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૪૧૫૯૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી બોસમીયા દીલીપભાઇ અમ્રલતભાઇ લક્ષ્મી વાડર્ 5 ૪૧૧૯૯
૪૧૦૭૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર કંચનબેન નટરવર વસન્હ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૧૯૮
૪૦૫૧૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ઝાલા ધમેન્રવસિંહ અદલભા લક્ષ્મીવાડર્ 6 ૪૧૧૯૭
૪૦૫૦૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ઝાલા અદલભા ગગલભા લક્ષ્મીવાડર્ 2 ૪૧૧૯૬
૪૧૬૯૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ઝાલા ભરતવસિંહ નારૂભા લક્ષ્ક્ષ્મ વાડર્ 4 ૪૧૧૯૫
૪૦૫૦૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાલા નદંકલવર નાન્દલલા લક્ષ્મીવાડર્ 1 ૪૧૧૯૪
૪૦૫૦૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાલા સજનબા માઉલા લક્ષ્મીવાડર્ 2 ૪૧૧૯૩
૪૦૫૦૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાલા મેયત વસન્હ માઉલા લક્ષ્ક્ષ્મ બાડર્ 1 ૪૧૧૯૨
૪૦૪૨૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાર્ેજા વવજયાબા ભલરમ્ભા લક્ષ્મીવાડર્ 1 ૪૧૧૯૧
૪૦૪૧૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાર્ેજા ડદલલપ વસન્હ ભલરમ્ભા લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૧૯૦
૪૦૧૪૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચાવર્ા રાજલભાઈ લાખા ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 7 ૪૧૧૮૯
૪૦૧૪૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચાવર્ા લખાભાઈ ચના ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 2 ૪૧૧૭૫
૪૨૪૯૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વ્યાસ ડહમતંભાઈ નરવસન્હ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 6 ૪૧૧૮૭
૩૯૭૫૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગઠવવ જીતલભાઈ રાજવવર ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૧૮૫
૩૯૭૫૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગઢવવ રામ બાઇબેન પલના ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 1 ૪૧૧૮૪
૪૦૭૭૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી થીયર્ા ઉમેશભાઈ દેવીરમ્તલ લક્ષ્ક્ષ્મવાર્ી 4 ૪૧૧૮૩
૪૧૧૧૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર જયશ્રીબેન જેવસન્હ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૧૮૨
૩૯૭૭૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગમારા લાખાભાઈ સાર્ા ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૧૮૧
૪૧૨૪૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર સવમરભાઈ જરેજ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૧૮૦
૪૨૫૦૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વડરષ્ઠ રમેશભાઈ મોહન ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૧૭૯
૪૧૫૫૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી બાવવવયા મવનશાબેન મલકેશ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૧૭૮
૪૨૭૨૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી શૈયદ અનવરભાઈ હલબબ લક્ષ્મીવાડર્ 5 ૪૧૧૭૭
૪૧૨૨૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર રાજેશભાઈ માન વસન્હ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૧૭૬
૩૯૯૪૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોડહલ પ્રડદપભાઈ માન વસન્હ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૨૧૩
૪૨૫૩૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાઘેલા જયાબેન સવયલ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 1 ૪૧૨૧૫
૪૨૫૪૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાઘેલા ડદનેશભાઈ સરજી ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૧૮૮
૪૧૬૨૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ભટ્ટિ રમેશભાઈ બાબલ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૨૨૫

૪૦૨૦૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચોહાણ સવવતાબેન વપ કોઠાડરયા કોલોવન 1 ૪૧૨૨૪
૪૦૧૮૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચોહાણ ડકશોરભાઈ વપ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૨૨૩
૪૦૨૦૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચોહાણ હરેશભાઈ જય વસન્હ ભાઇ કોઠડરયા કોલોવન 4 ૪૧૨૨૨
૪૦૧૮૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચોહાણ ડદપાભાઈ જય સોન્હ ભાઇ કોઠડરયા કોલોવન 4 ૪૧૨૨૧
૪૦૨૦૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચોહાણ હસમલખભાઈ જય વસન્હ ભાઇ કોઠડરયા કોલોવન 4 ૪૧૨૨૦
૪૦૫૩૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જોવિ ડદનાભાઈ પ્રવવણ ભાઇ કોઠાડરયા કોલોવન 1 ૪૧૨૧૮
૪૦૫૬૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ઝાલા ભરતભાઈ ગોવવન્દ ભાઇ કોઠડરય કોલોવન 4 ૪૧૧૬૪
૪૨૫૬૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાઘેલા. ડહતેશભાઈ રમલણ લાલ લક્ષ્મીવાડર્ 5 ૪૧૧૪૯
૪૨૦૫૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી માખેલા હશલભાઈ દેવા ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૨૨૯
૪૧૮૫૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મકવાણા મનસલખભાઈ વવરજી ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 5 ૪૧૩૦૫
૪૦૬૦૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ટાક સજંયભાઈ નાથા ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૨૯૦
૪૨૧૨૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મોટેડરયા પ્રકાશભાઈ દેવજી ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૨૮૯
૪૦૧૮૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચોહાણ પ્રવવણભાઈ બાબલ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 1 ૪૧૨૮૮
૪૦૧૫૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચાવર્ા સવવતાબેન લભમ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 1 ૪૧૨૮૭
૪૨૩૩૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ વવજયભાઈ રમલણ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 6 ૪૧૨૮૬
૪૧૪૪૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી બનવાડરયા શૈલેિભાઈ લભખા ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૨૮૫
૪૦૧૯૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચોહાણ પ્રવવણભાઈ મગન ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 2 ૪૧૨૪૭
૪૦૧૪૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચાવર્ા રાજલભાઈ ભોજા ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૨૪૬
૪૦૮૯૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી નેપાળી ગોવવિંદભાઈ રલબન ભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૦૯૯૫

૩૯૩૬૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી આર્ેસરા ડહતેશભાઈ કરસન ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૦૯૨૭
૪૦૮૮૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી નકલમ માણેક્બેન મનજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૦૯૬૩
૪૦૮૮૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી નકલમ ડદપકભાઈ મનજી ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૦૯૬૨
૪૦૦૮૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચાવર્ા અમ્રલતબેન ગોવવન્દ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 5 ૪૦૯૫૦
૩૯૮૮૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોસ્વામી હસંાબેન રમેશપરી લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૦૯૬૧
૩૯૭૧૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ખોડર્યા રામભાઈ ખેગાર ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૦૯૨૯
૪૨૦૭૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી માખેલા હમીરભાઈ દેવા ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૦૯૬૦
૪૨૦૪૪ ૧૫ હાથીખાના મછોયા અવનલકલમાર પ્રવવણભાઈ હાથીખાતા 4 ૪૩૨૫૭

૪૧૯૦૬ ૧૫ હાથીખાના મકવાણા હમેેન્રભાઈ ગોરધનભાઈ હાથીખાના 5 ૪૩૨૫૬
૩૯૩૩૦ ૧૫ હાથીખાના અનર્ફટ ડકરણભાઈ લલીતભાઈ હાથીખાના 3 ૪૩૨૫૫
૪૩૨૬૪ ૧૫ હાથીખાના હજાર્ીયા શાન્તીભાઈ અમરલવસહ હાથીખાના 5 ૪૩૨૫૪
૩૯૪૧૭ ૧૫ હાથીખાના કલકાવા મીતાબેન મનોજભાઈ હાથીખાતા 5 ૪૩૨૫૩
૩૯૪૧૧ ૧૫ હાથીખાના કલકવાયા લાભલભાઈ બચલભાઈ હાથીખાતા 2 ૪૩૨૭૬
૪૨૮૮૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સરવેયા ડદલલપભાઈ નરવસન્હ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 5 ૪૦૯૫૯
૪૨૮૮૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સરવેયા જયાબેન નરવસન્હ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 1 ૪૦૯૫૮

૪૧૮૪૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મકવાણા ભલપતભાઈ રામજી ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 5 ૪૦૯૫૭
૪૧૭૭૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મકવાણા ગગજીભાઈ નાનજી ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 2 ૪૦૯૫૬
૪૦૬૦૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ટાકં રમેશભાઈ વવરલ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૦૯૫૫
૪૨૧૩૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મોડર જગદીશભાઈ બચલ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૦૯૫૪

૪૨૧૩૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મોડર બચલભાઈ દલહા ભાઇ લક્ષ્મીવડર્ 3 ૪૦૯૫૩
૩૯૫૧૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી કલલાવત ભરતભાઈ ધરમ દાસ લક્ષ્મી વાડર્ 5 ૪૦૯૩૯
૩૯૫૧૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી કલલાવત રમણીકલાલ ધરમ દાસ લક્ષ્મી વાડર્ 5 ૪૦૯૪૦
૪૧૨૦૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર મહશેભાઈ જીવણ ભાઇ લક્ષ્મી વાડર્ 4 ૪૧૦૭૦



૪૧૯૬૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મલણ યાર જયદીપભાઈ જયસલખ લક્ષ્મીવાડર્ 2 ૪૧૦૮૨
૪૨૧૦૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી માલા રોડહતભાઈ ડદનેશ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 2 ૪૧૦૯૫
૪૨૧૦૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી માલા અમલબેન ડદનેશ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૦૮૦
૪૦૦૦૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચલર્સમા ડદલલપભાઈ સલરેશ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૦૧૯
૪૦૪૩૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાદવ કમલેિભાઈ બશલ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૦૭૮
૪૨૩૩૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ જ્યોતીબેન વજેવસિંગભાઈ લક્ષ્મીવાડર્ 2 ૪૧૦૦૮
૪૨૪૦૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાવલ કેતનકલમાર માવલ વસન્હ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૦૭૬
૪૧૧૭૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર પરેશ દોલત ભાઇ લક્ષ્ક્ષ્મ વાડર્ 4 ૪૧૦૭૫
૪૧૯૦૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મકવાણા હરજીભાઈ નાનાજી ભાઇ લક્ષ્મીવડર્ 4 ૪૧૦૭૪
૪૦૧૯૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચોહાણ રમેશભાઈ રાવજી ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૦૭૩
૪૦૭૭૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વથયાદ નરેન્રભાઈ હડર ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૦૭૨
૪૦૭૭૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વથયાર સલરેશભાઈ હડર ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૦૭૧
૪૨૪૧૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી લખતડરયા ડકશોરભાઈ વવરજી ભાઇ લક્ષ્મી વડર્ 4 ૪૧૧૦૮
૪૦૩૦૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચૌહાણ રાજેશભાઈ મગનભાઇ લક્ષ્મી વાડર્ 3 ૪૧૧૧૦
૪૩૨૫૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સોલન્ન્ક જજતેશભાઈ ઉનેશ વસન્હ બહલવમ વાડર્ 3 ૪૧૦૮૩
૪૩૨૫૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સોલનડક જયેશભાઈ ઉદેશ વસન્હ કલકવાર્ા 3 ૪૧૧૨૦
૪૦૪૯૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાડરયા સલરેશભાઈ સલપ ઇન્હ ભાઇ લક્ષ્ક્ષ્મ વાડર્ 4 ૪૧૧૧૯
૪૦૫૨૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જોવશ મહને્ર્ભાઈ નન્દ લાલ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 2 ૪૧૧૨૧
૪૦૫૨૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જોવશ વવવપનભાઈ મહને્દર ભાઇ લક્ષ્ક્ષ્મ વાડર્ 2 ૪૧૦૮૧
૪૩૧૦૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સોમેયા નરેન્રભાઈ ગોવવન્દ ભાઇ લક્ષીવાડર્ 4 ૪૧૦૨૮
૪૨૪૦૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાવલ સવતિ રામ સવતિ રામ લક્ષ્મીવાડર્ 5 ૪૧૦૨૭
૪૨૩૨૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ રાજેનરભાઈ હડર વસન્ગ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 6 ૪૧૦૨૫
૪૨૨૮૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ ભરતભાઈ હરીવસિંહભાઈ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૦૨૪
૪૨૩૨૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ રાજેનરભાઈ હડર વસન્હ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 6 ૪૧૦૨૩
૪૨૨૭૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ પ્રવવણભાઈ હડર વસન્ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 5 ૪૧૦૨૨
૪૦૪૫૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાદવ મહને્ર્ભાઈ દામજીભાઇ લક્ષ્મેવાડર્ 4 ૪૧૪૫૨
૪૧૯૨૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મગવાવનયા વાલી લભખલ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 1 ૪૧૪૨૫
૪૧૯૨૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મગવાવનયા ડદનેશભાઈ લભખલ ભાઇ લક્ષ્ક્ષ્મ વાન 4 ૪૧૪૨૩
૪૦૭૦૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ોડર્યા પરેશભાઈ સલરસીંગભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૪૪૩
૪૦૭૦૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ોડર્યા કલપેશભાઈ સલરવસિંહભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 2 ૪૧૪૧૮
૪૦૭૧૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ોડર્યા સલરસીંહ નથલભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૪૧૯
૪૦૨૦૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચૌહાણ અંબાલાલ ગોવવિંદભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 2 ૪૧૪૨૦
૪૦૧૯૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચોહાણ વવજયભાઈ અંબા ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૪૨૧
૪૦૧૮૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચોહાણ જગદીશ મગન ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 6 ૪૧૪૨૨
૪૦૨૦૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચોહાણ સવવતાબેન મગન ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 2 ૪૧૪૩૪
૪૨૫૮૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાધડર્યા અશોકભાઈ પોપટ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૪૧૫
૪૨૫૧૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાઘ ડર્યા રાધાબેન પોપટ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 2 ૪૧૪૨૬
૩૯૩૭૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી આવન ગણપતભાઈ રૅમ ચન્દર ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૪૫૫
૪૦૧૭૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચોહાણ કમલાબેન નટલક ભાઇ લક્ષ્નીવાડર્  કવતડસ ૧૫૭ 1 ૪૧૪૬૭
૪૦૧૯૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચોહાણ બાબલ લાલ મગન લાલ લક્ષ્ક્ષ્મ વાડર્ 3 ૪૧૪૬૯
૪૦૧૮૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચોહાણ જયેશભાઈ બાબલ લાલ લક્ષ્ક્ષ્મ વાડર્ 4 ૪૧૪૭૦
૩૯૭૫૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગલજરાવન લબવપનભાઈ મજજ ભાઇ લક્ષ્ક્ષ્મ વાડર્ 2 ૪૧૪૭૧
૪૨૧૪૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી યાદવ બાબલભાઈ માધલ વસન્હ લક્ષ્મીવડર્ 4 ૪૧૪૭૨
૪૨૧૪૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી યાદવ કેતનકલમાર માધલ વસન્હ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૪૭૩
૪૧૧૪૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર નરેન્રભાઈ વજે વસન્હ લક્ષ્મીવાડર્ ક્વાતડસ 4 ૪૧૪૧૩
૪૧૦૯૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર લગડરશભાઈ અરજબા ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ કવાટડસ ૧૧૨ 4 ૪૧૪૮૬
૪૧૨૦૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર માન વસન્હભાઈ અર્જણ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ કવૅટડસ ૧૧૨ 3 ૪૧૪૩૩
૪૧૦૮૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર કાતંાબેન અરજણ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ કવાટડસ ૧૧૨ 1 ૪૧૩૫૪
૪૦૧૯૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચોહાણ મનલભાઈ ગગન ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ કવટ્રસ-્૧૫૭ 3 ૪૧૩૫૫
૪૦૧૮૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચોહાણ ધમેશભાઈ મનલ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૩૫૬
૪૧૨૪૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર સલરેશભાઈ શીવલભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૩૫૭
૪૦૬૪૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ૉડદયા મલકેશભાઈ મોહન ભાઇ લક્ષ્મીવડર્ 5 ૪૧૩૫૮
૪૦૭૦૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ોડર્યા ડદલલપભાઈ મોહન ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૩૫૯
૪૦૭૩૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ોડદયા અશોકકલમાર મોહન ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૩૬૦
૪૦૧૪૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચાવર્ા વવજયાબેન રવત ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 2 ૪૧૩૭૩
૪૦૭૧૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ોડર્યા મોહનભાઈ રલર્ા ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૩૮૩
૪૦૧૯૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચોહાણ રંભાબેન કેશર ભાઇ લક્ષ્મીવાર્ 1 ૪૧૩૪૬
૪૨૧૯૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાક જગદીશભાઈ વવરજી ભાઇ લક્ષ્રીવાડર્ 4 ૪૧૩૪૫
૪૦૪૫૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાદવ બાબલભાઈ લક્ષ્મ્ન ભાઇ લક્ષ્મીવાવસ ૧૭ 4 ૪૧૩૪૪
૪૦૪૪૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાદવ જ્યતંીભાઈ લક્ષ્મન ભાઇ લક્ષ્મી વાડર્ ૧૭ 4 ૪૧૩૩૩
૪૨૪૨૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી બગથરીયા રાજેશભાઇ લાલજી ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૩૫૨
૪૨૪૨૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી બગથરીયા રમેશભાઈ લાલજી ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 5 ૪૧૩૪૦
૪૨૨૬૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ ડદલલપભાઈ હડર વસન્હ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 5 ૪૧૩૩૯
૪૨૫૨૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાઘેલા કાળુભાઈ ચના ભાઇ લક્ષ્મી વાડર્ 3 ૪૧૩૩૮
૩૯૫૧૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી કલલાવવત ડદનેશભાઈ ધરમ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 5 ૪૧૩૩૭
૪૧૫૧૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી બવસયા મણીબેન બાબલ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 1 ૪૧૩૩૬
૪૨૨૭૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ બકલલભાઈ ડહરજીભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૩૩૫
૪૦૧૮૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચોહાણ ધમેશભાઈ નાથા ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૩૩૪
૪૧૮૫૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મકવાણા મોહનભાઈ કલરજી ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૩૬૨
૩૯૮૦૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોર્લલયા નરોત્તમ દાસ રંલગન દાસ લક્ષ્મી વાડર્ 6 ૪૧૩૭૧
૪૧૨૪૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર સલરેશભાઈ અભેસીંગભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૩૬૭
૪૧૧૧૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર જયાબેન અભેસીંગભાઇ લક્ષ્ક્ષ્મ વાડર્ 1 ૪૧૩૬૬
૩૯૪૦૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી કલકર્ રેહમતબેન હાજી લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૪૯૦
૩૯૭૨૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ખોપડરયા બાબલભાઈ ગોપાલ ભાઇ લક્ષ્મી વાડર્ 4 ૪૧૩૮૫



૩૯૩૯૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ઓયડરયા બબનભાઈ ગોપાલ ભાઇ લક્ષ્ક્ષ્મ વાડર્ 3 ૪૧૩૯૩
૪૨૧૩૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મોડર અજીતભાઈ મોહન ભાઇ લક્ષ્ક્ષ્મ વાડર્ 4 ૪૧૩૮૧
૪૨૧૩૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મોડર મોહનભાઈ હરજી ભાઇ લક્ષ્ક્ષ્મવાડર્ 4 ૪૧૩૮૦
૩૯૪૧૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી કલકાવા ધરમેશભાઈ ડદલલપ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 5 ૪૧૩૭૯
૪૧૨૭૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પાટડર્યા જયેશભાઈ નાના લાલ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૩૭૬
૪૧૦૯૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર્ ચનં્રવસિંહ રવવવસહ લક્ષ્ક્ષ્મવાડર્ 3 ૪૧૩૭૫
૪૦૫૯૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ટાક જયાબેન વવરજી ભાઇ લક્ષ્ક્ષ્મવાડર્ 1 ૪૧૪૦૩
૪૦૪૩૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાદવ અવિનભાઈ લક્ષ્મણ ભાઇ લક્ષ્ક્ષ્મ વાડર્ 4 ૪૧૪૦૫
૪૦૪૬૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાદવ રવસક લાલ લક્ષ્મણભાઇ લક્ષ્ક્ષ્મવાડર્ ૧૭ 3 ૪૧૩૮૪
૪૦૪૬૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાદવ રાજેશભાઈ લક્ષ્મન ભાઇ લક્ષ્ક્ષ્મવાડર્ ૨૦ 3 ૪૧૪૧૨

૪૨૦૨૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મેવાર્ા રંજનબેન જગડદશ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 2 ૪૧૪૧૦
૪૦૮૮૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી નકલ ંજા મહને્ર્ભાઈ ભાવવ વસન્ગ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૪૦૯
૪૨૨૭૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ પકંજભાઈ જયસલખભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૩૭૨
૪૨૩૧૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ રંજનબેન શેલેશ ભાઇ લક્ષ્ક્ષ્મવાડર્ 4 ૪૧૩૪૧
૪૨૧૫૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી યાદવ સતરામ પલટન ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૩૮૨
૪૧૭૬૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મકવાણા કાબલભાઈ નાથાભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૩૪૯
૪૧૯૨૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મગવાવનયા શકંરભાઇ માવજીભાઇ લક્ષ્ક્ષ્મ વાડર્ 4 ૪૧૩૪૮
૪૧૭૦૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ભાખોતરા મનલભાઈ સાહલર ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 2 ૪૧૩૪૭
૪૨૨૫૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ ડદનેશડ મગન ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 5 ૪૧૩૬૪
૪૦૯૮૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પડંર્ત મનોહર વસન્હ સવતશ ચન્દ લક્ષ્મીવાડર્ 5 ૪૧૩૪૩
૪૧૭૦૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ભાટ્ટિ અશોકભાઈ લભમજી ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૪૭૪
૪૨૨૫૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ ડદલલપભાઈ મગન ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 5 ૪૧૩૬૫
૪૦૧૮૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચોહાણ નદંલ બેન લખમજી ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 1 ૪૧૩૫૩
૪૧૭૨૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ભાિોતરા રાજેશભાઈ મનલ ભાઇ લક્ષ્મી વાડર્ 3 ૪૧૩૬૩

૪૧૧૩૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર વધરલભાઈ લભમજી ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 5 ૪૧૪૭૫
૪૧૧૮૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર ભરતભાઈ લભમજી ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 5 ૪૧૪૬૩
૪૨૪૨૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી બગથરીયા વવજયભાઈ લાલજી ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૪૬૨
૪૧૭૦૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ભાલખયા જગદીશભાઈ અમલ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૪૬૧
૩૯૫૧૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી કલલાવત રજનબેન ડકશોર ભાઇ લક્ષ્ક્ષ્મઇવાડર્ 2 ૪૧૪૬૦
૩૯૭૪૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગલજરાવન અરવવિંદભાઈ ગોકલલ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૪૫૮
૩૯૭૫૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગલજરાવન ભાવેશભાઈ અરવવન્દ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૪૫૭
૪૧૭૦૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ભાલખયા જગદીશભાઈ અમલ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૪૮૪

૪૦૧૯૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સોઢા લક્ષ્મણભાઇ દેવજીભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 5 ૪૧૪૬૪
૩૯૮૧૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોર્લલયા નરોત્તમભાઈ રંલગન દાસ લક્ષ્ક્ષ્મઇવાડર્ 5 ૪૧૪૬૬
૪૦૧૮૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચોહાણ ગજ્જરભાઈ મલમના અલલ લક્ષ્મીવાડદ કવાતસૅ૧્૦૬ 3 ૪૧૪૯૧
૪૧૯૮૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મેડર નથ્થલ લાલ નવા પ્રસાદ લક્ષ્મીવાડર્ કવૅટડસ ૧૦૬ 2 ૪૧૪૩૦
૩૯૭૪૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગલજરાવન બાબલભાઈ વાઘજી ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 2 ૪૧૪૩૧
૩૯૭૫૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગલજરાવન રાજેશભાઈ બાબલ ભાઇ લક્ષ્મીવડર્ 4 ૪૧૪૩૨
૪૧૬૨૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ભટ્ટિ ભાવેશભાઈ રાધલ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૪૫૬
૩૯૭૫૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગલજરાતી રવજીભાઈ વાઘજી ભાઇ લક્ષ્મી વાડર્ 3 ૪૧૪૧૬
૪૨૨૨૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ કાનજીભાઈ સામજી ભાઇ લક્ષ્મીવડર્ 6 ૪૧૪૭૭
૪૧૭૨૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ભાવસાર ચરંીકાબેન લલલત કલમાર લક્ષ્મીવાડર્ કવવ્ટસડ ૯૨ બ્લોક ૧૨ 2 ૪૧૪૭૮
૪૨૩૧૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ રમેશભાઈ ગોવવન્દ ભાઇ લક્ષ્મીવડર્ 4 ૪૧૪૭૯
૪૨૫૮૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાધેલા બાબલભાઈ ચના ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૪૮૦

૪૧૩૦૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પાઠક પ્રવવક્ષ્ન્સન્હ ભાનલ વસન્હ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૪૫૧
૩૯૯૪૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોડહલ જ્યલમવતબેન ડહરાલાલ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૪૧૭
૪૧૯૧૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મગવાવનયા કમલેિભાઈ લભખલ ભાઇ લક્ષ્ક્ષ્મવાડર્ 5 ૪૧૪૨૪
૪૦૭૬૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી થેડદય ડકશોરભાઈ સાયજી ભાઇ લક્ષ્મીવડર્ 2 ૪૧૪૨૯
૪૦૧૭૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચોધડર રાકેશભાઈ બાબલ ભાઇ લક્ષ્ક્ષ્મ વાડર્ 3 ૪૧૪૮૧
૪૦૭૭૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી થીયાદ જશલબેન પ્રવવણભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 2 ૪૧૪૮૮

૪૦૪૧૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાર્ેજા વનમડલ વસન્હ હરદેવ વસન્હ લક્ષ્ક્ષ્મવાડર્ 3 ૪૧૪૮૯
૪૦૪૨૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાર્ેજા બારજ.બા દેવલભા લક્ષ્ક્ષ્મ વાડર્ 1 ૪૧૩૭૪
૪૨૨૨૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ ડકશોરભાઈ દામજી ભાઇ લક્ષ્ક્ષ્મ વાડર્ 3 ૪૧૩૮૬
૪૨૫૫૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાઘેલા રાજલભાઈ જીવણભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૩૫૧
૪૨૫૪૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાઘેલા રમેશભાઈ જીવણ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૩૯૨
૪૧૨૮૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પાટડર્યા વજલલાલ છ્ગન ્લાલ 2 ૪૧૩૯૧
૪૦૯૯૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પ્રજા પવત અમરતભાઈ વાલજી ભાઇ 3 ૪૧૩૮૯
૩૯૮૮૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોસાઇ યોગેશ પટ્ટિ પ્રતાપ પટ્ટિ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૩૮૮
૩૯૮૮૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોસાઇ ભાવેશભાઈ પ્રતાપ પડર લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૩૮૭
૪૦૧૯૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચોહાણ શાતંાબેન લખમજી ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 1 ૪૧૩૬૯
૩૯૮૮૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોસાઇ યોગેશભાઈ પ્રતાપ પટ્ટિ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૪૦૭
૩૯૮૭૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોસાઇ કંચનબેન પ્રતાપ પિ લક્ષ્મીવાડર્ 1 ૪૧૪૦૬
૩૯૮૬૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોલા દયાપડટ કરસન પડટ લક્ષ્મીવડર્ 2 ૪૧૩૯૪

૩૯૮૮૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોસાઇ પ્રવવન પડટ દયાપડટ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૪૦૪
૩૯૯૬૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોડહલ શાતંાબેન માનવસન્હ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 1 ૪૧૪૧૪
૩૯૯૪૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોડહલ પે્રમવસન્હભાઈ માનવસન્હ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 2 ૪૧૪૦૨
૪૧૦૮૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર કનાભાઈ રમણ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 5 ૪૧૪૦૧
૩૯૯૩૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોડહલ લગર્ાભાઈ ભલા ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 5 ૪૧૪૦૦
૩૯૯૬૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોડહલ સામતભાઈ ભલા ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 2 ૪૧૩૯૯



૪૧૮૪૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મક્વાણા મગંળાબેન સવજીભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 1 ૪૧૩૯૮
૪૨૪૪૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી લાપવસપ જજવલબેન બાપત ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 1 ૪૧૩૯૭
૪૨૪૬૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી લાવડકય કનલભાઈ બચલ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૩૯૬
૪૨૪૫૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી લાલ ડકયા કેશલભાઈ બચલ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્૩ 5 ૪૧૪૮૭
૩૯૭૯૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગાયલ ડહતેશભાઈ જેમલ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૪૭૬
૩૯૭૬૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગવનલ અશોકભાઈ જેવતલ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૪૮૫

૩૯૭૬૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોહલે જયેશભાઈ જયમલભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૪૯૨
૪૦૧૧૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચાવર્ા નારણભાઈ લાખા ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૪૮૩
૪૦૦૯૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચાવર્ા ગજલભાઇ લખા ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 6 ૪૧૪૮૨
૪૩૦૭૯ ૧૫ હાથીખાના સીસોદીયા હરીશભાઈ સલખપાલ હાથીખાતા 4 ૪૩૦૫૪
૪૩૦૭૮ ૧૫ હાથીખાના સીસોદીયા સલખપાલ વસિંહ સજ્જન વસહ હાથીખાતા 2 ૪૩૦૫૩
૪૧૨૮૮ ૧૫ હાથીખાના પાટર્ીયા ડદપકભાઈ અમરતલાલ હાથીખાતા 4 ૪૩૦૫૨
૪૦૮૯૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ નથવાણી કાન્તીલાલ લક્ષ્મીદાસ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 6 ૪૦૬૪૭
૪૩૨૭૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ હરવેશ એહમદભાઈ ઇકબાલભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 3 ૪૦૬૪૬
૩૯૪૬૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કથરી ઉમરભાઈ હથતભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 2 ૪૦૬૪૫
૩૯૪૫૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કથરી આશીફ ઉમરભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 2 ૪૦૬૪૪
૪૩૧૭૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સોલકંી નાગરદાસ વશવદાસ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 2 ૪૦૬૪૩
૪૨૩૦૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ રાઠોર્ મનહરભાઈ ચલનીલાલ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૬૪૨
૩૯૮૪૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ગોરવાર્ીયા પ્રવવણભાઈ દેવજીભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 5 ૪૦૬૫૦
૩૯૩૬૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ આદમાની મેમલદાબેન હવનફભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 4 ૪૦૬૪૧
૪૦૯૨૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ નીમબત સલરેશકલમાર હસમલખભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 4 ૪૦૬૩૮
૪૧૨૭૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પાટડકયા ધનજીભાઈ બાબલભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 5 ૪૦૬૪૦
૪૨૬૯૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ શેખ રઝાકભાઈ અબ્દલલભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 4 ૪૦૬૩૯
૪૨૬૨૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ શેખ અબ્દલલભાઈ ગલલાબભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૬૨૫
૪૨૬૪૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ શેખ ઇકબાલભાઈ અબ્દલલભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 4 ૪૦૬૩૭
૩૯૫૦૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કલરેશી મહબે લબભાઈ રવસકભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 4 ૪૦૬૪૯
૪૧૩૦૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પાર્લલયા દેવકલબેન નાનજીભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 1 ૪૦૬૩૫
૪૦૯૩૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પટેલ પ્રતાપભાઈ ર્ાહયાભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 4 ૪૦૬૩૪
૪૦૮૨૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ દવેરા વાલજીભાઈ પે્રમજીભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 4 ૪૦૬૩૩
૪૨૩૪૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ રાઠોર્ વવમળાબેન મલળજીભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 1 ૪૦૬૩૨
૪૦૫૩૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જોિી ગોપાલભાઈ લક્ષ્મીશકંર જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૬૩૧
૪૦૫૪૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જોિી પાવડતીબેન લક્ષ્મીશકંર જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 1 ૪૦૬૩૦
૪૨૩૦૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ રાઠોર્ મલળજીભાઈ ડલગંરવસિંહ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૬૨૯
૪૨૭૭૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સફાઈ મોહમ્મદભાઈ હાજીભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 2 ૪૦૬૨૮
૪૦૩૪૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જેઠવા જ્યતંીભાઈ ભીમજીભાઈ જજલલા ગાર્ડન સલમ 2 ૪૦૬૨૭
૪૦૩૪૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જેઠવા ડહતેશભાઈ જયતંીભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 4 ૪૦૬૨૬
૪૦૩૪૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જેઠવા મેહલલભાઈ જયતંીભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 4 ૪૦૬૩૬
૪૦૩૪૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જેઠવા અવનલભાઈ જયતંીભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 4 ૪૦૬૫૧
૪૧૮૧૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મકવાણા ધીરલભાઈ મોહનભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૬૫૮
૪૧૮૯૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મકવાણા વવજયભાઈ ધીરલભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૬૫૭
૪૧૩૭૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ખોખર પરેશભાઈ પ્રભલદાસ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 5 ૪૦૬૫૬
૪૧૩૭૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ખોખર પ્રભલદાસભાઈ કેશવજી ભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 2 ૪૦૬૫૫
૩૯૫૧૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કેલા પાસીનભાઈ સલલેમાનભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૬૫૪
૩૯૫૧૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કેલા શાડહદભાઈ પાસીનભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 2 ૪૦૬૫૩
૪૦૬૧૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ડટગર્પલરા ભરતભાઈ લગરધરભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૬૫૨
૪૦૧૫૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચાવર્ા સરલાબેન ગોવવન્દ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 1 ૪૧૪૫૦
૪૦૧૨૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચાવર્ા પલષ્પાબેન ગોવવન્દ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 1 ૪૧૪૪૯
૪૦૭૩૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ોડદયા અમરવસિંહભાઈ નથલ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 1 ૪૧૪૪૮
૪૧૧૪૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર નરેન્રભાઈ અંબા ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૪૪૭
૩૯૮૮૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોસાઇ દયાપટ્ટિ કરસન પવત લક્ષ્મીવાવસ 2 ૪૧૪૪૬
૩૯૮૮૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોસાઇ પ્રવવણ પવત દયાપટ્ટિ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૪૩૫
૩૯૩૭૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી આલબ મનલભાઈ રામ ચન્દ ભાઇ લક્ષ્ક્ષ્મવાડર્ 2 ૪૧૪૪૪
૩૯૩૬૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી આબન સન્તોશભાઈ મનલ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 2 ૪૧૪૫૪
૪૦૬૫૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ાગમા યોગેશભાઈ વધરલ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 3 ૪૧૪૪૨
૪૦૬૪૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ૉડદયા ભાવેશભાઈ વધરલ ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 4 ૪૧૪૪૧
૪૨૦૮૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મારલ નારણભાઈ રવજી ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 5 ૪૧૪૪૦
૩૯૭૨૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગલજરવત મધલબેન રામજી ભાઇ લક્ષ્મીવડર્ 3 ૪૧૪૩૯
૩૯૭૨૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગલજરાવત ઉજીબેન રામજી ભાઇ લક્ષ્મીવાડર્ 1 ૪૧૧૦૩
૪૨૪૪૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી લાખડરયા પરસોતમભાઈ રામજી ભાઇ લક્ષ્મીવાડદ 3 ૪૧૪૩૬
૪૨૪૧૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી લખતડરયા રતનભાઈ રવજી ભાઇ લક્ષ્મીવાવસ 1 ૪૧૪૩૭
૪૨૨૭૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ રાઠોર્ પાવડતીબેન ચલનીલાલ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૫૭૩
૪૦૩૪૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જેઠવા ડકરીટવસિંહ દેવીવસિંહ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૪૯૫
૪૦૮૭૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ધાનાણી હારૂન મરમ્દભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 5 ૪૦૫૦૫
૪૦૭૪૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ તલાણી ગોપાલદાસ લસામ્કલ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 2 ૪૦૪૯૧
૪૦૭૪૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ તલાણી ભરતભાઈ ગોપાલદાસ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 5 ૪૦૪૯૨
૪૦૭૪૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ તલાણી પ્રકાશભાઈ ગોપાલદાસ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 5 ૪૦૫૨૧
૪૩૨૭૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ હરવેશ ખતીજાબેન ઇકબાલભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 1 ૪૦૪૮૭
૪૨૮૦૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સમા ડફરોઝભાઈ નલરમોહમદભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 3 ૪૦૫૧૨
૩૯૫૪૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કાકલ ડદનયેશભાઈ પ્રદીપભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 2 ૪૦૫૩૮
૪૨૯૯૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સાગર્ીયા હસમલખભાઈ ભનલભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 5 ૪૦૫૩૯
૪૨૯૮૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સાગર્ીયા વવજયભાઈ પે્રમજીભાઈ જજલલા ગાર્ડન પાસે 3 ૪૦૫૪૧
૪૨૬૬૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ શેખ ખલરશીદભાઈ ફઝુદભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૫૪૨
૪૨૨૭૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ રાઠોર્ વનલેિભાઈ મલળજીભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 4 ૪૦૫૪૩
૩૯૩૫૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ આંખલા ઈન્દલભાઈ ચદંલભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 2 ૪૦૫૫૩



૩૯૩૫૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ આખલા રામભાઈ ઈન્દલભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 2 ૪૦૫૪૫
૩૯૩૫૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ આંખલા વવજયભાઈ ઈન્દલભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 2 ૪૦૫૩૭
૪૨૦૯૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ માલકીયા કાનજીભાઈ રવજીભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 2 ૪૦૫૪૭
૪૦૫૫૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ઝુણેજા બાબલભાઈ જીવાભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 6 ૪૦૫૪૮
૪૧૦૬૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પરમાર અરવવિંદભાઈ ભલપતભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 4 ૪૦૫૦૧
૪૦૨૭૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ચૌહાણ ભીખલભાઈ સલલેમાનભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 4 ૪૦૫૨૯
૪૧૦૭૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પરમાર ઈરશેભાઈ ઈબ્રાડહમભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૫૨૭
૪૧૨૧૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પરમાર યલનલિભાઈ ઈબ્રાડહમભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 4 ૪૦૫૪૪
૪૧૦૭૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પરમાર ઈબ્રાડહમભાઈ હાસમભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૫૨૨
૪૧૦૬૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પરમાર અમીનભાઈ ઈબ્રાડહમભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૫૨૩
૪૨૧૧૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મોગલ સલીમભાઈ મોહમ્મભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 4 ૪૦૫૨૪
૪૦૪૩૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જાર્ેજા શડકતવસિંહ પ્રભાતવસિંહ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 4 ૪૦૫૨૫
૪૦૪૦૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જાર્ેજા ગજેન્રવસિંહ શડકતવસિંહ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 2 ૪૦૫૪૬
૪૦૨૬૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ચૌહાણ બટલકભાઈ માવજીભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 6 ૪૦૫૩૫
૪૩૦૬૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ વસમ્બલલયા ફારલખભાઈ આમનભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૫૩૪
૪૨૮૧૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સમા સાલઝદભાઈ મોહમ્મદ ભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 4 ૪૦૫૩૩
૩૯૭૯૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ગાર્ા સલલેમાનભાઈ સલમારભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૫૩૨
૪૦૮૬૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ધર્ા નફીસાબાનલ અસ્તાફભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 1 ૪૦૫૩૧
૪૨૬૮૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ શેખ મસીરલલઈસ્લમ સફીલઈસ્લમ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 2 ૪૦૫૩૦
૪૨૪૬૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ લલમ્બવસયા અઝીઝભાઈ આમનભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૫૨૦
૩૯૫૫૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કાચા જયાબેન જગજીવન ભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 1 ૪૦૫૨૮
૪૨૨૨૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ રાઠોર્ કાળુભાઈ ભીમજીભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટડસ 3 ૪૦૫૩૬
૪૨૨૪૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ રાઠોર્ જયદીપકલમાર કાળુભાઈ જજલલા ગાર્ડન કલમ કવાટ્સ 3 ૪૦૫૨૬
૪૦૭૬૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ થડઢયાર કનકભાઈ વસરામભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 5 ૪૦૫૫૨
૪૦૨૧૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ચૌહાણ અવિનભાઈ ભગવાનભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૫૫૦
૪૩૦૦૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સામદા અલલારખાભાઈ જીવાશાભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 5 ૪૦૫૪૯
૪૦૩૯૭ ૧૫ હાથીખાના જાછોયા ગોવવિંદભાઈ હાથીખાના 7 ૪૩૦૩૬
૪૨૪૨૬ ૧૫ હાથીખાના લગંારીયા પ્રગ્નેશભાઈ રમેશચરં હાથીખાના 4 ૪૩૦૩૭
૪૦૫૨૬ ૧૫ હાથીખાના જોશી પ્રવવણચદં જયશકંર હાથીખાના 1 ૪૩૦૩૯
૪૨૪૨૯ ૧૫ હાથીખાના લગંારીયા ડહતેશભાઈ રમેશચરં હાથીખાના 3 ૪૩૦૪૦
૪૧૯૭૩ ૧૫ હાથીખાના મપંણ ઇકબાલભાઈ ઉમરભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૦૪૩
૪૧૯૭૯ ૧૫ હાથીખાના મયંણ રફીકભાઈ ઉમરભાઈ હાથીખાના 5 ૪૩૦૪૪
૩૯૮૫૫ ૧૫ હાથીખાના ગોરવાણીયા ચદલ ંભાઈ લવજીભાઈ હાથીખાના 5 ૪૩૦૫૦
૩૯૫૪૭ ૧૫ હાથીખાના કાગ્રી એહગલણ્ર યલસલફભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૦૫૧
૩૯૪૬૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કથેરી સલમા ઇબ્રાડહમભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 2 ૪૦૫૦૦
૪૦૪૦૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જાર્ેજા ગલલાબવસિંહ નવલવસહ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 2 ૪૦૪૯૯
૪૦૪૧૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જાર્ેજા ધમેન્રવસિંહ ગલલાબવસહ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 4 ૪૦૪૯૮
૪૨૫૩૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ વાઘેલા લગડરશભાઈ વીરજીભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 4 ૪૦૪૯૭
૪૧૪૭૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બ્લચ મહબેલબભાઈ મોહમદભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 5 ૪૦૪૯૬
૪૨૭૭૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સનંીરીયા સરોજબેન ઇજ્જનરાય જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 1 ૪૦૪૮૬
૪૨૫૪૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ વાઘેલા નીરબેન વીરજીભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 1 ૪૦૪૯૪
૪૨૩૦૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ રાઠોર્ મજીદભાઈ ઝમાલભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 4 ૪૦૫૦૨
૪૨૩૪૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ રાઠોર્ હનીરભાઈ ઝમાલભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 4 ૪૦૪૯૦
૪૨૨૨૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ રાઠોર્ ઇમરાનભાઈ ઝમાલભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 3 ૪૦૫૫૧
૩૯૬૨૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કોબી ઓથમબેન બચલભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 3 ૪૦૪૯૩
૪૦૩૯૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જાજલ હડરડકષ્ના પત્રભલજભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 5 ૪૦૫૧૦
૪૦૩૯૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જાજલ અમ્બરીિ હડરડકષ્ના જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 2 ૪૦૪૮૮
૪૧૫૯૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બોરીયા લાભલભાઈ દેસલરભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 2 ૪૦૪૮૯
૪૧૫૮૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બોરીયા અલપેશભાઈ લાભલભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 5 ૪૦૫૧૮

૪૧૫૧૦ ૧૫ હાથીખાના બલોચ બસીરભાઈ વલી મહમદ હાથીખાના 4 ૪૩૦૫૬

૪૦૩૮૦ ૧૫ હાથીખાના જલવાણી અસરફખાન યલસલફખાન હાથીખાના 6 ૪૩૦૪૭

૩૯૪૩૨ ૧૫ હાથીખાના કડર્યા સલીમભાઈ અબ્દલલભાઈ હાથીખાના 5 ૪૩૦૧૫

૪૦૮૯૪ ૧૫ હાથીખાના નલરબવાલણ મહબેલબખાન યલસલફખાન હાથીખાના 4 ૪૩૦૧૬

૪૦૮૦૩ ૧૫ હાથીખાના દવે પ્રફુલલભાઈ ભલપતભાઇ હાથીખાના 5 ૪૩૦૧૭
૪૦૮૫૬ ૧૫ હાથીખાના દોલબેરા ડદલલપભાઈ ખલદીરામભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૦૧૮
૩૯૩૩૪ ૧૫ હાથીખાના અમદાવાદી મહશેભાઈ દીપચદંભાઈ હાથીખાના 1 ૪૩૦૧૯
૪૨૭૫૬ ૧૫ હાથીખાના સચંાણી રવતલાલ નરવસહભાઈ હાથીખાના 2 ૪૩૦૨૦
૪૦૦૪૪ ૧૫ હાથીખાના ચૈહાણ ડદલલપભાઈ વલલભદાસ હાથીખાના 4 ૪૩૦૨૧
૪૧૩૭૧ ૧૫ હાથીખાના પીલોજપરા ડદલલપભાઈ પોપટલાલ હાથીખાના 2 ૪૩૦૩૪
૪૧૨૩૬ ૧૫ હાથીખાના પરમાર વવજયભાઈ ભગવાનજી હાથીખાના 4 ૪૩૦૨૩
૪૧૧૭૯ ૧૫ હાથીખાના પરમાર ભગવાનજી પોપટભાઈ હાથીખાના 2 ૪૩૦૧૨
૪૦૨૪૯ ૧૫ હાથીખાના ચૌહાણ ધમસલખભાઈ બચલભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૦૨૫
૪૦૬૮૭ ૧૫ હાથીખાના ર્ાભી વાલજીભાઈ તલલશીભાઈ હાથીખાના 3 ૪૩૦૨૬
૪૨૭૫૫ ૧૫ હાથીખાના સચંાલણયા ભરતભાઈ રતીલાલ હાથીખાના 3 ૪૩૦૨૭
૪૧૪૮૯ ૧૫ હાથીખાના બેલીમ ડદલાવરભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૦૨૮
૩૯૪૩૧ ૧૫ હાથીખાના કંડર્યા શીકંદરભાઈ ઇસાનભાઈ હાથીખાના 3 ૪૩૦૨૯
૪૧૪૨૨ ૧૫ હાથીખાના બગંાલી અરવવિંદભાઈ રવીનભાઈ મેઇન રોર્ 1 ૪૩૦૩૦
૪૩૨૯૬ ૧૫ હાથીખાના હીરાણી રમેશભાઈ કાનજીભાઈ હાથીખાના 5 ૪૩૦૩૧

૪૨૪૩૬ ૧૫ હાથીખાના ્લણાગરીયા સલરેશભાઈ વશરામભાઈ હાથીખાના 5 ૪૩૦૩૨



૪૦૮૦૬ ૧૫ હાથીખાના દવે વવજયભાઈ મનસલખભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૦૬૯

૩૯૮૦૮ ૧૫ હાથીખાના ગોંર્લલયા ડદનેશભાઈ નરભેકામભાઈ હાથીખાના 1 ૪૩૦૨૨

૩૯૩૦૬ ૧૫ હાથીખાના પ્રભાબેન ગોવવિંદભાઈ હાથીખાના 1 ૪૩૦૫૭
૪૦૫૩૨ ૧૫ હાથીખાના જોશી ડહરેનભાઈ પ્રવવણચદં હાથીખાના 6 ૪૩૦૮૩
૪૧૩૪૮ ૧૫ હાથીખાના પીચર્ીયા રંજનબેન નટવરલાલ હાથીખાના 2 ૪૩૦૮૫
૪૧૩૫૮ ૧૫ હાથીખાના પીઠર્ીયા મનસલખભાઈ ગોવવિંદભાઈ હાથીખાના 6 ૪૩૦૮૬
૩૯૮૧૧ ૧૫ હાથીખાના ગોર્લીયા જ્યતંીલાલ પોપટભાઈ હાથીખાના 3 ૪૩૦૮૭

૪૧૩૪૦ ૧૫ હાથીખાના વપઠર્ીયા રજનીકાતં નરવસહભાઈ હાથીખાના 1 ૪૩૦૮૮

૪૧૯૪૯ ૧૫ હાથીખાના મલરં્લ મનસલરઅલી નરૂસ બાદશાહ હાથીખાના 3 ૪૩૦૮૯

૪૨૬૯૦ ૧૫ હાથીખાના શેખ મહરેઅલી આમીતબક્લં હાથીખાના 4 ૪૩૦૯૦

૪૦૯૨૨ ૧૫ હાથીખાના નીમાવત ધીરજલાલ દામોદરદાસ હાથીખાના 4 ૪૩૦૯૧

૪૦૯૧૯ ૧૫ હાથીખાના નીમ્બાકડ જયેશભાઈ ધીરજલાલ હાથીખાના 3 ૪૩૧૦૫

૪૦૦૦૦ ૧૫ હાથીખાના ચકધ અલીભાઈ મોહમદભાઈ હાથીખાના 2 ૪૩૦૯૩
૪૦૭૦૧ ૧૫ હાથીખાના ર્ાલરીયા ગોરધનભાઈ નરવસહભાઈ હાથીખાના 2 ૪૩૦૮૨
૪૦૬૨૪ ૧૫ હાથીખાના ટોલર રફીકભાઈ ગજા રજાકભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૦૯૬
૪૦૮૫૯ ૧૫ હાથીખાના દોિી વવરેનભાઈ કલમલદચરં હાથીખાના 4 ૪૩૦૯૭
૩૯૬૨૬ ૧૫ હાથીખાના કોરીયા શૈલેિભાઈ કાનજીભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૦૯૮
૩૯૩૬૯ ૧૫ હાથીખાના આબવાણી રાજેશભાઈ કોકલમબભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૦૯૯

૪૨૩૦૧ ૧૫ હાથીખાના સાચંલા મજંલલાબેન ગોરધનભાઈ 1 ૪૩૧૦૦

૩૯૮૯૫ ૧૫ હાથીખાના ગોહલે ડકશોરભાઈ કાનજીભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૧૦૨
૩૯૫૩૧ ૧૫ હાથીખાના કવૈયા વનમડળાબેન મનહરભાઈ હાથીખાતા 3 ૪૩૧૦૩
૪૩૦૯૦ ૧૫ હાથીખાના સોનેજી અહમદભાઈ જલમ્માભાઈ હાથીખાતા 2 ૪૩૦૭૧
૪૧૫૬૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ લીયા મહમદભાઇ અલીભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 5 ૪૦૫૧૭
૩૯૪૨૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કલટેક્ષી મલસતાક રવસકભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 3 ૪૦૫૧૬
૪૧૩૪૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પીઠર્ાયા સલરેશભાઈ ફટીભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 3 ૪૦૫૧૫
૪૧૩૬૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પીઠર્ીયા રતીભાઈ પોપટભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 1 ૪૦૫૧૪
૪૧૯૫૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મરં્ાલા સપનભાઈ ભેમ કલમાર જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 3 ૪૦૫૧૩
૪૨૧૦૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મીર જલ્લબેન બાબલભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 1 ૪૦૫૦૩
૩૯૬૧૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કીબી શાન્ત લબેન નેખીગભાઇ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 3 ૪૦૫૧૧
૪૧૪૬૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બેબીમ વસીમભાઈ જમાલભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 2 ૪૦૫૧૯
૪૧૪૫૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બેબીમ જમાલભાઈ આલમભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 3 ૪૦૫૦૯

૩૯૪૫૯ ૧૫
જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ન ં૧૦૦ 

બાપલનગર કથીરી ઈબ્રાડહમભાઈ હલશેનભાઇ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 4 ૪૦૫૦૮
૪૨૨૮૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ રાઠોર્ ભાવેશ પરશોતમભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૫૦૭
૪૨૨૧૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ રાઠોર્ અનસલયાબેન મગનભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 1 ૪૦૫૦૬
૪૦૬૬૨ ૧૫ હાથીખાના ર્ાભી કલાવતીબેન દેવજીભાઇ હાથીખાના 1 ૪૩૦૯૪
૩૯૩૧૫ ૧૫ હાથીખાના અજમેરી આમદ હલશનભાઈ રામનાથપરા 4 ૪૩૦૯૨
૩૯૩૧૬ ૧૫ હાથીખાના અજમેરી ઇરફાનભાઈ આમદભાઈ રામનાથપરા 5 ૪૩૦૬૦
૩૯૩૨૧ ૧૫ હાથીખાના અજમેરી લલપાકતભાઈ આમદભાઈ રામનાથપરા 5 ૪૩૦૬૧
૪૨૧૧૫ ૧૫ હાથીખાના મોકાબ આમનાબેન હાસમભાઈ હાથીખાના 3 ૪૩૦૬૨
૪૨૧૧૬ ૧૫ હાથીખાના મોકામ સલીમ હાસમભાઈ હાથીખાના 3 ૪૩૦૬૩
૩૯૬૬૬ ૧૫ હાથીખાના લખબોસીયા મજંલલાબેન રવતલાલ હાથીખાના 1 ૪૩૦૬૪
૪૩૧૩૮ ૧૫ હાથીખાના સોલકંી ગલલાબભાઈ અલીભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૦૬૫
૩૯૮૦૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ગારેવાણીયા જમનાબેન મતસલબભાઈ કલ ંભારવાર્ા 1 ૩૯૬૭૯
૪૦૦૨૫ ૧૫ હાથીખાના ચલર્ાસમા વશરામભાઈ મનજીભાઈ હાથીખાના 5 ૪૩૦૬૭
૪૨૫૩૬ ૧૫ હાથીખાના વાઘેલા છગનભાઈ પોપટભાઈ હાથીખાના 5 ૪૩૦૩૩
૪૨૪૧૭ ૧૫ હાથીખાના લકલમ મયલરભાઈ મનસલખલાલ હાથીખાના 2 ૪૩૦૮૧
૪૦૩૮૨ ૧૫ હાથીખાના જલવાણી મહમદખાન યલસલફખાન હાથીખાના 5 ૪૩૦૭૩
૪૦૩૭૯ ૧૫ હાથીખાના જલવાણી અશરફખાન યલસલફખાન હાથીખાના 6 ૪૩૦૭૪
૪૦૦૭૫ ૧૫ હાથીખાના ચાના પ્રભાસભાઈ દલગાયાભોભાઈ હાથીખાના 3 ૪૩૦૭૬
૪૨૭૧૪ ૧૫ હાથીખાના શેખ હબીબભાઈ હાસીમભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૦૭૭
૪૨૧૧૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મોગલ અમીનાબેન મોહમ્મદભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૫૭૨
૪૦૩૫૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જતોઈ હાસમખાન બહાદલ રખાન જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૫૦૪
૪૦૨૩૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ચૌહાણ જગજીવન નાગજીભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૬૪૮
૩૯૪૭૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કલ ંભાણી મોહનભાઈ દાનાભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 6 ૪૦૬૦૮
૪૩૧૨૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સોલકંી આમદભાઈ જમાલભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 5 ૪૦૬૦૫
૪૩૨૪૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સોલકંી હવાબેન ઝમાલભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 1 ૪૦૬૦૪
૪૩૨૦૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સોલકંી મધલભાઈ ગાન્જલાલ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૬૦૩
૪૩૨૦૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સોલકંી મનીિકલમાર મનલભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૬૦૨
૪૩૨૭૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ હલદર હસનભાઈ હમીરભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૬૦૧
૪૩૨૨૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સોલકંી રમેશભાઈ રણછોર્ભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૬૦૦
૪૩૨૦૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સોલકંી ભાવવનભાઇ રમેશભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 2 ૪૦૫૯૯
૪૨૦૪૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મલસાણી શરીફાબેન ઈશાભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 1 ૪૦૫૮૯
૩૯૫૮૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કારવા દાઉદભાઈ હાસમભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 5 ૪૦૫૯૭
૪૨૦૪૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મલસાણી અબલબેન ઈસાભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 2 ૪૦૬૦૬
૪૩૦૬૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ વસયા હનીફભાઈ અલીમભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 4 ૪૦૫૯૫



૪૧૪૩૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બલધ્ધલદેવ પ્રકાશભાઈ હરજીવન 	ભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 4 ૪૦૫૯૪
૩૯૫૫૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કાચા રાજેશભાઈ હરજીભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૫૯૩

૪૧૯૬૯ ૧૫ હાથીખાના મન્ના સલભાવિિભાઈ અમીયા રંજન હાથીખાના 5 ૪૩૦૭૮
૪૦૭૫૪ ૧૫ હાથીખાના તાવીયા પકંજભાઈ ભગવાનજીભાઈ હાથીખાતા 4 ૪૩૦૭૯
૪૧૯૮૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મેર અરવવિંદભાઈ નાથાભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડસ 3 ૪૦૫૯૨
૪૦૦૭૭ ૧૫ હાથીખાના ચામર્ીયા જમીલાબેન અનીફ હાથીખાના 2 ૪૩૦૮૦
૩૯૪૯૯ ૧૫ હાથીખાના કલરેશી નીજામભાઇ અબ્દલલભાઇ હાથીખાના 4 ૪૩૧૦૪
૩૯૫૦૫ ૧૫ હાથીખાના કલરેશી સલીમભાઈ અબદલ લલભાઈ હાથીખાના 4 ૪૨૯૭૫
૪૦૧૧૭ ૧૫ હાથીખાના ચાવર્ા પકંજભાઈ માવજીભાઈ હાથીખાના 6 ૪૨૯૭૬
૪૦૧૪૩ ૧૫ હાથીખાના ચાવર્ા રાજેશભાઈ પકંજભાઈ હાથીખાના 3 ૪૩૦૧૦
૪૧૭૩૦ ૧૫ હાથીખાના ભોગક મોહનભાઈ કોશવજીભાઈ હાથીખાના 2 ૪૨૯૯૫
૪૨૩૭૨ ૧૫ હાથીખાના રાણપરા મનસલખભાઈ રમણીકભાઈ હાથીખાના 3 ૪૨૯૯૬
૪૨૩૭૫ ૧૫ હાથીખાના રાણપરા મહને્રભાઈ રમણીકભાઈ હાથીખાના 4 ૪૨૯૯૭

૪૧૯૯૬ ૧૫ હાથીખાના મલેકા હનીફભાઈ ઉસ્માનભાઈ હાથીખાના 5 ૪૨૯૯૯

૪૦૮૩૭ ૧૫ હાથીખાના દેસાઇ ડદવ્યેશભાઈ વસતંભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૦૦૦
૪૨૪૪૦ ૧૫ હાથીખાના ્લવાણા રજનીકાતં જમનાદાસ હાથીખાતા 4 ૪૩૦૦૨
૪૧૪૬૯ ૧૫ હાથીખાના બ્રહમક્ષવમય ધીરજબેન બાબલલાલ હાથીખાતા 1 ૪૨૯૯૪
૪૧૪૬૮ ૧૫ હાથીખાના બ્રહ્મક્ષવત્રય ડદલલપકલમાર બાબલલાલ હાથીખાતા 3 ૪૩૦૦૪
૪૨૩૭૪ ૧૫ હાથીખાના રાણપરા મનોજભાઈ બલહારીલાલ હાથીખાતા 4 ૪૩૦૦૫
૪૨૩૭૭ ૧૫ હાથીખાના રાણપરા ડહતેશભાઈ લબહારીલાલ હાથીખાતા 3 ૪૩૦૦૬
૪૦૫૭૭ ૧૫ હાથીખાના ટંલરીયા જ્યોતીબેન દલપતભાઈ હાથીખાના 5 ૪૩૦૦૭
૪૨૨૨૬ ૧૫ હાથીખાના રાઠોર્ કાલીદાસ દેવજીભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૦૦૮
૪૦૪૪૭ ૧૫ હાથીખાના જાદવ નરેન્રભાઈ મલળજીભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૦૦૯
૪૦૪૫૪ ૧૫ હાથીખાના જાદવ ભરતભાઈ મલળજીભાઈ હાથીખાના 5 ૪૨૯૮૬
૪૧૭૨૭ ૧૫ હાથીખાના ભાયાણી લચરાગભાઈ ભરતભાઈ હાથીખાના 2 ૪૨૯૮૪
૩૯૮૯૧ ૧૫ હાથીખાના ગોહલે કલ ંદનબેન પ્રફુલભાઈ હાથીખાતા 3 ૪૨૯૭૮
૪૦૦૩૧ ૧૫ હાથીખાના ચલર્ાસામા રતીભાઈ સવજીભાઈ હાથીખાતા 3 ૪૨૯૭૯
૪૦૦૩૨ ૧૫ હાથીખાના ચલર્ાસામા રમેશભાઈ સવજીભાઈ હાથીખાતા 2 ૪૨૯૮૦
૪૧૪૯૮ ૧૫ હાથીખાના બેલીમ સલીમભાઈ અબ્બાસભાઈ હાથીખાતા 4 ૪૨૯૮૧
૪૩૦૦૮ ૧૫ હાથીખાના સાબરીયા અશોકભાઈ ચકલભાઈ હાથીખાતા 6 ૪૨૯૮૩
૪૦૯૪૮ ૧૫ હાથીખાના પટી વવપલલભાઈ લાભલભાઈ હાથીખાતા 4 ૪૨૯૯૩
૪૦૪૭૫ ૧૫ હાથીખાના જાની જીતલભાઈ કાન્તીલાલ હાથીખાતા 4 ૪૨૯૮૫
૪૦૩૫૧ ૧૫ હાથીખાના જર્ીયા ભરતભાઈ જમનાદાસ હાથીખાતા 1 ૪૩૧૮૬
૪૦૩૫૦ ૧૫ હાથીખાના જર્ીયા દીનેશભાઈ જમનાદાસ હાથીખાતા 5 ૪૨૯૮૭
૩૯૪૦૦ ૧૫ હાથીખાના ઓરા વવજયભાઈ ભલપતભાઈ હાથીખાના 3 ૪૩૦૬૬
૩૯૯૬૩ ૧૫ હાથીખાના ગોહીલ અલકેશભાઈ જયવંતભાઈ હાથીખાના 4 ૪૨૯૮૯
૩૯૯૪૧ ૧૫ હાથીખાના ગોડહલ જ્યતંીભાઈ મેઘજીભાઈ હાથીખાના 2 ૪૨૯૯૦
૩૯૯૪૦ ૧૫ હાથીખાના ગોહલે જગદીશભાઈ માવજીભાઈ હાથીખાના 3 ૪૨૯૯૧
૪૧૬૫૦ ૧૫ હાથીખાના ભલર્ીયા ભરતભાઈ મોમભાઈ હાથીખાના 3 ૪૩૦૬૮
૪૧૬૫૧ ૧૫ હાથીખાના ભલર્ીયા મોમભાઈ મછાભાઈ હાથીખાના 3 ૪૩૧૮૪
૪૨૩૬૪ ૧૫ હાથીખાના રાણપરા કેતનભાઈ લબહારીલાલ હાથીખાના 3 ૪૩૨૨૯
૪૨૩૭૦ ૧૫ હાથીખાના રાણપરા લબહીરીલાલ હરીજીવનદાસ હાથીખાના 4 ૪૩૨૩૧
૩૯૩૯૬ ૧૫ હાથીખાના ઓનેજી નલરમોહમંદ ઇસ્મીઇલભાઈ હાથીખાના 2 ૪૩૨૩૨
૩૯૫૦૮ ૧૫ હાથીખાના ક્રાતરોડર્યા અશોકભાઈ યતલરદાસ હાથીખાના 4 ૪૩૨૩૩
૪૨૯૦૮ ૧૫ હાથીખાના સરવૈયા રાજેશભાઈ મોહનભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૨૩૪
૪૦૮૦૫ ૧૫ હાથીખાના દવે મનસલખલાલ નારાયણદાસ હાથીખાના 2 ૪૩૨૩૫
૪૨૯૧૬ ૧૫ હાથીખાના સરવૈયા વશવાભાઈ મોહનભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૨૩૭
૪૧૭૭૮ ૧૫ હાથીખાના મકવાણા ગોવવિંદભાઈ ગોરધનભાઈ હાથીખાના 3 ૪૩૨૫૧
૪૨૬૨૨ ૧૫ હાથીખાના શલકલ સલવનલભાઈ ચીમનભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૨૩૯
૪૧૧૩૪ ૧૫ હાથીખાના પરમાર ધરનેશભાઈ છબીલદાસ હાથીખાના 3 ૪૩૨૨૭
૪૦૬૮૬ ૧૫ હાથીખાના ર્ાભી ડરતેશભાઈ બચલભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૨૪૩
૪૦૬૬૪ ૧૫ હાથીખાના ર્ાભી ગલણવતંીબેન બચલભાઈ હાથીખાના 1 ૪૩૨૪૪
૪૧૦૮૧ ૧૫ હાથીખાના પરમાર કડરમભાઈ જીવાભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૨૪૫
૩૯૯૫૮ ૧૫ હાથીખાના ગોડહલ રાજેશભાઈ ભગવાનજી હાથીખાના 4 ૪૩૨૪૬
૪૨૦૫૩ ૧૫ હાથીખાના મહતેા વવરેન્રભાઈ ગીરહરભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૨૭૦
૪૨૦૪૯ ૧૫ હાથીખાના મહતેા ગીરહરભાઈ હીરાભાઈ હાથીખાના 1 ૪૩૨૪૮
૪૨૭૦૧ ૧૫ હાથીખાના શેખ રહમેાનભાઈ તાહીરભાઈ હાથીખાના 3 ૪૩૨૫૦
૪૨૬૩૪ ૧૫ હાથીખાના શેખ અબનમ ઇસારત હાથીખાના 2 ૪૩૨૧૫
૩૯૪૪૧ ૧૫ હાથીખાના કંર્ીયા રશીદભાઈ અબ્દલલ હાથીખાના 5 ૪૩૨૮૭
૪૦૩૮૬ ૧૫ હાથીખાના જલવાળી ઉસલબખાન જીવણભાઈ હાથીખાના 2 ૪૩૨૯૮
૪૦૭૫૭ ૧૫ હાથીખાના થઇમ અલતાપભાઈ ઉલમાનભાઈ હાથીખાના 2 ૪૩૨૫૯
૪૦૪૪૬ ૧૫ હાથીખાના જાદવ દેવજીભાઈ મલળજીભાઈ હાથીખાના 5 ૪૩૨૬૭
૪૦૪૩૭ ૧૫ હાથીખાના જાદવ ખીમજીભાઈ દામજીભાઈ હાથીખાના 3 ૪૩૨૬૬
૪૧૭૨૨ ૧૫ હાથીખાના ભાલીક વવશ્ર્વનાથ ગલનોધર હાથીખાના 4 ૪૩૨૬૩
૪૧૨૬૭ ૧૫ હાથીખાના પેલર રોશનબેન રજાકભાઈ હાથીખાના 1 ૪૩૨૬૦
૪૦૬૨૬ ૧૫ હાથીખાના ટોલર હનીફભાઈ રજાકભાઈ હાથીખાના 2 ૪૩૨૬૮
૪૦૬૨૫ ૧૫ હાથીખાના ટોલર રડહમભાઈ રજાકભાઈ હાથીખાના 5 ૪૩૨૫૮
૪૨૭૩૨ ૧૫ હાથીખાના શાચલા બાબલલાલ પે્રમજીભાઈ હાથીખાના 1 ૪૩૨૭૮
૪૦૩૧૭ ૧૫ હાથીખાના ચૌહાણ સલન્દરજીભાઈ મનજીભાઈ હાથીખાતા 3 ૪૩૨૬૧
૪૦૭૭૯ ૧૫ હાથીખાના દક્ષણી પ્રકાશભાઈ નરવસહભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૨૮૪
૪૧૩૫૭ ૧૫ હાથીખાના પીઠર્ીયા મલકેશભાઈ મયલરભાઈ હાથીખાના 1 ૪૩૨૮૩
૪૨૦૮૦ ૧૫ હાથીખાના ભાયાણી ભરતભાઈ ત લલશીભાઈ હાથીખાના 3 ૪૩૨૮૨



૩૯૪૮૬ ૧૫ હાથીખાના કરછી રફીકભાઈ આદમભાઈ હાથીખાતા 4 ૪૩૨૮૧
૩૯૪૮૩ ૧૫ હાથીખાના કરછી આદમભાઈ મલસાભાઈ હાથીખાતા 4 ૪૩૨૮૦
૩૯૪૮૪ ૧૫ હાથીખાના કચ્છી ઇસલફભાઈ આદમભાઈ હાથીખાતા 5 ૪૩૨૭૯
૩૯૪૮૫ ૧૫ હાથીખાના કરછી જીકરભાઈ અદમભાઈ હાથીખાતા 4 ૪૩૨૬૯
૪૦૨૯૪ ૧૫ હાથીખાના ચૌહાણ રવતલાલ જાદવભાઈ હાથીખાના 3 ૪૩૨૭૭
૪૦૨૨૧ ૧૫ હાથીખાના ચૌહાણ કાનજીભાઈ જાદવભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૨૮૬
૪૧૧૩૭ ૧૫ હાથીખાના પરમાર ધીરજલાલ પોપટલાલ હાથીખાતા 4 ૪૩૨૭૫
૪૧૧૯૪ ૧૫ હાથીખાના પરમાર ભાયલાલ પોપટલાલ હાથીખાના 2 ૪૩૨૭૩
૪૧૧૦૩ ૧૫ હાથીખાના પરમાર જગદીશભાઈ ધીરજલાલ હાથીખાતા 3 ૪૩૨૭૨
૪૨૯૯૫ ૧૫ હાથીખાના સાર્કીયા જયેશભાઈ બટલકભાઈ હાથીખાના 6 ૪૩૧૩૧
૩૯૫૫૫ ૧૫ હાથીખાના કાચા રમેશભાઈ ગોવવન્દજી હાથીખાના 4 ૪૩૧૩૪
૪૦૭૧૭ ૧૫ હાથીખાના ર્ોર્ીયા ડકશોરભાઇ નરવસહભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૧૩૫
૪૦૭૨૨ ૧૫ હાથીખાના ર્ોર્ીયા જમનાદાસ નરભરામ હાથીખાના 3 ૪૩૧૩૬
૪૧૪૮૫ ૧૫ હાથીખાના બેલીમ અનવરભાઈ કરીમભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૧૩૮
૪૨૪૦૪ ૧૫ હાથીખાના રાવલ જીતેન્રવસિંહ શાવંતલાલ હાથીખાના 4 ૪૩૧૩૯
૪૦૭૭૭ ૧૫ હાથીખાના દઅણી અવનલભાઈ નરવસહભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૧૫૩
૩૯૯૫૨ ૧૫ હાથીખાના ગોડહલ મજંલલાબેન રવતભાઈ હાથીખાના 2 ૪૩૧૪૧
૪૨૨૮૬ ૧૫ હાથીખાના રાઠોર્ ભરતભાઈ મગનભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૧૩૦
૩૯૬૬૭ ૧૫ હાથીખાના લખલોવસયા લલલતભાઈ નટવરલાલ હાથીખાના 8 ૪૩૧૪૩
૩૯૮૨૫ ૧૫ હાથીખાના ગોરખ મનસલખલાલ કલયાણજીભાઈ હાથીખાના 6 ૪૩૧૪૪
૪૦૩૮૩ ૧૫ હાથીખાના જલવાણી મોહમદંખાન ઉસલબખાન હાથીખાના 5 ૪૩૧૪૫
૪૦૨૧૬ ૧૫ હાથીખાના ચૌહાણ કનલભાઈ બચલભાઈ હાથીખાના 5 ૪૩૧૪૬
૪૨૭૨૦ ૧૫ હાથીખાના શેઠ બીનાબેન શૈલેિભાઈ હાથીખાના 3 ૪૩૧૪૭
૪૧૮૨૭ ૧૫ હાથીખાના મકવાણા વનમડળાબેન રતીલાલ હાથીખાના 1 ૪૩૧૪૮
૪૧૮૦૯ ૧૫ હાથીખાના મકવાણા દીપકભાઈ રવતલાલ હાથીખાના 4 ૪૩૧૪૯
૪૨૪૩૪ ૧૫ હાથીખાના ્લણાગરીયા ભાવેશભાઈ વસરામ હાથીખાના 4 ૪૩૧૫૦
૪૨૪૩૫ ૧૫ હાથીખાના ્લણાગરીયા રમેશભાઈ વસરામભાઈ હાથીખાના 5 ૪૩૧૫૧
૪૦૭૯૯ ૧૫ હાથીખાના દલલા સોભનાબેન ત લલસીદાસ હાથીખાના 1 ૪૩૧૫૨
૪૦૭૯૮ ૧૫ હાથીખાના દલલા નદંનલાલ તલલસીદાસ હાથીખાના 5 ૪૩૧૧૮
૪૦૮૭૪ ૧૫ હાથીખાના ધામેચા ભલપેન્ર મોહનલાલ હાથીખાના 3 ૪૩૧૧૬
૩૯૪૩૮ ૧૫ હાથીખાના કંર્ીયા બરકત હાસમભાઈ હાથીખાના 5 ૪૩૧૦૮
૩૯૪૪૫ ૧૫ હાથીખાના કંર્ીયા હલશેનભાઈ હાસમભાઈ હાથીખાના 5 ૪૩૧૦૯
૪૦૯૪૭ ૧૫ હાથીખાના પટેલ સામજીભાઈ રૂઠાભાઈ હાથીખાના 2 ૪૩૧૧૦
૪૦૯૪૧ ૧૫ હાથીખાના પટેલ મગનભાઈ રામજીભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૧૧૨
૩૯૫૯૮ ૧૫ હાથીખાના કાળીયા લક્ષ્મીબેન નાગજીભાઈ હાથીખાના 1 ૪૩૧૧૩
૪૦૮૦૪ ૧૫ હાથીખાના દવે ભરતભાઈ બટલકભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૪૩૧૧૪
૪૧૧૪૦ ૧૫ હાથીખાના પરમાર નદંલાલભાઈ નાગજીભાઈ હાથીખાના 6 ૪૩૧૧૫

૪૧૧૮૭ ૧૫ હાથીખાના પરમાર ભલપતભાઈ નદંલાલ હાથીખાના 3 ૪૩૧૨૯

૪૧૧૬૯ ૧૫ હાથીખાના પરમાર પલરીબેન જોસલભાઈ હાથીખાના 2 ૪૩૧૧૭

૪૦૮૩૯ ૧૫ હાથીખાના દેસાઇ રાજેન્રભાઈ વસતંભાઈ હાથીખાના 5 ૪૩૧૧૯
૪૨૪૧૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ રીયાલી ડદનેિભાઈ ઘેલાભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 4 ૪૦૫૯૧
૪૦૮૭૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ધાધંળ અમરબેન વાકસલરભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 1 ૪૦૬૧૪
૪૨૮૧૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સૈયદ અસરફભાઈ કમાલભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 4 ૪૦૫૯૬
૪૨૫૦૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ વસાવા રણજીતભાઈ ચદંલભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 5 ૪૦૫૯૮
૪૦૯૬૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પઠાણ સીરાજભાઇ સીદીભાઇ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 5 ૪૦૬૨૩
૪૨૦૬૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ માઘાણી લબપીનભાઈ ગોરધલ દાસ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 5 ૪૦૬૨૨
૪૨૬૪૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ શેખ ઇમપાતાઅવી ઓજીખલબરક જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 4 ૪૦૬૨૧
૩૯૫૭૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કાયલરા સવવતાબેન ધમડવસહભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 1 ૪૦૬૨૦
૩૯૫૭૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કાયલરા ડદનેશભાઈ ધમડવસહભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 5 ૪૦૬૧૯
૪૧૯૧૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મકવાના વનમલબેન વવઠ્ઠલભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 4 ૪૦૬૧૮
૪૨૦૯૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મારલ હસમલખભાઈ મલણભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 4 ૪૦૬૧૭
૪૨૦૮૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મારલ અશોકભાઈ મલણબેન જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 5 ૪૦૬૦૭
૪૧૧૫૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પરમાર વનલેિભાઈ ભનલભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 4 ૪૦૬૧૫
૪૧૨૩૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પરમાર વવનલભાઈ છોટલાલ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 2 ૪૦૬૨૪
૪૨૮૪૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સલરૈયા આડરફભાઈ હારલનભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 4 ૪૦૬૧૩
૪૨૮૪૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સલરૈયા ઝુબૈદાબેન હારલનભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 2 ૪૦૬૧૨
૪૨૨૯૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ રાઠોર્ મલકલલભાઈ મનસલખભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 4 ૪૦૬૧૧
૪૨૨૫૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ રાઠોર્ તારાબેન મનસલખભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 1 ૪૦૬૧૦
૩૯૯૬૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ગોહીલ ચપંાબેન માવજીભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 1 ૪૦૬૦૯
૩૯૪૬૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કથેરી સાડદકભાઈ ઇબ્રાડહમભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 3 ૪૦૫૮૭
૪૨૭૦૫ ૧૫ હાથીખાના શેખ શેલીનભાઈ નલરમહોમમ્દ હાથીખાના 3 ૪૩૧૨૦
૪૨૬૫૬ ૧૫ હાથીખાના શેખ કડરમભાઈ નલરમહોમમ્દ હાથીખાના 3 ૪૩૧૨૧
૪૨૦૦૫ ૧૫ હાથીખાના મલલલા નસીરલદીન દાઉદ હાથીખાના 3 ૪૩૧૨૨
૩૯૬૮૧ ૧૫ હાથીખાના ખીલોસીયા અશોકભાઈ રતીલાલ હાથીખાના 2 ૪૩૧૨૩
૪૨૬૯૯ ૧૫ હાથીખાના શેખ રફીકભાઈ હફીજ હાથીખાના 3 ૪૩૧૨૪
૩૯૯૧૦ ૧૫ હાથીખાના ગોહલે નવીનભાઈ રાનજીભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૧૨૫
૩૯૯૨૮ ૧૫ હાથીખાના ગોહલે સલશીલાબેન રામજીભાઈ હાથીખાના 1 ૪૩૧૨૬
૪૨૦૭૯ ૧૫ હાથીખાના માયતી અરૂણભાઈ ભજરીભાઈ હાથીખાતા 5 ૪૩૧૨૭
૪૨૬૫૫ ૧૫ હાથીખાના શેખ કલત લમભાઈ અબ્દલલભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૧૨૮
૩૯૪૪૨ ૧૫ હાથીખાના કંર્ીયા સતારભાઈ અબ્દલલભાઈ હાથીખાના 5 ૪૩૧૬૪
૩૯૪૩૩ ૧૫ હાથીખાના કર્ીયા અફઝલભાઈ જાઝુમલદીન હાથીખાના 3 ૪૩૧૪૨
૩૯૬૨૧ ૧૫ હાથીખાના કોતીયા દાઉદભાઈ સાપના હાથીખાના 7 ૪૩૧૮૦



૪૧૧૧૧ ૧૫ હાથીખાના પરમાર જનકભાઈ જેસલભાઈ હાથીખાના 6 ૪૩૧૮૧

૩૯૫૫૯ ૧૫ હાથીખાના રાજપોપટ મહને્રભાઈ હડરલાલ હાથીખાના 2 ૪૩૧૮૨

૪૧૨૧૫ ૧૫ હાથીખાના પરમાર રણજીતભાઈ જેસલભાઈ હાથીખાના 6 ૪૩૧૮૩

૪૨૫૮૮ ૧૫ હાથીખાના વાધેલા ડદપકભાઈ ભગવાનજીભાઈ હાથીખાના 5 ૪૩૧૭૯

૪૦૮૩૮ ૧૫ હાથીખાના દેસાઇ ભાનલમતી વસતંલાલ હાથીખાના 1 ૪૩૨૪૭
૪૧૪૧૧ ૧૫ હાથીખાના ડફચડર્યા દેવેન્રભાઈ ચદંલલાલ કેવર્ાવાળી 4 ૪૩૧૮૭
૩૯૩૫૫ ૧૫ હાથીખાના આર્ેસરા અજયભાઈ વલલભદાસ હાથીખાના 3 ૪૩૧૮૮
૩૯૩૬૩ ૧૫ હાથીખાના આર્ેસરા રાજેશભાઈ વલલભભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૧૯૧

૪૨૫૭૧ ૧૫ હાથીખાના વાર્ોલીયા હરસલખભાઇ નરવસહભાઈ હાથીખાના 8 ૪૩૧૮૯

૪૨૬૬૬ ૧૫ હાથીખાના શેખ નજરૂનભાઈ મતલેબભાઈ હાથીખાના 2 ૪૩૧૫૫
૪૦૫૩૯ ૧૫ હાથીખાના જોિી છેલશકંર ઓધવજીભાઈ હાથીખાના 5 ૪૩૧૫૬
૪૨૧૯૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ રાણેસરા છગનભાઈ બચલભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 5 ૪૦૬૧૬
૪૧૫૬૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બોટીયા ભાવેશભાઈ લાભલભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 4 ૪૦૫૯૦
૩૯૫૯૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કાળીયા શાક્ષ્ન્તભાઈ ધીરલભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 4 ૪૦૫૬૯
૪૩૧૫૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સોલકંી જયેશભાઈ ચમનભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 3 ૪૦૫૬૮
૪૩૧૪૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સોલકંી ચમનલાલ અમતૃલાલ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 3 ૪૦૫૬૭
૪૨૭૯૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સમા યલસ લફભાઈ હાસમભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 5 ૪૦૫૬૬
૪૨૮૦૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સમા ફારૂકભાઈ યલસલફભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 3 ૪૦૫૬૫
૪૧૬૯૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ભલસાકાન ફારલખભાઈ ઇશાભાઈ જજલલા ગાર્ડન મસ્તીયા પટા 3 ૪૦૫૬૪
૩૯૪૩૫ ૧૫ હાથીખાના કંર્ીયા જાહીદભાઈ ગફારભાઈ હાથીખાના 7 ૪૩૧૫૮
૩૯૫૮૫ ૧૫ હાથીખાના કારીયા વવજયકલમાર વ્રજલાલ હાથીખાતા 4 ૪૩૧૫૯
૪૨૯૩૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સહત્કાણ્ત સલજાદખાન નલરમહમદખાન કલ ંભારવાર્ા 4 ૩૯૬૯૦
૩૯૩૨૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા અજમેરી મહબે લબભાઈ સલલેમાનભાઈ કલ ંભારવાર્ા 6 ૩૯૬૮૧
૩૯૪૯૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કલરેશી ઉમહભાઈ કેશરભાઈ કલ ંભારવાર્ા 2 ૩૯૬૮૨
૪૧૦૫૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પરમાર અકબરભાઈ અલીભાઈ કલ ંભારવાર્ા 6 ૩૯૬૮૩
૪૦૬૨૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ટોયા મહબે લબભાઈ ઇકબાલભાઈ કલ ંભારવાર્ા 4 ૩૯૬૮૪

૩૯૫૦૨ ૧૫ હાથીખાના કલરેશી લબલકીશબેન મહમંદભાઈ હાથીખાના 3 ૪૩૧૬૦
૪૨૧૧૮ ૧૫ હાથીખાના મોગલ શડકનાબેન હમીરભાઈ હાથીખાના 3 ૪૩૧૬૧
૪૧૪૯૨ ૧૫ હાથીખાના બેલીમ મહમદભાઈ હાસમભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૧૬૨
૪૨૬૬૩ ૧૫ હાથીખાના શેખ જબારભાઈ ઇડદડરશભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૧૬૩
૪૦૭૫૮ ૧૫ હાથીખાના થૈઇમ ઉસ્માનભાઈ હસનભાઈ હાથીખાના 6 ૪૩૧૭૭
૪૨૪૭૧ ૧૫ હાથીખાના વૈઇમ મોહમ્મદભાઈ ઉસમાનભાઈ હાથીખાના 2 ૪૩૧૬૫
૩૯૩૩૫ ૧૫ હાથીખાના અમરેલીયા અબલબબ્લરભાઈ જમાલભાઈ હાથીખાના 3 ૪૩૧૫૪
૪૨૬૫૯ ૧૫ હાથીખાના શેખ કૌસર આનસર મોર્લ હાથીખાના 4 ૪૩૧૬૮
૪૧૨૧૪ ૧૫ હાથીખાના પરમાર રણજીતભાઈ જેસલભાઈ હાથીખાના 6 ૪૩૧૬૯
૩૯૬૧૭ ૧૫ હાથીખાના કોટક નાનાલાલ કલયાણજી હાથીખાના 1 ૪૩૧૭૦
૪૦૫૩૫ ૧૫ હાથીખાના જોિી કલ ંદનબેન કાવંતલાલ હાથીખાના 1 ૪૩૧૭૧
૪૦૫૪૧ ૧૫ હાથીખાના જોિી ધનશ્યામભાઈ કાવંતલાલ હાથીખાના 4 ૪૩૧૭૨
૪૦૫૪૪ ૧૫ હાથીખાના જોિી પ્રકાશભાઈ કાવંતલાલ હાથીખાના 3 ૪૩૧૭૩
૪૦૭૭૮ ૧૫ હાથીખાના દક્ષણી ગીતાબેન મનસલખભાઈ હાથીખાના 3 ૪૩૧૭૪
૪૦૬૬૧ ૧૫ હાથીખાના કાચા પ્રકાશભાઈ ગોવવિંદભાઈ હાથીખાના 3 ૪૩૧૭૫
૪૦૯૩૧ ૧૫ હાથીખાના પજંાન સલફરાજભાઈ ઇસલફભાઈ કલ ંભારવાર્ા 2 ૪૨૯૮૮
૪૨૨૬૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ નમડદાબેન બચલભાઇ બ્લોક 18 કવાટડર -31 2 ૪૧૨૬૯
૪૨૨૮૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ ભલપતભાઈ બચલભાઇ બ્લોક-18 કવાટડર -140 2 ૪૧૦૪૫
૪૨૨૯૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ ભાવેશભાઈ ભલપતભાઇ બ્લોક-18 કવાટડર -140 3 ૪૧૦૪૬
૪૧૫૫૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી બાળર્ ગોદાવરીબેન વાલજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 1 ૪૧૦૪૭
૪૦૪૭૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાદવ હનલભાઈ રતનવસહ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૧૦૪૮
૪૦૪૫૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાદવ મહાવીરભાઈ રતનવસહ લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૧૦૪૯
૪૦૪૬૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાદવ વવજયભાઈ મનલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૦૫૦
૪૦૪૩૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાદવ કાશીબેન રતનવસહ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૧૦૫૧
૪૦૪૧૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાર્ેજા ધોધલભા હમીરજી લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૧૦૫૨
૪૦૪૪૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાદવ ચરંવસિંહ ઘનજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી -134 કવા બ્લોક-17 4 ૪૧૦૫૩
૩૯૯૯૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ધાધલ બચલભાઈ મેરામભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી-17 5 ૪૧૦૫૪
૪૧૦૬૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર અવિનભાઈ ભીખલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 5 ૪૧૦૬૯
૪૦૩૨૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચૌહાણ સવજીભાઈ પચંાણતભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 2 ૪૧૦૫૬
૪૩૨૮૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી હાર્ા ભીમજીભાઈ રાધવજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 2 ૪૧૦૪૪
૩૯૩૧૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વવમલભાઈ ભીમજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 4 ૪૧૦૫૮
૪૧૦૮૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર ડકરીટભાઈ કરશનભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 2 ૪૧૦૫૯
૪૩૨૬૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી કલકાવા મજંલલાબેન રમણીકભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 4 ૪૧૦૬૦
૪૨૨૭૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ બચલભાઈ જીવલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 7 ૪૧૦૬૧
૪૦૨૮૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચૌહાણ મનોજભાઈ પ્રવાણભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 4 ૪૧૦૬૨
૩૯૪૧૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી કલકાવા રાજલભાઈ બાબલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 5 ૪૧૦૬૩
૪૨૫૫૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાઘેલા શૈલેશભાઈ જૈમલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 4 ૪૧૦૬૪
૪૨૫૫૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાઘેલા હરેશભાઈ જૈમલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 4 ૪૧૦૬૫
૪૨૫૨૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાઘેલા કનકવસિંહ જૈમલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 3 ૪૧૦૬૬
૪૩૧૫૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સોલકંી જયસલખભાઈ ખોર્ાજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 4 ૪૧૦૬૭
૪૩૧૮૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સોલકંી પ્રતાપભાઈ ખોર્ાજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 1 ૪૧૦૬૮
૩૯૪૧૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી કલકાવા નાનજીભાઈ લાખાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૧૦૩૧



૩૯૪૧૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી કલકાવા વવનોદભાઈ નાનજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૦૨૯
૪૦૭૧૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ોર્ીયા અશોકભાઈ મનોહરભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૦૫૫
૩૯૬૩૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ખેર અલકાબેન બીપીનભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૦૨૦
૪૧૬૧૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ભિ ચપંાબેન લાભશકંર લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૧૦૨૧
૩૯૩૧૮ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા અજમેરી જમીલભાઈ સલલેમાનભાઈ કલ ંભારવાર્ા 7 ૩૯૬૮૦
૪૦૪૧૯ ૧૫ હાથીખાના જાર્ેજા પ્રવવણબા કાયસેગજી હાથીખાના 1 ૪૩૧૫૭
૩૯૪૯૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કલરેશી ઇબ્રાડહમ કેશરભાઈ કલ ંભારવાર્ા 4 ૩૯૬૮૫
૩૯૪૩૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કંર્ીયા દાઉદભાઈ હાસમભાઈ કલ ંભારવાર્ા 7 ૩૯૬૭૮
૪૩૦૧૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સામદાર મહમેલદભાઈ સીદીભાઈ કલ ંભારવાર્ા 1 ૩૯૬૮૬
૪૦૮૨૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા દૈવાણી નસીફાબેન ડદલાવરભાઈ હલસેની ચોક 3 ૩૯૬૮૭
૩૯૫૦૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કલરેશી સલીમભાઈ અલીભાઈ કલ ંભારવાર્ા 2 ૩૯૬૮૮
૪૩૦૧૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સામદાર હલ્લબેન સીદીભાઈ કલ ંભારવાર્ા 1 ૩૯૬૮૯

૪૩૦૭૭ ૧૫ હાથીખાના સીપાઇ હલસેનભાઈ આમદભાઈ હાથીખાના 2 ૪૩૧૬૬
૪૦૩૩૬ ૧૫ હાથીખાના છાત્રા હલશેનભાઈ હારૂનભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૨૦૦
૩૯૫૯૨ ૧૫ હાથીખાના કાલાવાર્ીયા આરીફભાઈ રજાકભાઈ હાથીખાના 5 ૪૩૧૯૯
૩૯૫૯૪ ૧૫ હાથીખાના કાલાવાર્ીયા રઉફભાઈ રજાકભાઈ હાથીખાના 5 ૪૩૧૯૮
૪૨૫૦૬ ૧૫ હાથીખાના વસાણી બળંવતરાય જમનાદાસ હાથીખાના 2 ૪૩૧૯૭
૪૦૨૦૬ ૧૫ હાથીખાના ચૌદ્દરી ટોટનભાઈ હાસેમભાઈ હાથીખાના 3 ૪૩૧૯૫
૪૦૭૬૦ ૧૫ હાથીખાના થૈઈમ ફીરોજભાઈ દાઉદભાઈ હાથીખાના 3 ૪૩૧૯૩
૪૦૭૬૩ ૧૫ હાથીખાના થેઇમ માહમદભાઈ દાઉદભાઈ હાથીખાના 3 ૪૩૧૯૨
૪૧૯૮૯ ૧૫ હાથીખાના મલેક મલસ્ત લફાસેન સલતતાનભાઈ હાથીખાના 5 ૪૩૧૭૮
૩૯૪૪૩ ૧૫ હાથીખાના કંર્ીયા સલીમભાઈ અબ્દલલભાઈ હાથીખાના 5 ૪૩૧૯૦
૪૩૧૨૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સોલકંી કાતંાબેન ભીખલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 1 ૪૧૦૪૩
૪૩૨૪૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર સજંયભાઈ ભીખલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 4 ૪૧૦૩૦
૪૨૪૪૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી લાર્ વવજયભાઈ શીવરામભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 3 ૪૧૦૧૮
૪૧૬૧૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ભિ ચપંાબેન લાખીશકંર લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 1 ૪૧૦૩૨
૪૦૩૦૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચૌહાણ રામવસિંગભાઈ ખોર્ાજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 3 ૪૧૦૩૩
૪૧૫૪૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી બારર્ રમેશભાઈ વાલજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 5 ૪૧૦૩૪
૪૧૦૮૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર ડકશોરભાઈ ભીખલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 5 ૪૧૦૩૫
૪૨૪૭૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વણારલ જગદીશભાઈ આંબાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 5 ૪૧૦૩૬
૪૧૧૪૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર નરેન્રભાઈ લખલજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 5 ૪૧૦૩૭
૩૯૭૩૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગલજરાતી ડકશોરભાઈ મેપાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 4 ૪૧૦૩૮
૪૦૨૬૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચૌહાણ પ્રવાણભાઈ મગનભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 2 ૪૧૦૩૯
૪૧૦૯૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર ચરંવસિંહ રવવવસિંહ લક્ષ્મીવાર્ીકવાટડર 3 ૪૧૦૪૦
૪૨૫૭૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાણદં ગીતાબેન મહતેા લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 1 ૪૧૦૪૧

૩૯૪૫૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી કથડરયા
મોહમદ 

ઇસ્માઇલભાઈ લક્ષ્મીવાર્ીકવાટડર 1 ૪૧૦૪૨
૪૨૨૪૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ જીગ્નેશભાઈ પ્રવવણભાઇ લક્ષ્મીવાર્ીકવાટડર 3 ૪૧૦૫૭
૩૯૪૨૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી કલકાવા હસંાબેન પરસોતમભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 1 ૪૧૦૯૮
૩૯૯૩૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોડહલ ડકરીટભાઈ જોરવસિંગભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 4 ૪૧૦૯૯
૪૨૩૩૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ વાઘજીભાઈ ચકલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૧૧૦૦
૪૨૩૧૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ રણજીતભાઈ ભાવવસિંગભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 3 ૪૧૧૦૧
૪૨૫૩૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાઘેલા જેમલભાઈ વરસાજી લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 2 ૪૧૧૦૨
૩૯૬૪૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ખેર વનલેશભાઈ બા્લભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૧૨૭૧
૩૯૮૦૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગાહૈલ રાજલભાઈ ચનાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૧૧૦૪
૩૯૮૦૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગાહૈલ રતીબેન ચનાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૧૪૨૮
૪૦૫૦૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાહીલ સામતભાઈ ચનાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૧૦૫
૪૨૧૪૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મૌહલે ભીખલભાઈ ચનાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૧૧૦૬
૩૯૯૧૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોહલે મલકેશભાઈ ચનાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૧૦૭
૪૧૧૯૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર મગંાભાઈ કરમણભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૧૨૨
૩૯૭૪૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગલજરાતી મનસલખભાઈ માધલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૧૦૯
૪૦૭૩૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ોર્ીયા વનરાજ કીશોરભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી -151 4 ૪૧૦૯૬
૪૩૧૭૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સોલકંી નટવરવસિંહ ભાવલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૧૧૧
૪૩૨૩૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સોલકંી વવરેનભાઇ નટવરવસહ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૧૧૨
૩૯૭૧૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ખોખર શાતંારામભાઈ ગોપાલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૧૧૩
૪૧૩૫૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પીઠર્ીયા જયસલખભાઈ માવજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૧૧૧૪
૪૧૦૭૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર કનાભાઈ કરમણ ભાઇ કલકવાર્ા ખોડર્યાર મડંદર પાસે 5 ૪૧૧૧૫
૪૦૬૯૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી હાપા અશોકભાઈ શાતંીલાલ લક્ષ્મીવાર્ી -17 4 ૪૧૧૧૬
૪૨૩૯૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાયા શાવંતલાલ કાનજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી -17 ફકત 131 2 ૪૧૧૧૭
૪૦૭૨૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ોર્ીયા જીવરાજભાઈ સામજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી-16 7 ૪૧૧૧૮
૪૧૬૪૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ભઠ્ઠી મનીિભાઈ રનેશભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ  કવાટડર 3 ૪૦૫૫૪
૪૧૬૪૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ભઠ્ઠી રમેશભાઈ નાનજીભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ  કવાટડર 3 ૪૦૫૬૨
૩૯૫૬૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કાદરી ઔરંગઝેબભાઈ ગફ્ફફુરભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ  કવાટડર 6 ૪૦૫૭૦
૩૯૪૨૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કંડર્યા ગફ્ફફારભાઈ અબ્દલલભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ  કવાટડર 4 ૪૦૫૬૦
૪૦૯૬૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પઠાણ વસડદકભાઈ જમીલભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ  કવાટડર 3 ૪૦૫૫૯
૪૦૯૬૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પઠાણ મહબેલબભાઈ વસડદકભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ  કવાટડર 2 ૪૦૫૫૮
૩૯૭૯૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ગાભાટકા રહીમભાઈ હબૂીબભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ  કવાટડર 5 ૪૦૫૫૭
૩૯૪૭૨ ૧૫ ખોર્ીયાર માતાના ંમડદિંર પાસે કલબાવન નરેન્રભાઈ કેશવદાસભાઇ લક્ષ્મીકવાટડર પાસે 4 ૪૦૨૪૫
૩૯૭૨૬ ૧૫ ખોર્ીયાર માતાના ંમડદિંર પાસે ગગર્ા કીરીટભાઈ વીપલલભાઇ લક્ષ્મીકવાટડર પાસે 4 ૪૦૨૪૮
૪૧૨૨૮ ૧૫ ખોર્ીયાર માતાના ંમડદિંર પાસે પરમાર રાજેશભાઈ ભગવાનભાઇ લક્ષ્મીકવાટડર પાસે 4 ૪૦૨૪૬
૪૧૫૦૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બેલીમ સલીમભાઈ હલીબભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ  કવાટડર 5 ૪૦૫૫૬
૪૧૪૮૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બેલીન હબીબભાઈ રહીમભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ  કવાટડર 2 ૪૦૫૬૧
૪૧૪૯૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બેલીમ રસીદભાઈ હબીબભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ  કવાટડર 3 ૪૦૫૫૫
૪૧૬૪૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ભઠ્ઠી મલક્તાર હલસેન અબ્દલલભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ  કવાટડર 5 ૪૦૫૭૮



૪૧૧૮૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પરમાર ભલપતભાઈ ચનાભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ  કવાટડર 3 ૪૦૫૮૦
૪૦૯૫૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પઠાણ ઇમરાનખાન પલસલકખાન જીલલા ગાર્ડન સ્લમ  કવાટડર 4 ૪૦૫૬૩
૪૧૧૮૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પરમાર ભલપતભાઈ ચનાભાઈ જજલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટડસ 3 ૪૦૫૮૬
૪૨૦૭૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ માધાણી બીવપનભાઈ ગોરધનભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ  કવાટડર 5 ૪૦૫૮૫
૩૯૭૪૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગલજરાતી સલરેશભાઈ ભાણજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 6 ૪૧૦૮૫
૪૩૧૯૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સોલકંી બાબલભાઈ ર્ાયજીભાઇ ભગવતી નગર સોસાયટી 2 ૪૧૦૮૬
૩૯૯૬૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગૌસ્વામી ઉમેશભાઈ મનસલખભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કોકડર્યા 4 ૪૧૦૮૭
૪૦૪૨૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાર્ેજા ભરતભાઈ નટલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૦૮૮
૩૯૬૮૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ખોખર અજીતભાઈ રાજલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૧૦૮૯
૩૯૭૧૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ખોખર સલીમભાઈ સલમરભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૦૯૦
૪૩૨૯૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી હાણીહારીયા અમદાસભાઈ મોહનભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૦૯૧
૪૩૨૯૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી હાણીહાટીયા ત લિારભાઈ અમદાસભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૦૯૨
૪૦૮૪૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી દાણીહારીયા ભાવેશભાઈ મોહનદાસ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૦૯૩
૪૦૯૭૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરં્યા જગદીશભાઈ જટાશકંરભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૧૦૯૪
૪૦૫૧૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જોટગીયા પ્રણવભાઈ લગડરશભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૦૯૭
૩૯૭૦૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ખોખર મહબેલબભાઈ સલમાટભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૦૦૬
૪૧૧૫૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર પ્રફુલભાઈ સવસકાતં લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૦૯૩૦
૩૯૭૨૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ખોરરીયા અતલલભાઈ રામવસિંગભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૦૯૧૯
૪૨૫૨૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાઘેલા અવનલભાઈ નાનજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૦૯૧૮
૪૨૫૪૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાઘેલા જીતેન્રભાઈ નાનજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૦૯૧૭
૩૯૩૦૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાજેન્રભાઈ નટવર વસહ લક્ષ્મીવાર્ી-20 4 ૪૦૯૧૪
૪૩૨૧૧ ૧૫ હાથીખાના સોલકંી મેહમદભાઈ અલીભાઇ હાથીખાના 4 ૪૩૧૩૩
૪૨૫૦૭ ૧૫ હાથીખાના વસાણી શૈલેશભાઈ બળવતં રાય હાથીખાના 4 ૪૩૧૩૨
૪૦૫૪૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જોિી રજનીકાતં પ્રકાશભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૦૯૫૧
૪૩૨૭૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી હલવાઇ મોહનભાઈ રામનરેશ લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૦૯૪૯
૪૩૨૫૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સૌલકંી જયેશભાઈ ઊદેસમ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૦૯૪૭
૪૧૯૬૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મણીયાર જયસલખભાઈ જાદવજી લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૦૯૪૬
૪૦૪૬૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાદવ વવજય મહને્ર લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૦૯૪૩
૪૦૪૦૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાર્ેજા ડકશોરભાઈ પ્રવવણવસિંહ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૦૯૪૨
૪૧૭૦૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ભાગેતરા કાનજી કર્વાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૦૯૪૧
૪૧૬૪૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ભઠ્ઠી વનવતનભાઈ નાનજીભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ  કવાટડર 4 ૪૦૫૮૪
૪૧૬૪૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ભઠ્ઠી નવીનભાઈ નાનજીભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ  કવાટડર 4 ૪૦૫૮૩
૪૨૬૬૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ શેખ નાવસરભાઈ નલરમોહમ્મદ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ  કવાટડર 8 ૪૦૫૮૨
૪૦૬૪૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ઠાસરીયા આરીફભાઇ કરીમભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ  કવાટડર 5 ૪૦૫૮૧
૩૯૬૦૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ઠાસરીયા મહબે લબભાઈ કરીમભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ  કવાટડર 3 ૪૦૫૭૧
૩૯૬૦૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કાસરીયા અમીનાબેન કરીમભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ  કવાટડર 2 ૪૦૫૭૯
૪૧૭૧૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ભાડલલા હલસેનભાઈ કાસમભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ  કવાટડર 3 ૪૦૫૮૮
૪૧૭૧૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ભાડલલા ડફરોઝભાઈ હલસૈનભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ  કવાટડર 2 ૪૦૫૭૭
૪૧૭૦૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ભાડલલા આલબદભાઈ હલસૈનભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ  કવાટડર 2 ૪૦૫૭૬
૪૧૧૩૧ ૧૫ ખોર્ીયાર માતાના ંમડદિંર પાસે પરમાર દીપકભાઈ ભગવાનભાઇ લક્ષ્મીકવાટડર પાસે 4 ૪૦૨૬૦
૪૨૩૭૩ ૧૫ ખોર્ીયાર માતાના ંમડદિંર પાસે રાણપરા મનીિભાઈ રમેશચરં લક્ષ્મીકવાટડર પાસે 4 ૪૦૨૪૭
૪૧૫૩૭ ૧૫ ખોર્ીયાર માતાના ંમડદિંર પાસે બારર્ અશોકભાઈ વાલજીભાઇ લક્ષ્મીકવાટડર પાસે 4 ૪૦૨૪૯
૪૧૫૩૮ ૧૫ ખોર્ીયાર માતાના ંમડદિંર પાસે બારર્ નીવીકભાઈ અશોકભાઇ લક્ષ્મીકવાટડર પાસે 2 ૪૦૨૫૦
૪૨૫૬૮ ૧૫ ખોર્ીયાર માતાના ંમડદિંર પાસે વાજી ડકરીટભાઈ ગજલભાઇ લક્ષ્મીકવાટડર પાસે 5 ૪૦૨૫૧
૪૨૫૬૭ ૧૫ ખોર્ીયાર માતાના ંમડદિંર પાસે વાજી કસ્ત લરબેન વજલભાઇ લક્ષ્મીકવાટડર પાસે 1 ૪૦૨૫૨
૪૩૧૮૧ ૧૫ ખોર્ીયાર માતાના ંમડદિંર પાસે સોલકંી નારૂભાઈ જીવાભાઇ લક્ષ્મીકવાટડર પાસે 3 ૪૦૨૫૩
૪૩૧૮૨ ૧૫ ખોર્ીયાર માતાના ંમડદિંર પાસે સોલકંી પકંજભાઈ નારૂભાઇ લક્ષ્મીકવાટડર પાસે 3 ૪૦૨૫૪
૩૯૩૮૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ઉમરેટીયા મહબે લબભાઈ કાસમ ભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડર 4 ૪૦૫૭૫
૪૨૨૯૬ ૧૫ હાથીખાના રાઠોર્ મલકેશભાઈ બાબલ બાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડર 5 ૪૩૨૮૫
૪૨૩૪૩ ૧૫ હાથીખાના રાઠોર્ શશીકાન્તભાઈ બાબલ ભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડર 4 ૪૩૨૫૨
૪૨૩૩૩ ૧૫ હાથીખાના રાઠોર્ લાભલબેન બાબલ ભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડર 1 ૪૩૨૬૨
૪૨૮૦૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સમા મોહમ્મદભાઈ અબ્દલલ ભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટડર 3 ૪૦૫૭૪
૪૦૨૬૧ ૧૫ ખોર્ીયાર માતાના ંમડદિંર પાસે ચૌહાણ પ્રતાપભાઈ પ્રાગજીત લક્ષ્મીકવાટડર પાસે 5 ૪૦૨૫૫
૪૦૨૨૨ ૧૫ ખોર્ીયાર માતાના ંમડદિંર પાસે ચૌહાણ કાન્તાભાઈ પરાગભાઇ લક્ષ્મીકવાટડર પાસે 6 ૪૦૨૫૬
૩૯૭૩૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગલજરાતી જયેશભાઈ બચલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી-16 4 ૪૦૯૫૨
૪૧૯૭૦ ૧૫ ખોર્ીયાર માતાના ંમડદિંર પાસે મનંવાનીયા રાજલભાઈ દાનાભાઇ 5 ૪૦૨૫૭
૪૨૩૩૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ રોહીતભાઈ ભલપતભાઇ બ્લોક-18 કવાટડર -31 3 ૪૦૯૨૦
૪૩૨૬૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સૌહાસ વનલેશભાઈ રવનલાલ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 4 ૪૦૯૨૧
૪૨૫૮૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાધેલા અભયવસિંહ નારાણભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડ 4 ૪૦૯૨૨

૩૯૪૫૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી કથડરયા
મોહમદ 

ઇસ્માઇલભાઈ
ઇસ્માઇલભાઇ 

ઇશાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ીકવાટડર 5 ૪૦૯૨૩
૪૦૨૮૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચૌહાણ માનવસિંગભાઈ મોહનભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 2 ૪૦૯૧૬
૪૦૪૬૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાદવ લક્ષ્મણભાઈ મેરૂભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી-17 2 ૪૦૯૨૫
૪૩૨૨૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સોલકંી રોહીતભાઈ નારૂભાઇ લક્ષ્મીવતી કવાટડર -60 3 ૪૦૯૨૬
૪૦૦૯૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચાવર્ા ડકશનભાઈ દેનચદંભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 2 ૪૦૯૩૮
૪૦૧૪૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચાવર્ા લીલાબેન દેવચદેંભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 1 ૪૦૯૨૮
૪૨૦૧૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મેવાર્ા ઉમેશભાઈ કર્વાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 3 ૪૦૯૧૫
૩૯૫૫૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી કાચા હમેીબેન મીનાબેન લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર -18 1 ૪૦૯૩૧
૪૨૯૩૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સવવકા લાભલબેન અભેષ્ઠ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર -19 1 ૪૦૯૩૨
૪૦૪૫૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાદવ મીનાબેન જયતંીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર -22 4 ૪૦૯૩૪
૪૦૪૩૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાદવ ગોદાવરીબેન ભીમજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર -21 2 ૪૦૯૩૫
૪૧૨૨૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર રાજલભાઈ શીવલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર -22બ્લોક -3 5 ૪૦૯૩૬
૪૧૮૨૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મકવાણા નાથાભાઈ બાલાભાઇ લક્ષ્મીવતી કવાટડર -23 3 ૪૦૯૩૭
૪૧૯૧૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મકવાણા ડહતેશભાઈ નાથાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર -23 3 ૪૦૯૬૪
૪૨૦૨૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મેવાર્ા રખલબેન ખીમાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર-62 1 ૪૦૯૯૨



૪૩૨૨૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સોલકંી લક્ષ્મભાઈ ભવાનભાઇ લક્ષ્મીવતી કવાટડર -67 1 ૪૦૯૯૩
૪૧૪૧૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી બગથરીયા લાલજીભાઈ આંબાભાઇ લક્ષ્મીવતી કવાટડર -69 2 ૪૦૯૯૪
૪૧૪૧૮ ૧૫ ખોર્ીયાર માતાના ંમડદિંર પાસે બગથરીયા રમેશભાઈ લાલજીભાઇ લક્ષ્મીકવાટડર પાસે 5 ૪૦૨૫૮
૪૧૯૮૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મયવાવનયા સયૂડકાન્તભાઈ રામજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી-16 4 ૪૦૯૯૬
૪૧૦૭૫ ૧૫ હાથીખાના પરમાર ઉમેશભાઈ ર્ાયા ભાઇ હાથીખાના 5 ૪૩૨૯૭
૪૨૭૭૩ ૧૫ હાથીખાના સેનેજી ગલલ મોહમ્મદ ઇસ્માઇલ ભાઇ હાથીખાના 3 ૪૩૨૯૯
૩૯૮૨૪ ૧૫ હાથીખાના ગોરખ ચેતનભાઈ મનસલખ લાલ હાથીખાના 3 ૪૩૨૯૬
૩૯૮૨૬ ૧૫ હાથીખાના ગોરખ રાજેશભાઈ મનસલખ લાલ હાથીખાના 3 ૪૩૨૯૫
૪૧૩૫૬ ૧૫ હાથીખાના પીઠર્ીયા ભલપેન્રભાઈ ગોવવન્દ ભાઇ હાથીખાના 6 ૪૩૨૯૪
૪૧૨૭૨ ૧૫ હાથીખાના પહલે લાલજીભાઈ સામજીભાઇ હાથીખાના 3 ૪૩૨૯૨
૪૨૦૫૯ ૧૫ હાથીખાના માખીયા માયાબેન ભગવાન દાસ હાથીખાના-17 2 ૪૩૨૯૧
૪૦૬૩૦ ૧૫ હાથીખાના ઠક્કર ડદપકભાઈ કલયાણજીભાઇ હાથીખાના 2 ૪૩૨૯૦
૪૩૦૨૬ ૧૫ હાથીખાના વસઆંલગથા ચદંલલાલ બાવજી ભાઇ હાથીખાના-17 2 ૪૩૨૮૯
૪૦૮૫૮ ૧૫ હાથીખાના દોશી ર્ોલર બેન કલમલદ ચન્દ હાથીખાના-17 1 ૪૩૨૮૮
૪૧૮૨૩ ૧૫ હાથીખાના મકવાણા નાથાભાઈ ટલકલભાઇ હાથીખાના-17 5 ૪૩૨૭૧
૪૧૭૯૫ ૧૫ હાથીખાના મકવાણા તેજીબેન નારણભાઇ હાથીખાના-17 4 ૪૩૨૧૩
૪૧૭૭૩ ૧૫ હાથીખાના મકવાણા ગાગાભાઈ રલઠલભાઇ હાથીખાના-17 3 ૪૩૨૨૫
૪૨૭૩૯ ૧૫ હાથીખાના શાહ રજનીકાતં દલસલખલાલ 3 ૪૩૨૨૪
૪૦૯૩૩ ૧૫ હાથીખાના પટણી કીરીટ ચદંલલાલ હાથીખાના-17 4 ૪૩૨૨૩
૪૦૨૬૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચૌહાણ પ્રાગજીભાઈ રામજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી બ્લોક-139 કવાટડર -31 2 ૪૦૯૯૭
૪૧૩૬૭ ૧૫ હાથીખાના પીપરવા ડદનેશભાઈ ઠરમ વસિંહ હાથીખાના 4 ૪૩૨૨૨
૪૧૩૬૬ ૧૫ હાથીખાના પીપરવા જયાબેન કરમવસિંહ હાથીખાના 2 ૪૩૨૨૧
૪૦૭૦૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી હાપા કૌશલભાઇ શાવંતલાલ લક્ષ્મીવાર્ી -17 131 2 ૪૦૯૯૮
૩૯૭૪૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગલજરાતી માવજીભાઈ જગાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી -16/10 નો ખલણો 1 ૪૦૯૯૯
૩૯૭૪૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગલજરાતી મજંીભાઈ જગાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી -16/20 નો ખલણો 2 ૪૧૦૦૦
૪૦૪૦૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાર્ેજા કલલદીપવસિંહ ધોધલલા લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૦૦૧
૪૧૫૪૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી બારર્ ભલપેન્ર વસિંહ ભગવાનજી લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૦૦૨
૩૯૪૧૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી કલકાવા મલકેશભાઈ નાનજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૧૦૧૭
૩૯૪૨૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી કલકાવા સજંયભાઈ એન લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૦૦૪
૪૧૨૪૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર શૈલેશભાઈ કરશનભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 4 ૪૦૯૯૧
૪૨૦૧૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મેવાર્ા કર્વીબેન કર્વાભાઇ  લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 1 ૪૦૯૭૬
૪૦૯૬૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પઠાણ વાજીદભાઈ હલકલમભાઇ લક્ષ્મીવતી કવાટડર 3 ૪૦૯૪૮
૪૨૮૧૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સૈયદ અસગરભાઈ છૈદલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૦૧૦
૪૨૮૧૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સૈયદ ઉમીરભાઈ અસગરભાઇ લક્ષ્મીવતી કવાટડર -60 4 ૪૧૦૧૧
૪૦૯૪૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પઠાણ અનવરભાઈ વાજીદભાઇ લક્ષ્મીવતી કવાટડર 3 ૪૧૦૧૨
૩૯૫૪૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી કાચા અરૂણભાઈ નાનાલાલ લક્ષ્મીવતી કવાટડર 6 ૪૧૦૧૩
૪૧૧૯૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર ભરતભાઈ ભીમજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર-64 4 ૪૧૦૧૪
૪૧૦૮૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર ડકશોરભાઈ હમીરભાઇ  લક્ષ્મીવતી કવાટડર -60 4 ૪૧૦૧૫
૪૧૧૯૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર ભાવેશભાઈ પ્રતાપ ભાઇ લક્ષ્મીવતી કવાટડર -59 4 ૪૦૯૭૮
૪૧૧૫૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર પ્રતાપભાઈ ભામજીભાઇ લક્ષ્મીવતી કવાટડર -60 3 ૪૧૦૦૫
૪૦૭૧૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ોર્ીયા કેશલભાઈ નાથાભાઇ લક્ષ્મીવતી કવાટડર -60 2 ૪૧૦૦૩
૪૦૭૨૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ોર્ીયા રાજેશભાઈ કેશલભાઇ લક્ષ્મીવતી કવાટડર -60 3 ૪૦૯૬૬
૪૩૧૩૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સોલકંી ખીમજીભાઈ ભવાનભાઇ લક્ષ્મીવતી કવાટડર -60 5 ૪૦૯૬૮
૪૧૩૫૫ ૧૫ હાથીખાના પીઠર્ીયા વવમલભાઈ નરેન્ર ભાઇ હાથીખાના 2 ૪૩૨૨૦
૪૦૨૩૪ ૧૫ હાથીખાના ચૌહાણ ઘનશ્યામભાઈ બચલ ભાઇ હાથીખાના 4 ૪૩૨૧૯
૪૩૨૬૯ ૧૫ હાથીખાના હરજી દાવાળીબેન મોહન ભાઇ  હાથીખાના 1 ૪૩૨૧૮
૪૧૬૪૯ ૧૫ હાથીખાના ભલર્ીયા જગદીશભાઈ ભીમ ભાઇ હાથીખાના 3 ૪૩૨૧૭
૪૦૫૯૮ ૧૫ હાથીખાના ટાકં મનહરભાઈ લક્ષમણ ભાઇ હાથીખાના-17 2 ૪૩૨૧૬

૩૯૮૨૯ ૧૫ હાથીખાના
ગોરલ રાય 

રીયા ભગવાનજી હારજી હાથીખાના 3 ૪૩૨૧૪
૪૧૯૯૧ ૧૫ હાથીખાના મલેક રલશેન ઇબ્રાનમ હાથીખાના-17 4 ૪૩૨૨૬
૪૨૬૩૬ ૧૫ હાથીખાના શેખ અલીકરણ અબ્દલલ ભાઇ હાથીયાના-17 6 ૪૩૨૧૨
૪૧૯૮૭ ૧૫ હાથીખાના મલેક અબ્દલલભાઈ ઉમલશભાઇ હાથીયાના-17 3 ૪૩૨૧૧
૪૨૩૯૬ ૧૫ હાથીખાના રાય મહાદેવભાઈ દ્વારધન ભાઇ હાથીખાના-17 3 ૪૩૨૧૦
૪૧૬૬૫ ૧૫ હાથીખાના ભલયા ડદપક ચન્દલભાઇ હાથીખાના-17 2 ૪૩૨૦૯

૩૯૯૭૧ ૧૫ હાથીખાના ગૌસ્વામી
ગૌસ્વામી પરેશ 

પલરી જવેર પેરી હાથીખાના 4 ૪૩૨૦૮
૪૦૭૨૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ોર્ીયા ગલલાબભાઈ ડકશોરભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી -17 3 ૪૦૯૬૯
૩૯૭૩૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગલજરાતી કર્વીબેન બચલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી-16 1 ૪૦૯૭૦
૪૦૪૬૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાદવ રમેશભાઈ બચલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી-16 5 ૪૦૯૭૧
૩૯૬૬૮ ૧૫ હાથીખાના લખલોસીયા પ્રવીણભાઈ શાક્ષ્ન્ત લાલ હાથીખાના 4 ૪૩૨૦૬
૪૧૨૧૮ ૧૫ હાથીખાના પરમાર રમાબેન છના ભાઇ હાથીખાના 2 ૪૩૨૦૫
૪૩૦૦૭ ૧૫ હાથીખાના સાબરી નીતીનભાઈ ચદંલભાઇ હાથીખાના 4 ૪૩૨૦૪
૪૧૧૧૯ ૧૫ હાથીખાના પરમાર જીજે્ઞશભાઈ પ્રભાત ભાઇ હાથીખાના 3 ૪૩૨૩૮
૪૧૧૫૯ ૧૫ હાથીખાના પરમાર પ્રભાતભાઈ છનાભાઇ હાથીખાના 4 ૪૩૨૪૦
૪૦૮૦૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી દવે નીરનાબેન વવનોદભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી-19 1 ૪૦૯૭૨
૪૦૮૦૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી દવે વવજયભાઈ વીનોદભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી-20 4 ૪૦૯૭૩
૪૧૩૭૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પોપટ અવનલભાઈ રમજનકભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી-20 5 ૪૦૯૭૪
૪૦૯૯૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરેખ મલક્તાબેન જયવંતલાલ લક્ષ્મીવાર્ી-20 1 ૪૦૯૭૫
૪૧૬૬૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ભિી ઇન્દલ બેન નાથલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી-16 1 ૪૦૯૯૦
૪૨૫૧૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાગર્ીયા નરેન્રભાઈ ગાડંલભાઇ 4 ૪૦૯૭૭
૪૧૬૩૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ભટી જીતેન્રભાઈ ભરતભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી-16 3 ૪૦૯૬૫
૪૦૩૨૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચૌહાણ ડહતેશભાઈ વીનલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 15-18 રોર્ 4 ૪૦૯૮૦
૪૦૩૧૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચૌહાણ વીનલભાઈ મગનભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી -2 બ્લોક 6 ની બાજલમા 4 ૪૦૯૮૧
૪૦૨૮૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચૌહાણ મનલભાઈ ગગજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 3 ૪૦૯૮૨



૪૦૨૫૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચૌહાણ ધમેિભાઈ મનલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૦૯૮૩
૪૦૭૭૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી થાયા લાલવસિંહ પ્રતાપભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી -બ્લોક 19 ની બાજલમા 6 ૪૦૯૮૪
૪૦૦૮૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચાવર્ા કંકલબેન પ્રાગજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 1 ૪૦૯૮૫
૪૦૭૨૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ોર્ીયા ધનશ્યામભાઈ અમલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 5 ૪૦૯૮૬
૪૦૭૨૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ોર્ીયા મનોજભાઈ અમલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૦૯૮૭
૩૯૭૧૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ખોડર્યા ધમેન્રભાઈ ખેનારભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૦૯૮૮
૪૦૨૩૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી-૨ ચૌહાણ જ્યતંીલાલ જેઅંગભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 4 ૪૧૪૯૩
૪૧૮૪૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મકવાણા મગંલાબેન સવજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 1 ૪૧૦૭૯
૪૧૬૬૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ભલત ડદવાલીબેન ગોપાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 1 ૪૧૩૦૭
૪૦૨૭૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચૌહાણ ભરતભાઈ રૂપવસિંગભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 3 ૪૧૨૫૫
૪૧૭૮૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મકવાણા જેસીંગભાઈ માવજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 5 ૪૧૨૫૬
૪૧૨૬૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરારવાણા માવજીભાઈ જેઠાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 1 ૪૧૨૫૭
૪૧૮૫૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મકવાણા મોહનભાઈ માવજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 3 ૪૧૨૫૮
૩૯૯૩૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોડહલ કલ ંવરબેન દેવાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૧૨૫૯
૪૨૨૦૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાજપલત કનલભાઈ ગગજીભાઇ 5 ૪૧૨૬૦
૩૯૯૫૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોડહલ રાજેશભાઈ જીવાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૧૨૬૧
૩૯૯૫૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોડહલ મલળીબેન બાબાપાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૧૨૬૨
૪૦૪૧૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાર્ેજા દેવકલવરબા ભીમવસિંહજી લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૧૨૬૩
૪૦૯૮૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરં્યા રમેશભાઈ કાશીયમભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૧૨૬૪
૪૦૯૭૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરં્યા ચપંાબેન કાશીયમભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડ 1 ૪૧૨૭૯
૪૦૨૯૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચૌહાણ રમેશભાઈ ભીખલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૨૬૬
૪૦૨૭૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચૌહાણ ભાનલબેન ભીખલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૧૨૫૪
૪૨૫૧૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાગર્ીયા ગીતાબેન કનલભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૨૬૮
૪૨૫૧૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાગર્ીયા મનીિભાઈ કનલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૧૧૫૦
૪૨૭૦૦ ૧૫ હાથીખાના શેખ રસીદભાઈ લતીપ ભાઇ હાથીખાના 4 ૪૩૨૩૦
૩૯૯૩૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોડહલ અશોકભાઈ જીવાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 6 ૪૧૨૭૦
૪૦૧૩૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચાવર્ા રમેશભાઈ ગોલબદજી કવાટડર -55 3 ૪૧૦૭૭
૪૦૨૯૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચૌહાણ રમેશભાઈ ભીમજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૧૨૭૩

૩૯૬૫૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ખાટં ગલજરાતી શાતંાબેન અશોકભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 15-18 રોર્ 4 ૪૧૨૭૪
૩૯૭૪૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગલજરાતી મનજીભાઈ ગોવવિંદભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 15-18 રોર્ 5 ૪૧૨૭૫
૩૯૭૨૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગલજરાતી કર્વીબેન નાનજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 15-18 રોર્ 1 ૪૧૨૭૬
૩૯૭૪૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગલજરાતી મનોજભાઈ નાનજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 15-18 2 ૪૧૨૭૭
૪૧૧૮૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર ભલપતભાઈ જેરામભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી-21 4 ૪૧૨૭૮
૪૨૮૩૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સરમાળા જેવસિંગભાઈ બાબલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી-20 4 ૪૧૨૪૧
૪૨૮૩૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સરમાળા જાબનબેન બાબલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી-20 1 ૪૧૨૩૯
૪૧૯૨૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મગવાનીયા રમેશભાઈ ભીખલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 150 5 ૪૧૨૬૫
૪૧૯૨૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મગવાનીયા સલધાબેન લક્ષ્મણભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી -147 2 ૪૧૨૩૦
૩૯૯૬૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોહીલ પકંજભાઈ ઘેલાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 4 ૪૧૨૩૧
૩૯૮૨૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોરલ નયનભાઈ પકંજભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 2 ૪૧૨૩૨
૩૯૯૭૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગૌસ્વામી ધનશ્યામભાઈ રૂરનાથગીરી લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 4 ૪૧૨૩૩
૪૦૫૪૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જોિી શલભરાબેન ત્રબંકલાલ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૧૨૩૪
૩૯૭૨૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ખોર્ીયા લબવપનભાઈ ફેનારભાઇ 16 4 ૪૧૨૩૫
૪૩૧૭૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સોંલકંી નીવતનભાઈ જીવાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 3 ૪૧૨૩૬
૪૩૨૦૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સોંલકંી ભારતીબેન રઘલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 1 ૪૧૨૩૭
૪૩૨૦૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સોંલકંી ભરથભાઈ જીવાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 4 ૪૧૨૩૮
૪૧૮૧૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મકવાણા નરેન્રભાઈ માવજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૨૫૩
૪૦૫૧૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જોગી મહને્રભાઈ વ્રજલાલ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૨૪૦
૩૯૯૪૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોડહલ ડદલીપભાઈ અમરસીંગભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૧૨૨૮
૪૨૪૫૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી લાલખીયા જજતેન્રભાઈ મજંીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૧૨૪૨
૪૨૪૫૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી લાલખીયા ભગવાનભાઈ નાથાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૨૪૩
૪૨૪૫૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી લાલખીયા અમતૃભાઈ બચલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૨૪૪
૪૨૪૫૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી લાલખીયા જીવલબેન બચલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૧૨૪૫
૪૨૪૫૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી લાલખીયા મલકેશભાઈ નાથાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૨૪૮
૪૨૪૫૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી લાલખીયા રમણીકભાઈ નાથાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૨૫૦
૪૨૫૯૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાધેલા સજંયભાઈ રણજીતભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૨૫૧
૩૯૯૪૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોડહલ જીવાભાઈ બાવાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૨૫૨
૪૨૫૧૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાગર્ીયા ડહમાશંલભાઈ કનલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૨૯૧
૪૨૯૧૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સરવૈયા વવનોદભાઈ પાસાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૧૩૩૧
૩૯૭૩૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગલજરાતી જીતેન્રભાઈ ભાઇલાલ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૨૬૭
૩૯૭૩૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગલજરાતી નાથીબેન ભાઇલાલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૧૩૦૮
૪૦૬૭૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ાભી ધનીબેન કર્વાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૧૩૧૦
૪૦૪૦૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાર્ેજા ગીતાબેન જીતેન્રવસિંહ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૧૩૧૧
૪૨૯૧૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સરવૈયા હમેીબેન ભાનલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૩૧૩
૪૨૫૧૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાગર્ીયા નરશીભાઈ સોમાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૧૩૧૪
૪૦૯૭૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરં્યા રમેશભાઈ કાશીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૧૩૧૫
૪૧૭૫૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મકવાણા અવીનાબેન પરમાનદંભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૧૩૧૬
૪૩૧૭૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સોલકંી વનલેશભાઈ નવલચદં લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૧૩૧૭
૪૨૭૪૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી શીશાગીયા જગદીશભાઈ રવજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૩૩૨
૪૧૬૧૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ભિ કમલેિભાઈ રાજેશભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૧૩૧૯
૪૨૭૪૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી શીંશાગીયા જયાબેન સવજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૩૦૬
૪૧૭૦૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ભાઉ સલધીરભાઈ લક્ષ્મણભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૧૩૨૧
૪૨૦૫૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મેહમા શકંરલાલ નાગજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૧૩૨૨
૩૯૭૩૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગલજરાતી પરેશભાઈ રૂપવસિંહ લક્ષ્મીવાર્ી-20 4 ૪૧૩૨૩
૪૧૮૯૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મકવાણા વવનોદભાઈ ભાણજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૧૩૨૪



૪૧૫૪૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી બારર્ શૈલેિભાઈ રણજીતભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 4 ૪૧૩૨૫
૩૯૬૫૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ખાટં ડકશોરભાઈ ભીમજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 4 ૪૧૩૨૬
૪૦૮૪૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી દાતંી દેવકરણભાઈ મલળુભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૩૨૭
૪૦૮૪૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી દાતંી હરેશભાઈ દેવકરણભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 4 ૪૧૩૨૮
૪૧૬૪૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ભર્લલયા અશોકભાઈ ભીખાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 4 ૪૧૩૨૯
૩૯૯૫૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોડહલ ભાનલબેન રામજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 1 ૪૧૩૩૦
૩૯૭૭૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગમારા વવપલલભાઈ લાખાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૧૨૯૩
૪૦૬૮૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ાભી રમેશભાઈ કર્વાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૧૩૨૦
૪૦૮૧૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી દેવર્ા અલપેશભાઈ લક્ષ્મણભાઇ ડહમાણી હોસ્પીટલ  પાછળ 4 ૪૧૩૧૮
૩૯૭૬૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગમારા અજયભાઈ લક્ષ્મણભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 6 ૪૧૨૮૧
૪૦૮૧૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી દેવર્ા દલગાડબેન દેવીવસિંહભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૧૨૮૨
૪૦૮૧૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી દેવર્ા હિડદભાઈ દેવીવસિંહભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૧૨૮૩
૪૦૮૧૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી દેવર્ા લભખલભાઈ ચનાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૧૨૯૨
૪૦૮૧૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી દેવર્ા પ્રડદપભાઈ લભખલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૨૮૦
૪૧૨૫૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરવત મલક્તાબેન હરદેવભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૧૨૯૪
૪૦૮૧૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી દેવર્ા પકંજભાઈ લભખલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૨૯૫
૪૧૨૫૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરવન નટલભાઈ રણછોર્ભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૨૯૬
૪૦૮૧૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી દેવર્ા ર્ાહ્યાભાઈ ચનાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૨૯૭
૩૯૭૩૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગલજરાતી ગોવવિંદભાઈ જીવાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 4 ૪૧૨૯૮
૪૧૨૨૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર રાજલભાઈ મનસલખભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 5 ૪૧૩૦૦
૪૧૧૩૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર ધમેશભાઈ મનસલખભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૩૦૧
૪૧૨૩૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર લીલાબેન મનસલખભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૧૩૦૨
૪૨૪૭૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વણાર જગદીશભાઈ આલપાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 5 ૪૧૩૦૩
૪૦૬૯૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ાભી હરેશભાઈ જીવરાજભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 3 ૪૧૩૦૪
૪૦૬૬૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ાભી લચરાગભાઈ હરેશભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 2 ૪૧૨૦૨
૪૦૬૬૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ાભી જીવરાજ ભગવાનજી લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 1 ૪૧૧૨૪
૪૧૨૫૩ ૧૫ ખોર્ીયાર માતાના ંમડદિંર પાસે પરમાર ડહતેશભાઈ લખનવસિંહ લક્ષ્મીકવાટડર પાસે 3 ૪૦૨૫૯
૪૧૨૪૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર શારદાબેન તખનવસિંહ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૧૧૫૧
૪૦૯૭૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરં્યા કાશીરામભાઈ કામેિરભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૧૫૨
૩૯૭૪૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગલજરાતી ભાણીબેન જગાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૧૫૩
૪૨૦૬૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મારં્લલયા ડકશોરભાઈ મડહનભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૧૫૪
૪૨૦૭૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મારં્ાલલયા પરેશભાઈ ડકશોરભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૧૧૫૫
૪૦૧૫૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચાવર્ા વવઠ્ઠલભાઈ લવજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૧૫૭
૪૦૭૭૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી થાનકી નરેશભાઈ મોહનભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૧૧૫૮
૪૧૬૭૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જારીયા લગરીશભાઈ ડકશોરભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૧૧૫૯
૪૧૬૬૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જારીયા ડકશોરભાઈ કાનજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૧૭૪
૪૨૭૫૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સલકર્ રજનીકાતંભાઈ જયશકંર લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૧૧૬૧
૪૧૭૫૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મકવાણા કમલેિભાઈ મોહનભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 4 ૪૧૧૬૩
૪૩૦૮૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સોઠા રામજીભાઈ દેવજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૧૬૫
૪૧૧૨૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર ડદનેશભાઈ રૂર્ાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 6 ૪૧૧૬૬
૪૧૦૫૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાઇ રમેશભાઈ રૂર્ાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 6 ૪૧૧૬૭
૪૧૨૨૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર રાજલભાઈ રૂર્ાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 5 ૪૧૧૬૮
૩૯૯૩૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોડહલ કરશનભાઈ દેવાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 5 ૪૧૧૬૯
૪૦૭૨૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ોર્ીયા યોગેશભાઈ ધીરજલાલ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 3 ૪૧૧૭૧
૪૦૭૮૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી દંરૈ્યા વનવતનભાઈ નરવસિંહભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 6 ૪૧૧૭૨
૪૦૧૨૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચાવર્ા બકલલભાઈ રૂપવસિંગ  લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૧૭૩
૩૯૬૫૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ખાટં હસંાબેન ડકશોરભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 2 ૪૧૧૩૬
૩૯૯૫૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોડહલ રણછોર્ભાઈ રજનવસિંહ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 5 ૪૧૧૬૦
૪૨૫૨૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાઘડર્યા ધીરૂભાઈ ગાડંલભાઇ ર્ોર્રીયા કલોની 5 ૪૧૧૨૫
૪૧૭૦૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ભાખેરા ડદનેશભાઈ મનલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 2 ૪૧૧૨૬
૩૯૯૪૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોડહલ ડદનેશભાઈ વસ્તારભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 6 ૪૧૧૨૭

૪૧૨૨૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર રાજેશભાઈ ર્ાહયાલાલ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 4 ૪૧૧૨૮
૪૦૭૮૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી દલદાડર્યા મનોજભાઈ ર્ાહયાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 4 ૪૧૧૨૯
૪૦૭૮૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી દલદાડર્યા ર્ાહ્યાલાલ ગેંર્ાલાલ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 2 ૪૧૧૩૦
૩૯૯૩૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોહલે કેતનભાઈ ડદલીપભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૧૧૩૨
૪૦૮૧૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી દેવર્ા સજંયભાઈ ર્ાહ્યાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૧૩૩
૪૧૨૫૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરવન ડદપકભાઈ હરદેવભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૧૧૪૮
૪૩૦૫૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વસપાઇ નસીમબેન ગલલાબભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૧૧૩૫
૪૦૧૦૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચાવર્ા દલાભાઈ લખમણભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૧૨૩
૪૦૨૬૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચૌહાણ પ્રવવણભાઈ બાબલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૧૧૩૮
૪૦૨૦૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચૌહાણ અજયભાઈ પ્રવવણભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૧૧૩૯
૪૦૧૦૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચાવર્ા ચનાભાઈ બોધાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૧૪૦
૪૦૧૨૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચાવર્ા મલકેશભાઈ બોધાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૧૪૧
૪૨૫૦૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વરણ ડદનેશભાઈ આબાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૧૪૨
૩૯૭૩૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગલજરાતી ભરથભાઈ જીવાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 4 ૪૧૧૪૩
૩૯૭૩૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગલજરાતી દલધીબેન જીવાભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 1 ૪૧૧૪૪
૪૦૬૯૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ાભી હિડદભાઈ જીવરાજભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૧૧૪૫
૪૧૫૪૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી બારર્ રવસકાનં્ત નારાયણભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૧૪૬
૪૧૫૪૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી બારર્ રાજેશભાઈ રવસકાનં્ત લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૧૪૭
૪૩૨૯૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી હાયા જગદીશભાઈ બટલકભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૧૮૬
૪૦૫૯૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ટાક નાથાભાઇ઼ ટપલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૧૬૨
૪૦૬૦૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ટાક રાજેશભાઈ નાથાભાઇ઼ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૧૨૦૩
૩૯૩૨૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી અજાગીયા ડદનેશભાઈ મલળજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૧૨૦૪
૩૯૩૨૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી અજાગીયા વસતંભાઈ મલળજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડર 2 ૪૧૨૦૫



૩૯૫૬૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી કાનાબાર કવવનભાઈ ધીરજલાલ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૨૦૬
૩૯૫૬૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી કાનાબાર મનીિભાઈ ધીરજલાલ લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૧૨૦૭
૪૨૪૧૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રોઠોર્ પોપટભાઈ ભગવનજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૧૨૦૮
૪૦૭૩૫ ૧૫ હાથીખાના ર્ોસાણી યાસ્મીનબેન રફીકભાઈ હાથીખાના 4 ૪૩૦૧૪
૪૨૩૯૯ ૧૫ હાથી ખાના રારેખ લલલતભાઈ જવેર ભાઇ હાથીખાના 4 ૪૨૯૩૩
૪૧૩૧૬ ૧૫ હાથીખાના પારેખ અશોકભાઈ ઝવેર ચદં 4 ૪૩૦૧૩
૪૧૩૧૯ ૧૫ હાથીખાના પારેખ વનવશધભાઈ અશોક ભાઇ હાથીખાના 4 ૪૩૦૪૫
૪૧૩૨૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પારેખ પ્રફુલભાઈ જવેર ચદં હાથીખાના 4 ૪૧૨૦૯
૪૧૯૯૫ ૧૫ હાથીખાના મલેક હલસેનભાઈ ઇબ્રાડહમ ભાઇ હાથીખાના 5 ૪૩૦૨૪
૪૨૩૨૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ રમેશભાઈ માવજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૨૧૦
૪૨૨૮૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ ભલપતભાઈ માવજીભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૨૧૧
૪૨૨૯૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ મલક્તાબેન માનવસિંહભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૧૨૧૨
૪૨૨૬૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ નરેન્રભાઈ નટલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૨૨૭
૪૦૨૩૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચૌહાણ જગદીશભાઈ જેમલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૧૨૧૪
૪૦૮૯૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી નકલમ રાજેશભાઈ મનલભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૧૨૧૬
૪૦૩૯૦ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ જાખેણયા ગોલદભાઈ નાનજીભાઈ જગંલેશ્ર્વર 3 ૪૦૭૮૯

૩૯૮૬૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોસ્વામી જાગવૃતબેન અરવવિંદગીરી લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૦૯૧૩
૩૯૯૯૯ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ઙાગંર ભરતભાઈ રાજાભાઇ સાગર નગર 2 ૩૯૯૦૩
૪૧૪૪૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ બધવાર રણજીતભાઈ માવજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૪૨૭
૪૦૭૦૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ર્ોડર્યા મનસલખભાઈ રામજીભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૮૪
૪૨૬૬૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ શેખ જયાબેન લાલજીભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૬૩
૪૧૨૫૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પલરાણી જયાબેન કલયાણજી જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૩૬૨
૪૦૨૩૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ચૌહાણ જ્યતંીભાઈ હડરભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૬૧
૪૨૫૯૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ વારાણી રહીમભાઈ કાળુભાઈ જીલલા ગાર્ડન રોર્ 2 ૪૦૩૫૭
૪૧૫૦૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બેલીમ હનીફભાઈ અબ્દલલભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૫૬
૪૦૩૫૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જલણેજા અમજાદભાઈ કારતમભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૫૫
૪૨૦૮૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મારલં ભરતભાઈ હરીલાલ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૩૪૨
૩૯૩૯૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ઓડર્યા બસીરભાઈ ગનીભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૫૩
૩૯૩૪૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ અમલાણી નવીનભાઈ ગોરધનદાસ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૩૬૪
૪૦૧૩૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ચાવર્ા રફીકભાઈ મોહમ્મદભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૩૫૧
૪૩૨૬૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ હબદાર તાપસીબેન અમીતભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૫૦
૪૦૦૮૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ચાવર્ા આરીફભાઈ મોહમ્મદભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૪૯
૪૦૧૫૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ચાવર્ા સલીમભાઈ મોહમદભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૪૮
૪૨૫૮૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ વાધેલા ડકશોરભાઈ બચલભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 6 ૪૦૩૪૭
૪૨૫૯૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ વાધેલા મનસલખભાઈ બચલભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૪૬
૪૨૫૯૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ વાધેલા ડહરાબેન બચલભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 1 ૪૦૩૪૫
૩૯૫૮૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કારવા જીન્નતબેન રજાકભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૪૪
૪૧૭૨૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ભાડલલા મહબે લબભાઈ કાસમભાઈ જીલલા ગાર્ડન રોર્ 5 ૪૦૩૪૩
૪૨૬૪૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ શેખ ઈદરીશભાઈ અબ્બદલલભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 8 ૪૦૩૭૫
૪૧૭૦૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ભાડલૂા અમીનાબેન કાસમભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 1 ૪૦૩૭૭
૩૯૪૮૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કરતરા ખેટલબેન કાળુભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૩૫૪

૪૨૧૨૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મોટલાણી કલલરામબેન ગફારભાઈ જીલલા ગાર્ડન રોર્ 1 ૪૦૩૮૬
૩૯૫૬૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કાદરી ફારૂકમીયાં મોહમ્મદમીયાં જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૨૯
૪૦૨૯૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ચૌહાણ રફીકભાઈ બાલભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૮૫
૪૦૨૮૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ચૌહાણ મહબેલબભાઈ બાબભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૫૨
૪૨૪૬૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ લાલાણી ફારૂખભાઈ ઈશાભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૮૩
૪૨૫૬૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ વાજા ડદનેશભાઈ વેલજીભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૮૨
૪૨૫૬૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ વાજા જયાબેન વેલજીભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૩૮૧
૪૦૫૫૩ ૧૫ જય યોગેિરનગર (કલ ંભારવાર્ા) જનર કલલસલમ ઈબ્રાહીમ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૨૯૧
૪૧૮૧૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મકવાણા ધીરજલાલ નાથાભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૮૦
૪૦૫૭૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ટાકં અરૂણાબેન ભરતભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૩૭૯
૪૦૫૮૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ટાકં અશોકભાઈ શામજીભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૩૭૮

૪૧૩૮૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ફકાર્ રકીકઅલી મોહમ્મદભાઈ



જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૩૬૫

૪૨૪૭૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વગેરા દેવશીભાઈ મળૂશીભાઈ



સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૪૨૬
૪૨૪૭૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વગેરા મનલભાઈ દેવશીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૪૨૫
૪૨૨૭૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાઠોર્ બાબલભંાઈ ખોર્ાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૪૨૩
૪૨૫૯૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ વારાણી ડકરોજભાઈ રહીમભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૭૬
૪૦૬૩૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ઠાકરીયા અલીભાઈ સલલેમાનભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 6 ૪૦૩૮૮
૪૨૭૧૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ શેખ સલરાબલદ્દીન ખલીલભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૭૪
૪૨૫૭૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ વાઢેર બચલબા દેવલભા જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૩૭૩
૪૧૪૦૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ફકીર નરૂસાહ દાદાસા દાદાસા જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 6 ૪૦૩૭૨
૪૧૩૧૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પાયક ઈકબાલભાઈ સતારભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૭૧
૪૧૪૮૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બેલીમ આજીતભાઈ અબદલલભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૭૦
૪૨૫૫૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ વાઘેલા સલરેશભાઈ રણછોર્ભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૬૯
૪૨૫૭૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ વાણદં પકંજભાઈ હરીભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૬૮
૪૨૪૦૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ રાવરાતી જમનાબેન હરીભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 1 ૪૦૩૬૭
૩૯૬૮૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ખીરા સલલતાનભાઈ અલલારખા જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૬૬
૪૦૩૫૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જલણેજા કાસમભાઈ ઉમરભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૮૭
૪૧૬૧૮ ૧૫ મધલરમ સોસાયટી ભિ ભલપતભાઈ જટાશકંરભાઈ 4 ૪૦૭૯૨
૩૯૩૭૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ આરબ અબ્દલલભાઈ હમદભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૩૩૧
૪૧૫૦૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બેલીમ ડફરોજભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૨૯૯



૪૨૫૮૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ વાધેલા ડદનેશભાઈ બચલભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 6 ૪૦૩૦૭
૪૨૫૮૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ વાધેલા રસીકભાઈ બચલભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્બમ કવાટર 5 ૪૦૩૦૫
૪૨૧૨૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મોટલાણી મોસીનભાઈ ગફારભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૩૦૪
૪૨૧૨૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મોટલાણી ઈમરાનભાઈ ગફારભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૦૩
૪૩૨૦૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સોલકંી મગનભાઈ પરબતભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૦૬
૪૦૩૫૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જલણેજા ઉમરભાઈ કાસમભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૧૬
૩૯૯૩૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ગોડહલ અરવવિંદભાઈ અમરતલાલ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૩૦૮
૪૨૫૬૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ વાજા રમેશભાઈ વેલજીભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૦૦
૪૦૫૧૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જોધપલરા અમરતબેન વવકલલદાસ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 1 ૪૦૩૧૦
૪૨૬૮૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ શેખ મલકારામઅલી અંસરઅલી જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૧૧
૪૩૨૪૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સોલકંી ડહમ્મતભાઈ સવજીભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૩૧૨
૩૯૩૭૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ આમરીયા હમેીબેન ફતેચદં જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૩૧૩
૪૦૨૬૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ પાલજીભાઈ સીદાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 2 ૪૨૫૬૭
૪૦૨૪૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ ડદનેશભાઈ મેઘજીભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 4 ૪૨૫૬૬
૪૦૩૧૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ સજંયભાઈ પાલજીભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 3 ૪૨૫૬૫
૪૩૧૩૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી ગગંાબેન નથલભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૫૬૪
૪૨૪૮૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વધેરા જ્યતંીલાલ નાથાલાલ સોરઠીયા પ્લોટ 7 ૪૨૫૬૧
૪૨૪૮૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વધેરા નાથાભાઈ મળૂજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૫૪૭
૪૧૧૪૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરમાર નરેન્રભાઈ અવચણભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૫૫૯
૪૧૭૯૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા ર્ાહ્યાભાઈ કાનજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૫૭૧
૪૧૭૯૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા જીવાભાઈ કાનજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૫૦૮
૪૧૩૦૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પાપક અલતાફભાઈ સતારભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૧૪
૪૦૪૮૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જાફાઈ સલીમભાઈ નાજીભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૧૫
૪૦૪૮૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જાફાઈ જાયેદભાઈ નાજીભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૦૯
૪૧૪૮૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બેલી રફીકભાઈ હબીબભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૨૯૫
૪૨૬૫૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ શેખ ઉસ્માનભાઈ કાસમભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૨૯૬
૪૨૬૪૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ શેખ ઈકબાલભાઈ ઉસ્માનભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૨૯૭
૪૧૩૧૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પાપક ઝીકરભાઈ કરીમભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૨૯૮
૪૦૨૯૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ચૌહાણ રફીકભાઈ હલસૈનભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૦૧
૩૯૬૫૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ખસીયા રણજીતભાઈ કનલભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૩૩૦
૪૨૦૦૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મલસાતર ચેતનભાઈ નટવરભાઈ જીલલ ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૪૦
૪૧૯૬૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મેતર મહોમ્મદભાઈ નરૂમોહમ્મદભાઈ જીલલ ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૩૯
૪૧૯૬૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મેતર આરીફભાઈ મોહમ્મદભાઈ જીલલ ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૩૮
૪૧૬૨૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ભિી બસીરભાઈ ઈસ્માલભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૩૭
૪૧૬૩૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ભિી સફરાજભાઈ બસીરભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૩૬
૪૧૬૨૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ભિી ઈસ્માઈલભાઈ જમાલભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૩૩૫
૪૧૫૦૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ બેલીમ હબીબભાઈ કાસમભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૨૫૫૭
૪૦૮૫૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ દોડઠયા યલન લિભાઈ કાસમભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૩૩૪
૪૦૯૬૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પઠાણ હમેદખાન બાદરખાન જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૩૩૩
૪૦૮૫૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ દોડઠયા હનીફભાઇ કાસમભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 7 ૪૦૩૩૨
૪૦૯૫૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પઠાણ અલતાફખાન એહમદખાન જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૨૮
૪૦૯૬૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પઠાણ ડફરોજખાન અહમે્મદખાન જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૧૭
૪૨૦૦૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મલસાતર મનીશભાઈ નટવરભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૦૨
૪૨૯૨૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સ્વકવીયા વીરજીભાઈ સોમાભાઈ જીલલા ગાર્ડન પાસે 6 ૪૦૩૪૧
૪૧૪૩૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ બધવાર કંકલબેન લાખાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૪૮૨
૪૧૪૪૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ બધવાર જીતેન્રભાઈ માલજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૫૪૪
૪૧૯૩૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મલછર્ીયા રામજીભાઈ લખલભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૫૪૩
૪૧૯૩૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મછૂર્ીયા મલકેશભાઈ રામજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૫૪૨
૪૧૯૨૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મછૂર્ીયા અવનલભાઈ રામજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૫૪૧
૪૧૯૩૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મછૂર્ીયા પ્રવવણભાઈ રામજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૫૪૦
૪૦૩૦૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ રવજીભાઈ વાલજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૫૩૯
૪૦૨૮૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ મ્લબેન વાલજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 1 ૪૨૫૩૮
૪૩૧૮૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી પજૂાભાઈ ખેંગારભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૫૩૭
૪૧૭૫૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા અરજણભાઈ અમરાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૫૩૬
૪૧૮૫૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા મહશેભાઈ અરજણભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૫૨૨
૪૧૦૬૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરમાર અવચરભાઈ કેશાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૫૩૪
૪૧૧૬૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરમાર પ્રવવણભાઈ અવચળભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૫૨૩
૪૧૪૯૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બેલીમ ફતીજાબેન કાસમભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 1 ૪૦૪૮૫
૪૦૫૫૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ઝુણેજા વસકંદરભાઈ ઝુમાભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૨૬
૪૨૦૦૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મલલતાની રલઝયાબેન ઈકબાલભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૪૧૪
૪૨૦૦૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મલલતાની જાયેદભાઈ ઈકબાલભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૨૫
૩૯૩૧૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ અગામ રેહમતબેન યલસલફભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૩૨૪
૩૯૩૧૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ અગામ મલસ્તાકભાઈ યલસલફભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૨૩
૩૯૩૧૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ અગામ ઈબ્રાડહમભાઈ યલસલફભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૨૨
૪૧૪૯૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બેલીમ સરફરાજભાઈ હબીબભાઈ જીલલ ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૨૧
૪૧૪૮૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બેલીમ ખતીજાબેન કાસમભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 1 ૪૦૩૨૦
૪૧૯૯૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મલલતાની ખેરૂનાબેન ગફારભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 1 ૪૦૩૧૯
૪૩૧૭૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સોલકંી નરેન્રભાઈ રણછોર્ભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૧૮
૩૯૪૦૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ગોરી સલીમભાઈ અલલારખા જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૩૫૯
૪૨૬૬૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ શેખ જલબેદાબેન ફારૂકભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૪૭૩
૪૩૨૪૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સોલકંી હમેતંભાઈ સવજીભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૪૫૯
૩૯૬૧૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કોટક મલકલ ંદરાય વત્રભોવનદાસ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૪૫૮
૪૨૩૪૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાઠોર્ વીરજીભાઈ માણદંભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૫૨૪
૪૦૩૬૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ જેપાળ પ્રવીણભાઈ મગંાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૫૨૫



૪૦૬૫૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ર્ાગંર મગંાભાઈ દેશાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૫૨૬
૪૧૮૬૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા રમેશભાઈ જીવણભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૫૨૭
૪૦૧૧૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાવર્ા નાથાભાઈ નારણભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૫૨૮
૪૦૧૦૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાવર્ા જેરામભાઈ નાથાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૫૨૯
૪૨૧૬૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોતર ર્ાહ્યાભાઈ ભીખાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૫૩૦
૪૨૧૭૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોતર રાજેશભાઈ ર્ાહયાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૫૩૧
૪૧૪૧૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ બગર્ા મનસલખભાઈ સોમાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૫૩૨
૪૦૨૧૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ અવનલભાઈ ગોવીદભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૫૪૬
૪૦૨૩૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ ગોવવિંદભાઈ દેશાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૫૧૦
૪૦૪૮૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જાફાઈ ડફરોજભાઈ નાજીભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૪૫૭
૪૦૪૮૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જાફાઈ યલનલિભાઈ નાજીભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૪૫૬
૪૧૯૭૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મેમન મોહમ્મદ હનીફ ઉસ્માન વવરાજા જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૪૫૫
૩૯૬૭૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ખીમાણી યલસ લફ રહીમભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૪૫૪
૪૦૩૫૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જલણેજા જલમભાઈ જીવાભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૪૫૩
૩૯૪૧૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કલકાળ રસીદભાઈ અલી મોહમદભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૪૫૨
૪૦૨૮૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ચૌહાણ મહબેલબભાઈ સલલતાનભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૪૫૧
૩૯૬૩૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બલખારી રફીકભાઈ હનીફભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 7 ૪૦૪૫૦
૪૩૦૨૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સાહદાર યલનલિભાઈ નલરસાભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૪૩૭
૪૦૬૪૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ઠાસરીયા ડફરોજભાઈ હલસેનભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૪૪૮
૪૧૩૧૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પાયક અસરફ આદમભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૪૬૦
૪૦૬૪૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ર્રગથરા મોહદભાઈ મહમદભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૪૪૬
૩૯૪૮૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કરગથરા મોહમ્મદ હસન જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૪૪૫
૪૨૧૦૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મીર ભીખલભાઈ હાજીભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૪૪૪
૪૨૧૧૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મીર વસીમભાઈ ભીખલભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૪૪૩
૪૨૧૦૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મીર મોહમ્મદભાઈ કરીમભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૪૪૨
૪૧૭૬૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મકવાણા કેશલભાઈ બચલભાઈ જીલલ ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૪૪૧
૪૦૯૬૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પઠાણ સખીનાબેન બાદરખાન જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 1 ૪૦૪૪૦
૪૧૫૧૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બ્લોજ મહબેલબભાઈ દોસ્ત લભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૪૩૯
૪૨૦૦૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મલસાતર નટવરભાઈ અમરવસિંહભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૪૭૧
૪૨૫૯૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ વાધેલા શૈલેશભાઈ મોહનભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૪૪૭
૪૦૫૧૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જોધપલરા લલીતભાઈ વવઠ્ઠલદાસ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૪૪૯
૪૦૫૧૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જોધપલરા વનલેશભાઈ લલીતભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૪૮૩
૪૧૯૯૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મલલતાની ગફારભાઈ ઉમરભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૪૮૨
૩૯૩૭૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ આરબ હમદભાઇ આવદભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૪૮૧
૪૦૧૫૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ચાવર્ા વવનોદભાઈ કાનજીભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૪૮૦
૪૨૧૪૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ યલસ લફી રસલલભાઈ અબ્બાસભાઈ જીલલા ગાર્ડન રોર્ 4 ૪૦૪૭૯
૪૧૨૩૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરમાર વવકલલભાઈ હીરાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૫૩૫
૪૦૨૮૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ મહને્રભાઈ ગોવવિંદભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૫૩૩
૪૦૨૫૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ નરેન્રભાઈ ગોવવિંદભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૪૯૯
૪૦૨૫૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ નાનલબેંન હરીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 1 ૪૨૫૦૧
૪૨૭૮૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સલમરા હરેશભાઈ વાલજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૫૦૨
૪૨૭૮૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સલમરા જીવણભાઈ વાલજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૫૦૩
૪૨૨૪૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાઠોર્ જીતેન્રભાઈ ધનજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૫૦૪
૪૦૨૨૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ કાન્તીભાઈ ગોવવિંદભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૫૦૫
૪૨૯૭૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગઠીયા ભલાભાઈ પીઠાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૫૦૬
૪૨૯૫૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સાકરીયા વીરજીભાઈ સોમાભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 6 ૪૦૪૭૮
૪૧૯૯૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મલેક મોહમ્મદ રફીક અલીભાઈ જીલલા ગાર્ડન પાસે 4 ૪૦૪૭૭
૪૩૨૨૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સોલકંી રાજલબેન બળદેવભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 1 ૪૦૪૭૬
૪૨૦૯૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ માલકીયા સવજીભાઈ રવજીભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૪૭૫
૩૯૬૧૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કોચલીયા જરીનાબેન ઈકબાલભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૪૭૪
૪૦૪૭૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જાફાઈ અસ્લમભાઈ નાજીભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૪૬૧
૪૩૦૨૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સાહમદાર અસરફભાઈ નલરશાભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૪૭૨
૪૦૩૧૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ચૌહાણ સબ્બીરભાઈ સલલતાનભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૪૮૪
૪૦૩૩૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ છારબાર અસરફ મલસાભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૪૭૦
૩૯૬૮૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ખોખર અબ્બદલલકાદર યલસલફભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૪૬૯
૪૧૯૯૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મલેક રસીદભાઈ ગફારભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૪૬૮
૪૦૧૬૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ લચચોદરા નસરલડદ્દન ઈસમાનભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૪૬૭
૪૧૭૫૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મકવાણા ઉજીબેન બચલભાઈ જીલલ ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 1 ૪૦૪૬૬
૪૦૩૪૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ જેઠવા હનીફભાઈ મોહમ્મદભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૪૬૫
૪૧૫૬૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બાવા શૈલેશભાઈ મનલભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૪૬૩
૪૧૫૮૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બોરીચા મનલભાઈ લાખાભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૪૬૨
૪૧૬૨૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ભિી જયદીપભાઈ ચદલભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૪૨૫
૪૧૬૨૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ભિી જયેશભાઈ ચદલભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૯૦
૪૧૬૨૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ભિી ચદલ ંભાઈ હરજીવનભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૪૩૮
૪૧૫૧૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બલોજ મેરૂમબેન ગફારભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 1 ૪૦૪૧૦
૪૦૯૫૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પઠાણ જાહીદભાઈ બાદરખાન જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૪૦૯
૩૯૩૭૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ આરબ નાસીરબીન હમદભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૪૦૮
૩૯૩૪૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ અમલાણી ડદનેશભાઈ ચદંલભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૪૦૭
૪૨૪૭૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ વઘાલે હમેીબેન રણછોર્ભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૪૦૬
૪૧૭૧૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ભારં્લા મોહનીદભાઈ કાસમભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 6 ૪૦૪૦૫
૪૧૦૨૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પ્રજાપવત મહશેભાઈ સલલેલાલ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૪૦૪
૪૧૦૫૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પ્રજાપવત સલલેલાલ રતીલાલ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૪૦૩
૪૩૦૧૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સામરીયા પથૃ્વીરાજ કલતેચદંભાઈ જીલલા ગાર્ડન પાસે 6 ૪૦૪૦૨
૪૧૮૬૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા રમેશભાઈ ગેલાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૪૯૮



૪૧૪૪૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ બધવાર પે્રમજીભાઈ કનાભાઈ સારઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૫૧૨
૩૯૬૭૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ખીમસલરીયા ભરતભાઈ રામજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૫૧૪
૩૯૬૭૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ખીમસલરીયા સતીશભાઈ રામજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૫૧૫
૪૧૧૩૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરમાર નટલભાઈ પ ૂજંાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૫૧૬
૪૦૦૪૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાચંીયા આંબાભાઈ મેઘાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૫૧૭
૪૦૦૬૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાચંીયા હરેશભાઈ અમલભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૫૧૮
૪૨૯૬૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગઠીયા ગોરધનભાઈ ભાણાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૫૧૯
૪૧૮૪૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા મલકેશભાઈ પલજાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૫૨૦
૪૧૮૨૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા પનૂાભાઈ હમીરભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૫૪૮
૪૦૧૦૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાવર્ા જ્યતંીભાઈ નાથાભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 7 ૪૨૫૭૫
૪૩૦૪૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વસિંધવ રમેશભાઈ જીવણભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 6 ૪૨૫૭૬
૪૧૫૩૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ બાભંવા ગોવવિંદભાઈ રત્નાભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 5 ૪૨૫૭૭
૪૧૮૫૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા માવજીભાઈ અમરાભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 3 ૪૨૫૭૮
૪૧૭૪૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા અવનલભાઈ માવજીભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 4 ૪૨૫૭૯
૪૩૨૨૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી લક્ષ્મણભાઈ દેવજીભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 4 ૪૨૫૮૦
૪૩૧૮૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી પ્રકાસભાઈ દેવજીભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 3 ૪૨૫૮૧
૪૧૮૭૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા રામજીભાઈ પીઠાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૫૮૨
૪૧૮૦૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા ડદપકભાઈ રામજીભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 2 ૪૨૫૯૬
૪૧૮૮૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા વસતંભાઈ ભીખાભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 4 ૪૨૫૮૪
૪૧૧૨૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરમાર ડદનેશભાઈ દલદાજીભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 4 ૪૨૫૭૨
૪૦૨૪૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચૌહાણ જાદવજીભાઈ ઈશાજીભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 7 ૪૧૫૩૬
૪૧૯૨૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મલછડર્યા જીવરાજભાઈ સલરેન્રભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 5 ૪૨૫૮૯
૪૧૯૨૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મલછડર્યા સલરેન્્ભાઈ લખલભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 1 ૪૨૫૯૫
૪૨૮૯૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા પાલાભાઈ હમીરભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 4 ૪૨૫૬૦
૪૨૧૬૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોત્તર પ્રવવણભાઈ ચનાભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 3 ૪૨૫૫૮
૪૩૦૫૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વસિંધવ વાલજીભાઈ જીવાભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 3 ૪૨૫૮૩
૪૧૧૪૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરમાર નરેશભાઈ નાનજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૫૪૯
૪૧૭૮૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા ચમનભાઈ જીવણભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 2 ૪૨૫૫૦
૪૦૨૫૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ નરેશભાઈ રાજાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૫૫૨
૪૨૨૧૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાઠોર્ અરવવિંદભાઈ મોહનભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૫૫૩
૪૩૦૩૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વસિંધવ અરવવિંદભાઈ ર્ાહ્યાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૫૫૪
૪૨૧૬૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોત્તર ભાવેશભાઈ પ્રવવણભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૫૫૫
૪૨૧૯૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રવમલ ભલપતભાઈ સોમાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૫૫૬
૪૨૧૯૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રવમલ પ્રતાપભાઈ સોમાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૫૬૨
૪૦૨૧૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ અરજણભાઈ નારણભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૫૬૩
૪૦૨૯૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ મોહનભાઈ અરજનભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૪૨૯
૪૧૭૯૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા દેવજીભાઈ આંબાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૪૪૪
૪૦૨૧૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ અશોકભાઈ વાલજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૪૩૧
૪૨૪૩૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ્લણેવસયા લક્ષ્મીબેન વાલજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૪૩૨
૪૨૧૭૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોતર મોહનભાઈ આનદંભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૪૨૧
૪૦૮૬૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ધર નાગજીભાઈ રાજાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૪૩૪
૩૯૭૮૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ગર રાજાભાઈ આલાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૪૩૯
૪૧૩૨૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પારધી વવનોદભાઈ મગંાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૪૭૪
૪૧૩૨૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પારધી મગંાભાઈ ભાણાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૪૭૫
૪૧૩૩૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પારધી સોમાભાઈ ભાણાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૪૭૬
૪૨૭૭૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સલમરા જ્યતંીભાઈ રાણાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૪૭૭
૪૨૭૮૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સલમરા મનલભાઈ રાણાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૪૩૮
૪૨૭૮૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સલમરા રાણાભાઈ ચનાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૪૩૬
૪૧૯૩૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મલછર્ીયા અમરશીભાઈ ભીમજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૪૩૫
૪૨૯૫૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગડઠયા જીતલભાઈ કાનજીભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 5 ૪૨૫૯૩
૪૨૯૫૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગડઠયા કંકલબેન કાનજીભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 1 ૪૨૫૯૨
૪૦૧૩૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાવર્ા રમેશભાઈ ર્ાહ્યાભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 6 ૪૨૫૯૧
૪૨૯૧૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા લાખાભાઈ હમીરભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 4 ૪૨૫૯૦
૪૩૦૩૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વસિંધવ ગોવવિંદભાઈ માવજીભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 3 ૪૨૫૮૮
૪૩૦૪૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વસધવં માવજીભાઈ નામભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 2 ૪૨૫૮૭
૪૩૦૩૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વસિંધવ અમતૃભાઈ માવજીભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 4 ૪૨૫૮૬
૪૦૧૩૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાવર્ા રસીકભાઈ ર્ાહ્યાભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 4 ૪૨૫૭૪
૪૦૧૩૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ચાવર્ા મજંલલાબેન ભીખાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૦૩૮૯
૪૦૦૮૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાવર્ા આ્લબેન ર્ાહ્યાભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 1 ૪૨૫૪૫
૪૦૩૦૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ રમેશભાઈ રાજાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૫૮૫
૪૧૪૪૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ બધવાર મોહનભાઈ માવજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૫૦૦
૪૧૧૨૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરમાર ર્ાહ્યાભાઈ નાનજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૫૬૯
૪૧૧૨૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરમાર જીતલભાઈ ર્ાહયાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૫૭૦
૪૨૮૯૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા પ્રવવણભાઈ હમીરભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 5 ૪૨૫૭૩
૪૨૧૫૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોત્તર નાનજીભાઈ વીરજીભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 5 ૪૨૪૮૦
૪૧૮૯૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા વવમલભાઈ શરદભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૪૨૨
૪૨૨૨૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાઠોર્ કાતંીભાઈ બચલભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 8 ૪૨૪૨૮
૪૨૧૬૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોત્તર સામજીભાઈ લાખામહારાજ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૪૩૭
૪૨૧૭૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રત્નોતર નરેન્રભાઈ મોહનભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૧૭૬૪
૪૧૮૦૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા ડદનેશભાઈ પલજંાભાઈ જીલલા ગાર્ડન પાસે 3 ૪૨૪૪૦
૪૧૭૭૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા ગલલાલબેન પલજંાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 4 ૪૨૪૪૧
૪૨૩૨૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાઠોર્ રમેશભાઈ બચલભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૪૪૨
૪૧૭૭૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા ચદલ ંભાઈ આંબાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 7 ૪૨૪૪૩
૪૨૬૦૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વાળા વજલભાઈ વવટ્ઠલભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૪૩૩



૪૨૯૯૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગારત હીરજીભાઈ સલરાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૪૧૨
૪૧૧૪૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરમાર નાનજીભાઈ કાન્તભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૪૧૯
૪૦૧૧૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાવર્ા ડદનેશભાઈ નાથાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૪૧૧
૪૦૧૨૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાવર્ા ભરતભાઈ નાથાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૪૧૦
૪૧૮૬૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા રણજીતભાઈ ગીરધરભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૪૧૩
૪૨૪૭૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વગેરા માવજીભાઈ મળૂજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૪૧૬
૪૨૯૭૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગઠીયા પે્રમજીભાઈ વીરાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૪૧૪
૪૨૯૮૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગઠીયા મનોજભાઈ પે્રમજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૪૧૫
૪૨૨૩૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ રાઠોર્ જમાલભાઈ ઉમરભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૪૦૦
૪૧૨૯૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પાટર્ીયા બચલભાઈ ગોવવિંદભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૪૧૨
૪૦૨૨૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ચૌહાણ ગીરધરભાઈ ભાણજીભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૯૮
૪૦૦૮૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ચાવર્ા અસરફભાઈ જલસબભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૩૯૭
૪૧૫૮૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બોરીચા લાખાભાઈ પરબતભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૪૧૧
૪૧૫૮૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બોરીચા રમેશભાઈ દેશલરભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 6 ૪૦૩૯૫
૪૧૫૮૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બોરીચા સજંયભાઈ મેરામભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૬૦
૪૩૧૬૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ સોલકીં દાઉદભાઈ કાળાભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૯૪
૪૦૨૭૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ મેધજીભાઈ સીદાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 7 ૪૨૪૧૭
૪૦૦૬૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચારં્પા અમરવસિંહભાઈ રામજીભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 5 ૪૨૪૧૮
૪૦૦૬૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચારં્પા હરેશભાઈ રામજીભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 3 ૪૨૪૯૬
૪૦૦૬૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચારં્પા રામલબેન રામજીભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 3 ૪૨૪૭૩
૪૦૩૫૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ જેપાર ડકશોરભાઈ માયાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 3 ૪૨૪૭૮
૪૨૮૮૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા ધનજીભાઈ જેઠાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 6 ૪૨૪૭૯
૪૧૭૯૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા જીવીબેન કરસનભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 1 ૪૨૪૫૬
૪૧૭૮૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા ચડંરકાબેન પ્રકાશભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૪૮૧
૪૧૭૮૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા જ્યતંીભાઈ નાજાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૪૩૦
૪૧૮૫૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા મીનાબેન ડકશોરભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 3 ૪૨૪૯૭
૪૧૮૩૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા પલષ્પાબેન નાજાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 1 ૪૨૪૭૧
૪૧૧૧૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરમાર જયાબેન પીઠાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 1 ૪૨૪૮૬
૪૧૯૦૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા સોમીબેન કાનજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૪૮૭
૪૨૯૧૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા લાભલબેન પાલાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 1 ૪૨૪૮૮
૪૧૭૫૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા અરવવિંદભાઈ નારાયણભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૪૮૯
૪૨૧૭૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોતોર પ્રાગજીભાઈ દામજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૪૯૦
૪૨૧૮૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોતોર મલકેશભાઈ પ્રાગજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૪૯૧
૪૨૩૪૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાઠોર્ સોમબેન જગાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 1 ૪૨૪૯૨
૪૦૩૭૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ જયાર બાબલભાઈ મગંાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૪૯૩
૪૨૧૭૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોતોર વનમડળાબેન નાનજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૪૯૪
૪૨૧૮૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોતોર ભરતભાઈ નાનજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૪૯૫
૪૨૧૮૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોતોર રમેશભાઈ ટાભજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૪૫૮
૪૨૧૫૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નૉતર ગોપાલભાઈ લાખાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૪૮૫
૪૨૧૬૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોતર દેવશકંરભાઈ દામજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૪૮૩
૪૧૮૭૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા રાણાભાઈ કાબાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૪૪૬
૪૨૧૭૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોતાર ગૌરીબેન લખમણભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૪૪૭
૪૩૦૭૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સીધવા કરશનભાઈ જીવાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૪૪૮
૪૨૧૭૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોતર ડદનેશભાઈ મીઠાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૪૪૯
૪૨૧૬૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોતર ગીરધરભાઈ ભલાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૪૫૦
૪૨૧૭૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોતર ભગવાનભાઈ ભીખાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 7 ૪૨૪૫૧
૩૯૩૩૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ અમલ હીરૂભાઈ સોમાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૪૫૨
૪૨૧૮૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોપ પાવડતીબેન સાભિભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૪૫૩
૪૧૮૮૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા વાલજીભાઈ વસ્તાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૪૫૪
૪૩૦૮૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોદરવા હરેશભાઈ કરશનભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 7 ૪૨૪૫૫
૪૩૨૦૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી મેઘજીભાઈ નથલભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૧૭૬૫

૪૩૧૭૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી નરેશભાઈ મેધજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૪૭૦
૪૧૭૭૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા ગીરધરભાઈ વાલજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૪૫૭
૪૦૧૦૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ચાવર્ા જલસબભાઈ જીવાભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૩૯૩
૪૦૧૩૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ચાવર્ા મહબે લબભાઈ જલસબભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૩૯૨
૪૧૫૮૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બોરીચા મહને્રભાઈ સારકલલભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૯૧
૪૧૫૮૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બોરીચા સારદલલભાઈ માર્ણભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૪૨૩
૪૧૫૭૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બોરીચા દેસલરભાઈ ગીગાભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૩૯૯
૪૧૫૮૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બોરીચા મેરામભાઈ દેસલરભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૪૦૧
૪૧૫૮૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બોરીચા વવક્રમભાઈ દેશલરભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 6 ૪૦૪૩૫
૪૧૫૭૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બોરીચા પરબતભાઈ દેશલરભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૪૩૪
૪૦૩૪૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર જટ કમલેિભાઈ ત્રબંકભાઈ 2 ૪૦૨૯૪
૪૦૩૫૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ જેપાર ગગંાબેન માયાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 2 ૪૨૪૪૫
૪૨૯૭૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગઠીયા ડદનેશભાઈ દેવજીભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 4 ૪૨૪૫૯
૪૨૮૭૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા ડકશોરભાઈ જીવણભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 4 ૪૨૪૬૦
૪૩૦૫૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વસધવ લક્ષ્મણભાઈ નારણભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 3 ૪૨૪૬૧
૪૩૦૫૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વસધવ સવવતાબેન નારણભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 1 ૪૨૪૬૨
૪૨૮૮૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા ર્ાહ્યાભાઈ જેઠાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 4 ૪૨૪૬૩
૪૨૮૮૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા ડદનેશભાઈ મહને્રભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 3 ૪૨૪૬૪
૪૨૯૦૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા મહને્રભાઈ જીવણભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 4 ૪૨૪૬૫
૪૨૮૯૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા નાથીબેન જેઠાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 2 ૪૨૪૬૮
૪૨૮૮૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા ડદનેશભાઈ પાલાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૪૬૯
૪૧૯૦૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા સોમજીભાઈ કાબાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૫૦૯
૪૧૮૧૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા ધનીબેન કાબાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 1 ૪૨૬૫૭



૪૧૪૪૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ બધવાર હડરભાઈ કમાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૭૩૭
૪૧૪૪૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ બધવાર રાજેશભાઈ હડરભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૭૩૬
૪૧૪૪૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ બધવાર મનસલખભાઈ હડરભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૭૬૩
૪૧૫૫૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ બાડંરયા ગોવવિંદભાઈ દેવજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૭૫૮
૪૧૫૫૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ બાડંરયા મવનિભાઈ ગોવવિંદભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૭૫૬
૪૦૩૬૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ જેપાર રૂપાબેન કાનાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 1 ૪૨૭૫૫
૪૦૩૫૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ જેપાર પે્રમજીભાઈ કાનાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૭૬૪
૪૦૦૩૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૈત્રલણયા રવજીભાઈ વસદાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૭૫૩
૪૦૧૨૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાવર્ા બાબલલાલ ચનાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૭૫૧
૪૨૩૨૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાઠોર્ રાજેશભાઈ વવરજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૭૫૦
૪૦૦૮૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાવર્ા અવનલભાઈ ચનાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૭૪૯
૪૩૧૫૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી ર્ાહીબેન બાવજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૭૪૮
૪૩૧૬૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી ડદનેશભાઈ બાવજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૭૦૬
૪૨૨૬૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાઠોર્ નથલભાઈ માણદભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૭૦૫
૪૦૦૩૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચેતરણીયા બાબલભાઈ સીદાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૭૦૪
૩૯૯૦૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ગોહલે નરેશભાઈ રવજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૭૦૩
૪૨૧૩૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મોર નાગજીભાઈ ખીમજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૭૧૧
૩૯૮૮૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ગોહ રણજીતભાઈ કાનાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૭૧૯
૩૯૮૨૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ગર નાગજીભાઈ રાજાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૭૨૮
૩૯૮૨૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ગર રાજાભાઈ આલાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૭૧૭
૪૦૦૬૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચારં્પા રણજીતભાઈ બચલભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૭૧૬
૪૦૦૫૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાચંીયા આ્લબેન હમીરભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૭૧૫
૪૦૦૬૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાચંીયા સોમાભાઈ હમીરભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૭૧૪
૪૦૦૫૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાચંીયા ડદનેશભાઈ સમીરભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૭૧૩
૪૦૩૬૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ જેપાલ રામજીભાઈ હરીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૭૧૨
૪૦૩૬૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ જેપાલ મગંાભાઈ લખલભંાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૭૨૧
૪૧૩૩૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પારીયા માવજીભાઈ અપલભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૭૨૨
૪૧૩૩૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પારીયા અરજણભાઈ મગંાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૭૨૩
૪૧૯૦૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા મણીબેન મનલભાઇ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૭૨૪
૪૧૭૬૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા કેશરબેન લાખાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૭૨૫
૪૧૮૨૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા નરેશભાઈ લાખાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૭૨૬
૪૨૧૫૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોત્તર પે્રમજીભાઈ દામજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૭૨૭
૪૦૪૬૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ જાદવ વાલીબેન પે્રમજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૭૦૨
૪૦૪૫૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ જાદવ બાબલભાઈ પે્રમજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૭૧૮
૩૯૭૮૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ગર હમીરભાઈ પાટાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૬૯૫
૪૨૭૮૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સલમરા પ્રકાશભાઈ નાજાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૯૬
૪૨૭૮૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સલમરા નાજાભાઈ રાણાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 7 ૪૨૬૯૭
૩૯૭૭૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ગર મનોજભાઈ નાજાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૯૮
૩૯૭૭૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ગર નાજાભાઈ પજૂાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૬૯૯
૪૧૭૫૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા કેશલભાઈ કાનાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૭૦૧
૪૧૮૪૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા ભરતભાઈ કાનાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૬૯૩
૪૨૬૭૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ શેખ નાસીરભાઈ નલરમહંમદ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૪૩૩
૩૯૯૪૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ગોડહલ દલધીબેન ચતલરભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 1 ૪૦૪૩૨
૩૯૮૯૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ ગોહલે ગલણવતંભાઈ ચતલરભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 5 ૪૦૪૩૧
૪૨૧૦૯ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મીર રહીમભાઈ કાળુભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૪૩૦
૪૨૧૦૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મીર ડફરોજભાઈ રહીમભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૪૨૯
૩૯૩૭૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ આમદાર અસરફશાહ નલરશાહ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૪૨૮
૪૧૪૦૦ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ શાહમદાર નલરશાહભાઇ દાદા ભાઇ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૪૨૭
૪૧૩૧૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પાયક ઈલયાસભાઈ સતારભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૪૨૬
૪૧૨૬૧ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ પલરાની દેવશકંર ધીરૂભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 4 ૪૦૪૧૩
૩૯૮૨૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ગોર કાનાભાઈ આલાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૭૦૭
૪૧૩૨૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પારધી કાનજીભાઈ ભાણાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૭૦૮
૪૧૩૨૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પારધી ધનજીભાઈ કાનજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૭૩૦
૪૨૩૪૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાઠોર્ સલરેશભાઈ નથલભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 2 ૪૨૬૯૪
૪૨૪૮૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વણોલ હસંાબેન ગોરધનભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૭૨૦
૪૨૯૦૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા રણમલભાઈ જીવણભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૭૪૭
૪૨૮૮૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા ડદનેશભાઈ મહને્રભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૭૫૭
૪૧૮૯૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા વીરજીભાઈ અમારભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૭૫૯
૪૨૪૮૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વણોલ પાવનભાઈ ગોરવતભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૭૬૦
૪૦૦૬૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાર્યા બચલભાઈ પે્રમજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૭૬૧
૪૦૦૭૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાર્યા રાજલભાઈ બચલભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૭૬૨
૪૧૦૯૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરમાર ગોમતીબેન જીતલભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૭૩૮
૪૨૯૨૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા હિાડબેન ડહિંમતભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૫૧૧
૪૨૮૭૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા ગૌતમભાઈ ડહિંમતભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૭૫૪
૪૨૮૯૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા નાથીબેન જેઠાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૭૩૧
૪૨૯૬૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગઠીયા જીવરાજભાઈ માધવજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૭૩૨
૪૨૧૫૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોત્તર વનલેશભાઈ રમેશભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૭૩૩
૪૨૧૬૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોત્તર લવજીભાઈ ર્ાભજી સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૭૩૪
૪૨૧૬૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોત્તર હિાડબેન જગજીવનભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૭૩૫
૪૦૯૭૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરં્યા મનસલખભાઈ માવજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૭૪૬
૩૯૬૬૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ખારાર મહને્ર્ભાઈ વોસલરભાઈ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૭૬૩
૪૨૬૭૭ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ શેખ ફારલકભાઇ નલરમહંમદ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૪૨૪
૪૧૫૭૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બોરીચા અમરાભાઈ મારં્ણભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૪૩૬
૪૧૫૮૪ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ બોરીચા રામભાઈ અમરાભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૪૨૨



૪૨૧૨૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ મોટલાણી જમીરભાઈ અતારભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૪૨૧
૩૯૬૦૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ કાસમાણી રેહાના ઈરીસભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૪૨૦
૪૨૭૧૫ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ શેખ હબીમાબેન નલરમહંમદ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 1 ૪૦૪૧૯
૪૧૩૪૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ વપત્રોર્ા વનતેશભાઈ હરીભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૪૧૮
૪૧૩૪૩ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ વપત્રોર્ા સતીિભાઈ હરીભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 3 ૪૦૩૯૬
૪૧૩૪૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ વપયોર્ી હરીભાઈ રાઘવજીભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૪૧૭
૪૨૬૫૨ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ શેખ ઈસ્માઈલ નલરમહંમદ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ કવાટર 2 ૪૦૪૧૬
૪૨૪૫૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટસડ લાલપરીયા જરીનાબેન અજીતભાઈ જીલલા ગાર્ડન 3 ૪૦૪૧૫
૪૨૮૯૧ ૧૫ કોઠાડરયા કલોની સરવૈયા નૈલેિભાઈ નાનજીભાઈ કોઠારીયા કોલોની 4 ૩૯૯૭૨
૪૦૮૫૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ર્ોર્ીયા વનીતાબેન ભીમજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૭૬૨
૪૨૨૧૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાજવાન સલરેશભાઈ ચલનીલાલ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૭૬૧
૪૧૪૦૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ફકીર સલીમભાઈ સહ્લભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૭૬૦
૩૯૬૬૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ખાન નઈમ અખ્તર શાકીરઅલી લી્લર્ી વોકળી 9 ૪૧૭૫૯
૪૨૭૧૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ હસનરજાભાઈ જલમ્મનભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૭૫૮
૪૧૩૯૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ફકીર ઉલાન રસલલ કરીમભાઈ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૭૫૭
૪૧૪૦૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ફકીર રસલલભાઈ નન્કલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૭૫૬
૪૨૨૦૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાગવાળી બાબલભઈ નાનજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૭૪૨
૪૦૬૯૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ર્ાભી સજંયભાઈ બળવતંભાઈ કેવર્ાવાળી 2 ૪૧૭૫૪
૪૨૯૬૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગઠીયા ગોરધનભાઈ વીરાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૭૨૯
૪૩૧૫૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી જીવીબેન નથલભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 1 ૪૨૭૩૯
૪૦૪૯૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ શ્રીમાળી વવજયભાઈ રામજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૭૪૦
૪૧૨૧૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરમાર મોહનભાઈ દેસાઈજી સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૭૪૧
૪૩૧૬૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી દેવજીભાઈ બાવજીભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 1 ૪૨૭૪૨
૪૦૭૧૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ર્ોર્ીયા અવિનભાઈ ચતલરદાસ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૭૬૬
૩૯૪૦૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કલ ંકર્ીયા અરવવિંદભાઈ ચતલરભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૭૫૨
૪૦૪૦૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી જાટી જગદીશ નારણભાઈ નકલગનગર 5 ૪૧૭૫૧
૪૨૮૬૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરરીયા રાજલભાઈ ગીરધરભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૭૫૦
૪૨૮૩૧ ૧૫ લી્લર્ી વોકળી ફડકર મોહમદં અજીજ છોટેભાઈ લી્લર્ી વોકળી 8 ૪૨૩૫૬
૪૨૮૬૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરરીયા ચદલ ંભાઈ ગીરધરભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૭૪૯
૪૧૦૨૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત મીથલનભાઈ રામબહાદલ ર લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૭૪૮
૪૧૦૧૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત તાહીરભાઈ આશારામ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૭૪૭
૪૩૧૪૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી છગનભાઈ પરબતભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૭૪૬
૪૩૨૧૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી મહીન્રભાઈ છગનભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૭૪૫
૪૦૯૬૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પઠાણ સાકીરભાઈ જમીયતખાન લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૭૪૪
૪૨૮૫૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરેડરયા રમેશભાઈ મનજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૭૪૩
૪૦૫૨૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી જોફા રાકેશભાઈ હસમલખભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૭૭૮
૪૦૦૧૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચલર્ાસમા કનલબેન મનલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 1 ૪૧૭૮૦
૪૩૦૬૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વસપાહી હનીફભાઈ કાસમભાઈ લી્લર્ી વોકળી 7 ૪૧૭૫૫
૪૦૦૨૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચલર્ાસમા હસંાબેન મનલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૭૯૦
૪૧૪૭૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બેરાણી કાળુભાઈ ધલશાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૭૮૯
૪૨૮૪૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરેડરયા અરવવિંદભાઈ મનજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૭૮૮
૪૧૩૯૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સૈયદ ખૈરાતીભાઈ રૌજઅલીખાન લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૭૮૭
૪૦૩૮૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી જેસાણી હલકમભાઈ નારણભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૭૮૬
૩૯૪૦૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કલકડર્યા કલપેશભાઈ રમેશભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૭૮૫
૩૯૭૦૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ખોખર રમેશભાઈ અમરવસિંહ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૭૮૪
૩૯૬૩૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કોશીયા જ્યતંીભાઈ શ્યામજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૭૮૩
૪૨૪૮૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વ્યાસ ઉિાબેન રતીલાલ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૭૮૨
૪૧૯૫૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મલડર્યા દેવજીભાઈ પરસોત્તમભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૭૮૧
૪૨૭૦૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ સબ્દીરભાઈ ઈસ્માઈલ લી્લર્ી વોકળી 1 ૪૧૭૬૭
૪૨૬૫૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ ઈસ્માઈલ ઈદરીરાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 7 ૪૧૭૭૯
૪૨૭૬૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સતાપરા ગલળવતંભાઈ પરસોત્તમભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૭૯૨
૪૧૯૪૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મરં્ણા રતીભાઈ મોહનભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૭૭૭
૪૨૦૫૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મહમદ રફીકઉલાભાઈ અશરીફભાઈ લી્લર્ી વોકળી 7 ૪૧૭૭૬
૪૧૨૫૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર હીંમતભાઈ જીવણભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૭૭૫
૪૧૪૦૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ફકીર મકસલરભાઈ હકીમભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૭૭૪
૪૧૩૫૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પીઠર્ીયા મીરલભાઈ ભલપતભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૭૭૩
૪૨૩૯૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાયચલરા માયાબેન શાનં્તીલાલ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૭૭૧
૪૧૦૯૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર ચકલભાઈ રવજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૭૭૦
૪૧૩૮૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ફકીર આબીદભાઈ અલીમોહમદં લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૭૬૯
૪૨૮૧૭ ૧૫ લી્લર્ી વોકળી સૈયદ ઈસ્માઈલ શેખરભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૩૪૯
૪૨૮૧૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સૈયદ ઈસરાયલ શેખનભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૭૩૦
૪૧૩૮૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ફકીર ઈકબાલ શેખર લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૭૯૧
૪૨૮૩૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સૈયદફકીર હસનલભાઈ ઈદલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૭૫૩
૪૨૫૭૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વાણીયા દયાબેન કાનજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 1 ૪૧૭૧૫
૪૨૬૦૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વાળનયા શાવંતભાઈ કાનજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૭૧૪
૪૨૮૨૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સૈયદ મલબારકઅલી હકીમઅલી લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૭૧૩
૪૨૮૩૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ફકીર સલીમભાઈ મોહમદંઅજીજભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૭૧૨
૪૦૫૨૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી જોશી બીપીનભાઈ રતીલાલ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૭૧૧
૩૯૪૫૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કતરપરા કાન્તીભાઈ હીરાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૭૧૦
૩૯૯૬૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોડહલ વવજયકલમાર કાન્તીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૭૦૯
૪૦૦૨૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચલર્ાસમા બાબલભાઈ ઓઘર્ભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૭૦૮
૪૦૦૧૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચલર્ાસમા પકંજભાઈ બાબલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૭૦૭
૪૦૦૩૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચલર્ાસા રમેશભાઈ મનલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૭૦૬
૪૦૩૮૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી જાકસણીયા રમેશભાઈ દયારામ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૯૨



૪૧૩૯૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ફકીર કરમહલસેન સામલલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૭૦૪
૪૨૭૧૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખલલયા શીવાભાઈ લઘલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૭૧૬
૪૦૩૯૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભખવાર્ીયા જીતેશભાઈ વશરામભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૭૦૨
૪૦૮૩૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી દેવીપજૂક નદંલભાઈ પશલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૭૦૧
૪૦૦૦૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચેખલલયા લઘલભાઈ મેરારભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૭૦૦
૪૦૮૩૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી દેવીપજૂક મનલભાઈ ઓઘર્ભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૯૯
૪૦૦૨૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચલર્ાસમા સાગરભાઈ મનલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૬૯૮
૪૧૫૯૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બોરીયા વવનોદભાઈ વેલશીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 7 ૪૧૬૯૭
૪૨૦૩૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મેસલડરયા સામતંભાઈ વાલાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૬૯૬
૪૨૮૨૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સૈયદ નાનકેભાઈ બકરીદીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૬૯૫
૪૧૪૦૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ફકીર સબ્બલભાઈ રહમતભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૯૪
૪૨૬૨૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ અનવરભાઈ અલીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૭૨૮
૪૧૩૮૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ફકીર અલીઅહમદભાઈ પીરગલલામભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૭૦૩
૪૨૨૩૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાઠોર્ જ્યતંીભાઈ નથ્થલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૭૦૫
૪૦૮૪૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી દેસાણી પ્રવવણદાસ રામદાસ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૭૪૦
૪૧૦૩૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત નરેશભાઈ મલન્નાભાઇ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૭૩૯
૩૯૯૨૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોહલે રંભાબેન ચકલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૭૩૮
૪૧૮૩૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મકવાણા પ્રકાશભાઈ ભીમજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૭૩૭
૪૩૨૬૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી હન્સારી અબ્દલલસમંત અબ્દલલ વ્હાલ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૭૩૬
૩૯૩૩૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી અન્સારી અબ્દલલભાઈ અબ્દલલ વ્હાલ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૭૩૫
૪૦૬૮૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ર્ાભી વવનલભાઈ નાનજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૭૩૪
૪૧૩૬૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પીતલીયા ચેતનભાઈ અમરતભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૭૩૩
૪૧૩૬૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પીતલીયા અમરતલાલ જમનાદાસ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૭૩૨
૪૨૨૯૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાઠોર્ ભીમજીભાઈ અરજણભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૭૩૧
૪૨૮૩૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સૈયદ શેખરભાઈ ચાદંલીભાઈ લી્લર્ી ચોકર્ી 3 ૪૧૭૧૭
૪૩૦૬૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સીંધપલરા પ્રવવણભાઈ નાથાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૭૨૯
૩૯૮૬૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોસ્વાણીયા શયામજીભાઈ ભવાનભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૭૪૧
૩૯૮૫૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોરવાણીયા મનોજભાઈ શયામજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૭૨૭
૪૧૧૭૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર બકલલભાઈ ભગવાનજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૭૨૬
૪૧૩૭૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પોપટ શૈલેિભાઇ ચદંલલાલ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૭૨૫
૪૦૮૬૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ધધં લડકયા અસ્લમભાઈ અલીભાઈ 4 ૪૧૭૨૪
૪૧૩૮૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ફકીર અલીભાઈ નજર મોહમ્મદ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૭૨૩
૪૧૩૮૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ફકીર ઈજરાઈલભાઈ ઈસ્માઈલ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૭૨૨
૪૧૫૨૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બાગવાન જાકીરભાઈ અબ્દલલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૭૨૧
૪૧૫૨૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બાગવાન અનવરભાઈ જાકીરભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૭૨૦
૪૩૧૮૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર નીવતનભાઈ લીંબાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૭૧૯
૪૧૫૪૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બારૈયા અરવવિંદભાઇ સલરેશભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૭૯૪
૪૩૨૮૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી હળવડદયા રસીકભાઈ બચલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૯૩
૩૯૯૫૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોડહલ રાજલભાઈ બાબલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૮૬૬
૩૯૬૯૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ખોખર ગલળવતંભાઈ કેશલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૬૫
૩૯૭૧૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ખોખર સતીિભાઈ કેશલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૬૪
૩૯૬૯૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ખોખર કેશલભાઈ છગનભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૮૬૩
૪૨૮૪૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરેડરયા અલપેશભાઈ ચનાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૬૨
૪૨૮૬૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરેડરયા વવજયભાઈ ચનાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૬૧
૪૨૮૬૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરેડરયા હરેશભાઈ સવચરભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૬૦
૪૨૩૧૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાઠોર્ રમણીકભાઈ બચલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૮૫૯
૪૨૨૯૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાઠોર્ મલકેશભાઈ રમીણીકભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૮૫૮
૪૧૨૧૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર રજલબેન લખલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૫૭
૩૯૬૫૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ખાચંર બાબલભાઈ વાસલરભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૮૪૩
૪૨૯૪૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સાકડરયા રમાબેન હસમલખભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૮૫૫
૪૨૮૫૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરેડરયા વનીતાબેન ચનાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 1 ૪૧૮૬૭
૪૧૩૯૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ફકીર ચાદંબાબલ સલીમભાઈ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૮૫૨
૪૨૪૩૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ્લભાણી વપયલિભાઈ પ્રવવણભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૮૫૧
૪૨૪૩૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ્લભાણી પ્રવવણભાઈ બાબલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૮૫૦
૪૧૪૨૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બજાણીયા ચમનભાઈ મગનભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૪૯
૩૯૯૪૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોહલે ડદનેશભાઈ વાલજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી ૩ ૪૧૮૪૮
૪૦૯૫૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પઠાણ અલતાફભાઈ હમેતંખાન લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૪૭
૪૧૪૧૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બકલતર ભાવેશભાઈ રાવતભાઈ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૮૪૬
૪૧૪૧૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બકલતર ભરભાઈ રાવતભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૮૪૫
૪૧૪૧૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બકતર રમેશભાઈ ભીખલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૮૪૪
૪૦૯૨૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પકલલ હીરાભાઈ બચલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૮૭૯
૪૧૧૦૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર જગદીશભાઈ બચલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૮૮૧
૪૨૬૨૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ અકબરભાઈ ઈસ્લામભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૫૬
૪૦૫૧૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી જોઠા ડકશોરભાઈ હસમલખભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૯૧
૪૦૫૯૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ટાકં વનલેશભાઈ બાબલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૯૦
૪૦૫૯૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ટાકં રમેશભાઈ બાબલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૮૯
૪૧૦૨૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત રતનલાલ રામભરોસે લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૮૮૮
૪૧૪૭૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બેરાલી ડદનેશભાઈ કાળુભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૮૮૭
૪૦૮૦૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી દેવગાણીયા રવજીભાઈ ભવનભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૮૬
૪૧૦૫૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત સલમનભાઈ મોતીરામ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૮૫
૩૯૫૭૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કારલીયા મલન્નાભાઈ રાસનરી લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૮૮૪
૪૦૭૪૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વત્રવેદી ભગવાનજી જગદીશભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૮૮૩
૪૨૫૮૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વાધેલા અમતૃલાલ છગનભાઈ લી્લર્ી વોકળી 7 ૪૧૮૮૨
૪૦૦૪૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચાકં ડકશોરભાઈ ગોપાલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૬૮



૪૨૭૧૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ સરીફભાઈ ત લરાબઅલી લી્લર્ી વોકળી 7 ૪૧૮૮૦
૩૯૬૪૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ખરેડર્યા પ્રવવણભાઈ છગનભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૮૯૩
૪૦૦૨૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચલર્ાસમા યોગેશભાઈ છગનભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૭૮
૪૦૫૨૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી જોનીપાણી દેવરાજભાઈ હરજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૮૭૭
૪૧૫૨૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બાગવાન ઈન્સાર અલીભાઈ જાકીરભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૭૬
૩૯૫૪૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કંસાડરયા સમસલધીર નજીરભાઈ લી્લર્ી વોકળી 7 ૪૧૮૭૫

૪૨૧૦૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી
માલીબાગવા
ન નાનકલભાઈ અબ્દલલા લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૮૭૪

૪૦૮૬૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ધરેજજયા મનસલખભાઈ છગનભાઈ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૮૭૩
૪૩૧૨૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી અરવવિંદભાઈ ભગાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૮૭૨
૪૩૨૧૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી રજનીભાઈ ભીખાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૭૦
૩૯૯૬૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગૌસ્વામી કલ ંદનબેન દૌલતગીરી લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૩૧
૪૩૧૪૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી ચદલ ંભાઈ ભીખાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૮૯૨
૪૧૨૩૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર લીંબાભાઈ વાલાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૫૪
૪૨૮૬૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરેડરયા સજંયભાઈ અવચરભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૮૧૬
૪૨૮૫૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરેડરયા પે્રમીબેન અવચરભાઈ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૮૧૫
૪૧૭૫૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મકવાણા અવિનભાઈ આબાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૮૧૪
૪૦૫૭૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ટંકાડરયા પ્રતાપભાઈ મગનભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૮૧૩
૪૦૧૩૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચાવર્ા મજંલલાબેન જેરામભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૮૧૨
૪૦૧૪૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચાવર્ા વીજયભાઈ જેરામભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૧૧
૪૦૮૭૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ધલળકોડરયા મનીિભાઈ જીણાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૧૦
૪૧૩૭૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પોપટ લચરાગ સલરેશભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૮૦૯
૩૯૩૨૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી અજાગીયા દામજીભાઈ ધનજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૮૦૮
૪૧૦૧૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત નારણદાસ દયારામ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૦૫
૪૦૮૪૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી દાણેદડરયા રવસલાબેન . જયરામભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૮૧૭
૪૦૩૮૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી જલલાણી હનીફભાઈ ગનીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૦૩
૪૧૦૪૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત સતંોિભાઈ શકંરભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૮૦૨
૪૧૦૨૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત મનોજભાઈ ફુલવસિંહભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૮૦૧
૪૨૭૫૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સડકલ તસ્લીમ હાવવદ લી્લર્ી વોકળી 11 ૪૧૮૦૦
૩૯૫૭૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કારેમલી રજાકભાઈ સમંતભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૭૯૯
૪૧૦૦૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત ઓમપ્રકાશ ગલલાબલ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૭૯૮
૪૧૦૩૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત રામરામ ગલલાબલ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૭૯૭
૪૧૬૬૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભરવાર્ પલનાભાઈ બેચરભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૭૯૬
૩૯૬૪૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કલરેશી રસલલભાઈ અમીભાઈ લ્લર્ી વાકંળી 3 ૪૧૭૯૫
૪૦૦૮૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચાવર્ા અરજણભાઈ રાઘવભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૮૨૯
૪૨૮૨૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સૈયદ બબનભાઈ રજાકભાઈ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૮૦૪
૪૦૯૮૩ ૧૫ લી્લર્ી વોકળી પર્લીયા નમડદાબેન ખીમજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૩૪૭
૪૩૧૮૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી પ્રકાશભાઈ દેવજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૭૪૩
૪૦૯૧૧ ૧૫ અક્ષર શેરી નાનસમ વવનલભાઈ પરસોત્તમભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૩૯૩૦૮
૪૦૯૧૨ ૧૫ અક્ષર શેરી નાનાણી વવજયભાઈ વીનલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૩૯૩૦૯
૩૯૪૧૦ ૧૫ અક્ષર શેરી કલકરીયા જગદીશભાઈ મજંીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૩૯૩૧૦
૪૧૦૧૩ ૧૫ અક્ષર શેરી પ્રજાપવત દેવેન્રભાઈ રામશકંર લી્લર્ી વોકળી 6 ૩૯૩૧૧
૪૦૯૯૯ ૧૫ અક્ષર શેરી પ્રજાપવત અરવવિંદભાઈ રામશકંર લી્લર્ી વોકળી 4 ૩૯૩૦૬
૪૩૧૩૭ ૧૫ અક્ષર શેરી સોલકંી ગલભલભાઈ નટલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૩૯૩૧૨
૩૯૮૦૬ ૧૫ અક્ષર શેરી ગોટીલ જ્યતંીભાઈ વાલજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૩૯૩૦૭
૪૨૩૩૧ ૧૫ લી્લર્ી વોકળી રાઠોર્ રામજીભાઈ પે્રમજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૩૫૨
૩૯૮૩૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોરવાર્ી જગદીશભાઈ દેવજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૮૦૬
૪૧૦૯૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર ચકલભાઈ રવજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૮૪૧
૪૧૧૨૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર દેવજીભાઈ ચકલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૪૦
૩૯૫૬૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કાબંરીયા રવતલાલ પરસોત્તમભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૩૯
૪૧૦૦૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત જગદીશભાઈ નાથાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૮૩૮
૩૯૬૧૫ ૧૫ લી્લર્ી વોકળી કોચીયા સલરેશભાઈ સામજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૩૫૦
૪૦૭૩૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કોશીયા ડકશોરભાઈ સલરેશભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૪૯
૪૦૮૬૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ધરજીયા મોહનભાઈ મેરલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૮૩૬
૪૦૮૬૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ધરજીયા સજંયભાઈ મોહનભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૭૧૮
૩૯૬૩૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કોશીયા મહશેભાઈ બાવલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૩૪
૪૧૩૯૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ફકીર દીલીપભાઈ શલકલલ મહાશય લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૮૩૩
૩૯૪૬૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ અબ્દલલભાઈ નનકલભાઇ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૮૩૨
૪૧૩૯૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ફકીર નદંલ બેન નન્કલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 1 ૪૧૮૧૮
૪૧૪૦૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ફકીર સલીમ નન્કલ ંભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૮૩૦
૪૧૩૯૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ફકીર ચૈનલભાઈ બદલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૮૪૨
૪૧૩૯૨ ૧૫ લી્લર્ી વોકળી ફકીર ખલરશેબભાઈ દલાલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૩૫૭
૪૧૪૦૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ સમસલદીન મનસલરઅલીભાઇ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૮૨૮
૪૧૩૯૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ફકીર રહીમભાઇ પરદેશીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૮૨૭
૪૩૧૩૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી ડકશોરભાઈ માધાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૭૪૪
૪૩૨૧૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી રતનબેન માધાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 1 ૪૨૭૪૫
૪૩૨૧૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી મોહનભાઈ મજંીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૧૯
૪૨૩૬૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાણઆપરા નૈનાબેન ધીરજલાલ લી્લર્ી વોકળી 1 ૪૧૮૨૬
૪૧૪૦૯ ૧૫ લી્લર્ી વોકળી ફકીર સાબીર હલસેનભાઈ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૨૩૫૪
૪૨૬૧૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વોકાણી જગદીશભાઈ કરશનભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૨૫
૪૧૦૭૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર એસનભાઈ વવઠ્ઠલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૮૨૪
૩૯૩૬૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી આર્ેસરા પ્રકાશભાઈ જમનાદાસ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૨૩
૩૯૩૬૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી આર્ેસરા લીલાબેન જમનારામ લી્લર્ી વોકળી 1 ૪૧૮૨૨
૩૯૩૫૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી આર્ેસરા જગદીશભાઈ જમનાદાસ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૮૨૧
૪૧૫૫૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બારોટ દયાબેન રમેશભાઈ લી્લર્ી વોકળી 1 ૪૧૮૨૦



૪૧૫૫૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બારોટ મનોજભાઈ રમેશભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૮૧૯
૪૧૩૩૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પાલા જગદીશભાઈ નરનોમભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૮૬૯
૪૧૫૬૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બોર્ા મનલભાઈ ટપલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૬૬૫
૩૯૬૦૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ડકહોર વશરીિભાઈ મોમૈયાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૫૬૨
૩૯૬૯૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ખોખર જયેશભાઈ નદલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૫૬૧
૪૨૨૪૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાઠોર્ વીરૂબેન જયતંીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ ૩ ૪૨૬૨૨
૪૨૨૭૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાઠોર્ બચલભાઈ ધલર્ાભાઈ સોરીઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૬૨૩
૪૩૨૧૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી મોધીબન મજંીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 1 ૪૨૬૨૪
૪૧૮૫૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા મોહનભાઈ વાલજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૨૫
૪૨૧૬૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોત્તર લલલતભાઈ ખીમજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૬૨૬
૪૧૮૧૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા નરેશભાઈ જેરામભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૬૨૭
૪૦૬૫૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ર્ાગંર પ્રવવણભાઈ વવરજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૬૨૯
૪૧૯૪૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મજોઠીયા રમેશભાઈ ભીખાલાલ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૫૫૯
૪૧૬૭૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભલગામા મજંીભાઈ રાણાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૫૫૮
૪૧૬૭૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભલગામ સલરેશભાઈ મજંીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૫૫૭
૪૨૧૫૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રેણલકા ભરતભાઈ લક્ષ્મણભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૫૫૬
૩૯૭૬૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગણદીયા બીજલભાઈ પાસાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૫૫
૩૯૭૬૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગબાદીયા વીનાભાઈ પાસાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 7 ૪૧૫૫૪
૪૨૩૨૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાઠોર્ રમેશભાઈ હડરભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૫૫૩
૪૨૨૫૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાઠોર્ ડદપકભાઈ રમેશભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૫૪૦
૩૯૮૧૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોર્લીયા જશમતભાઈ બચલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૫૫૧
૪૧૧૦૧ ૧૫ લી્લર્ી વોકળી પરમાર છગનભાઈ રવજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૩૫૩
૪૨૪૦૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાવલ શશીકાન્તભાઈ જયવંતભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૬૩
૩૯૭૫૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગઢવી ખીમાભાઈ સલરાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૪૯
૪૨૪૫૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી લાલાણી કાનજીભાઈ મેઘજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૫૪૮
૪૧૪૨૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બર્ોખર્ીયા સીતારામ રામકેઠ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૪૭
૪૦૮૦૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી દેવગળાનારા લક્ષ્મણભાઈ રવજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૫૪૬
૪૧૪૨૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બર્ોબરીયા ભરેૂલાલ ભટીરામ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૫૪૫
૪૦૫૨૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બેરાણી શશીકાતંભાઈ કાળુભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૫૪૪
૩૯૪૪૪ ૧૫ લી્લર્ી વોકળી કર્ીયા સવજી ભીખાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૩૫૮
૪૧૮૭૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મકવાણા રાજલભાઈ રામજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૫૪૩
૪૧૫૫૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બાલબન કાનજીભાઈ મેઘજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૫૪૨
૪૨૦૯૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મારૂ મીરાબેન નીલેશભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૫૭૪
૪૦૬૩૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ઠાકર નરેશભાઈ હડરભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૫૦
૪૧૩૫૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પીઠડર્યા લાલજીભાઈ ગોપાલજીભાઇ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૫૫૨
૪૧૩૬૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા શેરી ન-ં૭ પીઠર્ીયા રાજેશભાઈ લાલજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૫૮૬
૪૦૭૮૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી દેદા ધનજીભાઈ રામજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૫૮૫
૪૦૭૮૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી દેદા સજંયભાઈ ધનજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૫૮૪
૩૯૮૬૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોસ્વામી જયેરપરી રામપરી લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૫૩૪
૩૯૮૭૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોસ્વામી વવનોદપરી ચમનપરી લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૮૨
૪૧૩૫૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પીઠર્ીયા બટલકભાઈ નાથલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૪૧
૪૨૯૯૩ ૧૫ લી્લર્ી વોકળી સાચલંા મનીિભાઈ હીરાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૩૪૮
૪૩૨૩૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી લખમણભાઈ દેવજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૬૩૦
૪૧૭૭૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા ગીતાબેન ચીમનભાઈ .સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૬૪૪
૪૧૫૭૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બોર્ા ડહતેશભાઈ મનલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૫૮૦
૪૧૫૭૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બોર્ા હમેેન્રભાઈ મનલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૫૭૯
૪૧૭૨૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભાવર્ીયા રાઈબેન ઉકાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૫૭૮
૪૧૫૫૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બાવર્ીયા જયેશભાઈ ઉકાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૭૭
૪૦૫૯૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ટાકં નવીનભાઈ દેવસીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૫૬૪
૪૦૫૯૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ટાકં પરેશભાઈ નવીનભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૭૫
૪૦૪૭૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી જાની જયેન્રભાઈ જમાશકંરી લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૮૭
૪૦૪૭૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી જાની રાજેશકલમાર જયેન્રભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૭૩
૪૦૮૦૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી દવે ઈન્દલ બેન છોટાલાલ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૭૨
૪૧૯૬૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મહતેા ભલપતભાઈ મળૂશકંર લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૫૭૧
૩૯૬૧૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કીહોર મોમૈયાભાઈ ખીમજીભાઇ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૫૭૦
૪૦૬૫૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ર્ાગંર વીરજીભાઈ જેઠાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૬૨૧
૪૦૬૫૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ર્ાગંર ગીરીશભાઈ વીરજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૩૪
૪૩૨૩૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી શકંરભાઈ મોહનભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૩૫
૪૧૮૩૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા પીઠાભાઈ બોર્ાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૩૬
૪૧૮૮૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા વશરામભાઈ પીઠાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૬૩૭
૪૧૮૧૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા ધીરલભાઈ માયાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૬૩૮
૪૧૮૬૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા રમેશભાઈ આંબાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 8 ૪૨૬૩૯
૪૧૮૭૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા લક્ષ્મણભાઈ વસતાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૬૪૦
૪૩૦૫૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વસિંધવ રામજીભાઈ ડહરાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૪૨
૪૩૦૫૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વસિંધવ વવનોદભાઈ રામજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૪૩
૪૧૩૬૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પીપર્ીયા વપયલિભાઈ ઘનશ્યામભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૫૬૯
૪૨૦૫૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મહતેા રમેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૫૬૮
૪૦૯૦૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી નાગલા રાજેશભાઈ શાવંતલાલ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૫૬૭
૪૦૫૩૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી જોિી કમળાબેન શાવંતલાલ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૫૬૬
૪૦૫૫૦ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી જોિી શૈલેિભાઈ શાવંતલાલ કેવર્ાવાર્ી 6-21 5 ૩૯૮૯૭
૪૨૦૮૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મારલં ટપલભાઈ ગોવવિંદભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૫૬૫
૪૨૧૯૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાખસીયા શાવંતબેન નાથાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૮૧
૪૨૨૦૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાખેવશયા રવસકભાઈ નાથાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૬૦૯
૪૨૧૯૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાખેવશયા મહશેભાઈ નાથાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૭૦૯



૪૨૪૮૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વધેરા હરેશભાઈ નાથાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૬૦૭
૪૨૨૭૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાઠોર્ પે્રમજીભાઈ બીજલભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૬૩૧
૩૯૬૭૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ખીમસરીયા ભરતભાઈ રામજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૫૯૯
૪૦૦૫૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાચીયા સલરેશભાઈ મળૂજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૦૦
૪૦૦૫૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાચીયા મલળજીભાઈ ભોમભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૬૦૧
૪૨૯૫૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગઠીયા અશોકભાઈ દેવજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૬૦૨
૪૧૨૦૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરમાર મણીબેન મેઘજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 1 ૪૨૬૦૩
૪૧૧૩૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરમાર ડદપકભાઈ મેધજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૬૦૪
૪૦૦૬૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાચીયા હરેશભાઈ મળૂજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 8 ૪૨૬૦૫
૪૩૦૪૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વસધવં માવજીભાઈ જીવણભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૬૦૬
૪૩૦૪૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વસધવં મહશેભાઈ જીતેન્રભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૨૦
૪૩૦૪૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વસિંધવ નદંાબેન જીતેન્રભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૬૦૮
૪૨૯૮૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગઠીયા વવનોદભાઈ કેશલભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 7 ૪૨૫૯૭
૪૧૮૩૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા બાવાભાઈ ગોવાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૬૧૧
૪૧૮૮૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા વશરામભાઈ ગોવાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૬૧૨
૪૨૫૯૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વાધેલા શાતં લબેન અમલભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૧૪
૪૧૩૩૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પારધી વવશાલભાઈ માવજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૧૫
૪૧૭૯૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા જીવાભાઈ ગોવાભાઈ સોરઠીય પ્લોટ 1 ૪૨૬૧૬
૪૧૮૬૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા રમેશભાઈ જીવાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૧૭
૪૧૭૯૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા દેવજીભાઈ જીવાભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 6 ૪૨૬૧૮
૪૧૭૫૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા અમરવસિંહભાઈ જીવાભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 4 ૪૨૬૪૬
૪૨૯૭૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગઠીયા ભીમજીભાઈ માધવજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૫૯૮
૪૧૭૭૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા ગોરધનભાઈ રાણાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૬૩૩
૪૩૦૪૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વસિંધવ મનસલખભાઈ રામજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૭૦
૪૦૬૫૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ર્ાગંર જીવણભાઈ મગંાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૬૭૧
૪૧૭૮૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા જ્યતંીભાઈ વાલજીભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 4 ૪૨૬૭૨
૪૦૯૪૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પટેલ સતંોિભાઈ હમીરવસિંગ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૭૪
૪૩૧૮૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી પ્રફુલભાઈ પચકભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૬૭૫
૪૩૧૫૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી જાદવભાઈ નરવસિંહભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૪૯૮
૩૯૬૯૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ખોખર ર્ાયાભાઈ છગનભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૪૯૯
૩૯૮૬૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોરાસા રાજલભાઈ જશલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૦૧
૪૨૩૧૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાઠોર્ રવતભાઈ લબજલભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૬૭૬
૪૨૩૦૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાઠોર્ મહશેભાઈ રવતભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૭૭
૪૨૩૩૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાઠોર્ વવનોદભાઈ રવતભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૬૭૮
૪૨૯૨૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા હરેશભાઈ જેઠાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૯૨
૪૩૦૩૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વસિંધવ અરજણભાઈ દેસળભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૬૬૯
૪૨૮૭૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા ચકલબેન પે્રમજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 1 ૪૨૬૮૨
૪૨૯૬૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગઠીયા ગોવવિંદભાઈ કાનજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૬૮૪
૪૨૯૮૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગઠીયા મોધીબેન કાનજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 1 ૪૨૬૮૫
૪૨૯૬૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગઠીયા ર્ાહ્યાભાઈ કાનજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૬૮૬
૪૨૯૭૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગઠીયા ધીરૂભાઈ કાનજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૬૮૭
૪૧૮૮૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા વેરસીભાઈ ટાભાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૬૮૮
૪૧૮૭૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા રમેશભાઈ વેરસીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૬૮૯
૪૧૮૦૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા ડદનેશભાઈ વેરશીભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 4 ૪૨૬૯૦
૪૧૯૦૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા શાતંાબેન વવનોદભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૪૫
૪૧૪૩૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ બથવાર ભરતભાઈ જીવાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૬૫૮
૪૧૧૬૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરમાર પ્રવવણભાઈ દેસાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૬૫૯
૪૧૦૫૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરધી ચકલભાઈ બેચરભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૬૬૦
૪૧૧૬૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરમાર પે્રમજીભાઈ ચકલભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૬૬૧
૩૯૭૭૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ગર નાનજીભાઈ ખીમજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૬૬૨
૪૦૦૭૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચારં્યંા વવનોદભાઈ જેઠાભાઈ સોરઠીય પ્લોટ 5 ૪૨૬૬૩
૪૦૨૯૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ માયાભાઈ કાનાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૬૬૪
૪૩૨૦૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી મનીિભાઈ ચદંલલાલ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૬૬૬
૪૩૧૪૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી ચદંલલાલ બાવજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૬૬૭
૪૩૧૨૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી અવિનભાઈ ચદંલલાલ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૬૫૬
૪૧૦૪૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત રામસ્વરૂપ ચરંપાલ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૫૦૨
૪૧૦૩૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત રાજલભાઈ રઘલવીર લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૫૦૩
૪૧૦૩૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત રાજેશ રધલવીર લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૧૪
૪૧૦૧૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત નારાયણભાઈ બટંીરામ લી્લર્ી વોકળી 7 ૪૧૫૦૫
૪૦૯૯૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત અવનલભાઈ બટંીરામ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૦૪
૪૧૦૫૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત સલનીલભાઈ બટંીરામ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૪૯૭
૪૧૦૧૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત ધમેન્રવસિંહ રામેિર લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૫૦૭
૪૧૯૮૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મલેક ડફરોજ અલીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૦૮
૪૧૦૪૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત સતંોિભાઈ હરીરામ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૫૦૯
૪૦૫૬૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ઝાલા વવજયવસિંહ ભીખલભા લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૫૧૦
૪૨૬૯૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ રજીયાબેન બાબલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 1 ૪૧૫૧૧
૪૨૬૨૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ અનવરભાઈ બાબલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૫૧૨
૪૨૬૭૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ ફારલખ બાબલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૫૧૩
૪૨૬૯૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ રફીકભાઈ બાબલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૫૦૬
૪૨૨૧૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાજવાબ રાજેશ કેવલચરં લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૪૯૬
૪૨૨૧૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાજવાબ અજય કેવલચરં લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૪૯૫
૪૨૨૧૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાજવાબ કેવલચરં ચલનીલાલ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૫૨૮
૪૨૬૩૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ અબ્દલલભાઈ ફરૈટાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૫૩૮
૪૨૬૮૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ મલબારક અબ્દલલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૫૩૭



૩૯૩૪૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી અસારી અબ્દલલભાઈ સતારભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૨૬
૩૯૩૪૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી અંસારી અબ્દલલબારી અબ્દલલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૫૩૫
૩૯૩૪૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી અંસારી અબ્દલલરાદી અબ્દલલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૫૩૩
૪૧૦૮૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર ડકશોરભાઈ ભગવાનભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૩૨
૪૨૨૪૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાઠોર્ જ્યતંીભાઈ નાથાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૫૩૦
૪૩૦૧૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સાર હરીડક્રષ્ના વસરાજભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૨૯
૩૯૮૬૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોરીબ ચેતનભાઈ રવસકભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૩૯
૪૧૪૬૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બલભાલી પ્રાણજીભાઈ નાનલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૫૨૫
૪૨૧૮૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રભાણી અવનલભાઈ પ્રાણજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૨૪
૩૯૪૭૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કેબા કમાલભાઈ મલરમરમદભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૫૨૩
૪૦૭૯૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી દલ પરસોત્તમભાઈ નાનજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૫૨૨
૩૯૮૫૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોરવાર્ીયા મનસલખભાઈ લવજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૫૨૧
૩૯૮૩૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોરવાર્ીમા નટલભાઈ લવજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૫૨૦
૪૦૬૫૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ર્વ ફાઉંબેન દેશાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૫૧૯
૪૦૧૨૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચાવર્ા પ્રશાતભાઈ દેવાયતભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૧૮
૪૧૪૨૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બર્ીખરીયા રામસ્વરૂપ પલન્નાલાલ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૫૧૭
૩૯૪૭૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કલમાર સલરેશભાઈ રધોભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૧૬
૩૯૪૭૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કલમાર સલરેન્રભાઈ રધો લી્લર્ી વોકળી 7 ૪૧૫૮૧
૩૯૪૭૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કલમાર વવરેન્ર રધોભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૬૭૯
૪૧૦૩૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત રામબાબલ ચરંપાલ લી્લર્ી વોકળી 7 ૪૧૬૬૪
૪૦૯૯૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત અરવવિંદભાઈ ચરંપાલ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૬૬૩
૩૯૯૭૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગૌસ્વામી છગનભાઈ પ્રાકાભારથી લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૬૧
૩૯૮૦૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગીર્ા દેવકલબેન ભગલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 1 ૪૧૬૬૦
૪૨૨૪૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાઠોર્ જજજે્ઞશભાઈ મગનભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૬૫૯
૪૨૨૫૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બાવળીયા ડદનેશભાઇ ભીખાભાઇ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૫૮
૪૨૧૯૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રભોત્તર જીતેન્રભાઈ ર્ાહ્યાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૬૮
૪૧૮૯૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા વીરજીભાઈ અમરાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૬૫૪
૪૧૮૩૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા બકલલભાઈ વવરજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૫૩
૪૦૧૪૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાવર્ા લીલાબેન દેવજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૫૨
૪૧૯૧૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા હિડદભાઈ વીરજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૬૫૧
૪૦૦૫૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાચીયા રામજીભાઈ દેવજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૬૫૦
૪૨૯૬૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગઠીયા જીવણભાઈ ચનાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૬૪૯
૩૯૩૫૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ આગઠીયા ચનાભાઈ પીઠાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૪૮
૪૦૯૮૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરં્યા હમેતંભાઈ માવજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૪૭
૪૦૯૭૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરં્યા માવજીભાઈ રૂપદાસભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૬૭૯
૪૨૧૮૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રભોત્તર ડકશોરભાઈ દામજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૬૫૫
૪૧૦૧૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત નાથલરામ જડલરામ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૬૫૭
૪૧૦૫૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત સલપવસિંહ કાળીડદપ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૬૫૬
૪૩૦૦૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સાથલીયા હમેીબેન બચલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૬૫૫
૪૧૦૭૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર ઉિાબેન જગદીશભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૬૫૪
૩૯૩૯૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ઓથબીયા અશોકભાઈ બચલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૪૦
૪૩૦૦૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સાથંળીયા પરેશભાઈ બચલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૧૨
૪૦૫૮૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ટાકં અવિનભાઈ વરજલલાલ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૫૦
૪૧૦૪૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત રામવસિંહ શીયા દલ બ્બારે લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૬૪૮
૪૦૯૯૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત અલભલાશ ગેહાપ્રસાદ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૬૪૭
૪૧૩૯૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ફકીર છોટેલાલ ગરીબશા લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૪૫
૪૨૭૦૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ રામલલભાઈ શકંલરભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૬૪૪
૪૨૬૨૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ અકબરભાઈ રામલલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 7 ૪૧૬૪૩
૪૨૬૪૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ ઈસરાઈલ રામલલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૦૧૫
૪૨૬૮૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ મલકદર આમલખભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૪૨
૩૯૩૪૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી અંસારી મોહમ્મદઅયલબ અબ્દલલસત્તાર લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૮૩૭
૩૯૩૫૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી અંસારી સાજીદ અપલલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૬૭૭
૪૨૬૯૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ રજીઉલસા મલન્નાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૫૧
૩૯૩૪૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી અંસારી અબ્દલલભાઈ વાદાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૬૫૩
૪૨૬૬૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ ચાદંબાબલ ગલલામમહંમદ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૬૯૦
૩૯૭૬૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગમારા બધીબેન કર્વાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૬૮૯
૩૯૭૭૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગમારા રમેશ કર્વાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૮૮
૩૯૮૬૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોરીબ રવસકભાઈ વવઠલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૬૮૭
૪૧૬૩૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભટાસણા નરેન્રભાઈ જીવરાજભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૮૬
૪૧૬૬૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભટાસણા ગૌરીબેન જીવરાજભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૬૮૫
૩૯૬૨૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કોળીયા જગદીશ બાબલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૬૮૪
૩૯૬૨૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કોવીયા બાબલભાઈ રવજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૬૮૩
૩૯૪૦૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કલકર્ીયા લાભલબેન ચરંકાન્તભાઈ લી્લર્ી વોકળી 1 ૪૧૬૮૨
૩૯૪૦૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કલકર્ીયા ડહતેશભાઈ ચરંકાન્તભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૮૧
૩૯૯૭૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગૌસ્વામી યોમેક્ષભારીિી છગનભારિી લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૬૮૦
૪૨૬૨૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શલકલ વશવકલમાર નમડદાશકંર લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૬૬
૩૯૯૬૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગૌસ્વામી કાન્તાબેન પે્રમદાસ લી્લર્ી વોકળી 1 ૪૧૬૭૮
૪૧૫૭૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બોરીચા વનમડલભાઈ દેવરાજભાઈ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૬૯૧
૪૧૭૪૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મકવાણા અતલલભાઈ રામજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૭૬
૪૦૩૩૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી છૈયા સલભાિચરં જેઠાલાલ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૬૭૫
૪૦૬૪૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ર્વ કમલેિભાઈ લાભલભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૭૪
૪૨૭૬૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સલથાર રમાસીંગભાઈ શોભારભભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૬૭૩
૪૨૭૭૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સલથાર વવનોદ રામસીંગભાઈ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૬૭૨
૪૧૪૨૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બર્ીખરીયા ભગવાનદાસ સલદંરપાલ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૬૭૦



૪૨૬૧૯ ૧૫ લી્લર્ી વોકળી શલકલ મજંલલાબેન પ્રતાપભાઈ લી્લર્ી વોકળી 1 ૪૨૩૪૬
૪૧૧૯૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર મજંલલાબેન નાથાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૬૬૮
૪૧૧૧૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર જજતેન્રભાઈ નાથાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૬૭
૪૨૯૧૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરવૈયા લક્ષ્મણભાઈ રાધવભાઈ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૬૨૭
૩૯૮૭૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોસ્વામી રાકેશપરી રૂપેરપરી લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૮૯
૩૯૬૮૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ખોખર અરપલભાઈ ર્ાહ્યાભાઈ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૪૧
૪૨૯૪૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સાકરીયા કાળીબેન મગજીભાઈ લી્લર્ી વોકળી 1 ૪૧૬૧૧

૩૯૯૨૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોહલે રાજલભાઈ લાલજીભાઇ લલ્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૧૦
૪૦૦૯૧ ૧૫ પ્રહલાદ પ્લોટ ચાવર્ા ડકશોર વ્રજલાલ ડદક્ષ્ગ્વજય  રોર્ 4 ૪૦૭૪૩

૪૧૦૪૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત શભંલદયાલ મલળચન્દ લ્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૬૦૯

૩૯૯૦૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોહલે નટલભાઈ લાલજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૬૦૮
૩૯૭૭૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગમારા રમેશભાઈ કર્વાભાઇ લલ્લડર્વાકલળ 4 ૪૧૬૦૭
૪૦૪૭૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી જાદવ હસમલખભાઈ કાનજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૬૦૬

૪૦૦૦૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચેખલીયા ડદનેશભાઈ બધલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૬૦૫
૪૧૬૦૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભિ કમલેિ મગનલાલ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૦૪
૪૧૩૮૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ફકીર અનવરભાઈ કરીમભાઇ લ્લર્ી વોકર્ી 3 ૪૧૬૦૩

૪૨૬૮૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ મલનાવરભાઈ મલનસીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૦૨
૪૧૧૨૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર ડદનેશ્ભાઈ ઓબાભાઇ લલ્લર્ી વોકર્ી 4 ૪૧૫૮૮
૪૧૦૫૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર અવનલભાઈ ઓબારામ લી્લર્ી વોકર્ી 3 ૪૧૬૦૦
૪૧૧૦૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર જગદીશભાઈ અમ્બાલાલ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૬૧૩
૪૨૩૫૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાઠોર્ હસમલખભાઈ ભીમજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૯૮
૪૨૭૨૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શૈયદ રમજાનભાઈ અબ્દલલ રહમેાન લ્લર્ી વોકળી 8 ૪૧૫૯૭

૪૨૭૨૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેયદ હસલલભાઈ અબ્દલલ એમન લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૯૬
૪૧૫૫૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બારોટ ભલપતભાઈ છગનભાઇ લ્લર્ી વોકળી 7 ૪૧૫૯૫

૪૧૨૫૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર ડહમ્મતભાઈ જીવનભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૯૪

૪૦૯૪૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પટેલ રામવવલાસ લગરધારીલાલ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૯૩

૪૧૬૬૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભબગામા પ્રભાબેન ગોવવન્દભાઇ લ્લર્ી વોકળી 1 ૪૧૫૯૨
૪૧૬૭૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભલગામા વલલભભાઈ ગોવવન્દભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૫૯૧

૪૧૦૨૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત નીરલભાઈ શીવાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૯૦

૪૨૬૨૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ અબ્દલલભાઈ કાડદરભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૬૨૫

૪૨૬૩૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ અલીખાન મોહરબઅલી લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૫૯૯
૪૨૬૭૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ પપ્પલભાઈ બરકતભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૬૦૧
૪૨૬૬૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ નનકલભાઈ વનબર અલી લ્લર્ી વોકળી 8 ૪૧૬૩૮

૪૨૭૧૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ સાડકર અલી મનસલરભાઇ લ્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૬૩૭
૪૨૬૫૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ ડકસ્મતભાઈ અંગનલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૬૩૬

૪૨૭૦૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ વર્ીલભાઈ સફીમમહમદભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૬૩૫

૪૨૨૩૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાઠોર્ ચન્રભાઈ રમણીકભાઇ લ્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૬૩૪

૩૯૬૨૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કોરવછયા ધનજીભાઈ ગાડંલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૬૩૩

૪૦૮૯૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી નરા મહને્રભાઈ ભીખાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૩૨

૪૨૬૯૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સૈયદ રફીકભાઈ બલધલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 7 ૪૧૬૩૧
૪૦૬૧૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ટીર્ાણી કાનજીભાઈ રલર્ાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૬૩૦

૪૨૭૨૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ફડકર જાડહરઅલી મોહમદભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૨૯

૪૨૮૨૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સેયદ કલ્લભાઈ જલમઇ ભાઇ લ્લર્ી વોકર્ી 6 ૪૧૬૨૮

૪૨૮૧૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સેયદ ઇમ્તીયાજભાઈ બાબલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 7 ૪૧૬૧૪

૪૨૪૩૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી લ્લર્ી રહમેન અલી ડરયાસબભાઇ લ્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૬૨૬

૪૨૮૨૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સેયદ મલન્નાભાઈ બાબલભાઇ લ્લર્ી વોકર્ી 6 ૪૧૬૩૯

૪૧૬૪૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભર્ગામ શૈલેશભાઈ વવનલભાઇ લ્લર્ી વવકળી 4 ૪૧૬૨૪

૪૧૬૭૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભલગામા લાભલબેન મોહનભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૬૨૩
૪૦૯૭૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પઠાન રબીઉલલા ખલીલખાન લ્લળી વોકળી 6 ૪૧૬૨૨

૪૦૯૭૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પઠાન સફીક ઉલલા પાલીલખાન લ્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૬૨૧

૪૨૪૯૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વ્યાસ ભરતભાઈ કરલણા શકંર લ્લર્ી વોકળી 1 ૪૧૬૨૦

૪૧૭૧૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભારદ્વાજ રાજકલમાર લાલચન્દ લ્લર્ી વોકળી 7 ૪૧૬૧૯
૪૨૬૦૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વાણીયા મનસલખભાઈ કાનજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૬૧૮



૪૧૬૪૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભર્ગામ વવનલભાઈ ગોવવન્દભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૬૧૭

૩૯૮૩૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોરવાડર્યા ભરતભાઈ જાદવજી લ્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૬૧૬
૪૦૭૯૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી દરજી વવનલભાઈ બાબલભાઇ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૬૧૫
૪૦૭૯૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ધામેચા વવપલલભાઈ વવનોદભાઇ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૮૩૫

૪૧૨૭૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પાટડર્યા ચેતનભાઈ હડરભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૦૧૩

૪૨૮૫૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરેડરયા ગૌતમભાઈ કાનજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૨૨૩

૪૨૮૫૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરેડરયા કાનજીભાઈ ટપલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૨૨૪

૪૨૯૫૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સાકરીયા નવવનભાઈ અમ્રલતભાઇ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૨૨૫

૩૯૭૬૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગઢવી હાસંબાઇબેન સલરાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 1 ૪૨૨૨૬

૪૦૦૭૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચારણ ખીમરાજભાઈ સલરાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૨૨૭
૩૯૪૬૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કન્દોઇ કાતંીલાલ જેઠાલાલ લ્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૨૩૭
૩૯૪૬૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કન્દોઇ નરેન્રભાઈ કાવંતલાલ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૨૨૯
૩૯૪૬૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કન્દોઇ વવજયભાઈ કાવંતલાલ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૨૨૨
૪૦૭૯૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી દેરોઇ અજયભાઈ કાવંતલાલ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૨૩૧
૪૧૫૬૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બાવાજી સરવણ મહરાજ અંતાદાસ લ્લર્ી વોકર્ી 4 ૪૨૨૩૨
૪૨૦૧૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મલળીયા પ્રવવણભાઈ પોપટભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી 3 ૪૨૨૩૩

૪૩૦૮૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોદાલા ચરંકાતંભાઈ દલસલખભાઇ લલ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૨૩૪
૪૩૧૧૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી અમીતભાઇ નરેન્રભાઇ લ્લડર્ વાકંળી 4 ૪૨૨૩૫

૪૧૯૫૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મલડંર્યા ગોરધનભાઈ વાલજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 6 ૪૨૨૩૬
૪૦૪૯૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી જામ્બલડર્યા રમેશભાઈ પોપટભાઇ લલ્લર્ી વવકળી 5 ૪૨૨૧૪

૪૦૧૨૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચાવર્ા બાબલભાઈ પરસોત્તમભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૨૧૨

૩૯૯૫૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોડહલ મગનભાઈ લગરણાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૨૨૮
૪૨૬૨૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શલક્લ હિડદભાઈ પ્રતાપભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૨૦૮

૪૧૬૦૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભગાણી મહશેભાઈ ભાણજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૨૦૯

૩૯૪૭૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કલ ંભાર વવઠ્ઠલભાઈ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૨૧૦
૪૦૪૨૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી જાર્ેજા મહને્રભાઈ મનલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૨૧૧
૪૨૪૬૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી લાલાણી મનીિભાઈ કાનજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૨૨૧
૪૨૨૨૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાઠોર્ કનૈયાલાલ બચલ લાલ લ્લડર્ વોકડર્ 5 ૪૨૨૧૩
૪૨૩૯૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રામાવત પ્રભલદાસ ગોવવન્દરામ લ્લર્ી વોકળી 7 ૪૨૨૦૬

૪૦૮૩૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી દેવીપલજક ડહમ્મતભાઈ ધીરલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૨૧૫

૪૦૮૨૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી દેવીપલજક ધીરલભાઈ ફુશાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૨૧૬
૪૦૮૨૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી દેવીપલજક અશોકભાઈ ધીરલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૨૧૭

૪૦૮૩૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી દેવીપલજક સલરેશભાઈ ધીરલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૨૧૮
૩૯૫૩૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કલવાડરયા રવતલાલ બચલભાઇ લ્લડર્ વાકલળ 4 ૪૨૨૧૯
૩૯૫૨૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કલવાડરયા ડકશોરભાઈ રવતલાલ લ્લડર્ વાકલળ 5 ૪૨૨૨૦
૩૯૫૧૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કલવડરયા ડદનેશભાઈ રતીલાલ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૨૪૪
૪૩૨૨૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી રવજીભાઈ ગલનલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 8 ૪૨૨૬૯
૪૨૨૧૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાજા ગીરીશભાઈ રવજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૨૩૦

૪૦૫૭૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ટંકાડરયા સલરેશભાઈ મગનભાઇ લ્લર્ી વોકળી 7 ૪૨૨૫૬

૪૨૨૨૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાઠોર્ કરણભાઈ ભલપતભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૨૫૭
૪૧૯૪૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મટોર્ીયા મનોજભાઈ ભગવાનજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૨૫૯
૪૧૯૪૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મટોડર્યા ભગવાનજીભાઈ માઘાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૨૬૦
૪૧૦૨૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત બલરામભાઈ હાડદયાબભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૨૭૦
૪૧૦૪૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત વશવકલમાર ત લલસીરામ લ્લર્ી વોકળી 7 ૪૨૨૬૨
૪૧૮૩૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મકવાણા પોપટભાઈ રણછોર્ભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૨૫૪
૪૩૧૨૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી અમ્રલતબેન બચલભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી 1 ૪૨૨૬૪
૩૯૭૧૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ખખ્ખર વનમાળીભાઇ નાનજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૨૬૫
૪૩૦૧૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સામાળી શાવંતલાલ કેશવજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૨૬૬
૪૧૮૩૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મકવાણા લબપીનભાઈ મનસલખભાઇ ખોર્ીયારમન્દીરવન શેરી કેવર્ાવાડર્ 5 ૪૨૨૬૮
૪૨૮૩૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સૈયદ સહીકભાઈ નાનબાબલ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૨૪૬
૪૨૮૨૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સૈયદ ફકીર નાનબાબલ ભલસેલીભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી 7 ૪૨૨૬૩
૪૨૬૬૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ જલા્લભાઈ ઇદરીશ લી્લર્ી વોકર્ી 5 ૪૨૨૬૧
૪૨૬૭૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ ફકીર ઇદરીશ લી્લર્ી વોકર્ી 2 ૪૨૨૩૯
૪૦૫૯૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ટાકં જગદીશભાઈ પરસોત્તમભાઇ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૨૪૦
૪૨૦૨૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મેવાર્ા ભગવાનજીભાઈ કર્વાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૨૪૧

૪૨૭૩૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શાહ ધમેન્રભાઈ જમનાદાસ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૨૪૨
૪૩૨૧૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી રમેશભાઈ બચલભાઇ લ્લર્ી વોકર્ી 5 ૪૨૨૪૩
૪૩૧૯૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી બરતભાઈ બચલભાઇ લી્લર્ી જીલલાગાર્ડનપાસે 4 ૪૨૨૫૩
૩૯૬૩૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ખલટં નદંલ બેન બચલભાઇ અક્ષર શેરી 4 ૪૨૨૪૫



૪૨૦૯૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મારલ મીરાબેન નીલેશભાઇ અક્ષરશેરી 3 ૪૨૨૩૮
૪૦૫૩૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી જોશી શશીકાતંભાઈ શાવંતલાલ 3 ૪૨૨૪૭
૩૯૯૧૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોહલે પ્રકાશભાઈ છગનભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી 5 ૪૨૨૪૮
૪૨૫૫૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વાઘેલા સલરેશભાઈ રવતલાલ લી્લર્ી વોકર્ી 4 ૪૨૨૪૯
૪૩૨૬૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી હગર્ા ભાનલબેન વરદા લાલ લ્લડર્ વાકલળ 3 ૪૨૨૫૧
૪૨૯૧૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરવૈયા વવનોદભાઈ ભીમજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 1 ૪૨૧૯૮

૩૯૯૩૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોડહલ ગોવવિંદભાઈ નરવસહભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૨૫૫

૪૧૭૯૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મકવાણા દેવેન્રભાઈ અરલણભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૨૦૭

૪૧૬૮૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભલસોર્ રણછોર્ભાઈ દેવરાજભાઇ લ્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૧૫૯
૩૯૭૬૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગલપ્તા ડદપચદંભાઈ ઉમાશકંર લી્લર્ી વોકર્ી 6 ૪૨૧૬૦
૪૧૦૫૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર અતલલભાઈ નાથાભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી 4 ૪૨૧૬૧
૪૦૦૩૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચલદાસમા ગોરધનભાઈ ઓગણ ભાઇ લ્લડર્ વાકડર્ 4 ૪૨૧૬૨
૪૧૬૦૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભખવાર્ીયા વસરામભાઈ કાનજી ભાઇ લ્લર્ી વવકળી 6 ૪૨૧૬૩
૪૨૭૬૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સજનાણી મોહનભાઈ ગોપાલદાસ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૧૭૩
૪૩૨૪૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી સજંયભાઈ નાનજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૧૬૫

૪૧૦૦૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત અરવવિંદભાઈ સલખરામભાઇ લ્લર્ી વોકર્ી 4 ૪૨૧૫૮

૪૧૫૩૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બાભાન સોભારામ ગલરલરામ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૧૬૭

૪૧૨૮૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પાટડર્યા સવજીભાઈ પરસોત્તમભાઇ લ્લચી  વોકર્ી 6 ૪૨૧૬૮

૪૨૩૫૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાઠોર્ હલડભભાઈ બાવનજીભાઇ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૧૭૦
૩૯૮૮૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોહલે અવનમેિભાઈ પાડરતોિભાઇ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૧૭૧
૩૯૫૬૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કામડર્યા લબવપનભાઈ પરસોતમભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૧૭૨
૪૧૯૫૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મલરં્ીયા દેવજીભાઈ પરસોત્તમભાઇ 2 ૪૨૧૫૦

૩૯૮૩૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોરવાડર્યા જાદવજીભાઈ કલવરજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૧૪૮

૪૦૦૭૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચારણ મેઘરાજભાઈ લખમરાજભાઇ લ્લર્ી વોકળી 6 ૪૨૧૬૪

૩૯૮૦૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગીર્ા અમરૂભાઈ ભલરાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૧૪૪

૪૦૮૮૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ધોળડકયા પ્રકાશભાઈ પરસોતમભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૧૪૫

૪૧૭૯૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મકવાણા જાગતૃીબેન વલલભભાઇ લલ્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૨૮૨

૪૧૮૬૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મકવાણા રૂપેશભાઈ વલલભભાઇ લલ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૧૪૭
૪૩૦૨૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વસધ્ધપલરા ગોરધનભાઈ કર્વાભાઇ લલ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૨૫૨
૪૨૯૪૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સાકડરયા મનસલખભાઈ લાખાભાઇ લલ્લર્ી વોકર્ી 5 ૪૨૧૪૯

૪૩૦૫૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વસદધપલરા પ્રકાશભાઈ ગોરધનભાઇ લલ્લર્ી વોકર્ી 5 ૪૨૧૪૨

૪૧૦૦૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત જગરામભાઈ બસંીલાલ લ્લર્ી વોકળી 6 ૪૨૧૫૧

૪૦૮૪૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી દાણીધાડરયા વનલેશભાઈ ભીખારામ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૧૫૨

૩૯૬૬૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ખાટડરયા પ્રભાતભાઈ દેવાતભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૧૫૩
૪૨૭૦૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ સડદરભાઈ અબ્દલલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૧૫૪
૪૧૭૧૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભાદ્વાજ ગોપાલભાઈ પચંમભાઇ લ્લર્ી વોકર્ી 5 ૪૨૧૫૫
૪૧૬૮૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભલસોર્ ડકશોરભાઈ છગનભાઇ લ્લર્ી વોકર્ી 5 ૪૨૧૭૫
૪૧૬૮૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભલસોર્ લગડરશભાઈ છગનભાઇ લ્લર્ી વોકર્ી 4 ૪૨૧૪૩

૪૧૩૮૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ફડકર બબ્લભાઈ વાહીદભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૧૬૬
૩૯૩૯૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ વાડરશઅલી ઉસ્માનઅલી લ્લર્ી વોકળી 6 ૪૨૧૯૧

૪૨૭૨૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેયદ અબ્દલલભાઈ સગંાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૧૯૨

૪૨૨૧૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાજવીર હિડદભાઈ લીલાધર લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૧૯૩

૪૨૩૯૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રામાવશં ડકશોરભાઈ ગોવવન્દભાઇ લલ્લર્ી વોકળી 6 ૪૨૧૯૪

૪૦૦૯૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચાવર્ા ગોવવિંદભાઈ સવજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૧૯૫
૪૨૬૧૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વોરા ખીમજીભાઈ આમ્બાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 1 ૪૨૨૦૫
૪૦૭૮૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી દલધવછયા જયસલખભાઈ લાલજીભાઇ લલ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૧૯૭

૪૦૭૯૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી દલધવછયા નરેશભાઈ લાલજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૧૯૦

૪૦૮૭૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ધામેજા અશોકભાઈ વલલભભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૧૯૯
૪૦૯૯૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજા પવત સતંોશભાઈ કનીહ્યા લાલ લ્લડર્ વોકડર્ 3 ૪૨૨૦૦

૪૦૫૯૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ટાકં ખોર્ાભાઈ નાનજી ભાઇ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૨૦૧
૪૦૬૦૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ટાકં વવજયભાઈ ખોર્ા ભાઇ લ્લડર્ વોરડર્ 2 ૪૨૨૦૨

૪૧૦૦૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત ક્રુપારામ ત લલસીરામ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૨૦૩
૩૯૪૪૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કતકપરા કાતંીભાઈ રલડરભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૨૦૪
૪૨૭૬૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સેજપાલ આવશિભાઈ વવનોદભાઇ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૧૮૨
૪૨૩૧૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાઠોર્ રચબનકભાઈ પરસોત્તમભાઇ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૧૮૦



૪૨૨૯૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાઠોર્ ભાવેશભાઈ રચબનકભાઇ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૧૯૬
૪૨૭૭૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સેમ્પાસ વવનોદભાઈ ઉડરલાલ લલઇ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૧૭૬
૪૩૧૯૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોરાસવા પ્રવવણભાઈ ભનલભાઇ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૧૭૭
૪૩૦૫૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વસન્દવ જગદીશભાઈ બાવાભાઇ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૧૭૮
૪૨૧૩૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મોરી દીલીપભાઈ પરસોત્તમભાઇ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૧૭૯
૪૨૧૩૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મોરી પરસોત્તમભાઈ બેચરભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી 2 ૪૨૧૮૯
૪૨૧૪૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મોરી સજંયભાઈ પરસોત્તમભાઇ ખોર્ીયારશેરી 4 ૪૨૧૮૧
૪૧૮૦૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મકવાણા દીપકભાઈ મનસલખભાઇ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૧૭૪
૪૧૮૪૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મકવાણા મનસલખભાઈ પોપટ્ભાઇ ખોર્ીયાર મન્ન્દર શેરી 2 ૪૨૧૮૩
૪૧૩૬૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પીપળીયા સજંયભાઈ નાગજીભાઇ અક્ષર શેરી 5 ૪૨૧૮૪

૪૦૩૨૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી
છુછકીયા 
કલ ંભાર ધીરજલાલ રામજીભાઇ લ્લર્ીવાકળી 4 ૪૨૧૮૫

૪૧૦૦૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બળોખાડરયા કમલેશભાઈ દલગાડપ્રસાદ લ્લર્ી વોકળી 6 ૪૨૧૮૬
૪૧૩૭૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પોપટ અનલબેન ચન્દલભાઇ લ્લર્ી વોકર્ી 1 ૪૨૧૮૭
૪૦૭૪૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી તેજલરા દીપેશભાઈ હસમલખભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી 3 ૪૨૧૮૮
૩૯૩૬૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી આર્ેસરા મણીભાઈ ચલનીભાઇ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૧૫૬
૪૦૫૬૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ઝાલા ભીખલભાઈ દલ્લભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી 6 ૪૨૨૮૯
૪૩૨૩૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી સજંયભાઈ ખેંગારભાઇ લ્લર્ી વોકર્ી 3 ૪૨૨૯૦
૪૩૧૫૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી જબલબેન બચલભાઇ 1 ૪૨૨૯૧
૪૩૧૪૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી ચદલ ંભાઈ બચલભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી 3 ૪૨૨૯૨
૪૦૭૪૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વત્રવેદી ચમનભાઈ ભાઇશકંર લી્લર્ી વવકર્ી 6 ૪૨૨૯૩
૪૧૦૩૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત રામબીરારી રામેિર લી્લર્ી વોકર્ી 3 ૪૨૨૯૪
૪૧૦૧૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત જીતલભાઈ તેજવસિંગભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી 4 ૪૨૩૦૪
૪૧૨૮૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પાટર્ીયા અરવવિંદભાઈ દેવાયતભાઇ 5 ૪૨૨૯૫
૪૧૨૨૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર રાજલભાઈ રલવશલાલ લી્લર્ી વોકર્ી 5 ૪૨૨૮૮
૪૧૨૧૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર હડરલાલ કાનજીભાઈ લી્લર્ી વોકર્ી 4 ૪૨૨૯૭
૪૩૨૫૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી હીરાભાઈ બચલભાઇ જીલલાગર્ડન 4 ૪૨૨૯૮
૪૩૧૯૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી પ્રફુલલભાઈ હીરાભાઇ જીલલા ગાર્ડન લી્લર્ી વોકર્ી 1 ૪૨૨૯૯
૪૦૯૦૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી નાગલા કાતકભાઈ મેરામભાઈ લ્લવાળી 3 ૪૨૩૦૦
૪૦૯૩૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પટેલ ડદનેશભાઈ ડકરપરામ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૩૦૧

૪૨૭૧૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ સલીમભાઈ મલનીજભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૩૦૨

૪૨૬૮૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ મહમદં મલનીરજભાઇ લ્લર્ી વોકળી 6 ૪૨૨૮૦

૪૨૮૫૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરેડરયા રવતભાઈ મોહનભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૨૯૬

૪૨૮૬૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરેડરયા સલરેશભાઈ રવતભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૨૭૧
૪૧૧૦૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર છગનભાઈ રવજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 6 ૪૨૩૦૩

૪૧૯૮૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મરછોયા અમ્રલતલાલ મોહનલાલ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૨૭૬

૪૦૮૭૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ધોપાર હરજીભાઈ મોહનભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૨૭૭

૪૨૦૩૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મેવાર્ા રાજેશભાઈ કાનાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 7 ૪૨૨૮૫

૪૨૧૫૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી નગવાર્ીયા કનલભાઈ ગોવીંદભાઇ લ્લર્ી વવકળી 4 ૪૨૨૭૯

૪૧૬૦૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી નગવાર્ીયા પ્રવવણભાઈ ગોવીંદભાઈ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૨૮૭

૪૨૬૧૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વોરા રાજેશભાઈ લખમજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૨૭૨

૩૯૮૦૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોર્ેલલયા કેશલભાઈ મોહનભાઇ લ્લર્ી વોકળી 6 ૪૨૨૮૪
૪૦૪૫૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી જાદવ રઘલભાઈ નાથાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૨૭૮
૪૦૪૫૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી જાદવ મનલભાઈ નાથાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૨૮૩
૪૦૪૬૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી જાદવ રમેશભાઈ નાથાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૨૮૧

૩૯૩૦૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભરતભાઈ નાથાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૨૭૪

૪૨૬૧૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વોરા ખીમજીભાઈ આંબાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૨૮૬

૪૨૬૧૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વવિંછી રમણીકલાલ પરસોતમ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૧૫૭

૪૨૮૫૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરેડરયા અશોકભાઈ ઉકાભાઇ લલ્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૯૨૬

૪૨૮૫૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરેડરયા રવસકભાઈ ઉકાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૯૭૨

૪૨૮૫૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરેડરયા ડદનેશભાઈ ઉકાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૯૭૩

૪૨૮૬૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરેડરયા વવજયભાઈ ઉકાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૯૭૪
૪૧૨૦૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર મણીલાલ મનજીભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી 3 ૪૧૯૭૫
૩૯૫૪૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કસાળી શૈલેશભાઈ બાબલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૯૭૬
૪૦૮૩૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી દેશાણી પ્રવવણભાઈ રામદાસ લ્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૯૮૬

૪૨૩૭૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાણપડરયા ઇન્દલ બેન અવિનભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૯૭૮

૪૧૯૩૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મછોયા મહને્રભાઈ પરસોતમભાઇ લ્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૯૭૧
૪૧૩૪૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વપપડર્યા અમતૃલાલ ર્ાહ્યા લાલ લ્લડર્ વાકલળ 3 ૪૧૯૮૦
૩૯૩૬૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી આબલલયા સતીિભાઈ જયવંતભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૯૮૧
૪૨૬૦૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વાળા ડદ્લભાઈ રામભાઇ લલ્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૯૮૨



૩૯૬૨૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કોવશયા હકાભાઈ શ્યામભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૯૮૩
૪૨૬૪૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ આબલદ શહીદ આજીવશેખ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૯૮૪
૪૦૯૭૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પઠાન સીફેનઅલીખાન છોટેખાન લ્લર્ી વોકર્ી 7 ૪૧૯૫૬
૪૧૦૧૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત નરેન્રભાઈ રામપ્રસાદ લ્લઈ વોકર્ી 2 ૪૧૯૭૯

૩૯૯૧૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોહલે ભીખલભાઈ લાલજીભાઇ લલ્લર્ી વોકર્ી 5 ૪૧૯૭૭

૩૯૭૭૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગયારા અરજણભાઈ કર્વાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૯૬૯
૪૩૨૭૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી હળવર્ીયા ભીમજીભાઈ રવજીભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી 5 ૪૧૯૬૮
૪૧૦૨૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત બળવતંભાઈ નારાયણદાસભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૯૬૭
૩૯૪૬૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કથીરીયા મલળજીભાઈ નાનકભાઇ લ્લર્ી વોકર્ી 6 ૪૧૯૬૬
૩૯૮૫૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોરસ્વમી મલક્તાબેન પ્રભાતગીરી લ્લર્ી વોકર્ી 2 ૪૧૯૬૪
૪૨૬૮૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ મહમદયલસલફ મોહમદરજાક લી્લર્ી વોકર્ી 7 ૪૧૯૬૩
૪૨૮૬૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરેરીયા સજંયભાઈ અવચરભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી 3 ૪૧૯૬૨
૪૨૨૯૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાઠોર્ મલકેશભાઈ મઘાભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી 5 ૪૧૯૬૧
૪૦૬૦૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ટાકં સલભાસભાઈ ધેલાભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી 3 ૪૧૯૬૦
૪૩૨૭૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મલર્ીયા અનસલયાબેન તરશીભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી 3 ૪૧૯૫૯
૪૧૯૫૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મલરં્ીયા લાભલબેન તરશીભાઈ લી્લર્ી વોકર્ી 1 ૪૧૯૫૮
૪૧૯૫૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મલરં્ીયા અશોકભાઈ ત લલસીભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી 5 ૪૨૦૦૧
૪૨૮૬૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરેરીયા રમેશભાઈ ટપલભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી 5 ૪૧૯૭૦
૩૯૮૩૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોરવાર્ીયા અશોકભાઈ ભગવાનજીભાઇ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૯૮૫
૩૯૮૪૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોરવાર્ીયા ભગવાનજીભાઈ કલવજીભાઇ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૦૦૩
૩૯૮૭૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોસ્વામી મનસલગીરી પ્રભાતગીરી લ્લર્ી વોકળી 7 ૪૨૦૦૪
૪૧૦૩૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત રવવન્રભાઈ સરમાન લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૦૦૬
૪૧૯૬૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મેતા પ્રકાશભાઈ ભલપતભાઇ લ્લર્ી વોકર્ી 3 ૪૨૦૦૭
૪૦૧૨૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચાવર્ા ભરતભાઈ હમીરભાઇ લ્લર્ી વોકર્ી 4 ૪૨૦૧૭
૪૦૧૦૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચાવર્ા દેવાયતભાઈ હમીરભાઇ લ્લર્ી વોકર્ી 2 ૪૨૦૦૯
૪૧૨૨૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર રાકેશભાઈ મોહનભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી છેવાર્ે 6 ૪૨૦૦૨
૩૯૭૦૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ખોખર બાબલભાઈ ર્ાયાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૦૧૧

૩૯૬૪૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ખરવનયા અરજણભાઈ કારાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 7 ૪૨૦૧૨
૪૧૩૪૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પીંકરીયા ડકરણભાઈ મલળજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૧૪૦
૪૧૫૩૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બાથમ સોનલ ગપ્પેભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૦૧૪
૪૧૦૦૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત ચનં્રશેખર શભંલદયાલ લલ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૧૪૬

૪૧૫૨૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બાથમ રાજકલમાર ગપ્પેભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૯૮૭
૪૨૬૭૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ નાહીરઅલી હસનઅલી લ્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૦૧૦
૪૦૧૪૫ ૧૫ પ્રહલાદ પ્લોટ ચાવર્ા રાજેશભાઈ વ્રજલાલ ભાઇ ડદક્ષ્ગ્વજય રોર્ 5 ૪૦૭૪૪
૪૧૬૭૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભલખોર ડકશોરભાઈ છગનભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૦૦૮
૪૨૭૧૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખફકીર સલીમભાઈ નનકલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૦૦૦
૪૨૭૧૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખફકીર હાજરલબેન નનકલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૯૯૯
૪૨૫૪૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વાઘેલા ધનજીભાઈ નરવસહભાઇ લી્લર્ી 3 ૪૧૯૯૮
૪૨૫૫૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વાઘેલા વવજય કલમાર ધનજીભાઇ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૯૯૭
૪૨૭૦૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ સરાફતભાઇ  અન્સારભાઇ લી્લર્ીની વોકળી 4 ૪૧૯૯૬
૩૯૭૫૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગઢરા ચનં્રશેભાઈ છોટાલાલ લી્લર્ીની વોકળી 3 ૪૧૯૯૫

૪૨૪૭૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી
લી્લળી 
વોકળી પ્રજાપવત કમલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૯૯૪

૪૨૯૩૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સવૈયા હીટલભાઈ ભગવાનજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૯૯૩
૪૧૭૭૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મકવાણા ગગંાબેન અમનવસહભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૯૯૨
૪૦૬૩૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ઠક્કર હડરલાલ બાબલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૯૯૧
૪૦૬૩૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ઠક્કર નરેશભાઈ હડરલાલ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૯૯૦
૩૯૯૮૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ઘઘલકીયા અલીભાઈ મોહમ્મદભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૯૮૯
૪૦૭૩૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી તેજલરા ડદનેશભાઈ હસમલખ લ્લર્ી વોકર્ી 2 ૪૧૯૫૪
૪૨૪૬૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી લાવડરયા ડદનેશ્ભાઈ લભખલભાઇ લ્લડર્વાકલળ 6 ૪૧૮૯૫
૪૧૭૨૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભાલીયા સવજીભાઈ નાનજીભાઇ લ્લડર્વાકલળ 2 ૪૧૯૫૭
૪૩૦૩૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વસધ્ધપલરા વવજયભાઈ લભખલભાઇ લલ્લડર્વાકલળ 5 ૪૧૯૧૧
૪૩૦૩૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વસધ્ધપલરા હસંાબેન લભખલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૯૧૨
૩૯૭૬૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગમારા રવતભાઈ ઘોઘાભાઇ લ્લડર્ વાકલળ 4 ૪૧૯૧૩
૩૯૭૭૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગમારા લક્ષ્મણભાઈ રતીભાઇ લ્લડર્વાકલળ 2 ૪૧૯૧૪
૪૨૮૩૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સૈયદ મલબારકભાઈ અસ્ગરભાઇ લ્લર્ી વોકળી 9 ૪૧૯૨૪
૪૧૯૬૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મેતા વનવમસભાઈ મણીલાલ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૯૧૬
૪૨૦૬૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી માટલ અવિનભાઈ ટપલભાઇ લ્લડર્ વાકલળ 4 ૪૧૯૦૯
૪૨૦૫૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મહતેા બટલકભાઈ ટપલભાઇ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૯૧૮
૪૧૫૨૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બાગવાન સલભરાતી ઇસ્માઇલ લી્લર્ી વોકળી 7 ૪૧૯૧૯
૪૩૧૪૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી છગનભાઈ નરશીભાઇ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૯૨૧
૪૧૬૮૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભલસોર્ જ્યોતીબેન મહશેભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી 5 ૪૧૯૨૨
૪૧૦૪૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત શ્રીરામ શ્રી હડરપ્રસાદ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૮૯૪
૪૧૦૫૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત હડરભાઈ શ્રીરામ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૯૧૭
૪૦૧૦૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચાવર્ા દેધીબેન સવજીભાઇ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૯૦૭
૪૨૮૪૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરેરીયા ઠાકરસીભાઈ આંબાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 2 ૪૧૯૦૬
૪૨૮૪૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરૈયા ભાવનાબેન મલકેશભાઇ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૧૯૦૫
૪૨૮૪૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરૈયા ડદનેશભાઈ ઠાકરસી લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૯૦૪
૪૨૮૪૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરૈયા મહશેભાઈ આચરભાઇ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૯૦૩
૪૧૮૬૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મકવાણા રમેશભાઈ કેશલરભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૯૦૨
૪૧૭૨૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભાલલયા રમેશભાઈ સવજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૯૦૧
૪૨૭૨૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેઠ સલીમભાઈ સદ્લભાઇ લ્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૯૦૦



૪૦૦૩૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચત્રભલજ પ્રભલદાસ હરજીવનદાસ લ્લર્ી વોકલી 3 ૪૧૮૯૯

૪૧૦૧૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત જબરવસિંહ વસરોમન લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૮૯૭
૪૧૦૨૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત માનવસિંહ શ્રીપાલ લલ્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૮૯૬
૪૧૦૪૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત વશવશકંર મનસારામ લ્લર્ી વોકર્ી 5 ૪૧૯૩૯
૪૧૦૪૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત રામશકંર મનસારામ લ્લર્ી વોકર્ી 4 ૪૧૯૦૮

૪૦૮૩૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી દેવીપલજક સવજીભાઈ
મોહનભાઇ 

(બોડરયા) લ્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૯૨૩
૪૧૫૭૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બોડરયા મલળજીભાઈ સવજીભાઇ લ્લર્ી વોકર્ી 5 ૪૧૯૪૧

૪૦૪૩૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી જાદવ ગોપાલભાઈ નાથાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૯૪૨
૩૯૩૩૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી અનસારી મોહમદખલીલ ઈસ્માઈલભાઈ લ્લર્ી વોકળી 8 ૪૧૯૪૩
૪૩૨૮૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી હળવદીયા બાબલભાઈ રવજીભાઇ લી્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૯૪૪
૩૯૮૭૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોસ્વામી બાવગર પ્રભાતગર લી્લર્ી વોકર્ી 2 ૪૧૯૪૫
૩૯૬૫૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ખાચર ઉમેશભાઈ વલકલભાઇ લ્લર્ી વોકર્ી 3 ૪૧૯૫૫
૪૨૯૪૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સાકરીયા કેશલભાઈ ધનજીભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી 3 ૪૧૯૪૭
૪૦૦૪૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચાકરીયા ભરતભાઈ કેશલભાઇ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૧૯૪૦
૪૨૯૪૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સાકરીયા ડકરણાબેન પ્રવવણભાઇ લ્લર્ી વોકર્ી 3 ૪૧૯૪૯
૪૨૯૫૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સાકરીયા વવનલભાઈ ધનજીભાઇ લલી્લર્ી વોકર્ી 3 ૪૧૯૫૦
૪૨૯૫૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સાકરીયા ત લિારભાઈ વીનલભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી 3 ૪૧૯૫૧
૪૧૨૬૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પલગામા ગણેશભાઈ લીંબાભાઇ લ્લર્ી વોકર્ી 4 ૪૧૯૫૨
૩૯૮૪૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોરવાર્ીયા પ્રભલભાઈ દેવવસહ લ્લર્ી વોકર્ી 2 ૪૧૯૫૩
૩૯૮૪૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોરવાર્ીયા પ્રકાશ પ્રભલલાલ લ્લર્ી વોકર્ી 3 ૪૧૯૨૫
૪૧૯૫૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મલરં્ીયા રાજેશભાઈ નળસીભાઇ લ્લર્ી વોકર્ી 3 ૪૧૯૪૮
૪૧૧૮૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર ભગવાનજીભાઈ ગોરધનભાઇ લ્લર્ી વોકર્ી 6 ૪૧૯૪૬
૩૯૬૯૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ખોખર નટલભાઈ હલકાભાઇ લ્લર્ી વોકર્ી 2 ૪૧૯૩૮
૩૯૬૮૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ખોખર અલપેશ નટલભાઇ લ્લર્ી વોકર્ી 2 ૪૧૯૩૭
૪૧૬૧૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભિ શારદાબેન મોહનલાલ લ્લર્ી વોકર્ી 2 ૪૧૯૩૬
૪૩૧૭૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી ધનેશભાઈ ભગાભાઈ લ્લ વોકળી 5 ૪૧૯૩૪
૪૦૦૦૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચેકબીયા નટલભાઈ બચલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 6 ૪૧૯૩૩
૪૧૩૧૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પારેખ જીતલભાઈ ચદંલભાઇ લ્લર્ી વોકર્ી 4 ૪૧૯૩૨

૪૧૫૭૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બોડરયા નલળજીભાઈ સવજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૧૯૩૧
૪૨૯૧૮ ૧૫ પ્રહલાદ પ્લોટ સરવેયા હમીરભાઈ વાલા ભાઇ પ્રહલાદ પ્લોટ 2 ૪૦૭૪૨
૪૨૨૫૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાઠોર્ ડદનેશભાઈ મેરામભાઇ લ્લર્ી ટોકટી 4 ૪૧૯૩૦
૩૯૮૬૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોરાસા જશલભાઈ ભલરાભાઇ લ્લર્ી ટેકરીને છેવાર્ે 5 ૪૧૯૨૯
૪૧૭૬૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મકવાણા કાળુભાઈ ર્ાયાભાઇ લી્લર્ી હાકટી 3 ૪૧૯૨૮
૩૯૬૪૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ખેર રમેશભાઈ કેશલભાઇ લ્લર્ી વોકર્ી 4 ૪૧૯૨૭
૪૨૫૩૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વાઘેલા જનલભાઈ રણછોર્ભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી 4 ૪૨૦૩૪
૪૨૯૨૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરેસી વાલીબેન સવજીભાઇ લી્લર્ી 4 ૪૧૯૧૦
૪૦૧૧૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચાવર્ા પ્રવવણભાઈ હમીરભાઇ લ્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૦૧૬
૪૧૦૧૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત ડદવ્યારામ ઘમટલભાઇ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૦૯૬
૩૯૪૭૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત નરેન્રભાઈ રામસનહે લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૦૯૭
૪૦૧૧૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચાવર્ા પરેશભાઈ હરીલાલ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૦૯૮
૩૯૬૧૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કોટક ભરતભાઈ લાભલભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી 4 ૪૨૦૯૯
૪૧૩૨૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પારેખ વલગભાઈ છગનલાલ લી્લર્ી વોકર્ી 5 ૪૨૧૦૦
૪૨૧૩૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મોરવાર્ીયા ડદનેશભાઈ પ્રભલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૧૧૦
૪૧૩૧૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પાબારી અરવવિંદભાઈ છોટાલાલ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૧૦૨
૩૯૫૮૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કાડરયા દલ ગેશભાઈ નાગજીભાઇ લ્લર્ી વોકર્ી 3 ૪૨૦૯૫
૪૨૦૩૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મશરલ જમનાદાસભાઈ દેવચદંભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૧૦૪
૪૦૬૭૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ર્ાભી ડદલલપભાઈ ગોવવન્દભાઇ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૧૦૫
૪૦૨૨૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચૌહાણ ડકશોરભાઈ માધવવસહ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૧૦૬
૪૦૩૨૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચૌહાન ડહમાસં લ ડકશોરભાઇ લ્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૧૦૭
૪૦૨૨૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચૌહાણ ડકરીટકલમાર માધવવસહ લી્લર્ીની વોકળી 2 ૪૨૧૦૮
૩૯૭૯૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગારવાડર્યા વવઠ્ઠલભાઈ લવજીભાઇ લ્લડર્વાકલળ 3 ૪૨૦૮૦
૪૧૦૦૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત ગજરાજભાઈ ર્મરલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૧૦૩
૪૧૦૩૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત રવીન્રભાઈ ગજરાજભાઇ લ્લર્ી ની વોકળી 3 ૪૨૧૦૧
૪૧૫૫૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બાવરીયા ભીખલભાઈ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૦૯૩
૪૧૫૨૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બાગવાન મલસ્તાક મોહમ્મદરડફક લી્લર્ી ની વોકળી 4 ૪૨૦૯૨
૪૧૫૨૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બાગવાન યલવનશખાન નનકલઉ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૦૯૧
૪૧૪૨૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બગવાન અસગરભાઈ રહમેનઅબા લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૦૯૦
૪૧૪૨૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બગવાન નાજીમ બગકને લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૦૮૭
૪૦૮૬૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ધધલડકયા જીતેન્દભાઈ ન્યાલચન્દ ભાઇ ધોબીચોક 6 ૪૨૦૮૬
૪૩૧૧૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલડંક વધરાભાઈ લાલજીભાઇ લ્લડર્ વાકડર્ 7 ૪૨૦૮૪
૩૯૩૮૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ઉગરેજા ધીરલભાઈ અમરવસહભાઇ લી્લર્ી વોકળી 7 ૪૨૦૮૩
૪૧૮૭૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મકવાણા રેવાબેન આંબાભાઇ લી્લર્ી ની વોકર્ી 8 ૪૨૦૮૨
૪૧૮૬૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મકવાણા રમેશભાઈ આંબાભાઇ લી્લર્ી ની વોકળી 4 ૪૨૧૨૫
૪૦૫૨૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી જોશી જયેશભાઈ ભલપેન્રભાઇ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૧૦૯
૪૨૯૩૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સવાણી કમલેિભાઈ કાકલભાઇ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૧૨૭
૪૩૧૧૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોરા સલલેમનભાઈ મામનભાઇ લી્લર્ી ની વોકર્ી 5 ૪૨૧૨૮
૪૦૬૫૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ર્ાગંર મા્લબેન વાલેરાભાઇ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૧૨૯
૪૦૬૧૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ડટર્ાણી શૈલેિભાઈ જેઠાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૧૩૦
૩૯૫૨૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કવા વલલભભાઈ નરવસહભાઇ લી્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૧૩૧
૪૨૦૧૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મલળીયા ઉિાબેન પોપટભાઇ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૧૪૧
૪૩૨૮૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી હળવડદયા પ્રવવણભાઈ વસતંભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૧૩૩



૪૧૭૦૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભાખવાર્ીયા રાજલભાઈ વસરામભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૧૨૬
૪૦૬૧૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ટીર્ાણી જેઠાભાઈ સલરાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૧૩૫
૪૦૬૪૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ર્વ જીણાભાઈ મલળુભાઇ લી્લળી વોકળી 4 ૪૨૧૩૬
૪૨૦૪૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મલસાણી સબીર જીવાજી લી્લર્ી વોકર્ી 2 ૪૨૧૩૭
૪૨૨૩૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાઠોર્ ડકશોરભાઈ પે્રમજીભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી 4 ૪૨૧૩૮
૪૨૫૧૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વાગર્ીયા ચરંકાતં ત લલસીભાઇ લી્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૧૩૯
૪૧૬૯૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભલસોર્ રવતભાઈ મોહનભાઇ લી્લર્ી વોકર્ી 2 ૪૨૧૧૧
૪૧૩૭૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પોબારા વનલાવતંીબેન પ્રણજીવનભાઇ લી્લર્ી વોકળી 1 ૪૨૧૩૨
૪૧૦૮૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર કાનજીભાઈ વેલજીભાઇ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૧૨૪
૪૩૧૩૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી ગોગાભાઈ હમેતંભાઇ લ્લર્ી વોકળી 6 ૪૨૧૨૩
૩૯૮૩૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોરવાર્ીયા અલપેશકલમાર અમ્રલતલાલ લી્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૧૨૨
૪૨૨૬૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાઠોર્ વનમડળભાઈ ભલપતભાઇ લી્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૧૨૧
૩૯૪૦૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કલકડર્યા લીલાબેન રમેશભાઈ લી્લર્ી વોકર્ી 5 ૪૨૧૨૦
૪૨૭૬૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સલર્ાસમા ડદનેશભાઈ ગીરધનભાઇ લ્લડર્ વાકલળ 3 ૪૨૧૧૯
૪૩૦૦૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સાદીયા જ્યતંીભાઈ નાથાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૧૧૮
૪૩૦૦૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સાદીયા પરેશભાઈ જ્યવંતભાઇ લ્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૧૧૭
૪૩૨૭૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી હળવડદયા ધીરલભાઈ વસતાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 6 ૪૨૧૧૬
૪૩૨૭૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી હળવડદયા ધનજીભાઈ વસતાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૧૧૫
૪૩૨૮૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી હળવડદયા હસમલખભાઈ વસતાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૧૧૩
૪૩૨૮૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી હળવડદયા રાજલભાઈ વસતંભાઇ લ્લર્ી વોકળી 6 ૪૨૧૧૨
૪૦૦૦૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચકલીયા વવજયભાઈ બચલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૦૭૮
૪૦૦૦૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચેકલીયા બચલભાઈ મેરાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 6 ૪૨૦૧૯
૪૩૧૪૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી ચનાભાઈ રાઘવભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૦૮૧
૪૩૨૩૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી વવજયભાઈ ચનાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 6 ૪૨૦૩૫
૪૦૧૬૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચાવર્ીયા મોરભગત વાલાભગત લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૦૩૬
૪૦૧૬૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચાવર્ીયા જયેશભાઈ મોરભગત લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૦૩૭
૪૨૩૮૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાતડર્યા વાલજીભાઈ ડહરાભાઇ લ્લડર્ વાકલળ 4 ૪૨૦૩૮
૪૨૩૮૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાતડર્યા નન્દેશભાઈ વાલજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૦૪૮
૪૦૯૦૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી નાગલા અમરતલાલ મેરામભાઇ લ્લડર્ વાકલળ 4 ૪૨૦૪૦
૪૦૯૦૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી નાગલા અતલલભાઈ અમરતલાલ લ્લડર્વાકલળ 4 ૪૨૦૩૩
૪૦૬૩૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ઠક્કર વવનયભાઈ મોહનલાલ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૦૪૩
૪૦૯૦૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી નાગલા જ્યતંીભાઈ અમરત લાલ લ્લડર્વાકલળ 2 ૪૨૦૪૪
૪૧૪૨૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બણમલલયા ડદનેશભાઈ ભલટા ભાઇ લ્લલળ વાકલણ 4 ૪૨૦૪૫
૪૦૯૦૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી નાગલા કાતર્ભાઈ મેરામભાઇ લ્લડર્વકલળ 3 ૪૨૦૪૬
૪૦૯૦૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી નાગલા અજયભાઈ કાતડ્ભાઇ લલડર્ વાકંલળ 3 ૪૨૦૧૮
૪૧૦૦૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પ્રજાપવત આતલરભાઈ કાળુભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૦૪૧
૪૧૩૦૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પાર્લીયા બટલકભાઈ રામજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૦૩૧
૪૧૧૪૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર નરવસિંહભાઈ ત લલસીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૦૩૦
૪૧૪૦૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સૈયદ બબ્લભાઈ હસનલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૦૨૯
૪૨૫૯૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વાલગોતર લાભલભાઈ છગનભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૦૨૮
૪૩૧૧૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી રમેશભાઈ પથલભાઈ લ્લડર્ વાકલળ 5 ૪૨૦૨૬
૩૯૮૫૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોરાસવા સલરેશભાઈ ધીરલભાઇ લ્લડર્ વાકલળ 3 ૪૨૦૨૫
૩૯૮૬૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોરાસવા ડહમતંભાઈ ધીરલભાઇ લ્લડર્ વાકલળ 2 ૪૨૦૨૪
૩૯૮૫૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોરસવા ભનલભાઈ ઘલસાભાઇ લ્લર્ી વોકળી 6 ૪૨૦૨૩
૪૩૧૫૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી જસાભાઈ મોતીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૦૨૨
૪૩૨૪૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી હરેશભાઈ બચલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૦૨૧
૪૧૬૭૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભલગામા જગદીશભાઈ વલલભભાઇ લ્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૦૨૦
૪૨૬૪૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ ઇસ્લામઅલી ખૈરાતભાઇ લ્લડર્વાકલળ 4 ૪૨૦૬૩
૪૨૬૩૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ અબ્દલલભાઈ રામલભાઇ લ્લડર્ વાકલળ 7 ૪૨૦૩૨
૪૩૧૧૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલડંક જગદીશભાઈ નરવસહ્ભાઇ લ્લડર્વાકલળ 4 ૪૨૦૪૭
૪૦૩૬૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી જેપાલી ગણેશભાઈ નારણભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૦૬૫
૪૨૨૦૬ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની સજનાણી ગોપાલદાસ સોમજીરામ કોઠારાવાર્ી ક્વાટ્સ 2 ૩૯૯૭૧
૪૦૬૭૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ર્ાભી ભરતભાઈ દેવજી ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૩૭૧
૪૧૦૨૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પ્રજાપવત મહાવીર શ્રી આશારામ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૪૪૩
૩૯૭૦૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ખોખર રાજેશભાઈ ધીરલ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૫૮૪
૩૯૯૯૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ઘાટંી વનમડલભાઈ ભાસોરી કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૪૦૦
૩૯૩૮૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ઉનર્કટ દલ રેશભાઈ હલરખચદં ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૪૧૬
૩૯૩૮૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ઉનર્કટ ડદવાળીબેન હરખચદં ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૪૧૭
૪૦૩૭૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા જ્લ જાનબાય નારણ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૪૨૯
૪૨૪૬૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા લાવર્ીયા શાતં લબેન રાવત ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૪૧૯
૩૯૬૬૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ખાટડરયા નારણભાઈ અરજણ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 5 ૩૯૪૫૩
૪૧૩૦૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પાટર્ીયા વવજયભાઈ વીરજી ભાઇ કલભાર વાર્ા 6 ૩૯૩૪૮
૪૦૮૬૦ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ધકા શેલેસભાઈ દેવાયત ્ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 4 ૩૯૭૫૩
૩૯૭૧૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ખોખર રાજેશભાઈ મોહન ભાઇ કલભાર વાર્ા 4 ૩૯૩૭૭
૪૦૯૨૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા નીમાવલી કનલભાઈ રઘોંરાય કલભાર વાર્ા 2 ૩૯૩૮૭
૪૦૧૪૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ચાવર્ા રાજેશભાઈ ભરત ભાઇ કલભાર વાર્ા 5 ૩૯૩૭૫
૪૦૧૨૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ચાવર્ા ભરતભાઈ લક્ષ્મણ ભાઇ કલભાર વાર્ા 3 ૩૯૩૭૪
૪૦૦૯૮ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ચાવર્ા ગોવવિંદભાઈ ભરત ભાઇ કલભાર વાર્ા 5 ૩૯૪૦૫
૩૯૩૯૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા એસ સી મીનાબેન રમેશ ભાઇ કલભાર વાર્ા 4 ૩૯૪૬૫
૪૦૫૫૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ઝેરીયા જાવેદભાઈ હલસેન ભાઇ કલભાર વાર્ા 4 ૩૯૩૪૪
૪૨૦૭૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા માન્ઢાત રવસકભાઈ કતાર ભાઇ. કલભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૫૦
૪૨૩૫૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા રાઠોર્ હમેલતાબેન વેણીલાલ કલભાર વાર્ા 1 ૩૯૪૭૪
૪૨૨૮૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા રાઠોર્ ભરતભાઈ પોપટ ભાઇ કલભાર વાર્ા 1 ૩૯૫૨૪
૪૨૨૭૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા રાઠોર્ ભગવાનજીભાઈ શામજીભાઇ કલભાર વાર્ા 4 ૩૯૪૯૫



૪૧૦૩૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પ્રજાપવત રાજ કલમાર ર્મરલ ભાઇ કલભાર વાર્ા 3 ૩૯૪૯૪
૪૨૪૦૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા રાવ્ ગૌતમભાઈ મદન  કલમાર કલભાર  વાર્ા 4 ૩૯૪૯૩
૪૧૨૭૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પાકીરા અજયભાઈ મલસ્તકભાઇ કલભાર વાર્ા 2 ૩૯૪૯૨
૪૦૮૭૮ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ધોરાઇ અરૂણભાઈ સલનીલ ભાઇ કલભાર  વાર્ા 3 ૩૯૪૯૧
૪૧૮૩૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મકવાણા બા્લબેન ધીરલ ભાઇ કલભાર  વાર્ા 1 ૩૯૪૯૦
૪૦૪૯૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મકવાણા દીપકભાઈ ધીરલ ભાઇ કલભાર વાર્ા 3 ૩૯૪૮૯
૪૧૮૪૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મકવાણા ભાવેશભાઈ ધીરલ ભાઇ કલભાર  વાર્ા 3 ૩૯૪૮૮
૪૦૫૫૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ઝામ્બલડર્યા અવનલભાઈ વવનલ ભાઇ કલભાર વાર્ા 2 ૩૯૪૮૭
૪૧૨૮૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પાટર્ીયા જસલબેન વીસલ ભાઇ કલભાર વાર્ા 1 ૩૯૪૭૩
૪૨૩૬૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી રાણેપરા વધરજ લાલ બળદેવ ભાઇ લ્લડર્ વાકલળ 4 ૪૨૦૬૪
૪૧૫૬૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી બોર્ા અવિનભાઈ હડરભાઇ કેવર્ા વાર્ી પાછ્લા ભાગમા 4 ૩૯૮૨૭
૩૯૭૧૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ખોખર વવપલલભાઈ ભલપતભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૦૭૪
૩૯૭૦૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ખોખર મહશેભાઈ ભલપતભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૦૭૫
૪૧૭૬૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મકવાણા કાતંીલાલ પોપટભાઇ લ્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૦૭૬
૪૦૯૫૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ ખલીલભાઈ મલનીજરભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૦૭૭
૪૦૪૪૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી જાદવ વનલેિ કલમાર ગોવવન્દભાઇ લ્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૦૪૯
૪૨૫૭૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી વાઢેર અશોકભાઈ નાનજીભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૦૭૨
૪૨૮૨૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ શબીરભાઈ રહમેદઅલી લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૦૭૦
૪૨૮૨૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સૈયદ કલકીટ વનયાજભાઈ રામતઅલી લ્લર્ી વોકળી 2 ૪૨૦૬૨
૩૯૮૩૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોરવાડર્યા રવસકભાઈ ભવાનભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૦૬૧
૩૯૮૩૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ગોરવાડર્યા અતલલભાઈ રવસકભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૦૬૦
૪૨૮૨૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સૈયદ ફકીર અનવરભાઈ કરીમભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૦૫૯
૪૨૬૭૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખફકીર કલનેહઅલી રજબઅલીભાઈ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૦૫૮
૪૦૬૩૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ઠાકર રસીકભાઈ વેકાસકેર લ્લર્ી વોકળી 1 ૪૨૦૫૭
૪૦૪૪૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી જાદવ ગોવવિંદભાઈ નાથા ભાઇ લ્લડર્વાકલળ 3 ૪૨૦૫૬
૪૩૨૩૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી શભંલભાઈ ઝ્વેરભાઇ લ્લર્ી વોકળી 3 ૪૨૦૫૫
૪૩૧૯૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી ભલપતભાઈ શભંલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૦૫૪
૪૩૧૬૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી ડદનેશભાઈ પથલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૦૫૩
૪૩૨૩૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી લાલજીભાઈ પથલભાઇ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૦૫૨
૪૩૧૨૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલડંક રાજેશભાઈ મનસલખ ભાઇ લ્લડર્ વાકડર્ 5 ૪૨૦૫૦
૪૩૧૨૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોલકંી હરેશભાઈ મનસલખભાઇ લ્લડર્ વાકલળ 4 ૪૨૦૭૧
૩૯૫૩૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કલશવારા રઘલવીરભાઈ શ્રીરામ ભાઇ કલભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૬૧
૩૯૫૩૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કલશવાર સલભન કલમાર વશ્ર રામ સ્વરલપ કલભાર્ વાર્ા 5 ૩૯૫૪૯
૩૯૭૦૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ખોખર મગનભાઈ નરસીરામ કલભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૫૨
૪૧૬૫૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ભણસૉર્ રણછોર્ભાઈ દેવરાજ  ભાઇ.. કલભાર વાર્ા. 2 ૩૯૫૫૩
૪૧૬૬૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ભણસોર્ પ્રકાશભાઈ રણછોર્ ભાઇ કલભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૫૪
૪૧૬૫૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ભણસોર્ નરેન્રભાઈ રણછોર્ ભાઇ કલભાર વાર્ા 2 ૩૯૫૫૫
૪૧૫૭૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા બોડર્યા બળવતંભાઈ મેહલલ ભાઇ કલભાર વાર્ા 5 ૩૯૫૫૬
૪૨૦૧૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મલીક બદરદીનભાઈ શડહદ ભાઇ કલભાર વાર્ા 3 ૩૯૫૫૭
૪૧૬૬૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ભણસોર્ મહશેભાઈ નરસી ભાઇ કલભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૫૮
૪૧૫૯૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા બોરીયા રાવતભાઈ જયપદ ભાઇ કલભાર વાર્ા 3 ૩૯૫૭૨
૪૩૦૧૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સારદેવ જગદીશ મગન લાલ કલભાર વાર્ા 2 ૩૯૫૬૦
૪૦૪૯૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા જંાબલર્ીયા મીનાબેન રાજેશ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૪૮
૪૦૪૯૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા જંાબલર્ીયા બચીબેન દલલભજી કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૫૬૨
૩૯૩૫૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા આર્ેસરા અશોકભાઈ ચતલરદાસ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૬૩
૩૯૩૫૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા આર્ેસરા નરેન્રભાઈ શમ્ભલ ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 3 ૩૯૫૬૪
૩૯૩૦૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા બીનલભાઈ બચલ ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 3 ૩૯૫૬૫
૪૦૮૮૧ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ધોળડકયા હસંાબેન નલલન ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 3 ૩૯૮૬૬
૪૧૨૦૫ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પરમાર મવનિભાઈ પ્રકાિ ભાઇ કેવર્ા વાડર્ 2 ૩૯૬૯૯
૪૨૪૬૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા લાવર્ીયા પ્રભાતભાઈ નારણ ભાઇ કલભાર વાર્ા 5 ૩૯૫૬૬
૪૧૨૭૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પાટડર્યા જજતેન્ર ભાઈ વીરજી ભાઇ કલભારવાર્ા 3 ૩૯૫૬૭
૪૦૧૬૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચાવર્ીયા મોહનભાઈ વાલાભાઇ કેવર્ા વાર્ી - ૬ 3 ૩૯૮૯૮
૪૨૯૯૮ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સાથલીયા પરેશભાઈ બચલભાઇ કેવર્ા વાર્ી - ૬ 4 ૩૯૮૯૯
૪૦૫૦૮ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી જીલકા ભાનલબેન મગન ભાઇ કેવર્ા વાર્ી ૨/૨૦ 2 ૩૯૯૦૦
૩૯૪૪૬ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ કર્ોલીયા પોપટભાઈ રાણા ભાઇ કોઠારીયા કોલોની 3 ૩૯૯૭૬
૩૯૬૧૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કોટક જજનેન્રભાઈ વનમાળી ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 5 ૩૯૫૬૮
૪૧૬૦૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ભખવાર્ીયા રમેશભાઈ માનવસનભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 5 ૩૯૫૬૯
૩૯૬૨૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કોટક વનમાળીભાઈ ગોકલળદાસ કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૫૭૦
૩૯૮૧૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ગોડ્લીયા રેખાબેન પોપટભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૫૭૧
૪૧૭૬૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મકવાણા કાતંીભાઈ ગોવવિંદ ભાઇ કલ ંભારવાર્ા 4 ૩૯૫૩૬
૪૦૪૯૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા જાબલર્ીયા લાભલબેન અરલણ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૫૩૪
૪૧૮૫૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મકવાણા મહને્રભાઈ રમેશ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૫૯
૪૨૩૭૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા રાણપરા શાતંીભાઈ ફુલચદં કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૫૨૫
૪૧૨૯૮ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પાટર્ીયા મનસલખભાઈ મગન ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૨૬
૪૨૦૭૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મારં્લલયા ચડંરકાબેન દલસલખ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૫૨૭
૪૧૭૮૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મકવાણા જશવતંીબેન રામજી ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૫૨૮
૩૯૬૯૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ખોખર પ્રવીણભાઈ અમર વસિંહ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૫૨૯
૩૯૭૦૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ખોખર ભાઇ કાતંાબેન અમર વસિંહ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૫૩૦
૪૦૮૬૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ધલવાવનયા સલવનતાબેન કમલેશ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 2 ૩૯૫૩૧
૪૧૮૦૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મકવાણા ડદલીપભાઈ ગોવવિંદ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૩૨
૪૧૮૯૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મકવાણા વવનોદભાઈ ગોવવિંદ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૩૩
૩૯૩૨૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા અધવ ગોપાલભાઈ ર્ાહ્યા ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 3 ૩૯૫૪૭
૪૨૧૮૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા રનધવ પકંજભાઈ ર્ાહ્યા ભાઇ કલભાર વાર્ા 3 ૩૯૫૩૫
૪૧૩૩૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પારળીયા કીરીટભાઈ રતનશીભાઈ કલમ્ભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૨૩



૪૧૩૨૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પારડર્યા વવજયાબેન રતનશીભાઈ કલમ્ભાર વાર્ા 1 ૩૯૫૩૭
૩૯૯૯૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ઘારવાડર્યા હરેશભાઈ કા્લ ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૩૮
૩૯૯૯૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ઘારવાડર્યા ડકશોરભાઈ કાળુ ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 3 ૩૯૫૩૯
૩૯૯૯૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ઘારવાર્ીયા કાળુભાઈ મોહન ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 3 ૩૯૫૪૦
૪૧૬૫૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ભલસોર્ નવલભાઈ નાનજીભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૪૧
૪૧૬૫૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ભણસાળ મગનભાઈ નાનજીભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 3 ૩૯૫૪૨
૪૧૬૫૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ભણસાળ અવિનભાઈ મગન ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૪૩
૪૧૭૮૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મકવાણા જયાબેન શરદ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 2 ૩૯૫૪૪
૪૦૪૯૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા જાબલર્ીયા દેવાગંભાઈ અરલણ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૪૫
૪૨૩૬૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા રાણપરા અવિનભાઈ જયસલખ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૪૬
૪૨૩૬૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા રાણપર મહને્રભાઈ નરવસિંહ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૫૧
૪૦૩૨૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ચૌહાણ રામઅવતારવસિંહ કોમલવસિંહ કલમ્ભાર વાર્ા 3 ૩૯૪૮૫
૪૦૪૯૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા જાબલર્ી વવજયભાઈ વવનલ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૪૯૭
૪૩૦૯૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સોનાર્ીયા મનસલખભાઈ હડરલાલ કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૪૮૩
૩૯૬૨૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કોરક ભલપતભાઈ જયવંત ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૪૮૨
૪૦૧૭૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ચોકસી ભાસ્કરભાઈ સલમન લાલ કલ ંભાર વાર્ા 5 ૩૯૪૮૧
૪૦૧૨૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ચાવર્ા બચલભાઈ કાળુ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 2 ૩૯૪૮૦
૪૦૮૯૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા નાગર સલરેશભાઈ ખોર્ીદાસ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 5 ૩૯૪૭૯
૪૩૧૦૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સોની મહશેભાઈ રામજી ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 2 ૩૯૪૭૮
૪૩૦૯૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સોની મધલબેન રામજી ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૪૭૭
૪૩૧૦૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સોની લાલજીભાઈ રામજી ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૪૭૬
૩૯૯૨૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ગોહલે સવવતાબેન પરસોત્તમ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૪૭૫
૩૯૯૧૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ગોહલે લબપીનભાઈ પરસોત્તમ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૦૯
૪૨૨૦૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા રાજગોર નાનાભાઈ રામ ભાઇ કલ ંભારવાર્ા 3 ૩૯૪૮૪
૪૧૬૯૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ભલસોલ રલળયતબેન પ્રાણજી ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૪૮૬
૪૩૧૦૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સોની રશ્મીકાતં બાલક્રષ્ણ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૨૧
૪૦૮૭૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ધાણક રમેશભાઈ નારણભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 2 ૩૯૫૨૦
૪૨૫૨૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા વાઘે્્ ઘનશ્યામભાઈ હીરા લાલ કલમ્ભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૧૯
૪૨૫૨૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા વાઘેલ અલપેશભાઈ ઘનશ્યામ ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 3 ૩૯૫૧૮
૩૯૯૯૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ઘારવાડર્યા મલકેશભાઈ શન્કર ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૧૭
૩૯૯૯૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ઘારવાલળયા જશલબેન શન્કર ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 1 ૩૯૫૧૬
૩૯૯૯૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ઘારવાડર્યા પ્રદીમનભાઈ વસરફ ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૧૫
૪૧૬૫૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ભણસાળ વવનોદભાઈ દેવરાજ ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 5 ૩૯૫૧૪
૪૧૬૫૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ભણસાળ રવતલાલ દેવરાજ ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 3 ૩૯૫૧૩
૪૧૬૫૮ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ભણસાળ શારદાબેન દેવરાજ ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 1 ૩૯૫૧૨
૪૨૯૫૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સાકળીયા બટલકભાઈ પોપટ ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 2 ૩૯૪૯૮
૪૧૨૫૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પરમાર ડહતેશભાઈ નટવર લાલ કલભાર વાર્ા  મક્ષ્સ્જદ 3 ૩૯૫૧૦
૪૧૦૬૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પરમાર્ ઇન્ન્દરાબેન ભવર ભાઇ કલભાર વાર્ા 2 ૩૯૫૨૨
૪૨૦૭૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા માઢંાત હલસેનભાઈ સતાર ભાઇ કલભાર  વાર્ા 5 ૩૯૫૦૮
૪૦૭૬૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા થઇમ સલીમભાઈ ઓસમાણ ભાઇ કલભાર વાર્ા  -૧ 2 ૩૯૫૦૭
૪૦૭૬૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા થઇમ ડફરોજાબેન ઉચલબ ભાઇ કલભાર વાર્ા -  ૧ 3 ૩૯૫૦૬
૪૨૨૩૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા રાઠોર્ જમાલભાઈ ઉમરભાઇ કલભાર વાર્ા 8 ૩૯૫૦૫
૪૨૮૦૮ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સમા યલસ લબભાઈ અલલારખા કલ ંભાર વાર્ા 2 ૩૯૫૦૪
૪૧૪૫૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા બેબીમ ગલલશનબેન અકબર ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 2 ૩૯૫૦૩
૪૨૬૭૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા શેખ ફાફીજલન સેખ બેખ બોરળી કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૫૦૨
૪૦૫૮૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ટાકં ઇબ્રાડહમભાઈ ખલબવાન ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 2 ૩૯૫૦૧
૪૨૭૯૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સમા આરીફ યલસલફ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 2 ૩૯૫૦૦
૪૧૭૪૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મકરાણી હનીફભાઇ ફતેમામદ કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૪૯૯
૪૧૦૭૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પરમાર ઉદયભાઈ પરસોત્તમ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 5 ૩૯૬૩૦
૪૩૦૧૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સામદાર વસદ્દીકભાઈ હાજીસા કલ ંભાર વાર્ા 5 ૩૯૬૨૭
૪૨૧૮૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા રફાઇ હબીબભાઈ ઉમર ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 6 ૩૯૬૨૬
૪૧૫૧૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા બ્લોચ ગફારભાઈ યારમહમંદભાઈ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૬૨૦
૪૦૫૭૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ટંકારીયા મહશેભાઈ રણછોર્ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 5 ૩૯૬૧૯
૪૨૬૯૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા શેખ મોહીજાદીન શેખ માહરેામ અલી શેખ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૬૧૮
૪૨૬૬૮ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા શેખ નાજીમદીન માહરેામ અલી કલ ંભાર વાર્ા 5 ૩૯૬૨૩
૪૧૯૧૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મકવાણા હવાબેન જમાલ ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 1 ૩૯૬૨૪
૪૧૪૫૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા બેબીમ ઇમ્તીયાજ નલર મોહમ્મદ ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 3 ૩૯૬૨૫
૪૦૭૫૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા થઇમ ઓસમાનભાઈ હસન ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 6 ૩૯૫૯૦
૪૧૪૭૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા બેરા પીન્ટલભાઈ સારાથલન ભાઇ કલભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૮૯
૪૨૦૫૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા માઇતી ડહયાન્કરભાઈ પર્ેશ ભાઇ કલભાર વાર્ા 3 ૩૯૫૮૮
૪૧૫૧૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મકરાણી સલીમભાઇ નાથલ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૮૫
૪૧૫૧૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા બલોરા ખવતઝાબેન ઉસ્માન ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૫૭૩
૩૯૬૬૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ખામલોહીયા રોશનભાઈ કલભાર વાર્ા 4 ૩૯૫૮૩
૪૧૭૩૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મકરાણી અલલારખા મહમ્મદ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 5 ૩૯૫૯૪
૪૧૪૬૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા બબીરા ફારલનભાઈ મહંમ્મદ રલબેન કલ ંભાર વાર્ા 2 ૩૯૫૮૧
૪૧૪૬૬ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી બબોરા બખીર મહમદ હલસેન કેવર્ા વાર્ી 2 ૩૯૮૩૫
૪૧૭૩૫ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મકરાણી અલતાફભાઈ યાર મહમદ કેવર્ા વાર્ી 5 ૩૯૮૩૬
૪૧૭૩૯ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મકરાણી રજાક યાર મહમદ કેવર્ા વાર્ી 4 ૩૯૮૩૭
૪૨૮૧૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સમાર અનવરભાઈ અલલા રખા કેવર્ા વાર્ી 4 ૩૯૮૭૦
૪૦૧૭૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ચોરામ મહબેલબભાઈ અલી ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૫૮૦
૪૧૪૬૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા બેબીમ હમેતંબેન અલી ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૫૭૭
૩૯૬૮૮ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ખોખર ઇકબાલ ગલલામ હલસૈન કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૫૭૬
૪૨૭૯૮ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સમા કાસમભાઈ અલલા રખા ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 2 ૩૯૫૭૫
૩૯૪૯૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કલરેશી આવસફભાઈ રાસમ ભાઇ કલભારવાર્ા 3 ૩૯૫૭૪



૪૦૭૫૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા થઇમ અબ્દલલભાઈ સહસન ભાઇ કલભાર વાર્ા 2 ૩૯૬૦૫
૪૦૭૬૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા થઇમ મહબેલબભાઈ અબ્દલલ ભાઇ કલભાર વાર્ા 6 ૩૯૬૦૭
૪૩૦૮૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સોઢા કાસમભાઈ જમાલ ભાઇ કલભાર વાર્ા 2 ૩૯૬૧૫
૪૩૦૮૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સોઢા ડફરોજભાઈ કાસમ ભાઇ કલભારવાર્ા 4 ૩૯૬૧૪
૪૩૦૮૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સોઢા. મયલરભાઈ કાસમ ભાઇ કલભાર વાર્ા 3 ૩૯૬૧૩
૪૨૯૫૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સાકળીયા પે્રમજીભાઈ બટલક ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 5 ૩૯૬૧૨
૪૨૦૯૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મારવાર્ીયા મનસલખભાઈ બાબલ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૬૧૧
૪૨૦૩૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મૈસલરીયા લીલીબેન વવનલ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 2 ૩૯૬૧૦
૪૨૩૫૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા રાઠોર્. કલપેશભાઈ ભરત ભાઇ કલભાર વાર્ા 4 ૩૯૬૦૯
૩૯૫૮૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કાલવા વલીભાઈ જીવા ભાઇ કલભાર વાર્ા 3 ૩૯૬૧૬
૩૯૫૯૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કાલવા હારૂનભાઈ વલી ભાઇ કલભાર વાર્ા 3 ૩૯૫૯૫
૩૯૫૮૮ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કાલવા ગફ્ફફારભાઈ વલીભાઇ કલભાર વાર્ા 2 ૩૯૬૨૨
૩૯૫૮૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કાલવા ઇકબાલભાઈ વલીભાઇ કલભાર વાર્ા 2 ૩૯૬૦૮
૪૨૩૬૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા રાઠોર્. વેણીલાલભાઈ દેવજી ભાઇ કલભાર વાર્ા 3 ૩૯૬૦૬
૪૨૩૦૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા રાઠોર્ યોગેશભાઈ વેણીલાલ કલભાર વાર્ા 2 ૩૯૬૧૭
૪૧૧૫૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પરમાર વનલેિભાઈ નટલ ભાઇ કલભાર વાર્ા 3 ૩૯૬૦૪
૩૯૩૧૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા અજમેરી મહબે લબભાઈ સલલેમાનભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 6 ૩૯૬૦૩
૩૯૩૧૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા અજમેરી જમીરભાઈ સલહમેાન ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 7 ૩૯૬૦૨
૪૧૪૬૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા બેલીમ રફીકભાઇ અકબરભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 2 ૩૯૬૦૧
૪૧૪૫૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા બેબીમ ઇબ્રાડહમભાઈ હલસેન ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 5 ૩૯૬૦૦
૩૯૮૨૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ગોયાણી ડહતેશભાઈ રાજાન લાલ કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૫૯૯
૪૧૨૬૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પરાણીયા યલસ લફભાઈ ઇસમાઇલ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 6 ૩૯૫૯૮
૪૧૭૪૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મકરાણી સલબરભાઈ અબ્દલલ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 5 ૩૯૫૯૬
૪૧૭૪૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મકરાણી રોશનબેન વજીર ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૫૧૧
૪૦૬૬૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ર્ાભી ઘનશ્યામવસિંહ કનલજી કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૪૧૨
૪૧૦૬૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પરમાર અશોકભાઈ પરસોત્તમ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૩૬૫
૪૨૬૫૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા શેખ કાદરભાઈ મોહમ્મદભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 5 ૩૯૩૬૪
૩૯૫૦૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કલરેશી મહબે લબભાઈ ઇબ્રાહીમ કલમ્ભાર વાર્ા 4 ૩૯૩૬૩
૪૩૦૭૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સોલકંી મહમદભાઈ કાસમભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 5 ૩૯૩૫૯
૪૧૪૫૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા બેલીમ જલબેદાબેન કાસમભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 5 ૩૯૩૪૬
૪૧૪૪૮ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા બેબીમ અમીનાબેન નલર મોહમ્મદ ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 3 ૩૯૩૬૬
૪૦૫૫૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ઝનર શોકતભાઈ ગફ્ફફાર ભાઇ કલભાર વાર્ા 4 ૩૯૩૫૪
૪૦૭૬૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા થઇમ મોહમ્મદભાઈ ઓસમાન ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 3 ૩૯૩૫૩
૪૧૯૫૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મૈણ અલલારખાભાઈ ઇબ્રાહીમ ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 6 ૩૯૩૫૨
૪૧૯૫૮ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મૈણ અવનિભાઈ અલલારખા ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 4 ૩૯૩૫૧
૪૩૨૧૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સોલકંી યલન લિભાઈ કાસમ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 5 ૩૯૩૪૯
૩૯૪૯૮ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કલરેશી ગલલાબભાઈ કેસર ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 6 ૩૯૪૧૦
૪૨૭૯૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સમા ઇકબાલભાઈ ઇબ્રાડહમ ભાઇ કલભાર વાર્ા 5 ૩૯૩૭૬
૪૩૧૨૮ ૧૫ હાથીખાના સોલકંી ઇબ્રાડહમભાઈ કાસમ ભાઇ હાથી ખાના 4 ૪૨૯૩૪
૪૦૨૯૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ચૌહાણ ઇસ્માઇલભાઇ વસદ્દીક ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 2 ૩૯૩૫૭
૪૦૦૧૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચલર્ાસ્મા અરવવિંદભાઈ પરિોત્તમ ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 4 ૩૯૯૧૬
૪૦૦૧૦ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચલર્ાશ્મા પ્રવવનભાઈ પરશોતમ કેવર્ાવાડર્ 2 ૩૯૯૦૭
૩૯૪૨૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કટ્ગટ્થરા ખવતઝાબેન ઇબ્રાહીમ ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 1 ૩૯૩૭૨
૩૯૬૪૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ખલયાણી ડફરોજભાઈ ગજા ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૩૭૦
૩૯૬૩૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ખય્યામ અબ્દલલગજાભાઈ માલા ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 2 ૩૯૩૭૮
૪૩૦૨૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સાહમદાર ડફરોજભાઈ વસદ્દીક ભાઇ કલમ્ભાર વાર્ા 3 ૩૯૩૨૭
૪૨૫૩૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા વાઘેલા ગલલામ હલસેન કાસમ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૩૩૦
૪૨૭૯૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સમા અસરફભાઈ કાસમ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૩૨૫
૪૨૮૧૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સમા હનીફભાઈ કાસમ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૩૨૪
૪૧૯૮૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મેરવાણી ઇસ્માઇલભાઈ ક્ષમીપન ખાન કલ ંભાર વાર્ા 2 ૩૯૩૨૨
૪૩૦૫૮ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા વસપાઇ જાહીદભાઇ ઇસ્માઇલ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૩૨૧
૪૨૦૬૮ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા માઠંાર અમીનભાઈ સતાર ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૩૨૦
૩૯૩૮૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ઉમરેટીયા ઇમરાનભાઈ ગની ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 2 ૩૯૩૧૬
૩૯૫૪૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કાગંર્ા નાગદેબેન મલળુભાઇ કલભાર વાર્ા 1 ૩૯૩૧૯
૪૦૭૬૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા થર્ેિર નીરલબેન મનસલખ ભાઇ કલભાર વાર્ા  મેઇન રોર્ 1 ૩૯૩૧૮
૪૧૪૧૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા બગર્ા લલીતચન્ર ભગવાનજી કલભાર વાર્ા. 3 ૩૯૩૨૬
૪૦૫૫૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ઝેરીયા આવસફભાઈ હલસેન ભાઇ કલભાર વાર્ા 3 ૩૯૩૩૧
૪૨૩૦૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા રાઠોર્ મહશેભાઈ પોપટ ભાઇ કલભાર વાર્ા 4 ૩૯૩૩૨
૩૯૭૯૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ગાજંા યામીનભાઈ મોહમ્મદ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 5 ૩૯૩૩૩
૪૦૦૨૬ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચલર્ાસ્મા શાક્ષ્ન્તભાઈ પરિોત્તમ ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 3 ૩૯૮૩૦
૪૨૮૫૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સરેડરયા જ્યતંીલાલ મોહનલાલ કેવર્ાવાડર્ 5 ૩૯૮૨૯
૪૦૦૨૮ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચલર્ાસ્મા હમીરભાઈ લગરા ભાઇ. કેવર્ા વાર્ી 7 ૩૯૮૨૮
૪૦૦૨૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચલર્ાસ્મા રણછોર્ભાઈ ઓગળ ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 4 ૩૯૮૧૩
૪૩૨૫૬ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સોલન્કી વવનોદભાઈ બાલા ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 9 ૩૯૮૨૬
૪૨૩૧૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી રાઠોર્ રણજીતભાઈ બચલ ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 3 ૩૯૮૨૩
૪૦૧૫૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચાવર્ા શેલેશભાઈ ગોપાલભાઇ કેવર્ા વાર્ી 3 ૩૯૮૨૨
૪૦૧૫૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચાવર્ા સલરેશ્ભાઈ ગોપાલ ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 5 ૩૯૮૫૪
૪૧૯૩૯ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મજીઠીયા લખમણભાઈ રમેશભાઈ કેવર્ા વાર્ી 3 ૩૯૮૫૩
૪૨૫૦૦ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી વરલ ડહરાભાઈ જીવણ ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 4 ૩૯૮૬૭
૪૨૪૯૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી વરલ જીવણભાઈ હલકા ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 2 ૩૯૮૫૧
૪૨૪૯૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી વરલ રમેશભાઈ જીવણ ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 2 ૩૯૮૫૦
૪૦૯૮૯ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પન્ન્ર્ત લભખાભાઈ બાબલ ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 5 ૩૯૮૪૮
૪૨૪૯૫ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી વરલ નારાયણભાઈ સલખાભાઇ કેવર્ા વાર્ી 5 ૩૯૮૪૬
૪૩૦૦૬ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સાપડરયા ડદલલપભાઈ દેવસી ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 6 ૩૯૮૪૫



૪૩૨૫૫ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સોલન્ન્ક રવસલા બેન.્ ભીખા ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 5 ૩૯૮૪૪
૪૨૫૨૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી વાઘર્ીયા ધરમેશ્ભાઈ બાલજીભાઇ કેવર્ા વાર્ી 4 ૩૯૮૪૩
૪૧૧૯૬ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પરમાર્ લભખલભાઈ નાનજીભાઇ કેવર્ા વાર્ી 6 ૩૯૮૪૨
૪૨૧૪૮ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી યાદવ મોહનભાઈ કરશન ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 6 ૩૯૮૪૧
૪૧૨૭૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પાટડર્યા પન્કજભાઈ નરોત્તમ ભાઇ. કલભાર વાર્ા 4 ૩૯૩૩૪
૪૨૫૨૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા વાઘડર્યા કાતંીભાઈ પ્રાણજીભાઇ કલભાર વાર્ા 5 ૩૯૩૩૫
૪૦૫૮૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ટાકં અલતાફભાઈ ઇબ્રાડહમ  ભાઇ કલભાર વાર્ા 6 ૩૯૩૩૯
૪૨૧૪૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મોલાના અબ્દલલભાઈ હાસીમ ભાઇ કલભાર વાર્ી 3 ૩૯૩૪૨
૩૯૫૦૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કેરીયર હલસેનભાઈ અલબાસ ભાઇ કલભાર વાર્ા 2 ૩૯૩૪૩
૪૦૧૧૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચાવર્ા ડદલીપ્ભાઈ ગોપાલ ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 3 ૩૯૮૪૯
૪૨૩૪૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ સરલાબેન મહને્ર વસહ લક્ષ્મી વાર્ી 3 ૪૦૮૭૨
૪૦૬૯૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ર્ાભી સલરેસભાઈ બાબલ ભાઇ કેવર્ાવાડર્ 4 ૩૯૮૩૧
૪૧૭૧૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ભારઘાવડટ રાજેન્રભાઈ બલન ભાઇ કેવર્ાવાડર્ 4 ૩૯૮૩૨
૪૨૦૨૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મેવાર્ા ભરતભાઈ લક્ષ્મણ ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 4 ૩૯૮૩૩
૪૨૦૨૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મેવાર્ા ભાવેશભાઈ ભરતભાઇ કેવર્ાવાડર્ 4 ૩૯૮૩૪
૪૨૧૩૧ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મોમેડર્યન રમજાનભાઈ ઇસ્માઇલ ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 3 ૩૯૮૨૫
૪૨૨૩૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી રાઠોર્ ગોપાલભાઈ જયવત  ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 4 ૩૯૯૦૨
૩૯૭૬૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ગણાતરા શારદા બેન્ બાબલ ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 1 ૩૯૯૦૪
૪૧૯૪૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મજીઠીયા નરેન્રભાઈ રમેશભાઇ કેવર્ા વાર્ી 3 ૩૯૯૦૫
૩૯૪૨૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી કલચડર્યા ડદનેશભાઈ રતી લાલ કેવર્ા વાર્ી 4 ૩૯૯૧૯
૪૧૩૦૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પાટર્ીયા. ભલપેન્રભાઈ જયક્ષ્ન્ત ભાઇ કેવર્ા વાર્ી. 3 ૩૯૯૦૬
૪૩૧૧૦ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સોરડકયા રવજીભાઈ ભાવેન ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 2 ૩૯૭૩૪
૪૦૭૬૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી થર્ેસ્વર પ્રકાશભાઈ ક્રાક્ષ્ન્ત ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 4 ૩૯૮૯૧
૪૨૫૦૫ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી વસાણી ધીરજભાઈ મોહન ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 2 ૩૯૮૩૮
૩૯૯૫૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ગોડહલ રાજેશ્ભાઈ પે્રમજી ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 5 ૩૯૮૯૦
૩૯૫૧૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી કલાર્ીયા વવનોદભાઈ ઠાકરસીભાઇ કેવર્ા વાર્ી 5 ૩૯૭૮૬
૪૨૫૧૦ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી વસોયા મણીબેન પરબત ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 2 ૩૯૮૮૯
૪૩૧૦૮ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સોમેયા લલલતા બેન્ હડરભાઇ કેવર્ા વાર્ી 1 ૩૯૮૮૮
૪૦૧૯૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચોહાણ મહને્ર્ભાઈ અમર વસહ કેવર્ા વાર્ી 7 ૩૯૮૮૭
૪૧૨૮૦ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પાટડર્યા ભરતભાઈ જયક્ષ્ન્ત કેવર્ા વાર્ી 4 ૩૯૮૮૬
૪૨૧૩૦ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મોમેડર્યન છોટલ મોહમ્મદ ઇષ્માઇલ કેવર્ા વાર્ી 7 ૩૯૮૮૫

૪૧૩૦૮ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પાતાણી રવજીભાઈ અરજણ ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 4 ૩૯૮૮૪

૩૯૮૨૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ગોરખીયા ભાવીનભાઈ અન્તરાય કેવર્ા વાર્ી 2 ૩૯૮૮૨

૪૦૦૭૬ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચાપર્ીયા કરશનભાઈ વાલાભાઇ કેવર્ા  વાર્ી 3 ૩૯૯૦૮

૪૦૧૬૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચાવર્ીયા જીતલભાઈ કરશન ભાઇ કેવર્ા વાર્ી. 4 ૩૯૯૦૯

૪૨૦૯૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મારલ સ લરેશભાઈ વાઘજી ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 5 ૩૯૯૧૭

૩૯૫૬૯ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી કામર્ીયા જગદીશભાઈ નાથાભાઇ કેવર્ા વાર્ી 3 ૩૯૯૧૮

૪૦૮૧૦ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી દેવગાણીયા લક્ષ્મણભાઈ રવજીભાઇ કેવર્ા વાર્ી - ૬ બન્ધ શેરી 5 ૩૯૯૨૦
૪૧૨૯૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પાટર્ીયા પ્રદીપભાઈ અમરાગ કેવર્ા વાર્ી - ૧૦ 4 ૩૯૯૨૨
૪૦૫૦૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા જીંદાણી રાજેશભાઈ દયાશકંર કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૪૫૨
૪૨૩૮૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા રાધનપલરા પ્રમોદભાઈ ઓધવજી ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૪૪૯
૪૦૯૯૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પપીમ અબ્બાસ અબ્બલલ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 6 ૩૯૪૪૮
૪૦૯૯૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પમાર રમીલાબેન અનવર ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૪૪૭
૪૧૯૮૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મલેક અબ્દલલભાઈ ઉમર ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૪૪૬
૪૦૩૨૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ચૌહાન વસબ્બાળ બચા ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 5 ૩૯૩૮૯
૪૦૨૪૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ચૌહાણ દલધીબેન બચલ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૪૪૫
૪૦૩૨૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ચૌહાન રમાબેન બચલ બેન કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૩૭૩
૩૯૩૪૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા અરકાણી નલર મોહમ્મદ ખાન કાદર ખાન કલ ંભાર વાર્ા 2 ૩૯૪૪૪
૪૨૯૩૮ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સહ્કાણી સલજાન ખાન નલર મોહમ્મ્દ ખાન કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૪૪૨
૪૨૯૩૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સહકાણી ઇમ્તીયાજખાન નલર મહમ્મદ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૪૩૦
૪૦૦૦૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ચલર્સમા મહને્રભાઈ મનજી ભાઇ હાથીખાના 5 ૩૯૪૪૦
૪૨૭૯૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સમા અલતાફ હબીબભાઈ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૪૫૦
૪૦૭૫૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા તાયાણી શદ્દીમભાઈ સનમ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૪૩૮
૪૦૭૫૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા તાયાણી માન બાઇ મામદ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૪૩૭
૩૯૮૧૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ગોયાણી ડહતેશભાઈ ચમન ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૪૩૬
૩૯૮૧૮ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ગોયાણી ચમનભાઈ ગોપાલજી કલ ંભાર વાર્ા 2 ૩૯૪૩૫
૪૧૨૪૮ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પરમાર હરજીભાઈ નામજી ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૪૩૪
૪૨૮૩૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સરકાર આફાજલદીન ઇમાની ભાઇ રામનાથ પરા કલ ંભાર વાર્ા 5 ૩૯૪૬૦
૩૯૪૩૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કંડર્યા દાવલદભાઈ રાસમ ભાઇ કલભાર વાર્ા 7 ૩૯૪૬૮
૩૯૪૯૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કલરેશી ગલલાબભાઈ કેરાર ભાઇ કલભાર વાર્ા 6 ૩૯૪૬૭
૪૨૧૨૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મોબા અવનિભાઈ અલારખા ભાઇ કલભાર વાર્ા 4 ૩૯૪૬૬
૪૦૩૭૦ ૧૫ હાથી ખાના જબવાણી આયલબ ખાન રાવત ખાન હાથી ખાના ૬ નો ખલણો 5 ૪૨૯૩૧
૪૨૬૭૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા શેખ ડફરોજભાઈ હામીદ ભાઇ કલભાર વાર્ા મેઇન રોર્ 3 ૩૯૪૬૪
૩૯૬૭૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ખીરા રીઝવાના ઓસમબી ભાઇ કલભાર વાર્ા મેઇન રોર્ 1 ૩૯૪૬૩
૪૨૬૪૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા શેખ આલીભાઈ મોતલેબ કલભાર વાર્ા 3 ૩૯૪૫૧

૪૧૯૧૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મલકાસચ મહમ્મદ હનીફભાઈ અબ્દલલ ભાઇ કલભાર વાર્ા 4 ૩૯૪૬૧
૪૧૯૭૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મલબાઇ મેહમલદ અલીમ ઉલલા કલભાર વાર્ા 3 ૩૯૪૭૨
૪૧૩૩૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પાલ નોબેનભાઈ મનોરંજન રામનાથ 4 ૩૯૪૫૯



૪૩૦૯૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સોનેજી તલલસીરામ ભોજરાજ હાથીખાના-૪ 5 ૩૯૪૨૦
૪૦૧૭૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ચોહાણ અજલ ુઁનવસિંહ સામત વસહ નવા કલભાર વાર્ા 3 ૩૯૪૩૯
૪૦૨૦૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ચૌટાલા મયલર વસિંહ નટવર વસિંહ નવા કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૪૦૭
૪૦૨૦૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ચોહાણ. જશવતંવસિંહ સામન વસહ નવા કલભાર વાર્ા 3 ૩૯૪૦૬
૪૦૧૭૯ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા ચોહાણ કૃષ્ણકલમાર માનવસહ ભાઇ નવા કલભાર વાર્ા 6 ૪૦૬૬૭
૪૨૮૦૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સમા રહમેતબેન ઇબ્રાહીમ ભાઇ કલ ંભારવાર્ા 1 ૩૯૪૦૪
૪૦૩૯૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા જાગાણી શશીકાતંભાઈ નવીન ચન્ર ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૪૦૨
૪૦૩૯૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા જાગાણી નવીન ચન્રભાઈ મોહન લાલ કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૪૦૧
૪૨૪૧૦ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી રાવલ સાગરભાઈ મહશે ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 3 ૩૯૮૪૦
૪૦૧૬૫ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચાવર્ીયા રેવાભાઈ ર્ાયા ભાઇ. કેવર્ા વાર્ી 3 ૩૯૮૫૫
૪૦૬૮૯ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ર્ાભી વવનોદભાઈ મોમાભાઇ કેવદા વાર્ી 4 ૩૯૮૫૬
૪૦૬૯૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ર્ાભી સન્જય્ભાઈ મોમાભાઇ કેવર્ા વાર્ી 4 ૩૯૮૫૭
૪૦૬૮૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ર્ાભી મોમભાઈ ટપલભાઇ કેવર્ા વાર્ી 2 ૩૯૮૫૮
૪૩૦૩૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી વસધ્ધપલરી કીરીટભાઈ બેચરભાઇ કેવર્ા  વાર્ી 3 ૩૯૮૫૯
૩૯૪૬૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી કથરીયા શાન્તાબેન અરજણભાઇ કેવર્ા વાર્ી 2 ૩૯૮૬૦
૪૧૧૨૮ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પરમાર ડદપકકલમાર પ્રકાશ ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 2 ૩૯૮૬૧
૪૩૨૫૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સોલન્કી હરેશભાઈ દેવજીભાઇ કેવર્ા વાર્ી 6 ૩૯૮૬૨
૪૧૦૯૮ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પરમાર ચન્રશેભાઈ પ્રકાશભાઇ કેવર્ા વાર્ી 3 ૩૯૮૬૩
૪૨૦૧૯ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મેવાર્ા ટપલભાઈ છેલાભાઇ કેવર્ા વાર્ી ૧૦ - ૨૩ નો ખલણો 6 ૩૯૮૬૪
૪૨૦૩૦ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મેવાર્ા રમેશભાઈ મારં્ણભાઇ કેવર્ા વાર્ી ૧૦ - ૨૩ નો ખલણો 4 ૩૯૮૬૫
૪૨૦૩૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મેવાર્ા લાલાભાઈ રઘલભાઇ કેવર્ા વાર્ી ૧૦ - ૨૩ નો ખલણો 5 ૩૯૮૫૨
૪૨૦૩૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મેવાર્ા વજલબેન કાળુભાઇ કેવર્ા વાર્ી નો ખલણો 3 ૩૯૮૧૪
૪૨૦૧૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મેવાર્ા અશોકભાઈ કાળુભાઇ કેવર્ા વાર્ી - ૧૦ -  ૧૧ 3 ૩૯૮૧૫
૪૨૩૧૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી રાઠોર્ રંભાબેન બટલક્ભાઇ કેવર્ા વાર્ી નો ખલણો 3 ૩૯૮૧૬
૪૨૦૬૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી માજી કાવશનાથ બાદલ નગર કેવર્ાવાડર્ 3 ૩૯૮૧૭
૪૨૦૬૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી માજી અરમનભાઈ લખલન ભાઇ કેવર્ાવાડર્-૨૨ 4 ૩૯૮૧૮
૪૨૦૬૧ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી માજી અતનલ સલભાષ ્ભાઇ કેવર્ા-૨૨ 2 ૩૯૮૧૯
૩૯૩૩૧ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી અન્ધવ શૈલેિભાઈ ધોધા ભાઇ કેવર્ા વાર્ી /૨૨ 4 ૩૯૮૨૦
૪૩૦૯૬ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સોનારીયા ચદંલભાઈ હડરભાઇ કેવર્ા વાર્ી - ૨૦ નોખલવા 4 ૩૯૮૨૧
૪૨૯૩૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સહકાણી મરતોબબેન નલર મોહમ્મદ ખાન કલ ંભાર વાર્ા 2 ૩૯૩૮૮
૪૦૩૨૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ચૌહાન કાળુભાઈ બચલ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૩૯૮
૩૯૪૪૮ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ કર્ોલીયા હરેશભાઈ પોપટભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૩૯૯૭૮
૪૦૪૭૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ જાની યોગેશભાઈ પ્રાણલાલ કોઠારીયા કોલોની 4 ૩૯૯૭૭
૩૯૪૪૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ કર્ોલીયા વાઘજીભાઈ રાણા ભાઇ કોઠારીયા 3 ૩૯૯૭૪
૪૦૩૪૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા જલજીવાર્ીયા રાજલભાઈ જીવણ લાલ કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૪૦૮
૪૦૫૮૮ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ટાકં કાતંાબેન નરશી ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૩૯૬
૪૦૫૮૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ટાકં ડકશોરભાઈ દેવજી ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૩૯૫
૪૦૬૦૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ટાકં વાલીબેન દેવજી ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૪૧૧
૩૯૮૪૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ગોરવાર્ીયા મનસલખભાઈ લવજી ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 5 ૩૯૪૧૩
૩૯૮૦૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ગારેવાળીયા નટલભાઈ લવજી ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 5 ૩૯૪૧૪
૪૧૫૧૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા બાખેર શાન્તાબેન પરસોત્તમ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૪૧૫
૪૦૮૯૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા નકલમ વવજયભાઈ ગગજી ભાઇ કલ ંભાર વાર્ી 4 ૩૯૪૦૯
૩૯૩૯૮ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ઓરા પ્રતાપભાઈ મલબલ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 5 ૩૯૪૨૧
૪૦૬૬૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ર્ાભી જ્યતંીભાઈ ભગવાન ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 6 ૩૯૪૨૨
૪૦૬૭૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ર્ાભી દેવલબેન વેલજી ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૪૨૩
૪૦૩૯૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા જાગાણી પ્રવીણભાઈ કાનજી ભાઇ કલ ંભાર વાર્ી 5 ૩૯૪૨૪
૪૨૦૬૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા માજોટીયા હમીલાબેન ઉમર ભાઇ હાથીખાના 4 ૩૯૪૨૫
૩૯૫૭૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કારબાણી આરીફ અબ્દલલ ભાઇ કલભાર વાર્ા 6 ૩૯૪૨૭
૩૯૪૨૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કટારીયા મરયીમ્ મોહમદ કલભાર વાર્ા મેઇન રોર્ 1 ૩૯૪૨૮
૪૧૯૧૮ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મલકાસમ યલનલિભાઈ અબ્દલ્ ્ભાઇ કલભાર વાર્ા 4 ૩૯૩૯૯
૩૯૫૭૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કારબાણી વનઝામભાઈ અબ્દલલ ભાઇ કલભાર વાર્ા 5 ૩૯૩૯૭
૩૯૫૭૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કારબાણી જેબલનબેન અબ્દલલ ભાઇ કલભાર વાર્ા 1 ૩૯૪૧૮
૪૧૫૯૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા બોલીયા આયશા મામદ ભાઇ કલભાર વાર્ા 1 ૩૯૩૯૦
૪૧૫૯૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા બોલીયા ખેરલનબેન ર્ાસમ ભાઇ કલભાર વાર્ા 1 ૩૯૩૯૧
૪૨૮૦૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સમા યલસ લફભાઈ હબીબ ભાઇ કલભાર વાર્ા 3 ૩૯૩૯૩
૪૧૪૮૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા બેલીમ એહમદભાઈ અલલારખા ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા મેન રૉર્ 5 ૩૯૩૯૪
૪૨૬૫૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા શેખ ઉસ્માનઅલી બલર્ાન અલી ૧ રામનાથ પરા 3 ૩૯૪૭૧
૪૦૩૯૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા જાગાણી કસ્ત લરબેન કાનજી ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૪૫૪
૪૧૧૦૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પરમાર જગદીશભાઈ રવજી ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 6 ૩૯૪૫૫
૩૯૪૯૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કલરેશી ઉમરભાઈ કેદાર ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 2 ૩૯૪૫૬
૩૯૫૦૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કલરેશી યલન લિભાઈ ઉમર ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 7 ૩૯૪૫૭
૪૨૮૦૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સમા યલસ લફભાઈ હબીબ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૪૫૮
૪૧૪૬૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા બેબીલ હવાભાઈ કરીમ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 2 ૩૯૩૬૮
૪૧૪૬૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા બબીલ હમીદભાઈ કરીમ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૩૬૯
૪૦૨૪૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ચૌહાણ જ્યોતીબેન પ્રવવણ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૩૪૭
૪૧૪૩૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા બલરા રણજીતભાઈ રાણા વસિંહ કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૩૩૭
૪૨૭૭૧ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સેદની ડહમતંભાઈ જયરામભાઇ કેવર્ાવાળી -૧૦ 4 ૩૯૯૧૫
૪૦૬૭૫ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ર્ાભી પ્રતાપભાઈ બાબલભાઇ કેવર્ાવાર્ી રોર્ નબંર-22નો ખલણો 6 ૩૯૯૧૩
૪૨૩૯૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી રામાવત ધનસલખભાઈ ગગંારામભાઇ કેવર્ાવાર્ી શેરી - ૨૨ 5 ૩૯૯૧૨
૪૨૧૯૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી રમાવત કાતંાબેન ગગંારામ કેવર્ાવાર્ી 1 ૩૯૯૧૧
૪૦૬૭૬ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ર્ાભી બળવતંભાઈ ત લલસીભાઇ કેવર્ાવાડર્ 5 ૩૯૯૧૦
૩૯૫૨૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કલવાર્ીયા સલરેશભાઈ પાચાભાઇ કેવર્ાવાર્ી-૬ 4 ૪૨૦૬૯
૪૦૧૫૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચાવડર્યા કીરીટભાઈ મોહનભાઇ કેવર્ાવાર્ી-૬ 3 ૪૨૦૬૮
૩૯૪૨૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ કંર્ોલીય ધનજીભાઈ વાઘજીભાઇ કોઠાડરયા કલોની 4 ૩૯૯૭૫



૪૦૩૩૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ કંર્ોલીયા ચનં્રશેભાઈ વાઘજીભાઇ કોઠાડરયા કલોની 4 ૩૯૯૭૯
૪૦૮૨૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી દેવપલતર સલરેશભાઈ જયવંતભાઇ લ્રૂ્ી વાકંણીના છેવાર્ે 3 ૪૨૦૬૭
૪૦૮૨૧ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી દેવપલતર ડદનેશભાઈ જયવંતભાઇ કેવર્ાવાળી 5 ૩૯૮૭૩
૪૨૯૨૫ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સરસીયા મોહનભાઈ ટીકાભાઇ કેવર્ાવાળી 2 ૩૯૮૭૪
૪૨૯૨૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સરસીયા ભરતભાઈ મોહનભાઇ કેવર્ાવાળી 2 ૩૯૮૭૫
૪૨૦૨૫ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મેવાર્ા મનલભાઈ લક્ષ્મણભાઇ કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૮૭૬
૪૨૦૮૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મારલ ઘનશ્યામભાઈ હરીભાઇ કેવર્ાવાળી 2 ૩૯૮૭૭
૪૨૦૮૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મારલ નલીનચરં હરીભાઇ કેવર્ાવાળી 3 ૩૯૮૭૮
૪૨૦૮૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મારૂ અશોકભાઈ હડરલાલ કેવર્ાવાર્ી 3 ૩૯૮૭૯
૪૦૨૭૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચૌહાણ ભીખલભાઈ રવજીભાઇ કેવર્ાવાળી 3 ૩૯૮૯૫
૪૦૬૮૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ર્ાભી રાજેશભાઈ બાબલ ભાઇ કેવર્ા વાર્ી 5 ૩૯૮૮૧
૪૦૨૨૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચૌહાણ કીરીટભાઈ ગીરધનભાઇ કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૮૬૮
૪૧૫૨૮ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી બાર્ો જયદેવભાઈ હરીભાઇ કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૮૮૩
૪૨૫૬૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા વાઘાણી રઘલરામ ભીખારામ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૩૬૭
૩૯૩૯૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ઓટા ભલપતભાઈ સીદી ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૩૭૯
૪૦૮૮૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા નકલમ ગૌરીબેન ગગજી ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૩૮૦
૪૨૫૬૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા વાઘાણી કાતંાબેન ભીખા રામ કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૩૮૧
૩૯૪૦૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કક્કર્ સગંીતાબેન મનસલખલાલ કલ ંભાર વાર્ા 2 ૩૯૩૮૨
૪૦૬૯૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ર્ાભી સજંયભાઈ દેવજી ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 3 ૩૯૩૮૩
૪૦૩૯૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા જાગાણી કસ્ત લરબેન કાનજી ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 1 ૩૯૩૮૪
૩૯૫૧૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કલાર્ીયા મહમદભાઈ અબલ ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 5 ૩૯૩૮૫
૪૧૪૩૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા બરા રાણ વસિંહ સલટા ભાઇ કલ ંભાર વાર્ા 2 ૩૯૩૮૬
૪૧૪૩૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા બરા સામતંભાઈ રાણા વસિંહ કલ ંભાર વાર્ા 4 ૩૯૩૫૫
૪૦૯૪૫ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પટેલ શકંરભાઈ જીતલભાઇ કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૮૯૨
૪૨૦૩૬ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મેવાર્ા સજંયભાઈ ભરતભાઇ કેવર્ાવાળી 2 ૩૯૮૯૩
૪૦૯૪૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પટેલ રાજલભાઈ મીઠલભાઇ કેવર્ાવાળી 1 ૩૯૮૯૪
૪૦૯૩૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પટેલ નહરેલભાઈ મગનીરામ કેવર્ાવાળી 1 ૩૯૮૮૦
૪૨૭૪૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી શીતપલરા ખલશાલભાઈ જેઠાભાઇ કેવર્ાવાળી 2 ૩૯૭૮૪
૪૨૭૪૫ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી શીતપલરા જીગ્નેશભાઈ જેઠાભાઇ કેવર્ાવાળી 2 ૩૯૭૨૬
૪૨૭૩૬ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી શાતા વનમડળાબેન નાથાભાઇ કેવર્ાવાળી 5 ૩૯૭૨૭
૪૨૭૩૫ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી શાતા કમલેિભાઈ નાથાભાઇ કેવર્ાવાળી 2 ૩૯૭૨૮
૪૩૨૯૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ડહર્ોચા વનતેિભાઈ ભીખાભાઇ કેવર્ાવાર્ી 3 ૩૯૭૨૯
૪૦૫૫૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ઝાપર્ા મોતીભાઈ વસરામભાઇ કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૭૩૦
૪૦૫૫૮ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ઝાપર્ા વસરામભાઈ વીરાભાઇ કેવર્ાવાળી 2 ૩૯૭૩૧
૪૧૩૨૧ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પારેખ પ્રવવણભાઈ ગાડલભાઇ કેવર્ાવાળી ન-ં૬ 3 ૩૯૭૩૨
૪૧૯૪૧ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મજેડઠયા રમેશભાઈ ભીખાભાઇ કેવર્ાવાળી 2 ૩૯૭૩૩
૪૦૩૨૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચૌહાણ હરેશભાઈ રમેશભાઇ કેવર્ાવાળી 3 ૩૯૭૩૫
૪૨૪૪૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી લાઠીગરા ભાવેશભાઈ અમ્રલતલાલ કેવર્ાવાર્ી 4 ૩૯૭૩૬
૪૦૧૬૮ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી લચખલીયા વવનોદભાઈ કરશનભાઇ કેવર્ાવાળી 5 ૩૯૭૩૭
૪૦૩૦૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચૌહાણ રમેશભાઈ રવજીભાઇ કેવર્ાવાળી 3 ૩૯૭૯૭
૪૨૦૭૧ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી માર્ેલલયા ભોગીલાલ દયાજી કેવર્ાવાળી 5 ૩૯૭૮૩
૪૩૦૧૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સારેડઠયા પ્રવવણભાઈ ગોવરધનભાઇ કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૭૯૯
૪૦૦૪૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચલબંકીયા ચદંલભાઈ લક્ષ્મણભાઇ કેવર્ાવાળી 6 ૩૯૮૦૦
૪૧૨૮૬ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પાટર્ીયા ચમનલાલ ગીરધનલાલ કેવર્ાવાળી 3 ૩૯૮૦૧
૪૨૦૭૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મારં્લીયા વનતીનભાઈ દામોદરભાઇ કેવર્ાવાળી 1 ૩૯૮૦૨
૪૦૯૧૦ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી નાગલા વવપલલભાઈ મનલભાઇ કેવર્ાવાળી 3 ૩૯૮૦૩
૪૩૧૦૫ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સોમૈયા ભારતીબેન ધીરજલાલ કેવર્ાવાળી 3 ૩૯૮૦૪
૪૧૧૩૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પરમાર દીવ્યેશભાઈ લાલજીભાઇ કેવર્ાવાળી 2 ૩૯૮૦૫
૪૩૦૧૮ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સારેડઠયા શારદાબેન ગોવરધન ભાઇ કેવર્ાવાળી 1 ૩૯૮૦૬
૪૦૦૩૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચલર્ાસમા જશલભાઈ વશરામભાઇ કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૮૦૭
૪૧૨૪૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પરમાર સજંયભાઈ ડકશોરવસહ કેવર્ાવાડર્ 3 ૩૯૯૧૪
૪૨૬૧૦ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી વાસીયા બાબલલાલ હમીરભાઇ કેવર્ાવાડર્ 5 ૩૯૮૨૪
૪૦૪૦૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી જાર્ેજા કેશવવસિંહ રાયવસિંગભાઇ કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૮૩૯

૩૯૬૩૫ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ખલગંલા લાખાભાઇ અજલ ડનભાઇ કેવર્ાવાળી 2 ૩૯૯૦૧

૪૦૪૧૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી જાર્ેજા દશરથભાઈ પોપટભાઇ કેવર્ાવાળી 3 ૩૯૮૭૧
૪૦૪૨૦ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી જાર્ેજા બળવતંવસિંહ ભગતવસહ કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૮૭૨
૪૦૪૩૧ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી જાર્ેજા હરપાલવસિંહ ભીખલભાઇ કેવર્ાવાળી 3 ૩૯૮૬૯

૪૧૯૪૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મજી વવિનાથ બાદલ કેવર્ાવાળી 3 ૩૯૭૮૦
૪૧૪૭૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી બ્રાભોલીયા મગનભાઈ ચનાભાઇ કેવર્ા વાર્ી 2 ૩૯૭૭૯
૪૦૪૨૧ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી જાર્ેજા બળવતંવસિંહ ભગવતં વસહ કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૭૭૬
૩૯૭૮૯ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ગ્રાલા પ્રતાપવસિંહ નવલવસહ કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૭૭૫
૩૯૭૮૮ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ગ્રાલા નવલવસહ્ આણન્દવસહ કેવર્ાવાળી 6 ૩૯૭૭૪
૪૧૯૭૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મૈયર્ મનોજભાઈ બટલકભાઇ કેવર્ાવાળી 3 ૩૯૭૭૩
૩૯૮૬૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ગોસ્વામી ઇન્રપરી હીરાપરી કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૭૭૨
૪૦૯૦૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી નાગલા મધલબેન શાવંતભાઇ કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૭૭૧
૩૯૮૭૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ગોસ્વામી ભરતપરી ડહરાપડર કેવર્ાવાળી 6 ૩૯૭૭૦
૪૨૯૯૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સાઠડરયા નટલભાઈ ગણેશભાઇ કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૭૫૪

૪૧૧૫૫ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પરમાર પધમાબેન જયેવતભાઇ કેવર્ાવાળી 2 ૩૯૭૬૮
૪૧૩૩૯ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી વપઠડર્યા ભલપેન્રભાઈ નાથાલાલ કેવર્ાવાડર્ 3 ૩૯૭૮૨
૪૨૨૦૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી રાજદેવ શાવંતલાલ વધરજલાલ કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૭૬૬

૪૨૦૩૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મેવાર્ા શામતંભાઈ મારં્ણભાઈ કેવર્ાવાળી - ૧૦ 4 ૩૯૭૬૫



૪૨૦૧૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મેવાર્ા ખેગરભાઈ ઘેલાભાઇ કેવર્ાવાળી 2 ૩૯૭૬૪
૪૨૦૨૦ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મેવાર્ા બાબલભાઈ ખેંગારભાઇ કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૭૬૩
૪૦૬૭૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ર્ાભી બાબલભાઈ ત લલસીભાઇ કેવર્ાવાળી-૨૨ 3 ૩૯૭૬૨
૪૦૧૭૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચોટલલયા પ્રવવણભાઈ હડરલાલ કેવર્ાવાળી - ૨૨ 4 ૩૯૭૬૧
૪૨૬૦૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી વાળા પ્રકાશભાઈ કાનજીભાઇ કેવર્ાવાર્ી-૨ 3 ૩૯૭૬૦
૪૨૬૦૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી વાળા કાતંીલાલ વસરામભાઇ કેવર્ાવાર્ી-૨ 4 ૩૯૭૫૯
૪૩૦૬૫ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સીઘવ દીપકભાઈ ભગાભાઇ કેવર્ાવાર્ી-૨૨ 4 ૩૯૭૫૭
૪૨૧૯૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી રરકાર સયહલ નજૂરલન ૨/૨૨ કેવર્ાવાર્ી 3 ૩૯૭૫૫
૪૦૮૫૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી દોલીઇ શલકંલમાર સનાતન કેવર્ાવાર્ી 3 ૩૯૭૯૬
૪૨૦૨૯ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મેવાર્ા રતાભાઈ લક્સમણ ભાઇ કેવર્ા વાડર્ 5 ૩૯૭૯૮
૪૨૦૨૬ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મેવાર્ા મહશેભાઈ ખેંગારભાઇ કેવળા વાર્ી 4 ૩૯૭૬૯
૪૨૫૩૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી વાઘેલા ગલણવતંભાઈ કાનજીભાઇ કેવર્ાવાર્ી-૨/૨૨ 2 ૩૯૮૧૦
૪૨૩૯૧ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ રામા જરીનાબેન સલલેમાનભાઇ કોઠાડરયા કોલોવન 3 ૪૦૦૪૧
૪૨૭૪૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ શોવરનયા પરેશભાઈ ધીરલભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૧૨૬
૪૨૦૧૩ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ મેવર્ા મલકેશભાઈ જગડદશભાઇ કોઠાડરયાકોલોંવન 6 ૪૦૧૨૭
૪૦૬૨૮ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ટોલળયા ભીખાભાઈ જીવાભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૧૨૮
૪૦૬૧૧ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ટાવેયા કરશનભાઈ ભીખાભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૧૨૯
૪૨૪૦૧ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ રાવેમધેવા ડહરાભાઈ જગતભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૧૩૦
૪૦૦૪૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ચાચેશીયા મલકેશભાઈ ધીરલભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 6 ૪૦૧૩૧
૪૦૧૬૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ચાવેશીયા ધીરલભાઈ કેશલભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 6 ૪૦૧૩૨
૪૦૧૬૬ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ચાવેશીયા ડકશોરભાઈ કેશલભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 6 ૪૦૧૩૩
૪૦૫૬૩ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ઝાલા છત્રપાલવસિંહ સજલભા કોઠાડરયા કલોની 4 ૪૦૧૩૪
૪૦૫૬૪ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ઝાલા પ્રતાપવસિંહ સજલભા કોઠાડરયા કલોની 3 ૪૦૧૩૫
૪૧૯૪૦ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મજેડઠયા ભરતભાઈ રમેશભાઇ કેવર્ાવાળી 2 ૩૯૮૧૨
૪૨૪૯૬ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી વરલ મનોજભાઈ જીવણભાઇ કેવર્ાવાળી 3 ૩૯૭૯૫
૪૩૦૦૫ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સાનેપાલ રાજેશભાઈ શકંરભાઇ કેવર્ાવાળી 3 ૩૯૭૯૪
૪૨૪૪૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી લાઠીગરા ડકરીટભાઈ અમ્રલતલાલ કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૭૯૩
૪૨૪૯૮ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી વરલ રાજેશભાઈ સલખાભાઇ કેવર્ાવાળી 8 ૩૯૭૯૨
૪૧૨૧૬ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પરમાર રણજીતભાઈ લાવનજીભાઇ કેવર્ાવાળી 5 ૩૯૭૯૧
૪૨૫૦૧ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી વરલ ડહતેશભાઈ સલખાભાઇ કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૭૯૦
૪૧૮૩૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મકવાણા પરિોતમભાઈ ર્ાયાભાઇ કેવર્ાવાળી 2 ૩૯૭૮૯
૪૨૧૦૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મીતા મહશેકલમાર ભાયશકંર કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૭૮૮
૪૨૨૯૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી રાઠોર્ ભીખલભાઈ વેલજીભાઇ કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૭૮૭
૩૯૯૦૧ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ગોહલે જગદીશભાઈ આણન્દજી કેવર્ાવાળી 3 ૩૯૭૮૫
૪૨૩૬૮ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી રાણપરા પ્રવવણભાઈ દયાલજી કેવર્ાવાળી 2 ૩૯૭૬૭
૪૨૯૪૯ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સાકેરીયા ગોપાલભાઈ બચલભાઇ કેવર્ાવાળી 3 ૩૯૮૧૧
૪૧૦૯૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પરમાર ગોવવિંદભાઈ રણછોર્ભાઇ કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૭૨૩
૪૩૦૯૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સોનારા ભીખલભાઈ ભગવાનભાઇ કેવર્ાવાળી 2 ૩૯૭૨૨
૪૩૦૯૫ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સોનારા શૈલેિભાઈ ભીખલભાઇ કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૭૨૧
૪૩૦૯૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સોનારા ચનં્રશેભાઈ ભીખલભાઇ કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૭૨૦
૪૦૭૮૧ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી દંગી સોમચન્દ નટવરલાલ કેવર્ાવાળી 3 ૩૯૭૧૯
૪૦૭૮૦ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી દંગી જીતેન્રભાઈ એસ કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૭૧૮
૩૯૫૨૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી કવા હરેશકલમાર શાવંતલાલ કેવર્ાવાળી 3 ૩૯૭૦૮
૪૦૭૦૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ર્ોડર્યા જયસલખલાલ વ્રજલાલ કેવર્ાવાળી 2 ૩૯૭૧૬
૩૯૫૨૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી કવા હરીકૃષ્ણ હડરશકલમાર કેવર્ાવાળી 2 ૩૯૭૨૪
૪૦૦૧૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચલર્ાસમા દામજીભાઈ વશરામભાઇ કેવર્ાવાર્ી 3 ૩૯૭૧૪
૪૧૧૧૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પરમાર જયસલખભાઈ કેશવભાઇ કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૭૧૩
૪૦૪૧૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી જાર્ેજા દક્ષાબા નરેન્રવસહ કેવર્ાવાળી 3 ૩૯૭૧૨

૪૦૯૨૬ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી નીમાવલ મનસલખલાલ વવઠ્ઠલદાસ કેવર્ાવાડર્ 2 ૩૯૭૦૭
૪૦૯૨૫ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી નીમાવલ અજયભાઈ મનસલખભાઇ કેવર્ાવાળી 4 ૩૯૭૦૦
૪૨૭૫૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સચંાણીયા શૈલેિભાઈ વ્રજલાલ કેવર્ાવાળી 5 ૩૯૭૦૪
૪૨૨૧૦ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી રાજપોટ ધનસલખભાઈ બાબલલાલ કેવર્ાવાળી 2 ૩૯૭૦૬

૪૨૩૮૬ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી રાધવાણી પરેશભાઈ બાબલભાઇ કેવર્ાવાળી-૨૨ 2 ૩૯૭૦૫
૪૩૦૧૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સામૈયા ડકતીબેન ભરતભાઇ કેવર્ાવાળી-૨ 1 ૩૯૭૦૯
૪૩૧૦૬ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સોમૈયા રમીલાબેન રવતલાલ કેવર્ાવાળી - ૨૨ 1 ૩૯૭૧૫

૪૦૧૬૦ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચાવડર્યા સજંયભાઈ મોહનભાઇ કેવર્ાવાળી 5 ૩૯૭૪૦

૪૧૦૩૦ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પ્રજાપવત રમેશભાઈ રામશરન કેવર્ાવાળી - ૨૨ 6 ૩૯૭૫૨
૪૧૦૦૬ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પ્રજાપવત ગલટાલીભાઈ ભીલસીંગ કેવર્ાવાળી -૭ 4 ૩૯૭૫૧

૪૧૫૯૬ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી બોળા
મલન્નાભાઈ ( 

જયદેવ) હડરભાઇ કેવળા વાળી 4 ૩૯૭૩૮

૪૧૫૯૫ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી બોળા વત્રલોકભાઈ હડરભાઇ કેવર્ાવાડર્ 2 ૩૯૭૫૦
૪૦૭૦૯ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ર્ોડર્યા મનસલખભાઈ લાલજીભાઇ કેવવર્ા વાળી-૨૨ 4 ૩૯૭૧૭

૪૨૦૨૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મેવાર્ા ભલપતભાઈ ખેંગારભાઇ કેવર્ાવાડર્ - ૧૦ 6 ૩૯૭૪૯
૪૧૩૬૯ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પીરોર્ા સવીતાબેન ભગવાન ભાઇ કેવર્ાવાર્ી - ૨૨ 2 ૩૯૭૪૬
૪૧૨૬૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પરોર્ા જ્યતંીભાઈ ભગવાન ભાઇ કેવર્ાવાર્ી - ૨૨ 5 ૩૯૭૪૫
૪૧૨૬૫ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પરોર્ા સવવતાબેન ભગવાન ભાઇ કેવર્ાવાર્ી - ૨૨ 2 ૩૯૭૪૪
૪૨૦૫૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મહતેા લક્ષ્મણભાઇ નરવસિંહ ભાઇ કેવર્ાવાર્ી - ૬ - ૨૧ 3 ૩૯૭૪૧
૪૨૦૮૬ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મારલં નરોત્તમભાઈ ટપલભાઇ કેવર્ાવાર્ી-૧૦ 3 ૩૯૭૨૫
૩૯૫૫૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કાચા ભરતભાઈ ઠાકોર વસિંહ કેવર્ાવાર્ી ૬-૨૨ 5 ૪૨૦૬૬
૪૦૫૬૨ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ઝાલા કનકવસિંહ પ્રતાપવસહ કોઠાડરયા કલોની 3 ૪૦૧૩૬



૪૦૯૮૪ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પૈર્ા પ્રવવણભાઈ લાલજીભાઇ કોઠાડરયા કલોની 6 ૪૦૧૫૨
૪૦૨૬૮ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ચૌહાણ બાબલભાઈ માવજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોવન 7 ૪૦૧૩૮
૪૦૨૪૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચૌહાણ જશલબેન સલરેશભાઇ કોઠાડરયા કોલોવન 1 ૪૦૮૮૦
૪૧૦૮૨ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પરમાર કાકલભા માધવવસહ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૧૨૪
૪૨૯૯૧ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સાગંબા ગોધડનભાઈ મલરાભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૧૩૯
૪૨૧૯૧ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ રમેગબા સજંયભાઈ ગોધડનભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૧૪૦
૪૦૨૬૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ચૌહાણ બાબલભાઈ જીવાભાઇ કોઠાડરયા કલોની 2 ૪૦૧૪૧
૪૦૨૫૩ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ચૌહાણ નરેન્રભાઈ બાબલભાઇ કોઠાડરયા કલોની 4 ૪૦૧૪૨
૪૦૨૮૩ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ચૌહાણ મનોજભાઈ બાબલભાઇ કોઠાડરયા કલોની 5 ૪૦૧૪૩
૪૨૦૭૨ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ગોંર્લીયા ગલણવતંભાઈ વવિલભાઇ કોઠાડરયા કલોની 3 ૪૦૧૪૪
૩૯૮૧૫ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ગોર્લીયા મહશેભાઈ વવિલભાઇ કોઠાડરયા કલોની 5 ૪૦૧૪૫
૩૯૮૧૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ગોર્લીયા રાજેશભાઈ વવિલભાઇ કોઠાડરયા કલોની 3 ૪૦૧૪૬
૩૯૮૧૪ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ગોર્લીયા નીલેશભાઈ વવિલભાઇ કોઠાડરયા કલોની 2 ૪૦૧૪૭
૪૨૯૨૮ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સવૈયા બચલભાઈ જીવાભાઇ કોઠાડરયા કલોની 2 ૪૦૧૪૮
૪૨૯૨૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સરવૈયા ભલપતભાઇ બચલભાઇ કોઠાડરયા કલોની 4 ૪૦૧૪૯
૪૨૪૬૮ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ લીંબાસીયા ર્ાહ્યાભાઈ હરજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૧૫૦
૪૨૪૬૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ લીબાવસયા મનસલખભાઈ ર્ાહ્યાભાઇ કોઠાડરયાવાડર્ કોલોવન 5 ૪૦૧૫૧
૪૧૮૦૧ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ મકવાણા ડદનેશભાઈ ધીરલભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૧૧૦
૪૧૭૫૬ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ મકવાણા અશોકભાઈ ધીરૂભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૧૦૮
૪૨૧૧૪ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ મીંરા મોહમદ યલસલફઅલી કોઠાડરયા કોલોની 5 ૪૦૧૩૭
૪૨૪૪૮ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ લાબંા પે્રમીલાબેન બચલભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૦૯૭
૪૨૪૪૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ લાબંા સજંયભાઈ બચલભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૯૮
૪૩૧૩૫ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સોલકંી ગગજીભાઈ રણમલભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૦૯૯
૪૩૧૮૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સોલકંી પ્રતાપભાઈ ગગજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૧૦૦
૪૩૧૩૧ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સોલકંી ડકશોરભાઈ ગગજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૪૦૧૦૧
૪૨૭૪૨ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ વશશાગંીયા અવિનભાઈ ભીખલભાઇ વાલણયા વાર્ી 4 ૪૦૧૦૨
૪૨૮૭૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સરવૈયા અમરવસિંહ ભીખલભા કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૧૦૩
૪૨૮૯૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સરવૈયા નટવરવસિંહ અમરવસહ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૧૦૪
૪૨૮૯૬ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સરવૈયા પલથ્વીવસિંહ અમરવસહ કોઠાડરયા કોલોની 5 ૪૦૧૦૫
૩૯૪૦૪ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ કલકર્ હનીફભાઈ ઇશાફભાઇ કોઠાડરયા કલોની 3 ૪૦૧૦૬
૪૨૨૮૩ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ રાઠોર્ ભલપેન્રભાઈ નકાભાઇ કોઠાડરયા કલોની 3 ૪૦૧૦૭
૪૧૯૪૫ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ મઝવાર્ીયા બાબલભાઈ મેરામભાઇ કોઠાડરયા કલોની 4 ૪૦૧૨૩
૪૦૪૦૫ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ જાર્ેજા ગભંીરવસિંહ દાનલભા કોઠાડરયા કોલોની 5 ૪૦૧૦૯
૪૦૪૦૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ જાર્ેજા જયેન્રવસિંહ દાનલભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૯૫
૪૦૧૩૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ચાવર્ા રાજલભાઈ ગોઠળભાઇ કોઠાડરયા કોલોવન 5 ૪૦૧૧૩
૪૧૮૭૧ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ મકવાણા રવજીભાઈ બચલભંાઇ 5 ૪૦૧૧૪
૪૧૯૭૨ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ મૈની સજંયભાઈ નીવાસભાઇ કોઠાડરયા કલોની 3 ૪૦૧૧૫
૪૧૯૭૧ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ મૈની અજય વનવાસભાઇ કોઠાડરયા કલોની 2 ૪૦૧૧૬
૪૨૧૧૧ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ મીંરા ઇમરાન યલસલફઅલી કોઠાડરયા કોલોની 3 ૪૦૧૧૭
૪૧૩૮૧ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પોડરયા ભરતભાઈ વ્રજલાલ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૧૧૮
૪૧૩૩૬ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પારીયા વ્રજલાલ હડરલાલ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૧૧૯
૪૧૨૩૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પરમાર વવનોદભાઈ જેઠાભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 5 ૪૦૧૨૦
૪૧૧૭૬ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પરમાર બટલકભાઈ જેઠાભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૪૦૧૨૧
૪૧૧૭૮ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પરમાર લબવપનભાઈ જેઠાભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 5 ૪૦૧૨૨
૪૧૧૨૩ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પરમાર ડર્મ્પલબેન પ્રફુલલભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૪૦૦૯૬
૪૧૧૫૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પરમાર પ્રતાપભાઈ રમણીકભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૪૦૧૭૪
૪૦૫૨૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ જોશી ભરતભાઈ કેશવલાલ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૨૦૬
૪૦૪૨૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ જાર્ેજા રણજીતવસિંહ તેજલભા કોઠાડરયા કોલોની 7 ૪૦૧૯૮
૪૦૮૭૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ધોરી મલકેશભાઈ ભવાનભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૧૯૯
૪૦૬૫૨ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ર્ાગંર અજલ ડનભાઈ રામાભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 5 ૪૦૨૦૦
૪૦૫૪૫ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ જોિી પ્રવવણભાઈ વશવલાલભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૨૦૨
૩૯૩૭૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ આસવકંર પઢંડરભાઈ સખારામ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૨૦૪
૪૧૩૧૮ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પારેખ ડદપકભાઈ મોહનભાઇ કેવર્ાવાર્ી મૈનરોર્ 4 ૩૯૮૯૬
૪૨૩૪૪ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ રાઠોર્ સજંયભાઈ નઠલભાઇ ૧૨૬ 4 ૪૦૧૯૫
૩૯૫૩૪ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ કેશલવર સાદલવરભાઈ ભવીનભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૪૦૧૮૪
૩૯૫૬૫ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ કાનાબાર વલલભદાસ મનસલખભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૪૦૧૮૫
૪૨૪૪૬ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ લાર્વા પરેશભાઈ ભીખલભાઇ કોઠાડરયા 4 ૪૦૧૮૬
૪૨૩૯૩ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ રામાવત નટવરલાલ નન્દલાલ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૧૮૭
૪૨૩૯૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ રામધન વવજયભાઈ નટવરલાલ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૧૮૮
૪૨૫૪૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ વાઘેલા રણજીતભાઈ ભીમજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૧૮૯
૪૧૨૭૧ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પ્લાસીનો લીલાબહને લોરેંસ કોઠાડરયા કોલોની 1 ૪૦૧૯૦
૪૧૨૭૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પ્લાસીનો રોનાલ લોરેંસ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૧૯૧
૪૧૨૬૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પ્લાસીનો જેમ્સ લોરેંસ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૪૦૧૯૨
૪૧૧૬૫ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પરમાર પ્રવવણભાઈ હડરભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૪૦૧૯૩
૩૯૫૯૬ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ કાલલયા વવજયભાઈ સલખાભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૪૦૨૦૧
૩૯૫૩૮ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ કેસલર રમેશભાઈ સાહલવભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૧૯૪
૪૦૫૦૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ જારીયા મલકેશભાઈ જેશલભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 5 ૪૦૧૮૧
૪૧૫૧૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ બસા બટલકભાઈ રામજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 6 ૪૦૨૦૩
૪૦૯૪૨ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પટેલ રમેશભાઈ યોગાજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૨૦૮
૩૯૯૨૪ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ગોહલે લાભલબેન મનસલખભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૨૦૭

૩૯૮૯૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોહલે કનલભાઈ સરોજબેન કનલભાઇ કોઠાડરયા કોલાવન 4 ૪૦૮૭૩
૪૧૨૩૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર રોડહત કલમાર અમરસગ કોઠાડરયા કોલાવન 2 ૪૦૮૬૯
૪૦૨૫૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચૌહાણ નલલનભાઈ જયવસગભાઇ કોઠાડરયા કોલાવન 3 ૪૦૮૭૦
૪૦૨૫૧ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ચૌહાણ ધીરલભાઈ માવજીભાઇ કોઠાડરયા કલોની 4 ૪૦૧૯૭



૪૦૬૦૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ટાઠં વનલેશભાઈ રણછોર્ભાઇ કોઠાડરયા કલોની ધમડભાડકન 4 ૪૦૧૬૫
૪૦૬૧૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ટાઠં રણછોર્ભાઈ લાલજીભાઇ કોઠાડરયા કલોની 3 ૪૦૧૫૪

૪૦૬૦૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ટાઠં કાશીબેન લાલજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 1 ૪૦૧૫૫
૪૩૧૭૫ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સોલકંી નરવસિંહભાઈ સામજીભાઇ કોઠાડરયા કલોની 5 ૪૦૧૫૬
૪૩૧૧૪ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સોલડંક જગદીશભાઈ વાલજીભાઇ કોઠાડરયા કલોની 2 ૪૦૧૫૭
૪૧૬૧૪ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ભિ જયેશભાઈ ડદનેશભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૧૫૮
૩૯૯૦૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ગોહલે નરેન્રભાઈ નરવસહ્ભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૧૫૯
૪૨૯૦૫ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સરવૈયા રજનીકાતં નરવસહભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૧૬૦

૪૦૩૧૧ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ચૌહાણ લક્ષ્મીબેન ગોપાલભાઇ કોઠાડરયા કલોની 2 ૪૦૧૬૧
૩૯૩૫૬ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ આર્ેસરા અવનલભાઈ મગનભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૧૬૨
૪૦૫૦૫ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ જજિંજલવડર્યા શરદભાઈ દલલડભજી ભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 5 ૪૦૧૬૩
૪૨૪૯૨ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ વ્યાસ હિડદભાઈ લચમનલાલ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૧૬૪
૪૨૪૮૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ વ્યાસ નવીનભાઈ ચીમનલાલ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૧૮૦
૩૯૫૩૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ કેસડરયા ખીમરાજભાઈ અમરાભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૧૬૮
૪૧૨૭૮ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પાટડર્યા નાનજીભાઈ કાળાભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૧૭૨
૪૦૪૧૧ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ જાર્ેજા જીતેન્રવસિંહ જયરાજવસહ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૦૪૩
૪૧૫૭૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ બોર્ા મહશેભાઈ ભગવાનજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૧૬૭
૪૨૫૪૮ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ વાઘેલા રૂપેશભાઈ રણજીનભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૪૦૧૭૫
૪૨૫૫૧ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ વાઘેલા લાલજીભાઈ ભીમજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 1 ૪૦૧૭૬
૪૦૩૩૪ ૧૫ હસનવાર્ી - ૩ સાવતં હડરશકલમાર ત લકારામ હમનવાર્ી 2 ૪૦૧૭૭
૩૯૬૪૨ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ખેર માવજીભાઈ જાદવભાઇ કોઠાડરયાકોલોવન 2 ૪૦૧૭૮
૪૨૫૨૮ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ વાઘેલા કરશનભાઈ ઠાકરભાઇ કોઠાડરયાકોલોવન 3 ૪૦૧૭૯
૩૯૬૩૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ખેર ડદનેશભાઈ માવજીભાઇ કોઠાડરયાકોલોવન 5 ૪૦૧૨૫
૪૧૬૧૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ખેર બળવતંભાઈ માવજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 5 ૩૯૯૯૨
૪૨૭૩૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ િાિા જીનેશભાઈ મોરારજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૪૦૦૦૯
૪૨૭૩૧ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ િાિા મોરારજીભાઈ ઝવેરચદં કોઠાડરયા કોલોની 3 ૪૦૦૧૦
૪૦૪૧૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ જાર્ેજા જયરાજવસિંહ જીવલભા કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૦૧૧
૪૩૦૮૨ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સોઢા ચનં્રશેભાઈ દેવજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૧૨
૪૦૯૩૪ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પટેલ અંબાલાલ યોગાજી કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૦૧૫
૪૦૯૩૫ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પટેલ ખીમાજીભાઈ યોગાજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૦૧૬
૩૯૬૩૩ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ખખર અશોકભાઈ સવજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૧૭
૩૯૬૩૪ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ખખર સવજીભાઈ કલ ંવરજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૦૧૮
૪૦૯૩૨ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પલજારા મજંલલાબેન શશીકાતંભાઇ કોઠાડરયા કોલોંની 1 ૪૦૦૧૯
૪૧૧૯૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પરમાર લભમજીભાઈ હડરભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૨૦
૪૩૧૧૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સોલડંક પે્રમજીભાઈ આમજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૦૩૬
૩૯૫૫૩ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ કાચંા નવનીતભાઈ જગજીવનભાઇ કોઠાડરયા કલોની 5 ૪૦૦૨૨
૪૨૪૭૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ વર્ગામા ચનં્રશેભાઈ ડહમતં્ભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 5 ૪૦૦૦૮
૪૦૪૦૮ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ જાર્ેજા ચપંાબા દાનલભા કોઠાડરયા કલોની 4 ૪૦૦૨૪

૪૩૧૯૪ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સોલકંી બળવતંવસિંહ જેઠીવસહ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૨૫

૪૧૧૬૬ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પરમાર પરેશભાઈ હસંરાજભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૨૬
૪૦૨૬૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ચૌહાણ બાબલલાલ ચલનીલાલ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૪૦૦૨૭
૪૦૭૪૪ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ વત્રવેદી પ્રતાપભાઈ વવિનાથ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૪૦૦૨૮
૪૧૨૦૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પરમાર મજંલલાબેન હરજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 5 ૪૦૦૨૯
૩૯૯૦૨ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ગોહલે જસવતંીબેન શાતંીલાલ કોઠાડરયા કોલોની 1 ૪૦૦૩૦

૩૯૬૫૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ખવૂા આશાબેન દોલતરામ કોઠડરયા કલોની 2 ૪૦૦૩૧
૩૯૬૫૧ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ખલવા ચદંલભાઈ દોલતરામ કોઠાડરયા કોલોની 5 ૪૦૦૩૨
૩૯૬૫૨ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ખલવા મળૂચદંભાઈ દોલતરામ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૩૩

૪૦૩૩૩ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ છાટંબાર લગરધારીભાઈ ભગર્ોમલ કોઠાડરયા કલોની 3 ૪૦૦૩૪

૪૩૧૨૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સોલકંી ઇન્ન્દરાબેન જેઠીસીંગભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 1 ૩૯૯૯૪
૩૯૫૪૪ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ કાકાણી ગોબરભાઈ ભાયાભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૦૨૩
૩૯૫૪૫ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ કાકાણી લબવપનભાઈ ગોબરભાઇ કોઠાડરયાકોલોની 4 ૪૦૦૨૧
૪૧૨૯૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પાટર્ીયા ધમેશભાઈ નાનજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૩૯૯૮૧
૪૦૮૯૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ નાગર અરવવિંદભાઈ ડહમતંભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 5 ૩૯૯૮૩
૩૯૯૨૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ગોહલે ડહતેશભાઈ વવજયવસહ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૩૯૯૮૪
૩૯૮૯૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ગોહલે ડકશોરભાઈ વવજયવસહ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૩૯૯૮૫
૩૯૪૫૨ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ કથે્રચા કાતંાબેન પ્રભલદાસ કોઠાડરયા કોલોની 1 ૩૯૯૮૭
૩૯૮૯૬ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ગોહલે ડકશોરભાઈ ભીખલભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૩૯૯૮૮
૩૯૯૨૩ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ગોહલે લલલતાબેન ભીખલભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 1 ૩૯૯૮૯
૪૧૦૮૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર ડકરણભાઈ લક્ષ્મણભાઇ બજરંગ વાર્ી સહલજ કોમ્પ્લેક્ષ 3 ૪૦૮૭૫
૪૧૬૭૧ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ભરીયા જીતેન્રભાઈ જેમલભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 5 ૪૦૦૦૭
૪૧૭૧૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ભાડરયા હરેશભાઈ જેમલ ભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૩૯૯૯૩
૪૦૪૯૮ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ જાડરયા મલક્તાબેન જેમલભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૩૯૯૮૦
૪૨૨૩૬ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ રાઠોર્ પરસોતમભાઇ રામજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 1 ૩૯૯૯૫
૩૯૯૦૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ગોહલે નરવસિંહભાઈ પ્રણજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૩૯૯૯૬
૩૯૮૯૩ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ગોહલે કરશનભાઈ નરવસહ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૩૯૯૯૭
૩૯૯૧૪ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ગોહલે લબવપનભાઈ પ્રાગજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૩૯૯૯૮
૪૨૫૧૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ વાગર્ીયા રાહલલભાઈ બાબલભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૩૯૯૯૯
૩૯૫૨૮ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ કલવારડદયા રવવન્રભાઈ વસતં ભાઇ કોઠાડરયા કોલોવન 2 ૪૦૦૦૦
૪૩૦૨૮ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ વસતાપટા પ્રભલદાસ દામજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૦૧



૪૨૯૩૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સવસેટા જગદીશભાઈ જેઠાભાઇ કોઠાડરયા કોલાવન 4 ૪૦૮૭૬
૩૯૯૦૫ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ગોહલે ધમેશભાઈ ગોવવન્દભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૦૩
૩૯૮૯૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ગોહલે અલકાબેન જયરાજભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 1 ૪૦૦૦૪
૩૯૫૩૩ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ કેશલવર રમેશભાઈ સાદલ રભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૦૫
૪૧૩૭૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પીલોજપરા જગદીશભાઈ મગનભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 5 ૪૦૦૦૬
૪૨૨૫૫ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ રાઠોર્ ડદનેશભાઈ મેરામભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૩૮
૪૧૪૩૩ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ બરડકયા વવનોદભાઈ મગનભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૮૧
૩૯૯૦૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ગોહલે ચીમનભાઈ ભીખલભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૪૦૦૩૫
૩૯૯૧૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ગોહલે મલકેશભાઈ ભીખલભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૪૦૦૬૮
૪૧૩૭૨ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પીલોજપરા હસમલખભાઈ ગીરધરભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૬૯
૩૯૯૦૪ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ગોહલે ડદપકભાઈ મલકેશભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૦૭૦
૪૦૪૨૫ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ જાર્ેજા મયાબા તેજલભા કોઠાડરયા કોલોની 1 ૪૦૦૭૧
૪૦૪૩૨ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ જાર્ેજા હરલભા તેજલભા કોઠાડરયા કોલોની 5 ૪૦૦૭૨
૪૦૪૨૮ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ જાર્ેજા વવક્રમવસિંહ તેજલભા કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૭૩
૪૨૫૬૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ વાજી ચેતનભાઈ મગનભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૪૦૦૭૪
૪૨૫૬૫ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ વાજા બકલલભાઈ મગનભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૪૦૦૭૫
૪૨૫૭૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ વાજી મગનભાઈ વેલજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૦૭૬
૪૦૦૪૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ચપલા ડહરજીભાઈ કેશવજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૦૭૭
૪૦૦૪૧ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ચાવર્ા હસમલખભાઈ ડહરજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૭૮
૪૧૮૮૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ મકવાણા લલલતાબેન ધીરલભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૦૯૪
૪૧૩૮૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પોડરયા અતલલભાઈ વ્રજલાલ કોઠાડરયા કોલોની 5 ૪૦૦૮૦
૪૨૩૫૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ હીરાભાઈ પરિોતમભાઇ કોઠાડરયા કોલાવન 2 ૪૦૮૭૭
૪૨૨૬૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ ધમેશભાઈ હીરાલાલ કોઠાડરયા કોલાવન 3 ૪૦૮૭૯
૪૦૩૦૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચૌહાણ રાજેશભાઈ મનસલખભાઇ કોઠાડરયા કોલાવન 4 ૪૦૮૭૧
૪૨૫૫૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાઘેલા લીલાબેન નાનજીભાઇ કોઠાડરયા કોલાવન 1 ૪૦૮૭૪
૪૧૬૧૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ભિ ધીરલભાઈ હરીભાઇ કોઠાડરયા કોલાવન 3 ૪૦૮૭૮
૪૦૫૪૦ ૧૫ સોરઠીયાવાર્ી શેરીન૧ં જોિી જયેશભાઈ રમણીકભાઇ સોરડઠયાવાડર્ 3 ૪૦૮૬૮
૪૨૯૩૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સવૈયા મહશેભાઈ બાબલભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૬૬
૪૦૧૭૪ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ચોટલલયા હરેશભાઈ લક્ષ્મણભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૮૨
૩૯૫૫૬ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ કાચા રવશમનભાઈ પ્રવવણભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૪૦૦૮૩
૩૯૫૫૨ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ કાચા ડદલલપભાઈ રણછોર્ભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૦૮૪
૪૨૯૩૩ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સવસેટા સજંયભાઈ પલનાભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૮૫
૪૨૭૬૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સજનાણી રલપચન્રભાઈ ગોપાલદાસ કોઠાયાવાર્ી 4 ૪૦૦૮૬
૪૨૭૫૮ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સજનાણી ડદનેશભાઈ રલપચન્દભાઇ કોઠાડરયા કલોની 3 ૪૦૦૮૭
૪૨૭૫૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સજનાણી ભરતભાઈ રલપચન્દભાઇ કોઠાડરયા કલોની 2 ૪૦૦૮૮
૩૯૬૦૬ ૧૫ કોઠાડરયા કલોની ઠાસરીયા ઇકબાલ અજીજભાઇ કોઠાડરયા કલોની 5 ૩૯૯૭૩
૪૦૦૩૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ચના ઇનલિભાઈ અલીભાઇ કોઠાડરયા કલોની 4 ૪૦૦૮૯
૩૯૬૪૧ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ખરે મહશેભાઈ માવજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૯૦
૪૨૨૧૮ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ રાઠોર્ અમ્રલતભાઈ બા્લજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૯૧
૪૨૨૩૩ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ રાઠોર્ ચરંકાતંભાઈ અમ્રલતભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 5 ૪૦૦૯૨
૪૧૨૩૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પરમાર રામજીભાઈ હડરભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૪૦૦૯૩
૩૯૯૮૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ મેઘનાથી શારદાબેન ધીરજગીરી કોઠાડરયા કોલોની 1 ૪૦૦૫૨
૪૦૬૮૦ ૧૫ ગલદંા વાર્ી ર્ાભી મલકેશભાઈ મલળંુભાઇ ગલન્દાવાડર્ 1 ૪૦૨૭૪
૪૦૬૯૭ ૧૫ ગલદંા વાર્ી ર્ાભી હરેશભાઈ મલળંુભાઇ ગલન્દાવાડર્ 3 ૪૦૨૬૬
૪૦૬૭૮ ૧૫ ગલદંા વાર્ી ર્ાભી ભગવાનજીભાઈ મલળુભાઇ ગલન્દાવાડર્ 5 ૪૦૨૭૩
૪૦૬૮૫ ૧૫ ગલદંા વાર્ી ર્ાભી રાજેશભાઈ મલળુભાઇ ગલન્દાવાળી 6 ૪૦૨૭૫
૪૦૬૭૩ ૧૫ ગલદંા વાર્ી ર્ાભી ધનાભાઈ ભેરાભાઇ ગલન્દાવાળી 6 ૪૦૨૭૧
૪૩૨૬૫ ૧૫ ગલદંા વાર્ી હરે્ાવ કમળાબેન મનહરલાલ ગલન્દાવાળી 1 ૪૦૨૭૦
૪૦૫૩૭ ૧૫ ગલદંા વાર્ી જોિી ડકશોરભાઈ ધીરજલાલ ગલન્દાવાળી 4 ૪૦૨૬૯
૪૦૫૩૪ ૧૫ ગલદંા વાર્ી જોિી અવિનભાઈ ધીરજલાલ ગલન્દાવાળી 4 ૪૦૨૬૮
૪૧૯૧૪ ૧૫ મોચી બજાર આજલની મીઠાનની પાછ્ળ મકવાણા હીંમતભાઈ રામજીભાઇ મોચીબજાર આઇપી મીરાનવી પાછળ 2 ૪૦૮૩૬
૪૧૪૭૮ ૧૫ વપન્નીટવાળી શેડર બેલીમ રજાકભાઈ હાસમભાઇ વપન્નીટવાળી શેડર 6 ૪૦૭૪૫
૪૨૨૩૫ ૧૫ કેનાલ રોર્ રાઠોર્ ચીમનભાઈ ગોકળદાસ કેનાલ રોર્ 2 ૩૯૩૧૪
૪૧૧૦૮ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પરમાર જર્ીબેન પરાગજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 1 ૪૦૦૭૯
૪૨૩૩૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ રાઠોર્ રામજીભાઈ નાનજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૦૩૯
૪૨૮૮૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સરવેયા ધનલબેન નાનજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૦૬૭
૪૨૯૦૧ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સરવેયા મનીિભાઈ નાનજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૪૦૦૪૨
૪૦૮૫૫ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ દોડરયા મહશેકલમાર સેવારામ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૪૪
૪૨૮૭૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સરવૈયા છગનભાઈ રાહલલભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૪૫
૪૦૨૫૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ચૌહાણ નીમલબેન નાનજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 1 ૪૦૦૪૬
૪૦૨૭૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ચૌહાણ ભરતભાઈ નાનજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 5 ૪૦૦૪૭
૪૦૨૧૨ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ચૌહાણ અવિનભાઈ નાનજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૪૮
૪૧૬૧૬ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ભિ પ્રભાશકંરભાઈ પરિોતમભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 1 ૪૦૦૪૯
૪૧૬૦૮ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ભિ અશોકભાઈ પ્રભાશકંરભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૪૦૦૬૫
૪૦૫૪૨ ૧૫ ગલદંા વાર્ી જોિી ધીરજલાલ વત્રભોવનભાઇ ગલન્દાવાળી 2 ૪૦૨૬૧
૪૦૩૭૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ જ્લ બાબલભાઈ ગોવવન્દભાઇ કોઠાડરયા કલોની 6 ૪૦૦૫૧
૪૧૨૫૧ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પરમાર હસંરાજભાઈ કાનજીભાઇ કોઠાડરયા કલોની 2 ૪૦૦૩૭
૩૯૯૭૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ગૌસ્વામી કાશડરગીશી ધીરજભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૫૩
૩૯૯૭૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ગૌસ્વામી મયલરગીરી કાશોરગીરી કોઠાડરયા કોલોની 2 ૪૦૦૫૪
૩૯૯૭૬ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ મેઘનાથી ભરતગીરી ધીરજગીરી કોઠાડરયા કોલોની 4 ૪૦૦૫૫
૩૯૫૩૨ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ કેશલર સાદલબભાઈ બાવાભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૪૦૦૫૬
૪૨૩૮૪ ૧૫ ગલદંા વાર્ી રાતર્ીયા રાજીબેન બધલભાઇ ગલન્દાવાડર્ 1 ૪૦૨૭૨
૪૨૩૮૧ ૧૫ ગલદંા વાર્ી રાતડર્યા માનાબેન બધલભંાઇ ગલન્દાવાડર્ 1 ૪૦૨૬૭
૪૨૩૭૯ ૧૫ ગલદંા વાર્ી રાતડર્યા ગોપાલભાઈ બધલભંાઇ ગલન્દાવાડર્ 2 ૪૦૨૬૪



૪૨૩૮૨ ૧૫ ગલદંા વાર્ી રાતડર્યા લાલજીભાઈ બધલભંાઇ ગલન્દાવાડર્ 2 ૪૦૨૬૨
૪૦૫૬૧ ૧૫ ગલદંા વાર્ી ઝાલા ઉદેવસિંહ બખલભંાઇ ગલન્દાવાળી 5 ૪૦૨૬૫
૩૯૭૩૪ ૧૫ ગલદંા વાર્ી ગલજરાતી જયાબેન મોહનભાઇ ગલન્દાવાડર્ 4 ૪૦૨૬૩
૪૨૪૩૧ ૧૫ ઝુલેલાલ મન્ન્દની પાછળ લઠેર ચમનભાઈ મોહનભાઇ ઝુલેલાલ મન્ન્દની પાછળ 6 ૪૦૬૬૩
૪૦૫૭૦ ૧૫ ફરસાણા નગર ઝાલા સલધાબેન પલનાભાઇ ફરસાણા નગર 2 ૪૦૭૪૬
૪૦૭૫૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા તાયાણી કાસમભાઈ સામતભાઇ કલ ંભારવાડર્ રામનાથ 4 ૩૯૩૨૯
૪૦૯૮૬ ૧૫ વશવપરા પઢંાણ સાબડહનભાઈ હલસેનભાઇ વશવપરા 4 ૪૨૩૫૯
૪૨૨૮૪ ૧૫ કેનાલ રોર્ રાઠોર્ ભરતભાઈ ચીમન દાસ કેનાલ રોર્ 3 ૩૯૩૧૩
૪૨૨૨૧ ૧૫ ધમડનગર રાઠોર્ ઉમેશભાઈ ચીમનલાલ કેનાલ રોર્ 3 ૪૦૬૬૫
૪૦૦૪૩ ૧૫ મધલરમ સોસાયટી ચલમઢમા અતલલભાઈ ડકશોરભાઇ જલના સમાર સોસાયડટ 4 ૪૦૭૯૧
૩૯૬૦૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ કાસડટયા ઇકબાલભાઈ અજીતભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 5 ૪૦૦૬૨
૪૨૫૨૩ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ વાઘર્ીયા ધીરલભાઈ ગાડંલભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 5 ૪૦૦૬૩
૪૨૨૪૮ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ રાઠોર્ જીતેશભાઈ રામજીભાઇ કોઠાડરયા કોલોની 3 ૪૦૦૬૪
૪૦૧૦૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ચાવર્ા દેવાભાઈ ખીમજી ભાઈ વીજય નગર 4 ૪૨૦૭૯
૪૧૮૭૩ ૧૫ સ્લમ સોરઠીયાવાર્ી નાગરીક બેંક પાસે મકવાણા રાજલભાઈ રાનાભાઇ ન્યલ વવજય નગર 4 ૪૨૪૦૯
૨૨૬૯૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સરવૈયા લક્ષ્મણભાઈ ભાણજી લક્ષ્મી વાળી 4 ૨૨૩૫૮
૩૯૮૭૯ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ગોસાઇ ઘનશ્યામગીરી રૂગનાથલગરી કેવર્ાવાર્ી 4 ૩૯૯૨૮
૩૯૯૭૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ગૌસ્વામી જયલમતીબેન રમણીકભાઇ કેવર્ાવાર્ી 3 ૩૯૯૨૭
૪૧૩૦૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પાતળીયા શાતંાબેન ભલાભાઇ ખાદીગ્રામોદ્યોગ 1 ૪૦૨૨૬
૪૦૬૩૪ ૧૫ રામનાથપરા ઠકરાણી જગીબેન કાળાભાઇ રામનાથપરા 3 ૪૦૮૫૪
૪૦૬૩૫ ૧૫ કલબેરનગર ઠાકર છેલભાઈ નમડદાશકંર પજૂારાપ્લોટ 3 ૩૯૩૧૫
૪૦૩૧૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મેઈનરોર્ ચૌહાણ શીવલાલ બચલભાઈ  કલ ંભારવાર્ા મેઈન રોર્ 5 ૩૯૬૯૬
૩૯૬૭૮ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ખીરા રોશનબેન ઓસમાલભાઈ  કલ ંભારવાર્ા વાળીશેરી 2 ૩૯૬૬૭
૪૦૫૧૧ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા જીવરાણી રહમેતબેન આમદભાઈ નવા કલ ંભારવાર્ા 2 ૪૦૬૮૯
૪૧૨૬૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પડરખ વલલભભાઈ મગનભાઈ કલ ંભારવાર્ા 6 ૩૯૬૬૧
૪૧૭૪૧ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા મકરાણી સબ્બીરભાઈ અબ્દલલભાઈ નવા કલ ંભારવાર્ા 4 ૪૦૬૮૮
૩૯૮૫૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મેઈનરોર્ ગોરવાર્ીયા મનસલખભાઈ લવજીભાઈ નવા કલ ંભારવાર્ા મેઈનરોર્ 4 ૩૯૬૯૨
૩૯૮૪૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મેઈનરોર્ ગોરવાર્ીયા ડકશોરભાઈ ધનજીભાઈ કલ ંભારવાર્ા મેઈન રોર્ 4 ૩૯૬૯૧
૩૯૮૫૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મેઈનરોર્ ગોરવાર્ીયા વવઠ્ઠલભાઈ લવજીભાઈ કલ ંભારવાર્ા મેઈન રોર્ 4 ૩૯૬૯૪
૪૧૮૫૧ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા મકવાણા મનોજભાઈ રામજીભાઈ કલ ંભારવાર્ા 4 ૪૦૬૮૭
૩૯૮૫૪ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા ગોરવાર્ીયા વીરજીભાઈ કરશનભાઈ નવા કલ ંભારવાર્ા 4 ૪૦૬૮૬
૩૯૫૬૬ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા કાપર્ીયા રંભાબેન શામજીભાઈ શક્ષ્ક્તસોસાયટી 2 ૪૦૬૮૫
૪૦૨૪૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચૌહાણ જસવતંીબેન ડકશોરભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૦૮૮૫
૩૯૯૮૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મેઈનરોર્ ગૌસ્વામી સલનીલગીરી મોહનગીરી નવા કલ ંભારવાર્ા મેઈન રોર્ 4 ૩૯૬૯૩
૪૦૨૮૫ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા મેઈન રોર્ ચૌહાણ મહને્રભાઈ અમરવસિંહ નવા કલ ંભારવાર્ા મેઈન રોર્ 7 ૪૦૭૪૦
૪૦૬૪૬ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા ર્વ ઉકાભાઈ રાવતભાઈ નવા કલ ંભારવાર્ા 4 ૪૦૬૮૪
૪૧૬૮૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ભલસોર્ પ્રકાશભાઈ રણછોર્ભાઈ કલ ંભારવાર્ા 4 ૩૯૬૫૬
૪૧૬૮૮ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા ભલસોર્ મહશેભાઈ નરસીભાઈ કલ ંભારવાર્ા 4 ૪૦૬૮૩
૪૧૮૮૧ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા મકવાણા લાભલબેન અરલણભાઈ કલ ંભારવાર્ા 1 ૪૦૬૭૧
૪૦૩૩૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા જગર્ા પ્રવવણભાઈ પરિોતમભાઈ કેનાલરોર્ 4 ૩૯૬૭૨
૪૧૫૦૧ ૧૫ સ્લમ કવાટર બેલીમ સલીમભાઈ હબીબભાઈ જીલલા ગાર્ડન પાસે સ્લમકવાટર 5 ૪૨૪૦૦
૪૨૨૪૩ ૧૫ સ્લમ કવાટર રાઠોર્ જયદીપભાઈ કાળુભાઈ જીલલા ગાર્ડન પાસે સ્લમકવાટર 3 ૪૨૩૯૫
૪૦૯૫૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પઠાણ દાદીબલ રહીમભાઈ કલ ંભારવાર્ા 1 ૩૯૬૬૯
૪૦૯૫૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પઠાણ જેતલનબેન રહીમભાઈ કલ ંભારવાર્ા 1 ૩૯૬૬૦
૪૦૩૪૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા જેઠવા જયેન્રભાઈ કાતંીલાલ કલ ંભારવાર્ા 5 ૩૯૬૩૬
૩૯૬૮૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ખોખર્ ચપંાબેન મોહનભાઈ કલ ંભારવાર્ા 1 ૩૯૬૪૦
૩૯૮૩૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ગોરવાર્ીયા અરવવિંદભાઈ બાબલભાઈ કલ ંભારવાર્ા 5 ૩૯૬૩૯
૩૯૪૩૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા કંર્ીયા બરફતભાઈ હાસમભાઈ  કલ ંભારવાર્ા 4 ૩૯૬૪૩
૪૩૦૯૮ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા સોની વનરૂપમાબેન મનસલખલાલ  કલ ંભારવાર્ા મેઈનરોર્ અલકાબા મચ્ચ્ચઈપાસે 1 ૪૦૬૮૦
૪૦૨૩૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મેઈનરોર્ ચૌહાણ ગોવવિંદભાઈ ભાલાભાઈ કલ ંભારવાર્ા મેઈન રોર્ 5 ૩૯૬૯૫
૪૧૭૩૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મકરાણી અબ્દલલકાદરભાઈ જલમતાભાઈ કલ ંભારવાર્ા 4 ૩૯૬૩૫
૪૧૬૦૦ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા બૌવા વવમલભાઈ દેવાયતભાઈ નવા કલ ંભારવાર્ા મેઈનરોર્ 4 ૪૦૬૯૦
૪૨૫૩૫ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા વાઘેલા ચરંભાઈ હીરાલાલ નવા કલ ંભારવાર્ા 7 ૪૦૬૭૮
૩૯૮૪૧ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા ગોરવાર્ીયા ત લલસીભાઈ અમરશીભાઈ નવા કલ ંભારવાર્ા 4 ૪૦૬૮૧
૪૧૫૬૯ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા બોર્ા મનસલખલાલ ટપલભાઈ નવા કલ ંભારવાર્ા 4 ૪૦૬૭૭
૩૯૩૯૯ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા ઓરા ભલપતભાઈ નારણભાઈ નવા કલ ંભારવાર્ા 6 ૪૦૬૭૬
૪૧૬૮૧ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા ભલસોર્ કાતંીભાઈ દેવરાજભાઈ નવા કલ ંભારવાર્ા 4 ૪૦૬૭૫
૩૯૮૪૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ગોરવાર્ીયા પ્રધ્યલમનભાઈ વશરામભાઈ નવા કલ ંભારવાર્ા 5 ૩૯૬૪૪
૩૯૫૮૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન કારીયા શીંતીલાલ ધીરજલાલ જીલલાગાર્ડન સ્લમકવાટર 2 ૪૦૨૯૩
૪૧૮૯૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા વીરજીભાઈ હમીરભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૭૯૬
૩૯૬૦૧ ૧૫ સ્લમ કવાટર કાસલન્રા ધરમશીભાઈ ખીમજીભાઈ જીલલા ગાર્ડન પાસે સ્લમકવાટર 2 ૪૨૩૮૮
૪૦૧૭૨ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા ચોકસી હરેશભાઈ સલમનલાલ નવા કલ ંભારવાર્ા 3 ૪૦૬૭૪
૩૯૬૬૨ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા ખાટરીયા નારણભાઈ અરજણભાઈ નવા કલ ંભારવાર્ા 5 ૪૦૬૭૩

૩૯૯૩૦ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા ગોહલેવાર્ીયા પ્રવવણભાઈ કાનજીભાઈ નવા કલ ંભારવાર્ા 7 ૪૦૬૭૨
૪૧૪૮૩ ૧૫ સ્લમ કવાટર બેલીમ અજીજભાઈ હબીબભાઈ જીલલા ગાર્ડન પાસે સ્લમકવાટર 5 ૪૨૩૯૩
૪૧૪૯૪ ૧૫ સ્લમ કવાટર બેલીમ રફીકભાઈ હબીબભાઈ જીલલા ગાર્ડન પાસે સ્લમકવાટર 5 ૪૨૪૦૨
૪૩૧૯૯ ૧૫ સ્લમ કવાટર સોંલકંી ભલપેન્રભાઈ નરસીભાઈ જીલલા ગાર્ડન પાસે સ્લમકવાટર 3 ૪૨૪૦૩
૪૨૦૦૦ ૧૫ સ્લમ કવાટર મલલતાની ગફારભાઈ ઉમરભાઈ જીલલા ગાર્ડન પાસે સ્લમકવાટર 6 ૪૨૪૦૬
૪૩૦૩૧ ૧૫ સ્લમ કવાટર વસધ્ધપલરા ભરતભાઈ ગીરધરભાઈ જીલલા ગાર્ડન પાસે સ્લમકવાટર 3 ૪૨૩૯૭
૪૦૭૨૦ ૧૫ સ્લમ કવાટર ર્ોર્ીયા ગલણવતંીબેન લલીતભાઈ જીલલા ગાર્ડન પાસે સ્લમકવાટર 1 ૪૨૩૮૭
૩૯૫૬૧ ૧૫ સ્લમ કવાટર કાદરી ફારૂકભાઈ મહમંદભાઈ જીલલા ગાર્ડન પાસે સ્લમકવાટર 4 ૪૨૩૮૬
૪૦૫૧૫ ૧૫ સ્લમ કવાટર જોધ્ધપલરી વનલેિભાઈ લલીતભાઈ જીલલા ગાર્ડન પાસે સ્લમકવાટર 4 ૪૨૩૯૬
૩૯૮૪૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ગોરવાર્ીયા ભલપતભાઇ રામજીભાઇ કલ ંભારવાર્ા 1 ૩૯૬૫૪
૩૯૯૧૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ગોહલે પ્રવવણભાઈ નાથાભાઈ કલ ંભારવાર્ા 6 ૩૯૬૪૧



૪૦૭૪૯ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા તાઈ ઈકબાલભાઈ અલદલલભાઈ લાખાજી 4 ૪૦૬૭૯
૪૧૩૪૧ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા વપત્રોર્ા નરેન્રભાઈ કેશલભાઈ માજોર્ી દલધ સાગર રોર્ 5 ૪૦૬૭૦
૪૦૮૪૫ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા દાણીઘરીયા ભલપતભાઈ પલરણભાઈ બેર્ીપરા 3 ૪૦૬૬૯
૪૧૬૨૪ ૧૫ સ્લમ કવાટર ભિી અબલલકરીમ ઉસ્માનભાઈ જીલલા ગાર્ડન પાસે સ્લમકવાટર 4 ૪૨૩૯૪
૪૧૬૩૩ ૧૫ સ્લમ કવાટર ભિી મલખ્તારહલશૈન અબ્દલલકરીમ જીલલા ગાર્ડન પાસે સ્લમકવાટર 4 ૪૨૪૦૪
૪૧૫૦૦ ૧૫ સ્લમ કવાટર બેલીમ સલીમભાઈ હબીબભાઈ જીલલા ગાર્ડન પાસે સ્લમકવાટર 5 ૪૨૩૯૦
૪૨૦૪૩ ૧૫ સ્લમ કવાટર મલસાલી હવાભાઈ ઈસાભાઈ જીલલા ગાર્ડન પાસે સ્લમકવાટર 1 ૪૨૩૯૨
૪૧૧૮૪ ૧૫ સ્લમ કવાટર પરમાર ભલપતભાઈ ચનાભાઈ જીલલા ગાર્ડન પાસે સ્લમકવાટર 4 ૪૨૩૮૯
૩૯૩૭૮ ૧૫ ગલદંાવાર્ી આશર પદમાબેન ભલપેન્રભાઈ ગલદંાવાર્ી પોલીસ ચોકી 3 ૪૦૨૭૬
૪૧૨૯૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પાટર્ીયા ભાવીનીબેન નારણભાઈ કોઠારીયાકોલોની 2 ૪૦૨૩૦
૪૧૮૨૫ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ મકવાણા નાનજીભાઈ સોમાભાઈ કોઠારીયા કોલોની 5 ૪૦૨૩૨
૪૦૭૧૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ોર્ીયા અમરશીભાઈ નથલભાઈ લક્ષ્મીવાર્ીકવાટસ 1 ૪૦૮૮૮
૪૨૪૨૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ીકવાટસ લખતરીયા બાબલૂાલ વીરજીભાઈ લક્ષ્મીવાર્ીકવાટસ 6 ૪૧૪૯૪
૩૯૯૨૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોહલે રણછોર્ભાઈ રતનસીંહ લક્ષ્મીવાર્ીકવાટસ 5 ૪૦૮૮૯
૪૨૫૮૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાધેલા જેમલભાઈ વસાજીભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૦૮૯૦
૪૦૧૫૭ ૧૫ ગલદંાવાર્ી ચાવર્ા સામતભાઈ ચોથાભાઈ ગલદંાવાર્ી 7 ૪૦૨૭૭
૪૧૭૧૬ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા ભામેર્ી ઈકબાલભાઈ ઉમરભાઈ આકશદીપ સોસાટી 7 ૪૦૬૬૮
૪૨૧૧૩ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ મીરા મહમદઅલી યલસલપઅલી કોઠારીયા કોલોની 5 ૪૦૨૩૫
૪૨૩૫૬ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ રાઠોર્ હીરાબેન રામજીભાઈ કોઠારીયાકોલોની 1 ૪૦૨૩૬
૪૧૧૦૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પરમાર જર્ીબેન પ્રાગજીભાઈ કોઠારીયાકોલોની 1 ૪૦૨૨૯
૪૧૯૦૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મકવાણા સવવતાબેન શામજીભાઈ સોરઠીયાવાર્ી 1 ૪૨૩૦૯
૪૧૯૧૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મકવાણા હસમલખભાઈ શામજીભાઈ લ્લર્ી વોંકળી 1 ૪૨૩૦૮
૪૦૮૭૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ધોરેચા પ્રભાવતીબેન દયાળભાઈ કોઠારીયા કોલોની 1 ૪૦૨૧૦
૪૩૦૬૬ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સીતાપરા ભગવાનજીભાઈ દામજીભાઈ કોઠારીયા કોલોની 3 ૪૦૨૨૦
૪૨૮૮૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા ડદનેશભાઈ મહને્રભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૭૯૩
૪૧૬૯૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ભલસોર્ વવનલભાઈ સતીિભાઈ કલ ંભારવાર્ા 8 ૩૯૬૫૫
૩૯૪૮૧ ૧૫ સ્લમ કવાટર કરગથરા જાહીદભાઈ મહમંદભાઈ જીલલાગાર્ડન સામે સ્લમ કવાટર 4 ૪૨૪૦૫
૪૧૫૯૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બોસરીયાં ગોકળભાઈ ધમાભાઈ લ્લર્ી વોંકળી તળાવપાસે 7 ૪૨૩૦૬
૩૯૪૯૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કરવાદપટેલ સલનીલભાઈ સીતારામભાઈ લ્લર્ીવોંકળી 4 ૪૨૩૧૦
૪૨૧૦૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મીર યલનલિભાઈ સલલતાનભાઈ લ્લર્ી વોંકળી 6 ૪૨૩૦૫
૪૧૭૨૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભાલારા સલરેશભાઈ સવજીભાઈ લ્લર્ી વોંકળી 4 ૪૨૩૧૩
૩૯૪૨૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કચૈપાં વલલભભાઈ નરશીભાઈ લ્લર્ી વોંકળી 5 ૪૨૩૧૪
૪૨૬૮૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ મનીિભાઈ રામલભાઈ લ્લર્ી વોંકળી પાસે 5 ૪૨૩૦૭
૪૨૧૪૯ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી યાદવ રાજ નારણકાભાઈ યોગેન્રભાઈ લ્લર્ીવોંકળી 1 ૩૯૯૨૩
૪૩૦૮૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સોઢા જસલભા કલયાણવસિંહ કેવર્ાવાર્ી અપનાપાન સામે 1 ૩૯૯૨૪
૪૩૧૦૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સોમૈયા રસીલાબેન રતીલાલ કેવર્ાવાર્ી 1 ૩૯૯૨૫
૪૦૪૨૪ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ જાર્ેજા મયાબા જામવસિંહ કોઠારીયાકોલોની 1 ૪૦૨૦૯
૩૯૬૪૫ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ખેરર્ીયા બા્લબા રામસીંગ કોઠારીયાકોલોની 1 ૪૦૨૧૧
૪૦૬૪૨ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ઠાસરીયા હનીફભાઈ અજીતભાઈ કોઠારીયાકોલોની 5 ૪૦૨૧૨
૪૨૬૧૩ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ વીસરોલીયા રંભાબેન જમનાદાસ કોઠારીયાકોલોની 2 ૪૦૨૧૩
૪૩૨૫૮ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સોસગામા રાજેશભાઈ પ્રાગજીભાઈ કોઠારીયાકોલોની 2 ૪૦૨૧૪
૪૩૧૫૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સોલકંી દયાબેન મોહનભાઈ કોઠારીયાકોલોની 1 ૪૦૨૧૬
૪૦૯૦૦ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ નાગર ડહમતંભાઈ ર્ાયાભાઈ કોઠારીયા કોલોની 2 ૪૦૨૩૪
૩૯૬૦૮ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ડકકાણી ભાયાભાઈ જેરામભાઈ કોઠારીયા કોલોની 2 ૪૦૨૨૩
૪૦૭૪૩ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ વત્રવેદી જયોત્સનાબેન ઘનશ્યામભાઈ કોઠારીયા કોલોની 2 ૪૦૨૨૨
૪૦૫૪૬ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ જોિી પલષ્પાબેન જયવંતલાલ કોઠારીયા કોલોની 1 ૪૦૨૨૧
૪૦૦૫૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાચંીયા આંબાભાઈ મેધાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૭૭૦
૩૯૯૮૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ઘ્રલજીયા શાદલડલભાઈ અમરાભાઈ કલ ંભારવાર્ા 7 ૩૯૬૬૮
૪૧૩૧૫ ૧૫ સ્લમ કવાટર પાયક જીકરભાઈ હારૂનભાઈ જીલલાગાર્ડન સ્લમ કવા 5 ૪૨૩૯૯
૪૩૨૩૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી લખમલભાઈ દેવજીભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 4 ૪૨૭૭૨
૪૦૪૮૬ ૧૫ સ્લમ કવાટર જાફાઈ હનીફભાઈ મહમદભાઇ જીલલાગાર્ડન સામે સ્લમ 4 ૪૨૩૯૮
૪૦૩૭૮ ૧૫ સ્લમ કવાટર જલલેજા કાસમભાઈ ઉમરભાઈ જીલલાગાર્ડન સ્લમ કવા. 6 ૪૨૪૦૧
૪૩૦૮૮ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સોદાતર હલસેનભાઈ કરીમભાઈ લ્લર્ીવોંકળી 4 ૪૨૩૧૨
૪૧૨૯૨ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પાટર્ીયા નારણભાઈ વલમજીભાઈ કોઠારીયાકોલોની 1 ૪૦૨૨૪
૪૧૧૨૨ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પરમાર ડર્મ્પલબેન પ્રફુલભાઈ કોઠારીયા કોલોની 3 ૪૦૨૨૫
૩૯૯૫૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ગોડહલ વસતંબેન ર્ાહ્યાભાઈ કોઠારીયા કોલોની 1 ૪૦૨૧૭
૪૧૬૯૩ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ભલસોર્ વવનોદભાઈ દેવરાજભાઈ કલ ંભારવાર્ા 5 ૩૯૬૪૫
૪૧૬૯૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ભલસોર્ ડહરેનભાઈ અમરશીભાઈ કલ ંભારવાર્ા 4 ૩૯૬૫૨
૪૧૬૯૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ભલસોર્ રવતલાલ દેવરાજભાઈ કલ ંભારવાર્ા 4 ૩૯૬૫૩
૩૯૮૩૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ગોરવાર્ીયા કાશીબેન પરસોત્તમભાઈ કલ ંભારવાર્ા 1 ૩૯૬૪૯
૪૦૪૮૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા જાબલકીયા જયાબેન શરદભાઈ કલ ંભારવાર્ા 4 ૩૯૬૪૭
૪૧૮૦૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મકવાણા દેવેન્રભાઈ અરૂણાભાઈ કલ ંભારવાર્ા 4 ૩૯૬૭૦
૩૯૯૧૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ગોહલે બીપીનભાઈ પરિોત્તમભાઈ કલ ંભારવાર્ા 4 ૩૯૬૪૮
૪૨૪૮૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વણોલ હસંાબેન ગોરધનભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 4 ૪૨૮૨૨
૪૧૧૪૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરમાર નાનજીભાઈ કાનજીભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 5 ૪૨૮૧૨
૪૧૭૪૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા અમરશીભાઈ જીવાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 4 ૪૨૮૧૧
૪૧૯૦૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા હરશીભાઈ ટાભાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 6 ૪૨૮૧૦
૪૧૭૮૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા જેસલભાઈ ટાભભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 9 ૪૨૮૦૯
૪૧૭૭૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા ગોરધનભાઈ ટાભાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 5 ૪૨૮૦૮
૪૧૮૬૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા રમેશભાઈ વેરશીભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 4 ૪૨૮૦૭
૪૧૮૦૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા ડદનેશભાઈ વેરશીભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 4 ૪૨૮૦૬
૪૧૮૮૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા વશરામભાઈ ગોવાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 5 ૪૨૭૯૪
૪૦૩૬૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ જેપાળ ડકશોરભાઈ માયાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 3 ૪૨૮૧૪
૪૦૩૬૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ જેપાળ ગગંાબેન માયાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 1 ૪૨૮૧૬



૪૦૩૬૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ જેપાળ જયાબેન માયાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 1 ૪૨૮૦૧
૪૦૦૭૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચારં્યા હરેશભાઈ રામજીભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 4 ૪૨૮૦૫
૪૦૦૫૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાચંીયા નરેન્રભાઈ પ્રવવણભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 4 ૪૨૮૦૦
૪૦૦૭૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાર્યંા રામલબેન રામજીભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 1 ૪૨૮૦૩
૪૧૮૪૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા ભરતભાઈ કાનાભાઈ સોરઠીયા 4 ૪૨૮૧૭
૪૨૩૫૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાઠોર્ હીરાભાઈ ભગવાનદાસ સોરઠીયાપ્લોટ 4 ૪૨૭૭૩
૩૯૬૭૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ખીમસલરીયા સતંોિભાઈ રામજીભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 3 ૪૨૭૭૧
૩૯૬૭૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ખીમસલરીયા ભરતભાઈ રામજીભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 5 ૪૨૭૬૯

૪૨૨૦૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા રાજપરા ચદંલલાલ ચીમનલાલ કીશાનપરા 4 ૩૯૬૬૫
૩૯૯૨૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ગોહલે સવવતાબેન પરિોત્તમભાઈ કલ ંભારવાર્ા 1 ૩૯૬૬૩
૪૨૩૬૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા રાણપરા ડદનેશચરં કાનજીભાઈ કલ ંભારવાર્ા 4 ૩૯૬૫૭
૪૧૭૯૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા દેવજીભાઈ જીવાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 6 ૪૨૭૮૮
૪૦૨૩૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ ગીડરશભાઈ પાલજીભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 3 ૪૨૭૯૧
૪૧૩૩૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પારીયા અરજણભાઈ મગંાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 5 ૪૨૭૯૨
૪૦૩૬૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ જેપાલ પ્રવવણભાઈ મગંાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 5 ૪૨૭૬૮
૪૨૯૮૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગઠીયા મજંલબેન ચનાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 1 ૪૨૭૬૭
૪૧૭૪૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા અમરશીભાઈ કાનજીભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 7 ૪૨૮૧૩
૪૨૯૦૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા રણમલભાઈ જીવણભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 5 ૪૨૭૯૮
૪૦૨૧૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ કરશનભાઈ સીદાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 5 ૪૨૭૯૫
૪૦૨૮૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ મનીિભાઈ કરશનભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 3 ૪૨૮૨૪
૪૩૦૪૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વસિંધવ માવજીભાઈ જીવણભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 2 ૪૨૮૨૩
૪૨૮૯૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા નાનલબેન રવજીભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 3 ૪૨૮૨૫
૪૨૯૦૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા મહને્રભાઈ જીવણભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 4 ૪૨૮૨૧
૪૧૦૯૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરમાર ગોમીબેન જીતલભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 2 ૪૨૮૧૫
૪૨૮૭૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા ચકલબેન પમાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 1 ૪૨૮૧૮
૪૨૯૧૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા હિાડબેન હેંમતભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 3 ૪૨૮૦૨
૪૨૯૭૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગઠીયા ધીરજલાલ કાનજીભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 5 ૪૨૭૬૫
૪૧૨૮૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પાટર્ીયા ડકશોરભાઈ ભગવાનજીભાઈ કલ ંભારવાર્ા 5 ૩૯૬૪૬
૪૧૮૬૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા રમેશભાઈ જીવાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 4 ૪૨૭૯૦
૪૨૬૫૦ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી શેખ ઈબ્રાડહમભાઈ યાકલળભાઈ લ્લર્ીવોંકળી પાસે 6 ૩૯૯૨૬
૪૩૨૯૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા હીરાણી હરસલખભાઈ ડદનેશભાઈ બજરંગદાયાલ નવલનગર 2 ૩૯૬૪૨

૪૨૬૮૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા શેખ મહમેદસીદ્દીક અબ્દલલગસર મલસ્લીમ લાઈન 3 ૩૯૬૭૩

૪૦૭૧૫ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ર્ોર્ીયા અશોકભાઈ ભીમભાઈ કૃષ્ણનગર 3 ૩૯૬૬૬

૪૧૭૩૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મે રજનીકાતંભાઈ માવજીભાઈ જાગનાથ પ્લોટ 3 ૩૯૬૩૮

૪૨૯૨૬ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સરવૈયા હસંાબેન મેરામભાઈ કાડઠયાવાર્ બાલામલમ 3 ૩૯૬૫૯
૪૦૦૧૩ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ચલર્ાસમા આણદંજીભાઈ કાનજીભાઈ કોઠારીયા કોલોની 2 ૪૦૨૨૭
૪૦૫૬૫ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ઝાલા પ્રભાતબા પરબતભાઈ કોઠારીયા કોલોની 1 ૪૦૨૨૮

૪૨૭૭૨ ૧૫
સ્લમ કવાટર ન ં૪૧ બાપલનગર 

જીલલાગાર્ડન પાસે સધંાર ઈસ્માઈલ ઈબ્રાહીમ જીલલાગાર્ડન સામે 3 ૪૨૩૯૧
૪૦૭૩૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ર્ોર્ીયા સરવસિંહ નથલભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટડસ 2 ૪૦૮૮૩
૪૧૫૪૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી બારર્ મહશેભાઈ પપલભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટસડ 5 ૪૦૮૮૨
૪૧૫૪૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી બારર્ પયલવસિંહ ભીખલવસિંહ લક્ષ્મીવાર્ી કવાટસડ 2 ૪૦૮૮૪
૪૧૯૮૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી મેર રમાબેન રાણજીભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૦૮૮૧
૩૯૭૫૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગેર્ીયા મનસલખભાઈ ટપલભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૦૮૮૭
૪૩૨૪૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી હરેશભાઈ ચનાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 5 ૪૨૭૭૪
૪૩૧૩૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી ડકશોરભાઈ માધાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 6 ૪૨૭૮૩
૪૦૧૩૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાવર્ા મજંલલાબેન ભીખાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 5 ૪૨૭૭૯
૪૩૦૭૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સીંધવ ડહરાભાઈ અમરાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 3 ૪૨૭૭૮
૪૨૯૮૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગર્ીયા હમેતંભાઈ ડહરજીભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 3 ૪૨૭૭૭
૪૦૦૧૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચલર્ાસમા ચદલ ંભાઈ ભીખાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 5 ૪૨૭૮૬
૪૦૩૬૯ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા જેબબીયા જીવકલભાઈ રાસીગભાઈ રાધલકલપઠા સોસાયટી 6 ૩૯૬૩૨
૪૩૨૦૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા સોલકંી ભાનલપ્રસાદ મોહનલાલ એસટી વકડશોપપાછળ 3 ૩૯૬૫૦
૪૦૮૦૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા દવે અરવવિંદભાઈ ચદંલલાલ સહકારનગર 3 ૩૯૬૩૪
૪૨૭૩૮ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા શાહ ભારતીબેન કાન્તીલાલ જકંશનપ્લોટ પરસાણા 3 ૩૯૬૫૧
૪૧૬૩૪ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ભિી રમાબેન હિડદભાઈ કોઠારીયા કોલોની 3 ૪૦૨૩૧
૪૧૨૪૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ પરમાર હરજીવનભાઈ નાગજીભાઈ કોઠારીયા કોલોની 2 ૪૦૨૧૯
૩૯૪૫૫ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ કથે્રચા રમેશભાઈ પ્રભલદાસભાઈ કોઠારીયા કોલોની 6 ૪૦૨૧૮
૪૧૮૯૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા વીરજીભાઈ અમરાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 2 ૪૨૭૮૭
૪૨૪૩૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ્લણશીયા લક્ષ્મીબેન વાલજીભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 2 ૪૨૭૮૫
૪૦૬૫૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ર્ાગંર પ્રવીણભાઈ વીરજીભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 5 ૪૨૭૮૧
૪૦૦૫૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાચંીયા ગોવવિંદભાઈ દેવજીભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 2 ૪૨૭૮૦
૪૦૦૫૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાચંીયા મનીિભાઈ ગોવવિંદભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 2 ૪૨૭૭૬
૪૧૧૧૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરમાર જયસલખભાઈ ભનલભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 4 ૪૨૭૭૫
૪૧૯૯૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મલેક રસીદભાઈ ગફારભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 4 ૪૨૭૮૯
૪૧૬૪૦ ૧૫ જીલલાગાર્ડન ભઠ્ઠી આયશાબેન ઉસ્માનભાઈ જીલલાગાર્ડન સ્લમ કવાટસડ 1 ૪૦૬૬૨
૩૯૮૯૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોહલે ગીર્ાભાઈ ભલાભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી 6 ૪૦૮૯૬
૪૨૯૦૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સરવૈયા મીઠલબેન રાઘવજીભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૦૮૯૩
૪૨૫૯૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી વાધેલા હમેકલ ંવરબેન રણછોર્ભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૦૮૯૨
૪૨૩૨૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ રમાબેન કાન્તીલાલ લક્ષ્મીવાર્ી ખોર્ીયાર મડંદર પાસે 1 ૪૦૮૯૫
૪૧૮૭૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા લક્ષ્મણભાઈ વસતાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 6 ૪૨૭૬૬
૪૧૮૧૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા ધીરજભાઈ માયાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 6 ૪૨૭૮૨



૪૧૭૪૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા અવનલભાઈ માવજીભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 4 ૪૨૭૮૪
૪૦૧૦૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાવર્ા જ્યતંીભાઈ નાથાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 7 ૪૨૮૨૦
૩૯૩૩૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ અમલ ભલપત સોમાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 6 ૪૨૮૦૪
૪૨૧૬૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોતર અમરબેન લાખાભાઈ સોરઠીયાપ્લોટ 1 ૪૨૭૯૯
૪૦૩૭૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા જરીયા રમેશભાઈ રામસીંગભાઈ નવલનગર 4 ૩૯૬૩૩
૪૧૮૭૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા રામજીભાઈ મકાભાઇ સોલકીયા પ્લોટ 7 ૪૨૮૧૯
૪૨૫૯૪ ૧૫ કરણપરા વાધેલા સવીતાબેન વ્રજલાલ કરણપરા 2 ૩૯૬૯૮
૪૨૫૮૪ ૧૫ કરણપરા વાધેલા કલપેશભાઈ વ્રજલાલ કરણપરા 1 ૩૯૬૯૭
૪૧૯૩૭ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા મછોયા પ્રવવણભાઈ દેવેન્રભાઇ કલભારવાર્ા 1 ૩૯૬૩૧
૪૧૯૩૬ ૧૫ હાથીખાના મછોયા અવનલભાઈ પ્રવવણભાઇ હાથીખાના 4 ૪૨૯૩૫
૪૨૩૨૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ રમાબેન લક્ષ્મણભાઇ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૦૮૮૬
૩૯૮૮૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોહલે અરવવિંદભાઈ ધીરજલાલ લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૦૮૯૧
૪૨૬૯૧ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા શેખ મીરાજીભાઈ હનીબભાઇ કલભારવાર્ા 5 ૩૯૬૬૪
૩૯૭૨૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ખોપર ચપંાબેન મોહનભાઇ કલભારવાર્ા 2 ૩૯૬૫૮
૩૯૭૦૮ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ખોખર રાજલભાઈ મોહનભાઇ કલભારવાર્ા 6 ૩૯૬૬૨
૪૦૯૬૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા પઠાણ દાદીબલબેન રહીમભાઇ કલભારવાર્ા 2 ૩૯૬૭૧
૪૩૦૨૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાવકીયા કંકલબેન કાનજીભાઇ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૮૨૭
૩૯૯૨૫ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા ગોહલે વવજયભાઈ કાવંતભાઈ નવા કલ ંભારવાર્ા 3 ૪૦૭૨૭
૩૯૩૭૬ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા આરા મનીિભાઈ મળૂુભાઈ કલ ંભારવાર્ા 3 ૪૦૭૨૦
૪૨૩૪૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી રાઠોર્ સરલાબેન મહને્રભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૦૮૯૯
૪૨૭૪૧ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા શાહમદાર હલીમાબેન સીદીકભાઈ નવા કલ ંભારવાર્ા 1 ૪૦૭૧૪
૪૧૫૦૯ ૧૫ હાથીખાના બલોચ બશીરભાઈ વલીમહમંદ લ્લર્ી વોંકળીમા ંહાથીખાના 4 ૪૨૯૩૯
૪૧૭૨૫ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા ભાવર સમીરભાઈ યલનલસભાઈ કલ ંભારવાર્ા મેઈન રોર્ 4 ૪૦૭૨૬
૪૨૯૪૨ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા સહત્કાણી સલજાદખાન નરૂમહમંદખાન નવા કલ ંભારવાર્ા 4 ૪૦૭૧૩
૪૩૦૬૦ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા વસપાઈ ઈકબાલ ઈબ્રાહીમભાઈ કલ ંભારવાર્ા 5 ૩૯૬૭૪
૩૯૮૫૨ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ગોરવાર્ીયા રાકેશભાઈ વશરામભાઈ કલ ંભારવાર્ા 2 ૩૯૬૭૫
૪૧૨૩૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર વવજયભાઈ ભગવાનજીભાઈ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૩૧૭
૪૨૨૫૩ ૧૫ હાથીખાના રાઠોર્ ડદનેશભાઈ ગોવવિંદભાઈ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૯૪૯

૪૩૨૮૮ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી હાર્ા જયેશભાઈ ભીમજીભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી ક્વાટસડ 3 ૪૦૯૦૮

૪૦૨૩૧ ૧૫ લક્ષ્મી સોસાયટી ચૌહાણ ગોપાલભાઈ મેસલરભાઈ લક્ષ્મી સોસાયટી 5 ૪૦૮૫૫
૩૯૯૮૮ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ઘાટલીયા લલલતભાઈ મગનલાલ કેવર્ાવાર્ી 4 ૩૯૯૫૩
૩૯૯૮૫ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ઘાટલીયા જયાબેન મગનલાલ કેવર્ાવાર્ી 1 ૩૯૯૪૦
૪૦૨૫૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ નાનલબેન નાનજીભાઈ વનલકંઠ સોરઠીયાવાર્ી 1 ૪૨૮૬૭
૩૯૩૩૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ અમલ પ્રતાપભાઈ સોમાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૮૪૦
૪૦૦૮૦ ૧૫ ચલનારાવાર્ ચારી ડદવાળીબેન જશાભાઈ ચલનારાવાર્ા 2 ૪૦૨૮૪
૪૨૪૨૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી લખવાર્ીયા વશરામભાઈ કાનજીભાઈ લ્લર્ી વોંકળી 4 ૪૨૩૪૨
૪૦૩૨૧ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચૌહાણ હમેતંવસિંહ અમાનવસિંહ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૦૯૦૦
૪૨૮૩૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સરમારા જોધાભાઈ મોવાનભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૦૯૦૧
૪૧૮૪૮ ૧૫ જયરાજ પ્લોટ મકવાણા મધલબેન હસમલખભાઈ જયરાજ પ્લોટ, 1/8 મોહન જકંશન 3 ૪૦૨૯૨
૩૯૩૮૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ઉદે્દશી ભગવાનદાસ કરશનદાસ જયરાજ પ્લોટ 3 ૪૦૯૦૩
૪૧૧૯૨ ૧૫ ચલનારાવાર્ પરમાર ભાણાભાઈ ભીખાભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૦૨૮૫

૪૦૩૦૦ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ચૌહાણ રમેશભાઈ ભીમજીભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૦૯૦૪

૪૧૧૧૫ ૧૫ ગોકલલપાકડ પરમાર જયસલખભાઈ મગનભાઈ ગોકલલપાકડ 6 ૪૦૨૮૦

૪૩૨૮૬ ૧૫ ચલનારાવાર્ હળવદીયા પ્રવવણભાઈ ચલનીભાઈ ચલનારવાર્ 5 ૪૦૨૮૮

૪૨૫૭૮ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી વાણીયા ડદપકભાઈ ઉમાશકંર કેવર્ાવાર્ી 3 ૩૯૯૩૪

૪૨૨૬૧ ૧૫ લાખાજીરાજ રાઠોર્ ધનજીભાઈ જીવાભાઈ લાખાજીરાજ 5 ૪૨૩૪૫

૪૩૧૬૦ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સોલકંી દલલડભજી આર કેવર્ાવાર્ી 5 ૩૯૯૬૭

૪૧૫૪૫ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી બારર્ રમેશભાઈ વાલજીભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૦૯૦૫

૪૨૯૭૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગઠીયા ધીરજલાલ કાનજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૮૩૩

૪૧૫૦૮ ૧૫ હાથીખાના બલોચ જલબેદાબેન વલીમામદભાઈ હાથીખાના 8 ૪૨૯૪૨

૪૦૪૩૩ ૧૫ હાથીખાના જાણી રાજેશભાઈ જયેન્રભાઈ હાથીખાના 4 ૪૨૯૩૭

૩૯૫૦૭ ૧૫ હાથીખાના કલરેશી હલસેનભાઈ અલારખાભાઈ હાથીખાના 5 ૪૨૯૩૬

૩૯૩૩૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ અમલ પ્રતાપભાઈ સોમાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૮૫૭
૩૯૯૬૪ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી ગોહીલ ગીર્ાભાઈ ભલાભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી 6 ૪૦૯૦૭
૪૧૦૭૨ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પરમાર ઈન્દલ બેન ગોવવિંદભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૦૯૦૯
૪૦૮૮૭ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી નકલમ મનજીભાઈ નાનજીભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૦૮૯૭

૩૯૭૯૦ ૧૫ નવા પાવર હાઉસ ગલલામ હલસેનભાઈ નલરાભાઈ નવા પાવર હાઉસ 8 ૪૦૭૪૧

૪૧૨૦૪ ૧૫ ચલનારાવાર્ પરમાર મનજીભાઈ રામાભાઈ ચલનારાવાર્ 8 ૪૦૨૮૨

૪૦૮૮૨ ૧૫ ચલનારાવાર્ ધોળકીયા જમનભાઈ મનલભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૦૨૮૩

૪૧૨૨૦ ૧૫ ચલનારાવાર્ પરમાર રવજીભાઈ ધનાભાઈ ચલનારવાર્ 5 ૪૦૨૮૬



૪૧૧૭૭ ૧૫ ચલનારાવાર્ પરમાર બટલકલાલ દામજીભાઈ ચલનારવાર્ 5 ૪૦૨૮૭

૪૦૯૮૮ ૧૫ બાબરીયા કોલોની પતાણી હનીફભાઈ હાજીભાઈ બાબરીયા કોલોની 3 ૪૦૭૯૦

૪૦૩૭૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ જેયાર બાબલલાલ મગંાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૮૬૬
૪૨૪૯૯ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી વરલ ડહતેશભાઈ સલખાભાઈ કેવર્ાવાર્ી શેરી 4 ૩૯૯૪૨

૪૦૩૮૧ ૧૫ હલસેનીચોક જલવાણી મહબેલબખાન અલીખાન હલસેનીચોક કોનડર 4 ૪૨૯૩૦
૩૯૫૨૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ કવાણા ર્ાયાભાઈ કાનજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૮૫૫
૪૧૮૨૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા નરેશભાઈ જેરામભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૮૬૪
૪૨૦૦૪ ૧૫ હાથીખાના મલલતાની સતારભાઈ જમાલભાઈ હાથીખાના 3 ૪૨૯૬૭
૪૨૯૧૫ ૧૫ હાથીખાના સરવૈયા શારદાબેન મોહનભાઈ હાથીખાના 2 ૪૨૯૭૦
૪૨૬૪૮ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટડર શેખ ઈકબાલભાઈ ઉસ્માનભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટડર 4 ૪૦૬૫૯
૪૨૫૩૧ ૧૫ નવયલગપરા વાઘેલા ડકશોરભાઈ ભીખાભાઈ નવયલગપરા 6 ૪૦૬૬૬
૪૦૨૯૭ ૧૫ સ્લમ કવાટસડ ચૌહાણ રફીકભાઈ હાસમભાઈ સ્લમ ક્વાટસડ - 30 4 ૪૨૪૦૮
૩૯૭૮૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ગર લખધીરભાઈ હાજાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૮૪૫
૪૨૯૯૬ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સાતા વનમડળાબેન નાથાભાઈ કેવર્ાવાર્ી 7 ૩૯૯૩૧
૪૩૧૫૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી સોલકંી જયસલખભાઈ ખોર્ાજીભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૦૯૧૦
૪૧૫૩૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી બારર્ પપલસીંગ ભીખલસીંગ લક્ષ્મીવાર્ી 4 ૪૦૯૧૨
૪૧૫૪૩ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી બારર્ મહશેભાઈ પપલસીંગ લક્ષ્મીવાર્ી 5 ૪૦૯૧૧
૪૩૦૭૦ ૧૫ ચલનારાવાર્ સીંધવ બધીબેન જગાભાઈ ચલનારવાર્ 5 ૪૦૨૯૦

૪૦૮૮૩ ૧૫ ર્ો. સદંાળીવાળી શેરી ધોળકીયા વવજયભાઈ બાબલભાઈ ર્ો. સદંાળીવાળી શેરી 5 ૪૦૬૬૪
૪૦૧૫૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાવર્ા હીરાબેન ગોવવિંદભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૮૬૩
૪૦૭૩૦ ૧૫ ચલનારાવાર્ ર્ોર્ીયા લાખાભાઈ ભગવાનજીભાઈ ચલનારવાર્ 6 ૪૦૨૮૯
૪૦૭૯૬ ૧૫ જીલલા ગાર્ડન સ્લમ ક્વાટડર દલ અિલભાઈ આમદભાઈ જજલલા ગાર્ડન 7 ૪૦૬૬૦
૪૧૨૪૬ ૧૫ ઘાચંીવાર્ પરમાર સલરેશભાઈ મગંાભાઈ ઘાચંીવાર્ 5 ૪૦૨૮૧
૩૯૬૯૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ખોખર ગોરધનભાઈ લાઘાભાઈ લ્લર્ી વોકળી 5 ૪૨૩૪૧
૪૨૧૫૨ ૧૫ લાખાજીરાજ રંગપરા માધલભાઈ મોહનભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૪૨૩૪૩
૪૦૮૪૧ ૧૫ લાખાજીરાજ દેસાણી જીતેન્રભાઈ પરશલરામભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર 6 ૪૨૩૪૪

૪૧૬૯૪ ૧૫ કલ ંભારવાર્ા ભલસોર્ વવનોદભાઈ દેવરાજભાઈ કલ ંભારવાર્ા 4 ૩૯૬૭૬
૪૧૬૮૬ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા ભલસોર્ પોપટભાઈ રાઘવજીભાઈ નવા કલ ંભારવાર્ા 2 ૪૦૬૯૩
૪૦૭૩૬ ૧૫ હાથીખાના ર્ોસાણી રસીદભાઈ સતારભાઈ હાથીખાના 3 ૪૨૯૪૬
૪૦૫૮૦ ૧૫ સ્લમ આવાસ યોજના ટાકં અરૂણાબેન ભરતભાઈ સ્લમ આવાસ યોજના 5 ૪૨૩૭૯
૩૯૬૦૫ ૧૫ સ્લમ આવાસ યોજના ઠાસરીયા અલીભાઈ સલલેમાનભાઈ સ્લમ આવાસ યોજના 8 ૪૨૩૮૧
૪૨૧૪૩ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ મોહવાણી કલસ લમ ગફારભાઈ સ્લમ આવાસ યોજના 2 ૪૦૭૭૨
૪૦૪૮૭ ૧૫ સ્લમ આવાસ યોજના જાફાજ જાઈદભાઈ નાજીભાઈ સ્લમ આવાસ યોજના 3 ૪૨૩૬૬
૩૯૬૦૨ ૧૫ સ્લમ આવાસ યોજના કાસલન્દા ડદનેશભાઈ ધરમશીભાઈ સ્લમ આવાસ યોજના 5 ૪૨૩૭૬
૩૯૪૮૯ ૧૫ સ્લમ આવાસ યોજના કરવા દાઉદભાઈ હારમભાઈ સ્લમ આવાસ યોજના 5 ૪૨૩૬૭
૩૯૫૮૧ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ કારવા જીન્નતબેન રજાકભાઈ આવાસ યોજના 3 ૪૦૭૫૭
૪૧૪૯૯ ૧૫ સ્લમ આવાસ યોજના બેલીમ સલીમભાઈ અબાસભાઈ સ્લમ આવાસ યોજના 3 ૪૨૩૭૩
૪૨૫૩૦ ૧૫ સ્લમ આવાસ યોજના વાઘેલા ડકશોરભાઈ બચલભાઈ સ્લમ આવાસ યોજના 6 ૪૨૩૮૦
૪૨૫૫૯ ૧૫ સ્લમ આવાસ યોજના વાઘેલા હીરાબેન બચલભાઈ સ્લમ આવાસ યોજના 1 ૪૨૩૭૦
૪૨૫૪૫ ૧૫ સ્લમ આવાસ યોજના વાઘેલા મનસલખભાઈ બચલભાઈ સ્લમ આવાસ યોજના 4 ૪૨૩૭૮
૪૧૭૧૧ ૧૫ સ્લમ આવાસ યોજના ભાર્લા મહબેલબભાઈ કાસમભાઈ સ્લમ આવાસ યોજના 5 ૪૨૩૮૩
૪૩૨૫૧ ૧૫ સ્લમ આવાસ યોજના સોલકંી હીરાભાઈ બચલભાઈ સ્લમ આવાસ યોજના 6 ૪૨૩૮૨
૩૯૬૫૩ ૧૫ સ્લમ આવાસ યોજના ખસીયા રણજીત કનલભાઈ આવાસ યોજના 5 ૪૨૩૬૧
૪૨૩૦૫ ૧૫ સ્લમ આવાસ યોજના રાઠોર્ મનહરભાઈ ચલનીલાલ આવાસ યોજના 3 ૪૨૩૬૨
૩૯૯૦૩ ૧૫ સ્લમ આવાસ યોજના ગોહલે દલધીબેન ચતલરભાઈ આવાસ યોજના 1 ૪૨૩૬૩
૪૨૩૦૩ ૧૫ સ્લમ આવાસ યોજના રાઠોર્ મનલબેન પરિોતમભાઈ આવાસ યોજના 1 ૪૨૩૭૨
૪૨૬૩૫ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ શેખ અમીનાબેન કાસમભાઈ સ્લમ ક્વાટસડ 1 ૪૦૭૫૫
૩૯૩૪૩ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ અમલાણી ભાનલબેન ચદંલલાલ  સ્લમક્વાટસડ 1 ૪૦૭૪૯
૩૯૩૮૪ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ ઉઘરેજા પાવડતીબેન વરજલાલ સ્લમ ક્વાટસડ 1 ૪૦૭૭૭
૩૯૩૪૧ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ અમલાણી નવવનભાઈ ગોરધનભાઈ  સ્લમક્વાટસડ 5 ૪૦૭૬૬
૩૯૬૯૮ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ ખોખર પ્રભલદાસ કેશવજીભાઈ  સ્લમક્વાટસડ 2 ૪૦૭૬૭
૪૧૮૧૪ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ મકવાણા ધીરજલાલ મોહનલાલ  સ્લમક્વાટસડ 3 ૪૦૭૬૮
૪૨૨૯૭ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ રાઠોર્ મલકેશભાઈ બાબલભાઈ સ્લમ ક્વાટડસ 4 ૪૦૭૬૯
૪૨૯૪૩ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા સહત્કાણી સલઝાતખાન નરૂમહમદભાઈ નવા કલ ંભારવાર્ા 4 ૪૦૭૧૮
૪૨૯૪૧ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા સહત્કાણી ઈમ્તીયાઝખાન નરૂમહમદભાઈ નવા કલ ંભારવાર્ા 4 ૪૦૭૧૫
૪૧૭૩૮ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા મકરાણી જાયદાબેન રઝાકભાઈ નવા કલ ંભારવાર્ા 2 ૪૦૭૧૬
૪૨૮૧૫ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ સૈયદ અસરફભાઈ જમાલભાઈ સ્લમ આવાસ યોજના 4 ૪૦૭૬૫
૪૦૭૮૩ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ દત અશ્લમભાઈ અહમદભાઈ સ્લમ આવાસ યોજના 6 ૪૦૭૫૯
૩૯૬૭૯ ૧૫ સ્લમ આવાસ યોજના ખીરા સલલતન અલારખા સ્લમ આવાસ યોજના 4 ૪૨૩૬૫
૪૦૭૮૪ ૧૫ સ્લમ આવાસ યોજના દત જાકીર આમદભાઈ સ્લમ આવાસ યોજના 6 ૪૨૩૬૮
૩૯૪૮૮ ૧૫ સ્લમ આવાસ યોજના કરવા ઉમરભાઈ ખોર્ાભાઈ સ્લમ આવાસ યોજના 2 ૪૨૩૬૦
૪૩૧૭૬ ૧૫ સ્લમ આવાસ યોજના સોલકંી નાગરદાનભાઈ સીવલાલ આવાસ યોજના 2 ૪૨૩૭૫
૪૧૪૯૧ ૧૫ સ્લમ આવાસ યોજના બેલીમ ડફરોજભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ આવાસ યોજના 4 ૪૨૩૬૯
૪૧૪૧૫ ૧૫ સ્લમ આવાસ યોજના બગર્ા ડદપકભાઈ ગાડલભાઈ આવાસ યોજના 2 ૪૨૩૭૪
૪૧૬૩૯ ૧૫ સ્લમ આવાસ યોજના ભટી રમેશભાઈ નાનજીભાઈ આવાસ યોજના 6 ૪૨૩૬૪
૪૨૬૨૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શલકલ મજંલલાબેન પ્રતાપભાઈ લ્લર્ીવોંકળી 1 ૪૨૩૩૧
૪૧૫૬૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બાવી સાકીરખાન જમીયતખાન લ્લર્ી વોંકળી 5 ૪૨૩૩૨
૪૦૯૬૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પઠાણ બાનલબેન આલમખાન લ્લર્ી વોંકળી 1 ૪૨૩૪૦
૩૯૬૯૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ખોખર કેશવલાલ મોહનલાલ લ્લર્ી વોંકળી 1 ૪૨૩૩૭
૪૦૯૮૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પઢીયાર જીતેન્ર મોહનભાઈ લ્લર્ી વોંકળી 3 ૪૨૩૩૬



૪૨૩૬૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી રાણપરા ચડંરકાબેન પ્રવવણભાઈ કેવર્ાશેરી 1 ૩૯૯૫૬
૪૧૦૭૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર ઇસ્માઈલભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ લ્લર્ી વોકળી 4 ૪૨૩૩૫
૩૯૬૨૫ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કોરાર નાનજીભાઈ કરશનભાઈ લ્લર્ી વોંકળી 2 ૪૨૩૩૪
૪૨૦૮૨ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ મારૂ અશોકભાઈ મણીભાઈ ગલજરાત સ્લમક્વાટસડ 4 ૪૦૭૮૪
૩૯૩૯૦ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ ઉમરેટીયા સલીમભાઈ ઇસ્લામભાઈ જીલલા ગાર્ડન સ્લમક્વાટસડ 4 ૪૦૭૭૯
૩૯૬૬૯ ૧૫ હાથીખાના લખલોસીયા મજંલલાબેન રતીલાલ હાથીખાના 1 ૪૨૯૪૧
૪૧૯૭૫ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ મેમણ મહમદહનીફ ઉષ્માનભાઈ સ્લમ ક્વાટસડ 5 ૪૦૭૬૪
૪૧૩૨૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પારઘી ધનજીભાઈ કાનજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૮૯૭
૪૨૩૧૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાઠોર્ રતનબેન નવવનભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૮૯૩
૪૦૨૯૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ મોહનભાઈ અરજણભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૮૯૫
૪૦૧૧૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાવર્ા ડદનેશભાઈ નાથાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૮૯૬
૪૦૧૦૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાવર્ા જ્યતંીભાઈ નાથાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૯૧૧
૪૦૧૧૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાવર્ા નાથાભાઈ નારણભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૯૦૦
૪૩૦૫૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વસિંધવ વાલજી જીવાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૮૯૦
૪૦૪૫૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ જાદવ બકલલભાઈ પે્રમજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૯૦૨
૪૨૨૮૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાઠોર્ ભણજીભાઈ નાથાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૯૦૩
૪૩૧૬૧ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સોલકંી દલલડભજીભાઈ રણછોર્ભાઈ કેવર્ાવાર્ી 4 ૩૯૯૭૦
૪૨૮૭૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા અમરાભાઈ વાલાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૯૦૪
૪૨૪૪૧ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી લશ્કરી ચડંરકાબેન ભરતભાઈ કેવર્ાવાર્ી 1 ૩૯૯૬૬
૪૦૨૨૫ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચૌહાણ ડકરીટભાઈ ગીરધરભાઈ કેવર્ાવાર્ી 4 ૩૯૯૫૫
૪૦૦૯૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચાવર્ા ગલણવતંભાઈ કેવર્ાવાર્ી 5 ૩૯૯૪૭
૪૧૧૫૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર નાનજીભાઈ રૂર્ાભાઈ લ્લર્ી વોંકળી 2 ૪૨૩૨૭
૪૧૨૨૬ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પરમાર રાજલભાઈ હડરભાઈ લ્લર્ી વોંકળી 5 ૪૨૩૧૯
૪૦૮૮૮ ૧૫ લક્ષ્મીનગર નાલા પાસેની ઝુપંર્પિી નકલમ માણેકબેન મનજીભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૦૮૬૭
૪૨૨૪૪ ૧૫ ગલદંાવાર્ી રાઠોર્ જયસલખભાઈ ગોદર્ભાઈ ગલદંાવાર્ી 5 ૪૦૨૭૮
૪૧૧૭૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરમાર બકલલભાઈ ડહરાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૯૦૫
૪૨૮૮૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા ડદલલપભાઈ હમીરભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૯૦૭
૪૨૯૦૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા પાલાભાઈ હમીરભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૯૦૮
૪૨૪૭૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વઘેરા હરેશભાઈ નાથાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૯૦૯
૪૨૩૨૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાઠોર્ રાજેશભાઈ વવરજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૯૧૦
૪૦૨૨૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ કેશલભાઈ વાલાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૮૭૭
૪૦૨૭૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ મલકેશભાઈ માયાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૮૯૯
૪૦૨૧૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ અશોકભાઈ વાલજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૯૧૬
૪૦૮૨૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ દવેરા નરેન્ર કાનજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૯૧૭
૪૦૮૨૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ દવેરા કાનજીભાઈ રામીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૯૨૮
૪૩૦૪૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વસિંધવ પોપટભાઈ દેશવીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૮૯૮
૪૧૪૭૭ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા બલાસરા ધીરૂભાઈ ભીમાભાઈ કલ ંભારવાર્ા 4 ૪૦૭૧૧
૪૧૩૦૨ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા પાટર્ીયા સતીિભાઈ રતનશીભાઈ કલ ંભારવાર્ા 4 ૪૦૭૨૮
૪૧૭૬૩ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા મકવાણા કાતંીભાઈ ગોવવિંદભાઈ કલ ંભારવાર્ા 4 ૪૦૭૩૬
૪૨૬૧૨ ૧૫ સ્લમ આવાસ યોજના વપત્રોર્ા સવતશભાઈ હરીલાલ આવાસ યોજના 3 ૪૨૩૭૭
૩૯૫૪૯ ૧૫ સ્લમ આવાસ યોજના કાચા જયેશભાઈ જગજીવનભાઈ આવાસ યોજના 4 ૪૨૩૮૪
૪૨૬૭૧ ૧૫ સ્લમ આવાસ યોજના શેખ નાસીરભાઈ નલરમહમદભાઈ આવાસ યોજના 8 ૪૨૩૮૫
૪૦૦૦૬ ૧૫ હાથીખાના ચગદા ઇકબાલ અલીભાઈ હાથીખાના 5 ૪૨૯૭૪
૪૨૭૯૩ ૧૫ હાથીખાના સમા અસ્લમ રજાકભાઈ રામનાથપરા 5 ૪૨૯૬૮
૪૨૨૦૧ ૧૫ હાથીખાના રાગર્ીયા સલરેશ વવરમભાઈ હાથીખાના 4 ૪૨૯૫૯
૪૨૯૦૯ ૧૫ હાથીખાના સરવૈયા લક્ષ્મણભાઈ રાઘવજીભાઈ હાથીખાના 5 ૪૨૯૬૯
૩૯૭૧૬ ૧૫ હાથીખાના ખોખર હસમલખભાઈ ર્ાયાલાલ હાથીખાના 4 ૪૨૯૪૩
૪૩૨૮૫ ૧૫ હાથીખાના હળવદીયા જયેશભાઈ નટલભાઈ હાથીખાના 3 ૪૨૯૬૧
૪૦૪૭૩ ૧૫ હાથીખાના જાની જયેન્રભાઈ જમના શકંર હાથીખાના 4 ૪૨૯૬૩
૪૦૪૭૯ ૧૫ હાથીખાના જાની રાજેિભાઈ જયેન્રભાઈ હાથીખાના 4 ૪૨૯૬૫
૩૯૯૭૪ ૧૫ હાથીખાના ગૌસ્વામી જવેરપલરી રામપલરી હાથીખાના 2 ૪૨૯૬૬
૩૯૮૭૬ ૧૫ હાથીખાના ગોસ્વામી રાજેશપરી જવેરપલરી હાથીખાના 4 ૪૨૯૭૩
૪૧૫૬૦ ૧૫ હાથીખાના બાવા ડદનેશ બચલભાઈ હાથીખાના 4 ૪૨૯૭૨
૩૯૯૭૯ ૧૫ હાથીખાના ગૌસ્વામી વવનોદભાઈ ચમનપલરી હાથીખાના 4 ૪૨૯૭૧
૪૨૪૨૮ ૧૫ હાથીખાના લગંારીયા ભાવેશભાઈ રમેશચરં હાથીખાના 5 ૪૨૯૬૨
૪૩૦૯૭ ૧૫ હાથીખાના સોનારીયા હરીલાલ અમરશીભાઈ હાથીખાના 2 ૪૨૯૪૮
૪૦૩૮૫ ૧૫ હાથીખાના જલવાળી અયલબખાન યલસલફખાન હાથીખાના 6 ૪૨૯૪૦
૩૯૩૨૨ ૧૫ હાથીખાના અજાગીયા ડકશોર દામજીભાઈ હાથીખાના 4 ૪૨૯૫૦
૪૨૦૦૯ ૧૫ હાથીખાના મૈણ નજીરભાઈ યલસલફભાઈ હાથીખાના 5 ૪૨૯૩૮
૪૧૩૬૧ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પીઠેર્ીયા રાજેન્ર નાથાલાલ કેવર્ાવાર્ી રણજીત પેલેસ 3 ૩૯૯૪૫
૪૨૨૬૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી રાઠોર્ નરોત્તમભાઈ અમરશીભાઈ કેવર્ાવાર્ી 5 ૩૯૯૪૬
૩૯૮૭૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ગોસ્વામી લબન્દલ બેન કૈલાશગીરી કેવર્ાવાર્ી 3 ૩૯૯૫૦
૪૧૬૩૧ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ ભિી બાબલભાઈ ભીખલભાઈ કોઠારીયા કોલોની ક્વાટસડ 2 ૪૦૨૩૮
૪૦૨૭૬ ૧૫ લક્ષ્મીનગર નાલા પાસેની ઝુપંર્પિી ચૌહાણ ભીમજીભાઈ રૂર્ાભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી 1 ૪૦૮૫૮
૪૩૨૧૦ ૧૫ લક્ષ્મીનગર નાલા પાસેની ઝુપંર્પિી સોલકંી મલળજીભાઈ જેસીંગભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૦૮૫૯
૪૩૨૨૫ ૧૫ લક્ષ્મીનગર નાલા પાસેની ઝુપંર્પિી સોલકંી રાજેશભાઈ મલળજીભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૦૮૬૦
૪૩૨૩૫ ૧૫ લક્ષ્મીનગર નાલા પાસેની ઝુપંર્પિી સોલકંી વવમલભાઈ મલળજીભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૦૮૬૨
૪૩૨૪૨ ૧૫ લક્ષ્મીનગર નાલા પાસેની ઝુપંર્પિી સોલકંી સજંયભાઈ મલળજીભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૦૮૬૩
૪૦૪૬૮ ૧૫ લક્ષ્મીનગર નાલા પાસેની ઝુપંર્પિી જાદવ વવજયભાઈ મહને્રવસિંહ લક્ષ્મીવાર્ી ક્વાટસડ 4 ૪૦૮૬૪
૪૦૪૬૯ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી જાદવ સજંયભાઈ મહને્રભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી 3 ૪૦૮૬૫
૪૦૭૨૭ ૧૫ લક્ષ્મીનગર નાલા પાસેની ઝુપંર્પિી ર્ોર્ીયા મહશેભાઈ જેઠીસીંગ લક્ષ્મીવાર્ી 2 ૪૦૮૬૬
૩૯૫૨૧ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી કવા ડદલીપભાઈ નાનાલાલ કેવર્ાવાર્ી 3 ૩૯૯૬૪
૪૨૯૪૦ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા સહત્કાણી ઇમ્તીયાજખાન નલરમહમદખાન કલ ંભારવાર્ા 4 ૪૦૬૯૭
૩૯૮૯૪ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા ગોહલે કાતંીલાલ હરખાભાઈ કલ ંભારવાર્ા 2 ૪૦૬૯૬



૪૦૭૯૧ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા દલબલ ઉવમિઁલાબેન અરવવિંદકલમાર કલ ંભારવાર્ા 1 ૪૦૬૯૪
૪૦૫૭૩ ૧૫ હાથીખાના ટંકારીયા ગીરીશભાઈ પ્રાણલાલ હાથીખાના 4 ૪૨૯૫૮
૪૧૧૮૧ ૧૫ હાથીખાના પરમાર ભગવાનજીભાઈ પોપટભાઈ હાથીખાના 2 ૪૨૯૬૦
૪૧૭૮૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા ચદલ ંભાઈ લાખાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૮૯૧
૪૩૧૦૩ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સોમૈયા કીતીબેન ભરતભાઈ કેવર્ાવાર્ી 1 ૩૯૯૫૮
૪૩૧૦૯ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સોમૈયા શારદાબેન રતીલાલ કેવર્ાવાર્ી 1 ૩૯૯૫૭
૪૨૩૪૧ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ રાઠોર્ વવમળાબેન મળૂજીભાઈ ગલજરાત સ્લમક્વાટસડ 1 ૪૦૭૮૭
૪૧૮૨૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા વનમલબેન વવઠ્ઠલભાઈ ગલજરાત સ્લમક્વાટસડ 4 ૪૨૮૯૨
૪૨૫૫૬ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ વાઘેલા સલરેશભાઈ રણછોર્ભાઈ  સ્લમક્વાટસડ 4 ૪૦૭૭૩
૪૨૭૦૮ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ શેખ સબીરભાઈ ગલલાબભાઈ  સ્લમક્વાટસડ 2 ૪૦૭૬૩
૪૨૨૦૪ ૧૫ હાથીખાના રાઘલરીયા વનીતાબેન લલીતભાઈ હાથીખાના 2 ૪૨૯૫૩
૩૯૮૭૦ ૧૫ હાથીખાના ગોસ્વામી પરેશપલરી જ્વેરપલરી હાથીખાના 4 ૪૨૯૫૭
૪૧૭૪૪ ૧૫ હાથીખાના મકવાણા અજય શાવંતલાલ હાથીખાના 4 ૪૨૯૫૬
૪૧૬૨૦ ૧૫ હાથીખાના ભિ શારદાબેન મોહનલાલ હાથીખાના 1 ૪૨૯૫૫
૪૧૩૫૨ ૧૫ હાથીખાના પીઠર્ીયા દયાબેન નથલભાઈ હાથી ખાના 1 ૪૨૯૫૪
૪૧૨૮૯ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ પાટર્ીયા ધનજીભાઈ બાબલભાઈ  સ્લમક્વાટસડ 5 ૪૦૭૪૭
૪૦૦૨૪ ૧૫ હાથીખાના ચલર્ાસમા રવતલાલ સવજીભાઈ હાથીખાના 2 ૪૨૯૫૨
૪૦૫૭૪ ૧૫ હાથીખાના ટકારીયા જ્યોતીબેન દલપતભાઈ હાથીખાના 4 ૪૨૯૫૧
૪૦૦૦૭ ૧૫ હાથીખાના ચગદા મહબેલબ અલીભાઈ હાથીખાના 5 ૪૨૯૪૭
૪૦૫૪૩ ૧૫ લક્ષ્મીનગર નાલા પાસેની ઝુપંર્પિી જોિી વનલેિભાઈ નવીનભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી પાકડ 3 ૪૦૮૬૧
૪૨૭૪૬ ૧૫ લક્ષ્મીનગર નાલા પાસેની ઝુપંર્પિી શીશાગંીયા અરૂણભાઈ જેન્તીભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી પ્રકાશ કલ ંજ 3 ૪૦૮૫૭
૪૨૭૫૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સચંાલણયા નીમલબેન વજૃલાલભાઈ કેવર્ાવાર્ી 1 ૩૯૯૬૩
૪૦૦૯૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચાવર્ા ગલણવતંભાઈ વીરજીભાઈ કેવર્ાવાર્ી 4 ૩૯૯૬૦
૪૦૦૮૯ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ચાવર્ા ડકરીટભાઈ ગલણવતંભાઈ કેવર્ાવાર્ી 4 ૩૯૯૬૧
૪૦૬૨૯ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ટોળીયા કોમલબેન નલીનભાઈ 20/4 કેવર્ાવાર્ી 5 ૩૯૯૫૪
૪૧૮૧૮ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ મકવાણા નમડદાબેન ભાણજીભાઈ કોઠારીયા કોલોની ક્વાટસડ 2 ૪૦૨૪૨
૪૨૨૪૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ રાઠોર્ જોરસીંગભાઈ અમરસીંગ કોઠારીયા કોલોની ક્વાટસડ 2 ૪૦૨૪૩
૪૩૦૨૭ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ વસધ્ધપલરા અવનલભાઈ પરસોતમભાઈ કોઠારીયા કોલોની ક્વાટસડ 4 ૪૦૨૪૪
૪૩૦૬૯ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ સીધપલરા પ્રવીણભાઈ પરસોતમભાઈ કોઠારીયા કોલોની ક્વાટસડ 4 ૪૦૨૩૯
૪૦૨૪૫ ૧૫ લક્ષ્મીનગર નાલા પાસેની ઝુપંર્પિી ચૌહાણ દક્ષાબેન રમેશભાઈ લક્ષ્મીવાર્ી મેઈન રોર્ 3 ૪૦૮૫૬
૪૧૭૬૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મકવાણા કાતંીલાલ તળશીભાઈ કેવર્ાવાર્ી 2 ૩૯૯૪૩
૩૯૫૭૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી કારેલીયા જ્યતંીલાલ ડહરજીભાઈ કેવર્ાવાર્ી 4 ૩૯૯૫૨
૪૨૦૧૮ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી મેવાર્ા ટપલભાઈ ઘેલાભાઈ કેવર્ાવાર્ી 2 ૩૯૯૫૧
૪૨૩૮૯ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી રાબેર્ીયા કલસ લમબેન ભરતભાઈ કેવર્ાવાર્ી 3 ૩૯૯૪૯
૩૯૯૮૬ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ઘાટલીયા જયાબેન મગનલાલ કેવર્ાવાર્ી 1 ૩૯૯૪૧
૩૯૯૮૯ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ઘાટલીયા લલીતભાઈ મગનભાઈ કેવર્ાવાર્ી 4 ૩૯૯૪૮
૩૯૯૮૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ઘાટલીયા ભાવનાબેન મગનલાલ કેવર્ાવાર્ી 1 ૩૯૯૪૪
૪૩૦૨૧ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સાવં હીનાબેન દેવેન્રભાઈ કેવર્ાવાર્ી 1 ૩૯૯૫૯
૪૧૨૯૯ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા પાટર્ીયા વલલભભાઈ પરસોતમભાઈ કલ ંભારવાર્ો 4 ૪૦૬૯૨
૪૧૨૮૪ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા પાટર્ીયા ડકરીટભાઈ રતનવસિંહ કલ ંભારવાર્ા 4 ૪૦૬૯૧
૪૨૭૨૯ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા શ્રીવાસ્તવ રામદલલારીબેન દેવતાજીભાઈ કલ ંભારવાર્ો 5 ૪૦૭૦૦
૪૦૩૭૫ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા જેરીયા હલસેનભાઈ અલારખાભાઈ કલ ંભારવાર્ો 4 ૪૦૭૧૦
૪૨૭૬૭ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા સતાપરા લીલાબેન વવરજીભાઈ કલ ંભારવાર્ો 1 ૪૦૭૦૨
૪૧૬૭૯ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા ભલશોર્ ભરતભાઈ જેઠાભાઈ કલ ંભારવાર્ો 4 ૪૦૭૦૮
૪૧૨૬૮ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા પલાપોર્ વનીતાબેન જેઠાભાઈ કલ ંભારવાર્ો 1 ૪૦૭૦૧
૪૧૬૯૮ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા ભલાસોર્ ડકરીટભાઈ જેઠાભાઈ કલ ંભારવાર્ો 2 ૪૦૬૯૯
૪૧૧૯૦ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા પરમાર ભરતભાઈ મનલભાઈ કલ ંભારવાર્ો 4 ૪૦૬૯૮
૪૧૨૪૭ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા પરમાર સલરેશભાઈ મનલભાઈ કલ ંભારવાર્ો 4 ૪૦૬૯૫
૪૧૧૦૫ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા પરમાર જગદીશભાઈ મનલભાઈ કલ ંભારવાર્ો 4 ૪૦૭૦૫
૪૧૯૨૬ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા મલછંડર્યા જીવરાજભાઈ સલરેન્રભાઈ કલ ંભારવાર્ો 5 ૪૦૭૦૬
૪૧૯૦૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા વીરજીભાઈ હમીરભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 6 ૪૨૮૭૯
૪૧૮૧૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા ધનીબેન કાનાભાઈ સોરઠીયા સકડલ 1 ૪૨૯૧૪
૪૧૮૨૮ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા મકવાણા પલનાભાઈ હમીરભાઈ સોરઠીયાવાળો પ્લોટ 3 ૪૦૭૦૯
૪૩૦૭૪ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા સીંધવા લખનભાઈ નારણભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૦૭૦૭
૪૩૦૭૧ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા સીંધવ સવીતાબેન નારણભાઈ સોરઠીયાવાળો પ્લોટ 1 ૪૦૭૦૪
૪૨૯૬૨ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા સાગઠીયા ગોરધનભાઈ ભાણાભાઈ સોરઠીયાવાળો પ્લોટ 6 ૪૦૭૦૩
૪૦૯૦૮ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી નાગલા મધલબેન શાતંીલાલ કેવર્ાવાર્ી 4 ૩૯૯૩૯
૩૯૭૧૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી બોળા મનલભાઈ હરીભાઈ કેવર્ાવાર્ી 4 ૪૨૩૩૯
૪૨૯૯૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સાતા વનમડળાબેન નાથાલાલ કેવર્ાવાર્ી 5 ૩૯૯૩૮
૪૩૦૬૭ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સીધપલરા કસ્ત લરબેન જેઠાભાઈ કેવર્ાવાર્ી 1 ૩૯૯૩૭
૪૨૨૩૧ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી રાઠોર્ ગોપાલભાઈ જેન્તીભાઈ કેવર્ાવાર્ી 4 ૩૯૯૩૬
૪૩૨૯૫ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ડહર્ોચા વસતંબેન ભીખાભાઈ કેવર્ાવાર્ી 1 ૩૯૯૩૩
૪૩૨૯૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ડહિંર્ોચા નીતેશભાઈ ભીખાભાઈ કેવર્ાવાર્ી 3 ૩૯૯૩૫
૪૦૬૬૮ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા ર્ાભી જ્યતંીભાઈ ભગવાનજીભાઈ કલ ંભારવાર્ા 6 ૪૦૭૨૪
૪૦૪૪૪ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા જાદવ જગદીશભાઈ ગોરધનભાઈ કલ ંભારવાર્ો 5 ૪૦૭૩૪
૪૧૩૦૧ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા પાટર્ીયા શાતંાબેન પરસોતમભાઈ કલ ંભારવાર્ા 1 ૪૦૭૩૩
૪૧૬૦૧ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા ભખવાર્ીયા જયાબેન માનસીંગભાઈ કલ ંભારવાર્ો 1 ૪૦૭૩૧
૪૦૫૮૪ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા ટાકં ઇબ્રાડહમ સલલતાનાભાઈ કલ ંભારવાર્ો 3 ૪૦૭૩૦
૩૯૬૪૭ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા ખલરેશી ઉમરભાઈ કેસરભાઈ કલ ંભારવાર્ો 3 ૪૦૭૩૫
૩૯૪૭૯ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા કરગથરા ખવતઝાબેન ઇલબ્રહીમભાઈ કલ ંભારવાર્ા 1 ૪૦૭૩૭
૪૨૬૩૩ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા શેખ અબદલલવસિંહ લફીજલદીન કલ ંભારવાર્ો 3 ૪૦૭૩૮
૩૯૪૯૩ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા કલરેશી આસીફભાઈ હાસમભાઈ કલ ંભારવાર્ો 4 ૪૦૭૩૯
૪૩૦૦૨ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા સાદમદાર ફલીમાબેન સીદીકશાહ કલ ંભારવાર્ો 2 ૪૦૭૩૨
૪૨૧૮૭ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા રફાઈ સહીદાબેન હબીબભાઈ કલ ંભારવાર્ો 3 ૪૦૭૧૨



૪૨૭૩૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ શારં્યા બચલભાઈ પે્રમજીભાઈ સોરઠીયાવાળો પ્લોટ 2 ૪૨૯૦૧
૪૨૭૩૩ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા શારં્યા અમશીભાઈ બચલભાઈ સોરઠીયાવાળો પ્લોટ 5 ૪૦૭૧૭
૪૧૧૬૭ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા પરમાર પરસોતમભાઈ જીવણદાસ સોરઠીયાવાળો પ્લોટ 3 ૪૦૭૧૯
૪૩૧૮૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી પ્રફુલભાઈ પરસોતમભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૮૭૦
૪૦૩૭૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ જ્યાર પે્રમજીભાઈ કાનાભાઈ સોરઠીયાવાળો પ્લોટ 5 ૪૨૮૭૧
૪૦૦૭૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચારં્યા વવનોદભાઈ જેઠાભાઈ સોરઠીયાવાળો પ્લોટ 5 ૪૨૮૭૨
૪૦૪૫૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ જાદવ બાબલભાઈ પે્રમજીભાઈ સોરઠીયાવાળો પ્લોટ 5 ૪૨૮૭૩
૪૦૩૦૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ રાજાભાઈ સોમાભાઈ સોરઠીયાવાળો પ્લોટ 4 ૪૨૮૭૪
૪૧૧૬૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરમાર પે્રમજીભાઈ ચકલભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૮૭૫
૪૧૩૨૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પારઘી ચકલભાઈ બેચરભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ -4 6 ૪૨૮૭૬
૪૦૨૨૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ લગરીશભાઈ પાલજીભાઈ સોરઠીયા વાળો પ્લોટ 3 ૪૨૮૮૯
૪૧૯૯૭ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ મલલતાની ખેરલનબેન ગફારભાઈ જજલલા ગાર્ડન પાસે બાપલનગર સ્લમ ક્વાટસડ-69 1 ૪૦૭૮૨
૪૨૧૨૮ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ મોદન હલસેનભાઈ ગવનભાઈ જજલલા ગાર્ડન પાસે બાપલનગર સ્લમ ક્વાટસડ-27 4 ૪૦૭૮૫
૪૦૧૭૦ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ લચચોદરા નસરૂડદનભાઈ ઇસ્માલભાઈ જજલલા ગાર્ડન પાસે બાપલનગર સ્લમ ક્વાટસડ-39 2 ૪૦૭૮૬
૪૨૧૨૭ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ મોદન સલીમભાઈ ઓસમભાઈ જજલલા ગાર્ડન પાસે બાપલનગર સ્લમ ક્વાટસડ-39 4 ૪૦૭૮૮
૪૦૯૫૪ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ પઠાણ ઇસલફભાઈ વનલાઝખાન સ્લમક્વાટસડ 4 ૪૦૭૫૪
૪૧૪૧૦ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ ફાસડરયા હલસેનભાઈ જલસ્બભાઈ જજલલા ગાર્ડન બાપલનગર સ્લમ ક્વાટસડ-45 4 ૪૦૭૫૩
૪૦૩૧૯ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ ચૌહાણ સરીફાબેન મેહબલબભાઈ જજલલા ગાર્ડન બાપલનગર સ્લમ ક્વાટસડ-222 3 ૪૦૭૫૨
૪૧૦૬૦ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ પરમાર અમીનભાઈ ઇબ્રાડહમભાઈ સ્લમ ક્વાટસડ 3 ૪૦૭૫૧
૪૦૫૧૮ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ જોધપલરા લલીતકલમાર વવઠલદાસ સ્લમક્વાટસડ-195 4 ૪૦૭૫૦
૩૯૭૮૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ગર રાણાભાઈ કાનજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૮૬૮
૩૯૭૮૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ગર વીરજીભાઈ પજૂાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૮૮૦
૩૯૭૮૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ગર લઘધીરભાઈ નાનીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૮૮૧
૩૯૭૮૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ગર મનોજભાઈ નાજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૮૮૨
૪૨૭૮૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સલમરા હરીલાલ વાલજીભાઈ સોરઠીયા વાળો પ્લોટ-5 5 ૪૨૮૮૩
૪૨૭૮૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સલમરા નાભભાઈ રાણાભાઈ સોરઠીયા વાળો પ્લોટ-5 6 ૪૨૮૮૪
૪૨૭૮૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સલમરા પ્રકાશભાઈ નાભભાઈ સોરઠીયા વાળો પ્લોટ-5 3 ૪૨૮૮૫
૪૧૦૯૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરમાર ગૌરવીબેન નટલભાઈ સોરઠીયાવાળો પ્લોટ -5 2 ૪૨૮૮૬
૪૧૪૩૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ બથવાર મનસલખભાઈ હડરભાઈ 3 ૪૨૮૮૭
૪૨૧૭૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોતર ભીખાભાઈ મોહનભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ-5 3 ૪૨૮૮૮
૪૨૭૪૦ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ શાહમદાર સઇદાબેન હબીબમીયા કલ ંભારવાર્ા 3 ૪૦૭૫૬
૪૨૭૭૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સલમંરા જ્યતંીભાઈ રાણાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૮૬૯
૪૨૯૬૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગઠીયા જ્યતંીભાઈ ભલાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૯૧૩
૪૨૯૭૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગઠીયા ભલાભાઈ પીઠાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૯૨૭
૪૩૧૯૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી બાવજીભાઈ વીરજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૯૨૪
૪૦૩૧૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ લક્ષ્મણભાઈ કાનાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૯૨૬
૪૨૭૨૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ શનોતર જીતેન્રભાઈ ર્ાયાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૯૨૧
૩૯૭૨૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ખોમસલરીયા દીલીપભાઈ રામજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૯૧૨
૪૨૭૨૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ શનોતર ડદનેશભાઈ ભીખાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૯૨૦
૪૨૮૬૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી સરેરીયા રમેશભાઈ ટપલભાઈ લ્લર્ી વોંકળી 5 ૪૨૩૩૦
૪૦૬૩૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ઠાકર રવસકભાઈ વેણીશકંર લ્લર્ી વોંકળી 1 ૪૨૩૧૫
૪૧૬૮૭ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ભલસોર્ પોપટભાઈ રાઘવજીભાઈ લ્લર્ી વોંકળી 2 ૪૨૩૩૮
૪૧૯૫૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મલરં્ીયા દેવજી પરસોતમભાઈ લ્લર્ી વોંકળી 2 ૪૨૩૨૫
૪૦૬૪૯ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ર્વ બચલભાઈ માણસલરભાઈ લ્લર્ી વોંકળી 1 ૪૨૩૨૪
૩૯૬૯૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી ખોખર ગોરધનભાઈ લાઘાભાઈ લ્લર્ી વોંકળી 5 ૪૨૩૨૩
૪૦૯૫૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી પઠાણ અલતાફ એહમદભાઈ લ્લર્ી વોંકળી 4 ૪૨૩૨૨
૪૦૮૫૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી દાલીધારી વનલેશભાઈ ભીખારામ લ્લર્ી વોંકળી 3 ૪૨૩૧૮
૪૨૬૩૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ અબ્દલલભાઈ ગલલાબભાઈ લ્લર્ી વોંકળી 3 ૪૨૩૧૬

૪૧૩૪૪ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ વપત્રોર્ા હડરભાઇ રાઘવજીભાઈ જજલલા ગાર્ડન પાસે બાપલનગર સ્લમ ક્વાટસડ-187 2 ૪૦૭૫૮
૩૯૩૨૯ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ અધામ રેમતબેન યલસલફભાઈ જજલલા ગાર્ડન પાસે બાપલનગર સ્લમ ક્વાટસડ-34 1 ૪૦૭૭૦
૪૩૨૨૧ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ સોલકંી રમેશભાઈ રણઠોર્ભાઈ જજલલા ગાર્ડન પાસે બાપલનગર સ્લમ ક્વાટસડ 3 ૪૦૭૬૦
૪૧૦૬૨ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ પરમાર અમીનાબેન ઇલબ્રડહમભાઈ જજલલા ગાર્ડન પાસે બાપલનગર સ્લમ ક્વાટસડ-25 1 ૪૦૭૪૮
૩૯૭૭૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ગર નાનજીભાઈ ખીમજીભાઈ સોરઠીયાવાળો પ્લોટ 4 ૪૨૯૧૫
૪૨૯૮૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગઠીયા ડહમતંભાઈ ડહરજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૯૧૯
૪૨૯૭૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગઠીયા વનમડળભાઇ હીરજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૯૨૫
૪૨૯૮૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગઠીયા માવજીભાઈ વીરાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૯૨૯
૪૩૦૪૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વસિંધવ પકંજભાઈ ર્ાયાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૯૧૮
૪૩૦૩૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ વસિંધવ ગોપાલભાઈ ર્ાયાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૮૫૬
૪૧૯૩૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મછૂર્ીયા પ્રવવણભાઈ રામજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૮૪૩
૪૧૯૩૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મછૂર્ીયા રામજીભાઈ લખલભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૮૪૨
૪૧૯૨૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મછૂર્ીયા અવનલભાઈ રામજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ પાસે 6 ૪૨૮૪૧
૪૧૨૫૦ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા પરમાર હરીભાઈ કાનજીભાઈ કલ ંભારવાર્ા 3 ૪૦૭૨૧
૩૯૪૮૦ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ કરગથરા જાડહદભાઈ મોમ્દભાઈ જજલલા ગાર્ડન પાસે બાપલનગર સ્લમ ક્વાટસડ-47 4 ૪૦૭૬૨
૪૧૪૭૯ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ બેલલફ અખ્તરભાઈ અબ્દૂલભાઈ 51 4 ૪૦૭૬૧
૪૨૯૬૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગઠીયા જયાબેન દેવજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 1 ૪૨૮૩૭
૪૨૯૬૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગઠીયા અશોકભાઈ દેવજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૮૩૬
૪૨૩૩૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાઠોર્ વવજયભાઈ નજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૮૩૫
૪૦૩૦૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ રમેશભાઈ રામાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૮૨૬
૪૦૨૪૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ ડદનેશભાઈ મેઘજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૮૪૪
૪૦૨૧૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ કરશનભાઈ સીદીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૮૩૨
૪૧૪૩૧ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ બથવાર મનમોહનભાઈ માવજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૮૨૮
૪૧૪૨૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ બથવાર જીતેન્રભાઈ માવજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૮૩૦
૪૨૩૫૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાઠોર્ હસમલખભાઈ જગાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૮૨૯
૪૨૧૭૬ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રત્નોતર રાજેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ-5 4 ૪૨૮૩૧



૪૨૩૮૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ રાનોતર મોહશેભાઈ ભીખાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ-5 8 ૪૨૮૬૨
૪૨૯૫૮ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સાગંડઠયા ભીમજીભાઈ માધાભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ-4 6 ૪૨૮૬૧
૪૨૯૨૨ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા ડહતેશભાઈ પાલાભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 6 ૪૨૮૬૦
૪૧૮૯૦ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા વાલજીભાઈ વાનાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૮૫૯
૪૩૧૬૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી દેવાભાઈ બાવાભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ-10 4 ૪૨૮૫૮
૪૩૨૧૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી રમેશભાઈ માધાભાઈ સોરડઠયા પ્લોટ 5 ૪૨૮૬૫
૪૧૦૬૮ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા પરમાર ઇન્ન્દરાબેન નટવરભાઈ કલ ંભારવાર્ા 2 ૪૦૭૨૨
૪૧૨૯૬ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા પાટર્ીયા ભગવાનભાઈ કાનજીભાઈ કલ ંભારવાર્ા 2 ૪૦૭૨૩
૪૦૨૪૧ ૧૫ નવા કલ ંભારવાર્ા ચૌહાણ જ્યોતીબેન પ્રવવણભાઈ કલ ંભારવાર્ા 5 ૪૦૭૨૫
૪૦૩૦૩ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ રમેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 4 ૪૨૮૫૪
૪૨૭૬૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચાવર્ા જેન્તીભાઈ ચનાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૨૮૫૩
૪૩૧૪૪ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સોલકંી ચદંલલાલ બાવજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૮૫૨
૪૧૮૪૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ મકવાણા મલકેશભાઈ પલનાભાઈ સોરઠીયાવાળો પ્લોટ 4 ૪૨૮૫૧
૪૧૧૨૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરમાર ડદપકભાઈ મેઘજીભાઈ સોરઠીયાવાળો પ્લોટ 6 ૪૨૮૫૦
૪૦૦૬૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચારં્યા બચલભાઈ પમાભાઈ સોરઠીયાવાળો પ્લોટ 4 ૪૨૮૪૯
૪૦૨૩૯ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ ચૌહાણ જયાબેન જાદવજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 6 ૪૨૮૪૭
૪૨૮૪૭ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરૈયા રામજીભાઈ લીંબાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૮૪૬
૪૨૬૯૩ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ રજાકભાઈ અબ્દલલભાઈ લ્લર્ી વોંકળી 4 ૪૨૩૩૩
૪૨૬૪૨ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી શેખ ઇકબાલ અબ્દલલભાઈ લ્લર્ી વોંકળી 4 ૪૨૩૨૬
૪૨૮૪૧ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ સલરૈયા આડરફભાઈ હારૂનભાઈ જીલલા ગાર્ડન 4 ૪૦૭૮૦
૪૨૧૨૧ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મોગલ હનીફભાઈ કાસમભાઈ લ્લર્ી વોંકળી 7 ૪૨૩૨૯
૪૨૧૨૦ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી મોગલ હનીફભાઈ કાસમભાઈ લ્લર્ી વોંકળી 2 ૪૨૩૨૮
૪૧૧૫૪ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી પરમાર પદમાબેન જેન્તીભાઈ કેવર્ાવાર્ી 1 ૩૯૯૩૦
૩૯૫૦૪ ૧૫ લ્લર્ી વોંકળી કલરેશી હવાબેન અમીનભાઈ લ્લર્ી વોંકળી 1 ૪૨૩૨૧
૪૨૫૪૬ ૧૫ કોઠારીયા કોલોની ૮૦' નો રોર્ વાઘેલા રણજીતભાઈ ભીમજીભાઈ કોઠારીયા કોલોની ક્વાટસડ 2 ૪૦૨૪૦
૪૧૧૭૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ પરમાર બકલલભાઈ હીરાલાલ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૨૮૩૯
૪૨૮૭૫ ૧૫ સોરઠીયા પ્લોટ સરવૈયા ગોવતમભાઈ હમેતભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 3 ૪૨૯૨૨
૪૨૭૦૨ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ શેખ ફરીદલલ ઈસ્લામ અબ્દૂલહફીઝભાઈ જીલલા ગાર્ડન બાપલનગર કવાટસડ-43 4 ૪૦૭૭૪
૪૨૦૦૨ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ મલલતાની રજીયાબેન ઇકબાલભાઈ જજલલા ગાર્ડન પાસે બાપલનગર સ્લમ ક્વાટસડ 3 ૪૦૭૮૧
૪૦૪૮૮ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ જાફારી મોહમદંભાઈ હાજીભાઈ જજલલા ગાર્ડન પાસે બાપલનગર સ્લમ ક્વાટસડ 2 ૪૦૭૭૫
૪૦૪૮૫ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ જાફાઈ હનીફ મોહમદંભાઈ જજલલા ગાર્ડન પાસે બાપલનગર સ્લમ ક્વાટસડ 4 ૪૦૭૭૮
૪૩૨૪૮ ૧૫ બાપલનગર સ્લમ કવાટસડ સોલકંી ડહમતંભાઈ સવજીભાઈ જજલલા ગાર્ડન પાસે બાપલનગર સ્લમ ક્વાટસડ 5 ૪૦૭૭૬
૪૦૪૮૦ ૧૫ ગલદંાવાર્ી જાની ડહનાબેન વવજયભાઇ ગલદાવાર્ી 4 ૪૦૨૭૯
૪૦૯૭૬ ૧૫ લક્ષ્મીવાર્ી પર્યા પ્રફુલભાઈ નવીનચરં લક્ષ્મીવાર્ી રોર્ 3 ૪૦૯૦૬
૩૯૭૨૧ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી ખોધર વવજયભાઈ સત્યનારાયણ કેવર્ાવાર્ી 5 ૩૯૯૬૨

૪૨૪૦૫ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી રાવલ વનમડળાબેન રતીલાલ
કેવર્ાવાર્ી મહાલક્ષ્મી મેઇન રોર્ વશવમ ક્લાસીસ 

વાળી શેરી 1 ૩૯૯૬૮

૪૨૪૦૯ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી રાવલ સાગરભાઈ મતેશભાઈ
કેવર્ાવાર્ી મહાલક્ષ્મી મેઇન રોર્ મદંીર ની આગળ 

વશવમ ક્લાસીસ વાળી શેરી 3 ૩૯૯૬૫

૪૨૪૦૬ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી રાવલ ભાવનાબેન મહશેભાઈ
કેવર્ાવાર્ી મહાલક્ષ્મી મેઇન રોર્ મદંીર વાળી શેરી 
વશવમ ક્લાસીસ 2 ૩૯૯૬૯

૪૨૩૭૧ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી રાણપરા મધલબેન જયવંતલાલ કેવર્ાવાર્ી લાભભાઈ આડહરના મકાનમા 1 ૩૯૯૩૨
૪૨૭૫૨ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સલખાનદંી હરજીભાઈ આત્મારામ કેવર્ાવાર્ી 5 ૩૯૯૨૯
૧૧૪૧૬ ૧૫ કેવર્ાવાર્ી સોનછાર્ા દલસલખભાઈ છગનભાઇ કેવર્ાવાર્ી 7 ૯૨૮૯
૮૦૩૯૭ ૧૫ પલજારા પ્લોટ પાઉ ચરંકાતં ધારસીભાઈ પલજારા રોર્ 4 ૮૦૯૦૦


