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૧૧૪૫૬ ૦૪ જામનગર રોર્ સોલકંી જ્યતંીભાઈ જીવાભાઈ નદંનગર સોસાયટી 4 ૯૪૨૭
૧૦૪૧૧ ૦૪ જામનગર રોર્ બોર નીતાબેન કકશોરભાઈ ભગવતીપરા-20 રાજારામ સ્કલલની સામે 1 ૯૪૨૬
૨૫૪૯૭ ૦૪ બેર્ીનાકા ઓર્ પ્રતાપભાઈ કરશન ભાઇ બેર્ી નાકા 2 ૨૬૫૪૯
૨૮૦૦૧ ૦૪ બેર્ીનાકા સીતાપરા વવજયભાઈ ગોપાલ ભાઇ બેર્ીનાકા અન્દર 4 ૨૬૫૫૨
૨૬૨૬૨ ૦૪ બેર્ીનાકા ટાકં ભરતભાઈ કેશવ ભાઇ બેર્ી નાકા અન્દર 6 ૨૬૫૫૪
૨૬૫૫૯ ૦૪ બેર્ીનાકા પર્ીયા વવપલલભાઈ વવનોદ ભાઇ બેર્ી નાકા રોર્ 9 ૨૬૫૫૫
૨૫૭૪૦ ૦૪ હાટકેશ્વર ચોક ખીરા દેવવકાબેન વવનોદ ભાઇ હાટકેશ્વર ચોક 3 ૨૮૦૯૧
૨૬૦૪૯ ૦૪ બેર્ીનાકા ચૌહાણ જગદીશભાઈ પરષોતમ ભાઇ બેર્ીનાકા બહાર 3 ૨૬૫૫૭
૨૬૦૪૩ ૦૪ બેર્ીનાકા ચૌહાણ ગોરધનભાઈ પોપટ ભાઇ બેર્ીનાકા બહાર 6 ૨૬૫૫૮
૨૬૧૩૧ ૦૪ બેર્ીનાકા ચૌહાણ લક્ષ્મન્દાસ પોપટ ભાઇ બેર્ીનાકા બહાર 6 ૨૬૫૬૦
૨૫૬૮૧ ૦૪ બેર્ીનાકા કોસીયા કનલભાઈ દેવરાજ ભાઇ બેર્ીનાકા બહાર 7 ૨૬૫૬૫
૨૬૩૫૪ ૦૪ બેર્ીનાકા તન્ના બબન્દેશભાઈ કાતંી લાલ બેર્ીનાકા 4 ૨૬૫૬૬
૨૭૮૩૨ ૦૪ બેર્ીનાકા સરવૈયા અરૂણકલમાર મોહન ભાઇ બેર્ી નાકા ટાવર 5 ૨૬૫૬૩
૨૮૦૦૦ ૦૪ બેર્ીનાકા સીતાપરા નીતીનભાઈ ગોપાલ ભાઇ બેર્ીનાકા અન્દર 4 ૨૬૫૨૭
૨૫૮૫૪ ૦૪ બેર્ીનાકા ગોસ્વામી સગંીતાબેન પ્રકાશ ગીરી બેદી નાકા ટાવર 3 ૨૬૫૨૪
૨૫૮૪૮ ૦૪ હાટકેશ્વર ચોક ગોસ્વાવમ મનસલખગીરી ગોપાલગીરી હાટકેશવર ચોક 2 ૨૮૦૯૬
૨૫૭૨૦ ૦૪ બેર્ીનાકા ખવસયા મનોજકલમાર જગદીશભાઇ બેર્ી નાકા ટાવર 4 ૨૬૫૩૦
૨૫૬૮૦ ૦૪ બેર્ીનાકા કોવસયા વવજયભાઈ દામજી ભાઇ બેર્ી નાકા 4 ૨૬૫૩૧
૨૭૫૧૯ ૦૪ બેર્ીનાકા રાઠોર્ હરેશભાઈ વ્રજલાલ બેર્ી નાકા અન્દર 4 ૨૬૫૨૯
૨૫૬૮૪ ૦૪ બેર્ીનાકા ખખ્ખર ધીરજ લાલ ભગવાન ભાઇ બેર્ી નાકા અન્દર 3 ૨૬૫૨૮
૨૬૫૭૩ ૦૪ બેર્ીનાકા પન્ર્યા પ્રવીણ ચન્ર જયન્તી લાલ બેર્ી નાકા અન્દર 2 ૨૬૫૨૬
૨૭૫૩૫ ૦૪ બેર્ીનાકા રામાણી નયનભાઈ માસલક ભાઇ બેર્ી નાકા બહાર 4 ૨૬૫૨૫
૨૬૦૦૮ ૦૪ બેર્ીનાકા ચોબનપલત્રા જગદીશભાઈ પે્રમજી ભાઇ બેર્ી નાકા અન્દર 1 ૨૬૫૩૨
૨૬૭૫૧ ૦૪ બેર્ીનાકા પારેખ રજનીભાઈ અમરચન્દ બેર્ી નાકા બહાર 6 ૨૬૫૩૩
૨૭૭૦૬ ૦૪ બેર્ીનાકા શાહ પ્રતાપ ચન્ર મણી લાલ બેર્ી નાકા બહાર 1 ૨૬૫૪૮
૨૬૦૩૯ ૦૪ હાટકેશ્વર ચોક ચૌહાણ ગીતાબેન મનોજ ભાઇ હાટકેશ્વર ચોક 3 ૨૮૦૯૫
૨૭૫૮૧ ૦૪ હાટકેશ્વર ચોક વૈધ ઈલાબેન રજનીકાન્ત ભાઇ હાટકેશ્વર ચોક 2 ૨૮૦૯૩
૨૮૦૭૪ ૦૪ બેર્ીનાકા હલમ્બલ નીરલબેન વવટ્ઠલ ભાઇ બેર્ી નાકા 2 ૨૬૫૫૬
૨૭૭૦૧ ૦૪ બેર્ીનાકા રાચ્છ બગરધર લાલ કરશન ભાઇ બેર્ી નાકા રોર્ 4 ૨૬૫૩૫
૨૫૬૪૪ ૦૪ બેર્ીનાકા કાપર્ીયા ગીરીશભાઈ પરષોતમ ભાઇ બેર્ી નાકા બહાર 4 ૨૬૫૨૩
૨૬૭૯૨ ૦૪ બેર્ીનાકા પોપટ વવપલલભાઈ નટવર ભાઇ બેર્ીનાકા રોર્ ખત્રી વાર્ 3 ૨૬૫૩૭
૨૮૦૧૬ ૦૪ બેર્ીનાકા સોનેજી કદવ્યેશભાઈ સોનમ ભાઇ બેર્ી નાકા બહાર 3 ૨૬૫૩૮
૨૫૬૦૭ ૦૪ બેર્ીનાકા કલોલીયા ચન્રશેભાઈ વલલભ ભાઇ બેર્ી નાકા બહાર 6 ૨૬૫૩૯
૨૬૧૫૫ ૦૪ બેર્ીનાકા છત્રી રામવસન્ગભાઈ બહાદલ ર વસન્ગ બેર્ી નાકા અન્દર 4 ૨૬૫૪૦
૨૫૬૩૪ ૦૪ બેર્ીનાકા કાદરી સરફરાજભાઈ હબીબ ભાઇ બેર્ી નાકા બહાર 4 ૨૬૫૪૧
૨૬૨૫૯ ૦૪ બેર્ીનાકા ટન્કારીયા મજંલલાબેન હીરા ભાઇ બેર્ી નાકા બહાર 3 ૨૬૫૪૨
૨૬૬૩૨ ૦૪ બેર્ીનાકા પરમાર પ્રભલદાસભાઈ મનલભાઇ બેર્ી નાકા 5 ૨૬૫૪૩
૨૮૦૨૧ ૦૪ બેર્ીનાકા સોમૈયા ગોપાલભાઈ ગોરધન ભાઇ બેર્ી નાકા અન્દર 3 ૨૬૫૪૪
૨૭૩૪૩ ૦૪ બેર્ીનાકા મલસાતર જગદીશભાઈ અમરવસન્હ ભાઇ બેર્ી નાકા અન્દર 4 ૨૬૫૪૫
૨૫૪૭૧ ૦૪ બેર્ીનાકા આર્ેસરા સોભાગ્ય ચન્ર જગકદશ ચન્ર બેર્ી નાકા બહાર 3 ૨૬૫૩૪
૨૬૯૧૪ ૦૪ બેર્ીનાકા બાબર પરેશભાઈ મહાદેવ ભાઇ બેર્ી નાકા બહાર 5 ૨૬૫૪૬
૨૬૯૧૩ ૦૪ બેર્ીનાકા બાબર અમીતભાઈ નરેન્ર ભાઇ ખત્રી વાર્ 4 ૨૬૫૪૭
૨૭૬૨૪ ૦૪ બેર્ીનાકા વાધર્ીયા જમનાદાસ વનલભા બેર્ી નાકા અન્દર 6 ૨૬૫૩૬
૨૬૨૪૦ ૦૪ બેર્ીનાકા જોષી ઉવમયાશકંર વશવશન્કર બેર્ી નાકા અન્દર 3 ૨૬૫૧૭
૨૭૦૨૬ ૦૪ બેર્ીનાકા ભટ્ટ લીલાબેન રવવશન્કર ભાઇ બેર્ી નાકા અન્દર 1 ૨૬૫૧૮
૨૭૩૭૫ ૦૪ બેર્ીનાકા મારસલણી પ્રવીણભાઈ રઘલ ભાઇ બેર્ી નાકા બહાર 5 ૨૬૫૧૯
૨૭૩૭૪ ૦૪ બેર્ીનાકા મારસલણી ગીરીશભાઈ રઘલ ભાઇ બેર્ી નાકા બહાર 2 ૨૬૫૨૦
૨૬૪૨૬ ૦૪ બેર્ીનાકા દલબલ ઘનશ્યામભાઈ ભગવાન ભાઇ બેર્ી નાકા બહાર 4 ૨૬૫૨૧
૨૫૭૨૧ ૦૪ બેર્ીનાકા ખસીયા રવવભાઈ જગદીશ ભાઇ બેર્ી નાકા 2 ૨૬૫૧૬
૨૭૭૫૦ ૦૪ બેર્ીનાકા સન્ચાણીયા રમેશભાઈ રઘવજી ભાઇ જૈન વવસ્તાર 5 ૨૬૫૨૨
૨૭૫૫૨ ૦૪ બેર્ીનાકા લહરેલ જગદીશભાઈ જયન્તી લાલ બેર્ી નાકા અન્દર 4 ૨૬૫૧૫
૨૬૨૬૩ ૦૪ બેર્ીનાકા ટાન્ક ચદંલભાઈ કેશવજી બેર્ી નાકા બહાર 4 ૨૬૫૧૪
૨૬૨૨૧ ૦૪ બેર્ીનાકા જાની રાજેન્રભાઈ બાલાશન્કર બેર્ી નાકા બહાર 4 ૨૬૫૫૧
૨૬૫૧૮ ૦૪ બેર્ીનાકા પલજારા મલકેશભાઈ રવતલાલ બેર્ી નાકા બહાર 4 ૨૬૫૬૨
૨૫૪૧૯ ૦૪ બેર્ીનાકા અગ્રાવત દલસલખ રામ દયારામ બેર્ી નાકા બહાર 5 ૨૬૫૬૧
૨૭૪૧૯ ૦૪ બેર્ીનાકા મોરાણીયા સવવતાબેન ધનજીભાઈ બેર્ી નાકા બહાર 2 ૨૬૫૫૯
૨૭૭૦૭ ૦૪ હાટકેશ્વર ચોક શાહ મનોજભાઈ શાન્તીલાલ હાટકેશ્વર ચોક 4 ૨૮૦૯૪
૨૭૨૭૩ ૦૪ બેર્ીનાકા મણીયારી હરકકશનભાઈ નટવરભાઇ 4 ૨૬૫૫૩
૨૫૪૩૩ ૦૪ બેર્ીનાકા અઢીયા જ્યોતીબેન કદનેશભાઇ બોર્ીનાકા રોર્ 3 ૨૬૫૬૪

૯૩૮૯ ૦૪
સતંોષીનગર (રેલવે 

ગોર્ાઉન પાસે) કોળીયા ધલધાભાઈ ગાડલભંાઈ સતંોષીનગર 5 ૧૧૫૨૧
૯૭૧૦ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર જેઠા રમજાનભાઈ બીજલભાઈ કૃષ્ણ નગર 7 ૯૨૪૦
૧૧૩૫૯ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર વસદી રહલભાઈ અલારખા કૃષ્ણ નગર 5 ૯૨૩૯
૯૨૨૧ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર આરબ એહમદભાઇ અબ્દલલભાઈ કૃષ્ણ નગર 5 ૯૨૩૨
૧૧૪૧૨ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર સોર્ા પ્રકાશભાઈ સેઉમલ કૃષ્ણ નગર 7 ૯૨૫૭
૧૧૧૮૨ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર શીરમાન કલલબાઈબેન વસિંદલભાઇ કૃષ્ણ નગર 8 ૯૨૫૧

૧૦૮૪૯ ૦૪
સતંોષીનગર (રેલવે 

ગોર્ાઉન પાસે) રાઠોર્ રવી મયલર સતંોષીનગર 3 ૧૧૫૧૯

૧૦૮૫૫ ૦૪
સતંોષીનગર (રેલવે 

ગોર્ાઉન પાસે) રાઠોર્ વસંત રતન સતંોષીનગર 1 ૧૧૫૧૬
૯૫૫૩ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ચગરીયા શકંરભાઈ ચેલાભાઈ કૃષ્ણ નગર 5 ૯૨૪૬
૯૩૩૦ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર કલરેશી સલીમભાઈ ઈસ્લામભાઈ કૃષ્ણ નગર 6 ૯૨૪૯
૯૪૭૭ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ગોંર્લીયા મનસલખભાઈ ત લલસીભાઈ કૃષ્ણ નગર 9 ૯૨૪૮
૧૦૫૦૦ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર મઉર કાદરભાઈ દાઉદભાઈ કૃષ્ણ નગર 5 ૯૨૩૫
૧૧૧૪૨ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર શેખ રઝાકભાઈ હસનભાઈ કૃષ્ણ નગર 5 ૯૨૫૫
૧૦૦૭૧ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર નાખોરી અબીબભાઈ ઉમરભાઈ કૃષ્ણ નગર 4 ૯૨૬૩
૧૧૨૨૨ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર સમા ઘનશ્યામભાઈ રામકલમાર કૃષ્ણ નગર 8 ૯૨૬૧
૯૯૩૯ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર વત્રવેણી સેજલબેન મનીશભાઈ કૃષ્ણ નગર 2 ૯૨૬૦
૧૦૬૦૮ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર મઘલાણી નાનકરામ દેવીદાસ કૃષ્ણ નગર 4 ૯૨૫૯
૧૦૭૯૮ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર રાજપાલ હમેાબેન ચદંલલાલ કૃષ્ણ નગર 5 ૯૨૫૮
૧૦૯૭૬ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર વનવાણી ઉત્તમચદં આવતરામ કૃષ્ણ નગર 5 ૯૨૫૬

૧૧૪૮૭ ૦૪
સતંોષીનગર (રેલવે 

ગોર્ાઉન પાસે) સોલકંી બાથા છગન સતંોષીનગર 2 ૧૧૫૧૮

૧૧૪૬૮ ૦૪
સતંોષીનગર (રેલવે 

ગોર્ાઉન પાસે) સોલકંી કદનેશ દામજી સતંોષીનગર 3 ૧૧૫૧૭

૧૦૦૬૩ ૦૪
સતંોષીનગર (રેલવે 

ગોર્ાઉન પાસે) નકટયાના હરવવજય જસવતંા સતંોષીનગર 6 ૧૧૫૨૦
૧૦૭૧૨ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર માખીજા મનહરભાઈ ભોજરાજભાઈ કૃષ્ણ નગર 4 ૯૨૫૩



૧૦૬૭૬ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર મલહાર સજંયભાઈ મનહરભાઇ કૃષ્ણ નગર 4 ૯૨૫૪
૧૧૩૬૨ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર વસિંધવ નવધણભાઈ દાનાભાઈ કૃષ્ણ નગર 8 ૯૨૭૩
૧૧૩૬૧ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર વસિંધવ કાનાભાઈ દાનાભાઈ કૃષ્ણ નગર 5 ૯૨૭૨
૧૧૩૬૩ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર વસિંધવ પલનાબેન બટલકભાઇ કૃષ્ણ નગર 4 ૯૨૭૧
૧૧૫૬૧ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર સોહાતા રાજેન્રભાઈ વવજયભાઈ કૃષ્ણ નગર 5 ૯૨૭૦
૧૦૧૨૧ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર પકંર્ત અમરતલાલ જેઠાલાલ કૃષ્ણ નગર 7 ૯૨૬૯
૧૦૯૦૪ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર રીબર્ીયા રમેશભાઈ બટલકભાઈ કૃષ્ણ નગર 4 ૯૨૬૮
૧૧૩૪૩ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર સાવન વવનાયક કકશન કૃષ્ણ નગર 4 ૯૨૫૦
૯૫૩૨ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ઘનવાણી જગદીશભાઈ સતલમાન કૃષ્ણ નગર 6 ૯૨૬૭
૧૦૪૦૩ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર બાવાજી રણછોર્ભાઈ લાલજીભાઈ કૃષ્ણ નગર 4 ૯૨૬૨
૯૪૨૦ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ખલશીયા રસલલભાઈ કસમભૈઈ કૃષ્ણ નગર 4 ૯૨૬૬

૧૦૮૬૩ ૦૪
રઘલનદંન સોસાયટી-૧, 

પોપટપરા રાઠોર્ સતનારાયણભાઈ શ્રીરામપ્રકાશભાઈ કૃષ્ણ નગર 4 ૯૨૬૪
૧૦૮૭૧ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર રાણેવાર્ીયા ભલપતભાઈ પે્રમજીભાઈ કૃષ્ણ નગર 5 ૯૨૪૩
૧૦૮૭૨ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર રાણેવાળીયા પે્રમજીભાઈ પોપટભાઈ કૃષ્ણ નગર 4 ૯૨૪૭
૧૦૬૭૮ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર મલલાર્ીયા રમેશભાઈ નાગજીભાઈ કૃષ્ણ નગર 5 ૯૨૩૩
૯૮૫૪ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ટેકવાણી રાજલભાઈ પ્રહલાદભાઈ કૃષ્ણ નગર 6 ૯૨૩૪
૯૭૦૭ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર જેઠવા સલધીરભાઈ મલળજીભાઈ કૃષ્ણ નગર 4 ૯૨૪૧
૧૦૦૩૦ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ધધંલકીયા કકરમભાઈ માનજીભાઈ કૃષ્ણ નગર 5 ૯૨૩૭
૧૦૫૦૪ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર મકરાણી ઝુબેદાબેન દોષામામદ કૃષ્ણ નગર 3 ૯૨૪૫
૧૦૩૧૦ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ફેબીયન વવનસેનભાઈ વસવેસ્ટરભાઈ કૃષ્ણ નગર 4 ૯૨૪૪
૧૦૯૦૯ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર લઘા આમદ ઉમરભાઈ કૃષ્ણ નગર 9 ૯૨૩૮

૯૧૭૬ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ અધેરા રમેશભાઈ ગોવવિંદભાઇ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૧૪૯૭
૯૧૩૮ ૦૪ મોચીબજાર ઇસ્માલશાહ ઉમરશાહ દરગાહની બાજલમાં 6 ૧૦૬૫૭
૧૧૫૫૬ ૦૪ વતલક વાસ સોલકંી હસંાબેન રામજીભાઈ મોચી બજાર 7 ૯૫૨૩
૧૦૬૦૩ ૦૪ વતલક વાસ મકવાણા રામજીભાઈ રત લભાઈ મોચીબજાર 7 ૯૫૨૨
૧૧૫૩૨ ૦૪ વતલક વાસ સોલકંી રાજેશભાઈ નાનજીભાઈ મોચી બજાર 5 ૯૫૨૧
૧૧૫૧૨ ૦૪ વતલક વાસ સોલકંી મનોજભાઈ નાનજીભાઈ મોચી બજાર 3 ૯૫૨૦
૧૧૪૯૦ ૦૪ વતલક વાસ સોલકંી બાબલલાલ બચલભાઈ મોચી બજાર 5 ૯૫૧૯
૧૦૫૫૦ ૦૪ વતલક વાસ મકવાણા પ્રવવણભાઈ રલર્ાભાઈ મોચી બજાર 6 ૯૫૧૭
૧૧૫૪૬ ૦૪ વતલક વાસ સોલકંી શામજીભાઈ કે. મોચી બજાર 5 ૯૫૧૬
૧૧૨૧૪ ૦૪ વતલક વાસ સલભંળીયા આમીનભાઈ કે. મોચી બજાર 5 ૯૫૦૫
૧૦૨૯૯ ૦૪ મલસ્લી લાઇન ફકીર યલસલફભાઈ અબ્દલલભાઈ મોચી બજાર 5 ૧૦૬૧૩
૯૫૭૭ ૦૪ મલસ્લી લાઇન ચાવર્ા કદપકભાઈ રામજીભાઈ મોચી બજાર 4 ૧૦૬૧૪
૯૭૧૬ ૦૪ મલસ્લી લાઇન જલનેજા આમીન અબ્દલલભાઈ મોચી બજાર 3 ૧૦૬૧૫
૧૧૦૩૭ ૦૪ રાજલ  નગર વાઘેલા હમેલભાઈ મફવતયાપરા 6 ૧૧૩૦૭
૧૦૦૭૫ ૦૪ રાજલ  નગર નારોલા મહશેભાઈ ઘનાભાઈ મફવતયાપરા 3 ૧૧૩૦૬
૧૧૦૦૯ ૦૪ રાજલ  નગર વાઘેલા જયદીપભાઈ કાળુભાઈ મફવતયાપરા 2 ૧૧૩૦૫
૯૩૬૬ ૦૪ રાજલ  નગર કાપર્ી ત લલસીદાસ અમતૃલાલ મફવતયાપરા 5 ૧૧૨૯૬
૧૦૩૮૬ ૦૪ રાજલ  નગર બારૈયા પ્રભલભાઈ ખોર્ાભાઈ મફવતયાપરા 5 ૧૧૩૦૩
૧૦૯૦૧ ૦૪ રાજલ  નગર રાવમાસવંઘ મલસ્તાકભાઈ કમરૂદીન મફવતયાપરા 7 ૧૧૩૧૧
૧૦૬૮૮ ૦૪ ભીર્ભજંન મલૃીયા રતીભાઈ બેચરભાઈ ભીર્ભજંન 2 ૧૦૨૭૯
૧૦૨૬૭ ૦૪ ભીર્ભજંન પાટર્ીયા કહતેશભાઈ સવજીભાઈ ભીર્ભજંન 4 ૧૦૨૭૮
૧૦૨૬૬ ૦૪ ભીર્ભજંન પાટર્ીયા મલકેશભાઈ સવજીભાઈ ભીર્ભજંન 4 ૧૦૩૧૦
૧૦૧૬૬ ૦૪ વતલક વાસ પરમાર જયસલખભાઈ આર. મલસ્સ્લમ લાઈન 4 ૯૫૧૪
૯૯૫૯ ૦૪ મોચીબજાર દેગામા રમેશભાઈ સવજીભાઈ મોચીબજાર 5 ૧૦૬૫૮
૧૧૨૦૯ ૦૪ મોચીબજાર સલનેરા મલકેશભાઈ હકાભાઈ વતલકવાસ 4 ૧૦૬૫૯
૧૦૬૭૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા મલેક મહબેલબભાઈ અબ્દલલભાઈ રૂખર્ીયાપરા 4 ૧૦૮૪૯
૧૧૦૯૭ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા શેખ અસલમભાઈ રઝાકભાઈ રૂખર્ીયાપરા 4 ૧૦૮૬૦
૧૦૮૯૯ ૦૪ રાજલ  નગર રાવત માનસીંગભાઈ કાળીયાભાઈ મફતીયાપરલં 3 ૧૧૨૭૯
૧૦૮૯૮ ૦૪ રાજલ  નગર રાવત મલકેશભાઈ બાબલભાઈ મફવતયાપરા 2 ૧૧૨૬૪
૯૯૪૮ ૦૪ રાજલ  નગર તવંર કકશનલાલ લાલારામ મફવતયાપરા 6 ૧૧૨૯૫
૧૦૨૬૪ ૦૪ ભીર્ભજંન પાટર્ીયા કકશોરભાઈ સવજીભાઈ ભીર્ભજંન 4 ૧૦૨૭૭
૯૪૫૧ ૦૪ ભીર્ભજંન ગણાત્રા પ્રવીણચરં રામજીભાઈ ભીર્ભજંન 1 ૧૦૨૭૬
૧૦૧૧૪ ૦૪ ભીર્ભજંન પરં્યા ભાનલશકંર કરસનભાઈ ભીર્ભજંન 1 ૧૦૨૭૫
૧૦૧૧૫ ૦૪ ભીર્ભજંન પરં્યા મલકેશભાઈ ભાનલશકંર ભીર્ભજંન 4 ૧૦૨૭૪
૯૩૯૪ ૦૪ ભીર્ભજંન ખખ્ખર જગદીશભાઈ ભીખાભાઈ ભીર્ભજંન 4 ૧૦૨૭૩
૯૨૧૫ ૦૪ ભીર્ભજંન આંબલાણી વનમાળી ઠકરશી ભીર્ભજંન 2 ૧૦૨૭૨
૯૬૩૧ ૦૪ મોચીબજાર ચૌહાણ કહતેષભાઇ મનસલખભાઇ  મલસ્લીલાઈન 4 ૧૦૬૬૦
૧૦૨૫૭ ૦૪ વતલક વાસ પલરાણીયા રાજેશભાઈ જીવણભાઈ મોચી બજાર 5 ૯૫૨૪
૧૦૫૪૮ ૦૪ વતલક વાસ મકવાણા પ્રકાશભાઈ ભાવનાબેન મોચી બજાર 4 ૯૫૧૨
૯૨૬૩ ૦૪ વતલક વાસ કટારીયા યલસ લફભાઇ વલીભાઇ મોચીબજાર 3 ૯૪૭૬

૯૪૧૮ ૦૪
વતલક વાસ આઇ પી 
વમશન પાછળ કિબચયન ચરંકાતંભાઈ મસીહવપ્રય મોચી બજાર 4 ૯૫૧૩

૧૧૪૭૨ ૦૪ વતલક વાસ સોલકંી કદપકભાઈ લક્ષ્મણભાઈ મોચી બજાર 4 ૯૫૦૯
૧૧૨૧૦ ૦૪ મોચીબજાર સનલરા રેખાબેન રમેશભાઈ વતલક પરા 4 ૧૦૬૬૧
૯૪૭૦ ૦૪ સોની બજાર ગાધંી નીલમબેન જયસયૂડભાઈ સોની બજાર 1 ૧૧૫૪૪
૯૪૭૧ ૦૪ સોની બજાર ગાધંી મયલરભાઈ જયસલખ સોનીબજાર 1 ૧૧૫૪૩
૧૦૩૯૮ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ઉદાસીન સેવાદાસ ગલરૂબાબલદાસ રૂખર્ીયાપરા 2 ૧૦૮૪૭
૧૦૧૪૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા પરમાર અવનલભાઈ સગનભાઈ રૂખર્ીયાપરા 4 ૧૦૮૪૬
૧૦૪૨૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ભટ્ટી અબ્દલલભાઈ મોહમદભાઈ રૂખર્ીયાપરા 3 ૧૦૮૪૨
૧૦૪૩૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ભટ્ટી રહમેતબેન મોહમદભાઈ રૂખર્ીયાપરા 3 ૧૦૮૪૧
૧૧૧૪૫ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા શેખ રફીકભાઈ ઇસ્માઈલભાઈ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૦૮૯૫
૯૭૦૪ ૦૪ સેન્રલજેલ રૂખર્ીયાપરા જેઠવા રંભાબેન બચલભાઈ રૂખર્ીયાપરા 2 ૯૫૫૬
૧૧૪૧૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા સીસોટીયા ભલપતવસિંહ પ્રતાપવસિંહ રૂખર્ીયાપરા 6 ૧૦૯૯૯
૯૩૨૫ ૦૪ રાજલ  નગર કલરેશી રહીમભાઈ ભીખાભાઈ રૂખર્ીયાપરા 1 ૧૧૨૬૧
૧૦૧૩૪ ૦૪ રાજલ  નગર પ્રજાપતી કદપકભાઈ નરવસિંહભાઈ રૂખર્ીયાપરા 4 ૧૧૨૬૨
૧૦૭૪૭ ૦૪ રાજલ  નગર મીર મલનાભાઈ હારલનભાઈ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૧૨૬૩
૧૦૧૮૮ ૦૪ રાજલ  નગર પરમાર બલધ્ધીબેન બાબલભાઈ મફતીયાપરા 2 ૧૧૨૭૧
૧૦૯૯૮ ૦૪ રાજલ  નગર વાઘેલા અશોકભાઈ ધીરૂભાઈ મફતીયાપરા 3 ૧૧૨૭૩
૧૧૦૩૫ ૦૪ રાજલ  નગર વાઘેલા સલનીલભાઈ કેસાભાઈ મફતીયાપરા 3 ૧૧૨૫૦
૯૯૨૦ ૦૪ રાજલ  નગર ઢલસા નલરમહમંદ દાઉદભાઈ મફતીયાપરા 5 ૧૧૨૭૮
૧૦૩૧૮ ૦૪ રાજલ  નગર બલખારી અનવરભાઈ હનીફભાઈ સેન્રલજેલ પાછળ 6 ૧૧૨૭૭
૧૦૩૨૫ ૦૪ રાજલ  નગર બલખીરી રમબઅલી સોક્તઅલી મફતીયાપરૂ 2 ૧૧૨૭૬
૧૦૩૨૪ ૦૪ રાજલ  નગર બલખારી હૈદરઅલી અજબઅલી મફતીયાપરૂ 5 ૧૧૨૭૫
૧૦૩૨૩ ૦૪ રાજલ  નગર બલખારી સાદીકઅલી રજબઅલી મફતીયાપરૂ 4 ૧૧૨૭૪
૯૮૧૮ ૦૪ ભીર્ભજંન જોબનપલત્ર દલલડભજીભાઈ શામજીભાઈ ભીર્ભજંન 5 ૧૦૨૭૧



૯૫૪૪ ૦૪ ભીર્ભજંન ઘામેચા અશોકભાઈ રમેશભાઈ જલનાગઢનો ઉતારો 2 ૧૦૨૬૮
૧૦૪૦૫ ૦૪ મોચીબજાર બોખાણીયા જીવણભાઈ નરવસિંહભાઈ મોચી બજાર 5 ૧૦૬૬૨
૯૫૯૫ ૦૪ મોચીબજાર ચોરવશયા કકશનભાઈ નદંીભાઈ મોચીબજાર 5 ૧૦૬૬૩
૯૩૭૦ ૦૪ મોચીબજાર કારવા ઇકબાલ ઉશમાનભાઈ મોચીબજાર 3 ૧૦૬૬૪
૯૯૭૨ ૦૪ મોચીબજાર દયા સાદીક હારલનભાઈ મોચીબજાર 4 ૧૦૬૬૫
૧૦૧૨૫ ૦૪ સોની બજાર પર્ીયા નરભેરામ ગીરધરલાલ સોનીબજાર 2 ૧૧૫૪૮
૧૦૧૨૬ ૦૪ સોની બજાર પર્ીયા બીપીનભાઈ નરભેરામ સોનીબજાર 5 ૧૧૫૫૦
૧૦૪૦૭ ૦૪ સોની બજાર બોટાદરા અશોકભાઈ નાથાલાલ સોનીબજાર 5 ૧૧૫૫૧
૧૧૫૧૬ ૦૪ સોની બજાર સોલકંી મોંઘીબેન માવજીભાઈ સોનીબજાર 1 ૧૧૫૫૨
૧૦૧૭૫ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા પરમાર નાગજીભાઈ ઘોઘાભાઈ રૂખર્ીયાપરા 6 ૧૦૯૭૨
૧૦૩૪૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા બરર્ીયા કનલભાઈ જયરામભાઈ રૂખર્ીયાપરા 3 ૧૦૯૭૧
૯૫૧૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ગોહલે વવનોદભાઈ નારાયણભાઈ રૂખર્ીયાપરા 7 ૧૦૯૨૮
૯૪૪૩ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ગર્ીપલ રમેશભાઈ વમઠાભાઈ રૂખર્ીયાપરા 4 ૧૦૯૭૦
૯૩૨૭ ૦૪ સેન્રલજેલ રૂખર્ીયાપરા કલરેશી સતારભાઈ વલલભભાઈ રૂખર્ીયાપરા 2 ૯૫૫૮
૯૭૮૫ ૦૪ સેન્રલજેલ રૂખર્ીયાપરા જંાબલકીયા જીવરાજભાઈ સવજીભાઇ રૂખર્ીયાપરા 2 ૯૫૫૯
૯૭૮૬ ૦૪ સેન્રલજેલ રૂખર્ીયાપરા જંાબલકીયા મહશેભાઈ જીવરાજભાઈ રૂખર્ીયાપરા 3 ૯૫૬૦
૧૦૨૭૨ ૦૪ રાજલ  નગર પારા અનવરભાઈ આસામભાઈ મફતીયાપરા 5 ૧૧૨૬૮
૯૭૩૬ ૦૪ રાજલ  નગર જલલાત અબ્દલલભાઈ કાસમભાઈ મફતીયાપરા 4 ૧૧૨૬૭
૧૦૦૩૫ ૦૪ રાજલ  નગર ધધંલર્ીયા જેનલબેન અલલારખા રૂખર્ીયાપરા 1 ૧૧૨૬૬
૧૦૩૬૨ ૦૪ રાજલ  નગર બેલીમ સાબલદીનભાઈ માનજીભાઈ રૂખર્ીયાપરા 4 ૧૧૨૫૧
૧૦૯૩૪ ૦૪ રાજલ  નગર પઠાણ અલીહલસેન અબ્દલરહમેાન રૂખર્ીયાપરા 3 ૧૧૩૩૪
૯૩૨૪ ૦૪ રાજલ  નગર કલરેશી રહીમભાઈ ભીખાભાઈ રૂખર્ીયાપરા 6 ૧૧૩૩૨
૧૦૨૯૫ ૦૪ રાજલ  નગર ફકીર જૂબેદાબેન આરલનશાહ મફતીયાપરૂ 1 ૧૧૩૩૧
૧૦૮૬૯ ૦૪ મફવતયા પરા રાણપરા સલધીરભાઈ હકરભાઈ દરબારગઢ 5 ૧૦૩૮૫
૧૧૧૭૭ ૦૪ રાજલ  નગર શાહમદાર હલસેનશાહ ઇકબાલશાહ મફતીયાપરા 5 ૧૧૩૧૩
૧૧૧૭૫ ૦૪ રાજલ  નગર દોકઢયા હારૂનભાઈ નાથાભાઈ મફતીયાપરા 3 ૧૧૩૧૪
૧૧૫૦૧ ૦૪ મોચીબજાર સોલકંી મલકેશભાઈ મોહનભાઈ મોચીબજાર 4 ૧૦૬૬૬
૧૦૧૯૦ ૦૪ સોની બજાર પરમાર બવજીભાઈ પરસોતમભાઈ સોનીબજાર 2 ૧૧૫૩૮
૧૦૪૮૬ ૦૪ રાજલ  નગર ભીસ્તી સબીરભાઈ અબ્દલલભાઈ મફતીયાપરા 6 ૧૧૩૨૧
૧૧૧૪૧ ૦૪ રાજલ  નગર શેખ રઝાકભાઈ અલારખાભાઈ મફતીયાપરા 3 ૧૧૩૧૬
૧૧૧૧૪ ૦૪ રાજલ  નગર શેખ જેબલનબેન અલારખાભાઈ મફતીયાપરા 2 ૧૧૩૧૭
૧૧૧૩૭ ૦૪ રાજલ  નગર શેખ મોવસમભાઈ અલારખાભાઈ મફતીયાપરા 2 ૧૧૩૧૮
૧૧૧૦૪ ૦૪ રાજલ  નગર શેખ ઇમરાનભાઈ સીદીપભાઈ મફતીયાપરા 3 ૧૧૩૧૯
૯૭૬૬ ૦૪ રાજલ  નગર જાદવ રાકેશભાઈ કરણવસિંહ મફતીયાપરા 3 ૧૧૩૨૨
૧૦૧૩૨ ૦૪ રાજલ  નગર પ્રજાપવત ઓમભાઈ પ્રકાશભાઈ મફતીયાપરલ 2 ૧૧૩૨૩
૧૦૨૨૬ ૦૪ રાજલ  નગર પરમાર વસતંભાઈ સવાભાઈ મફતીયાપરા 5 ૧૧૩૨૮
૧૦૮૧૧ ૦૪ રાજલ  નગર રાઠોર્ ઉમેશભાઈ ગભરલભાઈ મફતીયાપરા 4 ૧૧૩૨૭
૧૦૮૪૮ ૦૪ રાજલ  નગર રાઠોર્ રવજીભાઈ કેશવભાઈ મફતીયાપરા 7 ૧૧૩૧૫
૧૦૩૭૩ ૦૪ રાજલ  નગર બહલકીયા લાભલબેન રાજલભાઈ મફતીયાપરા 6 ૧૧૩૩૦
૯૬૫૬ ૦૪ મોચીબજાર ચૌહાણ મોહમગ યલસલફભાઈ મોચીબજાર 3 ૧૦૬૬૭
૯૬૪૭ ૦૪ મોચીબજાર ચૌહાણ મરીઅમબેન યલસલફભાઈ મોચીબજાર 1 ૧૦૬૬૮
૯૭૬૭ ૦૪ વતલક વાસ જાદવ રાજીબેન રામજીભાઈ વતલક પ્લોટ 1 ૯૫૦૮
૯૧૬૨ ૦૪ વતલક વાસ અઘેરા ગોવવિંદભાઈ વાઘજીભાઈ વતલક પ્લોટ 5 ૯૫૦૭
૧૧૫૨૯ ૦૪ મોચીબજાર સોલકંી રાજલભાઈ નાનજીભાઈ મોચી બજાર 5 ૧૦૬૮૪
૧૦૬૬૭ ૦૪ મોચીબજાર મલરીમા રજાકભાઈ ઝવેરભાઈ મોચી બજાર 3 ૧૦૬૭૦
૧૧૪૯૫ ૦૪ વતલક વાસ સોલકંી ભનલભાઈ માવજીભાઈ વતલકપરા 6 ૯૫૦૬
૯૧૭૩ ૦૪ વતલક વાસ અધેરા જીવીબેન ભાણજીભાઈ વતલકપરા 1 ૯૫૩૬
૧૧૪૦૯ ૦૪ વતલક વાસ સીંસાગીયા સલીમભાઈ સકલરભાઈ વતલકપલરા 4 ૯૫૧૫
૧૧૪૦૭ ૦૪ વતલક વાસ સીંસાગીયા રફીકભાઈ સફુરભાઈ વતલકપલરા 4 ૯૫૪૩
૧૦૫૨૮ ૦૪ વતલક વાસ મકવાણા ઘલર્ાભાઈ ભોમીભાઈ વતલક પ્લોટ 2 ૯૫૪૨
૧૦૯૧૬ ૦૪ મોચીબજાર લયેર ચમનભાઈ ભીખાભાઈ વતલક પ્લોટ 6 ૧૦૬૫૬
૧૦૮૨૫ ૦૪ વતલક વાસ રાઠોર્ કદનેશભાઈ બટલકભાઈ વતલક પ્લોટ 5 ૯૫૪૧
૯૩૩૯ ૦૪ વતલક વાસ કલીશ મલકેશભાઈ ચનાભાઈ વતલક પ્લોટ 5 ૯૫૪૦
૧૧૪૯૯ ૦૪ વતલક વાસ સોલકંી ભરતભાઈ વશરામભાઈ વતલક પ્લોટ 4 ૯૫૩૯
૧૦૪૫૭ ૦૪ વતલક વાસ ભાડલલા ઉસ્માનભાઈ ઉમરભાઈ વતલક પ્લોટ 7 ૯૫૩૮
૧૦૦૬૨ ૦૪ વતલક વાસ નગામરા હલસેનભાઈ બાવલાભાઈ વતલક પ્લોટ 4 ૯૫૩૭
૯૫૫૧ ૦૪ વતલક વાસ ઘોરી સબલમભાઈ અયલબભાઈ મલસ્સ્લ લાઇન 8 ૯૫૨૫
૯૪૧૦ ૦૪ મોચીબજાર ખેરર્ીયા શતીષભાઈ કદલીપભાઈ મોચીબજાર 4 ૧૦૬૭૨
૯૪૦૯ ૦૪ મોચીબજાર ખેરર્ીયા નીતેષભાઈ કદલીપભાઈ નીલકનગર 5 ૧૦૬૭૩
૧૦૪૫૯ ૦૪ મોચીબજાર ભાડલલા ગલલામહલસેન કરીમભાઈ જલની લોંઘાવાર્ 4 ૧૦૬૭૪
૧૦૮૩૩ ૦૪ મોચીબજાર રાઠોર્ નરેન્રભાઈ ગીરધરભાઈ વતસકપોર 4 ૧૦૬૭૫
૧૧૫૦૫ ૦૪ મોચીબજાર સોલકંી મનલભાઈ નાથાભાઈ વતલક પ્લોટ 3 ૧૦૬૭૬
૧૦૧૮૪ ૦૪ મોચીબજાર પરમાર પરેશભાઈ પે્રમજીભાઈ વતલક પ્લોટ 4 ૧૦૬૭૭
૯૭૭૧ ૦૪ મોચીબજાર જાદવ સલધીરભાઈ આલફેકભાઈ જલનો કલ ંભારવાર્ો 4 ૧૦૬૭૮
૯૭૭૦ ૦૪ મોચીબજાર જાદવ સજંયભાઈ આલફેસભાઈ જલનો કલ ંભારવાર્ો 3 ૧૦૬૮૧
૯૬૧૦ ૦૪ મોચીબજાર ચૌહાણ ઇન્દલ બેન નારણભાઇ જલનો કલ ંભારવાર્ો 3 ૧૦૬૮૦
૧૦૪૨૦ ૦૪ સોની બજાર ભટ્ટ ઉમેશ વસતંભાઈ સોનીબજાર 6 ૧૧૫૪૦
૯૩૬૭ ૦૪ સોની બજાર કાપર્ી દેવીદાસ શેઠાદાસ દરબારગઢ 2 ૧૧૫૪૨
૯૫૦૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ગોસાઈ પાવડતીબેન બીજદાસ રૂખર્ીયાપરા 2 ૧૦૯૮૫
૧૦૯૧૩ ૦૪ રાજલ  નગર લઢેળ પરસોતમભાઈ ખીમજીભાઈ મફતીયાપરા 5 ૧૧૧૩૬
૯૬૧૭ ૦૪ રાજલ  નગર ચૌહાણ કકશોરભાઈ ગગજીભાઈ મફતીયાપરા 5 ૧૧૨૧૪
૯૬૫૯ ૦૪ રાજલ  નગર ચૌહાણ રેખાબેન શકંરભાઈ મફતીયાપરા 4 ૧૧૧૨૩
૯૨૩૭ ૦૪ રાજલ  નગર ઉગરેજીયા મફાભાઈ સોમાભાઈ મફતી.યાપરા 5 ૧૧૨૫૭
૯૧૫૫ ૦૪ રાજલ  નગર અઘાકરયા કાળુભાઈ ગોવાભાઈ મફતીયાપરા 5 ૧૧૧૩૪
૯૯૮૪ ૦૪ રાજલ  નગર દેલવાણી શીદાભાઈ રવજીભાઈ મફતીયાપરા 7 ૧૧૧૪૫
૯૯૯૨ ૦૪ રાજલ  નગર દેલવાણીયા મેદાજીભાઈ રવજીભાઈ મફતીયાપરા 6 ૧૧૧૩૨
૯૯૮૮ ૦૪ રાજલ  નગર દેલવાણીયા કરમશીભાઈ રવજીભાઈ મફતીયાપરા 8 ૧૧૧૩૧
૧૧૫૭૧ ૦૪ રાજલ  નગર હળવદીયા રસીકભાઈ ભ્લભાઈ મફતીયાપરા 4 ૧૧૧૩૦
૧૦૩૧૬ ૦૪ મોચીબજાર બલકેરી કફરોઝ આમદભાઈ મોચીબજાર 2 ૧૦૬૪૭
૧૧૨૭૭ ૦૪ મોચીબજાર સરખેજીયા મહને્રભાઈ નાનાલાલ મોચીબજાર 5 ૧૦૬૮૨
૯૭૨૮ ૦૪ વતલક વાસ જરીયા જગદીશભાઈ રતનશીંગ જલની લોંઘાવાર્ 4 ૯૫૩૫
૯૭૩૦ ૦૪ મોચીબજાર જરીયા પ્રવીણભાઈ જગદીશભાઈ જલનીલોંઘાવાર્ 3 ૧૦૬૭૧
૧૧૪૧૦ ૦૪ મોચીબજાર સીસીંગીયા ફીરોઝભાઈ કાસમભાઈ જલની લોંઘાવાર્ 4 ૧૦૬૪૫
૧૧૪૦૮ ૦૪ મોચીબજાર સીસાગંીયા રાભીયાબેન કાસમભાઈ જલની લોંઘાવાર્ 1 ૧૦૬૪૦
૧૦૧૮૨ ૦૪ વતલક વાસ પરમાર પ્રવવણભાઈ રવજીભાઈ વતલક પ્લોટ 2 ૯૫૪૫
૧૦૫૧૮ ૦૪ વતલક વાસ મકવાણા કાન્તીભાઈ ગોવવિંદભાઈ વતલક પ્લોટ 4 ૯૫૩૩
૧૦૫૩૭ ૦૪ વતલક વાસ મકવાણા દેવાગંભાઈ ગોવવિંદભાઈ વતલક પ્લોટ 5 ૯૫૩૨



૧૦૫૧૬ ૦૪ વતલક વાસ મકવાણા કૈલાશભાઈ ગોવવિંદભાઈ વતલક પ્લોટ 2 ૯૫૩૧
૯૧૪૭ ૦૪ મોચીબજાર અઘેરા અજીભાઈ આલાભાઈ તીલકનગર 6 ૧૦૬૩૯
૧૦૮૪૫ ૦૪ મોચીબજાર રાઠોર્ રમેશભાઈ કકશનભાઈ વતલકનગર 5 ૧૦૬૩૮
૯૬૨૪ ૦૪ મોચીબજાર ચૌહાણ ગોવવિંદભાઈ ખીર્ાભાઈ વતલકનગર 2 ૧૦૬૨૯
૯૬૧૮ ૦૪ મોચીબજાર ચૌહાણ ખીર્ાભાઈ ચકલભાઈ વતલકનગર 2 ૧૦૬૩૬
૧૧૩૩૧ ૦૪ મોચીબજાર સાયરા હસલનભાઈ હાજીભાઈ વતલકનગર 5 ૧૦૬૪૧
૧૦૫૩૧ ૦૪ મોચીબજાર મકવાણા જયસીભાઈ ધરમશીભાઈ વતલકનગર 4 ૧૦૬૩૪
૧૧૦૦૪ ૦૪ મોચીબજાર વાઘેલા ગોપાલભાઈ પોપટભાઈ વતલકનગર 4 ૧૦૬૩૩
૧૧૫૨૪ ૦૪ સોની બજાર સોલકંી રમેશભાઈ ભવાનભાઈ સોનીબજાર 4 ૧૧૫૩૯
૧૧૪૬૭ ૦૪ સોની બજાર સોલકંી દામજીભાઈ માવજીભાઈ સોનીબજાર 2 ૧૧૫૫૩
૧૦૮૭૦ ૦૪ સોની બજાર રાણપરા કહતેશકલમાર કાન્તીલાલ સોનીબજાર 4 ૧૧૫૪૭
૯૨૧૪ ૦૪ સોની બજાર આર્ેસરા હરેશભાઈ જ્યતંીભાઈ સોની બજાર 5 ૧૧૫૬૩
૯૨૧૨ ૦૪ સોની બજાર આર્ેસરા વવજય જ્યતંીભાઈ સોનીબજાર 3 ૧૧૫૫૪
૯૨૧૩ ૦૪ સોની બજાર આર્ેસરા હરજીવનદાસ જેઠાલાલ સોની બજાર 2 ૧૧૫૫૭
૧૦૮૩૧ ૦૪ વતલક વાસ રાઠોર્ નટવરલાલ ભાણજીભાઇ મોચી બજાર 4 ૯૫૩૦
૧૦૦૫૯ ૦૪ વતલક વાસ નગામણા નારલમામદભાઈ ઝરીનાબેન મોચીબજાર 5 ૯૫૨૯
૧૦૮૪૪ ૦૪ વતલક વાસ રાઠોર્ વમતલભાઈ રમેશભાઈ મોચીબજાર 5 ૯૫૨૮
૯૯૨૩ ૦૪ મોચીબજાર ઢોલીયાં સલીમ ઇતરાભાઈ મોચીબજાર 2 ૧૦૬૩૨
૧૧૪૭૫ ૦૪ મોચીબજાર સોલકંી વધરલભાઈ રામજીભાઈ મોચીબજાર 3 ૧૦૬૩૧
૧૧૫૪૭ ૦૪ મોચીબજાર સોલકંી સજંયભાઈ ઘીંટલભાઈ મોચી બજાર 3 ૧૦૬૩૦
૧૧૪૯૪ ૦૪ સેન્રલજેલ રૂખર્ીયાપરા સોલકંી ભલતભાઈ બચલભાઈ મોચીબજાર 5 ૯૫૫૫
૯૪૩૦ ૦૪ મોચીબજાર ખીમશયૂા આવશષ કાનજીભાઈ મોચીબજાર 2 ૧૦૬૩૫
૧૦૨૪૪ ૦૪ મોચીબજાર પરમાર હકરલાલ રવતલાલ મોચીબજાર 7 ૧૦૬૪૨
૧૦૨૧૨ ૦૪ મોચીબજાર પરમાર રવતલાલ જીણાભાઈ મોચી બજાર 3 ૧૦૬૪૩
૧૦૧૬૨ ૦૪ મોચીબજાર પરમાર ચલનીલાલ રતીલાલ 4 ૧૦૬૪૪
૯૭૩૩ ૦૪ મોચીબજાર જરીયા માનવસિંહભાઈ લક્ષ્મણભાઈ મોચીબજાર 3 ૧૦૬૫૫
૯૫૭૯ ૦૪ મોચીબજાર ચાવર્ા નટલભાઈ ચકલભાઈ મોચીબજાર 7 ૧૦૬૪૬
૧૦૭૨૦ ૦૪ મોચીબજાર મારં્લીયા હલસેનભાઈ કરીમભાઈ મોચીબજાર 4 ૧૦૬૩૭
૧૦૭૧૯ ૦૪ મોચીબજાર મારં્લીયા ફારૂકભાઇ આમદભાઇ મોચીબજાર 3 ૧૦૬૪૮
૯૪૨૮ ૦૪ વતલક વાસ ખીમસલરીયા કદનેશભાઈ ભાણજીભાઇ વતલકવાસ 5 ૯૫૨૭
૯૪૨૯ ૦૪ વતલક વાસ ખીનસલરીયા કદપકભાઈ ભાણજીભાઈ વતલકવાસ 5 ૯૫૨૬
૧૦૨૪૦ ૦૪ વતલક વાસ પરમાર હરેશભાઈ ગાગજીભાઈ વતલકવાસ 7 ૯૫૪૪
૧૦૮૨૯ ૦૪ વતલક વાસ રાઠોર્ કદપકભાઈ શકંરભાઈ વતલકવાસ 8 ૯૪૮૩
૧૧૪૪૨ ૦૪ વતલક વાસ સોલકંી ખોર્ીદાસ દીનેશભાઈ વતલકવાસ 5 ૯૪૮૨
૯૭૩૪ ૦૪ વતલક વાસ જરીયા હમેતંભાઈ નારણભાઈ મોચી બજાર 5 ૯૪૮૧
૯૭૩૨ ૦૪ વતલક વાસ જરીયા મગંલભાઈ છોટલભાઈ મોચીબજાર 5 ૯૪૭૯
૯૭૨૯ ૦૪ વતલક વાસ જરીયા દીનેશભાઈ છોટલભાઈ મોચી બજાર 5 ૯૪૮૬
૧૦૯૦૫ ૦૪ વતલક વાસ રોર્ીયા જગદીશભાઈ છોટાભાઈ મોચી બજાર 7 ૯૫૪૬
૧૦૦૯૫ ૦૪ વતલક વાસ પટેલ જોસેફભાઈ ્લકાસભાઈ મોચી બજાર 3 ૯૪૭૮
૧૦૦૯૪ ૦૪ વતલક વાસ પટેલ કકરીટભાઈ પીટરભાઈ મોચીબજાર 4 ૯૫૧૧
૧૧૪૮૯ ૦૪ વતલક વાસ સોલકંી બાબલભાઈ સમજીભાઈ મોચીબજાર 7 ૯૪૭૭
૧૦૮૧૨ ૦૪ વતલક વાસ રાઠોર્ ખોર્દાસ નટવરલાલ મોચી બજાર 3 ૯૪૭૫
૧૦૮૪૦ ૦૪ વતલક વાસ રાઠોર્ મનહરભાઈ ભાણજીભાઈ મોચીબજાર 5 ૯૪૭૪
૧૦૧૪૬ ૦૪ વતલક વાસ પરમાર અવશ્વનભાઈ હરેશભાઈ મોચીબજાર 4 ૯૪૭૩
૧૦૨૪૧ ૦૪ વતલક વાસ પરમાર હરેશભાઈ ગામજીભાઈ મોચી બજાર 3 ૯૪૯૪
૯૧૫૩ ૦૪ વતલક વાસ અઘેરા કહરલબેન લાખાભાઈ મોચીબજાર 1 ૯૪૯૬
૯૪૩૪ ૦૪ વતલક વાસ ખીમસલરીયા રમેશભાઈ ભાણજીભાઈ મોચીબજાર 5 ૯૪૮૦
૧૦૮૬૦ ૦૪ વતલક વાસ રાઠોર્ શાતંાબેન ફકીરભાઈ મોચીબજાર 1 ૯૫૦૨
૧૧૧૦૮ ૦૪ વતલક વાસ શેખ કરીમભાઈ દાઉદભાઇ મોચીબજાર 3 ૯૫૦૧
૧૧૨૧૨ ૦૪ વતલક વાસ સેફ રાજલભાઈ શબાનાબેન મોચીબજાર 6 ૯૪૯૭
૯૭૯૯ ૦૪ વતલક વાસ જાલા ચદલ ંભાઈ મોચીબજાર 4 ૯૪૮૭
૧૧૫૩૯ ૦૪ વતલક વાસ સોલકંી વવજયભાઈ નટલભાઈ મોચીબજાર 2 ૯૪૯૫
૧૦૦૫૮ ૦૪ વતલક વાસ નગામણા જલસાભાઈ મામદભાઈ મોચીબજાર 6 ૯૫૦૪
૧૧૦૨૫ ૦૪ મોચીબજાર વાઘેલા રમેશભાઈ ચમનભાઈ મોચીબજાર 3 ૧૦૬૫૦
૧૧૧૫૭ ૦૪ મોચીબજાર શેખ હશેનભાઈ દાઉદભાઈ મોચીબજાર 6 ૧૦૬૫૧
૧૧૧૮૧ ૦૪ મોચીબજાર શીપાઈ ઇશલકભાઈ ગલલાબભાઈ રાજલનગર 2 ૧૦૬૫૩
૯૭૯૮ ૦૪ મફવતયા પરા જાલા ઉપદેશભાઈ ભીખલભાઈ મોચીબજાર 4 ૧૦૪૦૭
૯૮૧૫ ૦૪ મોચીબજાર જોર્ા સજંયભાઈ ભીખાભાઈ મોચીબજાર 5 ૧૦૬૫૪
૧૦૨૧૭ ૦૪ મોચીબજાર પરમાર રાજલભાઈ કદપકભાઈ મોચીબજાર 2 ૧૦૬૮૩
૧૧૧૯૪ ૦૪ મોચીબજાર સજરા રાજેશ હકાભાઈ મોચીબજાર 5 ૧૦૬૯૯
૯૭૦૦ ૦૪ મોચીબજાર જેઠવા પ્રફુલભાઈ જગજીવનભાઈ મોચીબજાર 4 ૧૦૬૯૮
૧૦૦૫૭ ૦૪ વતલક વાસ નગામણા સલીમભાઈ મામદભાઈ વતલકવાસ 4 ૯૪૯૦
૧૦૩૬૫ ૦૪ મલસ્લી લાઇન બલોચ ગલલામસેન આહમદભાઈ મોચીબજાર 8 ૧૦૬૧૬
૧૧૩૧૩ ૦૪ મલસ્લી લાઇન સાકરીયા હારૂનભાઈ અહમદભાઈ મોચીબજાર 4 ૧૦૬૧૭
૧૦૪૨૩ ૦૪ વતલક વાસ ભટ્ટી ચરંકાતંભાઈ વશરામભાઈ મોચીબજાર 3 ૯૪૮૮
૧૦૪૨૫ ૦૪ વતલક વાસ ભટ્ટી મહને્રભાઈ વશરામભાઈ મોચી બજાર 5 ૯૫૦૩
૧૦૦૫૨ ૦૪ વતલક વાસ ધોળકીયા અમરીષભાઈ ગગજીભાઈ મોચી બજાર 2 ૯૪૮૯
૧૧૨૨૫ ૦૪ વતલક વાસ સમા મહબેલબભાઈ આમદભાઈ મોચીબજાર 4 ૯૪૯૧
૯૫૫૮ ૦૪ વતલક વાસ ચલર્ાસમા કદનેશભાઈ ભીખાભાઈ મોચીબજાર 4 ૯૪૯૨
૯૬૬૯ ૦૪ વતલક વાસ ચૌહાણ વવજયભાઈ માવજીભાઈ મોચીબજાર 4 ૯૪૯૩
૯૬૫૪ ૦૪ વતલક વાસ ચૌહાણ માવજીભાઈ ચકલભાઈ મોચીબજાર 2 ૯૫૦૦
૧૧૦૧૧ ૦૪ વતલક વાસ વાઘેલા દેવલબેન વીનલભાઈ મોચીબજાર 4 ૯૪૯૯
૧૦૦૩૭ ૦૪ ભીર્ભજંન ધનાઝણી ઇન્ટરકલમાર આશારામ બભર્ભજંન 4 ૧૦૨૫૩
૯૭૭૭ ૦૪ ભીર્ભજંન જાફરાણી એહમદભાઈ ઉમરભાઈ બભર્ભજંન 7 ૧૦૨૬૪
૯૭૭૬ ૦૪ ભીર્ભજંન જાફરાણી બાબલભાઈ સલમરાભાઈ બભર્ભજંન 2 ૧૦૨૬૩
૧૦૯૩૫ ૦૪ ભીર્ભજંન લોબી અલાઉદ્દીન હસીનભાઈ બભર્ભજંન 5 ૧૦૨૬૨
૧૦૦૨૪ ૦૪ બાવાગોરી ની શેરી કદવાન કા્લસાભાઈ હીમોલાસાહી ભીર્ભજંન 1 ૧૦૧૮૯
૯૫૯૧ ૦૪ બાવાગોરી ની શેરી બચચોદરા ગલલામહલસેન અલીભાઈ બાવાગોરની શેરી 5 ૧૦૧૯૦
૯૫૯૨ ૦૪ બાવાગોરી ની શેરી બચચોદરા જજ્લબેન અલીભાઈ બાવાગોરની શેરી 1 ૧૦૧૯૧
૧૦૬૯૫ ૦૪ બાવાગોરી ની શેરી મસ્કતી હૈદરભાઈ સરદારખાન બાવાગોરની શેરી 8 ૧૦૧૯૩
૯૭૮૭ ૦૪ બાવાગોરી ની શેરી જાબરી અબ્દલલભાઈ મામનભાઈ બાવાગોરની શેરી 1 ૧૦૧૯૪
૯૫૬૧ ૦૪ દાણાપીઠ ચેલાણી કદલીપભાઈ આત્મરામભાઈ દાણાપીઠ 4 ૯૫૫૩
૧૦૯૦૦ ૦૪ દાણાપીઠ રાવતાણી જ્યોતીબેન પ્રકાશભાઈ દાણાપીઠ 3 ૯૫૫૪
૯૫૬૩ ૦૪ દાણાપીઠ ચેલાણી પદમાબેન આત્મારામ દાણાપીઠ 1 ૯૫૪૮
૯૨૦૮ ૦૪ ખત્રી વાર્ આર્ેસરા ઇન્દલ બેન હસમલખભાઈ દરબાર ગઢ 1 ૯૨૯૮
૧૦૬૫૩ ૦૪ ભીર્ભજંન મમાણી દાઉદભાઈ ઉસાભાઈ ભીર્ભજંન 5 ૧૦૨૬૧
૯૬૭૬ ૦૪ ભીર્ભજંન ચૌહાણ સીદીકભાઈ અયલબભાઈ ભીર્ભજંન 3 ૧૦૨૬૦



૯૧૬૩ ૦૪ ભીર્ભજંન અણસારી વલીભાઈ અબાભાઇ ભીર્ભજંન 5 ૧૦૨૫૯
૯૨૯૦ ૦૪ ભીર્ભજંન કરગથરા હારૂનભાઈ જલમાભાઈ મચ્ઠી બજાર 5 ૧૦૨૫૮
૯૨૮૯ ૦૪ ભીર્ભજંન કરગથરા ગનીભાઈ જલમાભાઈ ભીર્ભજંન 5 ૧૦૨૪૬
૧૦૮૨૧ ૦૪ ભીર્ભજંન રાઠોર્ જીગાભાઈ દલલગજીભાઈ ભીર્ભજંન 3 ૧૦૨૫૭
૧૦૮૫૯ ૦૪ ભીર્ભજંન રાઠોર્ વવમલભાઈ દલલભજીભાઈ ભીર્ભજંન 3 ૧૦૨૬૫
૧૦૬૮૪ ૦૪ ભીર્ભજંન મલૃીયા ર્ાહ્યાભાઈ જીવરામભાઈ ભીર્ભજંન 4 ૧૦૨૫૪
૧૦૨૬૨ ૦૪ બેર્ીનાકા પાટર્ીયા અવનલભાઈ નાનજીભાઈ ભીર્ભજંન 4 ૧૦૨૨૭
૯૩૭૨ ૦૪ ભીર્ભજંન કારીયા રમેશભાઈ તષૃાલભાઈ ભીર્ભજંન 4 ૧૦૨૯૪
૧૦૬૭૪ ૦૪ ભીર્ભજંન મલલીયા શાતંીલાલ ગોવવિંદભાઈ ભીર્ ભજંન 5 ૧૦૪૦૮
૯૨૭૨ ૦૪ મફવતયા પરા કલ ંર્લીયા ભલપતભાઈ રણછોર્દાસ બભર્ભજંન 3 ૧૦૪૦૯
૯૩૯૫ ૦૪ મફવતયા પરા ખખર કાન્તીલાલ ભીખાલાલ ભીર્ભજંન 3 ૧૦૪૧૦
૯૩૯૬ ૦૪ મફવતયા પરા ખખર ભરતભાઈ ભીખાલાલ ભીર્ભજંન 2 ૧૦૪૧૧
૧૧૧૭૮ ૦૪ મફવતયા પરા વશિંગળા મનસલખભાઈ સવજીભાઈ ભીર્ભજંન 2 ૧૦૪૧૨
૧૧૧૮૦ ૦૪ મફવતયા પરા શીંગળા અલપેશ મનસલખ ભાઈ ભીર્ભજંન 2 ૧૦૪૧૩
૧૦૭૮૨ ૦૪ મફવતયા પરા રબરી સકીનાબેન અબદેઅલી ભીર્ભજંન 1 ૧૦૪૨૪
૧૦૨૬૫ ૦૪ ખત્રી વાર્ પાટર્ીયા જયેરભાઈ લીલાઘર ભાઈ દરબાર ગઢ 4 ૯૩૦૨
૧૧૫૧૫ ૦૪ ખત્રી વાર્ સોલકંી મહશેભાઈ રસીકલાલ દરબાર ગઢ 4 ૯૩૦૩
૧૦૨૧૦ ૦૪ ખત્રી વાર્ પરમાર યોગેશભાઈ કેશરીવસિંહ દરબારગઠ 4 ૯૩૦૪
૯૩૪૩ ૦૪ વતલક વાસ કલવાકદાર ધનજીભાઈ મગંાલાલ મોચીબજાર 4 ૯૫૪૭
૯૩૪૪ ૦૪ મલસ્લી લાઇન કલ ંવારદાર મનસલખભાઈ મગંાભાઈ મોચીબજાર 7 ૧૦૬૧૮
૧૦૭૦૭ ૦૪ મલસ્લી લાઇન મહીર્ા સલલેમાન મહમદભાઈ મોચીબજાર 6 ૧૦૬૧૯
૧૦૭૦૮ ૦૪ મલસ્લી લાઇન મહીર્ા હારૂનભાઈ મહમદભાઈ મોચીબજાર 4 ૧૦૬૨૦
૯૫૮૦ ૦૪ ભીર્ભજંન ચાવર્ા ભરતભાઈ રતનવસહ બભર્ભજંન 5 ૧૦૨૯૬
૯૪૪૦ ૦૪ ભીર્ભજંન ખોબલયા જયશ્રીબેન ર્ાયલાભાઈ બભર્ભજંન 3 ૧૦૩૦૭
૧૦૬૮૫ ૦૪ ભીર્ભજંન મલૂીયા પ્રવીણભાઈ હીરજીભાઈ બભર્ભજંન 4 ૧૦૩૦૬
૯૫૮૬ ૦૪ ભીર્ભજંન ચાવર્ા શાન્તાબેન મગનભાઈ બભર્ભજંન 1 ૧૦૩૦૫
૧૧૨૦૨ ૦૪ દાણાપીઠ સતંાણી નારાયણદાસ કકરતરાય દાણાપીઠ 2 ૯૫૫૧
૧૧૨૦૩ ૦૪ દાણાપીઠ સતંાણી પ્રકાશભાઈ રામચરંભાઈ દાણાપીઠ 3 ૯૫૫૨
૧૦૨૪૮ ૦૪ ભીર્ભજંન પરમાર હસમલખભાઈ બાબલલાલ ભીર્ભજંન 4 ૧૦૩૦૪
૧૦૬૮૬ ૦૪ ભીર્ભજંન મલલીયા મલક્તાબેન પરસોતમભાઈ ભીર્ભજંન 8 ૧૦૩૦૩
૧૦૧૯૫ ૦૪ ભીર્ભજંન પરમાર ભરતવસિંહ જજ્લભાઈ ભીર્ભજંન 4 ૧૦૩૦૨
૯૬૮૨ ૦૪ ભીર્ભજંન ચૌહાણ હલસેનભાઈ આહમદભાઈ ભીર્ભજંન 4 ૧૦૩૦૧
૧૦૧૧૨ ૦૪ ભીર્ભજંન પઠાણ હૈદરભાઈ સકારભાઈ ભીર્ભજંન 7 ૧૦૩૦૦
૯૫૮૯ ૦૪ ભીર્ભજંન ચાવર્ા હષડદભાઈ મગનભાઈ મરાઠીબજાર 3 ૧૦૨૯૯
૯૫૭૫ ૦૪ ભીર્ભજંન ચાવર્ા અશોકભાઈ રમેશભાઈ મરાઠી બજાર 4 ૧૦૨૯૮
૯૬૮૭ ૦૪ ભીર્ભજંન ચૌહાણ કહરેનભાઈ વવિમભાઈ મરાઠીબજાર 4 ૧૦૨૮૧
૯૬૬૮ ૦૪ ભીર્ભજંન ચૌહાણ વવિમભાઈ ગોરધનભાઈ મરાઠી બજાર 2 ૧૦૨૯૫
૯૬૪૧ ૦૪ ભીર્ભજંન ચૌહાણ મલકેશભાઈ મગનભાઈ ભીર્ભજંન 3 ૧૦૩૦૯
૯૬૪૩ ૦૪ ભીર્ભજંન ચૌહાણ મગનભાઈ પોપટભાઈ મરાઠીબજાર 2 ૧૦૨૯૩
૧૦૧૭૮ ૦૪ ભીર્ભજંન પરમાર પ્રભાબેન રણછોર્ભાઈ મરાઠીબજાર 1 ૧૦૨૯૨
૧૦૦૬૪ ૦૪ ભીર્ભજંન નર્ીયાપરા ચદલ ંભાઈ બેચરભાઈ ભીર્ભજંન 4 ૧૦૨૯૦
૯૯૪૧ ૦૪ ભીર્ભજંન વત્રવેદી રવવશકંરભાઈ વલલભજીભાઈ ભીર્ભજંન 3 ૧૦૨૮૯
૧૦૭૮૧ ૦૪ ભીર્ભજંન રબર્ી સઇફુદી અસગરઅલી ભીર્ભજંન 4 ૧૦૨૮૭
૧૦૭૮૦ ૦૪ ભીર્ભજંન રબર્ી મોઇઝભાઈ અસગરઅલી ભીર્ભજંન 5 ૧૦૨૮૬
૧૦૨૧૮ ૦૪ ખત્રી વાર્ પરમાર રાજેશભાઈ કેશરીવસિંહ દરબારગઢ 4 ૯૩૦૭

૧૧૧૬૫ ૦૪ ખત્રી વાર્ શેઠ જ્યતંીલાલ ચીમનલાલ દરબારગઢ પાસે 5 ૯૩૦૬
૧૦૬૩૩ ૦૪ દાણાપીઠ મતેૂરજા કકશોરકલમાર ઘનશ્યામદાસ દાણાપીઠ 4 ૯૫૪૯
૯૫૬૭ ૦૪ દાણાપીઠ ચાદંરાણા મનહરભાઈ મગનભાઈ દાણાપીઠ 4 ૯૫૫૦
૯૨૦૯ ૦૪ સોની બજાર આર્ેસરા કદનેશભાઈ ચપંકભાઈ સોનીબજાર 2 ૧૧૫૬૨
૯૨૧૦ ૦૪ સોની બજાર આર્ેસરા વનલેશભાઈ કદનેશભાઈ સોની બજાર 4 ૧૧૫૪૧
૯૨૨૪ ૦૪ સોની બજાર આસરા મણીકાન્તભાઈ પ્રભલદાસભાઈ સોનીબજાર 4 ૧૧૫૬૧
૧૦૧૧૩ ૦૪ સોની બજાર પરં્યા પરેશભાઈ શાસ્ન્તલાલ સોનીબજાર 2 ૧૧૫૬૦
૯૯૭૧ ૦૪ સોની બજાર દલબલ ભરતભાઈ વપ્રતમલાલ સોની બજાર 3 ૧૧૫૫૯
૧૦૭૭૪ ૦૪ સોની બજાર રત્નેશ્વર શાન્તાબેન શાસ્ન્તધર સોની બજાર 1 ૧૧૫૫૮
૧૦૨૮૦ ૦૪ ખત્રી વાર્ પીઠર્ીયા મધલબેન જમનાદાસ ખત્રીવાર્ 1 ૯૩૦૫
૧૦૯૨૨ ૦૪ ભીર્ભજંન લાઠીગ્રા રમેશભાઈ જતંીભાઈ કામદાર શેરી 4 ૧૦૨૮૫
૧૦૬૦૪ ૦૪ સોની બજાર મગંા વલલભભાઈ ચદંલભાઈ સોનીબજાર 3 ૧૧૫૪૬
૧૦૬૦૫ ૦૪ સોની બજાર મગંા વવજયભાઈ વલલભભાઈ કામદાર શેરી 3 ૧૧૫૫૫
૯૮૦૭ ૦૪ સોની બજાર જીજલવંાર્ીયા કદનેશભાઈ અમતૃલાલ સોનીબજાર 2 ૧૧૫૪૯
૯૯૨૭ ૦૪ સોની બજાર તેતર પ્રવવણચરં ખીમજીભાઈ સોનીબજાર 2 ૧૧૫૩૬
૯૯૨૬ ૦૪ સોની બજાર તેતર જીતેન્રભાઈ પ્રવવણચરં સોનીબજાર 4 ૧૧૫૩૭
૯૨૦૭ ૦૪ સોની બજાર આર્ેસરા અનશલયાબેન જ્યતંીભાઈ સોનીબજાર 1 ૧૧૫૪૫
૧૦૧૨૦ ૦૪ સોની બજાર પકર્ટા રવતલાલ માવજીભાઈ સોનીબજાર 5 ૧૧૫૩૫
૧૦૬૩૨ ૦૪ સોની બજાર મણીયાર પ્રવીણભાઈ મોહનભાઈ સોનીબજાર 4 ૧૧૫૫૬
૯૬૬૪ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ચૌહાણ રહમેાનભાઈ રૂસ્તમભાઈ રૂખકર્યાપરા 3 ૧૦૮૨૦
૯૬૧૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ચૌહાણ ઈકબાલભાઈ રૂસ્તમભાઈ રૂખકર્યાપરા 3 ૧૦૮૫૬
૧૧૧૯૩ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા સઘંવાણી મોહમદ રફીક હલસેન ભાઇ રૂબખર્ીયા પરા 5 ૧૦૮૬૧
૧૧૧૯૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા સઘંવાણી અમીનાબેન હલસેન ભાઇ રૂબખર્ીયા પરા 1 ૧૦૯૭૬
૯૨૭૫ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા કદમ લીલાબેન બાબલભાઇ રૂબખર્ીયા પરા 4 ૧૦૯૬૩
૯૮૪૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ઝાલા મજંલબેન રમેશ ભાઇ રૂબખર્ીયા પરા 3 ૧૦૯૬૨
૯૧૫૭ ૦૪ રાજલ  નગર અજગામા દેવજીભાઈ છગનભાઈ મફવતયાપરા 2 ૧૧૨૧૭
૯૧૬૭ ૦૪ રાજલ  નગર અદગામા પરવીનભાઈ દેવજીભાઈ મફવતયાપરા 3 ૧૧૨૪૮
૯૪૯૦ ૦૪ રાજલ  નગર ગોસ્વામી નાથાભાઈ પરભાતભાઈ મફવતયાપરા 5 ૧૧૧૯૯
૧૧૩૩૦ ૦૪ રાજલ  નગર સામદાર હનીફસા જલમાસા મફવતયાપરા 5 ૧૧૨૩૧
૧૧૩૨૭ ૦૪ રાજલ  નગર ફકીર શાહમદાર જલમાસા અકબરસા મફવતયાપરા 2 ૧૧૨૩૨
૯૬૪૨ ૦૪ રાજલ  નગર ચૌહાણ મગંલ બહને મફતીયા પરા 1 ૧૧૨૩૩
૧૦૩૯૧ ૦૪ રાજલ  નગર બારૈયા વવનોદભાઈ જેઠાભાઇ મફતીયા પરા 4 ૧૧૨૪૪
૧૧૩૨૩ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા સાથળીયા ભરતભાઈ ઓધા ભાઇ મફતીયા પરા 4 ૧૦૯૯૬
૧૧૪૭૪ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા સોલકંી ધરમશીભાઈ વશરામ ભાઇ મફતીયા પરા 6 ૧૦૯૯૫
૧૦૬૪૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા આકદરવવર્ રાજલભાઈ માયાવેલ મફતીયા પરા 4 ૧૦૯૯૪
૧૦૪૮૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ભાવર હનીફભાઈ જમાલ ભાઇ રૂખર્ીયા નગર 5 ૧૦૯૭૭
૧૦૪૭૭ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ભાવર ગહારભાઈ જામલ ભાઇ રૂખર્ીયા નગર 5 ૧૦૯૮૪
૧૦૮૧૮ ૦૪ ભીર્ભજંન રાઠોર્ ગોપાલભાઈ બેચરભાઈ બભર્ભજંન 3 ૧૦૨૮૩
૯૫૮૪ ૦૪ ભીર્ભજંન ચાવર્ા રમણીકભાઈ મગનભાઈ ભીર્ભજંન 5 ૧૦૨૮૨
૧૦૭૫૩ ૦૪ ભીર્ભજંન મોર ઇબલયાસભાઈ સતારભાઈ ભીર્ભજંન 3 ૧૦૩૦૮
૯૨૮૮ ૦૪ ભીર્ભજંન કરગથરા ઇબલયાસ ગનીભાઈ ભાલચરં ભાઈની શેરી 4 ૧૦૨૫૨



૧૧૧૯૫ ૦૪ ભીર્ભજંન સટંાણી નારાયણદાસ તીરથરાય જૂનાગઢનો ઉતારો 2 ૧૦૨૫૧
૧૦૬૩૦ ૦૪ ભીર્ભજંન મેઠાણી જગદીશભાઈ મોહનલાલ જૂનાગઢનો ઉતારો 4 ૧૦૨૫૦
૧૦૬૩૪ ૦૪ ભીર્ભજંન મલથરેજા વાસલદેવભાઈ ઘનશ્યામભાઈ જલનાગઢનો ઉતારો 4 ૧૦૨૪૯
૧૦૬૩૫ ૦૪ ભીર્ભજંન મથેૃજા સતીશકલમાર ઘનશ્યામભાઈ જલનાગઢનો ઉતારો 3 ૧૦૨૪૮
૧૦૭૬૦ ૦૪ ભીર્ભજંન મોલાણી સલશીલાબેન રામદેવભાઈ જલનાગઢનો ઉતારો 1 ૧૦૨૪૭
૯૭૫૧ ૦૪ મોચીબજાર જાર્ેજા સલરલભા કનલભા ભીર્ભજંન 6 ૧૦૬૮૯
૯૨૨૦ ૦૪ મોચીબજાર આમલાણી નીલમબેન તલલસીદાસ ભીર્ભજંન 1 ૧૦૬૮૭
૧૦૩૧૫ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા બલકેરા કકરમભાઈ કાસમભાઈ રૂખકર્યાપરા 5 ૧૦૯૭૯
૧૧૩૨૯ ૦૪ રાજલ  નગર સામદાર કફરોજભી જલમાભાઈ મફવતયાપરા 3 ૧૧૨૧૮
૧૦૫૭૯ ૦૪ રાજલ  નગર મકવાણા રમેશભાઈ લાધાભાઈ મફવતયાપરા 8 ૧૧૨૦૯
૧૦૮૧૦ ૦૪ રાજલ  નગર રાઠોર્ આમમસા દાદસા મફવતયાપરા 6 ૧૧૨૨૦
૧૧૧૮૫ ૦૪ રાજલ  નગર સેખ અસ્લમભાઈ હલસેનભાઈ મફવતયાપરા 5 ૧૧૨૨૧
૧૦૩૭૬ ૦૪ રાજલ  નગર બાજરાની નસીરભાઈ હાજીભાઈ મફવતયાપરા 6 ૧૧૨૨૨
૧૦૩૭૫ ૦૪ રાજલ  નગર બાજરાણી ઓસમણભાઈ હાજીભાઈ મફવતયાપરા 4 ૧૧૧૨૧
૧૦૭૫૮ ૦૪ રાજલ  નગર મોરી સલીમભી જમાલભાઈ મફવતયાપરા 5 ૧૧૧૦૯
૧૦૭૫૨ ૦૪ રાજલ  નગર મોદી હસનભાઈ ફકીર ભાઇ મફતીયા પરા 2 ૧૧૧૧૨
૧૦૯૪૫ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા લોરીયા નાથાભાઈ મોહન ભાઇ મફતીયા પરા 8 ૧૦૯૧૫
૧૧૦૯૫ ૦૪ રાજલ  નગર શેખ અલતાફ અબ્દલલ ભાઇ મફતીયા પરા 5 ૧૧૧૦૮
૧૦૯૯૯ ૦૪ રાજલ  નગર વાઘેલા અશોકભાઈ શામજી ભાઇ મફતીયા પરા 5 ૧૧૧૨૨
૧૦૪૭૮ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ભાવર નજીરભાઈ જમાલ ભાઇ રૂખર્ીયા નગર 3 ૧૦૯૧૪
૧૦૪૭૯ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ભાવર સોનાબાઇ જમાલ ભાઇ રૂખર્ીયા નગર 2 ૧૦૯૧૩
૧૧૧૩૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા શેખ બસીરભાઈ ઉમર ભાઇ રૂખર્ીયા નગર 2 ૧૦૯૧૨
૧૦૪૬૫ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ભાણલ અબ્દલલભાઈ ભલરા ભાઇ રૂખર્ીયા નગર 6 ૧૦૯૧૧
૧૦૪૬૯ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ભાણલ જાન મહમદ ભલરા ભાઇ રૂખર્ીયા નગર 4 ૧૦૯૧૦
૧૧૧૦૭ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા શેખ ઉમેશ ભલરા ભાઇ રૂખર્ીયા નગર 1 ૧૦૯૦૯
૧૧૧૩૧ ૦૪ પોપટપરા શેખ બસીર ઇસ્માઇલભાઇ રૂખર્ીયા નગર 7 ૧૦૯૦૮
૧૧૧૩૮ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા શેખ યાસીનભાઈ ઇસ્માઇલભાઇ રૂખર્ીયા નગર 4 ૧૦૯૩૩
૧૦૭૨૩ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા માણેક ઓસ્મારભાઈ અબલ ભાઇ રૂખર્ીયા નગર 6 ૧૦૯૩૧
૧૦૪૧૮ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા બૌવા અરવવિંદભાઈ ચનાભાઇ રૂખર્ીયા નગર 4 ૧૦૯૩૨
૯૧૮૬ ૦૪ મફવતયા પરા અનસારી હનીફભાઇ અબલબકરભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 5 ૧૦૪૧૫
૯૭૦૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા જેઠવા મણીભાઈ વાલા ભાઇ રૂખકર્યા પરા 7 ૧૦૯૩૦
૧૦૨૦૫ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા પરમાર મનીષભાઈ બાબલભાઈ રૂખકર્યા પરા 6 ૧૦૯૪૩
૧૦૧૭૯ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા પરમાર પે્રમજીભાઈ ભાણા ભાઇ રૂખકર્યા પરા 4 ૧૦૯૪૪
૧૦૩૬૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા બેલીમ પીરૂભાઈ ઇસલક ભાઇ રૂખકર્યા પરા 6 ૧૦૯૪૫
૧૦૫૬૯ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા મકવાણા મનસલખભાઈ ગોવવદ ભાઇ રૂખકર્યા પરા 4 ૧૦૯૪૬
૧૧૫૬૭ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા હરણીયા વવજયભાઈ કદનેશ ભાઇ રૂખકર્યા પરા 6 ૧૦૯૪૭
૧૦૦૮૬ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા પટણી ઈમરાનભાઈ અબ્બાસભાઈ રૂખર્ીયા પરા 3 ૧૦૯૪૮
૧૦૩૪૮ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા બેલીમ સાહબલદીનભાઈ માનજલભાઈ રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૦૯૪૯
૧૦૭૭૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા રજપતૂ અશોકભાઈ જલતરામભાઈ રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૦૯૫૦
૧૦૭૭૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા રજપતૂ કહરાબેન જલતરામ રૂખર્ીયા પરા 1 ૧૦૯૫૧
૧૧૩૪૬ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા સાવબલયા બાબલભાઈ બચલભાઈ રૂખર્ીયા પરા 2 ૧૦૯૧૯
૧૧૩૪૭ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા સાવલીયા જ્યતંીભાઈ બચલભાઈ રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૦૯૪૨
૧૦૨૩૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા પરમાર વવનોદભાઈ જયંવતભાઇ રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૦૯૪૦
૧૦૦૬૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા નગામરા જલસપભાઈ આસફભાઇ રૂખર્ીયા પરા 6 ૧૦૯૧૬
૧૦૦૬૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા નગામરા સલીમભાઈ જલસફભાઈ રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૦૯૨૦
૯૫૨૮ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ઘઘર્ા અબ્દલલભાઈ નામોરીભાઈ રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૦૯૨૧
૧૦૨૯૬ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ફકીર જમાલસાભાઈ બાપલસાભાઈ રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૦૯૨૨
૧૧૨૩૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા સયદ અલીભાઈ સલભાનઅલી રૂખકર્યાપરા 4 ૧૦૯૮૦
૯૨૨૩ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા આવટે વજેવસિંગરાવ આણદંરાવ રૂખર્ીયા પરા 8 ૧૦૯૮૧
૧૦૮૫૮ ૦૪ રાજલ  નગર રાઠોર્ વવનોદભાઈ કરશનભાઈ મફવતયાપરા 4 ૧૧૧૨૫
૯૨૨૬ ૦૪ રાજલ  નગર ઈંગોરે નીલકંઠભાઈ રામલીકાભાઈ મફવતયાપરા 5 ૧૧૧૨૬
૯૬૦૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ચૌહાણ મહમદભાઇ અલાબેલીભાઇ રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૦૯૮૩
૧૦૮૫૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા રાઠોર્ લાલજીભાઈ પરસોતમભાઇ રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૦૯૯૭
૯૮૭૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ઠેલા સીંકદરભાઈ અલલારખા રૂખર્ીયા પરા 3 ૧૦૯૯૮
૧૦૫૮૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા મકવાણા રમેશભાઈ કહરજીભાઇ રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૦૯૬૬
૧૦૫૫૫ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા મકવાણા બાબલભાઈ તેજાભાઇ રૂખર્ીયા પરા 2 ૧૦૯૮૯
૧૦૫૯૪ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા મકવાણા સજંયભાઈ બાબલભાઇ રૂખર્ીયા પરા 6 ૧૦૯૮૭
૧૦૫૫૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા મકવાણા પીન્ટલભાઈ કાનાભાઇ રૂખર્ીયા પરા 2 ૧૦૯૫૫
૧૦૧૬૯ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા પરમાર દેવલબેન ઓઘર્ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 3 ૧૦૯૫૬
૧૦૬૯૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા મેવાર્ી મનીષાબેન કાળુભાઇ રૂખર્ીયા પરા 3 ૧૦૯૫૭
૯૨૮૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા કબીરા વવજયભાઈ દેવાભાઇ રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૦૯૫૮
૧૧૦૫૩ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા વાણીયા સાગરભાઈ પપ્પલભાઇ રૂખર્ીયા પરા 3 ૧૦૯૫૯
૯૨૫૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા શેલોકર કદલીપ રહીચરં રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૦૯૬૦
૧૧૧૭૩ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા શાહમદાર અમીનાબેન ઇસ્માઇલશા રૂખર્ીયા પરા 1 ૧૦૯૬૧
૧૦૨૯૩ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ફકીર અમીનભાઇ ઇબ્રાહીમશા રૂખર્ીયા પરા 3 ૧૦૯૬૫
૧૦૬૬૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા મરયમા નાગેશ્વરભાઈ નરસલહમલવતિ રૂખર્ીયા નગર 2 ૧૦૯૫૪
૧૧૩૪૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા સાવતરામા અરજનરાય મલટીયા ભાઇ રૂખર્ીયા નગર 4 ૧૦૯૬૭
૯૧૮૭ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા અબર્ા મલસાભાઈ અહમદ ભાઇ રૂખર્ીયા નગર 6 ૧૦૯૬૮
૯૧૯૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા અબળા ગલલાબભાઈ આહમદ ભાઇ રૂખર્ીયા નગર 7 ૧૦૯૬૯
૯૧૯૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા અબળા ખતલબેન આહમદ ભાઇ રૂખર્ીયા નગર 1 ૧૦૮૯૭
૯૭૬૩ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા જાદવ રમેશભાઈ લક્ષ્મણભાઇ રૂખર્ીયા નગર 6 ૧૦૯૭૪
૧૦૩૫૪ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા બેલીમ ઇકબાલભાઈ અબ્દલલ ભાઇ રૂખર્ીયા નગર 4 ૧૦૯૭૫
૧૦૦૨૨ ૦૪ મફવતયા પરા કદવાન અબ્દલલભાઈ ગલલાબ મહમદ રૂખર્ીયા 5 ૧૦૪૧૭
૧૧૪૩૪ ૦૪ મફવતયા પરા સોલકંી અસલમભાઈ ગલલમહોમદભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૪૧૮
૧૧૧૦૩ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ ઇમરાન છોટલભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૪૧૯
૧૦૮૦૯ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા રાઠોર્ અશોકભાઈ મનસલખ ભાઇ રૂખકર્યા પરા 4 ૧૦૮૨૬
૧૦૮૨૮ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા રાઠોર્ કદપકભાઈ મનસલખ ભાઇ રૂખકર્યા પરા 3 ૧૦૮૩૯
૧૦૪૭૫ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ભાવટ સલીમભાઈ જમાલ ભાઇ રૂખકર્યા પરા 4 ૧૦૮૨૮
૧૦૬૧૭ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા મછોયા ધનજીભાઈ પલનાભાઈ રૂખર્ીયા પરા 6 ૧૦૮૧૯
૧૦૩૪૭ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા બેલી મહમદભાઈ અબ્દલલભાઈ રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૦૮૩૦
૧૦૩૪૬ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા બેલી ઉસ્માનભાઈ અમીભાઈ રૂખર્ીયા પરા 8 ૧૦૮૩૧
૯૯૧૫ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ર્ોર્ીયા જમનાબેન ત લલસીભાઈ રૂખર્ીયા પરા 1 ૧૧૦૧૦
૧૦૫૭૮ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા મકવાણા સીમાબેન રમેશભાઈ રૂખર્ીયા પરા 3 ૧૧૦૦૬
૧૧૨૧૩ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા સફીયા અહમેદભાઈ અલારખાભાઈ રૂખર્ીયા પરા 6 ૧૧૦૧૭
૧૦૯૦૩ ૦૪ રાજલ  નગર રાવળ વવજયભાઈ ઘીરૂભાઇ મફવતયાપરા 6 ૧૧૧૫૦
૯૫૮૮ ૦૪ રાજલ  નગર ચાવર્ા સલરેશભાઈ બાબલભાઇ મફવતયાપરા 6 ૧૧૧૫૧
૯૩૪૭ ૦૪ રાજલ  નગર કાજલ વસકંદરભાઈ અબલભાઇ મફવતયાપરા 5 ૧૧૧૩૩



૯૯૭૩ ૦૪ રાજલ  નગર દરજાદા મલહમદંભાઈ વલીભાઇ મફવતયાપરા 6 ૧૧૧૫૬
૧૦૭૩૮ ૦૪ રાજલ  નગર વમયાવર મહમેલદભાઈ અસમાનભાઇ મફવતયાપરા 5 ૧૧૧૪૩
૯૧૯૭ ૦૪ રાજલ  નગર અંસારી નસીમબેન રજાકભાઇ મફવતયાપરા 4 ૧૧૨૫૩
૧૦૮૯૪ ૦૪ રાજલ  નગર રામાવત રામભાઈ હજારીભાઇ મફવતયાપરા 7 ૧૧૨૫૨
૯૬૭૯ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ચૌહાણ હબીબભાઈ રૂસ્તમભાઈ રૂખકર્યાપરા 4 ૧૧૦૪૦
૯૫૧૬ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ગોહીલ જશલભાઈ નાનભાઇ રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૧૦૩૯
૯૨૪૭ ૦૪ પોપટપરા ઉપસરઇયા અમરશીભાઈ રામજી ભાઇ રૂખકર્યા પરા 4 ૧૦૧૦૪
૧૦૫૯૭ ૦૪ બેર્ીનાકા મકવાણા સલરેહ્સભાઈ અમરશી ભાઇ રૂખકર્યા પરા 2 ૧૦૨૨૧
૧૦૩૭૧ ૦૪ બેર્ીનાકા બ્લોમ ઝરીનાબેન યલનલસ ભાઇ રૂખકર્યા પરા 4 ૧૦૨૦૪
૯૭૫૩ ૦૪ બેર્ીનાકા જાદવ ઉજીબેન લખમણ ભાઇ રૂખકર્યા પરા 1 ૧૦૨૨૨
૯૭૬૪ ૦૪ બેર્ીનાકા જાદવ રમેશભાઈ લખમણભાઇ રૂખકર્યા પરા 6 ૧૦૨૨૫
૧૦૫૬૮ ૦૪ બેર્ીનાકા મકવાણા મણલબેન પોપટ ભાઇ રૂખકર્યા પરા 5 ૧૦૨૨૩
૧૧૨૫૧ ૦૪ બેર્ીનાકા સરધારા કાળુભાઈ લાલાભાઇ રૂખકર્યા પરા 3 ૧૦૨૨૪
૧૧૨૫૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા સરધારા કદપકભાઈ બાલાભાઇ રૂખર્ીયા પરા 3 ૧૧૦૧૮
૧૦૩૦૫ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ફકીર હસનશા ઇબ્રાકહમશા રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૧૦૧૯
૧૦૩૦૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ફકીર શામદારજેનલબેન કસેવભાઇ રૂખર્ીયા પરા 2 ૧૧૦૨૮
૯૧૯૫ ૦૪ રાજલ  નગર શાહમદાર અલારખાશા ઇસ્માલશા રૂખર્ીયા પરા 8 ૧૧૩૦૨
૧૦૫૭૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા મકવાણા મનસલખભાઈ સલરેશ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 3 ૧૧૦૦૧
૧૦૫૭૪ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા મકવાણા મહશેભાઈ સલરેશ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 2 ૧૧૦૨૪
૯૪૫૮ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ગરણીયા બાલાભાઈ શકલભાઈ રૂખર્ીયા પરા 8 ૧૧૦૧૪
૧૦૬૦૬ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા મઘ્દ્રાસી કરલકભાઈ ભૈયા ભાઇ રૂખકર્યા પરા 5 ૧૧૦૦૩
૧૦૬૦૭ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા મઘ્દ્રાસી પાઇનીવેલભાઈ ગણેશ ભાઇ રૂખકર્યા પરા 4 ૧૧૦૦૨
૧૧૦૫૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા વાણીયા પપ્પલભાઈ મજંી ભાઇ રૂખકર્યા પરલ 3 ૧૧૦૧૫
૧૧૩૫૭ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા વસદી આરીફભાઇ મહમદભાઇ રૂખકર્યા પરલ 4 ૧૧૦૩૩
૧૧૩૬૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા વસદી સદીમભાઈ મલમાર ભાઇ રૂખકર્યા પરા 6 ૧૦૮૪૮
૧૦૨૭૯ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા પીંજારા રજાકભાઈ ઇતીમ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 3 ૧૦૮૫૦
૯૪૫૯ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ગરણીયા રમેશભાઈ મોહનભાઇ રલખર્ીયા નકલગં પરા 4 ૧૦૮૨૯
૧૦૦૪૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ધરણીયા રામજી ભીખાભાઇ રલખર્ીયા નકલગં પરા 4 ૧૦૮૨૭
૧૦૦૪૪ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ધરણીયા હરેશભાઈ ભીખાભાઇ રલખર્ીયા નકલગં પરા 6 ૧૦૮૨૫
૧૦૭૫૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા મોગલ નાશીરખાન ફતેરીન ખાન રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૦૮૮૭
૯૧૪૪ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા અગ્રાવત બજરંગ દાસ ધરમદાસ રૂખર્ીયા પરા 7 ૧૦૮૮૯
૧૦૦૪૩ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા પરમાર શૈલેષભાઈ બાલાભાઈ રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૦૮૯૦
૧૦૦૪૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા પરમાર પ્રવવણભાઈ બાલાભાઈ રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૦૮૯૧
૧૦૨૫૮ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા પલેજા રોશનબેન બાબલભાઇ રૂખર્ીયા પરા 1 ૧૦૮૯૨
૧૦૭૮૬ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા રાઓમા આમદભાઈ સદંીપભાઈ રૂખર્ીયા પરા 6 ૧૦૮૯૩
૧૦૫૩૫ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા મકવાણા દેવરાજભાઈ પોપટભાઈ રૂખર્ીયા પરા 6 ૧૦૯૦૬
૧૦૨૨૫ ૦૪ રાજલ  નગર પરમાર વેલજીભાઈ જીવાભાઇ મફવતયા પરા 8 ૧૧૨૮૨
૧૦૪૪૪ ૦૪ મફવતયા પરા ભવાર ઓશીલાલ ભીખારામ મફવતયા પરા 2 ૧૦૫૧૭
૯૪૬૩ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ગરાણીયા સોમાભાઈ પે્રમજી ભાઇ રૂખકર્યા પરા 4 ૧૦૮૮૪
૯૮૯૪ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ર્ાઠીયા જ્યતંીભાઈ ખીમા ભાઇ રૂખકર્યા પરા 7 ૧૦૯૦૧
૧૦૪૯૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ભોજાણી ધીરજ લાલ નારણ દાસ રૂખકર્યા પરા વતલક પરા 3 ૧૦૯૦૨
૯૧૯૬ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા અવર્ી હનીફભાઈ આમનભાઇ રૂખકર્યાપરા 4 ૧૦૮૮૫
૯૧૯૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા અબર્ી રકહમભાઈ આમનભાઇ રૂખકર્યાપરા 4 ૧૦૮૮૨
૧૦૩૫૭ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા બેલીમ દાદલભાઈ જમાલભાઇ રૂખકર્યાપરા મેન રોર્ 4 ૧૦૮૮૧
૧૦૩૭૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા બ્લોજ પીરમમનભાઈ અબ્દલલભાઇ રૂખકર્યાપરા 4 ૧૦૮૮૦
૧૦૩૩૯ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા બેરકર્યા સવજીભાઈ અમાભાઇ રલખર્ીયા પરા 5 ૧૦૮૭૯
૧૦૩૩૮ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા બેરકર્યા કનલભાઈ સવજીભાઇ રલખર્ીયા પરા 5 ૧૦૮૭૮
૧૦૨૨૮ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા પરમાર વવજયભાઈ ગોપાલભાઇ રલખર્ીયા પરા 3 ૧૦૮૭૭
૧૦૧૬૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા પરમાર ગોપાલભાઈ ચનાભાઇ રલખર્ીયા પરા 3 ૧૦૮૭૬
૯૬૩૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ચૌહાણ જીવાભાઈ ધલળાભાઇ રલખર્ીયા પરા 7 ૧૦૮૭૫
૯૫૩૩ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ઘરણીયા મહશેભાઈ મનસલખભાઈ રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૦૮૭૪
૧૧૦૦૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા વાઘેલા કકશોરભાઈ જેરામભાઈ રૂખર્ીયા પરા 7 ૧૦૮૬૨
૧૦૮૯૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા રામાવત જમનાદાસ કાશીરામ રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૦૮૭૨
૧૧૨૭૪ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા સલરાણી કમલેષભાઈ કકશોરભાઈ રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૦૮૮૩
૧૦૬૯૦ ૦૪ મફવતયા પરા મલવરીયા વાલજીભાઈ જીવા ભાઇ રાજલ  નગર 5 ૧૦૫૧૬
૧૧૫૫૫ ૦૪ મફવતયા પરા સોલકંી સોમનાથ અમલદાદા રાજલ  નગર 6 ૧૦૫૧૫
૧૦૮૨૪ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા રાઠોર્ દામજીભાઈ ટપલ ભાઇ રૂખકર્યા સેન્ટર જેલ ની બાજલ  મા 5 ૧૦૮૭૦
૧૦૮૬૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા રાઠોર્ સજંયભાઈ હમેરાજ ભાઇ રૂખકર્યા પરા 5 ૧૦૮૬૯
૧૧૦૧૩ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા વાઘેલા નવગણભાઈ ભીખા ભાઇ રૂખકર્યા પરા 4 ૧૦૮૬૮
૧૦૦૪૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ધરણીયા રવજીભાઈ પે્રમજી ભાઇ રૂખકર્યા પરા 6 ૧૦૮૬૭
૯૪૬૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ગરાણીયા લખાભાઈ પબા ભાઇ રૂખકર્યા પરા 5 ૧૦૮૬૬
૧૦૮૦૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા રાજા રામ પ્રસદ હરીનાથભાઇ રૂખર્ીયા પરા વનલકંઠ પરા 5 ૧૦૮૬૫
૧૧૨૩૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા સૈયત મોલાબલક્ષ પીરમીયા બાપલ રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૦૮૬૪
૧૧૨૪૬ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા સૈયનદ બળાસાબભાઈ પીરમીયા બાપલ રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૦૮૬૩
૧૧૨૩૭ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા સૈયદ ઇષાડદઅલી પીરમીયા બાપલ રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૦૮૯૪
૧૧૨૩૯ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા બલખારી નજીર હલસેન સૈયદ મહમદ રૂખર્ીયા પરા 6 ૧૦૮૯૬
૧૦૪૬૮ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ભાણલ ખમીસાભાઈ ભલરા ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 6 ૧૦૮૭૩
૧૦૪૬૭ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ભાણલ અંબલભાઈ ભલરા ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૦૯૦૩
૧૧૦૭૮ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા શલકલ કૌવશકભાઈ મહશે ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 2 ૧૦૯૦૦
૧૧૨૩૪ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા સૈયદ અલીમહમદ સૈયદ મહમદ રૂખર્ીયા પરા 6 ૧૦૮૯૯
૯૩૦૮ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા કલરેશી જાવેદભાઈ યલનલસભાઇ રૂખર્ીયા પરા 3 ૧૦૮૯૮

૧૧૨૫૦ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સરધાર મહને્રભાઈ દામજી ભાઇ રૂખકર્યા પરા 4 ૧૦૮૧૬

૧૧૨૫૩ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સરધારા વવજયભાઈ દામજી ભાઇ રૂખકર્યા પરા 3 ૧૦૮૧૧

૧૦૫૫૧ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) મકવાણા પ્રવવણભાઈ વજી ભાઇ રૂખકર્યા પરા 5 ૧૦૮૧૮

૧૦૫૭૦ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) મકવાણા મનસલખભાઈ શામજી ભાઇ રૂખકર્યા પરા 2 ૧૦૮૧૨

૧૦૫૬૭ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) મકવાણા મજંીબેન શામળ ભાઇ રૂખકર્યા પરા 1 ૧૦૮૧૩

૧૦૬૩૬ ૦૪ રાજલ  નગર મરાસી અમરતાબેન ઘર્ીકલીભાઈ મફવતયાપરા 4 ૧૧૨૯૯
૧૦૭૨૫ ૦૪ રાજલ  નગર માણેક સરીફભાઈ ઓસમાનભાઈ મફવતયાપરા 3 ૧૧૨૯૮
૧૧૨૬૫ ૦૪ રાજલ  નગર સરવૈયા જયેશભાઈ નાનજીભાઈ મફવતયાપરા 4 ૧૧૨૯૭
૧૧૧૩૫ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા શેખ મલમતાજબેન અબાસ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 2 ૧૦૮૭૧
૧૦૩૬૭ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા મકસી નસીમબેન બચલભાઈ રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૦૮૩૮
૧૦૨૭૪ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા પાળા ઇબ્રાકહમભાઈ હલસેનભાઈ રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૦૮૩૭
૧૦૦૮૫ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા પટણી અજીતભાઈ મોહમદભાઈ રૂખર્ીયા પરા 8 ૧૦૮૩૬



૧૦૧૩૭ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા પરમાણ રાજલભાઈ નાથાભાઇ રૂખકર્યા પરા 5 ૧૦૮૩૫
૧૧૧૯૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા સઘંવાણી અલારખાભાઈ અબ્દલલભાઈ રૂખર્ીયા પરા 2 ૧૦૯૮૮
૧૧૧૯૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા સઘંવાણી આલમભાઈ અબ્દલલભાઈ રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૦૮૩૩

૯૯૧૪ ૦૪ સેન્રલજેલ રૂખર્ીયાપરા ર્ોર્ેરા સબીરભાઈ આબલભાઇ રૂખર્ીયા પરા 7 ૯૫૫૭
૯૭૩૭ ૦૪ સેન્રલજેલ રૂખર્ીયાપરા જલલોમ રજાકભાઈ નલરમહમદ રૂખર્ીયા પરા 4 ૯૫૬૧

૯૭૩૮ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ જલલોમ રહીમભાઈ અલલારખા રૂખર્ીયા પરા 3 ૧૧૪૯૮
૯૩૪૬ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા કાકી આરીફભાઈ જીકર ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 8 ૧૦૮૩૨

૧૦૬૬૬ ૦૪ મફવતયા પરા મલરીમા બસીરભાઈ કાસમભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 3 ૧૦૫૧૪

૧૦૬૬૮ ૦૪ મફવતયા પરા મલરીમા રફીક બસીર ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 5 ૧૦૫૧૩

૧૦૬૬૪ ૦૪ મફવતયા પરા મલરીમા ઇકબાલભાઈ બસીર ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 2 ૧૦૫૧૨

૧૦૮૯૫ ૦૪ મફવતયા પરા રામાવાત રમેશ દાસ બસ્તી દાસ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 5 ૧૦૫૦૦

૧૧૧૧૩ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ ગફારભાઈ હારૂન ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 6 ૧૦૫૦૯

૧૦૬૬૯ ૦૪ મફવતયા પરા મલરીમા રોનકભાઈ અલલારખા ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 3 ૧૦૫૧૮

૧૦૬૬૫ ૦૪ મફવતયા પરા મલરીમા ફીરોજભાઈ મલબારક ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 5 ૧૦૫૦૭

૧૧૧૧૮ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ નલરમહમંદભાઈ જલસય ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 3 ૧૦૫૦૬

૧૧૧૫૮ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ હલસેનભાઈ નલરમહમદ ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 6 ૧૦૫૦૫

૧૧૧૨૪ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ ફકીર રજાકભાઈ નલરમહમદ ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 6 ૧૦૫૦૪

૧૧૧૪૯ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ મહમદસબીર યાકલબ ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૫૦૩

૯૫૦૯ ૦૪ મફવતયા પરા ગોહલે રફીકભાઈ નથલખાન રાજીવનગર રૂખર્ીયા 5 ૧૦૫૦૨

૯૫૦૨ ૦૪ મફવતયા પરા ગોહલે અમીનાબેન નથલખાન ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 1 ૧૦૫૨૭

૯૪૬૦ ૦૪ મફવતયા પરા ગરાણા જી્લબેન અબ્દલલગર રાજીવનગર રૂખર્ીયા 2 ૧૦૫૦૮

૯૪૬૧ ૦૪ મફવતયા પરા ગરાણા સકફનાબેન અબલ ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 1 ૧૦૫૧૦

૧૧૦૮૩ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ (ફકીર) મહબેલબભાઈ તૈયબ ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 6 ૧૦૫૩૬
૯૩૧૭ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા કલરેશી મકસલદભાઈ યલનલસભાઇ રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૦૮૨૪
૯૩૨૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા કલરેશી યલન લષભાઈ નલરમહમદ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 2 ૧૦૮૨૩
૧૦૪૭૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ભાણલ યલન લષભાઈ હમીર ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 2 ૧૦૮૨૨
૧૧૫૭૪ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા હાલા યલન લષભાઈ હમીર ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૦૯૮૨
૧૧૩૮૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા સીતાપરા વાઘજીભાઈ મોહન ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૦૯૫૨
૧૧૫૬૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા સૌલકંી કકશોરભાઈ લક્ષ્મણ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૦૯૧૭
૧૦૨૫૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા પરેશા જીવણભાઈ ઘેલા ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 3 ૧૦૯૬૪

૧૦૬૪૦ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) મરાસી મણીભાઈ પલરાસ્વામી રૂખકર્યા કોલોની 5 ૧૦૮૧૦

૧૧૨૪૯ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સરધાર ધીરલભાઈ દામજી ભાઇ રૂખકર્યા પરા 5 ૧૦૮૧૪

૧૦૨૬૯ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા પાઠણ એહમદભાઈ લા્લ ખાન રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૦૯૪૧
૯૧૮૯ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા અબર્ા સલલામાનભાઈ આમદ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 7 ૧૦૯૫૩
૧૦૭૪૯ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા મોકરશી ભાણભાઈબેન ઇસ્માઇલ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 1 ૧૦૯૩૯
૧૦૦૩૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ધધલકીયા જાકીરભાઈ હલશેન ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 2 ૧૦૯૩૮
૧૦૭૩૫ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા માલાણી હલીમાબેન હારૂનભાઈ રૂખર્ીયા પરા 6 ૧૦૯૩૭
૧૦૬૨૮ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા મલજંરીયા અવનલભાઈ જયતંીભાઈ રૂખર્ીયા પરા 2 ૧૦૯૩૬
૧૦૭૩૪ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા માલાણી કાદરભાઈ હારૂનભાઈ રૂખર્ીયા પરા 6 ૧૦૯૩૫
૧૦૨૭૫ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા પાળા સબખનાબેન હલસેનભાઈ રૂખર્ીયા પરા 1 ૧૦૯૩૪
૧૦૩૬૯ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા બ્લોજ અકતરભાઈ કાદર ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૦૮૩૪
૯૩૧૫ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા કલરેશી કફરોજભાઈ સતારભાઈ રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૦૯૨૯
૯૬૦૯ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ચૌહાણ ઇત્યાજભાઈ અલબેલીભાઇ રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૦૯૧૮
૧૧૨૩૩ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા સૈયદ અલીમમહમદ સલભાનઅલી રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૦૯૦૭
૧૦૦૨૩ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા કદવાન અબ્દલલભાઈ ગલલામમહમદ રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૦૯૨૩
૧૧૧૯૯ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા સતંવાણી મહમદરફીક હલસેનભાઇ રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૦૯૨૪
૧૦૭૫૬ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા મોરે રાજલભાઈ ભાલચરંભાઇ રૂખર્ીયા પરા 3 ૧૦૯૨૫
૧૦૭૫૪ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા મોરે ભલચરભાઈ ખરં્ેરામ રૂખર્ીયા પરા 2 ૧૦૯૨૬
૧૦૦૩૩ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ધધલકીયા યલસ લફભાઈ અલારખા ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૦૯૨૭
૯૮૭૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ઠેબા કફરોજભાઈ ઉમર ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 3 ૧૦૯૭૮

૧૦૮૦૧ ૦૪ મફવતયા પરા રાજા જમાલ ઇસ્માઇલભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૫૩૫

૧૧૧૧૨ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ ગફરભાઈ નલરમહમદ ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 2 ૧૦૫૩૪

૧૦૩૨૧ ૦૪ મફવતયા પરા બલખારી મલસ્તાકભાઈ મહમદભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૫૩૩

૧૦૬૧૮ ૦૪ મફવતયા પરા મજગલલ મલેકભાઈ મલબારક ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 3 ૧૦૫૩૨

૧૦૫૦૩ ૦૪ મફવતયા પરા બ્લોચ જેબલનબેન હસનભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 1 ૧૦૫૩૧

૧૧૧૫૫ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ હનીફભાઈ રજાદ મીયા રાજીવનગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૫૩૦

૧૧૧૪૭ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ રકહનાબેન અબલ ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 1 ૧૦૫૧૯

૧૧૦૮૦ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ (કકીર) કાસમભાઈ અબલ ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 2 ૧૦૫૨૮

૧૧૦૮૧ ૦૪ મફવતયા પરા
શેખ (કકીર)આયલબ 

ભાઇ આયલબભાઈ સતાર ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 3 ૧૦૫૩૭

૧૧૦૮૨ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ (ફકીર) ઇસ્માઇલભાઈ તૈયબ ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 6 ૧૦૫૨૫

૧૧૦૮૪ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ (ફકીર) મહમદભાઈ કાળુ ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૫૨૪
૧૧૧૫૦ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ સલમાર કાસમભાઈ રાજીવ નગર રૂખર્ીયા 6 ૧૦૫૨૩
૧૧૧૪૬ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ રફીકભાઈ જલમાભાઈ રાજીવ નગર રૂખર્ીયા 6 ૧૦૫૨૨
૧૧૧૫૬ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ હનીફભાઈ સલલેમાનભાઈ રાજીવ નગર રૂખર્ીયા 5 ૧૦૫૨૧



૧૦૫૦૫ ૦૪ મફવતયા પરા મકરાણી મહમદભાઈ આવસમાનભાઈ રાજીવ નગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૪૯૮
૧૧૧૬૩ ૦૪ મફવતયા પરા શેખફકીર સલીમ અભરામભાઈ રાજીવ નગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૫૨૯
૧૧૪૯૬ ૦૪ મફવતયા પરા સોલકંી ભરતભાઇ બચલભાઈ રાજીવ નગર રૂખર્ીયા 6 ૧૦૫૦૧
૧૧૦૬૪ ૦૪ મફવતયા પરા વાળા મીનાબેન નાગજીભાઈ રાજીવ નગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૪૭૯

૧૦૪૮૮ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) ભોજયા રત લભાઈ રામસીંગ ભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 8 ૧૦૮૧૭

૧૧૪૦૬ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સીસાગીયા જમીલાબેન શક્ક્રર ભાઇ તીલક પરા 2 ૧૦૮૧૫

૧૧૨૮૪ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સવરાવરી મોહમદ આરબમા આસાદાપીર દરગાહ 3 ૧૦૮૦૯

૯૮૩૧ ૦૪ રાજલ  નગર ઝાર રમેશભાઈ વેલજીભાઇ રલધકીયાપરા 4 ૧૧૨૪૨
૧૧૦૭૨ ૦૪ રાજલ  નગર વાવોર્ાનયા પરસોતમભાઈ રવજીભાઇ રલધકીયાપરા 6 ૧૧૨૪૧
૧૦૩૮૧ ૦૪ રાજલ  નગર બાબરીયા જીવરાજભાઈ મેરામભાઇ રલધકીયાપરા 2 ૧૧૨૨૯
૯૮૨૭ ૦૪ રાજલ  નગર ઝાખેકરયા મનોજભાઈ લજ્ઞ્મણભાઇ રલધકીયાપરા 5 ૧૧૨૩૯
૯૪૦૧ ૦૪ રાજલ  નગર ખર્ીયા વાઘજીભાઈ ચોથાભાઇ રલધકીયાપરા 6 ૧૧૨૪૯
૯૮૨૩ ૦૪ રાજલ  નગર ઝઝુવાર્ીયા અશોકભાઈ રમેશભાઇ રલધકીયાપરા 3 ૧૧૨૩૭
૧૦૨૫૬ ૦૪ રાજલ  નગર પરસોતા દેવરાજભાઈ કલાભાઇ રલધકીયાપરા 5 ૧૧૨૩૬
૯૪૯૮ ૦૪ મફવતયા પરા ગોસાઈ અમરતભાઈ બેરીદાસ રૂખર્ીયાપરા 6 ૧૦૪૭૮
૧૦૯૩૯ ૦૪ રાજલ  નગર લોકરયા મહશેભાઈ પરસોતમભાઈ રૂખર્ીયાપરા 4 ૧૧૨૩૫
૧૦૯૩૮ ૦૪ રાજલ  નગર લોકરયા બા્લબેન પરસોતમભાઈ રૂખર્ીયાપરા 6 ૧૧૨૩૪
૧૦૯૩૭ ૦૪ રાજલ  નગર લોકરયા અરવવિંદભાઈ પરસોતમભાઈ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૧૧૮૬
૯૨૩૮ ૦૪ રાજલ  નગર ઉગરેજીયા રાજલભાઈ વધરલભાઈ રૂખર્ીયાપરા 6 ૧૧૧૮૫
૧૧૦૦૫ ૦૪ રાજલ  નગર વાઘેલા ચદલ ંભાઈ રાયઘનભાઈ રલખર્ીયા પરા 2 ૧૧૧૮૪
૯૯૮૬ ૦૪ મફવતયા પરા દેલવાણીયા અશોક બાબલભાઇ રૂથર્ીયાપરા રાજીવનગર 4 ૧૦૪૭૭

૯૯૮૭ ૦૪ મફવતયા પરા દેલવાણીયા ઓધવજી લખલભાઇ રૂથર્ીયાપરા રાજીવનગર 4 ૧૦૪૭૬

૯૯૯૦ ૦૪ મફવતયા પરા દેલવાણીયા બાબલભાઈ લખલભાઇ રૂથર્ીયાપરા રાજીવનગર 4 ૧૦૪૭૫

૯૯૮૯ ૦૪ મફવતયા પરા દેલવાણીયા જગાભાઈ લખલભાઇ રૂથર્ીયાપરા રાજીવનગર 6 ૧૦૪૭૪

૯૨૧૭ ૦૪ મફવતયા પરા આમેણીયા કાન્તીભાઈ શીવાભાઇ રૂથર્ીયાપરા રાજીવનગર 6 ૧૦૪૭૩
૧૦૫૪૭ ૦૪ મફવતયા પરા મકવાણા નીલેશભાઈ વેલજીભાઈ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૪૬૩
૧૧૪૫૯ ૦૪ મફવતયા પરા સોલકંી જેસલખભાઈ રઘલભાઈ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૪૭૧
૧૦૩૦૨ ૦૪ મફવતયા પરા ફકીર સકીનાબેન હલસેનભાઈ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 2 ૧૦૪૮૦
૧૦૫૬૦ ૦૪ મફવતયા પરા મકવાણા ભલપતભાઈ લીબાભાઈ રાજીવ નગર રૂખર્ીયા 5 ૧૦૪૬૯
૧૦૧૭૨ ૦૪ મફવતયા પરા પરમાર કદ્લભાઈ સવાભાઈ રાજીવ નગર રૂખર્ીયા 6 ૧૦૪૬૮
૧૦૧૫૫ ૦૪ મફવતયા પરા પરમાર કકશનભાઈ સવાભાઈ રૂખર્ીયા મફતીયા 8 ૧૦૪૬૭
૧૦૮૨૭ ૦૪ મફવતયા પરા રાઠોર્ કદપકભાઈ ગભરૂભાઈ મફતીયા રૂકર્ીયા 4 ૧૦૪૬૬
૧૦૮૩૯ ૦૪ મફવતયા પરા રાઠોર્ મનજીભાઈ રવજીભાઈ મફતીયા રૂકર્ીયા 5 ૧૦૪૬૫
૯૮૪૬ ૦૪ મફવતયા પરા ઝીગીયા ઇશાભાઈ ઇબરામભાઈ રલધકીયાપરા 4 ૧૦૪૬૪
૯૮૨૪ ૦૪ રાજલ  નગર ઝઝવાર્ીયા જગદીશભાઈ મોહનભાઈ રલધકીયાપરા 6 ૧૧૧૮૮
૯૮૨૨ ૦૪ રાજલ  નગર ઝઝવાર્ીયા અવનલભાઈ મોહનભાઈ રલધકીયાપરા 2 ૧૧૧૭૬
૯૮૫૧ ૦૪ રાજલ  નગર ઝીઝુવાર્ીયા મોહનભાઈ ભવાનભાઈ રલધકીયાપરા 4 ૧૧૧૭૫
૧૦૧૧૬ ૦૪ રાજલ  નગર પરં્યા શકંરલાલ પરસાદભાઈ રલધકીયાપરા 2 ૧૧૧૭૪
૧૦૫૨૭ ૦૪ રાજલ  નગર મકવાણા ગોવવિંદભાઈ મોહનભાઈ રલધકીયાપરા 2 ૧૧૧૭૩
૧૦૫૪૪ ૦૪ રાજલ  નગર મકવાણા નરેન્રભાઈ ગોંવવદભાઈ રલધકીયાપરા 4 ૧૧૧૭૨
૧૧૫૭૦ ૦૪ રાજલ  નગર હળવર્ીયા કેશલભાઈ ચતલરભાઈ રલધકીયાપરા 5 ૧૧૧૭૧
૯૯૪૩ ૦૪ રાજલ  નગર તરીયા ઇબ્રાકહમભાઈ નલરમામદ રલધકીયાપરા 6 ૧૧૧૯૭
૯૧૫૪ ૦૪ રાજલ  નગર અઘારાયા કરશનભાઈ કર્વાભાઈ રલધકીયાપરા 4 ૧૧૧૭૯
૧૦૦૫૧ ૦૪ રાજલ  નગર ધોલાણીયા ગોવવિંદભાઈ જીવાભાઈ રલધકીયાપરા 4 ૧૧૨૦૭
૧૦૧૬૭ ૦૪ રાજલ  નગર પરમાર ત લલસીભાઈ કાનજીભાઈ રલધકીયાપરા 6 ૧૧૨૦૬
૧૧૫૧૦ ૦૪ રાજલ  નગર સોલકંી મનોજભાઈ ચતલરભાઈ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૧૨૦૫
૧૦૪૦૬ ૦૪ રાજલ  નગર બોજીયા રામસીંગ દાનાભાઈ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૧૨૦૪
૧૧૦૫૪ ૦૪ રાજલ  નગર વાણોકીયા પરસોતમભાઈ તરસીભાઇ રૂખર્ીયાપરા 7 ૧૧૨૦૩
૧૧૦૨૮ ૦૪ રાજલ  નગર વાઘેલીયા રાજલભાઈ સામજીભાઈ રૂખર્ીયાપરા 6 ૧૧૨૦૨
૯૨૪૬ ૦૪ રાજલ  નગર ઉપરખાણી લીલાબેન મનજીભાઈ રૂખર્ીયાપરા 1 ૧૧૨૦૧
૯૮૬૨ ૦૪ રાજલ  નગર ટલવર્ીયા લ્લભાઈ જીવાભાઈ રૂખર્ીયાપરા 6 ૧૧૨૦૦
૧૧૨૫૫ ૦૪ રાજલ  નગર સરયા પરસોતમભાઈ દલસલખભાઈ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૧૧૮૯
૧૧૩૩૬ ૦૪ રાજલ  નગર સારયા કકશનભાઈ પરસોતમભાઇ રૂખર્ીયાપરા 6 ૧૧૧૯૮
૧૧૪૨૫ ૦૪ રાજલ  નગર સોલકંક કદલપભાઈ શકંરભાઇ રૂખર્ીયાપરા 7 ૧૧૧૯૩
૧૧૪૨૬ ૦૪ રાજલ  નગર સોલકંક શકંરભાઈ મોહનભાઇ રૂખર્ીયાપરા 2 ૧૧૧૯૨
૯૩૪૧ ૦૪ રાજલ  નગર ટલવર્ીયા જેન્તીભાઇ જીવાભાઇ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૧૧૯૧
૧૧૦૦૮ ૦૪ રાજલ  નગર વાઘેલા જ્યતંીભાઈ નાથાભાઈ રલખર્ીયા પરા 6 ૧૧૧૯૦
૧૦૩૧૩ ૦૪ મફવતયા પરા ફાનેબીયા વશરામ બીજલભાઈ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૪૮૯
૧૧૦૬૬ ૦૪ મફવતયા પરા વાળોદરા ગોવવિંદભાઈ ધલર્ાભાઈ  રૂખર્ીયા કોલોની 5 ૧૦૪૯૧
૯૬૨૮ ૦૪ મફવતયા પરા ચૌહાણ ભારતીબેન જેન્તીભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૪૭૨
૯૬૩૩ ૦૪ મફવતયા પરા ચૌહાણ પ્રકાશ જેન્તીભાઈ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 3 ૧૦૪૯૭
૯૪૧૨ ૦૪ મફવતયા પરા ખરૈયા રાજેશ નવવરભાઈ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 3 ૧૦૪૯૬
૧૦૦૭૩ ૦૪ મફવતયા પરા નાયડલ ં સ લરેશભાઈ ગણેશભાઈ  રૂખર્ીયા કાલોની 5 ૧૦૪૯૫
૧૦૧૯૪ ૦૪ મફવતયા પરા પરમાર ભરતભાઈ રતાભાઈ  રૂખર્ીયા કોલોની 4 ૧૦૪૯૪

૧૧૩૧૨ ૦૪ મફવતયા પરા સાકરીયા ભલપતભાઈ કર્વાભાઈ રૂખર્ીયા કોલોની 5 ૧૦૪૯૩

૧૧૦૨૭ ૦૪ મફવતયા પરા વાઘેલા રાજનભાઈ રવજીભાઈ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 6 ૧૦૪૯૨

૯૨૮૭ ૦૪ મફવતયા પરા કલરેકર નદંાબેન રામચન્રભાઈ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 6 ૧૦૪૮૧

૧૦૨૧૩ ૦૪ મફવતયા પરા પરમાર રમેશભાઈ વસરામભાઈ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 6 ૧૦૪૯૦

૧૦૨૩૭ ૦૪ મફવતયા પરા પરમાર સલમાભાઈ વસરાભાઈ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 6 ૧૦૪૯૯

૧૦૪૦૪ ૦૪ મફવતયા પરા બાવાજી સલગારભાઈ શકંરભાઈ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 7 ૧૦૪૮૮

૯૯૦૯ ૦૪ મફવતયા પરા ર્ાભી રમેશભાઈ સવજીભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 5 ૧૦૪૮૭

૧૦૦૦૬ ૦૪ મફવતયા પરા ખાવર્ીયા કદપકભાઈ દલસલખભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 7 ૧૦૪૮૬
૧૧૩૫૬ ૦૪ મફવતયા પરા વસદે શ્રીકાતં દતાતે્રય ભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 6 ૧૦૪૮૫
૧૦૧૦૧ ૦૪ મફવતયા પરા પઠાણ અબલભાઈ ઇસ્માઇલ ભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 2 ૧૦૪૮૪
૧૦૧૯૯ ૦૪ મફવતયા પરા પરમાર ભીમા બીજલ ભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 3 ૧૦૪૮૩
૧૦૩૨૬ ૦૪ મફવતયા પરા બહલકીયા છગનભાઈ બચલભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 5 ૧૦૫૪૫



૧૦૪૯૮ ૦૪ મફવતયા પરા ભૌજયા પોપટભાઈ પમાભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 2 ૧૦૪૭૦
૯૪૭૮ ૦૪ મફવતયા પરા ગોઢર્ીયા ચપંાબેન છ્ગન ભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 1 ૧૦૫૨૦
૧૦૯૪૦ ૦૪ મફવતયા પરા લોરીયા કશીબેન અમલ ભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 1 ૧૦૫૯૨
૧૦૩૨૯ ૦૪ મફવતયા પરા બલટીયા રાજેશ આણદજી રૂખર્ીયા કોલોની 6 ૧૦૫૯૧
૧૦૯૪૭ ૦૪ મફવતયા પરા લોરીયા રાયઘન અમલભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 4 ૧૦૫૯૦
૧૦૫૫૯ ૦૪ રાજલ  નગર મકવાણા ભલપતભાઈ મેયાભાઇ મકલતીયલપરા 5 ૧૧૨૧૦
૯૮૩૮ ૦૪ રાજલ  નગર ઝાલા બાબલભાઈ રામજીભાઇ મકલતીયલપરા 3 ૧૧૨૧૧
૯૮૪૫ ૦૪ રાજલ  નગર ઝાલા સલરેશભાઈ બાબલભાઇ મકલતીયલપરા 4 ૧૧૨૨૩
૯૮૩૯ ૦૪ રાજલ  નગર ઝાલંા ભરતભાઈ બાબલભાઇ મકલતીયલપરા 3 ૧૧૨૨૪
૯૮૩૫ ૦૪ રાજલ  નગર ઝાલા કદનેશભાઈ બાબલભાઇ મકલતીયલપરા 4 ૧૧૨૨૫
૯૯૯૫ ૦૪ રાજલ  નગર દેલવાણીયા રમેશભાઈ છગનભાઇ મકલતીયલપરા 8 ૧૧૧૧૫
૧૦૧૨૯ ૦૪ રાજલ  નગર પનાલકાટ મગંલબેન મવણભાઇ મકલતીયલપરા 5 ૧૧૧૧૬
૧૦૧૩૦ ૦૪ રાજલ  નગર પનાલકાટ માવજીભાઈ મવણભાઇ મકલતીયલપરા 2 ૧૧૧૦૭
૧૦૨૫૯ ૦૪ રાજલ  નગર પલેપરા દેવજીભાઈ લખમણભાઇ મકલતીયલપરા 4 ૧૧૧૨૦
૯૫૩૦ ૦૪ રાજલ  નગર ઘલઘલીયા બાબલભાઈ કેશલભાઇ મકલતીયલપરા 4 ૧૧૧૪૪
૧૧૫૫૧ ૦૪ રાજલ  નગર સોલકંી સલભાષભાઈ ઘોળાભાઇ મકલતીયલપરા 7 ૧૧૨૧૬

૧૦૫૬૪ ૦૪ રાજલ  નગર મકવાણા મલકેશભાઈ સામજીભાઇ મફતીયાપરૂ 1 ૧૧૩૦૦

૧૦૫૯૯ ૦૪ રાજલ  નગર મકવાણા સામજીભાઈ રત લભાઇ મફતીયાપરૂ 2 ૧૧૩૦૧

૯૬૮૮ ૦૪ રાજલ  નગર ચૌહાણ હસંાબેન ગોવવિંદભાઇ મફતીયાપરૂ 4 ૧૧૩૦૮

૯૧૭૨ ૦૪ રાજલ  નગર અધેરા કલપેશભાઈ શાતંીલાલ મફતીયાપરૂ 2 ૧૧૩૦૯

૧૦૧૩૫ ૦૪ રાજલ  નગર પરર્ીયા જગદીશભાઈ કાસીરામ મફતીયાપરૂ 2 ૧૧૨૮૧

૧૧૦૨૬ ૦૪ રાજલ  નગર વાઘેલા રવીભાઈ મહશેભાઇ મફતીયાપરૂ 3 ૧૧૩૦૪

૯૧૮૦ ૦૪ રાજલ  નગર અધેરા કહતેશભાઈ શાતંીલાલ મફતીયાપરૂ 2 ૧૧૨૯૩

૧૦૭૭૬ ૦૪ રાજલ  નગર શેખપલેજા અબ્દલલસતાર સલલેમાન મફતીયાપરૂ 5 ૧૧૨૮૪

૧૦૭૭૭ ૦૪ રાજલ  નગર રફાઇ (ફકીર) ઓસમાનગની અબ્દલલશાહ મફતીયાપરૂ 4 ૧૧૨૮૩
૧૧૪૪૮ ૦૪ મફવતયા પરા સોલકંી ગોરધનભાઈ મોહનભાઈ રૂખર્ીયા કોલોની 6 ૧૦૫૮૯
૧૦૮૫૬ ૦૪ મફવતયા પરા રાઠોર્ વવજયભાઈ નટલભાઈ રૂખર્ીયા કોલોની 3 ૧૦૫૮૮
૧૦૮૨૬ ૦૪ મફવતયા પરા રાઠોર્ કદનેશભાઈ બાબલભાઈ રૂખર્ીયા કોલોની 6 ૧૦૫૮૭

૯૮૦૪ ૦૪ મફવતયા પરા જીંજરીયા પ્રવવણાબેન ગોકળભાઈ રૂખર્ીયા કોલોની 4 ૧૦૫૮૬

૧૧૨૮૮ ૦૪ મફવતયા પરા સેલાણીયા રાયધનભાઇ મગંાભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 3 ૧૦૫૭૫
૯૮૦૩ ૦૪ મફવતયા પરા મેસરીયા રાજલભાઈ કહરાભાઈ રૂખર્ીયા કોલોની 4 ૧૦૫૮૪

૧૧૨૬૦ ૦૪ મફવતયા પરા સલરેલા શોભનાબેન જેરામભાઈ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૫૯૩

૯૫૫૭ ૦૪ મફવતયા પરા ચલર્ાસમા ઈન્દલબા રાજેન્રવસિંહ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૫૮૨

૯૧૫૬ ૦૪ મફવતયા પરા અઘારીયા જવેરભાઈ કદ્લભાઈ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૫૮૧

૧૧૪૯૮ ૦૪ મફવતયા પરા સોલકંી ભરતભાઈ મોહનભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૫૮૦

૧૧૪૨૯ ૦૪ મફવતયા પરા સોલકંી અરવવિંદભાઈ મોહનભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 3 ૧૦૫૭૯

૧૧૫૫૪ ૦૪ મફવતયા પરા સોલકંી સાગરભાઈ મોહનભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૫૭૮

૧૦૯૧૯ ૦૪ મફવતયા પરા ્લહાર ભલપતભાઈ હરીજભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૫૭૭

૧૦૯૨૦ ૦૪ મફવતયા પરા ્લહાર સવવતાબેન હકરભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 1 ૧૦૬૦૨
૧૦૫૫૬ ૦૪ મફવતયા પરા મકવાણા બાબલભાઈ મોપત ભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 5 ૧૦૫૮૩
૧૦૩૮૩ ૦૪ મફવતયા પરા બાબરીયા કહરાબેન કલમડણ ભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 1 ૧૦૫૮૫
૧૦૬૦૧ ૦૪ મફવતયા પરા મકવાણા હરખા રવજી ભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 9 ૧૦૬૧૧
૧૦૪૯૯ ૦૪ મફવતયા પરા ભૌજયા સજંય રામવસિંગ ભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 5 ૧૦૬૧૦
૧૦૭૮૩ ૦૪ મફવતયા પરા રૂવર્ીયા વવનોદ વાલજી રૂખર્ીયા કોલોની 5 ૧૦૬૦૯
૯૧૮૨ ૦૪ રાજલ  નગર અધારીયા વવિમભાઈ ઓઘવજીભાઇ મકલતીયલપરા 2 ૧૧૧૫૭
૧૧૫૭૨ ૦૪ રાજલ  નગર હળવદીયા વલલભભાઈ ચતલરભાઇ મકલતીયલપરા 2 ૧૧૧૦૨
૯૨૪૦ ૦૪ રાજલ  નગર ઉઘરેજીયા પપ્પલભાઈ ધનજીભાઇ મકલતીયલપરા 4 ૧૧૧૫૫
૧૧૫૬૮ ૦૪ રાજલ  નગર દેલવાણીયા રાવતભાઈ સવાભાઇ મકલતીયલપરા 5 ૧૧૧૨૪
૯૯૩૮ ૦૪ રાજલ  નગર તકરયા અકબરભાઈ નલરમોહમદભાઇ મકલતીયલપરા 4 ૧૧૧૫૩
૧૦૫૮૨ ૦૪ રાજલ  નગર મકવાણા રાજલભાઈ જેસીંગભાઇ મકલતીયલપરા 3 ૧૧૧૫૨
૧૧૨૮૦ ૦૪ રાજલ  નગર સેલાણીયા નવઘણભાઈ ઓધવજીભાઇ મકલતીયલપરા 5 ૧૧૧૪૯
૧૧૨૮૨ ૦૪ રાજલ  નગર સેલાણીયા લાભલબેન ઓધવજી ભાઇ મકલતીયલપરા 1 ૧૧૧૪૮
૧૦૦૨૬ ૦૪ રાજલ  નગર દોલવણીયા દો્લભાઈ વશરામભાઇ મકલતીયલપરા 5 ૧૧૧૪૭

૧૦૮૧૭ ૦૪ રાજલ  નગર સલરેલા ગોદાવરીબેન કાળુભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 2 ૧૧૧૫૮

૧૦૧૭૦ ૦૪ રાજલ  નગર પરમાર દાનાભાઈ કાનાભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 6 ૧૧૦૯૭

૧૦૧૮૯ ૦૪ રાજલ  નગર પરમાર બળંવતભાઈ દાનાભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 3 ૧૧૧૦૦

૧૦૨૦૭ ૦૪ રાજલ  નગર પરમાર મહશેભાઈ દાનાભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 5 ૧૧૧૧૩

૧૦૩૮૨ ૦૪ રાજલ  નગર બાબરીયા નરસીંગભાઈ મેધજીભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 5 ૧૧૧૧૦

૧૦૭૬૮ ૦૪ રાજલ  નગર રંગપરા મગનભાઈ ભીમજીભાઇ મફતીયાપરૂ 4 ૧૧૧૧૭

૧૦૨૨૨ ૦૪ રાજલ  નગર પરમાર લજ્ઞ્મીબેન શીવાભાઇ મફતીયાપરૂ 1 ૧૧૦૯૫

૯૨૨૨ ૦૪ રાજલ  નગર આરમોગમ સરમેન્રાભાઈ અયાખાન રૂખર્ીયા કોલોની 4 ૧૧૦૯૮

૯૩૩૧ ૦૪ રાજલ  નગર કલરેશી સલીમભાઈ કરીમભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 3 ૧૧૦૯૯

૯૩૦૪ ૦૪ રાજલ  નગર કલરેશી આરીફભાઈ કરીમભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 4 ૧૧૧૦૧

૧૧૦૧૦ ૦૪ મફવતયા પરા વાઘેલા જસ્મતભાઈ મેયાભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 8 ૧૦૬૦૮



૧૦૭૭૮ ૦૪ રાજલ  નગર રફાઇ (ફકીર) ફલસમબેન ગલલામહલસેન મફતીયા પરા 1 ૧૧૧૦૪
૯૮૨૦ ૦૪ રાજલ  નગર જોષી કલપેશભાઈ હમેતલાલ મફતીયા પરા 2 ૧૧૦૯૪
૧૧૨૪૭ ૦૪ રાજલ  નગર સૈયર ઉમરભાઈ સીદીક ભાઇ મફતીયા પરા 4 ૧૧૧૫૪

૧૦૦૭૦ ૦૪ રાજલ  નગર નાકીયા રાજલભાઈ સવજી ભાઇ મફતીયા પરા 6 ૧૧૨૩૦

૧૧૫૬૪ ૦૪ રાજલ  નગર સૌલકંી વવજલબેન નાગજી ભાઇ મફતીયા પરા 1 ૧૧૨૨૭
૧૦૯૪૮ ૦૪ રાજલ  નગર લોરીયા વવનલભાઈ નાથા ભાઇ મફતીયા પરા 8 ૧૧૨૨૮
૧૧૫૫૯ ૦૪ રાજલ  નગર સોવસીયા વવનલભાઈ બાબલ ભાઇ મફતીયા પરા 4 ૧૧૧૭૦
૧૦૯૪૨ ૦૪ રાજલ  નગર લોરીયા જાદવભાઈ ધરમશી મફતીયા પરા 6 ૧૧૨૧૫
૧૦૩૨૭ ૦૪ રાજલ  નગર બલટીયા ચદંલભાઈ કલ ંવરજી ભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 7 ૧૧૧૬૮
૧૧૩૨૨ ૦૪ રાજલ  નગર સાથળીયા જ્યતંીભાઈ આઘેવજી રૂખર્ીયા કોલોની 4 ૧૧૨૧૩
૧૧૦૪૧ ૦૪ રાજલ  નગર વાછાણી મજંલબેન લાખા ભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 1 ૧૧૨૧૨
૯૨૪૩ ૦૪ રાજલ  નગર ઉધરેજીયા રમેશભાઈ સામાભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 6 ૧૧૨૧૯
૧૦૯૪૩ ૦૪ રાજલ  નગર લોરીયા જી્લભાઈ નાથા ભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 4 ૧૧૨૪૭
૧૧૦૪૦ ૦૪ રાજલ  નગર વાઘેલીયા ધીરૂભાઈ અમરશી રૂખર્ીયા કોલોની 8 ૧૧૨૪૬
૧૧૪૧૯ ૦૪ રાજલ  નગર સોનાવરી મોહનભાઈ રામ ચદ રૂખર્ીયા કોલોની 5 ૧૧૨૪૫
૧૧૦૫૮ ૦૪ ખત્રી વાર્ વારદાણા વનલદીપભાઈ ચમનલાલ ખત્રીવાર્ 3 ૯૩૨૫
૯૧૯૪ ૦૪ ખત્રી વાર્ અરદાણ કવનભાઈ ચમનલાલ ખત્રીવાર્ 2 ૯૩૨૪
૧૦૯૭૫ ૦૪ ખત્રી વાર્ વેદ ઇબ્રાકહમભાઈ અલારખાભાઇ ખત્રીવાર્ 3 ૯૩૨૩
૧૦૬૮૯ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા મળેક મયલદીન અબ્દલલભાઇ રૂખર્ીયાપરા 4 ૧૧૦૨૬
૧૦૧૦૯ ૦૪ મફવતયા પરા પઠાણ રફીક બચલભાઇ રૂખર્ીયા પરા ( રાજીવ નગર) 6 ૧૦૬૦૭
૧૧૧૭૯ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા વશવા રમેશભાઈ રાજલભાઈ  હસંરાજ નગર 4 ૧૧૦૨૫
૧૦૭૫૦ ૦૪ મફવતયા પરા મોગલ ઈબ્રાકહમભાઈ પતેવતનખાન રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૦૬૦૬
૯૪૩૮ ૦૪ મફવતયા પરા ખોખલ સલભાષભાઈ અબ્બાસભાઈ રૂખર્ીયાપરા 8 ૧૦૬૦૫
૧૧૫૫૨ ૦૪ મફવતયા પરા સોલકંી સલીમભાઈ ઉસમાનભાઈ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૦૫૯૪
૯૮૫૫ ૦૪ મફવતયા પરા ટાકં અશરફભાઈ વલીમહમદભાઈ રૂખર્ીયાપરા 6 ૧૦૬૦૩
૯૭૯૫ ૦૪ મફવતયા પરા જામ હૈદરઅલી આમતભાઈ રૂખર્ીયાપરા,રાજીવનગર 6 ૧૦૬૧૨
૯૭૯૦ ૦૪ મફવતયા પરા જામ ઉમેદઅલી આમદભાઈ રૂખર્ીયાપરા,રાજીવનગર 6 ૧૦૬૦૧

૧૦૯૪૪ ૦૪ રાજલ  નગર લોરીયા જીવરાજભાઈ મોહન ભાઇ મફતીયા પરા 10 ૧૧૨૪૩
૧૧૪૪૫ ૦૪ રાજલ  નગર સોલકંી ગોમીબેન ધરમશી ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 1 ૧૧૧૮૭
૯૨૩૯ ૦૪ રાજલ  નગર ઉઘરેજી રમેશભાઈ ધીરૂ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 6 ૧૧૧૮૩
૧૦૯૪૬ ૦૪ રાજલ  નગર લોરીયા ભ્લભાઈ ધરમશી ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૧૧૮૧
૧૦૯૪૯ ૦૪ રાજલ  નગર લોરીયા વવનલભાઈ ભ્લ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૧૧૮૦
૯૨૨૫ ૦૪ રાજલ  નગર આહલઝા કૌશલયાબેન રામ ચદ રૂખર્ીયા પરા 1 ૧૧૧૬૯
૧૦૫૯૦ ૦૪ રાજલ  નગર મકવાણા વવજયભાઈ ભગલ ભાઇ મફતીયા પરા 2 ૧૧૧૭૮
૯૫૫૦ ૦૪ રાજલ  નગર ઘાવરી દેવદાસભાઈ મેરૂ ભાઇ મફતીયા પરા 6 ૧૧૧૭૭
૧૧૪૭૩ ૦૪ રાજલ  નગર સોલકંી દીલીપભાઈ સવા ભાઇ મફતીયા પરા 6 ૧૧૨૦૮
૧૦૨૧૬ ૦૪ રાજલ  નગર પરમાર રાજલભાઈ જીવસન મફતીયા પરા 2 ૧૧૧૯૬
૧૦૯૮૨ ૦૪ રાજલ  નગર વરદોરીયા શાવંતભાઈ પરષોતમ ભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 3 ૧૧૧૯૫
૧૦૬૩૭ ૦૪ રાજલ  નગર મરાસી કોલનજી રામાસહાની રૂખર્ીયા કોલોની 6 ૧૧૧૯૪
૧૦૫૮૯ ૦૪ મફવતયા પરા મકવાણા વેલજીભાઈ વેરશી ભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 6 ૧૦૬૦૦
૧૦૪૮૭ ૦૪ મફવતયા પરા ભોજયા પકંજ પોપટભાઇ રૂખર્ીયા કોલોની 5 ૧૦૫૯૯
૧૧૪૯૭ ૦૪ ખત્રી વાર્ સોલકંી ભરતભાઈ ખીમજીભાઇ ખત્રીવાર્ 4 ૯૩૨૨
૧૦૨૭૧ ૦૪ ખત્રી વાર્ પારેખ નલીનભાઈ પે્રમચદંભાઇ ખત્રીવાર્ 2 ૯૩૨૧
૧૧૨૮૩ ૦૪ ખત્રી વાર્ સલોત નટલભાઈ છોટાલાલ ખત્રીવાર્ 4 ૯૩૨૦
૧૧૪૧૭ ૦૪ ખત્રી વાર્ સોનેજી પ્રતાપરાય પોપટલાલ ખત્રીવાર્ 2 ૯૩૧૯
૯૪૨૭ ૦૪ ખત્રી વાર્ ખાહી જાહીદભાઈ ઇકબાલભાઇ ખત્રીવાર્ 5 ૯૩૦૯
૧૧૦૫૭ ૦૪ બાવાગોરી ની શેરી વારદાણા ચમનલાલ નાનજીભાઇ બાવાજીરોર્ 2 ૧૦૧૯૨
૧૦૨૧૯ ૦૪ મફવતયા પરા પરમાર રાજેશભાઈ રામજી ભાઇ મફવતયલ પરા 7 ૧૦૫૯૮
૧૦૪૯૧ ૦૪ મફવતયા પરા ભોજવીયા પકંજભાઈ પોપટ ભાઇ રાજલ  નગર 5 ૧૦૫૯૭

૧૧૧૭૨ ૦૪ મફવતયા પરા શમાનદી રંજીતભાઈ ફરીદાસ મફવતયલ પરૂ 7 ૧૦૫૯૬
૧૦૦૯૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા પટેલ કેલજીભાઈ યમાકન રૂખર્ીયા ફાટક 5 ૧૦૯૭૩
૧૦૬૩૮ ૦૪ રાજલ  નગર મરાસી ભાયવેશભાઈ પરેસ્વામી રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૧૧૮૨
૧૦૧૩૧ ૦૪ મોચીબજાર પયાણીયા ગલરમીત વસિંહ ખેમરામભાઈ હસંરાજ નગર 4 ૧૦૬૯૭
૧૦૬૩૧ ૦૪ મોચીબજાર મલઢવા મયાભાઈ ભવાનભાઈ હસંરાજ નગર 4 ૧૦૬૯૬
૧૧૩૩૯ ૦૪ મોચીબજાર સારેશા મનોજભાઈ માવજીભાઈ હસંરાજ નગર 5 ૧૦૬૮૫
૧૦૪૨૨ ૦૪ મફવતયા પરા ભટ્ટી અલારખા નલરમામદભાઈ રૂખર્ીયાપરા,રાજીવનગર 4 ૧૦૫૭૩
૧૦૪૨૮ ૦૪ મફવતયા પરા ભટ્ટી રફીકભાઈ અલારખાભાઈ રૂખર્ીયાપરા,રાજીવનગર 5 ૧૦૬૦૪
૧૦૪૩૦ ૦૪ મફવતયા પરા ભટ્ટી રમઝાનભાઈ અલારખાભાઈ રૂખર્ીયાપરા,રાજીવનગર 4 ૧૦૫૭૬
૧૦૦૮૯ ૦૪ મફવતયા પરા પટણી મહમેલબભાઈ મોહમદભાઈ રૂખર્ીયાપરા,રાજીવનગર 6 ૧૦૫૫૪
૯૪૨૧ ૦૪ મફવતયા પરા ખાર્ અતલલરાયભાઈ બળવતં રાય રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 4 ૧૦૫૫૩
૯૩૪૫ ૦૪ ખત્રી વાર્ કંસારા હરકકશન ધારશીભાઈ ખત્રીવાર્ 2 ૯૩૧૭
૯૮૭૦ ૦૪ ખત્રી વાર્ ઠેબા ફકરલદીન વનરાજભાઈ ખત્રીવાર્ 1 ૯૩૨૬
૧૧૦૨૯ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા વાઘેલા લખમણભાઈ નરશીભાઈ રલખકર્યાપરા 4 ૧૧૦૨૧
૧૦૯૧૮ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા લશ્કરી જગદીશભાઈ જીવરામભાઈ રલખકર્યાપરા 5 ૧૧૦૨૦
૧૦૨૮૨ ૦૪ રાજલ  નગર પીત્રોર્ા સવવતાબેન બાબલભાઇ મફવતયા પરા 1 ૧૧૨૬૯
૧૦૦૧૦ ૦૪ રાજલ  નગર દેવીપલજક વલલભભાઈ લીબા ભાઇ મફવતયા પરા 5 ૧૧૨૭૦
૧૦૭૪૮ ૦૪ રાજલ  નગર મીહપરા ત લલસીભાઈ જવેર ભાઇ મફવતયાપરા 6 ૧૧૨૮૦
૧૦૦૦૮ ૦૪ રાજલ  નગર દેવીપલજક ચકલભાઈ ત્રીગમ ભાઇ મફવતયાપરા 4 ૧૧૨૬૦
૧૦૫૩૮ ૦૪ રાજલ  નગર મકવાણા કદનેશભાઈ જીગાભાઇ મફવતયાપરા 3 ૧૧૩૧૦
૧૦૭૯૬ ૦૪ રાજલ  નગર રાજપલત બબીબેન ગોરધન ભાઇ મફતીયા પરા 1 ૧૧૨૫૮
૧૧૪૯૩ ૦૪ રાજલ  નગર સોલકંી બબજલભાઈ વશરામભાઇ મફતીયા પરા 2 ૧૧૩૩૩
૧૧૫૪૨ ૦૪ રાજલ  નગર સોલકંી વવનલભાઈ વશલરામભાઇ મફતીયા પરા 5 ૧૧૨૫૬
૧૧૨૮૯ ૦૪ રાજલ  નગર સ્વામી અવનલભાઈ રાઘાભાઇ મફતીયા પરા 5 ૧૧૨૫૫
૧૦૭૪૧ ૦૪ ખત્રી વાર્ મીઠાઇવાલા સેહલદીન મહમદઅલી વોરાવાર્ 2 ૯૩૧૫
૧૦૮૮૨ ૦૪ ખત્રી વાર્ રાધનપલરા રાજેશભાઈ કાવંતલાલ ખત્રીવાર્ 4 ૯૩૩૦
૯૮૪૮ ૦૪ રૈયાનાકાટાવર ઝીંજલવાર્ીયા ચપંાબેન હરીલાલ રૈયા નાકા ટાવર,ખત્રીવાર્ 1 ૧૧૦૯૧
૯૩૮૩ ૦૪ રૈયાનાકાટાવર કોઢીયા જમનાદાસ મોતીભાઈ રૈયા નાકા ટાવર,ખત્રીવાર્ 2 ૧૧૦૮૮
૯૬૨૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા કલ ંભાર ગણેશભાઈ ભનલભાઇ રૂખર્ીયા પરા મફતીયલ પરલ 5 ૧૦૯૯૦
૯૫૧૭ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ગોહીલ નીત લભાઈ મગંા ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૦૮૪૩
૧૧૦૨૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા વાઘેલા મનીષભાઈ ભાકા ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૦૮૪૪
૧૦૦૯૩ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા પટેલ કાદરભાઈ લ્લ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૦૮૪૫
૧૧૩૪૪ ૦૪ હસંરાજનગર છાબરીયા કદપકભાઈ રમેશચરં હસરાજ નગર 5 ૧૧૫૬૬
૯૪૦૦ ૦૪ ખત્રી વાર્ ખરં્ીયા ઉનલશભાઈ દાઉદભાઇ ખત્રીવાર્ 6 ૯૩૧૪
૧૧૧૯૬ ૦૪ રૈયાનાકાટાવર સેઠ હસમલખરાય પ્રભલદાસ રૈયા ટાવર (ખત્રી વાર્) 5 ૧૧૦૮૭



૧૦૯૮૯ ૦૪ મધર્ીયાનો ર્ેલો વલેરા કદનેશભાઈ કેશવલાલ મઘર્ીયા નો ર્ેલો 3 ૧૦૩૧૨
૧૦૧૫૩ ૦૪ મધર્ીયાનો ર્ેલો પરમાર કાતંીલાલ વલલભદાસ મધર્ીયા નો ર્ેલો 2 ૧૦૩૧૩
૧૦૧૫૯ ૦૪ ભીર્ભજંન પરમાર ગોપાલભાઈ કાતંીલાલ મધર્ીયા નો ર્ેલો 2 ૧૦૨૪૫
૧૦૬૪૭ ૦૪ રૈયાનાકાટાવર મલધંવા રાજલભાઈ લાખાભાઈ રૈયા નાકા ટાવર,ખત્રીવાર્ 9 ૧૧૦૮૯
૯૨૩૫ ૦૪ મફવતયા પરા ઉકળીયા રણછોર્ભાઈ દેવજીભાઇ રૂખર્ીયાપરા 4 ૧૦૫૫૨
૧૦૩૯૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા બારૈયા લાલજીભાઈ અરજણભાઈ રલખકર્યાપરા 4 ૧૦૮૫૯
૧૦૩૮૯ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા બારૈયા રામજીભાઈ લાલજીભાઈ રલખકર્યાપરા 4 ૧૦૮૫૮
૧૧૦૨૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા વાઘેલા મલનેશભાઈ રઘલભાઈ રલખકર્યાપરા 6 ૧૦૮૫૭
૧૦૦૬૬ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા નૈયા વાલજીભાઈ શામજીભાઈ રલખકર્યાપરા 8 ૧૦૮૫૫
૧૦૬૬૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા મેરાણ ગોમતીબેન ચમનભાઈ રલખકર્યાપરા 6 ૧૦૮૫૪
૧૦૬૬૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા મેરાણ મનોજભાઈ ચમનભાઈ રલખકર્યાપરા 4 ૧૦૮૫૩
૯૩૬૮ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા કારેબલયામેર દેવરાજભાઈ ગારં્ાભાઈ રલખકર્યાપરા 8 ૧૦૮૫૨
૯૧૮૮ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા અબર્ા રહીમભાઈ આહમદભાઈ રલખકર્યાપરા 4 ૧૦૮૪૦
૧૧૨૯૦ ૦૪ રાજલ  નગર સ્વામી કલયામબેન રામા ભાઇ મફતીયા પરા 1 ૧૧૨૫૪
૧૦૬૪૧ ૦૪ રાજલ  નગર મરાસી મલવતિભાઈ યેકરચામા મફતીયા પરા 6 ૧૧૨૫૯
૧૦૧૪૨ ૦૪ રાજલ  નગર પરમાર અરવવિંદભાઈ ભલપત ભાઇ મફવતયા પરા 4 ૧૧૨૬૫
૯૧૬૯ ૦૪ રાજલ  નગર અકદત્રાવેર્ે વનવાસભાઈ શાધાયી બેન મફવતયા પરા 4 ૧૧૧૦૫
૯૮૧૦ ૦૪ રાજલ  નગર જોખલીયા જગદીશભાઈ પલનાભાઇ મફવતયા પરા 3 ૧૧૦૯૬
૯૮૧૨ ૦૪ રાજલ  નગર જોખલીયા સજંયભાઈ જગકદશ ભાઇ મફવતયા પરા 3 ૧૧૨૩૮
૯૮૧૧ ૦૪ રાજલ  નગર જોખલીયા ભલપતભાઈ મીનાબેન મફતીયા પરા 3 ૧૧૨૪૦
૧૧૧૮૯ ૦૪ હસંરાજનગર સગાણી બાવજીભાઈ મણીબેન હસંરાજ નગર 2 ૧૧૫૬૫
૧૦૭૪૦ ૦૪ ખત્રી વાર્ મીઠાઇવાલા સબીરભાઈ સેહલદીનભાઇ વોરાવાર્ 5 ૯૩૧૮
૯૬૩૭ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ચૌહાણ બોઘાભાઈ સગન ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 6 ૧૦૯૮૬
૯૨૯૪ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા કરણીયા ભાણાભાઈ વવજાણદ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 6 ૧૧૦૦૦
૯૨૯૩ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ધરણીયા બાબલભાઈ ભાણાભાઇ રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૦૯૯૧
૯૨૯૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા કરણીયા કનલભાઈ લક્ષ્મણ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 3 ૧૦૯૯૨
૯૨૯૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા કરણીયા જીવલબેન બાઘા ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 6 ૧૦૯૯૩
૧૦૩૪૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા બેરર્ીયા કદનેશભાઈ પરસોતમ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૦૮૨૧

૧૧૨૦૪ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા સદગામા રાજલભાઈ મોહન ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૦૮૮૮
૧૦૨૭૩ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા પારા કકરમભાઈ વસધ્ધી ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૦૮૮૬

૧૦૭૯૯ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા રાજવીર ભરતીબેન લલીત ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 1 ૧૦૮૫૧
૧૦૨૩૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા પરમાર વવઠ્ઠલભાઈ રૂપસીંગ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા 3 ૧૦૯૦૫
૯૫૩૮ ૦૪ ખત્રી વાર્ ઘેલાણી અવનલભાઈ પોપટભાઇ ખત્રીવાર્ 5 ૯૩૧૨
૧૧૧૭૪ ૦૪ ભીર્ભજંન શાહ પકંજભાઈ શાતંીલાલ ભીર્ભંજન 5 ૧૦૨૪૪
૧૧૪૨૨ ૦૪ ખત્રી વાર્ સોની હમેલતાબેન મોતીલાલ ખત્રીવાર્ 1 ૯૩૧૧
૯૮૬૧ ૦૪ ખત્રી વાર્ ટોકર્યા બબપીનભાઈ કાન્તીલાલ ખત્રીવાર્ 9 ૯૩૧૦
૧૧૧૬૬ ૦૪ ખત્રી વાર્ શેઠ નરેશભાઈ મનસલખલાલ ખત્રીવાર્ 3 ૯૩૧૬
૧૧૧૬૭ ૦૪ ખત્રી વાર્ શેઠ રાજેશભાઈ મનસલખલાલ ખત્રીવાર્ 2 ૯૩૩૭
૧૦૬૧૧ ૦૪ રૈયાનાકાટાવર મલઘંવા કકશોરભાઈ ભાણાભાઇ રૈયા ટાવર (ખત્રી વાર્) 7 ૧૧૦૮૫
૯૮૦૬ ૦૪ રૈયાનાકાટાવર જીજલવાર્ીયા ઘનશ્યામભાઈ તારાચદંભાઇ રૈયા ટાવર (ખત્રી વાર્) 5 ૧૧૦૮૬
૯૫૩૭ ૦૪ મફવતયા પરા ઘેલા કફરોઝભાઈ ઉમાભાઈ રૂખર્ીયાપરા 3 ૧૦૫૫૦
૧૦૮૭૫ ૦૪ મફવતયા પરા રાતર્ીયા મોહનભાઈ ઇંદલભાઇ રૂખર્ીયાપરા 3 ૧૦૫૪૯
૧૦૨૦૪ ૦૪ મફવતયા પરા પરમાર મનલભાઈ લાભલભાઇ રૂખર્ીયાપરા 3 ૧૦૫૪૮
૯૫૯૯ ૦૪ મફવતયા પરા ચોહાણ બાબલભાઈ ભરૂાભાઇ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૦૫૩૮
૯૫૧૩ ૦૪ મફવતયા પરા ગોહલે શાતંીભાઈ ભીખાભાઇ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૦૫૪૬
૯૫૧૦ ૦૪ મફવતયા પરા ગોહલે રવજીભાઈ જીવાભાઇ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૦૫૫૫
૯૩૫૨ ૦૪ મફવતયા પરા કાજંીયા ભરતભાઈ રાણાભાઇ રૂખર્ીયાપરા 3 ૧૦૫૪૪
૯૧૭૮ ૦૪ મફવતયા પરા અધેરા રમેશભાઈ રૂપાભાઇ રૂખર્ીયાપરા 4 ૧૦૫૪૩
૯૫૩૪ ૦૪ મફવતયા પરા ઘરણીયા કહતેશભાઈ હરીભાઇ રૂખર્ીયાપરા 4 ૧૦૫૪૨
૧૧૦૧૭ ૦૪ મફવતયા પરા વાઘેલા પ્રભલદાસ મોહનભાઇ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૦૫૪૧
૯૧૬૫ ૦૪ મફવતયા પરા અદગમા કાન્તીભાઈ રાઘલભાઈ રૂખર્ીયાપરા 7 ૧૦૫૪૦
૯૩૮૨ ૦૪ મફવતયા પરા કોર્ીયા ત લષાલભાઈ ગલણલભાઇ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૦૫૩૯
૯૫૯૮ ૦૪ મફવતયા પરા ચોહાણ ગીતાબેન મનજીભાઇ રૂખર્ીયાપરા 4 ૧૦૫૬૪
૧૧૨૦૭ ૦૪ મફવતયા પરા સધં લજલણેમ ઇસ્માઇલભાઈ સલઝલભાઇ રૂખર્ીયાપરા 6 ૧૦૫૬૬
૧૦૨૩૯ ૦૪ મફવતયા પરા પરમાર હરેશ ઘોઘાભાઇ રૂખર્ીયાપરા 4 ૧૦૫૪૭
૯૯૬૬ ૦૪ મફવતયા પરા દેત્રોજા શકંરભાઈ ભીમજીભાઈ રૂખર્ીયાપરા 4 ૧૦૫૭૨
૧૦૩૦૩ ૦૪ મફવતયા પરા ફકીર સરીફાબેન આમદભાઈ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૦૫૭૧
૧૦૨૯૪ ૦૪ મફવતયા પરા ફકીર અયલબ વલીસા રૂખર્ીયાપરા 2 ૧૦૫૭૦
૧૦૨૯૭ ૦૪ મફવતયા પરા ફકીર મરીયનબેન નમાલશાહ રૂખર્ીયાપરા 6 ૧૦૫૬૯
૯૯૭૭ ૦૪ મફવતયા પરા રાવેર્ા વે્લસામી જલમમતૂાબ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૦૫૬૮
૧૦૯૪૧ ૦૪ મફવતયા પરા લોરીયા જેઠાભાઈ છગનભાઈ રૂખર્ીયાપરા 6 ૧૦૫૬૭
૧૦૧૦૩ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા પઠાણ ઈસ્માઈલભાઈ બચલભાઈ રૂખર્ીયાપરા 10 ૧૧૦૧૧
૯૬૮૦ ૦૪ મફવતયા પરા ચૌહાણ હરેશભાઈ રામજીભાઈ રૂખર્ીયાપરારાજીવનગર 5 ૧૦૫૫૬
૯૩૮૬ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા કોરી ર્ાયાભાઈ ટપલભાઈ મફવતયાપરા 4 ૧૧૦૧૨
૧૦૩૭૭ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા બાકટયા કદપકભાઈ ભીખાભાઈ મફવતયાપરા,રૂખર્ીયાપરા 4 ૧૧૦૧૩
૧૦૭૩૩ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા માલાણી અલાઉદ્દીન હારૂલભાઈ મફવતયાપરા 8 ૧૧૦૨૯
૧૦૩૮૪ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા બાભંવા વસ્તાભાઈ હકલભાઈ મફવતયાપરા 6 ૧૧૦૨૭
૯૮૪૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ઝાલા મનસલખભાઈ અમલલભાઈ મફવતયાપરા 8 ૧૧૦૧૬
૧૦૯૯૨ ૦૪ મફવતયા પરા વાઘજી વપતાબંરભાઈ તરવાજજયા મફવતયાપરા 6 ૧૦૫૬૫
૯૭૪૩ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા જાર્ેજા ગતીભાઈ હસનભાઈ મફવતયાપરા 8 ૧૧૦૨૩
૧૦૬૭૩ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા મલલતાની સલીમભાઈ ઈસ્માનભાઈ મફવતયાપરા 6 ૧૧૦૩૧
૧૦૩૧૨ ૦૪ મફવતયા પરા ફાગલીયા રાણાભાઈ પરબતભાઈ રૂખર્ીયા 5 ૧૦૫૭૪
૧૦૫૫૩ ૦૪ મફવતયા પરા મકવાણા બચલભાઈ પરબતભાઈ રૂખર્ીયા 5 ૧૦૫૬૩
૧૦૨૬૦ ૦૪ મફવતયા પરા પલાળીયા વલલભભાઈ લીંબાભાઈ રૂખર્ીયા 4 ૧૦૫૬૨
૧૧૪૦૨ ૦૪ મફવતયા પરા સીરમાન રમઝાનભાઈ હલસેન ભાઇ મફતીયા રાજીવનગર 5 ૧૦૫૬૧
૧૦૫૫૪ ૦૪ મફવતયા પરા મકવાણા બસંીભાઈ ગીરધારી ભાઇ મફતીયા રાજીવનગર 2 ૧૦૫૬૦
૧૧૪૧૫ ૦૪ મફવતયા પરા સોધીયા ઘેલાભાઈ અમરા ભાઇ મફતીયા 5 ૧૦૫૫૮
૯૭૭૫ ૦૪ મફવતયા પરા જંાપર્ીયા કકશન મોહનભાઈ રૂખર્ીયાપરા 7 ૧૦૪૪૨

૯૧૪૧ ૦૪ મફવતયા પરા




શેખ અલલમભાઈ હલસેનભાઈ રાજીવનગર,રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૦૫૯૫
૯૬૦૧ ૦૪ મફવતયા પરા ચોહાણ રમેશભાઈ ભરૂાભાઇ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૦૪૮૨
૧૧૦૬૨ ૦૪ મફવતયા પરા વાળા મયલરભાઇ ભીખાભાઇ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૦૩૬૬
૯૫૬૦ ૦૪ મફવતયા પરા ચરંપાલ જશલબેન સલરેશભાઈ રૂખર્ીયાપરા 4 ૧૦૩૬૫
૧૦૪૭૬ ૦૪ મફવતયા પરા ભાવર ગફારભાઈ જમાલભાઇ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૦૩૬૪
૧૦૩૪૨ ૦૪ મફવતયા પરા બેરર્ીયા ભાવેશભાઈ પરસોતમભાઇ રૂખર્ીયાપરા 3 ૧૦૩૬૩



૯૪૪૪ ૦૪ મફવતયા પરા ગર્ીયલ મહશેભાઈ રમેશભાઇ રૂખર્ીયાપરા 3 ૧૦૩૬૨
૯૫૦૪ ૦૪ મફવતયા પરા ગોહલે ગોવવિંદભાઈ નારણભાઇ રૂખર્ીયાપરા 4 ૧૦૩૬૧

૧૧૦૩૯ ૦૪ મફવતયા પરા

વાઘેલા

વાઘેલા           
વાઘેલા
વાઘેલા કહિંમતભાઈ મોહનભાઈ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૦૩૬૦

૧૧૨૨૪ ૦૪ મફવતયા પરા સમા મહબેલબ અકબરભાઇ રૂખર્ીયાપરા 4 ૧૦૩૫૦
૯૭૯૩ ૦૪ મફવતયા પરા જામ ફતેમોહમદ અલીભાઈ રૂખર્ીયાપરા 7 ૧૦૩૫૮
૧૧૨૦૫ ૦૪ મફવતયા પરા અદગામા અશોકભાઇ રાધલભાઇ રૂખર્ીયાપરા 7 ૧૦૩૬૭
૧૦૯૫૨ ૦૪ મફવતયા પરા લોરીયા સાયલબેન છગનભાઈ રૂખર્ીયાપરા 1 ૧૦૩૫૬
૧૦૯૫૦ ૦૪ મફવતયા પરા લોરીયા વવનોદ જેઠાભાઈ રૂખર્ીયાપરા 7 ૧૦૩૫૫
૧૦૬૩૯ ૦૪ મફવતયા પરા મરાસી મલકેશભાઈ નીનાકાશી રૂખર્ીયાપરા 6 ૧૦૩૫૪
૧૧૧૮૭ ૦૪ મફવતયા પરા સેખલીયા મનલભાઈ ઘરમશીભાઈ રૂખર્ીયાપરા 6 ૧૦૩૫૩
૧૧૦૬૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા વાળા પ્રવવણભાઈ છોટાભાઈ રૂખર્ીયાપરા 6 ૧૧૦૩૪
૧૦૩૪૫ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા બેબલમ દાદલભાઈ લાર્જીભાઈ રૂખર્ીયાપરા 6 ૧૧૦૩૫
૯૩૩૬ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા કલરેસીયા અસીનભાઈ કરીમભાઈ રૂખર્ીયાપરા 4 ૧૧૦૩૨
૧૧૪૩૮ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા સોલકંી ઈસલબભાઈ ગલલામામદ મફવતયાપરા 4 ૧૧૦૩૮
૯૪૨૨ ૦૪ મફવતયા પરા ખારં્ે ધમૅન્રભાઈ બળવતંરાય રૂખર્ીયા 4 ૧૦૩૫૨
૯૪૨૩ ૦૪ મફવતયા પરા ખારં્ે યશવતંભાઈ બળવતંરાય રૂખર્ીયા 5 ૧૦૩૫૧
૧૦૭૫૫ ૦૪ મફવતયા પરા મોરે મહશેરાવ ભાલચનં્ર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૩૭૬
૧૧૧૦૯ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ કાદરભાઈ આદમભાઈ રૂખર્ીયા 6 ૧૦૩૭૮
૧૧૦૮૫ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ અજમેરીભાઈ સતારભાઈ રૂખર્ીયા 4 ૧૦૩૫૯
૯૫૩૫ ૦૪ મફવતયા પરા ઘલરબેલી સીમાબેન સવતષભાઈ રૂખર્ીયા 4 ૧૦૩૮૪
૯૧૩૭ ૦૪ મફવતયા પરા અલલારખા ઝુમાસા રાજીવનગર,રૂખર્ીયાપરા 7 ૧૦૩૮૩
૧૦૫૦૬ ૦૪ મફવતયા પરા બ્લોચ સલીમભાઈ મલસાભાઈ રાજીવનગર,રૂખર્ીયાપરા 3 ૧૦૩૮૨
૯૪૮૬ ૦૪ મફવતયા પરા ગોરી વસદીક ઝુસફ રાજીવનગર,રૂખર્ીયાપરા 3 ૧૦૩૮૧
૧૦૨૭૭ ૦૪ મફવતયા પરા વપિંજાળા આવસફભાઈ આમદભાઈ રાજીવનગર,રૂખર્ીયાપરા 4 ૧૦૩૮૦
૧૦૨૭૬ ૦૪ મફવતયા પરા વપિંજારા રહીમ વસદીકભાઈ રાજીવનગર,રૂખર્ીયાપરા 4 ૧૦૩૭૯
૯૧૮૩ ૦૪ મફવતયા પરા અંવધ અબ્દલલ ઈસાકભાઈ રાજીવનગર,રૂખર્ીયાપરા 6 ૧૦૩૬૮
૧૧૧૪૩ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ રફીકભાઈ દાઉદભાઈ રાજીવનગર,રૂખર્ીયાપરા 4 ૧૦૩૭૭
૧૦૭૬૪ ૦૪ મફવતયા પરા યાદવ મજૂરાબેન મગનલાલ રાજીવનગર,રૂખર્ીયાપરા 3 ૧૦૩૮૬
૧૦૭૬૩ ૦૪ મફવતયા પરા યાદવ કસ્ત લરબેન સામલાલ રાજીવનગર 4 ૧૦૩૭૫
૧૦૭૬૫ ૦૪ મફવતયા પરા યાદવ સદાશીવ મગંલભાઈ રાજીવનગર,રૂખર્ીયાપરા 8 ૧૦૩૭૪
૧૧૧૫૩ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ સલીમભાઈ રજાકભાઇ રાજીવ નગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૩૭૩
૧૧૧૦૧ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ આમદભાઈ કાસમભાઇ રૂખર્ીયા રાજીવનગર 6 ૧૦૩૭૧
૧૧૧૨૦ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ નાઝીરભાઈ નલરમહમદ રૂખર્ીયા(મફતીયા) 5 ૧૦૩૪૮
૧૧૧૫૪ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ સાદીક નલરમહમદ રૂખર્ીયા(મફતીયા) 2 ૧૦૩૬૯
૧૧૦૮૮ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ અબ્દલલ ઇબ્રાહીમ રૂખર્ીયા મફતીયા 5 ૧૦૩૫૭
૧૧૧૦૦ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ આબીદ અબ્દલલ ભાઇ રૂખર્ીયા 4 ૧૦૩૨૧
૧૧૧૨૧ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ ફકીર અલતાય અબ્દલલ ભાઇ રૂખર્ીયા મફતીયા 5 ૧૦૩૨૯
૯૭૦૮ ૦૪ ખત્રી વાર્ જેઠવા હીરાબેન ભગવાનજીભાઇ ખત્રીવાર્ 1 ૯૩૩૬
૧૦૯૫૩ ૦૪ મફવતયા પરા વજલગરા આરીફ મહોમદ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 4 ૧૦૩૨૮
૧૦૫૦૨ ૦૪ મફવતયા પરા મકરાણા રમઝાન અબ્દલલભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 5 ૧૦૩૨૭
૧૧૧૫૧ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ સલીમ મોહમદ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 4 ૧૦૩૨૬
૧૦૩૯૨ ૦૪ મફવતયા પરા બારૈયા હરેશ વીરજી ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 6 ૧૦૩૨૪
૧૧૦૩૪ ૦૪ મફવતયા પરા વાઘેલા સવતષભાઈ બાબલ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 7 ૧૦૩૨૨
૧૧૦૧૨ ૦૪ મફવતયા પરા વાઘેલા કદનેશ ચમન ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 3 ૧૦૩૩૦
૯૬૯૫ ૦૪ મફવતયા પરા જેઠવા અમરતલાલ હીરાભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 5 ૧૦૩૨૦
૧૦૨૬૧ ૦૪ મફવતયા પરા પવાર કદલીપભાઈ સીતારામભાઈ રાજીવનગર 4 ૧૦૩૧૯
૧૧૧૨૮ ૦૪ રાજલ  નગર શેખ બશીરભાઈ ગીગાભાઈ રૂખર્ીયાપરા 7 ૧૧૧૧૪
૧૧૧૬૨ ૦૪ રાજલ  નગર શેખ(ફકીર) સીદીકભાઈ અલીફભાઈ રૂખર્ીયાપરા 3 ૧૧૧૧૮
૧૧૧૬૧ ૦૪ રાજલ  નગર શેખ(ફકીર) ઈમતીયાજભાઈ સીદીકભાઈ રૂખર્ીયાપરા 2 ૧૧૧૧૯
૧૧૦૭૭ ૦૪ રાજલ  નગર શએદ સનમવરભાઈ બદલભાઈ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૧૧૧૧
૧૦૫૪૧ ૦૪ રાજલ  નગર મકવાણા કદલીપભાઈ મોહનભાઈ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૧૧૦૬
૯૮૪૭ ૦૪ રાજલ  નગર જીંગીયા ઓસમાણભાઈ ઈશાભાઈ રૂખર્ીયાપરા 4 ૧૧૧૦૩
૧૧૫૪૩ ૦૪ મફવતયા પરા સોલકંી વવનોદભાઈ વત્રકમ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 4 ૧૦૩૧૮
૧૦૪૧૩ ૦૪ મફવતયા પરા બોરીયા ખેંગાભાઈ રાણા ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 4 ૧૦૩૧૭
૧૦૦૩૬ ૦૪ મફવતયા પરા ધલધલીયા બબ્રજલ કેશલ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 4 ૧૦૩૧૬
૯૯૯૬ ૦૪ મફવતયા પરા દલવાણીયા રાયધનભાઇ બચલ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 10 ૧૦૩૧૫
૧૧૪૫૦ ૦૪ મફવતયા પરા સોલકંી ચત લર બચલ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 5 ૧૦૩૩૯
૧૧૪૮૩ ૦૪ મફવતયા પરા સોલકંી પ્રવવણભાઈ ચતલર ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 5 ૧૦૩૪૧
૯૫૭૪ ૦૪ મફવતયા પરા ચારોલા નાનલબેન ગણેશ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 1 ૧૦૩૨૩
૧૦૯૩૬ ૦૪ મફવતયા પરા લોબી એહમદભાઈ હલ્લભાઈ રાજીવનગર,રૂખર્ીયાપરા 3 ૧૦૩૪૭
૧૧૧૪૮ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ રહીમભાઈ કાળુ ભાઇ મફતીયા રાજીવ નગર 5 ૧૦૩૪૬
૧૧૨૩૫ ૦૪ મફવતયા પરા સૈયદ અસરફભાઈ કાદર મીયા મફતીયા પરા રાજીવનગર (રૂખકર્યા) 5 ૧૦૩૪૫
૧૦૩૦૪ ૦૪ મફવતયા પરા ફકીર હબીબભાઈ તાજમમાદ ભાઇ મફતીયા (રૂખકર્યા) 10 ૧૦૩૪૪
૯૬૭૪ ૦૪ મફવતયા પરા ચૌહાણ સલીમભાઈ જીવાભાઇ રૂખર્ીયા મફતીયા રાજીવનગર 6 ૧૦૩૪૩
૧૧૦૯૨ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ અમીનાબેન કાસમભાઇ રૂખર્ીયા(મફતીયા)રાજીવનગર 1 ૧૦૩૪૨
૧૧૧૩૩ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ મેબલબભાઈ કાસમભાઇ રૂખર્ીયા રાજીવનગર 4 ૧૦૩૩૧
૧૧૧૨૨ ૦૪ મફવતયા પરા શેખ ફકીર કાસમભાઈ તયબ ભાઇ મફતીયા રૂખર્ીયા 5 ૧૦૩૪૦

૯૯૫૩ ૦૪

રેલવે કવાડટર ન-ં૩૪૦ 

પાછળ, રૂખર્ીયા 
મફતીયા પરા લોબી સીદીકભાઈ અહમેદભાઈ રાજીવ નગર રૂખર્ીયા પરા 3 ૧૦૩૪૯

૯૧૪૦ ૦૪ મફવતયા પરા વસદી બાદશાહ સલમાન ભાઇ રાજીવ નગર રૂખર્ીયા પરા 5 ૧૦૩૩૮

૧૧૫૦૪ ૦૪ મફવતયા પરા સોલકંી મનલચા ઝા્લ ભાઇ રાજીવ નગર રૂખર્ીયા પરા 9 ૧૦૩૩૭
૧૦૬૦૨ ૦૪ મફવતયા પરા મકવાણા હરસલખભાઈ પોપટ ભાઇ રાજીવ નગર રૂખર્ીયા પરા 3 ૧૦૩૩૬
૧૦૫૭૫ ૦૪ મફવતયા પરા મકવાણા માનસગં લાખા ભાઇ રાજીવ નગર રૂખર્ીયા પરા 6 ૧૦૩૩૫
૧૦૮૪૭ ૦૪ મફવતયા પરા રાઠોર્ રમેશભાઈ જીવરાજ રાજીવ નગર રૂખર્ીયા પરા 8 ૧૦૩૩૪
૧૦૮૨૨ ૦૪ મફવતયા પરા રાઠોર્ જીવરાજ કેશવ ભાઇ રાજીવ નગર રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૦૩૩૩
૧૦૪૦૮ ૦૪ મફવતયા પરા બોર્કીયા કાળુભાઈ કામાજી ભાઇ રાજીવ નગર રૂખર્ીયા પરા 4 ૧૦૩૩૨
૧૧૪૪૬ ૦૪ મફવતયા પરા સોલકંી ગોરધન મોહનભાઇ રાજીવ નગર રૂખર્ીયા પરા 6 ૧૦૪૦૪
૯૯૭૪ ૦૪ મફવતયા પરા દલ વેશ સલીમ સબારા બાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 7 ૧૦૪૫૪
૧૧૧૮૬ ૦૪ મફવતયા પરા સેખ હબીબ ઉમરશા રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 4 ૧૦૩૭૦
૧૦૦૩૯ ૦૪ મફવતયા પરા ધરજીયા ભવાન છન્ના ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 5 ૧૦૪૪૧
૯૯૪૭ ૦૪ મફવતયા પરા તલસાણીયા ગમલભાઈ શીવાભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 7 ૧૦૪૪૦
૧૦૫૨૫ ૦૪ મફવતયા પરા મકવાણા ગોરધન નાથા ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 4 ૧૦૪૩૯



૧૦૫૪૫ ૦૪ મફવતયા પરા મકવાણા નાથાભાઈ જાદવજી ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 4 ૧૦૪૩૮
૧૧૪૩૨ ૦૪ મફવતયા પરા સોલકંી અશોક રઘલભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 3 ૧૦૪૩૭
૯૬૧૯ ૦૪ મફવતયા પરા ચૌહાણ ગજેન્રભાઈ મગન ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 5 ૧૦૪૩૬
૧૦૮૫૨ ૦૪ રાજલ  નગર રાઠોર્ લાલજીભાઈ હરીભાઈ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૧૧૪૬
૧૦૮૫૦ ૦૪ રાજલ  નગર રાઠોર્ રાજેશભાઈ ગભરૂભાઈ રૂખર્ીયાપરા 4 ૧૧૧૫૯
૧૦૩૦૦ ૦૪ રાજલ  નગર ફકીર રફીકભાઈ હલસેનભાઈ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૧૧૬૦
૯૩૮૧ ૦૪ રાજલ  નગર કોઠીયા અજયભાઈ વનલભાઈ રૂખર્ીયાપરા 4 ૧૧૧૬૧
૧૦૦૩૮ ૦૪ રાજલ  નગર ધરજજયા ભગવાનભાઈ છનાભાઈ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૧૧૬૨
૧૦૦૭૪ ૦૪ રાજલ  નગર નાયર રમેશભાઈ બાલાસ્વામી રૂખર્ીયાપરા 3 ૧૧૧૬૩
૯૮૩૨ ૦૪ રાજલ  નગર ઝાલા અવનલભાઈ કહરાભાઈ રૂખર્ીયાપરા 3 ૧૧૧૬૪
૧૧૦૦૧ ૦૪ રાજલ  નગર વાઘેલા કકશોરભાઈ નારાયણભાઈ રૂખર્ીયાપરા 3 ૧૧૧૬૫
૧૦૮૩૨ ૦૪ રાજલ  નગર રાઠોર્ નટવરલાલ દેવજીભાઈ રૂખર્ીયાપરા 3 ૧૧૧૬૬
૧૦૦૫૩ ૦૪ રાજલ  નગર ધોળકીયા પ્રવવણભાઈ બલધાભાઈ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૧૧૬૭
૧૧૪૮૫ ૦૪ રાજલ  નગર સોલકંી બચલભાઈ વલલભભાઈ રૂખર્ીયાપરા 6 ૧૧૧૩૫
૯૪૨૫ ૦૪ મફવતયા પરા ખાવર્ીયા રમેશ દલસલખ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 8 ૧૦૪૨૫
૯૪૨૬ ૦૪ મફવતયા પરા ખાવર્ીયા શાતં લબેન દલસલખ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 1 ૧૦૪૩૪
૧૧૪૬૫ ૦૪ મફવતયા પરા સોલકંી દેવીદાસ બચલ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 6 ૧૦૪૪૩
૧૦૦૫૦ ૦૪ મફવતયા પરા થારકીયા અરવવિંદભાઈ શકંરભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 5 ૧૦૪૩૨
૧૧૦૬૮ ૦૪ મફવતયા પરા વાવલીયા હમેલભાઈ મેપા ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 4 ૧૦૪૩૧
૧૦૯૫૧ ૦૪ મફવતયા પરા લોરીયા સલરેશ મગન ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 4 ૧૦૪૩૦
૯૪૮૦ ૦૪ મફવતયા પરા ગોઢર્ીયા બલીબેન કેશલ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 7 ૧૦૪૨૯
૯૪૭૯ ૦૪ મફવતયા પરા ગોઢર્ીયા બટલક કેશલ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 3 ૧૦૪૨૮
૧૧૨૯૧ ૦૪ મફવતયા પરા સલવારીયા કનલબેન રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 1 ૧૦૪૨૭

૯૧૯૮ ૦૪ મફવતયા પરા આકૈયા રામજીભાઈ પોપટ ભાઇ રૂખર્ીય પરા રાજીવ નગર 4 ૧૦૪૫૨

૧૦૧૭૩ ૦૪ મફવતયા પરા પરમાર ધનજીભાઈ પીતામ્બર ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 4 ૧૦૪૩૩

૧૧૫૨૭ ૦૪ મફવતયા પરા લોરીયા રાજલભાઈ વત્રકમભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 8 ૧૦૪૩૫
૧૧૫૫૦ ૦૪ મફવતયા પરા સોલકંી સલભાષભાઈ ગોરધન ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૪૬૧
૧૧૫૧૮ ૦૪ મફવતયા પરા સોલકંી રઘલભાઈ મોહન ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 6 ૧૦૪૬૦
૧૦૪૧૭ ૦૪ મફવતયા પરા બોહગીયા રયવસિંગભાઈ ગોકળ ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૪૫૯
૧૦૯૯૬ ૦૪ મફવતયા પરા વાઘેલા અવનલભાઈ મનસલખ ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 5 ૧૦૪૫૮
૯૮૧૭ ૦૪ મફવતયા પરા જોન સલસાઇ ઍન્થની રાજીવનગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૪૫૭
૯૯૯૪ ૦૪ મફવતયા પરા દેલવાણીયા માનસીંગભાઈ લાભલ ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 5 ૧૦૪૫૬
૯૩૫૫ ૦૪ રાજલ  નગર કાબંઝયા જ્યતંીભાઈ રાયાભાઈ મકલતીપલરા 8 ૧૧૧૨૭
૯૩૫૬ ૦૪ રાજલ  નગર કાબંઝયા વવજયભાઈ જયતંીભાઈ મકલતીપલરા 7 ૧૧૧૨૮
૯૩૫૪ ૦૪ રાજલ  નગર કાબંઝયા અજયભાઈ જયતંીભાઈ મકલતીપલરા 3 ૧૧૧૨૯
૧૦૫૩૨ ૦૪ રાજલ  નગર મકવાણા જયાબેન મોતીભાઈ મકલતીપલરા 5 ૧૧૧૩૭
૯૩૪૨ ૦૪ રાજલ  નગર કવરાર્ે ઓમકારભાઈ દામજીભાઈ મકલતીપલરા 6 ૧૧૧૩૮
૯૯૪૯ ૦૪ રાજલ  નગર તવરાર્ે શકંરભાઈ દામજીભાઈ મકલતીપલરા 5 ૧૧૧૩૯
૧૧૫૩૬ ૦૪ રાજલ  નગર સોલકંી વશરામભાઈ બેસરભાઈ મકલતીપલરા 8 ૧૧૧૪૦
૧૦૪૯૩ ૦૪ રાજલ  નગર ભોજીયા રત લભાઈ રામસીંગભાઈ મકલતીપલરા 8 ૧૧૧૪૧
૧૦૬૪૮ ૦૪ રાજલ  નગર મલનપરીયા જ્યતંીભાઈ મોહનભાઈ મકલતીપલરા 5 ૧૧૧૪૨
૧૦૧૬૪ ૦૪ મફવતયા પરા પરમાર જ્યતંીભાઈ ગગલ ભાઇ (રાજીવ નગર) રૂખર્ીયા 4 ૧૦૪૫૫
૧૦૫૪૬ ૦૪ મફવતયા પરા મકવાણા નારણભાઈ લખ્મણ ભાઇ (રાજીવ નગર) રૂખર્ીયા 5 ૧૦૪૪૪
૧૦૨૦૬ ૦૪ મફવતયા પરા પરમાર મહને્રભાઈ નારણ ભાઇ રાજીવ નગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૪૫૩
૯૬૦૫ ૦૪ મફવતયા પરા ચૌહાણ અલારખાભાઈ રૂસ્તમભાઈ રૂખર્ીયા 5 ૧૦૪૬૨
૧૦૯૯૧ ૦૪ ખત્રી વાર્ વાગર્ીયા કદલીપભાઈ છગનભાઇ ભાલચદં અદરજી ની શેરી 5 ૯૩૩૫
૯૧૬૧ ૦૪ ખત્રી વાર્ અકર્સરા ચદંલલાલ ચતલરદાસ ભાલચદંભાઇ ની શેરી 5 ૯૩૩૪
૧૧૩૭૦ ૦૪ બેર્ીનાકા સીતાપરા કદનેશભાઈ કેશરજી ભાઇ કર્ીયા વાર્ 4 ૧૦૨૩૩

૧૦૦૧૭ ૦૪ મફવતયા પરા દાદલ કીયા રઘલભાઈ છગનભાઇ રૂખર્ીય પરા રાજીવ નગર 6 ૧૦૪૫૧

૧૦૫૨૯ ૦૪ મફવતયા પરા મકવાણા ચદંલભાઈ મગન ભાઇ રૂખર્ીય પરા રાજીવ નગર 6 ૧૦૪૫૦

૧૧૩૦૯ ૦૪ મફવતયા પરા સાકરીયા ચનાભાઈ કર્વા ભાઇ રૂખર્ીય પરા રાજીવ નગર 1 ૧૦૪૪૯

૧૧૨૮૧ ૦૪ મફવતયા પરા સેલાણીયા રાજલબેન અરજણ ભાઇ રૂખર્ીય પરા રાજીવ નગર 1 ૧૦૪૪૮

૯૯૯૭ ૦૪ મફવતયા પરા દેલવાણીયા વશરામભાઈ લખલભાઇ રૂખર્ીયા રાજીવ નગર 5 ૧૦૪૪૭

૯૯૯૧ ૦૪ મફવતયા પરા દેલવાણીયા ભવાનભાઈ રવજી ભાઇ રૂખર્ીયા પારા રાજીવનગર 7 ૧૦૪૪૬

૧૦૩૦૬ ૦૪ મફવતયા પરા ફુખતરીયા બબજલ પેમા ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 9 ૧૦૪૪૫

૧૧૪૫૫ ૦૪ મફવતયા પરા લોરીયા ચપંાબેન વત્રકમ ભાઇ રૂખર્ીયા પરા રાજીવ નગર 5 ૧૦૪૧૬
૧૧૫૬૯ ૦૪ મફવતયા પરા હલેવાળીયા ભવેશભાઈ લખલ ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 6 ૧૦૩૮૮
૧૦૫૮૬ ૦૪ મફવતયા પરા મકવાણા લાભલબેન અશોક ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 3 ૧૦૪૨૬
૧૦૫૪૦ ૦૪ મફવતયા પરા મકવાણા કદલીપભાઈ મોહન ભાઇ રાજીવનગર(રૂખર્ીયા) 3 ૧૦૪૦૩
૧૧૫૧૧ ૦૪ મફવતયા પરા સોલકંી મનોજભાઈ બચલ ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 6 ૧૦૪૦૨
૧૧૪૬૧ ૦૪ મફવતયા પરા સોલકંી હકલબેન બચલ ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 6 ૧૦૪૦૧

૧૧૪૭૧ ૦૪ મફવતયા પરા સોલકંી કદપકભાઈ બચલભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 3 ૧૦૪૦૦
૧૧૫૩૭ ૦૪ મફવતયા પરા સોલકંી વસતંભાઈ અમરશી ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 6 ૧૦૩૯૯
૧૧૪૭૦ ૦૪ રૂખર્ીયાપરા સોલકંી કદનેશભાઈ બચલભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 4 ૧૦૩૯૮
૧૦૦૦૨ ૦૪ મફવતયા પરા દેવલાણીયા સવાભાઈ ટપલ ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 6 ૧૦૩૮૭

૧૦૦૦૧ ૦૪ મફવતયા પરા દેવલાણીયા સલરેશભાઈ સવા ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 5 ૧૦૩૯૬

૯૯૯૩ ૦૪ મફવતયા પરા દેલવાણીયા મનસલખભાઈ લાભલ ભાઇ રાજીવનગર રૂખર્ીયા 7 ૧૦૪૦૫
૧૧૧૮૪ ૦૪ રાજલ  નગર સકેંસરીયા લાઘલભાઈ વાલાભાઈ મકલતીપલરા 7 ૧૧૩૨૯
૯૮૬૭ ૦૪ રાજલ  નગર ટોળીયા જીતલભાઈ જયતંીભાઈ મકલતીપલરા 4 ૧૧૩૨૦
૯૮૬૮ ૦૪ રાજલ  નગર ટોળીયા વવજયભાઈ વાલજીભાઈ મકલતીપલરા 5 ૧૧૩૧૨
૯૨૭૪ ૦૪ રાજલ  નગર કલ ંઢીયા ધીરલભાઈ ઠાકરશીભાઈ મકલતીપલરા 2 ૧૧૩૨૪
૧૦૬૪૩ ૦૪ રાજલ  નગર મરાસી લક્ષ્મણભાઈ સગંાનભાઈ મકલતીપલરા 4 ૧૧૩૨૫
૧૧૫૭૩ ૦૪ રાજલ  નગર મરાસી બલકલષ્ણ કલીયન મકલતીપલરા 5 ૧૧૩૨૬
૧૧૩૩૮ ૦૪ મફવતયા પરા સારૂલીયા પપ્પલભાઈ રાયઘન ભાઇ રાજીવ નગર રૂખર્ીયા 6 ૧૦૩૯૪
૧૦૦૧૧ ૦૪ મફવતયા પરા દેવીપલજક વવજયભાઈ ચતલર ભાઇ (રાજીવ નગર) રૂખર્ીયા 4 ૧૦૩૯૩
૧૦૮૮૮ ૦૪ મફવતયા પરા અગ્રાવત રણજીત બાવાજી (રાજીવ નગર) રૂખર્ીયા 7 ૧૦૩૯૨
૧૧૦૪૮ ૦૪ મફવતયા પરા વાણકીયા જગદીશભાઈ પરસોતમ ભાઇ (રાજીવ નગર) રૂખર્ીયા 3 ૧૦૩૯૧



૧૦૧૬૫ ૦૪ મફવતયા પરા પરમાર વવપલલભાઇ જયંતીભાઇ (રાજીવ નગર) રૂખર્ીયા 7 ૧૦૩૯૦
૧૧૩૭૩ ૦૪ બેર્ીનાકા સીતાપરા પ્રભાબેન કેશરજી ભાઇ કકર્યા વાર્ 2 ૧૦૨૨૬
૯૬૭૫ ૦૪ બેર્ીનાકા ચૌહાણ સવજીભાઈ લાલજી ભાઇ કકર્યા વાર્ 4 ૧૦૨૨૦
૯૬૨૩ ૦૪ બેર્ીનાકા ચૌહાણ ગોમતીબેન બાબલલાલ હનલમાન શેરી 1 ૧૦૨૨૯
૧૦૯૭૨ ૦૪ બેર્ીનાકા વણોલ રાજેશભાઈ વાલજી ભાઇ હનલમાન શેરી 6 ૧૦૨૩૦
૧૦૮૦૮ ૦૪ બેર્ીનાકા રાઠોર્ૅ અશોકભાઈ ગોરધન દાસ હનલમાન શેરી 4 ૧૦૨૩૫
૧૧૩૮૫ ૦૪ બેર્ીનાકા સીતાપરા સવવતાબેન હરીલાલ ભાઇ હનલમાન શેરી 2 ૧૦૨૪૧
૧૧૪૦૦ ૦૪ રાજલ  નગર સીમાણી જત લભાઈ કાન્તીભાઇ મફતીપલરા 4 ૧૧૨૭૨
૧૦૧૨૪ ૦૪ હસંરાજનગર પરં્યા કેતનભાઈ ભાનલશકંર હસંરાજનગર 4 ૧૧૫૭૩
૯૯૧૦ ૦૪ મફવતયા પરા ર્ાભી રણજીતભાઈ રવજીભાઈ મોચીબજાર 4 ૧૦૩૮૯
૧૦૮૬૪ ૦૪ મફવતયા પરા રાઠોર્ સતોષભાઈ અવઘભાઇ મફતપરા 3 ૧૦૪૧૪
૯૭૩૯ ૦૪ મફવતયા પરા જવીયાં નદંલાલ છોટાલાલ મફતપરા 4 ૧૦૩૯૫
૧૦૧૫૦ ૦૪ મફવતયા પરા પરમાર કરણ છોટાલાલ મફતપરા 2 ૧૦૩૯૭
૯૫૩૬ ૦૪ મફવતયા પરા ઘલલકીયાં ઇસમલીભાઈ ઇભરાઇભાઇ મફતીયપરા 5 ૧૦૪૨૩
૯૯૨૧ ૦૪ મફવતયા પરા ઢોલકીયા ભનકેયાં ઇભરાઇમ મફતપરા 5 ૧૦૪૨૨
૯૯૨૨ ૦૪ મફવતયા પરા ઢોલકીયા શ્લતભાઈ અછુભાઇ મફતપરા 7 ૧૦૪૨૧
૯૪૧૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ખેરૈયા ગટલભાઈ પોપટ ભાઇ મફતીયા પરા 2 ૧૧૦૩૬
૧૧૫૩૦ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા સોલકંી રાજલભાઈ માઘાભાઇ મફતીયા પરા 8 ૧૧૦૪૧
૧૧૦૪૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા વાજલીયા ભરતભાઈ સામજી ભાઇ મફતીયા પરૂ 7 ૧૧૦૩૭
૧૦૪૪૫ ૦૪ હસંરાજનગર ભેશણી અશોકભાઈ નવલમભાઇ હસંરાજનગર 6 ૧૧૫૭૨
૧૦૪૯૬ ૦૪ હસંરાજનગર ભોરર્ે વવજયરાવ નયલરાવ હસંરાજનગર 4 ૧૧૫૬૪
૧૦૪૯૫ ૦૪ હસંરાજનગર ભોરર્ે પ્રતાપભાઈ નથલરામ હસંરાજનગર 6 ૧૧૫૭૧
૧૦૯૩૩ ૦૪ હસંરાજનગર લીલાણી ગોરધનભાઈ કકશનચરં હસરાજ નગર 4 ૧૧૫૭૦
૧૦૪૮૯ ૦૪ હસંરાજનગર ભોજવાણી ભાવેશભાઈ ઝવેર ભાઇ હસરાજ નગર 4 ૧૧૫૬૯
૧૧૦૭૫ ૦૪ હસંરાજનગર વવઠ્ઠલપરા સલનીલભાઈ કાવંતભાઇ હસરાજ નગર 6 ૧૧૫૬૮
૧૧૦૭૪ ૦૪ હસંરાજનગર વવઠ્ઠલપરા અશોકભાઈ કાવંતભાઇ હસરાજ નગર 4 ૧૧૫૬૭
૯૫૬૮ ૦૪ ખત્રી વાર્ ચાદંરાણી કૌશલયાબેન મગનભાઇ ખત્રીવાર્ 2 ૯૩૩૩

૯૫૬૪ ૦૪ ખત્રી વાર્ ચેલાણી
મોહનભાઈ
મોહનભાઈ ચૈનમલભાઇ ખત્રીવાર્ 1 ૯૩૨૭

૯૯૮૦ ૦૪ ખત્રી વાર્ દલ જગદીશભાઈ રામજીભાઇ ખત્રીવાર્ 2 ૯૩૩૮
૯૯૮૨ ૦૪ ખત્રી વાર્ દલ હરેશભાઈ જગદીશભાઇ ખત્રીવાર્ 3 ૯૩૨૯
૯૯૮૧ ૦૪ ખત્રી વાર્ દલ સલરેશભાઈ રામજીભાઇ ખત્રીવાર્ 1 ૯૩૨૮
૧૦૪૧૫ ૦૪ ખત્રી વાર્ બોસમીયા મલકલ ંદભાઈ ગીરધરભાઇ ખત્રીવાર્ 6 ૯૩૧૩
૧૦૪૧૪ ૦૪ ખત્રી વાર્ બોસમીયા કૌવશકભાઈ ગીરધરભાઇ ખત્રીવાર્ 4 ૯૨૯૯
૧૦૭૦૯ ૦૪ રૈયાનાકાટાવર માકર્ા અસગરઅલી તૈયબલી રૈયા નાકા ટાવર 5 ૧૧૦૮૪
૧૦૪૨૪ ૦૪ બેર્ીનાકા ભટ્ટી કદનેશભાઈ મોહનભાઇ બીર્ીનાકા 4 ૧૦૨૪૦
૧૧૪૨૭ ૦૪ બેર્ીનાકા સોલકંી અજીતભાઈ ચદંલલાલ બેર્ીનાકા 4 ૧૦૨૩૯
૧૧૩૭૯ ૦૪ બેર્ીનાકા સીતાપરા રાજલભાઈ ગોતમભાઇ બેર્ીનાકા 3 ૧૦૨૩૮
૧૦૯૭૩ ૦૪ બેર્ીનાકા વણોલ હરેશભાઈ વાલજીભાઇ બેર્ીનાકા 4 ૧૦૨૩૭
૯૮૧૪ ૦૪ બેર્ીનાકા જોઘપલરા જજતેન્રભાઈ મલળજીભાઇ નકંલદંશેરી 5 ૧૦૨૩૬
૯૮૨૧ ૦૪ બેર્ીનાકા જોષી ભગીરથભાઇ નમડદા શકંર બેના ના નાકા ના ટાવર પાસે 5 ૧૦૨૩૧
૧૧૪૮૨ ૦૪ બેર્ીનાકા સોલકંી પ્રફુલભાઈ ખેતવસિંભાઇ નકંલદંશેરી 5 ૧૦૨૩૪
૧૦૧૨૭ ૦૪ બેર્ીનાકા પર્ીયા ભોગીભાઈ રામજી ભાઇ ખત્રી વાર્ી 2 ૧૦૨૩૨
૧૦૨૦૨ ૦૪ રાજલ  નગર પરમાર મગંાભાઈ ખોળાભાઈ મફતીપલરા 4 ૧૧૨૯૪
૯૨૭૯ ૦૪ રાજલ  નગર કબીરા નાથાભાઈ દેવભાઈ રાજનગર 5 ૧૧૨૯૨
૧૦૭૮૮ ૦૪ રાજલ  નગર જોખેલીયા રણજીતભાઈ પલનાભાઇ મફતીપલરા 6 ૧૧૨૯૧
૧૧૦૭૩ ૦૪ રાજલ  નગર વાસાણી રમેશભાઈ ગોવવિંદભાઇ મફતીપલરા 8 ૧૧૨૯૦
૧૦૪૮૩ ૦૪ રાજલ  નગર અગ્રાવત વવનોદભાઈ હરીદાસભાઇ મફતીપલરા 5 ૧૧૨૮૯
૯૧૭૧ ૦૪ રાજલ  નગર અદીરાવર્ે સતોષભાઈ માણેકભાઇ મફતીપલરા 5 ૧૧૨૮૮
૯૧૭૦ ૦૪ રાજલ  નગર મરાસી પીરૂમલ અંબાવાસી મફતપલરા 5 ૧૧૨૮૭
૧૦૦૯૮ ૦૪ રાજલ  નગર પટેલ સેખરભાઈ ફારનહ ભાઇ મફતીપલરા 3 ૧૧૨૮૬
૧૧૩૧૬ ૦૪ રાજલ  નગર સાઘલં કકરીટભાઈ પરૂણડભાઇ મફતીપલરા 5 ૧૧૨૮૫
૧૦૦૦૯ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા દેવીપલજક ભરતભાઈ રામલ ભાઇ મફતીયા પરૂ 5 ૧૧૦૦૯
૧૦૦૭૯ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા નોરીયા ભનલભાઈ ધરમ વસિંહ મફતીયા પરૂ 8 ૧૧૦૦૮
૯૨૪૧ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ઉઘરેજીયા રમેશભાઈ ધીરૂ ભાઇ મફતીયા પરૂ 5 ૧૧૦૦૭
૧૦૫૯૨ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા વાઘરી શાતંાબેન જીવકાભાઇ મફતીયા પરૂ 3 ૧૧૦૩૦
૯૮૯૫ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા ર્ાબી ધીરૂભાઈ છગન ભાઇ મફતીયા પરૂ 4 ૧૧૦૦૫
૧૧૪૫૩ ૦૪ રૂખર્ીયા પરા અધારીયા ચદંલભાઈ રઘલભાઇ રાજલ  નગર 6 ૧૧૦૦૪

૧૧૧૯૮ ૦૪
ખત્રી વાર્ રૈયાનાકા 
ટાવર અંદર શેઠ ચરંશેભાઈ પ્રલભલદાસ ખત્રીવાર્ 4 ૯૨૯૫

૧૦૬૪૫ ૦૪ ખત્રી વાર્ મલધંવા અશોકભાઈ ભાણાભાઇ ખત્રીવાર્ 4 ૯૨૯૪
૧૦૬૧૩ ૦૪ ખત્રી વાર્ મલઘં લવા નાગજીભાઈ ભાણાભાઇ ખત્રીવાર્ 7 ૯૨૯૩
૧૦૬૧૫ ૦૪ ખત્રી વાર્ મલઘં લવા વવજયભાઈ નાગજીભાઇ ખત્રીવાર્ 4 ૯૨૯૨

૧૧૧૬૮ ૦૪ ખત્રી વાર્
શેઢ     

શેઢ
સજંયભાઈ
સજંયભાઈ બગરઘરભાઇ ખત્રીવાર્ 5 ૯૨૯૬

૯૫૫૨ ૦૪ ખત્રી વાર્ ઘોળીયા પ્રકદપભાઈ બગરધરલાલ ખત્રીવાર્ 4 ૯૨૯૭

૯૭૪૧ ૦૪ ખત્રી વાર્ જાટબાર ધીરજલાલ
મોહનલાલ
મોહનલાલ બેર્ી ટાવર 3 ૯૩૦૮

૧૦૧૨૩ ૦૪ રૈયાનાકાટાવર પકર્યા હરેશકલમાર અમરતલાલ રૈયા નાકા ટાવર ,ખત્રીવાર્ 4 ૧૧૦૯૦
૧૦૭૨૨ ૦૪ બેર્ીનાકા માર્વીયા રમેશભાઈ મનજીભાઇ બીર્ીનગર 4 ૧૦૧૯૫
૧૦૭૨૧ ૦૪ બેર્ીનાકા માર્વીયા મલકેશભાઈ રમેશભાઇ બીર્ીનાકા 2 ૧૦૧૯૬
૧૧૧૬૯ ૦૪ બેર્ીનાકા શેઢ જગદીશભાઈ ગોપાલભાઇ બીર્ીનાકા 7 ૧૦૨૦૦
૧૧૧૭૦ ૦૪ બેર્ીનાકા શેઢ કદનેશભાઈ ગોપાલભાઇ બીર્ીનાકા 5 ૧૦૧૯૯
૧૧૦૬૩ ૦૪ બેર્ીનાકા વાળા મનીષભાઈ બાબલભાઇ બીર્ીનાકા 4 ૧૦૧૯૭
૧૧૩૮૭ ૦૪ બેર્ીનાકા સીતાપરા હસમલખભાઈ જયરામભાઇ બીર્ીનાકા 4 ૧૦૨૧૨
૧૧૩૭૫ ૦૪ બેર્ીનાકા સીતાપરા બબવપનભાઈ જયરામભાઇ બીર્ીનાકા 6 ૧૦૨૧૮
૯૫૮૩ ૦૪ બેર્ીનાકા ચાવર્ા યોગેશભાઈ કહરજીભાઇ નકંલદંશેરી 4 ૧૦૨૧૭
૯૯૬૯ ૦૪ બેર્ીનાકા દેથરીયા ધીરેન્રભાઈ ત્રીમજીભાઇ બેર્ીના નાકા 5 ૧૦૨૧૫
૯૯૨૮ ૦૪ બેર્ીનાકા તન્ના રાજેન્રભાઈ વવઠ્ઠલદાસભાઇ નકંલદંશેરી 5 ૧૦૨૧૩
૯૫૮૧ ૦૪ બેર્ીનાકા ચાવર્ા ભીખલભાઈ હરજીભાઇ નકંલદંશેરી 6 ૧૦૨૦૩
૯૫૫૫ ૦૪ બેર્ીનાકા ચચા મનોજભાઈ બાબલલાલભાઇ નકંલદંશેરી 4 ૧૦૨૧૧
૯૫૫૪ ૦૪ બેર્ીનાકા ચચા કદબલપભાઈ બાબલભાઇ નકંલદંશેરી 3 ૧૦૨૧૯
૧૦૧૨૨ ૦૪ ખત્રી વાર્ પકર્િંયા શશીકાન્ત રામજીભાઇ ખત્રીવાર્ 4 ૯૩૦૦
૧૦૯૯૩ ૦૪ ખત્રી વાર્ વાઘર્ીયા ભાવનાબેન અનીલભાઇ ખત્રીવાર્ 3 ૯૩૦૧
૯૬૬૬ ૦૪ બેર્ીનાકા ચૌહાણ લલીતભાઈ લાલજી ભાઇ કકર્યા વાર્ 4 ૧૦૨૦૯
૧૦૭૦૫ ૦૪ બેર્ીનાકા મહતેા પ્રવવણભાઈ જગજીવન ભાઇ બેર્ીનાકા 4 ૧૦૨૦૮
૧૦૮૧૯ ૦૪ બેર્ીનાકા રાઠોર્ જતીનભાઈ વજૃલાલ નકલકં શેરી 1 ૧૦૨૧૦
૯૮૧૬ ૦૪ બેર્ીનાકા જોતપલરા રાજેશભાઈ વવનોદ ભાઇ નકલકં શેરી 3 ૧૦૨૦૭



૯૬૭૦ ૦૪ બેર્ીનાકા ચૌહાણ વવઠ્ઠલવસિંહ ભગવાન વસિંહ નકલકં શેરી 5 ૧૦૨૦૧
૧૧૩૬૯ ૦૪ બેર્ીનાકા સીતાપરા જીવરાજભાઈ નાગજીભાઇ નકલાકં પરા 4 ૧૦૨૦૬
૯૮૯૨ ૦૪ પોપટપરા ર્ાગંર સલરેશભાઈ નકભાઇ પોપટનગર 6 ૯૯૧૭
૯૮૮૭ ૦૪ પોપટપરા ર્ાગંર જ્યતંીભાઈ નકાભાઇ પોપટનગર 3 ૯૯૧૬
૯૬૭૧ ૦૪ પોપટપરા ચૌહાણ શામજીભાઈ હરીભાઇ પોપટનગર 4 ૯૯૩૨
૧૧૨૨૭ ૦૪ પોપટપરા સમા ફરીદાબેન હનીફભાઈ પોપટનગર 5 ૯૯૩૧
૧૧૩૯૫ ૦૪ પોપટપરા સીપાઇ યાસીનભાઈ મહમદભાઇ પોપટનગર 5 ૯૮૯૧
૧૦૬૨૫ ૦૪ પોપટપરા મજેઠીયા ભરતભાઈ શીવાભાઇ પોપટનગર 5 ૯૯૨૯
૯૨૦૧ ૦૪ પોપટપરા આઘેતરા દીનાશભાઈ કરસનભાઇ પોપટનગર 5 ૯૯૦૯
૧૦૫૮૩ ૦૪ પોપટપરા મકવાણા મકહપાલ જીવણભાઇ પોપટનગર 6 ૯૯૨૭
૯૬૬૭ ૦૪ પોપટપરા ચૌહાણ વવિમભાઈ કીરીટભાઇ પોપટનગર 3 ૯૯૫૦
૯૮૪૩ ૦૪ પોપટપરા ઝાલા વવલાસણા નીરૂભા પોપટનગર 2 ૯૮૫૭
૧૧૩૫૫ ૦૪ પોપટપરા વસતાપરા રંભાબેન મોહનભાઇ પોપટનગર 6 ૯૯૭૬
૧૧૦૭૦ ૦૪ પોપટપરા વાવેશા રમેશભાઈ માનસીંગભાઇ પોપટનગર 5 ૯૯૩૦
૧૦૪૩૫ ૦૪ પોપટપરા ભટ્ટી રોશનબેન સલલેમાનભાઇ પોપટનગર 4 ૧૦૦૨૩
૧૦૩૭૯ ૦૪ પોપટપરા બાઢીયા ભીખાભાઈ જકશીભાઇ પોપટનગર 6 ૧૦૦૨૨
૯૨૧૧ ૦૪ પોપટપરા આર્સેરા પ્રકાશભાઈ કલયાણભાઇ પોપટનગર 5 ૧૦૦૧૧
૯૭૫૮ ૦૪ પોપટપરા જાદવ પ્રભાબેન રતીલાલ પોપટનગર 1 ૧૦૦૧૦
૯૫૫૯ ૦૪ પોપટપરા ચરં્ીયા શૈલેષભાઈ પોપટભાઇ રઘલનદં સોસાયટી 3 ૧૦૦૦૮
૯૫૪૬ ૦૪ પોપટપરા ઘામેચા ભલપતભાઈ ગટલભાઇ પોપટનગર 5 ૧૦૦૦૭
૧૧૨૧૯ ૦૪ પોપટપરા સલમરા રકહમભાઈ આસામભાઇ પોપટપલરા 5 ૧૦૦૦૬
૧૦૯૦૭ ૦૪ પોપટપરા રોહીરા વાસોરભાઈ નાગજીભાઇ પોપટપલરા 4 ૧૦૦૪૩
૯૬૧૩ ૦૪ પોપટપરા ચૌહાણ કલપેશભાઈ વવનલભાઇ પોપટનગર 4 ૧૦૦૪૫
૧૦૨૨૪ ૦૪ પોપટપરા પરમાર લાખાભાઈ બબજલભાઇ પોપટનગર 8 ૧૦૦૧૮
૧૦૦૦૩ ૦૪ પોપટપરા દેવાણી ગલરલમલખભાઈ તખમકભાઇ રઘલનદં સોસાયટી 5 ૧૦૦૪૬
૧૦૦૦૪ ૦૪ પોપટપરા દેવાણી ગોમીબેન તખચકભાઇ રઘલનદં સોસાયટી 3 ૧૦૦૩૧
૯૯૪૬ ૦૪ પોપટપરા તલસણીયા ધીરૂભાઈ લાલજીભાઇ પોપટપલરા 6 ૧૦૦૪૪
૧૦૯૨૬ ૦૪ પોપટપરા લામકા રાજલભાઈ ભીમાભાઇ પોપટપલરા 6 ૧૦૦૫૭
૧૦૯૨૫ ૦૪ પોપટપરા લામકા મોનાભાઇ ભીમાભાઇ પોપટપલરા 5 ૧૦૦૪૨
૧૦૯૨૩ ૦૪ પોપટપરા લામકા કકશોરભાઈ ભીમાભાઇ પોપટપલરા 3 ૧૦૦૪૧
૯૨૮૪ ૦૪ પોપટપરા કમારા વસરામભાઈ સોમનાભાઇ પોપટપલરા 3 ૧૦૦૩૭
૧૦૦૨૫ ૦૪ પોપટપરા દોઠીયા ભરતભાઈ છગનભાઇ પોપટપલરા 5 ૧૦૦૩૬
૯૮૯૭ ૦૪ પોપટપરા ર્ાભી કલ ંવરબેન બગજીભાઇ પોપટપલરા 1 ૧૦૦૩૫
૯૮૯૯ ૦૪ પોપટપરા ર્ાભી કકશોરભાઈ છગજીભાઇ પોપટપલરા 4 ૧૦૦૩૪
૯૯૧૨ ૦૪ પોપટપરા ર્ાભી વવપલલભાઈ ગગજીભાઇ પોપટપલરા 3 ૧૦૦૩૩
૯૮૮૯ ૦૪ પોપટપરા ર્ાગંર ભાનલભાઈ સામતભાઇ પોપટપલરા 6 ૧૦૦૩૨
૯૮૯૦ ૦૪ પોપટપરા ર્ાગંર મા્લબેન સામતભાઇ પોપટપલરા 1 ૧૦૦૦૩
૧૦૬૧૬ ૦૪ પોપટપરા મલઘવા સજંયભાઈ કહન્દલભાઇ પોપટપલરા 7 ૯૯૬૩
૧૧૨૮૫ ૦૪ પોપટપરા સવસરીયા મગનભાઈ મનાવરભાઇ પોપટપલરા 2 ૧૦૦૧૬
૧૧૩૦૬ ૦૪ પોપટપરા સવાસરીયા જીતેન્રભાઈ મગનભાઇ પોપટપલરા 4 ૯૯૭૫
૧૧૩૦૫ ૦૪ પોપટપરા સવાસરીયા અરવવિંદભાઈ મગનભાઇ પોપટપલરા 4 ૯૯૭૪
૯૭૧૫ ૦૪ પોપટપરા જલદવાર્ીયા પોપતભાઈ નરસીંહભાઇ પોપટપલરા 3 ૯૯૭૩
૧૦૩૪૩ ૦૪ પોપટપરા બરદીપ કકરમભાઈ હસનભાઇ પોપટપલરા 4 ૯૯૭૨
૯૨૫૩ ૦૪ પોપટપરા ઓકેરીયા નાનજીભાઈ મેરૂભાઇ પોપટપલરા 6 ૯૯૭૧
૯૭૭૩ ૦૪ પોપટપરા જાપર્ા કોકભાઈ વીસાભાઇ પોપટનગર 4 ૯૯૭૦
૯૭૭૪ ૦૪ પોપટપરા જાપર્ા રાજલભાઈ ઘોઘાભાઇ પોપટનગર 5 ૯૯૬૯
૧૦૮૬૫ ૦૪ પોપટપરા રાઠોર્ સાજીતભાઈ સલીમચનં્ર પોપટનગર 4 ૯૯૬૮
૧૧૦૩૧ ૦૪ પોપટપરા વાઘેલા વીનલભાઈ નાથાભાઇ પોપટનગર 6 ૯૯૬૭
૯૨૭૬ ૦૪ પોપટપરા કલનતીયા વવજયાબેન બચલભાઇ પોપટનગર 4 ૯૯૬૬
૧૦૦૦૭ ૦૪ પોપટપરા દેવીપલજંક અરવવિંદભાઈ ચલકલભાઇ પોપટનગર 7 ૯૯૫૨
૯૮૮૪ ૦૪ પોપટપરા ર્વ નાજરભાઈ દાદાભાઇ પોપટનગર 4 ૯૯૬૪
૯૮૩૩ ૦૪ પોપટપરા ઝાલા આનદંબા મહને્રસીંહ પોપટપલરા 2 ૯૯૭૭
૧૧૩૧૪ ૦૪ પોપટપરા સાકોર્ે રાજલભાઈ વવનલભાઇ પોપટપલરા 5 ૯૯૬૧
૯૩૮૭ ૦૪ પોપટપરા કોળી ગણેશભાઈ કકશનભાઇ પોપટપલરા 3 ૯૯૬૦
૯૬૪૬ ૦૪ પોપટપરા ચૌહાણ મનોજભાઈ વસરામભાઇ પોપટપલરા 6 ૯૯૫૯
૯૮૫૯ ૦૪ પોપટપરા ટીકાણી જ્યતંીભાઈ લવજીભાઇ પોપટપલરા 6 ૯૯૫૮
૯૮૫૭ ૦૪ પોપટપરા ટીકાણી કલરજીભાઈ લવજીભાઇ પોપટપલરા 6 ૯૯૫૭
૧૦૫૧૦ ૦૪ પોપટપરા મકવાણા અશોકભાઈ પરષોતમભાઇ પોપટપલરા 7 ૯૯૫૬
૯૮૫૮ ૦૪ પોપટપરા ટીકાણી છગનભાઈ કલ ંવરભાઇ પોપટપલરા 4 ૯૯૫૫
૯૮૯૧ ૦૪ પોપટપરા ર્ાગંર રાજાભાઈ ટપલભાઇ પોપટનગર 6 ૯૯૫૪
૯૮૯૩ ૦૪ પોપટપરા ર્ાગંર હસં લભાઈ રાજાભાઇ પોપટનગર 5 ૯૯૯૦
૧૦૧૧૯ ૦૪ પોપટપરા પર્ાલીયા સનાભાઈ જીવાભાઇ પોપટનગર 2 ૯૯૬૫
૧૦૧૧૮ ૦૪ પોપટપરા પર્ાલીયા દેવરાજ સનાભાઇ પોપટનગર 5 ૧૦૦૦૨
૧૧૩૧૭ ૦૪ પોપટપરા સાઘલ રઘલભાઈ પરષોતમભાઇ પોપટનગર 6 ૧૦૦૦૧
૧૧૪૨૪ ૦૪ પોપટપરા સોરઠીયા વલલભભાઈ હરીભાઇ પોપટનગર 7 ૧૦૦૦૦
૯૯૨૫ ૦૪ પોપટપરા ત લણાગરીયા મહૂજીભાઈ નાથાભાઇ પોપટનગર 6 ૯૯૯૯
૯૯૦૪ ૦૪ પોપટપરા ર્ાભી કદનેશભાઈ ઠાકરસીંહ પોપટનગર 5 ૯૯૯૮
૧૧૦૪૪ ૦૪ પોપટપરા વાઢેર રાહદેવવસિંહ ઝા્લભા પોપટ પરા 4 ૯૯૯૭
૧૧૪૭૬ ૦૪ પોપટપરા સોલકી ધીરલ ભગા પોપટ પરા 4 ૯૯૯૬
૧૦૮૬૮ ૦૪ ગોદામ રાઠોર્ૌ ધારાભાઈ સોમાભાઈ પોપટપરા 6 ૯૩૯૬
૧૧૫૪૪ ૦૪ પોપટપરા સોલકી વીના ભગા પોપટ પરા 3 ૯૯૯૫
૧૧૫૦૮ ૦૪ પોપટપરા સોલકી મલના ભગા પોપટ પરા 3 ૯૯૯૪
૯૨૮૬ ૦૪ પોપટપરા કેયાણી બાબલ બાવા પોપટ પરા 5 ૯૯૯૩
૯૨૮૫ ૦૪ પોપટપરા કેયાર્ી બાવા જશ વત પોપટ પરા 2 ૯૯૭૮
૯૫૧૪ ૦૪ પોપટપરા ગોહલે સહદેવવસિંહ નટલભા પોપટ પરા 5 ૯૯૯૧
૧૦૩૦૯ ૦૪ પોપટપરા ફતેપલરા હસંા રધલ પોપટ પરાર 3 ૧૦૦૦૪
૯૪૦૭ ૦૪ પોપટપરા ખ્યાર યલનલસભાઇ હબીબભાઇ પોપટ પરા 5 ૯૯૮૯
૧૦૧૪૯ ૦૪ પોપટપરા પરમાર ઉમેશભાઈ ભીખલભાઈ પોપટ પરા 4 ૯૯૮૮
૯૮૮૧ ૦૪ પોપટપરા ર્ર્ીયા હમેાબેન પોલાભાઈ પોપટ પરા 3 ૯૯૮૭
૧૦૬૫૭ ૦૪ પોપટપરા મેર ભાનજીભાઈ બચલભાઈ પોપટ પરા 8 ૯૯૮૬
૧૦૬૫૮ ૦૪ પોપટપરા મેર રમેશભાઈ બચલભાઈ પોપટ પરા 5 ૯૯૮૫
૧૧૪૬૦ ૦૪ પોપટપરા સોલકંી જીતેન્રભાઈ નરસીભાઈ પોપટ પરા 6 ૯૯૮૪
૧૦૬૨૭ ૦૪ પોપટપરા મજેઠીયા કદનેશભાઇ વશવાભાઇ પોપટ પરા 5 ૯૯૮૩
૧૧૩૨૪ ૦૪ પોપટપરા સાભણી વવષ્ણલભાઈ આશમદાસ પોપટ પરા 5 ૯૯૮૨
૧૦૯૧૭ ૦૪ પોપટપરા ્લવા નાનકરામ કાલમભાઈ પોપટ પરા 4 ૧૦૦૨૪
૧૧૫૬૦ ૦૪ પોપટપરા સોવાણી રમેશભાઈ પોલાભાઈ પોપટ પરા 3 ૯૯૮૦
૯૯૧૧ ૦૪ પોપટપરા ર્ાભી રામસીંગભાઈ રાનજીભાઈ પોપટ પરા 4 ૯૯૮૧



૧૦૬૫૫ ૦૪ પોપટપરા મેર છગનભાઈ માલાભાઈ પોપટ પરા 3 ૧૦૦૩૮
૧૦૮૩૮ ૦૪ પોપટપરા રાઠોર્ બાબલભાઈ રોહનભાઈ પોપટ પરા 5 ૧૦૦૩૯
૧૧૩૮૨ ૦૪ પોપટપરા સીતાપરા વવજયભાઈ લવજીભાઈ પોપટ પરા 6 ૧૦૦૪૦
૧૦૪૮૨ ૦૪ પોપટપરા ભાવેશા ભલાભાઈ લાખાભાઇ પોપટપરા 4 ૧૦૦૪૭
૧૦૪૮૧ ૦૪ પોપટપરા ભાવેશા જ્યતંીભાઈ લાખાભાઈ પોપટપરા 6 ૧૦૦૪૮
૯૯૩૭ ૦૪ પોપટપરા તરાયા નલરમામદં મલસા પોપટપરા 5 ૧૦૦૪૯
૯૯૬૭ ૦૪ પોપટપરા દંતરોની જીવરાજ લખમણ પોપટનગર 7 ૧૦૦૫૦
૯૬૯૨ ૦૪ પોપટપરા જજવાર્ીયા કકશોરભાઈ કાળુભાઇ પોપટનગર 5 ૧૦૦૫૧
૯૯૪૨ ૦૪ પોપટપરા વત્રવેદી સલરેશભાઈ પ્રભાશકંર પોપટનગર 5 ૧૦૦૫૨
૯૧૬૪ ૦૪ પોપટપરા અતે્રસા મલકેશ વજલભાઇ પોપટનગર 5 ૧૦૦૫૫
૧૧૪૬૩ ૦૪ પોપટપરા સોલકંી તલરતભાઈ ભાણાભાઈ પોપટ પરા 7 ૧૦૦૧૨
૧૦૫૦૯ ૦૪ પોપટપરા મકવાણા અશોક રતના પોપટ પરા 4 ૧૦૦૧૩
૧૧૫૦૬ ૦૪ પોપટપરા સોલકંી મનલભાઈ ભગાભાઇ પોપટ પરા 6 ૧૦૦૧૪
૧૧૪૭૮ ૦૪ પોપટપરા સોલકંી ધીરલભાઈ ભગાભાઇ પોપટ પરા 4 ૧૦૦૧૫
૧૧૨૫૮ ૦૪ પોપટપરા સરેલા પ્રવવણભાઈ લાખાભાઇ પોપટ પરા 3 ૧૦૦૩૦
૯૪૬૪ ૦૪ પોપટપરા ગેલેરીયા મનીષભાઈ રામજી ભાઈ પોપટ પરા 5 ૧૦૦૧૭
૧૦૪૪૭ ૦૪ પોપટપરા ભાગોર્ીયા દીનેશભાઈ ગીરીશભાઈ પોપટ પરા 3 ૧૦૦૦૫
૯૨૩૨ ૦૪ પોપટપરા ઉકેર્ીયા રમેશભાઈ કટહાભાઇ પોપટપરા 5 ૧૦૦૧૯
૧૧૪૮૦ ૦૪ પોપટપરા સોલકંી નરેશભાઈ શભંલભાઇ પોપટપરા 4 ૧૦૦૨૦
૯૮૦૦ ૦૪ પોપટપરા ઝાલા રાજેન્રવસિંહ જસલભા પોપટ પરા 4 ૧૦૦૨૧
૧૦૦૨૧ ૦૪ ગોદામ દેગામા નવઘણભાઈ રણછોર્ભાઈ પોપટપરા 2 ૯૩૯૯
૧૧૨૯૨ ૦૪ ગોદામ સવાસકર્યા રામાભાઈ લાખાભાઈ પોપટપરા 2 ૯૪૦૦
૧૦૦૯૬ ૦૪ ગોદામ પટેલ રફીકભાઈ અજીભાઈ પોપટપરા 7 ૯૪૦૧
૧૧૦૮૯ ૦૪ ગોદામ શેખ અબ્બાસભાઈ રામલભાઈ પોપટપરા 8 ૯૩૯૮
૯૩૬૦ ૦૪ ગોદામ કાદરી ઇકબાલવમયા હલસેનવમયા પોપટપરા 6 ૯૩૯૭
૧૧૩૩૭ ૦૪ પોપટપરા સારલા વવજય ઊકા પોપટ પરા 4 ૧૦૦૨૬
૧૧૫૫૮ ૦૪ પોપટપરા સોવૉકી જમના કરસન પોપટ પરા 1 ૧૦૦૨૭
૯૫૭૬ ૦૪ પોપટપરા ચાવર્ા ઔશ્મન સમાર પોપટ પરા 6 ૧૦૦૨૯
૯૯૦૫ ૦૪ પોપટપરા ર્ાભી દીનેશ શીવા પોપટ પરા 4 ૧૦૦૫૬
૯૪૦૮ ૦૪ પોપટપરા ખ્યાર હબીબભાઇ ઇશાભાઇ પોપટ પરા 2 ૯૯૨૮
૯૪૦૬ ૦૪ પોપટપરા ખીયાર હનીફભાઇ હબીબભાઇ પોપટ પરા 3 ૯૮૬૯
૯૫૯૪ ૦૪ પોપટપરા ચોણા જગદીશભાઈ કાળુભાઈ પોપટ પરા 4 ૯૮૭૨
૧૧૦૮૬ ૦૪ પોપટપરા શેખ અજીતભાઈ અબ્બાસભાઈ પોપટ પરા 5 ૯૮૭૩
૯૮૦૧ ૦૪ પોપટપરા ઝાલાવાર્ીયા જગદીશભાઈ પ્રતાપભાઈ પોપટ પરા 4 ૯૮૭૪
૯૮૦૨ ૦૪ પોપટપરા જાલાવાર્ી રાજલભાઈ રયલભાઈ પોપટ પરા 5 ૯૮૭૫
૯૨૫૧ ૦૪ પોપટપરા ઊચાણા જયેશભાઈ કેશલભાઈ પોપટ પરા 4 ૯૮૭૬
૯૨૫૦ ૦૪ પોપટપરા ઊચાણા કેશલભાઈ મનનભાઈ પોપટ પરા 4 ૯૮૭૭
૯૮૮૮ ૦૪ પોપટપરા ર્ાગંર નકાભાઈ ટપભૂાઇ પોપટપરા 2 ૯૮૭૮
૧૧૩૩૨ ૦૪ પોપટપરા સારદીયા ગોરધનભાઈ રવજીભાઈ પોપટપરા 6 ૯૮૭૯
૧૦૧૪૧ ૦૪ પોપટપરા પરમાર અરવવિંદભાઈ બાબલભાઇ પોપટપરા 6 ૯૮૮૦
૧૦૫૮૧ ૦૪ પોપટપરા મકવાણા રવસકભાઈ વેલજીભાઈ પોપટપરા 5 ૯૮૯૬
૧૦૯૬૭ ૦૪ પોપટપરા વઢલકીયા બગભાભાઈ છગનભાઇ પોપટપરા 6 ૯૮૮૨
૯૬૧૬ ૦૪ પોપટપરા ચૌહાણ કકરીટભાઈ રણછોર્ભાઈ પોપટપરા 2 ૯૮૬૮
૧૦૨૫૨ ૦૪ પોપટપરા પરસલના જગલભાઈ મોહનભાઈ પોપટપરા 4 ૯૮૮૪
૧૦૬૮૦ ૦૪ પોપટપરા મલાણ મલકેશભાઈ હરગોવીદભાઈ પોપટપરા 6 ૯૮૮૫
૧૦૮૭૬ ૦૪ પોપટપરા રાતર્ીયા વવરમભાઈ ઘોઘાભાઇ પોપટપરા 7 ૯૮૮૬
૯૯૧૮ ૦૪ પોપટપરા ઠેબા હલીમાબેન મહમદભાઈ પોપટપરા 5 ૯૮૮૭
૧૧૨૨૬ ૦૪ પોપટપરા સમા રજાકભાઈ હબીબભાઇ પોપટપરા 4 ૯૮૮૮
૯૮૭૪ ૦૪ પોપટપરા ઠાકર મનસલખભાઈ પે્રમશકંરભાઇ પોપટપરા 4 ૯૮૮૯
૧૦૦૧૮ ૦૪ પોપટપરા દાબસર સલરેશભાઈ માનવસિંગભાઈ પોપટપરા 4 ૯૮૯૦
૯૩૦૬ ૦૪ પોપટપરા કલરેશી ગફારભાઈ વલીભાઈ પોપટપરા 2 ૯૮૬૦
૧૦૧૧૦ ૦૪ પોપટપરા પઠાણ રફીકભાઈ ભાગ્યરથભાઈ પોપટપરા 2 ૯૮૯૨
૧૧૦૯૯ ૦૪ પોપટપરા શેખ આનલલભાઈ સલીમ્ભાઈ પોપટપરા 6 ૯૮૮૧
૯૩૯૮ ૦૪ પોપટપરા ખલટ જમનાબેન છગનભાઈ પોપટપરા 6 ૯૮૯૪
૧૦૭૯૭ ૦૪ પોપટપરા રાજપાલ શ્રલમભાઈ ચેલારામ પોપટપરા 4 ૯૮૯૫
૧૦૭૬૧ ૦૪ પોપટપરા મોબલયા કહરાભાઈ જેઠાભાઇ પોપટપરા 3 ૯૮૮૩
૯૪૭૪ ૦૪ પોપટપરા ગોર્લંીયા જયેશભાઈ નટલભાઇ પોપટપરા 4 ૯૮૫૮
૯૬૬૧ ૦૪ પોપટપરા ચૌહાણ રમેશભાઈ લાલજીભાઇ પોપટપરા 7 ૯૮૫૪
૧૧૦૪૬ ૦૪ પોપટપરા વાઢાળા આંબાભાઈ બચ્ચલભાઇ પોપટપરા 5 ૯૮૫૧
૧૦૫૯૮ ૦૪ પોપટપરા મકવાણા સલીમભાઈ નલરમહમદ પોપટ પરા 5 ૯૮૫૦
૯૭૧૧ ૦૪ પોપટપરા જેઠા રહીમભાઈ ઊભરામભાઈ પોપટ પરા 4 ૯૮૪૯
૧૦૬૭૫ ૦૪ પોપટપરા મલલલા હવાબેન ઉમરભાઈ પોપટ પરા 7 ૯૮૫૨
૯૬૫૨ ૦૪ પોપટપરા ચૌહાણ મહશેભાઈ હરીસીંગભાઈ પોપટ પરા 5 ૯૮૫૩
૯૬૦૨ ૦૪ પોપટપરા ચોહાણ વસતંબેન હરીભાઈ પોપટ પરા 6 ૯૮૫૫
૧૧૩૮૩ ૦૪ પોપટપરા સીતાપરા વીનલભાઈ આબાભાઈ પોપટ પરા 4 ૯૮૫૬
૯૨૭૧ ૦૪ પોપટપરા કટીલા સલીમભાઈ સીહભાઈ પોપટ પરા 4 ૯૮૬૭
૧૦૭૪૪ ૦૪ પોપટપરા મીયાણા ઉમાર ઈબ્રાહીમ પોપટ પરા 5 ૯૮૫૯
૧૧૦૬૯ ૦૪ પોપટપરા વાવેશા દેવજી બાબલ પોપટ પરા 6 ૯૮૪૮
૧૦૬૨૯ ૦૪ પોપટપરા મજંલલાણા સલનીલ ઊધમદાસ પોપટ પરા 4 ૯૮૬૧
૧૦૨૧૫ ૦૪ પોપટપરા પરમાર રાકેશ નાનજી પોપટ પરા 3 ૯૮૬૨
૧૦૪૩૭ ૦૪ પોપટપરા ભફોર્ીયા ભલપતભાઈ ભનલભાઇ પોપટપરા 4 ૯૮૬૩
૧૦૯૯૪ ૦૪ પોપટપરા વાઘરોર્ીયા કદનેશભાઈ બધલભાઇ પોપટપરા 5 ૯૮૬૪
૧૧૫૪૮ ૦૪ પોપટપરા સોંલકી સજંયભાઈ શામજીભાઇ પોપટપરા 3 ૯૮૬૫
૯૨૪૮ ૦૪ પોપટપરા ઉપાધ્યાય મહશેભાઈ શીવલાલ પોપટપરા 4 ૯૮૬૬
૧૦૭૧૧ ૦૪ પોપટપરા માકર્ીયા રૂશ્મણીબેન કેવલભાઇ પોપટપરા 1 ૯૮૯૩
૧૦૬૨૦ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર મજેકઠ.યા બળદેવભાઈ રાણાભાઈ પોપટપરા 5 ૯૨૮૬
૯૯૪૦ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર વત્રવેદી રમેશભાઈ પ્રવવણભાઈ પોપટપરા 5 ૯૨૮૩
૧૧૩૭૪ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર સીતાપરા વપતાબંરભાઈ જયરામભાઈ પોપટપરા 2 ૯૨૮૭
૧૧૩૮૦ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર સીતાપરા રાયધનભાઈ વપતાબંરભાઈ પોપટપરા 6 ૯૨૭૮
૧૧૩૮૮ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર સીતાપરા હસમલખભાઈ નટલભાઈ કૃષ્ણનગર 5 ૯૨૭૭
૧૦૭૯૫ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર રાજપતૂ નરેન્રભાઈ અમરતભાઈ પોપટપરા 4 ૯૨૭૬
૧૦૭૯૧ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર રાજપતૂ કેસરબેન અમરતલાલ પોપટપરા 1 ૯૨૮૦
૧૦૫૮૭ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર મકવાણા વખતવસિંહ દેવીવસિંહ પોપટપરા 4 ૯૨૭૪
૧૦૫૬૬ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર મકવાણા મજંલાબા દૈવવવસિંહ પોપટપરા 1 ૯૨૭૫
૧૦૫૨૦ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર મકવાણા કકશોરવસિંહ અમરવસિંહ પોપટપરા 1 ૯૨૮૪
૧૧૨૦૧ ૦૪ પોપટપરા સેતા રફીકભાઈ વલીભાઈ પોપટપરા 6 ૯૯૩૩
૯૩૯૩ ૦૪ પોપટપરા કૌવશક ધીરાહલભાઈ ચોથીશી પોપટપરા 2 ૯૯૩૪



૯૩૯૨ ૦૪ પોપટપરા કોવશક સજંયભાઈ ધીરાહભાઈ પોપટપરા 4 ૯૯૩૫
૯૩૯૧ ૦૪ પોપટપરા કોવશક મનોજભાઈ ધીરાહલભાઈ પોપટપરા 4 ૯૯૫૧
૯૨૫૫ ૦૪ પોપટપરા કલકાવા પાવડતીબેન હકાભાઈ પોપટપરા 3 ૯૯૩૭
૯૨૫૪ ૦૪ પોપટપરા કલકાવા જગદીશભાઈ હકાભાઇ પોપટપરા 4 ૯૯૨૪
૧૧૨૧૭ ૦૪ પોપટપરા સલમરા કકરમભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ પોપટપરા 4 ૯૯૩૯
૧૧૨૧૬ ૦૪ પોપટપરા સલમરા અમીનાબેન ઇમરાનભાઈ પોપટપરા 1 ૯૯૪૦
૧૦૩૭૨ ૦૪ પોપટપરા બળરાય કકરમભાઈ બાબલભાઈ પોપટપરા 4 ૯૯૪૧
૯૩૬૪ ૦૪ પોપટપરા કાવનયા કાળુભાઈ વચલભાઈ પોપટપરા 4 ૯૯૪૨
૧૦૦૨૦ ૦૪ પોપટપરા દાળધા કસરાજ દેવશી પોપટપરા 6 ૯૯૪૩
૧૦૫૩૪ ૦૪ પોપટપરા મકવાણા જાલા ધાધા પોપટપરા 5 ૯૯૪૪
૯૭૨૨ ૦૪ પોપટપરા જયવેરીયા કકશોર જીવરાજ પોપટપરા 4 ૯૯૪૫
૯૭૮૮ ૦૪ પોપટપરા જાબસરા ગણેશ શ્યાનજી પોપટપરા 4 ૯૯૪૬
૯૩૨૮ ૦૪ પોપટપરા કલરશી સરીફા દીલાવર પોપટપરા 1 ૯૯૪૭
૯૩૧૮ ૦૪ પોપટપરા કલરશી મેધાભાઈ દીલાવર પોપટપરા 4 ૯૯૪૮
૯૨૯૯ ૦૪ પોપટપરા કલરેશી અકબરભાઈ મયલદીનભાઇ પોપટપરા 4 ૯૯૧૧
૯૪૫૪ ૦૪ પોપટપરા ગમારા છના સાધાવળા પોપટપરા 7 ૯૯૩૬
૧૦૭૩૬ ૦૪ પોપટપરા વમયાત્રા ચદંલભાઈ મોહનભાઈ પોપટપરા 7 ૯૮૯૯
૯૫૦૭ ૦૪ પોપટપરા ગોહલે ભીયલભા અનલરશી પોપટપરા 6 ૯૯૦૦
૯૭૪૨ ૦૪ પોપટપરા જાર્ેજા કલવરવસિંહ નલરલભા પોપટ પરા 4 ૯૯૦૧
૯૪૮૧ ૦૪ પોપટપરા ગોતા પકંજભાઈ વાસલભાઈ પોપટ પરા 4 ૯૯૦૨
૯૩૩૩ ૦૪ પોપટપરા કલરેશી હમીરભાઈ કરીમભાઈ પોપટ પરા 5 ૯૯૦૩
૯૫૯૭ ૦૪ પોપટપરા ચોહાણ અસરફભાઈ હલસેનભાઈ પોપટ પરા 5 ૯૯૦૪
૯૮૭૮ ૦૪ પોપટપરા ઠાકોર સલરેશભાઈ સલનવાતભાઈ પોપટ પરા 7 ૯૯૦૫
૧૦૭૯૨ ૦૪ પોપટપરા રાજપતૂ ચરનભાઈ રામપ્લાદભાઇ પોપટ પરા 6 ૯૯૦૬
૧૦૩૫૦ ૦૪ પોપટપરા બેલીમ અખ્તરભાઈ અબ્દલલભાઈ પોપટ પરા 5 ૯૯૦૭
૯૮૭૬ ૦૪ પોપટપરા ઠાકર રાજલભાઈ રતીલાલભાઈ પોપટ પરા 6 ૯૯૦૮
૯૮૭૫ ૦૪ પોપટપરા ઠાકર મહશેભાઈ રતીલાલભાઈ પોપટ પરા 5 ૯૯૨૩
૧૦૪૫૧ ૦૪ પોપટપરા ભાટીયા હરજીજનવસગ મહને્ર પોપટ પરા 3 ૯૯૧૦
૧૦૭૧૦ ૦૪ પોપટપરા માકર્ીયા ઇન્રકલમાર દીલીપભાઇ પોપટપરા 6 ૯૮૯૭
૯૮૫૩ ૦૪ પોપટપરા ઞાલા રણજીતભાઈ તેજલભા પોપટપરા 6 ૯૯૧૨
૯૮૫૨ ૦૪ પોપટપરા ઞાલા દેવેન્રભાઈ તેજલભા પોપટપરા 3 ૯૯૧૩
૧૧૨૮૭ ૦૪ પોપટપરા સવાણી મહને્રભાઈ વલલભભાઇ પોપટપરા 2 ૯૯૧૪
૯૪૮૯ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ગોસ્વામી દલધીબેન ગગંાપરીખ પોપટપરા 1 ૯૨૭૯
૧૦૬૨૧ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર મજેકઠયા રાજેશભાઈ રાણાભાઈ પોપટપરા 5 ૯૨૮૨
૧૦૫૨૩ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર મકવાણા ગભંીરવસિંહ અમરવસિંહ પોપટપરા 1 ૯૨૮૫
૧૦૯૧૪ ૦૪ પોપટપરા ્લણાગકરયા સજંયભાઈ કરમશીભાઈ પોપટપરા 4 ૯૯૧૮
૧૦૨૯૨ ૦૪ પોપટપરા પોરકર્યા નરેનભાઈ લાલજીભાઈ પોપટપરા 4 ૯૯૧૯
૯૪૧૬ ૦૪ પોપટપરા ખલરેશી વસતંભાઈ સમરભાઈ પોપટપરા 5 ૯૯૨૦
૯૨૦૬ ૦૪ પોપટપરા આચાયડ રમાબેન વવનલભાઈ પોપટપરા 1 ૯૯૨૧
૯૨૦૫ ૦૪ પોપટપરા આચાયડ ભીખાભાઈ વવનલભાઈ પોપટપરા 2 ૯૯૨૨
૯૨૦૪ ૦૪ પોપટપરા આચાયડ નરલધાબેન શકંરભાઈ પોપટપરા 1 ૯૯૫૩
૯૭૨૪ ૦૪ પોપટપરા જરવકરયા ધનીબેન જીવણભાઈ પોપટપરા 1 ૧૦૧૬૩
૧૦૯૯૭ ૦૪ પોપટપરા વાઘેલા અલપેશભાઈ જસલભાઈ પોપટપરા 7 ૧૦૧૪૧
૧૦૮૯૬ ૦૪ પોપટપરા રાવકરર્ા અહમેદભાઈ ઉસ્માનભાઈ પોપટપરા 4 ૧૦૧૪૨
૯૩૦૭ ૦૪ પોપટપરા કલરેશી જમાલભઈ વલલીભાઈ પોપટપરા 6 ૧૦૧૪૩
૯૯૦૦ ૦૪ પોપટપરા ર્ાભી ગગંાબેન બચલભાઈ પોપટ પરા 1 ૧૦૧૫૩
૧૦૭૩૯ ૦૪ પોપટપરા વમવશર શકંરભાઈ અજલ ુઁનભાઈ પોપટ પરા 4 ૧૦૧૩૮
૧૦૬૦૦ ૦૪ પોપટપરા મકવાણા સામજીભાઈ સવાભાઇ પોપટ પરા 2 ૧૦૧૪૭
૧૦૯૫૭ ૦૪ પોપટપરા વજેઠીયા બચલ અજલ પોપટપરા 4 ૧૦૧૪૮
૧૦૯૫૮ ૦૪ પોપટપરા વજેઠીયા વેલા અજી પોપટપરા 4 ૧૦૧૪૯
૯૯૫૧ ૦૪ પોપટપરા ટારીયા કાનાભાઈ હીરાભાઈ પોપટપરા 4 ૧૦૧૫૧
૯૨૩૦ ૦૪ પોપટપરા ઉકેર્ીયા મનસલખભાઈ વાઘજીભાઈ પોપટ પરા 4 ૧૦૧૩૦
૧૦૭૭૦ ૦૪ પોપટપરા રઘતાણી દયાલચદં મલલચદં પોપટ પરા 5 ૧૦૧૨૮
૯૩૫૭ ૦૪ પોપટપરા કાણીયા નજમાબેન વસીરભાઈ પોપટ પરા 4 ૧૦૧૪૬
૧૦૦૬૮ ૦૪ પોપટપરા નવલાણી મલકેશભાઈ છગનભાઈ પોપટપરા 4 ૧૦૧૨૪
૧૧૪૬૪ ૦૪ પોપટપરા સોલકંી ત લલસીભાઈ અમરાભાઈ પોપટપરા 2 ૧૦૧૨૫
૧૦૦૧૯ ૦૪ પોપટપરા દાભી જ્યતંીભાઈ ભાવનાબેન પોપટ પરા 3 ૧૦૧૨૬
૧૧૨૭૨ ૦૪ પોપટપરા સરવીયા વાલજીભાઈ ભીખાભાઈ પોપટ પરા 5 ૧૦૧૨૭
૧૧૨૭૦ ૦૪ પોપટપરા સરવીયા ભરતભાઈ વાલજીભાઈ પોપટ પરા 5 ૧૦૧૩૭
૧૧૨૭૧ ૦૪ પોપટપરા સરવીયા મનસલખભાઈ વાલજીભાઈ પોપટ પરા 6 ૧૦૧૨૯
૧૦૨૩૪ ૦૪ પોપટપરા પરમાર શૈલેશભાઈ રવજીભાઈ પોપટ પરા 4 ૧૦૧૨૨
૧૧૫૨૮ ૦૪ પોપટપરા સોલકંી રાજલભાઈ ધમડશીભાઈ પોપટપરા 6 ૧૦૧૩૧
૧૦૦૧૫ ૦૪ પોપટપરા દહગેામા મનસલખભાઈ અમરીશભાઈ પોપટપરા 6 ૧૦૧૩૨
૧૧૫૩૪ ૦૪ પોપટપરા સોલકંી વજીબેન હીરાભાઈ પોપટપરા 8 ૧૦૧૩૩
૧૦૩૩૪ ૦૪ પોપટપરા બેનર શ્યામલજી હરીનારાયણ પોપટપરા 3 ૧૦૧૩૪
૯૨૮૨ ૦૪ પોપટપરા કમેજાતીયા વવિમભાઈ કલલજીભાઇ પોપટપરા 8 ૧૦૧૩૫
૧૧૫૩૩ ૦૪ પોપટપરા સોલકંી લીંબાભાઈ નાગ્જીભાઇ પોપટપરા 6 ૧૦૧૩૬
૧૦૪૩૨ ૦૪ પોપટપરા ભટ્ટી હવાબેન બોદલભાઇ પોપટ પરા 5 ૧૦૧૨૩
૯૫૧૧ ૦૪ પોપટપરા ગોહલે લાલજીભાઈ શામજીભાઈ પોપટ પરા 8 ૧૦૧૮૪
૧૦૦૬૯ ૦૪ પોપટપરા નાઈ નલરમોહમંદ અલલારખાભાઈ પોપટ પરા 4 ૧૦૧૮૩
૧૧૫૬૫ ૦૪ પોપટપરા દેત્રોજા જીવરાજભાઇ લખમણભાઈ પોપટ પરા 7 ૧૦૧૭૦
૧૦૫૫૭ ૦૪ પોપટપરા મકવાણા બાબલભાઈ સામજીભાઇ પોપટ પરા 7 ૧૦૧૭૮
૯૪૪૬ ૦૪ પોપટપરા ગલણેજા જેબલનબેન ઓસમણભાઈ પોપટ પરા 1 ૧૦૧૭૧
૯૪૪૭ ૦૪ પોપટપરા ગલણેજા રફીકભાઈ ઓસમણભાઈ પોપટ પરા 4 ૧૦૧૭૨
૯૪૪૯ ૦૪ પોપટપરા જલણેજા ફરીદાબેન હનીફભાઈ પોપટપરા 4 ૧૦૧૭૩
૯૪૪૮ ૦૪ પોપટપરા ગલણેજા રહીમભાઈ ઓસમનભઈ પોપટપરા 3 ૧૦૧૭૪
૯૪૪૫ ૦૪ પોપટપરા જલણેજા હારૂનભાઇ ઓસમાણભાઇ પોપટપરા 3 ૧૦૧૭૫
૧૧૪૫૪ ૦૪ પોપટપરા સોલકંી ચદલ ંભાઈ સલખાભાઈ પોપટપરા 6 ૧૦૧૭૭
૧૦૬૫૦ ૦૪ પોપટપરા મેમાણ ફરીદાબેન જીકરભાઈ પોપટપરા 1 ૧૦૧૭૯
૧૦૬૫૧ ૦૪ પોપટપરા મેમાણ સાકદકભાઈ કાકદરભાઈ પોપટપરા 3 ૧૦૧૮૦
૧૦૬૭૭ ૦૪ પોપટપરા મલલાર્ીયા જેરામભાઈ સોમાભાઈ પોપટપરા 2 ૧૦૧૮૧
૯૪૦૪ ૦૪ પોપટપરા ખબા સલીમભાઈ હફીદા બેન પોપટપરા 3 ૧૦૧૮૨
૯૫૪૯ ૦૪ પોપટપરા સધંી ઇસ્માનભાઈ મલસાભાઇ પોપટપરા 3 ૧૦૧૭૬
૯૯૧૯ ૦૪ પોપટપરા ઢેબા સબીરભાઈ ઇસ્માઇલભાઇ પોપટપરા 3 ૧૦૧૫૫
૯૯૦૧ ૦૪ પોપટપરા ર્ાભી ગોવવિંદભાઈ નરશીભાઇ પોપટપરા 5 ૧૦૧૫૬
૯૯૦૬ ૦૪ પોપટપરા ર્ાભી નાનજીભાઈ ભીમાભાઇ પોપટપરા 4 ૧૦૧૫૭
૯૨૫૯ ૦૪ પોપટપરા કજરીયા જેરામભાઈ ટપલભાઇ પોપટપરા 5 ૧૦૧૫૮



૧૦૦૧૪ ૦૪ પોપટપરા દેસમલખ વસતંભાઈ અમતૃભાઇ રઘલનદંન સો. 2 ૧૦૧૬૨
૧૦૦૧૩ ૦૪ પોપટપરા દેસમલખ બલીરામ વસતંભાઇ રઘલનદંન સો. 4 ૧૦૧૫૯
૧૦૦૧૨ ૦૪ પોપટપરા દેસમલખ આણદંભાઈ વસતંભાઇ રઘલનદંન સો. 4 ૧૦૧૮૫
૯૪૫૫ ૦૪ પોપટપરા ગમારા નવદણભાઈ ઘોઘાભાઇ પોપટપરા 4 ૧૦૧૬૯
૯૨૪૫ ૦૪ પોપટપરા કલનવતયા શીવાભાઈ પોપટભાઇ પોપટપરા 8 ૧૦૧૬૧
૯૨૭૭ ૦૪ પોપટપરા કલનતીયા પોપટભાઈ મેરૂભાઇ પોપટપરા 1 ૧૦૧૫૪
૯૪૯૧ ૦૪ પોપટપરા ગોસ્વામી મનોજભાઈ રેવતીભાઇ પોપટપરા 4 ૧૦૧૬૭
૯૬૯૪ ૦૪ પોપટપરા જજંવાર્ીયા દેવજીભાઇ સવજીભાઇ પોપટપરા 9 ૧૦૧૬૮
૯૩૦૩ ૦૪ પોપટપરા કલરેશી અલારખા વબલભાઇ પોપટપરા 3 ૧૦૧૬૬
૯૩૨૬ ૦૪ પોપટપરા કલરેશી રહીમભાઈ વબલભાઇ પોપટપરા 6 ૧૦૧૬૪
૯૩૦૯ ૦૪ પોપટપરા કલરેશી પપલફભાઈ વબલભાઇ પોપટપરા 4 ૧૦૧૪૦
૧૦૨૪૩ ૦૪ પોપટપરા પરમાર હરેશભાઈ બીજલભાઇ પોપટપરા 5 ૧૦૦૭૨
૯૯૦૨ ૦૪ પોપટપરા ર્ાભી જસલબેન વીનલભાઇ પોપટપરા 5 ૧૦૦૭૫
૧૦૨૨૧ ૦૪ પોપટપરા પરમાર રામજીભાઈ રવજીભાઈ પોપટ પરા 6 ૧૦૦૭૬
૧૦૪૨૬ ૦૪ પોપટપરા ભટ્ટી રફીક બોહલ પોપટ પરા 4 ૧૦૦૭૭
૧૧૩૭૨ ૦૪ પોપટપરા સીતાપરા દીલીપ નશલ પોપટ પરા 4 ૧૦૧૦૧
૧૧૩૯૩ ૦૪ પોપટપરા સીધ વ લખલ ખેગાર પોપટ પરા 5 ૧૦૦૭૮
૯૩૬૫ ૦૪ પોપટપરા કાનોજીયા જમન મનશીલાપ પોપટ પરા 4 ૯૯૯૨
૧૦૫૬૩ ૦૪ પોપટપરા મકવાણા મલકેશ છગન પોપટ પરા 5 ૧૦૦૭૯
૧૦૫૮૪ ૦૪ પોપટપરા મકવાણા લક્ષમણ છગન પોપટ પરા 5 ૧૦૦૮૯
૧૦૫૦૮ ૦૪ પોપટપરા મકવાણૈ રમેશ છગન પોપટ પરા 5 ૧૦૦૮૧
૧૦૫૪૨ ૦૪ પોપટપરા મકવાણા દીલીપભાઈ સામજીભાઇ પોપટ પરા 6 ૧૦૦૭૪
૧૧૨૭૩ ૦૪ પોપટપરા સરવીયા વવનોદભાઈ વાલજીભાઈ પોપટ પરા 7 ૧૦૦૮૩
૧૦૮૦૪ ૦૪ પોપટપરા રાઠોર્ અકબરભાઈ ગલલાબભાઈ પોપટ પરા 4 ૧૦૦૮૪
૧૧૨૦૮ ૦૪ પોપટપરા સલધંવા વવરમભાઈ વવભાભાઈ પોપટ પરા 1 ૧૦૦૮૫
૧૧૦૦૨ ૦૪ પોપટપરા વાઘેલા ખોડલભાઈ ચદંલભા પોપટ પરા 5 ૧૦૦૮૬
૯૯૯૮ ૦૪ પોપટપરા દવે ગલણવતંરાય લીલાધર પોપટ પરા 2 ૧૦૦૮૭
૯૯૯૯ ૦૪ પોપટપરા દવે જીગ્નેશભાઈ ગલણવતંરાય પોપટ પરા 3 ૧૦૦૮૮
૯૨૩૩ ૦૪ પોપટપરા ઉકેર્ીયા વાઘજીભાઈ બચલભાઈ પોપટ પરા 4 ૧૦૦૬૬
૧૧૪૩૦ ૦૪ પોપટપરા સોલકંી અલીભાઈ આસમભાઈ પોપટ પરા 6 ૧૦૦૬૪
૧૧૪૨૮ ૦૪ પોપટપરા સોલકંી અમીનાબેન હાસમભાઈ પોપટ પરા 1 ૧૦૦૮૦
૯૮૩૪ ૦૪ પોપટપરા ઝાલા ગલલાબબેન કદબલપભાઈ પોપટ પરા 1 ૧૦૦૬૦
૯૮૪૧ ૦૪ પોપટપરા ઝાલા મજંલલાબેન ઉદે સીંગ પોપટ પરા 1 ૧૦૦૬૧
૧૦૬૭૯ ૦૪ પોપટપરા મલલાર્ીયા સગં્રામભાઈ જૈરામભાઈ પોપટપરા 3 ૧૦૦૬૨
૧૧૩૮૪ ૦૪ પોપટપરા સીતાપરા શકંરભાઈ કરમશીભાઈ પોપટપરા 4 ૧૦૦૬૩
૧૧૩૭૬ ૦૪ પોપટપરા સીતાપરા મલકેશભાઈ શકંરભાઈ પોપટપરા 3 ૧૦૦૭૩
૧૧૪૦૪ ૦૪ પોપટપરા સી્લ રામજીભાઈ કાળુભાઈ પોપટપરા 2 ૧૦૦૬૫
૧૧૪૦૫ ૦૪ પોપટપરા સી્લ શ્યામલાલ રામજીભાઈ પોપટપરા 4 ૧૦૦૫૮
૧૧૪૦૩ ૦૪ પોપટપરા સી્લ કદનેશભાઈ રામજીભાઈ પોપટપરા 3 ૧૦૦૬૭
૧૦૦૪૯ ૦૪ પોપટપરા ધારેજા શાતંાબેન જેઠાભાઈ પોપટપરા 1 ૧૦૦૬૮
૧૦૦૪૮ ૦૪ પોપટપરા ધારેજા મહશેભાઈ જેઠાભાઈ પોપટપરા 3 ૧૦૦૬૯
૧૦૬૯૬ ૦૪ પોપટપરા માનસલરીયા નાથાભાઈ ટપલભાઈ પોપટપરા 6 ૧૦૦૭૦
૧૦૪૪૧ ૦૪ પોપટપરા ભરવાર્ રાણાભાઈ કર્વાભાઇ રઘલનદંન સો. 6 ૧૦૦૯૧
૯૫૧૯ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી ગોહીલ રામભાઈ કર્વાભાઇ રઘલનદંન સો. 5 ૧૧૦૮૧
૯૭૫૦ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી જાર્ેજા સજલભા પોપટભા રઘલનદંન સો. 4 ૧૧૦૮૨
૯૧૬૦ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી અર્વાણી વાસલદેવભાઈ વીરમભાઇ રઘલનદંન સો. 4 ૧૧૦૮૩
૧૦૧૪૭ ૦૪ પોપટપરા પરમાર અશોકભાઈ ગીલર્રભાઇ પોપટપરા 4 ૧૦૦૫૯
૧૦૧૯૩ ૦૪ પોપટપરા પરમાર ભરતભાઈ ગીલર્રભાઇ પોપટપરા 6 ૧૦૧૦૭
૧૦૯૯૫ ૦૪ પોપટપરા વાઘેલા અજીતભાઈ નાથાભાઇ પોપટપરા 5 ૧૦૧૦૮
૧૧૦૩૮ ૦૪ પોપટપરા વાઘેલા હરેશભાઈ નાથાભાઇ પોપટપરા 4 ૧૦૧૦૯
૯૯૫૨ ૦૪ પોપટપરા તીતપીતીયા મહશેભાઈ ગલલાબભાઇ પોપટપરા 6 ૧૦૧૦૬
૧૦૫૧૪ ૦૪ પોપટપરા મકવાણા કલરજીભાઈ લદારાભાઇ પોપટપરા 8 ૧૦૧૧૫
૯૪૯૪ ૦૪ પોપટપરા ગોસ્વામી હરદેવભાઈ કાશીભાઇ પોપટપરા 8 ૧૦૦૯૨
૯૪૮૮ ૦૪ પોપટપરા ગોસ્વામી અલપેશભાઈ બળદેવભાઇ પોપટપરા 6 ૧૦૦૯૩
૧૧૦૪૩ ૦૪ પોપટપરા વાજી હરીભાઈ ભગાભાઇ પોપટપરા 2 ૧૦૧૦૨
૧૧૩૦૨ ૦૪ પોપટપરા સવાસર્ીયા લાલજીભાઈ લાખાભાઇ પોપટપરા 5 ૧૦૧૦૩

૧૧૪૩૯ ૦૪
સતંોષીનગર (રેલવે 

ગોર્ાઉન પાસે) સોલકી કનક કરમસા સતંોષીનગર 2 ૧૧૫૨૪

૯૯૬૫ ૦૪
સતંોષીનગર (રેલવે 

ગોર્ાઉન પાસે) દેત્રલજયા દેવા કરસન રેલવે સ્ટેશન પાસે 2 ૧૧૫૨૩

૧૦૯૦૬ ૦૪
સતંોષીનગર (રેલવે 

ગોર્ાઉન પાસે) રોવળ કેશાબેન સતંોષીનગર 2 ૧૧૫૨૨

૯૯૬૪ ૦૪

પોપટપરા  
(સતંોષીનગર રેલવે 

ગોર્ાઉન પાસે) દેગોજા મીનાબેન શીવાભાઈ કૃષ્ણ નગર 5 ૧૦૧૮૬
૧૧૨૦૬ ૦૪ પોપટપરા સદાવણી મહમદં આમદ પોપર પરા 6 ૧૦૦૮૨
૯૨૫૬ ૦૪ પોપટપરા કલચર્ીયા હસમલખ તરબત પોપર પરા 3 ૧૦૧૧૦
૧૧૪૧૩ ૦૪ પોપટપરા સોઢેઘરા રાણી કાના પોપર પરા 1 ૧૦૧૧૧
૧૦૮૧૬ ૦૪ પોપટપરા રાઠોર્ ગલરૂલત શેર પોપર પરા 3 ૧૦૧૨૧

૯૩૪૮ ૦૪ પોપટપરા કાજેર્ીયા આમત રફીક પોપર પરા 4 ૧૦૧૧૬
૧૧૪૩૧ ૦૪ પોપટપરા સોલકંી અશોક પરબત પોપર પરા 7 ૧૦૧૧૭
૯૨૫૭ ૦૪ પોપટપરા કલચર્ીયા હસમલખ તરબત પોપર પરા 4 ૧૦૧૧૮
૧૧૨૬૩ ૦૪ પોપટપરા સરવૈયા જગદીશ છના પોપર પરા 4 ૧૦૧૨૦
૧૧૩૯૨ ૦૪ પોપટપરા સીંધ અવશેષ રાજમણી પોપર પરા 4 ૧૦૦૯૮
૯૭૬૫ ૦૪ પોપટપરા જાદવ રવીન્ર દામોદર પોપર પરા 8 ૧૦૦૯૬
૧૦૭૬૬ ૦૪ પોપટપરા રખીયાર હનીફ હબીબ પોપર પરા 3 ૧૦૧૧૨

૭૪૩૩ ૦૪
રેલવેસ્ટેશનપાછળ 

પોપટપરા અગ્રાવત રમેશ ભગવાન પોપર પરા 3 ૮૧૮૮

૮૧૭૯ ૦૪
રેલવેસ્ટેશનપાછળ 

પોપટપરા નીનામા દીનેશ રામજી પોપર પરા 6 ૮૧૮૯
૯૭૧૮ ૦૪ પોપટપરા જલનેજા સીરાજ ફતેમા પોપર પરા 4 ૧૦૦૯૫
૧૦૮૧૪ ૦૪ પોપટપરા રાઠોર્ ગલરૂબચ્ચન ત્રીવેનર પોપર પરા 8 ૧૦૦૯૭
૯૪૯૨ ૦૪ પોપટપરા ગોસ્વામી સઘન અરજણ પોપર પરા 5 ૧૦૦૯૦
૯૭૧૭ ૦૪ પોપટપરા જલણેજા સીકંદરભાઈ ફતેમામદભાઈ પોપર પરા 2 ૧૦૧૧૪
૧૦૫૯૧ ૦૪ પોપટપરા મકવાણા શકંરભાઇ ભગવાનજીભાઇ પોપર પરા 4 ૧૦૧૩૯

૧૨૮૧૧ ૦૪
રેલવેસ્ટેશનપાછળ 

પોપટપરા ચાણીયા ઐસા કાસમ પોપર પરા 1 ૧૨૮૯૫



૧૧૭૮૪ ૦૪
રેલવેસ્ટેશનપાછળ 

પોપટપરા ઉકેર્ીયા દીનેષ કાળુ પોપર પરા 4 ૧૨૮૯૬

૮૮૨૮ ૦૪
રેલવેસ્ટેશનપાછળ 

પોપટપરા વાઘેલા જયા લલીત પોપર પરા 5 ૮૧૮૬

૮૩૧૫ ૦૪
રેલવેસ્ટેશનપાછળ 

પોપટપરા પલેજા રમજાન ઉકા પોપર પરા 6 ૮૧૮૭

૭૪૭૩ ૦૪
રેલવેસ્ટેશનપાછળ 

પોપટપરા ઉકેર્ીયા હરેશ મોહન પોપર પરા 6 ૮૧૮૫
૧૦૨૫૪ ૦૪ પોપટપરા પરસાણા હસંરાજ રણછોર્ પોપર પરા 5 ૯૮૩૮
૧૧૪૧૮ ૦૪ પોપટપરા સોનાર માનસી દેવા પોપર પરા 4 ૯૮૪૭
૯૭૪૬ ૦૪ પોપટપરા જાર્ેજા મલકલ ંત જી્લભા પોપર પરા 5 ૯૮૩૪
૧૦૨૫૫ ૦૪ પોપટપરા પરસાના બાવા રણછોર્ પોપર પરા 4 ૯૮૩૨
૯૩૩૮ ૦૪ પોપટપરા કલસરીયા બાબલ ટપલ પોપર પરા 6 ૯૮૩૧
૯૯૪૪ ૦૪ પોપટપરા ત્રીવેદી સલભાષ દીનેશ પોપર પરા 5 ૯૮૩૦
૧૧૦૭૯ ૦૪ પોપટપરા શલકલ લલન પારેલા પોપર પરા 4 ૯૮૧૯
૧૦૭૪૫ ૦૪ પોપટપરા મીયાણા કકરમ માલા પોપર પરા 6 ૯૮૧૫
૧૦૮૧૩ ૦૪ પોપટપરા રાઠોર્ ગલરૂબચ્ચન ત્રીવેનર પોપર પરા 8 ૯૮૧૬
૯૭૪૦ ૦૪ પોપટપરા જાખેલીયા ધનજીભાઈ દેવાભાઇ પોપર પરા 5 ૯૮૧૭
૧૦૦૮૨ ૦૪ પોપટપરા પલજારા ચરંકાતંભાઈ નારાયણભાઇ પોપર પરા 4 ૯૮૧૮
૧૦૭૯૩ ૦૪ પોપટપરા રાજપલત દીનેશભાઈ બગાલસીભાઇ પોપર પરા 4 ૯૮૨૬
૧૦૫૫૮ ૦૪ પોપટપરા મકવાણા બાલા અરજણ પોપર પરા 6 ૯૮૪૬
૧૧૧૯૭ ૦૪ પોપટપરા સલર્ાસસ રાજ ેંર મગળ પોપર પરા 6 ૯૮૨૨
૯૨૯૬ ૦૪ પોપટપરા કલરબા માવીર બગાલી પોપર પરા 6 ૯૮૨૩
૧૦૭૯૪ ૦૪ પોપટપરા રાજપલત દીનેશભાઈ બગાલસીભાઇ પોપર પરા 4 ૯૮૨૦
૯૩૭૫ ૦૪ પોપટપરા કાવરા રમેશ કાતંી પોપર પરા 5 ૯૮૨૧

૧૨૩૫૩ ૦૪
રેલવેસ્ટેશનપાછળ 

પોપટપરા ખોખર સકીના નાગજી પોપર પરા 1 ૧૨૯૦૪

૧૨૩૫૧ ૦૪
રેલવેસ્ટેશનપાછળ 

પોપટપરા ખોખર મહબેલબ જલાલ પોપર પરા 3 ૧૨૮૯૮
૧૦૯૬૩ ૦૪ પોપટપરા વર્ેસા પાવડતી પોલા પોપર પરા 2 ૯૮૪૪
૧૦૫૧૧ ૦૪ પોપટપરા મકવાણા ઉરજી ધરમસીંહ પોપર પરા 1 ૯૮૩૯
૧૦૫૬૫ ૦૪ પોપટપરા મકવાણા મગન ધરમસીંહ પોપર પરા 2 ૯૮૪૩
૯૨૮૩ ૦૪ પોપટપરા કલમર જીવાભાઈ મલળરજી પોપટપરા 2 ૯૮૪૨
૯૧૩૯ ૦૪ પોપટપરા દેવીપલજંક વવઠ્ઠલ પોપટપરા 5 ૯૮૪૧
૧૦૭૮૭ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર રાકલચા શાતંીબેન જકસીભાઇ સતંોષી નગર 2 ૯૨૩૦
૧૦૬૯૧ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર મેવાર્ા શાતંી નાથા કૃષ્ણાનગર 2 ૯૨૩૧
૧૧૪૮૧ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર સોલકંી નારણ ઘના કૃષ્ણાનગર 2 ૯૨૨૯
૧૧૦૨૦ ૦૪ પોપટપરા વાઘેલા મગંળ અજીત પોપર પરા 4 ૯૮૪૦
૯૮૦૯ ૦૪ પોપટપરા જીધીયા સીધીગ ઇશા પોપર પરા 3 ૯૮૨૭
૧૦૯૬૨ ૦૪ પોપટપરા વર્ગામા ધરમીષ્ઠા જયતંી પોપર પરા 1 ૯૮૩૬
૧૧૨૭૮ ૦૪ પોપટપરા સેલત અલી હલસેન પોપર પરા 3 ૯૮૩૫

૧૬૮૧૧ ૦૪
રેલવેસ્ટેશનપાછળ 

પોપટપરા લીમર્ીયા ઘોઘાભાઈ ભીમજી પોપર પરા 4 ૧૨૯૦૩

૧૬૮૧૨ ૦૪
રેલવેસ્ટેશનપાછળ 

પોપટપરા લીમર્ીયા દીનેશ ભીમજી પોપર પરા 9 ૧૨૯૦૨

૧૬૮૧૩ ૦૪
રેલવેસ્ટેશનપાછળ 

પોપટપરા લીમર્ીયા રાજેશભાઈ ભીમજીભાઈ પોપર પરા 4 ૧૨૯૦૧

૧૩૭૬૮ ૦૪
રેલવેસ્ટેશનપાછળ 

પોપટપરા ર્ાભી હરજી સીવા પોપર પરા 6 ૧૨૯૦૦

૧૬૩૨૪ ૦૪
રેલવેસ્ટેશનપાછળ 

પોપટપરા રાજપલત દીવાળી મસં લ પોપર પરા 1 ૧૨૮૯૯
૯૯૦૭ ૦૪ પોપટપરા ર્ાભી ભગા નાથા પોપર પરા 3 ૯૮૨૯
૧૦૮૮૧ ૦૪ પોપટપરા રાધનપલરા કકશોર જયંતી પોપર પરા 4 ૯૮૨૮
૧૦૭૨૪ ૦૪ પોપટપરા માણેક ગલલબાનલ હબીબભાઇ પોપર પરા 4 ૯૮૪૫
૧૦૭૮૪ ૦૪ પોપટપરા રાઉમા અરૂણ ઇબ્રાહીમ પોપર પરા 4 ૯૮૨૪
૧૦૩૫૫ ૦૪ પોપટપરા બેલીમ ઇસ્માઇલ અબદલલ પોપર પરા 3 ૯૮૩૭
૯૩૮૫ ૦૪ લાલબહાદલ ર શાસ્ત્રીચોક કોર વસ્તાભાઈ પલજાભાઇ ઘનશ્યામનગર 2 ૧૧૩૩૬
૯૩૮૪ ૦૪ લાલબહાદલ ર શાસ્ત્રીચોક કોર જીતેન્રભાઈ વસ્તાભાઇ ઘનશ્યામનગર 3 ૧૧૩૩૭
૧૦૦૫૪ ૦૪ લાલબહાદલ ર શાસ્ત્રીચોક નકલમ કેશરબેન કરસનભાઇ ઘનશ્યામનગર 1 ૧૧૩૩૮
૧૦૫૦૭ ૦૪ પોપટપરા મકવા વલીહમન મહમદં પોપટપરા 3 ૯૮૦૦
૯૭૯૭ ૦૪ પોપટપરા જાયદા મોતીબેન ઓઘર્ભાઈ પોપટપરા 8 ૯૮૦૧
૯૨૯૫ ૦૪ પોપટપરા કરવતયા ખેગરભાઈ ગોવાભાઈ પોપટપરા 8 ૯૮૦૨
૧૧૪૨૧ ૦૪ પોપટપરા સોની ખત્રીભાઈ રવતલાલ પોપટપરા 4 ૯૮૦૩
૧૦૧૩૬ ૦૪ પોપટપરા પરમાર મનહરભાઈ બગલર્રભાઈ પોપટપરા 7 ૯૮૦૪
૯૬૯૧ ૦૪ પોપટપરા જજવાકર્યા વાઘજીભાઈ મોહનભાઈ પોપટપરા 1 ૯૮૧૪
૯૮૦૫ ૦૪ પોપટપરા જીજવાકર્યા પ્રતાપભાઈ વવરજીભાઈ પોપટપરા 5 ૯૮૦૫
૯૯૫૫ ૦૪ પોપટપરા થેબા ખટલબેન ઈશ્મારભાઈ પોપટપરા 2 ૯૭૯૯
૯૯૫૬ ૦૪ પોપટપરા થેબા શરીફાબેન ઈબ્રાહીમભાઈ પોપટપરા 4 ૯૮૦૬
૧૦૨૭૦ ૦૪ પોપટપરા પાર્બલયા પ્રવવણભાઈ દામજીભાઈ પોપટપરા 5 ૯૮૦૭
૧૦૮૮૭ ૦૪ પોપટપરા રામાણી અપ્પલભાઈ ગોરધનભાઈ પોપટપરા 5 ૯૮૦૮
૧૦૨૦૮ ૦૪ પોપટપરા પરમાર મહોનભાઈ અમરશીભાઈ પોપટપરા 8 ૯૭૬૪
૧૦૬૪૬ ૦૪ પોપટપરા મ ૂધંવા મયાભાઈ જેઠાભાઈ પોપટપરા 8 ૯૮૧૦
૯૮૬૬ ૦૪ પોપટપરા ટોરીયા વવભાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ મફવતયાપરા 8 ૯૮૦૯
૯૪૦૫ ૦૪ પોપટપરા ખ્યાર અલાયાભાઈ ઈશાભાઈ મફતપરા(પોપટપરા) 5 ૯૮૧૧
૧૦૮૬૬ ૦૪ પોપટપરા રાઠોર્ હસમલખભાઈ કરસનભાઈ પોપટપરા 6 ૯૮૧૨
૯૭૯૬ ૦૪ પોપટપરા જાયર્ા મસાભાઈ દેવશીભાઈ પોપટપરા 10 ૯૮૧૩
૯૭૪૭ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી જાર્ેજા મહને્રવસિંહ ઓધલભાઈ રઘલનદંન સોસાયટી 6 ૧૧૦૮૦
૯૬૩૯ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી ચૌહાણ ભલપતભાઈ લાલજીભાઈ રઘલનદંન સોસાયટી 6 ૧૧૦૭૯
૯૨૨૯ ૦૪ પોપટપરા ઉકર્ીયા પાચાભાઈ મોતીભાઈ પોપટપરા 5 ૯૭૭૯
૯૨૩૧ ૦૪ પોપટપરા ઉકર્ીયા મોહનભાઈ ભીખાભાઈ પોપટપરા 2 ૯૭૮૦
૧૧૪૫૮ ૦૪ પોપટપરા સોલકંી જવેરભાઈ કરસનભાઈ પોપટપરા 5 ૯૭૩૭
૧૧૦૩૩ ૦૪ પોપટપરા વાઘેલા સલખદેવભાઈ કદનેશભાઈ સતંોષીનગર 5 ૯૭૩૮
૧૧૨૦૦ ૦૪ પોપટપરા સેતા આબલમાબેન હમીદભાઈ સતંોષીનગર 1 ૯૭૩૯
૧૧૪૪૧ ૦૪ પોપટપરા સોલકંી કકશોરભાઈ બાલાભાઈ સતંોષીનગર 7 ૯૭૪૦
૧૧૪૮૬ ૦૪ પોપટપરા સોલકંી બટલકભાઈ ભાદાભાઈ સતંોષીનગર 6 ૯૭૪૨
૯૯૫૪ ૦૪ પોપટપરા તોલાણી અવનલભાઈ કન્યાલાલ પોપટપરા 4 ૯૭૫૦
૯૫૬૯ ૦૪ પોપટપરા ચાદંવાણી શ્યામભાઈ પરમાનદંભાઈ પોપટપરા 5 ૯૭૮૪
૧૦૪૧૯ ૦૪ પોપટપરા ભખોર્ીયા સવશીભાઈ બચલભાઈ પોપટપરા 6 ૯૭૮૩
૧૦૩૭૮ ૦૪ પોપટપરા બાટીયા ઘનશ્યામભાઈ નરશીભાઈ પોપટપરા 4 ૯૭૬૬
૧૧૧૭૧ ૦૪ પોપટપરા શેતા હૈદરભાઈ હાસમભાઈ પોપટપરા 7 ૯૭૯૨



૧૧૩૬૬ ૦૪ પોપટપરા સીણોજીયા મનસલખભાઈ ચનાભાઈ પોપટપરા 6 ૯૭૯૪
૯૫૨૧ ૦૪ પોપટપરા ગૌસ્વામી કૈલાશભાઈ મનસલખભાઈ રઘલનદંન 6 ૯૭૯૫
૧૦૮૮૦ ૦૪ પોપટપરા રાદર્ીયા સતં શ્રી હકાબાપલ જીવાભાઈ રઘલનદંન 1 ૯૭૯૬
૧૦૦૪૫ ૦૪ પોપટપરા ધામેચા ધમેશભાઈ દયાળજીભાઈ રઘલનદંન 8 ૯૭૯૭
૯૯૪૫ ૦૪ પોપટપરા તલરેજા મહશેભાઈ જેઠાભાઈ રઘલનદંન 5 ૯૭૭૫
૯૨૧૬ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી આમકર સવવતાબેન ઘોર્ીરામ રધલનદંન સોસાયટી 3 ૧૧૦૭૭
૯૮૧૯ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી જોષી ઉષાબેન જગદીશભાઈ રઘલનદંન સોસાયટી 1 ૧૧૦૭૬
૯૬૯૩ ૦૪ પોપટપરા જજંવાર્ીયા કકશોરભાઈ કાળુભાઈ પોપટપરા 5 ૯૭૭૩
૯૫૩૧ ૦૪ પોપટપરા ઘટાળા બલધ્ધસીંગ અજબસીંગ પોપટપરા 6 ૯૭૮૯
૯૪૭૬ ૦૪ પોપટપરા ગોંર્લીયા નટવરલાલ છગનલાલ પોપટપરા 9 ૯૭૬૯
૧૦૦૮૦ ૦૪ પોપટપરા પચંાસરા વાલજીભાઈ જીવાભાઈ પોપટપરા 7 ૯૭૭૧
૧૧૫૩૫ ૦૪ પોપટપરા સોલકંી વલલભભાઈ કરશનભાઈ પોપટપરા 6 ૯૭૭૨
૧૧૪૫૧ ૦૪ પોપટપરા સોલકંી ચત લરભાઈ બચલભાઈ પોપટપરા 8 ૯૭૮૨
૧૦૮૦૩ ૦૪ પોપટપરા રાજા હાસનભાઈ કરીમભાઈ પોપટપરા 6 ૯૭૭૪
૯૫૬૬ ૦૪ પોપટપરા ચાણીયા મહબે લબભાઈ કાસમભાઈ પોપટપરા 6 ૯૭૭૬
૧૧૨૫૪ ૦૪ પોપટપરા સલયડવશંી રાજારામ તનકસીંઘ સતંોષીનગર 7 ૯૭૭૭
૧૦૪૫૦ ૦૪ પોપટપરા ભાટીયા રણજીતવસિંહ દોલતસીંઘ સતંોષીનગર 2 ૯૭૯૧
૧૧૫૪૧ ૦૪ પોપટપરા સોલકંી વવઠ્ઠલભાઈ પલજંાભાઈ સતંોષીનગર 7 ૯૭૪૪
૧૧૫૦૭ ૦૪ પોપટપરા સોલકંી મનસલખભાઈ વવઠલભાઈ સતંોષીનગર 2 ૯૭૪૬
૯૭૧૩ ૦૪ પોપટપરા જલર્ોજા ઈબ્રાકહમભાઈ સામતભાઈ સતંોષીનગર 8 ૯૭૩૬
૯૧૪૮ ૦૪ પોપટપરા અઘેરા ગણેશભાઈ સવશીભાઈ સબ સ્ટેશનવાળી શેરી 6 ૯૭૪૫
૯૭૮૯ ૦૪ પોપટપરા જામ અબ્બાસભાઈ હારલબભાઈ પોપટપરા 6 ૯૭૪૯
૧૧૦૯૦ ૦૪ પોપટપરા શેખ અબ્બીબભાઈ નજીરભાઈ પોપટપરા 3 ૯૭૪૩
૧૦૧૧૭ ૦૪ પોપટપરા પર્ાયા પરસોતમભાઈ ધરમશીભાઈ પોપટપરા 7 ૯૭૬૫
૯૪૦૨ ૦૪ પોપટપરા ખફી રફીકભાઈ નથલભાઈ પોપટપરા 4 ૯૭૬૩
૯૨૦૨ ૦૪ પોપટપરા આચેલા ત લલશીભાઈ રણછોર્ભાઈ રઘલનદંન 6 ૯૭૫૫
૧૧૩૧૮ ૦૪ પોપટપરા સાચેલા આશીફભાઈ ત લલશીભાઈ રઘલનદંન 4 ૯૭૭૮
૧૦૯૧૫ ૦૪ પોપટપરા લધંા અનવરભાઈ કરીમભાઈ રઘલનદંન 5 ૯૭૮૧
૧૧૪૧૪ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી સોઢા સીંધીબેન વવરાભાઈ રઘલનદંન સોસાયટી 5 ૧૧૦૭૫
૯૪૫૦ ૦૪ પોપટપરા ગણત્રા કાતંીલાલ કરશનદાસ પોપટપરા 7 ૯૭૬૮
૧૧૨૨૮ ૦૪ પોપટપરા સમા હલસેનભાઈ સલીમભાઈ પોપટપરાર 5 ૯૭૮૮
૧૦૪૪૩ ૦૪ પોપટપરા ભલરાવ રાજલભાઈ વવઠલભાઈ રઘલનદંન 5 ૯૭૮૬
૯૫૭૮ ૦૪ પોપટપરા ચાવર્ા દીનેશભાઈ બાબલભાઈ પોપટપરા 6 ૯૭૪૭
૯૨૧૮ ૦૪ પોપટપરા આમલે નાગેશ્વર આયારામ પોપટપરા 6 ૯૭૫૯
૯૪૮૨ ૦૪ પોપટપરા ગોદાવરીયા વસતંલાલ બા્લભાઈ પોપટપરા 2 ૯૭૫૪
૯૪૧૫ ૦૪ પોપટપરા ખરેૂશી રહીમભાઈ અલારખા પોપટપરા 7 ૯૭૫૩
૧૦૧૪૮ ૦૪ પોપટપરા પરમાર ઉમરભાઈ અલારખાભાઈ પોપટપરા 5 ૯૭૫૨
૯૯૫૭ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી દક્ષીણી રજનીકાતં લીલાધરભાઈ રઘલનદંન સોસાયટી 4 ૧૧૦૭૮
૧૦૪૯૭ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી ભોલા મનોજભાઈ જયવંતભાઈ રઘલનદંન સોસાયટી 5 ૧૧૦૭૩
૧૦૨૭૮ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી વપપળીયા જીતલભાઈ કાવંતભાઈ રઘલનદંન સોસાયટી 5 ૧૧૦૭૪
૧૧૪૦૧ ૦૪ પોપટપરા સીરમાન અરમેાનભાઈ સીદીભાઈ પોપટપરા 4 ૯૭૫૧
૯૩૯૯ ૦૪ પોપટપરા ખટીયા અબ્દલલભાઈ ઈશાભાઈ પોપટપરા 9 ૯૭૫૬
૧૦૯૬૧ ૦૪ પોપટપરા વઠીયારા પરવવનભાઈ સોમાભાઈ પોપટપરા 6 ૯૭૪૮
૧૦૯૫૯ ૦૪ પોપટપરા વઠીયારા અમતૃભાઈ સોમાભાઈ પોપટપરા 6 ૯૭૫૮
૯૯૦૮ ૦૪ પોપટપરા ર્ાભી રઘલભાઈ રાયાભાઈ પોપટપરા 4 ૯૭૫૭
૧૦૨૨૩ ૦૪ પોપટપરા પરમાર લાખાભાઈ છગનભાઈ પોપટપરા 4 ૯૭૬૦
૯૯૭૫ ૦૪ પોપટપરા દૈરવાળીયા ધનજી સમાભાઈ પોપટપરા 9 ૯૭૬૧
૧૦૯૬૦ ૦૪ પોપટપરા વઠીયારા પ્રભલભાઈ સોમાભાઈ પોપટપરા 6 ૯૭૪૧
૧૦૭૫૭ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર મોરી વનરમલા જેઠી કૃષ્ણાનગર 1 ૯૧૪૧
૯૬૪૦ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ચૌહાણ ભલપેશ હષુઁદ કૃષ્ણાનગર 2 ૯૧૪૩
૯૬૮૧ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ચૌહાણ હષુઁદ જયા કૃષ્ણાનગર 2 ૯૧૪૪
૧૧૪૮૮ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર સોલકંી બાબલલાલ વીરજીભાઇ કૃષ્ણાનગર 2 ૯૧૪૫
૯૭૧૯ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર જનવાર જેસીંગ છનાભાઈ જામનગર 2 ૯૧૩૭
૯૭૨૦ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર જનવાર જોરાવરસીંહ જેસીંગ કૃષ્ણાનગર 4 ૯૧૫૫
૧૦૯૭૯ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર વરલ જાયા વદલ કૃષ્ણાનગર 2 ૯૧૬૧
૯૩૪૦ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર કલોલા રમણીક કલબેર કૃષ્ણાનગર 6 ૯૧૫૮
૧૦૯૭૪ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર વત્સાવા પ્રભલ કેવળ કૃષ્ણાનગર 4 ૯૧૪૦
૧૦૨૯૧ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર પોથીલાલ મજંીત ગલરબજા કૃષ્ણાનગર 7 ૯૧૫૭
૯૪૭૨ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ગોગરા મગલાલ દેવા કૃષ્ણાનગર 5 ૯૧૫૧
૯૪૭૩ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ગોગરા મનસલખ નાનજી કૃષ્ણાનગર 4 ૯૧૬૩
૧૧૩૫૨ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર વસિંઘવી લાખા જેઠા કૃષ્ણાનગર 5 ૯૧૫૦
૧૧૩૫૧ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર વસિંઘવી જીવીબેન જયાભાઇ કૃષ્ણાનગર 1 ૯૧૩૯
૯૨૭૦ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર કટીયા પલવનસ જલસફભાઇ કૃષ્ણાનગર 5 ૯૧૫૯
૧૧૨૨૧ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર સમા ઇમ્તીયાજભાઈ આમદ કૃષ્ણાનગર 4 ૯૧૪૭
૧૧૨૨૯ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર સમા હામદભાઈ આસમભાઇ કૃષ્ણાનગર 3 ૯૧૪૮
૧૧૫૨૨ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર સોલકંી રમેશ રઘલ કૃષ્ણાનગર 4 ૯૧૫૨
૯૬૩૬ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ચૌહાણ બાબલભાઈ વેલજી કૃષ્ણાનગર 5 ૯૧૬૨
૯૬૨૯ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ચૌહાણ જીવતી વેલજી જામનગર 1 ૯૧૫૪
૧૦૭૮૫ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર રાઉમા મહબેલબ હાસમભાઇ કૃષ્ણાનગર 4 ૯૧૩૮
૧૦૯૨૭ ૦૪ પોપટપરા લામતા દેવલ ગોવવિંદભાઇ પોપટપરા 4 ૯૬૬૯
૯૧૫૮ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર અજમેરી દાજી ઇસૉમ કૃષ્ણાનગર 4 ૯૧૩૬
૧૦૨૩૫ ૦૪ પોપટપરા પરમાર સતલરા ફરજી પોપટપરા 3 ૯૬૬૭
૧૦૪૩૪ ૦૪ પોપટપરા ભટ્ટી રોશનબેન મહમદભાઇ પોપટપરા 4 ૯૬૬૪
૧૧૫૪૯ ૦૪ પોપટપરા સોલકંી ચોથીબેન સવાભાઇ પોપટપરા 1 ૯૬૬૫
૧૧૦૧૪ ૦૪ પોપટપરા વાઘેલા નાગરભાઈ ભાખાભાઇ પોપટપરા 4 ૯૬૬૬
૧૦૯૮૫ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર વરાણીયા જ્યતંી જેશીંગ કૃષ્ણનગર 4 ૯૧૭૭
૧૧૩૪૫ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર સાવલાણી સલનીલ પરષોતમ કૃષ્ણનગર 5 ૯૧૮૬
૧૦૭૧૩ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર માખીજા રાજલ કાઉમલ કૃષ્ણનગર 5 ૯૧૮૫
૯૯૭૬ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર દેરા ઔવસસદ સવશી કૃષ્ણનગર 4 ૯૧૮૪
૧૦૯૦૨ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર રાવલ જેરામ તળસી કૃષ્ણનગર 6 ૯૧૮૨
૧૦૪૪૨ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ભરવાર્ થોભણ ખોર્ા કૃષ્ણનગર 3 ૯૧૮૧
૧૦૪૪૦ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ભરવાર્ રાજલ ખોર્ા 1 2 ૯૧૭૯
૧૦૨૮૫ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર પોકળ ગોવવિંદ ખીમજી કૃષ્ણનગર 1 ૯૧૭૮
૧૦૨૮૬ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર પોકળ બબ્રજેશ ગોવવદ કૃષ્ણનગર 4 ૯૧૬૬
૧૦૨૮૭ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર પોકળ રમેશ ગોવવદ કૃષ્ણનગર 4 ૯૧૭૬
૧૦૨૮૯ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર પોકળ વવનલ ગોવવિંદ કૃષ્ણનગર 4 ૯૧૮૭
૯૮૭૯ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ડલગા નાગજી મજલરી 6 ૯૧૭૪



૯૨૦૩ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર આચાયુઁ મહશે અનલ કૃષ્ણનગર 4 ૯૧૮૦
૧૧૨૪૮ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર સરદાર શભંલ એજય રેલવે સ્ટેશનની બાજલમાં 6 ૯૧૬૭
૯૧૬૮ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર અદગામા રંભાબા વેલજી કૃષ્ણનગર 1 ૯૧૬૮
૯૪૬૭ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ગેહાણી ભલપત લક્ષ્મણ કૃષ્ણનગર 5 ૯૧૭૦
૯૪૬૮ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ગેહાણી રમેશ સક્ષ્મણ કૃષ્ણનગર 4 ૯૧૭૧
૧૦૪૪૯ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ભાટીયા યાગર મેરૂ 4 ૯૧૭૨
૯૪૪૧ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી ગજેરા કાતંા વલલભભાઇ રઘલનદંન સોસાયટી 5 ૧૧૦૬૦
૧૦૦૦૫ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી દેવાણી મલકેશ તખમલ રઘલનદંન સોસાયટી 3 ૧૧૦૬૧
૧૦૭૮૯ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી રાછઠોર્ દોલત વશરામ રઘલનદંન સોસાયટી 6 ૧૧૦૬૨
૯૫૧૮ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી ગોહીલ પ્રવવણ સલખા રઘલનદંન સોસાયટી 4 ૧૧૦૬૩
૧૧૩૫૩ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી વસિંઘોવ સલરેશ હીરા રઘલનદંન સોસાયટી 4 ૧૧૦૫૪
૧૧૩૫૦ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર વસિંઘવ અમતૃ રણમલ કૃષ્ણનગર 4 ૯૨૧૧
૯૬૮૯ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર છત્રી રોહીત શ્રીબેજન કૃષ્ણનગર 3 ૯૨૧૪
૧૦૨૬૩ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર પાટર્ીયા ઇબલયાસ ઇસ્માન કૃષ્ણનગર 6 ૯૨૦૧
૧૦૯૮૭ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર વરાણીયા રમેશ જેશીંગ કૃષ્ણનગર 5 ૯૧૯૯
૧૦૯૮૮ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર વરાણીયા રાજલ જેશીંગ 4 ૯૧૯૮
૧૦૯૮૩ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર વરાણીયા અશોક જોશીંગ કૃષ્ણનગર 4 ૯૧૯૩
૧૦૭૦૬ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર મહતેા રમેશ હરીશકંર કૃષ્ણનગર 4 ૯૧૯૨
૧૦૧૫૨ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર પરમાર કાકલ વેલજી કૃષ્ણનગર 9 ૯૧૯૪
૧૧૪૭૯ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર સોલકંી નરેશ મલયલજી કૃષ્ણનગર 6 ૯૧૯૬
૧૧૪૪૪ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર સોલકંી ગોપાલ વવઠ્ઠલ કૃષ્ણનગર 6 ૯૨૧૭
૧૦૨૮૮ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર પોકળ વશરામ જગદીશ કૃષ્ણનગરરેલવે સ્ટેશનની બાજલમાં 5 ૯૨૧૬
૯૩૬૩ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર કાનારવલ મલકેશ ગીરઘર કૃષ્ણનગરરેલવે સ્ટેશનની બાજલમાં 4 ૯૨૧૫
૯૫૦૧ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી ગોહીલ અજીતવસિંહ વસિંદલભા રઘલનદંન સોસાયટી 8 ૧૧૦૪૨
૧૦૭૬૨ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી મોવર નરૂઅલી રસલલભાઈ રઘલનદંન સોસાયટી 4 ૧૧૦૪૩
૧૧૫૫૭ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી સોલમકંી અવશ્વન કલબેર રઘલનદંન સોસાયટી 5 ૧૧૦૪૬
૧૦૦૯૭ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી પટેલ શીવી સેલવરાજ રઘલનદંન સોસાયટી 4 ૧૧૦૪૫
૯૮૭૭ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી ઠાકોર રાધેશ્યામ કરમ રઘલનદંન સોસાયટી 3 ૧૧૦૪૭
૧૦૯૧૧ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી લઘંા બશીરભાઈ ઇસ્મીઇલભાઇ રઘલનદંન સોસાયટી 6 ૧૧૦૫૬
૯૫૨૯ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી ઘઘરા વમલન બાબલ રઘલનદંન સોસાયટી 4 ૧૧૦૫૮
૧૦૯૧૦ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી લઘંા ઇબ્રાકહમ ઇશા રઘલનદંન સોસાયટી 4 ૧૧૦૫૧
૧૦૯૯૦ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી વાકોર્ે પ્રભા શ્રીમતં રઘલનદંન સોસાયટી 2 ૧૧૦૪૯
૯૭૧૪ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી જલણેજા યલમલસ લાખાભાઇ રઘલનદંન સોસાયટી 2 ૧૧૦૫૨
૯૮૯૮ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી ર્ાભી કાતંા ખીમજી રઘલનદંન સોસાયટી 6 ૧૧૦૪૪
૯૬૪૪ ૦૪ ખાટકીવાર્ ચૌહાણ મથાભાઈ હલસેનભાઈ ખટકીવાર્ પાસે 2 ૯૩૯૩
૧૦૪૬૩ ૦૪ ખાટકીવાર્ ભાડલલા મહંમદહલસેન હાજીભાઇ ચામર્ીયા ખાટકીવાર્ા 4 ૯૩૯૧
૧૦૪૬૨ ૦૪ ખાટકીવાર્ ભાડલલા મહમદંભાઈ આહમભાઈ ચામર્ીયા ખાટકીવાર્ 4 ૯૩૯૨
૧૦૬૯૩ ૦૪ ખાટકીવાર્ મલશાણી રજાકભાઈ હાજીભાઈ ચામર્ીયા ખાટકીવાર્ 2 ૯૩૯૦
૯૬૮૬ ૦૪ વતલક પ્લોટ ચૌહાણ કહનાબેન ખોર્ાભાઈ વતલકપ્લોટ 1 ૯૪૨૮
૧૦૭૧૫ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર મારં્બલયા ગફારભાઈ જલમ્માભાઈ કૃષ્ણપરા 5 ૯૧૬૪
૯૬૮૩ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ચૌહાણ હલસેનભાઈ જલમ્માભાઈ કૃષ્ણપરા 6 ૯૧૬૫
૯૭૩૧ ૦૪ મોચીબજાર જરીયા પારલલબેન કદનેશભાઈ મોચી બજાર 4 ૧૦૬૨૭
૯૯૨૯ ૦૪ મોચીબજાર તન્ના સલનીલભાઈ હમેરાજભાઈ લોવાણીયા 4 ૧૦૬૨૬
૯૬૩૮ ૦૪ વતલક પ્લોટ ચૌહાણ ભગવતીપ્રસાદ ખોર્ાભાઈ વતલકપ્લોટ 4 ૯૪૩૫
૯૬૩૫ ૦૪ વતલક પ્લોટ ચૌહાણ પ્રમજીભાઈ ચકલભાઈ વતલકપ્લોટ 5 ૯૪૩૦
૧૦૧૫૧ ૦૪ વતલક પ્લોટ પરમાર કેસરબેન નારણભાઈ વતલકપ્લોટ 1 ૯૪૨૯
૯૬૫૩ ૦૪ વતલક પ્લોટ ચૌહાણ માવજીભાઈ ચકલભાઈ વતલકપ્લોટ 2 ૯૪૩૨
૧૦૦૫૫ ૦૪ વતલક પ્લોટ નકલમ ગીતાબેન પ્રવવણભાઈ વતલકપ્લોટ 5 ૯૪૪૦
૯૭૫૫ ૦૪ વતલક પ્લોટ જાદવ કાતંાબેન ખોર્ીદાસ વતલકપ્લોટ 1 ૯૪૩૯
૧૧૫૨૧ ૦૪ ચામર્ીયા સોલકંી રમેશ નાગજીભાઈ વતલકનગર 4 ૯૪૨૧
૯૧૭૪ ૦૪ ચામર્ીયા અધેરા પ્રવીણભાઈ રવજીભાઈ વતલકનગર 4 ૯૪૨૦
૧૦૪૫૪ ૦૪ ચામર્ીયા ભાડલલા ઈકબાલ આહમભાઈ ચામર્ીયા ખાર્ાવાળી 5 ૯૪૧૯
૧૦૭૦૪ ૦૪ ખાટકીવાર્ મલસાણી હવાબેન હાજીબેન મોચી બજાર ચામર્ીયા ખાટકીવાર્ 2 ૯૩૮૭

૯૬૫૭ ૦૪ ખાટકીવાર્ ચૌહાણ યલસલફભાઈ મેહમદંભાઈ
મોચીબજાર બરફના કારખાના ચામર્ીયા 
ખાટકીવાર્ પાસે 3 ૯૩૫૯

૯૨૬૮ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર કટારીયા હલીમાબેન ગફારભાઈ કૃષ્ણપરા 2 ૯૧૮૯
૧૦૭૧૪ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર મારં્બલયા કકરમભાઈ હાસમભાઈ કૃષ્ણપરા 2 ૯૨૧૨
૧૧૧૩૯ ૦૪ પોપટપરા શેખ યાસીનભાઈ મોહનભાઈ પોપટ પરા 5 ૯૭૦૦
૯૭૬૧ ૦૪ વતલક પ્લોટ જાદવ રજનીકાતં ખોર્ીદાસભાઈ વતલક પ્લોટ 4 ૯૪૩૮
૧૧૩૪૦ ૦૪ વતલક પ્લોટ સારેસા મનોજભાઈ માવજીભાઈ વતલકપ્લોટ 5 ૯૪૩૭
૧૦૮૬૧ ૦૪ વતલક પ્લોટ રાઠોર્ સજંયભાઈ કદપકભાઈ વતલક પ્લોટ 5 ૯૪૩૩
૧૦૨૦૯ ૦૪ વતલક પ્લોટ પરમાર મોહનભાઈ રત્નાભાઈ વતલક પ્લોટ 5 ૯૪૩૬
૧૦૩૩૭ ૦૪ ખાટકીવાર્ બલખારી મહમંદભાઇ કાસમભાઇ જલની લોધાવાર્ 4 ૯૩૫૮
૯૬૯૯ ૦૪ ખાટકીવાર્ જેઠવા નરેન્રભાઈ શામજીભાઈ જૂની લોઘાવાર્ 5 ૯૩૫૭
૯૩૦૦ ૦૪ ખાટકીવાર્ કલરેશી અનવરભાઈ યલસલબભાઈ જૂની લોઘાવાર્ 5 ૯૩૫૬
૯૬૬૦ ૦૪ ખાટકીવાર્ ચૌહાણ રફીકભાઈ દાઉદભાઈ ચામર્ીયા ખાટકીવાર્ 5 ૯૩૫૫
૧૧૪૬૬ ૦૪ ખાટકીવાર્ સોલકંી દાઉદભાઈ ઉંમરભાઈ ચામર્ીયા ખાટકીવાર્ 7 ૯૩૫૪
૯૩૭૩ ૦૪ ખાટકીવાર્ કાલવા મહમદભાઈ કરીમભાઈ ખાટકીવાર્ 4 ૯૩૫૩
૯૯૩૩ ૦૪ ખાટકીવાર્ તરકવાર્ીયા બશીરભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ખાટકીવાર્ 3 ૯૩૫૨
૧૧૪૬૯ ૦૪ ખાટકીવાર્ સોલકંી કદનેશ બચલભાઈ ખાર્ાવાળી 5 ૯૩૪૦
૧૦૭૦૩ ૦૪ ખાટકીવાર્ મલસાણી હબીબ ઈસ્માલભાઈ મોચી બજાર ખાટકીવાર્ 6 ૯૩૫૦
૯૯૩૪ ૦૪ ખાટકીવાર્ તરકવાર્ીયા મહમદભાઈ દાઉદભાઈ મોચી બજાર ચામર્ીયા ખાટકીવાર્ 3 ૯૩૬૧
૯૯૩૨ ૦૪ ખાટકીવાર્ તરકવાર્ીયા જલબેદાબેન ઓસ્માણભાઈ ખાટકીવાર્ 1 ૯૩૪૬
૯૯૩૬ ૦૪ ખાટકીવાર્ તરકવાર્ીયા હારૂનભાઈ ઓસ્માણભાઈ મોચી બજાર ચામર્ીયા ખાટકીવાર્ 4 ૯૩૪૫
૧૦૯૨૧ ૦૪ ખાટકીવાર્ લાખાણી હનીફભાઈ જમીલભાઈ મોચી બજાર ચામર્ીયા ખાટકીવાર્ 4 ૯૩૪૪
૯૬૨૫ ૦૪ વતલક પ્લોટ ચૌહાણ ગોવવિંદભાઈ ખોર્ાભાઈ વતલકપ્લોટ 2 ૯૪૩૪
૧૦૪૫૨ ૦૪ ખાટકીવાર્ ભાડલલર અમીનાબેન કાસમભાઈ ખાટકીવાર્ 1 ૯૩૬૨
૧૦૪૮૫ ૦૪ ખાટકીવાર્ ભીલાણી હારૂનભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ચામર્ીયાપરા ખાટકીવાર્ 7 ૯૩૩૯
૧૦૪૮૪ ૦૪ ખાટકીવાર્ ભીલાણી યલન લષભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ચામર્ીયાપરા ખાટકીવાર્ 7 ૯૩૭૪
૧૦૧૩૯ ૦૪ ખાટકીવાર્ પરમાર અતલલભાઈ મોહનભાઈ ખાટકીવાર્ 6 ૯૩૫૧
૧૧૦૯૪ ૦૪ ખાટકીવાર્ શેખ અમીનાબેન સલમારભાઈ મોચર્ીયા પરા ખાટકીવાર્ 1 ૯૩૮૨
૧૧૧૩૨ ૦૪ ખાટકીવાર્ શેખ બીબીબેન સલીમભાઈ ચામર્ીયાપરા ખાટકીવાર્ 1 ૯૩૮૮
૧૦૬૯૯ ૦૪ ચામર્ીયા મલસાણી યલન લષભાઈ રાજીભાઈ ચામર્ીયા ખાર્ાવાળી 6 ૯૪૦૬
૯૨૬૪ ૦૪ ચામર્ીયા કટારીયા મરીયમબેન કાસમભાઈ ચામર્ીયા ખાર્ાવાર્ી 5 ૯૪૦૨
૧૦૭૭૩ ૦૪ ચામર્ીયા ભાડલલા રજાકભાઈ ઓસમાણભાઈ ચામર્ીયા ખાર્ાવાળી 7 ૯૪૦૪
૧૦૪૫૬ ૦૪ ચામર્ીયા ભાડલલા ઈનલસભાઈ ઓસમાણભાઈ ચામર્ીયા ખાટકીવાર્ 7 ૯૪૧૦
૧૦૪૬૧ ૦૪ ચામર્ીયા ભાડલલા મહબે લલ ઓસમાનભાઈ ચામર્ીયા ખાર્ાવાળી 5 ૯૪૦૩



૧૦૪૬૦ ૦૪ ચામર્ીયા ભાડલલા દાઉદભાઈ અલીભાઈ ચામર્ીયા ખાર્ાવાર્ી 2 ૯૪૧૩
૧૦૫૨૨ ૦૪ ચામર્ીયા મકવાણા ખોર્ીદાસભાઈ રલર્ાભાઈ વતલકનગર 5 ૯૪૧૨
૧૦૫૭૬ ૦૪ ચામર્ીયા મકવાણા રૂર્ાભાઈ ભોજાભાઈ વતલકનગર 3 ૯૪૧૪
૧૦૫૪૯ ૦૪ ચામર્ીયા મકવાણા પ્રવવણભાઈ રલર્ાભાઈ વતલકનગર 5 ૯૪૧૫
૧૦૧૪૩ ૦૪ ચામર્ીયા પરમાર અરવવિંદભાઈ હમીરભાઈ વતલકનગર 6 ૯૪૨૪
૧૦૨૩૮ ૦૪ ચામર્ીયા પરમાર હમીરભાઈ પલજાભાઈ વતલકનગર 2 ૯૪૧૭
૧૦૧૮૧ ૦૪ ચામર્ીયા પરમાર પ્રવવણભાઈ રવજીભાઈ વતલકનગર 6 ૯૪૧૧
૧૦૬૮૧ ૦૪ ભીર્ભજંન મલબલયા ર્ાયાભાઈ જીવરાજભાઈ ભીર્ભજંન સોસાયટી 4 ૧૦૨૪૨
૧૦૨૯૦ ૦૪ ખાટકીવાર્ પોજારા હલરભાઈ નાથાભાઈ ચામર્ીયા ખાટકીવાર્ 1 ૯૩૭૩
૧૦૬૫૨ ૦૪ ખાટકીવાર્ મમાણી દાઉદભાઈ ઈસાભાઈ ચામર્ીયા ખાટકીવાર્ 6 ૯૩૮૪
૯૬૦૪ ૦૪ ખાટકીવાર્ ચૌહાણ જલબેદાબેન અલારખાભાઈ ચામર્ીયા ખાટકીવાર્ 7 ૯૩૭૧
૯૬૭૮ ૦૪ ખાટકીવાર્ ચૌહાણ હબીબ અબ્દલલભાઈ ચામર્ીયા ખાટકીવાર્ 7 ૯૩૭૦
૧૦૬૬૩ ૦૪ ખાટકીવાર્ મલરીમા અનવરભાઈ હલશેનભાઈ ચામર્ીયા ખાટકીવાર્ 3 ૯૩૬૯
૧૧૧૪૦ ૦૪ ખાટકીવાર્ શેખ રજાકભાઈ સીદીકભાઈ ચામર્ીયા ખાટકીવાર્ 7 ૯૩૬૮
૧૦૪૬૪ ૦૪ ખાટકીવાર્ ભાડલલા રલલીમાબેન નાથાભાઈ ચામર્ીયા ખાટકીવાર્ 2 ૯૩૬૪

૯૯૨૪ ૦૪
ચામર્ીયાખાટકીવાસ, 

મોચીબજાર તરકવાર્ીયા અયલબભાઈ કાસમભાઈ ચામર્ીયા ખાર્ાવાળી 4 ૯૪૦૭
૯૪૩૯ ૦૪ ચામર્ીયા ખોરાણી મહબે લબભાઈ બચલભાઈ ચામર્ીયા ખાર્ાવાળી 4 ૯૪૨૩
૧૦૬૮૭ ૦૪ ચામર્ીયા મલલીયા મવનષભાઈ અનરશીભાઈ ચામર્ીયા ખાર્ાવાળી 4 ૯૪૨૨
૧૦૬૮૨ ૦૪ ચામર્ીયા મલબલયા મબલનભાઈ અમરશીભાઈ ચામર્ીયા ખાર્ાવાળી 4 ૯૪૦૯
૧૦૭૦૧ ૦૪ ચામર્ીયા મલસાણી વલી ઈસ્માલભાઈ ચામર્ીયા ખાર્ાવાળી 7 ૯૪૦૮
૯૩૭૧ ૦૪ ચામર્ીયા કારવા મહબેલબભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ ચામર્ીયા ખાર્ાવાળી 5 ૯૪૧૮
૧૦૭૦૦ ૦૪ ચામર્ીયા મલસાણી રહમેાતબેન ઓશમણભાઈ ચામર્ીયા ખાર્ાવાળા 4 ૯૪૦૫
૧૧૫૦૩ ૦૪ ચામર્ીયા સોલકંી મગનભાઈ માથાભાઈ તીલક પ્લોટ 6 ૯૪૧૬
૯૬૫૦ ૦૪ ખાટકીવાર્ ચૌહાણ મહમદં કરીમભાઈ કૃષ્ણપરા ખાટકીવાસ 5 ૯૩૭૬
૯૪૨૪ ૦૪ ખાટકીવાર્ ખાન નલરજહાબેન જાહદેભાઈ કૃષ્ણપરા ખાટકીવાસ 2 ૯૩૭૭
૯૬૩૨ ૦૪ ખાટકીવાર્ ચૌહાણ નલરમામદં ઈસ્માઈલભાઈ કૃષ્ણપરા ખાટકીવાસ 7 ૯૩૭૮
૧૦૩૧૭ ૦૪ ખાટકીવાર્ બલકેશ જલબેદાબેન બાબલભાઈ કૃષ્ણપરા ખાટકીવાસ 2 ૯૩૭૯
૯૬૨૧ ૦૪ ખાટકીવાર્ ચૌહાણ ગફારભાઈ કરીમભાઈ કૃષ્ણપરા ખાટકીવાસ 2 ૯૩૮૦
૧૦૮૮૬ ૦૪ ખાટકીવાર્ રામા અમીનાબેન દીનમહમદ કૃષ્ણપરા ખાટકીવાસ 1 ૯૩૮૩
૯૬૫૮ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ચૌહાણ યલસલફવાહીદ અબ્દલલવાહીદ કૃષ્ણપરા 7 ૯૧૯૭
૧૦૭૧૮ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર મારં્લીયા મહમદં આમદભાઈ કૃષ્ણપરા 5 ૯૧૮૮
૯૨૬૭ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર કટારીયા યલસ લફભાઈ હસનભાઈ કૃષ્ણપરા 3 ૯૨૦૩
૯૯૮૩ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર દલવાર્ી સારબાઈ હાસમભાઈ કૃષ્ણપરા ખાટકીવાસ 1 ૯૧૯૧
૯૬૮૪ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ચૌહાણ હલસેનાબેન રહમેાન કૃષ્ણપરા 3 ૯૧૯૦

૧૦૧૫૪ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) પરમાર કકશનભાઈ સવાભાઈ રૂખર્ીયા પરા મેલર્ીમાતા મદંીર પાસે 6 ૧૦૭૨૩

૧૦૧૮૬ ૦૪ ખાટકીવાર્ પરમાર પલષ્પાબેન લલીતભાઈ કૃષ્ણપરા ખાટકીવાસ 2 ૯૩૮૧
૧૦૧૬૮ ૦૪ ખાટકીવાર્ પરમાર દયાબેન અમતૃલાલ કૃષ્ણપરા ખાટકીવાસ 1 ૯૩૭૨
૧૦૬૦૯ ૦૪ રૈયાનાકાટાવર મલઘંવટ ચદલ ંભાઈ લાખાભાઈ રૈયાનાકાટાવર ની અંદર 1 ૧૧૦૯૨

૧૦૬૧૦ ૦૪ રૈયાનાકાટાવર મલઘંવટ જોશનાબેન ચદંલભાઈ રૈયાનાકાટાવર અંદર 4 ૧૧૦૯૩
૧૧૨૭૯ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર સેલત મહમંદસીદીક ઓસમાલભાઈ કૃષ્ણપરા 6 ૯૨૦૪
૯૬૦૬ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ચૌહાણ આયસાબેન ગફારભાઈ કૃષ્ણપરા 4 ૯૨૧૦
૧૦૭૧૭ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર મારં્લીયા ખતીજાબેન કરીમભાઈ કૃષ્ણપરા 1 ૯૨૧૮
૯૨૬૫ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર કટારીયા ખતીજાબેન સીદીકભાઈ કૃષ્ણપરા ખાટકીવાસ 3 ૯૨૦૯
૯૨૬૬ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર કટારીયા જાફરભાઈ સીદીકભાઈ કૃષ્ણપરા ખાટકીવાસ 7 ૯૨૦૮
૯૬૭૭ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ચૌહાણ હનીફભાઈ ગફારભાઈ કૃષ્ણપરા ખાટકીવાસ 6 ૯૨૦૭
૯૬૬૩ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ચૌહાણ રહમેાનભાઈ ગફારભાઈ કૃષ્ણપરા ખાટકીવાસ 5 ૯૨૦૬
૧૦૧૨૮ ૦૪ ભીર્ભજંન પકઢખર ભાનલબેન સલરેશભાઈ ભીર્ભજંન ચબલતરા પાસે 1 ૧૦૨૪૩

૧૧૩૧૯ ૦૪
સતંોષીનગર (સેન્રલ 

જેલ પાસે) સાચંલા શાતંીલાલ બાબલભાઈ પોપટપરા -1 સતંોષીનગર 4 ૧૧૫૩૪

૧૦૫૧૨ ૦૪
સતંોષીનગર (સેન્રલ 

જેલ પાસે) મકવાણા કમાભાઈ બલટાભાઈ પોપટપરા-1 સતંોષીનગર 6 ૧૧૫૩૧
૧૦૧૮૫ ૦૪ વતલક પ્લોટ પરમાર પલરીબેન રવતલાલ આઈ.વમશન સ્કલલ પાછળ રાજકોટ 4 ૯૪૩૧
૯૫૯૦ ૦૪ પોપટપરા ચાવર્ીયા દેવીબેન બાબલભાઈ સતંોષીનગર પોપટપરા 6 ૯૬૭૮
૯૭૨૩ ૦૪ પોપટપરા જરમરીયા ખોર્ાભાઈ હનાભાઈ સતંાષીનગર 4 ૯૬૭૩
૧૧૦૫૫ ૦૪ પોપટપરા વાધરી સત લભાઈ ર્ાયાભાઈ પોપટપરા પાસે 8 ૯૬૭૧

૧૦૫૧૩ ૦૪
સતંોષીનગર (સેન્રલ 

જેલ પાસે) મકવાણા કમાભાઈ બલટાભાઈ સતંોષીનગર 6 ૧૧૫૨૬
૧૦૨૬૮ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી પાટીલ વદંનાબેન આબાભાઈ રધલનદંન 3 ૧૧૦૪૮

૧૧૦૪૫ ૦૪
સતંોષીનગર (સેન્રલ 

જેલ પાસે) વાઢેર વીનલભાઈ નથલભાઈ સતંોષીનગર 3 ૧૧૫૨૭
૧૦૨૩૨ ૦૪ નરસગંપરા પરમાર વીધ્યાબેન જીવાભાઈ નરસગંપરા 1 ૯૬૪૩
૧૦૨૨૭ ૦૪ નરસગંપરા પરમાર વાલજીભાઈ ભીખાભાઈ નરસગંપરા 4 ૯૫૬૨
૧૧૧૦૫ ૦૪ નરસગંપરા શેખ ઈકબાલ અમદભાઈ નરસગંપરા 6 ૯૫૭૯
૧૦૦૭૭ ૦૪ નરસગંપરા વનમાવત હસમલખ મનસલખભાઈ નરસગંપરા 5 ૯૫૬૯
૧૦૦૭૮ ૦૪ નરસગંપરા નીમાવત રામભાઈ ખાતમારામ નરસગંપરા 5 ૯૫૬૮
૧૦૦૬૭ ૦૪ નરસગંપરા નરાસાલા મલસ્તાકભાઈ ગલલાબભાઈ નરસગંપરા 5 ૯૫૯૧
૯૩૦૫ ૦૪ નરસગંપરા કલરેશી કાસમભાઈ ઉમરભાઈ નરસગંપરા 3 ૯૫૭૩
૧૦૧૮૭ ૦૪ નરસગંપરા પરમાર કફરોજભાઈ રસલલભાઈ નરસગંપરા 6 ૯૫૮૦
૧૦૨૧૪ ૦૪ નરસગંપરા પરમાર રસલલભાઈ ઉમેદભાઈ નરસગંપરા 6 ૯૬૦૧
૧૦૬૪૯ ૦૪ નરસગંપરા મબરી હલસેનબીન અલામહમદ નરસગંપરા 6 ૯૫૮૮
૧૧૦૯૮ ૦૪ નરસગંપરા શેખ અહમેદભાઈ ઓસમાનભાઈ નરસગંપરા 5 ૯૫૮૭
૧૦૯૩૦ ૦૪ નરસગંપરા લીબરં્ીયા મનસલખભાઈ કાનજીભાઈ નરસગંપરા 4 ૯૫૮૫
૧૦૪૪૬ ૦૪ નરસગંપરા ભાખોર્ીયા દક્ષાબેન રમેશભાઈ નરસગંપરા 2 ૯૬૨૬
૧૦૯૩૧ ૦૪ નરસગંપરા લીંબર્ીયા વશરામભાઈ કાનજીભાઈ નરસગંપરા 6 ૯૬૧૪
૧૧૨૧૧ ૦૪ નરસગંપરા સનલરા રવવભાઈ બાબલભાઈ નરસગંપરા 6 ૯૬૩૯
૧૦૯૨૯ ૦૪ નરસગંપરા લીબરં્ીયા જીતલભાઈ મનસલખભાઈ નરસગંપરા 6 ૯૬૧૦
૧૦૮૯૧ ૦૪ નરસગંપરા રામાવત કકશોરભાઈ પે્રમદાસ નરસગંપરા 5 ૯૬૧૧
૧૦૫૬૨ ૦૪ નરસગંપરા મકવાણા ભીખાભાઈ રૂર્ાભાઈ નરસગંપરા 3 ૯૬૨૫
૯૭૩૫ ૦૪ નરસગંપરા જલલેજા વસરાજ ફતેમહંમદ નરસગંપરા 4 ૯૬૧૩
૧૦૯૮૪ ૦૪ નરસગંપરા વરાણીયા કાળંુભાઈ બચલભંાઈ નરસગંપરા 3 ૯૬૦૨
૧૧૧૮૩ ૦૪ નરસગંપરા ષીશનલશી મહબે લબભાઈ અબદલલભાઈ નરસગંપરા 5 ૯૬૧૫
૧૧૨૪૫ ૦૪ નરસગંપરા સૈયદ હલસેનાબીબી હસનમીપદ નરસગં પરા 1 ૯૬૧૬
૧૦૩૮૭ ૦૪ નરસગંપરા બારૈયા ભાવેશભાઈ વવનોદભાઈ નરસગંપરા 4 ૯૬૧૭
૯૨૭૮ ૦૪ નરસગંપરા કલબાવત મલકેશભાઈ રામાનદભાઈ નરસગંપરા 4 ૯૬૦૩
૧૦૮૪૩ ૦૪ નરસગંપરા રાઠોર્ મહબેલબભાઈ આસનભાઈ નરસગંપરા 4 ૯૬૩૭
૯૭૪૫ ૦૪ નરસગંપરા જાર્ેજા પે્રમબા હમેલભા નરસગંપરા 4 ૯૬૦૬



૧૧૧૨૭ ૦૪ નરસગંપરા શેખ ફીરોજભાઈ એહમદભાઈ નરસગંપરા 8 ૯૬૦૮
૯૭૫૬ ૦૪ નરસગંપરા જાદવ ટપલભાઈ જીવાભાઈ નરસગંપરા 4 ૯૬૦૯
૧૦૬૨૬ ૦૪ નરસગંપરા મજેઠીયા રાજેશભાઈ ધીરૂભાઈ નરસગંપરા 3 ૯૬૧૨
૯૫૨૦ ૦૪ નરસગંપરા ગૌસ્વામી અશોકભાઈ રમેશભાઈ નરસગંપરા 5 ૯૬૨૪
૧૦૨૮૪ ૦૪ નરસગંપરા પીરાણી નાનલહમીર અલદલલહમીર નરસગંપરા 5 ૯૬૨૩
૯૩૮૮ ૦૪ નરસગંપરા કોળી જીતલબેન હફુભાઈ નરસગંપરા 4 ૯૬૨૨
૧૧૫૬૬ ૦૪ નરસગંપરા હબીબાણી જેત લનબેન ઈબ્રાકહમ નરસગંપરા 1 ૯૬૨૧
૯૭૫૭ ૦૪ નરસગંપરા જાદવ કદનેશભાઈ વાલજીભાઈ નરસગંપરા 5 ૯૬૨૦
૯૭૫૯ ૦૪ નરસગંપરા જાદવ પ્રમીલાબેન વાલજીભાઈ નરસગંપરા 1 ૯૬૧૯
૯૨૯૮ ૦૪ પોપટપરા કલરેશી અકબર મયલદીન પોપટપરા 4 ૯૬૯૯
૯૩૨૯ ૦૪ પોપટપરા કલરેશી સલીમ મયલદીનભાઈ પોપટપરા 5 ૯૬૯૮
૯૩૨૦ ૦૪ પોપટપરા કલરેશી મહબે લબભાઈ દીલાવરભાઈ પોપટપરા 4 ૯૬૯૭
૯૩૧૧ ૦૪ પોપટપરા કલરેશી ફકીરભાઈ દીલાવરભાઈ પોપટપરા 6 ૯૬૯૩
૯૩૨૩ ૦૪ પોપટપરા કલરેશી રસલલભાઈ કાસમભાઈ કલષગનગર 4 ૯૬૮૨
૧૦૨૪૭ ૦૪ પોપટપરા પરમાર હલસેનભાઈ અલીભાઈ વવવેકાનદંનગર 4 ૯૬૯૧
૧૦૩૬૩ ૦૪ પોપટપરા બેલીમ હલસેનભાઈ અલીભાઈ પોપટપરા 3 ૯૭૦૧
૯૩૨૨ ૦૪ પોપટપરા કલરેશી રમઝાનભાઈ રસલલભાઈ પોપટપરા 4 ૯૬૮૯
૧૦૩૩૩ ૦૪ પોપટપરા બલધીયા કાસમભાઈ ઊમરભાઈ રેલનગર ગોર્ાઉનસામે 5 ૯૬૮૮
૯૯૦૩ ૦૪ નરસગંપરા ર્ાભી જીતેન્રભાઈ નરેશચરં રેલનગર વેરાહાઉસ સામે 5 ૯૬૪૫
૯૮૪૯ ૦૪ નરસગંપરા ઝીઝવાર્ીયા કકરણબેન રમેશભાઈ રેલનગર વેશ હાઉસ 2 ૯૬૪૪
૧૧૨૬૮ ૦૪ પોપટપરા સરવૈયા વવનોદભાઈ વાલજીભાઈ પોપટપરા 7 ૯૬૮૭
૯૩૭૭ ૦૪ પોપટપરા કકયાબ રવજીભાઈ બાવાભાઈ રેલનગર વેરહાઊસ 5 ૯૬૮૬
૯૪૯૯ ૦૪ પોપટપરા ગોસાઈ કરણભારતી દામજીપરમારથી પોપટપરા 4 ૯૬૮૫
૯૩૬૧ ૦૪ પોપટપરા કાદરી ફઝલ મહમ્મદ ઈખબાલભાઈ પોપટપરા 5 ૯૬૮૪
૧૧૩૩૪ ૦૪ પોપટપરા સારદીયા મનસલખભાઈ રવજીભાઈ 5 ૯૭૧૦
૯૯૫૮ ૦૪ પોપટપરા દેગામા મનસલખભાઈ લઘલભાઈ પોપટપરા 5 ૯૬૯૦
૧૦૯૨૪ ૦૪ પોપટપરા લામકા દેવલબેન ગોવવિંદભાઈ પોપટપરા 3 ૯૬૮૦
૧૦૯૬૮ ૦૪ પોપટપરા વઢલકીયા દેવલબેન હમેતંભાઈ પોપટપરા 2 ૯૬૯૨
૧૧૩૪૮ ૦૪ પોપટપરા સાવલીયા દેવરાજભાઈ મોહનભાઈ પોપટપરા 3 ૯૬૮૩
૧૦૩૦૭ ૦૪ પોપટપરા ફુગશીયા ભાનલભાઈ દેવરાજભાઈ પોપટપરા 5 ૯૭૨૦
૯૮૫૦ ૦૪ પોપટપરા ઝીંઝવાર્ીયા મગનભાઈ સવજીભાઈ પોપટપરા 5 ૯૭૧૯
૧૦૩૦૮ ૦૪ પોપટપરા ફુગસીયા ભરતભાઈ દેવાભાઈ પોપટપરા 3 ૯૭૧૮
૧૧૫૫૩ ૦૪ પોપટપરા સોલકંી સવીતાબેન ભીમજીભાઈ પોપટપરા 2 ૯૭૧૭
૧૦૧૦૦ ૦૪ પોપટપરા પટેલીયા બાલાભાઈ સાયબાભાઈ પોપટપરા 5 ૯૭૧૬
૯૮૨૬ ૦૪ પોપટપરા ઝરવરીયા સાકરબેન ઉકાભાઈ પોપટપરા 1 ૯૭૧૫
૯૭૦૧ ૦૪ નરસગંપરા જેઠવા ભલપતભાઈ કાળુભાઈ નરસગંપરા 4 ૯૬૩૨
૯૭૦૫ ૦૪ નરસગંપરા જેઠવા રમેશભાઈ કાળુભાઈ નરસગંપરા 3 ૯૬૩૧
૯૬૯૬ ૦૪ નરસગંપરા જેઠવા કાળુભાઈ હીરાલાલ નરસગંપરા 2 ૯૬૩૦
૯૨૫૮ ૦૪ નરસગંપરા કચરેજા રમેશભાઈ કરશનભાઈ નરસગંપરા 4 ૯૬૨૯
૧૦૨૮૧ ૦૪ નરસગંપરા પીઠવા જીતેન્રભાઈ દેવજીભાઈ નરસગંપરા 2 ૯૬૨૭
૯૬૪૫ ૦૪ નરસગંપરા ચૌહાણ મનલભાઈ વીરજીભાઈ નરસગંપરા 4 ૯૬૦૫
૧૧૨૪૧ ૦૪ નરસગંપરા સૈયદ બસીરમીયા હસનમીયાં નરસગંપરા 5 ૯૫૮૪
૯૭૮૨ ૦૪ નરસગંપરા જાફાઈ મલસ્તાકબીન અબ્દલલકાદરબીન નરસગંપરા 3 ૯૫૬૪
૯૯૩૧ ૦૪ નરસગંપરા તમીમી એજાઝબીન રજાકભાઈ નરસગંપરા 4 ૯૫૭૨
૧૦૬૨૪ ૦૪ નરસગંપરા મજેઠીયા ધીરૂભાઈ પે્રમજીભાઈ નરસગંપરા 5 ૯૫૭૮
૯૩૭૮ ૦૪ પોપટપરા કોટક ગીતાબેન રમેશભાઈ પોપટપરા 2 ૯૭૧૪
૯૩૭૯ ૦૪ પોપટપરા કોટક મહશેકલમાર મનસલખભાઈ પોપટપરા 5 ૯૭૧૩
૧૧૨૯૩ ૦૪ પોપટપરા સવાસર્ીયા અરવવિંદભાઈ મગનભાઈ પોપટપરા 4 ૯૭૦૨
૧૧૦૭૧ ૦૪ પોપટપરા વાવેશા રમેશભાઈ માનસીંગભાઈ પોપટપરા 5 ૯૭૧૧
૧૧૦૬૭ ૦૪ પોપટપરા વાવેશા માનસીંગભાઈ લાખાભાઈ પોપટપરા 4 ૯૭૨૧
૯૫૪૫ ૦૪ પોપટપરા ઘામેચા પ્રવીણભાઈ શીવાભાઈ પોપટપરા 4 ૯૭૦૯
૧૧૩૩૫ ૦૪ પોપટપરા સારદીયા વવજયભાઈ રવજીભાઈ પોપટપરા 5 ૯૭૦૮
૧૧૩૪૨ ૦૪ પોપટપરા સાવદીયા ગોરધનભાઈ રવજીભાઈ 5 ૯૭૦૭
૧૧૩૩૩ ૦૪ પોપટપરા સારદીયા જલ્લબેન રવજીભાઈ પોપટપરા 1 ૯૭૦૬
૯૧૬૬ ૦૪ પોપટપરા અદગામા નીતીનભાઈ લક્ષ્મણભાઈ પોપટપરા 5 ૯૭૦૫
૧૧૧૧૫ ૦૪ પોપટપરા શેખ જાવીદભાઈ મહમ્મદભાઈ પોપટપરા 3 ૯૭૦૩
૯૮૨૫ ૦૪ પોપટપરા ઝરવરીયા અજયભાઈ ભપૂતભાઈ પોપટપરા 3 ૯૭૧૨
૧૦૩૬૮ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર બ્લોચ સલીમભાઈ નલરમામદભાઈ કૃષ્ણનગર 5 ૯૨૧૩
૧૦૩૬૬ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર બ્લોચ જરીનાબેન ઈનલસભાઈ કૃષ્ણનગર 4 ૯૨૦૨
૧૦૧૭૪ ૦૪ નરસગંપરા પરમાર નરેન્રવસિંહ ભલપતવસિંહ નરસગંપરા 5 ૯૫૮૬
૯૩૯૦ ૦૪ નરસગંપરા કોશરજા કરશનભાઈ ઉકાભાઈ નરસગંપરા 6 ૯૫૯૦
૧૦૮૯૦ ૦૪ નરસગંપરા રામાનદં હરેશભાઈ ચેતનદાસ નરસગંપરા 6 ૯૫૯૨
૧૧૫૦૦ ૦૪ નરસગંપરા સોલકંી ભીખલભાઈ હીરજીભાઈ નરસગંપરા 7 ૯૫૯૩
૧૦૮૩૦ ૦૪ નરસગંપરા રાઠોર્ કદલાવર અબ્દલલભાઈ નરસગંપરા 4 ૯૫૯૪
૧૦૮૦૬ ૦૪ નરસગંપરા રાઠોર્ અબ્દલલભાઈ કરીમભાઈ નરસગંપરા 5 ૯૫૯૫
૧૦૮૯૩ ૦૪ નરસગંપરા રામાવત રાજેશ સલદંરભાઈ નરસગંપરા 5 ૯૫૯૬
૯૭૮૪ ૦૪ નરસગંપરા જાફાઈ રફીકબીન અબ્દલલકાદર નરસગંપરા 5 ૯૫૯૭
૧૦૩૮૦ ૦૪ નરસગંપરા બાતલાત અલીભાઈ અ્લભાઈ નરસગંપરા 6 ૯૫૯૮
૯૬૭૨ ૦૪ નરસગંપરા ચૌહાણ સતારભાઈ કરીમભાઈ નરસગંપરા 6 ૯૫૯૯
૧૦૬૫૬ ૦૪ નરસગંપરા મેર નવીનભાઈ હસંરાજભાઈ નરસગંપરા 5 ૯૫૮૯
૯૭૮૩ ૦૪ નરસગંપરા જાફાઈ મહમદ અમીન અબ્દલલ કાદર નરસગંપરા 6 ૯૫૬૩
૯૭૮૧ ૦૪ નરસગંપરા જાફાઈ નાજીબીન અબ્દલલકાદર નરસગંપરા 4 ૯૫૬૫
૯૬૯૦ ૦૪ નરસગંપરા છાપરા હકાભાઈ મેપાભાઈ નરસગંપરા 5 ૯૫૭૧
૧૧૧૦૨ ૦૪ નરસગંપરા શેખ આરી સતારભાઈ નરસગંપરા 3 ૯૫૭૫
૯૫૨૪ ૦૪ નરસગંપરા ગૌસ્વામી કદપકભાઈ નારણભાઈ નરસગપરા 5 ૯૫૭૪
૧૦૫૮૮ ૦૪ નરસગંપરા મકવાણા વજલભાઈ વવરજીભાઈ નરસગંપરા 6 ૯૬૪૬
૧૦૫૧૯ ૦૪ નરસગંપરા મકવાણા કકશોરભાઈ નાથાભાઈ નરસગંપરા 3 ૯૫૮૩

૯૫૦૫ ૦૪
સતંોષીનગર (રેલવે 

ગોર્ાઉન પાસે) ગોહલે કદનેશભાઈ બચલભાઈ સતંોષીનગર 6 ૧૧૫૧૦

૧૦૭૬૯ ૦૪
સતંોષીનગર (રેલવે 

ગોર્ાઉન પાસે) રંગપરા સવજીભાઈ ચનાભાઈ સતંોષીનગર  કલળદેવીપાન પાસે 4 ૧૧૫૦૮

૧૦૭૬૭ ૦૪
સતંોષીનગર (રેલવે 

ગોર્ાઉન પાસે) રંગપરા ભરતભાઈ સવજીભાઈ સતંોષીનગર મેલર્ીમા ંમદંીર 6 ૧૧૫૧૧

૧૦૨૫૧ ૦૪
સતંોષીનગર (રેલવે 

ગોર્ાઉન પાસે) પરેશા શૈલેષ બાબલભાઈ સતંોષીનગર કલળદેવી પાન સેન્ટર 4 ૧૧૫૦૭

૯૧૪૫ ૦૪
સતંોષીનગર (સેન્રલ 

જેલ પાસે) અગેવાબણયા રાયધન શીવાભાઈ સતંોષીનગર મેલર્ીમાનંા મકંદર સામે 5 ૧૧૫૩૩

૧૧૩૬૮ ૦૪
સતંોષીનગર (સેન્રલ 

જેલ પાસે) સીતાપરા જીણાભાઈ બચલભાઈ સતંોષીનગર શસ્ક્તસો. સામે 4 ૧૧૫૩૨



૧૦૯૭૮ ૦૪ નરસગંપરા વ્યાસ ભલપતરાય દયાશકંર સયૂાડપાકડ  સતંોષીનગર પાસે 4 ૯૫૮૧

૯૯૬૨ ૦૪
સતંોષીનગર (રેલવે 

ગોર્ાઉન પાસે) દેગામાં હકંાભાઈ વીભાભાઈ સતંોષીનગર 2 ૧૧૫૦૯
૯૯૬૩ ૦૪ પોપટપરા દેગામા હરેશભાઈ શામજીભાઈ પોપટપરા 5 ૯૬૭૪
૯૯૬૦ ૦૪ પોપટપરા દેગામા શામજીભાઈ લધલભાઈ પોપટપરા 2 ૯૬૮૧
૧૦૪૩૯ ૦૪ પોપટપરા ભરવાર્ પરબતભાઈ મશાભાઈ પોપટપરા 5 ૯૬૭૫
૧૦૯૬૯ ૦૪ પોપટપરા વઢરૂકકયા દેવલબેન હમેતંભાઈ પોપટપરા 2 ૯૬૭૨
૧૦૯૬૬ ૦૪ પોપટપરા વર્ોદરીયા સજંયભાઈ જેન્તીભાઈ પોપટપરા 5 ૯૬૭૬
૧૦૬૫૯ ૦૪ પોપટપરા મેર રાજેશભાઈ ભાણજીભાઈ પોપટપરા 4 ૯૬૭૭

૧૧૩૨૧ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સાથળીયા કાનજીભાઈ પોલાભાઈ રૂખર્ીયાકોલોની પાટક પાસે 4 ૧૦૭૧૬

૯૫૨૩ ૦૪ નરસગંપરા ગૌસ્વામી જીતેન્રપરી મનસલખપરી નરસગંપરા 3 ૯૬૪૨
૧૦૩૯૫ ૦૪ નરસગંપરા બારીયા મહશેભાઈ અશોકભાઈ નરસગંપરા 3 ૯૬૪૧
૧૦૩૯૩ ૦૪ નરસગંપરા બારીયા અવનલભાઈ વવનલભાઈ નરસગંપરા 4 ૯૬૩૮
૯૫૨૫ ૦૪ નરસગંપરા ગૌસ્વામી કદલીપપરી મનસલખપરી નરસગંપરા 4 ૯૬૪૮
૧૦૬૭૨ ૦૪ નરસગંપરા મલેક સલીમભાઈ વલીભાઈ નરસગંપરા 3 ૯૬૩૬
૧૦૦૦૦ ૦૪ નરસગંપરા દવે વશવશકંર અંબાશકંર નરસગંપરા 5 ૯૬૩૫
૯૪૮૭ ૦૪ નરસગંપરા ગોસ્વામી અરવવિંદભાઈ રમેશભાઈ નરસગંપરા 5 ૯૬૩૪
૧૦૬૨૩ ૦૪ નરસગંપરા મજેઠીયા જગદીશભાઈ ગોવવિંદભાઈ નરસગંપરા 3 ૯૬૩૩
૯૪૮૫ ૦૪ નરસગંપરા ગોરી વલીભાઈ મોમહંદભાઈ નરસગંપરા 2 ૯૫૬૭
૯૧૯૩ ૦૪ નરસગંપરા અભેશરા રફીકભાઈ કાસમભાઈ નરસગંપરા 4 ૯૫૬૬

૯૧૪૨ ૦૪
સતંોષીનગર (રેલવે 

ગોર્ાઉન પાસે) અગેચાબણયા દલસલખભાઈ શીવાભાઈ સતંોષીનગર 4 ૧૧૫૦૫

૧૦૧૯૨ ૦૪
સતંોષીનગર (સેન્રલ 

જેલ પાસે) પરમાર બાબલભાઈ રવજીભાઈ સતંોષીનગર 5 ૧૧૫૨૯

૯૭૨૧ ૦૪
સતંોષીનગર (સેન્રલ 

જેલ પાસે) જમોંર્ ઘનાભાઈ મોહનભાઈ સતંોષીનગર 7 ૧૧૫૨૮

૧૦૮૪૨ ૦૪
સતંોષીનગર (રેલવે 

ગોર્ાઉન પાસે) રાઠોર્ મેરામભાઈ ભીખાભાઈ સતંોષીનગર 6 ૧૧૫૦૬

૧૦૩૮૮ ૦૪
સતંોષીનગર (રેલવે 

ગોર્ાઉન પાસે) બારૈયા મોહનભાઈ ચોથાભાઈ સતંોષીનગર મનહરપલર 4 ૧૧૫૦૪

૯૫૦૩ ૦૪
સતંોષીનગર (રેલવે 

ગોર્ાઉન પાસે) ગોહલે આવશષભાઈ બચલભાઈ સતંોષીનગર 5 ૧૧૫૦૩

૯૫૦૬ ૦૪
સતંોષીનગર (રેલવે 

ગોર્ાઉન પાસે) ગોહલે બચલભાઈ દેવાભાઈ સતંોષીનગર 2 ૧૧૫૦૨

૯૧૪૩ ૦૪
સતંોષીનગર (સેન્રલ 

જેલ પાસે) અગેચાણીયા જ્યતંીભાઈ બચલભાઈ સતંોષીનગર 6 ૧૧૫૩૦
૧૦૭૩૦ ૦૪ પોપટપરા માલકીયા રમેશભાઈ પે્રમજીભાઈ પોપટપરા 5 ૯૭૨૨
૧૦૯૬૫ ૦૪ પોપટપરા વર્ોદરીયા જયેશભાઈ શામજીભાઈ 53 કવાટર 4 ૯૭૨૭
૧૦૯૬૪ ૦૪ પોપટપરા વર્ોદરીયા જ્યતંીભાઈ બાબલભાઈ પોપટપરા 3 ૯૭૨૮
૧૧૩૭૭ ૦૪ પોપટપરા સીતાપરા મગનભાઈ ગોરધનભાઈ પોપટ પરા 5 ૯૭૨૩
૯૬૨૬ ૦૪ પોપટપરા ચૌહાણ જગદીશભાઈ કાનજીભાઈ પોપટપરા વેર હાઉસગોદામ સામે 8 ૯૭૨૪
૧૦૧૮૩ ૦૪ પોપટપરા પરમાર પ્રવીણભાઈ જગદીશભાઈ. પોપટપરા વેર હાઉસગોદામ સામે 4 ૯૭૨૫
૧૦૧૬૩ ૦૪ પોપટપરા પરમાર જગદીશભાઈ છગનભાઈ પોપટપરા વેર હાઉસ 2 ૯૭૨૬

૯૨૪૪ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) ઉધરેજીયા રમેશભાઈ ધીરૂભાઈ રૂખર્ીયા મફતીયાપરા 5 ૧૦૭૨૪

૧૦૩૨૮ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) બલટીયા ચદલ ંભાઈ કાનજીભાઈ રૂખર્ીયાપરા 5 ૧૦૭૦૭

૧૦૯૫૫ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) વજલગરા સાલમીનભાઈ જૂમાભાઈ રાજીવનગર 2 ૧૦૭૦૪

૧૧૪૮૪ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સોલકંી પ્રવીણભાઈ ચતલરભાઈ રાજીવનગર મફતીયાપરા 4 ૧૦૭૦૨

૧૧૪૫૨ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સોલકંી ચત લરભાઈ બચલભાઈ રાજીવનગર મફતીયાપરા 5 ૧૦૭૦૩

૧૧૫૦૯ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સોલકંી મનોજભાઈ ચતલરભાઈ રાજીવનગર મફતીયાપરા 3 ૧૦૭૦૫

૯૪૫૭ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) કાઝી ઈકબાલભાઈ હલસૈનભાઈ રાજીવનગર મફતીયાપરા 6 ૧૦૭૦૬

૧૧૫૩૮ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સોલકંી વવજયભાઈ ચતલરભાઈ રાજીવનગર મફતીયાપરા 2 ૧૦૭૧૫

૯૩૬૯ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) કારેલીયા ભલપતભાઈ હરીભાઈ રાજીવનગર મફતીયાપરા 4 ૧૦૭૦૮

૧૦૩૧૧ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) ફુરેશી અમીનભાઈ કરીમભાઈ રલખર્ીયા પરા 4 ૧૦૭૦૧

૧૦૪૦૨ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) બાવાજી મગનલાલ પન્નાલાલ રલખર્ીયા કોલોની 4 ૧૦૭૧૦

૧૧૧૫૯ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) શેખ હલસેનભાઈ બચલભાઈ રલખર્ીયાપરા રાજીનગર 4 ૧૦૭૧૧

૧૦૬૭૧ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) મલેક મહબેલબભાઈ અબ્દલલભાઈ રલખર્ીયાપરા મફતીયાપરા 5 ૧૦૭૧૨

૧૧૩૮૬ ૦૪ પોપટપરા સીતાપરા હસમલખ નટવરલાલ પોપટપરા 5 ૯૭૨૯
૯૪૬૯ ૦૪ પોપટપરા ગાજરા લક્ષ્મીબેન ચોઈથરામ પોપટપરા 1 ૯૭૩૧
૧૦૪૩૮ ૦૪ પોપટપરા ભરવાર્ અરજણભાઈ નોંધાભાઈ પોપટપરા વાર્ીનીસામે 5 ૯૬૯૬

૧૦૦૮૭ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) પટણી ઈરફાનભાઈ અબ્બાસભાઈ રલખર્ીયા કોલોની 4 ૧૦૭૧૪

૧૦૦૮૮ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) પટણી જલબેદાબેન અબ્બાસભાઈ રલખર્ીયા કોલોની 1 ૧૦૭૧૩

૧૧૧૧૬ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) શેખ જાહીદભાઈ નલરદીનભાઈ રલખર્ીયા કોલોની 2 ૧૦૭૧૭

૧૧૦૫૧ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) વાણીયા અમતૃભાઈ મનજીભાઈ રલખર્ીયા કોલોની 5 ૧૦૭૧૮

૯૪૧૪ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) ખલરેશી યલસ લફભાઈ સલલતાનભાઈ રલખર્ીયાપરા 5 ૧૦૭૨૫

૧૦૫૭૭ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) મકવાણા રમજાનભાઇ અબ્દલલભાઇ રલખર્ીયા કોલોની 5 ૧૦૭૧૯

૯૮૪૪ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) ઝાલા સલરલભાઈ મેધલભાઈ રલખર્ીયા કોલોની 5 ૧૦૭૦૯

૧૧૫૨૩ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સોલકંી મધલબેન રમેશભાઇ રલખર્ીયા પરા 3 ૧૦૭૨૦

૧૦૧૫૭ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) પરમાર ખીમજીભાઈ મનજીભાઈ રાજીવનગર મફતીયાપરા 4 ૧૦૭૨૧

૧૧૧૦૬ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) શેખ ઈમરાનભાઈ છોટલભાઈ




રાજીવનગર મફતીયાપરા 4 ૧૦૭૨૨
૨૬૨૪૧ ૦૪ બગંર્ી બજાર જોષી ગોદાવરીબેન મયાશકંર બગંર્ી જાર ભલાભાઇ પોવાર વાળા શેરી 2 ૨૬૫૧૨
૩૭૨૪૫ ૦૪ તીલક પ્લોટ સોંદરવા કહતેશભાઈ જયતંીભાઇ મોચી બજાર તીલક પ્લોટ 7 ૩૫૦૨૦



૧૧૩૭૧ ૦૪ પોપટપરા સીતાપરા કદબલપભાઈ નટવરલાલ પોપટપરા 6 ૯૭૩૨
૯૪૫૨ ૦૪ બેર્ીનાકા ગલદંીગરા અરૂણાબેન કકશોરભાઈ બેર્ીનાકા અંદર વસલભાઈ રાઠોર્ના મકાનમાં 1 ૧૦૧૮૭
૧૦૨૯૮ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી ફકીર મહમદં બાબભાઇ રઘલનદંન સો. સા 5 ૧૧૦૭૨
૧૧૧૨૯ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી શેખ બસીરભાઈ ઇસ્માઇલભાઇ રઘલનદંન સો.સા 6 ૧૧૦૬૫
૯૯૬૧ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી દેગામા સલરેશ રમેશભાઇ રઘલનદંન સો.સા 4 ૧૧૦૬૭
૧૦૫૯૬ ૦૪ નરસગંપરા મકવાણા સલભાષભાઈ લાલજીભાઇ નરસગં પરા 5 ૯૬૬૦
૧૧૩૭૮ ૦૪ નરસગંપરા સીતાપરા રમેશભાઈ પોપટભાઇ નરસગં પરા 6 ૯૬૬૨
૧૧૧૪૪ ૦૪ નરસગંપરા શેખ રફીકભાઈ ઇસ્માઇલભાઇ નરસગં પરા રેલવે કોલોની 4 ૯૬૫૧
૧૦૮૮૯ ૦૪ નરસગંપરા રામાનદં વવજયભાઈ કદનેશભાઇ નરસગં પરા 4 ૯૬૫૦
૧૧૫૦૨ ૦૪ નરસગંપરા સોલકી મલકેશભાઈ રમેશભાઇ નરસગં પરા 4 ૯૬૫૩
૯૩૫૯ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર કાથરોટીયા બીબીબેન ઓસમાણભાઇ કૃષ્ણનગર 1 ૯૨૨૭
૯૨૬૦ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર કટારા ખાત લનબેન હાજીભાઇ જલની દરજી બજાર 1 ૯૨૨૬
૯૬૫૫ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ચૌહાણ મીમીબહને હાસમભાઇ પરાબજાર 1 ૯૨૨૮
૯૬૮૫ ૦૪ પોપટપરા ચૌહાણ હાસમભાઈ જલમ્માભાઇ પરાબજાર- કૃષ્ણનગર 3 ૯૭૩૩
૯૬૧૪ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર ચૌહાણ કલસ લમબેન જલમ્માભાઇ કૃષ્ણનગર 1 ૯૨૨૫
૧૧૨૪૪ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર સૈયદ શાકીરઅલી કીફાયતઅલી ચામર્ીયા ખાટર્ી વાર્ 5 ૯૨૨૪
૧૦૫૦૧ ૦૪ નરસગંપરા મકમા જયાબેન મેરામભાઇ નરસગં પરા 7 ૯૬૫૫

૯૨૩૬ ૦૪
સતંોષીનગર (રેલવે 

ગોર્ાઉન પાસે) ઉગરેજા નરસીભાઈ ભવાનભાઇ સતંોષીનગર 4 ૧૧૫૧૨
૯૮૩૬ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી ઝાલા કદ્લબા લખધીરવસિંહ રઘલ નદંન સો.સા 3 ૧૧૦૬૬
૧૧૦૮૭ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી શેખ અનવરભાઈ કરીમભાઇ રઘલનદંન સો સા 5 ૧૧૦૬૪
૯૫૦૮ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી ગોહલે મહને્ર ગોકલલભાઇ રધલનદંન સો. સા 4 ૧૧૦૬૯
૧૦૩૯૭ ૦૪ રઘલનદં સોસાયટી બાલાપરીયા ઇમરાન હનીફભાઇ રઘલનદંન સો. સા 3 ૧૧૦૬૮
૧૧૫૨૫ ૦૪ નરસગંપરા સોલકંી રમેશભાઈ ભાનલભાઇ નરસગં પરા 4 ૯૬૫૭
૯૪૮૩ ૦૪ નરસગંપરા ગોરી ઇબ્રાકહમભાઈ કરીમભાઇ નરસગં પરા 5 ૯૬૫૮
૧૦૦૭૬ ૦૪ નરસગંપરા વનમાવત રાધેશ્યામ બાબલદાસ નરસગં પરા 4 ૯૬૫૯
૯૨૯૭ ૦૪ જલની લોઘાવાર્ કલરેશા અનવરભાઈ યલસલફભાઇ જલની લોઘાવાર્ 5 ૯૪૨૫
૯૨૬૧ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર કંટાકરયા જીકરભાઈ સીફીકભાઇ કૃષ્ણનગર 4 ૯૨૨૨
૧૦૩૨૨ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર બલખારી મહમંદહલસૈન કાસમભાઇ કૃષ્ણનગર 4 ૯૨૨૧
૯૩૦૧ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર કલરેશી અનવરભાઈ હાસમભાઇ કૃષ્ણનગર 5 ૯૨૨૦
૯૨૬૨ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર કટારીયા અશફાક હલસૈન અલલારખાભાઇ કૃષ્ણનગર 2 ૯૨૧૯
૯૩૫૮ ૦૪ ક્રુષ્ણનગર કાથરોટીયા ઓસમાનભાઈ અલીભાઇ કૃષ્ણનગર 4 ૯૨૨૩

૯૯૭૦ ૦૪
સતંોષીનગર (રેલવે 

ગોર્ાઉન પાસે) દલદળીયા ગગંારામ રઘલભાઇ સતંોષીનગર 4 ૧૧૫૧૪

૧૧૦૨૪ ૦૪
સતંોષીનગર (રેલવે 

ગોર્ાઉન પાસે) વાઘેલા મહશેભાઈ મેરામભાઇ સતંોષી નગર 5 ૧૧૫૧૫
૯૭૬૮ ૦૪ નરસગંપરા જાદવ વેલજીભાઈ જીવાભાઇ નરસગં પરા 2 ૯૬૫૬
૯૧૫૦ ૦૪ નરસગંપરા અઘેરા પરસોતમ નાનજીભાઇ નરસગં પરા 5 ૯૬૪૯
૧૧૪૪૯ ૦૪ નરસગંપરા સોલકી ઘનાભાઈ છગનલાલ નરસગં પરા 3 ૯૬૫૪
૯૬૦૭ ૦૪ મોચીબજાર ચૌહાણ ઇકબાલ મહબેલબ ખાર્ાવાળી 4 ૧૦૬૨૮
૧૦૮૦૭ ૦૪ વતલક પ્લોટ રાઠોર્ અરવવિંદભાઈ કમાભાઇ વતલકં પ્લોટ 4 ૯૪૪૧
૯૭૭૮ ૦૪ મલસ્લીલાઇન જાફાઇ ગલલામહલસેન નાજીભાઇ મલસ્લીલાઇન 6 ૧૦૬૨૩
૧૧૩૯૮ ૦૪ મલસ્લીલાઇન સીપારી ફીરોજાબેન ઇબ્રાહીમભાઇ મલસ્લીલાઇન 4 ૧૦૬૨૨
૧૦૫૨૬ ૦૪ વતલક પ્લોટ મકવાણા ગોવવિંદભાઈ ભાણાભાઇ વતલક પ્લોટ 2 ૯૪૪૭
૧૦૨૦૩ ૦૪ વતલક પ્લોટ પરમાર મજંલબેન નારણભાઇ વતલકં પ્લોટ 1 ૯૪૬૪
૧૦૧૯૮ ૦૪ વતલક પ્લોટ પરમાર ભીખાભાઈ પલજાભાઇ વતલકં પ્લોટ 3 ૯૪૭૧
૧૦૧૯૬ ૦૪ વતલક પ્લોટ પરમાર ભાણજીભાઈ પજૂાભાઇ વતલકં પ્લોટ 2 ૯૪૬૯
૧૦૧૭૭ ૦૪ વતલક પ્લોટ પરમાર પ્રબોધ્ધભાઈ રમણીકભાઇ વતલકં પ્લોટ 3 ૯૪૭૨
૧૦૮૪૬ ૦૪ વતલક પ્લોટ રાઠોર્ રમેશભાઈ કીશનભાઇ વતલક પ્લોટ 4 ૯૪૬૮
૯૧૫૧ ૦૪ વતલક પ્લોટ અઘેરા બેચરભાઈ મલળજીભાઇ વતલક પ્લોટ 2 ૯૪૬૭
૯૧૫૨ ૦૪ વતલક પ્લોટ અઘેરા સલરેશભાઈ માયાભાઇ વતલક પ્લોટ 4 ૯૪૬૫
૯૪૩૨ ૦૪ વતલક પ્લોટ ખીમસલરીયા કદપકભાઈ ભાણજીભાઇ વતલક પ્લોટ 5 ૯૪૫૭
૧૧૦૦૩ ૦૪ મલસ્લીલાઇન વાઘેલા ગોપાલભાઈ પોપટભાઇ મલસ્લીલાઇન 4 ૧૦૬૨૧
૯૯૭૯ ૦૪ મલસ્લીલાઇન દલ અબ્દલલભાઈ કાસમભાઇ મલસ્લીલાઇન 1 ૧૦૬૨૫
૧૧૩૯૯ ૦૪ મલસ્લીલાઇન સીપાહી હમીદાબેન કરીમભાઇ મલસ્લીલાઇન 2 ૧૦૬૨૪
૧૦૮૦૫ ૦૪ વતલક પ્લોટ રાઠોર્ અંજલબેન કમાભાઇ વતલકં પ્લોટ 2 ૯૪૬૧
૧૦૮૩૬ ૦૪ વતલક પ્લોટ રાઠોર્ પ્રવવણભાઈ કમાભાઇ વતલક પ્લોટ 3 ૯૪૬૦
૯૫૯૬ ૦૪ વતલક પ્લોટ ચોરસીયા કકશનભાઈ કંથીલાલ વતલક પ્લોટ 5 ૯૪૫૯
૧૧૪૪૭ ૦૪ વતલક પ્લોટ સોલકી ગોરધનભાઈ માવજીભાઇ વતલકં પ્લોટ 4 ૯૪૫૮
૧૦૫૬૧ ૦૪ વતલક પ્લોટ મકવાણા ભરતભાઈ વતલકં પ્લોટ 5 ૯૪૪૨
૧૦૫૩૬ ૦૪ વતલક પ્લોટ મકવાણા દેવાગંભાઈ ગોવવદભાઇ વતલકં પ્લોટ 5 ૯૪૪૯
૧૦૫૧૭ ૦૪ વતલક પ્લોટ મકવાણા કાન્તીભાઈ ગોવવદભાઇ વતલકં પ્લોટ 4 ૯૪૪૫
૯૬૬૫ ૦૪ વતલક પ્લોટ ચૌહાણ લક્ષ્મણભાઈ મેઘાભાઇ વતલકં પ્લોટ 3 ૯૪૬૨
૯૬૩૪ ૦૪ વતલક પ્લોટ ચૌહાણ પ્રકાશભાઈ કમલેશભાઇ વતલક પ્લોટ 4 ૯૪૪૬
૧૧૦૦૭ ૦૪ વતલક પ્લોટ વાઘેલા જેમલભાઈ હીરીભાઇ વતલકં પ્લોટ 5 ૯૪૫૬
૧૧૪૩૩ ૦૪ વતલક પ્લોટ સોલકી અશોકભાઈ મોહનભાઇ વતલક પ્લોટ 5 ૯૪૪૮
૧૦૧૩૮ ૦૪ વતલક પ્લોટ પરમાર સજંયભાઇ વસતંભાઇ વતલક પ્લોટ 4 ૯૪૫૦
૯૪૩૫ ૦૪ વતલક પ્લોટ ખીમસલરીયા હારજીભાઇ ભાણજીભાઇ વતલક પ્લોટ 2 ૯૪૫૨
૧૦૨૦૧ ૦૪ વતલક પ્લોટ પરમાર મગનભાઈ પલજાભાઇ વતલક પ્લોટ 4 ૯૪૫૩
૧૦૨૪૨ ૦૪ વતલક પ્લોટ પરમાર હરેશભાઈ જીવણભાઇ વતલકં પ્લોટ 4 ૯૪૫૪
૫૧૦૭૭ ૦૪ ખાટકીવાર્ સૈયદ સાકરઅલી કીસયબઅલી મોચી બજાર ચામર્ીયા ખાટકીવાસ 5 ૪૫૧૦૪
૨૬૯૨૨ ૦૪ ભીલવાસ બાબી અમીરૃદીન મજીદખાન ભીલવાસ 5 ૨૭૨૦૪

૧૧૧૩૪ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) શેખ મલમતાજબેન અબ્બાસભાઇ રલખર્ીયા પરા 2 ૧૦૭૭૪

૧૧૩૯૪ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સીપાઇ મહબેલબભાઈ અબ્દલલભાઇ રલખર્ીયા પરા 5 ૧૦૭૮૪

૧૦૧૦૨ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) પઠાણ ઇસ્માઇલભાઈ બચલભાઇ રૃખર્ીયા પરા 2 ૧૦૮૦૪

૧૦૧૦૬ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) પઠાણ મલસાભાઈ મમદભાઇ રૃખર્ીયા પરા 4 ૧૦૭૭૯

૧૦૧૦૭ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) પઠાણ મહબેલબભાઈ મહમદભાઇ રલખર્ીયા પરા 6 ૧૦૭૮૨

૧૧૨૪૦ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સૈયદ નજીરહલસેન સૈયદ મહમદ રલખર્ીયા પરા 6 ૧૦૭૮૯

૧૧૫૪૫ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સોલકંી શભંલભાઈ વેરસભાઇ રલખર્ીયા પરા 4 ૧૦૭૮૮

૧૧૩૮૯ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સીદી અંબલભાઈ અહમેાનભાઇ રલખર્ીયા કોલોની 4 ૧૦૭૮૭

૧૦૦૯૦ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) પટણી રફીકભાઈ અકબરભાઇ રલખર્ીયા પરા 6 ૧૦૭૮૫



૧૦૧૧૧ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) પઠાણ સીંકદરભાઈ ઇસ્માઇલભાઇ રલખર્ીયા પરા 4 ૧૦૮૦૭

૧૦૧૦૪ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) પઠાણ ગલલાબખાન ઇસ્માઇલખાન રલખર્ીયા પરા 4 ૧૦૭૭૬

૧૦૨૨૯ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) પરમાર વવઠ્ઠલભાઈ રલપસગં રલખર્ીયા પરા 3 ૧૦૭૯૮

૧૦૪૬૬ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) ભાણ અબ્દલલભાઈ ભલરાભાઇ રલખર્ીયા પરા 6 ૧૦૮૦૬

૧૧૦૬૧ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) વાળા પ્રવવણભાઈ છોટાલાલ રલખર્ીયા પરા 5 ૧૦૮૦૩

૧૦૪૨૭ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) ભટ્ટી જીન્નતબેન રફીકભાઇ રલખર્ાયા પરા 5 ૧૦૮૦૨

૧૦૩૫૬ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) બેલીમ ગલલાબ જમાલભાઇ રલખર્ીયા પરા 4 ૧૦૮૦૧

૧૦૪૨૯ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) ભટ્ટી રમજીનભાઈ અલારખાભાઇ રલખર્ીયા પરા 4 ૧૦૭૯૧

૧૧૦૯૬ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) શેખ અસ્લમભાઈ રજીકભાઇ રલખર્ીયા કોલોની 5 ૧૦૭૯૯

૧૦૩૨૦ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) બલખારી ઇષાડદભાઈ પીરમીયા રલખર્ીયા કોલોની 4 ૧૦૮૦૮

૧૦૩૧૯ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) બલખારી અલીએહમદ સૈયદમહમદ રલખર્ીયા કોલોની 6 ૧૦૭૯૭

૧૧૪૨૦ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સોનાવલા મોહનભાઈ રામચરંભાઇ રલખર્ીયા કોલોની 6 ૧૦૭૯૬

૧૧૧૧૧ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) શેખ ખેત લનબેન ઇકબાલભાઇ રલખર્ીયા પરા 4 ૧૦૭૯૫

૯૩૧૪ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) કલરેશી કફરોજભાઈ સત્તારભાઇ રલખર્ીયા પરા 5 ૧૦૭૯૪

૧૦૩૪૪ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) લોરીયા બચલભાઇ કલ ંવરાભાઇ રલખર્ીયા પરા 7 ૧૦૭૯૩

૯૩૫૧ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) કાજી નસીમબેન રજાકભાઇ રલખર્ીયાપરા 4 ૧૦૭૯૨

૧૧૧૨૩ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) શેખ ફકીર મહબેલબભાઈ કાસમભાઇ રલખર્ીયા પરા 5 ૧૦૭૮૧

૧૧૪૪૩ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સોલકંી ગલલમહમદં ઉમરભાઇ રલખર્ીયા પરા 2 ૧૦૭૩૩

૧૧૨૪૨ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સૈયદ મહબેલબભાઈ અકબરભાઇ રલખર્ીયા કોલોની 4 ૧૦૭૫૧

૧૧૨૪૩ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સૈયદ રહમેતબેન અજાજભાઇ રલખર્ીયા કોલોની 1 ૧૦૭૫૦

૧૦૧૦૮ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) પઠાણ મહમદભાઈ કાળુભાઇ રલખર્ીયા હનલમાન પાસે 5 ૧૦૭૪૯

૧૧૩૯૬ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સીપાઇ રકફકભાઈ સલબતારભાઇ રલખર્ીયા પરા 4 ૧૦૭૪૮

૧૧૧૨૫ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) શેખ ફકીર હબીબ તાજમામદ રલખર્ીયા પરા 8 ૧૦૭૪૭

૧૧૦૯૩ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) શેખ અમીનાબેન તાજમામદ રલખર્ીયા પરા 1 ૧૦૭૪૬

૯૭૦૩ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) જેઠવા રંભાબેન બચલભાઇ રલખર્ીયા પરા 1 ૧૦૭૪૫

૯૮૦૮ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) જીર્ીયા ભરતભાઈ લીંબાભાઇ રલખર્ીયા કોલોની 5 ૧૦૭૪૪

૧૦૦૮૩ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) પટણી અકબર મમદભાઇ રલખર્ીયા કોલોની 5 ૧૦૭૩૨

૯૫૧૫ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) ગોકહલ વવજયભાઈ મધલભાઇ રલખર્ીયા પરા 4 ૧૦૭૪૨

૧૧૨૬૧ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સરવટી ગલલાબશાહ આરબશાહ રલખર્ીયા કોલોની 8 ૧૦૭૫૨

૧૧૨૩૬ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સૈયદ આયશાબેન નજરએલા રલખર્ીયા પરા 1 ૧૦૭૬૪

૧૦૩૫૯ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) બેલીમ નલરજાબેન સલીમભાઇ રલખર્ીયા પરા 4 ૧૦૭૪૦

૧૦૪૭૨ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) ભાણલં રહમેતબેન ભલરાભાઇ રલખર્ીયા પરા 1 ૧૦૭૮૬

૧૦૪૩૩ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) ભટ્ઠી અલલારખા નલરમામા રલખર્યા પરા 2 ૧૦૭૩૮

૧૦૩૫૩ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) બેલીમ આબેદભાઈ દાદલભાઇ રલખર્ીયા પરા 5 ૧૦૭૩૭

૧૦૧૦૫ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) પઠાણ બાનલબેન બા્લભાઇ રલખર્ીયા કોલોની 5 ૧૦૭૩૬

૧૦૦૮૪ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) પટણી અજીતભાઈ મહમદભાઇ રલખર્ીય પરા 4 ૧૦૭૩૫

૧૧૩૯૦ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સીદી મહબે લબ ઉસ્માનભાઇ ન્યલ રાજીવનગર 4 ૧૦૭૩૪

૧૧૫૧૭ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સોલકંી યસૂ લફભાઈ ગલલમામદ રલખર્ીયા પરા 4 ૧૦૭૬૨

૧૦૩૧૪ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) બલકેરા અમીનભાઈ હલસેનભાઇ રલખર્ીયા પરા 4 ૧૦૭૪૧

૧૧૦૯૧ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) શેખ અમીનાબેન કાસમભાઇ રલખર્ીયા પરા 1 ૧૦૭૪૩

૧૧૧૫૨ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) શેખ સલીમભાઈ ઉમરશા રલખર્ીયા પરા 4 ૧૦૭૭૨

૯૩૬૨ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) કાદરી સૈયદ અસરફભાઈ કાદરભાઇ રલખર્ીયા પરા 6 ૧૦૭૭૧

૧૧૪૩૫ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સોલકંી અસલમભાઈ ગલલામામદભાઇ રલખર્ીયા પરા 4 ૧૦૭૭૦

૧૧૫૧૯ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સોલકંી રજાકભાઈ ગલલમામદભાઈ રલખર્ીયા પરા 4 ૧૦૭૬૯

૧૦૮૦૦ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) રાજવીર ભારતીબેન લલીતકલમાર રલખર્ીયા પરા 1 ૧૦૭૬૫

૧૧૩૬૫ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) વસસોકદવારાણા ભલપતવસિંહ પ્રતાપવસિંહ રલખર્ીયા કોલોની 6 ૧૦૭૫૩

૯૯૮૫ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) દેલવાણીયા અવસરભાઈ બચલભાઇ રલખર્ીયા કોલોની 5 ૧૦૭૬૩

૧૦૩૬૪ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) બ્લોચ અખ્તરભાઈ કાદરભાઇ રલખર્ીયા પરા 5 ૧૦૭૭૩

૧૧૩૯૧ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સીદી રમજાનભાઈ હલસેનભાઇ મરાસી વાસ 7 ૧૦૭૬૧



૧૦૦૯૯ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) પટલી ઇકબાલભાઈ મહમદભાઇ રલખર્ીયા પરા 4 ૧૦૭૬૦

૯૩૧૩ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) કલરેશી કફરોજભાઈ ઇબ્રાહીમભાઇ રલખર્ીયા પરા 5 ૧૦૭૫૯

૧૦૮૮૪ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) રામનકંદ વવષ્ણલભાઈ કલયાણભાઇ રલખર્ીયા પરા 8 ૧૦૭૫૮

૯૯૧૬ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) ર્ોર્ીયા ત લષારભાઈ ગલણવતંભાઇ રલખર્ીયા પરા 4 ૧૦૭૫૭

૧૧૧૨૬ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) શેખ ફકીરમહમદ અબ્બાસભાઇ રલખર્ીયા કોલોની 3 ૧૦૭૫૬

૧૦૧૬૧ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) પરમાર ચદલ ંભાઈ રઘલભાઇ રલખર્ીયા પરા 4 ૧૦૭૫૫

૯૭૦૬ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) જેઠવા વવજયભાઈ બચલભાઇ રલખર્ીયા પરા 4 ૧૦૭૫૪

૧૦૬૫૪ ૦૪ નરસગંપરા મેર અરવવિંદભાઈ હસંરાજભાઇ નરસગંપરા 5 ૯૬૫૨
૧૦૧૫૮ ૦૪ ખટકીવાર્ પરમાર ગોપાલ રવજીભાઇ ચામર્ીયા પરા 2 ૯૨૯૧
૯૨૪૯ ૦૪ પોપટપરા ઉપાધ્યાય સલરેશ શીવલાલ પોપટપરા 5 ૯૭૩૫
૯૩૮૦ ૦૪ પોપટપરા કોટક મહશેભાઈ મનસલખભાઇ પોપટપરા 5 ૯૭૩૪

૧૧૩૯૭ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) સીપાઇ(મલેક) અબ્દલલગફાર ઇબ્રાહીમ મફતીયા પરા 3 ૧૦૭૬૬

૧૦૮૮૩ ૦૪ ગેબર્ીશાપીર રાબા પરસોત્તમ રવજીભાઇ 230/12, ગેબનશાપીર 3 ૯૩૯૫
૧૦૩૩૨ ૦૪ કોઠી કંમ્પાઉંર્ બલધેંલીયા નલીનકલમાર જેન્તીભાઇ કોઠી કંમ્પાઉન્ર્ 5 ૯૨૯૦

૧૦૦૯૧ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) પટણી હબલબેન મહમદભાઇ રલખર્ીયા પરા 1 ૧૦૭૬૭

૧૦૩૫૮ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) બેલીમ દાદલભાઈ લાર્જીભાઇ રલખર્ીયા પરા 6 ૧૦૭૩૦

૧૦૩૫૨ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) બેલીમ અબ્રાહીમભાઈ અલીભાઇ રલખર્ીયા પરા 3 ૧૦૭૬૮

૧૦૩૫૧ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) બેલીમ અબ્દલલભાઈ અમીભાઇ રલખર્ીયા પરા 5 ૧૦૭૩૯

૧૦૭૧૬ ૦૪ નરસગંપરા મારં્લીયા કલપનાબેન કીશનભાઇ 3 ૯૬૬૧

૧૦૦૩૪ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ધધંલકીયા હાજંીભાઈ ઇશકાભાઇ વવવેકાનદંનગર 2 ૧૧૪૭૪

૧૦૦૩૨ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ધધંલકીયા ફીરોજભાઈ હાજીભાઇ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૪૮૦

૧૦૦૨૯ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ધધંલકીયા આવશનભાઈ હાજીભાઇ વવવેકાનદંનગર 4 ૧૧૪૮૪

૧૦૨૪૬ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ પરમાર હલસેનભાઈ અલીભાઇ વવવેકાનદંનગર 6 ૧૧૪૮૫

૧૦૧૪૪ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ પરમાર અલીભાઈ ઉમરભાઇ વવવેકાનદંનગર 1 ૧૧૪૯૫

૧૧૦૩૦ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ વાઘેલા વસતાભાઈ ભવાનભાઇ વવવેકાનદંનગર 2 ૧૧૪૯૪

૧૧૦૧૬ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ વાઘેલા પ્રતાપભાઈ બબજલભાઇ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૪૯૩

૧૧૦૩૨ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ વાઘેલા વીરજીભાઈ બબજલાભાઇ વવવેકાનદંનગર 4 ૧૧૪૭૮

૧૦૧૯૭ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ પરમાર ભાનાભાઈ મોહન વવવેકાનદંનગર 6 ૧૧૪૮૭

૧૧૦૩૬ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ વાઘેલા સામાભાઈ કાનજીભાઇ વવવેકાનદંનગર 7 ૧૧૪૯૧

૯૭૬૦ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ જાદવ પોલાભાઈ કાળુભાઇ વવવેકાનદંનગર 4 ૧૧૪૬૫

૧૦૪૩૬ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ભલણીયા મનજીભાઈ વશરામભાઇ વવવેકાનદંનગર 3 ૧૧૩૭૩

૯૮૧૩ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ જોગર્ીયા બટલકભાઈ હસંરાજભાઇ વવવેકાનદંનગર 4 ૧૧૩૮૪

૧૧૦૪૭ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ વાણકીયા કારલભાઈ વાલજીભાઇ વવવેકાનદંનગર 6 ૧૧૩૮૫

૧૧૩૦૦ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સવાસર્ીયા રમેશભાઈ બચલભાઇ વવવેકાનદંનગર 4 ૧૧૪૪૪

૯૭૯૪ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ જામ વરકીકભાઈ રાજભાઇ રૂખર્ીયા પરા 6 ૧૧૪૬૨

૯૩૯૭ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ખેખર મેબલબભાઈ અબાસ વવવેકાનદંનગર 3 ૧૧૪૩૯

૧૦૩૪૯ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ બેલી હનીફભાઈ અબ્દલલભાઇ વવવેકાનદંનગર 6 ૧૧૪૪૦

૯૪૧૩ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ખલરેશી અયલબભાઈ યલસલફભાઇ વવવેકાનદંનગર 2 ૧૧૪૪૧

૧૦૭૩૨ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ માલકીયા વવપલલભાઈ ગેલાભાઇ વવવેકાનદંનગર 4 ૧૧૪૭૯

૯૪૯૫ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ગોસાઇ કલસ લમબેન શાતંીગીરી મફતીયલપરલ 4 ૧૧૪૪૨

૯૪૯૭ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ગોસાઇ રૂક્ષમણીબેન શાતંીગીરી મફતીયલપરલ 1 ૧૧૪૬૪

૯૪૯૬ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ગોસાઇ જયસલખગીરી શાતંીગીરી મફતીયલપરલ 6 ૧૧૪૪૩

૧૦૪૧૦ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ બોપરા ઓસમાભાઈ ઉસનભાઇ મફતીયલપરલ 8 ૧૧૪૫૪

૧૦૧૫૬ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ પરમાર ખીમજીભાઈ મનજીભાઇ મફતીયલપરલ 4 ૧૧૪૪૫

૧૧૨૩૮ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સૈયદ ગલલાબભાઈ આરવીસા મફતીયલપરલ 8 ૧૧૪૩૭

૯૬૭૩ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ચૌહાણ સલીમભાઈ જીવાભાઇ મફતીયલપરલ 6 ૧૧૪૪૭

૧૧૧૬૪ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ શેખફકીર હબીબભાઈ તાજ મહમદ મફતીયલપરલ 8 ૧૧૪૯૨

૧૦૮૯૭ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ રાવર્ીયા બાબલભાઈ મયાભાઇ વવવેકાનદંનગર 8 ૧૧૪૮૩

૧૧૩૦૪ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સવાસર્ીયા હીરજીભાઈ વેલાભાઇ વવવેકાનદંનગર 8 ૧૧૪૮૧

૧૦૭૨૮ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ માલકીયા અશોકભાઈ વેલજીભાઇ વવવેકાનદંનગર 4 ૧૧૪૭૭

૧૧૨૯૪ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સવાસર્ીયા જગદીશભાઈ હીરજીભાઇ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૪૭૬

૯૩૩૪ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ કલરેશી હલસેનભાઈ કાદરભાઇ 53 કવાટડર 4 ૧૧૪૭૫



૧૧૨૨૦ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સલમરા હાજંીભાઈ સીદીભાઇ 53 કવાટડર 3 ૧૧૩૮૭

૯૩૧૬ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ કલરેશી બોદલભાઈ અબ્દલલભાઇ 53 કવાટડર 7 ૧૧૩૮૮

૧૧૪૪૦ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સોલકંી કાતંીભાઈ લવજીભાઇ 53 કવાટડર 7 ૧૧૩૮૯

૧૧૩૦૧ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સવાસળીયા રમેશભાઈ બટલકભાઇ વવવેકાનદંનગર 3 ૧૧૪૦૦

૧૧૨૯૭ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સવાસર્ીયા ધીરલભાઈ શામજીભાઇ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૩૯૧

૧૧૩૦૩ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સવાસર્ીયા વાઘજીભાઈ શામજીભાઇ વવવેકાનદંનગર 6 ૧૧૩૮૩

૧૧૨૯૮ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સવાસર્ીયા મનસલખભાઈ શામજીભાઇ વવવેકાનદંનગર 6 ૧૧૩૯૩

૧૧૨૯૫ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સવાસર્ીયા કદનેશભાઈ બચલભાઇ વવવેકાનદંનગર 6 ૧૧૩૯૪

૯૬૬૨ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ચૌહાણ રમેશભાઈ સાયરવસિંહ મફતીયલપરલ 7 ૧૧૩૯૫

૧૧૪૩૭ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સોલકંી ઇસ્માઇલભાઈ વામીસાભાઇ મફતીયલપરલ 4 ૧૧૩૯૬

૧૦૦૪૭ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ધામેશા બટલકભાઈ ભીખાભાઇ મફતીયલપરલ 2 ૧૧૩૯૭

૯૯૫૦ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ તામેશા જ્યતંીભાઈ ભીખાભાઇ મફતીયલપરલ 5 ૧૧૩૯૮

૧૧૪૬૨ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સોલકંી ર્ાયાભાઈ કરમવસિંહભાઇ મફતીયલપરલ 5 ૧૧૩૭૫

૯૭૫૪ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ જાદવ કનલબેન શીવાભાઇ મફતીયલપરલ 3 ૧૧૩૭૯

૧૦૭૩૭ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ વમયાળા ગોદલભાઈ અલીભાઇ મફતીયલપરલ 8 ૧૧૩૮૦

૧૦૦૪૬ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ધામેચા પ્રફ્ફફુલભાઈ અરજણભાઇ મફતીયલપરલ 2 ૧૧૩૮૧

૧૦૭૩૧ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ માલકીયા રામજીભાઈ રવજીભાઇ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૪૦૨

૧૦૨૪૯ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ પરેશા જ્યતંીભાઈ જીવણભાઇ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૪૨૮

૯૫૪૦ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ઘાટીલીયા કેશવજીભાઈ રામજીભાઇ વવવેકાનદંનગર 7 ૧૧૩૯૯

૯૫૪૩ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ઘાટીલીયા શરદભાઈ ભગવાનજીભાઇ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૪૨૧

૯૫૪૧ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ઘાટીલીયા માનસીંગભાઈ રામજીભાઇ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૪૨૩

૧૧૩૦૭ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સવાસરીયા મધલભાઈ ભીખાભાઇ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૪૨૪

૧૦૪૯૦ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ભોજવાણી સત લરભાઈ શામજીભાઇ વવવેકાનદંનગર 8 ૧૧૪૨૫

૧૦૫૯૩ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ મકવાણા છગનભાઈ વજાભાઇ 53 કવાટડર 5 ૧૧૪૨૭

૧૦૫૭૩ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ મકવાણા મેરામભાઈ સગનભાઇ 53 કવાટડર 4 ૧૧૪૧૯

૧૦૫૩૯ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ મકવાણા કદપકભાઈ મયાભાઇ 53 કવાટડર 5 ૧૧૪૨૯

૧૦૫૧૫ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ મકવાણા કરણભાઈ મયાભાઇ 53 કવાટડર 4 ૧૧૪૩૦

૧૦૫૯૫ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ મકવાણા સજંયભાઈ મયાભાઇ 53 કવાટડર 4 ૧૧૪૩૧

૧૦૫૭૨ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ મકવાણા મયાભાઈ મોમભાઇ 53 કવાટડર 4 ૧૧૪૩૨

૧૦૮૫૩ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ રાઠોર્ લીલાબેન મગનભાઇ 53 કવાટડર 5 ૧૧૪૩૩

૧૦૮૬૭ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ રાઠોર્ હસમલખભાઈ ભચલભાઇ 53 કવાટડર 5 ૧૧૪૩૪

૧૦૭૨૯ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ માલકીયા મગનભાઈ પે્રમજીભાઇ 53 કવાટડર 6 ૧૧૪૨૬

૧૦૯૭૧ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ વઢવાબણયા બાબલભાઈ લીંબાભાઇ 53 કવાટડર 3 ૧૧૪૦૩

૧૧૨૮૬ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સવાકાર્ીયા સામજીભાઈ રામજીભાઇ વવવેકાનદંનગર 2 ૧૧૪૦૪

૧૧૨૯૬ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સવાસર્ીયા કદનેશભાઈ શામજીભાઇ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૪૦૫

૧૧૩૫૮ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) વસદી મલબારકભાઈ ઉશેન મફતીયાપરા 5 ૧૦૮૦૫

૧૧૦૬૫ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ વાળા વવનોદભાઈ વશરામભાઇ મફવતયાપરા 4 ૧૧૪૦૬

૧૦૯૫૪ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) વજલગરા યલન લષભાઈ અલલારખ્ખાભાઇ મફવતયાપરા 4 ૧૦૭૮૩

૧૦૯૫૬ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) વજલગરા હલસેનભાઈ સાલીમભાઇ મફવતયાપરા 4 ૧૦૮૦૦

૯૧૪૬ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ અગોરા બગદલભાઈ કલવરજીભાઇ વવવેકાનદંનગર 3 ૧૧૪૦૭

૧૦૦૭૨ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) નાયડલ નારાયણભાઈ કનાભાઇ મફતીયાપરા 5 ૧૦૭૭૫

૧૦૮૭૯ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ રાતોજા રમેશભાઈ કાનજીભાઇ વવવેકાનદંનગર 4 ૧૧૪૧૮

૧૦૮૭૮ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ રાતોજા બબવપનભાઈ કાનજીભાઇ વવવેકાનદંનગર 7 ૧૧૪૦૯

૧૧૦૭૬ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ વોરાજી હમીદાબેન હકરલભાઇ ભાલચદં અંદરની ગલી 1 ૧૧૪૦૧

૧૦૮૮૫ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ રામપરા હરીલાલ મગનલાલ ભાલચદં અંદરની સામે 2 ૧૧૪૧૧

૧૧૩૦૮ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સસોવર્ીયા ભીખલભાઈ નારાયણભાઇ 53 કવાટડસ 2 ૧૧૪૧૩

૧૦૫૨૪ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ મકવાણા ગોમતીબેન કાનજીભાઇ મફતીયલપરલ 1 ૧૧૪૧૪

૧૦૯૭૭ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) વનાણી ગોરધનભાઈ સવાભાઇ મફતીયલપરલ 4 ૧૦૭૯૦

૧૦૪૦૧ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) બાવાજી નથલરામ પ્રભલદાસ મફતીયલપરલ 8 ૧૦૭૮૦



૧૦૬૪૪ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ મરાસી હાજીમભાઈ રમેશભાઇ મફતીયલપરલ 4 ૧૧૪૧૫

૧૦૦૧૬ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) દાણીધારીયા કરશનભાઈ પ્રભલભાઇ મફતીયલપરલ 5 ૧૦૭૭૮

૯૪૩૬ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) ખીર મચ્છાભાઈ બાબલભાઇ મફતીયલપરલ 7 ૧૦૭૭૭

૧૦૯૭૦ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ વઢવાબણયા કદપકભાઈ બાબલભાઇ 53 કવાટડર 4 ૧૧૪૦૮

૯૧૮૪ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ અધોલા ગીધલભાઈ કલ ંવરજીભાઇ 53 કવાટડસ 6 ૧૧૪૧૦

૧૦૮૭૭ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ રાતોજા જયાબેન કાનજીભાઇ 53 કવાટડસ 1 ૧૧૪૩૫

૯૫૭૨ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) ચાનીયા મહબે લબભાઈ હાસકાભાઇ મફતીયલપરલ 2 ૧૦૭૨૯

૧૧૨૭૫ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સેરાબીયા મેરૂભાઈ રામજીભાઇ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૩૭૮

૧૧૨૭૬ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સેરાબીયા લાખાભાઈ રામજીભાઇ વવવેકાનદંનગર 4 ૧૧૩૭૭

૯૯૧૭ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ઢેબા અલીભાઈ હાસમભાઇ વવવેકાનદંનગર 2 ૧૧૩૭૬

૯૮૬૯ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ઠકેરીયા ભલપતભાઈ રણછોર્ભાઇ વવવેકાનદંનગર 6 ૧૧૩૭૪

૧૦૪૭૩ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ભાદણીયા પેઠાભાઈ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૩૮૨

૧૦૫૩૦ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ મકવાણા જગદીશભાઈ ચરાપર્ાભાઇ વવવેકાનદંનગર 4 ૧૧૩૭૨

૧૧૨૫૯ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સલરેલા રમેશભાઈ નથલભાઇ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૪૫૫

૯૨૨૭ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) ઉઇકે કદલીપભાઈ કરીમભાઇ મફવતયાપરા 4 ૧૦૭૩૧

૧૦૦૫૬ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) નકલમ જાવેદભાઈ ઓસમણભાઇ વમયાણાવાસ 4 ૧૦૭૨૭

૧૧૦૦૬ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) વાઘેલા છગનભાઈ વવહાભાઇ વમયાણા વાસ 4 ૧૦૭૨૮

૧૦૨૫૩ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ પરેસા જીવણભાઈ ગેલાભાઇ વમયાણા વાસ 8 ૧૧૩૭૧

૯૮૮૦ ૦૪
રલખર્ીયા કોલોની 
(રાજીવનગર) ર્રૈં્યા ભલપતભાઈ વાલજીભાઇ વમયાણા વાસ 5 ૧૦૭૨૬

૯૫૫૬ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ચેટાણીયા રામજીભાઈ બીજલભાઇ વવવેકાનદંનગર 4 ૧૧૪૨૦

૧૧૦૨૩ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ વાઘેલા મલળજીભાઈ બીજલભાઇ વવવેકાનદંનગર 7 ૧૧૩૭૦

૧૧૩૨૬ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ શાહમદાર નલરમહમંદ ઉમરશાહ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૩૬૯

૧૦૮૩૭ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ રાઠોર્ બચલભાઈ નરશીભાઇ વવવેકાનદંનગર 2 ૧૧૩૬૮

૧૦૪૧૬ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ બોહકીયા જીવરાજભાઈ તળશીભાઇ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૩૬૭

૧૧૦૪૯ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ વાણકીયા નાનલભાઈ ભાનજીભાઇ વવવેકાનદંનગર 4 ૧૧૩૯૦

૧૦૭૭૯ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ રફાઇ કા્લસા કાશમસા વવવેકાનદંનગર 6 ૧૧૩૯૨

૯૮૩૭ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ઝાલા નનકલબા ઉદેવસિંહ વવવેકાનદંનગર 6 ૧૧૪૮૬

૯૭૪૯ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ જાર્ેજા લીલાબા કનલભા વવવેકાનદંનગર 2 ૧૧૪૯૦

૧૦૩૯૯ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ બાવરીયા ધીરલભાઈ પોપટભાઇ વવવેકાનદંનગર 4 ૧૧૪૯૬

૧૦૪૦૦ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ બાવરીયા પોપટભાઈ ભગવાનભાઇ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૪૮૯

૧૧૨૫૬ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સલરેલા અજયભાઈ ર્ાયાભાઇ વવવેકાનદંનગર 4 ૧૧૪૮૮

૧૦૮૩૫ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ રાઠોર્ નરશીભાઈ ચકલભાઇ વવવેકાનદંનગર 8 ૧૧૪૩૮

૧૦૪૯૪ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ભોત લગ્યા કમલેષભાઈ ધનજીભાઇ વવવેકાનદંનગર 6 ૧૧૪૫૩

૧૦૮૭૪ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ રાતર્ીયા ઘોઘાભાઈ માલાભાઇ વવવેકાનદંનગર 2 ૧૧૪૫૨

૧૦૨૩૬ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ પરમાર સબીરભાઈ સલલેમાનભાઇ વવવેકાનદંનગર 4 ૧૧૪૫૧

૧૧૩૬૪ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ વસપાઇ મહોમદભાઈ રહમેદખાન વવવેકાનદંનગર 2 ૧૧૪૫૦

૯૪૧૭ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ખલરેશી હલસેનભાઈ કાદરભાઇ વવવેકાનદંનગર 4 ૧૧૪૪૯

૧૧૨૩૦ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સમા જાહીદભાઈ કાસમભાઈ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૪૪૮

૧૦૮૫૭ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ રાઠોર્ વવજયાબેન રમેશભાઇ વવવેકાનદંનગર 4 ૧૧૪૪૬

૯૩૩૭ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ કલર રાજલભાઈ નન્નલભાઇ વવવેકાનદંનગર 1 ૧૧૪૭૧

૯૩૫૦ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ કાજરીયા અંબલભાઈ જગાભાઇ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૪૭૦

૧૦૭૨૬ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ માણેક હબીબભાઈ સલલેમાનભાઇ વવવેકાનદંનગર 6 ૧૧૪૬૮

૧૧૩૨૮ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સામદાર દાઉદસા ચાદંસા વવવેકાનદંનગર 3 ૧૧૪૬૭

૧૧૨૧૫ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સમદાર અલીમસા હલસેનસા વવવેકાનદંનગર 4 ૧૧૪૬૬

૯૧૮૧ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ અધેરામા જગદીશભાઈ છગનભાઇ વવવેકાનદંનગર 7 ૧૧૪૭૨

૧૧૨૫૭ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સલરેલા જીતલભાઈ ર્ાયાભાઇ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૪૬૧

૯૪૩૭ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ખોખર રહીમભાઈ લાલજીભાઈ વવવેકાનદંનગર 6 ૧૧૩૫૨

૧૧૨૨૩ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સમા મલસ્તાકભાઈ સલમોરભાઇ વવવેકાનદંનગર 4 ૧૧૪૬૦

૯૬૦૮ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ચૌહાણ ઇકબાલભાઈ ઇનલસભાઇ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૪૧૭



૯૫૭૦ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ચાવનયા ઉમરભાઈ આદમભાઇ વવવેકાનદંનગર 4 ૧૧૪૫૮

૯૮૬૦ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ટોઇટા નાગજીભાઈ બીલાભાઇ વવવેકાનદંનગર 9 ૧૧૪૫૬

૧૦૪૦૯ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ બોર્કીયા કદનેશભાઈ સઘંાભાઇ વવવેકાનદંનગર 4 ૧૧૪૫૭

૧૦૮૭૩ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ રાતર્ીયા ઇન્દલભાઈ ભલાભાઇ વવવેકાનદંનગર 4 ૧૧૪૧૬

૧૧૨૬૨ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સરવૈયા ઘેલાભાઈ ગોવવિંદભાઇ વવવેકાનદંનગર 6 ૧૧૩૫૧

૧૧૨૬૭ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સરવૈયા વજીબેન ગોવવિંદભાઇ વવવેકાનદંનગર 1 ૧૧૩૪૧

૧૧૫૧૩ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સોલકંી મનોહરભાઈ ટપલભાઇ વવવેકાનદંનગર 6 ૧૧૩૪૮

૯૮૩૦ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ઝાપર્ા પ્રવીણભાઈ રૈયાભાઇ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૩૪૬

૯૮૮૩ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ર્વ દેવરાજભાઈ દેસાભાઇ વવવેકાનદંનગર 2 ૧૧૩૪૩

૯૮૮૫ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ ર્વ પ્રવવણભાઈ દેવરાજભાઇ વવવેકાનદંનગર 2 ૧૧૩૪૯

૧૧૫૪૦ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સોલકંી વવજયભાઈ લક્ષ્મણભાઇ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૩૩૯

૧૧૪૯૧ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સોલકંી બાલાભાઈ લક્ષ્મણભાઇ વવવેકાનદંનગર 4 ૧૧૩૬૪

૯૯૧૩ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ કર્સોજા કફલોનીના ર્ેવીર્ભાઇ વવવેકાનદંનગર 3 ૧૧૩૬૨

૯૩૫૩ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ કાઝરીયા ઉમારીનભાઈ અબલભાઇ વવવેકાનદંનગર 6 ૧૧૩૬૧

૧૦૪૧૨ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ બોરીચા મનોજભાઈ બીજલભાઇ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૩૬૦

૧૧૨૬૯ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સરવૈયા શૈલેષભાઈ ગોવવિંદભાઇ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૩૫૯

૧૧૨૬૬ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સરવૈયા ભરતભાઈ ગોવવિંદભાઇ વવવેકાનદંનગર 6 ૧૧૩૫૦

૯૨૦૦ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ આગઠીયા દેવસીભાઈ માધાભાઇ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૩૬૫

૧૧૩૧૫ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ સાગઠીયા કાળુભાઈ માધાભાઇ વવવેકાનદંનગર 5 ૧૧૩૫૫

૯૧૯૯ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ આગઠીયા ગોવવિંદભાઈ માધાભાઇ વવવેકાનદંનગર 2 ૧૧૩૫૪

૧૦૭૪૩ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ મીઠાઇવાળા મોઇઝભાઈ અબ્બાસ વોરાવાર્ 2 ૧૧૩૫૬

૧૦૭૪૨ ૦૪
વવવેકાનદંનગર પર 

કવાટડસ મીઠાઇવાળા આસીફભાઈ શાકદકલી વોરાવાળા 3 ૧૧૩૫૩
૧૧૧૭૬ ૦૪ રાજલ  નગર શાહમદાર ઇકબાલશાહ અરૂલાશાહ રાજલ  નગર 3 ૧૧૩૧૪


