસિંહ ગલમાનવસિંહ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૫૨
૨૮૮૮૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા દેવીસીંગ ચલનીલાલ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૫૧
૨૮૯૫૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા મગનલાલ દયારામ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૧૫૦
૨૯૦૦૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા રાજેશભાઈ ભગવાનજી વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૧૪૯
૨૯૦૦૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા રાર્લભાઈ કહરવાલે વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૩૬
૨૯૮૪૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ બાવરીયા કકશોરભાઈ સવજીભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૧૪૫
૨૯૧૫૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ જોષી નરેન્દ્રભાઈ બચલભાઈ 3 ૩૦૧૪૪
૨૮૮૫૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા જગદીશ રામવસિંગ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૧૪૩



૨૮૮૪૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા ગીરીશભાઈ રામવસિંગભાઈ વવજયપ્લોટ 6 ૩૦૧૪૨
૨૯૫૬૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ પરમાર ગજાનદંભાઈ પરસોતમભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૪૦
૨૮૯૬૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા મનોજભાઈ બીજલભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૩૯
૨૯૧૦૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ જાદવ ભરતભાઈ ગોકળભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૩૮
૨૯૦૯૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ જાદવ અશોકભાઈ ગોકળભાઈ વવજયપ્લોટ 6 ૩૦૧૭૦
૨૮૨૭૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ કર્વાતર અશોકભાઈ વેલજીભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૪૬
૩૦૬૭૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ સીતાપરા માનસીંગભાઈ ભીમજીભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૧૪૮
૩૦૬૫૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ વસતાપ્રા જીવનભાઈ વસ્તાભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૮૨
૨૯૪૮૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતરીયા સજંયભાઈ બાબલભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૧૮૧
૨૯૪૭૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતરીયા નદંાબેન બાબલભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૧૮૦
૩૦૭૭૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ સોલકંી નીરૂબેન અરવવિંદભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૧૭૯
૨૯૧૮૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ ટોણળયા ભલપતભાઈ સોન્દ્ર્ાભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૧૭૮
૨૯૧૮૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ ટોણળયા શાસ્ન્દ્તબેન સલર્ાભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૧૭૭
૩૦૬૭૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ સીતાપરા શાન્દ્તાબેન ભીમજીભાઈ વવજયપ્લોટ 1 ૩૦૧૭૬
૨૮૯૭૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા માધલસીંગ દયારામ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૭૫
૨૮૮૧૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા ઉમેશભાઈ ખલશાલભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૧૭૪
૨૮૮૦૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા અશોકભાઈ ભલપતભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૧૭૩
૨૮૯૪૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા ભલપતભાઈ કનઈભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૧૬૦
૨૮૯૩૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા બાદલ રભાઈ જોસીંગભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૧૭૧
૨૮૮૦૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા અવશ્વનભાઈ સોટલભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૧૮૩
૨૯૬૬૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ પરમાર સલરજબા કેશલભા વવજયપ્લોટ 1 ૩૦૧૬૯
૨૯૬૭૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ પરમાર હમેતંવસિંહ કેશલભા વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૬૭
૨૯૫૪૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ પરમાર જયેન્દ્રભાઈ નાથાભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૬૬
૨૮૭૨૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ ચૌહાણ મધલબેન હરીવસિંહ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૬૫
૨૯૫૩૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ પરમાર ખોર્ાભાઈ રામજીભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૧૬૩
૨૮૮૬૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા જેસીંગભાઈ લક્ષ્મણભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૧૬૨
૨૯૮૪૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ બાવરીયા પરસોતમ સવજીભાઈ વવજયપ્લોટ 7 ૩૦૧૬૧
૨૯૪૭૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતરીયા લાલસીંગ કદલીપભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૩૧૧
૨૮૯૫૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા મણીબેન પરસોતમભાઈ વવજયપ્લોટ 1 ૩૦૪૩૩
૨૯૮૪૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ બાવરીયા મહને્દ્રભાઈ પરસોતમભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૪૨૯
૨૮૯૬૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા મનહરભાઈ માનસીંગભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૪૧૭

૨૮૯૨૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા પરસોતમભાઈ ધનસીંગભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૪૨૬
૨૮૧૦૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ ભાવનાબેન ભરતભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૪૪૧
૨૯૮૭૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ ભીરગલદંીયા હકરવસિંગ ગોપાલભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૪૩૫
૩૦૪૧૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ વાઘેલા વવજયભાઈ જીવણભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૪૨૭
૩૦૩૫૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ વાઘેલા જયરાજ જીવણભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૪૨૪
૨૯૪૫૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતરીયા ગોપાલભાઈ બાબલભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૪૨૩
૨૯૪૬૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતરીયા પ્રવવણભાઈ નારણભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૪૨૨
૨૯૧૮૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ ટોળીયા મલકેશ સોન્દ્ર્ાભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૪૨૧
૨૯૧૮૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ ટોળીયા ગલીબેન કાળુભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૪૨૦
૨૯૧૮૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ ટોળીયા જગદીશભાઈ કાળુભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૪૧૯
૨૯૧૮૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ ટોળીયા મયાભાઈ કાળુભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૪૧૮
૩૦૮૯૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ કહવરાલે દેવીદાસભાઈ બસંીભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૪૨૫
૩૦૮૯૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ કહવરાલે વવનોદભાઈ દેવીદાસ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૪૪૨
૩૦૫૫૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ શાહમદાર કાસમસા કરીમશા વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૪૪૭
૨૮૯૫૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા મલકેશભાઈ છોટાભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૪૫૧
૨૯૪૬૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતરીયા પ્રવવણભાઈ નેસીગભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૪૫૩
૨૯૨૨૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ ર્ોર્ીયા રણજીતવસિંહ નટવરવસિંહ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૪૫૦
૩૦૦૨૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ માળવીયા બા્લભાઇ ભીખાભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૪૪૮
૨૮૧૦૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ વ્રજલાલ જમનાદાસ રામવનવાસ 5 ૩૦૪૪૫
૨૯૨૨૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ ર્ોર્ીયા ભીમજીભાઈ મોહનભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૪૩૬
૨૯૬૦૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ પરમાર મનીષભાઈ રામજીભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૪૪૪
૨૮૧૧૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ અજાલી શકંરલાલ રામજીભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૪૫૪
૨૮૧૭૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ ઉતેરીયા કદનેશભાઈ ચનાભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૪૪૩
૨૮૧૭૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ ઉતેરીયા છગનભાઈ ઉકાભાઈ વવજયપ્લોટ 6 ૩૦૪૪૦
૨૮૭૧૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ ચૌહાણ ભલપેન્દ્ર નાનજીભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૪૩૮

૨૮૯૧૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ ઝરીયા પ્રતાપવસિંહ કરમશીભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૪૩૭

૨૮૮૧૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા કનૈયાભાઈ મનલભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૪૩૯

૨૯૦૦૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા રાજેશભાઈ મનલભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૪૫૨
૨૮૮૭૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા દયારામ સલમેરલાલ વવજયપ્લોટ 6 ૩૦૪૩૦

૨૮૮૫૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા જગદીશભાઈ ધનસીંગભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૮૦

૨૮૮૮૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા કદણલપભાઈ ઘનસીંગભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૯૬

૨૮૮૯૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા ધનસીંગ ધરતીસીંગ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૩૯૫
૨૮૮૮૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા દેવજીભાઈ જેસીંગભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૩૯૪
૨૮૯૮૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા રતનબેન ગોપાલવસિંગ વવજયપ્લોટ 1 ૩૦૩૯૩
૨૮૯૯૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરોલી રમેશભાઈ જગતવસિંહ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૩૯૨
૨૮૮૫૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા જગતવસિંહ ધનવસિંહ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૩૯૧
૨૮૨૦૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ કલકર્ીયા હસમલખભાઈ મોહનભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૯૦
૩૦૬૫૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ વસિંધવ રામાભાઈ ભીમાભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૩૭૯



૩૦૬૫૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ વસિંધવ ભીમાભાઈ દેવશીભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૩૮૮
૨૮૭૦૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ ચૌહાણ નરેશભાઈ પથલજી વવજયપ્લોટ 6 ૩૦૩૯૭
૨૯૪૬૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતરીયા કદલીપભાઈ પોપટભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૮૬
૨૯૪૭૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતરીયા રમેશભાઈ મણીલાલ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૩૮૪
૩૦૬૭૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ સીતાપરા મનસલખભાઈ ભીમજીભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૩૮૩

૨૯૦૪૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા સલરેશભાઈ ધનસીંગ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૩૮૨

૨૮૮૪૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા ગીરીશભાઈ ધનસીંગ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૩૮૧
૨૮૧૭૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ ઉતેરીયા જીતેન્દ્રભાઈ ચનાભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૩૮૭
૨૯૮૫૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ બોધા ભરતવસિંહ કરમવસિંહ વવજયપ્લોટ 6 ૩૦૩૮૯
૩૦૭૯૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ સોલકંી ભગવાનજી કાનજીભાઈ વવજયપ્લોટ 2 ૩૦૪૧૫
૨૯૨૨૪ ૦૯ વવજયપ્લોટ ર્ોર્ીયા ગભંીરવસિંહ ભીમજીભાઈ વવજયપ્લોટ 3 ૩૦૪૧૪
૨૯૨૨૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ ર્ોર્ીયા રાજેશવસિંહ ગભંીરવસિંહ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૪૧૩
૨૮૮૪૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા ગીરીશભાઈ છોટાભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૪૦૮
૨૮૩૫૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ કારેઠીયા વવનોદભાઈ બલધાભાઈ વવજયપ્લોટ 7 ૩૦૪૧૨
૨૮૩૪૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ કારેઠીયા બલધાભાઈ ભલરાભાઈ વવજયપ્લોટ 6 ૩૦૪૩૧
૨૮૩૫૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ કારેઠીયા રમેશભાઈ બલધાભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૪૧૧
૨૮૩૫૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ કારેઠીયા ભરતભાઈ બલધાભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૪૧૦
૨૮૩૫૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ કારેઠીયા કહતેશ બલધાભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૪૦૯
૨૮૬૫૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ ચોહાણ દેવલબેન ભલરાભાઈ વવજયપ્લોટ 1 ૩૦૩૯૮
૨૯૦૩૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા વવજયસીંગ માનસીંગભાઈ વવજયપ્લોટ 7 ૩૦૪૦૭
૨૯૨૨૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ ર્ોર્ીયા કકરીટભાઈ નટવરભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૪૧૬
૨૮૮૩૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા કકશોરભાઈ અમતૃલાલ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૪૦૫
૨૯૧૯૮ ૦૯ વવજયપ્લોટ ર્ાગંર ધીરલભાઈ અવશ્વનભાઈ ભકકતનગર 4 ૩૦૪૦૪

૨૯૪૫૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ પતરીયા અશોકભાઈ અમરશીભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૪૦૩

૨૯૦૨૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા વવજયભાઈ ચલનીલાલ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૪૦૨

૩૦૯૯૭ ૦૯ લાધેશ્ર્વર સોસાયટી ગતીયા મનસપખ ભલપક લાધેશ્ર્વર સોસાયટી 3 ૩૧૦૩૭
૨૯૩૫૫ ૦૯ જાગનાથ પ્લોટ દાણા હકાભાઈ ભાણજીભાઇ સાગં્રીલા 6,11 જાગનાથ પ્લોટ 3 ૨૮૬૨૧

૨૯૫૫૩ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર ર્ાહ્યાભાઈ ભાયાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 7 ૩૦૪૬૭
૩૦૫૦૫ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા શેખ આબીદભાઈ બાબલભાઈ સદર બજાર 4 ૩૦૬૨૩
૩૦૮૯૧ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા હામદાર જાહીદભાઈ બાબલભાઈ સદર નાલ 7 ૩૦૬૧૧
૩૦૫૩૫ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા શેખ યાસીનભાઈ મહમદભાઈ સદર નાલા 7 ૩૦૬૧૬
૨૮૭૫૩ ૦૯ ભીલવાસ ચૌહાણ હલસેનાબેન હાસમભાઈ ભીલ વાસ 3 ૨૮૮૨૭
૨૯૯૬૮ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મલેક હનીફભાઈ હરસીદભાઈ ઈષ્ગદમસ્જીદ 3 ૩૦૬૩૫
૨૯૯૬૫ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મલેક મહબેલબભાઈ રસીદભાઈ સદરબજાર 3 ૩૦૬૩૮
૨૮૩૪૬ ૦૯ ભીલવાસ કાપટોરીયા ખત લબેન ર્લમાભાઈ ભીલવાસ 1 ૨૮૮૨૮
૩૦૫૩૨ ૦૯ સદર બજાર શેખ મહમદંસફી ગલલામ હદેર સદર બજાર 2 ૩૦૬૦૬
૩૦૫૩૭ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા શેખ રશીદાબેન હલસેનભાઈ સદરબજાર 1 ૩૦૬૨૬
૨૯૩૩૪ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દલાવર્ી નલરભાઈ નલરમા ઈદગાફ મસજાદ 1 ૩૦૬૨૫
૩૦૫૬૨ ૦૯ ઠકકરબાપા હરીજનવાસ શીગાળા મનોજભાઈ કાનજીભાઈ ઠક્કરબાપ હરીજનવાસે 3 ૨૮૬૨૬
૨૯૬૮૩ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા પરી મણીબેન બાબલભાઈ સદરબજાર 3 ૩૦૬૨૪
૩૦૦૮૧ ૦૯ ગવલીવાર્ મોહલે સલમાબેન અનવરભાઈ ગવલીવાર્ 1 ૨૮૫૦૪

૨૮૩૮૨ ૦૯ જનસત્તાપે્રસ કાલાવર્ીયા મજીદભાઈ ઓસમાનભાઈ જનસત્તાપે્રસ 4 ૨૮૬૨૦
૨૯૩૨૧ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દલવાણી ર્લબેદાબેન દાદલભાઈ ગવલીવાર્ 1 ૩૦૬૦૮
૨૯૩૨૦ ૦૯ રેલનગર દલવાણી ખતલબેન ગવલીવાટ 1 ૨૯૨૭૦
૩૦૫૨૫ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા શેખ ફુલસલમબેન અબ્દલલભાઈ ભીલવાસ 1 ૩૦૬૨૨

૩૦૦૮૯ ૦૯ ગવલીવાર્ મોહલે હલશેનાબેન કાસમભાઈ ગવલીવાર્ 1 ૨૮૫૦૫

૩૦૮૭૦ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સોલકંી સરીફાબેન મહમંદસફીભાઈ ગવલીવાર્ મે રોર્ 1 ૩૦૬૨૯

૨૮૨૬૯ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા કલ ંર્ણલયા હમીદાબેન હબીબભાઈ સદરબજાર 2 ૩૦૬૨૦
૨૯૭૫૧ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા બલદેંલા શીલાબેન રણજીતભાઈ સદર બજાર 3 ૩૦૬૧૮
૩૦૧૫૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ રાઠોર્ ભાનલબેન મનશલભાઈ વવજયપ્લોટ 1 ૩૦૦૯૭
૩૦૪૪૬ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ વાણીયા રાજનભાઈ મોહનભાઈ વવરમાય પ્લોટ 4 ૩૦૪૭૪
૩૦૮૬૧ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સોલકંી શબ્બીરભાઈ ચાદંભાઈ ગવલીવાર્ 5 ૩૦૬૧૫
૩૦૮૨૫ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સોલકંી યલસ લફભાઈ અબ્દલલભાઈ ગવલીવાર્ 3 ૩૦૬૪૦
૨૯૪૦૨ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા નાગોરી રહીમભાઈ હબીબભાઈ દરગાહ મસ્જીદ 4 ૩૦૬૧૨
૨૯૪૨૯ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા પઠાણ રસીદભાઈ હમીદભાઈ સદર બજાર 4 ૩૦૬૨૧
૨૯૩૧૩ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દલવાર્ી હાસમભાઈ દાઉદભાઈ સદરબજાર 10 ૩૦૬૨૮

૨૯૨૭૮ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દલવાર્ી
અલીમામદભા
ઈ નલરમામદભાઈ સદરબજાર 5 ૩૦૬૨૭

૩૦૪૪૮ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા વાધેલા શૈલેષભાઈ ત લલસીભાઈ ઠક્કરબાપા હકરજનવાસ 3 ૩૦૬૧૭
૨૯૯૩૫ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મકવાણા સતીશભાઈ રવસકભાઈ ગવલીવાર્ 5 ૩૦૬૦૯
૨૯૩૫૭ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ દાફર્ા પ્રવવણભાઈ ભનલભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 3 ૩૦૪૬૧
૨૯૭૪૯ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ બગીર્ા રાણાભાઈ બઈમાની વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૪૫૫
૩૦૮૧૫ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ સોલકંી મનસલખભાઈ રામજીભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 5 ૩૦૪૫૬
૩૦૧૮૯ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ રાઠોર્ હમીરભાઈ કાનજીભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 3 ૩૦૪૫૭
૨૮૬૪૪ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા હસંાબેન જેઠાભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 1 ૩૦૪૫૮
૨૯૫૫૭ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર દેવલબેન પલનાભાઈ વવરમાળા પ્લોટ 1 ૩૦૪૫૯
૩૦૪૫૮ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ વારસલર જીવીબેન જીવણભાઈ વવરમાયાપ્લોટ 1 ૩૦૪૬૮



૨૯૧૩૭ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ જારૂ દેવજીભાઈ નાતજીભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 2 ૩૦૪૬૯
૩૦૮૨૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ સોલકંી મનોજભાઈ ભીખાભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 5 ૩૦૦૯૮
૩૦૮૦૦ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ સોલકંી ભીખાભાઈ વાલાભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 6 ૩૦૪૭૦
૩૦૦૧૮ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ મારૂ દેવજીભાઈ નાનજીભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 2 ૩૦૪૭૨
૨૯૬૬૨ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર સેમ્યલલભાઈ ઈલાભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 2 ૩૦૪૭૩
૨૯૬૫૯ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર સલનીલભાઈ એસ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૪૬૬
૩૦૦૧૯ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ મારૂ નાનલબેન મલકેશભાઈ વવરમાયા 4 ૩૦૪૬૫
૨૯૭૧૩ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા પાનવાલા મહમેલદભાઈ સતારભાઈ સદરબજાર 4 ૩૦૬૧૯
૩૦૫૯૬ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સમા હલસેનભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ સદર 3 ૩૦૬૩૦
૨૮૭૬૩ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા ર્લણેજા જમાલભાઈ ર્લલબભાઈ નતૂનપે્રસ મે. રોર્ 4 ૩૦૬૩૧
૨૯૩૧૮ ૦૯ ગવલીવાર્ દલવાણી ઈસ્માઈલભાઈ ઉમરભાઈ ગવાલીવાર્ 8 ૨૮૫૦૩
૨૯૫૭૬ ૦૯ ભીલવાસ પરમાર પદમાબેન બલવેભાઈ ભાલવાસ 1 ૨૮૮૨૯

૩૦૫૨૨ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા શેખ
પરવેઝ 

અહમેદ લાલમહમંદ ગવલીવાર્ 3 ૩૦૬૩૨
૨૮૧૮૪ ૦૯ સદરભાઈ ઉમરાણીયા જયશ્રીબેન રાજેશભાઈ સદરભાઈ 3 ૩૦૭૮૩
૩૦૦૮૭ ૦૯ ગવલીવાર્ મોહલે હવનફાબેન ચાદંભાઈ ગવલીવાર્ 3 ૨૮૫૦૬
૨૯૩૮૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ ધોળકીયા મધલબેન નાથાભાઈ વવજય પ્લોટ 4 ૩૦૦૯૫
૨૮૫૫૨ ૦૯ ભકકતનગર સ્ટેશન પ્લોટ ચલર્ાસમા મરં્લલાબેન નારણજી ભકકતનગર 5 ૨૮૮૦૬
૨૮૯૮૫ ૦૯ ભકકતનગર સ્ટેશન પ્લોટ જરીયા રૂપવસિંહ ખલશાલવસિંહ ભસ્ક્તનગર 5 ૨૮૮૦૫
૩૦૮૦૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ સોલકીં મલકેશભાઈ મગનભાઈ વવજયપ્લોટ 5 ૩૦૦૯૪
૩૦૮૭૪ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સોલકંી હલઝૈફા હબીબભાઈ ગવલીવાર્ 5 ૩૦૬૩૩
૨૯૩૬૫ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દાફર્ા સલરેશભાઈ સોમાભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 5 ૩૦૬૩૪
૨૮૨૧૮ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા કટાકરયા અમીનાબેન ગફારભાઈ સદરબજાર 6 ૩૦૬૩૬
૨૯૭૧૨ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા પાનવાલા ઈરફાનભાઈ અબલલકરભાઈ સદરબજાર 4 ૩૦૬૩૯
૨૯૭૧૪ ૦૯ નવી જૈન ચાલ પાનવાલા રફીકભાઈ સતારભાઈ સદર બજાર 6 ૨૮૮૦૩
૨૯૪૩૩ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા પઠાણ સાણબરભાઈ યાસીનભાઈ સદરબજાર 4 ૩૦૬૧૦
૨૯૭૭૮ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા શેખ નસીમબેન અનવરભાઈ સદરબજાર 3 ૩૦૬૧૩
૨૮૧૪૬ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા ઈશાણી રફીકભાઇ ગફારભાઈ સદરબજાર 7 ૩૦૬૧૪
૨૯૮૩૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ બારૈયા અશોકભાઈ ભીમાભાઈ વવજયપ્લોટ 4 ૩૦૦૯૬
૨૮૪૮૩ ૦૯ મનહર પ્લોટ ગોહલે દીપકભાઈ કનલભાઈ મનહર સોસાયટી 5 ૨૯૦૧૮
૩૦૬૧૫ ૦૯ મનહર પ્લોટ સરૈયા રાઘવભાઈ કરસનભાઈ મનહર સોસાયટી 8 ૨૯૦૨૦
૨૯૩૬૨ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દાફર્ા મહશેભાઈ પન્નાભાઈ ગલવીટા 5 ૩૦૭૧૫
૩૦૦૧૨ ૦૯ ભીલવાસ મારં્ણલયા હલસેનભાઈ સલલેમાનભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૮૮૬૫
૨૯૬૫૫ ૦૯ ભીલવાસ પરમાર સજં્યભાઈ ભનલભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૮૮૬૪
૨૯૫૮૦ ૦૯ ભીલવાસ પરમાર પ્રભાબેન ભનલભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૮૮૬૩
૨૮૩૮૭ ૦૯ ભીલવાસ કોલી પ્રહલાદભાઈ વેલજીભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૮૮૬૨
૨૮૧૯૮ ૦૯ ભીલવાસ કલકકર્ચા ર્ાયાલાલ જીવણભાઈ ભીલવાસ 6 ૨૮૮૬૧
૨૮૩૯૦ ૦૯ ભીલવાસ કોલી વવનયભાઈ નવીનભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૮૮૬૦
૨૮૩૮૯ ૦૯ ભીલવાસ કોલી મરં્લલાબેન નવીનભાઈ ભીલવાસ 2 ૨૮૮૫૯
૨૮૩૮૮ ૦૯ ભીલવાસ કોલી મગંલબેન ધનસલખભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૮૮૫૮
૩૦૮૪૩ ૦૯ ભીલવાસ સોલકંી લલીતાબેન અમરશીભાઈ ભીલવાસ 1 ૨૮૮૫૭
૩૦૦૦૦ ૦૯ ભીલવાસ મલલીયાણા શારદાબેન જગજીવનભાઈ ભીલવાસ 1 ૨૮૮૫૬
૨૯૯૯૪ ૦૯ ભીલવાસ મલલીયાણા મગંળાબેન રમણભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૮૮૫૫
૨૮૬૯૨ ૦૯ ભીલવાસ ચૌહાણ જમાલભાઈ અબલભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૮૮૫૪
૨૮૬૬૪ ૦૯ ઈદગાહ મસ્સ્જદ ચૌહાણ આયશાબેન હલસેનભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૮૧૨૬
૨૯૩૩૫ ૦૯ ભીલવાસ દલાવાર્ી આયસાબેન સલલેમાનભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૮૮૩૮
૨૮૩૭૯ ૦૯ ભીલવાસ કાલાવકર્યા રફીકભાઈ મજીદભાઈ ઈદગાહ 3 ૨૮૮૫૨
૨૮૪૮૦ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા ગોહલે જયાબેન ભીમાભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 1 ૩૦૭૪૭
૨૮૬૩૪ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા રેખાબેન જગદીશભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 2 ૩૦૫૦૭
૨૮૪૮૨ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ગોહલે કદનકાભાઈ કાળુભાઈ વીરમાયા 5 ૩૦૪૯૪
૨૯૫૮૨ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર પ્રવવણભાઈ પીઠાભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 5 ૩૦૪૯૩
૨૮૬૩૩ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા મોહનભાઈ મનલભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૪૯૨
૨૮૬૦૪ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા કદનેશભાઈ મગલભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૪૯૧
૨૮૪૧૨ ૦૯ ભીલવાસ ખાટકી હનીફભાઈ અભરામ ભીલવાસ 6 ૨૮૮૬૬
૨૮૬૮૨ ૦૯ ભીલવાસ ચૌહાણ કકરમભાઈ મહમદભાઈ ભીલવાસ 7 ૨૮૮૫૦
૩૦૬૪૯ ૦૯ ભીલવાસ સારેર્ા કલ ંવરબેન પરસોત્તમભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૮૮૪૯
૩૦૨૨૪ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા લાટા નામભાઈ ગાવાભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૬૫૧
૨૮૩૩૮ ૦૯ ભીલવાસ કાદરી આશીફ ઈકબાલભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૮૮૪૮
૨૮૩૩૯ ૦૯ ભીલવાસ કાદરી ઉસ્માનમીયાં ગલલામમીયાં ભીલવાસ 4 ૨૮૮૪૭
૩૦૧૬૨ ૦૯ ભીલવાસ રાઠોર્ મધલબેન રમેશભાઈ ભીલવાસ 6 ૨૮૮૪૬
૨૯૪૧૩ ૦૯ ભીલવાસ પટેલ પાર્ીયનભાઈ માલીમભૃભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૮૮૪૫
૨૮૧૦૨ ૦૯ ભીલવાસ નમડદાબેન ભીલવાસ 1 ૨૮૮૪૪
૨૮૬૮૫ ૦૯ ભીલવાસ ચૌહાણ ગીરીશભાઈ મલખજીભાઈ ભીલવાસ 7 ૨૮૮૪૩
૩૦૩૮૫ ૦૯ ભીલવાસ વાઘેલા મનસલખભાઈ ભગવાનભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૮૮૪૨
૨૯૮૧૬ ૦૯ મનહર પ્લોટ બસન ગૌરવવસિંહ દેવીસીંહ મનહર પ્લોટ 4 ૨૯૧૨૯
૨૯૩૭૪ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દોણકીયા સાજીદભાઈ નાયલભાઈ ગવલીવાર્ 3 ૩૦૬૭૬
૩૦૧૮૭ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા રાઠોર્ સજ્જનભાઈ જીવાભાઈ સોની બોર્ીંગ 2 ૩૦૬૭૭
૨૯૩૧૨ ૦૯ ભીલવાસ દલવાર્ી મહમદભાઈ કાસમભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૮૮૪૧

૨૮૩૪૦ ૦૯ ભીલવાસ કાદરી જરીનાબેન ઈકબાલભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૮૮૪૦
૩૦૩૫૨ ૦૯ ભીલવાસ વાઘેલા જગદીશભાઈ ભીખલભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૮૮૭૯
૨૯૫૯૭ ૦૯ ભીલવાસ પરમાર ભાવેશભાઈ અરવવિંદભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૮૮૫૧
૨૮૨૬૦ ૦૯ ભીલવાસ કટારીયા સલીમ સતાર ભીલવાસ 5 ૨૮૮૫૩
૨૮૬૮૧ ૦૯ ભીલવાસ ચૌહાણ એમણાબેન ઈસ્માલભાઈ ભીલવાસ 1 ૨૮૮૯૨
૩૦૭૨૭ ૦૯ ભીલવાસ સોલકંી કલસ લમબેન વેલજીભાઈ ભીલવાસ 1 ૨૮૮૯૧



૨૮૭૫૦ ૦૯ ભીલવાસ ચૌહાણ હલસેનાબેન હબીબભાઈ ભીલવાસ 1 ૨૮૮૯૦
૨૯૯૮૯ ૦૯ ભીલવાસ મલલીયાણા જીવીબેન હરીભાઈ ભીલવાસ 1 ૨૮૮૮૯
૨૯૯૭૩ ૦૯ ભીલવાસ મલલયાણા કકશોરભાઈ પરસોત્તમભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૮૮૮૮
૩૦૪૩૧ ૦૯ ભીલવાસ વાઘેલા સવવતાબેન સલરેશભાઈ ભીલવાસ 1 ૨૮૮૮૭
૩૦૩૩૨ ૦૯ ભીલવાસ વાઘેલ શીલાબેન અનીલભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૮૮૮૬
૨૯૨૪૯ ૦૯ ઈદગાહ મસ્સ્જદ દદાણી મામદભાઈ ઉધરભાઈ ઈદગાહ મસ્સ્જદ 4 ૨૮૧૨૮
૨૮૫૦૫ ૦૯ ઈગલ પેટ્રોલ દાઉદાણી ઈનલસભાઈ મહમદભાઈ ઈગલ પેટ્રોલ 4 ૨૮૧૧૧
૨૮૨૪૦ ૦૯ ભીલવાસ કટારીયા અલીભાઈ જમાલભાઈ ભીલવાસ 2 ૨૮૮૮૫
૨૮૨૪૭ ૦૯ ભીલવાસ કટારીયા જમાલભાઈ હાસમભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૮૮૮૪
૨૮૬૭૮ ૦૯ ભીલવાસ ચૌહાણ ઈકબાલભાઈ ઈસલભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૮૮૮૩
૨૯૭૩૪ ૦૯ ભીલવાસ ફકાર મહબેલબભાઈ મહમદભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૮૮૩૪
૨૮૨૪૨ ૦૯ ભીલવાસ કટારીયા કાસમભાઈ નલરામહભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૮૮૩૯
૨૮૨૫૪ ૦૯ ભીલવાસ કટારીયા રફીકભાઈ અબલભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૮૮૬૭
૨૮૩૮૧ ૦૯ ભીલવાસ કાલાવર્ીય ફીરોજભાઈ રફીકભાઈ ભીલવાસ 2 ૨૮૮૮૦
૨૮૩૭૦ ૦૯ ભીલવાસ કારવા રહીમાબેન ગનીભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૮૮૯૩
૨૮૨૨૧ ૦૯ ભીલવાસ કટાકરયા ઈકબાલભાઈ અલીભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૮૮૭૮
૨૮૭૩૫ ૦૯ ભીલવાસ ચૌહાણ રજાકભાઈ મહમદભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૮૮૭૭
૨૯૫૯૬ ૦૯ ભીલવાસ પરમાર ભાણીબેન જયતંીલાલ ભીલવાસ 1 ૨૮૮૭૬
૩૦૧૧૪ ૦૯ ભીલવાસ રાઠોર્ અશોકભાઈ જીવણભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૮૮૭૫
૩૦૧૨૧ ૦૯ ભીલવાસ રાઠોર્ ગગંારામભાઈ જીવણભાઈ ભીલવાસ 6 ૨૮૮૭૪
૩૦૩૯૦ ૦૯ ભીલવાસ વાઘેલા મનોજભાઈ બાબલભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૮૮૭૩
૨૯૯૭૮ ૦૯ ભીલવાસ મલલી.યાણા રાજેશ્રીબેન નરશીભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૮૮૭૨
૩૦૪૨૬ ૦૯ ભીલવાસ વાઘેલા સજંય મનસલખભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૮૮૭૧
૨૯૬૬૭ ૦૯ ભીલવાસ પરમાર સલરેશભાઈ ભીમજીભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૮૮૭૦
૩૦૪૨૭ ૦૯ ભીલવાસ વાઘેલા સજંયભાઈ નારણભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૮૮૬૯
૩૦૫૪૧ ૦૯ ભીલવાસ શેખ વસીમભાઈ રશીદભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૮૮૬૮
૨૮૬૭૭ ૦૯ ભીલવાસ ચૌહાણ ઈકબાલ ઈસ્માલભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૮૮૩૦
૨૮૭૧૬ ૦૯ ભીલવાસ ચૌહાણ બીબીબેન ગનીભાઈ ભીલવાસ 1 ૨૮૮૩૨
૨૯૭૭૯ ૦૯ ભીલવાસ બેલીમ ફીરોઝભાઈ ફકીરમોહમદ ભીલવાસ 5 ૨૮૮૩૬
૨૯૨૩૦ ૦૯ ભીલવાસ તરકબાણ આમદભાઈ કાળાભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૮૮૩૫
૩૦૫૩૦ ૦૯ ભીલવાસ શેખ મલસ્તાકભાઈ ઓસમાણભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૮૮૩૩
૩૦૪૯૪ ૦૯ ઈદગાહ મસ્સ્જદ વીસર યાકલબભાઈ ર્લસબભાઈ 3 ૨૮૧૨૦
૨૮૨૩૪ ૦૯ ભીલવાસ કટાકરયા સત્તારભાઈ રહમેાનભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૮૮૩૧
૨૮૩૮૪ ૦૯ ભીલવાસ ઠાસકરયા નઝીરભાઈ અલલારખાભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૮૮૩૭
૨૮૭૬૬ ૦૯ ઈગલ પેટ્રોલ ર્લદોજી ઓસમાનભાઈ દાજીભાઈ ઈગલ પેટ્રોલ 7 ૨૮૧૧૨
૩૦૧૪૩ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ રાઠોર્ ણબન્દ્દલ બેન અશોકભાઈ ન્દ્યલ જાગનાથ 3 ૨૮૭૮૨
૩૦૨૨૮ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ લાબંાસીયા પકંજભાઈ રમણભાઈ ન્દ્યલ જાગનાથ 4 ૨૮૭૮૧
૨૯૧૩૫ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ જાપર્ા રાર્લભાઈ લઘલભાઈ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ 4 ૨૮૮૦૦
૩૦૧૨૭ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ રાઠોર્ જયાબેન કદલીપભઈ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ 3 ૨૮૭૮૯
૩૦૧૪૫ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ રાઠોર્ ભનલભાઈ જીવણભાઈ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ 3 ૨૮૭૯૩
૩૦૦૦૯ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ માગંલીકા પ્રફુલભાઈ છગનભાઈ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ 5 ૨૮૭૯૦
૨૯૫૭૫ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ પરમાર નીમેષભાઈ લખમણભાઈ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ 5 ૨૮૭૯૧
૩૦૨૧૭ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ ્લણગાતર દીપકભાઈ સલરેશભાઈ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ 3 ૨૮૭૯૮
૨૯૯૫૨ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ મલધંવા ગોવવિંદભાઈ ભીખાભાઈ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ 5 ૨૮૭૭૮
૩૦૫૫૧ ૦૯ જાગનાથ પ્લોટ શ્રાવકા વવનોદભાઈ બચલભાઈ જાગનાથ પ્લોટ 5 ૨૮૬૨૨

૨૯૮૭૬ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ મે રજનીકાતંભાઈ માવજી ભાઈ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ 3 ૨૮૭૮૫
૨૯૮૪૮ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ બોરાણા સલનીલભાઇ રામજીભાઈ ન્દ્યલ જગનાથ પ્લોટ 4 ૨૮૭૮૭
૨૯૮૫૨ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ બોરાણા કદલીપભાઈ રામજીભાઇ ન્દ્યલ જાગનાથ 4 ૨૮૭૭૬
૨૯૮૫૩ ૦૯ જાગનાથ પ્લોટ બોરાણા રાજેશભાઈ રામજીભાઈ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ 5 ૨૮૬૨૪
૨૯૯૫૧ ૦૯ જાગનાથ પ્લોટ મલધંવા કરશનભાઈ ભીખાભાઈ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ 5 ૨૮૬૨૩
૨૯૯૫૩ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ મલધંવા પાચાભાઈ ભીમાભાઈ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ 3 ૨૮૭૯૭
૩૦૦૧૩ ૦૯ સદર બજાર માધવા રામભાઈ પાચાભાઈ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ 4 ૩૦૬૦૭
૩૦૦૦૮ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ માગંણલકા માણેબેન ગગભભાર ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ 2 ૨૮૭૯૫
૩૦૫૫૬ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ શાયાણી મયલરભાઈ ધીરજભાઈ ન્દ્યલ જાગનાથ 3 ૨૮૭૮૮
૨૯૬૬૧ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર સલપલરાબેન રજનીભાઈ વીરમાયા પ્લોટ 1 ૩૦૫૧૩
૨૯૫૯૨ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર બીપીનભાઈ કાનજીભાઈ વીરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૦૫
૨૯૧૨૨ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ જાદવ રોકહતભાઈ નાનજીભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 5 ૩૦૪૭૬
૨૯૧૧૮ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ જાદવ રમેશભાઈ નાનજીભાઈ વીરમાય પ્લોટ 4 ૩૦૪૭૭
૨૯૧૦૬ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ જાદવ પીઠીબેન નાનજીભાઈ વીરમાય પ્લોટ 1 ૩૦૪૭૮
૨૯૫૮૪ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર પ્રવીણભાઈ બાબલભાઈ વીરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૪૭૯
૨૯૩૬૯ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ કદરાણી મલકેશભાઈ પલજંાભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 6 ૩૦૪૮૨
૩૦૨૨૨ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ બાટા ઓધવજીભાઈ ભનલભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૪૭૫
૨૮૬૧૧ ૦૯ વીરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા નાનજીભાઈ દામજીભાઈ વીરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૬૦૫
૨૮૫૯૭ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા કેતનભાઈ નાનજીભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 5 ૩૦૪૮૪
૩૦૦૧૭ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ મારલ જીવીબેન કાનજીભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 1 ૩૦૪૮૫
૨૮૬૩૧ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા મા્લબેન છગનભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 2 ૩૦૪૮૬
૨૮૬૪૦ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા સરલાબેન વીરમાયા પ્લોટ 2 ૩૦૪૮૯
૨૮૬૫૪ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચૌહાણ અમતૃભાઈ બીજલભી વવરમાયા પ્લોટ 5 ૩૦૪૯૦
૩૦૨૨૫ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ લાટા વીરજીભાઈ આલાભાઈ વવરમાયા 5 ૩૦૫૧૨
૩૦૨૨૩ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ લાટા જગદીશભાઈ ખીમાજીભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૧૧
૨૮૬૪૧ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ચાવર્ા સલરેશભાઈ ધનજીભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૪૮૮
૨૯૬૭૬ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર કહત લભાઈ પેથાભાઈ વીરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૪૮૭
૨૮૧૮૨ ૦૯ ઈદગાહ મસ્સ્જદ ઉનવી મહમદભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ સદરબજાર 4 ૨૮૧૨૩
૨૯૩૫૪ ૦૯ ઈદગાહ મસ્સ્જદ દાઉદાણી હલસેનભાઈ મામદભાઈ ઈદગાહ મસ્સ્જદ 4 ૨૮૧૨૧



૩૦૬૬૪ ૦૯ ઈદગાહ મસ્સ્જદ વસપાઈ ઈકબાલભાઈ ર્લહલરભાઈ સદર બજાર 4 ૨૮૧૨૯
૨૯૨૮૭ ૦૯ ઈદગાહ મસ્સ્જદ દલવાર્ી ઈકબાલભાઈ ર્લમ્માભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૮૧૨૫
૩૦૬૦૭ ૦૯ ઈદગાહ મસ્સ્જદ સૈયદ મહમદભાઈ બાદલ વમયા સદર બજાર 5 ૨૮૧૨૪
૨૯૭૩૯ ૦૯ ઈદગાહ મસ્સ્જદ ફકીર મહમદં દાજીચાદંભાઈ ભીલવાસ 7 ૨૮૧૨૨
૩૦૪૮૮ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા વવરસોર્ીયા રામજીભાઈ દેવશીભાઈ ગવલીવાર્ 5 ૩૦૬૬૫
૩૦૧૧૩ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથા રાઠોર્ અજયભાઈ કેશલભાઈ ન્દ્યલ જાગનારવાસ 4 ૨૮૮૦૨
૨૯૫૭૨ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથા પરમાર નાથીબેન રત્નાભાઈ ન્દ્યલ જાગનાથા 4 ૨૮૮૦૧
૨૮૭૦૪ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ ચૌહાણ કદલીપભાઈ બચલભાઈ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ 4 ૨૮૭૯૪
૨૯૯૫૦ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ મેદ શાતંીબેન રણજીતભાઈ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ 4 ૨૮૭૯૬
૩૦૩૫૬ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ વાઘેલા જયાબેન જેરામભાઈ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ 3 ૨૮૭૯૨
૩૦૪૨૯ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ વાઘેલા સજં્યભાઈ પરશોત્તમભાઈ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ 4 ૨૮૭૭૭
૩૦૧૧૯ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ રાઠોર્ કેશલભાઈ ગગજીભાઈ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ 6 ૨૮૭૮૬
૨૯૮૨૮ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ બાયબર્ી મોહનભાઈ રામસીંગ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ 5 ૨૮૭૮૩
૩૦૪૯૧ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ વવશ્વકમડ ર્મરવસિંહ ધનસીંહ ન્દ્યલક જાગનાથ પ્લોટ 5 ૨૮૭૭૯
૨૮૭૪૩ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ ચૌહાણ શારદાબેન હીરજીભાઈ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ 3 ૨૮૭૮૪
૨૯૯૫૪ ૦૯ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ મલધંવા રાર્લભાઈ પાચંાભાઈ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ 5 ૨૮૭૯૯

૩૦૭૨૩ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સોલકંી ઈમ્તીયાઝભાઈ મહમદશફી ગવલી વાર્ 3 ૩૦૬૬૬
૨૯૮૯૫ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મકવાણા જયાબેન લાલજીભાઈ ગવલી વાર્ 4 ૩૦૬૬૭
૨૮૪૮૪ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મોહલે ફીરોઝાબેન ગફારભાઈ 5 ૩૦૬૬૮
૨૯૮૭૯ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મકવાણા અવશ્વનભાઈ પરસોત્તમભાઈ ગવલીવાર્ 3 ૩૦૬૬૯
૨૯૯૨૬ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મકવાણા યોગેશભાઈ પરસોત્તમભાઈ ગવલી રોર્ 3 ૩૦૬૭૦
૨૯૩૨૫ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દલવાણી સતારભાઈ ઈશાકભાઈ ગવલીવાર્ 6 ૩૦૬૭૧
૩૦૮૭૨ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સોલકંી સોયેલભાઈ મહબેલબભાઈ ગવલીવાર્ 3 ૩૦૬૭૨
૩૦૩૨૪ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા વાઘમોરે જયવતંભાઈ માધવભાઈ ગવલીવાર્ 5 ૩૦૬૭૩
૨૮૬૧૯ ૦૯ કવીસીયા પ્લોટ ચાવર્ા પ્રવવણભાઈ દેવસરૂભાઈ કવીસીયા પ્લોટ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૩૮૫
૨૯૫૮૭ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર પીઠાભાઈ કમાભાઈ વીરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૪૯૮
૩૦૧૫૧ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ રાઠોર્ ભરતભાઈ ભીખલભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 3 ૩૦૪૯૭
૩૦૮૯૪ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ કહરાણી કહરલબેન પલજંાભાઈ વીરમાયા પ્લોટ 1 ૩૦૪૯૬
૨૯૬૯૮ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ ખાણીયા જીવણભાઈ દાનાભાઈ વીરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૪૯૯
૨૯૫૦૪ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ પરમાર અમરાજીભાઈ કમારભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૫૦૩
૩૦૦૨૦ ૦૯ વવરમાયા પ્લોટ મારલ પે્રમીલાબેન નાનજીભાઈ વવરમાયા પ્લોટ 1 ૩૦૫૦૮
૨૯૧૩૬ ૦૯ જાગનાથાબેન જાપર્ા ્લઘભાઈ મઘાભાઈ જાગનાથાબેન 3 ૨૮૬૨૫
૩૦૬૬૭ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા વસપાઈ રફીકભાઈ મહમદભાઈ સદર બજાર 5 ૩૦૬૫૯
૩૦૫૦૬ ૦૯ ઈદગાહ મસ્સ્જદ શેખ આમદભાઈ ર્લમ્માભાઈ ઈદગાહ 6 ૨૮૧૧૯
૩૦૬૬૫ ૦૯ ઈદગાહ મસ્સ્જદ વસપાઈ કફરોજભાઈ ઈસ્માઈભાઈ સદર બજાર 3 ૨૮૧૧૮
૨૮૨૨૨ ૦૯ ભીલવાસ કટાકરયા ઈસલબભાઈ ઉમરભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૮૮૮૧
૩૦૬૬૬ ૦૯ ઈગલ પેટ્રોલ વસપાઈ મલમતાઝબેન ઈસ્માલભાઈ ઈદગાહ 3 ૨૮૧૧૪
૩૦૬૫૭ ૦૯ ઈગલ પેટ્રોલ વસધાઈ ફરજાના ઈગલ પેટ્રોલ 3 ૨૮૧૧૩
૨૮૩૪૧ ૦૯ ઈદગાહ મસ્સ્જદ કાદરી ઝાહીદભાઈ હનીફભાઈ મસ્સ્જદ 4 ૨૮૧૧૫
૨૯૭૪૪ ૦૯ ઈદગાહ મસ્સ્જદ બલખારી બોદલભાઈ ઈસ્માઈભાઈ સદરબજાર 4 ૨૮૧૧૬
૨૯૪૨૧ ૦૯ ઈદગાહ મસ્સ્જદ પઠાણ અબ્દલલભાઈ અલારખાભાઈ સદર બજાર 4 ૨૮૧૧૭
૨૯૬૮૨ ૦૯ ઈદગાહ મસ્સ્જદ પરી પરેશભાઈ બાબલલાલા સદરબજાર 3 ૨૮૧૨૭
૩૦૪૮૬ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા વવરસોર્ીય પ્રતાપભાઈ પરસોત્તમભાઈ ગવલીવાર્ 4 ૩૦૭૨૭
૨૯૩૬૧ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દાફર્ા મહશેભાઈ પજંાભાઈ ગવલીવાર્ 5 ૩૦૭૪૫
૩૦૦૩૨ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા વમરઝા ઈકબાલબેગ જમાલબેગ ગવલીવાર્ 4 ૩૦૭૪૪
૨૮૪૫૬ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા ગવલી મહતેાબબેન મહમદભાઈ ગવલીવાર્ 1 ૩૦૭૪૩
૨૯૮૮૭ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મકવાણા ચપંકભાઈ મનજીભાઈ ગવલીવાર્ા 6 ૩૦૭૪૦
૩૦૨૦૮ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા રીબર્ીયા મલક્તાબેન ગોવવિંદભાઈ ગવલીવાર્ 4 ૩૦૭૩૦
૨૯૬૭૧ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા પરમાર સવજીભાઈ કાનજીભાઈ ગવલીવાર્ 4 ૩૦૭૩૧
૨૯૩૨૬ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દલવાણી સલભાનબેન સતારભાઈ ગવલીવાર્ 4 ૩૦૭૩૩
૨૯૩૨૪ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દલવાણી યલસ લફભાઈ ઈસાકભાઈ ગવલી વાર્ા 3 ૩૦૭૩૪
૨૯૩૨૭ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દલવાણી સલીમભાઈ દાદલભાઈ ગવલીવાર્ 4 ૩૦૭૩૫
૨૮૪૨૯ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા ખોખર ર્લબેદાબેન ઉમરભાઈ ગવલીવાર્ 1 ૩૦૭૩૬
૨૮૪૨૪ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા ખોખર આસીફભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ગવલીવાર્ 4 ૩૦૭૩૭
૩૦૬૪૪ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સાબળીયા નીતીનભાઈ કાનજીભાઈ ગવલીવાર્ 3 ૩૦૭૩૮
૨૯૯૨૯ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મકવાણા રમીલાબેન જીવણભાઈ ગવલીવાર્ 1 ૩૦૭૪૯
૨૯૩૩૧ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દલવાણી હરોનભાઈ દાદલભાઈ ગવલીવાર્ 4 ૩૦૭૩૯
૨૯૩૧૯ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દલવાણી એમલબેન આદમભાઈ ગવલીવાટ 5 ૩૦૭૨૯
૨૯૩૧૧ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દલવાર્ી હલીમાબેન અબ્દલલભાઈ ગવલીવાટ 1 ૩૦૭૪૧
૨૯૩૨૮ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દલવાણી સીકંદરભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ગવલીવાટ 5 ૩૦૭૪૨
૩૦૦૭૧ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મોહલે દારૃનભાઈ યલસલફભાઈ ગવલીવાર્ 3 ૩૦૭૪૬
૨૯૪૦૦ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા નાઈક અશોકભાઈ સાવલાભાઈ ગવલીવાર્ 5 ૩૦૬૪૫
૨૯૮૧૮ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા બાજંાણીયા હાર્લબેન હલશેનભાઈ ગવલીવાર્ 3 ૩૦૭૪૮
૨૯૫૧૧ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા પરમાર આવશષભાઈ રામજીભાઈ ગવલીવાર્ 5 ૩૦૬૭૮
૩૦૭૫૫ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સોલકંી ર્લબેરભાઈ ચદંભાઈ ગવલીવાર્ા 5 ૩૦૭૦૫
૨૮૪૫૯ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા ગાગં઼ર્ીયા ધીરૃભાઈ સલસભાઈ ગવલીવાર્ા 3 ૩૦૭૦૬
૨૯૯૨૧ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મકવાણા મનલભાઈ મોહનભાઈ ગવલીવાર્ 5 ૩૦૭૦૭
૨૮૨૦૪ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા કકાચણીયા સરોનબેન મનોજકલમાર નદંદોલ પાસે મીનાક્ષી શેર પાટી 1 3 ૩૦૭૦૮
૨૮૨૧૫ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા કકાસણીયા નમડદાબેન મગનભાઈ મીનાક્ષી સોસાયટી 1 ૩૦૭૦૯
૨૮૭૦૫ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા ચૌહાણ ધમેન્દ્રભાઈ વશરામભાઈ ગવલીવાટ 5 ૩૦૭૧૦
૩૦૩૧૦ ૦૯ મનહર પ્લોટ વાગકર્યા નારણભાઈ હીરાભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૦૩૨
૨૯૧૭૭ ૦૯ મનહર પ્લોટ ઝીંઝુવાર્ીયા જગદીશભાઈ વીરજીભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૩૩
૨૯૧૭૮ ૦૯ મનહર પ્લોટ ઝીંઝુવાર્ીયા રણજીતભાઈ વવરજીભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૦૩૪
૨૯૨૯૧ ૦૯ મનહર પ્લોટ દલવાર્ી કાળુભાઈ હાસમભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૩૫



૨૯૪૩૦ ૦૯ મનહર પ્લોટ પઠાણ ણલયાકત મલળજીભાઈ ભીલવાસ 6 ૨૯૦૩૬
૨૯૫૩૫ ૦૯ મનહર પ્લોટ પરમાર ગગંાબેન ગોપાલભાઈ ભીલવાસ 6 ૨૯૦૫૨
૨૮૬૮૩ ૦૯ મનહર પ્લોટ ચૌહાણ કસ્ત લરબેન અરજણભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૩૮
૩૦૧૩૯ ૦૯ મનહર પ્લોટ રાઠોર્ બળવતંભાઈ રામજીભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૨૪
૨૯૮૭૪ ૦૯ મનહર પ્લોટ મે પકંજભાઈ માલસીંગભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૪૦
૩૦૮૨૪ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સોલકંી મહમદ યલસલફ યલસ લફ મદંમદફી ગવલીવાર્ 4 ૩૦૭૧૧
૨૮૬૩૦ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા ચાવર્ા મહશેભાઈ રમેશભાઈ ગવલીવાર્ 3 ૩૦૭૧૨
૨૮૪૨૬ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા ખોખર ઈમરાન ઉમરભાઈ ગવલીવાર્ 3 ૩૦૭૧૩
૨૯૩૧૭ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દલવાણી આરીફભાઈ આલીભાઈ ગવલીવાર્ 4 ૩૦૭૧૪
૨૮૩૦૫ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા કલરેશી ઈરફાનભાઈ રજાકભાઈ ગવલીવાર્ા 4 ૩૦૭૨૮
૨૯૩૨૯ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દલવાણી હતસીંગ ઈસાકભાઈ ગવલીવાટ 7 ૩૦૭૧૬
૩૦૬૦૧ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સૈયદ અબ્દલલરજાક અબલવમયા ગવલીવાર્ા 4 ૩૦૭૦૪
૩૦૭૦૫ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સોલકંી અબ્દલલ કરીમ ચાદંભાઈ ગવલીવાર્ 7 ૩૦૭૧૮
૩૦૮૨૨ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સોલકંી મહને્દ્રી હલશેન કાસમભાઈ ગવલીવાર્ શે.ન.ં 3 4 ૩૦૭૧૯
૨૯૧૯૩ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા ઠોકરા ઈકબાલભાઈ કાળીભાઈ ગવલીવાટ 4 ૩૦૭૨૦

૩૦૭૧૦ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સોલકંી અલફાતભાઈ નલર મહમદભાઈ ગવલીવાટ 5 ૩૦૭૨૧
૨૯૯૬૪ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મરારૃ ભાવનાબેન ગીરાશભાઈ ગવલીવાટા 1 ૩૦૭૨૨
૨૯૧૫૪ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા જોષી જયશ્રીબેન ગવલીવાર્ 4 ૩૦૭૨૩
૨૯૩૪૦ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દેવગાણીયા જીતેન્દ્રભાઈ હસમલખભાઈ ગવલીવાર્ 3 ૩૦૭૧૭
૨૯૩૩૯ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દેવગણીયા જયેશ હસમલખભાઈ ગવલીવાર્ 4 ૩૦૭૨૪
૨૮૫૭૯ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા ચલર્ાસમા હીમાશલભંાઈ કનલભાઈ ગવલીવાર્ 3 ૩૦૭૨૫
૩૦૫૧૮ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા શેખ જાદીદભાઈ નલરમતીદભાઈ ગવલીવાર્ા 3 ૩૦૭૨૬
૨૯૯૩૭ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મકવાણા સલરેશભાઈ નરશીભાઈ ગવલીવાર્ 4 ૩૦૬૪૪
૨૮૪૨૭ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા ખોખર ઈસ્માઈલભાઈ માનજીભાઈ ગવલીવાર્ 4 ૩૦૬૪૨
૩૦૫૯૩ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સમા મહમંદભાઈ ભીલવાસ 3 ૩૦૬૪૬
૩૦૦૮૩ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મોહલે સલીમભાઈ અનવરભાઈ ગવલીવાર્ા 3 ૩૦૬૪૩
૨૯૧૭૯ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા ટેલા ફાતબેન મહમદભાઈ ગવલીવાટા 3 ૩૦૬૪૧
૩૦૩૧૬ ૦૯ મનહર પ્લોટ વાગર્ીયા મહશેભાઈ ગોવવિંદભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૦૫૧
૩૦૧૩૭ ૦૯ મનહર પ્લોટ રાઠોર્ ધલળીબેન ભગવાનજી ભીલવાસ 1 ૨૯૦૫૦
૨૮૪૮૭ ૦૯ મનહર પ્લોટ ગોહલે લક્ષ્મણભાઈ કરશનભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૦૪૯
૨૯૫૩૭ ૦૯ મનહર પ્લોટ પરમાર ગલણવતંીબેન પરસોત્તમભાઈ ભીલવાસ 2 ૨૯૦૪૮
૨૯૬૧૩ ૦૯ મનહર પ્લોટ પરમાર વમલનભાઈ ભીખલભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૪૭
૨૯૫૦૮ ૦૯ મનહર પ્લોટ પરમાર અશોકભાઈ બચલભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૪૬
૨૯૬૧૭ ૦૯ મનહર પ્લોટ પરમાર યોગેશભાઈ ભીખલભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૯૦૪૫
૨૯૯૯૭ ૦૯ મનહર પ્લોટ મલલીયાણા રૂપસીંગભાઈ હરેશભાઈ ભીલવાસ 6 ૨૯૦૪૪
૨૯૮૭૭ ૦૯ મનહર પ્લોટ મે લલીતભાઈ માનસીંગભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૪૩
૨૯૯૯૩ ૦૯ મનહર પ્લોટ મલલીયાણા ભરતભાઈ ભીખલભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૯૦૪૨
૩૦૧૩૮ ૦૯ મનહર પ્લોટ રાઠોર્ નરોત્તમભાઈ નાનજીભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૦૪૧
૨૯૬૮૧ ૦૯ મનહર પ્લોટ પરી જગદીશભાઈ બાબલભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૩૧
૨૯૯૯૫ ૦૯ મનહર પ્લોટ મલલીયાણા મરં્લબેન મોહનભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૩૦
૨૮૨૫૭ ૦૯ મનહર પ્લોટ કટારીયા રોશનબેન ઈસલબભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૨૯
૨૮૭૬૨ ૦૯ મનહર પ્લોટ ર્લણેજા અમીનબેન મહમદભી ભીલવાસ 1 ૨૯૦૨૮
૨૮૬૮૭ ૦૯ મનહર પ્લોટ ચૌહાણ ર્લબેદાબેન મહમદભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૨૭
૨૯૩૭૮ ૦૯ મનહર પ્લોટ ધલધા રાજમહમદ તૈયબભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૨૬
૨૮૨૪૪ ૦૯ મનહર પ્લોટ કટારીયા ખલાભાઈ કરીમભાઈ ભીલવાસ 8 ૨૯૦૬૬
૨૯૨૮૬ ૦૯ મનહર પ્લોટ દલવાર્ી ઈકબાલભાઈ અબલભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૯૦૩૭
૨૮૨૬૬ ૦૯ મનહર પ્લોટ કટારીયા હાજંીભાઈ હલસેનભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૩૯
૨૮૨૫૧ ૦૯ મનહર પ્લોટ કટારીયા મહમદભાઈ હલસેનભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૦૮૦
૨૮૨૬૨ ૦૯ મનહર પ્લોટ કટારીયા હબીબભાઈ ખલ્લભાઈ ભીલવાસ 6 ૨૯૦૭૯
૨૮૨૨૭ ૦૯ મનહર પ્લોટ કટાકરયા મહમદભાઈ કાસમભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૯૦૭૮
૨૯૯૭૫ ૦૯ મનહર પ્લોટ મલલયાણી ભરતભાઈ રલગનાભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૯૦૭૭
૩૦૪૦૨ ૦૯ મનહર પ્લોટ વાઘેલા રમણભાઈ જેરામભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૦૭૬
૩૦૧૭૫ ૦૯ મનહર પ્લોટ રાઠોર્ રમીલાબેન દીલીપભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૦૭૫
૩૦૩૩૪ ૦૯ મનહર પ્લોટ વાઘેલા અજયભાઈ બાબલભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૨૨
૨૯૬૧૬ ૦૯ મનહર પ્લોટ પરમાર મોહનભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૯૦૨૫
૩૦૫૨૯ ૦૯ મનહર પ્લોટ શેખ મલનીરભાઈ બાબલભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૭૨
૩૦૫૬૬ ૦૯ મનહર પ્લોટ સેખ જેનબબેન બાબલજાનભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૦૭૧
૨૯૫૭૭ ૦૯ મનહર પ્લોટ પરમાર પદ્માબેન બળવતંભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૦૭૦
૨૯૫૪૧ ૦૯ મનહર પ્લોટ પરમાર ચપંાબેન મનસલખલાલ ભીલવાસ 2 ૨૯૦૬૯
૨૮૭૦૩ ૦૯ મનહર પ્લોટ ચૌહાણ દશરથભાઈ ચીમનભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૫૩
૨૮૩૮૬ ૦૯ મનહર પ્લોટ કોલી કકશોરભાઈ ભગવાનભાઈ ભીલવાસ 6 ૨૯૦૬૭
૩૦૩૧૨ ૦૯ મનહર પ્લોટ વાગકર્યા કહરેનભાઈ માનવસિંગભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૮૧
૨૯૯૯૮ ૦૯ મનહર પ્લોટ મલલીયાણા વવજયભાઈ ભીખલભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૯૦૬૫
૨૯૯૩૩ ૦૯ મનહર પ્લોટ મકવાણા લક્ષ્મણભાઈ રામજીભાઈ ભીલવાસ 2 ૨૯૦૬૪
૨૯૯૩૪ ૦૯ મનહર પ્લોટ મકવાણા વવજયભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૦૬૩
૨૯૬૧૯ ૦૯ મનહર પ્લોટ પરમાર રતનબેન મોહનભાઈ ભીલવાસ 1 ૨૯૦૬૨
૨૮૭૧૨ ૦૯ મનહર પ્લોટ ચૌહાણ પાવડતીબેન હરજીભાઈ ભીલવાસ 1 ૨૯૦૬૧
૨૮૬૫૬ ૦૯ મનહર પ્લોટ ચૌહાણ અમતૃાબેન દલપતભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૬૦
૩૦૩૧૭ ૦૯ મનહર પ્લોટ વાગર્ીયા રણજીતભાઈ બાબલભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૯૦૫૯
૨૯૯૦૦ ૦૯ મનહર પ્લોટ મકવાણા કદનેશભાઈ બાબલલાલ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૫૮
૩૦૩૧૮ ૦૯ મનહર પ્લોટ વાગર્ીયા રામીબેન ગોવવિંદભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૦૫૭
૩૦૩૨૦ ૦૯ મનહર પ્લોટ વાગર્ીયા સલરેશભાઈ ગોવવિંદભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૦૫૬
૨૮૪૧૫ ૦૯ મનહર પ્લોટ ખાલીઆ ગલલાબભાઈ વલલભભાઈ ભીલવાસ 2 ૨૯૦૫૫
૨૮૭૩૪ ૦૯ મનહર પ્લોટ ચૌહાણ રંજનબેન લખમણભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૦૫૪
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૨૮૨૭૬ ૦૯ ભીલવાસ શેરીન ં૬ કર્વાતર પાવડતીબેન ગગંારામભાઇ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૬૮
૨૯૯૭૪ ૦૯ મનહર પ્લોટ મલલયાણી કાતંાબેન રૃગનાથભાઈ ભીલવાસ 1 ૨૯૦૨૩
૨૯૮૮૧ ૦૯ મનહર પ્લોટ મકવાણા અશોકભાઈ નાનજીભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૧૯૨
૨૯૮૯૬ ૦૯ મનહર પ્લોટ મકવાણા જીતેન્દ્રભાઈ બાબલભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૧૯૦
૩૦૧૫૩ ૦૯ મનહર પ્લોટ રાઠોર્ ભાવેશભાઈ ભનલભાઈ જાગનાથ પ્લોટ 2 ૨૯૧૮૪
૨૮૭૪૨ ૦૯ મનહર પ્લોટ ચૌહાણ શારદાબેન અમરસીભાઈ ભીલવાસ 2 ૨૯૧૮૨
૨૮૯૩૨ ૦૯ મનહર પ્લોટ જરીયા પલષ્પાબેન લાલસીંગભાઈ મનહર પ્લોટ 1 ૨૯૧૮૦

૨૯૦૩૬ ૦૯ મનહર પ્લોટ જરીયા શ્યામબેન મોહનભાઈ મનહર પ્લોટ 1 ૨૯૧૮૧
૨૮૯૧૪ ૦૯ મનહર પ્લોટ જરીયા પ્રતાપભાઈ રતીલાલ મનહર પ્લોટ 4 ૨૯૧૦૫
૨૮૯૯૩ ૦૯ મનહર પ્લોટ જરીયા રમેશભાઈ ગગંાસીંગભાઈ મનહર પ્લોટ 6 ૨૯૧૮૭
૨૮૮૦૯ ૦૯ મનહર પ્લોટ જરીયા ઉમેદભાઈ રતીલાલ મનહર પ્લોટ 6 ૨૯૦૭૪
૨૮૨૬૭ ૦૯ મનહર પ્લોટ કટારીયા હાસમભાઈ નલરમહમદ ભીલવાસ 6 ૨૯૧૭૧
૨૯૨૮૮ ૦૯ મનહર પ્લોટ દલવાર્ી ઈબ્રાકહમભાઈ ગનીભી ભીલવાસ 4 ૨૯૧૬૨
૩૦૫૪૨ ૦૯ મનહર પ્લોટ શેખ સલીમભાઈ યલસલફભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૯૧૭૫
૨૮૨૬૧ ૦૯ મનહર પ્લોટ કટારીયા સલીમભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૧૭૭
૨૮૨૬૩ ૦૯ મનહર પ્લોટ કટારીયા હરબાઈ બચલભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૧૭૬
૨૮૨૩૦ ૦૯ મનહર પ્લોટ કટાકરયા યલન લષભાઈ હાસમભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૯૧૭૪
૨૮૨૪૧ ૦૯ મનહર પ્લોટ કટારીયા આયશાબેન વલીઈસ્માઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૧૭૨

૨૮૭૦૬ ૦૯ મનહર પ્લોટ ચૌહાણ નલરમહમંદભાઈ મીયાજીભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૧૭૦
૨૮૩૮૦ ૦૯ મનહર પ્લોટ કાલાવકર્યા સાજીદભાઈ રફીકભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૧૭૮
૨૮૭૪૯ ૦૯ મનહર પ્લોટ ચૌહાણ હલસેનભાઈ ઈબ્રાહીમ ભીલવાસ 7 ૨૯૧૬૮
૨૯૨૯૯ ૦૯ મનહર પ્લોટ દલવાર્ી મહમદભાઈ હનીફભાઈ ભીલવાસ 7 ૨૯૧૬૭
૩૦૧૩૪ ૦૯ મનહર પ્લોટ રાઠોર્ ધનીબેન પલરણભાઈ ભીલવાસ 1 ૨૯૧૬૬
૩૦૩૧૫ ૦૯ મનહર પ્લોટ વાગર્ીયા જેસીંગભાઈ વાલજીભાઈ ભીલવાસ 2 ૨૯૧૮૩
૩૦૬૫૦ ૦૯ મનહર પ્લોટ સારેરા શકંરભાઈ કકીસભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૧૬૫
૨૮૭૩૮ ૦૯ મનહર પ્લોટ ચૌહાણ લક્ષઅમીબેન મનનીભાઈ ભીલવાસ 1 ૨૯૧૬૪
૩૦૧૧૮ ૦૯ મનહર પ્લોટ રાઠોર્ કલ ંવરબેન બચલભાઈ ભીલવાસ 1 ૨૯૧૬૩
૩૦૧૬૧ ૦૯ મનહર પ્લોટ રાઠોર્ મરં્લલાબેન રાજેશભાઈ ભીલવાસ 1 ૨૯૧૬૯
૩૦૩૧૩ ૦૯ મનહર પ્લોટ વાગર્ીયા જયાબેન ધીરલભાઈ ભીલવાસ 1 ૨૯૧૮૫
૩૦૧૭૮ ૦૯ મનહર પ્લોટ રાઠોર્ વ્રજલાલ મગનલાલ ભીલવાસ 4 ૨૯૧૯૪
૩૦૫૪૯ ૦૯ મનહર પ્લોટ શેખ હલસેનભાઈ બાબલભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૧૯૩
૨૯૯૯૧ ૦૯ મનહર પ્લોટ મલલીયાણા નરેન્દ્રભાઈ પરસોત્તમભાઈ ભીલવાસ 2 ૨૯૧૯૧
૩૦૩૬૪ ૦૯ મનહર પ્લોટ વાઘેલા વનરલબેન સવજીભાઈ ભીલવાસ 1 ૨૯૧૮૯
૨૯૯૮૭ ૦૯ મનહર પ્લોટ મલલીયાણા કકશોરભાઈ મનજીભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૯૧૮૮
૨૯૮૭૨ ૦૯ મનહર પ્લોટ ભેમીયાતર કૃષ્ણભાઈ રમેશભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૧૭૯
૨૯૫૫૦ ૦૯ મનહર પ્લોટ પરમાર જીતાબેન ગોવવિંદભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૧૮૬
૩૦૩૧૯ ૦૯ મનહર પ્લોટ વાગર્ીયા સલવનલભાઈ સલરેશભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૧૯૫
૨૮૪૭૦ ૦૯ મનહર પ્લોટ ગોમરા રાજેન્દ્રભાઈ ધલમાજીભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૧૦૦
૨૯૬૫૧ ૦૯ મનહર પ્લોટ પરમાર શાવંતબેન ભોજાભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૧૦૩
૨૮૧૮૩ ૦૯ ભીલવાસ શેરીન-ં૬ ઉમટ મહને્દ્રભાઈ પરસોતમભાઈ ભીલવાસ 2 ૨૯૧૫૨
૨૮૪૮૧ ૦૯ મનહર પ્લોટ ગોહલે જીવતીબેન ધલર્ાભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૯૧૦૪
૨૯૩૭૫ ૦૯ મનહર પ્લોટ ધલણયાતરા અવશ્વનભાઈ મલળજીભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૯૧૭૩
૩૦૧૩૫ ૦૯ મનહર પ્લોટ રાઠોર્ ધમેશ ધનસલખભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૧૦૬
૨૮૭૨૪ ૦૯ મનહર પ્લોટ ચૌહાણ મનોજભાઈ દરજીભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૯૧૦૭
૩૦૩૭૪ ૦૯ મનહર પ્લોટ વાઘેલા ભગવાનભાઈ લાલજીભાઈ ભીલવાસ 2 ૨૯૧૦૮
૩૦૩૮૦ ૦૯ મનહર પ્લોટ વાઘેલા મરં્લલાબેન નારણભાઈ ભીલવાસ 7 ૨૯૧૦૯
૩૦૧૯૫ ૦૯ મનહર પ્લોટ રાણા મહને્દ્ર લક્ષ્મણભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૧૨૧
૨૮૧૦૦ ૦૯ મનહર પ્લોટ કૌવશકભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૯૧૧૧
૨૯૯૯૨ ૦૯ મનહર પ્લોટ મલલીયાણા ફકીરભાઈ ભગવાનભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૧૦૨

૨૮૭૮૪ ૦૯ મનહર પ્લોટ જકરયા કહતેશભાઈ પ્રતાપભાઈ વવજય પ્લોટ 4 ૨૯૧૧૩

૨૮૮૪૪ ૦૯ મનહર પ્લોટ જરીયા ગોવવિંદભાઈ લક્ષ્મણભાઈ વવજય પ્લોટ 4 ૨૯૧૧૪
૩૦૮૯૦ ૦૯ મનહર પ્લોટ હકરયાણી જયેશભાઈ સલદંરદાસ મનહર પ્લોટ 4 ૨૯૧૧૫
૨૯૦૬૨ ૦૯ મનહર પ્લોટ જરીયા હસમલખલાલ રતીલાલ મનહર પ્લોટ 4 ૨૯૧૧૬
૨૯૦૫૨ ૦૯ મનહર પ્લોટ જરીયા સવીતાબેન હરપાલભાઈ મનહર પ્લોટ 1 ૨૯૧૧૭
૨૯૭૭૫ ૦૯ મનહર પ્લોટ બેલીમ કકરમભાઈ શેરલભાઈ સરદ ખાટકીવાર્ 6 ૨૯૧૧૮
૨૯૭૮૦ ૦૯ મનહર પ્લોટ બેલીમ મહબેલબભાઈ અબાસભા ખાટકીવાસ 4 ૨૯૧૧૯
૨૯૨૩૨ ૦૯ મનહર પ્લોટ તરકબાણ ઈકબાલભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૧૨૦
૩૦૪૩૩ ૦૯ મનહર પ્લોટ વાઘેલા સોનાબેન સલરેશભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૯૨
૨૯૨૯૮ ૦૯ મનહર પ્લોટ દલવાર્ી મહબે લબભાઈ ગફારભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૯૦
૨૯૯૮૮ ૦૯ મનહર પ્લોટ મલલીયાણા જર્ીબેન શકંરભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૯૧૧૦
૨૮૩૬૭ ૦૯ મનહર પ્લોટ કારવા અસ્લમભાઈ કાસમભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૦૮૪
૨૮૩૬૯ ૦૯ મનહર પ્લોટ કારવા કાસમભાઈ જમાલભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૦૮૫
૨૯૯૭૭ ૦૯ મનહર પ્લોટ મલલાયીણા મનસલખભાઈ મેઘજીભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૯૦૮૬
૩૦૩૧૧ ૦૯ મનહર પ્લોટ વાગકર્યા લાભલબેન ગોપાલભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૮૭
૨૮૨૭૭ ૦૯ મનહર પ્લોટ કર્વાતર મરં્લલાબેન પોપટભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૮૮
૨૯૧૩૮ ૦૯ મનહર પ્લોટ જારેરા પકંજભાઈ વવનોદભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૦૮૯
૨૯૧૩૯ ૦૯ મનહર પ્લોટ જારેરા વનીતાબેન વવનોદભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૧૦૧
૨૯૬૨૨ ૦૯ મનહર પ્લોટ પરમાર રમેશભાઈ દેવજીભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૦૯૧
૩૦૩૦૯ ૦૯ મનહર પ્લોટ વાગકર્યા દલ ગેશભાઈ વવજયભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૦૮૨
૩૦૪૨૪ ૦૯ મનહર પ્લોટ વાઘેલા સચીનભાઈ રણજીત ભીલવાસ 3 ૨૯૦૯૩
૩૦૫૨૮ ૦૯ મનહર પ્લોટ શેખ મલખ્તારભાઈ અબ્દલલભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૯૦૯૪



૩૦૫૧૧ ૦૯ મનહર પ્લોટ શેખ ઈસ્માઈલ ગલલામરસલલ 6 ૨૯૦૯૫
૩૦૩૯૨ ૦૯ મનહર પ્લોટ વાઘેલા મનોજભાઈ ભીખલભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૦૯૬
૩૦૦૧૦ ૦૯ મનહર પ્લોટ માગંાલકા રમેશભાઈ ગગનીભાઈ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ 6 ૨૯૦૯૭
૨૯૯૯૬ ૦૯ મનહર પ્લોટ મલલીયાણા મરં્લલાબેન ગોવવિંદભાઈ જાગનાથ પ્લોટ 6 ૨૯૦૯૮
૩૦૦૦૩ ૦૯ મનહર પ્લોટ મલલીયાણા હષાડબેન અનીલભાઈ જાગનાથ પ્લોટ 1 ૨૯૦૯૯
૩૦૫૮૦ ૦૯ મનહર પ્લોટ સભાયા વવનોદભાઈ હીરાભાઈ જાગનાથ પ્લોટ 3 ૨૯૧૨૩
૨૮૭૪૧ ૦૯ મનહર પ્લોટ ચૌહાણ શૈલેશભાઈ બચલભાઈ જાગનાથ પ્લોટ 3 ૨૯૦૮૩
૨૯૮૭૩ ૦૯ જાગનાથ પ્લોટ મે પે્રમલત્તાબેન અમીતભાઈ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ 4 ૨૯૧૧૨
૨૯૮૭૫ ૦૯ મનહર પ્લોટ મે રાજેશભાઈ માવજીભાઈ ન્દ્યલ જાગનાથ પ્લોટ 5 ૨૯૧૪૩
૨૯૯૮૬ ૦૯ મનહર પ્લોટ મલલીયાણા કેસલભાઈ જેરામભાઈ જાગનાથ પ્લોટ 7 ૨૯૧૪૪
૨૯૭૬૦ ૦૯ મનહર પ્લોટ બેલીમ અબ્દલલભાઈ હાસમભાઈ ખાટકીવાસ 4 ૨૯૧૪૫
૨૮૬૫૮ ૦૯ મનહર પ્લોટ ચૌહાણ અલીભાઈ યાસ્મીનબેન ખાટકીવાસ 5 ૨૯૧૪૬
૨૯૨૮૯ ૦૯ મનહર પ્લોટ દલવાર્ી ઈસલબભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૧૪૭
૨૯૮૨૪ ૦૯ મનહર પ્લોટ બાબી જહંાગીરખાન મજીદખાન ઠક્કરબાપા 3 ૨૯૧૪૮
૨૯૮૨૫ ૦૯ મનહર પ્લોટ બાબી શેરખાન મજીદખાન ઠક્કરબાપા 3 ૨૯૧૪૯
૨૮૩૭૧ ૦૯ મનહર પ્લોટ કાકરયા ઈસ્માઈલ ઉમરભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૧૬૧
૩૦૮૩૫ ૦૯ મનહર પ્લોટ સોલકંી રમાબેન પરસોતમભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૯૧૫૧
૨૮૨૭૯ ૦૯ મનહર પ્લોટ કર્વાતર રાર્લભાઈ જીવાભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૯૧૪૨
૨૮૪૭૭ ૦૯ મનહર પ્લોટ ગોસાઈ નારણગીરી અમતૃગીરી ભીલવાસ 4 ૨૯૧૫૩
૩૦૩૩૯ ૦૯ મનહર પ્લોટ વાઘેલા કંચનબેન અશોકભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૧૫૪
૩૦૩૬૭ ૦૯ મનહર પ્લોટ વાઘેલા પ્રતાપભાઈ ગોવવિંદભાઈ ભીલવાસ 2 ૨૯૧૫૫
૩૦૫૪૬ ૦૯ મનહર પ્લોટ શેખ હવાબેન બચલભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૧૫૬
૨૯૨૩૮ ૦૯ મનહર પ્લોટ દેકાવાર્ીયા લક્ષ્મણભાઈ લવજીભાઈ ભીલવાસ 6 ૨૯૧૫૭
૩૦૩૯૮ ૦૯ મનહર પ્લોટ વાઘેલા મોહનભાઈ કરશનભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૧૫૮
૨૮૨૭૪ ૦૯ મનહર પ્લોટ કર્વાતર જીતેન્દ્ર મલકેશભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૧૫૯
૨૯૭૮૭ ૦૯ મનહર પ્લોટ બેલીમ હનીફભાઈ પીરલભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૧૬૦
૩૦૧૮૨ ૦૯ મનહર પ્લોટ રાઠોર્ વવજયાબેન ભરતભાઈ ભીલવાસ 3 ૨૯૧૩૨

૨૯૫૦૩ ૦૯ મનહર પ્લોટ પરમાર અમરસીંગભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૯૧૩૦
૨૮૩૩૭ ૦૯ મનહર પ્લોટ કાણગયાતર સલરેશભાઈ રામજીભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૯૧૫૦
૨૮૨૩૨ ૦૯ મનહર પ્લોટ કટાકરયા શબીરભાઈ હશનભાઈ ભીલવાસ 6 ૨૯૧૨૪
૨૯૯૮૫ ૦૯ મનહર પ્લોટ મલલીયાણા ઈશ્વરભાઈ જાદવભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૧૨૫
૨૯૯૯૯ ૦૯ મનહર પ્લોટ મલલીયાણા શાતંાબેન રણછોર્ભાઈ ભીલવાસ 1 ૨૯૧૨૬
૨૮૬૯૩ ૦૯ મનહર પ્લોટ ચૌહાણ જયભાઈ ટપલભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૧૨૭
૨૯૨૭૯ ૦૯ મનહર પ્લોટ દલવાર્ી આમદભાઈ અલીભાઈ ભીલવાસ 5 ૨૯૧૨૮
૩૦૩૭૮ ૦૯ મનહર પ્લોટ વાઘેલા મગંખાબેન ભીખલભાઈ ભીલવાસ 2 ૨૯૧૪૧
૩૦૦૧૧ ૦૯ મનહર પ્લોટ મારં્કરયા રજાકભાઈ આમદભાઈ ભીલવાસ 6 ૨૯૧૩૧
૨૮૨૨૬ ૦૯ મનહર પ્લોટ કટાકરયા મહમદભાઈ કાદર ભીલવાસ 5 ૨૯૧૨૨
૨૮૬૭૯ ૦૯ મનહર પ્લોટ ચૌહાણ ઈબ્રાકહમ ઈસલભાઈ ખાટકીવાસ 4 ૨૯૧૩૩
૨૮૬૯૬ ૦૯ મનહર પ્લોટ ચૌહાણ જાકીરભાઈ ઈસલભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૧૩૪
૨૮૬૮૦ ૦૯ મનહર પ્લોટ ચૌહાણ ઈસલભાઈ ઈસાભાઈ ભીલવાસ 4 ૨૯૧૩૫
૨૮૧૦૭ ૦૯ મનહર પ્લોટ વાઘજીભાઈ વવજય પ્લોટ 8 ૨૯૧૩૬
૩૦૬૫૪ ૦૯ મનહર પ્લોટ વસિંધવ જીવણભાઈ ભીમાભાઈ વવજય પ્લોટ 5 ૨૯૧૩૭
૨૯૦૧૫ ૦૯ મનહર પ્લોટ જરીયા લક્ષ્મીબેન નદંરામભાઈ વવજય પ્લોટ 3 ૨૯૧૩૮
૩૦૧૮૮ ૦૯ મનહર પ્લોટ રાઠોર્ સલરેશભાઈ બચલભાઈ વવજય પ્લોટ 6 ૨૯૧૩૯
૨૮૩૨૩ ૦૯ મનહર પ્લોટ કેવટીયા બાબલલાલ મલખવતીભાઈ વવજય પ્લોટ 5 ૨૯૧૪૦
૩૦૩૦૪ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા વરણવા દીપકભાઈ ભીમજીભાઇ ગવલીવાર્ 3 ૩૦૬૭૯
૩૦૩૦૩ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા વરણવા ગોદાવરીબેન ભીમજીભાઈ ગવલીવાર્ 1 ૩૦૬૮૦
૩૦૩૦૭ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા વરણવા રાજેષભાઈ ભીમજીભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૩૦૬૮૧
૩૦૫૪૦ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા શેખ લતીફભાઈ ઇશાકભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૩૦૬૮૨
૩૦૫૩૬ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા શેખ રઝાકભાઈ ઇશાકભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૩૦૬૮૩
૨૯૩૬૭ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દાફદા પ્રવીણભાઈ ભીખાભાઇ વવરમાયા પ્લોટ 4 ૩૦૬૮૪
૨૯૯૪૦ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મકવાણા કહતેશભાઈ રસીદભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૩૦૬૮૫
૩૦૭૭૦ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સોલકંી નઇમભાઈ હબીબભાઇ ગવલીવાર્ 3 ૩૦૬૮૬

૩૦૪૮૭ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા વવરસોર્ીયા પરસોત્તમભાઈ દેવશીભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૩૦૬૮૭
૩૦૦૮૪ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મોહલે સલીમભાઈ કાસમભાઇ ગવલીવાર્ 3 ૩૦૭૦૩
૩૦૭૬૧ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સોલકંી તોફીકભાઈ યાકલબભાઇ ગવલીવાર્ 3 ૩૦૬૮૯
૨૮૪૪૨ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા ગલઝવાર્મા નાનલબેન ભાણજીભાઇ ગવલીવાર્ 1 ૩૦૬૭૫
૨૮૩૦૬ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા કલરેશી ખાદમભાઈ મહબેલભાઇ ગવલીવાર્ 3 ૩૦૬૯૧
૩૦૦૭૨ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મોહલે મકબલલભાઈ મહમદભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૩૦૬૯૨
૩૦૮૪૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ સોલકંી લક્ષ્મીબેન હમીરભાઇ વવજય પ્લોટ 1 ૩૦૧૦૯
૨૮૧૭૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ ઉતરીયા ભાનલબેન ચનાલાલ વવજય પ્લોટ 1 ૩૦૧૦૮
૩૦૮૪૬ ૦૯ વવજયપ્લોટ સોલકંી વસતંબેન કાનજીભાઇ વવજય પ્લોટ 3 ૩૦૧૦૬
૨૯૫૨૧ ૦૯ ૨,પ્રગતી સોસાયટી રૈયારોર્ રાજકોટ પરમાર કવવતાબેન પકંજભાઇ વવજય પ્લોટ 2 ૩૦૦૯૯
૨૯૦૧૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા રામસીંગ ગારં્ાલાલ વવજય પ્લોટ 4 ૩૦૧૧૦
૨૮૮૭૨ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા જીવણસીંગ માનસગં વવજય પ્લોટ 5 ૩૦૧૧૧
૩૦૫૩૯ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા શેખ રસલલબેન ઇસાકભાઇ ગવલીવાર્ 1 ૩૦૬૯૩
૨૯૫૮૮ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા પરમાર ફરીદાબેન ગવલીવાર્ 3 ૩૦૬૯૪
૨૯૧૮૮ ૦૯ ગવલીવાર્ ઠેબા ઇરફાનભાઈ મહમદભાઇ ગવલીવાર્ 3 ૨૮૫૦૮
૩૦૮૨૬ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સોલકંી રફીકભાઈ નરૂમહમદ ગવલી વાર્ 3 ૩૦૬૯૫
૩૦૭૦૯ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સોલકંી અમીનાબેન હલસેનભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૩૦૬૯૬
૨૮૭૬૧ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા ર્લણેજા અજીતભાઈ જમાલભાઇ સદર બજાર 4 ૩૦૬૯૭
૩૦૦૧૪ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા માનસલકરયા લાખાભાઈ સવજીભાઇ ગવલીવાર્ 9 ૩૦૬૯૮
૨૯૭૭૦ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા બેલીમ ઇમરાનભાઈ ગફારભાઇ ગવલીવાર્ 3 ૩૦૬૯૯



૨૯૭૬૫ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા બેલીમ આરીફભાઈ ગફારભાઇ ગવલીવાર્ 3 ૩૦૭૦૦
૩૦૦૬૩ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મોહલે ઇષાડદભાઈ કાસમભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૩૦૭૦૧
૩૦૮૭૫ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સોલકંી હમજતભાઈ બાબલભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૩૦૬૬૧
૩૦૦૬૧ ૦૯ ગવલીવાર્ મોહલે ઇકબાલભાઈ હલશેનભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૨૮૫૦૭
૩૦૦૭૭ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મોહલે મોહમદભાઈ ખઇ ગવલીવાર્ 4 ૩૦૬૯૦
૩૦૦૬૪ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મોહલે ઇસ્માઇલભાઈ હસનભાઇ ગવલીવાર્ 3 ૩૦૬૮૮
૨૯૩૨૨ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દલવાણી મહમદઅલી ઇનલશભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૩૦૬૪૮
૩૦૭૯૦ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સોલકંી ફજલભાઈ કરીમભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૩૦૬૪૯
૩૦૦૬૭ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મોહલે ઓરમાનભાઈ મહમદભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૩૦૬૫૦

૩૦૭૨૧ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સોલકંી
અબ્દલલરજાક
ભાઇ હબીબભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૩૦૬૫૨

૨૮૧૦૧ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા ચદલ ંભાઈ હસનભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૩૦૭૦૨
૨૯૯૦૬ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મકવાણા નાનજીભાઈ રાણાભાઇ ભસ્ક્તનગર 2 ૩૦૬૫૩
૨૮૬૩૭ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા ચાવર્ા લીલાબેન રણજીતભાઇ સદર મેઇન રોર્ 4 ૩૦૬૫૪
૩૦૬૦૬ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સૈયદ કલબરાબેન ફર્લ વમયા સદર બજાર 3 ૩૦૬૫૫
૨૮૮૫૩ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા ચરંશે અર્લ ડનભાઇ વવજય પ્લોટ 4 ૩૦૧૧૨
૩૦૪૫૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ વાધેલા હમેીબેન અભેવસિંહ વવજય પ્લોટ 1 ૩૦૧૦૩
૨૮૫૩૮ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની ચલર્ાસમા નરેન્દ્રભાઈ બાબભાઇ ઉધ્યોગનગર 4 ૨૮૧૩૨
૨૯૦૪૩ ૦૯ ભકકતનગર સ્ટેશન પ્લોટ જરીયા સલમીતાબેન અર્લ ડનભાઇ ભસ્ક્તનગર 1 ૨૮૮૦૯
૨૯૫૮૯ ૦૯ વવજયપ્લોટ પરમાર બકલલભાઈ નાજીભાઇ વવજય પ્લોટ 4 ૩૦૧૦૪
૨૮૯૯૭ ૦૯ વવજયપ્લોટ જરીયા રમેશભાઈ લક્ષમણભાઇ વવજય પ્લોટ 3 ૩૦૧૦૦
૨૯૨૧૦ ૦૯ વવજયપ્લોટ ર્ાભી પકંજભાઈ ભરતભાઇ વવજય પ્લોટ 4 ૩૦૧૦૧
૨૮૭૧૧ ૦૯ વવજયપ્લોટ ચૌહાણ પ્રતાપવસિંહ બચલભાઇ વવજય પ્લોટ 5 ૩૦૧૦૫
૨૯૫૬૫ ૦૯ વવજયપ્લોટ પરમાર દીનેશભાઈ પોપટભાઇ વવજય પ્લોટ 5 ૩૦૧૦૨
૨૯૦૨૦ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની જરીયા વવર્લબેન અમરસગં ભસ્ક્તનગર 4 ૨૮૧૩૫

૨૯૯૧૨ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની મકવાણા પરશોત્તમભાઈ વાલજીભાઇ ચામલરં્ાનગર 6 ૨૮૧૩૪
૩૦૮૪૧ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની સોલકંી લક્ષ્મીબેન વજેસગં ઉદ્યોગનગર કોલોની 1 ૨૮૧૩૧
૨૯૭૧૬ ૦૯ ભકકતનગર સ્ટેશન પ્લોટ પાલ મનેજકલમાર દયાશકંર ભસ્ક્તનગર 4 ૨૮૮૦૭
૨૮૯૯૦ ૦૯ ભકકતનગર સ્ટેશન પ્લોટ જરીયા રમેશ ખલશાલવસિંહ ભસ્ક્તનગર 3 ૨૮૮૦૮
૨૮૫૫૯ ૦૯ ભકકતનગર સ્ટેશન પ્લોટ ચલર્ાસમા લખલભાઈ પ્રવવણભાઇ ભસ્ક્તનગર સ્ટેશન પ્લોટ 4 ૨૮૮૧૦
૨૯૪૫૬ ૦૯ ભકકતનગર સ્ટેશન પ્લોટ પતરીયા ગારં્ાલાલ લાખાભાઇ ભસ્ક્તનગર સ્ટેશન પ્લોટ 3 ૨૮૮૧૧
૩૦૪૭૦ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની વાળા વશરામભાઈ રામમલજી ઉદ્યોગનગર 4 ૨૮૧૩૩
૨૯૪૩૬ ૦૯ ઉધોગનગર કોલોની પઢીપાર રાજેન્દ્રવસિંહ ભગપાનન ઉદ્યોગનગર ક્વાટડસ 4 ૨૮૧૩૦
૩૦૪૪૯ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા વાધેલા સજંયભાઈ મગનભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૩૦૬૫૬
૩૦૬૨૧ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા સરવૈયા જયાબેન મોહનભાઇ ગવલીવાટ પ્લોટ 4 ૩૦૬૫૭
૨૯૩૩૦ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા દલવાણી હવલબેન ઇસ્માઇલભાઇ દવલીવાર્ 3 ૩૦૬૫૮
૨૯૭૧૫ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા પાનસલરીયા મનસલખભાઈ લાખાભાઇ ગવલીવાટ 5 ૩૦૬૭૪
૩૦૦૭૬ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મોહલે મકસલદભાઈ ખેઠદમભાઇ ગવલીવાટ પ્લોટ 4 ૩૦૬૬૦
૩૦૦૭૮ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મોહલે યલન લષભાઈ અબ્દલલભાઇ ગવલીવાર્ 4 ૩૦૬૪૭
૩૦૦૬૮ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા મોહલે ખાલીદભાઈ યલસલફભાઇ ગવલીવાટ પ્લોટ 4 ૩૦૬૬૨
૩૦૧૦૦ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા રેશન અલતાફ ઇસ્માઇલભાઇ ગવલીવાર્ 5 ૩૦૬૬૩

૨૮૪૫૭ ૦૯ સદર બજાર નો ઐરીયા ગવલી મહમદભાઈ
ગલલામરસલલભા
ઇ ગવલવાર્ 3 ૩૦૬૬૪


