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૮૦૪૦૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા અસાણી દલસલખભાઈ જાદવભાઈ નાકીયા ર્ેરીની સામે ગજંીવાર્ 3 ૮૦૪૦૩
૮૦૪૦૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા અસાણી દલસલખભાઈ જાદવભાઈ ગજંીવાર્ા
૫૩૮૧૭ ૧૭ અંબબકાનગર જાર્ેજા નાનભાઈ ચદંલભાઈ વવવેકાનદંનગર 3 ૫૨૨૬૮
૫૫૨૧૫ ૧૭ મારં્ાડલગર પરમાર લક્ષ્મણભાઈ મલળજીભાઇ સવોઁદય 5 ૫૬૧૯૭
૫૩૪૩૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા ચાવર્ા અજીતભાઈ દેવશીભાઈ ગજંીવાર્ા 6 ૫૩૧૧૪
૫૭૭૨૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી સમા નઝીરભઈ ગલલાબભાઈ ભગવતી સોસાયટી 5 ૫૩૯૮૩
૫૪૦૪૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા ઝાપર્ીયા કકરણભાઈ હરીભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૩૧૨૨
૫૩૨૧૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગોસ્વામી વલલભગીરી મોજગીરી ગજંીવાર્ા-1 5 ૫૩૧૨૩
૫૩૨૮૪ ૧૭ વશવાજીનગર ગોહલે વલલભભાઈ વાલજીભઆઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૮૬૮
૫૫૬૦૦ ૧૭ મનહર પરા બાભંળીયા કાનજીભાઈ કાળુભાઈ મનહરપરા મફવતયલ 5 ૫૫૦૦૦
૫૮૩૫૩ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી મલકેશભાઈ નકરસગંભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૮૬૯
૫૨૫૭૩ ૧૭ માજોઠીનગર કેબા સાજીદભાઈ હાજીભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૫૭૭૨
૫૬૩૮૯ ૧૭ માજોઠીનગર માજોઠી મહમંદભાઈ ઉમરભાઈ માજોઠીનગર 2 ૫૫૭૭૦
૫૫૭૩૦ ૧૭ આંબાવાર્ી બાવળીયા લાલજીભાઈ લીલાભાઈ આંબાવાર્ી બાલકૃષ્ણ મફવતયલ 4 ૫૨૫૩૦
૫૫૭૮૮ ૧૭ આંબાવાર્ી ભટ્ટી ઉમેદભાઈ રતીભાઈ આંબાવાર્ી, બાલકૃષ્ણ મફતીયલં 4 ૫૨૫૨૯
૫૫૨૪૦ ૧૭ માજોઠીનગર પરમાર વશવાજીભાઈ મેરાભાઈ મજોઠી નગર 5 ૫૫૭૭૫
૫૪૧૭૯ ૧૭ મારં્ાડલગર ઠાકોર અજયભાઈ શત્રલઘ્નભાઈ મારં્ાડલગંર 6 ૫૬૨૦૪
૫૭૫૫૧ ૧૭ મારં્ાડલગર શાહજી ઉમાશકંરશાહ રાજાનદં શાહ મારં્ાડલગંર-ભીમરાવનગર 3 ૫૬૧૯૮
૫૫૯૧૮ ૧૭ ભારતનગર મકવાણા અર્લ ડનભાઈ સાદમભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૧૨૨
૫૭૮૮૩ ૧૭ ભારતનગર સાકરીયા અજયભાઈ મનસલખભાઈ ભારતનગર-1 2 ૫૪૧૨૩
૫૨૭૪૭ ૧૭ ભારતનગર કાપર્ીયા મનોજભાઈ કરસનભાઈ ભારતનગર-1 3 ૫૪૧૨૬
૫૫૦૮૪ ૧૭ આઝાદનગર પરમાર જ્યતંીભાઈ અર્લ ડનભાઈ આઝાદનગર 5 ૫૨૩૬૦
૫૨૫૧૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા કલકળીયા પાચાભાઈ પોપટભાઈ ગજંીવર્ા 7 ૫૩૧૨૧
૫૩૫૬૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા ચૌહાણ જગદીશભાઇ પલજંાભાઇ ભીમરાન નગર 4 ૫૩૧૨૦
૫૭૯૪૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા સાપરા હકાભાઈ રવજીભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૩૧૧૮
૫૨૮૧૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા કીદલા હરજીભાઈ સગંામભાઈ ગજંીવાર્ા 6 ૫૩૧૨૫
૫૨૫૫૨ ૧૭ માજોઠીનગર કંર્ીયા શેરબાનલબેન મહમંદભાઈ મજોઠીનગર 2 ૫૫૭૭૧
૫૩૩૩૮ ૧૭ વશવાજીનગર ઘઘાણીયા રાર્લ પરસોત્તમ વશવાજીનગર 3 ૫૭૮૬૬
૫૪૬૬૧ ૧૭ ગોકલલનગર ધીપર્ મોતીભાઈ સોમાભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૨૩૭
૫૭૭૫૪ ૧૭ ગોકલલનગર સલયડવશંી ગજાનદંભાઈ વીઠલભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૨૧૮
૫૭૧૩૫ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા ગોપાલભાઈ લાભભૂાઈ સાગરં નગર 2 ૫૮૫૪૨
૫૨૮૬૩ ૧૭ સાગરનગર ખટાણા બલટાભાઈ ખીમાભાઈ સાગર નગર 4 ૫૮૫૪૧
૫૭૧૬૭ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા પરષોત્તમભાઈ પસાભાઈ સાગર નગર 6 ૫૮૫૪૦
૫૫૭૫૩ ૧૭ મનહર પરા બોરીયા ઘોઘાભાઈ કાનાભાઈ મનહરપરા મફવતયલ 5 ૫૪૯૯૯
૫૮૦૫૬ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં વસિંગ રાકેશવસિંગ ચદં્રીકાવસિંગ દેવકીનદંન મફવતયાપરા 4 ૫૩૫૪૮
૫૭૫૪૩ ૧૭ મારં્ાડલગર શાહ શીવધર નથનીભાઈ મારં્ાડલગંર 4 ૫૬૨૦૦
૫૭૫૩૧ ૧૭ મારં્ાડલગર શાહ કકશનદેવ રેખાબેન મારં્ાડલગંર 5 ૫૬૨૦૩
૫૫૪૯૩ ૧૭ આકાશદીપ બલધ્ધદેવ રવતલાલ વવઠ્ઠલદાસ આકાશદીપ સોસાયટી 2 ૫૨૩૫૩
૫૫૭૪૦ ૧૭ મારં્ાડલગર બીન સલદશડનભાઈ નાગેશ્વરભાઈ મારં્ાડલગંર 7 ૫૬૨૦૫
૫૭૭૪૮ ૧૭ સદરબજાર સૈયદ હારૂનમીયા હબીબમીયા પરમાકોનડરની બાર્લમાં 4 ૫૭૮૭૩
૫૩૨૬૫ ૧૭ ભારતનગર ગોહલે ભીમાભાઈ ભાણાભાઈ ભારતનગર-1 2 ૫૪૧૨૪
૫૩૨૬૮ ૧૭ ભારતનગર ગોહલે મેણદંભાઈ ભીમાભાઈ ભારદનગર-1 4 ૫૪૧૨૫
૫૩૪૫૫ ૧૭ મારં્ાડલગર ચાવર્ા નથલભાઈ લાખાભાઈ માડંલડલગંર 6 ૫૬૧૯૯
૫૫૭૨૪ ૧૭ ભારતનગર બાવળીયા પ્રફુલલભાઈ હકાભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૧૨૮
૫૭૫૮૩ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શાહમદાર શાકદકભાઈ મોહમદભી ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૩૯૮૪
૫૨૨૬૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી યલસ લફ ઓસમાણ ભગવતી સોસાયટી 6 ૫૩૯૮૫
૫૩૮૦૦ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ર્ાગંસીયા આમનાબેન નમૂમામદ ભગતી સોસાયટી 1 ૫૩૯૮૬
૫૬૬૨૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી રાઉમા ઓસમાણભાઈ હલસેનભાઈ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૩૯૮૭
૫૭૪૯૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શેબ ફતીશાહ ભચલસા ભગવતીસોસાયટી 6 ૫૩૯૮૮
૫૪૮૬૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી પઠાણ ઈબ્રાહીમભાઈ અસરફભાઈ ભઘવતી સોસાયટી 5 ૫૩૯૮૯
૫૮૦૦૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી સામાદફકીર સલલતાનભાઈ ઉસમાનભાઈ ભગવતીસોસયાટી 4 ૫૩૯૯૦
૫૮૦૦૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી સામદાફકીર અલારખાભાઈ કાળુસાભાઈ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૩૯૯૧
૫૬૬૪૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી રાઉમા રસલૂ ઓસમાણા ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૦૦૪
૫૬૬૨૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી રાઉમા ગલલાબકાદર ફકીરમહમંદ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૩૯૯૩
૫૬૬૪૦ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી રાઉમા રફીકભી ગલલાબકાદર ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૩૯૮૨
૫૭૭૨૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી સમા ગલલાબભાઈ ઈબ્રાકહમભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૩૯૯૫
૫૬૬૪૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી રાઉમા સબીરભાઈ ગલલાબભાઈ ભગવતી સોસાયટી 5 ૫૩૯૯૬
૫૬૬૪૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી રાઉમા સમજીનભાઈ ગલલાબભાઈ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૩૯૯૭
૫૬૬૨૪ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી રાઉમા અલતાફભાઈ ગલલાબભાઈ ભગતી સોસાયટી 6 ૫૩૯૯૯
૫૪૯૭૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી પતાણી અબ્દલલભાઈ અલલારખાભાઈ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૩૯૯૮
૫૪૯૮૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી પતાણી વાઝીદભાઈ અબ્દલલભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૦૦૧
૫૪૩૭૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ઢાપર લક્ષ્મણભાઈ બાબલભઆઈ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૪૦૦૨
૫૫૯૧૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ભોરણીયા યલન લષભાઈ ઈબ્રાકહમભાઈ ભગવતી સોસાયટી 5 ૫૪૦૦૩
૫૨૬૩૯ ૧૭ માજોઠીનગર કરોર્ીયા ભરતભાઈ કરસનભાઈ માજોઠી-મફવતયલં 4 ૫૫૭૭૩
૫૮૧૩૨ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં સીંધ મલકેશવસિંહ ગજાધરવસિંહ દેવકી નદંન મફવતયાપરા 4 ૫૩૫૫૦
૫૮૪૨૯ ૧૭ માજોઠીનગર સોલકંી સલરેશભાઈ દેવશીભાઈ મજોઠીયા પર્ 8 ૫૫૭૭૪
૫૩૬૯૪ ૧૭ મફુતીયલ ંપરા છાબર્ીયા રામજાભઆઈ ગોલાભાઈ મફવતયાપરા 5 ૫૫૪૧૮
૫૫૦૯૫ ૧૭ મનહર પરા સાપરા જાદવભાઈ વેલાભાઈ મનહર પરા મફવતયાપરા 6 ૫૪૯૯૮
૫૩૨૮૯ ૧૭ બાલકલષ્ણ સોસાયટી ગોહલે વવજયવસિંહ કરણવસિંહ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૮૧૪
૫૨૫૩૫ ૧૭ બાલકલષ્ણ સોસાયટી કર્ેચા ભગવાનદાસ ચનૂીલાલ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 5 ૫૩૮૧૫
૫૩૦૫૮ ૧૭ મારં્ાડલગર ગલપ્તા હરેન્દ્દ્રભાઈ રામાનલજભાઈ મારં્ાડલગંર 5 ૫૬૨૦૨
૫૮૩૧૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોલકંી કદપગભાઈ મગંાભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૩૧૧૯

૫૭૦૭૨ ૧૭ વશવાજીનગર વર્દરીયા આકરફભાઈ અબ્દલલગનીભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૮૬૩



૫૪૬૩૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા ધાધંલ જ્યતંીભાઈ મોહનભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૩૧૨૪
૫૩૮૭૪ ૧૭ વશવાજીનગર જાદવ પ્રતાપભાઈ ચતલરભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૮૬૫
૫૫૨૮૯ ૧૭ બાલકલષ્ણ સોસાયટી પ્રસાદ શભંભૂાઈ સીતારામ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૮૧૩
૫૬૪૭૪ ૧૭ બાલકલષ્ણ સોસાયટી વમરાણી મધલસલદન પોપટલાલ બાલકૃષ્ણ સાસાયટી 2 ૫૩૮૧૨
૫૫૫૦૮ ૧૭ બાલકલષ્ણ સોસાયટી બ્રહ્માણી ભરતભાઈ કેશલભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 5 ૫૩૮૧૧
૫૬૧૫૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ સોસાયટી મગેં ભલપતભાઈ બાબલબઆઈ બાલકૃષ્ણ સોસયાટી 4 ૫૩૮૧૦

૫૭૫૧૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શેલફકીર જાનમહમદશાહ અ્લશા ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૩૯૯૪
૫૭૪૯૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શેબ ફકીર દલમનશાહ કાયમશાહ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૪૦૨૬
૫૭૪૯૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શેબ ફકીર ઈશફાહ અકબરશાહ ભગવતી સોસાયટી 8 ૫૪૦૨૫
૫૩૪૦૪ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ચતમલેખ હસનભાઈ હસૈૂનભી ભગતી સોસાયટી 4 ૫૪૦૨૪
૫૩૭૪૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી જેતમલેખ જેનલમાબેન હલસૈનભાઈ ભગવતી સોસાયટી 1 ૫૪૦૨૩
૫૩૯૨૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી જાબ્લોચ મહબેલબભાઈ શેરખાનભાઈ ભગવતી સોસાયટી 5 ૫૪૦૨૨
૫૭૨૭૩ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી પઠાણ અશરફભાઈ વનવાજખાન ભગવતી સોસાટી 2 ૫૪૦૨૧
૫૪૮૮૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી પઠાન ઈશલભાઈ અશરફખઆન ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૦૨૦
૫૩૭૪૩ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી જતબ્લોચ શકીનાબેન શેરખાન ભગવતી સોસાયટી 1 ૫૪૦૧૯
૫૭૪૬૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શેખ ફકીર રહીમશાહ ભસલસાહ ભગવતી સોસાયટી 8 ૫૪૦૧૮
૫૭૪૬૪ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શેખ ફકીર જીનતબેન ભસલશાહ ભગવતી સોસાયટી 1 ૫૪૦૦૫
૫૬૦૬૦ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી મકવાણા યલસ લફભાઈ વલીભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૦૧૬
૫૩૭૪૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી જત સલલતાનભાઈ ઓસમાણભાઈ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૪૦૨૮
૫૩૭૪૦ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી જત અજ્જજાદભાઈ સલલતાનભાઈ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૪૦૧૪
૫૩૭૪૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી જત આવસફભાઈ સલલતાનભાઈ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૪૦૧૩
૫૪૫૪૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી દલવાણીયા હલસેનભાઈ મામનભાઈ ભગતવી સોસાયટી 4 ૫૪૦૧૨
૫૫૩૭૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી વપિંજારા બાબલભાઈ વસદીકભાઈ ભગવતી સોસાયટી 8 ૫૪૦૧૧
૫૭૨૩૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી વયાણી હનીફ બ્લભાઈ ભગવતી સોસાયટી 5 ૫૪૦૧૦
૫૬૬૩૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી રાઉમા યોનીશભાઈ જાનમહમદભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૦૦૯

૫૬૬૩૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી
રાઉમા 
નાશીરભાઈ જાનમહમંદભાઈ દૂધસાગર રોર્ 4 ૫૩૯૭૭

૫૬૬૪૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી રાઉમા સરફરાજ નાશીરભાઈ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૪૦૦૮
૫૬૦૮૪ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી મકવાણા રીજવાન હબીલભાઈ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૪૦૦૭
૫૭૪૮૩ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શેખ હદેરીસભાઈ મહમંદભાઈ ભગવતીસોસાયટી 4 ૫૪૦૦૬
૫૭૪૫૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શેખ ઈરફાનભાઈ મહમંદભાઈ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૪૦૨૭
૫૩૨૨૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ગોહલે અમરશીભાઈ જીવાભાઈ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૩૯૫૪
૫૬૨૪૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી મેમણ સલીમભાઈ દાઉદભાઈ મેમણ કલોની 5 ૫૩૯૫૫
૫૨૪૭૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી કઆરબી સલામભાઈ વલીભઆઈ મેમણ કોલોની 6 ૫૩૯૫૬
૫૪૨૪૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ર્ાગેરા ગનીભાઈ હનભાઈ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૩૯૫૦
૫૪૨૨૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ર્ાકોરા ઓસમાનભાઈ ગનીભાઈ ભગવતી સોસાયટી 6 ૫૩૯૫૭
૫૭૭૪૩ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી સૈયદ જાકીર હલસેન અબ્દલલભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૩૯૪૮
૫૨૭૨૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી કાદરી યલસ લફમીયા જાફરમીયા ભગવતી સોસાયટી 5 ૫૩૯૫૧
૫૨૭૨૪ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી કાદરી જાફરમીયા હલસેનમીયા ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૩૯૩૮
૫૨૮૭૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ખેર્ારા ઓસમાન કાસમભાઈ ભગવતી સોસાયટી 6 ૫૩૯૪૯
૫૭૪૭૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શેંખ મોહમદભાઈ સાલમભાઈ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૩૯૫૮
૫૭૩૬૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી વાર્ોબલયા જગદીશભાઈ મનજીભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૩૯૪૭
૫૬૨૨૪ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી મલધંવા નાનજીભાઈ કાનાભાઈ ભગવતી સોસાયટી 8 ૫૩૯૪૫
૫૪૮૮૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી પઠાણ યલસલફભાઈ કાસમભાઈ ભગવતી સોસાયટી 5 ૫૩૯૪૪
૫૫૫૬૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બાદી મહમદભાઈ રકહણભાઈ ભગવતી સોસાયટી 5 ૫૩૯૪૩
૫૨૫૫૩ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી કર્ીયાતર ખેરૂનબેન ગફારભાઈ ભગવતી સોસાયટી 1 ૫૩૯૪૨
૫૨૫૫૪ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ચર્ીયાતા મોસીનભાઈ ગફારભાઈ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૩૯૪૧
૫૨૩૭૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી આયશાબેન મહમંદભાઈ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૩૯૪૦
૫૮૧૬૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી સોઢા ઈબ્રાકહમ જમાલભાઈ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૩૯૩૯
૫૭૦૧૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ્લસીયા હારૂનભાઈ વલીમહંમદભાઇ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૩૯૫૨
૫૭૦૧૪ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ્લસીયા ઝુબેદાબેન વલીમામદ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૩૯૭૧
૫૭૦૧૩ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ્લસીયા ર્લલેબાબેન વલીમામદ ભગવતી સોસાયટી 1 ૫૩૯૮૦
૫૪૪૮૦ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી દેકાવટીયા અબ્દલલભાઈ કાદરભાઈ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૩૯૬૯
૫૪૪૮૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી દેકાવીર્ાય બાનલબેન આમદભાઈ ભગવતી સોસાયટી 1 ૫૩૯૭૮
૫૫૩૭૪ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી વપિંજારા કફરોજભાઈ ગફારભાઈ ભગવતી સોસાયટી 5 ૫૩૯૫૩
૫૫૩૭૩ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી વપિંજારા ઉલયાસભાઈ ગફારાઈ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૩૯૭૬
૫૫૭૪૩ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી છોટાણી ફારૂકભાઈ ઈબ્રાહીમભઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૩૯૭૫
૫૫૪૧૪ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી પોપટીયા આકરફભાઈ રજાકભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૩૯૭૪
૫૬૨૪૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી મેમણ યલસલફભાઈ ગફારભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૩૯૭૩
૫૫૭૫૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બોલચ કદલાવરખાન મહમદખાન ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૩૯૭૨
૫૫૭૪૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બોબી અલતાફ હલસેનભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૩૯૫૯
૫૨૭૧૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી કાતીવાલ ફારૂત વલીમામદ ભગવતી સોસાટી 4 ૫૩૯૭૦
૫૫૪૪૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બકાલી ઈકબાલ અમદ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૩૯૮૧
૫૬૧૮૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી મરં્લ ફરહાદ ફરહાદ ર્લસેફદીન ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૩૯૬૮
૫૭૨૦૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી વઢીયારા લાલજીભાઈ વાલજીભાઈ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૪૦૮૬
૫૩૩૫૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ઘલમરા સતીરભાઈ મામદભાઈ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૩૯૬૭
૫૩૩૪૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ઘલમરા અનવરભાઈ સતારભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૦૧૫
૫૩૩૫૦ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ઘલમરા યલસ લફ સતારભાઈ ભગવતીસોસાયટી 5 ૫૩૯૬૬
૫૬૯૩૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી રામોદીયા ફારૂકભાઈ સતારામભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૩૯૬૫
૫૭૫૦૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શમોકદયા ઈમરાનભાઈ ફારૂકભાઈ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૩૯૬૪
૫૪૮૮૩ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી પઠાણ રહમેદબેન યાવસનખાન ભગવતી સોસાયટી 1 ૫૩૯૬૩
૫૭૪૪૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શેખ અક્રમભાઈ સલલતાનભી ભગવતી સોસાયટી 5 ૫૩૯૬૨
૫૨૩૭૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી આમરોળીયા અબ્દલલભાઈ હાજીભી ભગવતી સોસાયટી 6 ૫૩૯૬૧
૫૫૪૪૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ફાજલાણી ગલલામહલસેન ગફારભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૩૯૬૦



૫૬૯૬૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી રોજીસરા શાન્દ્તાબેન બાબલભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૦૧૭
૫૪૮૭૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી પઠાણ કદલાવરભાઈ મહમદભાઈ ભગવતી સોસાયટી 5 ૫૪૦૯૯
૫૭૪૬૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શેખ બહાદલ રસાહ હાસમશાહ ભગવતી સોસાયટી 5 ૫૪૧૧૧
૫૮૫૦૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી હરેનમ ઈકબાલ સદીકભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૧૧૦
૫૮૫૪૩ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી હાલા રાનાભઆઈ ઈબ્રાકહમભાઈ ભગવતી સોસયાટી 6 ૫૪૧૦૯
૫૭૦૩૩ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી લીંગર્ીયા આશીપભાઈ ચીગરભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૧૦૮
૫૭૦૩૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી લીંગર્ીયા જીકરભાઈ અજીજભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૧૦૭
૫૭૦૩૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી લીંગર્ીયા રકફકભાઈ જીકરભાઈ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૪૧૦૬
૫૮૫૪૦ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી રાઉમા તૈયબભાઈ ઈબ્રાકહમભાઈ ભગવતી સોસાયટી 7 ૫૪૧૦૫
૫૪૮૭૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી પઠાણ મલમતાઝબેન અયલબખાન ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૪૧૦૪
૫૭૭૧૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી સલમરા બસીરંભાઈ શાહભઆઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૧૦૩
૫૭૭૨૦ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી સલમરા રફીકભાઈ શાહભાઈ ભગવતી સોસાયટી 5 ૫૪૧૦૨
૫૭૭૧૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી સલમરા જેનલબેન શાહભાઈ ભગવતી સોસાયટી 1 ૫૪૧૧૨
૫૫૫૦૪ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બરેકી અબ્બાસભાઈ કાદરભાઈ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૪૧૦૦
૫૩૭૦૪ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી જજવાર્ીયા કકશોરભાઈ કરશનભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૦૯૭
૫૩૭૦૩ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી જજંવાર્ીયા કરશનભાઈ બબલભાઈ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૪૦૯૬
૫૩૭૦૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી જજંવાર્ીયા મલકેશ કરશનભાઈ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૪૦૯૫
૫૬૬૫૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી રાકચૂા ચનાભાઈ પરસોત્તમભાઈ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૪૦૯૪
૫૭૨૧૪ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી વઢીયારા વાલજીભાઈ પરસોત્તમભાઈ ભગવતી સોસાયટી 5 ૫૪૦૯૩
૫૭૪૩૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી વવક્રમા વવજયભાઈ કાળુભાઈ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૪૦૯૨
૫૩૫૬૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ચૌહાણ છગનભાઈ સામતભાઈ ભગવતી સોસાયટી 8 ૫૪૦૯૧
૫૩૫૮૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ચૌહાણ ધીરૂભાઈ સામતભાઈ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૪૦૯૦

૫૬૨૫૨ ૧૭
ભગવતી સોસાયટી દલધસાગર માગડ 
શેરી ન-ં૨ મયાત્રા હરસલરભાઈ મામૈયાભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૦૮૯

૫૮૫૪૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી હાલા મલમતાઝબેન કાસમભાઈ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૪૦૮૮
૫૮૫૪૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી હાલા રકહમભાઈ કાસમભાઈ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૪૦૮૭
૫૫૪૧૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી પોપટીયા રાજાકભાઈ યલસલફભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૦૯૮
૫૨૩૭૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી આરાણી આમદભાઈ સતારભાઈ મેમણ કોલોની 7 ૫૪૧૧૪
૫૨૩૭૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી આરબી યાવસનભાઈ વલીભાઈ મેમણ કોલોની 3 ૫૪૧૨૦
૫૭૭૩૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી સલમાર ઈકબાલભાઈ હબીબભાઈ મેમણ કોલોની 5 ૫૪૧૧૯
૫૭૭૫૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી સરૈયા મજીદભાઈ અજીજભાઈ મેમણ કોલોની 4 ૫૪૧૧૮
૫૫૪૪૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બકાલી આવસફભાઈ રફીકબાઈ મેમણ કોલોની 3 ૫૪૧૧૭
૫૫૬૭૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બાલાણી ઈરફાનભાઈ ગફારભાઈ મેણકોલોની 4 ૫૪૧૧૩
૫૩૨૫૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ગોહલે પ્રવીણભાઈ અમરશીભાઈ ભગવતી સોસાયટી 6 ૫૪૧૧૬
૫૫૩૨૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી પાણવઢલ રફીકભાઈ ઈલાફભાઈ મેમણકોલોની 4 ૫૪૧૨૧
૫૫૭૩૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બાવાણી અસ્લામ અબ્દલલગફાર ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૧૧૫
૫૨૩૬૩ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી આકલાણી ઈરફાનભાઈ ઈકબાલભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૦૪૧
૫૭૫૯૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શાહમાફકીર તોફીકભાઈ અલીશાહ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૪૦૫૫
૫૫૩૭૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી વપિંજારા સાકહલભાઈ વસદીપભાઈ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૪૦૫૪
૫૨૭૯૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી કાલીયા હકાભાઈ સલમારભઆઈ ભગવતી સોસાયટી દ 3 ૫૪૦૫૩
૫૨૮૪૦ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી કોલીયા જાવેદભાઈ હકાભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૦૫૨
૫૩૧૬૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ગોપાલાણી જીનકબેન સતારભી ભગવતી સોસાયટી 1 ૫૪૦૫૧
૫૩૧૬૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ગોપાલાણી હલસેનભાઈ સતારભાઈ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૪૦૫૦
૫૨૯૮૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ગગંવાણી દોલતબેન ગલલામહલસૈન ભગવતી સોસાયટી 1 ૫૪૦૪૯
૫૨૯૮૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ગગંવાણી મનસલરભાઈ ગલલામહલસૈન ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૦૪૮
૫૪૮૯૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી પઠાણ હનીફખાન બનેખાન ભગવતી સોસાયટી 5 ૫૪૦૪૭
૫૪૮૬૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી પઠાણ ખાજામા અબ્બાસખાન ભગવતી સોસાયટી 1 ૫૪૦૪૬
૫૫૪૪૪ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ફારણી આવશભાઈ હારૂનભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૦૪૫
૫૫૪૪૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ફારાણી ખતીમબેન હારૂનભાઈ 1 ૫૪૦૪૪
૫૭૭૬૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી સરલાસારી ઈરસાદખાન અલરે ખાન ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૪૦૨૯
૫૭૦૨૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી લાસારી અહમેનખાન અબ્દલલાખાન ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૪૦૪૨
૫૭૦૧૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ્લસાની નાજીસલહને સલભાનાખાન ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૦૫૬
૫૫૫૪૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બ્લોંચ સલભઆનખાન હલસૈનખઆન ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૪૦૪૦
૫૫૫૪૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બ્લોંચ નાઝીરહસૈૂન સલભાનખાન ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૦૩૯
૫૫૫૪૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બ્લોચ શાકકરહલસૈન સલભાનખાન ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૦૮૪
૫૫૫૪૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બ્લોચ નદીમખાન કાદરખાન ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૪૦૩૮
૫૫૫૪૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બ્લોચ સાકકરપલહલસેન સલભઆનખાન ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૧૦૧
૫૬૬૨૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી રાઉમા આમદભાઈ ઓમનભાઈ ભગવતી સોસાયટી 5 ૫૪૦૩૭
૫૮૫૩૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી હાલા આસમભાઈ નલરમનભાઈ ભગવતી સોસાયટી 6 ૫૪૦૩૬
૫૫૫૦૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બેરકી નાઝીર કાદરભાઈ ભગવતી સોસાયટી 6 ૫૪૦૩૫
૫૬૯૦૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શાહમદાર અબ્દલલશાહ રહમેાનશાહ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૪૦૩૪
૫૭૫૨૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શામદાર જાવીદશાહ અબ્દલલશાહ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૪૦૩૩
૫૭૬૬૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી સદંરી યલસ લફભાઈ મહમદભી ભગવતી સોસાયટી 5 ૫૪૦૩૨
૫૬૬૦૦ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી રફાઈ ઈકબાલશાહ અમીતશાહ ભગવતી સોસયાટી 3 ૫૪૦૩૧
૫૭૩૯૩ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી વારૈયા અમતૃ કાનજી ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૪૦૩૦
૫૭૩૯૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી વારૈયા કકશનભાઈ અમલત્રભાઈ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૪૦૭૦
૫૭૪૨૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી વવકમા કાળુભાઈ રાણીમભાઈ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૪૦૭૨
૫૭૪૩૦ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી વવકમા જનકભાઈ કાળુભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૦૪૩
૫૭૧૯૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી વઢીયારા રત લભાઈ પરસોતમભાઈ ભગવતી સોસાયટી 7 ૫૪૦૮૩
૫૭૩૪૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી વાઘાણી રાણાભાઈ મોતીભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૦૮૨
૫૬૪૭૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી વમયાક જયાબેન મામયાભાઈ ભગવતી સોસાયટી 1 ૫૪૦૮૧
૫૮૨૦૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી સોરા જરીનાબેન લાલાભાઈ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૪૦૮૦
૫૪૭૫૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી નાગાણી અમનભાઈ ર્લસફભઆઈ ભગવતી સોસાયટી 5 ૫૪૦૭૯
૫૩૭૬૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ર્લનાણી આકરફભાઈ ઈબ્રાકહમભાઈ લાખાજીરાજ શ્રમજીવપી સોસાયટી 3 ૫૪૦૭૮
૫૨૫૫૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી કર્ીવાર સીકિકભાઈ નલરમહમદભાઇ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૦૭૭



૫૬૫૦૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી મોગલ યલસલફભાઈ બાબલભાઈ ભગવતી સોસાયટી 5 ૫૪૦૭૬
૫૩૫૩૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ચૌહાણ અકબરભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૪૦૭૫
૫૫૩૧૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી પાટર્ીયા વાલજીભાઈ રાઘવભાઈ ભગવતી સોસાયટી 6 ૫૪૦૭૪
૫૬૬૯૪ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી રાઠર્ મનલભાઈ કેશલભાઈ ભગવતી સોસયાટી 7 ૫૪૦૭૩
૫૬૬૯૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી રાઠોર્ સોમચદં કેશલભાઈ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૪૦૫૭
૫૪૫૮૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા દાણીધારીયા વવશાલ લક્ષ્મીદાસ ધરાહરનગર 4 ૫૩૧૧૬
૫૨૬૦૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા કલમાવત બચીબેન શાવંતરામ ગજંીવાર્ા 3 ૫૩૧૧૭
૫૭૩૪૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી વાઘાણી મનસલકભાઈ રાણાભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૦૭૧
૫૪૧૮૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ઠાસરીયા અલતાફભાઈ ગનીભી ભગવતી સોસાયટી 5 ૫૪૦૮૫
૫૬૪૦૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી માઢંાત જાકીરભાઈ સતારભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૦૬૯
૫૩૬૨૧ ૧૭ વશવાજીનગર ચૌહાણ રણજીતવસિંહ બાબલભાઈ શવાજીનગર 5 ૫૭૮૬૭

૫૫૫૧૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા બરોટ ર્ાહ્યાભાઈ હકરભાઈ ગજંાવાર્ા 2 ૫૩૧૧૫
૫૬૭૫૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી રાઠોર્ દશરથભાઈ કેશલભાઈ ભગવતી સોસાયટી 7 ૫૪૦૬૮
૫૬૮૨૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી રાઠોર્ રમેશભાઈ કેશલભાઈ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૪૦૬૭
૫૪૮૬૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી પઠાણ ગલલાબભાઈ વલીભાઈ ભગવતી સોસાયટી 5 ૫૪૦૬૬
૫૭૭૪૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી સૈયદ ગલલઝાર બાબલભાઈ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૪૦૬૫
૫૫૯૧૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ભોરણીયા ઉસ્માનભાઈ ઈબ્રાકહમભાઈ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૪૦૬૪
૫૪૮૮૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી પઠાણ સલામભાઈ અબ્દલલભાઈ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૪૦૬૩
૫૫૫૨૦ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બેલીમ અબ્દલલભાઈ હબીબભાઈ ભગવતી સોસાયટી 6 ૫૪૦૬૨
૫૪૫૨૩ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી દધારીયા સલીમભાઈ ઈબ્રાકહમભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૪૦૬૧
૫૫૫૧૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બેબલમ રફીકભી ઈબ્રાકહમભાઈ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૪૦૬૦
૫૫૭૮૫ ૧૭ રાજારામ સોસાયટી ભટ્ટ દક્ષાબેન અરૂણકલમાર રાજારામ સોસસાયટી 3 ૫૬૨૧૮
૫૩૧૩૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગોંર્બલયા રાજેશભાઈ ત લલસીદાસ ગજંીવાર્ા 4 ૫૩૧૧૩
૫૫૬૧૩ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બારેકી કલસ લમબેન કાદરભાઈ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૪૦૫૯
૫૨૮૫૦ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી કોવાણીયા રસલભાઈ આમદભાઈ ભગવતી સોસાટી 3 ૫૪૦૫૮
૫૩૨૯૨ ૧૭ ભારતનગર ગોહલે સલખાભી ભીમાભઈ ભારતનગર-1 4 ૫૪૧૨૭
૫૩૦૬૨ ૧૭ ગોકલલનગર ગમારા ઇન્દ્દલભાઈ ગેલાભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૨૨૮
૫૪૬૬૫ ૧૭ ગોકલલનગર ધોયકીયા અરમશીભાઈ મન્નલભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૨૨૯
૫૬૮૬૦ ૧૭ ગોકલલનગર રાઠોર્ વવરમભાઈ લઘરાભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૨૦૯
૫૫૨૧૦ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર રાયભાઈ ગેલાભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૨૧૦
૫૫૪૫૪ ૧૭ ગોકલલનગર બગરાઈ મહશેભાઈ બાબલભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૨૧૧
૫૨૭૨૦ ૧૭ ગોકલલનગર કાદરી અસલમભાઈ મગહમભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૨૧૨
૫૮૦૪૧ ૧૭ ગોકલલનગર સાવ કદનેશભાઈ મવિસાવ ગોકલનગર 5 ૫૩૨૧૩
૫૫૩૮૪ ૧૭ ગોકલલનગર પીચર્ીયા વવનોદભાઈ મેરૂભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૨૧૪
૫૬૮૮૪ ૧૭ ગોકલલનગર રાણગા વશવાભાઈ પાચાભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૨૧૫
૫૮૧૪૨ ૧૭ ગોકલલનગર સીધવ હમશીભાઈ વાણભાઇ ગોકલલનગર 2 ૫૩૨૧૭
૫૫૨૦૬ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર રાજાભાઈ બઘાભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૨૧૯
૫૬૦૦૭ ૧૭ ગોકલલનગર મકવાણા પલનાભાઈ દેવશીભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૨૨૦
૫૬૦૬૨ ૧૭ ગોકલલનગર મકવાણા રૂપાભાઈ દેવશીભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૨૨૧
૫૬૧૩૮ ૧૭ ગોકલલનગર મકવાણા કહરાભાઈ દેવશીભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૨૨૨
૫૬૦૧૫ ૧૭ ગોકલલનગર મકવાણા પોપટભાઈ બીજલભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૨૨૩
૫૮૪૮૫ ૧૭ ગોકલલનગર હરગલણ હરદાશભાઈ લાલચન્દ્દભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૨૨૪
૫૫૨૬૪ ૧૭ ગોકલલનગર પરસલર્ા રમેશભાઈ બતલભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૨૫૫
૫૪૬૬૦ ૧૭ ગોકલલનગર ધીપર્ કળનાભાઈ મોતીભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૨૧૬
૫૩૧૬૦ ૧૭ ગોકલલનગર ગોંર્લીયા અજીતભાઈ બટલકભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૨૪૫
૫૫૭૬૦ ૧૭ ગોકલલનગર બોહકીયા જીતલભાઈ બાબલભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૨૬૭
૫૮૧૪૧ ૧૭ ગોકલલનગર સીંધવ સવાભાઈ નાઝાભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૨૬૮
૫૮૧૪૩ ૧૭ ગોકલલનગર સીંધવ સનાભાઈ નાજીભાઈ ગોકલલનગર 2 ૫૩૨૬૯
૫૨૨૭૬ ૧૭ ગોકલલનગર અગ્રાવત ભાવેશ લાલદાસ ગોકલલનગર 7 ૫૩૨૮૩
૫૨૨૭૨ ૧૭ ગોકલલનગર અગ્રાનત સજંયભાઈ સલસલલદાસ ગોકલલનગર 5 ૫૩૨૫૭
૫૪૦૪૨ ૧૭ ગોકલલનગર વસિંઘવ વાલાભાઈ મયાભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૨૭૬
૫૮૦૭૪ ૧૭ ગોકલલનગર વસિંધવ નાગજીભાઈ હમશીભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૨૬૫
૫૮૫૧૦ ૧૭ ગોકલલનગર હરૈયા પબાભાઈ યગંાભાઇ ગોકલલનગર 7 ૫૩૨૫૬
૫૫૪૬૪ ૧૭ ગોકલલનગર બજારીયા હરેશભાઈ બાબલભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૨૪૭
૫૭૨૭૨ ૧૭ ગોકલલનગર વહાતર ગેલાભાઈ ધલસાભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૨૫૮
૫૬૩૩૦ ૧૭ ગોકલલનગર મેવદીયા લક્ષ્મીબેન પ્રવવણભાઇ ગોકલલનગર 1 ૫૩૩૬૧
૫૭૬૮૭ ૧૭ ગોકલલનગર સબર્ મામૈયાભાઈ રાણાભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૨૬૦
૫૮૪૯૮ ૧૭ ગોકલલનગર હરણ વવશભંાઈ આપાભાઇ ગોકલલનગર 7 ૫૩૨૫૨
૫૮૪૯૬ ૧૭ ગોકલલનગર હરણ ભોભભાઈ બેચરભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૨૬૨
૫૮૪૯૭ ૧૭ ગોકલલનગર હરણ રાણાભાઈ હમીરભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૨૬૩
૫૬૨૨૫ ૧૭ ગોકલલનગર મલધવંા પરબતભાઈ અરજણભાઇ ગોકલલનગર 2 ૫૩૨૬૪
૫૬૨૧૭ ૧૭ ગોકલલનગર મલધવંા અરજણભાઈ મલળાભંાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૨૮૪
૫૫૬૦૬ ૧૭ ગોકલલનગર બામજવા કહરાભાઈ મોધાભાઇ ગોકલલનગર 7 ૫૩૧૮૨
૫૪૦૬૯ ૧૭ ગોકલલનગર ઝાલા ધરમશીભાઈ દેવશીભાઇ ગોકલલનગર 7 ૫૩૧૫૭
૫૪૦૬૪ ૧૭ ગોકલલનગર ઝાલા ચનાભાઈ દેવજીભાઇ ગોકલલનગર 7 ૫૩૧૭૩
૫૪૦૯૫ ૧૭ ગોકલલનગર ઝાલા શૈલેશભાઈ ખીમજીભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૧૬૯
૫૭૨૫૪ ૧૭ ગોકલલનગર વરૂ લક્ષ્મણભાઈ બચલભાઇ ગોકલલનગર 8 ૫૩૨૫૯
૫૬૨૩૦ ૧૭ ગોકલલનગર મલધંવા મોનાભાઈ મોતીભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૧૫૯
૫૨૫૨૩ ૧૭ ગોકલલનગર ખટાણા ગોકળભાઈ રણાભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૧૬૦
૫૨૮૭૫ ૧૭ ગોકલલનગર ખટાળા અમરીબેન લક્ષ્મણભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૧૬૧
૫૨૮૭૧ ૧૭ ગોકલલનગર ખટાણા વલલભભાઈ રાણાભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૧૬૨
૫૪૯૦૪ ૧૭ ગોકલલનગર પર્ાયા અનકભાઈ લીલાભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૧૭૪
૫૩૪૦૨ ૧૭ ગોકલલનગર ચણીયાશ બચલભાઈ ભાણાભાઇ ગોકલલવગર 6 ૫૩૨૦૦
૫૩૪૦૩ ૧૭ ગોકલલનગર ચણીયાશ વવજયભાઈ બચલભાઇ ગોકલલનગર 2 ૫૩૧૯૩



૫૩૭૦૫ ૧૭ ગોકલલનગર જજંવાર્ીયા ગોવવિંદભાઈ મોહનભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૧૯૪
૫૪૯૦૭ ૧૭ ગોકલલનગર પર્ાયા ટીર્ીબેન પોલાભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૧૯૫
૫૪૯૦૫ ૧૭ ગોકલલનગર પર્ાયા કેશલભાઈ પોલાભાઇ ગોકલલનગર 7 ૫૩૧૯૬
૫૪૯૦૮ ૧૭ ગોકલલનગર પર્ાયા દેવરાજભાઈ પોલાભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૧૯૭
૫૪૯૧૦ ૧૭ ગોકલલનગર પર્ાયા વશરામભાઈ કાનજીભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૧૯૯
૫૫૦૩૪ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર અરજણભાઈ જીણાભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૨૦૧
૫૫૦૯૮ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર જીણાભાઈ ખેતાભાઇ ગોકલલનગર 3 ૫૩૨૦૨
૫૬૩૩૩ ૧૭ ગોકલલનગર મેવાર્ા કેશવભાઈ ગોવીદભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૨૦૩
૫૬૩૪૦ ૧૭ ગોકલલનગર મેવાર્ા વીનલભાઈ ગોવીંદભાઇ ગોકલલનગર 8 ૫૩૨૦૪
૫૬૭૮૭ ૧૭ ગોકલલનગર રાઠોર્ ભગવાનભાઈ સલખાભાઇ ગોકલલનગર 3 ૫૩૨૦૫
૫૬૭૫૩ ૧૭ ગોકલલનગર રાઠોર્ દેવાભાઈ ભગવાનભાઇ ગોકલલનગર 7 ૫૩૨૦૬
૫૬૮૩૨ ૧૭ ગોકલલનગર રાઠોર્ રમેશભાઈ ભગવાનભાઇ ગોકલલનગર 2 ૫૩૧૮૪
૫૨૩૫૩ ૧૭ ગોકલલનગર અબાસણીયા જગદીશભાઈ બાબલભાઇ ગોકલલનગર 2 ૫૩૧૯૮
૫૨૩૫૪ ૧૭ ગોકલલનગર અબાસણીયા બાબલભાઈ દેવશીભાઇ ગોકલલનગર 2 ૫૩૧૬૫
૫૨૬૩૮ ૧૭ ગોકલલનગર કરૂોર્ સજંયભાઈ બાબલભાઇ ગોકલલનગર 2 ૫૩૧૭૯
૫૫૨૦૪ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર રાર્લભાઈ હરીભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૧૮૦
૫૩૦૮૭ ૧૭ ગોકલલનગર ગમારા વવરમભાઈ મઘાભંાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૧૮૩
૫૬૮૭૪ ૧૭ ગોકલલનગર રાઠોર્ હર્ાભાઈ સગરામભાઇ ગોકલલનગર 8 ૫૩૧૮૬
૫૪૬૫૨ ૧૭ ગોકલલનગર ધામેલીયા ભરતભાઈ પ્રવીણભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૧૮૭
૫૪૦૫૭ ૧૭ ગોકલલનગર ઝાલા અમરશીભાઈ દેવશીભાઇ ગોકલલનગર 7 ૫૩૧૮૮
૫૨૮૭૦ ૧૭ ગોકલલનગર ખટાણા લગધીરભાઈ રાણાભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૧૮૯
૫૨૬૫૩ ૧૭ ગોકલલનગર ક્ળોતરા રત્નાભાઈ સોંર્ાભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૧૯૦
૫૫૧૨૪ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર નાથાભાઈ માલાભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૨૫૪
૫૫૧૬૮ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર મેરૂભાઈ નાથાભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૩૫૯
૫૭૯૮૨ ૧૭ ગોકલલનગર સાબંળ બેચરભાઈ સાદલલભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૩૯૧
૫૭૯૮૭ ૧૭ ગોકલલનગર સાબંળ હીમાબેન પલજાભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૩૯૨
૫૭૯૮૬ ૧૭ ગોકલલનગર સાબંળ હરદાસભાઈ પલજાભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૩૯૩
૫૭૯૮૫ ૧૭ ગોકલલનગર સાબંળ સલરેશભાઈ પલજાભાઇ ગોકલલનગર 3 ૫૩૩૯૪
૫૭૯૭૯ ૧૭ ગોકલલનગર સાબંળ ગોકળભાઈ રાણાભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૩૯૬
૫૭૯૮૪ ૧૭ ગોકલલનગર સાબંળ લીલાભાઈ મામીયાભાઇ ગોકલલનગર 3 ૫૩૩૯૮
૫૪૯૦૯ ૧૭ ગોકલલનગર પર્ાયા ભરતભાઈ લીલાભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૩૯૯
૫૭૬૯૦ ૧૭ ગોકલલનગર સ ૂબંલ લાખાભાઈ વીહાભાઇ ગોકલલનગર 7 ૫૩૪૧૩
૫૩૩૧૯ ૧૭ મારં્ાડલગર ગોહીલ વાસલદેવભાઈ ભનલભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૬૨૦૧
૫૬૮૯૮ ૧૭ ગોકલલનગર રાતર્ીયા બટલકભાઈ કલ ંભાભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૪૦૧
૫૬૮૯૦ ૧૭ ગોકલલનગર રાતજીયા કમલેષભાઈ કલભાભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૩૯૦
૫૬૮૯૩ ૧૭ ગોકલલનગર રાતર્ીયા કલ ંભાભાઈ ખેતભાઇ ગોકલલનગર 2 ૫૩૪૦૩
૫૫૯૩૨ ૧૭ ગોકલલનગર મકવાણા કેશલભાઈ પોપટભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૦૪
૫૬૭૦૦ ૧૭ ગોકલલનગર રાઠોર્ અવનલભાઈ રણમલભાઇ ગોકલલનગર 2 ૫૩૪૦૭
૫૬૩૩૭ ૧૭ ગોકલલનગર મેવાર્ા ભરતભાઈ ગોવીદભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૦૯
૫૩૨૮૩ ૧૭ ગોકલલનગર ગોહલે લાભલબેન રાજાભાઇ ગોકલલનગર 2 ૫૩૩૭૯
૫૩૩૧૩ ૧૭ ગોકલલનગર ગોહીલ બળદેવભાઈ રાજાભાઇ ગોકલલનગર 3 ૫૩૪૦૨
૫૩૩૨૧ ૧૭ ગોકલલનગર ગોહીલ સલરેશભાઈ રાજાભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૪૦૦
૫૩૨૪૨ ૧૭ ગોકલલનગર ગોહલે જયેશભાઈ રાજાભાઇ ગોકલલનગર 3 ૫૩૩૬૮
૫૩૨૬૭ ૧૭ ગોકલલનગર ગોહલે મલકેશભાઈ સલરેશભાઇ ગોકલલનગર 2 ૫૩૩૬૯
૫૫૨૩૮ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર શ્યામભાઈ પલનાભાઇ ગોકલલનગર 2 ૫૩૩૭૦
૫૫૧૦૨ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર ત લનાભાઈ માલાભાઇ ગોકલલનગર 3 ૫૩૩૭૧
૫૮૫૧૧ ૧૭ ગોકલલનગર હરળ વાધાભાઈ વશરાજભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૩૭૨
૫૮૫૧૨ ૧૭ ગોકલલનગર હરળ વીલાભાઈ વાધાભાઇ ગોકલલનગર 2 ૫૩૩૭૩
૫૩૦૪૫ ૧૭ ગોકલલનગર ગણદીયા સલરેશભાઈ મોહનભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૩૭૪
૫૩૦૩૫ ૧૭ ગોકલલનગર ગણર્ીયા સજંયભાઈ મોહનભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૩૭૫
૫૨૯૫૬ ૧૭ ગોકલલનગર ખાભંલીયા સામતભાઈ પલવનભાઇ ગોકલલનગર 2 ૫૩૩૭૬
૫૫૬૦૪ ૧૭ ગોકલલનગર બાભંવા રૂખેશભાઈ હમીરભાઇ ગોકલલનગર 2 ૫૩૩૭૮
૫૨૬૦૮ ૧૭ ગોકલલનગર કમાલત કાન્દ્તાબેન ભગવનજીભાઇ ગોકલલનગર 3 ૫૩૩૬૭
૫૨૬૦૫ ૧૭ ગોકલલનગર કમાણી મણીબેન કરશનભાઇ ગોકલલનગર 2 ૫૩૩૮૦
૫૬૯૦૪ ૧૭ ગોકલલનગર રાતર્ીયા સોઢાભાઈ બીજલ ગોકલલનગર 2 ૫૩૩૮૧
૫૬૯૧૩ ૧૭ ગોકલલનગર રાનર્ીયા કમલેષભાઈ સોંર્ાભાઇ ગોકલલનગર 3 ૫૩૩૮૨
૫૬૮૯૨ ૧૭ ગોકલલનગર રાતર્ીયા કવપલભાઈ વશરામભાઈ ગોકલલનગર 2 ૫૩૩૮૪
૫૨૫૩૪ ૧૭ ગોકલલનગર કઠવાવા બચલબેન ઉકાભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૩૮૫
૫૨૫૬૧ ૧૭ ગોકલલનગર કલઢવાવા દીનેશભાઈ ઊકાભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૩૮૬
૫૨૫૧૮ ૧૭ ગોકલલનગર કલકાવાવ જેરામભાઈ ઊકાભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૩૮૭
૫૨૫૧૭ ૧૭ ગોકલલનગર કલકવાવા જ્યતંીભાઈ ઉકાભાઇ ગોકલલ નગર 3 ૫૩૩૮૮
૫૬૯૦૫ ૧૭ ગોકલલનગર રાતળીયા જેહાભાઈ કલકાભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૩૭૭
૫૬૯૦૧ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર રધાભાઈ ઉકાભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૧૮
૫૬૧૨૩ ૧૭ ગોકલલનગર મકવાણા હલર્બીબેન મચ્છાભાઇ ગોકલલનગર 1 ૫૩૪૨૪
૫૨૯૫૪ ૧૭ ગોકલલનગર ખાભંલીયા રતનાભાઈ કાળાભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૪૩૧
૫૫૭૮૩ ૧૭ ગોકલલનગર ભગત મહશેભાઈ મે્લભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૨૭
૫૮૫૩૩ ૧૭ ગોકલલનગર હાવનયા ગેલાભાઈ ચોથાભાઇ ગોકલૂનગર 5 ૫૩૪૨૬
૫૬૨૩૧ ૧૭ ગોકલલનગર મલધંવા લીલાભાઈ મોતીભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૪૨૫
૫૨૫૨૯ ૧૭ ગોકલલનગર કટારીયા વસતંભાઈ દેવકીભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૪૧૪
૫૫૪૩૮ ૧૭ ગોકલલનગર ફાગંલીયા ભાપાભાઈ અરજણભાઇ ગોકલલનગર 2 ૫૩૪૨૨
૫૮૫૩૮ ૧૭ ગોકલલનગર હારેઠા રાણાભાઈ લીભાભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૨૩
૫૫૦૮૧ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર જગદીશભાઈ ગાડંલભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૪૩૦
૫૨૯૪૮ ૧૭ ગોકલલનગર ખાભંલાયા મેરૂભાઈ સામતં ગોકલલનગર 8 ૫૩૪૩૩
૫૨૯૫૨ ૧૭ ગોકલલનગર ખાભંલીયા જેશાભાઈ સામતંભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૧૭



૫૨૯૫૩ ૧૭ ગોકલલનગર ખાભંલીયા નાથાભાઈ સામતભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૪૧૯
૫૨૯૫૦ ૧૭ ગોકલલનગર ખાભંલીયા ગભરૂભાઈ સામરભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૪૧૫
૫૫૧૭૬ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર માતરાભાઈ બોધાભાઇ ગોકલલનગર 3 ૫૩૪૧૬
૫૫૨૦૭ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર રાજાભાઈ બોધાભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૪૨૮
૫૫૧૪૯ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર ભાવનાબેન દેવાયતભાઇ ગોકલલનગર 3 ૫૩૪૨૯
૫૩૦૮૧ ૧૭ ગોકલલનગર ગમારા મોમભાઈ બીજલભાઇ ગોકલલનગર 2 ૫૩૨૮૭
૫૩૦૬૩ ૧૭ ગોકલલનગર ગમારા કમલેષભાઈ મોમભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૩૦૮
૫૨૯૭૧ ૧૭ ગોકલલનગર ખીચર્ીયા વવનોદભાઈ મેરૃભાઈ ગોકલલનગર 3 ૫૩૩૦૯
૫૭૦૭૪ ૧૭ ગોકલલનગર વર્ાસર વવજયભાઈ વવભાભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૩૧૦
૫૨૫૪૪ ૧૭ ગોકલલનગર કેર્ાણીયા રણછોર્ભાઈ જેતાભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૩૧૧
૫૩૨૨૧ ૧૭ ગોકલલનગર ગોસ્વામી વવરેનગીરી દયાલગીરી ગોકલલનગર 4 ૫૩૩૧૨
૫૭૮૩૬ ૧૭ ગોકલલનગર સરસીયા મણીબેન કટર્ાભાઇ ગોકલલનગર 1 ૫૩૩૧૩
૫૬૮૯૫ ૧૭ ગોકલલનગર રાતર્ીયા જીવાભાઈ સોઢાભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૩૨૫
૫૭૮૩૩ ૧૭ ગોકલલનગર સરસાયા જેરામભાઈ કટર્ાભાઇ ગોકલલનગર 9 ૫૩૩૧૫
૫૩૨૧૨ ૧૭ ગોકલલનગર ગોસ્વામી મલરારભાઈ બલધભાઇ ગોકલલનગર 2 ૫૩૩૦૬
૫૩૨૨૦ ૧૭ ગોકલલનગર ગોસ્વામી વવનોદભાઈ મલરારભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૩૧૭
૫૩૧૯૮ ૧૭ ગોકલલનગર ગોસ્વામી જયેશભાઈ મલરારભાઇ ગોકલલનગર 2 ૫૩૩૧૮
૫૬૮૭૬ ૧૭ ગોકલલનગર રાઠોર્ કરમણભાઈ અમરાભાઇ ગોકલલનગર 7 ૫૩૩૧૯
૫૩૨૦૪ ૧૭ ગોકલલનગર ગોસ્વામી પકંજભાઈ હશેવભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૩૨૦
૫૬૮૩૫ ૧૭ ગોકલલનગર રાઠોર્ રેવાભાઈ ધલઘાભાઇ ગોકલલનગર 7 ૫૩૩૨૧
૫૨૨૬૮ ૧૭ ગોકલલનગર રૂખળભાઈ દેવસીભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૩૨૩
૫૨૨૬૫ ૧૭ ગોકલલનગર નરસીભાઈ દેવસીભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૩૨૪
૫૨૭૭૧ ૧૭ ગોકલલનગર કારઠા કહરાભાઈ કલકાભાઇ ગોકલલનગર 7 ૫૩૨૮૮
૫૫૫૫૭ ૧૭ ગોકલલનગર બાકલકદયા પરસોતમભાઈ પે્રમજીભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૨૮૯
૫૫૮૩૪ ૧૭ ગોકલલનગર ભરવાર્ વસિંધાભાઈ નારણભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૨૯૦
૫૭૨૫૩ ૧૭ ગોકલલનગર વરૂ રમેશભાઈ બચલભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૨૯૧
૫૮૦૦૩ ૧૭ ગોકલલનગર સામર વાધાભાઈ આલાભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૨૯૨
૫૬૯૭૭ ૧૭ ગોકલલનગર રોઠોર્ મયાભાઈ મેપાભાઇ ગોકલલનગર 7 ૫૩૨૯૩
૫૫૨૫૦ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર હઠાભાઈ કર્વાભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૩૦૫
૫૬૨૨૧ ૧૭ ગોકલલનગર મલધંવા ગેલાભાઈ મોતીભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૨૯૫
૫૬૭૦૪ ૧૭ ગોકલલનગર રાઠોર્ અરજણભાઈ હકાભાઇ ગોકલલગનર 6 ૫૩૨૮૬
૫૬૭૪૯ ૧૭ ગોકલલનગર રાઠોર્ ર્ાયાભાઈ અરજણભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૨૯૭
૫૬૨૨૨ ૧૭ ગોકલલનગર મલધવા જગાભાઈ સવાભાઇ ગોકલલગનર 4 ૫૩૨૯૮
૫૬૨૨૩ ૧૭ ગોકલલનગર મલધંવા ટીર્ીબેન સવાભાઇ ગોકલલનગર 1 ૫૩૨૯૯
૫૩૪૯૭ ૧૭ ગોકલલનગર ચાવર્ા હરેશભાઈ બાબલભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૩૦૦
૫૨૭૬૪ ૧૭ ગોકલલનગર કારેઠા ચોથાભાઈ દેવજીભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૩૦૧
૫૭૯૬૨ ૧૭ ગોકલલનગર સાબંર્ વાઘજીભાઈ પાચાભંાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૩૦૨
૫૩૨૫૭ ૧૭ ગોકલલનગર ગોહલે બચલભાઈ મોહનભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૩૦૪
૫૫૮૨૮ ૧૭ ગોકલલનગર ભલરવર્ી કકશોરભાઈ વેલજીભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૩૩૪
૫૮૧૩૪ ૧૭ ગોકલલનગર સીધેકી સકંલદીન કરમલલાદીન ગોકલલનગર 4 ૫૩૩૬૫
૫૨૫૬૨ ૧૭ ગોકલલનગર કણોત્રા છગરામભાઈ ભગવાન ભાઈ ગોકલલ નગર 2 ૫૩૩૧૬
૫૨૫૬૫ ૧૭ ગોકલલનગર કણોત્રા સલરેસભાઈ શગરામ ભાઈ ગોકલલ નગર 4 ૫૩૩૪૮
૫૨૫૬૪ ૧૭ ગોકલલનગર કણોત્રા વેરશીભાઈ શગરામ ભાઈ ગોકલલ નગર 5 ૫૩૩૪૯
૫૪૫૭૪ ૧૭ ગોકલલનગર દેશાબી જીજે્ઞશભાઈ ચલનીલાલ ગોકલલ નગર 4 ૫૩૩૫૦
૫૩૧૫૨ ૧૭ ગોકલલનગર ગોર્લીયા રમેશભાઈ મલળદાસ ભાઈ ગોકલલ નગર 6 ૫૩૩૫૧
૫૩૧૫૬ ૧૭ ગોકલલનગર ગોંર્લીયા સલખરામભાઈ મળૂદાસભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૩૫૨
૫૩૧૪૮ ૧૭ ગોકલલનગર ગોંર્લીયા ભોલારામભાઈ મળૂદાસભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૩૫૩
૫૨૮૮૬ ૧૭ ગોકલલનગર ખન્ના નરેશકલમાર ઇશ્વરભાઇદાસ ગોકલલ નગર 3 ૫૩૩૫૬
૫૨૮૮૭ ૧૭ ગોકલલનગર ખન્ના શાકરબેન ઇશ્વરદાસ ગોકલલનગર 2 ૫૩૩૪૬
૫૮૧૮૯ ૧૭ ગોકલલનગર સોબળ હરદાસભાઈ શગરામભાઇ ગોકલલનગર 3 ૫૩૩૫૮
૫૮૫૨૪ ૧૭ ગોકલલનગર હળ દેવાતભાઈ આપાભાઈ ગોકલળનગર 2 ૫૩૩૪૭
૫૨૯૬૮ ૧૭ ગોકલલનગર ખામીયા લીલાબેન જેઠાલાલ ગોકલળનગર 2 ૫૩૩૬૦
૫૨૯૬૯ ૧૭ ગોકલલનગર ખામીયા હસમલખભાઈ જેઠાલાલ ગોકલળનગર 4 ૫૩૩૫૭
૫૨૯૬૭ ૧૭ ગોકલલનગર ખામીયા લક્ષ્મીદાસ જેઠાલાલ ગોકલળનગર 5 ૫૩૩૫૫
૫૬૫૯૦ ૧૭ ગોકલલનગર રગીયા માવબેન રણરામભાઈ ગોકલળનગર 2 ૫૩૩૨૭
૫૬૫૮૯ ૧૭ ગોકલલનગર રગીયા બલધાભાઈ રાગરામભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૩૨૮
૫૬૫૮૮ ૧૭ ગોકલલનગર રગીયા ગોકળભાઈ સગરામભાઈ ગોકલળનગર 3 ૫૩૩૨૯
૫૩૧૩૯ ૧૭ ગોકલલનગર ગોર્લીયા કકશોરભાઈ ભાણદાસભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૩૩૦
૫૮૩૫૮ ૧૭ ગોકલલનગર સોલકંી મગનભાઈ ભાગાભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૩૩૧
૫૮૪૧૮ ૧૭ ગોકલલનગર સોલકંી વીરાભાઈ ભાણાભાઈ ગોકલલનગર 3 ૫૩૩૩૨
૫૩૧૯૬ ૧૭ ગોકલલનગર ગોસ્વામી ચેતનપરી જગદીશપરી ગોકલલનગર 3 ૫૩૩૩૩
૫૩૨૦૬ ૧૭ ગોકલલનગર ગોસ્વામી પ્રદીપપરી જગદીશપરી ગોકલલનગર 2 ૫૩૩૪૫
૫૬૩૭૩ ૧૭ ગોકલલનગર માગંલર્ા લક્ષ્મણભાઈ પીલાભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૩૩૫
૫૬૩૭૪ ૧૭ ગોકલલનગર માગંલર્ા વવનલભાઈ લક્ષ્મણભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૩૨૬
૫૩૦૫૭ ૧૭ ગોકલલનગર ગલપ્તા શીવાભાઈ ગગંારામ ગોકલલનગર 7 ૫૩૩૩૭
૫૩૦૯૧ ૧૭ ગોકલલનગર ગલઝડર રાર્લભાઈ ગગંારામ ગોકલલનગર 4 ૫૩૩૩૮
૫૬૦૮૨ ૧૭ ગોકલલનગર મકવાણા રામજીભાઈ નથલરામ ગોકલલનગર 5 ૫૩૩૩૯
૫૭૭૭૮ ૧૭ ગોકલલનગર સરવૈયા છગનભાઈ પલનાભાઈ ગોકલલનગર 7 ૫૩૩૪૧
૫૭૭૮૮ ૧૭ ગોકલલનગર સરવૈયા દીનેશભાઇ પલનાભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૩૪૨
૫૫૧૭૫ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર માગાભાઈ બાધંાભાઈ ગોકલલ નગર 3 ૫૩૩૪૩
૫૫૦૫૯ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર કાળાભાઈ માગાભાઈ ગોકલલ નગર 2 ૫૩૩૪૪
૫૫૦૬૮ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર ઘેલાભાઈ હમીરભાઈ ગોકલલ નગર 5 ૫૩૨૬૧
૫૫૨૫૩ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર હમીરભાઈ નાધાભાઈ ગોકલલ નગર 4 ૫૩૩૩૬
૫૪૬૬૨ ૧૭ ગોકલલનગર ધીપર્ લધલભાઈ ભરૂાભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૩૬૪



૫૩૩૭૯ ૧૭ ગોકલલનગર ઘીયર્ વીરમભાઈ ભલરાભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૩૬૩
૫૭૪૩૭ ૧૭ ગોકલલનગર વવયર્ ખીમજીભાઈ ભરૂાભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૩૬૨
૫૩૬૯૭ ૧૭ ગોકલલનગર વછપર્ જગાભાઈ ભરૂાભાઈ ગોકલળનગર 4 ૫૩૧૬૪
૫૪૫૯૯ ૧૭ ગોકલલનગર કદટાર્ રૂખર્ભાઈ ભરૂાભાઈ ગોકલળનગર 4 ૫૩૧૫૮
૫૪૬૬૩ ૧૭ ગોકલલનગર ધીયર્ લીંબાભાઈ રૂખર્ભાઈ ગોકલળનગર 4 ૫૩૧૬૬
૫૪૫૭૫ ૧૭ ગોકલલનગર દેશાલી સલખરામભાઈ રતનદાસ ગોકલનગર 4 ૫૩૧૬૮
૫૨૯૦૨ ૧૭ ગોકલલનગર ખેરાબા દીનેશભાઈ મોહનભાઈ ગોકલલનગર 3 ૫૩૧૭૧
૫૭૯૫૨ ૧૭ ગોકલલનગર સાબંઈ ભરતભાઈ હરદાસભાઈ ગોકલલનગર 2 ૫૩૧૭૦
૫૮૫૨૫ ૧૭ ગોકલલનગર હળ માતરાભાઈ દેવાતભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૧૬૭
૫૮૫૨૬ ૧૭ ગોકલલનગર હળ માવજીભાઈ દેવાતભાઈ ગોકલળનગર 6 ૫૩૧૭૫
૫૮૫૨૩ ૧૭ ગોકલલનગર હળ ગોબરભાઈ દેવાતભાઈ ગોકલલનગર 3 ૫૩૧૫૫
૫૩૧૯૨ ૧૭ ગોકલલનગર ગોસ્વામી આવશષભાઈ જગદીશપરી ગોકલલનગર 2 ૫૩૧૫૬
૫૫૦૬૫ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર ગોબરભાઈ લખમસીભાઈ ગોકલલનગર 2 ૫૩૧૬૩
૫૫૧૮૦ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર માલસલરભાઈ ગોબરભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૨૨૫
૫૫૧૬૭ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર મેરૂભાઈ ગોબરભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૨૫૩
૫૬૮૯૧ ૧૭ ગોકલલનગર રાતર્ીયા કર્વીબેન ઘલસાભાઈ ગોકલલનગર 1 ૫૩૧૭૮
૫૬૮૯૭ ૧૭ ગોકલલનગર રાતર્ીયા દાનાભાઈ ઘલસાભાઈ ગોકલલનગર 2 ૫૩૨૫૧
૫૬૮૯૬ ૧૭ ગોકલલનગર રાતર્ીયા થોભણભાઈ દાનાભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૨૫૦
૫૬૯૦૩ ૧૭ ગોકલલનગર રાતર્ીયા વવભાભાઈ દાનાભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૨૪૯
૫૬૯૦૦ ૧૭ ગોકલલનગર રાતર્ીયા રમેશભાઈ દાનાભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૨૪૮
૫૫૮૪૨ ૧૭ ગોકલલનગર ભલગામર્ીયા મધલબેન બાબલભાઈ ગોકલલનગર 1 ૫૩૨૭૪
૫૨૯૫૧ ૧૭ ગોકલલનગર ખાભંલીયા જકલબેન દેવાભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૨૮૨
૫૨૯૪૦ ૧૭ ગોકલલનગર ખાભંલા જેત લબેન વશરામભાઈ ગોકલલપરા 1 ૫૩૧૫૪
૫૪૩૧૭ ૧૭ ગોકલલનગર ર્ાભી કહરાકભાઈ કાનજીભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૨૭૧
૫૩૩૨૩ ૧૭ ગોકલલનગર ગૌંર્ રાર્લભાઈ રામબબ્રજ ગોકલલનગર 4 ૫૩૨૭૨
૫૪૨૫૯ ૧૭ ગોકલલનગર ર્ાભી ખેતાભાઈ કાનજીભાઈ ગોકલલનગહર 5 ૫૩૨૭૩
૫૫૫૧૩ ૧૭ ગોકલલનગર બલયા બાયાબેન રામશીભાઈ ગોકલલનગર 2 ૫૩૨૮૫
૫૫૫૧૨ ૧૭ ગોકલલનગર બૈલા રૂર્ાભાઈ રામસભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૨૭૫
૫૫૫૧૪ ૧૭ ગોકલલનગર બલલા કહરાભાઈ રામસીભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૨૬૬
૫૫૫૧૧ ૧૭ ગોકલલનગર બલલા દેવાભાઈ મેઘાભાઈ ગોકલલનગર 1 ૫૩૨૭૭
૫૪૫૦૦ ૧૭ ગોકલલનગર દેથરીયા ગોવવિંદભાઈ ભાણાભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૨૭૮
૫૮૪૬૪ ૧૭ ગોકલલનગર હણ જસાભાઈ દરદાસભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૨૭૯
૫૬૪૮૨ ૧૭ ગોકલલનગર મીદર ચદલ ંભાઈ કરમશીભાઇ ગોકલલ નગર 4 ૫૩૨૮૦
૫૫૮૧૯ ૧૭ ગોકલલનગર ભદ્રા જયેશભાઈ ચદંલભાઇ ગોકલલ નગર 2 ૫૩૨૮૧
૫૩૪૫૨ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં ચાવર્ા દેવાભાઈ ખીમાભાઇ દેવકીનદંન મ. પરા 7 ૫૩૫૪૯
૫૪૧૯૫ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં ડલબબળયા નારણભાઈ કાનાભાઇ દેવકીનદંન મ. પરા 6 ૫૩૫૩૧
૫૬૨૦૧ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં મેણીયા જાદવભાઈ હકાભાઇ દેવકીનદંન મ. પલરા 5 ૫૩૫૩૨
૫૪૮૨૬ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં પટેલ મીથલેશ વસિંહ બબદવાર્ીસીંહ દેવકીનદંન 5 ૫૩૫૪૦
૫૭૫૪૮ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં શાહ સલવનલભાઈ રૂદલશાહ દેવકીનદંન મ. પરા 5 ૫૩૫૪૬
૫૮૧૮૫ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં સોનાણાં લક્ષમણભાઈ રામભાઇ દેવકીનદં મફતીયાં 4 ૫૩૫૪૫
૫૮૧૮૪ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં સોનાણાં કાનાભાઈ રામભાઇ દેવકીનદંન પરા મફતીયાં 4 ૫૩૫૮૩
૫૮૦૯૨ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં વસિંહ રાજપલતી કલમાર રંજ્ય ત લલસી સીંગ દેવકકનદં પરા ંમફતીયા 5 ૫૩૫૮૫
૫૪૯૧૨ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં પરં્ીત મનોજભાઈ પરમેશ્વ પરં્ીત દેવકકપરા ંમફતીયાં 4 ૫૩૫૮૬
૫૫૨૬૧ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં પરશાદ ઉદપભાઈ ઘેસનાથં દેવકીનદં પરા ંમફતીયાં 5 ૫૩૫૮૭
૫૫૨૯૧ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં પરસાદ સતંોષભાઈ ધમડનાથ દેવકીનદં 4 ૫૩૫૭૯
૫૩૬૭૧ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં ચૌહાન ઘનશ્યામ રામજીભાઇ દેવકીનદંન પરા ંમફતીયાં 4 ૫૩૫૮૧
૫૮૦૫૮ ૧૭ દેવકીપરા વસિંગ વવનયભાઈ ગોરખસીંગ દેવકીનદં પરા ંમફતીયાં 4 ૫૩૫૯૭
૫૫૨૧૨ ૧૭ દેવકીપરા પરમાર લક્ષમણભાઈ ઠાપંાભંાઇ દેવકીનદં પરા ંમફતીયાં 6 ૫૩૬૦૦
૫૪૬૬૬ ૧૭ દેવકીપરા ધોયકીયાં પ્રદીપભાઈ ચદંલલાલ દેવકીનદંન પરા ંમફતીયાં 5 ૫૩૫૯૪
૫૩૧૨૭ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં ગીરી પવનભાઈ બ્રીજમોહનભાઇ દેવકીનદંન મફતીયાપરા 6 ૫૩૫૫૭
૫૮૪૭૫ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં હલબંલ બાવકલભાઈ રામભાઇ દેવકી નદંન મફતીયાપરા 3 ૫૩૫૬૧
૫૬૬૬૫ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં રાજપતૂ બીપીન પ્રસાદ દેવી પ્રસાદ દેવકી નદંન મફતીયાપરા 6 ૫૩૫૮૪
૫૬૦૫૬ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં મકવાણા મોતીભાઈ હીરાભાઇ દેવકીનદંન મફતીયલપરા 5 ૫૩૫૭૪
૫૭૫૨૯ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં શાહ ઓમપ્રકાશ શ્રીનાથ દેવકી નદંન મફતીયાપરા 3 ૫૩૫૪૪
૫૮૧૩૧ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં સીંધ જલદરભાઈ ગલલાલસીંહ દેવકી નદંન મફતીયાપરા 6 ૫૩૫૩૫
૫૨૬૪૯ ૧૭ ગોકલલનગર કલોતરા બબજલભાઈ અગવાનભાઈ ગોકલલનગર 2 ૫૩૨૪૪
૫૨૬૮૬ ૧૭ ગોકલલનગર કવોતરા જગમાલભાઈ બબજલભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૨૪૩
૫૭૯૬૧ ૧૭ ગોકલલનગર સાબંર્ રામભાઈ વશરામભાઈ ગોકલલનગર 2 ૫૩૨૪૨
૫૭૯૫૫ ૧૭ ગોકલલનગર સાબંર્ જગદીશભાઈ રામભાઈ ગોકલલનગર 2 ૫૩૨૪૧
૫૩૭૧૦ ૧૭ ગોકલલનગર જેઠવા કકશોરભાઈ દયાળભાઈ ગોકલલનગર 2 ૫૩૨૩૮
૫૭૯૬૪ ૧૭ ગોકલલનગર સાબર્ા રામદેવભાઈ પરબતભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૨૩૩
૫૨૫૭૨ ૧૭ ગોકલલનગર કલપોતરા નકલભાઈ લાખાભાઈ માકડ  યાર્ સામે 5 ૫૩૨૩૪
૫૬૨૧૮ ૧૭ ગોકલલનગર મલધંવા કલકાભાઈ મોતીભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૨૩૬
૫૬૬૬૮ ૧૭ ગોકલલનગર રાજપલત સગંમવસિંહ ગલરૂકદન ગોકલલનગર 5 ૫૩૨૨૭
૫૪૮૩૦ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં પટેલ રમેશસીંગ જાલીમસીંગ દેવકીનદંન મ. પરા 5 ૫૩૫૩૦
૫૬૫૭૫ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં યાદવ સેલનાથ શ્રીસલદાયા દેવકીનદંન 5 ૫૩૫૩૩
૫૮૧૦૫ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં સીંઘ ધનજંયભાઈ દેવકરણસીંહ દેવકીનદંન 5 ૫૩૫૪૧

૫૭૫૪૦ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં શાહ રામવવલાસભાઈ જયેશશાહ દેવકીનદંન મ. પરા 4 ૫૩૫૪૨
૫૪૮૧૭ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં પટેલ નવલસીંગ મલસાકફરસીંગ દેવકીનદંન મ. પરા 5 ૫૩૫૪૩
૫૪૮૨૫ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં પટેલ મનોજસીંગ સલબનદંનસીંગ દેવકીનદંન મ. પરા 6 ૫૩૫૫૪
૫૪૪૬૧ ૧૭ દેવકીપરા વતવારી હરગોવવિંદભાઈ રાજમલ ભાઇ દેવકીનદં પરા ંમફતીયાં 5 ૫૩૫૯૩
૫૩૨૨૪ ૧૭ દેવકીપરા ગોસ્વામી હસમલખભાઈ નવલભાઇ દેવકીનદં પરા ંમફતીયાં 4 ૫૩૫૯૨
૫૩૬૭૨ ૧૭ દેવકીપરા ચૌહાન ધનેશ્વરભાઈ ભનકીભાઇ દેવકીનદં પરા ંમફતીયાં 5 ૫૩૫૯૧
૫૩૬૭૦ ૧૭ દેવકીપરા ચૌહાન અમીતભાઈ કકશનભાઇ દેવકકનદં પરા ંમફતીયાં 4 ૫૩૫૯૮



૫૩૬૭૩ ૧૭ દેવકીપરા ચૌહાન રાજનભાઈ રામકેવલ દેવકીનદં પરાં 5 ૫૩૫૯૬
૫૮૦૬૦ ૧૭ દેવકીપરા વસિંગહ સગંોહન બાલદેવસીંહ દેવકીનદં પરા ંમફતીયાં 5 ૫૩૫૯૫
૫૮૦૫૯ ૧૭ દેવકીપરા વસિંગ સેખર વસિંગ છબીલાવસિંગ દેવકીનદં પરા ંમફતીયાં 4 ૫૩૫૯૦
૫૮૦૫૪ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં વસિંગ બલરામ સરર્લ વસિંગ દેવકીનદં પરા ંમફતીયાં 4 ૫૩૫૫૧
૫૮૦૫૭ ૧૭ દેવકીપરા વસિંગ રાજેશભાઈ સલરતવસિંગ દેવકીનદંપરા ંમફતીયા 4 ૫૩૫૮૯
૫૫૦૨૬ ૧૭ દેવકીપરા પ્રજાપતી સલરેમનભાઇ શ્રીઠગભાઇ દેવકીનદં પરા ંમફતીયાં 5 ૫૩૫૯૯
૫૮૧૦૬ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં સીંઘ ભોલાસીંગ દેવકીનદંન મફતીયાપરા 5 ૫૩૫૫૨
૫૪૩૦૪ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં ર્ાભી શકંરભાઈ કલબેરભાઇ દેવકી નદંન 5 ૫૩૫૫૩
૫૫૪૯૪ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં સોબીન મથલરા પ્રસાદશાહ દેવકીનદંન મફતીયાપરા 8 ૫૩૫૩૪
૫૬૯૩૯ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં રાય ત લફાન રાય બીરજા રાય દેવકી નદંન મફતીયાપરા 5 ૫૩૫૩૬
૫૮૧૦૭ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં સીંઘ મલકેશભાઈ ભગવાનસીંઘ દેવકીનદંન મફતીયાપરા 4 ૫૩૫૩૭
૫૮૧૦૮ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં સીંઘ સલકેશભાઈ ભગવાનજીભાઇ દેવકી નદંન મફતીયાપરા 3 ૫૩૫૩૮
૫૮૧૦૪ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં સીંઘ અકલેષસીંઘ દીનાસીંઘ દેવકીનદંન મફતીયાપરા 6 ૫૩૫૩૯
૫૭૫૩૪ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં શાહ નગીના પ્રસાદ મલખલાલ દેવકીનદંન મફતીયાપરા 7 ૫૩૫૫૮
૫૭૫૩૩ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં શાહ દીનેશપ્રસાદ મલખલાલ દેવકીનદંન મફતીપરા 7 ૫૩૫૬૦
૫૬૬૫૮ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં રાઘવાણી મગનભાઈ નાજાભાઇ દેવકીનદંન મફતીયાપરા 5 ૫૩૫૭૩
૫૭૫૩૭ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં શાહ રનજીતશાહ સોતમશાહ દેવકીનદંન મ. પરા 4 ૫૩૫૪૭
૫૨૪૫૫ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં એ.બી.જાદવ લક્ષ્મીકલમાર ધરમદેવસીંગ દેવકીનદંન મ. પરા 4 ૫૩૫૭૫
૫૬૬૮૩ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં રાજભારે સદાનદંભાઈ ગોરબટોર દેવકીનદંન મ. પરા 6 ૫૩૫૭૬
૫૮૧૦૦ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં સીંગ સલચેન્દ્દ્રસીંગ કક્રષ્નાવસિંગ દેવકીનદંન 4 ૫૩૫૭૭
૫૪૪૭૯ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં દક્ષીત કક્રષ્ના હાસલા દેવકીનદંન મ. પરા 5 ૫૩૫૭૮
૫૬૫૫૧ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં યાદવ જીતેન્દ્દ્ર દલધનાથ દેવકીનદંન મ. પરા 4 ૫૩૫૮૮
૫૮૧૬૪ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં સીહ સતેન્દ્દ્રસીંગ ચદેંશ્વરસીંગ દેવકીનદંન મ. પરા 4 ૫૩૫૮૦
૫૮૧૬૦ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં સીંહ જનાદડનવસિંહ ગ્યાનીસીંહ દેવકીનદંન 5 ૫૩૫૭૨
૫૮૧૬૧ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં સીંહ બબ્લવસિંહ ચદં્રશેધ્વરસીંહ દેવકીનદંન મ. પરા 4 ૫૩૫૮૨
૫૮૧૬૨ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં સીંહ રાયનેસવસિંહ સીદદયાલસીંહ દેવકીનદંન મ. પરા 6 ૫૩૫૫૫
૫૮૧૬૩ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં સીંહ લલનવસિંહ મોજીલાલસીંહ દેવકીનદંન મ. પરા 4 ૫૩૫૫૬
૫૭૫૪૬ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં શાહ સજંય પ્રસાદ દ્વારીકા પ્રસાદ દેવકીનદંન મફતીયાપરા 4 ૫૩૫૭૦
૫૫૧૦૧ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં પરમાર ડલગંરભાઈ રામભાઇ દેવકીનદંન મફતીયાપરા 4 ૫૩૫૬૨
૫૫૨૫૯ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં પરમાર હીરાભાઈ રાજાભાઇ દેવકીનદંન મફતીયાપરા 5 ૫૩૫૫૯
૫૪૨૬૨ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં ર્ાભી ગોવવિંદભાઈ પલજાભાઇ દેવકીનદંન મફતીયાપરા 5 ૫૩૫૬૫
૫૮૨૪૬ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં સોલકંી અરવવિંદભાઈ ગાડંલભાઇ દેવકીનદંન મફતીયાપરા 6 ૫૩૫૬૯
૫૭૨૭૪ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં વાકં અજયભાઈ રામસલભાઇ દેવકીનદંન મફતીયાપરા 3 ૫૩૫૬૮
૫૫૮૫૨ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં ભેસાણીયા નીતેષભાઈ રણછોર્ભાઇ દેવકી નદંન મફતીયાપરા 5 ૫૩૫૬૭
૫૬૦૭૮ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં મકવાણા રાજેનદ્રભાઈ રામજીભાઇ દેવકીનદંન મફતીયાપરા 3 ૫૩૫૬૬
૫૮૧૫૯ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં સીંહ કલમારચચંલ કક્રષનાવસિંહ દેવકીનદંન મ. પરા 4 ૫૩૫૬૩
૫૮૩૩૨ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં સોલકંી બાબલભાઈ જીવાભંાઇ દેવકીનદંન પરા મફવતયાં 5 ૫૩૫૭૧
૫૬૨૬૬ ૧૭ ગોકલલનગર મેર ભલરાભાઈ મોહનભાઇ દેવકીનદંન મફતીયાં 4 ૫૩૪૧૦
૫૪૭૩૬ ૧૭ મયલરનગર નેપાલ સલશીલાબેન શેરવસિંગભાઈ માજોકીનગર 3 ૫૫૬૬૫
૫૩૮૮૧ ૧૭ માજોઠીનગર જાદવ મલકેશભાઈ કાનજીભાઈ માજોકીનગર 5 ૫૫૯૩૪

૫૨૭૫૬ ૧૭ માજોઠીનગર કામી
પદમબલિંહગભા
ઈ ભગતવસિંહભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૫૮૪૬

૫૨૭૫૭ ૧૭ માજોઠીનગર કામી પલરણવસિંગ પદમવસિંગ માજોર્ીનગર 2 ૫૫૮૦૪
૫૨૭૫૯ ૧૭ માજોઠીનગર કામી શેરવસિંગભાઈ ભગતવસિંહભાઈ માજોકીનગર 7 ૫૫૮૦૫
૫૨૭૫૫ ૧૭ માજોઠીનગર કામી ગોવવિંદભાઈ ખર્કવસિંહ માજોકીનગર 5 ૫૫૮૦૬
૫૨૪૫૭ ૧૭ માજોઠીનગર ઓર્ વનરંજનભાઈ વીરબહાદલ રભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૫૮૦૮
૫૩૬૬૬ ૧૭ મયલરનગર ચૌહાણ હલસેનભાઈ સલલેમાનભાઈ માજોકીનગર 6 ૫૫૬૬૩
૫૬૫૧૦ ૧૭ માજોઠીનગર મોજેકી પાકલલભાઈ હલસેનભાઈ માજોકીનગર 5 ૫૫૮૧૦
૫૨૭૮૧ ૧૭ માજોઠીનગર કારવાણી યલશલફભાઈ મલશાભાઈ માજોકીનગર 5 ૫૫૮૧૨
૫૨૭૮૨ ૧૭ માજોઠીનગર કારવાણી રમાકભાઈ મલશાભાઈ માજોકીનગર 5 ૫૫૮૧૩
૫૩૬૫૪ ૧૭ માજોઠીનગર ચૌહાણ સ્ફાકીભાઈ વસપાહીભાઈ માજોકીનગર 5 ૫૫૮૧૬
૫૩૫૫૦ ૧૭ માજોઠીનગર ચૌહાણ ઈકબાલભાઈ કરીમભાઈ માજોકીનગર 5 ૫૫૮૧૮
૫૪૧૮૫ ૧૭ માજોઠીનગર ઠાકોર રામજીઠાકલર જયારામઠાકલર માજોકીનગર 6 ૫૫૭૮૮
૫૫૩૬૦ ૧૭ માજોઠીનગર પાલ સલનીલપાલ લાલજીપાલ માજોકીનગર 3 ૫૫૭૮૦
૫૫૫૧૬ ૧૭ માજોઠીનગર બેલામ ઈકબાલભાઈ હબીબભાઈ માજોકીનગર 5 ૫૫૭૮૨
૫૫૫૩૪ ૧૭ માજોઠીનગર બેલીમ સલીમભાઈ હબીબભાઈ માજોકનગર 5 ૫૫૮૫૦
૫૨૫૪૮ ૧૭ માજોઠીનગર કંર્ીયા ખલરશીદભાઈ સલલેમાનભાઈ માજોકનગર 5 ૫૫૮૫૩
૫૬૩૮૩ ૧૭ માજોઠીનગર માજોકી વનજાભાઈ ઈશલફભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૫૮૫૪
૫૬૫૩૯ ૧૭ માજોઠીનગર મૌકા આરીફભાઈ યલસલફભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૫૮૫૯
૫૬૧૯૫ ૧૭ માજોઠીનગર મૈણ ફારૂદભાઈ યલસલફભાઈ માજોકીનગર 5 ૫૫૮૬૦
૫૬૩૮૧ ૧૭ માજોઠીનગર માજોઠી ઈમ્તીયાઝભાઈ વનઝામભાઈ માજોકીનગર 2 ૫૫૮૬૧
૫૬૭૫૬ ૧૭ માજોઠીનગર રાઠોર્ કદનેશભાઈ બચલભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૫૮૬૨
૫૬૩૮૫ ૧૭ માજોઠીનગર માજોકી સલીમભાઈ તારભહનદભાઈ માજોકીનગર 5 ૫૫૮૬૩
૫૪૬૯૦ ૧૭ માજોઠીનગર નકલમ રંજનબેન રમેશભાઈ માજોકીનગર 1 ૫૫૮૬૪
૫૨૯૬૦ ૧૭ માજોઠીનગર ખાભંળા કહરાભાઈ પલજાભાઈ માજોકીનગર 5 ૫૫૮૬૫
૫૬૩૩૮ ૧૭ માજોઠીનગર મેવાર્ા લાખાભાઈ નથલભાઈ માર્લકીનગર 6 ૫૫૮૩૪
૫૪૦૧૨ ૧૭ માજોઠીનગર જોવાર્ા શૈલેષભાઈ લખાભાઈ મર્લકીનગર 2 ૫૫૮૩૨
૫૫૯૫૭ ૧૭ માજોઠીનગર મકવાણા ગૌરીબેન મનંજીભાઈ માર્લકીનગર 3 ૫૫૮૫૫
૫૬૧૩૨ ૧૭ માજોઠીનગર મકવાણા હરેશભાઈ મનજીભાઈ મેજોકીનગર 2 ૫૫૮૨૪
૫૭૫૦૮ ૧૭ માજોઠીનગર શમાડ લાલબાબલભાઈ કેધરભાઈ માજોકીનગર 5 ૫૫૮૨૫
૫૨૪૫૮ ૧૭ માજોઠીનગર ઓર્ વવરબહદલરભાઈ સર્જનભાઈ માજોકનગર 3 ૫૫૮૨૭
૫૬૬૦૭ ૧૭ માજોઠીનગર રમટા દીપકવસિંગ શેધબહાદલ રબલિંગ માજોકીનગર 4 ૫૫૮૨૮
૫૮૫૨૮ ૧૭ માજોઠીનગર હસણીયા અબ્દલલભાઈ મામદભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૫૮૨૯
૫૮૫૩૧ ૧૭ માજોઠીનગર હસાણીયા કાશમભાઈ મામ્મદભાઈ માજોકીનગર 5 ૫૫૮૩૦
૫૪૫૪૯ ૧૭ માજોઠીનગર દવે અનતંરાયભાઈ મલળશકંરભાઈ માજોકીનગર 2 ૫૫૮૩૧



૫૬૮૮૮ ૧૭ માજોઠીનગર ઝાલા સલરલભા ભરતવસિંહ માજોકીનગર 5 ૫૫૮૪૪
૫૩૬૬૩ ૧૭ માજોઠીનગર ચૌહાણ હરીન્દ્દ્રભાઈ કદનેશભાઈ માજોકીનગર 6 ૫૫૭૮૬
૫૩૫૫૩ ૧૭ માજોઠીનગર ચૌહાણ ઉમેશભાઈ હરકૃષ્ણ માજોકીનગર 7 ૫૬૦૨૭
૫૫૩૦૭ ૧૭ માજોઠીનગર પાચારં પ્રવવણભાઈ પ્રભાશકંરભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૬૦૪૦
૫૩૬૩૫ ૧૭ માજોઠીનગર ચૌહાણ રામવતભાઈ પાચલભાઈ માજોકીનગર 7 ૫૬૦૪૨
૫૪૮૯૩ ૧૭ માજોઠીનગર પરં્યા અજીતભાઈ પાકલલભાઈ માજોકીનગર 6 ૫૬૦૧૦
૫૩૭૨૭ ૧૭ માજોઠીનગર જણેજા હનીફભાઈ હલસેનભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૬૦૧૨
૫૪૪૫૮ ૧૭ માજોઠીનગર તારબાણી ઓશમાણ સાલીમામદભાઈ માજોકાનગર 4 ૫૬૦૧૮
૫૪૪૫૯ ૧૭ માજોઠીનગર તારબાણી પાકલલભાઈ ઓશમાણભાઈ માજોકનગર 4 ૫૬૦૨૬
૫૪૭૩૯ ૧૭ માજોઠીનગર નેપાલી પદમવસગ લાલવસગ માજોકીનગર 6 ૫૬૦૨૫
૫૮૦૦૧ ૧૭ માજોઠીનગર સામદા બાબલશાહ આદીશાહ માજોકીનગર 5 ૫૬૦૨૪
૫૭૯૯૯ ૧૭ માજોઠીનગર સામદા આયશાબેન જમાલશાહ માજોકનગર 1 ૫૬૦૨૨
૫૨૮૪૨ ૧૭ માજોઠીનગર કોલીયા હનીફભાઈ હલસેનભાઈ માજોકીનગર 6 ૫૬૦૨૧
૫૫૫૧૮ ૧૭ માજોઠીનગર બેલીંગ હબીબભાઈ રહમેાનભાઈ માજોકીનગર 2 ૫૬૦૨૦
૫૩૯૩૨ ૧૭ માજોઠીનગર જારોલી રૂસ્તનભાઈ અહમેદભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૬૦૦૯
૫૬૪૩૫ ૧૭ માજોઠીનગર મારલદ રલક્સાનાબેન કફરોજભાઈ માજોકીનગર 1 ૫૬૦૩૭
૫૬૮૭૯ ૧૭ માજોઠીનગર રાઠોર્ કહતેશભાઈ માવજીભાઈ માજોકીનગર 5 ૫૬૦૦૮
૫૬૩૮૪ ૧૭ મયલરનગર માજોકી શબીરભાઈ મહનંદભાઈ માજોકીનગર 2 ૫૫૬૬૨
૫૨૮૩૮ ૧૭ માજોઠીનગર કોલીયા ખતીજાબેન નલરમહદભાઈ માજોકીનગર 2 ૫૬૦૦૭

૫૨૩૬૦ ૧૭ માજોઠીનગર અસવીયા
અબ્દલઅજીજભા
ઈ મહમંદભાઈ માજોકીનગર 8 ૫૬૦૦૬

૫૮૫૨૯ ૧૭ માજોઠીનગર હસણીયા યલસ લનભાઈ મહમંદભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૬૦૧૫
૫૨૮૪૩ ૧૭ માજોઠીનગર કોલીયા હલસેનભાઈ જોસીફભાઈ માજોકાનગર 2 ૫૬૦૪૪
૫૪૭૪૮ ૧૭ માજોઠીનગર નવવર્ર મયડમબેન હલસૈનભાઈ માજોકીનગર 2 ૫૬૦૪૧
૫૪૭૮૯ ૧૭ માજોઠીનગર નોયર્ા મજીદભાઈ હલસૈમભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૬૦૪૬
૫૪૭૮૮ ૧૭ માજોઠીનગર નોયર્ા ગનીભાઈ હલસૈનભાઈ માજોકીનગર 5 ૫૬૦૪૭
૫૬૮૪૨ ૧૭ માજોઠીનગર રાઠોર્ રામજીભાઈ જીવાભાઈ માજોકીનગર 3 ૫૬૦૪૯
૫૬૦૮૩ ૧૭ માજોઠીનગર મકવાણા રામજીભાઈ પોપટભાઈ માજોકીનગર 2 ૫૬૦૫૦
૫૫૯૭૩ ૧૭ માજોઠીનગર મકવાણા જસ્મતભાઈ રામજીભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૬૦૪૫
૫૩૫૯૧ ૧૭ માજોઠીનગર ચૌહાણ બચીમા ભોપાભાઈ માજોકીનગર 1 ૫૬૦૨૮
૫૩૬૨૩ ૧૭ માજોઠીનગર ચૌહાણ રતીભાઈ ભોપાભાઈ માજોકીનગર 3 ૫૬૦૩૮
૫૩૫૬૮ ૧૭ માજોઠીનગર ચૌહાણ જયેશ રતીભાઈ માજોકીનગર 2 ૫૬૦૪૩
૫૩૬૦૧ ૧૭ માજોઠીનગર ચૌહાણ નરોતમભાઈ ભોપાભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૬૦૩૬
૫૩૫૭૩ ૧૭ માજોઠીનગર ચૌહાણ જીતેન્દ્દ્રભાઈ ભોલાભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૬૦૩૫
૫૩૫૫૬ ૧૭ માજોઠીનગર ચૌહાણ કકશોરભાઈ ભોપાભાઈ માજોકીનગર 7 ૫૫૯૬૮
૫૪૬૨૮ ૧૭ માજોઠીનગર ધરેજીવા ગાડલભાઈ વેલાભાઈ માજોકીનગર 5 ૫૫૯૬૭
૫૬૧૯૬ ૧૭ માજોઠીનગર મૈણ યલસલફભાઈ ઓસમાનભાઈ માજોકીનગર 2 ૫૫૯૬૬
૫૬૧૯૮ ૧૭ માજોઠીનગર મૈણ સલીમભાઈ યલસલફભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૫૯૬૫
૫૪૮૫૨ ૧૭ માજોઠીનગર પટેલ હવલદારવસિંહ સલદરવસહ માજોકીનગર 4 ૫૫૯૬૩
૫૬૭૫૯ ૧૭ માજોઠીનગર રાઠોર્ કદનેશ રામજીભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૫૯૬૨
૫૭૬૭૦ ૧૭ માજોઠીનગર સદાદીયા ભીખલભાઈ સવજીભાઈ માજોકીનગર 5 ૫૫૯૬૧
૫૭૬૬૭ ૧૭ માજોઠીનગર સદકદયા મનસલખભાઈ રાવજીભાઈ માજોકીનગર 5 ૫૫૯૯૨
૫૬૦૭૩ ૧૭ માજોઠીનગર મકવાણા રમેશભાઈ બચલભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૫૯૮૧
૫૬૬૮૬ ૧૭ માજોઠીનગર રાજાણી ગોવવિંદભાઈ અમરચદં માજોકીનગર 4 ૫૫૯૮૩
૫૬૬૮૭ ૧૭ માજોઠીનગર રાજાણી જીતલભાઈ ગોવવિંદભાઈ માજોકીનગર 5 ૫૫૯૮૪
૫૬૧૨૦ ૧૭ માજોઠીનગર મકવાણા સામલબેન ટપલબેન માજોકીનગર 1 ૫૫૯૯૧
૫૬૦૯૪ ૧૭ માજોઠીનગર મકવાણા વલલભભાઈ ટપલભાઈ માજોકીનગર 6 ૫૫૯૯૩
૫૬૦૮૦ ૧૭ માજોઠીનગર મકવાણા રાર્લભાઈ ટપલભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૫૯૮૨
૫૨૫૭૭ ૧૭ માજોઠીનગર કબારી ઈન્દ્દ્રવતી વવક્રમસીંગ માજોકીનગર 4 ૫૫૯૯૫
૫૪૮૪૪ ૧૭ માજોઠીનગર પટેલ સજંયકલમાર હવલદારવસિંહ માજોકીનગર 2 ૫૫૯૯૬
૫૬૭૫૨ ૧૭ માજોઠીનગર રાઠોર્ દેવસીભાઈ કલાભાઈ માજોકીનગર 2 ૫૫૯૯૭
૫૪૪૪૯ ૧૭ માજોઠીનગર તળપદા અરવવિંદભાઈ નાથાભાઈ માજોકીનગર 2 ૫૬૦૦૫
૫૪૪૫૩ ૧૭ માજોઠીનગર તળપદા રમેશભાઈ દેવજીભાઈ માજોકીનગર 5 ૫૬૦૧૭
૫૪૮૮૮ ૧૭ માજોઠીનગર પઠાણ હબીબખાન ઉસ્માનભાઈ માજોકાનગર 4 ૫૬૦૩૯
૫૪૮૭૬ ૧૭ માજોઠીનગર પઠાણ મજીદખાન હબીબખાન માજોકીનગર 2 ૫૬૦૨૯
૫૪૮૬૩ ૧૭ માજોઠીનગર પઠાણ ઈરફાનખાન હબીબખાન માજોકીનગર 2 ૫૫૮૯૨
૫૩૫૪૬ ૧૭ મયલરનગર ચૌહાણ અલીભાઈ સલલમાનભાઈ માજોકીનગર 6 ૫૫૬૬૭
૫૩૫૭૨ ૧૭ માજોઠીનગર ચૌહાણ જાકહદભાઈ અલીભાઈ માજીકીનગર 4 ૫૫૮૯૯
૫૪૮૫૫ ૧૭ માજોઠીનગર પઠાણ અબ્દલલભાઈ ઉસલમાનભાઈ માજોકીનગર 3 ૫૫૯૩૫
૫૩૦૨૯ ૧૭ માજોઠીનગર ગઢાદરા મેપાભાઈ હીરાભાઈ માજોકીનગર 2 ૫૫૯૧૪
૫૩૦૨૮ ૧૭ માજોઠીનગર ગઢાદરા ખીમજીભાઈ મેપાભાઈ માજોકીનગર 3 ૫૫૯૨૭
૫૪૧૧૧ ૧૭ માજોઠીનગર વવશ્વકમાડ કકશોરભાઈ બહાદલ રવસહ માજોકીનગર 5 ૫૫૯૨૯
૫૭૯૦૬ ૧૭ માજોઠીનગર સાકરીયા રમેશભાઈ આબાભંાઈ મજોકીનગર 5 ૫૫૯૩૧
૫૪૫૫૦ ૧૭ માજોઠીનગર દવે અવશ્વનભાઈ અનતંરાય માજોકીનગર 2 ૫૫૯૯૮
૫૩૦૫૧ ૧૭ માજોઠીનગર ગલપ્તા અયોધ્યાદાસ બાજીદાસ માજોકીનગર 4 ૫૫૯૯૯
૫૨૫૬૮ ૧૭ માજોઠીનગર કધીયા અમીનાબેન ઉસ્માનભાઈ માજોકીનગર 1 ૫૫૯૬૪
૫૮૧૨૨ ૧૭ માજોઠીનગર સીતાપરા રર્ીયાતબેન કેશલભાઈ માજોકીનગર 1 ૫૫૯૭૨
૫૮૧૨૫ ૧૭ માજોઠીનગર સીતાપરા લીલાબેન પરબતભાઈ માજોકીનગર 3 ૫૫૯૯૦
૫૮૧૨૧ ૧૭ માજોઠીનગર સીતાપરા મરં્લબેન ગણવતંભાઈ માજોકીનગર 3 ૫૫૯૮૯
૫૮૧૧૪ ૧૭ માજોઠીનગર સીતાપરા જીતેશભાઈ ગલણવતંભાઈ માજોકાનગર 2 ૫૫૯૮૮
૫૩૬૭૮ ૧૭ માજોઠીનગર છત્રા હારૂનભાઈ નલરમહનંહભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૫૯૮૭
૫૩૬૭૭ ૧૭ માજોઠીનગર છત્રા ઈમરાનભાઈ હારૂનભાઈ માજોકીનગર 2 ૫૫૯૮૬
૫૩૬૬૨ ૧૭ માજોઠીનગર ચૌહાણ હકરકેશભાઈ રામજનમભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૫૯૮૫
૫૨૫૩૬ ૧૭ માજોઠીનગર કંર્યા ઈશાકભાઈ ર્લસલફભાઈ માજોકીનનનગર 3 ૫૫૬૬૪
૫૩૬૭૬ ૧૭ માજોઠીનગર છત્રા ઈકબાલભાઈ નલરમહમદભાઈ માજોકીનગર 5 ૫૬૦૦૨



૫૪૯૯૩ ૧૭ માજોઠીનગર પલપર નલરમહમંદભાઈ કાસમભાઈ માજોકીનગર 3 ૫૬૦૧૬
૫૩૬૫૬ ૧૭ માજોઠીનગર ચૌહાણ સલીમભાઈ હલસેંનભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૬૦૦૩
૫૨૫૪૧ ૧૭ માજોઠીનગર કંર્યા રફીકભાઈ આમદભાઈ માજોઠીનગર 7 ૫૫૯૭૪
૫૫૪૭૦ ૧૭ માજોઠીનગર બલટા ઓસમાનભાઈ તૈયબભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૫૯૭૫
૫૪૬૨૭ ૧૭ માજોઠીનગર ધરેજીયા ભાનલબેન ગાડંલભાઈ માજઠીનગર 4 ૫૫૯૭૬
૫૭૦૦૪ ૧૭ માજોઠીનગર ્લભાણી દેહાભાઈ ચોથાભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૫૯૭૭
૫૭૦૦૬ ૧૭ માજોઠીનગર ્લભાણી રવસકભાઈ ચોથાભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૫૯૭૮
૫૨૭૭૬ ૧૭ માજોઠીનગર કારબીણી હારલમભાઈ ઈબરાહીમભાઈ માજોકીનગર 5 ૫૫૯૭૯
૫૬૩૯૦ ૧૭ માજોઠીનગર માજોર્ી સજીદભાઈ મહમંદભાઈ માજોર્ીનગર 4 ૫૫૯૬૯
૫૪૩૫૭ ૧૭ માજોઠીનગર ર્ોઇઢા નલરમામદં હસનભાઇ માજોકીનગર 4 ૫૬૦૧૪
૫૪૩૫૮ ૧૭ માજોઠીનગર ર્ોયઢા હનીફભાઇ નલરમામદ માજોકીનગર 4 ૫૬૦૩૦
૫૬૬૩૪ ૧૭ માજોઠીનગર રાઉમા કદનમામદ કાવર્ભાઈ માજોકીનગર 6 ૫૬૦૩૧
૫૬૬૨૦ ૧૭ માજોઠીનગર રાઉના ગલલાબહલસેન દીનમામદ મોજોકીનગર 4 ૫૬૦૩૨
૫૫૨૮૬ ૧૭ માજોઠીનગર પ્રસાદ રાસીભલષણ નજાના માજોઠીનગર 2 ૫૬૦૩૩
૫૬૪૧૬ ૧૭ માજોઠીનગર માથાર્ જાવેદભાઈ યલસલફભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૬૦૩૪
૫૪૯૯૧ ૧૭ માજોઠીનગર પપલર ઈસ્માઈલભાઈ હાશમભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૬૦૪૮
૫૪૯૯૫ ૧૭ માજોઠીનગર પલપર મહમદરફીક ઈસ્માઈલભાઈ માજોઠીનગર 2 ૫૬૦૨૩
૫૬૨૯૪ ૧૭ માજોઠીનગર મૈલ ઝાકીર ઈસ્માલભાઈ માજોઠીનગર 2 ૫૫૮૪૨
૫૬૧૯૭ ૧૭ માજોઠીનગર મૈણ શબ્બર ઈસ્માલભાઈ માજોઠીનગર 2 ૫૫૮૪૧
૫૨૫૪૯ ૧૭ માજોઠીનગર કંર્ીયા ઝુલેખાબેન હાસમભાઈ માજોઠીનગર 1 ૫૫૮૪૦
૫૬૧૯૩ ૧૭ માજોઠીનગર મૈણ ઈકબાલભાઈ હારલનભાઈ માજોઠીનગર 6 ૫૫૮૩૯
૫૪૦૪૪ ૧૭ માજોઠીનગર ઝાપર્ીયા જગદીશભાઈ સોમાભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૫૮૩૮
૫૪૮૭૩ ૧૭ માજોઠીનગર પઠાણ ફીરોજભાઈ અલલારખાભાઈ માજોઠીનગર 3 ૫૫૮૩૭
૫૭૬૭૯ ૧૭ માજોઠીનગર રાઉમા રમજાનભાઈ અલલારખાભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૫૮૩૬
૫૪૫૩૨ ૧૭ માજોઠીનગર જાર્ેજા ભલપતવસિંહ સીદલભા માજોઠીનગર 2 ૫૫૮૩૫
૫૭૫૪૫ ૧૭ માજોઠીનગર શાહ સજંય કકષ્ના માજોઠીનગર 5 ૫૫૮૨૨
૫૬૭૭૪ ૧૭ માજોઠીનગર રાઠોર્ પ્રવીણભાઈ નારૂભા માજોઠીનગર 5 ૫૫૮૩૩

૫૬૫૭૨ ૧૭ માજોઠીનગર યાદવ રામલાલભાઈ
શીવબાપલરામ 

પ્રસાદ માજોઠીનગર 5 ૫૫૮૬૬
૫૬૬૮૨ ૧૭ માજોઠીનગર રાજભર ફેડલભાઈ અન્નરૂભાઈ માજોઠીનગર 6 ૫૫૮૫૮
૫૫૮૨૭ ૧૭ માજોઠીનગર ભરદાર ચકંદ્રકા પબારૂ માજોઠીનગર 6 ૫૫૮૪૫
૫૫૪૭૨ ૧૭ માજોઠીનગર બલટા ગફારભાઈ તૈયબભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૫૮૫૬
૫૫૪૬૮ ૧૭ માજોઠીનગર બલટા ઇસાભાઇ ઈક્ષાકાભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૫૮૬૭
૫૫૪૭૧ ૧૭ માજોઠીનગર બલટા કાદરાભાઈ તૈયબભાઈ માજોઠીનગર 3 ૫૫૮૫૧
૫૫૪૬૭ ૧૭ માજોઠીનગર બલટા અમીનાબેન તૈયબભાઈ માજોઠીનગર 1 ૫૫૮૪૯
૫૬૧૧૫ ૧૭ મયલરનગર મકવાણા સલરેશભાઈ દેવરાજભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૫૬૫૯
૫૫૯૮૩ ૧૭ માજોઠીનગર મકવાણા દેવરાજ બબજલભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૫૮૪૮
૫૫૨૯૫ ૧૭ માજોઠીનગર પરાર્ીયા વલલભભાઈ રૂપાભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૫૮૪૭
૫૬૬૨૬ ૧૭ માજોઠીનગર રાઉમા ઈસ્માલભાઈ અબ્બારખાભાઈ માર્ોઠીનગર 4 ૫૫૮૨૦
૫૬૬૪૭ ૧૭ માજોઠીનગર રાઉમા સલમાનભાઈ કાશમભાઈ માજોઠીનગર 2 ૫૫૮૨૩
૫૨૭૩૨ ૧૭ માજોઠીનગર કાનપરા ભરતભાઈ લવાભાઈ માજોઠીનગર 6 ૫૫૭૯૭
૫૬૭૯૯ ૧૭ માજોઠીનગર રાઠોર્ મલકેશભાઈ નરવસહભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૫૭૯૬
૫૪૨૬૮ ૧૭ માજોઠીનગર ર્ાભી જવાષભાઈ દાનાભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૫૭૯૫
૫૭૫૩૬ ૧૭ માજોઠીનગર શાહ ભોલાભાઈ દીનેશ્વરભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૫૭૯૪
૫૬૧૯૧ ૧૭ માજોઠીનગર મૈણ અહમદભાઈ ઓસમાનભાઈ માજોઠીનગર 2 ૫૫૭૯૨
૫૬૧૯૦ ૧૭ માજોઠીનગર મૈણ અનવર આહમદભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૫૭૯૧
૫૩૮૯૧ ૧૭ માજોઠીનગર જાદવ મોહમ્મદયાસીફ ભાનલભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૫૭૯૦
૫૬૫૧૨ ૧૭ માજોઠીનગર મોતાણી ઠાકરશીભાઈ કાનજીભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૫૭૮૯
૫૬૪૧૯ ૧૭ માજોઠીનગર માને નારણભાઈ બાબલભાઈ માજોકીનગર 5 ૫૫૭૭૬

૫૭૪૩૮ ૧૭ માજોઠીનગર વવશ્વકમાડ જગંબહાદલ રભાઈ બહાદલ રભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૫૭૮૭
૫૨૭૫૮ ૧૭ માજોઠીનગર કામી રાજેશભાઈ ખર્ખવસહ માજોકીનગર 3 ૫૫૭૯૮
૫૨૩૩૭ ૧૭ માજોઠીનગર અવધવાસી જયવસિંહ રામપતી માજોકીનગર 2 ૫૫૭૮૫
૫૪૪૦૮ ૧૭ મયલરનગર તમટા પદમવસિંહ ગોપાલવસહ મજોકીનગર 5 ૫૫૬૫૮
૫૪૧૧૬ ૧૭ માજોઠીનગર ટમતા જયાબેન ગોપાલભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૫૭૮૩
૫૨૭૧૦ ૧૭ માજોઠીનગર કાણસે લક્ષ્મણભાઈ ગલણાજીભાઈ માજોકીનગર 6 ૫૫૭૮૧
૫૨૫૦૯ ૧૭ માજોઠીનગર કલકળીયા ગીતીબેન મનસલખભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૫૮૦૯
૫૨૫૧૬ ૧૭ માજોઠીનગર કલકળીયા હરેશભાઈ સવજીભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૫૮૧૧
૫૨૫૧૩ ૧૭ માજોઠીનગર કલકળીયા મહશેભાઈ સવજીભાઈ માજોકીનગર 3 ૫૫૮૧૯
૫૨૫૦૮ ૧૭ માજોઠીનગર કલકળીયા કાનજીભાઈ સવજીભાઈ માજોઠીનગર 2 ૫૫૮૧૭
૫૨૫૧૪ ૧૭ મયલરનગર કલકળીયા શાત લબેન અમરશીભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૫૬૬૧
૫૫૭૫૬ ૧૭ માજોઠીનગર બોરીયા વાલાભાઈ ભલરાભાઈ માજોઠીનગર 2 ૫૫૮૭૪
૫૪૧૩૮ ૧૭ માજોઠીનગર ઠેબા ગફારભાઈ સલલેમાનભાઈ માજોકીનગર 4 ૫૫૮૦૩
૫૮૦૧૧ ૧૭ માજોઠીનગર સાયરા રજીકભાઈ સતારભાઈ માજોઠીનગર 6 ૫૫૮૦૨
૫૫૪૬૯ ૧૭ માજોઠીનગર બલટા ઉમરભાઈ સલમાનભાઈ માજોઠીનગર 6 ૫૫૮૦૧
૫૨૫૪૦ ૧૭ માજોઠીનગર કંર્યા નારસીભાઈ યલસલનભાઈ માજોકીનગર 3 ૫૫૮૦૦
૫૨૫૩૮ ૧૭ માજોઠીનગર કંર્યા જમીલાબેન યલનસભાઈ મોજોકીનગર 2 ૫૫૮૮૯
૫૨૫૩૭ ૧૭ માજોઠીનગર કંર્યા ર્લબેદાબેન આમદભાઈ માજોઠીનગર 2 ૫૫૯૪૯
૫૬૬૧૯ ૧૭ માજોઠીનગર રાઈબા અકબરભાઈ કથર્ભાઈ માજોઠીનગર 6 ૫૫૯૩૦
૫૬૫૧૩ ૧૭ માજોઠીનગર મોતાલી ભવાનભાઈ રાઘવભાઇ માજોઠીનગર 2 ૫૫૮૯૩
૫૬૫૩૪ ૧૭ માજોઠીનગર મોલાણી કકશોરભાઈ જાવપ્નભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૫૮૯૪
૫૬૫૧૪ ૧૭ માજોઠીનગર મોતાલી ભાવેશ ભવાનભાઈ માજોઠીનગર 2 ૫૫૮૯૫
૫૪૭૫૧ ૧૭ માજોઠીનગર નાકીયા નાનજીભાઈ કેશલભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૫૮૯૬
૫૮૧૩૩ ૧૭ માજોઠીનગર સીધં હરાશ્વરભાઈ રાજેશ્વરભાઈ માજોઠીનગર 3 ૫૫૮૯૭
૫૫૨૭૯ ૧૭ માજોઠીનગર પ્રસાદ મહાવીર શ્રધ્ધા માજોઠીનગર 2 ૫૫૮૯૮



૫૭૫૪૪ ૧૭ મયલરનગર શાહ સજંય માજોઠીનગર 5 ૫૫૬૫૭
૫૭૫૪૧ ૧૭ માજોઠીનગર શાહ લડલ સતલાલ5 માજોઠીનગર 1 ૫૫૯૦૦
૫૭૫૨૮ ૧૭ માજોઠીનગર શાહ અજય કક્રષ્ના માજોઠીનગર 2 ૫૫૯૧૩
૫૭૦૦૨ ૧૭ માજોઠીનગર ્લભાણી ચોથાભાઈ પે્રમજીભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૫૯૦૨
૫૭૦૦૮ ૧૭ માજોઠીનગર ્લભંાણી લાલજીભાઈ ચોથાભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૫૮૯૧
૫૩૮૫૫ ૧૭ માજોઠીનગર જાદવ ગગંાબેન દાનાભાઈ માજોઠીનગર 1 ૫૫૯૦૬
૫૬૨૩૭ ૧૭ માજોઠીનગર મલનેશ રફીકભાઈ દાઉદભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૫૯૦૭
૫૬૬૩૧ ૧૭ માજોઠીનગર રાઉમા જાકીરહલસેન કાશમભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૫૯૦૮
૫૬૬૪૩ ૧૭ માજોઠીનગર રાઉમા રસલલભાઈ કાશમભાઈ માજોઠીનગર 6 ૫૫૯૧૦
૫૮૫૩૦ ૧૭ માજોઠીનગર હસણીયા યાકલલ મોહમ્મદભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૫૯૧૧
૫૬૩૮૮ ૧૭ માજોઠીનગર માજોઠી કલલસલમબાનલ નલરમામદ માજોઠીનગર 3 ૫૫૯૧૨
૫૬૧૭૭ ૧૭ માજોઠીનગર મજોઠી હલસેમભાઈ નલરમોહમ્મદભાઈ માજોઠીનગર 2 ૫૫૮૮૦
૫૫૨૭૩ ૧૭ માજોઠીનગર પ્રસાદ પથ્થલવસિંહ વસતારામ માજોઠીનગર 3 ૫૫૮૭૮
૫૫૨૯૨ ૧૭ માજોઠીનગર પ્રસાદભાઈ અજયકલમાર સીતારામ માજોઠીનગર 2 ૫૫૯૦૧
૫૪૦૮૨ ૧૭ માજોઠીનગર ઝાલા ભીખલભા પરાક્રમવસહ માજોઠીનગર 4 ૫૫૮૭૦
૫૩૭૪૯ ૧૭ માજોઠીનગર જતાણી નરવસિંગભાઈ શામજીભાઈ માજોઠીનગર 2 ૫૫૮૭૧
૫૩૭૮૭ ૧૭ માજોઠીનગર જવાણી રમેશભાઈ નરવસહભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૫૮૭૨
૫૩૭૫૧ ૧૭ માજોઠીનગર જતાણી મલકેશભાઈ નરવસહભાઈ માજોઠીનગર 2 ૫૫૮૭૩
૫૮૦૯૫ ૧૭ માજોઠીનગર વસહા રધામોહનવસિંહ બાબલલાલવસહ માજોઠીનગર 5 ૫૬૦૧૧
૫૭૫૩૨ ૧૭ માજોઠીનગર શાહ ચલેશર બનારશ માજોઠાનગર 5 ૫૫૮૭૫
૫૩૪૦૮ ૧૭ મયલરનગર ચૈહાણ અજયભાઈ મહને્દ્દ્રભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૫૬૫૬
૫૭૫૫૦ ૧૭ માજોઠીનગર શાહ સોહન બદેંશર માજોઠીનગર 5 ૫૫૮૭૬
૫૬૫૭૭ ૧૭ માજોઠીનગર યાદવ હકરલાલ રામવતી માજોઠીનગર 4 ૫૫૮૭૭
૫૪૭૮૭ ૧૭ માજોઠીનગર નોતીયાર સલીનભાઈ જીવાભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૫૮૯૦
૫૮૧૯૭ ૧૭ માજોઠીનગર સોમાણી જીતેન્દ્દ્રભાઈ ગોરધનભાઈ માજોઠીનગર 2 ૫૫૮૬૮
૫૬૧૪૨ ૧૭ માજોઠીનગર મકોર્ા ઈકબાલ ઈસ્માલ માજોઠીનગર 6 ૫૫૮૮૧
૫૬૧૪૩ ૧૭ માજોઠીનગર મકોર્ા ઈસ્માઈલ ઈશાકભાઈ માજોઠીનગર 1 ૫૫૮૮૨
૫૬૧૪૪ ૧૭ માજોઠીનગર મકોર્ા હબીબભાઈ ઈસ્માઈલ માજોઠીનગર 4 ૫૫૮૮૩
૫૪૦૯૩ ૧૭ માજોઠીનગર ઝાલા વવક્રમવસિંહ ભવનવસહ માજોઠીનગર 2 ૫૫૮૮૪
૫૬૭૧૪ ૧૭ માજોઠીનગર રાઠોર્ કરમસીભાઈ ભીખાભાઈ માજોકીનગર 3 ૫૫૮૮૫
૫૬૮૬૩ ૧૭ માજોઠીનગર રાઠોર્ શૈલેષભાઈ કરમશીભાઈ માજોઠીનગર 3 ૫૫૮૮૬
૫૬૭૨૬ ૧૭ માજોઠીનગર રાઠોર્ ગોકર્ભાવ ભીખાભાઈ માજોઠીનગર 6 ૫૫૮૮૭
૫૬૮૬૧ ૧૭ માજોઠીનગર રાઠોર્ વવરજાભાઈ ભીખાભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૫૮૮૮
૫૪૨૬૧ ૧૭ માજોઠીનગર ર્ાભી ગગજાભાઈ બાલાભાઈ માજોઠીનગર 3 ૫૫૯૧૫
૫૭૬૭૪ ૧૭ માજોઠીનગર સધંી કાશમભાઈ જાવાભાઈ માજોઠીનગર 6 ૫૫૮૬૯
૫૨૬૪૫ ૧૭ માજોઠીનગર કલલાણી અનવરભાઈ યલસલફભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૫૯૦૩
૫૭૨૯૯ ૧૭ માજોઠીનગર વાઘેલા ગોરધનભાઈ કેશલભાઈ માજોઠીનગર 3 ૫૫૯૩૮
૫૫૦૧૭ ૧૭ માજોઠીનગર પ્રજાપવત સજંય વશવજી માજોઠીનગર 3 ૫૫૯૩૯
૫૩૩૧૨ ૧૭ માજોઠીનગર ગોહીલ દીલીપવસિંહ ટપલભાઈ માજોઠીનગર 2 ૫૫૯૪૦
૫૩૩૦૬ ૧૭ માજોઠીનગર ગોહીલ ગજરાબા ટપલભાઈ માજોઠીનગર 1 ૫૫૯૪૧
૫૪૮૪૮ ૧૭ માજોઠીનગર પટેલ સલલેન્દ્દ્રભાઈ ગોપાલવસહ માજોઠીનગર 2 ૫૫૯૪૨
૫૪૮૪૭ ૧૭ માજોઠીનગર પટેલ સલભાષભાઈ હરીથરણવસહ માજોઠીનગર 9 ૫૫૯૪૩
૫૩૧૧૭ ૧૭ માજોઠીનગર ગાહા ઈબ્રાકહમ ઈસ્માલભાઈ માજોઠીનગર 8 ૫૫૯૪૪
૫૩૧૧૮ ૧૭ માજોઠીનગર ગાહા જીન્નતભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ માજોઠીનગર 1 ૫૫૯૪૫
૫૩૧૨૦ ૧૭ માજોઠીનગર ગાહા હાજાભાઈ ઈસ્માલભાઈ માજોઠીનગર 6 ૫૫૯૪૬
૫૩૧૧૯ ૧૭ માજોઠીનગર ગાહા યલસ લફભાઈ ઈસ્લામભાઈ માજોઠીનગર 3 ૫૫૯૫૯
૫૪૫૧૫ ૧૭ માજોઠીનગર દલધરેજીયા રમેશભાઈ ઉકાભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૫૯૪૮
૫૪૭૮૬ ૧૭ માજોઠીનગર નોતીયા ઈકબાલ જીવાભાઈ માજોઠીનગર 6 ૫૫૯૩૭
૫૫૦૨૯ ૧૭ માજોઠીનગર પ્રભાવતી સલધાબેન રમેશભાઈ માજોઠીનગર 3 ૫૫૯૫૦
૫૨૫૯૫ ૧૭ માજોઠીનગર કમકર ઉતનપ્રસાદ વશવદત માજોઠીનગર 2 ૫૫૯૫૧
૫૪૮૭૧ ૧૭ માજોઠીનગર પઠાણ જાકીરભાઈ મહબેલબભાઈ માજોઠીનગર 3 ૫૫૯૫૨
૫૫૪૪૨ ૧૭ માજોઠીનગર ફાફર્ા જેબલનબેન અબ્દલલભાઈ માજેઠીનગર 1 ૫૫૯૫૩
૫૫૪૪૩ ૧૭ માજોઠીનગર ફાફર્ા યલસ લફભાઈ અબ્દલલભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૫૯૫૪
૫૭૦૪૩ ૧૭ માજોઠીનગર લીબર્ીયા છગનભાઈ વાધજીભાઈ માજોકીનગર 5 ૫૫૯૫૫
૫૭૦૨૪ ૧૭ માજોઠીનગર લાર્કા સનમબેન મલન્નાભાઈ માજોઠીનગર 2 ૫૫૯૫૬
૫૬૫૯૩ ૧૭ માજોઠીનગર રજપલત લક્ષમણભાઈ મગરભાઈ માજોઠીનગર 2 ૫૫૯૫૭
૫૬૬૬૯ ૧૭ માજોઠીનગર રાજપલત સલરેશ લક્ષમણભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૫૯૫૮
૫૬૬૭૦ ૧૭ માજોઠીનગર રાજપલત્ર નરેશ લક્ષમણવસહ માજોઠીનગર 4 ૫૫૯૨૬
૫૫૧૧૩ ૧૭ માજોઠીનગર પરમાર દીપકભાઈ વશબાભાઈ માજોઠીનગર 3 ૫૫૯૨૪
૫૫૨૦૫ ૧૭ માજોઠીનગર પરમાર રાજેશભાઈ પરશોતમભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૫૯૪૭
૫૪૫૪૦ ૧૭ માજોઠીનગર દલ કાશમભાઈ ઉમરાભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૫૯૧૬
૫૪૫૩૮ ૧૭ માજોઠીનગર દલ ઉમરાભાઈ ઈશાભાઈ માજોઠીનગર 2 ૫૫૯૧૭
૫૬૦૯૯ ૧૭ માજોઠીનગર મકવાણા વસતંબેન મનજીભાઈ માજોઠીનગર 2 ૫૫૯૨૦

૫૮૦૬૯ ૧૭ માજોઠીનગર વસધ વવન્દ્દેસ્વીસવસિંહ વસવનારાયણવસહ માજોઠી 5 ૫૫૯૨૨
૫૫૯૯૪ ૧૭ માજોઠીનગર મકવાણા ધનજીભાઈ નરવસહ માજોઠી 4 ૫૫૯૨૩
૫૫૯૯૭ ૧૭ માજોઠીનગર મકવાણા વધરલભાઈ ધનજીભાઈ માજોઠી 5 ૫૫૯૩૬
૫૩૨૨૩ ૧૭ ગોકલલનગર ગોસ્વામી સોનલબાઈ દયાતજબ ગોકલનગર 1 ૫૩૪૬૮
૫૨૭૬૮ ૧૭ ગોકલલનગર કારેઠા મનોજભાઈ ચોથાભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૪૬૯
૫૨૭૬૬ ૧૭ ગોકલલનગર કારેઠા બચલભાઈ દેવસીભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૭૦
૫૬૧૪૭ ૧૭ ગોકલલનગર મગેં ગોવવિંદભાઈ ભયજીભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૪૭૨
૫૬૪૬૯ ૧૭ ગોકલલનગર માવ વસતંભાઈ ભયજીભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૪૭૩
૫૫૦૬૩ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર ગેલાભાઈ રાજીભાઈ ગોકલલનગર 2 ૫૩૪૭૪
૫૪૧૦૭ ૧૭ ગોકલલનગર ટંકારીયા જ્યોતીબેન મલકેશભાઈ ગોકલલનગર 3 ૫૩૪૭૫
૫૨૪૦૨ ૧૭ ગોકલલનગર ઉકાભી મેધનાથ હકરભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૮૭



૫૮૪૭૧ ૧૭ ગોકલલનગર હણ હમીરભાઈ મોતીભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૭૭
૫૫૮૨૦ ૧૭ ગોકલલનગર ભદ્રા મહશેભાઈ પ્રણજીભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૬૭
૫૨૮૯૧ ૧૭ ગોકલલનગર ખમાભી મનલભાઈ કાળુભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૭૯
૫૬૧૫૮ ૧૭ ગોકલલનગર મલઘવા કાળુભાઈ હમીરભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૮૦
૫૬૧૬૬ ૧૭ ગોકલલનગર મલઘવા હમીરભાઈ સગરામભાઈ ગોકલલનગર 2 ૫૩૪૮૧
૫૭૯૬૩ ૧૭ ગોકલલનગર સાબંર્ વવરમભાઈ માણસલરભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૪૮૨
૫૬૩૫૮ ૧૭ ગોકલલનગર મહતેા પ્રભાશકંર મીઠલભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૪૮૩
૫૮૪૬૭ ૧૭ ગોકલલનગર હણ બેચરભાઈ મોતીભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૮૫
૫૨૮૭૭ ૧૭ ગોકલલનગર ખર્ાણા રણછોર્ભાઈ મોતીભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૮૬
૫૪૨૯૫ ૧૭ ગોકલલનગર ર્ાભી રમેશભાઈ બભમજીભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૪૫૭
૫૩૦૩૬ ૧૭ ગોકલલનગર ગણકંદયા વવનોદભાઈ પાચંાભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૫૫
૫૨૮૬૯ ૧૭ ગોકલલનગર ખટાણા રાયશીભાઈ મોતીભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૭૬
૫૨૭૬૭ ૧૭ ગોકલલનગર કારેઠા ભીખાભાઈ કારાભાઈ ગોકલલનગર 2 ૫૩૪૪૮
૫૩૧૭૪ ૧૭ ગોકલલનગર ગોરી રમેશભાઈ ત્રીકમભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૪૪૯
૫૫૧૬૯ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર મલલજીભાઈ વજીભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૪૫૦
૫૬૮૭૫ ૧૭ ગોકલલનગર રાઠોર્ હરજીભાઈ બેચરભાઈ ગોકલલનગર 2 ૫૩૪૫૧
૫૬૮૪૭ ૧૭ ગોકલલનગર રાઠોર્ લખલભાઈ હરજીભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૪૫૨
૫૬૭૯૨ ૧૭ ગોકલલનગર રાઠોર્ ભયાલાભાઈ હરજીભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૫૩
૫૬૭૬૮ ૧૭ ગોકલલનગર રાઠોર્ નાગજીભાઈ હરજીભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૫૪
૫૬૮૦૧ ૧૭ ગોકલલનગર રાઠોર્ મચ્છાભાઈ હરજીભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૬૬
૫૪૬૩૪ ૧૭ ગોકલલનગર ધાધણ ર્લગાભાઈ કાનાભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૫૬
૫૩૧૪૭ ૧૭ ગોકલલનગર ગોર્લીયા ભરતભાઈ પરશલરામ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૪૬
૫૫૫૩૮ ૧૭ ગોકલલનગર બલીયા રણછોર્ભાઈ ગબરલભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૪૫૮
૫૭૪૩૩ ૧૭ ગોકલલનગર વવકાણી ભાવેશભાઈ નાનજીભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૪૬૦
૫૨૨૬૯ ૧૭ ગોકલલનગર લક્ષ્મણભાઈ દેમજીભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૬૧
૫૬૧૪૯ ૧૭ ગોકલલનગર મગેં પ્રફુલભાઈ મલળજીભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૬૩
૫૬૧૪૮ ૧૭ ગોકલલનગર મગેં કદનેશભાઈ મલળજીભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૯૪
૫૨૫૨૮ ૧૭ ગોકલલનગર કટારીયા દયાલજીભાઈ રવજીભાઈ ગોકલલનગર 3 ૫૩૪૬૫
૫૨૬૭૧ ૧૭ ગોકલલનગર કટારીયા મહશેભાઈ દયાલજીભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૪૭૮
૫૨૫૩૦ ૧૭ ગોકલલનગર કટારીયા હસમલખભાઈ દયાલજીભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૪૯૨
૫૨૫૮૪ ૧૭ ગોકલલનગર કબોગા વાધાભાઈ નકલબેન ગોકલલનગર 4 ૫૩૫૦૬
૫૬૬૬૬ ૧૭ ગોકલલનગર રાજપલત રમેશભાઈ ખેલાવનવસિંહ ગોકલલ નગર 5 ૫૩૫૦૭
૫૭૮૧૫ ૧૭ વશવાજીનગર સરવૈયા વાહીદભાઈ મબેબલબભાઈ શીવાજીનગર 2 ૫૭૮૭૦
૫૭૯૫૯ ૧૭ ગોકલલનગર સાબંર્ રૂર્ીબેન સેર્ાભાઈ ગોકલલનગર 1 ૫૩૫૦૮
૫૭૯૮૦ ૧૭ ગોકલલનગર સાબંળ જાનલબેન કરશનભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૫૧૯
૫૮૦૧૦ ૧૭ ગોકલલનગર સાયરા ધીરલભાઈ ચનાભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૫૧૦
૫૬૮૫૧ ૧૭ ગોકલલનગર રાઠોર્ વેલાભાઈ રામજીભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૫૦૫
૫૬૮૩૯ ૧૭ ગોકલલનગર રાઠોર્ રાર્લભાઈ વેલાભાઈ ગોકલલનગર 3 ૫૩૫૧૨
૫૫૯૯૨ ૧૭ ગોકલલનગર મકવાણા કદલીપભાઈ બચલભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૫૧૩
૫૫૨૨૩ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર વાસ્તાભાદ વાધાબાદ ગોકલલનગર 5 ૫૩૫૧૪
૫૫૧૫૩ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર ભીખાભાઈ વાધાભાઈ ગોકલલનગર 3 ૫૩૫૧૫
૫૫૧૮૭ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર રતનબેન આમાભાદ ગોકલલનગર 1 ૫૩૫૧૬
૫૫૨૫૨ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર હમીદભાઈ માલાભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૫૧૭
૫૪૪૮૩ ૧૭ ગોકલલનગર દંગામ અમશીભાઈ વશરામભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૫૧૮
૫૪૪૮૮ ૧૭ ગોકલલનગર દંગામા બલલાબેન મનીષભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૯૭
૫૫૩૪૦ ૧૭ ગોકલલનગર પાનસલરી રાજાભાઈ અરજણભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૪૪૪
૫૫૮૯૮ ૧૭ ગોકલલનગર ભીમાણી મગનભાઈ લખમણભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૫૦૯
૫૪૭૬૧ ૧૭ ગોકલલનગર નાથલબા રાજેશભાઈ મેધજીભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૪૬૪
૫૪૪૮૪ ૧૭ ગોકલલનગર દેગામ ભીખલભાઈ વશરામભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૯૦
૫૪૭૬૦ ૧૭ ગોકલલનગર નાથલબા રમેશભાઈ મેધાભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૯૧
૫૪૭૫૯ ૧૭ ગોકલલનગર નાથલબા અશોકભાઈ મેધાભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૫૧૧
૫૫૦૨૨ ૧૭ ગોકલલનગર પ્રજાપતી મલનીલાલ દલખીરામ ગોકલલનગર 5 ૫૩૪૯૫
૫૮૪૭૬ ૧૭ ગોકલલનગર હબૂલ રાયધનભાઈ ભીખાભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૫૦૨
૫૫૨૧૬ ૧૭ દેવકીપરા પરમાર લક્ષ્મણભાઈ મલળજીભાઈ ગોકલલનગર 3 ૫૩૬૦૧
૫૮૧૩૮ ૧૭ ગોકલલનગર સીધવ કરશનભાઈ ધનાભાઈ ગોકલલનગર 3 ૫૩૫૦૩
૫૮૧૪૦ ૧૭ ગોકલલનગર સીધવ રમેશભાઈ કરસનભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૪૮૯
૫૨૬૫૪ ૧૭ ગોકલલનગર કળોગા હીરજીભાઈ પલનાભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૫૦૧
૫૮૪૭૩ ૧૭ ગોકલલનગર હલબ રાવતભાઈ દેવાતભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૫૦૦
૫૫૧૭૮ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર માત્રાભાદ હમીરભાદ જોકલલનગર 2 ૫૩૪૯૯
૫૨૪૩૬ ૧૭ ગોકલલનગર ઉગરેજા પાચંાભાઈ પોપટભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૪૯૬
૫૪૫૬૯ ૧૭ ગોકલલનગર દેશાણી કકશોરભાઈ મણરામ ગોકલલનગર 4 ૫૩૫૦૪
૫૫૨૨૧ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર વસ્તાભાઈ આમાભાદ ગોકલલનગર 3 ૫૩૪૯૩
૫૫૨૧૭ ૧૭ ગોકલલનગર પરમાર લાબાભાદ આમાભાદ ગોકલલનગર 5 ૫૩૪૪૭
૫૬૫૮૨ ૧૭ ગોકલલનગર રંગપરા કરશનભાઈ કેશાભાઈ ગોકલલનગર 5 ૫૩૪૪૩
૫૬૫૮૫ ૧૭ ગોકલલનગર રંગપરા વવઠ્ઠલભાઈ કરશનભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૪૨
૫૬૫૮૪ ૧૭ ગોકલલનગર રંગપરા તેજસી કરશનભાઈ ગોકલલનગર 3 ૫૩૪૪૧
૫૪૧૨૭ ૧૭ ગોકલલનગર ટોયટા વશરામભાઈ મલરલભાઈ ગોકલલનગર 2 ૫૩૪૪૦
૫૪૧૨૬ ૧૭ ગોકલલનગર ટોટાય નાગજીભાઈ વશરામભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૪૩૯
૫૬૭૧૨ ૧૭ ગોકલલનગર રાઠોર્ કંચનબેન મનલભાઈ ગોકલલનગર 1 ૫૩૪૩૮
૫૬૭૯૮ ૧૭ ગોકલલનગર રાઠોર્ મલકેશભાઈ કનલભાઈ ગોકલલનગર 4 ૫૩૪૩૭
૫૬૮૪૩ ૧૭ ગોકલલનગર રાઠોર્ રામભાઈ વાસ્ત લરભાઈ 4 ૫૩૪૩૬
૫૬૮૦૪ ૧૭ ગોકલલનગર રાઠોર્ મનસલખભાઈ વાસ્કલરભાઈ ગોકલલનગર 7 ૫૩૪૩૫
૫૬૭૪૩ ૧૭ ગોકલલનગર રાઠોર્ જયસલખભાઈ વાસ્કલરભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૩૪
૫૨૭૫૪ ૧૭ માજોઠીનગર કામી કરણવસિંગ જગતવસિંગ માજોકીનગર 5 ૫૫૮૧૫



૫૬૭૨૭ ૧૭ ગોકલલનગર રાઠંોર્ ગોવવિંદભાઈ હઠાભાઈ ગોકલલનગર 6 ૫૩૪૪૫
૫૬૨૧૨ ૧૭ માજોઠીનગર મદેંસરીયા વવઠ્ઠલભાઈ છગનભાઈ માજોઠી મફતીયલં 2 ૫૬૦૮૯
૫૮૪૯૦ ૧૭ મનહર હરેજા નાસીરભાઈ આજીભાઈ મેરામભાઈની વાર્ી 5 ૫૪૮૯૧
૫૫૩૦૦ ૧૭ મનહર પ્રીપર્ીયા કકશોરભાઈ દેવજીભાઈ મનોહર મફતીયાપરા 5 ૫૪૮૯૨
૫૬૯૦૭ ૧૭ મનહર રાતોજા સલરેશભાઈ નાનજીભાઈ મનવરપરા મફતીયલં 6 ૫૪૮૯૩
૫૪૨૩૦ ૧૭ મનહર ર્ાગર ધલસાભાઈ ખોર્ાભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 5 ૫૪૮૯૪
૫૨૮૫૭ ૧૭ મનહર ખચીયા હસમલખભાઈ જેન્દ્તીભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 4 ૫૪૯૦૮
૫૩૪૫૦ ૧૭ મનહર ચાવર્ા જેસીંગભાઈ દેસલરભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 3 ૫૪૮૯૬
૫૨૨૭૮ ૧૭ મનહર અગરીયા ધલસાભાઈ મેરામભાઈ મનહર મફતીયલં 5 ૫૪૮૮૫
૫૨૩૯૧ ૧૭ મનહર ઈટોલીયા હસમલખભાઈ નાથાભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 5 ૫૪૮૯૮
૫૫૬૭૫ ૧૭ મનહર બારોટ હમેભાઈ ર્લરાભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 2 ૫૪૮૯૯
૫૩૫૩૮ ૧૭ મનહર ચૌધરી રમેશભાઈ કાળાભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 3 ૫૪૯૦૦
૫૭૯૯૮ ૧૭ મનહર સામદર ઉષ્માનભાઈ કાળુભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 2 ૫૪૯૦૧
૫૬૭૦૨ ૧૭ મનહર રાઠોર્ અમરાભાઈ નાજાભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 5 ૫૪૯૦૨
૫૭૮૦૪ ૧૭ મનહર સરવૈયા રમેશભાઈ બાબલભાઈ મનહર પરા મફતીયલં 4 ૫૪૯૦૩
૫૫૬૬૬ ૧૭ મનહર બારીયા શીથરભાઈ ગોવવિંદભાઈ મનહર પરા મફતીયલં 3 ૫૪૯૦૪
૫૫૬૫૬ ૧૭ મનહર બારીયા ભગવાનભાઈ શીથરભાઈ મનહર મફતીયલં 4 ૫૪૯૦૫
૫૪૦૭૬ ૧૭ મનહર ઝાલા પવનબા સતલભા મનહરપરા મફતીયલં 4 ૫૪૯૦૬
૫૭૭૯૮ ૧૭ મનહર સરવૈયા મનસલખભાઈ હાદાભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 3 ૫૪૯૦૭
૫૩૮૧૦ ૧૭ મનહર જાર્ેજા જયદેવવસિંહ અભયવસિંહ મનહરપરા મફતીયલં 3 ૫૪૮૭૩
૫૨૫૭૫ ૧૭ મનહર કલબાણી વસિંકદર ઈકબાલભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 3 ૫૪૮૭૧
૫૨૮૧૯ ૧૭ મનહર કોચલીયા મહબેલબભાઈ હાજીભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 4 ૫૪૮૯૫
૫૬૩૧૨ ૧૭ મનહર મલગાણી હબીબભાઈ ઓશમાનભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 4 ૫૪૮૬૩
૫૬૬૬૨ ૧૭ મનહર રાજગર જીતલભાઈ સીધીભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 4 ૫૪૮૬૪
૫૫૦૦૫ ૧૭ માજોઠીનગર પલયર સલીમભાઈ અલીમામદભાઈ મજોઠીનગર 4 ૫૬૧૦૪
૫૫૦૦૪ ૧૭ માજોઠીનગર પલયર મહમદહલસેન અલીમામદ મજોઠીનગર 4 ૫૬૦૯૭
૫૫૮૧૧ ૧૭ માજોઠીનગર ભરં્ાણીયા વાલજીભાઈ વવરજીભાઈ મજોઠીનગર 3 ૫૬૦૯૯
૫૩૪૬૬ ૧૭ માજોઠીનગર ચાવર્ા ભલપતભાઈ અમરવસિંહભાઈ મજોઠીનગર 3 ૫૬૧૦૭
૫૨૭૧૮ ૧૭ માજોઠીનગર કાદરી અકબરભાઈ બાવાનીયા મજોઠીનગર 3 ૫૬૧૦૮
૫૨૫૫૦ ૧૭ માજોઠીનગર કંર્ીયા કફરોઝભાઈ અકબરભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૬૧૨૦
૫૬૩૯૫ ૧૭ માજોઠીનગર મારં્ણ વસકદરભાઈ મૈનલભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૬૦૯૦
૫૬૩૯૪ ૧૭ માજોઠીનગર મારં્ણ અજયભાઈ મલસાભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૬૦૯૧
૫૬૯૪૧ ૧૭ માજોઠીનગર રાવમા કાસમભાઈ ઈશાકભાઈ માજોઠીનગર 3 ૫૬૦૯૨
૫૬૧૭૫ ૧૭ માજોઠીનગર મજોકી કાદરભાઈ યલસલફભાઈ માજોઠીનગર 3 ૫૬૧૦૫
૫૬૩૮૬ ૧૭ માજોઠીનગર માજોઠી આરીફભાઈ કાદરભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૬૦૯૪
૫૩૭૫૮ ૧૭ માજોઠીનગર જનર હમીનાબેન ર્લલફીકરભાઈ માજોઠીનગર 3 ૫૬૦૮૩
૫૬૯૪૭ ૧૭ માજોઠીનગર રાસર્ીયા હાસમભાઈ સલલતાનભાઈ માજોઠીનગર 3 ૫૬૦૯૬
૫૫૧૧૪ ૧૭ મનહર પરમાર દીપકભાઈ સવજીભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 3 ૫૪૮૯૦
૫૫૦૯૦ ૧૭ મનહર પરમાર જયેશભાઈ કદપકભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 3 ૫૪૮૮૯
૫૫૬૭૧ ૧૭ મનહર લગધીરકા કદનેશભાઈ કાળુભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 5 ૫૪૮૮૬
૫૪૧૩૦ ૧૭ મનહર ટોળીયા ધોધાભાઈ પોલાભાઈ મનહર પરામફતીયલં 5 ૫૪૮૮૭
૫૪૧૩૨ ૧૭ મનહર ટોળીયા વેલાભાઈ ધોધાભાઈ મનહર પરલ મફતીયલં 7 ૫૪૮૮૮
૫૪૫૦૭ ૧૭ માજોઠીનગર દલધરેજીયાં નારણભાઈ ઉકાભાઈ મજોકીનગર 3 ૫૬૦૬૨
૫૭૮૦૧ ૧૭ માજોઠીનગર સરવૈયા રણછોર્ભાઈ સગં્રામભાઈ મજોકીનગર 5 ૫૬૦૫૫
૫૭૮૨૦ ૧૭ માજોઠીનગર સરવૈયા સજંયભાઈ ધીરૃભાઈ મજોકીનગર 3 ૫૬૦૫૩
૫૪૭૫૪ ૧૭ માજોઠીનગર નાગલા કાળુભાઈ સાહલલભાઈ મજોકીનગર 6 ૫૬૦૬૭
૫૫૦૦૩ ૧૭ માજોઠીનગર પલયર અલીમામદ સલલેમાનભાઈ મજોકીનગર 3 ૫૬૦૫૨
૫૬૧૯૪ ૧૭ માજોઠીનગર મૈણ ઈમ્તીયાઝભાઈ ગફારભાઈ મજોઠીનગર 5 ૫૬૦૬૯
૫૨૫૪૭ ૧૭ માજોઠીનગર કર્ીયા અલતાફભાઈ અકબરભાઈ માજોઠીનગર 6 ૫૬૦૭૧
૫૬૯૪૬ ૧૭ માજોઠીનગર રાસર્ીયા મહબે લબભાઈ હાસમભાઈ માજોઠીનગર 3 ૫૬૦૭૨
૫૫૪૦૯ ૧૭ માજોઠીનગર પીરાણી રજીયાબેન યલસલફભાઈ માજોઠીનગર 3 ૫૬૦૭૪
૫૫૨૮૨ ૧૭ માજોઠીનગર પ્રસાદ રાજકલમારભાઈ બાબલરામભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૬૦૭૬
૫૫૦૩૯ ૧૭ માજોઠીનગર પરમાર અશોકભાઈ જેરામભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૬૦૭૭
૫૬૪૫૫ ૧૭ માજોઠીનગર માલકીયા શાન્દ્તીભાઈ વશરામભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૬૦૭૯
૫૮૪૭૨ ૧૭ માજોઠીનગર હદાણી વવઠ્ઠલભાઈ જીણાભાઈ માજોઠીનગર 6 ૫૬૦૮૨
૫૪૮૪૫ ૧૭ માજોઠીનગર પટેલ સજંયભાઈ રામલઉગ્રભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૬૦૬૮
૫૨૭૨૩ ૧૭ માજોઠીનગર કાદરી જેનલલઆબેદી લાલા મહમેલદ માજોઠીનગર 4 ૫૬૦૭૮
૫૭૫૪૨ ૧૭ માજોઠીનગર શાહ વવનોદભાઈ રમાકાતં માજોઠીનગર 4 ૫૬૦૬૧
૫૫૨૯૬ ૧૭ માજોઠીનગર પલરાલીયા કેશલભાઈ પોલાભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૬૦૮૦
૫૫૨૯૮ ૧૭ માજોઠીનગર પલરાલીયા રમેશભાઈ કેશલભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૬૦૭૩
૫૫૬૮૧ ૧૭ માજોઠીનગર બાલાળા માધાભાઈ મોહનભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૬૦૭૫
૫૪૮૦૧ ૧૭ માજોઠીનગર પલટગરી ગોસમામદ ભતેશાભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૬૦૫૪
૫૫૨૭૬ ૧૭ માજોઠીનગર પ્રસાદ બબ્રજેશભાઈ બહાદલ રભાઈ માજોઠીનગર 3 ૫૬૦૫૬
૫૩૪૧૪ ૧૭ માજોઠીનગર ચાણક્ય કાસમભાઈ હલસેનભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૬૦૫૭
૫૩૪૧૩ ૧૭ માજોઠીનગર ચાણકીયાં કાદરભાઈ ઓસમાનભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૬૦૫૮
૫૩૨૪૪ ૧૭ માજોઠીનગર ગોહલે ર્લવાનવસિંહ કરશણવસિંહ માજોઠીનગર 5 ૫૬૦૬૬
૫૪૮૫૧ ૧૭ માજોઠીનગર પટેલ હરેન્દ્દ્રવસિંહ મગંલવસિંહ માજોઠીનગર 7 ૫૬૦૬૦
૫૫૦૧૫ ૧૭ માજોઠીનગર પ્રજાપવત શ્યામબાબલ રાજારામ માજોઠીનગર 5 ૫૬૦૬૩
૫૩૧૩૬ ૧૭ માજોઠીનગર ગોર્બલયા સલધાબેન દેવીદાસભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૬૦૬૪
૫૨૫૩૩ ૧૭ માજોઠીનગર કઠવાણી પાચંાભાઈ ધરમશીભાઈ માજોઠીનગર 2 ૫૬૦૬૫
૫૬૫૨૨ ૧૭ માજોઠીનગર મોરવાર્ીયા શાતંાબેન મોહનભાઈ માજોઠીનગર 2 ૫૬૦૫૯
૫૩૫૭૫ ૧૭ બાલકલષ્ણ ચૌહાણ કૈલાશભાઇ છગનલાલ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૭૧૬
૫૬૮૬૯ ૧૭ બાલકલષ્ણ રાઠોર્ સજંયભાઈ પરસોત્તભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૭૧૭
૫૫૮૩૬ ૧૭ બાલકલષ્ણ ભરાર્ કદલીપભાઈ માધવજીભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૭૧૮



૫૭૩૬૪ ૧૭ બાલકલષ્ણ વાઢેર રધાભાઈ નાથાભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 5 ૫૩૭૧૯
૫૨૯૫૫ ૧૭ બાલકલષ્ણ ખાભંલીયા રાજાભાઈ નાથાભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 5 ૫૩૭૨૦
૫૬૨૩૨ ૧૭ માજોઠીનગર મેધાણી બચલભાઈ શામજીભાઈ માજોઠીનગર 6 ૫૬૧૫૦
૫૭૫૦૭ ૧૭ માજોઠીનગર શમાડ મનોજભાઈ લાલબાબલ માજોઠીનગર 3 ૫૬૧૪૯
૫૪૫૩૧ ૧૭ માજોઠીનગર દલમાદીયા દેવાભાઈ શામજીભાઈ માજોઠીનગર 7 ૫૬૧૪૮
૫૭૩૮૨ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વાધેલા મીઠાભાઈ યલનાભાઈ માજેઠી મફતીયલં 2 ૫૫૬૦૦
૫૩૪૩૪ ૧૭ માજોઠીનગર ચાળમીયા રત લભાઈ તળશીભાઈ માજેઠીનગર સામે 8 ૫૬૧૪૭
૫૬૪૧૮ ૧૭ માજોઠીનગર માથાસલરીયા વાઘજીભાઈ વશરામભાઈ માજોઠીનગર સામે 3 ૫૬૧૪૬
૫૭૩૭૯ ૧૭ માજોઠીનગર વાધેલા બાબલભાઈ મીઠાભાઈ માજોઠીનગર સામે 5 ૫૬૧૪૫
૫૬૪૧૭ ૧૭ માજોઠીનગર માથાવર્ીયા લખલભાઈ કેશલભાઈ માજોઠીનગર સામે 3 ૫૬૧૪૪
૫૮૦૩૫ ૧૭ માજોઠીનગર સારોલીયા કકશોરભાઈ છગનભાઈ મજોઠી-મફતીયલં 2 ૫૬૧૪૩
૫૮૦૩૬ ૧૭ માજોઠીનગર સારોલીયા છગનભાઈ તળસીભાઈ માજોઠી ઝુપર્પટ્ટી 6 ૫૬૧૪૨
૫૨૯૯૮ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ગલજરવાર્ીયા દશરથભાઈ વેલજીભાઈ માજોઠી- મફતીયલં 2 ૫૫૫૮૭
૫૪૬૨૧ ૧૭ માજોઠીનગર ધધંાણીયા કદનેશભાઈ જકશીભાઈ માજોઠી- મફતીયલં 6 ૫૬૧૨૯
૫૩૦૦૧ ૧૭ માજોઠીનગર ગલજરવાર્ીયા વેલજીભાઈ છગનભાઈ માજોઠી- મફતીયલં 4 ૫૬૧૪૦
૫૨૯૯૫ ૧૭ માજોઠીનગર ગલજરવાર્ીયા ગોમીબેન છગનભાઈ માજોઠી (ર્લપર્ા) 1 ૫૬૧૫૨
૫૮૫૩૨ ૧૭ માજોઠીનગર હાકળા સલીમભાઈ અબલલભાઈ માજોઠીનગર 6 ૫૬૧૩૮
૫૬૩૧૦ ૧૭ માજોઠીનગર મલેક હલસેનભાઈ ર્લમ્માભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૬૧૩૭
૫૬૩૦૭ ૧૭ માજોઠીનગર મલેક સલીમભાઈ હસમભાઈ માજોઠીનગર 3 ૫૬૧૩૬
૫૭૩૮૩ ૧૭ માજોઠીનગર વાધેલા રમેશભાઈ કેશલભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૬૧૩૪
૫૩૮૩૨ ૧૭ માજોઠીનગર જાર્ેજા વવક્રમવસિંહ ભોર્લભાઈ માજોઠીનગર 3 ૫૬૧૩૩
૫૩૮૨૩ ૧૭ માજોઠીનગર જાર્ેજા ભોર્લભાઈ અમરવસિંહ માજોર્ીનગર 2 ૫૬૧૩૨
૫૩૮૧૯ ૧૭ માજોઠીનગર જાર્ેજા પ્રવવણવસિંહ ટયલભા માજોઠીનગર 4 ૫૬૧૩૧
૫૭૮૮૯ ૧૭ માજોઠીનગર સાકરીયા દેવરાજભાઈ શામજીભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૬૧૩૯
૫૭૮૯૦ ૧૭ માજોઠીનગર સાકરીયા કદપકભાઈ દેવરાજભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૬૧૪૧
૫૭૮૯૪ ૧૭ માજોઠીનગર સાકરીયા નાથાભાઈ જીવણભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૬૧૭૪
૫૬૧૧૬ ૧૭ માજોઠીનગર મકવાણા સલરેશભાઈ ધીરૂભાઈ માજોઠીનગર 5 ૫૬૧૭૩
૫૬૬૯૯ ૧૭ માજોઠીનગર રાઠોર્ અજીતભાઈ દેવાપતભાઈ માજોઠીનગર 4 ૫૬૧૭૨
૫૩૭૯૩ ૧૭ માજોઠીનગર જાખર્ીયા કદનેશભાઈ બચલભાઈ માજોઠીનગર મફતીયલં 5 ૫૬૧૭૧
૫૩૯૧૭ ૧૭ માજોઠીનગર જાપર્ીયા શાત લબેન બકલભાઈ માજોઠીનગર 1 ૫૬૧૭૦
૫૪૭૩૪ ૧૭ માજોઠીનગર નદેંસરીવા છગનભાઈ ભાણજીભાઈ માજોઠીનગર મફતીયલં 4 ૫૬૧૬૯
૫૬૯૯૨ ૧૭ માજોઠીનગર લખતરીયા વશવલાલભાઈ ઠાકરશીભાઈ માજોઠીનગર 3 ૫૬૧૬૭
૫૩૦૪૬ ૧૭ માજોઠીનગર ગણદીયા સલરાભાઈ જસમતભાઈ માજોઠીનગર 2 ૫૬૧૬૬
૫૨૮૨૨ ૧૭ માજોઠીનગર કોચીયા કરશનભાઈ અમરશીભાઈ માજોઠીનગર 3 ૫૬૧૫૩
૫૨૮૩૪ ૧૭ માજોઠીનગર કોરર્ીયા અજય કરશનભાઈ રીંગરોર્ 2 ૫૬૧૬૩
૫૬૮૮૬ ૧૭ માજોઠીનગર રાણેસરા સવજીભાઈ મગંરાભાઈ માજોઠી- મફતીયલં 3 ૫૬૧૭૫
૫૭૩૭૮ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વાધેલા બાબલભાઈ મીઠાભાઈ માજોઠી મફતીયલં 6 ૫૫૬૦૫
૫૭૩૮૪ ૧૭ માજોઠીનગર વાધેલા રમેશભાઈ બાબલભાઈ માજોઠી- મફતીયલં 2 ૫૬૧૬૧
૫૭૦૫૬ ૧૭ માજોઠીનગર લોલાર્ીયા વવનોદભાઈ સત્તાભાઈ માજોઠી મફતીયલં 4 ૫૬૧૬૦
૫૬૧૭૩ ૧૭ માજોઠીનગર મલજપરા ગોવવિંદભાઈ મેવાભાઈ માજોઠી મફતીયલં 6 ૫૬૧૫૯
૫૬૯૨૫ ૧૭ માજોઠીનગર રાફુયા કકશોરભાઈ સોમાભાઈ માજોઠી- મફતીયલં 3 ૫૬૧૫૮
૫૬૩૬૪ ૧૭ માજોઠીનગર મેહલરીયા દ્લભાઈ નરવસિંહભાઈ માજોઠી-મફતીયલં 5 ૫૬૧૫૭
૫૭૩૮૫ ૧૭ માજોઠીનગર વાધેલા રાઘનીભાઈ ભટલભાઈ માજોઠી-મફતીયલં 2 ૫૬૧૫૬
૫૭૩૮૯ ૧૭ માજોઠીનગર વાધેલા હરેશભાઈ રાઘનીભાઈ માજોઠી-મફતીયલં 2 ૫૬૧૫૫
૫૭૩૭૨ ૧૭ માજોઠીનગર વાધેલા ગોવવિંદભાઈ રાધજીભાઈ માજોઠી- મફતીયલં 3 ૫૬૧૫૪
૫૭૩૭૬ ૧૭ માજોઠીનગર વાધેલા ફલકલભાઈ રાઘજીભાઈ માજોઠી- મફતીયલં 4 ૫૬૧૧૮
૫૫૧૧૧ ૧૭ માજોઠીનગર પરમાર કદપકભાઈ રામજીભાઈ માજોઠી- મફતીયલં 4 ૫૬૦૮૪
૫૩૯૪૨ ૧૭ માજોઠીનગર જાહજીયા રામભાઈ ગોવાભાઈ માજોઠી-ઝૂપર્પટ્ટી 7 ૫૬૧૩૦
૫૩૯૪૧ ૧૭ માજોઠીનગર જાહચીયા અનલબેન ગોવાભાઈ માજોઠીનગર ઝૂપર્પટ્ટી 3 ૫૬૧૦૩
૫૪૬૧૯ ૧૭ માજોઠીનગર ધધાણીયા ખેગરભાઈ જેશીભાઈ માજોઠીનગર ઝૂપર્પટ્ટી 9 ૫૬૧૬૪
૫૩૭૦૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ જગર્ સરોજબેન જગદીશભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 2 ૫૩૭૨૨
૫૨૮૮૯ ૧૭ બાલકલષ્ણ ખભંાયતા કકશોરભાઈ ર્ાયાભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 2 ૫૩૭૨૩
૫૩૭૧૩ ૧૭ બાલકલષ્ણ જેઠવા જ્યતંીભાઈ ભાણજીભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 7 ૫૩૬૯૯
૫૨૮૨૬ ૧૭ બાલકલષ્ણ કોટક ચપંકભાઈ અમતૃલાલ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 5 ૫૩૭૨૪
૫૬૨૮૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ મેર વવનોદભાઈ ચમનલાલ બાલકૃષ્ણ સોસા. 5 ૫૩૭૨૭
૫૪૭૬૪ ૧૭ બાલકલષ્ણ નાનાભી રસીકભાઈ ધરમશીભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 5 ૫૩૭૨૫
૫૪૮૦૨ ૧૭ બાલકલષ્ણ પટણી પકંજભાઈ લાલજીભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસા. 5 ૫૩૭૨૬
૫૨૯૭૯ ૧૭ બાલકલષ્ણ ખીમાણી રમણીકલાલ ચલનીલાલ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 3 ૫૩૭૩૪
૫૪૫૯૪ ૧૭ બાલકલષ્ણ દાવર્ા રમાબેન પોપટલાલ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 1 ૫૩૭૩૬
૫૪૦૬૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ ઝાલા કાન્દ્તીભાઈ મોહનભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 5 ૫૩૭૧૩
૫૫૧૬૩ ૧૭ બાલકલષ્ણ પરમાર મનસલખભાઈ જીવરાજભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 5 ૫૩૭૪૧
૫૬૨૭૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ મેર મહને્દ્દ્રભાઈ બાબલભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 5 ૫૩૭૪૦
૫૪૪૨૪ ૧૭ બાલકલષ્ણ વત્રવેદી નૈનાબેન કદનેશભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસા 3 ૫૩૭૩૯
૫૪૦૫૫ ૧૭ બાલકલષ્ણ ઝાલા અભયવસિંહ અગરવસિંહ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 6 ૫૩૭૩૮
૫૩૬૬૭ ૧૭ બાલકલષ્ણ ચૌહાણ હસમલખભાઈ જાદવજીભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 6 ૫૩૭૩૭
૫૫૧૪૫ ૧૭ બાલકલષ્ણ પરમાર ભરતભાઈ હદલભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૭૨૮
૫૬૯૮૯ ૧૭ બાલકલષ્ણ લખતરીયા ચપંાબેન બાબલભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 1 ૫૩૭૩૫
૫૩૫૯૮ ૧૭ બાલકલષ્ણ ચૌહાણ ભરતભાઈ રામચદં્રભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 5 ૫૩૭૪૩
૫૭૨૪૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ વ્યાસ અમતૃલાલ રાધવજીભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસા. 2 ૫૩૭૩૩
૫૫૭૩૩ ૧૭ બાલકલષ્ણ બાવળીયા સવવતાબેન ધીરજભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 5 ૫૩૭૩૨
૫૩૧૪૬ ૧૭ બાલકલષ્ણ ગોંર્લીયા બાલકૃષ્ણભાઈ અમરદાસભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૭૩૧
૫૩૭૨૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ જગાણી શાન્દ્તીભાઈ રામજીભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 5 ૫૩૭૩૦
૫૪૦૬૫ ૧૭ બાલકલષ્ણ ઝાલા ચપંકવસિંહ સોનાવસિંહ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 5 ૫૩૭૪૨
૫૫૮૦૬ ૧૭ બાલકલષ્ણ ભટ્ટી સવવતા ગલણવતંભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસા. 1 ૫૩૭૦૦



૫૫૭૯૨ ૧૭ બાલકલષ્ણ ભટ્ટી જીતેન્દ્દ્રભાઈ ગલળવતંરાય બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૬૯૬
૫૬૧૧૩ ૧૭ બાલકલષ્ણ મકવાણા સધં્યાબેન સલનીલભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસા. 3 ૫૩૬૯૫
૫૩૩૯૪ ૧૭ બાલકલષ્ણ ચલર્ાસમા ભાવેશભાઈ હરેશભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસા.. 4 ૫૩૬૯૪
૫૮૪૪૩ ૧૭ આંબાવાર્ી સોવટીયા મોહનભાઈ નારણભાઈ આંબાવાર્ી મફતીયલં 1 ૫૨૫૩૧
૫૭૬૦૫ ૧૭ બાલકલષ્ણ વશરોળીયા કહતેશભાઈ બાબલભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 5 ૫૩૬૯૧
૫૨૩૭૮ ૧૭ બાલકલષ્ણ આલ કાનાભાઈ ખીમશીભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 6 ૫૩૬૯૨
૫૬૭૬૯ ૧૭ બાલકલષ્ણ રાઠોર્ વનરવભાઈ કરશનભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૬૯૩
૫૩૧૨૧ ૧૭ બાલકલષ્ણ ગૌસ્વામી સજંયગીરી ઈશ્વરગીરી બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૭૦૫
૫૬૪૭૫ ૧૭ બાલકલષ્ણ વમસરા ધમેન્દ્દ્ર જેન્દ્તીલાલ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 5 ૫૩૭૧૧
૫૬૭૫૮ ૧૭ બાલકલષ્ણ રાઠોર્ કદનેશ પરસોત્તમભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૭૧૦
૫૬૭૬૧ ૧૭ બાલકલષ્ણ રાઠોર્ કદવાળીબેન મગનભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 1 ૫૩૭૦૯
૫૩૬૮૮ ૧૭ બાલકલષ્ણ છાટબાર નવનીત ર્ાયાભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસા 7 ૫૩૭૦૮
૫૮૫૧૪ ૧૭ બાલકલષ્ણ હકરયાણી ત લલસીદાસ લક્ષ્મીદાસ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૭૦૭
૫૬૮૩૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ રાઠોર્ રમેશભાઈ ગોવવિંદભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસા. 5 ૫૩૭૦૬
૫૪૭૮૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ વનમાવલ રાર્લભાઈ રામળભાઈ બાલમકૃલ ંદ મફતીયલં 3 ૫૩૭૦૩
૫૩૪૭૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ ચાવર્ા ભાવેશ જીવણભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસા. 4 ૫૩૬૯૭
૫૨૬૪૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ કલેનરા હાજાભાઈ સોમાભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસા. 4 ૫૩૭૦૪
૫૨૫૬૩ ૧૭ બાલકલષ્ણ કણોતરા વનરાજ ઘલઘાભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 2 ૫૩૭૧૨
૫૩૪૯૬ ૧૭ બાલકલષ્ણ ચાવર્ા હરેશભાઈ નાથાભાઈ બાલકૃષ્ણ 5 ૫૩૭૦૨
૫૪૮૧૯ ૧૭ બાલકલષ્ણ પટેલ પીન્દ્ટલભાઈ મહને્દ્દ્રભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૭૦૧
૫૩૬૪૬ ૧૭ બાલકલષ્ણ ચૌહાણ વવનોદરાય મોહનરાય બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૬૯૮
૫૩૨૭૭ ૧૭ બાલકલષ્ણ ગોહલે રમેશભાઈ રવજીભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૭૧૫
૫૭૬૭૬ ૧૭ લાખાજીરાજ સધંી ર્લમાભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ લાખાજીરાજ 3 ૫૬૩૮૩
૫૬૪૩૩ ૧૭ લાખાજીરાજ મારૃણીયા અરજણભાઈ જીવણભાઈ લાખાજીરાજ 7 ૫૬૩૮૪
૫૬૭૭૬ ૧૭ બાલકલષ્ણ રાઠોર્ પરસોત્તમભાઈ વત્રકમજીભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસા. 1 ૫૩૭૬૬
૫૭૬૭૭ ૧૭ લાખાજીરાજ રાઉમા કદલાવરભાઈ ર્લમાભાઈ લાખાજીરાજ 7 ૫૬૩૮૨
૫૬૮૭૨ ૧૭ લાખાજીરાજ રાઠોર્ સલીમભાઈ રહીમભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૫૬૩૮૧
૫૭૭૫૨ ૧૭ બાલકલષ્ણ સરમા વવનલભાઈ લાલદાસભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 5 ૫૩૭૯૦
૫૩૦૭૮ ૧૭ બાલકલષ્ણ ગમારા મલકેશભાઈ ગાડંલભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 3 ૫૩૭૮૯
૫૫૪૦૨ ૧૭ બાલકલષ્ણ પીઠર્ીયા જયેશભાઈ બાબલલાલ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 5 ૫૩૭૮૮
૫૫૪૦૧ ૧૭ બાલકલષ્ણ પીઠર્ીયા કાશીબેન પે્રમજીભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 1 ૫૩૭૧૪
૫૨૬૬૯ ૧૭ બાલમલકલ ંદ કવૈયા કદનેશભાઈ નાથાભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૮૨૦
૫૩૬૦૪ ૧૭ બાલકલષ્ણ ચૌહાણ મલકેશભાઈ જીગાભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૭૮૭
૫૪૫૭૩ ૧૭ બાલકલષ્ણ દેશાણી લાભલબેન કેશવદાસ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 2 ૫૩૭૭૭
૫૪૫૭૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ દેશાણી જગદીશ કેશવદાસ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૭૮૫
૫૪૫૭૧ ૧૭ બાલકલષ્ણ દેશાણી ભરતભાઈ કેશવદાસ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૭૯૩
૫૪૫૧૭ ૧૭ બાલમલકલ ંદ દલધરેજીયા રાર્લભાઈ રવવદાસ બાલમલકલ ંદ 5 ૫૩૮૨૪
૫૪૦૬૭ ૧૭ બાલકલષ્ણ ઝાલા કદપકભાઈ બાબલભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૭૯૯
૫૫૮૨૧ ૧૭ બાલકલષ્ણ ભદ્રા મોહનલાલ લક્ષ્મીદાસ બાલકૃષ્ણ નગર 6 ૫૩૭૮૩
૫૩૯૮૯ ૧૭ બાલકલષ્ણ જોગી અવનલભાઈ મથલરદાસ બાલકૃષ્ણનગર 4 ૫૩૭૮૬
૫૭૩૫૭ ૧૭ બાલકલષ્ણ વાજા જ્યતંીભાઈ કેશલભાઈ બાલકૃષ્ણનગર 5 ૫૩૭૮૨
૫૩૭૧૭ ૧૭ બાલકલષ્ણ જેઠવા શૈલેષભાઈ અરવવિંદભાઈ બાલકૃષ્ણનગર 3 ૫૩૭૮૧
૫૩૭૧૪ ૧૭ બાલકલષ્ણ જેઠવા પ્રફુલભાઈ અરવવિંદભાઈ બાલકૃષ્ણનગર 3 ૫૩૭૮૦
૫૮૨૦૫ ૧૭ બાલકલષ્ણ સોરઠીયા નારાયણભાઈ શકંરલાલ બાલકૃષ્ણનગર 4 ૫૩૭૭૯
૫૮૧૯૨ ૧૭ બાલકલષ્ણ સોમૈયા હીરાબેન પ્રમતલાલ બાલકૃષ્ણનગર 6 ૫૩૭૭૮
૫૩૫૮૧ ૧૭ બાલકલષ્ણ ચૌહાણ ધીરૃભાઈ કાનજીભાઈ 4 ૫૩૭૮૪
૫૫૮૬૭ ૧૭ બાલકલષ્ણ ભાભેર કદલીપભાઈ રતનશીભાઈ બાલકૃષ્ણનગર 3 ૫૩૮૦૧
૫૩૫૧૬ ૧૭ બાલકલષ્ણ ચોટાઈ નારણદાસ ગોપાલજી બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 6 ૫૩૮૦૭
૫૪૧૧૯ ૧૭ બાલકલષ્ણ ટાકં વસતંભાઈ પ્રમોદભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 3 ૫૩૮૦૮
૫૭૫૦૬ ૧૭ બાલકલષ્ણ શમાડ બ્રજમોહન રાજેન્દ્દ્રપ્રસાદ બાલકૃષ્ણનગર 4 ૫૩૮૦૬
૫૪૪૨૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ ત્રાપસીયા જ્યતંીભાઈ રણછોર્ભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૮૦૯
૫૪૪૨૧ ૧૭ બાલકલષ્ણ ત્રાપસીયા મનસલખભાઈ રણછોર્ભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 5 ૫૩૮૦૫
૫૩૩૦૪ ૧૭ બાલકલષ્ણ ગોકહલ રસીકલાલ ખીમજીભાઈ ગોકલળનગર 5 ૫૩૮૦૪
૫૮૪૩૮ ૧૭ બાલકલષ્ણ સોલકંી હરેશભાઈ વશરામભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસા. 4 ૫૩૮૦૩
૫૮૨૯૨ ૧૭ બાલકલષ્ણ સોલકંી છાયા રજનીભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસા. 1 ૫૩૮૦૨
૫૩૨૯૭ ૧૭ બાલકલષ્ણ ગોકહલ ગૌરીબેન લક્ષ્મણભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 1 ૫૩૭૯૪
૫૭૦૫૯ ૧૭ લાખાજીરાજ વેગર્ ચેતનકલમાર માવજીભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૫૬૩૮૦
૫૬૩૦૩ ૧૭ લાખાજીરાજ મલેક નાશીરભાઈ રજાકભાઈ લાખાજીરાજ નગર 3 ૫૬૩૭૯
૫૨૯૮૪ ૧૭ ફારલકીસોસા ખોખર સમીમબેન ગલલાબભાઈ ફારૂકી સોસાયટી 2 ૫૩૬૦૫
૫૬૩૭૨ ૧૭ બાલકલષ્ણ માખવાણીયા બટલકભાઈ જેરામભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૮૦૦
૫૫૩૭૭ ૧૭ બાલકલષ્ણ વપઢર્ીયા કંચનબેન કોતીભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 1 ૫૩૭૯૮
૫૫૧૯૨ ૧૭ બાલકલષ્ણ પરમાર રમેશ હકલભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૭૯૭
૫૫૩૪૩ ૧૭ બાલકલષ્ણ પારેખ રવતલાલ ખીમચદં્રભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 6 ૫૩૭૯૬
૫૮૧૩૫ ૧૭ બાલકલષ્ણ સીધ્ધપલરા ભીખાભાઈ ટપલભાઈ લાલકૃષ્ણનગર 3 ૫૩૭૯૫
૫૮૧૩૬ ૧૭ બાલકલષ્ણ સીધપરૂા ધમેશભાઈ ભીખલભાઈ બાલકૃષ્ણ નગર 4 ૫૩૭૯૧
૫૮૧૩૭ ૧૭ બાલકલષ્ણ સીધપરૂા હાકદિકભાઈ ભીખાભાઈ બાલકૃષ્ણનગર 3 ૫૩૭૫૦
૫૨૩૩૨ ૧૭ બાલકલષ્ણ અર્ીમેયા ધીરજલાલ લખમશીભાઈ બાલકૃષ્ણનગર 3 ૫૩૭૫૮
૫૩૩૯૮ ૧૭ બાલકલષ્ણ ચલર્ાસમા મીતલભાઈ હરેશભાઈ બાલકૃષ્ણનગર 5 ૫૩૭૫૭
૫૬૮૦૨ ૧૭ બાલકલષ્ણ રાઠોર્ મનલભાઈ અમલભાઈ બાલકૃષ્ણનગર 5 ૫૩૭૫૬
૫૫૮૧૬ ૧૭ બાલકલષ્ણ ભલત ધમેન્દ્દ્રભાઈ ચીમનલાલ બાલકૃષ્ણનગર 4 ૫૩૭૫૫
૫૪૦૧૪ ૧૭ બાલકલષ્ણ જોષી કમલેષભાઈ અમતૃલાલ બાલકૃષ્ણનગર 4 ૫૩૭૫૪
૫૪૪૭૭ ૧૭ બાલકલષ્ણ થાવં મહશેભાઈ કરશનભાઈ બાલકૃષ્ણનગર 4 ૫૩૭૫૩
૫૩૧૯૪ ૧૭ બાલકલષ્ણ ગોસ્વામી કકશોરગીરી શીવગીરી બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 6 ૫૩૭૪૪
૫૭૮૬૮ ૧૭ બાલકલષ્ણ સવદાસીયા શાનં્દ્તાબેન ર્ાયાભાઈ બાલકૃષ્ણનગર 5 ૫૩૭૫૧



૫૮૧૯૧ ૧૭ બાલકલષ્ણ સોમૈયા મહશેભાઈ પે્રમતલાલ બાલકૃષ્ણનગર 4 ૫૩૭૫૯
૫૬૪૦૭ ૧૭ બાલમલકલ ંદ માણેક મહશેભાઈ મલળજીભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 5 ૫૩૮૨૫
૫૬૪૭૯ ૧૭ બાલકલષ્ણ મીઠીયા હરીભાઈ જેઠાલાલ બાલકૃષ્ણનગર 6 ૫૩૭૪૯
૫૨૭૧૪ ૧૭ બાલકલષ્ણ કાત્રોર્ીયા પ્રવીણાબેન નટવરલાલ બાલકૃષ્ણનગર 4 ૫૩૭૪૮
૫૮૧૮૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ સોનેજી ભરતભાઈ રજનીકાન્દ્ત બાલકૃષ્ણનગર 4 ૫૩૭૪૭
૫૩૨૮૭ ૧૭ બાલકલષ્ણ ગોહલે વવજયભાઈ લક્ષ્મણભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસા. 3 ૫૩૭૪૬
૫૭૩૮૭ ૧૭ બાલકલષ્ણ વાધેલા વનરાજવસિંહ હમેભા બાલકૃષ્ણ સોસા. 4 ૫૩૭૪૫
૫૪૩૭૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ ઢેઢી કૈલાશભાઈ ર્ાયાભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસા 4 ૫૩૭૬૭
૫૩૦૩૨ ૧૭ બાલકલષ્ણ ગઢીયા ધીરજલાલ ચતલરભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૭૫૨
૫૪૩૭૧ ૧૭ બાલમલકલ ંદ ઢેઢી વસતંભાઈ ચકલભાઈ બાલમલકલ ંદ સોસાયટી 5 ૫૩૮૧૬
૫૩૪૩૮ ૧૭ બાલમલકલ ંદ ચાવર્ા અવનલભાઈ પ્રભલદાસ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 6 ૫૩૮૧૭
૫૪૧૦૪ ૧૭ બાલમલકલ ંદ ઝીઝુવાર્ીયા મધલસલદનભાઈ વ્રજલાલ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૮૧૯
૫૩૫૪૫ ૧૭ બાલકલષ્ણ ચૌહાણ અરવવિંદભાઈ ચનૂીલાલ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 3 ૫૩૭૭૩
૫૫૪૩૩ ૧૭ બાલમલકલ ંદ ફરાત રમણભાઈ મહાદેવભાઈ બાલમલકલ ંદ સોસાયટી 6 ૫૩૮૨૭
૫૭૨૪૮ ૧૭ બાલમલકલ ંદ વ્યાસ હસંાબેન હસમલખભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 1 ૫૩૮૨૨
૫૭૨૪૭ ૧૭ બાલમલકલ ંદ વ્યાસ રાર્લભાઈ હસમલખભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૮૨૩
૫૭૭૫૧ ૧૭ બાલમલકલ ંદ સરપદર્ીયા જગદીશભાઈ કેશવદાસ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 5 ૫૩૮૨૧
૫૮૫૩૪ ૧૭ બાલમલકલ ંદ હાપા અરવવિંદભાઈ પોપટલાલ બાલમલકલદ સોસા. 5 ૫૩૮૧૮
૫૬૭૮૬ ૧૭ બાલમલકલ ંદ રાઠોર્ બીપીનભાઈ નટલભાઈ બાલમલકલ ંદ સોસાયટી 5 ૫૩૮૨૬
૫૫૧૯૧ ૧૭ બાલકલષ્ણ પરમાર રમણીકલાલ સવજીભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 5 ૫૩૭૭૧
૫૬૨૦૩ ૧૭ બાલકલષ્ણ મણીયાર કાકલલાલ નાથાલાલ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૭૭૦
૫૮૧૯૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ સોમૈયા જગદીશભાઈ રામજીભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 1 ૫૩૭૬૦
૫૫૨૪૫ ૧૭ બાલકલષ્ણ પરમાર સતંાનસીંગ સતંસગસીંગ બાલકૃષ્ણ સોસા. 5 ૫૩૭૬૮
૫૫૭૮૪ ૧૭ બાલકલષ્ણ ભટ્ટ જગદીશભાઈ ફૂલશકંરભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 2 ૫૩૭૭૫
૫૪૦૧૩ ૧૭ બાલકલષ્ણ જોશી નરેન્દ્દ્રભાઈ જયશકંર બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 3 ૫૩૭૬૫
૫૭૩૬૫ ૧૭ બાલકલષ્ણ વાઢેર વેલાભાઈ નાથાભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 5 ૫૩૭૯૨
૫૩૩૯૫ ૧૭ બાલકલષ્ણ ચલર્ાસમા મલળજીભાઈ મોહનભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૭૬૪
૫૬૨૮૬ ૧૭ બાલકલષ્ણ મથડક હસંાબેન કકશોરભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 1 ૫૩૭૬૩
૫૭૦૪૬ ૧૭ બાલકલષ્ણ લીંબાસીયા રમેશભાઈ નાનજીભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 5 ૫૩૭૬૨
૫૭૩૯૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ વાધેલા હસમલખભાઈ વીરજીભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 3 ૫૩૭૬૧
૫૪૨૬૯ ૧૭ મનહર ર્ાભી જીવણભાઈ ખીમાભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 3 ૫૪૮૬૫
૫૪૨૯૩ ૧૭ મનહર ર્ાભી મેરામભાઈ જીવણભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 2 ૫૪૮૬૬
૫૨૮૧૫ ૧૭ મનહર કીવલા વવનોદભાઈ જાદવભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 3 ૫૪૮૬૭
૫૮૦૦૦ ૧૭ મનહર સામદા કાદરશાભાઈ અલારખાભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 5 ૫૪૮૬૮
૫૪૬૦૦ ૧૭ મનહર દીવાગ ઇશમાબશાહ ફકેમોહમદ મનહરપરલ મફતીયલ 2 ૫૪૮૬૯
૫૫૪૨૧ ૧૭ મનહર ફકીર ઇશલબશાહ અકબરશાહ મનહરપરલ મફતીયલ 9 ૫૪૮૭૦
૫૫૭૦૮ ૧૭ મનહર બાવરીયા બાલાભાઇ ભગવાનજીભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 5 ૫૪૮૮૪
૫૮૫૨૭ ૧૭ મનહર હળવદીયા સામજીભાઈ જાદવજીભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 5 ૫૪૮૭૨
૫૩૩૭૩ ૧૭ મનહર ઘામેચા જમનાબેન કાનજીભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 1 ૫૪૮૬૧
૫૫૨૬૩ ૧૭ મનહર પરસોંર્ા વવનલભાઈ દીનેશભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 3 ૫૪૮૭૫
૫૬૦૮૯ ૧૭ મનહર મકવાણા લાલજીભાઈ ભલાભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 5 ૫૪૮૫૯
૫૬૦૦૧ ૧૭ મનહર મકવાણા નવઘણભાઈ ભલાભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 2 ૫૪૮૭૬
૫૭૭૬૬ ૧૭ મનહર સલરેલા લીલાબેન રેવાભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 5 ૫૪૮૭૭
૫૭૭૬૭ ૧૭ મનહર સલરેલા વવરમભાઈ રેવાભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 4 ૫૪૯૦૯
૫૭૭૬૮ ૧૭ મનહર સલરેલા શૈલેષભાઈ રેવાભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 2 ૫૪૮૭૮
૫૬૧૧૭ ૧૭ મનહર મકવાણા સલરેશભાઈ મગનભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 5 ૫૪૮૯૭
૫૨૪૪૩ ૧૭ મનહર ઉપાસરીયા મલકેશભાઈ સીદીભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 5 ૫૪૮૭૯
૫૨૫૬૯ ૧૭ મનહર કલપાસરીયા મહશેભાઈ સીંધીભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 4 ૫૪૮૮૧
૫૨૪૪૧ ૧૭ મનહર ઉપાસરીયા અરજણભાઈ ધનજીભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 4 ૫૪૮૮૨
૫૨૯૮૬ ૧૭ મનહર ખોજા સોમાભાઈ રાસીમભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 4 ૫૪૮૮૩
૫૬૩૨૨ ૧૭ મનહર મલલતાની રઝાકભાઈ જમાલભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 5 ૫૪૮૬૨
૫૫૩૯૪ ૧૭ મારં્ાડલગર પીંજારા યલન લષભાઈ નલરમામભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 6 ૫૬૨૦૬
૫૨૮૧૮ ૧૭ મનહર પરા કોચલીયા ગલલઝારભાઈ હાજીભાઇ મનહરપરા 3 ૫૫૦૦૬
૫૭૪૩૫ ૧૭ મનહર પરા વવિંછલીયા રમેશભાઈ છગનભાઇ મનહરપરા 3 ૫૫૦૦૭
૫૭૪૩૪ ૧૭ મનહર પરા વવિંછલીયા છગનભાઈ કલ ંવરજીભાઇ મનહરપરા 2 ૫૫૦૦૮
૫૨૩૮૬ ૧૭ મનહર પરા ઇંટોદરા રામજીભાઈ હરીભાઇ મનહરપરા 4 ૫૫૦૨૦
૫૫૬૭૦ ૧૭ મનહર પરા બારોટ જગદીશભાઈ અરજણભાઇ મનહરપરા 4 ૫૫૦૬૩
૫૫૬૭૩ ૧૭ મનહર પરા બારોટ મહશેભાઈ અરજણભાઇ મનહરપરા 3 ૫૫૦૭૫
૫૩૭૨૮ ૧૭ મનહર પરા રૂ્ણેજા આયશાબેન મમનભાઇ મનહરપરા 1 ૫૫૦૭૬
૫૩૭૩૪ ૧૭ મનહર પરા રૂ્ણેજા સલીમભાઈ મમનભાઇ મનહરપરા 4 ૫૫૦૭૭
૫૭૫૯૫ ૧૭ મનહર પરા વશયાળ જ્યતંીભાઈ મામૈયાભાઇ મનહરપરા 5 ૫૫૦૭૮
૫૭૫૯૯ ૧૭ મનહર પરા વશયાળ પ ૂજંાભાઈ ભીખાભાઇ મનહરપરા 6 ૫૫૦૭૯
૫૭૫૯૪ ૧૭ મનહર પરા વશયાળ ગગંાબેન ભીખાભાઇ મનહરપરા 1 ૫૫૦૮૦
૫૭૫૯૨ ૧૭ મનહર પરા વશયાળ કરમશીભાઈ ભીખાભાઇ મનહરપરા 2 ૫૫૦૮૧

૫૬૨૯૫ ૧૭
ભાવનગર રોર્ વસલવર બેકરીની 
પાછળ મલેક અફલાતનૂભાઈ હલસેનભાઇ મનહરપરા 5 ૫૫૦૮૨

૫૬૯૪૪ ૧૭ મનહર પરા રાવલ હીરાભાઈ જીવાભાઇ મનહરપરા 5 ૫૫૦૫૩
૫૫૬૭૨ ૧૭ મનહર પરા બારોટ કદપકભાઈ ઉમેશભાઇ મનહરપરા 4 ૫૫૦૭૪
૫૮૪૬૦ ૧૭ મનહર પરા હર્વદીયા પરષોત્તમભાઈ જાદવજીભાઇ મનહરપરા 2 ૫૫૦૬૧
૫૮૪૬૩ ૧૭ મનહર પરા હર્વદીયા સજંયભાઈ પરષોત્તમભાઇ મનહરપરા 4 ૫૫૦૦૨

૫૮૪૬૧ ૧૭ મનહર પરા હર્વદીયા ભગવાનજીભાઈ પરષોત્તમભાઇ મનહરપરા 2 ૫૫૨૨૫
૫૮૪૬૨ ૧૭ મનહર પરા હળવદીયા ભરતભાઈ પરષોત્તમભાઇ મનહરપરા 2 ૫૫૨૭૫
૫૬૦૫૯ ૧૭ મનહર પરા મકવાણા મોહનભાઈ લાખાભાઇ મનહરપરા 4 ૫૫૨૭૪
૫૩૯૨૩ ૧૭ મનહર પરા જંાબલર્ીયા જ્યતંીલાલ મેઘજીભાઇ મનહરપરા 2 ૫૫૨૭૩



૫૩૯૨૧ ૧૭ મનહર પરા જંાબલર્ીયા અવશ્વનકલમાર જેન્દ્તીભાઇ મનહરપરા 5 ૫૫૨૭૨
૫૩૯૨૬ ૧૭ મનહર પરા જંાબલર્ીયા સજંયભાઈ જેન્દ્તીભાઇ મનહરપરા 3 ૫૫૨૧૦
૫૮૨૦૧ ૧૭ મનહર પરા સોમાલી પરબતભાઈ મનજીભાઇ મનહરપરા 2 ૫૫૨૦૦
૫૮૨૦૨ ૧૭ મનહર પરા સોમાલી રાજેશભાઈ પરબતભાઇ મનહરપરા 7 ૫૫૧૫૩
૫૫૦૭૭ ૧૭ મનહર પરા પરમાર છગનભાઈ સવજીભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 3 ૫૫૧૫૨
૫૫૧૪૨ ૧૭ મનહર પરા પરમાર ભરતભાઈ છગનભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 6 ૫૫૦૯૯
૫૫૨૩૨ ૧૭ મનહર પરા પરમાર વવનોદભાઈ છગનભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 4 ૫૫૦૯૮
૫૫૧૬૨ ૧૭ મનહર પરા પરમાર મનસલખભાઈ છગનભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 4 ૫૫૦૯૧
૫૭૦૫૪ ૧૭ મનહર પરા લોખીલ પરબતભાઈ પોલાભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 5 ૫૫૦૮૭
૫૭૦૫૫ ૧૭ મનહર પરા લોખીલ મલકેશભાઈ પોલાભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 3 ૫૫૦૯૪
૫૩૫૩૭ ૧૭ મનહર પરા ચૌધરી દઝાભાઈ ચેહરાભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 5 ૫૫૦૯૬
૫૩૨૦૯ ૧૭ મનહર પરા ગોસ્વામી ભરતભાઈ હીરાપલરી મનોહરનગરમફતીયાપરા 4 ૫૫૧૨૫
૫૭૬૯૭ ૧૭ મનહર પરા સબાળ રમેશભાઈ ગોરાભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 4 ૫૫૧૨૪
૫૨૮૫૬ ૧૭ મનહર પરા ખલગંલા કાળુભાઈ વાતેરાભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 6 ૫૫૧૨૩
૫૪૭૫૫ ૧૭ મનહર પરા નાગલા નીતીનભાઈ નમલભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 4 ૫૫૧૨૨
૫૪૦૭૪ ૧૭ મનહર પરા ઝાલા પે્રમજીભાઈ નારણભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 6 ૫૫૧૨૧
૫૪૫૮૪ ૧૭ મનહર પરા દાણીધારીયા પ્રફુલભાઈ બાલકદાસ મનોહરનગરમફતીયાપરા 3 ૫૫૧૨૦
૫૪૨૭૦ ૧૭ મનહર પરા ર્ાભી તેર્લબેન નરશીભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 4 ૫૫૧૧૯
૫૪૩૦૯ ૧૭ મનહર પરા ર્ાભી સલરેશભાઈ નરશીભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 5 ૫૫૧૧૮
૫૩૮૫૪ ૧૭ મનહર પરા જાદવ કકશોરભાઈ રામજીભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 4 ૫૫૧૦૬
૫૪૫૪૪ ૧૭ મનહર પરા દલ સતારભાઈ ઉમરભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 5 ૫૫૧૧૬
૫૮૩૩૩ ૧૭ મનહર પરા સોલકંી બાબલભાઈ લક્ષ્મણભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 2 ૫૫૧૨૬
૫૮૨૯૫ ૧૭ મનહર પરા સોલકંી જયેશભાઈ બાબલભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 3 ૫૫૧૧૪
૫૭૭૧૬ ૧૭ મનહર પરા સલમરા કદલાવરભાઈ હાસમભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 3 ૫૫૧૧૩
૫૨૮૩૫ ૧૭ મનહર પરા કોરળીયા રમેશભાઈ કરશનભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 2 ૫૫૧૧૨
૫૨૮૯૪ ૧૭ મનહર પરા ખલરેશી ભીખલભાઈ જામભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 2 ૫૫૧૦૭
૫૫૦૫૮ ૧૭ મનહર પરા પરમાર કાળુભાઈ સાભાભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 5 ૫૫૧૦૪
૫૮૫૦૪ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ હરેનજા બશીરભાઈ વસધીભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 3 ૫૫૩૫૫
૫૨૮૯૫ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ ખલરેશી મહબે લબભાઈ ઇબાઇમભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 3 ૫૫૩૪૭
૫૩૪૮૯ ૧૭ મનહર ચાવર્ા વાઘજીભાઈ વેલજીભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 4 ૫૪૮૬૦
૫૨૩૧૦ ૧૭ મનહર અજમેરી બશીરભાઈ આમદભાઇ મનહર પરા મફતીયલ 4 ૫૪૮૩૮
૫૨૮૯૭ ૧૭ મનહર ખેરાણી મામદભાઈ ઉમરભાઇ મનહરપર મફતીયલ 2 ૫૪૮૪૭
૫૨૮૯૮ ૧૭ મનહર ખેરાણી રફીકભાઈ મામદભાઇ મનહરપર મફતીયલ 5 ૫૪૮૩૯
૫૨૮૯૯ ૧૭ મનહર ખેરાણી શીરાઝભાઈ મામદભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 3 ૫૪૮૪૦
૫૨૮૭૬ ૧૭ મનહર ખેર્ા પ્રભાતભાઈ બરેન્દ્દ્રભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 4 ૫૪૮૪૧
૫૬૦૧૯ ૧૭ મનહર મકવાણા બચલભાઈ હમીરભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 2 ૫૪૮૪૨
૫૫૯૮૦ ૧૭ મનહર મકવાણા દલપતભાઈ બચલભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 2 ૫૪૮૪૩
૫૩૦૪૧ ૧૭ મનહર ગણદીયા મરં્લબેન ખીમજીભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 2 ૫૪૮૪૪
૫૭૭૬૨ ૧૭ મનહર સલરેલા અશોકભાઈ મોતીભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 2 ૫૪૮૪૫
૫૭૭૬૪ ૧૭ મનહર સલરેલા મોતીભાઈ કાનાભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 4 ૫૪૮૪૬
૫૬૧૪૬ ૧૭ મનહર જાખેલીયા શૈલેષભાઈ બટલકભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 2 ૫૪૮૩૭
૫૩૫૩૬ ૧૭ મનહર ચૌધરી ગોરખભાઈ પરં્ીતભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 5 ૫૪૮૪૮
૫૪૨૨૭ ૧૭ મનહર ર્ાગંર જ્યતંીભાઈ દેવદાનભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 4 ૫૪૮૪૯
૫૨૫૭૦ ૧૭ મનહર કલપાસરીયા સીદીભાઈ મોહનભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 2 ૫૪૮૫૦
૫૭૬૮૩ ૧૭ મનહર સનલરા સોમાભાઈ તરશીભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 4 ૫૪૮૫૧
૫૭૭૧૪ ૧૭ મનહર સમલરા જયેશભાઈ સોમાભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 3 ૫૪૮૫૨
૫૭૭૧૧ ૧૭ મનહર સનલરા કકશોરભાઈ સોમાભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 2 ૫૪૮૫૩
૫૬૩૮૨ ૧૭ મનહર માજરીયા દીનેશભાઈ કાથર્ભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 3 ૫૪૮૫૪
૫૬૩૪૬ ૧૭ મનહર મેવાળા જીવણભાઈ લક્ષ્મણભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 5 ૫૪૮૫૫
૫૬૩૪૪ ૧૭ મનહર મેવાળા કંકલબેન લક્ષ્મણભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 1 ૫૪૮૫૬
૫૬૩૪૫ ૧૭ મનહર મેવાળા ઘેલાભાઈ અમરાભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 2 ૫૪૮૫૭
૫૬૩૪૩ ૧૭ મનહર મેવાળા અમરાભાઈ લક્ષ્મણભાઇ મનહરપરલ મફતીયલ 5 ૫૪૮૫૮
૫૭૯૨૬ ૧૭ મનહર પરા સાઘં ર્લસબભાઈ ર્લમાભાઇ મનહરપરા 6 ૫૫૧૫૪
૫૨૫૮૧ ૧૭ મનહર પરા કબૂાવત લખમીરામ મોજીરામભાઇ મનહરપરા 2 ૫૫૧૫૫
૫૨૫૭૯ ૧૭ મનહર પરા કબૂાવત રમેશભાઈ લખમીરામ મનહરપરા 3 ૫૫૧૫૬
૫૨૫૮૦ ૧૭ મનહર પરા કબૂાવત રાધેશ્યામભાઈ લખમીરામ મનહરપરા 4 ૫૫૧૬૮
૫૬૩૧૧ ૧૭ મનહર પરા મલેખ અલતાફભાઈ સલીમભાઇ મનહરપરા 3 ૫૫૧૫૮
૫૨૮૨૧ ૧૭ મનહર પરા કોચલીયા હાજંીભાઈ ર્લમાભાઇ મનહરપરા 3 ૫૫૧૬૩
૫૨૮૨૦ ૧૭ મનહર પરા કોચલીયા યાસીનભાઈ હાજીભાઇ મનહરપરા 2 ૫૫૧૬૪
૫૮૧૦૩ ૧૭ મનહર પરા સીંગાળા નાનજીભાઈ રાણાભાઇ મનહરપરા 3 ૫૫૨૨૬
૫૭૬૦૭ ૧૭ મનહર પરા શીંગાળા જીણાભાઈ નાનજીભાઇ મનહરપરા 6 ૫૫૧૩૮
૫૭૬૧૩ ૧૭ મનહર પરા શીંગાળા મહશેભાઈ નાનજીભાઇ મનહરપરા 4 ૫૫૧૩૬
૫૭૬૧૪ ૧૭ મનહર પરા શીંગાળા માધવભાઈ નાનજીભાઇ મનહરપરા 4 ૫૫૧૫૭
૫૮૨૫૩ ૧૭ મનહર પરા સોલકંી ઉમેશભાઈ ભરૂાભાઇ મનહરપરા 3 ૫૫૧૪૫
૫૫૯૨૩ ૧૭ મનહર પરા મકવાણા આંબાભાઈ રેવાભાઇ ખીર મનહરપરા 3 ૫૫૦૬૪
૫૬૦૧૭ ૧૭ મનહર પરા મકવાણા બકલૂભાઈ આંબાભાઇ મનહરપરા 2 ૫૫૧૫૯
૫૫૯૨૭ ૧૭ મનહર પરા મકવાણા કનાભાઈ રેવાભાઇ મનહરપરા 5 ૫૫૦૨૨
૫૬૧૩૧ ૧૭ મનહર પરા મકવાણા હરેશભાઈ કનલભાઇ મનહરપરા 2 ૫૫૦૨૩
૫૭૫૫૬ ૧૭ મનહર પરા શાહમદાન બચલશાહ જીવાશાહ મનહરપરા 3 ૫૫૦૨૪
૫૮૨૦૦ ૧૭ મનહર પરા સોમાલી કદનેશભાઈ પરબતભાઇ મનહરપરા 5 ૫૫૦૨૫
૫૮૨૦૩ ૧૭ મનહર પરા સોમાલી સલરેશભાઈ પરબતભાઇ મનહરપરા 4 ૫૫૦૨૬
૫૩૭૭૧ ૧૭ મનહર પરા જમોર્ બાબલભાઈ ત લલશીભાઈ મનોહરનગરમફતીયાપરા 4 ૫૫૦૨૭
૫૩૭૬૯ ૧૭ મનહર પરા જમોર્ અશોકભાઈ બાબલભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 2 ૫૫૧૬૬
૫૩૪૫૭ ૧૭ મનહર પરા ચાવર્ા નસરલિીનભાઈ કરીમભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 5 ૫૫૨૮૫



૫૩૪૯૪ ૧૭ મનહર પરા ચાવર્ા શાહીદભાઈ નસરલિીનભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 2 ૫૫૧૮૩
૫૩૪૯૫ ૧૭ મનહર પરા ચાવર્ા સમીરભાઈ નસરલિીનભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 2 ૫૫૧૮૪
૫૩૪૭૩ ૧૭ મનહર પરા ચાવર્ા મહબે લબભાઈ કરીમભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 6 ૫૫૨૩૨
૫૬૯૪૦ ૧૭ મનહર પરા રાવમા અદ્રમેાનહલસેન જોસેફભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 5 ૫૫૨૩૦
૫૬૦૨૧ ૧૭ મનહર પરા મકવાણા બાબલભાઈ ગોવવિંદભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 5 ૫૫૨૨૯
૫૬૦૮૫ ૧૭ મનહર પરા મકવાણા લક્ષ્મણભાઈ બાબલભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 2 ૫૫૨૨૮
૫૨૬૫૨ ૧૭ મનહર પરા કળવાણી વર્લભાઈ કાળીદાસ મનોહરનગરમફતીયાપરા 4 ૫૫૨૨૭
૫૩૪૦૫ ૧૭ મનહર પરા ચદં્રવશંી રવવન્દ્દ્રભાઈ બબરર્લભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 5 ૫૫૨૨૪
૫૪૦૫૩ ૧૭ મનહર પરા ઝાલા અજીતવસિંહ જી્લભા મનોહરનગરમફતીયાપરા 4 ૫૫૨૨૩
૫૪૫૮૫ ૧૭ મનહર પરા દાણીધારીયા રોકહતભાઈ રણછોર્દાસ મનોહરનગરમફતીયાપરા 4 ૫૫૨૧૧
૫૬૦૪૯ ૧૭ મનહર પરા મકવાણા માધલભાઈ બાબલભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 4 ૫૫૨૨૧
૫૬૯૧૦ ૧૭ મનહર પરા રાધનપલરા જયાબેન રમણીકભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 3 ૫૫૨૩૧
૫૬૯૧૧ ૧૭ મનહર પરા રાધનપલરા કદનેશભાઈ રમણીકભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 5 ૫૫૨૧૯
૫૬૯૧૨ ૧૭ મનહર પરા રાધનપલરા વવજયભાઈ રમણીકભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 3 ૫૫૨૧૮
૫૫૩૬૪ ૧૭ મનહર પરા પાળા અબ્દલલભાઈ કાસીમભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 5 ૫૫૨૧૭
૫૫૩૨૫ ૧૭ મનહર પરા પાર્ા રહીમભાઈ અબ્દલલભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 2 ૫૫૨૧૬
૫૭૭૩૯ ૧૭ મનહર પરા સૈયદ અબ્દલલભાઈ બાબલભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 4 ૫૫૨૧૫
૫૩૭૩૦ ૧૭ મનહર પરા ર્લણેજા યલનલસશાહ રજર્લશાહ મનોહરનગરમફતીયાપરા 3 ૫૫૨૧૪
૫૪૫૨૦ ૧૭ મનહર પરા દલધરેજીયા શાવંતદાસ માધવદાસ મનોહરનગરમફતીયાપરા 4 ૫૫૨૧૩
૫૨૮૮૫ ૧૭ મનહર પરા ખન્ના અર્લ ુઁનભાઈ બર્ોરામભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 3 ૫૫૨૪૧
૫૭૪૭૭ ૧૭ મનહર પરા શેખ સૈકલલભાઈ કમરલનજમલ મનોહરનગરમફતીયાપરા 3 ૫૫૨૨૦
૫૩૧૮૫ ૧૭ મનહર પરા ગોવાણી રણછોર્ભાઈ રાઘવભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 4 ૫૫૨૨૨
૫૩૧૭૮ ૧૭ મનહર પરા ગોવાણી ખોર્ાભાઈ રાઘવભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 5 ૫૫૨૫૧
૫૪૭૨૩ ૧૭ મનહર પરા નગવાર્ીયા રાજેશભાઈ નાનજીભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 5 ૫૫૨૫૦
૫૪૩૧૩ ૧૭ મનહર પરા ર્ાભી હનાભાઈ રવાભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 3 ૫૫૨૪૯
૫૪૨૮૧ ૧૭ મનહર પરા ર્ાભી નારણભાઈ હનાભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 3 ૫૫૨૪૮
૫૪૩૦૫ ૧૭ મનહર પરા ર્ાભી શામકલમાર નારણભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 4 ૫૫૨૪૭
૫૫૨૧૮ ૧૭ મનહર પરા પરમાર લાભલબેન ભાણજીભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 1 ૫૫૨૪૬
૫૬૪૮૯ ૧૭ મનહર પરા મીર કાસમભાઈ ઉસ્માનભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 6 ૫૫૨૪૫
૫૫૮૪૪ ૧૭ મનહર પરા ભલગામા દલપતભાઇ લીંબાભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 4 ૫૫૨૭૧
૫૩૯૫૦ ૧૭ મનહર પરા જીલગામા કીરીટભાઈ દીલીપભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 2 ૫૫૨૪૪
૫૩૮૨૨ ૧૭ મનહર પરા જાર્ેજા ભરતભાઈ લખમણભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 4 ૫૫૨૪૩
૫૪૧૦૬ ૧૭ મનહર પરા ટંકારીયા ચકંદ્રકાબેન શાન્દ્તીભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 2 ૫૫૨૪૨
૫૪૧૧૦ ૧૭ મનહર પરા ટંકારીયા રાકેશભાઈ શાન્દ્તીભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 2 ૫૫૨૫૨
૫૪૧૦૯ ૧૭ મનહર પરા ટંકારીયા રમેશભાઈ મનસલખભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 5 ૫૫૨૪૦
૫૨૫૧૨ ૧૭ મનહર પરા કલકળીયા બચલભાઈ ભાણાભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 2 ૫૫૨૩૯
૫૨૫૧૦ ૧૭ મનહર પરા કલકળીયા જ્યતંીભાઈ બચલભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 4 ૫૫૨૩૮
૫૨૫૦૭ ૧૭ મનહર પરા કલકળીયા અવશ્વનભાઈ બચલભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 2 ૫૫૨૩૭
૫૩૯૨૫ ૧૭ મનહર પરા જંાબલર્ીયા પરષોત્તમભાઈ મેઘજીભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 2 ૫૫૨૩૬
૫૮૧૯૯ ૧૭ મનહર પરા સોમાણી કહતેશભાઈ પરબતભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 4 ૫૫૨૩૫
૫૬૩૨૯ ૧૭ મનહર પરા મલળીયા નરેન્દ્દ્ર સોમાજી મનોહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૨૩૪
૫૬૭૩૫ ૧૭ મનહર પરા રાઠોર્ જગદીશભાઈ રઘલભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૨૩૩
૫૬૮૫૫ ૧૭ મનહર પરા રાઠોર્ વવજય જગદીશભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૨૦૧
૫૫૦૮૦ ૧૭ મનહર પરા પરમાર જગદીશભાઈ કરશનભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 6 ૫૫૧૭૦
૫૩૮૧૧ ૧૭ મનહર પરા જાર્ેજા જીવલબા રણલભા મનોહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૨૧૨
૫૪૪૯૩ ૧૭ મનહર પરા દેત્રોજા મહશેભાઈ ધનજીભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૧૮૭
૫૪૪૯૨ ૧૭ મનહર પરા દેત્રોજ ભાવેશભાઈ ધનજીભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૧૮૬
૫૪૪૯૧ ૧૭ મનહર પરા દેત્રોજ ધનજીભાઈ જેરામભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૧૮૫
૫૩૫૦૨ ૧૭ મનહર પરા બચખબલયા મનોજ સોમજીભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૧૮૨
૫૭૩૬૨ ૧૭ મનહર પરા વાઢેર જીવરાજભાઈ દેવશીભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૧૮૧
૫૮૨૨૫ ૧૭ મનહર પરા સોરાણી બેબબેન ગોવવિંદભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૧૬૯
૫૮૨૩૧ ૧૭ મનહર પરા સોરાણી મહશે ગોવવિંદભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૧૭૯
૫૫૫૮૯ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ બાભંણીયા બેચરભાઈ જીવણભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૩૫૮
૫૫૮૮૬ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ ભાબલયા ભલપતભાઈ સલખાભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૩૬૧
૫૫૮૮૫ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ ભાબલયા પે્રમજીભાઈ સલખાભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 8 ૫૫૩૬૨
૫૫૮૮૯ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ ભાબલયા સલખાભાઈ ગાડલભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 7 ૫૫૩૬૩
૫૭૬૦૨ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ વશયાળ ભાયાભાઈ આતલભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૩૬૪
૫૪૫૭૬ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ દેસાણી ત લલસીદાસ ઓઘવાસ મનોહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૩૬૭
૫૪૬૬૭ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ ધોળકકયા ર્લમાબેન લક્ષ્મણભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૩૬૬
૫૪૦૫૧ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ ઝાલા અર્લ ુઁનવસિંહ નટવરવસિંહ મનોહરપરા મફતીયલ 2 ૫૫૩૮૫
૫૫૦૪૫ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ પરમાર કમળાબા રાજેન્દ્દ્રવસિંહ મનોહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૩૫૭
૫૪૦૭૧ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ ઝાલા નટવરવસિંહ તખતવસિંહ મનોહરપરા મફતીયલ 2 ૫૫૩૬૯
૫૫૯૨૦ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ મકવાણા અશોક નારાયણભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૩૭૩
૫૪૩૦૬ ૧૭ મનહર પરા ર્ાભી સજંય કલ ંવરજીભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૧૮૯
૫૪૩૧૪ ૧૭ મનહર પરા ર્ાભી હરજીભાઈ કલ ંવરજીભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 2 ૫૫૧૭૭
૫૫૭૯૦ ૧૭ મનહર પરા ભટ્ટી કાદરભાઈ રેહમાનભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૧૭૬
૫૫૭૮૭ ૧૭ મનહર પરા ભટ્ટી ઇમરાન કાદરભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૧૭૫
૫૩૯૭૩ ૧૭ મનહર પરા જોગરાણા રણછોર્ભાઈ ઘોઘાભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૧૭૪
૫૩૯૮૨ ૧૭ મનહર પરા જોગરાણા વીરમભાઈ ઘોઘાભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૧૭૩
૫૪૬૭૮ ૧૭ મનહર પરા ધોળકીયા લાલજીભાઈ લખમણભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૧૭૨
૫૪૬૭૨ ૧૭ મનહર પરા ધોળકીયા જોમાબેન લખમણભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૧૭૧
૫૪૬૭૩ ૧૭ મનહર પરા ધોળકીયા બચલભાઈ લખમણભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૧૯૯
૫૭૬૯૮ ૧૭ મનહર પરા સબાર્ રામસલરભાઈ છગનભાઈ મનોહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૧૭૮
૫૭૬૯૫ ૧૭ મનહર પરા સબાળ મનલભાઈ છગન મનોહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૧૮૦



૫૭૬૯૬ ૧૭ મનહર પરા સબાળ મેરામભાઈ મનલભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૨૦૯
૫૨૮૦૧ ૧૭ મનહર પરા કાળતરા નોધાભાઈ સામાભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૨૦૮
૫૨૮૦૦ ૧૭ મનહર પરા કાણોતરા કાળુભાઈ નોધાભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૨૦૭
૫૭૬૯૪ ૧૭ મનહર પરા સબાર્ લાખાભાઈ છગન મનોહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૨૦૬
૫૨૭૧૨ ૧૭ મનહર પરા કાણોતરા વવનલભાઈ નોધાભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 7 ૫૫૨૦૫
૫૭૬૯૨ ૧૭ મનહર પરા સબાર્ છગન વાલજીભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 2 ૫૫૨૦૪
૫૭૪૯૬ ૧૭ મનહર પરા સાપરા સલખાભાઈ મેરામભાઈ મનોહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૨૦૩
૫૩૯૭૮ ૧૭ મનહર પરા જોગરાણા લખલભાઈ ભગવાનભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 7 ૫૫૨૦૨
૫૩૯૮૪ ૧૭ મનહર પરા જોગરાણા હીરાભાઈ લખમણભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૧૯૦
૫૫૭૫૯ ૧૭ મનપર મફવતયલં બોહકકયા દીનેશભાઈ ભીમજીભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 5 ૫૪૭૧૧
૫૩૯૭૫ ૧૭ મનપર મફવતયલં જોગરાણા રામભાઈ ગોવવિંદભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 9 ૫૪૭૧૫
૫૫૪૫૦ ૧૭ મનહર પરા બખૂારી સલમાબેન આલમવમયા મનહરપરા મફવતયલ 1 ૫૫૧૯૮
૫૨૨૯૮ ૧૭ મનહર પરા અજમેરી અબ્દલલભાઈ માનજીભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 7 ૫૫૧૯૭
૫૨૩૦૬ ૧૭ મનહર પરા અજમેરી જેનલલહાબેદીન અબ્દલલભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 5 ૫૫૧૯૬
૫૨૩૧૬ ૧૭ મનહર પરા અજમેરી મોસીન અબ્દલલભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 2 ૫૫૧૯૫
૫૮૨૨૯ ૧૭ મનહર પરા સોરાણી મણીબેન નનીભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 1 ૫૫૧૯૪
૫૮૨૧૧ ૧૭ મનહર પરા સોરાણી ગોવવિંદભાઈ નનીભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 6 ૫૫૧૯૩
૫૨૩૧૭ ૧૭ મનહર પરા અજમેરી યલન લષભાઈ સલલેમાનભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 5 ૫૫૧૯૨
૫૨૩૦૨ ૧૭ મનહર પરા અજમેરી ઇમરાનભાઈ યલનલસભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 3 ૫૫૧૯૧
૫૨૩૨૧ ૧૭ મનહર પરા અજમેરી રીફાકતહલસૈન યલનલસભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 3 ૫૫૧૮૮
૫૮૨૨૪ ૧૭ મનહર પરા સોરાણી બચલભાઈ નાજીભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 4 ૫૫૨૬૯
૫૮૨૧૪ ૧૭ મનહર પરા સોરાણી જગદીશભાઈ બચલભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 2 ૫૫૨૯૪
૫૫૬૩૮ ૧૭ મનહર પરા પરમાર સોનાબેન બાબલભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 1 ૫૫૨૭૮
૫૫૯૯૩ ૧૭ મનહર પરા મકવાણા દીનેશભાઈ મનજીભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 6 ૫૫૨૯૬
૫૪૩૭૭ ૧૭ મનહર પરા ઢાપા આતલભાઈ સોંર્ાભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 5 ૫૫૨૯૧
૫૪૩૯૦ ૧૭ મનહર પરા ઢાપા મગનભાઈ આતલભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 4 ૫૫૨૮૬
૫૩૧૯૭ ૧૭ મનહર પરા ગોસ્વામી ચમનગીરી શભંલગીરી મનહરપરા મફવતયલ 5 ૫૫૨૭૭
૫૭૬૦૬ ૧૭ મનહર પરા શીંગાળા ખોર્ાભાઈ લાખાભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 3 ૫૫૨૮૩
૫૭૬૧૧ ૧૭ મનહર પરા શીંગાળા ધમેઁશભાઈ ખોર્ાભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 4 ૫૫૨૮૯
૫૭૨૬૪ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ વલાણી પથલભાઈ સલખાભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 3 ૫૫૩૫૪
૫૭૨૬૫ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ વલાણી બળવતંભાઈ પથલભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 3 ૫૫૩૫૩
૫૫૩૮૮ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ પીંજારા ઉમરભાઈ ઇસ્માઇલભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 4 ૫૫૩૫૨
૫૫૩૯૮ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ પીંજારા શબ્બીરભાઈ ઉમરભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 6 ૫૫૩૫૧
૫૨૪૪૦ ૧૭ મનહર પરા ઉપાસર્ીયા શક્ક્તભાઈ કરશનભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 5 ૫૫૨૮૪
૫૫૭૭૯ ૧૭ મનહર પરા ભખોર્ીયા ભરતભાઈ કાનજીભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 3 ૫૫૨૭૯
૫૩૪૮૭ ૧૭ મનહર પરા ચાવર્ા લીલાધર રતનશીભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 2 ૫૫૨૮૦
૫૪૪૯૪ ૧૭ મનહર પરા દેત્રોજ રમેશભાઈ ભલદરભાઇ મનોહરનગરમફતીયાપરા 5 ૫૫૨૮૧
૫૭૪૫૪ ૧૭ મનહર પરા શેખ ઇકબાલભાઈ હમેતંભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૨૮૨
૫૭૪૫૩ ૧૭ મનહર પરા શેખ અલતાબ હમેતંભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૨૯૩
૫૭૬૦૧ ૧૭ મનહર પરા વશયાળ પાચંાભાઈ બીજલભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 2 ૫૫૨૯૨
૫૭૬૦૪ ૧૭ મનહર પરા વશયાળ વવનોદ પાચંાભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૨૮૭
૫૭૬૦૩ ૧૭ મનહર પરા વશયાળ મલકેશ પાચંાભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 2 ૫૫૨૯૦
૫૭૪૭૮ ૧૭ મનહર પરા શેખ સકકલ હમેતં મનોહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૨૮૮
૫૪૩૮૯ ૧૭ મનહર પરા ઢાપા બભખલભાઈ બાબલભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૨૯૫
૫૬૩૨૮ ૧૭ મનહર પરા મલળયા સજંય સામજીભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૨૬૩
૫૬૦૧૪ ૧૭ મનહર પરા મકવાણા પોપટભાઈ નરસીભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૨૫૪
૫૮૫૨૧ ૧૭ મનહર પરા હરીયાણી ભોળારામ વસતંદાસ મનોહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૨૫૫
૫૩૯૭૪ ૧૭ મનહર પરા જોગરાણા રેવાભાઈ મેરાભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 7 ૫૫૨૫૬
૫૪૨૫૪ ૧૭ મનહર પરા ર્ાભી કલ ંવરજીભાઈ નાગજીભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 2 ૫૫૨૫૭
૫૮૨૨૮ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ સોરાણી મેઘજીભાઈ નારણભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૩૭૫
૫૫૬૧૬ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ બારૈયા ઘોઘાભાઈ માધલભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૩૬૫
૫૫૬૩૬ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ બારૈયા શાતં લબેન માધાભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 1 ૫૫૩૯૧
૫૫૧૮૫ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ પરમાર રઘલભાઈ કરશનભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૩૯૦
૫૫૧૨૩ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ પરમાર નાથાભાઈ ભરૂાભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૩૮૩
૫૭૭૯૧ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ સરવૈયા ભરતભાઈ બટલકભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૩૭૮
૫૫૮૮૦ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ વાલાણી વલલભભાઈ પોલાભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૩૮૦
૫૫૮૮૪ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ ભાબલયા ધરમશીભાઈ ભીખાભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 6 ૫૫૩૮૨
૫૨૨૮૧ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ અગોલા લીલાબેન હરજીવનભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૩૮૬
૫૬૦૩૮ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ ખીટ મલકેશભાઈ નારાયણભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 7 ૫૫૩૮૭
૫૬૧૦૪ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ મકવાણા વવજયભાઈ નારાયણભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૩૭૯
૫૮૦૬૫ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ વસિંઘવ રવતલાલ ટપલભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૩૮૧
૫૬૬૬૦ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ રાઘવાણી વવહાભાઈ ભીખાભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 2 ૫૫૩૮૮
૫૬૬૫૯ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ રાઘવાણી રમેશભાઈ વવહાભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૩૭૬
૫૬૬૬૧ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ રાઘવાણી સજંયભાઈ વવહાભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૩૪૮
૫૩૪૨૬ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ ચારલા નાગરભાઈ વવઠ્ઠલભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૩૩૫
૫૪૨૯૨ ૧૭ મનહર પરા ર્ાભી મનોજભાઈ કલ ંવરજીભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 2 ૫૫૨૫૮
૫૭૭૪૨ ૧૭ મનહર પરા સૈયદ ચાદંભાઈ કેશરભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 6 ૫૫૨૫૯
૫૪૮૫૯ ૧૭ મનહર પરા પઠાણ અલતાફભાઈ છોટલભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૨૬૦
૫૪૮૬૬ ૧૭ મનહર પરા પઠાણ કવાલબેન છોટલભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 1 ૫૫૨૬૧
૫૪૮૭૪ ૧૭ મનહર પરા પઠાણ બસીર અલતાફભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૨૬૨
૫૪૮૬૧ ૧૭ મનહર પરા પઠાણ ઇમરાન અલતાફભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૨૭૬
૫૩૯૭૨ ૧૭ મનહર પરા જોગરાણા મેરામ લાખાભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 10 ૫૫૨૬૪
૫૩૯૭૬ ૧૭ મનહર પરા જોગરાણા રાહાભાઈ મેરામભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 7 ૫૫૨૫૩
૫૩૯૭૭ ૧૭ મનહર પરા જોગરાણા લખધીરભાઈ રાહાભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 2 ૫૫૨૬૬



૫૫૭૫૫ ૧૭ મનહર પરા બોરીયા રાજેશ ઘોઘાભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૨૬૭
૫૬૬૫૭ ૧૭ મનહર પરા રાઘવાણી દેવાભાઈ ભીખાભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 6 ૫૫૨૬૮
૫૬૬૫૬ ૧૭ મનહર પરા રાઘવાણી કકશોર દેવાભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 2 ૫૫૨૬૫
૫૬૨૫૪ ૧૭ મનહર પરા મેર કેશલભાઈ ગોવવિંદભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 6 ૫૫૨૭૦
૫૩૯૫૨ ૧૭ મનપર મફવતયલં જોગરાણા ખોર્ાભાઈ રતનાભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 8 ૫૪૭૧૪
૫૩૯૫૯ ૧૭ મનપર મફવતયલં જોગરાણા જેસાભાઈ રતનાભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 5 ૫૪૭૧૩
૫૬૦૦૮ ૧૭ મનપર મફવતયલં મકવાણા પ્રકાશભાઈ નારાયણભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 3 ૫૪૭૦૬
૫૭૮૪૬ ૧૭ મનપર મફવતયલં સરીયા વવઠ્ઠલભાઈ કરશનભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 5 ૫૪૭૧૨
૫૭૮૪૧ ૧૭ મનપર મફવતયલં સરીયા અશોક વવઠ્ઠલભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 3 ૫૪૭૧૮
૫૬૪૮૭ ૧૭ મનપર મફવતયલં મીર કરશનભાઈ મેપાભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 5 ૫૪૭૧૦
૫૬૪૯૬ ૧૭ મનપર મફવતયલં મીર રામભાઈ કરશનભાઇ મનોહરપરા મફતીયલ 3 ૫૪૭૦૯
૫૫૬૧૦ ૧૭ વશવાજીનગર બામભરીયા જીવણભાઈ ગોવવિંદભાઇ વશવાજીનગર 6 ૫૭૮૭૨
૫૫૬૧૧ ૧૭ વશવાજીનગર બામભરીયા ભાણજીભાઈ જીવણભાઇ વશવાજીનગર 4 ૫૭૮૭૧
૫૫૬૨૦ ૧૭ મનહર પરા બારૈયા ધીરલભાઈ ભગવાનજીભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 6 ૫૫૦૬૦
૫૪૩૮૮ ૧૭ મનહર પરા ઢાપા ભાણજીભાઈ રામજીભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 7 ૫૫૦૫૯
૫૩૦૪૦ ૧૭ મનહર પરા ગણદંીયા મલકેશભાઈ તેજાભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 4 ૫૫૦૫૭
૫૭૫૯૮ ૧૭ મનહર પરા વશયાળ ધરમશીભાઈ સોમાભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 5 ૫૫૦૫૬
૫૭૫૯૬ ૧૭ મનહર પરા વશયાળ દીપકભાઈ ધરમશીભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 4 ૫૫૦૫૫
૫૨૩૧૨ ૧૭ મનહર પરા અજમેરી મહમદભાઈ અલીભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 7 ૫૫૦૪૨
૫૨૩૨૫ ૧૭ મનહર પરા અજમેરી સાજીદ અલીભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 2 ૫૫૦૫૨
૫૪૪૦૪ ૧૭ મનહર પરા તગારા જીન્નલબેન અલલારખા મનહરપરા મફવતયલ 1 ૫૫૦૬૨
૫૪૪૦૩ ૧૭ મનહર પરા સોલકંી આમદભાઈ અલલારખા મનહરપરા મફવતયલ 3 ૫૫૦૫૦
૫૫૯૪૨ ૧૭ મનહર પરા મકવાણા ખીમજીભાઈ મળૂજીભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 3 ૫૫૦૪૯
૫૫૩૯૩ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ પીંજારા મહમદભાઈ ઉમરભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 5 ૫૫૩૪૯
૫૫૩૯૧ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ પીંજારા નઝીરભાઈ ઉમરભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 4 ૫૫૩૫૬
૫૫૩૮૭ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ પીંજારા ઇરફાનભાઈ ઉમરભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 2 ૫૫૩૪૬
૫૫૪૦૦ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ પીંજારા સાકીરભાઈ ઉમરભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 2 ૫૫૩૫૦
૫૫૩૯૬ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ પીંજારા રજાકભાઈ ઉમરભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 2 ૫૫૩૪૫
૫૪૮૨૯ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ પટેલ યલનલષભાઈ વસકદકભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 4 ૫૫૩૪૪
૫૪૮૦૬ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ પટેલ ઇમરાનભાઈ યલનલસભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 2 ૫૫૩૪૩
૫૩૯૬૬ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ જોગરાણા નારણભાઈ ધનાભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 1 ૫૫૩૩૪
૫૩૯૫૬ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ જોગરાણા ઘલર્ાભાઈ નારણભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 3 ૫૫૩૪૧
૫૩૯૬૦ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ જોગરાણા દેવકરણભાઈ ધનાભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 3 ૫૫૩૪૦
૫૭૫૬૬ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ શાહમદાર ચાદંશા હસનશા મનહરપરા મફવતયલ 2 ૫૫૩૩૯
૫૭૫૫૭ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ શાહમદાર અકબરશા ચાદંશા મનહરપરા મફવતયલ 4 ૫૫૩૩૮
૫૪૫૩૭ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ દલ આયેશાબેન હાજીભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 1 ૫૫૩૩૭
૫૨૮૮૮ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ ખેભર અમીનાબેન સલેમાનભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 3 ૫૫૩૩૬
૫૨૯૦૩ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ ખાખલ તૌફીકભાઈ બશીરભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 4 ૫૫૩૪૨
૫૭૬૦૯ ૧૭ મનહર પરા શીંગાળા કદનેશભાઈ ખોર્ાભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 3 ૫૫૦૪૮
૫૭૬૧૫ ૧૭ મનહર પરા વશિંગળ વવજયભાઈ ખોર્ાભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 2 ૫૫૦૪૭
૫૫૮૪૭ ૧૭ મનહર પરા ભલસોર્ રામજીભાઈ ચકલભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 2 ૫૫૦૪૬
૫૫૮૪૬ ૧૭ મનહર પરા ભલસોર્ નરેન્દ્દ્રભાઈ રામજીભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 6 ૫૫૦૪૫
૫૫૮૪૫ ૧૭ મનહર પરા ભલસોર્ કદનેશભાઈ રામજીભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 5 ૫૫૦૪૪
૫૩૮૦૮ ૧૭ મનહર પરા જાર્ેજા ખમ્માબા છત્રપાલવસિંહ મનહરપરા મફવતયલ 2 ૫૫૦૪૩
૫૪૦૯૬ ૧૭ મનહર પરા ઝાલા સલખદેવવસિંહ જામલભા મનહરપરા મફવતયલ 3 ૫૫૦૭૨
૫૪૮૮૪ ૧૭ મનપર મફવતયલં પઠાણ રહમેાનભાઈ વલીભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 2 ૫૪૭૦૮
૫૪૮૭૯ ૧૭ મનપર મફવતયલં પઠાણ યલનલષભાઈ રહમેાનભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 4 ૫૪૬૯૮
૫૪૮૫૪ ૧૭ મનપર મફવતયલં પઠાણ અફઝલભાઈ રહમેાનભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 4 ૫૪૭૦૦
૫૪૫૩૬ ૧૭ મનપર મફવતયલં દલ અહમેદભાઈ હબીબભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 3 ૫૪૭૦૧

૫૨૩૦૫ ૧૭ મનપર મફવતયલં અજમેરી
ગલલામરસલલભા
ઈ મહમદભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 5 ૫૪૭૦૩

૫૨૩૧૩ ૧૭ મનપર મફવતયલં અજમેરી મહમેલદભાઈ મહમદભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 5 ૫૪૭૦૪
૫૪૦૯૨ ૧૭ મનપર મફવતયલં ઝાલા રાજેન્દ્દ્રવસિંહ રસલભા મનહરપરા મફવતયલ 4 ૫૪૭૦૨
૫૪૬૨૯ ૧૭ મનપર મફવતયલં ધાપા ધનજીભાઈ નાનજીભાઇ મનહરપરા મફવતયલ ૩ ૫૪૭૦૫
૫૬૨૦૯ ૧૭ મનપર મફવતયલં મદંરા કાસમભાઈ ઉમરભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 3 ૫૪૬૯૯
૫૭૫૮૮ ૧૭ મનપર મફવતયલં શાહમદાર હવાબેન બાબલસા મનહરપરા મફવતયલ 2 ૫૪૭૧૬
૫૨૪૬૩ ૧૭ મનહર પરા ઓર્ીયા ઇમરાન હારલનભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 4 ૫૫૦૭૩
૫૫૮૬૯ ૧૭ મનહર પરા ભાયાણી હારૂનભાઈ અલલારખ્ખાભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 2 ૫૫૦૮૪
૫૬૪૯૪ ૧૭ મનહર પરા મીર મહમદહલસેન હાજીભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 3 ૫૫૦૭૧
૫૨૮૧૧ ૧૭ મનહર પરા કકહલા ભનલભાઈ જોધાભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 4 ૫૫૦૭૦
૫૨૮૧૦ ૧૭ મનહર પરા કકહલા દેવાભાઈ ભનલભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 5 ૫૫૦૬૯
૫૨૮૧૨ ૧૭ મનહર પરા કકહલા રાર્લભાઈ ભનલભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 5 ૫૫૦૬૮
૫૬૪૯૯ ૧૭ મનહર પરા મીર સલીમભાઈ નરૂમહમદભાઇ ફારલકી સોલા 5 ૫૫૦૬૭
૫૨૬૪૧ ૧૭ મનહર પરા કલૂફીવાળા હૈદરભાઈ જીવાજીભાઇ મનહર સોલા 2 ૫૫૦૬૬
૫૭૭૪૭ ૧૭ મનહર પરા સૈયદ હમીદાબેન ખલીલભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 1 ૫૫૦૬૫
૫૮૧૪૫ ૧૭ મનહર પરા સીપાઇ અસરકલભાઈ ગલલાબભાઇ મનહરપરા 6 ૫૫૦૩૨
૫૮૪૧૨ ૧૭ મનહર પરા સોલકંી વવઠ્ઠલભાઈ ધલબાબેન મનહરપરા 5 ૫૫૦૮૩
૫૭૭૩૬ ૧૭ મનહર પરા દલમાદીયા લીંબાભાઈ અરજણભાઇ મનહરપરા 4 ૫૫૦૫૧
૫૩૯૫૩ ૧૭ મનહર પરા જોગરાણા ગોપાલભાઈ રઘલભાઇ મનહરપરા 6 ૫૫૦૧૯
૫૭૦૪૭ ૧૭ મનહર પરા લીબોલા કરશનભાઈ ભગવાનજીભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 7 ૫૫૦૧૮
૫૭૦૦૦ ૧૭ મનહર પરા લર્પયા ભરતભાઈ કાન્દ્તીભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૦૧૭
૫૬૯૦૮ ૧૭ મનહર પરા રાતોજી છગનભાઈ સવજીભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૦૧૬
૫૨૫૦૩ ૧૭ મનહર પરા કલકલર્ીયા સવજીભાઈ ભાણાભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૦૧૫
૫૮૨૧૩ ૧૭ મનહર પરા સોરાણી ગોવવિંદભાઈ વજીભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૦૧૪
૫૨૫૦૦ ૧૭ મનહર પરા કકૂર્ીયા બાબલભાઈ સવજીભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૦૧૩



૫૨૫૦૨ ૧૭ મનહર પરા કકૂર્ીયા વવજયભાઈ સવજીભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૦૧૨
૫૩૧૭૧ ૧૭ મનહર પરા ગોરવાળીયા મલકેશભાઈ વશરામભાઇ મનહરપરા 4 ૫૫૦૦૧
૫૬૫૨૭ ૧૭ મનહર પરા મોરી ભરતભાઈ દામભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૦૧૦
૫૫૭૯૯ ૧૭ મનપર મફવતયલં ભટ્ટી મલળાભાઈ ઉનાભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 3 ૫૪૭૨૬
૫૪૫૩૩ ૧૭ મનપર મફવતયલં દરવેશ હલીમાબેન અલારાખભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 4 ૫૪૭૩૧
૫૬૯૫૯ ૧૭ મનપર મફવતયલં રોજાશરા અવશ્વનભાઈ વાઘજીભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 4 ૫૪૭૨૯
૫૩૩૫૯ ૧૭ મનપર મફવતયલં ઘ લશર્ીયા વવનોદભાઈ કેશાભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 4 ૫૪૭૩૨
૫૩૭૫૨ ૧૭ મનહર પરા જેતાણી રમેશભાઈ મનજીભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૦૦૫
૫૩૭૪૭ ૧૭ મનહર પરા જેતાણી કદનેશભાઈ મનજીભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૦૦૪
૫૩૭૫૦ ૧૭ મનહર પરા જેતાણી ભરતભાઈ મનજીભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૦૦૩
૫૩૬૩૧ ૧૭ મનપર મફવતયલં ચૌહાણ રાજેશભાઈ મગંાભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 5 ૫૪૭૩૩
૫૭૬૮૯ ૧૭ મનહર પરા સબ્રાર્ લાખાભાઈ વસરામ મનહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૦૩૦
૫૫૬૦૯ ૧૭ મનહર પરા બામણીયા ભરત મોહન મનહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૦૦૯
૫૬૪૫૩ ૧૭ મનહર પરા માલકીયા મનોજભાઈ મોહનભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૦૧૧
૫૬૪૪૩ ૧૭ મનહર પરા માલકીયા ગોરધન મોહનભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 7 ૫૫૦૪૦
૫૫૯૧૩ ૧૭ મનહર પરા ભોળીયા કાનાભાઈ સલખાભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૦૩૯
૫૫૯૧૪ ૧૭ મનહર પરા ભોળીયા નાથાભાઈ કાનાભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 2 ૫૫૦૩૮
૫૫૬૯૫ ૧૭ મનહર પરા બાવર્ીયા રસીકભાઈ રણછોર્ભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૦૩૭
૫૭૪૩૧ ૧૭ મનહર પરા વવકમા જી્લભાઈ અમરાભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 6 ૫૫૦૩૬
૫૫૭૭૦ ૧૭ મનહર પરા ભખધીર છોટાભાઈ મીઠાભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 6 ૫૫૦૩૫
૫૩૧૨૨ ૧૭ મનહર પરા ગીંર્ા દાદભાઈ દાહાભાઈ મનહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૦૩૪
૫૭૪૪૪ ૧૭ મનહર પરા વીકમા શાતં લભાઈ અમરાભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૦૩૩
૫૭૪૪૩ ૧૭ મનહર પરા વીકમા અશોકભાઈ શાતં લભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૦૨૧
૫૨૨૯૦ ૧૭ મનહર પરા અઘોલા લવજીભાઈ સૌકાભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૦૩૧
૫૬૪૩૮ ૧૭ મનહર પરા માલકકયા જયાબેન ખોર્ાભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 3 ૫૫૦૪૧
૫૬૪૪૦ ૧૭ મનહર પરા માલકકયા જીતેશભાઈ ખોર્ાભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 3 ૫૫૦૨૯
૫૬૪૩૯ ૧૭ મનહર પરા માલકકયા જયસલખભાઈ ખોર્ાભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 4 ૫૫૦૨૮
૫૩૭૮૦ ૧૭ મનપર મફવતયલં જલવાણી અશરફખાન યલસલફખાન મનહરપરા મફવતયલ 6 ૫૪૭૩૪
૫૩૭૫૩ ૧૭ મનપર મફવતયલં જેતાણી સમર્લબેન ઉકાભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 1 ૫૪૭૩૫
૫૫૯૯૯ ૧૭ મનપર મફવતયલં મકવાણા નરસીભાઈ ભીખાભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 1 ૫૪૭૩૬
૫૫૮૯૫ ૧૭ મનપર મફવતયલં ભાવર કાસમભાઈ અલીભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 4 ૫૪૭૩૭
૫૩૧૨૮ ૧૭ મનપર મફવતયલં ગોગરા જીવાભાઈ પીઠાભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 3 ૫૪૭૩૮
૫૬૫૦૬ ૧૭ મનપર મફવતયલં મોગલ ઇકબાલભાઈ મહમદભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 5 ૫૪૭૨૫
૫૬૩૧૪ ૧૭ મનપર મફવતયલં મલતાણી મહમદભાઈ કાસનભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 2 ૫૪૭૨૮
૫૭૫૭૮ ૧૭ મનપર મફવતયલં શાહમદાર રફીકભાઈ બાબલસા મનહરપરા મફવતયલ 4 ૫૪૭૨૪
૫૬૫૨૦ ૧૭ મનહર પરા મોરવાર્ીયા છગનભાઈ ટપલભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 4 ૫૫૧૪૩
૫૩૧૨૯ ૧૭ મનહર પરા ગોગરા અમરતબેન પીઠાભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 1 ૫૫૧૪૨
૫૪૩૨૧ ૧૭ મનહર પરા ર્ાવેરા રાયધનભાઈ પાલાભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 3 ૫૫૧૪૧
૫૩૧૩૦ ૧૭ મનહર પરા ગોગરા રમાબેન બાબલભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 3 ૫૫૧૪૦
૫૪૪૩૯ ૧૭ મનહર પરા તલસાણીયા ધનજીભાઈ નાનજીભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 2 ૫૫૧૩૯
૫૫૯૫૧ ૧૭ મનહર પરા મકવાણા ગોવવિંદભાઈ ડલગંરભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 6 ૫૫૧૨૭
૫૪૪૪૬ ૧૭ મનહર પરા તલસાણીયા સલરેશભાઈ ધનજીભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 5 ૫૫૧૩૭
૫૪૪૪૦ ૧૭ મનહર પરા તલસાણીયા નવલભાઈ ધનજીભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 3 ૫૫૧૪૭
૫૩૧૭૦ ૧૭ મનહર પરા ગોરવાઙીયા મહશેભાઈ નરશીભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 4 ૫૫૧૩૫
૫૩૧૬૮ ૧૭ મનહર પરા ગોરવાઙીયા અશોકભાઈ નરશીભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 3 ૫૫૧૩૪
૫૩૧૬૯ ૧૭ મનહર પરા ગોરવાઙીયા ભરતભાઈ નરશીભાઇ મનહરપરા મફવતયલ 3 ૫૫૧૩૩

૫૫૫૪૮ ૧૭ મનહર પરા બ્લોચ સલીમભાઈ દોસ્તમોહમદભાઇ મનહરપરા 6 ૫૫૧૩૨
૫૩૪૭૭ ૧૭ મનહર પરા ચાવર્ા રાર્લભાઈ મોહનભાઇ મનહરપરા 5 ૫૫૧૩૧
૫૮૩૨૦ ૧૭ મનહર પરા સોલકંી નાનજીભાઈ મેપાભાઇ મનહરપરા 6 ૫૫૧૩૦
૫૮૩૮૪ ૧૭ મનહર પરા સોલકંી રમેશભાઈ મેપાભાઇ મનહરપરા 5 ૫૫૧૨૯
૫૬૯૯૭ ૧૭ મનપર મફવતયલં લઘળ ફીરોઝભાઈ કાસમભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 3 ૫૪૭૧૯
૫૬૯૯૫ ૧૭ મનપર મફવતયલં લઘળ અસલમભાઈ કાસમભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 3 ૫૪૭૧૭
૫૩૭૩૧ ૧૭ મનપર મફવતયલં ર્લણેજા રફીકશા હબીલશા મનહરપરા મફતીયલ 6 ૫૪૭૨૩
૫૪૫૬૭ ૧૭ મનહર પરા દેશાણી ઇશ્વરદાસ ઓધવદાસ મનહરપરા મફતીયલ 6 ૫૫૧૪૬
૫૨૮૯૩ ૧૭ મનહર પરા કલરેશી ઉમરભાઈ દાદનભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૧૬૫
૫૩૪૧૬ ૧૭ મનપર મફવતયલં ચાનીયા અશગરભાઈ હાસમભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 4 ૫૪૭૨૨
૫૩૭૪૬ ૧૭ મનપર મફવતયલં જેતાણી ગોરધનભાઇ ખોર્ાભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 5 ૫૪૭૨૧
૫૮૨૩૪ ૧૭ મનપર મફવતયલં સોરાણી વવમલભાઈ સોમજીભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 7 ૫૪૭૨૦
૫૮૩૪૯ ૧૭ મનહર પરા સોલકંી ભીમાભાઈ મનહરપરા 3 ૫૫૧૬૨
૫૭૫૩૫ ૧૭ મનહર પરા શાહ નીતીનભાઈ સલદંરલાલ મનહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૧૬૧
૫૫૭૪૧ ૧૭ મનહર પરા બીલર્ીયા પરસોતમભાઈ રવજીભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૧૬૦
૫૮૧૦૨ ૧૭ મનહર પરા સીંગળ ભલપતભાઈ દલદાભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૧૪૮
૫૫૭૨૫ ૧૭ મનહર પરા બાવળીયા ભરતભાઈ રવજીભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૧૫૧
૫૫૩૪૮ ૧૭ મનહર પરા પારર્ીયા જયાબેન રામજીભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 3 ૫૫૧૫૦
૫૫૯૮૨ ૧૭ મનહર પરા મકવાણા દેવજીભાઈ ભીમજીભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૧૪૯
૫૬૪૪૪ ૧૭ મનહર પરા માલકીયા જગદીશભાઈ બાબલભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 6 ૫૫૧૧૭
૫૬૪૪૮ ૧૭ મનહર પરા માલકીયા જીતેશભાઈ જગદીશભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૦૮૬
૫૪૬૭૯ ૧૭ મનહર પરા ધોળકીયા હસંાબેન વધરલભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૧૨૮
૫૭૨૭૫ ૧૭ મનહર પરા વાક ધરમશીભાઈ વાઘજીભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૧૦૩
૫૭૪૮૭ ૧૭ મનહર પરા શેખ હલસેનભાઈ રજાકભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૧૦૨
૫૬૫૩૧ ૧૭ મનહર પરા મોરી શામજી મોહન મનહરપરા મફતીયલ 6 ૫૫૧૦૧
૫૬૫૩૦ ૧૭ મનહર પરા મોરી રાજેશભાઈ રામજી મનહરપરા મફતીયલ 2 ૫૫૧૦૦
૫૬૪૪૯ ૧૭ મનહર પરા માલકીયા દલધીબેન મોહનભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૦૯૭
૫૬૩૬૭ ૧૭ મનહર પરા મેહાળીયા સાદલ ુઁરભાઈ અમજણભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 7 ૫૫૦૮૫



૫૨૮૦૩ ૧૭ મનહર પરા કાળોતરા શીવાભાઈ પલજાભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૦૯૫
૫૨૮૦૨ ૧૭ મનહર પરા કાળોતરા રમેશ શીવાભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 5 ૫૫૧૦૫
૫૮૫૨૦ ૧૭ મનહર પરા હરીયાણી પ્રવવણભાઈ સાવંતદાસ મનહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૦૯૨
૫૭૩૨૨ ૧૭ મનહર પરા વાઘેલા રંજન મધલભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૦૮૯
૫૩૫૯૩ ૧૭ મનહર પરા ચૌહાણ બાબલલાલ નરસીભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૦૮૮
૫૮૦૧૨ ૧૭ મનહર પરા સારથી છગન દલદાભાઇ મનહરપરા મફતીયલ 4 ૫૫૧૧૫
૫૪૬૨૦ ૧૭ માજોઠીનગર ધધંાણીયા ચમનભાઈ ચેતાભાઈ માજેઠીનગર ઝૂપર્પટ્ટી 6 ૫૬૧૦૯
૫૨૬૭૮ ૧૭ માજોઠીનગર કલ ંવરીયા રાયાભાઈ કમાભાઈ માજેઠીનગર ઝૂપર્પટ્ટી 5 ૫૬૧૧૦
૫૨૬૮૧ ૧૭ માજોઠીનગર કલ ંવરીયા હીરાભાઈ રાયાભાઈ માજેઠીનગર ઝૂપર્પટ્ટી 2 ૫૬૧૧૧
૫૭૧૪૯ ૧૭ માજોઠીનગર વઢીયારા દેવાભાઈ બાબલભાઈ માજેઠીનગર ઝૂપર્પટ્ટી 4 ૫૬૧૧૨
૫૭૧૪૬ ૧૭ માજોઠીનગર વઢીયારા દયારામભાઈ બાબલભાઈ માજેઠીનગર ઝૂપર્પટ્ટી 2 ૫૬૧૧૩
૫૨૬૭૯ ૧૭ માજોઠીનગર કલ ંવરીયા વવજયભાઈ રાયાભાઈ માજેઠીનગર ઝૂપર્પટ્ટી 2 ૫૬૧૧૫
૫૮૨૭૬ ૧૭ માજોઠીનગર સોલકંી ગોરધનભાઈ રામજીભાઈ માજેઠીનગર ઝૂપર્પટ્ટી 7 ૫૬૧૨૧
૫૩૫૮૮ ૧૭ માજોઠીનગર ચૌહાણ પરબતભાઈ ભાનલભાઈ માજેઠીનગર ઝૂપર્પટ્ટી 8 ૫૬૧૨૨
૫૩૫૮૭ ૧૭ માજોઠીનગર ચૌહાણ પ્રતાપભાઈ ફેનીભાઈ માજેઠીનગર ઝૂપર્પટ્ટી 4 ૫૬૧૨૩
૫૩૬૧૪ ૧૭ માજોઠીનગર ચૌહાણ મેરાનભાઈ ભાનલભાઈ માજેઠીનગર ઝૂપર્પટ્ટી 5 ૫૬૧૨૪
૫૮૦૭૩ ૧૭ માજોઠીનગર વસિંધવ નવઘણભાઈ રામજીભાઈ માજેઠીનગર ઝૂપર્પટ્ટી 3 ૫૬૧૨૫
૫૮૦૭૭ ૧૭ માજોઠીનગર વસિંધવ રાયધનભાઈ વનાભાઈ માજેઠીનગર ઝૂપર્પટ્ટી 7 ૫૬૧૨૬
૫૫૨૧૪ ૧૭ માજોઠીનગર પરમાર લક્ષ્મણભાઈ મન્નાભાઈ માજેઠીનગર ઝૂપર્પટ્ટી 3 ૫૬૧૨૭
૫૩૫૪૧ ૧૭ માજોઠીનગર ચૌહાણ અંતરાબેન ભાનલભાઈ માજેઠીનગર ઝૂપર્પટ્ટી 3 ૫૬૦૯૫
૫૩૫૭૦ ૧૭ માજોઠીનગર ચૌહાણ જ્યોતીબેન ગોવવિંદભાઈ માજેઠીનગર ઝૂપર્પટ્ટી 6 ૫૬૦૯૩
૫૩૫૪૦ ૧૭ માજોઠીનગર ચૌહાણ અજયભાઈ ગોવવિંદભાઈ માજેઠીનગર ઝૂપર્પટ્ટી 3 ૫૬૧૧૬
૫૩૬૬૦ ૧૭ માજોઠીનગર ચૌહાણ હકાભાઈ ચન્દ્દલભાઈ માજેઠીનગર ઝૂપર્પટ્ટી 5 ૫૬૦૮૫
૫૩૫૭૬ ૧૭ માજોઠીનગર ચૌહાણ દાનાભાઈ અનલભાઈ માજેઠીનગર ઝૂપર્પટ્ટી 6 ૫૬૦૮૬
૫૮૦૩૭ ૧૭ માજોઠીનગર સાળમીયા પે્રમજીભાઈ રાજભાઈ માજેઠીનગર ઝૂપર્પટ્ટી 6 ૫૬૦૮૭
૫૬૮૪૮ ૧૭ માજોઠીનગર રાઠોર્ લઘલભાઈ છગનભાઈ માજેઠીનગર ઝૂપર્પટ્ટી 2 ૫૬૦૮૮
૫૬૮૨૩ ૧૭ માજોઠીનગર રાઠોર્ રૂર્ાભાઈ લઘલભાઈ માજેઠીનગર ઝૂપર્પટ્ટી 6 ૫૬૧૦૧
૫૪૦૨૫ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ઝખંાનીયા શૈલેષ ભવાનભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૬૩૫
૫૭૯૩૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સાઢમીયા વવરમભાઈ જર્તીભાઈ મફતીયા પલરા 7 ૫૫૬૦૮
૫૭૩૩૫ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વાઘેલા વસરામભાઈ બાબલભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૬૧૭
૫૭૯૨૯ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સારં્મીયા રામજીભાઈ સારાભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૬૨૦
૫૭૯૩૦ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સાર્મીયાં સમોબેન સારાભાઈ મફતીયા પલરા 1 ૫૫૬૫૫
૫૨૬૯૭ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે કંસીઘીકઢૂા હલસેનભાઈ વસદીભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૬૫૧
૫૨૭૮૯ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે કાલરીયા ભરતભાઈ કલરજીભાઇ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૬૪૯
૫૨૭૪૯ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે કાબરીયા બેયર કલવરા મફતીયા પલરા 6 ૫૫૬૪૮
૫૭૧૬૦ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયારા ધનજીભાઈ ધીરાભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૬૪૭
૫૭૨૨૦ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયારા સલરેશભાઈ ધનજીભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૬૪૬
૫૭૦૯૩ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયાર કકરણકલમાર મોહનભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૬૪૫
૫૭૨૧૩ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયારા વાલજીભાઈ ધીરાભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૬૪૪
૫૭૧૯૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયારા મહશેભાઈ વાલજીભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૬૪૩
૫૭૧૭૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયારા બચલભાઈ મોહનભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૬૩૭
૫૭૧૮૮ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયારા મેવાભાઈ બચલભાઈ મફતીયા પલરા 7 ૫૫૬૪૨
૫૭૧૨૯ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયારા કાન્દ્તીભાઈ જીવાભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૫૬૧
૫૭૧૧૪ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વાઘેલા અમતૃભાઈ ચેલાભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૫૬૩
૫૭૧૭૭ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયારા મચ્ુભાઈ ચેલાભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૫૬૭
૫૮૩૮૯ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સોલકંી રસીકભાઈ લક્ષ્મણભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૫૭૦
૫૫૮૭૩ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ભારતી રાજકલમાર સરદીપભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૫૮૧
૫૩૨૧૦ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ગોસ્વામી મલકેશભાઈ સરદીપભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૫૭૫
૫૩૧૨૬ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ગીરી અજયભાઈ વ્રજગીરી મફતીયા પલરા 7 ૫૫૫૭૬
૫૩૧૯૦ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ગોસ્વામી અરવવિંદભાઈ સરદીપભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૫૭૭
૫૭૪૭૯ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે શેખ સમાભાઈ ભાનલભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૫૭૯
૫૪૮૦૪ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે પટેલ અવધકભાઈ મગંલભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૫૭૩
૫૪૮૧૪ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે પટેલ જોગીન્દ્દ્રભાઈ શકંરભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૫૭૧
૫૭૧૦૬ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયાર રવસકભાઈ ધનીભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૫૭૮
૫૭૧૧૦ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયાર સલખાભાઈ વવરાભાઈ મફતીયા પલરા 8 ૫૫૫૯૮
૫૭૨૨૩ ૧૭ માજોઠીનગર વઢીયારા હમેચદંભાઈ કકશાભાઈ માજેઠીનગર ઝૂપર્પટ્ટી 6 ૫૬૧૬૮
૫૭૧૬૩ ૧૭ મફુતીયલ ંપરા વઢીયારા નરેશભાઈ હમેચદંભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૪૧૯
૫૬૭૪૮ ૧૭ મફતીયલપરલ રાઠોર્ જોરૂભાઈ લઘલભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૪૨૧
૫૭૯૬૬ ૧૭ મફતીયલપરલ સાબમીયા વર્લભાઈ વસતંભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૪૨૦
૫૬૭૨૯ ૧૭ મફતીયલપરલ રાઠોર્ ચતલરભાઈ લઘલભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૪૨૨
૫૨૭૮૮ ૧૭ મફતીયલપરલ કાલરીયા ભનલભાઈ કલવરાભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૪૨૩
૫૭૨૨૧ ૧૭ મફતીયલપરલ વઢીયારા સોનલભાઈ ધનજીભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૪૨૪
૫૫૧૬૪ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે પરમાર મનસલખભાઈ દયાભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૫૯૨
૫૫૦૩૫ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે પરમાર અરૂણભાઈ મનસલખભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૬૦૬
૫૩૯૩૩ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે જાલવા મેલાભાઈ દલાભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૫૯૯
૫૪૦૪૦ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ઝબાણીયા ભરતભાઈ રઘલભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૫૮૨
૫૮૦૩૮ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સાળવીયા હકલભાઈ સારાભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૫૯૦
૫૪૮૧૬ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે પટેલ નકલલભાઈ મતલભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૫૯૬
૫૭૧૬૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયારા ધીરાભાઈ મોહનભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૫૮૩
૫૭૧૫૫ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયારા કદનશભાઈ ધીરાભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૫૮૪
૫૭૨૨૫ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયારા હરચદંભાઈ ધીરાભાઈ મફતીયા પલરા 7 ૫૫૫૮૫
૫૭૧૧૫ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયારા અમતૃભાઈ ધીરાભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૫૮૬
૫૭૧૨૬ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયારા કરશનભાઈ કદનેશભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૫૮૮
૫૭૦૯૯ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયાર નરવસિંહભાઈ દેવજીભાઈ મફતીયા પલરા 7 ૫૫૫૮૯



૫૭૨૧૮ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયારા સલનીલભાઈ ધનજીભાઈ વરલણ કોલર્ સ્ટોરેજ પાછળ 5 ૫૫૫૯૧
૫૭૦૯૨ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયાર કનલભાઈ હરચદંભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૫૯૪
૫૭૧૮૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયારા મનલભાઈ રામાભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૫૯૭
૫૭૨૨૨ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયારા હમેચદંભાઈ કેશાભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૫૮૦
૫૭૧૬૪ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયારા નરેશભાઈ હમેચદંભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૬૦૧
૫૭૧૩૪ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયારા ગારં્ાભાઈ શીવાભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૫૯૩
૫૭૧૮૩ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયારા મનસલખભાઈ કાનજીભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૬૦૨
૫૭૧૨૨ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયારા કનલભાઈ રઘલભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૬૦૩
૫૭૧૮૭ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયારા મલળજીભાઈ ગારં્ાભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૬૦૪
૫૪૪૪૨ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે તલસાણીયા મગનભાઈ ટયલભાઈ મફતીયા પલરા 8 ૫૫૫૯૫
૫૪૪૩૭ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે તલસાણીયા કદનેશભાઈ ટયલભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૫૬૨
૫૭૨૧૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયારા વેલજીભાઈ ગારં્ાભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૫૬૪
૫૪૯૭૨ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે પઢીયાર નટલભાઈ ગારં્ાભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૫૬૫
૫૭૦૭૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયારા મનલભાઈ મનસલખભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૫૬૬
૫૭૧૯૨ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વઢીયારા રઘલભાઈ કાનજીભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૫૬૮
૫૩૫૦૮ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ચીખલીયા કાન્દ્તીભાઈ મગનભાઈ મફતીયા પલરા 7 ૫૫૫૬૯
૫૩૫૦૭ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ચીખલીયા અમતૃભાઈ મગનભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૫૭૨
૫૬૧૧૮ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે મકવાણા સવજીભાઈ પે્રમજીભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૫૬૦
૫૮૩૨૮ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સોલકંી પોપટભાઈ કેતાભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૫૭૪
૫૬૫૫૪ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે યાદવ નનકલભાઈ મલલેભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૬૧૫
૫૪૫૧૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે દૂધરેજીયા ભરતભાઈ બબાભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૬૩૮
૫૮૨૩૮ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સોરાણી હરેશભાઈ નાથાભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૬૩૯
૫૬૧૪૦ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે મકવાણા હીરાભાઈ વવઠ્ઠલભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૬૪૦
૫૬૧૦૭ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે મકવાણા વવનાભાઈ હીરાભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૬૪૧
૫૪૮૩૯ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે પટેલ વવષ્ણલભાઈ રમેશભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૬૫૨
૫૪૮૩૩ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે પટેલ રોશનભાઈ ભોલીભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૬૫૪

૫૫૩૫૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે પાસવાન અજયભાઈ સતનારાયણભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૬૦૯
૫૭૪૧૩ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વાળંદ પપલભાઈ ભપેૂનભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૬૧૦
૫૩૪૫૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ચાવર્ા દેવશીભાઈ સોમાભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૬૧૧
૫૫૧૦૬ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે પરમાર દેવાયતભાઈ કકશનભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૬૧૨
૫૫૧૭૯ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે પરમાર માનાભાઈ લઘરાભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૬૧૩
૫૩૧૬૫ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ગોરકીયા વલલભભાઈ ટયલભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૬૧૪
૫૩૧૬૪ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ગોરકીયા રમેશભાઈ વલલભભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૬૨૨
૫૩૧૬૬ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ગોરકીયા હરેશભાઈ વલલભભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૬૧૬
૫૩૧૬૩ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ગોરકીયા અશોકભાઈ વલલભભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૬૧૮
૫૭૯૭૩ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સાબરીયા નીલેષભાઈ ધીરલભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૬૧૯
૫૩૧૮૦ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ગોવાણી ધનાભાઈ રામજીભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૬૩૬
૫૨૫૬૭ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે દલધરેજીયા બલધાભાઈ મેરામભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૬૨૧
૫૬૦૩૨ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે મકવાણા ભરતભાઈ લીંબાભાઈ મફતીયા પલરા 7 ૫૫૬૦૭
૫૬૦૮૭ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે મકવાણા લાબાભાઈ પોપટભાઈ વરલણ કોલર્ સ્ટોરેજ પાછળ 7 ૫૫૬૨૩
૫૩૦૨૬ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ગઢાતરા કાન્દ્તાબેન જેરામભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૬૨૪
૫૬૨૭૨ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે મેર રમેશભાઈ અમરતલાલ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૬૨૫
૫૬૨૮૨ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે મેર સલરેશભાઈ લાખાભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૬૨૬
૫૫૯૬૩ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે મકવાણા ચનાભાઈ વાલજીભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૬૨૭
૫૬૦૯૩ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે મકવાણા વેલજીભાઈ લવજીભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૬૨૮
૫૫૯૨૨ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે મકવાણા અશોકભાઈ વેલજીભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૬૨૯
૫૨૭૮૭ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે કાલરીયા ભનલભાઈ કરનભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૬૩૦
૫૨૭૮૪ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે કાલરીયા કલરજીભાઈ ધરમશીભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૬૩૧
૫૨૭૯૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે કાલરીયા ભરતભાઈ ધળૂજીભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૬૩૨
૫૨૭૯૩ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે કાલરીયા રમેશભાઈ કલરજીભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૬૩૩
૫૫૭૨૬ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે બાવળીયા કનલબેન ભગવાનભાઈ મફતીયા પલરા 1 ૫૫૬૩૪
૫૬૫૨૬ ૧૭ મનહર પરા મોરી બટલકભાઈ દામજીભાઈ દાળમીલ પાછળ 4 ૫૫૧૧૦
૫૬૪૩૬ ૧૭ મનહર પરા મારી ભરતભાઈ દામજીભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 3 ૫૫૧૦૯
૫૬૫૨૯ ૧૭ મનહર પરા મોરી રાજેશભાઈ દામજીભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 4 ૫૫૧૦૮
૫૫૭૧૧ ૧૭ મનહર પરા બાવરીયા મહશેભાઈ રણછોર્ભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 6 ૫૫૧૧૧
૫૫૭૧૨ ૧૭ મનહર પરા બાવરીયા રણછોર્ભાઈ લીબાભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 4 ૫૪૯૪૪
૫૨૨૯૧ ૧૭ મનહર પરા અઘોલા સોર્ાભાઈ ચોધાભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 3 ૫૪૯૩૭
૫૨૨૭૯ ૧૭ મનહર પરા અગેસાણીયા રેખાબેન બાબલભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 4 ૫૪૯૩૮
૫૮૨૧૭ ૧૭ મનહર પરા સોરાણી જસવતંભાઈ વજાભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 3 ૫૪૯૩૯
૫૪૬૪૦ ૧૭ મનહર પરા ધાધલ રણજીતભાઈ હાથીભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 4 ૫૪૯૪૦
૫૨૬૦૪ ૧૭ મનહર પરા કમાટીયા રામજીભાઈ શામજીભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 5 ૫૪૯૪૧
૫૬૪૦૧ ૧૭ મનહર પરા મારં્વીયા ખીમજીભાઈ પરસોત્તમભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 2 ૫૪૯૩૩
૫૨૪૫૪ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ઉવરેજીયા ગજરલભાઈ બબાભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૫૩૬
૫૨૪૨૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ઉધરેજીયા નનકલભાઈ બીબાભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૫૩૫
૫૨૪૨૮ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ઉધરેજીયા મીતેશભાઈ નન્દ્કલભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૫૩૪
૫૨૪૧૬ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ઉધરેજીયા કકતનભાઈ કર્વાભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૫૩૩
૫૨૪૩૨ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ઉધરેજીયા વવક્રમભાઈ કર્વાભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૫૩૨
૫૨૪૩૪ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ઉધરેજીયા શીવરાજ લીબાભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૫૩૧
૫૩૩૪૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ઘટ્ટવાર ભૈરવલાલ છેદીરાવ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૫૩૦
૫૮૨૨૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સોરાણી નાથાભાઈ પનૂાભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૫૨૯
૫૮૨૧૯ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સોરાણી કદનેશભાઈ નાથાભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૫૨૮
૫૮૨૨૨ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સોરાણી પ્રવીણભાઈ નાથાભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૫૨૭
૫૪૬૮૮ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે નકલમ મહબેલબભાઈ સલીમભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૫૧૮
૫૩૦૨૭ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ગઢાતરા મન્નાભાઈ જેરામભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૫૧૬



૫૨૭૮૬ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે કાલરીયા બેચરભાઈ કલરજીભાઇ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૫૪૬
૫૬૫૦૪ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે મોકાણી ચ્લભાઈ ધલસાભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૫૪૦
૫૬૫૦૫ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે મોકાણી ભલપતભાઈ ચ્લભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૫૪૧
૫૬૬૬૭ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે રાજપતૂ વવક્રમભાઈ ભગવાનવસિંહ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૫૪૨
૫૨૪૯૮ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે કલ ંકર્ીયા પે્રમજીભાઈ ગોપાલભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૫૪૮
૫૭૪૫૯ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે શેખ છગનભાઈ નારાભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૫૪૩
૫૫૯૬૪ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે મકવાણા છગનભાઈ ટયલભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૫૪૫
૫૬૦૭૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે મકવાણા રમેશભાઈ છગનભાઈ મફતીયા પલરા 7 ૫૫૪૮૨
૫૩૩૮૨ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ઘોરીયા જીવાભાઈ વાલાભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૪૭૮
૫૩૩૮૩ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ઘોરીયા ભલપતભાઈ ભવાભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૪૭૭
૫૩૪૮૪ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ચાવર્ા લાખાભાઇ લખમણભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૪૭૬
૫૬૦૪૪ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે મકવાણા મનસલખભાઈ કાળુભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૪૬૩
૫૫૨૯૭ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે પરાલીયા ઘલઘાભાઇ પોલાભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૪૭૪
૫૭૬૫૫ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સઘંાણી સવવતાબેન સોમાભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૪૮૫
૫૭૬૫૪ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સઘંાણી મલકેશભાઈ સોમાભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૪૭૨
૫૫૯૬૯ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે મકવાણા જ્યતંીભાઈ ભીમાભાઈ મફતીયા પલરા 7 ૫૫૪૭૧
૫૫૭૨૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે બાવળીયા ધરમશીભાઈ ભગવાનભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૫૦૮
૫૨૨૮૫ ૧૭ મનહર પરા અઘોલા કાન્દ્તાબેન ભીમજીભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 3 ૫૪૯૨૭
૫૨૨૮૯ ૧૭ મનહર પરા અઘોલા રાજેશ ભીમજીભાઈ દાળમીલ પાસે 2 ૫૪૯૫૫
૫૫૦૬૬ ૧૭ મનહર પરા પરમાર ગોવવિંદવસિંહ લીંબાભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 6 ૫૪૯૫૩
૫૮૨૩૩ ૧૭ મનહર પરા સોરાણી વવપલલ ગોવવિંદભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 2 ૫૪૯૪૨
૫૮૫૧૫ ૧૭ મનહર પરા હકરયાણી શાક્ન્દ્તદાસ મગંળદાસ મનહરપરા મફતીયલં 2 ૫૪૯૧૯
૫૭૯૫૦ ૧૭ મનહર પરા સાપરા હરેશભાઈ ચકલભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 6 ૫૪૯૨૦
૫૨૨૮૬ ૧૭ મનહર પરા અઘોલા મધલભાઈ ચોથાભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 3 ૫૪૯૧૨
૫૫૮૪૧ ૧૭ મનહર પરા ભલગામર્ી ભીમજીભાઈ નરસીભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 4 ૫૪૯૪૩
૫૬૪૦૨ ૧૭ મનહર પરા મારં્વીયા રમેશભાઈ ખીમજીભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 4 ૫૪૯૧૧
૫૨૫૨૫ ૧૭ મનહર પરા કટારા પનૂમભાઈ રલપાભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 5 ૫૪૯૧૦
૫૫૩૯૨ ૧૭ મનપર મફવતયલં પીંજારા મરીયમબેન કસબભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 1 ૫૪૬૮૮
૫૬૬૩૮ ૧૭ મનપર મફવતયલં રાઉમા મહમદભાઈ કાસમાભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 6 ૫૪૬૮૭
૫૬૨૩૪ ૧૭ મનપર મફવતયલં મેનન ઈકબાલભાઈ અયલબભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 6 ૫૪૬૮૯
૫૭૫૫૯ ૧૭ મનપર મફવતયલં શાહમદાર અલતાફભાઈ બાબલસા મનહરપરા મફતીયલં 2 ૫૪૬૮૬
૫૭૭૨૬ ૧૭ મનપર મફવતયલં સમા જમાલભાઈ ઉમરામભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 2 ૫૪૬૮૩
૫૭૭૨૮ ૧૭ મનપર મફવતયલં શમા કફરોજભાઈ જમાલભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 6 ૫૪૬૮૧
૫૨૯૩૬ ૧૭ મનપર મફવતયલં બાભંણીયા મગનભાઈ વાલજીભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 6 ૫૪૬૮૦
૫૭૮૧૩ ૧૭ મનપર મફવતયલં સરવૈયા વજીબેન વવઠ્ઠલભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 1 ૫૪૬૭૯
૫૪૦૩૬ ૧૭ મનપર મફવતયલં ઝઝંવાર્ીયા દેવજીભાઈ હકાભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 4 ૫૪૬૭૮
૫૪૦૩૩ ૧૭ મનપર મફવતયલં ઝઝંવાર્ીયા અજયભાઈ દેવજીભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 3 ૫૪૬૭૭
૫૪૦૩૪ ૧૭ મનપર મફવતયલં ઝઝંવાર્ીયા અશોક દેવજીભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 4 ૫૪૬૭૫
૫૬૦૪૩ ૧૭ મનહર પરા મકવાણા મનજીભાઈ સવભાઈ દાળમીલ પાછળ 2 ૫૪૯૩૫
૫૫૯૪૯ ૧૭ મનહર પરા મકવાણા ગોરધનભાઈ મનજીભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 5 ૫૪૯૩૬
૫૬૦૪૮ ૧૭ મનહર પરા મકવાણા મેરામભાઈ મનજીભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 5 ૫૪૯૩૨
૫૬૧૩૭ ૧૭ મનહર પરા મકવાણા કહતેશ મનજીભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 4 ૫૪૯૩૧
૫૨૮૪૪ ૧૭ મનહર પરા કોળી કર્વાભાઈ કલયાણભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 5 ૫૪૯૩૦
૫૩૦૦૫ ૧૭ મનહર પરા ગલજરીયા અશોક નાથાભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 4 ૫૪૯૨૯
૫૮૧૧૫ ૧૭ મનહર પરા સીતાપરા દેવરાજભાઈ મનજીભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 5 ૫૪૯૨૮
૫૭૮૪૨ ૧૭ મનહર પરા સરીયા કરશનભાઈ હર્ાભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 2 ૫૪૯૩૪
૫૭૮૪૭ ૧૭ મનહર પરા સરીયા શામજીભાઈ કરશનભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 4 ૫૪૯૫૬
૫૭૮૪૫ ૧૭ મનહર પરા સરીયા મોહનભાઈ કરશનભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 5 ૫૪૯૪૬
૫૭૮૪૪ ૧૭ મનહર પરા સરીયા ભરતભાઈ મોહનભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 5 ૫૪૯૪૭
૫૩૬૦૫ ૧૭ મનહર પરા ચૌહાણ મલકેશભાઈ બીજલભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 4 ૫૪૯૪૮
૫૩૦૧૦ ૧૭ મનહર પરા ગલજરીયા સોમાભાઈ નાથાભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 5 ૫૪૯૪૯
૫૪૮૧૩ ૧૭ મનહર પરા પટેલ જોગીન્દ્દ્રભાઈ બજરંગભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 3 ૫૪૯૫૦
૫૪૮૩૭ ૧૭ મનહર પરા પટેલ વવનોદભાઈ જોગીન્દ્દરભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 5 ૫૪૯૫૧
૫૬૬૯૧ ૧૭ વશવાજીનગર રાજાણી સવજી મનજી વશવાજીનગર 4 ૫૬૫૩૮
૫૬૬૯૦ ૧૭ વશવાજીનગર રાજાણી વલલભભાઈ સવજીભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૫૩૯
૫૭૦૬૦ ૧૭ મનહર પરા વગારા હલસેનભાઈ અલારખાભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 6 ૫૪૯૫૨
૫૩૯૭૧ ૧૭ મનહર પરા જોગરાણા મલન્નાભાઈ ગોબરભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 4 ૫૪૯૪૫
૫૭૪૭૪ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે શેખ જયસલખભાઈ કલાભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૪૪૮
૫૭૪૭૫ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે શેખ વાલજીભાઈ કલાભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૪૪૭
૫૩૪૫૩ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ચાવર્ા કદપકભાઈ મનજીભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૪૪૬
૫૩૪૭૬ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ચાવર્ા રસીકભાઈ મનજીભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૪૪૫
૫૩૫૨૩ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ચોરાણી ભનાભાઈ પલનાભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૪૪૪
૫૭૪૭૩ ૧૭ મનપર મફવતયલં શેખ યલસલફભાઈ અબ્દલલભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 3 ૫૪૬૭૪
૫૫૦૩૬ ૧૭ મનપર મફવતયલં પરમાર અરવવિંદભાઈ નરસીભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 4 ૫૪૬૭૩
૫૫૧૦૪ ૧૭ મનપર મફવતયલં પરમાર દલધીબેન નરશીભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 1 ૫૪૬૭૨
૫૬૪૫૨ ૧૭ મનપર મફવતયલં માલકીયા પરસોત્તભાઈ જકસીભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 7 ૫૪૬૭૬
૫૬૪૫૮ ૧૭ મનપર મફવતયલં માલર્ીયા ધીરલભાઈ જકશીભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 4 ૫૪૬૭૧
૫૫૦૭૯ ૧૭ મનપર મફવતયલં પરમાર જગદીશ કરશનભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 7 ૫૪૬૮૨
૫૫૬૧૮ ૧૭ મનપર મફવતયલં બારૈયા જગદીશભાઈ કાળુભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 3 ૫૪૬૮૪
૫૬૮૫૬ ૧૭ મનપર મફવતયલં રાઠોર્ વવજયભાઈ જગદીશભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 3 ૫૪૬૯૦
૫૫૭૫૮ ૧૭ મનપર મફવતયલં બોળીયા ઘલઘા કાનાભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 5 ૫૪૬૯૧
૫૭૬૯૩ ૧૭ મનપર મફવતયલં સબાર્ મોહનભાઈ છગનભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 6 ૫૪૬૯૨
૫૨૫૯૩ ૧૭ મનપર મફવતયલં કલ ંભાણી સોનાબેન નાનલભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 1 ૫૪૬૯૩
૫૬૫૩૮ ૧૭ મનહર પરા મોહાળીયા સાદલડભાઈ અરજણભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 7 ૫૪૯૧૩



૫૮૧૧૨ ૧૭ મનહર પરા સીતાપરા અશોકભાઈ મનજીભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 6 ૫૪૯૧૪
૫૨૫૨૬ ૧૭ મનહર પરા કટારા કદનેશ પનૂમભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 2 ૫૪૯૧૬
૫૬૪૫૬ ૧૭ મનહર પરા માલજીયા જકસીભાઈ મનજીભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 4 ૫૪૯૧૭
૫૮૫૧૭ ૧૭ મનહર પરા હરીયાણી કલપેશભાઈ ઘનશ્યામભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 3 ૫૪૯૨૬
૫૩૩૭૬ ૧૭ મનહર પરા ઢાપા મેઘજીભાઈ ભીખાભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 3 ૫૪૯૧૮
૫૩૩૭૫ ૧૭ મનહર પરા ઘાયા તેર્લબેન ભીખાભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 1 ૫૪૯૨૧
૫૩૩૭૪ ૧૭ મનહર પરા ઘાયા ચદં્રશેભાઈ ભાણાભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 2 ૫૪૯૨૨
૫૩૯૫૮ ૧૭ મનહર પરા જોગરાણા જલાભાઈ ઘઘૂાભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 2 ૫૪૯૨૩
૫૫૬૫૪ ૧૭ મનહર પરા બારીયા બાબલભાઈ આલાભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 7 ૫૪૯૨૪
૫૪૭૪૯ ૧૭ મનહર પરા નાકેચા મેહલલભાઈ માલાભાઈ મનહરપરા મફતીયલં 9 ૫૪૯૨૫
૫૩૭૭૦ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે જમોર જયસલખભાઈ બાબલભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૪૪૯
૫૪૪૮૭ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે દેગામા ધીરલભાઈ મોહનભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૪૫૧
૫૭૯૧૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સાખેકી સામતંભાઈ ભીમાભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૪૫૦
૫૭૭૭૫ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સરવૈયા ગોરધનભાઈ નાજાભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૪૫૨
૫૭૯૭૬ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સાબરીયા સામતભાઈ ગેલાભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૪૪૩
૫૭૯૭૦ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સાબરીયા ચોધાભાઈ ગેલાભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૪૫૪
૫૭૯૭૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સાબરીયા ધીરલભાઈ ગેલાભાઈ મફતીયા પલરા 7 ૫૫૪૫૫
૫૭૭૭૩ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સરવૈયા ખોર્ાભાઈ ત લરાભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૪૫૬
૫૨૯૮૭ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ખોરાણી ભનાભાઈ વેલાભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૪૫૭
૫૪૭૨૦ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે નગવાર્ીયા ઘનશ્યામભાઈ મનજીભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૪૫૯
૫૭૪૧૦ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વાલાણી સજંયભાઈ માનસીંગભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૪૬૦
૫૭૨૯૪ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વાઘેલા કાળાભાઈ નાનજીભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૪૬૧
૫૭૯૪૦ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સાથળીયા રામસીંગભાઈ પે્રમજીભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૪૫૩
૫૬૭૩૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે રાઠોર્ ચનાભાઈ નાનજીભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૪૪૧
૫૬૮૦૭ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે રાઠોર્ મયલરભાઈ ચનાભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૪૨૯
૫૭૯૫૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સાપરીયા ભરતભાઈ પે્રમજીભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૪૩૨
૫૫૦૮૯ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે પરમાર જ્યતંીભાઈ લાખલભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૪૨૫
૫૫૧૫૦ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે પરમાર ભાવેશભાઈ જયતંીભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૪૨૬
૫૫૦૫૬ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે પરમાર કાળુભાઈ બટલકભાઈ મફતીયા પલરા 8 ૫૫૪૨૮
૫૪૨૮૪ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ર્ાભી ભલપતભાઈ અવસલભાઈ મફતીયા પલરા 8 ૫૫૪૩૦
૫૨૪૨૦ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ઉધરેજીયા કદલીપભાઈ શીવાભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૪૩૧
૫૨૪૯૩ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે કંકલર્ીયા ઓઘળભાઈ લીલાભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૪૨૭
૫૨૭૪૫ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે કાપર્ીયા કદનેશભાઈ વેલજીભાઈ મફતીયા પલરા 7 ૫૫૪૩૩
૫૨૭૪૬ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે કાપર્ીયા પ્રકાશભાઈ વેલજીભાઈ મફતીયા પલરા 7 ૫૫૪૩૪
૫૭૮૨૩ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સરવૈયા સવજીભાઈ ભવાનભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૪૩૫
૫૭૮૨૬ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સરવૈયા સામતભાઈ સવજીભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૪૪૨
૫૭૮૦૮ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સરવૈયા નીમલબેન મનસલખભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૪૪૦
૫૭૮૨૭ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સરવૈયા હમીરભાઈ સવશીભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૪૩૯
૫૮૩૮૭ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સોલકંી રવજીભાઈ જીવાભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૪૩૮
૫૮૩૨૯ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સોલકંી બકલલભાઈ રવજીભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૪૩૭
૫૭૩૩૯ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વાઘેલા વવઠ્ઠલભાઈ ર્ાહ્યાભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૪૩૬
૫૭૩૦૯ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વાઘેલા પ્રતાપભાઈ વવઠ્ઠલભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૪૬૨
૫૫૮૫૮ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ભાટી પોપટભાઈ ભીખાભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૫૨૬
૫૭૨૮૮ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વાઘેલા ઉમેશભાઈ વવઠ્ઠલભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૫૧૦
૫૬૮૦૩ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે રાઠોર્ મનસલખભાઈ રત્નાભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૫૨૪
૫૮૩૮૦ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સોલકંી રમેશભાઈ નાથાભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૫૩૮
૫૮૨૪૯ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સોલકંી અશોકભાઈ છગનભાઈ મફતીયા પલરા 7 ૫૫૫૨૨
૫૭૬૩૭ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે શીરોર્ીયા ભલપતભાઈ શાતાભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૫૨૧
૫૭૬૩૫ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે શીરોર્ાયા લક્ષમણભાઈ ભીખાભાઈ મફતીયા પલરા 7 ૫૫૫૨૦
૫૭૬૩૬ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે શીરોર્ીયા ભલપતભાઈ કહરાભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૫૧૯
૫૨૭૩૬ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે કાપર્ા વેલાભાઈ ભીખાભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૪૬૭
૫૨૭૩૫ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે કાપર્ા લાબાભાઈ વેલાભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૫૧૭
૫૨૭૩૩ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે કાપર્ા કાનાભાઈ વેલાભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૪૫૮
૫૨૭૩૪ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે કાપર્ા મામૈયાભાઈ વેલાભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૫૧૫
૫૬૧૫૯ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે મલઘંવા ઘલઘાભાઈ કાળાભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૫૧૪
૫૬૧૬૫ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે મલઘંવા વવરમભાઈ ઘલધાભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૫૪૪
૫૬૧૬૨ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે મલઘંવા ભાવેશભાઈ ઘલધાભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૫૧૨
૫૩૭૬૮ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે જમોર્ હકાભાઈ વાલજીભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૫૨૫
૫૩૨૮૨ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ગોહલે લાભલબેન ગારં્ાભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૫૨૩
૫૭૯૩૮ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સાથળીયા પે્રમજીભાઈ છગનભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૫૫૭
૫૮૧૮૩ ૧૭ મનસા નગર સોનલા જગાભાઈ ભોજાભાઈ મનસાનગર 6 ૫૪૭૫૧
૫૭૩૫૨ ૧૭ સાગરનગર વાછાણી કદલીપભાઈ જસમતભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૦૭૦
૫૬૯૩૭ ૧૭ સાગરનગર રામાવત કાનાભાઈ ધનજીભાઇ સાગરનગર 2 ૫૮૦૭૧
૫૩૦૪૭ ૧૭ સાગરનગર ગદાગરા સલરેશભાઈ ઙાહયાભાઇ સાગરનગર 3 ૫૮૦૭૨
૫૩૦૪૯ ૧૭ સાગરનગર ગધગર જયેશભાઈ સલરેળભાઇ સાગરનગર 2 ૫૮૦૭૩
૫૪૧૧૭ ૧૭ સાગરનગર ટમારીયા લાખાભાઈ સોમભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૦૭૪
૫૮૪૯૩ ૧૭ સાગરનગર હરણ ગોવવિંદભાઈ સોમાભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૦૭૫
૫૩૬૮૨ ૧૭ સાગરનગર છનીયારા ભીખલભાઈ ભલરાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૦૭૬
૫૩૬૮૦ ૧૭ મનસા નગર છનીયારા કકશોરભાઈ ભીખલભાઈ મનસાનગર 6 ૫૪૭૪૩
૫૩૬૭૯ ૧૭ સાગરનગર છનીપારા રાજેશભાઈ ભીખલભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૦૭૭
૫૭૭૯૭ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સરવૈયા મનસલખભાઈ વશરામભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૫૫૬
૫૫૯૪૭ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે મકવાણા ગોરધનભાઈ જયરામભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૫૪૭
૫૭૭૮૬ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સરવૈયા બીજલભાઈ ભલાભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૫૩૯
૫૭૭૭૦ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સરવૈ.યા ભલાભાઈ હરજીભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૫૪૯



૫૭૭૯૬ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સરવૈયા મનસલખભાઈ ભલાભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૫૫૦
૫૨૪૯૯ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે કલકર્ીયા પે્રમજીભાઈ ર્ાહ્યાભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૫૫૧
૫૭૯૦૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સાકરીયા મનસલખભાઈ ઘલસાભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૫૫૨
૫૭૮૮૮ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સાકરીયા જીલ્લબેન ઘલસાભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૫૫૩
૫૨૫૦૪ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે કલકર્ીયા હકાભાઈ નાનજીભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૫૫૪
૫૭૪૦૭ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વાલાણી માનસીંગભાઈ ઠાકરશીભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૫૫૫
૫૬૭૮૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે રાઠોર્ બચલભાઈ ર્ાહ્યાભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૫૧૧
૫૬૮૨૦ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે રાઠોર્ રઘલભાઈ બચલભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૪૭૩
૫૬૮૨૫ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે રાઠોર્ રણજીતભાઈ બચલભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૪૮૪
૫૫૦૪૯ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે પરમાર કરશનભાઈ હમીરભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૪૮૩
૫૫૦૪૪ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે પરમાર ઉમેશભાઈ કરશનભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૪૮૧
૫૫૦૪૩ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે પરમાર ઉદયભાઈ કરશનભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૪૯૭
૫૬૮૦૬ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે રાઠોર્ મનોજભાઈ કરશનભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૫૦૯
૫૬૮૬૮ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે રાઠોર્ સજંયભાઈ કરશનભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૪૯૫
૫૨૮૦૪ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે કાવેરીયા પ્રવીણભાઈ બચલભાઈ મફતીયા પલરા 11 ૫૫૪૯૪
૫૭૯૩૫ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સાથણીયા રમેશભાઈ પે્રમજીભાઈ મફતીયા પલરા 8 ૫૫૪૯૩
૫૮૨૫૭ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સોલકંી કમલેષભાઈ રવજીભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૪૯૨
૫૮૪૧૦ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સોલકંી વવજયભાઈ રવજીભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૪૯૧
૫૮૦૦૯ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સાયરા છગનભાઈ કરમશીભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૪૯૦
૫૬૭૯૫ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે રાઠોર્ ભરતભાઈ ચનાભાઈ મફતીયા પલરા 7 ૫૫૪૮૯
૫૮૩૧૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સોલકંી કદલીપભાઈ પોપટભાઈ મફતીયા પલરા 6 ૫૫૪૮૮
૫૮૩૬૬ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સોલકંી મહશેભાઈ પોપટભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૪૮૭
૫૮૩૩૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સોલકંી બાબલભાઈ છગનભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૪૮૬
૫૮૪૦૯ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સોલકંી વવજયભાઈ બાબલભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૪૯૯
૫૮૩૧૩ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સોલકંી ધમેશભાઈ બાબલભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૫૦૦
૫૮૩૮૨ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સોલકંી રમેશભાઈ ભનલભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૫૦૧
૫૭૬૩૮ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે શીરોર્ીયા લક્ષ્મીબેન ધીરલભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૫૦૨
૫૬૯૦૬ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે રાતળીયા રતાભાઈ વાહાભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૫૦૩
૫૬૩૩૪ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે મેવાર્ા ચોથાભાઈ જીવાભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૫૦૪
૫૬૩૩૫ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે મેવાર્ા જાદવભાઈ ચોથાભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૫૦૫
૫૬૩૩૨ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે મેવાર્ા કરણભાઈ ચોથાભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૫૦૬
૫૬૩૩૯ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે મેવાર્ા વવરમભાઈ દેવાભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૫૦૭
૫૪૯૦૨ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે પર્સારીયા સવાભાઈ વીભાભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૪૭૫
૫૪૯૦૩ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે પર્સારીયા હરજીભાઈ સવાભાઈ મફતીયા પલરા 3 ૫૫૪૯૮
૫૪૯૦૦ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે પર્સારીયા રાજાભાઈ સવાભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૪૯૬
૫૪૮૯૭ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે પર્સારીયા ગભરલભાઈ સવાભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૪૬૪
૫૭૯૪૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે સાથળીયા વલલભભાઈ પે્રમજીભાઈ મફતીયા પલરા 5 ૫૫૪૬૫
૫૩૦૮૯ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ગમારા સવાભાઈ સામતભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૪૬૬
૫૩૦૭૨ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ગમારા પ્રવીણભાઈ સવાભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૪૬૮
૫૩૦૬૭ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ગમારા જગદીશભાઈ સવાભાઈ મફતીયા પલરા 4 ૫૫૪૬૯
૫૩૦૮૬ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે ગમારા વવક્રમભાઈ સવાભાઈ મફતીયા પલરા 2 ૫૫૫૧૩
૫૪૦૭૭ ૧૭ સાગરનગર ઝાલા બળવતં વસિંહ વસવલભા સાગરનગર 4 ૫૮૦૯૩
૫૨૯૦૮ ૧૭ સાગરનગર ખાચર પાશલબેન ધીરલભાઇ સાગરનગર 3 ૫૮૦૮૯
૫૬૩૮૦ ૧૭ સાગરનગર માઙેતા મગનભાઈ નાનજીભાઇ સાગરનગર 3 ૫૮૦૯૦
૫૪૭૮૩ ૧૭ સાગરનગર નીમાવત પ્રવવણભાઈ બેચરભાઇ સાગરનગર 6 ૫૮૦૯૧
૫૩૬૮૪ ૧૭ સાગરનગર છનીયારા કહતેશભાઈ ભીખલભાઇ સાગરનગર 2 ૫૮૧૩૪
૫૩૨૨૭ ૧૭ સાગરનગર ગોહલે અનલરલધ્ધવસિંહ કીરીટવસિંહ સાગરનગર 4 ૫૮૦૭૯
૫૮૪૪૫ ૧૭ સાગરનગર સોવાબા સલરેશભાઈ પરસોતમભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૧૫૦
૫૭૬૪૯ ૧૭ મનસા નગર સગપરીયા મોહનભાઈ ધરમભાઈ મનસાનગર 6 ૫૪૮૦૨
૫૭૬૫૯ ૧૭ સાગરનગર સત્રોટીયા જેસીંગભાઈ સલરાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૧૫૧
૫૭૬૫૮ ૧૭ સાગરનગર સટરોટયૂા જનકભાઈ જોસીગભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૧૫૨
૫૫૮૬૨ ૧૭ મનસા નગર ભાર્ોલીયા નરવસિંહભાઈ સવજીભાઈ મનસાનગર 6 ૫૪૭૯૮
૫૮૧૯૮ ૧૭ સાગરનગર સોમાણી સોમાભાઈ ધરમવસિંહ સાગરનગર 8 ૫૮૧૫૪
૫૮૧૯૬ ૧૭ સાગરનગર સોમાણી જેસીંગભાઈ ધરમવસિંગભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૧૫૫
૫૬૯૩૧ ૧૭ સાગરનગર રામાણી ઉમેશભાઈ ગાઙંલભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૧૫૯
૫૬૯૩૦ ૧૭ સાગરનગર રામણી ગાડલભાઈ વાલજીભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૧૬૨
૫૮૫૩૭ ૧૭ મનસા નગર હાયલીયા ગોરધનભાઈ જીણાભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૭૮૧
૫૩૦૯૪ ૧૭ મનસા નગર ગરીયા દલપતભાઈ ગાડલભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૭૮૨
૫૮૪૧૬ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી વીરજીભાઈ અમરવસિંહ સાગરનગર 7 ૫૮૧૪૯
૫૮૪૩૯ ૧૭ મનસા નગર સોલકંી હરેશભાઈ વવરજીભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૭૯૬
૫૩૩૯૦ ૧૭ સાગરનગર ચલઙાસમા ગોવવિંદભાઈ જીવરાજભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૧૩૭
૫૮૩૦૩ ૧૭ મનસા નગર સોલકી દલસલખભાઈ પાચાભાઈ મનસાનગર 6 ૫૪૭૭૪
૫૮૨૬૮ ૧૭ મનસા નગર સોલકંી કકશોરભાઈ પાચાભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૭૮૭
૫૮૩૬૧ ૧૭ મનસા નગર સોલકંી મનસલખભાઈ પાચાભાઈ મનસાનગર 6 ૫૪૭૮૮
૫૮૨૮૨ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી ચદલ ંભાઈ ભલાભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૦૨૪
૫૮૨૬૬ ૧૭ મનસા નગર સોલકંી કકશોરભાઈ ચદંલભાઈ મનસાનગર 6 ૫૪૭૯૦
૫૮૨૬૫ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી કકશોરભાઈ કાનાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૦૪૩
૫૬૯૮૭ ૧૭ મનસા નગર લકલમ સલરેશભાઈ હરજીભાઈ મનસાનગર 6 ૫૪૭૯૨
૫૬૯૯૩ ૧૭ સાગરનગર લખલમ વવજયભાઈ હરજીભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૦૪૯
૫૬૯૮૩ ૧૭ સાગરનગર લકલમ મનીષભાઈ હરજીભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૦૩૯
૫૬૯૮૧ ૧૭ સાગરનગર નકલમ દીનેશભાઈ હરજીભાઈ સાગરનગર 5 ૫૮૧૭૬
૫૬૯૮૨ ૧૭ સાગરનગર લકલમ બબીબેન હરજીભાઇ સાગરનગર 1 ૫૮૦૫૯
૫૬૯૮૬ ૧૭ સાગરનગર લકલમ સજંયભાઈ સલરેશભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૦૫૫
૫૬૬૬૩ ૧૭ મનસા નગર રાજગર રમેશભાઈ ઉકાભાઈ મનસાનગર 6 ૫૪૭૩૯



૫૭૧૧૨ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા અનલબેન ભાઇચદંભાઇ સાગરનગર 1 ૫૮૦૫૨
૫૭૦૮૭ ૧૭ મનસા નગર વઢીયાણા મનલભાઈ ભાઈચદં3 મનસાનગર 5 ૫૪૭૯૩
૫૮૩૭૨ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી મોતીબેન મેનજીભાઇ સાગરનગર 1 ૫૮૦૪૬
૫૩૨૨૨ ૧૭ સાગરનગર ગોસ્વામી સલનીલપલરી અરવવદપલરી સાગરનગર 4 ૫૮૦૪૪
૫૫૫૬૫ ૧૭ મનસા નગર બાટીયા મયપતભાઈ ખલમાભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૭૯૧
૫૫૫૬૪ ૧૭ સાગરનગર બાટીયા ઉમેશભાઈ ખલમાભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૦૪૧
૫૪૭૩૫ ૧૭ મનસા નગર નદીપાપરા નરશીભાઈ ભીમજીભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૭૮૯
૫૬૬૮૪ ૧૭ મનસા નગર રાજૈયા દેવરાજ વાલાભાઈ મનસાનગર 6 ૫૪૭૮૫
૫૬૬૮૫ ૧૭ સાગરનગર રાજૈયા સોનાબેન વાલાભાઇ સાગરનગર 1 ૫૮૧૨૨
૫૬૪૬૩ ૧૭ સાગરનગર માલવવયા વવપલલભાઈ રાઘવજીભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૧૩૩
૫૮૩૪૦ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી ભરતભાઈ ચદંલભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૧૩૧
૫૮૨૮૯ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી ચમનભાઈ ચદંલભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૧૩૦
૫૭૦૬૫ ૧૭ સાગરનગર શેરી ન-ં૬ વઢીયારા ગલાલભાઈ બાર્લભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૧૨૯
૫૭૦૬૪ ૧૭ સાગરનગર વઙીયારા કકશનભાઈ ગલાલભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૧૨૭
૫૭૦૬૩ ૧૭ સાગરનગર વઙીયારા કનલભાઈ ગલાલભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૧૬૩
૫૭૦૬૬ ૧૭ મારં્ાડલગર વઙીયાળ મનોજભાઈ ગલાલભાઇ સાગર નગર 3 ૫૬૧૭૮
૫૨૮૪૬ ૧૭ મનસા નગર કોળી કદનેશભાઈ સોમાભાઈ મનસાનગર 6 ૫૪૭૪૮
૫૭૦૯૬ ૧૭ સાગરનગર વઢીયાર દશરથભાઈ રામજીભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૦૬૯
૫૭૨૩૩ ૧૭ સાગરનગર વઢીયાળા મનલભાઈ રામજીભાઈ સાગરનગર 7 ૫૮૦૬૮
૫૭૨૦૨ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા રાર્લભાઈ રામજીભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૧૦૬
૫૨૬૭૬ ૧૭ સાગરનગર કલવરીયા રાર્લભાઈ માલાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૧૦૮
૫૮૩૧૯ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી નાનજીભાઈ ભામાભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૦૮૧
૫૮૪૧૪ ૧૭ મનસા નગર સોલકંી વવનલભાઈ વવરજીભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૭૬૦
૫૩૨૭૦ ૧૭ સાગરનગર ગોહલે મનલભાઈ વવટ્ટલભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૧૧૮
૫૩૨૩૧ ૧૭ સાગરનગર ગોહલે કલપેશભાઈ મનલભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૧૧૭
૫૭૦૯૦ ૧૭ સાગરનગર વઢીયાર કેતનભાઈ શામજીભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૧૧૬
૫૨૯૬૨ ૧૭ સાગરનગર ખાભવીયા ધીરલભાઈ ભીખાભાઈ સાગર નગર 3 ૫૮૧૧૫
૫૭૩૭૩ ૧૭ સાગરનગર વાધેલા દીવ્યેશભાઈ ચનાભાઈ સાગર નગર 3 ૫૮૧૧૪
૫૨૬૧૪ ૧૭ મનસા નગર કરથોળા ગોબાભાઈ વેલાભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૭૬૮
૫૭૩૭૦ ૧૭ સાગરનગર વાણીયા કાન્દ્તીભાઈ સલખાભાઈ સાગર નગર 3 ૫૮૧૧૩
૫૭૦૮૬ ૧૭ સાગરનગર વઢીયાણા ભલપનભાઈ કાનતીભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૧૧૨
૫૭૨૩૪ ૧૭ સાગરનગર વઢીયાળા રમેશભાઈ ર્લમાભાઈ સાગરનગર 7 ૫૮૧૧૦
૫૫૦૨૩ ૧૭ સાગરનગર પ્રજાપતી મહશેભાઈ કકશનભાઈ મનસાનગર 5 ૫૮૧૦૯
૫૨૮૬૬ ૧૭ સાગરનગર ખટાણા રાણાભાઈ હરદાશભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૦૯૪
૫૩૮૨૬ ૧૭ સાગરનગર જાર્ેજા રઘલભાઈ માકુઁટીગ પાકુઁ પાસે 5 ૫૮૧૨૧
૫૬૬૩૦ ૧૭ સાગરનગર રાઉમા ર્લમાભાઈ મામદભાઈ મનસાનગર 5 ૫૮૧૦૫
૫૩૧૨૩ ૧૭ સાગરનગર ગીર્ા ભલપદભાઈ સાદલભાઈ મનસાનગર 5 ૫૮૧૦૪
૫૩૧૧૧ ૧૭ સાગરનગર ગાઙા માસલબેન સાદલભાઇ સાગરનગર 1 ૫૮૧૦૩
૫૪૭૭૯ ૧૭ સાગરનગર વનમાવત હષુઁદભાઈ બેચરભાઇ સાગરનગર 3 ૫૮૧૦૨
૫૫૭૯૭ ૧૭ સાગરનગર ભટ્ટી પ્રભાબેન પરસોતમભાઇ સાગરનગર 1 ૫૮૧૦૧
૫૫૮૫૬ ૧૭ સાગરનગર ભાગંરા બામાભાઈ સગંરામભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૧૦૦
૫૨૮૨૫ ૧૭ સાગરનગર કોટંચા મનસલખભાઈ વવટ્ટલભાઇ સાગરનગર 3 ૫૮૦૯૯
૫૪૭૪૬ ૧૭ સાગરનગર નળીયાપરા ગોમતીબેન ગોપાલભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૦૯૮
૫૨૫૭૧ ૧૭ સાગરનગર કથીકરયા રશ્મીતભાઈ દામજીભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૦૯૬
૫૭૭૦૦ ૧૭ સાગરનગર સભાર્ જેઠાભાઈ મેરાભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૧૪૫
૫૭૬૯૯ ૧૭ સાગરનગર સભાઙ હતયબેન મેરાભાઇ સાગરનગર 1 ૫૮૧૧૯
૫૪૭૭૨ ૧૭ સાગરનગર વનમાવત કદનેશભાઈ મોહનલાલ સાગરનગર 4 ૫૮૦૮૪
૫૫૯૯૧ ૧૭ સાગરનગર મકવાણા કદલીપભાઈ દામજીભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૦૮૫
૫૮૩૯૬ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી રામજીભાઈ રાસીંગભાઈ સાગરનગર 7 ૫૮૦૮૬
૫૮૨૭૩ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી ગોપાલભાઈ મગનભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૦૮૭
૫૮૨૮૬ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી ચનાભાઈ ઘલઘાભાઈ મનસાનગર 5 ૫૮૦૮૮
૫૮૪૦૬ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી વવક્રમભાઈ ધલધાભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૧૫૩
૫૮૩૧૨ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી ધલધાભાઈ ઙાહ્યાભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૧૫૬
૫૭૪૧૪ ૧૭ સાગરનગર વાળા અશોકભાઈ મનજીભાઈ મનસાનગર 5 ૫૮૧૫૭
૫૪૧૮૧ ૧૭ સાગરનગર ઠાકોર ભાવેશભાઈ જીવણભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૧૫૮
૫૮૨૮૮ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી ચનાભાઈ ભવાનભાઈ સાગરનગર 7 ૫૮૧૬૦
૫૮૧૭૬ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી મનોજભાઈ તળશીભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૧૪૭
૫૮૪૪૪ ૧૭ સાગરનગર સોવેથીયા વવજયભાઈ પાચંાભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૧૬૪
૫૪૯૭૧ ૧૭ સાગરનગર પઢીયાર દેવાભાઈ મફાભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૧૬૫
૫૭૧૯૦ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા મહશેભાઈ પરસોતમભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૧૬૬
૫૭૧૦૧ ૧૭ સાગરનગર વઢીયાર નારણભાઈ મફાભાઈ સાગરનગર 7 ૫૮૧૬૭
૫૭૧૭૬ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા મગંળભાઈ મફાભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૧૬૮
૫૪૯૭૦ ૧૭ સાગરનગર પઢીયાર કાનજીભાઈ મફાભાઈ મનસાનગર 5 ૫૮૧૬૯
૫૪૯૭૪ ૧૭ સાગરનગર પઢીયાર મફાભાઈ મગનભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૧૭૦
૫૪૯૭૬ ૧૭ સાગરનગર પઢીયાર વવરમભાઈ કેશાભાઇ સાગરનગર 3 ૫૮૧૭૧
૫૭૩૩૮ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા વાલજીભાઈ રેવાભાઇ સાગરનગર 3 ૫૮૧૭૨
૫૭૧૦૮ ૧૭ સાગરનગર વઢીયાર લખમણભાઈ તરશીભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૧૭૩
૫૭૨૮૫ ૧૭ સાગરનગર વાઘેલા અમરતભાઈ વાલજીભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૧૭૪
૫૭૧૪૩ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા તરશીભાઈ ઊઠાભાઇ સાગરનગર 1 ૫૮૧૩૬
૫૭૧૦૯ ૧૭ સાગરનગર વઢીયાર લાધલભાઈ ણ સાગરનગર 4 ૫૮૧૬૧
૫૪૫૧૨ ૧૭ સાગરનગર દલધરેજીયા ભરતભાઈ રૂપદાસ સાગર નગર 2 ૫૮૧૨૩
૫૫૯૦૧ ૧૭ સાગરનગર ભોજક ભરતભાઈ કાથળભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૧૨૫
૫૫૯૦૦ ૧૭ સાગરનગર ભોજક પ્રતાપભાઈ કાથળભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૧૨૬
૫૫૯૦૩ ૧૭ સાગરનગર ભોજક રણલભાઈ જેઠરભાઈ મનસાનગર 5 ૫૮૧૨૮



૫૫૯૦૨ ૧૭ સાગરનગર ભોજક મનલભાઈ જેઠલરભાઇ સાગરનગર 3 ૫૮૧૩૫
૫૨૩૬૪ ૧૭ સાગરનગર આઙેસરા નરેશભાઈ ચદંલભાઇ સાગરનગર 3 ૫૮૧૩૮
૫૨૯૧૪ ૧૭ સાગરનગર ખાચર રવલભાઈ વાસકલરભાઉ સાગરનગર 3 ૫૮૧૩૯
૫૩૯૭૯ ૧૭ સાગરનગર જોગરાણા લખીબેન વેલાભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૧૪૦
૫૨૩૨૮ ૧૭ સાગરનગર અજાગીયા ચદલ ંભાઈ નાનજીભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૧૪૧
૫૪૧૨૪ ૧૭ સાગરનગર ટીલાવત ભરતભાઈ ગણપતભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૧૪૨
૫૪૧૨૫ ૧૭ સાગરનગર ટીલાવર મનોજભાઈ ગણપતભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૧૪૩
૫૭૦૮૫ ૧૭ સાગરનગર વઢીયાણા પ્રવવણભાઈ જકશીભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૧૪૪
૫૭૦૮૪ ૧૭ સાગરનગર વઢીયાણા દીવીબેન દઠશીભાઇ સાગરનગર 1 ૫૮૦૪૨
૫૮૧૭૨ ૧૭ સાગરનગર સોઢાતર ઉમેશભાઈ અભેસીગભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૧૪૬
૫૨૬૦૬ ૧૭ સાગરનગર કલમાર અશોકભાઈ ચદંરબાનભાઈ મનસાનગર 5 ૫૮૦૯૨
૫૭૭૯૫ ૧૭ સાગરનગર સરવૈયા મનલભાઈ મોહનભાઇ સાગરનગર 3 ૫૮૧૭૫
૫૭૮૨૧ ૧૭ સાગરનગર સરવૈયા સલનીલભાઈ મતલભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૦૪૦
૫૨૮૭૪ ૧૭ સાગરનગર ખટાલા પલરીબેન હરદાસભાઇ સાગરનગર 1 ૫૭૯૮૫
૫૩૮૦૩ ૧૭ સાગરનગર જાઙેજા રણજીત સીંગ વાઘલભાઇ સાગરનગર 3 ૫૭૯૮૬
૫૩૭૦૧ ૧૭ સાગરનગર જઙેજા સમર્લબા વાઘલભાઇ સાગરનગર 1 ૫૭૯૮૭
૫૪૮૧૮ ૧૭ સાગરનગર પટેલ પઙંીતભાઈ મનલભાઇ સાગરનગર 4 ૫૭૯૮૮
૫૫૦૧૮ ૧૭ સાગરનગર પ્રજાપતી કદનેશભાઈ કકશનભાઈ3 સાગરનગર 8 ૫૭૯૮૯
૫૨૩૩૧ ૧૭ સાગરનગર અંર્લેક્ષ્વરીયા ભાવેશભાઈ મોહનભાઈ સાગરનગર 6 ૫૭૯૯૧
૫૬૨૬૭ ૧૭ સાગરનગર મેર મલકેશભાઈ વાઘજીભાઇ સાગરનગર 3 ૫૭૯૯૨
૫૫૫૫૫ ૧૭ સાગરનગર બસીયા અનકભાઈ ભાલભાઇ સાગરનગર 4 ૫૭૯૯૩
૫૩૨૫૨ ૧૭ સાગરનગર ગોહલે નાનલભાઈ પોલાભાઇ સાગરનગર 1 ૫૭૯૯૪
૫૩૨૬૯ ૧૭ સાગરનગર ગોહલે મનજીભાઈ પોલાભાઇ સાગર નગર 2 ૫૭૯૯૫
૫૩૯૦૯ ૧૭ સાગરનગર જાપઙા ઉકાભાઈ સામતભાઇ સાગરનગર 3 ૫૮૦૧૧
૫૪૦૭૦ ૧૭ સાગરનગર ઝાલા નટલભાઈ શીવલભાઇ સાગરનગર 3 ૫૭૯૯૭
૫૪૦૮૯ ૧૭ સાગરનગર ઝાલા યલવરાજભાઈ નટલભાઇ સાગર નગર 2 ૫૭૯૮૪
૫૪૭૭૦ ૧૭ સાગરનગર વનમાવત આશાબેન મોહનભાઇ સાગરનગર 1 ૫૮૦૦૦
૫૪૦૫૪ ૧૭ સાગરનગર ઝાલા અજીતવસિંહ શીવલભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૦૦૧
૫૬૨૫૯ ૧૭ સાગરનગર મેર જગદીશભાઈ જીવરાજભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૦૦૨
૫૪૭૪૭ ૧૭ સાગરનગર નળીયાપરા સલરેશભાઈ વેલજીભાઈ મનસાનગર 5 ૫૮૦૦૩
૫૪૬૩૯ ૧૭ સાગરનગર ધાધંલ ભગલભાઈ રાવતભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૦૦૫
૫૬૨૫૮ ૧૭ સાગરનગર મેર ચનાભાઈ દેવાભાઈ સાગરનગર 7 ૫૮૦૦૬
૫૨૯૧૮ ૧૭ સાગરનગર ખાચર શીવજીભાઈ પીઠલભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૦૦૮
૫૨૯૦૬ ૧૭ સાગરનગર ખાચર જીવતીબેન હકાભાઇ સાગરનગર 1 ૫૮૦૧૦
૫૬૮૦૫ ૧૭ સાગરનગર રાઠોર્ મનીષભાઈ બચલભાઈ મનસાનગર 5 ૫૭૯૭૦
૫૨૬૭૪ ૧૭ સાગરનગર કલવરીયા રાર્લભાઈ જયતંીભાઈ3 સાગરનગર 6 ૫૭૯૬૮
૫૮૩૨૬ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી પ્રવવણભાઈ નાનજીભાઇ સાગરનગર 3 ૫૭૯૬૦
૫૩૩૪૦ ૧૭ સાગરનગર ઘઘાણીયા હરચદંભાઈ દેવજીભાઇ સાગરનગર 3 ૫૭૯૫૮
૫૩૩૩૭ ૧૭ સાગરનગર ઘઘાણીયા રમેશભાઈ હરચદંભાઇ સાગરનગર 3 ૫૭૯૫૯
૫૪૬૧૭ ૧૭ સાગરનગર ધધંાણાયા અમરતભાઈ હરચદંભાઇ સાગરનગર 4 ૫૭૯૬૯
૫૩૩૩૬ ૧૭ સાગરનગર ઘઘાણીયા નટલભાઈ હરચદભાઇ સાગરનગર 3 ૫૭૯૬૪
૫૩૩૩૫ ૧૭ સાગરનગર ઘઘંાણીયા દશરથભાઈ હરચદંભાઈ મનસાનગર 5 ૫૭૯૬૫
૫૨૯૯૬ ૧૭ સાગરનગર ગલજરવાર્ીયા જ્યતંીભાઈ જોમાભાઈ સાગરનગર 6 ૫૭૯૬૬
૫૭૧૨૧ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા કનલભાઈ ર્લમાભાઈ સાગરનગર 7 ૫૭૯૬૭
૫૭૦૯૧ ૧૭ સાગરનગર વઢીયાર કનલભાઈ કેશાભાઈ સાગરનગર 6 ૫૭૯૬૩
૫૭૦૮૯ ૧૭ સાગરનગર વઢીયાર અમરતભાઈ ઙાહ્યાભાઇ સાગરનગર 4 ૫૭૯૮૩
૫૭૧૦૩ ૧૭ સાગરનગર વઢીયાર ભગવાનભાઈ રેવાભાઇ સાગરનગર 4 ૫૭૯૭૧
૫૭૨૧૦ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા લીલાબેન રમેશભાઇ સાગરનગર 1 ૫૭૯૬૧
૫૭૩૫૮ ૧૭ સાગરનગર વાજંા મનોજભાઈ નટલભાઈ મનસાનગર 5 ૫૭૯૭૨
૫૨૮૯૬ ૧૭ સાગરનગર ખરાણા રાજાભાઈ હર્ાસભાઈ મનસાનગર 5 ૫૭૯૭૩
૫૨૬૫૧ ૧૭ સાગરનગર કળોતરા રતનાભાઈ સાગંાભાઈ મનસાનગર 5 ૫૭૯૭૪
૫૨૬૫૮ ૧૭ સાગરનગર કળોતરા નથીબેન સાગંાભાઇ સાગરનગર 1 ૫૭૯૭૫
૫૨૬૫૦ ૧૭ સાગરનગર કલળેતરા બાચરભાઈ સાગંાભાઈ મનસાનગર 5 ૫૭૯૭૬
૫૪૫૧૩ ૧૭ સાગરનગર દલધરેજીયા રૂપદાસ હરીદાસ સાગર નગર 2 ૫૭૯૭૭
૫૪૫૦૪ ૧૭ સાગરનગર દલધરેજીયા ઘનશ્યામભાઈ રૂપદાસ સાગરનગર 4 ૫૭૯૭૯
૫૪૧૨૩ ૧૭ સાગરનગર ટીલાવત જયાબેન ગણપતદાસ સાગરનગર 1 ૫૭૯૮૦
૫૨૩૩૩ ૧૭ સાગરનગર અઢેરીયા મોહનભાઈ કાનાભાઇ સાગર નગર 2 ૫૭૯૮૧
૫૪૯૬૧ ૧૭ સાગરનગર પઢેરીયા શૈલેષભાઈ મોહનભાઇ સાગરનગર 4 ૫૭૯૯૮
૫૪૩૧૫ ૧૭ સાગરનગર ર્ાભી કહનેશભાઈ બાબલભાઈ મનસાનગર 5 ૫૮૦૦૯
૫૬૦૩૦ ૧૭ સાગરનગર મકવાણા ભરતભાઈ ગોંવીદભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૦૪૭
૫૮૩૪૨ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી ભરતભાઈ દાનવસિંહ સાગરનગર 7 ૫૮૦૪૮
૫૩૯૧૧ ૧૭ સાગરનગર જાપર્ા ભગવાનભાઈ સામતંભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૦૫૦
૫૪૯૬૨ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી સલનીલભાઈ હસમલખભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૦૬૬
૫૫૩૧૩ ૧૭ સાગરનગર પાટર્ીયા અમતૃભાઇ કાનજીભાઇ સાગરનગર 6 ૫૮૦૫૪
૫૫૩૧૧ ૧૭ સાગરનગર પાટઙીયા જયાબેન કાનજીભાઇ સાગરનગર 1 ૫૮૦૫૬
૫૫૩૧૨ ૧૭ સાગરનગર પાટઙીયા પ્રવવણભાઈ કાનજઈભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૦૫૭
૫૬૫૯૭ ૧૭ સાગરનગર રલદાટલા શકંરભાઈ જીવાભાઇ સાગરનગર 5 ૫૮૦૫૮
૫૨૩૩૮ ૧૭ સાગરનગર અધારા કદનેશભાઈ બાબલભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૦૬૧
૫૨૩૯૭ ૧૭ સાગરનગર ઈહોરા કેશવભાઈ મોહનભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૦૬૨
૫૨૮૯૦ ૧૭ સાગરનગર ખમાણી ગલણવતંભાઈ કાળુભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૦૬૩
૫૨૪૦૦ ૧૭ સાગરનગર ઈહોરા વજીબેન છગનભાઇ સાગરનગર 1 ૫૮૦૬૪
૫૨૪૦૧ ૧૭ સાગરનગર ઈહોરા સજંયભાઈ દેવજીભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૦૫૩
૫૨૩૯૯ ૧૭ સાગરનગર ઈહોરા રામજીભાઈ છગનભાઈ મનસાનગર 5 ૫૮૦૫૧
૫૫૭૭૮ ૧૭ સાગરનગર ભખોઙીયા રઘલભાઈ ભીમજીભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૦૧૩



૫૨૪૭૫ ૧૭ સાગરનગર ઓળખીયા કકશોરભાઈ નથલભાઈ સાગરનગર 7 ૫૮૦૧૪
૫૨૪૭૧ ૧૭ સાગરનગર ઓળકીયા અશોકભાઈ નથલભાઇ સાગરનગર 1 ૫૮૦૧૫
૫૮૨૯૬ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી જયસલખભાઈ અમરવસિંહભાઈ સાગરનગર 10 ૫૮૦૧૬
૫૪૨૬૬ ૧૭ સાગરનગર ર્ાભી જ્યતંીભાઈ મનજીભાઈ સાગરનગર 7 ૫૮૦૧૭
૫૬૮૫૩ ૧૭ સાગરનગર રાઠોર્ વાલજીભાઈ તરસીભાઈ સાગરનગર 8 ૫૮૦૧૮
૫૮૪૨૦ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી શૈલેષભાઈ અમરસીહભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૦૧૯
૫૮૩૬૩ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી મનોજભાઈ ચનાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૦૨૦
૫૫૯૨૬ ૧૭ સાગરનગર મકવાણા કંચનબેન કદલીપભાઇ સાગરનગર 3 ૫૮૦૨૧
૫૮૩૪૪ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી ભરતભાઈ ભનલભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૦૨૩
૫૮૩૩૫ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી ભનલભાઈ છેલાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૦૩૮
૫૫૭૭૭ ૧૭ સાગરનગર ભખોઙીયા જીતલબેન ભીમજીભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૦૨૫
૫૩૭૬૨ ૧૭ સાગરનગર જબલ નનલભાઈ બાથ્યાભાઈ મનસાનગર 5 ૫૮૦૧૨
૫૩૭૬૩ ૧૭ સાગરનગર જબલ મગંળભાઈ નનલભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૦૨૭
૫૪૪૮૨ ૧૭ સાગરનગર દેગમા દીલીપભાઈ ગોકળભાઈ મનસાનગર 5 ૫૮૦૨૮
૫૪૪૮૬ ૧૭ સાગરનગર દેગામા જીતલભાઈ ગોકળભાઇ સાગરનગર 4 ૫૮૦૨૯
૫૩૯૦૬ ૧૭ સાગરનગર જાદવા ધનાભાઈ સોમાભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૦૩૦
૫૩૦૯૬ ૧૭ સાગરનગર ગરીયા હમેતંભાઈ ગાડંલભાઈ મનસાનગર 5 ૫૮૦૩૨
૫૩૦૯૫ ૧૭ સાગરનગર ગરીયા દલપતભાઈ ગાડંલભાઈ મનસાનગર 5 ૫૮૦૩૩
૫૩૦૯૩ ૧૭ સાગરનગર ગરીયા ગાડલભાઈ માનસલરભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૦૩૪
૫૨૪૭૦ ૧૭ સાગરનગર ઓળકકયા વવજયભાઈ નથલભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૦૩૫
૫૨૪૭૨ ૧૭ સાગરનગર ઓળકીયા જયાબેન નથલભાઇ સાગરનગર 1 ૫૮૦૩૬
૫૮૩૯૦ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી રાર્લભાઈ ભનલભાઈ મનસાનગર 5 ૫૮૦૩૭
૫૩૯૩૦ ૧૭ સાગરનગર જાભી કકશોરભાઈ વલલભભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૨૮૨
૫૭૨૧૫ ૧૭ મનસા નગર વઢીયારા વાલીબેન લશ્ક્ષ્મણભાઈ મનસાનગર 4 ૫૪૭૯૪
૫૭૧૨૦ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા ઈશ્વરભાઈ કાનજીભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૩૬૯
૫૭૨૦૧ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા રાર્લભાઈ માલાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૩૬૮
૫૭૧૪૪ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા ત લલશીભાઈ કાનજીભાઈ સાગરનગર 7 ૫૮૩૬૭
૫૭૧૮૪ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા મનસલખભાઈ ગાડંલભાઈ મનસાનગર 4 ૫૮૩૬૬
૫૭૧૨૮ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા કાનજીભાઈ બાર્લભાઇ સાગરનગર 3 ૫૮૩૬૫
૫૭૧૮૬ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા મલનીબેન કદનેશભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૩૬૪
૫૫૨૪૪ ૧૭ સાગરનગર પરમાર સજંયભાઈ નરશીભાઈ મનસાનગર 4 ૫૮૩૬૩
૫૭૧૫૪ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા દશરથભાઈ શાતંીદાશ સાગરનગર 7 ૫૮૩૫૩
૫૭૧૧૮ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા અમરતભાઈ ગગજીભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૩૬૧
૫૭૧૨૭ ૧૭ સાગરનગર વારૈયા કાવંતભાઈ મણાભાઈ મનસાનગર 4 ૫૮૩૭૦
૫૭૨૦૫ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા રાયાભાઈ દેવજીભાઈ મનસાનગર 5 ૫૮૩૫૯
૫૭૧૩૧ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા કાન્દ્તીભાઈ રવીભાઇ સાગરનગર 3 ૫૮૩૫૮
૫૭૧૪૨ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા જ્યતંીભાઈ રાયાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૩૫૭
૫૭૨૧૨ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા વેલજીભાઈ મનસલખભાઈ મનસાનગર 4 ૫૮૩૫૬
૫૮૨૪૨ ૧૭ સાગરનગર સોલકંક હશંરાજભાઈ શીધીરભાઈ સાગરનગર 8 ૫૮૩૫૫
૫૬૯૧૭ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા જગાભાઈ કેશાભાઈ સાગરનગર 7 ૫૮૩૭૮
૫૭૨૦૭ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા લખમણભાઈ હરચદંભાઈ સાગરનગર 8 ૫૮૩૬૦
૫૬૯૮૦ ૧૭ સાગરનગર લકઙીવાલા મગનભાઈ કરશનભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૩૬૨
૫૫૦૫૦ ૧૭ સાગરનગર પરમાર કાતંીભાઈ રાર્લભાઈ સાગરનગર 7 ૫૮૩૮૭
૫૮૩૬૦ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી મધલભાઈ ઙાહ્યાભાઇ સાગરનગર 7 ૫૮૩૮૬
૫૮૩૪૫ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી ભરતભાઈ મધલભાઈ સાગર નગર 2 ૫૮૩૮૫
૫૪૫૬૨ ૧૭ સાગરનગર દેવીપલજક કદનેશભાઈ હીરાભાઈ સાગરનગર 7 ૫૮૩૮૪
૫૭૧૭૫ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા મગનભાઈ સલરેશભાઈ મનસાનગર 4 ૫૮૩૮૩
૫૫૯૨૪ ૧૭ સાગરનગર મકવાણા ઈન્દ્દલભાઈ લાખાભાઇ સાગરનગર 5 ૫૮૩૮૨
૫૭૩૦૧ ૧૭ સાગરનગર વાઘેલા જયસલખભાઈ મગંાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૩૮૧
૫૭૩૪૦ ૧૭ સાગરનગર વાઘેલા વવનલભાઈ કરશનભાઇ સાગરનગર 5 ૫૮૩૭૧
૫૩૮૯૫ ૧૭ સાગરનગર જાદવ રાજાભાઈ પ્રાગજીભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૩૭૯
૫૩૮૯૩ ૧૭ સાગરનગર જાદવ રમેશભાઈ રાજાભાઈ સાગરનગર 5 ૫૮૩૮૮
૫૩૮૬૫ ૧૭ સાગરનગર જાદવ જગદીશભાઈ રાજાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૩૭૭
૫૩૮૪૬ ૧૭ સાગરનગર જાદવ અજયભાઈ રામભાઈ મનસાનગર 4 ૫૮૩૭૬
૫૩૯૯૬ ૧૭ સાગરનગર જોણીયા સામતભાઈ મોહનભાઈ સાગરનગર 7 ૫૮૩૭૫
૫૬૯૬૫ ૧૭ સાગરનગર રોજાસરા ગોવવિંદભાઈ લવાભાઇ સાગરનગર 3 ૫૮૩૭૪
૫૬૯૫૬ ૧૭ સાગરનગર રોજસરા ભાવેશભાઈ ગોવવિંદભાઇ સાગરનગર 3 ૫૮૩૭૩
૫૬૦૫૭ ૧૭ મનસા નગર મકવાણા મોમભાઈ લાલાભાઇ મનસાનગર 2 ૫૪૭૫૨
૫૬૧૦૯ ૧૭ સાગરનગર મકવાણા વવરામભાઈ મોમભાઇ મનસાનગર 3 ૫૮૩૫૧
૫૮૧૮૭ ૧૭ સાગરનગર સોનારા ગોવવિંદભાઈ ઉગાભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૩૮૦
૫૫૫૭૪ ૧૭ સાગરનગર બાબરીયા રમેશભાઈ ભલરાભાઇ મનસાનગર 3 ૫૮૩૫૪
૫૫૬૭૭ ૧૭ રાદેળા તળાવ બાલરીયા રંભાબેન ભલરાભાઇ મનસાનગર 1 ૫૬૨૪૧
૫૭૨૩૨ ૧૭ સાગરનગર વઢીયાળા જાનલભાઈ રામજીભાઈ સાગરનગર 7 ૫૮૩૩૩
૫૫૯૫૮ ૧૭ મનસા નગર મકવાણા ઘનશ્યામભાઈ જગલભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૭૫૩
૫૩૩૪૬ ૧૭ મનસા નગર ઘેતરીયા દીનેશભાઈ માનવસિંગ મનસાનગર 5 ૫૪૭૫૪
૫૫૨૨૨ ૧૭ સાગરનગર પરમાર વારચણભાઈ લક્ષ્મણભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૩૩૨
૫૭૦૮૨ ૧૭ સાગરનગર વકઢયાણા કદનેશભાઈ કેબાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૩૩૧
૫૨૭૬૨ ૧૭ મનસા નગર કારેઠા લઘલભાઈ પોલાભાઈ મનસાનગર 4 ૫૪૭૮૩
૫૨૭૬૩ ૧૭ સાગરનગર કારેછા વવરમભાઈ પોલાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૩૩૦
૫૨૭૬૧ ૧૭ સાગરનગર કારેછા મેઘાભાઈ પોલાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૩૨૯
૫૮૦૪૪ ૧૭ મનસા નગર સાવર્ીયા કરશનભાઈ હરજીભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૭૭૯
૫૬૫૯૪ ૧૭ સાગરનગર રજાશરા રમેશભાઈ લવાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૩૨૮
૫૩૮૮૬ ૧૭ મનસા નગર જાદવ મરછાભાઈ નાગજીભાઈ મનસાનગર 4 ૫૪૭૭૮
૫૬૯૩૬ ૧૭ મનસા નગર રામારા દેવાભાઈ દેવશીભાઈ મનસાનગર 4 ૫૪૭૭૭



૫૩૦૮૫ ૧૭ સાગરનગર ગમારા વેજીબેન દેવસીભાઇ મચ્ુનગર 2 ૫૮૩૧૮
૫૬૫૯૫ ૧૭ મનસા નગર રજાશરા રાર્લભાઈ લવાભાઈ મનસાનગર 4 ૫૪૮૦૧
૫૬૯૫૭ ૧૭ મનસા નગર રોજાગરા નાગજીભાઈ રવજીભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૭૭૬
૫૩૨૦૭ ૧૭ મચ્ુ નગર ગોસ્વામી બચલગીરી બાલગીરી મચ્ુનગર 2 ૫૪૬૭૦
૫૭૦૧૯ ૧૭ સાગરનગર લાકર્ીવાલા શીવાભાઈ મગનભાઈ સાગરનગર 5 ૫૮૩૨૬
૫૭૦૨૧ ૧૭ સાગરનગર લાકર્ીવાલી હમેરાજભાઈ મગનભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૩૩૪
૫૩૮૮૩ ૧૭ સાગરનગર જાદવ મચ્છાભાઈ જીવણભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૩૨૪
૫૩૮૮૯ ૧૭ સાગરનગર જાદવ મોમભાઈ મરછાભાઈ મનસાનગર 4 ૫૮૩૨૩
૫૩૮૭૮ ૧૭ સાગરનગર જાદવ બીજલભાઈ મરછાભાઈ સાગરનગર 5 ૫૮૩૨૨
૫૩૮૮૭ ૧૭ સાગરનગર જાદવ મેવાભાઈ મરછાભાઈ મનસાનગર 4 ૫૮૩૨૧
૫૪૦૧૦ ૧૭ સાગરનગર જોલખીયા મલકેશભાઈ ચનાભાઈ મનસાનગર 4 ૫૮૩૨૦
૫૩૭૯૪ ૧૭ સાગરનગર જાખેલીયા રઘલભાઈ ચનાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૩૧૯
૫૫૫૫૦ ૧૭ સાગરનગર બેલોહ નથલભાઈ હમીરભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૩૪૨
૫૭૦૫૭ ૧૭ સાગરનગર લોહ હમીરભાઈ કાનાભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૩૪૪
૫૭૯૨૧ ૧૭ સાગરનગર સાગંણયા મોનાભાઈ જીવણભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૩૨૭
૫૭૯૨૪ ૧૭ સાગરનગર સાગંલીયા ભલપતભાઈ મોનાભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૩૫૦
૫૩૩૮૬ ૧૭ સાગરનગર ઙાગંર રાજાભાઈ રામભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૩૪૯
૫૪૨૪૦ ૧૭ સાગરનગર ર્ાગર મારં્ણભાઈ રાજાભાઈ મનસાનગર 4 ૫૮૩૪૮
૫૪૨૩૭ ૧૭ સાગરનગર ર્ાગંર ભાનલભાઈ રાજાભાઈ મનસાનગર 4 ૫૮૩૪૭
૫૪૨૩૨ ૧૭ સાગરનગર ર્ાગંર બેનબાઈ પ્રભાતભાઈ મનસાનગર 3 ૫૮૩૪૫
૫૩૩૮૭ ૧૭ સાગરનગર ઙાગંર હમારભાઈ રામભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૩૩૫
૫૪૨૨૮ ૧૭ સાગરનગર ર્ાગંર દેવદાનભાઈ હમીરભાઈ મનસાનગર 4 ૫૮૩૪૩
૫૩૩૮૫ ૧૭ સાગરનગર ઙાગંર ભગવાનભાઈ હમીરભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૩૫૨
૫૪૨૫૫ ૧૭ સાગરનગર ર્ાભી કેશલભાઈ મગંાભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૩૪૧
૫૪૨૮૮ ૧૭ સાગરનગર ર્ાભી મલન્નાભાઈ કેશલભાઈ સાગરનગર 5 ૫૮૩૪૦
૫૩૩૮૮ ૧૭ સાગરનગર ઙાભી સજંયભાઈ કેશલભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૩૩૯
૫૫૪૩૭ ૧૭ સાગરનગર ફાગંલીયા જસલબેન ધારાભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૩૩૮
૫૭૧૫૨ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા દશરથભાઈ ગગજીભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૩૩૭
૫૭૧૫૩ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા દશરથભાઈ રેવાભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૩૩૬
૫૭૧૬૮ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા પરષોતમભાઈ ર્ાયાભાઈ મનસાનગર 5 ૫૮૪૦૪
૫૭૨૩૫ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા કમલેષભાઈ મણાભાઈ મનસાનગર 4 ૫૮૪૪૯
૫૭૧૦૫ ૧૭ સાગરનગર વઢીયાર મેનાબેન મણાભાઇ સાગરનગર 1 ૫૮૩૭૨
૫૭૧૪૮ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા દલસલખભાઈ મણાભાઈ સાગરનગર 8 ૫૮૪૩૯
૫૭૧૩૭ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા જગદીશભાઈ દલસલખભાઈ મનસાનગર 4 ૫૮૪૩૮
૫૭૧૭૪ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા ભોગીલાલભાઈ મણાભાઈ સાગરનગર 8 ૫૮૪૩૭
૫૭૧૪૧ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા જ્યતંીભાઈ ભોગીલાલ સાગર નગર 2 ૫૮૪૩૬
૫૭૨૦૯ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા લીલચદંભાઈ મણાભાઈ મનસાનગર 4 ૫૮૪૩૫
૫૭૧૮૫ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા મનસલખભાઈ મણાભાઈ સાગરનગર 8 ૫૮૪૩૪
૫૭૧૬૫ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા નારણભાઈ વઢીયારા સાગરનગર 7 ૫૮૪૨૪
૫૮૪૦૨ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી વલલભભાઈ શભંલભાઈ સાગરનગર 9 ૫૮૪૩૨
૫૨૯૯૨ ૧૭ સાગરનગર ગલજરૉવાકીયા કમલેષભાઈ ર્લમાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૪૪૦
૫૩૦૧૧ ૧૭ સાગરનગર ગલજવાકઙયા અરજણભાઈ ધલળાભાઇ સાગરનગર 5 ૫૮૪૩૦
૫૨૯૯૩ ૧૭ સાગરનગર ગલજરૉવાકીયા બળદેવભાઈ અરજણભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૪૨૯
૫૮૧૨૩ ૧૭ સાગરનગર સીતાપરા રમાબેન રમેશભાઈ સાગરનગર 7 ૫૮૪૨૮
૫૩૬૩૨ ૧૭ સાગરનગર ચૌહાણ રામજીભાઈ કેશલભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૪૨૭
૫૭૬૧૭ ૧૭ સાગરનગર શીતાપરા અલપાબેન કદલીપભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૪૨૬
૫૮૧૧૭ ૧૭ સાગરનગર સીતાપરા પાચંાભાઈ જગલભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૪૪૭
૫૭૨૨૬ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા હરેશભાઈ દેવાભાઈ મનસાનગર 4 ૫૮૪૩૧
૫૫૨૩૧ ૧૭ સાગરનગર પરમાર વવજયભાઈ વવટ્ટલભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૪૩૩
૫૫૦૪૧ ૧૭ સાગરનગર પરમાર અશોકભાઈ વવક્રમભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૪૫૭
૫૫૧૧૭ ૧૭ સાગરનગર પરમાર ધમેઁશભાઈ રમેશભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૪૫૬
૫૩૩૮૯ ૧૭ સાગરનગર ચક્રવતી રાજેશભાઈ જયોતીન્દ્દ્રભાઈ મનશાનગર 5 ૫૮૪૫૫
૫૭૩૧૫ ૧૭ સાગરનગર વાઘેલા ભાવેશભાઈ વવનલભાઈ મનસાનગર 4 ૫૮૪૫૪
૫૭૨૬૭ ૧૭ સાગરનગર વષીયાટા કહતેશ પે્રમજીભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૪૫૩
૫૪૫૬૫ ૧૭ સાગરનગર દેવીપલજક રમેશભાઈ વશરામભાઈ સાગરનગર 5 ૫૮૪૫૨
૫૮૨૮૦ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી ચત લરભાઈ નરશીભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૪૫૧
૫૩૦૬૯ ૧૭ સાગરનગર ગમારા દેવશીભાઈ ચનાભાઈ મનશાનગર 5 ૫૮૪૫૦
૫૮૩૬૪ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી મનોજભાઈ બાબલભાઈ સાગરનગર 5 ૫૮૪૪૧
૫૮૩૭૩ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી મોતીભાઈ પોપટભાઈ સાગરનગર 7 ૫૮૪૪૮
૫૪૧૩૫ ૧૭ સાગરનગર ઠલ ંગા પેથાભાઈ ઘલસાભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૪૫૮
૫૫૧૬૬ ૧૭ સાગરનગર પરમાર મનોજભાઈ સીદીભાઇ સાગરનગર 3 ૫૮૪૪૬
૫૮૩૯૭ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી રામાભાઈ રાજાભાઈ મનશાનગર 5 ૫૮૪૪૫
૫૫૧૯૯ ૧૭ સાગરનગર પરમાર રમેશભાઈ વવરચદંભાઈ સાગરનગર 7 ૫૮૪૪૪
૫૫૨૩૦ ૧૭ સાગરનગર પરમાર વવજયભાઈ લક્ષ્મણભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૪૪૩
૫૫૨૪૩ ૧૭ સાગરનગર પરમાર સજંયભાઈ જેઠાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૪૪૨
૫૬૦૧૨ ૧૭ સાગરનગર મકવાણા પરષોત્તમભાઈ લાખાભાઈ સાગરનગર 9 ૫૮૪૨૨
૫૨૯૭૩ ૧૭ સાગરનગર ખીટ મશાભાઈ વવરમભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૩૯૬
૫૨૯૭૨ ૧૭ સાગરનગર ખીટ જીવાભાઈ મચ્છાભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૪૨૫
૫૭૦૭૦ ૧૭ મનસા નગર વઠીયાણા ગોપાલભાઈ ગણેશભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૭૭૫
૫૭૦૮૩ ૧૭ મનસા નગર વઢીયાણા જ્યતંીભાઈ ગણેશભાઈ મનસાનગર 4 ૫૪૭૮૪
૫૨૭૬૦ ૧૭ સાગરનગર કારેછા પોલાભાઈ રામાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૪૦૩
૫૩૨૦૨ ૧૭ મનસા નગર ગોસ્વામી ધમેન્દ્દ્રભાઈ બચલભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૮૦૩
૫૩૧૯૯ ૧૭ રાદેળા તળાવ ગોસ્વામી જીતલબેન બચલબગરી મનસાનગર 1 ૫૬૨૭૦
૫૭૫૧૫ ૧૭ મનસા નગર શેરીયા રઘલભાઈ કાળાભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૮૧૮



૫૩૦૩૪ ૧૭ રાદેળા તળાવ ગણજીયા મનલભાઈ જાવદભાઈ સદેળા તળાવ 6 ૫૬૨૬૦
૫૪૪૦૭ ૧૭ મનસા નગર તબશાણીયા ધીરલભાઈ કરશનભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૮૧૪
૫૭૮૦૫ ૧૭ સાગરનગર સરવૈયા રમેશભાઈ વેલજીભાઈ સાગરનગર 8 ૫૮૪૦૨
૫૩૪૯૩ ૧૭ મનસા નગર ચાવર્ા વવઠ્ઠલભાઈ પોપટભાઈ મનસાનગર 4 ૫૪૮૧૨
૫૬૯૭૯ ૧૭ સાગરનગર લક્કીવાલા અમરભાઈ મગનભાઈ મનસાનગર 4 ૫૮૪૦૧
૫૭૦૧૮ ૧૭ સાગરનગર લાકર્ીવાલા શકંરભાઈ મગનભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૪૦૦
૫૭૦૨૦ ૧૭ સાગરનગર લાકર્ીવાલા હીરાભાઈ મગનભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૩૯૯
૫૭૯૨૨ ૧૭ સાગરનગર મકવાણા ધલધાભાઈ મોનાભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૩૮૯
૫૩૯૨૦ ૧૭ સાગરનગર જંાબલકીયા ચનાભાઈ અમરવસિંહ સાગરનગર 5 ૫૮૩૯૭
૫૪૧૩૭ ૧૭ રાદેળા તળાવ ઠલ ંગા મધીબેન લખલભાઇ સાગરનગર 1 ૫૬૨૫૦
૫૪૧૩૪ ૧૭ સાગરનગર ઠલ ંગા દેવાભાઈ લખલભાઈ સાગરનગર 5 ૫૮૪૦૫
૫૪૧૩૩ ૧૭ સાગરનગર ઠલ ંગા જગાભાઈ લખલભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૩૯૫
૫૪૧૩૬ ૧૭ સાગરનગર ઠલ ંગા ભરતભાઈ લખલબેન સાગરનગર 5 ૫૮૩૯૪
૫૭૯૨૫ ૧૭ સાગરનગર સાગંલીયા કહિંદલભાઈ લખમણભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૩૯૩
૫૭૯૨૩ ૧૭ સાગરનગર સાગંલીયા દાનાભાઈ હીંદલભાઈ સાગરનગર 5 ૫૮૩૯૨
૫૩૯૧૨ ૧૭ સાગરનગર જાપર્ા વવભાભાઈ કાબાભાઈ મનસાનગર 4 ૫૮૩૯૧
૫૫૪૩૬ ૧૭ સાગરનગર ફાગંલીયા કાનાભાઈ મશરૂભાઈ સાગરનગર 5 ૫૮૩૯૦
૫૩૦૬૫ ૧૭ સાગરનગર ગમારા કાનાભાઈ નાથાભાઈ સાગરનગર 7 ૫૮૪૧૩
૫૮૨૪૧ ૧૭ સાગરનગર સોરોણી અવશ્વનભાઈ બાભાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૪૧૫
૫૩૦૬૦ ૧૭ સાગરનગર ગમરા સીંધાભાઈ જીવણભાઈ મનસાનગર 4 ૫૮૩૯૮
૫૫૨૩૫ ૧૭ સાગરનગર પરમાર વવરમભાઈ રાણાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૪૨૧
૫૨૯૨૧ ૧૭ સાગરનગર ખાજીબા વાઘાભાઈ ઝોગાભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૪૨૦
૫૨૯૩૭ ૧૭ મનસા નગર ખાભલા ખોર્ાભાઈ વાઘાભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૮૧૧
૫૨૯૩૯ ૧૭ રાદેળા તળાવ ખાભલા ગેણભાઈ વાઘાભાઈ સદેળા તળાવ 6 ૫૬૨૫૧
૫૬૪૮૧ ૧૭ સાગરનગર મીણી સરેન્દ્દ્રવસગ સતંોષવસગ સાગર નગર 3 ૫૮૪૧૯
૫૬૪૮૦ ૧૭ સાગરનગર મીણી બલદરવસિંહ સતંોષભાઈ મનસાનગર 4 ૫૮૪૧૮
૫૩૯૩૮ ૧૭ મનસા નગર જાલીયા અરજણભાઈ વશરામભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૭૯૭
૫૫૨૨૯ ૧૭ સાગરનગર પરમાર વવજયભાઈ અરજણભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૪૧૭
૫૩૦૮૪ ૧૭ સાગરનગર ગમારા લાખાભાઈ સવાભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૪૧૬
૫૩૪૦૬ ૧૭ સાગરનગર ચનંદ્રપાલ સજંયભાઈ મનલભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૪૦૬
૫૩૨૬૪ ૧૭ રાદેળા તળાવ ગોહલે ભીખલભાઈ માકલભાઈ સદેળા તળાવ 6 ૫૬૨૫૩
૫૫૦૪૭ ૧૭ રાદેળા તળાવ પરમાર કલરજીભાઈ જેશીંગભાઈ સાગરનગર 5 ૫૬૨૫૫
૫૩૨૪૯ ૧૭ સાગરનગર ગોહલે ધરમવસિંહ માધલભાઈ મનસાનગર 4 ૫૮૪૧૪
૫૩૨૮૦ ૧૭ રાદેળા તળાવ ગોહલે રામજી માધલભાઈ સાગરનગર 5 ૫૬૨૪૯
૫૩૨૬૨ ૧૭ રાદેળા તળાવ ગોહલે ભાવેશ ભીખલભાઇ રાદેળા તળાવ 2 ૫૬૨૫૭
૫૫૦૬૪ ૧૭ રાદેળા તળાવ પરમાર ગોપાલ કલરજી રાદેળા તળાવ 2 ૫૬૨૫૯
૫૬૬૯૮ ૧૭ રાદેળા તળાવ રાઠોઙ કદલીપ વસિંહ જીવલભા રાદેળા તળાવ 2 ૫૬૨૬૨
૫૩૮૦૨ ૧૭ રાદેળા તળાવ જાઙેજા યલવરાજવસિંહ કદ્લ ભા રાદેળા તળાવ 2 ૫૬૨૬૯
૫૩૮૦૧ ૧૭ રાદેળા તળાવ જાઙેજા મહાવીર વસિંહ કદ્લભાઇ રાદેળા તળાવ 2 ૫૬૨૬૮
૫૩૮૨૭ ૧૭ રાદેળા તળાવ જાર્ેજા રઘલવીરભાઈ અનલપમભાઈ સાગરનગર 4 ૫૬૨૬૭
૫૫૭૦૧ ૧૭ રાદેળા તળાવ બાવરીયા કદનેશભાઈ ભીખાભાઈ સદેળા તળાવ 6 ૫૬૨૨૬
૫૩૫૮૫ ૧૭ રાદેળા તળાવ ચૌહાણ નાનજીભાઈ દેવજીભાઇ રાદેળા તળાવ 2 ૫૬૨૩૨
૫૫૦૧૯ ૧૭ સાગરનગર પ્રજાપતી નરેશભાઈ હરકકશનભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૪૨૩
૫૩૯૬૪ ૧૭ સાગરનગર જોગરાણા નાગજીભાઈ પાચાભાઈ સાગરનગર 5 ૫૮૪૧૨
૫૩૭૯૮ ૧૭ સાગરનગર જંાગરાણા દેવાભાઈ પાચાભાઈ સાગરનગર 5 ૫૮૪૧૧
૫૩૯૬૯ ૧૭ સાગરનગર જોગરાણા મેઘાબેન લક્ષ્મણભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૪૧૦
૫૬૫૬૩ ૧૭ સાગરનગર યાદવ રાકેશભાઈ કાતંીભાઈ મનસાનગર 4 ૫૮૪૦૯
૫૬૫૪૫ ૧૭ સાગરનગર યાદવ કકશનલાલ સતીષચદં્રભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૪૦૮
૫૮૨૯૧ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી છગનભાઈ જીવાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૪૦૭
૫૭૨૯૨ ૧૭ સાગરનગર વાઘેલા કાતંીલાલ મગનભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૨૯૮
૫૬૧૩૯ ૧૭ સાગરનગર મકવાણા કહરાભાઈ પે્રમજીભાઈ મનસાનગર 4 ૫૮૧૯૨
૫૮૩૪૩ ૧૭ રાદેળા તળાવ સોલકંી ભરતભાઈ બાલાભાઈ સાગરનગર 5 ૫૬૨૨૪
૫૩૨૭૨ ૧૭ રાદેળા તળાવ ગોહલે માધવભાઈ હરીભાઇ રાદેળા તળાવ 2 ૫૬૨૨૩
૫૩૬૦૯ ૧૭ રાદેળા તળાવ ચૌહાણ મણીબેન દેવજીભાઇ રાદેંળા તળાવ 1 ૫૬૨૨૨
૫૩૬૨૯ ૧૭ રાદેળા તળાવ ચૌહાણ રાર્લભાઈ નાનજીભાઇ રાદેળા તળાવ 2 ૫૬૨૨૧
૫૮૨૯૪ ૧૭ રાદેળા તળાવ સોલકંી જગદીશભાઈ કાનજીભાઇ રાદેળા તળાવ 2 ૫૬૨૩૯
૫૮૨૬૦ ૧૭ રાદેળા તળાવ સોલકંી કાનજીભાઈ કહરાભાઇ રાદેંળા તળાવ 3 ૫૬૨૪૬
૫૩૨૧૫ ૧૭ રાદેળા તળાવ ગોસ્વામી મહશેગીરી હરદેવગીરી રાદેળા તળાવ 2 ૫૬૨૨૭
૫૬૯૮૮ ૧૭ રાદેળા તળાવ લખતરીયા અવનલ બાબલભાઇ રાદેળા તળાવ 2 ૫૬૨૪૫
૫૬૯૯૦ ૧૭ મનસા નગર લખતરીયા જયેશભાઈ અવનલભાઈ મનસાનગર 3 ૫૪૮૧૯
૫૫૧૯૫ ૧૭ રાદેળા તળાવ પરમાર રમેશભાઈ બાબલભાઈ સદેળા તળાવ 6 ૫૬૨૪૪
૫૫૧૩૬ ૧૭ રાદેળા તળાવ પરમાર બાબલભાઈ અરવવદભાઇ રાદેંળા તળાવ 3 ૫૬૨૪૩
૫૮૩૫૯ ૧૭ રાદેળા તળાવ સોલકંી મધલબેન વશવાભાઇ રાદેળા તળાવ 2 ૫૬૨૪૨
૫૬૯૭૫ ૧૭ રાદેળા તળાવ રાઠોર્ વવજયભાઈ વવક્રમભાઇ રાદેંળા તળાવ 3 ૫૬૨૩૩
૫૬૯૭૪ ૧૭ રાદેળા તળાવ રાઠોર્ વવક્રમભાઈ ઓધાભાઇ રાદેંળા તળાવ 3 ૫૬૨૪૦
૫૬૬૯૭ ૧૭ રાદેળા તળાવ રાઠોઙ દલધીબેન ઓધાભાઇ રાદેંળા તળાવ 1 ૫૬૨૪૮
૫૪૪૩૫ ૧૭ સાગરનગર તલસાણીયા અજયભાઈ મીઠાભાઈ મનસાનગર 4 ૫૮૩૨૫
૫૫૯૭૯ ૧૭ રાદેળા તળાવ મકવાણા થલ્ લભાઈ વલલભાઈ સદેળા તળાવ 6 ૫૬૨૩૮
૫૬૦૩૪ ૧૭ રાદેળા તળાવ મકવાણા મલકેશ ચદંલભાઇ રાદેળા તળાવ 2 ૫૬૨૫૬
૫૫૯૧૭ ૧૭ રાદેળા તળાવ મકવાણા અવનલ એભલભાઇ રાદેળા તળાવ 2 ૫૬૨૩૫
૫૬૦૧૮ ૧૭ રાદેળા તળાવ મકવાણા બચલભાઈ ભાણાભાઇ રાદેંળા તળાવ 2 ૫૬૨૩૬
૫૮૩૩૭ ૧૭ રાદેળા તળાવ સોલકંી ભલપતભાઈ બાબલભાઈ સદેળા તળાવ 6 ૫૬૨૩૭
૫૫૯૭૬ ૧૭ રાદેળા તળાવ મકવાણા જીતેશભાઈ વલલભભાઇ રાદેંળા તળાવ 3 ૫૬૨૨૮
૫૪૨૯૪ ૧૭ રાદેળા તળાવ ર્ાભી મેવાભાઈ ભલપદભાઈ સદેળા તળાવ 6 ૫૬૨૨૯



૫૩૨૪૭ ૧૭ રાદેળા તળાવ ગોહલે કદ્લભા ટપલભા રાદેંળા તળાવ 2 ૫૬૨૩૦
૫૮૩૯૫ ૧૭ રાદેળા તળાવ સોંલકી રાજેશભાઈ ભલપત રાદેંળા તળાવ 3 ૫૬૨૩૧
૫૬૪૧૨ ૧૭ મનસા નગર માત્રણીયા ગોવવિંદભાઈ મોહનભાઈ મનસાનગર 3 ૫૪૮૦૭
૫૮૧૭૭ ૧૭ મનસા નગર સોદરવા કાળુભાઈ ગેલાભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૮૦૬
૫૩૬૪૨ ૧૭ મનસા નગર ચૌહાણ વાલજીભાઈ બેચરભાઈ મનસાનગર 4 ૫૪૮૦૫
૫૩૨૯૧ ૧૭ મનસા નગર ગોહલે શાન્દ્ત લબેન નાથાભાઇ મનસાનગર 3 ૫૪૮૧૦
૫૩૪૬૧ ૧૭ મનસા નગર ચાવર્ા પે્રમજીભાઈ ધોળાભાઈ મનસાનગર 6 ૫૪૭૫૫
૫૮૧૭૮ ૧૭ મનસા નગર સોદરવા મનસલખભાઈ ટપલભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૭૪૫
૫૮૪૫૦ ૧૭ મનસા નગર સોહરવા શીનબેન ટપલભાઇ મનસાનગર 1 ૫૪૭૪૪
૫૮૧૭૯ ૧૭ મનસા નગર સોદરવા લખમણભાઈ ટપલભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૭૪૨
૫૫૯૨૮ ૧૭ મનસા નગર મકવાણા ધનીબેન કમાભાઈ મનસાનગર 2 ૫૪૭૪૧
૫૩૫૪૯ ૧૭ મનસા નગર ચૌહાણ આલાભાઈ બેચરભાઈ મનસાનગર 4 ૫૪૭૪૦
૫૩૬૦૩ ૧૭ મનસા નગર ચૌહાણ મલકેશભાઈ ખાલાભાઇ મનસાનગર 3 ૫૪૭૪૭
૫૩૫૫૭ ૧૭ મનસા નગર ચૌહાણ ખીમજીભાઈ બેચરભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૭૬૫
૫૩૦૪૩ ૧૭ મનસા નગર ગણદીયા રશીકભાઈ નથલભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૭૭૨
૫૭૮૯૩ ૧૭ મનસા નગર સાકરીયા નરવસિંહભાઈ રાણાભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૭૬૩
૫૮૩૩૮ ૧૭ મનસા નગર સોલકંી ભલપેન્દ્દ્રભાઈ અવજીભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૭૭૦
૫૩૮૭૦ ૧૭ આંબાવાર્ી જાદવ ધનજીભાઈ મથલભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૨૫૦૮
૫૩૮૪૯ ૧૭ આંબાવાર્ી જાદવ કેસલભાઈ મથલભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૫૦૭
૫૩૮૯૯ ૧૭ આંબાવાર્ી જાદવ વવમલ મથલભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૨૫૦૬
૫૩૮૬૬ ૧૭ આંબાવાર્ી જાદવ જ્યતંીભાઈ મથલભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 3 ૫૨૫૦૨
૫૩૮૬૦ ૧૭ આંબાવાર્ી જાદવ છગન મનજીભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 7 ૫૨૪૯૨
૫૩૮૯૨ ૧૭ આંબાવાર્ી જાદવ રમેશભાઈ મનજીભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 3 ૫૨૪૮૬
૫૩૨૯૩ ૧૭ આંબાવાર્ી ગોહલે સજંયભાઈ બાબલભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૨૩૬૪
૫૫૧૩૧ ૧૭ આંબાવાર્ી પરમાર પ્રભલદાસ નયનભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૩૮૩
૫૩૮૨૯ ૧૭ આંબાવાર્ી જાર્ેજા રણજીતવસિંહ બહાદલ રભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૩૮૪
૫૪૩૬૪ ૧૭ આંબાવાર્ી ઢગેલ પોળાભાઈ રાજાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૨૩૮૫
૫૪૩૫૯ ૧૭ આંબાવાર્ી ઢગેલ ગભરૂભાઈ પોળાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 2 ૫૨૪૩૨
૫૪૪૯૦ ૧૭ આંબાવાર્ી દેગોની રાનજીભાઈ હરીશભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૨૩૭૯
૫૩૩૫૫ ૧૭ આંબાવાર્ી ઘરમટા ખૉર્ાભાઈ મોતીભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૨૩૮૧
૫૨૩૭૨ ૧૭ આંબાવાર્ી આમલીયા જસલબેન દેવાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૩૭૩
૫૫૧૦૫ ૧૭ આંબાવાર્ી પરમાર દેવાયતભાઈ કસરાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૨૩૭૭
૫૫૨૪૯ ૧૭ આંબાવાર્ી પરમાર સવાભાઈ કસરાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૩૮૭
૫૨૭૦૧ ૧૭ આંબાવાર્ી કાગળ ભીખાભાઈ બીજલભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૩૭૫
૫૪૩૬૬ ૧૭ આંબાવાર્ી ઢગેલ રતનાભાઈ સાહલરભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૨૩૭૬
૫૪૩૬૭ ૧૭ આંબાવાર્ી ઢગેલ રાજાભાઈ સાહલરભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 3 ૫૨૩૭૪
૫૪૩૬૦ ૧૭ આંબાવાર્ી ઢગેલ જેઠાભાઈ સાહલરભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૨૩૮૬
૫૫૦૪૬ ૧૭ આંબાવાર્ી પરમાર કમાભાઈ કસરાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૨૩૭૨
૫૭૬૮૮ ૧૭ આંબાવાર્ી સબનીયા આશલબેન ત લલસીભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 1 ૫૨૩૭૧
૫૫૩૦૯ ૧૭ આંબાવાર્ી પાચીયા ખેતાભાઈ ચણાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૨૩૭૦
૫૫૩૧૦ ૧૭ આંબાવાર્ી પાચીયા જયીબેન મણીયારભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 1 ૫૨૩૬૯
૫૪૩૬૯ ૧૭ આંબાવાર્ી ઢેઢાણીયા ચમનભાઈ ટપલભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૩૬૮
૫૮૧૧૧ ૧૭ આંબાવાર્ી સીણોજીયા જેરામભાઈ કાનાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૩૬૭
૫૬૪૧૧ ૧૭ આંબાવાર્ી માણસલરીયા સામજીભાઈ લાખાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 2 ૫૨૩૬૬
૫૬૪૧૦ ૧૭ આંબાવાર્ી માણસલરીયા રમેશભાઈ સામજીભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 6 ૫૨૩૬૫
૫૬૪૦૯ ૧૭ આંબાવાર્ી માણસલરીયા જીઠાભાઈ સામજીભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 6 ૫૨૩૬૩
૫૨૩૪૯ ૧૭ આંબાવાર્ી અન્દ્સારી સાહબલદીનભાઈ હબીબભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૨૩૬૨
૫૬૧૭૪ ૧૭ આંબાવાર્ી મજંવાણી શૈલેશભાઈ કેશલભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 3 ૫૨૩૮૦
૫૩૧૫૫ ૧૭ આંબાવાર્ી ગોર્લીયા લીલાબેન લક્ષ્મણદોસ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 3 ૫૨૪૦૨
૫૨૭૪૧ ૧૭ આંબાવાર્ી કાપર્ી મલકેશભાઈ બસલભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૪૧૩
૫૬૯૭૧ ૧૭ રાદેળા તળાવ રોઠોઙ જ્યતંીભાઈ લવાભાઇ રાદેંળા તળાવ 3 ૫૬૨૬૫
૫૬૦૫૪ ૧૭ રાદેળા તળાવ મકવાણા મીનાબેન અર્લ ુઁનભાઇ રાદેળા તળાવ 2 ૫૬૨૬૧
૫૬૯૭૩ ૧૭ રાદેળા તળાવ રોઠોઙ રાયધનભાઈ જયંતીભાઇ રાદેંળા તળાવ 3 ૫૬૨૬૩
૫૬૯૭૨ ૧૭ રાદેળા તળાવ રોઠોઙ ભાવેશભાઈ જયંતીભાઇ રાદેંળા તળાવ 3 ૫૬૨૬૪
૫૬૬૯૬ ૧૭ રાદેળા તળાવ રાઠોઙ જીજીબેન લવાભાઇ રાદેંળા તળાવ 1 ૫૬૨૫૪
૫૬૯૭૦ ૧૭ રાદેળા તળાવ રોઠોઙ ગોપાલ લવાભાઇ રાદેંળા તળાવ 3 ૫૬૨૫૨
૫૬૮૧૦ ૧૭ રાદેળા તળાવ રાઠોર્ મશરલભાઈ લવાભાઈ સદેળા તળાવ 5 ૫૬૨૪૭
૫૮૨૪૮ ૧૭ રાદેળા તળાવ સોલકંી અરવવિંદભાઈ બાબલભાઈ સદેળા તળાવ 5 ૫૬૨૨૫
૫૬૭૪૫ ૧૭ રાદેળા તળાવ રાઠોર્ જી્લભાઈ વવક્રમભાઈ સદેળા તળાવ 5 ૫૬૨૨૦
૫૮૪૪૮ ૧૭ મનસા નગર સોહરવા માવજીભાઈ ટપલભાઇ મનસાનગર 3 ૫૪૭૫૭
૫૩૪૭૯ ૧૭ મનસા નગર ચાવર્ા લક્ષ્મણભાઈ બધાભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૭૯૫
૫૮૪૫૫ ૧૭ મનસા નગર સોહલીયા મલાભાઈ બધાભાઈ મનસાનગર 4 ૫૪૮૧૭
૫૩૪૬૨ ૧૭ મનસા નગર ચાવર્ા પ્રવવણભાઈ વાલજીભાઈ મનસાનગર 6 ૫૪૮૧૬
૫૩૪૩૯ ૧૭ મનસા નગર ચાવર્ા અરવવિંદભાઈ મલળજીભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૮૧૫
૫૮૪૪૯ ૧૭ મનસા નગર સોહરવા શૈલેષભાઈ કલાભાઇ મનસાનગર 2 ૫૪૮૧૩
૫૮૪૪૭ ૧૭ મનસા નગર સોહરવા મલકેશભાઈ કલાભાઇ મનસાનગર 3 ૫૪૮૦૦
૫૮૪૪૬ ૧૭ મનસા નગર સોહરવા કલાભાઈ ટપલભાઇ મનસાનગર 2 ૫૪૭૯૯
૫૬૦૨૯ ૧૭ મનસા નગર મકવાણા ભલપરાજ કહરાભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૮૦૮
૫૩૪૧૦ ૧૭ મનસા નગર ચાઙંયા મહશેભાઈ ઙાયાભાઇ મનસાનગર 3 ૫૪૮૦૯
૫૩૫૮૩ ૧૭ મનસા નગર ચૌહાણ નટલભાઈ મનજીભાઈ મનસાનગર 4 ૫૪૭૮૬
૫૭૩૮૦ ૧૭ મનસા નગર વાધેલા ભીખાભાઈ લખલભાઈ મનસાનગર 5 ૫૪૭૮૦
૫૪૨૮૦ ૧૭ આંબાવાર્ી ર્ાભી નામભાઈ મૈયાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૪૧૨
૫૬૬૦૪ ૧૭ આંબાવાર્ી રબારી દેવાભાઈ સોર્ાભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૨૪૧૧
૫૪૩૬૩ ૧૭ આંબાવાર્ી ઢગેલ નીમાભાઈ મોતીભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 6 ૫૨૪૧૦



૫૬૫૯૬ ૧૭ આંબાવાર્ી રૈત લર્ીયા ખેગારભાઈ સીધાભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૪૦૯
૫૨૯૦૧ ૧૭ આંબાવાર્ી ખરાત રમણભાઈ મહાદેવભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 6 ૫૨૪૦૮
૫૨૯૧૩ ૧૭ આંબાવાર્ી ખાચર માનસીભાઈ ભોજભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૪૦૦
૫૬૩૨૪ ૧૭ આંબાવાર્ી મલાણી અરવવિંદભાઈ મ્લભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૪૦૬
૫૮૪૮૪ ૧૭ આંબાવાર્ી હરગલણ મહાદેવભાઈ લાલચદંભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 6 ૫૨૩૮૨
૫૩૨૧૭ ૧૭ આંબાવાર્ી ગોસ્વામી રાર્લભાઈ સમીરભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 3 ૫૨૪૦૪
૫૨૮૧૩ ૧૭ આંબાવાર્ી કીજર્ કમાભાઈ સામતભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૨૪૦૩
૫૬૮૨૨ ૧૭ આંબાવાર્ી રાઠોર્ રજાભાઈ ઉકાભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૩૮૮
૫૭૩૧૬ ૧૭ આંબાવાર્ી વાઘેલા મકાભાઈ મેઘાભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 6 ૫૨૪૦૧
૫૪૧૨૨ ૧૭ આંબાવાર્ી ટીમટા જગાભાઈ મોતીભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૪૧૪
૫૪૩૬૨ ૧૭ આંબાવાર્ી ઢગેલ નાથાભાઈ સાહલરભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 6 ૫૨૩૯૯
૫૪૩૬૧ ૧૭ આંબાવાર્ી ઢગેલ જેતલબેન સાહલરભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 1 ૫૨૩૯૮
૫૭૮૧૧ ૧૭ આંબાવાર્ી સરવૈયા લાભલબેન નરસીહભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૩૯૭
૫૨૯૬૬ ૧૭ આંબાવાર્ી ખામલા જેત લબેન વસરામભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 1 ૫૨૩૯૬
૫૨૯૧૭ ૧૭ આંબાવાર્ી ખાચર વવક્રમભાઈ ગીગાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 2 ૫૨૩૯૫
૫૨૯૧૯ ૧૭ આંબાવાર્ી ખાચર સલરેન્દ્દ્રભાઈ લાલનભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 6 ૫૨૩૯૪
૫૬૪૩૪ ૧૭ આંબાવાર્ી મારતીપતા સલશીલભાઈ શ્રીકૃષ્ણભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 2 ૫૨૩૯૩
૫૪૩૬૫ ૧૭ આંબાવાર્ી ઢગેલ મોતીભાઈ રાજાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૩૯૨
૫૫૭૦૬ ૧૭ આંબાવાર્ી બાવરીયા પે્રમજીભાઈ લીજબાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૨૩૯૧
૫૩૬૯૯ ૧૭ આંબાવાર્ી જખાણીયા ર્લલીબેન ચણાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૩૯૦
૫૩૩૧૭ ૧૭ આંબાવાર્ી ગોહીલ મોહનભાઈ જેરામભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 2 ૫૨૩૮૯
૫૩૩૧૧ ૧૭ આંબાવાર્ી ગોહીલ દીનેશભાઈ મોહનભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૪૬૧
૫૩૩૦૭ ૧૭ આંબાવાર્ી ગોહીલ ગોરઘનભાઈ મોહનભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૨૫૦૪
૫૩૭૦૬ ૧૭ આંબાવાર્ી જજવાર્ીયા દેસલભાઈ નાથાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૫૨૫
૫૬૮૮૨ ૧૭ આંબાવાર્ી રાઠોળ પ્રણજીભાઈ મગંાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૨૫૨૪
૫૪૩૨૬ ૧૭ આંબાવાર્ી ર્ોર્ીયા જીતેન્દ્દ્ર હરગોવીંદભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 2 ૫૨૫૨૨
૫૩૫૨૭ ૧૭ આંબાવાર્ી ચોવટીયા પ્રવીણભાઈ ખોર્ાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 3 ૫૨૫૨૧
૫૨૩૨૯ ૧૭ આંબાવાર્ી અજાર્ીયા સલરેશભાઈ લગરાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 8 ૫૨૫૨૦
૫૩૫૩૦ ૧૭ આંબાવાર્ી ચોવટીયા રામજીભાઈ મોહનભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૫૧૯
૫૩૫૩૧ ૧૭ આંબાવાર્ી ચોવટીયા વસરામ મોહનભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૨૫૧૮
૫૩૫૨૯ ૧૭ આંબાવાર્ી ચોવટીયા મોહનભાઈ નારણભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 1 ૫૨૫૧૬
૫૪૭૯૯ ૧૭ આંબાવાર્ી પટકૂીયા બીજલભાઈ રૂર્ાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 3 ૫૨૫૧૫
૫૪૭૯૮ ૧૭ આંબાવાર્ી પટકૂીયા દીલીપભાઈ બીજલભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૨૫૧૪
૫૪૮૦૦ ૧૭ આંબાવાર્ી પટકૂીયા રાજેશભાઈ બીજલભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૫૧૩
૫૪૫૨૨ ૧૭ આંબાવાર્ી દલધરાજીય્ રમેશભાઈ ભાનલભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 3 ૫૨૫૧૨
૫૩૯૪૪ ૧૭ આંબાવાર્ી જીજરીયા ધીરૂભાઈ ઉરજીભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 6 ૫૨૫૧૧
૫૪૭૩૧ ૧૭ અમર નગર નદેંસરીયા જ્યતંીભાઈ ભાણજીભાઇ અમરનગર મફતીયલ 4 ૫૨૩૩૬
૫૮૪૦૫ ૧૭ અમર નગર સોલકંી વાલજીભાઈ હીરાભાઇ અમરનગર મફતીયલ 4 ૫૨૩૪૫
૫૪૧૮૩ ૧૭ અમર નગર મકવાણા માનસગંભાઈ હરચદંભાઈ અમરનગર મફતીયલ 6 ૫૨૩૫૦
૫૮૨૬૨ ૧૭ અમર નગર સોલકંી કકશોર ઘીરૂભાઇ અમરનગર મફતીયલ 5 ૫૨૩૪૪
૫૮૩૫૦ ૧૭ અમર નગર સોલકંી મલકેશભાઈ ઘીરૂભાઇ અમરનગર મફતીયલ 4 ૫૨૩૪૩
૫૮૩૭૦ ૧૭ અમર નગર સોલકંી માવજીભાઈ ગોવીંદભાઇ અમરનગર મફતીયલ 5 ૫૨૩૪૨
૫૬૦૩૭ ૧૭ અમર નગર મકવાણા મલકેશ ભગવાનજીભાઇ અમરનગર મફતીયલ 5 ૫૨૩૪૧
૫૨૮૫૮ ૧૭ અમર નગર ખલટ દીનેશભાઈ ભાણજીભાઇ અમરનગર મફતીયલ 6 ૫૨૩૪૦
૫૩૬૧૩ ૧૭ અમર નગર ચૌહાણ મનોજભાઈ રામભાઇ અમરનગર મફતીયલ 3 ૫૨૩૩૯
૫૮૨૮૫ ૧૭ અમર નગર સોલકંી ચદલભાઈ મનજીભાઇ અમરનગર મફતીયલ 8 ૫૨૩૩૮
૫૨૨૮૩ ૧૭ અમર નગર અઘેરા જગદીશ મોહનભાઇ અમરનગર મફતીયલ 3 ૫૨૩૩૭
૫૨૯૦૦ ૧૭ આંબાવાર્ી ખરાત મહાદેવભાઈ રાજાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 2 ૫૨૫૧૭
૫૬૨૭૯ ૧૭ બાલકલષ્ણ મેર વવઠ્ઠલભાઈ મેરામભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 7 ૫૩૬૧૪
૫૩૩૪૩ ૧૭ બાલકલષ્ણ ઘટોશ મનલભાઈ મોહનભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 2 ૫૩૬૦૭
૫૩૩૪૪ ૧૭ બાલકલષ્ણ ઘટોશ લક્ષમણભાઈ મનલભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 6 ૫૩૬૩૯
૫૭૮૧૯ ૧૭ બાલકલષ્ણ સરવૈયા શીવાભાઈ ઝીણાભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૩૬૫૫
૫૫૪૩૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ ફતેપરા જયરામભાઈ પરમારભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 6 ૫૩૬૫૭
૫૨૩૯૨ ૧૭ બાલકલષ્ણ ઈલોરા અશોકભાઈ છગનભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૩૬૩૩
૫૨૩૯૪ ૧૭ બાલકલષ્ણ ઈલોરા મલગંીબેન મોહનભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 1 ૫૩૬૨૨
૫૨૩૯૫ ૧૭ બાલકલષ્ણ ઈલોરા વવનોદભાઈ છગનભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૩૬૨૧
૫૨૩૯૩ ૧૭ બાલકલષ્ણ ઈલોરા મગનભાઈ રામભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૩૬૨૦
૫૨૭૦૫ ૧૭ બાલકલષ્ણ કાજીયા ભરતભાઈ રાણભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૩૬૧૯
૫૫૧૯૬ ૧૭ બાલકલષ્ણ પરમાર રમેશભાઈ બાબલભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 6 ૫૩૬૧૮
૫૪૭૨૪ ૧૭ આંબાવાર્ી નજરીયા સલરેસભાઈ ચોથાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૨૪૮૨
૫૩૫૨૬ ૧૭ આંબાવાર્ી ચોવટીયા ધનજીભાઈ ખોર્ાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૪૮૩
૫૨૨૯૩ ૧૭ આંબાવાર્ી અર્લર્ીયા સલભાષભાઈ ચનાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 3 ૫૨૪૮૪
૫૨૨૯૨ ૧૭ આંબાવાર્ી અર્લર્ીયા મલકેશભાઈ ચનાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 3 ૫૨૪૮૫
૫૫૦૮૨ ૧૭ આંબાવાર્ી પરમાર઼ જગદીશભાઈ ટીર્ાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૪૮૭
૫૩૬૩૮ ૧૭ આંબાવાર્ી ચૌહાણ લક્ષમણભાઈ ચનાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૪૮૮
૫૩૫૨૮ ૧૭ આંબાવાર્ી ચોવટીયા બાબલભાઈ મોહનભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 6 ૫૨૪૮૯
૫૪૬૩૬ ૧૭ આંબાવાર્ી ધાધંલ કમાભાઈ બીજલભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 2 ૫૨૪૯૬
૫૪૬૩૮ ૧૭ આંબાવાર્ી ધાધંલ બીજલભાઈ દેવાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 2 ૫૨૪૯૦
૫૪૫૯૬ ૧૭ આંબાવાર્ી દાવળ રમેશભાઈ મનજીભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૫૧૦
૫૭૭૮૭ ૧૭ આંબાવાર્ી સરવૈયા ભગવાનભાઈ કાનાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૪૯૩
૫૩૯૪૮ ૧૭ આંબાવાર્ી જીજરીયા હસમલખભાઈ શામજીભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 2 ૫૨૫૦૯
૫૪૭૫૮ ૧૭ આંબાવાર્ી નાકીયા લક્ષમણભાઇ પલનાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૪૯૫
૫૩૯૯૫ ૧૭ આંબાવાર્ી જોણાયા રમેશભાઈ બચલભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૨૪૮૧
૫૬૦૭૨ ૧૭ આંબાવાર્ી મકવાણા રમેશભાઈ પે્રમજીભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૨૪૯૭



૫૬૧૩૦ ૧૭ આંબાવાર્ી મકવાણા હમીરભાઈ પે્રમજીભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૪૯૮
૫૩૧૦૭ ૧૭ આંબાવાર્ી ગાગાણી જીતેન્દ્દ્રભાઈ કરસનભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૨૪૯૯
૫૪૪૪૩ ૧૭ આંબાવાર્ી તલસાણીયા મગનભાઈ સોમાભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 7 ૫૨૫૦૦
૫૪૪૪૪ ૧૭ આંબાવાર્ી તલસાણીયા મનલભાઈ સોમાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૫૦૧
૫૩૬૯૮ ૧૭ બાલકલષ્ણ જખાણીયા કાનાભાઈ પરમારભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 2 ૫૩૬૨૮
૫૨૮૩૧ ૧૭ અમર નગર કોબૈયા જીવાભાઈ ટપલભાઇ અમરનગર મફતીયલ 8 ૫૨૩૪૬
૫૮૪૪૧ ૧૭ અમર નગર સોલકંી હરીભાઈ ખોર્ાભાઇ અમરનગર મફતીયલ 5 ૫૨૩૪૯
૫૮૧૪૪ ૧૭ અમર નગર સીપરીયા કેશલભાઈ ભલાભાઇ અમરનગર મફતીયલ 5 ૫૨૩૪૮
૫૫૩૨૪ ૧૭ અમર નગર પાર્લીયા વીનલભાઈ દેવજીભાઇ અમરનગર મફતીયલ 6 ૫૨૩૪૭
૫૮૧૧૯ ૧૭ અમર નગર સીતાપરા ભલપતભાઈ ઘીરૂભાઇ અમરનગર મફતીયલ 6 ૫૨૨૭૬
૫૫૨૬૫ ૧૭ અમર નગર પરસેર્ા સજંયભાઈ બાબલભાઈ અમરનગર મફતીયલ 3 ૫૨૨૭૭
૫૩૭૦૯ ૧૭ અમર નગર ર્લજવાર્ીયા વજાભાઈ જયરામભાઈ અમરનગર મફતીયલ 4 ૫૨૨૭૮
૫૪૧૯૩ ૧૭ અમર નગર ર્ઢાયા અમરથીભાઈ સોમાભાઈ અમરનગર મફતીયલ 3 ૫૨૩૧૪
૫૩૬૮૧ ૧૭ અમર નગર છનીયારા ગોરઘનભાઈ કાજંીભાઈ અમરનગર મફતીયલ 4 ૫૨૩૧૧
૫૩૬૮૩ ૧૭ અમર નગર છનીયારા ભીમજીભાઈ કાજંીભાઈ અમરનગર મફતીયલ 4 ૫૨૩૧૦
૫૫૯૮૫ ૧૭ બાલકલષ્ણ મકવાણા દસરથભાઈ અર્લ ુઁનભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૩૬૭૮
૫૫૯૧૬ ૧૭ બાલકલષ્ણ મકવાણા અર્લ ુઁનભાઈ મા્લભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૩૬૭૨
૫૬૦૬૬ ૧૭ બાલકલષ્ણ મકવાણા રમેશભાઈ અર્લ ુઁનભાઈ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 6 ૫૩૬૬૮
૫૩૯૩૭ ૧૭ બાલકલષ્ણ જાલા સલરેશભાઈ વીર્લભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૩૬૬૪
૫૮૨૩૬ ૧૭ બાલકલષ્ણ સોરાણી સજંયભાઈ વલલભભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 3 ૫૩૬૭૦
૫૮૨૩૨ ૧૭ બાલકલષ્ણ સોરાણી વલલભભાઈ તળસીભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 3 ૫૩૬૬૭
૫૮૨૨૩ ૧૭ બાલકલષ્ણ સોરાણી પોચાભાઈ તળસીભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 3 ૫૩૬૭૯
૫૮૦૪૩ ૧૭ બાલકલષ્ણ સાવગઢવી આપાભાઈ ગોબરભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 2 ૫૩૬૬૯
૫૮૦૪૨ ૧૭ બાલકલષ્ણ સાવં હમેભાઈ ગોબરભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 2 ૫૩૬૬૩
૫૮૦૩૯ ૧૭ બાલકલષ્ણ સાવં અમરૂભાઈ ગોબરભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૩૬૭૧
૫૮૦૪૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ સાવં ગોબરભાઈ માણસલરભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 2 ૫૩૬૭૩
૫૪૨૬૩ ૧૭ બાલકલષ્ણ ર્ાભી ચનાભાઈ રામજીભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૩૬૭૪
૫૪૩૦૧ ૧૭ બાલકલષ્ણ ર્ાભી વેલાભાઈ રામજીભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 2 ૫૩૬૭૫
૫૪૨૯૭ ૧૭ બાલકલષ્ણ ર્ાભી રાર્લભાઈ વેલાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 3 ૫૩૬૭૬
૫૪૬૦૮ ૧૭ બાલકલષ્ણ ધણલ રવજીભાઈ મનજીભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૩૬૭૭
૫૨૭૭૯ ૧૭ બાલકલષ્ણ કારલીયા લક્ષમણભાઈ મનાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૩૬૬૬
૫૫૦૩૨ ૧૭ બાલકલષ્ણ પરમાર અજયભાઈ અમરસીહભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૩૬૫૧
૫૪૯૫૮ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયારા અમતૃભાઈ બાબલભાઇ સાગર નગર 6 ૫૮૨૫૨
૫૪૯૪૯ ૧૭ સાગરનગર કલ ંવરીયા વવનોદભાઈ બાબલભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૨૫૧
૫૪૯૫૭ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર હરેશભાઈ દેવાભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૨૫૦
૫૪૩૧૮ ૧૭ સાગરનગર ર્ાભી હીરાબેન મનસલખભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૨૪૯
૫૪૨૪૭ ૧૭ સાગરનગર ર્ાબી જીતેન્દ્દ્રભાઈ મનસલખભાઇ સાગર નગર 5 ૫૮૨૪૮
૫૪૯૨૪ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર દશરથભાઈ રાઘવભાઇ સાગર નગર 5 ૫૮૨૭૧
૫૪૯૫૧ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર સલરેશભાઈ ર્લહાભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૨૭૩
૫૪૯૨૨ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર જ્યતંીભાઈ રામચનં્દ્દ્રભાઇ સાગર નગર 7 ૫૮૨૫૬
૫૭૩૧૭ ૧૭ સાગરનગર વાઘેલા મગનભાઈ નાનજીભાઇ સાગર નગર 6 ૫૮૨૭૯
૫૭૯૯૬ ૧૭ સાગરનગર સામેચા જ્યતંીભાઈ રામચનં્દ્દ્રભાઇ સાગર નગર 8 ૫૮૨૭૮
૫૭૨૭૯ ૧૭ સાગરનગર વાઘરી ચત લરભાઈ રામજીભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૨૭૭
૫૭૨૭૭ ૧૭ સાગરનગર વાઘરી કકશનભાઈ ચતલરભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૨૭૬
૫૭૨૮૨ ૧૭ સાગરનગર વાઘરી મહશે ચતલરભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૨૭૫
૫૭૨૮૪ ૧૭ સાગરનગર વાઘરી રામજીભાઈ રૂર્ાભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૨૭૪
૫૪૯૨૯ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર નાથાભાઈ ઓખાભાઇ સાગર નગર 5 ૫૮૨૬૪
૫૪૯૩૬ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર ભલદરભાઈ જાયાભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૨૭૨
૫૪૯૩૦ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર નારણભાઈ મણાભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૨૮૧
૫૪૯૩૪ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર બલદેવભાઈ નારણભાઇ સાગર નગર 5 ૫૮૨૭૦
૫૪૯૩૭ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર ભરતભાઈ નારણભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૨૬૯
૫૪૯૫૪ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર સોનાભાઈ વીખાભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૨૬૮
૫૪૯૩૩ ૧૭ સાગરનગર વકઢયાર બચલભાઈ મોહનભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૨૬૭
૫૪૯૨૧ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર છગનભાઈ બબાભાઇ સાગર નગર 5 ૫૮૨૬૬
૫૪૯૧૮ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર કાન્દ્તીભાઈ જીવાભાઇ સાગર નગર 5 ૫૮૨૬૫
૫૪૯૪૦ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર મેવાભાઈ બચલભભાઇ સાગર નગર 7 ૫૮૨૨૭
૫૪૯૧૯ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર કાન્દ્તીભાઈ બાબલભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૨૫૩
૫૪૯૧૬ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર કમાભાઈ રાપાભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૨૬૩
૫૪૯૨૮ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર નરસીકભાઈ રાપાભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૨૫૫
૫૪૯૫૩ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર સલરેશભાઈ રામજીભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૨૪૭
૫૪૯૨૩ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર જેરામભાઈ રામજીભાઇ સાગર નગર 5 ૫૮૨૫૭
૫૪૯૪૧ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર માનીબેન રામજીભાઇ સાગર નગર 1 ૫૮૨૫૮
૫૪૯૨૦ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર ચદલ ંભાઈ હરજીભાઇ સાગર નગર 7 ૫૮૨૫૯
૫૫૭૭૪ ૧૭ સાગરનગર ભખેલીયા રઘલભાઈ ચનાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૨૬૦
૫૫૭૭૩ ૧૭ સાગરનગર ભખેલીયા મલકેશભાઈ ચનાભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૨૬૧
૫૫૭૭૨ ૧૭ સાગરનગર ભખેલીયા દીનેશભાઈ ચનાભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૨૬૨
૫૪૫૯૭ ૧૭ સાગરનગર દાસ દ્રારકાભાઈ વાસલદેવભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૨૮૩
૫૮૨૪૫ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી અરવવિંદભાઈ ખલશાલભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૩૦૯
૫૨૫૨૦ ૧૭ સાગરનગર કટવાણીયા મહશેભાઈ સલરેશભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૨૮૦
૫૨૪૦૩ ૧૭ સાગરનગર ઉગરેજીયા અરવવિંદભાઈ સલરેશભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૩૦૨
૫૪૨૩૮ ૧૭ સાગરનગર ર્ાગંર ભાવેશભાઈ ગોવીંદભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૩૦૩
૫૪૨૨૩ ૧૭ સાગરનગર ર્ાગંર ગોવવિંદભાઈ ભીમાભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૩૦૪
૫૪૨૨૯ ૧૭ સાગરનગર ર્ાગંર દાદલભાઈ ગોવીંદભાઇ સાગર નગર 5 ૫૮૩૦૫

૫૪૨૩૫ ૧૭ સાગરનગર ર્ાગંર ભગવાનજીભાઈ ગોવીંદભાઇ સાગર નગર 5 ૫૮૩૦૬



૫૪૨૩૬ ૧૭ સાગરનગર ર્ાગંર ભવનભાઈ ગોવીંદભાઇ સાગર નગર 5 ૫૮૩૧૭
૫૫૪૨૯ ૧૭ બાલકલષ્ણ ફુગસીયા મેણદંભાઈ રાયધનભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૩૬૪૩
૫૬૩૬૯ ૧૭ બાલકલષ્ણ માકર્ીયા ગીરીશભાઈ જગદીશભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 6 ૫૩૬૪૪
૫૬૩૭૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ માકર્ીયા શાન્દ્તાબેન ગગંાદાશભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 1 ૫૩૬૪૫
૫૮૪૩૧ ૧૭ બાલકલષ્ણ સોલકંી સલરેશભાઈ રણછોર્ભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૩૬૪૬
૫૫૩૧૪ ૧૭ બાલકલષ્ણ પાટર્ીયા અશોકભાઈ હીરાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૩૬૪૭
૫૫૦૬૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ પરમાર કકશોરભાઈ કાનજીભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૩૬૫૩
૫૩૬૭૫ ૧૭ બાલકલષ્ણ છગર માલદેવભાઈ અરજનભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૩૬૪૯
૫૩૬૭૪ ૧૭ બાલકલષ્ણ છગર અર્લ ડનભાઈ સીધાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૩૬૬૫
૫૪૨૭૨ ૧૭ બાલકલષ્ણ ર્ાભી દીનેશભાઈ રામજીભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૩૬૬૨
૫૪૨૭૪ ૧૭ બાલકલષ્ણ ર્ાભી ધીરૂભાઈ રામજીભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૩૬૫૨
૫૪૨૬૪ ૧૭ બાલકલષ્ણ ર્ાભી છગનભાઈ રામજીભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 6 ૫૩૬૪૨
૫૪૨૯૬ ૧૭ બાલકલષ્ણ ર્ાભી રવજીભાઈ ધેલાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 6 ૫૩૬૫૪
૫૪૯૩૮ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર ભરતભાઈ રઘલભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૩૦૮
૫૪૯૪૩ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર રઘલભાઈ રતાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૩૦૦
૫૪૯૪૨ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર મોતીભાઈ રેયાભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૩૧૦
૫૪૯૨૬ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર ધનજીભાઈ રેયાભાઇ સાગર નગર 5 ૫૮૩૧૧
૫૪૯૫૦ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર સલરેશભાઈ ઘનજીભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૩૧૨
૫૬૮૨૧ ૧૭ સાગરનગર રાઠોર્ રઘલભાઈ વીઠ્ઠલભાઇ સાગર નગર 5 ૫૮૩૧૩
૫૬૯૭૬ ૧૭ સાગરનગર રોઠોર્ ગીરીશભાઈ રઘલભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૩૧૪
૫૪૫૫૮ ૧૭ સાગરનગર દેવી પ ૂજંક જેરામભાઈ ઘનજીભાઇ સાગર નગર 7 ૫૮૩૧૫
૫૬૭૮૫ ૧૭ સાગરનગર રાઠોર્ બા્લબેન રઘલભાઇ સાગર નગર 1 ૫૮૩૧૬
૫૬૮૭૮ ૧૭ સાગરનગર રાઠોર્ હરીભાઈ રઘલભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૨૯૧
૫૬૭૬૭ ૧૭ સાગરનગર રાઠોર્ નદંલ બેન રાણાભાઇ સાગર નગર 5 ૫૮૨૮૯
૫૭૨૮૩ ૧૭ સાગરનગર વાઘરી રવાભાઈ લવજીભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૩૦૭
૫૭૨૮૧ ૧૭ સાગરનગર વાઘરી બાબલભાઈ રવાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૨૮૪
૫૪૯૨૭ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર નરેશભાઈ નારણભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૨૮૫
૫૪૯૩૯ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર મણાભાઈ ભલદરભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૨૮૬
૫૪૯૪૬ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર રામચનં્દ્દ્રભાઈ તરસીભાઇ સાગર નગર 6 ૫૮૨૮૭
૫૪૯૩૨ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર પરષોતમભાઈ નાથાભાઇ સાગર નગર 6 ૫૮૨૮૮
૫૪૯૧૫ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર કમાભાઈ જાણમભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૨૯૦
૫૪૯૧૩ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર કનલભાઈ કમાભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૨૯૨
૫૪૯૫૬ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર હરેશભાઈ કમાભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૨૯૩
૫૪૯૨૫ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર દીલસીભાઈ સપંદભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૨૯૪
૫૪૯૪૪ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર રણછોર્ભાઈ તરશીભાઇ સાગર નગર 6 ૫૮૨૯૫
૫૪૯૪૫ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર રાર્લભાઈ સોનાભાઇ સાગર નગર 6 ૫૮૨૯૬
૫૪૯૩૧ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર પ્રવવણભાઈ સોમાભાઇ સાગર નગર 6 ૫૮૨૯૭
૫૪૯૪૮ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર લઘલભાઈ વાલજીભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૨૪૫
૫૪૯૧૪ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર કનલભાઈ માઘાભાઇ સાગર નગર 8 ૫૮૩૦૧
૫૪૯૫૫ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર હરજીભાઈ વખાભાઇ સાગર નગર 5 ૫૮૨૫૪
૫૪૯૧૭ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર કાનજીભાઈ નાગજીભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૧૯૫
૫૪૯૫૨ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર સલરેશભાઈ રમેશભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૧૯૬
૫૪૯૪૭ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર લઘલભાઈ કમાભાઇ સાગર નગર 5 ૫૮૧૯૭
૫૪૯૩૫ ૧૭ સાગરનગર પર્ીયાર બાબલભાઈ સોમાભાઇ � 4 ૫૮૧૯૮
૫૫૮૨૯ ૧૭ સાગરનગર ભરવાર્ અમીતભાઈ ધોળાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૧૯૯
૫૫૮૩૦ ૧૭ સાગરનગર ભરવાર્ ધોળાભાઈ ભીમાભાઇ સાગર નગર 8 ૫૮૨૦૦
૫૪૧૯૧ ૧૭ સાગરનગર ડલકાવા નાનજીભાઈ ભીમજીભાઇ સાગર નગર 5 ૫૮૨૧૧
૫૫૭૭૧ ૧૭ સાગરનગર ભખેલીયા ચનાભાઈ સોમાભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૨૦૨
૫૪૨૨૬ ૧૭ સાગરનગર ર્ાગંર જનકભાઈ ગોવીંદભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૧૯૪
૫૩૧૬૭ ૧૭ સાગરનગર ગોરઠાકર હરીહરભાઈ રામબલીભાઇ સાગર નગર 5 ૫૮૨૦૪
૫૪૧૯૦ ૧૭ મનસા નગર ર્કૈયા રાજેશભાઈ અમરસીંહભાઇ મનસા નગર 4 ૫૪૭૪૯

૫૪૧૮૯ ૧૭ મનસા નગર ર્કૈયા ભગવાનજીભાઈ સોમાભાઇ મનસા નગર 6 ૫૪૭૬૯
૫૮૦૬૪ ૧૭ મનસા નગર ઝાપર્ા વાલાભાઇ ગાડંલભાઇ મનસા નગર 5 ૫૪૭૬૭
૫૮૦૬૧ ૧૭ મનસા નગર વસઘવ જગાભાઈ પાલાભાઇ મનસા નગર 5 ૫૪૭૬૬
૫૬૧૬૩ ૧૭ મનસા નગર મલઘવા રઘલભાઈ નાથાભાઇ મનસા નગર 6 ૫૪૭૫૬
૫૫૯૫૯ ૧૭ મનસા નગર મકવાણા ઘેલાભાઈ મેળાભાઇ મનસા નગર 5 ૫૪૭૬૪
૫૩૩૧૮ ૧૭ મનસા નગર ગોહીલ રઘલભાઈ મરઘાભાઇ મનસા નગર 4 ૫૪૭૭૩
૫૩૩૨૦ ૧૭ અમર નગર ગોહીલ વીરમભાઈ રઘલભાઇ મનસા નગર 4 ૫૨૩૦૯
૫૨૮૭૨ ૧૭ મનસા નગર ખટાણા સલરાભાઈ બભમાભાઇ મનસા નગર 5 ૫૪૭૬૨
૫૨૮૬૪ ૧૭ મનસા નગર ખટાણા ભીમાભાઈ સાદલ રભાઇ મનસા નગર 2 ૫૪૭૬૧
૫૨૪૩૭ ૧૭ બાલકલષ્ણ ઉધરેશીયા સગંરામભાઈ મીઠાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 8 ૫૩૬૫૬
૫૪૨૮૯ ૧૭ બાલકલષ્ણ ર્ાભી મનસલખ મેરૂભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૩૬૪૮
૫૩૭૯૯ ૧૭ બાલકલષ્ણ જાગળીયા દીનેશ ચોપાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૩૬૫૮
૫૨૨૮૨ ૧૭ બાલકલષ્ણ અઘેરા કેશલ રાણાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 6 ૫૩૬૫૯
૫૮૨૩૭ ૧૭ બાલકલષ્ણ સોરાણી સામલજી સલરાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૩૬૬૧
૫૫૮૫૧ ૧૭ બાલકલષ્ણ ભવાઇયા ત લલસીભાઈ ગીરઘરભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 6 ૫૩૬૫૦
૫૪૫૩૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ દલમાર્ીયા વલલભભાઈ મેરામ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૩૬૬૦
૫૪૫૨૯ ૧૭ બાલકલષ્ણ દલમાર્ીયા રસલલભાઈ મેરામભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૩૬૨૯
૫૭૮૩૧ ૧૭ બાલકલષ્ણ સરસણીયા બાદલ રભાઈ બચલભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૩૬૩૧
૫૪૨૭૫ ૧૭ બાલકલષ્ણ ર્ાભી ધીરૂભાઈ સોમાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૩૬૪૦
૫૪૨૪૮ ૧૭ બાલકલષ્ણ ર્ાભી અવનલ પે્રમજી બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૩૬૧૬
૫૮૨૧૮ ૧૭ બાલકલષ્ણ સોરાણી જીતલભાઈ ગોવીંદભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 3 ૫૩૬૩૮
૫૩૩૩૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ ઘઘાઠગીયા સોમા રામસીંગ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૩૬૩૭
૫૪૬૧૮ ૧૭ બાલકલષ્ણ ધધાણીયા અશોક સોમાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૩૬૩૬



૫૭૦૯૪ ૧૭ સાગરનગર વઢીયાર જ્યતંીભાઈ રામચદં્રભાઇ સાગર નગર 8 ૫૮૨૦૫
૫૩૪૩૦ ૧૭ સાગરનગર ચારોલીયા નારણભાઈ સવાભાઇ સાગર નગર 6 ૫૮૨૦૭
૫૩૪૩૨ ૧૭ સાગરનગર ચારોલીયા રમેશભાઈ સવાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૨૦૮
૫૭૧૪૫ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા ત લલસીભાઈ રામજીભાઇ સાગર નગર 6 ૫૮૨૦૯
૫૭૧૮૨ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા મનસલખ રામજીભાઇ સાગર નગર 6 ૫૮૧૮૬
૫૭૨૨૪ ૧૭ સાગરનગર ર્ાભી હમેલભાઈ રામજીભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૨૦૩
૫૭૨૩૦ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા હીરા અમલભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૨૦૧
૫૭૧૫૯ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા ધનજી રામજીભાઇ સાગર નગર 6 ૫૮૧૭૮
૫૭૧૮૦ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા મનલભાઈ ઘનજીભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૧૭૯
૫૭૧૩૬ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા ચપંત અજાભાઇ સાગર નગર 6 ૫૮૨૯૯
૫૭૧૩૨ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા કાન્દ્તીલાલ માવલભાઇ સાગર નગર 7 ૫૮૧૮૦
૫૭૧૯૬ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા રવતલાલ માવલભાઇ સાગર નગર 5 ૫૮૦૯૫
૫૭૨૩૧ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા. ચદલ ંભાઈ માવલભાઇ સાગર નગર 5 ૫૮૧૮૧
૫૭૧૬૨ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા નરેશ ચમનભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૧૮૨
૫૩૭૬૭ ૧૭ મનસા નગર જમપર્ા નવઘણભાઈ ગેલાભાઇ મનસા નગર 4 ૫૪૭૫૮
૫૬૩૭૯ ૧૭ મનસા નગર માગાણી લાલજીભાઈ ગોવવિંદભાઇ મનસા નગર 3 ૫૪૭૫૯
૫૬૨૮૫ ૧૭ બાલકલષ્ણ મેર હસંરાજભાઈ જયરામભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૩૬૩૫
૫૪૦૨૪ ૧૭ આંબાવાર્ી જોસી રમેશભાઈ ભગવાનજીભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૨૪૯૪
૫૬૨૭૩ ૧૭ બાલકલષ્ણ મેર રમેશભાઈ મેરામભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૩૬૩૨
૫૪૫૫૯ ૧૭ બાલકલષ્ણ દેવીપલજક અરવવિંદ પે્રમજીભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૩૬૪૧
૫૪૫૬૪ ૧૭ બાલકલષ્ણ દેવીપલજક રમેશ પે્રમજીભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 6 ૫૩૬૩૦
૫૬૮૨૮ ૧૭ બાલકલષ્ણ રાઠોર્ રમેશભાઈ ઉકાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 6 ૫૩૬૨૬
૫૭૪૨૪ ૧૭ બાલકલષ્ણ વાવર્ીયા શભલભાઈ શામજીભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૩૬૨૫
૫૭૪૨૩ ૧૭ બાલકલષ્ણ વાવર્ીયા ભગવાનજી ગોકળભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૩૬૨૭
૫૬૯૬૩ ૧૭ બાલકલષ્ણ રોજાશ્રા વૈશી ભવન બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૩૬૨૪
૫૪૫૨૮ ૧૭ બાલકલષ્ણ દલમાર્ીયા પોલાભાઈ મેરામભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 6 ૫૩૬૩૪
૫૪૨૫૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ ર્ાભી અશોક માવજી બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 3 ૫૩૬૧૭
૫૬૧૧૨ ૧૭ બાલકલષ્ણ મકવાણા સજંય વેલાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 3 ૫૩૬૧૫
૫૬૧૧૯ ૧૭ બાલકલષ્ણ મકવાણા સેવાભાઈ મનજીભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 3 ૫૩૬૨૩
૫૫૯૪૧ ૧૭ બાલકલષ્ણ મકવાણા કીરીટ સેવાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 3 ૫૩૬૧૩
૫૮૪૫૮ ૧૭ બાલકલષ્ણ સોહાતર રમેશભાઈ માનસનભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 3 ૫૩૬૧૨
૫૮૪૫૭ ૧૭ બાલકલષ્ણ સોહાતર ભલપતભાઈ માનસનભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 3 ૫૩૬૧૧
૫૬૦૨૨ ૧૭ બાલકલષ્ણ મકવાણા બાબલભાઈ વેલાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 5 ૫૩૬૧૦
૫૬૦૮૬ ૧૭ બાલકલષ્ણ મકવાણા લક્ષમણભાઈ વેલાભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 4 ૫૩૬૦૯
૫૭૮૩૨ ૧૭ બાલકલષ્ણ સરસણીયા સલરેશભાઈ બચલભાઇ બાલકૃષ્ણ મફતીયલ 3 ૫૩૬૦૮
૫૩૪૩૧ ૧૭ સાગરનગર ચારોલીયા રમણીક સવાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૧૮૩
૫૨૫૫૧ ૧૭ સાગરનગર કલર્ીયા મલક્તાબેન દેવજનભાઇ સાગર નગર 8 ૫૮૧૯૩
૫૪૫૬૩ ૧૭ સાગરનગર દેવીપલજક મણાભાઈ રવાભાઇ સાગર નગર 5 ૫૮૧૮૫
૫૭૨૦૩ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા રાર્લભાઈ લક્ષમણભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૧૭૭
૫૭૧૧૯ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા અમરતભાઈ રૈયાભાઇ સાગર નગર 7 ૫૮૧૮૭
૫૭૧૯૯ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા રાર્લ બાબલ સાગર નગર 8 ૫૮૧૮૮
૫૭૧૩૯ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા જ્યતંીભાઈ નાથાભાઇ સાગર નગર 5 ૫૮૧૮૯
૫૭૧૭૮ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા મણીલાલ ધોળાભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૧૯૦
૫૭૨૨૭ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા હવાભાઈ રામલભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૧૯૧
૫૭૧૪૦ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા જ્યતંીભાઈ ભાદલભાઇ સાગર નગર 6 ૫૮૨૧૯
૫૭૧૯૮ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા રમેશ સોમાભાઇ સાગર નગર 5 ૫૮૧૮૪
૫૭૧૯૭ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા રમેશ ગગંારામ સાગર નગર 8 ૫૮૨૧૦
૫૭૧૩૩ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા કકશન ગગંલભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૨૩૦
૫૪૫૬૧ ૧૭ સાગરનગર દેવીપલજક જગાભાઈ જીતલભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૨૩૧
૫૪૫૬૦ ૧૭ સાગરનગર દેવીપલજક કંકલભાઈ કાળુભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૨૩૨
૫૭૧૬૯ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા પરસોતમ લક્ષમણ સાગર નગર 6 ૫૮૨૩૩
૫૭૧૭૩ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા ભરત લક્ષમણ સાગર નગર 4 ૫૮૨૩૪
૫૭૨૦૪ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા રામલજીભાઇ સવજીભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૨૩૫
૫૭૧૫૭ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા દીનેશ રામભાઇ સાગર નગર 5 ૫૮૨૪૬
૫૭૧૨૩ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા કનલભાઈ રામભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૨૩૭
૫૭૨૧૭ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા વવનોદ ભલલાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૨૨૯
૫૪૦૪૧ ૧૭ સાગરનગર ઝયર્ા રણછોર્ સીઘાભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૨૩૯
૫૭૧૮૯ ૧૭ માજોઠીનગર વઢીયારા મહશે ભાણજી સાગર નગર 3 ૫૫૭૧૫
૫૪૨૨૪ ૧૭ માજોઠીનગર ર્ાગંર ઘેલાભાઈ કલ ંવરભાઇ મચ્ુનગર 5 ૫૫૭૧૪
૫૭૨૩૮ ૧૭ માજોઠીનગર વમારા કરમણભાઈ સામતંભાઇ મચ્ુનગર 5 ૫૫૭૧૭
૫૪૫૯૮ ૧૭ માજોઠીનગર દાસ પરેશ બાસલદેવ મચ્ુનગર 3 ૫૫૬૯૯
૫૪૫૦૧ ૧૭ માજોઠીનગર દદઇયા રમેશ મોહનભાઇ મચ્ુનગર 4 ૫૫૬૯૫
૫૭૫૨૨ ૧૭ માજોઠીનગર શામળ લાખાભાઈ વાઘાભાઇ મચ્ુનગર 3 ૫૫૬૯૪
૫૭૫૨૩ ૧૭ માજોઠીનગર શામળ સલરાભાઈ ખોળાભાઇ મચ્ુનગર 4 ૫૫૬૯૬
૫૨૬૬૨ ૧૭ માજોઠીનગર કળોતરા લક્ષમણ માનયાભાઇ મચ્ુનગર 4 ૫૫૬૮૫
૫૬૪૪૫ ૧૭ માજોઠીનગર માલકીયા જગાભાઈ સોમાભાઇ મચ્ુનગર 6 ૫૫૬૮૪
૫૫૯૯૫ ૧૭ માજોઠીનગર મકવાણા ધનશ્યામ ગોરઘનભાઇ મચ્ુનગર 6 ૫૫૭૦૬
૫૩૦૬૬ ૧૭ માજોઠીનગર ગમારા ગોવવિંદભાઈ નાથાભાઇ મચ્ુનગર 6 ૫૫૬૮૮
૫૩૦૮૨ ૧૭ માજોઠીનગર ગમારા રેવાભાઈ કાળાભાઇ મચ્ુનગર 6 ૫૫૭૧૧
૫૩૦૭૪ ૧૭ માજોઠીનગર ગમારા બાલાભાઈ નાથાભાઇ મચ્ુનગર 3 ૫૫૭૧૦
૫૩૦૮૮ ૧૭ માજોઠીનગર ગમારા વીરમભાઈ નાથાભાઇ મચ્ુનગર 3 ૫૫૭૦૯
૫૩૦૮૦ ૧૭ માજોઠીનગર ગમારા મોનાભાઈ નાથાભાઇ મચ્ુનગર 6 ૫૫૭૦૮
૫૩૦૬૪ ૧૭ માજોઠીનગર ગમારા કાનાભાઈ નાથાભાઇ મચ્ુનગર 7 ૫૫૭૦૭
૫૪૦૯૯ ૧૭ માજોઠીનગર ઝાહીબા નારણભાઈ દેવાભાઇ મચ્ુનગર 6 ૫૫૬૯૭



૫૩૦૭૬ ૧૭ માજોઠીનગર ગમારા ભલરાભાઈ દેવાભાઇ મચ્ુનગર 3 ૫૫૬૮૬
૫૨૯૫૭ ૧૭ સાગરનગર ખાભલીયા હમીરભાઈ ભીમાભાઇ સાગર નગર 2 ૫૮૨૪૦
૫૨૯૪૯ ૧૭ સાગરનગર ખાભલીયા ખીમજીભાઈ હમીરભાઇ સાગર નગર 5 ૫૮૨૪૧
૫૨૬૫૫ ૧૭ સાગરનગર કળોજા માલસલખભાઈ ખીમાભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૨૪૨
૫૭૩૫૦ ૧૭ અમર નગર વાઘોર્ીયા નાગજીભાઈ સામતંભાઈ અમરનગર મફતીયલ 4 ૫૨૩૦૮
૫૭૩૫૧ ૧૭ અમર નગર વાઘોર્ીયા મલનાભાઈ નાગજીભાઈ અમરનગર મફતીયલ 3 ૫૨૩૦૭
૫૩૭૨૫ ૧૭ અમર નગર જેર્ાણી ગોવવિંદ દેવજીભાઈ અમરનગર મફતીયલ 3 ૫૨૩૦૬
૫૨૮૩૭ ૧૭ અમર નગર કોલયા સોમાભાઈ ટપલભાઈ અમરનગર મફતીયલ 6 ૫૨૩૦૫
૫૭૩૬૦ ૧૭ અમર નગર વાર્ીયા વાલીબેન ગોવીંદભાઈ અમરનગર મફતીયલ 1 ૫૨૩૦૪
૫૩૪૦૦ ૧૭ અમર નગર ચણીયારા રામજીભાઈ ગગજીભાઈ અમરનગર મફતીયલ 5 ૫૨૩૦૩
૫૩૩૯૯ ૧૭ અમર નગર ચણીયારા દામજી સવજી અમરનગર મફતીયલ 3 ૫૨૨૯૧
૫૩૫૦૯ ૧૭ અમર નગર ચીણીયારા રમેશ દામજી અમરનગર મફતીયલ 7 ૫૨૩૦૧
૫૮૦૬૬ ૧૭ અમર નગર વસતાપરા ભલપત હફુભાઈ અમરનગર મફતીયલ 4 ૫૨૩૧૨
૫૪૨૪૬ ૧૭ અમર નગર ર્ાઠીયા અમરસી સોમાભાઇ અમરનગર મફતીયલ 4 ૫૨૨૯૯
૫૩૪૦૧ ૧૭ અમર નગર ચણીયારા લક્ષમણભાઈ કાનજી અમરનગર મફતીયલ 4 ૫૨૨૯૮
૫૫૨૯૩ ૧૭ અમર નગર પરસોર્ા જગદીશ બાબલભાઇ અમરનગર મફતીયલ 5 ૫૨૨૯૭
૫૫૨૯૪ ૧૭ અમર નગર પરસોર્ા બાબલભાઈ જેરામભાઇ અમરનગર મફતીયલ 3 ૫૨૨૯૬
૫૭૬૮૫ ૧૭ અમર નગર સલનારા રમેશ વર્લભાઇ અમરનગર મફતીયલ 5 ૫૨૨૯૫
૫૭૬૮૪ ૧૭ અમર નગર સલનારા મનસલખ રમેશ અમરનગર મફતીયલ 3 ૫૨૨૯૪
૫૨૬૮૩ ૧૭ અમર નગર કલવારર્ા જયાબેન દીનેશ અમરનગર મફતીયલ 4 ૫૨૨૯૩
૫૨૬૮૪ ૧૭ અમર નગર કલવારર્ા નાથીબેન ગોવાભાઇ અમરનગર મફતીયલ 1 ૫૨૨૯૨
૫૨૬૮૫ ૧૭ અમર નગર કલવારર્ા મલકેશ દીનેશ અમરનગર મફતીયલ 3 ૫૨૩૨૩
૫૮૧૧૬ ૧૭ અમર નગર સીતાપરા દીનેશ અરજણભાઇ અમરનગર મફતીયલ 4 ૫૨૩૨૫
૫૫૫૭૬ ૧૭ અમર નગર બાબરીયા રામજીભાઈ મલળજી અમરનગર મફતીયલ 5 ૫૨૩૦૨
૫૭૧૧૩ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા અમતૃ રામજીભાઇ સાગર નગર 7 ૫૮૨૪૩
૫૭૧૯૩ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા રણછોર્ પરસોતમ સાગર નગર 5 ૫૮૨૪૪
૫૭૧૩૮ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા જ્યતંી લાઘલભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૨૨૧
૫૭૧૧૧ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા અતલલ હીરાભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૨૩૮
૫૭૧૭૯ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા મનલજભાઈ રાર્લભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૨૧૩
૫૭૧૫૮ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા દીનેશ હરજી સાગર નગર 6 ૫૮૨૧૪
૫૭૧૪૭ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા દલશલખ રામજીભાઇ સાગર નગર 6 ૫૮૨૧૫
૫૭૧૬૬ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા પ્રકાશ દલશલખ સાગર નગર 3 ૫૮૨૧૬
૫૭૧૨૪ ૧૭ સાગરનગર સમેચા કનલભાઇ જીવાભાઇ સાગર નગર 4 ૫૮૨૧૭
૫૭૨૧૯ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા સલરેશ કાનજી સાગર નગર 3 ૫૮૨૧૮
૫૭૨૨૯ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા કહરેન જાદવ સાગર નગર 3 ૫૮૨૨૮
૫૭૨૧૬ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા વવજય બાબલ સાગર નગર 4 ૫૮૨૨૦
૫૭૨૫૨ ૧૭ માજોઠીનગર વરૂ મેણાભાઈ વાલાભાઇ મચ્ુનગર 5 ૫૫૬૮૦
૫૬૬૧૦ ૧૭ માજોઠીનગર રેવા જગાભાઈ ઘેંલાભાઇ મચ્ુનગર 7 ૫૫૬૮૧
૫૬૯૬૧ ૧૭ માજોઠીનગર રોજાશ્રા ધીરલભાઈ લવાભાઇ મચ્ુનગર 3 ૫૫૭૦૧
૫૬૯૬૦ ૧૭ માજોઠીનગર રોજાશ્રા અશોક ઘીરૂભાઇ મચ્ુનગર 4 ૫૫૬૮૨
૫૬૯૬૪ ૧૭ માજોઠીનગર રોજાશ્રા સલરેશ ઘીરૂભાઇ મચ્ુનગર 3 ૫૫૭૧૬
૫૩૭૯૨ ૧૭ માજોઠીનગર જસાપરા ધીરલભાઈ રૂપાભાઇ મચ્ુનગર 4 ૫૫૬૮૭
૫૪૨૪૨ ૧૭ માજોઠીનગર ર્ાગંર વર્લભાઈ નારણભાઇ મચ્ુનગર 10 ૫૫૬૮૯
૫૪૨૩૩ ૧૭ માજોઠીનગર ર્ાગંર પવૅત નારણભાઇ મચ્ુનગર 8 ૫૫૬૯૦
૫૪૨૨૨ ૧૭ માજોઠીનગર ર્ાગંર કનલભાઈ નારણભાઇ મચ્ુનગર 5 ૫૫૬૯૧
૫૪૨૩૯ ૧૭ માજોઠીનગર ર્ાગંર મનલભાઈ નારણભાઇ મચ્ુનગર 6 ૫૫૬૯૨
૫૬૯૬૨ ૧૭ માજોઠીનગર રોજાશ્રા મનસલખ ભવાભાઇ મચ્ુનગર 7 ૫૫૬૯૩
૫૭૮૯૬ ૧૭ માજોઠીનગર સાકરીયા પ્રાગજીભાઈ નથલભાઇ મચ્ુનગર 5 ૫૫૭૧૩
૫૩૦૬૮ ૧૭ માજોઠીનગર ગમારા જયવસિંહ જનકભાઇ મચ્ુનગર 4 ૫૫૬૮૩
૫૩૬૧૫ ૧૭ માજોઠીનગર ચૌહાણ મેરાભાઈ રાજાભાઇ મચ્ુનગર 5 ૫૫૭૦૪
૫૩૦૭૩ ૧૭ માજોઠીનગર ગમારા બાલાભાઈ કલ ંવરભાઇ મચ્ુનગર 6 ૫૫૭૦૫
૫૬૦૦૨ ૧૭ માજોઠીનગર મકવાણા નાગજીભાઈ વીરમભાઇ મચ્ુનગર 6 ૫૫૭૦૩
૫૫૯૦૬ ૧૭ માજોઠીનગર ભોજાણી કાળુભાઈ કેશલભાઇ મચ્ુનગર 4 ૫૫૭૦૨
૫૬૬૮૧ ૧૭ માજોઠીનગર રાર્લબા કેતનગલરૂ ગોવીંદભાઇ મચ્ુનગર 3 ૫૫૭૦૦
૫૩૦૭૫ ૧૭ માજોઠીનગર ગમારા ભરત ભીમજીભાઇ મચ્ુનગર 5 ૫૫૭૧૨
૫૭૩૬૯ ૧૭ મનસા નગર વાઢીયા રવીભાઈ મનસલખભાઇ મચ્ુનગર 4 ૫૪૭૫૦
૫૬૧૬૧ ૧૭ માજોઠીનગર મલઘવા બાવાભાઈ મલનાભાઇ સાગર નગર 2 ૫૫૬૯૮
૫૨૮૬૨ ૧૭ સાગરનગર ખટાણા ગેલાભાઈ બલટાભાઇ સાગર નગર 3 ૫૮૨૧૨
૫૬૪૨૨ ૧૭ અમર નગર માનસલરીયા દીનેશ લાખાભાઈ અમરનગર મફતીયલ 7 ૫૨૩૩૩
૫૩૨૯૫ ૧૭ અમર નગર ગોહલે સવવતાબેન બચલભાઈ અમરનગર મફતીયલ 1 ૫૨૨૭૪
૫૩૨૭૮ ૧૭ અમર નગર ગોહલે રાર્લભાઈ બચલભાઈ અમરનગર મફતીયલ 5 ૫૨૩૩૨
૫૩૨૩૪ ૧૭ અમર નગર ગોહલે કકશોર બચલભાઈ અમરનગર મફતીયલ 4 ૫૨૩૫૧
૫૩૮૨૦ ૧૭ અમર નગર જાર્ેજા બટલકભાઈ સાકભા અમરનગર મફતીયલ 5 ૫૨૩૩૧
૫૪૫૮૯ ૧૭ અમર નગર દાદલ કીયા ભીમજી ચનાભાઈ અમરનગર મફતીયલ 3 ૫૨૩૩૦
૫૫૦૭૦ ૧૭ અમર નગર પરમાર ચદલ ંભાઈ મનજીભાઈ અમરનગર મફતીયલ 3 ૫૨૩૨૯
૫૫૦૭૮ ૧૭ અમર નગર પરમાર જગદેવ નાનજીભાઇ અમરનગર મફતીયલ 4 ૫૨૩૨૮
૫૮૩૩૯ ૧૭ અમર નગર સોલકંી ભરત ખોર્ા અમરનગર મફતીયલ 4 ૫૨૩૨૭
૫૮૨૭૨ ૧૭ અમર નગર સોલકંી ખોર્ાભાઈ બચલભાઇ અમરનગર મફતીયલ 5 ૫૨૩૨૬
૫૫૫૬૧ ૧૭ અમર નગર બાટીયા મનલભાઈ નાથાભાઈ અમરનગર મફતીયલ 6 ૫૨૩૧૩
૫૨૨૮૮ ૧૭ અમર નગર અઘોલા રાજેશભાઈ પોપટભાઈ અમરનગર મફતીયલ 4 ૫૨૩૨૪
૫૫૫૭૩ ૧૭ અમર નગર બાબરીયા મોતીબેન મલળજી અમરનગર મફતીયલ 1 ૫૨૩૩૫
૫૪૪૭૦ ૧૭ અમર નગર થસટીયા ખોર્ાભાઈ રામજી અમરનગર મફતીયલ 4 ૫૨૩૨૨
૫૪૪૭૧ ૧૭ અમર નગર થસટીયા રામજી વસાભાઇ અમરનગર મફતીયલ 5 ૫૨૩૨૧
૫૫૫૭૭ ૧૭ અમર નગર બાબરીયા લા્લભાઈ નાગજીભાઇ અમરનગર મફતીયલ 5 ૫૨૩૨૦



૫૬૭૩૮ ૧૭ અમર નગર રાઠોર્ જેઠલ વસિંહ મોરસીહ અમરનગર મફતીયલ 5 ૫૨૩૧૯
૫૩૯૩૫ ૧૭ અમર નગર જાલા કનલવસિંહ દલપતસીહ઼ અમરનગર મફતીયલ 4 ૫૨૩૧૮
૫૬૭૭૫ ૧૭ અમર નગર રાઠોર્ પરેશ કેસરસીહ઼ અમરનગર મફતીયલ 5 ૫૨૩૧૭
૫૫૫૭૨ ૧૭ અમર નગર બાબરીયા મનસલખભાઈ રામભાઇ અમરનગર મફતીયલ 4 ૫૨૩૧૬
૫૫૫૭૦ ૧૭ અમર નગર બાબરીયા મલકેશભાઈ કેશલભાઇ અમરનગર મફતીયલ 3 ૫૨૩૧૫
૫૫૫૬૯ ૧૭ અમર નગર બાબરીયા કેશલભાઈ નાગજીભાઇ અમરનગર મફતીયલ 5 ૫૨૨૮૫
૫૩૦૩૧ ૧૭ અમર નગર ગઢીયા કાનજીભાઈ પે્રમજીભાઇ અમરનગર મફતીયલ 6 ૫૨૩૩૪
૫૨૩૩૫ ૧૭ અમર નગર અધેરા રાયસીહ઼ રવજીભાઇ અમરનગર મફતીયલ 2 ૫૨૩૦૦
૫૭૦૮૦ ૧૭ અમર નગર વઢરલકીયા સલરેશભાઈ બાપલભાઇ અમરનગર મફતીયલ 4 ૫૨૨૬૯
૫૨૮૩૯ ૧૭ અમર નગર કોલીયા ગોરઘનભાઈ ટપલભાઇ અમરનગર મફતીયલ 6 ૫૨૨૭૦
૫૭૦૭૭ ૧૭ અમર નગર વઢરલકીયા કકશોર દેવજીભાઇ અમરનગર મફતીયલ 5 ૫૨૨૭૧
૫૫૬૫૦ ૧૭ વશવાજીનગર બારીયા ધીરાભાઈ નારણભાઈ શીવાજી નગર 6 ૫૬૪૫૩
૫૭૯૬૯ ૧૭ વશવાજીનગર સાબર વાલીબેન નાથાભાઈ શીવાજી નગર 1 ૫૬૪૫૬
૫૮૧૫૪ ૧૭ વશવાજીનગર સીયાર વીર્લબેન ગોવવિંદભાઈ શીવાજી નગર 3 ૫૬૫૦૬
૫૪૦૦૯ ૧૭ વશવાજીનગર જોરીયા શાતંીબેન ભલપતભાઈ શીવાજી નગર 3 ૫૬૪૮૩
૫૪૦૦૫ ૧૭ વશવાજીનગર જોરીયા ભરતભાઈ ભલપતભાઈ શીવાજી નગર 2 ૫૬૪૮૪
૫૭૦૭૮ ૧૭ અમર નગર વઢરલકીયા બાબલપ્રસાદ ચનાભાઇ અમરનગર મફતીયલ 6 ૫૨૨૮૩
૫૭૦૭૯ ૧૭ અમર નગર વઢરલકીયા ભલપત દેવજી અમરનગર મફતીયલ 5 ૫૨૨૮૯
૫૬૭૩૦ ૧૭ અમર નગર રાઠોર્ ચદં્રવસિંહ ગલસીહ઼ અમરનગર મફતીયલ 4 ૫૨૨૮૮
૫૬૦૨૭ ૧૭ અમર નગર મકવાણા ભલપતભાઈ ત્રીભલવનભાઇ અમરનગર મફતીયલ 4 ૫૨૨૮૭
૫૩૯૩૬ ૧૭ અમર નગર જાલા ગોવવિંદવસિંહ કલજીબા અમરનગર મફતીયલ 4 ૫૨૨૮૧
૫૫૩૨૩ ૧૭ અમર નગર પાર્લીયા દેવજીભાઈ ચકલભાઇ અમરનગર મફતીયલ 5 ૫૨૨૮૬
૫૩૭૯૭ ૧૭ અમર નગર જાગર્ીયા રમેશ દેવજીભાઇ અમરનગર મફતીયલ 5 ૫૨૨૭૩
૫૩૭૯૫ ૧૭ અમર નગર જાગર્ીયા કાસીબેન છગનભાઇ અમરનગર મફતીયલ 3 ૫૨૨૮૪
૫૩૭૯૬ ૧૭ અમર નગર જાગર્ીયા મનસલખભાઈ છગનભાઇ અમરનગર મફતીયલ 3 ૫૨૨૭૫
૫૮૩૯૯ ૧૭ અમર નગર સોલકંી વર્લભાઈ બચલભાઇ અમરનગર મફતીયલ 6 ૫૨૨૮૨
૫૭૬૫૭ ૧૭ અમર નગર સેટણીયા રમેશભાઈ રઘલભાઇ અમરનગર મફતીયલ 5 ૫૨૨૯૦
૫૫૭૭૫ ૧૭ અમર નગર ભખવાર્ીયા જ્યતંીભાઈ પલનાભાઇ અમરનગર મફતીયલ 7 ૫૨૨૮૦
૫૪૪૮૯ ૧૭ અમર નગર દેગામા વાળજીભાઈ જેસીંગભાઇ અમરનગર મફતીયલ 6 ૫૨૨૭૯
૫૪૦૦૩ ૧૭ વશવાજીનગર જોરીયા નાનજીભાઈ આનલભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૪૫૭
૫૪૦૦૬ ૧૭ વશવાજીનગર જોરીયા રમેશ નાનજીભાઈ શીવાજી નગર 5 ૫૬૪૭૩
૫૭૯૬૮ ૧૭ વશવાજીનગર સાબર મધલબેન કરશનભાઈ શીવાજી નગર 3 ૫૬૪૭૪
૫૭૯૬૭ ૧૭ વશવાજીનગર સાબર દીનેશ કરશનભાઈ શીવાજી નગર 3 ૫૬૪૭૫
૫૫૪૦૮ ૧૭ વશવાજીનગર પીપળીયા રામજીભાઈ પોપટભાઈ શીવાજી નગર 2 ૫૬૪૭૬
૫૫૪૦૭ ૧૭ વશવાજીનગર પીપળીયા રાજેશ રામજીભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૪૭૭
૫૩૯૨૮ ૧૭ વશવાજીનગર જાખેલીયા ફુવેરજીભાઈ જેસીંગભાઈ શીવાજી નગર 5 ૫૬૪૭૮
૫૩૭૬૬ ૧૭ વશવાજીનગર જાખેલીયા ગગંાબેન જેસીંગભાઈ શીવાજી નગર 1 ૫૬૪૭૯
૫૪૩૭૯ ૧૭ વશવાજીનગર ઢાપા કાળુભાઈ સોઢાભાઈ શીવાજી નગર 3 ૫૬૪૮૦
૫૩૦૦૯ ૧૭ વશવાજીનગર ગલજરીયા વાલીબેન ભગવાનભાઈ શીવાજી નગર 1 ૫૬૯૬૧
૫૪૩૮૦ ૧૭ વશવાજીનગર ઢાપા ગીગાભાઈ રાજાભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૯૦૬
૫૫૬૬૩ ૧૭ વશવાજીનગર બારીયા રાણીબેન કાળુભાઈ શીવાજી નગર 1 ૫૬૯૦૫
૫૪૩૯૯ ૧૭ વશવાજીનગર ઢાપા હતાભાઈ ચકલભાઈ શીવાજી નગર 2 ૫૬૯૦૨
૫૪૩૭૬ ૧૭ વશવાજીનગર ઢાપા અમરશીભાઈ હલાભાઈ શીવાજી નગર 5 ૫૬૯૦૧
૫૫૬૫૧ ૧૭ વશવાજીનગર બારીયા નથલબેન બબજલભાઈ શીવાજી નગર 1 ૫૬૯૦૦
૫૫૬૫૨ ૧૭ વશવાજીનગર બારીયા પાચંાભાઈ બીજલભાઈ શીવાજી નગર 5 ૫૬૮૯૯
૫૮૧૫૫ ૧૭ વશવાજીનગર સીયાર હરેશભાઈ ગીગાભાઈ શીવાજી નગર 6 ૫૬૮૯૮
૫૩૨૧૪ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર ગોસ્વામી મહશેગીરી રમેશગીરી લાખાજીનગર 3 ૫૭૯૫૫
૫૩૨૧૬ ૧૭ વશવાજીનગર ગોસ્વામી રાકેશગીરી રમેશગીરી લાખાજીનગર 3 ૫૬૮૯૬
૫૮૪૦૧ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી વલફભાઈ દલદાભાઈ લાખાજીનગર 7 ૫૬૮૮૨
૫૬૦૯૫ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા વલલભભાઈ બચલભાઈ લાખાજીનગર 2 ૫૬૮૯૪
૫૬૧૦૫ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા વવજયભાઈ વલલભભાઈ લાખાજીનગર 3 ૫૬૯૦૭
૫૫૯૭૫ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા જીતેશ વલલભભાઈ લાખાજીનગર 3 ૫૬૮૯૨
૫૭૮૨૫ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સરવૈયા સામજીભાઈ લાખાભાઈ લાખાજી નગર 6 ૫૭૯૫૬
૫૭૭૭૬ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સરવૈયા ચનાભાઈ સામતભાઈ લાખજી નગર 5 ૫૭૯૫૪
૫૭૭૮૦ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સરવૈયા જેરામભાઈ લાખાભાઈ લાખજી નગર 5 ૫૭૯૫૭
૫૭૮૧૭ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સરવૈયા વવનોદભાઈ જેરાભાઈ લાખજી નગર 3 ૫૭૯૫૧
૫૪૭૪૩ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર નરશીદાણી કફરોજભાઈ હસનઅલી લાખજી નગર 4 ૫૭૮૮૩
૫૬૭૯૦ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર રાઠોર્ ભલપતભાઈ વવક્રમભાઈ લાખજી નગર 9 ૫૭૮૭૪
૫૫૫૦૯ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર બલરાર્ કકરમભાઈ ઈલીયાસભાઈ લાખજી નગર 4 ૫૭૮૯૫
૫૪૩૩૦ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર ર્ોર્ીયા કફરોજભાઈ નાનલભાઈ લાખજી નગર 8 ૫૭૮૯૬
૫૫૪૨૫ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર ફકીર નફીશાબેન હબીબશા લાખજી નગર 4 ૫૭૮૯૭
૫૨૬૨૧ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર કલરેશી ઈબ્રાકહમભાઈ ઈરમાઈલભાઈ લાખજી નગર 5 ૫૭૮૯૮
૫૫૪૨૨ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર ફકીર ઈનલશા ભીખલશા લાખજી નગર 4 ૫૭૮૯૯
૫૭૪૯૪ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર શેતા ગફારભાઈ અલીભાઈ લાખજી નગર 4 ૫૭૯૦૦
૫૩૫૪૮ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર ચૌહાણ અસરફભાઈ અબ્દલલભાઈ લાખજી નગર 4 ૫૭૯૦૧
૫૨૯૩૪ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર ખાણ અશરફભા બહાદલ રભા લાખજી નગર 3 ૫૭૯૧૩
૫૫૪૨૬ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર ફકીર ફીરોઝસા જમાલશા લાખજી નગર 4 ૫૭૯૦૩
૫૫૪૨૪ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર ફકીર થલનલરાશા રજાકશા લાખજી નગર 4 ૫૭૮૯૪
૫૭૪૬૨ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર શેખ થલનલશભાઈ મહમદભાઈ લાખજી નગર 5 ૫૭૯૦૫
૫૭૪૬૯ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર શેખ મહમદ્લકનામ મહમદતરબીન લાખજી નગર 4 ૫૭૯૦૬
૫૭૪૭૦ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર શેખ મહમદશી મહમદતસબ લાખજી નગર 3 ૫૭૯૦૭
૫૨૫૭૪ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર કેબા હનીફભાઈ ઉમરભાઈ લાખજી નગર 5 ૫૭૯૦૮
૫૨૬૪૨ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર કેલા ઈકબાલ ઉમરભાઈ લાખજી નગર 4 ૫૭૯૦૯
૫૨૬૨૭ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર કલરેશી દીલાવરભાઈ મહમદભાઈ લાખજી નગર 6 ૫૭૯૧૦



૫૨૬૨૨ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર કલરેશી ઈસ્માઈલભાઈ મહમદભાઈ લાખજી નગર 3 ૫૭૯૧૧
૫૭૫૬૧ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર શાહમદાર એમાનશા ઈબ્રાહીમ લાખજી નગર 4 ૫૭૮૮૫
૫૬૨૯૯ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર મલકે આયશલબેન અચલભાઈ લાખજી નગર 2 ૫૭૯૦૪
૫૨૬૨૮ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર કલરેશી મહમેલદભાઈ અચલભાઈ લાખજી નગર 2 ૫૭૯૦૨
૫૨૬૩૪ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર કલરેશી વસકદકભાઈ અચલભાઈ લાખજી નગર 5 ૫૭૮૭૬
૫૩૦૦૬ ૧૭ વશવાજીનગર ગલજરીયા પે્રમજી ભગવાનભાઈ શીવાજી નગર 2 ૫૬૮૯૧
૫૩૦૧૨ ૧૭ વશવાજીનગર ગલજરીયા પાચંાભાઈ ભગવાનજીભાઈ શીવાજી નગર 5 ૫૬૮૯૦
૫૮૧૫૧ ૧૭ વશવાજીનગર સીયાર મનસલખભાઈ પાચાભંાઈ શીવાજી નગર 5 ૫૬૮૮૮
૫૮૧૪૯ ૧૭ વશવાજીનગર સીયાર પે્રમજીભાઈ પાચંાભાઈ શીવાજી નગર 8 ૫૬૮૮૭
૫૪૩૮૪ ૧૭ વશવાજીનગર ઢાપા ધીરૂ નાનજી શીવાજી નગર 6 ૫૬૮૮૫
૫૪૩૯૧ ૧૭ વશવાજીનગર ઢાપા મલળજી નાનજી શીવાજી નગર 6 ૫૬૮૮૪
૫૪૩૭૮ ૧૭ વશવાજીનગર ઢાપા કાનજી નાનજી શીવાજી નગર 2 ૫૬૮૯૩
૫૪૩૮૫ ૧૭ વશવાજીનગર ઢાપા નનીબેન રાજાભાઈ શીવાજી નગર 3 ૫૬૮૯૫
૫૫૨૦૩ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર રવીન્દ્દ્ર મેવાભાઈ શીવાજી નગર 3 ૫૬૯૩૨
૫૬૦૦૫ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા નાનજીભાઈ રૂર્ાભાઈ શીવાજી નગર 2 ૫૬૯૩૧
૫૬૦૩૫ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા મલકેશ નાનજી શીવાજી નગર 5 ૫૬૯૨૮
૫૫૯૩૯ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા કકશોર નાનજી શીવાજી નગર 6 ૫૬૯૨૭
૫૫૬૦૨ ૧૭ વશવાજીનગર બાભંળીયા સવીતાબેન સવજીભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૯૨૫
૫૬૩૭૮ ૧૭ વશવાજીનગર માગાણા નરશીભાઈ સવસીભાઈ શીવાજી નગર 6 ૫૬૯૨૪
૫૬૪૧૪ ૧૭ વશવાજીનગર માત્રાણા સવસીભાઈ મનજીભાઈ શીવાજી નગર 1 ૫૬૯૨૩
૫૬૪૧૩ ૧૭ વશવાજીનગર માત્રાણા ગાડલભાઈ સવીસભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૯૨૨
૫૨૩૦૧ ૧૭ વશવાજીનગર અજમેરી અહમેદભાઈ માનજીભાઈ શીવાજી નગર 3 ૫૬૯૦૮
૫૬૭૪૬ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર રાઠોર્ જીલ્લભાઈ વવક્રમભાઈ લાખજી નગર 5 ૫૭૮૭૭
૫૪૫૪૨ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર દલ મેરૂભાઈ બોકભાઈ લાખજી નગર 4 ૫૭૮૭૮
૫૪૫૩૫ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર દલ અતલલભાઈ બોઘભાઈ લાખજી નગર 4 ૫૭૮૭૯
૫૪૫૪૧ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર દલ ગલલાબભાઈ આરલનભાઈ લાખજી નગર 3 ૫૭૮૮૦
૫૨૬૧૬ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર કલરેશી આમદભાઈ અલીભાઈ લાખજી નગર 3 ૫૭૮૮૧
૫૨૬૨૦ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર કલરેશી જમીલાબેન ઈકબાલભાઈ લાખજી નગર 7 ૫૭૮૮૨
૫૬૨૦૪ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર મતવા ઈકબાલભાઈ કાસમભાઈ લાખજી નગર 5 ૫૭૮૯૩
૫૫૪૩૪ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર ફુલાણી ઈકબાલભાઈ દાઉદભાઈ લાખજી નગર 4 ૫૭૮૮૪
૫૫૪૩૫ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર ફુલાણી જાહીદભાઈ દાઉદભાઈ લાખજી નગર 6 ૫૭૮૭૫
૫૬૦૭૦ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર મકવાણા રમેશભાઈ ગોવીદભાઈ લાખજી નગર 4 ૫૭૮૮૬
૫૩૩૦૮ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર ગોહીલ જ્યતંીભાઈ ગીરધરભાઈ લાખજી નગર 5 ૫૭૮૮૭
૫૪૧૫૩ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર ઠાકર જયાબેન છેલશેકર લાખજી નગર 2 ૫૭૮૮૮
૫૪૧૫૬ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર ઠાકર પરેશભાઈ છેલશેકર લાખજી નગર 4 ૫૭૮૮૯
૫૮૩૬૨ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સોલકંી મલનાભાઈ ભીમાભાઈ લાખજી નગર 5 ૫૭૮૯૦
૫૨૪૧૫ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર ઉધરેજાયા બઘીયાભાઈ દલસાભાઈ લાખજી નગર 5 ૫૭૮૯૧
૫૨૪૦૪ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર ઉઘરેજજયા ગોવવિંદભાઈ ઘલસાભાઈ લાખજી નગર 8 ૫૭૮૯૨
૫૨૪૦૭ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર ઉઘરેજીયા રમેશભાઈ ઘલસાભાઈ લાખજી નગર 5 ૫૭૯૧૫
૫૨૪૦૯ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર ઉઘરેજીયા સતંોકબેન ઘલસાભાઈ લાખજી નગર 1 ૫૭૯૪૪
૫૭૮૬૩ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સલાટ વશવાભાઈ રાયસનભાઈ લાખજી નગર 7 ૫૭૯૧૨
૫૭૮૬૨ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સલાટ વશરામભાઈ વશવાભાઈ લાખજી નગર 3 ૫૭૯૩૬
૫૭૮૫૬ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સલાટ મનજીભાઈ રાયચદંભાઈ લાખજી નગર 6 ૫૭૯૩૭
૫૫૪૨૩ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર ફકીર ઝુદાબેન હલીલભાઈ લાખજી નગર 3 ૫૭૯૩૮
૫૮૦૦૮ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સામોદર કાદરશા રોશનશા લાખજી નગર 5 ૫૭૯૩૯
૫૫૪૫૬ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર બલચર્ હાજીભાઈ ઈલયાસભાઈ લાખજી નગર 3 ૫૭૯૪૦
૫૬૨૧૬ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર મધરા સલમાબેન ઈકબાલભાઈ લાખજી નગર 5 ૫૭૯૪૧
૫૬૨૧૫ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર મધરા મહીયમબેન અલારખાભાઈ લાખજી નગર 1 ૫૭૯૫૩
૫૭૭૦૮ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સલમરા અહમદભાઈ નલરમામદ લાખજી નગર 4 ૫૭૯૪૩

૫૬૨૧૪ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર મધંરા અશરફભાઈ અલીમોહમદભાઈ લાખજી નગર 3 ૫૭૯૩૪
૫૭૩૬૭ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર વાઢા કરીમભાઈ સતારભાઈ લાખજી નગર 4 ૫૭૯૪૫
૫૬૫૯૮ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર રૂન્દ્જા અનવરભાઈ કરીમભાઈ લાખજી નગર 3 ૫૭૯૪૬
૫૫૪૨૦ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર ફકીર આયશાબેન રબેમાનશા લાખજી નગર 1 ૫૭૯૪૭
૫૮૦૦૫ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સામરા હાસમશા રહમેાનશા લાખજી નગર 4 ૫૭૯૪૮
૫૭૪૮૧ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર શેખ હમીદાબેન સલીમભાઈ લાખજી નગર 7 ૫૭૯૪૯
૫૬૩૭૭ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર માગંલ અશરફ આલમભાઈ લાખજી નગર 5 ૫૭૯૩૫
૫૭૮૩૦ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સેરશીયા હલસેનભાઈ હાજીભાઈ લાખજી નગર 4 ૫૭૯૫૦
૫૭૮૨૯ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સેરશીયા રીયાજભાઈ હલસેનભાઈ લાખજી નગર 2 ૫૭૯૫૨
૫૩૫૩૨ ૧૭ વશવાજીનગર ચૌહાણ ચોથીબેન બીજલભાઈ શીવાજી નગર 1 ૫૬૯૩૩
૫૩૫૩૪ ૧૭ વશવાજીનગર ચોહાણ રવનીભાઈ બીજલભાઈ શીવાજી નગર 3 ૫૬૯૧૮
૫૩૫૩૩ ૧૭ વશવાજીનગર ચોહાણ ભરતભાઈ બીજલભાઈ શીવાજી નગર 3 ૫૬૯૧૭
૫૩૬૫૫ ૧૭ વશવાજીનગર ચૌહાણ સલરેશભાઈ બીજલભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૯૧૬
૫૪૦૩૦ ૧૭ વશવાજીનગર ઝજંવાર્ીયા બાબાભાઈ સોમાભાઈ શીવાજી નગર 1 ૫૬૯૧૫
૫૫૬૪૪ ૧૭ વશવાજીનગર બારીયા અરવવિંદ લાખાભાઈ શીવાજી નગર 5 ૫૬૯૧૪
૫૬૦૪૧ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા મગનભાઈ નાથાભાઈ શીવાજી નગર 5 ૫૬૯૧૩
૫૬૯૧૬ ૧૭ વશવાજીનગર રાફુચા ગીરધીરભાઈ ધલળાભાઈ શીવાજી નગર 3 ૫૬૯૧૨
૫૬૯૨૨ ૧૭ વશવાજીનગર રાફુચા રાર્લભાઈ ગીરધીરભાઈ શીવાજી નગર 5 ૫૬૯૧૧
૫૩૪૬૩ ૧૭ વશવાજીનગર ચાવર્ા બાબલભાઈ ચાચંાભાઈ શીવાજી નગર 5 ૫૬૯૧૦
૫૭૬૨૩ ૧૭ વશવાજીનગર શીયાલ રવજીભાઈ ઓધર્ભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૯૦૯
૫૫૭૬૫ ૧૭ વશવાજીનગર બૌરયા નાનજી વશરંામ શીવાજી નગર 2 ૫૬૮૬૯
૫૫૭૬૧ ૧૭ વશવાજીનગર બૌરયા જ્યતંી નાનજી શીવાજી નગર 7 ૫૬૮૮૩
૫૫૭૬૩ ૧૭ વશવાજીનગર બૌરયા જયસલખ નાનજીભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૮૫૩
૫૪૦૪૫ ૧૭ વશવાજીનગર ઝાપર્ીયા મનજીભાઈ સોઢાભાઈ શીવાજી નગર 2 ૫૬૮૫૨
૫૪૦૪૬ ૧૭ વશવાજીનગર ઝાપર્ીયા રાર્લભાઈ મનજીભાઈ શીવાજી નગર 2 ૫૬૮૫૧



૫૭૯૦૭ ૧૭ વશવાજીનગર સાકરીયા વવનોદભાઈ હીરજી શીવાજી નગર 4 ૫૬૮૫૦
૫૭૭૦૩ ૧૭ વશવાજીનગર સમેચા જસલબેન દલપત શીવાજી નગર 5 ૫૬૮૪૯
૫૮૩૦૬ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી દેવરાજભાઈ નરવસિંહ શીવાજી નગર 6 ૫૬૮૪૮
૫૭૪૫૮ ૧૭ વશવાજીનગર શેખ ચાદંભાઈ અબ્દલલભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૮૪૬
૫૭૪૭૨ ૧૭ વશવાજીનગર શેખ યલસલફ ચાદંભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૮૪૫
૫૭૪૫૧ ૧૭ વશવાજીનગર પઠાણ ઐયલબખાન ચાદંભાઈ દલધસાગર રોર્ 3 ૫૬૮૪૪
૫૪૧૦૦ ૧૭ વશવાજીનગર ઝીઝવાર્ીયા જયલબેન ઘેલાભાઈ શીવાજી નગર 1 ૫૬૮૪૨
૫૭૬૨૨ ૧૭ વશવાજીનગર શીયાર વાલજીભાઈ મગનભાઈ શીવાજી નગર 3 ૫૬૮૪૦
૫૭૬૩૧ ૧૭ વશવાજીનગર શીયાળ વાઘજી પલનાભાઈ શીવાજી નગર 3 ૫૬૮૩૯
૫૭૮૫૧ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સલાટ નગીનભાઈ મનજીભાઈ લાખજી નગર 2 ૫૭૯૨૪
૫૭૮૬૧ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સલાટ રવીલાલ રાવચદંભાઈ લાખજી નગર 8 ૫૭૯૨૨
૫૭૮૫૩ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સલાટ પ્યારૂભાઈ રાયસનભાઈ લાખજી નગર 7 ૫૭૯૪૨
૫૮૨૯૮ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સોલકંી તળશીભાઈ દલદાભાઈ લાખજી નગર 7 ૫૭૯૧૬
૫૮૪૨૮ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સોલકંી સમર્લબેન દલદાભાઈ લાખજી નગર 1 ૫૭૯૧૭
૫૮૩૨૧ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સોલકંી નાનજીભાઈ મોહનભાઈ લાખજી નગર 5 ૫૭૯૧૮
૫૮૪૨૭ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સોલકંી સતીશભાઈ નાનજીભાઈ લાખજી નગર 2 ૫૭૯૧૯
૫૭૯૪૨ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સાદર્ીયા જ્યતંીભાઈ લાભલભાઈ લાખજી નગર 4 ૫૭૯૨૦
૫૭૯૨૭ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સાઘર્ીયા અરજણભાઈ લાભલભાઈ લાખજી નગર 8 ૫૭૯૨૧
૫૭૯૪૩ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સાદર્ીયા રવજીભાઈ લાભલભાઈ લાખજી નગર 4 ૫૭૯૩૩
૫૭૯૩૯ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સાથળીયા ભાણાભાઈ લાભલભાઈ લાખજી નગર 5 ૫૭૯૨૩
૫૬૧૫૨ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર મગલી સલીમભાઈ જમાલભાઈ લાખજી નગર 5 ૫૭૯૧૪
૫૮૦૦૪ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સામરા નલરસાહ રહમેાન લાખજી નગર 5 ૫૭૯૨૫
૫૭૭૧૩ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર સલમરા જનાલશા વસદ્રીકીશા લાખજી નગર 2 ૫૭૯૨૬
૫૭૭૧૯ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર શાહમદાર મહબેલબશા જમાલશા લાખજી નગર 3 ૫૭૯૨૭
૫૬૩૯૭ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર મારં્લીયા યલન લષભાઈ ઈબ્રાહીમ લાખજી નગર 4 ૫૭૯૨૮
૫૬૩૯૯ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર મારં્લીયા રહીમ ઈબ્રાહીમભાઈ લાખજી નગર 3 ૫૭૯૨૯
૫૬૯૪૩ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર રાવમારં્ રાવમલ મોહમદભાઈ લાખજી નગર 3 ૫૭૯૩૦
૫૬૯૪૨ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર રાવમારં્ રાવદે મોહમદભાઈ લાખજી નગર 2 ૫૭૯૩૧
૫૭૪૬૮ ૧૭ સર લાખાજી રાજ ઉદ્યોગનગર શેખ મહબેલબભાઇ મોહમદભાઇ લાખજી નગર 5 ૫૭૯૩૨
૫૬૦૪૬ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા મનસલખભાઈ મગનભાઈ શીવાજી નગર 3 ૫૬૮૩૮
૫૪૨૫૬ ૧૭ વશવાજીનગર ર્ાભી કેશલભાઈ માધાભાઇ શીવાજી નગર 6 ૫૬૮૩૭
૫૭૬૪૨ ૧૭ વશવાજીનગર સૈક સરીફભાઈ પા્લલભાઈ શીવાજી નગર 7 ૫૬૮૩૫
૫૮૩૯૮ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી લક્ષ્મણભાઈ કર્વાભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૮૩૪
૫૮૩૫૧ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી મલકેશ નરશીભાઈ શીવાજી નગર 5 ૫૬૮૩૩
૫૫૧૦૦ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર જીતલભાઈ પ્રમેજીભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૮૩૨
૫૫૮૪૩ ૧૭ વશવાજીનગર ભલગામર્ીયા મનજીભાઈ ભીખાભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૮૬૭
૫૬૨૬૫ ૧૭ વશવાજીનગર મેર પરસોતમભાઈ ઉકાભાઈ શીવાજી નગર 3 ૫૬૮૪૧
૫૭૩૯૮ ૧૭ વશવાજીનગર વારૈયા નરેશભાઈ પોપટભાઈ શીવાજી નગર 3 ૫૬૮૪૩
૫૭૦૭૬ ૧૭ વશવાજીનગર વઢયારા હીમનભાઈ ગગંારામભાઈ શીવાજી નગર 5 ૫૬૮૮૦
૫૭૬૩૩ ૧૭ વશવાજીનગર શીયાળ સોમાભાઈ વાલાભાઈ શીવાજી નગર 6 ૫૬૮૭૯
૫૫૩૨૯ ૧૭ વશવાજીનગર પાણેસયા અરવવિંદ સલબાભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૮૭૮
૫૫૩૩૦ ૧૭ વશવાજીનગર પાણસેયા સલબાભાઈ જીવાભાઈ શીવાજી નગર 2 ૫૬૮૭૭
૫૨૪૯૪ ૧૭ વશવાજીનગર કલકર્ીયા કેસલભાઈ ભાણાભાઈ શીવાજી નગર 3 ૫૬૮૭૬
૫૨૫૦૧ ૧૭ વશવાજીનગર કલકર્ીયા ભરત કેસલભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૮૭૫
૫૫૩૩૪ ૧૭ વશવાજીનગર પાણેસીયા જીનેશભાઈ સલખાભાઈ શીવાજી નગર 5 ૫૬૮૭૩
૫૪૩૦૦ ૧૭ વશવાજીનગર ર્ાભી લાલજીભાઈ માધાભાઈ શીવાજી નગર 3 ૫૬૮૭૨
૫૫૨૬૬ ૧૭ વશવાજીનગર પરસાણા મનજી કાનજી શીવાજી નગર 3 ૫૬૫૦૫
૫૮૧૫૦ ૧૭ વશવાજીનગર સીયાર મનસલખ પલનાભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૮૭૦
૫૫૫૯૭ ૧૭ વશવાજીનગર બાભંણીયા વાલીબેન ભીખાભાઈ શીવાજી નગર 1 ૫૬૮૫૬
૫૫૫૯૯ ૧૭ વશવાજીનગર બાભંણીયા વવશાલ મનસલખભાઈ. શીવાજી નગર 2 ૫૬૮૬૮
૫૫૬૬૮ ૧૭ વશવાજીનગર બારૈયા સવજીભાઈ બીજલભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૮૮૧
૫૫૬૬૨ ૧૭ વશવાજીનગર બારૈયા રાજેશ સવજીભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૮૬૬
૫૫૬૬૧ ૧૭ વશવાજીનગર બારીયા રતનબેન બીજલબેન શીવાજી નગર 1 ૫૬૮૬૫
૫૫૯૫૩ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા ગોવવિંદભાઈ નાનજીભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૮૬૪
૫૮૧૪૮ ૧૭ વશવાજીનગર સીયાર અર્લ ડનભાઈ રણછોર્ભાઈ શીવાજી નગર 5 ૫૬૮૬૩
૫૮૧૫૨ ૧૭ વશવાજીનગર સીયાર રાર્લભાઈ વાલજીભાઈ શીવાજી નગર 5 ૫૬૮૬૨
૫૮૩૦૫ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી દેવરાજભાઈ નરશીભાઈ શીવાજી નગર 6 ૫૬૮૬૧
૫૩૪૮૧ ૧૭ વશવાજી નગર ચાવર્ા લક્ષ્મણભાઈ રાજેશભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૮૫૯
૫૫૧૪૬ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર ભલવનભાઈ ભગલભાઈ શીવાજી નગર 7 ૫૬૮૫૪
૫૩૬૯૫ ૧૭ વશવાજીનગર છાયા કરશનભાઈ કળવાભાઈ શીવાજી નગર 8 ૫૬૯૨૧
૫૩૬૯૬ ૧૭ વશવાજીનગર છાયા જ્યતંી કળવાભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૭૦૧૧
૫૭૬૨૪ ૧૭ વશવાજીનગર શીયાળ અશોક માવનલ શીવાજી નગર 5 ૫૭૦૧૦
૫૮૦૮૬ ૧૭ વશવાજીનગર વસયાળ રૂપાભાઈ ર્લગાભાઈ શીવાજી નગર 6 ૫૭૦૦૮
૫૨૯૬૪ ૧૭ આંબાવાર્ી ખાભલા રાણીબેન હીરાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 4 ૫૨૩૭૮
૫૬૭૯૩ ૧૭ આંબાવાર્ી રાઠોર્ ભરત કલ ંર્ાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 3 ૫૨૩૬૧
૫૬૮૮૧ ૧૭ આંબાવાર્ી રાઠોર્ હીરાબેન કલ ંર્ાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 2 ૫૨૪૦૭
૫૬૮૧૬ ૧૭ આંબાવાર્ી રાઠોર્ માલાભાઈ હામતભાઈ અંબાવાળી બાલકની 5 ૫૨૪૭૯
૫૬૮૫૪ ૧૭ આંબાવાર્ી લામકા વાલજીભાઈ રેવાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 5 ૫૨૪૬૨
૫૬૭૬૩ ૧૭ આંબાવાર્ી રાઠોર્ દીનેશભાઈ રેવાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 3 ૫૨૪૨૯
૫૩૧૮૬ ૧૭ આંબાવાર્ી ગોવાળીયા જોરૂભાઈ વવરાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 6 ૫૨૪૬૦
૫૫૬૧૪ ૧૭ આંબાવાર્ી બારતી ગબલભાઈ રામભાઈ અંબાવાળી બાલકની 6 ૫૨૪૦૫
૫૩૩૬૪ ૧૭ આંબાવાર્ી ઘાઘંલ આલકલભાઈ બાલાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 3 ૫૨૪૫૮
૫૨૯૧૦ ૧૭ આંબાવાર્ી ખાચર બાહરૂરભાઈ પીઠાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 4 ૫૨૪૫૭
૫૫૮૭૧ ૧૭ આંબાવાર્ી ભારતી દ્રવારકા બચલભાઈ અંબાવાળી બાલકની 7 ૫૨૪૪૮



૫૨૩૫૦ ૧૭ આંબાવાર્ી અનસારી સોદાગર રહમેાનભાઈ અંબાવાળી બાલકની 6 ૫૨૪૫૫
૫૬૫૫૨ ૧૭ આંબાવાર્ી યાદવ જોગીંદર લાલજીભાઈ અંબાવાળી બાલકની 4 ૫૨૪૬૩
૫૬૫૬૬ ૧૭ આંબાવાર્ી યાદવ રાજેશ રામભાઈ અંબાવાળી બાલકની 4 ૫૨૪૫૩
૫૬૫૬૫ ૧૭ આંબાવાર્ી યાદવ રાઘેશ્યામ રામભાઈ અંબાવાળી બાલકની 4 ૫૨૪૫૨
૫૫૮૩૮ ૧૭ વશવાજીનગર મેર સજંયભાઈ પરસોતમભાઈ શીવાજી નગર 3 ૫૬૯૯૧
૫૩૪૭૫ ૧૭ વશવાજીનગર ચાવર્ા મહશે અરજણભાઈ શીવાજી નગર 2 ૫૬૯૯૦
૫૫૧૧૫ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર ધનજીભાઈ પેપાભાઈ શીવાજી નગર 6 ૫૬૯૮૯
૫૫૫૮૮ ૧૭ વશવાજીનગર બાભંણીયા ધીરૂભાઈ નાથાભાઈ શીવાજી નગર 6 ૫૭૦૨૫
૫૬૯૬૮ ૧૭ વશવાજીનગર રોજાસરા રમેશભાઈ રણછોર્ભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૯૯૮
૫૭૮૮૧ ૧૭ વશવાજીનગર સાખટ મલકેશભાઈ સલખાભાઈ શીવાજી નગર 3 ૫૭૦૦૦
૫૫૨૨૪ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર વવક્રમભાઈ ર્ોબાભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૭૦૩૭
૫૩૬૨૬ ૧૭ વશવાજીનગર ચૌહાણ રવજીભાઈ બીજલભાઈ શીવાજી નગર 5 ૫૭૦૩૬
૫૪૮૫૩ ૧૭ વશવાજીનગર પટાણ મનસલખભાઈ મરં્લરભાઈ શીવાજી નગર 6 ૫૭૦૩૫
૫૪૮૮૨ ૧૭ વશવાજીનગર પઠાણ રફીકભાઈ બસીરભાઈ શીવાજી નગર 5 ૫૭૦૩૪
૫૪૮૬૪ ૧૭ વશવાજીનગર પઠાણ ઈબલયાસભાઈ જનીરભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૭૦૩૩
૫૪૩૯૬ ૧૭ વશવાજીનગર ઢાપા રમેશભાઈ ગાડંલભાઈ શીવાજી નગર 5 ૫૭૦૩૨
૫૪૩૩૬ ૧૭ આંબાવાર્ી ર્ોર્ીયા રાર્લભાઈ કેશલભાઈ અંબાવાળી બાલકની 5 ૫૨૪૫૧
૫૨૩૪૦ ૧૭ આંબાવાર્ી અનળા મહશેભાઈ ગોવવિંદભાઈ અંબાવાળી બાલકની 4 ૫૨૪૫૦
૫૨૯૭૦ ૧૭ આંબાવાર્ી ખાસર બહાદલ રભાઈ પીંકલભાઈ અંબાવાળી બાલકની 4 ૫૨૪૪૯
૫૩૯૮૬ ૧૭ આંબાવાર્ી જોગવા મલળાભાઈ અરજણભાઈ અંબાવાળી બાલકની 5 ૫૨૪૭૧
૫૬૧૬૪ ૧૭ આંબાવાર્ી મલઘંવા રઘાભાઈ ધારાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 5 ૫૨૪૭૩
૫૫૪૪૦ ૧૭ આંબાવાર્ી ફાગલીયા લાલાભાઈ વવરમભાઈ અંબાવાળી બાલકની 3 ૫૨૪૫૬
૫૫૨૨૬ ૧૭ આંબાવાર્ી પરમાર વવક્રમભાઈ પ્રવવણભાઈ અંબાવાળી બાલકની 6 ૫૨૪૫૯
૫૨૫૩૧ ૧૭ આંબાવાર્ી કટોળીયા ભરતભાઈ જીવણભાઈ અંબાવાળી બાલકની 5 ૫૨૪૭૮
૫૩૯૩૯ ૧૭ આંબાવાર્ી જાળંુ કાળુભાઈ રામભાઈ અંબાવાળી બાલકની 6 ૫૨૫૦૫
૫૬૫૭૪ ૧૭ આંબાવાર્ી યાદવ શકંરભાઈ બસંીભાઈ અંબાવાળી બાલકની 5 ૫૨૪૭૭
૫૩૩૬૮ ૧૭ આંબાવાર્ી ઘાઘંલ બેચરભાઈ સલરાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 5 ૫૨૪૭૬
૫૩૩૬૬ ૧૭ આંબાવાર્ી ઘાઘલ ગબરલભાઈ સલરાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 4 ૫૨૪૭૫
૫૨૩૪૫ ૧૭ આંબાવાર્ી અનસારી ગલડલભાઈ ગલલાબભાઈ અંબાવાળી બાલકની 6 ૫૨૪૭૪
૫૫૦૬૭ ૧૭ આંબાવાર્ી પરમાર ઘનશ્યામ મેરૂભાઈ અંબાવાળી બાલકની 5 ૫૨૪૬૪
૫૨૬૬૬ ૧૭ આંબાવાર્ી કળોપરા પોલાભાઈ દેવાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 6 ૫૨૪૭૨
૫૨૬૬૧ ૧૭ આંબાવાર્ી કળોત્રા રતનાભાઈ દેવા અંબાવાળી બાલકની 4 ૫૨૪૮૦
૫૭૦૦૧ ૧૭ આંબાવાર્ી ્લણી કાનાભાઈ ટીઠાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 6 ૫૨૪૭૦
૫૩૧૮૮ ૧૭ આંબાવાર્ી ગોવાળીયા લખભંાઈ અમરાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 4 ૫૨૪૬૯
૫૨૩૪૨ ૧૭ આંબાવાર્ી અનસારી અમીન ગલલાબભાઈ અંબાવાળી બાલકની 7 ૫૨૪૬૮
૫૭૫૦૩ ૧૭ આંબાવાર્ી શયરા રાર્લભાઈ જીણાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 7 ૫૨૪૬૭
૫૩૦૪૪ ૧૭ આંબાવાર્ી ગણદીયા રામભાઈ ગેગજીભાઈ અંબાવાળી બાલકની 6 ૫૨૪૬૫
૫૫૯૨૯ ૧૭ આંબાવાર્ી મકવાણા કમલેષભાઈ વાઘજીભાઈ અંબાવાળી બાલકની 4 ૫૨૪૪૬
૫૬૯૬૬ ૧૭ આંબાવાર્ી રોજાસરા હામતભાઈ કાનાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 4 ૫૨૪૨૧
૫૫૦૧૧ ૧૭ આંબાવાર્ી ભલસોર્ બાબલભાઈ જીવરાજભાઈ અંબાવાળી બાલકની 3 ૫૨૪૫૪
૫૬૯૯૧ ૧૭ આંબાવાર્ી લખતરીયા રવતલાલ ઉકાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 4 ૫૨૪૨૮
૫૩૮૩૩ ૧૭ આંબાવાર્ી જાર્ેજા વવખાબેન ઉપસીભાઈ અંબાવાળી બાલકની 3 ૫૨૪૨૬
૫૨૬૬૦ ૧૭ આંબાવાર્ી કળોતરા મેરૂભાઈ સેખાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 5 ૫૨૪૨૫
૫૨૬૬૩ ૧૭ આંબાવાર્ી કળોતરા વલલભભાઈ શેષમાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 3 ૫૨૪૨૪
૫૩૧૮૨ ૧૭ આંબાવાર્ી ગોવાણી ભલપતભાઈ નાથાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 5 ૫૨૪૧૫
૫૬૨૮૭ ૧૭ આંબાવાર્ી મેર જગદીશ મેરામભાઇ અંબાવાળી બાલકની 3 ૫૨૪૨૨
૫૩૭૦૨ ૧૭ આંબાવાર્ી જજંેરીયા વલલભભાઈ ચોથાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 5 ૫૨૪૩૦
૫૩૯૪૭ ૧૭ આંબાવાર્ી જીજરંીયા રમેશભાઈ ચોથાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 4 ૫૨૪૧૯
૫૪૦૮૩ ૧૭ આંબાવાર્ી ઝાલા ભીમજીભાઈ રલર્ાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 4 ૫૨૪૧૮
૫૭૯૪૬ ૧૭ આંબાવાર્ી સાપરા વસંતભાઈ જીણાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 5 ૫૨૪૧૭
૫૩૮૯૭ ૧૭ આંબાવાર્ી જાદવ વાલજીભાઈ કાળુભાઈ અંબાવાળી બાલકની 4 ૫૨૪૧૬
૫૮૨૫૬ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી કનલભાઈ કર્વાભાઈ શીવાજી નગર 8 ૫૬૯૪૦
૫૩૪૪૪ ૧૭ વશવાજીનગર ચાવર્ા કકશોર બટલકભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૯૩૯
૫૮૦૨૯ ૧૭ વશવાજીનગર સારીયા મેધીબેન ટપલભાઈ શીવાજી નગર 1 ૫૬૯૩૮
૫૮૦૩૩ ૧૭ વશવાજીનગર સારીયા વાલાભાઈ ટપલભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૯૩૭
૫૩૧૭૨ ૧૭ વશવાજીનગર ગોરસ્વા રસીલાબેન અનલતંરાય શીવાજી નગર 5 ૫૬૯૭૨
૫૩૬૨૮ ૧૭ વશવાજીનગર ચૌહાણ રાર્લભાઈ જયસલખભાઈ શીવાજી નગર 3 ૫૬૯૭૪
૫૩૫૬૯ ૧૭ વશવાજીનગર ચૌહાણ જયસલખભાઈ મેરામભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૯૪૭
૫૭૦૯૮ ૧૭ વશવાજીનગર વઢીયાર ધનજીભાઈ અમજીભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૯૮૪
૫૫૫૮૫ ૧૭ વશવાજીનગર બાભંણીયા ચનાભાઈ નાથાભાઈ શીવાજી નગર 6 ૫૬૯૮૩
૫૫૯૮૧ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા દેવજીભાઈ કાન્દ્જીભાઈ શીવાજી નગર 6 ૫૬૯૮૨
૫૬૪૩૭ ૧૭ વશવાજીનગર મારીયા લખમણ રઠાભાઈ. શીવાજી નગર 2 ૫૬૯૮૧
૫૭૬૨૫ ૧૭ વશવાજીનગર શીયાળ ગોરધન નાનજી શીવાજી નગર 7 ૫૬૯૭૯
૫૭૬૨૮ ૧૭ વશવાજીનગર શીયાળ પાચંીબેન માવજી શીવાજી નગર 5 ૫૬૯૭૮
૫૪૬૪૩ ૧૭ વશવાજીનગર ધાપા ધરમસી નથલભાઈ શીવાજી નગર 3 ૫૬૯૭૭
૫૫૩૨૧ ૧૭ વશવાજીનગર પાઠાયા હરીભાઈ ઘરમશી શીવાજી નગર 5 ૫૬૯૭૬
૫૭૬૩૦ ૧૭ વશવાજીનગર શીયાળ લીલીબેન ખીમજીભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૯૭૫
૫૫૫૮૪ ૧૭ વશવાજીનગર બાભંણીયા કાના સહલ શીવાજી નગર 3 ૫૬૯૬૦
૫૮૨૦૬ ૧૭ વશવાજીનગર સોરણી દીનેશભાઇ ઠાકરશીભાઇ શીવાજી નગર 4 ૫૬૯૭૩
૫૫૪૫૫ ૧૭ વશવાજીનગર બગીયા રૂર્ીબેન ગોવવિંદ વશવાજી નગર 4 ૫૬૯૮૬
૫૫૬૪૮ ૧૭ વશવાજીનગર બારીયા દેહાભાઈ મોહનભાઈ વશવાજી નગર 4 ૫૬૯૭૧
૫૬૦૫૧ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા માવજી વસતરભાઈ વશવાજી નગર 6 ૫૬૯૭૦
૫૬૦૪૦ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા મગન માવજી વશવાજી નગર 2 ૫૬૯૬૯
૫૭૯૫૩ ૧૭ વશવાજીનગર સાખંટ બાબલભાઈ લક્ષમણ વશવાજી નગર 4 ૫૬૯૬૭



૫૭૯૧૨ ૧૭ વશવાજીનગર સાખટ વવજય બાબલભાઈ વશવાજી નગર 3 ૫૬૯૬૬
૫૮૪૮૨ ૧૭ વશવાજીનગર સમેચા સલરેશ જીણાભાઈ વશવાજી નગર 5 ૫૬૯૬૪
૫૫૭૫૪ ૧૭ વશવાજીનગર બોરીયા મેલાભાઈ પાચંાભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૯૬૩
૫૨૪૮૯ ૧૭ વશવાજીનગર કકકવલ કીરીટ બચલભાઈ શીવાજી નગર 5 ૫૬૯૬૨
૫૨૪૮૮ ૧૭ વશવાજીનગર કલકકર્ લાભલબેન બચલભાઈ શીવાજી નગર 1 ૫૬૮૦૧
૫૮૨૨૬ ૧૭ આંબાવાર્ી સોરાણી ભરત લાલજીભાઈ અંબાવાળી બાલકની 6 ૫૨૪૩૮
૫૨૪૫૨ ૧૭ આંબાવાર્ી ઉમરાણીયા ભરતભાઈ મનસલખભાઈ અંબાવાળી બાલકની 5 ૫૨૪૪૦
૫૨૪૫૩ ૧૭ આંબાવાર્ી ઉમરાણીયા રાર્લભાઈ મનસલખભાઈ અંબાવાળી બાલકની 4 ૫૨૪૨૩
૫૩૮૫૧ ૧૭ આંબાવાર્ી જાદવ કાળુભાઈ સાર્લળભાઈ અંબાવાળી બાલકની 4 ૫૨૪૪૫
૫૩૧૮૧ ૧૭ આંબાવાર્ી ગોવાણી નવલભાઈ લક્ષ્મણભાઈ અંબાવાળી બાલકની 5 ૫૨૪૪૪
૫૩૧૮૩ ૧૭ આંબાવાર્ી ગોવાણી ભરતભાઈ લક્ષ્મણભાઈ અંબાવાળી બાલકની 3 ૫૨૪૪૩
૫૩૩૫૪ ૧૭ આંબાવાર્ી ઘરજીયા વવઠ્ઠલભાઈ માવજીભાઈ અંબાવાળી બાલકની 6 ૫૨૪૪૨
૫૩૩૫૩ ૧૭ આંબાવાર્ી ઘરજીયા પરબતભાઈ માવજીભાઈ અંબાવાળી બાલકની 5 ૫૨૪૪૧
૫૩૯૮૫ ૧૭ આંબાવાર્ી જોગળીયા દેવરાજભાઈ છગનભાઈ અંબાવાળી બાલકની 3 ૫૨૪૩૯
૫૫૭૨૩ ૧૭ આંબાવાર્ી બાવળીયા નાનજીભાઈ લીંબાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 5 ૫૨૪૪૭
૫૫૭૨૯ ૧૭ આંબાવાર્ી બાવળીયા રાજેશભાઈ અરજણભાઈ અંબાવાળી બાલકની 4 ૫૨૪૩૭
૫૫૭૨૭ ૧૭ આંબાવાર્ી બાવળીયા રમેશભાઈ લીખાભાઈ અંબાવાળી બાલકની 4 ૫૨૪૩૬
૫૪૩૩૩ ૧૭ આંબાવાર્ી ર્ોર્ીયા મનસલખ બટલકભાઈ અંબાવાળી બાલકની 4 ૫૨૪૩૫
૫૪૩૨૯ ૧૭ આંબાવાર્ી ર્ોર્ીયા વપન્દ્ટલભાઈ બટલકભાઈ અંબાવાળી બાલકની 3 ૫૨૪૩૪
૫૩૮૮૫ ૧૭ આંબાવાર્ી જાદવ મનસલખભાઈ નથલભાઈ અંબાવાળી બાલકની 5 ૫૨૪૩૩
૫૬૦૯૭ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા વલલભભાઈ હરજીભાઈ શીવાજી નગર 6 ૫૬૬૮૨
૫૫૬૮૩ ૧૭ વશવાજીનગર બાળીયા બાબલભાઈ રૂખર્ાભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૬૮૧
૫૫૬૮૪ ૧૭ વશવાજીનગર બાળીયા સોમાભાઈ બાબલભાઈ શીવાજી નગર 5 ૫૬૬૮૦
૫૭૧૧૭ ૧૭ વશવાજીનગર વઢીયારા અમતૃભાઈ સોમાભાઈ શીવાજી નગર 11 ૫૬૬૭૯
૫૭૩૫૪ ૧૭ વશવાજીનગર વાજેલીયા અમતૃભાઈ જીણાભાઈ શીવાજી નગર 6 ૫૬૬૭૮
૫૪૩૯૪ ૧૭ વશવાજીનગર ઢાપા રમેશભાઈ કરશનભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૭૧૦
૫૮૩૪૮ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી ભીખાભાઈ શકંરભાઈ શીવાજી નગર 2 ૫૬૬૮૪
૫૪૪૫૦ ૧૭ વશવાજીનગર તળપદા જીતેન્દ્દ્રભાઈ ભીખાભાઈ શીવાજી નગર 4 ૫૬૬૮૬
૫૨૩૦૩ ૧૭ વશવાજીનગર અજમેરી ઈકબાલ અલાસખા શીવાજી નગર 6 ૫૬૭૨૩
૫૩૪૪૫ ૧૭ વશવાજીનગર ચાવર્ા ગોવવિંદ બટલક શીવાજી નગર 5 ૫૬૭૨૧
૫૫૫૯૦ ૧૭ વશવાજીનગર બાભંણીયા બલધાભાઈ નાથાભાઈ શીવાજી નગર 5 ૫૬૭૨૦
૫૭૪૮૦ ૧૭ વશવાજીનગર શેખ સલીમ નલરમામભાઈ શીવાજી નગર 5 ૫૬૭૧૯
૫૭૪૪૮ ૧૭ વશવાજીનગર શેખ અકીલ સલીમભાઈ શીવાજી નગર 5 ૫૬૭૧૮
૫૭૪૮૨ ૧૭ વશવાજીનગર શેખ સોકફલ સલીમ શીવાજી નગર 2 ૫૬૭૧૭
૫૫૧૩૪ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર બચલભાઈ ભીખાભાઈ શીવાજી નગર 2 ૫૬૭૧૬
૫૫૦૭૩ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર છગન બચલ શીવાજી નગર 2 ૫૬૭૧૫
૫૫૨૨૭ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર વવજય બચલ શીવાજી નગર 2 ૫૬૭૧૪
૫૫૬૫૯ ૧૭ વશવાજીનગર બારીયા મનસલખ બીજલ શીવાજી નગર 2 ૫૬૭૧૩
૫૨૬૮૦ ૧૭ વશવાજીનગર કલવરીયા હલાભાઈ મહાભાઈ શીવાજી નગર 5 ૫૬૬૯૯
૫૨૬૭૩ ૧૭ વશવાજીનગર કલવરીયા ગોપાલ મહાભાઈ શીવાજી નગર 3 ૫૬૭૧૧
૫૬૯૫૨ ૧૭ વશવાજીનગર રાહલર્ા કદનેશ ગીરધર વશવાજી નગર 3 ૫૬૭૨૪
૫૫૭૮૦ ૧૭ વશવાજીનગર ભગણીયા રાજેશ ગોવવિંદ શીવાજી નગર 7 ૫૬૭૦૮
૫૫૮૦૯ ૧૭ વશવાજીનગર ભર્ાણીયા બીજલ ગોવવિંદ શીવાજી નગર 5 ૫૬૭૦૭
૫૫૮૧૦ ૧૭ વશવાજીનગર ભર્ાણીયા વલલભ ગોવવિંદ શીવાજી નગર 2 ૫૬૭૦૬
૫૩૩૭૭ ૧૭ વશવાજીનગર ઘાવણીયા પરસોતમ સતસી શીવાજી નગર 3 ૫૬૭૦૫
૫૬૯૫૦ ૧૭ વશવાજીનગર રાહલર્ા અશોક ખલશાલ વશવાજી લગર 5 ૫૬૭૦૩
૫૬૯૫૧ ૧૭ વશવાજીનગર રાહલર્ા કાન્દ્તી સોમા વશવાજી લગર 6 ૫૬૭૦૨
૫૬૯૫૩ ૧૭ વશવાજીનગર રાહલર્ા સોમતાર ખલશાલ વશવાજી લગર 5 ૫૬૭૦૧
૫૬૯૨૩ ૧૭ વશવાજીનગર રાફુચા વવનોદ સોમતાર વશવાજી લગર 2 ૫૬૭૦૦
૫૪૪૭૬ ૧૭ વશવાજીનગર થારવમયા જીતલભાઈ હરગલભાઈ વશવાજી લગર 4 ૫૬૬૬૦
૫૨૬૭૭ ૧૭ વશવાજીનગર કલ ંવરીયા રામલભાઈ નાથાભાઈ વશવાજી લગર 6 ૫૬૬૨૨
૫૨૬૭૫ ૧૭ વશવાજીનગર કલ ંવરીયા રાર્લભાઈ નાથાભાઈ વશવાજી નગર 4 ૫૬૬૭૪
૫૨૬૭૨ ૧૭ વશવાજીનગર કલ ંવરીયા કાનલભાઈ નાથાભાઈ વશવાજી નગર 4 ૫૬૬૪૪
૫૫૨૫૮ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર કહરાભાઈ બચલભાઈ વશવાજી નગર 4 ૫૬૬૪૩
૫૭૬૪૪ ૧૭ વશવાજીનગર સકોરીયા હષડદભાઈ બટલકભાઈ વશવાજી નગર 4 ૫૬૬૪૨
૫૭૪૨૮ ૧૭ વશવાજીનગર વાહાવર્ીયા રામલભાઈ રાયાભાઈ વશવાજી નગર 6 ૫૬૬૪૧
૫૬૧૬૮ ૧૭ વશવાજીનગર મુર્ીયા દ્લભાઈ નાથાભાઈ વશવાજી નગર 1 ૫૬૬૪૦
૫૬૧૭૨ ૧૭ વશવાજીનગર મુર્ીયા વૈશાલી દ્લભાઈ વશવાજી નગર 3 ૫૬૬૩૯
૫૩૦૦૪ ૧૭ વશવાજીનગર ગલજકરયા ભરતભાઈ લક્ષમણભાઈ વશવાજી નગર 5 ૫૬૬૩૮
૫૭૨૬૩ ૧૭ વશવાજીનગર વલસાણીયા ભીખલભાઈ મેરાભાઈ વશવાજી નગર 6 ૫૬૬૩૭
૫૪૪૩૮ ૧૭ વશવાજીનગર તલસાણીયા કદનેશભાઈ મૈરામભાઈ વશવાજી નગર 3 ૫૬૬૩૬
૫૫૧૯૮ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર રમેશભાઈ રણછોર્ભાઈ વશવાજી નગર 5 ૫૬૬૩૫
૫૩૨૩૭ ૧૭ વશવાજીનગર ગોહલે ચપંાબેન કકશોરભાઈ વશવાજી નગર 2 ૫૬૬૨૧
૫૩૨૯૬ ૧૭ વશવાજીનગર ગોહલે કહતેશભાઈ કકશોરભાઈ વશવાજી નગર 5 ૫૬૬૩૩
૫૮૦૧૫ ૧૭ વશવાજીનગર સારલીયા અરવવિંદ લઘરામભાઈ વશવાજી નગર 4 ૫૬૬૪૬
૫૮૦૧૬ ૧૭ વશવાજીનગર સારલીયા જીવાભાઈ વવરજીભાઈ વશવાજી નગર 5 ૫૬૬૩૧
૫૮૦૧૭ ૧૭ વશવાજીનગર સારલીયા વવનલભાઈ વેરશીભાઈ વશવાજી નગર 4 ૫૬૬૩૦
૫૪૦૧૬ ૧૭ વશવાજીનગર જોષી જયશ્રીબેન રાજેશભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૬૨૯
૫૪૦૨૧ ૧૭ વશવાજીનગર જોષી મનોજભાઈ રાજેશભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૬૨૮
૫૭૯૦૫ ૧૭ વશવાજીનગર સાકરીયા રમેશ રવજી વશવાજીનગર 4 ૫૬૬૨૭
૫૫૩૦૧ ૧૭ વશવાજીનગર પરીયાણી અશોક ગગંારામ વશવાજીનગર 4 ૫૬૬૨૬
૫૭૮૫૭ ૧૭ વશવાજીનગર સલાટ મહશે ધીરલભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૬૨૫
૫૭૮૬૦ ૧૭ વશવાજીનગર સલાટ રમેશ ધીરૂભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૬૨૪
૫૪૯૬૭ ૧૭ વશવાજીનગર પકઢયાર મગંલ ધીરૂભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૬૨૩



૫૪૯૬૮ ૧૭ વશવાજીનગર પકઢયાર સલવનલ દેવાભાઈ વશવાજીનગર 2 ૫૬૬૫૮
૫૪૯૬૯ ૧૭ વશવાજીનગર પકઢયાર સની દેવાભાઈ વશવાજીનગર 2 ૫૬૬૩૨
૫૪૯૬૫ ૧૭ વશવાજીનગર પકઢયાર કદલીપ દેવાભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૬૩૪
૫૩૪૨૫ ૧૭ વશવાજીનગર ચારથા વવનલભાઈ વેરસીભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૬૭૧
૫૩૪૨૩ ૧૭ વશવાજીનગર ચારટીયા રાર્લબેન વેરસી વશવાજીનગર 5 ૫૬૬૭૦
૫૪૯૬૪ ૧૭ વશવાજીનગર પકઢયાર દેવાભાઈ નાથાભાઈ વશવાજીનગર 2 ૫૬૬૬૯
૫૪૯૬૬ ૧૭ વશવાજીનગર પકઢયાર ધીરૂ નાથા વશવાજીનગર 2 ૫૬૬૬૮
૫૪૪૫૨ ૧૭ વશવાજીનગર તળપદા મહશે ભીખાભાઈ વશવાજી લગર 6 ૫૬૬૬૭
૫૫૬૩૪ ૧૭ વશવાજીનગર બારૈયા વાલીબેન જેન્દ્તીભાઈ વશવાજી લગર 5 ૫૬૬૬૬
૫૫૧૧૮ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર ધીરૂભાઈ વસથરભાઈ વશવાજી લગર 5 ૫૬૬૬૫
૫૪૩૭૩ ૧૭ વશવાજીનગર ઢાપા કાનજીભાઈ ભીખાભાઈ વશવાજી લગર 5 ૫૬૬૬૪
૫૫૬૩૦ ૧૭ વશવાજીનગર બારૈયા લક્ષ્મણભાઈ ભીખાભાઈ વશવાજી લગર 6 ૫૬૬૬૩
૫૫૬૨૮ ૧૭ વશવાજીનગર બારૈયા મનસલખભાઈ ભીખલભાઈ વશવાજી લગર 6 ૫૬૬૬૨
૫૫૯૯૬ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા ધમાભાઈ દેવાભાઈ વશવાજી લગર 4 ૫૬૬૬૧
૫૬૯૩૫ ૧૭ વશવાજીનગર રામાણી હસમલખભાઈ વશવાભાઈ વશવાજી લગર 4 ૫૬૬૪૭
૫૬૯૩૪ ૧૭ વશવાજીનગર રામાણી રમેશભાઈ વશવાભાઈ વશવાજી લગર 4 ૫૬૬૫૯
૫૫૯૬૮ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા જર્ીબેન દેવાભાઈ વશવાજી લગર 1 ૫૬૬૭૨
૫૫૪૦૪ ૧૭ વશવાજીનગર પીઠવા રૂજીનાબેન અશોકભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૬૫૭
૫૪૪૭૪ ૧૭ વશવાજીનગર થારચીયા રાજેશ હરગલલાદ વશવાજીનગર 3 ૫૬૬૫૫
૫૪૪૭૫ ૧૭ વશવાજીનગર થારચીયા હરગલલાદ રામજી વશવાજીનગર 2 ૫૬૬૫૪
૫૬૨૫૫ ૧૭ વશવાજીનગર મેર કાનજી રામજી વશવાજીનગર 6 ૫૬૬૫૩
૫૫૫૮૧ ૧૭ વશવાજીનગર બાભંણયા દાનજી કાળુલાદ વશવાજીનગર 4 ૫૬૬૫૨
૫૫૫૮૨ ૧૭ વશવાજીનગર બાભંણયા રૈયાબેન કાળુભાઈ વશવાજીનગર 1 ૫૬૬૫૧
૫૫૩૧૭ ૧૭ વશવાજીનગર પાટર્ીયા વવજય પરસોતમ વશવાજીનગર 4 ૫૬૬૫૦
૫૫૮૫૦ ૧૭ વશવાજીનગર ભલવા શામજી કરશન વશવાજીનગર 3 ૫૬૬૪૯
૫૫૭૬૬ ૧૭ વશવાજીનગર બૌરયા મલકેશ સોમા વશવાજીનગર 3 ૫૬૬૪૮
૫૬૪૬૮ ૧૭ વશવાજીનગર માલાણી સલનીલભાઇ રમેશભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૭૨૬
૫૬૩૯૧ ૧૭ વશવાજીનગર માટંી બટલકભાઈ રામજીભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૭૧૨
૫૨૪૬૯ ૧૭ વશવાજીનગર ઓળકકયા મોહનભાઈ મોતીભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૬૭૯૯
૫૭૬૪૬ ૧૭ વશવાજીનગર સકોકરયા કાળુભાઈ પરસોતમભાઈ વશવાજીનગર 7 ૫૬૭૯૭
૫૬૦૭૯ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા રાર્લભાઈ ઉકાભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૭૯૬
૫૬૦૭૫ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા રવજીભાઈ ઉકાભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૭૯૫
૫૩૪૭૮ ૧૭ વશવાજીનગર ચાવર્ા રાર્લભાઈ મોહનભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૭૯૪
૫૬૮૯૪ ૧૭ વશવાજીનગર રાતર્ીયા કાળાભાઈ મેરામભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૭૯૩
૫૬૮૯૯ ૧૭ વશવાજીનગર રાતર્ીયા મેરામભાઈ સમવસિંગભાઈ વશવાજીનગર 2 ૫૬૭૯૨
૫૪૨૮૬ ૧૭ વશવાજીનગર ર્ાભી મલકેશભાઈ નારયણભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૭૯૧
૫૪૨૮૨ ૧૭ વશવાજીનગર ર્ાભી નારાયણ વાસણભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૭૭૭
૫૫૦૨૮ ૧૭ વશવાજીનગર પ્રભાવતી રમેશભાઈ ગળાવનાભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૭૮૯
૫૭૮૪૮ ૧૭ વશવાજીનગર સલાટ કકરણ રાજેશ વશવાજીનગર 4 ૫૬૮૦૨
૫૫૫૯૨ ૧૭ વશવાજીનગર બાભંણીયા રમેશભાઇ સલખાભાઇ વશવાજીનગર 5 ૫૬૭૮૬
૫૭૮૫૫ ૧૭ વશવાજીનગર સલાટ ભનલભાઈ ગીગાભાઈ વશવાજીનગર 1 ૫૬૭૮૫
૫૭૮૫૦ ૧૭ વશવાજીનગર સલાટ ધરમેશ હસલખ વશવાજીનગર 3 ૫૬૭૮૪
૫૬૭૭૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાઠોર્ પ્રાગજીભાઈ ગાડંલભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૩૫૧
૫૪૮૩૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પટેલ રવજીભાઈ દેવજીભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૩૫૦
૫૬૮૬૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાઠોર્ શાતંાભાઈ માળાયલરભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૩૪૯
૫૩૩૨૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ગૌરી અજીન ચલવનભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૩૪૮
૫૨૯૭૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ખીમસલરીયા જીવણભાઈ ધનાભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૩૪૭
૫૪૮૪૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પટેલ સલનીલ મલછકંદભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૩૪૬
૫૭૩૦૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. વાઘેલા ર્ાયાભાઈ માલાભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૩૩૪
૫૭૩૨૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. વાઘેલા મોહનભાઈ ર્ાયાભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૩૪૪
૫૨૯૭૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ખીમસલરીયા જશલબેન ધનજીભાઈ ભારતનગર-2 1 ૫૪૩૫૪
૫૩૬૩૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ચૌહાણ રામબદન ઈજલાસ ભારતનગર-2 3 ૫૪૩૪૨
૫૬૨૮૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. મરાઠી સલરેશ મારૂતરાવ ભારતનગર-2 5 ૫૪૩૪૧
૫૬૨૮૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. મરાઠી નીમેશભાઈ મારૂતરાવ ભારતનગર-2 3 ૫૪૩૪૦
૫૪૪૬૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. તોમર મનમોહનવસિંહ વવશે્વશ્ર્વરપ્રસાદ ભારતનગર-2 4 ૫૪૩૩૯
૫૬૪૨૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. મારૂ રાજાભાઈ વશરામભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૩૩૮
૫૬૪૨૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. મારૂ કાતંીભાઈ રાજાભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૩૩૭
૫૩૬૯૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સાપરા રણછોર્ભાઈ કરમશીભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૩૩૬
૫૪૧૮૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ઠાકોર મલકેશ સહદેવ ભારતનગર-2 4 ૫૪૩૬૪
૫૭૪૧૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. વાલાણી સવજી ઠાકરસીભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૩૪૩
૫૫૬૯૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. બાવર્ીયા પે્રમજીભાઈ રવજીભાઈ ભારતનગર-2 7 ૫૪૩૪૫
૫૫૪૫૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. બગદરીયા અરવવિંદભાઈ જીવરાજભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૩૭૪
૫૭૪૦૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. વાલાણી કાળુભાઈ અજીભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૩૭૩
૫૫૯૭૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. મકવાણા ર્ાયાભાઈ મોહનભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૩૭૨
૫૭૫૦૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. શમાુઁ હરીન્દ્દ્રભાઈ બાબલલાલ ભારતનગર-2 4 ૫૪૩૭૧
૫૪૩૦૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ર્ાભી વસરામભાઈ ભીખાભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૩૬૮
૫૫૭૦૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. બાવરીયા પન્નાબેન ખીમજીભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૩૬૭
૫૨૪૯૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. કલકર્ીયા ધીરલભાઈ ગોવાભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૩૫૫
૫૩૬૪૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ચૌહાણ શ્યામધારી બનવારી ભારતનગર-2 5 ૫૪૩૭૫
૫૩૧૭૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ગોરીયા જીવરાજભાઈ મોતીભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૩૬૨
૫૩૬૧૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ચૌહાણ મનસલખભાઈ સામળભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૩૬૧
૫૭૬૯૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સબેંસરી પ્રવવણભાઈ મગનભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૩૬૦
૫૮૨૭૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સોલકંી ગોબરભાઈ વળૂાભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૩૫૯
૫૭૫૦૪ ૧૭ વશવાજીનગર શરેટીયા કરશન નરસીભાઈ વશવાજીનગર 2 ૫૬૭૪૯



૫૩૧૭૭ ૧૭ વશવાજીનગર ગોળીયા ધીરૂભાઈ પાચંાભાદ વશવાજીનગર 2 ૫૬૭૪૮
૫૭૮૫૯ ૧૭ વશવાજીનગર સલાટ રમેશ દેવજીભાદ વશવાજીનગર 5 ૫૬૭૪૭
૫૭૮૪૯ ૧૭ વશવાજીનગર સલાટ ગનીભાદ ઇશ્વર વશવાજીનગર 5 ૫૬૭૪૬
૫૭૮૫૨ ૧૭ વશવાજીનગર સલાટ પલનમ કફરોજ વશવાજીનગર 4 ૫૬૭૪૫
૫૭૮૫૪ ૧૭ વશવાજીનગર સલાટ પારૂબેન ઈસ્માલ વશવાજીનગર 2 ૫૬૭૪૪
૫૫૯૬૨ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા ચનાભાઈ ઉકાભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૬૭૪૩
૫૫૯૩૭ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા કાળુભાઈ ઉકાભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૭૪૨
૫૫૯૨૫ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા ઉકાભાઈ પોપટભાઈ વશવાજીનગર 2 ૫૬૭૪૦
૫૫૦૫૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પરમાર કાનજીભાઈ કાળાભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૨૩૩
૫૨૯૭૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ખીમસલરીયા નારણભાઈ ધનજીભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૩૫૮
૫૫૮૩૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ભરાર્ીયા નારણભાઈ ઉકાભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૩૧૪
૫૬૪૨૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. માનજી દેવેન્દ્દ્રભાઈ જગદીશભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૩૫૭
૫૮૦૭૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. વસિંધવ અરજણભાઈ ઉનાભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૩૩૨
૫૭૫૦૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. શમાુઁ સ લભાષભાઈ શેષરામ ભારતનગર-2 4 ૫૪૩૬૬
૫૫૦૬૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પરમાર ખીમજીભાઈ રાગવાભાઈ ભારતનગર-2 8 ૫૪૩૩૫
૫૩૭૧૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. જેઠવા પ્રવવણભાઈ ખીમજીભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૩૧૧
૫૫૮૯૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ભાસવાન રામભાઈ રાજવશંી ભારતનગર-2 6 ૫૪૩૧૦
૫૭૪૦૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. વાલાણી મગનભાઈ ઠાકરસીભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૩૦૯
૫૭૯૫૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સાબંર્ કમાભાઈ આલાભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૩૦૮
૫૭૯૫૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સાબંર્ જેઠાભાઈ કમાભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૩૦૭
૫૫૧૨૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પરમાર નાજીભાઈ દેહાભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૩૦૬
૫૫૧૦૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પરમાર દાનાભાઈ દેહાભાઈ ભારતનગર-2 8 ૫૪૩૦૫
૫૩૬૪૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ચૌહાણ શભંલભાઈ જીવરાજભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૩૦૪
૫૩૬૫૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ચૌહાણ સવજીભાઈ જીવરાજભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૨૯૩
૫૭૮૭૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સલવાળી બાબલભાઈ કેશલભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૩૦૨
૫૫૯૧૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. મકવાણા અરવવિંદભાઈ કાળુભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૩૧૨
૫૫૭૧૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. બાવરીયા વલલભભાઈ હરજીભાઈ ભારતનગર-2 8 ૫૪૨૯૯
૫૫૭૧૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. બાવરીયા વવનલભાઈ હરજીભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૨૯૮
૫૫૭૦૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. બાવરીયા દેવશાભાઈ હરજીભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૨૯૭
૫૮૩૭૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સોલકંી રમેશભાઈ ગાડંલભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૨૯૬
૫૮૪૧૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સોલકંી વવજયાબેન રાર્લભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૨૯૫
૫૫૩૦૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પલાર્ીયા જ્યતંીભાઈ વવહાભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૨૯૪
૫૮૪૦૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સોલકંી વવજયભાઈ બચલભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૩૨૨
૫૭૮૧૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સરવૈયા રામસીભાઈ સવસીભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૩૨૪
૫૭૭૮૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સરવૈયા નરસીભાઈ દેવાભાઈ ભારતનગર-2 7 ૫૪૩૦૩
૫૩૫૮૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ચૌહાણ પવતરામ હરીશચદં્ર ભારતનગર-2 7 ૫૪૩૩૧
૫૫૮૭૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ભારદ્રાજ નદંલપ્રસાદ સલદુઁશન ભારતનગર-2 4 ૫૪૩૩૦
૫૫૮૭૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ભારદ્રાજ રમેશપ્રસાદ શ્યામનારાયણ ભારતનગર-2 3 ૫૪૩૨૯
૫૫૮૭૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ભારદ્રાજ મોહન આહબદે ભારતનગર-2 3 ૫૪૩૨૮
૫૪૫૬૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. દેશાણદં રાજારામ અમરતવસિંહ ભારતનગર-2 6 ૫૪૩૨૭
૫૭૮૭૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સલવાણી નાથાભાઈ રામસીભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૩૨૫
૫૫૮૭૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ભારદ્રાજ વવક્રમપ્રસાદ જલેશ્ર્વરપ્રસાદ ભારતનગર-2 3 ૫૪૩૧૩
૫૫૮૭૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ભારદ્રાજ હકરપ્રસાદ વવક્રમપ્રસાદ ભારતનગર-2 3 ૫૪૩૨૩
૫૩૯૯૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. જોગીયાની નીલેશભાઈ રવજીભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૩૩૩
૫૬૭૮૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાઠોર્ બાબલભાઈ લાખાભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૩૨૧
૫૬૭૨૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાઠોર્ કકશોરભાઈ બાબલભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૩૨૦
૫૩૩૬૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ઘલસીયા સાગરભાઈ હમીરભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૩૧૮
૫૬૬૦૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રમાવત રંજનબેન કેશવદાસ ભારતનગર-2 2 ૫૪૩૧૭
૫૭૯૦૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સાકરીયા સોમાભાઈ ર્ાયાભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૩૧૬
૫૭૯૦૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સાકરીયા મનસલખભાઈ ર્ાયાભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૩૧૫
૫૬૭૦૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાઠોર્ અમરશીભાઈ અરજણભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૩૮૪
૫૬૭૦૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાઠોર્ અરજણભાઈ ભીખાભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૩૦૧
૫૩૬૫૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ચૌહાણ શીંકાતભાઈ સીકંદરવસિંહ ભારતનગર-2 4 ૫૪૩૫૬
૫૨૫૮૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. કલબાવત હમેતંભાઈ છગનભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૩૬
૫૨૯૨૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ખાટ અરવવિંદભાઈ પે્રમાભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૪૩૫
૫૪૮૯૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પરં્યા નીતીનભાઈ પે્રમશકંરભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૩૪
૫૭૨૫૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. વરસાત લછમણભાઈ ર્ોલાભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૪૩૩
૫૭૮૨૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સરવૌયા દાનાભાઈ ચનાભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૩૨
૫૭૭૮૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સરવૈયા દેવરાજભાઈ ચનાભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૩૧
૫૭૮૦૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સરવૈયા રમેશભાઈ ચનાભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૪૩૦
૫૭૩૩૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. વાઘેલા વસરામભાઈ ટપલભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૪૨૯
૫૭૩૩૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. વાઘેલા રવસકભાઈ વસરામભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૪૧૭
૫૮૨૧૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સોરાણી કેશલભાઈ દાનાભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૪૨૭
૫૬૧૭૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. મેટાર્ીયા શૈલેષભાઈ ગોવવિંદભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૪૩૭
૫૪૬૨૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ધનવાણીયા ભલપતભાઈ રવજીભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૨૫
૫૬૬૭૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાજપલરા રવજીભાઈ કરસનભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૪૨૪
૫૬૬૭૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાજપલરા ત લલસીભાઈ રવજીભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૪૨૩
૫૬૬૭૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાજપલરા જ્યતંીભાઈ રવજીભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૪૨૨
૫૬૬૭૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાજપલરા અરજણભાઈ રવજીભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૪૨૧
૫૬૨૪૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. મયળ રામભાઈ પલનાભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૧૯
૫૩૦૨૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ગઢાગરા જસલબેન ભનાભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૪૭
૫૫૧૩૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પરમાર બાબલભાઈ રાઘવભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૨૬
૫૫૯૩૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. મકવાણા કાળુભાઈ સામાભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૪૫૭
૫૫૮૦૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ભટ્ટી વેલજીભાઈ રખલભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૫૫



૫૭૯૯૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સાભંળ લક્ષ્મણભાઈ લગધીરભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૫૪
૫૩૬૪૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ચૌહાણ લાલાભાઈ સલમારમભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૪૫૩
૫૩૫૯૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ચૌહાણ બાબલભાઈ વશરામભાઈ ભારતનગર-2 8 ૫૪૪૫૨
૫૨૭૫૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. કાનાણી અમીરભાઈ કાસમભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૪૫૧
૫૬૭૮૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાઠોર્ બચલભાઈ કાનાભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૪૫૦
૫૪૬૮૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. નકલમ કકશોરનાથ જવેરનાથ ભારતનગર-2 7 ૫૪૪૩૮
૫૬૮૨૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાઠોર્ રૂપાભાઈ ભીખાભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૪૪૮
૫૬૭૦૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાઠોર્ અવશ્વનભાઈ રૂપાભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૪૫૮
૫૬૭૭૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાઠોર્ પ્રવવણભાઈ રૂપાભાઇ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૪૬
૫૪૧૯૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ર્ેર રામભાઈ હમીરભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૪૪૫
૫૪૨૪૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ર્ાગંર હરસલરભાઈ મોકાભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૪૪૪
૫૪૨૩૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ર્ાગંર નારણભાઈ મોકાભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૪૪૩
૫૪૨૪૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ર્ાગંર સલરસીભાઈ મોકાભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૪૪૨
૫૨૯૨૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ખાટ નારણભાઈ રત્નાભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૪૪૧
૫૬૨૩૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. મનાત મણીભાઈ ભીમાભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૪૦
૫૫૫૦૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. બરજોર્ શકંરભાઈ મગંળાભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૪૧૫
૫૬૭૬૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાઠોર્ ધીરૂભાઈ નાનજીભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૪૯
૫૩૩૬૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ઘલસીયા ભીમાભાઈ ભીખાભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૩૯૪
૫૫૮૬૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ભાટીયા વીરાભાઈ મારખીભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૩૯૩
૫૫૮૫૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ભાટીયા અરજણભાઈ વીરાભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૩૯૨
૫૮૪૭૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. હમેનાણી કદલાવરભાઈ મેહબલબભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૩૯૧
૫૮૪૮૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. હમેનાણી મહબેલબભાઈ મહમદભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૩૯૦
૫૮૪૭૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. હમેનાણી ઈમરાનભાઈ મેહબલબભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૩૮૯
૫૮૪૭૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. હમેનાણી અક્રમભાઈ મેહબલબભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૩૮૮
૫૪૧૭૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ઠાકલર શકંરભાઈ સાલીગ્રામભાઈ ભારતનગર-2 7 ૫૪૩૮૭
૫૬૧૭૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. મેટાર્ીયા કદનેશભાઈ ગોવવિંદભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૩૭૬
૫૮૪૮૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. હમેનાણી સલીમભાઈ મહમદભાઈ ભારતનગર-2 8 ૫૪૩૮૫
૫૩૮૦૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. જાટ પ્રકાશભાઈ નારૂજીભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૩૯૫
૫૫૨૨૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પરમાર વવક્રમભાઈ નારણભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૩૮૩
૫૫૦૯૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પરમાર જયેશભાઈ વવક્રમભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૩૮૨
૫૫૭૯૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ભટ્ટી ભીખલભાઈ કરીમભાઈ ભારતનગર-2 7 ૫૪૩૮૧
૫૩૬૫૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ચૌહાણ શામજીભાઈ વવઠ્ઠલભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૩૮૦
૫૩૬૪૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ચૌહાણ વવજયભાઈ શામજીભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૩૭૯
૫૨૮૦૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. કકકર્યા રામજીભાઈ ઘેલાભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૩૭૮
૫૨૮૦૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. કકકર્યા સલરેશભાઈ રામજીભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૩૭૭
૫૨૮૦૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. કકકર્યા શૈલેષભાઈ રામજીભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૪૦૫
૫૨૮૦૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. કકકર્યા મનસલખભાઈ રામજીભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૪૦૭
૫૬૨૪૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. મયૈર પલનાભાઈ ર્ોસાભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૩૮૬
૫૫૬૯૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. બાવર્ીયા પે્રમજીભાઈ માવજીભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૪૧૪
૫૫૬૮૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. બાવર્ીયા ચત લરભાઈ હરજીભાઈ ભારતનગર-2 7 ૫૪૪૧૩
૫૪૩૧૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ર્ાભી હકાભાઈ નરસીભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૪૧૨
૫૭૬૬૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સદાદીયા કેતનભાઈ ભવાનભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૪૧૧
૫૫૦૯૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પરમાર જાદવભાઈ સવસીભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૪૧૦
૫૫૨૫૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પરમાર હરેશભાઈ જાદવભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૦૯
૫૩૮૮૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. જાદવ મહને્દ્દ્રભાઈ શભંલભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૪૦૮
૫૫૭૯૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ભટ્ટી જીતલભાઈ વેલજીભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૩૯૬
૫૩૯૪૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. જીંજવાર્ીયા મહશેભાઈ ઉકાભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૪૦૬
૫૪૪૦૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. તમાર્ીયા રૂપાભાઈ હીરાભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૧૬
૫૨૫૮૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. કલબાવત લાલદાસ હસમલખભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૪૦૪
૫૮૧૨૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સીતાપરા હસંરાજભાઈ કાનજીભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૦૩
૫૩૧૫૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ગોંર્લીયા રામદાસ વશવદાસ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૦૨
૫૩૧૪૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ગોંર્લીયા ધીરલદાસ જમનાદાસ ભારતનગર-2 5 ૫૪૪૦૧
૫૫૨૯૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પરાલીયા રમેશભાઈ પોપટભાઈ ભારતનગર-2 7 ૫૪૪૦૦
૫૬૮૨૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાઠોર્ રૂર્ાભાઈ સોર્ાભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૩૯૯
૫૬૭૩૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાઠોર્ જગદીશભાઈ રૂર્ાભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૩૯૮
૫૬૫૨૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. મોરી મલનાભાઈ ઘલસાભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૩૯૭
૫૬૫૨૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. મોરી નાથાભાઈ દેવસીભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૩૯
૫૩૬૩૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ચૌહાણ રાલાભાઈ સગં્રામભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૨૩૪
૫૨૮૭૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ખટાણા હામાભાઈ રૂખર્ભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૧૯૩
૫૪૪૧૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. તરમરા માત્રાભાઈ ભલરાભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૧૯૫
૫૪૪૧૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. તરમરા ઈશ્વરભાઈ ભલરાભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૧૮૭
૫૩૭૦૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. જજંવાર્ીયા દાનાભાઈ જેરામભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૧૮૬
૫૬૫૬૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. યાદવ રામનેકોર રામાધર ભારતનગર-2 6 ૫૪૧૮૪
૫૬૫૫૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. યાદવ બસંરાજ રામલાલ ભારતનગર-2 7 ૫૪૧૮૩

૫૪૪૫૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. તાતી ગોપાલભાઈ દેવનારાયણભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૧૫૧
૫૫૭૬૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ભખોર્ીયા વવનોદભાઈ ગાડંલભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૧૮૨
૫૬૪૭૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. મીઠાપરા રાયાભાઈ જેરામભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૧૭૭
૫૬૪૭૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. મીઠાપરા ભરતભાઈ રાયાભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૧૮૧
૫૨૨૮૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. અગોલા ભલપતભાઈ રત્નાભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૧૮૦
૫૬૧૦૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. મકવાણા વવઠ્ઠલભાઈ જેરામભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૧૬૯
૫૬૫૫૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. યાદવ બળવતંભાઈ શ્યામબબહારી ભારતનગર-2 2 ૫૪૧૭૮
૫૫૨૬૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પ્રસાદ બગકરશભાઈ મહને્દ્દ્રભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૧૮૮
૫૫૨૭૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પ્રસાદ તારાચદં મહને્દ્દ્રભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૧૭૬
૫૫૨૯૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પ્રસાદ સત્યપાલ ભોરીભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૧૭૫



૫૪૬૮૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. નકલમ જીતેન્દ્દ્ર મીઠાનાથ ભારતનગર-2 5 ૫૪૧૭૪
૫૪૬૯૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. નકલમ રમેશ જવેર ભારતનગર-2 4 ૫૪૧૭૩
૫૪૬૮૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. નકલમ ઉપેન્દ્દ્ર મીઠાનાથ ભારતનગર-2 7 ૫૪૧૭૨
૫૪૬૮૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. નકલમ મીઠાનાથ ઝવેરનાથ ભારતનગર-2 2 ૫૪૧૭૧
૫૪૬૮૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. નકલમ મહને્દ્દ્રભાઈ મીઠાભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૧૭૦
૫૬૩૭૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. માગંરોર્ીયા અરવવિંદભાઈ બાબલભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૧૯૮
૫૪૮૦૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પટેલ ઉત્તમભાઈ પ્રતાપભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૨૦૦
૫૩૮૧૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. જાર્ેજા ધીરૂભાઈ કાનજીભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૧૭૯
૫૨૪૦૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ઉઘરેજીયા રવજીભાઈ લીંબાભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૨૦૭
૫૩૮૦૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. જાર્ેજા કલરજીભાઈ કાનજીભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૨૦૬
૫૩૮૨૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. જાર્ેજા મલકેશભાઈ કલરજીભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૨૦૫
૫૮૪૭૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. હલબંલ ધીરલભાઈ દેવદાનભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૨૦૪
૫૩૭૬૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. જેના સલમનકલમાર રવવન્દ્દ્રનાથ ભારતનગર-2 3 ૫૪૨૦૩
૫૩૭૨૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. જડલ ધીરલભાઈ મનલભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૨૦૨
૫૩૭૨૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. જડલ ગોવવિંદભાઈ મનલભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૨૦૧
૫૩૮૩૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. જાર્ેજા વવજયભાઈ બાબલભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૧૮૯
૫૨૩૭૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. આયર છેદીભાઈ જોધીભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૧૯૯
૫૨૩૭૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. આયર વપિંટલભાઈ છેદીભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૨૦૯
૫૭૬૭૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સલધન બચ્ચાલાલ સલધનભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૧૯૭
૫૭૬૭૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સલધન વવક્રમપ્રસાદ રઘલવવરપ્રસાદ ભારતનગર-2 4 ૫૪૧૯૬
૫૪૫૦૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. દલધનાથ પ્રસાદભાઈ માલેશ્ર્વર ભારતનગર-2 6 ૫૪૧૯૪
૫૬૭૫૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાઠોર્ દેવરાજભાઈ ભલરાભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૧૯૨
૫૪૫૦૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. દલધરેજીયા પ્રભલદાસ ભક્ક્તરામભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૧૯૧
૫૭૪૮૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. શખેંસરીયા હમેતંભાઈ મગનભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૧૯૦
૫૭૪૯૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સખેસરીયા કહતેશભાઈ મગનભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૨૦૮
૫૭૪૮૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. શખેંસરીયા કારીબેન મગનભાઈ ભારતનગર-2 1 ૫૪૧૫૨
૫૭૭૯૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સરવૈયા ભીખાભાઈ દેવાભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૧૪૩
૫૭૮૦૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સરવૈયા રસીકભાઈ ભીખાભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૧૪૪
૫૫૬૮૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. બાવર્ીયા પેમાભાઈ રવજીભાઈ ભારતનગર-2 7 ૫૪૧૪૫
૫૨૮૬૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ખટાણા કાનજીભાઈ હામાભાઈ ભારતનગર-2 7 ૫૪૧૪૬
૫૫૧૩૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પરમાર બેચરભાઈ લગરાભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૧૪૨
૫૫૨૫૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પરમાર હમીરભાઈ વીસાભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૧૪૧
૫૫૨૩૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પરમાર વીરમભાઈ હમીરભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૧૪૭
૫૩૧૧૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ગાલચર મનલભાઈ વાલજીભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૧૪૦
૫૩૧૧૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ગાલચર લાખાભાઈ વાલજીભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૧૩૯
૫૭૯૭૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સાબળ ગોકળભાઈ બબજલભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૧૩૭
૫૬૯૬૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રોજીયા માત્રાભાઈ અમારામભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૧૩૬
૫૪૪૧૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. તરમરા ભલરાભાઈ કાનાભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૧૩૫
૫૪૪૧૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. તરમરા ગભરૂભાઈ ભલરાભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૧૩૪
૫૫૯૭૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. મકવાણા જ્યતંીભાઈ વવઠ્ઠલભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૧૩૩
૫૫૦૦૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પ્રજાપવત જગદીશભાઈ સલદામાભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૧૩૧
૫૮૧૧૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સીતાપરા ચદં્રશેભાઈ કનલભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૧૩૦
૫૮૧૨૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સીતાપરા ભોલાભાઈ કનલભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૧૩૨
૫૫૩૫૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પાલ રમેશભાઈ અર્લ ડનભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૧૫૯
૫૬૯૮૪ ૧૭ મારં્ાડલગર લકલમ લખમણભાઈ દેવાનાથ ભીમરાવનગર 7 ૫૬૧૮૦
૫૬૯૮૫ ૧૭ મારં્ાડલગર લકલમ શાયરભાઈ દેવાનાથ માર્ાડલગંર 3 ૫૬૧૭૬
૫૬૫૬૨ ૧૭ મારં્ાડલગર યાદવ રવવન્દ્દ્રભાઈ રામનરેશભાઈ ભીમરાવનગર 3 ૫૬૧૭૭
૫૬૫૫૦ ૧૭ મારં્ાડલગર યાદવ જયપ્રકાશ રામનરેશભાઈ ભીમરાવનગર 3 ૫૬૧૭૯
૫૬૫૪૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. યાદવ ઓમપ્રકાશ રામનરેશ ભારતનગર-2 2 ૫૪૧૬૭
૫૫૩૬૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પાલ સોનભાઈ જયશ્રીપાલ ભારતનગર-2 4 ૫૪૧૬૬
૫૪૮૩૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પટેલ રાજમોહન ગગંારામ ભારતનગર-2 7 ૫૪૧૬૫
૫૪૮૪૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પટેલ સીયારામ બોદરભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૧૬૪
૫૮૧૧૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સીર્ા મહમદં બોદલભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૧૬૨
૫૬૪૭૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. મીઠાપરા વીહાભાઈ જેરામભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૧૬૧
૫૪૨૯૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ર્ાભી રાર્લભાઈ વસનાભાઈ ભારતનગર-2 7 ૫૪૧૬૦
૫૪૨૯૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ર્ાભી લક્ષ્મણભાઈ વસનાભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૧૪૮
૫૪૩૦૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ર્ાભી સજંયભાઈ વસતંભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૧૫૮
૫૭૭૫૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સરૈયા ગોબરભાઈ જીવાભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૧૬૮
૫૭૨૩૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. વમાુઁ વવનોદભાઈ જીતલાલ ભારતનગર-2 3 ૫૪૧૫૭
૫૨૬૯૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. કલસ લવાહા મહને્દ્દ્રભાઈ રામતક્યાભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૧૫૪
૫૨૬૯૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. કલસ લવાહા જોગેન્દ્દરવસિંગ જખલાલવસિંગ ભારતનગર-2 5 ૫૪૧૫૩
૫૩૦૫૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ગલપ્તા રાજકલમાર રામવવલાસ ભારતનગર-2 6 ૫૪૧૫૫
૫૬૭૨૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાઠોર્ કાળુભાઈ પ્રાગજીભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૧૪૯
૫૫૫૭૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. બાબરીયા મનલભાઈ ગગંારામ ભારતનગર-2 2 ૫૪૧૫૦
૫૪૭૪૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. નરતલકા જોધાભાઈ સારં્ાભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૧૮૫
૫૨૨૭૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. અગ્રાવત રતનબેન હરેશભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૨૭૩
૫૬૭૩૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાઠોર્ જગાભાઈ ધલધાભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૨૭૦
૫૬૮૭૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાઠોર્ સલરાભાઈ ધલધાભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૨૬૯
૫૫૭૩૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. બીન દલતનાથ ભલતનાથ ભારતનગર-2 4 ૫૪૨૬૮
૫૩૬૩૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ચૌહાણ લલનભાઈ કેસલભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૨૬૭
૫૩૬૨૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ચૌહાણ રાજનભાઈ કેસલભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૨૬૬
૫૩૬૫૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ચૌહાણ સજંયભાઈ કેસલભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૨૬૫
૫૪૮૧૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પટેલ દલલારાબેન ગગંારામભાઈ ભારતનગર-2 1 ૫૪૨૬૪
૫૪૮૪૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પટેલ સલખરામભાઈ ગગંારામભાઈ ભારતનગર-2 7 ૫૪૨૬૩



૫૬૦૦૦ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે મકવાણા નરસીભાઈ મોહનભાઈ મફતીયાપરા 5 ૫૫૫૩૭
૫૪૧૭૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ઠાકલર શકંરભાઈ છોટણ ભારતનગર-2 4 ૫૪૨૫૧
૫૨૫૯૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. કમકર ધારાપ્રસાદ સરર્લપ્રસાદ ભારતનગર-2 2 ૫૪૨૬૧
૫૬૫૬૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. યાદવ રામદેજભાઈ રામદેવભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૨૭૧
૫૬૫૫૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. યાદવ દયાશકંર મખડલરામ ભારતનગર-2 3 ૫૪૨૫૯
૫૬૫૫૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. યાદવ પવન અશોક ભારતનગર-2 3 ૫૪૨૫૮
૫૪૮૩૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પટેલ વવનોદભાઈ રામમરં્લ ભારતનગર-2 3 ૫૪૨૫૭
૫૭૭૬૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સલરેલા રાજેશભાઈ બાબલભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૨૫૬
૫૪૧૭૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ઠાકલર વવજયભાઈ રવવન્દ્દ્રભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૨૫૫
૫૪૧૬૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ઠાકલર રવવન્દ્દ્રભાઈ ઈશ્ર્વરભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૨૫૪
૫૪૧૬૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ઠાકલર રાજેશભાઈ રવવન્દ્દ્રભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૨૫૩
૫૭૬૬૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સતાપરા પાવુઁવતબેન કાનાભાઈ ભારતનગર-2 1 ૫૪૨૮૧
૫૪૫૧૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. દલધરેજીયા રમેશભાઈ ભગવાનદાસ ભારતનગર-2 5 ૫૪૨૬૦
૫૨૨૭૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. અગ્રાવત તલલસીદાસ ઘેલારામ ભારતનગર-2 3 ૫૪૨૬૨
૫૩૬૦૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ચૌહાણ મટ્ટુભાઈ વવરચદં ભારતનગર-2 4 ૫૪૨૯૧
૫૫૭૫૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. મોરી માણસલરભાઈ તેજાભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૨૯૦
૫૫૭૫૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. બોરી ગભટલભાઈ માણસલરભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૨૮૯
૫૨૫૫૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. કર્ોતરા હામાભાઈ મામૈયાભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૨૮૮
૫૬૮૭૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાઠોર્ સવસીભાઈ સોમાભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૨૮૭
૫૬૮૬૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાઠોર્ વવરમભાઈ સવસીભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૨૮૬
૫૨૫૫૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. કર્ોતરા લાખાભાઈ સોર્ાભંાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૨૮૫
૫૨૫૫૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. કર્ોતરા મારં્લબેન સોર્ાભંાઈ ભારતનગર-2 1 ૫૪૨૮૪
૫૬૭૭૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાઠોર્ પોલાભાઈ ધલધાભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૨૭૨
૫૫૦૨૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પ્રજાપતી પે્રમનારાયણ સતંરાજ ભારતનગર-2 5 ૫૪૨૮૨
૫૬૫૭૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. યાદવ સીતારામ બલી ભારતનગર-2 1 ૫૪૨૯૨
૫૫૦૨૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પ્રજાપતી પ્રકાશભાઈ કૈલાસભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૨૮૦
૫૫૦૨૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પ્રજાપતી સલરેશભાઈ બજરંગી ભારતનગર-2 4 ૫૪૨૭૯
૫૪૨૩૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ર્ાગંર બાબલભાઈ સલબાભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૨૭૮
૫૪૨૪૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ર્ાગંર રમેશભાઈ સલખાભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૨૭૭
૫૪૦૩૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ઝઝંવાર્ીયા રણછોર્ભાઈ ઉકાભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૨૭૬
૫૮૪૩૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સોલકંી સોમાભાઈ છગનભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૨૭૫
૫૮૩૯૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સોલકંી રાર્લભાઈ સોમાભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૨૭૪
૫૪૦૩૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ઝઝંવાર્ીયા સજંયભાઈ જીવણભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૨૪૯
૫૪૦૩૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ઝઝંવાર્ીયા જીવણભાઈ ભનલભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૨૮૩
૫૬૪૮૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. મીયાત્રા નારણભાઈ દેવજીભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૨૫૨
૫૮૪૨૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સોલકંી શૈલેષભાઈ બાબલભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૨૨૮
૫૬૬૭૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાજપરા દેવસીભાઈ સીદાભાઈ ભારતનગર-2 7 ૫૪૨૨૭
૫૮૦૯૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. વસિંહ રામઉદગાર રામફલ ભારતનગર-2 4 ૫૪૨૨૬
૫૮૦૯૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. વસિંહ કદનાનાથવસિંહ ઉતોમવસિંહ ભારતનગર-2 6 ૫૪૨૨૫
૫૮૦૮૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. વસિંહ ઉપેન્દ્દ્રપ્રસાદ રામગલલામ ભારતનગર-2 4 ૫૪૨૨૪
૫૭૫૪૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. શાહ સલરેશકલમાર રામેશ્ર્વર ભારતનગર-2 9 ૫૪૨૨૩
૫૮૦૯૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. વસિંહ ગણેશવસિંહ બીસલનવસિંહ ભારતનગર-2 3 ૫૪૨૨૨
૫૬૫૫૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. યાદવ મદનભાઈ મીશરીભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૨૨૧
૫૬૫૪૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. યાદવ ઉમાનાથ શ્રીરામધ ભારતનગર-2 5 ૫૪૨૧૦
૫૫૩૫૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પાલ રાજકલમાર પવારલભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૨૧૯
૫૫૩૫૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પાલ ઉદયભાઈ રાજકલમાર ભારતનગર-2 6 ૫૪૨૨૯
૫૫૨૮૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પ્રસાદ રામદયાલ સલકલલભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૨૧૭
૫૫૨૬૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પ્રસાદ ગોબરભાઈ પ્રભલરામભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૨૧૬
૫૫૨૭૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પ્રસાદ જીતેન્દ્દ્રભાઈ ગોબરીપ્રસાદ ભારતનગર-2 4 ૫૪૨૧૫
૫૫૩૫૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પાલ કદનેશભાઈ રાજકલમાર ભારતનગર-2 2 ૫૪૨૧૪
૫૫૨૭૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પ્રસાદ બ્રીજરાજ ફીરંગીભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૨૧૮
૫૫૨૮૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પ્રસાદ વ્યાસભાઈ ફીરંગીભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૨૧૩
૫૨૬૯૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. કલશવાહા સતંોશકલમાર રામસેવક ભારતનગર-2 3 ૫૪૨૧૨
૫૨૬૯૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. કલશવાહા કરિંકલકલમાર મીતલેશભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૨૧૧
૫૨૬૮૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. કલશવાહા અજીતભાઈ પે્રમચદંભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૨૩૯
૫૫૩૫૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પાલ પ્રહલાદભાઈ છબીરાજ ભારતનગર-2 6 ૫૪૨૪૧
૫૬૫૫૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. યાદવ પતીરામભાઈ રામકરેભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૨૨૦
૫૮૦૯૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સીંગ પચંમભાઈ બસજીતભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૨૪૮
૫૮૦૯૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સીંગ રાજેશભાઈ પચંમભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૨૪૭
૫૩૯૧૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. જાપર્ીયા ભલપતભાઈ સાદલલભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૨૪૬
૫૨૭૪૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. કાબરીયા કલરજીભાઈ ધરમશીભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૨૪૫
૫૨૭૫૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. કાબરીયા રમેશભાઈ કલરજીભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૨૪૪
૫૪૨૫૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ર્ાભી કનલભાઈ વધરલભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૨૪૩
૫૪૬૪૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ધામેચા બાબલભાઈ બચલભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૨૪૨
૫૫૦૯૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પરમાર જયેશભાઈ લાલજીભાઈ ભારતનગર-2 7 ૫૪૨૩૦
૫૫૯૦૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ભોજાણી કરશનભાઈ પલનાભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૨૪૦
૫૫૯૦૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ભોજાણી મનસલખભાઈ કરસનભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૨૫૦
૫૫૯૦૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ભોજાણી કદનેશભાઈ કરસનભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૨૩૮
૫૩૭૪૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. જેતાણી કદનેશભાઈ સલરાભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૨૩૭
૫૮૩૨૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સોલકંી પલજંાભાઈ ખેતાભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૨૩૬
૫૮૪૨૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સોલકંી સજંયભાઈ પલજંાભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૨૩૫
૫૪૮૯૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પર્સારીયા નાથલભાઈ તેજાભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૨૩૨
૫૩૩૨૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ગૌર્ પ્રવવણભાઈ નીલેશભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૨૩૧
૫૩૬૩૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ચૌહાણ રામધ્યાન રાજીન્દ્દર ભારતનગર-2 5 ૫૪૩૫૨



૫૩૫૪૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ચૌહાણ અમીતાભ રામાનદં ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૮૧
૫૩૫૯૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ચૌહાણ બીરર્લભાઈ રામાનદં ભારતનગર-2 3 ૫૪૫૧૨
૫૪૦૪૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ઝાપર્ીયા વવઠ્ઠલભાઈ સવાભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૫૧૫
૫૩૮૫૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાય ગણેશભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૧૧
૫૬૩૫૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. મહતેા અવનલવસિંગ રામજન્દ્મવસિંગ ભારતનગર-2 3 ૫૪૫૧૦
૫૭૭૫૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સરૈયા વવનલભાઈ ગોબરભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૪૯૮
૫૮૦૯૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સીંગ રાકેશસીંગ બ્રશપતી ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૦૭
૫૬૯૧૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાના પ્રાણરંજન સલરેશ ભારતનગર-2 2 ૫૪૫૨૦
૫૬૫૪૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. યાદવ કોમલભાઈ હનીચદં ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૧૬
૫૬૫૪૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. યાદવ છોટેલાલ રામદેવ ભારતનગર-2 5 ૫૪૫૦૮
૫૪૬૮૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. નકલમ ફાતમાબેન જાનમહમદભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૦૫
૫૫૮૭૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ભા્લ મલળજીભાઈ ગોકળભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૦૪
૫૩૮૩૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. જાર્ેજા વસધ્ધરાજવસિંહ રઘલવીરવસિંહ ભારતનગર-2 5 ૫૪૫૦૨
૫૪૦૭૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ઝાલા બાબલભાઈ સલરજીભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૫૦૧
૫૪૦૫૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ઝાલા અજય ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૦૦
૫૫૦૨૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પ્રજાપતી શ્રીનીવાસ ઈન્દ્દ્રાસન ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૯૯
૫૬૫૪૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. યાદવ ચદં્રભલવન ભલલનરામ ભારતનગર-2 3 ૫૪૫૦૬
૫૪૮૦૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પટેલ અજયકલમાર બબગનવસિંગ ભારતનગર-2 6 ૫૪૫૨૧
૫૩૦૫૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ગલપ્તા અધેશભાઈ રામેશ્ર્વરભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૫૩૩
૫૪૧૫૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ઠાકલર પકંજભાઈ બલદેવભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૮૪
૫૩૦૫૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ગલપ્તા ચનં્દ્દ્રશેખર મોતીલાલ ભારતનગર-2 2 ૫૪૫૩૬
૫૮૧૦૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સીંગ સલરેન્દ્દ્રભાઈ ગોપાલભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૩૫૩
૫૮૦૯૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સીંગ ઉપેન્દ્દ્રભાઈ પવદાનભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૩૫
૫૪૧૪૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ઠાકલર અવનલભાઈ મનહરભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૩૧
૫૩૦૫૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ગલપ્તા માણેકચદં શીવદતભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૫૨૯
૫૫૨૭૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પ્રસાદ બીરર્લભાઈ સામાનદંભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૫૨૮
૫૫૨૭૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પ્રસાદ જનાદુઁનભાઈ ભોરીભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૫૨૭
૫૫૨૮૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પ્રસાદ રામસકલ ધનેશ્ર્વર ભારતનગર-2 5 ૫૪૫૩૨
૫૫૨૮૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પ્રસાદ ઓમપ્રકાશ રામશકલ ભારતનગર-2 5 ૫૪૫૨૬
૫૫૧૮૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પરમાર મોતીચદં રામલછન ભારતનગર-2 6 ૫૪૫૧૭
૫૫૨૭૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પ્રસાદ પલનુઁવાસી રામલછન ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૨૪
૫૫૨૮૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પ્રસાદ રાજકલમાર ગોબરીપ્રસાદ ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૩૪
૫૫૨૬૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પ્રસાદ ઓમપ્રકાશ શીવપલજ્ય ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૨૩
૫૫૭૮૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ભગત ચકંદ્રકાભાઈ પરમાભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૨૨
૫૬૫૭૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. યાદવ રામયાદ રાજારામ ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૨૫
૫૩૯૩૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. જાલા ઉજીબેન જાદાભાઈ ભારતનગર-2 1 ૫૪૫૧૯
૫૨૬૯૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. કલશવાહા ઓમપ્રકાશ જનદયાલભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૫૧૮
૫૨૬૮૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. કલશવાહા ઉમેશભાઈ જનદયાલભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૫૩૦
૫૨૬૯૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. કલશવાહા પ્રકદપભાઈ જગદીશભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૫૧૩
૫૫૩૫૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પાલ નરેન્દ્દ્રભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૬૭
૫૩૫૭૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ચૌહાણ જેસીંગભાઈ બચલભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૪૭૬
૫૩૬૬૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ચૌહાણ હસમલખભાઈ પાચંાભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૪૭૫
૫૪૨૮૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ર્ાભી મલકેશભાઈ ધીરલભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૪૭૪
૫૪૪૯૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. દંતેશરીયા ધનાભાઈ સામજીભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૭૩
૫૪૪૯૯ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. દંતેશરીયા સજંયભાઈ ધનાભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૪૭૨
૫૭૯૬૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. રાઠોર્ ભરતભાઈ વસરામભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૪૭૧
૫૮૦૫૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. વસિંગ કવપલદેવ ગૈબીપ્રસાદ ભારતનગર-2 3 ૫૪૪૭૦
૫૮૦૫૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. વસિંગ મલકેશભાઈ કવપલદેવ ભારતનગર-2 5 ૫૪૪૫૯
૫૮૦૫૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. વસિંગ ચદંનભાઈ કવપલદેવ ભારતનગર-2 2 ૫૪૪૬૮
૫૨૬૧૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. કલરેલા ગોરધનભાઈ મોહનભાઈ ભારતનગર-2 7 ૫૪૪૭૭
૫૪૩૧૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ર્ાભી કહમતભાઈ ધીરૂભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૬૬
૫૪૧૬૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ઠાકલર વમથલન શકંરભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૪૬૫
૫૪૧૬૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ઠાકલર કરવસ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૬૪
૫૪૧૭૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ઠાકલર સલભોદભાઈ સમલી ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૬૩
૫૨૬૯૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. કલશવાહા સલકરન્દ્દરભાઈ જીવલાલભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૪૬૨
૫૪૬૮૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. નકલમ બાબલનાથ ભારમલનાથ ભારતનગર-2 5 ૫૪૪૬૧
૫૪૬૯૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. નકલમ વવજયનાથ બાબલનાથ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૬૦
૫૪૧૨૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ટીંબર્ીયા દેવેન્દ્દ્રભાઈ રાઘવજીભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૪૮૬
૫૪૬૮૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. નકલમ દેહરનાથ ભોળાનાથ ભારતનગર-2 9 ૫૪૪૮૮
૫૫૯૬૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. મકવાણા ચદલ ંભાઈ રઘલભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૬૯
૫૩૩૨૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ગૌર્ હરબસં નીર્રેરામ ભારતનગર-2 3 ૫૪૪૯૫
૫૩૩૨૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ગૌર્ રામમીલન હમેરાજ ભારતનગર-2 5 ૫૪૪૯૪
૫૩૮૬૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. જાદવ જીતેન્દ્દ્ર જવાહાર ભારતનગર-2 2 ૫૪૪૯૬
૫૬૫૪૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. યાદવ ગોકલલભાઈ સલરીન ભારતનગર-2 2 ૫૪૪૯૩
૫૬૫૬૦ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. યાદવ મલરારીભાઈ દેવેન્દ્દ્રભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૫૧૪
૫૪૧૬૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ઠાકલર રામવવલાસ કાન્દ્હાભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૪૯૨
૫૬૫૬૧ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. યાદવ વમવથલેષભાઈ ગોદર્ભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૪૯૧
૫૭૭૫૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. સરવૈયા ધનજીભાઈ ભલાભાઈ ભારતનગર-2 7 ૫૪૪૯૦
૫૬૩૫૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. મહતેા આનદંભાઈ શ્રીરામસજીવન ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૮૯
૫૩૮૭૭ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. જાદવ બબજેભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૪૭૮
૫૫૬૪૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. બારી ગોપાલ બાબલભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૪૮૭
૫૩૫૫૨ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ચૌહાણ ઉમેશભાઈ શામામદં ભારતનગર-2 2 ૫૪૪૯૭
૫૩૫૭૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ચૌહાણ ધમેઁન્દ્દ્રભાઈ રામાનદં ભારતનગર-2 5 ૫૪૪૮૫
૫૪૮૩૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પટેલ વવજયભાઈ બબગનવસિંગ ભારતનગર-2 1 ૫૪૪૮૩



૫૪૮૨૩ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. પટેલ મનેજરવસિંગ ધવનદંવસિંગ ભારતનગર-2 3 ૫૪૪૮૨
૫૫૭૪૫ ૧૭ ભીમરાવ નગર બોર્ીયા ચોથાભાઈ ધલધંાભાઈ ભીમરાવ નગર 5 ૫૪૬૬૮
૫૫૭૪૬ ૧૭ ભીમરાવ નગર બોર્ીયા રાર્લભાઈ ધલધંાભાઈ ભીમરાવ નગર 4 ૫૪૬૬૭
૫૨૫૭૮ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. કલબાવત મહશેભાઈ હસમલખભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૪૭૯
૫૫૨૮૮ ૧૭ વશવાજીનગર પ્રસાદ શકંરપ્રસાદ જગનાથપ્રસાદ ભાવનગર -2 1 ૫૬૭૫૩
૫૫૯૩૬ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા કારાભાઈ સામજીભાઈ વશવાજીનગર 2 ૫૬૭૫૪
૫૬૦૬૯ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા રમેશભાઈ કારાભાઈ વશવાજીનગર 2 ૫૬૭૫૫
૫૮૪૫૨ ૧૭ વશવાજીનગર સોહલેીયા જગદીશ દેવજીભાઈ ભાવનગર-2 2 ૫૬૭૫૭
૫૪૩૧૯ ૧૭ વશવાજીનગર ર્ામોર ધનજીભાઈ ધલલાજી ભાવનગર-2 4 ૫૬૭૫૮
૫૪૧૪૯ ૧૭ વશવાજીનગર ઠાકલર અરવવિંદકલમાર ઉમેશ ભાવનગર-2 3 ૫૬૭૫૯
૫૪૧૫૪ ૧૭ વશવાજીનગર ઠાકલર કદનેશ બનારસી ભાવનગર-2 1 ૫૬૭૬૦
૫૨૯૧૨ ૧૭ વશવાજીનગર ખાચર ભાભ્લભાઈ ભગલભાઈ. ભાવનગર-2 5 ૫૬૭૬૧
૫૨૬૮૭ ૧૭ વશવાજીનગર કલશવાળ ગલડલકલમાર ફુટલદેવ ભાવનગર-2 1 ૫૬૭૭૬
૫૪૮૪૨ ૧૭ વશવાજીનગર પટેલ શ્રીકાતંભાઈ શીવનાથ ભાવનગર-2 2 ૫૬૭૬૩
૫૪૮૨૪ ૧૭ વશવાજીનગર પટેલ મલન્નાભાઈ રામદાસભાઈ આજીર્ેમ ચોકર્ી 6 ૫૬૭૫૧
૫૬૧૮૬ ૧૭ વશવાજીનગર મરં્લ પકંજ બટેશ્વર ભાવનગર-2 1 ૫૬૭૬૫
૫૬૧૮૮ ૧૭ વશવાજીનગર મરં્લ બબવપન ઓકીલગાતંી ભાવનગર-2 1 ૫૬૭૬૬
૫૨૩૫૭ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ અભલા મનલભાઈ રાયસીંગભાઈ ભાવનગર-2 6 ૫૪૬૪૧
૫૨૩૫૬ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ અભલા જ્યતંીભાઈ રાયસીંગભાઈ ભાવનગર-2 5 ૫૪૬૪૨
૫૨૩૫૨ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ અફસાની ભલપતભાઈ જેસાભાઈ ભાવનગર-2 6 ૫૪૬૪૩
૫૬૩૨૫ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ મેલીયા મગનભાઈ ભલાભાઈ ભાવનગર-2 2 ૫૪૬૪૭
૫૬૩૨૭ ૧૭ વશવાજીનગર મેલીસા કદનેશભાઈ મગનભાઈ ભાવનગર-2 3 ૫૬૭૬૭
૫૪૮૯૯ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ પર્સારીયા માતમભાઈ તેજાભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૬૪૫
૫૪૧૮૪ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ઠાકોર રાર્લભાઈ ઉમેશભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૬૬૨
૫૪૧૮૦ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ઠાકોર પકંજભાઈ રાર્લભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૬૪૬
૫૪૧૭૦ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ઠાકલર વવજયભાઈ ઉમેશભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૬૩૮
૫૪૧૪૭ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ઠાકલર અજય રમજો ભારતનગર-2 2 ૫૪૬૪૮
૫૬૫૯૨ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ રજપલત અશોકસીંગ જગકદશસીંગ ભારતનગર-2 2 ૫૪૬૪૯
૫૪૮૦૫ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ પટેલ અશોકસીંગ મોલેશ્વરસીંગ ભારતનગર-2 1 ૫૪૬૫૦
૫૪૮૧૨ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ પટેલ છોટેલાલ લાલચદં ભારતનગર-2 3 ૫૪૬૬૦
૫૪૮૨૦ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ પટેલ બર્ેલાલ રાજલાલ ભારતનગર-2 6 ૫૪૬૫૨
૫૪૮૩૪ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ પટેલ લાલચદં ગનઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૬૫૩
૫૪૮૪૧ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ પટેલ શ્યામબબહારી લાલચદં ભારતનગર-2 3 ૫૪૬૫૪
૫૮૩૦૦ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ સોલકંી દત લભાઈ વીઠલલભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૬૫૫
૫૩૭૯૧ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ જેસાણી પોપટભાઈ ભીખાભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૬૫૬
૫૨૫૮૮ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ કલ ંભરવાર્ીયા ખીમરાભાઈ જસાભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૬૫૭
૫૨૫૮૭ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ કલ ંભરવર્ીયા નારણભાઈ ખીમરાભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૬૫૯
૫૨૫૮૬ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ કલ ંભરવર્ીયા દેસલરભાઈ ખીમરાભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૬૫૧
૫૨૫૮૫ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ કલ ંભરવર્ીયા દેવજીભાઈ ખીમરાભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૬૬૩
૫૬૩૭૬ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ માગંરોળીયા પ્રવવણભાઈ ભગવાનભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૬૬૪
૫૪૬૮૬ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ નકલમ ભરતભાઈ સલરાભાઈ ભારતનગર-2 7 ૫૪૬૬૧
૫૪૬૯૭ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ નકલલ પલનાભાઈ સલરાભાઈ ભારતનગર-2 8 ૫૪૬૫૮
૫૫૫૫૬ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ બહારં્ીયા જાવરાજભાઈ અરજણભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૬૪૦
૫૪૭૧૮ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ નગવાકર્યા કદનેશભાઈ રણછોર્ભાઈ ભારતનગર 4 ૫૪૬૦૦
૫૬૪૨૭ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ મારૂ મારખનભાઈ દેવશીભાઈ ભારતનગર-1 5 ૫૪૫૬૭
૫૭૩૭૫ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ વાધેલા નારણભાઈ સોમાભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૫૬૮
૫૭૩૮૬ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ વાધેલા લાલજીભાઈ સોમાભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૫૬૯
૫૫૦૫૧ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ પરમાર કાનજીભાઈ કાળાભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૭૦
૫૩૪૯૦ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ચાવર્ા વાલજીભાઈ ગોવાભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૬૦
૫૭૨૩૬ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ વધેરા રવજીભાઈ વવરાભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૫૭૧
૫૩૪૮૩ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ચાવર્ા લાખાભાઈ આલાભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૫૭૫
૫૫૧૫૮ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ પરમાર મલકેશભાઈ નરવસિંહભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૭૨
૫૬૭૧૭ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ રાઠોર્ કાતંીભાઈ ગાગજીભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૭૩
૫૩૪૬૦ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ચાવર્ા પે્રમજીભાઈ ર્ાયંાભાઈ ભારતનગર-1 6 ૫૪૫૭૪
૫૬૨૪૫ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ મૈયર્ા રમેશભાઈ બબજલભાઈ ભારતનગર-2 8 ૫૪૫૮૮
૫૭૯૮૯ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ સાભંર્ા જોધાભાઈ શામળાભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૫૭૬
૫૪૧૯૬ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ડલમાકદયા સલરેશભાઈ મોહનભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૬૪
૫૨૩૬૧ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ અંસારી માનંસરીમ સાકીરઅલી ભારતનગર 5 ૫૪૫૭૮
૫૭૪૦૯ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ વાલાણી રવજીભાઈ ઠાકરસીભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૫૭૯
૫૩૬૨૨ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ચૌહાણ રતનાભાઈ સગં્રામભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૮૦
૫૩૬૧૦ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ચૌહાણ પલનાભાઈ રત્નાભાઈ ભારતનગર -2 3 ૫૪૫૮૧
૫૫૭૦૯ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ બાવરીયા ભારતીબેન હકાભાઈ ગરબીચોક 5 ૫૪૫૮૨
૫૪૬૯૫ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ નકલલ ર્ાયબેન ભારમલભાઈ ભાવનગર-2 1 ૫૪૫૮૩
૫૪૭૦૧ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ નકલલ સલરજબેન ભારમલભાઈ ભાવનગર-2 1 ૫૪૫૮૪
૫૪૬૯૯ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ નકલલ ભલરાભાઈ ભારમણભાઈ ભાવનગર-2 5 ૫૪૫૮૫
૫૪૬૯૮ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ નકલલ પ્રવવણભાઈ ભલરાભાઈ ભાવનગર-2 7 ૫૪૬૦૨
૫૪૬૯૪ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ નકલલ જેસરભાઈ ભારમલભાઈ ભાવનગર-2 6 ૫૪૫૮૬
૫૪૬૯૩ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ નકલલ કાળુભાઈ ભારમલભાઈ આજીર્ેમ ચોકર્ી 6 ૫૪૬૩૯
૫૪૬૯૬ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ નકલલ નવીનભાઈ સલરાભાઈ ભારતનગર-2 7 ૫૪૫૮૭
૫૪૭૦૦ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ નકલલ લાખલબેન સલરાભાઈ ભારતનગર-2 1 ૫૪૫૭૭
૫૫૫૦૭ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ બરૈયા શેલેન્દ્દ્રસીંગ સરર્લસીંગ ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૫૯
૫૪૯૦૧ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ પર્સારીયા લાખાભાઈ તેજાભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૫૪૬
૫૪૮૫૦ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ પટેલ હરગેન લાલચદં ભારતનગર-2 2 ૫૪૫૪૯
૫૪૮૩૫ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ પટેલ વવજય રાજભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૪૮



૫૪૮૧૧ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ પટેલ કોમલ રાજભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૪૧
૫૪૪૫૬ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ તાની ચન્દ્ત લતાની ચન્દ્દલતાની ભારતનગર-2 5 ૫૪૫૫૦
૫૪૪૫૭ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ તાની વીરૂતાની ચન્દ્ત લતાની ભારતનગર-2 2 ૫૫૩૦૭
૫૮૦૯૪ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ વસિંહ સલનીલવસિંહ હકરચરનવસિંહ ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૪૫
૫૪૧૬૯ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ઠાકર લખમણભાઈ વશરામભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૫૪૪
૫૫૨૭૫ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ પ્રસાદ બબ્લભાઈ ગોરધનભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૫૪૩
૫૪૧૬૫ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ઠાકર રાર્લભાઈ રામસ્વરૂપભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૫૪૨
૫૪૧૬૧ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ઠાકર મતૃ્યલજંયભાઈ લહલપ્રસાદભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૪૭
૫૩૮૫૦ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ જાદવ કલસલમકલમાર રામપ્રસાદ ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૫૧
૫૫૯૨૧ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ મકવાણા અશોકભાઈ વર્લભાઈ ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૫૨
૫૪૭૯૪ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ પચંાસરા પ્રવવણભાઈ નાનજીભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૫૫૩
૫૩૭૮૬ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ જળુ વનમડળભાઈ વરજીંગભાઈ ભારતનગર-1 2 ૫૪૫૫૪
૫૭૨૬૮ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ વસરા બભમજીભાઈ સામતભાઈ ભારતનગર -2 2 ૫૪૫૫૫
૫૪૫૫૩ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ દેવરીયા જીવાનભાઈ રામજીભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૫૫૬
૫૪૫૫૨ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ દેવરીયા કમલેષભાઈ જીવણભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૫૬૩
૫૪૫૫૪ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ દેવરીયા મલકેશભાઈ જીવણભાઈ ભારતનગર-2 3 ૫૪૫૫૭
૫૭૨૬૯ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ વસરા રામભાઈ સામતભાઈ ભારતનગર-2 6 ૫૪૫૫૮
૫૭૨૭૦ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ વસરા સામતભાઈ મલળુભાઈ ભારતનગર-1 2 ૫૪૫૬૧
૫૬૪૨૬ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ મારૂ મહશેભાઈ દેવશીભાઈ ભારતનગર-1 6 ૫૪૫૬૨
૫૫૨૮૦ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ પ્રસાદ રદલનદંન સીંધેપવટ ભારતનગર-2 4 ૫૪૫૬૬
૫૪૧૬૩ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ઠાકલર વમથલેસભાઈ છબાલભાઈ ભારતનગર 7 ૫૪૬૩૬
૫૫૮૭૨ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ભારતી બરયેલાલ કલલગેનલાલ ભારતનગર 7 ૫૪૬૧૪
૫૫૮૭૦ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ભારતી અશોકકલમાર ફલગેનલાલ ભારતનગર-2 3 ૫૪૬૧૫
૫૬૧૮૯ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ મરં્લ સગલનલાલ લક્ષ્મીભાઈ ભારતનગર-2 7 ૫૪૬૧૬
૫૪૮૪૦ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ પટેલ શભંલવસિંહ બહાદલ રવસિંહ ભારતનગર 4 ૫૪૬૧૭
૫૩૦૫૬ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ગલપ્તા વવનોદભાઈ ફલેશશ્વર ભારતનગર 6 ૫૪૬૧૮
૫૪૧૫૨ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ઠાકલર ગગંાધર યલનયલન ભારતનગર 5 ૫૪૬૧૯
૫૪૨૧૯ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ર્ાકલર ર્બ્લ પ્રકાશ ભારતનગર 4 ૫૪૬૨૦
૫૬૫૬૭ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ યાદવ રામજીભાઈ જગન્નાથભાઈ ભારતનગર 5 ૫૪૬૨૧
૫૪૮૨૭ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ પટેલ મોન્દ્ટલસીંગ રાજબલવસગં ભારતનગર -2 6 ૫૪૬૨૨
૫૬૫૭૦ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ યાદવ રામબબજભાઈ જગન્નાથાભાઈ ભારતનગર -2 5 ૫૪૬૨૩
૫૬૩૬૦ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ મહતો રાજેશભાઈ સીતારામ ભારતનગર-2 3 ૫૪૬૩૭

૫૪૮૦૮ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ પટેલ ઓમપ્રકાશસીંગ બસંીસીંગ ભારતનગર-2 4 ૫૪૬૨૫
૫૨૬૪૬ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ કલલાણી ઈલયાસભાઈ યલસલફભાઈ ભારનગર-2 4 ૫૪૬૧૩
૫૪૪૬૯ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ થળેશા હસમલખભાઈ ઉકાભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૬૨૭
૫૪૧૫૮ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ઠાકર બબવપનભાઈ નટવરલાલ ભારતનગર-2 3 ૫૪૬૨૮
૫૩૭૮૩ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ જળુ કમબાઈબેન મનલભાઈ ભારતનગર-1 1 ૫૪૬૨૯
૫૩૦૯૦ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ગરચર મલકેશભાઈ સાદલ રભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૬૩૦
૫૩૪૩૫ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ચાવર્ા અજયભાઈ ચનાભાઈ ગજંીવાર્ી 2 ૫૪૬૩૧
૫૩૩૦૫ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ગોહીલ અર્લ ુઁનભાઈ ખલશાલભાઈ ગજંીવાર્ી 5 ૫૪૬૩૨
૫૩૪૪૯ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ ચાવર્ા જયસલખભાઈ રામાભાઈ ગજંીવાર્ી 2 ૫૫૩૦૮
૫૭૩૮૮ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ વાધેલા હરેશભાઈ જીવાભાઈ ગજંીવાર્ી 3 ૫૪૬૩૩
૫૮૪૩૨ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ સોલકંી સલરેશભાઈ વીરજીભાઈ ભારતનગર-1 4 ૫૪૬૩૪
૫૪૫૫૬ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ દેવરીયા રવજીભાઈ રામજીભાઈ ભારતનગર-1 4 ૫૪૬૩૫
૫૪૫૫૫ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ દેવરીયા મનીષભાઈ રવજીભાઈ ભારતનગર-1 2 ૫૪૬૦૧
૫૪૫૫૧ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ દેવરીયા અતલલભાઈ રવજીભાઈ ભારતનગર-1 3 ૫૪૬૨૬
૫૩૭૮૫ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ જળુ ધીરૂભાઈ મનલભાઈ ભારતનગર-1 4 ૫૪૬૨૪
૫૪૩૯૭ ૧૭ વશવાજીનગર ઢાપા રાધાબેન નાનજીભાઈ વશવાજીનગર 1 ૫૬૭૬૮
૫૪૩૯૫ ૧૭ વશવાજીનગર ઢાપા રમેશભાઈ નાનજીભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૭૬૯
૫૫૬૨૩ ૧૭ વશવાજીનગર બારૈયા બાબલભાઈ ભીખાભાઈ વશવજીનગર 5 ૫૬૭૭૧
૫૫૧૧૨ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર કદલીપભાઈ કાળુભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૭૭૨
૫૪૩૮૩ ૧૭ વશવાજીનગર ઢાપા વધરલભાઈ ભીખાભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૭૭૩
૫૫૮૬૮ ૧૭ વશવાજીનગર ભાભંરીયા કાનાભાઈ નાથાભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૬૭૭૫
૫૫૮૨૩ ૧૭ વશવાજીનગર ભદાણીયા વવનલભાઈ વેલજીભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૭૩૮
૫૩૫૨૦ ૧૭ વશવાજીનગર ચોરાણી જસ્મતભાઈ ઠાકરશીભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૭૩૬
૫૫૦૩૩ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર અમલભાઈ રાવજીભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૭૩૦
૫૫૧૩૦ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર નીતીનભાઈ અમલખભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૭૩૧
૫૪૬૩૫ ૧૭ વશવાજીનગર ધધંાણીયા ઈશ્વરભાઈ શાકાભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૭૩૨
૫૩૩૪૭ ૧૭ વશવાજીનગર ઘધંાબળયા નરવસિંહભાઈ રામવસિંગભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૭૩૩
૫૪૧૫૦ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ઠાકલર અરવવિંદભાઈ ઈશ્વર ઠાકલર ભારતનગર-2 6 ૫૪૫૯૦
૫૪૧૭૬ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ઠાકલર સલબોધ ઈશ્વર ભારતનગર -2 6 ૫૪૪૮૦
૫૪૧૫૧ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ઠાકલર અવધેક્ષ વાસલદેવભાઈ ભારતનગર -2 3 ૫૪૫૯૧
૫૬૧૮૫ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ મરં્લ ધમેશભાઈ યનલભાઈ ભારતનગર-2 5 ૫૪૫૯૨
૫૫૩૬૯ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ પાસવાન રામવવસાસ વસવનારવાગ ભારતનગર -2 5 ૫૪૫૯૩
૫૮૦૬૮ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ વસિંધ રાજકલમાર ગનોતમહોત ભારતનગર 4 ૫૪૫૯૪
૫૬૪૭૦ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ વમર્વા હકરશકંર દેવીપ્રસાદ આજીર્ેમ ચોકર્ી 5 ૫૪૫૯૫
૫૭૫૨૫ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ શાર વસતારામભાઈ બેર્ોસા ભારતનગર 8 ૫૪૫૯૬
૫૪૮૦૯ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ પટેલ કમલેષ લાલભાઈ ભારતનગર-2 2 ૫૪૫૯૭
૫૪૮૧૦ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ પટેલ કૈલાશ ઉમરાવ ભારતનગર-2 2 ૫૪૫૯૮
૫૬૧૮૪ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ મરં્લ કદનેશ સ્વામ આજીર્ેમ ચોકર્ી 4 ૫૪૬૧૨
૫૬૧૮૩ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ મરં્લ ઉમેશ શ્યામ 4 ૫૪૫૯૯
૫૩૯૧૫ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ જાપર્ીયા કરશનભાઈ સગં્રામભાઈ ભારતનગર-1 3 ૫૪૫૮૯
૫૫૯૬૫ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ મકવાણા છગનભાઈ રાજાભાઈ ગજંીવાર્ી 2 ૫૪૫૬૫
૫૬૦૪૫ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ મકવાણા મનસલખભાઈ છગનભાઈ ગજંીવાર્ 3 ૫૪૬૦૩



૫૬૦૨૬ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ મકવાણા ભલપતભાઈ છગનભાઈ ગજંીવાર્ી 3 ૫૪૬૦૪
૫૩૯૦૫ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ જાદવ કહમતંભાઈ બેચરભાઈ ગજંીવાર્ી 3 ૫૪૬૦૫
૫૬૪૩૧ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ મારૂર્ા ગણેશભાઈ નારણભાઈ ગજંીવાર્ી 4 ૫૪૬૦૬
૫૬૨૯૦ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ મેરાણ કકશોરભાઈ નાથાલાલ ગજંીવાર્ી 4 ૫૪૬૦૭
૫૫૭૪૨ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ બોચીયા પ્રવવણભાઈ આલજીભાઈ ગજંીવાર્ી 5 ૫૪૬૦૮
૫૩૪૩૬ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ચાવર્ા અજીતભાઈ દેવશીભાઈ ગજંીવાર્ી 6 ૫૪૬૦૯
૫૩૭૮૪ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ જળુ ગોવવિંદભાઈ મનલભાઈ ભારતનગર-1 2 ૫૪૬૧૦
૫૪૦૦૪ ૧૭ વશવાજીનગર જોરીયા ભલપતભાઈ શાનં્દ્ત લબેન વશવાજીનગર 4 ૫૬૭૩૪
૫૩૯૧૯ ૧૭ વશવાજીનગર જાપા કેશલભાઈ લક્ષ્મણભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૭૩૫
૫૩૯૦૩ ૧૭ વશવાજીનગર જાદવ હસં લભાઈ ખોર્ાભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૭૫૦
૫૬૧૦૧ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા વવર્લબેન મેધજીભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૭૩૭
૫૫૧૫૨ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર ભીખલભાઈ સોંઢાભાઈ વશવાજીનગર 2 ૫૬૭૨૫
૫૫૧૫૬ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર મલકેશભાઈ ભીખલભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૭૮૮
૫૩૮૧૪ ૧૭ વશવાજીનગર જાર્ેજા દીનેશ કરન સીંહ વશવાજીનગર 4 ૫૬૮૨૮
૫૮૨૧૫ ૧૭ વશવાજીનગર સોરાણી જયસમત ઠાકર વસિંહ વશવાજીનગર 5 ૫૬૭૬૪
૫૭૯૧૩ ૧૭ વશવાજીનગર સાખળ રાર્લ સલખંાભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૮૦૬
૫૪૭૬૨ ૧૭ વશવાજીનગર ઢાપા સલખાભાઈ કર્વાભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૮૦૭
૫૩૪૨૦ ૧૭ વશવાજીનગર ચાપર્ીયા કદનેશ ભીખાભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૮૦૮
૫૩૩૨૭ ૧૭ વશવાજીનગર ગૌસ્વામી ગીરીશીમરી ભગવાનગીરી વશવાજીનગર 3 ૫૬૮૦૯
૫૫૮૨૨ ૧૭ વશવાજીનગર ભર્ાણીયા ગોરધનભાઈ વેલજીભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૮૧૦
૫૫૬૨૧ ૧૭ વશવાજીનગર બારૈયા પ્રવવણભાઈ ધનજીભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૮૧૧
૫૫૬૨૬ ૧૭ વશવાજીનગર બારૈયા મગંાભાઈ ઘનજીભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૮૧૨
૫૫૬૮૨ ૧૭ વશવાજીનગર બાલાસર્ીયા નલરબાઈબેન ગમીભાઈ વશવાજીનગર 1 ૫૬૮૧૩
૫૫૬૭૬ ૧૭ વશવાજીનગર બાલપરીયા મલસાભાઈ ગનીભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૮૧૪
૫૫૬૮૦ ૧૭ વશવાજીનગર બાલાપરીયા રજાકભાઈ મલસાભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૮૨૯
૫૫૫૦૨ ૧૭ વશવાજીનગર બલબંીયા મહફેુજભાઈ રફીકભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૮૧૮
૫૫૫૦૧ ૧૭ વશવાજીનગર બલમ્લીયા મકસલદ રફીકભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૮૧૯
૫૪૬૧૫ ૧૭ વશવાજીનગર ધલધરેબઝયા મલકેશભાઈ મગનભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૮૨૦
૫૩૩૨૯ ૧૭ વશવાજીનગર ઉઘરેજીયા કદપકભાઈ મગનભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૮૨૧
૫૪૬૧૩ ૧૭ વશવાજીનગર ઉધરેજીયા જયસલખભાઈ મગનભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૮૨૩
૫૮૩૨૫ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી પ્રવવણભાઈ નરવસિંહભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૮૨૪
૫૪૬૧૪ ૧૭ વશવાજીનગર ધલધરેજીયા બચલભાઈ જેરામભાઈ વશવાજીનગર 7 ૫૬૮૨૫
૫૮૨૬૧ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી કકશોર એભલભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૮૨૬
૫૮૪૦૭ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી વવજયભાઈ એભલભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૮૨૭
૫૮૩૪૭ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી ભાવેશભાઈ એભલભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૭૯૦
૫૫૫૮૩ ૧૭ વશવાજીનગર બાભંબણયા મલકેશભાઈ વાલજીભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૮૧૫
૫૪૩૮૧ ૧૭ વશવાજીનગર ઢાપાં જ્યતંીભાઈ રાજાભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૭૭૯
૫૪૪૦૧ ૧૭ વશવાજીનગર ઢાયા ધનજીભાઈ ગાડલભંાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૭૮૦
૫૫૧૪૪ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર ભરતભાઈ બચલભાઈ 7 ૫૬૭૮૧
૫૬૨૭૫ ૧૭ વશવાજીનગર મેર રામજીભાઈ ઉકાભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૭૮૨
૫૬૨૮૧ ૧૭ વશવાજીનગર મેર સલરેશ રામજીભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૭૮૩
૫૫૬૯૩ ૧૭ વશવાજીનગર બાવળીયા ભાવેશભાઈ ખીમજીભાઈ વશવાજીનગર 2 ૫૬૬૭૩
૫૩૦૦૦ ૧૭ વશવાજીનગર ગલજરવાર્ીયા વેલજી છગન વશવાજીનગર 2 ૫૬૬૮૭
૫૨૯૯૪ ૧૭ વશવાજીનગર ગલજરવાર્ીયા ગોમીબેન છગનભાઈ વશવાજીનગર 1 ૫૬૬૮૮
૫૨૯૯૭ ૧૭ વશવાજીનગર ગલજરવાર્ીયા દશરતભાઈ વેલજી વશવાજીનગર 2 ૫૬૬૮૯
૫૮૦૩૦ ૧૭ વશવાજીનગર વશયાળ રવજીભાઈ સલખાભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૬૯૧
૫૮૦૩૪ ૧૭ વશવાજીનગર સારીયા સલખાભાઈ ભાણાભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૬૯૨
૫૮૦૨૮ ૧૭ વશવાજીનગર સારીયા મગન સલખાભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૬૯૩
૫૮૨૪૪ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી અરવવિંદ ધરમશીભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૬૯૪
૫૮૨૯૯ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી દડલભાઈ ધરમશી વશવાજીનગર 6 ૫૬૬૯૫
૫૫૩૩૩ ૧૭ વશવાજીનગર પાણેસા માનસીંગ બોધાભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૬૯૬
૫૫૩૩૧ ૧૭ વશવાજીનગર પાણેસા જ્યતંીભાઈ બોધાભાઈ વશવાજીનગર 7 ૫૬૬૯૭
૫૬૦૫૫ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા મોતીબેન બચલભાઈ વશવજીનગર 1 ૫૭૦૨૭
૫૬૭૪૦ ૧૭ વશવાજીનગર રાઠોર્ જ્યતંીભાઈ લાખાભાઈ વશવાનગર 5 ૫૬૯૪૧
૫૬૭૫૭ ૧૭ વશવાજીનગર રાઠોર્ કદનેશ જેનમભાઈ વશવાજીનગર 7 ૫૬૯૪૨
૫૮૩૮૫ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી રમેશભાઈ મોતીભાઈ વશવાજીનગર 7 ૫૬૯૪૩
૫૭૯૩૬ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી કાનજીભાઈ સોર્ાભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૯૪૪
૫૭૯૩૭ ૧૭ વશવાજીનગર સાથરીયા રાર્લભાઈ નાનજીભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૯૫૯
૫૬૭૨૧ ૧૭ વશવાજીનગર રાઠોર્ કાળુભાઈ માઘલભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૯૪૬
૫૬૭૬૨ ૧૭ વશવાજીનગર રાઠોર્ કદવાળીબેન માધલભાઈ વશવાજીનગર 1 ૫૬૯૩૪
૫૬૮૧૩ ૧૭ વશવાજીનગર રાઠોર્ મકહપત માધલભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૯૪૮
૫૭૩૮૧ ૧૭ વશવાજીનગર વાધેલા મનોજભાઈ જેન્દ્તીભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૬૯૪૯
૫૪૫૦૩ ૧૭ વશવાજીનગર દલધરેજજયા મનસલખભાઈ મગનભાઈ વશવાજીનગર 8 ૫૬૯૫૦
૫૪૫૫૭ ૧૭ વશવાજીનગર દેવાયતકા બચલભાઈ મયાજરભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૯૫૧
૫૭૭૭૪ ૧૭ વશવાજીનગર સરવૈયા ખોર્ાભાઈ મનજીભાઈ વશવાજીનગર 1 ૫૬૯૫૨
૫૭૮૦૨ ૧૭ વશવાજીનગર સરવૈયા રમેશભાઈ ખોર્ાભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૯૫૩
૫૮૦૨૪ ૧૭ વશવાજીનગર સારીયા ધનજીભાઈ રાવજીભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૯૫૪
૫૭૮૮૫ ૧૭ વશવાજીનગર સાકરીયા ગાડલભાઈ રાધવભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૯૫૫
૫૫૩૨૭ ૧૭ વશવાજીનગર પાણેચા માનવસિંગભાઈ બોધાભાઈ .વશવાજીનગર 4 ૫૬૯૫૬
૫૪૨૭૩ ૧૭ વશવાજીનગર ર્ાભી ધીરૂભાઈ પોલભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૯૮૫
૫૪૦૨૮ ૧૭ વશવાજીનગર ઝેજરીયા જગાભાઈ ભાખીભાઈ વશવાજીનગર 2 ૫૭૦૧૪
૫૪૦૨૭ ૧૭ વશવાજીનગર ઝજેરીયા ચદલ ંભાઈ જગાભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૭૦૧૫
૫૪૦૨૬ ૧૭ વશવાજીનગર ઝેજરીયા ઘનશ્યામ જગાભાઈ વશવાજીનગર 2 ૫૭૦૧૬
૫૮૪૧૯ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી શૈલેષ જેસીંગ વશવાજીનગર 3 ૫૭૦૧૭



૫૮૩૨૪ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી પે્રમજી ભગવાજી વશવાજીનગર 5 ૫૭૦૧૮
૫૮૩૫૨ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી મલકેશ પે્રમજી વશવાજીનગર 3 ૫૭૦૧૯
૫૪૩૦૮ ૧૭ વશવાજીનગર ર્ાભી સરર્લભાઈ દેવીંવસિંગ વશવાજીનગર 4 ૫૭૦૨૦
૫૬૧૧૪ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા સલરેશ બચલભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૭૦૨૧
૫૭૩૭૧ ૧૭ વશવાજીનગર વાધેલા ગોવવિંદ ભીમજીભાઈ વશવાજીનગર 1 ૫૭૦૨૨
૫૮૨૯૭ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી જયાબેન જાદવભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૭૦૨૩
૫૪૦૩૧ ૧૭ વશવાજીનગર ઝજવાર્ીયા મણીબેન સોમાભાઈ વશવાજીનગર 1 ૫૭૦૨૪
૫૫૭૬૮ ૧૭ વશવાજીનગર બૌરયા સજંય ભરત વશવાજીનગર 2 ૫૭૦૩૮
૫૫૭૬૨ ૧૭ વશવાજીનગર બૌરયા જયેશ ભરત વશવાજીનગર 3 ૫૭૦૨૬
૫૫૭૬૪ ૧૭ વશવાજીનગર બૌરયા દાનલબેન ભરત વશવાજીનગર 2 ૫૭૦૧૩
૫૩૪૨૯ ૧૭ વશવાજીનગર ચારોલા વવજય રમેશ વશવાજીનગર 3 ૫૭૦૨૯
૫૭૫૯૩ ૧૭ વશવાજીનગર વશયાળ કલ ંવરબેન મેયાભાઈ ભાવનગર રોર્ 1 ૫૭૦૩૦
૫૨૪૦૫ ૧૭ વશવાજીનગર ઉઘરેજીયા ગોરધન લધલભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૯૯૨
૫૬૭૭૧ ૧૭ વશવાજીનગર રાઠોર્ પ્રવવણ રામ વશવાજીનગર 4 ૫૬૯૯૪
૫૩૬૨૦ ૧૭ વશવાજીનગર ચૌહાણ રજાક આમદભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૯૯૫
૫૩૬૬૪ ૧૭ વશવાજીનગર ચૌહાણ હલસેન આમદભાઈ વશવાજીનગર 2 ૫૬૯૯૬
૫૩૬૩૭ ૧૭ વશવાજીનગર ચૌહાણ રોસન આમદ વશવાજીનગર 1 ૫૬૯૯૭
૫૭૭૩૫ ૧૭ વશવાજીનગર સમા. મોતીબેન અલીભાઈ વશવાજીનગર 1 ૫૭૦૧૨
૫૬૭૭૯ ૧૭ વશવાજીનગર રાઠોર્ ફુરજી નાનજીભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૬૯૯૯
૫૬૭૯૭ ૧૭ વશવાજીનગર રાઠોર્ ભાવસન કલરજી વશવાજીનગર 6 ૫૬૯૮૭
૫૬૮૫૮ ૧૭ વશવાજીનગર રાઠોર્ વવનલભાઈ કલરજી વશવાજીનગર 4 ૫૭૦૦૧
૫૬૮૦૦ ૧૭ વશવાજીનગર રાઠોર્ મગન કલરજી વશવાજીનગર 2 ૫૭૦૦૨
૫૬૭૦૫ ૧૭ વશવાજીનગર રાઠોર્ અરવવિંદ કલરજી વશવાજીનગર 2 ૫૭૦૦૩
૫૭૩૭૪ ૧૭ વશવાજીનગર વાધેલા ધીરૂભાઈ અમરસી વશવાજીનગર 6 ૫૭૦૦૪
૫૬૮૪૪ ૧૭ વશવાજીનગર રાઠોર્ રોકહત અશોક વશવાજીનગર 3 ૫૭૦૦૫
૫૩૩૦૨ ૧૭ વશવાજીનગર ગોકહલ મોહન દાનાભાઈ વશવાજીનગર 2 ૫૭૦૦૬
૫૫૬૪૦ ૧૭ વશવાજીનગર બારયા હરીભાઈ ભાણભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૪૬૯
૫૫૧૯૭ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર રમેશભાઈ ભાણજીભાઈ 3 ૫૬૪૮૧
૫૫૦૯૩ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર જયસલખંભાઈ ભાણજીભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૪૬૭
૫૫૨૨૮ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર વવજય ભાણજીભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૪૬૬
૫૫૫૯૧ ૧૭ વશવાજીનગર બાભંણીયા બાબલભાઇ કાળંુભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૬૫૦૪
૫૮૦૨૬ ૧૭ વશવાજીનગર સારીયા ભરતભાઈ ભગવાનજીભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૫૦૩
૫૫૬૪૬ ૧૭ વશવાજીનગર બારીયા કાળંુભાઈ કરશનભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૫૦૧

૫૩૦૧૩ ૧૭ વશવાજીનગર ગઠાકરા છગનભાઈ દેવજીભાઈ



વશવાજીનગર 5 ૫૬૫૦૦
૫૮૪૫૯ ૧૭ વશવાજીનગર સૌરાણો વલલભભાઈ રવજીભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૪૯૯
૫૨૯૯૧ ૧૭ વશવાજીનગર ગલજ્જજર વવઠ્ઠલભાઈ સાદલ રભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૬૪૯૮
૫૪૪૪૧ ૧૭ વશવાજીનગર તલસાણીયા પરસોતમભાઈ નરશીભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૪૯૭
૫૩૮૭૨ ૧૭ વશવાજીનગર જાદવ નથલભાઈ મોતીભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૬૪૯૬
૫૪૭૫૨ ૧૭ વશવાજીનગર નાકીયા પરબત નરવસિંહભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૪૯૪
૫૪૩૩૯ ૧૭ વશવાજીનગર ર્ોર્ીયા હમેબેન વીરજીભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૫૦૭
૫૩૬૪૭ ૧૭ વશવાજીનગર ચૌહાણ વીરમભાઈ ર્લઠાભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૪૯૨
૫૫૧૮૨ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર મોધીબેન લક્ષ્મણભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૪૯૦
૫૬૭૮૮ ૧૭ વશવાજીનગર રાઠોર્ ભલપતભાઈ મનજીભાઈ શીવાજીનગર 4 ૫૬૪૮૯
૫૮૪૩૬ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી હમેતંભાઈ મોહનભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૪૮૭
૫૬૩૫૨ ૧૭ વશવાજીનગર મેવાસો સલરેશ જયસીંગ વશવાજીનગર 5 ૫૬૪૬૮
૫૩૧૩૨ ૧૭ વશવાજીનગર ગીગા કદલીપભાઈ ભીમજીભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૬૪૮૫
૫૩૬૯૩ ૧૭ વશવાજીનગર છાપા લક્ષ્મણભાઈ બાબલભંાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૪૫૨
૫૫૮૯૧ ૧૭ વશવાજીનગર ભાલીયા બેચલભાઈ રાજાભાઈ શીવજી નગર 3 ૫૬૪૪૬
૫૫૫૭૫ ૧૭ વશવાજીનગર બાબરીયા રાધવભાઈ લક્ષ્મણભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૪૪૮
૫૫૬૪૫ ૧૭ વશવાજીનગર બારીયા આતલભાઈ હરીભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૪૫૦
૫૨૪૨૨ ૧૭ વશવાજીનગર ઉધેરેજીયા પ્રવવણ ભરત વશવાજીનગર 4 ૫૬૫૯૩
૫૨૪૩૩ ૧૭ વશવાજીનગર ઉધરેજીયા શૈલેસ ભરત વશવાજીનગર 2 ૫૬૫૯૦
૫૬૮૬૬ ૧૭ વશવાજીનગર રાઠોર્ સગરામભાઈ માધાભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૫૮૯
૫૬૭૬૦ ૧૭ વશવાજીનગર રાઠોર્ કદલીપ માધાભાઈ વશવાજીનગર 2 ૫૬૫૮૭
૫૭૩૦૬ ૧૭ વશવાજીનગર વાઘેલા કદપક શાવંતલાલ વશવાજીનગર 4 ૫૬૫૮૬
૫૭૩૧૦ ૧૭ વશવાજીનગર વાઘેલા પ્રવવણ જેન્દ્તીભાઈ વશવાજીનગર 2 ૫૬૪૮૮
૫૭૩૦૦ ૧૭ વશવાજીનગર વાઘેલા શાન્દ્તારામ અમીરસીંગ વશવાજીનગર 3 ૫૬૫૮૫
૫૬૭૭૦ ૧૭ વશવાજીનગર રાઠોર્ પ્રભાબેન અશોક વશવાજીનગર 5 ૫૬૫૮૪
૫૨૪૨૪ ૧૭ વશવાજીનગર ઉધરેજીયા બા્લબેન રધલભાઈ વશવાજીનગર 2 ૫૬૫૮૩
૫૨૪૧૯ ૧૭ વશવાજીનગર ઉધેરજીયા ચદલ ંભાઈ લધલભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૫૮૨
૫૩૨૯૯ ૧૭ વશવાજીનગર ગોકહલ દેવરાજ મોહન વશવાજીનગર 5 ૫૬૫૮૦
૫૬૭૦૮ ૧૭ વશવાજીનગર રાઠોર્ અશોક કેસલભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૫૭૯
૫૬૭૧૬ ૧૭ વશવાજીનગર રાઠોર્ કેસલભાઈ મનજીભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૫૭૭
૫૪૬૫૧ ૧૭ વશવાજીનગર ધામેલીયા ધીરૂભાઈ બચલભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૫૯૧
૫૬૦૨૦ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા બટલક ધરમસીભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૫૭૫
૫૫૫૯૬ ૧૭ વશવાજીનગર બાભણીયા લક્ષ્મણભાઈ કાળુભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૫૭૪
૫૫૦૭૪ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર છગનભાઈ અરજણભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૬૧૮
૫૫૦૩૦ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર અજણભાઈ કાળાભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૬૧૭
૫૫૬૩૩ ૧૭ વશવાજીનગર બારયા વેલાભાઈ ભાણભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૬૬૧૬
૫૫૭૧૦ ૧૭ વશવાજીનગર બાવરીયા મનલભાઈ જેઠાભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૬૧૪
૫૫૭૦૩ ૧૭ વશવાજીનગર બાવરીયા નટલભાઈ જેઠાભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૬૧૨
૫૫૬૯૭ ૧૭ વશવાજીનગર બાવરીયા અજયભાઈ નટંલભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૬૧૧
૫૩૮૧૩ ૧૭ વશવાજીનગર જાર્ેજા કદનેશ બાબલભંાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૬૧૦
૫૫૬૯૯ ૧૭ વશવાજીનગર બાવરીયા જીવાભાઈ જેઠાભાઈ ભાવનગર રોર્ 4 ૫૬૬૦૯



૫૬૦૪૨ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા મધલબેન રવજીભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૬૦૮
૫૬૦૦૯ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા પ્રવવણભાઈ બોધાભાઈ વશવાજીનગર 7 ૫૬૫૧૫
૫૬૦૫૩ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા માવજીભાઈ બોધાભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૫૧૪
૫૬૦૬૫ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા રમેશ બોધાભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૫૧૩
૫૪૪૪૫ ૧૭ વશવાજીનગર તલસાણીયા સજંયભાઈ પરસોતમભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૫૧૨
૫૪૬૪૫ ૧૭ વશવાજીનગર ધામેચા ગોવરીબેન ભલપતભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૫૧૧
૫૬૪૪૨ ૧૭ વશવાજીનગર માલકીયા ગોકલળભાઈ રાયસીંગભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૫૧૦
૫૫૮૯૩ ૧૭ વશવાજીનગર ભાલીયા ભવનભાઈ કાનાભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૬૫૨૦
૫૩૭૩૫ ૧૭ વશવાજીનગર ર્લણેજા સામતભાઈ જસલભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૫૨૨
૫૬૨૦૭ ૧૭ વશવાજીનગર મદં્રા અકબર હલસેંનભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૫૫૯
૫૬૨૧૦ ૧૭ વશવાજીનગર મદં્રા સલોમ ગફંારભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૫૫૮
૫૬૨૩૩ ૧૭ વશવાજીનગર મન્દ્દ્રા હલસેનભાઈ અલલારખાભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૫૫૫
૫૫૫૬૭ ૧૭ વશવાજીનગર બાનીયા રમેશભાઈ રાજાભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૫૫૪
૫૬૩૪૭ ૧૭ વશવાજીનગર મેવાસી સજંયભાઈ જેશીગભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૫૫૨
૫૪૦૬૬ ૧૭ વશવાજીનગર ઝાલા જયરાજવસિંહ મયલરવસિંહ વશવાજીનગર 3 ૫૬૫૪૯
૫૬૨૦૮ ૧૭ વશવાજીનગર મદં્રા ઓસમાન રેહમાન વશવાજીનગર 3 ૫૬૫૩૬
૫૬૮૫૭ ૧૭ વશવાજીનગર રાઠોર્ વવજયભાઈ જેસીંગભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૫૫૧
૫૭૪૨૭ ૧૭ વશવાજીનગર વાહવરીય વીરજીભાઈ રાયાભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૬૫૧૭
૫૫૬૫૭ ૧૭ વશવાજીનગર બારીયા ભરતભાઈ જેઠાભાઈ શીવાજીનગર 3 ૫૬૫૧૮
૫૫૬૪૭ ૧૭ વશવાજીનગર બારીયા જયેશભાઈ ભરતભાઈ શીવાજીનગર 3 ૫૬૫૧૯
૫૫૬૧૯ ૧૭ વશવાજીનગર બારૈયા કદપકભાઈ ભીખાભાઈ શીવાજીનગર 3 ૫૬૫૩૫
૫૫૧૩૭ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર બાબલભાઈ ભીખાભાઈ શીવાજીનગર 3 ૫૬૫૨૧
૫૫૩૮૧ ૧૭ વશવાજીનગર વપન્દ્જારા સલીભાઈ ગલલાબભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૫૦૮
૫૫૩૮૦ ૧૭ વશવાજીનગર વપન્દ્જારા રકફકભાઈ ગલલાબભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૫૨૪
૫૨૩૩૯ ૧૭ વશવાજીનગર અધોબા મલનાભાઈ રામજીભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૬૫૨૫
૫૬૯૨૧ ૧૭ વશવાજીનગર રાફુચા મફાભાઈ ખેનાભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૫૨૮
૫૬૯૨૪ ૧૭ વશવાજીનગર રાફુચા હરજણભાઈ મફાભાઈ વશવાજીનગર 7 ૫૬૫૨૯
૫૫૭૦૨ ૧૭ વશવાજીનગર બાવરીયા કદલીપભાઈ જેઠાભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૬૨૦
૫૩૫૨૪ ૧૭ વશવાજીનગર ચોરાણી મલકેશભાઈ નરસીંભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૬૦૬
૫૩૫૨૨ ૧૭ વશવાજીનગર ચોરાણી કદનેશભાઈ નરવસિંહભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૫૯૨
૫૩૩૯૨ ૧૭ વશવાજીનગર ચલર્ાસમા નકલભાઈ ભલરાભાઈ શીવાજીનગર 4 ૫૬૫૭૮
૫૪૬૪૭ ૧૭ વશવાજીનગર ધામેચા જેસીંગભાઈ લતલભાઈ વશવાજીનગર 7 ૫૬૬૦૫
૫૫૧૫૫ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર મલકેશભાઈ ભગવાનભાઈ શીવાજીનગર 4 ૫૬૫૬૫
૫૩૮૭૩ ૧૭ વશવાજીનગર જાદવ નાથાભાઈ કાનાભાઈ શીવાજીનગર 2 ૫૬૫૬૭
૫૭૩૭૭ ૧૭ વશવાજીનગર વાધેલા બાબલભાઈ નટલભાઈ અંબબકાનગર 4 ૫૬૫૭૧
૫૩૨૯૦ ૧૭ વશવાજીનગર ગોહલે વવનલભાઈ છગનભાઈ અંબબકાનગર 3 ૫૬૫૭૨
૫૪૯૭૫ ૧૭ વશવાજીનગર પઢીયાર માધાભાઈ રામજીભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૪૫૪
૫૭૬૨૦ ૧૭ વશવાજીનગર સારીયા દલદાભાઈ રૂર્ાભાઈ શીવાજીનગર 2 ૫૬૪૬૧
૫૭૬૧૯ ૧૭ વશવાજીનગર શીપાઈ જીતેશભાઈ દલદાભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૪૬૨
૫૫૨૦૯ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર રામજીભાઈ બબજલભાઈ શીવાજીનગર 5 ૫૬૪૬૩
૫૮૧૪૭ ૧૭ વશવાજીનગર સીમા ધીરૂભાઈ રૂર્ાભાઈ શીવાજીનગર 5 ૫૬૪૬૪
૫૭૬૨૭ ૧૭ વશવાજીનગર શીયાળ ધીરૂભાઈ દલદાભાઈ શીવાજીનગર 7 ૫૬૪૭૧
૫૭૦૬૮ ૧૭ વશવાજીનગર વઠેચા વેરશીભાઈ રમેશભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૫૩૧
૫૭૭૦૬ ૧૭ વશવાજીનગર સમેચા બાબલભાઈ વાલજીભાઈ શીવાજીનગર 8 ૫૬૪૬૦
૫૬૨૪૦ ૧૭ વશવાજીનગર મેપીસાયા ખોર્ાભાઈ જાદવભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૪૫૮
૫૭૩૯૪ ૧૭ વશવાજીનગર વારૈયા અમથલભાઈ વાસાભાઈ વશવાજીનગર 2 ૫૬૪૯૫
૫૮૩૦૯ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી કદનેશભાઈ મગનભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૫૭૩
૫૬૩૪૯ ૧૭ વશવાજીનગર મેવાસીયા ગોરધનભાઈ જીયાભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૬૦૪
૫૮૩૩૦ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી બચલભાઈ બાબલભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૬૦૩
૫૫૬૬૭ ૧૭ વશવાજીનગર બારીયા સવજીભાઈ અરજણભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૬૬૦૧
૫૮૨૫૪ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી કેતનભાઈ પ્રવવણભાઈ શીવાજીનગર 3 ૫૬૬૦૦
૫૬૪૬૬ ૧૭ વશવાજીનગર માલીયા સોમાભાઈ પાચાભાઈ શીવાજીનગર 4 ૫૬૫૯૯
૫૫૦૮૭ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર જ્યતંીભાઈ ભગવાનભાઈ શીવાજીનગર 6 ૫૬૫૯૬
૫૩૨૫૫ ૧૭ વશવાજીનગર ગોહલે પ્રફુલ વવનલભાઈ અંબબકાનગર 3 ૫૬૫૯૫
૫૪૩૮૭ ૧૭ વશવાજીનગર ઢાપા ભરત અતલલભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૫૯૪
૫૪૩૮૨ ૧૭ વશવાજીનગર ઢાપા જીતલભાઈ અતલલભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૫૫૦
૫૫૧૫૪ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર મલકેશ રામજીભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૬૧૯
૫૬૭૦૬ ૧૭ વશવાજીનગર રાઠોર્ અવશ્વન મેરામભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૫૭૬
૫૫૫૬૨ ૧૭ વશવાજીનગર બાટીયાં માવજીભાઈ નારણભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૬૫૩૪
૫૫૬૪૯ ૧૭ વશવાજીનગર બારીયા દીનેશ અરજણભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૫૩૨
૫૩૭૧૧ ૧૭ વશવાજીનગર જેઠવા ખોર્ાભાઈ રાજાભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૬૫૪૭
૫૭૬૫૩ ૧૭ વશવાજીનગર સઘંાણી ભલપતભાઈ પાચંાભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૬૫૪૬
૫૭૬૫૨ ૧૭ વશવાજીનગર સઘંાણી પાચંાભાઈ તળશીભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૫૪૫
૫૭૯૨૮ ૧૭ વશવાજીનગર સાઘંાણી દીનેશ પાચંાભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૫૪૪
૫૩૨૪૬ ૧૭ વશવાજીનગર ગોહલે કદપક વવનલભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૬૫૪૩
૫૭૧૦૭ ૧૭ વશવાજીનગર વઢીયાર રાર્લભાઈ નારણભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૬૫૪૨
૫૪૧૭૫ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ ઠાકલર સલબોધ ઈબ્વર ભારતનગર -2 6 ૫૪૬૧૧
૫૮૪૫૩ ૧૭ વશવાજીનગર સોહલેીયા દેવજીભાઈ વાલજીભાઈ ભાવનગર-2 3 ૫૬૫૪૦
૫૫૬૧૭ ૧૭ ભારતનગર મફતીયાપરા મેઈન રોર્ બારેયા ચદંલભાઈ લક્ષમણભાઇ ભવાનીનગર 5 ૫૪૬૪૪

૫૫૮૧૭ ૧૭ રામાપીર મકંદર પાસે ભદ કકશોરભાઈ ર્ાહ્યાલાલ શ્રીરામપાકડ 6 ૫૬૨૭૨
૫૫૮૧૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા ભદ હષડદભાઈ ર્ાહ્યાલાલ ભાઇ ર્લના ગાજંીવાર્ી 3 ૫૨૬૪૪
૫૫૮૯૪ ૧૭ ગોકલલનગર ભાવદીયા છગનભાઈ હામજીભાઇ ગોકલલનગર 3 ૫૩૧૨૮
૫૬૪૨૧ ૧૭ ગોકલલનગર માનદીયા વપયલષ કલમાર છગનભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૧૨૯
૫૬૬૦૫ ૧૭ સાગરનગર રબારી દેવાભાઈ હમાભાઇ સાગરનગર 2 ૫૮૦૭૮



૫૬૬૦૬ ૧૭ સાગરનગર રબારી હમેાભાઈ સગરામભાઇ સાગરનગર 6 ૫૮૩૪૬
૫૬૬૦૧ ૧૭ સાગરનગર રબારી કરમવસિંહ હમીભાઇ સાગરનગર 2 ૫૮૨૨૬
૫૪૭૫૩ ૧૭ આકાશદીપ સોસાયટી નાગર ધીરજલાલ બખમજીભાઇ આકાશદીપ સોસાયટી 4 ૫૨૩૫૬
૫૮૧૭૫ ૧૭ સાગરનગર સોતરોકટયા જનકભાઈ જેશીંગભાઇ સાગરનગર 3 ૫૮૨૨૫
૫૫૮૫૭ ૧૭ સાગરનગર ભાગરા રામભાઈ દેવાતભાઇ સાગરનગર 2 ૫૮૨૨૩

૫૨૮૫૨ ૧૭ દલધ સાગર માગડ વવધ્યાના કોશીયા અમીન દીનેશભાઇ
દલધ સાગર માગડ વવધ્યાના દવાખાના પાછર્ શક્ક્ત 

સોસાયટી શેરી - ૩ 2 ૫૩૫૨૮
૫૨૮૫૪ ૧૭ દલધ સાગર માગડ વવધ્યાના કોશીયા સજંયભાઈ કદનેશ ભાઇ દલધ સાગર માગડ વવધ્યાના 4 ૫૩૫૨૯
૫૨૮૫૩ ૧૭ દલધ સાગર માગડ વવધ્યાના કોશીયા ચપંાબેન હીમેશ ભાઇ દલધસાગર માગડ વવજ્યાના 1 ૫૩૫૨૭
૫૫૦૯૭ ૧૭ ગાયત્રીનગર પરમાર જીજે્ઞશભાઈ ધીરૂભાઇ ગાયત્રીનગર 3 ૫૩૧૨૬
૫૪૮૯૪ ૧૭ શક્ક્ત  સોસાયટી પરં્યા અશોકભાઈ દલગાડશકંર શક્ક્ત  સોસાયટી 5 ૫૬૩૮૭
૫૪૪૬૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા થઇમ નલરમામદં ર્લસબભાઇ ગજંીવાર્ા મફતીયાપરા 6 ૫૨૬૪૬
૫૨૩૮૯ ૧૭ સાગરનગર ઇહારો દેવજીભાઈ છગનભાઇ સાગર સોસાયટી 5 ૫૮૪૬૧
૫૨૮૧૬ ૧૭ સાગરનગર ઇહોરા રામજીભાઈ છગનભાઇ સાગર સોસાયટી 5 ૫૮૪૬૨
૫૭૮૭૯ ૧૭ સાગરનગર સલહલેા જ્યતંીભાઈ ભગલભાઇ સાગર સોસાયટી 4 ૫૮૪૫૯
૫૩૪૬૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ચાવર્ા ભગવાનભાઈ વીરાભાઇ ભારતનગર 4 ૫૪૫૩૭
૫૪૩૨૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ર્ોર્ીયા કીરીટભાઈ ટપલભાઇ ભારતનગર 5 ૫૪૫૩૮
૫૪૩૩૫ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. ર્ોર્ીયા મહશેભાઈ ટપલભાઇ ભારતીનગર 5 ૫૪૫૩૯
૫૫૨૦૧ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે પરમાર રૈયાબેન હમીરભાઇ ગજંીવાર્ા મફતીયાપરા 4 ૫૫૫૫૮
૫૭૦૭૩ ૧૭ શક્ક્ત  સોસાયટી વર્ેરા અરવવિંદભાઈ નરસીભાઇ શક્ક્ત સોસાયટી 5 ૫૬૩૮૮
૫૭૫૨૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા શારદીયા શાતં લબેન વાલજીભાઇ ગજંીવાર્ા 3 ૫૨૬૪૮
૫૬૮૫૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાઠોર્ વલલભભાઈ લક્ષ્મણભાઇ ગજંીવાર્ા 2 ૫૨૬૪૫
૫૩૩૦૦ ૧૭ સાગરનગર ગોકહલ પે્રમજીભાઈ મેધજીભાઇ ગજંીવાર્ા મફતીયાપરા 7 ૫૮૪૬૦
૫૩૬૮૯ ૧૭ રાજારામ  સોસાયટી છાટંબાર નીલાબેન રાજેશભાઇ ગલ.હા.બોર્ડ 3 ૫૬૨૧૭
૫૨૨૬૩ ૧૭ ગલ.હા બોર્ડ રાણપરા ચદંલલાલ વત્રભોવનલાલ હાઉસીંગ બોર્ડ, દલધસાગર રોર્ 1 ૫૪૭૪૬
૫૪૯૮૯ ૧૭ આકાશદીપ પતાણી સલીમભાઈ આમદભાઈ આકાશ દીપ 5 ૫૨૩૫૨
૫૫૬૩૨ ૧૭ વશવાજીનગર બારૈયા લશમભાઈ બીજલભાઈ શીવાજીનગર 6 ૫૭૦૪૨
૫૫૧૪૮ ૧૭ ગોકલલ નગર પરમાર ભાવનાબેન દેવાયત ગોકલલનગર 3 ૫૩૧૨૭
૫૮૧૧૮ ૧૭ વશવાજીનગર સીતાપરા બબીબેન અરજણભાઈ શીવાજીનગર 1 ૫૭૦૩૯
૫૫૬૨૯ ૧૭ વશવાજીનગર બારૈયા રાણાભાઈ ભીખાભાઈ શીવાજીનગર 2 ૫૭૦૪૪
૫૫૫૮૬ ૧૭ વશવાજીનગર બાભણીયા જ્યતંીભાઈ સાહલરભાઈ શીવાજીનગર 6 ૫૭૦૪૬
૫૫૨૦૨ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર઼ રવજીભાઈ કાળુભાઈ શીવાજીનગર 5 ૫૭૦૪૭
૫૫૬૩૧ ૧૭ વશવાજીનગર બારૈયા લખમણભાઈ રૂર્ાભાઈ શીવાજીનગર 2 ૫૭૦૪૮
૫૫૧૯૪ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર રમેશભાઈ નાનજીભાઈ શીવાજીનગર 5 ૫૭૦૪૯
૫૭૭૯૪ ૧૭ વશવાજીનગર સરવૈયા મગનભાઈ પાચાભાઈ શીવાજીનગર 4 ૫૭૦૪૩
૫૪૬૫૪ ૧૭ વશવાજીનગર ધાયા કાળુભાઈ ભીખાભાઈ શીવાજીનગર 5 ૫૭૦૫૧
૫૫૨૪૧ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર સલખાભાઈ બચલભાઈ શીવાજીનગર 6 ૫૭૦૫૨
૫૫૧૨૯ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર નીતાબેન મલકેશભાઈ શીવાજીનગર 4 ૫૭૦૫૩
૫૮૨૭૯ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી ઘેલાભાઈ મનજીભાઈ શીવાજીનગર 5 ૫૭૦૪૧
૫૪૭૧૯ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ નગવાર્ીયા અરવવિંદભાઈ જાદવભાઈ મનહર સોસા 5 ૫૫૩૧૩
૫૪૭૨૧ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ નગવાર્ીયા જાદવજી જીવરાજ મનહરસોસા 2 ૫૫૩૨૨
૫૬૯૫૪ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ રીર્ાણી મહમદરફીક સતારભાઈ મનહર સોસા 7 ૫૫૩૦૯
૫૪૮૫૭ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ પઠાણ અમીરખાન અલાદીખાન મનહર સોસા 2 ૫૫૩૧૦
૫૪૧૪૦ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ ઠેબા બસીરભાઈ અબલભાઈ મનહર સોસા 4 ૫૫૩૧૧
૫૬૭૮૩ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ રાઠોર્ બદરલનીરા પીરલભાઈ મનહર સોસા 2 ૫૫૩૧૪
૫૩૪૪૭ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ ચાવર્ા ચદલ ંભાઈ મગનભાઈ મનહર સોસા 6 ૫૫૩૧૮
૫૪૭૨૨ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ નગવાર્ીયા જીતેન્દ્દ્રભાઈ મનસલખભાઈ મનહર સોસા 4 ૫૫૩૧૯
૫૩૯૨૨ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ જંાબલર્ીયા અવશ્વનભાઈ જયતંીભાઈ મનહર સોસા 5 ૫૫૩૧૨
૫૩૯૨૭ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ જંાબલર્ીયા સજંયભાઈ જયતંીભાઈ મનહર સોસા 3 ૫૫૩૨૦
૫૬૩૩૬ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ મેવાર્ા જીવણભાઈ લક્ષ્મણભાઈ મનહર સોસા 4 ૫૫૩૧૫
૫૪૫૮૨ ૧૭ જોરામબાપાની વાર્ી દાણીઘરીયા રોહીતભાઈ રણછોર્ જોરામબાપા વાર્ી 4 ૫૩૫૨૨
૫૭૮૩૪ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ શેરસીયા જાવીદભાઈ હાજીભાઈ મનહર સોસી 2 ૫૫૩૨૧
૫૭૫૧૦ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ શેરશીયા ઈરફાન અયલલભાઈ મનહર સોસા 2 ૫૫૩૧૬
૫૬૪૮૮ ૧૭ વશવાજીનગર મીર કાસમભાઈ નલરમામદભાઇ શીવાજીનગર 4 ૫૭૦૫૭
૫૬૪૮૬ ૧૭ વશવાજીનગર મીર અનવારભાઈ જમાતભાઈ શીવાજીનગર 3 ૫૭૦૫૬
૫૬૫૦૦ ૧૭ વશવાજીનગર મીર સલીમભાઈ નલરમામદ 5 ૫૭૦૪૦
૫૫૬૨૫ ૧૭ વશવાજીનગર બારૈયા ભીખાભાઈ જેઠાભાઈ શીવાજીનગર 1 ૫૭૦૫૮
૫૫૭૯૧ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ ભટ્ટી જાદવ વાલજી ગજંીવાર્ા મફતીયા પરા 4 ૫૫૩૩૨
૫૮૧૮૧ ૧૭ માનસરોવર સોનરાજ રમીલા ચદંીદાન માનસરોવર 6 ૫૬૨૦૭
૫૬૩૩૧ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ મેવાર્ા અમરાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ મનહર સોસા 4 ૫૫૩૩૧
૫૫૩૧૫ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ પાટર્ીયા જ્યતંીભાઈ દેવકરણ મનહર સોસા 4 ૫૫૩૨૫
૫૫૯૩૫ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ મકવાણા કાનાભાઈ રેવાભાઈ મનહર સોસા 4 ૫૫૩૩૦
૫૭૬૪૩ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ સકરીપાણી નઝમા અજીતભાઈ મનહર સોસા 2 ૫૫૩૧૭
૫૩૭૭૪ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ જકરયા શબીરભાઈ સતારભાઈ મનહર સોસા 3 ૫૫૩૨૯
૫૬૩૨૩ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ મલાક આસીફ ઈકબૂાલ મનહર સોસા 4 ૫૫૩૨૮
૫૩૯૩૧ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ જારીયા રફીકભાઈ સતારભાઈ મનહર સોસા 4 ૫૫૩૨૭
૫૬૩૧૮ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ ભટ્ટી ઈનલસભાઈ ગલલાબભાઈ મનહર સોસા 4 ૫૫૩૨૩
૫૭૫૧૧ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ શેરસીયા અયલબભાઈ વલીભાઈ મનહર સોસા 5 ૫૫૩૨૬
૫૪૪૭૮ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ થોમરા મહમદભાઈ કરીમભાઈ જોરામબાપાવાર્ી 5 ૫૫૩૩૩
૫૨૮૫૫ ૧૭ જોરામબાપાની વાર્ી ખલગંલા કાથર્ભાઈ ઉકરર્ાભાઈ જોરામબાપા વાર્ી 2 ૫૩૫૨૧
૫૭૮૪૩ ૧૭ વશવાજીનગર સેરીયા નાનજી આતલભાઈ શીવાજીનગર 1 ૫૭૦૫૪
૫૮૦૩૧ ૧૭ વશવાજીનગર સારીયા રાર્લ તેજાભાઈ શીવાજીનગર 5 ૫૭૦૫૦
૫૭૨૯૮ ૧૭ મનોહર મફતીયાપરા ભાવનગર રોર્ વાઘેલા ગોરધન કેશલભાઈ માજોર્ીનગર રોર્ 4 ૫૫૩૨૪
૫૨૭૮૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા કારીયાલીયા રાર્લભાઈ અબ્દલલ શીવાજીનગર 4 ૫૨૬૪૯
૫૩૭૧૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા જેઠવા હસમલખભાઈ મનસલખભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૬૪૭



૫૮૩૭૧ ૧૭ બાલકલષ્ણ સોલકંી વમતલબેન સામતંભાઇ બાલકૃષ્ણ સોસા. 2 ૫૩૬૮૦
૫૦૩૭૧ ૧૭ સાગરનગર વળંચા કવવતાબેન બળદેવભાઈ સાગરનગર ઝુપર્પટ્ટી 4 ૫૨૨૬૧
૫૨૭૦૦ ૧૭ આકાશદીપ સોસાયટી કાકવાણી રાજેશભાઈ ભોજરાજ્ય આકાશદીપ ત્રણ માળીયા ક્વાટસડ 4 ૫૨૩૫૭
૫૪૮૫૮ ૧૭ ગલ.હા. બોર્ડ ક્વાટસડ પઠાણ અયલબખાન મહોબતખાન ગલ.હા. બોર્ડ ક્વાટસડ ગેબી કૃપા 4 ૫૨૬૩૭
૫૪૦૨૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા જોષી મનસલખભાઈ મીઠાભાઈ ગજંીવાર્ા અલતાફ પાન પાસે 5 ૫૨૬૫૦
૫૪૦૧૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા જોષી પ્રવવણભાઈ મીઠાભાઈ ગજંીવાર્ા રામદેવકૃપા અલતાફ પાન પાસે 2 ૫૨૬૫૧
૫૪૦૨૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા જોષી મીઠાભાઈ વાલાભાઈ ગજંીવાર્ા 3 ૫૨૬૫૫
૫૪૦૧૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા જોષી ખીમાભાઈ મીઠાભાઈ ગજંીવાર્ા ર્લના કે.એસ. ર્ીઝલ પાસે 5 ૫૨૬૫૪
૫૪૦૧૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા જોષી મલકેશભાઈ ખીમાભાઈ ગજંીવાર્ા ર્લના કે.એસ. ર્ીઝલ પાસે 2 ૫૨૬૫૩
૫૨૬૬૫ ૧૭ ગલ.હા. બોર્ડ કવાટર સીંગલ માળ કળોત્રા હાજંીભાઈ સોમાભાઈ ગલ.હા. બોર્ડ કવાટર સીંગલ માળ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 5 ૫૨૬૩૬
૫૩૫૫૫ ૧૭ આંબાવાર્ી ચૌહાણ કલરજીભાઈ મગનભાઈ આંબાવાર્ી 5 ૫૨૫૨૭

૫૬૮૮૭ ૧૭ આંબાવાર્ી રાણેસરા પલનાભાઈ ભીખાભાઈ આંબાવાર્ી 7 ૫૨૫૨૬
૫૩૫૯૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા ચૌહાણ ભાનલબેન નરસીભાઈ ગજંીવાર્ા શકકત ચોક રૂર્ા ભગતની બાર્લમાં 3 ૫૨૬૫૨
૫૬૪૯૨ ૧૭ વશવાજીનગર મીર જીવણભાઈ મોતીભાઈ ખોકર્યારનગર 7 ૫૭૫૭૬
૫૫૩૦૨ ૧૭ વશવાજીનગર પલરોહીત વાલજીભાઈ ઓધવજી ખોકર્યારનગર 4 ૫૭૬૯૯
૫૮૧૫૭ ૧૭ વશવાજીનગર સીસાગંીયા સલરેશભાઈ હકરભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૫૭૫૪૦
૫૪૮૨૧ ૧૭ વશવાજીનગર પટેલ ભરતભાઈ કરમણભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૫૭૦૬૨
૫૪૦૮૮ ૧૭ વશવાજીનગર ઝાલા મોહનવસિંહ બચલભા ખોકર્યારનગર 5 ૫૭૦૭૧
૫૨૩૬૯ ૧૭ વશવાજીનગર આંબલીયા રમેશભાઈ દરભાભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૫૭૧૧૭
૫૭૮૧૨ ૧૭ વશવાજીનગર સરવૈયા લાલજીભાઈ કાનાભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૫૭૧૪૧
૫૬૧૨૮ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા હમેતંવસિંહ જાલમવસિંહ ખોકર્યારનગર 4 ૫૭૩૦૧
૫૪૪૦૫ ૧૭ વશવાજીનગર તર્પદા અલતાફભાઈ અબ્દલલભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૫૭૩૭૮
૫૫૫૧૫ ૧૭ વશવાજીનગર બેલા યલસ લફભાઈ આમદભાઈ ખોકર્યારનગર 2 ૫૭૩૫૭
૫૭૪૬૭ ૧૭ વશવાજીનગર શેખ મહબેલબભાઈ જીવણભાઈ 4 ૫૭૩૫૮
૫૨૭૭૭ ૧૭ વશવાજીનગર કારેલા વલલભભાઈ ભલરાભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૫૭૩૬૫
૫૨૮૩૬ ૧૭ વશવાજીનગર કોરી સજંયભાઈ વવશ્વનાથ ખોકર્યારનગર 2 ૫૭૧૯૮
૫૭૪૨૦ ૧૭ વશવાજીનગર વાળા સલીમભાઈ ઈસ્માનભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૫૭૨૨૪
૫૨૩૪૭ ૧૭ વશવાજીનગર અનસારી મલન્નાભાઈ સરીફકલલહાસમ ખોકર્યારનગર 4 ૫૭૬૦૧
૫૭૪૪૯ ૧૭ વશવાજીનગર શેખ અબ્દલલભાઈ ઈબ્રાકહમભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૫૭૬૦૦
૫૭૪૬૧ ૧૭ વશવાજીનગર શેખ જાફરભાઈ મહમદભાઈ ખોકર્યારનગર 6 ૫૭૫૮૮
૫૪૯૮૨ ૧૭ વશવાજીનગર પતાણી ગફારભાઈ સલલેમાનભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૫૭૭૧૯
૫૨૮૨૮ ૧૭ વશવાજીનગર કોઢીયા ચમાલભાઈ કોસમભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૫૭૭૦૮
૫૩૪૧૧ ૧૭ વશવાજીનગર ચાચવારા ભાણજીભાઈ વરમસીભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૫૭૬૫૭
૫૩૨૭૧ ૧૭ વશવાજીનગર ગોહલે મહને્દ્દ્રવસિંહ જી્લભાઈ ઉદયનગર - 2 5 ૫૭૬૫૫
૫૨૯૨૯ ૧૭ વશવાજીનગર ખાટરીયા અરજણભાઈ રઘાભાઈ ખોકર્યારનગર 2 ૫૭૬૭૧
૫૨૯૩૧ ૧૭ વશવાજીનગર ખાટરીયા રમેશભાઈ અરજણભાઈ ખોકર્યારનગર 7 ૫૭૬૭૦
૫૨૯૩૦ ૧૭ વશવાજીનગર ખાટરીયા કનાભાઈ અરજણભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૫૭૬૬૯
૫૨૭૪૨ ૧૭ વશવાજીનગર કાપર્ી મનસલખભાઈ હકરરામ ખોકર્યારનગર 4 ૫૭૬૬૮
૫૨૭૩૯ ૧૭ વશવાજીનગર કાપર્ી કાશીબેન હકરરામ ખોકર્યારનગર 1 ૫૭૬૬૭
૫૪૦૧૧ ૧૭ વશવાજીનગર જોલણ અબ્દલલભાઈ અલાણભાઈ ખોકર્યારનગર 2 ૫૭૬૮૮
૫૫૫૨૫ ૧૭ વશવાજીનગર બેલીમ જેતલનબેન રશીદભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૫૭૪૪૧
૫૫૫૨૮ ૧૭ વશવાજીનગર બેલીમ કફરોઝભાઈ રશીદભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૫૭૪૭૦
૫૨૭૫૨ ૧૭ વશવાજીનગર કામેશ અસારફભાઈ ગનીભાઈ ખોકર્યારનગર 6 ૫૭૪૦૪
૫૨૯૨૮ ૧૭ વશવાજીનગર ખાટર્ીયા મળુભાઈ પજૂાભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૫૭૪૩૭
૫૨૯૮૨ ૧૭ વશવાજીનગર ખોખર રહીમભાઈ નથલભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૫૭૫૬૬
૫૨૯૨૭ ૧૭ વશવાજીનગર ખાટર્ીયા ધનાભાઈ લઘલભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૫૭૧૭૬
૫૨૯૨૬ ૧૭ વશવાજીનગર ખાટર્ીયા કદનેશભાઈ રેવાભાઈ ખોકર્યારનગર 6 ૫૭૧૯૫
૫૨૮૦૫ ૧૭ વશવાજીનગર કાસમાણી હનીફ ઈકબાલભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૫૭૨૪૨
૫૭૨૫૮ ૧૭ મફતીયાપરા દાણમીલ પાસે વરણઆ રમેશભાઈ મનજીભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૫૫૫૫૯
૫૬૪૩૨ ૧૭ વશવાજીનગર મારર્ીયા હસમલખભાઈ લવજીભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૫૭૧૬૯
૫૫૦૯૯ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર જીતેન્દ્દ્રભાઈ દેવજીભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૫૭૫૮૫
૫૫૩૭૧ ૧૭ વશવાજીનગર પાસવાન સલનીલભાઈ ત લલસીભાઈ ખોકર્યારનગર 7 ૫૭૫૧૬
૫૨૮૨૩ ૧૭ વશવાજીનગર કોટક હરેશભાઈ ભલદરભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૫૭૪૯૪
૫૭૫૮૫ ૧૭ વશવાજીનગર શાહમદાર હનીફશાહ મહમદસાહ ખોકર્યારનગર 4 ૫૭૪૮૩
૫૮૦૮૭ ૧૭ વશવાજીનગર વસર છગનભાઈ મારખીભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૫૭૬૮૩
૫૫૨૪૮ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર સલીમભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૫૭૨૫૬
૫૩૭૬૪ ૧૭ દૂદની ર્ેરી સામે. ર્લબેજા ઉસ્માનભાઈ હલશેનભાઈ દલધની ર્ેરી સામે લાખાજીરાજ શ્રમજીવી 4 ૫૩૫૨૬
૫૭૫૯૭ ૧૭ મનહર પરા વશયાળ ધરમશી સામાભાઈ મનહર મફતીયાપરા 7 ૫૪૯૬૨
૫૮૩૩૪ ૧૭ મનહર પરા સોલકંી ભગવાનભાઈ ધનજીભાઈ મનહર પ્લોટ 7 ૫૪૯૬૦
૫૮૨૪૩ ૧૭ મનહર પરા સોલકંી અમીતભાઈ ગલતરીભાઈ મનહર મફતીયાપરા 4 ૫૪૯૫૯
૫૪૪૯૫ ૧૭ મનહર પરા દેત્રોજા ભલદરભાઈ જીવાભાઈ મનહર મફતીયા 2 ૫૪૯૫૮
૫૬૪૪૬ ૧૭ મનહર પરા માલકીયા જયસલખભાઈ ખોર્ાભાઈ મનહરપરા 4 ૫૪૯૫૭
૫૩૬૦૬ ૧૭ મનહર પરા ચૌહાણ મગંાભાઈ ધરમશીભાઈ મનહરપરા 4 ૫૪૯૭૧
૫૪૫૭૭ ૧૭ મનહર પરા દેસાણી દલસલખભાઈ પલરણદાસ મનહર પરા 4 ૫૪૯૬૪
૫૨૭૪૦ ૧૭ મનહર પરા કાપર્ી જ્યતંીલાલ મોહનદાસ મનહર સોસાયટી 5 ૫૪૯૬૫
૫૫૬૭૪ ૧૭ મનહર પરા બારોટ શઆમજીવરાજ દેવાતકા મનહર સોસાયટી 3 ૫૪૯૭૨
૫૪૦૯૭ ૧૭ મનહર પરા ઝાલા સત લભા જી્લભા મનહરપરા 5 ૫૪૯૬૬
૫૬૩૧૩ ૧૭ મનહર પરા મલલતાણી ગફારભાઈ હબીબભાઈ મનહર સોસાયટી 5 ૫૪૯૬૩
૫૩૬૫૯ ૧૭ મનહર પરા ચૌહાણ સોમાભાઈ ધરમશીભાઈ મનહરપરા 8 ૫૪૯૬૭
૫૫૬૯૪ ૧૭ મનહર પરા બાવર્ીયા ભીખાભાઈ બેચરભાઈ મનહરપરા દાલવમલ 5 ૫૪૯૬૮
૫૩૭૭૯ ૧૭ અંબબકા સોસાયટી ર્લલેખા સલલેમાનભાઈ ઈસાકભાઈ સીદીકી મક્સ્જદ 9 ૫૨૨૬૫
૫૮૨૪૦ ૧૭ મનહર પરા સોરાલી વવઠ્ઠલભાઈ ઘલસાભાઈ મનહરપરા ચામલરં્ા પાન પાસે 4 ૫૪૯૬૯
૫૬૨૦૦ ૧૭ અંબબકા સોસાયટી મેબણયર પ્રવવણભાઈ તળશીભાઈ અંબબકા સોસાયટી 5 ૫૨૨૬૪
૫૭૬૭૩ ૧૭ અંબબકા સોસાયટી સધંી અમીનાબેન સીદીકભાઈ ભગવતી સોસાયટી 1 ૫૨૨૬૬



૫૫૧૯૦ ૧૭ મનહર સોસાયટી -૧ પરમાર રફીકભાઈ સરદારભાઈ ભગવતી સોસાયટી 6 ૫૨૨૬૭
૫૫૨૫૧ ૧૭ અંબબકા સોસાયટી પરમાર હનીફભાઈ મામદભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૨૨૬૩
૫૬૫૪૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી યલસ લફઝેય સફેરાઝખાન હનીફખાન ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૩૮૩૬
૫૬૫૪૦ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી યલસ લફઝૈય કરીશ્માબેન હનીફખાન ભગવતી સોસાયટી 1 ૫૩૮૩૮
૫૪૧૯૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ર્ેઠાવાર્ીયા રસલલભાઈ આમદભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૩૮૪૫
૫૩૪૦૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ચન્ના ર્લબેદાબેન હબીબભાઈ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૩૮૪૮
૫૬૨૯૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી મલરીમા યલન લષભાઈ જમાલભાઈ ભગવતી સોસાયટી 5 ૫૩૮૩૭
૫૫૫૩૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બ્લોચ અમીનાબેન રફીમહમંદ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૩૮૩૯
૫૫૫૪૩ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બ્લોચ કફરોઝભાઈ સફીમહમદ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૩૮૪૦
૫૭૫૬૯ ૧૭ લાખાજીરાજ શાહમદાર જાવેદશાહ કાશમશા લાખાજીરાજ સોસા. શ્રમજીવી 4 ૫૬૩૧૭
૫૭૫૭૬ ૧૭ લાખાજીરાજ શાહમદાર યલનલસશા ભીખલશા લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 4 ૫૬૩૦૭
૫૭૫૬૦ ૧૭ લાખાજીરાજ શાહમદાર આયશાબેન રહમેાનશા લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 1 ૫૬૩૨૯
૫૭૫૬૮ ૧૭ લાખાજીરાજ શાહમદાર જમાલશા સીદીશા લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 2 ૫૬૩૧૨
૫૭૫૭૩ ૧૭ લાખાજીરાજ શાહમદાર કફરોજશા જમાલશા લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 4 ૫૬૩૩૧
૫૨૬૨૩ ૧૭ લાખાજીરાજ કલરેશી ર્લમાભાઈ આમદભાઈ લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 6 ૫૬૩૩૨
૫૫૩૪૨ ૧૭ લાખાજીરાજ પાયક હનીફભાઈ કરીમભાઈ લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 5 ૫૬૩૦૪
૫૫૩૪૧ ૧૭ લાખાજીરાજ પાયક સલીમભાઈ કરીમભાઈ લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 4 ૫૬૩૦૨
૫૬૨૦૫ ૧૭ લાખાજીરાજ મતવા ઈકબાલભાઈ કાસમભાઈ લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 5 ૫૬૩૦૩
૫૭૦૨૬ ૧૭ લાખાજીરાજ લાલીયા આરીફભાઈ હાસમભાઇ લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 3 ૫૬૩૦૧
૫૬૪૯૦ ૧૭ લાખાજીરાજ મીર ખેરલનબેન સરીફભાઈ લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 2 ૫૬૩૦૬
૫૬૩૦૫ ૧૭ લાખાજીરાજ મલૈક યલસલફભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 4 ૫૬૩૦૦
૫૬૩૦૨ ૧૭ લાખાજીરાજ મલૈક ઈબ્રાકહમભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 4 ૫૬૩૦૫
૫૨૬૧૩ ૧૭ લાખાજીરાજ કયર્ા સલલેમાનભાઈ હાસમભાઈ લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 5 ૫૬૩૦૮
૫૬૩૦૯ ૧૭ લાખાજીરાજ મલૈક હબીબભાઈ ઓસમાણભાઈ લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 4 ૫૬૩૩૯
૫૨૭૧૬ ૧૭ લાખાજીરાજ કાતીયાર હલસેનભાઈ મામદભાઈ લખાજીરાજ શ્રમજીવી 2 ૫૬૨૯૯
૫૪૪૬૬ ૧૭ લાખાજીરાજ થઈમ રફીકભાઈ અબ્દલલભાઈ લખાજીરાજ શ્રમજીવી 5 ૫૬૩૧૫
૫૫૫૩૩ ૧૭ લાખાજીરાજ બેલીમ રોશનબેન રહીમભાઈ લખાજીરાજ શ્રમજીવી 1 ૫૬૩૩૩
૫૩૭૭૭ ૧૭ લાખાજીરાજ ર્લણેજા બાનલબેન રહીમશા લખાજીરાજ શ્રમજીવી 3 ૫૬૩૧૪
૫૪૮૫૬ ૧૭ લાખાજીરાજ પઠાણ અબ્દલલભાઈ રહીમભાઈ લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 4 ૫૬૨૯૩
૫૩૭૭૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ર્લલેખા અમીનાબેન હલસેનભાઈ ભગવતી સોસાયટી 1 ૫૩૮૪૧
૫૩૬૫૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ચૌહાણ સામતભાઈ મોમીભાઈ ભગવતી સોસાયટી 2 ૫૩૮૪૩
૫૩૭૭૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ર્લલેખા રહીમભાઈ સલમારભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૩૮૩૫
૫૨૭૨૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી કાદરી યલન લષભાઈ જાફરભાઈ ભગવતી સોસાયટી 5 ૫૩૮૪૬
૫૬૩૬૩ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી મહરેવાલી મનસલરખાન યલસલફખાન ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૩૮૪૪
૫૭૫૭૭ ૧૭ લાખાજીરાજ શાહમદાર યલનલસશા રઝાકશા લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 4 ૫૬૩૧૧
૫૩૫૪૭ ૧૭ લાખાજીરાજ ચૌહાણ અશરફભાઈ અબ્દલલભાઈ લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 4 ૫૬૩૧૦
૫૨૬૩૦ ૧૭ લાખાજીરાજ કલરેશી યકલબભાઈ ઓસમાણભાઈ લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 4 ૫૬૩૨૬
૫૨૬૨૫ ૧૭ લાખાજીરાજ કલરેશી ર્લસબભાઈ ઓસમાણભાઈ લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 5 ૫૬૩૨૫
૫૪૧૪૨ ૧૭ લાખાજીરાજ ઠેબા મહમંદહનીફ ઉમરભાઈ લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 5 ૫૬૩૨૪
૫૭૭૪૪ ૧૭ લાખાજીરાજ સૈયદ કદલાવરમીયા એહમદમીયા લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 4 ૫૬૩૨૩
૫૫૪૨૭ ૧૭ લાખાજીરાજ ફકીર હનીફભાઈ હાશમભાઈ લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 4 ૫૬૩૨૨
૫૭૪૫૬ ૧૭ લાખાજીરાજ શેખ ઉમરભાઈ મલનભીરાઈ લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 4 ૫૬૩૨૧
૫૨૫૪૩ ૧૭ લાખાજીરાજ કૈર્ા હમીદભાઈ સલલેમાનભાઈ લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 5 ૫૬૩૨૦
૫૪૭૯૫ ૧૭ લાખાજીરાજ પજંા મોહમંદહલસેન અલારખભાઈ લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 5 ૫૬૩૦૯
૫૬૧૫૭ ૧૭ લાખાજીરાજ મઘેરા સલમાબેન ઈકબાલભાઈ લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સોસા. 5 ૫૬૩૨૭
૫૭૫૬૩ ૧૭ લાખાજીરાજ શાહમદાર કાસમશા ઉમરશા લખાજીરાજ શ્રમજીવી 3 ૫૬૩૧૬
૫૭૭૩૩ ૧૭ લાખાજીરાજ સમા હબીબભાઈ સલલતાનભાઈ લખાજીરાજ શ્રમજીવી 4 ૫૬૩૧૩
૫૭૭૩૦ ૧૭ લાખાજીરાજ સમા રઝાકભાઈ સલલતાનભાઈ લખાજીરાજ શ્રમજીવી 5 ૫૬૩૩૫
૫૭૭૩૨ ૧૭ લાખાજીરાજ સમા હનીફભાઈ સલલતાનભાઈ લખાજીરાજ શ્રમજીવી 5 ૫૬૩૩૬
૫૩૫૪૪ ૧૭ લાખાજીરાજ ચૌહાણ અયલબભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ લખાજીરાજ શ્રમજીવી 4 ૫૬૩૪૦
૫૬૫૦૮ ૧૭ લાખાજીરાજ મોગલ ખલરમભાઈ અબ્દલલભાઈ લખાજીરાજ શ્રમજીવી 4 ૫૬૩૪૧
૫૫૫૩૨ ૧૭ લાખાજીરાજ બેલીમ યલનલષભાઈ જમાલભાઈ લખાજીરાજ શ્રમજીવી 4 ૫૬૩૩૮
૫૫૫૩૫ ૧૭ લાખાજીરાજ બેલીમ સાદીકમહમંદ જમાલભાઈ લખાજીરાજ શ્રમજીવી 4 ૫૬૩૩૭
૫૪૮૮૦ ૧૭ લાખાજીરાજ પઠાણ યલસલફખાન રસીદભાઈ લખાજીરાજ શ્રમજીવી 6 ૫૬૩૩૪
૫૮૦૪૯ ૧૭ લાખાજીરાજ સાહમદાર કાદરશા હલસેનશા લખાજીરાજ શ્રમજીવી 5 ૫૬૩૩૦
૫૩૩૪૯ ૧૭ લાખાજીરાજ ઘલમરા કલલસલમબેન સકલરભાઈ ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૬૨૯૫
૫૫૫૪૦ ૧૭ લાખાજીરાજ બલોચ જાકીરહલસેન સલભાનખા ભગવતી સોસાયટી 3 ૫૬૨૯૪
૫૭૫૯૦ ૧૭ લાખાજીરાજ શાહમદાર હારલનશા અલારખશા લખાજીરાજ શ્રમજીવી 6 ૫૬૨૯૬
૫૭૫૮૦ ૧૭ લાખાજીરાજ શાહમદાર રમઝાનશા ચાદંશા લખાજીરાજ શ્રમજીવી 6 ૫૬૨૯૭
૫૨૬૩૫ ૧૭ લાખાજીરાજ કલરેશી હનીફભાઈ મહમદભાઈ લાખાજીરાજ શ્રમજીવી 4 ૫૬૨૯૮
૫૬૪૧૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી માથર્ીયા ઈબ્રાકહમભાઈ હલસેનભાઈ ભગવતી સોસાયટી 6 ૫૩૮૫૦
૫૬૧૫૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી મઘંરા રઝાકભાઈ કાળુભાઈ ભગવતી સોસાયટી 6 ૫૩૮૪૨
૫૨૪૪૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ઉમરેટીયા સરીફાબેન અબ્દલલભાઈ ભગવતી સોસાયટી 1 ૫૩૮૪૭
૫૨૪૪૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ઉમરેટીયા આસીફભાઈ અબ્દલલભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૫૩૮૪૯
૫૪૬૨૨ ૧૭ સાગરનગર ધધાયલગીયા અમરશીભાઈ હરચન્દ્દ્રભાઈ સાગરનગર 4 ૫૮૪૬૩
૫૩૭૨૪ ૧૭ સાગરનગર જડલ મનલભાઈ અરવીયાભાઈ સાગરનગર 7 ૫૮૫૩૩
૫૫૨૧૧ ૧૭ સાગરનગર પરમાર રાસલભાઈ કાતંીભાઈ સાગરનગર 7 ૫૮૪૮૯
૫૨૩૮૮ ૧૭ સાગરનગર ઇસોળા રામજીભાઈ છગનભાઈ સાગરનગર 5 ૫૮૪૯૦
૫૨૭૪૪ ૧૭ સાગરનગર કાપર્ીયા ગોરધનભાઈ જીણાભાઈ સાગરનગર 5 ૫૮૪૯૧
૫૮૩૪૬ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી ભરતભાઈ મનલભાઈ સાગરનગર 4 ૫૮૪૯૨
૫૭૨૭૮ ૧૭ સાગરનગર વાઘરી કકશોરભાઈ વલલભભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૪૯૩
૫૨૯૯૯ ૧૭ સાગરનગર ગલજરવાર્ીયા રમેશભાઈ ર્લમાભાઈ સાગરનગર 7 ૫૮૪૯૪
૫૮૨૬૭ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી કકશોરભાઈ ચદંલભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૪૯૫
૫૮૨૮૪ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી ચદલ ંભાઈ ભાનાભાઈ સાગરનગર 3 ૫૮૪૯૭



૫૬૦૩૩ ૧૭ સાગરનગર મકવાણા ભાનલબેન કદલીપભાઈ સાગરનગર 4 ૫૮૪૯૮
૫૨૯૭૬ ૧૭ મારં્ાડલગર ખીમસલરીયા જીવણભાઈ ર્ાયાભાઈ માર્ાડલગંર 6 ૫૬૧૯૦
૫૩૦૯૮ ૧૭ મારં્ાડલગર ગરોર્ા ભગીરથભાઈ બગદીરામ મારં્ાડલગંર 5 ૫૬૧૮૯
૫૬૫૧૫ ૧૭ લાખાજીરાજ મોદી ગફારભાઈ મલસાભાઈ લાખાજી શ્રમજીવી 6 ૫૬૩૫૦
૫૭૫૮૯ ૧૭ મનહર પરા શાહમદાર હાજીશા હલશેનશા મનહરપરા 5 ૫૪૯૯૬
૫૮૧૪૬ ૧૭ મનહર પરા સીપાઈ હનીફાબેન અસીતાત્યાઈ મનહર પરા 4 ૫૪૯૯૭
૫૩૯૫૫ ૧૭ મનહર પરા જોગરાણા ગોબરભાઈ ચોથાભાઈ મનહરપરા ૩ ૫૪૯૯૫
૫૪૧૮૭ ૧૭ મનહર પરા ઠાભર ભીખલભાઈ બાપલભાઈ મનહર પરા 5 ૫૪૯૯૦
૫૩૬૬૫ ૧૭ મનહર પરા ચૌહાણ હલસેનભાઈ ઇતીરામભાઈ મનહર પરા 5 ૫૪૯૮૫
૫૬૩૨૦ ૧૭ મનહર પરા મલલતાની દાઉદભાઈ જમાલભાઈ મનહર પરા 7 ૫૪૯૭૪
૫૬૩૧૬ ૧૭ મનહર પરા મલલતાની અજીતભાઈ સલલતાનભાઈ મનહર પરા, મદ્રસેા પાસે 5 ૫૪૯૭૫
૫૫૫૩૭ ૧૭ મનહર પરા બેલીમ હનીફભાઈ મહમંદભાઈ મનહર પરા 5 ૫૪૯૭૬
૫૭૫૧૮ ૧૭ લાખાજીરાજ શાણીધર હાસમશા રહમેાનશા લાખાજીરાજ સોસા. 4 ૫૬૩૬૭
૫૪૩૩૧ ૧૭ લાખાજીરાજ ર્ોર્ીયા કફરોજભાઈ નાનલભાઈ લાખાજીરાજ સોસા 8 ૫૬૩૭૭
૫૫૫૪૪ ૧૭ લાખાજીરાજ બલોચ મહબેલબભાઈ શેરખાન લાખાજીરાજ સોસા 5 ૫૬૩૭૬
૫૪૩૩૪ ૧૭ લાખાજીરાજ ર્ોર્ીયા મહબે લબભાઈ નાનલભાઈ લાખાજીરાજ સોસા 4 ૫૬૩૭૫
૫૨૭૧૫ ૧૭ લાખાજીરાજ કાતીયાર હનીફભાઈ હલસેનભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૬૩૭૪
૫૩૪૨૨ ૧૭ મનહર સોસાયટી ચાપંાણી ભીખલભાઈ જમાલભાઈ મનોહર સોસા. 6 ૫૫૩૦૩
૫૩૨૭૫ ૧૭ વશવાજીનગર ગોહલે મોહનભાઈ છનાભાઈ વશવાજી નગર 5 ૫૭૭૯૪
૫૮૩૦૪ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી દેવજીભાઈ નરશીભાઈ વશવાજી નગર 6 ૫૭૭૯૫
૫૭૩૯૫ ૧૭ વશવાજીનગર વારૈયા કેશલભાઈ અમજીભાઈ વશવાજી નગર 7 ૫૭૭૯૬
૫૭૪૦૨ ૧૭ વશવાજીનગર વારૈયા રામલભાઈ કેશલભાઈ વશવાજી નગર 5 ૫૭૭૬૫
૫૮૩૧૫ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી નરશીભાઈ કર્વાભાઈ વશવાજી નગર 2 ૫૭૭૬૩
૫૪૫૨૫ ૧૭ કરધ્ધી વસધ્ધ્ધ સોસાયટી દલબલ પ્રકદપભાઈ રમણીકલાલ કરદ્ધિ-વસદ્ધિ સોસાયટી 4 ૫૬૨૯૨
૫૬૬૭૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાજપરા ચનાભાઈ પે્રમજીભાઈ ગજંીવાર્ા 6 ૫૨૮૫૨
૫૭૭૭૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી સરવૈયા ચનાભાઈ સામતભાઈ ભગવતી સોસા. 5 ૫૩૯૦૦
૫૭૭૯૦ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી સરવૈયા ભરતભાઈ જેરામભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૮૯૯
૫૬૦૭૪ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી મકવાણા રમેશભાઈ રામભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૮૯૮
૫૭૮૧૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી સરવૈયા વવનોદભાઈ જેરામભાઈ ભગવતી સોસા. 3 ૫૩૮૯૭
૫૭૧૦૨ ૧૭ સાગરનગર વઢીયાર નારણભાઈ માનાભાઈ સાગરનગર 2 ૫૮૫૧૩
૫૮૨૫૨ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી ઉમેશભાઈ નાનજીભાઈ સાગરનગર 5 ૫૮૫૧૪
૫૭૧૫૧ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા દશરતભાઈ હરચદં્રભાઈ સાગરનગર 5 ૫૮૫૧૫
૫૮૪૧૭ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી વીરજીભાઈ જાદવભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૫૧૬
૫૭૦૭૫ ૧૭ સાગરનગર વર્ીયાર પરસોતમભાઈ નાથાભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૫૦૩
૫૭૧૯૪ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા રણછોર્ભાઈ તળસીભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૪૭૮
૫૭૨૨૮ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા હાથીભાઈ ગલબાતર સાગરનગર 3 ૫૮૪૭૩
૫૭૨૦૬ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા લક્ષ્મણભાઈ તળસીભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૪૭૨
૫૪૯૭૩ ૧૭ સાગરનગર પઢીયાર નરેશભાઈ નારણભાઈ સાગરનગર 4 ૫૮૪૭૧
૫૭૦૯૭ ૧૭ સાગરનગર વઢીયાર દાનાભાઈ વક્તીભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૪૭૦
૫૭૧૦૦ ૧૭ સાગરનગર વઢીયાર નારણભાઈ મલણાભાઈ સાગરનગર 7 ૫૮૪૭૪
૫૭૧૦૪ ૧૭ સાગરનગર વઢીયાર ભાલચદં્રભાઈ માણાભાઈ સાગરનગર 4 ૫૮૪૬૯
૫૪૯૭૭ ૧૭ સાગરનગર પઢીયારા નરેશભાઈ માયાભાઈ સાગરનગર 3 ૫૮૪૬૮
૫૭૧૧૬ ૧૭ સાગરનગર વઢીયારા અમતૃભાઈ બાબલભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૪૬૭
૫૬૨૫૩ ૧૭ મનહર પરા મેર ઇકબાલભાઈ નલરાભાઈ મનહર પરા 4 ૫૪૯૮૦
૫૪૫૪૭ ૧૭ મનહર પરા દળ ઇસ્માઇલભાઈ હાજીભાઈ મનહર પરા 7 ૫૪૯૮૪
૫૨૯૦૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા ખાચર અનકભાઈ પોલાભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૮૫૧
૫૬૫૦૩ ૧૭ મનહર પરા મીલકીયા જીતેન્દ્દ્ર ખોર્ાભાઈ મનહર પરા 3 ૫૪૯૮૩
૫૩૦૯૭ ૧૭ મારં્ાડલગર ગરોર્ા મલકેશભાઈ ભગીરથભાઈ મારં્ાડલગરા 3 ૫૬૧૮૫
૫૩૬૬૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા ચૌહાણ હરેશભાઈ ગોવવિંદભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૮૫૦
૫૭૮૪૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા સલરાણી રાયધનભાઈ દેવશીભાઈ ગજંીવાર્ા, રામદેવપીરનલ ંમકંદર 6 ૫૨૮૪૯
૫૭૮૩૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોરાણી રાર્લબેન વશરામભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૮૪૮
૫૫૧૭૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી પરમાર મહમેલદભાઈ મમદભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૮૯૬
૫૫૪૧૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી પી્લર્ીયા સારબાઈબેન નલરમામદભાઈ ભગવતી સોસા. 1 ૫૩૮૯૫
૫૫૪૧૦ ૧૭ લાખાજીરાજ પી્લર્ીયા યલન લષભાઈ ઇસ્માઇલ લાખાજીરાજ સોસા 3 ૫૬૩૬૨
૫૫૧૨૭ ૧૭ ભીમરાવનગર મારં્ા ડલગંર પરમાર નારણભાઈ મોતીભાઈ ભીમરાવનગર 4 ૫૪૬૬૯
૫૪૮૭૮ ૧૭ વશવાજીનગર પઠાણ મહમદભાઈ નલરમામદભાઈ વશવાજી નગર 6 ૫૭૮૩૦
૫૫૪૪૯ ૧૭ લાખાજીરાજ બલખારી મેરૂનબેન કાસીમભાઈ લાખાજીરાજ સોસા 3 ૫૬૩૬૧
૫૫૬૦૧ ૧૭ વશવાજીનગર બાભળીયા મગનભાઈ કરશનભાઈ વશવાજી નગર 5 ૫૭૮૩૨
૫૮૦૨૩ ૧૭ વશવાજીનગર સારીયા કદાભાઈ રલર્ાભાઈ વશવાજી નગર 6 ૫૭૮૩૩
૫૨૪૦૬ ૧૭ વશવાજીનગર ઉઘરેજીયા ભરતભાઈ લઘલભાઈ વશવાજી નગર 4 ૫૭૮૩૪
૫૫૦૮૬ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર જ્યતંીભાઈ ભગવાનજીભાઈ વશવાજી નગર 6 ૫૭૮૩૫
૫૪૭૪૪ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી નરસર્ા ફીરોઝભાઈ ગલલાબભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૮૯૪
૫૮૦૫૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી સાહમદાર યાસીમશાહ કાસમસા ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૮૮૨
૫૪૪૬૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી થઈમ રફીકભાઈ અબ્દલલભાઈ ભગવતી સોસા. 5 ૫૩૮૯૨
૫૩૫૧૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બચતલીયા મહમદભાઈ સીદીકભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૮૮૯
૫૨૩૮૪ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી આલીપાણી અલીમહમદ ગલલમહમદ ભગવતી સોસા. 2 ૫૩૮૮૮
૫૭૫૬૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શાહમદાર ચાદંશા હસનશા ભગવતી સોસા. 2 ૫૩૮૮૪
૫૫૫૩૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બેલીમ મહબેલબભાઈ ગલલમોહમદભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૯૧૫
૫૫૩૮૩ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી પીગર્ીયા કલલશેમ મજીદભાઈ ભગવતી સોસા. 2 ૫૩૯૦૩
૫૫૪૧૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ફકીર અબ્દલલશાહ રહમેાનશાહ ભગવતી સોસા. 3 ૫૩૯૧૩
૫૭૫૭૪ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શાહમદાર ફીરોજશાહ સલલેમાનશાહ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૯૨૪
૫૫૮૦૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ભટ્ટી રસલલભાઈ રહમેાનભાઈ ભગવતી સોસા. 7 ૫૩૯૧૧
૫૭૪૫૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શેખ અલતાફભાઈ ર્લમાભાઈ ભગવતી સોસા. 3 ૫૩૯૧૦
૫૫૫૨૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શેરી ન-ં૨ બેલીમ આરીફભાઈ વલીમહમંદભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૯૦૯



૫૩૫૧૦ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ચીતલીયા અનવર હાસમભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૯૦૮
૫૩૫૧૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ચીનલીયા ઇકબાલ હાસમભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૯૦૭
૫૩૫૦૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બચતલીયા અખ્તરભાઈ હાસમભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૮૯૧
૫૨૪૮૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી કઈર્ા હસીનાબેન કાસમભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૯૦૫
૫૩૭૩૩ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ર્લણેજા સલલેમાનભાઈ ઇસાદભાઈ ભગવતી સોસા. 5 ૫૩૯૦૪
૫૭૫૫૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શાહમદાર અમીનાબેન મહમદંભાઈ ભગવતી સોસા. 1 ૫૩૯૨૩
૫૭૫૭૦ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શાહમદાર જી્લબેંન ઇસ્માઈલભાઈ ભગવતી સોસા. 2 ૫૩૮૮૦
૫૮૪૩૪ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી સોલકંી સલીમભાઈ નાથાભાઈ ભગવતી સોસા. 5 ૫૩૮૫૭
૫૫૫૨૩ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બેલીમ ઇકબાલ હબીબભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૮૫૬
૫૮૩૬૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી સોલકંી મરીયમબેન હાસમભાઈ ભગવતી સોસા. 2 ૫૩૮૫૪
૫૩૭૪૪ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી જતમલેક અજીજખાન હલસેનખાન ભગવતી સોસા. 3 ૫૩૮૫૮
૫૬૩૦૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી મલેક ઇમરાનભાઈ ઇકબાલભાઈ ભગવતી સોસા. 5 ૫૩૮૫૩
૫૫૨૪૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી પરમાર સલીમભાઈ અલીભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૮૫૨
૫૫૮૬૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ભાભણીયા હબીબભાઈ સલલતાનભાઈ ભગવતી સોસા. 5 ૫૩૮૫૧
૫૫૩૮૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી વપ્લર્ીયા ઇસ્માઈલભાઈ સલલેમાનભાઈ ભગવતી સોસા. 2 ૫૩૮૭૧
૫૬૩૯૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી મારં્લીયા રફીકભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ ભગવતી સોસા. 3 ૫૩૮૭૯
૫૬૪૦૦ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી મારં્લીયા રહીમભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ ભગવતી સોસા. 3 ૫૩૮૫૫
૫૬૩૯૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી મારં્લીયા ફીરોજભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ ભગવતી સોસા. 2 ૫૩૮૭૮
૫૭૫૭૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શાહમદાર દાઉદભાઈ હાસમભાઈ ભગવતી સોસા. 2 ૫૩૮૭૭
૫૭૦૩૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી લીગરં્ીયા શબ્બીરભાઈ ગફારભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૮૭૬
૫૭૦૩૪ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી લીગર્ીયા ઇલયાસ ગફારભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૮૭૫
૫૭૦૩૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી લીગર્ીયા ફીરોજભાઈ ગફારભાઈ ભગવતી સોસા. 5 ૫૩૮૭૪
૫૮૪૮૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી હરંેજા ર્લબેદાબેન ગનીભાઈ ભગવતી સોસા. 1 ૫૩૮૭૩
૫૮૪૯૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી હરંેજા સીદીક નલરમોહમદ ભગવતી સોસા. 2 ૫૩૮૭૨
૫૮૪૮૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી હરંેજા કદલાવર સીદીકભાઈ ભગવતી સોસા. 5 ૫૩૮૫૯
૫૬૧૨૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી મકવાણા હબીબભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ ભગવતી સોસા. 5 ૫૩૮૭૦
૫૩૫૧૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ચોપર્ા હારૂનભાઇ અજીજભાઈ ભગવતી સોસા. 5 ૫૩૮૮૧
૫૬૫૩૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી મોદન ર્લબેદાબેન ઓસમાણભાઇ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 1 ૫૩૮૬૮
૫૬૫૩૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી મોહન સાજીદ ઉસમાનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૩૮૬૭
૫૨૩૦૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી અજમેરી નઝીરહલસેન મહમદંભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૮૬૬
૫૫૪૧૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી પોજારા આરીફભાઈ બોદલભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૮૬૫
૫૪૧૦૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ઝીદાણી અનવરભાઈ અબ્દલલભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૮૬૪
૫૨૪૪૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ઉમરેટીયા ઇબ્રાકહમભાઈ ર્લસબભાઈ ભગવતી સોસા. 5 ૫૩૮૬૩
૫૨૪૪૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ઉમરેટીયા જાવેદભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૮૬૨
૫૬૯૪૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી રાસલીયા દીલાવરભાઈ પીરૂભાઈ ભગવતી સોસા., ઝોનલ ઓફીસ પાછળ 4 ૫૩૮૬૧
૫૪૬૧૦ ૧૭ હૈદેરી ચોક ધધલકકયા અસ્લમભાઈ અલીભાઈ હૈદરીચોક, દલધની ર્ેરી પાસે 1 ૫૮૫૪૪
૫૫૩૯૫ ૧૭ હૈદેરી ચોક પીંજારા યલસ લફભાઈ દાઉદભાઈ હૈદરીચોક, દલધની ર્ેરી પાસે 1 ૫૮૫૪૩
૫૨૬૧૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી કલરેશી આશીફભાઈ યલસલફભાઈ ભગવતી સોસા. 6 ૫૩૮૬૦
૫૨૫૫૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી કર્ીવાર ઓસામાણભાઈ અજીજભાઈ ભગવતી સોસા. 2 ૫૩૯૦૬
૫૭૫૮૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શાહમદાર હબીબ હલશેનશા ભગવતી સોસા. 5 ૫૩૯૨૭
૫૫૫૩૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બેલીમ હનીફ હબીબભાઈ ભગવતી સોસા. 3 ૫૩૯૩૭
૫૫૫૨૪ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બેલીમ ઇમ્તીયાજબેન વલીમહમદ ભગવતી સોસા. 2 ૫૩૯૩૬
૫૮૨૬૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી સોલકંી કકશોરભાઈ રામજીભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૯૩૫
૫૩૫૫૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ચૌહાણ ગફારભાઈ ઇસ્લાઈલભાઈ ભગવતી સોસા. 6 ૫૩૯૩૪
૫૭૬૬૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી સેતા હબીબભાઈ સીદીકભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૯૩૩
૫૪૮૬૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા પઠાણ અસરફ હમીદખાન ભગવતી સોસા. 4 ૫૨૮૪૭
૫૫૧૭૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી પરમાર મહમંદભાઈ સિીકભાઈ ભગવતી સોસા. 5 ૫૩૯૨૫
૫૭૫૬૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શાહમદાર ગલલાબશા કાળુશા ભગવતી સોસા. 5 ૫૩૯૩૨
૫૨૭૦૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી કાટેલીયા કારૂભાઈ જીવાભાઈ ભગવતી સોસા. 6 ૫૩૯૩૧
૫૩૭૩૭ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ર્લણેજા હારૂનભાઈ હલસેનભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૯૩૦
૫૬૨૯૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી મલેક અયલબભાઈ હલસેનખાન ભગવતી સોસા. 5 ૫૩૯૨૯
૫૩૫૧૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ચોપર્ા સલીમભાઈ અજીજભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૯૨૮
૫૬૮૦૮ ૧૭ કરધ્ધી વસધ્ધ્ધ સોસાયટી રાઠોર્ મયલરભાઈ દેવસીભાઈ કરદ્ધિ-વસદ્ધિ સોસાયટી 4 ૫૬૨૮૭
૫૪૦૨૩ ૧૭ કરધ્ધી વસધ્ધ્ધ સોસાયટી જોષી હીરાબેન શાન્દ્તીલાલ કરદ્ધિ-વસદ્ધિ સોસાયટી 1 ૫૬૨૭૯
૫૭૪૬૩ ૧૭ કરધ્ધી વસધ્ધ્ધ સોસાયટી શેખ નસીમબેન હદેરભાઈ કરદ્ધિ-વસદ્ધિ સોસાયટી 1 ૫૬૨૯૧
૫૨૬૩૨ ૧૭ કરધ્ધી વસધ્ધ્ધ સોસાયટી કલરેશી રજીયાબેન જહાગંીરભાઇ કરદ્ધિ-વસદ્ધિ સોસાયટી 4 ૫૬૨૭૬
૫૨૭૭૨ ૧૭ માજોઠીનગર કારબાણી ઇબ્રાકહમભાઈ કાસમભાઈ મજોઠી નગર 2 ૫૫૭૩૪
૫૬૧૮૧ ૧૭ માજોઠીનગર મૈર્ગ યલસલફભાઈ ઓસમણાભાઈ મજોઠી નગર 2 ૫૫૭૩૩
૫૬૧૮૨ ૧૭ માજોઠીનગર મૈર્ગં સલીમભાઈ યલસલફભાઈ મજોઠી નગર 4 ૫૫૭૩૨
૫૬૦૦૩ ૧૭ માજોઠીનગર મકવાણા નાજાભાઈ ટપલભાઈ મજોઠી નગર 4 ૫૫૭૨૨
૫૫૦૦૨ ૧૭ માજોઠીનગર પલપર હાસમભાઈ કાસમભાઈ મજોઠી નગર 5 ૫૫૭૩૦
૫૬૬૨૨ ૧૭ માજોઠીનગર રાઉમા અનવરભાઈ અલારખાભાઈ મજોઠી નગર 3 ૫૫૭૨૩
૫૬૬૩૩ ૧૭ માજોઠીનગર રાઉમા જીનતબેન અલારખાભાઈ મજોઠી નગર 1 ૫૫૭૨૫
૫૭૮૦૦ ૧૭ માજોઠીનગર સરવૈયા રણછોર્ભાઈ સગ્રામભાઈ મજોઠી નગર 5 ૫૫૭૨૮
૫૬૩૫૩ ૧૭ માજોઠીનગર મૈસ્ત્રી રમાકાન્દ્તભાઈ વશવરામભાઈ મજોઠી નગર 4 ૫૫૭૩૧
૫૨૮૩૨ ૧૭ માજોઠીનગર કોબી ગગંાબેન દાનાભાઈ મજોઠી નગર 1 ૫૫૭૧૮
૫૬૬૪૯ ૧૭ માજોઠીનગર રાઉમા સારબાઈ કાસમભાઈ મજોઠી નગર 1 ૫૫૭૨૧
૫૩૮૬૩ ૧૭ માજોઠીનગર જાદવ છગનભાઈ દાનાભાઈ મજોઠી નગર 5 ૫૫૭૬૫
૫૬૩૫૫ ૧૭ માજોઠીનગર મહચીયા અનલબેન ગોવાભાઈ મજોઠી નગર 3 ૫૫૭૬૭
૫૫૩૦૮ ૧૭ માજોઠીનગર પાચંાલ પ્રવવણભાઈ પ્રભાકારભાઈ મજોઠી નગર 4 ૫૫૭૪૩
૫૩૮૭૧ ૧૭ માજોઠીનગર જાદવ ધરમનાથ દીનાનાથ મજોઠી નગર 4 ૫૫૭૪૮
૫૬૬૩૫ ૧૭ માજોઠીનગર રાઉમા દીનમોહમદં કાથર્બાઈ મજોઠી નગર 6 ૫૫૭૪૭
૫૬૬૨૯ ૧૭ માજોઠીનગર રાઉમા ગલલામહલસેન દીનમોહમદં મજોઠી નગર 4 ૫૫૭૩૯
૫૪૫૪૮ ૧૭ માજોઠીનગર દવે અનતંરાય મલળશકંર મજોઠી નગર 2 ૫૫૭૫૦



૫૮૧૯૩ ૧૭ માજોઠીનગર સોમાણી ઉજીબેન ર્ાયાભાઈ મજોઠી નગર 1 ૫૫૭૫૧
૫૬૧૭૬ ૧૭ માજોઠીનગર મજોઠી અબ્દલલમજંીદ મામદભાઈ મજોઠી નગર 5 ૫૫૭૪૫
૫૭૨૬૬ ૧૭ દસ ચોકર્ી વૈષ્ણવ વષાડબેન પ્રકાશભાઈ ભગવતી સોસા 2 ૫૩૬૦૨
૫૭૫૭૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શાહમદાર રમજાનશા ચાદંશા ભગવતી સોસા 6 ૫૩૯૧૬
૫૪૦૭૩ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ઝાલા પ્રતાપવસિંહ તખતવસિંહ ભગવતી સોસા. 2 ૫૩૯૧૭
૫૭૫૧૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શેરસીયા રહીમભાઈ વલીભાઈ ભગવતી સોસા. 5 ૫૩૯૧૮
૫૭૬૭૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી સધંી મામર જીવણ ભગવતી સોસા. 3 ૫૩૯૧૯
૫૭૬૪૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી સઉમા ર્લમાભાઈ મહમદભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૯૨૦

૫૩૩૯૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી ચર્ામયી મહમેલદભાઈ અલીમહમદભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૯૨૧
૫૩૩૮૦ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી હોથી મજીદભાઈ વલીભાઈ શ્રમજીવી સોસા. 4 ૫૩૯૨૨
૫૫૫૨૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી બેલીમ અમીદાબેન કાસમભાઈ ભગવતી સોસા. 1 ૫૩૮૯૩

૫૪૬૦૧ ૧૭
ભગવતી સોસાયટી દલધસાગર માગડ 
શેરી ન-ં૩ દોઢીયા હારૂનભાઈ તૈયબભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૯૧૪

૫૪૭૬૫ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી નાપર્ીયા ઇસ્માઇલભાઈ હલસેનભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૯૧૨
૫૪૭૬૬ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી નાપર્ીયા ગલલામરસલલ હલસેનભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૮૮૩
૫૫૦૪૨ ૧૭ કરધ્ધી વસધ્ધ્ધ સોસાયટી પરમાર ઇમ્તીયાજ મહમદભાઈ કરદ્ધિ-વસદ્ધિ સોસાયટી 4 ૫૬૨૮૬
૫૫૮૦૨ ૧૭ કરધ્ધી વસધ્ધ્ધ સોસાયટી ભટ્ટી રહીમભાઈ ઉમેદભાઈ કરદ્ધિ-વસદ્ધિ સોસાયટી 6 ૫૬૨૮૪
૫૨૮૮૪ ૧૭ કરધ્ધી વસધ્ધ્ધ સોસાયટી ખેબર નબઝયાબેન અશરફભાઈ કરદ્ધિ-વસદ્ધિ સોસાયટી 2 ૫૬૨૮૩
૫૪૪૦૬ ૧૭ કરધ્ધી વસધ્ધ્ધ સોસાયટી તન્ના કહરાબેન કાક્ન્દ્તલાલ કરદ્ધિ-વસદ્ધિ સોસાયટી 1 ૫૬૨૮૨
૫૩૦૩૩ ૧૭ કરધ્ધી વસધ્ધ્ધ સોસાયટી ગઢીયા મલકેશભાઈ મનસલખભાઈ કરદ્ધિ-વસદ્ધિ સોસાયટી 5 ૫૬૨૮૧
૫૪૯૮૬ ૧૭ કરધ્ધી વસધ્ધ્ધ સોસાયટી પતાણી ફાતમાબેન સીદીકભાઈ કરદ્ધિ-વસદ્ધિ સોસાયટી 1 ૫૬૨૮૦
૫૬૫૧૧ ૧૭ માજોઠીનગર મોતાણી કકશોરભાઈ ભવાનભાઈ મેઇનરોર્ 5 ૫૫૭૪૪
૫૩૭૫૭ ૧૭ માજોઠીનગર જનર ઇશાકભાઈ અબ્દલલભાઈ મજોઠી નગર 6 ૫૫૭૪૨
૫૪૯૯૬ ૧૭ માજોઠીનગર પલપર મહમદહલસેન અલીમહમદ મજોઠી નગર 4 ૫૫૭૪૧
૫૫૦૨૭ ૧૭ માજોઠીનગર પ્રપર સલીમભાઈ મહમદભાઈ મજોઠી નગર 4 ૫૫૭૪૦
૫૭૧૭૨ ૧૭ માજોઠીનગર વઢીયારા બાબલભાઈ વાલજીભાઈ મજોઠી નગર 10 ૫૫૭૪૬
૫૭૬૮૨ ૧૭ માજોઠીનગર સધંી હલસેનભાઈ કાથર્ભાઈ મજોઠી નગર 4 ૫૫૭૬૦
૫૬૦૩૯ ૧૭ માજોઠીનગર મકવાણા મલકેશભાઈ મધલભાઈ મજોઠી નગર 4 ૫૫૭૬૯
૫૫૯૬૭ ૧૭ માજોઠીનગર મકવાણા જગદીશભાઈ મધલભાઈ મજોઠી નગર 8 ૫૫૭૬૮
૫૭૦૬૯ ૧૭ માજોઠીનગર વઢીયારા કાન્દ્તીભાઈ બાબલભાઈ મજોઠી નગર 4 ૫૫૭૬૬
૫૨૭૮૦ ૧૭ માજોઠીનગર કારવાણી ગફારભાઈ સલલેમાનભાઈ મજોઠી નગર 6 ૫૫૭૬૪
૫૫૭૦૪ ૧૭ માજોઠીનગર બાવરીયા નાનલબેન પોલાભાઈ મજોઠી નગર 1 ૫૫૭૨૭
૫૪૯૯૭ ૧૭ માજોઠીનગર પલપર યલસલબભાઈ મલસાભાઈ મજોઠી નગર 5 ૫૫૭૬૩
૫૪૯૯૯ ૧૭ માજોઠીનગર પલપર રહમેાબેન ઇકબાલભાઈ મજોઠી નગર 4 ૫૫૭૫૪
૫૪૯૯૮ ૧૭ માજોઠીનગર પલપર રજાકભાઈ મલસાભાઈ મજોઠી નગર 5 ૫૫૭૫૯
૫૭૨૬૨ ૧૭ માજોઠીનગર વઢીયારા દયારામ બાબલભાઈ મજોઠી નગર 3 ૫૫૭૫૭
૫૭૧૭૦ ૧૭ માજોઠીનગર વરૈયા પરસોતમભાઈ કાશલભાઈ મજોઠી નગર 8 ૫૫૭૫૮
૫૭૭૦૭ ૧૭ માજોઠીનગર સમૈયા નરશીભાઈ શામદાસભાઈ મજોઠી નગર 5 ૫૫૭૬૨
૫૨૭૨૨ ૧૭ માજોઠીનગર કાદરી એજાજએહમદ ગલલામઅલી મજોઠી નગર 2 ૫૫૭૫૩
૫૭૨૦૦ ૧૭ માજોઠીનગર વઢીયારા રાર્લભાઈ દેવાભાઈ મજોઠી નગર 7 ૫૫૭૨૬
૫૬૩૬૧ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી મહરેવાની જાહીરખાન યલસલફખાન ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૮૮૫
૫૩૪૧૫ ૧૭ લાખાજીરાજ ચાનીપા યલન લષભાઈ કરીમભાઈ લાખાજીરાજ 3 ૫૬૩૫૪
૫૨૬૩૭ ૧૭ લાખાજીરાજ કલરેસી અબ્બાસભાઈ હલસેનભાઈ લાખાજીભાઈ 4 ૫૬૩૫૫
૫૬૩૦૪ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી મેલક મહમંદરફીક સીદીભાઈ ભગવતી સોસા. 5 ૫૩૮૮૬
૫૭૫૧૯ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી શાન યલસલફભાઈ કાસમભાઈ ભગવતી સોસા. 5 ૫૩૮૮૭
૫૬૨૦૨ ૧૭ મનહર પરા મેણીયા સામતભાઈ માવજીભાઈ મનહર પરા 5 ૫૪૯૮૮
૫૨૯૨૪ ૧૭ મનહર સોસાયટી ખાટં આંબાભાઈ રેવાભાઈ મનહર સોસા. 4 ૫૫૩૦૨
૫૬૩૦૮ ૧૭ મનહર સોસાયટી મલેક હબીબભાઈ ઓસમાણભાઈ મનહર સોસા. મેહામ બાપાની વાળી 4 ૫૫૨૯૮
૫૨૬૯૮ ૧૭ મનહર સોસાયટી કેહલા રાપઘનભાઈ ભીમાભાઈ મનહર સોસા. ગજંીવાર્ા 4 ૫૫૨૯૯

૫૪૧૦૮ ૧૭ મનહર સોસાયટી ટંકારીયા પ્રફુલભાઈ શાતંીલાલ મનહર સોસા. ચલનારવાર્ા મેન રોર્ 5 ૫૫૩૦૦

૫૮૧૨૯ ૧૭
મનહર પરા ભગવતી સોસાયટી શેરી 
ન-ં૨ મલરીમા આયસાબેન જમાલભાઈ મનહર સોસા 1 ૫૪૯૮૯

૫૬૫૯૯ ૧૭ મનહર પરા રફાઈ અબ્દલલભાઈ યલસલફભાઈ મનહરપરા 4 ૫૪૯૯૧
૫૫૫૪૭ ૧૭ મનહર પરા બલોચ સલીમબેન કાદરખાન મનહરપરા 2 ૫૪૯૮૭
૫૭૫૮૨ ૧૭ મનહર પરા શાહમદાર રહમેાનભાઈ હલસેનભાઈ મનહર પરા 4 ૫૪૯૯૨
૫૭૮૬૪ ૧૭ મનહર પરા સેલાવર્ા રાજેશભાઈ નારણભાઈ મનહર પરા 4 ૫૪૯૯૩
૫૨૭૦૮ ૧૭ મનહર પરા કાઠીયા નજીભાઈ રાઘવજીભાઈ મનહર પરા 5 ૫૪૯૯૪
૫૬૪૬૪ ૧૭ સાગરનગર માલવીયા રાઘવભાઈ કલરજીભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 3 ૫૮૫૩૧
૫૨૯૩૮ ૧૭ સાગરનગર ખાભંલા ખોર્ાભાઈ વાઘાભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 6 ૫૮૫૨૦
૫૫૯૫૬ ૧૭ સાગરનગર મકવાણા ગોવવિંદભાઈ લીંબાભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 5 ૫૮૫૨૨
૫૨૯૪૧ ૧૭ સાગરનગર ખાભંલા જેસાભાઈ વાઘાભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 6 ૫૮૫૨૩
૫૩૯૬૨ ૧૭ સાગરનગર જોગરાણા દેવાભાઈ પાચંાભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 5 ૫૮૫૨૪
૫૨૬૫૯ ૧૭ સાગરનગર કળોતરા બેચરભાઈ સાગંાભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 5 ૫૮૫૨૭
૫૪૫૦૬ ૧૭ સાગરનગર દલધરેજીયા જગદીશભાઈ રૂપદાસ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 5 ૫૮૫૨૮
૫૫૩૭૮ ૧૭ માજોઠીનગર વપત્રા નરેન્દ્દ્રભાઈ કેશલભાઈ મજોઠી નગર 5 ૫૫૭૩૬
૫૮૧૯૫ ૧૭ માજોઠીનગર સોમાણી ગોરધનભાઈ ઉકાભાઈ મજોઠી નગર 2 ૫૫૭૨૯
૫૩૩૧૦ ૧૭ સાગરનગર ગોહીલ જીતેન્દ્દ્રવસિંહ જોરૂભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 5 ૫૮૫૩૯
૫૭૦૨૭ ૧૭ સાગરનગર લાલોર્ીયા મનલભાઈ મોહનભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 4 ૫૮૫૩૨
૫૩૮૩૭ ૧૭ સાગરનગર જાર્ેજા સલરભાઈ વે્લભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 4 ૫૮૫૧૮
૫૨૮૬૧ ૧૭ સાગરનગર ખેટાણા ગેલાભાઈ ખલટાભાઈ સાગરનગર 3 ૫૮૫૩૮
૫૨૯૪૪ ૧૭ સાગરનગર ખાભંલા રાજેશભાઈ બીજલભાઈ સાગરનગર 3 ૫૮૫૩૫
૫૭૨૪૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા વ્યાસ વમલન અશોકકલમાર ગજંીવાર્ા, મેઈન રોર્ 1 ૫૨૮૪૬
૫૬૩૬૨ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી મહરેવાની સરફરાજખાન યલસલફખાન ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૯૦૨



૫૭૮૭૦ ૧૭ મનહર સોસાયટી સવસરા આયઘનભાઈ મલળુભાઈ મનહર સોસા. 3 ૫૫૩૦૬

૫૭૮૬૯ ૧૭ મનહર સોસાયટી સવસેટા કાનાભાઈ આઈદાનભાઈ મનહર સોસા. 3 ૫૫૩૦૧

૫૪૫૭૨ ૧૭ મનહર સોસાયટી દેશાણી ભરતભાઈ પલરણદાસ મનહર સોસા. 3 ૫૫૩૦૫

૫૫૫૨૭ ૧૭ મનહર સોસાયટી બેલીમ ફારૂકભાઈ મહમંદહલસેન મનહર સોસા. 4 ૫૫૩૦૪

૫૬૮૮૯ ૧૭ ગલ. હા. બોર્ડ ક્વાટડસ રાણીપરા ભીમજીભાઈ કાનજીભાઈ
કરદ્ધિ વસદ્ધિ એજે સ્ટીલ સામે ગલ.હા. બોર્ડના ક્વાટડસડ ભૌલા 
સીજન સ્ટોરની પાસે 4 ૫૨૬૩૫

૫૬૦૯૨ ૧૭ મનહર પરા મકવાણા વનરાજ કેશલભાઈ મનહર સોસા 4 ૫૪૯૭૭
૫૬૩૨૧ ૧૭ મનહર પરા મલલતાની નલરાભાઈ પજૂાભાઈ મનહર પરા 6 ૫૪૯૭૮
૫૨૬૩૩ ૧૭ મનહર પરા કલરેશી રફીકભાઈ અબ્દલલભાઈ મનહર પરા 5 ૫૪૯૭૯
૫૮૧૨૬ ૧૭ મનહર પરા સીતાપરા સમર્લબેન પે્રમજીભાઈ મનહર પરા, મેન રોર્, બેર્ીપરા ફાયર બબ્રગેર્ની સામે 1 ૫૪૯૮૬
૫૫૭૪૪ ૧૭ મનહર પરા બોર્ીયા કાવાભાઈ નાજીભાઈ મનહર સોસા. 2 ૫૪૯૮૧
૫૪૩૭૪ ૧૭ લાખાજીરાજ ઢાથંા વવનોદભાઈ રામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૬૩૫૮
૫૩૭૫૬ ૧૭ મનહર પરા જનમ ર્લલસાભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ મનહરપરા ફાયરબબ્રગેર્ની પાછળ 1 ૫૪૯૮૨
૫૨૩૮૭ ૧૭ સાગરનગર ઇદોરા રામજીભાઈ છગનભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 2 ૫૮૫૩૪
૫૪૫૧૪ ૧૭ સાગરનગર દલધરેજીયા રૂપદાસ હરીરામ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 2 ૫૮૫૨૯
૫૨૬૪૭ ૧૭ સાગરનગર કલોતરા ખીમાભાઈ લખમણભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 3 ૫૮૫૧૦
૫૫૦૧૦ ૧૭ સાગરનગર પ્રજાપવત કદનેશભાઈ કીશનલાલ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 7 ૫૮૪૮૬
૫૫૦૦૭ ૧૭ સાગરનગર પ્રજાપવત કકશનલાલ ગેંદાલાલ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 2 ૫૮૪૮૫
૫૨૬૬૪ ૧૭ સાગરનગર કળોતરા શનાભાઈ રૂર્ાભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 5 ૫૮૫૦૮
૫૮૪૯૨ ૧૭ સાગરનગર હરણ ગોપાલભાઈ સોમાભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 5 ૫૮૪૮૪
૫૮૪૯૯ ૧૭ સાગરનગર હરણ હમીરભાઈ સોમાભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 6 ૫૮૫૩૬
૫૫૦૧૪ ૧૭ સાગરનગર પ્રજાપવત મહશેભાઈ કીશનલાલ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 4 ૫૮૪૮૩
૫૪૭૭૪ ૧૭ સાગરનગર વનમાવત પ્રવવણભાઈ બેચરભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 2 ૫૮૪૮૧
૫૫૧૬૧ ૧૭ સાગરનગર પરમાર મલનેશભાઈ કાવંતભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 6 ૫૮૪૮૦
૫૮૩૪૧ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી ભરતભાઈ દાનસગંભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 7 ૫૮૪૭૯
૫૪૬૪૧ ૧૭ સાગરનગર ધાધંલ વીરાભાઈ વેલશીભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 4 ૫૮૪૭૭
૫૪૦૩૯ ૧૭ સાગરનગર ઝનીપારા રાજેષભાઈ ભીખલભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 3 ૫૮૪૭૬
૫૮૧૬૭ ૧૭ સાગરનગર સોર્લા લક્ષ્મીબેન ભોજાભાઈ સાગરનગર 3 ૫૮૪૭૫
૫૭૯૩૩ ૧૭ સાગરનગર સાતીલા પરષોતમભાઈ ચનાભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 5 ૫૮૪૬૪
૫૮૪૪૨ ૧૭ સાગરનગર સોલકંી હસમલખભાઈ દાનસગંભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 2 ૫૮૪૬૫
૫૭૯૩૨ ૧૭ સાગરનગર સાતેલા સલરેશભાઈ પરસોતમભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 4 ૫૮૪૬૬
૫૫૩૮૯ ૧૭ લાખાજીરાજ પીંજારા કાસમભાઈ ઓસમાણભાઈ લાખાજીરાજ સોસા 7 ૫૬૩૫૯
૫૫૩૯૯ ૧૭ લાખાજીરાજ અજમેરી સલીમભાઈ કાસમભાઈ લાખાજીરાજ સોસા 8 ૫૬૩૬૦
૫૨૮૩૦ ૧૭ લાખાજીરાજ સેતા ઉસ્માનભાઈ ગલલાબભાઈ લાખાજીરાજ સોસા 7 ૫૬૩૪૯
૫૫૩૯૭ ૧૭ લાખાજીરાજ પીંજારા રજાકભાઈ કાસમભાઈ લાખાજીરાજ સોસા 5 ૫૬૩૬૯
૫૩૩૫૭ ૧૭ લાખાજીરાજ ઘેલા અહમેદભાઈ સલલેમાનભાઈ લાખાજીરાજ સોસા 3 ૫૬૩૬૫
૫૨૮૪૧ ૧૭ લાખાજીરાજ કોલીયા સલીમભાઈ સલલેમાનભાઈ લાખાજીરાજ સોસા 4 ૫૬૩૭૦
૫૬૮૨૭ ૧૭ લાખાજીરાજ રાઠોર્ રફીકભાઈ અબ્દલલભાઈ લાખાજીરાજ સોસા 4 ૫૬૩૭૧

૫૬૯૫૫ ૧૭ લાખાજીરાજ રીંર્ાણી
અબ્દલલલતીફભા
ઈ સતારભાઈ લાખાજીરાજ સોસા 7 ૫૬૩૭૨

૫૪૩૨૩ ૧૭ ફારલકીસોસા ર્ોર્ીયા ઉસ્માનભાઈ મહમદભાઈ ફારૂકી સોસા. 2 ૫૩૬૦૪
૫૩૩૫૮ ૧૭ લાખાજીરાજ ઘેલા સાહીલભાઈ અહમેદભાઈ લાખાજીરાજ સોસા 5 ૫૬૩૭૩
૫૬૦૦૬ ૧૭ મારં્ાડલગર મકવાણા વનમડલાબેન છગનભાઈ મારં્ાડલગર ભીમરાવનગર પ્લોટ ન.ં1 4 ૫૬૧૮૧
૫૪૮૯૧ ૧૭ મારં્ાડલગર પઠીયાર બાબલભાઈ બા્લજીભાઈ મારં્ાડલગંર 5 ૫૬૧૯૧
૫૫૧૩૩ ૧૭ મારં્ાડલગર પરમાર પાચંાભાઈ ર્ાયાભાઈ મારં્ાડલગંર 5 ૫૬૧૮૬
૫૬૧૩૩ ૧૭ મારં્ાડલગર મકવાણા હકરભાઈ સોમાભાઈ મારં્ાડલગંર 4 ૫૬૧૮૩
૫૩૪૬૯ ૧૭ મારં્ાડલગર ચાવર્ા ભલરાભાઈ હકરભાઈ મારં્ાડલગંર 3 ૫૬૧૮૨
૫૬૪૦૩ ૧૭ મારં્ાડલગર મારં્ાણી અમશીભાઈ જીવરાજભાઈ મારં્ાડલગંર 6 ૫૬૧૮૪
૫૬૪૦૪ ૧૭ મારં્ાડલગર મારં્ાણી તળશીભાઈ જીવરાજભાઈ મારં્ાડલગંર, ભીમરાવનગર 4 ૫૬૧૮૭
૫૩૨૭૬ ૧૭ મારં્ાડલગર ગોહલે રમેશભાઈ મોહનભાઈ મારં્ાડલગંર, ભીમરાવનગર 6 ૫૬૧૯૬
૫૭૨૯૬ ૧૭ મારં્ાડલગર વાઘેલા ગભરૂભાઈ ભીમજીભાઈ મારં્ાડલગંર, ભીમરાવનગર 5 ૫૬૧૮૮
૫૩૨૪૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગોહલે દામજીભાઈ કાળુભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૮૪૪
૫૩૮૩૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા જાર્ા આંબાભાઈ ભીખાભાઈ ગજંીવાર્ા 3 ૫૨૮૫૩
૫૩૮૪૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા જાર્ા ખીમજીભાઈ ભીખાભાઈ ગજંીવાર્ા 2 ૫૨૮૪૨
૫૩૮૪૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા જાર્ા જ્યતંીભાઈ ખીમજીભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૮૪૧
૫૪૫૦૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા દલ ધેરજીયા બાપલવસિંહભાઈ માધવભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૮૩૮
૫૬૦૮૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા મકવાણા લાભબેન દેવશીભાઈ ગજંીવાર્ા 1 ૫૨૮૩૭
૫૬૨૬૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા મેર ધનજીભાઈ નરશીભાઈ ગજંીવાર્ા, બાપા સીતારામ વાળી શેરી 6 ૫૨૮૬૨
૫૪૪૩૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા તલસાણીયા અરજણભાઈ મેરામભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૮૬૪
૫૬૮૧૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાઠોર્ મહશેભાઈ મનસલખભાઈ ગજંીવાર્ા 3 ૫૨૮૪૫
૫૨૬૪૮ ૧૭ સાગરનગર કલોતરા ગેલાભાઈ વેલાભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 5 ૫૮૫૧૧
૫૬૧૬૦ ૧૭ સાગરનગર મલઘંવા પરબતભાઈ વવહાભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 4 ૫૮૫૦૯
૫૬૬૦૨ ૧૭ સાગરનગર રબારી ખીમાભાઈ હમીરાભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 5 ૫૮૫૦૭

૫૩૯૧૦ ૧૭ સાગરનગર જાપર્ા ભગવાનજીભાઈ સામતભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૫૦૬
૫૩૯૮૦ ૧૭ સાગરનગર જોગરાણા લખીબેન વેલાભાઈ સાગરનગર 2 ૫૮૫૦૫
૫૨૨૭૦ ૧૭ સાગરનગર અંકલેશ્વરીયા ભાવેશભાઈ મોહનભાઈ સાગરનગર 6 ૫૮૫૦૪
૫૪૭૭૮ ૧૭ સાગરનગર વનમાવત હષડદભાઈ બેચરભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 3 ૫૮૫૦૨
૫૩૯૧૩ ૧૭ સાગરનગર જાપર્ા સામતભાઈ સીંધાભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 5 ૫૮૫૧૭
૫૪૨૭૧ ૧૭ સાગરનગર ર્ાભી કદનેશભાઈ બાબલભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 5 ૫૮૫૦૦
૫૬૯૩૩ ૧૭ સાગરનગર રામાણી ગોડલભાઈ વાલજીભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ પાકડ  પાસે 2 ૫૮૪૯૯
૫૫૪૩૧ ૧૭ લાખાજીરાજ ફુફાર ઈંદ્રીશભાઈ હારૂનભાઈ લાખાજીરાજ સોસા 4 ૫૬૩૪૩
૫૬૫૦૨ ૧૭ લાખાજીરાજ મીરાચ રોશનબેન સતારભાઈ લાખાજીરાજ સોસા 1 ૫૬૩૪૪



૫૩૧૨૫ ૧૭ લાખાજીરાજ ગીરાચ અસ્ફાકભાઈ સતારભાઈ લાખાજીરાજ સોસા 4 ૫૬૩૪૫
૫૫૮૮૩ ૧૭ મારં્ાડલગર ભાલાશ ભલપતભાઈ કરશનભાઈ મારં્ાડલગંર, ભીમરાવનગર 6 ૫૬૧૯૪
૫૨૮૧૭ ૧૭ મારં્ાડલગર કોચરા લાલાજી સોમાભાઈ મારં્ાડલગંર, ભીમરાવનગર 4 ૫૬૧૯૫
૫૮૩૫૪ ૧૭ મારં્ાડલગર સોલકંી મલકેશભાઈ નાગરભાઈ મારં્ાડલગંર, રામાપીરવાળી શેરી 5 ૫૬૧૯૩
૫૬૮૪૬ ૧૭ મારં્ાડલગર રાઠોર્ લક્ષ્મણભાઈ તેજાભાઈ મારં્ાડલગંર, રામદેવપીરના મકંદર પાસે 6 ૫૬૧૯૨
૫૫૬૯૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા બાવરીયા જીતેશભાઈ ગોરધનભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૮૭૦
૫૫૭૧૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા બાવરીયા લાલજીભાઈ ગોરધનભાઈ ગજંીવાર્ા, શાળાન.ં66ની પાછળ 5 ૫૨૮૬૯
૫૩૭૫૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા જતાપરા અશોકભાઈ જાદવભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૮૬૮
૫૭૨૯૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા ગગંાબેન માવજીભાઈ ગજંીવાર્ા 1 ૫૨૮૬૭
૫૩૨૨૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગોસ્વામી કકશનગીરી રમેશગીરી ગજંીવાર્ા 1 ૫૨૮૬૫
૫૨૮૩૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા કોબીયા ભરતભાઈ રવજીભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૮૫૪
૫૬૨૯૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા મેરાવાળીયા દયારામભાઈ મણીરામભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૮૬૩
૫૪૫૭૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા દેસાણી હમેીબેન ધરમદાસ ગજંીવાર્ા 3 ૫૨૮૭૨
૫૬૬૭૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાજપરા મનલભાઈ સગં્રામભાઈ ગજંીવાર્ા, ર્લનલ રામાપીરના મકંદર પાસે 5 ૫૨૮૬૧
૫૪૫૬૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા દેશાણી ઉજીબેન દશરથભાઈ ગજંીવાર્ા, મહાકાળી ચોક પાસે 1 ૫૨૮૬૦
૫૩૬૬૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા ચૌહાણ કહરાભાઈ જેસાભાઈ ગજંીવાર્ા 2 ૫૨૮૫૯
૫૫૦૪૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરમાર અશોકભાઈ પે્રમજીભાઈ ગજંીવાર્ા 8 ૫૨૮૫૮
૫૩૮૬૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા જાદવ છગનભાઈ મગંાભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૮૫૭
૫૮૧૦૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા સીંઘવ બચલભાઈ અજાભાઈ ગજંીવાર્ા 6 ૫૨૮૫૬
૫૫૪૯૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા બથવાર વશરામભાઈ નાજાભાઈ ગજંીવાર્ા 3 ૫૨૮૫૫
૫૫૪૭૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા બથવાર અશોકભાઈ વશરામભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૮૩૪
૫૩૪૧૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા ચાપર્ા નરેન્દ્દ્રભાઈ પલનાભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૮૦૬
૫૩૪૪૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા ચાવર્ા કમલેષભાઈ પલનાભાઈ ગજંીવાર્ા 7 ૫૨૮૪૩
૫૩૪૫૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા ચાવર્ા પલનાભાઈ જીવાભાઈ ગજંીવાર્ા 6 ૫૨૮૧૪
૫૫૪૮૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા બથવાર મગંાભાઈ નાનભાઈ ગજંીવાર્ા 3 ૫૨૮૧૩
૫૩૨૮૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગોહલે લલીતાબેન જેન્દ્તીભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૮૧૨
૫૩૨૨૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગોહલે અમતૃલાલ પે્રમજીભાઈ ગજંીવાર્ા 7 ૫૨૮૧૧
૫૫૧૭૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરમાર મહશેભાઈ પે્રમજીભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૮૧૦
૫૫૧૨૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા સારેસા નરેન્દ્દ્રભાઈ ખીમજીભાઈ ગજંીવાર્ા 3 ૫૨૮૦૯
૫૪૭૫૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા નાગોરી રસીદભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૭૯૯
૫૭૨૮૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા કનલભાઈ રત્નાભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૮૦૭
૫૭૩૧૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા મનલભાઈ રત્નાભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૮૧૬
૫૭૩૩૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા લાલજીભાઈ રત્નાભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૮૦૫
૫૭૩૨૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા રત્નાભાઈ ર્ાયાભાઈ ગજંીવાર્ા 2 ૫૨૮૦૪
૫૬૨૩૮ ૧૭ ભગવતી સોસાયટી મનસલરી મમદભાઈ હાસમભાઈ ભગવતી સોસા. 4 ૫૩૯૦૧
૫૩૮૭૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા જાદવ બટલકભાઈ વસ્તાભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૮૦૩
૫૩૮૬૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા જાદવ જાનાબેન પોપટભાઇ ગજંીવાર્ા 1 ૫૨૮૦૨
૫૭૯૦૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા સાકરીયા મગનભાઈ બધાભાઈ ગજંીવાર્ા, રામાપીરનલ ંમકંદર પાસે 7 ૫૨૮૦૧
૫૭૮૯૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા સાકરીયા કદપકભાઈ ધનજીભાઈ ગજંીવાર્ા, રામાપીરના મકંદર પાસે 6 ૫૨૮૦૦
૫૭૮૯૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા સાકરીયા મલકેશભાઈ ધનજીભાઈ ગજંીવાર્ા, મહાકાળી ચોક 4 ૫૨૮૨૫
૫૫૬૯૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા બાવર્ીયા સામલબેન શામતભાઈ ગજંીવાર્ા 3 ૫૨૮૨૭
૫૭૯૨૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા સાગર્ીયા અરજણભાઈ ખીમાભાઈ ગજંીવાર્ા, દબલતનગર 7 ૫૨૮૦૮
૫૩૫૬૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા ચૌહાણ ચદલ ંભાઈ હીરાભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૮૩૩
૫૭૯૧૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા સાગઠીયા પ્રવવણભાઈ દેવાભાઈ ગજંીવાર્ા 3 ૫૨૮૩૨
૫૭૩૦૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા વનલેષભાઈ વાલજીભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૮૩૧
૫૪૫૯૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા દાદલ વશરામભાઈ રામભાઈ ગજંીવાર્ા 7 ૫૨૮૩૦
૫૨૯૦૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા ખાખરીયા મનલભાઈ રામજીભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૮૨૯
૫૫૧૬૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરમાર મનલભા માધલભા ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૮૨૮
૫૫૧૦૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરમાર દાનાભાઈ જીવાભાઈ ગજંીવાર્ા, મેઇનરોર્ 3 ૫૨૮૧૭
૫૭૩૨૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા રમેશભાઈ મલળજીભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૮૨૬
૫૮૨૭૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોલકંી ગોમાલભાઈ અમલભાઈ ગજંીવાર્ા 2 ૫૨૮૩૫
૫૩૨૭૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગોહલે મોંઘીબેન આંબાભાઈ ગજંીવાર્ા 1 ૫૨૮૨૪
૫૭૩૪૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા હરીભાઈ કહરાભાઈ ગજંીવાર્ા શેરી-26, પીટીસી મે. રોર્ 4 ૫૨૮૨૩
૫૭૩૨૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા રમેશભાઈ હરીભાઈ ગજંીવાર્ા શેરી ન.ં26 4 ૫૨૮૨૨
૫૩૧૧૨ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા ગાધક્કાવાલા અમીન હલબીલભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 6 ૫૬૪૦૭
૫૩૭૫૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા જેતાલી વીરજીભાઈ શામજીભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૮૨૦
૫૩૩૭૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા ઘાર્વી પ્રવવણભાઈ નાથાભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૮૧૯
૫૭૬૭૫ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા રાઉમા આયસાબેન ર્લમાભાઈ શ્રમ જીવી સો.સા 2 ૫૬૪૪૦
૫૬૯૯૮ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા લેઘા હનીફભાઈ અબ્દલલભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 4 ૫૬૪૧૨
૫૭૭૧૮ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા સલમરા બાબલભાઈ તૈયબભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 6 ૫૬૩૯૧
૫૮૫૧૩ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા હલરેશી સીદીભાઈ અલીભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 3 ૫૬૪૧૩
૫૮૫૦૫ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા હરેનજા સબીરભાઈ કાસમભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 4 ૫૬૪૧૪
૫૨૩૨૭ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા અજેરજા રફીકભાઈ કાસમભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 6 ૫૬૪૧૫
૫૨૭૨૧ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા કાદરી ઇસ્માઇલભાઈ ઉમરમીયા શ્રમ જીવી સો.સા 4 ૫૬૪૧૬
૫૩૭૬૫ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા જબમલક આસીફ સીદીભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 5 ૫૬૪૧૭
૫૬૧૩૪ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા મકવાણા હલીમાબેન સીદીભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 1 ૫૬૪૧૮
૫૭૭૦૯ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા સલમરા આમદ ઇબ્રાહીમ ભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 3 ૫૬૪૨૯
૫૩૬૯૧ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા છાપરા કકશોરભાઈ શામજીભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 2 ૫૬૪૨૦
૫૬૬૨૩ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા રાઉમા અમીનાબેન ઓસમાણભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 1 ૫૬૪૧૧
૫૮૨૦૭ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા સોરા ઇબ્રાકહમભાઈ ખમીશાભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 7 ૫૬૪૨૨
૫૭૭૪૦ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા સૈયદ અબ્દલલભાઈ બાબલભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 3 ૫૬૪૨૩
૫૬૬૯૩ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા રાજાવાઢા અમીનભાઈ મલસાભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 2 ૫૬૪૨૪
૫૮૩૭૬ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા સોલકી રમજાનભાઈ બાબલભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 4 ૫૬૪૨૫
૫૫૪૯૮ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા બેબીમ રફીકભાઈ મેહલબબભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 4 ૫૬૪૨૬



૫૫૪૯૭ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા બેબીમ મહબેલબભાઈ ગલલાબભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 2 ૫૬૪૨૭
૫૪૧૩૯ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા ઠેબા ર્લસબભાઈ અબલભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 4 ૫૬૪૨૮
૫૨૭૧૯ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા કાદરી અશરફ શૈયદભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 4 ૫૬૪૦૨
૫૭૬૧૮ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા શીપાઇ કાદરખાન સમસેરખાન શ્રમ જીવી સો.સા 5 ૫૬૪૦૦
૫૮૦૭૯ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા વસપાઇ સલીમખાન શમશેરખાન શ્રમ જીવી સો.સા 5 ૫૬૪૧૯
૫૮૪૮૭ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા હરેેજા કાસમભાઈ વલલભીભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 2 ૫૬૩૯૪
૫૭૬૮૧ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા સધંી હબીબ વલીમહમંદ શ્રમ જીવી સો.સા 6 ૫૬૩૯૫
૫૬૬૩૬ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા રાઉમા નલરમામદં ઇસ્માઇલભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 5 ૫૬૩૯૬
૫૭૪૯૨ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા શેતા ઇમ્તીયાજ ઉશ્માનભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 6 ૫૬૩૯૭
૫૫૪૯૫ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા બેબીમ જશીનાબેન ઇમ્બાલભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 3 ૫૬૩૯૮
૫૬૩૦૦ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા મલેક આશલબેન અચ્ચલભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 2 ૫૬૩૯૯
૫૭૮૬૭ ૧૭ ફારલકીસોસા સ્વેતા સતારભાઈ અલીભાઇ ફારૂકી સો.સા 5 ૫૩૬૦૩
૫૪૨૨૦ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા ર્ાકોરા કાદરભાઈ અબ્દલલભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 4 ૫૬૪૧૦
૫૫૦૦૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરગીર પીઠલભાઈ મેરામભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૮૮૯
૫૩૩૬૯ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા ઘાચંી અસરફભાઈ રજાકભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 5 ૫૬૪૦૧
૫૪૫૪૫ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા દલ હારૂનભાઈ બોદાભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 4 ૫૬૩૯૨
૫૫૭૮૯ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા ભટ્ટી કરીમાભાઈ ઇબ્રાહીમભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 6 ૫૬૪૦૩
૫૬૩૧૭ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા મલલતાની અમીનભાઈ ગરફારભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 5 ૫૬૪૦૪
૫૩૦૪૮ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા ગલધક્કાવાલા ફારૂકભાઈ હબીબભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 6 ૫૬૪૦૫
૫૫૪૨૮ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા ફકીર હારમાશા જઆલશા શ્રમ જીવી સો.સા 2 ૫૬૪૩૨
૫૭૮૬૫ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા સલોન હાસમભાઈ આદમભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 5 ૫૬૪૦૬
૫૫૫૨૬ ૧૭ ભગવતી સો.સા બેલીમ જેબલનબેન અહમેદભાઇ ભગવતી સો.સા 5 ૫૩૮૨૮
૫૬૦૧૬ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા મકવાણા ફાતમાબેન સીદીભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 1 ૫૬૪૨૧
૫૩૧૦૯ ૧૭ લાખાજીરાજ ગાગંાણી મગનભાઈ મોતીભાઇ લાખાજીરાજ શ્રમ જીવી સો.સા 4 ૫૬૩૫૬
૫૭૯૯૨ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા સાભરા મહશેભાઈ જેન્દ્તીભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 3 ૫૬૪૦૮
૫૭૯૯૩ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા સાભરા મહશેભાઈ હરેશભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 3 ૫૬૪૦૯
૫૭૯૯૧ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા સાભરા દેવરાજભાઈ જેન્દ્તીભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 4 ૫૬૩૯૩
૫૭૯૯૦ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા સાભરા અશોકભાઈ શામજીભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 4 ૫૬૪૩૧
૫૭૫૨૦ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા શાપરા શામજીભાઈ ખીમજીભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 2 ૫૬૪૪૪
૫૨૬૪૪ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા કેલા હારૂન કાસમ શ્રમ જીવી સો.સા 2 ૫૬૪૪૨
૫૫૪૯૬ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા બેબીમ મહબેલબભાઈ ઉમરભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 2 ૫૬૪૪૧
૫૬૫૭૮ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા રાઉમા ઇશાકભાઈ વલીમામદભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 6 ૫૬૪૩૯
૫૬૫૭૯ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા રાઉમા ગફારભાઈ રાણાભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 4 ૫૬૪૩૮
૫૬૫૮૦ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા રઉમા રફીકભાઈ ઇબ્રાહીમભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 5 ૫૬૪૩૭
૫૭૫૭૨ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા શાહમદાર નલરશાભાઈ રહમેાનભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 5 ૫૬૪૩૦
૫૨૯૮૩ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા ખોખર શાકહલભાઈ રસલલભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 4 ૫૬૪૩૫
૫૭૪૯૩ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા શેતા ગફારભાઈ અલીભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 4 ૫૬૪૪૫
૫૫૭૮૬ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા ભટ્ટી ઇનલષભાઈ આલમભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 4 ૫૬૪૩૪
૫૨૬૩૧ ૧૭ મનહર સો.સા કલરેશી યલન લષભાઈ રહમેાનભાઇ મનહર સો.સા 5 ૫૫૨૯૭
૫૩૭૩૯ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા ર્લણા આફતાફ સલીમભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 4 ૫૬૪૩૩
૫૨૬૨૬ ૧૭ શ્રમ જીવી સો.સા કલરેશી કદલાવર મહમદભાઇ શ્રમ જીવી સો.સા 6 ૫૬૪૩૬
૫૩૧૫૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગોંર્લીયા સતંરામ રાજારામ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૮૭૧
૫૭૭૦૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા સભાર્ રેવાભાઈ વારાભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૯૨૬
૫૬૧૬૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા મલછર્ીયા પલજાભાઈ ભલરાભાઇ ગજંીવાર્ા 3 ૫૨૯૨૫
૫૬૨૭૧ ૧૭ ભગવતી સો.સા મેર મહમદભાઈ નલરાભાઇ ભગવતી સો.સા 4 ૫૩૮૩૩
૫૬૫૩૫ ૧૭ ભગવતી સો.સા મોસાણી મીઠાભાઈ વીજલભાઇ ભગવતી સો.સા 5 ૫૩૮૩૨
૫૪૧૪૬ ૧૭ ભગવતી સો.સા ઠેબા ઇબ્રાકહમભાઈ મીઠલભાઇ ભગવતી સો.સા 5 ૫૩૮૩૧
૫૬૫૨૧ ૧૭ ગલજરાત હા બોર્ડ મોરવાર્ીયા લતીફભાઈ મજીદભાઇ ગલજરાત હા.બોર્ડ 4 ૫૨૬૪૧
૫૪૭૭૩ ૧૭ ગલજરાત બોર્ડ વનમાવત પે્રવમલાબેન જયસલખભાઇ ગલજરાત બોર્ડ 4 ૫૨૬૩૯
૫૭૮૮૦ ૧૭ ગલજરાત બોર્ડ સહાવતી પ્રવવણચદં્ર મોહનલાલ ગલજરાત બોર્ડ 2 ૫૨૬૩૮
૫૪૪૦૨ ૧૭ કરધ્ધી વસધ્ધ્ધ સોસાયટી ઢોલકરયા ભીમજીભાઈ કેશાભાઇ રીધ્ધી સીધ્ધી સો.સા 4 ૫૬૨૮૮
૫૭૦૩૧ ૧૭ કરધ્ધી વસધ્ધ્ધ સોસાયટી લાહજેી હલસેનભાઈ મહમંદભાઇ રીધ્ધી સીધ્ધી સો.સા 5 ૫૬૨૮૫
૫૨૩૫૧ ૧૭ કરધ્ધી વસધ્ધ્ધ સોસાયટી અફતાની રસીદાબેન કાદરભાઇ રીધ્ધી સીધ્ધી સો.સા 1 ૫૬૨૯૦
૫૬૩૪૧ ૧૭ ગોકલલનગર મેવાર્ા હમેરાજ ગોવવદભાઇ ગોકલલ નગર 6 ૫૩૧૩૨
૫૫૬૦૮ ૧૭ ગોકલલનગર બામણીયા બાબલભાઈ દેવશીભાઇ ગોકલલનગર 2 ૫૩૧૩૧
૫૪૮૯૬ ૧૭ ગોકલલનગર પર્યંા પોલાભાઈ અરજણભાઇ ગોકલલનગર 1 ૫૩૧૩૯
૫૨૯૬૩ ૧૭ ગોકલલનગર ખાભાણીયા જસાભાઈ શામતભાઇ ગોકલલ નગર 6 ૫૩૧૪૦
૫૨૯૩૫ ૧૭ ગોકલલનગર ખાભબણયા ગભરલભાઈ સામતભાઇ ગોકલલ નગર 5 ૫૩૧૩૪
૫૬૬૦૩ ૧૭ ગોકલલનગર રબારી ર્લગાભાઈ કાનાભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૧૩૭
૫૩૧૫૦ ૧૭ ગોકલલનગર ગોર્લીયા રઘલરામ મલળદાસભાઇ ગોકલલ નગર 6 ૫૩૧૩૦
૫૮૫૦૩ ૧૭ ગોકલલનગર હરણા બેચરભાઈ રૂપાભાઇ ગોકલલ નગર 7 ૫૩૧૩૫
૫૮૪૬૯ ૧૭ ગોકલલનગર હણ રૂપાભાઈ મોતીભાઇ ગોકલલનગર 7 ૫૩૧૪૧
૫૩૯૦૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા જાદવ શનાભાઈ બીનલભાઇ ગજંીવાર્ા 6 ૫૨૯૨૪
૫૫૪૯૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા બથવાર હરેશભાઈ ચનાભાઇ ગજંીવાર્ા 6 ૫૨૯૨૩
૫૫૪૮૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા બથવાર મલળજીભાઈ નાથાભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૯૨૨
૫૬૧૭૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા મલછર્ીયા માધંાભાઈ ભલરાભાઇ ગજંીવાર્ા 3 ૫૨૯૨૧
૫૬૧૭૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા મલછર્ીયા પે્રમજાભાઈ મોઘાભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૯૨૦
૫૫૪૮૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા બથવાર લાલજીભાઈ કરશનભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૯૧૦
૫૩૮૪૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા જાદવ અવશ્વનભાઈ મનજીભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૯૧૮
૫૫૪૮૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા બથવાર બાવાભાઈ દેવાભાઇ ગજંીવાર્ા 3 ૫૨૯૨૭
૫૩૮૮૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા જાદવ મનજીભાઈ ગોવવદભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૯૧૬
૫૩૮૯૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા જાદવ મોહનભાઈ ગોવવદભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૯૧૫
૫૭૩૨૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા માવજીભાઈ રામજીભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૯૧૪
૫૪૬૬૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા ધોળકકયા રમેશભાઈ ભીમાભાઇ ગજંીવાર્ા 3 ૫૨૯૧૩



૫૫૩૨૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા પાર્લીયા જેનીભાઈ મગંાભાઇ ગજંીવાર્ો 5 ૫૨૯૧૨
૫૩૭૩૨ ૧૭ ભગવતી સો.સા ર્લણેજા સલલેમાન ઇલકભાઇ ભગવતી સો.સા 5 ૫૩૮૨૯
૫૪૩૯૮ ૧૭ ભગવતી સો.સા ઢાપા લખમણભાઈ બાબલભાઇ ભગવતી સો.સા 2 ૫૩૮૩૪
૫૬૯૪૯ ૧૭ ભગવતી સો.સા રાસલીયા રહીમભાઈ પીરૂભાઇ ભગવતી સો.સા 4 ૫૩૮૩૦
૫૩૯૦૮ ૧૭ ગલજરાત બોર્ડ જાનાણી કકશોરભાઈ રામભાઇ ગલજરાત બોર્ડ 4 ૫૨૬૪૦
૫૩૬૯૦ ૧૭ ગલજરાત હા બોર્ડ છાટબાર સરસ્વતીબેન છામજીભાઇ ગલજરાત હા બોર્ડ 1 ૫૨૬૪૩
૫૩૭૩૬ ૧૭ કરધ્ધી વસધ્ધ્ધ સોસાયટી ર્લણેજા હબીબભાઈ ર્લમાભાઇ રીધ્ધી સીધ્ધી સો.સા 4 ૫૬૨૭૪
૫૪૨૭૯ ૧૭ ગલજરાત હા બોર્ડ ર્ાભી નાથાભાઈ નાનજીભાઇ ગલજરાત હા બોર્ડ 5 ૫૨૬૪૨
૫૭૭૨૧ ૧૭ કરધ્ધી વસધ્ધ્ધ સોસાયટી સમા અબ્દલલભાઈ હાસમભાઇ રીધ્ધી સીધ્ધી સો.સા 4 ૫૬૨૭૩
૫૫૩૩૯ ૧૭ કરધ્ધી વસધ્ધ્ધ સોસાયટી પાનવા રહીમશા કાશમશા રીધ્ધી સીધ્ધી સો.સા 4 ૫૬૨૮૯
૫૬૨૩૬ ૧૭ કરધ્ધી વસધ્ધ્ધ સોસાયટી મલનેરા ઝેબલનબેન ઇસ્માઇલભાઇ રીધ્ધી સીધ્ધી સો.સા 2 ૫૬૨૭૮
૫૬૨૩૫ ૧૭ કરધ્ધી વસધ્ધ્ધ સોસાયટી મલનેરા અજીતભાઈ ઇસ્માઇલભાઇ રીધ્ધી સીધ્ધી સો.સા 5 ૫૬૨૭૫
૫૭૦૩૦ ૧૭ કરધ્ધી વસધ્ધ્ધ સોસાયટી લાહજેી આયશાબેન અલીભાઇ રીધ્ધી સીધ્ધી સો.સા 1 ૫૬૨૭૭
૫૫૬૦૩ ૧૭ ગોકલલનગર બાભંવા બાબલભાઈ પોલાભાઇ ગોકલલ નગર 5 ૫૩૧૪૨
૫૫૪૬૧ ૧૭ ગોકલલનગર બજંાણીયા બાબલભાઈ મગનભાઇ ગોકલલ નગર 2 ૫૩૧૪૩
૫૪૭૭૫ ૧૭ ગોકલલનગર વનમાવત ભગવાનદાસ લાલદાસ ગોકલલ નગર 7 ૫૩૧૪૪
૫૪૧૯૪ ૧૭ ગોકલલનગર હણ માલસલરભાઈ દેવાયતભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૧૪૫
૫૬૦૨૩ ૧૭ ગોકલલનગર મકવાણા બીજલભાઈ રેવાભાઇ ગોકલલ નગર 2 ૫૩૧૫૩
૫૮૪૬૮ ૧૭ ગોકલલનગર હણ માત્રાભાઈ દેવાપત્રાભાઇ ગોકલલનગર 4 ૫૩૧૪૬
૫૩૩૭૮ ૧૭ ગોકલલનગર ધીયર્ જગદીશભાઈ ભલરાભાઇ ગોકલલનગર 5 ૫૩૧૩૮
૫૨૩૮૦ ૧૭ ગોકલલનગર આલ જીવાભાઈ નાથાભાઇ ગોકલલ નગર 6 ૫૩૧૪૭
૫૨૭૬૯ ૧૭ ગોકલલનગર કારેઠા રૂપાબેન લીબાભાઇ ગોકલલ નગર 1 ૫૩૧૪૮
૫૨૫૨૭ ૧૭ ગોકલલનગર કટાકરયા ગોપાલભાઈ ખટાઉભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૧૪૯
૫૩૧૪૯ ૧૭ ગોકલલનગર ગોર્લીયા મલક્તાબેન પરશલરામભાઇ ગોકલલનગર 1 ૫૩૧૫૦
૫૬૨૧૯ ૧૭ ગોકલલનગર મલધંવા કાળુભાઈ હમીરભાઇ ગોકલલનગર 6 ૫૩૧૫૧
૫૭૨૫૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા વરણ ભરતભાઈ કેશલભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૯૧૧
૫૬૧૬૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા મલછર્ીયા જ્યતંીભાઈ પલજાભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૯૩૬
૫૩૬૧૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા ચૌહાણ મહશેભાઈ ચનાભાઇ ગજંીવાર્ 4 ૫૨૯૩૮
૫૩૬૫૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા ચૌહાણ શામજીભાઈ સીઘાભાઇ ગજંીવાર્ા 7 ૫૨૯૧૯
૫૫૨૩૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરમાર શાન્દ્તાબેન પે્રમજીભાઈ ગજંીવાર્ા 1 ૫૨૯૪૪
૫૩૯૧૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા જાપર્ીયા ઉજીબેન દેવાભાઇ ગજંીવાર્ા 1 ૫૨૯૪૩
૫૩૬૮૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા છૈયા ભાનલભાઈ દાદલભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૯૪૦
૫૩૭૮૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા જલાપરા નાથાભાઈ જાદવભાઇ ગજંીવાર્ા 6 ૫૨૯૨૮
૫૪૫૮૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા દાણીધારીયા કાળીદાસ ભાણદાસ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૯૩૭
૫૭૪૯૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા શેખા અબ્દલલભાઈ આહમદભાઇ ગજંીવાર્ા 6 ૫૨૯૩૪
૫૭૪૫૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા શેખ અયલબભાઈ આજાદભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૯૩૩
૫૩૪૨૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા ચાપરા સોમાભાઈ બબજલભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૯૩૧
૫૩૮૯૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા જાદવ વલલભભાઈ કરશનભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૯૩૦
૫૭૪૧૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાળા કમલબા જાગલભાઇ ગજંીવાર્ા 2 ૫૨૯૨૯
૫૨૭૪૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા કાપર્ી લીલાબેન લક્ષ્મીદાસ ગજંીવાર્ા 1 ૫૨૯૦૮
૫૭૦૩૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા બલબર્ીયા ગોવવિંદભાઈ રામજીભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૮૮૦
૫૬૬૧૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા રવવપા બાબલભાઈ કાળાભાઇ ગજંીવાર્ા 3 ૫૨૯૧૭
૫૬૪૫૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા માલકીયા મોહનભાઈ ટપલભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૮૮૮
૫૬૪૫૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા માલકીયા પે્રમજીભાઈ ઘનજીભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૮૮૭
૫૪૨૯૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા ર્ાભી મનસલખભાઈ વશરામભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૮૮૬
૫૬૪૭૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા વમયાત્રા કકશોરભાઈ શામતભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૮૮૪
૫૨૭૧૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા કાતરીયા અશોકભાઈ રધલભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૮૮૩
૫૬૭૫૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાઠોર્ દેવાયતભાઈ વાલાભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૮૭૩
૫૪૬૫૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા ધાવલ રામકલભાઈ લખધીરભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૮૮૧
૧૦૨૩૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરમાર શવનભાઈ રમેશભાઇ ગજંીવાર્ા 6 ૯૩૯૪
૫૪૨૫૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા ર્ાભી કાળાભાઈ હલકાભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૮૯૦
૫૭૮૮૬ ૧૭ મફતીયલ સાકરીયા ગોગનાભાઈ સીવાભાઇ મફતીયલ 3 ૫૫૩૯૯
૫૭૯૦૮ ૧૭ ભાવનગર સાકરીયા શાતંાબેન ભીખાભાઇ ભાવનગર રોર્ 1 ૫૪૬૬૬
૫૩૧૩૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગોવાણી કાનજીભાઈ ગોરધનભાઇ ગજંીવાળો 8 ૫૨૮૯૮
૫૮૧૬૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોઢા જનકબા કનલબા ગજીવાળો 1 ૫૨૮૭૭
૫૭૨૯૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા કાનજીભાઈ સામજીભાઇ ગજીવાર્ો 1 ૫૨૮૭૬
૫૨૪૫૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા ખફી અલતાફભાઈ હાસમભાઇ ગજંીવાળો 5 ૫૨૮૭૫
૫૭૮૭૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા સલસર મામદભાઈ કાસમભાઇ ગજીવાળો 4 ૫૨૮૭૪
૫૭૯૧૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા સાગઠીયા નારણભાઈ કહરાભાઇ ગજીવાળો 5 ૫૨૮૯૯
૫૮૩૦૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોલકી દલદાભાઈ મગંાભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૯૦૧
૫૫૪૮૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા બથવાર દલાભાઈ ચનાભાઇ ગજંીવાર્ા 3 ૫૨૮૮૨
૫૫૪૮૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા બથવાર મેરૂરભાઈ દલાભાઇ ગજંીવાળો 5 ૫૨૯૦૭
૫૭૨૯૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા કરશનભાઈ સોમાભાઇ ગજીવાળો 5 ૫૨૯૦૬
૫૫૪૯૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા બથવાર વાલજીભાઈ સોમાભાઇ ગજંીવાળો 3 ૫૨૯૦૫
૫૮૩૫૬ ૧૭ મફતીયલ સોલકી મલકેશભાઈ રામજીભાઇ મફતીયલ 3 ૫૫૪૦૮
૫૫૧૨૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરમાર નરેશભાઈ નથલભાઇ ગજંીવાળો 5 ૫૨૯૦૪
૫૫૧૨૬ ૧૭ મફતીયલ પરમાર નારણભાઈ દાનાભાઇ મફતીયલ 5 ૫૫૪૧૪
૫૩૯૪૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા જીજરીયા બટલકભાઈ દામજીભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૯૦૨
૫૩૩૦૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગોકહલ મયલરભાઈ આબાભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૮૯૧
૫૩૮૪૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા જાર્ાં વશરામભાઈ નાથાભાઇ ગજંીવાર્ા 6 ૫૨૯૦૦
૫૭૩૨૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા રમેશભાઈ રવજીભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૯૦૯
૫૭૮૯૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા સાકરીયા પરેશભાઈ નાનજીભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૭૭૬
૫૬૨૬૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા મેર ધરમશીભાઈ કર્વાભાઇ ગજંીવાર્ા 2 ૫૨૮૯૭
૫૫૮૮૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા ભાલારા કરશનભાઈ ભગાભાઇ ગજંીવાર્ા 2 ૫૨૮૧૮



૫૩૯૬૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા જોગરાણા પોલાભાઈ છગનભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૮૯૪
૫૩૯૦૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા જાદવ વશવજીભાઈ પોપટભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૮૯૩
૫૮૨૭૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોલકી ખમીજીભાઈ માથાભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૮૯૨
૫૭૪૧૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાળા જીલલાભાઈ જેઠાભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૯૪૫
૫૭૪૧૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાળા જગાભાઈ જેઠાભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૭૮૦
૫૭૪૧૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાળા નથલભાઈ લક્ષ્મણભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૭૦૨
૫૮૨૯૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોલકી જગદીશભાઈ વશરામભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૭૦૧
૫૫૯૪૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા મકવાણા ગોરધનભાઈ પે્રમજીભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૭૦૦
૫૫૦૫૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરમાર કાળુભાઈ લક્ષ્મણભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૬૯૯
૫૪૦૯૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા ઝાલા રમેશભાઈ ધીરૂભાઇ ગજંીવાર્ા 7 ૫૨૬૯૮
૫૪૦૬૩ ૧૭ આજીનગર ઝાલા ગજેન્દ્દ્રવસિંહ ભરતવસિંહ આજીનગર ૩ ૫૨૩૫૮
૫૪૦૯૪ ૧૭ આજીનગર ઝાલા વવલાસબા ભરતભાઇ આજીનગર 3 1 ૫૨૩૫૯
૫૫૪૫૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા બગદળીયા ધરમવસગ ભીખલભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૬૯૭
૫૨૯૯૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગગંાણી કરશનભાઈ રાઘવભાઇ ગજંીવાર્ા 7 ૫૨૬૯૬
૫૩૧૧૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગાગાણી રમેશભાઈ રામજીભાઇ ગજંીવાર્ા 3 ૫૨૬૮૬
૫૩૯૦૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા જંાદા ધનજીભાઈ નરશીભાઇ ગજંીવાર્ો 4 ૫૨૬૯૪
૫૪૭૯૦ ૧૭ મફતીયલ થઇમ નલરમામદ ર્લસબભાઇ મફતીયલં 2 ૫૫૪૧૨
૫૪૭૯૧ ૧૭ ભાવનગર પેઇમ મલમતાઝબેન ગલરમામદ ભાવનગર 1 ૫૪૬૬૫
૫૮૩૧૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોલકી નાથાલાલ છગનલાલ ગજંીવાળો 7 ૫૨૭૦૩
૫૮૨૫૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોલકંી કેશવભાઈ છગનભાઇ ગજંીવાળો 6 ૫૨૬૯૨
૫૫૨૫૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરમાર હરીભાઈ સલરાભાઇ ગજંીવાર્ 4 ૫૨૬૯૧
૫૭૩૧૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા અમરબેન બચલભાઈ ગજીવાળો 1 ૫૨૬૯૦
૫૭૩૪૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા હરીભાઈ હરીશભાઇ ગજીવાળો 4 ૫૨૬૮૯
૫૭૩૨૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા રમેશભાઈ હકરભાઇ ગજંીવાળો 4 ૫૨૬૮૮
૫૭૨૮૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા અરવવિંદભાઈ હકરભાઇ ગજંીવાર્ો 3 ૫૨૭૧૧
૫૨૮૮૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા ખેતકરયા કહરાભાઈ શામતભાઇ ગજીવાળો 5 ૫૨૬૯૩
૫૨૮૮૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા ખેતરીયા અતલલભાઈ કહરાભાઇ ગજીવાળો 3 ૫૨૬૯૫
૫૩૫૯૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા ચૌહાણ બીપીનભાઈ પલજાભાઇ ગજંીવાર્ો 4 ૫૨૭૨૦
૫૭૯૧૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા સાગઠીયા બાબલભાઈ ખીમાભાઇ ગજંીવાળો 4 ૫૨૭૧૯
૫૬૦૧૩ ૧૭ મફતીયલ મકવાણા પીતાબરંભાઈ જીવાભાઇ મફતીયલ 2 ૫૫૪૦૦
૫૮૦૧૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા સારદીયા શાન્દ્તાબેન વાલજીભાઇ ગજીવાર્ા 1 ૫૨૭૧૮
૫૬૦૯૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા મકવાણા વશરામભાઈ ખીમાભાઇ ગજીવાર્ા 6 ૫૨૭૧૭
૫૮૩૯૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોલકી રાર્લભાઈ મનલભાઇ ગજીવાર્ા 5 ૫૨૭૧૬
૫૩૮૮૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા જાદવ ભરતભાઈ તલલશીભાઇ ગજીવાર્ા 4 ૫૨૭૧૫
૫૮૩૭૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોલકી રૂક્ષમણીબેન મનસલખભાઇ ગજીવાર્ા 1 ૫૨૭૧૪
૫૩૮૮૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા જાદવ મગનભાઈ દેવજીભાઇ ગજીવાર્ા 4 ૫૨૭૦૪
૫૨૬૦૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા કલમરખાણીયા સોમાભાઈ કરમશીભાઇ ગજીવાર્ા 7 ૫૨૭૧૨
૫૩૧૫૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગોર્લીયા સવીતાબેન મોહનદાસ ગજીવાર્ા 1 ૫૨૭૨૧
૫૩૧૪૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગોર્લીયા નરમલભાઈ મોહનભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૭૧૦
૫૨૪૫૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા એઘાણી અશોકભાઈ લીંબાભાઇ ગજીવાર્ા 4 ૫૨૭૦૮
૫૬૫૧૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા મોરવાર્ીયા ગોરધનભાઈ જેરામભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૭૦૭
૫૪૬૬૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા ધોળકીયા ગોરધનભાઈ સોર્ાભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૭૦૬
૫૫૯૦૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા ભોજાણી કેશલભાઈ પલનાભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૭૦૫
૫૬૬૧૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા રવવ સાહબે લાભલબેન પ્રભાદાસભાઇ ગજંીવાર્ા 1 ૫૨૬૮૩
૫૩૧૩૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગોર્બલયા લાભલબેન પ્રભલદાસભાઇ ગજીવાર્ા 1 ૫૨૬૬૭
૫૨૭૦૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા કાટારીયા ભનાભાઈ મોહનભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૬૬૬
૫૪૨૪૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા ર્ાભી અમરશીભાઈ ભલાબેન ગજંીવાર્ા 7 ૫૨૬૬૫
૫૪૨૮૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા ર્ાભી પાચંાભાઈ ભલાભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૬૬૮
૫૭૩૩૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા વાલજીભાઈ ભીખાભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૬૬૪
૫૪૨૫૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા ર્ાભી ઉકાભાઈ મોતીભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૬૬૩
૫૪૫૯૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા દાદલ કાળુભાઈ રામભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૬૬૧
૫૭૮૯૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા સાકરીયા બચલભાઈ દેવશીભાઇ ગજંીવાર્ા 2 ૫૨૬૬૦
૫૭૩૪૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘાણી લીલાબેન નરસીભાઇ ગજંીવાર્ા 2 ૫૨૬૫૯
૫૩૧૦૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગાગંાણી બાબલભાઈ ગગજીભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૬૫૮
૫૪૦૪૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા ઝાપર્ીયા વાલજીભાઈ આંબાભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૬૫૭
૫૬૩૫૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા મેવાસીયા દેવરાજભાઈ રણછોર્ભાઇ ગજીવાર્ા 4 ૫૨૬૫૬
૫૬૭૩૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાઠોર્ છગનભાઈ પલનાભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૬૭૮
૫૫૧૫૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરમાર ભીખલભાઈ જીવણભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૬૮૪
૫૨૭૯૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા કાલરીયા ભરતભાઈ કાળુભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૬૭૬
૫૨૭૯૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા કાલરીયા સગં્રામભાઈ પોપટભાઇ ગજંીવાર્ા 6 ૫૨૬૮૨
૫૬૩૪૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા મેવાસીયા ઉકાભાઈ લક્ષ્મણભાઇ ગજંીવાર્ા 2 ૫૨૬૮૦
૫૫૦૮૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરમાર જ્યતંીભાઈ પે્રમજીભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૬૭૯
૫૨૮૫૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા મેવાસીયા વીનલભાઈ ઉકાભાઇ ગજંીવાર્ા 6 ૫૨૬૬૯
૫૩૫૬૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા ચૌહાણ ગોવવિંદભાઈ કદવશીભાઇ ગજંીવાર્ા 2 ૫૨૬૭૭
૫૩૫૭૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા ચૌહાણ કદપકભાઈ ગોવીદભાઇ ગજંીવાર્ા 6 ૫૨૬૮૫
૫૩૫૯૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા ચૌહાણ ભરતભાઈ ગોવવદભાઇ ગજંીવાર્ા 6 ૫૨૬૭૫
૫૮૨૧૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોરાણી ગોવવિંદભાઈ નરશીભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૬૭૪
૫૮૪૫૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોહાણી નરશીભાઈ ગગજીભાઇ ગજંીવાર્ા 2 ૫૨૬૭૩
૫૭૪૦૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાલાણી ગોરધનભાઈ કાળુભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૬૭૨
૫૫૨૫૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરમાર હષાડબેન મનજીભાઇ ગજંીવાર્ો 3 ૫૨૬૭૧
૫૫૪૭૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા બથવાર અર્લ ડનભાઈ કરશનભાઇ ગજંીવાળો 5 ૫૨૬૭૦
૫૨૯૭૪ ૧૭ મફતીયલ ખીમસલરીયા ખોર્ાભાઈ ભીમાભાઇ મફતીયલ 4 ૫૫૩૯૨
૫૫૪૭૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા બથવાર કેશરબેન કરશનભાઇ ગજંીવાળો 1 ૫૨૭૨૩
૫૫૪૮૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા બથવાર કદપકભાઈ કરશનભાઇ ગજીવાળો 3 ૫૨૭૭૭



૫૮૨૭૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોલકી ગોવવિંદભાઈ વાલજીભાઇ ગજંીવાળો 5 ૫૨૭૦૯
૫૮૧૭૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોતઇ તેજાભાઈ ભીખાભાઇ ગજીવાળો 4 ૫૨૭૭૫
૫૮૦૨૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા સારેસા પે્રમજીભાઈ મણાભાઇ ગજંીવાર્ા 6 ૫૨૭૭૪
૫૮૦૧૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા સારેશા વશરામભાઈ મકાભાઇ ગજંીવાર્ા 7 ૫૨૭૭૩
૫૫૧૫૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરમાર મણીબેન ધમાભાઇ ગજીવાળો 3 ૫૨૭૭૨
૫૫૨૩૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરમાર શનાભાઈ ભીખાભાઇ ગજીવાળો 4 ૫૨૭૭૧
૫૬૩૫૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા મહતેા ભીખલભાઈ હરજીભાઇ ગજીવાર્ા 5 ૫૨૭૬૯
૫૭૮૯૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા સાકરીયા ધનજીભાઈ મોહનભાઇ ગજંીવાર્ા 2 ૫૨૭૭૮
૫૭૮૯૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા સાકરીયા બીજલભાઈ મોહનભાઇ ગજીવાર્ા 4 ૫૨૭૬૭
૫૫૭૫૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા બોરાલી હસમલખભાઈ અમરશીભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૭૬૬
૫૬૧૨૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા મકવાણા હમેતંભાઈ અમરશીભાઇ ગજીવાર્ા 4 ૫૨૭૬૫
૫૬૪૦૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા મારં્ાણી ધીરજલાલ તેજાભાઇ ગજીવાર્ા 5 ૫૨૭૬૪
૫૩૧૨૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગીર્ા વસ્તાભાઈ સાપાભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૭૬૩

૯૭૬૨ ૧૭
કલેકટર કચેરી પાછળ રલખર્ીયા 
કોલોની જાદવ રમેશભાઈ નાનભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૯૨૮૮

૫૫૮૦૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા ભટ્ટી મહશેભાઈ ગોવવદભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૭૬૨
૫૩૧૮૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગોવાળીયા મગંળભાઈ દેવાયતભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૭૮૭
૫૬૨૭૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા મેર વેલજીભાઈ રાયાભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૭૮૯
૫૪૨૨૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા ર્ાગંર ઘલસાભાઈ ખોર્ાભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૭૭૦
૫૭૯૦૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા સાકરીયા મનોજભાઈ મેરામભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૭૯૬
૫૭૩૯૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાયાતી કેશલભાઈ મેરામભાઇ ગજંીવાર્ા 7 ૫૨૭૯૫
૫૭૦૪૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા લીંબર્ીયા કાનાભાઈ રામજીભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૭૯૪
૫૩૯૨૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા જંાબલર્ીયા પરશોતમભાઈ અમરશીભાઇ ગજીવાર્ા 6 ૫૨૭૯૩
૫૭૦૪૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા લીબર્ીયા લક્ષ્મણભાઈ મનજીભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૭૯૧
૫૭૦૪૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા લીંબર્ીયા અશોકભાઈ લક્ષ્મણભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૭૯૦
૫૨૪૩૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા ઉનાવા ઉપરબેન બાબલભાઇ ગજંીવાર્ા 1 ૫૨૭૭૯
૫૭૯૪૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા સાપરા વશવલાલ કાળાભાઇ ગજંીવાર્ા 2 ૫૨૭૮૮
૫૮૨૭૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોલકી ખોર્ાભાઈ બચલભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૭૯૮
૫૬૭૧૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાઠોર્ કાનાભાઈ નાનાભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૭૮૫
૫૮૨૮૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોલકી ચનાભાઈ ઘલસાભાઇ ગજંીવાર્ા 2 ૫૨૭૮૪
૫૩૮૬૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા જાદવ છગનભાઈ દેવજીભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૭૮૩
૫૪૦૯૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા ઝાલા હમેતંભાઈ ધીરૂભાઇ ગજંીવાર્ા 6 ૫૨૭૮૨
૫૬૪૫૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા માલકીયા નારણભાઈ ટપલભાઇ ગજંીવાર્ા 6 ૫૨૭૮૧
૫૮૫૨૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા હરીયાલી જમનાદાસ કેશવલાલ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૭૫૧
૫૭૯૭૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા સાબરીયા ભરતભાઈ નરશીભાઇ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૭૩૯
૫૭૯૭૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા સાબરીયા નરસીભાઈ ગોકલલભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૭૩૮
૫૨૯૦૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા ખાચર નવકભાઈ આથાભાઇ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૭૩૭
૫૨૫૯૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા કલમરખાણી નાથીબેન નરશીભાઇ ગજંીવાર્ા 1 ૫૨૭૩૬
૫૨૬૦૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા કલમરખાણીયા રાજેસભાઈ નરશીભાઇ ગજીવાર્ા 5 ૫૨૭૩૫
૫૩૩૫૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા ઘલવાલીયા વેલજીભાઈ ધરમશીભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૭૩૪
૫૨૩૧૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા અજમેરી રહમેાનભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ગેજીવાર્ા 2 ૫૨૭૩૩
૫૫૬૧૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા બારૈયા ખોર્ાભાઈ જાદવભાઈ ગજંીવાર્ા મહાકાળી ચોક 4 ૫૨૭૨૨
૫૩૪૪૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા ચાવર્ા ગોવવિંદભાઈ પમાભાઈ ગજંીવાર્ા મફતીયા પરા 4 ૫૨૭૩૧
૫૨૮૮૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા ખેતરીયા ગોવવિંદભાઈ સામતભાઈ ગજંીવાર્ા ર્ો.બી.જી પરમાર સામે 6 ૫૨૭૪૦
૫૭૪૧૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાળા કદ્લબેન લાલજીભાઈ ગજંીવાર્ા મફતીયા પરા મહાકાળી ચોક 1 ૫૨૭૨૯
૫૩૨૮૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગોહલે વસ્તાભાઈ ગોવવિંદભાઈ ગજંીવાર્ા મફતીયા પરા મહાકાળી ચોક 1 ૫૨૭૨૮
૫૫૪૭૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા બથવાર અરજણભાઈ કરશનભાઈ ગજંીવાર્ા અજય કાસ્ટીગની બાર્લમાં 7 ૫૨૭૨૭
૫૭૯૧૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા સાગઠીયા ર્ાયાભાઈ પીઠાભાઈ ગજંીવાર્ા બજરંગ મકંદરની સામે 6 ૫૨૭૨૬
૫૩૨૫૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગોહલે બેચરભાઈ જીણાભાઈ ગજંીવાર્ા મહાકાળી ચોક 4 ૫૨૭૨૪
૫૫૫૭૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા બાબવાણી આમદભાઈ હમીરભાઈ ગજંીવાર્ા મફતીયા પરા 4 ૫૨૭૪૯
૫૫૮૮૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા ભાલારા શાતંાબેન ચનાભાઇ ગજંીવાર્ા મફતીયા પરા મહાકાળી ચોક 1 ૫૨૭૩૦
૫૩૭૨૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા ર્લણેજા કાસમભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ હૈદરીચોક 2 ૫૨૭૩૨
૫૩૨૪૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગોહલે નરેશભાઈ કેશલભાઈ ગજંીવાર્ા મહાકાળી ચોક 4 ૫૨૭૫૮
૫૫૦૯૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરમાર જશલબેન ચનાભાઈ ગજંીવાર્ા ચામલર્ા ચોક સામે 1 ૫૨૭૫૭
૫૫૭૦૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા બાવરીયા બાબલભાઈ નરસીભાઈ ગજંીવાર્ા ગોપાલ ર્ેરી પાસે 6 ૫૨૭૫૬
૫૭૩૬૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઢેર પે્રમજીભાઈ વાઘજીભાઈ ગજંીવાર્ા મહાકાળી ચોક 4 ૫૨૭૫૫
૫૨૬૧૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા કલરેશી આસીમભાઈ ભીખલભાઈ ગજંીવાર્ા મહાકાળી ચોક 5 ૫૨૭૫૪
૫૭૬૧૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા શીંગાળા ભરતભાઈ લાખાભાઈ ગજંીવાર્ા મહાકાળી ચોક 5 ૫૨૭૫૩
૫૩૨૩૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગોહૈલ અવશ્વનભાઈ બેચરભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૭૫૨
૫૬૭૨૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાઠોર્ કાળુભાઈ રહમેાનભાઈ ગજંીવાર્ા 2 ૫૨૭૪૧
૫૩૦૫૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગબદીય દીલીપભાઈ રાઘવભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૭૫૦
૫૨૯૮૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા ખોખર મજીતભાઈ રસલલભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૭૫૯
૫૨૯૮૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા ખોખર સલીમભાઈ રસલલભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૭૪૮
૫૩૬૨૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા ચૌહાણ રવજીભાઈ છોટાભાઈ ગજંીવાર્ા 2 ૫૨૭૪૭
૫૨૩૯૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા ઈટોલીયા કાળુભાઈ મોતીભાઈ ગજંીવાર્ા 3 ૫૨૭૪૬
૫૫૪૪૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા બલકેરા ઉસ્માનભાઈ મનીભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૭૪૫
૫૨૪૧૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા ઉતેરીયા દેવશીભાઈ બોથાભાઈ ગજંીવાર્ા મહાકાળી ચોક 2 ૫૨૭૪૪
૫૨૪૧૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા ઉતેરીયા કલરજીભાઈ દેવશીભાઈ ગજંીવાર્ા મહાકાળી ચોક 6 ૫૨૭૪૩
૫૩૧૦૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગલચર જોરામભાઈ મગદાનભાઈ ગજંીવાર્ા 2 ૫૨૭૪૨
૫૩૦૯૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગલચર જ્યતંીલાલ જોરામભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૮૯૬
૫૩૧૪૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગોર્લીયા જયસલખભાઈ રઘલરામભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૩૦૯૨
૫૮૫૧૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા હરીપાણી ઘનશ્યામ વવઠ્ઠલભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૩૦૫૯
૫૩૨૩૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગોહલે છગનભાઈ લાખાભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૩૦૬૦
૫૭૩૩૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા વાલજીભાઈ ભનાભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૩૦૬૧
૫૫૧૭૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરમાર મેહલરભાઈ કમાભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૩૦૬૨



૫૨૭૦૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાજપરા દીલીપભાઈ નરશીભાઈ ગજંીવાર્ા મહાકળીનલ ંમદંીર પાસે 6 ૫૩૦૬૫
૫૬૬૭૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાજપરા મગનભાઈ પે્રમજીભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૩૦૬૬
૫૬૬૭૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાજપરા પે્રમજીભાઈ તરસીભાઈ ગજંીવાર્ા 2 ૫૩૦૬૭
૫૪૫૧૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા દલધરેજીયા વવનલભાઈ મણીરામભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૩૦૬૮
૫૬૮૫૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાઠોર્ વાલજીભાઈ કરશનભાઈ ગજંીવાર્ા, ર્લણેજા પાન સામે 5 ૫૩૦૬૯
૫૨૪૪૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા ઉમરેટીયા દાઉદભાઈ ર્લસબભાઈ ગજંીવાર્ા મફતીયાપરા, સજંરી પાન પાસે 3 ૫૩૦૮૪
૫૫૫૫૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા બથવાર ભીમાભાઈ ચનાભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૩૦૭૧
૫૫૪૭૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા બથવાર કરશનભાઈ નામભાઈ ગજંીવાર્ા 3 ૫૩૦૫૮
૫૬૩૬૫ ૧૭ મફતીયલ મહલેાણી સહીનાબેન મેહબલબભાઈ મફતીયલ 5 ૫૫૪૧૧
૫૬૩૬૬ ૧૭ મફતીયલ મહલેાણી સોનલબેન બાદસાહખાન ગજંીવાળો 1 ૫૫૪૦૩
૫૪૨૭૬ ૧૭ મફતીયલ ર્ાભી નટલભાઈ બચલભાઈ ગજંીવાળો 5 ૫૫૪૦૯
૫૩૧૮૪ ૧૭ મફતીયલ ગોવાણી માવજીભાઈ તેજાભાઈ  ગજંીવાળા 3 ૫૫૪૧૫
૫૨૬૦૧ ૧૭ મફતીયલ કલમરખાણીયા લાલજીભાઈ વીરજીભાઈ ગજંીવાળો મફતીયલ 5 ૫૫૪૦૧
૫૨૫૭૬ ૧૭ મફતીયલ કેબાદલ અબ્દલલભાઈ ઈલયાશભાઈ ગજંીવાળો 5 ૫૫૪૧૦
૫૭૪૨૫ ૧૭ મફતીયલ વાસાણી અરજમભાઈ કેશાભાઈ ગજંીવાળો 2 ૫૫૪૦૭
૫૭૭૮૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા સરવૈયા જીણાભાઈ દેવાભાઈ ગજંીવાળો મફતીયલ 3 ૫૩૦૮૨
૫૭૮૮૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા સાકરીય સજંયભાઈ ધનજીભાઈ ગજંીવાળો 4 ૫૩૦૮૩
૫૩૧૦૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગાગાણી ઘનશ્યામભાઈ મોહનભાઈ ગજંીવાળો 5 ૫૩૦૪૫
૫૪૧૧૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા ટાકં અલલારખા અલીભાઈ ગજંીવાળો મફતીયલ 5 ૫૩૦૪૩
૫૮૧૮૮ ૧૭ મફતીયલ સોનારા રવલભાઈ માણાભાઈ ગજંીવાળો મફતીયલ 6 ૫૫૪૦૨
૫૮૧૨૮ ૧૭ મફતીયલ સીતારા હીરકલબેન સલરીંગભાઈ ગજંીવાળો 1 ૫૫૪૦૫
૫૨૯૧૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા ખાચર કમલબેન લાખાભાઈ મફતીયલ 4 ૫૩૦૩૫
૫૪૨૬૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા ર્ાભી જેરામભાઈ ભલાભાઈ ગજંીવાળો મફતીયલ 6 ૫૩૦૩૬
૫૭૯૧૦ ૧૭ મફતીયલ સાકરીયા હસંરાજ નાથાભાઈ મફતીયલં 5 ૫૫૪૦૬
૫૩૫૬૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા ચૌહાણ ચનં્દ્દ્રીકાબેન રામજીભાઈ ગજંીવાર્ા મફતીયલ 3 ૫૩૦૩૮
૫૫૪૮૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા બથવાર ચનાભાઈ સાકહલભાઈ ગજંીવાર્ા મહાકાળી ચોક 2 ૫૨૯૭૪
૫૫૯૪૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા મકવાણા ગોપાલભાઈ રામજીભાઈ ગજંીવાર્ા મહાકાળી ચોક 1 ૫૨૯૭૫
૫૬૧૦૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા મકવાણા વવજયભાઈ તેજાભાઈ ગજંીવાર્ા મહાકાળી ચોક 4 ૫૨૯૫૨
૫૬૧૧૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા મકવાણા સગરામભાઈ લીલાભાઈ ગજંીવાર્ા મહાકાળી ચોક 1 ૫૨૯૫૩
૫૬૩૧૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા મલલતાણી સલીમભાઈ ફીરોજભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૯૫૫
૫૨૩૨૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા અજમેરી સલીમભાઈ રહમેાનભાઈ ગેજીવાર્ા 4 ૫૨૯૬૭
૫૭૮૮૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા સાકરીયા છગનભાઈ ભીમાભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૯૫૭
૫૬૨૬૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા મેર જગદીશભાઈ નરશીભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૯૪૭
૫૫૯૭૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા મકવાણા જ્યતંીભાઈ સવચીભાઈ ગજંીવાર્ા 7 ૫૨૯૫૯
૫૩૮૪૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા જાર્ા લવકાભાઈ લઘરાભાઈ ગજંીવાર્ા 7 ૫૨૯૬૦
૫૬૨૭૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા મેર રાજેશભાઈ મનજીભાઈ ગજંીવાર્ા 66 નં 4 ૫૨૯૬૧
૫૬૩૭૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા માકંોળા નસીમબેન ફીરોજભાઈ ગજંીવાર્ા 2 ૫૨૯૬૨
૫૮૨૦૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોરઠીયા ઈસ્માઈલભાઈ કાસમભાઈ ગજંીવાર્ા 6 ૫૨૯૬૪
૫૫૯૩૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા મકવાણા કાનજીભાઈ મગંાભાઈ ગજંીવાર્ા 3 ૫૨૯૬૫
૫૫૪૦૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા પીપરીયા સલરેશભાઈ મોહનભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૯૯૦
૫૫૭૧૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા બાવરીયા સલરેશભાઈ બચલભાઈ ગજંીવાર્ા, મહાકાળી ચોક, ચામલરં્ા 4 ૫૨૯૪૮
૫૭૩૨૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા રંભાબેન જાદવભાઈ ગજંીવાર્ા 1 ૫૨૯૭૯
૫૪૫૭૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા દેસાણી રાજારામભાઈ અમરદાસ ગજંીવાર્ા 4 ૫૩૦૧૧
૫૨૭૯૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા કાલરીયા રઘલભાઈ જેતાભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૩૦૧૩
૫૭૭૮૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા સરવૈયા ભલપતભાઈ જીણાભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૩૦૧૫
૫૩૨૬૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગોહલે ભરતભાઈ પાચાભાઈ ગજંીવાર્ા મફતીયા પરા 4 ૫૩૦૧૬
૫૭૩૧૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા બાબલભાઈ ભનાભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૩૦૧૮
૫૫૦૪૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરમાર કરશનભાઈ વશરામભાઈ ગજંીવાર્ા 3 ૫૩૦૩૦
૫૭૦૬૭ ૧૭ મફતીયલ વઝકાળી છગનભાઈ ચનાભાઈ ગજંીવાળો 5 ૫૫૪૧૬
૫૪૩૧૧ ૧૭ મફતીયલ ર્ાભી સોમાજીભાઈ નાનજીભાઈ ગજંીવાળો 7 ૫૫૩૯૮
૫૫૩૦૫ ૧૭ મફતીયલ પસંારીયા હસંરાજભાઈ છગનભાઈ ગજંીવાળો મફતીયલ 5 ૫૫૪૧૩
૫૬૨૬૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા મેર જાદવભાઈ કલવરાભાઈ ગજંીવાળો 4 ૫૩૦૨૬
૫૭૯૭૭ ૧૭ મફતીયલ સાબરીયા સામતભાઈ ગોકળભાઈ ગજંીવાર્ો 7 ૫૫૩૯૫
૫૩૫૭૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા ચૌહાણ જોસનાબેન નાવીનભાઈ મફતીયલ ગજંીવાળો 4 ૫૩૦૨૮
૫૩૫૬૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા ચૌહાણ ગીરધરભાઈ કરશનભાઈ ગજંીવાળો 3 ૫૩૦૨૯
૫૫૦૭૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરમાર ચોથાભાઈ દાનાભાઈ મફતીયલ ગજંીવાળો 5 ૫૩૦૦૦
૫૫૯૮૯ ૧૭ મફતીયલ મકવાણા કદનેશભાઈ બીજલભાઈ મફતીયલ 5 ૫૫૩૯૩
૫૮૧૭૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોતકી અશોકભાઈ મોહનભાઈ ગજંીવાળા 5 ૫૩૦૧૯
૫૨૫૯૭ ૧૭ મફતીયલ કલમર ખાણીયા ધલનાબેન કરમભાઈ મફતીયલ 1 ૫૫૩૯૬
૫૭૯૪૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા સાદરીયા પે્રમજીભાઈ અરજીભાઈ ગજંીવાર્ા મહાકાળી ચોક 5 ૫૨૯૯૨
૫૨૮૪૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા કોળીયા નરસીભાઈ સલરાભાઈ ગજંીવાર્ા મહાકાળી ચોક 1 ૫૨૯૯૪
૫૫૨૨૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરમાર વલલભભાઈ મીઠાભાઈ ગજંીવાર્ા મહાકાળી ચોક 5 ૫૨૯૯૫
૫૬૨૭૭ ૧૭ મફતીયલ મૈર લીલાબેન મહશેભાઈ ગજંીવાળો 2 ૫૫૩૯૭
૫૮૦૨૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા સારેસા પે્રમજીભાઈ મકાભાઈ ગજંીવાર્ા 6 ૫૩૦૦૯
૫૫૧૮૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરમાર રૂપાભાઈ નામભાઈ ગજંીવાર્ા 3 ૫૨૯૯૯
૫૮૫૦૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા હરપાલ વાલજીભાઈ કરશનભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૯૮૯
૫૫૧૧૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરમાર કદનેશભાઈ વવરાભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૩૦૦૧
૫૭૯૧૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા સાગઠીયા રાર્લભાઈ મગંાભાઈ ગેજીવાર્ા પીટીસી વાળો રોર્ 6 ૫૩૦૦૨
૫૩૨૩૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગોહલે ખીમજીભાઈ હીરાભાઈ ગજંીવાર્ા ચામલર્ા ગરબો સામે 4 ૫૩૦૦૩
૫૩૨૩૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગોહલે ગોવવિંદભાઈ હીરાભાઈ ગજંીવાર્ા ચામલર્ા ગરબી પાસે 5 ૫૩૦૦૪
૫૪૬૩૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા ધલવાણીયા જીતેશભાઈ ધરમશીભાઈ ગજંીવાર્ા મફતીયા પરા 5 ૫૨૯૭૧
૫૮૧૭૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોઢા વશરામભાઈ કાળાભાઈ ગજંીવાર્ા ભીમરાવ ચોક 2 ૫૩૦૦૮
૫૪૦૦૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા જોરીયા લક્ષ્મણભાઈ આતલભાઈ ગજંીવાર્ા મહાકાળી ચોક 2 ૫૩૦૦૭
૫૪૭૯૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા પલગલા કાળુભાઈ વાલેરાભાઈ ગજંીવાર્ા મેરામભાઈની વાર્ી 6 ૫૨૯૬૩



૫૨૯૨૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા ખાચર સોમાભાઈ આલાભાઈ ગજંીવાર્ા મફતીયાપરા 1 ૫૨૯૫૧
૫૪૨૫૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા ર્ાભી કનલભાઈ સવશીભાઈ ગજંીવાર્ા મફતીયાપરા 6 ૫૨૯૫૦
૫૪૫૯૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા દાદલ બાબલભાઈ રામાભાઈ ગજંીવાર્ા સરકારી ર્ેરી સામે 1 ૫૨૯૪૯
૫૨૯૧૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા ખાચર ભરતભાઈ સોમલાભાઈ ગજંીવાર્ા ર્ેરી પાસે 5 ૫૨૯૭૭
૫૫૬૩૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા બારૈયા હમેીબેન જાદવભાઈ ગજંીવાર્ા 1 ૫૨૮૭૮
૫૮૩૧૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોલકંી ધીરલભાઈ છગનભાઇ ગજીવાર્ા 6 ૫૩૦૫૫
૫૭૪૦૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાળા દાનાભાઈ અણદાભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૩૧૦૧
૫૮૨૭૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોલકંી ગોવવિંદભાઈ વાલજીભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૩૧૦૮
૫૮૩૮૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોલકંી રમેશભાઈ વાલજીભાઈ ગજંીવાર્ી મેઈન રોર્ બહલચરાજી પ્રોવવજન પાસે 7 ૫૩૧૧૦
૫૮૩૫૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોલકંી મલકેશભાઈ વાલજીભાઈ ગજંીવાર્ા 3 ૫૩૧૧૧
૫૫૦૬૯ ૧૭ લાખાજીરાજ પરમાર ચદલ ંભાઈ ખોર્ાભાઈ લાખાજીરાજ 5 ૫૬૩૬૪
૫૩૪૮૮ ૧૭ લાખાજીરાજ ચાવર્ા વેલજી રત્નાભાઈ લાખાજીરાજ ઉધયોગનગર 7 ૫૬૩૫૭
૪૩૮૭૫ ૧૭ દેવકીનદંન મફતીયલં ક્ષત્રીય વવકાસવસગ વવષ્ણલવસિંગ દેવકી નદંન 5 ૪૭૧૮૭
૪૮૨૮૧ ૧૭ આજીર્ેમ ભરવાર્ કદનેશભાઈ જેન્દ્તીભાઈ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી 3 ૪૩૩૭૭
૫૬૦૨૪ ૧૭ ભારતનગર આજીર્ેમ ચોકર્ી ૧,૨. મકવાણા ભલપતભાઈ કાળુભાઈ આજીર્ેમ ચોકર્ી 5 ૫૪૫૪૦
૫૨૭૦૪ ૧૭ લાખાજીરાજ કાુઁજીયા કદ્લભાઈ ચનાભાઈ લાખાજી ઊઘ્યોગનગર 5 ૫૬૩૪૮
૫૨૨૬૪ ૧૭ લાખાજીરાજ કદ્લભાઈ ચમનભાઈ લાખાજીરાજ 5 ૫૬૩૪૨
૫૨૨૬૬ ૧૭ લાખાજીરાજ મહબેલબખા હલસેનખા લાખાજીરાજ 5 ૫૬૩૫૧
૫૮૨૬૪ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી કકશોરભાઈ એતીલતભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૮૫૧
૫૫૬૩૭ ૧૭ વશવાજીનગર બારૈયા મરં્લલાબેન સવજીભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૭૮૫
૫૫૪૯૯ ૧૭ વશવાજીનગર બેભણીયા અરવવિંદભાઈ રામજીભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૭૫૭
૫૫૧૪૦ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર ભગવાનભાઈ લાખાભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૭૭૫૮
૫૭૨૮૦ ૧૭ વશવાજીનગર વાઘરી બચલભાઈ જેરામભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૭૫૯
૫૮૪૨૬ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી સેજલ ભાવેશભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૭૬૦
૫૫૧૮૩ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર મોહનભાઈ ભગવાનભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૭૬૧
૫૪૬૫૦ ૧૭ વશવાજીનગર ધામેચા સજંયભાઈ જેરામભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૭૭૫
૫૫૪૬૨ ૧૭ વશવાજીનગર બજાણીયા મલકેશભાઈ વાલાભાઈ વશવાજી નગર 5 ૫૭૭૬૪
૫૭૧૨૫ ૧૭ વશવાજીનગર વઢીયારા કમલેષ ભનલભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૭૫૪
૫૨૮૪૮ ૧૭ વશવાજીનગર કોળી સોમાભાઈ મગનભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૭૬૬
૫૫૫૯૫ ૧૭ વશવાજીનગર બાભણીયા રીયાબેન કાળુભાઈ વશવાજીનગર 1 ૫૭૭૬૭
૫૪૬૭૧ ૧૭ વશવાજીનગર ધોળકીયા જીતેન્દ્દ્રભાઈ ભીખાભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૮૪૪
૫૭૬૨૯ ૧૭ વશવાજીનગર શીયાળ રાર્લભાઈ અતલભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૭૭૫૦
૫૪૧૦૧ ૧૭ વશવાજીનગર ઝીઝુવંાર્ીયા ઝીકાભાઈ આતલરભાઈ વશવાજીનગર 2 ૫૭૭૪૯
૫૩૩૩૨ ૧૭ વશવાજીનગર ઘઘાણીયા જીવણભાઈ રામસગંભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૭૪૮
૫૩૩૯૬ ૧૭ વશવાજીનગર ચલર્ાસમા મહને્દ્દ્રભાઈ નકલભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૭૪૩
૫૩૧૭૩ ૧૭ વશવાજીનગર ગોરાસવા રસીલાબેન અનતંરાય વશવાજીનગર 7 ૫૭૭૪૭
૫૩૬૧૬ ૧૭ બાલકલષ્ણ ચૌહાણ મહને્દ્દ્રભાઈ સલદંરજીભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૩૬૮૪
૫૭૪૬૦ ૧૭ મનહર પરા શેખ ર્લસમશાહ સલલતમશાહ મનહર પરા 5 ૫૪૯૭૩
૫૫૮૪૮ ૧૭ વશવાજીનગર ભલાર્ કાલીબેન લાખાભાઈ વશવાજીનગર 1 ૫૭૭૪૬
૫૭૮૫૮ ૧૭ વશવાજીનગર સલાટ રવતલાલ રામચનં્દ્દ્ર વશવાજીનગર 8 ૫૭૭૩૬
૫૨૫૦૬ ૧૭ વશવાજીનગર કલકરીયા મનસલકભાઈ રામજીભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૭૪૪
૫૫૬૫૫ ૧૭ વશવાજીનગર બારીયા બીજલભાઈ નારણભાઈ વશવાજીનગર 2 ૫૭૭૫૩
૫૫૧૩૨ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર પે્રમજીભાઈ મેપાભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૭૪૨
૫૮૦૨૨ ૧૭ વશવાજીનગર સારાણી કદનેશ ઠાકરસીભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૭૪૧
૫૫૫૦૦ ૧૭ વશવાજીનગર બાભંણીયા બાબલભાઈ કાળાભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૭૭૪૦
૫૫૧૪૭ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર ભાણજીભાઈ રાણાભાઈ વશવાજીનગર 2 ૫૭૭૩૯
૫૮૦૮૨ ૧૭ વશવાજીનગર વસપાઈ ગોરધનભાઈ નાનજીભાઈ વશવાજીનગર 7 ૫૭૭૨૧
૫૮૩૦૨ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી દ્લભાઈ ધરમશીભાઈ દૂધ સાગર રોર્ 6 ૫૭૭૨૬
૫૫૧૫૭ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર મલકેશભાઈ રૂર્ાભાઈ દૂધ સાગર રોર્ 5 ૫૭૭૨૭
૫૪૬૨૩ ૧૭ વશવાજીનગર ધનવાણીય મેપાભાઈ ખોર્ાભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૭૭૨૯
૫૫૩૯૦ ૧૭ વશવાજીનગર પીંજારા ગલલામરસલલ મહમદભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૭૩૫

૫૫૩૮૬ ૧૭ વશવાજીનગર પીંજારા
અબ્દલલભાઈકા
દીર ઈસ્માઈલભાઈ વશવાજીનગર 7 ૫૭૭૩૧

૫૫૬૬૦ ૧૭ વશવાજીનગર બારીયા માવજીભાઈ નાનજીભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૭૩૪
૫૭૬૦૦ ૧૭ વશવાજીનગર વશયાળ પલજાભાઈ ભીમજીભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૭૭૪
૫૬૧૦૦ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા વાલીબેન માલાભાઈ વશવાજીનગર 1 ૫૭૮૩૧
૫૩૭૮૧ ૧૭ વશવાજીનગર જલાતીયા સવવતાબેન વશવાભાઈ વશવાજીનગર 1 ૫૭૭૩૭
૫૮૦૮૩ ૧૭ વશવાજીનગર વસપાઈ જોરાબેન અહમેદભાઈ વશવાજીનગર 1 ૫૭૮૧૭
૫૭૭૪૬ ૧૭ વશવાજીનગર સૈયદ સલમાબેન આલમમીયા વશવાજીનગર 1 ૫૭૮૧૬
૫૮૦૧૩ ૧૭ વશવાજીનગર સારથી છગનભાઈ દલદાભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૮૧૫
૫૪૭૬૯ ૧૭ વશવાજીનગર નાવરીયા જેટાભાઈ મોહનભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૮૧૪
૫૭૭૦૪ ૧૭ વશવાજીનગર સમેચા ધનજીભાઈ વાલજીભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૭૮૧૩
૫૩૩૫૨ ૧૭ વશવાજીનગર ઘરચવા અરજણભાઈ દેરાશીભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૮૧૨
૫૩૭૨૧ ૧૭ વશવાજીનગર જેઠાણીયા ગોરધનભાઈ વેલજીભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૮૧૧
૫૫૯૪૩ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા ગીતાબેન ભરતભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૭૯૮
૫૪૮૭૦ ૧૭ વશવાજીનગર પઠાણ ગલલામભાઈ હલસેનનલરમામદ વશવાજીનગર 5 ૫૭૮૦૮
૫૫૩૮૫ ૧૭ વશવાજીનગર પીંજારા અનવરભાઈ બચલભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૭૮૦૬
૫૮૪૧૫ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી વવનોદભાઈ ગોવવિંદભાઈ મફતીયાપરા 4 ૫૭૮૦૫
૫૬૦૫૨ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા માવજીભાઈ બોઘાભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૮૦૪
૫૪૩૬૮ ૧૭ વશવાજીનગર ઢઢાબણયા જ્યતંીભાઈ રામસીંગભાઈ વશવાજીનગર 9 ૫૭૮૦૩
૫૬૭૬૪ ૧૭ વશવાજીનગર ઢાપા ધનજીભાઈ બીજલભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૮૦૨
૫૪૨૬૦ ૧૭ વશવાજીનગર ર્ાભી ખીમાભાઈ રવાભાઈ વશવાજીનગર 2 ૫૭૮૦૧
૫૪૪૯૭ ૧૭ વશવાજીનગર દેત્રોજા સોમાભાઈ રામસીંગભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૮૦૦
૫૨૪૧૮ ૧૭ વશવાજીનગર ઉધરેજીયા ગોરધનભાઈ લઘલભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૮૨૯
૫૮૩૧૮ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી નાનજીભાઈ પોપટભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૭૮૦૯



૫૭૭૬૦ ૧૭ વશવાજીનગર સલરેલા અરવવિંદભાઈ પોપટભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૮૪૦
૫૨૪૨૭ ૧૭ વશવાજીનગર ઉધરૈજીયા મનસલખભાઈ મગનભાઈ વશવાજીનગર 8 ૫૭૮૩૯
૫૮૩૮૮ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી રેશમબેન પ્રવીણભાઈ વશવાજીનગર 2 ૫૭૮૩૭
૫૩૪૮૦ ૧૭ વશવાજીનગર ચાવર્ા લક્ષ્મણભાઈ રાકેશભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૮૩૬
૫૨૪૩૧ ૧૭ વશવાજીનગર ઉધરૈજીયા રાર્લભાઈ ગોરધનભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૮૨૦
૫૮૨૫૯ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી કાનજીભાઈ ખોર્ાભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૮૪૧
૫૮૩૯૪ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી રાજેશ માનજીભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૭૮૨૮
૫૮૩૬૭ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી મહશેભાઈ બચલભાઈ વશવાજીભાઈ 7 ૫૭૮૨૭
૫૭૦૯૫ ૧૭ વશવાજીનગર વઢીયાર ર્ાયાભાઈ મેરાભાઈ વશવાજીનગર 7 ૫૭૮૨૬
૫૭૦૮૮ ૧૭ વશવાજીનગર બારૈયા અમલભાઈ અમથલભાઇ વશવાજીનગર 5 ૫૭૮૨૪
૫૬૬૫૪ ૧૭ વશવાજીનગર રાકલચા હરેશભાઈ મફાભાઈ વશવાજીનગર 8 ૫૭૮૨૩
૫૭૪૦૦ ૧૭ વશવાજીનગર બારૈયા ભરતભાઈ બાબલભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૮૨૨
૫૭૩૫૯ ૧૭ વશવાજીનગર વાઝેલીયા હરેશભાઈ બાબલભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૮૨૧
૫૭૩૯૯ ૧૭ વશવાજીનગર બારૈયા બાબલભાઈ અમથલભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૭૮૭
૫૭૭૬૩ ૧૭ વશવાજીનગર સલરેલા ચપંાબેન લાખાભાઈ વશવાજીનગર 1 ૫૭૭૫૫
૫૩૩૩૯ ૧૭ વશવાજીનગર ઘેઘાણીયા રામસીંગ લાલાભાઈ વશવાજીનગર 1 ૫૭૭૯૯
૫૩૩૩૧ ૧૭ વશવાજીનગર ઘેઘાણી નરશીભાઈ રામશીભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૭૭૩
૫૬૬૧૭ ૧૭ વશવાજીનગર રહમેત હલસેન ગલલામભાઈ વશવાજીનગર 7 ૫૭૭૭૨
૫૭૪૮૫ ૧૭ વશવાજીનગર શેખ હનીફભાઈ નલરમામદ વશવાજીનગર 3 ૫૭૭૬૯
૫૫૬૨૨ ૧૭ વશવાજીનગર બારૈયા પાચાભાઈ બીજલભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૭૯૩
૫૫૦૩૮ ૧૭ વશવાજીનગર કટોસણીયા અશોકભાઈ કાનજીભાઈ વશવાજીનગર 7 ૫૭૭૯૨
૫૬૬૯૨ ૧૭ વશવાજીનગર રાજાણી સવજીભાઈ મનજીભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૭૯૦
૫૬૨૪૩ ૧૭ વશવાજીનગર મમલ હલશેનભાઈ નલરમામદ વશવાજીનગર 6 ૫૭૭૮૯
૫૫૧૦૯ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર કદનેશભાઈ બાબલભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૭૮૮
૫૮૨૪૭ ૧૭ વશવાજીનગર સોલકંી અરવવિંદભાઈ ધરમવસિંહ વશવાજીનગર 4 ૫૭૭૮૬
૫૮૦૨૫ ૧૭ વશવાજીનગર સારીયા ધીરૂભાઈ દલદાભાઈ વશવાજીનગર 7 ૫૭૭૮૪
૫૮૨૨૭ ૧૭ વશવાજીનગર સોરાણી મલકેશભાઈ નરશીભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૭૮૩

૫૫૧૩૯ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર ભગવાનજીભાઈ ભીખાભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૭૮૧
૫૬૩૨૬ ૧૭ વશવાજીનગર મલલીયા રવજીભાઈ લાલજીભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૭૭૮૦
૫૩૮૫૨ ૧૭ વશવાજીનગર જાદવ કકશોરભાઈ બાબલભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૭૭૭૯
૫૬૬૫૩ ૧૭ વશવાજીનગર રાકલચા રાર્લભાઈ ગીરધરભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૭૭૭૮
૫૬૩૫૦ ૧૭ વશવાજીનગર મેવાસીયા ગોરધનભાઈ જીવાભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૭૭૭
૫૨૪૧૩ ૧૭ વશવાજીનગર ઉતેળીયા નાનજીભાઈ હકાભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૭૫૧
૫૭૩૬૮ ૧૭ વશવાજીનગર વાકઢયારા કદનેશભાઈ જકશીભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૭૫૨
૫૨૪૧૭ ૧૭ વશવાજીનગર ઉધરૈજીયા કકશોરભાઈ મગનભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૭૭૪૫
૫૬૮૩૭ ૧૭ વશવાજીનગર રાઠોર્ રાર્લભાઈ માધાભાઈ 6 ૫૭૭૩૦
૫૬૮૧૫ ૧૭ વશવાજીનગર રાઠોર્ માધાભાઈ છગનભાઈ વશવાજીનગર 1 ૫૭૭૨૦
૫૭૪૪૭ ૧૭ વશવાજીનગર શેખ અકકલભાઈ સલીમભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૭૨૨
૫૪૦૩૨ ૧૭ વશવાજીનગર ઝેઝરીયા ચદલ ંભાઈ જગાભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૭૭૨૩
૫૨૪૨૯ ૧૭ વશવાજીનગર ઉધૈરજીયા રણીયાદબેન બચલભાઈ વશવાજીનગર 1 ૫૭૮૫૦
૫૫૬૨૪ ૧૭ વશવાજીનગર બારૈયા બાબલભાઈ રૂખર્ભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૮૬૧
૫૬૦૬૩ ૧૭ વશવાજીનગર મકવાણા રમણભાઈ મધલભાઈ વશવાજીનગર 8 ૫૭૮૬૦
૫૭૬૨૧ ૧૭ વશવાજીનગર શીપાળીયા રૂપાભાઈ જગાભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૭૮૫૯
૫૩૦૦૭ ૧૭ વશવાજીનગર ગલજરીયા રમેશભાઈ નાથાભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૮૫૬
૫૨૪૨૬ ૧૭ વશવાજીનગર ઉધરૈજીયા મગનભાઈ લધલભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૭૮૫૫
૫૭૩૫૫ ૧૭ વશવાજીનગર વાજેલીયા પરસોતમભાઈ જીલલાભાઈ વશવાજીનગર 7 ૫૭૮૪૮
૫૭૮૧૪ ૧૭ વશવાજીનગર સરવૈયા વલલભભાઈ ખોર્ાભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૭૮૫૪
૫૫૬૩૫ ૧૭ વશવાજીનગર બારૈયા વવજય ભાણજીભાઈ વશવાજીનગર 6 ૫૭૮૧૮
૫૩૨૩૯ ૧૭ વશવાજીનગર ગોહલે જ્યતંીભાઈ મોહનભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૮૫૨
૫૫૩૫૩ ૧૭ વશવાજીનગર પારીયા પ્રતાપભાઈ નાથાભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૮૪૨
૫૬૪૫૭ ૧૭ વશવાજીનગર માલર્ીયા અંબારામ સેનામભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૭૮૪૭
૫૫૦૭૫ ૧૭ વશવાજીનગર પરમાર છગનભાઈ બચલભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૮૪૬
૫૮૨૧૬ ૧૭ વશવાજીનગર સોરાણી જસ્મતભાઈ ઠાકરસીભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૮૬૨
૫૮૨૩૯ ૧૭ વશવાજીનગર સોરાયા અશોકભાઈ મનજીભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૮૫૩
૫૪૫૮૦ ૧૭ વશવાજીનગર દેગામા નાનીબેન જીવણભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૭૮૫૭
૫૪૬૪૪ ૧૭ વશવાજીનગર ધાપા હરેશભાઈ ધરમશીભાઈ વશવાજીનગર 5 ૫૭૮૪૫
૫૮૦૬૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા વસિંઘવ ર્ાયાભાઈ બોદાભાઈ ગજંીવાર્ા 7 ૫૩૦૦૬
૫૬૨૮૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા મેર સીવલબેન નરસીભાઈ ગજંીવાર્ા 1 ૫૨૯૯૭
૫૨૩૨૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા શેરી ન-ં૭૫ બાભંણીયા સલીમભાઈ કરીમભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૯૯૬
૫૨૩૨૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા અજમેરી રહીમભાઈ કરીમભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૯૯૧
૫૬૪૬૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા માલબ હરગોવવિંદભાઈ જેઠાભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૯૯૮
૫૬૪૫૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા માલણ જેઠાભાઈ દેવરાજભાઈ ગજંીવાર્ા 2 ૫૩૦૨૭
૫૩૩૦૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગોકહલ રવજીભાઈ ગાડંલભાઈ ગજંીવાર્ા 7 ૫૩૦૨૫
૫૨૩૬૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા આકરીય સલરેશભાઈ બધાભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૩૦૨૪
૫૪૨૮૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા ર્ાભી મગંાભાઈ રઘાભાઈ ગજંીવાર્ા 6 ૫૩૦૨૩
૫૨૪૧૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા ઉતેરીયા છગનભાઈ દેવશીભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૩૦૨૨
૫૭૬૩૯ ૧૭ બાલકલષ્ણ શીશાગંીયા વનલેશકલમાર હકરશભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસા. 4 ૫૩૬૮૨
૫૩૪૬૭ ૧૭ બાલકલષ્ણ ચાવર્ા ભરતભાઈ કેશવજીભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસા. 4 ૫૩૬૮૩
૫૩૨૪૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ ગોહલે જ્યતંીલાલ લખમણભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસા. 4 ૫૩૬૮૧
૫૪૫૮૧ ૧૭ બાલકલષ્ણ દાબણધારીયા મનોજકલમાર શાતંીલાલા બાલકૃષ્ણ સોસા. 3 ૫૩૬૮૯
૫૩૭૩૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા ર્લણેમ નલરમામદં વલીમામદ ગજંીવાર્ા 4 ૫૩૦૧૦
૫૨૩૦૮ ૧૭ મેરામ બાપાની વાર્ી અજમેરી ફઝલભાઈ આદમભાઈ મેરામ બાપાની વાર્ી 6 ૫૫૬૭૭
૫૩૪૫૬ ૧૭ મેરામ બાપાની વાર્ી ચાવર્ા નશરૃકદનભાઈ કરીમભાઈ મેરામ બાપાની વાર્ી 6 ૫૫૬૭૦
૫૪૪૬૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા થઈમ મલમતાઝબેન નલરમામદ ગજંીવાર્ા 1 ૫૩૦૨૦



૫૨૫૬૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ કંર્ોબલયા રમેશભાઈ ઉમેશભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસા. 4 ૫૩૬૯૦
૫૩૭૧૨ ૧૭ બાલકલષ્ણ જેઠવા જ્યતંીભાઈ ભાણજીભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસા. 7 ૫૩૬૮૮
૫૬૭૩૨ ૧૭ બાલકલષ્ણ રાઠોર્ ચોથાભાઈ લઘરાભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસા. 5 ૫૩૬૮૭
૫૫૯૧૫ ૧૭ આકાશદીપ સો. પાસેનલ ંમફતીયલં મકવાણ અરજણભાઈ મ્લભાઈ આકાશદીપ સોસા. પાસેનલ ંમફતીયલં 4 ૫૨૩૫૪
૫૫૯૮૪ ૧૭ આકાશદીપ સો. પાસેનલ ંમફતીયલં મકવાણા દશરથભાઈ અરજણભાઈ આકાશદીપ સોસા. પાસેનલ ંમફતીયલં 5 ૫૨૩૫૫
૫૬૦૬૭ ૧૭ મફુતીયલ ંપરા મકવાણા રમેશભાઈ અરજણભાઈ આકાશદીપ સોસા. પાસેનલ ંમફતીયલં 7 ૫૫૪૧૭
૫૩૦૭૯ ૧૭ ગોકલલનગર ગમારા મરં્લબેન વવરમભાઈ ગોકલલનગર 1 ૫૩૧૫૨
૫૩૫૧૫ ૧૭ વશવાજીનગર ચોકરીયા નાથાભાઈ ઉકાભાઈ શીવાજીનગર 5 ૫૭૮૪૯
૫૭૬૪૦ ૧૭ બાલકલષ્ણ શીશાગંીયા રવવભાઈ હરીશભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસા. 4 ૫૩૬૮૬
૫૫૧૪૩ ૧૭ મેરામ બાપાની વાર્ી પરમાર ભરતભાઈ છગનભાઈ મેરામ બાપાની વાર્ી 6 ૫૫૬૭૬
૫૬૦૫૦ ૧૭ મેરામ બાપાની વાર્ી મકવાણા માધલભાઈ બાવલભાઈ મેરામ બાપાની વાર્ી 4 ૫૫૬૬૯
૫૬૮૬૫ ૧૭ મેરામ બાપાની વાર્ી રાઠોર્ શામજીભાઈ ખોર્ાભાઈ મેરામ બાપાની વાર્ી 5 ૫૫૬૭૯
૫૭૪૯૫ ૧૭ મેરામ બાપાની વાર્ી શતોજા જેરામભાઈ ભાણજીભાઈ મેરામ બાપાની વાર્ી 4 ૫૫૬૭૮
૫૬૩૦૬ ૧૭ મેરામ બાપાની વાર્ી મલેક સલીમભાઈ બચલભાઈ મેરામ બાપાની વાર્ી 2 ૫૫૬૭૪
૫૨૫૨૧ ૧૭ તલલસીપાકડ-1 કટેસીયા જસ્મતભાઈ નારણભાઈ ત લલસીપાકડ 5 ૫૩૫૨૩
૫૨૫૨૨ ૧૭ તલલસીપાકડ-1 કટેસીયા હસં લભાઈ નારણભાઈ ત લલસીપાકડ 4 ૫૩૫૨૪
૫૨૫૧૯ ૧૭ તલલસીપાકડ-1 કટેરીયા રમેશભાઈ નારણભાઈ ત લલસીપાકડ 6 ૫૩૫૨૫
૫૭૮૭૧ ૧૭ માનસરોવર પાકડ  - 1 સલવા અમીબેન માણસલરભાઈ માનસરોવર પાકડ  - 1 1 ૫૬૨૦૯
૫૩૪૭૪ ૧૭ મનહર ચાવર્ા મહબે લબભાઈ કરીમભાઈ મનહર સો.સા 5 ૫૪૮૩૬
૫૩૬૦૦ ૧૭ મનહર ચૌહાણ ભીખલભાઇ જમાલભાઈ મનહર સો.સા 4 ૫૪૮૨૬
૫૨૭૨૫ ૧૭ મનહર કાદરી નીઝામલદીન યલસલફમીયા મનહર સો.સા 2 ૫૪૮૨૧
૫૪૪૯૬ ૧૭ મનહર દેત્રોજા રમેશભાઈ ભલદરભાઈ મનહર સો.સા 5 ૫૪૮૨૪
૫૭૦૮૧ ૧૭ આંબાવાર્ી વઢરૃકીયા હકાભાઈ ભીમાભાઈ આંબાવાર્ી 5 ૫૨૫૨૮
૫૬૧૧૦ ૧૭ માનસરોવર પાકડ  - 1 મકવાણા શારદાબેન બાબલભાઈ માનસરોવર પાકડ  - 1 2 ૫૬૨૧૨
૫૩૨૮૬ ૧૭ માનસરોવર પાકડ  - 1 ગોહલે વવજેન્દ્દ્રભાઈ રમબણકભાઈ માનસરોવર પાકડ  - 1 4 ૫૬૨૧૪
૫૮૧૮૨ ૧૭ માનસરોવર પાકડ  - 1 સોનરાજ રમીલાબેન ચદંલભાઈ માનસરોવર પાકડ  - 1 5 ૫૬૨૧૩
૫૨૩૧૮ ૧૭ લાખાજીરાજ અજમેરી રફીકભાઈ કાસમભાઈ લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સો. 4 ૫૬૩૫૨
૫૨૩૨૨ ૧૭ મનપર મફવતયલં અજમેરી શબ્બીરભાઈ ઉમરભાઈ મનહર પરા મફતીયલં 6 ૫૪૬૯૫

૫૨૨૯૬ ૧૭ મનપર મફવતયલં
અજમેરી 
(પીંજીરા) મહંમદભાઈ ઉમરભાઈ મનહર પરા મફતીયલં 5 ૫૪૬૯૭

૫૨૨૯૫ ૧૭ મનપર મફવતયલં
અજમેરી 
(પીંજીરા) નજીરભાઈ ઉમરભાઈ મનહર પરા મફતીયલં 4 ૫૪૬૯૬

૫૨૨૯૭ ૧૭ મનપર મફવતયલં અજમેરી અબ્દલલકકદર ઈસ્માઈલભાઈ મનહરપરા મફતીયા પરા 8 ૫૪૬૯૪
૫૬૨૬૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા મેર નરશીભાઈ મોહનભાઈ ગજંીવાર્ા 2 ૫૨૯૫૬
૫૬૫૮૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા રંગપરા જગદીશભાઈ ધનજીભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૯૫૮
૫૩૮૪૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા જાર્ા હમીરભાઈ લઘરાભાઈ ગજંીવાર્ા 6 ૫૨૯૮૭
૫૬૨૬૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા મેર મનજીભાઈ રામજીભાઈ ગજંીવાર્ા 2 ૫૨૯૮૬
૫૬૪૪૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા માલકીયા ઓતીબેન પોપટભાઈ ગજંીવાર્ા 1 ૫૨૯૮૫
૫૮૦૮૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા વસપાહી(પઠાણ) અબ્દલલભાઈ રહમેાનભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૨૯૮૪
૫૬૭૨૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાઠોર્ ઘોઘાભાઈ મેઘાભાઈ મછંાનગર 5 ૫૨૯૮૩
૫૨૮૮૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા ખત્રી જયાગૌરી છોટાલાલા બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 1 ૫૨૯૮૨
૫૫૨૧૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરમાર લીલાધરબાઈ મલળજીભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૨૯૮૧
૫૭૮૩૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા સલરાણી કદનેશભાઈ કાનજીભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 5 ૫૨૯૮૦
૫૭૮૩૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા સલરાણી ગગંાબેન કાનજીભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 1 ૫૨૯૬૮
૫૪૭૬૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા નાનાણી રસીકભાઈ નરશીભાઈ બાલકૃષ્ણ સોસાયટી 4 ૫૨૯૭૮
૫૬૨૬૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા મેર મણીબેન હમેતંભાઈ ગજંીવાર્ા સતંોષી ચોક 1 ૫૨૯૮૮
૫૭૭૩૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા સમા સબીરભાઈ સીદીભાઈ ગજંીવાર્ા સતંોષી ચોક 5 ૫૨૯૭૬
૫૪૦૫૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા ઝાપર્ીયા સવીતાબેન બાબલભાઈ ગજંીવાર્ા 3 ૫૨૯૭૩
૫૬૨૯૭ ૧૭ મેરામ બાપાની વાર્ી મલેક અલતાફભાઈ સલીમભાઈ મેરામ બાપાની વાર્ી 3 ૫૫૬૭૫
૫૫૬૦૭ ૧૭ મેરામ બાપાની વાર્ી બામણીયા કાનજીભાઈ કાળુભાઈ મેરામ બાપાની વાર્ી 5 ૫૫૬૭૨
૫૫૮૩૨ ૧૭ મેરામ બાપાની વાર્ી ભરવાર્ વેલાભાઈ ઘલઘાભાઈ મેરામ બાપાની વાર્ી 7 ૫૫૬૭૩
૫૬૯૯૯ ૧૭ મનહર લજંા હલસેનભાઈ ઈશાભાઈ મનહર સો.સા 4 ૫૪૮૨૭
૫૩૬૮૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા છૈયા ઈન્દ્દલભાઈ દાદલભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૨૯૭૨
૫૩૫૧૪ ૧૭ વશવાજીનગર ચોકરીયા ઉકાભાઈ લાખાભાઈ શીવાજીનગર 2 ૫૭૮૪૩
૫૮૩૨૩ ૧૭ માનસરોવર પાકડ  - 1 સોલકંી પ્રફુલલભાઈ હમેલભાઈ માનસરોવર પાકડ  - 1 4 ૫૬૨૦૮
૫૨૬૨૯ ૧૭ મનહર કલરેશી મહમેલદભાઈ અબ્દલલભાઈ દલધની ર્ેરી મનહર સો.સા 4 ૫૪૮૨૫
૫૭૫૧૩ ૧૭ મનહર શેરસીયા હલસેન વલીભાઈ મનહર સો.સા 4 ૫૪૮૩૧
૫૪૮૨૮ ૧૭ મનહર પટેલ યલનલસ વસદીકભાઈ મનહર સો.સા 6 ૫૪૮૩૨
૫૨૩૧૫ ૧૭ મનહર અજમેરી મીનાઝ હલસૈન અબ્દલલભાઈ મનહર સો.સા 5 ૫૪૮૩૫
૫૫૮૯૦ ૧૭ મનહર ભાલીયા પે્રમજીભાઈ સલખાભાઈ મનહર સો.સા 8 ૫૪૮૩૪
૫૩૫૩૫ ૧૭ મનહર ચૌદરી ગોરખભાઈ પકંર્તભાઈ મનહર સો.સા 5 ૫૪૮૩૩
૫૩૪૨૭ ૧૭ મનહર ચારલા નાગરાજભાઈ વીઠ્ઠલભાઈ મનહર સો.સા 4 ૫૪૮૩૦
૫૮૩૬૯ ૧૭ મનહર સોલકંી મહશેભાઈ મેયાભાઈ મનહર સો.સા 5 ૫૪૮૨૯
૫૨૩૦૦ ૧૭ મનહર અજમેરી અલીભાઈ ઓસમાણભાઈ મનહર સો.સા 4 ૫૪૮૨૮
૫૨૮૭૯ ૧૭ મનહર ખર્ી સદાનદંભાઈ બાબલભાઈ મનહર સો.સા 4 ૫૪૮૨૩
૫૬૦૭૭ ૧૭ મનહર મકવાણા રસીકભાઈ જસવતંભાઈ મનહર સો.સા 4 ૫૪૮૨૨
૫૩૨૦૦ ૧૭ માનસરોવર પાકડ  - 1 ગોસ્વામી જોશનાબેન ધીરજગીરી માનસરોવર પાકડ  - 1 2 ૫૬૨૧૧
૫૬૨૪૮ ૧૭ માનસરોવર પાકડ  - 1 મૈયાગા મલકેશભાઈ મામૈયાભાઈ માનસરોવર પાકડ  - 1 4 ૫૬૨૧૦
૫૨૨૭૪ ૧૭ માનસરોવર પાકડ  - 1 અગ્રાવત પ્રફુલભાઈ પ્રભલદાસ માનસરોવર પાકડ  - 1 4 ૫૬૨૧૫
૫૪૯૬૩ ૧૭ રામપાકડ પઢારીયા ફરસલખભાઈ કરશનભાઈ રામ પાકડ 3 ૫૬૨૭૧
૫૬૩૧૯ ૧૭ લાખાજીરાજ મલલતાની ગફારભાઈ હબીબભાઈ લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સો. 2 ૫૬૩૬૮
૫૭૫૬૨ ૧૭ લાખાજીરાજ શાહમદાર કાસમશા ઈબ્રાકહમશા લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સો. 5 ૫૬૩૫૩
૫૨૩૦૪ ૧૭ લાખાજીરાજ અજમેરી કાસમભાઈ અલીભાઈ લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સો. 2 ૫૬૩૬૬
૫૨૩૧૪ ૧૭ લાખાજીરાજ અજમેરી મીનાજ અબ્દલલભાઈ લાખાજીરાજ શ્રમજીવી સો. 5 ૫૬૩૭૮
૫૨૫૯૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા કલ ંભાણી વવજયભાઈ શામજીભાઈ ગજંીવાર્ા 2 ૫૩૦૩૨



૫૪૪૬૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા થૈમ કફરોજભાઇ નલરમામદ ગજંીવાર્ા 3 ૫૨૯૭૦
૫૫૯૭૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા મકવાણા જયેન્દ્દ્રભાઈ ધનાભાઈ ગજંીવાર્ા 3 ૫૩૦૨૧
૫૫૯૫૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા મકવાણા ગોવવિંદભાઈ ધનાભાઈ ગજંીવાર્ા 6 ૫૨૯૬૯
૫૩૮૫૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા જાદવ ગલલાબભાઈ રવતલાલ ગજંીવાર્ા મેઈન રોર્ 4 ૫૨૯૬૬
૫૫૨૦૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરમાર રામજીભાઈ પલનાભાઈ ગજંીવાર્ા સતંોષી ચોક 6 ૫૩૦૯૯
૫૩૩૯૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા ચલર્ાસમા ભરતભાઈ નાથાભાઈ ગજંીવાર્ા આશાપલરા પાન 5 ૫૩૦૯૮
૫૭૩૩૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા લાભલબેન રવજીભાઈ ગજંીવાર્ા 3 ૫૩૧૦૨
૫૬૭૦૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાઠોર્ અશોકભાઈ પોપટભાઈ ગજંીવાર્ા ચામલરં્ા પાન પાસે 6 ૫૩૦૯૬
૫૬૮૩૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાઠોર્ રમેશભાઈ પોપટભાઈ ગજંીવાર્ા ચામલરં્ા પાન પાસે 5 ૫૩૦૯૩
૫૫૧૭૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરમાર મહને્દ્દ્રભાઈ બીજલભાઈ ગજંીવાર્ા ફળીયલ 4 ૫૩૦૯૪
૫૪૬૨૬ ૧૭ મનસાગર ધરજીયા ભરતભાઈ ભીખાભાઈ મનસાગર 5 ૫૪૮૨૦
૫૬૨૮૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા મેર હમેતંભાઈ દેવાભાઈ ગજંીવાર્ા 5 ૫૩૦૮૫
૫૭૬૮૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા સધંી રાણાભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ વશવાજીનગર મેઈન રોર્ 6 ૫૩૧૦૦
૫૩૭૭૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા ર્લણેજા યલનલષભાઈ આમદભાઈ ગજંીવાર્ા મેઈન રોર્ 3 ૫૩૦૯૦
૫૫૮૩૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા ભરવાર્ વેલાભાઈ જગાભાઈ લાલપરી મફતીયા 5 ૫૩૦૮૯
૫૭૬૨૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા શીયાળ ગોરધનભાઈ ધનાભાઈ નવાપાર હાઉસ સામે 5 ૫૩૦૮૮
૫૬૪૦૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા માણકીયા પરબતભાઈ વીરમભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૩૦૮૭
૫૨૨૯૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા અજમેન મહમદભાઈ અલીભાઈ મનહર સોસાયટી 6 ૫૩૦૮૬
૫૩૧૧૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા ગાલોરીયા વવનોદભાઈ મોહનભાઈ મનહર સોસાયટી 2 ૫૩૦૯૧
૫૪૦૪૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા ઝાપર્ીયા શામજીભાઈ જીવરાજભાઈ ગજંીવાર્ા મેઈન રોર્ 5 ૫૩૧૦૩
૫૬૦૨૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા મકવાણા ભલપતભાઈ મોહનભાઈ કબીર ટેકરી પાસે 6 ૫૩૧૦૯
૫૬૮૧૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાઠોર્ મોનાભાઈ ઘોઘાભાઈ મચં્છાનગર 5 ૫૩૧૧૨
૫૫૦૭૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા પરમાર ચનાભાઈ ર્ાયાભાઈ કબીર ટેકરી 6 ૫૩૧૦૭
૫૪૫૩૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા દરવાન ઈબ્રાકહમભાઈ સતારભાઈ લાખાજીરાજ સોસાયટી 6 ૫૩૧૦૬
૫૭૩૩૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા રામજીભાઈ આલાભાઈ ગજંીવાર્ા મેઈન રોર્ 9 ૫૩૧૦૫
૫૭૨૯૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા કરશનભાઈ આભાભાઈ ગજંીવાર્ા મેઈન રોર્ 6 ૫૩૧૦૪
૫૭૩૧૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા મલળીબેન આલાભાઈ ગજંીવાર્ા મેઈન રોર્ 1 ૫૩૦૭૨
૫૭૩૦૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા ર્ાયાભાઈ આલાભાઈ ગજંીવાર્ા મેઈન રોર્ 6 ૫૩૦૯૫
૫૬૮૧૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાઠોર્ મોહનભાઈ છગનભાઈ ગજંીવાર્ા મેઈન રોર્, મવનષ પાન પાસે 6 ૫૩૦૯૭
૫૬૮૮૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાઠોર્ કહરલબેન કદનેશભાઈ ગજંીવાર્ા મેઈન રોર્, મવનષ પાન પાસે 1 ૫૩૦૫૬
૫૬૮૭૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાઠોર્ હકરભાઈ મેયાભાઈ ગજંીવાર્ા 3 ૫૩૦૫૪
૫૬૮૩૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાઠોર્ રમેશભાઈ મેયાભાઈ ગજંીવાર્ા મેઈન રોર્ મવનષ પાન પાસે 7 ૫૩૦૫૩

૫૭૮૧૬ ૧૭
દલધ સાગરમાગડ રાજધાની વસનેમા ની 
સામે સરવૈયા આમીનભાઇ મહમદભાઇ વશવાજીનગર મેઈન રોર્ 2 ૫૩૦૫૨

૫૮૪૩૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોલકંી સલરેશભાઈ પે્રમજીભાઈ વશવાજી મકંદર 2 ૫૩૦૫૧
૫૮૩૫૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોલકંી મલકેશભાઈ પે્રમજીભાઈ વશવાજીનગર 3 ૫૩૦૫૦
૫૨૮૬૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા ખટાણા રાણાભાઈ હરદાસભાઈ સાગરનગર 6 ૫૩૦૪૯
૫૨૮૬૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા ખટાણા રાજાભાઈ હરદાસભાઈ સાગરનગર 5 ૫૩૦૪૮
૫૬૫૦૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા મોગલ ઈકબાલ મહમદભાઈ મનહરપરા 5 ૫૩૦૪૭
૫૪૧૯૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા ર્રગથરા ર્લસબભાઈ આમદભાઈ મનહરપરા 5 ૫૩૦૪૬
૫૨૯૫૯ ૧૭ ગજંીવાર્ા ખાભંળા વાઘાભાઈ જોગાભાઈ સાગરનગર માકેટીંગ યાર્ડ પાસે 2 ૫૩૦૩૧
૫૨૬૫૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા કળોતરા દેવાભાઈ લગધીરભાઈ મચ્ુનગર માકેટીંગ પાકડ 6 ૫૩૦૪૪
૫૭૩૦૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાઘેલા નથલભાઈ અમરાભાઈ ગજંીવાર્ા 3 ૫૩૦૫૭
૫૮૫૦૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા હરપાલ નટલભાઈ કાનજીભાઈ ગજંીવાર્ા મેઈન રોર્ 3 ૫૩૦૪૨
૫૫૪૮૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા બથવાર ભલપતભાઈ ભનલભાઈ ગજંીવાર્ા મે.રોર્ 7 ૫૩૦૪૧
૫૫૪૮૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા બથવાર મેસલરભાઈ ભનલભાઈ ગજંીવાર્ા મે.રોર્ 5 ૫૩૦૪૦
૫૫૪૭૬ ૧૭ ગજંીવાર્ા બથવાર અશોકભાઈ ભનલભાઈ ગજંીવાર્ા 4 ૫૩૦૩૯
૫૬૮૮૫ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાણપરા હસમલખભાઈ દેવાભાઈ વશવાજીનગર 4 ૫૩૦૩૭
૫૬૭૧૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાઠોર્ કાનજીભાઈ મેયાભાઈ ગજંીવાર્ા મેઈન રોર્ 5 ૫૩૦૩૩
૫૬૮૧૨ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાઠોર્ મહશેભાઈ હકરભાઈ ગજંીવાર્ા મેઈન રોર્ 2 ૫૩૦૭૦
૫૬૭૧૦ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાઠોર્ આ્લબેન મેયાભાઈ ગજંીવાર્ા મવનષ પાન પાસે 1 ૫૩૦૮૧
૫૭૪૨૧ ૧૭ ગજંીવાર્ા વાળા સોમાભાઈ માણસલરભાઈ ગજંીવાર્ા મવનષ પાન પાસે 5 ૫૩૦૮૦
૫૬૮૧૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાઠોર્ મોહનભાઈ કાળુભાઈ ગજંીવાર્ા દેવકૃપા 2 ૫૩૦૭૯
૫૭૯૧૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા સાગકકયા કકશોરભાઈ દેવાભાઈ ગજંીવાર્ા બલટભવાની વનવાસ 4 ૫૩૦૭૮
૫૮૪૨૩ ૧૭ ગજંીવાર્ા સોલકંી શાવંતલાલ રામજીભાઈ ગજંીવાર્ા દબલત ચોક 4 ૫૩૦૭૭
૫૪૪૬૮ ૧૭ ગજંીવાર્ા થઈમ સલીમભાઈ નલરમામદ ગજંીવાર્ા મેઈન રોર્ 5 ૫૩૦૭૬
૫૭૪૫૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા શેખ એજીજઅહમેદ અબ્દલલસફર શીવાજીનગર મેઈન રોર્ 4 ૫૩૦૭૫
૫૫૮૯૭ ૧૭ ગજંીવાર્ા ભીખર્ીયા પલનાભાઈ ચકલભાઈ અમરનગર આકાસદીપ સોસા 2 ૫૩૦૭૪
૫૬૮૩૪ ૧૭ ગજંીવાર્ા રાઠોર્ રમેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ આનદંનગર રામાપીરના મકંદર પાસે 1 ૫૩૦૭૩


