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૮૦૪૦૬ ૦૫ બેડર્પરા ધરજીયા અશ્ર્વીન મોહનભાઇ બેર્ીપરા રાજકોટ 4 ૮૦૪૦૭
૮૦૪૦૫ ૦૫ બેડર્પરા ધરજીયા ભરત મોહનભાઈ બેર્ીપરા રાજકોટ 4 ૮૦૪૦૬
૮૦૪૦૪ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ ખરં્વી રેખાબેન મોહનલાલ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 2 ૮૦૪૦૫
૧૩૭૩૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ર્ાભી પનૂાભાઈ મમૂાભાઈ મોરબી રોર્ 6 ૧૩૦૩૯
૧૧૯૭૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કદમ રાધાબેન બાબલભાઈ મોરબી રોર્ 1 ૧૩૦૨૭
૧૮૦૩૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સોલકંી ભીખાભાઈ મનોજભાઈ મોરબી રોર્ 5 ૧૩૦૭૧
૧૭૧૩૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વાસણ શાન્તાબેન પજૂાભાઈ મોરબી રોર્ 5 ૧૩૦૬૦
૧૩૫૩૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ઝરીયા વવજયભાઈ માનસીંગભાઈ મોરબી રોર્ 6 ૧૨૯૨૬
૧૧૯૬૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કદમ બાબલભાઈ સીતાભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૨૯૩૮
૧૧૯૬૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કદમ ડકશોરભાઈ બાબલભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૨૯૩૯
૧૨૯૩૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચાવર્ા મનોજભાઈ ધનજીભાઈ મોરબી રોર્ 2 ૧૨૯૪૦
૧૨૪૫૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગળીટાલ ભવાનભાઈ દેવાભાઈ મોરબી રોર્ 5 ૧૨૯૪૧
૧૫૫૮૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મકવાણા ડકશોરભાઈ ભગવાનભાઈ મોરબી રોર્ 10 ૧૨૯૪૨
૧૩૧૮૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચૌહાણ હસમલખભાઈ નાનજીભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૨૯૪૩
૧૩૧૦૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચૌહાણ પ્રવીણભાઈ ભીખાભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૨૯૪૪
૧૩૦૦૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચોહાણ રાજેશભાઈ બટલકભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૨૯૪૫
૧૩૧૬૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચૌહાણ વવજયાબેન વવઠ્ઠલભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૨૯૧૫
૧૩૧૬૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચૌહાણ વવપલલભાઈ વવઠ્ઠલભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૨૯૩૭
૧૮૧૯૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી હળદીયા ગલલાબચદં ન્યાલચદં મોરબી રોર્ 3 ૧૨૯૩૫
૧૬૨૪૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મોરી સલરેશભાઈ માનસ્તરા મોરબી રોર્ 4 ૧૨૯૦૬
૧૩૧૦૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચૌહાણ પરેશભાઈ વસતંભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૨૯૦૭
૧૩૧૮૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચૌહાણ ડહતેશભાઈ વસતંભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૨૯૦૮
૧૫૧૮૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી બાટભાયા જીતેન્રભાઈ ચમનલાલ મોરબી રોર્ 4 ૧૨૯૦૯
૧૨૧૭૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કારેણા પરબતભાઈ શામતભાઈ મોરબી રોર્ 5 ૧૨૯૧૦
૧૩૧૩૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચૌહાણ મહશેભાઈ જલઠાભાઈ મોરબી રોર્ 7 ૧૨૯૧૧
૧૭૯૭૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સોલકંી ડદનેશભાઈ ગણેશાભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૨૯૧૨
૧૪૮૪૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પાટર્ીયા રંજનબેન પ્રભલદાસ મોરબી રોર્ 2 ૧૨૯૨૫
૧૮૦૧૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સોલકંી પ્રભાતભાઈ ગણેશભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૨૯૧૪
૧૨૧૪૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કાધંણીયા છોટાલાલ ગગરધરલાલ મોરબી રોર્ 1 ૧૨૯૦૫
૧૨૧૨૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કાથણીયા શશીકાન્ત છોટાલાલ મોરબી રોર્ 5 ૧૨૯૧૬
૧૨૭૫૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચલર્ાસમા જયાબેન સવજીભાઈ મોરબી રોર્ 1 ૧૨૯૧૭
૧૭૯૨૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સોલકંી ગણેશભાઈ લાખાભાઈ મોરબી રોર્ 2 ૧૨૯૧૮
૧૧૯૯૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કલ ંભાર ગોપાલભાઈ હરજીભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૨૯૧૯
૧૭૧૯૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વીસપરા હરગોવવિંદભાઈ ગોરધનભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૨૯૨૦
૧૩૮૧૮ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ર્ોબરીયા કેશલભાઈ નાનજીભાઈ ખોડર્યાર પરા 3 ૧૨૩૩૭
૧૪૧૭૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી નાકીયા સલરેશભાઈ જીવણભાઈ મોરબી રોર્ 7 ૧૨૯૨૨
૧૩૭૧૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ર્ાભી ચદલ ંભાઈ રામજીભાઈ મોરબી રોર્ 5 ૧૨૯૨૩
૧૬૦૦૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મેવાર્ા જગદીશભાઈ કર્વાભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૨૯૨૪
૧૩૫૮૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ટંકારીયા રવસકભાઈ ર્ાહ્યાભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૨૯૫૭
૧૪૧૧૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ધામેચા જગદીશભાઈ બચલભાઈ ખોડર્યાર પરા 6 ૧૨૩૩૮
૧૨૩૭૧ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ગગંાજલ વસલજીતવસિંહ બાબલભાઈ ખોડર્યાર પરા 3 ૧૨૩૩૯
૧૨૫૩૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગોરવાર્ીયા રામજીભાઈ મળૂજીભાઈ મોરબી રોર્ 2 ૧૨૯૭૨
૧૬૫૫૨ ૦૫ બેડર્પરા રાતોજા વવજયભાઈ નાથાભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૮૭૬
૧૬૫૪૩ ૦૫ બેડર્પરા રાતોજા અશોકભાઈ નાથાભાઈ બેર્ીપરા 5 ૧૪૮૭૭
૧૬૫૪૧ ૦૫ બેડર્પરા રાતોજા અતલલભાઈ નાથાભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૮૬૧
૧૩૧૭૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચૌહાણ સલરેશભાઈ વસતંભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૨૯૭૩
૧૨૯૮૫ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ગચત્રોર્ા ડદનેશભાઈ રણછોર્ભાઈ ખોડર્યાર પરા 4 ૧૨૩૪૦
૧૫૭૩૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મકવાણા મહશેભાઈ મગનભાઈ ખોડર્યાર પરા 3 ૧૨૩૩૬
૧૩૫૫૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ઝાલા પ્રદીપભાઈ વવઠ્ઠલભાઈ મોરબી રોર્ 5 ૧૨૯૧૩
૧૩૫૬૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ઝાલા મનોજભાઈ વવઠ્ઠલભાઈ મોરબી રોર્ 1 ૧૨૯૭૧
૧૩૫૭૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ઝાલા સલરેશભાઈ વવઠ્ઠલગગરી મોરબી રોર્ 1 ૧૨૯૪૮
૧૨૧૫૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કાનપરા મનલભાઈ જયરામભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૨૯૮૧
૧૨૨૪૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કોતરોળીયા વવનોદભાઈ ચતલરભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૨૯૯૨
૧૩૭૯૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ર્ોર્ીયા ડદલીપભાઈ દલલડભજીભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૨૯૭૯
૧૩૦૬૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચૌહાણ જયસલખભાઈ મામેરીભાઈ મોરબી રોર્ 2 ૧૨૯૭૭
૧૩૦૮૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચૌહાણ નામેરીભાઈ વાઘજીભાઈ મોરબી રોર્ 2 ૧૨૯૭૫
૧૩૦૭૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચૌહાણ નરેન્રભાઈ નામેરીભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૨૯૪૬
૧૮૦૪૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સોલકંી મગનભાઈ કાનજીભાઈ મોરબી રોર્ 2 ૧૨૯૯૧
૧૮૧૩૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સોલકંી સજંયભાઈ મગનભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૩૧૯૪
૧૫૭૦૮ ૦૫ વાલમીકી સોસાયટી મકવાણા ભરતભાઈ છગનભાઈ લારીખોટ 5 ૧૭૯૫૨
૧૭૧૮૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વીરમગામ મનસલખભાઈ રામજીભાઈ મોરબી રોર્ 6 ૧૩૧૯૬
૧૪૫૨૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પરમાર તારાબેન રમણીકભાઈ મોરબી રોર્ 1 ૧૩૧૯૭
૧૪૪૦૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પરમાર અરવવિંદભાઈ રમણીકભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૩૧૯૮
૧૪૫૯૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પરમાર પ્રવીણભાઈ રમણીકભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૩૧૯૯
૧૪૭૨૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પરમાર રાજેશભાઈ રમણીકભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૩૨૦૦
૧૩૭૪૨ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ર્ાભી ભરતભાઈ પે્રમજીભાઈ ખોડર્યાર પરા 5 ૧૨૩૪૧
૧૬૫૪૯ ૦૫ જલારામ સોસાયટી રાતોજા રમેશભાઈ નાથાભાઈ જકાતનાકલ મોરબી 4 ૧૩૭૬૬
૧૬૫૫૭ ૦૫ બેડર્પરા રાતોજા સજંયભાઈ નાથાભાઈ બેર્ીપરા 3 ૧૪૮૬૯
૧૬૫૪૫ ૦૫ બેડર્પરા રાતોજા કાન્તીભાઈ નાથાભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૮૬૩
૧૬૫૫૫ ૦૫ બેડર્પરા રાતોજા શૈલેશભાઈ નાથાભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૮૬૨
૧૫૭૭૫ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા રાજેશભાઈ પ્રકાશભાઈ બેર્ીપરા 3 ૧૪૮૬૬
૧૫૪૦૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ભટ્ટ ચરંકાતંભાઈ જગજીવનભાઈ મોરબી રોર્ 1 ૧૩૨૦૧
૧૪૫૨૯ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા પરમાર દેવજીભાઈ મણીભાઈ ખોડર્યાર પરા 5 ૧૨૩૪૨
૧૪૫૭૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા પરમાર પે્રમજીભાઈ ગોવાભાઈ ખોડર્યાર પરા 3 ૧૨૩૪૩
૧૩૩૮૮ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા જાદવ ડદગલપભાઈ ભનલભાઈ ખોડર્યાર પરા 3 ૧૨૩૪૪
૧૪૯૭૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પીઠર્ીયા ભાવેશભાઈ ભપેૂન્રભાઈ મોરબી રોર્ 2 ૧૩૧૭૪
૧૨૭૮૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચમાર ત લલસીભાઈ છગનભાઈ મોરબી રોર્ 7 ૧૩૧૬૯
૧૬૯૧૦ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા વ્યાસ મનસલખભાઈ બીલાયર ખોડર્યાર પરા 2 ૧૨૩૪૫
૧૬૧૪૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી માવાણી હસમલખભાઈ ખીમજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૧૩૭
૧૭૧૯૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વીસપરા વલલભભાઈ ગોરધનભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૧૩૮



૧૩૦૨૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચૌહાણ ઈશ્વરભાઈ નામેરી મોરબી રોર્ 4 ૧૩૨૦૮
૧૮૨૨૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી હીરાણી રસીદાબેન સૈહલદીન મોરબી રોર્ 2 ૧૩૧૫૫
૧૩૮૬૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વત્રવેદી મલકેશભાઈ બળવતંભાઈ મોરબી રોર્ 5 ૧૩૧૫૪
૧૧૬૮૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી અભગંી પોપટભાઈ ભીમજીભાઈ મોરબી રોર્ 2 ૧૩૧૫૩
૧૩૩૯૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી જાદવ પ્રવીણભાઈ પરસોત્તમભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૩૧૫૨
૧૨૫૯૦ ૦૫ બેડર્પરા ગોસ્વામી સલરેશગગરી સતનગગરી બેર્ીપરા 5 ૧૪૮૬૫
૧૨૪૦૧ ૦૫ બેડર્પરા ગઢવી ગોવવિંદભાઈ હમીરભાઈ બેર્ીપરા 3 ૧૪૮૬૭
૧૨૮૦૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચલવંાળીયા દીનાભાઈ લાલજીભાઈ કલ ંવાઈયા રોર્ 3 ૧૩૧૫૧
૧૫૦૮૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી બલદ્ધદેવ હર્ડદભાઈ કાન્ન્તલાલ મોરબી રોર્ 4 ૧૩૧૫૦
૧૫૯૦૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મજેર્ીયા સવવતાબેન પરસોત્તમભાઈ મોરબી રોર્ 5 ૧૩૧૪૯
૧૭૮૧૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સોઢા રમાબેન મધલભાઈ મોરબી રોર્ 1 ૧૩૧૪૮
૧૨૫૬૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગોસ્વામી અવશ્વનભાઈ ચમનભાઈ મોરબી રોર્ 5 ૧૩૧૪૭
૧૭૧૨૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વાળા ડકશોરવસિંહ ગલલાબદાસ મોરબી રોર્ 3 ૧૩૧૩૪
૧૩૫૯૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ટાકં વેલજીભાઈ મોહનભાઈ મોરબી રોર્ 5 ૧૩૧૪૫
૧૨૧૦૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કાચા ડહતેશભાઈ નાનાલાલ મોરબી રોર્ 4 ૧૩૧૫૬
૧૬૬૭૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રાવલ અશોકભાઈ ર્ાહ્યાલાલ મોરબી રોર્ 2 ૧૩૧૪૩
૧૬૬૭૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રાવલ ડદવ્યેશભાઈ અસોકભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૩૧૪૨
૧૬૬૬૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રાવલ અલપેશ અસોકભાઈ મોરબી રોર્ 2 ૧૩૧૪૧
૧૨૮૨૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચારોલીયા ગોપાલભાઈ બચલભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૩૧૪૦
૧૭૩૪૪ ૦૫ જલારામ સોસાયટી સતપરીયા જેઠાભાઈ હસંરાજભાઈ જકાતનાકલ મોરબી 2 ૧૩૭૬૫
૧૪૦૨૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી દાદલ કીયા સલશીલાબેન મનલભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૩૧૩૯
૧૫૧૮૮ ૦૫ ખોર્ીયાર પાકડ બાણભાણીયા ધીરલભાઈ શકંરભાઈ ખોડર્યાર પાકડ 4 ૧૨૩૩૫
૧૭૨૩૨ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા શેખ શમશાદહલસેન અનવરહલસેન ખોડર્યાર પાકડ 6 ૧૨૩૧૮
૧૩૩૬૨ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા જાદવ ઉર્ાબેન કાન્ન્તભાઈ ખોડર્યાર પાકડ 5 ૧૨૩૧૨
૧૪૯૭૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પીઠીયા બાબલલાલ કાન્ન્તલાલ મોરબી રોર્ 4 ૧૩૧૩૬
૧૫૦૫૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી બગર્ા વવનોદભાઈ સોમાભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૩૧૩૫
૧૭૨૧૦ ૦૫ વાલમીકી સોસાયટી શેખ ઈકરારભાઈ મલન્નાભાઈ લારીપ્લોટ 3 ૧૭૯૫૪
૧૬૫૭૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રામનાણ ભગવતીબેન નારણદાસ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૧૬૭
૧૬૭૧૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પાકડ લખાણી જયાબેન ર્ાહ્યાભાઈ ખોડર્યાર પાકડ 5 ૧૨૩૧૩
૧૩૫૦૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી જોગીયાણી પરસોત્તમભાઈ ધરમશીભાઈ મોરબી રોર્ 5 ૧૩૧૪૬
૧૧૭૧૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી આગરીયા ડહતેશભાઈ રામભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૩૧૭૮
૧૭૦૦૧ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ વાઘેલા ડદપકભાઈ બાબલભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 2 ૧૬૯૯૮
૧૬૪૮૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રાઠોર્ રાજેશભાઈ ગાગજીભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૩૧૭૭
૧૫૮૮૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મછંોયા જગદીશભાઈ મનસલખભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૩૧૭૬
૧૬૨૩૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મોરાણીયા ભીખાભાઈ રમણભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૧૭૫
૧૭૮૨૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સોઢી ઋવર્રાજ દેવેન્રભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૧૭૩
૧૬૬૫૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રામાવત રાજેશભાઈ વશવદાસ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૧૭૨
૧૬૬૧૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રામાવત મોહનભાઇ માધલપલરી ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૧૭૦
૧૬૬૬૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રામાવત હરેશભાઈ વશવદાસભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૧૫૭
૧૧૬૩૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રામાવત લક્ષ્મીબેન શીવદાસ ચામલરં્ા સોસાયટી 1 ૧૩૧૬૮
૧૧૬૨૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી અગ્રાવત મગંળદાસ લઘલદાસ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૧૮૦
૧૩૧૧૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચૌહાણ ભાનલભાઈ પ ૂજંાભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૧૬૬
૧૬૪૧૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રાઠોર્ નરોત્તમભાઈ છગનભાઈ મોરબી રોર્ 6 ૧૩૧૬૫
૧૩૭૪૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ર્ાભી મનલભાઈ ગાડલભાઈ મોરબી રોર્ 8 ૧૩૧૬૪
૧૭૦૪૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વાઘેલા વલલભભાઈ ભગવાનભાઈ મોરબી રોર્ 5 ૧૩૧૬૩
૧૬૯૯૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વાઘેલા જયાબેન ભગવાનભાઈ મોરબી રોર્ 1 ૧૩૧૬૨
૧૪૨૭૪ ૦૫ જલારામ સોસાયટી પેજા લાલજીભાઈ બળદેવભાઈ જકાતનાકલ મોરબી 2 ૧૩૭૬૯
૧૬૦૫૫ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મહતેા મણીલાલ કપરંૂચદં ખોડર્યાર પરા 2 ૧૨૩૧૭
૧૪૨૭૨ ૦૫ જલારામ સોસાયટી પેજા મજંલલાબેન બળદેવભાઈ જકાતનાકલ મોરબી 1 ૧૩૭૬૮
૧૨૪૯૯ ૦૫ જલારામ સોસાયટી ગોંર્લીયા વનરાજભાઈ કેશવજીભાઈ જકાતનાકલ મોરબી 3 ૧૩૭૬૭
૧૩૦૮૯ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ચૌહાણ નીતીનભાઈ ઈશ્વરભાઈ ખોડર્યાર પરા 2 ૧૨૩૧૧
૧૫૧૧૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી બેલર્ીયા ડદનેશભાઈ બટલકભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૩૧૬૧
૧૩૩૭૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી જાદવ ગલણવતંભાઈ અજલ ડનભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૩૧૬૦
૧૩૩૫૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી જાદવ અરજણભાઈ રણછોર્ભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૩૧૫૯
૧૩૪૦૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી જાદવ મલકેશભાઈ અરજણભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૩૧૫૮
૧૫૯૪૮ ૦૫ વશવ-શન્તત સોસાયટી મેધાણી સવજીભાઈ ખોર્ાભાઈ વશવ-શન્તત સોસાયટી 4 ૧૮૦૧૯
૧૩૩૦૮ ૦૫ બેડર્પરા જંાગર વાસલરભાઈ ખેગારભાઈ બેર્ીપરા 5 ૧૪૮૬૪
૧૨૫૮૨ ૦૫ બેડર્પરા ગોસ્વામી રશ્મીવન સલરેશવન બેર્ીપરા 5 ૧૪૮૬૮
૧૨૫૯૨ ૦૫ બેડર્પરા ગોસ્વામી સલરેશભાઈ જગજીવન બેર્ીપરા 2 ૧૪૮૭૫
૧૭૧૩૬ ૦૫ બેડર્પરા વાસલકીયા હરેશભાઈ બચલભાઈ બેર્ીપરા 6 ૧૪૮૭૮
૧૩૩૭૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી જાદવ ચપંાબેન કાન્ન્તભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૩૧૩૨
૧૭૯૫૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સોલકંી જજતેન્રભાઈ મોહનભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૩૦૯૭
૧૩૪૧૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી જાદવ મહને્રભાઈ ધનજીભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૩૧૪૪
૧૮૧૩૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સોલકંી શૈલેર્ભાઈ વલલભભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૩૧૦૭
૧૩૮૬૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વત્રવેદી ડદલીપરાય બળવતંરાય મોરબી રોર્ 4 ૧૩૧૦૬
૧૪૯૬૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વપત્રોર્ા હસમલખભાઈ રામજીભાઈ મોરબી રોર્ 5 ૧૩૧૦૫
૧૨૧૦૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કાચા ભરતભાઈ નાનાલાલ મોરબી રોર્ 4 ૧૩૧૦૪
૧૩૫૯૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ટાકં મનસલખભાઈ હડરભાઈ મોરબી રોર્ 1 ૧૩૧૦૩
૧૨૧૦૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કાચંા સવવતાબેન નાનાલાલ મોરબી રોર્ 1 ૧૩૧૦૨
૧૬૧૧૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી માનસલરીયા સોમાભાઈ ખીમાભાઈ મોરબી રોર્ 6 ૧૩૧૦૧
૧૬૬૭૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રાવલ ડદપેન્રભાઈ અશોકભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૩૧૦૦
૧૫૬૫૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મકવાણા નવીનચરંભાઈ હડરલાલ મોરબી રોર્ 5 ૧૩૦૮૭
૧૪૦૬૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી દોશી શૈલેર્ભાઈ વવનોદભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૩૦૯૮
૧૪૬૩૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પરમાર ભરતભાઈ ચનાજીભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૩૧૦૯
૧૫૮૭૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મેઘાણી ભીખાલાલ ઉકાભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૩૦૯૬
૧૩૬૧૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ટૌળીયા જજત લભાઈ નવઘણભાઈ મોરબી રોર્ 2 ૧૩૦૯૪
૧૧૬૩૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી અગ્રાવત સલરેશભાઈ પ્રાણજીવન મોરબી રોર્ 3 ૧૩૦૯૩
૧૧૬૨૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી અગ્રાવત ભાવેશભાઈ સલરેશભાઈ મોરબી રોર્ 2 ૧૩૦૯૨
૧૬૪૦૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રાઠોર્ ડદવ્યેશ માવજીભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૩૦૯૧
૧૬૪૮૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રાઠોર્ રાજલભાઈ મગનલાલ મોરબી રોર્ 3 ૧૩૦૯૦
૧૨૯૯૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચોરાકી રહલફભાઈ દાદાભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૩૦૮૯



૧૫૦૯૧ ૦૫ વાલમીકી સોસાયટી બભાણીયા સજંયભાઈ ધીરલભાઈ લારી પ્લોટ 2 ૧૭૯૫૧
૧૩૦૪૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચૌહાણ કાન્તીલાલ દેવજીભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૩૦૮૮
૧૫૬૨૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મકવાણા દલધીબેન જેઠાભાઈ મોરબી રોર્ 2 ૧૩૧૨૦
૧૧૮૬૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી એબકી વનમડળભાઈ વવરજીભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૩૧૨૨
૧૫૫૫૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મકવાણા અજીતભાઈ ગીલાભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૦૯૯
૧૧૬૦૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી અગ્રાવત કાનદાસ મગનભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૧૩૦
૧૩૪૦૫ ૦૫ ગણેશનગર જાદવ ભલપતભાઈ હરજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 6 ૧૨૫૮૫
૧૩૩૯૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી જાદવ નારણભાઈ હરજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૧૨૯
૧૫૭૧૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મકવાણા મલકેશભાઈ છગનભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૧૨૮
૧૮૧૨૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સોલકંી વીરલભાઈ હસમલખભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૧૨૭
૧૮૧૧૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સોલકંી વવદ્યાબેન હસમલખભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 1 ૧૩૧૨૬
૧૬૬૩૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રામાવત મગનભાઈ શકંરભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૧૨૪
૧૪૩૧૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પઠાણ ફાતમાબેન સગલમભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૧૨૩
૧૪૩૩૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પઠાણ હનીફાબેન વસદીકભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૧૧૦
૧૪૨૧૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વનમાવત જીતેન્રભાઈ પ્રકાશભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૧૩૩
૧૬૬૨૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રામાવત ધનીબેન બાબલલાલ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૧૧૯
૧૩૪૮૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી જીર્ીયા જીતેન્રભાઈ અમરશીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૧૧૮
૧૩૨૨૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી જીર્ીયા અમરશીભાઈ નાગજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૩૧૧૭
૧૬૬૪૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રામાવત મહશેભાઈ મણીલાલ ચામલરં્ા સોસાયટી 7 ૧૩૧૧૬
૧૬૯૫૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વહસેા કાનજીભાઈ ખોર્ાભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૧૧૪
૧૬૮૬૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વર્ેસા વવનોદભાઈ કાનજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૧૧૩
૧૮૦૬૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સોલકંી મનસલખભાઈ બસંીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૧૧૨
૧૪૯૮૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પીતળીયા પ્રવીણભાઈ ધનજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૨૦૨
૧૭૦૨૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વાઘેલા મનીર્ભાઈ કેશલભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 6 ૧૩૧૦૮
૧૩૭૨૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ર્ાભી ધનજીભાઈ પે્રમજીભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૩૧૭૯
૧૩૭૬૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ર્ાભી વવજયભાઈ ધનજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૨૪૯
૧૫૮૯૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મજેર્ીયા ર્ાહ્યાભાઈ કાળુભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૨૪૮
૧૩૯૬૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી દવે સલશીલાબેન અગાદેવ ચામલરં્ા સોસાયટી 1 ૧૩૨૪૭
૧૨૬૮૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગોહીલ કરમશીભાઈ આંબાભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૨૪૬
૧૫૯૮૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મેર વેલજીભાઈ ઠલમરભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 9 ૧૩૨૪૫
૧૧૬૧૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી અગરાવત ડદનેશભાઈ બાલકદાસ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૨૪૪
૧૧૬૩૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી અગ્રાવત સલભાર્ભાઈ બાલકદાસ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૨૪૩
૧૪૯૮૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પીતળીયા પ્રકાશભાઈ પ્રવીણભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૨૪૨
૧૮૨૦૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી હાર્ા મનોજભાઈ વવઠ્ઠલભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૨૪૧
૧૮૨૦૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી હારં્ા વવઠ્ઠલભાઈ નરશીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૨૨૮
૧૬૩૪૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રાઠોર્ અમરશીભાઈ રણછોર્ભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૩૨૩૯
૧૪૧૨૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ધામેચા રણજીતભાઈ ધીરજલાલ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૨૫૦
૧૫૫૫૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મકવાણા અજયભાઈ પ્રતાપભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૨૩૭
૧૨૪૬૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગાધંાણીયા દેવજીભાઈ બાબલભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૨૩૬
૧૩૦૩૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચૌહાણ કેશલભાઈ પજૂાભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૨૩૫
૧૪૨૪૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી નીમાવત રામવવજયદાસ ગલરલસીતારામ ચામલરં્ા સોસાયટી 6 ૧૩૨૩૪
૧૪૨૨૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વનમાવત સલરેશભાઈ બાબલભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૩૨૩૩
૧૪૨૪૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી નીમાવત ડહતેશભાઈ સલરેશભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૨૩૨
૧૩૪૩૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી જાની દેવાગંભાઈ ચપંકભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૨૩૧
૧૪૨૧૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વનમાવત રંભાબેન બાબલભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૨૩૦
૧૭૦૧૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વાઘેલા વનલેર્ રાજેશભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૨૬૧
૧૬૩૩૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રાજપલત હમેતંવસિંહ દાનસીંગભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 6 ૧૩૨૬૩
૧૫૯૭૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મેર ભીખાભાઈ ડલગંરભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૨૪૦
૧૮૨૨૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી હીરાજીયા વસતંભાઈ વેરસીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 7 ૧૩૨૭૨
૧૭૫૪૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સાકરીયા ધણીબેન કાનજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૨૬૯
૧૭૭૫૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સીતાપરા મજંલબેન મનાભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૨૬૮
૧૨૬૦૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગોહલે અશોકભાઈ બચલભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 6 ૧૩૨૬૭
૧૨૬૨૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગોહલે બચલભાઈ રામજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૨૬૬
૧૪૨૨૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વનમાવત રાજેશભાઈ બાબલદાસ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૨૬૫
૧૭૧૪૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વવકાણી જયેશભાઈ નાથાભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૨૬૪
૧૨૫૩૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગોરેલ આંબાભાઈ મેરામભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૨૫૧
૧૨૬૬૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગોહલે સાનાભાઈ નારણભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૩૨૭૪
૧૫૭૭૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મકવાણા રાજેસભાઈ શામજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૨૬૦
૧૬૮૪૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વજલકીયા ભરતભાઈ ગાડંલભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૩૨૫૯
૧૪૨૭૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પટલકીયા રવસકભાઈ ગોટલભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૨૫૮
૧૫૯૮૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મેર વાલજીભાઈ મોહનભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 6 ૧૩૨૫૭
૧૪૯૮૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પીતાપર મનીર્ભાઈ વાઘજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૨૫૬
૧૩૨૧૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી જેઠવા રવજીભાઈ મોરનભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૨૫૫
૧૩૨૧૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી જેઠવા ભાણજીભાઈ મોહનભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 6 ૧૩૨૫૪
૧૨૨૫૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કોળી આશાભાઈ મધલકર ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૨૫૩
૧૨૫૧૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગોપલકા નાગજીભાઈ મનજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૨૨૬
૧૫૧૨૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી બેલર્ીયા ધીરલભાઈ નારણભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૨૩૮
૧૪૧૮૫ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા નાગર વવજયભાઈ ચન્રકાન્તભાઈ ખોડર્યાર પાકડ 3 ૧૨૩૦૮
૧૨૦૯૧ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા કાકર્ીયા રમેશભાઈ અરજણભાઈ ખોડર્યાર પાકડ 4 ૧૨૩૦૭
૧૭૬૯૮ ૦૫ અંગબકાપાકડ સાવલીયા કમલેશભાઈ પરસોત્તમભાઈ ખોડર્યાર પાકડ 4 ૧૨૩૧૫
૧૨૨૩૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કોટક વવજયભાઈ પરસોત્તમભાઈ મોરબી રોર્ 1 ૧૩૨૦૬
૧૪૮૪૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પાટર્ીયા નયનાબેન વવનોદભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૩૧૯૨
૧૫૪૭૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ભેસાણીયા કાળુભાઈ મોહનભાઈ મોરબી રોર્ 5 ૧૩૨૦૩
૧૬૩૮૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રાઠોર્ જયાબેન ડદલીપભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 1 ૧૩૧૯૦
૧૭૭૭૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સીતાપરા સવવતાબેન દેવજીભાઈ મોરબી રોર્ 1 ૧૩૧૮૯
૧૫૧૬૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી બલસા ડદલીપભાઈ કરમસીભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૩૧૮૮
૧૮૧૮૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી હરેમા ભરતભાઈ મળૂજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૧૮૭
૧૬૭૧૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી લખતરીયા જ્યોતીબેન જનકભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૧૮૬
૧૭૪૦૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સૈયદ ઈમામહલસેન રસલલમીયા મોરબી રોર્ 4 ૧૩૧૮૫
૧૪૨૨૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વનમોળ ગણેશરાજ ધનજીદાસ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૧૮૪
૧૪૯૬૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વપત્રોર્ા હમેતંલાલ જેઠાલાલ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૧૮૩



૧૪૨૦૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વનમાવત કમલેર્ભાઈ રલપચદંભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૩૧૮૨
૧૪૨૦૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વનમાવત અરવવિંદભાઈ નરોત્તમભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 8 ૧૩૨૧૪
૧૭૮૯૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સોલકંી ઈશ્વરભાઈ ભીમજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૨૧૬
૧૪૮૦૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પરમાર ડહતેશભાઈ મોહનલાલ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૧૯૩
૧૫૭૨૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મકવાણા મનસલખભાઈ હડરભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૩૨૨૫
૧૨૬૬૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગોડહલ જગદીશભાઈ ભનાભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૨૨૪
૧૭૪૬૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સરવૈયા બીજલભાઈ ઉકાભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૨૨૩
૧૭૪૪૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સરવૈયા ખોર્ાભાઈ બીજલભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 9 ૧૩૨૨૨
૧૭૪૭૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સરવૈયા લવજીભાઈ ભેલજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૩૨૨૧
૧૨૧૨૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કાઠીયા રસીલાબેન રાજેશભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૨૨૦
૧૪૮૧૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પરસોર્ા વલલભભાઈ નાનજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૨૧૯
૧૧૬૧૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી અગ્રાવત બીલારામ લઘલગર ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૨૧૮
૧૧૬૦૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી અગ્રાવત દશરથભાઈ લીલારામ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૩૨૧૭
૧૭૫૪૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સાકરીયા મજંલબેન ધીરલભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 6 ૧૩૨૦૪
૧૭૪૫૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સરવૈયા નારણભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૩૨૧૫
૧૪૮૨૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પરાગ હનીશાબેન આદીખાન ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૨૨૭
૧૫૬૮૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મકવાણા પોપટભાઈ નાનજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૨૧૩
૧૪૩૨૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પઠાણ રફીકખાન સીદીખાન ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૨૧૧
૧૫૪૫૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ભરવાર્ ભલપતભાઈ વાલાભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 8 ૧૩૨૧૦
૧૫૩૪૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી બોર્ા વવનોદભાઈ ધનજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૨૦૯
૧૨૧૮૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કારેણા મનસલખભાઈ ભીખાભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૩૨૦૭
૧૨૪૭૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગાવર્ીયા રાજેન્રકલમાર નરોત્તમલાલ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૧૧૧
૧૭૧૫૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વવકાણી નાથાભાઈ છગનભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૩૨૦૫
૧૨૫૨૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગોપાલકા ડદનેશભાઈ બાબલભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૨૭૩
૧૨૫૨૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગોપાલકા ધનજીભાઈ દૂધાભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૨૯૨૧
૧૪૯૨૨ ૦૫ ખોર્ીયાર પાકડ પાભંર ગગંાબેન ગગજીભાઈ ખોડર્યાર પાકડ 2 ૧૨૩૩૪
૧૨૭૮૨ ૦૫ અંગબકાપાકડ અંદોદરીયા રમેશભાઈ જાદવજીભાઈ ખોડર્યાર પાકડ 5 ૧૨૩૩૩
૧૨૭૮૦ ૦૫ અંગબકાપાકડ અંદોદરીયા કાતંીલાલ જાદવજીભાઈ ખોડર્યાર પાકડ 4 ૧૨૩૩૨
૧૨૧૫૨ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા કાનપરીયા મલકેશભાઈ નથલભાઈ ખોડર્યાર પાકડ 3 ૧૨૩૨૯
૧૪૯૧૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા પાનસલરીયા ધીરલભાઈ ભીમજીભાઈ ખોડર્યાર પાકડ 5 ૧૨૩૨૬
૧૫૦૮૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પાકડ બનીયા રાજલભાઈ બાબલભાઈ ખોડર્યાર પાકડ 6 ૧૨૩૧૯
૧૫૫૮૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મકવાણા ડકશોરભાઈ મોહનભાઈ મોરબી રોર્ 2 ૧૨૯૬૮
૧૨૨૩૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કોટક પરસોત્તમભાઈ અમરશીભાઈ મોરબી રોર્ 1 ૧૨૯૬૭
૧૬૨૩૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મોરી મડહપતવસિંહ ભાવવસિંહ મોરબી રોર્ 4 ૧૨૯૬૬
૧૩૨૦૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી છાટંબાર લીલાબેન રાજેશભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૨૯૬૫
૧૩૨૪૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી જનાણી ડદનેશભાઈ વ્રજલાલ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૨૯૬૪
૧૫૦૪૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી બલખારી ફનીફમીયા હલસેનમીયા મોરબી રોર્ 6 ૧૨૯૬૩
૧૭૦૩૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વાઘેલા રમેશભાઈ મલૂજીભાઈ મોરબી રોર્ 6 ૧૨૯૬૨
૧૧૭૦૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી અસરાણીયા રવતલાલ સલદંરજીભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૨૯૬૦
૧૨૬૩૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગોહલે ભાવનાબેન જીતેશભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૨૯૫૮
૧૩૦૯૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચૌહાણ પ્રદ્યલમનવસિંહ રણજીતવસિંહ મોરબી રોર્ 3 ૧૨૯૬૯
૧૬૫૦૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રાઠોર્ વવનોદભાઈ હરજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૨૯૫૬
૧૨૧૧૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કાઠીયા જતીનભાઈ કરશનભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૨૯૫૫
૧૧૬૦૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી અગ્રાવત કનૈયાલાલ મગનલાલ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૨૯૫૪
૧૫૬૦૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મકવાણા ગણેશભાઈ નરવસિંહભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૨૯૫૩
૧૫૮૪૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મકવાણા હરજીભાઈ નરવસિંહભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૨૯૫૨
૧૨૯૯૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચોહાણ દેવજીભાઈ વીરજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૨૯૪૯
૧૬૮૫૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વર્ેચા સજંયભાઈ હડરલાલ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૨૯૮૦
૧૩૩૨૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી જાર્ેજા જોળુભા કાળાભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૨૯૮૨
૧૫૩૪૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી બોર્ા કાન્તાબેન ધમજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 1 ૧૨૯૯૦
૧૭૦૧૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વાઘેલા બટલકભાઈ ઘેલાભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 7 ૧૨૯૮૯
૧૪૪૮૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મલધંવા ઘેલાભાઈ વવરમભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૨૯૮૮
૧૬૬૩૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રામાવત ભરતભાઈ નરોત્તમભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 6 ૧૨૯૮૬
૧૭૭૮૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સીંધીયા બટલકભાઈ નાથાભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૨૯૮૫
૧૭૭૪૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સીંઘીંયા વવજયભાઈ બટલકભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૨૯૮૪
૧૪૨૩૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી નીમાવત ડકશોરભાઈ સલરેશભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૨૯૮૩
૧૨૫૭૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગોસ્વામી પ્રકાશભાઈ રાધેશ્યામભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 6 ૧૨૯૭૦
૧૧૬૦૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી અગ્રાવત જીતેન્રભાઈ નાનલદાસ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૨૯૭૮
૧૨૪૪૩ ૦૫ અંગબકા પાકડ ગરસોન્દીયા જગદીશભાઈ દામજીભાઈ અંગબકાપાકડ 3 ૧૧૬૪૧
૧૨૨૭૦ ૦૫ અંગબકા પાકડ ખટૂ પરસોત્તમભાઈ રવજીભાઈ અંગબકાપાકડ 4 ૧૧૬૪૦
૧૩૮૩૪ ૦૫ અંગબકા પાકડ ઢોલરીયા હસંરાજભાઈ કેશવજીભાઈ અંગબકાપાકડ 2 ૧૧૬૩૯
૧૩૮૩૦ ૦૫ અંગબકા પાકડ ઢોલરીયા રમેશભાઈ વાલજીભાઈ અંગબકાપાકડ 4 ૧૧૬૨૫
૧૩૮૬૪ ૦૫ અંગબકા પાકડ વત્રવેદી કાન્તીલાલ હડરલાલ અંગબકાપાકડ 4 ૧૧૬૩૪
૧૪૧૬૫ ૦૫ અંગબકા પાકડ નગવાર્ીયા ભાવેશભાઈ રામજીભાઈ અંગબકાપાકડ 3 ૧૧૬૪૬
૧૪૧૬૮ ૦૫ અંગબકા પાકડ નગવાર્ીયા રાજેશભાઈ રામજીભાઈ અંગબકાપાકડ 2 ૧૧૬૪૪
૧૬૫૬૪ ૦૫ અંગબકા પાકડ રાબર્ીયા અમરવસિંહ ચકલભાઈ અંગબકાપાકડ 2 ૧૧૬૩૫
૧૪૧૬૩ ૦૫ અંગબકા પાકડ નગવાર્ીયા ભાનલબેન રામજીભાઈ અંગબકાપાકડ 1 ૧૧૬૩૨
૧૬૩૭૨ ૦૫ અંગબકા પાકડ રાઠોર્ ડકશોરભાઈ ડહમ્મતભાઈ અંગબકાપાકડ 3 ૧૧૬૨૯
૧૩૧૧૦ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ચૌહાણ ભરતભાઈ મગણભાઈ ખોડર્યાર પાકડ 2 ૧૨૩૨૪
૧૩૧૩૨ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ચૌહાણ મવનર્ભાઈ મગણભાઈ ખોડર્યાર પાકડ 3 ૧૨૩૨૩
૧૩૦૬૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ચૌહાણ જીતેન્રભાઈ મણીભાઈ ખોડર્યાર પાકડ 3 ૧૨૩૨૨
૧૩૧૨૪ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ચૌહાણ મણીલાલ ગોવવિંદભાઈ ખોડર્યાર પાકડ 2 ૧૨૩૨૧
૧૫૨૦૧ ૦૫ બેડર્પરા બાબરીયા ચદલ ંભાઈ શામજીભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૮૭૦
૧૫૨૧૧ ૦૫ બેડર્પરા બાબરીયા વવનોદભાઈ શામજીભાઈ બેર્ીપરા 2 ૧૪૮૭૧
૧૫૧૯૭ ૦૫ બેડર્પરા બાબરીયા અજયભાઈ વવનોદભાઈ બેર્ીપરા 2 ૧૪૮૭૨
૧૫૫૭૯ ૦૫ ખોર્ીયાર પાકડ મકવાણા કાન્તાબેન માધવજીભાઈ ખોડર્યાર પાકડ 2 ૧૨૩૨૭
૧૫૩૨૭ ૦૫ અંગબકા પાકડ બાસ્તોલીયા ખોર્ીદાસ જીવરાજભાઈ અંગબકાપાકડ 3 ૧૧૬૬૦
૧૪૪૨૭ ૦૫ અંગબકા પાકડ પરમાર કનલભાઈ ગગજીભાઈ અંગબકાપાકડ 4 ૧૧૬૬૧
૧૪૧૨૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ધામેલીયા જયેશભાઈ નરેન્રભાઈ ખોડર્યાર પાકડ 3 ૧૨૩૨૦
૧૪૮૪૬ ૦૫ અંગબકા પાકડ પાટર્ીયા મહને્રભાઈ ચમનભાઈ અંગબકાપાકડ 4 ૧૧૬૫૪
૧૨૦૦૨ ૦૫ અંગબકા પાકડ કલ ંમર જીતેન્રભાઈ ધીરલભાઈ અંગબકાપાકડ 2 ૧૧૬૫૧



૧૫૯૬૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મેર પે્રમજીભાઈ ડલગંરભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૨૯૩૬
૧૧૭૨૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી આગીયારા બટલકભાઈ ગોબરભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૨૯૪૭
૧૧૭૧૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી આગીયારા અરવવિંદભાઈ બટલકભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૨૯૩૪
૧૧૭૧૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી આગીયારા ઉમેશભાઈ બટલકભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૨૯૩૩
૧૪૨૦૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વનમાવત છોટલપ્રસાદ કલપલપ્રસાદ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૨૯૩૨
૧૫૭૬૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મકવાણા રાજલભાઈ ધોધાભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૨૯૩૧
૧૫૮૩૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મકવાણા હઠાભાઇ બીજલભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૨૯૩૦
૧૫૫૭૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મકવાણા કલ ંભાભાઈ હકાભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૨૯૨૯
૧૨૦૦૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કલમરખાણીયા ભલપતભાઈ બચલભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૨૯૨૭
૧૫૯૮૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મેર લક્ષ્મણભાઈ ડલગંરભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૨૯૭૪
૧૩૪૩૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી જાની ધીરજલાલ કરૂણાશકંર મોરબી રોર્ 2 ૧૩૦૧૪
૧૭૩૦૨ ૦૫ ઉત્સવ સોસાયટી સખંાવરા ધીરલભાઈ ઉત્સવ સોસાયટી 5 ૧૧૭૨૧
૧૬૯૪૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વસાણી ગોરધનભાઈ સવજીભાઈ મોરબી રોર્ 5 ૧૨૯૭૬
૧૭૨૭૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વશગાળા દેવજીભાઈ ભીખાભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૦૫૮
૧૫૦૬૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી બલટાલી કલ ંવરબેન રામજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 1 ૧૩૦૫૭
૧૫૦૭૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી બલટાલી વલલભભાઈ રામજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૩૦૫૬
૧૨૭૪૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચખંલીયા મનલભાઈ ઝવેરભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૦૫૫
૧૬૩૫૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રાઠોર્ અરવવિંદભાઈ મોરબી રોર્ 6 ૧૩૦૫૪
૧૭૦૫૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વાઘાણી પ્રવીણભાઈ પોપટભાઈ મોરબી રોર્ 5 ૧૩૦૫૩
૧૪૯૯૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પીપણીયા અમરીર્ભાઈ ટીકાભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૩૦૪૦
૧૨૨૯૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ખબંાલીયા અશોકભાઈ અમરીશભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૦૫૧
૧૫૬૮૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મકવાણા પરેશભાઈ કાન્ન્તભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૦૬૨
૧૫૫૮૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મકવાણા કાન્તીભાઈ છગનભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૦૪૯
૧૭૮૦૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સોઢા જી્લભાઈ સામસીંગ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૦૪૮
૧૪૩૯૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પરમાર રમેશભાઈ બાબલભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૩૦૪૬
૧૭૫૫૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સાકરીયા વવજયભાઈ લખલભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૦૪૫
૧૬૬૪૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રામાવત મહશેભાઈ શકંરભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૦૪૪
૧૫૬૦૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મકવાણા ગોગાભાઈ પોલાભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૦૪૩
૧૭૩૦૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સગર અરજણભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૩૦૪૧
૧૬૬૫૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રામાવત શકંરભાઈ પલષ્પકભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૦૭૩
૧૪૮૫૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પાટર્ીયા રમેશભાઈ નરસીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૩૦૭૫
૧૮૧૫૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સોલકંી હમેતંભાઈ ભાવીનભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 6 ૧૩૦૫૨
૧૬૬૦૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રામાવત અવનલભાઈ ડકશોરભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૦૮૪
૧૧૬૩૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી અગ્રાવત લીલાબેન ડકશોરભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૦૮૩
૧૫૪૦૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ભજેકીયા પરસોત્તમભાઈ કાળુભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 6 ૧૩૦૮૨
૧૪૪૬૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પરમાર કૌવશકભાઈ મોહનભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૦૮૧
૧૭૪૪૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સરવૈયા કર્વાભાઈ રામભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 6 ૧૩૦૮૦
૧૩૭૨૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ર્ાભી જસલબેન ડદનેસભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૦૭૯
૧૨૫૨૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગોપાલકા બાબલભાઈ દૂધાભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૦૭૮
૧૨૫૧૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગોપાલકા દલધાભાઈ પરબતભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૦૭૭
૧૫૨૦૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી બાબરીયા જયાબેન વેલજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૦૬૩
૧૬૮૫૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વર્ેચા રાજેશભાઈ હડરભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૩૦૭૪
૧૩૫૨૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી જોર્ી હરેશભાઈ ડહમ્મતભાઈ મોરબી રોર્ 4 ૧૩૦૮૬
૧૩૫૨૫ ૦૫ ભગવતીપરા જોર્ી રજનીકાતં ડહમતંલાલ મોરબી રોર્ 6 ૧૩૦૭૨
૧૬૪૫૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રાઠોર્ મેરામભાઈ હરજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૦૭૦
૧૨૬૩૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગોહલે ભનલભાઈ આંબાભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૨૭૫
૧૫૦૬૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી બલટાણી જેન્તીલાલ મોહનભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૩૦૬૯
૧૭૪૫૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સરવૈયા ડદપકભાઈ બાબલભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૦૬૮
૧૬૫૦૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રાઠોર્ સજંયભાઈ ધીરજભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૦૬૭
૧૭૨૩૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી શેખ રમજાનભાઈ સીદીકભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૩૦૬૬
૧૧૮૬૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સોનાગ્રા ચત લરભાઈ નથલભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 6 ૧૩૦૩૮
૧૪૦૪૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી દામાણી ધનજીભાઈ ભગવાનજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૦૦૩
૧૬૬૬૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રામાવત હરીભાઈ બાબલભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૦૫૦
૧૪૦૯૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ધમાણી અજયભાઈ ધનજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૦૧૩
૧૭૪૦૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સૈયદ અબ્બાસભાઈ પ્રફુલભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૦૧૧
૧૨૫૧૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગોધીયા મનીર્ભાઈ નટવરલાલ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૦૧૦
૧૪૦૯૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી દામાણી સજંયભાઈ ધમજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૦૦૯
૧૩૪૭૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી જીંગીયા સોમબેન વાઘજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 1 ૧૩૦૦૮
૧૭૯૭૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સોલકંી ડદપકભાઈ દેવજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૦૦૭
૧૫૦૯૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી બેબકીયા નારણભાઈ ગોવવિંદભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૨૯૯૩
૧૬૮૭૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વઢરલકીયા વાલજીભાઈ ગગંારામભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૩૦૦૪
૧૬૬૫૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રામાવત રાજલભાઈ કેશલદાસ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૦૦૨
૧૬૬૦૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રામાવત અશોકભાઈ કેશલદાસ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૦૦૧
૧૪૧૪૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ધોરીયા હરેશભાઈ ડદલીપભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૨૯૯૯
૧૨૮૦૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચાખંલીયા અરવવિંદભાઈ મનલભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૨૯૯૮
૧૭૫૫૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સાકરીયા લક્ષ્મણભાઈ પાચંાભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૨૯૯૭
૧૭૯૩૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સોલકંી ગોવવિંદભાઈ મોહનભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૨૯૯૬
૧૫૩૦૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી બાવરીયા કરશનભાઈ દેવજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 6 ૧૨૯૯૪
૧૫૨૫૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી બારૈયા રણછોર્ભાઈ ભગલભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૩૦૨૬
૧૧૬૭૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી અન્સારી મજીદભાઈ કલ ંજરાભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૩૦૦૫
૧૬૨૯૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રમાવત સલનીલભાઈ મોતીદાસ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૦૩૭
૧૪૩૭૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મથંરાણી ડકશનચદં કીમતરાય ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૩૦૩૬
૧૬૪૮૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રાઠોર્ રાજલભાઈ નારણભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૦૩૪
૧૬૪૧૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રાઠોર્ નરવસિંહભાઈ ધરમવસિંહ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૩૦૩૨
૧૩૪૨૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી જાદવ શૈલેશભાઈ વવનલભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૦૩૧
૧૪૨૨૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી અગ્રાવત રવવભાઈ શાવંતલાલ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૦૩૦
૧૬૨૨૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મોમીન સગલમભાઈ મહમદભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૩૦૨૯
૧૭૪૬૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સરવૈયા રમાબેન ચકલભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 1 ૧૩૦૧૬
૧૩૧૨૩ ૦૫ અંગબકા પાકડ ચૌહાણ મજંલલાબેન પ્રદીપભાઈ અંગબકાપાકડ 4 ૧૧૬૪૭
૧૪૯૨૧ ૦૫ બેડર્પરા પાભંર કાનજીભાઈ પોપટભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૮૭૩
૧૪૯૨૪ ૦૫ ખોર્ીયાર પાકડ પામીર પોપટભાઈ નથલભાઈ બેર્ીપરા 2 ૧૨૩૧૦



૧૬૮૭૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વઢલકીયા પ્રવીણભાઈ માવજીભાઈ મોરબી રોર્ 7 ૧૩૦૨૫
૧૫૦૬૪ ૦૫ બેડર્પરા બટલકીયા જયેશભાઈ માવજીભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૮૭૪
૧૨૭૮૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચરાર્વા હર્ાડબેન ડકશોરભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૩૦૨૪
૧૩૫૯૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ટાકં હસંાબેન પ્રફુલભાઈ મોરબી રોર્ 1 ૧૩૦૨૩
૧૨૫૮૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગોસ્વામી સરલાબેન વશવગગરી મોરબી રોર્ 1 ૧૩૦૨૨
૧૨૫૬૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગોસ્વામી ઈન્ન્દરાબેન વશવગગરી મોરબી રોર્ 2 ૧૩૦૨૧
૧૭૪૬૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સરવૈયા રમેશભાઈ અમરાભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૩૦૨૦
૧૭૪૪૨ ૦૫ સોરક્યાપ્લોટ સરવૈયા અમરાભાઈ વાલાભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૧૮૨૧૪
૧૭૪૪૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સરવૈયા જમનાબેન અમરાભાઈ મોરબી રોર્ 3 ૧૩૦૧૯
૧૬૨૬૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી યાદવ રામઅવતાર દૈવજનાથ મોરબી રોર્ 4 ૧૩૦૧૮
૧૪૨૯૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પટેલ રાજકલમાર વવશ્વનાથ મોરબી રોર્ 1 ૧૩૦૧૭
૧૪૨૧૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વનમાવત પ્રકાશભાઈ બાબલદાસ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૩૧૮૧
૧૬૮૮૧ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન વઢીયારા મટલભાઈ નારણભાઇ જયજવાન જયડકશાન 6 ૧૩૪૧૭
૧૨૬૧૧ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ગોહલે ડકશોરભાઈ રવતભાઇ જયજવાન જયડકશાન 2 ૧૩૪૨૫
૧૨૯૭૭ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ચાવર્ીયા વાહનભાઈ તીર્ાભાઈ જય જવાન જયકીશાન 5 ૧૩૪૧૧
૧૨૯૭૪ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ચાવર્ીયા અરજણભાઈ તીર્ાભાઇ જયજવાન જયડકશાન 3 ૧૩૪૦૮
૧૩૬૩૭ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ર્ેગામા ડહતેશભાઈ ગોવવિંદભાઇ જયજવાન જયડકશાન 3 ૧૩૪૩૪
૧૫૦૬૫ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન બલટાણી જયેશભાઈ ભીખલભાઇ જયજવાન જયડકશાન 4 ૧૩૪૯૭
૧૩૧૪૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચૌહાણ મોહનભાઈ એ રોહીતદાસ પરા 3 ૧૭૩૮૨
૧૭૪૧૯ ૦૫ પચીસ વારીયા સલયવઁશંી રાજલભાઈ શલકલલાલ જયજવાન જયડકશાન સોસાયટી 3 ૧૪૧૨૫
૧૫૨૪૪ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન બારર્ બીપીનભાઈ ઉકાભાઇ જયજવાન જયડકશાન 3 ૧૩૪૫૩
૧૬૮૮૦ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન વઢીયારા છગનભાઈ નારણભાઇ જયજવાન જયડકશાન 3 ૧૩૪૭૦
૧૨૪૮૬ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ગોંઘા રસીકભાઈ જીવરાજ જયજવાન જયડકશાન 5 ૧૩૪૩૨
૧૫૨૫૦ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન બારર્ સલરેશભાઈ વીરજીભાઇ જયજવાન જયડકશાન 5 ૧૩૪૭૨
૧૫૨૪૩ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન બારર્ ધીરજભાઈ ઉકાભાઇ જયજવાન જયડકશાન 5 ૧૩૪૭૩
૧૫૨૪૦ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન બારર્ ડકશોરભાઈ ઉકાભાઇ જયજવાન જયડકશાન 4 ૧૩૪૭૪
૧૨૭૬૧ ૦૫ પચીસ વારીયા ચલર્ાસમા નારાયણભાઈ કાવંતભાઈ જયજવાન જયડકશાન સોસાયટી 5 ૧૪૧૦૨
૧૫૬૩૩ ૦૫ પચીસ વારીયા મકવાણા ડદનેશભાઈ બચલભાઈ જયજવાન જયડકશાન સોસાયટી 5 ૧૪૧૦૪
૧૧૬૪૭ ૦૫ પચીસ વારીયા અગોલા સલરેશભાઈ પોપટભાઈ જયજવાન જયડકશાન સોસાયટી 5 ૧૪૧૧૧
૧૫૮૯૬ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન મજેઠીયા રામજી રજનં જય જવાન જયકીશાન 5 ૧૩૪૮૧
૧૨૨૬૦ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન કોળી ર્ીવજી ચડંરકા જય જવાન જયકીશાન 5 ૧૩૪૯૮
૧૨૨૨૨ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન રોરીયા ધીરજલાલ નાથાભાઈ જય જવાન જયકીશાન 4 ૧૩૪૮૩
૧૩૮૮૦ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન તસાણી જોસના આરતી જય જવાન જયકીશાન 3 ૧૩૪૪૨
૧૫૪૭૯ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ભસંારા ચદલ ંભાઈ શારદા જય જવાન જયકીશાન 6 ૧૩૪૪૩
૧૫૪૪૨ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ભવંનણીયા રસીકભાઈ બચલભાઈ જય જવાન જયકીશાન 6 ૧૩૪૪૪
૧૬૨૧૭ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન મોતા અરવવિંદભાઈ નાથલભાઈ જય જવાન જયકીશાન 4 ૧૩૪૪૫
૧૨૨૫૬ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન કોરી રસીકભાઈ કરસનભાઈ જય જવાન જયકીશાન 4 ૧૩૪૪૬
૧૨૩૬૯ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ગગેંરા કરશનભાઈ આંબાભાઈ જય જવાન જયકીશાન 2 ૧૩૪૪૭
૧૪૫૯૨ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન પરમાર પ્રવવન કરમસી જય જવાન જયકીશાન 4 ૧૩૪૪૮
૧૭૫૮૬ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા જ્યતંીભાઈ આણદંભાઇ રાહીદાસપરી 8 ૧૭૩૮૦
૧૭૫૭૦ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા આણદંભાઈ મળૂાભાઇ રાહીદાસપરી 3 ૧૭૩૭૯

૧૮૦૫૦ ૦૫ રોહીદાસ પરા સોલકંી મગંાભાઈ મનજીભાઈ રોહીદાસપરા 6 ૧૭૩૭૭

૧૪૭૭૯ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરમાર સોમીબેન જેઠલ રોહીદાસપરા 1 ૧૭૩૬૭
૧૩૧૫૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચૌહાણ રવજીભાઈ જ્યતંીભાઈ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૩૭૩
૧૨૮૦૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચાર્યા રમેશભાઈ લખમણભાઈ રાહીદાસપરી 2 ૧૭૩૭૦
૧૬૩૧૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા રાખવસયા અરજણભાઈ વાલાભાઈ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૩૯૧
૧૬૩૧૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા રાખશીયા જશીબેન ચદલ ંભાઈ રાહીદાસપરી 3 ૧૭૩૭૪
૧૬૦૪૨ ૦૫ રોહીદાસ પરા મલસાણી ઓસમાનભાઈ કાસમભાઈ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૩૭૬
૧૪૩૬૪ ૦૫ પચીસ વારીયા પઢારીયા અવશ્વનભાઈ જગમંલભાઈ જયજવાન જયડકશાન સોસાયટી 4 ૧૪૧૦૮
૧૪૩૬૫ ૦૫ પચીસ વારીયા પઢારીયા દીલીપભાઈ જગનલભાઈ જયજવાન જયડકશાન સોસાયટી 2 ૧૪૧૦૬
૧૩૮૦૫ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ર્ોર્ીયા માવજીભાઈ લક્ષ્મણભાઈ રાહીદાસપરી 2 ૧૩૪૪૯
૧૨૧૯૦ ૦૫ પચીસ વારીયા કારેણા લાભલબેન મનસલખભાઈ જયજવાન જયડકશાન સોસાયટી 2 ૧૪૧૦૫
૧૪૮૧૨ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન પરસારીયા હરજી રાજીબેન જય જવાન જયકીશાન 4 ૧૩૪૫૦
૧૪૮૧૧ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન પરસારીયા સલરેશભાઈ લક્ષ્મી જય જવાન જયકીશાન 3 ૧૩૪૫૧
૧૬૭૧૧ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન રોસીયા મઘલભાઈ મઘલબેન જય જવાન જયકીશાન 5 ૧૩૪૫૨
૧૫૪૭૮ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ભસંારા ઉજીબેન રાજાભાઈ જય જવાન જયકીશાન 1 ૧૩૪૬૮
૧૩૮૩૮ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન તર્વી મલકેશ વવઠલ જય જવાન જયકીશાન 4 ૧૩૪૫૪
૧૫૪૭૭ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ભસંાર ગોણવતંી સોનલ જય જવાન જયકીશાન 4 ૧૩૪૪૦
૧૫૪૮૦ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ભસંારા દીનેશભાઈ પરચોત્તમ જય જવાન જયકીશાન 4 ૧૩૪૫૬
૧૬૪૩૦ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન રાઠોર્ પોપટભાઈ પોતીબેન જય જવાન જયકીશાન 7 ૧૩૪૫૭
૧૩૮૨૩ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ર્ોંસ દલઘદાસ ભલાભાઈ જય જવાન જયકીશાન 5 ૧૩૪૫૮
૧૩૩૪૩ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન જાર્ેજા રંગતભાઈ અમરભાઈ જય જવાન જયકીશાન 4 ૧૩૪૫૯
૧૭૬૪૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા સોંદરવા રવતલાલ દાનાભાઈ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૩૯૭
૧૧૮૯૬ ૦૫ રોહીદાસ પરા કંટાર્ીયા મનોજભાઈ કરસનભાઈ રોહીદાસપરા 5 ૧૭૩૯૬
૧૫૦૫૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા બગર્ા હમીરભાઈ પમાભાઈ રોહીદાસપરા 6 ૧૭૩૯૫
૧૭૫૮૨ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા છગનભાઈ પમાજી રોહીદાસપરા 2 ૧૭૩૯૪
૧૭૫૭૧ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા કંચનબેન વવરજી રોહીદાસપરા 7 ૧૭૩૮૪
૧૪૬૨૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરમાર ભગવાનજી શીવાજી રોહીદાસપરા 5 ૧૭૩૯૨

૧૮૧૨૨ ૦૫ રોહીદાસ પરા સોલકંી વવનલભાઈ મગંાભાઈ રોહીદાસપરા 5 ૧૭૩૯૦
૧૬૦૪૬ ૦૫ રોહીદાસ પરા મલસાણી રહમેાનભાઈ જીવાભાઈ રાહીદાસપરી 7 ૧૭૩૮૯
૧૪૫૭૯ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરમાર પ્રકાશભાઈ ચનાભાઈ રાહીદાસપરી 3 ૧૭૩૮૮
૧૩૩૮૨ ૦૫ રોહીદાસ પરા જાદવ ર્ેનીસભાઈ હલસાભાઈ રાહીદાસપરી 3 ૧૭૩૮૭
૧૭૯૯૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા સોલકંી નરેશભાઈ પે્રમજીભાઈ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૩૮૬
૧૧૭૪૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા આરેશા પ્રવવણભાઈ મનજીભાઈ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૩૬૫
૧૩૭૬૦ ૦૫ રોહીદાસ પરા ર્ાભી રામજીભાઈ પે્રમજીભાઈ રાહીદાસપરી 6 ૧૭૩૯૩
૧૬૨૩૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા મોરાર્ીયા સોમીબેન કાળુભાઈ રાહીદાસપરી 2 ૧૭૩૬૮
૧૨૮૬૨ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચાવર્ા કાતંીભાઈ સવજીભાઈ રાહીદાસપરી 7 ૧૭૩૪૮
૧૩૬૯૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા ર્ાગંર વવનોદભાઈ નાથાભાઈ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૩૪૭
૧૩૧૨૬ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચૌહાણ મનલભાઈ દેવાભાઈ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૩૪૬



૧૩૪૬૬ ૦૫ રોહીદાસ પરા જાલા ગીરધર સનજીભાઈ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૩૪૫
૧૪૮૦૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરમાર હીરાભાઈ લાખાભાઇ રોહીતદાસ પરા 6 ૧૭૩૪૪
૧૬૯૮૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા વાઘેલા ડકશોરભાઈ માલતીબેન રોહીદાસ પરા 4 ૧૭૩૪૩
૧૭૦૩૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા વાઘેલા રતનબેન ર્ાયાભાઈ રોહીદાસ પરા 1 ૧૭૩૪૧
૧૭૫૯૨ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા ધીરલભાઈ જમનાબેન રોહીદાસ પરા 4 ૧૭૩૪૯
૧૭૬૧૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા સલરેશભાઈ કોકીલાબેન રોહીદાસ પરા 6 ૧૭૩૩૯
૧૭૫૯૬ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા પલનમબેન મનસલખભાઈ રોહીદાસ પરા 2 ૧૭૩૩૮
૧૬૦૬૯ ૦૫ રોહીદાસ પરા મહીંર્ા ચપંાબેન નરવસિંહભાઈ રાહીદાસપરી 6 ૧૭૩૩૭
૧૩૦૪૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચૌહાણ ગોવવિંદભાઈ કલાબેન રાહીદાસપરી 2 ૧૭૩૩૫
૧૨૬૯૧ ૦૫ રોહીદાસ પરા ગોહીલ મલકેશભાઈ જે રાહીદાસપરી 5 ૧૭૩૫૭
૧૪૨૧૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા વનમાવત રંભાબેન બાબલભાઈ રાહીદાસપરી 3 ૧૭૩૬૪
૧૬૦૩૬ ૦૫ રોહીદાસ પરા મલસલમાન જોબીયા સલીમામન રાહીદાસપરી 3 ૧૭૩૬૧
૧૩૨૧૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા જેઠવા મોહનભાઈ રામજીભાઈ રાહીદાસપરી 6 ૧૭૩૬૦
૧૪૮૨૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા પલીહાર જવાહર અજલનઁ રોહીદાસપરા 6 ૧૭૩૫૦
૧૫૬૮૯ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન મકવાણા બટલક નારણ જય જવાન જયકીશાન 6 ૧૩૪૬૦
૧૧૫૮૪ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન વીરજી જય જવાન જયકીશાન 5 ૧૩૪૬૧
૧૭૨૮૬ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન શીયાર ભોજાભાઈ દેવોભાઈ જય જવાન જયકીશાન 8 ૧૩૪૬૨
૧૪૯૦૬ ૦૫ પચીસ વારીયા પાથર ગોરઘનભાઈ લાખાભાઈ જયજવાન જયડકશાન સોસાયટી 5 ૧૪૦૯૦
૧૨૧૭૩ ૦૫ પચીસ વારીયા કારેણા કાતંીભાઈ સવજીભાઈ જયજવાન જયડકશાન સોસાયટી 5 ૧૪૦૯૧
૧૩૩૪૫ ૦૫ પચીસ વારીયા જાર્ેજા રેવત લભા બા્લભા જયજવાન જયડકશાન સોસાયટી 5 ૧૪૦૯૩
૧૩૩૪૮ ૦૫ પચીસ વારીયા જાર્ેજા લા્લભા પચંામજી જયજવાન જયડકશાન સોસાયટી 2 ૧૪૦૯૨
૧૬૮૦૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા લીંબક ડદનેશભાઈ મનસલખભાઈ રાહીદાસપરી 3 ૧૭૪૬૯
૧૮૦૫૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા સોલકંી મજંલલાબેન જસવતંી રાહીદાસપરી 2 ૧૭૩૬૬
૧૨૧૭૪ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન કારેણા જગદીશભાઈ મનસલખભાઈ જયજવાન જયડકશાન સોસાયટી 3 ૧૩૪૬૩
૧૭૫૯૧ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા દીપકભાઈ રંજનબેન રોહીદાસ પરા 5 ૧૭૩૫૫
૧૭૫૯૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા પલજંીબેન પમાભાઇ રાહીદાસપરી 2 ૧૭૩૫૪
૧૬૦૭૧ ૦૫ રોહીદાસ પરા મહીર્ા કેશલભાઇ મગંાભાઇ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૩૫૩
૧૭૫૯૦ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા ડદનેશભાઈ છગનભાઇ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૩૫૨
૧૭૫૮૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા જીવણભાઈ ખીમાભાઈ રાહીદાસપરી 7 ૧૭૪૬૧
૧૭૫૭૯ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા ગોરાભાઈ ખીમાભાઈ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૩૮૫
૧૭૬૦૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા રાજલભાઈ ખીમાભાઈ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૪૪૯
૧૨૦૪૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા કલાર્ીયા ભઈદભાઈ સલલેમાન રોહીદાસપરા 4 ૧૭૪૪૮
૧૬૬૮૨ ૦૫ રોહીદાસ પરા રાસાણદજી રણજીત સલદંર રોહીદાસપરા 5 ૧૭૪૪૭
૧૫૮૭૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા મલગંળપરા મનલભાઈ સવજીભાઈ રોહીદાસપરા 6 ૧૭૪૪૬
૧૨૯૫૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચાવર્ા વીનલભાઇ પોપટભાઈ રોહીદાસપરા 4 ૧૭૪૪૫
૧૨૯૧૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચાવર્ા ભલપતભાઈ પોપટભાઈ રોહીદાસપરા 4 ૧૭૪૩૫
૧૨૯૬૨ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચાવર્ા હરીભાઈ પોપટભાઈ રોહીદાસપરા 2 ૧૭૪૪૩
૧૫૮૭૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા મલગંલપરા શૈલેસ રાઘવ રોહીદાસપરા 5 ૧૭૪૫૧
૧૨૬૫૧ ૦૫ રોહીદાસ પરા ગોહલે રાજલભાઈ અમરસીંહ રોહીદાસપરા 5 ૧૭૪૪૧
૧૭૭૩૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા સીંઘવ ડકરણભાઈ માયાભાઈ મહાત્તમા ગાઘંી 5 ૧૭૪૩૯
૧૨૯૨૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચાવર્ા વવનતાબેન મનસલખભાઈ રોહીદાસપરા 2 ૧૭૪૩૭
૧૫૩૧૯ ૦૫ રોહીદાસ પરા બાવળીયા મહને્રભાઈ રવજીભાઈ રોહીદાસપરા 6 ૧૭૪૪૪
૧૭૬૦૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા રામજીભાઈ ર્ાયાભાઇ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૪૬૭
૧૫૩૨૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા નીમાવત અરવવિંદદાસ નરોતમદાસ રાહીદાસપરી 8 ૧૭૪૬૫
૧૪૪૩૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરમાર કેશલભાઈ ઓબલભાઈ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૪૬૪
૧૫૯૫૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા મેમકીયા ધીરલભાઈ બાઘાભાઈ રાહીદાસપરી 8 ૧૭૪૬૩
૧૪૭૬૪ ૦૫ પચીસ વારીયા પરમાર સજંયભાઈ ગોરઘનભાઈ જયજવાન જયડકશાન સોસાયટી 2 ૧૪૦૯૭
૧૭૦૫૪ ૦૫ પચીસ વારીયા વાઘોર્ીયા રમેશભાઈ કાળુભાઈ જયજવાન જયડકશાન સોસાયટી 5 ૧૪૦૯૯
૧૭૦૫૩ ૦૫ પચીસ વારીયા વાઘોર્ીયા ભરતભાઈ કાળુભાઈ જયજવાન જયડકશાન સોસાયટી 5 ૧૪૧૦૦
૧૪૬૮૪ ૦૫ પચીસ વારીયા પરમાર રણજીતવસિંહ જીતલભા જયજવાન જયડકશાન સોસાયટી 2 ૧૪૦૮૬
૧૫૯૫૨ ૦૫ પચીસ વારીયા માનસલરીયા અશોકભાઈ બચલભાઈ જયજવાન જયડકશાન સોસાયટી 4 ૧૪૦૯૪
૧૩૩૫૧ ૦૫ પચીસ વારીયા જાર્ેજા શામજીભાઈ પલનાબેન જયજવાન જયડકશાન સોસાયટી 5 ૧૪૦૮૭
૧૨૭૩૨ ૦૫ પચીસ વારીયા ઘોરાલીયા બાબલભાઈ કાલજીભાઈ જયજવાન જયડકશાન સોસાયટી 6 ૧૪૧૦૧
૧૭૪૮૬ ૦૫ પચીસ વારીયા સરવવયા જયાબેન ખેમજીભાઈ જયજવાન જયડકશાન સોસાયટી 3 ૧૪૦૯૫
૧૭૫૯૯ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા પ્રવીણભાઈ એસ રોહીતદાસ પરા 6 ૧૭૪૬૨
૧૨૦૩૨ ૦૫ રોહીદાસ પરા કરાણીયા હસમલખભાઈ ભગવાનજીભાઈ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૪૫૨
૧૭૧૨૯ ૦૫ રોહીદાસ પરા વાળા હમીરભાઈ ર્ાયાભાઈ રોહીતદાસ પરા 2 ૧૭૪૬૦
૧૩૨૫૧ ૦૫ રોહીદાસ પરા જલનાત્રી મેમલનાબેન ઇ રાહીદાસપરી 3 ૧૭૪૫૮
૧૬૧૫૦ ૦૫ રોહીદાસ પરા માહંલલા અમીના મહમદ રાહીદાસપરી 1 ૧૭૪૫૬
૧૩૦૫૧ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચૌહાણ ચતલરભાઈ નાથાભાઈ રાહીદાસપરી 6 ૧૭૪૫૫
૧૩૧૨૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચૌહાણ મનસલખભાઈ નાથાભાઈ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૪૫૪
૧૭૫૭૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા ડકશોરભાઈ મળજીભાઈ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૪૫૩
૧૭૬૦૬ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા રમેશભાઈ મલળજીભાઈ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૪૨૭
૧૪૬૪૬ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરમાર મલકેશભાઈ ભીખાભાઈ રાહીદાસપરી 3 ૧૭૪૦૨
૧૪૩૭૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરકમાર ભાનલભાઈ જીવણભાઈ રાહીદાસપરી 6 ૧૭૪૩૬
૧૭૬૭૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા સારેશા રસમલખભાઈ તેજાભાઈ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૪૧૫
૧૭૬૭૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા સારેશા સજંયભાઈ તેજાભાઈ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૪૧૪
૧૬૫૩૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા રાણવા રમણીકભાઈ પાલાભાઈ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૪૧૧
૧૬૮૨૭ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન લોટા સલરેશભાઈ ગોવવિંદભાઈ જય જવાન જયકીશાન 5 ૧૩૪૬૭
૧૨૫૦૬ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ગોઢા રમણીકભાઈ ભગવાનભાઈ જય જવાન જયકીશાન 6 ૧૩૪૭૬
૧૨૫૦૩ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ગોઢા અરવવિંદભાઈ સવજીભાઈ જય જવાન જયકીશાન 4 ૧૩૪૭૧
૧૪૯૨૬ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન પાયર જયાબેન ચતલરભાઈ જય જવાન જયકીશાન 4 ૧૩૪૭૯
૧૪૯૨૫ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન પાયર ડકશોર વાલજી જય જવાન જયકીશાન 6 ૧૩૪૭૫
૧૮૦૪૨ ૦૫ રોહીદાસ પરા સોલકંી મલકેશભાઈ કે રાહીદાસપરી 7 ૧૭૪૦૧
૧૬૭૬૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા લાખાણી મલસ્તફા ગનીભાઈ રાહીદાસપરી 6 ૧૭૪૧૭
૧૭૫૯૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા નાથાભાઈ હીરાભાઈ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૪૦૬
૧૫૬૯૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા મકવાણા બા્લભાઈ પે્રમજીભાઈ રાહીદાસપરી 6 ૧૭૪૦૫
૧૫૭૬૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા મકવાણા રવજીભાઈ પે્રમજીભાઈ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૪૦૪
૧૬૪૨૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા રાઠોર્ પરબતભાઈ આલાભાઈ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૪૦૩
૧૬૪૧૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા રાઠોર્ નરેન્રભાઈ પરબતભાઈ રાહીદાસપરી 3 ૧૭૪૨૫
૧૩૧૦૦ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચૌહાણ પ્રવીણભાઈ ખીમજીભાઈ રાહીદાસપરી 6 ૧૭૪૦૮



૧૩૦૯૯ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચૌહાણ પ્રવીણ માવજીભાઈ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૪૧૦
૧૩૦૮૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચૌહાણ નાનજીભાઈ ચનાભાઈ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૪૩૩
૧૫૨૬૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા બારોટ કાન્તીભાઈ મલળજીભાઈ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૪૩૨
૧૭૬૧૦ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા વવજયભાઈ અમીરભાઈ રાહીદાસપરી 2 ૧૭૩૦૪
૧૫૫૪૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા મકગવાણા કાનં્તીભાઈ સોમાભાઈ રાહીદાસપરી 6 ૧૭૪૩૧
૧૪૪૦૨ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરમાર અવનલભાઈ દેવાભાઈ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૩૪૦
૧૭૬૦૦ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા પાચાભાઈ મનજીભાઈ રાહીદાસપરી 7 ૧૭૪૨૬
૧૭૬૦૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા મેઘજીભાઈ મલળજીભાઈ રાહીદાસપરી 6 ૧૭૪૩૪
૧૭૬૦૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા મજંલબેન નાનજીભાઈ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૪૨૪
૧૪૦૫૬ ૦૫ રોહીદાસ પરા દાહર્ા સોમીબેન ચનાબેન રાહીદાસપરી 4 ૧૭૪૨૩
૧૫૬૦૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા મકવાણા ગોવવિંદભાઈ પલજંાભાઇ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૪૨૨
૧૮૧૦૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા સોલકંી રામજી કમા ભાઇરાહીદાસપરી 6 ૧૭૪૨૧
૧૬૪૯૬ ૦૫ રોહીદાસ પરા રાઠોર્ વવજયભાઈ દલદાભાઇ રાહીદાસપરી 2 ૧૭૪૨૦
૧૬૪૧૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા રાઠોર્ નવીનભાઈ દલદાભાઇ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૪૧૯
૧૬૫૧૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા રાઠોર્ સલરેશભાઈ દલદાભાઇ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૪૫૦
૧૭૫૭૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા કાતંીભાઈ ભાણજીભાઇ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૩૦૫
૧૪૦૪૧ ૦૫ રોહીદાસ પરા દાફર્ા દેવજીભાઈ બેચરભાઇ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૨૫૦
૧૭૪૧૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા સૈયદ હલસેનમીયા રજાકમીયા રાહીદાસપરી 5 ૧૭૨૪૯
૧૬૩૧૯ ૦૫ રોહીદાસ પરા રાખસીયા મલળજીભાઈ અમરાભાઇ રાહીદાસપરી 8 ૧૭૨૪૭
૧૬૩૨૧ ૦૫ રોહીદાસ પરા રાખસીયા રાણાભાઈ અમરાભાઇ રાહીદાસપરી 7 ૧૭૨૪૬
૧૭૯૧૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા સોલકંી ડકશોરભાઈ જેઠાભાઇ રાહીદાસપરી 7 ૧૭૨૪૫
૧૫૭૨૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા મકવાણા મનોજભાઇ જેઠાભાઇ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૨૩૩
૧૪૬૭૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા પારઘી માવજીભાઈ સોમાભાઇ રાહીદાસપરી 7 ૧૭૨૪૨
૧૨૮૭૦ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચાવર્ા ખીમજીભાઈ અમરાભાઇ રાહીદાસપરી 6 ૧૭૨૫૧
૧૪૦૩૬ ૦૫ રોહીદાસ પરા દાફર્ા અરવવિંદ હીરા રોહીદાસપરા 6 ૧૭૨૪૦
૧૪૦૪૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા દાફર્ા રવજી હીરા રોહીદાસપરા 5 ૧૭૨૩૯
૧૫૮૪૦ ૦૫ રોહીદાસ પરા મકવાણા હમીરભાઈ વશ્રામભાઇ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૨૩૭
૧૫૭૬૧ ૦૫ રોહીદાસ પરા મકવાણા રમેશભાઈ હમીરભાઇ રાહીદાસપરી 3 ૧૭૨૩૬
૧૩૧૮૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચૌહાણ હરીભાઈ નાથાભાઇ રાહીદાસપરી 8 ૧૭૨૩૫
૧૫૬૭૯ ૦૫ રોહીદાસ પરા મકવાણા પ્રવીણભાઈ હમીરભાઇ રાહીદાસપરી 2 ૧૭૨૬૦
૧૨૭૪૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચલર્ાસમા કમાભાઈ કરસનભાઈ રાહીદાસપરી 6 ૧૭૨૪૧
૧૫૬૦૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા મકવાણા ચનાભાઈ અમરભાઈ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૨૪૩
૧૭૬૦૧ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા બાબલભાઈ બીજલભાઈ રોહીદાસપરા 5 ૧૭૨૬૯
૧૭૨૬૦ ૦૫ રોહીદાસ પરા શ્રીમાળી કાતંીભાઈ ગાડંલભાઈ રોહીદાસપરા 7 ૧૭૨૬૮
૧૭૫૮૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા જેઠાભાઈ પમાભાઈ રોહીદાસપરા 4 ૧૭૨૬૭
૧૭૫૭૨ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા કરશનભાઈ જેઠાભાઈ રોહીદાસપરા 6 ૧૭૨૬૬
૧૫૮૦૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા મકવાણા વવનયભાઈ નાથાભાઈ રોહીદાસપરા 5 ૧૭૨૬૫
૧૨૬૪૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા ગોહલે રમેશભાઈ કાળુભાઈ રોહીદાસપરા 6 ૧૭૨૬૪
૧૬૦૭૦ ૦૫ રોહીદાસ પરા મેહીર્ા પ્રવીણભાઈ વીરજીભાઇ રાહીદાસપરી 2 ૧૭૨૬૩
૧૬૦૭૨ ૦૫ રોહીદાસ પરા મહીર્ા વીરજીભાઈ મગંાભાઇ રાહીદાસપરી 2 ૧૭૨૫૨
૧૭૫૭૬ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા ખીમજીભાઈ ગેલાભાઇ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૨૬૧
૧૭૫૬૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠયા જીવણભાઈ આણદંભાઇ રાહીદાસપરી 7 ૧૭૨૭૦
૧૭૫૮૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા જબલબેન પ્રવીણભાઇ રાહીદાસપરી 2 ૧૭૨૫૯
૧૭૬૧૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા શૈલેર્ભાઇ કાળાભાઇ રોહીદાસ પરા 4 ૧૭૨૫૭
૧૨૨૦૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા કારવા સલલેમાનભાઈ દાઉદભાઈ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૨૩૪
૧૪૧૮૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા નાગાણી ઇબ્રાડહમભાઈ દાઉદભાઈ રાહીદાસપરી 6 ૧૭૨૫૩
૧૭૭૨૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા વસપાઇ યલનલસભાઈ કરીમભાઈ રાહીદાસપરી 6 ૧૭૨૬૨
૧૭૭૮૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા સીપાઇ તોફીકભાઈ યલનલસભાઈ રાહીદાસપરી 3 ૧૭૨૧૫
૧૭૫૭૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા કેશલભાઈ ગોવાભાઈ રાહીદાસપરી 6 ૧૭૨૧૬
૧૭૬૧૬ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા હમીરભાઈ ગોવાભાઈ રાહીદાસપરી 3 ૧૭૨૧૨
૧૪૫૭૬ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરમાર પે્રમજીભાઈ અરજણભાઇ રાહીદાસપરી 6 ૧૭૨૧૧
૧૨૭૬૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચલર્ાસમા મનસલખભાઈ નારણભાઇ રાહીદાસપરી 7 ૧૭૨૦૯
૧૪૦૩૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા દાફર્ા કરશનભાઈ બેચરભાઇ રાહીદાસપરી 6 ૧૭૨૦૮
૧૪૨૬૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા પચંાલ ગોવવિંદભાઈ કાળાભાઇ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૨૧૩
૧૬૮૪૦ ૦૫ રોહીદાસ પરા વઘેરા કાતંીભાઈ દેવશીભાઇ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૨૨૩
૧૫૨૮૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા બાવનકા ઇબ્રાડહમ કાશમ રાહીદાસપરી 6 ૧૭૨૩૧
૧૨૧૩૦ ૦૫ રોહીદાસ પરા કાથરોટીયા યલસ લફભાઈ ઓસામતભાઇ રાહીદાસપરી 6 ૧૭૨૨૧
૧૫૩૦૨ ૦૫ રોહીદાસ પરા બાવનકા સલલેમાન મલસાભાઇ રાહીદાસપરી 7 ૧૭૨૨૦
૧૭૪૧૧ ૦૫ રોહીદાસ પરા સૈયદ રજાકભાઈ હાસમભાઇ રાહીદાસપરી 3 ૧૭૨૧૯
૧૭૪૦૯ ૦૫ રોહીદાસ પરા સૈયદ બર્ેવમયા રજાકવમયા રાહીદાસપરી 4 ૧૭૨૧૮
૧૨૨૧૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા કારવા જાયદાબેન જીકરભાઇ રોહીદાસપરા 6 ૧૭૨૨૯
૧૫૨૯૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા બાવનકા રફીક ઉસમાનભાઇ રોહીદાસપરા 5 ૧૭૨૨૨
૧૨૨૧૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા કાલવા અબ્દલલ મહમદ રોહીદાસપરા 5 ૧૭૨૩૨
૧૨૦૬૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા કવાર્ીયા રસીકભાઈ ઓસમાભાઈ રોહીતદાસ પરા 4 ૧૭૨૨૪
૧૨૦૬૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા કવાર્ીયા ઈબ્રાડહમ ઈશાભાઈ રોહીતદાસ પરા 6 ૧૭૨૨૬
૧૨૮૭૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચાવર્ા ગોવવિંદભાઈ બાબલભાઇ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૨૨૮
૧૭૮૨૬ ૦૫ રોહીદાસ પરા સોંદરવા બાબલભાઈ કરસન રોહીદાસપરા 8 ૧૭૨૧૪
૧૭૯૩૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા સોંલકી ગીરીશ મેઘજી રોહીદાસપરા 6 ૧૭૨૫૪
૧૮૧૪૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા સોંલકી સલરેશ મેઘજી રોહીદાસપરા 3 ૧૭૩૧૯
૧૩૦૦૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચોહાણ મગંાભાઈ નાથાભાઈ રોહીદાસપરા 8 ૧૭૩૧૬
૧૩૦૬૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચૌહાણ જેસીંગભાઈ નાથાભાઈ રોહીદાસપરા 2 ૧૭૩૧૫
૧૩૧૫૧ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચૌહાણ રમાબેન હરેશ રોહીદાસપરા 1 ૧૭૩૧૪
૧૩૧૪૯ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચૌહાણ રમેશભાઈ માવજી રોહીદાસપરા 5 ૧૭૩૧૩

૧૩૫૫૬ ૦૫ રોહીદાસ પરા ઝાલા ધનજીભાઈ નાનજીભાઈ રોહીદાસપરા 6 ૧૭૩૧૨
૧૬૦૬૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા મહીંર્ા કાન્તીભાઈ વવરજીભાઇ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૩૧૧
૧૬૩૮૦ ૦૫ રોહીદાસ પરા રાઠોર્ જયેશભાઈ કેશલભાઇ રાહીદાસપરી 3 ૧૭૩૦૨
૧૭૯૯૨ ૦૫ રોહીદાસ પરા સોલકંી નટલભાઈ મજંીલભાઈ રાહીદાસપરી 6 ૧૭૨૮૫
૧૬૭૫૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા લાખાણી ઇલાશભાઈ ગણીભાઈ રાહીદાસપરી 6 ૧૭૩૦૯
૧૨૯૬૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચાવર્ા હસમલખભાઈ દાનાભાઈ રાહીદાસપરી 3 ૧૭૩૦૭
૧૭૫૯૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા પ્રવવણભાઈ બીજલભાઈ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૩૦૬



૧૭૨૫૯ ૦૫ રોહીદાસ પરા શ્રીમાણી અવનલભાઈ કાવંતભાઈ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૩૨૪
૧૭૨૫૬ ૦૫ રોહીદાસ પરા શ્રમાણી પ્રવવણભાઈ કાતંીભાઈ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૩૦૮
૧૬૩૧૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા રાખસીયા જીવીબેન પાચાભાઈ રાહીદાસપરી 2 ૧૭૩૧૦
૧૬૩૨૦ ૦૫ રોહીદાસ પરા રાખસીયા માવજીભાઈ પાચાભાઈ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૩૩૨
૧૪૭૫૨ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરમાર વવનલભાઇ ગેલાભાઇ રોહીદાસ પરા 5 ૧૭૩૩૧
૧૭૬૦૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા મનસલખભાઈ પલનજીબેન રોહીદાસ પરા 2 ૧૭૩૩૦
૧૭૫૯૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા પ્રકાશભાઈ મલતતાબેન રોહીદાસ પરા 2 ૧૭૩૨૯
૧૪૯૩૧ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરમાર દેવજીભાઈ સોમાભાઈ રાહીદાસપરી 6 ૧૭૩૨૮
૧૭૬૮૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા સારેસા હસમલખભાઈ તેજાભાઈ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૩૨૭
૧૫૯૩૦ ૦૫ રોહીદાસ પરા મણવર માઘલભાઈ બેચરભાઈ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૩૨૫

૧૭૫૮૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા જેઠાભાઈ વાલાભાઈ રોહીદાસપરા 6 ૧૭૩૨૩

૧૭૬૦૨ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા ભીખાભાઈ વાળાભાઈ રોહીદાસપરા 5 ૧૭૩૨૨

૧૭૫૭૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા ખીમજીભાઈ મોહન રોહીદાસપરા 3 ૧૭૩૨૧
૧૮૦૦૧ ૦૫ રોહીદાસ પરા સોલકંી નાથાભાઈ રામજીભાઈ રાહીદાસપરી 2 ૧૭૩૦૩
૧૭૬૭૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા સારેસા અરવવિંદભાઈ જયતંીભાઈ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૨૭૨
૧૧૮૦૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા ઉગ્રાવત મનોજ હરીભાઈ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૨૭૩
૧૬૨૨૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા મોરત પ્રફુલ બાબલલાલ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૨૭૪
૧૨૬૯૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા ગોહીલ વવપલલ હરજીભાઈ રાહીદાસપરી 3 ૧૭૨૭૫
૧૬૮૨૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા લોટા અરજણભાઈ લખમણભાઈ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૨૭૬
૧૨૧૮૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા કારેણા રમેશભાઈ કેશલભાઈ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૨૭૭
૧૪૪૬૦ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરમાર ડકશોરભાઈ હડરભાઈ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૨૮૦
૧૭૫૮૧ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા ચદલ ંભાઈ પમાભાઈ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૨૮૧
૧૭૫૮૯ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગઠીયા ડદનેશભાઈ ચદંલભાઈ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૨૮૨
૧૭૨૫૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા શ્રીમણી જગદીશભાઈ પરર્ોતમભાઈ રાહીદાસપરી 2 ૧૭૨૮૩
૧૪૭૨૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરમાર રાજાભાઈ જેઠાભાઈ રાહીદાસપરી 6 ૧૭૨૯૬
૧૫૮૩૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા મકવાણા સવવતાબેન શામજીભાઈ રાહીદાસપરી 4 ૧૭૨૮૬
૧૫૬૨૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા મકવાણા પ્રભાબેન દેવજીભાઈ રાહીદાસપરી 7 ૧૭૨૯૩
૧૫૩૭૧ ૦૫ રોહીદાસ પરા બોરીસા ગોવાભાઈ પ ૂજંાભાઈ રાહીદાસપરી 2 ૧૭૩૦૧
૧૫૭૭૨ ૦૫ રોહીદાસ પરા મકવાણા રાજેશભાઈ અમરસીંહ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૨૯૧

૧૫૬૨૧ ૦૫ રોહીદાસ પરા મકવાણા જીવનબેન કાનાભાઈ રોહીદાસપરા 1 ૧૭૨૮૯
૧૪૪૩૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરમાર કેશલભાઈ ગભખાભાઈ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૨૮૮
૧૪૭૩૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરમાર લક્ષ્મણભાઈ બચલભાઈ રાહીદાસપરી 6 ૧૭૨૮૭
૧૭૯૫૬ ૦૫ રોહીદાસ પરા સોલકંી જીતલભાઈ ખરજણભાઈ રાહીદાસપરી 3 ૧૭૩૧૭

૧૪૮૩૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા પારઘી અરજણ સોમા રોહીદાસપરા 5 ૧૭૨૯૭

૧૪૮૩૬ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરમાર દીનેશ વાલજીભાઇ રોહીદાસપરા 2 ૧૭૨૯૮

૧૫૬૭૬ ૦૫ રોહીદાસ પરા મકવાણા પ્રવવણભાઈ અમરાભાઈ રોહીદાસપરા 4 ૧૭૨૯૯

૧૩૧૪૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા ચૌહાણ મોહન ચના રોહીદાસપરા 3 ૧૭૨૭૧
૧૪૧૬૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા નગવાર્ીયા રમેશભાઈ બચલભાઈ રાહીદાસપરી 3 ૧૭૨૩૮
૧૩૭૦૪ ૦૫ ગાયત્રી સોસાયટી, ગ્રીનલેન્ર્ ચોકર્ી પાસે ર્ાબરીયા ધીરલભાઈ નાગજી ગાયત્રી પાકઁ 4 ૧૨૭૮૨
૧૨૪૦૬ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ગઢીયા ચદલ ંભાઈ દેવસીભાઈ અશર પાકઁ 4 ૧૩૪૦૭
૧૭૮૫૮ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન સોરાણી હસંરાજ મોહન જય જવાન જયકીશાન 7 ૧૩૪૦૫

૧૭૧૧૭ ૦૫ વશવમ પાકડ વાધાણી રધલભાઈ દેવાભાઈ દેવાભાઇ વશવમપાકડ 4 ૧૭૯૯૮
૧૩૪૨૩ ૦૫ વશવમ પાકડ જાદવ વવભાભાઈ ગીગાભાઇ વશવમપાકડ 8 ૧૮૦૦૪

૧૪૯૨૦ ૦૫ વશવમ પાકડ પાબારી ધીરજભાઈ ભાણજીભાઇ વશવમપાકડ 3 ૧૭૯૯૭
૧૨૬૭૭ ૦૫ વશવમ પાકડ ગોડહલ રવતલાલ મયાભાઇ વશવમપાકડ 6 ૧૭૯૯૬
૧૩૩૨૪ ૦૫ વશવ-શન્તત સોસાયટી જાર્ેજા ચનં્રવસિંહ કરણભાઇ વશવશન્તત 4 ૧૮૦૧૨
૧૪૯૮૦ ૦૫ સીતારામ પાકડ પીર્વા મલકેશભાઈ વી સીતારામ પાકડ 5 ૧૮૧૬૪
૧૬૫૬૩ ૦૫ સીતારામ પાકડ રાથોર્ સવજીભાઈ ર્ે સીતારામ પાકડ 6 ૧૮૧૬૮
૧૪૭૫૯ ૦૫ સીતારામ પાકડ પરમાર વીરજીભાઈ ટી સીતારામ પાકડ 6 ૧૮૧૬૩
૧૫૩૫૮ ૦૫ સીતારામ પાકડ બોડરયા જ્યતંીભાઈ ગગજી ભાઇ સીતારામ પાકડ 4 ૧૮૧૬૧
૧૪૬૯૧ ૦૫ સીતારામ પાકડ પરમાર રમેશભાઈ કાર્ા ભાઇ સીતારામ પાકડ 5 ૧૮૧૫૦
૧૮૦૩૩ ૦૫ સીતારામ પાકડ સોલકંી ભરતભાઈ ભીખા ભાઇ સીતારામ પાકડ 3 ૧૮૧૫૯
૧૪૯૩૭ ૦૫ સીતારામ પાકડ પારધી રમણભાઈ માવજીભાઇ સીતારામ પાકડ 5 ૧૮૧૬૬
૧૮૧૧૭ ૦૫ સીતારામ પાકડ સોલકંી વવજયાબેન નટલભાઇ સીતારામ પાકડ 3 ૧૮૧૫૧
૧૫૬૬૮ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ મકવાણા પ્રકાશભાઈ બાવજીભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 3 ૧૬૯૬૬
૧૭૧૦૭ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ વાધેલા ડદપકભાઈ હરીભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 4 ૧૬૯૬૭
૧૭૧૧૩ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ વાધેલા મનોજભાઈ કાનજીભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 3 ૧૬૯૬૮
૧૨૨૮૬ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ ખરં્વી લલીતભાઈ ભીમજીભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 5 ૧૬૯૭૦
૧૫૫૬૬ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ મકવાણા કંકલબેન ડહરાભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 1 ૧૬૯૭૩
૧૮૦૧૨ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ સોલકંી પ્રવવણભાઈ જીવાણભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 4 ૧૬૯૭૨
૧૮૧૪૮ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ સોલકંી સોનાબેન અમરાજીભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 1 ૧૬૯૭૧
૧૮૦૧૭ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ સોલકંી બચલભાઈ મગંાભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 2 ૧૬૯૭૪
૧૮૦૬૮ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ સોલકંી મનોજભાઈ બચલભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 5 ૧૬૯૯૬
૧૮૦૦૪ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ સોલકંી નારાયણભાઈ મગંાભાઇ મહાત્માગાધી 2 ૧૬૯૬૨
૧૬૩૧૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા રાખસીયા ડદનેશભાઈ ધાલાભાઇ રાહીદાસપરી 5 ૧૭૪૩૦

૧૨૬૮૦ ૦૫ વશવમ પાકડ ગોડહલ સલખાભાઈ મયાભાઇ વશવમપાકડ 4 ૧૮૦૦૦
૧૬૧૬૬ ૦૫ સીતારામ પાકડ વમસ્ત્રી ઉર્ાબેન ખીમજીભાઇ સીતારામ પાકડ 4 ૧૮૧૮૦
૧૮૧૪૫ ૦૫ સીતારામ પાકડ સોલકંી સલરેશભાઈ ગોપાલભાઇ સીતારામ પાકડ 4 ૧૮૧૭૯
૧૧૮૫૫ ૦૫ સીતારામ પાકડ ઉમરાણીયા શકંરભાઈ ભીમાભાઇ સીતારામપાકડ 4 ૧૮૧૭૭
૧૩૨૮૩ ૦૫ સીતારામ પાકડ કમાણી ભરતભાઈ ત લલસી ભાઇ સીતરામ પાકડ 4 ૧૮૧૭૬
૧૪૨૬૯ ૦૫ સીતારામ પાકડ પચંાલ ભગવાનભાઈ જેરામ ભાઇ વસતારામ પાકડ 5 ૧૮૧૭૮
૧૪૨૭૦ ૦૫ સીતારામ પાકડ પચંાલ વેલજીભાઈ જેરામ ભાઇ સીતારામ પાકડ 5 ૧૮૧૭૦
૧૬૧૨૪ ૦૫ સીતારામ પાકડ મારલ ચમનભાઈ પોપટ ભાઇ સીતારામ પાકડ 6 ૧૮૧૬૯



૧૬૩૬૧ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ રાઠોર્ કમલેર્ભાઈ રવજીભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 5 ૧૬૯૬૧
૧૬૪૭૩ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ રાઠોર્ રમેશભાઈ રવજીભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 4 ૧૬૯૬૦
૧૮૦૭૯ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ સોલકંી મોહનભાઈ અમલભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 4 ૧૬૯૫૯
૧૫૬૨૮ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ મકવાણા દેવજીભાઈ વશવાભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 3 ૧૬૯૫૮
૧૩૦૯૮ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ ચૌહાણ પ્રવવણભાઈ કમાભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 4 ૧૬૯૫૭
૧૫૬૬૧ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ મકવાણા વનરંજનભાઈ ગોવવન્દભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 3 ૧૬૯૫૬
૧૫૮૫૦ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ મકવાણા ડહમતંભાઈ પે્રમજીભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 3 ૧૬૯૫૫
૧૨૨૮૩ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ ખડં્વી મધલબેન ડદનેશભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 2 ૧૬૯૮૪
૧૭૯૪૮ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ સોલકંી જયસલખભાઈ નારાયણભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 3 ૧૬૯૬૫
૧૪૭૬૫ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર સજંયભાઈ બચલભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 3 ૧૬૯૯૪
૧૪૪૪૬ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર કાન્તાબેન અરજણદાસ મહાત્માગાધીપ્લોટ 1 ૧૬૯૯૩
૧૨૩૪૧ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ ખીમસલરીયા ગૌરીબેન રવજીભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 2 ૧૬૯૯૧
૧૨૩૪૪ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ ખીમસલરીયા સમીરભાઈ રવજીભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 2 ૧૬૯૯૦
૧૫૭૫૭ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ મકવાણા રમેશભાઈ જીવણભાઇ મહાઅત્માગાધીપ્લોટ 2 ૧૬૯૮૯
૧૩૦૫૦ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ ચૌહાણ ગૌતમભાઈ નાનકદાસ મહાત્માગાધીપ્લોટ 4 ૧૬૯૮૮
૧૩૦૭૨ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ ચૌહાણ દેવાગંભાઈ નાનકભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 3 ૧૬૯૮૭
૧૩૧૪૨ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ ચૌહાણ માધવદાસ સેવાદાસ મહાત્માગાધીપ્લોટ 3 ૧૬૯૭૫
૧૭૮૯૩ ૦૫ સીતારામ પાકડ સોલકંી ઇશ્વરભાઈ ભીખાભાઇ સીતારામ 5 ૧૮૧૮૫
૧૭૭૬૨ ૦૫ સીતારામ પાકડ સીતાપરા રમેશભાઈ લાખાભાઇ સીતારામ 5 ૧૮૧૭૩
૧૭૭૫૩ ૦૫ સીતારામ પાકડ સીતાપરા ભરતભાઈ લાખાભાઇ સીતારામ 4 ૧૮૧૮૪
૧૪૭૬૮ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર સલવનલ ભનલભાઇ મહાત્માગાધી પ્લોટ 6 ૧૬૯૪૯
૧૬૭૦૫ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ રોઠોર્ ડદનેશ હમીરભાઇ મહાત્માગાધી પ્લોટ 5 ૧૬૯૮૫
૧૬૫૦૦ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ રાઠોર્ વવનોદ સોમાજીભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 5 ૧૬૯૮૨
૧૨૮૫૨ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ ચાવર્ા અવશ્વન લાલજી મહાત્માગાધી પ્લોટ 4 ૧૬૯૮૦
૧૭૧૦૩ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ વાધેલા ગોવવિંદ રાજાભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 2 ૧૬૯૭૯
૧૫૬૬૫ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ મકવાણા પલજંીબેન ગોરાભાઇ મહાત્માગાધી 1 ૧૬૯૭૮
૧૫૬૩૪ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ મકવાણા ડદપકભાઈ અવનલભાઇ મહાત્માગાધી 2 ૧૬૯૭૭
૧૬૪૪૫ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ રાઠોર્ ભરતભાઈ મોહનભાઇ મહાત્માગાધી 2 ૧૬૯૭૬
૧૫૮૦૧ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ મકવાણા વવજયભાઈ ગોરાભાઇ મહાત્માગાધી 5 ૧૬૯૯૫
૧૫૮૦૯ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ મકવાણા વવનોદભાઈ ગોવવભાઇ મહાત્માગાધી 5 ૧૬૯૫૧
૧૪૬૧૯ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર બા્લબેન દેવજીભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 1 ૧૬૯૨૦
૧૭૯૩૨ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ સોલકંી ગીરધરભાઈ મલર્જીભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 4 ૧૬૯૨૧
૧૨૯૩૫ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ ચાવર્ા મહશેભાઈ ભીખાભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 4 ૧૬૯૨૫
૧૨૮૯૩ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ ચાવર્ા ડદપકભાઈ ભીખાભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 3 ૧૬૯૨૬
૧૨૬૫૪ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ ગોહલે લતસમીબેન ર્ાયાભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 1 ૧૬૯૩૧
૧૪૫૩૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા પરમાર ડદનેશભાઈ ગાડંલભાઇ ખોર્ીયારપરા 5 ૧૨૨૯૯
૧૬૨૧૨ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મોર્ાસીયા ભરતભાઈ વત્રકમભાઇ ખોર્ીયારપરા 4 ૧૨૨૯૮
૧૫૫૬૧ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મકવાણા અરવવિંદભાઈ ભીખાભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 4 ૧૨૩૦૦
૧૩૮૬૮ ૦૫ સીતારામ પાકડ વત્રવેદી ભાવવકભાઈ જગદીશભાઇ સીતારામ 5 ૧૮૧૫૫
૧૬૨૦૨ ૦૫ સીતારામ પાકડ મોચી ધમેશભાઈ ગલલાબભાઇ સીતારામ 4 ૧૮૧૫૪
૧૫૪૨૩ ૦૫ સીતારામ પાકડ ભટ્ટી હરેશભાઈ બાબલભાઇ સીત્તારામ 4 ૧૮૧૫૩
૧૪૬૨૬ ૦૫ સીતારામ પાકડ પરમાર ભલતભાઈ દેવાભાઇ સીતારામ 7 ૧૮૧૪૯
૧૩૪૦૨ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ જાદવ બાબલભાઈ ગોવવદભાઇ મહાત્માગાધી પ્લોટ 3 ૧૬૯૯૭
૧૩૩૭૫ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ જાદવ ગોવવિંદભાઈ માલાભાઇ મહાત્માગાધી પ્લોટ 5 ૧૬૯૩૦
૧૩૩૭૧ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ જાદવ ગલણવતં ગોવવદ મહાત્માગાધી પ્લોટ 5 ૧૬૯૬૪
૧૪૭૧૨ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર રાજેન્ર ખીમજીભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 5 ૧૬૯૨૯
૧૫૭૨૪ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ મકવાણા મનસલખ ટીરાભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 5 ૧૬૯૪૪
૧૭૧૧૧ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ વાધેલા ભરતભાઈ પે્રમજીભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 4 ૧૬૯૫૨
૧૫૫૩૧ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ભીંર્ોરા તરલણભાઈ નાનાલાલ ખોડર્યારપરા 5 ૧૨૩૦૧
૧૮૦૯૨ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા સોલકંી રમેશભાઈ શ્યામજીભાઇ મહાત્માગાધી 5 ૧૨૩૦૨
૧૮૦૧૩ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા સોલકંી પ્રવવણભાઈ શ્યામજીભાઇ મહાત્માગાધી 4 ૧૨૩૦૩
૧૪૪૮૩ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા પરમાર ગૌરાગંભાઈ કાતંીલાલ મહાત્માગાધી 4 ૧૨૩૦૪
૧૪૭૩૦ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર રામજીભાઈ સવજીભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 4 ૧૬૯૪૨
૧૫૫૯૨ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ મકવાણા ખેતાભાઈ માયાભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 6 ૧૬૯૫૦
૧૨૩૪૨ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ ખીમસલરીયા મણીબેન વાલજીભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 1 ૧૬૯૪૮
૧૭૯૪૯ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ સોલકંી જયાબેન રામજીભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 1 ૧૬૯૪૭
૧૪૫૫૭ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર નૈવતકાબેન અરજલાદાસ મહાત્માગાધીરોર્ 1 ૧૬૯૪૬
૧૨૩૪૩ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ ખીમસલરીયા શાતંાબેન જેઠાભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 1 ૧૬૯૪૫
૧૪૪૦૫ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર અમરબેન કરશનભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 2 ૧૬૯૩૩
૧૪૭૧૯ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર રાજેશભાઈ કરશનભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 4 ૧૬૯૪૩
૧૪૪૧૩ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર અશોકભાઈ કરશનભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 4 ૧૬૯૫૩
૧૫૬૮૪ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ મકવાણા પ્રફુલભાઇ નારણભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 4 ૧૬૯૪૦
૧૪૭૪૭ ૦૫ વશવમ પાકડ પરમાર વસલભાઈ સામજીભાઇ વશવમપાકડ 4 ૧૭૯૯૨
૧૮૦૭૫ ૦૫ વશવમ પાકડ સોલકંી માધલભાઈ ગોવવન્દભાઇ વશવમપાકડ 6 ૧૮૦૦૩
૧૧૯૬૫ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ કથીરીયા કૈલાશભાઈ બાબલભાઇ લકશ્મ્ણપાકડ 3 ૧૭૫૧૭
૧૪૩૫૪ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ પર્ીર્ીયા રમેશભાઈ કરમણભાઇ લતશમણ પાકડ 4 ૧૭૫૨૪
૧૭૪૨૫ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ સરર્વા કરમશીભાઈ ધનજીભાઇ લતસ્મણપાકડ 4 ૧૭૫૨૩
૧૨૨૧૩ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ કાલરીયા ભરતભાઈ પોપટભાઇ લકસમણપાકડ 4 ૧૭૫૨૨
૧૬૮૧૪ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ લીંબાસીયા મનસલખભાઇ જીવરાજભાઇ લતસ્મણપાકડ 3 ૧૭૫૨૧
૧૧૬૫૫ ૦૫ વશવમ પાકડ અજાણી ડકશનકલમાર કેશલભાઇ વશવમપાકડ 4 ૧૮૦૦૨
૧૪૫૮૦ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર પે્રમવસિંગ દાનવસિંગ મહાત્માગાધીપ્લોટ 6 ૧૬૯૩૯
૧૬૨૮૫ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ રત્નોતર બીપીનભાઈ દેવજીભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 4 ૧૬૯૩૮
૧૫૮૪૭ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ મકવાણા હરીભાઈ છગનભાઇ મહાત્માગાધી 4 ૧૬૯૩૭
૧૪૭૩૮ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર લાલજીભાઈ ઉકાભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 2 ૧૬૯૩૬
૧૪૭૯૬ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર હરીભાઈ લાલજીભાઇ મહાત્માઅગાધીપ્લોટ 3 ૧૬૯૩૫
૧૪૭૦૧ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર રમેશભાઈ લાલજીભાઇ મહાત્માગાધી પ્લોટ 4 ૧૬૯૩૪
૧૬૪૯૭ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ રાઠોર્ વવજયભાઈ નારણભાઇ મહાત્માગાધીપ્લોટ 4 ૧૬૯૫૪
૧૬૫૮૧ ૦૫ મીરા પાકડ રામાણી ધમજીભાઈ સગનભાઇ મીરાપાકડ 4 ૧૭૦૬૬
૧૪૫૩૪ ૦૫ મીરા પાકડ પરમાર ડદનેશભાઈ અરવવદભાઇ મીરાપાકડ 4 ૧૭૦૬૫
૧૫૪૩૧ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ ભર્ેરી તરશીભાઈ જયરામભાઇ લતશ્મ્ણ પાકડ 2 ૧૭૫૨૦
૧૭૭૩૫ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ સીંગાર્ા પરેશભાઈ કાનજીભાઇ લતશ્મ્નપાકડ 5 ૧૭૫૧૯



૧૫૫૦૨ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ ભાભર નારાયણભાઈ ભાદાભાઇ લકશ્મણપાકડ 4 ૧૭૫૧૮
૧૩૧૮૭ ૦૫ વશવમ પાકડ ચૌહાણ હસમલખભાઈ વલલભભાઇ વશવમપાકડ 2 ૧૮૦૦૧
૧૩૦૬૩ ૦૫ વશવમ પાકડ ચૌહાણ જયસલખભાઈ હસમલખભાઇ વશવમપાકડ 2 ૧૭૯૯૯
૧૪૫૧૩ ૦૫ વશવમ પાકડ પરમાર જીગનેશભાઈ વશલભાઇ વશવમપાકડ 6 ૧૭૯૯૪
૧૭૦૮૩ ૦૫ વશવ-શન્તત સોસાયટી વાર્ોલીયા રામજીભાઈ ઉકાભાઇ ન્યલ શડકત 10 ૧૮૦૦૮
૧૨૫૫૩ ૦૫ વશવ-શન્તત સોસાયટી ગોલતર બચલભાઈ આલાભાઇ ન્યલ શડકત 9 ૧૮૦૦૭
૧૫૦૭૫ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન બલતાણી ગભખલભાઈ શામજીભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 4 ૧૩૪૧૮
૧૧૯૩૫ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન કઠવાર્ીયા વવનોદભાઈ દલપતભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 4 ૧૩૪૧૯
૧૨૯૨૧ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ચાવર્ા મનજીભાઈ રામજીભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 4 ૧૩૪૨૦
૧૭૯૯૬ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન સોલકંી નરેશભાઈ રામજીભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 4 ૧૩૪૨૧
૧૫૨૦૫ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન બાબરીયા મલકેશભાઈ સોમાભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 4 ૧૩૪૨૨
૧૫૨૦૪ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન બાબરીયા પ્રવવણભાઈ સોમાભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 4 ૧૩૪૨૩
૧૫૬૪૬ ૦૫ સલસીત સોસાયટી મકવાણા ધીરૂભાઈ જીવણભાઇ સલસીત સોસાયટી 5 ૧૮૧૨૬
૧૨૦૬૪ ૦૫ સલસીત સોસાયટી કલવાર્ીયા ભરતભાઈ કાળાભાઇ સલસીત સોસાયટી 4 ૧૮૧૨૭
૧૩૬૨૫ ૦૫ સલસીત સોસાયટી ઠરેસા ધજંીભાઈ વેલજીભાઇ સલસીત સોસાયટી 4 ૧૮૧૨૮
૧૫૯૬૩ ૦૫ સલસીત સોસાયટી મેર કેશલભાઈ રામજીભાઇ સલસીત સોસાયટી 4 ૧૮૧૨૯
૧૭૩૩૩ ૦૫ સલસીત સોસાયટી સચંાણીયા જગદીશભાઈ ચકલભાઇ સલસીત સોસાયટી 8 ૧૮૧૧૯
૧૨૭૧૮ ૦૫ સલસીત સોસાયટી ઘાટલીયા તરસીભાઈ અમજલભાઇ સલસીત સોસાયટી 6 ૧૮૧૧૫
૧૨૪૬૩ ૦૫ સલસીત સોસાયટી ગાગંર્ીયા રાજેશભાઈ રવતલાલ સલસીત સોસાયટી 4 ૧૮૧૨૩
૧૨૪૬૨ ૦૫ સલસીત સોસાયટી ગાગંર્ીયા રવતલાલ નાથજીભાઇ સલસીત સોસાયટી 6 ૧૮૧૧૮
૧૨૭૦૦ ૦૫ સલસીત સોસાયટી ગૌસ્વામી રવસકભાઈ ચલનીગરભાઇ સલસીત સોસાયટી 6 ૧૮૧૧૭
૧૧૭૮૫ ૦૫ સલસીત સોસાયટી ઉકર્ીયા નવીનભાઈ નાગજીભાઇ સલસીત સોસાયટી 6 ૧૮૧૨૦
૧૨૮૭૮ ૦૫ સલસીત સોસાયટી ચાવર્ા ચરંકાતંભાઈ દયારજીભાઇ સલસીત સોસાયટી 4 ૧૮૧૧૪
૧૬૦૧૬ ૦૫ પચીસ વારીયા મેવાર્ા ભીમાભાઈ લઘરાભાઇ જય જવાન જય ડકશાન વન બાજલમા 5 ૧૪૧૦૩
૧૭૩૩૧ ૦૫ પચીસ વારીયા સચંાગણયા કાતંાબેન જય જવાન જય ડકશાન વન બાજલમા 6 ૧૪૧૧૩
૧૨૫૦૨ ૦૫ પચીસ વારીયા ગોંર્લીયા સલખરામભાઈ મોતીરામ જય જવાન જય ડકશાન વન બાજલમા 8 ૧૪૧૧૦
૧૩૨૫૬ ૦૫ પચીસ વારીયા જયસ્વાલ પ્રવવણભાઈ શાવંતલાલ જય જવાન જય ડકશાન વન બાજલમા 5 ૧૪૧૧૪
૧૫૮૭૪ ૦૫ ગોકલલ પાકડ મગંલી પ્રવવણભાઈ બાબલભાઇ ગોકલલ પાકડ 6 ૧૨૭૮૫
૧૨૫૩૮ ૦૫ ગોકલલ પાકડ ગોરવાર્ીયા રામજીભાઈ જેઠાભાઇ ગોકલલ પાકડ 2 ૧૨૭૮૬
૧૩૨૮૧ ૦૫ વાલમીકી સોસાયટી જેસળ દેવરાજભાઈ કરમણભાઇ વાલમીકી 4 ૧૭૯૩૯
૧૩૨૮૦ ૦૫ વાલમીકી સોસાયટી જેસળ ઉમેશભાઈ દેવરાજભાઇ વાલમીકી 4 ૧૭૯૪૦
૧૬૯૮૦ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી વાઘેલા અરવવિંદભાઈ વવરા લાતી પ્લોટ 4 ૧૧૬૦૪
૧૫૨૩૬ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી બાભાણીયા મેહ ભીખા લાતી પ્લોટ 9 ૧૧૬૦૫
૧૫૨૩૫ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી બાભાણીયા ગણેશ ગભખા લાતી પ્લોટ 5 ૧૧૬૦૬
૧૬૮૯૩ ૦૫ સલસીત સોસાયટી વનાણી મનજીભાઈ રામજીભાઇ સલસીત સોસાયટી 7 ૧૮૧૧૬
૧૭૮૦૬ ૦૫ ન્યલ શન્તત સોઠા કનકવસિંહ દેવલભા ન્યલ શડકત 6 ૧૩૯૯૨
૧૬૦૨૧ ૦૫ પચીસ વારીયા મેવાર્ા શ્યામભાઈ ભીમાભાઇ જય જવાન જય ડકશાન વન બાજલમા 2 ૧૪૧૨૪
૧૪૫૪૦ ૦૫ પચીસ વારીયા પરમાર ડદનેશભાઈ પોપટભાઇ જય જવાન જય ડકશાન વન બાજલમા 8 ૧૪૧૨૩
૧૪૭૫૫ ૦૫ પચીસ વારીયા પરમાર વવનોદભાઈ પોપટભાઇ જય જવાન જય ડકશાન વન બાજલમા 4 ૧૪૧૨૨
૧૪૬૩૧ ૦૫ પચીસ વારીયા પરમાર ભલપેન્રભાઈ પોપટભાઇ જય જવાન જય ડકશાન વન બાજલમા 4 ૧૪૧૧૫
૧૪૬૦૭ ૦૫ પચીસ વારીયા પરમાર બેચરભાઈ કાનજીભાઈ જય જવાન જય ડકશાન વન બાજલમા 2 ૧૪૧૨૧
૧૩૫૨૨ ૦૫ પચીસ વારીયા જોર્ી કનલભાઈ જયરામભાઇ જય જવાન જય ડકશાન વન બાજલમા 2 ૧૪૧૨૦
૧૫૭૧૨ ૦૫ પચીસ વારીયા મકવાણા ભરતભાઈ સનાભાઇ જય જવાન જય ડકશાન વન બાજલમા 5 ૧૪૧૧૯
૧૬૯૯૬ ૦૫ પચીસ વારીયા વાઘેલા જીવણભાઈ રાજાભાઇ જય જવાન જય ડકશાન વન બાજલમા 3 ૧૪૧૧૮
૧૬૯૮૬ ૦૫ પચીસ વારીયા વાઘેલા ડકશોરભાઈ ત લળ્શીભાઇ જય જવાન જય ડકશાન વન બાજલમા 7 ૧૪૧૧૭
૧૪૩૮૪ ૦૫ પચીસ વારીયા પ્રજાપવત સલરેશભાઈ રામદેવભાઇ જય જવાન જય ડકશાન વન બાજલમા 5 ૧૪૧૦૯
૧૭૫૪૬ ૦૫ વાલમીકી સોસાયટી સાકરીયા પે્રધજીભાઈ ધોધાભાઇ વાલમીકી 5 ૧૭૯૪૧
૧૬૪૦૫ ૦૫ વાલમીકી સોસાયટી રાઠોર્ ડદલીપભાઈ નરવસહભાઇ વાલમીકી 5 ૧૭૯૪૨
૧૭૫૬૬ ૦૫ હરીહર સોસાયટી સાકળીયા પરસોતમભાઈ લઘરાભાઇ હરીહર સોસાયટી 5 ૧૮૨૨૯
૧૫૪૫૯ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ભલગામા બચલભાઈ લાલજીભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 4 ૧૩૪૨૪
૧૭૩૨૮ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન સચંાર્ાનયા કરમશીભાઈ નરસીહભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 2 ૧૩૪૩૯
૧૭૩૨૯ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન સચંાણીયા નીવતનભાઈ કરમશીભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 4 ૧૩૪૨૭
૧૭૩૩૦ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન સચંાર્ાનયા વલલભભાઈ કરમશીભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 4 ૧૩૪૧૬
૧૫૧૧૩ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન બેલર્ીયા અનલભાઈ બાબલભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 5 ૧૩૪૨૯
૧૫૨૮૫ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન બાવળીયા રવજીભાઈ રામભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 5 ૧૩૪૩૦
૧૫૨૮૪ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન બાવર્ીયા અજયભાઈ સોમાભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 4 ૧૩૪૩૧
૧૪૧૯૩ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન નાનાણી દેવજીભાઈ રાજાભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 4 ૧૩૪૧૨
૧૧૭૬૦ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ઇટાલીયા ડદનેશભાઈ જેરામભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 5 ૧૩૪૩૩
૧૭૧૫૩ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન વવકાણી વવઠ્ઠલભાઈ જીવરાજભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 5 ૧૩૪૨૬
૧૨૧૨૩ ૦૫ હરીહર સોસાયટી કાતર નીમેળભાઈ રામભાઇ હડર હર 4 ૧૮૨૨૬
૧૨૧૨૪ ૦૫ હરીહર સોસાયટી કાતર રામભાઈ ધેલાભાઇ હડર હર 2 ૧૮૨૨૫
૧૨૯૮૮ ૦૫ બજરંગ પાકડ શીશાગંીયા રસીકભાઈ ત લલસીભાઇ બજરંગ પાકડ 4 ૧૪૩૦૦
૧૬૦૫૧ ૦૫ બજરંગ પાકડ મહતેા જ્યતંીભાઈ મણીલાલ બજરંગ પાકડ 4 ૧૪૩૦૧
૧૨૫૩૬ ૦૫ બજરંગ પાકડ ગોરવાર્ીયા ગોવવિંદભાઈ મલળજીભાઇ બજરંગ પાકડ 2 ૧૪૩૦૨
૧૭૮૭૮ ૦૫ વશવ-શન્તત સોસાયટી સોલકંી અમ્રલતભાઈ ટપલભાઇ ન્યલ શડકત 2 ૧૮૦૧૭
૧૪૦૦૦ ૦૫ વશવ-શન્તત સોસાયટી દેવીપજૂક પરતાપભાઈ ચન્રીકાબેન ન્યલ શડકત 4 ૧૮૦૧૬
૧૪૦૦૧ ૦૫ વશવ-શન્તત સોસાયટી દેવીપજૂક મલકેશભાઈ જયોત્સનાબેન ન્યલ શડકત 6 ૧૮૦૦૫
૧૨૦૧૩ ૦૫ સલસીત સોસાયટી કમાણી નાગજીભાઈ જીવરાજભાઇ સલસીત સોસાયટી 6 ૧૮૧૨૫
૧૨૦૧૨ ૦૫ સલસીત સોસાયટી કમાણી અશોકભાઈ નાનજીભાઇ સલસીત સોસાયટી 3 ૧૮૧૨૧
૧૫૮૭૨ ૦૫ સલસીત સોસાયટી મેગરાના બચલભાઈ ડહરાભાઇ સલસીત સોસાયટી 5 ૧૮૧૨૨
૧૬૫૬૬ ૦૫ સલસીત સોસાયટી રાબર્ીયા વજલભાઈ લાલજીભાઇ સલસીત સોસાયટી 6 ૧૮૧૨૪
૧૩૭૦૯ ૦૫ ગોકલલ પરા ર્ાભી અશોકભાઈ દેવસીભાઇ ગોકલલધામ 3 ૧૨૭૮૪
૧૬૯૧૭ ૦૫ ન્યલ શન્તત વ્યાસ હરદેવભાઈ લાલજીભાઇ ન્યલ ન્શ્કત સોસાયટી 4 ૧૩૯૯૪
૧૪૧૨૬ ૦૫ ઉજવળ સોસાયટી ધામૈયા હરેશભાઈ બચલભાઇ ઉજવળ સોસાયટી 6 ૧૧૬૮૯
૧૪૪૮૬ ૦૫ ઉજવળ સોસાયટી પરમાર ઘનશ્યામભાઈ ખોડલભા ઉજવળ સોસાયટી 7 ૧૧૬૮૧
૧૪૭૮૪ ૦૫ ઉજવળ સોસાયટી પરમાર હમેલભા જી્લભા ઉજવળ સોસાયટી 5 ૧૧૬૮૪
૧૫૫૭૭ ૦૫ ઉજવળ સોસાયટી મકવાણા કલપેશભાઈ નાગરભાઇ ઉજવળ સોસાયટી 4 ૧૧૬૮૭
૧૫૭૫૬ ૦૫ ઉજવળ સોસાયટી મકવાણા રમેશભાઈ ચન્દલભાઇ ઉજવળ સોસાયટી 5 ૧૧૬૮૬
૧૪૧૧૪ ૦૫ બજરંગ પાકડ ધાધલ જ્યતંીલાલ દેવસીભાઇ બજરંગ પાકડ 4 ૧૪૩૦૪
૧૫૫૦૩ ૦૫ બજરંગ પાકડ ભામેરીયા કાતંીભાઈ કાનજીભાઇ બજરંગ પાકડ 6 ૧૪૨૯૮
૧૮૧૦૬ ૦૫ આશાપલરાપાકડ સોલકંી રામજીભાઈ જેશલભાઇ આશાપલરા પાકડ 2 ૧૧૬૭૨



૧૭૯૮૧ ૦૫ આશાપલરાપાકડ સોલકંી ડદલીપભાઈ રામજીભાઇ આશાપલરા પાકડ 5 ૧૧૬૬૮
૧૩૯૫૭ ૦૫ હરીહર સોસાયટી દેરાસરી ડહતેશભાઈ ભરતભાઇ હરીહર સોસાયટી 2 ૧૮૨૨૮
૧૪૧૭૧ ૦૫ હરીહર સોસાયટી નડર્યાપલરા પ્રફુલભાઈ દેવસીભાઇ હરીહર સોસાયટી 3 ૧૮૨૨૭
૧૭૯૭૬ ૦૫ મફતીયાપરા સોલકંી ડદનેશભાઈ વશવાજીભાઇ દયામીલ રોર્ 8 ૧૬૮૦૦
૧૨૭૬૩ ૦૫ મફતીયાપરા ચલર્ાસમા બાવજીભાઈ બઘાભાઇ દયામીલ રોર્ 7 ૧૬૮૦૬
૧૧૫૯૫ ૦૫ મફતીયાપરા અગેરા કેશલભાઈ નજીભાઇ દયામીલ રોર્ 6 ૧૬૮૦૭
૧૧૫૯૬ ૦૫ મફતીયાપરા અગેરા ડદનેશભાઈ કેશલભાઇ દયામીલ રોર્ 5 ૧૬૮૦૮
૧૫૭૫૧ ૦૫ મફતીયાપરા મકવાણા રનેશભાઈ વાઘાભાઇ દયામીલ રોર્ 3 ૧૬૭૯૬
૧૮૧૩૨ ૦૫ મફતીયાપરા સોલકંી શ્યામજીભાઈ માયાભાઇ દયામીલ રોર્ 4 ૧૬૮૦૫
૧૬૫૧૦ ૦૫ મફતીયાપરા રાઠોર્ સલનીલભાઈ ભીખાભાઇ દયામીલ રોર્ 2 ૧૬૮૦૪
૧૫૧૩૨ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન બેલર્ીયા મલકેશભાઈ બાબલભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 4 ૧૩૪૭૭
૧૭૦૬૪ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન વાટીયા જીતલબેન બાબલભાઈ જય જવાન જય ડકશાન 5 ૧૩૪૭૮
૧૭૭૯૭ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન સીસાગીયા પ્રવીણભાઈ પસતોમભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 5 ૧૩૪૮૦
૧૭૭૯૮ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન સીસાગીયા પરસોતમભાઈ સવજીભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 3 ૧૩૪૯૫
૧૪૧૩૭ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ધોરાજીયા મનસલખભાઈ ભગવાનજીભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 5 ૧૩૪૯૬
૧૫૪૭૧ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ભેસાગતયા કાળુભાઈ મોહનભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 5 ૧૩૪૫૫
૧૭૬૨૬ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન સાજં જેતનભાઈ સલદામાભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 3 ૧૩૪૮૪
૧૨૧૭૧ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન કારેર્ા સલરેશભાઈ વેલજીભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 4 ૧૩૪૬૪
૧૪૦૧૩ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન દાકલકીયા મધલભાઈ દેવજીભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 8 ૧૩૪૬૫
૧૩૩૩૯ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન જાર્ેજા મેધલભા કળુભા જય જવાન જય ડકશાન 5 ૧૩૪૬૬
૧૩૬૫૩ ૦૫ બજરંગ પાકડ ર્ેરીયા બેચરભાઈ વસ્તાભાઇ બજરંગ પાકડ 7 ૧૪૨૭૪
૧૪૫૫૧ ૦૫ બજરંગ પાકડ પરમાર ધારશીભાઈ અમરશીભાઇ બજરંગ પાકડ 4 ૧૪૨૭૫
૧૪૬૧૫ ૦૫ બજરંગ પાકડ પરમાર બાબલભાઈ ધારશીભાઇ બજરંગ પાકડ 4 ૧૪૨૮૩
૧૭૨૮૯ ૦૫ બજરંગ પાકડ શીશાગંીયા ત લલસીભાઈ મળૂજીભાઇ બજરંગ પાકડ 3 ૧૪૨૭૬
૧૫૪૩૦ ૦૫ વશવ-શન્તત સોસાયટી ભરં્ેરી કમલેર્ભાઈ મજલભાઇ ન્યલ શડકત 6 ૧૮૦૧૧
૧૪૧૫૩ ૦૫ વશવ-શન્તત સોસાયટી નકલમ ભીમજીભાઈ દેવજીભાઇ ન્યલ શડકત 4 ૧૮૦૧૫
૧૪૧૫૧ ૦૫ વશવ-શન્તત સોસાયટી નકલમ જયદીપભાઈ પારૂલબેન ન્યલ શડકત 3 ૧૮૦૦૬
૧૭૯૨૦ ૦૫ વશવ-શન્તત સોસાયટી સોલકંી ડકશોરભાઈ લાખાભાઇ ન્યલ શડકત 2 ૧૮૦૧૩
૧૮૧૫૫ ૦૫ વશવ-શન્તત સોસાયટી સોલકંી હસંરાજભાઈ ડકશોરભાઇ ન્યલ શડકત 3 ૧૮૦૧૮
૧૨૩૫૪ ૦૫ ઇન્રપ્રસ્થની બાજલમા ખોર્ીયા ડદલીપભાઈ વરજમભાઇ ઇન્રપ્રસ્થની બાજલમા 2 ૧૧૬૭૯
૧૭૫૦૪ ૦૫ ઇન્રપ્રસ્થની બાજલમા સલરાણી જ્યતંીભાઈ જમનભાઇ ઇન્રપ્રસ્થની બાજલમા 4 ૧૧૬૭૭
૧૪૭૮૬ ૦૫ ઇન્રપ્રસ્થની બાજલમા પરમાર હરજીભાઈ ગાડંલભાઇ ઇન્રપ્રસ્થની બાજલમા 5 ૧૧૬૭૬
૧૪૭૬૨ ૦૫ ઇન્રપ્રસ્થની બાજલમા પરમાર શાતં લબેન જીવાભાઇ ઇન્રપ્રસ્થની બાજલમા 1 ૧૧૬૭૫
૧૪૭૧૩ ૦૫ ઉજવળ સોસાયટી પરમાર રાજેન્રવસિંહ પડદપવસહ ઉજવળ સોસાયટી 5 ૧૧૬૯૦
૧૮૦૯૪ ૦૫ ઉજવળ સોસાયટી સોલકંી રાઘવભાઈ ખીમાભાઇ ઉજવળ સોસાયટી 5 ૧૧૬૮૮
૧૬૪૬૯ ૦૫ બજરંગ પાકડ રાઠોર્ રઘલભાઈ બીજલભાઇ બજરંગ પાકડ 3 ૧૪૨૯૦
૧૨૫૫૪ ૦૫ બજરંગ પાકડ રાઠોર્ બાબલભાઈ રતાભાઇ બજરંગ પાકડ 5 ૧૪૨૯૬
૧૭૩૩૨ ૦૫ બજરંગ પાકડ સચંાણીયા કમલેર્ભાઈ પ્રર્ોત્તમભાઇ બજરંગ પાકડ 4 ૧૪૨૯૫
૧૬૯૪૬ ૦૫ બજરંગ પાકડ વસરા જજત લભાઈ ખીમાભાઇ બજરંગ પાકડ 3 ૧૪૨૯૪
૧૭૯૨૧ ૦૫ આશાપલરાપાકડ સોલકંી કીરીટભાઈ રામજીભાઇ આશાપલરા પાકડ 3 ૧૧૬૭૧
૧૭૯૧૯ ૦૫ આશાપલરાપાકડ સોલકંી ડકશોરભાઈ મોહનભાઇ આશાપલરા પાકડ 2 ૧૧૬૭૪
૧૨૦૫૯ ૦૫ બજરંગ પાકડ કવૈયા વવનોદભાઈ ચન્દલભાઇ બજરંગ પાકડ 5 ૧૪૨૯૩

૧૭૪૯૯ ૦૫ બજરંગ પાકડ સેરસીયા મનોજભાઈ લાલજીભાઇ બજરંગપાકડ 4 ૧૪૨૯૨

૧૧૯૭૭ ૦૫ બજરંગ પાકડ કનેરીયા નરેશભાઈ દેવાકરણભાઇ બજરંગપાકડ 4 ૧૪૨૮૮

૧૬૯૭૦ ૦૫ બજરંગ પાકડ વાકં સોધીબેન મનલભાઇ બજરંગપાકડ 1 ૧૪૨૭૮

૧૩૭૫૧ ૦૫ બજરંગ પાકડ ર્ાભી મનલભાઈ સામતભાઇ બજરંગપાકડ 5 ૧૪૨૯૭

૧૨૯૮૪ ૦૫ બજરંગ પાકડ ચાસીયા ખોર્ાભાઈ ભોજાભાઇ બજરંગપાકડ 5 ૧૪૨૮૭

૧૨૯૩૬ ૦૫ બજરંગ પાકડ ચાવર્ા રણછોર્ભાઈ છનાભાઇ બજરંગપાકડ 4 ૧૪૨૮૬
૧૫૬૩૨ ૦૫ મફતીયાપરા મકવાણા ડદનેશભાઈ નાથાભાઇ દયામીલ રોર્ 4 ૧૬૮૦૯
૧૪૬૦૫ ૦૫ મફતીયાપરા પરમાર બચલભાઈ મજંીભાઇ દયામીલ રોર્ 4 ૧૬૭૯૮
૧૩૩૭૮ ૦૫ મફતીયાપરા જાદવ જેઠાભાઈ નારાયણભાઇ દયામીલ રોર્ 8 ૧૬૭૯૭
૧૩૧૫૪ ૦૫ મફતીયાપરા ચૌહાણ રવવભાઈ માધવદાસ દયામીલ રોર્ 4 ૧૬૮૧૭
૧૬૪૫૦ ૦૫ મફતીયાપરા રાઠોર્ મલકેશભાઈ શામળદાસ દયામીલ રોર્ 6 ૧૬૭૯૫
૧૬૪૨૯ ૦૫ મફતીયાપરા રાઠોર્ પાવડતીબેન શાનળદાસ દયામીલ રોર્ 2 ૧૬૭૯૩
૧૪૬૦૮ ૦૫ મફતીયાપરા પરમાર બટલકભાઈ નથલભાઇ દયામીલ રોર્ 5 ૧૬૭૯૯
૧૪૫૪૫ ૦૫ મફતીયાપરા પરમાર ડદલીપભાઈ સોમાભાઇ દયામીલ રોર્ 6 ૧૬૮૧૯
૧૪૭૨૪ ૦૫ મફતીયાપરા પરમાર રાજેશભાઈ સોમાભાઇ દયામીલ રોર્ 4 ૧૬૮૧૧
૧૪૬૪૮ ૦૫ મફતીયાપરા પરમાર મલકેશભાઈ લાલજીભાઇ દયામીલ રોર્ 5 ૧૬૮૧૩
૧૪૭૮૨ ૦૫ મફતીયાપરા પરમાર હમેતંભાઈ લાલજીભાઇ દયામીલ રોર્ 4 ૧૬૮૧૪
૧૪૮૫૪ ૦૫ મફતીયાપરા પાટર્ીયા રાજેશભાઈ બીજલભાઇ દયામીલ રોર્ 4 ૧૬૮૧૫
૧૮૧૦૨ ૦૫ સોમનાથ સોલકંી રાજેશભાઈ વેરણમભાઇ સોમનાથ 8 ૧૮૧૯૦
૧૮૦૧૫ ૦૫ સોમનાથ સોલકંી પ્રવીણભાઈ ધજંીભાઇ સોમનાથ 6 ૧૮૧૯૫
૧૭૯૬૩ ૦૫ સોમનાથ સોલકંી દેવજીભાઈ પવનભાઇ સોમનાથ 5 ૧૮૧૯૧
૧૨૩૦૩ ૦૫ મહાશડકતપાકડ ખેવાઇતા સજંયભાઈ અરવવન્દભાઇ મહાશડકતપાકડ 4 ૧૭૦૦૫
૧૪૫૩૫ ૦૫ મોરબીરોર્ મફતીયાપરા શાળા ન-ં૭૭ પાસે પરમાર ડદનેશભાઈ આનદંભાઈ દયામીલ રોર્ 7 ૧૬૮૧૮
૧૪૫૩૧ ૦૫ મોરબીરોર્ પકંજ ઓઇલમીલ સામે પરમાર દેવશીભાઇ ર્ાયાભાઇ દયામીલ રોર્ 5 ૧૬૮૧૬
૧૧૯૫૭ ૦૫ માહાશડકત સોસાયટી કણસાગરા સલરેશભાઈ વાલજીભાઇ માહાશડકત સોસાયટી 5 ૧૭૦૨૮
૧૩૩૩૭ ૦૫ માહાશડકત સોસાયટી જાર્ેજા ભીખાભાઈ અજીતભાઇ માહાશડકત સોસાયટી 6 ૧૭૦૨૭
૧૨૨૪૦ ૦૫ માહાશડકત સોસાયટી કોર્ી વવઠ્ઠલભાઈ મલકલન્દા માહાશડકત સોસાયટી 4 ૧૭૦૨૬
૧૩૧૯૫ ૦૫ બજરંગ પાકડ ચૌહાન હસમલખભાઈ બેચરભાઇ બજરંગ પાકડ 6 ૧૪૨૭૭
૧૭૯૦૪ ૦૫ બજરંગ પાકડ સોલકંી ભગલભાઈ ભીખાભાઇ બજરંગ પાકડ 5 ૧૪૨૮૪
૧૬૯૦૦ ૦૫ હડરહર વ્યાસ ચનં્રશેભાઈ અમઅૂદા હડરહર 5 ૧૮૨૨૨
૧૪૪૫૪ ૦૫ મહાશડકતપાકડ પરમાર ડકરણભાઇ ખોર્ીદાસ મહાશડકતપાકડ 3 ૧૭૦૦૬
૧૧૬૮૨ ૦૫ મહાશડકતપાકડ અબલસાણીયા નીલેશભાઈ ડદલીપભાઇ મહાશડકતપાકડ 2 ૧૭૦૦૭
૧૫૪૩૯ ૦૫ મહાશડકતપાકડ ભતૂ મનોજભાઈ કરશનભાઇ મહાશડકતપાકડ 2 ૧૭૦૧૭
૧૨૯૪૫ ૦૫ મફતીયાપરા ચાવર્ા લક્ષ્મીબેન નાથાભાઇ દયામીલ રોર્ 6 ૧૬૭૯૧



૧૩૩૬૬ ૦૫ મફતીયાપરા જાદવ કેશલભાઈ નારાયણભાઇ દયામીલ રોર્ 6 ૧૬૭૯૦
૧૨૯૨૮ ૦૫ મફતીયાપરા ચાવર્ા મનસલખભાઈ ખીમજીભાઇ દયામીલ રોર્ 5 ૧૬૭૮૭
૧૭૬૮૩ ૦૫ મોરબીરોર્ પકંજ ઓઇલ મીલ સામે સારેસા શ્યામજીભાઈ કેશલભાઇ દયામીલ રોર્ 6 ૧૬૭૮૮
૧૨૯૦૪ ૦૫ મફતીયાપરા ચાવર્ા પ્રવવણભાઈ મોહનભાઇ દયામીલ રોર્ 5 ૧૬૭૮૯
૧૮૧૬૦ ૦૫ બજરંગ પાકડ સોહલા જયેશભાઈ ડહરાભાઇ બજરંગ પાકડ 5 ૧૪૨૮૦
૧૪૧૭૪ ૦૫ મહાશડકતપાકડ નનેરા મનસલખભાઈ રામશીભાઇ મા પાકડ 3 ૧૭૦૧૨
૧૨૩૯૧ ૦૫ મહાશડકતપાકડ ગજીયા મોહનભાઈ ચનાભાઇ મા પાકડ 4 ૧૭૦૧૩
૧૬૮૭૫ ૦૫ સોમનાથ વઢરૂડકયા મલકેશભાઈ સલન્દરજીભાઇ સોમનાથ સોસાયટી 4 ૧૮૧૯૯
૧૪૩૮૦ ૦૫ સોમનાથ પ્રજાપવત મલકેશભાઈ લલ્લભાઇ સોમનાથ સોસાયટી 1 ૧૮૧૯૩
૧૮૦૦૮ ૦૫ ન્યલ શન્તત સોલકંી પ્રભલભાઈ ગડંલભાઇ ન્યલ શડકત 4 ૧૩૯૯૫
૧૪૬૫૦ ૦૫ ન્યલ શન્તત પરમાર મગંલબેન રેવાભાઇ ન્યલ શડકત 1 ૧૩૯૯૮
૧૫૬૭૪ ૦૫ ન્યલ શન્તત મકવાણા પરમાનન્દભાઈ અશોકભાઇ ન્યલ શડકત 4 ૧૩૯૯૭
૧૩૭૨૫ ૦૫ ન્યલ શન્તત ર્ાભી દેવજીભાઈ રવજીભાઇ ન્યલ શડકત 1 ૧૩૯૯૬
૧૬૦૨૦ ૦૫ ન્યલ શન્તત મેવાર્ા શ્યામભાઈ અજલ ડનભઇ ન્યલ શડકત 4 ૧૩૯૯૧
૧૧૯૯૮ ૦૫ આશાપલરાપાકડ કલભારવાર્ીયા નાગદનભાઈ જાનાબેન આશાપલરા 4 ૧૧૬૬૬
૧૩૫૨૪ ૦૫ આશાપલરાપાકડ જોર્ી નરોત્તમભાઈ સલવનતાબેન આશાપલરા 4 ૧૧૬૬૭
૧૩૭૭૩ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી ર્ાવળા રજેન્ર સોનચન્દ લાતી પ્લોટ 6 ૧૧૫૮૧
૧૬૯૯૨ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી વાઘેલા જ્યતંી મોહન લાતી પ્લોટ 3 ૧૧૫૯૧
૧૭૯૪૬ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી સોલકંી જ્યતંી મણીલાલ લાતી પ્લોટ 6 ૧૧૫૯૦
૧૫૪૨૮ ૦૫ પચીસ વારીયા ભટી મછંાબેન લવલભાઇ જય જવાન જય ડકશાન વન બાજલમા 1 ૧૪૦૯૮
૧૬૩૩૯ ૦૫ પચીસ વારીયા રાજા મડરયમબેન ઇશ્ર્વાલભાઇ જય જવાન જય ડકશાન વન બાજલમા 1 ૧૪૧૧૬
૧૬૭૭૧ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન લાખાણી વવપલલભાઈ મનીર્ાબેન જય જવાન જય 2 ૧૩૪૯૪
૧૪૮૧૦ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન પરસારી ખોળાભાઈ રૂપાબેન જય જવાન જય 6 ૧૩૪૯૩
૧૬૩૯૩ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ગોલતર તેજાભાઈ રતાભાઈ જય જવાન જય 4 ૧૩૪૯૨
૧૪૯૧૨ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન પાથર વવનલભાઈ સવવતાબેન જય જવાન જય 5 ૧૩૪૯૧
૧૭૩૧૫ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન સગર લાભલબેન નથલભાઇ જય જવાન જય 1 ૧૩૪૯૦
૧૭૩૧૨ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન સગર ડદગલપભાઈ હસંાબેન જય જવાન જય 4 ૧૩૪૮૯
૧૭૩૧૦ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન સગર જયશ્રીબેન વવજયભાઇ જય જવાન જય 3 ૧૩૪૮૮
૧૫૫૨૨ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ભા્લ વવઠ્ઠલભાઈ લવાભાઇ જયજવાન જય ડકશાન 4 ૧૩૪૮૭
૧૫૧૨૬ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન બેલર્ીયા પ્રવવણભાઈ જીવરાજભાઇ જયજવાન જય ડકશાન 4 ૧૩૪૮૬
૧૫૪૭૦ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ભેસણીયા અજયભાઈ વઘજીભાઇ જયજવાન જય ડકશાન 5 ૧૩૪૮૫
૧૨૧૮૩ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન કારણા મનસલખભાઈ ટપલભાઇ જયજવાન જય ડકશાન 4 ૧૩૪૬૯
૧૨૨૨૫ ૦૫ વશવ-શન્તત સોસાયટી ડકયાર્ા બા્લભાઈ ભલરાભાઇ ન્યલ શડકત 6 ૧૮૦૦૯
૧૬૯૦૮ ૦૫ વશવ-શન્તત સોસાયટી વ્યાસ ભરતભાઈ વાલજીભાઇ ન્યલ શડકત 4 ૧૮૦૧૦
૧૩૫૬૮ ૦૫ વશવ-શન્તત સોસાયટી ઝાલા મહાવવરવસિંહ નાગભા ન્યલ શડકત 4 ૧૮૦૧૪
૧૪૮૭૨ ૦૫ પચીસ વારીયા પાટીલ દેવીદાસભાઈ સલકલાલભાઇ જય જવાન જય ડકશાન વન બાજલમા 4 ૧૪૧૧૨
૧૧૬૯૯ ૦૫ હડરહર અલગોતર રણછોર્ભાઈ પોપટભાઇ હરીહર સોસાયટી 6 ૧૮૨૧૯
૧૧૫૮૩ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી હારં્ા રાજેશભાઈ મોહનભાઈ લાતી પ્લોટ 7 ૧૧૫૮૯
૧૩૨૩૨ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી જલણેજા જીવલબેન મેરલભાઇ લાતી પ્લોટ 3 ૧૧૫૮૮
૧૩૫૪૩ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી ભીંર્ોળા મનીર્ભાઈ નાનાલાલ લાતી પ્લોટ 3 ૧૧૫૮૭
૧૬૩૪૧ ૦૫ લાતી પ્લોટ રાજાણી દલધીબેન નરશીભાઇ લાતી પ્લોટ 3 ૧૧૫૮૬
૧૬૩૪૨ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી રાજાર્ાત સલરેશભાઈ નરવસહ્ભાઇ લાતી પ્લોટ 5 ૧૧૫૮૫
૧૪૩૬૩ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી પઢાણ હારૂનભાઈ રલસ્તમભાઇ લાતી પ્લોટ 6 ૧૧૫૮૪
૧૪૩૬૧ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી પઢાણ કલસ લમબેન સલલેમાનભાઇ લાતી પ્લોટ 5 ૧૧૫૮૨
૧૩૩૧૬ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી જાર્ેજા અલમલભાઈ હારલનભાઇ લાતી પ્લોટ 4 ૧૧૫૯૨
૧૫૩૭૪ ૦૫ મહાશડકતપાકડ બોલેરા પ્રવવણચન્ર પ્રાણજીવન મા પાકડ 4 ૧૭૦૧૫
૧૩૧૭૪ ૦૫ મહાશડકતપાકડ ચૌહાણ સમીરભાઈ મગનભાઇ મા પાકડ 4 ૧૭૦૧૯
૧૬૪૨૪ ૦૫ બજરંગ પાકડ રાઠોર્ પ્રવવણભાઈ ખોદાભાઇ બજરંગ પાકડ 5 ૧૪૨૮૫
૧૪૬૬૫ ૦૫ સોમનાથ પરમાર મનીર્ભાઈ મોતીભાઇ સોમનાથ સોસાયટી 3 ૧૮૧૯૬
૧૭૯૮૮ ૦૫ આશાપલરાપાકડ સોલકંી ધનજીભાઈ ગગંારામ આશાપલરા સોસાયટી 5 ૧૧૬૬૯
૧૪૭૩૪ ૦૫ હડરહર પરમાર રામશનભાઈ ગણેશભાઇ હડરહર સોસાયટી 6 ૧૮૨૨૧
૧૪૫૪૨ ૦૫ હડરહર પરમાર ડદનેશભાઈ હડરભાઇ હડરહર સોસાયટી 4 ૧૮૨૨૦
૧૫૪૦૧ ૦૫ ન્યલ શન્તત ભજાણીયા હરજણભાઈ મનસલખભાઇ ન્યલ શડકત 4 ૧૩૯૯૩
૧૧૭૯૪ ૦૫ વાલમીકી સોસાયટી ઉગે્રજા પે્રમજીભાઈ વવર્ાભાઇ વાલમીકી 5 ૧૭૯૪૬
૧૮૦૫૮ ૦૫ વાલમીકી સોસાયટી સોલકંી મનસલખભાઈ જાદવભાઇ વાલમીકી 5 ૧૭૯૪૭
૧૩૭૧૬ ૦૫ વાલમીકી સોસાયટી ર્ાભી ગોવવિંદભાઈ નલકલભાઇ વાલમીકી 5 ૧૭૯૪૩
૧૫૮૫૩ ૦૫ વાલમીકી સોસાયટી મકવાના લલીતભાઈ પ્રાઘજીભાઇ વાલમીકી 7 ૧૭૯૫૦
૧૧૯૭૪ ૦૫ વાલમીકી સોસાયટી કલન્દાલીયા નવીનભાઈ હરલભાઇ વાલમીકી 7 ૧૭૯૪૪
૧૬૬૯૧ ૦૫ વાલમીકી સોસાયટી રીબર્ીયા ડદલીપભાઈ સવસીભાઇ વાલમીકી 4 ૧૭૯૪૫
૧૮૧૬૧ ૦૫ પચીસ વારીયા સોહાણ હસંરાજભાઈ મીઠાભાઇ જય જવાન જય ડકશાન વન બાજલમા 6 ૧૪૦૯૬
૧૩૫૮૬ ૦૫ પચીસ વારીયા ટંકાડરયા રવસકભાઈ શાવંતલાલ જય જવાન જય ડકશાન વન બાજલમા 7 ૧૪૧૦૭
૧૭૬૩૦ ૦૫ પચીસ વારીયા સાતોલા મહશેભાઈ ગાડંલભાઇ જય જવાન જય ડકશાન વન બાજલમા 5 ૧૪૦૮૮
૧૬૬૧૬ ૦૫ પચીસ વારીયા રામાવત જગદીશભાઈ કાલીદાસ જય જવાન જય ડકશાન વન બાજલમા 4 ૧૪૦૮૯
૧૬૩૨૬ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન રાજપતૂ ધમેન્રભાઈ સસીબેન જય જવાન જય 3 ૧૩૪૦૬
૧૬૬૦૫ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ગોસ્વામી લક્ષ્મણભાઈ ચલનીલાલ જય જવાન જય 5 ૧૩૪૧૪
૧૨૪૮૯ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ગોંઢા ડદનેશભાઈ બચલભાઈ જય જવાન જય 3 ૧૩૪૧૩
૧૨૪૯૦ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ગોંઢા મનસલખભાઈ બચલભાઇ જય જવાન જય 4 ૧૩૪૦૯
૧૭૫૫૫ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન સાકરીયા રણજીતભાઈ વશવાભાઇ જય જવાન જય 3 ૧૩૪૧૫
૧૫૯૫૯ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન મયાત્રા જયાબેન નરશીહભાઇ જયજવાન જય ડકશાન 2 ૧૩૪૦૪
૧૪૪૮૮ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન પરમાર ઘનશ્યામભાઈ હરસલખભાઇ જયજવાન જય ડકશાન 3 ૧૩૪૦૩
૧૫૫૧૬ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ભા્લ ડકશોરભાઈ નટલભાઇ જયજવાન જય ડકશાન 3 ૧૩૪૦૨
૧૨૮૨૬ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ચારોલા હરેશભાઈ મનજીભાઇ જયજવાન જય ડકશાન 3 ૧૩૪૦૧
૧૨૮૨૫ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ચારોલા ધનસલખભાઈ માનજીભાઇ જયજવાન જય ડકશાન 2 ૧૩૪૦૦
૧૫૧૩૪ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન બેલર્ીયા વવનલભાઈ બાબલભાઇ જયજવાન જય ડકશાન 5 ૧૩૪૯૯
૧૭૨૭૬ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન વશશગીયા કમલેર્ભાઈ પ્રવવણભાઇ જયજવાન જય ડકશાન 3 ૧૩૩૯૯
૧૭૨૫૭ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન શેરશીયા વસતંભાઈ કરશનભાઇ જયજવાન જય ડકશાન 5 ૧૩૪૮૨
૧૬૯૧૮ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન વ્યાસ ડહરલાલ અવસરભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 2 ૧૩૩૯૮
૧૬૯૧૫ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન વ્યાસ શશીકાન્ત હડરલાલ જય જવાન જય ડકશાન 5 ૧૩૩૯૭
૧૬૯૧૨ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન વ્યાસ મહને્રકલમાર હરીલાલ જય જવાન જય ડકશાન 4 ૧૩૪૧૦
૧૧૯૩૪ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન કઠવાડર્યા ભલપતભાઈ અવચનભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 6 ૧૩૪૨૮
૧૩૫૭૩ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ઝાલા સલરેન્રવસિંહ વવક્રમવશહ જય જવાન જય ડકશાન 4 ૧૩૪૩૮



૧૩૫૬૩ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ઝાલા મવનહરવશહ વવક્રમવસહ જય જવાન જય ડકશાન 5 ૧૩૪૩૭
૧૧૯૩૯ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન કણક રવજીભાઈ ભીમજીભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 4 ૧૩૪૩૬
૧૨૫૮૫ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ગોસ્વામી વવજયભાઈ સલનીભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 5 ૧૩૪૩૫
૧૭૮૭૧ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી સોલડંક ડહતેશવસિંહ અજીતવસહ લાતી પ્લોટ 4 ૧૧૫૮૦
૧૭૮૭૦ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી સોલડંક શૈલેર્વશહ રજલભાઇ લાતી પ્લોટ 5 ૧૧૫૭૯
૧૩૫૫૧ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી ઝાલા અવનરલદ્ધવસિંહ ઘે્લભા લાતી પ્લોટ 5 ૧૧૫૭૮
૧૮૦૩૫ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી સોલકંી ભરતવસિંહ સજલભાઇ લાતી પ્લોટ 5 ૧૧૫૭૭
૧૪૦૨૦ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી દાતણીયા જેઠાભાઈ રેવાભાઇ લાતી પ્લોટ 5 ૧૧૫૭૬
૧૬૯૯૭ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી વાઘેલા જીવરાજભાઈ જેઠાભાઇ લાતી પ્લોટ 4 ૧૧૫૭૫
૧૭૦૩૧ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી વાઘેલા રણજીતભાઈ જેઠાભાઇ લાતી પ્લોટ 5 ૧૧૫૯૮
૧૧૮૯૮ ૦૫ મફતીયાપરા કટાડરયા મલસાભાઈ કરીમભાઇ મફતીયા પરા સીટી સ્ટેશન સામેનલ 6 ૧૬૮૧૦
૧૬૭૫૨ ૦૫ મફતીયાપરા લાખાણી ઇનલર્ભાઈ મલસાભાઇ મફતીયા પરા સીટી સ્ટેશન સામેનલ 6 ૧૬૮૧૨
૧૬૭૫૧ ૦૫ મફતીયાપરા લાખાણી અલીભાઈ મલસાભાઇ મફતીયા પરા સીટી સ્ટેશન સામેનલ 6 ૧૬૮૦૧
૧૭૭૮૫ ૦૫ મફતીયાપરા સીપાઇ બોદલભાઈ વાઘજીભાઇ મફતીયા પરા સીટી સ્ટેશન સામેનલ 2 ૧૬૮૦૩
૧૨૯૯૬ ૦૫ જલારામ સોસાયટી ચોહણ મહને્ર બાખલભાઇ ન્યલ જલારામ 6 ૧૩૭૬૨
૧૬૯૪૨ ૦૫ જલારામ સોસાયટી વૈશ્ર્ણવ ભાવેશ રામદાસ ન્યલ જલારામ 5 ૧૩૭૬૩
૧૩૯૫૦ ૦૫ જલારામ સોસાયટી દલધાગરા મોહન માવજી ન્યલ જલારામ 6 ૧૩૭૬૪
૧૭૨૫૧ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી શેર હનીફાબેન ઇકબાલ લાતી પ્લોટ 6 ૧૧૫૭૪
૧૭૨૫૦ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી શેર ઇકબાલ ઇકબાલ લાતી પ્લોટ 5 ૧૧૫૮૩
૧૭૭૩૦ ૦૫ મફતીયાપરા વસપાઇ સલીમભાઈ બીર્ભાઇ દયાલ વમલની સામે સીટી સ્ટેશનનલ મફતીયા પરા 5 ૧૬૭૯૨
૧૭૭૨૯ ૦૫ મફતીયાપરા વસપાઇ જાહીદભાઈ બીર્ભાઇ દયાલ વમલની સામે સીટી સ્ટેશનનલ મફતીયા પરા 4 ૧૬૭૯૪
૧૩૮૫૧ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી તરકવાર્ીયા સલીમભાઈ અલીભાઇ લાતી પ્લોટ 5 ૧૧૬૦૦
૧૧૮૦૮ ૦૫ ગજાનન્દ પાકડ ઉઘર્ મીલનભાઈ નરશીભાઇ ગજાનન્દ પાકડ 3 ૧૨૩૭૯
૧૩૯૪૮ ૦૫ જલારામ સોસાયટી દલધાગરા જીવરાજ માવજી ન્યલ જલારામ 5 ૧૩૭૫૮
૧૧૮૦૯ ૦૫ વાલમીકી સોસાયટી ઉઘરેજા પે્રમજી વવશોભાઇ વાલમીકી સોસાયટી 5 ૧૭૯૪૯
૧૫૦૭૯ ૦૫ વાલ્લમકી સોસાયટી બહલકીયા રમેશભાઈ ગગજીભાઇ અક્ષરધામ સોસાયટી 6 ૧૧૬૨૧
૧૭૨૫૨ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી શમાડ આરીફભાઈ નલરમહમદ લાતી પ્લોટ 3 ૧૧૬૦૩
૧૭૨૫૪ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી શમાડ ડફરોજભાઈ નલરમહમદ લાતી પ્લોટ 3 ૧૧૬૦૨
૧૭૮૭૨ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી સોલકંી અજીતવસિંહ દો્લભા લાતી પ્લોટ 4 ૧૧૬૦૧
૧૩૫૪૫ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી ઝાપર્ા રૈયાભાઈ રામજીભાઇ લાતી પ્લોટ 2 ૧૧૫૯૩
૧૭૦૧૪ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી વાઘેલા પલનાભાઈ જોઇતાભાઇ લાતી પ્લોટ 4 ૧૧૫૯૯
૧૫૪૬૦ ૦૫ ગજાનદં પાકડ ભલગામા વાસલદેવભાઈ ડહમતભાઇ ગજાનન્દ સોસાયાટી 4 ૧૨૩૭૮
૧૨૨૩૫ ૦૫ ગજાનદં પાકડ કોટકીયા ભરતભાઈ જસમતભાઇ ગજાનન્દ સોસાયાટી 4 ૧૨૩૭૭
૧૬૪૭૪ ૦૫ નદીકાઠે રાઠોર્ રમેશભાઈ ચનાભાઇ નદીકાઠે 5 ૧૩૯૯૦
૧૨૨૯૬ ૦૫ ગ્રીનલેન્ર્ ચોકર્ી ખરગીયા વીરાભાઈ કાળાભાઇ ગ્રીર્લેંર્ કોકર્ી 6 ૧૨૫૯૪
૧૪૨૭૬ ૦૫ જલારામ સોસાયટી પલજારા ભરતભાઈ પ્રભલભાઇ જલારામ 5 ૧૩૭૫૯
૧૫૮૮૭ ૦૫ અમ્રલત પાકડ મછેરીયા સલરેશભાઈ અરજણભાઇ અમ્રલત પાકડ 2 ૧૧૬૬૪
૧૫૮૮૬ ૦૫ અમ્રલત પાકડ મછેરીયા અજલ ડનભાઈ નાથાભાઇ અમ્રલત પાકડ 2 ૧૧૬૬૨
૧૧૯૩૦ ૦૫ ભગવતીપરા કઠેરીયા તેજવસિંહ બચલૂાલ ભગવતીપરા 8 ૧૫૪૮૮
૧૫૮૨૫ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા સજંયભાઈ નાનાભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૪૮૯
૧૪૭૦૨ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર રમેશભાઈ શામજીભાઇ ભગવતીપરા 2 ૧૫૪૯૦
૧૪૧૪૮ ૦૫ ભગવતીપરા ધોળકીયા જીવરાજભાઈ ગગજીભાઈ મફતીપલ પરા 7 ૧૫૪૯૧
૧૪૫૯૪ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર પ્રવીણભાઈ ર્ાયાભાઈ ભગવતીપરા 4 ૧૫૪૯૨
૧૪૪૫૫ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર ડકશોરભાઈ અમરશીભાઈ ભગવતીપરા 5 ૧૫૪૯૩

૧૭૧૨૮ ૦૫ ભગવતીપરા વાળા શૈલેર્ભાઈ મનલભાઈ ભગવતીપરા 5 ૧૫૪૯૪
૧૫૦૧૬ ૦૫ ભગવતીપરા ફકીર રેમદબેન રામજલસા ભગવતીપરા 1 ૧૫૪૯૫
૧૫૦૧૫ ૦૫ ભગવતીપરા ફકીર રજાકશાહ કાળુસા ભગવતીપરા 4 ૧૫૪૬૪
૧૩૭૮૮ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ોર્ીયા કાન્તાબેન વધરજલાલ ભગવતીપરા 2 ૧૫૪૮૭
૧૪૩૦૦ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ અબ્દલલભાઈ નજીરભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૪૮૫
૧૧૭૦૬ ૦૫ ભગવતીપરા અંસારી રાજલભાઈ યાકતઅલીભાઇ ભગવતીપરા 8 ૧૫૪૫૪
૧૫૬૪૫ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા ધીરૂભાઈ ઘોઘાભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૪૫૫
૧૪૭૫૭ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર વવશાલભાઈ નરોતમભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૪૫૬
૧૭૮૨૯ ૦૫ ભગવતીપરા સોનવણી શરદભાઈ ધગંરભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૪૫૭
૧૪૮૭૭ ૦૫ ભગવતીપરા પાટીલ પ્રવીણભાઈ શાગલગ્રામભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૪૫૮
૧૭૩૮૨ ૦૫ ભગવતીપરા સલમરા બાબલભાઈ વલીભાઈ ભગવતીપરા 2 ૧૫૪૫૯
૧૩૫૫૩ ૦૫ ભગવતીપરા ઝાલા ડકરીટવસિંહ હમેતંવસિંહ ભગવતીપરા 4 ૧૫૪૬૦
૧૭૭૧૦ ૦૫ ભગવતીપરા વસચી નાવસમભાઈ કાસમભાઈ ભગવતીપરા 3 ૧૫૪૬૧
૧૩૫૦૫ ૦૫ ભગવતીપરા જોગીપાણી હરેશભાઈ નરશીભાઈ ભગવતીપરા 3 ૧૫૪૭૪
૧૩૫૦૪ ૦૫ ભગવતીપરા જોગીપાણી નરશીભાઈ રામજીભાઈ ભગવતીપરા 3 ૧૫૫૨૨
૧૭૦૬૩ ૦૫ ભગવતીપરા વાટલડકયા પરસોતમ ભીખાભાઈ ભગવતીપરા 2 ૧૫૪૫૩
૧૭૦૬૨ ૦૫ ભગવતીપરા વાટલડકયા ડદલીપભાઈ પરસોતમભાઈ ભગવતીપરા 4 ૧૫૫૫૭
૧૩૩૨૫ ૦૫ ભગવતીપરા જાર્ેજા જલવાનવસિંહ દાજીભાઈ ભગવતીપરા 5 ૧૫૪૬૬
૧૩૩૩૫ ૦૫ ભગવતીપરા જાર્ેજા ભગીરથવસિંહ દાજીભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૪૬૭
૧૬૯૬૨ ૦૫ ભગવતીપરા વાકં પ્રભાતભાઈ ચનાભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૪૬૮
૧૭૫૩૭ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી સાકરીયા ચકલભાઈ વશવાભાઇ લાતી પ્લોટ 4 ૧૧૫૯૭
૧૭૫૬૧ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી સાકરીયા વશવાભાઈ સવસીભાઇ લાતી પ્લોટ 2 ૧૧૫૯૬
૧૬૫૬૯ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી રામણી ધીરલભાઈ નરશીભાઇ લાતી પ્લોટ 5 ૧૧૫૯૫
૧૬૫૭૦ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી રામણી ભરતભાઈ નરસીભાઇ લાતી પ્લોટ 4 ૧૧૫૯૪
૧૨૦૯૪ ૦૫ અક્ષરધામ સોસાયટી કાકર્ીયા વવનોદભાઈ પ્રાગજીભાઇ અક્ષરધામ 5 ૧૧૬૨૪
૧૪૫૯૦ ૦૫ વાલમીકી સોસાયટી પરમાર પ્રવવણભાઈ વીરાજીભાઇ વાલમીકી સોસાયટી 4 ૧૭૯૪૮
૧૭૮૮૦ ૦૫ જલારામ સોસાયટી સોલકંી અમીતભાઈ સલખદેવ જલારામ 4 ૧૩૭૬૧
૧૭૧૧૯ ૦૫ અમ્રલત પાકડ વાલપરા ચરંશેભાઈ માવજીભાઇ અમ્રલત પાકડ 4 ૧૧૬૬૩
૧૭૭૧૭ ૦૫ જલારામ સોસાયટી વસધ્દપલરા ભીમજીભાઈ રાવજીભાઇ જલારામ સોસાયટી 2 ૧૩૭૬૦
૧૩૪૩૦ ૦૫ ભગવતીપરા જાદવ હરેશભાઈ મગનભાઇ ઉત્સવ સોસાયટી 4 ૧૫૫૨૫
૧૮૦૮૬ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી રમેશભાઈ અભલબાઇ ઉત્સવ સોસાયટી 4 ૧૫૫૨૬
૧૧૯૨૮ ૦૫ ભગવતીપરા કઠેરીયા ગીરીશભાઈ બદનવસિંહ ભગવતીપરા 5 ૧૫૫૨૭
૧૭૨૯૭ ૦૫ ભગવતીપરા સલખેધા સલનીલભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ભગવતીપરા 4 ૧૫૫૨૮
૧૫૬૧૧ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા જગદીશભાઈ ઘોઘાભાઈ ભગવતીપરા 5 ૧૫૫૨૯
૧૨૭૩૩ ૦૫ ભગવતીપરા ઘોળડકયા ડકશોરભાઈ ગોવવિંદભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૫૩૦
૧૨૬૭૯ ૦૫ ભગવતીપરા ગોહલે રામજીભાઇ ભવાનભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૫૪૩



૧૬૭૩૭ ૦૫ ભગવતીપરા લશં સાજીદભાઈ ઠલઠાભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૫૩૨
૧૭૨૯૬ ૦૫ ભગવતીપરા સેખ અબ્જરભાઈ હલસૈનભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૫૨૧
૧૫૧૮૦ ૦૫ ભગવતીપરા બહરેમ સલદાકરભાઈ ઉતમભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૫૩૪
૧૪૮૮૬ ૦૫ ભગવતીપરા પાટીલ રાજલભાઈ રધલનાથભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૫૩૫
૧૨૪૬૯ ૦૫ ભગવતીપરા ગામોટ રામજીભાઈ જગમાલભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૫૩૬
૧૪૫૩૮ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર ડદનેશભાઈ ર્ાયાભાઈ ભગવતીપરા 2 ૧૫૫૩૭
૧૬૪૩૫ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ બધીબેન સોમાભાઇ ભગવતીપરા 1 ૧૫૫૩૮
૧૬૩૦૬ ૦૫ ભગવતીપરા રેવલ સમજલબેન જયતંીભાઈ ભગવતીપરા 4 ૧૫૫૩૯
૧૫૫૭૮ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા કાતંાબેન નાથાભાઈ ભગવતીપરા 4 ૧૫૫૪૦
૧૪૧૪૨ ૦૫ ભગવતીપરા ધોળડકયા ગોવવિંદભાઈ મોહનભાઈ ભગવતીપરા 2 ૧૫૫૪૧
૧૪૧૪૩ ૦૫ ભગવતીપરા ધોળડકયા જીતેશભાઈ ગોવવિંદભાઈ ભગવતીપરા 5 ૧૫૫૪૨
૧૨૪૫૦ ૦૫ ભગવતીપરા ગરાણા હનીફભાઈ ઓસમભાઈ ભગવતીપરા 6 ૧૫૫૧૦
૧૬૭૩૬ ૦૫ ભગવતીપરા ્લવાણા કાન્તીલાલ ચલનીલાલ ભગવતીપરા 2 ૧૫૫૦૮
૧૬૯૬૯ ૦૫ ભગવતીપરા વાકં લક્ષ્મણભાઈ ચનાભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૫૩૧
૧૭૩૮૯ ૦૫ ભગવતીપરા સમા ઇકબાલભાઈ ઇસ્માઇલ ભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૫૦૦
૧૩૦૧૦ ૦૫ ભગવતીપરા ચોહાણ ડહતેશભાઈ મલળજીભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૫૦૧
૧૪૨૦૪ ૦૫ ભગવતીપરા વનમાવત અશોકભાઈ રાઘેશ્યામભાઈ ભગવતીપરા 7 ૧૫૫૦૨
૧૧૭૦૭ ૦૫ ભગવતીપરા અંસારી ્કૃમાનભાઈ હનીમ ભગવતી પરા 4 ૧૫૫૦૩
૧૪૯૪૯ ૦૫ ભગવતીપરા પાલ હસંકલમાર રંજનભાઇ નદંનવન સોસાયટી, વશવાજી ચોક 4 ૧૫૫૦૪
૧૨૯૬૯ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ાગોર કમલેશભાઈ ચરંકાતંભાઈ શાવંતનગર યાદવપોળ સામે 3 ૧૫૫૦૫
૧૨૯૭૨ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ાગોર હરેશભાઈ અનતંરાયભાઇ શાવંતનગર યાદવપોળ સામે 4 ૧૫૫૦૬
૧૨૯૭૧ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ાગોર પ્રવવણભાઈ અનતંરાયભાઇ શાવંતનગર યાદવપોળ સામે 4 ૧૫૫૦૭
૧૨૯૬૮ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ાગોર ઇન્રવદન અનતંરાયભાઇ શાવંતનગર યાદવપોળ સામે 5 ૧૫૫૨૦
૧૨૩૯૫ ૦૫ ભગવતીપરા ગેંર્ાણી જ્યતંીભાઈ દેવજીભાઇ શાવંતનગર યાદવપોળ સામે 5 ૧૫૫૦૯
૧૨૯૭૦ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ાગોર જગદીશભાઈ અનતંરાયભાઇ શાવંતનગર યાદવપોળ સામે 4 ૧૫૪૯૮
૧૫૨૬૫ ૦૫ ભગવતીપરા બારોટ ડદનેશભાઈ શાવંતલાલભાઇ શાવંતનગર યાદવપોળ સામે 4 ૧૫૫૧૧
૧૩૩૧૮ ૦૫ ભગવતીપરા જાર્ેજા રાજેશભાઈ બાબલલાલ ભગવતીપરા 1 ૧૫૫૧૨
૧૩૩૩૨ ૦૫ ભગવતીપરા જાર્ેજા પ્રવીણભાઈ લાલજીભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૫૧૩
૧૧૯૨૭ ૦૫ ભગવતીપરા કઠેડરયા વવનોદભાઈ બદનવસિંહ ભગવતીપરા 6 ૧૫૫૧૪
૧૪૮૬૩ ૦૫ ભગવતીપરા પાટીલ કૈલાશભાઈ વશવાજીભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૫૧૫
૧૪૨૮૦ ૦૫ ભગવતીપરા પટેલ અસગરઅલી ફજલ હલસેન ભગવતીપરા 4 ૧૫૫૧૬
૧૭૫૧૪ ૦૫ ભગવતીપરા સરીયાણા રાજેશભાઈ દામજીભાઇ જમ જમ બેકરી ની સામેની શેરી 5 ૧૫૫૧૭
૧૪૯૪૦ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી પાલ પરમાનદંભાઈ રામઅડદતભાઈ વશવાજીચોક નદંનવન સોસાયટી 4 ૧૩૯૩૧

૧૪૯૪૭ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી પાલ શ્યામગબહારીભાઈ નમકભાઈ વશવાજીચોક નદંનવન સોસાયટી 5 ૧૩૯૩૦
૧૪૯૪૬ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી પાલ રામજીભાઈ રામએજોધાભાઈ વશવાજીચોક નદંનવન સોસાયટી 5 ૧૩૯૩૩
૧૫૯૨૫ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી મડંર્દવાનર અરવવિંદભાઈ ભીમાભાઈ વશવાજીચોક નદંનવન સોસાયટી 4 ૧૩૯૩૫
૧૪૨૮૩ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી પટેલ નયનેશભાઈ મલલચદંભાઈ વશવાજીચોક નદંનવન સોસાયટી 4 ૧૩૯૩૬
૧૨૪૪૫ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી ગરાણા આમદભાઈ મલસાદભાઈ વશવાજીચોક નદંનવન સોસાયટી 4 ૧૩૯૩૪
૧૨૪૪૬ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી ગરાણા ડફરોજભાઈ આમદભાઈ નદંનવન સોસાયટી એસ.ટી.ર્ી સામે 3 ૧૩૯૨૯
૧૨૪૪૮ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી ગરાણા યલસ લફભાઈ આમદભાઈ વશવાજીચોક નદંનવન સોસાયટી 5 ૧૩૯૩૨
૧૩૬૩૯ ૦૫ ભગવતીપરા ર્રૈં્યા ર્ાહ્યાભાઈ ડહરાભાઇ ભગવતીપરા 1 ૧૫૫૧૮
૧૪૫૦૨ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર જલબેદાબેન જલસબભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૫૧૯
૧૭૭૭૪ ૦૫ ભગવતીપરા સીતારામ રાજલભાઈ નારાયણભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૩૬૮
૧૫૩૯૩ ૦૫ ભગવતીપરા ભગત જીતેન્રભાઈ નાગશ્રવરભાઇ નદંનવન સોસાયટી 6 ૧૫૫૨૪

૧૩૩૨૦ ૦૫ ભગવતીપરા જાર્ેજા ડક્રપાલવસિંહ ડદલીપવસિંહ ભગવતીપરા 3 ૧૫૪૯૬

૧૩૩૨૮ ૦૫ ભગવતીપરા જાર્ેજા ટેમભા દેવલભા ભગવતીપરા 5 ૧૫૫૩૩

૧૧૭૫૪ ૦૫ ભગવતીપરા આસોર્ીયા ડકશોરભાઈ અશોકભાઈ ભગવતીપરા 25 ચો.મીટર પ્લોટ 3 ૧૫૪૯૯

૧૧૭૫૩ ૦૫ ભગવતીપરા ભટ્ટી ઈકબાલભાઈ હબીબભાઈ ભગવતીપરા 5 ૧૫૪૭૩
૧૨૭૮૯ ૦૫ ભગવતીપરા ચલગંા ગફારભાઈ ઈસમાલભાઈ ભગવતીપરા 25 ચો.મીટર પ્લોટ 5 ૧૫૪૭૨
૧૪૭૬૦ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર વીરજીભાઈ મળૂજીભાઈ નદંનગર સોસાયટી 6 ૧૫૪૭૧
૧૨૯૨૯ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ા મનસલખભાઈ વેલજીભાઈ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૫૪૭૦
૧૨૯૦૫ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ા પ્રવવણભાઈ મોહનભાઈ નદંનગર સોસાયટી 5 ૧૫૪૬૯
૧૨૩૨૪ ૦૫ ભગવતીપરા ગખમસલડરયા વલલભભાઈ પાલાભાઈ નદંનગર સોસાયટી 7 ૧૫૪૭૫
૧૪૪૩૬ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર કેશલભાઈ ગખમાભાઈ નદંનગર સોસાયટી 7 ૧૫૪૮૬
૧૬૭૮૫ ૦૫ ભગવતીપરા લાથણીયા રમેશભાઈ ઘલઘાભાઈ ભગવતીપરા 7 ૧૫૪૯૭
૧૧૮૧૨ ૦૫ ભગવતીપરા ઉઘરેજીયા કાળુભાઈ તરસીભાઈ ભગવતીપરા 6 ૧૫૪૮૪
૧૧૮૧૬ ૦૫ ચામર્ીયા પરા ઉઘરેજીયા રમેશભાઈ મયલરભાઈ ભગવતીપરા 7 ૧૩૩૪૬
૧૧૮૧૩ ૦૫ ભગવતીપરા ઉઘરેજીયા તરશીભાઈ વશવાભાઈ ભગવતીપરા 10 ૧૫૪૮૩
૧૬૮૮૬ ૦૫ ભગવતીપરા વણોડદયા રાહલલભાઈ જેન્તીભાઇ ભગવતીપરા 2 ૧૫૪૮૨
૧૭૧૪૬ ૦૫ ભગવતીપરા વવકાણી ડકશોરભાઈ વજાભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૪૮૧
૧૬૧૫૧ ૦૫ ભગવતીપરા વમઠાપરા ચદલ ંભાઈ કેશલભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૪૮૦
૧૬૧૫૨ ૦૫ ભગવતીપરા વમઠાપરા બલધાભાઈ કેશલભાઇ ભગવતીપરા 8 ૧૫૪૭૯
૧૧૮૧૪ ૦૫ ભગવતીપરા ઉઘરેજીયા મગનભાઈ કાવંતભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૪૭૮
૧૭૮૫૪ ૦૫ ભગવતીપરા સોરા રફીકભાઈ મલડગરભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૪૭૭
૧૧૬૪૯ ૦૫ ભગવતીપરા અઘેંણી બાબલભાઈ શામજીભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૪૭૬
૧૧૬૫૦ ૦૫ ભગવતીપરા અઘેંણી મહશેભાઈ બાબલલાલ ભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૪૬૨
૧૨૨૨૭ ૦૫ ભગવતીપરા ડકશોર પે્રમજીભાઈ કાળુભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૫૫૬
૧૫૨૧૩ ૦૫ ભગવતીપરા બાબરીયા હકલભાઈ રમણીકભાઈ ભગવતીપરા 4 ૧૫૫૯૨
૧૬૨૦૭ ૦૫ ભગવતીપરા મોર્ા ઇમરાનભાઈ હારૂનભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૫૮૭
૧૩૮૬૩ ૦૫ ભગવતીપરા તેરાયા વવનલભાઈ મનસલખભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૫૮૨
૧૧૯૧૪ ૦૫ ભગવતીપરા કટારીયા રફીકભાઈ ગફારભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૫૮૧
૧૫૨૬૧ ૦૫ ભગવતીપરા બારૈયા હમેતંભાઈ ચતલરભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૫૮૦
૧૭૨૬૨ ૦૫ ભગવતીપરા શ્રીવાસ્તવ પ્રમોદભાઈ ડદનેશભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૫૭૯
૧૨૬૭૪ ૦૫ ભગવતીપરા ગોડહલ ગબવપનભાઈ રામલખનભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૫૭૮

૧૫૮૩૦ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા સલરેશભાઈ વાગજીભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૫૭૭
૧૪૨૮૭ ૦૫ ભગવતીપરા પટેલ ગબ્રજભાઈ ડકશોરભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૫૯૯



૧૬૫૯૫ ૦૫ ભગવતીપરા રામાનદંી ફૂલદાસભાઈ રાઘેશ્યામજી ભગવતીપરા 6 ૧૫૫૮૩
૧૧૮૮૮ ૦૫ ભગવતીપરા ઓઠા સલીમભાઈ હલસેનભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૫૮૫
૧૫૮૩૨ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા સવવતાબેન વાઘજીભાઇ ભગવતીપરા 1 ૧૫૬૦૭
૧૫૬૨૩ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા ર્ાયાભાઈ વાઘજીભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૬૦૬
૧૫૬૬૨ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા વનલેશભાઈ વાઘજીભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૫૯૭
૧૩૪૧૮ ૦૫ ભગવતીપરા જાદવ રાજલભાઈ વેલજીભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૫૯૬
૧૩૯૩૧ ૦૫ ભગવતીપરા દેત્રોજા પે્રમજીભાઈ મોહનભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૫૯૫
૧૨૪૫૮ ૦૫ ભગવતીપરા ગૌસ્વામી પ્રફુલાબેન રાજલગીરી ભગવતીપરા 4 ૧૫૫૪૪
૧૫૧૦૯ ૦૫ ભગવતીપરા બરારીયા સામતભાઈ સવાભાઈ ભગવતીપરા 7 ૧૫૫૫૯
૧૧૭૭૯ ૦૫ ભગવતીપરા ઈન્ર્ોરી અલીભાઈ હલસેનભાઈ ભગવતીપરા 4 ૧૫૫૪૮
૧૫૫૧૪ ૦૫ ભગવતીપરા ભારવાણી ડદપકભાઈ શૈવારામભાઇ પલરર્ોત્તમપાકડ, વશવાજીચોક 4 ૧૫૫૪૭
૧૩૬૪૦ ૦૫ ભગવતીપરા ર્રૈં્યા ડદપકભાઈ ર્ાહ્યાભાઇ ભગવતીપરા 2 ૧૫૫૪૬
૧૬૪૫૬ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ મનસલખભાઈ વત્રકમભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૫૬૬
૧૭૭૦૪ ૦૫ ભગવતીપરા સાહમદાર મહબેલબભાઈ સીદીભાઈ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૫૫૭૩
૧૨૪૪૭ ૦૫ ચામર્ીયા પરા ગરાણા યલવનશભાઈ મહમદભાઈ નદંનગર સોસાયટી 5 ૧૩૩૪૩
૧૩૧૮૩ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ હમેભાઈ ખેતાભાઈ ભગવતીપરા 4 ૧૫૫૭૧
૧૪૯૫૮ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ોઈઢા સલલેમાનભાઈ હસનભાઈ ભગવતીપરા 5 ૧૫૫૬૦
૧૧૯૬૩ ૦૫ ભગવતીપરા કથીરી નલરજહાબેંન અબ્દલલાભાઈ ભગવતીપરા 1 ૧૫૫૬૭
૧૧૮૧૮ ૦૫ ભગવતીપરા ઉઘરેસીયા ઉમેશભાઈ આંબાભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૫૬૪
૧૧૮૧૫ ૦૫ ભગવતીપરા ઉઘરેજીયા રમેશભાઈ નાથાભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૫૬૩
૧૧૮૧૧ ૦૫ ભગવતીપરા ઉઘરેજીયા અનતંભાઈ નાથાભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૫૬૨
૧૧૮૧૭ ૦૫ ભગવતીપરા ઉઘરેજીયા સાદલ રભાઈ ઘીરૂભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૫૬૧
૧૬૮૮૫ ૦૫ ભગવતીપરા વણકીયા યમલભાઈ મોહનભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૫૫૮
૧૭૩૨૬ ૦૫ ભગવતીપરા સઘંી ઇકબાલભાઈ કાસમભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૫૬૫
૧૭૩૯૨ ૦૫ ભગવતીપરા સમા બસીરભાઈ ઇસ્માઇલભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૫૭૫
૧૬૨૪૫ ૦૫ ભગવતીપરા યલેજી પલરબાઇબેન હલસૈનભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૫૬૯
૧૨૨૪૫ ૦૫ ભગવતીપરા કોલાદરા મયલરભાઈ મગનભાઈ ભગવતીપરા 3 ૧૫૫૭૦
૧૨૦૩૦ ૦૫ ભગવતીપરા કલરેસી ઈસ્લાઉદીન અબ્દલલતી ભગવતીપરા 8 ૧૫૫૭૪
૧૫૦૪૪ ૦૫ ભગવતીપરા બલકેરા સલીમભાઈ માહમદભાઈ ભગવતીપરા 3 ૧૫૫૫૨
૧૫૦૨૬ ૦૫ ભગવતીપરા ફતા હારૂનભાઈ આમનભાઈ ભગવતીપરા 3 ૧૫૫૫૦
૧૫૦૪૫ ૦૫ ભગવતીપરા બલકેરા હલસેનભાઈ આમદભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૫૪૯
૧૭૬૫૭ ૦૫ ભગવતીપરા સામદાર ઈબ્રાડહમશાહ અબલસા ભગવતીપરા 5 ૧૫૫૫૧
૧૭૫૧૭ ૦૫ ભગવતીપરા સેલેડરયા જી્લબેન હલશૈનભાઈ ભગવતીપરા 4 ૧૫૫૫૩
૧૩૦૧૯ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ અનવરભાઈ કરીમભાઈ ભગવતીપરા 5 ૧૫૫૫૪
૧૩૦૩૦ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ એહમદભાઈ ઈસાભાઈ ભગવતીપરા 4 ૧૫૫૫૫
૧૩૧૭૯ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ સાબીરભાઈ અહમેદભાઈ ભગવતીપરા 3 ૧૫૫૪૫
૧૬૬૨૭ ૦૫ ભગવતીપરા રામાવત પ્રકાશદાસ ગોરધનદાસ ભગવતીપરા 5 ૧૫૫૬૮
૧૬૬૪૨ ૦૫ ભગવતીપરા રામાવત મદનભાઈ બાબલભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૬૦૧
૧૬૫૯૪ ૦૫ ભગવતીપરા રામાનદંી પ્રકાશભાઈ દલગોદાસભાઇ ભગવતીપરા 8 ૧૫૫૯૮
૧૭૪૬૫ ૦૫ ભગવતીપરા સરવૈયા રંજનબેન મનલભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૬૦૦
૧૭૪૭૫ ૦૫ ભગવતીપરા સરવૈયા વવજયભાઈ મનલભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૫૯૪
૧૭૫૦૭ ૦૫ ભગવતીપરા સલરાણી બાબલભાઈ પોપટભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૬૦૨
૧૭૩૭૩ ૦૫ ભગવતીપરા સપવૈયા વવજયભાઈ મનલભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૬૦૩
૧૬૨૬૮ ૦૫ ભગવતીપરા રંગપરા ચદલ ંભાઈ ગોપાલભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૬૦૪
૧૬૭૦૦ ૦૫ ભગવતીપરા રીબળીયા ધીરજભાઈ વશરામભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૬૦૫
૧૧૮૮૯ ૦૫ ભગવતીપરા ઓઠા હલસેનભાઈ હાસમભાઇ ભગવતીપરા 2 ૧૫૫૯૩
૧૨૫૭૦ ૦૫ ભગવતીપરા ગોસ્વામી જયસલખભાઈ કાળુભાઈ ભગવતીપરા 4 ૧૫૫૮૪
૧૬૮૯૪ ૦૫ ભગવતીપરા વમાણી હમેતંભાઈ હરજીભાઈ ભગવતીપરા 6 ૧૫૫૭૬
૧૮૧૭૧ ૦૫ ચામર્ીયા પરા હલબલ ભલપતભાઈ રાયધનભાઈ ભગવતીપરા 6 ૧૩૩૪૪
૧૮૧૭૨ ૦૫ ભગવતીપરા હલબલ રાવતભાઈ રાયધનભાઈ ભગવતીપરા 5 ૧૫૫૮૬
૧૩૩૬૪ ૦૫ ચામર્ીયા પરા જાદવ કરશનભાઈ ખીમજીભાઈ ભગવતીપરા 7 ૧૩૩૪૫
૧૫૯૨૧ ૦૫ ભગવતીપરા મરં્લી પોપટલાલ અરજણભાઈ ભગવતીપરા 2 ૧૫૫૮૯
૧૫૯૨૨ ૦૫ ભગવતીપરા મરં્લી ગબન્દેશભાઈ પોપટલાલ ભગવતીપરા 4 ૧૫૫૯૦
૧૫૯૧૨ ૦૫ ભગવતીપરા મઠંલી વનલેશભાઈ પોપટલાલ ભગવતીપરા 3 ૧૫૫૯૧
૧૬૬૭૩ ૦૫ ભગવતીપરા રાવલ જગદીશભાઈ બાલશકંર ભગવતીપરા 2 ૧૫૪૬૩
૧૫૩૬૩ ૦૫ ભગવતીપરા બોરીચા ધીરલભાઈ જીવાભાઈ મલફતીપલ પરા 5 ૧૫૩૭૨
૧૩૦૧૨ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌવાણ મનજીભાઈ હરજીભાઈ મલફતીપલ પરા 5 ૧૫૩૭૧
૧૪૧૪૭ ૦૫ ભગવતીપરા ધોળકીયા જી્લભાઈ ગણજીભાઇ મફતીપલ પરા 4 ૧૫૩૭૦
૧૫૪૧૧ ૦૫ ભગવતીપરા ભટ્ટી અલારખાભાઈ દોર્મોહમદ મીયાણાનગર 6 ૧૫૪૦૩
૧૨૭૯૧ ૦૫ ભગવતીપરા ચલાખા કડરમભાઈ ઓઝમણભાઇ મીયાણાનગર 5 ૧૫૩૮૫
૧૬૦૨૮ ૦૫ ભગવતીપરા મેસડરયા વવનોદભાઈ અમરવસિંહભાઇ ભગવતી પરા 3 ૧૫૩૮૬
૧૩૮૬૨ ૦૫ ભગવતીપરા તરશરીયા પ્રવવણભાઈ બાબભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૫૩૮૭
૧૩૩૯૮ ૦૫ ભગવતીપરા જાદવ પ્રવવણભાઈ લખમણભાઇ ભગવતી પરા (ધરમનગર) 5 ૧૫૩૮૮
૧૭૮૩૬ ૦૫ ભગવતીપરા સોનારા વવનોદભાઈ ગાડંલભાઇ ભગવતી પરા (ધરમનગર) 5 ૧૫૩૮૯
૧૨૦૧૫ ૦૫ ભગવતીપરા કમોયા કાનાભાઈ સવસીભાઇ ભગવતી પરા (ધરમનગર) 5 ૧૫૩૯૨
૧૭૦૨૦ ૦૫ ભગવતીપરા વાઘેલા ભગવાનજીભાઈ નાથાભાઇ જયપ્રકાશ નગર 3 ૧૫૩૮૧
૧૪૯૩૯ ૦૫ ભગવતીપરા પાલ વનરંજનભાઈ ભગવાનભાઇ વશવાજીચોક નદંનવન સોસાયટી 4 ૧૫૩૯૫
૧૪૯૪૧ ૦૫ ભગવતીપરા પાલ મનોજકલમાર શ્રીભગવાનભાઈ વશવાજીચોક નદંનવન સોસાયટી 8 ૧૫૩૯૮
૧૧૬૪૩ ૦૫ ભગવતીપરા અગરાડહત ભગદેવ નારાયણ વશવાજીચોક નદંનવન સોસાયટી 5 ૧૫૩૬૭
૧૪૯૪૮ ૦૫ ભગવતીપરા પાલ સલભાર્ભાઈ મધલસલદનભાઈ વશવાજીચોક નદંનવન સોસાયટી 5 ૧૫૩૯૧
૧૭૩૯૭ ૦૫ ભગવતીપરા સમા રજાકભાઈ ઉમરભાઈ ભગવતીપરા(મન્સ્જદ પાસે) 6 ૧૫૩૬૦
૧૭૩૮૫ ૦૫ ભગવતીપરા સમા અનવરભાઈ ઉમરભાઈ આશાબાપીર દગાડહ રોર્ 3 ૧૫૩૬૧
૧૬૧૬૪ ૦૫ ભગવતીપરા વમયાવા હલસેનભાઈ મહમંદભાઈ ભગવતીપરા(મન્સ્જદ પાસે) 5 ૧૫૩૬૨
૧૩૨૩૧ ૦૫ ભગવતીપરા જલણેજા અબ્દલલભાઈ અહમેદભાઈ ભગવતીપરા(મન્સ્જદ પાસે) 5 ૧૫૩૬૩
૧૬૪૧૯ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ નાગદાનભાઈ લક્ષ્મણભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૩૫૭
૧૬૫૦૯ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ સજંયભાઈ નાગદનભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૪૬૫
૧૬૫૩૩ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્વજલભાઇ વજલભાઈ લક્ષ્મણભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૩૭૯
૧૬૧૭૧ ૦૫ ભગવતીપરા મીપાતરા જગદીશભાઈ વવશભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૪૦૨
૧૬૭૨૦ ૦૫ ભગવતીપરા લઝેર ધનશ્યામભાઈ લાલજીભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૪૪૧
૧૨૩૯૦ ૦૫ ભગવતીપરા ગજજયા મનાભાઈ કાલાભાઈ ભાવતીપરા 2 ૧૫૪૩૦
૧૨૫૮૬ ૦૫ ભગવતીપરા ગોસ્વામી શકંરભારતી લાખલભારતી મલફતીપલ પરા 7 ૧૫૪૦૬



૧૫૨૭૪ ૦૫ ભગવતીપરા બાલાસરા રાજલભાઈ રવાભાઈ મલફતીપલ પરા 6 ૧૫૪૩૫
૧૩૫૦૬ ૦૫ ભગવતીપરા જોગીયા અજરણભાઈ દેવજીભાઈ મલફતીપલ પરા 4 ૧૫૪૪૭
૧૨૩૦૮ ૦૫ ભગવતીપરા ખારં્ેલ રામશીભાઈ પલરાભાઇ ભગવતી પરા (ધરમનગર) 3 ૧૫૪૪૮
૧૩૬૮૪ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાગંર મહશેભાઈ રમેશભાઇ ધરમનગર 4 ૧૫૪૫૦
૧૩૬૮૮ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાગંર લજ્ઞ્નીબેન રમેશભાઇ ધરમનગર 1 ૧૫૪૫૧
૧૪૪૦૦ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર અવનરલદ્ધવસિંહ સબરવસિંહ ધરમનગર 5 ૧૫૪૦૭
૧૪૭૫૧ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર વવજેન્રવસિંહ સબરવસિંહ મફવતયાપરા 6 ૧૫૪૦૮
૧૧૭૦૫ ૦૫ ભગવતીપરા અંસારી રડફકભાઈ અહમદભાઈ જયપ્રકાશ નગર 6 ૧૫૪૦૯
૧૬૩૩૩ ૦૫ ભગવતીપરા રાજભા રામશલકનભાઈ રામડદનભાઇ જયપ્રકાશ નગર 5 ૧૫૪૧૦
૧૪૧૧૯ ૦૫ ભગવતીપરા ધામેચા જ્યતંીભાઈ ઉકાભાઇ જયપ્રકાશ નગર 4 ૧૫૪૧૧
૧૪૦૭૦ ૦૫ ભગવતીપરા ધઘં લડકયા હસં લભાઈ સામજીભાઇ જયપ્રકાશ નગર 5 ૧૫૪૧૨
૧૭૬૪૫ ૦૫ ભગવતીપરા સાધં ઈશાકભાઈ કમાલભાઈ ભગવતીપરા(મન્સ્જદ પાસે) 5 ૧૫૪૧૩
૧૭૦૧૮ ૦૫ ભગવતીપરા વાઘેલા બાબલભાઈ મગંાભાઇ ડરન્ઘઘ - વશન્ઘઘ નગર 6 ૧૫૪૧૯
૧૨૭૧૬ ૦૫ ભગવતીપરા ઘેળા કરશનભાઈ રાણાભાઇ ડરન્ઘઘ - વશન્ઘઘ નગર 5 ૧૫૪૩૨
૧૫૭૪૭ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા મોહનભાઈ પીઠાભાઇ જયપ્રકાશ નગર 4 ૧૫૪૨૭
૧૭૨૯૮ ૦૫ ભગવતીપરા સેખા ચદલ ંભાઈ રામજીભાઇ જયપ્રકાશ નગર 5 ૧૫૪૨૬
૧૨૩૯૬ ૦૫ ભગવતીપરા ગેડર્યા વત્રકમભાઈ નાથાભાઇ જયપ્રકાશ નગર 6 ૧૫૪૨૫
૧૬૩૩૪ ૦૫ ભગવતીપરા રાજભર ઘનશ્યામભાઈ સીતારામ જયપ્રકાશ નગર 4 ૧૫૪૨૪
૧૧૭૦૮ ૦૫ ભગવતીપરા અસીરી મહબે લબભાઈ અહમદભાઇ જયપ્રકાશ નગર 6 ૧૫૪૨૩
૧૭૯૩૧ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી ડદપકભાઈ લાખાભાઇ મહાકાળી નગર 3 ૧૫૪૨૨
૧૫૩૬૫ ૦૫ ભગવતીપરા ગોગરા લાખાભાઈ જીવાભાઇ મહાકાળી નગર 4 ૧૫૪૨૧
૧૫૩૬૦ ૦૫ ભગવતીપરા બોરીચા ખોર્ાભાઈ લાખાભાઇ મહાકાળી નગર 5 ૧૫૪૨૦
૧૫૩૬૬ ૦૫ ભગવતીપરા બોરીચા વરજોગભાઈ પરબતભાઇ મહાકાળી નગર 4 ૧૫૪૧૮
૧૭૩૭૪ ૦૫ ભગવતીપરા સપસેટા ચીથીબેન પરબતભાઇ મહાકાળી નગર 1 ૧૫૪૦૫
૧૨૭૯૯ ૦૫ ભગવતીપરા ચલાઘા સલીમભાઈ વલીભાઇ મીયાણા નગર 4 ૧૫૪૧૬
૧૭૪૩૯ ૦૫ ભગવતીપરા સરવદી ફકીર ચોદસાભાઈ ખમીસાભાઇ મીયાણા નગર 6 ૧૫૪૨૮
૧૫૫૪૬ ૦૫ ભગવતીપરા મકરાર્ાન હલીમભાઈ ઇસલફભાઇ મીયાણા નગર 6 ૧૫૪૧૪
૧૮૨૩૦ ૦૫ ભગવતીપરા હોથી ઇનલર્ભાઈ અલારખાભાઇ મીયાણા નગર 5 ૧૫૪૩૯
૧૨૩૭૬ ૦૫ ભગવતીપરા ગજર જગદીશભાઈ કાન્તીભાઈ ભગવતીપરા 2 ૧૫૪૧૫
૧૨૦૩૯ ૦૫ ભગવતીપરા કલરીયા શાતંાબેન મોહનબાઈ ભગવતીપરા 1 ૧૫૪૧૭
૧૭૩૫૨ ૦૫ ભગવતીપરા સતાપરા મલકેશભાઈ મોહનભાઈ ભગવતીપરા 6 ૧૫૪૪૯
૧૭૩૫૧ ૦૫ ભગવતીપરા સતાપરા બકલલભાઈ મોહનભાઈ ભગવતીપરા 5 ૧૫૪૪૬
૧૭૩૫૪ ૦૫ ભગવતીપરા સતાપરા હરેશભાઈ મોહનભાઈ ભગવતીપરા 5 ૧૫૪૪૫
૧૭૩૫૩ ૦૫ ભગવતીપરા સતાપરા સજંયભાઈ મોહનભાઈ ભગવતીપરા 2 ૧૫૪૪૪
૧૭૩૪૯ ૦૫ ભગવતીપરા સતાપરા જયાબેન મોહનભાઈ ભગવતીપરા 1 ૧૫૪૪૩
૧૨૬૦૧ ૦૫ ભગવતીપરા ગોસાઈ ડકશોરગીરી અમરતગીરી ભગવતીપરા 4 ૧૫૪૪૨
૧૬૪૭૧ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ રમણીકભાઈ કલયાણભાઈ ભગવતીપરા 3 ૧૫૪૨૯
૧૨૧૧૫ ૦૫ ભગવતીપરા કાઠંીયા કરશનભાઈ વાલજીભાઈ ભગવતીપરા 2 ૧૫૪૪૦
૧૨૧૧૩ ૦૫ ભગવતીપરા કાઠંાયા જજતેશભાઈ કરશનભાઈ ભગવતીપરા 6 ૧૫૪૫૨
૧૨૬૯૯ ૦૫ ભગવતીપરા ગૌસ્વામી રશ્મીવનભાઈ સલરેશવનભાઈ ભગવતીપરા 5 ૧૫૪૩૮
૧૮૧૭૩ ૦૫ ભગવતીપરા હલમ્બલ નાબદાનભાઈ નાથાભાઈ ભગવતીપરા 4 ૧૫૪૩૭
૧૪૧૪૯ ૦૫ ભગવતીપરા ધોળકીયા ભલપતભાઈ નાનજીભાઇ મહાકાળી ચોક 4 ૧૫૪૩૪
૧૮૦૨૪ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકી ભગવાનજી ઉકાભાઇ મહાકાળીનગર 7 ૧૫૪૩૩
૧૭૮૮૪ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકી અરવવિંદભાઈ ઉકાભાઇ મહાકાળીનગર 6 ૧૫૪૦૦
૧૮૧૨૮ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકી વવપલલભાઈ ઉકાભાઇ મહાકાળીનગર 4 ૧૫૪૩૧
૧૭૫૧૯ ૦૫ ભગવતીપરા સવસેગચયા દાનાભાઈ લખલભાઇ મહાકાળીનગર 5 ૧૫૩૭૭
૧૮૨૦૮ ૦૫ ભગવતીપરા હાલા ઇનલર્ભાઈ ઇબ્રાહીમભાઇ જયપ્રકાશનગર 3 ૧૫૩૭૬
૧૩૦૦૭ ૦૫ ભગવતીપરા ચોહાણ રામવસિંહ કામેસરવસિંહ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૫૩૭૫
૧૩૦૦૧ ૦૫ ભગવતીપરા ચોહાણ દેવેન્રવસિંહ કામેત્ર્વરવસિંહ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૫૩૭૪
૧૨૦૧૮ ૦૫ ચામર્ીયા પરા કેરવાડર્યા સવજીભાઈ રાશીંગભાઈ જયપ્રકાશનગર 2 ૧૩૩૪૭
૧૨૦૧૯ ૦૫ ભગવતીપરા કેરવાર્ીયા મલકેશભાઈ સવજીભાઈ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૫૩૭૩
૧૩૪૬૪ ૦૫ ભગવતીપરા જાલા અજયભાઈ નટલભાઈ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૫૩૮૦
૧૪૦૬૨ ૦૫ ભગવતીપરા દોણકીયા ગલલાબભાઈ બચ્ચલભાઈ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૫૩૬૬
૧૮૨૧૩ ૦૫ ભગવતીપરા હાલા મલન્નાભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૫૩૬૫
૧૮૧૫૩ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી હરેશભાઈ નાનજીભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૫૩૬૪
૧૮૦૨૨ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી ગબજલભાઈ નાનજીભાઇ જયપ્રકાશનગર 8 ૧૫૩૫૯
૧૭૯૦૮ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી ક્લબેન નાનજીભાઇ જયપ્રકાશનગર 1 ૧૫૩૬૯
૧૧૭૬૪ ૦૫ ભગવતીપરા ઇબવાણી જાનલભાઈ ઉંમરભાઇ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૫૩૫૮
૧૬૦૨૪ ૦૫ ભગવતીપરા મેશરીયા કેશલભાઈ ખીમજીભાઇ ભગવતીપરા 2 ૧૫૩૯૯
૧૬૦૨૫ ૦૫ ભગવતીપરા મેશરીયા કાનજીભાઈ ખીમજીભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૩૯૭
૧૬૦૨૭ ૦૫ ભગવતીપરા મેશરીયા ભગવાનજીભાઈ ખીમજીભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૩૯૬
૧૨૩૫૫ ૦૫ ભગવતીપરા ખોબદા કેશલભાઈ તરશીભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૩૯૪
૧૬૦૨૬ ૦૫ ભગવતીપરા મેશરીયા ડદલીપભાઈ પે્રમજીભાઇ ભગવતીપરા 2 ૧૫૪૦૪
૧૭૧૩૦ ૦૫ ભગવતીપરા વાળોદાં ડકશનભાઈ મગંાભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૩૯૦
૧૬૨૭૯ ૦૫ ભગવતીપરા રૂર્ાજ પ્રવવણભાઈ રણમલભાઇ રીધ્ધી-વશધ્ધી નગર 4 ૧૫૩૮૪
૧૮૧૪૭ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી સલીમભાઈ જમાલભાઇ રીધ્ધી-વશધ્ધી નગર 5 ૧૫૩૮૩
૧૮૦૭૨ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી મહબે લબભાઈ જમાલભાઇ રીધ્ધી-વશધ્ધી નગર 6 ૧૫૩૮૨
૧૪૪૮૦ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર ગોરધનભાઈ લાભલભાઇ રીધ્ધી-વશધ્ધી નગર 5 ૧૫૩૯૩
૧૬૭૭૮ ૦૫ ભગવતીપરા લાઠેર અમતૃભાઈ કવાભાઇ રીધ્ધી-વશધ્ધી નગર 3 ૧૫૪૦૧
૧૨૦૪૫ ૦૫ ભગવતીપરા કલાણી શારદાબેન અવનલભાઇ જયપ્રકાશ નગર 3 ૧૫૩૭૮
૧૨૭૯૮ ૦૫ ભગવતીપરા ચલાઘા ભલપતભાઈ ઓસમાનભાઈ મીયાણાનગર 6 ૧૫૫૨૩
૧૬૮૬૪ ૦૫ ભગવતીપરા વર્દરીયા ઈરફાન ગલલામહલસેનભાઈ મીયાણાનગર 4 ૧૫૭૦૦
૧૬૮૬૫ ૦૫ ભગવતીપરા વર્દરીયા ઈલપાસભાઈ રસ્ત લલભાઈ મીયાણાનગર 5 ૧૬૨૪૧
૧૮૦૬૭ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી મનોજભાઈ જેસીંગભાઈ મહાકાળીનગર 5 ૧૬૨૩૯
૧૮૧૦૮ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી લખાભાઈ ભવાનભાઈ મહાકાળીનગર 3 ૧૬૨૩૮
૧૭૯૦૨ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી કનલભાઈ લાખાભાઈ મહાકાળીનગર 6 ૧૬૨૩૭
૧૬૮૩૬ ૦૫ ભગવતીપરા લોગળલ કમલબેન કાથરભાઈ ભગવતીપરા 3 ૧૬૨૩૬
૧૨૨૨૯ ૦૫ ભગવતીપરા કોચલીયા આવશફભાઈ દોસલભાઈ ભગવતીપરા 3 ૧૬૨૩૫
૧૨૨૩૦ ૦૫ ભગવતીપરા કોચાનપા સલલતાનભાઈ નલરમોહમદભાઈ ભગવતીપરા 4 ૧૬૨૩૪
૧૨૩૨૯ ૦૫ ભગવતીપરા ગખરૈયા નઝમાબેન સગલમભાઈ ભગવતીપરા 3 ૧૬૨૨૧
૧૨૩૩૦ ૦૫ ભગવતીપરા ગખરૈયા નલરમોહમંદભાઈ કાસમભાઈ ભગવતીપરા 2 ૧૬૨૩૨



૧૬૮૩૫ ૦૫ ભગવતીપરા લોગળલ અરજણભાઈ અમરાભાઈ ભગવતીપરા 2 ૧૬૨૪૪
૧૭૮૩૩ ૦૫ ભગવતીપરા સોનારા કમલેર્ભાઈ ગીગાભાઈ ભગવતીપરા 3 ૧૬૨૩૦
૧૩૫૭૮ ૦૫ ભગવતીપરા ઝીંઝુવાર્ીયા પ્રવવણભાઈ નાનજીભાઈ ભગવતીપરા 5 ૧૬૨૨૯
૧૨૦૩૬ ૦૫ ભગવતીપરા કલડરયા ઘનશ્યામભાઈ મોહનભાઈ ભગવતીપરા 6 ૧૬૨૨૮
૧૨૦૩૮ ૦૫ ભગવતીપરા કલરીયા બાબલભાઈ મોહનભાઈ ભગવતીપરા 4 ૧૬૨૨૭
૧૭૨૪૯ ૦૫ ભગવતીપરા શ્યામદાર જમાલશાહ બફાતીશાહ જયપ્રકાશનગર 6 ૧૬૨૨૬
૧૭૯૫૯ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી જીતાભાઈ લીંબાભાઇ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૬૨૨૫
૧૮૧૨૧ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી વવનલભાઈ કલાભાઇ જયપ્રકાશનગર 7 ૧૬૨૨૪
૧૮૦૫૯ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી મનસલખભાઈ નાનજીભાઇ જયપ્રકાશનગર 3 ૧૬૨૨૩
૧૭૯૭૨ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી ડદનેશભાઈ નાનજીભાઇ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૬૨૨૨
૧૫૫૯૮ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા ખોળાભાઈ અમરાભાઈ જયપ્રકાશનગર 2 ૧૬૫૧૧
૧૧૭૮૨ ૦૫ ભગવતીપરા ઈબલવાણી અબ્દલલભાઈ કાસમભાઈ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૬૨૫૬
૧૧૭૮૩ ૦૫ ભગવતીપરા ઈબલવાણી દાઉદભાઈ કાસમભાઈ જયપ્રકાશનગર 3 ૧૬૩૪૨
૧૭૩૩૬ ૦૫ ભગવતીપરા સજંરીયા મનસલખભાઈ જીવનભાઈ યદલવશંી 4 ૧૬૨૫૮
૧૭૩૩૭ ૦૫ ભગવતીપરા સજંરીયા લાભલબેન જીવનભાઈ યદલવશંી 2 ૧૬૨૩૩
૧૨૫૪૯ ૦૫ ભગવતીપરા ગોરી હારૂનભાઈ કાશમભાઈ બોરીયા સોસાયટી 2 ૧૬૨૬૭
૧૨૫૪૭ ૦૫ ભગવતીપરા ગોરી સમીરભાઈ હારૂનભાઈ બોરીયા સોસાયટી 5 ૧૬૨૬૬
૧૨૫૪૩ ૦૫ ભગવતીપરા ગોરી ડફરોજભાઈ હારૂનભાઈ બોરીયા સોસાયટી 4 ૧૬૨૬૫
૧૨૫૪૫ ૦૫ ભગવતીપરા ગોરી યલસ લફભાઈ હારૂનભાઈ બોરીયા સોસાયટી 2 ૧૬૨૬૪
૧૭૨૨૧ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ નજીરભાઈ મોહોમદભાઈ બોરીયા સોસાયટી 4 ૧૬૨૬૩
૧૬૩૦૭ ૦૫ ભગવતીપરા રહવાણી જલસલફભાઈ મોહમંદભાઈ બોરીયા સોસાયટી 4 ૧૬૨૬૨
૧૭૦૩૨ ૦૫ ભગવતીપરા વાઘેલા રણછોર્ભાઈ બચલભાઈ બોરીયા સોસાયટી 4 ૧૬૨૬૧
૧૪૬૨૦ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર બાલાજી બચલભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૬૨૬૦
૧૭૪૨૪ ૦૫ ભગવતીપરા સયાદ રજાહલસેન ઇસરારહલસેન ભગવતીપરા 6 ૧૬૨૫૯
૧૭૨૬૧ ૦૫ ભગવતીપરા શ્રીમાળી રમેશભાઈ ગાડલભાઇ જયપ્રકાશ નગર 6 ૧૬૨૪૫
૧૨૩૯૭ ૦૫ ભગવતીપરા ગેર્ીયા હરગોવવિંદભાઈ ભવાનભાઈ જયપ્રકાશનગર 6 ૧૬૨૫૭
૧૩૭૦૧ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાફર્ા કાનજી ભાણાભાઈ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૬૨૬૯
૧૩૭૦૨ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાફર્ા ભીખાભાઈ ગોવવિંદભાઈ જયપ્રકાશનગર 3 ૧૬૨૫૫
૧૬૩૪૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર રાજા રામપ્રકાશ હરીનાથ જયપ્રકાશ નગર 5 ૧૩૭૩૪
૧૩૬૨૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ઠલસલવા પવનભાઈ શીવમાધવ જયપ્રકાશ નગર 3 ૧૩૭૩૩
૧૧૭૪૩ ૦૫ ચામર્ીયા પરા આરખ સીરાજદીન બચલભાઇ જયપ્રકાશ 6 ૧૩૩૪૯
૧૧૫૮૯ ૦૫ ભગવતીપરા અખ્ખર બચલબેન મોહમદભાઇ જયપ્રકાશ 2 ૧૬૨૫૪
૧૪૫૦૧ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર જનકભાઈ નાગરભાઇ જયપ્રકાશ 6 ૧૬૨૫૩
૧૭૪૨૮ ૦૫ ભગવતીપરા સરધાર મહશેભાઈ નાનજીભાઈ જય પ્રકાશ 5 ૧૬૨૫૨
૧૭૧૦૫ ૦૫ ભગવતીપરા વાધેલા ડદનેશભાઈ ર્ાપાભાઈ જય પ્રકાશ 4 ૧૬૨૫૧
૧૭૧૧૪ ૦૫ ભગવતીપરા વાધેલા રાજલભાઈ જયરામભાઈ જય પ્રકાશ 5 ૧૬૨૫૦
૧૭૮૫૧ ૦૫ ભગવતીપરા સોરા ડફરોજભાઈ મલગંરભાઇ મીયાણાનગર 5 ૧૬૨૪૯
૧૬૩૦૫ ૦૫ ભગવતીપરા ર।વમ। ફકીર જલબેદાબેન મહ।મદભ।ઈ મીયાણાનગર 4 ૧૬૨૪૮
૧૩૯૫૮ ૦૫ ભગવતીપરા દલ ઈસલફભાઈ ઝુમાભાઈ મીયાણાનગર 6 ૧૬૨૪૭
૧૭૮૪૯ ૦૫ ભગવતીપરા સોરા યલન લસભાઇ મગંલરભાઇ મીયાણાનગર 5 ૧૬૨૪૬
૧૨૨૯૭ ૦૫ ભગવતીપરા ખલરેશી ઈકબાલભાઈ કાસમભાઈ મીયાણાનગર 5 ૧૬૨૧૯
૧૩૮૯૨ ૦૫ ભગવતીપરા થેબા ગફારભાઈ સદીભાઈ મીયાણાનગર 4 ૧૬૧૮૨
૧૭૭૯૦ ૦૫ ભગવતીપરા સીરમ અમીરખાન આલમખાન મીયાણાનગર 5 ૧૬૨૩૧
૧૩૦૧૪ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ હકાભાઈ વવઠલભાઈ મીયાણાનગર 4 ૧૬૧૯૩

૧૪૦૩૫ ૦૫ ભગવતીપરા દાફર્ા અરજાણભાઈ ભાણાભાઇ જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૬૧૯૨

૧૨૩૫૨ ૦૫ ભગવતીપરા ખોખર રવસકભાઈ અબ્દલલભાઇ જય પ્રકાશ નગર 6 ૧૬૧૯૧

૧૨૦૨૬ ૦૫ ભગવતીપરા કલરેશી સલીમભાઈ અલીફભાઇ જય પ્રકાશ નગર 3 ૧૬૧૯૦

૧૨૭૭૬ ૦૫ ભગવતીપરા ચરંપાલ સવજીભાઈ માવજીભાઇ જય પ્રકાશ નગર 3 ૧૬૧૮૯

૧૭૪૯૦ ૦૫ ભગવતીપરા સરવીયા બાભભાઈ નાનજીભાઇ જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૬૧૮૮

૧૪૦૭૧ ૦૫ ભગવતીપરા ધઘં લકીયા મોતીબેન શામજીભાઇ જય પ્રકાશ નગર 1 ૧૬૧૮૭

૧૧૯૬૪ ૦૫ ભગવતીપરા કથીરી મહમદભાઈ હસનભાઇ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૬૧૮૬

૧૬૮૭૭ ૦૫ ભગવતીપરા વઢવાણીયા ગોવવિંદભાઈ ગોપાલભાઇ જય પ્રકાશ નગર 6 ૧૬૧૮૫

૧૭૭૦૧ ૦૫ ભગવતીપરા સાવંસીયા માવજીભાઈ સગ્રામભાઇ જય પ્રકાશ નગર 8 ૧૬૧૭૨

૧૬૮૭૮ ૦૫ ભગવતીપરા વઢવાણીયા ભરતભાઈ ગોપાલભાઇ જય પ્રકાશ નગર 3 ૧૬૧૮૩

૧૨૯૯૭ ૦૫ ભગવતીપરા ચોહાણ અરજણભાઈ સલદંરભાઇ જય પ્રકાશ નગર 2 ૧૬૧૯૫

૧૩૦૦૩ ૦૫ ભગવતીપરા ચોહાણ મલકેશભાઈ અરજણભાઇ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૬૧૮૧

૧૬૧૦૩ ૦૫ ભગવતીપરા માતંગ ડહરાભાઈ જમનાદાસભાઇ જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૬૧૮૦

૧૭૨૫૫ ૦૫ ભગવતીપરા શમાડ સ લરેશભાઈ છોટલભાઇ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૬૧૭૯

૧૪૯૪૩ ૦૫ ભગવતીપરા પાલ મનોજભાઈ રામજીવેશભાઇ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૬૧૭૮
૧૩૯૬૦ ૦૫ ભગવતીપરા દલ કાસમભાઈ જલમાભાઈ મીંયાણાવાર્ 5 ૧૬૧૭૭
૧૭૩૬૭ ૦૫ ભગવતીપરા સધંીશોરા ઈકબાલભાઈ કાસમભાઈ આશાબાપીરદગાડહ રોર્ 6 ૧૬૧૭૬
૧૭૩૯૪ ૦૫ ભગવતી પરા સમા મામનભાઈ ઉમરભાઈ આશાબાપીરદગાડહ રોર્ 8 ૧૩૩૪૮
૧૨૬૦૦ ૦૫ ભગવતીપરા ગોસાઇ સગંીતાબેન સડંદપગીડર જયપ્રકાશ 4 ૧૬૧૭૪
૧૨૫૯૮ ૦૫ ભગવતીપરા ગોસાઇ ચરંીકાબેન ડદનશગીરી જયપ્રકાશ 3 ૧૬૧૭૩
૧૩૭૬૭ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાભી સાગરભાઈ પાનલભાઇ જયપ્રકાશ 4 ૧૬૨૦૭
૧૩૭૨૩ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાભી જેસીંગભાઈ દેવશીભાઇ જયપ્રકાશ 2 ૧૬૨૦૯
૧૩૭૪૬ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાભી મલકેશભાઈ જેસીંગભાઇ જયપ્રકાશ 6 ૧૬૧૮૪
૧૩૭૫૬ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાભી મહશેભાઈ જેસીંગભાઈ જય પ્રકાશ 5 ૧૬૨૧૮
૧૩૪૦૩ ૦૫ ભગવતીપરા જાદવ પાલાભાઇ હમીરભાઇ જય પ્રકાશ 7 ૧૬૨૧૭
૧૩૪૮૬ ૦૫ ભગવતીપરા જીર્ીયા ભરતભાઈ હરીભાઇ જય પ્રકાશ 5 ૧૬૨૧૬



૧૧૯૭૯ ૦૫ ભગવતીપરા કપઙીયા પીનલભાઈ ધીરલભાઈ જય પ્રકાશ 7 ૧૬૨૧૫
૧૭૭૯૧ ૦૫ ભગવતીપરા સીલેડક ઉમેશભાઈ દેવશીભાઈ જય પ્રકાશ 5 ૧૬૨૧૪
૧૪૫૦૭ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર જયરામભાઈ ર્ાપાભાઈ જય પ્રકાશ 4 ૧૬૨૧૩
૧૩૦૧૩ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌવાણ વવઠ્ઠલભાઈ ઉકાભાઇ અસાબાપીર દારગાર મીયાણાવાસ 1 ૧૬૨૧૨
૧૩૯૦૨ ૦૫ ભગવતીપરા થારલ ઝડલભાઈ ચણાભાઇ રીધ્ધી - સીધ્ધી નગર 6 ૧૬૨૧૧
૧૭૨૪૩ ૦૫ ભગવતીપરા શેખમસલરી મોહમદ અલી ઉમરઅલી જય પ્રકાશ 6 ૧૬૨૧૦

૧૪૦૬૩ ૦૫ ભગવતીપરા દોનોરોજીયા મહશેભાઈ મળૂજીભાઇ જય પ્રકાશ નગર 8 ૧૬૧૯૬

૧૬૮૦૬ ૦૫ ભગવતીપરા લીબરં્ મોહનભાઈ રામજીભાઇ જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૬૨૦૮

૧૭૯૫૦ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી જૈરામભાઈ માવજીભાઇ જય પ્રકાશ નગર 2 ૧૬૨૨૦

૧૭૯૪૧ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી ચદલ ંભાઈ માવજીભાઇ જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૬૨૦૬

૧૭૯૬૪ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી દેવજીભાઈ માવજીભાઇ જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૬૨૦૫

૧૩૪૮૭ ૦૫ ભગવતીપરા જીર્ીયા મલકેશભાઈ લીંબાભાઇ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૬૨૦૪

૧૩૧૯૮ ૦૫ ભગવતીપરા છબીલી મહમેલદભાઈ ઇસ્માલભાઇ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૬૨૦૩

૧૬૮૦૪ ૦૫ ભગવતીપરા લીબરં્ નવીનભાઈ રામજીભાઇ જય પ્રકાશ નગર 6 ૧૬૨૦૨

૧૭૯૩૫ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી ગોરધનભાઈ ભરૂાભાઇ જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૬૨૦૧

૧૭૯૮૦ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી ડદપકભાઈ સનાભાઇ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૬૨૦૦
૧૫૫૦૭ ૦૫ ચામર્ીયા પરા ભારદ્વાજ ધરમલાલ હડરભાઈ ડરલ્ધ્ધ-વસલ્ધ્ધ સોસાયટી 3 ૧૩૩૫૦
૧૬૦૬૨ ૦૫ ભગવતીપરા મહશે્વરી ડકશનભાઈ થાવરભાઈ ડરલ્ધ્ધ-વસલ્ધ્ધ સોસાયટી 5 ૧૬૧૯૯
૧૬૧૦૨ ૦૫ ભગવતીપરા માતગં જગ્રભાઈ જલગાભાઈ ડરલ્ધ્ધ-વસલ્ધ્ધ સોસાયટી 7 ૧૬૧૯૮
૧૫૦૯૬ ૦૫ ભગવતીપરા બરંજ અલતાફ હલસૈનભાઇ મીયાણીવાસ 4 ૧૬૧૯૭
૧૧૯૮૩ ૦૫ ભગવતીપરા કપાસી હજગરઅલી અજગરઅલી મીયાણીવાસ 5 ૧૬૨૮૦
૧૧૯૮૭ ૦૫ ભગવતીપરા કેબા જલમાભાઈ ઉમરભાઇ મીયાણીવાસ 2 ૧૬૩૪૫
૧૫૦૯૭ ૦૫ ભગવતીપરા બરેર્ી બસીરભાઈ હમદભાઇ મીયાણીવાસ 5 ૧૬૨૬૮
૧૭૧૮૪ ૦૫ ભગવતીપરા વીરૂગામીયા ભનલભાઈ આંબાભાઇ જમ જમ બેકરી સામે 7 ૧૬૩૪૧
૧૫૪૬૭ ૦૫ ભગવતીપરા ભવરં પરભાતભાઈ ભાવવનભાઇ જમ જમ સ્વામીનારાયણ દલઘવાળી શેરી 4 ૧૬૩૪૦
૧૪૨૯૧ ૦૫ ભગવતીપરા પટેલ રાહલલભાઈ નાગરેર્ી જમ જમ બેકરી સામે 4 ૧૬૩૩૯
૧૭૫૨૫ ૦૫ ભગવતીપરા સવસેટા મોહનભાઈ સલરેશભાઇ શાવંતનગર 7 ૧૬૩૩૮

૧૫૧૧૧ ૦૫ જય પ્રકાશનગર બારોટ ડદપકભાઈ દેવજીભાઇ જય પ્રકાશ નગર 8 ૧૩૭૦૮

૧૧૯૩૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર કેરવાર્ીયા સતંોકબેન રાયમલભાઇ જય પ્રકાશ નગર 8 ૧૩૬૬૪

૧૭૬૯૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સાલાન અબ્દલલભાઈ જાસબ  ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 7 ૧૩૬૮૩

૧૭૬૯૧ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સાલાન ઇગરબાર અદલલ  ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૩૬૯૬

૧૭૬૯૨ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સાલાન રહીમ ભાઈ દહલ  ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૩૬૮૧

૧૫૪૬૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ભલશોર્ ઇદલ બેન લખમણ જય પ્રકાશ નગર 3 ૧૩૭૧૦

૧૬૦૭૭ ૦૫ જય પ્રકાશનગર માકર્ા મહમદ ભાઈ જસબ  ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 3 ૧૩૬૭૯

૧૬૨૫૬ ૦૫ જય પ્રકાશનગર યાદવ ગબદલ બેન રાજા રામ જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૩૬૬૭

૧૬૨૫૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર યાદવ અરૂણભાઈ પલસત ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૩૬૬૬

૧૬૨૬૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર યાદવ શીવલભાઈ શતીશ ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 3 ૧૩૭૦૫

૧૮૨૧૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર હાલા ખત લબેન અલાહકા  ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 1 ૧૩૭૦૪

૧૩૪૬૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર જાલા જસલ ભાઈ બાદલ ર જય પ્રકાશ નગર 3 ૧૩૭૦૩
૧૧૭૬૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ઇબવાણી ગલલમહમદં અબીબભાઇ જય પ્રકાશ નગર 2 ૧૩૭૦૨
૧૭૦૫૧ ૦૫ ભગવતીપરા વાઘેલા ડહરાભાઈ ટપલ ભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૩૩૭
૧૨૮૪૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ચાવર્ા અમરશીભાઈ કલકાભાઇ જય પ્રકાશ નગર 7 ૧૩૬૯૮
૧૫૯૭૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર મેર નાનજીભાઈ પોપટભાઇ જયપ્રકાશ નગર 5 ૧૩૬૯૨
૧૫૯૭૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર મેર દેવજીભાઈ પોપટભાઇ જયપ્રકાશ નગર 3 ૧૩૬૯૧
૧૬૨૭૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર રંગપરા પારૂલબેન લાખાભાઈ જયપ્રકાશ નગર 3 ૧૩૬૯૦
૧૪૦૯૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ધરજીયા છગનભાઈ સોર્ાભાઇ જયપ્રકશનગર 5 ૧૩૬૮૦
૧૩૫૭૧ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ઝાલા સજંયભાઈ નટલ ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૩૬૮૬
૧૮૨૧૬ ૦૫ જય પ્રકાશનગર હાલા એહમદભાઈ હલસેન ભાઇ જય પ્રકાશ નગ્રર 2 ૧૩૬૮૭
૧૮૨૦૭ ૦૫ જય પ્રકાશનગર હાલા આદમભાઈ ઓસમાન ભાઇ જય પ્રકાશ નગ્રર 4 ૧૩૬૮૮
૧૮૨૧૭ ૦૫ જય પ્રકાશનગર હાલા હલસેનભાઈ આસમભાઇ જય પ્રકાશ નગ્રર 2 ૧૩૬૮૯
૧૫૦૨૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ફકીર સલલતાન શાહ રડહમ શાહ જય પ્રકાશ નગ્રર 2 ૧૩૬૯૩
૧૪૦૬૧ ૦૫ જય પ્રકાશનગર દોણકીયા અબ્દલલભાઈ ઈસ્માઈલભાઇ જય પ્રકાશ નગ્રર 4 ૧૩૭૦૬
૧૭૩૯૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સમા સલીમભાઈ નલરમહમદ ભાઇ જય પ્રકાશ નગ્રર 4 ૧૩૬૯૫
૧૫૦૨૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ફકીર સાહમદરભાઈ ઇસ્માલશાહ જય પ્રકાશ નગ્રર 3 ૧૩૬૮૫
૧૩૨૩૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર જલણેજા વસકદરભાઈ હબીબ ભાઇ જય પ્રકાશ નગ્રર 4 ૧૩૬૯૭
૧૭૧૫૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર વવઘાણી મહમદભાઈ જીવાભાઇ જય પ્રકાશ નગ્રર 4 ૧૩૬૯૯
૧૮૨૨૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ડહગોરા અજીતભાઈ ગલલમાહમદ ભાઇ જય પ્રકાશ નગ્રર 5 ૧૩૬૮૨
૧૫૧૫૬ ૦૫ જય પ્રકાશનગર બલોજ હનીફભાઈ હમેન ભાઇ જય પ્રકાશ નગ્રર 4 ૧૩૭૦૧
૧૨૧૨૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર કાથરોટીયા ફાતમાબેન ઓસમાન ભાઇ જય પ્રકાશ નગ્રર 1 ૧૩૬૭૪
૧૬૯૮૨ ૦૫ ભગવતીપરા વાઘેલા આજાભાઈ ટપલ ભાઇ ભગવતી પરા 10 ૧૬૩૩૬
૧૩૫૦૨ ૦૫ ભગવતીપરા જોગાયાણી ભરતભાઈ નાગજી ભાઇ ભગવતી પરા 6 ૧૬૩૩૫
૧૩૮૨૫ ૦૫ ભગવતીપરા ઢબા અલતાફ સલમદભાઇ મીયાણીવાસ 4 ૧૬૩૩૩
૧૭૩૯૩ ૦૫ ભગવતીપરા સમા ભીખલભાઈ જલમાભાઇ મીયાણીવાસ 5 ૧૬૩૧૯
૧૬૧૭૭ ૦૫ ભગવતીપરા મીર ગફારભાઈ ખમીશાભાઇ મીયાણીવાસ 9 ૧૬૩૩૧



૧૨૦૨૧ ૦૫ ભગવતીપરા કલરૈશી અલતાફભાઈ રસલલભાઇ મીંયાણાવાસ 4 ૧૬૩૪૩
૧૭૨૧૩ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ ખલરશીદભાઈ અનવરભાઇ નદં્નવન સોસાયટી ભમૂીપ્રસાદ કારખાના પાછળ 4 ૧૬૩૨૯
૧૧૬૭૬ ૦૫ ભગવતીપરા અન્સારી મલસ્ત લફાભાઈ આલમભાઇ નદં્નવન સોસાયટી ભમૂીપ્રસાદ કારખાના પાછળ 4 ૧૬૩૨૮
૧૭૧૮૩ ૦૫ ભગવતીપરા વીરૂગામીયા ધીરૂભાઈ ભલનલભાઇ જમ જમ બેકરી સામે 9 ૧૬૩૨૭
૧૪૧૦૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ધરજીયા મનસલખભાઈ સોર્ા ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૩૬૭૨
૧૪૦૯૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ધરજીયા પ્રભાતભાઈ સોંર્ાભાઇ જય પ્રકાશ નગર 3 ૧૩૬૯૪
૧૫૯૬૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર મેર તેજાભાઈ વવશા ભાઇ જય પ્રકાશ બગર 2 ૧૩૬૬૫
૧૫૯૭૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર મેર રાજેશભાઈ તેજા ભાઇ જય પ્રકાશનગર 2 ૧૩૬૬૮
૧૪૧૦૭ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ધરજીયા સોંર્ાભાઈ ભવાન ભાઇ જયપ્રકાશ નગર 2 ૧૩૬૬૯
૧૫૯૮૬ ૦૫ જય પ્રકાશનગર મેર સોમાભાઈ વવશાભાઇ જય પ્રકાશ નગર 3 ૧૩૬૭૧
૧૫૯૬૬ ૦૫ જય પ્રકાશનગર મેર ડકશોરભાઈ સોમાભાઇ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૩૬૮૪
૧૫૯૭૭ ૦૫ જય પ્રકાશનગર મેર મોહનભાઈ વવશા ભૈ જય પ્રકાશ નગર 3 ૧૩૬૭૩
૧૫૯૬૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર મેર કાળુભાઈ મોહનભાઇ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૩૬૬૩
૧૮૨૧૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર હાલા વસકદરભાઈ દાઉદ ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 2 ૧૩૬૭૫
૧૫૩૦૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર બાવરીયા મહશેભાઈ નરશી ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૩૬૭૬
૧૩૫૪૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ઝાલા અજયભાઈ નટલભાઇ જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૩૬૭૭
૧૨૩૪૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ખોખર કેશરભાઈ ભલરા ભાઇ જય પ્રકાશ નગ્રર 2 ૧૩૬૭૮
૧૨૧૨૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર કાથરોટીયા દાઉદભાઈ ઓસમાન ભાઇ જય પ્રકાશ નગ્રર 2 ૧૩૭૩૧
૧૨૩૪૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ખોખર ભીખલભાઈ કેશર ભાઇ જય પ્રકાશ નગ્રર 3 ૧૩૭૩૨
૧૪૦૬૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર દોહાકીયા ફીરોજભાઈ અલારખા ભાઇ જય પ્રકાશ નગ્રર 4 ૧૩૭૩૫
૧૧૭૬૬ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ઇબવાણી હબીબભાઈ ગાજી ભાઇ જય પ્રકાશ નગ્રર 2 ૧૩૭૩૬
૧૧૭૬૨ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ઇબવાણી આદમભાઈ હબીબ ભાઇ જય પ્રકાશ નગ્રર 4 ૧૩૭૩૭
૧૧૭૬૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ઇબવાણી મયલદીન હબીબ ભાઇ જય પ્રકાશ નગ્રર 4 ૧૩૭૩૮
૧૫૦૧૭ ૦૫ ભગવતીપરા ફકીર રહીકશા મહમદશા ભગવતી પરા 6 ૧૬૩૨૬
૧૩૬૭૯ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાગંર બચલભાઈ ભલા ભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૬૩૨૫
૧૫૭૨૬ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા મનસલખભાઈ છગન ભાઇ શ્રમજીવી સોસયટી 6 ૧૬૩૨૪
૧૫૯૯૪ ૦૫ ભગવતીપરા મલળદે દાઉદભાઈ જલમા ભાઇ ભગવતી પરા 6 ૧૬૩૨૩
૧૩૫૭૨ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ઝાલા સલનીલભાઈ નટલ ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 2 ૧૩૭૪૨
૧૩૨૩૯ ૦૫ ભગવતીપરા જલણાચ આદમ ઇબ્રાહીમ ભગવતી પરા 2 ૧૬૩૨૨
૧૩૨૩૭ ૦૫ ભગવતીપરા જલણાચ અયલબ આદમ ભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૩૨૧
૧૩૨૩૬ ૦૫ ભગવતીપરા જલણાત અમીનભાઈ આદમભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૬૩૫૫
૧૩૨૪૦ ૦૫ ભગવતીપરા જલણાચ ઇસલબ આદમ ભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૩૩૦
૧૩૨૩૮ ૦૫ ભગવતીપરા જલણાચ અગલભાઈ આદમ ભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૩૩૨
૧૫૫૦૧ ૦૫ ભગવતીપરા ભાણલ રફીક દાઉદ ભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૩૬૭
૧૪૮૮૩ ૦૫ ભગવતીપરા પાટીલ મનોહર ત લકારમ ભગવતી પરા 7 ૧૬૩૬૬
૧૪૮૬૫ ૦૫ ભગવતીપરા પાટીલ ગલલાબ હત લભાઇ ભગવતી પરા 6 ૧૬૩૬૫
૧૪૮૯૪ ૦૫ ભગવતીપરા પાટીલ સલરેશ હત લભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૬૩૬૪
૧૭૨૮૮ ૦૫ ભગવતીપરા શીરશાહ અશોક બાબલ ભાઇ ભગવતી પરા 6 ૧૬૩૬૩
૧૪૮૭૮ ૦૫ ભગવતીપરા પાટીલ લીલાબેન પોપટભાઈ ભગવતી પરા 6 ૧૬૩૬૨
૧૩૮૮૪ ૦૫ ભગવતીપરા વાળા ચરંીકાબેન ભીખલભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૬૩૬૧
૧૧૮૪૯ ૦૫ ભગવતીપરા ઉપરેજીયા બટલક સલરેશ ભગવતી પરા 5 ૧૬૩૬૦
૧૭૨૧૫ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ છોટલભાઈ ઉસમાન ભગવતી પરા 7 ૧૬૩૫૯
૧૭૨૨૯ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ રફીક છોટલ ભગવતી પરા 4 ૧૬૩૫૮
૧૭૨૦૯ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ ઇબ્રાડહમ ઉસમાન ભગવતી પરા 6 ૧૬૩૪૪
૧૫૪૨૦ ૦૫ ભગવતીપરા ભટ્ટી સલીમભાઈ દાઉદ ભાઇ ભગવતી પરા 6 ૧૬૩૫૬
૧૩૨૨૮ ૦૫ બેડર્પરા જલણેચા સલીમ ઓસમાણ સૈફી સ્કલલ ની પાછળ સૈફી કોલોની 5 ૧૪૫૫૬
૧૧૮૬૮ ૦૫ બેડર્પરા ઓર્ીયા યલવનસ દાઉદ સૈફી સ્કલલ ની પાછળ સૈફી કોલોની 6 ૧૪૫૫૭
૧૨૧૦૭ ૦૫ બેડર્પરા મીઠાઇવાલા જૈનલદીનભાઇ સાદીકભાઇ સૈફી સોસયટી 5 ૧૪૫૫૮
૧૪૪૬૭ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર નાથાભાઈ ખોર્ાભાઇ બેર્ીપરા વાઢાપીપરીયા વાળી શેરી 2 ૧૪૫૫૪
૧૩૫૦૦ ૦૫ ભગવતીપરા જોગેલા અરવવિંદભાઈ દેવજી ભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૬૩૬૮
૧૪૩૪૩ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ હલસેનભાઈ માસલમ અલલી ભગવતી પરા 9 ૧૬૩૫૪
૧૩૧૪૭ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ રમેશ છગન ભગવતી પરા 5 ૧૬૩૫૩
૧૬૪૫૫ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ મનસલખ રવજી ભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૩૫૨
૧૨૪૭૧ ૦૫ ભગવતીપરા ગાયણ રમઝાન ઉમરભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૬૩૫૧
૧૧૯૮૮ ૦૫ ભગવતીપરા કેબા હલસેન આમદભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૬૩૫૦
૧૩૬૨૦ ૦૫ ભગવતીપરા ઠેબા ગફાર અહમદ ભાઇ ભગવતી પરા 6 ૧૬૩૪૯
૧૭૨૪૧ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ હાજીદ જલસબ ભગવતી પરા 4 ૧૬૩૪૮
૧૪૯૫૦ ૦૫ ભગવતીપરા પાલળીયા લાલજી કાનજી ભગવતી પરા 5 ૧૬૩૪૭
૧૭૩૬૬ ૦૫ ભગવતીપરા સધી મલસ્તાઝ નલરમામદ ભગવતી પરા 6 ૧૬૩૪૬
૧૨૨૮૯ ૦૫ ભગવતીપરા ખલતીયા વસદીક અલારખા ભગવતી પરા 6 ૧૬૩૧૭
૧૩૦૬૯ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ ટીયાય સતાર દાઉદ ભાઇ ભગવતી પરા 9 ૧૬૩૫૭
૧૧૮૩૯ ૦૫ ભગવતીપરા ઉધરેજીયા પ્રવીણ સલરેશ ભગવતી પરા 6 ૧૬૩૨૦
૧૧૯૮૪ ૦૫ ભગવતીપરા કલફીયા મઝા અમરા ભગવતી પરા 4 ૧૬૨૯૨
૧૧૯૩૭ ૦૫ ભગવતીપરા કલઠીયા વજલ મગન ભગવતી પરા 6 ૧૬૨૯૧
૧૧૮૪૪ ૦૫ ભગવતીપરા ઉધરેજીયા રમેશ પરસોતમ ભગવતી પરા 4 ૧૬૨૯૦
૧૧૮૩૫ ૦૫ ભગવતીપરા ઉધરેજીયા તબશી સોમા ભગવતી પરા 6 ૧૬૨૮૯
૧૧૮૪૧ ૦૫ ભગવતીપરા ઉધરેજીયા મલકેશ ભલપત ભગવતી પરા 6 ૧૬૨૮૮
૧૧૮૩૭ ૦૫ ભગવતીપરા ઉધરેજીયા ડદનેશ ભનલ ભગવતી પરા 9 ૧૬૨૮૭
૧૧૮૩૨ ૦૫ ભગવતીપરા ઉધરેજીયા જયેશ ભનલ ભગવતી પરા 6 ૧૬૨૮૬
૧૧૮૪૬ ૦૫ ભગવતીપરા ઉધરેજીયા લાલજી ધીરૂભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૨૮૫
૧૬૭૧૯ ૦૫ ભગવતીપરા લઘાણી ફાતમા બાઇ જીકર ભાઇ ભગવતી પરા 1 ૧૬૨૮૪
૧૩૪૪૬ ૦૫ ભગવતીપરા જાફાઇ અબ્દલલગબન સયદ ભગવતી પરા 5 ૧૬૨૮૩
૧૨૧૩૮ ૦૫ ભગવતીપરા કાદરી રફીક ઉસમાન ભગવતી પરા 7 ૧૬૨૭૦
૧૭૬૬૨ ૦૫ ભગવતીપરા સામદાર હલસેન ઇબ્રાહીમ ભગવતી પરા 6 ૧૬૨૮૧
૧૫૭૩૨ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા મનોજભાઈ પોપટ ભાઇ ભગવતી પરા 6 ૧૬૨૯૩
૧૨૦૭૭ ૦૫ ભગવતીપરા કલશવાહા જાનવસિંહભાઈ ચતલરવસિંહ ભગવતી પરા 7 ૧૬૨૭૯

૧૫૮૬૨ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાળા હલસેનબીન નાશર ભાઇ ભગવતી પરા 3 ૧૬૨૭૮

૧૧૭૩૧ ૦૫ ભગવતીપરા આબલીયા નાગજી ઠાકરશી ભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૨૭૭



૧૨૮૨૭ ૦૫ ભગવતીપરા ચારોલીયા અજીતભાઈ પસોત  ભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૬૨૭૬

૧૧૮૯૧ ૦૫ ભગવતીપરા કછીયા કટણ રામા  ભાઇ ભગવતી પરા 2 ૧૬૨૭૫

૧૫૨૮૦ ૦૫ ભગવતીપરા બાવકા ઇકબાલભાઈ ઉસમાલ ભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૬૨૭૪

૧૭૪૧૫ ૦૫ ભગવતીપરા સયદ સલસલલતા ઇસમાલ ભગવતી પરા 4 ૧૬૨૭૩

૧૪૦૧૪ ૦૫ ભગવતીપરા દાગદીયા અબરીયામા ઇસમાન ભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૨૭૨

૧૨૨૭૬ ૦૫ ભગવતીપરા ખટારીયા ભરતભાઈ કરશન ભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૬૨૭૧

૧૨૪૫૩ ૦૫ ભગવતીપરા ગલોલ રૂબબેન ઉસન ભાઇ ભગવતી પરા 3 ૧૬૩૦૫

૧૫૫૧૦ ૦૫ ભગવતીપરા ભારમલ મહમદં કાદર ભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૩૦૭

૧૬૬૮૩ ૦૫ ભગવતીપરા રાઉમા રમજાનભાઈ કાશમભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૨૮૨

૧૪૯૮૨ ૦૫ ભગવતીપરા પીતરોર્ા જીન્તીભાઈ લાલજી ભાઇ ભગવતી પરા 6 ૧૬૩૧૬
૧૫૯૨૪ ૦૫ ભગવતીપરા મરં્લી લક્ષ્મીબેન લીલાધરભાઈ ભગવતી પરા 5 ૧૬૩૧૫
૧૭૭૬૦ ૦૫ ભગવતીપરા સીતાપરા તનસલખભાઇ બચલ ભાઇ વશવાજી ચોક 5 ૧૬૩૧૪
૧૨૭૦૯ ૦૫ ભગવતીપરા ઘધલકીયા મનસલખભાઈ પરર્ોતમ ભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૩૧૩
૧૨૭૦૮ ૦૫ ભગવતીપરા ઘધલકીયા જગદીશભાઈ પરર્ોતમ ભાઇ ભગવતી પરા 6 ૧૬૩૧૨
૧૬૦૮૦ ૦૫ ભગવતીપરા માગંલ સતારભાઈ ગર્ારસા ભગવતી પરા 5 ૧૬૩૧૧
૧૬૦૭૯ ૦૫ ભગવતીપરા માગંલ રહીકસા સતારસા ભગવતી પરા 4 ૧૬૩૧૦
૧૪૫૯૭ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર પરશોતમભાઈ રૂર્ા ભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૩૦૯
૧૩૦૬૦ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ જયેશભાઈ રલન્તસમ ભાઇ ભગવતી પરા 3 ૧૬૩૦૮

૧૭૩૩૯ ૦૫ ભગવતીપરા સેઢ
મહમદ 

સાબીરભાઈ ઍમ્બાસલર ભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૨૯૪
૧૧૬૮૭ ૦૫ ભગવતીપરા અબાહણીયા રમેશભાઈ હામદા ભાઇ ભગવતી પરા 7 ૧૬૩૦૬
૧૧૬૮૬ ૦૫ ભગવતીપરા અબાહણીયા જીવીબેન સાજાત ભાઇ ભગવતી પરા 1 ૧૬૩૧૮

૧૫૨૮૧ ૦૫ ભગવતીપરા બાવનકા ઈસ્માઈલભાઈ હાજી ભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૬૩૦૪

૧૮૨૧૯ ૦૫ ભગવતીપરા હાવલણા ઇસ્માન અલી ભાઇ ભગવતી પરા 2 ૧૬૩૦૩

૧૩૨૮૯ ૦૫ ભગવતીપરા જાકર ભીમા ભાઈ જીણા  ભાઇ ભગવતી પરા 2 ૧૬૩૦૨

૧૫૮૬૩ ૦૫ ભગવતીપરા મકા રાજલ  ભાઈ ભીમા  ભાઇ ભગવતી પરા 9 ૧૬૩૦૧

૧૪૩૫૮ ૦૫ ભગવતીપરા પર્ીત રાજા વપત ગબદશેવ ભગવતી પરા 4 ૧૬૩૦૦
૧૪૧૭૬ ૦૫ ભગવતીપરા નડહર આડકઇશભાઈ બરૂદીન ભગવતી પરા નદ સોસયટી ૧ 4 ૧૬૨૯૯

૧૫૧૫૦ ૦૫ ભગવતીપરા બેલીમ રહીમ ગલલાલ ભાઇ ભગવતી પરા 2 ૧૬૨૯૮

૧૫૧૪૬ ૦૫ ભગવતીપરા બેલી જાહીદ રહીમ ભગવતી પરા 5 ૧૬૨૯૭

૧૫૮૫૪ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાળા ઇતેજ રહીમ ભાઇ ભગવતી પરા 2 ૧૬૨૯૬

૧૪૩૫૭ ૦૫ ભગવતીપરા પર્ીત મોગદરા ગબદેશવર નદલલ સોસયટી 4 ૧૬૨૯૫

૧૪૮૬૬ ૦૫ ભગવતીપરા પાટીલ ગોવવિંદભાઈ ભલા ભાઇ ભગવતી પરા 7 ૧૬૧૪૫
૧૧૬૫૪ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી અજમેરી હનીફભાઈ અલારખાભાઇ નદનવન 5 ૧૩૯૫૬
૧૬૭૪૧ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી લાકર્ાવાલા અબ્દલલભાઈ જોય અબલી નદનવન 9 ૧૩૯૫૭
૧૬૭૪૨ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી લાકર્ાવાલા ઇદરીજભાઈ જોશેફ  ભાઇ નદનવન 5 ૧૩૯૫૮
૧૭૦૭૩ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી વાર્ીવાલા અસગરઅલી ફીદાઅલી નદનવન 4 ૧૩૯૫૯
૧૧૭૩૦ ૦૫ ભગવતીપરા આંબલીયા જગદીશભાઈ ઠાકરશી ભાઇ ગાધી સ્મ્રલવત 4 ૧૫૯૯૭
૧૪૮૩૩ ૦૫ ભગવતીપરા પાકર કરશનભાઈ જીવા ભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૧૯૪
૧૧૯૭૩ ૦૫ ભગવતીપરા કદાવલા રાઇસ્તભાઈ ભવાન ભાઇ ભગવતી પરા 6 ૧૬૦૪૫
૧૭૩૩૮ ૦૫ ભગવતીપરા સર્ીકોટ હછ્દેલીભાઈ ઇસ્મઇલરાજા ભગવતી પરા 4 ૧૬૦૪૪
૧૫૪૧૩ ૦૫ ભગવતીપરા ભટ્ટી બાબલભાઈ બાવા ભાઇ ભગવતી પરા 2 ૧૬૦૪૩
૧૫૪૧૫ ૦૫ ભગવતીપરા ભટ્ટી યલન લર્ભાઈ બાબલ ભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૦૪૨
૧૪૩૭૧ ૦૫ ભગવતીપરા બથવાર માયાભાઈ નાથા ભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૦૪૧
૧૩૨૩૪ ૦૫ ભગવતીપરા જલણેજા મદીનાબેન વસકદર ભાઇ ભગવતી પરા 2 ૧૬૦૪૦
૧૬૯૩૮ ૦૫ ભગવતીપરા વૈરાસન મહમદભાઈ ખમીર શાહ ભગવતી પરા 4 ૧૬૦૩૯
૧૨૯૯૧ ૦૫ ભગવતીપરા ચોરસીયા સલેન્રભાઈ બલીરામ ભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૬૦૩૮
૧૨૮૭૭ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ા ઘેલાભાઈ જીવણ ભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૬૦૩૭
૧૨૩૧૦ ૦૫ ભગવતીપરા ખાર્ેસા પરસોતમભાઈ નારાયણ ભાઇ ભગવતી પરા 2 ૧૬૦૨૪
૧૭૭૩૪ ૦૫ ભગવતીપરા વસવવાસ્તો બલરામભાઈ પ્રસાદ વસિંહ ભગવતી પરા 5 ૧૬૦૩૫
૧૭૮૯૨ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકી અહજલભાઈ અજીત ભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૬૦૪૭
૧૭૩૨૧ ૦૫ ભગવતીપરા સલઘાગલવનયા ફીરોજભાઈ હલસેનભાઇ આશા બા પીર રોર્ નદી ના કાઠેં 4 ૧૬૦૩૩
૧૬૦૩૨ ૦૫ ભગવતીપરા મેસરીયા ભરતભાઈ ધીરલ ભાઇ આશા બા પીર રોર્ નદી ના કાઠેં 3 ૧૬૦૩૨
૧૧૬૭૯ ૦૫ ભગવતીપરા અબર્ા ડફરોજભાઈ અલારખા ભાઇ આશા બા પીર રોર્ નદી ના કાઠેં 4 ૧૬૦૩૧
૧૧૬૭૮ ૦૫ ભગવતીપરા અબર્ા અમીનાબેન અલારખા ભાઇ આશા બા પીર રોર્ નદી ના કાઠેં 2 ૧૬૦૩૦
૧૨૧૩૪ ૦૫ ભગવતીપરા કાદરી આબીદભાઈ હલસેન ભાઇ હલસેનીયા મસ્જીદ ની સામે (નીચલો રોર્) 5 ૧૬૦૨૯
૧૭૩૭૯ ૦૫ ભગવતીપરા સલમરા જીવલબેન અબલભાઇ હલસેનીયા મસ્જીદ નીસામે 4 ૧૬૦૨૮
૧૭૩૨૭ ૦૫ ભગવતીપરા સઘંી(કાતીયાર) અસરફભાઈ અબ્દલલ ભાઇ હલસેનીયા મસ્જીદ નીસામે 4 ૧૬૦૨૭
૧૩૨૪૧ ૦૫ ભગવતીપરા જલણાચ હાસમભાઈ બે્રમ ભાઇ આશાબાપીર નદી કાઠેં 5 ૧૬૦૨૬
૧૭૪૧૩ ૦૫ ભગવતીપરા સૈયદ સેજલબેદ સૈદલભાઇ મીયાણ વાસ 2 ૧૬૦૨૫
૧૭૭૦૭ ૦૫ ભગવતીપરા વસકલીકર જોગેન્રવસિંહ ડદલીપ વસિંહ ભગવતી પરા 6 ૧૬૦૫૯
૧૪૮૮૮ ૦૫ ભગવતીપરા પાટીલ વનમાળીભાઈ શ્રવણ ભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૦૬૧
૧૪૮૭૫ ૦૫ ભગવતીપરા પાટીલ નમદાભાઈ રૂપલા ખાટી ભગવતી પરા 5 ૧૬૦૩૬
૧૪૮૮૦ ૦૫ ભગવતીપરા પાટીલ ભટલભાઇ તાનકા ભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૬૦૭૦
૧૩૨૪૮ ૦૫ ભગવતીપરા જલણેજા યલસલફભાઈ જમાલભાઇ ભગવતી પરા 6 ૧૬૦૬૮
૧૨૨૨૪ ૦૫ ભગવતીપરા કાહી અસલમભાઈ સૈયદ ભાઇ ભગવતી પરા 6 ૧૬૦૬૭



૧૨૧૪૩ ૦૫ ભગવતીપરા કાદી રજાકભાઈ સૈયદ ભાઇ ભગવતી પરા 3 ૧૬૦૬૬
૧૫૨૫૨ ૦૫ ભગવતીપરા બારૈયા કનલભાઈ લક્ષ્મણ ભાઇ જયપ્રકાશ સોસાયટી 6 ૧૬૦૬૫
૧૨૨૮૭ ૦૫ ભગવતીપરા ખેતલતયા મલકેશભાઈ રામજી ભાઇ જયપ્રકાશ સોસાયટી 5 ૧૬૦૬૪
૧૬૯૬૮ ૦૫ ભગવતીપરા બોરીચા રામભાઈ ભવાનભાઇ આશા બા પીર રોર્ નદી ના કાઠેં 3 ૧૬૦૬૩
૧૫૦૪૩ ૦૫ ભગવતીપરા બલકેરા સરીફભાઈ સલીમભાઇ આશા બા પીર દગાડ ની પાસે 3 ૧૬૦૬૨
૧૬૧૩૭ ૦૫ ભગવતીપરા માલવણીયા ડકરીટભાઈ જેરામ ભાઇ ડરધ્ધી વસધ્ધી સોસયટી 2 ૧૬૦૪૮
૧૩૬૨૧ ૦૫ ભગવતીપરા ઠેબા ડફરોજભાઈ અલલારખા ભાઇ ડરધ્ધી વસધ્ધી સોસયટી નગર 4 ૧૬૦૬૦
૧૩૪૬૯ ૦૫ ભગવતીપરા જાલા ધમેન્ર વસિંહ નવલ વસિંહ ડરધ્ધી વસધ્ધી સોસયટી નગર 4 ૧૬૦૭૨
૧૩૫૫૭ ૦૫ ભગવતીપરા ઝાલા ધીરજબા નવલવસિંહ ડરધ્ધી વસધ્ધી સોસયટી નગર 1 ૧૬૦૫૮
૧૩૩૫૦ ૦૫ ભગવતીપરા જાર્ેજા વવલાસ બા મનલભા ડરધ્ધી વસધ્ધી સોસયટી નગર 1 ૧૬૦૫૭
૧૧૬૮૦ ૦૫ ભગવતીપરા અબર્ારાઠોદ સલીમભાઈ તૈયબ ભાઇ ડરધ્ધી વસધ્ધી સોસયટી નગર 4 ૧૬૦૫૬
૧૭૩૭૫ ૦૫ ભગવતીપરા સલડફયા જેનલબેન કેસર ભાઇ ડરધ્ધી વસધ્ધી સોસયટી નગર 4 ૧૬૦૫૫
૧૭૩૭૬ ૦૫ ભગવતીપરા સલફીયા જલમાભાઈ અબાઝ ભાઇ જય પ્રકાશ નગર નદી કાઠેં 5 ૧૬૦૫૪
૧૫૮૫૨ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા હીરાબેન ભીખા ભાઇ જય પ્રકાશ નગર નદી કાઠેં 1 ૧૬૦૫૩
૧૭૬૫૫ ૦૫ ભગવતીપરા સામદાર ઇબ્રાડહમદાસ હાસમસા જય પ્રકાશ નગર 2 ૧૬૦૫૨
૧૭૬૬૦ ૦૫ ભગવતીપરા સામદાર દાઉદસા ઇબ્રામસા જય પ્રકાશ નગર 3 ૧૬૦૫૧
૧૭૬૫૬ ૦૫ ભગવતીપરા શાહમદાર યલસલફશા આદમશા જય પ્રકાશ નગર 2 ૧૬૦૫૦
૧૭૬૫૪ ૦૫ ભગવતીપરા સામદાર ઇકબાલશાહ ઇસલબસા જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૬૦૪૯
૧૪૨૯૨ ૦૫ ભગવતીપરા પટેલ વાસલદેવ ગલોશ ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૬૦૨૨
૧૩૦૮૮ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ નીજામ અલારખા ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 2 ૧૫૯૮૫
૧૪૦૭૬ ૦૫ ભગવતીપરા ધધલડકયા સાહીદભાઈ વજીર ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 3 ૧૬૦૩૪
૧૨૭૩૦ ૦૫ ભગવતીપરા ઘારેવાડર્યા જ્યતંીભાઈ સલરેશ ભાઇ યદલવશંી નગર 5 ૧૫૯૯૬
૧૨૭૩૧ ૦૫ ભગવતીપરા ઘારેવાડર્યા લાભલબેન સલરેશ ભાઇ યદલવશંી નગર 1 ૧૫૯૯૫
૧૪૩૧૯ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ મેરૂનબેન કરીમ ભાઇ ભગવતી પરા 1 ૧૫૯૯૪
૧૫૦૮૪ ૦૫ ભગવતીપરા બધ્ધર ગ્યાવન પ્રસાદ સરજલ  પ્રસાદ ભગવતી પરા 7 ૧૫૯૯૩
૧૩૪૮૮ ૦૫ ભગવતીપરા જીત (કચ્છી) અજલ ડનભાઈ બા્લજીત ભાઇ ભગવતી પરા 6 ૧૫૯૯૨
૧૫૫૨૮ ૦૫ બેડર્પરા ભાલીયા હલસેન ફતેમામદ સૈફી સ્કલલ ની પાછળ સૈફી કોલોની (નાગજી લાખા ની ર્ેલી) 6 ૧૪૫૫૨
૧૫૫૨૬ ૦૫ બેડર્પરા ભાલીય યલનીસ ફતેમલ સૈફી સ્કલલ ની પાછળ સૈફી કોલોની 5 ૧૪૫૫૫
૧૨૯૩૦ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ા મનસલખભાઈ સવજી ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૫૯૯૧
૧૧૯૬૨ ૦૫ ભગવતીપરા કથેરીયા રામનરેશ રામપ્રકાશ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૫૯૯૦
૧૫૧૦૩ ૦૫ ભગવતીપરા બરમા રવવભાઈ સલદરલાલ જય પ્રકાશ નગર 3 ૧૫૯૮૯
૧૩૨૮૮ ૦૫ ભગવતીપરા જેહર સજંયભાઈ દાના ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૫૯૮૮
૧૭૬૦૯ ૦૫ ભગવતીપરા સાગઠીયા વશરામભાઈ ભીખા ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૫૯૭૫
૧૩૨૮૭ ૦૫ ભગવતીપરા જેહર અશોકભાઈ દાના ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 7 ૧૫૯૮૬
૧૫૧૫૧ ૦૫ ભગવતીપરા બેલીમ હનીફભાઈ કરીમભાઇ યદલવશંી નગર 3 ૧૫૯૯૮
૧૪૧૬૧ ૦૫ ભગવતીપરા નગવાડર્યા રમેશભાઈ કરશન ભાઇ યદલવશંી નગર 5 ૧૫૯૮૪
૧૨૭૪૭ ૦૫ ભગવતીપરા ચલર્ાસમા હમીરભાઇ કાળાભાઇ યદલવશંી નગર 2 ૧૫૯૮૩
૧૨૭૬૯ ૦૫ ભગવતીપરા ચલર્ાસમા રમેશભાઈ અમીર ભાઇ યદલવશંી નગર 5 ૧૫૯૮૨

૧૭૭૦૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સાહમદાર મહમદ ભાઈ જમત  ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 6 ૧૩૭૪૬
૧૫૨૨૮ ૦૫ ભગવતીપરા બાભવા ભગવાનજીભાઈ બલટા ભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૫૯૮૧
૧૫૫૪૦ ૦૫ ભગવતીપરા ભોયાઇ (કચ્છી) ખીમીબેન આત્મારામ ભગવતી પરા 4 ૧૫૯૮૦
૧૫૫૪૧ ૦૫ ભગવતીપરા ભોયાઇ ચમનભાઈ આત્મારામ ભગવતી પરા 5 ૧૫૯૭૯
૧૫૫૪૨ ૦૫ ભગવતીપરા ભોયાઇ મોહનભાઈ આત્મારામ ભગવતી પરા 4 ૧૫૯૭૮
૧૪૧૦૪ ૦૫ ભગવતીપરા ધરજીયા રમેશભાઈ સોઢાભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૫૯૭૭
૧૫૫૩૭ ૦૫ ભગવતીપરા ભોયા ચમનભાઈ આતલલ ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૫૯૭૬
૧૩૬૬૮ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાગંર અમરશીભાઈ આણદ ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૬૦૧૦
૧૬૩૩૫ ૦૫ ભગવતીપરા રાજવશંી રામજગતભાઈ ચડરત્ર ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૬૦૧૨
૧૬૩૩૬ ૦૫ ભગવતીપરા રાજવશંી રામતીરથ રામ ચરીત્ર જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૫૯૮૭
૧૧૯૬૧ ૦૫ ભગવતીપરા કથેરીયા ટીંકલભાઈ રાજેન્ર ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૬૦૨૧
૧૧૯૪૨ ૦૫ ભગવતીપરા કઢેરીયા જગદીશભાઈ ખ્યાલીયમ ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 7 ૧૬૦૨૦
૧૫૦૧૯ ૦૫ ભગવતીપરા ફકીર સમીમ બહને રહીમ શાહ જય પ્રકાશ નગર 3 ૧૬૦૧૯
૧૩૪૨૦ ૦૫ ભગવતીપરા જાદવ વશરામભાઈ રવજી ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 3 ૧૬૦૧૮
૧૨૯૬૭ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ા ડહરાજીભાઈ વેલાજી ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૬૦૧૭
૧૪૩૭૯ ૦૫ ભગવતીપરા પ્રજાપવત ધનાલજીભાઈ ગમનાજી ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 6 ૧૬૦૧૬
૧૭૨૭૦ ૦૫ ભગવતીપરા શાહમદાર તોફીકસાભાઈ હલસેનશા ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૬૦૧૫
૧૧૮૭૪ ૦૫ ભગવતીપરા ઓદર્રા નાથાભાઈ વ્રજ વસિંહ ભાઇ ડરધ્ધી વસધ્ધી સોસયટી 4 ૧૬૦૧૪
૧૩૭૩૩ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાભી નાથાભાઈ કાળા ભાઇ ડરધ્ધી વસધ્ધી સોસયટી 4 ૧૬૦૧૩
૧૨૧૬૫ ૦૫ ભગવતીપરા કામળે શાતં કલમાર અંબાદાસ જય પ્રકાશ નગર 6 ૧૫૯૯૯
૧૫૧૪૯ ૦૫ ભગવતીપરા બેલીમ મહબેલબભાઈ હબીબ ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૬૦૧૧
૧૫૧૮૨ ૦૫ ભગવતીપરા બાઘમ ડદનેશભાઈ છત્રપાલ ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 3 ૧૬૦૨૩
૧૫૬૩૯ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા ધનજીભાઈ રમેશ ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૬૦૦૯
૧૭૧૫૬ ૦૫ ભગવતીપરા વવિંઘાણી અબ્દલલભાઈ જીવા ભાઇ આશાબા પીર દલગાડરોર્ 4 ૧૬૦૦૮
૧૫૯૭૨ ૦૫ ભગવતીપરા મેર નલરબાઇ બહને સલલેમાન ભાઇ આશાબાપીર દલગાડ રોર્ 3 ૧૬૦૦૭
૧૩૪૮૯ ૦૫ ભગવતીપરા જીદાણી સખીના સીદી ભાઇ આશાબાપીર દલગાડ રોર્ 3 ૧૬૦૦૬
૧૫૦૪૦ ૦૫ ભગવતીપરા બલકેરા દાઉદભાઈ બોદલ  ભાઇ આશાબાપીર દલગાડ 7 ૧૬૦૦૫
૧૭૧૫૫ ૦૫ ભગવતીપરા વવિંઘાણી હનીફાબહને જીવા ભાઇ આશાબાપીર દલગાડ રોર્ 2 ૧૬૦૦૪
૧૬૮૯૭ ૦૫ ભગવતીપરા વયાણી મેહમલદભાઈ બટલકભાઇ સદગલરલ પાકડ 6 ૧૬૦૦૩
૧૫૯૯૬ ૦૫ ભગવતીપરા મલળદે સલલતાનભાઈ હારૂનભાઇ સદગલરલ પાકડ 2 ૧૬૦૦૨
૧૫૯૨૬ ૦૫ ભગવતીપરા ઍમર્ી સભીરભાઈ અજીજઆલમ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૬૦૦૧
૧૨૩૦૨ ૦૫ ભગવતીપરા ખલીફા મરયમ બહને મહમદ ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 6 ૧૬૦૦૦
૧૭૦૬૫ ૦૫ ભગવતીપરા વાઠર્ીયા નરવસિંહભાઈ ટપલ ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 2 ૧૬૦૮૩
૧૬૮૫૪ ૦૫ ભગવતીપરા વઠવાડર્યા સલખાભાઈ નરવસહ ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 7 ૧૬૧૪૮
૧૪૪૧૪ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર અશોકભાઈ ગગંારામ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૬૦૭૧
૧૪૬૩૩ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર ભરતભાઈ ગગંારામ જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૬૧૪૪
૧૨૨૪૯ ૦૫ ભગવતીપરા કોબીયા જ્યતંીભાઈ શામજી ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 3 ૧૬૧૪૩
૧૬૨૫૭ ૦૫ ભગવતીપરા યાદવ રમણભાઈ સલદશડન ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૬૧૪૨
૧૬૨૫૪ ૦૫ ભગવતીપરા યાદવ જીતેન્રભાઈ વાલડકસન જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૬૧૪૧
૧૮૨૦૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર હાલા કડરમભાઈ હલસેન ભાઇ જય પ્રકાશ નગ્રર 5 ૧૩૭૪૯
૧૬૯૯૩ ૦૫ ભગવતીપરા વાઘેલા જ્યતંીભાઈ મગનભાઇ ભગવતી પરા 6 ૧૬૧૪૦
૧૭૦૩૫ ૦૫ ભગવતીપરા વાઘેલા રમેશભાઈ મગનભાઇ ભગવતી પરા 6 ૧૬૧૩૯



૧૫૩૦૬ ૦૫ ભગવતીપરા બાપરીયા ડકશોરભાઈ નથલભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૬૧૩૮
૧૫૩૦૮ ૦૫ ભગવતીપરા બાવરીયા બાબલભઇ નથલભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૬૧૩૭
૧૩૮૮૧ ૦૫ ભગવતીપરા તાપઙે કૈલાશભાઈ દેવજીભાઇ ભગવતી પરા 8 ૧૬૧૩૬
૧૩૪૧૯ ૦૫ ભગવતીપરા જાદવ રાજેશભાઈ પાલાભાઇ ભગવતી પરા 6 ૧૬૧૨૨
૧૩૩૯૭ ૦૫ ભગવતીપરા જાદવ પ્રવવણભાઈ પાલાભાઇ મોરબીરોઙ 2 ૧૬૧૩૪
૧૭૯૨૬ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી ગણેનર અમ્રાજીભાઇ ભગવતી પરા 7 ૧૬૧૪૬
૧૬૩૪૬ ૦૫ જય પ્રકાશનગર રાઠોઙ રામનલભાઈ બચલભાઇ મેન રોઙ ભગવતીપરા 3 ૧૩૭૧૯
૧૨૫૨૭ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ગોબેલ હસંરાજ જીવાભાઇ જય પ્રકાશ સોસાયટી 4 ૧૩૭૦૯
૧૭૫૧૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સરીયાઙાગર અશોકભાઈ ડહરાભાઇ જય પ્રકાશ સોસાયટી 6 ૧૩૭૧૧
૧૭૪૮૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સરવીયા ડદલીપભાઈ જાદવભાઇ જય પ્રકાશ સોસાયટી 5 ૧૩૭૧૨
૧૩૭૨૦ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાભી છગનભાઈ ભોહન ભાઇ ડરધ્ધી વસધ્ધી સોસયટી 2 ૧૬૧૩૨
૧૩૭૪૧ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાભી બાબાભાઈ છગન ભાઇ ડરધ્ધી વસધ્ધી સોસયટી 6 ૧૬૧૩૧
૧૩૭૨૭ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાભી ડદનેશભાઈ છગન ભાઇ ડરધ્ધી વસધ્ધી સોસયટી 2 ૧૬૧૩૦
૧૫૨૭૬ ૦૫ ભગવતીપરા બાળરીયા રાજલભાઈ સવસી ભાઇ જય પ્રકાશ 4 ૧૬૧૨૯
૧૩૧૭૮ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ સવીતા બહને હડર ભાઇ ડહરાભાઇ ની વાર્ી 1 ૧૬૧૨૮
૧૭૭૧૬ ૦૫ ભગવતીપરા વસધે મહશેભાઈ રાજાચર ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૬૧૨૭
૧૨૧૬૬ ૦૫ ભગવતીપરા ધામેચા પાચંાભાઈ અરજણભાઇ આશાબાપીર દલગાડ રોર્ 6 ૧૬૧૨૬
૧૭૮૫૫ ૦૫ ભગવતીપરા સોરા સલીમભાઈ મલગંર ભાઇ આશાબાપીર દલગાડ રોર્ 5 ૧૬૧૨૫
૧૭૦૦૭ ૦૫ ભગવતીપરા વાઘેલા નટલભાઈ જીણા ભાઇ મીયાણી વાસ 6 ૧૬૧૨૪
૧૬૯૮૪ ૦૫ ભગવતીપરા વાઘેલા કાતંાબેન જીણા ભાઇ મીયાણી વાસ 4 ૧૬૧૫૮
૧૪૭૧૪ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર રાજબાઈ ઉમરભાઇ મીયાણી વાસ 6 ૧૬૧૩૩
૧૫૪૨૧ ૦૫ ભગવતીપરા ભટ્ટી સીદીભાઈ ઇસ્માઇલ ભાઇ આશાબાપીર દલગાડ રોર્ 6 ૧૬૧૩૫
૧૪૯૫૭ ૦૫ ભગવતીપરા પાહાઇ અલીબીન અબલબકર સદગલરલ પાકડ 5 ૧૬૧૭૦

૧૪૧૩૫ ૦૫ ભગવતીપરા ધોત્ર દેવન ભાઈ ભપેદા  ભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૧૬૯

૧૬૮૯૫ ૦૫ ભગવતીપરા વયાણી ઉશાણ પ્રાણ જીવન ભગવતી પરા 8 ૧૬૧૬૮

૧૫૮૫૭ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાળા જયાભાઈ ઘના ભાઇ ભગવતી પરા 3 ૧૬૧૬૭

૧૩૪૪૭ ૦૫ ભગવતીપરા જાફાઇ ઇમરાન હસનબીન ભગવતી પરા 3 ૧૬૧૬૬

૧૮૦૫૪ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી મતાફભાઈ મહમદ ભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૧૬૫

૧૧૬૮૧ ૦૫ ભગવતીપરા અબદાન હનીફભાઈ આવદ ભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૧૬૪

૧૧૭૨૮ ૦૫ ભગવતીપરા આબરી અબ્બીન મહમદ ભાઇ ભગવતી પરા 6 ૧૬૧૬૩

૧૫૧૧૦ ૦૫ ભગવતીપરા બરીર્ી નજીર ઇબદલલ ભાઇ સદગલરૂ પાકડ 5 ૧૬૧૬૨

૧૫૦૯૮ ૦૫ ભગવતીપરા બરેર્ી મહમદભાઈ હમદ ભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૬૧૬૧
૧૫૩૨૦ ૦૫ ભગવતીપરા બાવળીયા રમેશભાઈ નાથા ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૬૧૪૭
૧૫૩૧૭ ૦૫ ભગવતીપરા બાવળીયા મનસલખભાઈ નાથા ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 3 ૧૬૧૫૯
૧૨૦૦૦ ૦૫ ભગવતીપરા કમખાણીયા લક્ષ્મણભાઈ રાવા ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 3 ૧૬૧૭૧

૧૩૪૪૮ ૦૫ ભગવતીપરા જાફાઇ સાજીદભાઈ હસન ભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૧૫૭
૧૭૪૮૭ ૦૫ ભગવતીપરા સરવવયા ધનજી ભાઈ દેવા ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૬૧૫૬
૧૫૯૦૦ ૦૫ ભગવતીપરા મજેઠીયા રાજલભાઈ લધાભાઈ જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૬૧૫૫
૧૧૮૭૫ ૦૫ ભગવતીપરા ઓલાદરા જેસીનભાઈ રાસન ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૬૧૫૪
૧૩૬૨૬ ૦૫ ભગવતીપરા ઠરેસા ભલપતભાઈ વીરજી ભાઇ જય પ્રકાશ નગર 7 ૧૬૧૫૩
૧૫૮૯૭ ૦૫ ભગવતીપરા મજેઠીયા લઘલભાઈ ધમભાઇ જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૬૧૫૨
૧૭૪૮૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સરવવયા મલતતાબેન ભરતભાઇ જય પ્રકાશ સોસાયટી 3 ૧૩૬૨૦
૧૩૨૮૬ ૦૫ જય પ્રકાશનગર જસીણીયા સલરેશભાઈ વીરજીભાઇ જય પ્રકાશ સોસાયટી 4 ૧૩૬૨૧
૧૭૮૮૬ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સોલકંી અવશ્વનભાઈ ધીરલભાઇ જય પ્રકાશ સોસાયટી 4 ૧૩૬૧૦
૧૭૬૬૭ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સારડઙયા લધરાભાઈ સોમાભાઇ જય પ્રકાશ સોસાયટી 7 ૧૩૬૫૨
૧૭૯૩૪ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સોલકંી ગોપાલભાઈ વવઠ્ઠલભાઇ જય પ્રકાશ સોસાયટી 5 ૧૩૬૩૧
૧૪૭૦૪ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર રમેશભાઈ અરજન જય પકાશ નગર 6 ૧૬૧૫૧
૧૭૨૩૯ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ હનીફ હસન જય પકાશ નગર 6 ૧૬૧૫૦
૧૬૪૩૩ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ ફારલકભાઈ રજાગભાઈ જય પકાશ નગર 5 ૧૬૧૪૯
૧૬૪૭૬ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ રસીદભાઈ રઝાકભાઈ જય પકાશ નગર 5 ૧૬૧૨૦
૧૪૩૩૨ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ સલામતભાઈ સરાફભાઇ ભગવતી પરા 2 ૧૬૧૬૦
૧૪૩૦૬ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ ઈસ્લામભાઈ મહમેલદભાઇ ભગવતી પરા 6 ૧૬૧૨૩
૧૪૩૪૪ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ હસ્મીલભાઈ હલસેનાભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૦૯૫
૧૬૫૭૬ ૦૫ ભગવતીપરા રામાણી જગદીશભાઈ પોપટભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૬૦૯૪
૧૪૩૩૩ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ સલીમભાઈ ઈનવરભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૬૦૯૩
૧૪૩૪૨ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ હશનમોહમ્મ્દ લાલમોહમ્મ્દ ભગવતી પરા 7 ૧૬૦૯૨
૧૪૩૦૯ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ નલરમહમદ લ્લભાઇ ભગવતી પરા 6 ૧૬૦૯૧
૧૪૨૯૯ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ અનવરભાઈ ગલલામસીન ભગવતી પરા 3 ૧૬૦૯૦
૧૪૧૩૬ ૦૫ ભગવતીપરા ધલળકોટીયા રમેશભાઈ નાનજીભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૦૮૯
૧૭૪૨૦ ૦૫ ભગવતીપરા સલયવઁશંી વવમલભાઈ બાબલવસિંગ ભગવતી પરા 4 ૧૬૦૮૮
૧૫૪૬૪ ૦૫ ભગવતીપરા ભલસોઙ વજીબેન તલલશીભાઇ ભગવતી પરા 1 ૧૬૦૮૭
૧૪૩૦૪ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ અસ્લમખાન ઈમહાદખાન ભગવતી પરા 5 ૧૬૦૮૬
૧૪૩૪૧ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ હલસેનખાન અસ્લમભાઇ ભગવતી પરા 3 ૧૬૦૭૩
૧૫૧૦૭ ૦૫ ભગવતીપરા બેરવા માયાબેન મલરારીલાલ ભગવતી પરા 3 ૧૬૦૯૬
૧૫૧૦૮ ૦૫ ભગવતીપરા બેરવા વવજયભાઈ મલરારીભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૦૮૨
૧૫૧૦૬ ૦૫ ભગવતીપરા બેરવૈ અજયભાઈ ગચરજીવીલાલ ભગવતી પરા 4 ૧૬૦૮૧
૧૪૨૮૪ ૦૫ ભગવતીપરા પટેલ નારાયણભાઈ મલખાનભાઇ ભગવતી પરા 6 ૧૬૦૮૦
૧૨૬૬૦ ૦૫ ભગવતીપરા ગોહલે શકંરભાઈ મજીભાઇ ભગવતી પરા 7 ૧૬૦૭૯
૧૫૦૩૬ ૦૫ ભગવતીપરા બકલતરા વવનોદભાઈ ભગવાનભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૬૦૭૮
૧૫૦૩૪ ૦૫ ભગવતીપરા બકલતરા ભગવાનભાઈ દેવરાજભાઇ ભગવતી પરા 3 ૧૬૦૭૭
૧૬૯૪૭ ૦૫ ભગવતીપરા વસવેલીયા ઈશ્વરભાઈ વાઘજીભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૬૦૭૬
૧૫૨૦૮ ૦૫ ભગવતીપરા બાબરીયા રઘલભાઈ મોતીબેન ભગવતી પરા 5 ૧૬૦૭૫
૧૩૫૩૧ ૦૫ ભગવતીપરા ઝઝંવાડઙયા અમરવસિંહ નાથાભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૬૦૭૪



૧૩૬૩૫ ૦૫ ભગવતીપરા ઠાકલર મનોજભાઈ સલરજલાલ ભગવતી પરા 2 ૧૬૧૦૮
૧૫૩૮૨ ૦૫ ભગવતીપરા ભખવાડઙયા મનસલખભાઈ કાનજીભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૬૧૧૦
૧૭૯૯૯ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી નીમીર્ાબેન મેરૂભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૬૦૮૫
૧૭૦૨૯ ૦૫ ભગવતીપરા વાઘેલા મહશેભાઈ નાગજીભાઇ ભગવતી પરા 7 ૧૬૧૧૯
૧૪૩૧૦ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ નસીમભાઈ પલતનભાઇ ભગવતી પરા 6 ૧૬૧૧૭
૧૪૩૩૦ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણઁ રામાત લસેલ ગલલામમહમત ભગવતી પરા 6 ૧૬૧૧૬
૧૪૫૫૨ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર ધીરલભાઈ અમરવસિંહ ભગવતી પરા 3 ૧૬૧૧૪
૧૫૬૧૦ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા ચેલાજીભાઈ મગનભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૧૧૩
૧૬૬૮૪ ૦૫ ભગવતીપરા રાહલમા સલલેમામભાઈ કાસમભાઇ ભગવતી પરા 6 ૧૬૧૧૨
૧૭૦૦૮ ૦૫ ભગવતીપરા વાઘેલા નમેશભાઈ હરીભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૧૧૧
૧૧૯૭૮ ૦૫ ભગવતીપરા કનોડદયા મનલભાઈ ખોળાભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૬૦૯૭
૧૪૬૬૧ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર મનસલખભાઈ નણછોઙભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૧૦૯
૧૪૮૦૪ ૦૫ ભગવતીપરા પરેશા અશોકભાઈ નારાયણભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૬૧૨૧
૧૩૮૯૩ ૦૫ ભગવતીપરા થરેશા બા્લબેન નારાયણભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૧૦૭
૧૬૮૮૮ ૦૫ ભગવતીપરા વેદ કડરમભાઈ અલારખાભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૧૦૬
૧૫૯૪૭ ૦૫ ભગવતીપરા મલધંવા મોમભાઈ લધલભાઇ ભગવતી પરા 6 ૧૬૧૦૫
૧૩૮૯૪ ૦૫ ભગવતીપરા થરેસા ગોવવિંદભાઈ પલનાભાઇ ભગવતી પરા 9 ૧૬૧૦૪
૧૧૫૯૨ ૦૫ ભગવતીપરા અખીયાણી ભચલભાઈ રોસનભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૧૦૩
૧૧૫૮૮ ૦૫ ભગવતીપરા અડકયાણી ડકશોરભાઈ બચલભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૧૦૨
૧૧૫૮૭ ૦૫ ભગવતીપરા અડકયાણી અશોકભાઈ બચલભાઇ ભગવતી પરા 6 ૧૬૧૦૧
૧૨૧૬૭ ૦૫ ભગવતીપરા કારેટ આમાદ સલલામામીલ ભગવતી પરા 7 ૧૬૧૦૦
૧૧૫૯૩ ૦૫ ભગવતીપરા અખીયાણી મેરલભાઈ સલરેશભાઇ ભગવતી પરા 4 ૧૬૦૯૯
૧૫૯૩૫ ૦૫ ભગવતીપરા મતવા અમીનાબેન જલસબભાઇ ભગવતી પરા 7 ૧૬૦૯૮
૧૪૬૧૪ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર બાબલભાઈ ગાઙંાલાલ ભગવતી પરા 2 ૧૬૦૪૬
૧૪૨૪૩ ૦૫ ભગવતીપરા રામાવત શયામદાસ ત્રીકમદાસ ભગવતી પરા 7 ૧૬૫૧૨
૧૩૨૪૩ ૦૫ ભગવતીપરા જતપરા ગોરધન છગન જય પકાશ નગર 2 ૧૬૬૧૮
૧૩૨૪૫ ૦૫ ભગવતીપરા જેતપરા વીરલભાઈ ગોરધનભાઈ જય પકાશ નગર 4 ૧૬૬૨૨

૧૧૬૭૪ ૦૫ ભગવતીપરા અંસારી જહીરઆલમભાઈ અબ્દલલભાઇ જય પકાશ નગર 7 ૧૬૬૪૮
૧૨૩૬૫ ૦૫ ભગવતીપરા ખોરાબા ઈનસલખભાઈ કાસમભાઇ નદંનવન 4 ૧૬૬૪૭
૧૪૮૯૧ ૦૫ ભગવતીપરા પાટીલ સખાજીભાઈ જેઠલભાઇ નદંનવન 3 ૧૬૬૪૪
૧૬૭૭૬ ૦૫ ભગવતીપરા લાખીણી હારૂનભાઈ ઈસમાનભાઇ નદંનવન 6 ૧૬૬૪૩
૧૭૮૫૩ ૦૫ ભગવતીપરા સોરા મોહમદભાઈ મગંલરભાઇ નદંનવન 5 ૧૬૬૪૨
૧૪૮૩૮ ૦૫ ભગવતીપરા પાઙગલયા રાજલભાઈ રામજીભાઇ નદંનવન 4 ૧૬૬૩૨
૧૪૭૧૬ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર રાજલભાઈ જીવરાજગભ નદંનવન 4 ૧૬૬૪૦
૧૪૨૯૮ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ અજીતભાઈ જીવાભાઇ નદંનવન 5 ૧૬૬૪૯
૧૭૪૨૩ ૦૫ ભગવતીપરા સયા મોજાભાઈ હમીરભાઇ નદંનવન 6 ૧૬૬૩૮
૧૮૨૧૧ ૦૫ ભગવતીપરા હાલા દાદલ રભાઈ ઈબરાઈમભાઇ નદંનવન 5 ૧૬૬૩૭
૧૨૭૩૪ ૦૫ ભગવતીપરા ઙવ વવભાભાઈ ભીખલભાઇ નદંનવન 4 ૧૬૬૩૬

૧૮૧૬૮ ૦૫ ભગવતીપરા લગધીર રામજીભાઈ
ભીમજીભાઇ(બારોટ
) નદંનવન 4 ૧૬૬૩૫

૧૨૮૩૭ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવઙા દેવજીભાઇ બાબલભાઇ નદંનવન 4 ૧૬૬૩૪
૧૨૨૭૫ ૦૫ ભગવતીપરા ખટારીયા પ્રવીણ લાભલ જય પકાશ નગર 3 ૧૬૬૫૭
૧૫૩૭૩ ૦૫ ભગવતીપરા બ્લોચ સગલમભાઈ લાલમોમદભાઇ નદંનવન 4 ૧૬૬૩૯
૧૫૩૭૨ ૦૫ ભગવતીપરા બ્લોચ જાવેદભાઇ યારમહમંદ નદંનવન 4 ૧૬૬૪૧
૧૫૦૭૭ ૦૫ ભગવતીપરા બથવા વવરાભાઈ ખીમીભાઇ નદંનવન 5 ૧૬૬૬૬
૧૫૧૦૦ ૦૫ ભગવતીપરા બરબવસયા દેવલદાનભાઈ લખલભાઇ નદંનવન 5 ૧૬૬૬૫
૧૨૭૩૫ ૦૫ ભગવતીપરા ઙાગંર અવનરલદ્ધભાઈ આપાભાઇ નદંનવન 5 ૧૬૬૬૪
૧૭૬૫૯ ૦૫ ભગવતીપરા શાહમદાર જેનલલશા ઈસ્માઈલશા નદંનવન 3 ૧૬૬૬૩
૧૬૧૭૨ ૦૫ ભગવતીપરા મીપાત્રા નનાભાઈ દાનાભાઇ નદંનવન 3 ૧૬૬૬૨
૧૫૬૮૧ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા પરેશભાઈ શાતંભાઈ જય પકાશ નગર 3 ૧૬૬૬૧
૧૬૭૪૦ ૦૫ ભગવતીપરા ્લહાર મીલન ચરં જય પકાશ નગર 4 ૧૬૬૬૦
૧૭૦૬૮ ૦૫ ભગવતીપરા વાઠેર સજંય રામજીભાઈ જય પકાશ નગર 3 ૧૬૬૫૦
૧૬૧૩૯ ૦૫ ભગવતીપરા માલા મગનભાઈ હજેાભાઈ જય પકાશ નગર 4 ૧૬૬૫૮
૧૫૮૬૬ ૦૫ ભગવતીપરા મલકારામ મહમદં અલી ભગવતી પરા મેઈનરોર્ 4 ૧૬૬૬૭
૧૫૬૬૪ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા નીલેશભાઈ ધરમસીભાઈ જય પકાશ નગર 3 ૧૬૬૫૬
૧૫૫૧૧ ૦૫ ભગવતીપરા ભારમલ સકગતભાઈ કાદરભાઇ નદંનવન 7 ૧૬૬૫૫
૧૬૮૧૯ ૦૫ ભગવતીપરા લોખીલ પ્રભાતભાઈ ધનાભાઇ નદંનવન 4 ૧૬૬૫૪
૧૫૫૫૯ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા અપલલભાઈ અબલલભાઇ નદંનવન 6 ૧૬૬૫૩
૧૩૨૫૨ ૦૫ જય પ્રકાશનગર જલમાસા કડરમભાઈ શાહમદારગભ મેન રોઙ ભગવતીપરા 7 ૧૩૬૪૬
૧૫૫૭૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર મકવાણા કરશનભાઈ લખમણભાઇ મેન રોઙ ભગવતીપરા 4 ૧૩૬૪૫
૧૫૮૦૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર મકવાણા વવજયભાઈ કરસનભાઇ મેન રોઙ ભગવતીપરા 3 ૧૩૬૪૪
૧૭૪૪૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સરવદી હલસેનભાઈ હારૂનભાઇ મેન રોઙ ભગવતીપરા 4 ૧૩૬૫૩
૧૫૦૧૪ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ફકીર રજાકભાઈ નલરમોહમદભાઇ મેન રોઙ ભગવતીપરા 7 ૧૩૬૨૪
૧૪૩૮૬ ૦૫ ભગવતીપરા પ્રજાપતી કમલેર્ભાઈ રામડદપભાઇ ભગવતી પરા મેઈન રોઙ 5 ૧૬૬૫૨
૧૭૫૨૭ ૦૫ ભગવતીપરા સવસેરા જયેશ છગન જય પકાશ નગર 2 ૧૬૬૫૧
૧૭૩૮૪ ૦૫ ભગવતીપરા સમા અજીતભાઈ ગગલભાઇ નદંનવન 7 ૧૬૭૧૨
૧૭૦૦૬ ૦૫ ભગવતીપરા વાઘેલા સજંયભાઈ ધનજીભાઈ નદંનવન 5 ૧૬૬૨૩
૧૮૦૪૬ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી મલકેશભાઈ શામજીભાઇ નદંનવન 4 ૧૬૬૫૯
૧૬૧૨૮ ૦૫ ભગવતીપરા મારલડઙલયા નીમલબેન ચદંલભાઇ નદંનવન 5 ૧૬૫૯૭
૧૨૫૯૭ ૦૫ ભગવતીપરા ગોસ્વામી ડહનાબેન ડદનેશભાઇ નદંનવન 3 ૧૬૬૩૩
૧૩૪૯૧ ૦૫ ભગવતીપરા જોગડઙયા નવઘણભાઈ મોજાભાઇ નદંનવન 5 ૧૬૬૧૧
૧૩૪૩૮ ૦૫ ભગવતીપરા જાની સલનીલભાઈ પ્રવવણભાઇ નદંનવન 4 ૧૬૬૧૦
૧૬૮૦૭ ૦૫ ભગવતીપરા લીબડંદયા હસમલખભાઈ જયરામભાઇ નદંનવન 8 ૧૬૬૦૯
૧૭૩૧૪ ૦૫ ભગવતીપરા સગર ભરતભાઈ સાજનભાઇ નદંનવન 4 ૧૬૬૦૮
૧૭૭૮૨ ૦૫ ભગવતીપરા સીન્દે પ્રવમલાબેન રામચન્રભાઇ નદંનવન 1 ૧૬૬૦૭
૧૭૭૨૪ ૦૫ ભગવતીપરા વસન્દા લાલજીભાઈ રામજીભાઇ નદંનવન 4 ૧૬૬૦૬
૧૪૨૮૬ ૦૫ ભગવતીપરા પટેલ પરેશભાઈ ભરતભાઇ નદંનવન 4 ૧૬૫૯૬
૧૨૭૪૪ ૦૫ ભગવતીપરા ચલઙાસમા રાજેન્રભાઈ દેવજીભાઇ નદંનવન 4 ૧૬૬૦૪
૧૪૩૧૫ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ ડફરોજભાઈ કમાલભાઇ નદંનવન 5 ૧૬૬૧૩
૧૪૩૨૧ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ મલસતાક કમાલભાઇ નદંનવન 5 ૧૬૬૦૨



૧૪૩૦૧ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ અવમનભાઈ કમાલભાઇ નદંનવન 4 ૧૬૬૦૧
૧૪૩૧૭ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ મલનાવરભાઈ કમાલભાઇ નદંનવન 6 ૧૬૬૦૦
૧૪૮૨૬ ૦૫ ભગવતીપરા પેરીમપાલ અલતાફ સલદંરભાઇ નદંનવન 5 ૧૬૫૯૯
૧૧૮૬૬ ૦૫ ભગવતીપરા ઓઠા ડહરેનભાઈ હલસેનભાઇ નદંનવન 7 ૧૬૫૯૮
૧૨૨૯૮ ૦૫ ભગવતીપરા ખલરૈશી ઈસ્માલભાઈ હાસમ જય પકાશ નગર 4 ૧૬૬૨૧
૧૩૨૧૦ ૦૫ ભગવતીપરા જેઠવા ગલણવતં હમેલં જય પકાશ નગર 3 ૧૬૬૦૩
૧૮૦૬૪ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી મનોજ પોપટ જય પકાશ નગર 3 ૧૬૬૦૫
૧૩૫૫૦ ૦૫ ભગવતીપરા ઝાલા અજીત મા્લ જય પકાશ નગર 4 ૧૬૬૩૦
૧૧૭૧૨ ૦૫ ભગવતીપરા આખલીયા જીવરાજભાઈ કઙવાભાઇ નદંનવન 9 ૧૬૬૨૯
૧૫૬૪૧ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા ધરમશી સામજી જય પકાશ નગર 2 ૧૬૬૨૮
૧૪૩૯૦ ૦૫ ભગવતીપરા પ્રજાપતી રામ પ્રભા જય પકાશ નગર 2 ૧૬૬૨૭
૧૮૧૫૭ ૦૫ ભગવતીપરા આસોર્ીયા અશોક કલયાણ જય પકાશ નગર 6 ૧૬૬૨૬
૧૩૬૭૨ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાગંર ચદંલ કરમણ જય પકાશ નગર 3 ૧૬૬૨૫
૧૨૭૭૩ ૦૫ ભગવતીપરા ચલર્ાસમા હરેન્રભાઈ નરેંનર જય પકાશ નગર 4 ૧૬૬૨૪
૧૫૧૭૧ ૦૫ ભગવતીપરા બસીયા અવશ્વન વીરમ જય પકાશ નગર 4 ૧૬૬૧૪
૧૫૦૦૪ ૦૫ ભગવતીપરા ફડકર ઈસલફભાઈ અબીબશાહ નદંનવન 6 ૧૬૬૩૧
૧૭૬૬૩ ૦૫ ભગવતીપરા મોગલ અબ્દલલશા ઈબ્રાહીમશા નદંનવન 6 ૧૬૬૨૦
૧૬૨૦૧ ૦૫ ભગવતીપરા મોગલ સલીમભાઈ ઈબરાઈમભાઇ નદંનવન 4 ૧૬૬૧૯
૧૧૫૯૮ ૦૫ ભગવતીપરા અગ્રાવત અમરભાઈ સીવ પ્રસાદ નદંનવન 3 ૧૬૬૧૭
૧૫૦૧૩ ૦૫ ભગવતીપરા ફકીર મ્લકશાહ ઈમરાઈનભાઇ નદંનવન 6 ૧૬૬૧૬
૧૩૬૮૩ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાગંર મયલર રણમલ 2 ૧૬૬૧૫
૧૬૩૭૮ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ જ્યતંી નાથા જય પકાશ નગર 4 ૧૬૬૧૨
૧૪૬૭૬ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર જયાબેન માઘાભાઈ જય પકાશ નગર 4 ૧૬૭૧૧
૧૩૮૭૫ ૦૫ ભગવતીપરા તલસાણીયા રમેશભાઈ શીવા જય પકાશ નગર 5 ૧૬૭૧૪
૧૪૩૨૩ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ મોમહદભાઈ ફસલરરહમેાન નદંનવન 5 ૧૬૭૧૦
૧૩૭૨૧ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાભી જ્યતંી ખીમા જય પકાશ નગર 6 ૧૬૭૦૯
૧૪૦૮૦ ૦૫ ભગવતીપરા ધલધંકીયા શીવાભાઈ શમજીભાઈ જય પકાશ નગર 3 ૧૬૭૦૦
૧૪૦૭૮ ૦૫ ભગવતીપરા ધલધંકીયા માલદેવભાઈ શમજીભાઈ જય પકાશ નગર 6 ૧૬૭૦૭
૧૩૭૩૮ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાભી પરબતભાઈ પીત લભાઈ જય પકાશ નગર 5 ૧૬૭૦૨
૧૩૭૩૯ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાભી પીત લ દેવશી જય પકાશ નગર 3 ૧૬૭૨૬
૧૫૪૬૬ ૦૫ ભગવતીપરા ભલસોર્ મનીર્ લક્ષમણ જય પકાશ નગર 3 ૧૬૭૨૫
૧૪૬૪૨ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર ભીમાભાઈ મવાભાઇ જયપ્રકાશ નગર 6 ૧૬૭૨૪
૧૭૦૨૧ ૦૫ ભગવતીપરા વાઘેલા ભીખલભાઈ ગોવવિંદભાઇ જયપ્રકાશ નગર 11 ૧૬૭૧૬
૧૨૮૬૯ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ા ખેગરભાઈ રતનાભાઇ જયપ્રકાશ નગર 3 ૧૬૭૨૩
૧૧૬૯૧ ૦૫ ભગવતીપરા અભાર્ નાગજીભાઈ સવાભાઇ જયપ્રકાશ નગર 6 ૧૬૭૨૧
૧૬૦૮૩ ૦૫ ભગવતીપરા માડટન અલકેશભાઈ બલઇસભાઇ ભગવવતપરા 7 ૧૬૬૮૦
૧૩૭૦૬ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાગભ જ્યતંીભાઈ મોહનભાઇ ભગવવતપરા 5 ૧૬૬૭૯
૧૩૭૦૫ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાગભ કેશલભાઈ મોહનભાઇ ભગવવતપરા 4 ૧૬૬૭૮
૧૨૪૩૭ ૦૫ ભગવતીપરા ગરણા અનવરભાઈ ગલલાબભાઈ ભગવવતપરા 4 ૧૬૬૭૭
૧૩૯૫૬ ૦૫ ભગવતીપરા દરાણા ઈબ્રાડહમભાઈ રડહમભાઈ ભગવવતપરા 1 ૧૬૬૬૮
૧૨૪૩૮ ૦૫ ભગવતીપરા ગરણા ઈકબાલભાઈ ગલલાબભાઈ 2 ૧૬૬૭૫
૧૫૯૦૬ ૦૫ ભગવતીપરા મલજારયા મનોહરભાઈ લક્ષમણભાઇ ભગવવતપરા 4 ૧૬૬૭૩
૧૩૦૨૦ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ અવનલભાઈ કાન્તીભાઇ ભગવવતપરા 7 ૧૬૬૮૮
૧૩૦૪૦ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ કાનં્તીભાઈ ખીમજીભાઇ ભગવવતપરા 4 ૧૬૬૮૨
૧૪૮૭૬ ૦૫ ભગવતીપરા પાટીલ પ્રકાશ લીલા જય પકાશ નગર 2 ૧૬૬૮૫
૧૪૮૬૯ ૦૫ ભગવતીપરા પાટીલ ટાપેરામ સલખદેવ જય પકાશ નગર 4 ૧૬૬૮૬
૧૬૭૩૯ ૦૫ ભગવતીપરા ્લહાર મીલન ચરં જય પકાશ નગર 4 ૧૬૬૮૭
૧૩૬૭૪ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાગંર દીનેશ રણમલ જય પકાશ નગર 3 ૧૬૬૮૪
૧૩૬૩૩ ૦૫ ભગવતીપરા ઠાકલર પ્રવીણ ભોગેન્ર જય પકાશ નગર 4 ૧૬૬૯૩
૧૬૧૩૦ ૦૫ ભગવતીપરા માલકીયા ગોવવિંદભાઇ નારણભાઇ જય પકાશ નગર 4 ૧૬૬૯૫
૧૩૩૫૬ ૦૫ ભગવતીપરા માતગં લક્ષમણભાઈ જખલભાઇ જય પકાશ નગર 6 ૧૬૬૭૨
૧૩૯૦૦ ૦૫ ભગવતીપરા થારલ ગોવવિંદભાઇ કરસન જય પકાશ નગર 4 ૧૬૬૮૩
૧૩૧૬૯ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ વીણાબેન વશરામ જય પકાશ નગર 1 ૧૬૭૦૧
૧૩૧૫૯ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ રાણાભાઈ વ્સતાભાઈ જય પકાશ નગર 4 ૧૬૬૬૯
૧૪૩૮૭ ૦૫ ભગવતીપરા પ્રજાપતી કેવલ રામદેવ જય પકાશ નગર 6 ૧૬૭૧૮
૧૩૩૭૪ ૦૫ ભગવતીપરા જાદવ ગોવવિંદભાઈ મગંાભાઇ જયપ્રકાશ નગર 5 ૧૬૭૩૦
૧૩૩૩૦ ૦૫ ભગવતીપરા જાર્ેજા દાનલભા રમલભા ભગવવતપરા 4 ૧૬૭૧૩
૧૫૨૬૬ ૦૫ ભગવતીપરા બારોટ ભાવલભાઈ છગનભાઇ ભગવવતપરા 4 ૧૬૭૦૫
૧૫૮૩૫ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા વસનમભાઈ કરશનભાઇ ભગવવતપરા 5 ૧૬૭૦૪
૧૫૩૯૯ ૦૫ ભગવતીપરા ભેજક ગીતાબેન રાજલભાઈ ભગવવતપરા 5 ૧૬૭૦૩
૧૪૩૭૨ ૦૫ ભગવતીપરા પેથાણા ધનજીભાઈ ખોર્ાભાઈ ભગવવતપરા 2 ૧૬૭૦૬
૧૨૪૩૯ ૦૫ ભગવતીપરા ગરણા ગલલાબભાઈ રડહમભાઈ ભગવવતપરા 2 ૧૬૭૦૮
૧૫૬૮૨ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા પ્રહલાદભાઈ પારસભાઇ ભગવવતપરા 6 ૧૬૭૧૯
૧૩૪૭૧ ૦૫ ભગવતીપરા જાલા રવસકભાઈ જયતંીભાઈ ભગવવતપરા 5 ૧૬૬૯૯
૧૫૯૯૩ ૦૫ ભગવતીપરા મલલયા મલકેશભાઈ ગોપાલભાઈ ભગવવતપરા 4 ૧૬૬૯૧
૧૪૧૫૨ ૦૫ ભગવતીપરા નકલમ ગબવપનભાઈ જીવરાજભાઇ ભગવવતપરા 5 ૧૬૬૯૪
૧૩૩૦૨ ૦૫ ભગવતીપરા જાખલીયા રમેશભાઈ રૂપાભાઇ ભગવવતપરા 5 ૧૬૬૯૮
૧૫૦૩૨ ૦૫ ભગવતીપરા બકલતકા ધીરૂભાઈ ભગવાનભાઇ ભગવવતપરા 6 ૧૬૬૭૬
૧૪૯૯૪ ૦૫ ભગવતીપરા પીપર્ીયા સલરેશભાઈ બાબલભાઇ ભગવવતપરા 4 ૧૬૬૭૪
૧૨૨૯૧ ૦૫ ભગવતીપરા ખન અજીતભાઈ હબીબભાઇ ભગવવતપરા 3 ૧૬૬૯૦
૧૪૩૧૪ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ ડફરોજખાન અજીજખાન ભગવવતપરા 5 ૧૬૬૭૦
૧૪૫૧૧ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર જી્લબેન ઇસ્માઇલભાઇ ભગવવતપરા 3 ૧૬૬૮૧
૧૨૩૧૨ ૦૫ ભગવતીપરા ખાન અજીતખાન હબીબખાન ભગવવતપરા 5 ૧૬૬૯૨
૧૪૩૩૪ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ સલીમભાઈ બરકતભાઇ ભગવવતપરા 6 ૧૬૭૨૭
૧૪૩૦૫ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ યાકલબભાઈ ગલલમહમદભાઈ ભગવવતપરા 4 ૧૬૭૨૮
૧૬૬૫૯ ૦૫ ભગવતીપરા રામાવત શ્યામભાઈ બાબલભાઇ ભગવવતપરા 5 ૧૬૭૨૯
૧૬૫૯૧ ૦૫ ભગવતીપરા રામાનદંી કલન્દલભાઈ મગંણભાઇ ભગવવતપરા 4 ૧૬૭૨૨
૧૬૬૦૦ ૦૫ ભગવતીપરા રામાનદંી મનોજભાઈ પ્રકાશભાઇ ભગવવતપરા 4 ૧૬૭૧૫
૧૬૬૦૭ ૦૫ ભગવતીપરા રામાવત અવશ્વનભાઈ બચ્ચલભાઇ ભગવવતપરા 7 ૧૬૬૪૫
૧૫૩૨૯ ૦૫ ભગવતીપરા બાહમાઇ રજાકભાઈ અલારખા ભગવવતપરા 5 ૧૬૩૭૦
૧૬૨૮૯ ૦૫ ભગવતીપરા રૂધ્ઘા રમેશભાઈ ગોવીંદભાઇ ભગવવતપરા 4 ૧૬૪૫૧



૧૫૪૧૭ ૦૫ ભગવતીપરા ભટ્ટી રાજેશભાઈ હરીભાઈ ભગવવતપરા 4 ૧૬૪૫૦
૧૬૨૨૧ ૦૫ ભગવતીપરા મોર કડરમભાઈ હાસમભાઈ ભગવવતપરા 2 ૧૬૪૪૯
૧૫૩૧૮ ૦૫ ભગવતીપરા બાવળીયા મહને્રભાઈ મણીલાલ ભગવવતપરા 6 ૧૬૪૪૮
૧૧૬૪૪ ૦૫ ભગવતીપરા અગવાન રવસદભાઈ હબીબભાઈ ભગવવતપરા 3 ૧૬૪૪૭
૧૧૬૪૫ ૦૫ ભગવતીપરા અગવાન હબીબભાઈ વલીભાઈ ભગવવતપરા 4 ૧૬૪૪૬
૧૬૭૮૭ ૦૫ ભગવતીપરા લા્લકીયા રાજેશભાઈ વાઘજીભાઈ ભગવવતપરા 4 ૧૬૪૪૫
૧૬૯૭૧ ૦૫ ભગવતીપરા વાકોર્ી કૃષ્ણભાઈ સ્વામીભાઈ ભગવવતપરા 9 ૧૬૪૪૪
૧૬૨૬૦ ૦૫ ભગવતીપરા યાદવ રાજલભાઈ સનમલભાઈ ભગવવતપરા 4 ૧૬૪૪૩
૧૬૨૫૫ ૦૫ ભગવતીપરા યાદવ બા્લભાઈ સનમલભાઈ ભગવવતપરા 4 ૧૬૪૪૨
૧૪૪૭૧ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર ગવરીબેન ઓઘર્ભાઈ ભગવવતપરા 3 ૧૬૪૪૧
૧૭૪૭૬ ૦૫ ભગવતીપરા સરવૈયા વવજયભાઈ શીવજીભાઈ ભગવવતપરા 5 ૧૬૪૪૦
૧૫૮૧૪ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા વવનોદભાઈ શામજીભાઈ ભગવવતપરા 6 ૧૬૪૨૫
૧૨૬૦૮ ૦૫ ભગવતીપરા ગોહલે કરશનભાઈ રાયસગંભાઈ ભગવવતપરા 6 ૧૬૪૩૮
૧૩૫૨૬ ૦૫ ભગવતીપરા જોર્ી શારદાબેન ભાનલભાઈ ભગવવતપરા 1 ૧૬૪૫૨
૧૩૮૫૮ ૦૫ ભગવતીપરા તેરૈયા ડદલીપભાઈ બટલકભાઈ ભગવવતપરા 5 ૧૬૪૩૬
૧૪૩૨૯ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ રામતઅલી રામત લલા ભગવવતપરા 8 ૧૬૪૩૫
૧૭૭૩૧ ૦૫ ભગવતીપરા વસપાઈ હલસેનસા ઉસમાનભાઈ ભગવવતપરા 6 ૧૬૪૩૪
૧૭૬૨૫ ૦૫ ભગવતીપરા સાઘરીયા રાજલભાઈ રલપાભાઈ ભગવવતપરા 6 ૧૬૪૩૩
૧૭૬૨૩ ૦૫ ભગવતીપરા સાઘરીયા અશોકભાઈ રલપાભાઈ ભગવવતપરા 5 ૧૬૪૩૨
૧૭૬૨૪ ૦૫ ભગવતીપરા સાઘરીયા રૂપાભાઈ મલળુભાઈ ભગવવતપરા 2 ૧૬૪૩૧
૧૩૨૩૦ ૦૫ ભગવતીપરા જલણેજા અપલબભાઈ જમાલભાઈ ભગવવતપરા 7 ૧૬૪૩૦
૧૧૮૧૦ ૦૫ ભગવતીપરા ઉઘરેજા બલધાભાઈ જગાભાઈ ભગવવતપરા 8 ૧૬૪૨૯
૧૫૦૩૧ ૦૫ ભગવતીપરા ફોગટ ડફરોજભાઈ ઓસમાનભાઈ ભગવવતપરા 4 ૧૬૪૨૮
૧૬૨૮૦ ૦૫ ભગવતીપરા રેડર્ રમેશભાઈ ગભમજીભાઇ ભગવવતપરા 6 ૧૬૪૨૭
૧૧૮૯૩ ૦૫ ભગવતીપરા કટેડરયા રાજલભાઈ મોહનભાઇ ભગવવતપરા 4 ૧૬૪૨૬
૧૫૦૦૬ ૦૫ ભગવતીપરા ફડકર ડદગલપભાઈ હાસમભાઇ ભગવવતપરા 3 ૧૬૪૬૬
૧૫૦૦૫ ૦૫ ભગવતીપરા ફડકર જેતલનભાઈ કાળસલભાઇ ભગવવતપરા 4 ૧૬૪૬૮
૧૫૦૦૭ ૦૫ ભગવતીપરા ફડકર રહમેતભાઈ રમજલસા ભગવવતપરા 1 ૧૬૪૩૯
૧૬૨૮૮ ૦૫ ભગવતીપરા રૂદાત્રા રામજીભાઈ અમરભાઇ ભગવવતપરા 5 ૧૬૪૭૯
૧૪૪૨૪ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર ઉદેવસિંગ નરલભાઇ ભગવવતપરા 4 ૧૬૪૭૮
૧૨૫૧૮ ૦૫ ભગવતીપરા ગોપલાગણ સગલમભાઈ આમદભાઇ ભગવવતપરા 5 ૧૬૪૭૭
૧૧૫૯૧ ૦૫ ભગવતીપરા અખીયાણા સલરેશભાઈ રાજીભાઇ ભગવવતપરા 4 ૧૬૪૭૬
૧૪૨૩૯ ૦૫ ભગવતીપરા નીમાવત પ્રવીણભાઈ ગજેન્રભાઇ ભગવવતપરા 7 ૧૬૪૭૫
૧૬૬૧૭ ૦૫ ભગવતીપરા રામાવત તારાસન વત્રતમદાસ ભગવવતપરા 6 ૧૬૪૭૪
૧૬૬૪૩ ૦૫ ભગવતીપરા રામાવત મધનભાઈ કનૈયાભાઇ ભગવવતપરા 8 ૧૬૪૭૩
૧૬૬૩૩ ૦૫ ભગવતીપરા રામાવત બાબલભાઈ રામદાસભાઇ ભગવવતપરા 6 ૧૬૪૭૨
૧૫૩૨૨ ૦૫ ભગવતીપરા રામાવત લાલચદં ઘનશ્યામભાઇ ભગવવતપરા 6 ૧૬૪૭૧
૧૬૬૩૬ ૦૫ ભગવતીપરા રામાવત મગનદાસ બાબલભાઇ ભગવવતપરા 9 ૧૬૪૭૦
૧૬૬૪૧ ૦૫ ભગવતીપરા રામાવત મજીદાસ છબાલદાસ ભગવવતપરા 8 ૧૬૪૬૯
૧૬૬૩૦ ૦૫ ભગવતીપરા રામાવત બલદેશભાઈ શકંરદાસ ભગવવતપરા 6 ૧૬૪૫૩
૧૫૫૪૭ ૦૫ ભગવતીપરા મકરાણી મદીનાબેન કાદલભાઇ ભગવવતપરા 3 ૧૬૪૬૭
૧૨૨૯૯ ૦૫ ભગવતીપરા ખલરશી ભમભાઈ સલલેમાનભાઇ ભગવવતપરા 1 ૧૬૪૮૧
૧૩૫૭૭ ૦૫ ભગવતીપરા ઝીઝવાર્ીયા કાનજીભાઈ મોહનભાઈ ભગવવતપરા 4 ૧૬૪૬૫
૧૬૯૬૧ ૦૫ ભગવતીપરા વાકં પ્રકાશભાઈ પાલાભાઈ ભગવવતપરા 3 ૧૬૪૬૪
૧૫૪૨૯ ૦૫ ભગવતીપરા ભઠ્ઠઠ્ઠ રમેશભાઈ હડરભાઇ ભગવવતપરા 5 ૧૬૪૬૩
૧૭૪૯૩ ૦૫ ભગવતીપરા સરસેરા સલવધરભાઈ રામભાઇ ભગવવતપરા 2 ૧૬૪૬૨
૧૭૪૯૨ ૦૫ ભગવતીપરા સરસેરા નારણભાઈ મોમૈયાભાઇ ભગવવતપરા 3 ૧૬૪૬૧
૧૩૦૮૩ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ નવવનતભાઈ મલળજીભાઇ ભગવવતપરા 5 ૧૬૪૬૦
૧૫૪૧૪ ૦૫ ભગવતીપરા ભટ્ટી મલકેશભાઈ હરીભાઈ ભગવવતપરા 4 ૧૬૪૫૯
૧૫૪૧૬ ૦૫ ભગવતીપરા ભટ્ટી રમેશભાઈ હરીભાઈ ભગવવતપરા 5 ૧૬૪૫૮
૧૬૯૪૮ ૦૫ ભગવતીપરા વસવેલીયા રમેશભાઈ વાઘજીભાઈ ભગવવતપરા 6 ૧૬૪૫૭
૧૬૫૮૬ ૦૫ ભગવતીપરા રામાનલજ પ્રહલાદભાઈ વજેરામભાઈ ભગવવતપરા 6 ૧૬૪૫૬
૧૨૪૬૧ ૦૫ ભગવતીપરા ગાગંર્ીયા ભીખલભાઈ રવજીભાઈ ભગવવતપરા 4 ૧૬૪૫૫
૧૨૪૬૦ ૦૫ ભગવતીપરા ગાગંર્ીયા ગોવવિંદભાઈ રવજીભાઈ ભગવવતપરા 7 ૧૬૪૧૧
૧૧૭૯૨ ૦૫ ભગવતીપરા ઉગેજા મનસલખભાઈ છગનભાઈ ભગવવતપરા 2 ૧૬૪૮૦
૧૩૧૦૯ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ હસંાબેન ભલપતભાઈ ભગવવતપરા 5 ૧૬૪૩૭
૧૫૦૬૩ ૦૫ ભગવતીપરા બજીણીયા શારદાબેન મોતીભાઈ ભગવવતપરા 3 ૧૬૩૯૫
૧૩૫૭૯ ૦૫ ભગવતીપરા ઝીઝવાર્ીયા વખતીબેન લક્ષ્મણભાઈ ભગવવતપરા 1 ૧૬૩૯૪
૧૭૪૬૭ ૦૫ ભગવતીપરા સરવૈયા રમાબેન ચકલભાઈ ભગવવતપરા 1 ૧૬૩૯૩
૧૩૨૧૪ ૦૫ ભગવતીપરા જેઠવા મનલભાઈ વત્રભલવનભાઈ ભગવવતપરા 4 ૧૬૩૯૨
૧૩૬૩૧ ૦૫ ભગવતીપરા ઠાકર જ્યતંીલાલ ચલનીલાલ ભગવવતપરા 2 ૧૬૩૯૧
૧૧૬૧૨ ૦૫ ભગવતીપરા અગ્રાવત ડદલીપભાઈ નટવરલાલ ભગવવતપરા 5 ૧૬૩૯૦
૧૭૨૨૫ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ બસીરભાઈ સલલેમાનભાઈ ભગવવતપરા 6 ૧૬૩૮૯
૧૭૭૧૫ ૦૫ ભગવતીપરા વસદાદ નાસરબીન ઉમરભાઈ ભગવવતપરા 2 ૧૬૩૮૮
૧૭૭૭૭ ૦૫ ભગવતીપરા સીદાર સલીમભાઈ નાસરભાઈ ભગવવતપરા 2 ૧૬૩૮૭
૧૬૬૨૮ ૦૫ ભગવતીપરા રામાવત પે્રમદાસભાઈ સીતારામભાઈ ભગવવતપરા 8 ૧૬૩૮૬
૧૬૬૫૦ ૦૫ ભગવતીપરા રામાવત રમેશભાઈ ઠાકરદાસ ભગવવતપરા 8 ૧૬૩૮૫
૧૬૬૧૧ ૦૫ ભગવતીપરા રામાવત ઈશ્વરદાસ બીબલભાઈ ભગવવતપરા 6 ૧૬૩૮૪
૧૬૬૨૬ ૦૫ ભગવતીપરા રામાવત નાથાભાઈ ડકશનભાઈ ભગવવતપરા 6 ૧૬૩૬૯
૧૬૫૯૨ ૦૫ ભગવતીપરા રામાનદંી ગોર્ાલાલ રાધેશ્યામ ભગવવતપરા 6 ૧૬૩૮૨
૧૨૬૫૩ ૦૫ ભગવતીપરા ગોહલે રાયવસિંગભાઈ મેગાભાઈ ભગવવતપરા 4 ૧૬૩૯૬
૧૨૬૨૩ ૦૫ ભગવતીપરા ગોહલે ડદપવસિંહભાઈ રાયવસિંગભાઈ ભગવવતપરા 5 ૧૬૩૮૦
૧૩૪૫૫ ૦૫ ભગવતીપરા જારમરીયા જીવણભાઈ નરવસિંહભાઈ ભગવવતપરા 6 ૧૬૩૭૯
૧૬૪૦૦ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ ડદનેશભાઈ ગાગજીભાઇ ભગવવતપરા 7 ૧૬૩૭૮
૧૪૫૭૨ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર પ્રભાતભાઈ તાજાભાઇ ભગવવતપરા 7 ૧૬૩૭૭
૧૭૭૭૮ ૦૫ ભગવતીપરા સીંધવ પલનાભાઈ મસાભાઇ ભગવવતપરા 6 ૧૬૩૭૬
૧૪૫૬૨ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર નરોત્તમભાઈ પીતાબંરભાઇ ભગવવતપરા 5 ૧૬૩૭૫
૧૨૯૩૮ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ા રમેશભાઈ દેવર્ીભાઇ ભગવવતપરા 6 ૧૬૩૭૪
૧૫૪૨૭ ૦૫ ભગવતીપરા ભટી પપલભાઈ વવશાનરામ ભગવવતપરા 5 ૧૬૩૭૩
૧૭૬૧૯ ૦૫ ભગવતીપરા સાગર ડદપકભાઈ સલરજભાઇ ભગવવતપરા 5 ૧૬૩૭૨
૧૫૨૭૭ ૦૫ ભગવતીપરા બાળલ જગદીશભાઈ ઠગ્લભાઇ ભગવવતપરા 7 ૧૬૩૭૧



૧૫૪૨૬ ૦૫ ભગવતીપરા ભટી કૈલાશભાઈ ગીરાભાઇ ભગવવતપરા 5 ૧૬૪૦૯
૧૨૦૬૭ ૦૫ ભગવતીપરા કશ્વા ભીષ્મલભાઈ ઠગારામભાઇ ભગવવતપરા 5 ૧૬૩૮૧
૧૩૫૧૭ ૦૫ ભગવતીપરા જોશી મનહરભાઈ રતીલાલભાઇ ભગવવતપરા 4 ૧૬૩૮૩
૧૭૮૭૯ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી અમરશભાઈ ઉકાભાઇ ભગવવતપરા 5 ૧૬૪૨૩
૧૫૭૯૧ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા લખમણભાઈ અનારામભાઇ ભગવવતપરા 3 ૧૬૪૨૨
૧૬૪૦૧ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ ડદનેશભાઈ બાબલભાઇ ભગવવતપરા 4 ૧૬૪૨૧
૧૫૦૨૫ ૦૫ ભગવતીપરા ફકીર હલસેનભાઈ બાળુસભાઇ વમયાણાવાસ 7 ૧૬૪૨૦
૧૨૬૭૧ ૦૫ ભગવતીપરા ગોડહલ જીવાભાઈ હમીરભાઇ જયપ્રકાશ નગર 4 ૧૬૪૧૯
૧૨૬૩૦ ૦૫ ભગવતીપરા ગોહલે બચલભાઈ હમીરભાઇ જયપ્રકાશ નગર 5 ૧૬૪૧૮
૧૫૦૭૨ ૦૫ ભગવતીપરા બેર્વા મનલભાઈ ગોવવિંદભાઇ જયપ્રકાશ નગર 4 ૧૬૪૧૭
૧૭૪૨૬ ૦૫ ભગવતીપરા સલરણેસમણા પીયાભાઈ નેણસીભાઇ જયપ્રકાશ નગર 3 ૧૬૪૧૬
૧૨૭૬૭ ૦૫ ભગવતીપરા ચલર્ાસમા મનોજભાઈ પીયાભાઇ જયપ્રકાશ નગર 5 ૧૬૪૧૫
૧૪૫૬૭ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર વનલેશ કાન્તીલાલ ભગવતી પરા 3 ૧૬૪૧૪
૧૭૫૦૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સલરાણી જયેશ હરજીવનભાઇ આસાદાપીર ની દરગાહ 5 ૧૩૬૦૨
૧૪૬૨૨ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર બીજલભાઈ વેલજીભાઈ ભગવવતપરા 4 ૧૬૪૧૩
૧૫૩૮૭ ૦૫ ભગવતીપરા ભખોર્ીયા અવશ્વનભાઈ મેરામભાઈ ભગવવતપરા 4 ૧૬૪૧૨
૧૫૮૬૯ ૦૫ ભગવતીપરા મલકાસીલ કાદરભાઈ અલીભાઈ ભગવવતપરા 5 ૧૬૩૯૭
૧૨૦૪૦ ૦૫ ભગવતીપરા કરોણીયા ડદનેશભાઈ ગલબાભાઇ ભગવવતપરા 4 ૧૬૪૧૦
૧૮૦૭૦ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી મયલરભાઈ કાતંીભૈઇ ભગવવતપરા 4 ૧૬૪૨૪
૧૫૮૭૭ ૦૫ ભગવતીપરા મેઘવશંી નેનારામ દાનારામ ભગવવતપરા 4 ૧૬૪૦૮
૧૫૪૨૫ ૦૫ ભગવતીપરા ભટા નલરાભાઈ હમીરભાઇ ભગવવતપરા 4 ૧૬૪૦૭
૧૨૮૫૭ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ા કરશનભાઈ જેઠાભાઇ ભગવવતપરા 4 ૧૬૪૦૬
૧૩૧૩૦ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ મનહરભાઈ કાનતીભાઇ ભગવવતપરા 4 ૧૬૪૦૫
૧૩૦૮૦ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ નરેશભાઈ કાનતીભાઇ ભગવવતપરા 4 ૧૬૪૦૪
૧૩૦૨૧ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ અવનલભાઈ કાન્તીભાઇ ભગવવતપરા 4 ૧૬૪૦૩
૧૩૦૬૬ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ જાવેદભાઈ ગફારભાઇ 3 ૧૬૪૦૧
૧૩૦૨૮ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ ઉમાભાઈ બોભાભાઇ ભગવવતપરા 3 ૧૬૪૦૦
૧૩૧૧૬ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ ભીખાભાઈ સલલબાનખાન ભગવવતપરા 4 ૧૬૩૯૯
૧૮૦૯૯ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી રાજલભાઈ વશરાલાલ ભગવવતપરા 4 ૧૬૩૯૮
૧૭૯૮૯ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી ધનશ્યામ રામજીભાઇ ભગવવતપરા 6 ૧૬૫૦૮
૧૩૧૮૦ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ સીમલભાઈ સલલતાનભાઇ ભગવવતપરા 4 ૧૬૫૯૪
૧૩૧૦૮ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ ભલપતભાઈ ડદપસગંભાઇ ભગવવતપરા 5 ૧૬૪૫૪
૧૩૫૮૩ ૦૫ ભગવતીપરા ઞાલા પ્રતાપભાઈ ગગલભા બોરોચા સો. 7 ૧૬૫૬૪
૧૭૧૩૪ ૦૫ ભગવતીપરા વાવેસા વસતંબેન ડદનેશભાઇ ભગવવતપરા 4 ૧૬૫૬૩
૧૩૫૮૫ ૦૫ ભગવતીપરા ઞાલા વજલભા ગગલભા ભગવવતપરા 6 ૧૬૫૬૨
૧૩૫૮૨ ૦૫ ભગવતીપરા ઞાલા જી્લભા ગગલભા ભગવવતપરા 7 ૧૬૫૬૧
૧૩૫૮૪ ૦૫ ભગવતીપરા ઞાલા ભરતભાઈ જી્લભા ભગવવતપરા 4 ૧૬૫૬૦
૧૬૩૦૦ ૦૫ ભગવતીપરા રૈયા અતલલભાઈ ઉમરભાઇ ભગવવતપરા 5 ૧૬૫૫૯
૧૬૧૫૬ ૦૫ ભગવતીપરા વમયાણા આપશલબેન રલશભભાઈ વમયાણાવાસ 3 ૧૬૫૫૮
૧૬૧૫૯ ૦૫ ભગવતીપરા વમયાણા હાજંીભાઈ ઉમરભાઈ વમયાણાવાસ 6 ૧૬૫૫૭
૧૭૩૧૭ ૦૫ ભગવતીપરા સઘંડરયાત સલલેમાનભાઈ ગનીભાઈ વમયાણાવાસ 3 ૧૬૫૫૬
૧૨૭૯૭ ૦૫ ભગવતીપરા ચલાગંા સગલગભાઈ અબ્દલલભાઇ વમયાણાવાસ 4 ૧૬૫૫૫
૧૬૯૦૬ ૦૫ ભગવતીપરા વ્યાસ પ્રવવણભાઈ લવજીભાઇ વમયાણાવાસ 4 ૧૬૫૫૪
૧૪૧૪૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ધોળડકયા હસમલખ અમરશી આસાદાપીર ની દરગાહ 5 ૧૩૫૯૪
૧૨૮૩૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ચાવઙા મજંલબેન વવઠ્ઠલભાઇ આસાદાપીર ની દરગાહ 1 ૧૩૫૯૩
૧૧૫૮૧ ૦૫ ભગવતીપરા ભરતભાઈ મથલરભાઇ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 6 ૧૬૫૩૯
૧૧૮૪૫ ૦૫ ભગવતીપરા ઉધરેજીયા રામજી તળશી ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૧૬૫૫૨
૧૧૮૪૭ ૦૫ ભગવતીપરા ઉધરેજીયા વવજય રામજી ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૧૬૫૬૬
૧૧૮૪૦ ૦૫ ભગવતીપરા ઉધરેજીયા ભલપતભાઈ તળશી ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 6 ૧૬૫૫૦
૧૭૭૦૨ ૦૫ ભગવતીપરા સાહનદાલ ડફરોજભાઈ રડહમસા ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૧૬૫૪૯
૧૬૩૧૨ ૦૫ ભગવતીપરા રાઉમા સગલમ જલસબ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૧૬૫૪૮
૧૪૩૧૩ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ ડફરોજ સલલેમાન ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૧૬૫૪૭
૧૫૦૩૮ ૦૫ ભગવતીપરા બલકેરા ગફારભાઈ ઓસમાણભાઈ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૧૬૫૪૬
૧૬૯૩૪ ૦૫ ભગવતીપરા વરાણીયા ધીરલ મોહનભાઇ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૧૬૫૪૫
૧૧૮૪૨ ૦૫ ભગવતીપરા ઉધરેજીયા મનસલખભાઈ ભારૂભાઇ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૧૬૫૪૪
૧૮૦૮૫ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી રમેશ જીણાભાઇ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 9 ૧૬૫૪૩
૧૭૦૯૨ ૦૫ ભગવતીપરા વાણકાયા રમેશભાઈ મશરૂભાઇ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 7 ૧૬૫૪૨
૧૩૯૨૯ ૦૫ ભગવતીપરા દેત્રોજ શીવા ભીમજી શાતંી નગર સોસાયટી 4 ૧૬૫૪૧
૧૩૯૨૮ ૦૫ ભગવતીપરા દેત્રોજ ભીમજી શાતંી નગર સોસાયટી 3 ૧૬૫૪૦
૧૪૧૩૧ ૦૫ ભગવતીપરા ધારવી પાચંા સોના શાતંી નગર સોસાયટી 3 ૧૬૫૮૦
૧૨૩૩૯ ૦૫ ભગવતીપરા ખીભરા ધીરલ વવરા શાતંી નગર સોસાયટી 5 ૧૬૫૮૨
૧૬૫૯૭ ૦૫ ભગવતીપરા રામાનદંી ભરત વસતારામદાસ ચામલઙા ઙેરી પાસે 8 ૧૬૫૫૩
૧૬૬૦૧ ૦૫ ભગવતીપરા રામાનદંી રાનવનવાસ સીતારામ ચામલઙા ઙેરી પાસે 2 ૧૬૫૯૩
૧૬૫૯૩ ૦૫ ભગવતીપરા રામાનદંી જેરામદેસ સીતારામ ચામલઙા ઙેરી પાસે 3 ૧૬૫૯૨
૧૨૨૮૮ ૦૫ ભગવતીપરા ખેતલીયા બાદલ લખમણ ભગવતી પરા 6 ૧૬૫૯૧
૧૪૬૧૩ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર બાનવજા ભીખા ભગવતી પરા 6 ૧૬૫૯૦
૧૫૩૧૬ ૦૫ ભગવતીપરા બાવળી મનલ જગજીવન શાતંીનગર 5 ૧૬૫૮૯
૧૨૨૬૫ ૦૫ ભગવતીપરા ખલગંલા ડદલીપ વસતા ગાધંી સ્મલતીસોસાયટી 5 ૧૬૫૮૮
૧૩૨૨૩ ૦૫ ભગવતીપરા જેઠા જીવતીબેન લખ્મણં ગાધંી સ્મલતીસોસાયટી 1 ૧૬૫૮૭
૧૫૨૧૦ ૦૫ ભગવતીપરા બાબરીયા રવસક વવઠલ ગાધંી સ્મલતીસોસાયટી 5 ૧૬૫૮૬
૧૪૨૫૨ ૦૫ ભગવતીપરા નોતીયા કાસન તયબ ગાધંી સ્મલતીસોસાયટી 7 ૧૬૫૮૫
૧૭૫૬૫ ૦૫ ભગવતીપરા સાકંળીયા પરસોતમભાઈ ચના ગાધંી સ્મલતીસોસાયટી 5 ૧૬૫૬૫
૧૨૭૩૬ ૦૫ ભગવતીપરા ઙાભી ભારતીબેન રવવ ગાધંી સ્મલતીસોસાયટી 4 ૧૬૫૮૪
૧૫૨૭૯ ૦૫ ભગવતીપરા બોરીચા ખેંગારભાઇ રાણાભાઇ ગાધંી સ્મલતીસોસાયટી 7 ૧૬૬૪૬
૧૪૨૯૬ ૦૫ ભગવતીપરા પેટીવાલા અલીઅસગર સેફહદીન નદંનવન સોસાયટી 4 ૧૬૫૮૩
૧૨૬૪૯ ૦૫ ભગવતીપરા ગોહલે રેવત લભા રલપવસહ નદંનવન સોસાયટી 4 ૧૬૫૬૭
૧૧૮૨૬ ૦૫ ભગવતીપરા ઉધરેજીયા અશોકભાઈ પરસોતમભાઇ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 7 ૧૬૫૮૧
૧૧૮૨૭ ૦૫ ભગવતીપરા ઉધરેજીયા ઉમેશભાઈ આબાભાઇ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 7 ૧૬૫૯૫
૧૭૦૯૫ ૦૫ ભગવતીપરા વાણકીયા ગોરધનભાઈ ભરતભાઇ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 6 ૧૬૫૭૯
૧૧૮૩૬ ૦૫ ભગવતીપરા ઉધરેજીયા દ્પલભાઈ ભારૂભાઇ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૧૬૫૭૮
૧૪૩૩૬ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ સીરતાજ સલલેમૈન ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૧૬૫૭૭



૧૪૩૦૭ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ ઉસ્માન સલલમાનભાઇ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 6 ૧૬૫૭૬
૧૪૩૨૦ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ મેરાજ સલલેમાનભાઇ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૧૬૫૭૫
૧૫૦૩૦ ૦૫ ભગવતીપરા ફોગ રડહમ ઓસમાન ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૧૫૮૪૯
૧૨૭૦૨ ૦૫ ભગવતીપરા ઘલઘરેજા કબલ જયા ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 7 ૧૬૫૭૪
૧૬૩૧૧ ૦૫ ભગવતીપરા રાઉમા શરૂમ જલસબભાઇ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૧૬૨૪૩
૧૧૮૨૫ ૦૫ ભગવતીપરા ઉધરેજીયા અરવવિંદભાઈ સલરેશભાઇ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૧૬૫૭૩
૧૧૮૩૮ ૦૫ ભગવતીપરા ઉધરેજીયા પ્રતાપ સલરેશભૈઇ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 7 ૧૬૫૭૨
૧૪૩૮૯ ૦૫ ભગવતીપરા પ્રજાપતી રંજન આમીરક નદંનવન સોસાયટી 5 ૧૬૫૭૧
૧૨૨૬૩ ૦૫ ભગવતીપરા ખ્કકાણીયા જ્યતંીભાઈ કલ ંભા નદંનવન સોસાયટી 4 ૧૬૫૭૦
૧૭૭૫૪ ૦૫ ભગવતીપરા સીતાપરા ભીખલ ભનલ નદંનવન સોસાયટી 5 ૧૬૫૬૯
૧૬૫૯૯ ૦૫ ભગવતીપરા રામાનદંી મલકેશભાઈ રમેશ ચામલઙા ઙેરી પાસે 6 ૧૬૫૩૭
૧૪૬૨૫ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર ભગવાનજી હીરા ચામલઙા ઙેરી પાસે 4 ૧૬૪૯૪
૧૮૦૭૩ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી મહશે મોહનદાસ ચામલઙા ઙેરી પાસે 6 ૧૬૫૫૧
૧૪૬૩૨ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર ભરત કેસલ ચામલઙા ઙેરી પાસે 3 ૧૬૫૦૭
૧૭૯૫૮ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી જીતેન્રભાઈ મોહનદાસ ચામલઙા ઙેરી પાસે 5 ૧૬૫૦૬
૧૪૯૩૪ ૦૫ ભગવતીપરા પારઘી રમેશ દેના ચામલઙા ઙેરી પાસે 6 ૧૬૫૦૫
૧૭૧૨૭ ૦૫ ભગવતીપરા વાળા ભાણજી રૈયા ભગવતી પરા 4 ૧૬૫૦૪
૧૩૯૨૭ ૦૫ ભગવતીપરા દેત્રોજ ભરત મોહન ગાધંી સ્મલતીસોસાયટી 4 ૧૬૫૦૩
૧૩૨૨૨ ૦૫ ભગવતીપરા જેઠા ચમન લખ્મણ શાતંી નગર સોસાયટી 5 ૧૬૫૦૨
૧૨૩૯૩ ૦૫ ભગવતીપરા ગઠીણા જ્યતંી દેવજી શાતંી નગર સોસાયટી 5 ૧૬૫૦૧
૧૩૯૯૯ ૦૫ ભગવતીપરા દેવીપલજક દેનેશ ગમલ શાતંી નગર સોસાયટી 4 ૧૬૫૦૦
૧૪૩૮૮ ૦૫ ભગવતીપરા પ્રજાપતી બહાદલ ર રઘલનાથ ગાધંી સ્મલતીસોસાયટી 6 ૧૬૪૯૯
૧૪૦૭૭ ૦૫ ભગવતીપરા ધધં લકીયા અશોકભાઈ ખીમજી ગાધંી સ્મલતીસોસાયટી 5 ૧૬૪૯૮
૧૫૨૧૫ ૦૫ ભગવતીપરા બાબરીયા ભીખલભાઈ સામતભાઈ ગાધંી સ્મલતીસોસાયટી 5 ૧૬૪૯૭
૧૫૨૧૪ ૦૫ ભગવતીપરા બાબરીયી બહાદલ ર સામતં ગાધંી સ્મલતીસોસાયટી 5 ૧૬૪૮૨
૧૨૬૫૭ ૦૫ ભગવતીપરા ગોહલે વસતંબા રૂપવસગ નદંનવન સોસાયટી 2 ૧૬૪૯૫
૧૨૮૩૬ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવઙા જેસીંગ ખૈગાર શાતંીનગર 4 ૧૬૫૦૯
૧૫૫૬૦ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા અરવવિંદભાઈ રામજીભાઇ શાતંીનગર 5 ૧૬૪૯૩
૧૭૧૪૦ ૦૫ ભગવતીપરા વાસણાયા ગોરધન નોહન ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 2 ૧૬૪૯૨
૧૭૦૯૩ ૦૫ ભગવતીપરા વાણડકયા વશવા લાખા ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૧૬૪૯૧
૧૧૮૨૮ ૦૫ ભગવતીપરા ઉધરેજીયા કાન્તીલાલ ભનલ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 6 ૧૬૪૯૦
૧૩૨૨૯ ૦૫ ભગવતીપરા જલણેજચા સલેમાન જલમાભાઇ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૧૬૪૮૯
૧૭૩૯૬ ૦૫ ભગવતીપરા સમા રજાક સલલેમાન ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૧૬૪૮૮
૧૭૮૫૦ ૦૫ ભગવતીપરા સોરા ઈશાભાઈ મામદ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૧૬૪૮૭
૧૪૨૦૧ ૦૫ ભગવતીપરા નારેજા વલીભાઈ હાજાભાઈ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 7 ૧૬૪૮૬
૧૬૩૧૦ ૦૫ ભગવતીપરા રાઉમા ડદલાવર નલરમામદ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૧૬૪૮૫
૧૭૮૫૨ ૦૫ ભગવતીપરા સોરા મહમદં મામદ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૧૬૪૮૪
૧૨૧૧૦ ૦૫ ભગવતીપરા કાઝીયા લાલજી બાબલભાઇ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૧૬૪૮૩
૧૫૭૫૯ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા રમેશભાઈ ભલપતભાઇ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૧૬૫૨૩
૧૭૩૮૬ ૦૫ ભગવતીપરા સમા અબલ જલમાભાઇ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 6 ૧૬૫૨૫
૧૪૨૬૨ ૦૫ ભગવતીપરા પઙેશા કરશન ગોવવદ ધરમ નગર 6 ૧૬૪૯૬
૧૫૨૭૧ ૦૫ ભગવતીપરા બાલસન વનરાજ રવાભાઇ ધરમ નગર 5 ૧૬૫૩૬
૧૫૩૯૮ ૦૫ ભગવતીપરા ભેઙા ભીમજી મેસલભાઇ ધરમ નગર 7 ૧૬૫૩૫
૧૫૩૯૭ ૦૫ ભગવતીપરા ભેઙા જારામ મૈસલરભાઇ ધરમ નગર 5 ૧૬૫૩૪
૧૫૪૪૭ ૦૫ ભગવતીપરા ભરવાઙ ધલધા હમીરગભ ધરમ નગર 5 ૧૬૫૩૩
૧૪૬૬૩ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર મનસલખભાઈ વાલજી મફતીયાપરા 5 ૧૬૫૩૨
૧૭૯૪૦ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી ચદલ ંભાઈ મગનભાઇ મીયાણાવાસ દરગાહ ની પાસે 7 ૧૬૫૩૧
૧૩૨૮૫ ૦૫ ભગવતીપરા જસાણી સત લર જ્લભાઇ મીયાણાવાસ દરગાહ ની પાસે 9 ૧૬૫૩૦
૧૩૨૮૨ ૦૫ ભગવતીપરા જસાણી અશોક ચતલર જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૬૫૨૯
૧૭૯૩૦ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી ગલલા દદાના જય પ્રકાશ નગર 7 ૧૬૫૨૮
૧૪૬૧૧ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી પરમાર બસીર ગફાર નદંનવન સોસાયટી 5 ૧૩૯૪૯
૧૬૭૬૪ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી લાખાણી મહબેલબ મલસાભાઇ નદંનવન સોસાયટી 6 ૧૩૯૩૯
૧૬૩૨૩ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી રાજપલત અવનલ નારાયણભાઇ નદંનવન સોસાયટી 4 ૧૩૯૫૧
૧૭૪૦૩ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી સૈયદ અનવર હલસેન નદંનવન સોસાયટી 6 ૧૩૯૫૨
૧૫૯૯૭ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી મલળદેવ પલરીબેન મામદ નદંનવન સોસાયટી 1 ૧૩૯૫૩
૧૭૦૯૪ ૦૫ ભગવતીપરા વાણકીયા ગલલાબભાઈ ગોરધનભાઇ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 6 ૧૬૫૨૭
૧૩૪૪૫ ૦૫ ભગવતીપરા જાપળીયા નટલભાઈ મનજીભાઇ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૧૬૫૨૬
૧૭૨૧૪ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ ચાદંનીબેન મહને લદીન ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૧૬૫૧૦
૧૧૬૧૬ ૦૫ ભગવતીપરા અગ્રાવત પરેશ અનતંરાય ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૧૬૫૨૪
૧૪૦૨૨ ૦૫ ભગવતીપરા દાદલ ડકયા ડદનેશ ભીખાભાઇ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૧૬૫૩૮
૧૬૫૮૫ ૦૫ ભગવતીપરા રામાનલજ ધમેન્ર પ્રવવણભાઇ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૧૬૫૨૨
૧૨૫૬૮ ૦૫ ભગવતીપરા ગોસ્વામી જ્યતંીભાઈ ભાવગીરી ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૧૬૫૨૧
૧૨૭૪૫ ૦૫ ભગવતીપરા ચલઙાસમા હરજીવન વાલજી ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 2 ૧૬૫૨૦
૧૬૩૪૫ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોઙ મોહનભાઈ ટપલભાઇ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 2 ૧૬૫૧૯
૧૬૩૦૮ ૦૫ ભગવતીપરા રાઉમા અબાસભાઇ હાસમ ભગવતી પરા શ્રમજીવી સોસાયટી 6 ૧૬૫૧૮
૧૮૦૨૫ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી ભગવાનજી મલળજી ધરમ નગર 5 ૧૬૫૧૭
૧૮૦૭૧ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી મેરા મલળજી ધરમ નગર 5 ૧૬૫૧૬
૧૩૧૭૩ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ સજંય ભીખલભાઇ ધરમ નગર 5 ૧૬૫૧૫
૧૧૬૬૪ ૦૫ ભગવતીપરા અદગામા જેસીંગ સોમાભાઇ ધરમ નગર 5 ૧૬૫૧૪
૧૧૬૬૫ ૦૫ ભગવતીપરા અદગામા રમેશ સોમાભાઇ ધરમ નગર 4 ૧૬૫૧૩
૧૩૧૪૧ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ મહશેભાઈ શામજીભાઇ ધરમ નગર 7 ૧૬૨૪૨
૧૬૧૪૭ ૦૫ ભગવતીપરા માવલા કમલબેન બીબલભાઇ ધરમ નગર 4 ૧૫૮૫૦
૧૮૧૧૧ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી વલલભ ધના જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૫૭૭૩
૧૪૯૨૯ ૦૫ ભગવતીપરા પારેખ શામજી દેવચદં જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૫૭૭૪
૧૪૨૯૩ ૦૫ ભગવતીપરા પટેલ સતંોર્ કનૈયાલાલ જય પ્રકાશ નગર 6 ૧૫૭૨૩
૧૪૨૭૯ ૦૫ ભગવતીપરા પટેલ અશોક કનૈયાલાલ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૫૭૫૬
૧૭૮૮૨ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી અરૂણા રામચનં્ર જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૫૭૬૭
૧૬૮૯૨ ૦૫ ભગવતીપરા વનાણી દેવશી વશવા જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૫૭૭૮
૧૬૯૪૧ ૦૫ ભગવતીપરા વળધરીયા ગલલાબ હલસેન મીયાણાવાસ 6 ૧૫૭૬૫
૧૫૪૨૨ ૦૫ ભગવતીપરા ભટ્ટી હબીબભાઈ મામદભાઈ મીયાણાવાસ 7 ૧૫૭૬૪
૧૨૩૦૧ ૦૫ ભગવતીપરા ખલાગા યલન લસ સલલેમીન મીયાણાવાસ 6 ૧૫૭૬૩



૧૬૯૪૦ ૦૫ ભગવતીપરા વળદરીયા હાજી ઘાચી મીયાણાવાસ 5 ૧૫૭૬૨
૧૬૧૧૯ ૦૫ ભગવતીપરા મામટી મહમેલદ હલસેન મીયાણાવાસ 4 ૧૫૭૬૧
૧૮૦૮૭ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી રમેશભાઈ ઉકાભાઇ મહાકાળી નગર 6 ૧૫૭૬૦
૧૫૩૩૧ ૦૫ ભગવતીપરા બીઙા મજંલબેન બાબલભાઇ મહાકાળી નગર 3 ૧૫૭૫૯
૧૪૫૮૪ ૦૫ જય પ્રકાશનગર પરમાર પ્રવવણ ગોકરભાઇ જય પ્રકાશનગર 4 ૧૩૬૨૫
૧૨૮૪૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ચાવઙા રૂકમણી જીવાભાઇ જય પ્રકાશનગર 1 ૧૩૬૩૩
૧૨૮૩૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ચાવઙા મજંલબેન જીવાભાઇ જય પ્રકાશનગર 5 ૧૩૬૬૧
૧૫૫૦૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ભારઢ્રાજ જગદીશભાઈ હજેાભાઇ જય પ્રકાશનગર 5 ૧૩૬૬૦
૧૧૬૭૭ ૦૫ જય પ્રકાશનગર અન્સારી સોકાત અબ્દલલ જય પ્રકાશનગર 6 ૧૩૬૫૯
૧૪૭૨૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર પરમાર રાજા જોગાભાઇ જય પ્રકાશનગર 8 ૧૩૬૫૮
૧૨૩૨૧ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ખારવા મલમ્મભાઈ મલળુભાઇ આસાદાપીર ની દરગાહ 7 ૧૩૬૫૭
૧૨૩૧૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ખારૂ ડકશન બધારામ મીયાણાવાસ દરગાહ ની પાસે 5 ૧૩૬૫૬
૧૩૧૪૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ચૌહાણ રમેશભાઈ ગોકલળભાઇ જય પ્રકાશનગર 5 ૧૩૬૫૫
૧૭૮૪૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સોરા અજીતભાઈ અબ્બોસ જય પ્રકાશનગર 5 ૧૩૬૫૪
૧૨૧૩૬ ૦૫ ભગવતીપરા કાદરી વનયામતબેન અલારખા મીયાણાવાસ દરગાહ ની પાસે 1 ૧૫૭૩૨
૧૩૮૭૨ ૦૫ ભગવતીપરા તલસાણી રમેશ વશવાભાઇ મીયાણાવાસ દરગાહ ની પાસે 5 ૧૫૭૨૮
૧૫૦૦૮ ૦૫ ભગવતીપરા ફડકર હકેલમ રફાભાઇ મીયાણાવાસ દરગાહ ની પાસે 5 ૧૫૭૨૭
૧૭૭૧૨ ૦૫ ભગવતીપરા વસતાપરા બાબલ જયવસિંગ જય પ્રકાશ નગર 6 ૧૫૭૧૪
૧૭૦૨૨ ૦૫ ભગવતીપરા વાઘેલા મલકેશ ફકીર જય પ્રકાશ નગર 3 ૧૫૭૧૩
૧૭૯૭૭ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી ડદપક મગન જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૫૭૪૦
૧૮૦૯૭ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સોલકંી રાજલભાઈ ધનાભાઇ જય પ્રકાશનગર 7 ૧૩૬૪૩
૧૫૦૦૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર પી્લઙાયા રહીમ ઓસમાન આસાદાપીર ની દરગાહ 5 ૧૩૬૬૨
૧૬૫૨૩ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ હરીબા ગલલાબબા ભગવતી પરા 5 ૧૫૭૧૫
૧૪૬૪૩ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર મલકેશ સામજી ભગવતી પરા 5 ૧૫૭૧૬
૧૭૩૫૦ ૦૫ ભગવતીપરા સતાપરા ધીરલભાઈ કરસન ભગવતી પરા 2 ૧૫૭૧૭
૧૪૩૫૦ ૦૫ ભગવતીપરા પર્ેશા ગીતાબેન મન્નલ ભગવતી પરા 2 ૧૫૭૧૮
૧૫૬૫૭ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા નાનલ પાચા ભગવતી પરા 4 ૧૫૭૧૯
૧૩૬૭૫ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાગંર નદંલાલ ગોવવિંદ ભગવતી પરા 4 ૧૫૭૨૦
૧૭૬૨૨ ૦૫ ભગવતીપરા સાઘરીયા મગનભાઈ રૂપાભાઈ ભગવતી પરા 5 ૧૫૭૩૩
૧૩૬૦૧ ૦૫ ભગવતીપરા ટીબલીયા મહમદં અબ્દલલ મીયાણાવાસ 4 ૧૫૭૨૨
૧૫૦૧૦ ૦૫ ભગવતીપરા ફકીર કાદરશાહ ગલલાબ મીયાણાવાસ 6 ૧૫૭૧૨
૧૫૦૧૧ ૦૫ ભગવતીપરા ફકીર ગલલઝાર જલસબ મીયાણાવાસ 6 ૧૫૭૨૪
૧૫૧૫૭ ૦૫ ભગવતીપરા બ્લોરી ઈબ્રાડહમ કાસમ મીયાણાવાસ 4 ૧૫૭૨૫
૧૨૭૯૫ ૦૫ ભગવતીપરા ચલાગા રસલલ સલલેમીન મીયાણાવાસ 5 ૧૫૭૨૬
૧૫૯૪૪ ૦૫ જય પ્રકાશનગર મલધવા ગોવવિંદ નથલ જય પ્રકાશનગર 5 ૧૩૬૫૦
૧૨૧૩૭ ૦૫ જય પ્રકાશનગર કાદરી મહમેલદ અલારખા મીયાણાવાસ દરગાહ ની પાસે 4 ૧૩૬૪૯
૧૭૬૪૦ ૦૫ ભગવતીપરા સાથળીયા રમેશભાઈ જીવરાજભાઇ જય પ્રકાશનગર 6 ૧૫૭૨૯
૧૮૦૪૧ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી મલકેશ લીબાભાઇ જય પ્રકાશનગર 5 ૧૫૭૩૦
૧૪૦૮૭ ૦૫ ભગવતીપરા ધલધી જલસબ ઈસાત જય પ્રકાશનગર 7 ૧૫૭૩૧
૧૭૨૦૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર શેખ અમીન અબ્દલલ આસાદાપીર ની દરગાહ 4 ૧૩૬૪૮
૧૬૮૪૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર વટીકયા રેવા પોપટ આસાદાપીર ની દરગાહ 8 ૧૩૬૪૭
૧૨૪૪૯ ૦૫ ભગવતીપરા ગરાણા રફીક રડહમભાઇ મીયાણાવાસ દરગાહ ની પાસે 5 ૧૫૭૦૧
૧૩૩૯૬ ૦૫ ભગવતીપરા જાદવ પ્રવવણ મોહનભાઇ મીયાણાવાસ દરગાહ ની પાસે 6 ૧૫૬૯૯
૧૬૦૩૫ ૦૫ ભગવતીપરા મેસરીયા શૈલેર્ભાઇ ધીરલભાઇ મીયાણાવાસ દરગાહ ની પાસે 5 ૧૫૭૨૧
૧૭૨૨૩ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ નવસમ હદીશ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૫૬૯૨
૧૩૧૫૫ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ રસીત કાળુભાઇ જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૫૬૯૩
૧૬૨૪૯ ૦૫ ભગવતીપરા યલસ લફજી ઈકબાલ સલીમ જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૫૬૯૪
૧૭૪૮૪ ૦૫ ભગવતીપરા સરવૈયા હરીભાઈ લક્ષ્મણ ભગવતી પરા 6 ૧૫૬૯૫
૧૩૯૯૬ ૦૫ ભગવતીપરા દેવવપલજક રામચદં મગન ભગવતી પરા 5 ૧૫૬૯૬
૧૫૦૩૫ ૦૫ ભગવતીપરા બકલતરા વવનોદ ભગવાન ભગવતી પરા 5 ૧૫૬૯૭
૧૧૬૩૬ ૦૫ ભગવતીપરા અગ્રાવત શાતંીલાલ ધરમદાસ ભગવતી પરા 3 ૧૫૬૯૮
૧૭૨૨૮ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ રફીક કાસમ ભગવતી પરા 6 ૧૫૭૧૧
૧૩૭૨૬ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાભી દૈવા વવરમ ભગવતી પરા 7 ૧૫૬૯૦
૧૭૮૬૧ ૦૫ ભગવતીપરા સોરોરીયા કાળભાઈ ખોણભાઈ યદલવશંીનગર 6 ૧૫૭૦૨
૧૪૪૨૧ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર ઈકબાલભાઇ મીરાજીભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૫૭૦૩
૧૩૦૨૯ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ ઉવમિઁલા કેશલ 3 ૧૫૭૦૪
૧૧૮૮૩ ૦૫ ભગવતીપરા કલકાવા સજંય બચલ ભગવતી પરા 3 ૧૫૭૦૫
૧૬૩૭૧ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ ડકશોર બચલભાઈ ભગવતી પરા 5 ૧૫૭૦૬
૧૫૩૪૧ ૦૫ ભગવતીપરા બોર્ા કાતંા ભ્લ ભગવતી પરા 5 ૧૫૭૦૭
૧૬૮૨૦ ૦૫ ભગવતીપરા લોખીલ બચલભાઈ અમરાભાઈ ભગવતી પરા 3 ૧૫૭૦૮
૧૭૮૨૨ ૦૫ ભગવતીપરા સોઢીયા અશોક બચલભાઈ ભગવતી પરા 6 ૧૫૭૦૯
૧૫૧૭૨ ૦૫ ભગવતીપરા બસીયા કલ ંવર હરદાસ ભગવતી પરા 1 ૧૫૭૧૦
૧૨૪૭૭ ૦૫ ભગવતીપરા ગોગરા નથલભાઈ રામસલરભાઇ ભગવતી પરા 6 ૧૫૭૪૩
૧૬૭૫૪ ૦૫ ભગવતીપરા લાખાણી ઈકબાલ મહગેબબ નદંનવનસોસાયટી 3 ૧૫૭૭૭
૧૬૭૫૮ ૦૫ ભગવતીપરા લાખાણી જલબેદા મહબે લબ નદંનવનસોસાયટી 2 ૧૫૭૪૨
૧૩૬૯૫ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાગંર શાદલ ઁલ દેશા ભગવતી પરા 5 ૧૫૭૫૮
૧૩૬૯૬ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાગરં સોમી દેસા ભગવતી પરા 1 ૧૫૭૭૦
૧૪૮૮૪ ૦૫ ભગવતીપરા પાટીલ યોગેશ ભાસ્કર ભગવતી પરા 3 ૧૫૭૭૧
૧૨૧૫૫ ૦૫ ભગવતીપરા કાનાહાર બળવતં રૂદલાલ ભગવતી પરા 3 ૧૫૭૭૨
૧૬૩૨૫ ૦૫ ભગવતીપરા રાજપલત ધમેંર રાઘેશ્યામ ભગવતી પરા 2 ૧૫૭૭૫
૧૬૧૬૫ ૦૫ ભગવતીપરા વમશ્રા ચરંશે રામલખણ ભગવતી પરા 4 ૧૫૭૭૬
૧૭૩૨૩ ૦૫ ભગવતીપરા સઘારં મહબે લબ ઈસ્માઈલ દયાસવમલ 4 ૧૫૭૪૫
૧૭૩૨૪ ૦૫ ભગવતીપરા સઘારં શારબાઈ ઈસ્માઈલ 1 ૧૫૭૬૮
૧૩૫૯૪ ૦૫ ભગવતીપરા ટાકં હલસેન જલસ 6 ૧૫૭૬૬
૧૧૬૯૪ ૦૫ ભગવતીપરા અમરાવતી નઝમલદીન મોહમદ નદંનવનસોસાયટી 3 ૧૫૭૩૫
૧૭૪૨૧ ૦૫ ભગવતીપરા સલયવઁસંી મઘલકર પોપટભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૭૩૬
૧૨૮૭૩ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ા ગોવલભા નખલજી ભગવતી પરા 3 ૧૫૭૩૭
૧૪૨૮૨ ૦૫ ભગવતીપરા પટેલ જેનલદીન અબદલલ ભગવતી પરા 5 ૧૫૭૩૮
૧૩૨૬૩ ૦૫ ભગવતીપરા જરમરીયા વલલભભાઈ પાચાભાઈ યલદલવસંીનગર 4 ૧૫૭૩૯
૧૩૩૪૪ ૦૫ ભગવતીપરા જાર્ેજા રત લભા રણજીતવસિંહ યલદલવસંીનગર 5 ૧૫૬૮૦
૧૩૩૫૩ ૦૫ ભગવતીપરા જાર્ેજા કૈલાશબા સલખદેવસીંહ યલદલવસંીનગર 4 ૧૫૭૪૧



૧૭૬૬૪ ૦૫ ભગવતીપરા સામાદાર અલારખા જમાનસા યલદલવસંીનગર 4 ૧૫૬૯૧
૧૭૯૨૫ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી ગજેન્રવસિંહ ગીરવતસીંહ યલદલવસંીનગર 4 ૧૫૭૫૫
૧૧૭૪૨ ૦૫ ભગવતીપરા આયર શીયારામ શરજલગરાય ભગવતી પરા 4 ૧૫૭૪૪
૧૩૫૭૦ ૦૫ ભગવતીપરા ઝાલા લાખલદા ઝા્લબા યદલવશંીનગર 5 ૧૫૭૩૪
૧૩૫૫૪ ૦૫ ભગવતીપરા ઝાલા ગગંાબા ઝા્લબા યદલવશંીનગર 1 ૧૫૭૪૬
૧૩૩૩૧ ૦૫ ભગવતીપરા જાર્ેજા પ્રતાપ ખેંગલબા યદલવશંીનગર 5 ૧૫૭૪૭
૧૩૩૨૧ ૦૫ ભગવતીપરા જાર્ેજા ખેંગલલા પોપટભાઈ યદલવશંીનગર 7 ૧૫૭૪૮
૧૫૧૫૨ ૦૫ ભગવતીપરા બ્લોચ આરીફ ઉમર યદલવશંીનગર 3 ૧૫૭૪૯
૧૫૦૨૪ ૦૫ ભગવતીપરા ફકીર હનીફ હાસમ વમયાનાવાસ 5 ૧૫૭૫૦
૧૭૮૧૦ ૦૫ ભગવતીપરા સોઢા ફીરોજ નલરમામદ વમયાનાવાસ 6 ૧૫૭૫૧
૧૩૩૫૪ ૦૫ ભગવતીપરા જાર્ેજા સતાર જલસબભાઇ વમયાનાવાસ 5 ૧૫૭૫૨
૧૨૯૫૭ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ા સલરેશ નરસીંહ ભગવતી પરા 4 ૧૫૭૫૩
૧૩૬૫૯ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ેલા ઈસલલ કાસમ ભગવતી પરા 5 ૧૫૭૫૪
૧૬૮૩૨ ૦૫ ભગવતીપરા લોરીયા રમણીક પલજંાભાઈ ભગવતી પરા 5 ૧૫૭૫૭
૧૫૧૪૮ ૦૫ ભગવતીપરા બેલી હબીબભાઈ ઉમરભાઈ બોરીયા સોસાયટી 3 ૧૫૬૨૪
૧૩૯૭૫ ૦૫ ભગવતીપરા દેવમોરારી મહીપતભાઇ બાલારામભાઇ બોરીયા સોસાયટી 7 ૧૫૬૨૫
૧૬૯૬૬ ૦૫ ભગવતીપરા વાક માણસલદ રામભાઈ યદલવશંીનગર 5 ૧૫૬૨૬
૧૨૨૭૪ ૦૫ ભગવતીપરા ખટારીયા કાળુભાઈ કરશનભાઇ ભગવતી પરા 5 ૧૫૬૨૭
૧૨૨૭૭ ૦૫ ભગવતીપરા ખટારીયા સલભાશ કરસનભાઈ ભગવતી પરા 5 ૧૫૬૨૮
૧૭૫૨૬ ૦૫ ભગવતીપરા સવસેટા રાણદેવ રામજી ભગવતી પરા 3 ૧૫૬૨૯
૧૭૫૨૧ ૦૫ ભગવતીપરા સવસેટા દેવલબેન મામૈયા ભગવતી પરા 1 ૧૫૬૩૦
૧૩૬૪૭ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ર્ીયલ જાનલબેન અનમસી ભગવતી પરા 1 ૧૫૬૩૧
૧૩૬૪૮ ૦૫ ભગવતીપરા હર્ીયલ ડદનેશ અમરશી ભગવતી પરા 3 ૧૫૬૩૨
૧૨૯૪૯ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ા દેવદાનભાઇ રવાભાઇ ભગવતી પરા 2 ૧૫૬૪૬
૧૬૭૭૫ ૦૫ ભગવતીપરા લાખાણી હીજીભાઈ મોહબલબ નદંનવનસોસાયટી 4 ૧૫૬૩૪
૧૬૭૬૫ ૦૫ ભગવતીપરા લાખાણી યાસીમ મેહબલબ નદંનવનસોસાયટી 2 ૧૫૬૨૩
૧૬૨૫૩ ૦૫ ભગવતીપરા યાદવ જય પ્રકાશ સતનારાયણ નદંનવનસોસાયટી 4 ૧૫૬૩૬
૧૪૩૫૯ ૦૫ ભગવતીપરા પરં્ીત વવનોદભાઈ સહદેવભાઈ નદંનવનસોસાયટી 4 ૧૫૬૩૭
૧૪૩૫૫ ૦૫ ભગવતીપરા પરં્ીત એરવવિંદ સહદેવ નદંનવનસોસાયટી 5 ૧૫૬૩૮
૧૫૦૩૩ ૦૫ ભગવતીપરા બકલત્રા બાબલભાઈ ગોવવિંદ નદંનવનસોસાયટી 2 ૧૫૬૩૯
૧૫૩૯૦ ૦૫ ભગવતીપરા ભખોર્ીયા લાલજી ભીખા નદંનવનસોસાયટી 4 ૧૫૬૪૦
૧૬૧૭૪ ૦૫ ભગવતીપરા મીયાણા ભીખલભાઈ કાનજી નદંનવનસોસાયટી 8 ૧૫૬૪૧
૧૩૧૨૭ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ મનલભાઈ પલજંાભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૬૪૨
૧૪૬૨૮ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર ભલપત નદંલાલ ભગવતી પરા 4 ૧૫૬૪૪
૧૪૩૫૬ ૦૫ ભગવતીપરા પરં્ીત પ્રકાશ ભલવન ભગવતી પરા 5 ૧૫૬૩૩
૧૬૯૭૪ ૦૫ ભગવતીપરા વાઘેર ઈબ્રાડહમ આમન ભગવતી પરા 7 ૧૫૬૩૫
૧૪૧૯૭ ૦૫ ભગવતીપરા નાયર વવજય શ્રીવનચલ ભગવતી પરા 4 ૧૫૬૧૬
૧૪૧૮૮ ૦૫ ભગવતીપરા નાટલા દીનેશ ભલરાભાઈ યદલવશંીનગર 5 ૧૫૬૦૮
૧૨૩૦૯ ૦૫ ભગવતીપરા ખારં્ેલા આયદાન રાણાભાઈ યદલવશંીનગર 2 ૧૫૬૧૩
૧૭૧૮૬ ૦૫ ભગવતીપરા વીંરર્ા રામભાઈ નગંાભાઈ યદલવશંીનગર 6 ૧૫૬૧૦
૧૨૬૧૯ ૦૫ ભગવતીપરા ગોહલે જીજે્ઞશી નરેન્ર યદલવશંીનગર 4 ૧૫૬૧૫
૧૩૫૩૫ ૦૫ ભગવતીપરા ઝુણેજા આઇશા ઉમર વમયાનાવાસ 4 ૧૫૬૨૨
૧૨૭૯૦ ૦૫ ભગવતીપરા ચલણા હનીફ વલીભાઈ વમયાનાવાસ 4 ૧૫૬૧૮
૧૬૮૬૭ ૦૫ ભગવતીપરા વર્દરીયા સખીનાબેન અલારખા વમયાનાવાસ 1 ૧૫૬૧૯
૧૬૮૬૨ ૦૫ ભગવતીપરા વર્દરીયા ઈકબાલ અબ્દલલ વમયાનાવાસ 3 ૧૫૬૨૧
૧૬૮૬૩ ૦૫ ભગવતીપરા વર્દરીયા ઈમ્તીયાઝ અબ્દલલ વમયાનાવાસ 3 ૧૫૬૪૫
૧૬૭૩૪ ૦૫ ભગવતીપરા ઘાચંી મામદભાઈ જલસબભાઈ વમયાનાવાસ 5 ૧૫૬૮૮
૧૩૮૬૦ ૦૫ ભગવતીપરા તેરવાર્ીયા મલસ્કાન આંમદ વમયાનાવાસ 6 ૧૫૬૬૯
૧૭૦૦૪ ૦૫ ભગવતીપરા વાઘેલા દીનેસ જેરામ રીઘઘી સીઘઘી મગર 5 ૧૫૬૭૦
૧૨૨૬૨ ૦૫ ભગવતીપરા કૌવશક રાજેન્રવસિંહ દેવનાથવસિંહ રીઘઘી સીઘઘી મગર 4 ૧૫૬૫૬
૧૪૨૩૮ ૦૫ ભગવતીપરા નીમાવત પકંજ ભડકતરામ યદલવશંીનગર 4 ૧૫૬૭૧
૧૪૨૪૦ ૦૫ ભગવતીપરા નીમાવત ભડકત પ્રભલદાસ યદલવશંીનગર 2 ૧૫૬૪૩
૧૭૩૧૮ ૦૫ ભગવતીપરા સઘરંીયા પલન લસભાઈ મહમદ યદલવશંીનગર 4 ૧૫૬૮૧
૧૮૨૧૨ ૦૫ ભગવતીપરા હાલા ફીરૂન ઈબ્રાઈમ યદલવશંીનગર 4 ૧૫૬૮૨
૧૧૫૮૨ ૦૫ ભગવતીપરા મહરૂનબેન મોહમદ યદલવશંીનગર 2 ૧૫૬૮૫
૧૪૧૮૯ ૦૫ ભગવતીપરા નાટલા રાજેશ ભલરાભાઈ યદલવશંીનગર 4 ૧૫૬૭૭
૧૨૪૮૪ ૦૫ ભગવતીપરા ગોગરા સલઘીર પાલા યદલવશંીનગર 4 ૧૫૬૪૮
૧૬૨૦૦ ૦૫ ભગવતીપરા મોગલ નઝીમ કાદર ભગવતી પરા 4 ૧૫૬૪૯
૧૨૪૭૪ ૦૫ ભગવતીપરા ગાવર્ા કાસમ અલારખા 5 ૧૫૬૫૦
૧૧૭૬૮ ૦૫ ભગવતીપરા ઈગાભ ફાત લન જલમા ભગવતી પરા 2 ૧૫૬૫૧
૧૭૩૨૫ ૦૫ ભગવતીપરા સઘંી આજમ કાસમ ભગવતી પરા 4 ૧૫૬૫૨
૧૩૫૭૬ ૦૫ ભગવતીપરા ઝીઝરીય ધનજી કરસન 3 ૧૫૬૫૩
૧૭૪૨૨ ૦૫ ભગવતીપરા સયા જલભી મેહબલબ 4 ૧૫૬૫૪
૧૨૫૪૪ ૦૫ ભગવતીપરા ગોરી મનજી વસદી 2 ૧૫૬૫૫
૧૬૯૮૫ ૦૫ ભગવતીપરા વાઘેલા કાલીભાઈ જેરામ જય પ્રકાશનગર 3 ૧૫૬૬૭
૧૩૬૦૦ ૦૫ ભગવતીપરા ટીનણીયા વસતં કીશોર જય પ્રકાશનગર 5 ૧૫૬૫૭
૧૭૬૪૭ ૦૫ ભગવતીપરા સાનદાર હલસેન હાસમ રીઘઘી સીઘઘી મગર 6 ૧૫૬૪૭
૧૭૮૮૮ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી અશોક ચતલર રીઘઘી સીઘઘી મગર 4 ૧૫૬૫૯
૧૭૯૩૯ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી ચત લર ટપલભાઈ રીઘઘી સીઘઘી મગર 3 ૧૫૬૬૦
૧૩૨૨૧ ૦૫ ભગવતીપરા જેઠવા વવજય બચલ રીઘઘી સીઘઘી મગર 4 ૧૫૬૬૧
૧૮૦૯૩ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી રવજીભાઈ ઘમઁસીંહ જય પ્રકાશનગર 8 ૧૫૬૬૨
૧૮૦૩૭ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી ભીખલ રવજી જય પ્રકાશનગર 7 ૧૫૬૬૩
૧૭૯૬૨ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી દેવજી રવજી જય પ્રકાશનગર 5 ૧૫૬૬૪
૧૭૩૭૭ ૦૫ ભગવતીપરા સબીબ ઈનસન કાસમ જય પ્રકાશનગર 3 ૧૫૬૬૫
૧૩૨૭૦ ૦૫ ભગવતીપરા જલીબી ફુરીદા કાદર જય પ્રકાશનગર 4 ૧૫૬૬૬
૧૬૬૯૯ ૦૫ ભગવતીપરા રીબબીયા અરજણ ભીખા જય પ્રકાશનગર 4 ૧૫૬૭૯
૧૭૪૦૦ ૦૫ ભગવતીપરા સમા વસવતસ મોહમદ જય પ્રકાશનગર 5 ૧૫૬૫૮
૧૪૯૪૫ ૦૫ ભગવતીપરા પાલ રવીભગત અમીરકભગત જય પ્રકાશનગર 4 ૧૫૬૮૭
૧૧૯૭૬ ૦૫ ભગવતીપરા કનર મલળજી કાનજી જય પ્રકાશનગર 4 ૧૫૬૮૬
૧૪૯૫૪ ૦૫ ભગવતીપરા પાશી રામસેવક રામસ્વરૂપ જય પ્રકાશનગર 4 ૧૫૬૮૪
૧૩૧૬૦ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ લગલત ભવાન જય પ્રકાશનગર 3 ૧૫૬૮૩



૧૭૭૮૭ ૦૫ ભગવતીપરા સીપાઈ જાકીર મહમદ જય પ્રકાશનગર 5 ૧૫૬૬૮
૧૨૦૬૯ ૦૫ ભગવતીપરા કલશવાર મહને્ર રમાઘોર રીઘઘી સીઘઘી મગર 4 ૧૫૬૭૮
૧૨૦૮૨ ૦૫ ભગવતીપરા કલસવાહ સલદરસ સરજલ રીઘઘી સીઘઘી મગર 4 ૧૫૬૮૯
૧૨૦૮૧ ૦૫ ભગવતીપરા કલસવાહ જનેશ્ર્વર શ્રીપ્રસાદ રીઘઘી સીઘઘી મગર 5 ૧૫૬૭૬
૧૫૪૩૩ ૦૫ ભગવતીપરા ભર્ી મરીયન અબલ યદલવશંીનગર 4 ૧૫૬૭૫
૧૬૦૦૪ ૦૫ ભગવતીપરા મલળીયા નાથાભાઈ મોહન બોરીયાસોસાયટૌ 4 ૧૫૬૭૪
૧૬૦૦૫ ૦૫ ભગવતીપરા મલળીયા મલકેશ નાથા બોરીયાસોસાયટૌ 5 ૧૫૬૭૩
૧૩૮૯૧ ૦૫ ભગવતીપરા થેઈમ સલીમ મલળા બોરીયાસોસાયટૌ 5 ૧૫૬૭૨
૧૨૫૦૭ ૦૫ ભગવતીપરા ગોથી મહબે લબ ગલલાબ 3 ૧૫૬૨૦
૧૭૨૩૬ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ સીકંદર હનીફ 3 ૧૫૬૦૯
૧૭૨૩૮ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ હનીફભાઈ ગફારભાઈ 3 ૧૫૬૧૭
૧૭૨૦૬ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ અસરફ ગફારભાઇ 6 ૧૫૬૧૪
૧૭૨૦૪ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ અબ્બાસ ગફાર નદંનવનસોસાયટી 6 ૧૫૬૧૨
૧૭૨૦૭ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ આવસફ અબ્બાસ જય પ્રકાશનગર 3 ૧૫૬૧૧
૧૨૦૨૨ ૦૫ ભગવતીપરા કલરેશી નઝીમ હસન જય પ્રકાશનગર 5 ૧૫૭૬૯
૧૧૭૬૯ ૦૫ ભગવતીપરા ઈગારંજી રમજાન ઝુમા જય પ્રકાશનગર 4 ૧૫૯૭૩
૧૩૬૨૮ ૦૫ ભગવતીપરા ઠેલા હસનભાઈ અતીરામ જય પ્રકાશનગર 4 ૧૫૯૦૨
૧૩૩૮૫ ૦૫ ભગવતીપરા જાદવ દેવશી ગેલા જય પ્રકાશનગર 6 ૧૫૯૦૩
૧૬૪૫૩ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ મનલભાઈ મલળજી જય પ્રકાશનગર 7 ૧૫૯૦૪
૧૬૭૪૯ ૦૫ ભગવતીપરા લાખા હબીબ મલસાભાઈ જય પ્રકાશનગર 6 ૧૫૯૦૫
૧૬૭૪૬ ૦૫ ભગવતીપરા લાખા અલીભાઈ મલસાભાઈ જય પ્રકાશનગર 5 ૧૫૯૦૬
૧૮૧૪૨ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી સલરેશ દેવજી જય પ્રકાશનગર 6 ૧૫૯૦૭
૧૭૬૩૩ ૦૫ ભગવતીપરા સાથરીયા વલલભભાઈ બચલભાઈ જય પ્રકાશનગર 4 ૧૫૯૦૮
૧૭૬૩૪ ૦૫ ભગવતીપરા સાથરીયા વવજય વલલભ જય પ્રકાશનગર 4 ૧૫૯૦૯
૧૫૧૯૦ ૦૫ ભગવતીપરા બાદમાસી સબીર અલારખા જય પ્રકાશનગર 4 ૧૫૯૧૦
૧૪૮૪૧ ૦૫ ભગવતીપરા પાટર્ીયા જેસીંગ આણદં જય પ્રકાશનગર 4 ૧૫૯૧૧
૧૪૮૪૦ ૦૫ ભગવતીપરા પાટર્ીયા અશોકભાઈ જેસીંગભાઈ જય પ્રકાશનગર 3 ૧૫૯૨૫
૧૩૭૧૦ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાભી ઉકા રાયમલ જય પ્રકાશનગર 4 ૧૫૯૧૩
૧૩૭૦૮ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાભી અવશ્વન ઉકા જય પ્રકાશનગર 5 ૧૫૯૦૧
૧૫૬૫૫ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા નાથાભાઈ ભીખા જય પ્રકાશનગર 5 ૧૫૯૧૫
૧૭૮૩૮ ૦૫ ભગવતીપરા સોમકંી સલરેશ દેવશી જય પ્રકાશનગર 4 ૧૫૯૧૬
૧૧૯૦૬ ૦૫ ભગવતીપરા કટારીયા દેવશી બઘાભાઈ જય પ્રકાશનગર 5 ૧૫૯૧૭
૧૭૬૫૩ ૦૫ ભગવતીપરા સામ કાલીબભાઈ અબ્દલલ જય પ્રકાશનગર 4 ૧૫૯૧૮
૧૫૩૮૩ ૦૫ ભગવતીપરા ભખવાર્ીયા ગીરીશ નાનજી ગીરનારી 2 ૧૫૯૧૯
૧૫૩૮૪ ૦૫ ભગવતીપરા ભખવાર્ીયા દીપક નાનજી ભગવતી પરા 2 ૧૫૯૨૦
૧૫૩૮૫ ૦૫ ભગવતીપરા ભખવાર્ીયા ભરત નાનજી ગીરનારી 3 ૧૫૯૨૧
૧૭૦૪૪ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી વાઘેલા વવજય પલના લાતી પ્લોટ 7 ૧૧૬૦૮
૧૭૬૩૯ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી સાથળીયા જ્યતંીલાલ કલવરજી લાતી પ્લોટ 6 ૧૧૬૦૯
૧૭૬૪૧ ૦૫ 32 વસધ્ધી સોસાયટી સાથળીયા સલભાર્ જયતંી લાતી પ્લોટ 4 ૧૧૬૦૭
૧૭૬૩૮ ૦૫ ભગવતીપરા સાથળીયા ચદલ ંભાઈ જયતંી લાતી પ્લોટ 3 ૧૫૯૨૨
૧૧૫૭૭ ૦૫ ભગવતીપરા અલવી રીયાઝભાઇ નાજીમભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૯૨૩
૧૭૪૧૦ ૦૫ ભગવતીપરા સૈયદ મલશ્તાકભાઈ અકબરભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૮૮૯
૧૧૫૮૫ ૦૫ ભગવતીપરા સલીમ મલસ્તાકભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૯૧૪
૧૨૩૦૭ ૦૫ ભગવતીપરા ખાટકી મહબે લબ ઓસ્માણ ભગવતીપરા 7 ૧૫૯૧૨
૧૩૯૩૦ ૦૫ ભગવતીપરા દેત્રોજા કાળુભાઈ રાઇસીંગ ભગવતીપરા 5 ૧૫૮૭૮
૧૫૯૫૦ ૦૫ ભગવતીપરા મનસલ કાસમબીન ઉમરભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૮૭૯
૧૫૭૯૬ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા લીલાબેન કાળાભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૮૮૦
૧૩૬૧૯ ૦૫ ભગવતીપરા ઠેબા અબ્દલલભાઈ આમદભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૮૮૧
૧૩૬૨૪ ૦૫ ભગવતીપરા ઠેબા હારૂન આમદ ભગવતીપરા 3 ૧૫૮૮૨
૧૮૧૩૮ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી શારદાબેન સલરેશભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૮૮૩
૧૭૯૮૫ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી ધનજી અમરાભાઇ ભગવતીપરા 1 ૧૫૮૮૪
૧૨૦૭૧ ૦૫ ભગવતીપરા કલશવાહા વશવજનમ નનકલ ભગવતીપરા 6 ૧૫૮૮૫
૧૫૧૫૪ ૦૫ ભગવતીપરા બ્લોચ જાનમહમંદ બાબલભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૮૮૬
૧૫૬૯૯ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા ભલપત દાના ભગવતીપરા 7 ૧૫૯૦૦
૧૭૧૩૫ ૦૫ ભગવતીપરા વાસલકીયા પે્રમજી મગન ભગવતીપરા 8 ૧૫૮૮૮
૧૬૯૭૨ ૦૫ ભગવતીપરા વાકોર્ીયા અરજણ ધરમરાજ ભગવતીપરા 6 ૧૫૮૭૭
૧૫૧૭૬ ૦૫ ભગવતીપરા બસીયા મનીર્ આપાભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૮૯૦
૧૩૧૭૭ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ સવવતાબેન હરજીવનભાઇ ભગવતીપરા 1 ૧૫૮૯૧
૧૫૧૭૩ ૦૫ ભગવતીપરા બસીયા ગોવવિંદ મોમૈયા ભગવતીપરા 6 ૧૫૮૯૨
૧૨૬૧૩ ૦૫ ભગવતીપરા ગોહલે ગોવવિંદભાઈ તેજાભાઇ ભગવતીપરા 2 ૧૫૮૯૩
૧૨૬૪૨ ૦૫ ભગવતીપરા ગોહલે મ્લબેન કેશલભાઇ ભગવતીપરા 1 ૧૫૮૯૪
૧૩૦૩૧ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ કંકલબેન ભીખાભાઇ ભગવતીપરા 1 ૧૫૮૯૫
૧૬૪૯૪ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ વસતંબેન રામજીભાઇ ભગવતીપરા 1 ૧૫૮૯૬
૧૨૬૩૨ ૦૫ ભગવતીપરા ગોહલે બાબલ પોપટ ભગવતીપરા 3 ૧૫૮૯૭
૧૪૮૬૨ ૦૫ ભગવતીપરા પાટીલ એવગેજ મધલકર ભગવતીપરા 3 ૧૫૮૯૮
૧૨૬૨૦ ૦૫ ભગવતીપરા ગોહલે ર્ાયાભાઈ ગોકલળભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૯૩૬
૧૨૪૧૭ ૦૫ ભગવતીપરા ગમાર લક્ષ્મણ મગંાભાઇ ભગવતીપરા 8 ૧૫૮૮૭
૧૨૨૬૧ ૦૫ ભગવતીપરા કોવસયા કાશીબેન પરસોતમભાઇ ભગવતીપરા 1 ૧૫૯૨૪
૧૪૦૮૬ ૦૫ ભગવતીપરા ધલધરેજીયા ભારલ અમરાભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૯૫૧
૧૪૦૮૨ ૦૫ ભગવતીપરા ધલધરેજીયા કલવરભાઈ અમરાભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૯૫૨
૧૪૦૮૩ ૦૫ ભગવતીપરા ધલધરેજીયા જયેશ પોપટભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૯૫૩
૧૧૭૯૬ ૦૫ ભગવતીપરા ઉગે્રજીયા દ્લભાઈ ભનલભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૯૫૪
૧૭૧૫૪ ૦૫ ભગવતીપરા વવકાલી બાબલભાઈ કમાભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૯૫૫
૧૬૮૨૪ ૦૫ ભગવતીપરા લોખીલ સજંય બચલભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૯૫૬
૧૨૪૩૩ ૦૫ ભગવતીપરા ગમારા લાખાભાઈ ગોવવિંદભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૯૫૭
૧૨૪૨૪ ૦૫ ભગવતીપરા ગમારા નારણ ગોવવિંદ ભગવતીપરા 5 ૧૫૯૫૮
૧૭૭૨૮ ૦૫ ભગવતીપરા વસપાઇ ઇસ્માઇલભાઈ દાઉદભાઇ ભગવતીપરા 1 ૧૫૯૫૯
૧૪૩૦૨ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ અમીનાબેન મોહમદભાઇ ભગવતીપરા 2 ૧૫૯૬૦
૧૪૩૦૩ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ અયલબખાન નઝીરખાન ભગવતીપરા 8 ૧૫૯૭૪
૧૭૨૨૬ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ મહબેલબ ગદાર 5 ૧૫૯૬૨
૧૮૧૫૨ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી હરેશ વાલજી જયપ્રકાશ નગર 2 ૧૫૯૫૦



૧૧૫૮૦ ૦૫ ભગવતીપરા દલહાજી મહરેાણા ભગવતીપરા 1 ૧૫૯૬૪
૧૨૧૪૨ ૦૫ ભગવતીપરા કાદરીસૈયર હનીફભાઈ રમઝાન ભગવતીપરા 4 ૧૫૯૬૫
૧૩૨૬૧ ૦૫ ભગવતીપરા જરમરીયા કાન્તીભાઈ પરમાભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૯૬૬
૧૩૨૬૨ ૦૫ ભગવતીપરા જરમરીયા ડદનેશભાઈ પોપટભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૯૬૭
૧૪૧૧૧ ૦૫ ભગવતીપરા ધાગીધારીયા પ્રભલભાઈ અવધવદાસ ભગવતીપરા 2 ૧૫૯૬૮
૧૩૨૪૨ ૦૫ ભગવતીપરા જલણાઝ રફીકભાઈ પસમાણભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૯૬૯
૧૭૮૯૪ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી ઇસ્માઇલભાઈ ગલલાબભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૯૭૦
૧૧૫૭૬ ૦૫ ભગવતીપરા અમીરભાઈ કાળુભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૯૭૧
૧૭૯૯૧ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી ધીરજ ધનજીભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૯૭૨
૧૪૪૧૭ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર આંબાભાઈ જસાભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૯૩૮
૧૩૨૭૭ ૦૫ ભગવતીપરા જેસર્ીયા રફીક ઉમરભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૯૬૩
૧૪૩૧૮ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ મલબારક રસીદ ભગવતીપરા 6 ૧૫૯૬૧
૧૫૩૬૨ ૦૫ ભગવતીપરા બોરીચા ધનશ્યામ હરીભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૯૨૭
૧૬૩૨૮ ૦૫ ભગવતીપરા રાજપલત મલકેશ અરવવિંદ ભગવતીપરા 4 ૧૫૯૨૮
૧૭૮૩૧ ૦૫ ભગવતીપરા સોનાણા અરજણ હમીર ભગવતીપરા 7 ૧૫૯૨૯
૧૭૮૩૨ ૦૫ ભગવતીપરા સોનાણા પ્રકાશ અરજણ ભગવતીપરા 6 ૧૫૯૩૦
૧૫૧૭૭ ૦૫ ભગવતીપરા બસીયા મોમૈયા નાગાભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૯૩૧
૧૪૯૫૬ ૦૫ ભગવતીપરા પાસીયા વજાભાઈ હઠાભાઇ ભગવતીપરા 8 ૧૫૯૩૨
૧૪૯૫૫ ૦૫ ભગવતીપરા પાસીયા જોમબેન હઠાભાઇ ભગવતીપરા 1 ૧૫૯૩૩
૧૧૯૩૩ ૦૫ ભગવતીપરા કઠેરીયા વવવેકભાઇ બદનવસિંહ ભગવતીપરા 5 ૧૫૯૩૪
૧૪૫૧૮ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર જીવણ સભાભાઇ ભગવતીપરા 9 ૧૫૯૩૫
૧૭૪૯૭ ૦૫ ભગવતીપરા સરસીયા પલજંાબેન ટીટાભાઇ ભગવતીપરા 8 ૧૫૯૪૯
૧૫૧૭૫ ૦૫ ભગવતીપરા બસીયા મલકેશ રાઇધન ભગવતીપરા 4 ૧૫૯૩૭
૧૨૬૧૭ ૦૫ ભગવતીપરા ગોહલે જગદીશ ગોવવિંદભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૯૨૬
૧૨૬૬૬ ૦૫ ભગવતીપરા ગોહલે હર્ડદભાઈ ગોવવિંદભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૯૩૯
૧૨૬૪૧ ૦૫ ભગવતીપરા ગોહલે મનસલખ કેશલભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૯૪૦
૧૨૪૨૧ ૦૫ ભગવતીપરા ગમારા ઝીણાભાઈ મગંાભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૯૪૧
૧૬૯૫૧ ૦૫ ભગવતીપરા વસાણી મયલર ચપંકભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૯૪૨
૧૬૬૪૦ ૦૫ ભગવતીપરા રામાવત મજંલલાબેન લાલદાસ ભગવતીપરા 5 ૧૫૯૪૩
૧૬૬૫૬ ૦૫ ભગવતીપરા રામાવત રામચરં લાલદાસ ભગવતીપરા 4 ૧૫૯૪૪
૧૭૫૦૩ ૦૫ ભગવતીપરા સરસીયા લક્ષ્મણ ઇંદલભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૯૪૫
૧૭૫૦૧ ૦૫ ભગવતીપરા સરસીયા રૂપાબેન નાગજીભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૯૪૬
૧૫૧૭૪ ૦૫ ભગવતીપરા બસંીયા જીવતીબેન આપાભાઇ ભગવતીપરા 1 ૧૫૯૪૭
૧૪૦૮૪ ૦૫ ભગવતીપરા ધલધરેજીયા જવાભાઈ મોહનભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૯૪૮
૧૩૯૩૯ ૦૫ ભગવતીપરા ઉઘરેજીયા દેવરાજભાઈ ટપલભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૮૭૫
૧૪૦૮૫ ૦૫ ભગવતીપરા ધલધરેજીયા ટપલભાઈ અમરતભાઇ ભગવતીપરા 2 ૧૫૮૦૧
૧૧૯૪૧ ૦૫ ભગવતીપરા કલર્ીયા ભાવેશ જાદવભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૮૯૯
૧૭૭૧૪ ૦૫ ભગવતીપરા વસદાદ કાસમભાઇ ઉમરભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૮૦૫
૧૨૧૩૧ ૦૫ ભગવતીપરા કાદર ગફાર ઇસ્માઇલભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૮૦૬
૧૨૪૨૦ ૦૫ ભગવતીપરા ગમારા છેલાભાઈ ગોવવિંદભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૮૦૭
૧૨૪૨૯ ૦૫ ભગવતીપરા ગમારા રતાભાઈ ગોવવિંદભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૮૦૮
૧૪૪૨૦ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર ઇસાબેન ર્ાયાભાઇ ભગવતીપરા 2 ૧૫૮૦૯
૧૨૫૩૩ ૦૫ ભગવતીપરા ગોરવાર્ીયા અમરશી શામજી ભગવતીપરા 5 ૧૫૮૧૦
૧૩૦૦૨ ૦૫ ભગવતીપરા ચોહાણ ભાવવસિંહ નાનજી ભગવતીપરા 4 ૧૫૮૧૧
૧૭૨૧૨ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ કાસમ ઝુસફભાઇ ભગવતીપરા 2 ૧૫૮૧૨
૧૩૦૪૯ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ શારદાબેન ગોવવિંદભાઈ ભગવતીપરા 5 ૧૫૮૧૩
૧૩૧૭૦ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ શાતંાબેન નાનજીભાઇ ભગવતીપરા 2 ૧૫૮૨૭
૧૩૦૭૦ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ દયાલજી કરશનભાઇ ભગવતીપરા 8 ૧૫૮૧૫

૧૭૨૧૬ ૦૫
ગાધંીસ્મલવત સોસાયટી - ભગવતીપરા પાસે 

રાજકોટ શેખ જાનમામદ અલારખાભાઇ ગાધંીસ્મલવત 9 ૧૨૭૪૫

૧૩૬૭૩ ૦૫
ગાધંીસ્મલવત સોસાયટી - ભગવતીપરા પાસે 

રાજકોટ ર્ાગંર તનેશ હકલભાઇ ગાધંીસ્મવૃત 3 ૧૨૭૪૭
૧૪૮૬૭ ૦૫ રપમી વારીયલ પાટીલ ચલર્ામન મોતીભાઇ રપમી વારીયલ 4 ૧૭૧૨૧
૧૫૨૧૮ ૦૫ યદલનદંન સોસા. બાભણીયા અલતાપ ઇસ્માઇલભાઇ યદલનદંન સોસા. 3 ૧૭૦૬૮
૧૬૯૬૫ ૦૫ યદલનદંન સોસા. વાકં ભીખાભાઈ દાનાભાઇ યદલનદંન સોસા. 6 ૧૭૦૬૭
૧૪૦૯૦ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી ધધં લકીયા રણછોર્ભાઈ ગોવવિંદભાઇ નદંનવન સોસા. 4 ૧૩૯૮૯
૧૫૯૯૫ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી મળદે રહીમ મામદભાઇ નદંનવન 4 ૧૩૯૮૮
૧૪૮૬૪ ૦૫ ભગવતીપરા પાટીલ કૈલાશભાઈ શીવાજીભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૮૦૩
૧૪૦૨૬ ૦૫ બેડર્પરા દાદલ કીયા વલલભ સોમા કાલાકલ ંભારની શેરી 7 ૧૧૭૨૭
૧૬૦૮૬ ૦૫ બેડર્પરા માટીયા સજંયભાઈ નારણભાઈ ભલાભરવાર્ની શેરી 4 ૧૬૭૩૬
૧૨૯૮૦ ૦૫ બેડર્પરા ચાવળીયા પાચીબેન ઘેલાભાઇ ભલાભરવાર્ની શેરી 2 ૧૬૭૩૭
૧૨૯૮૧ ૦૫ બેડર્પરા ચાવળીયા મહશે ઘેલા ભલાભરવાર્ની શેરી 5 ૧૬૭૩૮
૧૪૭૧૧ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર રાજલ બાબલ ગગંારામ બાવાજી વાળી શેરી 4 ૧૨૩૬૦
૧૨૪૫૫ ૦૫ નદંનગર ગળાના સખીનાબેન ઉમરભાઇ નદંનવન 4 ૧૩૯૧૧
૧૪૮૪૮ ૦૫ ભગવતીપરા પાટર્ીયા મહશે મગનભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૮૧૭
૧૭૬૯૩ ૦૫ ભગવતીપરા સાવલ વમલનભાઈ શીવનદંનભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૮૧૮
૧૬૧૬૧ ૦૫ નદંનગર વમયાતરા બાબલભાઈ કાથળભાઇ નદંનગર 5 ૧૩૯૧૨
૧૩૬૯૧ ૦૫ નદંનગર ર્ાગંર વાસલરભાઈ ખેંગારભાઇ નદંનગર 5 ૧૩૯૦૮

૧૫૩૩૭ ૦૫
ગાધંીસ્મલવત સોસાયટી - ભગવતીપરા પાસે 

રાજકોટ લોગખલ રાવતભાઈ આપાભાઇ ગાધંીસ્મલતી 4 ૧૨૭૫૮

૧૬૮૧૬ ૦૫
ગાધંીસ્મલવત સોસાયટી - ભગવતીપરા પાસે 

રાજકોટ લોખીલ જ્યતંીભાઈ રાવતભાઇ ગાધીસ્મલતી 5 ૧૨૭૫૯

૧૬૮૨૩ ૦૫
ગાધંીસ્મલવત સોસાયટી - ભગવતીપરા પાસે 

રાજકોટ લોખીલ વવક્રમભાઈ રાવતભાઇ ગાધીસ્મલતી 5 ૧૨૭૬૦

૧૩૯૨૪ ૦૫
ગાધંીસ્મલવત સોસાયટી - ભગવતીપરા પાસે 

રાજકોટ દેણીયા જીતેશભાઈ પ્રતાપભાઇ ગાધંીસ્મલતી 4 ૧૨૭૬૧

૧૪૦૧૨ ૦૫
ગાધંીસ્મલવત સોસાયટી - ભગવતીપરા પાસે 

રાજકોટ દાઉદી બાનોબાઇ અકબરભાઇ ગાધંીસ્મવૃત 5 ૧૨૭૫૨

૧૩૮૮૭ ૦૫
ગાધંીસ્મલવત સોસાયટી - ભગવતીપરા પાસે 

રાજકોટ તાહરે અલી હૈદરઅલી ગાધંીસ્મવૃત 6 ૧૨૭૪૮

૧૨૪૫૪ ૦૫
ગાધંીસ્મલવત સોસાયટી - ભગવતીપરા પાસે 

રાજકોટ ગર્ેસીયા હસમલખભાઈ દેવજીભાઇ ગાધંીસ્મવૃત 5 ૧૨૭૫૦



૧૬૧૯૩ ૦૫
ગાધંીસ્મલવત સોસાયટી - ભગવતીપરા પાસે 

રાજકોટ મીરજા હફીજાબેન દાવલભાઇ ગાધંીસ્મવૃત 3 ૧૨૭૪૯

૧૫૬૨૨ ૦૫
ગાધંીસ્મલવત સોસાયટી - ભગવતીપરા પાસે 

રાજકોટ મકવાણા જીવવતબેન કાનજીભાઇ ગાધંીસ્મવૃત 1 ૧૨૭૫૧

૧૨૯૭૯ ૦૫
ગાધંીસ્મલવત સોસાયટી - ભગવતીપરા પાસે 

રાજકોટ ચાવળા લક્ષ્મણ છગનભાઇ ગાધંીસ્મવૃત 5 ૧૨૭૪૬

૧૧૭૧૧ ૦૫
ગાધંીસ્મલવત સોસાયટી - ભગવતીપરા પાસે 

રાજકોટ આકવીયા મનજી વવઠ્ઠલભાઇ ગાધંીસ્મવૃત 3 ૧૨૭૪૪
૧૭૧૧૬ ૦૫ રપમી વારીયલ વાધેલા સલરેશ બચલભાઇ રપમી વારીયલ 5 ૧૭૧૨૨
૧૨૦૧૪ ૦૫ બેડર્પરા કમાલીયા જલમા અબ્રાહમ ભલાભરવાર્ની શેરી 7 ૧૬૭૩૫
૧૬૦૨૩ ૦૫ બેડર્પરા મેવાળા પ્રવવણ વાલા બેર્ીપરા 2 ૧૪૫૫૩
૧૨૨૨૮ ૦૫ બેડર્પરા કીહલા હરીભાઈ જીવા ભલાભરવાર્ની શેરી 6 ૧૬૭૩૪
૧૬૭૮૬ ૦૫ બેડર્પરા લાબકા સજલબેન ગોવવિંદભાઇ મલરા ભગત મેલર્ીમાનંા મદંીર પાસે 4 ૧૬૭૩૧
૧૪૨૧૬ ૦૫ બેડર્પરા વનમાવત ભલપત હમેતરાવ ભલાભરવાર્ની શેરી 5 ૧૬૭૩૨
૧૬૧૦૧ ૦૫ બેડર્પરા માર્ીયા નારણ મેરામણ ભલાભરવાર્ની શેરી 6 ૧૬૭૩૩

૧૪૮૪૫ ૦૫
ગાધંીસ્મલવત સોસાયટી - ભગવતીપરા પાસે 

રાજકોટ પાટર્ીયા મલરજીભાઈ આણદંભાઇ ગાધંીસ્મલતી 5 ૧૨૭૫૩

૧૧૭૪૬ ૦૫
ગાધંીસ્મલવત સોસાયટી - ભગવતીપરા પાસે 

રાજકોટ આરબ યલનલસભાઈ આવદભાઇ ગાધંીસ્મલતી 4 ૧૨૭૫૪

૧૧૭૪૭ ૦૫
ગાધંીસ્મલવત સોસાયટી - ભગવતીપરા પાસે 

રાજકોટ આરબ સૈયદાબેન હલસેન ગાધંીસ્મલતી 1 ૧૨૭૫૫

૧૧૭૪૫ ૦૫
ગાધંીસ્મલવત સોસાયટી - ભગવતીપરા પાસે 

રાજકોટ આરબ કાદરબીન મેસનભાઇ ગાધંીસ્મલતી 6 ૧૨૭૫૬
૧૨૯૫૦ ૦૫ નદંનગર ચાવર્ા વનરાજ હરીભાઇ નદંનગર 5 ૧૩૯૦૭
૧૨૪૮૨ ૦૫ નદંનગર ગોગરા ભરતભાઈ કરશનભાઇ નદંનગર 5 ૧૩૯૦૫
૧૨૪૭૮ ૦૫ નદંનગર ગોગરા કરશનભાઈ કાળુભાઇ નદંનગર 3 ૧૩૯૦૬
૧૨૦૮૩ ૦૫ નદંનગર કલહારીયા ધીરજભાઈ કાનજીભાઇ નદંનગર 5 ૧૩૯૦૯

૧૨૦૪૧ ૦૫
ગાધંીસ્મલવત સોસાયટી - ભગવતીપરા પાસે 

રાજકોટ કલકતાવાલા અલીઅઝગર નઝમલદીન ગાધંીસ્મલતી 3 ૧૨૭૫૭
૧૪૧૦૫ ૦૫ નદંનગર ધરજીયા લાલજીભાઈ દેવજીભાઇ જગદીશનગર 4 ૧૩૯૧૦
૧૪૪૨૨ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર ઉકાભાઈ દેવાભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૮૧૯
૧૭૧૧૨ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી વાધેલા મેધજીભાઈ ચકલભાઇ નદંનવન સોસા 4 ૧૩૯૩૭
૧૬૪૭૮ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ રાઘવભાઈ રતનભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૮૨૦
૧૩૯૭૨ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી દેવર્ીયા પરસોતમભાઈ ખેતશીભાઇ નદંનગર 4 ૧૩૯૫૫
૧૩૯૭૧ ૦૫ ભગવતીપરા દેવર્ીયા ડદપકભાઈ પરસોતમભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૮૦૪
૧૪૫૬૮ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર પલનાભાઈ માવજીભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૮૨૧
૧૨૮૩૩ ૦૫ ભગવતીપરા ચારોલીયા નગીનભાઈ નાથાભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૮૨૨
૧૨૮૩૫ ૦૫ ભગવતીપરા ચારોલીયા રામજીભાઈ નાથાભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૮૨૩
૧૬૯૬૦ ૦૫ ભગવતીપરા વાક નાગજીભાઈ દેવાભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૮૨૪
૧૬૮૨૧ ૦૫ ભગવતીપરા લોખીલ લક્ષ્મીબેન ગોવવિંદભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૮૨૫
૧૬૮૧૭ ૦૫ ભગવતીપરા લોખીલ જેસીંગભાઈ ગોવવિંદભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૭૯૧
૧૬૮૨૨ ૦૫ ભગવતીપરા લોખીલ લાભલબેન ગોવવિંદભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૮૧૬
૧૩૦૯૪ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ પનૂમચદં જસરાજભાઈ ભગવતીપરા 4 ૧૫૮૧૪
૧૭૧૫૯ ૦૫ ભગવતીપરા વવજવાડર્યા ઘેલાભાઈ જીવાભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૭૮૦
૧૨૭૫૮ ૦૫ ભગવતીપરા ચલર્ાસમા નરેન્ર લાભલભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૭૮૧
૧૩૯૬૩ ૦૫ ભગવતીપરા દેવ કાતંાબેન કનલભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૭૮૨
૧૭૮૩૭ ૦૫ ભગવતીપરા સોની સલરેશભાઈ જસીયાભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૭૮૩
૧૪૮૮૯ ૦૫ ભગવતીપરા પાટીલ વસતંભાઈ શીવાજીભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૭૮૪
૧૬૩૩૭ ૦૫ ભગવતીપરા રાજવશંી રામસલલભાઈ હબલરાજભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૭૮૫
૧૬૩૩૮ ૦૫ ભગવતીપરા રાજવસંી પલષ્પાબેન ભગવતીપ્રસાદ ભગવતીપરા 6 ૧૫૭૮૬
૧૨૮૭૯ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ા છોટાલાલ કાનજીભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૭૮૭
૧૩૬૭૮ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાગંર પ્રભાતભાઈ વાલેસભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૭૮૮
૧૨૨૯૦ ૦૫ ભગવતીપરા ખલદંલા સોનાબેન છગનભાઇ ભગવતીપરા 1 ૧૫૮૦૨
૧૬૮૮૯ ૦૫ ભગવતીપરા વેદ ગલલાબભાઈ અલલારખાભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૭૯૦
૧૨૪૭૦ ૦૫ ભગવતીપરા ગામોટ હસં લભાઈ નારણભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૭૭૯
૧૫૩૭૦ ૦૫ ભગવતીપરા બોરીયા હીરબાઇ ગોવવિંદભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૭૯૨
૧૫૩૬૭ ૦૫ ભગવતીપરા બોરીચા મજંલબેન કનલભાઈ ભગવતીપરા 3 ૧૫૭૯૩
૧૫૧૭૮ ૦૫ ભગવતીપરા બસીયા વજલભાઈ જસાભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૭૯૪
૧૨૨૧૬ ૦૫ મફતીયલપરલ દયાળમીલસામે મોરબીરોર્, કાળવા આમદભાઈ ઈસાભાઇ મફતીયલપરલ 5 ૧૬૭૪૦
૧૬૦૪૫ ૦૫ મફતીયલપરલ મલસાણી ડફરોઝભાઈ કાસમભાઇ મફતીયલપરલ 5 ૧૬૭૪૧
૧૨૩૬૧ ૦૫ ભગવતીપરા ખોરાણી ઝાહીર અબ્દલલ ચામલર્ીયાપરા 7 ૧૫૭૯૫
૧૮૧૯૭ ૦૫ લાતી પ્લોટ હાકળીયા રમેશ કાળુ લાતી પ્લોટ 5 ૧૭૫૩૬
૧૩૧૩૫ ૦૫ લાતી પ્લોટ ચૌહાણ મહશે જલઠા લાતીપ્લોટ 7 ૧૭૫૩૭
૧૫૩૧૦ ૦૫ લાતી પ્લોટ બાવરીયા લાલજી મોરના લાતીપ્લોટ 5 ૧૭૫૩૪
૧૮૧૬૭ ૦૫ ભગવતીપરા હણસોરા પ્રભાબેન લાલજીભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૭૯૬
૧૩૯૫૧ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી દયાતરા મલકેશ ભાણાભાઇ નદંનવન 5 ૧૩૯૩૮
૧૪૫૮૭ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર પ્રવવણભાઈ પલનાભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૭૯૭
૧૨૮૧૯ ૦૫ ભગવતીપરા ચારોગબયા જીજલબેન ગોપાલભાઇ ભગવતીપરા 1 ૧૫૭૯૮
૧૨૮૨૪ ૦૫ ભગવતીપરા ચારોગલયા રાજેશભાઈ કરશનભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૭૯૯
૧૨૮૨૨ ૦૫ ભગવતીપરા ચારોગલયા ટીનલભાઇ કરશનભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૮૦૦
૧૨૮૨૧ ૦૫ ભગવતીપરા ચારોગલયા ડદનેશ કરશનભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૮૩૮
૧૩૭૧૪ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાભી ડકશોરભાઈ ચતલરભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૭૮૯
૧૩૭૪૫ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાભી ભીખલભાઈ ધનજીભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૮૨૬
૧૨૮૩૨ ૦૫ ભગવતીપરા ચારોલીયા ધનાભાઈ નથાભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૮૫૩
૧૨૮૩૧ ૦૫ ભગવતીપરા ચારોલીયા જેસીંગભાઈ નથાભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૮૫૫
૧૨૮૩૪ ૦૫ ભગવતીપરા ચારોલીયા બચલભાઈ જેસીંગભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૮૫૬
૧૨૮૩૦ ૦૫ ભગવતીપરા ચારોલીયા જ્યતંીભાઈ નથાભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૮૫૭
૧૬૪૦૨ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ ડદગલપભાઈ મલળુભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૮૫૮
૧૪૪૫૩ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર કાળુભાઈ દેવરાજ ભગવતીપરા 4 ૧૫૮૫૯
૧૨૪૬૮ ૦૫ ભગવતીપરા ગામોટ રાજેશ નારણભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૮૬૦
૧૬૩૬૭ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ કાનજીભાઈ ભારમાલભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૮૬૧
૧૬૩૬૮ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ કાળુભાઈ ખીમાભાઇ ભગવતીપરા 2 ૧૫૮૬૨
૧૬૩૫૨ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ અરજણભાઈ હરસલખભાઇ ભગવતીપરા 2 ૧૫૮૭૬



૧૬૩૬૩ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ કરમણભાઈ અરજણભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૮૬૪
૧૩૬૮૯ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાગંર વજલભાઈ વાલેશ ભગવતીપરા 6 ૧૫૮૫૨
૧૧૬૨૨ ૦૫ ભગવતીપરા અગરાવત મકંલદાસ બસંીદાસ ભગવતીપરા 11 ૧૫૮૬૬
૧૬૧૬૩ ૦૫ ભગવતીપરા વમયાતરા શૈલેર્ભાઈ દેવાદાનભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૮૬૭
૧૬૧૬૦ ૦૫ ભગવતીપરા વમયાતરા દેવદાન હરીભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૮૬૮
૧૨૨૬૬ ૦૫ ભગવતીપરા ખલગંલા મોહનભાઈ દેવાભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૮૬૯
૧૫૨૭૨ ૦૫ ભગવતીપરા બાલાસરા જેઠાભાઈ વસ્તાભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૮૭૦
૧૫૩૬૧ ૦૫ ભગવતીપરા બોરીચા જાનલભાઈ ભાનલભાઇ ભગવતીપરા 1 ૧૫૮૭૧
૧૪૧૭૦ ૦૫ ભગવતીપરા નળીયાપરા ડદનકરભાઈ બાવાલાલ ભગવતીપરા 3 ૧૫૮૭૨
૧૮૦૪૩ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી મલકેશભાઈ જીવાભાઇ સીટી સ્ટેનર્ 5 ૧૫૮૭૩
૧૫૨૨૦ ૦૫ ભગવતીપરા બાભણીયા હલસેનભાઈ મામદભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૮૭૪
૧૪૮૭૩ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી પાટીલ ડદગલપભાઈ જગન્નાથ નદંનવન સોસા. 5 ૧૩૯૬૨
૧૪૮૬૮ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી પાટીલ જ્ઞાનેશ્વરભાઈ દયારામભાઇ નદંનવન સોસા. 4 ૧૩૯૬૧
૧૩૪૯૨ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી જોગડીયા ચત લરભાઈ રતનશીભાઇ નદંનવન સોસા 5 ૧૩૯૪૮
૧૫૧૯૯ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી બાબરીયા કનલભાઈ ભાણાભાઇ નદંનવન સોસા 3 ૧૩૯૪૦
૧૪૩૪૬ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી પરં્યા જ્યતંીભાઈ લાભશકંર નદંનવન સોસા 4 ૧૩૯૪૧
૧૩૮૬૧ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી તરવાળી બત લલબેન અબ્દલલહલસેન નદંનવન સોસા 1 ૧૩૯૪૨
૧૪૬૪૧ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર ભીખલભાઈ પીઠાભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૮૪૦
૧૪૭૬૯ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી પરમાર સમીરભાઈ ગફારભાઇ નદંનવન સોસા 4 ૧૩૯૪૩
૧૧૯૮૨ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી કપાસી કલત લબલદીન ઈબ્રાહીમ નદંનવન સોસા 4 ૧૩૯૪૪
૧૩૫૪૭ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી ઝાફવાય આરીફ નાસીરભાઇ નદંનવન સોસા 4 ૧૩૯૪૫
૧૪૭૭૫ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી પરમાર સાજીતભાઈ ગફારભાઇ નદંનવન સોસા 4 ૧૩૯૫૦
૧૪૬૭૧ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી પરમાર મહબેલબ ગફાર નદંનવન સોસા 3 ૧૩૯૪૬
૧૪૪૭૦ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી પરમાર ગફાર અલારખા નદંનવન સોસા 2 ૧૩૯૬૩
૧૩૫૪૮ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી ઝાફાય ઇમરાન નાસીર નદંનવન 4 ૧૩૯૪૭
૧૩૭૯૨ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી ર્ોર્ીયા ડદગલપભાઈ બાબલભાઇ નદંનવન સોસા 5 ૧૩૯૬૦
૧૭૮૧૨ ૦૫ ભગવતીપરા સોઢા મગંલબેન ભીખલભાઇ ભગવતીપરા 1 ૧૫૮૬૫
૧૫૯૫૮ ૦૫ ભગવતીપરા મૈયર ડદનેશભાઈ સવાભાઇ ભગવતીરપરા 4 ૧૫૮૬૩
૧૩૯૬૯ ૦૫ ભગવતીપરા દેવર્ા રાજેશ અબ્દલલભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૮૨૯
૧૧૮૨૦ ૦૫ ભગવતીપરા ઉંદરેજીયા પથલભાઈ કાનજીભાઇ ભગવતીપરા 10 ૧૫૮૩૦
૧૧૭૯૯ ૦૫ ભગવતીપરા ઉગે્રજીયા મલકેશ પથલભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૮૩૧
૧૭૬૯૭ ૦૫ ભગવતીપરા સાવરીયા રાજેશ ધલધાભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૮૩૨
૧૭૬૩૨ ૦૫ ભગવતીપરા સાથરીયા રમેશ ધલધાભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૮૩૩
૧૧૮૦૧ ૦૫ ભગવતીપરા ઉગે્રજીયા રમેશ હસલભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૮૩૪
૧૧૮૦૫ ૦૫ ભગવતીપરા ઉગે્રજીયા હસંરાજ કરમશીભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૮૩૫
૧૧૮૦૪ ૦૫ ભગવતીપરા ઉગે્રજીયા સલરેશ હસલભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૮૩૬
૧૧૭૯૮ ૦૫ ભગવતીપરા ઉગે્રજીયા પીતામ્બર સામતભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૮૩૭
૧૬૩૨૭ ૦૫ યદલવશંીનગર રાજપલત પ્રડદપ જલગભભાઇ યદલવસંીનગર 7 ૧૭૦૯૬
૧૧૬૭૩ ૦૫ યદલવશંીનગર અનસારી અબ્દલલ ઇસાખાભાઇ યદલવશંીનગર 3 ૧૭૦૯૫
૧૨૪૭૯ ૦૫ યદલવસંીનગર ગોગરા દેવાયત દેવણાદભાઇ યદલવસંીનગર 4 ૧૭૧૧૦
૧૩૦૪૫ ૦૫ યદલવસંીનગર ચૌહાણ ડકતીભાઈ માધલભાઇ યદલવસંીનગર 5 ૧૭૧૦૧
૧૩૦૨૬ ૦૫ યદલવસંીનગર ચૌહાણ ઉદયવસિંહ માધલભાઇ યદલવસંી નગર 5 ૧૭૦૯૭
૧૪૬૦૧ ૦૫ યદલવસંીનગર પરમાર પલરીબા ગગલભા યદલવસંીનગર 1 ૧૭૧૦૩
૧૪૭૭૧ ૦૫ યદલવસંીનગર પરમાર સલરેશ વાલજી યદલવસંીનગર 4 ૧૭૧૦૪
૧૧૯૯૭ ૦૫ યદલવસંીનગર કલભારવર્ીયા જી્લભાઈ સામરાભાઇ યદલવસંીનગર 7 ૧૭૧૦૫
૧૫૯૧૯ ૦૫ યદલવસંીનગર મઠીયા દલીબેન નારણભાઇ યદલવસંીનગર 1 ૧૭૧૧૨
૧૩૪૬૦ ૦૫ યદલવસંીનગર જારીયા વાસલભાઈ જસાભાઇ યદલવસંીનગર 5 ૧૭૧૦૯
૧૪૧૮૪ ૦૫ યદલવસંીનગર નાગર વનલીલાબેન છોટાભાઇ યદલવસંીનગર 4 ૧૭૧૦૮
૧૭૫૨૪ ૦૫ યદલવસંીનગર સવસેટા મસીબેન ગોરાભાઇ યદલવસંીનગર 1 ૧૭૧૦૭
૧૭૫૨૦ ૦૫ યદલવસંીનગર સવસેટ દેવદાન ગોરાભાઇ યદલવસંીનગર 3 ૧૭૧૦૬
૧૫૯૦૯ ૦૫ વાઢાપીપરીયા શેરી મજેઠીયા રાજેશ અરજણ વાઢાપીપરીયા વાર્ી શેરી 5 ૧૭૯૨૭
૧૭૧૪૫ ૦૫ ભગવતીપરા વવક્રાણી વાજા કમાભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૮૫૧
૧૭૧૪૪ ૦૫ ભગવતીપરા વવક્રાણી વલલભ રામજીભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૮૩૯
૧૭૧૪૩ ૦૫ ભગવતીપરા વવક્રાણી બાબલભાઈ રામાભાઇ ભગવતીપરા 8 ૧૫૮૨૮
૧૭૯૪૭ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી જ્યતંીભાઈ સલખાભાઇ ભગવતીપરા 8 ૧૫૮૪૧
૧૭૯૪૩ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી ચદલ ંભાઈ સલખાભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૮૪૨
૧૧૮૦૩ ૦૫ ભગવતીપરા ઉધરેજીયા સજંયભાઈ નટલભાઈ ભગવતીપરા 4 ૧૫૮૪૩
૧૧૮૦૨ ૦૫ ભગવતીપરા ઉગે્રજીયા વીનલભાઈ આંબાભાઇ ભગવતીપરા 8 ૧૫૮૪૪
૧૧૮૦૦ ૦૫ ભગવતીપરા ઉગે્રજીયા માવજી કલ ંવરજીભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૮૪૫
૧૧૭૯૭ ૦૫ ભગવતીપરા ઉગે્રજીયા નાનજી કાનાભાઇ ભગવતીપરા 8 ૧૫૮૪૬
૧૧૮૫૮ ૦૫ ભગવતીપરા ઉગેજીયા પ્રવવણ નાનજીભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૮૪૭
૧૫૧૪૫ ૦૫ વમયાણાવાસ બેલીમ કાસમભાઈ યલસલફભાઈ વમયાણાવાસ 5 ૧૭૦૩૪
૧૭૬૪૯ ૦૫ વમયાણાવાસ સાબદર રેમતબેન વસદીશાહ વમયાણાવાસ 1 ૧૭૦૩૨
૧૭૪૧૬ ૦૫ વમયાણાવાસ સૈયદ હમેતં ઇમરાઇમ વમયાણાવાસ 4 ૧૭૦૩૩
૧૫૦૦૯ ૦૫ વમયાણાવાસ ફકીર ઇનલશ બહદલર વમયાણાવાસ 4 ૧૭૦૩૦
૧૫૦૦૨ ૦૫ વમયાણાવાસ ફડકર અબ્દલલ કાસમ વમયાણાવાસ 6 ૧૭૦૩૧
૧૨૦૮૦ ૦૫ ભગવતીપરા કલસવાહ અજયવસિંહ રમેશવસિંહ ડરલ્ધ્ધ વસલ્ધ્ધનગર 3 ૧૫૮૪૮
૧૨૪૮૦ ૦૫ યદલવસંીનગર ગોગરા બચલભાઈ રામભાઇ યદલવસંીનગર 4 ૧૭૦૯૮
૧૪૯૯૯ ૦૫ યદલવસંીનગર પીપળીયા શૈલેશ બાભભાઇ યદલવશંીનગર 5 ૧૭૦૯૯
૧૫૯૨૦ ૦૫ યદલવસંીનગર મઠીયા દેવબેન વાલાભાઇ યદલવસંીનગર 1 ૧૭૧૦૦
૧૭૧૯૧ ૦૫ યદલવસંીનગર વીળા હીરાભાઈ બીજયાભાઇ યદલવસંીનગર 4 ૧૭૧૧૯
૧૨૪૩૫ ૦૫ યદલવસંીનગર ગરચર ભીખલભાઈ બાબલભાઇ યદલવસંીનગર 4 ૧૭૧૧૮
૧૭૩૪૨ ૦૫ યદલવસંીનગર સૉઢીયા રાઇધન રવાભાઇ યદલવસંીનગર 7 ૧૭૧૦૨
૧૭૮૨૪ ૦૫ યદલવસંીનગર સોઢીયા પલરીબન રવાભાઇ યદલવસંીનગર 5 ૧૭૧૧૩
૧૫૧૭૯ ૦૫ યદલવસંીનગર બસીયા સાદલ ર દેવાભાઇ યદલવસંીનગર 6 ૧૭૧૧૪
૧૪૪૫૦ ૦૫ યદલવસંીનગર પરમાર કાળુભાઈ કેશલભાઇ યદલવસંીનગર 6 ૧૭૧૧૫
૧૨૭૫૯ ૦૫ યદલવસંીનગર ચલર્ાસમા નરેશ માધવજી યદલવસંીનગર 5 ૧૭૧૧૬
૧૩૮૦૦ ૦૫ યદલવસંીનગર ર્ોર્ીયા મનલબેન ધીરજભાઇ યદલવસંીનગર 1 ૧૭૧૧૭
૧૩૭૮૪ ૦૫ યદલવસંીનગર ર્ોર્ીયા અલકેશ ધીરજલાલ યદલવસંીનગર 4 ૧૭૧૧૧
૧૮૦૦૫ ૦૫ વાઢાપીપરીયા શેરી સોલકંી વનલેર્ મનસલખ વાઢાપીપરીયા વાળી શેરી 5 ૧૭૯૨૬
૧૪૫૬૬ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર વનમલબેન ભીખાભાઇ કાલા કલ ંભારવાળી શેરી 3 ૧૧૭૨૬



૧૨૯૨૪ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ચાવર્ા ગગંાબેન મનલભાઈ જયપ્રકાશ નગર 9 ૧૩૬૨૬
૧૭૩૯૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સમા રસલલભાઈ અબ્દલલભાઇ જયપ્રકાશનગર 7 ૧૩૬૨૭
૧૫૯૫૧ ૦૫ જય પ્રકાશનગર મનસલરી અમર અલતાફહલસેન જયપ્રકાસ નગર 4 ૧૩૬૨૮
૧૨૯૧૧ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ચાવર્ા બચલભાઈ વવલાભાઇ જયપ્રકાશ નગર 4 ૧૩૬૨૯
૧૪૧૦૨ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ધરજીયા રણછોર્ભાઈ ભવાનભાઇ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૩૬૩૦
૧૬૪૯૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર રાઠોર્ વશારામ મગંાભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૬૪૨
૧૫૩૯૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ભગત વવજયભાઈ દેવચરં જયપ્રકાશનગર 5 ૧૩૬૩૨
૧૫૩૯૪ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ભગત રવવન્ર મહને્ર જયપ્રકાશનગર 3 ૧૩૬૨૩
૧૭૧૧૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર વાલ શીતલપ્રસાદ રામઅવતાર જયપ્રકાશનગર 2 ૧૩૬૩૪
૧૬૭૧૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર રોવસયા રવતલાલ માયાલાલ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૩૬૩૫
૧૬૭૦૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર રોવસયા ર્ીરીબાઇ માયાભાઇ જયપ્રકાશ નગર 1 ૧૩૬૩૬
૧૭૧૬૭ ૦૫ જય પ્રકાશનગર વવશરીયા ગોવવિંદભાઈ ર્ાયાભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૬૩૭
૧૩૯૬૨ ૦૫ જય પ્રકાશનગર દલસાણીયા અશોકભાઇ સોમાભાઇ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૩૬૩૯
૧૧૭૩૬ ૦૫ જય પ્રકાશનગર આયર્ી નથલભાઈ રાણાભાઇ જયપ્રકાશનગર 6 ૧૩૬૪૦
૧૭૩૯૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સમા રજાક અબ્દલલ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૩૬૪૧
૧૮૦૭૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સોલકંી મોતીભાઈ મેરલભાઇ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૩૬૫૧
૧૨૭૩૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ચલઇયા નારણ જેઠાભાઇ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૩૬૧૯
૧૭૩૪૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સલણં પાચંીબેન સામતભાઇ જયપ્રકાશનગર 3 ૧૩૬૧૮
૧૪૯૦૪ ૦૫ જય પ્રકાશનગર પાતારીયા વેલજી મેધજીભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૬૧૭
૧૫૫૩૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ભોયા ઉમરાજ તેજપાલ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૬૧૬
૧૫૫૩૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ભોયા પરસોતમ તેજપાલ જયપ્રકાશનગર 8 ૧૩૬૧૫
૧૮૦૩૬ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સોલકંી ભાનલબેન બાબલભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૬૧૪
૧૪૭૭૨ ૦૫ જય પ્રકાશનગર પરમાર સવજી રૃર્ાભાઇ જયપ્રકાશ નગર 6 ૧૩૬૦૮
૧૭૯૨૭ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સોલકંી ગલણવતં વવઠ્ઠલભાઇ જયપ્રકાશ નગર 5 ૧૩૬૧૩
૧૫૫૮૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર મકવાણા ડકશોરભાઈ પ ૂજંાભાઇ જયપ્રકાશ નગર 4 ૧૩૫૯૫
૧૮૨૧૪ ૦૫ જય પ્રકાશનગર હાલા સલેમાન અલીભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૬૧૨
૧૩૨૮૪ ૦૫ જય પ્રકાશનગર જેસાણી મોમદભાઈ વલીભાઇ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૩૬૧૧
૧૪૩૨૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર પઠાણ યલસલફખાન નથેખાન જયપ્રકાશનગર 2 ૧૩૫૯૬
૧૩૨૩૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર જલણેજા ડફરોઝ અબીલભાઇ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૩૬૦૯
૧૭૪૬૨ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સરવૈયા ભલપતભાઈ માધલભાઈ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૬૨૨
૧૪૭૬૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર પરમાર શાતંીભાઈ મોહનભાઇ જયપ્રકાશનગર 3 ૧૩૬૦૭
૧૩૯૦૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર થારલ સજંભાઈ લક્ષ્મણભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૬૦૬
૧૩૯૦૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર થારલ ડદનેશ વાલજીભાઇ જયપ્રકાશનગર 3 ૧૩૬૦૫
૧૮૧૧૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સોલકંી વાલજી ધરમશીભાઇ જયપ્રકાશ નગર 10 ૧૩૬૦૪
૧૮૧૨૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સોલકંી વવનોદ વાલજી જયપ્રકાશ નગર 5 ૧૩૬૦૩
૧૬૩૮૪ ૦૫ જય પ્રકાશનગર રાઠોર્ જયાબેન બાબલભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૬૦૧
૧૫૧૦૧ ૦૫ જય પ્રકાશનગર બરમા ડકશોરી દલગાડપ્રસાદ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૬૦૦
૧૫૧૦૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર બરમા હરીશકંર બલધ્ધવસઘ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૫૯૯
૧૫૧૦૪ ૦૫ જય પ્રકાશનગર બરમા સરમાન શોબરનભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૫૯૮
૧૫૧૦૨ ૦૫ જય પ્રકાશનગર બરમા જશ્રત શોબરન જયપ્રકાશનગર 5 ૧૩૫૯૭
૧૪૯૩૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર પાલ ગીરજાવસિંહ અખલેશ જયપ્રકાશનગર 3 ૧૩૬૩૮
૧૨૭૭૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ચરંવશંી અવનલભાઈ રામપ્રસાદ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૩૭૦૦
૧૫૬૮૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર મકવાણા પલરીબેન નાનજીભાઇ જયપ્રકાશનગર 6 ૧૩૭૨૮
૧૮૧૦૪ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સોલકંી રામજી ભનલભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૭૨૬
૧૨૫૪૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ગોરી હલસેન મલસાભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૭૨૫
૧૨૫૨૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર પીંજારા અલારખા હસનભાઇ જયપ્રકાસનગર 5 ૧૩૭૨૪
૧૫૫૦૬ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ભારદલ રાજ સલમનભાઈ ભલરભયેર જયપ્રકાશનગર 7 ૧૩૭૨૩
૧૨૮૭૪ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ચાવર્ા ગોવવિંદભાઈ વવભાભાઇ જયપ્રકાશનગર 6 ૧૩૭૨૨
૧૫૨૭૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર બાળશરા પ્રવવણ સવજી જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૭૨૧
૧૧૭૩૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર આયર્ી જખલભાઈ નારણભાઇ જયપ્રકાશનગર 2 ૧૩૭૨૦
૧૪૧૩૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ધારલ મોહન પલજંાભાઇ જયપ્રકાશ નગર 5 ૧૩૭૦૭
૧૪૦૫૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ડદવાન શોયબ મહમદ જયપ્રકાશ નગર 3 ૧૩૭૧૮
૧૭૨૬૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર શાહમદ ફીરોજશા ભીખલશા જયપ્રકાશનગર 3 ૧૩૭૨૯
૧૭૮૮૭ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સોલકંી અશોક કેશલભાઇ જયપ્રકાશનગર 6 ૧૩૭૧૬
૧૨૮૯૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ચાવર્ા ડદનેશભાઇ ચનાભાઇ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૩૭૧૫
૧૪૧૬૨ ૦૫ જય પ્રકાશનગર નગવાર્ીયા નારણ કરશનભાઇ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૩૭૧૪
૧૭૯૬૧ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સોલકંી તેજાભાઈ અમરાભાઇ જયપ્રકાશનગર 2 ૧૩૭૧૩
૧૮૦૩૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સોલકંી ભરત તેજાભાઇ જયપ્રકાશનગર 8 ૧૩૭૧૭
૧૧૭૫૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર આલા સમસેદ જાનમામદભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૭૪૦
૧૩૯૦૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર થારલ વાલજી લખમણ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૭૪૩
૧૧૯૧૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર કંટારીયા લાલજી દેવાભાઇ જયપ્રકાશનગર 7 ૧૩૭૪૪
૧૫૦૫૭ ૦૫ જય પ્રકાશનગર બલચીયા ધીરજભાઈ ગબજલભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૭૪૫
૧૬૮૧૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર લોખીલ દેવાયત રામભાઈ જયપ્રકાશનગર 6 ૧૩૭૪૭
૧૪૭૦૯ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી પરમાર રડહમભાઈ ગફારભાઇ નદંનવન સોસા 4 ૧૩૯૫૪
૧૬૨૬૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર રંગપરા ભનાભાઈ મોહનભાઇ જયપ્રકાશનગર 3 ૧૩૭૪૮
૧૫૩૧૨ ૦૫ જય પ્રકાશનગર બાવલીયા નરવસિંહભાઈ ભીખલભાઇ જયપ્રકાશ નગર 4 ૧૩૭૪૧
૧૬૪૪૨ ૦૫ જય પ્રકાશનગર રાઠોર્ ભરત બટલક જયપ્રકાશ નગર 4 ૧૩૭૩૦
૧૬૫૧૧ ૦૫ જય પ્રકાશનગર રાઠોર્ સલરેશ બટલક જયપ્રકાશ નગર 4 ૧૩૭૩૯
૧૬૨૭૧ ૦૫ વેલનાથ પરા રગવર્ીયા અમરવસભાઈ બાબજી વેલજીપરા 5 ૧૭૮૩૭
૧૪૧૬૦ ૦૫ વેલનાથ પરા નગંવટીયા બાબલ લખલ વેલજીપરા 2 ૧૭૮૨૬
૧૬૧૩૫ ૦૫ વેલનાથ પરા માલચીયા રાજલ બાબલ વેલજીપરા 3 ૧૭૮૩૨
૧૨૨૫૩ ૦૫ વેલનાથ પરા કોરર્ીયા ભરતભાઈ મોમભાઇ વેલનાથપરા 6 ૧૭૮૨૫
૪૧૮૮૩ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ મકવાણા વજેસીંગ કાનજી મફવતયા 7 ૪૦૮૦૭
૪૧૮૫૯ ૦૫ મોરબીરોર્ પારેવર્ી ચોક મફતીયપરલ મકવાણા રેખાબેન બાબલભાઈ મફવતયા 4 ૪૦૮૦૮
૪૨૪૧૨ ૦૫ મોરબીરોર્ પારેવર્ી ચોક મફતીયપરલ રીબળીયા ડદનેશ માનસીંગ મફવતયા 5 ૪૦૮૦૯
૪૨૪૧૩ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ રીબળીયા મહશે માનસીંગ મફવતયા 5 ૪૦૮૧૮
૪૧૨૦૩ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ પરમાર મધલભાઈ નાગજીભાઈ મફવતયા 4 ૪૦૮૧૪
૪૦૭૭૦ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ થરેસા કરશન વનરજી મફવતયા 4 ૪૦૭૯૯
૪૨૫૦૩ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ વરાણી જયાબેન જસલભાઈ મફવતયા 2 ૪૦૮૧૦
૪૧૭૩૧ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ ભોજાણી મનસલખભાઈ મોહનભાઈ મફતપરા 4 ૪૦૮૧૫
૩૯૫૧૯ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ કલવરીયા દામજીભાઈ કેશલભાઇ મફતપલરા 2 ૪૦૮૦૬



૩૯૫૨૦ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ કલવરીયા વવજયભાઈ દામજીભાઇ મફતપ્રરા 5 ૪૦૮૦૧
૪૨૪૧૪ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ રીબળીયા રમેશ લખ્મણ મફતીયા 4 ૪૦૭૯૮
૪૩૧૪૦ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ સોલકંી ગોપાલભાઈ દેવસીભાઈ મફતપરા 4 ૪૦૭૯૭
૪૦૬૯૫ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ ર્ાભી સીંધાભાઈ મોમભાઈ મફતપરા 5 ૪૦૮૦૨
૪૧૫૩૨ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ બાભવા ઘલસાભાઈ ટપલભાઈ મફતપરા 5 ૪૦૭૯૫
૪૧૫૩૩ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ બાભવા મયલરભાઈ ગીગાભાઈ મફતપરા 2 ૪૦૭૯૬
૪૧૫૩૪ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ બાભવા સલખાભાઈ ગીગાભાઈ મફતપરા 2 ૪૦૮૧૧
૧૨૭૭૨ ૦૫ મફતીયાપરા ચલર્ાસમા વનરાજ માનભા મફવતયા પરા 6 ૧૬૮૪૦
૧૪૦૧૬ ૦૫ મફતીયાપરા દાર્ોદરા ધલર્ાભાઈ કાનજીભાઇ મફતીયા પરા 4 ૧૬૮૪૧
૧૭૭૬૭ ૦૫ મફતીયાપરા સીતાપરા વાલજીભાઈ મોહન ભાઇ મફતીયાપરા 3 ૧૬૮૪૨
૧૭૭૬૩ ૦૫ મફતીયાપરા સીતાપરા રાજલભાઈ વાલજી ભાઇ મફતીયા પરા 4 ૧૬૮૪૩
૧૪૫૫૪ ૦૫ મફતીયાપરા પરમાર ધોધાભાઈ રાજા ભાઇ મફતીયા પરા 2 ૧૬૮૪૪
૧૪૬૯૫ ૦૫ મફતીયાપરા પરમાર રમેશભાઈ ધોધા ભાઇ મફતીયાપરા 4 ૧૬૮૪૫
૪૧૬૦૨ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ ભખવાર્ીયા ભરતભાઈ નરશીભાઈ મફતપરા 5 ૪૦૮૩૧
૪૦૩૩૯ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ જલજવાર્ીયા રમણીકલાલ ઓઘલલાલ મફતપરા 5 ૪૦૮૨૬
૪૦૬૮૧ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ ર્ાભી માનવસિંગભાઈ ગગજાભાઈ મફતપરા 5 ૪૦૮૨૪
૩૯૫૨૫ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ કવાર્ીયા ભલપતભાઈ કાળાભાઈ મફતપરા 4 ૪૦૮૨૧
૪૦૩૪૦ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ જલજવાર્ીયા સલભાર્ભાઈ રમણીકલાલ મફતપરા 4 ૪૦૮૧૯
૪૦૬૧૬ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ ટોઈટા બાલાભાઈ મેપાભાઈ મફતપલરા 8 ૪૦૮૧૭
૪૦૫૭૮ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ ટાઈંટા ભાણીબેન મેપાભાઈ મફતપરા 2 ૪૦૮૧૬
૧૭૭૨૦ ૦૫ લાલપરી વશયાળ ભાવેશભાઈ દેવાભાઈ મફતપલરા 3 ૧૭૫૫૨
૧૫૪૩૭ ૦૫ લાલપરી ભલણીયા મલનાભાઈ ખોડલભાઈ મફતપલરા 6 ૧૭૫૬૦
૧૨૫૫૫ ૦૫ લાલપરી ગોલધર સજંયભાઈ હસીરભાઈ મફતપલરા 4 ૧૭૫૬૮
૧૩૧૦૭ ૦૫ લાલપરી ચૌહાણ ભલપતભાઈ ગાડંલભાઈ મફતપલરા 5 ૧૭૫૬૭
૧૭૧૭૯ ૦૫ લાલપરી વીંઝવાર્ીયા બાબલભાઈ ભલદરભાઈ મફતપલરા 5 ૧૭૫૬૬
૧૩૯૩૫ ૦૫ લાલપરી દેત્રોજા સલરેશભાઈ સનાભાઇ મફતીયા પરા 6 ૧૭૫૬૫
૧૨૧૦૯ ૦૫ લાલપરી કાઝંીયા આમદભાઈ શકંરભાઇ મફતીયાપરા 4 ૧૭૫૬૪
૧૬૪૨૦ ૦૫ લાલપરી રાઠોર્ નાથાભાઈ દેવાભાઈ મફતપલરા 5 ૧૭૫૬૩
૧૬૫૨૪ ૦૫ લાલપરી રાઠોર્ હરીભાઈ દેવાભાઇ મફતીયા પરા 5 ૧૭૫૬૨
૧૩૦૨૩ ૦૫ લાલપરી ચૌહાણ આમદભાઈ આહલરભાઈ મફતપલરા 4 ૧૭૫૬૧
૧૩૫૮૦ ૦૫ લાલપરી ઝીંઝુવાર્ીયા સજંયભાઈ રમણીકભાઈ મફતપલરા 4 ૧૭૫૭૦
૧૫૭૩૧ ૦૫ લાલપરી મકવાણા મનીર્ભાઈ ગાડંલભાઈ મફતપલરા 5 ૧૭૫૫૯
૪૦૭૫૫ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ તોનાણી ડરશોરભાઈ બાબલબાઈ મફવતયા 3 ૪૦૮૨૩
૧૨૨૧૮ ૦૫ ચામર્ીયા પરા કારવા મહમદભાઈ વલીભાઈ ચામળીયાપરાખાટકીવાસ 5 ૧૩૩૬૪
૧૨૨૨૦ ૦૫ ચામર્ીયા પરા કારવા રીજવાનભાઈ મહમદભાઈ ચામર્ીયાપરા ખાટકીવાસ 3 ૧૩૩૬૨
૧૫૫૩૦ ૦૫ ગણેશનગર ભીખીમસલડરયા ગોવવિંદભાઈ વશરામભાઈ ગણેશનગર 6 ૧૨૪૨૮
૧૬૪૫૯ ૦૫ ગણેશનગર રાઠોર્ મલળજીભાઈ વશરામભાઈ ગણેશનગર 6 ૧૨૪૨૭
૧૪૪૮૧ ૦૫ ગણેશનગર પરમાર ગોવવિંદભાઈ નારણભાઈ ગણેશનગર 7 ૧૨૪૨૬
૧૮૦૧૮ ૦૫ ગણેશનગર સોલકંી બચલભાઈ મગંાભાઈ ગણેશનગર 3 ૧૨૪૨૫
૧૪૭૭૮ ૦૫ ગણેશનગર પરમાર સોમાભાઈ નારણભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૪૨૪
૧૬૩૯૦ ૦૫ ગણેશનગર રાઠોર્ જીવણભાઈ વશરામભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૪૩૭
૧૪૩૯૪ ૦૫ મફતીયાપરા પરમાર અજયભાઈ ધોધાભાઇ મફતીયાપરા 3 ૧૬૮૩૦
૪૦૬૬૩ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ ર્ાભી ગગજીભાઈ ધનજીભાઈ મફતપરા 5 ૪૦૮૨૫
૩૯૪૬૫ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ કદર્ીયા જગદીશભાઈ નાનજીભાઈ મફતપરા 5 ૪૦૮૩૫
૩૯૫૩૭ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ કસ્ટેલીયા નાથાભાઈ જાવાભાઈ મફતપરા 3 ૪૦૮૨૮
૪૩૦૨૦ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ સારોળા બાબલભાઈ વરવસિંગભાઈ મફતપરા 4 ૪૦૮૨૯
૪૨૨૨૮ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ રાઠોર્ કાળુભાઈ વીરમભાઈ મફતપરા 5 ૪૦૮૩૦
૪૧૫૩૧ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ બાબરીયા અરવવિંદભાઈ જેરામભાઈ મફતપરા 3 ૪૦૮૩૨
૪૨૪૬૯ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ લીંમબર્ીયા પ્રવવણભાઈ જેરામભાઈ મફતપરા 4 ૪૦૮૩૪
૧૪૯૧૫ ૦૫ લાલપરી પાધરીયા રાજાભાઈ નારણભાઈ મફતપલરા 2 ૧૭૫૫૮
૧૪૯૧૪ ૦૫ લાલપરી પાધરીયા ડદનેશભાઈ રાજાભાઈ મફતપલરા 3 ૧૭૫૫૭
૧૫૮૦૨ ૦૫ લાલપરી મકવાણા વવજયભાઈ મગંળદાસ મફતપલરા 4 ૧૭૫૫૬
૧૪૭૫૦ ૦૫ લાલપરી પરમાર વવક્રમભાઈ કચરાભાઈ મફતપલરા 7 ૧૭૫૫૫
૧૪૦૫૦ ૦૫ લાલપરી દાળોરા પરસોતમભાઈ દેવજીભાઈ મફતપલરા 2 ૧૭૫૫૪
૧૪૦૫૧ ૦૫ લાલપરી દાળોરા પ્રહલાદભાઈ દેવજીભાઈ મફતપલરા 5 ૧૭૫૫૩
૧૭૬૯૪ ૦૫ લાલપરી સાવર્ીયા સનાભાઈ મૈસરલભાઇ મફતયાપરા 5 ૧૭૫૪૯
૧૨૧૭૦ ૦૫ લાલપરી ટોટા રતાભાઈ મેપાભાઇ મફતીયલપરા 6 ૧૭૫૫૦
૧૨૧૬૯ ૦૫ લાલપરી ટોટા મેપાભાઈ કર્વાભાઇ મફતપલરા 5 ૧૭૫૫૧
૧૩૩૦૭ ૦૫ લાલપરી જંાગર્ાયા મરેશભાઈ માનસગંભાઈ મફતપલરા 6 ૧૭૫૬૯
૪૩૦૭૫ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ સીપરીયા રમેશભાઈ બાબલભાઈ મફવતયા 6 ૪૦૮૨૦
૪૦૭૯૫ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ દરોદાડ દશરથભાઈ વાલજીભાઈ મફવતયા 5 ૪૦૮૨૭
૩૯૩૧૪ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ અઘલો દેવરાજભાઈ ટપલભાઈ મફવતયા 6 ૪૦૮૩૩
૪૩૧૬૩ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ સોલકંી દેવરાજભાઈ જીવાભાઈ મફવતયા 7 ૪૦૮૨૨
૪૩૧૬૪ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ સોલકંી દેવરાજભાઈ વસનાભાઈ મફવતયા 5 ૪૦૮૧૩
૪૨૦૫૬ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ મલહાવા લક્ષ્મીબેન હકલભાઈ મફવતયા 4 ૪૦૮૧૨
૩૯૪૪૦ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ કલર્ીયા ભગવાનાજીભાઈ રાયધનભાઈ મફવતયા 7 ૪૦૮૦૫
૪૦૮૩૧ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ દેવીપલજક બાવલાભાઈ ભગવાનજીભાઈ મકતીપલરા 9 ૪૦૮૦૪
૪૦૮૨૭ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ દેવવપલજક સલરેશભાઈ ભગવાનજીભાઈ મફવતયા 5 ૪૦૮૦૩
૧૩૮૭૭ ૦૫ ચામર્ીયા પરા તરકવાર્ીયા જરીનાબેન જમાલભાઈ ચામળીયાપરા ખાટકીવાસ 4 ૧૩૩૬૧
૧૫૩૭૬ ૦૫ ગણેશનગર બોવીચા રમેશભાઈ પાલા ભાઇ ગણેશ નગર 5 ૧૨૪૩૧
૧૪૭૫૬ ૦૫ ગણેશનગર પરમાર વવરભાઈ નાથાભાઈ ગણેશનગર 3 ૧૨૪૩૨
૧૫૩૬૪ ૦૫ ગણેશનગર બોરીચા ભાણાભાઈ ગોવાભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૪૩૩
૧૮૧૧૪ ૦૫ ગણેશનગર સોલકંી વાલાભાઈ મેજીભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૪૩૪
૧૪૬૫૧ ૦૫ ગણેશનગર પરમાર મેઘજીભાઈ કાનાભાઈ ગણેશનગર 8 ૧૨૪૪૨
૧૨૭૬૨ ૦૫ ગણેશનગર ચર્ાસમા બલવતંભાઈ કરસનભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૪૪૪
૧૨૯૦૭ ૦૫ ગણેશનગર ચાવર્ા પાલાભાઈ રામાભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૪૨૧
૧૪૪૩૪ ૦૫ ગણેશનગર પરમાર કરશનભાઈ આણદંભાઈ ગણેશનગર 9 ૧૨૪૪૮
૧૬૭૫૫ ૦૫ ચામર્ીયા પરા લાખાણી ઈકબાલ વળીભાઈ ચામલળીયાપરા 6 ૧૩૩૬૦
૧૬૦૪૭ ૦૫ ગણેશનગર મલસાણી હારૂનભાઈ કાસમભાઈ ચામળીયાપરા 4 ૧૨૪૪૭
૧૫૪૯૮ ૦૫ ચામર્ીયા પરા ભાડલલા હલસેન ઓસમાન ચામલળીયાપરા 3 ૧૩૩૫૯
૧૫૪૯૭ ૦૫ ગણેશનગર ભાડલલા હમીદ હલસેન ચામલર્ીયાપરા 6 ૧૨૪૪૬



૧૫૪૯૩ ૦૫ ગણેશનગર ભાડલલા યલસ લફ હલસેન ચામલળીયાપરા 4 ૧૨૪૪૫
૧૩૮૭૮ ૦૫ ગણેશનગર તળકવાળીયા મહમદં અબ્દલલભાઈ ચામલળીયાપરા 6 ૧૨૪૩૬
૧૫૪૯૫ ૦૫ ગણેશનગર ભાડલલા રહમેાન કરીમ ચામર્ીયાપરા 4 ૧૨૪૪૩
૧૫૪૯૬ ૦૫ ગણેશનગર ભાડલલા વસકંદર કરીમભાઈ ચામર્ીયાપરા 5 ૧૨૪૫૧
૧૮૧૪૯ ૦૫ ચામર્ીયા પરા સોલકંી હબીબ ઉમરભાઈ ચામર્ીયાપરા 5 ૧૩૩૫૮
૧૨૨૦૭ ૦૫ ચામર્ીયા પરા કારવા વલીભાઈ દાઉદભાઈ ચામર્ીયાપરા 2 ૧૩૩૫૭
૧૫૯૫૪ ૦૫ ગણેશનગર મમ્માણી કરમભાઈ કાસમભાઈ ચામર્ીયાપરા 7 ૧૨૪૪૧
૧૨૨૦૫ ૦૫ ચામર્ીયા પરા કારવા રહીમભાઈ ચમારભાઈ ચામર્ીયાપરા 6 ૧૩૩૫૬
૧૨૨૫૫ ૦૫ ચામર્ીયા પરા ખોરાણી અબ્દલલભાઈ રહમેાનભાઈ ચાનર્ીયાપરા 6 ૧૩૩૫૫
૧૨૩૬૦ ૦૫ ચામર્ીયા પરા ખોરાણી જાઈદભાઈ અભ્દલલભાઈ ચામર્ીયાપરા 5 ૧૩૩૫૩
૧૭૯૬૭ ૦૫ ચામર્ીયા પરા સોલકંી દાઉદભાઈ ઉમરભાઈ ચામર્ીયાપરા 8 ૧૩૩૫૨
૧૭૯૧૩ ૦૫ ચામર્ીયા પરા સોલકંી કાસમભાઈ ઉમરભાઈ ચામર્ીયાપરા 5 ૧૩૩૫૪
૧૩૦૯૭ ૦૫ ગણેશનગર ચૌહાણ પે્રવમલાબેન મેપાભાઈ ગણેશનગર 2 ૧૨૪૪૦
૧૪૭૩૩ ૦૫ ગણેશનગર પરમાર રામજીભાઈ હસંાબેન ગણેશનગર 4 ૧૨૪૩૯
૧૪૪૦૩ ૦૫ ગણેશનગર પરમાર અવનલભાઈ બા્લબેન ગણેશનગર 4 ૧૨૪૩૮
૧૩૧૨૦ ૦૫ ગણેશનગર ચૌહાણ મલકેશભાઈ ધનીબેન ગણેશનગર 5 ૧૨૪૦૮
૧૭૧૬૬ ૦૫ ગણેશનગર વવશે્રરીયા પલનમાઈ મગંલબેન ગણેશનગર 6 ૧૨૪૫૦
૧૮૦૫૫ ૦૫ ગણેશનગર સોલકંી મનલભાઈ ધનજીભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૪૩૫
૧૮૦૧૯ ૦૫ ગણેશનગર સોલકંી બલધરભાઈ ધનજીભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૪૦૪
૧૭૮૭૩ ૦૫ ગણેશનગર સોલકંી અવનલભાઈ પલજાભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૪૦૨

૧૪૬૭૪ ૦૫ ગણેશનગર પરમાર મહશેભાઈ દેવજીભાઈ ગણેશનગર 7 ૧૨૩૯૪
૧૮૦૦૨ ૦૫ ગણેશનગર સોલકંી નાથાભાઈ સોણદભાઈ ગણેશનગર 2 ૧૨૩૯૨
૧૫૩૩૯ ૦૫ ગણેશનગર બોચીયા નારણભાઈ ડહરાભાઈ ગણેશનગર 2 ૧૨૩૯૩

૧૫૦૭૩ ૦૫ ગણેશનગર બર્ીયા બચલભાઈ ર્ાયાભાઈ ગણેશનગર 6 ૧૨૪૦૫

૧૩૯૦૪ ૦૫ ગણેશનગર થારલ નાલજીભાઈ બચલભાઈ ગણેશનગર 2 ૧૨૩૯૮
૧૩૯૮૧ ૦૫ ગણેશનગર દેવરીયા સામજીભાઈ જીવણભાઈ ગણેશનગર 8 ૧૨૩૯૯
૧૩૯૭૭ ૦૫ ગણેશનગર દેવરીયા ગોવવિંદભાઈ કાનજીભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૪૦૦

૧૩૯૮૦ ૦૫ ગણેશનગર દેવરીયા વવરમભાઈ માલશીભાઈ ગણેશનગર 6 ૧૨૪૦૧
૧૩૧૨૨ ૦૫ સતંગલરલ પાકડ ચૌહાણ મજંલબેન ગીરીશભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૮૧૧૨
૧૨૩૪૦ ૦૫ ગણેશનગર ખીમસલણીયા ભરત ગોંવવદ ગણેશનગર 4 ૧૨૪૦૩
૧૭૩૪૧ ૦૫ ગણેશનગર સઢૂા હરીભાઈ ખેતાભાઈ ગણેશનગર 6 ૧૨૩૯૭

૧૩૩૯૧ ૦૫ ગણેશનગર જાદવ નાનજીભાઈ જીવાભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૪૦૬
૧૭૮૦૦ ૦૫ ગણેશનગર સોગઠીયા ભરતભાઈ કેશલભાઈ ગણેશનગર 6 ૧૨૪૨૦
૧૩૮૭૬ ૦૫ ચામર્ીયા પરા તળકવાળીયા અબ્દલલ ઉમદભાઈ ચામલળીયાપરા 4 ૧૩૩૭૩
૧૨૨૨૧ ૦૫ ચામર્ીયા પરા કાળવા હલસેન અબ્દલદ ચામલળીયા 7 ૧૩૩૭૨
૧૫૨૯૦ ૦૫ ગણેશનગર બાવનકા ઈકબાલ ઓસમાણ ચામર્ીયાપરા 4 ૧૨૪૦૭
૧૫૫૦૦ ૦૫ ચામર્ીયા પરા ભાડલલા હારૂન જમાલ ચામલળીયાપરા 4 ૧૩૩૭૧
૧૨૨૦૩ ૦૫ ચામર્ીયા પરા કારવા મહોમ્મદભાઈ કરીમભાઈ ચામર્ીયાપરા 4 ૧૩૩૭૦
૧૫૪૯૦ ૦૫ ચામર્ીયા પરા ભાડલલા ફારલકભાઈ જમાલભાઈ ચામર્ીયાપરા 8 ૧૩૩૬૯
૧૨૨૦૬ ૦૫ ચામર્ીયા પરા કારવા રહીમભાઈ હસનભાઈ ચામર્ીયાપરા 6 ૧૩૩૬૮
૧૫૪૩૨ ૦૫ ચામર્ીયા પરા ભડલલા મહમ્મદભાઈ ઈબ્રાનભાઈ ચામર્ીયાપરા 6 ૧૩૩૬૩
૧૩૯૮૨ ૦૫ ગણેશનગર દેવળીયા કેશરબેન રાપમલભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૩૯૫
૧૩૯૮૫ ૦૫ ગણેશનગર દેવળીયા રમેશભાઈ ડહરજીભાઈ ગણેશનગર 6 ૧૨૪૦૯

૧૩૯૮૬ ૦૫ ગણેશનગર દેવળીયા વેલજીભાઈ હરજીભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૪૧૦
૧૩૯૮૪ ૦૫ ગણેશનગર દેવરીયા ખેતશીભાઇ જેઠાભાઈ ગણેશનગર 2 ૧૨૪૧૧
૧૩૯૮૭ ૦૫ ગણેશનગર દેવરીયા હરેશભાઈ ખેતશીભાઇ ગણેશનગર 4 ૧૨૪૧૨
૧૫૪૮૭ ૦૫ ચામર્ીયા પરા ભાડંલલા આમદભાઈ ઓસમણભાઈ ચામર્ીયાપરા 4 ૧૩૩૬૫
૧૬૭૭૦ ૦૫ ચામર્ીયા પરા લાખાણી વલીભાઈ દાઉદભાઈ ચામર્ીયાપરા 3 ૧૩૩૬૬
૧૫૨૯૨ ૦૫ ચામર્ીયા પરા બાવનકા એમણાબેન હલસેનભાઈ ચામર્ીયાપરા 2 ૧૩૩૭૫
૧૬૭૬૨ ૦૫ ગણેશનગર લાખાણી વનરભાઈબેન ગનીભાઈ ચામર્ીયાપરા 1 ૧૨૪૧૩
૧૪૪૭૨ ૦૫ ગણેશનગર પરમાર ગગરીશભાઈ લાલજી ભાઇ ગણેશ નગર 4 ૧૨૪૧૪
૧૩૦૪૬ ૦૫ ગણેશનગર ચૌહાણ ડકશોરભાઈ હડરશભાઈ ગણેશનગર 3 ૧૨૪૧૬
૧૩૧૫૨ ૦૫ ગણેશનગર ચૌહાણ રમાબેન હરેશભાઈ ગણેશનગર 2 ૧૨૪૧૭
૧૩૩૬૮ ૦૫ ગણેશનગર જાદવ કાનજીભાઈ જીવાભાઈ ગણેશમગર 4 ૧૨૪૧૮
૧૩૩૭૯ ૦૫ ગણેશનગર જાદવ જ્યતંીભાઈ કાનજીભાઈ ગણેશનગર 3 ૧૨૪૧૯
૧૭૫૬૯ ૦૫ ગણેશનગર સાગડઠયા દેશાભાઈ કાવાભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૪૨૯
૧૭૫૭૭ ૦૫ ગણેશનગર સાગઠીયા ચનાભાઇ ખીમજીભાઇ ગણેશનગર 4 ૧૨૫૦૬
૧૫૮૪૬ ૦૫ ગણેશનગર મકવાણા હર્ડદભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ગણેશનગર 6 ૧૨૫૩૪
૧૭૧૯૭ ૦૫ ગણેશનગર વીસરીયા ભાણજીભાઈ ભલતાભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૫૩૩
૧૭૧૯૮ ૦૫ ગણેશનગર વીસરીયા સજંયભાઈ વાલજીભાઈ ગણેશનગર 6 ૧૨૫૪૯
૧૭૧૯૬ ૦૫ ગણેશનગર વીસરીયા જેઠાભાઈ પરબતભાઈ ગણેશનગર 7 ૧૨૫૫૦
૧૩૯૧૦ ૦૫ ગણેશનગર થારલ હરીભાઈ જલમાભાઈ ગણેશનગર 6 ૧૨૫૫૧

૧૪૬૫૩ ૦૫ ગણેશનગર પારધી મજંલલાબેન ડદનેશભાઈ ગણેશનગર 1 ૧૨૫૫૨
૧૩૯૧૧ ૦૫ ગણેશનગર થાળુ સલમાર આસાભાઈ ગણેશનગર 8 ૧૨૪૩૦
૧૭૬૨૦ ૦૫ ગણેશનગર સાગરીયા પ્રવવણ કેશલભઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૫૬૩
૧૪૭૩૭ ૦૫ ગણેશનગર પરમાર લગલતભાઈ ગોવવિંદભાઈ ગણેશનગર 3 ૧૨૫૫૪
૧૨૪૩૦ ૦૫ ગણેશનગર ગમારા રંભીબેન ગલાભાઈ ગણેશનગર 1 ૧૨૫૪૬
૧૪૧૦૩ ૦૫ ગણેશનગર ધરજીયા રમેશ મેરીભાઈ ગણેશનગર 6 ૧૨૫૫૬

૧૫૭૫૩ ૦૫ ગણેશનગર મકવાણા રમેશ બચલભાઈ ગણેશનગર 6 ૧૨૫૫૭
૧૫૮૦૪ ૦૫ ગણેશનગર મકવાણા વવનલભાઈ બચલભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૫૫૮
૧૩૫૯૯ ૦૫ ગણેશનગર ટીર્ાણી સલરેશ બટલકભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૫૫૯
૧૬૪૬૪ ૦૫ ગણેશનગર રાઠોર્ માધવભાઈ હામીરભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૫૬૦
૧૪૫૨૪ ૦૫ ગણેશનગર પરમાર ત લલસીભાઈ ગાડંલભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૫૬૧
૧૨૩૧૯ ૦૫ ગણેશનગર ખારલ ભોહનભાઈ સલમારભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૫૩૮
૧૫૭૦૯ ૦૫ ગણેશનગર મકવાણા ભરતભાઈ છગનભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૫૫૫



૧૮૦૮૨ ૦૫ ગણેશનગર સોલકંી રૂર્ાભાઈ માણદંભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૫૫૩
૧૧૭૩૮ ૦૫ ગણેશનગર આયર્ી શામજીભાઈ નારણભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૫૬૨
૧૪૦૭૨ ૦૫ ગણેશનગર ધેર્ા રમેશભાઈ કાનજીભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૫૩૦
૧૨૭૦૭ ૦૫ ગણેશનગર ઘેર્ા રમણીકભાઈ કાનજીભાઈ ગણેશનગર 2 ૧૨૫૩૧
૧૩૩૬૫ ૦૫ ગણેશનગર જાદવ કરશનભાઈ જીવાભાઈ ગણેશનગર 3 ૧૨૫૩૨
૧૩૪૦૭ ૦૫ ગણેશનગર જાદવ ભરતભાઈ કરશનભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૫૩૫
૧૭૮૮૧ ૦૫ ગણેશનગર સોલકંી અજલ ડનભાઈ મલળજીભાઈ ગણેશનગર 2 ૧૨૫૪૫
૧૭૦૩૪ ૦૫ ગણેશનગર વાઘેલા રમેશભાઈ ધનાભાઈ ગણેશનગર 3 ૧૨૫૩૭
૧૬૯૯૦ ૦૫ ગણેશનગર વાઘેલા ચપંાબેન ધનજીભાઈ ગણેશનગર 3 ૧૨૫૨૯
૧૭૧૭૫ ૦૫ ગણેશનગર વવસરીયા ભોજરાજ નારણજી ગણેશનગર 6 ૧૨૫૩૯
૧૪૪૮૨ ૦૫ ગણેશનગર પરમાર ગોવવિંદભાઈ મલળજીભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૫૪૦
૧૪૫૩૬ ૦૫ ગણેશનગર પરમાર ડદનેશભાઈ કરશનભાઈ ગણેશનગર 3 ૧૨૫૪૧
૧૪૭૧૫ ૦૫ ગણેશનગર પરમાર રાજલભાઈ કરશનભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૫૪૨
૧૭૫૮૦ ૦૫ ગણેશનગર સાગઠીયા ગોવવિંદભાઈ ર્ાયાભાઈ ગણેશનગર 2 ૧૨૫૪૩
૧૭૬૧૧ ૦૫ ગણેશનગર સાગઠીયા વવજયભાઈ ગોવવિંદભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૫૪૪
૧૭૫૯૩ ૦૫ ગણેશનગર સાગઠીયા નરેશભાઈ ગોવવિંદભાઈ ગણેશનગર 3 ૧૨૫૩૬
૧૩૪૨૮ ૦૫ ગણેશનગર જાદવ સરલાબેન અજલ ડનભાઈ ગણેશનગર 2 ૧૨૫૭૨
૧૩૩૬૦ ૦૫ ગણેશનગર જાદવ અજલ ડનભાઈ ખીમાભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૫૮૨
૧૩૦૫૬ ૦૫ ગણેશનગર ચૌહાણ જ્યતંીભાઈ રામજીભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૫૮૪
૧૪૭૭૪ ૦૫ ગણેશનગર પરમાર સવવતાબેન લખલભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૫૮૩
૧૫૫૨૯ ૦૫ ગણેશનગર ભાહલા ઓરમાનભાઈ જમાલભાઈ ગણેશનગર 6 ૧૨૫૬૫
૧૪૪૩૯ ૦૫ ગણેશનગર પરમાર કેશલભાઇ હમીરભાઇ ગણેશનગર 6 ૧૨૫૬૭
૧૨૯૨૩ ૦૫ ગણેશનગર ચાવર્ા મનલભાઈ જાવણભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૫૬૮
૧૨૨૮૧ ૦૫ ગણેશનગર ખરં્વી દેવલબેન હરીભાઈ ગણેશનગર 2 ૧૨૫૬૯
૧૨૩૦૪ ૦૫ ગણેશનગર મલસાણી મોહમદભાઈ ખોર્ાભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૫૭૦
૧૨૬૫૯ ૦૫ ગણેશનગર ગોહલે વવનોદભાઈ કાળુભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૫૮૧
૧૨૪૨૫ ૦૫ ગણેશનગર ગમારા મેપાભાઇ ગેલાભાઈ ગણેશનગર 6 ૧૨૫૭૩
૧૨૮૮૭ ૦૫ ગણેશનગર ચાવર્ા જીવણભાઈ ગોવવિંદ ગણેશનગર 3 ૧૨૫૭૪
૧૭૬૧૨ ૦૫ ગણેશનગર સાગઠીયા વવનોદ જીવણભાઈ ગણેશનગર 3 ૧૨૫૭૫

૧૩૯૦૬ ૦૫ ગણેશનગર થારલ રાજેશભાઈ આબાભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૫૭૬
૧૮૧૬૪ ૦૫ ગણેશનગર હકીર ફાતમાબહને મહમદભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૫૭૭
૧૭૪૩૮ ૦૫ ગણેશનગર સવડદી અબ્દલલભાઈ મહમદભાઈ ગણેશનગર 3 ૧૨૫૭૮
૧૭૦૪૬ ૦૫ ગણેશનગર વાઘેલા વીરજીભાઈ વસતાભાઈ ગણેશનગર 2 ૧૨૫૭૯
૧૭૦૩૮ ૦૫ ગણેશનગર વાઘેલા રાજલભાઈ વવરજીભાઈ ગણેશનગર 2 ૧૨૫૮૦
૧૪૬૫૭ ૦૫ ગણેશનગર પરમાર મનલભાઈ ગોવવિંદભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૫૪૮
૧૬૫૩૫ ૦૫ ગણેશનગર રાઠોળ જ્યતંીભાઈ રામજીભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૪૫૩
૧૬૫૩૬ ૦૫ ગણેશનગર રાઠોળ ડદપકભાઈ હરીભાઈ ગણેશનગર 6 ૧૨૪૭૨
૧૨૨૮૪ ૦૫ ગણેશનગર ખેર્વી મનલભાઈ હરીભાઈ ગણેશનગર 8 ૧૨૪૭૩
૧૨૨૮૫ ૦૫ ગણેશનગર ખેર્વી લક્ષ્મીબેન હડરભાઈ ગણેશનગર 2 ૧૨૪૭૪
૧૩૮૪૯ ૦૫ ગણેશનગર તરકવાર્ીયા રફીકભાઈ જમાલભાઈ ગણેશનગર 3 ૧૨૪૭૬
૧૩૮૫૦ ૦૫ ગણેશનગર તરકવાર્ીયા રહીમભાઈ જમાલભાઈ ગણેશનગર 3 ૧૨૪૭૭
૧૬૦૬૫ ૦૫ ગણેશનગર મહશે્વરી પ્રવવણભાઈ નાગજીભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૪૭૮
૧૬૫૦૫ ૦૫ ગણેશનગર રાઠોર્ શામજીભાઈ દ્લરામ ગણેશનગર 4 ૧૨૪૮૯
૧૬૦૬૪ ૦૫ ગણેશનગર મહશે્વરી નાગજીભાઈ કાનજીભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૪૭૧
૧૫૦૭૪ ૦૫ ગણેશનગર બઢીયા છગનભાઈ માણસલરભાઇ ગણેશનગર 4 ૧૨૪૮૨
૧૭૭૮૬ ૦૫ ગણેશનગર સીપાઈ ગફારભાઈ પીરભાઈ ગણેશનગર 6 ૧૨૪૮૩
૧૨૧૯૬ ૦૫ ગણેશનગર કારવા આયલકભાઈ કરીમભાઈ ગણેશનગર 6 ૧૨૪૮૪
૧૨૦૪૯ ૦૫ ગણેશનગર કલોઢીયા કડરમભાઈ આસમભાઈ ગણેશનગર 9 ૧૨૪૮૫

૧૨૭૦૫ ૦૫ ગણેશનગર ઘેર્ા મનોજભાઈ બલધાભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૪૮૬
૧૧૭૪૧ ૦૫ ગણેશનગર આયર્ી હીરજીભાઈ આસલભાઈ ગણેશનગર 2 ૧૨૪૮૭
૧૪૬૧૬ ૦૫ ગણેશનગર પરમાર બાબલભાઈ મ્લયદાસ ગણેશનગર 5 ૧૨૪૮૮
૧૩૪૨૨ ૦૫ ગણેશનગર જાદવ વવજયાબેન જગદીશભાઈ ગણેશનગર 3 ૧૨૪૬૨

૧૩૯૮૩ ૦૫ ગણેશનગર દેવળીયા કાનજીભાઈ જેઠાભાઈ ગણેશનગર 2 ૧૨૪૬૦
૧૩૯૭૩ ૦૫ ગણેશનગર દેવર્ીયા લક્ષ્મણભાઈ કાનજીભાઈ ગણેશનગર 3 ૧૨૪૭૯
૧૭૩૪૦ ૦૫ ગણેશનગર સલઢંા વીરજીભાઈ જલમાભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૪૫૪
૧૬૪૨૫ ૦૫ ગણેશનગર રાઠોર્ પ્રવવણભાઈ પચંાગભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૪૫૫

૧૫૦૭૧ ૦૫ ગણેશનગર બર્ઘા પે્રમીલાબેન કાળુભાઈ ગણેશનગર 2 ૧૨૪૫૬

૧૫૫૩૬ ૦૫ ગણેશનગર ભોયા ગોવવિંદભાઈ ખેતશીભાઈ ગણેશનગર 8 ૧૨૪૫૭

૧૮૦૨૦ ૦૫ ગણેશનગર સોલકંી બાબલભાઈ લખલભાઈ ગણેશનગર 8 ૧૨૪૫૮

૧૪૬૩૪ ૦૫ ગણેશનગર પરમાર ભરતભાઈ ગગંારામભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૪૫૯
૧૪૪૬૯ ૦૫ ગણેશનગર પરમાર ગગંાબેન નાગજીભાઈ ગણેશનગર 3 ૧૨૪૭૦
૧૭૨૧૯ ૦૫ ગણેશનગર શેખ તાનલભાઈ ફકીરભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૪૬૧
૧૬૦૬૬ ૦૫ ગણેશનગર મહશે્વરી મનોજભાઈ નાગજીભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૪૫૨
૧૮૦૯૬ ૦૫ ગણેશનગર સોલકંી રાજેન્રભાઈ મોહનદાસ ગણેશનગર મેઈનરોર્ 4 ૧૨૪૬૪
૧૮૦૬૨ ૦૫ ગણેશનગર સોલકંી મનહરભાઈ મોહનદાસ ગણેશનગર મેઈનરોર્ 2 ૧૨૪૬૫
૧૮૧૦૯ ૦૫ ગણેશનગર સોલકંી લલીતભાઈ ખાનબાબલ ગણેશનગર 3 ૧૨૪૬૬
૧૨૬૪૪ ૦૫ ગણેશનગર ગોહલે યશરામભાઈ તેજાભાઈ ગણેશનગર 1 ૧૨૪૬૭
૧૫૬૩૬ ૦૫ ગણેશ નગર મકવાણા ડદપકભાઈ હરજીવનભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૪૬૮

૧૫૬૬૩ ૦૫ ગણેશ નગર મકવાણા વનલેશભાઈ હરજીવનભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૪૬૯
૧૫૭૪૯ ૦૫ ગણેશનગર મકવાણા યોગેશભાઈ હરજીવનભાઈ ગણેશનગર 3 ૧૨૪૯૮
૧૫૬૫૨ ૦૫ ગણેશનગર મકવાણા નવનીતભાઈ હરજીવનભાઈ ગણેશનગર 2 ૧૨૫૨૭
૧૫૮૪૩ ૦૫ ગણેશનગર મકવાણા હરજીવનભાઈ ગોવાભાઈ ગણેશનગર 2 ૧૨૪૮૧
૧૧૭૪૦ ૦૫ ગણેશનગર આયર્ી હરવસિંહભાઈ રાણાભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૫૧૧
૧૫૮૩૬ ૦૫ ગણેશનગર મકવાણા સોમાભાઈ નાથાભાઈ રોહીદાસપરા 4 ૧૨૫૧૨
૧૪૬૫૮ ૦૫ ગણેશનગર પરમાર મનલભાઈ ચનાભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૫૧૩



૧૨૫૭૯ ૦૫ બેડર્પરા ગોસ્વામી રમેશગીરી બાલગીરી વાઢંાપીપર 1 ૧૪૬૧૦
૧૧૮૮૨ ૦૫ બેડર્પરા કલકાવા રંભાબેન જેઠાભાઈ વાઢંાપીપર 1 ૧૪૬૦૧
૧૬૨૭૮ ૦૫ બેડર્પરા રઝી કલત લબલદીન અમલદ હલસેન સૈફી કોલોની મસમદી એપાટડ મેન્ટ 3 ૧૪૬૧૨
૧૪૧૫૯ ૦૫ બેડર્પરા નગરીયા સાદીકભાઈ કલરબાન હલસેન સૌફી કોલોની મહમદી એપાટડ મેન્ટ 4 ૧૪૫૯૨
૧૫૬૭૨ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા પરમેશ મેપાભાઈ સૌફી કોલોની પાસે વાઢાપંીપર 5 ૧૪૬૦૯
૧૭૪૯૬ ૦૫ બેડર્પરા સરસીયા ગોવવિંદ મલનાભાઈ વાઢંાપીપર 7 ૧૪૬૧૩
૧૫૫૦૮ ૦૫ બેડર્પરા ભારમલ ઈસ્માઈલ યલસલફભાઈ સૌફી કોલોની પાસે વાઢંા ંપીપર 6 ૧૪૬૦૦
૧૨૭૨૦ ૦૫ બેડર્પરા ઘામેચા મહને્ર કેશવજીભાઈ વાઢંાપીપર 4 ૧૪૬૧૪
૧૫૨૯૫ ૦૫ ગણેશનગર બાવનકા જીન્નતબેન ડફરોજભાઈ ચામર્ીયાપરા 3 ૧૨૫૧૪
૧૩૮૪૭ ૦૫ ચામર્ીયા પરા તરકવાર્ીયા મહબે લબભાઈ દાઉદભાઈ ચામર્ીયાપરા 4 ૧૩૩૭૪
૧૬૫૮૩ ૦૫ ગણેશનગર રામાણી મલકેશભાઈ હીરાભાઈ ગણેશપાકડ 3 ૧૨૫૧૫
૧૭૩૨૨ ૦૫ ગણેશનગર સઘાણી રાજેશભાઈ શીવાભાઈ ગણેશપાકડ 4 ૧૨૫૧૬
૧૪૬૮૯ ૦૫ પચીસ વારીયા પરમાર રમેશભાઈ આંબાભાઈ પચીસ વારીયા54/1 4 ૧૪૧૫૨
૧૨૪૧૦ ૦૫ પચીસ વારીયા ગનારા નારાયણભાઈ મયાભાઈ પચીસ વારીયા54/1 6 ૧૪૧૪૧
૧૬૪૭૦ ૦૫ ગણેશનગર રાઠોર્ રતનબેન પચંાગભાઈ ગણેશનગર 1 ૧૨૫૨૮
૧૭૧૭૩ ૦૫ ગણેશનગર વવસરીયા દેવજીભાઈ હરજીભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૫૧૮
૧૩૯૦૧ ૦૫ ગણેશનગર થારલ ગોવવિંદભાઈ જલમાભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૫૦૯
૧૪૬૯૦ ૦૫ ગણેશનગર પરમાર રમેશભાઈ આલાભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૫૨૦
૧૨૯૦૩ ૦૫ ગણેશનગર ચાવર્ા પ્રવવણભાઈ બાબલભાઈ ગણેશનગર 3 ૧૨૫૨૧
૧૨૯૬૫ ૦૫ ગણેશનગર ચાવર્ા હસંાબેન બાબલભાઈ ગણેશનગર 3 ૧૨૫૨૨
૧૨૮૬૮ ૦૫ ગણેશનગર ચાવર્ા કીરીટભાઈ બાબલભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૫૨૩
૧૬૩૫૫ ૦૫ ગણેશનગર રાઠોર્ અરવવિંદભાઈ રમેશભાઈ ગણેશનગર 3 ૧૨૫૨૪

૧૩૯૦૫ ૦૫ ગણેશનગર થારલ પ્રવવણભાઈ પલજંાભાઈ ગણેશનગર 3 ૧૨૫૨૫

૧૩૯૦૭ ૦૫ ગણેશનગર થારલ રામજીભાઈ જસોભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૫૨૬

૧૨૯૫૧ ૦૫ ગણેશનગર ચાવર્ા વેલજીભાઈ નાનજીભાઈ ગણેશનગર 6 ૧૨૫૦૦

૧૫૫૩૮ ૦૫ ગણેશનગર ભોયા નારાયણભાઈ તેજાભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૫૧૯
૧૨૪૨૮ ૦૫ ગણેશનગર ગમારા વમશ્રલભાઈ ગલાભાઈ ગણેશનગર મેઈનરોર્ 5 ૧૨૫૧૭
૧૮૧૯૯ ૦૫ ગણેશનગર હારં્ સજંયભાઈ મોહનભાઈ ગણેશનગર મેઈનરોર્ 5 ૧૨૪૯૧
૧૮૨૦૦ ૦૫ ગણેશનગર હારં્ા ખોર્ાભાઈ સોમભાઈ ગણેશનગર મેઈનરોર્ 4 ૧૨૪૯૨
૧૮૨૦૫ ૦૫ ગણેશનગર હારં્ા વીનલભાઈ સોમાભાઈ ગણેશનગર મેઈનરોર્ 4 ૧૨૫૧૦
૧૫૭૨૦ ૦૫ ગણેશનગર મકવાણા મણીબહને મલળજીભાઇ ગણેશનગર 1 ૧૨૪૯૩
૧૬૫૨૯ ૦૫ ગણેશનગર રાઠોર્ હસમલખભાઈ મોહનભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૫૪૭
૧૧૭૩૭ ૦૫ ગણેશનગર આયર્ી નાનજીભાઈ આત્મારામ ગણેશનગર 5 ૧૨૪૯૫
૧૭૯૫૫ ૦૫ ગણેશનગર સોલકંી જીતેન્રભાઈ મનજીભાઈ ગણેશનગર 6 ૧૨૪૯૭

૧૭૧૭૬ ૦૫ ગણેશનગર વવસરીયા વાલજીભાઈ ર્ાયાભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૫૦૮

૧૩૭૭૪ ૦૫ ગણેશનગર ડર્વરીયા ખીમજીભાઈ પરબતભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૪૯૯
૧૪૦૯૯ ૦૫ ગણેશનગર ધરજીયા ભરતભાઈ મેરલભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૪૯૦
૧૩૮૪૬ ૦૫ ગણેશનગર તરકવાર્ીયા મહબે લબભાઈ જે ગણેશનગર 8 ૧૨૫૦૨
૧૭૧૩૩ ૦૫ ગણેશનગર બાવનકા સલીમભાઈ ઈશાભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૫૦૩
૧૫૪૨૪ ૦૫ ગણેશનગર ભટ્ટી હલસેનભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ગણેશનગર 6 ૧૨૫૦૪
૧૬૯૨૮ ૦૫ બેડર્પરા વરદોરીયા રમેશ છગનભાઈ વાઢંાપીપર 6 ૧૪૬૦૮
૧૫૨૨૧ ૦૫ બેડર્પરા બાભંલીયા ભનલભાઈ ધરમશીભાઈ વાઢંાપીપર 2 ૧૪૬૧૧
૧૨૫૭૭ ૦૫ બેડર્પરા ગોસ્વામી ભરતગીરી શકંરગીરી વાઢંાપીપર 5 ૧૪૬૦૭
૧૭૭૪૯ ૦૫ બેડર્પરા સીતાપરા પ્રવીણ જેસીંગભાઈ વાઢંાપીપર 5 ૧૪૬૦૬
૧૬૦૩૧ ૦૫ બેડર્પરા મેસરીયા ભલપતભાઈ મકનભાઈ વાઢંાપીપર 7 ૧૪૬૦૫
૧૬૦૩૦ ૦૫ બેડર્પરા મેસરીયા ધીરજભાઈ મકનભાઈ વાઢંાપીપર 5 ૧૪૬૦૪
૧૬૦૩૪ ૦૫ બેડર્પરા મેસરીયા વાઘજી મકનભાઈ વાઢંાપીપર 4 ૧૪૬૦૩
૧૫૪૮૧ ૦૫ ચામર્ીયા પરા ભાકલલા સતારભાઈ કાસમભાઈ ચામર્ીયાપરા 6 ૧૩૩૬૭
૧૫૪૮૯ ૦૫ ચામર્ીયા પરા ભાડલલા જલબેદાબેન આદમભાઈ શામળીયાયશ 4 ૧૩૩૫૧
૧૫૩૦૦ ૦૫ ગણેશનગર બાવનકા રસીદાબેન મેહબલબભાઈ ચામર્ીયાપરા 3 ૧૨૫૦૫
૧૧૬૫૨ ૦૫ વેલનાથ પરા અઘેલા મનોજભાઈ ભગવાનભાઈ વેલનાથપરા 5 ૧૭૮૩૮
૧૬૧૩૨ ૦૫ વેલનાથ પરા માલકીયા ધીરલભાઈ મહશેભાઈ વેલનાથપરા 6 ૧૭૮૩૬
૧૫૭૮૩ ૦૫ વેલનાથ પરા મકવાણા રામજીભાઈ આખાભાઈ વેલનાથપરા 5 ૧૭૮૪૦
૧૭૯૯૮ ૦૫ પચીસ વારીયા સોલકંી નવવનભાઈ રામજીભાઈ જય જવાન જય કીશાન 6 ૧૪૧૫૦
૧૩૯૫૫ ૦૫ પચીસ વારીયા દરબાર સલવનલ કલસનસા પચીસ વારીયા54/1 5 ૧૪૧૫૯
૧૪૪૪૦ ૦૫ પચીસ વારીયા પરમાર કેસવભાઈ રવજીભાઈ પચીવારીયા 54-3 3 ૧૪૧૪૮
૧૪૫૮૯ ૦૫ પચીસ વારીયા પરમાર પ્રવવણભાઈ રવજીભાઈ પચીવારીયા 54-3 2 ૧૪૧૪૭
૧૭૦૯૬ ૦૫ પચીસ વારીયા વાણીયા અમરવસિંહ મજંીભાઈ પચીવારીયા 54-3 6 ૧૪૧૪૬
૧૨૯૬૬ ૦૫ પચીસ વારીયા ચાવર્ા હસંાબેન હવમરભાઈ પચીવારીયા 54-3 4 ૧૪૧૪૫
૧૨૮૮૬ ૦૫ પચીસ વારીયા ચાવર્ા જીણીબેન બીજલભાઈ પચીવારીયા 54-3 1 ૧૪૧૪૪
૧૭૮૦૭ ૦૫ પચીસ વારીયા સોઢતર દીલીપભાઈ હમીરભાઈ પચીવારીયા 54-3 6 ૧૪૧૪૩
૧૬૮૩૩ ૦૫ પચીસ વારીયા લોલેકીયા વસતંભાઈ મોતીભાઈ પચીવારીયા 54-3 5 ૧૪૧૬૮
૧૪૮૩૨ ૦૫ પચીસ વારીયા પસારીયા વવરમભાઈ ર્ાયાભાઈ પચીસ વારીયા54/1 6 ૧૪૧૪૯
૧૩૧૯૬ ૦૫ પચીસ વારીયા છણીયારા ભટલકભાઈ કાજંીભાઈ પચીસ વારીયા54/1 5 ૧૪૧૫૧
૧૫૮૯૫ ૦૫ પચીસ વારીયા મજેઠીયા રામજાભાઈ મનલભાઈ પચીસ વારીયા54/1 7 ૧૪૧૭૭
૧૨૦૯૬ ૦૫ પચીસ વારીયા કાકોર્ીયા મોહનભાઈ દીલીપભાઈ પચીસ વારીયા54/1 6 ૧૪૧૭૬
૧૧૬૫૬ ૦૫ પચીસ વારીયા અજાણી ડકશોર બાબલભાઈ પચીસ વારીયા54/1 5 ૧૪૧૭૫
૧૩૨૫૭ ૦૫ પચીસ વારીયા જયસ્વાલ પરેશભાઈ સાતંીલાલ પચીવારીયા 54-3 5 ૧૪૧૭૪
૧૩૨૫૪ ૦૫ પચીસ વારીયા જયસ્વાલ ગીરીશભાઈ સાતંીબેન પચીવારીયા 54-3 2 ૧૪૧૭૩
૧૩૬૩૨ ૦૫ પચીસ વારીયા ઠાકર જયદેવ મટવરલાલ પચીવારીયા 54-3 4 ૧૪૧૭૨
૧૮૦૬૬ ૦૫ પચીસ વારીયા સોલકંી મનોજભાઈ ખોળાભાઈ પચીવારીયા 54-3 1 ૧૪૧૭૧
૧૩૨૫૩ ૦૫ પચીસ વારીયા જયસ્વાલ અશોકભાઈ શાતંીલાલ પચીવારીયા 54-3 3 ૧૪૧૬૦
૧૮૦૩૨ ૦૫ પચીસ વારીયા સોલકંી ભરતભાઈ ખોળાભાઈ પચીવારીયા 54-3 4 ૧૪૧૬૯
૧૫૨૩૧ ૦૫ પચીસ વારીયા બાભવા રામભાઈ વાલાભાઈ પચીવારીયા 54-3 4 ૧૪૧૭૮
૧૫૨૩૦ ૦૫ પચીસ વારીયા બાભવા રત લભાઈ વાલાભાઈ પચીવારીયા 54-3 1 ૧૪૧૬૭
૧૬૫૨૨ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ રાઠોર્ હરેશભાઈ દીવ્યા 25 મીટરયલ 3 ૧૪૦૬૦



૧૭૦૭૨ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ વાર્ીલાયા પ્રવવણભાઈ પ્રફુલલાબેન 25 મીટરયલ 4 ૧૪૦૬૧
૧૩૯૫૩ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ દરબાર પ્રવવનભાઈ વર્ાબેઁન 25 મીટરયલ 6 ૧૪૦૪૦
૧૬૧૪૬ ૦૫ પચીસ વારીયા માળી લાલજીભાઈ નદંાજીભાઈ પચીવારીયા 54-3 4 ૧૪૧૬૬
૧૪૫૭૧ ૦૫ પચીસ વારીયા પરમાર પરબતભાઈ ગોવીંદભાઈ પચીવારીયા 54-3 4 ૧૪૧૬૪
૧૫૯૮૮ ૦૫ પચીસ વારીયા મલરાસીયા જગદીશભાઈ રવજીભાઈ પચીવારીયા 54-3 4 ૧૪૧૪૨
૧૩૩૪૦ ૦૫ પચીસ વારીયા જાર્ેજા મલળરાજવસિંહ સરદારવસિંહ પચીવારીયા 54-3 4 ૧૪૧૬૨
૧૭૯૧૮ ૦૫ પચીસ વારીયા સોલકંી ડકશોરભાઈ પે્રમજીભાઈ પચીવારીયા 54-3 6 ૧૪૧૬૧
૧૩૮૮૩ ૦૫ પચીસ વારીયા તારપીયા રંભાબેન હરીભાઈ પચીવારીયા 54-3 1 ૧૪૧૭૦
૧૩૮૮૨ ૦૫ પચીસ વારીયા તારપરા નરેશભાઈ હરીભાઈ પચીવારીયા 54-3 1 ૧૪૧૨૭
૧૧૭૨૪ ૦૫ પચીસ વારીયા આચાયઁ મવનશભાઈ બાળભાઈ પચીવારીયા 54-3 3 ૧૪૧૨૮
૧૧૭૨૩ ૦૫ પચીસ વારીયા આચાયઁ બાળકભાઈ ઘરમભાઈ પચીવારીયા 54-3 4 ૧૪૧૨૯
૧૨૬૮૬ ૦૫ પચીસ વારીયા ગોહીલ દેવજીભાઈ ગોઘનઁભાઈ પચીવારીયા 54-3 5 ૧૪૧૩૦
૧૬૦૨૨ ૦૫ પચીસ વારીયા મેવાર્ા સોમાભાઈ રૂખર્ભાઈ પચીવારીયા 54-3 6 ૧૪૧૩૧
૧૪૨૦૦ ૦૫ પચીસ વારીયા નારણીયા દલપતભાઈ ગોવીદભાઈ પચીવારીયા 54-3 4 ૧૪૧૩૨
૧૨૮૦૬ ૦૫ પચીસ વારીયા ચારં્પા નટલભાઈ બચ્ચલભાઈ પચીવારીયા 54-3 5 ૧૪૧૪૦
૧૩૧૮૧ ૦૫ પચીસ વારીયા ચૌહાણ હકાભાઈ નાથાભાઈ પચીવારીયા 54-3 5 ૧૪૧૩૩
૧૫૦૭૮ ૦૫ પચીસ વારીયા બથવાર દીરજભાઈ બાવાભાઈ પચીવારીયા 54-3 3 ૧૪૧૨૬
૧૩૬૯૦ ૦૫ પચીસ વારીયા ર્ાગંર વેલાભાઈ સાઘલભાઈ પચીસ વારીયા54/1 4 ૧૪૧૩૪
૧૬૧૨૩ ૦૫ પચીસ વારીયા મારૂ ચેતનભાઈ જોરૂમલ પચીસ વારીયા54/1 9 ૧૪૧૬૫
૧૧૭૧૦ ૦૫ પચીસ વારીયા આઉજા લક્ષ્મીચદં ભેરૂમલ પચીસ વારીયા54/1 5 ૧૪૧૩૫
૧૫૨૨૪ ૦૫ પચીસ વારીયા બાભવા દેવવબેન વાલાભાઈ પચીવારીયા 54-3 1 ૧૪૧૩૬
૧૪૫૯૮ ૦૫ પચીસ વારીયા પરમાર પરસોત્તમભાઈ કરમસીંહ પચીવારીયા 54-3 4 ૧૪૧૩૭
૧૭૮૬૦ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ સોરીયા રંગલભાઈ કંકલબેન 25 મીટરયલ 8 ૧૪૦૫૧
૧૨૮૫૮ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ ચાવર્ા કરશનભાઈ ભાવનાબેન 25 મીટરયલ 3 ૧૪૦૮૪
૧૩૨૧૬ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ જેઠવા મહને્રભાઈ ભીમજીભાઈ 25 મીટરયલ 2 ૧૪૦૮૩
૧૬૮૯૮ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ વ્યાસ અમતૃભાઈ રાજારામ 25 મીટરયલ 3 ૧૪૦૮૨
૧૬૬૧૩ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ રામાવત કાનજીભાઈ સગંીતાબેન 25 મીટરયલ 6 ૧૪૦૮૧
૧૬૬૬૦ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ રામાવત સજંયભાઈ સરોજબેન 25 મીટરયલ 6 ૧૪૦૮૦
૧૬૪૬૮ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ રાઠોર્ મોહનભાઈ પાનીબેન 25 મીટરયલ 3 ૧૪૦૭૯
૧૨૯૨૬ ૦૫ પચીસ વારીયા ચાવર્ા મનલભાઈ જીવા પચીવારીયા 54-3 2 ૧૪૧૩૮
૧૨૮૭૧ ૦૫ પચીસ વારીયા ચાવર્ા ખીમજીભાઈ જીવાભાઈ પચીવારીયા 54-3 4 ૧૪૧૩૯
૧૨૨૧૨ ૦૫ પચીસ વારીયા કારોઠીયા રામજીભાઈ સલરાભાઈ પચીવારીયા 54-3 5 ૧૪૧૬૩
૧૭૧૨૨ ૦૫ પચીસ વારીયા વાળમદ અશોકભાઈ દામજીભાઈ પચીવારીયા 54-3 1 ૧૪૧૯૫
૧૭૧૨૧ ૦૫ પચીસ વારીયા વાળંદ કાજીભાઈ દામજીભાઈ પચીવારીયા 54-3 1 ૧૪૨૦૫
૧૬૫૦૪ ૦૫ પચીસ વારીયા રાઠોર્ શ્યામજી આલજીભાઈ પચીવારીયા 54-3 3 ૧૪૨૦૬
૧૨૯૩૧ ૦૫ પચીસ વારીયા ચાવર્ા મવનર્ભાઈ હીરાભાઈ પચીવારીયા 54-3 4 ૧૪૨૦૭
૧૨૯૬૧ ૦૫ પચીસ વારીયા ચાવર્ા હમેાબેન હીરાભાઈ પચીવારીયા 54-3 1 ૧૪૨૦૮
૧૭૦૪૮ ૦૫ પચીસ વારીયા વાઘેલા હરજીવન મલરજીભાઈ પચીવારીયા 54-3 4 ૧૪૨૦૯
૧૪૪૦૮ ૦૫ પચીસ વારીયા પરમાર અરવવિંદભાઈ ભીમજીભાઈ પચીવારીયા 54-3 4 ૧૪૨૧૧
૧૪૭૭૭ ૦૫ પચીસ વારીયા પરમાર સાતંાબેન ભીમજીભાઈ પચીવારીયા 54-3 1 ૧૪૨૧૨
૧૫૮૯૩ ૦૫ પચીસ વારીયા મજેઠીયા રમેશભાઈ મનજીભાઈ પચીવારીયા 54-3 6 ૧૪૨૧૩
૧૭૮૨૭ ૦૫ પચીસ વારીયા સોનરા દીનેશભાઈ રામભાઈ 25 મીટરયલ 5 ૧૪૨૧૪
૧૩૬૩૪ ૦૫ પચીસ વારીયા ઠાકર પલષ્પા નટલભાઈ 25 મીટરયલ 2 ૧૪૨૦૪
૧૨૬૮૩ ૦૫ પચીસ વારીયા ગોહીલ ડકશોર વવઠલભાઈ 25 મીટરયલ 4 ૧૪૨૧૫
૧૭૨૯૫ ૦૫ મફતીયાપરા સકરીયા નજમાબેન મોહમદ 25 મીટરયલ 4 ૧૬૮૨૩
૧૨૨૧૫ ૦૫ મફતીયાપરા કાલાણી મલકેશભાઈ કાળુભાઈ 25 મીટરયલ 3 ૧૬૮૨૦
૧૫૫૪૪ ૦૫ મફતીયાપરા મકગર કલળજીભાઈ બચલભાઈ 25 મીટરયલ 5 ૧૬૮૨૨
૧૨૬૦૨ ૦૫ મફતીયાપરા ગોસાઈ જયેશભાઈ દેવગરભાઈ 25 મીટરયલ 4 ૧૬૮૨૭
૧૩૭૯૯ ૦૫ પચીસ વારીયા ર્ોર્ીયા મણજીતભાઈ મેઘાભાઈ પચીવારીયા 54-3 4 ૧૪૨૨૨
૧૬૪૩૬ ૦૫ પચીસ વારીયા રાઠોર્ બેનાબેન ગોવવિંદભાઈ પચીવારીયા 54-3 1 ૧૪૨૨૧
૧૪૬૯૭ ૦૫ પચીસ વારીયા પરમાર રમેશભાઈ પ્રવવણભાઈ પચીવારીયા 54-3 4 ૧૪૨૨૦
૧૨૩૨૨ ૦૫ પચીસ વારીયા ખારેસા મનસલખભાઈ વત્રભલવનભાઈ પચીવારીયા 54-3 3 ૧૪૨૧૯
૧૧૫૮૬ ૦૫ પચીસ વારીયા અકાપારા રાજેશભાઈ લાખાભાઈ પચીવારીયા 54-3 4 ૧૪૨૧૮
૧૫૧૮૩ ૦૫ પચીસ વારીયા બાજંાવા બદાભાઈ કલકાભાઈ પચીવારીયા 54-3 6 ૧૪૨૧૭
૧૨૩૯૪ ૦૫ ભગવતીપરા ગઠીયા રામજીભાઈ પે્રમપ્રસાદ પચીવારીયા 54-3 4 ૧૪૨૧૦
૧૪૪૫૨ ૦૫ પચીસ વારીયા પરમાર કાળુભાઈ ટાજાભાઈ પચીવારીયા 54-3 4 ૧૪૧૯૦
૧૬૪૬૬ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ રાઠોર્ મીરાભાઈ મઘનભાઈ 25 મીટરયલ 1 ૧૪૦૫૪
૧૪૬૮૩ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ પરમાર રણછોર્ લાલાભાઈ 25 મીટરયલ 4 ૧૪૦૫૫
૧૨૮૧૩ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ ચાયાણી બાબલભાઈ ત લલસી 25 મીટરયલ 8 ૧૪૦૫૬
૧૪૪૧૮ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ પરમાર આલજીભાઈ ગોવલદંભાઈ 25 મીટરયલ 4 ૧૪૦૫૭
૧૨૪૭૨ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ ગારોળીયા કેશલભાઈ કાનાભાઈ 25 મીટરયલ 4 ૧૪૦૫૮
૧૬૯૦૧ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ વ્યાસ તરૂણભાઈ અમરતભાઈ 25 મીટરયલ 4 ૧૪૦૫૯
૧૪૬૭૭ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ પરમાર માનલભા હઠીસીંગ 25 મીટરયલ 5 ૧૪૦૫૩
૧૬૭૯૫ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ લામણ સેનાબેન સેલાભાઈ 25 મીટરયલ 1 ૧૪૦૫૨
૧૫૮૭૬ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ મલઘવં કરશનભાઈ બેસરભાઈ 25 મીટરયલ 7 ૧૪૦૩૯
૧૬૦૦૩ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ મલળીયા ધીરલભાઈ કલવરજીભાઇ 25 મીટરયલ 6 ૧૪૦૫૦
૧૭૪૨૭ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ સરેણા કાનજીભાઈ દેવાનદંભાઈ 25 મીટરયલ 5 ૧૪૦૩૬
૧૨૯૫૬ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ ચાવર્ા સભલભાઈ મોહનભાઈ 25 મીટરયલ 3 ૧૪૦૬૨
૧૨૯૫૮ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ ચાવર્ા હકાભાઈ શભંલભાઈ 25 મીટરયલ 3 ૧૪૦૪૪
૧૨૫૧૫ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ ગોપર્ા દીરાભાઈ મૈયાભાઈ 25 મીટરયલ 6 ૧૪૦૪૮
૧૨૦૬૮ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ કલશવા રામપ્રસાદ ડકશન 25 મીટરયલ 6 ૧૪૦૪૬
૧૩૫૧૬ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ જોલર્ીયા સજંય બટલકભાઈ 25 મીટરયલ 3 ૧૪૦૪૭
૧૨૬૯૦ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ ગોહીલ બલઘલભાઈ જ્યતંી 25 મીટરયલ 4 ૧૪૦૭૭
૧૪૩૯૨ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ પરનેરીયા દેસામદભાઈ રતાભાઈ 25 મીટરયલ 4 ૧૪૦૭૮
૧૪૮૯૫ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ પાટીલ સલરેશભાઈ ઉત્તમભાઈ 25 મીટરયલ 5 ૧૪૦૪૯
૧૪૮૯૦ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ પાટીલ વવશ્ર્વાસભાઈ ગગંારામ 25 મીટરયલ 5 ૧૪૦૭૩
૧૪૮૯૩ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ પાટીલ સલભાસભાઈ લોટન 25 મીટરયલ 5 ૧૪૦૪૧
૧૪૮૭૯ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ પાટીલ ભટલતભાઈ ઉત્તમ 25 મીટરયલ 4 ૧૪૦૪૩
૧૨૮૬૧ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ ચાવર્ા કેશલભાઈ પોપટભાઈ 25 મીટરયલ 5 ૧૪૦૪૫
૧૪૨૩૬ ૦૫ પચીસ વારીયા નીમાવત ધનસલખભાઈ મગનભાઈ પચીવારીયા 54-3 5 ૧૪૧૮૫
૧૫૧૩૬ ૦૫ પચીસ વારીયા બેલર્ીયા હકાભાઈ નાનજીભાઈ પચીવારીયા 54-3 5 ૧૪૧૮૬



૧૫૪૦૮ ૦૫ પચીસ વારીયા ભટ્ટ હરીશકંરભાઈ અંબાશકંર પચીવારીયા 54-3 1 ૧૪૧૮૭
૧૫૪૦૫ ૦૫ પચીસ વારીયા ભટ્ટ નરેન્રભાઈ હરીશકંરભાઈ પચીવારીયા 54-3 2 ૧૪૧૮૮
૧૮૧૫૧ ૦૫ પચીસ વારીયા સોલકંી હરજીભાઈ રાયદેવ પચીવારીયા 54-3 6 ૧૪૧૮૯
૧૫૭૮૬ ૦૫ મફતીયાપરા મકવાણા રામતં રાયઘન 25 વાર્ીયા 5 ૧૬૮૨૪
૧૧૬૫૧ ૦૫ મફતીયાપરા અઘેરા હીરાભાઈ છગન 25 વાર્ીયા 5 ૧૬૮૨૯
૧૩૩૪૬ ૦૫ મફતીયાપરા જાર્ેજા રાજદીપસીંગ મલળુભાઈ 25 વાર્ીયા 4 ૧૬૮૨૬
૧૨૧૧૧ ૦૫ મફતીયાપરા કાટાણા વવષ્ણલભાઈ આઝાભાઈ 25 મીટરયલ 4 ૧૬૮૨૫
૧૫૩૩૮ ૦૫ મફતીયાપરા બોઘી શ્રી ક્રીષ્ણા ત્રીલોકભાઈ 25 મીટરયલ 5 ૧૬૮૨૮
૧૪૯૫૩ ૦૫ મફતીયાપરા પાશેર વવજયભાઈ વવઠલભાઈ 25 મીટરયલ 4 ૧૬૮૩૧
૧૩૫૩૪ ૦૫ મફતીયાપરા ઝઝેવાણીયા રઘલભાઈ અરજણભાઈ 25 મીટરયલ 6 ૧૬૮૩૨
૧૩૦૧૧ ૦૫ મફતીયાપરા ચૌઘરી યોગેશભાઈ રમેશભાઈ 25 મીટરયલ 4 ૧૬૮૩૩
૧૬૩૩૨ ૦૫ મફતીયાપરા રાજભર ભોલાભાઈ કાતંાભાઈ 25 મીટરયલ 5 ૧૬૮૨૧
૧૨૫૫૧ ૦૫ મફતીયાપરા ગોલટા વવક્રમભાઈ વાસાભાઈ 25 મીટરયલ 5 ૧૬૮૩૪
૧૫૧૮૪ ૦૫ મફતીયાપરા બાજીવા લાખાભાઈ ગોરાભાઈ 25 મીટરયલ 5 ૧૬૮૩૫
૧૧૯૧૫ ૦૫ મફતીયાપરા કંટારીયા રામજીભાઇ સોમાભાઈ 25 મીટરયલ 4 ૧૬૮૪૬
૧૭૮૦૨ ૦૫ પચીસ વારીયા સોજીત્રા બટલકભાઈ ગોરઘનભાઈ પચીવારીયા 54-3 6 ૧૪૨૦૨
૧૮૦૨૭ ૦૫ ઉત્સવ સોસાયટી સોંલકી ભલપતભાઈ કલકાભાઈ ઉસ્તવ સોસાયટી 2 ૧૧૭૧૬
૧૮૦૦૯ ૦૫ ઉત્સવ સોસાયટી સોંલકી પ્રભલભાઈ ગોડલભાઈ ઉસ્તવ સોસાયટી 4 ૧૧૭૧૮
૧૮૧૩૧ ૦૫ ઉત્સવ સોસાયટી સોલકંી શકંર છગનભાઈ ઉસ્તવ સોસાયટી 7 ૧૧૭૧૪
૧૫૩૪૦ ૦૫ ઉત્સવ સોસાયટી બોજાલ કલકાભાઈ મગંાભાઈ 25 મીટરયલ 2 ૧૧૭૨૦
૧૬૩૪૭ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ રાઠોર્ અજીતભાઇ ગોતમ 25 મીટરયલ 4 ૧૪૦૭૬
૧૫૮૭૮ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ મઘવા બચલભાઈ કોલાભાઈ 25 મીટરયલ 5 ૧૪૦૭૫
૧૭૫૧૮ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ સવલનીયારા રાજેશભાઈ રામજીભાઈ1 25 મીટરયલ 5 ૧૪૦૬૩
૧૩૨૫૮ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ જયસ્વાલ શીતલભાઈ મેવાલાલ 25 મીટરયલ 6 ૧૪૦૭૪
૧૭૦૪૯ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ વાઘેલા હસમલખભાઈ દલસલખ 25 મીટરયલ 3 ૧૪૦૮૫
૧૭૦૨૮ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ વાઘેલા મહશેભાઈ દલસલખભાઈ 25 મીટરયલ 2 ૧૪૦૭૨
૧૩૪૩૯ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ જાપર્ા દેવાભાઈ કાળાભાઈ 25 મીટરયલ 4 ૧૪૦૭૧
૧૪૩૬૦ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ પઢેરીયા નારાયણભાઈ સવજીભાઈ 25 મીટરયલ 6 ૧૪૦૭૦
૧૪૮૮૭ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ પાટીલ લાલચદંભાઈ સાઘરભાઈ 25 મીટરયલ 4 ૧૪૦૬૯
૧૪૮૮૨ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ પાટીલ ભાસ્કરભાઈ શીવાજી 25 મીટરયલ 5 ૧૪૦૬૮
૧૪૧૯૮ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ નારણીયા ધીરજભાઈ કેશલભાઈ 25 મીટરયલ 4 ૧૪૦૬૭
૧૪૧૯૯ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ નારણીયા હીરાભાઈ કેશલભાઈ 25 મીટરયલ 4 ૧૪૦૬૬
૧૪૮૭૪ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ પાટીલ દીલીપભાઈ રામદાસ 25 મીટરયલ 6 ૧૪૦૬૫
૧૬૭૯૨ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ લાભવંા બળદેવભાઈ કલકાભાઈ 25 મીટરયલ 4 ૧૪૦૬૪
૧૬૭૯૧ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ લાભવંા કલકાભાઈ મગંાભાઈ 25 મીટરયલ 2 ૧૪૦૪૨
૧૪૫૫૯ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ પરમાર નરેન્રભાઈ ખીમજીભાઈ 25 મીટરયલ 3 ૧૪૦૨૯
૧૨૯૨૨ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ ચાવર્ા મનલભાઈ ગગંાજી 25 મીટરયલ 4 ૧૪૦૨૧
૧૨૧૬૩ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ કાબતીયા ભીખાભાઈ ભીનજીભાઈ 25 મીટરયલ 6 ૧૪૦૨૦
૧૪૧૮૨ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ નાગર બચલભાઈ જેઠાભાઈ 25 મીટરયલ 2 ૧૪૦૧૯
૧૪૧૮૩ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ નાગર ભરતભાઈ બચલભાઇ 25 મીટરયલ 4 ૧૪૦૦૯
૧૨૮૫૯ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ ચાવર્ા કરશનભાઈ રણછોર્ 25 મીટરયલ 3 ૧૪૦૧૮
૧૪૧૯૧ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ નાથ બાબલભાઈ બાનલબેન 25 મીટરયલ 3 ૧૪૦૨૨
૧૪૧૯૨ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ નાથ વવનલભાઈ વવભલતી 25 મીટરયલ 2 ૧૪૦૧૬
૧૧૮૭૬ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ ઔડરયા ભરતભાઈ અમતૃ 25 મીટરયલ 2 ૧૪૦૧૫
૧૩૫૨૩ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ જોર્ી ર્ાયાભાઈ કાનજી 25 મીટરયલ 3 ૧૪૦૧૪
૧૩૨૭૮ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ જસર નવવનભાઈ ચરંીકાબેન 25 મીટરયલ 6 ૧૪૦૧૦
૧૪૬૭૦ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ પરમાર મલળરાજસીંહ ઘરમબા 25 મીટરયલ 4 ૧૪૦૧૩
૧૨૪૬૫ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ ગળથીયા ભગવાનજીભાઇ જેન્તીભાઇ 25 મીટરયલ 4 ૧૪૦૧૨
૧૬૭૨૨ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ લઢેર શકંરભાઈ સવવતાબેન 25 મીટરયલ 6 ૧૪૦૧૧
૧૫૧૮૭ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ લાઠીયા મોહનભાઈ ભાણજીભાઇ 25 મીટરયલ 9 ૧૪૦૧૭
૧૬૬૭૨ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ રાવલ અશોકભાઈ ર્ાયાભાઇ 25 મીટરયલ 2 ૧૪૦૩૧
૧૭૪૫૯ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ સરવૈયા ગગંાબેન દાનાભાઈ 25 મીટરયલ 1 ૧૪૦૩૭
૧૬૯૭૬ ૦૫ પચીસ વારીયા વાઘરોર્ીયા ઘનશ્યામ કાળુભાઈ પચીવારીયા 54-3 3 ૧૪૨૦૧
૧૭૫૫૯ ૦૫ પચીસ વારીયા સાકરીયા વવજયભાઈ સખલભાઈ પચીવારીયા 54-3 3 ૧૪૨૦૦
૧૪૭૩૯ ૦૫ પચીસ વારીયા પરમાર લાલજીભાઈ મનજીભાઇ પચીવારીયા 54-3 4 ૧૪૧૯૯
૧૫૪૦૬ ૦૫ પચીસ વારીયા ભટ્ટ મહશેભાઈ ભલપતભાઈ પચીવારીયા 54-3 3 ૧૪૧૯૮
૧૨૩૦૬ ૦૫ પચીસ વારીયા ખાછર સાન્ત લભાઈ દાદભાઈ પચીવારીયા 54-3 4 ૧૪૧૯૬
૧૫૮૧૦ ૦૫ પચીસ વારીયા મકવાણા વવનોદભાઈ નાજાભાઈ પચીવારીયા 54-3 3 ૧૪૧૯૨
૧૩૩૮૪ ૦૫ પચીસ વારીયા જાદવ દેવલબેન ભગાભાઈ પચીવારીયા 54-3 1 ૧૪૧૯૪
૧૫૨૫૩ ૦૫ પચીસ વારીયા બારૈયા દીપકભાઈ ભીમજીભાઈ પચીવારીયા 54-3 5 ૧૪૧૯૩
૧૬૯૭૩ ૦૫ પચીસ વારીયા વાગેલા હકલભાઈ ઘીરૂભાઈ પચીવારીયા 54-3 6 ૧૪૧૭૯
૧૫૭૨૧ ૦૫ પચીસ વારીયા મકવાણા મલન્નાભાઈ ચતલભાઈ પચીવારીયા 54-3 4 ૧૪૧૯૧
૧૭૬૮૬ ૦૫ પચીસ વારીયા સારોલા દીનેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ પચીવારીયા 54-3 4 ૧૪૨૦૩
૧૨૦૫૫ ૦૫ મફતીયાપરા કલળેદીયા ગૌરીબેન ઘીરૂભાઈ 25 વાર્ીયા 2 ૧૬૮૩૯
૧૧૫૯૦ ૦૫ મફતીયાપરા અખયાણી અજયભાઈ તરસીભાઈ 25 વાર્ીયા 4 ૧૬૮૪૭
૧૭૩૦૬ ૦૫ મફતીયાપરા સખીયાણી રવજીભાઈ તરસીભાઈ 25 વાર્ીયા 4 ૧૬૮૩૮
૧૧૮૧૯ ૦૫ મફતીયાપરા ઉચાણા બટલકભાઈ ગગંારામ 25 વાર્ીયા 5 ૧૬૮૩૭
૧૬૨૮૭ ૦૫ મફતીયાપરા રૂદાતલા મોતીભાઈ રૂલાભાઈ 25 વાર્ીયા 7 ૧૬૮૩૬
૧૨૧૯૯ ૦૫ ગાધંી વસાહત કારવા ગકારભાઈ ઉમરભાઈ ગાઘંીવસાહત 7 ૧૨૬૫૯
૧૨૧૯૮ ૦૫ ગાધંી વસાહત કારવા કડરમભાઈ ઉમર ગાઘંીવસાહત 6 ૧૨૬૭૧
૧૬૫૩૭ ૦૫ ગાધંી વસાહત રાણવા નાનજીભાઈ દેવજીભાઈ ગાઘંીવસાહત 6 ૧૨૬૮૭
૧૩૫૨૮ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ જોર્ી હરેશભાઈ ર્ાયાભાઈ 25 મીટરયલ 4 ૧૪૦૩૪
૧૭૧૩૧ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ વાવર્ીયા ભરતભાઈ સોમાભાઈ 25 મીટરયલ 6 ૧૪૦૩૩
૧૭૮૦૪ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ સોજીત્રા સવજી બાબલભાઈ 25 મીટરયલ 4 ૧૪૦૩૨
૧૧૯૪૦ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ કલર્ાયા ભીખાભાઈ પાચાં 25 મીટરયલ 4 ૧૪૦૨૩
૧૨૧૬૮ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ કારેઠા ભલપતભાઈ મઘલબેન 25 મીટરયલ 4 ૧૪૦૩૦
૧૫૬૦૬ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ મકવાણા ચદલ ંભાઈ મીનાબેન 25 મીટરયલ 5 ૧૪૦૩૮
૧૪૩૯૮ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ પરમાર અજીતસીંહ વનરાજસીંહ 25 મીટરયલ 6 ૧૪૦૨૮
૧૭૦૨૫ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ વાઘેલા મનલભાઈ જ્યોતીબેન 25 મીટરયલ 5 ૧૪૦૨૭
૧૭૪૫૪ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ સરવૈયા દીનેશભાઈ જ્યોસનાબેન 25 મીટરયલ 4 ૧૪૦૨૬
૧૫૯૬૮ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ મેર જયાબેન નરેન્રભાઈ 25 મીટરયલ 5 ૧૪૦૨૫



૧૬૬૭૮ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ રાવલ ડદપેન્રભાઇ અશોતભાઇ 25 મીટરયલ 4 ૧૪૦૨૪
૧૫૫૨૭ ૦૫ પચીસ વારીયા ભાલીયા પાચંાલાલ મૈયાભાઈ પચીવારીયા 54-3 5 ૧૪૧૮૪
૧૫૪૭૬ ૦૫ પચીસ વારીયા ભેંસાનીયા ભીમભાઈ નાનજીભાઈ પચીવારીયા 54-3 4 ૧૪૧૮૩
૧૬૯૭૫ ૦૫ પચીસ વારીયા વાઘરોર્ીયા કાળુભાઈ ટપલભાઈ પચીવારીયા 54-3 3 ૧૪૧૮૨
૧૬૯૭૮ ૦૫ પચીસ વારીયા વાઘરોર્ીયા રમેશભાઈ કાળુભાઈ પચીવારીયા 54-3 5 ૧૪૧૮૧
૧૬૯૭૭ ૦૫ પચીસ વારીયા વાઘરોર્ીયા ભરતભાઈ કાળુભાઈ પચીવારીયા 54-3 5 ૧૪૧૮૦
૧૪૫૭૦ ૦૫ ગાધંી વસાહત પરમાર પ્રતારભાઈ અસમભાઈ ગાઘંીવસાહત 3 ૧૨૬૭૦
૧૩૯૭૬ ૦૫ ગાધંી વસાહત દવેરા વવનોદ કલા ગાઘંીવસાહત 6 ૧૨૬૮૯
૧૬૩૯૯ ૦૫ ગાધંી વસાહત રાઠોર્ દામજીભાઈ પલજંાભાઈ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૬૭૭
૧૫૨૬૯ ૦૫ ગાધંી વસાહત બારોર્ વવજય મગન ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૬૧૯
૧૮૦૫૭ ૦૫ ગાધંી વસાહત સોલકંી મનસલખ હીરાજી ગાઘંીવસાહત 8 ૧૨૬૨૯
૧૮૦૮૪ ૦૫ ગાધંી વસાહત સોલકંી રતન હીરીજી ગાઘંીવસાહત 1 ૧૨૬૪૩
૧૫૨૬૮ ૦૫ ગાધંી વસાહત બારોટ રાજેશ મોહન ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૬૩૦
૧૫૨૬૭ ૦૫ ગાધંી વસાહત બારોટ મોહન મલળજીભાઇ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૬૭૮
૧૨૮૬૫ ૦૫ ગાધંી વસાહત ચાવર્ા કાળુભાઈ પલજા ગાઘંીવસાહત 2 ૧૨૬૫૩
૧૨૯૧૮ ૦૫ ગાધંી વસાહત ચાવર્ા ભરત કાળુ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૬૬૯
૧૨૨૫૪ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ કોરાણા ગફારભાઈ ઈસ્નાઈલ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૪૦૩૫
૧૨૨૦૯ ૦૫ ગાધંી વસાહત કારવા હનીફભાઈ જમાનભાઈ ગાઘંીવસાહત 3 ૧૨૬૫૧
૧૨૨૦૧ ૦૫ ગાધંી વસાહત કારવા જમાલભાઈ ઉમરભાઇ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૬૭૨
૧૫૯૧૮ ૦૫ ગાધંી વસાહત મલસાણી  રફીકભાઇ ગનીભાઇ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૬૬૮
૧૮૦૦૭ ૦૫ ગાધંી વસાહત સોલકંી પ્રકાશભાઈ ભનલભાઈ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૬૬૭
૧૮૧૨૬ ૦૫ ગાધંી વસાહત સોલકંી વવનોદભાઈ ભાનલભાઈ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૬૬૬
૧૩૩૯૦ ૦૫ ગાધંી વસાહત જાદવ દીપકભાઈ રતીલાલ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૬૬૫
૧૪૩૪૭ ૦૫ ગાધંી વસાહત પરં્યા જીતેન્ર મોહનભાઈ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૬૬૪
૧૫૫૭૪ ૦૫ ગાધંી વસાહત મકવાણા કરશનભાઈ ટપલભાઈ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૬૬૦

૧૬૪૨૨ ૦૫ ગાધંી વસાહત રાઠોર્ પકંજભાઈ દલઘાજીભાઈ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૬૫૭

૧૬૪૧૨ ૦૫ ગાધંી વસાહત રાઠોર્ નટવરભાઈ દલદાજીભાઈ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૬૭૯

૧૬૫૧૭ ૦૫ ગાધંી વસાહત રાઠોર્ સસીકાતંભાઈ દલદાજીભાઈ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૬૮૦

૧૭૬૧૮ ૦૫ ગાધંી વસાહત સાગઢીયા ભલાભાઈ જીવાભાઈ ગાઘંીવસાહત 3 ૧૨૬૬૧

૧૭૬૧૭ ૦૫ ગાધંી વસાહત સાગંઢીયા જ્યતંીભાઈ ભલાભાઈ ગાઘંીવસાહત 3 ૧૨૬૮૬

૧૨૮૯૭ ૦૫ ગાધંી વસાહત ચાવર્ા નદંલ બેન રમેશભાઈ ગાઘંીવસાહત 8 ૧૨૬૮૫

૧૭૮૫૬ ૦૫ ગાધંી વસાહત સોરાર્ીયા સલરેશભાઈ કાળુભાઈ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૬૮૪

૧૬૩૭૪ ૦૫ ગાધંી વસાહત રાઠોર્ ખોર્ીદાસ ભીખાભાઈ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૬૮૩
૧૫૬૪૭ ૦૫ ગાધંી વસાહત મકવાણા નટવરલાલ દેવજીભાઈ ગાઘંીવસાહત 6 ૧૨૬૮૨
૧૪૪૯૬ ૦૫ વેલનાથ પરા પરમાર ચપંાબેન ડકશોરભાઈ ગાઘંીવસાહત 3 ૧૭૮૩૯
૧૬૨૨૮ ૦૫ વેલનાથ પરા મોરાર્ીયા કેશલભાઈ વસરામભાઈ ગાઘંીવસાહત 3 ૧૭૮૫૦
૧૬૦૪૧ ૦૫ ગાધંી વસાહત મલસાણી ઉભાભાઈ જીવાભાઇ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૬૮૧
૧૭૯૬૮ ૦૫ ગાધંી વસાહત સોલકંી દાસભાઈ રમાબેન ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૬૮૮
૧૫૧૪૨ ૦૫ ગાધંી વસાહત બલવા ડહતેશભાઈ હસંા ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૬૭૫
૧૬૦૪૮ ૦૫ ગાધંી વસાહત મલસાણી યલન લસભાઈ કાસમભાઈ ગાઘંીવસાહત 7 ૧૨૬૭૪
૧૨૪૧૧ ૦૫ પચીસ વારીયા ગમર નારાયણ મયાભાઈ પચીવારીયા 54-3 6 ૧૪૨૨૩
૧૨૩૫૬ ૦૫ ગાધંી વસાહત ખોરાણા ઇકબાલ દાઉદ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૬૪૯
૧૧૬૭૦ ૦૫ ગાધંી વસાહત અધેરા પ્રવેણભાઈ ગોવવદભાઇ ગાઘંીવસાહત 6 ૧૨૬૨૮
૧૧૬૬૯ ૦૫ ગાધંી વસાહત અધેરા દેવજીભાઈ વાઘજીભાઇ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૬૨૭
૧૬૪૬૧ ૦૫ ગાધંી વસાહત રાઠોર્ મહને્રભાઈ લક્ષમણભાઇ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૬૨૬
૧૫૭૪૧ ૦૫ ગાધંી વસાહત મકવાણા મહશેભાઈ હમીરભાઇ ગાઘંીવસાહત 2 ૧૨૬૨૫
૧૪૯૩૩ ૦૫ ગાધંી વસાહત પારઘી મહને્ર લાલજી ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૬૨૪
૧૭૫૮૮ ૦૫ ગાધંી વસાહત સાગઠીયા તરામબેન કેશલભાઇ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૬૨૩
૧૬૭૧૬ ૦૫ ગાધંી વસાહત લખાણી ઉસ્માનભાઈ લાઉદભાઇ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૬૨૨
૧૫૧૯૧ ૦૫ વેલનાથ પરા બાનવલઆ બળદેવભાઈ કલકાભાઈ 25 મીટરયલ 4 ૧૭૮૩૪
૧૫૨૩૮ ૦૫ વેલનાથ પરા બામભલવા ત લકાભાઈ મગંાભાઈ 25 મીટરયલ 2 ૧૭૮૪૧
૧૮૦૪૫ ૦૫ ગાધંી વસાહત સોલકંી મલકેશભાઈ લાલજીભાઇ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૬૨૧
૧૮૦૩૪ ૦૫ ગાધંી વસાહત સોલકંી ભરતભાઈ વાલજીભાઇ ગાઘંીવસાહત 3 ૧૨૬૨૦
૧૪૫૦૦ ૦૫ ગાધંી વસાહત પરમાર જનકભાઈ કાનજીભાઇ ગાઘંીવસાહત 6 ૧૨૬૧૮
૧૭૮૪૨ ૦૫ ગાધંી વસાહત સોમયા વવનલભાઈ દેસાભાઈ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૬૧૬
૧૨૬૫૦ ૦૫ ગાધંી વસાહત ગોહલે રવવન્રભાઈ ભવાનભાઈ ગાઘંીવસાહત 3 ૧૨૬૧૫
૧૨૬૪૦ ૦૫ ગાધંી વસાહત ગોહલે મલકેશભાઈ ભવનભાઈ ગાઘંીવસાહત 3 ૧૨૬૧૪
૧૨૭૬૪ ૦૫ ગાધંી વસાહત ચલર્ાસમા બાવજીભાઈ બઘાભાઈ ગાઘંીવસાહત 6 ૧૨૬૧૩
૧૬૭૬૬ ૦૫ ગાધંી વસાહત લાખાણી રજાકભાઈ કીસમાઈલ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૬૧૨
૧૭૬૮૨ ૦૫ ગાધંી વસાહત સારેસા રંજનબેન મનસલખ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૬૩૯
૧૨૭૬૦ ૦૫ ગાધંી વસાહત ચલર્ાસમા નરસી બલઘાભાઈ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૬૪૧
૧૫૭૪૪ ૦૫ ગાધંી વસાહત મકવાણા માવજીભાઈ કાનજીભાઈ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૬૪૮
૧૪૫૪૮ ૦૫ ગાધંી વસાહત પરમાર દીલીપભાઈ જીવણભાઈ ગાઘંીવસાહત 6 ૧૨૬૪૪
૧૪૪૦૧ ૦૫ ગાધંી વસાહત પરમાર અવનલભાઈ ખીમજીભાઇ ગાઘંીવસાહત 3 ૧૨૬૪૨
૧૬૯૮૯ ૦૫ ગાધંી વસાહત વાઘેલા ચપંાબેન ગોરાભાઈ ગાઘંીવસાહત 7 ૧૨૬૪૦
૧૬૩૯૪ ૦૫ ગાધંી વસાહત રાઠોર્ ત લલસીભાઈ છગનભાઈ ગાઘંીવસાહત 7 ૧૨૬૫૦
૧૪૭૮૫ ૦૫ ગાધંી વસાહત પરમાર હમીરભાઈ ભીખાભાઈ ગાઘંીવસાહત 7 ૧૨૬૩૮
૧૫૬૦૨ ૦૫ ગાધંી વસાહત મકવાણા ગલલાલબેન કાનજીભાઈ ગાઘંીવસાહત 1 ૧૨૬૩૭

૧૬૦૪૯ ૦૫ ગાધંી વસાહત મલસાની હલસેનભાઈ ગનલભાઈ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૬૩૬

૧૬૦૪૪ ૦૫ ગાધંી વસાહત મલસાણી ગફારભાઈ ગવનભાઈ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૬૩૫

૧૬૫૨૭ ૦૫ ગાધંી વસાહત રાઠોર્ હર્દઁભાઈ દલદાજીભાઈ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૬૩૪
૧૫૬૦૪ ૦૫ ગાધંી વસાહત મકવાણા ગોવવિંદ પે્રમજી ગાઘંીવસાહત 7 ૧૨૬૩૩
૧૩૮૪૮ ૦૫ વેલનાથ પરા તરકવાર્ીયા રફીકભાઈ કવશમભાઈ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૮૪૨



૧૬૭૫૦ ૦૫ વેલનાથ પરા લાખાણી અવમના અહમદભાઈ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૭૮૪૩
૧૬૭૬૭ ૦૫ વેલનાથ પરા લાખાણી રફીકભાઈ ઓસમણભાઈ ગાઘંીવસાહત 6 ૧૭૮૪૯
૧૨૮૮૯ ૦૫ વેલનાથ પરા ચાવર્ા ર્ાયાભાઈ ચનાભાઈ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૭૮૪૪
૧૨૯૪૦ ૦૫ વેલનાથ પરા ચાવર્ા રસલકભાઈ ર્ાયાભાઈ ગાઘંીવસાહત 3 ૧૭૮૪૫
૧૨૯૪૨ ૦૫ વેલનાથ પરા ચાવર્ા રામજીભાઈ નાથાભાઈ ગાઘંીવસાહત 6 ૧૭૮૪૬
૧૨૯૩૯ ૦૫ વેલનાથ પરા ચાવર્ા રવજીભાઈ રામજીભાઈ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૭૮૪૭
૧૪૭૯૫ ૦૫ ગાધંી વસાહત પરમાર હરીભાઈ ગેલાભાઇ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૬૩૨
૧૫૮૩૭ ૦૫ ગાધંી વસાહત મકવાણા સોમીબેન લાલજીભાઈ ગાઘંીવસાહત 1 ૧૨૬૩૧
૧૪૫૧૭ ૦૫ ગાધંી વસાહત પરમાર જીતલભાઈ લતાબેન ગાઘંીવસાહત 3 ૧૨૬૫૪
૧૬૮૮૪ ૦૫ ગાધંી વસાહત વણકર નાનજીભાઈ મઘલબેન ગાઘંીવસાહત 3 ૧૨૭૦૧
૧૧૯૧૬ ૦૫ ગાધંી વસાહત કંટારીયા રાજેશભાઈ ર્ાયાભાઇ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૭૪૨
૧૬૪૬૦ ૦૫ ગાધંી વસાહત રાઠોર્ મલળદીભાઈ કાયાભાઈ ગાઘંીવસાહત 2 ૧૨૭૩૦
૧૭૯૮૬ ૦૫ ગાધંી વસાહત સોલકંી ધનજી શામજી ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૭૪૩
૧૬૩૬૬ ૦૫ ગાધંી વસાહત રાઠોર્ કાતંીભાઈ દલાભાઇ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૭૨૩
૧૬૦૬૭ ૦૫ ગાધંી વસાહત મહાલીયા મહશે જેઠા ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૭૩૩
૧૨૩૬૪ ૦૫ ગાધંી વસાહત ખોરાણી રહીમભાઈ આસ ગાઘંીવસાહત 6 ૧૨૭૩૨
૧૭૬૬૮ ૦૫ ગાધંી વસાહત સારૈયા અવનલ બી ગાઘંીવસાહત 6 ૧૨૭૧૭
૧૫૭૫૫ ૦૫ ગાધંી વસાહત મકવાણા રમેશભાઈ કે ગાઘંીવસાહત 7 ૧૨૭૨૮
૧૪૬૯૩ ૦૫ ગાધંી વસાહત પરમાર રમેશભાઈ જવાભાઇ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૭૨૭
૧૨૨૯૩ ૦૫ ગાધંી વસાહત ખેમસલરાયા કાળાભાઈ દેદાભાઇ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૭૨૬
૧૪૭૮૦ ૦૫ ગાધંી વસાહત પરમાર હદાભાઈ દેવશીભાઇ ગાઘંીવસાહત 8 ૧૨૭૨૫
૧૫૦૫૧ ૦૫ ગાધંી વસાહત બગર્ા નાનજીભાઈ નાજાભાઈ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૭૦૩
૧૪૬૫૫ ૦૫ ગાધંી વસાહત પરમાર મણીબેન ગૌતમ ગાઘંીવસાહત 2 ૧૨૭૨૪
૧૬૦૫૦ ૦૫ ગાધંી વસાહત મલસાલી સલલમણંભાઈ હરબાદા ગાઘંીવસાહત 7 ૧૨૬૫૬
૧૬૦૪૩ ૦૫ ગાધંી વસાહત મલસાણી કાસમભાઈ જીવાભાઈ ગાઘંીવસાહત 1 ૧૨૭૧૯
૧૬૦૪૦ ૦૫ ગાધંી વસાહત મલસાણી આબીદભાઈ હબીબભાઈ ગાઘંીવસાહત 2 ૧૨૭૨૯
૧૪૩૯૬ ૦૫ ગાધંી વસાહત પરમાર અજીતભાઈ ગગનજીભાઈ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૭૧૮
૧૫૫૬૩ ૦૫ ગાધંી વસાહત મકવાણા અશોકભાઈ શોમાભાઈ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૭૨૦
૧૮૧૨૭ ૦૫ ગાધંી વસાહત સોલકંી વવનોદભાઈ મોબનભાઇ3 ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૭૩૪
૧૪૪૭૪ ૦૫ ગાધંી વસાહત પરમાર ગીરધરભાઈ વાલજીભાઇ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૭૩૫
૧૪૭૨૦ ૦૫ ગાધંી વસાહત પરમાર રાજેશભાઈ ગીરધરભાઇ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૭૩૬
૧૪૬૦૨ ૦૫ ગાધંી વસાહત પરમાર પલષ્પકભાઈ હરકાતંભાઇ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૭૩૭
૧૪૫૭૪ ૦૫ ગાધંી વસાહત પરમાર પે્રમજી પાલા ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૭૩૮
૧૫૭૩૫ ૦૫ ગાધંી વસાહત મકવાણા મહશે તયા ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૭૩૯
૧૬૨૩૦ ૦૫ ગાધંી વસાહત મોરાર્ીયા ગલણવતં કેશલભાઈ ગાઘંીવસાહત 2 ૧૨૭૦૨
૧૪૫૮૮ ૦૫ ગાધંી વસાહત પરમાર પ્રવવણભાઈ બાબલભાઈ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૬૯૧
૧૪૯૩૫ ૦૫ ગાધંી વસાહત પારઘી વવનોદભાઈ માવજીભાઈ ગાઘંીવસાહત 6 ૧૨૬૯૨
૧૩૨૦૩ ૦૫ વેલનાથ પરા ઝાખલીયા હમેતંભાઈ નરોત્તમભાઈ વેલનાથ પરા 6 ૧૭૮૪૮
૧૪૪૫૭ ૦૫ વેલનાથ પરા પરમાર ડકશોરભાઈ ઘલળાભાઈ વેલનાથ પરા 3 ૧૭૮૫૧
૧૨૮૫૪ ૦૫ વેલનાથ પરા ચાવર્ા અશોકભાઈ બાબલભાઈ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૮૫૨
૧૭૬૮૮ ૦૫ વેલનાથ પરા સારોલા રમેશભાઈ ઘનાભાઈ વેલનાથ પરા 3 ૧૭૮૫૩
૧૪૫૫૩ ૦૫ વેલનાથ પરા પરમાર ધીરલભાઈ રઘલભાઈ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૮૩૫
૧૫૦૬૦ ૦૫ વેલનાથ પરા બજાણીયા બાબલભાઈ ઉકાભાઈ વેલનાથ પરા 7 ૧૭૮૩૧
૧૭૬૮૦ ૦૫ ગાધંી વસાહત સારેસા બીપીનભાઈ રણછોર્ભાઈ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૬૯૪
૧૭૬૭૮ ૦૫ ગાધંી વસાહત સારેસા અશોકભાઈ રણછોર્ભાઈ ગાઘંીવસાહત 3 ૧૨૬૯૫
૧૪૪૫૮ ૦૫ ગાધંી વસાહત પરમાર ડકશોરભાઈ જેઠાભાઈ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૬૯૬
૧૪૪૪૫ ૦૫ ગાધંી વસાહત પરમાર કાનજીભાઈ જેઠાભાઈ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૬૯૮
૧૭૯૪૨ ૦૫ ગાધંી વસાહત સોલકંી ચદલ ંભાઈ લક્ષ્મણ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૭૦૦
૧૪૬૪૪ ૦૫ ગાધંી વસાહત પરમાર મલકેશભાઈ જીવણભાઈ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૭૦૪
૧૫૬૭૦ ૦૫ ગાધંી વસાહત મકવાણા પે્રમજી ગોવવિંદજી ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૭૧૬
૧૫૮૪૪ ૦૫ ગાધંી વસાહત મકવાણા હરેશભાઈ જયતંીભાઇ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૭૩૧
૧૫૧૪૧ ૦૫ ગાધંી વસાહત બલવા પ્રકાશભાઈ ર્ાયાભાઈ ગાઘંીવસાહત 4 ૧૨૬૯૦
૧૬૨૨૯ ૦૫ ગાધંી વસાહત મોરાર્ીયા કેશલભાઈ વસરામભાઈ ગાઘંીવસાહત 3 ૧૨૭૦૫
૧૨૮૮૧ ૦૫ ગાધંી વસાહત ચાવર્ા જ્યતંીભાઈ ખીમજીભાઈ ગાઘંીવસાહત 7 ૧૨૭૦૭
૧૪૬૧૭ ૦૫ ગાધંી વસાહત પરમાર બાબલભાઈ સીદીભાઈ ગાઘંીવસાહત 2 ૧૨૭૦૮
૧૬૨૪૩ ૦૫ ગાધંી વસાહત મોસાણી અહમદભાઈ જીવાભાઈ ગાઘંીવસાહત 3 ૧૨૭૦૯
૧૭૦૦૫ ૦૫ ગાધંી વસાહત વાઘેલા ધનજીભાઈ નાથાભાઈ ગાઘંીવસાહત 6 ૧૨૭૧૦
૧૬૪૫૧ ૦૫ ગાધંી વસાહત રાઠોર્ મગનભાઈ ચનાભાઈ પલત્રગાઘંીવસાહત 3 ૧૨૭૧૧
૧૬૪૧૧ ૦૫ ગાધંી વસાહત રાઠોર્ ધમેંર મગનભાઈ ગાઘંીવસાહત 5 ૧૨૭૧૨
૧૫૬૦૮ ૦૫ પચીસ વારીયા મકવાણા ચમનભાઈ રાઈઘનભાઈ પચીસ વારીયા54/1 5 ૧૪૧૫૩
૧૪૫૪૬ ૦૫ પચીસ વારીયા પરમાર દીગલભા જટલભા પચીસ વારીયા54/1 5 ૧૪૧૫૫
૧૩૩૩૩ ૦૫ પચીસ વારીયા જાર્ેજા બચલભા નાથલભા પચીસ વારીયા54/1 5 ૧૪૧૫૬
૧૩૩૩૮ ૦૫ પચીસ વારીયા જાર્ેજા ભીભાભાઈ હાલાભાઈ પચીસ વારીયા54/1 6 ૧૪૧૫૭
૧૪૪૭૯ ૦૫ પચીસ વારીયા પરમાર ગોરઘનભાઈ જીવાભાઈ પચીસ વારીયા54/1 4 ૧૪૧૫૮
૧૨૦૪૪ ૦૫ ગાધંી વસાહત કલાર્ીયા શબીર જે ગાઘંીવસાહત 6 ૧૨૭૧૩
૧૭૪૯૮ ૦૫ બેડર્પરા સરસીયા મનલભાઈ પાચાભાઇ મફવતયલપરૂ 6 ૧૪૬૦૨
૧૬૫૨૦ ૦૫ બેડર્પરા રાઠોર્ હમેતંવસિંહ નાણભાર મફવતયલપરૂ 9 ૧૪૫૯૪
૧૫૯૧૬ ૦૫ બેડર્પરા મલઠવા વવજયભાઈ રૂખર્ભાઇ મફવતયલપરૂ 4 ૧૪૫૭૩
૧૫૯૧૪ ૦૫ બેડર્પરા મલધંવા પ્રવવણભાઈ રૂખર્ભાઇ મફવતયલપરૂ 6 ૧૪૫૭૨
૧૫૯૧૩ ૦૫ બેડર્પરા મલઠવા નીલેશભાઈ રૂખર્ભાઇ મફવતયલપરૂ 5 ૧૪૫૭૧
૧૨૩૪૬ ૦૫ બેડર્પરા ખીર કરશનભાઈ ઘોઘાભાઇ મફવતયલપરૂ 6 ૧૪૫૭૦
૧૫૭૯૩ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા લાખાભાઈ ઘોઘાભાઇ મફવતયલપરૂ 7 ૧૪૫૫૯

૧૭૪૯૧ ૦૫ બેડર્પરા સરશીયા ધીરલભાઈ શીંધાભાઇ બેર્ીપરા 8 ૧૪૫૬૮

૧૭૭૭૯ ૦૫ બેડર્પરા વસિંઘવ શાતંાબેન ગોકળભાઇ બેર્ીપરા ૨ ૧૪૫૭૪

૧૫૮૫૬ ૦૫ બેડર્પરા મકવાળા ગીલાભાઈ હકલભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૫૬૭

૧૫૮૬૦ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા રાજલભાઈ દેવાભાઈ બેર્ીપરા 3 ૧૪૫૬૬

૧૫૮૬૧ ૦૫ બેડર્પરા મકવાળા લક્ષ્મીબેન દેવજીભાઇ બેર્ીપરા 3 ૧૪૫૬૫



૧૫૮૫૯ ૦૫ બેડર્પરા મકવાળા રમેશભાઈ હકલભાઇ બેર્ીપરા 7 ૧૪૫૬૪

૧૫૮૫૫ ૦૫ બેડર્પરા મકવાળા ઇન્દલભાઈ હકલભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૫૬૩

૧૫૭૦૧ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા ભલપતભાઈ ઘોઘાભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૫૬૦

૧૫૬૪૮ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા નટલભાઈ લખમણભાઇ બેર્ીપરા 7 ૧૪૫૮૬

૧૨૩૩૭ ૦૫ બેડર્પરા ખીંટ વાલાભાઈ જીહારભાઇ બેર્ીપરા 9 ૧૪૫૮૮

૧૬૩૪૪ ૦૫ બેડર્પરા રાજોર્ીયા રામગી બાબલભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૫૬૯

૧૬૨૭૭ ૦૫ બેડર્પરા રજાર્ીયા ગબ્લભાઈ બાબલભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૫૯૭

૧૫૬૯૫ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા બાળાભાઈ જાદવભાઇ બેર્ીપરા 6 ૧૪૫૯૬

૧૫૭૫૦ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા રધલભાઈ ખાબલભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૫૯૫
૧૫૯૧૭ ૦૫ બેડર્પરા મલઠવા ડહિંદલભાઈ હઠાભાઇ મફવતયલપરૂ 7 ૧૪૫૯૦
૧૮૦૨૯ ૦૫ બેડર્પરા સોલકંી ભલપતભાઈ વસનાભાઇ મફવતયલપરૂ 3 ૧૪૫૮૯
૧૭૯૩૮ ૦૫ બેડર્પરા સોલકંી ભાવલબેન ગોવવિંદભાઈ મફવતયલપરૂ 6 ૧૪૫૭૫
૧૫૭૬૦ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા રમેશભાઈ માનવસિંહભાઇ મહવતયલપરૂ 7 ૧૪૫૮૭
૧૭૮૯૦ ૦૫ બેડર્પરા સોલકંી અશોકભાઈ ભગવાન ભાઇ મફવતયલપરૂ 8 ૧૪૫૯૯
૧૮૦૨૬ ૦૫ બેડર્પરા સોલકંી ભગવાનભાઈ ટીર્ાભાઇ મફવતયલપરૂ 2 ૧૪૫૮૫
૧૫૨૭૦ ૦૫ બેડર્પરા બારોધરા રવસકભાઈ ગોરધન ભાઇ મફવતયલપરૂ 5 ૧૪૫૮૪
૧૬૬૯૦ ૦૫ બેડર્પરા રીબર્ીયા ડદનેશભાઈ રવજીભાઇ મફવતયલપરૂ 8 ૧૪૫૮૩
૧૫૬૩૮ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા દોલતવસિંહ કાનાભાઇ મફવતયલપરૂ 6 ૧૪૫૮૨
૧૭૫૩૦ ૦૫ બેડર્પરા સવાસરીયા ભલપતભાઈ નરવસિંહભાઇ મફવતયલપરૂ 7 ૧૪૫૮૧
૧૬૩૯૧ ૦૫ બેડર્પરા રાઠોર્ જીવાભાઈ સગં્રામભાઇ મફતીયા 6 ૧૪૫૮૦
૧૬૪૮૯ ૦૫ બેડર્પરા રાઠોર્ રામભાઈ સગં્રામભાઇ મફવતયા 5 ૧૪૫૭૯
૧૩૭૪૭ ૦૫ વેલનાથ પરા ર્ાભી મલકેશભાઈ વસરામભાઇ વેલનાથ પરા 8 ૧૭૮૨૧
૧૭૬૮૫ ૦૫ વેલનાથ પરા સારીલા રાસ્તેગભાઈ ભગાભાઇ વેલનાથ પરા 6 ૧૭૮૨૩
૧૩૭૫૦ ૦૫ વેલનાથ પરા ર્ાભી મનલભાઈ ગોડલભાઇ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૮૧૯
૧૬૮૬૮ ૦૫ વેલનાથ પરા વર્ેસા ડદનશભાઈ દલદાભાઇ વેલનાથ પરા 3 ૧૭૮૧૮
૧૩૫૯૭ ૦૫ વેલનાથ પરા ટીર્ાણી શકંરભાઈ મોહન ભાઇ વેલનાથ પરા 7 ૧૭૮૧૭
૧૧૭૯૦ ૦૫ વેલનાથ પરા ઉકેશા જાદવજીભાઈ મગનભાઇ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૮૧૬
૧૫૨૧૭ ૦૫ વેલનાથ પરા બાભર્ાતપા લાલજીભાઈ માવજી ભાઇ  વેલનાથ પરા 6 ૧૭૮૧૫
૧૫૨૧૬ ૦૫ વેલનાથ પરા બાભર્ાતપા અશોકભાઈ માવજી ભાઇ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૮૧૪
૧૬૮૫૩ ૦૫ વેલનાથ પરા વઠરલર્ીયા પ્રવીણભાઈ હકલભાઇ વેલનાથ પરા 8 ૧૭૮૨૦
૧૫૬૪૨ ૦૫ વેલનાથ પરા મકવાણા ધલસાભાઈ બચલભાઇ વેલનાથ પરા 2 ૧૭૮૨૭
૧૫૭૭૪ ૦૫ વેલનાથ પરા મકવાણા રાજેશભાઈ ધલસાભાઇ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૮૩૩
૧૮૧૭૪ ૦૫ વેલનાથ પરા હવમરપરા ઈકલભાઈ નાથાભાઈ વેલનાથપરા 4 ૧૭૮૨૮
૧૮૧૭૫ ૦૫ વેલનાથ પરા હમીરપરા સલરેશભાઈ ઈકલભાઈ વેલનાથપરા 5 ૧૭૮૨૨
૧૧૭૮૧ ૦૫ વેલનાથ પરા ઈન્દરીયા સવજીભાઈ પોપટભાઈ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૮૨૯
૧૩૫૩૨ ૦૫ વેલનાથ પરા ઝઝવાર્ીયા અશોકભાઈ દેવજી વેલનાથપરા 4 ૧૭૮૩૦
૧૨૩૩૪ ૦૫ ગાધંી વસાહત ખીટ જીતેન્રભાઈ આર ગાઘંીવસાહત 6 ૧૨૭૧૪
૧૭૪૦૨ ૦૫ ગાધંી વસાહત સમાર રાવજીભાઈ લાભલબેન ગાઘંીવસાહત 7 ૧૨૭૧૫
૧૭૯૫૪ ૦૫ ગાધંી વસાહત સોલકંી જીતેન્રભાઈ ચરંીકા ગાઘંીવસાહત 6 ૧૨૬૯૭
૧૫૩૩૨ ૦૫ બેડર્પરા બોકર્ીયા મલકેશભાઈ નાથાભૈ મફવતયલપરૂ 8 ૧૪૫૭૭
૧૪૧૨૦ ૦૫ બેડર્પરા ધામેચા જ્યતંીભાઈ ભીમજીભાઇ મફવતયલપરૂ 6 ૧૪૫૭૬
૧૨૦૭૪ ૦૫ બેડર્પરા કસદરીયા રમેશભાઈ મોહનભાઇ મહવતયલપરૂ 6 ૧૪૫૯૮
૧૩૨૦૭ ૦૫ બેડર્પરા જજંવાર્ીયા શભંલભાઈ બચલભાઇ મફતીયલપરૂ 5 ૧૪૫૯૧
૧૮૦૧૬ ૦૫ બેડર્પરા સોલકંી બચલભાઈ મગંલભાઇ મફતીયલપરૂ 6 ૧૪૫૯૩
૧૭૯૧૭ ૦૫ બેડર્પરા સોલકંી ડકશોરભાઈ પે્રમજીભાઇ મફતીયલપરૂ 6 ૧૪૫૬૧
૧૩૪૭૨ ૦૫ બેડર્પરા જાલા સલરેશભાઈ બાબભાઇ મફતીયલપરૂ 4 ૧૪૫૬૨
૧૫૩૯૨ ૦૫ બેડર્પરા ભખોળીયા જ્યતંીભાઈ બચલભાઇ મહવતયલપરૂ 4 ૧૪૫૭૮
૧૫૯૧૫ ૦૫ બેડર્પરા મલઠંવા બલટાભાઈ હટાભાઇ મફવતયલપરૂ 6 ૧૪૬૪૦
૧૬૪૯૫ ૦૫ બેડર્પરા રાઠોર્ વાહણ સગં્રામભાઇ મફતીયા 6 ૧૪૬૯૪
૧૬૯૯૯ ૦૫ બેડર્પરા વાઘેલા દેવાભાઈ રવા મફતીયા 9 ૧૪૬૭૩
૧૭૧૩૨ ૦૫ બેડર્પરા વાવણોળીયા સોમાભાઈ હીરાભાઇ મફતીયા 3 ૧૪૬૯૨
૧૩૫૩૩ ૦૫ બેડર્પરા ઝઝવાણીયા બચલભાઈ ટપલભાઇ મફતીયા 5 ૧૪૬૯૦
૧૮૧૪૧ ૦૫ બેડર્પરા સોલકંી સમજલબેન બચલભાઇ મફતીયા 1 ૧૪૬૬૫
૧૮૦૪૪ ૦૫ બેડર્પરા સોલકંી મલકેશભાઈ બચલભાઇ મફવતયા 10 ૧૪૬૬૬
૧૮૦૯૮ ૦૫ બેડર્પરા સોલકંી રાજલભાઈ બચલભાઇ મફતીયા 9 ૧૪૬૬૮
૧૧૭૬૧ ૦૫ વેલનાથ પરા ઇન્દડરયા કનૈયાલાલ સવજી ભાઇ  વેલનાથ પરા 4 ૧૭૮૯૮
૧૩૫૪૦ ૦૫ વેલનાથ પરા ઝાખગલયા છગનભાઈ તરસી ભાઇ વેલનાથ પરા 2 ૧૭૯૦૯
૧૩૫૯૮ ૦૫ વેલનાથ પરા ટીર્ાણી શાનતાબેન રલર્ાભાઇ વેલનાથ પરા 1 ૧૭૮૯૬
૧૫૩૮૬ ૦૫ વેલનાથ પરા ભખીર્ીયા મનજીભાઈ બચલભાઇ વેલનાથ પરા 2 ૧૭૮૯૫
૧૫૩૯૧ ૦૫ વેલનાથ પરા ભખોર્ીયા વવનોદભાઈ મનજીભાઇ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૮૯૩
૧૫૬૩૫ ૦૫ વેલનાથ પરા મકવાણા ડદપકભાઈ ધલસાભાઇ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૮૯૧
૧૫૬૩૭ ૦૫ વેલનાથ પરા મકવાણા ડદલીપભાઈ ધલસાભાઇ વેલનાથ પરા 2 ૧૭૮૯૯
૧૩૦૧૬ ૦૫ વેલનાથ પરા ચૌવાણા કાળુભાઈ કેશાભાઇ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૮૯૦
૧૭૭૨૫ ૦૫ વેલનાથ પરા વસપડરયા શવતર્ભાઈ રમેશભાઇ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૮૮૯
૧૩૨૯૫ ૦૫ વેલનાથ પરા જાખેલીયા દેવજીભાઈ શામજીભાઇ વેલનાથ પરા 6 ૧૭૯૧૮
૧૫૯૩૧ ૦૫ વેલનાથ પરા મેગણયા ભરતભાઈ જાદવભાઇ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૯૧૫

૧૧૮૭૩ ૦૫ વેલનાથ પરા
ઓતરાદી 
(પરમાર) વલલભભાઈ જરસીભાઇ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૮૭૬

૧૭૨૮૨ ૦૫ વેલનાથ પરા શીપરીયા ખોળાભાઈ લક્ષ્મણભાઇ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૮૬૬
૧૭૨૮૪ ૦૫ વેલનાથ પરા શીપરીયા ડદપકભાઈ લક્ષ્મણભાઇ વેલનાથ પરા 3 ૧૭૮૫૮
૧૩૩૦૩ ૦૫ વેલનાથ પરા જાખેલીયા લાખાભાઈ તરવસિંહભાઇ વેલનાથ પરા 3 ૧૭૮૫૯
૧૩૨૯૪ ૦૫ વેલનાથ પરા જાખેલીયા દેવજીભાઈ લાખાભાઇ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૮૬૫
૧૭૪૮૫ ૦૫ વેલનાથ પરા સરવાળીયા લક્ષ્મીબેન સનાભાઇ વેલનાથ પરા 1 ૧૭૮૮૪
૧૭૫૧૧ ૦૫ વેલનાથ પરા સરાવાળીયા ખોળાભાઈ સન્નાભાઇ વેલનાથ પરા 3 ૧૭૮૬૭



૧૭૫૧૨ ૦૫ વેલનાથ પરા સરાવાળીયા રામજીભાઈ સન્ના ભાઇ વેલનાથ પરા 3 ૧૭૯૧૧
૧૩૨૯૧ ૦૫ વેલનાથ પરા જાખેલીયા કાનજીભાઈ વસ્તાભાઇ વેલનાથ પરા 3 ૧૭૯૨૧
૧૩૩૦૫ ૦૫ વેલનાથ પરા જાખેલીયા સવજીભાઈ કાનજીભાઇ વેલનાથ પરા 3 ૧૭૯૧૬
૧૫૯૩૮ ૦૫ વેલનાથ પરા મદેવથયા રમેશભાઈ ચનાભાઇ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૯૨૦
૧૫૯૩૯ ૦૫ વેલનાથ પરા મદેવથયા સલરેશભાઈ ચનાભાઇ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૯૦૭
૧૩૨૦૬ ૦૫ વેલનાથ પરા જજંવાર્ીયા બાબલભાઈ નરવસિંહભાઇ વેલનાથ પરા 3 ૧૭૯૧૩
૧૮૦૯૦ ૦૫ વેલનાથ પરા સોલકંી રમેશભાઈ બાબલભાઇ વેલનાથ પરા 3 ૧૭૮૮૬
૧૬૫૭૨ ૦૫ વેલનાથ પરા રામનવત લક્ષ્મણભાઈ નાથાભાઇ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૮૫૪
૧૩૩૦૦ ૦૫ વેલનાથ પરા જાખેલીયા રૂપાભાઈ તરવસિંહભાઇ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૯૦૬
૧૭૭૪૩ ૦૫ વેલનાથ પરા સીતાપરા હરીભાઈ ગોંવવદ ભાઇ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૮૭૧
૧૨૩૭૭ ૦૫ વેલનાથ પરા ગલજરતી જ્યતંીભાઈ જીવાભાઇ વેલનાથ પરા 6 ૧૭૮૭૨
૧૩૨૯૦ ૦૫ વેલનાથ પરા જાખર્ીયા પ્રવીણભાઈ વવરજીભાઇ વેલનાથ પરા 7 ૧૭૯૦૩
૧૩૨૯૯ ૦૫ વેલનાથ પરા જાખલીયા મલળજીભાઈ તરવસહભાઇ વેલનાથ પરા 2 ૧૭૯૦૪
૧૩૨૯૮ ૦૫ વેલનાથ પરા જાખલીયા મનોજભાઈ મળૂજીભાઇ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૯૦૫
૧૩૨૯૬ ૦૫ વેલનાથ પરા જાખલીયા ડદનેશભાઈ મળૂજીભાઇ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૯૦૮
૧૩૨૯૩ ૦૫ વેલનાથ પરા જાખલીયા દેવજીભાઈ મળૂજીભાઇ વેલનાથ પરા 2 ૧૭૮૮૮
૧૩૩૦૪ ૦૫ વેલનાથ પરા જાખેલીયા શૈલેર્ભાઈ મળૂજીભાઇ વેલનાથ પરા 1 ૧૭૮૭૮
૧૩૭૩૨ ૦૫ વેલનાથ પરા ર્ાભી નરવસિંહભાઈ બાવાભાઇ વેલનાથ પરા 6 ૧૭૮૬૯
૧૩૭૫૮ ૦૫ વેલનાથ પરા ર્ાભી રમેશભાઈ નરવસિંહભાઇ વેલનાથ પરા 6 ૧૭૮૮૦
૧૩૭૫૭ ૦૫ વેલનાથ પરા ર્ાભી મહશેભાઈ નરવસિંહભાઇ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૮૮૧
૧૩૨૯૨ ૦૫ વેલનાથ પરા જાખેલીયા કાન્તાબેન શામજીભાઇ વેલનાથ પરા 1 ૧૭૮૭૫
૧૭૮૩૪ ૦૫ વેલનાથ પરા સોનારા પરશોતમભાઈ નરવસિંહભાઇ વેલનાથ પરા 6 ૧૭૮૭૪
૧૬૫૨૬ ૦૫ વેલનાથ પરા રાઠોર્ હવસીભાઈ નાથાભાઇ વેલનાથ પરા 2 ૧૭૮૮૫
૧૬૪૭૫ ૦૫ વેલનાથ પરા રાઠોર્ રમેશભાઈ હવસીભાઇ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૮૭૭

૧૧૫૯૪ ૦૫ વેલનાથ પરા અગેરા (વાઘેલા) કાન્તીભાઈ મકાભાઇ વેલનાથ પરા 6 ૧૭૯૦૨
૧૧૮૭૧ ૦૫ વેલનાથ પરા ઓતરાજી નરવસિંહભાઈ દેવાભાઇ વેલનાથ પરા 2 ૧૭૯૦૧
૧૧૮૭૦ ૦૫ વેલનાથ પરા ઓતરાજી ડદપકનભાઈ નરવસિંહભાઇ વેલનાથ પરા 3 ૧૭૯૧૦
૧૧૮૭૨ ૦૫ વેલનાથ પરા ઓતરાજી રમેશભાઈ નરવસિંહભાઇ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૯૧૭
૧૪૮૧૫ ૦૫ વેલનાથ પરા પરસોર્ા મજંલબેન નાજાભાઇ વેલનાથ પરા 1 ૧૭૮૬૨
૧૪૮૧૪ ૦૫ વેલનાથ પરા પરસોર્ા બાબલભાઈ નાજાભાઇ વેલનાથ પરા 8 ૧૭૯૧૪
૧૪૮૧૩ ૦૫ વેલનાથ પરા પરસોંર્ા જીતલભાઈ નાજાભાઇ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૮૭૯
૧૬૫૨૫ ૦૫ વેલનાથ પરા રાઠોર્ હવસીભાઈ ગેલાભાઇ વેલનાથ પરા 3 ૧૭૮૫૫
૧૪૮૫૨ ૦૫ વેલનાથ પરા પાટર્ીયા રાજલભાઈ અંબારામભાઇ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૮૫૬
૧૨૩૨૮ ૦૫ વેલનાથ પરા ગખમાણીયા મલકેશભાઈ ગોપાલભાઇ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૮૫૭
૧૨૬૨૭ ૦૫ વેલનાથ પરા ગોહલે પ્રફુલભાઈ સલરેશભાઇ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૯૧૯
૧૨૬૫૬ ૦૫ વેલનાથ પરા ગોહલે લીલાબેન સલરેશભાઇ વેલનાથ પરા 1 ૧૭૮૯૨
૧૨૬૪૬ ૦૫ વેલનાથ પરા ગોહલે રમણીકભાઈ સલરેશભાઇ વેલનાથ પરા 3 ૧૭૮૬૪
૧૫૯૪૨ ૦૫ વેલનાથ પરા મેંદરાણી વવભાભાઈ ગખમાનભાઇ વેલનાથ પરા 2 ૧૭૮૬૩
૧૫૯૪૧ ૦૫ વેલનાથ પરા મેંદરાણી વેરસીભાઈ વીભાભાઇ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૮૬૧
૧૫૯૪૦ ૦૫ વેલનાથ પરા મેંદરાણી ભલપતભાઈ વવભાભાઇ વેલનાથ પરા 2 ૧૭૮૬૮

૧૩૯૯૮ ૦૫ વેલનાથ પરા
દેવીપજૂક 

(સોલકંી) ડદનેશભાઈ ચદંલભાઇ વેલનાથ પરા 8 ૧૭૮૬૦
૧૪૦૦૨ ૦૫ વેલનાથ પરા દેવીપજૂક રમેશભાઈ પોલાભાઇ વેલનાથ પરા 7 ૧૭૮૮૩
૧૩૭૩૪ ૦૫ વેલનાથ પરા ર્ાભી નાનજીભાઈ ઓધવજીભાઇ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૮૮૭
૧૪૦૨૪ ૦૫ બેડર્પરા દાદલ કીયા કાળુભાઈ સોમાભાઇ ગગેંશ્વર મહાદેવ વાળીશેરી 7 ૧૪૮૪૭
૧૨૪૪૦ ૦૫ બેડર્પરા ગરધરીયા નાનલબેન અમરતભાઇ ગીરનારી શેરી 1 ૧૪૬૪૭
૧૬૫૧૨ ૦૫ બેડર્પરા રાઠોર્ સલરેશભાઈ જેન્ન્તભાઇ ગગેંશ્વરરોર્ 7 ૧૪૬૪૮
૧૪૦૭૪ ૦૫ બેડર્પરા જલણેજા રેહમતબેન ઈબ્રાહીમભાઈ સીતાપરા રોર્ 5 ૧૪૭૧૩
૧૪૦૭૩ ૦૫ બેડર્પરા ધલણેચા ઇકબાલલાલ ઇબરાઇમભાઇ સીતરામ રોર્ 4 ૧૪૭૩૪
૧૪૦૭૫ ૦૫ બેડર્પરા ધલણેજા ફારૂનભાઈ ઇબરાઇમભાઇ સીતારામ રોર્ 5 ૧૪૬૯૯
૧૬૭૨૮ ૦૫ બેડર્પરા ્લણાગરીયા મલળજીભાઈ ડલગંરભાઇ પાભંર શેરી 6 ૧૪૭૩૦
૧૭૩૩૫ ૦૫ બેડર્પરા સચંારીયા ડદનેશભાઈ બાબલભાઇ પાભંર શેરી 3 ૧૪૭૦૨
૧૫૫૯૬ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા ખીમાભાઈ જગલભાઇ બેર્ીપરા 7 ૧૪૬૮૦
૧૫૭૬૫ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા રાજલભાઈ ખીમાભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૬૭૯
૧૨૯૫૨ ૦૫ બેડર્પરા ચાવર્ા વવનલભાઈ કાનજીભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૬૭૭
૧૫૬૧૯ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા જીતેન રાજલ  ભાઇ બેર્ીપરા 3 ૧૪૬૭૬
૧૫૬૬૦ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા નારાયણભાઈ વીહભાઇ બેર્ીપરા 6 ૧૪૬૮૨
૧૬૨૯૮ ૦૫ બેડર્પરા રલમાલીયા ગલલાબભાઈ મલસાભાઇ બેર્ીપરા 9 ૧૪૬૯૧
૧૨૯૪૮ ૦૫ બેડર્પરા ચાવર્ા લાલાભાઈ વવનભૃાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૭૦૦
૧૫૭૦૬ ૦૫ બેડર્પરા ખીટ ભરતભાઈ હઠાભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૬૮૯
૧૩૭૯૮ ૦૫ બેડર્પરા ર્ોર્ીયા મેઘજીભાઈ રામજીભાઇ બેચર મહારાજની શેરી 7 ૧૪૬૮૮
૧૭૯૧૪ ૦૫ બેડર્પરા સોલકંી ડકરીટભાઈ પલજાભાઇ બેચર મહારાજની શેરી 4 ૧૪૬૮૭
૧૩૮૮૯ ૦૫ બેડર્પરા તોટીયા ભાનલબેન શા્લભાઇ સૈફી કોલોની 4 ૧૪૬૮૬
૧૩૦૮૨ ૦૫ બેડર્પરા ચૌહાણ નરવસિંહભાઈ જેઠાભાઇ સૈફી કોલોની 4 ૧૪૬૮૫
૧૨૩૩૬ ૦૫ બેડર્પરા ખીટ રમેશભાઈ દેવાભાઇ પોલીસચોકી શેરી 5 ૧૪૬૮૪
૧૨૩૩૧ ૦૫ બેડર્પરા ખીટ લક્ષ્મણભાઈ ચનાભાઇ પોલીસચોકી શેરી 4 ૧૪૬૮૩
૧૨૩૩૫ ૦૫ બેડર્પરા ખીટ ધીરૂભાઈ ચનાભાઇ પોલીસચોકી શેરી 6 ૧૪૭૦૬
૧૨૯૮૨ ૦૫ બેડર્પરા ચાવળીયા રતનભાઈ ગીગાભાઇ પોલીસચોકી શેરી 4 ૧૪૭૨૩
૧૫૫૧૭ ૦૫ બેડર્પરા ભા્લ ડકશોરભાઈ રવજીભાઇ પોલીસચોકી શેરી 5 ૧૪૭૨૪
૧૪૯૯૮ ૦૫ બેડર્પરા પીપળીયા રમેશભાઈ છગનભાઇ ચગંારામ બાવાજીવાળી શેરી 5 ૧૪૭૨૫
૧૪૬૩૯ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર ભરતભાઈ બાવકાભાઇ ચગંારામ બાવાજીવાળી શેરી 5 ૧૪૭૨૭
૧૫૨૩૪ ૦૫ બેડર્પરા બાભંવા ભાનલબેન સલખાભાઇ ચગંારામ બાવાજીવાળી શેરી 5 ૧૪૭૩૮

૧૨૫૦૯ ૦૫ બેડર્પરા ગોઢા માધવભાઈ નાનજીભાઇ બેર્ીપરા 3 ૧૪૭૨૦

૧૨૫૧૦ ૦૫ બેડર્પરા ગોઢા રાજેશ માધવભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૭૩૨

૧૫૫૫૩ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા અજીતભાઈ ગીલાભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૭૩૩

૧૩૯૪૬ ૦૫ બેડર્પરા દલધરેજીયા રાજેશભાઈ વનમાળીભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૭૦૯

૧૩૯૪૨ ૦૫ બેડર્પરા દલધરેજીયા મલગટરામ દર્રામ બેર્ીપરા 4 ૧૪૬૫૯



૧૫૫૫૭ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા અવનલ મગનભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૬૬૧

૧૬૫૭૧ ૦૫ બેડર્પરા રામદેવ નીલેશ મનહરલાલ બેર્ીપરા 4 ૧૪૬૨૦

૧૩૯૪૫ ૦૫ બેડર્પરા દલધરેજીયા મહમાટી જાદરબાપલ બેર્ીપરા 3 ૧૪૬૨૭
૧૬૧૨૫ ૦૫ બેડર્પરા મારૂ ડદનેશભાઈ પ્રાગજીભાઇ સીતારામ ચોક 4 ૧૪૭૨૬
૧૪૫૯૧ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર પ્રવવણભાઈ હીરાભાઇ સીતારામ ચોક 5 ૧૪૬૪૯
૧૭૭૬૬ ૦૫ બેડર્પરા સીતાપરા ગીતાબેન વલલભભાઈ સીતારામ ચોક 4 ૧૪૬૫૭
૧૩૮૦૮ ૦૫ બેડર્પરા ર્ોર્ીયા વજીબેન જાદવભાઇ સીતારામ ચોક 2 ૧૪૬૬૨
૧૩૮૦૭ ૦૫ બેડર્પરા ર્ોર્ીયા રાજેશભાઈ જાદવભાઇ સીતારામ ચોક 4 ૧૪૬૧૫
૧૬૬૯૫ ૦૫ બેડર્પરા રીબર્ીયા મલકેશભાઈ માનવસિંગભાઇ સીતારામ ચોક 4 ૧૪૬૨૯
૧૭૭૪૬ ૦૫ બેડર્પરા સીતાપરા ગાડલભંાઈ શીવરાજભાઇ સીધી પીજારાવાળી શેરી 8 ૧૪૬૩૧
૧૭૭૬૮ ૦૫ બેડર્પરા સીતાપરા વવનભૃાઈ બચલભાઇ વસિંધી પીંજારાવાળી શેરી 2 ૧૪૬૩૨
૧૨૯૭૩ ૦૫ બેડર્પરા ચાવડર્યા રામભાઈ વજલભાઇ ગગેંશ્વર રોર્ 6 ૧૪૭૨૨
૧૬૫૫૧ ૦૫ બેડર્પરા રાતોજા રાજેશભાઈ ધીરલભાઇ ગીરનારી શેરી 5 ૧૪૬૬૭
૧૫૮૧૭ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા વીરમભાઈ બીજલભાઇ ખીંટ શેરી 8 ૧૪૬૬૯
૧૫૬૨૪ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા થોભણભાઈ વીરમભાઇ ખીંટ શેરી 6 ૧૪૬૭૦
૧૫૫૭૦ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા કનલભાઈ રાઘવભાઇ ખીંટ શેરી 9 ૧૪૭૨૯
૧૫૮૦૫ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા વવનલભાઈ રાઘવભાઇ ખીંટ શેરી 5 ૧૪૭૩૧
૧૨૬૨૧ ૦૫ બેડર્પરા ગોહલે તારાબેન બાલાભાઇ બેર્ીપરા 3 ૧૪૭૩૫
૧૨૩૩૩ ૦૫ બેડર્પરા ખીટ જગદીશભાઈ જેસાભાઇ બેચર મહારાજની શેરી 5 ૧૪૭૩૬
૧૨૩૩૨ ૦૫ બેડર્પરા ખીંટ કનાભાઈ જસાભાઇ બેચર મહારાજની શેરી 6 ૧૪૭૦૩
૧૧૭૫૫ ૦૫ બેડર્પરા આસોર્ીયા વવનોદભાઈ કલયાણાભાઇ જઉઅ પ્રકાશ નગર 4 ૧૪૭૧૧
૧૨૫૦૫ ૦૫ બેડર્પરા ગોંઢા મનલભાઈ ભવાનભાઇ મનલ કાળાવાળી શેરી 5 ૧૪૭૩૭
૧૪૯૦૯ ૦૫ બેડર્પરા પાથર પરર્ોતમભાઈ નાથાભાઇ ગગેંશ્વર રોર્ 5 ૧૪૬૮૧
૧૪૯૦૭ ૦૫ બેડર્પરા પાથર ર્ાહ્યાભાઈ નાથાભાઇ ગગેંશ્વર રોર્ 4 ૧૪૬૯૮
૧૪૯૧૧ ૦૫ બેડર્પરા પાથર વસતંભાઈ નાથાભાઇ ગગેંશ્વર રોર્ 4 ૧૪૬૭૨
૧૪૯૧૦ ૦૫ બેડર્પરા પાથર મલકેશભાઈ નાથાભાઇ ગગેંશ્વર રોર્ 4 ૧૪૮૫૧
૧૭૨૦૦ ૦૫ બેડર્પરા વૌપાણી ડફરોજ બટલકભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૮૪૬
૧૪૭૫૮ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર વવશાલભાઈ બચલભાઇ ભલા ભરવાર્ વાસ 4 ૧૪૮૪૮
૧૪૬૭૩ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર મહશેભાઈ ઘેલાભાઇ ભલા ભરવાર્ વાસ 5 ૧૪૮૬૦
૧૬૪૩૪ ૦૫ બેડર્પરા રાઠોર્ બટલકભાઈ ગોકળભાઇ ચગંારમ બાવાજીવાળી શેરી 5 ૧૪૮૫૦

૧૮૧૮૯ ૦૫ બેડર્પરા હરેમા મનલભાઈ ગોપાલભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૮૫૮
૧૮૧૯૦ ૦૫ બેડર્પરા હરેમા વજીબેન ગોપાલભાઇ બેર્ીપરા 1 ૧૪૮૫૭
૧૩૬૦૫ ૦૫ બેડર્પરા ટોટા ભગલભાઈ ગાડંલભાઇ સીવારામ ચોક 6 ૧૪૮૫૩
૧૩૬૦૮ ૦૫ બેડર્પરા ટોટા મહશેભાઈ ગાડંલભાઇ સીતારામ ચોક 5 ૧૪૭૭૧
૧૩૬૦૩ ૦૫ બેડર્પરા ટોટા ડકશોરભાઈ ગાડંલભાઇ સીતારામ ચોક 5 ૧૪૭૮૩
૧૩૬૦૬ ૦૫ બેડર્પરા ટોટા મલકેશભાઈ ગાડંલભાઇ સીતારામ ચોક 4 ૧૪૭૨૮
૧૩૬૦૪ ૦૫ બેડર્પરા ટોટા નાથાભાઈ થોબણભાઇ સીતારામ ચોક 4 ૧૪૮૧૪
૧૮૨૨૧ ૦૫ બેડર્પરા ડહરાણી વવનયભાઈ ભીમજીભાઇ સીતારામ ચોક 5 ૧૪૮૧૩
૧૮૨૨૨ ૦૫ બેડર્પરા ડહરાણી માધવજીભાઈ વાલજીભાઇ સીતારામ ચોક 7 ૧૪૮૧૨
૧૪૬૫૬ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર મનલભાઈ ગાડંલભાઇ સીતારામ ચોક 4 ૧૪૮૧૧
૧૪૭૪૦ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર લાલજીભાઈ મનલભાઇ સીતારામ ચોક 3 ૧૪૮૧૦
૧૭૭૪૮ ૦૫ બેડર્પરા સીતાપરા ધીરૂભાઈ બચલભાઇ વસિંધી પીંજારાવાળી શેરી 4 ૧૪૮૦૯
૧૭૭૫૬ ૦૫ બેડર્પરા સીતાપરા મલકેશભાઈ બચલભાઇ વસિંધી પીંજારાવાળી શેરી 5 ૧૪૮૦૮
૧૭૭૫૧ ૦૫ બેડર્પરા સીતાપરા બકલલભાઈ બચલભાઇ વસિંધી પીંજારાવાળી શેરી 7 ૧૪૮૦૭
૧૫૯૯૨ ૦૫ બેડર્પરા મલૃતાની મયલદીન દાઉદભાઇ કાબા કલ ંભારવાર્ી 5 ૧૪૮૦૬
૧૬૪૪૯ ૦૫ બેડર્પરા રાઠોર્ મલકેશભાઈ ખીમજી ભાઇ કાલા કલ ંભારવાર્ી 4 ૧૪૮૦૫
૧૪૪૬૮ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર ગગજીભાઈ પાચંાભાઇ કાબા કલ ંભારવાર્ી 6 ૧૪૮૦૪
૧૪૩૯૫ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર અજીતભાઈ ગગજીભાઇ કાલા કલ ંભારવાર્ી 4 ૧૪૭૯૦
૧૫૭૦૩ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા ભલપતભાઈ ચાનાભાઇ બેર્ીપરા 7 ૧૪૮૦૨
૧૫૮૧૮ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા વીરમભાઈ રેવાભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૮૧૫
૧૫૬૧૭ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા જાનલબેન બાબલભાઇ બેર્ીપરા 3 ૧૪૮૦૦
૧૫૫૬૪ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા ઇન્દલભાઈ ચનાભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૭૯૯
૧૫૫૯૩ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા ખલશાભાઈ ધનાભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૭૯૮
૧૭૭૫૫ ૦૫ બેડર્પરા સીતાપરા ભીમજીભાઈ ચનાભાઇ ગગેંશ્વર મહાદેવજી 6 ૧૪૭૯૭
૧૪૨૨૧ ૦૫ બેડર્પરા વનમાવત રમેશભાઈ લાલદાસભાઇ ગગેંશ્વર મહાદેવજી 3 ૧૪૭૯૬
૧૭૩૬૮ ૦૫ બેડર્પરા સેનેલવાલા જલગલભાઈ મહમડલસેભાઇ ગગેંશ્વર મહાદેવ 4 ૧૪૭૯૫
૧૭૩૬૯ ૦૫ બેડર્પરા સનેલવાલા સેહહલદીન મહમદહલસૈન ગગેંશ્વર મહાદેવજી 4 ૧૪૭૯૪
૧૭૪૩૩ ૦૫ બેડર્પરા સરૈયા કવાભાઈ કલાભાઇ ગગેંશ્વર રોર્ 4 ૧૪૭૯૩
૧૭૪૩૫ ૦૫ બેડર્પરા સરૈયા વવનાભાઈ કવાભાઇ ગગેંશ્વર રોર્ 3 ૧૪૭૯૨
૧૫૬૧૮ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા જામભાઈ ઝીણાભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૮૨૭
૧૫૭૧૧ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા ભરતભાઈ ઝીણાભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૮૦૧
૧૫૫૦૯ ૦૫ બેડર્પરા ભારમલ જોયફઁ ફીદાઅલી ફરીદાબેન સૈફી કોલોની 4 ૧૪૮૦૩
૧૪૧૫૭ ૦૫ બેડર્પરા નખલીયા જગદીશભાઈ ભીખલભાઇ સીતાપરા રોર્ 4 ૧૪૮૪૦
૧૬૦૧૪ ૦૫ બેડર્પરા મેવાર્ા ધીરલભાઈ વશતા ભાઇ બેર્ીપરા 11 ૧૪૮૩૯
૧૬૦૧૨ ૦૫ બેડર્પરા મેવાર્ા ર્ાયાભાઈ વશતાભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૮૩૮
૧૭૪૯૪ ૦૫ બેડર્પરા સરસીપા નારાયણભાઈ ગાડલભાઇ બેર્ીપરા 7 ૧૪૮૩૭
૧૬૯૨૫ ૦૫ બેડર્પરા વરત ૃ યલસ લફઅલી મહોમ્મ્દઅલી બેર્ીપરા 4 ૧૪૮૩૬
૧૪૯૦૮ ૦૫ બેડર્પરા પાથર પરર્ોતમ શામજીભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૮૩૫
૧૬૩૫૯ ૦૫ બેડર્પરા રાઠોર્ કર્વીબેન સરૃાભાઇ બેર્ીપરા 1 ૧૪૮૩૪
૧૩૬૦૭ ૦૫ બેડર્પરા ટોટા મજંલબેન ભરતભાઇ સૈફીકોલોની સોળથભંી 4 ૧૪૮૩૩
૧૬૮૫૭ ૦૫ બેડર્પરા વર્ેચા ડકશોરભાઈ લક્ષ્મણભાઇ સૈફી કોલોની વસળથભંી 4 ૧૪૮૩૨
૧૬૮૩૭ ૦૫ બેડર્પરા લોહાણા રમેશભાઈ પ્રભલભાઇ ગીરનારી શેરી 4 ૧૪૮૩૧
૧૭૨૭૩ ૦૫ બેડર્પરા સીતાપરા પ્રફુલભાઈ જેશીગભાઇ ગીરનારી શેરી 6 ૧૪૮૩૦

૧૩૬૧૩ ૦૫ બેડર્પરા ટોઈટા ભીખાભાઈ રાજાભાઈ સૈફી કોલોની સોળથભંી 3 ૧૪૮૧૬

૧૬૮૫૫ ૦૫ બેડર્પરા વઠવાણ કમએમ મદદઅલી સૈફી કોલોની ૧૬ થભંી 5 ૧૪૮૨૮

૧૪૯૫૨ ૦૫ બેડર્પરા પાબારી રજનીકાતંભાઈ મોહનભાઇ સૈફી કોલોની ૧૬થભંી 3 ૧૪૮૪૧



૧૩૬૧૧ ૦૫ બેડર્પરા ટોટા નાગજીભાઈ ઘોઘાભાઇ સૈફી કોલોની ૧૬થભંી 6 ૧૪૮૨૬

૧૩૬૧૨ ૦૫ બેડર્પરા ટોટા વરવા ઘોઘાભાઇ સૈફી કોલોની ૧૬થભંી 5 ૧૪૮૨૫
૧૨૦૭૯ ૦૫ બેડર્પરા કેસવાર્ીયા રમેશભાઈ છગનભાઇ સૈફીકોલોની ૧૬થભંી 3 ૧૪૮૨૪

૧૭૨૮૧ ૦૫ બેડર્પરા શીતાપરા હસમલખભાઈ મધલભાઇ સૈફી કોલોની ૧૬થભંી 4 ૧૪૮૨૩

૧૭૨૮૦ ૦૫ બેડર્પરા શીતાપરા મનોજભાઈ મધલભાઇ સૈફી કોલોની ૧૬થભંી 4 ૧૪૮૨૨

૧૭૨૭૯ ૦૫ બેડર્પરા શીતાપરા પ્રવવણભાઈ મધલભાઇ સોલી કોલોની ૧૬થભંી 3 ૧૪૮૨૧
૧૭૭૦૬ ૦૫ બેડર્પરા સાહમદાર મહમદશા અનવરસા સૈફી કોલોની સોળ થભંી 3 ૧૪૮૨૦
૧૮૧૦૧ ૦૫ બેડર્પરા સોલકંી રાજેશભાઈ ભીખલભાઇ સૈફી કોલોની સોળ થભંી 7 ૧૪૮૧૮
૧૮૧૧૦ ૦૫ બેડર્પરા સોલકંી વજીબેન ભનલભાઇ સૈફી કોલોની સોળથભંી 1 ૧૪૭૮૮
૧૮૧૩૬ ૦૫ બેડર્પરા સોલકંી શાન્તાબેન ભીખલભાઇ સૈફીકોલોની સોળથભંી 1 ૧૪૮૨૯
૧૭૮૮૩ ૦૫ બેડર્પરા સોલકંી અરવવિંદ ભાનલભાઇ સૈફી કોલોની સોળથભંી 6 ૧૪૭૯૧
૧૫૫૮૮ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા ડકશોરભાઈ ભીખલભાઇ સૈફી કોલોની સોળથભંી 6 ૧૪૭૬૨
૧૭૮૬૯ ૦૫ બેડર્પરા સોલડક બાબલભાઈ ભલરાભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૭૬૧
૧૨૫૦૪ ૦૫ બેડર્પરા ગોંઢા જગદીશભાઈ ગોરધનભાઇ લગંર્ા હનલમાનની પાછળ 4 ૧૪૭૬૦
૧૪૨૩૨ ૦૫ બેડર્પરા નીમાવત ઇશ્વરદાસ મણીરામ લગંર્ા હનલમાનની પાછળ 7 ૧૪૭૫૯
૧૫૪૧૮ ૦૫ બેડર્પરા ભટ્ટી લાભલબેન હરજી ભાઇ બેર્ીપરા 2 ૧૪૭૫૮
૧૭૬૨૯ ૦૫ બેડર્પરા સાર્બાર જગદીશભાઈ છગનભાઇ બેર્ી પરા 4 ૧૪૭૫૭
૧૪૦૩૦ ૦૫ બેડર્પરા દાદલ ગલયા ડહતેશભાઈ બટલકભાઇ બેર્ીપરા 3 ૧૪૭૫૬
૧૪૦૨૩ ૦૫ બેડર્પરા દાદલ ડકયા બટલકભાઈ ચનાભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૭૫૧
૧૭૮૬૭ ૦૫ બેડર્પરા સોલડંક ડદપકભાઈ બાબલભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૭૬૩
૧૬૩૭૯ ૦૫ બેડર્પરા રાઠોર્ જ્યતંીભાઈ જીવરાજભાઇ બેર્ીપરા 6 ૧૪૮૧૭
૧૫૭૧૩ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા ભાણીબેન ઘીઘાભાઇ બેર્ીપરા 1 ૧૪૭૪૬
૧૫૬૪૪ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા ધીરલભાઈ ઘીઘાભાઇ બેર્ીપરા 7 ૧૪૭૪૫
૧૫૮૧૫ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા વવરમભાઈ ઘીઘાભાઇ બોર્ીપરા 3 ૧૪૭૪૪
૧૬૭૧૨ ૦૫ બેડર્પરા લક્ષ્મીધર અકબરઅલી અમરભાઇ બેર્ીપરા 2 ૧૪૭૮૨
૧૫૦૪૮ ૦૫ બેડર્પરા બખતરીયા ખેચરભાઈ હરજીભાઇ બેર્ીપરા 2 ૧૪૭૮૧
૧૮૨૧૮ ૦૫ બેડર્પરા હાલાણી રસીલાબેન ડદનેશભાઇ બેર્ીપરા 2 ૧૪૭૮૦
૧૮૧૭૭ ૦૫ બેડર્પરા હરેમા ચરંશેભાઈ રણજીતભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૭૭૯
૧૫૮૦૬ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા વવનલભાઈ વાલાભાઇ મેલર્ીમા વાળી શેરી 4 ૧૪૭૭૮
૧૪૭૯૦ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર હરેશભાઈ મનસલખભાઇ મેલર્ીમાતાવાળી શેરી 5 ૧૪૭૬૪
૧૭૪૯૫ ૦૫ બેડર્પરા સરસીયા ઘોઘાભાઈ મેરાભાઇ ભલાભરવાર્ની શેરી 7 ૧૪૭૭૬
૧૭૦૭૦ ૦૫ બેડર્પરા વાર્ીયા ભરતભાઈ લક્ષ્મણભાઇ ભલા ભરવાર્વાળી શેરી 3 ૧૪૭૮૯
૧૪૦૦૯ ૦૫ બેડર્પરા દસલાણીયા સયંોકબેન ગગજીભાઇ બેર્ીપરા 1 ૧૪૭૭૪
૧૪૦૦૬ ૦૫ બેડર્પરા દસલાણીયા દેવજીભાઈ ગગજીભાઇ બેર્ીપરા 2 ૧૪૭૭૩
૧૪૦૦૫ ૦૫ બેડર્પરા દસલાણીયા ડકશોરભાઈ દેવજીભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૭૭૨
૧૪૦૦૮ ૦૫ બેડર્પરા દસલાણીયા રાજેશભાઈ દેવજીભાઇ બેર્ીપરા 6 ૧૪૭૭૦
૧૫૧૯૨ ૦૫ બેડર્પરા બાનવા હફીઝાબેન કાદરશાહ સૈફી કોલોની 3 ૧૪૭૬૯
૧૪૦૧૫ ૦૫ બેડર્પરા દાડલકીયા વવજયભાઈ બટલકભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૭૬૮
૧૬૮૯૬ ૦૫ બેડર્પરા વયાણી કડરમભાઈ જીવાભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૭૬૭
૧૫૫૯૧ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા ખેગારભાઈ બચલભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૭૬૬
૧૭૭૫૨ ૦૫ બેડર્પરા સીતાપરા બટલકભાઈ જીવાભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૭૬૫
૧૭૭૭૩ ૦૫ બેડર્પરા સીતારામ ભરતભાઈ બટલકભાઇ બેર્ીપરા 6 ૧૪૭૫૦
૧૫૭૧૮ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા મલકેશભાઈ મગનભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૮૫૬
૧૫૨૪૯ ૦૫ બેડર્પરા બારર્ શાન્તાબેન ગગજીભાઇ બેર્ાપરા 1 ૧૪૮૫૯
૧૫૫૧૮ ૦૫ બેડર્પરા ભા્લ ગોબરભાઈ ટપલભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૮૪૩
૧૫૫૨૦ ૦૫ બેડર્પરા ભા્લ મન્નલભાઈ ટપલભાઇ બેર્ીપરા 3 ૧૪૮૪૫
૧૫૧૧૫ ૦૫ બેડર્પરા બેલર્ીયા ચપંાબેન કાવંતભાઈ બેર્ીપરા 3 ૧૪૭૪૮
૧૧૯૪૩ ૦૫ બેડર્પરા કણક ઘનશ્યામભાઈ અરજણભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૮૫૨
૧૨૫૮૪ ૦૫ બેડર્પરા ગોસ્વામી લીલાબેન મહને્રજી બેર્ીપરા 1 ૧૪૭૪૦
૧૬૭૮૩ ૦૫ બેડર્પરા લાર્વા નટલભાઈ ભીખલભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૭૫૫
૧૬૭૮૪ ૦૫ બેડર્પરા લાર્વા ભીખલભાઈ ટપલભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૭૫૪
૧૨૫૯૬ ૦૫ બેડર્પરા ગોસ્વામી હર્દઁગીરી મહને્રગીરી બેર્ીપરા 3 ૧૪૭૫૩
૧૪૫૪૪ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર ડદલીપભાઈ ગોપાલભાઇ ગીરનારી શેરી 8 ૧૪૭૩૯
૧૫૪૮૩ ૦૫ બેડર્પરા ભખોર્ીયા સજંયભાઈ ત લલસીભાઇ ગીરનારી શેરી 6 ૧૪૭૪૯
૧૭૨૭૪ ૦૫ બેડર્પરા વશતાપરા ભલપતભાઈ બચલભાઇ ગીરનારી શેરી 6 ૧૪૮૫૪
૧૨૪૯૮ ૦૫ બેડર્પરા ગોંર્લીયા રામદાસ ભગવાનદાસ સૈફી કોલોની ૧૬ થભંી 2 ૧૪૭૪૭
૧૨૪૯૩ ૦૫ બેડર્પરા ગોંર્લીયા ઘનશ્યામભાઈ રામદાસ સૈફી કનૂી સોળ થભંી 4 ૧૪૭૫૨
૧૩૯૪૩ ૦૫ બેડર્પરા દૂધરેજીયા મણીલાલ વત્રકમદાસ સૈફી કોલોની સોળથભંી 3 ૧૪૭૮૭
૧૩૯૪૦ ૦૫ બેડર્પરા દૂધરેજીયા ઇશ્વરદાસ મણીરામ સૈફી કોલોની સોળથભંી 3 ૧૪૭૧૪
૧૩૯૪૭ ૦૫ બેડર્પરા દૂધરેજીયા લક્ષ્મણભાઈ મણીદાસ સૈફી કોલોની સોળથભંી 3 ૧૪૭૧૫
૧૩૯૪૪ ૦૫ બેડર્પરા દૂધરેજીયા મનહરદાસ જદલરામ સૈફીકોલોની સોળથભંી 1 ૧૪૭૧૬
૧૭૭૦૩ ૦૫ બેડર્પરા સાહમદાર ઇનલવસાઁ હલસેનસા સૈફી કોલોની સોળથભંી 4 ૧૪૭૮૪
૧૧૬૧૭ ૦૫ બેડર્પરા અગ્રાવત બટલકભાઈ કલયાણદાસ લગંર્ા હનલમાનની પાછળ 8 ૧૪૭૮૫
૧૧૬૬૭ ૦૫ બેડર્પરા અદગામા સવજીભાઈ મનભાઇ બેદીપરા 5 ૧૪૭૭૭
૧૧૬૬૬ ૦૫ બેડર્પરા અદગામા વજલભાઈ ચનાભાઇ બેર્ીપરા 3 ૧૪૭૭૫
૧૫૧૮૧ ૦૫ બેડર્પરા બાખલતર ડહરાભાઈ નાથાભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૮૪૪
૧૩૭૮૩ ૦૫ બેડર્પરા ર્ોડર્યા વજલભાઈ ભોજાભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૮૪૯
૧૩૭૮૧ ૦૫ બેડર્પરા ર્ોડર્યા ભરતભાઈ ભોજાભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૮૫૫
૧૩૫૩૦ ૦૫ બેડર્પરા જોહકીયા લાલજીભાઈ સવશીભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૮૧૯
૧૨૩૪૭ ૦૫ બેડર્પરા ખીસકીયા પરસીતભાઈ લાલજીભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૭૪૩
૧૪૦૦૪ ૦૫ બેડર્પરા દસલાણીયા કાનજીભાઈ ગગજીભાઇ બેર્ીપરા 7 ૧૪૭૪૨
૧૪૦૦૭ ૦૫ બેડર્પરા દસલાણીયા ભરતભાઈ દેવજીભાઇ બેર્ીપરા 2 ૧૪૭૪૧
૧૬૦૭૮ ૦૫ બેડર્પરા માકંર્ા મોહમ્મદભાઈ મલસાજીભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૭૮૬
૧૪૧૨૯ ૦૫ બેડર્પરા ધામેલીયા વવનોદભાઈ પે્રમજીભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૮૪૨
૧૫૧૯૬ ૦૫ બેડર્પરા બાબડરયા મોતીબેન શ્યામજીભાઇ બેર્ીપરા 1 ૧૪૭૧૯
૧૭૭૮૯ ૦૫ બેડર્પરા સીરપલરવાલા ગલલામઅબ્બાસ અકબરઅલી સૈફી કોલોની 6 ૧૪૬૩૦
૧૪૯૨૭ ૦૫ બેડર્પરા પારેખ ઇસલફભાઈ ફદલેઉસેમ સૈફી કોલોની 5 ૧૪૬૩૪



૧૭૨૨૦ ૦૫ બેડર્પરા શેખ નજમા મહમદ અલી સૈફી કોલોની 3 ૧૪૬૧૭
૧૬૬૯૨ ૦૫ બેડર્પરા રીબર્ીયા ધીરલભાઈ લક્ષ્મણભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૬૫૦
૧૬૦૯૮ ૦૫ બેડર્પરા મારં્વીયા વનલેશભાઈ રમણીકભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૬૧૬
૧૬૦૯૯ ૦૫ બેડર્પરા મારં્વીયા રમણીકભાઈ કાનજીભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૬૭૫
૧૬૦૯૪ ૦૫ બેડર્પરા મારં્વીયા અજયભાઈ રમણીકભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૬૪૫
૧૫૭૯૭ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા લીલાબેન બરતભાઇ બર્ીપરા 3 ૧૪૬૪૪
૧૩૭૮૦ ૦૫ બેડર્પરા ર્ોડર્યા થોભર્ાભાઈ અરજણભાઇ બેર્ીપરા 1 ૧૪૬૪૩
૧૫૯૯૧ ૦૫ બેડર્પરા મલલતાની આડદલભાઈ બચલભાઇ બેર્ીપરા 6 ૧૪૬૭૮
૧૫૭૫૮ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા રમેશભાઈ બાબલભાઇ બેર્ીપરા 2 ૧૪૬૭૪
૧૫૮૩૧ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા સડરતાબેન દેવજીભાઇ બેર્ી પરા 1 ૧૪૬૬૪
૧૫૨૫૧ ૦૫ બેડર્પરા બારર્ા ભીખલભાઈ ગગજીભાઇ બેર્ીપરા 6 ૧૪૬૯૩
૧૫૨૪૮ ૦૫ બેડર્પરા બારર્ વવજયાબેન બાબલભાઇ બેર્ીપરા 2 ૧૪૬૯૫
૧૫૨૪૫ ૦૫ બેડર્પરા બારર્ ભાવનાબેન અવશ્વનભાઇ બેર્ી પરા 3 ૧૪૬૯૬
૧૪૩૪૫ ૦૫ બેડર્પરા પડઠયાર દયાબેન ધમેઁન્દભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૬૯૭
૧૫૨૪૧ ૦૫ બેડર્પરા બારર્ ગોપાલભાઈ દેવજીભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૭૦૪
૧૩૬૨૨ ૦૫ બેડર્પરા ઠેબા મહમોદભાઈ અલારખા ભાઇ બેર્ીપરા 6 ૧૪૭૦૫
૧૨૫૭૧ ૦૫ બેડર્પરા ગોસ્વામી નટવરગગરી મહને્રગીરી બેર્ીપરા 4 ૧૪૬૫૮

૧૭૩૬૩ ૦૫ બેડર્પરા સદીકત કલરબાનહલસેનભાઈ યલસલફઅલી સૈફી કોલોની 4 ૧૪૭૦૭
૧૪૨૯૪ ૦૫ બેડર્પરા પટેલ સાલેભાઈ તયબભાઇ સૈફી કોલોની 3 ૧૪૬૭૧
૧૩૬૯૮ ૦૫ બેડર્પરા ર્ાઠીયા હપેત લલાભાઈ રજબાલી સૈફી કોલોની 5 ૧૪૭૦૮
૧૩૯૬૪ ૦૫ બેડર્પરા દવે લીલાબેન ચદંલ  લાલ બેર્ીપરા 1 ૧૪૭૧૦
૧૪૬૧૮ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર બાબલલાલભાઈ માવજી ભાઇ બેર્ીપરા 2 ૧૪૭૦૧
૧૪૫૦૯ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર જયસલખલાલ બાબલલાલ બેર્ીપરા 2 ૧૪૭૧૨
૧૬૧૯૭ ૦૫ બેડર્પરા મીરા સૈફુદીન મોહોમદં અલી બેર્ીપરા 2 ૧૪૭૧૭
૧૬૮૮૨ ૦૫ બેડર્પરા વણક અસગરભાઈ કમરલડદનભાઇ સૈફી કોલોની 4 ૧૪૭૧૮
૧૬૦૭૪ ૦૫ બેડર્પરા માકર્ ઇસલફભાઈ તાપરઅલી સૈફીકોલોની 3 ૧૪૭૨૧
૧૬૦૭૩ ૦૫ બેડર્પરા માકર્ અમીનાબેન તાહરેભાઇ સૈફીકોલોની 1 ૧૪૬૩૮
૧૬૫૬૧ ૦૫ બેડર્પરા રાતોની રમેશભાઈ કાથાભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૬૫૪
૧૬૫૬૨ ૦૫ બેડર્પરા રાતોની વવજયભાઈ નાથાભાઇ બેદીપરા 4 ૧૪૬૫૩
૧૬૫૬૦ ૦૫ બેડર્પરા રાતોની અતલલભાઈ નાથાભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૬૩૯
૧૫૦૨૮ ૦૫ બેડર્પરા ફાણઇર્ા રાજલબેન જીવણભાઇ બેર્ીપરા 6 ૧૪૬૬૦
૧૭૭૧૩ ૦૫ બેડર્પરા વસતાપરા મહને્ર્ભાઈ કેશલભાઇ બેર્ીપરા 3 ૧૪૬૪૬
૧૭૭૧૯ ૦૫ બેડર્પરા વસધેવ ભરતભાઈ જીવણભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૬૫૧
૧૩૦૧૭ ૦૫ બેડર્પરા ચૌહણ મનોજભાઈ રવજીભાઇ બેર્ીપરા 7 ૧૪૬૧૯
૧૫૫૧૯ ૦૫ બેડર્પરા ભા્લ દક્ષાબેન રાજેશભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૬૩૭
૧૬૧૯૮ ૦૫ બેડર્પરા મીરા સબીરભાઈ સૈફુડદન ભાઇ બેર્ીપરા 2 ૧૪૬૨૩
૧૬૧૯૪ ૦૫ બેડર્પરા મીરા તાહરેભાઈ સૈહલદીન ભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૬૨૨
૧૬૧૯૫ ૦૫ બેડર્પરા મીરા ફાતોમભાઈ સૈફુડદનભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૬૨૧
૧૨૦૪૮ ૦૫ બેડર્પરા કલીલા મલસ્તાકભાઈ સાલેભાઇ બેર્ીપરા 6 ૧૪૬૬૩
૧૭૦૧૯ ૦૫ બેડર્પરા વાઘેલા બાબલભાઈ રણછોર્ભાઇ બેર્ી પરા 4 ૧૪૬૪૨
૧૭૦૫૦ ૦૫ બેડર્પરા વાઘેલા હસમલખભાઈ રણછોર્ભાઇ બેર્ીપરા 3 ૧૪૬૪૧
૧૬૩૮૧ ૦૫ બેડર્પરા રાઠોર્ જયસલખભાઈ સવજીભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૬૫૨
૧૬૪૨૧ ૦૫ બેડર્પરા રાઠોર્ નાથાભાઈ સવજીભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૬૨૫
૧૬૪૯૨ ૦૫ બેડર્પરા રાઠોર્ લક્ષ્મીબેન સવજીભાઇ બેર્ીપરા 1 ૧૪૬૫૫
૧૬૫૨૮ ૦૫ બેડર્પરા રાઠોર્ હર્દઁભાઈ સવજી ભાઇ બેર્ીપરા 4 ૧૪૬૫૬
૧૪૩૭૩ ૦૫ બેડર્પરા પેનવાલા સાર્ેદાબેન સબીરભાઇ સૈફી કોલોની 2 ૧૪૬૨૪
૧૫૫૨૪ ૦૫ બેડર્પરા ભા્લ હસંાબેન જગદીશભાઇ બેર્ીપરા 3 ૧૪૬૨૬
૧૩૦૫૫ ૦૫ બેડર્પરા ચૌહાણ વનમલબેન જયવંતભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૬૩૩
૧૬૬૭૯ ૦૫ બેડર્પરા રાવલ પરેશભાઈ જોગેન્રભાઇ બેર્ીપરા 2 ૧૪૬૩૫
૧૫૫૨૧ ૦૫ બેડર્પરા ભા્લ મહશેભાઈ રવજીભાઇ બેર્ીપરા 5 ૧૪૬૨૮
૧૭૭૨૩ ૦૫ બેડર્પરા વસિંધવ સામતંભાઈ ભીખલભાઇ બેર્ીપરા 7 ૧૪૬૧૮

૧૫૫૯૫ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા ખીમાભાઈ કળાભાઇ બેર્ીપરા 3 ૧૪૬૩૬

૧૧૭૮૬ ૦૫ રેલવેસ્ટેશનપાછળ પોપટપરા ઉકેર્ીયા વવનોદ કાળુ પોપર પરા 5 ૧૨૮૯૭
૧૨૬૬૪ ૦૫ મફતીયાપરા ગોહલે હમેતં ર્ી મફતીયાપરા 8 ૧૬૭૬૨
૧૨૬૨૬ ૦૫ મફતીયાપરા ગોહલે નારણ ર્ી મફતીયાપરા 6 ૧૬૭૬૧
૧૫૩૩૦ ૦૫ મફતીયાપરા બાહરેીયા ત લ લસી વી મફતીયાપરા 5 ૧૬૭૬૦
૧૩૭૫૪ ૦૫ મફતીયાપરા ર્ાભી મેહરામ ર્ી મફતીયાપરા 6 ૧૬૭૫૯
૧૫૫૪૯ ૦૫ મફતીયાપરા મકવાણા અજય એન મફતીયાપરા 6 ૧૬૭૫૮
૧૪૮૦૫ ૦૫ મફતીયાપરા પરેશા માવજી એસ મફતીયાપરા 7 ૧૬૭૫૭
૧૫૫૩૪ ૦૫ મફતીયાપરા ભોગીયા મનોજ એસ મફતીયાપરા 6 ૧૬૭૬૫
૧૮૦૯૫ ૦૫ મફતીયાપરા સોલકીં રાજલ આર મફતીયાપરા 6 ૧૬૭૫૫
૧૬૩૮૭ ૦૫ મફતીયાપરા રાઠોર્ જાલા કતમા મફતીયાપરા 3 ૧૬૭૫૪
૧૨૨૧૯ ૦૫ ચામર્ીયા પરા કાળવા રફીક ઈશા ચામર્ીયા પરા 4 ૧૩૩૨૮
૧૬૪૩૧ ૦૫ મફતીયાપરા રાઠોર્ પોલટ દેવા મફતીયાપરા 7 ૧૬૭૫૩
૧૪૮૨૫ ૦૫ મફતીયાપરા પરાસા નરવસિંહ રામજી મફતીયાપરા 6 ૧૬૭૬૩
૧૪૮૦૮ ૦૫ મફતીયાપરા પરેસા ભરત નરસી મફતીયાપરા 4 ૧૬૭૫૧
૧૧૬૯૨ ૦૫ મફતીયાપરા અધેરા મજંલલાબેન વીહાભાઈ મફતીયાપરા 7 ૧૬૭૫૦
૧૭૬૭૩ ૦૫ મફતીયાપરા સારલા ભલપત હકા મફતીયાપરા 3 ૧૬૭૪૯
૧૨૮૨૦ ૦૫ મફતીયાપરા ચારોલા કરશન રાજા મફતીયાપરા 6 ૧૬૭૪૮
૧૫૮૯૨ ૦૫ મફતીયાપરા મજેઠીયા કાનજી વસરામ મફતીયાપરા 5 ૧૬૭૪૭
૧૫૮૯૧ ૦૫ મફતીયાપરા મજેઠીયા અરજણ વશરામ મફતીયાપરા 7 ૧૬૭૪૬
૧૬૯૧૯ ૦૫ મફતીયાપરા વરૂ વાલા ભીખા મફતીયાપરા 5 ૧૬૭૪૫
૧૩૭૪૪ ૦૫ મફતીયાપરા ર્ાભી ભલા જીવણ મફતીયાપરા 2 ૧૬૭૫૨
૧૮૦૦૬ ૦૫ મફતીયાપરા સોલકંી પલના દમશી મફતીયાપરા 4 ૧૬૭૬૬
૧૭૯૧૧ ૦૫ મફતીયાપરા સોલકંી કાના ખોર્ા મફતીયાપરા 3 ૧૬૭૮૩
૧૩૩૩૪ ૦૫ મફતીયાપરા જાર્ેજા બાબલભા મેઘલભા મફતીયાપરા 6 ૧૬૭૭૪
૧૨૯૮૯ ૦૫ મફતીયાપરા ચોખલીયા મલકેશ મણી મફતીયાપરા 5 ૧૬૭૮૦
૧૨૩૭૮ ૦૫ મફતીયાપરા ગલજરાતી જ્યતંી કાનજી મફતીયાપરા 6 ૧૬૭૭૯
૧૨૩૮૯ ૦૫ મફતીયાપરા ગલજરાતી ડહતેશ શાતંી મફતીયાપરા 3 ૧૬૭૭૮



૧૫૨૩૩ ૦૫ મફતીયાપરા બાભાં દેવા ભલા મફતીયાપરા 6 ૧૬૭૭૭
૧૬૦૦૮ ૦૫ મફતીયાપરા મેવાર્ા ઘોઘા લઘરા મફતીયાપરા 6 ૧૬૭૭૬
૧૧૬૪૬ ૦૫ મફતીયાપરા અગાવત વલલભ શામળદાસ મફતીયાપરા 3 ૧૬૭૭૫
૧૫૨૩૨ ૦૫ મફતીયાપરા બાભવંા લશ્ર્મણ રૂપા મફતીયાપરા 6 ૧૬૭૮૧
૧૫૨૨૨ ૦૫ મફતીયાપરા બાભંવા કાના રૂપા મફતીયાપરા 2 ૧૬૭૭૩
૧૩૩૩૬ ૦૫ મફતીયાપરા જાર્ેજા ભલપત મેઘલભા મફતીયાપરા 4 ૧૬૭૭૨
૧૩૯૧૭ ૦૫ મફતીયાપરા દેગામા ડહતેશ ગોવવિંદ મફતીયાપરા 3 ૧૬૭૭૧
૧૫૫૪૩ ૦૫ મફતીયાપરા ભોરણીયા ડકશન ખોર્ા મફતીયાપરા 6 ૧૬૭૪૨
૧૫૮૫૧ ૦૫ મફતીયાપરા મકવાણા ડહતેશ રમેર્ મફતીયાપરા 2 ૧૬૭૭૦
૧૫૭૫૨ ૦૫ મફતીયાપરા મકવાણા રમેશ ચના મફતીયાપરા 2 ૧૬૭૫૬
૧૫૭૮૧ ૦૫ મફતીયાપરા મકવાણા રામભાઈ મેરાભાઈ મફતીયાપરા 5 ૧૬૭૬૪
૧૫૭૦૦ ૦૫ મફતીયાપરા મકવાણા ભલપત વવશા મફતીયાપરા 7 ૧૬૭૬૯
૧૫૭૫૪ ૦૫ મફતીયાપરા મકવાણા રમેશ વીહા મફતીયાપરા 4 ૧૬૭૮૨
૧૪૮૨૧ ૦૫ મફતીયાપરા પરસોદા ભીખલ હીજલ મફતીયાપરા 2 ૧૬૭૬૮
૧૪૮૨૨ ૦૫ મફતીયાપરા પરસોદા મલકેશ ભીખલ મફતીયાપરા 4 ૧૬૭૬૭
૧૨૦૭૩ ૦૫ મફતીયાપરા કસદરીયા બટલક જીવા મફતીયાપરા 7 ૧૬૭૪૪
૧૨૦૭૨ ૦૫ મફતીયાપરા કસદરીયા જયોત્સના નાથા મફતીયાપરા 5 ૧૬૭૪૩
૧૨૩૫૯ ૦૫ ચામર્ીયા પરા ખોરાણી આવસફ ઓસમાન ચામર્ીયા પરા 2 ૧૩૩૪૧
૧૨૩૫૮ ૦૫ ચામર્ીયા પરા ખોરાણી ઇમ્તયાઝ ઓસમાન ચામર્ીયા પરા 4 ૧૩૩૪૦
૧૫૨૯૪ ૦૫ ચામર્ીયા પરા બાવનકા ગફાર મલસા ચામર્ીયા પરા 6 ૧૩૩૩૯
૧૩૮૪૪ ૦૫ ચામર્ીયા પરા તરકવાર્ીયા જેનલ નલરજામદ ચામર્ીયા પરા 1 ૧૩૩૩૮
૧૨૩૨૦ ૦૫ ચામર્ીયા પરા ખારવા જેનલ કરીમ ચામર્ીયા પરા 3 ૧૩૩૩૭
૧૩૮૪૩ ૦૫ ચામર્ીયા પરા તરકવાર્ીયા અલલારખા દલ રમામત ચામર્ીયા પરા 4 ૧૩૩૩૬
૧૭૦૬૯ ૦૫ ચામર્ીયા પરા વાડલલા મહમદં ઈબ્રાહીમ ચામર્ીયા પરા 6 ૧૩૩૩૫
૧૫૦૨૨ ૦૫ ચામર્ીયા પરા ફકીર સલીયાબાઈ ગફારભાઇ ચામર્ીયા પરા 4 ૧૩૩૩૪
૧૫૯૫૬ ૦૫ ચામર્ીયા પરા મમાણી જેનલ ગલલાબ ચામર્ીયા પરા 5 ૧૩૩૨૭
૧૨૦૧૭ ૦૫ ચામર્ીયા પરા તરકવાર્ીયા મહબે લબભાઇ જમાલભાઇ ચામર્ીયા પરા 5 ૧૩૩૩૨
૧૩૮૪૫ ૦૫ ચામર્ીયા પરા તરકવાર્ીયા ફીરોજ ઈસા ચામર્ીયા પરા 3 ૧૩૩૪૨
૧૨૩૬૭ ૦૫ ચામર્ીયા પરા ખોશબી જમાલ કાસમ ચામર્ીયા પરા 5 ૧૩૩૩૧
૧૫૪૮૪ ૦૫ ચામર્ીયા પરા ભાટલલા ફારૂક સલામ ચામર્ીયા પરા 6 ૧૩૩૩૦
૧૨૨૧૦ ૦૫ ચામર્ીયા પરા કારવા હાજી ઊમર ચામર્ીયા પરા 5 ૧૩૩૨૯
૧૨૪૧૩ ૦૫ બેડર્પરા ગમાર મલકેશ વીરલ બેર્ીપરા 2 ૧૪૩૪૮
૧૬૨૦૫ ૦૫ બેડર્પરા મોઠવાણી લાલજી જાઘવ બેર્ીપરા 6 ૧૪૩૪૬
૧૨૭૦૩ ૦૫ બેડર્પરા ઘલઘરીયા હરેશ વનમી બેર્ીપરા 5 ૧૪૩૫૦
૧૨૬૯૩ ૦૫ બેડર્પરા ગોહીલ વવજય ઝોરૂભા બેર્ીપરા 3 ૧૪૩૪૪
૧૭૫૦૨ ૦૫ બેડર્પરા સરસીયા રમેશ શીઘા બેર્ીપરા 4 ૧૪૩૪૩
૧૭૪૩૪ ૦૫ બેડર્પરા સરયા રાજલ ગડલ બેર્ીપરા 5 ૧૪૩૪૨
૧૪૪૧૨ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર અવશ્વન ગાડંલ બેર્ીપરા 4 ૧૪૩૪૧
૧૨૭૨૮ ૦૫ બેડર્પરા ઘામોલીયા પ્રવીણ પે્રમજી બેર્ીપરા 3 ૧૪૩૪૦
૧૮૧૯૬ ૦૫ બેડર્પરા હસંોરા ભલપત મોહન બેર્ીપરા 6 ૧૪૩૩૯
૧૩૭૨૪ ૦૫ બેડર્પરા ર્ાભી તેજા લથલ બેર્ીપરા 6 ૧૪૩૩૮
૧૬૫૩૨ ૦૫ બેડર્પરા રાઠોર્ હીજલ સામત બેર્ીપરા 4 ૧૪૩૩૬
૧૬૭૯૪ ૦૫ બેડર્પરા લામર્ા રાજલ મોહન બેર્ીપરા 4 ૧૪૩૨૮
૧૩૮૦૬ ૦૫ બેડર્પરા ર્ોર્ીયા રણજીત ભોજા બેર્ીપરા 6 ૧૪૩૨૯
૧૬૯૪૪ ૦૫ બેડર્પરા વૈષ્ણવ પરસોત્તમ લક્ષ્મણ બેર્ીપરા 4 ૧૪૩૩૦
૧૮૧૯૮ ૦૫ બેડર્પરા હાજીયા સલરેર્ અમરસી બેર્ીપરા 6 ૧૪૩૩૧
૧૧૬૪૧ ૦૫ બેડર્પરા અગ્રાવત હરજીભાઈ બાલકીશન બેર્ીપરા 6 ૧૪૩૩૨
૧૨૪૧૯ ૦૫ બેડર્પરા ગમારા સલરેશભાઈ નાથાભાઈ બેર્ીપરા 5 ૧૪૩૩૩
૧૫૨૪૭ ૦૫ બેડર્પરા બારર્ રમેશ કેશલ બેર્ીપરા 4 ૧૪૩૩૭
૧૫૨૪૨ ૦૫ બેડર્પરા બારર્ જયસલખ કેશલ બેર્ીપરા 4 ૧૪૩૩૪
૧૫૨૪૬ ૦૫ બેડર્પરા બારર્ મહશે કેશલ બેર્ીપરા 8 ૧૪૩૩૫
૧૬૮૪૧ ૦૫ બેડર્પરા વઘરાયીયા અકબર ઈશ્ર્વર બેર્ીપરા 6 ૧૪૩૪૫
૧૪૮૯૮ ૦૫ બેડર્પરા પાર્ેરીયા ચરંકાતં કરસન બેર્ીપરા 4 ૧૪૩૮૬
૧૭૧૬૫ ૦૫ બેડર્પરા વવરાણી આમન વગલ બેર્ીપરા 4 ૧૪૩૭૧
૧૨૭૨૫ ૦૫ બેડર્પરા ઘામેરીયા ભરત પ્રવવણ બેર્ીપરા 4 ૧૪૩૪૭
૧૬૪૯૧ ૦૫ બેડર્પરા રાઠોર્ રીટા પ્રફુલ બેર્ીપરા 3 ૧૪૩૭૨
૧૬૪૭૯ ૦૫ બેડર્પરા રાઠોર્ રાજલ નાથા બેર્ીપરા 1 ૧૪૩૮૩
૧૨૪૯૪ ૦૫ બેડર્પરા ગોર્લીયા નરભેરામ હરીરામ બેર્ીપરા 5 ૧૪૩૮૪
૧૨૪૯૭ ૦૫ બેડર્પરા ગોર્લીયા મસારામ હરી બેર્ીપરા 5 ૧૪૩૮૫
૧૪૫૦૮ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર જયેશ પ્રવવણ બેર્ીપરા 4 ૧૪૩૬૧
૧૪૫૮૩ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર પ્રવવણ ગાડંલભાઈ બેર્ીપરા 3 ૧૪૩૭૮
૧૪૭૧૭ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર રાજેશ પ્રવવણ બેર્ીપરા 4 ૧૪૩૭૬
૧૪૫૨૭ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર દયા મલરજી બેર્ીપરા 1 ૧૪૩૫૨
૧૫૨૯૩ ૦૫ ચામર્ીયા પરા બાવનકા કડરમ મલસા ચામર્ીયા પરા 6 ૧૩૩૩૩
૧૨૭૬૬ ૦૫ બેડર્પરા ચલર્ાસમા મવનર્ મટલ બેર્ીપરા 5 ૧૪૩૫૩
૧૨૭૬૮ ૦૫ બેડર્પરા ચલર્ાસમા રમેશ મગન બેર્ીપરા 2 ૧૪૩૫૪
૧૩૭૧૧ ૦૫ બેડર્પરા ર્ાભી કરણ લઘલ બેર્ીપરા 4 ૧૪૩૫૫
૧૫૧૬૩ ૦૫ બેડર્પરા બવીના રાજલ રાઘવ બેર્ીપરા 5 ૧૪૩૫૬
૧૫૦૯૩ ૦૫ બેડર્પરા બભાવા જગલ કર્વા બેર્ીપરા 7 ૧૪૩૫૭
૧૩૬૯૭ ૦૫ બેડર્પરા ર્ાઙી નરઘલ હકા બેર્ીપરા 7 ૧૪૩૫૮
૧૩૭૪૦ ૦૫ બેડર્પરા ર્ાભી બનલ વાલા બેર્ીપરા 3 ૧૪૩૬૯
૧૨૬૮૫ ૦૫ બેડર્પરા ગોહીલ જીજે્ઞશ બાબલ બેર્ીપરા 3 ૧૪૩૬૦
૧૫૨૨૭ ૦૫ બેડર્પરા બાભંવા નાથી રાઘા બેર્ીપરા 1 ૧૪૩૫૧
૧૫૨૨૩ ૦૫ બેડર્પરા બાભવા ઘોઘા કવા બેર્ીપરા 4 ૧૪૩૬૨
૧૫૨૨૬ ૦૫ બેડર્પરા બાભવા નાગજી કવા બેર્ીપરા 4 ૧૪૩૬૩
૧૫૨૨૫ ૦૫ બેડર્પરા બાભવા નદંા નાગજી બેર્ીપરા 3 ૧૪૩૬૪
૧૪૯૮૪ ૦૫ બેડર્પરા પીત્રોર્ા પ્રકાશ ભાણજી બેર્ીપરા 2 ૧૪૩૬૫
૧૨૧૪૭ ૦૫ બેડર્પરા કાનજી સલરેશ અમરસી બેર્ીપરા 5 ૧૪૩૬૬
૧૬૬૪૪ ૦૫ બેડર્પરા રામાવત મનોજભાઇ કાલીદાસ બેર્ીપરા 3 ૧૪૩૬૭
૧૬૬૩૯ ૦૫ બેડર્પરા રામાવત મગંલ નારાયણ બેર્ીપરા 2 ૧૪૩૬૮
૧૬૬૪૯ ૦૫ બેડર્પરા રામાવત રમેશ મગલં બેર્ીપરા 4 ૧૪૩૪૯



૧૬૭૦૬ ૦૫ બેડર્પરા રોર્ીયા અજય જયતી બેર્ીપરા 2 ૧૪૩૫૯
૧૨૧૪૮ ૦૫ બેડર્પરા વનમાવત મલકેશભાઈ જયતંીલાલ બેર્ીપરા 2 ૧૪૩૭૩
૧૩૭૯૭ ૦૫ બેડર્પરા ર્ોર્ીયા ભલપત હરીસીંહ બેર્ીપરા 4 ૧૪૩૭૪
૧૩૭૯૧ ૦૫ બેડર્પરા ર્ોર્ીયા દેવેન્ર ભલપત બેર્ીપરા 4 ૧૪૩૭૫
૧૩૮૦૨ ૦૫ બેડર્પરા ર્ોર્ીયા મહને્ર ભલપત બેર્ીપરા 3 ૧૪૩૮૭
૧૩૭૧૨ ૦૫ બેડર્પરા ર્ાભી કરશન ટપલભાઈ બેર્ીપરા 6 ૧૪૩૭૭
૧૪૫૮૨ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર પ્રવવણ કાનજી બેર્ીપરા 5 ૧૪૩૭૦
૧૩૯૨૦ ૦૫ બેડર્પરા દલઘરેજીયા ભરત મલગટરામ બેર્ીપરા 4 ૧૪૩૭૯
૧૩૯૧૯ ૦૫ બેડર્પરા દલઘરેજીયા જયસલખ મલગંટરામં બેર્ીપરા 4 ૧૪૩૮૦
૧૩૯૧૮ ૦૫ બેડર્પરા દલ ઘેજીયા સજંય જયસલખ બેર્ીપરા 3 ૧૪૩૮૧
૧૭૭૪૦ ૦૫ બેડર્પરા સીંઘવ રાણી અભલ મફતીયાપરા 5 ૧૪૩૮૨
૧૬૪૮૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા રાઠોર્ રામજીભાઈ કરશનભાઈ રોડહદાસ પરા 3 ૧૭૧૭૪
૧૬૩૮૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા રાઠોર્ જીતેન્રભાઈ રામજીભાઈ રોડહદાસ પરા 2 ૧૭૧૮૦
૧૪૭૪૯ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરમાર વાલજીભાઈ હીરાભાઈ રોડહદાસ પરા 3 ૧૭૧૬૭
૧૪૫૯૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરમાર પ્રવીણભાઈ ગલગાભાઈ રોડહદાસ પરા 4 ૧૭૧૭૯
૧૪૪૮૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરમાર ગૌરીબેન મગનભાઈ રોડહદાસ પરા 1 ૧૭૧૮૨
૧૪૭૯૯ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરમાર ડહતેશભાઈ મગનભાઈ રોડહદાસ પરા 3 ૧૭૧૭૮
૧૩૨૫૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા જયસ્વાલ ચેતરામગલપ્ત રામહરખભાઈ રોડહદાસ પરા 8 ૧૭૧૭૬

૧૩૮૭૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા તલસાણીયા નરેશભાઈ જયવંતભાઈ રોડહદાસ પરા 4 ૧૭૧૮૧

૧૩૮૭૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા તલસાણીયા જ્યતંીભાઈ નાથાભાઈ રોડહદાસ પરા 2 ૧૭૧૭૫
૧૨૧૯૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા કારવા આદમ કરીમભાઈ રોહીદાસ પરા 4 ૧૭૧૮૩
૧૪૪૩૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરમાર કેશલભાઈ હમીરભાઈ રોહીદાસ પરા 6 ૧૭૧૭૨
૧૬૩૧૬ ૦૫ રોહીદાસ પરા રાખસીયા કમલેર્ મળૂજીભાઈ રોહીદાસ પરા 4 ૧૭૧૭૧
૧૪૫૨૧ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરમાર જીવીબેન હીરાભાઈ રોહીદાસ પરા 1 ૧૭૧૭૦
૧૪૬૭૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરમાર મહશેભાઈ મળૂજીભાઈ રોહીદાસ પરા 4 ૧૭૧૬૬
૧૪૭૫૩ ૦૫ મહાત્મા ગાધંીપ્લોટ શેરી ન-ં૩ પરમાર વવનોદભાઈ દેવજીભાઈ રોહીદાસ પરા 2 ૧૭૧૫૮
૧૪૪૦૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરમાર અવમતભાઈ વવનોદભાઈ રોહીદાસ પરા 2 ૧૭૧૫૯
૧૫૭૮૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા મકવાણા રામજીભાઈ હીરાભાઈ રોહીદાસ પરા 4 ૧૭૧૬૦
૧૩૩૧૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા જાટીયા નાથાભાઈ ગોવવિંદભાઈ રોહીદાસ પરા 5 ૧૭૧૬૨
૧૩૩૧૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા જાટીયા ગનલબેન ગોવવિંદભાઈ રોહીદાસ પરા 1 ૧૭૧૬૩
૧૭૦૯૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા વાણીયા પે્રમચંદભાઈ રામધીનભાઈ રોહીદાસ પરા 5 ૧૭૧૬૪
૧૭૦૯૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા વાણીયા ઉવમિઁલાબેન ઉમેશભાઈ રોહીદાસ પરા 1 ૧૭૧૬૯
૧૪૭૯૨ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરમાર હડરબા બા્લભાઈ રોહીદાસ પરા 2 ૧૭૧૬૮
૧૫૪૮૨ ૦૫ વતરલપવત સોસાયટી ભાખર રમેશભાઈ કલળજીભાઈ વતરલપવત સોસાયટી 4 ૧૩૮૬૭
૧૧૮૬૭ ૦૫ વતરલપવત સોસાયટી ઓર્ીચા ગીરીશભાઈ રાજાભાઈ વતરલપવત સોસાયટી 5 ૧૩૮૬૬
૧૩૬૮૭ ૦૫ વતરલપવત સોસાયટી ર્ાગંર રાવતભાઈ મેરામભાઈ વતરલપવત સોસાયટી 5 ૧૩૮૬૮
૧૬૨૯૩ ૦૫ મમીના પાકડ રેપાણી સલરેશભાઈ રામજીભાઈ મમીના પાકડસોસાયટી 4 ૧૬૮૪૮

૧૨૭૫૭ ૦૫ ભગવતીપરા ચલર્ાસમા નરેન્ર લક્ષમણભાઈ
ભગવતીપરા મેઈન રોર્, ઓમ શાવંત સ્કલૂની પાછળ એસી 
કડરયાણાની બાજલનલ ંમકાન 3 ૧૪૯૦૫

૧૨૪૯૨ ૦૫ ગાયત્રી સોસાયટી, ગ્રીનલેન્ર્ ચોકર્ી પાસે ગોંર્લીયા અરવવિંદ ગોરધનભાઈ ગાયત્રી સોસાયટી, ગ્રીનલેન્ર્ ચોકર્ી પાસે 4 ૧૨૭૮૩
૧૪૯૬૪ ૦૫ મારલતી પાકડ વપત્રોર્ા નીતીનભાઈ લાલજીભાઈ મારૂવતનગર-1, મારૂતીનો 50 ફુટનો રોર્, રાજપાની બાજલમાં 4 ૧૭૦૨૪
૧૪૮૩૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પસારીયા ધનજીભાઈ લાલજીભાઈ ચામલરં્ા પાકડ  સોસાયટી, મધલવન પાકડ  વાલો રોર્ 4 ૧૨૮૮૮
૧૨૫૭૬ ૦૫ જમના પાકડ ગોસ્વામી પ્રમોદગીરી ચમનગીરી જમનાપાકડ  સોસાયટી 5 ૧૩૩૮૨
૧૫૮૭૧ ૦૫ મમીના પાકડ મલગંરા ડદલીપ ઓધવજી જમના પાકડ 4 ૧૬૮૫૦

૧૬૯૨૦ ૦૫ મમીના પાકડ વરૂ હરેશભાઈ મગંળાભાઈ
સતગલરૂ સોસાયટી-53, જયજવાન જયડકશાન સોસાયટીના 
બાજલમાં 4 ૧૬૮૪૯

૧૭૨૬૩ ૦૫ સતગલરલ પાકડ ગળથીયા નીતીનભાઈ રવજીભાઈ શ્રી સતગલરૂ પાકડ , જલનો મોરબી રોર્ વર્ો વપ્રન્ટની સામેની શેરી 2 ૧૮૦૮૯

૧૫૬૪૦ ૦૫ સતગલરલ પાકડ મકવાણા ધમેન્ર કાતંીલાલ
શ્રી સતગલરૂ પાકડ  - 1/4, જલનો મોરબી રોર્, વર્ાડ વપ્રન્ટની સામેની 
શેરી 6 ૧૮૦૮૮

૧૨૯૯૮ ૦૫ સતગલરલ પાકડ ચોહાણ જીતેન્ર ભાનલભાઈ
શ્રી સત ગલરૂ પાકડ  1/4, જલનો મોરબી રોર્, વર્ાડ વપ્રન્ટની સામેની 
શેરી 5 ૧૮૦૯૧

૧૫૬૨૦ ૦૫ સતગલરલ પાકડ મકવાણા જીતલભાઈ કાતંીલાલ
શ્રી સત ગલરૂ પાકડ  1/4, જલનો મોરબી રોર્, વર્ાડ વપ્રન્ટની સામેની 
શેરી 5 ૧૮૦૯૦

૧૨૭૭૦ ૦૫ ભગવતીપરા ચલર્ાસમા રાજેશ લક્ષ્મણ
શ્રી સત ગલરૂ પાકડ  1/4, જલનો મોરબી રોર્, વર્ાડ વપ્રન્ટની સામેની 
શેરી 5 ૧૪૯૦૪

૧૬૯૦૩ ૦૫ જમના પાકડ વ્યાસ ધીરૂભાઈ લાલજીભાઈ જમનાપાકડ  સોસાયટી 4 ૧૩૩૮૧
૧૮૨૦૬ ૦૫ જમના પાકડ હાથલીયા ડહતેશભાઈ લાલજીભાઈ જરાલામ પાકડ , મોરીબ રોર્ 4 ૧૩૩૮૦
૧૪૨૬૩ ૦૫ જમના પાકડ પચંસરા ભલપતભાઈ વશરામભાઈ જલારામપાકડ 4 ૧૩૩૭૯
૧૬૦૯૩ ૦૫ જમના પાકડ માર્લંીયા ભલપતભાઈ મણીલાલ જમનાપાકડ  સોસાયટી 6 ૧૩૩૮૩
૧૭૦૮૦ ૦૫ જમના પાકડ વાર્ોલીયા જગદીશભાઈ નારણભાઈ જમના પાકડ  સોસાયટી 4 ૧૩૩૭૮
૧૬૮૪૫ ૦૫ મારલતી પાકડ વઘાસીયા રણછોર્ભાઈ આંબાભાઈ તીરૂપવત બાલાજી પાકડ , ગ્રીનલેન્ર્ ચોકર્ી 4 ૧૭૦૨૩
૧૩૮૭૯ ૦૫ મારલતી પાકડ તળાવવયા મનસલખભાઈ ગોવવિંદભાઈ તીરૂપવતબાલાજી પાકડ , 4 ૧૭૦૨૫
૧૫૦૯૪ ૦૫ સદૂગલરલ પાકડ , મન્સ્જદની બાજલમાં બરેકી કાદરભાઈ અહમદભાઈ સદૂગલરલ પાકડ , મન્સ્જદની બાજલમાં 6 ૧૮૧૧૩
૧૩૨૦૮ ૦૫ લાલપરી જજંવાણીયા હરજીભાઈ અરજી ભાઈ લાલપરી મફવતપાપરા 5 ૧૭૫૪૬
૧૨૦૭૫ ૦૫ લાલપરી કસદળીયા કનલભાઈ મોહન ભાઈ લાલપરી મફતીયાપરા 7 ૧૭૫૪૪
૧૭૬૮૯ ૦૫ લાલપરી સાલાણી પરેશભાઈ કેશલ ભાઈ લાલપરી મફતીપાપરા 5 ૧૭૫૪૭
૧૫૮૬૭ ૦૫ લાલપરી મકાવાણા વસિંધાભાઈ પેલાભાઈ લાલપરી 7 ૧૭૫૪૩
૧૧૭૭૦ ૦૫ લાલપરી ઈટોર્ીયા ભરતભાઈ જેરામ ભાઈ લાલપરી 4 ૧૭૫૪૮
૧૩૪૪૨ ૦૫ લાલપરી જાપર્ા રાજલભાઈ ભગલ ભાઈ લાલપરી 5 ૧૭૫૪૨
૧૬૮૭૯ ૦૫ લાલપરી વઢવાણીયા શામજીભાઈ સોમા ભાઈ લાલપરી 6 ૧૭૫૪૫
૧૨૦૭૬ ૦૫ લાલપરી કસદળીયા મનસલખભાઈ નીથા ભાઈ લાલપરી 4 ૧૭૫૪૧
૧૨૦૪૬ ૦૫ લાલપરી કલારીયા મનસલખભાઈ મનલ ભાઈ લાલપરી 5 ૧૭૫૪૦
૧૩૭૧૫ ૦૫ લાલપરી ર્ાભી ગગડરશભાઈ માનવસિંગ ભાઈ લાલપરી 4 ૧૭૫૩૯
૧૭૦૫૯ ૦૫ લાલપરી, વશવાજીપાકડ  મોરબીરોર્ વાજા ભીમાભાઈ રામભાઈ લાલપરી 6 ૧૭૫૩૮
૧૨૧૯૭ ૦૫ ચામર્ીયા પરા, ખાટકીવાસ કારવા એસમાણભાઈ વલીભાઈ મનછાનગર 3 ૧૬૭૩૯
૧૬૭૭૩ ૦૫ ગાધંી વસાહત લાખાણી હબીબ ગાની ગનીભાઈ ગાધંી વસાહત 3 ૧૨૬૦૨
૧૩૭૬૨ ૦૫ વેલનાથ પરા ર્ાભી રાયવસિંગભાઈ મેધા ભાઈ વેલનાથ પરા 6 ૧૭૮૧૦
૧૫૭૬૯ ૦૫ વેલનાથ પરા મકવાણા રાજલભાઈ બાબ ભાઈ વેલનાથ પરા 3 ૧૭૮૧૨
૧૨૪૦૮ ૦૫ વેલનાથ પરા ગલણપરા કારૂભાઈ વેલા ભાઈ વેલનાથ પરા 3 ૧૭૮૦૯
૧૪૦૨૧ ૦૫ વેલનાથ પરા દાત્રલજા ભરતભાઈ ચના ભાઈ વેલનાથ પરા 7 ૧૭૮૦૮



૧૪૮૫૬ ૦૫ વેલનાથ પરા પાટર્ીયા વવનોદભાઈ શામજી ભાઈ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૮૦૭
૧૫૧૯૪ ૦૫ વેલનાથ પરા બાબડરયા કેશલભાઈ કાનજી ભાઈ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૮૦૬
૧૩૪૪૪ ૦૫ વેલનાથ પરા જાપડર્યા ઈશ્વરભાઈ ભીમજી ભાઈ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૮૦૪
૧૨૯૬૦ ૦૫ વેલનાથ પરા ચાવર્ા હમેતંભાઈ પોપટ ભાઈ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૮૦૫
૧૫૪૯૧ ૦૫ ભગવતીપરા ભાડલલા ફીરોઝ હબીબ ભાઈ ગાધંીવસાહત 6 ૧૨૫૯૯
૧૨૩૨૩ ૦૫ ગાધંી વસાહત ખાવનકા હનીફ ઓસમાણ ભાઈ ગાધંીવસાહત 4 ૧૨૬૦૧
૧૫૪૮૬ ૦૫ ભગવતીપરા ભાડલલા આબીદ હબીબ ભાઈ ગાધંી વસાહત 4 ૧૨૬૦૦
૧૨૬૭૬ ૦૫ ગણેશ નગર ગોડહલ મલકેશભાઈ દેવજી ભાઈ ગણેશ નગર 4 ૧૨૩૮૨
૧૨૬૭૮ ૦૫ ગણેશ નગર ગોડહલ રમેશ દેવજી ભાઈ ગણેશ નગર 5 ૧૨૩૮૧
૧૩૩૮૩ ૦૫ ગણેશ નગર જાદવ ર્ાયા અમર ભાઈ ગણેશ નગર 4 ૧૨૩૮૦
૧૪૬૦૦ ૦૫ ગણેશ નગર પરમાર પરાક્રમસીંહ જટલભા 54/3, 25વાળાયા 5 ૧૨૩૮૭
૧૫૪૮૮ ૦૫ ગાધંી વસાહત ભાડલલા ગફાર ઓસમાણ ગાધંી વસાહત 7 ૧૨૬૦૬
૧૪૬૧૦ ૦૫ ગાધંી વસાહત પરમાર બળવતંભાઈ જીવલભા 54/3,રપવાળી 6 ૧૨૬૦૯
૧૪૫૫૮ ૦૫ ગણેશ નગર પરમાર નરેન્ર સબર ભાઈ 54/3, પલરવાળીયા 5 ૧૨૩૮૯
૧૫૧૧૨ ૦૫ હરીહર સોસાયટી બેલડર્પ રાજલભાઈ ધના ભાઈ હરીહર સોસાયટી 4 ૧૮૨૨૪
૧૬૩૫૬ ૦૫ હરીહર સોસાયટી રાઠોર્ અશોકભાઈ અરજીત ભાઈ હડરહર સોસાયટી 5 ૧૮૨૨૩
૧૨૨૫૨ ૦૫ વેલનાથ પરા કોરડર્યા ધલસાભાઈ મનસલખ ભાઈ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૮૧૩
૧૪૧૧૬ ૦૫ વેલનાથપરા ધામેચા અવનલભાઈ અમલત લાલ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૯૨૪
૧૨૬૨૪ ૦૫ વેલનાથપરા ગોહલે નરેન્રભાઈ સલરેશ ભાઈ વેલનાથપરા 5 ૧૭૯૨૨
૧૨૯૪૧ ૦૫ વેલનાથપરા ચાવર્ા રાજલભાઈ ધારા ભાઈ વોલનાથ 5 ૧૭૯૨૫
૧૨૮૯૮ ૦૫ વેલનાથપરા ચાવર્ા નવધણભાઈ ધારા ભાઈ વેલનાથપરા 4 ૧૭૯૨૩
૧૬૭૭૪ ૦૫ ભગવતીપરા લાખાણી હલસેન જમાલ ભાઈ ગાધંી વસાહત 5 ૧૨૬૧૧
૧૨૩૫૭ ૦૫ ગાધંી વસાહત ખોરાણી આમદા સલલેમાન ભાઈ ગાધંી વસાહત 5 ૧૨૬૦૪
૧૫૯૫૭ ૦૫ ગાધંી વસાહત મમાણી હાજલબેન ગાધંી વસાહત 5 ૧૨૬૧૦
૧૩૮૪૨ ૦૫ ગાધંી વસાહત તરકવાડર્યા રફીક જમાલ ગાધંી વસાહત 4 ૧૨૬૦૫
૧૫૪૯૪ ૦૫ ગાધંી વસાહત ભાડલલા રહમેાન આદમ ભાઈ ગાધંી વસાહત 5 ૧૨૬૦૭
૧૫૪૯૯ ૦૫ ગાધંી વસાહત ભાડલલા હસનભાઈ મલસાભાઈ ગાધંી વસાહત 8 ૧૨૬૦૮
૧૨૮૦૨ ૦૫ ગણેશ નગર ચૈહાણ જ્યતંી ગોવવિંદ ભાઈ ગણેશનગર 5 ૧૨૩૮૩
૧૭૧૦૪ ૦૫ લાતી પ્લોટ વાધેલા છોટલભાઈ રેવા ભાઈ લાતી પ્લોટ 2 ૧૭૫૨૮
૧૭૧૦૯ ૦૫ લાતી પ્લોટ વાધેલા પ્રાણભાઈ છોટલ ભાઈ લાતી પ્લેટ 6 ૧૭૫૩૧
૧૭૧૦૮ ૦૫ લાતી પ્લોટ વાધેલા ધરમભાઈ પ્રાણ ભાઈ લાતી પ્લોટ 3 ૧૭૫૩૦
૧૩૧૩૯ ૦૫ ગલરલદેવ ચૌહાણ મહશેભાઈ ઠકરવસિંહભાઈ ગલરલદેવ પાકડ 6 ૧૨૫૮૭
૧૮૨૨૮ ૦૫ ગલરલદેવ હોડર્યા જીતલભાઈ કાનજી ભાઈ જય ગલરલદેવ પાકડ 4 ૧૨૫૮૬
૧૩૯૫૯ ૦૫ લાતી પ્લોટ દલ ઓસમાન કાસમ ભાઈ લાતી પ્લોટ 4 ૧૭૫૨૭
૧૨૨૦૨ ૦૫ ચામલગળયાપરા કારવા બાબલભાઈ જીવા ભાઈ ચામલગળયાપરા 5 ૧૩૩૭૬
૧૮૧૮૬ ૦૫ લાતી પ્લોટ હરેમા રમેશ આંબા ભાઈ લાતી પ્લોંટ 4 ૧૭૫૨૬
૧૮૧૮૩ ૦૫ લાતી પ્લોટ હરેમા પરબતભાઈ ગોપાલ ભાઈ લાતી પોલટ 5 ૧૭૫૨૫
૧૪૪૦૬ ૦૫ લાતી પ્લોટ પરમાર અમરવસિંહ ગગંારામ ભાઈ લાતી પ્લોટ 8 ૧૭૫૨૯
૧૭૧૭૦ ૦૫ ગણેશ નગર વવસરીયા ગાગંજીભાઈ મેધજી ભાઈ ગણેશ નગર 5 ૧૨૩૮૮
૧૬૦૩૯ ૦૫ જમના પાકડ મેસવાણીયા વવજયભાઈ પલરણ દાસ જમના પાકડ 5 ૧૩૩૮૯
૧૭૫૫૧ ૦૫ જમના પાકડ સાકરીયા મનસલખભાઈ લગરા ભાઈ જમના પાકડ 6 ૧૩૩૮૬
૧૭૫૩૪ ૦૫ જમના પાકડ સાકરીયા અરવવિંદભાઈ ભગવાનજી જમના પાકડ 3 ૧૩૩૮૭
૧૭૩૧૬ ૦૫ જમના પાકડ સગંાણી ભલપેન્રભાઈ કરશન ભાઈ જમના પાકડ 4 ૧૩૩૮૮
૧૭૧૭૪ ૦૫ ગણેશ નગર વવસરીયા પે્રમજીભાઇ મેધજીભાઈ ગણેશ નગર 5 ૧૨૩૮૬
૧૭૧૭૨ ૦૫ ગણેશ નગર વવસરીયા જમનાદાસ મોધજી ભાઈ ગણેશનગર 6 ૧૨૩૮૫
૧૭૧૭૧ ૦૫ ગણેશ નગર વવસરીયા જગદીશ મેધજી ભાઈ ગણેશ નગર 4 ૧૨૩૮૪
૧૪૭૬૭ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર સનાભાઈ મોતીભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૧૬૯
૧૮૧૫૯ ૦૫ ભગવતીપરા સોહરવાઇ જેનલબેન શબીરભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૧૬૮
૧૭૫૨૨ ૦૫ ભગવતીપરા સવસેટા નાગદાનભાઈ નાનજીભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૧૬૭
૧૭૫૨૩ ૦૫ ભગવતીપરા સવસેટા નાનજીભાઈ મલળુભાઇ ભગવતીપરા 2 ૧૫૧૬૬
૧૫૯૨૯ ૦૫ ભગવતીપરા મડઢયા જી્લભાઈ વાલાભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૧૬૫
૧૨૦૩૭ ૦૫ ભગવતીપરા કલરીયા રમણીકભાઈ મોહનભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૬૪
૧૩૭૨૮ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાભી ડદપકભાઈ અવસરભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૬૩
૧૬૧૬૮ ૦૫ ભગવતીપરા મીઢાપરા ગબરલભાઈ અમરવસહભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૧૬૨
૧૪૩૫૨ ૦૫ ભગવતીપરા પડંર્ત મનોજભાઈ સલરેશભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૧૬૧
૧૪૩૫૧ ૦૫ ભગવતીપરા પડંર્ત ગૌતમભાઈ સલરેશભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૧૪૮
૧૩૮૪૧ ૦૫ ભગવતીપરા તના હરેશભાઈ હમેરાજ્ભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૧૫૯
૧૨૭૧૪ ૦૫ ભગવતીપરા ઘલળકોટીયા ગોરધનભાઈ તળશીભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૧૭૦
૧૨૭૧૫ ૦૫ ભગવતીપરા ઘલળકોટીયા રવસકભાઈ ગોરધનભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૫૭
૧૫૯૯૮ ૦૫ ભગવતીપરા મલળીયા જેરામભાઇ અઉચરભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૧૫૬
૧૫૯૯૯ ૦૫ ભગવતીપરા મલળીયા પ્રકાશભાઈ જયરામભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૧૫૫
૧૬૦૦૦ ૦૫ ભગવતીપરા મલળીયા મવનર્ભાઈ જેરામભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૧૫૪
૧૪૧૧૦ ૦૫ ભગવતીપરા ધલળકોટીયા મનસલખભાઈ તળશીભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૫૩
૧૨૭૧૩ ૦૫ ભગવતીપરા ઘલળકોડટયા ધીરલભાઈ તળશીભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૫૨
૧૬૧૬૨ ૦૫ ભગવતીપરા વમયાત્રા ભાનલભાઈ નારાયણભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૧૫૧
૧૭૨૩૫ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ વસદીકભાઈ અલારખાભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૧૫૦
૧૮૦૨૮ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી ભલપતભાઈ ટપલભાઇ ભગવતીપરા 8 ૧૫૧૮૧
૧૨૫૯૯ ૦૫ ભગવતીપરા ગોસાઇ બટલકભાઈ લક્ષ્મણભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૧૫૮
૧૪૪૧૯ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર આસીફભાઈ રજાકભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૧૬૦
૧૫૧૬૯ ૦૫ ભગવતીપરા બવસયા બાબલભાઈ આપાભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૧૯૨
૧૬૦૩૮ ૦૫ ભગવતીપરા મેસવાણીયા અનસલયાબેન પ્રભલદાસભાઈ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૯૧
૧૬૦૩૭ ૦૫ ભગવતીપરા મેસવાણીયા મલકેશભાઈ પ્રભલદાસભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૧૯૦
૧૧૭૫૭ ૦૫ ભગવતીપરા આહલજા રમેશભાઈ પ્રહલાદભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૧૮૯
૧૫૧૬૮ ૦૫ ભગવતીપરા બવસયા કરશનભાઈ દેવાભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૮૮
૧૪૯૪૨ ૦૫ ભગવતીપરા પાલ મનોજભાઈ રાડરકાદાસ ભગવતીપરા 5 ૧૫૧૮૭
૧૭૧૬૯ ૦૫ ભગવતીપરા વવર્ાણી શાવતલાલ સવજીલાલ ભગવતીપરા 2 ૧૫૧૮૬
૧૨૮૮૫ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ા જસલબેન રવજીભાઇ ભગવતીપરા 2 ૧૫૧૮૫
૧૫૭૧૯ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા મજંલલાબેન ગાડલભાઇ ભગવતીપરા 2 ૧૫૧૮૪
૧૫૧૯૫ ૦૫ ભગવતીપરા બાબડરયા પ્રવવણભાઈ અમરવસહભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૧૭૧
૧૨૮૭૬ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ા ઘનશ્યામભાઈ નાનજીભાઇ ભગવતીપરા 2 ૧૫૧૮૨
૧૨૨૭૨ ૦૫ ભગવતીપરા ખટાડરયા ભીમાભાઈ કરશનભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૧૯૩



૧૬૧૦૮ ૦૫ ભગવતીપરા માધર જાદવજીભાઈ મનજીભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૧૮૦
૧૭૨૦૩ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ રજીઅનવરભાઈ તજલમલહલસેન ભગવતીપરા 5 ૧૫૧૭૯
૧૨૨૭૩ ૦૫ ભગવતીપરા ખટાડરયા વજલભાઈ કરશનભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૧૭૮
૧૭૮૩૫ ૦૫ ભગવતીપરા સોનારા મલકેશભાઈ કરણાભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૧૭૭
૧૩૬૪૧ ૦૫ ભગવતીપરા ર્રૈં્યા ધમેન્રભાઈ રતીલાલ ભગવતીપરા 5 ૧૫૧૭૬
૧૩૬૪૫ ૦૫ ભગવતીપરા ર્રૈં્યા વવજયભાઈ રતીલાલ ભગવતીપરા 3 ૧૫૧૭૫
૧૩૭૬૧ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાભી રામજીભાઈ માધલભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૧૭૪
૧૨૪૬૪ ૦૫ ભગવતીપરા ગાચંી ઇન્રીશભાઈ કાસમભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૭૩
૧૪૩૫૩ ૦૫ ભગવતીપરા પડંર્ત સલરેશભાઈ સલદંરલાલ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૪૬
૧૬૧૩૩ ૦૫ ભગવતીપરા માલકીયા બકલલભાઈ સવસીભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૧૮૩
૧૬૧૩૪ ૦૫ ભગવતીપરા માલકીયા વનીતાબેન સવસીભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૧૪૯
૧૫૩૫૦ ૦૫ ભગવતીપરા બોબર્ીયા ઇબ્રાડહમભાઈ આદમભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૨૩
૧૫૮૨૯ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા સલરેશભાઈ મોહનભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૨૨
૧૭૩૯૧ ૦૫ ભગવતીપરા સમા જલસબભાઈ ઇશાકભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૧૨૧
૧૭૩૮૮ ૦૫ ભગવતીપરા સમા અહમેદભાઈ જલસબભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૧૨૦
૧૫૦૪૨ ૦૫ ભગવતીપરા બલકેરા રૂકીયાબેન ઇબ્રામભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૧૧૯
૧૩૩૧૩ ૦૫ ભગવતીપરા જાટ ભલરાભાઈ રવજીભાઇ ભગવતીપરા 2 ૧૫૧૧૮
૧૫૬૯૭ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા ભનલભાઈ રવજીભાઇ ભગવતીપરા 8 ૧૫૧૧૭
૧૨૬૩૬ ૦૫ ભગવતીપરા ગોહલે ભરતભાઈ કનલભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૧૧૬
૧૪૧૦૯ ૦૫ ભગવતીપરા ધલળકોડટયા શાવતલાલ ગોરધનભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૧૧૫
૧૭૨૧૭ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ જાવેદભાઈ જલમાભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૧૦૩
૧૨૫૪૬ ૦૫ ભગવતીપરા ગોરી રફીકભાઈ હાસમભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૧૩
૧૭૨૩૭ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ ફારૂકભાઈ ઇસ્માલભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૧૨૪
૧૪૧૨૫ ૦૫ ભગવતીપરા ધામેજા રામજીભાઈ બાબલભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૧૧
૧૪૯૭૪ ૦૫ ભગવતીપરા વપલાઇ રવવભાઈ ગાધંીભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૧૦
૧૩૪૫૬ ૦૫ ભગવતીપરા જાડરયા બાબલભાઈ જસાભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૦૯
૧૪૯૭૩ ૦૫ ભગવતીપરા વપલાઇ અલગસ્વાડવમ આર ભગવતીપરા 3 ૧૫૧૦૮
૧૪૪૧૧ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર અશરફભાઈ અજાતભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૦૭
૧૬૨૬૭ ૦૫ ભગવતીપરા યોગી નરબહાદલ ર ધનબહદલર ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૦૬
૧૨૧૮૦ ૦૫ ભગવતીપરા કારેણા પીરૂભાઈ જયરામભાઇ ભગવતીપરા 2 ૧૫૧૦૫
૧૮૧૩૭ ૦૫ ભગવતીપરા સોંલકી શારદાબેન નટલભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૧૦૪
૧૩૨૬૦ ૦૫ ભગવતીપરા જયાત્રા પ્રભાત નારણ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૩૫
૧૪૦૬૯ ૦૫ ભગવતીપરા ધલકોડટયા ડદલીપ નનજીભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૧૩૭
૧૫૨૬૦ ૦૫ ભગવતીપરા બારૈયા લાલભાઈ ભગવતીપરા 6 ૧૫૧૧૪
૧૨૫૯૫ ૦૫ ભગવતીપરા ગોસ્વામી હરેશ શકંરભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૧૪૫
૧૬૯૮૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર વાઘેલા કનલભાઈ માવજીભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૫૮૧
૧૫૪૬૧ ૦૫ ભગવતી પરા ભલગામા હરેશભાઈ દેવસીભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૭૧૨૪
૧૪૮૬૦ ૦૫ ભગવતીપરા પાડટલ ભલટાભાઈ તાનકાભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૪૪
૧૧૭૨૯ ૦૫ ભગવતીપરા આબગલયા લખમણભાઈ ઢાકરજીભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૧૪૩
૧૭૦૯૧ ૦૫ ભગવતીપરા વાડઢયાવસિંગ રામેશ્વરવસિંહ હરદેવવસિંહ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૪૨
૧૭૦૯૦ ૦૫ ભગવતીપરા વાડઢયાવસિંગ ઉપેન્રવસિંહ સોમેશ્વરવસિંહ ભગવતીપરા 3 ૧૫૧૪૧
૧૭૩૮૧ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સલમરા ફરીદાબેન રફીકભાઇ જયપ્રકાશનગર 3 ૧૩૫૫૨
૧૪૬૦૯ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર બળદેવ ર્ીયાભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૧૪૦
૧૭૬૭૧ ૦૫ ભગવતીપરા સારૈયા નસલભાઈ વીરાભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૧૩૯
૧૭૬૭૦ ૦૫ ભગવતીપરા સારૈયા ધનાભાઈ મેસલરભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૩૮
૧૭૬૬૯ ૦૫ ભગવતીપરા સારૈયા જીવન મેસલરભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૨૫
૧૩૯૪૧ ૦૫ ભગવતીપરા દલધરેજીયા ગલલાબ ભવાનભાઇ ભગવતીપરા 8 ૧૫૧૩૬
૧૧૮૨૯ ૦૫ ભગવતીપરા ઉધરેજીયા ચલનીભાઈ પરસોત્તમભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૧૪૭
૧૬૮૮૭ ૦૫ ભગવતીપરા વણોદીયા અરવવિંદ જ ેંવતભાઇ ભગવતીપરા 8 ૧૫૧૩૪
૧૧૮૩૦ ૦૫ ભગવતીપરા ઉધરેજીયા જગાભાઈ ભનલભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૧૩૩
૧૪૧૪૪ ૦૫ ભગવતીપરા ધોળડકયા મોહનભાઈ નાનજીભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૩૨
૧૪૯૨૮ ૦૫ ભગવતીપરા પારેખ મડરયમબેન હલઝલહલસેન ભગવતીપરા 1 ૧૫૧૩૧
૧૫૪૬૫ ૦૫ ભગવતીપરા ભલસોર્ મગનભાઈ જેઠાભાઇ ભગવતીપરા 2 ૧૫૧૩૦
૧૭૩૭૮ ૦૫ ભગવતીપરા સૌમેયા વવનોદ પ્રભલદાસ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૨૯
૧૬૩૭૦ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ ડકશોર વત્રકમભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૧૨૮
૧૩૨૦૦ ૦૫ ભગવતીપરા છૈયા મેણદંભાઈ આલાભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૨૭
૧૬૧૦૭ ૦૫ ભગવતીપરા માધર ઘનશ્યામ મનજીભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૨૬
૧૩૫૬૬ ૦૫ ભગવતીપરા ઝાલા મહને્ર મગંલવસિંહ ભગવતીપરા 3 ૧૫૨૧૫
૧૨૯૧૫ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ા બાલાજી અમરભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૨૭૫
૧૩૨૫૯ ૦૫ ભગવતીપરા જયાત્રા દાનાભાઈ હડરભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૧૭૨

૧૫૩૦૩ ૦૫ ભગવતીપરા બાવનકા હનીફભાઈ પોસ્મણભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૨૬૦
૧૩૨૭૫ ૦૫ ભગવતીપરા જેસર્ીયા અકબર ઉસ્માનભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૨૫૯
૧૩૨૭૬ ૦૫ ભગવતીપરા જેસર્ીયા અમીન અકબર ભગવતીપરા 4 ૧૫૨૫૮
૧૬૩૨૨ ૦૫ ભગવતીપરા રાજગોર બટલક વાલાભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૨૫૭
૧૩૫૨૧ ૦૫ ભગવતીપરા જોર્ી અનસલયાબેન સાજનભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૨૫૬
૧૨૮૦૪ ૦૫ ભગવતીપરા ચાઉ ભીખલભાઈ હરીભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૨૫૫
૧૪૩૧૬ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ બેત લલખાન ભગવતીપરા 5 ૧૫૨૫૪
૧૩૧૩૪ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ મહમદશા બાબલશા ભગવતીપરા 4 ૧૫૨૫૩
૧૪૨૩૧ ૦૫ ભગવતીપરા નીજામ હલસેન ઇબ્રાડહમભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૨૪૦
૧૩૨૨૭ ૦૫ ભગવતીપરા જલણેચા અબ્દલલ એમદભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૨૫૧
૧૧૮૩૧ ૦૫ ભગવતીપરા ઉધરેજીયા જ્યતંીભાઈ વવભાભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૨૬૨
૧૧૮૩૩ ૦૫ ભગવતીપરા ઉધરેજીયા જીતેશ ભરતભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૨૪૯
૧૭૧૪૧ ૦૫ ભગવતીપરા વાસાણી ગજલભાઈ વીરજીભાઇ ભગવતીપરા 8 ૧૫૨૪૮
૧૨૨૦૦ ૦૫ ભગવતીપરા કારવા ગફાર ઇબ્રાડહમ ભગવતીપરા 3 ૧૫૨૪૭

૧૪૩૨૪ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ મહમદતલીમખાન ઇસ્માઇલખાન ભગવતીપરા 6 ૧૫૨૪૬

૧૬૯૪૩ ૦૫ ભગવતીપરા
વૈષ્ણવ 

(બાવાજી) જયસલખભાઈ નરવસિંહભાઇ પચીસવાડરયાની પાછળ નદંનગર સો. 7 ૧૫૨૪૫
૧૫૫૪૮ ૦૫ ભગવતીપરા મકરાણી રફીકભાઈ મોહમ્મદભાઇ પચીસવાડરયા સોસાયટી 4 ૧૫૨૪૪
૧૧૭૫૮ ૦૫ ભગવતીપરા આડહર સલરેશભાઈ હમીરભાઇ પચીસવાડરયા સોસાયટી 4 ૧૫૨૪૩
૧૭૭૧૮ ૦૫ ભગવતીપરા વસિંધવ પેથાભાઈ પલનાભાઇ પચીસવાડરયા સોસાયટી 4 ૧૫૨૪૨



૧૬૨૧૪ ૦૫ ભગવતીપરા મોર્ાસીયા વવજયભાઈ પોપટભાઇ પચીસવાડરયા સોસાયટી 4 ૧૫૨૭૩
૧૬૯૬૭ ૦૫ ભગવતીપરા વાકં રમેશભાઈ સામદભાઇ પચીસવાડરયા સોસાયટી 4 ૧૫૨૫૦
૧૭૮૪૬ ૦૫ ભગવતીપરા હાલા સલીમભાઈ આરબભાઇ ભવૂમપ્રસાદ સોસાયટી 6 ૧૫૨૫૨
૧૬૯૫૯ ૦૫ ભગવતીપરા વાકં દેવાયતભાઈ તેજાભાઇ ભવૂમપ્રસાદ સોસાયટી 4 ૧૫૨૮૪
૧૬૯૬૩ ૦૫ ભગવતીપરા વાકં ભલપતભાઈ દેવાયતભાઇ ભવૂમપ્રસાદ સોસાયટી 5 ૧૫૨૮૩
૧૬૧૩૮ ૦૫ ભગવતીપરા માલા દાનાભાઈ રાણાભાઇ ખોડર્યાર પાકડ 1 ૧૫૨૮૨
૧૫૩૫૫ ૦૫ ભગવતીપરા બોડરચા અજીતભાઈ સવાભાઇ ખોડર્યાર પાકડ 4 ૧૫૨૮૧
૧૬૨૨૨ ૦૫ ભગવતીપરા મોર ગલલાબભાઈ એહમદભાઇ ખોડર્યાર પાકડ 5 ૧૫૨૮૦
૧૫૩૦૧ ૦૫ ભગવતી પરા બાવનકા રહીમભાઈ સલલેમાનભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૭૧૩૨
૧૫૦૩૭ ૦૫ ભગવતીપરા બલકેરા ઇબ્રાડહમ આમનભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૨૭૯
૧૬૫૩૯ ૦૫ ભગવતીપરા રાણેસરા સલવનલ જીવણ ભગવતીપરા 4 ૧૫૨૭૮
૧૫૮૨૩ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા શાતંાબેન જીવાભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૨૭૭
૧૬૮૦૧ ૦૫ ભગવતીપરા લીખીર પ્રભાત નારણભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૨૭૬
૧૩૧૯૭ ૦૫ ભગવતીપરા છનલરા રમેશ શામજીભાઇ  ભગવતીપરા 4 ૧૫૨૬૩
૧૨૦૫૩ ૦૫ ભગવતીપરા કળંકાળ મનોહરભાઈ સીતારામ વશવાજી ચોક 2 ૧૫૨૭૪
૧૨૧૪૧ ૦૫ ભગવતીપરા કાદરીસૈયર અનવરભાઈ ગલલામહલસેન ભગવતીપરા 6 ૧૫૨૮૫

૧૫૪૫૮ ૦૫ ભગવતીપરા ભરવાર્ સલરેન્રભાઈ
રામતવાર્ેભગતભા
ઇ વશવાજી ચોક 5 ૧૫૨૭૨

૧૫૪૫૭ ૦૫ ભગવતીપરા ભરવાર્ શકંરપાલ સલરેન્રપાલ વશવાજી ચોક 6 ૧૫૨૭૧
૧૬૭૯૬ ૦૫ ભગવતીપરા લા્લડકયા વાલજીભાઈ મોતીભાઇ પચીસવાડરયાની પાછળ નદંનગર સો. 4 ૧૫૨૭૦
૧૭૨૩૪ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ સરફરાજભાઈ મોહમ્મદભાઇ પચીસવાડરયા સોસાયટી 4 ૧૫૨૬૯
૧૨૦૨૯ ૦૫ ભગવતીપરા કલરેશી હમીદભાઈ મોહમ્મદભાઇ પચીસવાડરયા સોસાયટી 5 ૧૫૨૬૮
૧૫૪૫૨ ૦૫ ભગવતીપરા ભરવાર્ પ્રમોદભાઈ રમતારભાઇ પચીસવાડરયા સોસાયટી 4 ૧૫૨૬૭
૧૬૩૦૯ ૦૫ ભગવતીપરા રાઉમા ઓસમાનભાઈ મલસાભાઇ પચીસવાડરયા સોસાયટી 6 ૧૫૨૬૬
૧૨૧૩૩ ૦૫ ભગવતીપરા કાદરી અસગરઅલી વસડદકવમયા પચીસવાડરયા સોસાયટી 2 ૧૫૨૬૫
૧૨૧૪૪ ૦૫ ભગવતીપરા કાદીયાની હલસેનભાઈ અબાસભાઇ ભવૂમપ્રસાદ સોસાયટી 4 ૧૫૨૬૪
૧૭૮૪૭ ૦૫ ભગવતીપરા સોરડઠયા હનીફાબેન ઇસ્માલભાઇ ભવૂમપ્રસાદ સોસાયટી 6 ૧૫૨૨૯
૧૫૨૯૬ ૦૫ ભગવતીપરા બાવનકા મહમદભાઈ રહીમભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૧૯૫
૧૫૨૯૯ ૦૫ ભગવતીપરા બાવનકા રફીકભાઈ ઇબ્રાઇમભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૨૪૧
૧૫૨૯૭ ૦૫ ભગવતીપરા બાવનકા યલન લર્ભાઈ ઇબ્રાહીમભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૨૧૪
૧૬૧૧૩ ૦૫ ભગવતીપરા માનજડરયા બાગાભાઈ સામતદભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૨૧૩
૧૪૩૬૨ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ ડફરોજભાઈ ફજલભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૨૧૨
૧૭૫૩૧ ૦૫ ભગવતીપરા સરસીયા પમીબેન ગોવવિંદભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૨૧૧
૧૭૫૩૨ ૦૫ ભગવતીપરા સસડરયા મહશેભાઈ ઉકાભાઇ ભગવતીપરા 2 ૧૫૨૧૦
૧૪૫૫૦ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર ધમેન્રભાઈ રમણીકભાઇ જમજમ બેકરીની સામે 5 ૧૫૨૦૯
૧૩૪૧૨ ૦૫ ભગવતીપરા જાદવ મેણદંભાઈ જીવાભાઇ નદંનગર સોસાયટી પચીસવારીયાની પાછળ 4 ૧૫૨૦૮
૧૫૦૮૬ ૦૫ ભગવતીપરા બવધયા જજ્લભાઈ રામભાઇ નદંનગર સોસાયટી 5 ૧૫૨૦૭
૧૩૧૯૯ ૦૫ ભગવતીપરા છૈયા ડદનેશભાઈ કરશનભાઇ નદંનગર સોસાયટી 5 ૧૫૧૯૪
૧૫૩૫૬ ૦૫ ભગવતીપરા બોડરચા દેવદાનભાઈ સવાભાઇ નદંનગર સોસાયટી 5 ૧૫૨૯૪
૧૪૨૮૧ ૦૫ ભગવતીપરા પટેલ છોટેલાલ સમારલભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૨૧૬
૧૭૮૧૯ ૦૫ ભગવતીપરા સોડઢયા ગોરધનભાઈ ટપલભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૨૧૮
૧૪૫૨૦ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર જીવતીબેન મનવસકભાઇ ભગવતીપરા 1 ૧૫૨૦૩
૧૨૯૪૩ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ા રામભાઈ ખેગારભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૨૦૨
૧૬૫૯૬ ૦૫ ભગવતીપરા રામાનદંી ભગવાનદાસ પલરણભાઇ નદંનવન સોસાયટી 2 ૧૫૨૦૧
૧૬૬૦૪ ૦૫ ભગવતીપરા રામાનદંી વવનોદભાઈ ભગવાનદાસ નદંનવન સોસાયટી 2 ૧૫૨૦૦
૧૬૬૦૩ ૦૫ ભગવતીપરા રામાનદંી વવક્રમભાઈ ભગવાનદાસ નદંનવન સોસાયટી 6 ૧૫૧૯૯
૧૧૯૯૪ ૦૫ ભગવતીપરા કલ ંભરવર્ીયા સાધાભાઈ રાજાભાઇ નદંનવન સોસાયટી 5 ૧૫૧૯૮
૧૬૫૩૪ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર દેવરાજભાઈ માણસલરભાઇ નદંનવન સોસાયટી 5 ૧૫૧૯૭
૧૪૯૭૧ ૦૫ ભગવતીપરા વપરાણી બાબલભાઈ હમીરભાઇ નદંનવન સોસાયટી 2 ૧૫૧૯૬
૧૭૭૧૧ ૦૫ ભગવતીપરા મીર સલીમભાઈ જલસબભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૨૨૭
૧૪૧૭૮ ૦૫ ભગવતીપરા નાઉ મનોજભાઈ રજેન્રભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૨૦૪
૧૪૫૮૫ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર પ્રવવણભાઈ જીવણભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૫૨૦૬
૧૭૬૨૮ ૦૫ ભગવતીપરા સાઠીયા વવજયભાઈ નાથાભાઇ ભગવતીપરા 1 ૧૫૨૩૮
૧૪૪૪૩ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર કાતંીભાઈ બીજલભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૫૨૩૭
૧૫૨૦૬ ૦૫ ભગવતીપરા બાબરીયા મજંલલાબેન અમલતભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૨૩૬
૧૨૯૪૪ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ા રારેશભાઈ જીવણભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૨૩૫
૧૨૮૮૮ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ા જીવણભાઈ દેવજીભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૫૨૩૪
૧૩૧૬૫ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ વવનોદભાઈ દેવજીભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૨૩૩
૧૩૭૧૭ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાભી ગોવવિંદભાઈ સોમાભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૨૩૨
૧૫૦૭૬ ૦૫ ભગવતીપરા બેતારા ગનીભાઈ હલસેનભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૨૩૧
૧૬૬૨૯ ૦૫ ભગવતીપરા રામાવત ફુલચદંભાઈ ભાગલદાસ ભગવતીપરા 4 ૧૫૨૩૦
૧૬૬૧૦ ૦૫ ભગવતીપરા રામાવત અશોકભાઈ નરશીભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૨૧૭
૧૨૧૩૫ ૦૫ ભગવતીપરા કાદરી ધનીવમયા બશીરમીયા ભગવતીપરા 4 ૧૫૨૨૮
૧૨૧૩૨ ૦૫ ભગવતીપરા કાદરી અનવરભાઈ મહમદભાઇ ભગવતીપરા 2 ૧૫૨૩૯
૧૭૬૪૪ ૦૫ ભગવતીપરા સાડદકોર મલરત લજાભાઈ સાગબરભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૨૨૬
૧૫૩૫૭ ૦૫ ભગવતીપરા બોડરજા મેહરામભાઈ સવાભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૨૨૫
૧૭૦૩૦ ૦૫ ભગવતીપરા વાઘેલા મોહનભાઈ લવજીભાઇ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૫૨૨૪
૧૧૯૧૯ ૦૫ ભગવતીપરા કટારીયા વલીભાઈ ગનીભાઇ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૫૨૨૩
૧૧૯૨૦ ૦૫ ભગવતીપરા કટારીયા સલગરાબાઇ ગનીભાઇ નદંનગર સોસાયટી 1 ૧૫૨૨૨
૧૫૯૪૫ ૦૫ ભગવતીપરા મલધંવા નાગજીભાઈ મેરામભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૨૨૧
૧૬૮૩૯ ૦૫ ભગવતીપરા વખાડરયા અજગરઅલી મહમદઅલી ભગવતીપરા 2 ૧૫૨૨૦
૧૫૯૧૦ ૦૫ ભગવતીપરા મટાડર જાડકરભાઈ અવમરવમયા ભગવતીપરા 4 ૧૫૨૧૯
૧૨૨૦૪ ૦૫ ભગવતીપરા કારવા રજાકભાઈ સલલેમાનભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૦૮૧
૧૪૯૭૨ ૦૫ ભગવતીપરા વપરાણી સલીમભાઈ બાબલભાઇ નદંનવન સોસાયટી 2 ૧૫૨૬૧
૧૪૫૧૨ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર જન્સ્મનભાઈ જગજીવનભાઇ નદંનવન સોસાયટી 3 ૧૫૧૧૨
૧૫૩૫૨ ૦૫ ભગવતીપરા બોરર્ીવાલા રફયલદીનભાઈ સલલેમાનભાઇ નદંનવન સોસાયટી 3 ૧૪૯૮૭
૧૨૦૫૮ ૦૫ ભગવતીપરા કેવર્ પરશલરામભાઈ સલદંરભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૪૯૮૬
૧૨૯૧૯ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ા મલકેશભાઈ જીવાભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૪૯૮૪
૧૧૮૭૮ ૦૫ ભગવતીપરા કકર્ ડદગલપભાઈ ગગરધરભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૪૯૮૩
૧૬૯૪૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર વૈષ્ણવ રમેશભાઈ બચલભાઇ જય પ્રકાશનગર 6 ૧૩૫૮૦
૧૬૪૭૨ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ રમેશભાઈ અમરાભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૪૯૮૨



૧૬૪૮૩ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ રાજલભાઈ રમેશભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૪૯૮૧
૧૫૦૮૫ ૦૫ ભગવતીપરા બધવાર જ્યતંી કાનજીભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૪૯૮૦
૧૪૬૨૧ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર બાવનજીભાઈ પલજંાભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૪૯૭૯
૧૭૧૯૯ ૦૫ ભગવતીપરા વોરા કૈલાશબેન રમેશભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૪૯૬૬
૧૫૭૮૨ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા રામજીભાઈ અમરવસિંહભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૪૯૭૭
૧૭૨૬૫ ૦૫ ભગવતીપરા શાહ પે્રમીલાબેન વાર્ીલાલ નદનગર 2 ૧૪૯૮૮
૧૫૨૮૯ ૦૫ ભગવતીપરા બાવનકા ઇસ્માઇલ હાજીસલલેમાન નદંન વન સોસાયટી 5 ૧૪૯૭૫
૧૫૩૦૪ ૦૫ ભગવતીપરા બાવનકા હાજીસલલેમાન અબ્દલ લલા નદંન વન સોસાયટી 2 ૧૪૯૭૪
૧૩૧૪૫ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ યાગજ્ઞકભાઈ શાવંતલાલ ભગવતીપરા 3 ૧૪૯૭૩
૧૪૮૭૧ ૦૫ ભગવતીપરા પાટીલ દત લભાઈ તાનકભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૪૯૭૨
૧૬૨૩૯ ૦૫ ભગવતીપરા મોરી વસતંભાઈ બાબલભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૪૯૭૧
૧૪૮૦૯ ૦૫ ભગવતીપરા પ્રસાદ ભગવાનભાઈ બીલબરભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૪૯૭૦
૧૬૮૨૮ ૦૫ ભગવતીપરા લોટીયા શેરદીન દાઉદભાઇ નદંનવન સોસાયટી 4 ૧૪૯૬૯
૧૪૮૯૨ ૦૫ ભગવતીપરા પાટીલ સલધાકરભાઈ ઉતમભાઇ નદંનવન સોસાયટી 5 ૧૪૯૬૮
૧૩૨૪૬ ૦૫ ભગવતીપરા જેતાપરા ડદલીપ રઘલભાઇ ભગવતીપરા 7 ૧૪૯૯૯
૧૭૨૨૨ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ નલરમહમંદભાઈ ઇબ્રાડહમભાઇ જયપ્રકાશનગર 3 ૧૪૯૭૬
૧૧૯૮૦ ૦૫ ભગવતીપરા કપર્ા અબીબ મલસાભાઇ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૪૯૭૮
૧૧૯૮૧ ૦૫ ભગવતીપરા કપર્ા હલીમાબેન મલસાભાઇ જયપ્રકાશનગર 1 ૧૫૦૧૦
૧૬૯૬૪ ૦૫ ભગવતીપરા વાક ભરતભાઈ પાલાભાઇ નદંનવન સોસાયટી 4 ૧૫૦૦૯
૧૪૧૭૩ ૦૫ ભગવતીપરા નનેરા જેરામભાઈ હમીરભાઇ નદંનવન સોસાયટી 4 ૧૫૦૦૮
૧૩૭૭૫ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ોઇઢા અમીનભાઈ ઇસલબભાઇ નદંનવન 4 ૧૫૦૦૭
૧૩૧૪૬ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ રૂપેશભાઈ વવનોદભાઇ નદંનવન 4 ૧૫૦૦૬
૧૨૩૫૦ ૦૫ ભગવતીપરા ખોખર મલસ્ત લફાભાઈ ફીદાહલસેન નદંનવન 6 ૧૫૦૦૫
૧૫૩૫૧ ૦૫ ભગવતીપરા બોરકીયા મહશેભાઈ પ્રભલભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૦૦૪
૧૭૬૬૧ ૦૫ ભગવતીપરા સામદાર હલસેન ઇબ્રાડહમભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૫૦૦૩
૧૮૧૭૦ ૦૫ ભગવતીપરા હલબંલ કલવરબાઇ રાયધનભાઇ ભગવતીપરા 1 ૧૫૦૦૨
૧૫૨૫૪ ૦૫ ભગવતીપરા બારૈયા ધનજીભાઈ ચતલરભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૪૯૮૯

૧૭૫૨૮ ૦૫ ભગવતીપરા સલવાડર્યા મોતીભાઈ મગંાભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૫૦૦૦

૧૮૧૫૮ ૦૫ ભગવતીપરા સોહરવદી અબીબભાઈ ઉફસનભાઇ ભગવતીપરા 2 ૧૫૦૧૧
૧૮૦૩૧ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી ભરત બાબલ ભગવતીપરા 5 ૧૪૯૯૮
૧૪૬૬૭ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર મેરૂભાઈ નાથલભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૪૯૯૭
૧૨૭૯૪ ૦૫ ભગવતીપરા ચલાગંા મલસ્ત લફા કાસમભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૪૯૯૬
૧૨૭૯૩ ૦૫ ભગવતીપરા ચલાગંા ઉલમામદ હાસમભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૪૯૯૫
૧૨૭૯૨ ૦૫ ભગવતીપરા ચલાગંા ઇસલબ ઉમરભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૪૯૯૪
૧૪૩૪૦ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ હલસેનખાન ગફારખાન ભગવતીપરા 4 ૧૪૯૯૩
૧૪૩૩૫ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ વસરાજ ગફારભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૪૯૯૨
૧૪૩૨૨ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ વમયાજ ગફારભાઇ ભગવતીપરા 4 ૧૪૯૯૧
૧૪૩૦૮ ૦૫ ભગવતીપરા પઠાણ નઇમભાઈ ખાલીદભાઇ ભગવતીપરા 8 ૧૪૯૬૪
૧૨૭૯૬ ૦૫ ભગવતીપરા ચલાગંા વલીભાઈ ઓસમાણભાઇ ભગવતીપરા 8 ૧૫૦૦૧
૧૬૦૮૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર મારં્ ટપલભાઈ અલીભાઇ જયપ્રકાશનગર 2 ૧૩૫૭૫
૧૬૦૮૭ ૦૫ જય પ્રકાશનગર મારં્ ઇબ્રાડહમભાઈ ટપલભાઇ જયપ્રકાશનગર 3 ૧૩૫૮૪
૧૬૦૮૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર મારં્ ગલલમહમદભાઈ ઇબ્રાહમભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૫૭૩
૧૬૦૯૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર મારં્ સલીમભાઈ ઇબ્રાહમભાઇ જયપ્રકાશનગર 3 ૧૩૫૭૨
૧૭૯૭૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સોંલકી ડદનેશભાઈ વવઠલભાઇ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૩૫૩૬
૧૧૯૨૬ ૦૫ જય પ્રકાશનગર કઠેડરયા વનરજભાઈ રમપીરક્રાસ જયપ્રકાશનગર 3 ૧૩૫૮૨
૧૩૮૪૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર તન્તી ચનં્રશેભાઈ મહદેીપ્રસાદ જયપ્રકાશનગર 2 ૧૩૫૮૩
૧૭૨૯૩ ૦૫ ભગવતી પરા સેક આલીમભાઈ મોહાઇદીનભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૭૧૩૫
૧૭૨૯૪ ૦૫ ભગવતી પરા સેક મોહમદભાઈ ગફરભાઇ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૭૧૩૬

૧૧૭૦૪ ૦૫ ભગવતી પરા અંસારી
મહમદનાગઝરભા
ઈ મહમદકલતશભાઇ જયપ્રકાશનગર 7 ૧૭૧૩૭

૧૨૦૬૬ ૦૫ ભગવતી પરા કશ્યપ વવનોદભાઈ રૂપલાલભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૭૧૩૮
૧૫૦૧૨ ૦૫ જય પ્રકાશનગર શેરીન ં૩ ફકીર જેત લનબેન રહીમશાહ જયપ્રકાશનગર 1 ૧૭૧૩૯
૧૫૦૨૧ ૦૫ ભગવતી પરા ફકીર સલલતાનશાહ રફીમશાહ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૭૧૪૦
૧૫૦૧૮ ૦૫ ભગવતી પરા ફકીર શબ્બીરભાઈ સલીમભાઇ જયપ્રકાશનગર 2 ૧૭૧૪૫
૧૭૪૨૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સરમા ઇશ્વરભાઈ ડકરપાહલરામ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૩૫૯૦
૧૭૨૦૧ ૦૫ જય પ્રકાશનગર શેક રમજાનભાઈ પીરમોહમદભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૩૫૭૮
૧૮૦૮૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સોલકંી રમેશભાઈ કાવંતભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૩૫૭૬
૧૭૪૩૧ ૦૫ જય પ્રકાશનગર શમાડ લાલગબહાર દશડનભાઇ ન્યલ પ્રકાશનગર 6 ૧૩૫૭૭
૧૬૨૬૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર યાદવ રામપ્રસાદભાઈ ચલનીલાલભાઇ ન્યલ પ્રકાશનગર 5 ૧૩૫૬૭
૧૬૨૫૨ ૦૫ જય પ્રકાશનગર યાદવ છોટેલાલ વનરવલાલ ન્યલ પ્રકાશનગર 3 ૧૩૫૭૧
૧૭૦૧૦ ૦૫ ભગવતી પરા વાઘેલા નરેશભાઈ ભીમજીભાઇ ડરધ્ધી વસધ્ધીનગર 4 ૧૭૧૪૧
૧૪૩૯૭ ૦૫ ભગવતી પરા પરમાર અજીતભાઈ દેવજીભાઇ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૭૧૨૬
૧૧૭૦૯ ૦૫ ભગવતીપરા અસીરી રફીક હમદભાઇ જયપ્રકાશનગર 6 ૧૪૯૬૭
૧૩૦૧૮ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહણ યાસીન મેહબલબ ભગવતીપરા 3 ૧૪૯૪૧
૧૧૯૨૫ ૦૫ ભગવતીપરા કટીયા ઓસમાન ઇસમાણ ભગવતીપરા 4 ૧૪૯૪૦
૧૮૦૫૬ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી મનસલખ લખલભાઇ ભગવતીપરા 6 ૧૪૯૩૯
૧૩૮૮૮ ૦૫ ભગવતીપરા વતવારી ઓમશકંર વવશ્વનાથ ભગવતીપરા 5 ૧૪૯૩૮
૧૬૦૬૩ ૦૫ ભગવતીપરા મહશે્વરી ધનજીભાઈ લક્ષ્મણભાઇ ડરલ્ધ્ધ વસલ્ધ્ધ સોસાયટી 5 ૧૪૯૩૭
૧૨૭૦૬ ૦૫ ભગવતીપરા ઘેર્ા માલશીભાઈ આસમલભાઇ ડરલ્ધ્ધ વસલ્ધ્ધ સોસાયટી 6 ૧૪૯૩૬
૧૨૩૭૪ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ગજણ તૈયબભાઈ ઈબ્રાહીમભાઇ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૩૫૭૦
૧૨૩૭૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ગજણ ઇબ્રાડહમભાઈ મહમદભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૫૬૯
૧૨૩૭૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ગજણ બાઉદીનભાઈ ઇબ્રાહમભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૫૬૮
૧૪૧૭૭ ૦૫ જય પ્રકાશનગર નાઇ મલસ્તાકભાઈ હાસમભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૫૭૪
૧૭૪૩૨ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સરમા સલદંરભાઈ બગ્ગલભાઇ જય પ્રકાશનગર 3 ૧૩૫૯૧
૧૬૨૬૨ ૦૫ જય પ્રકાશનગર યાદવ રામતલપભાઈ ઉદદાનભાઇ જય પ્રકાશનગર 5 ૧૩૫૮૫
૧૭૪૩૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સરમા જવાહરભાઈ ચડંરકારામભાઇ જય પ્રકાશનગર 2 ૧૩૫૯૨
૧૭૩૭૨ ૦૫ ભગવતીપરા સનોરા રઘલભાઈ પ્રમજીભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૪૯૩૫
૧૭૩૭૦ ૦૫ ભગવતીપરા સનોરા અમરતભાઈ રઘલભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૪૯૩૪
૧૧૭૦૧ ૦૫ ભગવતીપરા અલાણી અજીતભાઈ મહમદભાઇ ભગવતીપરા 5 ૧૪૯૩૩
૧૭૩૭૧ ૦૫ ભગવતીપરા સનોરા યલસ લફભાઈ જાનીભાઇ ભગવતીપરા 1 ૧૪૯૨૧



૧૭૪૧૭ ૦૫ વમયાણા વાસ સૈયદ હમીરભાઈ હલસેનભાઇ મીયાણાવાસ 7 ૧૭૦૨૯
૧૭૦૧૫ ૦૫ ભગવતી પરા વાઘેલા બકલલભાઈ ચનાભાઇ ડરધ્ધી વસધ્ધીનગર 5 ૧૭૧૪૨
૧૬૯૯૮ ૦૫ ભગવતી પરા વાઘેલા દેવલબેન ભીમજીભાઇ ડરધ્ધી વસધ્ધીનગર 6 ૧૭૧૪૩
૧૩૪૫૦ ૦૫ ભગવતીપરા જંાબલકીયા સલવનલ કેશાભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૪૯૩૧
૧૩૪૪૯ ૦૫ ભગવતીપરા જંાબલકીયા છગનભાઈ કેશાભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૪૯૪૨
૧૨૦૨૪ ૦૫ ભગવતીપરા કલરેશી ભીખલસા દાદલસા જયપ્રકાશનગર 5 ૧૪૯૨૯
૧૭૬૮૭ ૦૫ ભગવતીપરા સારોલા ભલપતભાઈ હરજીભાઇ 25 વારીયલં 5 ૧૪૯૨૮
૧૩૮૨૪ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ોસાણી રઝાકભાઈ ઇસ્માઇલભાઇ 25 વારીયલં 7 ૧૪૯૨૭
૧૫૫૫૮ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા અવનલભાઈ ધનાભાઇ 25 વારીયલં 4 ૧૪૯૨૬
૧૧૮૯૭ ૦૫ ભગવતીપરા કટાડરયા મલસાભાઈ એહમદભાઇ 25 વારીયલં 6 ૧૪૯૨૫
૧૫૦૮૩ ૦૫ ભગવતીપરા બલદેંલા કાતંીભાઈ રસીકભાઇ 25 વારીયલ 3 ૧૪૯૨૪
૧૨૩૬૨ ૦૫ ભગવતીપરા ખોરાણી રઝાકભાઈ ઇશાભાઇ 25 વારીયલ 3 ૧૪૯૨૩
૧૭૩૬૪ ૦૫ ભગવતીપરા સવંધ જમાનભાઈ અબલલભાઇ 25 વારીયલ 5 ૧૪૯૨૨
૧૨૨૫૦ ૦૫ ભગવતીપરા કોરેજા અયલબભાઈ હલસેનભાઇ 25 વારીયલ 4 ૧૪૯૫૩
૧૨૨૫૧ ૦૫ ભગવતીપરા કોરેજા ડફરોજભાઈ ખમીસાભાઇ 25 વારીયલ 4 ૧૪૯૫૫
૧૩૬૮૦ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાગંર ભલપતભાઈ અમરતભાઇ નદંનવન સોસાયટી 4 ૧૪૯૩૨
૧૭૩૬૧ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સદાદીયા રણછોર્ભાઈ ખમજીભાઇ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૩૫૮૯
૧૭૭૩૨ ૦૫ જય પ્રકાશનગર વસપાહી સગબરભાઈ વસદીભાઇ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૩૫૮૮
૧૧૯૭૦ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ કદમ બાબલભાઈ સીતાભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 4 ૧૭૪૯૭
૧૩૫૩૮ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ ઝરીયા વવજયભાઈ માનસીંગભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 6 ૧૭૫૧૩
૧૧૯૬૮ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ કદમ ડકશોરભાઈ બાબલભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 4 ૧૭૪૯૯
૧૩૭૩૭ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ ર્ાભી પનૂાભાઈ મમૂાભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 6 ૧૭૪૮૫
૧૧૯૭૨ ૦૫ ભગવતીપરા કદમ રાધાબેન બાબલભાઈ ભગવતી પરા 1 ૧૪૯૬૩
૧૮૦૪૦ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી ભીખાભાઈ મનોજભાઈ ભગવતી પરા 5 ૧૪૯૬૨
૧૭૧૩૯ ૦૫ ભગવતીપરા વાસણ શાન્તાબેન પજૂાભાઈ ભગવતી પરા 5 ૧૪૯૬૧
૧૨૯૩૩ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ા મનોજભાઈ ધનજીભાઈ ભગવતી પરા 2 ૧૪૯૬૦
૧૨૪૫૭ ૦૫ ભગવતીપરા ગળીટાલ ભવાનભાઈ દેવાભાઈ ભગવતી પરા 5 ૧૪૯૫૯
૧૫૫૮૭ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા ડકશોરભાઈ ભગવાનભાઈ ભગવતી પરા 10 ૧૪૯૫૮
૧૩૧૮૬ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ હસમલખભાઈ નાનજીભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૪૯૫૭
૧૩૧૦૩ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ પ્રવીણભાઈ ભીખાભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૪૯૫૬
૧૩૦૦૬ ૦૫ ભગવતીપરા ચોહાણ રાજેશભાઈ બટલકભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૪૯૪૩
૧૩૧૬૪ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ વવજયાબેન વવઠ્ઠલભાઈ ભગવતી પરા 3 ૧૪૯૦૮
૧૩૧૬૮ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ વવપલલભાઈ વવઠ્ઠલભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૪૯૫૪
૧૮૧૯૩ ૦૫ ભગવતીપરા હળદીયા ગલલાબચદં ન્યાલચદં ભગવતી પરા 3 ૧૫૨૦૫
૧૨૧૪૬ ૦૫ ભગવતીપરા કાધંણીયા છોટાલાલ ગગરધરલાલ ભગવતી પરા 1 ૧૪૯૬૫
૧૨૧૨૬ ૦૫ ભગવતીપરા કાથણીયા શશીકાન્ત છોટાલાલ ભગવતી પરા 5 ૧૪૯૫૨
૧૨૭૫૩ ૦૫ ભગવતીપરા ચલર્ાસમા જયાબેન સવજીભાઈ ભગવતી પરા 1 ૧૪૯૫૧
૧૭૯૨૯ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી ગણેશભાઈ લાખાભાઈ ભગવતી પરા 2 ૧૪૯૫૦
૧૨૯૮૬ ૦૫ ભગવતીપરા ગચત્રોર્ા ડદનેશભાઈ રણછોર્ભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૪૯૪૯
૧૫૭૪૦ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા મહશેભાઈ મગનભાઈ ભગવતી પરા 3 ૧૪૯૪૮
૧૩૫૬૦ ૦૫ ભગવતીપરા ઝાલા પ્રદીપભાઈ વવઠ્ઠલભાઈ ભગવતી પરા 5 ૧૪૯૪૭
૧૩૫૬૫ ૦૫ ભગવતીપરા ઝાલા મનોજભાઈ વવઠ્ઠલભાઈ ભગવતી પરા 1 ૧૪૯૪૬
૧૩૫૭૫ ૦૫ ભગવતીપરા ઝાલા સલરેશભાઈ વવઠ્ઠલગગરી ભગવતી પરા 1 ૧૪૯૪૫
૧૨૧૫૧ ૦૫ ભગવતીપરા કાનપરા મનલભાઈ જયરામભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૦૨૧
૧૬૭૪૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર લાખા વસિંકદરભાઈ હાસતંભાઇ જયપ્રકાશનગર 3 ૧૩૫૮૭
૧૨૫૫૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ગોસ્વામી અતલલગીરી પલરણગગરી જયપ્રકાશનગર 5 ૧૩૫૮૬
૧૬૭૪૭ ૦૫ જય પ્રકાશનગર લાખા રઝાકભાઈ હસનભાઇ જયપ્રકાશનગર 3 ૧૩૫૭૯
૧૪૮૫૯ ૦૫ ભગવતીપરા પાડટલ છોટલભાઈ દયારામભાઇ 25 વારીયલં 3 ૧૪૯૩૦
૧૩૫૬૯ ૦૫ ભગવતીપરા ઝાલા રાજલભાઈ અમલભાઇ 25 વારીયલં 5 ૧૪૯૯૦
૧૩૬૨૩ ૦૫ ભગવતીપરા ઠેબા સગલમભાઈ દાઉદભાઇ 25 વારીયલં 4 ૧૫૦૭૮
૧૩૧૨૯ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ મનસલખભાઈ વીઠાભાઇ 25 વારીયલં 4 ૧૫૦૭૭
૧૩૬૫૨ ૦૫ ભગવતીપરા ડલમાગણયા અવચરભાઈ લખમણભાઇ 25 વારીયલં 5 ૧૫૦૭૬
૧૨૮૧૮ ૦૫ ભગવતીપરા ચારોર્ા બાબલભાઈ હરજીભાઇ 25 વારીયલં 4 ૧૫૦૭૫
૧૨૪૩૬ ૦૫ ભગવતીપરા ગરચાક મહશેભાઈ મેરાભાઇ નદંનવન સોસાયટી 3 ૧૫૦૭૪
૧૧૯૯૩ ૦૫ ભગવતીપરા કલ ંભરવડર્યા લાખાભાઈ ભલરાભાઇ નદંનવન સોસાયટી 9 ૧૫૦૭૩
૧૪૪૪૮ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર કાનાભાઈ ખામંાભાઇ નદંનવન સોસાયટી 5 ૧૫૦૭૨
૧૧૯૭૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર કનર તેજ્યારભાઈ ખેરાભાઇ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૩૫૪૯
૧૩૩૧૧ ૦૫ જય પ્રકાશનગર જાગાણી નરેશભાઈ રામજીભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૫૪૮
૧૬૩૫૧ ૦૫ જય પ્રકાશનગર રાઠોર્ અમરવસિંહભાઈ ખોર્ાભાઇ જયપ્રકાશનગર 6 ૧૩૫૪૬
૧૭૩૫૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સદાદીયા દીનેશભાઈ ખેમજીભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૫૬૧
૧૭૩૬૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સદાદીયા નાનજીભાઈ ખેમજીભાઇ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૩૫૪૪
૧૬૨૪૧ ૦૫ ભગવતીપરા મોરી સલરેશભાઈ માનસ્તરા ભગવતી પરા 4 ૧૫૦૭૧
૧૩૧૦૫ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ પરેશભાઈ વસતંભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૦૭૦
૧૩૧૯૦ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ ડહતેશભાઈ વસતંભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૦૫૭
૧૩૧૭૬ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ સલરેશભાઈ વસતંભાઈ ભગવતી પરા 3 ૧૫૦૬૮
૧૫૧૮૬ ૦૫ ભગવતીપરા બાટભાયા જીતેન્રભાઈ ચમનલાલ ભગવતી પરા 4 ૧૫૦૭૯
૧૨૧૭૯ ૦૫ ભગવતીપરા કારેણા પરબતભાઈ શામતભાઈ ભગવતી પરા 5 ૧૫૦૬૬
૧૩૧૩૮ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ મહશેભાઈ જલઠાભાઈ ભગવતી પરા 7 ૧૫૦૬૫
૧૭૯૭૧ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી ડદનેશભાઈ ગણેશાભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૦૬૪
૧૪૮૫૦ ૦૫ ભગવતીપરા પાટર્ીયા રંજનબેન પ્રભલદાસ ભગવતી પરા 2 ૧૫૦૬૩
૧૮૦૧૧ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી પ્રભાતભાઈ ગણેશભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૦૬૨
૧૨૨૪૪ ૦૫ ભગવતીપરા કોતરોળીયા વવનોદભાઈ ચતલરભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૦૬૧
૧૩૭૯૪ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ોર્ીયા ડદલીપભાઈ દલલડભજીભાઈ ભગવતી પરા 3 ૧૫૦૬૦
૧૧૯૯૬ ૦૫ ભગવતીપરા કલ ંભાર ગોપાલભાઈ હરજીભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૦૫૯
૧૭૧૯૫ ૦૫ ભગવતીપરા વીસપરા હરગોવવિંદભાઈ ગોરધનભાઈ ભગવતી પરા 5 ૧૫૦૯૦
૧૩૦૬૨ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ જયસલખભાઈ મામેરીભાઈ ભગવતી પરા 2 ૧૫૦૬૭
૧૩૦૮૭ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ નામેરીભાઈ વાઘજીભાઈ ભગવતી પરા 2 ૧૫૦૬૯
૧૩૦૭૮ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ નરેન્રભાઈ નામેરીભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૧૦૧
૧૮૦૪૮ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી મગનભાઈ કાનજીભાઈ ભગવતી પરા 2 ૧૫૧૦૦
૧૮૧૪૦ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી સજંયભાઈ મગનભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૦૯૯
૧૫૭૧૦ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા ભરતભાઈ છગનભાઈ ભગવતી પરા 5 ૧૫૦૯૮



૧૭૧૮૮ ૦૫ ભગવતીપરા વીરમગામ મનસલખભાઈ રામજીભાઈ ભગવતી પરા 6 ૧૫૦૯૭
૧૪૫૨૬ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર તારાબેન રમણીકભાઈ ભગવતી પરા 1 ૧૫૦૯૬
૧૨૫૪૦ ૦૫ ભગવતીપરા ગોરવાર્ીયા રામજીભાઈ મળૂજીભાઈ ભગવતી પરા 2 ૧૫૦૯૫
૧૬૫૫૩ ૦૫ ભગવતીપરા રાતોજા વવજયભાઈ નાથાભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૦૯૪
૧૬૫૪૪ ૦૫ ભગવતીપરા રાતોજા અશોકભાઈ નાથાભાઈ ભગવતી પરા 5 ૧૫૦૯૩
૧૬૫૪૨ ૦૫ ભગવતીપરા રાતોજા અતલલભાઈ નાથાભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૦૮૦
૧૬૫૫૦ ૦૫ ભગવતીપરા રાતોજા રમેશભાઈ નાથાભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૦૯૧
૧૬૫૫૮ ૦૫ ભગવતીપરા રાતોજા સજંયભાઈ નાથાભાઈ ભગવતી પરા 3 ૧૫૧૦૨
૧૬૫૪૬ ૦૫ ભગવતીપરા રાતોજા કાન્તીભાઈ નાથાભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૦૮૯
૧૬૫૫૬ ૦૫ ભગવતીપરા રાતોજા શૈલેશભાઈ નાથાભાઈ ભીલભરવાર્વાળી શેરી 4 ૧૫૦૮૮
૧૫૪૦૩ ૦૫ બેડર્પરા ભટ્ટ ચરંકાતંભાઈ જગજીવનભાઈ ભીલભરવાર્વાળી શેરી 1 ૧૪૪૬૭
૧૪૫૩૦ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર દેવજીભાઈ મણીભાઈ ભીલભરવાર્વાળી શેરી 5 ૧૪૪૬૯
૧૪૫૭૮ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર પે્રમજીભાઈ ગોવાભાઈ ભીલભરવાર્વાળી શેરી 3 ૧૪૫૧૭
૧૬૦૫૬ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી મહતેા મણીલાલ કપરંૂચદં નદંનગર સોસાયટી 2 ૧૩૯૬૬
૧૪૨૭૩ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી પેજા મજંલલાબેન બળદેવભાઈ નદંનગર સોસાયટી 1 ૧૩૯૬૭
૧૨૫૦૦ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી ગોંર્લીયા વનરાજભાઈ કેશવજીભાઈ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૩૯૬૮
૧૩૦૯૦ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી ચૌહાણ નીતીનભાઈ ઈશ્વરભાઈ નદંનગર સોસાયટી 2 ૧૩૯૬૯
૧૫૧૧૯ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી બેલર્ીયા ડદનેશભાઈ બટલકભાઈ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૩૯૭૦
૧૬૯૧૧ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી વ્યાસ મનસલખભાઈ બીલાયર નદંનગર સોસાયટી 2 ૧૩૯૭૧
૧૬૧૪૯ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી માવાણી હસમલખભાઈ ખીમજીભાઈ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૩૯૮૨
૧૭૧૯૩ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી વીસપરા વલલભભાઈ ગોરધનભાઈ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૩૯૭૨
૧૩૦૨૫ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી ચૌહાણ ઈશ્વરભાઈ નામેરી નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૩૯૬૫
૧૮૨૨૬ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી હીરાણી રસીદાબેન સૈહલદીન નદંનગર સોસાયટી 2 ૧૩૯૭૩
૧૫૯૪૯ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી મેધાણી સવજીભાઈ ખોર્ાભાઈ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૩૯૭૪
૧૩૩૦૯ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી જંાગર વાસલરભાઈ ખેગારભાઈ નદંનગર સોસાયટી 5 ૧૩૯૭૫
૧૨૫૮૩ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી ગોસ્વામી રશ્મીવન સલરેશવન નદંનગર સોસાયટી 5 ૧૩૯૭૬
૧૨૫૯૩ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી ગોસ્વામી સલરેશભાઈ જગજીવન નદંનગર સોસાયટી 2 ૧૩૯૭૭
૧૭૧૩૭ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી વાસલકીયા હરેશભાઈ બચલભાઈ નદંનગર સોસાયટી 6 ૧૩૯૭૮
૧૨૫૯૧ ૦૫ ભગવતીપરા ગોસ્વામી સલરેશગગરી સતનગગરી નદંનગર સોસાયટી 5 ૧૫૦૮૭
૧૨૪૦૨ ૦૫ ભગવતીપરા ગઢવી ગોવવિંદભાઈ હમીરભાઈ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૫૦૮૬
૧૨૮૦૧ ૦૫ ભગવતીપરા ચલવંાળીયા દીનાભાઈ લાલજીભાઈ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૫૦૮૫
૧૩૪૧૬ ૦૫ ભગવતીપરા જાદવ મહને્રભાઈ ધનજીભાઈ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૫૦૮૪
૧૮૧૩૪ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી શૈલેર્ભાઈ વલલભભાઈ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૫૦૮૩
૧૩૮૬૭ ૦૫ ભગવતીપરા વત્રવેદી ડદલીપરાય બળવતંરાય નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૫૦૮૨
૧૪૯૭૦ ૦૫ ભગવતીપરા વપત્રોર્ા હસમલખભાઈ રામજીભાઈ નદંનગર સોસાયટી 5 ૧૫૦૫૫
૧૨૧૦૨ ૦૫ ભગવતીપરા કાચા ભરતભાઈ નાનાલાલ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૫૦૯૨
૧૩૫૯૧ ૦૫ ભગવતીપરા ટાકં મનસલખભાઈ હડરભાઈ નદંનગર સોસાયટી 1 ૧૫૦૫૮
૧૨૧૦૪ ૦૫ ભગવતીપરા કાચંા સવવતાબેન નાનાલાલ નદંનગર સોસાયટી 1 ૧૫૦૩૨
૧૬૧૧૮ ૦૫ ભગવતીપરા માનસલરીયા સોમાભાઈ ખીમાભાઈ નદંનગર સોસાયટી 6 ૧૫૦૩૧
૧૬૬૭૫ ૦૫ ભગવતીપરા રાવલ ડદપેન્રભાઈ અશોકભાઈ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૫૦૩૦
૧૬૬૭૧ ૦૫ ભગવતીપરા રાવલ અશોકભાઈ ર્ાહ્યાલાલ નદંનગર સોસાયટી 2 ૧૫૦૨૯
૧૬૬૭૭ ૦૫ ભગવતીપરા રાવલ ડદવ્યેશભાઈ અસોકભાઈ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૫૦૨૮
૧૪૪૧૦ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર અરવવિંદભાઈ રમણીકભાઈ ભગવતી પરા 3 ૧૫૦૨૭
૧૪૫૯૬ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર પ્રવીણભાઈ રમણીકભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૦૨૬
૧૪૭૨૩ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર રાજેશભાઈ રમણીકભાઈ ભગવતી પરા 3 ૧૫૦૨૫
૧૩૭૪૩ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાભી ભરતભાઈ પે્રમજીભાઈ ભગવતી પરા 5 ૧૫૦૨૪
૧૩૮૧૯ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ોબરીયા કેશલભાઈ નાનજીભાઈ ભગવતી પરા 3 ૧૫૦૧૨
૧૪૧૮૦ ૦૫ ભગવતીપરા નાકીયા સલરેશભાઈ જીવણભાઈ ભગવતી પરા 7 ૧૫૦૨૨
૧૩૭૧૯ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ાભી ચદલ ંભાઈ રામજીભાઈ ભગવતી પરા 5 ૧૫૦૩૩
૧૬૦૧૦ ૦૫ ભગવતીપરા મેવાર્ા જગદીશભાઈ કર્વાભાઈ ભગવતી પરા 3 ૧૫૦૨૦
૧૩૫૮૮ ૦૫ ભગવતીપરા ટંકારીયા રવસકભાઈ ર્ાહ્યાભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૦૧૯
૧૪૧૧૮ ૦૫ ભગવતીપરા ધામેચા જગદીશભાઈ બચલભાઈ ભગવતી પરા 6 ૧૫૦૧૮
૧૨૩૭૨ ૦૫ ભગવતીપરા ગગંાજલ વસલજીતવસિંહ બાબલભાઈ ભગવતી પરા 3 ૧૫૦૧૭
૧૩૩૮૯ ૦૫ બેડર્પરા જાદવ ડદગલપભાઈ ભનલભાઈ ભીલભરવાર્વાળી શેરી 3 ૧૪૫૧૦
૧૪૯૭૬ ૦૫ બેડર્પરા પીઠર્ીયા ભાવેશભાઈ ભપેૂન્રભાઈ ભીલભરવાર્વાળી શેરી 2 ૧૪૫૧૧
૧૨૭૮૬ ૦૫ બેડર્પરા ચમાર ત લલસીભાઈ છગનભાઈ ભીલભરવાર્વાળી શેરી 7 ૧૪૫૦૮
૧૬૪૧૭ ૦૫ બેડર્પરા રાઠોર્ નરોત્તમભાઈ છગનભાઈ ભીલભરવાર્વાળી શેરી 6 ૧૪૫૨૦
૧૩૭૪૯ ૦૫ બેડર્પરા ર્ાભી મનલભાઈ ગાડલભાઈ ભીલભરવાર્વાળી શેરી 8 ૧૪૫૨૧
૧૭૦૪૩ ૦૫ બેડર્પરા વાઘેલા વલલભભાઈ ભગવાનભાઈ ભીલભરવાર્વાળી શેરી 5 ૧૪૪૯૫
૧૬૯૯૫ ૦૫ બેડર્પરા વાઘેલા જયાબેન ભગવાનભાઈ ભીલભરવાર્વાળી શેરી 1 ૧૪૪૯૭
૧૬૦૫૩ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી મહતેા જ્યતંીભાઈ મણીલાલ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૩૯૮૦
૧૪૨૭૫ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી પેજા લાલજીભાઈ બળદેવભાઈ નદંનગર સોસાયટી 2 ૧૩૯૮૭
૧૭૮૧૪ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી સોઢા મીના બા ડદલીપવસિંહ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૩૯૮૬
૧૩૮૭૦ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી વત્રવેદી મલકેશભાઈ બળવતંભાઈ નદંનગર સોસાયટી 5 ૧૩૯૮૫
૧૧૬૮૯ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી અભગંી પોપટભાઈ ભીમજીભાઈ નદંનગર સોસાયટી 2 ૧૩૯૮૪
૧૩૪૦૦ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી જાદવ પ્રવીણભાઈ પરસોત્તમભાઈ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૩૯૮૧
૧૩૩૭૩ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી જાદવ ગલણવતંભાઈ અજલ ડનભાઈ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૩૯૮૩
૧૩૩૫૯ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી જાદવ અરજણભાઈ રણછોર્ભાઈ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૩૯૭૯
૧૩૪૧૦ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી જાદવ મલકેશભાઈ અરજણભાઈ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૩૯૬૪
૧૫૦૮૨ ૦૫ ભગવતીપરા બલદ્ધદેવ હર્ડદભાઈ કાન્ન્તલાલ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૫૦૧૬
૧૫૯૦૨ ૦૫ ભગવતીપરા મજેર્ીયા સવવતાબેન પરસોત્તમભાઈ નદંનગર સોસાયટી 5 ૧૫૦૧૫
૧૭૮૧૮ ૦૫ ભગવતીપરા સોઢા રમાબેન મધલભાઈ નદંનગર સોસાયટી 1 ૧૫૦૧૪
૧૨૫૬૧ ૦૫ ભગવતીપરા ગોસ્વામી અવશ્વનભાઈ ચમનભાઈ નદંનગર સોસાયટી 5 ૧૫૦૧૩
૧૭૧૨૬ ૦૫ ભગવતીપરા વાળા ડકશોરવસિંહ ગલલાબદાસ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૫૦૪૪
૧૩૫૯૩ ૦૫ ભગવતીપરા ટાકં વેલજીભાઈ મોહનભાઈ નદંનગર સોસાયટી 5 ૧૫૦૪૬
૧૨૧૦૬ ૦૫ ભગવતીપરા કાચા ડહતેશભાઈ નાનાલાલ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૫૦૨૩
૧૩૩૭૭ ૦૫ ભગવતીપરા જાદવ ચપંાબેન કાન્ન્તભાઈ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૫૦૫૪
૧૭૯૫૩ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી જજતેન્રભાઈ મોહનભાઈ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૫૦૫૩
૧૬૬૬૯ ૦૫ ભગવતીપરા રાવલ અલપેશ અસોકભાઈ નદંનગર સોસાયટી 2 ૧૫૦૫૨
૧૨૮૨૯ ૦૫ ભગવતીપરા ચારોલીયા ગોપાલભાઈ બચલભાઈ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૫૦૫૧
૧૭૩૪૫ ૦૫ ભગવતીપરા સતપરીયા જેઠાભાઈ હસંરાજભાઈ નદંનગર સોસાયટી 2 ૧૫૦૫૦



૧૪૦૨૮ ૦૫ ભગવતીપરા દાદલ કીયા સલશીલાબેન મનલભાઈ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૫૦૪૯
૧૫૧૮૯ ૦૫ ભગવતીપરા બાણભાણીયા ધીરલભાઈ શકંરભાઈ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૫૦૪૮
૧૭૨૩૩ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ શમશાદહલસેન અનવરહલસેન નદંનગર સોસાયટી 6 ૧૫૦૪૭
૧૩૩૬૩ ૦૫ ભગવતીપરા જાદવ ઉર્ાબેન કાન્ન્તભાઈ નદંનગર સોસાયટી 5 ૧૫૦૩૪
૧૪૯૭૯ ૦૫ ભગવતીપરા પીઠીયા બાબલલાલ કાન્ન્તલાલ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૫૦૪૫
૧૫૦૫૩ ૦૫ ભગવતીપરા બગર્ા વવનોદભાઈ સોમાભાઈ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૫૦૫૬
૧૫૬૫૪ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા નવીનચરંભાઈ હડરલાલ નદંનગર સોસાયટી 5 ૧૫૦૪૩
૧૭૨૧૧ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ ઈકરારભાઈ મલન્નાભાઈ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૫૦૪૨
૧૬૫૭૪ ૦૫ ભગવતીપરા રામનાણ ભગવતીબેન નારણદાસ નદંનગર સોસાયટી 2 ૧૫૦૪૧
૧૬૭૧૮ ૦૫ ભગવતીપરા લખાણી જયાબેન ર્ાહ્યાભાઈ નદંનગર સોસાયટી 5 ૧૫૦૪૦
૧૩૫૦૯ ૦૫ ભગવતીપરા જોગીયાણી પરસોત્તમભાઈ ધરમશીભાઈ નદંનગર સોસાયટી 5 ૧૫૦૩૯
૧૧૭૧૫ ૦૫ ભગવતીપરા આગરીયા ડહતેશભાઈ રામભાઈ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૫૦૩૮
૧૭૦૦૨ ૦૫ ભગવતીપરા વાઘેલા ડદપકભાઈ બાબલભાઈ નદંનગર સોસાયટી 2 ૧૫૦૩૭
૧૬૪૮૬ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ રાજેશભાઈ ગાગજીભાઈ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૫૦૩૬
૧૫૮૮૯ ૦૫ ભગવતીપરા મછંોયા જગદીશભાઈ મનસલખભાઈ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૫૦૩૫
૧૬૨૩૨ ૦૫ ભગવતીપરા મોરાણીયા ભીખાભાઈ રમણભાઈ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૪૯૪૪
૧૮૧૩૦ ૦૫ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી સોલકંી વીરલભાઈ હસમલખભાઈ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી 3 ૧૨૭૬૬
૧૮૧૨૦ ૦૫ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી સોલકંી વવદ્યાબેન હસમલખભાઈ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી 1 ૧૨૭૬૫
૧૭૮૨૧ ૦૫ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી સોઢી ઋવર્રાજ દેવેન્રભાઈ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી 4 ૧૨૭૬૩
૧૬૬૫૫ ૦૫ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી રામાવત રાજેશભાઈ વશવદાસ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી 4 ૧૨૭૬૭
૧૬૬૨૦ ૦૫ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી રામાવત ડદનેશભાઈ વશવદાસ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી 4 ૧૨૭૬૪
૧૬૬૧૫ ૦૫ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી રામાવત કાનાભાઈ મોચીદાસ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી 4 ૧૨૭૬૯
૧૬૬૬૩ ૦૫ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી રામાવત હરેશભાઈ વશવદાસભાઈ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી 3 ૧૨૭૭૬
૧૧૬૩૩ ૦૫ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી અગ્રાવત લક્ષ્મીબેન શીવદાસ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી 1 ૧૨૭૬૮

૧૬૬૨૪ ૦૫ મીરા પાકડ રામાવત ધનીબેન બાબલલાલ મીરા સોસાયટી 3 ૧૭૦૫૫

૧૩૪૮૫ ૦૫ મીરા પાકડ જીર્ીયા જીતેન્રભાઈ અમરશીભાઈ મીરા સોસાયટી 4 ૧૭૦૩૯
૧૩૨૨૬ ૦૫ ભગવતીપરા જર્ીયા અમરશીભાઈ નાગજીભાઈ નદંનગર સોસાયટી 5 ૧૫૩૪૬
૧૬૬૪૭ ૦૫ ભગવતીપરા રામાવત મહશેભાઈ મણીલાલ નદંનગર સોસાયટી 7 ૧૫૩૪૫
૧૪૨૪૨ ૦૫ ભગવતીપરા નીમાવત રામવવજયદાસ ગલરલસીતારામ નદંનગર સોસાયટી 6 ૧૫૩૪૨
૧૪૨૨૭ ૦૫ ભગવતીપરા વનમાવત સલરેશભાઈ બાબલભાઈ નદંનગર સોસાયટી 5 ૧૫૩૪૪
૧૪૨૪૬ ૦૫ ભગવતીપરા નીમાવત ડહતેશભાઈ સલરેશભાઈ નદંનગર સોસાયટી 2 ૧૫૩૫૨
૧૩૪૩૫ ૦૫ ભગવતીપરા જાની દેવાગંભાઈ ચપંકભાઈ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૫૩૫૧
૧૪૨૨૦ ૦૫ ભગવતીપરા વનમાવત રંભાબેન બાબલભાઈ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૫૩૫૦
૧૭૦૪૧ ૦૫ ભગવતીપરા વાઘેલા રાજેશભાઈ કેશલભાઈ નદંનગર સોસાયટી 5 ૧૫૩૩૪
૧૭૦૧૩ ૦૫ ભગવતીપરા વાઘેલા વનલેર્ રાજેશભાઈ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૫૩૩૬
૧૬૩૩૧ ૦૫ ભગવતીપરા રાજપલરી હમેતંવસિંહ ધનસીંગભાઈ નદંનગર સોસાયટી 6 ૧૫૩૫૩
૧૪૦૬૭ ૦૫ ભગવતીપરા દોશી શૈલેર્ભાઈ વવનોદભાઈ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૫૩૫૪
૧૪૬૩૭ ૦૫ ભગવતીપરા પરમાર ભરતભાઈ ચનાજીભાઈ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૫૩૫૫
૧૫૮૮૦ ૦૫ ભગવતીપરા મેઘાણી ભીખાલાલ ઉકાભાઈ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૫૩૫૬
૧૩૬૧૮ ૦૫ ભગવતીપરા ટૌળીયા જજત લભાઈ નવઘણભાઈ નદંનગર સોસાયટી 2 ૧૫૩૪૩
૧૬૪૦૮ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ ડદવ્યેશ માવજીભાઈ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૫૩૩૭
૧૬૪૮૨ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ રાજલભાઈ મગનલાલ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૫૩૩૫
૧૨૯૯૩ ૦૫ ભગવતીપરા ચોરાકી રહલફભાઈ દાદાભાઈ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૫૩૩૮
૧૫૦૯૨ ૦૫ ભગવતીપરા બભાણીયા સજંયભાઈ ધીરલભાઈ નદંનગર સોસાયટી 2 ૧૫૩૩૯
૧૬૭૬૧ ૦૫ ભગવતીપરા લાખાણી જયાબેન ર્ાહ્યાભાઈ નદંનગર સોસાયટી 1 ૧૫૩૪૮
૧૩૦૪૪ ૦૫ ભગવતીપરા ચૌહાણ કાન્તીલાલ દેવજીભાઈ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૫૩૪૯
૧૫૬૨૬ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા દલધીબેન જેઠાભાઈ નદંનગર સોસાયટી 2 ૧૫૨૯૬
૧૧૮૬૪ ૦૫ ભગવતીપરા એબકી વનમડળભાઈ વવરજીભાઈ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૫૩૦૭
૧૫૫૫૫ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા અજીતભાઈ ઝીલાભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૫૩૦૬
૧૧૬૦૪ ૦૫ ભગવતીપરા અગ્રાવત કાનજીભાઈ મગનદાસ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૫૩૦૪
૧૩૪૦૬ ૦૫ ભગવતીપરા જાદવ ભલપતભાઈ હરજીભાઈ નદંનગર સોસાયટી 6 ૧૫૩૦૩
૧૩૩૯૩ ૦૫ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી જાદવ નારણભાઈ હરજીભાઈ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી 4 ૧૨૭૭૫
૧૫૭૧૬ ૦૫ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી મકવાણા મલકેશભાઈ છગનભાઈ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી 3 ૧૨૭૭૪
૧૧૬૨૭ ૦૫ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી અગ્રાવત મગંળદાસ રઘલદાસ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી 3 ૧૨૭૭૩
૧૩૧૧૫ ૦૫ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી ચૌહાણ ભાનલભાઈ પ ૂજંાભાઈ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી 3 ૧૨૭૭૨
૧૩૦૩૭ ૦૫ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી ચૌહાણ કરશનભાઈ ભાનલભાઈ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી 4 ૧૨૭૭૧
૧૬૬૩૮ ૦૫ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી રામાવત મગનભાઈ શકંરભાઈ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી 4 ૧૨૭૭૦
૧૪૩૧૨ ૦૫ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી પઠાણ ફાવતમાબેન સગલમભાઈ ગાધંીસમદૃ્ધદ્ધ સોસાયટી 2 ૧૨૭૬૨

૧૪૩૩૮ ૦૫ મીરા પાકડ પઠાણ હનીફાબેન વસદીકભાઈ મીરા સોસાયટી 2 ૧૭૦૫૦

૧૫૭૩૯ ૦૫ મીરા પાકડ મકવાણા મહશેભાઈ મગનભાઈ મીરા સોસાયટી 5 ૧૭૦૫૧

૧૪૨૧૨ ૦૫ મીરા પાકડ વનમાવત જીતેન્રભાઈ પ્રકાશભાઈ મીરા સોસાયટી 2 ૧૭૦૪૮
૧૫૯૭૫ ૦૫ ભગવતીપરા મેર ભીખાભાઈ ડલગંરભાઈ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૫૩૦૨
૧૮૨૨૪ ૦૫ ભગવતીપરા હીરાજીયા વસતંભાઈ વેરસીભાઈ નદંનગર સોસાયટી 7 ૧૫૩૦૧
૧૭૭૭૬ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ સીતારામ રાજેશભાઈ વાઘજીભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 8 ૧૭૫૧૨
૧૭૫૫૪ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ સાકરીયા મોધમભાઈ બાલાભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 4 ૧૭૫૧૧
૧૬૯૫૮ ૦૫ ભગવતીપરા વહસેા કાનજીભાઈ ખોર્ાભાઈ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૫૩૦૦
૧૬૮૭૦ ૦૫ ભગવતીપરા વર્ેસા વવનોદભાઈ કાનજીભાઈ નદંનગર સોસાયટી 2 ૧૫૨૯૯
૧૮૦૬૧ ૦૫ ભગવતીપરા સોલકંી મનસલખભાઈ બસંીભાઈ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૫૨૮૬
૧૪૯૮૮ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ પીતળીયા પ્રવીણભાઈ ધનજીભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૭૫૧૦
૧૭૦૨૭ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ વાઘેલા મનીર્ભાઈ કેશલભાઈ ચામલરં્ા સોસાયટી 6 ૧૭૫૦૯
૧૩૭૩૦ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ ર્ાભી ધનજીભાઈ પે્રમજીભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 3 ૧૭૫૦૮
૧૩૭૬૪ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ ર્ાભી વવજયભાઈ ધનજીભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 2 ૧૭૫૦૭
૧૫૮૯૯ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ મજેર્ીયા ર્ાહ્યાભાઈ કાળુભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 3 ૧૭૫૦૬
૧૩૯૬૭ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ દવે સલશીલાબેન અગાદેવ લક્ષ્મણ પાકડ 1 ૧૭૫૦૫
૧૨૬૮૨ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ ગોહીલ કરમશીભાઈ આંબાભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 4 ૧૭૫૦૪
૧૨૬૧૬ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ ગોહલે ચદલ ંભાઈ આંબાભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 5 ૧૭૫૦૩
૧૭૫૪૫ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ સાકરીયા ધણીબેન કાનજીભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 2 ૧૭૫૦૨



૧૭૭૫૯ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ સીતાપરા મજંલબેન મનાભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 2 ૧૭૫૦૧
૧૨૬૦૭ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ ગોહલે અશોકભાઈ બચલભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 6 ૧૭૪૯૬
૧૨૬૨૯ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ ગોહલે બચલભાઈ રામજીભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 2 ૧૭૪૯૫
૧૪૨૨૪ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી વનમાવત રાજેશભાઈ બાબલદાસ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૩૯૨૨
૧૭૧૫૦ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી વવકાણી જયેશભાઈ નાથાભાઈ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૩૯૨૧
૧૨૫૩૧ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી ગોરેલ આંબાભાઈ મેરામભાઈ નદંનગર સોસાયટી 2 ૧૩૯૨૦
૧૭૪૭૪ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી સરવૈયા લાલજીભાઈ મથલરભાઈ નદંનગર સોસાયટી 5 ૧૩૯૧૯
૧૫૯૮૩ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી મેર વેલજીભાઈ ઠલમરભાઈ નદંનગર સોસાયટી 9 ૧૩૯૨૮
૧૪૨૭૮ ૦૫ ભગવતીપરા પટલકીયા રવસકભાઈ ગોટલભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 4 ૧૫૩૩૨
૧૫૯૮૫ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ મેર વાલજીભાઈ મોહનભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 6 ૧૭૪૯૪
૧૪૯૯૦ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ પીતાપર મનીર્ભાઈ વાઘજીભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 3 ૧૭૫૦૦
૧૩૨૨૦ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ જેઠવા રવજીભાઈ મોરનભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 2 ૧૭૪૮૪
૧૩૨૧૩ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ જેઠવા ભાણજીભાઈ મોહનભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 6 ૧૭૪૯૩
૧૨૨૫૯ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ કોળી આશાભાઈ મધલકર લક્ષ્મણ પાકડ 2 ૧૭૪૯૨
૧૪૮૧૮ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ પરસોર્ા મહને્રભાઈ વલલભભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 4 ૧૭૪૯૧
૧૨૫૧૭ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ ગોપલકા નાગજીભાઈ મનજીભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 2 ૧૭૪૯૦
૧૩૦૯૩ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ ચૌહાણ પજૂાભાઈ ભીખાભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 4 ૧૭૪૮૯
૧૫૧૨૩ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ બેલર્ીયા ધીરલભાઈ નારણભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 3 ૧૭૪૮૮
૧૫૧૨૯ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ બેલર્ીયા ભલપતભાઈ નારણભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 4 ૧૭૪૮૭
૧૨૧૮૭ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ કારેણા મનસલખભાઈ ભીખાભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 5 ૧૭૪૮૬
૧૨૪૭૬ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ ગાવર્ીયા રાજેન્રકલમાર નરોત્તમલાલ લક્ષ્મણ પાકડ 4 ૧૭૪૯૮
૧૫૩૭૮ ૦૫ ભગવતીપરા બોસર્ીયા કાન્તીભાઈ ગમદાસભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૩૧૧
૧૫૩૫૪ ૦૫ ભગવતીપરા બોરસદીયા ડદનેશભાઈ મોહનભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૩૧૦
૧૪૧૮૬ ૦૫ ભગવતીપરા નાગર વવજયભાઈ ચન્રકાન્તભાઈ ભગવતી પરા 3 ૧૫૩૧૯
૧૩૮૯૯ ૦૫ ભગવતીપરા થાભંર મોહનભાઈ ગગજીભાઈ ભગવતી પરા 3 ૧૫૨૮૭
૧૬૭૨૪ ૦૫ ભગવતીપરા ્લણગરીયા ચદલ ંભાઈ મળૂજીભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૨૮૮
૧૬૭૨૬ ૦૫ ભગવતીપરા ્લણગરીયા મલળજીભાઈ ડલગંરભાઈ ભગવતી પરા 3 ૧૫૨૮૯
૧૬૧૫૪ ૦૫ ભગવતીપરા વમિંદપરા સલરેશભાઈ પોપટભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૨૯૦
૧૭૬૯૯ ૦૫ ભગવતીપરા સાવલીયા કમલેર્ભાઈ પરસોત્તમભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૨૯૧
૧૧૬૧૧ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી અગરાવત ડદનેશભાઈ બાલકદાસ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૩૯૨૬
૧૧૬૩૮ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી અગ્રાવત સલભાર્ભાઈ બાલકદાસ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૩૯૨૪
૧૪૯૮૬ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી પીતળીયા પ્રકાશભાઈ પ્રવીણભાઈ નદંનગર સોસાયટી 2 ૧૩૯૨૩
૧૮૨૦૨ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી હાર્ા મનોજભાઈ વવઠ્ઠલભાઈ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૩૯૧૮
૧૮૨૦૪ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી હાર્ા વવઠ્ઠલભાઈ નરસીભાઈ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૩૯૧૭
૧૬૩૫૦ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી રાઠોર્ અમરશીભાઈ રણછોર્ભાઈ નદંનગર સોસાયટી 5 ૧૩૯૧૬
૧૪૧૨૨ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી ધામેચા રણજીતભાઈ ધીરજલાલ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૩૯૧૫
૧૫૫૫૨ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી મકવાણા અજયભાઈ પ્રતાપભાઈ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૩૯૧૩
૧૨૪૬૭ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી ગાધંાણીયા દેવજીભાઈ બાબલભાઈ નદંનગર સોસાયટી 3 ૧૩૯૧૪
૧૩૦૩૯ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી ચૌહાણ કેશલભાઈ પજૂાભાઈ નદંનગર સોસાયટી 4 ૧૩૯૨૫
૧૬૮૪૭ ૦૫ નદંનવન સોસાયટી વજલકીયા ભરતભાઈ ગાડંલભાઈ નદંનગર સોસાયટી 5 ૧૩૯૨૭
૧૭૧૫૨ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ વવકાણી નાથાભાઈ છગનભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 5 ૧૭૪૮૧
૧૨૫૨૧ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ ગોપાલકા ડદનેશભાઈ બાબલભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 4 ૧૭૪૭૪
૧૩૧૯૩ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ ચૌહાણ હીરાભાઈ ભીખાભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 5 ૧૭૪૭૩
૧૨૫૨૩ ૦૫ ભગવતીપરા ગોપાલકા ધનજીભાઈ દૂધાભાઈ ભગવતી પરા 5 ૧૫૩૪૭
૧૬૩૦૨ ૦૫ ભગવતીપરા રયાણી ખીમજીભાઈ વાઘજીભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૩૩૧
૧૪૯૨૩ ૦૫ ભગવતીપરા પાભંર ગગંાબેન ગગજીભાઈ ભગવતી પરા 2 ૧૫૨૯૭
૧૨૭૮૩ ૦૫ ભગવતીપરા ચદંોદરીયા રમેશભાઈ જાદવજીભાઈ ભગવતી પરા 5 ૧૫૨૯૫
૧૨૭૮૧ ૦૫ ભગવતીપરા ચદંોદરીયા કાન્તીભાઈ જાદવજીભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૨૯૩
૧૪૨૮૯ ૦૫ ભગવતીપરા પટેલ ભરતભાઈ મગનભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૨૯૨
૧૪૯૬૩ ૦૫ ભગવતીપરા વપતરોર્ા ચમનભાઈ ચતલરભાઈ ભગવતી પરા 3 ૧૫૩૦૯
૧૨૬૬૨ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ ગોહલે સાનાભાઈ નારણભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 5 ૧૭૪૮૨
૧૫૭૮૦ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ મકવાણા રાજેસભાઈ શામજીભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 4 ૧૭૪૮૩
૧૨૦૯૨ ૦૫ ભગવતીપરા કાકર્ીયા રમેશભાઈ અરજણભાઈ ભગવતી પરા 4 ૧૫૩૨૦
૧૨૧૫૩ ૦૫ ભગવતીપરા કાનપરીયા મલકેશભાઈ નથલભાઈ ભગવતી પરા 3 ૧૫૩૧૮
૧૪૯૧૮ ૦૫ ભગવતીપરા પાનસલરીયા ધીરલભાઈ ભીમજીભાઈ ભગવતી પરા 5 ૧૫૩૦૮
૧૫૦૮૮ ૦૫ ભગવતીપરા બનીયા રાજલભાઈ બાબલભાઈ ભગવતી પરા 6 ૧૫૩૧૨
૧૫૫૯૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર મકવાણા ડકશોરભાઈ મોહનભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 2 ૧૩૫૬૩
૧૨૨૩૨ ૦૫ જય પ્રકાશનગર કોટક પરસોત્તમભાઈ અમરશીભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 1 ૧૩૫૬૪
૧૨૨૩૪ ૦૫ જય પ્રકાશનગર કોટક વવજયભાઈ પરસોત્તમભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 1 ૧૩૫૬૫
૧૬૨૩૭ ૦૫ જય પ્રકાશનગર મોરી મડહપતવસિંહ ભાવવસિંહ જયપ્રકાશન સોસાયટી 4 ૧૩૫૪૨
૧૩૨૦૨ ૦૫ જય પ્રકાશનગર છાટંબાર લીલાબેન રાજેશભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 3 ૧૩૫૫૩
૧૩૨૫૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર જનાણી ડદનેશભાઈ વ્રજલાલ જયપ્રકાશન સોસાયટી 4 ૧૩૫૪૩
૧૫૦૫૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર બલખારી ફનીફમીયા હલસેનમીયા જયપ્રકાશન સોસાયટી 6 ૧૩૫૪૧
૧૭૦૩૭ ૦૫ જય પ્રકાશનગર વાઘેલા રમેશભાઈ મલૂજીભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 6 ૧૩૫૫૦
૧૨૭૨૪ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ઘામેચા રાજેશભાઈ બાબલભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 5 ૧૩૫૪૦
૧૧૭૦૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર અસરાણીયા રવતલાલ સલદંરજીભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 4 ૧૩૫૩૯
૧૨૬૩૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ગોહલે ભાવનાબેન જીતેશભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 3 ૧૩૫૩૮
૧૩૦૯૬ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ચૌહાણ પ્રદ્યલમનવસિંહ રણજીતવસિંહ જયપ્રકાશન સોસાયટી 3 ૧૩૫૩૭
૧૬૫૦૨ ૦૫ જય પ્રકાશનગર રાઠોર્ વવનોદભાઈ હરજીભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 3 ૧૩૫૬૦
૧૪૩૨૭ ૦૫ યદલવશંી નગર પઠાણ રફીકખાન સીદીખાન યદલવશંીનગર 4 ૧૭૦૮૧
૧૫૪૫૪ ૦૫ યદલવશંી નગર ભરવાર્ ભલપતભાઈ વાલાભાઈ યદલવશંીનગર 8 ૧૭૦૭૩
૧૫૩૪૭ ૦૫ યદલવશંી નગર બોર્ા વવનોદભાઈ ધનજીભાઈ યદલવશંીનગર 4 ૧૭૦૭૨
૧૫૩૪૩ ૦૫ યદલવશંી નગર બોર્ા કાન્તાબેન ધમજીભાઈ યદલવશંીનગર 1 ૧૭૦૮૬
૧૭૦૧૭ ૦૫ યદલવશંી નગર વાઘેલા બટલકભાઈ ઘેલાભાઈ યદલવશંીનગર 7 ૧૭૦૮૪
૧૪૪૯૦ ૦૫ યદલવશંી નગર પરમાર ઘેલાભાઈ વવરમભાઈ યદલવશંીનગર 3 ૧૭૦૮૩
૧૫૦૪૭ ૦૫ યદલવશંી નગર બકરાણી પ્રફુલભાઈ લક્ષ્મણભાઈ યદલવશંીનગર 3 ૧૭૦૭૪
૧૬૬૩૫ ૦૫ યદલવશંી નગર રામાવત ભરતભાઈ નરોત્તમભાઈ યદલવશંીનગર 6 ૧૭૦૮૫
૧૭૭૮૧ ૦૫ ચામલરં્ા સોસાયટી સીંધીયા બટલકભાઈ નાથાભાઈ યદલવશંીનગર 3 ૧૭૦૯૪
૧૭૪૭૧ ૦૫ ભગવતીપરા સરવૈયા લવજીભાઈ ભેલજીભાઈ યદલવશંીનગર 5 ૧૪૮૯૮
૧૨૧૨૧ ૦૫ ભગવતીપરા કાઠીયા રસીલાબેન રાજેશભાઈ યદલવશંીનગર 4 ૧૪૮૮૭
૧૧૬૦૯ ૦૫ ભગવતીપરા અગ્રાવત દશરથભાઈ લીલારામ યદલવશંીનગર 5 ૧૪૮૮૬



૧૭૫૫૦ ૦૫ ભગવતીપરા સાકરીયા મજંલબેન ધીરલભાઈ યદલવશંીનગર 6 ૧૪૮૮૫
૧૭૪૫૭ ૦૫ ભગવતીપરા સરવૈયા નારણભાઈ લક્ષ્મણભાઈ યદલવશંીનગર 5 ૧૪૮૮૩
૧૪૮૨૪ ૦૫ ભગવતીપરા પરાગ હનીશાબેન આદીખાન યદલવશંીનગર 4 ૧૪૮૮૧
૧૫૬૮૬ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા પોપટભાઈ નાનજીભાઈ યદલવશંીનગર 4 ૧૪૮૮૮
૧૭૭૪૨ ૦૫ ચામલરં્ા સોસાયટી સીંઘીંયા વવજયભાઈ બટલકભાઈ યદલવશંીનગર 5 ૧૭૦૭૫
૧૪૨૩૫ ૦૫ યદલવશંી નગર નીમાવત ડકશોરભાઈ સલરેશભાઈ યદલવશંીનગર 4 ૧૭૦૭૯
૧૨૫૭૪ ૦૫ યદલવશંી નગર ગોસ્વામી પ્રકાશભાઈ રાધેશ્યામભાઈ યદલવશંીનગર 6 ૧૭૦૭૬
૧૧૬૦૬ ૦૫ યદલવશંી નગર અગ્રાવત જીતેન્રભાઈ નાનલદાસ યદલવશંીનગર 5 ૧૭૦૭૮
૧૩૧૧૧ ૦૫ યદલવશંી નગર ચૌહાણ ભરતભાઈ મગણભાઈ યદલવશંીનગર 2 ૧૭૦૮૦
૧૩૧૩૩ ૦૫ યદલવશંી નગર ચૌહાણ મવનર્ભાઈ મગણભાઈ યદલવશંીનગર 3 ૧૭૦૬૯
૧૨૪૪૪ ૦૫ યદલવશંી નગર ગરસોન્દીયા જગદીશભાઈ દામજીભાઈ યદલવશંીનગર 3 ૧૭૦૮૮
૧૨૨૭૧ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ ખટૂ પરસોત્તમભાઈ રવજીભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 4 ૧૭૪૭૬
૧૩૮૩૫ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ ઢોલરીયા હસંરાજભાઈ કેશવજીભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 2 ૧૭૪૭૦
૧૩૮૩૩ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ ઢોલરીયા રમેશભાઈ હસંરાજભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 4 ૧૭૪૭૧
૧૩૮૨૯ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ ઢોલરીયા અરવવિંદભાઈ હસંરાજભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 4 ૧૭૪૭૨

૧૩૬૫૧ ૦૫ મીરા પાકડ ડલમર ધીરલભાઈ વીરજીભાઈ મીરા સોસાયટી 5 ૧૭૦૫૮

૧૩૮૩૧ ૦૫ મીરા પાકડ ઢોલરીયા રમેશભાઈ વાલજીભાઈ મીરા સોસાયટી 4 ૧૭૦૫૩

૧૩૮૬૫ ૦૫ મીરા પાકડ વત્રવેદી કાન્તીલાલ હડરલાલ મીરા સોસાયટી 4 ૧૭૦૫૨

૧૫૩૨૮ ૦૫ મીરા પાકડ બાસ્તોલીયા ખોર્ીદાસ જીવરાજભાઈ મીરા સોસાયટી 3 ૧૭૦૪૯
૧૪૮૪૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર પાટર્ીયા નયનાબેન વવનોદભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 3 ૧૩૫૩૫
૧૫૪૭૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ભેસાણીયા કાળુભાઈ મોહનભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 5 ૧૩૫૫૭
૧૬૩૮૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર રાઠોર્ જયાબેન ડદલીપભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 1 ૧૩૫૫૯
૧૭૭૭૧ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સીતાપરા સવવતાબેન દેવજીભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 1 ૧૩૫૬૨
૧૫૧૬૭ ૦૫ જય પ્રકાશનગર બલસા ડદલીપભાઈ કરમસીભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 4 ૧૩૫૫૮
૧૮૧૮૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર હરેમા ભરતભાઈ મળૂજીભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 2 ૧૩૫૬૬
૧૬૭૧૪ ૦૫ જય પ્રકાશનગર લખતરીયા જ્યોતીબેન જનકભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 3 ૧૩૫૫૪
૧૭૪૦૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સૈયદ ઈમામહલસેન રસલલમીયા જયપ્રકાશન સોસાયટી 4 ૧૩૫૫૫
૧૪૨૨૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર વનમોળ ગણેશરાજ ધનજીદાસ જયપ્રકાશન સોસાયટી 2 ૧૩૫૫૬
૧૪૯૬૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર વપત્રોર્ા હમેતંલાલ જેઠાલાલ જયપ્રકાશન સોસાયટી 4 ૧૩૫૫૧
૧૪૨૦૬ ૦૫ ભગવતી પરા વનમાવત કમલેર્ભાઈ રલપચદંભાઈ ડરદ્ધી વસદ્ધી નગર 5 ૧૭૧૩૪
૧૪૨૦૩ ૦૫ ભગવતી પરા વનમાવત અરવવિંદભાઈ નરોત્તમભાઈ ડરદ્ધી વસદ્ધી નગર 8 ૧૭૧૩૩
૧૭૮૯૬ ૦૫ ભગવતી પરા સોલકંી ઈશ્વરભાઈ ભીમજીભાઈ ડરદ્ધી વસદ્ધી નગર 4 ૧૭૧૨૫
૧૪૮૦૧ ૦૫ ભગવતી પરા પરમાર ડહતેશભાઈ મોહનલાલ ડરદ્ધી વસદ્ધી નગર 4 ૧૭૧૩૧
૧૫૭૩૦ ૦૫ ભગવતી પરા મકવાણા મનસલખભાઈ હડરભાઈ ડરદ્ધી વસદ્ધી નગર 5 ૧૭૧૩૦
૧૨૬૭૦ ૦૫ ભગવતી પરા ગોડહલ જગદીશભાઈ ભનાભાઈ ડરદ્ધી વસદ્ધી નગર 4 ૧૭૧૨૯
૧૭૪૬૧ ૦૫ ભગવતી પરા સરવૈયા બીજલભાઈ ઉકાભાઈ ડરદ્ધી વસદ્ધી નગર 2 ૧૭૧૨૮
૧૭૪૪૭ ૦૫ ભગવતી પરા સરવૈયા ખોર્ાભાઈ બીજલભાઈ ડરદ્ધી વસદ્ધી નગર 9 ૧૭૧૨૭
૧૫૮૧૩ ૦૫ યદલવશંી નગર મકવાણા વવનોદભાઈ પોપટભાઈ યદલવશંીનગર 6 ૧૭૦૭૧
૧૨૧૧૭ ૦૫ ભગવતીપરા કાઠીયા જતીનભાઈ કરશનભાઈ યદલવશંીનગર 2 ૧૪૮૮૦
૧૫૬૦૧ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા ગણેશભાઈ નરવસિંહભાઈ યદલવશંીનગર 4 ૧૪૮૮૯
૧૫૮૪૨ ૦૫ ભગવતીપરા મકવાણા હરજીભાઈ નરવસિંહભાઈ યદલવશંીનગર 5 ૧૪૮૯૦
૧૨૯૧૦ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ા પોપટભાઈ દેવજીભાઈ યદલવશંીનગર 5 ૧૪૮૯૧
૧૨૯૧૪ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ા બટલકભાઈ દેવજીભાઈ યદલવશંીનગર 5 ૧૪૮૯૨
૧૩૦૦૦ ૦૫ ભગવતીપરા ચોહાણ દેવજીભાઈ વીરજીભાઈ યદલવશંીનગર 4 ૧૪૮૯૩
૧૬૮૬૦ ૦૫ ભગવતીપરા વર્ેચા સજંયભાઈ હડરલાલ યદલવશંીનગર 4 ૧૪૮૯૪
૧૩૩૨૭ ૦૫ ભગવતીપરા જાર્ેજા જોળુભા કાળાભાઈ યદલવશંીનગર 2 ૧૪૮૯૫
૧૩૩૨૩ ૦૫ ભગવતીપરા જાર્ેજા ચતલરવસિંહ મેવલભા યદલવશંીનગર 2 ૧૪૮૯૬
૧૪૮૨૦ ૦૫ ભગવતીપરા પરસોર્ા વલલભભાઈ માનજીભાઈ યદલવશંીનગર 2 ૧૪૮૯૭
૧૧૬૧૯ ૦૫ ભગવતીપરા અગ્રાવત બીલારામ લઘલગર યદલવશંીનગર 2 ૧૪૮૮૪
૧૩૦૬૮ ૦૫ યદલવશંી નગર ચૌહાણ જીતેન્રભાઈ મણીભાઈ યદલવશંીનગર 3 ૧૭૦૯૦
૧૩૧૨૫ ૦૫ યદલવશંી નગર ચૌહાણ મણીલાલ ગોવવિંદભાઈ યદલવશંીનગર 2 ૧૭૦૭૦
૧૪૬૬૯ ૦૫ યદલવશંી નગર પરમાર મલકેશભાઈ રામજીભાઈ યદલવશંીનગર 3 ૧૭૦૯૩
૧૪૭૩૨ ૦૫ યદલવશંી નગર પરમાર રામજીભાઈ સામદભાઈ યદલવશંીનગર 2 ૧૭૦૮૯
૧૨૮૪૭ ૦૫ યદલવશંી નગર ચાવર્ા અરવવિંદભાઈ છગનભાઈ યદલવશંીનગર 4 ૧૭૦૮૨
૧૫૨૦૨ ૦૫ યદલવશંી નગર બાબરીયા ચદલ ંભાઈ શામજીભાઈ યદલવશંીનગર 4 ૧૭૦૮૭
૧૫૨૧૨ ૦૫ યદલવશંી નગર બાબરીયા વવનોદભાઈ શામજીભાઈ યદલવશંીનગર 2 ૧૭૦૭૭
૧૫૧૯૮ ૦૫ યદલવશંી નગર બાબરીયા અજયભાઈ વવનોદભાઈ યદલવશંીનગર 2 ૧૭૦૯૧
૧૫૫૮૦ ૦૫ યદલવશંી નગર મકવાણા કાન્તાબેન માધવજીભાઈ યદલવશંીનગર 2 ૧૭૦૯૨

૧૪૪૨૮ ૦૫ મીરા પાકડ પરમાર કનલભાઈ ગગજીભાઈ મીરા સોસાયટી 4 ૧૭૦૫૬

૧૪૧૨૮ ૦૫ મીરા પાકડ ધામેલીયા જયેશભાઈ નરેન્રભાઈ મીરા સોસાયટી 3 ૧૭૦૫૭
૧૫૧૬૫ ૦૫ ભગવતીપરા બલસા ડદગલપભાઈ અરજણભાઈ જયપ્રકાશ સોસાયટી 4 ૧૫૩૩૦
૧૬૨૦૯ ૦૫ ભગવતીપરા મોર્ાપરા જ્યતંીભાઈ ગોવવિંદભાઈ જયપ્રકાશ સોસાયટી 4 ૧૫૩૨૯
૧૫૫૩૩ ૦૫ ભગવતીપરા ભોગાઈતા વેણીરામભાઈ દેવરામભાઈ જયપ્રકાશ સોસાયટી 2 ૧૫૩૨૮
૧૨૮૪૯ ૦૫ ભગવતીપરા ચાવર્ા અરવવિંદભાઈ ધીરલભાઈ જયપ્રકાશ સોસાયટી 4 ૧૫૩૨૭
૧૭૩૫૬ ૦૫ ભગવતીપરા સતંોકી ડદપકભાઈ ગણેશભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 4 ૧૫૩૧૭
૧૪૮૪૭ ૦૫ ભગવતીપરા પાટર્ીયા મહને્રભાઈ ચમનભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 4 ૧૫૩૧૬
૧૨૦૦૫ ૦૫ ભગવતીપરા કલમેર ધીરલભાઈ ચકલભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 2 ૧૫૩૧૫
૧૨૦૦૭ ૦૫ ભગવતીપરા કલ ંમર ભાવેશભાઈ વીરલભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 3 ૧૫૩૧૪
૧૨૦૦૩ ૦૫ ભગવતીપરા કલ ંમર જીતેન્રભાઈ ધીરલભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 2 ૧૫૩૧૩
૧૨૦૮૯ ૦૫ ભગવતીપરા કાકર્ીયા બાબલભાઈ બચલભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 4 ૧૫૩૨૨
૧૭૦૭૭ ૦૫ ભગવતીપરા વાર્ોદરીયા મગનભાઈ રાજાભાઈ નદંનવન સોસાયટી 4 ૧૫૩૨૩
૧૬૫૦૮ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ સજંયભાઈ ધીરજભાઈ નદંનવન સોસાયટી 3 ૧૫૩૨૪
૧૭૨૩૧ ૦૫ ભગવતીપરા શેખ રમજાનભાઈ સીદીકભાઈ નદંનવન સોસાયટી 5 ૧૫૩૨૫
૧૫૯૬૨ ૦૫ ભગવતીપરા મેર અમતૃાબેન ડલગંરભાઈ નદંનવન સોસાયટી 5 ૧૫૩૨૬
૧૧૭૨૨ ૦૫ ભગવતીપરા આગીયારા બટલકભાઈ ગોબરભાઈ નદંનવન સોસાયટી 2 ૧૫૨૯૮

૧૧૭૨૦ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ આગીયારા ઉમેશભાઈ બટલકભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 2 ૧૭૪૮૦



૧૪૨૦૮ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ વનમાવત છોટલપ્રસાદ કલપલપ્રસાદ લક્ષ્મણ પાકડ 3 ૧૭૪૭૫

૧૫૭૬૭ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ મકવાણા રાજલભાઈ ધોધાભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 4 ૧૭૪૭૭

૧૫૮૩૯ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ મકવાણા હકાભાઈ બીજલભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 5 ૧૭૫૧૪

૧૫૫૭૨ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ મકવાણા કલ ંભાભાઈ હકાભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 4 ૧૭૫૧૬

૧૭૫૪૩ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ સાકરીયા દેવજીભાઈ કાનજીભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 4 ૧૭૫૧૫
૧૩૪૭૫ ૦૫ મીરા પાકડ જીંગીયા સોમબેન વાઘજીભાઈ મીરા પાકડ 1 ૧૭૦૫૪
૧૩૪૭૭ ૦૫ મીરા પાકડ જીજરીયા અજયભાઈ શાન્ન્તભાઈ મીરા પાકડ 3 ૧૭૦૪૭
૧૬૦૮૪ ૦૫ બેડર્પરા માટીયા કવાભાઈ ગોગાભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૫૩૯
૧૬૦૮૫ ૦૫ બેડર્પરા માટીયા ભરતભાઈ કવાભાઈ બેર્ીપરા 2 ૧૪૪૨૨
૧૭૫૦૦ ૦૫ બેડર્પરા સરસીયા મેરાભાઈ ઉકાભાઈ બેર્ીપરા 2 ૧૪૪૨૩
૧૫૫૯૯ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા ગગંાભાઈ જીણાભાઈ બેર્ીપરા 2 ૧૪૪૧૯
૧૫૫૫૦ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા અજય ગગંાભાઈ બેર્ીપરા 5 ૧૪૪૨૪
૧૩૬૯૯ ૦૫ બેડર્પરા ર્ાર્ીયા દેશાળભાઈ મેઘજીભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૪૦૫
૧૬૭૪૪ ૦૫ બેડર્પરા લાખણી બાબલભાઈ રતનાભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૪૨૫
૧૬૭૪૫ ૦૫ બેડર્પરા લાખણી વલલભભાઈ રતનાભાઈ બેર્ીપરા 3 ૧૪૪૨૬
૧૪૧૬૬ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ નગવાર્ીયા ભાવેશભાઈ રામજીભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 3 ૧૭૪૭૯
૧૪૧૬૯ ૦૫ ભગવતીપરા નગવાર્ીયા રાજેશભાઈ રામજીભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 2 ૧૪૯૦૯
૧૬૫૬૫ ૦૫ ભગવતીપરા રાબર્ીયા અમરવસિંહ ચકલભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 2 ૧૪૯૦૭
૧૪૧૬૪ ૦૫ ભગવતીપરા નગવાર્ીયા ભાનલબેન રામજીભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 1 ૧૪૯૧૦
૧૬૫૮૦ ૦૫ ભગવતીપરા રામાણી જયેશભાઈ વેલજીભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 4 ૧૪૯૧૧
૧૫૧૨૧ ૦૫ ભગવતીપરા બેલર્ીયા ધીરલભાઈ કરમશીભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 4 ૧૪૯૧૨
૧૬૩૭૩ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ ડકશોરભાઈ ડહમ્મતભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 3 ૧૪૯૧૩
૧૬૫૩૧ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ ડહરેનભાઈ હસમલખભાઈ જયપ્રકાશન સોસાયટી 2 ૧૪૯૧૪
૧૪૯૯૭ ૦૫ ભગવતીપરા પીપરીયા હરજીભાઈ વાલજીભાઈ નદંનવન સોસાયટી 4 ૧૪૯૨૦
૧૬૫૭૮ ૦૫ ભગવતીપરા રામાણી જયેશભાઈ રામજીભાઈ નદંનવન સોસાયટી 4 ૧૪૯૧૫
૧૬૪૫૮ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ મેરામભાઈ હરજીભાઈ નદંનવન સોસાયટી 4 ૧૪૯૦૬
૧૨૬૩૫ ૦૫ ભગવતીપરા ગોહલે ભનલભાઈ આંબાભાઈ નદંનવન સોસાયટી 4 ૧૪૯૧૬
૧૫૦૬૯ ૦૫ ભગવતીપરા બલટાલી જ્યતંીલાલ મોહનભાઈ નદંનવન સોસાયટી 5 ૧૪૯૧૭
૧૭૪૭૯ ૦૫ ભગવતીપરા સરવૈયા વવનોદભાઈ ગીગાભાઈ નદંનવન સોસાયટી 4 ૧૪૯૧૮
૧૭૪૫૩ ૦૫ ભગવતીપરા સરવૈયા ડદપકભાઈ બાબલભાઈ નદંનવન સોસાયટી 3 ૧૪૯૧૯

૧૨૦૧૦ ૦૫ લક્ષ્મણ પાકડ કલમરખાણીયા ભલપતભાઈ બચલભાઈ લક્ષ્મણ પાકડ 4 ૧૭૪૭૮
૧૫૯૮૧ ૦૫ મીરા પાકડ મેર લક્ષ્મણભાઈ ડલગંરભાઈ મીરા પાકડ 4 ૧૭૦૪૬
૧૫૪૫૧ ૦૫ મીરા પાકડ ભરવાર્ નાગજીભાઈ ધોધાભાઈ મીરા પાકડ 5 ૧૭૦૪૪
૧૩૦૩૪ ૦૫ મીરા પાકડ ચૌહાણ કંકલબેન ભીખાભાઈ મીરા પાકડ 5 ૧૭૦૪૩
૧૧૮૬૨ ૦૫ મીરા પાકડ એનગ્રા ચતલરભાઈ નથલભાઈ મીરા પાકડ 6 ૧૭૦૪૨
૧૪૦૪૮ ૦૫ મીરા પાકડ દામાણી ધનજીભાઈ ભગવાનજીભાઈ મીરા પાકડ 3 ૧૭૦૪૧
૧૬૬૬૫ ૦૫ મીરા પાકડ રામાવત હરીભાઈ બાબલભાઈ મીરા પાકડ 4 ૧૭૦૪૦
૧૪૦૯૨ ૦૫ મીરા પાકડ ધમાણી અજયભાઈ ધનજીભાઈ મીરા પાકડ 4 ૧૭૦૪૫
૧૭૯૭૪ ૦૫ મીરા પાકડ સોલકંી ડદનેશભાઈ ભીમજીભાઈ મીરા પાકડ 4 ૧૭૦૩૮
૧૭૪૦૫ ૦૫ મીરા પાકડ સૈયદ અબ્બાસભાઈ પ્રફુલભાઈ મીરા પાકડ 4 ૧૭૦૩૭
૧૨૫૧૩ ૦૫ મીરા પાકડ ગોધીયા મનીર્ભાઈ નટવરલાલ મીરા પાકડ 3 ૧૭૦૩૬
૧૪૦૯૪ ૦૫ મીરા પાકડ ધમાલી સજંયભાઈ ધમજીભાઈ મીરા પાકડ 4 ૧૭૦૩૫
૧૬૭૪૩ ૦૫ બેડર્પરા લાખણી અશોકભાઈ વલલભભાઈ બેર્ીપરા 3 ૧૪૪૨૭
૧૫૫૬૨ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા અશોકભાઈ બાબલભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૪૨૮
૧૫૮૨૮ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા સલરેશભાઈ બાબલભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૪૨૯
૧૩૮૯૭ ૦૫ બેડર્પરા થરેસા લાભલબેન સોમાભાઈ બેર્ીપરા 1 ૧૪૪૩૦
૧૩૬૦૨ ૦૫ બેડર્પરા ટોટા અજીતભાઈ જગલભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૪૩૩
૧૪૮૦૭ ૦૫ બેડર્પરા પરેસા નીલેશભાઈ અજલનઁ બેર્ીપરા 4 ૧૪૪૩૨
૧૬૮૫૧ ૦૫ બેડર્પરા વઠરૂકીયા પ્રવવણભાઈ માવજીભાઈ બેર્ીપરા 7 ૧૪૪૦૬
૧૬૮૫૨ ૦૫ બેડર્પરા વઠરૂકીયા રમેશભાઈ માવજીભાઈ બેર્ીપરા 5 ૧૪૪૨૦
૧૬૮૫૦ ૦૫ બેડર્પરા વઠરૂકીયા જયેશભાઈ માવજીભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૪૩૪
૧૬૮૪૯ ૦૫ બેડર્પરા વઠરૂકીયા જ્યતંીભાઈ નાનજીભાઈ બેર્ીપરા 7 ૧૪૪૧૮
૧૩૬૪૩ ૦૫ બેડર્પરા ર્રૈં્યા ભરતભાઈ દેવરાજભાઈ બેર્ીપરા 3 ૧૪૪૧૭
૧૫૪૩૫ ૦૫ બેડર્પરા ભલરં્ીયા બાબલભાઈ ગભખાભાઈ બેર્ીપરા 8 ૧૪૪૧૬
૧૪૪૯૮ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર જગદીશભાઈ બચલભાઈ બેર્ીપરા 5 ૧૪૪૧૫
૧૬૫૦૩ ૦૫ બેડર્પરા રાઠોર્ વીનલભાઈ કાનાભાઈ બેર્ીપરા 3 ૧૪૪૧૪
૧૪૬૦૪ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર બચલભાઈ ભવાનભાઈ બેર્ીપરા 2 ૧૪૪૧૩
૧૩૪૪૧ ૦૫ બેડર્પરા જાપર્ા રાજલભાઈ ખેન્ગારભાઈ બેર્ીપરા 5 ૧૪૪૧૨
૧૭૮૬૪ ૦૫ બેડર્પરા સોલડંક જાદવભાઈ મગનભાઈ બેર્ીપરા 2 ૧૪૪૧૧
૧૭૮૬૩ ૦૫ બેડર્પરા સોલડંક ઉમેશભાઈ જાદવભાઈ બેર્ીપરા 3 ૧૪૪૧૦
૧૩૧૩૬ ૦૫ બેડર્પરા ચૌહાણ મહશેભાઈ ગલમંાનસગંભાઈ બેર્ીપરા 5 ૧૪૪૦૯
૧૫૬૭૮ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા પ્રવીણભાઈ અમરસીંહ બેર્ીપરા 5 ૧૪૪૦૮
૧૪૪૩૧ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર કમલેર્ભાઈ અસવીનભાઈ બેર્ીપરા 3 ૧૪૪૦૭
૧૪૯૮૩ ૦૫ બેડર્પરા પીત્રોર્ા ધમેન્રભાઇ ભાણજીભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૪૪૮
૧૩૮૯૫ ૦૫ બેડર્પરા થરેસા ગોવવિંદભાઈ સોમાભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૪૫૦
૧૭૭૩૮ ૦૫ બેડર્પરા સીઘવ જળીબેન લક્ષ્મણભાઈ બેર્ીપરા 1 ૧૪૪૨૧
૧૭૭૩૯ ૦૫ બેડર્પરા વસિંધવ વવનોદભાઇ લક્ષ્મણભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૪૬૨
૧૨૭૨૧ ૦૫ બેડર્પરા ઘામેચા મહશેભાઈ કાળુભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૪૬૧
૧૨૩૩૮ ૦૫ બેડર્પરા ખીટ વવશાલભાઈ રૂખર્ભાઈ બેર્ીપરા 6 ૧૪૪૬૦
૧૩૪૪૦ ૦૫ બેડર્પરા જાપર્ા બાબલભાઈ ખેંગાલભાઈ બેર્ીપરા 7 ૧૪૪૫૯
૧૫૭૭૭ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા રાજેશભાઈ બચલભાઈ સગરશેરી 5 ૧૪૪૫૮
૧૪૪૬૬ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર ખીમજીભાઈ રામજીભાઈ નદીકાઠેં 7 ૧૪૪૫૭
૧૪૫૮૧ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર પરવતભાઈ રામજીભાઈ નદીકાઠેં 8 ૧૪૪૫૬
૧૪૮૯૯ ૦૫ બેડર્પરા પાર્લીયા દલ નેશભાઈ કરસનભાઈ નદીકાઠેં 7 ૧૪૪૫૫
૧૭૩૪૬ ૦૫ બેડર્પરા સત્રોતીયા સવજીભાઈ ટપલભાઈ ગગેંશ્ર્વરરોર્ 3 ૧૪૪૫૪
૧૬૭૫૭ ૦૫ બેડર્પરા લાખાણી ચદલ ંભાઈ ચડંરકાબેન બેર્ીપરા 5 ૧૪૪૫૩



૧૬૭૬૮ ૦૫ બેડર્પરા લાખાણી પ્રગ્નેશભાઈ રમેશભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૪૫૨
૧૨૮૬૬ ૦૫ બેડર્પરા ચાવર્ા કાસીબેન નટલભાઈ બેર્ીપરા 1 ૧૪૪૫૧
૧૪૭૭૬ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર સાતંાબેન કાળાભાઈ બેર્ીપરા 1 ૧૪૪૩૫
૧૪૬૧૨ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર બાધાભાઈ કાળાભાઈ બેર્ીપરા 5 ૧૪૪૪૯
૧૭૭૦૯ ૦૫ બેડર્પરા વસઘવ રાજેશભાઈ બચલભાઈ સગરશેરી 8 ૧૪૪૬૪
૧૭૭૦૮ ૦૫ બેડર્પરા વસઘવ મસાભાઈ ભાણાભાઈ સગરશેરી 6 ૧૪૪૪૭
૧૪૩૨૮ ૦૫ બેડર્પરા પઠાણ રલશતમ અમીતખાન સગરશેરી 5 ૧૪૪૪૬
૧૨૬૪૩ ૦૫ બેડર્પરા ગોહલે મહશેભાઈ ચનાભાઈ બેર્ીપરા 6 ૧૪૪૪૫
૧૧૬૧૫ ૦૫ બેડર્પરા અગ્રાવત પ્રવીણભાઈ રેવાભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૪૪૪
૧૬૨૨૫ ૦૫ બેડર્પરા સરીયા ઈસ્માઈલભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ સેફીકોલોની સોળ થભંી 5 ૧૪૪૪૩
૧૬૦૭૬ ૦૫ બેડર્પરા માકર્ા ઝુઝરભાઈ અઝગરભાઈ સેફીકોલોની સોળ થભંી 4 ૧૪૪૪૨
૧૬૦૭૫ ૦૫ બેડર્પરા માકર્ા અબ્બીરભાઈ અજગરઅલીભાઈ સેફીકોલોની સોળ થભંી 5 ૧૪૪૪૧
૧૫૯૦૫ ૦૫ બેડર્પરા મજેઢીયા બચલભાઈ રણછોર્ભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૪૪૦
૧૫૯૦૪ ૦૫ બેડર્પરા મજેઠીયા નરેશભાઈ બચલભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૪૩૯

૧૨૫૧૪ ૦૫ બેડર્પરા ગોનર્લવાલા અસગરઅલીભાઈ અબ્દલલહસીમ બેર્ીપરા 2 ૧૪૪૩૮
૧૫૭૬૮ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા રાજલભાઈ નાથાભાઈ બેર્ીપરા 5 ૧૪૪૩૭
૧૫૨૩૯ ૦૫ બેડર્પરા બામ્ભવા ભીખાભાઈ રાઘવભાઈ બેર્ીપરા 5 ૧૪૪૩૬
૧૫૨૨૯ ૦૫ બેડર્પરા બાભવા ભરતભાઈ ભીખાભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૪૬૩
૧૩૭૮૫ ૦૫ બેડર્પરા ર્ોર્ીયા કંચનબેન નાગજીભાઈ બેર્ીપરા 3 ૧૪૩૯૦
૧૫૮૧૬ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા વીનલભાઈ ગોવવિંદભાઈ બેર્ીપરા 7 ૧૪૩૯૬
૧૨૫૮૭ ૦૫ બેડર્પરા ગોસ્વામી સલમત્રાબેન શીવપલરી બેર્ીપરા 2 ૧૪૩૯૧
૧૪૮૫૫ ૦૫ બેડર્પરા પાટર્ીયા વસતંરાય પે્રમજીભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૩૯૨
૧૫૩૨૫ ૦૫ બેડર્પરા બાવાજી ડકશોરભાઈ શીવપલરી બેર્ીપરા 6 ૧૪૩૯૩
૧૫૬૯૬ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા બીપીનભાઈ રૂખર્ભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૩૯૪
૧૪૫૧૯ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર જીવણભાઈ સીનલભાઈ નદીકાઠેં 8 ૧૪૩૯૫
૧૪૭૨૯ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર રામજીભાઈ માર્ળભાઈ નદીકાઠેં 12 ૧૪૩૮૯
૧૫૫૬૮ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા કર્વાભાઈ નરસીંહભાઈ નદીકાઠેં 4 ૧૪૩૯૭
૧૬૪૯૮ ૦૫ બેડર્પરા રાઠોર્ વવઠ્ઠલ મોહનભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૩૯૮
૧૫૫૧૩ ૦૫ બેડર્પરા ભારમાલ સીરીન અબાસભાઈ ભાનલકારાશેરી 1 ૧૪૩૯૯
૧૫૫૧૨ ૦૫ બેડર્પરા ભારમાલ તાહીરભાઈ અબાસભાઈ ભાનલકારાશેરી 4 ૧૪૪૦૦
૧૨૮૫૧ ૦૫ બેડર્પરા ચાવર્ા અરવવિંદભાઈ સોનલબેન બેર્ીપરા 5 ૧૪૪૦૧
૧૨૮૪૨ ૦૫ બેડર્પરા ચાવર્ા અતલલભાઈ જયશ્રીબેન બેર્ીપરા 4 ૧૪૪૦૪
૧૬૭૫૬ ૦૫ બેડર્પરા લાખાણી કંચનબેન ગીરીશભાઈ બેર્ીપરા 3 ૧૪૪૦૨
૧૬૭૬૯ ૦૫ બેડર્પરા લાખાણી વલલભભાઈ સવીતાબેન બેર્ીપરા 3 ૧૪૩૮૮
૧૭૦૮૨ ૦૫ બેડર્પરા વાર્ોલીયા નવીનભાઈ સોનલબેન બેર્ીપરા 8 ૧૪૪૦૩
૧૭૯૨૩ ૦૫ બેડર્પરા સોલકંી ખીગરભાઈ કાન્તીબેન બેર્ીપરા 5 ૧૪૪૭૦
૧૩૭૭૭ ૦૫ ગલરૂદેવ પાકડ ર્ોડર્યા ગોવવિંદભાઈ જોશાભાઇ શીવપરા 5 ૧૨૫૯૩
૧૨૫૬૬ ૦૫ બેડર્પરા ગોસ્વામી જગદીશગીરી મહેંરગીરી બેર્ીપરા 4 ૧૪૫૨૮
૧૫૪૦૭ ૦૫ દયાલ વમલ રોર્ ભટ્ટ હરેન્રભાઈ કાન્ન્તભી શાળા 5 ૧૩૮૯૬
૧૫૪૯૨ ૦૫ દયાલ વમલ રોર્ ભાડલલા બેબીબેન અલારખાભાઈ શાળા 1 ૧૩૮૮૫
૧૧૯૧૨ ૦૫ દયાલ વમલ રોર્ કટારીયા મલસાભાઈ કરીમભાઈ શાળા 5 ૧૩૮૯૮
૧૨૧૪૦ ૦૫ મફતીયાપરા કટારીયા ગલફારભાઈ કાદરભાઈ દયાલમીલશેરી 5 ૧૬૭૮૫
૧૪૧૭૫ ૦૫ દયાલ વમલ રોર્ નરકવાર્ીયા ગલફારભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ શાળા 5 ૧૩૮૯૦
૧૧૯૦૨ ૦૫ દયાલ વમલ રોર્ કટારીયા ઈમરાનભાઈ અલીભાઈ શીટીટેસ્નનીઆગળ 3 ૧૩૮૮૭
૧૨૧૩૯ ૦૫ દયાલ વમલ રોર્ કાદરી સકીરભાઈ મજંલરભાઈ શીટીટેસ્નનીઆગળ 5 ૧૩૮૯૨
૧૬૦૯૨ ૦૫ દયાલ વમલ રોર્ માર્લીયા ગફારભાઈ કાસીનભાઈ શીટીટેસ્નનીઆગળ 6 ૧૩૮૯૯
૧૧૯૦૦ ૦૫ દયાલ વમલ રોર્ કટારીયા અલીભાઈ કાસમભાઈ દયાલમીલશેરી 7 ૧૩૮૯૫
૧૧૭૪૪ ૦૫ દયાલ વમલ રોર્ આરબ ઈબ્રાડહમભાઈ અમલલભાઈ શાળા 4 ૧૩૮૮૯
૧૨૩૬૬ ૦૫ દયાલ વમલ રોર્ ખોરાહન અલીયાભાઈ સલલેમાનભાઈ શાળા 6 ૧૩૮૮૮
૧૭૨૮૫ ૦૫ દયાલ વમલ રોર્ શીપાઈ અબ્દલલભાઈ ઉમરભાઈ શાળા 6 ૧૩૮૮૬
૧૮૧૫૬ ૦૫ દયાલ વમલ રોર્ સોલર્રવાલા અસગરઅલી અબ્દલલભાઈ શાળા 4 ૧૩૮૯૩
૧૧૯૦૯ ૦૫ દયાલ વમલ રોર્ કટારીયા નલરીબેન ઈબ્રાહીમભાઈ શાળા 5 ૧૩૯૦૧
૧૧૯૦૧ ૦૫ દયાલ વમલ રોર્ કટારીયા ઈબ્રાડહમ ગફારભાઈ શાળા 9 ૧૩૯૦૦
૧૧૯૨૩ ૦૫ મફતીયાપરા કટારીયા હલશેન સતારભાઈ દયાલમીલશેરી 3 ૧૬૭૮૪
૧૧૯૨૪ ૦૫ મફતીયાપરા કટારીયા હાસમભાઈ કાસમ દયાલમીલશેરી 5 ૧૬૭૮૬
૧૨૦૪૭ ૦૫ બેડર્પરા કલાવાર્વાળા અબાસભાઈ સલમાબેન બેર્ીપરા 3 ૧૪૫૨૭
૧૩૬૨૭ ૦૫ બેડર્પરા ઠરેસા લાપલબેન વજલભાઈ બેર્ીપરા 1 ૧૪૫૨૬
૧૭૭૭૨ ૦૫ બેડર્પરા સીતાપરા હમેીબેન કેશલભાઈ બેર્ીપરા 1 ૧૪૫૨૫
૧૫૮૬૮ ૦૫ દયાલ વમલ રોર્ મલકાશમા મહમદભાઈ રફીકભાઈ શીટીટેસ્નનીઆગળ 7 ૧૩૯૦૩
૧૨૨૯૫ ૦૫ વતરલપતીસોસાયટી ખરગીયા કલ ંવરજીભાઈ વીરજીભાઈ વતરૂપતીસોસાયટી 5 ૧૩૮૮૪
૧૭૦૬૬ ૦૫ ગલરૂદેવ પાકડ વાઠેર આવશર્ભાઈ ગોવાલભાઇ શીવપરા 4 ૧૨૫૮૯
૧૬૩૫૮ ૦૫ ગલરૂદેવ પાકડ રાઠોર્ ઉદયવસિંહ રૂપવસિંહ શીવપરા 6 ૧૨૫૯૧
૧૬૫૮૨ ૦૫ વતરલપતીસોસાયટી રામાણી ધીરલભાઈ શ્યામજીભાઈ વતરૂપતીસોસાયટી 6 ૧૩૮૭૮
૧૩૮૩૭ ૦૫ વતરલપતીસોસાયટી તર્પદા મોહનભાઈ શયામજીભાઈ વતરૂપતીસોસાયટી 4 ૧૩૮૭૭
૧૨૭૮૪ ૦૫ વતરલપતીસોસાયટી ચભાર્ીયા વવજયભાઈ ગણેશભાઈ વતરૂપતીસોસાયટી 4 ૧૩૮૭૬
૧૧૬૫૮ ૦૫ વતરલપતીસોસાયટી અજાણી જવીબેન નાથાભાઈ વતરૂપતીસોસાયટી 1 ૧૩૮૭૪
૧૭૯૮૪ ૦૫ દયાલ વમલ રોર્ સોલકંી દીનેશભાઈ શીવાભાઈ શીટીટેસ્નનીઆગળ 8 ૧૩૯૦૪
૧૧૯૨૧ ૦૫ દયાલ વમલ રોર્ કટારીયા સલીમભાઈ કતમભાઈ શાળા 10 ૧૩૯૦૨
૧૭૩૧૧ ૦૫ બેડર્પરા સગર ડદનેશભાઈ ભાવાભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૫૨૪
૧૬૫૫૯ ૦૫ બેડર્પરા રાતોજી કેશલભાઈ ટપલભાઈ ગીરનારીશેરી 8 ૧૪૫૨૩
૧૬૫૪૮ ૦૫ બેડર્પરા રાતોજા મનસલખભાઈ નરવસિંહભાઈ ગીરનારીશેરી 6 ૧૪૫૨૨
૧૪૪૩૦ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર કનલભાઈ વસરામભાઈ નદીકાઠેં 4 ૧૪૫૧૮
૧૪૪૪૯ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર કાનાભાઈ રામાભાઈ નદીકાઠેં 6 ૧૪૫૨૯
૧૫૬૬૯ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા પ્રતાપભાઈ બટ્ટુકભાઈ બેર્ીપરા 7 ૧૪૫૧૬
૧૫૭૩૩ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા મનોજભાઈ બટ્ટુકભાઈ બેર્ીપરા 8 ૧૪૫૧૫
૧૨૧૫૭ ૦૫ બેડર્પરા કાપર્ી ભાવલદાસ સમજંલભાઈ બેર્ીપરા 3 ૧૪૫૧૪
૧૪૪૧૬ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર અશોકભાઈ મગનભાઈ બેર્ીપરા 6 ૧૪૫૧૩
૧૫૭૭૮ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા રાજેશભાઈ બટ્ટુકભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૫૧૨
૧૫૫૬૫ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા ઈશ્વરભાઈ બટ્ટુકભાઈ બેર્ીપરા 6 ૧૪૫૧૯
૧૭૩૦૯ ૦૫ બેડર્પરા સગર છગનભાઈ ગોવવિંદભાઈ બેર્ીપરા 5 ૧૪૫૫૦



૧૭૩૧૩ ૦૫ બેડર્પરા સગર ધીરલભાઈ કલલાભાઈ બેર્ીપરા 5 ૧૪૫૪૯
૧૪૬૨૯ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર ભલપતભાઈ ત્રીભલવનભાઈ બેર્ીપરા 7 ૧૪૫૪૮
૧૪૪૧૫ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર અશોકભાઈ ત્રીભલવનભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૫૪૭
૧૪૪૯૪ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર ચદલ ંભાઈ ત્રીભલવનભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૫૪૬
૧૫૬૪૯ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા નરેન્રભાઈ ઘરમવસિંહભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૫૪૫
૧૨૮૫૫ ૦૫ બેડર્પરા ચાવર્ા કનલભાઈ કરમવસિંહ બેર્ીપરા 4 ૧૪૫૪૪
૧૫૯૮૯ ૦૫ બેડર્પરા મરીબીવાલા હલશેલભાઈ ફકરલલદીન બેર્ીપરા 4 ૧૪૫૪૩
૧૬૨૨૬ ૦૫ બેડર્પરા મોરબીવાલા ફખરલદીન મહમદસેન બેર્ીપરા 4 ૧૪૫૪૨
૧૪૨૯૭ ૦૫ બેડર્પરા પેટીવાલા યલસ લફભાઈ હમજાભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૫૩૦
૧૨૨૨૬ ૦૫ બેડર્પરા ડકલજી નવનીતભાઈ દલપતરામ બેર્ીપરા 5 ૧૪૫૪૦
૧૫૩૮૦ ૦૫ બેડર્પરા બોહકીયા વવપલલભાઈ બાબલભાઇ બેર્ીપરા 3 ૧૪૫૫૧
૧૨૧૫૯ ૦૫ બેડર્પરા કાપર્ી શારદાબેન નારણદાસ બેર્ીપરા 5 ૧૪૫૩૭
૧૨૬૮૯ ૦૫ બેડર્પરા ગોહીલ પ્રવીણભાઈ ચનાભાઈ બેર્ીપરા 2 ૧૪૫૩૬
૧૨૬૯૨ ૦૫ બેડર્પરા ગોહીલ રંભીબેન ચનાભાઈ બેર્ીપરા 1 ૧૪૫૩૫
૧૨૭૦૧ ૦૫ બેડર્પરા ગૌસ્વામી રાજલભાઈ ચલનીભાઈ બેર્ીપરા 2 ૧૪૫૩૪
૧૩૭૬૬ ૦૫ બેડર્પરા ર્ાભી સલરેશભાઈ કરસનભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૫૩૩
૧૪૪૯૧ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર ઘેલાભાઈ વવરમભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૫૩૨
૧૭૭૯૫ ૦૫ બેડર્પરા સીસાગંગયા રમેશભાઈ નરસીભાઈ બેર્ીપરા 5 ૧૪૫૦૬
૧૭૭૯૬ ૦૫ બેડર્પરા સીસાગંગયા રાજેશભાઈ નરસીભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૫૪૧
૧૬૬૨૫ ૦૫ બેડર્પરા રામાવત ધીરલભાઈ જતરબલદાસ બેર્ીપરા 7 ૧૪૫૦૯
૧૨૫૯૪ ૦૫ બેડર્પરા ગોસ્વામી હકાભાઈ રસીકભાઈ બેર્ીપરા 5 ૧૪૪૮૪
૧૨૫૬૫ ૦૫ બેડર્પરા ગોસ્વામી ચેતનગીરી મનલગીરી બેર્ીપરા 3 ૧૪૪૮૩
૧૫૭૬૪ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા રાજલભાઈ કમાભાઈ બેર્ીપરા 7 ૧૪૪૮૨
૧૬૨૯૪ ૦૫ બેડર્પરા રૂપારેલીયા અમલલભાઈ જયસલખભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૪૮૧
૧૫૬૧૬ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા જસલબેન રમેશભાઈ બેર્ીપરા 2 ૧૪૪૮૦
૧૪૬૪૭ ૦૫ બેડર્પરા પરમાર મલકેશભાઈ મગનભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૪૭૯
૧૫૩૮૯ ૦૫ બેડર્પરા ભખોર્ીયા રમેશભાઈ બચલભાઈ ગીરનારાશેરી 4 ૧૪૪૭૮
૧૫૩૮૮ ૦૫ બેડર્પરા ભખોર્ીયા અશોકભાઈ બચલભાઈ ગીરનારાશેરી 4 ૧૪૪૭૭
૧૫૭૧૭ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા મલકેશભાઈ જેવસિંગભાઈ સોળથભંી 4 ૧૪૪૬૫
૧૪૦૨૫ ૦૫ બેડર્પરા દાદલ કીયા ટીર્ીબેન દેવજીભાઈ બેર્ીપરા 2 ૧૪૪૭૫
૧૪૨૫૦ ૦૫ બેડર્પરા નીરંજની ભરતભાઈ વીઠલભાઈ બેર્ીપરા 5 ૧૪૪૮૫
૧૪૨૪૯ ૦૫ બેડર્પરા નીરંજની જીતેન્રભાઈ ભરતભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૪૭૩
૧૨૮૪૩ ૦૫ બેડર્પરા ચાવર્ા અંબાબેન કરમવસિંહભાઈ બેર્ીપરા 3 ૧૪૪૭૨
૧૨૯૦૧ ૦૫ બેડર્પરા ચાવર્ા નારાયણભાઈ કરમવસિંહભાઈ બેર્ીપરા 5 ૧૪૪૭૧
૧૩૯૬૧ ૦૫ બેડર્પરા દલ પલષ્પાબેન નાનજીભાઈ બેર્ીપરા 1 ૧૪૫૩૧
૧૭૧૭૮ ૦૫ બેડર્પરા વીકાણી પ્રવવણભાઈ સામજીભાઈ બેર્ીપરા 5 ૧૪૫૦૪
૧૫૨૦૦ ૦૫ બેડર્પરા બાબરીયા ચદલ ંભાઈ શ્યામજીભાઈ નદીકાઠેં 5 ૧૪૫૦૩
૧૨૯૭૫ ૦૫ બેડર્પરા ચાવર્ીયા ધીરલભાઈ વીરમભાઈ કાબાકલ ંભારનીશેરી 5 ૧૪૫૦૨
૧૨૧૦૮ ૦૫ બેડર્પરા કાજીયા કાન્તીભાઈ હરીભાઈ ભર્ાભર્વાળીશેરી 5 ૧૪૫૦૧
૧૬૦૧૧ ૦૫ બેડર્પરા મેવાર્ા ટીર્ાભાઈ બચલભાઈ ભર્ાભર્વાળીશેરી 6 ૧૪૫૦૦
૧૨૪૨૩ ૦૫ બેડર્પરા ગમારા દીનેશભાઈ વવરમભાઈ બેર્ીપરા 6 ૧૪૪૯૯
૧૫૭૮૭ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા રારલભાઈ બાબલભાઈ બેર્ીપરા 5 ૧૪૪૯૮
૧૧૬૧૪ ૦૫ બેડર્પરા અગ્રાવત પદમાબેન રમેશભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૪૮૬
૧૧૬૧૩ ૦૫ બેડર્પરા અગ્રાવત નરોત્તમભાઈ બાલકીશોર બેર્ીપરા 4 ૧૪૪૯૬
૧૧૬૪૨ ૦૫ બેડર્પરા અગ્રાવત હરજીવણભાઈ બાલકીશન બેર્ીપરા 5 ૧૪૫૦૭
૧૧૬૨૮ ૦૫ બેડર્પરા અગ્રાવત મદનભાઈ ઘનશ્યામ બેર્ીપરા 2 ૧૪૪૯૪
૧૧૬૩૧ ૦૫ બેડર્પરા અગ્રાવત રાજેશભાઈ મદનભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૪૮૯
૧૮૧૯૫ ૦૫ બેડર્પરા હસંોરા ડદનેશભાઈ મોહનભાઈ બેર્ીપરા 6 ૧૪૪૮૮
૧૨૭૧૨ ૦૫ બેડર્પરા ઘરજીયા હમેતંભાઈ કાન્જીભાઈ બેર્ીપરા 2 ૧૪૪૮૭
૧૨૭૧૦ ૦૫ બેડર્પરા ધરજીયા ધમેન્રભાઈ હમેતંભાઈ બેર્ીપરા 4 ૧૪૪૭૪
૧૨૭૧૧ ૦૫ બેડર્પરા ઘરજીયા સલરેશભાઈ હેંમતભાઈ બેર્ીપરા 3 ૧૪૪૯૦
૧૭૭૯૪ ૦૫ બેડર્પરા સીસાગંગયા નરવસિંહભાઈ કાળાભાઈ બેર્ીપરા 2 ૧૪૪૯૧
૧૮૧૬૬ ૦૫ બેડર્પરા હણસોરા કાન્તીલાલ મોહનલાલ બેર્ીપરા 2 ૧૪૪૯૨
૧૬૦૧૮ ૦૫ બેડર્પરા મેવાર્ા રઘલભાઈ કર્વાભાઈ બેર્ીપરા 5 ૧૪૪૯૩
૧૫૮૧૯ ૦૫ બેડર્પરા મકવાણા શડકતભાઈ કર્વાભાઈ નદીકાઠેં 5 ૧૪૫૦૫
૧૩૯૯૦ ૦૫ બેડર્પરા દેવાર્ી જશલબેન દયાભાઈ નદીકાઠેં 4 ૧૪૪૭૬
૧૬૭૯૩ ૦૫ બેડર્પરા રાઠોર્ બાબલભાઈ કાનાભાઈ નદીકાઠેં 6 ૧૪૪૩૧
૧૪૪૭૫ ૦૫ વશવપરા પરમાર ગીરીશભાઈ મણીભાઈ શીવપરા 6 ૧૭૯૬૨
૧૮૨૨૯ ૦૫ વતરલપતીસોસાયટી હોથી આઈશાબેન હાશમભાઈ શીવપરા 2 ૧૩૮૮૦
૧૭૦૪૭ ૦૫ વશવપરા વાઘેલા શારદાબેન રામજાભાઈ શીવપરા 1 ૧૭૯૫૯
૧૭૯૬૦ ૦૫ રોહીદાસ પરા સોલકી જીવણભાઈ મગંાભાઇ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 2 ૧૭૧૯૮
૧૫૫૬૯ ૦૫ રોહીદાસ પરા મકવાણા કનલભાઈ જીવણભાઇ મહાત્મા ગાઘંી પ્લોટ 2 ૧૭૧૯૯
૧૫૬૮૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા મકવાણા બચલભાઈ બોગાભાઇ મહાત્મા ગાઘંી પ્લોટ 3 ૧૭૨૦૦
૧૫૬૬૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા મકવાણા પ્રકાશભાઈ બચલભાઇ મહાત્માગાઘંી પ્લોટ 4 ૧૭૨૦૧
૧૬૪૬૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા રાઠોર્ મોતીબેન કરશનભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 1 ૧૭૨૦૭
૧૬૩૪૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા રાઠોર્ અવનલભાઈ કરશનભાઇ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 4 ૧૭૨૦૩
૧૫૮૮૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા મલછંર્ીયા ભનલભાઈ ગારં્ાભાઇ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 5 ૧૭૧૯૭
૧૫૮૮૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા મલછંર્ીયા કમીબેન અમરાભાઇ મહાત્મા ગાધી પ્લોટ 1 ૧૭૨૦૫
૧૫૮૮૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા મ ૂછંર્ીયા ચીમનભાઈ ગારં્ાભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 4 ૧૭૨૦૬
૧૫૭૦૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા મકવાણા ભરતભાઈ કરશનભાઇ મહાત્માગાઘંી પ્લોટ 4 ૧૭૨૦૪
૧૮૦૭૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા સોલકંી માયાભાઈ મગંાભાઇ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 4 ૧૭૧૮૫
૧૭૦૮૪ ૦૫ ગલરૂદેવ પાકડ વાઢેર અજમલભાઈ રામભાઇ શીવપરા 6 ૧૨૫૯૨
૧૪૫૬૫ ૦૫ ગલરૂદેવ પાકડ પરમાર નાગજીભાઈ નારાયણભાઇ શીવપરા 4 ૧૨૫૯૦
૧૭૫૩૫ ૦૫ ગલરૂદેવ પાકડ સાકરીયા ડકશોરભાઈ ખોર્ાભાઇ શીવપરા 4 ૧૨૫૮૮
૧૭૧૦૦ ૦૫ વતરલપતીસોસાયટી વાધેલા અરવવિંદભાઈ રામજીભાઈ શીવપરા 5 ૧૩૮૭૯
૧૭૫૬૩ ૦૫ વતરલપતીસોસાયટી સાકરીયા સવજીભાઈ હરદાસભાઈ શીવપરા 1 ૧૩૮૭૩
૧૪૬૫૨ ૦૫ વતરલપતીસોસાયટી પરમાર મજંલબેન લક્ષ્મણભાઈ શીવપરા 3 ૧૩૮૮૧
૧૩૭૮૯ ૦૫ વતરલપતીસોસાયટી ર્ોર્ીયા કીરીટભાઈ ગાડંલભાઈ શીવપરા 4 ૧૩૮૮૨
૧૩૮૧૧ ૦૫ વતરલપતીસોસાયટી ર્ોર્ીયા હીરાબેન ગાડંલભાઈ શીવપરા 1 ૧૩૮૮૩
૧૮૦૮૦ ૦૫ રોહીદાસ પરા સોલકી મોહનભાઈ મગંાભાઇ મહાત્માગાઘી પ્લોટ 6 ૧૭૨૦૨
૧૮૦૬૯ ૦૫ રોહીદાસ પરા સોલકી મનોજભાઈ માયાભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 6 ૧૭૧૮૪



૧૬૯૩૨ ૦૫ રોહીદાસ પરા વરમોલા ભરતભાઈ મળૂજીભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 4 ૧૭૧૯૨
૧૬૯૩૦ ૦૫ રોહીદાસ પરા વરમોલા જયાબેન મળૂજીભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 1 ૧૭૧૯૧
૧૬૯૩૧ ૦૫ રોહીદાસ પરા વરમોલા પ્રકાશભાઈ મળૂજીભાઇ મહાત્મા ગાધી પ્લોટ 2 ૧૭૧૯૦
૧૫૩૩૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા બોખાણી જયેન્રભાઈ ગોવવદભાઇ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 4 ૧૭૧૮૯
૧૫૩૩૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા બોખાણી ગોવવિંદભાઈ કમાભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 2 ૧૭૧૮૮
૧૭૯૩૬ ૦૫ રોહીદાસ પરા સોલકી ગોવવિંદભાઈ મગંાભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 2 ૧૭૧૮૭
૧૪૫૨૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા પરમાર ર્ાહીબેન સવજીભાઇ મહાત્માગાઘંી પ્લોટ 2 ૧૭૧૮૬
૧૫૩૩૬ ૦૫ રોહીદાસ પરા બોખાણી ર્ાયાભાઈ કમાભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 2 ૧૭૧૯૫
૧૭૯૫૧ ૦૫ રોહીદાસ પરા સોલકી જસલબેન પ્રદીપભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 1 ૧૭૧૯૩
૧૫૩૩૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા બોખાણી જાનાબેન કમાભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 1 ૧૭૧૯૪
૧૫૫૬૭ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ મકવાણા કંચનબેન પ્રવવણભાઇ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 4 ૧૬૮૮૯
૧૫૮૨૪ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ મકવાણા શાન્ત લબેન તેજાભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 1 ૧૬૮૯૪
૧૪૬૯૨ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર રમેશભાઈ જેઠાભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 5 ૧૬૮૯૩
૧૭૦૨૪ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ વાઘેલા મણીબેન ચનાભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 2 ૧૬૮૯૨
૧૪૪૬૩ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર કૌવશકભાઈ વવનોદભાઇ એમજી પ્લોટ 3 ૧૬૮૯૦
૧૪૪૩૨ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર કમલેર્ભાઈ વવનોદભાઇ એમજી પ્લોટ 3 ૧૧૭૨૩
૧૬૨૩૮ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન મોરી લાભભાઈ બાવલાભાઇ જય જવાન જય ડકસાન 3 ૧૩૩૯૫
૧૪૬૩૦ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન પરમાર ભલપતભાઈ પરસોતમભાઇ જય જવાન જય ડકસાન 3 ૧૩૩૯૩
૧૨૬૯૫ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન ગોંઢા વવરજીભાઇ ઘલસાભાઇ જય જવાન જય ડકસાન 8 ૧૩૩૯૬
૧૫૧૪૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા બેલી રહમેદભાઈ સીદીભાઇ ખોડર્યાર પરા 1 ૧૨૨૭૦
૧૭૩૮૦ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા સલમરા જીવીબેન ભલદરભાઇ ખોડર્યાર પરા 1 ૧૨૨૭૧
૧૪૫૩૯ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા પરમાર ડદનેશભાઈ પાલાભાઇ ખોર્ીયાર પરા 3 ૧૨૨૭૨
૧૭૪૩૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા સલરેલીયા મનલભાઈ સોમાભાઇ ખોડર્યાર પરા 2 ૧૨૨૭૩
૧૫૬૯૨ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મકવાણા બાબલભાઈ ભીખાભાઇ ખોડર્યાર પરા 6 ૧૨૨૭૪
૧૫૫૮૨ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ મકવાણા કાન્તીભાઈ પલજંાભાઇ મહત્માગાધંી પ્લોટ 4 ૧૬૯૧૦
૧૨૩૪૫ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ ખીમસોરીયા ભરતભાઈ બાબલભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 6 ૧૬૮૯૬
૧૧૯૨૨ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ કટારીયા હડરભાઈ રાણાભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 7 ૧૬૯૧૬
૧૧૯૧૧ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ કટારીયા મવનર્ નારણભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 5 ૧૬૯૧૭
૧૫૬૨૯ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મકવાણા દામજી લખલભાઇ ખોર્ીયાર પરા 8 ૧૨૨૭૫
૧૬૯૨૨ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા વરછોરીયા ભીમજી ભવાનભાઇ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૨૭૬
૧૪૫૦૪ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર જ્યતંીભાઈ ગારં્ાલાલ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 4 ૧૬૯૧૮
૧૭૪૫૮ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ સરવૈયા પરસોતમ ગાડંલ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 5 ૧૬૯૧૩
૧૬૯૨૧ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા વરઘોડર્યા મલકેશભાઈ સલનીભાઇ ખોડર્યાર પરા 2 ૧૨૨૭૭
૧૭૧૬૧ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા વવરર્ા અવશ્વનભાઈ લક્ષ્મણભાઇ ખોડર્યાર પરા 4 ૧૨૨૭૮
૧૭૧૬૨ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા વવરર્ા જીતેન્રભાઈ રાયધનભાઇ ખોડર્યાર પરા 4 ૧૨૨૭૯
૧૭૧૬૩ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા વવરર્ા ડદલીપભાઈ લક્ષ્મણભાઇ ખોડર્યાર પરા 4 ૧૨૨૮૦
૧૪૦૧૦ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા દેસવા કાળુભાઈ બચલભાઇ ખોડર્યાર પરા 5 ૧૨૨૯૬
૧૪૦૧૧ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા દેસવા નાનબાઇ બચલભાઇ ખોડર્યાર પરા 1 ૧૨૨૮૨
૧૩૯૧૨ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા દેગામંા અમરતબેન બચલભાઇ ખોડર્યાર પરા 1 ૧૨૨૬૯
૧૩૯૧૪ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા દેગામા ભગવાનજી બચલભાઇ ખોડર્યાર પરા 4 ૧૨૨૮૪
૧૩૬૪૪ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ર્રૈં્યા રવતલાલ દેવજીભાઇ ખોડર્યાર પરા 2 ૧૨૨૬૭
૧૩૬૩૮ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ર્રૈં્યા જીતેન્રભાઈ રતીલાલ ખોડર્યાર પરા 5 ૧૨૨૮૬
૧૬૩૫૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા રાઠોર્ ઇશ્વરભાઈ ડહરભાઇ ખોડર્યાર પરા 4 ૧૨૨૮૧
૧૫૭૯૯ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મકવાણા વવક્રમભાઈ વવનલભાઇ ખોડર્યાર પરા 4 ૧૨૨૮૮
૧૬૩૫૪ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા રાઠોર્ અરવવિંદભાઈ આલાભાઇ ખોડર્યાર પરા 4 ૧૨૨૮૯
૧૬૭૯૮ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા લાવર્ીયા જોણેદભાઈ દેશાભાઇ ખોડર્યાર પરા 5 ૧૨૨૯૦
૧૬૭૯૯ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા લાવર્ીયા મનોજભાઈ મેણાભાઇ ખોડર્યાર પરા 2 ૧૨૨૯૧
૧૩૬૭૬ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ર્ાગંર નરસગંભાઈ સામતભાઇ ખોડર્યાર પાકડ 2 ૧૨૨૯૨
૧૩૬૯૩ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ર્ાગંર વવજયભાઈ નરસગંભાઇ ખોડર્યાર પરા 4 ૧૨૨૯૩
૧૩૬૯૨ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ર્ાગંર વવક્રમભાઈ નરવસગભાઇ ખોડર્યાર પરા 4 ૧૨૨૯૪
૧૫૭૪૬ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મકવાણા મોહનભાઈ દજાભાઇ ખોડર્યાર પરા 2 ૧૨૨૯૫
૧૭૨૨૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા શેખ યલસલફભાઈ ઇબ્રાડહમભાઇ ખોડર્યાર પરા 4 ૧૨૨૮૩
૧૨૯૦૦ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ ચાવર્ા નાનજીભાઈ ચનાભાઇ એમજી પ્લોટ 2 ૧૬૯૦૭
૧૨૮૯૧ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ ચાવર્ા ડદનેશભાઈ નાનજીભાઇ એમજી પ્લોટ 4 ૧૧૭૨૨
૧૭૮૯૧ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ સોલકી અશોકભાઈ ભાનજીભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 3 ૧૬૯૦૫
૧૮૧૦૭ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ સોલકી રામજીભાઈ ભાણજીભાઇ મહાત્માગાઘંી પ્લોટ 4 ૧૬૯૦૪
૧૮૦૦૩ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ સોલકી નાથીબેન ભાણજીભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 1 ૧૬૯૦૩
૧૮૧૫૪ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ સોલકી હસમલખભાઈ મોહનભાઇ મહાત્માગાધંી રોર્ 6 ૧૬૯૦૨
૧૭૯૫૭ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ સોલકી જીતલભાઈ મોહનભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 4 ૧૬૯૦૧
૧૭૯૧૬ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ સોલકી ડકશોરભાઈ ટપલભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 4 ૧૬૯૦૦
૧૭૯૨૪ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ સોલકી ગગંાબેન ટપલભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 1 ૧૬૮૮૭
૧૩૪૧૪ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ જાદવ મલળજીભાઈ પે્રમજીભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 2 ૧૬૯૦૬
૧૩૩૮૭ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ જાદવ ડદપકભાઈ મલળજીભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 4 ૧૬૯૦૮
૧૮૦૨૩ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ સોલકી ગબપીનભાઈ અમરાજીભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 5 ૧૬૯૦૯
૧૫૬૭૭ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ મકવાણા પ્રવવણભાઈ મગંાભાઇ મહત્મા ગાધંી પ્લોટ 6 ૧૬૮૯૯
૧૭૯૪૫ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા સોલકી જગદીશભાઈ વશ્રામભાઇ ખોર્ીયાર પરા 5 ૧૨૨૪૬
૧૮૧૧૨ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા સોલકી વશ્રામભાઈ માલાભાઇ ખોર્ીયાર પરા 2 ૧૨૨૪૭
૧૪૩૯૧ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા પલરણવેરાગી હમેતંરામ દલપતરામ ખોર્ીયાર પરા 6 ૧૨૨૪૮
૧૭૯૬૬ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા સોલકી દેવસીભાઈ કાળાભાઇ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૨૪૯
૧૬૮૮૩ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા વણકર કાન્તીભાઈ દેવજીભાઇ ખોડર્યાર પરા 4 ૧૨૨૯૭
૧૫૧૪૪ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા બેલી ઇરફાનભાઈ વસદીભાઇ ખોડર્યાર પરા 3 ૧૨૨૫૦
૧૪૭૯૮ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર હસંાબેન પે્રમજીભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 3 ૧૬૮૮૮
૧૫૦૪૧ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા બલકેરા યલસ લર અલલારખા ખોર્ીયાર પરા 3 ૧૨૨૮૫
૧૨૦૨૩ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા કલરેશી ડફરોજ હાજીભાઇ ખોર્ીયાર પરા 5 ૧૨૨૫૧
૧૩૫૪૨ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ઝાટ કરમવસિંહ ખેતાભાઇ ખોડર્યાર પરા 9 ૧૨૨૫૨
૧૬૨૫૯ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા યાદવ રાજલ બાકેલાલ ખોર્ીયાર પરા 5 ૧૨૨૫૩
૧૭૦૪૫ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ વાઘેલા વવનોદભાઈ ર્ાયાભાઇ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 3 ૧૬૮૯૭
૧૭૯૧૨ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ સોલકી કાળુભાઈ મોહનભાઇ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 5 ૧૬૮૯૧
૧૬૨૧૩ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ મોર્ાસીયા રંજનબેન ગગરીશભાઇ મહાત્માગાધી પ્લોટ 3 ૧૬૮૯૫
૧૧૯૦૮ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ કટારીયા ડદનેશભાઈ રાણાભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 6 ૧૬૮૯૮
૧૫૭૨૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા મકવાણા મનસલખભાઈ અમરાભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 5 ૧૭૧૯૬



૧૭૧૬૪ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા વવરર્ા હસમલખભાઈ લક્ષ્મણભાઇ ખોર્ીયાર પરા 3 ૧૨૨૫૪
૧૫૦૩૯ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા બલકેરા જલસબભાઈ હસનભાઇ ખોડર્યાર પરા 5 ૧૨૨૫૫
૧૫૨૮૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા બાવર્ીયા ભાનલભાઈ દેશાભાઇ ખોડર્યાર પરા 6 ૧૨૨૬૮
૧૩૧૫૦ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ચૌહાણ રમેશભાઈ ડહરાભાઇ ખોડર્યાર પરા 5 ૧૨૨૫૭
૧૭૨૦૮ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા શેખ ઇનાયતભાઈ હલસેનભાઇ ખોડર્યાર પરા 4 ૧૨૨૫૯
૧૬૯૨૩ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા વેરર્ા અરૂણભાઈ લક્ષ્મણભાઇ ખોડર્યાર પરા 4 ૧૨૨૬૦
૧૪૧૪૬ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ધોળકીયા અશોકભાઈ ચોથાભાઇ ખોડર્યાર પરા 3 ૧૨૨૬૧
૧૪૧૪૧ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ધોળડકયા કાન્તાબેન ચોથાભાઇ ખોડર્યાર પરા 2 ૧૨૨૬૨
૧૫૬૫૧ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મકવાણા નરેશભાઈ પે્રમજીભાઇ ખોડર્યાર પરા 4 ૧૨૨૬૩
૧૫૭૨૨ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મકવાણા મનલભાઈ ગોરાભાઇ ખોડર્યાર પરા 5 ૧૨૨૬૪
૧૫૮૦૩ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મકવાણા વવનલભાઈ ગોરાભાઇ ખોડર્યાર પરા 5 ૧૨૨૬૫
૧૪૪૨૬ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર કંકલબેન માધલભાઇ એમજી પ્લોટ 1 ૧૬૯૧૪
૧૭૦૦૦ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ વાઘેલા ડદપકભાઈ બાબલભાઇ મહાત્માગાધંી પ્લોટ 2 ૧૬૯૧૨
૧૫૮૪૯ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ મકવાણા હસંાબેન નટલભાઇ એમજી પ્લોટ 1 ૧૬૯૧૧
૧૫૬૭૧ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મકવાણા પે્રમજીભાઈ ગોરાભાઇ ખોડર્યાર પરા 5 ૧૨૨૫૬
૧૫૬૫૦ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મકવાણા નરેશભાઈ પે્રમજીભાઇ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૨૫૮
૧૨૦૩૫ ૦૫ ગજાનદં પાકડ કેરાળીયા ધીરૂભાઈ મોહનભાઇ ગજાન્ન પાકડ 4 ૧૨૩૭૪
૧૬૨૭૨ ૦૫ ગજાનદં પાકડ રંગાણી ટીંકલભાઈ મળૂજીભાઇ ગજાનન પાકડ 6 ૧૨૩૭૫
૧૫૪૪૧ ૦૫ ગજાનદં પાકડ ભતૂ રમેશભાઈ બચલભાઇ ગજાનન પાકડ 5 ૧૨૩૭૬
૧૬૭૩૨ ૦૫ ગજાનદં પાકડ લબંાસીયા મેપાભાઈ પે્રમજીભાઇ ગજાનન સોસાયટી 6 ૧૨૩૭૩
૧૪૨૬૧ ૦૫ ગાયત્રી સોસાયટી, ગ્રીનલેન્ર્ ચોકર્ી પાસે પગલાણી નટલભાઈ નારાયણદાસ ગાયત્રી સોસાયટી 5 ૧૨૭૭૭
૧૧૮૯૯ ૦૫ જલારામ સોસાયટી કટાડરયા રામજીભાઈ ગોપાલભાઇ જલારામ સો 7 ૧૩૭૫૩
૧૭૮૫૭ ૦૫ ગાયત્રી સોસાયટી, ગ્રીનલેન્ર્ ચોકર્ી પાસે સોરાણી ગોરધનભાઈ મોહનભાઇ ગાયત્રી સોસાયટી 7 ૧૨૭૭૮
૧૭૮૫૯ ૦૫ ગાયત્રી સોસાયટી, ગ્રીનલેન્ર્ ચોકર્ી પાસે સોરાણી હસંરાજભાઈ મોહનભાઇ ગાયત્રી સોસાયટી 8 ૧૨૭૭૯
૧૮૨૨૭ ૦૫ જલારામ સોસાયટી હીરાણી રાજલભાઈ મણીભાઇ ન્યલ જલારામ 5 ૧૩૭૫૬
૧૩૯૪૯ ૦૫ જલારામ સોસાયટી દલધાગરા ત લલસીભાઈ માવજીભાઇ ન્યલ જલારામ 6 ૧૩૭૫૭
૧૨૮૬૩ ૦૫ ગાયત્રી સોસાયટી, ગ્રીનલેન્ર્ ચોકર્ી પાસે ચાવર્ા કાન્તીલાલ નરવસહ ભાઇ ગાયત્રી સો. 6 ૧૨૭૮૧
૧૨૪૯૧ ૦૫ જલારામ સોસાયટી ગોર્ડંરયા પોપટભાઈ રાગભાઇ જલારામ સો 2 ૧૩૭૫૫
૧૩૯૩૩ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન દેત્રોજા મજંલબેન ધીરૂભાઇ જય જવાન જય ડકશન 7 ૧૩૩૯૨
૧૬૭૫૯ ૦૫ જય જવાન જય ડકસાન લાખાણી જ્યતંીભાઈ મોહનભાઇ જય જવાન જય ડકસાન 5 ૧૩૩૯૪
૧૨૦૩૪ ૦૫ ગજાનદં પાકડ કેરાગળયા ગીરધરભાઈ દેવીદાસભાઇ ગજાનન પાકડ 5 ૧૨૩૭૨
૧૪૨૮૫ ૦૫ ગજાનદં પાકડ પટેલ પ્રવવણભાઈ દામજીભાઇ ગજાનન પાકડ 4 ૧૨૩૭૧
૧૪૮૩૦ ૦૫ જલારામ સોસાયટી ભેંસદર્ીયા ડદનેશભાઈ પોપટભાઇ જલારામ સો. 3 ૧૩૭૫૪
૧૪૯૬૧ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ વપઠવા હરેશભાઈ ધીરૂભાઇ પચંવટી ટાઉન 5 ૧૪૦૦૮
૧૫૦૦૧ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ પોશીયા વલલભભાઈ સવજીભાઇ પચંવટી ટાઉન 4 ૧૪૦૦૭
૧૨૩૦૫ ૦૫ ગાયત્રી સોસાયટી, ગ્રીનલેન્ર્ ચોકર્ી પાસે ખાખંરીયા જયેશભાઈ લવજીભાઇ ગાયત્રી ધામ 4 ૧૨૭૮૦
૧૬૫૮૪ ૦૫ વશવમ પાકડ રામાણી રાજેશભાઈ સામજીભાઇ વશવમ પાકડ 4 ૧૭૯૯૧
૧૩૩૫૫ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા જાર્ાસણીયા રાજલભાઈ ડદનેશભાઇ જય જવાન જસ ડકસાન 6 ૧૨૨૮૭
૧૩૮૨૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ઢાસ મલળજીભાઈ દેવરાજભાઇ જય જવાન જય ડકસાન 6 ૧૨૨૬૬
૧૨૯૯૪ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ ચોવટીયા શૈલેર્ભાઈ પરબતભાઇ પચંવટી ટાઉન 4 ૧૪૦૦૪
૧૬૯૫૦ ૦૫ ગજાનદં પાકડ વસાણી ડદનેશભાઈ ગોધડનભાઇ ગજાનન સોસાયટી 7 ૧૨૩૬૪
૧૭૪૪૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સરવૈયા કાનજીભાઈ કલ ંવરજીભાઇ ચામલરં્ા પાકડ 5 ૧૨૮૯૪
૧૬૩૦૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રયાણી ભરતભાઈ રવજીભાઇ ચામલર્ા પાકડ 4 ૧૨૮૯૧
૧૨૦૦૧ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ કલમર ગગરધરભાઈ રવજીભાઇ પચંવટી ટાઉન 6 ૧૪૦૦૫
૧૭૨૪૪ ૦૫ ગજાનદં પાકડ શખંાવરા ધમેશભાઈ છગનભાઇ ગજાનન સોસાયટી 4 ૧૨૩૬૩
૧૨૧૬૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કાપર્ીયા જીવરાજભાઈ ગોવવદભાઇ ચામલર્ા કૃપા 6 ૧૨૮૯૨
૧૨૧૬૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કાપર્ીયા રંભાબેન ગોવવદભાઇ ચામલર્ા કૃપા 1 ૧૨૮૯૩
૧૨૨૩૭ ૦૫ ગજાનદં પાકડ કોડઠયા વવઠ્ઠલભાઈ ચનાભાઇ ગજાનન સોસાયટી 6 ૧૨૩૬૯
૧૨૭૭૯ ૦૫ ગજાનદં પાકડ ચદેંલ શલભલાલભાઈ કા્લરામભાઇ ગજાનન સોસાયટી 5 ૧૨૩૬૨
૧૬૮૧૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી લીબાસીયા અજલ ડનભાઈ રાઘવભાઇ ચામલર્ા પાકડ 4 ૧૨૮૯૦
૧૨૪૦૭ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ ગઢીયા જેઠાભાઈ નાથાભાઇ પચંવટી ટાઉન 2 ૧૪૦૦૬
૧૨૨૩૯ ૦૫ ગજાનદં પાકડ કોઠીયા ભીખલભાઈ કેશલભાઇ ગજાનન સોસાયટી 4 ૧૨૩૬૫
૧૮૦૦૦ ૦૫ ગજાનદં પાકડ સોલકી નાથાભાઈ ઘરમવસહ ભાઇ ગજાનન પાકડ 2 ૧૨૩૬૬
૧૨૨૩૮ ૦૫ ગજાનદં પાકડ કોઠીયા કેશલભાઈ પજૂાભાઇ ગજાનન પાકડ 2 ૧૨૩૬૭
૧૮૧૧૮ ૦૫ ગજાનદં પાકડ સોલકી વવઠ્ઠલભાઈ નાથાભાઇ ગજાનન પાકડ 5 ૧૨૩૬૮
૧૩૦૮૪ ૦૫ ગજાનદં પાકડ ચૌહાણ નવલવસિંગ રાયસગંભાઇ ગજાનન પાકડ 5 ૧૨૩૭૦
૧૩૧૭૧ ૦૫ ગજાનદં પાકડ ચૌહાણ શાન્તાબેન રાયવસહભાઇ ગજાનન પાકડ 2 ૧૨૩૬૧
૧૫૯૨૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગઢવી પલનાભાઈ જસાભાઇ ગાયત્રી સોસાયટી 7 ૧૨૮૮૯
૧૨૧૯૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા કારેણા સલરેશભાઈ લાલાજીભાઈ રોહીદાસ પરા 5 ૧૭૧૫૨
૧૨૯૫૯ ૦૫ સગર શેરી ચાવર્ા હમેતંભાઈ કરણવસિંહ ભાઈ સગર શેરી 4 ૧૮૦૭૪
૧૩૩૧૦ ૦૫ સગર શેરી જાગલંપરા મહશેભાઈ પરશોતમભાઈ સગર શેરી 4 ૧૮૦૭૫
૧૫૧૩૫ ૦૫ સગર શેરી બેલર્ીયા વીનલભાઈ હેંમતભાઈ સગર શેરી 5 ૧૮૦૭૬
૧૫૧૧૬ ૦૫ સગર શેરી બેલર્ીયા જ્યતંીભાઈ હેંમતભાઈ સગર શેરી 5 ૧૮૦૭૭
૧૬૯૫૨ ૦૫ સગર શેરી વસાવર્ા શામજીભાઇ જીવરાજભાઈ સગર શેરી 2 ૧૮૦૭૮
૧૬૨૧૦ ૦૫ સગર શેરી મોર્ાસીયા ગીરીશભાઈ મનસલખભાઈ સગર શેરી 5 ૧૮૦૭૩
૧૬૦૨૯ ૦૫ બાપા સીતારામ રોર્ મેસરીયા જ્યતંીભાઈ શ્યામભાઈ બાપા સીતારામ રોર્ 5 ૧૪૮૭૯
૧૬૫૪૭ ૦૫ અક્ષરધામ સોસાયટી રાતોજા ચરંીકાબેન જગદીશભાઈ અક્ષરધામ સોસાયટી 8 ૧૧૬૧૫
૧૩૪૬૫ ૦૫ અક્ષરધામ સોસાયટી જાલા આશાબેન લાલવસિંહ અક્ષરધામ સોસાયટી 4 ૧૧૬૧૬
૧૪૮૫૭ ૦૫ રોહીદાસ પરા પાટર્ીયા સમજલબેન તળશીભાઈ રોહીદાસ પરા 1 ૧૭૧૪૬
૧૫૫૨૩ ૦૫ રોહીદાસ પરા ભા્લ વીનલભાઈ નરવસિંહભાઈ રોહીદાસ પરા 5 ૧૭૧૫૦
૧૬૦૫૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા મહતેા રવેન્રભાઈ રતીલાલ રોહીદાસ પરા 4 ૧૭૧૫૩
૧૫૪૭૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા ભેસાણીયા જ્યતંીભાઈ ર્ાહયાભાઈ રોહીદાસ પરા 3 ૧૭૧૪૯
૧૨૧૭૫ ૦૫ રોહીદાસ પરા કારેણા જમનાબેન લાલજીભાઈ રોહીદાસ પરા 1 ૧૭૧૪૮
૧૨૧૭૬ ૦૫ રોહીદાસ પરા કારેણા જયસલખભાઈ લાલજીભાઈ રોહીદાસ પરા 3 ૧૭૧૪૭
૧૪૯૧૩ ૦૫ અક્ષરધામ સોસાયટી પાથર હરીભાઈ નારાયણભાઈ અક્ષરધામ સોસાયટી 5 ૧૧૬૧૪
૧૨૪૫૯ ૦૫ અક્ષરધામ સોસાયટી ગલસાબ હમેગીરીભાઈ હોજગીરીભાઈ અક્ષરધામ સોસાયટી 5 ૧૧૬૧૩
૪૦૯૮૧ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ પરં્યા રાજેશભાઈ માવજીભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 5 ૪૦૭૯૪
૪૦૦૫૫ ૦૫ મોરબીરોર્ જકાતનાકા પાસે મફતીયપરલ ચાચીયા પે્રમજીભાઈ ભોમભાઈ સોરઠીયા પ્લોટ 2 ૪૦૭૯૩
૧૪૯૧૯ ૦૫ વતરૂપવત પાકડ પાનસલરીયા રાજેશ મનસલખ તીરૂપતી સોસાયટી 4 ૧૩૮૪૫
૧૬૯૧૩ ૦૫ સતંગલરલ પાકડ વ્યાસ રમણીક ઈશ્ર્વર સતગલરૂ 6 ૧૮૧૦૨
૧૩૬૦૯ ૦૫ સતંગલરલ પાકડ ટોટા વસિંધભાઇ કરમશીભાઇ સતગલરૂ 6 ૧૮૦૯૭



૧૬૭૦૪ ૦૫ સતંગલરલ પાકડ રોજાસરા દેવજી કાળા ઉત્સવ સોસાયટી 4 ૧૮૧૦૪
૧૨૧૦૦ ૦૫ સતંગલરલ પાકડ કાગળીયા દીપકભાઈ દેવજીભાઈ ઉત્સવ સોસાયટી 4 ૧૮૧૦૬
૧૨૭૨૬ ૦૫ સતંગલરલ પાકડ ઘામેસરા મલકેશ મગન સતગલરૂ 3 ૧૮૧૧૦
૧૩૫૧૮ ૦૫ સતંગલરલ પાકડ જોશી રામજી કીશોર સતગલરૂ 2 ૧૮૧૦૩
૧૪૮૪૪ ૦૫ સતંગલરલ પાકડ પાટર્ીયા પાચા જના સતગલરૂ 4 ૧૮૦૯૨
૧૨૮૧૪ ૦૫ સતંગલરલ પાકડ ચારચીયા રમેશ દીનેશ સતગલરૂ 6 ૧૮૦૯૬
૧૭૫૬૪ ૦૫ સતંગલરલ પાકડ સાકરીયા સામજી બેચર સતગલરૂ 4 ૧૮૦૯૫
૧૭૭૮૮ ૦૫ સતંગલરલ પાકડ સીયાર વાલા દેવા સતગલરૂ 5 ૧૮૦૯૪
૧૬૫૮૯ ૦૫ સીતારામ પાકડ રામાનદંબ સવવતા સાતંીલાલ સગંીતા પાકઁ 2 ૧૮૧૩૦
૧૬૨૦૪ ૦૫ સીતારામ પાકડ મોઠગા દેવજી જીવા સગંીતા પાકઁ 5 ૧૮૧૩૬
૧૧૭૧૬ ૦૫ સીતારામ પાકડ આગવૃત રઘલવીર લાલદાસ સગંીતા પાકઁ 6 ૧૮૧૩૨
૧૭૭૦૦ ૦૫ સીતારામ પાકડ સાવલીયા મનસલખ હીમા સગંીતા પાકઁ 3 ૧૮૧૪૨
૧૫૩૮૧ ૦૫ સીતારામ પાકડ બોહરીયા કેશલ ઘોઘધા સગંીતા પાકઁ 9 ૧૮૧૪૬
૧૫૫૧૫ ૦૫ સીતારામ પાકડ ભા્લ અત લલ ભીખલ સગંીતા પાકઁ 5 ૧૮૧૪૮
૧૪૪૯૩ ૦૫ સીતારામ પાકડ પરમાર ચદંલ વલલભ સગંીતા પાકઁ 7 ૧૮૧૪૧
૧૪૬૭૨ ૦૫ સીતારામ પાકડ પરમાર મહશે ચદંલ સગંીતા પાકઁ 5 ૧૮૧૩૭
૧૨૩૬૮ ૦૫ સીતારામ પાકડ ખૌરાદીયા રમેશ ગીરઘર સગંીતા પાકઁ 5 ૧૮૧૪૦
૧૬૧૧૫ ૦૫ મોરબી જકાત નાકા માનસલરીયા મનસલખ ધલસાભાઇ સગંીતા પાકઁ 5 ૧૮૧૪૫
૧૪૦૫૩ ૦૫ સીતારામ પાકડ દાસ વનમલઁ ઓસીનરી સગંીતા પાકઁ 5 ૧૮૧૩૯
૧૧૬૫૩ ૦૫ સીતારામ પાકડ અઘારા બાબલ વરેસા સગંીતા પાકઁ 4 ૧૮૧૩૮
૧૪૬૮૮ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા પરમાર રમેશ દાનાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૧૪૪
૧૪૪૪૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા પરમાર કાનાભાઈ કાનાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 6 ૧૨૧૪૩
૧૭૨૪૫ ૦૫ ઉત્સવ સોસાયટી શખાવંરા વધરલ નાથા ઉત્સવ સોસાયટી 5 ૧૧૭૧૦
૧૭૨૪૬ ૦૫ ઉત્સવ સોસાયટી શખંાવરા નાથાભાઈ અરજણ ઉત્સવ સોસાયટી 2 ૧૧૭૦૯
૧૫૮૭૦ ૦૫ ઉત્સવ સોસાયટી મલગંરા કાતંા સવજી ઉત્સવ સોસાયટી 4 ૧૧૬૯૨
૧૨૦૯૩ ૦૫ ઉત્સવ સોસાયટી કાકર્ીયા વસતં ભીખા ઉત્સવ સોસાયટી 4 ૧૧૬૯૧
૧૭૮૧૬ ૦૫ ઉત્સવ સોસાયટી સોઢા રઘલ હીરા ઉત્સવ સોસાયટી 3 ૧૧૬૯૫
૧૭૮૧૧ ૦૫ ઉત્સવ સોસાયટી સોઢા મલકેશ રઘલ ઉત્સવ સોસાયટી 3 ૧૧૬૯૬
૧૪૬૮૭ ૦૫ ઉત્સવ સોસાયટી પરમાર રમેશ ગોઘનઁ ઉત્સવ સોસાયટી 4 ૧૧૬૯૭
૧૩૬૩૦ ૦૫ ઉત્સવ સોસાયટી ઠાકલર ચરં દશરથ ઉત્સવ સોસાયટી 4 ૧૧૬૯૮
૧૧૯૪૫ ૦૫ ઉત્સવ સોસાયટી કણબી શ્યામજી અમા ઉત્સવ સોસાયટી 3 ૧૧૬૯૯
૧૫૩૨૩ ૦૫ ઉત્સવ સોસાયટી બાવાજા ઘનશ્યામ જીવા ઉત્સવ સોસાયટી 4 ૧૧૭૦૦
૧૭૮૦૩ ૦૫ ઉત્સવ સોસાયટી સોજીતરા રઘલ ગોઘનઁ ઉત્સવ સોસાયટી 7 ૧૧૭૦૧
૧૭૮૦૧ ૦૫ ઉત્સવ સોસાયટી સોજીતરા પાચંી ગોઘનઁ ઉત્સવ સોસાયટી 1 ૧૧૭૧૩
૧૪૨૯૫ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા પટેસા અશોક ગોવીંદ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૧૩૪
૧૮૦૭૬ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા સોલકંી માનસનભાઈ શ્રીમજીભાઈ ખોર્ીયાર પરા 6 ૧૨૧૪૨
૧૪૫૦૩ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા પરમાર જ્યતંી ભાણજીભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૧૩૫
૧૩૩૧૨ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા જાજર બાલકૃષ્ન શકંરભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૧૩૬
૧૨૩૯૨ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ગજીવા લખમણ વેજાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 3 ૧૨૧૩૭
૧૫૬૯૦ ૦૫ ઉત્સવ સોસાયટી મકવાણા બાબલ ભીમજી ઉત્સવ સોસાયટી 5 ૧૧૭૦૭
૧૬૩૯૨ ૦૫ ઉત્સવ સોસાયટી રાઠોર્ ડલગંર લાખા ઉત્સવ સોસાયટી 4 ૧૧૭૦૬
૧૨૯૪૬ ૦૫ ઉત્સવ સોસાયટી ચાવર્ા લાલજી સવજી ઉત્સવ સોસાયટી 4 ૧૧૭૦૫
૧૨૮૮૩ ૦૫ ઉત્સવ સોસાયટી ચાવર્ા જયેશ લાલજી ઉત્સવ સોસાયટી 2 ૧૧૭૦૪
૧૬૨૨૩ ૦૫ ઉત્સવ સોસાયટી મોરર્ીયા પે્રમજી કેશલ ઉત્સવ સોસાયટી 4 ૧૧૭૦૩
૧૭૨૯૧ ૦૫ સતંગલરલ પાકડ શીસારીયા કરણ શૈલેશ સતગલરૂ 2 ૧૮૦૯૩
૧૪૭૬૬ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા પરમાર સદંીપ મનસલખ ખોર્ીયાર પરા 2 ૧૨૧૩૮
૧૩૬૮૨ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ર્ાગંર મણી દેવજાસ ખોર્ીયાર પરા 5 ૧૨૧૩૯
૧૫૯૯૦ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મરીયા ઉમેદ અનલ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૧૪૦
૧૭૨૪૦ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા શેખ હલસેન અલારખા ખોર્ીયાર પરા 7 ૧૨૧૪૧
૧૨૫૩૨ ૦૫ ભગવતી પરા ગોરવાર્ી રામજી મલળજી સતગલરૂ 2 ૧૪૮૯૯
૧૬૬૮૯ ૦૫ વાલમીકી સોસાયટી રીબર્ીયા ત લલસી લાલજી વાલમીકીનગર 4 ૧૭૯૨૯
૧૬૨૮૨ ૦૫ વાલમીકી સોસાયટી રીબર્ીયા ભરતભાઈ ત લલસીભાઈ વાલમીકીનગર 2 ૧૭૯૩૬
૧૪૯૪૪ ૦૫ વાલમીકી સોસાયટી પાલ મોતીલાલ સોમી વાલમીકીનગર 2 ૧૭૯૩૫
૧૭૭૩૬ ૦૫ વાલમીકી સોસાયટી સીઘઘપલરા બાબલ જીવા વાલમીકીનગર 3 ૧૭૯૨૮
૧૬૩૮૫ ૦૫ વાલમીકી સોસાયટી રાઠોર્ જેરામ જાદવ વાલમીકીનગર 5 ૧૭૯૩૪
૧૬૨૦૬ ૦૫ વાલમીકી સોસાયટી મોઠા ડકશોર છગન વાલમીકીનગર 3 ૧૭૯૩૩
૧૫૪૩૪ ૦૫ વાલમીકી સોસાયટી ભલર્ીયા જયસલખ મોહન વાલમીકીનગર 5 ૧૭૯૩૨
૧૫૯૮૭ ૦૫ વાલમીકી સોસાયટી મેરબાવળીયા ડદનેશભાઇ નરશીભાઇ વાલમીકીનગર 5 ૧૭૯૩૧
૧૫૭૦૫ ૦૫ સતંગલરલ પાકડ મકવાણા ભરત વાલા સદગલરૂપાકઁ 5 ૧૮૦૯૮
૧૨૯૯૫ ૦૫ વતરૂપવત પાકડ ચોવર્ીયા શૈલેશ મેધજી તીરૂપતી સોસાયટી 3 ૧૩૮૪૨
૧૩૭૦૩ ૦૫ વતરૂપવત પાકડ ર્ાબેરીયા જગદીશ ભલરજી તીરૂપતી સોસાયટી 3 ૧૩૮૪૩
૧૭૨૯૯ ૦૫ વતરૂપવત પાકડ સખાર્ીયા જમન માઘા તીરૂપતી સોસાયટી 4 ૧૩૮૪૪
૧૭૯૪૪ ૦૫ વતરૂપવત પાકડ સોલકંી જગદીશ ઘનજી તીરૂપતી સોસાયટી 4 ૧૩૮૪૬
૧૩૫૨૭ ૦૫ વાલમીકી સોસાયટી જોર્ી સલરેસ નાથા ગાયત્રીપરા 7 ૧૭૯૩૦
૧૮૧૭૮ ૦૫ વશવમ પાકડ હરેમા વનલેસ ગોવવિંદ શીવપરા 5 ૧૭૯૮૯
૧૬૧૯૯ ૦૫ વશવમ પાકડ મીશ્રા સતોર્ શીવપ્રસાદ શીવપરા 4 ૧૭૯૮૭
૧૬૧૬૯ ૦૫ વશવમ પાકડ મીદરવા ધમેંર રમેશ શીવપરા 4 ૧૭૯૭૭
૧૩૯૫૪ ૦૫ વશવમ પાકડ દરબાર સલવનલ ક્લ શીવપરા 5 ૧૭૯૭૯
૧૨૦૩૧ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ કેરાર્ીયા મલતતા નાગજી પચંવટી ટાઉન 2 ૧૪૦૦૧
૧૮૧૭૬ ૦૫ વશવમ પાકડ હરેમા કવપલ બાવન શીવપરા 5 ૧૭૯૮૦
૧૩૮૦૩ ૦૫ વશવમ પાકડ ર્ોર્ીયા મહશે મગંજી શીવપરા 4 ૧૭૯૮૧
૧૬૫૭૫ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ રામાણા કલપેશ છગન પચંવટી ટાઉન 3 ૧૪૦૦૨
૧૩૭૮૭ ૦૫ વશવમ પાકડ ર્ોર્ીયા કાનજી જેઠા શીવપરા 2 ૧૭૯૮૫
૧૩૯૨૧ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ દલઘાર્ા કલરજી માનજી પચંવટી ટાઉન 2 ૧૩૯૯૯
૧૮૧૮૮ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ હરસોર્ા રસીલા પ્રવીણ પચંવટી ટાઉન 3 ૧૪૦૦૦
૧૭૩૦૩ ૦૫ પચંવટી ટાઉન મોરબીરોર્ સખાવરા બચલ રામજી પચંવટી ટાઉન 2 ૧૪૦૦૩
૧૪૨૩૦ ૦૫ વતરલપવત સોસાયટી વનમડળ યોગેશભાઈ બાબલભાઈ વતરલપવત સોસાયટી 7 ૧૩૮૪૮
૧૩૮૫૪ ૦૫ વતરલપવત સોસાયટી તરગાળા નટવરલાલ હડરલાલ વતરલપવત સોસાયટી 4 ૧૩૮૬૫
૧૩૨૭૯ ૦૫ વતરલપવત સોસાયટી જેસલ દેવરાજભાઈ કરમાણભાઈ વતરલપવત સોસાયટી 4 ૧૩૮૬૪
૧૩૬૭૭ ૦૫ વતરલપવત સોસાયટી ર્ાગંર નાગદાનભાઈ રાણાભાઈ વતરલપવત સોસાયટી 4 ૧૩૮૫૭
૧૭૫૧૬ ૦૫ વતરલપવત સોસાયટી સેલર્ીયા ભીમજીભાઈ કલળજીભાઈ વતરલપવત સોસાયટી 3 ૧૩૮૫૮



૧૪૦૦૩ ૦૫ વતરલપવત સોસાયટી દેવીપજૂક હરસલખભાઈ કેશલભાઈ વતરલપવત સોસાયટી 4 ૧૩૮૫૫
૧૮૧૦૫ ૦૫ વતરલપવત સોસાયટી સોલકંી રામજીભાઈ કેશલભાઈ વતરલપવત સોસાયટી 2 ૧૩૮૫૬
૧૭૮૭૬ ૦૫ વતરલપવત સોસાયટી સોલકંી અવનલભાઈ રામજીભાઈ વતરલપવત સોસાયટી 6 ૧૩૮૫૩
૧૭૯૭૯ ૦૫ વતરલપવત સોસાયટી સોલકંી ડદપકભાઈ રામજીભાઈ વતરલપવત સોસાયટી 5 ૧૩૮૫૨
૧૭૯૮૨ ૦૫ વતરલપવત સોસાયટી સોલકંી ડદલીપભાઈ રામજીભાઈ વતરલપવત સોસાયટી 5 ૧૩૮૫૧
૧૧૯૯૦ ૦૫ વતરલપવત સોસાયટી કલબાવત ભલપતભાઈ ખીમદાસભાઈ વતરલપવત સોસાયટી 6 ૧૩૮૫૦
૧૬૬૮૮ ૦૫ વતરલપવત સોસાયટી રીબર્ીયા જગદીશભાઈ સવજીભાઈ વતરલપવત સોસાયટી 6 ૧૩૮૪૯
૧૩૩૦૬ ૦૫ વતરલપવત સોસાયટી જાગર્ા સવતશભાઈ જયનારાયણભાઈ વતરલપવત સોસાયટી 5 ૧૩૮૫૪
૧૬૬૮૭ ૦૫ વતરલપવત સોસાયટી રીબર્ીયા ડકશોરભાઈ માધલભાઈ વાલમીકી સોસાયટી 6 ૧૩૮૬૦
૧૬૬૯૮ ૦૫ વતરલપવત સોસાયટી રીબર્ીયા મનસલખભાઈ રવજીભાઈ વાલમીકી સોસાયટી 4 ૧૩૮૬૩
૧૬૮૪૪ ૦૫ વતરલપવત સોસાયટી વઘાસીયા ધીરલભાઈ મોહનભાઈ વાલમીકી સોસાયટી 5 ૧૩૮૬૧
૧૭૯૨૨ ૦૫ વતરલપવત સોસાયટી સોલકંી કીરીટભાઈ રામજીભાઈ વતરલપવત સોસાયટી 3 ૧૩૮૫૯
૧૭૯૦૭ ૦૫ વતરલપવત સોસાયટી સોલકંી કલપેશભાઈ રામજીભાઈ વતરલપવત સોસાયટી 4 ૧૩૮૬૨
૧૩૮૫૫ ૦૫ વતરલપવત સોસાયટી તરબદા શૈલેશભાઈ પરસોત્તમભાઈ વતરલપવત સોસાયટી 6 ૧૩૮૪૭
૧૪૦૬૪ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા દોમળીયા નરવસિંહભાઈ પરસોતમ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૧૭૩
૧૫૯૨૩ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મરં્લી રાજેશભાઈ લાભશકંર ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૧૬૫

૧૨૬૧૨ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ગોહલે ગજરાજભાઈ ચનાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 5 ૧૨૧૭૫
૧૨૩૭૦ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ગલગસીયા મનલભાઈ હરીભાઈ ખોર્ીયાર પરા 5 ૧૨૧૭૬
૧૬૩૦૩ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા રૈયાણી ડદલપભાઈ રામજીભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૧૭૭
૧૨૮૧૨ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ચાદંણી ચદંલલાલ છગનભાઈ ખોર્ીયાર પરા 3 ૧૨૧૭૮
૧૭૮૨૩ ૦૫ ખોર્ીયાર પાકડ સોઢીયા નારણભાઈ ડહરાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૧૭૯
૧૬૮૨૬ ૦૫ ખોર્ીયાર પાકડ લોટા ડદલીપભાઈ ગોવવિંદભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૧૮૦
૧૨૭૮૮ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ચરાર્વા ડહરેનભાઈ ચપંકલાલ ખોર્ીયાર પરા 5 ૧૨૧૮૧
૧૬૨૧૧ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મોર્ાસીયા નારણભાઈ નાથાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૨૦૨
૧૪૨૬૬ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા પચંાર રમેશભાઈ ર્ાયાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 6 ૧૨૧૮૨
૧૫૪૦૪ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ભટ્ટ જયસલખભાઈ લીભશકંરભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૧૭૦
૧૭૯૦૯ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા સોલકંી કલ ંવરબેન બાબલભાઈ ખોર્ીયાર પરા 1 ૧૨૧૭૨
૧૮૧૪૬ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા સોલકંી સલરેશભાઈ વમનાબેન ખોર્ીયાર પરા 2 ૧૨૧૬૮
૧૭૮૨૫ ૦૫ ખોર્ીયાર પાકડ સોઢીયા વાલાભાઈ ગાડંલભાઇ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૧૬૭
૧૧૮૫૬ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ઉમાશલા ભીખલભાઈ ગીતાબેન ખોર્ીયાર પરા 5 ૧૨૧૬૬
૧૧૬૫૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા અજાણી જ્યતંીભાઈ જયાબેન ખોર્ીયાર પરા 5 ૧૨૧૯૧
૧૫૮૮૨ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ મલછર્ીયા ડદપકભાઈ દાનાભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 7 ૧૬૮૮૨
૧૬૯૮૧ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ વાઘેલા અશોકભાઈ અરજણભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 4 ૧૬૮૮૬
૧૨૨૭૯ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ ૧ ખરં્વી પ્રકાશભાઇ મોહનભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ ૩ ૧૬૮૮૪
૧૭૯૦૫ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ સોલકંી કરશનભાઈ વાલજીભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 7 ૧૬૮૮૫
૧૭૬૭૬ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા સારેસા અમરબેન વાલજીભાઈ ખોર્ીયાર પરા 1 ૧૨૧૯૩
૧૩૫૩૯ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ઝરીયા ડહતેશભાઈ કનલભાઈ ખોર્ીયાર પરા 6 ૧૨૧૭૪
૧૩૩૭૦ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા જાદવ ડકશોરભાઈ પાવાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૧૯૯
૧૩૩૬૧ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા જાદવ અવશ્વનભાઈ ડકશોરભાઈ ખોર્ીયાર પરા 3 ૧૨૧૯૮
૧૮૦૨૧ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા સોલકંી બાયાબેન કરશનભાઈ ખોર્ીયાર પરા 1 ૧૨૧૯૭
૧૧૬૯૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા અસૈયા પ્રતાપવસિંહ દયારામ ખોર્ીયાર પરા 2 ૧૨૧૯૬
૧૫૮૨૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મકવાણા સતંોકબેન લખલભાઈ ખોર્ીયાર પરા 2 ૧૨૧૯૫
૧૫૭૨૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મકવાણા મનસલખભાઈ મગનભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૧૯૪
૧૬૬૯૩ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા રીબર્ીયા નરવસિંહભાઈ મગંાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 6 ૧૨૧૯૨
૧૨૦૯૯ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા કાગર્ીયા ડદનેશભાઈ કાનજીભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૧૯૦
૧૩૫૩૬ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ઝરીયા કનલભાઈ દયારામ ખોર્ીયાર પરા 2 ૧૨૧૮૯
૧૨૭૫૫ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ચલર્ાસમા ધીરૂભાઈ ભીખાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 2 ૧૨૧૮૮
૧૪૪૯૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા પરમાર છગનભાઈ વેજાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 5 ૧૨૧૮૭
૧૪૬૮૫ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા પરમાર રતીલાલભાઈ પરબતભાઈ ખોર્ીયાર પરા 2 ૧૨૧૮૬
૧૪૭૪૨ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા પરમાર વજલભાઈ વેજાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 5 ૧૨૧૮૫
૧૫૮૬૫ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મકાતી હસનભાઈ ડફરોજહસનભાઈ ખોર્ીયાર પરા 2 ૧૨૧૮૪
૧૪૩૭૫ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા પરબતાણી જમનાબેન હકલભાઈ ખોર્ીયાર પરા 6 ૧૨૨૦૦
૧૫૬૫૯ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મકવાણા નારણભાઈ ચાઠાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૧૬૩
૧૬૯૨૬ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા વરદોરીયા ચલનીલાલ ભવાનભાઈ ખોર્ીયાર પરા 5 ૧૨૧૫૩
૧૬૯૨૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા વરદોરીયા પારવતીબેન ખીમજીભાઈ ખોર્ીયાર પરા 2 ૧૨૧૫૨
૧૭૮૮૯ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા સોલકંી અશોક પલનાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 5 ૧૨૧૪૭
૧૨૦૯૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા કાગર્ીયા ડકશોર નોહન ખોર્ીયાર પરા 5 ૧૨૧૪૬
૧૨૦૯૮ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા કાગર્ીયા દેવજીભાઈ ભગલ ખોર્ીયાર પરા 2 ૧૨૧૪૫
૧૭૨૧૮ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા શેખ ઝમાશા ઈસફશાહ ખોર્ીયાર પરા 5 ૧૨૧૫૦

૧૬૨૧૮ ૦૫
ખોર્ીયાર પરા શેરી ન.ં-૧ ભગવતીપરા ફાટકની 
બાજલમાં મોઢલતરીયા ધનજીભાઈ મોહનભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૧૫૧

૧૫૯૨૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મઢલકારીયા ડદનેશ મોહન ખોર્ીયાર પરા 6 ૧૨૧૪૮

૧૬૨૧૫ ૦૫
ખોર્ીયાર પરા શેરી ન ં૧ ભગવતીપરા ફાટકની 
બાજલમાં મોઢલતરીયા મલકેશભાઇ મોહનભાઇ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૧૫૪

૧૫૭૭૧ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મકવાણા રાજેશ બાબલ ખોર્ીયાર પરા 6 ૧૨૧૫૫
૧૫૭૪૩ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મકવાણા માયાબેન બાબલ ખોર્ીયાર પરા 1 ૧૨૧૫૬
૧૪૬૨૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા પરમાર ભલપત કાનજી ખોર્ીયાર પરા 2 ૧૨૧૫૭
૧૨૦૨૮ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા કલરેશી હબીબભાઈ હરજીસા ખોર્ીયાર પરા 3 ૧૨૧૫૮
૧૨૭૨૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ઘામેસા પરસોતમભાઈ ભીમજીભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૧૬૪
૧૫૬૪૩ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મકવાણા ધીરૂભાઈ અરજણભાઈ ખોર્ીયાર પરા 5 ૧૨૧૬૦
૧૫૬૧૩ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મકવાણા જમનાબેન અરજણભાઈ ખોર્ીયાર પરા 1 ૧૨૧૪૯
૧૪૧૦૬ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ધરજીયા સામજીભાઈ ચનાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૧૬૧
૧૩૪૨૭ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ જાદવ સલવનલભાઈ પાલાભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 4 ૧૬૮૭૦
૧૩૪૩૧ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ જાદવ હર્દઁભાઈ વવઠ્ઠુલભાઇ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 4 ૧૬૮૬૫
૧૨૩૨૭ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ ગખમસલરીયા બા્લભાઈ ભનલભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 4 ૧૬૮૫૩
૧૨૩૨૫ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ ગખમસલરીયા અવનલભાઈ ભનલભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 5 ૧૬૮૬૬
૧૪૭૦૭ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર રવવભાઈ ચનાભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 3 ૧૬૮૬૧
૧૪૪૮૪ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર ગૌરીબેન ર્ાહ્યાભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 5 ૧૬૮૬૦
૧૪૭૦૩ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર રમેશભાઈ સીધાભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 5 ૧૬૮૭૨
૧૭૯૯૩ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ સોલકંી નટવરલાલ લક્ષ્મણભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 4 ૧૬૮૫૯
૧૪૪૪૪ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર કાનજીભાઈ ગોવવિંદભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 5 ૧૬૮૫૬



૧૪૪૯૫ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર ચનાભાઈ ભાણાભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 5 ૧૬૮૫૫
૧૪૫૨૮ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર શાતંાબેન દેવજીભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 3 ૧૬૮૫૪
૧૬૨૮૪ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ રત્નોતર ધમેઁશભાઈ દેવજીભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 4 ૧૬૮૬૭
૧૪૧૯૬ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા નાયક ડફરોઝભાઈ ઈબ્રાડહમ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૧૫૯
૧૪૧૯૫ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા નાયક જાબીરભાઈ ઈબ્રાડહમ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૧૬૨
૧૪૧૯૪ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા નાયક ઈબ્રાડહમભાઈ કસલલભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૧૬૯
૧૬૬૮૬ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ડરબર્ીયા નારણભાઈ બચલભાઈ ખોર્ીયાર પરા 5 ૧૨૨૦૭
૧૬૪૯૦ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા રાઠોર્ રાયમલભાઈ પરબતભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૨૩૭
૧૫૮૬૪ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મકાતી હલસેનભાઈ ડફરોજહલસેન ખોર્ીયાર પરા 2 ૧૨૨૩૮
૧૬૩૬૯ ૦૫ ભગવતીપરા રાઠોર્ કાળુભાઈ ધનાભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 6 ૧૪૯૦૧
૧૬૪૧૩ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ રાઠોર્ નરેન્રભાઈ કાળુભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 4 ૧૬૮૬૮
૧૪૭૯૩ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર હડરશભાઈ જેન્તીભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 4 ૧૬૮૬૯
૧૬૫૯૦ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ રામાનદંી અશોકભાઈ મણીલાલ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 3 ૧૬૮૮૧
૧૮૦૪૯ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ સોલકંી મગનભાઈ પલનાભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 3 ૧૬૮૭૧
૧૪૫૪૧ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર ડદનેશભાઈ લાલજીભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 5 ૧૬૮૬૪
૧૭૪૩૬ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ સલરેલીયા ભરતભાઈ દેવજીભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 3 ૧૬૮૭૩
૧૪૫૦૬ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર જ્યતંીભાઈ ડહરાભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 2 ૧૬૮૭૪
૧૪૭૮૮ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર હરેશભાઈ જયવંતભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 4 ૧૬૮૭૫
૧૪૫૨૨ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર ટેવનસભાઈ જયરંીભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 3 ૧૬૮૭૬
૧૭૮૦૫ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ સોટીયાર સનમલખ કદસ્વામી મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 4 ૧૬૮૭૭
૧૪૬૬૨ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ પરમાર મનસલખભાઈ માયાભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 5 ૧૬૮૭૮
૧૫૮૦૮ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ મકવાણા વવનોદભાઈ ગોવવિંદભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 5 ૧૬૮૭૯
૧૨૯૬૪ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ચાવર્ા હસંાબેન દેશાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 2 ૧૨૨૪૫
૧૨૪૦૦ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ગઢવી ડકશોર નારણ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૨૪૦
૧૪૪૨૩ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા પરમાર ઉજીબેન કાનજીભાઈ ખોર્ીયાર પરા 1 ૧૨૨૩૬
૧૬૮૦૦ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા લાવળીયા દેહા કાનાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 5 ૧૨૨૪૧
૧૫૨૮૬ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા બાવર્ીયા ડદનેશભાઈ દેશાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૨૪૨
૧૧૭૯૧ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ઉકાવા ડકશોર શીવાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 5 ૧૨૨૪૩
૧૭૩૬૫ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા સધંી દાઉદ જલસબભાઈ ખોર્ીયાર પરા 8 ૧૨૨૪૪
૧૬૨૨૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મોરવાર્ીયા ભલપતભાઈ દેવકરણભાઇ ખોર્ીયાર પરા 5 ૧૨૨૦૩
૧૫૬૫૮ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મકવાણા નાનલભાઈ હકાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૨૧૭
૧૫૭૯૫ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મકવાણા લાલજી અરજણ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૨૧૬
૧૩૬૧૦ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ટોઠળ ડહરાભાઈ દેવરાજભાઈ ખોર્ીયાર પરા 2 ૧૨૨૧૫
૧૧૬૯૮ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા જરીયા શાવંતલાલ દયારામ ખોર્ીયાર પરા 2 ૧૨૨૧૪
૧૩૪૫૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા જારીયા અમરભાઈ શાવંતલાલ ખોર્ીયાર પરા 6 ૧૨૨૧૩
૧૩૪૫૮ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા જારીયા ધરમભાઈ શાવંતભાઈ ખોર્ીયાર પરા 5 ૧૨૨૧૨
૧૪૬૮૧ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા પરમાર રલતસાનાબેન ગગરીશભાઈ ખોર્ીયાર પરા 2 ૧૨૨૧૦
૧૮૧૧૬ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા સોલકંી વવજયાબેન અરવવિંદભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૧૭૧
૧૭૨૪૨ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા શેખ હારૂનભાઈ છોટલભાઈ ખોર્ીયાર પરા 5 ૧૨૨૧૮
૧૧૮૮૭ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા કલકીર રેમતબેન વલીસાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 3 ૧૨૨૦૮
૧૨૩૦૦ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ખલરેશીયા હલસેનસા વાલીસા ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૨૨૮
૧૪૦૫૮ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ડદવાન જલબેદાબેન અબ્દલલભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૨૦૬
૧૭૨૬૯ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા શાહમદાર જમીલાબેન ઈસ્માઈલભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૨૩૯
૧૭૬૫૮ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા સામદાર જેત લનબેન અલારખાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 2 ૧૨૨૦૪
૧૧૮૮૬ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા કલકીર નલરમોહમંદભાઈ આમદભાઈ ખોર્ીયાર પરા 3 ૧૨૨૨૬
૧૨૦૪૨ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા કલાર્ીયા અકતરભાઈ આલાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 5 ૧૨૨૧૧
૧૭૪૬૯ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા સરવૈયા રાજેશભાઈ ગાડંલભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૨૩૪
૧૭૪૫૫ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા સરવૈયા ધનીબેન રવજીભાઈ ખોર્ીયાર પરા 2 ૧૨૨૩૩
૧૭૧૮૫ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા વીરર્ા બટલકભાઈ દેવરાજભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૨૩૨
૧૩૬૮૧ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ર્ાગંર ભાવના ડદનેશ ખોર્ીયાર પરા 3 ૧૨૨૩૧
૧૭૪૪૮ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા સરવૈયા ગાડલભાઈ રણછોર્ ખોર્ીયાર પરા 3 ૧૨૨૩૦
૧૬૨૧૬ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મોઢલતરીયા નરશીભાઈ મોહનભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૧૨૨૨૯
૧૨૯૫૪ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ચાવર્ા શાતંી પલના ખોર્ીયાર પરા 2 ૧૨૨૨૭
૧૨૮૯૬ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ચાવર્ા નટવરલાલ પલનાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 3 ૧૨૨૩૫
૧૩૬૭૦ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ર્ાગંર ગોવવિંદભાઈ જીવાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 2 ૧૨૨૨૫
૧૩૧૮૨ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ચૌહાણ હબીબભાઈ જમાલભાઈ ખોર્ીયાર પરા 5 ૧૨૨૨૪
૧૫૧૫૫ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા બ્લોજ સલીમભાઈ અલીભાઈ ખોર્ીયાર પરા 1 ૧૨૨૨૩
૧૫૬૦૯ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા મકવાણા ચમનભાઈ હરજણભાઈ ખોર્ીયાર પરા 2 ૧૨૨૨૨
૧૨૮૮૦ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા ચાવર્ા જગદીશભાઈ આલાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 3 ૧૨૨૨૧
૧૬૬૯૬ ૦૫ ખોર્ીયાર પરા રીબર્ીયા મનસલખ મગંા ખોર્ીયાર પરા 5 ૧૨૨૨૦
૧૫૮૮૧ ૦૫ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ મલચ્છર્ીયા દલાભાઈ ભાણાભાઈ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 6 ૧૬૮૮૦
૧૪૫૫૫ ૦૫ ગણેશનગર પરમાર નટલ જીવરાજ પ્રજાપતીસોસાયટી 4 ૧૨૩૯૦
૧૫૧૩૯ ૦૫ વેલનાથ પરા બલદાણીયા ભાવેશભાઈ કાળુ ભાઇ વેલનાથપરા 7 ૧૭૭૪૨

૧૨૩૭૯ ૦૫ વેલનાથ પરા ગલજરાતી જયસલખ ગોવવિંદ વેલનાથ પરા 3 ૧૭૭૪૧

૧૬૧૦૬ ૦૫ વેલનાથ પરા માત્રાની કના ગોવવિંદ વેલનાથ પરા 3 ૧૭૭૧૫

૧૫૧૪૦ ૦૫ વેલનાથ પરા બલદીયા સલભા કોદા વેલનાથ પરા 4 ૧૭૭૫૦

૧૬૪૩૭ ૦૫ વેલનાથ પરા રાઠોર્ બાબલ છગન વેલનાથ પરા 4 ૧૭૭૧૮

૧૫૦૯૯ ૦૫ વેલનાથ પરા બેરનાર મોહન સલખદેવ વેલનાથ પરા 7 ૧૭૬૯૩

૧૭૬૮૧ ૦૫ વેલનાથ પરા સારેસા મનસલખ મનજી વેલનાથ પરા 6 ૧૭૬૯૨

૧૨૯૨૦ ૦૫ વેલનાથ પરા ચાવર્ા મગંા રાણા વેલનાથ પરા 4 ૧૭૬૯૧

૧૭૯૦૩ ૦૫ વેલનાથ પરા સોલકી કનૈયા ખીભા વેલનાથ પરા 8 ૧૭૬૯૦

૧૬૪૪૧ ૦૫ વેલનાથ પરા રાઠોર્ ભરત દલઘા વેલનાથ પરા 4 ૧૭૬૮૯
૧૬૮૭૪ ૦૫ વેલનાથ પરા વઢરૂડકયા અશોકભાઈ રકલભાઈ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૬૮૮
૧૫૨૭૩ ૦૫ વેલનાથ પરા બાલાધરા માવજીભાઈ ગગજીભાઈ વેલનાથ પરા 2 ૧૭૬૮૭



૧૬૧૩૬ ૦૫ વેલનાથ પરા માલદલરીયા પ્રાગજી વેલજી વેલનાથ પરા 7 ૧૭૬૮૬
૧૬૮૩૪ ૦૫ વેલનાથ પરા લોળરીયા મોમ આર વેલનાથ પરા 4 ૧૭૬૭૪
૧૩૪૮૦ ૦૫ વેલનાથ પરા જીંજવાર્ીયા ઘકલલ છગન વેલનાથ પરા 4 ૧૭૬૮૪
૧૩૪૮૧ ૦૫ વેલનાથ પરા જીંજવાર્ીયા દેવલ ઘકલલ વેલનાથ પરા 2 ૧૭૬૯૪
૧૫૫૫૬ ૦૫ વેલનાથ પરા મકવાણા અનમાલ પરબત વેલનાથ પરા 6 ૧૭૬૮૨
૧૨૬૯૭ ૦૫ વેલનાથ પરા ગૌરૈયા મયલર ગગજી વેલનાથ પરા 8 ૧૭૬૮૧
૧૩૭૧૩ ૦૫ વેલનાથ પરા ર્ાભી હસંાબેન કાળુભાઇ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૬૮૦
૧૨૭૨૯ ૦૫ વેલનાથ પરા ઘારેક મનસલખ મોહન વેલનાથ પરા 7 ૧૭૬૭૯
૧૨૫૫૨ ૦૫ વેલનાથ પરા ગોલર્ીયા બચલ મનજી વેલનાથ પરા 5 ૧૭૬૭૮
૧૫૮૩૪ ૦૫ વેલનાથ પરા મકવાણા સાદલ ર સીતા વેલનાથ પરા 6 ૧૭૬૭૭
૧૧૬૪૮ ૦૫ વેલનાથ પરા અઘગામા મનસલખ સોમા વેલનાથ પરા 4 ૧૭૬૭૬
૧૨૯૦૨ ૦૫ વેલનાથ પરા ચાવર્ા પ્રવવણ મોહન વેલનાથ પરા 5 ૧૭૬૭૫

૧૬૦૯૧ ૦૫ વેલનાથ પરા માર્લીયા અતબલ ઈશા વેલનાથ પરા 5 ૧૭૭૦૪

૧૬૩૭૭ ૦૫ વેલનાથ પરા રાઠોર્ છગન નાગજી વેલનાથ પરા 3 ૧૭૬૮૫

૧૫૪૫૬ ૦૫ વેલનાથ પરા ભરવાર્ મયા ઘારા વેલનાથ પરા 6 ૧૭૭૧૨

૧૨૪૮૫ ૦૫ વેલનાથ પરા ગોઘરા સજંય હમીર વેલનાથ પરા 2 ૧૭૭૧૧

૧૨૬૬૫ ૦૫ વેલનાથ પરા ગોહલે હમીર ખેગાર વેલનાથ પરા 2 ૧૭૭૧૦

૧૩૧૦૬ ૦૫ વેલનાથ પરા ચૌહાણ કેશલભાઇ મોહનભાઇ વેલનાથ પરા 6 ૧૭૭૦૯

૧૭૦૨૩ ૦૫ વેલનાથ પરા વાઘેલા મલકેશ મોહન વેલનાથ પરા 8 ૧૭૭૦૮

૧૬૦૫૪ ૦૫ વેલનાથ પરા મહતેા દીનેશ નાહરણ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૬૯૫

૧૭૨૮૩ ૦૫ વેલનાથ પરા સીપરીયા શામજીભાઈ જીવરાજભાઈ વેલનાથ પરા 2 ૧૭૭૦૫

૧૭૧૮૧ ૦૫ વેલનાથ પરા વીઠયા કાનજી માનસી વેલનાથ પરા 5 ૧૭૭૧૬

૧૭૩૦૮ ૦૫ વેલનાથ પરા સગંર ઉઘયમ કેદાર વેલનાથ પરા 5 ૧૭૭૦૩

૧૩૨૦૪ ૦૫ વેલનાથ પરા જલજવાર્ીયા અમ્રલત શીવા વેલનાથ પરા 4 ૧૭૭૦૨

૧૫૨૭૫ ૦૫ વેલનાથ પરા બાલીયા માવજી હરી વેલનાથ પરા 5 ૧૭૭૦૧

૧૧૮૦૬ ૦૫ વેલનાથ પરા ઉગરાજ દેવજી મોહન વેલનાથ પરા 6 ૧૭૭૦૦

૧૬૧૦૫ ૦૫ વેલનાથ પરા માત્રાણા ગોવવિંદ દેવજી વેલનાથ પરા 4 ૧૭૬૯૯
૧૪૧૫૮ ૦૫ વેલનાથ પરા નગપરા છગનભાઈ ઓધવનજીભાઈ વેલનાથપરા 4 ૧૭૬૯૮
૧૩૯૩૪ ૦૫ વેલનાથ પરા દેત્રોજા સલરેશભાઈ ચનાભાઈ વેલનાથપરા 6 ૧૭૬૯૬
૧૪૨૧૩ ૦૫ બેડર્પરા વનમાવત નારણદાશ કલયાણદાસ વાઢંપીપરા 4 ૧૪૩૨૬
૧૩૪૨૪ ૦૫ બેડર્પરા જાદવ શભંલભાઈ ભના ભાઈ વાઢંપીપરા 5 ૧૪૩૨૫
૧૩૮૯૬ ૦૫ બેડર્પરા થરેસા પરસોતમભાઈ હદેરભાઈ વાઢંપીપરા 5 ૧૪૩૨૪
૧૨૬૧૮ ૦૫ બેડર્પરા ગોહલે જ્યતંીભાઈ જસાભાઈ વાઢંપીપરા 4 ૧૪૩૨૩
૧૫૪૪૬ ૦૫ બેડર્પરા ભરધેરીયા અશોક વવસાભાઈ વાઢંપીપરા 6 ૧૪૩૦૬
૧૪૧૮૧ ૦૫ બેડર્પરા નાગપલરા કેશલભાઈ ઓધાભાઈ વાઢંપીપરા 2 ૧૪૩૨૨
૧૪૮૦૬ ૦૫ બેડર્પરા પરસલર્ા સવવતાબેન બચલભાઈ વાઢંપીપરા 2 ૧૪૩૧૯
૧૬૫૧૮ ૦૫ બેડર્પરા રાઠોર્ સાદલ ર વસ્તાભાઈ વાઢંપીપરા 2 ૧૪૩૨૧
૧૬૧૧૧ ૦૫ બેડર્પરા માધાણી મગનભાઈ મોહનભાઈ વાઢંપીપરા 4 ૧૪૩૨૦
૧૬૧૧૦ ૦૫ બેડર્પરા માધાણી પોપટભાઈ મોહનભાઈ વાઢંપીપરા 5 ૧૪૩૨૭

૧૫૯૩૪ ૦૫ સોરક્યાપ્લોટ મતલાની અનવરભાઈ કાસમભાઈ સૌલી કોલોની 4 ૧૮૨૦૭

૧૫૦૨૭ ૦૫ સોરક્યાપ્લોટ ફાટીયા પ્રાણજભાઈ પરસોતમ સૌલી કોલોની 2 ૧૮૨૦૨

૧૭૫૩૩ ૦૫ સોરક્યાપ્લોટ સાકર્ા માસીન તપબાલી સૌલી કોલોની 3 ૧૮૨૦૬

૧૬૯૩૬ ૦૫ જીવનધારા વરાનીયા પરતોત્તમ જેસીગ જીવનઘારા 4 ૧૩૮૩૧
૧૪૯૦૦ ૦૫ બેડર્પરા પાર્લીયા રમેશ વાઘજીભાઈ વાઢંપીપરા 4 ૧૪૩૧૭
૧૨૧૧૪ ૦૫ બેડર્પરા કાડઠયા મલકેશભાઈ ગોવવદભાઈ વાઢંપીપરા 5 ૧૪૩૧૬
૧૨૬૧૦ ૦૫ બેડર્પરા ગોહલે ડકશોર હનભાઈ વાઢંપીપરા 5 ૧૪૩૧૫
૧૭૬૭૨ ૦૫ વેલનાથ પરા સારલા ચદંલભાઈ કરશનભાઈ વેલનાથ પરા 6 ૧૭૬૨૬
૧૪૯૧૬ ૦૫ વેલનાથ પરા પાનસલડરયા રમેશભાઈ મનલભાઈ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૬૨૭
૧૧૭૮૯ ૦૫ વેલનાથ પરા ઉકેળીયા ડદપકભાઈ બાબલભાઈ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૬૧૯
૧૧૭૮૮ ૦૫ વેલનાથ પરા ઉકેળીયા મહશેભાઈ બાબલભાઈ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૬૨૧
૧૫૦૫૯ ૦૫ વેલનાથ પરા બજાણીયા ધનસલખભાઈ રતીલાલ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૬૦૦
૧૧૮૨૧ ૦૫ વેલનાથ પરા ઉધરૅજન રૂપસીંગભાઈ નરશીભાઈ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૫૯૩
૧૧૮૨૩ ૦૫ વેલનાથ પરા ઉધરેજા રમેશભાઈ રૂપસીંગભાઈ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૫૯૫
૧૧૭૮૦ ૦૫ વેલનાથ પરા ઈન્દરીયા રાજેશભાઈ નૈહરૂભાઈ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૫૯૬
૧૮૧૬૨ ૦૫ વેલનાથ પરા સૌયગામા ડહતેશભાઈ જીકાભાઈ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૫૯૭
૧૨૪૫૧ ૦૫ વેલનાથ પરા ગેલરીયા બાલાભાઈ ધીરૂભાઈ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૫૯૮
૧૨૪૫૨ ૦૫ વેલનાથ પરા ગેલરીયા સલરેશભાઈ ધીરૂભાઈ વેલનાથ પરા 3 ૧૭૬૧૦
૧૩૯૮૯ ૦૫ વેલનાથ પરા દેવસાણીયા ડદપકભાઈ ગૌરધનભાઈ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૬૦૧
૧૫૬૯૩ ૦૫ વેલનાથ પરા મકવાણા બાબાભાઈ વાલાભાઈ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૬૦૩
૧૫૭૭૦ ૦૫ વેલનાથ પરા મકવાણા રાજલભાઈ બાબલભાઈ વેલનાથ પરા 3 ૧૭૬૬૨
૧૧૭૫૯ ૦૫ વેલનાથ પરા આહીર સોમાભાઈ રવજીભાઈ વેલનાથ પરા 6 ૧૭૬૬૮
૧૪૦૮૧ ૦૫ વેલનાથ પરા ધલધરેજા રણછોટભાઈ મગનભાઈ વેલનાથ પરા 6 ૧૭૬૨૮
૧૫૦૫૮ ૦૫ વેલનાથ પરા બજાણીયા ગગંલબેન વશવાભાઈ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૫૯૯
૧૩૪૮૨ ૦૫ વેલનાથ પરા જીજલવાળીયા પ્રવવણભાઈ મોહનભાઈ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૫૯૪
૧૩૯૧૫ ૦૫ વેલનાથ પરા દેગામા ભીખલભાઈ રામજીભાઈ વેલનાથપરા 4 ૧૭૭૮૩
૧૨૬૮૮ ૦૫ વેલનાથ પરા ગોહીલ ધીરૂભાઈ મનલભાઈ વેલનાથપરા 6 ૧૭૭૮૪
૧૬૭૮૮ ૦૫ વેલનાથ પરા લાબંરીયા દાનાભાઈ આલાભાઈ વેલનાથપરા 6 ૧૭૭૯૨



૧૭૬૨૭ ૦૫ વેલનાથ પરા સાટોલા બધલભાઈ ડહરાભાઈ વેલનાથ પરા 6 ૧૭૭૯૯
૧૩૮૩૬ ૦૫ વેલનાથ પરા ર્ાભી શામજીભાઈ રામજીભાઈ વેલનાથ પરા 7 ૧૭૮૦૩
૧૩૪૬૩ ૦૫ વેલનાથ પરા જાલસણીયા સોનાબેન વાલજીભાઈ વેલનાથ પરા 3 ૧૭૭૯૮
૧૮૦૧૪ ૦૫ વેલનાથ પરા સોલકંી પરવવનભાઈ જીવણભાઈ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૭૬૭
૧૬૬૮૫ ૦૫ વેલનાથ પરા ડરબટીયા વાલજીભાઈ લક્ષમણભાઈ વેલનાથ પરા 8 ૧૭૭૬૯
૧૬૧૫૫ ૦૫ વેલનાથ પરા વમયાણા અલીભાઈ પકંલભાઈ વેલનાથ પરા 8 ૧૭૭૭૩
૧૬૧૫૮ ૦૫ વેલનાથ પરા વમયાણા સલલતાનભાઈ આદમભાઈ વેલનાથ પરા 6 ૧૭૭૬૧
૧૬૧૫૭ ૦૫ વેલનાથ પરા વમયાણા મહમદભાઈ અલીભાઈ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૭૮૬
૧૩૫૯૬ ૦૫ વેલનાથ પરા ર્ાભી ગારં્ાલાલ ચોંર્ાલાલ વેલનાથ પરા 2 ૧૭૮૦૧
૧૧૮૫૭ ૦૫ વેલનાથ પરા ઉમીયા અજયભાઈ લવજીભાઈ વેલનાથપરા 2 ૧૭૭૯૫
૧૫૨૫૮ ૦૫ વેલનાથ પરા બારૈયા રમેશ રઘલ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૭૯૭
૧૧૮૮૦ ૦૫ વેલનાથ પરા કલકાવા જયેશ ઘીરૂ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૭૯૦
૧૬૪૨૬ ૦૫ વેલનાથ પરા રાઠોર્ પ્રવીણ છગન વેલનાથ પરા 5 ૧૭૭૬૩
૧૨૦૭૮ ૦૫ વેલનાથ પરા કેસરીયા દેવજી જી વેલનાથ પરા 5 ૧૭૭૬૪
૧૭૬૭૯ ૦૫ વેલનાથ પરા સારેસા પ્રમજી માહદેવ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૭૬૫
૧૪૭૯૪ ૦૫ વેલનાથ પરા પરમાર હરી મજંી વેલનાથ પરા 7 ૧૭૭૬૬
૧૨૬૩૧ ૦૫ વેલનાથ પરા ગોહલે બટલક લક્ષ્મણ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૭૮૧
૧૬૮૯૦ ૦૫ વેલનાથ પરા વધેશ મોહનભાઈ બચલભાઈ વેલનાથ પરા 3 ૧૭૭૯૩
૧૨૫૫૦ ૦૫ વેલનાથ પરા ગોરીલ પ્રતાપભાઈ નરવસિંગભાઈ વેલનાથપરા 4 ૧૭૭૭૨
૧૩૪૯૦ ૦૫ વેલનાથ પરા જાખેગણયા રમેશભાઈ કેશલભાઈ વેલનાથપરા 5 ૧૭૭૯૧
૧૩૫૪૬ ૦૫ વેલનાથ પરા ઝાપરા બાબલભાઈ ભાવનભાઈ વેલનાથ પરા 1 ૧૭૭૮૮
૧૭૭૨૬ ૦૫ વેલનાથ પરા વસપરીયા રમેશભાઈ ઊકાભાઈ વેલનાથ પરા 1 ૧૭૭૮૯
૧૫૯૪૬ ૦૫ વેલનાથ પરા મલધંવા નીરાપર્ાભાઈ રૂપાભાઈ વેલનાથ પરા 2 ૧૭૭૯૬
૧૪૯૩૬ ૦૫ વેલનાથ પરા પારધી દેવજીભાઈ મલળજીભાઈ વેલનાથ પરા 2 ૧૭૮૦૦
૧૬૮૯૧ ૦૫ વેલનાથ પરા વધેશ શૈલેશભાઈ મોહનભાઈ વેલનાથ પરા 2 ૧૭૭૭૫
૧૫૨૩૭ ૦૫ વેલનાથ પરા બામજાણીયા રાજલ ભાવજી ભાઈ વેલનાથ પરા 6 ૧૭૭૭૭
૧૨૮૪૧ ૦૫ વેલનાથ પરા ચાવટા પ્રતાપભાઈ નાથા ભાઇ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૭૭૯
૧૭૧૬૮ ૦૫ વેલનાથ પરા વવરસોર્ીયા રૈયાબેન જેરામભાઈ વેલનાથ પરા 6 ૧૭૭૮૦
૧૫૨૦૯ ૦૫ વેલનાથ પરા બાબરીયા રણછોર્ભાઈ કાનજીભાઈ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૭૭૦
૧૫૨૦૭ ૦૫ વેલનાથ પરા બાબરીયા મનલભાઈ રણછોર્ભાઈ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૭૬૨
૧૨૪૧૫ ૦૫ વેલનાથ પરા ગમાર રવજીભાઈ હમેભાઈ વેલનાથ પરા 5 ૧૭૭૮૫

૧૧૭૮૭ ૦૫ વેલનાથ પરા ઉકૈયા રમેશ લખમણ વેલનાથ પરા 4 ૧૭૭૭૮
૧૭૮૬૫ ૦૫ બેર્ીપરા ગીરનારી શેરી રાજકોટ સોલકંી જોસનાબેન સલરેસભાઈ સોલી કોલોળી પાશે 3 ૧૮૨૦૫
૧૬૨૯૦ ૦૫ સોરક્યાપ્લોટ રનોજા ડકરણભાઈ નાતાભાઈ સોલી કોલોળી પાશે 5 ૧૮૨૦૯
૧૧૭૨૫ ૦૫ સોરક્યાપ્લોટ આદમ તપબભાઈ અલી સોલી કોલોળી પાશે 3 ૧૮૨૦૧
૧૭૩૬૨ ૦૫ સોરક્યાપ્લોટ સડદકાટ કલલરજમ નજમલડદન સોલી કોલોળી પાશે 3 ૧૮૨૦૩
૧૭૬૬૬ ૦૫ સોરક્યાપ્લોટ સારલ સતંાન ઓબાભાઈ સોલી કોલોળી પાશે 1 ૧૮૨૦૪
૧૨૨૮૦ ૦૫ ભગવતીપરા ખલટં ભીખાભાઈ ખોર્ાભાઈ સોલી કોલોળી પાશે 4 ૧૮૨૧૨
૧૩૪૩૩ ૦૫ સોરક્યાપ્લોટ જાની દેવજીભાઈ ચપકતાર સોલી કોલોળી પાશે 3 ૧૮૨૧૧
૧૭૫૩૬ ૦૫ સોરક્યાપ્લોટ સાકરીયા ગોવવિંદભાઈ રાજભાઈ સોલી કોલોળી પાશે 5 ૧૮૨૦૮
૧૧૮૫૯ ૦૫ સોરક્યાપ્લોટ ઊકેર્ીયા અરવવિંદભાઈ ગોચદંભાઈ સોલી કોલોળી પાશે 3 ૧૮૨૧૦
૧૨૦૧૧ ૦૫ સોરક્યાપ્લોટ કમાટા રૈજલભાઈ રાઘવભાઈ સોલી કોલોળી પાશે 8 ૧૮૨૧૩
૧૬૬૯૭ ૦૫ બેડર્પરા રીબર્ીયા મનસલખ સવજીભાઈ વાઢંપીપરા 5 ૧૪૩૧૪
૧૭૧૦૧ ૦૫ બેડર્પરા વાધેલા કમલબેન પ્રતાપભાઈ વાઢંપીપરા 2 ૧૪૩૧૩
૧૬૭૦૭ ૦૫ બેડર્પરા રોબર્ીયા વવનોદભાઈ સવજીભાઈ વાઢંપીપરા 3 ૧૪૩૦૫
૧૧૬૯૫ ૦૫ બેડર્પરા અમરાવતી મીશરીબેન સબીરભાઈ વાઢંપીપરા 3 ૧૪૩૧૨
૧૩૦૭૩ ૦૫ બેડર્પરા ચૌહાણ ડદનેશ રવજીભાઈ વાઢંપીપરા 5 ૧૪૩૧૮
૧૭૭૨૧ ૦૫ બેડર્પરા વસિંધવ રાજલભાઈ અરજલભઁાઈ વાઢંપીપરા 5 ૧૪૩૧૦
૧૭૭૨૨ ૦૫ બેડર્પરા વસિંધવ શૈલેશ અરજલનઁ વાઢંપીપરા 4 ૧૪૩૦૯
૧૩૮૯૦ ૦૫ બેડર્પરા તોમર જગદીશ શીપચરન વાઢંપીપરા 4 ૧૪૩૦૮
૧૭૨૪૮ ૦૫ બેડર્પરા શન યલસીફ ઈનરાન વાઢંપીપરા 5 ૧૪૩૦૭
૧૬૨૪૨ ૦૫ વેલનાથ પરા મોળી જ્યતંી રવજી વેલજીપરા 5 ૧૭૭૭૬
૧૫૫૯૭ ૦૫ વેલનાથ પરા મકવાણા ખોર્ાભાઈ માનભાઈ વેલજીપરા 5 ૧૭૭૮૨
૧૫૬૧૨ ૦૫ વેલનાથ પરા મકવાણા જમના વેલજીપરા 1 ૧૭૭૯૪
૧૪૩૭૭ ૦૫ વેલનાથ પરા પરચોર્ા આમત રણચોર્ વેલજીપરા 5 ૧૭૭૪૫
૧૪૩૭૬ ૦૫ વેલનાથ પરા પરચોર્ નરસીભાઈ રણછોર્ વેલજીપરા 4 ૧૭૬૦૪
૧૬૯૫૬ ૦૫ વેલનાથ પરા વહચેા નાનજી જીવા વેલજીપરા 2 ૧૭૬૦૫
૧૬૯૫૫ ૦૫ વેલનાથ પરા વહચેા અરવવિંદ સવજી વેલજીપરા 3 ૧૭૬૦૬
૧૫૭૬૨ ૦૫ વેલનાથ પરા મકવાણા રૈયા ગોપાલ વેલજીપરા 3 ૧૭૬૦૭
૧૬૬૨૨ ૦૫ વેલનાથ પરા રામાવત દીનેશભાઈ સકંર વેલજીપરા 5 ૧૭૬૭૦
૧૬૬૫૨ ૦૫ વેલનાથ પરા રામાવત રાજલ શકંર વેલજીપરા 2 ૧૭૬૭૧
૧૧૯૯૨ ૦૫ વેલનાથ પરા કંબોચા કાળુ વેરસી વેલજીપરા 6 ૧૭૬૪૧
૧૩૯૩૮ ૦૫ વેલનાથ પરા દેતોજા નારાયણ જીવા વેલજીપરા 2 ૧૭૬૬૧
૧૩૬૮૬ ૦૫ વેલનાથ પરા ર્ાગંર રમેશભાઈ શામજી વેલજીપરા 3 ૧૭૬૩૨
૧૪૦૪૯ ૦૫ વેલનાથ પરા દારોદરા શૈલેર્ભાઈ બાબલ વેલજીપરા 4 ૧૭૬૩૪
૧૬૯૩૫ ૦૫ વેલનાથ પરા વરાણીયા વવનોદ ગોવીંદ વેલજીપરા 5 ૧૭૬૩૭
૧૬૩૧૪ ૦૫ વેલનાથ પરા રાખેલીયા જયા હસંરાજભાઈ વેલજીપરા 3 ૧૭૬૫૧
૧૩૦૦૮ ૦૫ વેલનાથ પરા ચોહાણ હરીભાઈ ઉકા વેલજીપરા 5 ૧૭૬૪૪
૧૩૯૧૩ ૦૫ વેલનાથ પરા દેગામા અરૂણા ભરત વેલજીપરા 3 ૧૭૬૪૩
૧૫૫૭૬ ૦૫ વેલનાથ પરા મકવાણા કેશરબેન રાજાભાઈ વેલજીપરા 3 ૧૭૬૩૮
૧૪૨૪૮ ૦૫ વેલનાથ પરા નીર ભલરા નરસી વેલજીપરા 5 ૧૭૬૭૩
૧૨૮૦૩ ૦૫ વેલનાથ પરા ચૈહાણ હમેરાજ છગન વેલજીપરા 5 ૧૭૬૦૮
૧૧૮૩૪ ૦૫ વેલનાથ પરા ઉધરેજીયા જીવલ મોના વેલજીપરા 3 ૧૭૬૩૧
૧૧૮૪૩ ૦૫ વેલનાથ પરા ઉધરેજીયા મનોજ મગંા વેલજીપરા 6 ૧૭૬૫૩
૧૨૦૧૬ ૦૫ વેલનાથ પરા કમોલયા કલરજીભાઈ વલેશી વેલજીપરા 5 ૧૭૬૫૪
૧૮૦૬૫ ૦૫ વેલનાથ પરા સોલકંી મનોજ મોહન વેલજીપરા 5 ૧૭૬૫૭
૧૬૮૦૮ ૦૫ જીવનધારા લીંબાચીયા જીવરાજભાઈ પલજાભાઈ જીવનધારા 4 ૧૩૮૩૯
૧૭૩૫૮ ૦૫ જીવનધારા સલદાણી જીવરાજ અરજન જીવનધારા 3 ૧૩૮૩૮
૧૪૩૮૨ ૦૫ જીવનધારા પ્રજાપવત શકંરભાઈ પરસોતમભાઈ જીવનધારા 4 ૧૩૮૩૭
૧૪૩૮૫ ૦૫ જીવનધારા પ્રજાપવત હરેશભાઈ શકંરભાઈ જીવનધારા 3 ૧૩૮૩૬



૧૬૨૮૧ ૦૫ જીવનધારા રેર્ી કૈલાશભાઈ ઉઘલભાઇ જીવનધારા 5 ૧૩૮૩૫
૧૪૩૭૮ ૦૫ જીવનધારા પ્રજાપવત ક્લભાઇ શ્રીરામભાઇ જીવનધારા 5 ૧૩૮૪૦
૧૬૫૬૭ ૦૫ જીવનધારા રાબા કનલભાઈ લક્ષ્મણભાઇ જીવનઘારા પાકૅ 4 ૧૩૮૩૪
૧૨૪૯૬ ૦૫ જીવનધારા ગોર્લીયા મનોજભાઈ કેશલભાઇ જીવનઘારા પાકૅ 4 ૧૩૮૩૩
૧૩૯૩૬ ૦૫ જીવનધારા દંતેશ્વરી ડકશોરભાઈ અમરશીભાઇ જીવનધારા સોસાયટી 6 ૧૩૮૩૨
૧૭૩૦૧ ૦૫ જીવનધારા સખંાવરા જગદીશભાઈ રઘલભાઇ જીવનઘારા પાકૅ 1 ૧૩૮૨૭
૧૫૦૬૧ ૦૫ વેલનાથ પરા બજાણીયા મીના ઉકા વેલજીપરા 1 ૧૭૬૫૯
૧૪૨૩૭ ૦૫ વેલનાથ પરા નીમાવત ધમેઁસ ભીકા વેલજીપરા 3 ૧૭૬૬૪
૧૪૨૪૪ ૦૫ વેલનાથ પરા નીમાવત સરજલભાઈ ભીકા વેલજીપરા 5 ૧૭૬૬૫
૧૬૦૦૭ ૦૫ વેલનાથ પરા મેવાર્ા ગોબરભાઈ વાલા વેલજીપરા 5 ૧૭૬૬૬
૧૨૦૩૩ ૦૫ વેલનાથ પરા કરાણી મલકેશ દેવા વેલજીપરા 5 ૧૭૬૬૭
૧૭૫૧૫ ૦૫ વેલનાથ પરા સરોલા ટપલ મોહન વેલજીપરા 5 ૧૭૬૪૦
૧૪૪૪૧ ૦૫ વેલનાથ પરા પરમાર કાતંા રઘલ વેલજીપરા 1 ૧૭૬૩૦
૧૪૪૬૧ ૦૫ વેલનાથ પરા પરમાર કોકીલા નાથલ વેલજીપરા 3 ૧૭૬૬૩
૧૩૪૬૨ ૦૫ વેલનાથ પરા જાલસણીયા રમેશ વાલજી વેલજીપરા 4 ૧૭૬૫૦
૧૩૯૨૩ ૦૫ વેલનાથ પરા દણેદરા રમેશભાઈ ચોથા વેલજીપરા 4 ૧૭૬૪૯
૧૪૭૦૮ ૦૫ વેલનાથ પરા પરમાર રસીક બાબલ વેલજીપરા 4 ૧૭૬૪૮
૧૩૪૫૨ ૦૫ વેલનાથ પરા જામ અબ્દલલ જલસબ વેલજીપરા 7 ૧૭૬૪૭
૧૩૭૫૨ ૦૫ વેલનાથ પરા ર્ાભી મનસલખ ગેંડલ વેલજીપરા 4 ૧૭૬૪૬
૧૭૩૦૫ ૦૫ જીવનધારા સખીય વવનલભાઈ વેલજીભાઇ જીવનઘારા 3 ૧૩૮૩૦
૧૭૩૦૫ ૦૫ જીવનધારા સખીય વવનલભાઈ વેલજીભાઇ જીવનઘારા 3 ૧૩૮૩૦
૧૬૮૩૧ ૦૫ જીવનધારા લોણ રાજેશ નરવસિંહભાઇ જીવનધારા 4 ૧૩૮૪૧
૧૩૭૩૧ ૦૫ જીવનધારા ર્ાભી ધમેન્ર વજલભાઇ જીવનધારા 5 ૧૩૮૨૯
૧૫૨૧૯ ૦૫ વેલનાથ પરા બાભંણીયા હબીબ હાજી વેલજીપરા 4 ૧૭૬૪૫
૧૫૭૯૦ ૦૫ વેલનાથ પરા મકવાણા રોહીત નરસીહ વેલજીપરા 2 ૧૭૬૩૩
૧૭૫૦૬ ૦૫ વેલનાથ પરા સલરાણી પરવીંદ રામજી વેલજીપરા 2 ૧૭૬૬૦
૧૭૫૦૮ ૦૫ વેલનાથ પરા સલરાણી ભવન બલરા વેલજીપરા 6 ૧૭૬૫૮
૧૭૫૧૦ ૦૫ વેલનાથ પરા સલરાણી સોમા રામજી વેલજીપરા 6 ૧૭૬૨૪
૧૩૮૨૬ ૦૫ વેલનાથ પરા ઢેળા સલલતાન જીવા વેલજીપરા 6 ૧૭૬૨૩
૧૭૧૮૦ ૦૫ વેલનાથ પરા વીઝવાણીયા અવનલ જયતંી વેલજીપરા 6 ૧૭૬૨૨
૧૧૬૬૮ ૦૫ વેલનાથ પરા સદાદીયા પ્રતાપભાઈ મોહનભાઈ વેલજીપરા 6 ૧૭૬૧૧
૧૪૦૨૯ ૦૫ વેલનાથ પરા દાદરીયા સજંય શમજી વેલજીપરા 6 ૧૭૬૨૦
૧૩૯૮૮ ૦૫ વેલનાથ પરા દેવસાણીયા જ્યતંી ગોરધન વેલજીપરા 5 ૧૭૬૨૯
૧૭૧૮૨ ૦૫ વેલનાથ પરા વીંધાણી મનસલખ બાબલ વેલજીપરા 5 ૧૭૬૧૮
૧૭૧૮૯ ૦૫ વેલનાથ પરા વીરમગામા પ્રવીણ ચતલર વેલજીપરા 3 ૧૭૬૧૭
૧૭૧૯૦ ૦૫ વેલનાથ પરા વીરમગામા ડહતેશ પ્રવીણ વેલજીપરા 4 ૧૭૬૧૬
૧૬૮૫૬ ૦૫ વેલનાથ પરા વડલકીયી હકલ રૂર્ા વેલજીપરા 3 ૧૭૬૧૫
૧૬૧૧૬ ૦૫ વેલનાથ પરા માનસલરીયા રવજી શામજી વેલજીપરા 7 ૧૭૬૧૪
૧૬૧૧૪ ૦૫ વેલનાથ પરા માનસલરીયા પ્રવીણ શમજી વેલજીપરા 5 ૧૭૬૧૩
૧૧૭૫૧ ૦૫ વેલનાથ પરા આલાણી રમેશભાઈ લક્ષમણ વેલજીપરા 5 ૧૭૬૧૨
૧૩૯૨૨ ૦૫ જીવનધારા દંર્ેયા ભલદરભાઈ નરશીભાઇ વેલનાથપરા 6 ૧૩૮૨૮
૧૬૩૬૦ ૦૫ વેલનાથ પરા રાઠોર્ કમલેર્ભાઈ મગંાભાઇ વેલનાથપરા 6 ૧૭૬૭૨
૧૫૭૯૪ ૦૫ વેલનાથ પરા મકવાણા લાખાભાઈ વીરાભાઇ વેલનાથપરા 5 ૧૭૭૪૦
૧૬૫૦૬ ૦૫ વેલનાથ પરા રાઠોર્ શોભનાબેન ડદનેશભાઇ વેલનાથપરા 5 ૧૭૭૩૫
૧૫૦૬૨ ૦૫ વેલનાથ પરા બજાણીયા સલનીલભાઈ રણછોર્ભાઇ વેલનાથપરા 6 ૧૭૭૩૪
૧૧૮૮૫ ૦૫ વેલનાથ પરા કલકાવા ડદનેશભાઈ દેવાભાઇ વેલનાથપરા 4 ૧૭૭૩૩
૧૬૯૨૪ ૦૫ વેલનાથ પરા વરાણીયા મગનભાઈ મોતીભાઇ વેલનાથપરા 3 ૧૭૭૩૦
૧૧૮૨૨ ૦૫ વેલનાથ પરા ઉધરેજા રમેશભાઈ રૂખસીનભાઇ વેલનાથપરા 4 ૧૭૭૧૭
૧૪૦૫૫ ૦૫ વેલનાથ પરા દાદલ કીયા રધલભાઈ મગનભાઇ વેલનાથપરા 7 ૧૭૭૨૭
૧૩૭૫૫ ૦૫ વેલનાથ પરા ર્ાભી મહશે મગન વેલનાથપરા 4 ૧૭૭૩૮
૧૫૯૫૫ ૦૫ વેલનાથ પરા મમરા ઇસલલ યલસલક વેલનાથપરા 9 ૧૭૭૨૫
૧૭૫૦૯ ૦૫ વેલનાથ પરા સલરાણી સામતં ખોર્ા વેલનાથપરા 8 ૧૭૭૨૪
૧૫૨૫૫ ૦૫ વેલનાથ પરા બારૈયા ભરત પ્રભલ વેલનાથપરા 4 ૧૭૭૨૩
૧૩૨૯૭ ૦૫ વેલનાથ પરા જંાખલીયા પે્રમજી વીરજી વેલનાથપરા 5 ૧૭૭૨૨
૧૧૮૭૯ ૦૫ વેલનાથ પરા કલકવા જ્યતંી બી વેલનાથપરા 7 ૧૭૭૪૪
૧૫૩૪૯ ૦૫ વેલનાથ પરા બોર્ીયા ડકશોર આર વેલનાથપરા 5 ૧૭૭૨૧
૧૩૮૫૯ ૦૫ વેલનાથ પરા તેરવાર્ીયા ભપૂાત ભીખા વેલનાથપરા 5 ૧૭૭૬૮
૧૫૩૭૯ ૦૫ વેલનાથ પરા બોહકીયા રણછોર્ ઘોઘા વેલનાથપરા 8 ૧૭૭૨૦
૧૩૭૦૭ ૦૫ વેલનાથ પરા ર્ાભી અમલભાઇ બેચરભાઇ વેલનાથપરા 7 ૧૭૭૧૯
૧૭૧૬૦ ૦૫ વેલનાથ પરા વવજવાર્ીયા રાણાભાઈ ભરૂાભાઇ વેલનાથપરા 6 ૧૭૭૪૮
૧૧૭૭૧ ૦૫ વેલનાથ પરા ઈર્ાણી ધીરૂભાઈ બટલકભાઇ વેલનાથપરા 3 ૧૭૬૮૩
૧૧૮૨૪ ૦૫ વેલનાથ પરા ઉધરેજા રામસીંગભાઈ નરશીહભાઇ વેલનાથપરા 5 ૧૭૭૨૬
૧૧૮૮૪ ૦૫ વેલનાથ પરા કલકાવા હસંરાજભાઈ દેવાભાઇ વેલનાથપરા 5 ૧૭૬૩૯
૧૧૭૭૭ ૦૫ વેલનાથ પરા ઈદરીયા લક્ષ્મણ મેરલ વેલનાથપરા 4 ૧૭૭૨૮
૧૧૭૭૫ ૦૫ વેલનાથ પરા ઈદરીયા મહશે લક્ષમણ 2 4 ૧૭૭૫૯
૧૧૭૭૬ ૦૫ વેલનાથ પરા ઈદરીયા રનજી મેરલ વેલનાથપરા 5 ૧૭૭૫૮
૧૧૭૭૨ ૦૫ વેલનાથ પરા ઈદરીયા જીવરાજ પોપટ વેલનાથપરા 5 ૧૭૭૫૭
૧૧૭૭૮ ૦૫ વેલનાથ પરા ઈદરીયા હકા પોપટ વેલનાથપરા 6 ૧૭૭૫૬
૧૨૫૩૭ ૦૫ વેલનાથ પરા ગોરવાર્ીયા ડદનેશ વાલજી વેલનાથપરા 4 ૧૭૭૫૫
૧૧૭૭૩ ૦૫ વેલનાથ પરા ઈદરીયા ડદલીપ લક્ષ્મણ વેલનાથપરા 2 ૧૭૭૫૪
૧૧૭૭૪ ૦૫ વેલનાથ પરા ઈદરીયા ભરત મેરૂ વેલનાથપરા 5 ૧૭૭૫૩
૧૩૬૧૫ ૦૫ વેલનાથ પરા ટોરીયા શેલા લાખા વેલનાથપરા 6 ૧૭૭૫૨
૧૩૪૪૩ ૦૫ વેલનાથ પરા જાપર્ા હાદર પલના વેલનાથપરા 5 ૧૭૭૫૧
૧૨૩૮૦ ૦૫ વેલનાથ પરા ગલજરાતી જીવન ગોવીંદ વેલનાથપરા 4 ૧૭૭૩૯
૧૮૧૯૧ ૦૫ વેલનાથ પરા હલસાણીયા જ્યતંી ગાડંલ વેલનાથપરા 4 ૧૭૭૪૯
૧૬૭૭૭ ૦૫ વેલનાથ પરા લાઠર્ લક્ષમણ હમીર વેલનાથપરા 6 ૧૭૭૬૦
૧૭૬૯૫ ૦૫ વેલનાથ પરા ભરવાર્ આકલભાઈ ઘેલાભાઈ વેલનાથપરા 6 ૧૭૭૪૭
૧૬૬૬૬ ૦૫ વેલનાથ પરા રાવર્ીયા લક્ષમણભાઈ નાનજીભાઈ વેલજીપરા 6 ૧૭૭૪૬
૧૧૭૧૩ ૦૫ રાજારામ સોસાયટી આગરીયા મેણદંભાઈ દાદાભાઇ રાજારામ સોસાયટી 2 ૧૭૧૨૩
૧૭૧૧૫ ૦૫ મહાત્મા ગાઘંી વાધેલા વવશાલભાઈ સામજીભાઇ 3 ૧૬૮૫૧
૧૩૬૪૬ ૦૫ ભગવતીપરા ર્ેર્ાણીયા શાતંાબેન કરશનભાઇ ભગવતીપરા 3 ૧૪૯૦૨



૧૬૫૫૪ ૦૫ બેડર્પરા રાતોજા શૈલેશભાઈ નાથાભાઇ બેડર્પરા 4 ૧૪૩૧૧
૧૩૬૬૯ ૦૫ જયપ્રકાશનગર ર્ાગંર અમરસીભાઈ આણદંભાઇ જયપ્રકાશનગર 3 ૧૩૭૫૨
૧૪૬૨૩ ૦૫ જયપ્રકાશનગર પરમાર ભગવાનજીભાઇ બલટાભાઇ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૩૭૫૧
૧૮૨૩૧ ૦૫ કનકનગર રાણપરા ઊવમિલાબેન મણીલાલ કનકનગર 1 ૧૩૮૭૫
૧૭૩૫૭ ૦૫ ભગવતીપરા સલરંા સવવતાબેન ગોવવિંદભાઈ ભગવતીપરા મે.રોર્ 1 ૧૪૯૦૩
૧૭૮૧૫ ૦૫ વાલમીકી સોસાયટી સોઢા મીનાબા ડદ્લભા વાલમીકી સોસાયટી 5 ૧૭૯૩૭
૧૨૯૦૬ ૦૫ ગાધંી વસાહત ચાવર્ા પારલલબેન ગીરીશભાઇ મહાત્મા ગાધંી પ્લોટ 7 ૧૨૫૯૮
૧૭૧૦૨ ૦૫ ગાધંી વસાહત વાધેલા ગોરાભાઈ ભીમાભાઇ ગાધંી વસાહત સોસા. 2 ૧૨૫૯૬
૧૭૧૦૬ ૦૫ ગાધંી વસાહત વાધેલા ડદપકભાઈ ગોરાભાઇ ગાધંી વસાહત સોસા. 4 ૧૨૫૯૫
૧૫૧૨૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી બેલર્ીયા ભલપતભાઈ નારણભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૨૮૧૩
૧૭૫૫૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સાકરીયા માધાભાઈ બાલાભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૨૮૧૨
૧૬૧૨૧ ૦૫ ખોર્ીયારપરૂા માયક ફીરોઝભાઈ ઇબ્રાહીમભાઇ ખોર્ીયાર પલરા 4 ૧૨૩૫૬
૧૬૧૨૦ ૦૫ ખોર્ીયારપરૂા માયક જાબીર ઇબ્રાહીમભાઇ ખોર્ીયાર પલરા 4 ૧૨૩૫૩

૧૫૪૭૫ ૦૫ ખોર્ીયારપરૂા ભેસાણીયા સલરેશભાઈ પરસોત્તમભાઇ
ખોર્ીયારપલરા હનલમાન મદીરવાળી શેરી મગંલબેન પાપટના 
મકાનમાં 4 ૧૨૩૫૯

૧૬૪૮૪ ૦૫ ખોર્ીયારપરૂા રાઠોર્ રાજેશ ભીમજીભાઇ ખોર્ીયારપલરા 4 ૧૨૩૫૨
૧૬૮૨૯ ૦૫ ખોર્ીયારપરૂા લોટો ડદલીપભાઈ ગોવવિંદભાઇ ખોર્ીયાર પલરા જલની મોરબી રોર્ 4 ૧૨૩૫૮
૧૩૨૬૫ ૦૫ ખોર્ીયારપરૂા જરીયા અજીતભાઈ વવજયભાઇ ખોર્ીયારપલરા 4 ૧૨૩૫૭
૧૩૮૩૯ ૦૫ ખોર્ીયારપરૂા તૈતર જીતેન્રભાઈ પ્રવવણભાઇ ખોર્ીયારપલરા 4 ૧૨૩૫૪
૧૫૮૨૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મકવાણા શશીકાતંભાઈ અરજણભાઇ ચામલર્ા સોસાયટી 4 ૧૨૮૧૧
૧૭૯૧૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સોલકંી કાતંીલાલ મોહનભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૨૮૮૭
૧૬૬૩૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રામાવત બળવતંદાસ રામદાસ ચામલર્ા સોસાયટી 4 ૧૨૮૧૦
૧૨૬૧૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગોહલે ચદલ ંભાઈ આંબાભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૨૮૦૯
૧૪૧૩૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ધોરીયા હરેશભાઈ ડદલીપભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૨૮૩૫
૧૫૮૫૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મકવાળા ડદપકભાઈ લવજીભાઇ ચામલર્ા સોસાયટી 4 ૧૨૮૧૭
૧૪૨૪૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી નીમાવાન રાજેશભાઈ બાબલભાઇ ચામલર્ા સોસાયટી 4 ૧૨૮૪૫
૧૨૧૯૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કારેણા વવનોદભાઈ બટલકભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૨૮૪૩
૧૪૦૯૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ધરજીયા ધમેન્રભાઈ હમેતભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૨૮૪૧
૧૭૪૭૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સરવૈયા વવનોદભાઈ ગીગાભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૨૮૪૦
૧૨૭૪૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચેખલીયા પાવડતીબેન મનલભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 1 ૧૨૮૩૯
૧૬૦૮૧ ૦૫ જય પ્રકાશનગર માગંલીયા રમેશભાઈ ખેતાભાઇ જયપ્રકાશનગર 6 ૧૩૫૦૦
૧૪૦૭૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ધધંલકીયા રમેશભાઈ માલદેવભાઇ જયપ્રકાશનગર 3 ૧૩૫૦૮
૧૬૯૨૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર વમાડ ડકશોરભાઈ દલગાડપ્રસાદ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૫૦૩
૧૧૯૨૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર કઠેરીયા જગદીશભાઈ ખીયાલીરામ જયપ્રકાશનગર 3 ૧૩૫૩૨
૧૪૦૩૭ ૦૫ જય પ્રકાશનગર દાફર્ા આલાભાઈ ભાણાભાઇ જયપ્રકાશનગર 2 ૧૩૫૩૧
૧૪૦૪૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર દાફર્ા ગોરધનભાઈ આલાભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૫૩૦
૧૪૦૪૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર દાફર્ા સજંયભાઈ આલાભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૫૨૯
૧૪૦૪૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર દાફર્ા ભીખાભાઈ ગોવવિંદભાઇ જય પ્રકાશ નગર 3 ૧૩૫૨૭
૧૮૧૪૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સોલકંી સલરેશ દેવજી જય પ્રકાશ નગર 6 ૧૩૫૧૭
૧૪૦૪૨ ૦૫ જય પ્રકાશનગર દાફર્ા નાજાભાઈ ભાણાભાઈ જય પ્રકાશ નગર 4 ૧૩૫૨૫
૧૭૪૬૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સરવૈયા ભરત બાબલભાઇ જય પ્રકાશ નગર 3 ૧૩૫૨૩
૧૭૨૫૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર શમાડ ઈશ્વરભાઈ ક્રીપાલભાઇ જય પ્રકાશ નગર 5 ૧૩૫૧૯
૧૫૧૫૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર બ્લોચ ઇબ્રાડહમભાઈ અબ્દલલભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૫૧૮
૧૬૩૨૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રાજપરા વેલશીભાઈ પાયાભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૨૮૩૮
૧૬૮૯૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વ્યાસ અરવવિંદભાઈ કેશલભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી રણછોર્ આશ્રમ સામે 3 ૧૨૮૩૦
૧૭૧૪૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વવકાણી ચપંાબેન નાથાભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૨૮૨૮
૧૭૪૧૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સૈયદ રમજાનભાઈ સીદીકભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૨૮૫૭
૧૫૭૦૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મકવાણા ભલપતભાઈ ઘોઘાભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી રણછોર્ આશ્રમ પાસે 4 ૧૨૮૩૩
૧૭૧૪૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વવકાણી જયેશભાઈ નાથાભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી રણછોર્ આશ્રમ પાસે 4 ૧૨૮૩૪
૧૩૦૯૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચૌહાણ પજૂાભાઈ ભીખાભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી રણછોર્ આશ્રમ પાસે 2 ૧૨૮૪૬
૧૩૨૬૮ ૦૫ ખોર્ીયારપરૂા જરીયા વવજયવસિંહ હદયારામ ખોર્ીયાર પલરા મોરબી સીટી પ્લોટ 4 ૧૨૩૫૦
૧૩૨૬૬ ૦૫ ખોર્ીયારપરૂા જરીયા ઉમેદસીંગ રતનસીંગ ખોર્ીયાર પલરા દીલીપના મકાનમાં 4 ૧૨૩૪૮
૧૩૨૬૭ ૦૫ ખોર્ીયારપરૂા જરીયા ધરમવસિંહ શાવંતલાલ ખોર્ીયાર પલરા મોરબી ચોક 5 ૧૨૩૫૧
૧૭૧૨૪ ૦૫ ખોર્ીયારપરૂા વાળા અરવવિંદભાઈ ધામજીભાઇ ખોર્ીયાર પલરા મોરબી પ્લોટ 5 ૧૨૩૪૭
૧૨૩૧૧ ૦૫ ખોર્ીયારપરૂા ખાતીલા દેવજીભાઈ ભગવાનજીભાઇ ખોર્ીયાર પલરા 5 ૧૨૩૫૫
૧૫૪૫૫ ૦૫ ખોર્ીયારપરૂા ભરવાર્ મગંાભાઈ મેઘાભાઇ ખોર્ીયાર પલરા માલધારી ચોક 6 ૧૨૩૪૬
૧૬૨૧૯ ૦૫ ખોર્ીયારપરૂા મોધતરીયા ડદનેશભાઈ મોહનભાઇ ખોર્ીયાર પલરા મોરબી પ્લોટ પાસે 6 ૧૨૩૪૯
૧૨૬૬૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગોહલે આંબાભાઈ મેરાભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૨૮૩૬
૧૨૧૧૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કાઠીયા રસીલાબેન રાજેશભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૨૮૨૭
૧૭૪૮૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સરવૈયા સલરેશભાઈ બીજલભાઇ ચામલર્ા સોસાયટી 4 ૧૨૮૧૪
૧૩૧૦૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચૌહાણ પ્રવીણભાઈ પોપટભાઇ ચામલર્ા સોસાયટી 7 ૧૨૮૧૬
૧૭૦૩૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વાઘેલા રાજેશભાઈ કેશલભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૨૮૦૭
૧૭૫૩૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સાકંરીયા જેરામભાઈ નારણભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૨૮૧૮
૧૭૧૧૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વાધેલા બટલકભાઈ ઘેલાભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 7 ૧૨૮૧૯
૧૫૦૨૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ફીસર્ીયા વસતંભાઈ વેરશીભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 7 ૧૨૮૨૦
૧૩૩૪૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી જાર્ેજા રાણીબેન મેઘલભા ચામલરં્ા સોસાયટી 1 ૧૨૮૨૧
૧૧૯૩૧ ૦૫ જય પ્રકાશનગર કઠેરીયા દીપકભાઈ જગદીશભાઇ જયપ્રકાશનગર 3 ૧૩૫૨૦
૧૧૯૩૨ ૦૫ જય પ્રકાશનગર કઠેરીયા મહશેભાઈ બળવતભાઇ જયપ્રકાશનગર 6 ૧૩૫૨૧
૧૩૧૫૬ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ચૌહાણ રસીદભાઈ કાળુભાઇ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૩૫૨૨
૧૭૨૨૪ ૦૫ જય પ્રકાશનગર શેખ નસીમ અહમદ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૫૩૩
૧૨૧૧૨ ૦૫ જય પ્રકાશનગર કાટીયા કાન્તીલાલ આણભાઇ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૩૫૦૭
૧૫૬૬૬ ૦૫ જય પ્રકાશનગર મકવાણા પલનાભાઈ પીઠાભાઇ જયપ્રકાશનગર 5 ૧૩૫૨૪
૧૨૭૭૭ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ચરંપાલ સવજીભાઈ માવજીભાઇ જયપ્રકાશનગર 3 ૧૩૫૦૨
૧૨૭૭૫ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ચરંપાલ કાન્તીલાલ માવજીભાઇ જયપ્રકાશનગર 3 ૧૩૫૦૪
૧૪૦૩૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર દાફર્ા કાનજીભાઈ ભાણાભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૫૦૫
૧૪૦૩૪ ૦૫ જય પ્રકાશનગર દાફર્ા અરજણભાઈ ભાણાભાઇ જયપ્રકાશનગર 2 ૧૩૫૦૬
૧૬૪૫૪ ૦૫ જય પ્રકાશનગર રાઠોર્ મનલભાઈ મલળજીભાઇ જયપ્રકાશનગર 7 ૧૩૫૧૬
૧૪૦૩૩ ૦૫ જય પ્રકાશનગર દાફર્ા અમરશીભાઈ નાજાભાઇ જયપ્રકાશનગર 3 ૧૩૫૧૦
૧૨૯૧૬ ૦૫ જય પ્રકાશનગર ચાવર્ા ભગવાનજીભાઈ વાલજીભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૫૧૧
૧૩૯૭૮ ૦૫ જય પ્રકાશનગર દેવરીયા રમેશ હીરજીભાઇ જયપ્રકાશનગર 6 ૧૩૫૧૨
૧૨૧૬૪ ૦૫ જય પ્રકાશનગર કામળે શકંરભાઈ શાતં લભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૫૧૪



૧૪૮૩૯ ૦૫ જય પ્રકાશનગર પાટર્ીયા અશોકભાઈ જેસીંગભાઇ જયપ્રકાશનગર 4 ૧૩૫૧૫
૧૭૯૦૦ ૦૫ જય પ્રકાશનગર સોલકંી કનલભાઈ ભનલભાઇ જયપ્રકાશનગર 6 ૧૩૫૦૧
૧૫૬૩૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મકવાણા ડદનેશભાઈ ગીલાભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી રણછોર્ આશ્રમ સામે 4 ૧૨૮૨૨
૧૫૩૪૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી બોર્ા વવનોદભાઈ દામજીભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી રણછોર્ આશ્રમ સામે 4 ૧૨૮૨૩
૧૭૩૨૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સઘંવી વવજયભાઈ બટલકભાઇ ચામલર્ા સોસાયટી, રણછોર્ આશ્રમ સામે 5 ૧૨૮૨૪
૧૪૩૩૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પઠાણ સબનમબેન મહમદભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૨૮૦૮
૧૪૩૩૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પઠાણ હનીફાબેન સીદીખાન ચામલરં્ા સોસાયટી હનલમાન મડંદર પાસે 2 ૧૨૮૩૭
૧૭૪૦૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સૈયદ અબ્બાસભાઈ યાકલબભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી હઠીલા હનલમાન પાસે 5 ૧૨૮૬૮
૧૨૫૭૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગોસ્વામી પ્રકાશભાઈ રાધેશ્યામભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 6 ૧૨૮૭૦
૧૬૬૫૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રામાવત વવજયભાઈ ત્રીકમદાસ ચામલરં્ા સોસાયટી હઠીલા હનલમાન પાસે 4 ૧૨૮૭૧
૧૪૨૩૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી નીમાવત ડકશોરભાઈ સલદરદાસ ચામલરં્ા સોસાયટી હઠીલા હનલમાન મડંદર પાસે 4 ૧૨૮૭૨
૧૬૬૫૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રામાવત રમેશભાઈ શીવદાસ ચામલરં્ા સોસાયટી હઠીલા હનલમાન મડંદર પાસે 4 ૧૨૮૭૩
૧૨૨૫૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કોળી આશબેન મધલકરભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 1 ૧૨૮૭૪
૧૧૯૫૩ ૦૫ શીવપરા કણસાગરા રમેશભાઈ મગંાભાઇ શીવપરા 5 ૧૮૦૫૦
૧૧૯૫૧ ૦૫ શીવપરા કણસાગરા રણછોર્ભાઈ મગંાભાઇ શીવપરા 8 ૧૮૦૫૪
૧૧૯૪૯ ૦૫ શીવપરા કણસાગરા મગંાભાઈ મેરામભાઇ શીવપરા 2 ૧૮૦૫૩
૧૧૯૫૮ ૦૫ શીવપરા કણસાગરા સોમાભાઈ ભવાનભાઇ શીવપરા 5 ૧૮૦૪૬
૧૧૯૪૮ ૦૫ શીવપરા કણસાગરા ભવાનભાઈ મેરામભાઇ શીવપરા 2 ૧૮૦૪૭
૧૧૯૪૭ ૦૫ શીવપરા કણસાગરા ભરતભાઈ મેગાભાઇ શીવપરા 5 ૧૮૦૭૦
૧૭૭૬૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સીતાપરા રાજેશભાઈ વાઘજીભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 8 ૧૨૮૮૬
૧૧૬૦૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી અગ્રાવત જીતેન્રભાઈ નાનલદાસ ચામલર્ા સોસાયટી, હઠીલાદભાન મદંીર પાસે 5 ૧૨૮૬૭
૧૭૬૬૫ ૦૫ શીવપરા સાયલપરા ડકશોરભાઈ ઉકાભાઇ શીવપરા 5 ૧૮૦૬૩
૧૧૯૫૫ ૦૫ શીવપરા કણસાગરા સલરેશભાઈ મગંાભાઇ શીવપરા 5 ૧૮૦૫૨
૧૬૫૧૫ ૦૫ શીવપરા રાઠોર્ સવદાસભાઈ અજીભાઇ શીવપરા 3 ૧૮૦૩૭
૧૪૪૭૮ ૦૫ શીવપરા પરમાર ગોપાલભાઈ નારલાભાઇ શીવપરા 5 ૧૮૦૩૩
૧૧૫૭૮ ૦૫ શીવપરા આયશાબેન હાસમભાઇ શીવપરા 2 ૧૮૦૩૧
૧૩૭૭૬ ૦૫ શીવપરા ર્ોડર્યા કલ ંદનબેન વવરજીભાઇ શીવપરા 3 ૧૮૦૪૮
૧૭૫૪૦ ૦૫ શીવપરા સાકરીયા જીતેન્રભાઈ નારણભાઇ શીવપરા 4 ૧૮૦૬૭
૧૬૫૧૬ ૦૫ શીવપરા રાઠોર્ સવદાસભાઈ ખેંગારભાઇ શીવપરા 3 ૧૮૦૬૧
૧૩૭૭૮ ૦૫ શીવપરા ર્ોડર્યા ચનાભાઈ વવરમભાઇ શીવપરા 5 ૧૮૦૪૦
૧૭૫૬૦ ૦૫ શીવપરા સાકરીયા વવરમભાઈ આંબાભાઇ શીવપરા 5 ૧૮૦૪૨
૧૪૮૧૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પરસોર્ા મહને્રભાઈ વલલભભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૨૮૭૮
૧૨૧૮૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કારેણા લક્ષ્મણભાઈ રામજીભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૨૮૭૯
૧૭૪૮૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સરવૈયા હર્ડદભાઈ બીજલભાઇ ચામલર્ા સોસાયટી 4 ૧૨૮૮૦
૧૫૦૬૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી બલટાલી કલ ંવરબેન મોહનભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 1 ૧૨૮૮૧
૧૪૧૩૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ધોરાળીયા પરસોત્તમભાઈ રૂપાભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૨૮૮૨
૧૫૩૨૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી બાવળીયા રાજેશભાઈ ઘનજીભાઇ ચામલર્ા સોસાયટી 5 ૧૨૮૮૪
૧૫૮૧૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી મકવાણા વવનોદભાઈ પોપટભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી હઠીલા હનલમાન પાસે 6 ૧૨૮૮૫
૧૪૬૯૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પરમાર રમેશભાઈ બાબલભાઇ ચામલર્ા સોસાયટી 5 ૧૨૭૯૯
૧૬૯૩૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વેરામણીયા ડકશોરભાઈ વશરામભાઇ ચામલર્ા સોસાયટી 6 ૧૨૮૫૫
૧૪૬૭૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પરમાર મોહનભાઈ દકલભાઇ ચામલર્ા સોસાયટી 4 ૧૨૮૨૫
૧૧૬૨૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી અગ્રાવત મલકેશભાઈ નાનલદાસ ચામલર્ા સોસાયટી 5 ૧૨૮૭૫
૧૬૬૧૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રામાવત ડદનેશભાઈ બાલકદાસભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૨૮૪૯
૧૬૬૬૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રામાવત સલનીલભાઈ ડદનેશભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 3 ૧૨૮૫૦
૧૪૦૪૬ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી દામાણી અજયભાઈ ઘનાભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૨૮૫૨
૧૭૧૪૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વાસાણી પરેશભાઈ પ્રવીણભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૨૮૫૪
૧૫૩૦૭ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી બાવરીયા જ્યતંીભાઈ બાબલભાઇ ચામલર્ા સોસાયટી 4 ૧૨૮૬૬
૧૪૮૫૩ ૦૫ વેલનાથપરા પાટર્ીયા રાજલભાઈ હીરાભાઇ વેલનાથ 4 ૧૭૫૭૯
૧૪૯૦૨ ૦૫ વેલનાથપરા પાર્વીયા રસીકભાઈ વાઘજીભાઇ વેલનાથ 5 ૧૭૫૮૫
૧૨૪૪૨ ૦૫ વેલનાથપરા ગરશાણીયા રમેશભાઈ બીજલભાઇ વેલનાથ 5 ૧૭૫૮૯
૧૨૪૪૧ ૦૫ વેલનાથપરા ગરશાણીયા દીનેશભાઈ બીજલભાઇ વેલનાથ 4 ૧૭૫૮૮
૧૩૯૯૭ ૦૫ વેલનાથપરા દેવીજા ગોરધનભાઈ નારણભાઇ વેલનાથ 4 ૧૭૫૯૦
૧૨૫૫૬ ૦૫ વેલનાથપરા ગોધાણી વાઘજીભાઈ ખેંગારભાઈ વેલનાથ 5 ૧૭૫૯૨
૧૨૪૮૭ ૦૫ વેલનાથપરા ગોઘાણી પરર્ોત્તમભાઈ રાણાભાઇ વેલનાથ 5 ૧૭૫૭૨
૧૭૧૫૭ ૦૫ વેલનાથપરા વવઘાણી મનસલખભાઈ બાબલભાઇ વેલનાથ 5 ૧૭૫૭૧
૧૩૬૪૨ ૦૫ વેલનાથપરા ર્રં્યા ભલદરભાઈ નરશીભાઇ વેલનાથ 6 ૧૭૫૭૪
૧૩૨૪૪ ૦૫ વેલનાથપરા જેતપરા રમેશભાઈ છગનભાઇ વેલનાથ 5 ૧૭૫૭૮
૧૩૩૦૧ ૦૫ વેલનાથપરા જાખેલીયા રૂપાભાઈ નરશીભાઇ વેલનાથ 5 ૧૭૫૮૦
૧૭૦૮૯ ૦૫ કલટાર્વા રોર્-  મીરાપાકડ પાછળ ગચત્રકલટપાકડ વાઢેર રમણીકલાલ દલલડભભાઇ ગચત્રકલટ પાકડ  રાજકોટ 2 ૧૧૭૨૪
૧૭૦૭૧ ૦૫ વેલનાથપરા વાર્ીયા રવતલાલ ઘેલાભાઇ વેલનાથ સોસાયટી 4 ૧૭૫૮૩
૧૧૫૭૯ ૦૫ શીવપરા જીજે્ઞશભાઈ શીવપરા 6 ૧૮૦૪૧
૧૨૯૪૭ ૦૫ શીવપરા ચાવર્ા લાલજીભાઈ બાબલભાઇ શીવપરા 3 ૧૮૦૬૪
૧૭૦૮૬ ૦૫ શીવપરા વાઢેર ડકશોરભાઈ કલયાણભાઇ શીવપરા 4 ૧૮૦૫૬
૧૭૪૫૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સરવૈયા જવીબેન વેલજીભાઇ ચામલર્ા સોસાયટી 1 ૧૨૮૪૭
૧૩૬૭૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ર્ાગર ગોવવિંદભાઈ રાધનભાઇ ચામલર્ા સોસાસટી 4 ૧૨૮૫૮
૧૩૧૯૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચૌહાણ હીરાભાઈ ભીખાભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 6 ૧૨૮૬૦
૧૧૬૬૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી અણીયારા ગગજીભાઈ ગોબરભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 1 ૧૨૮૬૧
૧૩૪૦૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી જાદવ ભલપતભાઈ હરજીભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી હઠીલા હનલમાન  મડંદર પાસે 6 ૧૨૮૬૩
૧૫૧૨૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી બેલર્ીયા નારણભાઈ ગોવવિંદભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૨૮૬૪
૧૨૧૮૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કારેણા મનસલખભાઈ ભીખાભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૨૮૬૫
૧૨૧૯૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કારેણા વાલીબેન ભીખાબેન ચામલરં્ા સોસાયટી 1 ૧૨૮૭૭
૧૨૧૮૪ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કારેણા મનસલખભાઈ ભીખાભાઇ ચામલર્ા સોસાયટી 5 ૧૨૮૦૫
૧૩૪૭૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી જીજરીયા પ્રવીણભાઈ વાઘજીભાઇ ચામલર્ા સોસાયટી 5 ૧૨૭૯૩
૧૫૩૧૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી બાવરીયા સવીતાબેન કરશનભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૨૭૯૧
૧૩૦૩૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચૌહાણ કંકલબેન ભીખાભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 1 ૧૨૭૯૪
૧૭૫૪૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સાકરીયા દેવજીભાઈ કાનજીભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૨૭૮૯
૧૫૪૪૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ભરવાર્ નાગજીભાઈ ઘોઘાભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૨૭૯૨
૧૨૭૩૯ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચેખલીયા અરવવિંદભાઈ મનલભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૨૭૮૭
૧૩૦૩૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચૌહાણ કરશનભાઈ ભનલભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૨૭૯૫
૧૬૮૭૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી વઢટલકીયા ભરતભાઈ ગાડંલભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 6 ૧૨૭૯૭
૧૨૬૭૩ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ગોડહલ બચલભાઈ રામજીભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૨૮૦૬



૧૪૭૪૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી પરમાર લીલાબેન દેવાભાઇ ચામલર્ા સોસાયટી 1 ૧૨૭૯૮
૧૩૦૭૧ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચૌહાણ દેવજીભાઈ વીરજીભાઇ ચામલર્ા સોસાયટી 4 ૧૨૭૮૮
૧૨૧૧૮ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી કાઠીયા રસીલાબેન રાજેશભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 4 ૧૨૮૦૦
૧૮૧૩૫ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી સોલકંી શાન્તાબેન દેવજીભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 2 ૧૨૮૦૧
૧૨૭૨૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ઘામેચા રાજેશભાઈ બાબલભાઇ ચામલર્ા સોસાયટી 5 ૧૨૮૦૨
૧૨૭૪૦ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી ચેખલીયા પ્રવીણભાઈ મનલભાઇ ચામલરં્ા સોસાયટી 5 ૧૨૮૦૪
૧૬૬૦૨ ૦૫ ચામલર્ા સોસાયટી રામાનદંી લીલાબેન ડકશોરભાઇ ચામલર્ા સોસાયટી 3 ૧૨૮૦૩
૧૨૪૮૮ ૦૫ વેલનાથપરા ગોઘાણી રમેશભાઈ રાણાભાઇ વેલનાથ 4 ૧૭૫૭૭
૧૬૨૩૪ ૦૫ વેલનાથપરા મોરી ભાનલબેન જયતંીભાઈ વેલનાથ 3 ૧૭૫૭૫
૧૩૨૬૯ ૦૫ વેલનાથપરા જલશાણીયા બાબલભાઈ વાલજીભાઇ વેલનાથ 9 ૧૭૫૮૪
૧૩૪૬૧ ૦૫ વેલનાથપરા જાલશાણીયા ભલપતભાઈ વાલજીભાઇ વેલનાથ 7 ૧૭૫૮૬
૧૬૦૯૭ ૦૫ વેલનાથપરા માર્વીયા દીનેશભાઈ રઘલભાઇ વેલનાથ 6 ૧૭૫૭૬
૧૧૮૮૧ ૦૫ વેલનાથપરા કલકાવા બાબલભાઈ દેવાભાઇ વેલનાથ 5 ૧૭૫૭૩
૧૩૭૫૩ ૦૫ વેલનાથપરા ર્ાભી મનસલખભાઈ ગાડંલભાઇ વેલનાથ 4 ૧૭૫૮૧
૧૩૯૩૭ ૦૫ વેલનાથપરા દતેસરીયા મનસલખભાઈ શામજીભાઇ વેલનાથ 4 ૧૭૫૮૨
૧૫૨૫૯ ૦૫ વેલનાથપરા બારૈયા રમેશભાઈ રઘલભાઇ વેલનાથ 4 ૧૭૫૮૭
૧૪૯૦૫ ૦૫ અક્ષરધામ સોસાયટી પાથર ડકશોરભાઈ વાલજીભાઇ જય જવાન જય ડકશાન 6 ૧૧૬૧૯
૧૪૨૫૯ ૦૫ મારૂવતનગર સરદાર કોલોની મે રોર્ પકોર્ીયા ભરતભાઈ નરસીંહભાઇ મારૂવતનગર સરદાર કોલોની મે રોર્ 4 ૧૭૦૨૨
૧૧૬૭૧ ૦૫ ગાધંી વસાહત અધેરા મહશેભાઈ આનદંભાઇ ગાધંીવસાહત સોસાયટી 4 ૧૨૫૯૭
૧૬૬૯૪ ૦૫ વેલનાથપરા રીબર્ીયા પ્રવવણભાઈ લાલજીભાઇ વેલનાથપરા 5 ૧૭૫૯૧
૧૪૨૫૮ ૦૫ કલવાર્વા રોર્ - મારૂવતનગર પકોર્ીયા ડકશોરભાઈ નરસીંહભાઇ કલવાર્વા રોર્ મારૂવતનગર 3 ૧૧૭૨૫
૧૩૧૬૧ ૦૫ જયનદંનવન સોસાયટી ચૌહાણ વાલજીભાઈ દેવજીભાઈ જયનદંનવન સોસાયટી 25 ચો.મી. પ્લોટ 5 ૧૩૭૫૦
૧૭૮૭૪ ૦૫ ગણેશનગર સોલકંી અવનલભાઈ પલજંાભાઈ ગણેશનગર 4 ૧૨૩૯૧
૧૫૭૩૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા મકવાણા મનોજભાઈ હમીરભાઈ રોહીદાસ પરા પીઠર્ક્રુપા 5 ૧૭૧૫૪
૧૭૫૬૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા સાગડઠયા દેવજીભાઈ બધાભાઈ રોહીદાસ પરા 4 ૧૭૧૫૭
૧૫૫૮૪ ૦૫ રોહીદાસ પરા મકવાણા ડકશનભાઈ સલનીલભાઈ રોડહદાસપરા 3 ૧૭૧૫૬
૧૫૭૮૮ ૦૫ રોહીદાસ પરા મકવાણા રોબીન સલનીલભાઈ રણછોર્ આશ્રમ રોડહદાસપરા શેરી 2 ૧૭૧૫૫
૫૨૯૮૦ ૦૫ બેડર્પરા ખોખર ગીતાબેન ગોરધનભાઇ બર્ીપરા 1 ૫૩૬૦૬
૪૪૪૫૮ ૦૫ ભગવતી પરા ગગર્ીયા જાકરભાઈ ઉમરભાઈ ભગવતી સોસાયટી 4 ૪૯૪૮૯
૧૧૮૫૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર ઉમરાણીયા કેતનભાઈ પ્રાણલાલભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૨૧૨૦
૧૪૩૬૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર પઢીયાર બહાદલ રભાઈ જીવલભા ખોડર્યારનગર 5 ૧૨૧૧૯
૧૩૮૨૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ોબીયા લાલાભાઈ ભાયાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૧૧૭
૧૩૮૨૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ોબીયા ખીમાભાઈ લાલાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૨૧૧૬
૧૬૧૪૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર માળી પ્રવીણભાઈ રામદાસભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૧૧૫
૧૬૧૪૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર માળી કૈલાશભાઈ રામદાસ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૧૧૩
૧૮૦૫૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર સોલકંી મજંલબેન બાબલલાલ ખોડર્યારનગર 3 ૧૨૧૧૨
૧૮૧૧૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર સોલકંી વવજયભાઈ બાબલલાલ ખોડર્યારનગર 2 ૧૨૧૧૧
૧૨૯૯૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર ચોટગીયા જયસલખભાઈ ગોવીંગભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૨૦૯૭
૧૬૧૪૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર માળી નગેન્દલભાઈ દીપનાથભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૧૦૯
૧૩૧૨૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર ચૌહાણ મગંળાબેન બાબલભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૨૧૨૧
૧૩૨૭૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર જવ વા્લબેન રમેશભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૨૧૨૭
૧૫૨૫૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર બારૈયા ભવાસીંગભાઈ જેસીંગભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૧૨૯
૧૨૪૩૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગમારા રામજીભાઈ રાજીભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૨૧૨૫
૧૨૪૩૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગમારા શૈલેર્ભાઈ રામજીભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૧૧૮
૧૬૮૩૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર લોર્ા નીતીનભાઈ બાપલભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૫૭
૧૩૫૫૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર ઝાલા ડદલીપવસિંહ તખ્તવસિંહ ખોડર્યારનગર 3 ૧૨૦૬૯
૧૧૬૭૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર અધારા રમેશભાઈ કર્વાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૬૮
૧૨૯૭૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર ચાવર્ીયા રાગરામભાઈ મોમભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૨૦૬૭
૧૧૮૫૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર ઉમરાણીયા પ્રાણલાલ મળૂજીભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૨૦૬૬
૧૧૮૫૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર ઉમરાણી. ભાવેશભાઈ પ્રાણલાલ ખોડર્યારનગર 3 ૧૨૦૬૫
૧૬૧૦૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર માતં લર મલસાફીરભાઈ મોહનભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૨૦૬૪
૧૪૭૮૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર પરમાર હમેતંવસિંહ લક્ષ્મણભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૨૦૬૩
૧૬૭૦૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર રીયાળીયા રાજલભાઈ ગોવવિંદભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૨૦૬૨
૧૬૭૦૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર રીયાળીયા કાસંીબેન ગોવવિંદભાઈ ખોડર્યારનગર 1 ૧૨૦૬૧
૧૭૨૮૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર શીયાળીયા મનલભાઈ ગોવવિંદભાઈ ખોડર્યારનગર 7 ૧૨૦૬૦
૧૭૨૭૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર વશયાળીયા ગગજીભાઈ ગોવવિંદભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૨૦૪૬
૧૫૪૩૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર ભરં્ોરીયા રમેશભાઈ દેવજીભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૫૮
૧૪૩૬૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર પતાણી સલમારભાઈ હલસેનભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૨૦૭૦
૧૪૩૬૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર પતાણી કાસમભાઈ સલમારભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૨૦૫૬
૧૭૪૪૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર સરવૈયા અતલલભાઈ ગોવવિંદભાઈ ખોડર્યારનગર 7 ૧૨૦૫૫
૧૩૪૨૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર જાદવ સલવનલભાઈ નાથાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૫૪
૧૭૨૯૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર શોઢા અમીનાબેન આરીફભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૨૦૫૩
૧૧૯૪૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર કણેજા સલીમભાઈ તમાસીભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૨૦૫૨
૧૩૨૪૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર જલનેજા અબ્દલલભાઈ તમાસીભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૨૦૫૧
૧૨૦૨૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર કલરેશી રેહમદબેન અલાસીભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૨૦૫૦
૧૩૧૧૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર ચૌહાણ ભરતભાઈ મોરારજીભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૪૯
૧૭૩૯૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર સમા ઓસમાન ઓથીભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૨૦૪૮
૧૩૮૧૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ોઢીયા નલરાભાઈ સલલેમાનભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૪૭
૧૩૮૧૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ોઢીયા અશરફભાઈ નલરાભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૨૦૮૨
૧૨૬૫૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોહલે રાજેશભાઈ સલદંરજીભાઈ ખોડર્યારનગર 7 ૧૨૦૮૪
૧૧૬૩૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર અગ્રાવત રજનીકાતં નદંલાલ ખોડર્યારનગર 5 ૧૨૦૫૯
૧૩૪૯૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર જોગરાણા હામાભાઈ ગેલાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૯૪
૧૫૪૪૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર ભરવાર્ કવાભાઈ ઉકાભાઈ ખોડર્યારનગર 7 ૧૨૦૯૩
૧૪૧૫૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર નકાણી અબ્દલલભાઈ હલસેનભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૨૦૯૨
૧૩૬૫૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ેલા અબ્દલલભાઈ અમનભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૨૦૯૧
૧૩૩૧૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર જાર્ેજા કનલભા વે્લભા ખોડર્યારનગર 5 ૧૨૦૯૦
૧૩૫૧૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર જોબણ લતીફભાઈ હાજીભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૮૯
૧૩૫૧૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર જોબણ સતારભાઈ હાજીભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૨૦૮૮
૧૪૯૦૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર પારં્વ ધીરલભાઈ વાલજીભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૮૭
૧૪૧૫૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર નકાણી હમીરભાઈ અમથાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૮૬
૧૩૬૬૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ેલા ખમીસાભાઈ યાકલબભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૨૦૮૫



૧૭૩૮૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર સલમરા હાજીરભાઈ હમીરભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૭૧
૧૩૬૫૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ેલા અજીતભાઈ હાજીભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૨૦૮૩
૧૨૪૮૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોગરા મગનભાઈ માયાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૯૬
૧૧૯૮૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર કલબેર શામજીભાઈ જાદવજીભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૨૦૮૧
૧૧૯૮૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર કલબેર ભરતભાઈ શામજીભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૨૦૮૦
૧૪૪૫૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર પરમાર ડકશોરભાઈ બચલભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૭૯
૧૩૯૯૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર દેવાયતકા આલાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૨૦૭૮
૧૩૯૯૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર દેવાયતકા ડદનેશભાઈ આલાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૭૭
૧૩૯૯૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર દેવાયતકા દશરથભાઈ આલાભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૨૦૯૫
૧૨૧૨૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર કાર્ા રફીકભાઈ ગફારભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૨૦૭૫
૧૫૯૬૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર મેયાળા મહશેભાઈ દેવાભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૨૧૧૪
૧૫૯૩૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર મથલકોતરા ઝુમાભાઈ ઉમરભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૭૩
૧૪૧૯૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર નાણચા જેરામભાઈ હમીરભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૨૦૭૨
૧૭૨૯૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર શીશાગંીયા મનસલખભાઈ નાગજીભાઈ ખોડર્યારનગ 5 ૧૨૦૨૦
૧૭૧૭૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર વવસાણી મનલભાઈ શામજીભાઈ ખોડર્યારનગ 2 ૧૧૮૬૧
૧૨૫૮૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોસ્વામી રમાબેન સલદંરગગરી ખોડર્યારનગર 1 ૧૧૭૯૮
૧૧૬૬૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર અણીયારીયા સવજીભાઈ ગોવવિંદભાઈ ખોડર્યારનગ 4 ૧૧૭૯૬
૧૧૭૬૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર ઇમીયારીયા અરવવિંદભાઈ સવજીભાઈ ખોડર્યારનગ 3 ૧૧૭૬૮
૧૩૪૭૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર જીંજરીયા કલપેશભાઈ શભંલભાઈ ખોડર્યારનગ 3 ૧૧૭૮૫
૧૬૧૭૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર મીર ચનાભાઈ નલઘાભાઈ ખોડર્યારનગર 8 ૧૧૭૮૪
૧૭૮૪૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર સોમા શલબેમાનભાઈ રલશભભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૭૮૩
૧૭૮૪૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર સોમા અલતાફભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૭૮૨
૧૨૫૮૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોસ્વામી સલરેશગગરી અમરતગગરી ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૭૮૧
૧૩૯૭૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર દેવમલરારી ડકશોરભાઈ નદંરામ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૭૮૦
૧૬૬૮૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર રાવળાણી લાભભાઈ કાનજીભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૭૭૯
૧૨૬૪૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોહલે રવજીભાઈ જાદવભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૭૭૬
૧૨૬૬૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોહલે હકાભાઈ રવજીભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૦૩
૧૭૧૨૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર વાલાણી કાળુભાઈ પનૂાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૦૨
૧૨૫૬૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોસ્વામી ઘનશ્યામગીરી મનસલખગગરી ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૦૧
૧૭૨૬૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર શાયાળીય વ્લભાઈ ખેંગારભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૦૦
૧૪૦૮૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર ધનગર રમેશભાઈ મલાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૭૯૯
૧૬૦૦૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર મલળીયા ધીરજભાઈ અરજણભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૭૮૭
૧૪૧૩૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર ધાળા મલસાભાઈ ખમીસભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૮૦૭
૧૨૮૬૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર ચાવર્ા કાળુભાઈ નાનજીભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૭૯૫
૧૫૪૮૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર ભાટીયા ભીમશીભાઈ ભોજાભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૭૯૪
૧૪૧૩૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર ધાળા રમજાનભાઈ મલસાભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૭૯૩
૧૬૪૮૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર રાઠોર્ રામભાઈ બાબલભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૭૯૨
૧૩૬૬૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ાકી ખીમાભાઈ પજૂાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૭૯૧
૧૬૪૩૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર રાઠોર્ પોલાભાઈ વજલભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૭૯૦
૧૬૦૦૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર મલળીયા ડકશોરભાઈ અરજણભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૭૮૯
૧૨૫૦૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોંર્લીયા વવજયભાઈ વવઠ્ઠલદાસ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૭૮૮
૧૬૯૧૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર વ્યાસ રમેશભાઈ કરશનદાસ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૦૬
૧૪૧૧૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર ધાજંા અવનલભાઈ રામજીભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૭૬૬
૧૪૧૧૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર ધાજંા મહશેભાઈ રામજીભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૭૪૪
૧૩૫૦૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર જોગાનદંી દીવાળીબેન રણછોર્દાસ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૭૪૩
૧૬૬૬૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર રાવરાણી સજંયભાઈ લાભલભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૭૪૨
૧૩૨૦૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર જજંવાર્ીયા કાનજીભાઈ મોહનભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૭૪૦
૧૧૭૦૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર અલેશ્વર દોસમાનભાઈ કાસમભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૭૩૮
૧૪૧૫૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર નકાણી રહીમભાઈ ખમેશભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૭૩૭
૧૬૧૭૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર મીયાવા સલભાનભાઈ અબદેલાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૭૩૬
૧૨૩૮૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગલજરાતી પોપટભાઈ નાથાભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૭૩૨
૧૨૩૮૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગલજરાતી રમેશભાઈ પોપટભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૭૩૪
૧૨૩૮૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગલજરાતી ભલપતભાઈ પોપટભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૭૪૫
૧૫૮૯૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર મજેટઠીયા મથલરભાઈ મોહનભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૭૩૩
૧૬૦૫૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર મહતો મનોહર સરૂજ ખોડર્યારનગર 1 ૧૧૭૨૯
૧૧૮૭૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર કલકર્ અબ્દલલભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૭૩૧
૧૫૧૪૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર બેલા હમીદભાઈ નલરમોહમદભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૭૨૮
૧૨૬૦૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોહલે અલપેશભાઈ શકંરભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૭૫૭
૧૬૭૯૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર લાબંા વવજયભાઈ હમીરભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૭૬૫
૧૬૭૮૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર લાબા પ્રવીણભાઈ હમીરભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૭૬૪
૧૫૯૬૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર મેર ગભરલભાઈ એલાભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૧૭૬૩
૧૫૯૭૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર મેર મહશેભાઈ સેલાભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૭૫૫
૧૩૪૯૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર જોગરાણા જેસાભાઈ જોગાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૭૬૨
૧૫૯૭૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર મેર રમેશભાઈ કરશનભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૧૭૩૫
૧૬૧૮૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર મીર જીવણભાઈ મેપાભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૧૭૬૦
૧૨૦૮૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર કહીર્ા ઓસમણભાઈ આબાભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૭૫૯
૧૨૦૮૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર કહીર્ા જોવેદભાઈ ઓસમાણભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૭૫૮
૧૨૦૮૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર કહીર્ા હમીદભાઈ ઓસમણભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૭૪૮
૧૪૦૬૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર દોઢીયા રઝાકભાઈ ઓસમણભાઈ ખોડર્યારનગર 7 ૧૧૭૪૭
૧૩૮૧૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ોઢીયા આજીભાઈ સલમાભાઈ ખોડર્યારનગર 7 ૧૧૭૬૧
૧૩૮૧૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ોઢીયા રહમેતબેન સલમાભાઈ ખોડર્યારનગર 1 ૧૧૭૪૯
૧૩૬૫૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ેલા ઈસ્માઈલભાઈ ઉમરભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૭૫૦
૧૩૬૬૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ેલા સામદભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૭૫૧
૧૩૬૬૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ેલા રઝાકભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૭૫૨
૧૩૮૧૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ોઢીયા નલરમોહમંદભાઈ અબાણભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૭૫૪
૧૧૬૯૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર અમલેરીયા મલકેશભાઈ વવઠ્ઠલભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૭૫૬
૧૧૬૯૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર અમરેલીયા વવઠ્ઠલભાઈ રવજીભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૭૪૬
૧૬૮૦૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર લીગર્ીયા અલતાફભાઈ સીદીભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૭૬૭
૧૨૦૦૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર કલમરખાર્ીયા વવઠ્ઠલભાઈ શામજીભાઈ ખોડર્યારનગર 7 ૧૧૯૫૪
૧૧૮૫૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર ઉમરખાણીયા જ્યતંીભાઈ બચલભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૯૦૧
૧૩૬૫૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ેલા ઈબ્રાડહમ આજીભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૦૨



૧૩૬૫૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ેલા અવનર્ભાઈ આજીભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૯૦૩
૧૩૬૬૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ેલા જલલફીભાઈ આજીભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૯૦૪
૧૩૪૫૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર જંાભવાર્ીયા ઈમરાનભાઈ યલનલસભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૯૦૫
૧૩૬૪૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ેબા રફીકભાઈ ઓસમણભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૧૯૦૬
૧૧૬૬૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર અણીયારીયા સોમજીભાઈ રામજીભાઈ ખોડર્યારનગ 3 ૧૧૯૦૭
૧૪૫૧૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર પરમાર જયાબેન અમરશીભાઈ ખોડર્યારનગ 1 ૧૧૯૧૮
૧૬૧૮૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર મીર જગાભાઈ મેપાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૯૦૯
૧૫૬૮૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર મકવાણા બચલભાઈ સોમાભાઈ ખોડર્યારનગર 7 ૧૧૯૦૦
૧૫૪૬૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર ભલવા મેપાભાઈ જગમાલભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૧૯૧૧
૧૫૭૧૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર મકવાણા ભાવેશભાઈ ચદંલભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૧૯૧૨
૧૩૧૫૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર ચૌહાણ રાજલભાઈ કાન્ન્તભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૧૩
૧૪૨૧૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર વનમાવત ભરતભાઈ બાલકૃષ્ણભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૯૧૪
૧૪૦૧૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર દાણીધારીયા મગનલાલ નાનાલાલ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૯૧૫
૧૪૦૧૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર દાણીધારીયા ડદપકભાઈ મગનલાલ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૯૧૬
૧૨૫૭૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોસ્વામી મહશેગગરી હડરગગરી ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૯૧
૧૩૨૭૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર જળંુ ગોવવિંદભાઈ રામભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૯૧૦
૧૩૨૭૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર જળુ લાભલભાઈ ગોવવિંદભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૦૮
૧૩૬૬૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્વ શાતં લબેન રાજેશભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૮૮૩
૧૬૯૦૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર વ્યાસ વનલેશભાઈ દયારામભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૮૮૪
૧૬૧૭૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર મીનીવાર્ીયા અલલારખા દાઉદભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૧૮૮૫
૧૫૬૫૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર મકવાણા નાથીબેન નાથાભાઈ ખોડર્યારનગર 1 ૧૧૮૮૬
૧૫૮૪૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર મકવાણા હરેશભાઈ નાથાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૮૭
૧૭૫૨૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર સવાણ બોદલભાઈ જલસેફભાઈ ખોડર્યારનગર 7 ૧૧૮૮૮
૧૩૬૬૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ેલા યલસ લફભાઈ જલસેફભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૯૯
૧૬૧૯૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર મીરા સજંયભાઈ ભગવાનદાસ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૯૦
૧૬૦૧૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર મેવાર્ા ર્ાહ્યાભાઈ કર્વાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૮૨
૧૬૦૧૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર મેવાર્ા બાબલભાઈ કર્વાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૯૨
૧૬૦૧૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર મેવાર્ા મલકેશભાઈ કર્વાભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૮૯૩
૧૨૪૭૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગાલોરીયા મનીર્ભાઈ બેચરભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૯૪
૧૬૦૧૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર મેવાર્ા લાખાભાઈ કાનાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૯૫
૧૬૧૭૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર મીયાણા ફરીદભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૨૭
૧૬૫૮૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર રામાનલજ રમેશભાઈ હડરભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૯૬
૧૨૩૮૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગલજરાતી મહશેભાઈ પોપટભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૭૭૮
૧૪૩૬૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર પતાણી ડફરોજભાઈ કાસમભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૯૭
૧૪૨૫૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર નોતીયાર રહીમભાઈ બોદલભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૯૨૬
૧૪૨૫૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર નોતીયાર સલીમભાઈ બોદલભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૮૮૯
૧૪૨૫૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર નોતીયાર હાજલબેન બોદલભાઈ ખોડર્યારનગર 1 ૧૧૯૧૭
૧૨૬૩૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોહલે ગબપીનભાઈ શકંરભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૯૩૮
૧૬૭૯૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર લાલકીયા શામજીભાઈ ભીખાભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૯૩૯
૧૧૯૮૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર કલબાવત જાનકીદાસ બાલકદાસ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૪૦
૧૬૭૩૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર લશ્કરી અશોકભાઈ મોરારીદાસ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૯૪૧
૧૧૬૯૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર અભયસોરા જમાલભાઈ કાસમભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૪૨
૧૬૭૦૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર રોજાતા રસલલભાઈ ઉમરભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૪૩
૧૬૧૭૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર મીયાવા જમાલભાઈ તોકલભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૯૪૪
૧૩૧૧૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર ચૌહાણ મલકેશભાઈ જયવંતભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૯૫૫
૧૬૧૭૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર મીર ગોવવિંદભાઈ મેપાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૯૪૬
૧૨૫૨૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોફાર્ કાનજીભાઈ પે્રમજીભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૩૭
૧૨૫૨૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોફાર્ ભલપતભાઈ પે્રમજીભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૪૮
૧૨૫૨૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોરફાર્ વસતંભાઈ પે્રમજીભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૯૪૯
૧૨૨૬૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર ખટૂ ડદનેશભાઈ ભીખલભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૯૫૦
૧૬૧૮૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર મીર રતનાભાઈ મેપાભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૯૫૧
૧૬૧૮૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર મીર નાનજીભાઈ રત્નાભાઈ ખોડર્યારનગર 7 ૧૧૯૫૨
૧૬૧૯૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર મીર હરેશભાઈ રત્નાભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૯૫૩
૧૨૭૩૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર ચ અનવરભાઈ ઓસમણભાઈ ખોડર્યારનગર 8 ૧૧૯૨૮
૧૩૫૧૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર જોટાણીયા રણછોર્ભાઈ કાનજીભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૪૭
૧૬૧૨૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર મારર્ીયા વશરામભાઈ હડરભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૪૫
૧૮૦૫૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર સોલકંી મેઘજીભાઈ કાળાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૯૨૦
૧૫૭૯૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર મકવાણા લગલતભાઈ બીજલભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૧૯૨૧
૧૭૯૮૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર સોલકંી ધનજીભાઈ કર્વાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૯૨૨
૧૭૦૧૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર વાઘેલા નાનજીભાઈ હાથીભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૨૩
૧૨૫૦૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોદર્કા અમરતબેન માધવજીભાઈ ખોડર્યારનગર 1 ૧૧૯૨૪
૧૫૯૩૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર મથલપોગા અમીનાબેન ઈબ્રાહીમભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૯૨૫
૧૪૨૫૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર નોહીર્ા યલસ લફભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૯૩૬
૧૪૨૫૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર નોહીર્ા સતારભાઈ અલીભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૯૨૭
૧૬૨૪૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર મોહીર્ા અનવરભાઈ અલીમોહમદ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૧૯
૧૩૬૬૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ેલા પરવેઝભાઈ સાજીદભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૯૨૯
૧૪૫૩૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર પરમાર દશરથભાઈ સલરલભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૯૩૦
૧૧૮૪૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર ઉધરીયા ચદલ ંભાઈ ભીખાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૯૩૧
૧૨૩૧૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર ખાભંર માઉબેન હરદાસભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૯૩૨
૧૬૭૨૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર ્લર્ગી રૂપાભાઈ સોમાભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૯૩૩
૧૬૭૩૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર ્લણી વાઘાભાઈ રલપાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૯૮
૧૬૯૦૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર વ્યાસ બાબલભાઈ બચલભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૭૯
૧૭૨૪૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર શેત જાગીરભાઈ જીવભાઈ ખોડર્યારનગર 7 ૧૨૦૩૫
૧૪૫૧૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર પરમાર જીતેન્રભાઈ જેસીંગભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૬૭
૧૪૬૯૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર પરમાર રમેશભાઈ જેસીંગભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૦૦
૧૩૪૯૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર જોગરાજા વવપલલભાઈ રવજીભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૯૮૭
૧૮૧૬૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર હલકલ ઈકબાલભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૨૧૩૧
૧૫૯૪૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર મધલપોર્ા જલમાભાઈ ઉમરભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૧૩૦
૧૩૭૯૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ોર્ીયા વનલેશભાઈ વજલભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૨૧૨૩
૧૩૮૦૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ોર્ીયા સીદીભાઈ બાવાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૧૨૪
૧૪૮૨૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર પલરોહીત જનકભાઈ કરશનભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૭૮



૧૬૮૪૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર વઘાળીયા પથલભાઈ હરગોવવિંદભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૭૬
૧૬૪૫૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર રાઠોર્ મથલભાઈ જીવરાજભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૫૯
૧૪૧૧૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર ધાધંલ હામાભાઈ કાનાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૩૮
૧૬૮૪૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર વઘાર્ીયા ચત લરભાઈ સોમાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૩૯
૧૨૦૬૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર કલ ંવરીયા ભલપતભાઈ ભવાનભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૪૦
૧૭૩૪૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર સેતાણીયા દામજીભાઈ ભલદરભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૧૨
૧૬૭૩૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર લ્લતરા સલરાભાઈ બીજલભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૨૦૪૩
૧૪૪૯૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર પરમાર જગાભાઈ પાચંાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૪૧
૧૨૨૪૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર કોબા વવહાભાઈ રત્નાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૨૦૩૭
૧૨૨૪૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર કોબા બેચરભાઈ રત્નાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૯૬૪
૧૬૨૭૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર રગીયા ધનાભાઈ શામળભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૭૭
૧૨૨૪૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર કોબા પ ૂજંાભાઈ રત્નાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૨૦૨૯
૧૬૨૭૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર રગીયા ગોકળભાઈ સામતંભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૨૦૩૨
૧૭૬૫૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર સાબબ જગાભાઈ વસતાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૨૦૩૪
૧૭૬૫૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર સાબંબ સગરામભાઈ વસતાભાઈ ખોડર્યારનગર 7 ૧૨૦૩૬
૧૨૩૧૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર ખાભંણ જગાભાઈ સોમાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૨૦૨૨
૧૬૨૯૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર રબારી વેરસીભાઈ શામળભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૨૦૧૪
૧૨૦૫૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર કલોત્રા રતાભાઈ સામતભાઈ ખોડર્યારનગર 7 ૧૨૦૧૫
૧૬૨૩૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર મોરી જશરાજ મગનભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૨૦૧૬
૧૬૧૨૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર મારલ લક્ષ્મણભાઈ ધલળાભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૨૦૧૭
૧૨૦૫૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર કળોત્રા રણછોર્ભાઈ હામદભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૧૮
૧૨૦૫૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર કલોત્રા અરજણભાઈ સામદભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૧૯
૧૨૪૦૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગણોત્રા રતાભાઈ સામાભાઈ ખોડર્યારનગર 7 ૧૨૦૨૧
૧૭૬૫૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર સાબબ ખીમાભાઈ વવહાભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૨૦૪૨
૧૬૭૩૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર લવટલકા કાનાભાઈ સાગરભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૧૩
૧૬૮૧૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર લો રાજાભાઈ માણશલર ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૦૧
૧૮૧૮૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર હરેમા પ્રદીપભાઈ લાબાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૧૧
૧૩૮૫૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર ત્રગર્ા ભોલાભાઈ સગરામભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૨૦૦૯
૧૬૨૪૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર યશવાન સતંોર્ છકલભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૨૦૦૮
૧૪૮૯૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર પાટીલ ડહમતં યશવતં ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૦૭
૧૬૨૪૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર યશવાન નાકાભાઈ અમથાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૦૬
૧૪૭૪૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર પરમાર વશરામભાઈ દેવાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૦૫
૧૪૫૧૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર પરમાર જીતેન્રભાઈ બાબલભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૦૪
૧૨૧૮૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર કારેણા ભરતભાઈ કટાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૦૩
૧૨૧૭૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર કારેણા અરશીભાઈ દલદાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૦૨
૧૪૪૯૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર પરમાર ચતલરભાઈ લાલસગંભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૩૩
૧૭૪૪૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર સરવૈયા ડકશોરભાઈ મળૂજીભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૨૬
૧૩૯૫૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર દરજી રાજેશભાઈ ચલનીલાલ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૨૩
૧૪૮૭૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર પાટીલ ત લકારામભાઈ જગન્નાથભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૪૫
૧૮૧૯૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર હસેલે શરદભાઈ પીતામ્બર ખોડર્યારનગર 3 ૧૨૦૩૧
૧૭૪૫૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર સરવૈયા જયાબેન મળૂજીભાઈ ખોડર્યારનગર 1 ૧૨૦૩૦
૧૪૮૯૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર પાટીલ સીતારામ રામચન્ર ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૬૦
૧૬૫૧૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર રાઠોર્ સલરેશભાઈ મોહનભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૨૦૨૮
૧૧૬૮૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર અંબાર્ીયા રમેશકલમાર નારણભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૨૦૨૭
૧૨૦૨૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર કલરવાહ રામનારાયણ ગોવવિંદરામ ખોડર્યારનગર 3 ૧૨૦૪૪
૧૨૦૭૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર કલશવાહ મલકેશભાઈ રામનારાયણ ખોડર્યારનગર 2 ૧૨૦૨૫
૧૨૫૮૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોસ્વામી રવવભારતી ઉમેદભારતી ખોડર્યારનગર 3 ૧૨૦૨૪
૧૨૫૫૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોસ્વામી અરવવિંદભાઈ ઉમેદભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૧૯૯૯
૧૨૫૬૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોસ્વામી કંચનબેન ઉમેદપરી ખોડર્યારનગર 1 ૧૧૯૬૫
૧૩૭૭૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ાવેરા ભાનલભાઈ દાનાભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૨૦૧૦
૧૩૭૭૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ાવેરા વનમડલભાઈ ભાનલભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૯૭૫
૧૭૭૩૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર વસરસાર્ આનદંભાઈ શ્યામરાવ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૭૪
૧૧૬૩૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર અગ્રાવત વનીતાબેન રવસકલાલ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૭૩
૧૧૬૨૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર અગ્રાવત મનોજભાઈ રસીકલાલ઼ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૯૭૨
૧૧૫૯૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર અગ્રાવત અવમતભાઈ તલલસીદાસ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૭૧
૧૬૪૧૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર રાઠોર્ ધનીબેન અમરતલાલ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૯૭૦
૧૩૪૯૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર જોગરાણા જોધાભાઈ કાળાભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૯૬૯
૧૩૭૭૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ાવેરા પ્રભાતભાઈ દાનાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૬૮
૧૫૪૧૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર ભટ્ટી અજયભાઈ વવઠ્ઠલભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૫૬
૧૫૪૧૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર ભટ્ટી વવઠ્ઠલભાઈ પ્રાગજીભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૯૬૬
૧૫૧૬૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર બળગલજર સલરેશભાઈ કાશીરામભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૯૬૩
૧૭૭૯૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર સીંલાગીયા નરેન્રભાઈ કેશલભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૯૬૨
૧૪૭૪૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર પરમાર વનરાજવસિંહ કનલભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૬૧
૧૪૩૯૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર પરમાર અજીતવસિંહ કનલભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૯૬૦
૧૪૪૨૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર પરમાર કનલભાઈ રામસીંગભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૯૫૮
૧૧૭૫૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર આવસયાની સલભાર્ભાઈ ગોવવિંદભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૫૭
૧૨૦૬૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર કલ ંવરીયા ભવાનભાઈ ટપલભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૯૮૮
૧૩૮૫૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર તરગટા લીંબાભાઈ હામાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૯૦
૧૪૭૭૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર પરમાર સવાભાઈ જાલાભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૯૯૭
૧૨૩૮૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગલજરાતી ધનાભાઈ ચલાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૯૯૬
૧૨૩૮૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગલજરાતી શૈલેશભાઈ ધનાભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૯૯૫
૧૨૦૫૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર કળતરા અરજણભાઈ સામતંભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૯૪
૧૩૮૫૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર તરમય રામજીભાઈ ગણાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૯૯૩
૧૪૧૦૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર ધ્ાગંીયા ઓઘળભાઈ કરશનભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૧૯૯૨
૧૨૬૦૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોસાઈ પ્રવીણભારતી સોમભારતી ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૯૧
૧૨૪૨૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગમારા મનલભાઈ ઉકાભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૧૯૮૯
૧૬૨૯૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર રબારી રણછોર્ભાઈ શામતભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૮૬
૧૨૦૫૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર કલોત્રા અરજણભાઈ શામતભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૮૫
૧૨૬૮૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોહીલ ડદલીપવસિંહ રામસીંગ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૯૮૪
૧૨૬૩૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોહલે ભરતવસિંહ રામવસિંહ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૯૮૩
૧૨૫૪૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોરસીયા કાળુભાઈ નાથાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૮૨



૧૨૫૪૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોરસીયા મલકેશભાઈ નાથાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૯૮૧
૧૪૮૮૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર પાટીલ રમેશભાઈ સાજનભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૯૮૦
૧૪૮૬૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર પાટીલ અવનલભાઈ રમેશભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૯૭૬
૧૩૫૦૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર જોગીયા હસંરાજભાઈ અમરવસિંહ ખોડર્યારનગર 5 ૧૨૧૦૭
૧૨૦૫૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર કળોત્રા વેરશીભાઈ સામદભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૨૧૦૬
૧૪૦૮૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર ધનગર ગોપાલ ગોવવિંદભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૧૦૫
૧૬૪૩૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર રાઠોર્ ભગવાન રામજીભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૧૦૪
૧૬૭૨૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર લણતલકા કાનાભાઈ સામતભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૧૦૩
૧૩૪૯૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર જોગરાણા જીવણભાઈ સારાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૨૧૦૨
૧૩૪૯૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર જોગરાણીયા સારાભાઈ વવભાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૧૦૧
૧૪૮૮૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર પાટીલ ભાગવત તલકારામ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૧૧૦
૧૬૨૪૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર યશવાન શકંર ડટગરી ખોડર્યારનગર 7 ૧૨૧૦૦
૧૧૭૪૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર આલ મેરલ હમીરભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૨૦૯૯
૧૭૬૪૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર સાબર્ ખીશાભાઈ વવહાભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૨૦૯૮
૧૨૨૯૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર ખેર અવનલભાઈ નટલભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૧૦૮
૧૬૨૭૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર રગીયા વાલાભાઈ ગલણાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૨૧૨૨
૧૬૭૨૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર ્લણી રામાભાઈ દેવાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૧૩૩
૧૪૧૩૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર ધાળજ હામાભાઈ કાનાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૧૩૨
૧૬૨૭૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર રગીયા રામ ગલણાભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૨૧૨૮
૧૮૦૮૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર સોલકંી રંજનગૌરી ભરતકલમાર ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૧૨૬
૧૨૦૯૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર કાકલળદે વશવાજીભાઈ આ્લભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૨૦૭૪
૧૫૧૫૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર બળગલજર પ્રદીપભાઈ રઘલનાથ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૭૭૫
૧૫૧૫૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર બળગલજર કાશીનાથ રઘલનાથ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૭૬૯
૧૫૧૬૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર બળગલજર રાકેશભાઈ કાશીનાથ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૭૫૩
૧૬૧૪૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર માળી રામદાસ શ્યામદાસ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૭૭૦
૧૬૧૪૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર માળી કૈલાશ રામદાસ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૭૭૧
૧૫૦૫૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર બગર્ીયા લાભલબેન પાચંાભાઈ ખોડર્યારનગર 1 ૧૧૭૭૨
૧૬૨૫૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર યાદવ રમેશભાઈ સમીરતી ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૭૭૩
૧૬૨૬૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર યાદવ વવજય સમીરત ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૭૭૪
૧૩૬૩૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર ઠાકલર રાજલભાઈ સ્વગીરામરાજ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૭૮૬
૧૨૩૧૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર ખાભંટ ભનલભાઈ જશવતંભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૭૭૭
૧૨૩૧૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર ખાભંર મહશેભાઈ જશવતંભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૦૫
૧૪૦૧૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર દાણોધારીયા દલપતભાઈ ગરબીદાસ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૦૪
૧૧૬૮૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર અંબાલીયા કાનાભાઈ નારણભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૭૯૭
૧૧૭૩૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર આંબલીયા નારણભાઈ કાનાભાઈ ખોડર્યારનગર 2 ૧૧૭૪૧
૧૧૬૮૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર અંબાલીયા નારણભાઈ જીવાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૭૩૯
૧૬૯૯૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર વાઘેલા ચમનભાઈ હાથીભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૭૩૦
૧૪૭૮૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર પરમાર હનલભાઈ ધલળાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૧૦
૧૩૫૫૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર ઝાલા કેશલભા બેરલભા ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૮૧૧
૧૨૪૯૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોંર્લીયા પે્રમદાસ ભન્તતરામ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૧૨
૧૩૮૧૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ોઢીયા યલન લર્ભાઈ યલસલફભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૧૩
૧૪૦૫૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર ડદના નરતોમદાસ હડરદાસ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૮૧૪
૧૨૦૨૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર કલરેશી વસકંદરભાઈ અલારખાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૨૫
૧૩૪૯૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર જોગરાણા ચદંાભાઈ જોધાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૧૬
૧૩૩૯૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર જાદવ પ્રકાશભાઈ ગગજીભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૮૦૮
૧૬૧૮૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર મીર મફાભાઈ વીહાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૧૮
૧૬૧૯૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર મીર સામદભાઈ વીહાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૧૯
૧૬૧૮૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર મીર વેલજીભાઈ વાહાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૨૦
૧૬૧૯૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર મીર વવનલભાઈ વીહાભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૧૮૨૧
૧૫૩૭૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર બોળીયા કરમણભાઈ વરમગંભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૧૮૨૨
૧૫૨૬૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર બારી ભલપતભાઈ રાવતભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૨૩
૧૩૦૭૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર ચૌહાણ નૈવમશભાઈ કેશલભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૫૨
૧૬૧૮૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર મીર મહશેભાઈ સેલાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૧૫
૧૩૩૫૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર જાર્ેજા વશવાભાઈ રાઘવજીભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૪૩
૧૪૧૫૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર ધોળકીયા વજલભાઈ જગમાલભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૮૬૪
૧૩૩૪૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર જાર્ેજા મહને્રવસિંહ નટલભા ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૮૬૫
૧૨૮૧૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર ચારણ ભરતભાઈ વાલભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૬૬
૧૫૩૬૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર બોરીયા રઘલભાઈ લખમણભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૬૭
૧૪૦૩૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર દાન્તી ભાખલભાઈ નરસીંગભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૮૬૮
૧૪૦૩૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર દાન્તી ધનરાજભાઈ ભીખલભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૬૯
૧૫૭૨૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર મકવાણા મનસલખભાઈ વલલભભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૭૦
૧૫૪૧૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર ભટ્ટી નટલભાઈ લાભલભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૮૧
૧૨૮૧૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર ચારણગઢવી ગોવવિંદભાઈ દેવકરભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૧૮૭૨
૧૧૮૯૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર કટેસીયા બાબલભાઈ બીજલભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૬૩
૧૧૮૯૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર કટેસીયા વવઠ્ઠલભાઈ બાબલભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૭૧
૧૩૮૦૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર ર્ોર્ીયા મહીપતવસિંહ ખલમાલવસિંહ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૮૪૬
૧૨૫૬૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોસ્વામી જ્યતંીગીરી વશવગીરી ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૪૭
૧૨૫૬૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોસ્વામી જયેશપરી ઈશ્વરપરી ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૮૪૮
૧૨૪૦૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગઢવી દેશલભાઈ શીવભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૪૯
૧૨૪૦૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગઢવી વજલભાઈ શીવાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૫૦
૧૨૫૭૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોસ્વામી પ્રભાતગગરી ચલનીગીરી ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૫૧
૧૪૯૫૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર પાલીયા દેવલબેન કેશલભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૬૨
૧૫૨૮૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર બાવર્ા નકલભાઈ ગોવવિંદભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૧૮૫૩
૧૫૩૨૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર બાવાજી સલનીલભાઈ રામદેવ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૫૯
૧૭૭૯૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર સીંસાગીયા હડરભાઈ મણીભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૮૫૮
૧૭૭૯૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર સીંસગીયા સલરેશભાઈ હડરભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૮૫૭
૧૨૩૯૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગઢવી આપાભાઈ વાલાભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૮૫૬
૧૨૩૧૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર ખાભલા રૂખર્ભાઈ લાધાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૫૫
૧૩૫૬૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર ઝાલા મહને્રવસિંહ ડદલીપવસિંહ ખોડર્યારનગર 8 ૧૧૮૪૫
૧૭૭૬૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર સીતાપરા રમેશભાઈ કર્વાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૭૩
૧૭૮૨૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર સોનરાજ રાજલભાઈ ભીમજીભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૫૪



૧૬૨૯૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર રમતાપરા કેશલભાઈ કર્વાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૭૯
૧૭૭૪૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર સીતાપરા ડકશોરભાઈ કર્વાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૭૮
૧૫૩૧૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર બાવળા નારણભાઈ ગોવવિંદભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૭૭
૧૫૧૬૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર બળદા કાનાભાઈ નરસીંગભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૧૮૭૬
૧૨૬૭૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોડહલ ભરતભાઈ મોતીભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૭૫
૧૩૨૧૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર જેઠવા વમતેશભાઈ કેશવજીભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૮૭૪
૧૨૭૪૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર ચલર્ાસમા ગલમલવસિંહ પ્રવવણવસિંહ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૮૦૯
૧૩૩૧૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર જાર્ેજા ઈન્રસ્થ ભીખલભા ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૩૪
૧૨૩૯૯ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગઢવી કેશલભાઈ આપાભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૮૩૬
૧૨૮૧૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર ચારણ અમલલ ભીખાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૧૭
૧૬૧૮૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર મીર લાલજીભાઈ ખેતાભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૮૪૨
૧૨૨૪૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર કોર્ીયા વવજયભાઈ નાથાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૪૧
૧૭૨૬૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર શાહ શામપ્રસાદભાઈ કલલજીતપ્રસાદ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૪૦
૧૨૪૨૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગમારા ડદનેશભાઈ કાપાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૩૯
૧૨૬૮૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર ગોહીલ જનકવસિંહ વવક્રમવસિંહ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૩૮
૧૩૫૧૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર જોટીંગીયા રમણીકભાઈ છગનભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૮૩૭
૧૩૫૧૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર જોટીંગીયા પરેશભાઈ રમણીકભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૮૨૬
૧૨૯૭૮ ૦૫ ખોડર્યારનગર ચાવર્ીયા વવરમભાઈ નાનાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૩૫
૧૫૩૧૩ ૦૫ ખોડર્યારનગર બાવળા જેસીંગભાઈ પનૂાભાઈ ખોડર્યારનગર 6 ૧૧૮૪૪
૧૩૯૯૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર દેવાતકા કાનજી દેવજી ખોડર્યારનગર 6 ૧૧૮૩૩
૧૧૯૬૬ ૦૫ ખોડર્યારનગર કલ ંદર્ા ધીરલભા કાનભા ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૩૨
૧૭૨૬૭ ૦૫ ખોડર્યારનગર શાહ સતંોશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૮૩૧
૧૫૩૧૫ ૦૫ ખોડર્યારનગર બાવળા હમેલભાઈ નકલભાઈ ખોડર્યારનગર 3 ૧૧૮૩૦
૧૬૧૮૪ ૦૫ ખોડર્યારનગર મીર ભીખાભાઈ પોથાભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૨૯
૧૬૧૮૨ ૦૫ ખોડર્યારનગર મીર નવઘણભાઈ ચોથાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૨૮
૧૩૫૬૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર ઝાલા બાબલભાઈ ધરમવસિંહ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૮૯૮
૧૪૭૧૦ ૦૫ ખોડર્યારનગર પરમાર રાકેશભાઈ ધામાભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૨૪
૧૪૭૨૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર પરમાર રાજેશભાઈ ધનજીભાઈ ખોડર્યારનગર 4 ૧૧૮૮૦
૧૪૭૬૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર પરમાર શૈલેર્ભાઈ ધનજીભાઈ ખોડર્યારનગર 5 ૧૧૯૩૫
૧૩૨૧૧ ૦૫ ખોડર્યારનગર જેઠવા ર્ાયાભાઈ ગાવજીભાઇ જીવતંીકાનગર 5 ૧૧૯૩૪

૧૭૦૫૮ ૦૫ ચામર્ીયા પરા વાજા પકંજભાઈ ધનજીભાઇ ગાવધગ્રામ 4 ૧૩૩૧૬

૧૭૦૬૦ ૦૫ ચામર્ીયા પરા વાજા રાજેશભાઈ ધનજીભાઇ ગાવધગ્રામ 3 ૧૩૨૯૫
૧૨૪૦૪ ૦૫ ચામર્ીયા પરા ગઢવી મનહરભાઈ રામભાઇ ગાન્ધી ગ્રામ 5 ૧૩૨૮૧
૧૭૦૬૧ ૦૫ ચામર્ીયા પરા વાજા ગલલાવવતબેન દેવજીભાઇ ગાવધગ્રામ 1 ૧૩૩૨૬
૧૪૦૫૪ ૦૫ ભગવતી પરા દાસી હસીનાબેન રજાકભાઈ ભગવતી પરા આશાળા પીર રોર્ 4 ૧૪૯૦૦


