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૪૩૮૪૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાન્ગરીયા વજલભાઈ ગોરધનભાઇ કલબલીયા પરા 7 ૪૪૯૦૪
૪૩૮૪૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાન્ગરીયા કાન્તીભાઈ ગોરધનભાઇ કલબાલીયા પરા 5 ૪૪૯૦૫
૫૧૯૧૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી મલકેશભાઈ સલખાભાઇ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૯૦૬
૫૧૭૯૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી નીમલબેન સલખાભાઇ કલબલીયાપરા 1 ૪૪૯૦૭
૫૧૭૮૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી વનમેશભાઈ સલખાભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૯૨૨
૪૮૮૨૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મકવાણા વવજયભાઈ ધીરૂભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૯૦૯
૪૫૬૫૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) જાર્ેજા અમલભાઈ માધલભાઇ કલબલીયા પરા 7 ૪૪૮૯૬
૪૫૬૮૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) જાર્ેજા વનમડલભાઈ ધીરૂભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૯૧૧
૪૩૮૫૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાન્ગીયા રામલભાઈ વેલજીભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૯૧૨
૪૪૮૨૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચલર્ાસમા સજંયભાઈ કરશનભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૯૧૩
૫૨૧૨૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી વીરૂભાઈ ભલાભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૯૧૭
૫૧૫૪૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી અશોકભાઈ નાનલભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૯૧૮
૫૧૭૦૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી જીજે્ઞશભાઈ નાનલભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૯૧૯
૪૭૪૮૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર વવનલભાઈ સલખાભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૯૨૦
૪૭૨૨૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર મલકેશભાઈ વવનલભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૯૨૧
૪૬૯૩૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર જગદીશભાઈ નારણભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૮૮૩
૪૩૮૫૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાનીયા દલધીબેન ગોરધનભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૮૮૧
૪૪૮૯૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચારોલીયા દેવરાજભાઈ રાજેશભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૯૦૮
૪૯૫૭૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ કકશનભાઈ કાનાભાઇ કલબલલયા પરા 2 ૪૪૮૭૧
૫૨૦૭૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી વલલભભાઈ અનલભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૮૭૨
૪૮૧૫૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બાવરી હમેતંભાઈ ખીમજીભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૮૭૩
૫૧૯૪૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી મનોજભાઈ જકસીનભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૮૭૪
૫૨૧૫૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી સલરેશભાઈ વવજયાભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૮૭૫
૪૯૬૪૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ જેનલભાઈ છગનભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૮૭૬
૪૯૭૩૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ નટલભાઈ છગનભાઇ કલબલીયા પરા 8 ૪૪૮૭૭
૫૨૦૧૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી રમેશભાઈ ભીખાભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૮૭૮
૫૦૬૮૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાલહીકા બચલભાઈ શામજીભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૮૮૦
૫૦૬૭૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાનરોલીયા મલકેશ નાનલભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૮૯૫
૪૯૨૭૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મારોલીયા કકશોરભાઈ ગલલાબભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૮૮૨
૫૦૫૯૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાણકીયા સજંયભાઈ બચલભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૮૬૯
૫૦૫૮૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાણકીયા પોપટભાઈ શામજીભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૮૮૪
૪૬૨૧૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) તરેટીયા ભરતભાઈ સોમાભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૮૮૫
૪૩૮૫૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરહાશીયા ગીતાબેન જયતંીભાઇ કલબલીયારપરા 3 ૪૪૮૮૬
૫૦૫૯૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાણકીયા3 ભરતભાઈ જીતલભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૮૮૭
૫૨૧૬૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી સીતાબેન વવજયભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૮૮૮
૫૨૦૭૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી લાભલબેન નાથાભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૮૮૯
૫૧૭૫૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી ધીરૂભાઈ માવાભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૮૯૦
૫૧૪૫૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સીરોલીયા પરવીન જેનતીભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૮૯૧
૫૧૫૭૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી કૈલાશભાઈ કરસનભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૮૯૨
૪૫૯૦૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ઝાલા કકશન ભાનલભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૮૯૩
૪૮૪૫૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મકવાણા અશોક બટલકભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૮૯૪
૪૮૪૫૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મકવાણા અવિનભાઈ બચલભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૯૩૫
૫૧૯૯૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી રૂપરતીગભાઈ દેવસીભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૯૭૬
૫૧૭૮૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી વનતેશભાઈ સલખાભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૯૧૦
૫૨૦૭૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી વલલભભાઈ નાથાભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૯૫૨
૫૨૧૦૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી વવનલભાઈ વલલભભાઇ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૯૫૩
૫૧૯૪૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી મનોજ વલલભભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૯૫૪
૫૨૦૯૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી વવજય વલલભભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૯૫૫
૫૦૦૪૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ શાતંીબેન બચલભાઇ કલબલીયાપરા 1 ૪૪૯૫૬
૪૮૮૯૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મકાવાણા અશોકભાઈ બટલકભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૯૫૭
૪૫૬૯૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) જાર્ેજા મનસલખભાઈ મનલભાઇ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૯૫૮
૫૧૯૪૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી મનોજભાઈ ભીખાભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૯૫૯
૫૧૫૬૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી કનલભાઈ દલસલખભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૯૬૦
૪૭૩૬૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર રમેશભાઈ પરાજીભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૯૬૧
૪૯૯૭૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ રાજલભાઈ ટપલભાઇ કલબલીયા પરા 7 ૪૪૯૭૭
૫૧૮૬૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી ભલપતભાઈ દેવસીભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૯૬૩
૫૧૮૯૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી ભાવેશભાઈ ભલપતભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૯૫૦
૫૨૦૪૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી રાજલભાઈ મોહનભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૯૬૫
૫૧૮૫૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી ભગવાજી બધાભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૯૬૬
૫૧૭૮૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી વનમલબેન કદપાભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૯૬૭
૫૨૦૯૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી વવક્રમભાઈ મોહનભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૯૬૮
૫૧૫૪૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી અરવવિંદભાઈ બધાભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૯૬૯
૫૦૫૮૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાણકીયા રાજલભાઈ સલખાભાઇ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૯૭૦
૫૦૫૮૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાણકીયા રવવભાઈ રાજલભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૯૭૧
૪૩૯૮૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કામી બાબલભાઈ ભલરાભાઇ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૯૭૨
૪૯૮૨૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ બીપીનભાઈ ગોરધનભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૯૭૩
૪૯૬૫૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ જેસીંગભાઈ બચલભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૯૭૪
૫૧૭૦૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી જસલબેન દેવજીભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૯૭૫
૫૧૫૨૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી અવનલ દેવજીભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૯૩૭
૫૧૫૭૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી કલાભાઈ નાથાભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૯૬૪
૫૧૮૩૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી પારૂબેન વવનલભાઇ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૯૬૨
૫૧૯૪૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી મનોજ વવરચનભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૯૨૪
૫૧૭૪૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી દીપકભાઈ વવરચનભાઇ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૯૨૫
૫૧૯૫૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી મફાભાઈ રવજીભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૯૨૬
૫૨૧૭૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી હર્ડદભાઈ કનલભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૯૨૭
૫૨૧૪૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી સલરેશ બચલભાઇ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૯૨૮
૪૮૬૧૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મકવાણા દીપકભાઈ બચલભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૯૨૯
૪૮૬૬૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મકવાણા બચલભાઈ ઉકાભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૯૩૦
૫૧૮૩૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી બટલકભાઈ ભીખાભાઇ કલબલીયાપરા 8 ૪૪૯૩૧
૪૫૯૧૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ઝાલા જીતલભાઈ રાજલભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૯૩૨
૪૫૯૩૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ઝાલા રમેશભાઈ રાજલભાઇ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૯૩૩
૫૨૦૩૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી રાજનભાઈ બચલભાઇ કલબલીયાપરા 9 ૪૪૯૩૪
૫૧૫૬૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી ઉમેશભાઈ કરસનભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૯૪૯



૫૧૬૫૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી ગોવવિંદભાઈ વવરચદં કલબલીયાપરા 4 ૪૪૯૩૬
૫૧૭૯૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી નીમબેન સલકાભાઇ કલબલીયાપરા 1 ૪૪૯૨૩
૪૮૮૧૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મકવાણા વવજય જેન્તીભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૯૩૮
૪૭૨૯૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર મહશે પોપટભાઇ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૯૩૯
૫૨૦૬૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી રાયધનભાઈ બાબલભાઇ કલબલીયાપરા 8 ૪૪૯૪૦
૪૭૫૩૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર સલરજ બટલકભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૯૪૧
૪૬૮૫૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર કકશન ભલપતભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૯૪૨
૫૧૯૯૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી રમેશ રવજીભાઇ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૯૪૩
૪૭૧૮૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર ભલપતભાઈ પોપટભાઇ કલબલીયા પરા 7 ૪૪૯૪૪
૫૧૯૬૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી માનજીભાઈ દેવાભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૯૪૫
૫૧૮૬૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી ભલપતભાઈ મગનભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૯૪૬
૪૫૫૪૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) છીનપરીયા ભાનલભાઈ સલમાભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૯૪૭
૪૫૫૪૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) છીનપારીયા વવજયભાઈ ભાનલભાઇ કલબલીયા પરા 7 ૪૪૮૫૬
૪૫૫૪૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) છીનપરીયા કૈલાશભાઈ ભાનલભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૯૫૧
૪૫૫૪૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) છીનપરીયા ભાવેશ ભાનલભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૮૭૦
૪૫૫૪૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) છીનપરીયા વવક્રમભાઈ ભાનલભાઇ કલબલીયા પરા 7 ૪૪૭૮૯
૪૫૨૮૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચોરાલીયા રમેશભાઈ બચલભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૭૯૦
૪૩૯૨૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજીયા મધલબેન બાબલભાઇ કલબલીયા પરા 7 ૪૪૭૯૧
૪૩૫૦૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ઉગેરવા રાજલભાઈ જયવંતભાઇ કલબલીયા પરા 8 ૪૪૭૯૨
૪૪૮૯૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચારોલીયા કકશન બચલભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૭૯૩
૫૦૬૮૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાલેકીયા ભરતભાઈ વવરજીભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૭૯૪
૪૯૬૫૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ જ્યતંીભાઈ બાબલભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૭૯૬
૪૯૮૧૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ બાબલભાઈ કાળાભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૭૯૭
૪૪૯૦૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચારોલીયા મીનાબેન કમલેશભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૭૯૮
૫૦૬૫૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાનેકીયા અશોકભાઈ બચલભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૭૯૯
૫૦૬૬૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાનેકીયા બચલભાઈ માવજીભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૮૧૪
૫૦૬૬૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાનેકીયા નાથાભાઈ બચલભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૮૦૧
૪૬૨૧૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) તરેટીયા વવજયભાઈ નાનલભાઇ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૭૮૮
૪૩૭૦૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કનસાગરા કદ્લભાઈ બચલભાઇ કલબાલીયા પરા 4 ૪૪૮૦૩
૪૩૯૬૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાનસાગીયા રાજેશભાઈ કકશોરભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૮૦૪
૪૮૦૪૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બામરોલીયા કદનેશ રમેશભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૮૦૫
૪૩૮૭૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કલવારીયા સાગરભાઈ બળવતંભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૮૦૬
૪૩૫૩૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ઉમેરીજીયા રાજલભાઈ જયવતભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૮૦૭
૪૩૯૦૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજીયા ઉકાભાઈ ગોર્ાભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૮૦૮
૪૮૦૩૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બામરોલીયા અશોક કકશોરભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૮૦૯
૪૮૦૪૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બામરોલીયા જગદીશભાઈ કકશોરભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૮૧૦
૪૩૯૦૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજંીયા કલપેશ કકશોરભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૮૧૧
૫૧૪૮૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોનપરીયા કમલેર્ ભાનલભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૮૧૨
૫૧૮૦૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી પે્રમાભાઈ હરીભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૮૧૩
૫૨૧૭૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી હરીભાઈ પે્રમાભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૭૭૫
૫૧૮૦૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી પરભાભાઈ પે્રમાભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૭૭૩
૪૬૯૯૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર તેજાભાઈ કાળાભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૮૦૦
૪૭૦૫૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર ધલળાભાઈ તેજાભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૭૬૩
૪૭૩૧૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર માલાભાઈ તેજાભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૭૬૪
૪૩૯૫૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાનઘપલરીયા વસતંીબેન કાળુભાઇ કલલબીયા પરા 6 ૪૪૭૬૫
૪૮૩૭૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી સવાભાઈ ત લલસીભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૭૬૬
૪૮૩૩૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી ગોવવિંદભાઈ ત લલસીભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૭૬૭
૪૩૭૭૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કલમાવત અવનલભાઈ હજારીદાસ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૭૬૮
૫૨૦૨૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી રમીબેન પે્રમાભાઇ કલબલીયાપરા 1 ૪૪૭૬૯
૫૧૫૩૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી અમરતભાઈ પે્રમાભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૭૭૦
૪૮૩૫૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી ભીગાભાઈ પટભાભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૭૭૧
૪૮૩૧૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી અમરાભાઈ ધનાભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૭૭૨
૫૨૦૦૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી રમેશભાઈ ગાડંલભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૭૮૭
૪૯૮૯૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ મહશેભાઈ ગોવવદભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૭૭૪
૪૮૮૬૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મકવાણા સવવતાબેન બાબલભાઇ કલબલીયા પરા 1 ૪૪૭૬૧
૫૧૭૩૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી કદપકભાઈ મલળજીભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૭૭૬
૫૧૬૩૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી ગીરીશ ભીખાભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૭૭૭
૪૯૫૭૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ કાળાભાઈ પલજાભાઇ કલ ંબલીયા પરા 7 ૪૪૭૭૮
૪૮૨૩૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભકંોર્ીયા નટવરભાઈ રામસીંગ કલબલીયા પરા 7 ૪૪૭૭૯
૪૮૩૯૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાણેકકયા રાજલભાઈ વવરજીભાઇ કલબલીયા પરા 8 ૪૪૭૮૦
૫૦૪૧૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાઘેલા કકશોરભાઈ મોહનભાઇ કલબાલીયા પરા 4 ૪૪૭૮૧
૪૪૯૦૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચારોલીયા ભરતભાઈ ગોવવદભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૭૮૨
૫૦૩૯૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાઘરોલીયા અશોકભાઈ ચીચાભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૭૮૩
૫૦૬૬૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાણેકીયા હરેશભાઈ તીલીભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૭૮૪
૪૮૦૫૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બામરોલીયા વવજયભાઈ મગનભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૭૮૫
૪૮૦૪૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બામરોલીયા પીન્ટલભાઈ રાજલભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૮૧૬
૪૩૮૪૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગીયા બાબાભાઈ વજલભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૭૬૨
૪૩૯૧૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજીયા ચેતન ખોર્ાભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૮૦૨
૫૦૬૬૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાનેકીયા જીતેન્ર વવરજીભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૮૪૩
૪૭૮૯૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બબાશરીયા મલકેશભાઈ ચદંલભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૮૪૪
૪૩૯૨૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજીયા નીતીનભાઈ ઉકાભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૮૪૫
૪૩૯૩૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજીયા સલભેશભાઈ ઉકાભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૮૪૬
૪૭૯૧૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બરાસરીયા જગદીશભાઈ ગોવવદભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૮૪૭
૪૭૯૧૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બરાસરીયા કદનેશભાઈ મગંાભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૮૪૯
૪૩૯૨૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજીયા જશલબેન ભરતભાઈ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૮૫૦
૪૩૭૦૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કનસાગરીયા સજંયભાઈ ભગવાન કલબલીયા પરા 3 ૪૪૮૫૧
૫૦૬૬૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાનેકીયા રામલભાઈ સલખાભાઇ કલબલીયા પરા 7 ૪૪૮૫૨
૪૩૮૯૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોનપરીયા વવશાલભાઈ રાજેશભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૮૫૩
૫૧૫૮૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી કાનાભાઈ પે્રમાભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૮૬૮
૫૧૮૮૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી ભારમલભાઈ પે્રમાભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૮૫૫
૪૮૩૪૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી વધરાભાઈ કેશાભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૮૫૭
૪૮૩૫૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી પાચંાભાઈ નથલભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૮૫૮
૪૮૩૬૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી રાજલભાઈ નથલભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૮૫૯
૪૮૩૬૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી રમેશ નારકા કલબલીયા પરા 2 ૪૪૮૬૦



૪૮૩૧૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી ઇશાભાઈ નથલભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૮૬૧
૪૬૮૯૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર ગીરધરભાઈ શકંરભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૮૬૨
૪૭૨૯૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર મહશેભાઈ ગીરધરભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૮૬૩
૫૨૧૮૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી હીરાભાઈ ભાકાભાઇ કલબલીયા પરા 7 ૪૪૮૬૪
૪૮૨૯૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભલાવી કરનભાઈ બાબભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૮૬૫
૪૯૮૨૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ ભગવાનભાઈ બાબભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૮૬૬
૪૯૮૧૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ બચેરભાઈ હીરાભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૮૬૭
૪૬૨૧૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) તરેટીયા રામલભાઈ કાળુભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૮૨૯
૪૫૭૫૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) જાદવ દલધીબેન ઉકાભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૮૨૭
૪૫૭૭૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) જાદવ પોપટભાઈ ઉકાભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૮૫૪
૪૪૫૪૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ગાતીળીયા દેવાભાઈ સગરામભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૮૧૭
૪૬૨૦૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) તનસાનીયા કકશનભાઈ અવજીભાઇ કલબલીયા પરા 7 ૪૪૮૧૮
૪૩૮૮૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કંસારા અશોક બચલભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૮૧૯
૪૬૨૦૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) તરેટીયા કદનલભાઈ આત્મારામ કલબલીયા પરા 7 ૪૪૮૨૦
૫૦૯૦૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) શાહ ઉમરાજી સત્યાધારી મારવાર્ી વાસ 4 ૪૪૮૨૧
૫૦૦૫૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ સલરેશ રવજીભાઇ મારવાર્ી વાસ 4 ૪૪૮૨૨
૫૦૧૩૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાનાનદંી મલકેશ મોહનભાઇ મારવાર્ી વાસ 6 ૪૪૮૨૩
૪૬૫૧૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ધાન્ર્લપરીયા દીપલભાઈ ધીરૂભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૮૨૪
૪૭૮૯૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બેમાસી સજંયભાઈ ધીરૂભાઇ કલબલીયા પરા 8 ૪૪૮૨૫
૫૨૦૯૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી વવજયભાઈ મનસલખભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૮૨૬
૪૩૭૦૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કનબાગરીયા કદલીપભાઈ વવરજીભાઇ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૮૪૧
૪૮૭૮૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મકવાણા રાજેશભાઈ છગનભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૮૨૮
૫૦૩૯૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાઘરોળા લાલજીભાઈ ભીખાભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૮૧૫
૪૩૮૫૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાન્ગરીયા હસં લભાઈ બટલકભાઇ કલબલીયા પરા 7 ૪૪૮૩૦
૪૩૬૫૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કટોહાણીયા કદનેશભાઈ બાબલભાઇ કલબેલીયા પરા 5 ૪૪૮૩૧
૪૮૭૩૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મકવાણા મ્લબેન પોપટભાઇ કલબલીયા પરા 1 ૪૪૮૩૨
૫૧૧૩૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સરવૈયા સવવતાબેન દેવસીભાઇ કલબલીયા પરા 1 ૪૪૮૩૩
૪૮૬૨૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મકવાણા નરેશભાઈ છગનભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૮૩૪
૫૧૨૦૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સાકરીયા સાન્તાબેન રઘલભાઇ કલબલીયા પરા 1 ૪૪૮૩૫
૪૮૬૯૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મકવાણા ભીમજીભાઈ છગનભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૮૩૬
૫૨૧૫૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી સાગર મનલભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૮૩૭
૫૦૭૭૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાહલકીયા મગંીબેન ભનાભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૮૩૮
૪૩૮૪૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંીયા સલરેશભાઈ ભીમજીભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૮૩૯
૪૫૯૬૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ટાયા ર્ાહ્યાભાઈ રૂર્ાભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૮૪૦
૫૦૭૫૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાહણકકયા અશોકભાઈ હતે લભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૬૫૫
૪૩૮૪૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાન્ગરીયા પકંશભાઈ કેશભાઇ કલબાલીયાપરા 4 ૪૪૯૦૦
૫૦૬૫૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાનેકીયા કાન્તીભાઈ ભાનલભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૮૯૯
૪૫૨૮૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચોરોલીયા અશોકભાઈ કદ્લભાઈ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૮૯૮
૫૦૭૭૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાહલોકીયા કકશોરભાઈ સલખાભાઇ કલબલીયા પરા 7 ૪૪૭૪૮
૪૪૦૧૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કોઇર્ીયા રાજેશભાઈ જયેતભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૯૪૮
૫૦૩૬૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વલાકોકીયા બાબલભાઈ કલરજીભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૭૮૬
૪૭૯૫૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બેવાસી પપ્પલભાઈ ધીરૂભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૬૨૪
૪૭૯૫૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બેવાસી નાનાભાઈ ધીરૂભાઇ કલબાલીયા પરા 7 ૪૪૬૨૩
૫૧૮૧૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી પરવીનભાઈ અમરવસહ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૬૨૨
૪૭૯૬૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બેવાસી રામલભાઈ ધીરૂભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૬૪૦
૫૧૫૪૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી અરવવિંદભાઈ ખમરભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૭૩૨
૪૩૫૩૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ઉમરેચીયા રવતભાઈ આત્મારામ કલબલીયા પરા 8 ૪૪૭૩૧
૪૬૨૦૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) તરેટીયા ધમેશ કદનલભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૭૩૦
૫૦૬૭૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાનેચીયા મોંઘીબેન કર્વાભાઈ કલબલીયા પરા 1 ૪૪૭૨૯
૪૭૯૧૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બરાસરીયા રવવભાઈ ગોવવદભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૭૨૮
૪૭૯૦૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બરાસરીયા કાનાભાઈ ગોવવદભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૭૨૭
૪૩૯૬૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાનસાગરીયા જીતેન્રભાઈ કદલલપભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૭૨૬
૪૬૨૨૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) તરેરીયા અજય કાળુભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૭૨૫
૫૧૯૮૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી રણછોર્ભાઈ દેવાભાઇ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૭૨૪
૫૦૩૭૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વસાણી પ્રવવણભાઈ પોપટભાઇ મારવાર્ી વાસ 4 ૪૪૭૨૨
૪૮૩૫૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી નારણ પરાગજી મારવાર્ી વાસ 6 ૪૪૭૦૭
૫૦૩૭૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વસાણી પોપટભાઈ સોમાભાઇ મારવાર્ી વાસ 3 ૪૪૭૨૦
૫૦૩૯૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાઘરોર્ીયા મગંલબેન ચીયાભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૭૧૮
૪૩૭૦૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કનબાગરીયા ભલપતભાઈ રવજીભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૭૧૭
૪૩૬૨૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કગઆગરીયા ભરતભાઈ રવજીભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૭૧૬
૪૯૮૧૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ બાબલભાઈ ખોર્ાભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૭૧૫
૪૩૭૦૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કનસાગરીયા જીવીબેન વવરજીભાઇ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૭૧૪
૫૦૩૯૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાઘરોલીયા કનલભાઈ ભીખાભાઇ કલબલીયા પરા 7 ૪૪૭૧૩
૪૭૯૦૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બરસરીયા અવનલભાઈ રતીલાલ કલબલીયા પરા 8 ૪૪૭૧૨
૪૪૮૯૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચારોલીયા ઇિરભાઈ રામાભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૭૧૧
૪૫૮૭૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) જોનવાણી મહાદેવભાઈ કાળુગીરી કલબલીયા પરા 4 ૪૪૭૧૦
૪૫૫૭૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) જેઠવા શૈલેર્ભાઈ ધનજીભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૭૦૯
૫૦૩૭૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વહાલોકીયા જ્યતંીભાઈ બાલાભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૭૪૬
૪૫૨૮૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચોરોલીયા અશોકભાઈ રમેશભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૭૧૯
૪૪૯૦૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચારોલીયા વવજયભાઈ રાવજીભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૭૨૧
૪૬૪૮૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ધન્ધલપરીયા કદપકભાઈ ધીરૂભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૭૫૯
૪૯૨૭૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મારવાર્ી બેચરભાઈ જગમાલભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૭૫૮
૫૦૧૫૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રામાનદં રાજેશભાઈ સલદંરદાસ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૭૫૭
૫૦૧૫૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રામાનદંી મનોજભાઈ હજીરીભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૭૫૬
૪૩૭૨૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કલબાવત કહતેન્રભાઈ હજારીદાસ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૭૫૫
૪૮૧૫૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બાવર્ી ઘનાભાઈ લક્ષ્મણભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૭૫૪
૫૦૬૯૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાલાણી વવજયભાઈ જયવસહભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૭૫૩
૫૧૯૨૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી ધમેશભાઇ મનલભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૭૫૨
૪૩૯૧૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજંીયા કકશોરભાઈ શભલભાઇ કલબાલીયા પરા 4 ૪૪૭૫૧
૪૪૮૯૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચારોલીયા અમરભાઈ ગોવવદભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૭૫૦
૫૦૩૮૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાઘચેલીયા કકશોરભાઈ શીયાભાઇ કલબલીયા પરા 7 ૪૪૭૪૯
૪૪૯૦૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચારોલીયા બચલભાઈ રામજીભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૭૩૪
૪૭૯૦૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બરહાટીયા નીમલબેન ભનલભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૭૪૭
૪૮૦૩૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બામરોલી સલરજભાઈ ખીમજીભાઇ કલબલીયા પરા 9 ૪૪૭૬૦



૪૪૦૩૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કોપરીયા વવનોદભાઈ રમેશભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૭૪૫
૪૪૮૯૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચારોલીયા કકરણભાઈ બચલભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૭૪૪
૪૩૯૫૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાનજીયાણ ભરતભાઈ પ્રભલદાસ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૭૪૨
૪૭૯૨૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બરાહીરયદ ગોવવિંદભાઈ જગાભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૭૪૧
૪૪૦૩૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કોપરીયા પપ્પલભાઈ કકશોરભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૭૪૦
૪૪૦૩૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કોપરીયા કકશોરભાઈ નરોતમભાઇ કલબલીયા પરા 7 ૪૪૭૩૯
૪૩૪૭૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ઇન્દરીયા પ્રવવણભાઈ શાન્તીલાલ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૭૩૮
૪૩૪૮૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ઇન્દરીયા મનોજભાઈ પ્રભલભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૭૩૭
૫૦૧૯૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) લઘલપરીયા કકરણભાઈ ધીરૂભાઇ કલબલીયા પરા 7 ૪૪૭૩૬
૫૦૭૫૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાહણકીયા મજંલબેન રમેશભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૭૩૫
૪૬૨૧૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) તરેટીયા રમેશભાઈ કાળુભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૬૯૪
૪૩૮૨૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંરીયા જીતલભાઈ રાજલભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૬૫૪
૪૩૮૧૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંકરયા રાજલભાઈ ભાણજીભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૭૦૮
૪૮૬૬૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મકવાણા પાવડતીબેન રવજીભાઇ કલબલીયા પરા 1 ૪૪૬૭૬
૪૮૮૩૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મકવાણા શવજીભાઈ રવજીભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૬૭૫
૫૧૧૪૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સલરાણી હરેશ કાનાભાઇ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૬૭૪
૪૮૩૭૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી લાલભાઈ પ્રભાભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૬૭૩
૪૯૬૭૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ ર્ાયીબેન ભાનલભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૬૭૧
૫૨૦૧૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી રમેશભાઈ ભાણજીભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૬૭૦
૫૧૫૬૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી કનલભાઈ ભાણજીભાઇ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૬૬૯
૫૧૮૨૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી પરાગજી જેઠાભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૬૬૮
૫૧૬૮૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી જેઠાભાઈ લાલજીભાઇ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૬૫૩
૫૧૬૮૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી જેઠાભાઈ મઘાભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૬૬૬
૫૧૮૯૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી ભીમાભાઈ ગગંારામ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૬૭૯
૫૦૦૮૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ હરીશભાઈ લાલભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૬૬૪
૪૮૩૧૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી અરૂણાબેન રમણીકભાઇ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૬૬૩
૪૮૩૫૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી પ્રતાપભાઈ રતીભાઇ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૬૬૨
૪૮૩૪૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી કદનેશભાઈ રતીભાઇ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૬૬૧
૫૨૦૬૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી રામાભાઈ જગમાલભાઇ કલબલીયાપરા 8 ૪૪૬૬૦
૫૧૫૯૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી કાનાભાઈ શવજીભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૬૫૯
૫૧૮૨૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી પરાગજી ભાણજી કલબલીયાપરા 2 ૪૪૬૫૮
૪૮૩૬૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી રાજલભાઈ મજીભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૬૫૭
૫૦૦૯૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ હીરાભાઈ કરસનભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૫૦૦૨
૫૦૭૬૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાહણેચીયા સજંયભાઈ કદપકભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૬૯૨
૪૩૪૭૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ઇંદરીયા જીતેશભાઈ રમેશભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૮૯૭
૪૩૮૧૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંકરયા મનસલખભાઈ દેવવસહભાઇ કલબલીયા પરા 7 ૪૪૬૬૫
૪૭૯૧૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બરાસરીયા રવતલાલ વવરચદંભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૬૬૭
૪૭૯૦૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બરાસકરયા અવનલભાઈ રવતલાલ કલબલીયા પરા 7 ૪૪૭૦૫
૪૯૩૬૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) યાદવ અશોકભાઈ કદમભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૭૦૪
૪૩૮૧૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંકરયા નાનલભાઈ વેલજીભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૭૦૩
૪૩૮૧૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંકરયા પ્રકાશભાઈ નાનલભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૭૦૨
૪૩૮૪૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંરીયા સલભાર્ નાનલભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૭૦૧
૪૬૬૬૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પટેલ અછીલાલ બીરબલ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૭૦૦
૪૩૮૧૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંકરયા વવનોદભાઈ સલખાભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૬૯૯
૪૩૮૮૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કસાનગરીયા જીતેશભાઈ રાજલભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૬૯૭
૪૩૮૧૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંકરયા દીપકભાઈ બાલાભાઇ કલબલીયા પરા 8 ૪૪૬૯૬
૪૩૯૫૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાન્ચ સાગરભાઈ કચરાભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૬૯૫
૪૩૯૫૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાન્ચ ગોપીભાઈ નરશનભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૬૮૦
૪૬૨૧૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) તરેટીયા નાનલભાઈ કંચનભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૬૯૩
૪૩૮૫૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાન્ગીયા વવક્રમભાઈ દેવસીભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૭૦૬
૪૩૯૨૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજંીયા કદપકભાઈ કરશનભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૬૯૧
૪૪૦૩૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કોપરીયા રાકાભાઈ કકશોરભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૬૯૦
૪૩૮૫૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાન્ગીયા કાળાભાઈ નરવસહભાઇ કલબલીયા પરા 8 ૪૪૬૮૯
૪૩૯૩૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજંીયા વવનોદભાઈ રમેશભાઇ કલબલીપાપરલ 4 ૪૪૬૮૮
૪૩૯૦૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજંીયા કચરાભાઈ બચલભાઇ કલબલીયાપરલ 5 ૪૪૬૮૭
૪૩૯૩૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજંીયા સાગરભાઈ બચલભાઇ કલબલીયા પરલ 2 ૪૪૬૮૬
૪૩૯૩૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજંીયા વવજયભાઈ કચરાભાઇ કલબલીયા પરૂ 3 ૪૪૬૮૫
૪૩૯૨૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજંીયા કદપકભાઈ કચરાભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૬૮૪
૪૩૯૧૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજંીયા ગોપીભાઈ કચરાભાઇ કલબલીયા પરૂ 2 ૪૪૬૮૩
૫૧૪૦૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વસરોહયા નીલેશભાઈ અમવસહભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૬૮૨
૪૩૯૭૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાવનયા નીતીનભાઈ ઉકાભાઇ ખભલીયાપરા 5 ૪૪૬૮૧
૪૩૮૩૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંરીયા મીઠલભાઈ પોપટભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૫૦૦૩
૫૦૭૪૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાસવાણી પ્રહલાદભાઈ ચેતનદાસ કલબલીયા પરા 3 ૪૫૦૦૪
૫૧૭૧૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી ત લલસી મઘાભાઇ કલબલીયાપરા 7 ૪૫૦૦૫
૫૨૧૮૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી હીરાભાઈ મધાભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૫૦૦૬
૫૧૯૪૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી મનાભાઈ મધાભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૫૦૦૭
૫૧૯૬૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી માલાભાઈ મધાભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૫૦૦૮
૫૦૦૧૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ વનાભાઈ દેવાભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૫૦૦૯
૪૯૮૬૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ મેઘાભાઈ વનાભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૫૦૧૦
૪૩૭૨૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કલબાવા જગદીશભાઈ મોહનભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૫૦૨૪
૪૯૭૫૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ નાથાભાઈ પરાગજી કલબલીયાપરા 2 ૪૫૦૧૨
૪૮૩૪૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી ર્ાયાભાઈ મજીભાઇ કલબલીયાપરા 2 ૪૫૦૧૮
૪૬૨૭૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) દેત્રોજા અશોકભાઈ બાબલભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૫૦૧૯
૪૫૧૨૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચાવર્ા મનોજભાઈ રમણીકભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૫૦૨૦
૪૩૪૭૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ઇદરીયા કદલીપભાઈ ગોવવદભાઇ કલબલીયાપરા 2 ૪૫૦૨૧
૪૩૪૭૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ઇદરીયા અજયભાઈ કદલીપભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૫૦૨૮
૪૮૩૭૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી વાળાભાઈ વીરાભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૫૦૨૨
૪૯૭૭૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ નારણભાઈ બળદેવભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૫૦૨૩
૪૯૫૧૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ અમરાભાઈ લખમણભાઇ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૯૯૦
૪૩૮૧૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંકરયા મલકેશભાઈ રામજીભાઇ કલબલીયા પરા 7 ૪૫૦૨૬
૪૮૧૫૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બાવરા અમરવસિંહ શામજીભાઇ કલબલીયા પરા 7 ૪૫૦૨૫
૪૬૨૨૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) તલસાણીયા ભલપતભાઈ બાબલભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૫૦૨૭
૪૩૮૩૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંરીયા રામજીભાઈ રાયચદંભાઇ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૯૮૮
૪૩૮૧૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંકરયા જીતેશભાઈ રામજીભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૯૯૯



૪૮૧૭૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બાવરોલા રંજનબેન ચમનભાઇ કલબલીયા પરા 7 ૪૪૯૯૮
૪૩૮૩૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંરીયા રામલભાઈ સલખાભાઇ કલબલીયા પરા 7 ૪૪૯૯૭
૪૩૮૩૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંરીયા રમેશભાઈ વેલજીભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૯૯૬
૪૩૮૨૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંરીયા ધીરજભાઈ વેલજીભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૯૯૫
૪૫૪૦૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચૌહાણ બચલભાઈ ભીમજીભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૯૯૪
૪૫૪૦૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચૌહાણ પ્રવવણભાઈ બચલભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૯૯૩
૪૫૪૦૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચૌહાણ બાબલભાઈ બચલભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૯૯૨
૪૩૯૫૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાનજીપાર જગદીશ દેવજાભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૯૯૧
૪૩૯૩૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાણજપમ રમણભાઈ દેવજાભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૯૭૮
૪૩૮૩૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગરીયા મગંાભાઈ ચનાભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૫૦૦૦
૫૦૩૭૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વહાણીકીયા સજંયભાઈ કાળુભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૯૮૭
૫૧૯૯૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી રમેશ નરસીહ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૯૮૬
૪૩૯૫૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજંીયા મનસલખભાઈ શવજીભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૯૮૫
૪૩૯૪૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાણજીયા સવજીભાઈ બાકાભાઇ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૯૮૪
૫૦૪૯૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાઘેલા મગનભાઈ ભગવાનભાઇ મફવતયાપરા 4 ૪૪૯૮૩
૪૮૩૧૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી અમરાભાઈ લાલભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૯૮૨
૪૮૩૭૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી શીવાભાઈ ગીરધરભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૯૮૧
૪૮૩૮૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી કહરાભાઈ લાલભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૯૮૦
૪૮૩૬૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી મેઘાભાઈ લાલાભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૯૭૯
૪૮૩૫૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી પે્રમજીભાઈ ર્ાયાભાઇ કલબલીયાપરા 8 ૪૫૦૧૧
૪૭૪૨૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર રામાભાઈ કાનાભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૫૦૧૩
૪૭૫૩૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર સેનાભાઈ કાનાભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૫૦૧૭
૪૯૪૪૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રપરમલ ડલગંરભાઈ સેનાભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૫૦૧૬
૪૭૧૨૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર પ્રવવણ કાનજીભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૫૦૧૫
૪૭૦૪૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર કદલીપભાઈ ગોરધનભાઇ કલબલીયાપરા 7 ૪૫૦૧૪
૪૮૩૫૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી બહાદલ રભાઈ લક્ષમણભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૫૦૦૧
૪૮૩૪૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી દેવાભાઈ રત્નાભાઇ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૪૯૪
૪૯૬૪૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ જેઠાભાઈ જાવાભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૯૧૬
૫૧૬૨૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી ખોર્ાભાઈ રામાભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૯૧૫
૪૮૩૭૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી રામાભાઈ કેસાભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૯૧૪
૫૧૭૭૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી નવગણભાઈ કરશનભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૯૦૩
૪૮૩૨૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી કરશનભાઈ પ્રાગજીભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૯૦૨
૪૮૩૬૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી મલળજીભાઈ પ્રભાભાઇ કલબલીયા પરા 7 ૪૪૯૦૧
૪૮૩૨૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી કનલબેન પ્રણજીભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૬૨૧
૫૦૧૫૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રામાનદંી મોહનદાસ કાનાભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૬૨૦
૪૮૩૨૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી કનાભાઈ માલાભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૬૧૯
૪૮૩૫૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી ભગાભાઈ માલાભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૬૧૮
૪૮૩૭૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી વવરાભાઈ કાસીરામ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૬૧૭
૪૩૬૯૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કણસાગીયા મહને્રભાઈ મગંાભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૬૧૬
૪૩૬૯૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કણસાગરીયા વવજયભાઈ બાબલભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૬૧૫
૫૨૨૫૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સલવાળીયા કકરણભાઈ બાબલભાઇ કલબલલયા પરા 4 ૪૪૬૧૪
૪૩૯૪૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાદલગજીયા કદપકભાઈ ર્ાયાભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૫૯૯
૪૩૯૪૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજંીયા કાળુભાઇ બચલભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૬૧૨
૪૩૩૦૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) અશોકભાઈ હમેભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૬૨૫
૪૩૯૬૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાનપરીયા કકશનભાઈ દેવસી કલબલીયાપરા 4 ૪૪૬૧૦
૪૪૫૭૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ગોદકરયા કકરણભાઈ જાવાભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૬૦૯
૪૩૬૮૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કણસાગંરીયા ઇલસીભાઈ કકશોરભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૬૦૮
૫૦૭૬૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાહણીકાયા જીતેશભાઈ કાળાભાઇ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૬૦૭
૪૮૩૪૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી તેજસભાઈ પે્રમજીભાઇ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૬૦૬
૫૧૬૨૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી ગણેશ દલાભાઇ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૬૦૫
૪૯૪૪૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રેન્ધરીયા ભરત સીવાભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૬૦૪
૪૩૫૫૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) એન્ધલીયા સલવનલભાઈ ભરતભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૬૦૩
૫૧૭૯૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી પલનાભાઈ ભીમાભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૬૦૨
૫૧૮૯૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી લભમાભાઈ વવરાભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૬૦૧
૫૧૬૭૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી જગમાલ લભમાભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૬૩૮
૪૮૩૭૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી લક્ષ્મણભાઈ કાનાભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૬૧૧
૪૮૩૨૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી કાનાભાઈ અમરાભાઇ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૬૧૩
૫૧૬૭૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી છગનભાઈ રણછોર્ભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૬૫૧
૪૩૪૮૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ઇન્દરીયા ભરતવસિંહ સીવાભાઇ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૬૫૦
૪૩૪૮૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ઇન્દલલયા સલવનલ ભરતભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૬૪૯
૪૩૪૮૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ઇન્દરીયા સલચન ભરતભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૬૪૮
૪૮૩૪૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી ત લલસીભાઈ રામાભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૬૪૭
૫૨૧૮૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી કહરાભાઈ ઘનાભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૬૪૬
૪૮૩૪૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી ધનાભાઈ લક્ષ્મણભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૬૪૫
૪૮૩૪૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી નથલભાઈ માલાભાઇ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૬૪૪
૪૮૩૨૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી કેસાભાઈ માલાભાઇ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૬૪૩
૪૬૨૭૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) દેત લજા ચેતનભાઈ બાબલભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૬૪૨
૪૫૮૯૧ ૧૬ કલબલીયાપરા  (મારવાર્ી વાસ) ઝરવરીયા કદનેશભાઈ પે્રમજીભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૬૪૧
૫૧૧૭૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સાકકીયા કદપકભાઈ રાવજીભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૬૨૬
૪૫૪૫૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચૌહાણ રમેશભાઈ બટલભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૬૩૯
૪૩૮૩૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંરીયા મોઘજાભાઈ કલરજાભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૬૫૨
૪૩૮૫૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસીયા મહશેભાઈ મેઘજાભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૬૩૭
૪૭૬૪૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરાસરીયા ભલપતભાઈ નરોતમભાઇ કલબલીયા પરા 9 ૪૪૬૩૬
૪૪૮૫૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચાટોલલયા આનદંભાઈ રમેશભાઇ કલબલલયાપરા 3 ૪૪૬૩૫
૪૪૮૫૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચાટોલલયા રમેશભાઈ ગોવવદભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૬૩૪
૫૦૭૫૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાહણકીયા ગર્ાભાઈ સલખાભાઇ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૬૩૩
૪૩૮૧૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંરીયા કકરણભાઈ વવક્રમભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૬૩૨
૪૩૮૫૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરાહગંર રાજલભાઈ કેસલભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૬૩૧
૪૯૭૭૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ પલજાભાઈ નારણભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૬૩૦
૪૬૮૫૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર કાળાભાઈ તેજાભાઇ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૬૨૯
૪૬૮૪૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર કાનાભાઈ ખીમાભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૬૨૮
૪૮૩૭૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી વશવાભાઈ ત લલસીભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૬૨૭
૪૮૪૫૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મકવાણા અશોકભાઈ નરવસહભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૫૮૬
૪૬૭૮૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર અરજણભાઈ જીવાભાઇ કલબલીયાપરા 8 ૪૪૫૪૬



૪૩૯૧૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજીયા જ્યતંીભાઈ શભલભાઇ કલબલીયા પરા 8 ૪૪૬૦૦
૪૩૪૭૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ઇન્દરીયા ભરતભાઈ ભગાભાઇ કલબલીયા પરા 8 ૪૪૫૬૮
૪૮૦૪૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બામરોલીયા અશોક ખીમજીભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૫૬૭
૪૮૦૪૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બામરોલીયા બસંીભાઈ અશોક કલબલીયા પરા 4 ૪૪૫૬૬
૪૮૦૪૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બામરોલીયા ઇલેશભાઈ અશોકભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૫૬૫
૪૩૯૨૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજંીયા નથલભાઈ શભંલભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૫૬૪
૪૪૯૦૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચારોલીયા વવરમભાઈ કદલાભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૫૬૩
૪૩૬૧૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કકાઆગરીયા મગંાભાઈ ચનાભાઇ કલબલીયા પરા 7 ૪૪૫૬૨
૪૩૬૧૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કકાઆગરા મહને્ર મગંાભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૫૬૧
૫૦૬૬૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાનેકીયા પ્રતાપભાઈ જલબલભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૫૬૦
૫૦૬૬૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાનકીયા રાજેશભાઈ વેલજીભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૫૪૫
૫૧૪૨૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સીતાપરા મેહલલ કાનજીભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૫૫૮
૫૦૬૬૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાનેકીયા બબીબેન ભાનલભાઇ કલબલીયા પરા 2 ૪૪૫૭૧
૫૧૪૧૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સીતાપરા અજય જયવતભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૫૫૬
૫૧૪૩૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સીતાપરીયા જ્યતંી સવજીભાઇ કલબલીયા પરા 7 ૪૪૫૫૫
૫૧૪૧૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સીતાપરા કાનજીભાઈ સવજીભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૫૫૪
૪૭૫૧૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર શામજીભાઈ મોહનભાઇ નવા ધોરર્ા રોર્ 3 ૪૪૫૫૩
૪૭૩૯૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર રાજલભાઈ મોહનભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૫૫૨
૫૨૧૩૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી સજંય લાલાભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૫૫૧
૪૪૯૬૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચાવર્ા કાળાભાઈ રમણીકભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૫૫૦
૪૩૮૨૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગરીયા દી્લભાઈ ચનાભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૫૪૯
૪૩૮૨૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંરીયા જીતેશભાઈ દી્લભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૫૪૮
૪૩૮૪૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંરીયા સજંયભાઈ દી્લભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૫૪૭
૪૩૯૪૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાણજીયાલ ભરતભાઈ જેન્ન્તભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૫૮૪
૫૦૭૭૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાહનકીયા અશોકભાઈ બચલભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૫૫૭
૪૭૯૧૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બરાસરીયા કદપકભાઈ નાનજીભાઇ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૫૫૯
૪૩૪૭૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ઇદકરયા રમેશભાઈ બાબલભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૫૯૭
૪૩૪૭૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ઇદરીયા મનસલખભાઈ બાબલભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૫૯૬
૪૩૪૭૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ઇંદરીયા બાબલભાઈ લક્ષ્મણભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૫૯૫
૪૩૪૭૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ઇદરીયા રાજલભાઈ બાબલભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૫૯૪
૪૮૧૪૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બાળોલલયા કદલીપભાઈ મગનભાઇ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૫૯૩
૪૯૭૬૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ નારણભાઈ ગોવવદભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૫૯૨
૫૦૦૩૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ વવરમભાઈ નારતાભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૫૯૧
૪૯૭૬૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ નાનજીભાઈ ગોવવદભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૫૯૦
૫૦૦૭૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ હરજીભાઈ નાનજીભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૫૮૯
૪૩૮૭૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કશાગર્ા અશોકભાઈ બચલભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૫૮૮
૫૧૭૫૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકી ધનાભાઈ મોહાભાઇ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૫૮૭
૪૮૩૫૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી પરભાભાઈ અમરાભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૫૭૨
૫૦૬૬૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાનકીયા કદલીપભાઈ બટલકભાઇ કલબલીયાપરા 8 ૪૪૫૮૫
૫૦૩૪૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) તરેટીયા જ્યોતીબેન ભરતભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૫૯૮
૪૩૯૧૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજીયા કસ્ત લરબેન શભલભાઇ કલબલીયાપરા 1 ૪૪૫૮૩
૪૩૬૧૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કકાઆગરા જગદીશ મગંાભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૫૮૨
૪૪૯૦૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચારોલીયા મનસલખ બાબલભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૫૮૧
૪૩૯૨૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજંીયા ભાવેશભાઈ ખોર્ાભાઇ કલબલીયા પરા 3 ૪૪૫૮૦
૪૩૬૧૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કકાઆગરીયા કટકા વવક્રમભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૫૭૯
૪૩૬૧૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કકાઆગરીયા નટલભાઈ બચલભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૫૭૮
૪૩૮૯૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાકાઆગરીયા સલરજભાઈ બચલભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૫૭૭
૪૩૮૮૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાકઆગરીયા રાજલભાઈ બચલભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૫૭૬
૪૩૯૬૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાનસાગરીયા વવશાલ નાનલભાઇ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૫૭૫
૪૩૯૬૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાનપરીયા વવનોદભાઈ નાનલભાઇ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૫૭૪
૪૩૯૬૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાનપરીયા નાનલભાઈ સલખાભાઇ કલબલીયા પરા 4 ૪૪૬૭૮
૫૦૬૬૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાનકીયા વેલજી રામજીભાઇ કલબલીયા પરા 6 ૪૪૫૭૦
૪૮૪૭૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મકવાણા કૈલાશભાઈ મનજીભાઈ કલબલીયાપરાચોક 2 ૪૪૫૨૩
૪૬૦૮૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ર્ાભી અજમલભાઈ કાશીરામભાઈ કલબલીયાપરાચોક 4 ૪૪૫૨૪
૪૮૬૪૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મકવાણા પ્રભાભાઈ પલજંાભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૫૨૫
૫૧૭૫૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી ધનાભાઈ હરીભાઈ કલબલીયાપરા 9 ૪૪૫૨૬
૪૫૬૬૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) જાર્ેજા ચીનાભાઈ હરીભાઈ કલબલીયાપરા 9 ૪૪૫૨૭
૪૫૬૯૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) જાર્ેજા ભરતભાઈ હરીભાઈ કલબલીયાપરા 8 ૪૪૫૪૧
૫૧૯૬૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી મહશેભાઈ રામજીભાઈ કલબલીયાપરાચોક 5 ૪૪૫૪૨
૫૨૦૧૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી રમેશભાઈ પરાગજીભાઈ કલબલીયાપરાચોક 5 ૪૪૫૦૨
૪૪૮૨૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચલર્ાસમા રણછોર્ભાઈ આંગર્ભાઈ કલબલીયાપરાચોક 5 ૪૪૫૨૯
૪૪૮૧૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચલર્ાસમા પકંજભાઈ બાબભૂાઈ કલબલીયાપરાચોક 5 ૪૪૪૮૯
૪૬૮૫૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર કકરણભાઈ બટલકભાઈ કલબલીયાપરાચોક 5 ૪૪૪૯૦
૪૪૮૧૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચલર્ાસમા ભનલભાઈ રાઘવભાઈ કલબલીયાપરાચોક 5 ૪૪૪૯૧
૪૭૯૦૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બરાસર અવિનભાઈ કહરચદંભાઈ કલબલીયાપરાચોક 6 ૪૪૪૯૨
૪૭૫૫૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર સાગરભાઈ રવજીભાઈ કલબલીયાપરાચોક 4 ૪૪૪૯૩
૪૯૬૫૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ જ્યતંીભાઈ લાખાભાઈ કલબલીયાપરાચોક 5 ૪૪૫૩૧
૪૯૪૧૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રંગપરા મનસલખભાઈ મોતીભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૪૯૫
૫૦૩૧૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વનોદીયા કાળુભાઈ માવજીભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૭૨૩
૪૪૮૯૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચારોલીયા અમરભાઈ ગોવવિંદભાઈ કલબલીયાપરા 8 ૪૪૪૯૬
૫૧૭૬૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી નરેશભાઈ રધલભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૪૯૭
૫૧૬૧૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી ખીમાભાઈ રામાભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૪૯૮
૪૮૩૪૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી ત લલસીભાઈ લાલાભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૪૯૯
૪૩૮૦૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસરીયા અંકલશભાઈ સલખાભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૫૧૫
૪૩૮૮૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કંસારીયા સલખાભાઈ અમીરભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૫૦૧
૫૧૫૫૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી અશોકભાઈ હમજલભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૪૮૮
૪૮૬૨૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મકવાણા ધલળાભાઈ પલનાભાઈ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૫૦૩
૫૦૩૬૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વલાણી જેસીંગભાઈ જલાભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૫૦૪
૫૦૩૭૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વલાણી મનસલખભાઈ જેસીંગભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૫૦૫
૪૮૮૨૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મકવાણા વવનલભાઈ સામજીભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૫૦૬
૪૭૪૮૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર વવનોદભાઈ છોટલભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૫૦૭
૪૬૮૬૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર કકશોરભાઈ છોટલબેન કલબલીયાપરા 7 ૪૪૫૦૮
૪૭૪૧૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર રામજીભાઈ છોટલભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૫૦૯
૪૭૩૯૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર રાજેશભાઈ છોટલભાઈ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૫૧૦



૪૬૮૦૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર અશોકભાઈ છોયલભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૫૧૧
૫૧૫૨૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી અજયભાઈ ભનલભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૫૧૨
૫૧૯૦૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી મલકેશભાઈ રસીકભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૫૧૩
૫૨૦૩૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી પ્રકાશભાઈ રસીકભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૫૧૪
૪૫૬૬૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) જાર્ેજા ચમનભાઈ મગનભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૫૪૦
૫૨૧૧૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી વવશાલભાઈ ભેમજીભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૪૬૪
૫૨૦૧૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી રમેશભાઈ બાબાભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૫૩૯
૪૯૬૯૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ કદનેશભાઈ જયવંતભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૫૦૦
૫૧૬૦૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી કકશોરભાઈ ભલાભાઈ કલબલીયાપરા 8 ૪૪૫૩૮
૪૭૧૨૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર પ્રતાપભાઈ કકશનભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૫૩૭
૪૭૪૪૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર વળજી નાનજી કલબલીયાપરા 2 ૪૪૫૩૬
૪૭૫૨૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર સજંયભાઈ ભાનલબેન કલબલીયાપરા 7 ૪૪૫૩૫
૫૧૬૩૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી ગાડલભાઈ દેવવસિંહ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૫૩૪
૪૫૮૨૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) જાલા સજંયભાઈ ભાનલભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૫૩૨
૫૧૬૮૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી જેઠાભાઈ શકંરભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૫૩૦
૪૮૭૪૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મકવાણા મહશેભાઈ હરજીભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૫૪૪
૫૨૧૨૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી શાતંાબેન ગગંાબેન કલબલીયાપરા 1 ૪૪૫૨૮
૫૧૧૪૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સલરાસમા કદનેશભાઈ કરસનભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૫૨૨
૫૧૭૨૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી દલધીબેન બસલબેન કલબલીયાપરા 1 ૪૪૫૨૧
૪૫૯૪૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ઝાલા વવપલલભાઈ મણીલાલ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૫૨૦
૪૫૯૩૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ઝાલા રતીભાઈ મણીભાઈ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૫૧૯
૪૫૯૩૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ઝાલા રવવભાઈ માણંીલાલ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૫૧૮
૪૬૭૫૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર અજયભાઈ સવજીભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૫૧૭
૪૮૭૦૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મકવાણા મગનભાઈ વશવાભાઈ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૫૪૩
૪૬૩૧૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) દલવાર્ી રામજીભાઈ કરશનભાઈ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૪૬૬
૪૪૮૪૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચાગેલીયા પકેંશભાઈ ભાનલભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૪૫૭
૫૨૧૩૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી સદંીપભાઈ કાનજીભાઈ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૪૫૬
૫૦૭૬૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાહણેરીયા સજંયભાઈ બચલભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૪૫૫
૫૧૯૦૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી મલકેશભાઈ કાન્તીભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૪૫૪
૫૧૫૮૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી કાનજીભાઈ લક્ષ્મણભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૪૫૩
૪૮૩૬૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી મનજીભાઈ ગગંારામ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૪૫૨
૫૧૧૮૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સાકરીયા અશોકભાઈ રામઘવજીભાઈ કલબલીયાપરા 10 ૪૪૪૫૧
૫૧૭૨૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી દલાભાઈ કાનાભાઈ કલબલીયાપરા 8 ૪૪૪૫૦
૪૯૬૭૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ ર્ાહ્યાભાઈ વનાભાઈ કલબલીયાપરા 1 ૪૪૪૪૯
૫૨૧૬૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી હમે લબેન મોહનભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૪૪૮
૫૧૭૦૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી જીતલભાઈ હમેલભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૪૪૭
૫૧૫૬૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી ઉમેશભાઈ હમેલભાઈ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૪૪૬
૪૮૭૨૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મકવાણા મનસલખભાઈ ગાડંલભાઈ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૪૩૨
૫૨૦૬૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી રીટાબેન કલકલભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૪૪૪
૫૧૯૬૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી મહશેભાઈ કલકલભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૪૫૮
૫૧૯૯૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી રમેશ રતીલાલ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૪૪૩
૪૯૬૯૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ દેવીબેન પવડતભાઈ કલબલીયાપરા 1 ૪૪૪૪૨
૫૧૦૩૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સનીયારીયા દેવજીભાઈ વીરચદં કલબલીયાપરા 3 ૪૪૪૪૧
૫૧૦૩૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સનીયારીયા પકંજભાઈ દેવજીભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૪૪૦
૫૦૫૯૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાણેલચયા ધરમભાઈ બચલભાઈ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૪૩૯
૫૦૫૯૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાણેચીયા સજંયભાઈ બચલભાઈ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૪૩૮
૫૦૫૯૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાણેચીયા રાજેશભાઈ બચલભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૪૩૬
૪૩૮૦૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંણ વવજયભાઈ ઘોડલભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૪૮૪
૪૩૮૦૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંણ રાજલભાઈ છોટલભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૪૭૭
૪૩૯૨૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજંીયા નાનલભાઈ રામજીભાઈ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૪૮૩
૪૭૯૪૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બલાસરીયા રાજલભાઈ નરોત્તમભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૪૬૨
૪૩૮૨૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંરીયા કદપકભાઈ બાલાભાઈ કલબલીયાપરા 8 ૪૪૪૬૧
૫૨૨૬૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ાા રમેશભાઈ ભગાભાઈ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૪૭૨
૫૧૦૨૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સદાતપરીયા નાનલભાઈ રામજીભાઈ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૪૩૩
૪૩૮૦૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કણસાગરા રમેશભાઈ સલખાભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૪૩૪
૫૦૭૬૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાહણેચીયા અજયભાઈ કેશલભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૪૩૫
૪૪૮૯૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચારોલીયા કકશોરભાઈ ગલલાબભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૪૩૭
૪૮૧૧૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બારાસણા મનસલખભાઈ સોમાભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૪૮૧

૪૫૨૮૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચોરોલીયા ભરતભાઈ ગોવવિંદભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૪૭૪
૫૦૭૬૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાહણેચીયા અવનલ પકેંશભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૪૪૫
૪૩૮૪૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાદંણીયા મનસલખભાઈ સવજીભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૪૮૨
૪૫૫૨૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) છવનયારીયા પનૂમભાઈ જયચદંભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૪૮૬
૪૩૯૫૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાનજીયા વવનોદભાઈ ચજંલભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૪૬૦
૫૦૭૬૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાણેકીયા મનોજભાઈ ચદંલભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૪૬૩
૫૦૭૬૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (વાઘરીવાસ) વાણેકીયા મલક્તાબેન ચદંલભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૫૦૩૩
૪૩૯૫૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાનજીયા કકશોરભાઈ મફાભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૪૬૫
૪૩૮૦૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંણીયા જીજે્ઞશભાઈ ભરતભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૪૬૭
૪૩૮૦૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંણીયા કકશનભાઈ વેલજીભાઈ કલબલીયાપરા 8 ૪૪૪૬૮
૪૩૮૦૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંણીયા અમીંત બાબલભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૪૬૯
૪૩૫૪૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) એંદરીયા અશોક ગગાભાઈ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૪૭૦
૪૩૮૦૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંણીયા ચદલ ંભાઈ વેલજીભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૪૭૧
૪૩૮૦૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંણીયા દેવજીભાઈ ચદંલભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૪૮૭
૪૩૮૦૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંણીયા રાજલભાઈ વેલજીભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૪૭૩
૫૦૨૯૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વણોદીયા કકશોરભાઈ માવજીભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૪૫૯
૪૬૫૯૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) નણાદીયા વવજયભાઈ ભલપતભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૪૭૫
૪૪૦૨૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કોનપકરયા જીતલભાઈ દેવશીભાઈ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૪૭૬
૫૦૭૬૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાહણેચીયા કાન્તીબેન ભાનલભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૪૭૮
૫૦૭૬૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાહણેચીયા પોપટભાઈ શ્યામજીભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૪૭૯
૫૦૭૬૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાહણેચીયા વવજયભાઈ પોપચભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૪૮૦
૪૭૯૭૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ બાગંર્ીયા કાસમભાઈ સલલેમાનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૭૯૬
૪૬૧૪૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ાયા પાચાભાઈ જગાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૭૯૫
૪૬૧૪૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ાયા રાજલભાઈ રણછોર્ભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૭૮૫
૪૮૪૦૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ ભાલીયા પલરીબેન રાજાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 1 ૪૬૭૯૩
૪૯૯૧૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાઠોર્ મીનાબેન જગદીશભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૭૯૪



૪૩૮૬૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ કલવાર્ રકીબેન ભાણાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૬૭૮૬
૪૮૦૨૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ બામણીયા નાથાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૬૭૮૭
૪૭૫૬૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર સીતાબેન સોમાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૬૭૮૮
૪૯૦૫૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ મધલવા રાજલભાઈ વાલજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૭૮૯
૪૯૦૫૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ મધલવા માયાબેન રયાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૬૭૯૦
૫૦૧૯૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ રોતોજા સલરેશભાઈ નાનજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૭૯૧
૫૦૧૯૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ રોતોજા નાનજીભાઈ કાનજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૬૭૯૨
૫૦૧૯૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ રોતોજા જેસીંગભાઈ સામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૬૭૯૭
૫૦૧૩૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાતોજી કદનેશભાઈ જેસીંગભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૦૦૪
૪૪૭૧૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગોકહલ વેલાભાઈ દેવવસિંહભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૦૭૩
૪૮૦૩૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ બામણીયા ભગવતીબેન કઠવાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 1 ૪૭૦૭૨
૪૮૧૧૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા સોમાભાઈ બીજલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૦૭૧
૪૮૦૭૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા કદનેશભાઈ સોમાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૦૭૦
૪૬૭૩૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ પ્રજાપવત અરવવિંદભાઈ રામદાસભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૦૬૯
૪૬૭૩૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ પ્રજાપવત બળવતંભાઈ રામશરલક લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૦૬૮
૪૯૩૮૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ યાદવ જશરતવસિંહ રામકૃષ્ણ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૦૬૭
૫૧૦૭૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ સરઢીયા રમેશભાઈ દેવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૦૫૪
૫૦૯૬૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ વશયાળ વવજયભાઈ કાવંતભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૦૬૫
૫૦૯૫૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ વશયાળ કાતંીભાઈ અવનલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૭૦૭૬
૪૮૦૯૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા રમેશભાઈ અરજણભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૭૦૬૩
૪૮૦૮૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા ભરતભાઈ અરજણભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગરલાખાજીરા 4 ૪૭૦૬૨
૪૮૧૦૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા રાજલભાઈ લબજલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૭૦૬૧
૪૮૦૬૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા ચૌથીબેન રાણાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 1 ૪૭૦૬૦
૪૮૧૧૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા સવજીભાઈ રાણાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૦૫૯
૪૮૧૧૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા હરજીભાઈ રાણાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૭૦૫૮
૪૮૧૦૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા વેલજીભાઈ રાણાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૦૫૭
૪૮૦૭૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા દાનજીભાઇ રાણાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૦૫૬
૪૮૦૮૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા ભરતભાઈ બાલાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૭૦૮૭
૪૮૧૦૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા રમેશભાઈ બાલાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૭૦૬૪
૪૮૦૮૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા નટલભાઈ ઓધર્ભાઇ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૭૦૬૬
૪૫૭૪૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જાદવ જ્યતંીભાઈ ઉકાભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૦૯૭૫
૪૫૨૬૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચાવાર્ા ગોગાભાઈ જગલભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૯૭૪
૪૫૨૬૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચાવાર્ા મોહનભાઈ ગોવીંદભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૯૭૩
૫૦૬૩૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વાધેલા દીવાળીબેન મહીનભાઇ લાખાજીરાજ 1 ૫૦૯૭૨
૪૯૦૭૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મનસલરીયા ભલપતભાઈ જીવણભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૯૭૧
૪૯૦૭૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મારૂણીયા અરજણભાઈ જીવણભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૦૯૭૦
૪૯૦૭૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર માણસલરીયા ધીરૂભાઈ જીવણભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૯૬૯
૪૯૦૭૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મનસલરીયા ભરતભાઈ જીવણભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૯૫૯
૪૮૯૩૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મલઘવંા સરજણભાઈ ગનલભાઇ લાખાજીરાજ 7 ૫૦૯૬૭
૫૦૫૮૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વાઢેરા રાજલભાઈ ભનલભાઇ લાખાજીરાજ 7 ૫૦૯૭૬
૪૩૬૯૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કણસારીયા ગોવરધનભાઈ ચનાભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૯૬૫
૪૭૧૦૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર વનતેશકલમાર કકશનભાઈ કલબલીયાપરાચોક 4 ૪૫૦૩૦
૪૩૬૯૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કણસારીયા રઘલભાઈ ઘનાભાઇ લાખાજીરાજ 7 ૫૦૯૬૪
૪૩૬૯૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કણસારીયા રવજીભાઈ દાનાભાઇ લાખાજીરાજ 7 ૫૦૯૬૩
૪૭૨૫૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર મજંીભાઈ રામાભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૯૬૨
૫૦૨૦૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ્લણગરીયા કકરણબેન રાજેશભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૯૬૧
૪૯૧૩૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મલાણી શારદાબેન઼ ગોરધભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૯૬૦
૪૫૮૧૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જાલા મેલાદસીંગ રેન્ર્ાજીભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૯૮૫
૪૮૭૨૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા મનસલખભાઈ ગાડલભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૯૮૭
૪૮૪૦૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ભાલીયા પ્રેંમજીભાઈ સલખાભાઇ લાખાજીરાજ 8 ૫૦૯૬૮
૪૮૨૮૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ભરવાર્ વેલાભાઈ પોપટભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૯૯૩
૪૪૮૦૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઘોળકીયા રણછોર્ભાઈ ઓઘર્ભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૯૯૨
૪૪૮૦૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઘોળકીયા લાલજીભાઈ રણછોર્ભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૯૯૧
૪૭૧૦૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર પકંજભાઈ બૈજલભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૯૯૦
૪૭૧૮૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર ભગીરથભાઈ બૈજલભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૯૮૯
૪૭૩૮૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર રવીભાઈ બૈજલભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૯૮૮
૫૧૮૪૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી બાદલભાઈ છગનભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૯૭૭
૫૨૧૪૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી સલરેશભાઈ બાદલભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૦૯૮૬
૫૧૮૬૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી ભલપતભાઈ બાદલભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૯૯૫
૪૯૮૩૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ ભરતભાઈ મજંીભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૯૮૪
૪૯૬૦૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ ગોપાલભાઈ મજંીભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૦૯૮૩
૪૪૮૩૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચલનાવા ભીખલભાઈ બાબલભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૦૯૮૨
૪૬૫૪૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ધોયલ દેવલભાઈ વીરજીભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૯૮૧
૪૭૮૦૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ફકીર ચાકલલશાહ અબદલલભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૯૮૦
૪૭૨૧૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર ભીખાભાઈ મજંીભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૦૯૭૯
૪૬૯૦૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર ગોરઘનભાઈ મજંીભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૯૫૦
૪૬૮૪૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર કાનાભાઈ બોગાભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૯૯૪
૫૧૮૭૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી ભરતભાઈ દલસલખભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૦૯૬૬
૪૯૬૬૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ જીતલભાઈ વલલભભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૯૩૯
૫૦૦૪૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોડ઼ શોભનાબેન વલલભભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૦૯૩૮
૫૨૦૯૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી વવક્રમભાઈ મોહનભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૯૩૭
૪૯૭૭૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ નારણભાઈ મજંીભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૦૯૩૬
૪૭૫૯૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર હરેશભાઈ મનલભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૯૩૫
૪૬૮૧૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર કમલેર્ભાઈ મનલભાઇ લાખાજીરાજ 1 ૫૦૯૩૪
૫૦૨૦૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ્લણગગીયા જયાબેન ટપલભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૯૩૩
૫૧૬૩૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી ગલલાબભાઈ નનસીભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૯૨૩
૫૨૦૦૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી રમેશભાઈ દલસલખાભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૯૩૧
૪૯૮૪૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ ભાણજીભાઈ છગનભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૯૪૦
૪૯૬૩૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ જગદીશભાઈ ભાણજીભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૯૨૯
૫૧૭૦૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી જીનલભાઈ મગનભાઇ લાખાજીરાજ 7 ૫૦૯૨૮
૫૨૦૧૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી રમેશભાઈ પોપટભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૯૨૭
૫૧૬૫૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી ચદંલભાઈ મોહનભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૯૨૬
૪૪૭૩૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ગોહીલ પ્રવીણભાઈ ટીપલભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૯૨૫
૪૮૨૫૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ભટ્ટી રમેશભાઈ જીવાભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૯૪૮



૪૪૭૪૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ગોહીલ મલકેશભાઈ કીશોરભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૯૩૦
૪૯૫૨૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ અરવવિંદભાઈ મનસલખભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૯૩૨
૫૧૫૨૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી અજયભાઈ રહમદભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૦૯૫૭
૫૨૧૪૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી સલરેશભાઈ રહમદભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૯૫૬
૫૨૦૩૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી રહમદભાઈ બાબલભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૦૯૫૫
૪૪૭૭૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઘરજીયા ભનલભાઈ ગલસાભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૯૫૪
૪૪૭૩૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ગોહલે કલ ંવરજીભાઈ સવજીભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૦૯૫૩
૪૬૮૬૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર કકશોરભાઈ ગોપાલભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૦૯૫૨
૪૬૪૬૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર દોઢીયા સાગરભાઈ રાજલભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૯૫૧
૫૧૭૯૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી પલનમબેન બચલભાઇ લાખાજીરાજ 1 ૫૦૯૪૧
૫૨૧૦૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી વવનોદભાઈ બાબલભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૯૪૯
૫૧૯૪૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી મનોજભાઈ બાબલભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૯૫૮
૪૭૯૪૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બેલધાર દામજીભાઈ દેવશભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૯૪૭
૪૬૩૯૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર દારં્ીયા વવનોદભાઈ બાબલભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૯૪૬
૫૧૬૬૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી ચલનીલાલ ખેમજીભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૯૪૫
૪૪૫૦૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ગમા બાભલભાઈ રામભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૯૪૪
૪૭૯૨૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બેલઘાર રવજીભાઈ રઘલભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૦૯૪૩
૪૬૪૬૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ોર્ીયા મનસલખભાઈ સવજીભાઇ લાખાજીરાજ 9 ૫૦૯૯૭
૫૦૯૯૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સલઢા કમલેર્ નારયણભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૯૨૪
૫૦૬૪૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વાધેલા રમેશભાઈ મોહનભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૯૭૮
૪૩૮૮૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કહલેા સવાભાઈ કાવાભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૦૪૮
૫૧૯૫૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી મનોજભાઈ મનશલખભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૦૪૭
૫૨૧૨૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી શારદાબેન મનસલખભાઇ લાખાજીરાજ 1 ૫૧૦૪૬
૪૭૩૮૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર રવીભાઈ રમેશભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૦૪૫
૪૭૩૫૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર રમેશભાઈ જાદવભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૦૪૪
૪૩૬૯૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કલદીયા ધનજીભાઈ દેવલભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૦૪૩
૪૮૭૭૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા રવજીભાઈ ચકલભાઇ લાખાજીરાજ 7 ૫૧૦૪૨
૫૨૦૩૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી રવીભાઈ શામજીભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૦૩૨
૫૧૮૬૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી ભલપતભાઈ મોહનભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૦૪૦
૫૦૯૯૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સલર્ાસામા ભરતભાઈ દેશાભાઇ લાખાજીરાજ 7 ૫૧૦૪૯
૪૬૦૩૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ાગંર કનલભાઈ પરાગજીભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૦૩૮
૪૭૫૨૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર સતંોશભાઈ ચદલભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૦૩૭
૪૭૧૨૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર પલરણભાઈ દેવજીભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૦૩૬
૪૮૪૬૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા ઉમેશભાઈ બાબલભાઇ લાખાજીરાજ 8 ૫૧૦૩૫
૪૪૪૩૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ખોખર જયેશભાઈ ખોડલભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૦૩૪
૪૬૧૩૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ાભી રસીકભાઈ ગગજીભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૦૩૩
૪૬૧૪૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ાભી સનલભાઈ ગગજીભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૦૫૮
૪૩૭૫૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કલમરખાણીચા રમેશભાઈ ભીખાભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૦૬૦
૪૪૫૦૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ગલપ્તા મલનીલાલ તપેશ્ર્લર લાખાજીરાજ 8 ૫૧૦૬૬
૪૩૪૫૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર આરલભાઇ જેમલબેન અબ્દલલ કરીજા લાખાજીરાજ 2 ૫૧૦૬૫
૪૩૮૯૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કાગરીયા જ્યતંીભાઈ રાયજીભાઇ લાખાજીરાજ 8 ૫૧૦૬૪
૪૭૩૫૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર રમેશભાઈ ચદંલભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૧૦૬૩
૪૩૭૫૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કલમરખાણીયા ભીલાળા રણછોર્ભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૦૬૨
૪૬૦૭૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ાગંર શાયરભાઈ ભરતભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૦૬૧
૫૧૭૯૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી પ્રકાશભાઈ શવદાસ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૦૫૦
૪૯૭૪૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ નરેશભાઈ મનસલખભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૦૫૯
૫૧૮૨૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી પ્રાણભાઈ શવદાસ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૦૬૮
૫૧૮૩૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી બચલભાઈ મનલભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૦૫૭
૫૨૦૪૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી રાજલભાઈ કેશલભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૦૫૬
૫૦૯૯૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સલર્ાસા રમેશભાઈ હમેાભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૧૦૫૫
૫૧૫૫૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી અશોકભાઈ બચલભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૦૫૪
૪૮૭૫૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા રમેશભાઈ કાળુભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૦૫૩
૫૨૦૭૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી લાભલબેન વીરસીગભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૦૫૨
૪૯૫૩૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ અશોકભાઈ શકંરભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૦૨૩
૫૧૬૩૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ મજંલલાબેન ઘીરૂભાઇ લાખાજીરાજ 8 ૫૧૦૬૭
૪૮૦૦૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બાબરીયા સાગરભાઈ અમલભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૦૩૯
૫૨૦૫૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી રામજીભાઈ નાનજીભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૦૧૨
૪૩૬૭૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કંર્ોરીયા વીનલભાઇ કાળુભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૦૧૧
૪૭૬૩૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરેશા ભલપતભાઈ બાબલભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૦૧૦
૫૦૨૩૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર લાબંરીયા નાજીભાઈ સલરાભાઇ લાખાજીરાજ 1 ૫૧૦૦૯
૫૦૨૩૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર લાબંરીયા બાબલભાઈ નાજાભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૦૦૮
૫૨૨૩૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર હરૈયા કંચનબેન શાન્તાભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૦૦૭
૫૨૨૩૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર હરૈયા સીધ્ધાથડ શાન્તાભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૦૦૬
૫૦૬૪૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વાધેલા મજબલતવસિંહ હમેલા લાખાજીરાજ 4 ૫૦૯૯૬
૪૪૭૩૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ગોહીલ જીતલભાઈ ભીમજીભાઇ લાખાજીરાજ 7 ૫૧૦૧૩
૪૯૪૭૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાજપલત અવનલભાઈ જીતાભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૦૦૨
૪૬૪૬૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર દોઢીયા દલલભભાઈ ઘનજીભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૦૦૧
૪૬૪૬૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર દોઢીયા જીનકભાઈ ભેમજીભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૦૦૦
૫૧૪૫૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોર્લ મેહલલભાઈ રાયચદં લાખાજીરાજ 2 ૫૦૯૯૯
૪૪૭૭૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઘલલઘોયા રામજીભાઈ અમરસીહ લાખાજીરાજ 8 ૫૦૯૯૮
૪૪૭૭૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઘલલઘોયા રાજેશભાઈ રામજીભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૦૨૧
૪૭૬૪૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરીમાર લક્ષમણભાઈ છોટલભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૧૦૦૩
૪૬૫૦૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ધલળધોયા મ્લભાઈ બચલભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૧૦૦૫
૪૭૦૪૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ગોહીલ દીનેશભાઈ કરશનભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૦૩૦
૪૬૪૬૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર દોઢીયા વવજયભાઈ બાબલભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૦૨૯
૪૪૭૩૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ગોહીલ ટીપલભાઈ ધનજીભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૦૨૮
૪૪૭૩૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ગોહીલ જગદીશભાઈ ટીપલભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૦૨૭
૫૦૯૯૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સલઢા અશોકભાઈ નારયણભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૧૦૨૬
૫૦૯૯૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સલઢા નારાયણભાઈ ગોવીંદભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૦૨૫
૫૦૯૯૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સલઢા મલકેશભાઈ નારયણભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૦૨૪
૪૭૬૮૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પાટર્ીયા ગૌતમભાઈ ર્ાયાભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૦૧૪
૪૯૪૮૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાજપલત વજલબેન લા્લભાઇ લાખાજીરાજ 1 ૫૧૦૨૨
૪૯૪૭૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાજપલત ભરતભાઈ લાભલબેન લાખાજીરાજ 5 ૫૧૦૩૧
૪૮૭૨૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા મનસલખભાઈ નાશાભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૦૨૦



૪૮૧૬૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બાવરીયા દીનેશભાઈ અજીજભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૦૧૯
૪૩૫૪૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર એર્ાવ દીનેશભાઈ અવજીભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૧૦૧૮
૪૬૦૫૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ાગંર પરેશભાઈ કનલભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૦૧૭
૪૬૦૬૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ાગંર રામજીબાઇ નાગજીભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૦૧૬
૪૬૦૫૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ાગંર મનોજભાઈ રામજીબાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૦૧૫
૪૭૨૪૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર મજંીભાઈ ચદંલભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૯૦૫
૪૮૫૭૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા જયેશભાઈ કરશનભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૭૯૬
૪૭૨૩૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર મગંલભાઈ વીષ્ણલભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૯૪૨
૫૨૦૫૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી રાજેશભાઈ મજંીભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૮૨૮
૪૬૧૩૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ાભી રમેશભાઈ અબ્દલલભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૮૨૭
૪૮૭૦૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા મલકેશભાઈ બાબલભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૮૨૬
૪૮૬૧૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા ધનસલખભાઈ બાબલભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૮૨૫
૪૮૬૭૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા બાબલભાઈ ચકલભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૮૨૪
૪૭૪૯૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર શૈલેશભાઈ ચદંલભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૮૨૩
૪૭૫૫૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર સાગરભાઈ રમેશભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૮૧૩
૪૬૦૫૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ાગંર પ્રરાગજી નાગજી લાખાજીરાજ 5 ૫૦૮૨૧
૪૮૮૧૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા વવક્રમભાઈ ઘીરૂભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૮૩૦
૪૯૭૭૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ નીમલબેન શામજીભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૮૧૯
૫૧૬૦૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી કકશોરભાઈ ઘીરૂભાઇ લાખાજીરાજ 8 ૫૦૮૧૮
૪૭૪૪૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર વજલભાઈ ચદંલભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૦૮૧૬
૪૭૧૬૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર બાબલભાઈ ચદંલભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૮૧૫
૫૨૦૭૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી લાલજીભાઈ ગોવીંદભાઇ લાખાજીરાજ 7 ૫૦૮૧૪
૪૭૩૫૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર રમેશભાઈ દીલખલશભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૮૩૯
૪૯૭૨૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ દીલીપભાઈ ભરતભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૮૪૧
૪૯૮૩૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ ભરતભાઈ નાજીભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૦૮૨૨
૪૯૬૫૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ જેસીંગભાઈ મનસલખભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૮૪૭
૫૧૮૪૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી બાબલભાઈ લઘરાભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૮૪૬
૫૧૫૩૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી અમીતભાઈ બટલકભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૮૪૫
૪૪૮૨૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચલર્ીસમા રૂપવસિંહભાઈ ભીખલભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૮૪૪
૫૧૫૫૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી અશોકભાઈ શભંલભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૮૪૩
૪૭૨૦૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર ભાનલબેન ચમનભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૮૪૨
૪૭૪૯૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર શ્યામભાઈ ચમનભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૮૩૧
૪૮૮૪૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા સજંયભાઈ ગગજીભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૮૪૦
૫૧૮૦૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી પે્રમજીભાઈ બાબલબાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૮૪૯
૫૨૦૫૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી રામજીભાઈ બાબલભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૮૩૮
૫૧૫૭૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી કલમારભાઈ વીનોદભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૮૩૭
૪૪૭૪૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ગોહીલ સલરેશભાઈ સગરામભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૮૩૬
૪૯૩૪૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મોરીયા અરવવિંદ ભીખલભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૮૩૫
૪૯૩૫૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મોરીયા ભીખલભાઈ કલકાભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૮૩૪
૪૬૧૭૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ોર્ીયા ભરતભાઈ બાબલભાઇ લાખાજીરાજ 7 ૫૦૮૩૩
૪૩૫૮૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઓઢવ ચપંાબેન રાયચદંભાઇ લાખાજીરાજ 1 ૫૦૮૨૦
૫૧૭૪૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી દીપકભાઈ ભીમજીભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૭૯૧
૫૧૮૫૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી રમેશભાઈ ભીમજીભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૭૯૦
૫૧૮૫૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી ભગલભાઈ ભીમજીભાઇ લાખાજીરાજ 8 ૫૧૨૦૨
૫૨૧૨૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી શાન્તા ભીમજી લાખાજીરાજ 1 ૫૦૭૮૮
૫૨૧૧૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકી વવનોદભાઈ લાભલબેન લાખાજીરાજ 4 ૫૧૦૫૧
૫૧૪૨૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સીતાપરા ભગવાનજી મલળજી લાખાજીરાજ 4 ૫૦૭૭૭
૪૬૭૪૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પ્રજાપતી રામસીંહ રાજારામ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૭૯૪
૪૬૭૪૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પ્રજાપતી જગદીશભાઈ રામસીયાભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૭૮૩
૪૬૧૫૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ોઠીયા સજંય સલરેશભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૭૮૨
૪૬૭૪૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પ્રજાપતી બલરામ મલગંારાવ લાખાજીરાજ 6 ૫૦૭૮૧
૪૬૭૪૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પ્રજાપતી સલનીલભાઈ બલરામ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૭૮૦
૪૯૦૧૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મતવા દલઆઈ ઈબ્રાહીમ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૭૭૯
૪૬૩૮૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર દેસાણી ભરતભાઈ પલરાણદાસ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૮૦૨
૪૬૩૭૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર દેસાણી દલસલખ પલરાણદાસ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૭૮૪
૪૮૯૯૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મરં્લી શૈલેશભાઈ નાથાભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૭૮૬
૪૯૭૫૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ નાથાભાઈ ભીમાભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૮૧૧
૫૦૦૫૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ સજંયભાઈ નાથાભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૮૧૦
૪૯૧૩૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મલસાતદ મનલભાઈ બચલભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૮૦૯
૪૯૦૨૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મરં્લી કાન્તીલાલ બાબલભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૮૦૮
૪૯૦૨૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મરં્લી પ્રકાશભાઈ બાબલભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૮૦૭
૪૯૦૨૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મરં્લી કહતેશભાઈ બાબલભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૮૦૬
૪૯૦૨૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મદંલી બાબલભાઈ ભીમજીભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૮૦૫
૪૯૦૨૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મદંલી રામબેન ભીમજીભાઇ લાખાજીરાજ 1 ૫૦૭૯૫
૫૧૮૦૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી પ્રતાપભાઈ કાળાભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૮૦૩
૪૪૧૮૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ખાવા બાબાભાઈ અમરસીહ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૮૧૨
૪૪૧૮૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ખાવા સલનીલભાઈ બાબાભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૮૦૧
૪૪૧૪૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરીયા મજંલબેન દીલીપભાઇ લાખાજીરાજ 7 ૫૦૮૦૦
૪૬૯૧૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર ઘનાભાઈ છગનભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૭૯૯
૪૬૮૦૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર અશોકભાઈ દાનાભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૭૯૮
૪૬૧૭૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ોર્ીયા ભીખાભાઈ નાથાભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૭૯૭
૪૬૧૭૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ોર્ીયા મનોજભાઈ ભીખાભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૮૫૧
૫૧૯૦૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકી મલકેશભાઈ કેશલભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૦૭૭૮
૪૮૩૮૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ભાઠયલ યલસ લફભાઈ અબલભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૮૩૨
૪૩૬૧૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કલકર્ીયા મોહનભાઈ ભીખાભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૯૦૨
૫૦૯૭૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર શીયાળ શાન્ત લબેન ર્ાયાભાઇ લાખાજીરાજ 1 ૫૦૯૦૧
૪૬૩૩૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર દેવમોરારી રંજનબેંન હમેરાજભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૯૦૦
૪૮૪૪૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવણા શાતંાબેન નાથાભાઇ લાખાજીરાજ 1 ૫૦૮૯૯
૫૧૫૮૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકી કાન્તાબેન રાયચદંભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૮૯૮
૫૧૧૬૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સવસેઠા આઈદાનભાઈ મલત લભાઈ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૮૯૭
૫૧૧૬૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સવસેઠા કાનાભાઈ આઈદાનભાઈ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૮૯૬
૪૫૫૭૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જેઠા મલત લભાઈ નાનાભાઈ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૮૮૬
૪૪૪૩૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ખોખર પ્રવીણભાઈ ત લલસીભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૮૯૪
૪૬૧૭૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ોર્ીયા મેહલલભાઈ બાબલભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૯૦૩



૪૯૪૭૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાજપલત ભરતભાઈ સવજીભાઇ લાખાજીરાજ 7 ૫૦૮૯૨
૪૩૫૮૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઓઢવ મેહલલભાઈ રાયચદં લાખાજીરાજ 5 ૫૦૮૯૧
૫૧૫૯૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી કકશનભાઈ ભીમજીભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૮૮૮
૪૪૧૮૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ખાવા અજયભાઈ બાબાભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૮૮૭
૫૧૧૬૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સલવારીયા અજયભાઈ કરશન લાખાજીરાજ 4 ૫૦૯૧૨
૪૬૪૦૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર દાદલ મઘલબેન અશરામ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૯૧૪
૪૮૧૮૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બાવાજી પ્રતાપભાઈ કનકભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૮૯૫
૪૮૧૫૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બાવર્ીયા લીબાભાઈ લક્ષમણભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૯૨૦
૪૮૧૫૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બાવર્ીયા ગોરધનભાઈ લીબાભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૯૧૯
૪૮૭૧૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા મજંલબેન ખીમજીભાઇ લાખાજીરાજ 1 ૫૦૯૧૮
૪૮૭૮૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા રાજેશભાઈ ખીમજીભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૯૧૭
૪૭૬૪૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરી કાનાભાઈ શકંરભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૯૧૬
૪૪૭૭૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઘલમરા અલતાફ હબીબ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૯૧૫
૪૫૯૬૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ટાટર્ીયા સલીમ મલસા લાખાજીરાજ 3 ૫૦૯૦૪
૪૬૮૨૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર કેશલભાઈ રામજીભાઈ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૯૧૩
૪૭૨૫૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર મલન્નાભાઈ રામજીભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૯૨૨
૪૭૧૭૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર બાબલભાઈ રામજીભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૯૧૧
૫૧૦૩૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સનોરા ઉધવજી બચલભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૯૧૦
૫૦૭૯૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વીછી સારદા બચલ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૯૦૯
૪૬૬૫૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પચંાસરા કકશોરભાઈ બાબલભાઈ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૯૦૮
૫૨૨૩૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર હરૈયા સીધ્ધાથડ શાન્તાભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૮૬૩
૫૦૬૪૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વાધેલા મજબલતવસિંહ હમેલા લાખાજીરાજ 5 ૫૦૮૬૨
૪૯૩૫૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મોરીયા પ્રવીણભાઈ ભીખલભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૮૬૧
૪૯૩૪૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મોરીયા અરવવિંદ ભીખલભાઇ લાખાજીરાજ 1 ૫૦૮૬૦
૪૮૨૭૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ભરવાર્ ગોવવિંદભાઈ ઘીણાભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૮૫૫
૪૬૫૨૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ધામેચા ચદલ ંભાઈ ખોળાભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૮૫૪
૪૬૧૨૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ાભી મજંીભાઈ કર્વાભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૮૫૩
૫૦૭૯૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વીઘણીયા જયેશભાઈ દેવજીભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૮૫૨
૫૦૭૯૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વીછણીયા રઘલભાઈ માઘવજીભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૮૭૫
૪૩૬૦૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઓળવીયા શાતંીલાલ નારણભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૦૮૫૭
૪૮૪૬૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા અશોકભાઈ સજંીભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૮૫૯
૪૯૩૫૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મોલાકીયા અજયભાઈ મોહનભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૮૮૪
૪૮૭૬૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા રમેશભાઈ મનજીભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૦૮૮૩
૪૮૭૯૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા રામબેન મજંીભાઇ લાખાજીરાજ 1 ૫૦૮૮૨
૪૩૫૬૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઓર્ા જગદીશભાઈ તળસીભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૮૮૧
૪૩૫૬૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઓર્ા કકશનભાઈ તળસીભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૮૮૦
૫૧૦૦૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સત્માર્ નાથાભાઈ જોધાભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૦૮૭૯
૫૧૦૦૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સત્માર્ ધોલાભાઈ જોધાભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૮૭૮
૫૧૦૦૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સત્માર્ લાલાભાઈ જોધાભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૮૬૮
૫૧૦૦૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સત્માર્ રમેશભાઈ જોધાભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૮૭૬
૫૧૦૦૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સત્માર્ જોધાભાઈ વીહાભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૮૮૫
૫૧૦૧૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સત્માર્ સોઢાભાઈ ભીમાભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૮૭૪
૫૧૦૦૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સત્માર્ ભલપતભાઈ સોઢાભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૮૭૩
૫૧૦૦૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સત્માર્ વીનેશ સોઢાભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૮૭૨
૫૧૦૦૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સભાર્ ભરતભાઈ સોંર્ાભાઈ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૮૭૧
૫૧૦૦૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સત્માર્ ભનલભાઈ સોઢાભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૮૭૦
૪૫૧૬૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચાવર્ા રાજેશભાઈ નટલભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૮૬૯
૪૫૦૩૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચાવર્ા ધીરલભાઈ નટલભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૮૨૯
૪૯૬૯૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ દાનાભાઈ રામાભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૨૧૪
૪૬૨૨૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર તલસાણીયા પે્રમજીભાઈ ભાણજીભાઇ લાખાજીરાજ 1 ૫૧૨૬૫
૪૬૨૨૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર તલસાણીયા વવજયભાઈ પે્રમજીભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૨૬૪
૪૬૨૨૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર તલસાણીયા વવનયભાઈ પે્રમજીભાઈ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૨૬૩
૪૬૨૨૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર તલસાણીયા સલરેશભાઈ પ્રમજીભાઈ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૨૬૨
૪૯૨૯૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર માળકીયા ભરતભાઈ નરસીહભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૨૬૧
૪૪૧૪૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ખરીયા મજંલબેન દીલીપભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૨૫૭
૪૬૧૭૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ોર્ીયા મલળજી હીરાભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૨૫૬
૪૬૪૬૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર દીઢીયા મલકેશભાઈ મોહનભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૨૫૫
૪૬૪૬૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર દીઢીયા લાભબેન મોહનભાઇ લાખાજીરાજ 1 ૫૧૨૫૪
૪૬૪૬૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ગઢીયા ચનાભાઈ દેવજીભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૨૫૩
૪૬૪૬૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ગઢીયા જગદીશભાઈ ચનાભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૨૫૨
૪૬૫૫૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ધોળકીયા જવલીબેન પોપટભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૨૭૭
૪૮૯૭૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મજેઠીયા મોહનભાઈ ગગજીભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૨૭૯
૪૮૯૭૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મજેઠીયા શૈલેશભાઈ મોહનભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૨૬૦
૪૪૯૯૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચાવર્ા જમનાબેન દાનાભાઈ લાખાજીરાજ 1 ૫૧૨૮૫
૪૫૧૧૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચાવર્ા મગનભાઈ દાનાભાઈ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૨૮૪
૪૪૪૯૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ગલપ્તા અવધેશ દલગાભાઈ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૩૦૯
૪૮૮૪૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા સજંયભાઈ ગગજીભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૨૭૦
૪૪૭૪૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ગોહીલ સલરેશભાઈ સગરામભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૨૬૯
૪૮૦૦૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બાબરીયા સાગરભાઈ અમલભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૨૭૬
૪૩૫૭૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઓઢલ અરવવિંદભાઈ રાયચદંભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૨૭૩
૪૯૫૮૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ કકશોરભાઈ ર્ાયાભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૨૭૧
૪૯૭૨૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ દીપકભાઈ રઘલભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૨૪૨
૪૯૫૪૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ કમલબેન રઘલભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૨૮૬
૪૯૮૩૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ ભરતભાઈ રતીભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૨૫૮
૫૧૩૦૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સાતોજા નરવસિંહભાઈ મોહનભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૨૩૧
૫૧૦૧૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સ્ત્રોજા લખમણભાઈ નરસીભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૨૩૦
૫૦૧૮૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વવછણીયા દીવાળીબેન રતીલાલ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૨૨૯
૪૩૫૬૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઓર્ા તલીબેન તળસીભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૨૨૮
૪૩૫૬૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઓર્ા ભરતભાઈ તળસીભાઇ લાખાજીરાજ 8 ૫૧૨૨૭
૪૭૯૩૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બેલદાર જીવરામભાઈ દેવરાજભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૨૨૬
૪૭૯૩૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બેલદાર જૈસલખભાઈ જીવરાજભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૨૨૫
૪૭૯૪૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બેલદાર કહતેશભાઈ જીવરાજભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૨૧૫
૪૬૪૮૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ધનવાણી અશોકભાઈ ઓઘવદાસ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૨૨૩
૪૬૪૮૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ધનવાણી ચન્રશે અધીવદાસ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૨૩૨



૪૪૭૬૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઘનવાણી વવશાલ અઘીવદાસ લાખાજીરાજ 1 ૫૧૨૨૧
૪૬૫૩૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ધાળકીયા મનલભાઈ મોહનભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૨૨૦
૪૬૫૩૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ધાળકીયા કીરીટભાઈ મનલભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૨૧૯
૪૬૫૩૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ધાળકીયા નીતીનભાઈ મનલભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૨૧૮
૫૧૦૦૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સત્માર્ કરમણભાઈ જોધાભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૨૧૭
૪૫૦૮૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચાવર્ા બા્લબેન નટલભાઇ લાખાજીરાજ 1 ૫૧૨૪૦
૪૪૯૩૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચાવર્ા અવિનભાઈ ઘીરૂભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૨૨૨
૫૦૨૬૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વેગર મલકેશભાઈ નાથાભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૨૨૪
૪૫૯૬૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ટાકં મનસલખભાઈ વશરામભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૨૪૯
૫૨૨૪૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર હળદીયા નરવસિંહભાઈ જીદવજીભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૧૨૪૮
૪૬૪૦૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર દાદલ પરબતભાઈ રામભાઇ લાખાજીરાજ 8 ૫૧૨૪૭
૪૫૯૫૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ટાકં જયાબેન વશરામભાઇ લાખાજીરાજ 1 ૫૧૨૪૬
૪૬૦૮૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ાભી ઉજીબેન ગગજીભાઇ લાખાજીરાજ 1 ૫૧૨૪૫
૪૬૧૩૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ાભી રાણાભાઈ ગગજીભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૨૪૪
૪૯૫૦૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ અજીજભાઈ છાનાભાઇ લાખાજીરાજ 7 ૫૧૨૪૩
૪૯૬૦૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ ગોરઘનભાઈ દાનાભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૨૩૩
૪૯૮૩૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ ભલાભાઈ દાનાભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૨૪૧
૪૬૧૭૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ોર્ીયા ભીખાભાઈ નાથાભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૨૩૮
૪૯૮૩૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ વવજયભાઈ રતીભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૩૫૯
૪૬૮૨૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર કરશનભાઈ ચલતેનભાઈ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૩૬૦
૪૯૯૭૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ રાજલભાઈ રાયચદં લાખાજીરાજ 2 ૫૧૩૩૫
૪૬૯૮૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર ર્ાયાભાઈ દીપકભાઇ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૩૩૩
૪૭૧૮૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર ભગવાનજી મોહનભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૩૨૭
૪૭૨૧૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર ભીખાભાઈ માવજીભાઇ લાખાજીરાજ 7 ૫૧૩૨૮
૪૫૮૬૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જોગી બટલકભાઈ લખમણભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૩૨૯
૪૫૮૬૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જોગી મનસલખભાઈ બટલભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૩૩૦
૪૮૭૬૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા રમેશભાઈ રઘલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૯૫૩
૪૯૦૯૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ મેર ચદલ ંભાઈ રવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૯૧૩
૪૮૧૭૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ બાવળીયા હસમલખભાઈ પે્રમજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૯૬૬
૪૪૦૭૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ કોળી લાલજીભાઈ કાનજીભાઈ 8 ૪૬૯૨૫
૪૯૦૩૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મલધવા અરજણભાઈ ભગલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 9 ૫૧૩૩૨
૪૫૮૫૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જોગરાણા મોતીબેન ઝીકાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૩૨૫
૪૫૨૬૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચાવર્ીયા ભરતભાઈ ચદંલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૩૪૪
૫૧૪૧૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સીતાપરા અશોકભાઈ ભગવાનજી લાખાજીરાજ 2 ૫૧૩૪૨
૪૯૫૭૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ કકશોરભાઈ ર્ાયાભાઇ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૩૨૬
૪૫૮૭૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જોગી હરામીભાઈ ચડ્ડીભાઈ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૩૫૬
૪૯૫૫૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાઠોર્ કરશનભાઈ ભપૂતભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૯૧૭
૪૯૬૯૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાઠોર્ દેશાવરીબેન હરજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૬૯૧૬
૪૫૪૬૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચૌહાણ રમેશભાઈ ભીમાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૯૦૨
૪૩૫૮૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઓતરાકદ શૈલેર્ભાઈ ભરૂાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૯૨૭
૪૯૪૨૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ રંગાપરા રાજલભાઈ મજંીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૬૯૧૨
૫૦૩૮૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ વાઘરી અશોકભાઈ અરજણભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૯૧૧
૪૬૫૫૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ ધોલળયા વસતંભાઈ દેવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૪૬૯૧૦
૪૬૫૫૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ ધોલળયા નીવતનભાઈ દેવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૯૦૯
૪૫૨૬૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચાવર્ીયા ચકલભાઈ છેલાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૧૩૪૬
૪૪૦૪૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કોરર્ીયા દેવજીભાઈ મોહનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૩૫૫
૪૭૮૨૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ફુલગામા કદલીપભાઈ દેવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૧૩૫૪
૪૮૦૩૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બામણીયા ભરતભાઈ લક્ષ્મણભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૩૫૩
૪૮૨૧૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બોરર્ીયા ભલપતભાઈ બચલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 8 ૫૧૩૫૨
૪૯૩૧૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મોજોઠી હ્લબેન હલસેનભાઈ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૩૫૧
૪૭૭૮૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ પીપળીયા મનલભાઈ બચલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૬૯૦૮
૪૭૭૮૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ પીપળીયા બલઢલભાઈ મનલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૬૯૦૭
૫૧૭૫૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી ધીરલભાઈ જેઠાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૯૦૬
૫૨૧૫૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી સાગરભાઈ ધીરલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૬૯૦૫
૪૯૨૧૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ માજોઠી અવમનભાઈ સલમારભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૬૯૦૪
૪૬૨૩૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ થેઈમ ઈસ્માઈલભાઈ હલસનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૯૦૩
૪૮૨૫૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ ભટ્ટી રમેશભાઈ જીવરાજ ચલનારાવાર્ 5 ૪૬૯૪૦
૪૭૨૧૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર ભીમજીભાઈ લાખાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૯૪૨
૪૮૦૫૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા (કોળી) કાળુભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૯૧૫
૪૪૦૩૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ કોબીયા (કોળી) મનોજભાઈ સાદલ રભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૯૫૨
૪૮૧૧૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બારૈયા સલખાભાઈ ભગવાનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૧૩૫૦
૪૮૦૬૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બારૈયા કાન્તીભાઈ સલખાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૩૪૯
૪૮૭૨૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા મનોજભાઈ બાબલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૩૪૮
૫૧૫૬૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી કનલભાઈ ચકલભાઇ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૩૪૭
૪૭૩૯૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર રાજેશભાઈ અમથલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૧૩૩૧
૪૬૧૯૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઢાપા મલકેશભાઈ મનસલખભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૧૨૮૯
૪૯૮૧૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ બાબલભાઈ ધનજીભાઈ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૩૦૪
૪૮૧૪૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બાવજી મલકેશભારથી કનલભારથી લાખાજીરાજ 2 ૫૧૩૦૩
૫૨૧૩૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી સજંયભાઈ બાબલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૩૦૨
૪૮૧૮૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બાવાજી કનલભારથી દોલતભારથી લાખાજીરાજ 3 ૫૧૩૦૧
૪૮૧૯૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બાવાજી રાજેશભાઈ કનલભારથી ચલનારવાર્ શેરી ન.ં 1 નદીકાઠંો 4 ૫૧૩૦૦
૪૪૦૯૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ખત્રી છાટબાર સમીરભાઈ ઈસ્માઈલ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૨૯૯
૫૦૮૫૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર શેખ ઇસરાઈલ સૈઈદભાઈ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૨૯૮
૫૦૮૪૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર શેખ અસરફ મલસદ્દીમભાઈ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૨૮૮
૪૮૧૧૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બારા રાજલભાઈ રામજીભાઈ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૨૯૬
૪૯૮૮૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ અજયભાઈ બાબલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૩૧૫
૪૭૯૩૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બેલદાર રઘલભાઈ રામજીભાઈ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૩૦૫
૪૭૯૩૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બેલદાર જીજે્ઞશ રઘલભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૩૪૫
૪૯૪૨૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રજપતૂ બચલભાઈ ચનાભાઈ લાખાજીરાજ 7 ૫૧૨૯૪
૪૯૪૨૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રજપતૂ અવનલભાઈ બચલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૧૨૯૨
૫૨૨૫૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર હસંોરા ગોપાલભાઈ ચમનલાલ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૧૨૯૧
૪૫૧૬૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચૌહાણ રાજેશભાઈ મહશેભાઇ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૨૯૦
૪૮૯૯૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મરં્લી જબલબેન રામજીભાઈ ચલનારાવાર્ 1 ૫૧૩૧૩
૪૮૯૯૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મરં્લી ભલપતભાઈ રામજીભાઈ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૨૯૫



૪૬૧૭૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ોર્ીયા મનલભાઈ છગનભાઈ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૨૯૭
૪૬૧૫૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ોર્ીયા અશોરભાઈ પ્રભલભાઈ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૩૨૨
૫૨૧૩૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી સજંયભાઈ જીવણભાઈ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૧૩૨૧
૪૩૫૫૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઓર્વીયા ગોધડનભાઈ રાયચદંભાઈ લાખાજીરાજ 7 ૫૧૩૨૦
૫૧૯૭૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી મીનાબેન કકશોરભાઈ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૩૧૯
૪૮૫૭૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા જેબલનબેન નલરમહમંદ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૩૧૮
૪૪૬૯૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ગોકહલ પ્રવવણભાઈ ટપલભાઈ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૩૧૭
૫૨૦૨૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી રમેશભાઈ શ્યામજીભાઈ લાખાજીરાજ 6 ૫૧૩૧૬
૪૬૧૬૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ોર્ીયા ચીનલભાઈ બાબલભાઈ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૩૦૬
૫૦૮૬૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર શેખ રઈસભાઈ સૈયદભાઈ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૩૧૪
૫૦૮૬૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર શેખ સાહબાજભાઈ સગીરભાઈ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૩૨૩
૪૩૭૩૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કલ ંભાણી જયેશભાઈ કદનેશભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૫૧૩૧૨
૪૩૭૩૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કલ ંભાર્ીયા રાજેશભાઈ જીવણભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૫૧૩૧૧
૪૩૭૩૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ કલ ંભાણી મહશેભાઈ જીવણભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૪૬૯૫૪
૪૪૯૫૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચાવર્ા કરશનભાઈ નટલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૫૧૨૯૩
૪૩૫૧૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઉદેસા શાન્તાબેન બચલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૩૦૭
૪૩૫૧૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઉદેશા ચીકાભાઈ બચલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૧૩૦૮
૪૬૩૫૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વઢવાણીયા દેવસીભાઈ પોપટભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૨૬૬
૪૬૩૬૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર દેવીપજૂક વવજયભાઈ દેવસીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૧૦૮૮
૪૬૩૬૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વઢવાણીયા રવવભાઈ દેવસીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૧૧૨૧
૪૬૮૯૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર ગીરધરભાઈ છગનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૧૨૦
૪૬૮૮૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર ખેર્ાભાઈ ગીધાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૧૧૧૯
૫૧૧૪૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સરવીયા રમેશભાઈ મોહનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૧૧૮
૪૪૬૮૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ગોકહલ કદનેશકલમાર બાબલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોનગર 4 ૫૧૧૧૭
૪૮૨૭૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ભર્ાણીયા બીજલભાઈ ગોવવિંદભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૧૧૬
૪૮૨૯૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ ભલવર કાસમભાઈ હમીરભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૯૩૯
૪૫૮૫૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ જોગરાણા ધલધાભાઈ જોધાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૬૯૩૮
૫૦૬૭૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ વારૈયા કહરાભાઈ કાળુભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૯૩૫
૪૬૫૩૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ સલમરા સલીમભાઈ હલસેનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૯૩૪
૪૯૯૯૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ રામજીભાઈ બચલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૧૧૧૫
૪૮૧૭૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બાવરીયા સામદભાઈ સોમજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૧૦૫
૪૭૧૧૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર પ્રકાશભાઈ અમથલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૧૧૩
૪૬૮૦૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર અશોકભાઈ છોટલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૧૧૨૨
૫૧૮૬૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી ભલપતભાઈ નરસીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૧૧૧૧
૫૧૯૮૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી મોહનભાઈ સીદ્દીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૧૧૦
૫૧૮૪૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી બાબલભાઈ મોહનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૧૦૯
૫૧૬૦૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી કકશનભાઈ મોહનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૧૦૮
૫૧૯૦૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી મલકેશભાઈ રતીલાલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૧૧૦૭
૫૧૬૫૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી ગૌરીબેન વીરલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૧૧૦૬
૫૧૬૬૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી ચદંાબેન રમેશભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૧૩૧
૪૪૧૦૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ખત્રીછાટબાર ઈસ્માઈલ મોમાદંભાઈ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૧૩૩
૪૪૬૧૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ગોસાઈ પાવડતીબેન ભવાનગીરી લાખાજીરાજ 3 ૫૧૧૧૪
૪૮૨૫૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ભટ્ટી રમેશભાઈ જીવરાજભાઈ લાખાજરાજ 5 ૫૧૧૩૯
૫૨૦૯૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી વવજયભાઈ બાબલભાઈ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૧૩૮
૫૨૨૫૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર હસંોરા ચમનલાલ શ્યામજીભાઈ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૧૩૭
૪૭૬૫૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરીયા ચેતનભાઈ ગલલાબભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૧૩૬
૪૭૬૫૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરીયા નરેશભાઈ કનલભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૧૩૫
૪૭૬૫૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરીયા જીતેશભાઈ ચદંલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૧૩૪
૪૬૧૫૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ોર્ીયા અજયભાઈ ચતલરભાઈ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૧૨૩
૪૭૬૫૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરીયા મલન્નીબેન મનોજભાઈ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૧૩૨
૪૬૧૬૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ોર્ીયા કાજલબેન દેવસીંગભાઇ લાખાજીરાજ 6 ૫૧૧૪૧
૫૧૯૧૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી મેઘજીભાઈ જાદવભાઈ લાખાજીરાજ 6 ૫૧૧૩૦
૪૪૬૧૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ગોસાઈ ઉપેન્રગર રેવાગર લાખાજીરાજ 4 ૫૧૧૨૯
૫૨૧૪૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી સમજલબેન નાનજીભાઈ લાખાજીરાજ 1 ૫૧૧૨૮
૫૧૦૮૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સરેરીયા પોપટભાઈ છગનભાઈ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૧૨૭
૪૯૩૪૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મોરી રમેશભાઈ જલઠાભાઈ લાખાજીરાજ 6 ૫૧૧૨૬
૪૬૧૮૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ોર્ીયા લીલાબેન ભીમજીભાઈ લાખાજીરાજ 6 ૫૧૧૨૫
૪૭૬૫૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરીયા મજંલબેન મેઘજીભાઈ ઉદ્યોગનગર 7 ૫૧૦૯૬
૪૭૬૪૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરીયા ગગંાબેન લખમણભાઈ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૧૪૦
૪૩૫૫૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઓર્વા જીતેશભાઈ અમરવસિંહભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૫૧૧૧૨
૪૩૫૫૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઓર્વા લીલાબેન અમરવસિંહભાઈ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૦૮૫
૫૧૭૦૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી જલ્લભાઈ નરવસિંહભાઈ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૦૮૪
૪૯૩૪૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મોરી સોનાબેન કલવરજીભાઈ લાખાજીરાજ 3 ૫૧૦૮૩
૫૧૯૭૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી મીઠીબેન જીવણભાઈ લાખાજીરાજ 2 ૫૧૦૮૨
૪૩૩૧૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર અગેરા કદનેશભાઈ વાઘજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૦૮૧
૪૬૫૨૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ધામેચા જીણાભાઈ ભલરાભાઇ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૦૮૦
૪૬૫૨૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ધામેચા ધનસલખભાઈ જીણાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૧૦૭૯
૪૬૫૨૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ધામેચા જગદીશભાઈ દેવાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૦૬૯
૫૦૩૫૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વરાણીયા કકશોરભાઈ ચલનીલાલ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૦૭૭
૫૦૩૬૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વરાણીયા રાજેશભાઇ ચલનીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૦૮૬
૪૭૩૪૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર રમેશભાઈ ગોપાલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૦૭૫
૪૭૧૨૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર પ્રકાશભાઈ રમેશભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૦૭૪
૪૭૦૧૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર કદનેશભાઈ ગોપાલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૦૭૩
૫૦૭૯૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વવસણીયા ભલપતભાઈ વજલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૦૭૨
૪૭૨૯૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર મહશેભાઈ ગોપાલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૧૦૭૧
૪૩૫૯૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઓતરાદી છગનભાઈ વશવાભાઈ લાખાજીરાજ 5 ૫૧૦૯૪
૪૮૬૭૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા લીલાબેન બાબલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૦૭૬
૪૮૬૮૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા ભલપતભાઈ ભીમાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૧૦૭૮
૪૫૬૧૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જમોર્ કમલેર્ભાઈ ચનાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૧૦૩
૫૧૦૨૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સદાદીયા વવનલભાઈ દેવાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૧૧૦૨
૫૧૩૭૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વસિંધવ દેવજીભાઈ પરબતભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૧૧૦૧
૪૪૧૬૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ખાન સલલેમાન મોહમદભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૧૧૦૦
૪૪૧૬૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ખાન ઈમરાનખાન સલલેમાનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૦૯૯
૪૬૮૮૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર ખોર્ાભાઈ માવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૦૯૮



૪૬૯૨૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર ચદલ ંભાઈ ખોર્ાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૧૦૯૭
૪૫૪૧૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચૌહાણ ભીખાભાઈ સલખાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૦૮૭
૫૨૦૩૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી રવજીભાઈ જીવાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૧૦૯૫
૫૧૫૭૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી કમલેર્ભાઈ રવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૧૦૪
૫૨૧૦૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી વવજયભાઈ રવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૦૯૩
૪૮૩૬૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ભાટી રમેશભાઈ હરીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૫૧૦૯૨
૪૫૪૩૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચૌહાણ મલનાભાઈ ખેતાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૦૯૧
૪૫૪૨૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચૌહાણ મલકેશભાઈ ખેતાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૦૯૦
૪૫૩૨૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચૌહાણ ઉકીબેન ભાવેશભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૦૮૯
૪૫૪૧૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચૌહાણ ભાનલભાઈ ભાવેશભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૧૪૩
૪૩૪૬૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર આલગોદર રઘલભાઈ સાગાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 8 ૫૦૭૦૮
૫૨૦૧૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી રમેશભાઈ બચલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૧૦૭૦
૫૧૮૪૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી બાબલભાઈ બચલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૭૮૯
૪૩૩૦૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ભરતભાઈ નારણભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૧૨૪
૫૧૮૯૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી ભીખલભાઈ રૂપસગંભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૧૯૪
૪૬૧૮૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ોર્ીયા રાજલભાઈ બાબલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૧૯૩
૪૭૫૨૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર સજંયભાઈ બાબલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૧૯૨
૪૬૦૯૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ાભી કાળુભાઈ ભીખાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૧૧૯૧
૫૦૩૪૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વરદોરીયા ભરતભાઈ અનલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૧૯૦
૪૫૪૦૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચૌહાણ બાબલભાઈ દેવસીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૧૮૯
૪૬૯૦૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર ગોરધનભાઈ ખોર્ાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૧૮૮
૪૭૩૨૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર મોહનભાઈ માવજીબાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૧૭૮
૪૭૨૧૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર ભીખાભાઈ મોહનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૧૮૬
૪૭૨૭૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર મનસલખભાઈ મોહનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૧૯૫
૪૬૭૯૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર અરવવિંદભાઈ મોહનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૧૮૪
૪૭૨૨૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર મલકેશભાઈ ભીખાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૧૧૮૩
૪૫૩૪૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચૌહાણ ગોબરભાઈ ખેતાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૧૧૮૨
૪૫૪૫૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચૌહાણ રમેશભાઈ ગોબરભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૧૮૧
૪૫૪૩૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચૌહાણ મનસલખભાઈ ગોબરભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૧૮૦
૪૫૫૦૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચૌહાણ મણીબેન સલખાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૧૭૯
૪૫૩૭૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચૌહાણ દામજીભાઈ સલખાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૨૦૪
૪૬૫૨૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ધામેચા લખલબેન કાળુભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૨૦૬
૪૯૬૨૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ ચમનભાઈ શકંરભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૧૮૭
૪૯૫૦૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ અજયભાઈ અશોકભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૨૧૨
૫૦૩૫૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વરાણીયા પ્રમોદભાઈ ચલનીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૨૧૧
૪૫૪૭૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચૌહાણ રીકાભાઈ મોહનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૨૧૦
૫૧૦૧૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સતંોની મધલબેન પાચાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૧૨૦૯
૫૦૮૧૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વીસણીયા શારદાબેન લક્ષ્મણભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૧૨૦૮
૪૭૩૮૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર રવજીભાઈ ભીખાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૧૨૦૭
૪૫૩૩૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચૌહાણ કોકીલાબેન મધલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૧૯૬
૫૦૧૨૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાતોજા મનસલખભાઈ નાનજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૧૨૦૫
૪૭૩૯૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર રસીકભાઈ લતીફભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૧૯૭
૪૭૩૮૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર રવજીભાઈ શાવંતલાલ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૧૨૦૩
૪૭૨૫૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર મલન્નાભાઈ રવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૨૬૭
૫૧૧૯૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સાકરીયા મગંાભાઈ નાનજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૨૦૧
૫૧૫૪૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી અશોકભાઈ કાનજીભાાી લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૫૧૨૦૦
૪૭૪૪૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર વજલભાઈ મોહનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૧૯૯
૪૭૦૮૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર નવઘણભાઈ વજલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૧૯૮
૪૩૬૪૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કટાસણીયા રમેશભાઈ કાનજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૧૬૯
૫૦૧૧૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાતર્ીયા ધોણાભાઈ વવશાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૨૧૩
૫૦૧૧૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાતર્ીયા મનોજભાઈ ઘોઘાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૧૮૫
૪૫૧૦૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચાવર્ા ભીમાભાઈ તરસીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૧૧૫૮
૪૫૧૩૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચાવર્ા માનસગંભાઈ સલરાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૧૫૭
૪૮૧૭૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બાવરીયા સલરેશભાઈ બટલકભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૧૫૬
૪૮૧૭૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બાવરીયા રોકહતભાઈ બટલકભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૧૧૫૫
૪૮૧૬૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બાવરીયા કદનેશભાઈ કાળુભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૧૫૪
૫૦૬૯૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વાલાણી ટીનલબેન શૈલેર્ભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોનગર 5 ૫૧૧૫૩
૪૮૨૧૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બોરણીયા કદનેશભાઈ નરસીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૧૫૨
૫૧૫૫૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી ઉમેશભાઈ અંબાલાલ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૧૪૨
૫૧૫૨૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી અંબાલાલ બચલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૧૫૦
૪૪૬૩૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ગોહલે વનમડલભાઈ પહે્ લભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૧૫૯
૪૪૬૯૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ગોકહલ મેઘજીભાઈ ભય્લભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૧૧૪૮
૫૧૧૦૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સરવૈયા જીકાભાઈ માવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૧૪૭
૫૧૦૯૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સરવૈયા અરવવિંદભાઈ જીકાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૧૪૬
૪૮૭૮૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા રાજલભાઈ દેવસીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૧૪૫
૪૬૯૮૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર જીવાભાઈ ઓમાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૧૧૪૪
૪૬૮૪૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર કાળુભાઈ જીવાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૧૬૭
૪૬૫૪૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ધોર્કીયા ગોવરધનભાઈ ભગાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૧૪૯
૪૬૧૨૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ાભી રઘલભાઈ દાનાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૫૧૧૫૧
૪૬૧૪૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ાભી હમેતંભાઈ ધનાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૧૭૬
૪૩૮૯૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કાગંસ્યા દાનાભાઈ રામાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૧૭૫
૪૩૮૯૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કાગંસ્યા રવજીભાઈ દાનાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૫૧૧૭૪
૪૩૮૯૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કાગંસ્યા ગોરધનભાઈ દાનાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૧૭૩
૪૩૮૯૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કાગંસ્યા ભલાભાઈ દાનાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૧૧૭૨
૫૦૯૭૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર શીયાળીયા દાનાભાઈ જેલાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૧૭૧
૪૭૨૨૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર મલકેશભાઈ રણછોર્ભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૧૧૭૦
૪૫૮૬૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જોગરાણા રાજલભાઈ રેવાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૧૧૬૦
૪૫૮૫૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જોગરાણા નાથાભાઈ રેવાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૧૧૬૮
૪૫૮૬૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જોગરાણા રઘલભાઈ રેવાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૧૧૭૭
૪૪૦૭૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કોહલા મનસલખભાઈ દેવાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૧૧૬૬
૪૩૮૮૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કેહલા ખોર્ાભાઈ દેવાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૧૧૬૫
૪૮૬૩૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા નરવસિંહભાઈ ગલસાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૧૧૬૪
૪૫૮૫૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જોગરાણા માર્ણભાઈ ભગવાનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૫૧૧૬૩
૪૫૬૩૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જેસ્વાલ સતંોર્ભાઈ રામભર્ાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૧૧૬૨



૪૭૫૩૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર સલરેશભાઈ પ્રાગજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૧૧૬૧
૪૭૫૩૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર સમલબેન લગરાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 1 ૫૦૭૮૭
૪૭૩૮૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર રવવભાઈ દેવરાજભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૬૯૭
૪૬૦૭૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ાગંર વાઘજીભાઈ નાગજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૫૯૮
૪૬૦૫૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ાગંર મનીર્ભાઈ રમેશભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૫૯૯
૪૬૦૩૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ાગંર અવનલભાઈ રમેશભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૬૦૦
૪૬૦૬૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ાગંર રમેશભાઈ વાઘજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૬૦૧
૪૮૪૭૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા કરશનભાઈ ટપલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૬૦૨
૪૮૫૬૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા જગદીશભાઈ કરસનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૬૦૩
૫૦૦૩૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ શકંરભાઈ ગોવાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૬૧૩
૪૯૯૬૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ રાકેશભાઈ શકંરભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૬૦૫
૫૧૬૬૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી ચપંકભાઈ ભીખલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૫૯૭
૪૬૨૩૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર તલશાણીયા હસમલખભાઈ સોમજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૬૦૭
૪૮૪૭૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા કંકલબેન સોમજીભાઈ લાખાજીરાજ 1 ૫૦૬૦૮
૫૦૬૯૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વાળંદ રાજલભાઈ ગગંાધન લાખાજીરાજ 4 ૫૦૬૦૯
૫૦૬૯૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વાલાણી રામજીભાઈ રવજીભાઈ લાખાજીરાજ 7 ૫૦૬૧૦
૫૦૩૬૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વલાણી જેસીંગભાઈ જેલાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૬૧૧
૪૯૮૬૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ મણાભાઈ પ ૂજંાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૫૦૫૮૯
૪૯૮૦૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ પરસોતમભાઈ મણાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૫૦૬૦૬
૪૯૭૦૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ કદનેશભાઈ મણાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૬૦૪
૪૯૯૭૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ રાજલભાઈ મણાભાઈ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૫૮૨
૪૮૨૪૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ભખોર્ીયા સાગરભાઈ રણજીતભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૫૮૩
૪૮૮૫૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા સજંયભાઈ ગોવવિંદભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૫૮૪
૪૫૨૨૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચાવર્ા સજંયભાઈ લાલજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૫૮૫
૪૩૫૦૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઉગરેજા બચલભાઈ પોલાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૫૮૬
૪૩૫૦૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઉગરેજા દેવજીભાઈ બચલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૫૯૬
૪૩૫૦૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઉગરેજા મનસલખભાઈ બચલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૫૮૮
૪૩૫૦૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઉગરેજા રમણીકભાઈ બચલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૫૮૧
૪૩૫૦૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઉગરેજા રામજીભાઈ બચલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૫૯૦
૪૫૫૯૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જનદેંસરીયા વે્લબેન બચલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૫૯૧
૪૯૯૬૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ રવજીભાઈ બચલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૫૯૨
૪૩૩૦૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જયાબેન બચલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૫૯૩
૪૬૬૬૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પજૂારા ધીરેનકલમાર તલકસીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૫૯૪
૪૮૨૨૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બોરીયા નકાભાઈ લખલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૬૨૦
૪૮૨૨૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બોરીયા જીણાભાઈ લખલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૫૮૭
૪૮૨૨૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બોરીયા રણછોર્ભાઈ લખલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૬૧૨
૪૩૬૪૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કટોસણીયા કાનજીભાઈ ભવાનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૬૩૧
૪૫૪૮૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચૌહાણ વવનલભાઈ બોગાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૬૩૨
૪૫૮૯૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઝાપર્ીયા ધરમવસિંહ હરજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૬૩૩
૪૫૯૦૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઝાપર્ીયા સલરેશભાઈ હરજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૬૩૪
૪૮૫૧૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા કકશોરભાઈ દેવશીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૬૩૫
૪૯૭૩૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ નલરમામદં સલમારભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 8 ૫૦૬૩૬
૪૮૭૬૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા રમેશભાઈ મનજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૬૪૬
૪૮૬૫૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા પ્રવવણભાઈ મજંીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૬૩૮
૫૦૭૪૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વાસાણી મજંલભાઈ કરસનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૬૩૦
૫૦૭૩૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વાસણી રાજલભાઈ કરસનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૬૪૦
૪૮૭૧૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા મનજીભાઈ કાનજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 1 ૫૦૬૪૧
૪૫૮૬૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જોગરાણા રૂપાભાઈ જોધાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 8 ૫૦૬૪૨
૪૮૨૮૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ભરવાર્ નાનલભાઈ જોધાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૬૪૩
૪૫૮૬૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જોગરાણા રાણાભાઈ જોધાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૬૪૪
૪૬૫૪૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ધોર્કીયા મેરાભાઈ ઓગર્ભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 8 ૫૦૬૨૨
૪૪૭૯૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઘોર્કીયા કનલભાઈ મેરાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૬૩૯
૪૭૧૯૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર ભરતભાઈ પ્રાગજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૬૩૭
૪૭૧૫૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર પ્રાગજીભાઈ કાનજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૬૧૫
૪૭૩૩૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર રવતલાલ ચદંલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૬૧૬
૪૭૩૮૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર રવવભાઈ રવતલાલ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૬૧૭
૪૭૨૭૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર મફાભાઈ લઘરાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૬૧૮
૪૬૭૭૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર અમરભાઈ મફાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૬૧૯
૪૭૪૮૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર વવનોદભાઈ મફાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૬૨૯
૪૬૮૭૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર કકશોરભાઈ મફાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૬૨૧
૪૭૪૯૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર શકલબેન દેવરાજભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૬૧૪
૪૬૯૨૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર ચદંાબેન કલકાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૫૦૬૨૩
૫૧૭૦૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી જીતેશભાઈ સવદાસભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૫૬૪
૫૨૧૫૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી સવદાસભાઈ ટપલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૬૨૬
૫૦૩૧૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વનમાર્ી મલકેશભાઈ બાબલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૫૯૫
૫૧૬૪૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી ગોપાલભાઈ સવદાસભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૬૨૮
૫૧૬૦૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી કકશોરભાઈ વાલજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૬૪૫
૫૧૬૫૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી ગૌરીબેન કદનેશભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૫૩૫
૪૯૫૨૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ અમીતભાઈ રમેશભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૫૪૪
૫૦૦૪૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ શવનભાઈ રમેશભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૫૪૩
૫૧૪૯૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોનપરીયા વવજયભાઈ ભાનલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૫૦૫૪૨
૪૩૭૧૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કલ ંબાવત જગદીશભાઈ મોહનદાસ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૫૪૧
૫૦૦૮૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ હરેશભાઈ મણાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૫૪૦
૪૮૮૫૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા સતંોર્ભાઈ પ્રભાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૫૩૯
૪૮૩૫૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ભાટી નરેન્રભાઈ ખીમજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૫૩૮
૪૯૫૧૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ અમરતભાઈ પે્રમાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૫૩૬
૪૮૭૮૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા રાજેશભાઈ પ્રભાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૫૪૫
૫૧૭૪૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી ધનજીભાઈ પે્રમજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૫૩૪
૫૨૧૮૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી કહરાભાઈ પે્રમજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૫૩૩
૪૬૧૧૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ાભી બળદેવભાઈ કાશીરામ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૫૩૨
૪૫૬૯૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જાર્ેજા મનસલખ ભાનલ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૫૦૫૨૬
૫૦૮૬૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર શેખ હલીમાબેન જલસલફભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૫૧૮
૪૪૪૧૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ખીમાણી ભગીબેન રામસીંગભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૫૧૯
૫૦૧૩૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાતોજા સગરામભાઈ મોહનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૫૨૦



૪૪૮૨૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચલર્ાસમા રસલબેન ભીખલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૫૨૧
૪૮૮૭૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા સામજીભાઈ રામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૫૨૨
૪૭૧૭૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર બા્લભાઈ મયાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૫૩૧
૪૭૧૮૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર ભલપતભાઈ ર્ાહ્યાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૫૨૩
૪૪૭૮૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઘાચંી હનીફભાઈ કરીમભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૫૩૦
૫૦૩૨૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વ્યાસ જીતેશભાઈ બાબલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૫૨૯
૪૭૩૯૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર રવસકભાઈ ભાનલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૫૨૭
૫૦૩૩૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વ્યાસ મલકેશભાઈ બાબલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૫૨૫
૪૬૧૮૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ોર્ીયા વાલજીભાઈ જીવણભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોનગર 8 ૫૦૫૨૪
૪૬૫૯૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર નટભાટ પ્રહલાદભાઈ મોહનભાઈ સતંકબીર રોર્ દૂધેિર મકંદરવાળી શેરીમાં 6 ૫૦૫૫૩
૪૯૪૯૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાજાવાર્ી યલસ લફભાઈ મલસાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૫૭૯
૪૪૧૮૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ખીટલર્ીયા ભલપતભાઈ માવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૫૩૭
૪૫૪૮૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચૌહાણ વે્લબેન મેરામભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૫૬૫
૪૬૧૯૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઢાપા દેવજીભાઈ વસરામભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૫૬૬
૫૧૩૩૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સારલા રાજલભાઈ બાબલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૫૬૭
૪૫૪૯૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચૌહાણ વવપલલભાઈ માધલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૫૬૮
૪૯૪૯૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાજા રાજલભાઈ લવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૫૬૯
૪૭૧૦૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર નીરલભાઈ શાન્તાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૫૮૦
૪૫૬૯૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જાર્ેજા ભરતભાઈ ભાનલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૫૭૧
૫૧૯૯૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી રવતલાલ વવરચદંભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૫૬૩
૫૧૫૨૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી અવનલ રવતલાલ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૫૭૩
૪૯૯૪૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ રમેશભાઈ રાયચનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૫૭૪
૪૭૬૬૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરીયા સલરેશભાઈ મોહનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૫૭૫
૫૧૬૯૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી જયાબેન મનલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૫૭૬
૪૭૬૬૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરીયા વલલભભાઈ મોહનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૫૭૭
૪૪૭૦૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ગોકહલ મણીબેન બાબલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 9 ૫૦૫૭૮
૫૦૭૯૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વવસણીયા ભગવાનભાઈ પે્રમજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૫૫૫
૫૦૭૮૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વવસણીયા કેશલભાઈ જેઠાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૫૭૨
૫૦૭૯૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વવસણીયા સઘંાભાઈ જેઠાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૫૭૦
૪૬૦૧૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ેર્ાણીયા કાળુભાઈ નાથાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૫૪૭
૪૭૫૫૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર સામજીભાઈ બા્લભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૫૪૮
૫૧૯૮૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી રગલભાઈ નાનજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૫૪૯
૪૭૧૬૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર બાબલભાઈ મયાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૫૦૫૫૦
૪૮૧૪૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બાલીયા સોમાભાઈ ભીખાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૫૫૧
૪૪૭૨૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ગોકહલ સજંયભાઈ રૂપાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૫૫૨
૪૫૪૬૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચૌહાણ રવજીભાઈ મેરામભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૫૬૨
૪૫૫૭૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જજંવાર્ીયા વજલભાઈ ખોર્ાભાાી લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૫૫૪
૪૫૩૨૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચૌહાણ કમલેર્ભાઈ મેરામભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૫૪૬
૪૩૪૪૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર આમરોણીયા કાશમભાઈ અમ્બલલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૫૫૬
૫૨૦૩૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી રવવભાઈ હકાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૫૫૭
૪૪૦૯૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ખત્રી ઇરફાન ઈનલશભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૫૫૮
૪૭૬૫૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરીયા રમાબેન વવનલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૫૫૯
૪૪૧૦૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ખત્રી દાઉદ મોમદ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૫૬૦
૪૪૦૯૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ખત્રી ઈમરાન દાઉદભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૫૬૧
૪૭૬૬૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરીયા વવજયભાઈ કલમારભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૬૨૭
૫૨૧૧૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી વવશાલભાઈ કકસનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૭૬૧
૪૭૨૪૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર મજંીભાઈ બચલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૭૨૯
૪૩૫૬૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ગોહલે ધનજીભાઈ અજારવસિંહ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૬૬૪
૪૩૫૬૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઓર્વીયા રાજલભાઈ ધનજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૭૩૦
૪૩૪૦૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર આર્ેવીયા અજયભાઈ ધનજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૬૨૫
૪૮૦૫૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બારજીયા સજંયભાઈ બાબલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૭૩૨
૪૭૬૪૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરીયા ગગંાબેન કકશોરભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૭૩૩
૪૫૭૭૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જાદવ ભરતભાઈ મગનભાઇ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૭૪૩
૪૪૦૬૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કોલીયા ધનજીભાઈ દેવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૭૩૫
૪૪૦૭૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કોળીયા જનકભાઈ ધનજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૭૨૮
૪૪૦૯૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ખત્રી ઈકબાલ માપન લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૭૩૭
૫૧૬૩૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી ગીતાબેન ભીમજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૭૧૫
૪૭૯૩૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બેલદાર ભનીબેન વવરચદંભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૭૧૬
૪૭૯૨૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બેલદાર અજયભાઈ રાયચદંભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૭૧૭
૪૪૪૧૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ખીમાણીયા ઈિરભાઈ રામસીંગભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૭૨૭
૪૭૯૩૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બેલદાર રાયચદંભાઈ તપલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૭૧૯
૫૧૧૩૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સરવીયા કાળુભાઈ મોહનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૫૦૭૧૨
૪૭૦૫૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર ધનાભાઈ વનરલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૭૨૧
૪૪૦૯૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ખતરી ઈકબાલભાઈ આદમભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૭૨૨
૪૩૯૩૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કાઠી જોહરાબેન સલીમભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 1 ૫૦૭૨૩
૫૦૮૦૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વીજર્ીવાઢા લતીફભાઈ જલમાભાાી લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૭૨૪
૪૯૪૮૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાજપતૂ લઘલભાઈ દેવરાજભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૭૨૫
૪૮૬૭૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા બા્લબેન રામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૭૫૦
૪૫૩૯૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચૌહાણ પ્રવવણભાઈ કાનજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૭૭૫
૫૦૫૬૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વાઘાણી ગીતાબેન રાજલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૭૩૬
૫૦૮૦૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વીજર્ીવાઢા રલકસાના જલમાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૭૬૨
૪૩૯૮૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કારબાણી કાદરભાઈ અબ્દલલ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૭૬૩
૪૩૯૮૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કારબાણી આરીફ લતીફ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૭૬૪
૪૫૯૫૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઝીઝવાર્ીયા ભીખાભાઈ શીવાભાઈ ચલનારાવાર્ 7 ૪૬૯૪૧
૪૯૭૦૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાઠોર્ કદનેશભાઈ રામજીભાઈ ચલનારાવાર્ 5 ૪૬૯૨૮
૫૨૦૭૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી લાભલબેન મોહનભાઈ ચલનારાવાર્ 1 ૪૬૯૪૩
૪૬૧૪૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ાભી શાતંાબેન દેવજીભાઈ ચલનારાવાર્ 1 ૪૬૯૪૪
૫૧૪૬૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોતાણી માવજીભાઈ વેલજીભાઈ લાખાજીરાજ 7 ૪૬૯૪૫
૪૮૧૨૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારીયા નરવસિંહભાઈ જેઠાભાઈ 5 ૪૬૯૪૭
૪૫૯૦૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઝાપર્ીયા મલન્નાભાઈ હરજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૭૭૨
૪૫૮૯૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઝાપર્ીય નારણભાઈ હરજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૭૭૩
૪૮૭૧૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા મજંલબેન ભપૂતભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૭૫૨
૪૮૦૧૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બબી કાશમભાઈ ગફારભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૭૬૯
૪૮૭૧૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા મનલભાઈ કલવરભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૭૬૭



૫૧૮૯૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી ભીખલભાઈ મેપાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૭૪૫
૪૬૭૬૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર અવનલભાઈ મનસલખભાઈ લાખાજીરાજ 3 ૫૦૭૪૬
૫૦૦૯૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાઠોર્ા મોહનભાઈ દયારજીભાઈ ચલનારાવાર્ 6 ૪૬૯૪૮
૫૦૭૯૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વવસાણીયા રણછોર્ભાઈ જેઠાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૭૪૮
૪૫૫૬૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જજંવાર્ીયા બચલબેન ખોર્ાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૭૪૯
૪૮૮૦૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા લાલાભાઈ નાથાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૯૪૯
૫૦૧૬૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રામાનદંી સલરેશભાઈ સલદંરદાર ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૭૫૧
૪૩૩૩૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ અગોલા દેવજીભાઈ છગનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૯૫૦
૫૦૧૮૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ રોજારા ભાનલબેન ધનજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૬૯૫૧
૫૧૯૩૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી મનલભાઈ ભવનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૭૫૪
૫૨૦૦૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી રમેશભાઈ નાથાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૭૫૫
૪૭૬૫૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરીયા પ્રફુલભાઈ વલભભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૭૫૬
૪૩૬૪૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કથીરી શાકહદભાઈ અબ્દલલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૭૫૭
૪૩૬૪૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કટોરી જાવેદભાઈ અબ્દલલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૭૫૮
૫૨૨૪૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર હળદળીયા જગદીશભાઈ જાગવદભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૬૯૬
૫૨૨૪૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર હળવદીયા વસતંભાઈ જાદવભાઇ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૬૪૮
૫૨૧૩૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી સજંયભાઈ મનલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૭૧૩
૫૦૧૧૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાતર્ીયા રાજલભાઈ ગોગાભાઈ વનહરપરૂા મેઈનરોર્ 5 ૫૦૬૬૫
૪૭૬૬૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરીયા સલખાભાઈ નરવસિંહભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૬૭૦
૪૭૬૫૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરીયા ભલપતભાઈ ભગલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૫૦૬૬૩
૪૭૯૩૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બેલદાર રાજેશભાઈ ટપલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૬૭૨
૪૩૫૦૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઉગરેજા રમેશભાઈ મગંાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૬૭૩
૫૧૧૩૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સરવીયા અજયભાઈ બાબલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૬૭૪
૪૮૩૮૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ભાટીયા શારદાબેન રમેશભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૭૬૫
૪૬૦૯૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ાભી ચરંશેભાઈ લક્ષ્મણભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૬૫૪
૪૯૬૬૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ જીજે્ઞશભાઈ કકશોરભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૬૪૭
૪૯૭૪૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ નરસીભાઈ બચલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૬૫૬
૪૯૭૯૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ પ્રવવણભાઈ નરસીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૬૫૭
૪૯૫૭૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ કાળાભાઈ નરસીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૬૫૮
૪૫૩૮૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચૌહાણ નટલભાઈ દેવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૬૫૯
૪૫૫૦૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચૌહાણ સામતભાઈ નટલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૬૬૦
૪૩૯૮૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કારબાણી લતીફભાઈ અબ્દલલ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૬૬૧
૫૧૬૬૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી ચનાભાઈ રામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૬૮૫
૪૫૯૦૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઝાપર્ીયા ભીખલભાઈ હરજીભાઈ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૭૧૦
૪૬૨૫૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ દેગામા ચદલ ંભાઈ રઘલભાઈ ચલનારાવાર્ 3 ૪૬૯૧૯
૫૧૧૨૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ સરવૈયા લાભલબેન ભલાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર ૩ ૪૬૯૨૦
૫૦૨૨૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ ્લહાણા શાતંાબેન ટપલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 1 ૪૬૯૨૧
૪૬૨૬૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ દેગામા ધનીબેન રઘલભાઈ ચલનારાવાર્ 5 ૪૬૯૨૨
૪૮૧૨૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારીયા કદપકભાઈ નરવસિંહભાઈ ચલનારાવાર્ 5 ૪૬૯૨૩
૪૯૯૭૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાઠોર્ રાજલભાઈ વાલજીભાઈ ચલનારાવાર્ 6 ૪૬૯૨૪
૪૪૪૪૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ ખોખાણી વવનોદભાઇ લગરધરભાઈ ચલનારવાર્ 5 ૪૬૯૮૨
૪૯૩૨૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ મોતાણી લક્ષ્મણભાઈ ભીખાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૪૬૯૮૩
૪૯૩૧૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ મોતાણી જયાબેન તેજાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૯૮૪
૫૦૯૫૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ વશયાળ ભોળાભાઈ જીવાભાઈ 4 ૪૬૯૮૫
૪૪૫૭૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગોર્લીયા સલરેશભાઈ વસદંદાસ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૯૮૬
૪૮૬૮૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા ભલપતભાઈ વાલજીભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૪૬૯૮૭
૪૪૧૭૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ ખાપરા સમજલબેન મનલભાઈ ચલનારાવાર્ 2 ૪૬૯૮૮
૪૭૩૫૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર રમેશભાઈ જીવણભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૬૮૦
૪૭૫૪૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર સવજીભાઈ જીવણભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૬૮૧
૫૨૨૪૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર હકરયાણી દશરથભાઈ શાવંતદાસ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૬૮૨
૫૨૨૪૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર હકરયાણી શાવંતલાલ મગંળદાસ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 1 ૫૦૬૮૩
૪૬૭૭૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર અમથલભાઈ હવાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૬૮૪
૪૭૩૪૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર રમેશભાઈ અમતલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૬૯૪
૪૭૨૬૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર મનસલખભાઈ અમથલભાઈ લાખાજીરાજ 6 ૫૦૬૮૬
૪૩૬૪૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ કટોણીયા નાગજીભાઈ લઘલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૯૯૦
૪૮૭૦૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા મગનભાઈ મોહનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૯૯૧
૪૪૬૧૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગોસ્વામી સલખાભાઈ હકરભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૯૯૨
૫૦૭૫૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ વાસાણી રાજલભાઈ કરસનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૬૯૮૧

૫૦૬૮૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ વાલાણી જાદવભાઈ જલાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૯૯૭
૫૧૪૦૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ વસયાર ધીરલભાઈ બાબલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૯૯૮
૪૫૯૨૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઝાલા ભાવલભાઈ દેવલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૭૦૦૦
૪૪૫૦૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગલપ્તા શભંલભાઈ શરવણભાઈ લાખાજીરાજ  ચલરનાવાળ 2 ૪૬૯૨૬
૪૭૩૮૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર રવવભાઈ રમેશભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૦૦૩
૪૭૨૭૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર મનોજભાઈ હકલભાઈ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૬૬૭
૪૮૬૭૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા બીજલભાઈ જાનલભાઈ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૬૬૬
૪૮૨૮૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ભરવાર્ ભગાભાઈ અમીરભાઈ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૭૫૩
૪૫૮૯૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઝરવરીયા દેવજીભાઈ ચનાભાઈ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૭૦૦૫
૪૫૮૯૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઝરવરીયા રમેશભાઈ ચનાભાઈ હનલમાનજીની ર્ેરી પાસે 9 ૪૬૯૬૮
૫૧૬૫૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી ગોવવિંદભાઈ રામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૭૩૮
૫૨૧૩૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી સજંયભાઈ ગોવવિંદભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૫૨૮
૫૦૩૩૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ વરલ જશાભાઈ રૂપાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૯૯૫
૪૮૦૯૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા ભાવેશભાઈ વાલજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૬૯૫૮
૪૭૦૬૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર ધીરલભાઈ રામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૪૬૯૫૯
૪૮૫૮૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા જેશાભાઈ નાથાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૯૬૦
૪૪૬૮૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગોકહલ કદનેશભાઈ મજંીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૬૯૬૨
૪૮૪૫૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા અશોકભાઈ જયવંતભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૯૬૩
૫૧૬૩૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી ગલલાબભાઈ તળશીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૯૬૪
૪૬૦૯૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ાભી ચદલ ંભાઈ રવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૯૮૦
૫૧૦૨૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ સધંી શબીરભાઈ દાઉદભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૬૯૬૭
૪૩૭૮૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ કલરેશી કદલાવરભાઈ ભીખલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૯૫૫
૫૧૬૬૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સોલકંી ચદલ ંભાઈ રામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૭૦૯
૫૧૬૭૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી જગદીશભાઈ રામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૯૬૯
૪૮૭૩૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા મ્લબેન પોપટભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 1 ૫૦૬૬૨
૪૮૬૯૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા ભીમજીભાઈ છગનભાઈ 3 ૫૦૬૭૭



૪૮૦૨૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બામણીયા ધીરલભાઈ સલખાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૫૦૬૭૬
૪૫૪૬૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચૌહાણ રાણાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૯૭૧
૪૩૫૫૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઓખાણી નારણભાઈ કલળજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૬૯૭૨
૪૪૭૨૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગોકહલ વસતંભાઈ છગનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૯૭૩
૪૮૫૯૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા દેવવસિંહભાઈ વાઘજીભાઈ લાખાજીરાજ ચલનારાવાલા ઉદ્યોનગર 2 ૪૬૯૭૪
૪૫૫૮૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ જતાણી રમેશભાઈ નરવસિંહ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૯૭૫
૪૮૧૬૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ બાવરીયા રવસકભાઈ વશરામભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૬૯૭૬
૪૬૫૫૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ ધોળીયા કદનેશભાઈ દેવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૯૭૭
૪૪૦૨૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ કોઠીયા ભરતભાઈ લતલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૯૭૮
૪૮૨૭૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ ભરૂ્ીયા રતાભાઈ ટપલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૯૭૯
૫૧૧૨૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ સરવૈયા મોહનભાઈ જાગાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૭૦૦૬
૪૯૨૭૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ માલકીયા ભરતભાઈ કાનાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૫૦
૪૬૦૪૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ાગંર દેવલબેન મોહનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૨૩
૪૬૦૪૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ાગંર દેવાભાઈ મોતીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 8 ૪૬૮૨૨
૪૬૦૫૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ાગંર મોતીભાઈ રૂપાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૬૮૨૬
૪૬૦૬૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ાગંર રામજીભાઈ મોતીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૬૮૨૭
૫૧૩૮૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ વસિંધવ મીનાબેન વવસાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૬૮૨૮
૫૧૩૮૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ વસિંધવ વવનાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૨૯
૫૧૩૮૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ વસિંધવ હકાભાઈ વવસાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૩૦
૪૮૭૭૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા રવસકભાઈ જસ્મતભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૩૧
૫૦૬૯૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ વાલાણી ધીરૂભાઈ રામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનાર 5 ૪૬૮૩૨
૪૪૫૪૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગાલમર રાયધનભાઈ વાલજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૪૭

૪૪૦૦૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ કલબાવત લખમણદાસ લગરનારીદાસ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૮૨૧

૪૮૧૮૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ બાવાજી ભરતભાઈ કલયાણજીદાસ બાપાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૮૩૩

૪૭૬૪૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ પલરી મલકેશભાઈ મોતીજી લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૮૩૬

૪૩૭૧૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ કલ ંબાવત મલકેશભાઈ ઘનશ્યામદાસ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૮૩૭

૪૩૭૧૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ કલ ંબાવત જીવણભાઈ ઘનશ્યામભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૮૩૮

૪૩૭૧૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ કલ ંબાવત કદલીપભાઈ ગોરધનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૮૩૯

૫૦૫૧૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ વાઘેલા મોહનભાઈ ગોવવિંદભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૪૦

૪૮૪૦૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ ભાવસાર રાજેશભાઈ રસીકભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૪૩
૪૪૭૦૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગોકહલ મનસલખભાઈ ધરમવસિંહ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૮૪૪
૪૪૭૨૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગોકહલ વવનોદભાઈ ધરમવસિંહ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૪૫
૪૪૬૯૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગોકહલ પ્રવવણભાઈ ધરમવસિંહ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૪૬
૪૮૭૭૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા રૈયાબેન નાથાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 1 ૪૬૭૯૮
૪૯૯૯૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાઠોર્ રામભાઈ વાલાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૮૦૨
૫૦૦૨૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાઠોર્ વાલાભાઈ વસદ્ધિભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૬૮૦૫

૪૭૨૭૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર મનીર્ભાઈ કકસનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૦૦
૪૬૬૧૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર નાઠીયા ધનજીભાઈ રણછોર્ભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૭૧૮
૫૧૨૦૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સાકરીયા શાતંાબેન રઘલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 1 ૫૦૭૩૪
૫૦૫૮૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વાઢેર સામજી સગરામભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૭૧૪
૪૬૧૦૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ાભી જીતેન્ર માધલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૭૨૬
૪૮૪૬૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા અશોકભાઈ નરવસિંહભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૭૬૬
૫૦૦૭૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ હમીરભાઈ ભીખાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૭૭૬
૪૯૮૫૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ ભાનલબેન રાણાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૭૬૮
૫૦૧૫૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રામાનદંી યોગેશ સલદંરદાસ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૭૬૦
૪૮૧૨૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બારીયા રૂખર્ભાઈ માલાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૭૭૦
૪૭૭૮૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પી્લકીયા કાળુભાઈ રામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૭૭૧
૪૩૭૪૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ કલમરખાલણયા પાવડતીબેન સોમજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 1 ૪૬૮૦૬
૫૧૩૮૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ વસિંધવ વવરમભાઈ બબાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૮૦૧
૫૧૩૮૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ વસિંધવ બવધાભાઈ જાગાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૬૮૦૩
૫૧૦૫૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ સલમરા ફરીદાબેન ભીખલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૬૮૦૪
૪૩૭૪૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ કલમરખાલણયા લાલજીભાઈ ઓમજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૮૦૭
૫૧૦૨૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ સદાર્ીયા સવજીભાઈ ભાણજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૬૮૦૮
૫૧૦૨૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ સદાર્ીયા વવઠ્ઠલભાઈ સવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૮૦૯
૪૮૧૫૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ બાવરીયા કાતંાબેન વશરામભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 1 ૪૬૮૨૦
૪૩૬૬૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ કર્વાણી વવજયભાઈ વવહાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૬૮૧૦
૪૩૫૨૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઉપાધ્યાય શાતંાબેન શાલીગ્રામ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 1 ૪૬૭૯૯
૪૩૫૨૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઉપાધ્યાય જમનાદાસ શાલીગ્રામ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૮૧૧
૪૪૪૬૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગર્ાધરા ભગાભાઈ સોમાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૧૨
૫૧૫૯૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી કાળીબેન દેવવસિંહભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 1 ૪૬૮૧૪

૪૮૯૩૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ મછૂકર્યા પાવડતીબેન રવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૬૮૧૭

૪૮૩૦૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ ભસૂકર્યા જીવણભાઈ રવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૮૧૮

૪૬૨૮૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ દેત્રોજા ચેતનભાઈ બાબલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૮૧૯

૪૩૭૧૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ કલબાવત અશોકભાઈ મોનલદાસ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૪૬૮૧૫

૪૩૭૨૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ કલબાવત મલકેશભાઈ મોહનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૮૨૫

૫૧૧૩૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ સરવૈયા સામજીભાઈ ભીખાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૭૬

૫૧૧૭૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ સાકરીયા કીશોરભાઈ બીજલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૭૭

૫૧૧૮૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ સાકકરયા વવમલભાઈ પે્રમજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૭૮

૫૧૧૮૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ સાકકરયા ચેતનભાઈ પે્રમજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૬૮૭૯

૪૭૪૯૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર શ્યામભાઈ ચમલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૮૮૦
૪૫૨૧૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચાવર્ા વીરજીભાઈ વેલજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૮૧



૪૪૦૦૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ કકહલા સવાભાઈ કાવાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૮૮૪
૪૬૭૩૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ પ્રજાપવત લાખણવસિંગ રામભરોસે લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૮૮૫
૪૬૭૩૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ પ્રજાપવત રામવીર વવદ્યારામ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૮૬
૪૯૨૯૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ માલાણી મીનાબેન બચલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૯૦૧
૪૭૧૫૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર પરસોત્તમભાઈ નારણભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૮૮
૪૫૬૪૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ જાગાણી મનોજભાઈ વવરજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૮૭૫
૪૫૬૪૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ જાગાણી પ્રવવણભાઈ વવરજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૮૯૦
૪૬૮૫૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર મહને્રભાઈ નારણભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૬૮૯૧
૪૮૮૨૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા વવનલભાઈ રઘલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૮૯૨
૫૧૧૨૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ સરવૈયા મોહનભાઈ વાગજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૮૯૩
૪૪૪૪૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ ખોખાણી કદનેશભાઈ ભલાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૮૯૪
૪૭૨૭૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર મનોજભાઈ હકલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૮૯૫
૫૧૫૮૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી કાનજીભાઈ જેઠાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૮૯૬
૪૩૯૮૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ કારેલલયા યોગેશભાઈ નરોત્તમભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૯૭
૪૮૬૧૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા ધનીબેન વસથરભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૮૯૮
૪૮૭૯૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા લાખાભાઈ જગાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૬૮૯૯
૪૪૫૮૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગોરવર્ીયા ગોરધનભાઈ રામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૬૯૦૦
૪૪૫૮૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગોરવર્ીયા સલરેશભાઈ ગોરધનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૬૨
૪૬૯૬૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર જશલબેન હરેશભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૬૦
૪૬૮૫૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર કકરણબેન રવસકભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૬૮૮૭
૪૯૦૨૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ મલધંવા (ભરવાર્) ભલપતભાઈ બટલકભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૪૯
૪૫૧૯૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચાવર્ા વલલભભાઈ વેલજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૮૫૧
૪૫૧૯૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચાવર્ા વેલજીભાઈ રતનાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૬૮૨૪
૪૫૨૨૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચાવર્ા સલરેશભાઈ મગનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૮૫૩

૪૩૮૯૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાઠોર્ મોહનભાઈ દયાળજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૮૫૪

૪૭૯૬૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ બહલકઠયા મલન્નાભાઈ સવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૫૫

૪૭૨૯૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર મહરેામ હીરા લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 10 ૪૬૮૫૬

૪૬૫૯૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ નગંવસયા હકરબેન કવાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૬૮૫૭

૪૮૨૫૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ ભટ્ટી રમેશભાઈ હકરભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૪૬૮૫૮

૪૫૮૬૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ જોગરાણી મલન્નાભાઈ કારણાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૫૯
૪૬૯૭૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર જીતલભાઈ નરવસિંહભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૬૮૭૪
૫૦૧૯૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ રોજાસરા કાનજીભાઈ સામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૬૮૬૧
૪૭૪૭૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર વવનલભાઈ ટપલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૬૮૪૮
૪૬૧૪૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ાભી શૈલેર્ભાઈ મોહનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૬૩
૪૪૪૪૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ ખોખાણી ભરતભાઈ કદધાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૮૬૪
૪૪૫૪૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગાગંાણી કાળુભાઈ જેવસિંગભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૬૮૬૫
૪૬૧૯૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઢાપા રવજીભાઈ રણછોર્ભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૬૬
૫૧૧૦૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ સરવૈયા જયેશભાઈ વવનલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૬૭
૪૮૯૭૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ મજેકઠયા કમલેર્ભાઈ નરોત્તમભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૮૬૮
૪૬૧૯૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઢાયા મલકેશભાઈ રામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૮૬૯
૪૫૨૫૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચાવર્ા હસંાબેન હરેશભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૮૭૦
૫૧૦૧૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ સતાપરા જીવીબેન લાલજીભાઈ ચલનારાવાર્ ચોક 1 ૪૬૮૭૧
૪૯૦૩૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ મલધંવા ઘનશ્યામભાઈ રામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૮૭૩
૫૦૧૧૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાતોજા (કોળી) પોલાભાઈ રૂપાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 8 ૪૬૯૩૦
૪૬૧૫૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ોકર્યા પ્રકાશભાઈ નકલમભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૭૦૯૯
૪૫૭૧૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ જાર્ેજા સલખદેવવસિંહ જંાભાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૭૧૨૭
૪૫૧૧૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ જાદવ મનીર્ભાઈ ગાડંલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૧૨૮

૪૪૯૦૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચાલગોતર હઠાભાઈ ચાગંાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૪૭૧૨૯

૪૮૦૩૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ બામણીયા ભરતભાઈ ભગવાનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૪૭૧૩૦

૪૭૩૭૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર રમેશભાઈ હરગોવવિંદ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૧૩૧

૪૪૦૦૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ કકહલા ભીમજીભાઈ ગાડંલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૭૧૩૨

૪૪૪૬૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગટાદરા કાનાભાઈ સોમાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૧૩૩
૪૮૧૨૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારીયા પનૂાભાઈ ભલાભાઈ ચલનારવાર્ 7 ૪૭૧૩૫

૪૮૪૦૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ ભાલીયા પે્રમજીભાઈ રજલઆભાઈ ચલનારાવાર્ 8 ૪૭૧૩૬

૪૯૪૬૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાજગોર મધલબેન વજલભાઈ ચલનારાવાર્ 5 ૪૭૧૫૧
૪૯૨૩૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ માભાણી રાજેભાઈ બાબલભાભા ચલનારવાર્ 4 ૪૭૧૩૮

૫૧૧૯૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ સાકરીયા પકંજભાઈ રઘલભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૪૭૧૬૬

૪૪૦૧૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ કોળીયા રવવભાઈ રમેશભાઈ ચલનારાવાર્ 3 ૪૭૧૨૬
૪૮૪૯૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા કાનજીભાઈ કરસનભાઈ ચલનારવાર્ 7 ૪૭૧૩૯
૫૨૦૩૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી રવવભાઈ તેજાભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૭૧૪૧
૪૮૪૭૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા કરશનભાઈ રામજીભાઈ ચલનારવાર્ 5 ૪૭૧૪૨
૪૭૭૧૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ પાતાળી કંકલબેન સ્વ.નાથાભાઈ ચલનારાવાર્ 1 ૪૭૧૪૩
૪૭૭૧૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ પાતાળી રામલબેન સ્વ. લાલજીભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૪૭૧૪૪
૪૭૭૧૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ પાતાળી અશોકભાઈ લાલજીભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૪૭૧૪૫
૪૭૮૬૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ બટવારા ભરતભાઈ હકાભાઈ ચલનારાવાર્ 5 ૪૭૧૪૬
૪૯૭૩૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાઠોર્ ધમેશભાઈ બટલકભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૪૭૧૪૭
૪૬૨૬૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ દેગામા ચોથીબેન સ્વ. મોહનભાઈ ચલનારાવાર્ 1 ૪૭૧૪૮
૪૯૯૪૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાઠોર્ રમેશભાઈ નાનીભાઈ ચલનારાવાર્ 5 ૪૭૧૪૯
૪૫૭૨૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ જાર્ી જીવીબેન સ્વ. તરશીભાઈ ચલનારાવાર્ 1 ૪૭૧૫૦
૪૮૧૧૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારી જશલબેન સ્વ. જેઠાભાઈ ચલનારાવાર્ 1 ૪૭૧૧૩
૫૦૦૫૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાઠોર્ સજંયભાઈ જેસીંગભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૭૧૧૧
૫૦૧૯૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ રોજાસરા (કોળી) જયેશભાઈ સામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૧૩૭



૪૭૧૨૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર પે્રમજીભાઈ ગાગંજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૧૦૨

૪૬૩૧૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ દેલવાકર્યા સલભાર્ભાઈ સામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૭૧૦૩

૪૬૩૭૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ દેશાણી વનમાળીભાઈ પરશલરામ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૧૦૪

૪૬૩૭૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ દેશાણી અવનલભાઈ વનમાળીદાસ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૧૦૫

૪૬૩૭૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ દેશાણી સકંદપભાઈ વનમાળીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૧૦૬

૫૧૧૩૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ સરવૈયા કહતેશભાઈ ધનજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૧૦૭

૫૧૩૭૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ વસિંગાળા સાદલ રભાઈ રણછોર્ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 8 ૪૭૧૦૮

૪૮૬૮૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા ભાનલભાઈ મગંાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 1 ૪૭૧૦૯

૪૪૫૬૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગોંર્લલયા ગોરધનભાઈ હકરરામદાસ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૭૧૧૦

૪૩૭૪૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ કલમરખાલણયા વાલાભાઈ સામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૭૦૭૭

૪૭૫૫૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર સામજીભાઈ મોહનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૧૨૫

૫૧૭૯૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી પ્રજે્ઞશભાઈ નાનજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૬૯૨૯

૪૪૬૭૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગોકહલ જયાબેન કદપકભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૧૧૨

૫૧૧૮૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ સાકકરયા સનાભાઈ ર્ાહ્યાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૭૧૦૦

૪૭૩૫૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર રમેશભાઈ દેવસીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૧૧૪

૫૧૦૧૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ સતોજા પકંજભાઈ પોપટભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૧૧૫

૫૦૩૫૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ વરાલણયા જશીબેન પોપટભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 1 ૪૭૧૧૬

૪૬૩૮૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ દેસાણી રોકહતભાઈ રઘલરામભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૭૧૧૭

૪૮૭૨૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા મનોજભાઈ દેવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૧૧૮

૪૭૭૪૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ પારોલીયા સાગરભાઈ ભાનલભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૪૭૧૧૯
૪૫૨૬૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચીરીર્ાયા મલકેશભાઈ ભગવાનજીભાઈ ચલનારવાર્ 5 ૪૭૧૨૦
૫૧૮૮૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી ભાલાભાઈ ગબજીભાઈ ચલનારવાર્ 5 ૪૭૧૨૧

૪૫૭૩૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ જાર્ેજા અનલપવસિંહ ઘેલાજી ચલનારાવાર્ લાખાજીરાજ 4 ૪૭૧૨૨
૪૯૬૭૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાઠોર્ ર્ાયાભાઈ દેવસી લાખાજીરાજ 6 ૪૭૧૨૩

૪૩૭૩૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ કલમખાણીયા સોમજીભાઈ કકશોરભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૪૭૧૨૪
૪૫૯૬૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ાભી કદલીપભાઈ વલલભભાઈ ચલનાવારાલ 3 ૪૭૧૦૧

૪૬૭૯૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર અરવવિંદભાઈ ભીમજીભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૪૭૧૭૨

૫૨૦૫૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી રાભલબેન બાદૂરભાઈ ચલનારાવાર્ 6 ૪૭૧૭૭

૪૭૫૦૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર શાતંાબેન ભીમજીભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૪૭૧૭૬
૪૬૦૮૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ાભી અરવવિંદભાઈ ગોબરભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૪૭૧૭૧
૪૩૬૧૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ કલકર્ીયા દલધીબેન નાથાભાઈ ચલનારાવાર્ 5 ૪૭૧૭૫
૪૬૫૫૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ ધોરીયા ધનજીભાઈ દેવજીભાઈ ચલનારાવાર્ 5 ૪૭૧૭૪
૪૫૧૫૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચાવર્ા રવજીભાઈ ભાણાભાઈ ચલનારાવાર્ 2 ૪૭૧૭૩
૪૫૧૨૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચાવર્ા મનોજભાઈ રવજીભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૪૭૧૬૦
૪૩૫૨૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઉપાધ્યાય જમનાદાસભાઈ શાલીગ્રામભાઈ ચલનારાવાર્ 6 ૪૭૧૫૩
૪૭૨૬૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર મનસલખભાઈ પ્રગાજીભાઈ ચલનારાવાર્ 6 ૪૭૧૫૪
૪૭૯૪૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ બેલીમ હમીદાબેન કરીમભાઈ ચલનારાવાર્ 3 ૪૭૧૫૫
૪૭૯૪૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ બેલી જાગીરભાઈ સ્વ. કરીમભાઈ ચલનારાવાર્ 3 ૪૭૧૫૬
૪૭૬૩૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ પ્રસાદ ગલલાબભાઈ શ્રીપતંપ્રસાદ ચલનારાવાર્ 5 ૪૭૧૫૭
૫૧૪૫૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ સીરાણી સમજલબેન સ્વ. વાલજીભાઈ 1 ૪૭૧૫૮
૫૧૫૧૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોરાણી અવિનભાઈ વાલજીભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૪૭૧૫૯
૫૦૧૭૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાયઠઠા અશોકભાઈ દલ લેભભાઈ ચલનારાવાર્ 5 ૪૭૧૭૦
૪૩૬૭૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ કઢાભા છગનભાઈ ભાણાભાઈ ચલનારાવાર્ 5 ૪૭૧૫૨
૪૪૮૧૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચલર્ાસમા ભરતભાઈ જસલભાઈ ચલનારવાર્ 5 ૪૫૦૨૯
૫૦૯૪૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ વશયાર્ીયા ઘેલાભાઈ પોપટભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૧૬૩
૪૬૮૨૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર કરશનભાઈ જેતલનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૭૧૬૪

૪૯૪૮૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાજપલત વવરવસિંગભાઈ જગતવસિંહ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૧૬૨

૫૦૯૬૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ વશયાળ વશરામભાઈ રમેશભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૧૬૫

૫૧૧૧૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ સરવૈયા નરવસિંહભાઈ કલકાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૭૧૭૮

૪૮૬૭૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા ભગવાનજીભાઈ પે્રમજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૪૭૧૬૭

૪૮૦૯૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા ભરતભાઈ રામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૧૬૮

૪૮૧૦૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા રાજલભાઈ રામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૧૬૯

૫૧૧૦૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ સરવૈયા ગોપાલભાઈ ભગવાનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૭૧૪૦

૫૧૧૧૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ સરવૈયા ધનજીભાઈ લખમણભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 8 ૪૭૦૨૯

૫૦૯૬૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ વશયાળ મહશેભાઈ ગોવવિંદભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૦૩૨

૫૦૧૨૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાતોજા પોપટભાઈ સામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૭૦૩૩

૫૦૦૭૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઢાપા હકાભાઈ નાનજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૪૭૦૩૪



૪૮૦૮૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા ભગલભાઈ જીવાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૭૦૩૫

૪૩૭૯૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ કલરેશી શકકનાબેન સાસતંાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 1 ૪૭૦૩૬

૫૦૯૫૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ વશયાળ દાનાભાઈ બાબલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૪૭૦૩૭

૪૮૪૧૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ ભીલ દેવજીભાઈ તેજાભાઈ લાખાવધરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૭૦૩૮

૪૮૪૨૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ ભીલ મલકેશભાઈ તેજાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૭૦૩૯

૪૮૪૧૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ ભીલ તેજાભાઈ ગીભાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૭૦૪૦

૪૮૪૯૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા લાભલબેન કાનજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૦૫૩

૪૬૫૨૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ ધાપર્ા ભીખાભાઈ સરાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૭૦૪૨

૪૮૫૯૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા દેવજીભાઈ જયરામભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૪૭૦૩૧

૫૧૧૮૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ સાકકરયા રસીલાબેન લગકરશભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૦૪૪
૪૬૮૭૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર કકશોરભાઈ નારણભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૦૪૫
૪૮૫૯૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા દેવજીભાઈ સોંર્ાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૪૭૦૪૬
૪૮૦૧૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ બાભંણીયા ર્ાહ્યાભાઈ કર્વાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 9 ૪૭૦૪૭
૪૮૦૧૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ બાભંણીયા ભરતભાઈ કર્વાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૦૪૮
૫૧૦૯૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સરવૈયા ઉજીબેન ખોર્ાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૭૪૭
૪૫૮૯૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઝાપર્ીયા દેવશીભાઇ ગાડલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૭૫૯
૪૫૯૦૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઝાપર્ીયા મહશેભાઈ દેવવસિંહભાઈ 4 ૫૦૭૪૪

૪૪૪૬૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગલજ્જકરયા રમેશભાઈ મગનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૦૪૯

૪૪૪૬૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગલજ્જકરયા મગનભાઈ બાબલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૭૦૫૦

૪૬૩૮૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ દેસાણી કદનેશભાઇ મણીરામભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૭૦૫૧

૪૯૫૧૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાઠોર્ અવનલભાઈ ધનજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૦૫૨

૪૯૪૧૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ રંગપરા વજીબેન ભનલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૦૨૦

૪૮૧૬૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ બાવરીયા બાબલભાઈ દેવવસિંહભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૦૧૮

૪૯૪૨૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ રંગપરા સામજીભાઈ માધાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૪૭૦૪૧

૪૮૫૩૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા ગોપાલભાઈ કહરાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૦૧૦

૫૦૩૨૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ વ્યાસ કકશોરભાઈ કહરાભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૪૭૦૧૧

૪૭૨૩૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર મગનભાઈ નાનજીભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૪૭૦૧૨
૪૩૭૮૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કલરમાખાણીયા કેશલભાઈ મગંાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૬૭૫
૫૦૭૪૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વાસાણી વનમડળાબેન વીનલભાઈ ચલનારાવાર્ 5 ૫૦૬૭૧
૪૫૬૪૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જાર્ેજા અજલ વસિંહ છ્લભા 3 ૫૦૬૯૮
૪૯૮૬૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ મજંલબેન પ્રફુલભાઈ 1 ૫૦૬૮૭
૫૦૦૩૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ વવજયભાઈ પ્રફુલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૭૦૪
૪૮૦૬૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બારૈયા ઉત્તમભાઈ ચોથાભાઈ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૭૦૨
૪૮૧૦૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બારૈયા રમેશભાઈ શીવાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૬૭૯

૪૮૬૧૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા કદપકભાઈ કહરાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૭૦૧૩

૪૮૭૭૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા રમેશભાઈ હીરાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૦૧૪

૪૭૮૪૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ બલખારી વનઝામભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૭૦૧૫

૪૮૯૪૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ મલછકર્યા વીરજીભાઈ સલરાભાઈ લાખીજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૭૦૧૬

૪૮૬૮૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા ભલપતભાઈ કરસનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 8 ૪૭૦૧૭

૫૦૧૨૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાતોજા ભરતભાઈ રવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૦૩૦

૫૦૧૨૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાતોજા વાઘજીભાઈ રવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૦૧૯

૪૮૦૬૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા ખોર્ાભાઈ જેઠાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૭૦૦૮

૪૮૦૬૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા જશલબેન જેઠાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 1 ૪૭૦૨૧
૫૦૯૬૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વશયાળ કહરાભાઈ બીજલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૭૪૧

૪૯૭૮૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાઠોર્ પ્રફુલલભાઈ સવજીભાઇ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૦૨૨
૪૫૯૦૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ઝાપર્ીયા સજંયભાઈ દેવવસિંહભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૭૩૯
૪૪૦૪૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કોયલ કાળુભાઈ માલાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૭૪૦
૪૮૨૧૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બોરાર્ા રણછોર્ભાઈ છગનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૭૪૨
૪૪૪૨૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ખીસર્ીયા કદપકભાઈ રવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૭૨૦
૪૪૧૭૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ખાબર્ીયા હરેશભાઈ દેવજીભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૫૦૬૬૮

૪૪૪૫૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગલજ્જકરયા ધમેશભાઈ મગનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૦૨૩

૪૫૮૪૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ જોગરાજજયા સજંયભાઈ રમેશભાઈ ખોરાબા મેઈનરોર્ 6 ૪૭૦૨૪

૪૮૦૮૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા ધીરલભાઈ વાલાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૭૦૨૫

૫૧૩૬૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ સાકરયા બાબલભાઈ ભાણાભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૪૭૦૨૬

૫૧૭૭૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી નાનજીભાઈ કાળાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૦૨૭

૪૪૪૬૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગલજકરયા જયવંતભાઇ લબજલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૦૨૮

૪૭૪૩૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર લખમણભાઈ કહરાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૭૦૫૫



૪૬૦૯૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ાભી ગોબરભાઈ નારણભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૭૩૧
૪૮૦૬૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બારૈયા કકશોરભાઈ સલખાભાઈ ગોપાલકલર્ 7 ૫૦૬૯૩
૪૮૦૬૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બારૈયા ગોવવિંદભાઈ સલખાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૬૯૨
૪૬૧૮૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ર્ોણાસીયા સોનીબેન ભરતભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૬૯૧
૪૫૩૫૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચૌહાણ ચદલ ંભાઈ બચલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૬૯૦
૪૮૫૭૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મકવાણા જ્યતંીભાઈ કહરાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૬૮૯
૪૭૫૨૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર સજંયભાઈ શાવંતલાલ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૬૮૮

૪૫૭૭૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ જાદવ મલકેશભાઈ સોમાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૭૦૦૯

૪૬૧૨૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ાભી ભીખલભાઈ પે્રમજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 10 ૪૭૦૪૩

૪૯૨૧૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ માકટયારા ભાનલબેન બચલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૦૭૮

૪૯૨૩૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ માનસલકરયા જીવણભાઈ ભીખાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૭૦૭૯

૪૮૬૮૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા ભલપતભાઈ જીવણભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૭૦૮૦

૪૯૨૩૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ માનસલકરયા ભરતભાઈ જીવણભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૦૮૧

૪૫૮૪૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ જોગર્ા મારં્ોભાઈ ભગવાનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૪૭૦૮૨
૫૦૯૫૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વશયાળ નરશીભાઇ ભાણાજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 8 ૫૦૭૦૭
૫૦૯૫૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વશયાળ ભાણાજીભાઈ વસરામભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૭૦૬
૫૦૯૪૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વશયાળ અરજણભાઈ નાનજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૭૦૫
૫૦૯૫૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વશયાળ નાનજીભાઈ બાબલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૬૯૫
૪૮૪૨૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ભીલ સોમતભાઈ બીજલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૭૦૩
૪૮૪૨૬ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ભીલ રાજલભાઈ બીજલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૭૧૧
૪૮૪૨૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ભીલ ભલપતભાઈ બીજલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૭૦૧
૪૮૪૨૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ભીલ બીજલભાઈ ખાયભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૫૦૭૦૦
૪૮૪૨૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ભીલ ભરત બીજલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૫૦૬૯૯

૫૦૯૫૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ વશયાળ ગોવવિંદભાઈ નાગજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૦૮૩

૪૯૯૦૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાઠોર્ મકહપતભાઈ વશરામભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૭૦૮૪

૫૧૦૯૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ સરવૈયા હસંાબેન કકશોરભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૦૮૫

૪૮૫૪૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા ચદંનબેન બટલકભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૭૦૮૬
૪૫૪૮૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચૌહાણ વસતંભાઈ ર્ાહ્યાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૫૦૬૫૨
૪૮૦૬૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બારૈયા કાનાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ કોબલીયા પરા 6 ૫૦૬૫૧
૪૭૪૫૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર વસરામભાઈ સલર્ાભાઈ છોબલીયાપરા 5 ૫૦૬૫૦
૪૬૩૮૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર દેસાણી લાલદાસભાઈ મણીરામ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૬૪૯
૫૦૯૬૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વશયાળ રમેશભાઈ ભાણજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૫૦૬૬૯
૪૮૧૬૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર બાવરીયા દેવવસિંહભાઈ હલવવસિંહભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૫૦૬૫૩
૪૬૩૭૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર દેસાણી જદલરામ મણીરામ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૬૫૫

૪૮૧૧૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા વવનોદભાઈ વશવાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૦૮૯

૫૧૩૩૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ સાયાડ ધીરલભાઈ કરસનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૭૦૮૮

૪૭૬૬૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ પલાકરયા મલકેશભાઈ પોપટભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 7 ૪૭૦૯૦

૪૭૭૬૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ વપિંજારા અસરફભાઈ જમાલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૦૯૧

૪૭૮૯૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ બપૈયા વવજયભાઈ વશવાભાઈ ચલનારાવાર્ 3 ૪૭૦૯૨
૪૭૭૧૫ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પાતાળી છગનભાઈ જાદવભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૫૦૬૭૮

૫૦૦૯૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાઠોર કાનજીભાઈ સવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૭૦૯૩

૫૦૦૬૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાઠોર્ સવજીભાઈ બચલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 8 ૪૭૦૯૪

૪૩૪૭૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઇન્દકરયા સલવનલભાઈ ભરતભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૦૯૬

૪૯૩૨૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ મોતાણી લાખાભાઈ રાઘલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૦૯૭

૪૪૭૦૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગોકહલ મજંીભાઈ નાથાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૭૦૯૮

૪૬૧૨૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ાભી મહશેભાઈ બટલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૭૦૭૪

૫૧૧૨૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ સરવૈયા ભીખલભાઈ રવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૭૦૭૫
૪૩૮૬૦ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ કલગતરા મોહમદભાઈ કાસમભાઈ જગંલેશ્ર્વર 5 ૪૫૧૦૨
૫૦૯૬૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વશયાળ વવનલભાઈ હનાભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૪૧૫
૪૮૦૩૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ બામણીયા રમેશભાઈ કર્વાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૭૭૦
૪૫૬૪૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ જંાગાણી કકશોરભાઈ વવરજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૭૭૯
૪૮૮૦૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મકવાણા લાલાભાઈ નાથાભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૪૧૬
૫૦૧૬૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રામાનદંી સલરેશભાઈ સલદંરદાર કલબલીયાપરા 5 ૪૪૪૧૭
૪૯૫૩૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ અશોકભાઈ ગોવવિંદભાઈ કલબલીયાપરા 8 ૪૪૪૧૮
૪૯૬૧૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ ગોવવિંદભાઈ રવજીભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૪૨૨
૫૨૧૯૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોસા ભરતભાઈ મનસલખભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૪૧૯
૪૩૩૨૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) અગોલા દેવજીભાઈ છગનભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૪૨૧
૪૬૫૩૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ ધામેચા બટલકભાઈ કાનાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૭૮૪
૫૦૨૯૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ વેદાણી કદનેશભાઈ રણછોર્ભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૭૭૭
૪૮૨૩૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ બોરીચા ભનાભાઇ પાચંાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 1 ૪૬૭૬૦
૫૦૭૪૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ વાસાણી માધલભાઈ કરસનભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૭૫૭
૪૫૮૫૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ જોગરાણા ભનલભાઈ મેરાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૭૫૯
૪૪૦૬૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ કોળી જમનાબેન લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 2 ૪૬૭૬૯
૫૦૩૬૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ વલચર રાવતભાઈ વાલજીભાઈ 4 ૪૬૭૬૧
૫૦૩૬૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ વલચાર વાલજીભાઈ નથલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૬૭૫૫
૪૮૧૦૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા વાલજીભાઈ ઝીણાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 1 ૪૬૭૬૨
૪૬૬૧૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ નાથ વવશાલભાઈ ગોરખનાથ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૬૭૬૩
૪૭૦૨૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર કદનેશભાઈ ધનાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 3 ૪૬૭૬૬



૫૨૧૦૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી વવનલભાઈ માધવભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૭૬૮
૪૮૫૨૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા ગલચીભાઈ ચકલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૭૮૩
૪૮૮૪૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા સજંયભાઈ ગલચીભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગરલાખાજીરા 4 ૪૬૭૭૬
૫૧૩૦૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ સાથકરયા વવઠ્ઠલભાઈ કાળાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૭૭૫
૫૧૩૦૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ સાથકરયા ઉમેશભાઈ વવઠ્ઠલભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 1 ૪૬૭૭૪
૪૭૩૫૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર રમેશભાઈ જાદવભાઈ 4 ૪૬૭૭૨
૪૬૮૬૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર કકશોરભાઈ જાદવભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૭૭૧
૪૬૭૬૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર અવનલભાઈ કકશોરભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 6 ૪૬૭૭૮
૫૧૯૬૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી માધલભાઈ હકાભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૭૮૦
૫૨૦૦૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી રમેશભાઈ દેવપજૂકભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૪૬૭૮૧
૪૩૭૮૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ કલરેશી મહમેલદભાઈ જામભાઈ લાખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 5 ૪૬૭૮૨
૪૮૭૬૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મકવાણા રમેશભાઈ માધવભાઈ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૪૩૦
૪૫૫૭૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) જેઠવા ધનજીભાઈ નાગજીભાઈ કલબલીયાપરાચોક 2 ૪૪૪૩૧
૪૫૫૭૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) જેઠવા કહતેશભાઈ ધનજીભાઈ કલબલીયાપરાચોક 4 ૪૪૪૨૪
૪૮૩૩૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી ખીમાભાઈ ઝાલાભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૪૨૯
૪૮૩૮૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી હીરાભાઈ ઝાલાભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૪૨૦
૪૮૩૧૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી અવનલભાઈ ખીમજીભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૪૨૮
૫૧૯૯૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી રધલબેન અશોકભાઈ કલબલીયાપરાચોક 6 ૪૪૪૨૭
૫૨૨૫૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) હાથરીયા પ્રમજીભાઈ રામદેવભાઈ કલબલીયાપરાચોક 2 ૪૪૪૨૩
૪૬૧૩૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ર્ાભી રાજલભાઈ નમવસિંહભાઈ કલબલીયાપરાચોક 3 ૪૪૪૨૫
૪૬૩૬૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) દેવીપજૂક કહરલબેન ધનજીભાઈ કલબલીયાપરાચોક 4 ૪૪૪૨૬

૪૮૧ ૧૬ ગાધંીગ્રામ ગાધેર પરસોતમભાઈ ગોવીંદભાઇ લાભદીપ સોસાયટી 1 ૧૫૦૯
૫૦૩૨૫ ૧૬ સવોદય સોસાયટી વ્યાસ જસવતંીબેન મોહનલાલ સતંોર્ીનગર 1 ૫૨૨૫૯
૪૬૯૩૦ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર ચમનભાઈ ગોવવદભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૫૨૨૫૮

૫૧૪૯૫ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોનારા ગોવવિંદભાઈ બેચરભાઈ ન્યલસવોદય 4 ૫૨૨૫૭
૪૭૨૦૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર ભાનલબેન આલાભાઈ ન્યલસવોદય 3 ૫૨૨૫૬
૪૭૩૧૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પચંાલ માવજીભાઈ વશરામ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૫૨૧૫૯
૫૦૬૩૬ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી વાધેલા પાનીબેન પે્રમજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 1 ૪૭૪૮૨
૪૫૨૭૨ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ચોધરી પ્રહલાદ બલટલાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 6 ૪૭૪૮૩
૪૫૨૭૩ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ચોધરી સલરેશભાઈ શકંરભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 7 ૪૭૪૮૪
૪૮૨૦૫ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી બોલચયા રમેશ દેવશીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૭૪૮૫
૪૬૯૨૦ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી પરમાર ચકલભાઈ રવજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૭૪૮૬
૪૫૧૬૬ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ચાવર્ા રાજેશભાઈ ચનાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૭૪૮૮
૪૭૪૪૬ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર વેલજીભાઈ ભલાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૮૦૫૬
૫૦૨૭૪ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી વઘેરા શારદાબેન રમેશભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૪૭૫૦૪
૪૯૯૩૧ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ રમેશભાઈ કાનાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૭૪૮૧
૫૦૫૩૨ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી વાઘેલા રવજીભાઈ મલન્નાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૭૪૯૪
૫૦૨૬૬ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી વઘેરા ખીમજીભાઈ કેશલભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૪૭૪૯૬
૪૪૧૧૪ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ખલમાણ અશોકભાઈ હીરાભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૪૭૪૯૭
૫૦૭૦૭ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી વાળા ગોવવિંદભાઈ કાળાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૭૪૯૮
૫૦૭૦૨ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી વાળા અવિનભાઈ ગોવવદભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૪૭૪૯૯
૪૯૫૩૬ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ અશોકભાઈ ભીખાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૭૫૦૩
૪૯૯૬૧ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ રવજીભાઈ મલકાઠભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 1 ૪૭૪૯૧
૪૭૫૩૮ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી પરમાર સલરેશભાઈ ગોવવદભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૭૪૬૧
૪૬૮૯૮ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી પરમાર ગીરીધરભઆઈ દેશાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૭૪૬૨
૫૦૬૩૮ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી વાધેલા મલકેશભાઈ ગોરાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૭૪૬૩
૫૦૬૪૬ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી વાધેલા રમેશભાઈ બચલભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૭૪૬૪
૪૯૫૪૪ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ કનલભાઈ કલબેરભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૭૪૬૬
૪૯૪૯૮ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી રાઠેર્ દેવજીભાઈ મગાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૭૪૬૭
૪૭૪૨૭ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર લક્ષ્મણભાઈ ર્ાયાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૧૬૬
૫૦૯૦૯ ૧૬ સવોદય સોસાયટી શાહ છોટેલાલ રામદયાલ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૫૨૧૬૫
૪૯૬૮૦ ૧૬ સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ તરલણભાઈ ભીખાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૧૬૪
૪૪૨૧૧ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલકરયા પ્રવવણભાઈ મેધાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૫૨૧૬૩
૪૪૨૨૪ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલકરયા હસમલખભાઈ ખીમજીભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 7 ૫૨૧૬૨
૪૪૨૧૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલકરયા મનસલખભાઈ ખીમજીભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૫૨૧૬૧
૪૯૭૬૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ નાથીબેન બધાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 1 ૫૨૧૬૦
૪૪૨૫૦ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા છગનભાઈ બાવજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૭૪૭૬
૫૧૬૧૦ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી સોલકંી ખામજીભાઈ શીદાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૭૪૭૭
૪૪૩૪૮ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા માવજીભાઈ મગંાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૭૫૦૭
૪૪૩૭૩ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા રાજેશભાઈ માવજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૪૭૪૭૮
૫૨૦૬૫ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી સોલકંી લક્ષ્મણભાઈ દેશાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૭૪૯૩
૪૪૬૯૮ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ગોકહલ મગંાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૭૪૭૯
૫૦૨૬૯ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી વઘેરા જયસલખભાઈ કરશનભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૭૫૧૬
૫૦૨૬૫ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી વઘેરા કરશનભાઈ ગોધાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૭૫૩૧
૪૬૩૩૫ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી દવેરા જ્યતંીભાઈ રાજાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૭૫૩૫
૪૬૩૩૯ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી દવેરા ર્ાહીબેન રાજાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 1 ૪૭૫૩૬
૪૮૭૩૪ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી મકવાણા મહશેભાઈ ખીમજીભા ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૭૫૦૬
૪૪૨૦૩ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ખીમસલકરયા અમરબેન પે્રમજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 1 ૪૭૫૧૦
૫૦૬૪૩ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી વાધેલા મનહરભાઈ પ્રમજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 6 ૪૭૫૧૪
૪૯૫૬૬ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ કેશલબેન રભાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 1 ૪૭૫૧૫
૪૯૯૧૬ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ મોહનભાઈ મકાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૭૫૨૯
૪૬૮૯૧ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી પરમાર ગણપતભાઈ ગોરાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૭૫૧૭
૫૦૦૦૧ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ લક્ષ્મણભાઈ મલખેરભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૭૫૧૯
૪૬૮૫૭ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી પરમાર કકરીટભાઈ કાનજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૭૫૨૦
૪૭૫૮૪ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી પરમાર હમેીબેન કાજીઠભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 1 ૪૭૫૨૧
૫૧૫૭૮ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી સોલકી કેશલભાઈ ગોપાલભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 6 ૪૭૫૨૨
૪૪૫૨૮ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ગઢવી કદપકભાઈ ખીમરાજ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૭૫૨૩
૪૭૯૯૬ ૧૬ સવોદય સોસાયટી બાબરીયા રામજીભાઈ ગીગાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૧૫૮
૪૯૮૭૫ ૧૬ સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ મનલભાઈ કાનજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૧૬૭
૪૪૨૦૬ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલકરયા ગોવવિંદભાઈ મગંાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૫૨૧૫૭
૪૮૫૫૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી મકવાણા લચરમણ ગોવાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૫૨૧૫૬
૫૦૬૨૯ ૧૬ સવોદય સોસાયટી વાધેલા અજયભાઈ લાલજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૫૨૧૫૪



૫૦૬૫૬ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી વાધેલા હશાબેન ભલાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 1 ૪૭૫૨૪
૪૫૪૩૯ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ચૌહાણ મોહનભાઈ દાનાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૭૫૨૫
૪૭૭૯૧ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી પોલ લક્ષ્મીભગત ભીખારીભગત ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૭૫૨૬
૪૪૭૧૨ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ગોકહલ રમેશભાઈ પે્રમજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૭૫૨૭
૪૪૭૪૪ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ગોહીલ મનસલખભાઈ પે્રમજી ભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૫૨૧૯૦
૪૭૬૦૪ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી પરમાર હકરભાઈ કાળાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૪૭૫૨૮
૪૭૦૪૬ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર દીનેશભાઈ જેઠાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૨૨૯
૫૦૦૪૧ ૧૬ સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ શૈલેશભાઈ બધાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૫૨૨૨૮
૪૭૧૭૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર બાવાભાઈ ખેગારભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૫૨૨૨૫
૪૭૦૭૬ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર નરેશભાઈ બાવાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૨૨૪
૪૭૨૭૪ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર મનોજભાઈ રામજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૨૨૩
૫૦૬૫૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી વાધેલા વીનલભાઈ ભાણજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 8 ૫૨૨૨૨
૫૦૬૩૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી વાધેલા જ્યતંીભાઈ ભાણજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 6 ૫૨૨૧૦
૪૪૨૦૯ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલકરયા પ્રવવણભાઈ નાઝાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૨૨૦
૪૭૦૬૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર નરેશ જીવણભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૫૨૨૩૦
૪૭૬૧૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર કહરાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૨૩૪
૪૪૨૧૪ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલકરયા ભીખાભાઈ રામજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૨૧૮
૪૮૬૬૪ ૧૬ સવોદય સોસાયટી મકવાણા પલરીબેન ચનાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૫૨૨૨૧
૪૮૭૯૧ ૧૬ સવોદય સોસાયટી મકવાણા રામાભાઈ હકરભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૨૧૭
૪૮૬૧૧ ૧૬ સવોદય સોસાયટી મકવાણા કદનેશભાઈ રામભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૫૨૨૧૬
૪૪૨૯૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા નાઝાભાઈ પોલા ભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૫૨૨૧૫
૪૪૨૧૭ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલકરયા મગંાભાઈ પોલાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૫૨૨૧૪
૪૯૦૯૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી મયાતરા ભરત જેઠાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૨૧૩
૫૦૮૧૬ ૧૬ નવા થોરાળા વીસાર મામદભાઈ તૈયબભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૦૫૫
૫૦૮૧૩ ૧૬ નવા થોરાળા વીસર્ સીદીકભાઈ તૈયબભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 7 ૪૮૦૫૪
૪૯૫૯૦ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ ગગંાજીભાઈ અજીભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૮૦૫૩
૪૭૧૬૭ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર બાબલભાઈ ભીખાભઆઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૦૫૨
૪૭૩૧૮ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર મોહનભાઈ ગારં્ાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૦૫૧
૪૬૩૪૪ ૧૬ નવા થોરાળા દવેરા મગનભાઈ મેધજીભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૦૫૦
૪૪૩૯૯ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા હરીભાઈ રાજાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૦૪૯
૪૫૨૨૪ ૧૬ નવા થોરાળા ચાવર્ા સજંયભાઈ મગનભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૮૦૩૪
૪૬૮૭૮ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી પરમાર કકશોરભાઈ હકરભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૭૫૪૪
૫૧૭૦૩ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી સોલકી જાનાબેન લક્ષ્મણભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૪૭૫૪૯
૫૦૯૧૧ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી શાહ નાનજીભાઈ કદશેશભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૪૭૫૪૫
૫૨૦૮૨ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી વસતંભાઈ હમીરભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૮૦૪૬
૫૧૭૮૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોલકંી નારણભાઈ રાજાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૫૨૨૧૨
૪૫૪૯૮ ૧૬ નવા થોરાળા ચૌહાણ શેર્નાથ દૂઘનાથ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૮૦૫૯
૪૮૭૯૬ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી મકવાણા લલીતભાઈ નરવસહ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૭૫૪૨
૪૮૦૦૧ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી બાબરીયા વવપલલભાઈ લાખાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૭૫૩૦
૪૯૭૩૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ ધીરલભાઈ અજયભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૫૨૨૧૧
૪૬૯૯૬ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર તેજાભાઈ કેલાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૫૨૨૧૯
૪૭૧૩૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર પ્રવવણભાઈ મલળજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૨૩૬
૪૮૬૪૪ ૧૬ સવોદય સોસાયટી મકવાણા પે્રમજીભાઈ ખીમજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૫૨૨૪૫
૪૭૫૩૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર સલનીભાઈ હીરજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૨૪૪
૫૧૭૨૯ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોલકંી કદનેશભાઈ દેવશીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૫૨૨૪૬
૫૧૭૫૯ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોલકંી નટલભાઈ ઉમરાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૨૪૭
૫૧૭૨૨ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી દેવજીભાઈ કકશોરભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૪૮૦૪૪
૫૧૯૯૬ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોલકંી રમેશભાઈ અમરાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 7 ૫૨૨૪૮
૪૪૨૦૫ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલકરયા કકશોરભાઈ ભીખાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૫૨૨૪૯
૪૭૨૫૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર મણીબેન મગનભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૨૫૦
૪૭૦૧૦ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર દેવલબેન ત લલસીભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૫૨૨૪૩
૪૪૭૩૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ગોહીલ પે્રમજીભાઈ કરશન ભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૫૨૨૪૨
૪૭૦૦૯ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર દેવજીભાઈ હરીભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 6 ૫૨૨૪૧
૪૬૬૧૦ ૧૬ સવોદય સોસાયટી નાગર કદલીપભાઈ ગોવવિંદભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૨૪૦
૫૦૯૨૦ ૧૬ સવોદય સોસાયટી શાહ લાલબાબલ હીરાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૨૩૯
૪૯૫૭૮ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ કકશનભાઈ મગંાભાઇ ગોકલળપલરા-1 4 ૪૮૦૪૩
૪૪૨૧૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલકરયા બાવાભાઈ ગગંાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૫૨૧૯૧
૪૫૦૦૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ચાવર્ા જ્યતંીભાઈ હીરાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૫૨૨૩૮
૪૫૭૫૨ ૧૬ નવા થોરાળા જાદવ જીવાભાઈ પાઠાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૮૦૪૨
૪૫૧૧૧ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ચાવર્ા મગનભાઈ ગેલાભાઈ થોરાળારોર્ 5 ૪૭૫૪૦
૫૧૮૨૦ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી પરેશભાઈ નારણભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૦૪૧
૪૯૫૨૪ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ અરવવિંદભાઈ ગોવાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૦૪૦
૪૯૧૯૭ ૧૬ નવા થોરાળા મહતેા રાજદેવ રામવવલાસ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 7 ૪૮૦૩૯
૪૬૬૮૬ ૧૬ નવા થોરાળા પટેલ સલખરામ ગગંારામ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 10 ૪૮૦૩૮
૪૯૨૨૬ ૧૬ નવા થોરાળા મારં્વ ભલવનેિર પલતન ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૦૩૭
૪૯૨૧૬ ૧૬ નવા થોરાળા માજંલ રઘલભાઈ પ્રકાશભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૦૩૬
૪૪૨૧૯ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલકરયા રધલભાઈ વશાભાઈ સવકદપ સોસાયટી 6 ૪૮૦૩૫
૪૯૬૦૮ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ ગોવવિંદભાઈ કમાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 7 ૪૮૦૭૨
૪૯૪૦૯ ૧૬ નવા થોરાળા યાદવ શીવકલમાર રનજારી ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૮૦૭૪
૪૫૦૧૨ ૧૬ નવા થોરાળા ચાવર્ા જીતેશભાઈ વવનોદભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૦૪૭
૫૧૩૩૪ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી સારેશા બાબલભાઈ માવજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૭૪૭૫
૫૧૩૩૩ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી સારેસા જીતેન્રભાઈ બાબલભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૭૪૭૪
૪૬૨૫૪ ૧૬ નવા થોરાળા દઇયા કાતંીભાઈ પીઠાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૮૦૮૪
૪૭૫૯૬ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી પરમાર હરેશભાઈ માનાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૪૭૪૫૯
૪૩૯૫૫ ૧૬ નવા થોરાળા કાનજીભાઇ બીજલભાઈ નવા થોરાળા મેઇન રોર્ 3 ૪૮૦૮૩
૪૭૫૯૧ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર હરેશભાઈ કાનજીભાઇ ગોકલળપલરા-1 3 ૪૮૦૮૨
૫૦૦૯૧ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ કહરલબેન દેવજીભાઇ ગોકલળપલરા-1 2 ૪૭૯૨૫
૪૯૬૪૫ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ જ્યતંીભાઈ દેવજીભાઇ ગોકલળપલરા-1 7 ૪૮૦૭૯
૪૪૯૧૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ચાવર્ા અવનલભાઈ રામજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૨૩૭
૪૫૦૯૪ ૧૬ નવા થોરાળા ચાવર્ા ભાણીબેન રામજીભાઇ ગોકલળપલરા-1 1 ૪૮૦૦૫
૪૭૮૮૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી બથવારા મનસલખભાઈ મગાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૫૨૨૩૧
૪૩૬૧૯ ૧૬ સવોદય સોસાયટી કલકાવા હસંાબેન વાલજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૨૩૫
૪૮૬૨૧ ૧૬ સવોદય સોસાયટી મકવાણા ધમેશભાઈ માનસગંભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૫૨૨૩૩
૪૫૭૮૯ ૧૬ સવોદય સોસાયટી જાદવ રમેશભાઈ બેચર ભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 6 ૫૨૨૩૨



૪૫૦૭૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ચાવર્ા બઘાભાઈ નથલ ભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૫૨૨૨૬
૪૭૫૮૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર હમેતંભાઈ રત લ ભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૧૬૯
૪૯૬૫૫ ૧૬ સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ જયસલખભાઈ મકા ભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૫૨૧૮૭
૫૧૨૫૦ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સાગઠીયા ભીખાભાઈ મગંા ભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 6 ૫૨૧૮૬
૪૯૬૩૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ છગમભાઈ પલજાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૧૮૫
૫૧૨૬૪ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સાગઠીયા સવજીભાઈ મગાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૧૮૪
૪૯૦૦૦ ૧૬ સવોદય સોસાયટી મર્ાલ મનોજ સરીફમર્લ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૧૮૩
૫૦૯૧૪ ૧૬ સવોદય સોસાયટી શાહ બલટનદેવ શેલક્ષ્વર ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૫૨૧૮૨
૫૦૯૦૬ ૧૬ સવોદય સોસાયટી શાહ કવપલદેવ બાલદેવ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 7 ૫૨૧૮૧
૪૬૭૨૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પમાર મહશેભાઈ ખીમાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૫૨૧૮૦
૪૪૩૪૭ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા માવજીભાઈ મગંા ભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 6 ૫૨૧૬૮
૫૦૭૧૯ ૧૬ સવોદય સોસાયટી વાળા ભનલભાઈ જેઠાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 7 ૫૨૧૭૮
૪૪૩૫૧ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા રજનબેન માવજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૧૮૮
૪૪૨૫૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા છગનભાઈ માવજી ભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૧૭૬
૪૬૫૬૦ ૧૬ નવા થોરાળા નકલ ંબ રમેશભાઈ જીવાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૮૦૭૮
૫૧૨૫૮ ૧૬ નવા થોરાળા સાગઠીયા રૂર્ીબેન વાલાભાઇ ગોકલળપલરા-1 6 ૪૮૦૭૭
૪૭૫૭૪ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર સોમાભાઈ દાનાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૪૮૦૭૬
૪૭૩૭૦ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર રમેશભાઈ શોમાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૫૨૧૭૫
૪૭૦૫૨ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર ધનાભાઈ માવજીભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૮૦૭૫
૫૦૦૨૪ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ વાલજીભાઈ લખમણભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૮૦૬૦
૪૯૪૦૦ ૧૬ નવા થોરાળા યાદવ રામજીભાઈ ફેકલભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૮૦૭૩
૪૫૪૬૮ ૧૬ નવા થોરાળા ચૌહાણ રામ પ્યારે સલદલભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 7 ૪૮૦૮૬
૪૮૩૯૪ ૧૬ નવા થોરાળા ભારદ્વાજ રીજેશભાઈ શ્રીવનવાસ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 6 ૪૮૦૭૧
૪૯૮૨૪ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ ભલપતભાઈ કમાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૦૭૦
૪૯૪૯૩ ૧૬ નવા થોરાળા રાજભર મલનાભાઈ રામભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 6 ૪૮૦૬૯
૪૭૫૫૩ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી પરમાર સવવતાબેન મલળજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૭૪૭૦
૪૫૦૦૮ ૧૬ નવા થોરાળા ચાવર્ા જયેશભાઈ રમેશભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૦૬૮
૪૬૩૧૫ ૧૬ નવા થોરાળા દેલવાર્ીયા ગોરધનભાઈ માવઝીભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૦૬૭
૫૦૨૨૨ ૧૬ નવા થોરાળા ્લળસીયા આલજીભાઈ ખોળાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 6 ૪૮૦૬૬
૪૮૮૭૮ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા હરેશભાઈ ધલલાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૮૦૬૫
૪૯૬૧૧ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ ગોવવિંદભાઈ રામજીભાઇ ગોકલળપલરા-1 5 ૪૮૦૬૪
૪૩૩૫૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી અધેરા ભાનલબેન ગોવવદભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૧૭૪
૪૭૪૦૨ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર રાજેશભાઈ મગંાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૦૬૩
૪૯૪૪૦ ૧૬ નવા થોરાળા રત્નોસર ઇન્દલ બેન પરસોતમભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૦૬૨
૪૫૮૭૫ ૧૬ નવા થોરાળા જોર્ીયા મોતીબેન જસાભાઇ ગોકલળપલરા-1 4 ૪૮૦૬૧
૪૭૮૭૭ ૧૬ સવોદય સોસાયટી બથવાર મગંાભાઈ હીરાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૫૨૧૭૩
૪૯૮૯૫ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ મહને્રભાઈ વસરામભાઇ ગોકલળપલરા-1 4 ૪૮૦૩૨
૫૧૪૮૧ ૧૬ નવા થોરાળા સોન્દરવા કકશોરભાઈ પે્રમજીભાઇ ગોકલળપલરા-1 4 ૪૭૯૯૨
૪૬૬૩૭ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પચાલ કલાભાઈ ભીમજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 6 ૫૨૧૭૨
૪૪૬૨૭ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ગોહલે કૌવશકભાઈ માવજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૧૭૧
૪૮૮૮૨ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી મકવાણા હશંરાજ મકહશલલભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૭૫૩૮
૪૭૬૨૦ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર કહરાભાઈ સલમાભાઇ ગોકળપરા 4 ૪૬૪૫૫
૫૧૭૧૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોલકંી ડલગંરાભાઈ ખેતાભાઈ ગોકળપરા 4 ૪૬૪૫૭
૪૮૪૧૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ભાસા સતીશભાઈ રામજીભાઈ ગોકળપરા 4 ૪૬૪૪૭
૪૭૩૭૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર રવજીભાઈ બીજલભાઇ ગોકળપરા 5 ૪૬૪૪૬
૪૬૯૩૭ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર જગદીશભાઈ નારણ ભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 6 ૫૨૧૭૦
૫૦૯૦૭ ૧૬ સવોદય સોસાયટી શાહ કારન ઘનોરી ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 6 ૫૨૧૯૮
૫૧૦૬૬ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સલમેરા સલરેશભાઈ મોતીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૨૦૦
૪૭૨૬૯ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર મનસલખભાઈ બાબલભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૧૭૭
૪૬૯૩૫ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર જગદીશભાઈ આબાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 8 ૫૨૨૨૭
૫૧૨૨૬ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સાગઠીયા જ્યતંીલાલ પલજાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૫૨૧૭૯
૫૦૨૭૫ ૧૬ સવોદય સોસાયટી વઘેરા હરીભાઈ ઉકાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૨૦૮
૪૭૨૫૫ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર મનજીભાઈ રજનાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૨૦૭
૪૭૦૭૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર નરેશભાઈ મનજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૫૨૨૦૬
૪૪૯૬૪ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ચાવર્ા કાન્તીભાઈ અજાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 6 ૫૨૨૦૫
૪૯૯૧૯ ૧૬ સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ યોગેશભાઈ બાલદાસ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૫૨૨૦૪
૪૬૮૭૭ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર કકશોરભાઈ વેલજીભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૦૪૫
૪૮૯૯૧ ૧૬ નવા થોરાળા મરં્લ મનોજભાઈ સરફીમરં્લ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૮૦૦૪
૫૦૯૧૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી શાહ બલટન શલેક્ષ્વર ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૫૨૨૦૩
૪૯૩૨૭ ૧૬ નવા થોરાળા મોદી ભાવેશભાઈ સગલણ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૮૦૦૩
૪૫૭૯૦ ૧૬ નવા થોરાળા જાદવ રાજેશભાઈ માલજીભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૮૦૦૨
૪૫૭૮૬ ૧૬ નવા થોરાળા જાદવ માલજીભાઈ બેચરભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૮૦૦૧
૪૭૬૩૮ ૧૬ નવા થોરાળા પ્રસાદ વવનલેશભાઈ નરવસિંગભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૮૦૦૦
૪૫૯૯૯ ૧૬ નવા થોરાળા ઠાકોર સલભાશભાઈ લખનભાઅઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૭૯૯૯
૪૯૮૫૫ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ ભીખાભાઈ રાણાભાઇ ગોકલળપલરા-1 5 ૪૭૯૯૮
૫૧૩૫૪ ૧૬ નવા થોરાળા સારેસા મોતીબેન પે્રમજીભાઇ ગોકલળપલરા-1 2 ૪૭૯૯૬
૪૪૩૩૪ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા મગંાભાઈ પોલાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૭૯૯૫
૪૪૨૫૪ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા જગદીશભાઈ મગંાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૭૯૮૧
૪૯૮૬૨ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ મગંાભાઈ હમીરભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૪૭૯૯૩
૪૮૭૫૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી મકવાણા રૂપાભાઈ આલાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૫૨૨૦૨
૪૯૫૯૫ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ ગાગંજીભાઈ મગંાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૮૦૦૬
૪૯૯૫૫ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ રવજીભાઈ ગામજીભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૭૯૯૧
૪૯૬૮૭ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ દેવજીભાઈ મગંાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૭૯૯૦
૫૧૨૯૭ ૧૬ નવા થોરાળા સાર્યા વસરામભાઈ સોમાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૪૭૯૮૯
૫૧૨૯૮ ૧૬ નવા થોરાળા સાર્યા વશવાભાઈ વસરામભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૭૯૮૮
૫૧૨૯૬ ૧૬ નવા થોરાળા ચારં્યા લલીતભાઈ વસરામભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૭૯૮૭
૫૧૨૯૫ ૧૬ નવા થોરાળા સાર્યા રામજીભાઈ ચનાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૭૯૮૬
૪૫૩૪૬ ૧૬ નવા થોરાળા ચૌહાણ ગોપાલભાઈ નાનજીભાઇ ગોકલળપલરા-1 5 ૪૭૯૮૫
૪૫૧૧૦ ૧૬ નવા થોરાળા ચાવર્ા મગનભાઈ ગેલાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૭૯૮૪
૪૫૪૨૭ ૧૬ નવા થોરાળા ચૌહાણ મગનભાઈ કહરાબેન ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૭૯૮૩
૪૭૭૯૨ ૧૬ નવા થોરાળા પોસરા નરવસિંહભાઈ ખોર્ાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૭૯૮૨
૪૬૬૩૮ ૧૬ નવા થોરાળા ન્યલ સવોદય સોસાયટી ૬ પચંાલ નાનજીભાઈ વશરામભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૮૦૧૯
૪૮૬૧૨ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા કદનેશભાઈ હાલાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૦૨૧
૪૪૩૧૭ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા બેચરભાઈ ગાગાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૪૭૯૯૪



૫૦૭૮૮ ૧૬ નવા થોરાળા વવિકમાાઁ ઉમાકાતં રામકલમાર ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૮૦૩૧
૫૦૦૨૩ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ વાલજીભાઈ રાજાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૪૮૦૩૦
૪૭૭૨૬ ૧૬ નવા થોરાળા પારઘી ટાભાભાઈ વાઘાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૪૮૦૨૯
૪૪૩૨૪ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા ભીખાભાઈ ગેલાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૪૮૦૨૮
૪૭૭૩૨ ૧૬ નવા થોરાળા પારઘી હરેશભાઈ ગોવવિંદભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૦૨૭
૪૭૭૨૫ ૧૬ નવા થોરાળા પારઘી ગોવવિંદભાઈ વાઘજીભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૦૨૬
૪૪૩૬૫ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા રમેશભાઈ મનજીભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 6 ૪૮૦૨૪
૫૨૦૯૫ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી વવજયભાઈ નાનજીભાઇ ગોકલળપલરા-1 2 ૪૮૦૨૩
૪૯૫૮૪ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ ખીમજીભાઈ કલાભાઇ ગોકલળપલરા-1 5 ૪૮૦૨૨
૫૦૬૪૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી વાધેલા રવજીભાઈ પલનાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૫૨૨૦૧
૫૧૨૨૪ ૧૬ નવા થોરાળા સાગઠીયા ગોવવિંદભાઈ વાલજીભાઇ ગોકલળપલરા-1 2 ૪૮૦૦૭
૫૧૨૩૧ ૧૬ નવા થોરાળા વણકરવાસ શેરીન ં૬ સાગઠીયા ર્ાઇબેન ચનાભાઇ ગોકળપરા 2 ૪૬૪૦૩
૪૬૪૭૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ધલધંકીયા સાવજીભાઈ રહરેાનભાઇ ગોકળપરા 2 ૪૬૩૭૭
૫૦૫૩૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ વાઘેલા રવવભાઈ મનસલખભાઇ ગોકળપરા 3 ૪૬૩૭૯
૪૭૧૩૬ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર પ્રવવણભાઈ નાનજીભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૦૨૦
૪૭૨૨૦ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર મલકેશભાઈ કમાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૮૦૩૩
૪૪૩૯૨ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા સોમાબેન પોલાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 1 ૪૮૦૧૮
૫૧૫૨૯ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોલકંી અમલભાઈ ગોવાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 7 ૫૨૧૮૯
૫૧૭૨૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોલકંી દાનજીભાઈ ગોવાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૫૨૧૯૯
૫૧૯૬૫ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોલકંી માધવભાઈ લક્ષ્મણભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૫૨૨૦૯
૫૨૧૦૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોલકંી વવજયભાઈ લક્ષ્મણભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૧૯૭
૫૦૭૦૫ ૧૬ નવા થોરાળા વાળા ગીરીશભાઈ મગંાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૦૧૭
૫૦૭૨૩ ૧૬ નવા થોરાળા વાળા મગંાભાઈ માણસલખભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૦૧૬
૪૩૬૩૫ ૧૬ નવા થોરાળા કંટારીયા કદનેસભાઈ ભલરાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 8 ૪૮૦૧૫
૪૮૯૭૦ ૧૬ નવા થોરાળા મલછર્ીયા હીરાભાઈ અમરસીંહ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૮૦૧૪
૪૪૭૧૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ગોકહલ લવજીભાઈ પે્રમજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૫૨૧૯૬
૪૪૬૭૫ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ગોકહલ છગનભાઈ પ્રમજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૫૨૧૯૫
૫૦૪૮૧ ૧૬ નવા થોરાળા વાઘેલા બા્લબેન કહરાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 6 ૪૮૦૧૩
૪૭૦૨૨ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર કદનેશભાઈ જીવાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 6 ૪૮૦૧૨
૪૪૬૭૦ ૧૬ નવા થોરાળા ગોકહલ કૌવશક માવજીભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૪૮૦૧૧
૪૮૭૭૯ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા રસીકભાઈ બધાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૦૧૦
૪૪૬૮૯ ૧૬ નવા થોરાળા ગોકહલ નાથાભાઈ જેઠાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૮૦૦૯
૪૯૫૮૩ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ કકશોરભાઈ વાલજીભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૦૦૮
૫૦૦૮૩ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ હરેશભાઈ સોમાજીભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૦૯૮
૪૪૩૭૧ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા રાજલભાઈ જીવણભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૮૧૬૮
૪૪૨૯૩ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા નરેશભાઈ જીવણભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૮૦૮૫
૫૧૩૬૨ ૧૬ નવા થોરાળા સારેસા હસમલખભાઈ મોહનભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૮૧૬૪
૪૭૦૪૯ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર ધનજીભાઈ બા્લભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૮૧૬૩
૪૯૮૦૫ ૧૬ સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ પલરીબેન મકાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 1 ૫૨૧૯૪
૫૦૦૬૯ ૧૬ વણકરવાસ રાઠોર્ સામજીભાઈ જીવાભાઇ ગોકળપરા 6 ૫૧૪૧૨
૪૯૮૮૧ ૧૬ વણકરવાસ રાઠોર્ મનસલખભાઈ રાજાભાઇ ગોકળપરા 6 ૫૧૪૨૧
૪૯૫૬૭ ૧૬ વણકરવાસ રાઠોર્ કાતંીભાઈ રાજાભાઇ ગોકળપરા 4 ૫૧૪૨૦
૪૯૬૮૫ ૧૬ વણકરવાસ રાઠોર્ દેવકનભાઈ રાજાભાઇ ગોકળપરા 4 ૫૧૪૧૯
૫૦૦૬૬ ૧૬ વણકરવાસ રાઠોર્ સાન્તાબેન બાબલભાઇ ગોકળપરા 2 ૫૧૪૧૮
૫૦૯૯૯ ૧૬ વણકરવાસ સત્નોતર હરેશભાઈ શામજીભાઇ ગોકળપરા 5 ૫૧૪૧૭
૫૦૯૯૮ ૧૬ વણકરવાસ સત્નોતર પ્રશાતંભાઈ હરેશભાઇ ગોકળપરા 3 ૫૧૪૧૬
૪૪૨૫૯ ૧૬ વણકરવાસ ખીમસલરીયા જગદીશભાઈ કહરાભાઇ ગોકળપરા 4 ૫૧૪૧૪
૪૯૯૪૧ ૧૬ વણકરવાસ રાઠોર્ રમેશભાઈ પલજંાભાઇ ગોકળપરા 6 ૫૧૪૧૩
૪૪૩૫૪ ૧૬ વણકરવાસ ખીમસલરીયા રમલબેન રવજીભાઇ ગોકળપરા 4 ૫૧૪૦૭
૫૦૩૨૮ ૧૬ વણકરવાસ વ્યાસ પપ્પલભાઈ નોગીભાઇ ગોકળપરા 5 ૫૧૪૦૫
૪૮૫૦૧ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા કાન્તીભાઈ ગીરધરભાઇ ગોકલળપલરા-1 2 ૪૮૧૬૨
૪૯૬૦૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ ગોરધનભાઈ ભાણજીભાઇ ગોકળપરા 4 ૪૬૪૦૨
૪૯૮૨૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ ભરતભાઈ ગોરધનભાઇ ગોકળપરા 4 ૪૬૪૦૧
૪૯૭૭૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ પકંજભાઈ ગોરધનભાઇ ગોકળપરા 4 ૪૬૪૦૦
૪૪૭૨૪ ૧૬ નવા થોરાળા ગોકહલ વીરજભાઈ રામજીભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૧૬૧
૪૭૧૯૨ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર ભરતભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૮૧૬૦
૪૭૪૬૩ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર વાલજીભાઈ રતીભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૧૫૯
૪૫૧૯૯ ૧૬ નવા થોરાળા ચાવર્ા વવજયભાઈ રામજીભાઇ ગોકલળપલરા-1 5 ૪૮૧૫૮
૪૪૮૨૨ ૧૬ નવા થોરાળા શાવ રૂપેશભાઈ ગલદંરભાઇ ગોકલળપલરા-1 4 ૪૮૧૫૫
૫૧૨૨૯ ૧૬ નવા થોરાળા સાગઠીયા જીતેશભાઈ હીરાભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૧૫૩
૪૮૬૫૯ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા પ્રવીણભાઈ ચનાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૮૧૬૬
૫૦૪૩૬ ૧૬ નવા થોરાળા વાઘેલા જ્યતંીભાઈ મેઘજીભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 7 ૪૮૧૫૧
૪૯૭૭૯ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ પલજંાભાઈ લધર ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૪૮૧૫૦
૪૯૭૦૩ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ કદનેશભાઈ પલજંાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૮૧૪૯
૪૯૮૪૨ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ ભવાનભાઈ લધર ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૪૮૧૪૮
૪૭૧૬૬ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર બાબલભાઈ નાજીભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૪૮૧૪૬
૪૯૯૫૪ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ રવજીભાઈ ગાદંજીભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 3 ૪૮૧૪૫
૪૭૫૦૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર શાતં લબેન પે્રમજીભાઇ ગોકળપરા 3 ૪૬૨૦૫
૪૬૪૧૦ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ દાફર્ા અશોક ગોવવિંદ ગોકળપરા 4 ૪૬૨૦૭
૪૪૨૮૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ખીમસલરીયા કદનેશ વાલજીભાઇ ગોકળપરા 4 ૪૬૧૮૯
૪૪૨૬૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ખીમસલરીયા જાનાબેન વાલજીભાઇ ગોકળપરા 4 ૪૬૧૯૧
૪૯૪૩૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રત્નાપર પ્રશાતંભાઈ હરેશભાઅઇ ગોકળપરા 3 ૪૬૨૦૦
૫૦૬૪૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ વાધેલા રમેશભાઈ કાનાભાઇ ગોકળપરા 6 ૪૬૨૧૦
૪૪૨૬૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ખીમસલરીયા જયસલખભાઈ મેધા ગોકળપરા 5 ૪૬૧૯૮
૪૯૭૫૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ નાથીબેન કલાભાઇ ગોકળપરા 3 ૪૬૧૯૫
૫૦૮૧૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ વોરા ગીરીશભાઈ વશ્રામભાઇ ગોકળપરા 5 ૪૬૧૯૪
૫૦૧૧૧ ૧૬ સવોદય સોસાયટી રાણવા ધમેન્રભાઈ દેવજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૫૨૧૯૩
૪૫૧૯૭ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ચાવર્ા વાલજીભાઈ લાલજીભાઈ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 7 ૫૨૧૯૨
૫૦૪૬૫ ૧૬ વણકરવાસ વાઘેલા નરેશભાઈ હીરજીભાઇ ગોકળપરા 4 ૫૧૪૫૧
૪૯૫૫૨ ૧૬ વણકરવાસ રાઠોર્ કરશનભાઈ ખીમજીભાઇ ગોકળપરા 4 ૫૧૪૫૩
૪૭૧૦૩ ૧૬ વણકરવાસ પરમાર વનમાઁળાબેન હરીભાઇ ગોકળપરા 3 ૫૧૪૫૪
૪૩૩૫૦ ૧૬ વણકરવાસ અણજારા મોતીબેન અરજણભાઇ ગોકળપરા 2 ૫૧૪૪૬
૪૩૩૫૧ ૧૬ વણકરવાસ અણજારા રમેશભાઈ મોતીભાઇ ગોકળપરા 2 ૫૧૪૩૨
૪૩૩૪૯ ૧૬ વણકરવાસ અણજારા કાતંીભાઈ મોંતીભાઇ ગોકળપરા 3 ૫૧૪૨૬



૪૪૩૧૬ ૧૬ વણકરવાસ ખીમસલરીયા પાલાભાઈ કારાભાઇ ગોકળપરા 2 ૫૧૪૩૪
૪૯૮૩૯ ૧૬ વણકરવાસ રાઠોર્ ભલાભાઈ પીઠાભાઇ ગોકળપરા 3 ૫૧૪૨૭
૪૪૩૦૬ ૧૬ વણકરવાસ ખીમસલરીયા પ્રવવણભાઈ પાલાભાઇ ગોકળપરા 5 ૫૧૪૪૫
૪૪૨૩૯ ૧૬ વણકરવાસ ખીમસલરીયા કકશોરભાઈ પાલાભાઇ ગોકળપરા 5 ૫૧૪૨૯
૪૯૮૪૬ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ ભાણાભાઈ કામાભાઇ ગોકલળપલરા-1 2 ૪૮૧૪૪
૪૪૯૯૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચાવર્ા જ્યતંીભાઈ ગોવવિંદભાઇ નવા થોરાર્ા 5 ૪૬૨૦૯
૪૫૧૩૬ ૧૬ નવા થોરાળા ચાવર્ા મોહનભાઈ રામજીભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 6 ૪૮૧૪૩
૪૭૫૯૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર હરેશભાઈ મોહનભાઇ નવા થોરાર્ા 3 ૪૬૧૮૧
૪૯૬૪૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ જ્યતંીભાઈ દેવજીભાઇ નવા થોરાર્ા 7 ૪૬૧૮૨
૪૭૩૧૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર માવજીભાઈ હમીરભાઇ નવા થોરાર્ા 5 ૪૬૧૮૩
૪૯૯૫૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ રવજીભાઈ દેવજીભાઇ નવા થોરાર્ા 5 ૪૬૧૮૪
૪૮૬૯૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ મકવાણા મલકેશભાઈ લગરધર નવા થોરાર્ા 2 ૪૬૨૬૧
૪૭૧૦૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર નારણભાઈ હમીરભાઇ નવા થોરાર્ા 4 ૪૬૨૪૮
૪૪૧૯૧ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમખલરીયા ભીમજીભાઈ યજાભાઇ ગોકલળપલરા-1 5 ૪૮૧૭૯
૪૪૧૯૨ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમખલરીયા રમણીકભાઈ ભીમજીભાઇ ગોકલળપલરા-1 2 ૪૮૧૫૨
૪૯૫૭૫ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ કકરીટભાઈ ગોવીદભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૧૫૪
૪૫૭૩૮ ૧૬ નવા થોરાળા જાદવ કકશોરભાઈ રમેશભાઇ ગોકલળપલરા-1 4 ૪૮૧૯૨
૪૯૦૬૮ ૧૬ નવા થોરાળા મેધવાળ રાજલભાઈ પેથાભાઇ ગોકલળપલરા-1 4 ૪૮૧૯૧
૪૭૦૪૧ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર કદલીપભાઈ અમરાભાઇ ગોકલળપલરા-1 4 ૪૮૧૯૦
૫૦૨૬૨ ૧૬ નવા થોરાળા વગેરા હસમલખભાઈ આમ્બાભાઇ ગોકલળપલરા-1 3 ૪૮૧૮૯
૪૮૯૯૦ ૧૬ નવા થોરાળા મરં્લ મનોજભાઈ ભૈરવભાઇ ગોકલળપલરા-1 6 ૪૮૧૮૮
૪૬૬૮૭ ૧૬ નવા થોરાળા પટેલ સજંયભાઈ મગંલભાઇ ગોકલળપલરા-1 7 ૪૮૧૮૭
૪૪૮૨૪ ૧૬ નવા થોરાળા ચલર્ાસમા વવષ્ણલભાઈ ઝદરભાઇ ગોકલળપલરા-1 6 ૪૮૧૮૬
૪૭૩૬૩ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર રમેશભાઈ બાબલભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૧૮૫
૪૯૯૮૭ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ રાજેશભાઈ બાલકદાસ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૧૮૪
૪૭૨૯૫ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર મહશેભાઈ આબાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૪૮૧૮૩
૪૭૦૨૪ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર કદનેશભાઈ ધનજીભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૪૮૧૮૨
૪૮૮૩૧ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા વવપલલભાઈ જગાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૧૬૭
૪૮૮૯૦ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા હીરાભાઈ જગાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૧૮૦
૪૬૩૧૧ ૧૬ નવા થોરાળા દલ લેરા મનસલખભાઈ ભીમજીભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૮૧૯૩
૪૮૪૨૯ ૧૬ નવા થોરાળા ભોજાણી અશોકભાઈ નાથાભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 7 ૪૮૧૭૮
૫૦૧૪૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રામાણી સોમાભાઈ ચનાભાઇ ગોકળપરા 6 ૪૬૨૧૯
૪૭૨૪૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર મજંલબેન ગોકળપરા 3 ૪૬૨૨૦
૪૫૩૩૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચૌહાણ કાળાભાઈ બધાભાઈ ગોકળપરા 2 ૪૬૨૨૧
૪૫૪૨૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચૌહાણ મનસલખ કાળાભાઇ ગોકળપરા 4 ૪૬૨૩૫
૪૫૩૯૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચૌહાણ પલજંીભાઈ કમાભાઇ ગોકળપરા 5 ૪૬૨૨૩
૪૫૪૨૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચૌહાણ મલકેશભાઈ પલજંાભાઇ ગોકળપરા 4 ૪૬૨૧૧
૪૭૧૨૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર પે્રમજીભાઈ રૂર્ાભાઈ ગોકળપરા 4 ૪૬૨૨૫
૪૫૪૫૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચૌહાણ રમેશભાઈ કાળાભાઈ ગોકળપરા 5 ૪૬૨૨૬
૪૬૫૭૦ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ નકલમ જીવાભાઈ ઉકાભાઈ ગોકળપરા 2 ૪૬૨૨૭
૪૬૫૮૦ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ નકલમ રમેશભાઈ જીવાભાઇ ગોકળપરા 5 ૪૬૨૨૮
૪૬૫૮૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ નકલમ વવનોદભાઈ જીવાભાઇ ગોકળપરા 6 ૪૬૨૩૪
૫૧૫૭૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોલકંી કમીબેન પોલાભાઅઇ ગોકળપરા 1 ૪૬૨૩૩
૫૨૦૬૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોલકંી લક્ષમણભાઈ પોલાભાઇ ગોકળપરા 6 ૪૬૨૩૨
૫૧૬૪૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોલકંી ગોવવિંદભાઈ પોલાભાઇ ગોકળપરા 6 ૪૬૨૩૧
૪૮૬૪૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ મકવાણા પ્રવવણભાઈ ચનાભાઇ ગોકળપરા 4 ૪૬૨૩૦
૫૧૦૪૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સલમકીયા મનસલખભાઈ વસરામ ગોકળપરા 7 ૪૬૨૨૯
૪૭૮૬૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ બેર્વા નાવજીભાઈ ગોરાભાઈ ગોકળપરા 4 ૪૬૨૧૮
૪૯૬૩૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ જગદીશ વસરામ ગોકળપરા 4 ૪૬૨૧૬
૪૬૪૧૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ દાફર્ા અશોકભાઈ ગોવવિંદભાઇ ગોકળપરા 4 ૪૬૨૪૭
૪૬૪૨૦ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ દાફર્ા જ્યોવતર્ભાઈ ગોવવિંદભાઇ ગોકળપરા 3 ૪૬૨૪૯
૪૬૯૬૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર જયાબેન ચકાભાઇ ગોકળપરા 2 ૪૬૨૨૪
૪૭૫૮૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર હરેશ ચકાભાઇ ગોકળપરા 4 ૪૬૨૫૯
૪૫૩૫૦ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચૌહાણ ચદલ ંભાઈ અમરસીભાઇ ગોકળપરા 5 ૪૬૨૫૮
૪૪૯૮૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચાવર્ા ચમનભાઈ મોહનભાઇ ગોકળપરા 2 ૪૬૨૫૭
૪૭૮૮૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ બધવાર રામાભાઈ મલળાભાઇ ગોકળપરા 3 ૪૬૨૪૬
૪૫૨૬૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચાવા શાતંાબેન અશોકભાઇ ગોકળપરા 4 ૪૬૨૪૫
૪૭૦૦૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર દેવજીભાઈ પલજંાભાઇ ગોકળપરા 6 ૪૬૨૪૪
૪૬૩૫૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ દવેશ આલાભાઈ રામાભાઇ ગોકળપરા 6 ૪૬૨૪૩
૫૨૨૫૪ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી હાર્ા રવજીભાઈ લક્ષ્મણભાઈ બાપાસીતારામનગર 4 ૪૯૩૭૭
૪૯૦૩૬ ૧૬ નવા થોરાળા મલધવા ચન્નાભાઈ રાજાભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 5 ૪૮૧૭૭
૪૫૮૪૮ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી જોગરેજીયા જગદીશભાઈ પોપટભાઈ બાપાસીતારામ 5 ૪૯૩૮૬
૪૭૮૨૯ ૧૬ નવા થોરાળા ફલગામા ભરતભાઈ દેવજીભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૮૧૭૬
૪૬૯૯૪ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર ર્ાહ્યાભાઈ સલખાભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૮૧૭૫
૪૭૫૧૪ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર સલખાભાઈ ભીખાભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૮૧૭૪
૪૪૪૯૦ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ગઢાદસ મનસલખભાઈ ચોથાભાઈ બાપાસીતારામનગર 5 ૪૯૩૮૭
૫૧૬૨૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોલકંી ગણપતભાઈ મોહનભાઈ ગોકલળપરા 8 ૪૬૨૪૦
૪૬૫૮૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ નકલરા ભલાભાઈ ઉકાભાઈ ગોકલળપરા 2 ૪૬૨૩૮
૪૫૪૪૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચૌહાણ મોહનભાઈ મલળજીભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૨૩૭
૫૧૭૮૦ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોલકંી નાનજીભાઈ મોહનભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૨૦૨
૫૧૫૯૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોલકંી કકરીટભાઈ મોહનભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૧૮૭
૫૧૯૮૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોલકંી મોહનભાઈ પમાભાઈ ગોકલળપરા 2 ૪૬૨૦૧
૫૧૨૩૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સાગઠીયા પે્રમજીભાઈ નારણભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૧૮૫
૪૭૭૩૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પારથી છનાભાઈ ભાણાભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૧૮૦
૪૯૩૩૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ મોરારીયા મનલભાઈ નાગજીભાઇ ગોકળપરા 3 ૪૬૧૯૩
૪૫૫૧૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચૌહાણ સોમીબેન નાનજીભાઇ ગોકળપરા 6 ૪૬૧૮૬
૪૫૩૩૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચૌહાણ કેસલબેન મનજીભાઇ ગોકળપરા 4 ૪૬૧૯૯
૫૧૦૯૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સરવૈયા કલ ંવરબેન માવજીભાઇ ગોકળપરા 1 ૪૬૧૯૭
૫૧૧૦૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સરવૈયા ચમનભાઈ માવજીભાઇ ગોકળપરા 4 ૪૬૩૬૦
૪૫૦૫૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચાવર્ા નારણભાઈ રામજીભાઇ ગોકળપરા 3 ૪૬૪૬૯
૪૯૨૫૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ મારૂ વપતાબંર ભવાભાઇ ગોકળપરા 2 ૪૬૪૫૬
૪૯૨૬૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ મારૂ મનસલખ વપતાબંર ગોકળપરા 4 ૪૬૪૬૧
૪૭૧૯૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર ભરતભાઈ રવજીભીઇ ગોકળપરા 2 ૪૬૪૬૮
૪૭૦૪૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર કદલીપભાઈ રવજીભાઇ ગોકળપરા 2 ૪૬૪૧૯



૪૭૮૫૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ બઘવાર કદનેશ અમરાભાઇ ગોકળપરા 3 ૪૬૪૩૨
૪૪૨૪૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ખીમસલરીયા ગોરધનભાઈ પાલાભાઇ ગોકળપરા 6 ૪૬૪૨૨
૪૬૭૮૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર અરવવિંદ ખીમજીભાઇ ગોકળપરા 5 ૪૬૪૫૨
૪૪૩૧૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ખીમસલરીયા પ્રવવણભાઈ હરીભાઇ ગોકળપરા 3 ૪૬૪૨૪
૪૬૮૧૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર ઓમાભાઈ રલનાભાઇ ગોકળપરા 5 ૪૬૪૧૮
૪૬૯૮૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર જીણાભાઈ દેશાભાઇ ગોકળપરા 7 ૪૬૪૩૩
૫૦૪૦૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ વાઘેલા કનાભાઈ વસરામ ગોકળપરા 3 ૪૬૪૩૫
૫૨૧૫૦ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી સલરેશભાઈ લક્ષ્મણભાઇ ન્યલ સવોઁદય સોસાયટી 2 ૪૮૧૭૩
૪૯૯૬૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ રાજલભાઈ જેઠાભાઇ નવા થોરાર્ા 5 ૪૬૪૩૭
૪૭૪૧૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર રામજીભાઈ મોહનભાઇ ગોકળપરા 4 ૪૬૪૩૮
૫૦૮૩૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ વોરા મલકેશભાઈ ભવાનભાઈ ગોકળપરા 3 ૪૬૪૪૨
૫૧૦૪૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સલમકીયા કાજીભાઈ વશ્રામભાઇ ગોકળપરા 7 ૪૬૨૮૯
૪૭૭૩૬ ૧૬ અવૈઘ પાકડ પારધી ગીરીશભાઈ ચનાભાઈ અવધપાકાઁ 4 ૪૩૩૧૯
૪૬૮૧૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર ઉકાભાઈ કાળાભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૩૫૩
૪૬૯૭૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર જીતેશભાઈ ઉકાભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૨૯૨
૪૯૩૯૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ યાદવ રણજીતભાઈ પરમાત્માનદં ગોકલળપરા 4 ૪૬૩૮૬
૪૫૨૧૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચાવર્ા શાન્ન્તલાલ દેવલાલ ગોકલળપરા 2 ૪૬૨૯૫
૪૬૩૫૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ દવેશ રમેશભાઈ ખોર્ાભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૨૯૬
૪૫૦૨૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચાવર્ા કદનેશભાઈ ચકાભાઈ ગોકલળપરા 1 ૪૬૨૯૭
૫૧૨૨૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સાગઠીયા ગોરધનભાઈ તેજાભાઈ ગોકલળપરા 6 ૪૬૩૦૦
૪૬૯૬૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર જયસલખભાઈ જીવાભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૨૮૮
૫૦૨૭૩ ૧૬ નવા થોરાળા વઘેરા લાલજીભાઈ ઉકાભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 6 ૪૮૧૭૨
૫૦૨૭૨ ૧૬ નવા થોરાળા વઘેરા રામલબેન ર્ાયાભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 4 ૪૮૧૭૧
૫૦૫૧૬ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી વાઘેલા માથલભાઈ ભગવાનજી બાપાસીતારામ 5 ૪૯૩૭૯
૪૫૨૦૭ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ચાવર્ા વવનોદભાઈ અમરસીભાઈ બાપાસીતારામ 5 ૪૯૩૮૦
૪૫૮૩૯ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી જીપાત્રા રમેશભાઈ વાલજીભાઈ બાપાસીતારામ 5 ૪૯૪૦૮
૪૪૫૩૬ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ગળચર મહશેભાઈ રમેશભાઈ બાપાસીતારામ 5 ૪૯૩૮૧
૪૪૫૩૭ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ગળીયલ રમેશભાઈ ગોવવિંદભાઈ બાપાસીતારામ 2 ૪૯૩૬૮
૪૯૫૧૦ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ અવનલભાઈ ગીરધરભાઈ બાપાસીતારામ 7 ૪૯૩૮૨
૪૯૮૨૬ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ ભલપતભાઈ લાભલભાઈ બાપાસીતારામ 4 ૪૯૩૯૨
૪૯૫૬૩ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ કૈલાશભાઈ વલલભભાઈ બાપાસીતારામ 2 ૪૯૩૮૪
૪૭૨૭૯ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર મલળજીભાઈ અમરાભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 6 ૪૮૧૭૦
૪૭૦૭૯ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર નરેશભાઈ કહરજીભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 4 ૪૮૧૬૯
૪૬૭૫૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર અગલનબેન બીજલભાઈ ગોકલળપરા 1 ૪૬૩૧૨
૪૯૭૨૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ ધનજીભાઈ કાનજીભાઈ ગોકલળપરા 7 ૪૬૨૬૪
૪૭૫૮૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર હમેીબેન હીરાભાઈ ગોકલળપરા 6 ૪૬૨૬૫
૫૦૫૬૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ વાઘેલા કહરજીભાઈ દેસાભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૨૬૬
૫૦૪૪૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ વાઘેલા દક્ષાબેન દેશાભાઈ ગોકલળપરા 1 ૪૬૨૬૭
૫૦૫૩૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ વાઘેલા રાજેશભાઈ કહરજીભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૨૬૮
૪૪૬૨૬ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ગોહલે કકશોરભાઈ ગોરધનભાઈ બાપાસીતારામ 4 ૪૯૩૯૦
૪૯૪૪૧ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રૂદાતલા વીનોદભાઈ અમરશીભાઇ બાપાસીતારામ 4 ૪૯૩૯૧
૪૯૮૮૭ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ મનોજભાઈ બચલભાઈ બાપાસીતારામ 8 ૪૯૩૮૫
૪૮૦૧૫ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી બાભણી રાજલભાઈ રાનીભાઈ બાપાસીતારામ 6 ૪૯૩૭૧
૪૮૦૨૧ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી બાભણીયા મલનાભાઈ રાણાભાઈ બાપાસીતારામ 2 ૪૯૩૬૨
૫૧૩૬૪ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી સારીયા જ્યતંીભાઈ ભાણાભાઈ બાપાસીતારામ 7 ૪૯૩૬૩
૪૮૧૫૩ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી બાવર્ીયા ચનં્રશેભાઈ જીવણભાઈ બાપાસીતારામ 3 ૪૯૩૬૫
૪૬૬૮૯ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી પટેલ સલરેશભાઈ પે્રમનારાયણ બાપાસીતારામ 3 ૪૯૩૭૬
૪૬૬૮૦ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી પટેલ રવવકલમાર પે્રમનારાયણ બાપાસીતારામ 3 ૪૯૩૬૭
૪૮૦૨૦ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી બાભણીયા મનલભાઈ સલખાભાઈ બાપાસીતારામ 5 ૪૯૩૭૪
૪૬૬૭૬ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી પટેલ પે્રમભાઈ રામભાઈ બાપાસીતારામ 2 ૪૯૩૭૫
૪૮૧૬૫ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી બાવરીયા ભવાનભાઈ કર્વાભાઈ બાપાસીતારામ 5 ૪૯૩૬૯
૪૪૫૪૬ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ખાભંલીયા સગરામભાઇ સાદલડલભાઇ બાપાસીતારામ 2 ૪૯૩૭૩
૪૪૧૭૪ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ખાભંલીયા દેવરાજભાઈ સગરામભાઇ બાપાસીતારામ 4 ૪૯૩૭૨
૪૪૧૭૫ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ખાભંલીયા દેવાયતભાઇ સગં્રામભાઇ બાપાસીતારામ 2 ૪૯૩૭૦
૫૨૦૮૪ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી વાઘજીભાઈ દેવજીભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 5 ૪૮૧૮૧
૪૫૪૩૬ ૧૬ નવા થોરાળા ચૌહાણ માવજીભાઈ રાજાભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 5 ૪૮૧૪૧
૪૭૭૩૮ ૧૬ નવા થોરાળા પારધી જીતેન્રભાઈ બચલભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 2 ૪૮૧૧૧
૫૧૧૧૩ ૧૬ નવા થોરાળા સરવૈયા કદલલપભાઈ રવજીભાઈ મેઈનરોર્ 4 ૪૮૧૧૦
૪૬૬૪૨ ૧૬ નવા થોરાળા પચંાલ જીવણભાઈ ભીમાભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 5 ૪૮૧૦૯
૫૧૯૫૬ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી મેસલરભાઈ સીદીભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 5 ૪૮૧૦૮
૫૦૭૨૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ વાળા રમેશભાઈ ગોવવિંદભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૨૬૨
૪૫૩૮૦ ૧૬ નવા થોરાળા ચૌહાણ સોનલબેન ધીરૂભાઈ અવધ પાકાઁ 4 ૪૮૧૦૭
૪૫૭૩૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ જાદવ કૃણાલભાઈ નાનજીભાઈ ગોકલળપરા 2 ૪૬૨૭૭
૪૫૧૧૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચાવર્ા મગનભાઈ માયાભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૨૭૮
૪૬૮૮૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર ખલમાભાઈ ભલરાભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૨૭૯
૪૫૧૦૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચાવર્ા ભીખાભાઈ રાજાભાઈ ગોકલળપરા 8 ૪૬૨૮૧
૪૯૬૯૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ કદનેશભાઈ જેઠાભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૨૮૨
૫૧૫૦૦ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોમૈયા અજયભાઈ ગોરધનભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૨૮૩
૫૧૫૦૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોમૈયા મહશેભાઈ ગોરધનભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૨૮૪
૫૧૫૦૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોમૈયા ગૌતમભાઈ ગોરધનભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૨૮૫
૪૫૦૩૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચાવર્ા ધનાભાઈ રાજાભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૩૧૫
૫૧૩૭૭ ૧૬ નવા થોરાળા વસિંધવ કકરણભાઈ માયાભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 5 ૪૮૧૦૫
૫૦૩૬૨ ૧૬ નવા થોરાળા વરોદર્ીયા અશોકભાઈ મોહનભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 6 ૪૮૧૦૪
૪૪૪૯૩ ૧૬ નવા થોરાળા ગલદારીયા ઈન્દલ બેન મગનભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 2 ૪૮૧૦૩
૪૬૩૧૯ ૧૬ નવા થોરાળા દળ હસંાબેન સોમાભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 1 ૪૮૧૦૨
૪૬૨૮૮ ૧૬ નવા થોરાળા દલધરેજીયા રમણીકલાલ માધવદાસ નવાથોરા મેઈનરોર્ 6 ૪૮૧૦૧
૫૧૪૩૦ ૧૬ નવા થોરાળા સીતાપરા સજંયભાઈ બાબલભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 4 ૪૮૦૮૭
૪૪૩૯૮ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા હરેશભાઈ ર્ાયાભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 5 ૪૮૦૯૯
૪૪૩૫૬ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા રમેશભાઈ ર્ાયાભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 5 ૪૮૧૧૨
૪૪૨૭૩ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા ર્ાયાભાઈ વાધાભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 4 ૪૮૦૯૭
૪૭૦૭૫ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર નરેશભાઈ પલજંાભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 2 ૪૮૦૯૬
૪૯૫૯૯ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ ગીરધરભાઈ મગનભાઈ બાપાસીતારામ 2 ૪૯૪૮૫
૫૦૦૨૯ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ વવક્રમભાઈ લાભલભાઈ બાપાસીતારામ 4 ૪૯૪૮૬
૪૯૫૨૮ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ અરવવિંદભાઈ રામજીભાઈ બાપાસીતારામ 3 ૪૯૪૭૮



૪૭૮૭૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ બથવાર મહશેભાઈ જીવરાજભાઇ ગોકલળપરા 3 ૪૬૩૪૯
૪૬૮૪૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર કાન્તીભાઈ માનજીભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૩૬૫
૪૭૫૬૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર સીતાબેન પ્રવવણભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૩૫૨
૫૦૦૫૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ સજંયભાઈ ધનજીભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૩૪૦
૪૯૮૯૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ મહશેભાઈ ધનજીભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૩૫૪
૫૧૬૫૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોલકંી ચદલ ંભાઈ ભલાભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૩૫૬
૪૪૨૩૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ખીમસલરીયા અરવવિંદભાઈ પાલાભાઈ ગોકલળપરા 6 ૪૬૩૫૭
૫૧૭૨૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોલકંી દેવજીભાઈ ભાણજીભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૩૫૮
૪૫૧૪૮ ૧૬ અવૈઘ પાકડ ચાવર્ા રમેશભાઈ એન અવધપાકાઁ 6 ૪૩૩૧૭
૪૫૨૧૧ ૧૬ અવૈઘ પાકડ ચાવર્ા વીરજીભાઈ નથલભાઈ અવધપાકાઁ 4 ૪૩૩૧૬
૪૯૯૯૧ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ રામજીભાઈ ગોબરભાઈ બાપાસીતારામ 2 ૪૯૪૬૪
૪૪૬૫૭ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ગોહલે વવનલભાઈ લખલભાઈ બાપાસીતારામ 7 ૪૯૪૬૩
૫૦૦૬૫ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ સાગરભાઈ ગીરધરભાઈ બાપાસીતારામ 2 ૪૯૪૭૦
૪૬૮૧૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર કમલબેન જીવાભાઈ ગોકલળપરા 1 ૪૬૨૯૩
૪૬૯૪૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર જગદીશભાઈ સોમાભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૩૬૧
૫૦૮૨૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ વોરા લબવપનભાઈ ભલાભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૩૬૨
૪૪૯૮૦ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચાવર્ા ચકાભાઈ દેવાભાઈ ગોકલળપરા 1 ૪૬૩૬૩
૪૫૫૦૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચૌહાણ સજંયભાઈ લાલજીભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૩૬૪
૪૬૩૫૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ દવેશ નરેશભાઈ ખોર્ાભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૩૨૭
૪૮૬૨૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ મકવાણા નરેશભાઈ ચનાભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૩૨૫
૪૫૭૯૧ ૧૬ અવૈઘ પાકડ જાદવ રાણાભાઈ બીજલભાઈ અવધપાકાઁ 4 ૪૩૩૧૫
૪૬૩૫૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ દવેશ ખોર્ાભાઈ ગોરાભાઈ ગોકલળપરા 2 ૪૬૩૫૧
૪૭૦૯૨ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર નાથાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 3 ૪૮૦૯૫
૪૭૨૭૮ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર મ્લબેન મેઘાભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 7 ૪૮૦૯૪
૪૫૫૮૩ ૧૬ નવા થોરાળા જલણેજા મહમદંકાસમ ઓસામા નવાથોરા મેઈનરોર્ 5 ૪૮૦૯૩
૪૯૩૬૨ ૧૬ નવા થોરાળા મોવર વસકંદર અબ્દલલભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 3 ૪૮૦૯૨
૪૭૧૧૧ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર પલજંાભાઈ ર્ાયાભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 4 ૪૮૦૯૧
૪૫૯૮૪ ૧૬ નવા થોરાળા ઠેગાણીયા પલનાભાઈ બાવનજીભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 3 ૪૮૦૯૦
૪૪૭૦૪ ૧૬ નવા થોરાળા ગોકહલ મનસલખભાઈ પે્રમજીભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 3 ૪૮૦૮૯
૫૧૮૯૪ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી ભીખાભાઈ છગનભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 3 ૪૮૦૮૮
૪૯૮૫૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ ભીખાભાઈ રાજાભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૩૧૭
૪૫૭૬૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ જાદવ નાનજીભાઈ ગોવવિંદભાઈ ગોકલળપરા 2 ૪૬૩૧૮
૪૬૩૪૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ દવેરા મધીબેન મલકેશભાઈ ગોકલળપરા 2 ૪૬૩૨૦
૪૪૩૩૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ખીમસલરીયા મનજીભાઈ આલાભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૩૨૧
૪૬૭૮૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર અમરાભાઈ પલજંાભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૩૨૩
૪૭૫૬૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર સોનાભાઈ પલજંાભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૩૨૪
૪૪૯૬૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચાવર્ા કાન્તાબેન માધવજીભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૩૨૬
૪૫૦૦૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચાવર્ા જયેશભાઈ માધવજીભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૩૧૪
૪૬૯૯૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર ત લલસીભાઈ ભલજાભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૩૩૦
૪૬૩૩૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ દવેરા અમલભાઈ કરસનભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૩૩૧
૪૬૩૪૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ દવેરા પ્રવવણભાઈ કરસનભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૩૩૨
૪૬૩૫૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ દવેરા કહરલબેન કરસનભાઈ ગોકલળપરા 1 ૪૬૩૩૩
૪૫૭૫૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ જાદવ કદનેશભાઈ રાજાભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૩૩૪
૪૫૧૮૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચાવર્ા લવજીભાઈ નાનજીભાઈ3 ગોકલળપરા 6 ૪૬૩૩૫
૪૬૩૪૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ દવેરા રમેશભાઈ કરસનભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૩૩૬
૪૪૩૬૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ખીમસલરીયા રમેશભાઈ સોમાભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૩૩૭
૪૭૮૭૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ બથવાર રમેશભાઈ અમરાભાઈ ગોકલળપરા 6 ૪૬૨૮૦
૪૪૪૮૯ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ગઢાતરા ભલપતભાઈ સલરેશભાઈ બાપાસીતારામ 4 ૪૯૪૧૧
૪૮૮૮૦ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી મકવાણા હરેશભાઈ મગંાભાઈ બાપાસીતારામ 4 ૪૯૪૧૨
૫૧૨૨૭ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી સાગઠીયા જેસગંભાઈ કાનાભાઈ બાપાસીતારામનગર 5 ૪૯૪૧૩
૫૧૨૧૮ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી સાગઠીયા અમરવસિંહ કાનાભાઈ બાપાસીતારામનગર 5 ૪૯૪૧૪
૪૭૪૪૭ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર વેલજીભાઈ ભલાભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 4 ૪૮૧૨૭
૫૧૪૭૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોદરવા નરસીભાઈ સોમાભાઈ ગોકલળપરા 6 ૪૬૨૨૨
૫૧૮૨૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોલકંી પરસોતમભાઈ મગનભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૩૬૯
૫૧૯૪૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોલકંી મનસલખભાઈ મગનભાઈ ગોકલળપરા 6 ૪૬૩૮૦
૫૧૬૭૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોલકંી જગદીશભાઈ મોહનભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૩૮૧
૫૧૯૮૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોંદરવા મોહનભાઈ નથલભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૩૮૨
૪૭૧૯૮ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર ભરતભાઈ લાલજીભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 5 ૪૮૧૩૭
૪૭૮૮૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ બથવારા વાલજીભાઈ અમરાભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૪૨૩
૫૧૨૩૦ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સાગંઠીયા જીવાભાઈ ભીખાભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૩૮૭
૪૭૨૦૦ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર ભલજાભાઈ પલજંાભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૩૬૭
૪૬૦૬૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ર્ાગંર રાજલભાઈ અમલતભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૪૨૧
૪૭૭૪૨ ૧૬ નવા થોરાળા પારધી નાનજીભાઈ વાગાભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 4 ૪૮૧૩૬
૪૯૮૮૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ જાનાબેન વસરામભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૪૬૭
૪૯૫૨૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ અરવવિંદભાઈ વસરામભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૪૬૩
૪૬૯૯૧ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી પરમાર ર્ાયાભાઈ સલખાભાઈ બાપાસીતારામનગર 6 ૪૯૪૧૭
૪૯૬૭૦ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ ઠાકરશ્રી રામજીભાઈ બાપાસીતારામનગર 4 ૪૯૩૯૫
૪૪૫૯૦ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ગોરવાર્ીયા રસીકભાઈ પરસોતમભાઈ બાપાસીતારામ 5 ૪૯૩૯૬
૪૯૭૦૮ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ કદનસભાઈ રામજીભાઈ બાપાસીતારામ 5 ૪૯૩૯૭
૪૯૮૩૫ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ ભરતભાઈ રામજીભાઈ બાપાસીતારામ 6 ૪૯૩૯૮
૫૦૮૨૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ વોરા ભલાભાઈ ગણજીભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૪૫૩
૪૭૫૭૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર સોમાભાઈ કરસનભાઈ ગોકલળપરા 2 ૪૬૪૫૧
૫૨૦૬૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોલકંી લક્ષ્મણભાઈ મોતીભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૪૫૦
૫૧૮૧૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોલકંી પ્રવવણભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૪૪૯
૫૦૬૧૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ વાણીયા ગીરીશભાઈ વસવાભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૪૪૮
૪૮૬૪૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ મકવાણા પ્રકાશભાઈ જીવણભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૪૫૮
૪૪૩૮૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ખીમસલરીયા વાલજીભાઈ મેઘજીભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૪૫૯
૪૪૨૪૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ખીમસલરીયા ગાગંજીભાઈ જયન્તીભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૪૬૦
૪૫૨૦૮ ૧૬ અવૈઘ પાકડ ચાવર્ા વવનોદભાઈ બધાભાઈ અવધપાકાઁ 4 ૪૩૩૧૪
૪૫૦૩૯ ૧૬ અવૈઘ પાકડ ચાવર્ા નથલભાઈ નાનજીભાઈ અવધપાકાઁ 5 ૪૩૩૦૬
૫૦૪૭૩ ૧૬ નવા થોરાળા વાઘેલા પેથાભાઈ રામજીભાઈ અવધ પાકાઁ 5 ૪૮૧૩૪
૫૦૮૧૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ વોરા જ્યોતીબેન મલકેશભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૪૬૪
૪૯૭૮૫ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ પ્રફુલભાઈ નાનજીભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૮૧૩૩
૪૭૧૫૯ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર બેચરભાઈ આલાભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૮૧૩૨



૪૫૦૦૦ ૧૬ નવા થોરાળા ચાવર્ા જ્યતંીભાઈ હરીભાઈ અવધ પાકાઁ 5 ૪૮૧૨૮
૫૦૬૦૬ ૧૬ નવા થોરાળા વાણીયા અવિનભાઈ રામજીભાઈ અવધ પાકાઁ 5 ૪૮૧૧૩
૪૫૧૦૮ ૧૬ નવા થોરાળા ચાવર્ા મલકેશભાઈ જયવંતભાઈ અવધ પાકાઁ 4 ૪૮૧૨૪
૫૦૫૯૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ વાણમી જીનેશભાઈ પાલાભાઈ ગોકલળ પરા 4 ૪૬૪૨૫
૫૦૨૦૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ્લણલીયા કેસરીબેન કાનજીભાઈ ગોકલળપરા 1 ૪૬૪૨૬
૪૮૮૩૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ મકવાણા શાતં લબેન ગીરધરભાઈ ગોકલળપરા 2 ૪૬૪૨૭
૫૦૬૧૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ વાણીયા નાનલબેન રામજીભાઈ ગોકલળપરા 1 ૪૬૪૨૮
૫૦૬૨૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ વાણીયા રમેશભાઈ રામજીભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૪૨૯
૫૦૬૨૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ વાણીયા શકંરભાઈ રામજીભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૪૪૪
૫૦૬૧૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ વાણીયા કદનેશભાઈ રામજીભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૪૩૧
૫૦૬૨૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ વાણીયા હસમલખભાઈ રામજીભાઈ ગોકલળપરા 2 ૪૬૪૩૪
૪૬૮૩૦ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર કેશલભાઈ હીરાભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૪૩૯
૪૬૯૭૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર જીતેન્રભાઈ કેશલભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૪૪૦
૫૦૮૯૧ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી સાકરીયા ચકલભાઇ ભીખાભાઈ બાપાસીતારામનગર 7 ૪૯૪૩૪
૫૦૦૦૯ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ લાભલભાઈ ઉકાભાઈ બાપાસીતારામનગર 2 ૪૯૪૬૦
૪૯૫૨૨ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ અમીરભાઈ બચલભાઈ બાપાસીતારામનગર 2 ૪૯૪૧૯
૪૯૫૦૨ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ અજયભાઈ અમીરભાઈ બાપાસીતારામનગર 3 ૪૯૪૪૬
૪૯૭૩૦ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ ધમેશભાઈ અમીરભાઈ બાપાસીતારામનગર 4 ૪૯૪૪૭
૫૧૭૦૨ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી સોલકંી જેસીંગભાઈ ભલાભાઈ બાપાસીતારામનગર 9 ૪૯૪૪૮
૪૯૫૭૪ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ કકરણભાઈ રવતભાઈ બાપાસીતારામનગર 3 ૪૯૪૪૯
૪૯૯૨૬ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ લીલાબેન રવતભાઈ બાપાસીતારામનગર 2 ૪૯૪૫૦
૪૯૯૭૫ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ રાજલભાઈ રવતભાઈ બાપાસીતારામનગર 6 ૪૯૪૬૧
૪૯૯૬૨ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ રવવભાઈ સવજીભાઈ બાપાસીતારામનગર 2 ૪૯૪૫૨
૪૮૧૨૨ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી બારીયા જીજે્ઞશભાઈ ભાણજીભાઈ બાપાસીતારામનગર 5 ૪૯૪૪૪
૪૮૪૨૫ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ભીલ રમેશભાઈ ભરૂાભાઈ બાપાસીતારામનગર 5 ૪૯૪૫૪
૪૮૪૧૭ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ભીલ જર્ીબેન ભરૂાભાઈ બાપાસીતારામનગર 1 ૪૯૪૫૫
૪૮૪૦૫ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ભાલીયા મોહનભાઈ ગલગાભાઈ બાપાસીતારામનગર 3 ૪૯૪૫૬
૪૮૪૦૬ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ભાલીયા રામજીભાઈ મોહનભાઈ બાપાસીતારામનગર 4 ૪૯૪૫૭
૪૬૩૪૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ દવેરા મગનભાઈ મેગજીભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૪૪૧
૫૦૫૬૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ વાઘેલા હસંાબેન જીવણભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૪૪૩
૪૭૮૭૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ બથવાર કદનેશભાઈ જેઠાભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૩૮૮
૪૬૮૩૯ ૧૬ અવૈઘ પાકડ પરમાર કાન્તીભાઈ ખેંગારભાઈ અવધપાકાઁ 3 ૪૩૩૧૩
૪૯૩૫૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ મોલાઠીયા પ્રવવણભાઈ વીરાભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૨૮૬
૪૮૫૬૦ ૧૬ અવૈઘ પાકડ મકવાણા છગનભાઈ ભીમજીભાઈ અવધપાકાઁ 4 ૪૩૩૧૨
૪૯૫૮૫ ૧૬ અવૈઘ પાકડ રાઠોર્ ખીમજીભાઈ કલાભાઈ અવધપાકાઁ 5 ૪૩૩૧૧
૪૬૪૪૧ ૧૬ અવૈઘ પાકડ દાફર્ા સવવતાબેન વસરામભાઈ અવધપાકાઁ 2 ૪૩૩૧૦
૫૦૩૪૪ ૧૬ અવૈઘ પાકડ વરણ કહરજીભાઈ ચનાભાઈ અવધપાકાઁ 4 ૪૩૩૦૯
૫૦૯૯૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સણઠીયા અરજણભાઈ ગીગાભાઈ ગોકલળપરા 2 ૪૬૨૯૦
૪૪૧૪૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ખવાસ જોહરભાઈ બલધ્ધાનભાઈ ગોકલળપરા 6 ૪૬૨૯૪
૪૯૫૧૮ ૧૬ અવૈઘ પાકડ રાઠોર્ અમરસીભાઈ દેવજીભાઈ અવધપાકાઁ 4 ૪૩૩૦૮
૫૦૦૮૭ ૧૬ અવૈઘ પાકડ રાઠોર્ હરીલાલ દલદાભાઈ અવધપાકાઁ 5 ૪૩૩૦૭
૪૪૨૩૦ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ખીમસલરીયા અરજણભાઈ વખાભાઈ ગોકલળપરા 6 ૪૬૨૯૮
૪૫૧૬૯ ૧૬ અવૈઘ પાકડ ચાવર્ા રાજેશભાઈ બધાભાઈ અવધપાકાઁ 4 ૪૩૩૦૨
૪૪૨૪૪ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા ગગંાજીભાઈ મેઘજીભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 5 ૪૮૧૨૩
૫૧૨૩૪ ૧૬ નવા થોરાળા સાગઠીયા નરેન્રભાઈ ર્ાયાભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 4 ૪૮૧૨૨
૪૭૯૭૪ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી બાગણીયા મલકેશભાઈ ભીમાભાઈ બાપાસીતારામ 4 ૪૯૪૪૩
૫૧૬૮૯ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી જ્યતંીભાઈ મનજીભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 5 ૪૮૧૨૧
૪૪૯૫૨ ૧૬ નવા થોરાળા ચાવર્ા કમાભાઈ રામજીભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 7 ૪૮૧૨૦
૪૭૬૧૭ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર કહરેનભાઈ મેઘાભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 5 ૪૮૧૧૯
૪૫૧૫૪ ૧૬ નવા થોરાળા ચાવર્ા રમેશભાઈ નથલભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 8 ૪૮૧૧૭
૪૪૧૨૧ ૧૬ નવા થોરાળા ખલમાણી અશોકભાઈ હરીભાઈ અવધ પાકાઁ 4 ૪૮૧૧૫
૫૧૨૫૪ ૧૬ નવા થોરાળા સાગઠીયા મેઘજીભાઈ વાલજીભાઈ અવધ પાકાઁ 3 ૪૮૧૧૪
૪૯૮૭૩ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ મનલભાઈ કલાભાઈ અવધ પાકાઁ 6 ૪૮૧૬૫
૪૭૫૯૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર હરેશભાઈ મનલભાઈ ગોકલળ પરા 2 ૪૬૩૩૮
૪૫૧૩૨ ૧૬ નવા થોરાળા ચાવર્ા માવજીભાઈ નભલભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 3 ૪૭૯૦૦
૪૪૩૭૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ખીમસલરીયા રાણાભાઈ આંબાભાઈ ગોકલળ પરા 3 ૪૬૩૨૮
૫૦૪૨૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ વાઘેલા ગાડલભાઈ આંબાભાઈ ગોકલળ પરા 3 ૪૬૩૦૫
૪૪૯૨૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચાવર્ા અમરબેન મલળજીભાઈ ગોકલળ પરા 1 ૪૬૩૦૪
૪૭૫૫૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર સવવતાબેન કકશોરભાઈ ગોકલળપરા 2 ૪૬૩૦૩
૫૧૭૧૫ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી ર્ાયાભાઈ રામજીભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 2 ૪૭૮૯૮
૫૨૧૨૩ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી શૈલેર્ભાઈ ર્ાયાભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 2 ૪૭૮૯૯
૪૬૮૮૯ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર ગજેન્રભાઈ જગદીશભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 3 ૪૭૮૯૬
૪૬૯૩૬ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર જગદીશભાઈ દેવજીભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 4 ૪૭૮૯૪
૪૮૯૫૪ ૧૬ નવા થોરાળા મલછર્ીયા કદપકભાઈ નાથાભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 5 ૪૭૮૯૨
૫૦૦૬૮ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ કમલબેન શામજીભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 6 ૪૭૮૯૭
૫૨૨૧૨ ૧૬ નવા થોરાળા હમેનાણી નસીમબેન હાકમભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 3 ૪૭૮૯૫
૪૫૩૬૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચૌહાણ દયાબેન કરસનભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૪૨૦
૪૫૩૬૨ ૧૬ વણકરવાસ ચૌહાણ જેવસિંગભાઈ કહરાભાઈ નવાથોરા મેઈનરોર્ 4 ૫૧૪૨૪
૫૨૧૧૦ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી સોલકંી વવનોદભાઈ બીજલભાઈ બાપાસીતારામનગર 6 ૪૯૪૩૫
૪૪૦૪૪ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી કોયલ કાળુભાઈ ગોરધનભાઈ બાપાસીતારામનગર 3 ૪૯૪૨૭
૪૪૬૭૨ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ગોકહલ ગોરધનભાઈ દેવવસિંહભાઈ બાપાસીતારામનગર 2 ૪૯૪૩૭
૪૪૬૬૫ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ગોકહલ કંચનબેન અશોકભાઈ બાપાસીતારામનગર 5 ૪૯૪૩૮
૪૪૬૬૮ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ગોકહલ કકશોર ગોરધનભાઈ બાપાસીતારામનગર 4 ૪૯૪૩૯
૪૮૨૧૨ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી બોરકીયા રૂતીબેન મગનભાઈ બાપાસીતારામનગર 4 ૪૯૪૪૦
૪૩૩૧૭ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી અગેચણીયા ભરતભાઈ હકલભાઈ બાપાસીતારામનગર 5 ૪૯૪૪૧
૪૮૧૨૭ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી બારીયા મનલભાઈ ભાણજીભાઈ બાપાસીતારામનગર 6 ૪૯૪૪૨
૪૬૩૩૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ દવેરા આલાભાઈ રામાભાઈ ગોકલળપરા 6 ૪૬૪૩૦
૪૬૮૧૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર ઓમાજીભાઈ પે્રમજીભાઈ ગોકલળપરા 2 ૪૬૪૫૪
૪૬૯૧૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર ગોવવિંદભાઈ જેઠાભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૪૬૬
૪૬૪૩૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ દાફર્ા વવજયભાઈ ગોવવિંદભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૪૬૫
૪૯૪૩૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રત્નોતર હરેશભાઈ રામજીભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૪૬૨
૫૦૪૭૬ ૧૬ અવૈઘ પાકડ વાઘેલા પે્રમજીભાઈ કાનજીભાઈ અવધપાકાઁ 5 ૪૩૩૦૧
૪૭૧૫૭ ૧૬ અવૈઘ પાકડ પરમાર પોપટભાઈ નાજાભાઈ અવધપાકાઁ 5 ૪૩૩૦૩

૪૫૮૧૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ જારખરં્વસિંહ લાલબચ્ચનવસિંહ ગોકલળપરા 5 ૪૬૩૮૪



૪૯૮૫૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ ભાવનભાઈ માવજીભાઈ ગોકલળપરા 6 ૪૬૨૧૪
૪૮૭૬૦ ૧૬ અવૈઘ પાકડ મકવાણા રમેશભાઈ ભાવજીભાઈ અવધપાકાઁ 4 ૪૩૩૦૪
૫૦૦૧૩ ૧૬ અવૈઘ પાકડ રાઠોર્ લીલાબેન ઘનજીભાઈ અવધપાકાઁ 8 ૪૩૩૦૫
૪૭૩૪૧ ૧૬ અવૈઘ પાકડ પરમાર રમેશકલમાર હરીભાઈ અવધપાકાઁ 6 ૪૩૩૫૨
૪૮૭૨૫ ૧૬ અવૈઘ પાકડ મકવાણા મનસલખભાઈ રૂપાભાઈ અવધપાકાઁ 5 ૪૩૩૩૮
૪૬૯૧૩ ૧૬ અવૈઘ પાકડ પરમાર ગોવવિંદભાઈ ભીખાભાઈ અવધપાકાઁ 4 ૪૩૩૩૯
૪૪૧૧૩ ૧૬ અવૈઘ પાકડ ખલમાકા મોહનભાઈ હરીભાઈ અવધપાકાઁ 5 ૪૩૩૪૦
૪૯૬૧૬ ૧૬ અવૈઘ પાકડ રાઠોર્ ઘનાભાઈ દાનાભાઈ અવધપાકાઁ 4 ૪૩૩૪૧
૪૪૪૭૦ ૧૬ અવૈઘ પાકડ ગેર્ીયા ખીમજીભાઈ દેશાભાઈ અવધપાકાઁ 4 ૪૩૩૪૨
૪૫૧૦૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચાવર્ા ભીખાભાઈ ચકાભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૩૧૬
૪૫૧૬૦ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચાવર્ા રવસકભાઈ ચકલભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૩૪૬
૪૫૦૨૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચાવર્ા કદનેશભાઈ ચકાભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૩૪૫
૪૯૬૬૫ ૧૬ અવૈઘ પાકડ રાઠોર્ જીવણભાઈ વશરામભાઈ અવધપાકાઁ 4 ૪૩૩૪૩
૪૬૪૩૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ દાફર્ા સજંલબેન ભીખાભાઈ ગોકલળપરા 1 ૪૬૩૪૪
૪૬૪૨૫ ૧૬ અવૈઘ પાકડ દાફર્ા ધનજીભાઈ ભીખાભાઈ અવધપાકાઁ 4 ૪૩૩૫૩
૪૯૨૫૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ મારલ વનવતનભાઈ મલળજીભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૩૪૨
૫૧૫૯૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોલકંી કકરીટભાઈ પોલાભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૩૪૧
૪૪૩૮૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ખીમસલરીયા શાન્તાબેન વાલજીભાઈ ગોકલળપરા 1 ૪૬૩૦૧
૫૧૬૯૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોલકંી જયાબેન પોલાભાઈ ગોકલળપરા 1 ૪૬૨૬૩
૪૬૪૧૩ ૧૬ અવૈઘ પાકડ દાફર્ા ઉજીબેન અમતૃભાઈ અવધપાકાઁ 4 ૪૩૩૨૭
૪૬૭૬૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર અમતૃબેન બીજોર્ભાઈ ગોકલળપરા 1 ૪૬૨૭૬
૫૨૦૩૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોલકંી રવજીભાઈ બીજોર્ભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૨૭૪
૪૯૮૧૦ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ બચલભાઈ બળવતંભાઈ ગોકલળપરા 6 ૪૬૨૮૭
૪૯૮૨૯ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ ભરતભાઈ જીવાભાઈ બાપાસીતારામ 7 ૪૯૪૩૩
૫૧૮૦૮ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી સોલકંી પ્રવવણભાઈ અમલભાઈ બાપાસીતારામ 4 ૪૯૪૩૨
૫૧૫૯૨ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી સોલકંી કકરણભાઈ બટલકભાઈ બાપાસીતારામ 4 ૪૯૪૩૧
૫૦૦૬૩ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ સવજીભાઈ બચલભાઈ બાપાસીતારામ 7 ૪૯૪૩૦
૪૮૦૩૦ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી બામણીયા નાનજીભાઈ કરસનભાઈ બાપાસીતારામ 6 ૪૯૪૨૯
૪૭૭૫૩ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી પાલીયા સલરેશભાઈ નાગજીભાઈ બાપાસીતારામ 3 ૪૯૪૨૮
૫૨૦૭૫ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી સોલકંી લાલજીભાઈ ભીમજીભાઈ બાપાસીતારામનગર 2 ૪૯૪૫૧
૪૫૭૭૫ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી યાદવ બકલલભાઈ જેરામભાઈ બાપાસીતારામનગર 7 ૪૯૪૫૩
૫૦૦૬૦ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ સલરેશભાઈ જીવાભાઈ બાપાસીતારામનગર 5 ૪૯૪૩૬
૪૬૭૧૧ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી પરં્ીત ત લલસીબેન મોહનભાઈ બાપાસીતારામનગર 4 ૪૯૪૫૯
૪૬૭૧૩ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી પરં્ીત શ્યામ મોહનભાઈ બાપાસીતારામનગર 4 ૪૯૪૫૮
૪૭૦૯૦ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર નાથાભાઈ ઓમાભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૨૭૨
૪૭૬૨૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર હીરાભાઈ ઓમાભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૨૭૧
૪૪૬૪૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ગોહલે ભીમજીભાઈ પે્રમજીભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૨૭૦
૪૮૯૪૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ મલછર્ીયા કમળાબેન મલકેશભાઈ ગોકલળપરા 2 ૪૬૨૬૯
૫૦૬૭૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ વામયા વવજયાબેન પ્રાગજીભાઈ ગોકલળપરા 2 ૪૬૩૦૯
૪૫૭૬૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ જાદવ નરેશભાઈ બલદલભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૩૦૮
૪૪૩૫૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ખીમસલરીયા રથલભાઈ ભલાભાઈ ગોકલળપરા 2 ૪૬૩૦૬
૪૮૯૫૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ મલછર્ીયા જમનાબેન મનલભાઈ ગોકલળપરા 1 ૪૬૪૩૬
૪૮૯૪૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ મલછર્ીયા જગદીશભાઈ મનલભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૨૪૧
૪૯૬૪૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ જર્ીબેન સીવરામ ગોકલળપરા 2 ૪૬૨૪૨
૪૫૧૮૫ ૧૬ અવૈઘ પાકડ ચાવર્ા લવજીભાઈ નાનજીભાઈ અવધપાકાઁ 6 ૪૩૩૩૭
૫૧૩૫૬ ૧૬ અવૈઘ પાકડ સારેસા વાલજીભાઈ અનાભાઈ અવધપાકાઁ 1 ૪૩૩૪૮
૫૨૧૧૧ ૧૬ અવૈઘ પાકડ સોલકંી વવનોદભાઈ મોહનભાઈ અવધપાકાઁ 3 ૪૩૩૪૯
૫૦૪૭૪ ૧૬ અવૈઘ પાકડ વાઘેલા પેથાભાઈ રામજીભાઈ 5 ૪૩૩૫૦
૫૦૫૦૪ ૧૬ અવૈઘ પાકડ વાઘેલા મનસલખભાઈ રામજીભાઈ અવધપાકાઁ 4 ૪૩૩૫૧
૫૧૬૬૧ ૧૬ અવૈઘ પાકડ સોલકંી ચદલ ંભાઈ લાલજીભાઈ અવધપાકાઁ 4 ૪૩૩૨૯
૪૯૬૪૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ જ્યતંીભાઈ દેવાભાઈ ગોકલળપરા 7 ૪૬૨૧૫
૪૯૦૬૧ ૧૬ નવા થોરાળા મલધવા સજંયભાઈ સામદભાઈ સામદ સોસાયટી 2 ૪૭૯૭૧
૫૦૪૨૨ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી વાઘેલા ખોર્ાભાઈ મગનભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૯૪૮૦
૪૫૭૭૦ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી જાદવ પરસોતમભાઈ નાનજીભાઈ બાપાસીતારામનગર 5 ૪૯૪૦૭
૫૦૭૭૧ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી વાહનકીયા નાથાભાઈ બચલભાઈ બાપાસીતારામ 5 ૪૯૪૪૫
૪૬૭૧૨ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી પરં્ીત મગંલેશ મોહનભાઈ બાપાસીતારામનગર 3 ૪૯૪૦૬
૪૩૭૫૯ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી કલમરખાણીયા વવનલભાઈ બચલભાઈ બાપાસીતારામનગર 4 ૪૯૪૦૫
૫૨૦૪૫ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી સોલકંી રાજલભાઈ ભલાભાઈ બાપાસીતારામનગર 3 ૪૯૪૦૪
૫૧૯૫૧ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી સોલકંી મનોજભાઈ રાજલભાઈ બાપાસીતારામનગર 4 ૪૯૪૦૩
૫૧૭૩૮ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી સોલકંી કદલલપભાઈ રાજલભાઈ બાપાસીતારામનગર 5 ૪૯૩૯૩
૪૯૮૮૮ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ મનોજભાઈ લાભલભાઈ બાપાસીતારામનગર 5 ૪૯૪૦૧
૪૮૦૮૫ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી બારૈયા પ્રકાશભાઈ સલખાભાઈ બાપાસીતારામનગર 5 ૪૯૪૦૯
૫૦૯૬૯ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી શીયાળ કા્લભાઈ મેઘજીભાઈ બાપાસીતારામનગર 5 ૪૯૩૯૯
૫૧૮૯૫ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી સોલકંી ભીમજીભાઈ ખોર્ાભાઈ બાપાસીતારામનગર 3 ૪૯૪૦૦
૪૬૧૯૨ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ઢાપા દલદાભાઈ ભીખાભાઈ બાપાસીતારામનગર 3 ૪૯૪૦૨
૪૭૨૫૪ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી પરમાર મનસલખભાઇ કરમસીભાઈ બાપાસીતારામનગર 6 ૪૯૪૨૫
૫૦૦૧૯ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ વલલભભાઈ ઉકાભાઈ બાપાસીતારામ 4 ૪૯૪૨૪
૫૧૭૪૨ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી સોલકંી કદલીપભાઈ ગીરધરભાઈ બાપાસીતારામ 6 ૪૯૪૨૩
૪૪૫૧૩ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ગરચર કદનેશભાઈ હસંરાજભાઈ બાપાસીતારામ 5 ૪૯૪૨૨
૪૪૫૧૭ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ગરચર લખમણભાઈ હસંરાજભાઈ બાપાસીતારામ 4 ૪૯૪૨૧
૪૪૫૨૭ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ગરચર હસંરાજભાઈ ગોવવિંદભાઈ બાપાસીતારામ 2 ૪૯૪૨૦
૪૪૪૫૭ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ખોસીયા ગોરધનભાઈ બચલભાઈ બાપાસીતારામ 4 ૪૯૪૧૦
૪૭૯૭૧ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી બાગણીયા ચીવરભાઈ દલદાભાઈ બાપાસીતારામ 3 ૪૯૪૧૮
૪૭૯૭૫ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી બાગણીયા રમેશભાઈ ચીવરભાઈ બાપાસીતારામ 4 ૪૯૪૨૬
૪૮૭૭૫ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી મકવાણા રવજીભાઈ ભલરાભાઈ બાપાસીતારામ 8 ૪૯૪૧૬
૪૪૬૨૪ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ગોહલે કાળુભાઈ ગોરધનભાઈ બાપાસીતારામ 3 ૪૯૪૧૫
૪૯૮૬૧ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ જેરામભાઇ નરશીભાઇ બાપાસીતારામ 3 ૪૯૩૯૪
૪૭૦૭૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર નરેશભાઈ જીવરાજભાઈ ગોકલળપરા 2 ૪૬૨૧૩
૪૬૫૮૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ નકલમ વીરજીભાઈ મનજીભાઈ ગોકલળપરા 6 ૪૬૨૧૨
૪૬૫૬૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ નકલમ અશોકભાઈ વીરજીભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૨૫૬
૪૬૩૩૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ દવેરા જીવકાભાઈ મગંાભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૨૫૫
૪૬૩૪૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ દવેરા હસમલખભાઈ જીવકાભાઈ ગોકલળપરા 2 ૪૬૨૫૪
૪૬૮૫૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર કકરીટભાઈ જીવરાજભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૨૫૩
૪૭૧૧૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર પ્રકાશભાઈ નાઝાભાઈ ગોકલળપરા 8 ૪૬૨૦૪



૪૭૮૮૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ બધવાર કદનેશભાઈ અમરાભાઈ ગોકલળપરા 2 ૪૬૨૫૨
૫૧૩૫૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સારેસા રમેશભાઈ વાલજીભાઈ ગોકલળપરા 2 ૪૬૨૩૬
૫૦૫૫૧ ૧૬ અવૈઘ પાકડ વાઘેલા સલરેશભાઈ ગોરાભાઈ અવધપાકાઁ 4 ૪૩૩૪૬
૫૦૪૯૪ ૧૬ અવૈઘ પાકડ વાઘેલા મલકેશભાઈ ગોરાભાઈ અવધપાકાઁ 4 ૪૩૩૪૪
૪૫૨૩૫ ૧૬ અવૈઘ પાકડ ચાવર્ા હમીર ગાડલભાઈ અવધપાકાઁ 4 ૪૩૩૨૨
૪૯૨૪૨ ૧૬ અવૈઘ પાકડ માયાચા રામજીભાઈ ભલાભાઈ અવધપાકાઁ 2 ૪૩૩૨૩
૪૭૭૦૬ ૧૬ અવૈઘ પાકડ પાતર ગીરધરભાઈ રામજીભાઈ અવધપાકાઁ 5 ૪૩૩૪૭
૪૬૯૦૦ ૧૬ અવૈઘ પાકડ પરમાર ગોપાલભાઈ લક્ષ્મણભાઈ અવધપાકાઁ 5 ૪૩૩૨૪
૫૧૩૪૯ ૧૬ અવૈઘ પાકડ સારેસા પ્રવવણભાઈ વાલજીભાઈ અવધપાકાઁ 4 ૪૩૩૫૪
૪૬૯૧૨ ૧૬ અવૈઘ પાકડ પરમાર ગોવવિંદભાઈ જીવરાજભાઈ અવધપાકાઁ 4 ૪૩૩૨૫
૫૦૧૪૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રામાણી મનજીભાઈ સવજીભાઈ ગોકલળપરા 2 ૪૬૧૯૨
૪૩૬૧૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ કલકર્ીયા રવતભાઈ જેરામભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૧૯૦
૪૯૦૪૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ મલધવા નવઘણભાઈ કર્વાભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૨૦૮
૪૩૬૭૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર કણબી મહશેભાઈ ચન્નાભાઈ બાપાસીતારામ 5 ૪૩૮૩૨
૫૧૫૩૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોલકંી અરજણભાઈ જસાભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૨૯૧
૫૧૯૫૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોલકંી મહશેભાઈ અરજણભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૩૯૩
૫૧૫૬૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોલકંી કનલભાઈ જેસાભાઈ ગોકલળપરા 7 ૪૬૩૯૪
૪૭૨૨૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર મલકેશભાઈ વસરામભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૩૯૬
૫૦૮૨૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ વોરા નાઝાભાઈ ગાનજીભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૩૯૮
૪૯૯૪૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ રમેશભાઈ પલજાભાઈ ગોકલળપરા 6 ૪૬૩૯૨
૪૬૭૬૦ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર અવનલભાઈ અમરાભાઈ ગોકલળપરા 6 ૪૬૪૦૬
૫૦૦૬૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ સામજીભાઈ ખેમજીભાઈ ગોકલળપરા 6 ૪૬૪૦૭
૪૬૭૫૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમલ નાનજીભાઈ ભલાભાઈ ગોકલળપરા 2 ૪૬૪૦૮
૪૯૭૬૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ નાનજીભાઈ વસરામભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૪૦૯
૫૧૯૦૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોલકંી મલકેશભાઈ મગંાભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૪૧૦
૪૭૩૫૯ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર રમેશભાઈ નાજાભાઈ વવનોદનગર 5 ૫૧૮૪૫
૪૬૮૭૦ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર કકશોરભાઈ નાજાભાઈ વવનોદનગર 2 ૫૧૮૪૦
૪૬૫૯૭ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી નર્ીયાદી વવનલભાઈ ચકલભાઈ બાપાસીતારામ 5 ૪૯૪૭૨
૪૩૩૮૫ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી આકરીયા જયાબેન બચલભાઈ બાપાસીતારામ 1 ૪૯૪૬૭
૪૩૩૮૭ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી આકરીયા મજંલબેન મલન્નાભાઈ બાપાસીતારામ 4 ૪૯૪૬૯
૪૩૩૮૬ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી આકરીયા કદનેશભાઈ બચલભાઈ બાપાસીતારામ 6 ૪૯૪૭૭
૪૩૩૮૮ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી આકરીયા હરેશભાઈ બચલભાઈ બાપાસીતારામ 4 ૪૯૪૭૧
૪૩૩૮૪ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી આકરીયા ગોપાલભાઈ બચલભાઈ બાપાસીતારામ 2 ૪૯૪૬૨
૫૧૦૬૩ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી સલમરા વલીભાઈ આમનભાઈ બાપાસીતારામ 2 ૪૯૪૭૩
૫૧૦૫૯ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી સલમરા રફીકભાઇ વલીભાઈ બાપાસીતારામ 5 ૪૯૪૭૪
૪૪૬૨૮ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ગોહલે ગોગીબેન વવરાભાઈ બાપાસીતારામ 1 ૪૯૪૭૫
૪૪૬૫૩ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ગોહલે રાજેશભાઈ પે્રમજીભાઈ બાપાસીતારામ 2 ૪૯૪૮૪
૪૪૬૩૮ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ગોહલે પે્રમજીભાઈ વવરજીભાઈ બાપાસીતારામ 2 ૪૯૪૮૩
૪૭૯૭૨ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી બાગણીયા જીતલભાઈ ભીખાભાઈ બાપાસીતારામ 2 ૪૯૪૮૨
૪૪૭૮૪ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી થદાણી તોલારામ રધોમલભાઇ બાપાસીતારામ 8 ૪૯૪૭૬
૪૪૬૧૩ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ગોસ્વામી મનોજગીરી કાન્તીગીરી બાપાસીતારામ 4 ૪૯૪૬૬
૪૭૫૧૦ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી પરમાર શામજીભાઈ ઉકાભાઈ બાપાસીતારામ 7 ૪૯૪૭૯
૪૭૯૭૩ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી બાગણીયા દલબાભાઈ ચીવરભાઈ બાપાસીતારામ 4 ૪૯૪૮૮
૪૬૧૯૪ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ઢાપા નરકીસભાઈ વાલાભાઈ બાપાસીતારામ 6 ૪૯૪૬૫
૪૬૧૯૮ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ઢાપા રાણીબેન વાલાભાઈ બાપાસીતારામ 1 ૪૯૪૮૧
૪૭૯૭૬ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી બાગણીયા રમેશભાઈ ભીમાભાઈ બાપાસીતારામ 8 ૪૯૪૬૮
૪૭૫૭૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર સોમીબેન જીવરાજભાઈ ગોકલળપરા 1 ૪૬૪૧૨
૪૫૦૬૯ ૧૬ અવૈઘ પાકડ ચાવર્ા પ્રવવણભાઈ કલાભાઈ અવધપાકાઁ 4 ૪૩૩૨૬
૪૭૨૪૪ ૧૬ અવૈઘ પાકડ પરમાર મેઘજીભાઈ વાઘાભાઈ અવધપાકાઁ 2 ૪૩૩૩૬
૪૯૮૯૬ ૧૬ અવઘ પાકડ રાઠોર્ મહશેભાઈ ખીમજીભાઈ અવધપાકાઁ 2 ૪૩૩૨૮
૪૮૪૪૯ ૧૬ અવૈઘ પાકડ મકવાણા અમરાભાઈ રૂપાભાઈ અવધપાકાઁ 7 ૪૩૩૨૧
૪૭૪૨૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર રામલબેન નાનાભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૪૧૩
૪૭૬૧૦ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર હસંાબેન ર્ાયાભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૪૧૪
૫૨૧૬૬ ૧૬ અવૈઘ પાકડ સોલકંી હમેતંભાઈ અંબાભાઈ અવધપાકાઁ 3 ૪૩૩૩૦
૪૬૦૭૮ ૧૬ અવૈઘ પાકડ ર્ાગર શાન્ત લબેન અમલભાઈ અવધપાકાઁ 2 ૪૩૩૩૧
૪૬૦૬૨ ૧૬ અવૈઘ પાકડ ર્ાગર રાજલભાઈ અમલભાઈ અવધપાકાઁ 4 ૪૩૩૩૨
૪૭૨૨૧ ૧૬ અવૈઘ પાકડ પચંાલ મલકેશભાઈ કમાભાઈ અવધપાકાઁ 3 ૪૩૩૩૩
૪૬૦૭૨ ૧૬ અવૈઘ પાકડ ર્ાગર લલીતભાઈ ગેલાભાઈ અવધપાકાઁ 5 ૪૩૩૩૪
૫૧૩૬૦ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સારેસા સીતાબેન હરેશભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૩૬૮
૪૫૨૩૭ ૧૬ નવા થોરાળા ચાવર્ા હમીરભાઈ કરસનભાઈ અવધ પાકાઁ 5 ૪૭૯૫૮
૪૭૦૬૧ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી પરમાર નટલભાઈ કાળુભાઈ બાપાસીતારામનગર 4 ૪૯૩૬૪
૪૬૭૦૧ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી પર્યંા સામજીભાઈ મોહનભાઈ બાપાસીતારામ 5 ૪૯૩૬૬
૫૦૯૦૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર શાહ ઈલલયાસભાઈ રકહમભાઈ બાપાસીતારામ 4 ૪૩૮૩૧
૫૦૯૧૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર શાહ રકહમભાઈ રહમેાનભાઈ બાપાસીતારામ 5 ૪૩૮૩૦
૪૮૦૯૪ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી બારૈયા મલકેશભાઈ ભલપતભાઈ બાપાસીતારામનગર 4 ૪૯૩૮૩
૪૯૪૪૯ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રવદત ગોવવિંદભાઈ અમથાભાઈ બાપાસીતારામનગર 5 ૪૯૩૮૯
૪૯૭૧૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ કદપકભાઈ રામજીભાઈ બાપાસીતારામનગર 3 ૪૩૮૦૯
૪૮૦૩૫ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી બામણીયા રમેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ બાપાસીતારામ 4 ૪૯૩૮૮
૪૮૫૮૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ મકવાણા જીવીબેન મગંાભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૩૭૦
૪૮૫૪૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ મકવાણા ગોવવિંદભાઈ રામજીભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૩૭૧
૪૪૯૨૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચાવર્ા અમરતભાઈ ર્ાયાભાઈ ગોકલળપરા 2 ૪૬૩૭૨
૪૪૩૨૦ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ખીમસલરીયા બાબલભાઈ રવજીભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૩૭૪
૪૪૪૦૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ખીમસલરીયા હસંાબેન રવજીભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૩૭૫
૪૭૬૦૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર હરેશભાઈ સોમાભાઈ ગોકલળપરા 6 ૪૬૩૭૬
૪૯૬૮૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ દેવજીભાઈ રાજાભાઈ ગોકલળપરા 4 ૪૬૩૭૮
૪૬૪૨૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ દાફર્ા નાનલબેન કાનજીભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૩૬૬
૪૮૬૦૪ ૧૬ વવનોદનગર મકવાણા દાનાભાઈ રૂપાભાઈ વવનોદનગર 6 ૫૧૭૫૬
૪૫૭૭૨ ૧૬ વવનોદનગર જાદવ પીઠાભાઈ વશરામભાઈ વવનોદનગર 5 ૫૧૭૯૦
૪૫૮૦૦ ૧૬ વવનોદનગર જાદવ હરેશભાઈ રામજીભાઈ વવનોદનગર 4 ૫૧૭૯૧
૪૪૭૨૯ ૧૬ વવનોદનગર ગોહીલ અમીતભાઈ રવજીભાઈ વવનોદનગર 3 ૫૧૭૭૮
૫૧૪૬૦ ૧૬ વવનોદનગર સોઢા પ્રકાશભાઈ કાળુભાઈ વવનોદનગર 3 ૫૧૭૮૯
૫૦૫૧૦ ૧૬ વવનોદનગર વાઘેલા મહને્રભાઈ ગોવીંદભાઈ વવનોદનગર 5 ૫૧૭૭૬
૪૮૪૯૮ ૧૬ વવનોદનગર મકવાણા કાનજીભાઈ મોહનભાઈ વવનોદનગર 2 ૫૧૭૭૯
૫૧૨૫૨ ૧૬ વવજયનગર સાગઠીયા મગંાભાઈ મેઘાભાઈ વવનોદનગર 3 ૫૧૭૧૭



૪૭૮૬૮ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી નર્ીયાદી જીતલબેન ચકલભાઈ બાપા સીતારામ સોસા. 1 ૪૯૩૭૮
૪૭૩૩૪ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર રણદીપકલમાર ચનાભાઈ વવનોદનગર 4 ૫૧૭૮૧
૪૪૯૮૨ ૧૬ વવનોદનગર ચાવર્ા ચરંકાતં ચકાભાઈ વવનોદનગર 3 ૫૧૭૮૨
૪૮૪૮૦ ૧૬ રામનગર સોસાયટી મકવાણા કેશલભાઈ દાનાભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 6 ૫૦૪૮૧
૪૮૭૭૪ ૧૬ રામનગર સોસાયટી મકવાણા રવજીભાઈ દાનાભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 3 ૫૦૪૯૦
૫૦૩૧૧ ૧૬ રામનગર સોસાયટી વધેરા રાજેશભૉઈ ર્ાયાભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 4 ૫૦૪૮૯
૪૫૪૯૫ ૧૬ રામનગર સોસાયટી ચૌહાણ વીનલભાઈ છગનભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 5 ૫૦૪૮૮
૪૫૩૨૬ ૧૬ રામનગર સોસાયટી ચૌહાણ કમલેર્ભાઈ ફતમલભંાઈ નવા થોરાળા રોર્ 3 ૫૦૪૮૭
૪૬૭૪૮ ૧૬ રામનગર સોસાયટી પ્રજાપતી સજંયભાઈ મગનભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 4 ૫૦૪૮૨
૪૬૩૦૯ ૧૬ રામનગર સોસાયટી દલ અનવરભાઈ મામદભાઈ રામનગર સોસો. 4 ૫૦૪૮૬
૫૦૨૭૯ ૧૬ રામનગર સોસાયટી વર્દોર્ીયા ધમેશભાઈ રણછોર્ભાઈ રામનગર સોસો. 4 ૫૦૪૮૫
૪૭૫૦૮ ૧૬ રામનગર સોસાયટી પરમાર શાન્તાબેન હીરજીભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 1 ૫૦૪૮૪
૫૦૩૦૫ ૧૬ રામનગર સોસાયટી વધેરા પ્રફુલલભાઈ દાનજીભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 4 ૫૦૪૮૩
૪૪૫૬૧ ૧૬ નવા થોરાળા ગોગીયા અરવવિંદભાઈ નાથાભાઈ વવનોદનગર 3 ૪૭૯૫૭
૪૬૭૭૮ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર અમરવસિંહભાઈ મોહનભાઈ વવનોદનગર 3 ૪૭૯૫૬
૪૭૧૩૧ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર પ્રવવણભાઈ અમરસીંહભાઈ વવનોદનગર 4 ૫૧૭૮૪
૪૭૧૦૮ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર પાલાભાઈ અમરવસિંહભાઈ વવનોદનગર 2 ૫૧૭૮૫
૪૭૬૧૯ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર કહરાભાઈ સલન્ર્ાભાઈ વવનોદનગર 6 ૫૧૭૮૬
૪૭૪૨૦ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર રામજીભાઈ સલરં્ાભાઈ વવનોદનગર 6 ૫૧૭૮૭
૪૭૦૦૩ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર દલપતભાઇ મોહનભાઈ વવનોદનગર 6 ૫૧૮૦૧
૪૮૭૫૬ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા રમેશભાઈ ચદંાભાઈ વવનોદનગર 8 ૪૭૯૫૫
૪૮૫૧૨ ૧૬ વવનોદનગર મકવાણા કકશોરભાઈ છનાભાઈ વવનોદનગર 3 ૫૧૭૯૩
૪૪૮૫૪ ૧૬ વવનોદનગર ચાન્દરવા લક્ષ્મીબેન કાળુભાઈ વવનોદનગર 2 ૫૧૭૯૪
૪૭૩૫૮ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર રમેશભાઈ ધનાભાઈ વવનોદનગર 4 ૫૧૭૯૫
૪૯૭૧૬ ૧૬ વવનોદનગર રાઠોર્ કદપકભાઈ સામતંભાઈ વવનોદનગર 4 ૫૧૭૯૬
૫૦૦૭૧ ૧૬ વવનોદનગર રાઠોર્ સામતંભાઈ જીવાભાઈ વવનોદનગર 6 ૫૧૭૯૭
૪૯૩૩૫ ૧૬ વવનોદનગર મોરારી પલજાબેન નાગજીભાઈ વવનોદનગર 1 ૫૧૭૯૮
૪૫૪૨૫ ૧૬ વવનોદનગર ચૌહાણ મલકેશભાઈ પ ૂજંાભાઈ વવનોદનગર 4 ૫૧૭૯૯
૪૪૮૪૦ ૧૬ વવનોદનગર ચૈહાણ પલજંાભાઈ કમાભાઈ વવનોદનગર 4 ૫૧૭૬૭
૪૬૯૮૧ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર જીવણભાઈ રવાભાઈ વવનોદનગર 3 ૫૧૭૫૮
૪૫૭૪૭ ૧૬ વવનોદનગર જાદવ જગદીશભાઈ મગંાભાઈ વવનોદનગર 2 ૫૧૭૫૯
૫૧૨૭૯ ૧૬ વવનોદનગર સાગર્ીયા રૂર્ીબેન વાલાભાઈ વવનોદનગર 1 ૫૧૭૬૦
૪૭૦૬૩ ૧૬ રામનગર સોસાયટી પરમાર નટલભાઈ હીરજીભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 5 ૫૦૪૯૧
૪૪૮૫૩ ૧૬ વવનોદનગર ચાન્દરવા જીતેશભાઈ કાળુભાઈ વવનોદનગર 3 ૫૧૭૬૬
૪૬૨૧૧ ૧૬ નવા થોરાળા તરટીયા નાનલભાઈ આલીરામભાઈ મારવાર્ી વાળ 8 ૪૭૯૪૬
૪૬૯૪૮ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર જેઠીબેન ઉકાભાઈ વવનોદનગર 1 ૫૧૭૬૮
૪૯૮૧૪ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ બાબલભાઈ અમરાભાઈ વવનોદનગર 5 ૪૭૯૪૫
૪૮૩૨૭ ૧૬ નવા થોરાળા ભાટી કાનાભાઈ મનજીભાઇ નવા થોરાળા રોર્ 2 ૪૭૯૬૯
૫૦૦૦૫ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ લખમાભાઈ ભાનાભાઇ નવા થોરાળા મેઇન રોર્ 5 ૪૭૯૭૯
૫૨૧૭૨ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી હરેશભાઈ ર નાવ થોરાળા મેઇન રોર્ 3 ૪૭૯૭૬
૫૧૭૧૨ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી ડલગંરભાઈ ભાનજીભાઇ નવા થોરાળા 7 ૪૭૯૭૩
૫૦૬૦૭ ૧૬ વવનોદનગર વાણીયા અવિનભાઈ રામજીભાઈ વવનોદનગર 5 ૫૧૮૨૬
૪૭૩૧૬ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર મીઠાભાઈ ગોવવિંદભાઈ વવનોદનગર 5 ૫૧૮૨૭
૪૬૩૧૬ ૧૬ વવનોદનગર દેલવાર્ીયા લવજીભાઈ રૂપાભાઈ વવનોદનગર 5 ૫૧૮૨૮
૪૭૪૫૨ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર વશરામભાઈ પલજાભાઈ વવનોદનગર 3 ૫૧૮૨૯
૪૩૫૬૭ ૧૬ નવા થોરાળા ઓર્ીયા આબીબભાઈ ધનીભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 5 ૪૭૯૬૧
૪૩૫૭૬ ૧૬ નવા થોરાળા ઓર્ીયા શારબાઇ ધનીભાઈ નવા થોરાળા 1 ૪૭૯૭૦
૪૩૫૬૮ ૧૬ નવા થોરાળા ઓર્ીયા ખત લબેન ધનીભાઈ નવા થોરાળા 1 ૪૭૯૮૦
૪૩૫૭૩ ૧૬ નવા થોરાળા ઓર્ીયા રાભબેૂન અબ્દલલભાઈ નવા થોરાળા 1 ૪૭૯૬૮
૪૮૯૯૯ ૧૬ નવા થોરાળા મરં્ાલ ગજાનદંભાઈ ્લક્ષ્યભાઈ નવા થોરાળા 3 ૪૭૯૬૭
૪૭૯૮૩ ૧૬ નવા થોરાળા બાનીવાણી ભીખલભાઈ બચલભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૭૯૬૬
૫૧૪૫૨ ૧૬ નવા થોરાળા સીસાગીયા ચપંાબેન હકરલાલ નવા થોરાળા 1 ૪૭૯૬૫
૪૬૦૩૪ ૧૬ નવા થોરાળા ર્ાકોર કાશમભાઈ નરૂમહમદભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૭૯૬૨
૪૩૪૪૦ ૧૬ નવા થોરાળા આંબલીયા લાભબેન રવજીભાઈ નવા થોરાળા 1 ૪૭૯૩૧
૫૧૧૯૨ ૧૬ નવા થોરાળા સાકરીયા નટવરલાલ મોબનલાલ નવા થોરાળા 4 ૪૭૯૦૨
૫૧૧૯૦ ૧૬ નવા થોરાળા સાકરીયા જેન્તીભાઈ મોહનભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૭૯૪૨
૫૧૧૯૪ ૧૬ નવા થોરાળા સાકરીયા નરવસિંહભાઈ મોહનભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૭૯૧૮
૫૧૨૦૨ ૧૬ નવા થોરાળા સાકરીયા રામલબેન મોહનભાઈ નવા થોરાળા 1 ૪૭૯૧૭
૫૦૩૩૬ ૧૬ નવા થોરાળા વ્યાસ કહતેશભાઈ મલકલ ંદભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૭૯૧૬
૫૦૩૩૦ ૧૬ નવા થોરાળા વ્યાસ મલક્તાબેન માશકંર નવા થોરાળા 1 ૪૭૯૧૫
૪૫૯૭૩ ૧૬ નવા થોરાળા ટીલાવત પ્રવવણભાઈ મગનભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૭૯૧૪
૪૫૯૭૨ ૧૬ નવા થોરાળા ટીલાવત અશોકભાઈ પ્રવવણભાઈ નવા થોરાળા 3 ૪૭૯૧૩
૪૮૫૮૯ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા ર્ાયાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ નવા થોરાળા 3 ૪૭૯૧૨
૪૭૯૧૦ ૧૬ નવા થોરાળા બરાસરીયા ગોવવિંદભાઈ ગલલાબભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 6 ૪૭૯૦૧
૫૦૪૪૮ ૧૬ વવનોદનગર વાઘેલા કદનેશભાઈ કરશનભાઈ વવનોદનગર 4 ૫૧૮૪૩
૪૫૦૭૧ ૧૬ નવા થોરાળા ચાવર્ા પ્રવવણભાઈ ભલાભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૭૯૦૭
૪૬૨૪૩ ૧૬ વવનોદનગર થલલટીયા વલલભભાઈ લક્ષ્મણભાઈ નવા થોરાળા 3 ૫૧૮૪૬
૪૬૨૪૨ ૧૬ વવનોદનગર થલલટીયા મહશેભાઈ વલલભભાઈ નવા થોરાળા 2 ૫૧૮૧૪
૪૫૬૨૫ ૧૬ નવા થોરાળા જલવાણી ઇસ્માઇલખાન હલસેનખાન નવા થોરાળા 4 ૪૭૯૦૬
૪૫૬૨૬ ૧૬ નવા થોરાળા જલવાણી કફરોજભાઈ ઇસ્માઇલભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૭૯૦૫
૪૮૫૯૫ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા દેવશીભાઈ મકાભાઈ નવા થોરાળા 3 ૪૭૯૦૩
૪૮૪૪૬ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા અમરદાસ વીરદાસ નવા થોરાળા મેઇન રોર્ 2 ૪૭૯૨૯
૪૯૦૬૩ ૧૬ નવા થોરાળા મલધંવા કર્વીબેન શાદલડલભાઇ નવા થોરાળા 1 ૪૭૯૦૯
૪૯૦૩૮ ૧૬ નવા થોરાળા મલધંવા જીવણભાઈ સાહરભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૭૯૧૧
૪૯૦૪૩ ૧૬ નવા થોરાળા મલધંવા નવઘણભાઇ શાહરભાઇ નવા થોરાળા 5 ૪૭૯૩૯
૪૯૩૭૩ ૧૬ નવા થોરાળા યાદવ કીરીટકલમાર ભાલજીભાઇ નવા થોરણા 5 ૪૭૯૩૮
૪૯૩૯૦ ૧૬ નવા થોરાળા યાદવ ભલજીભાઈ વાઘજીભાઇ નવા થોરામા મેઇન રોર્ 3 ૪૭૯૩૭
૪૮૫૬૩ ૧૬ વવનોદનગર મકવાણા છનાભાઈ ગોવવિંદભાઈ વવનોદનગર 4 ૫૧૮૩૫
૫૦૨૬૪ ૧૬ વવનોદનગર વઘેરા આલાભાઈ બેચરભાઈ વવનોદનગર 3 ૫૧૮૦૩
૫૦૨૬૭ ૧૬ વવનોદનગર વઘેરા જગદીશભાઈ આલાભાઈ વવનોદનગર 4 ૫૧૮૦૪
૫૦૨૭૧ ૧૬ વવનોદનગર વઘેરા કદલીપભાઈ આલપભાઈ વવનોદનગર 3 ૫૧૮૦૫
૪૬૬૦૧ ૧૬ વવનોદનગર નૈયા કેશલભાઈ માવજીભાઈ વવનોદનગર 2 ૫૧૮૦૬
૪૮૫૫૫ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા ચનાભાઈ મહશેભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 2 ૪૭૯૩૦
૪૮૬૨૭ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા નરેશભાઈ ચનાભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 4 ૪૭૯૪૦



૪૯૭૪૭ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ નરવસિંહભાઈ ભાનાભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 6 ૪૭૯૧૯
૪૮૨૬૩ ૧૬ નવા થોરાળા ભટી મેઘાભાઈ લાલાભાઇ નાવ થોરાળા મેઇન રોર્ 6 ૪૭૯૨૬
૪૮૫૦૬ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા કાનાભાઈ કેશાભાઇ નવા થોરાળા મેઇન રોર્ 7 ૪૭૯૨૪
૪૯૬૨૭ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ છગનભાઈ ર્ામજીભાઇ નવા થોરાળા મેઇન રોર્ 5 ૪૮૫૪૭
૪૮૧૭૪ ૧૬ નવા થોરાળા બાવરીયા સલરેશભાઈ હરજીભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૫૭૮
૪૮૧૬૭ ૧૬ નવા થોરાળા બાવરીયા મણીબેન હરજીભાઈ નવા થોરાળા 1 ૪૮૬૧૦
૪૩૪૨૫ ૧૬ નવા થોરાળા આંબલીયા ગલલાલબેન મજંીભાઈ નવા થોરાળા 1 ૪૮૬૦૯
૪૩૪૩૮ ૧૬ નવા થોરાળા આંબલીયા રાજાભાઈ મજંીભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૮૫૯૫
૪૩૪૪૩ ૧૬ નવા થોરાળા આંબલીયા સલરેશભાઈ રાજાભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૫૯૮
૪૩૪૪૨ ૧૬ નવા થોરાળા આંબલીયા વલલભભાઈ ભવાનભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૬૩૬
૪૩૪૩૨ ૧૬ નવા થોરાળા આંબલીયા પ્રફુલભાઈ ભવાનભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૬૧૮
૪૬૩૭૬ ૧૬ નવા થોરાળા દેશાણી શૈલેર્ભાઈ શાન્તીલાલ નવા થોરાળા 4 ૪૮૬૨૦
૪૬૩૭૨ ૧૬ નવા થોરાળા દેશાણી કનૈયાલાલ મયારામ નવા થોરાળા 3 ૪૮૬૨૧
૫૧૩૧૬ ૧૬ નવા થોરાળા ચામર્ીયા દીલીપભાઈ એહમદભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૬૨૫
૪૪૫૬૭ ૧૬ નવા થોરાળા ગોંર્લીયા સતંરામભાઇ હરગોવવિંદભાઇ નવા થોરાળા 3 ૪૮૬૧૫
૪૩૪૨૪ ૧૬ નવા થોરાળા આંબલીયા કકશોરભાઈ માવજીભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૬૨૯
૪૩૪૩૬ ૧૬ નવા થોરાળા આંબલીયા મહશેભાઈ માવજીભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૬૩૧
૪૮૧૯૧ ૧૬ નવા થોરાળા બાવાજી રતનદાસ ભગવાનદાસ નવા થોરાળા 2 ૪૮૬૩૨
૪૯૦૬૭ ૧૬ નવા થોરાળા મલધંવા વજીબેન હીમાભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૮૬૩૩
૪૯૦૩૪ ૧૬ નવા થોરાળા મલધંવા ચકલભાઈ હીમાભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૮૬૩૪
૪૯૧૫૮ ૧૬ નવા થોરાળા મેવાર્ા અજીબેન કાળુભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૬૩૫
૪૯૦૫૮ ૧૬ નવા થોરાળા મલધંવા વાલાભાઈ મેરાભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૮૬૧૯
૪૯૦૩૫ ૧૬ નવા થોરાળા મલધંવા ચદલ ંભાઈ વાલાભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૬૨૨
૪૯૧૫૯ ૧૬ નવા થોરાળા મેવાર્ા અમલભાઈ કાળુભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૬૨૬
૪૯૧૬૪ ૧૬ નવા થોરાળા મેવાર્ા જેસલભાઈ કાળુભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૬૧૭
૪૯૧૪૨ ૧૬ નવા થોરાળા મલળીયા બાબલભાઈ જેરામભાઇ નાવ થોરાળા  મેઇન રોર્ 4 ૪૮૫૩૨
૪૭૦૧૯ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર કદનેશભાઈ ગોવવિંદભાઇ નવા થોરાળા 6 ૪૮૫૨૨
૪૮૮૦૬ ૧૬ વવનોદનગર મકવાણા વાઘજીભાઈ મગંાભાઈ વવનોદનગર 2 ૫૧૮૪૪
૫૦૫૦૬ ૧૬ વવનોદનગર વાઘેલા મનીર્ભાઈ ખીમજીભાઈ વવનોદનગર 4 ૫૧૮૪૨
૪૮૩૩૧ ૧૬ નવા થોરાળા ભાટી કકશનભાઈ અમરાભાઇ નવા થોરાળા મેઇન રોર્ 5 ૪૮૫૩૭
૪૮૯૪૭ ૧૬ નવા થોરાળા મલછર્ીયા કકશોરભાઈ લખમણભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૫૩૮
૫૧૨૮૨ ૧૬ નવા થોરાળા સાગઠીયા ગોવવિંદભાઈ રામજીભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૮૫૩૯
૪૫૧૧૯ ૧૬ નવા થોરાળા ચાવર્ા મનોજ અમરાભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 5 ૪૮૫૪૦
૪૫૩૦૬ ૧૬ નવા થોરાળા ચૌરાર્ા શ્રીપતભાઈ તાવ્યાજી નવા થોરાળા રોર્ 2 ૪૮૫૬૫
૪૫૨૭૫ ૧૬ નવા થોરાળા ચોરાર્ા અવનલભાઈ શ્રીપલભાઈ નવા થોરાળા 3 ૪૮૫૧૨
૪૬૭૧૪ ૧૬ નવા થોરાળા પઢીપાર નાનકદાસ લક્ષ્મીદાસ નવા થોરાળા 4 ૪૮૫૯૩
૪૬૭૧૫ ૧૬ નવા થોરાળા પઢીપાર લક્ષ્મીદાસ ગોવવિંદરામ નવા થોરાળા 3 ૪૮૫૩૧
૪૮૬૮૬ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા ભાનલબેન લક્ષ્મીદાસ નવા થોરાળા 2 ૪૮૫૦૩
૪૬૮૬૩ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર કકશોરભાઈ અમીરાભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 4 ૪૮૫૦૪
૫૨૧૪૭ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી સલરેશભાઈ માધવભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 5 ૪૮૫૦૫
૪૮૯૧૪ ૧૬ નવા થોરાળા મલઘંવા ગોવવિંદભાઈ બીજલભાઇ નવા થોરાળા 4 ૪૮૫૦૭
૪૮૪૮૧ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા કેશલભાઈ દાનાભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 6 ૪૮૫૦૯
૪૯૭૨૧ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ દી૫કભાઈ ભાપાભાઇ નવા થોરાળા 4 ૪૮૫૦૨
૪૫૩૫૬ ૧૬ વવનોદનગર ચૌહાણ જ્યતંીભાઈ બીબાભાઈ વવનોદનગર 2 ૫૧૮૦૦
૪૯૭૫૨ ૧૬ વવનોદનગર રાઠોર્ નાગરભાઈ બેચરભાઈ વવનોદનગર 9 ૫૧૭૬૫
૪૫૭૮૪ ૧૬ વવનોદનગર જાદવ મનલભાઈ જહાભાઈ વવનોદનગર 5 ૫૧૭૮૮
૪૬૮૦૬ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર અશોકભાઈ બાવલભાઈ વવનોદનગર 3 ૫૧૮૧૨
૪૫૭૯૪ ૧૬ વવનોદનગર જાદવ લાખલબેન જહાભાઈ વવનોદનગર 1 ૫૧૭૫૩
૪૫૭૮૩ ૧૬ વવનોદનગર જાદવ મનજીભાઈ જહાભાઈ વવનોદનગર 3 ૫૧૭૭૫
૪૫૭૮૮ ૧૬ વવનોદનગર જાદવ રમેશભાઈ મનજીભાઈ વવનોદનગર 3 ૫૧૭૭૪
૫૦૪૦૫ ૧૬ વવનોદનગર વાઘેલા ઉકાભાઈ સીમાભાઈ વવનોદનગર 3 ૫૧૭૭૦
૫૦૪૯૨ ૧૬ વવનોદનગર વાઘેલા ભવાનભાઈ ઉકાભાઈ વવનોદનગર 3 ૫૧૭૬૯
૫૦૪૧૪ ૧૬ વવનોદનગર વાઘેલા કાન્તીલાલ ખોર્ાભાઈ વવનોદનગર 7 ૫૧૭૫૫
૪૪૬૫૯ ૧૬ વવનોદનગર ગોહલે શાન્ત લબેન વવનલભાઈ વવનોદનગર 2 ૫૧૭૭૭
૪૫૨૭૯ ૧૬ વવનોદનગર ચોરાર્ા પ્રકાશભાઈ નાથાભાઈ વવનોદનગર 4 ૫૧૭૬૪
૪૫૨૭૮ ૧૬ વવનોદનગર ચોરાર્ા નાથાભાઈ સોર્ાભાઈ વવનોદનગર 2 ૫૧૭૬૩
૪૫૨૮૦ ૧૬ વવનોદનગર ચોરાર્ા પરેશભાઈ નાથાભાઈ વવનોદનગર 5 ૫૧૭૬૨
૪૫૭૯૫ ૧૬ વવનોદનગર જાદવ વવરાભાઈ ધનાભાઈ વવનોદનગર 6 ૫૧૭૬૧
૪૯૦૪૦ ૧૬ નવા થોરાળા મલધંવા કદનેશભાઈ હીમાભાઈ નવા થોરાળા 3 ૪૮૫૭૩
૪૬૨૮૩ ૧૬ નવા થોરાળા દલધરેજીયા યોગેશભાઈ છગનદાસ નવા થોરાળા 3 ૪૮૫૪૫
૪૪૧૩૯ ૧૬ નવા થોરાળા લિસ્તી રાજલભાઈ જ્વોર્જ નવા થોરાળા મેઇન રોર્ 4 ૪૮૫૪૬
૪૭૧૭૯ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર લબજલભાઈ ધનાભાઈ વવનોદનગર 5 ૫૧૭૯૨
૪૭૪૦૫ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર રાજાભાઈ દાનાભાઈ વવનોદનગર 6 ૫૧૭૮૩
૪૮૬૫૬ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા પ્રવવણભાઈ રમેશભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 3 ૪૮૫૪૯
૪૬૮૪૦ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર કાન્તીભાઈ નાનજીભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 3 ૪૮૫૫૦
૫૧૪૪૦ ૧૬ નવા થોરાળા સીંદરવા લલીતભાઈ નથલભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 4 ૪૮૫૬૩
૫૧૪૩૬ ૧૬ નવા થોરાળા સીંદરવા જીતેન્ર સીંદરવા નવા થોરાળા રોર્ 5 ૪૮૫૫૩
૫૧૪૩૯ ૧૬ નવા થોરાળા સીંદરવા રમેશભાઈ નથલભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 5 ૪૮૫૪૩
૫૧૪૩૫ ૧૬ નવા થોરાળા સીંદરવા કકશોરભાઈ નથલભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 5 ૪૮૫૫૫
૫૧૪૩૮ ૧૬ નવા થોરાળા સીંદરવા નાનજીભાઈ માવજીભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 6 ૪૮૫૫૬
૪૯૨૧૧ ૧૬ નવા થોરાળા મકહર્ા લાલજીભાઈ ભીખાભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૫૫૭
૪૯૨૦૭ ૧૬ નવા થોરાળા મકહર્ા કદનેશ ભીખાભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 3 ૪૮૫૫૮
૪૯૩૭૬ ૧૬ વવનોદનગર યાદવ ગલલાબદાસ અમદાય વવનોદનગર 3 ૫૧૭૫૭
૪૫૫૧૦ ૧૬ વવનોદનગર ચૌહાણ સામળદાસ પલરસદાસ વવનોદનગર 4 ૫૧૭૭૧
૪૫૭૪૦ ૧૬ વવનોદનગર જાદવ ગલલાબદાસ અનદાસ વવનોદનગર 4 ૫૧૭૭૨
૪૫૩૯૪ ૧૬ વવનોદનગર ચૌહાણ પલરકદાસ મોરાદાસ વવનોદનગર 3 ૫૧૭૭૩
૪૯૭૬૩ ૧૬ વવનોદનગર રાઠોર્ નાનજીભાઈ કળાભાઈ વવનોદનગર 5 ૫૧૮૩૦
૪૯૬૮૬ ૧૬ વવનોદનગર રાઠોર્ દેવજીભાઈ કળાભાઈ વવનોદનગર 3 ૫૧૮૩૧
૪૫૪૧૦ ૧૬ વવનોદનગર ચૌહાણ બીબાભાઈ પીઠાભાઈ વવનોદનગર 4 ૫૧૮૩૨
૪૫૪૫૮ ૧૬ વવનોદનગર ચૌહાણ રમેશભાઈ બીબાભાઈ વવનોદનગર 4 ૫૧૮૩૩
૪૭૪૩૪ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર લાખાભાઈ અજલભાઈ વવનોદનગર 5 ૫૧૮૩૪
૪૬૪૫૪ ૧૬ વવનોદનગર દાફર્ા કકશોરભાઈ માલજીભાઈ વવનોદનગર 5 ૫૧૮૪૭
૪૬૪૫૫ ૧૬ વવનોદનગર દાસ્ર્ા કદપકભાઈ માણજીભાઈ વવનોદનગર 3 ૫૧૮૩૬
૪૬૪૫૭ ૧૬ વવનોદનગર દાસ્ર્ા રવજીભાઈ માણજીભાઈ વવનોદનગર 5 ૫૧૮૨૫



૪૬૪૫૬ ૧૬ વવનોદનગર દાસ્ર્ા મહશેભાઈ રવજીભાઈ વવનોદનગર 4 ૫૧૮૩૮
૪૮૫૮૪ ૧૬ વવનોદનગર મકવાણા જાનાબેન દયારામ વવનોદનગર 1 ૫૧૮૩૯
૪૮૪૭૫ ૧૬ વવનોદનગર મકવાણા કરશનભાઈ ચનાભાઈ વવનોદનગર 2 ૫૧૮૩૭
૪૮૪૫૫ ૧૬ વવનોદનગર મકવાણા અશોકભાઈ કરશનભાઈ વવનોદનગર 5 ૫૧૮૨૪
૪૮૮૮૫ ૧૬ વવનોદનગર મકવાણા હસંાબેન કરશનભાઈ વવનોદનગર 2 ૫૧૮૧૩
૪૮૫૫૪ ૧૬ વવનોદનગર મકવાણા મનજીભાઇ ચનાભાઇ વવનોદનગર 6 ૫૧૮૦૨
૪૮૭૪૧ ૧૬ વવનોદનગર મકવાણા મહશેભાઈ મનજીભાઈ વવનોદનગર 3 ૫૧૮૧૫
૪૫૯૧૨ ૧૬ વવનોદનગર ઝાલા ગોરાભાઈ મોહનભાઈ વવનોદનગર 5 ૫૧૮૧૬
૪૬૫૭૫ ૧૬ વવનોદનગર નકલમ લભખાભાઈ દાનાભાઈ વવનોદનગર 5 ૫૧૮૧૭
૪૬૫૮૧ ૧૬ વવનોદનગર નકલમ રામજીભાઈ દાનાભાઈ વવનોદનગર 5 ૫૧૮૧૮
૪૫૮૦૨ ૧૬ વવનોદનગર જાદવ હામાભાઈ અજાભાઈ વવનોદનગર 3 ૫૧૮૧૯
૫૦૬૨૩ ૧૬ વવનોદનગર વાણીયા રામજીભાઈ ઉઠાભાઈ વવનોદનગર 3 ૫૧૮૨૦
૪૪૪૭૨ ૧૬ વવનોદનગર ગેર્ીયા રમેશભાઈ મગનભાઈ વવનોદનગર 4 ૫૧૮૨૧
૪૭૩૨૪ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર મોહનભાઈ હાલાભાઈ વવનોદનગર 4 ૫૧૮૨૨
૪૫૭૯૯ ૧૬ વવનોદનગર જાદવ સવવતાબેન મગંાભાઈ વવનોદનગર 3 ૫૧૮૨૩
૪૪૮૦૯ ૧૬ નવા થોરાળા ચલર્ાઅમા રાજલભાઈ કરશનભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૮૫૫૪
૪૯૫૦૪ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ અજયભાઈ ઠાકરજીભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૫૮૩
૪૪૮૩૧ ૧૬ નવા થોરાળા ચલત્રઅમા કરશનભાઈ મોહનભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૮૫૮૨
૪૮૦૩૬ ૧૬ નવા થોરાળા બામણીઁયા રાજેશભાઈ એસભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૮૫૮૧
૪૮૦૧૮ ૧૬ નવા થોરાળા બાભંણીયા ભલપનભાઈ રાજાભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૫૮૦
૪૪૮૦૨ ૧૬ નવા થોરાળા ઘોસીયાર ગોરધનભાઈ ટપલભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૫૭૯
૪૬૫૦૬ ૧૬ વણકરવાસ ધાણી મોતીબેન ભગવાનભાઈ નવા થોરર્ારોર્ 4 ૫૧૪૨૮
૪૮૦૭૧ ૧૬ નવા થોરાળા બારૈયા જીયેશભાઈ. ભાણાભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૫૭૬
૪૮૯૨૬ ૧૬ નવા થોરાળા મલઘંવા રમ્ભીબેન બીજલભાઇ નવા થોરાળા 1 ૪૮૫૬૪
૪૩૪૫૧ ૧૬ નવા થોરાળા આયર વસપારામ જસલભાઇ નવા થોરાળા 5 ૪૮૫૭૪
૪૬૪૪૯ ૧૬ નવા થોરાળા દાસ રઘલનાથ લન્કર ગૌરવહરી લન્કર નવા થોરાળા 3 ૪૮૫૮૪
૫૧૮૮૩ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી ભાનાભાઈ વદાભાઇ નવા થોરાળા મેઇન રોર્ 9 ૪૮૫૬૯
૪૮૨૬૯ ૧૬ નવા થોરાળા ભટી સલરજભાઈ દેવાભાઇ નવા થોરાળા મેઇન રોર્ 6 ૪૮૫૬૭
૪૮૬૪૩ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા પ્રમેજીભાઈ કેશાભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૮૫૪૧
૪૪૫૦૯ ૧૬ નવા થોરાળા ગરચર કદનેશભાઈ હસંરાજભાઇ નવા થોરરાળા 5 ૪૮૫૨૦
૪૮૩૦૨ ૧૬ નવા થોરાળા ભલસર્ીયા સમજલબેન ગણેશભાઈ નવા થોરાળા 1 ૪૮૫૩૦
૪૬૬૨૬ ૧૬ નવા થોરાળા નીમાવત બસંીભાઈ નાનલદાસ નવા થોરાળા 4 ૪૮૫૨૯
૪૯૨૬૯ ૧૬ નવા થોરાળા મારવર્ી ઈિરભાઈ જીવાભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૫૨૮
૪૮૩૦૧ ૧૬ નવા થોરાળા ભલસર્ીયા ચણીબેન ગણેશભાઈ નવા થોરાળા 3 ૪૮૫૨૭
૪૭૯૦૬ ૧૬ નવા થોરાળા બરારરીયા ગોવવિંદભાઈ કાનાભાઈ નવા થોરાળા 3 ૪૮૫૨૬
૪૩૮૪૬ ૧૬ નવા થોરાળા કરસાન્ગરીયા અમજલબેન રવજીભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૫૨૫
૪૮૯૭૧ ૧૬ નવા થોરાળા મછોયા ભરતકલમાર ભીમજીભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૫૨૪
૫૦૫૭૨ ૧૬ નવા થોરાળા વાટોર્ીયા લાલાજીભાઈ ભીખાભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૫૨૩
૫૧૦૬૮ ૧૬ નવા થોરાળા સમરાહ જલમાભાઈ હસનભાઈ નવા થોરાળા 7 ૪૮૫૧૦
૪૯૮૯૪ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ મલળજીભાઈ વાલજીભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૮૫૯૧
૪૯૮૪૧ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ ભવાનભાઈ ભાવજીભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૮૬૩૮
૪૪૨૫૬ ૧૬ વણકરવાસ ખીમસલરીયા જગદીશભાઈ માવજીભાઈ નવા થોરર્ા વણકરવાસ 4 ૫૧૪૩૬
૪૪૧૦૯ ૧૬ નવા થોરાળા ખભંયતા બીપીનભાઈ જીતેન્ર નવા થોરાળા 3 ૪૮૬૩૦
૫૦૩૨૦ ૧૬ નવા થોરાળા વ્યાસ ઈન્રજીત લાભશકંર નવા થોરાળા 3 ૪૮૬૨૭
૪૪૧૦૮ ૧૬ નવા થોરાળા ખભંયતા જીતેન્ર બાબલભાઈ નવા થોરાળા 3 ૪૮૬૩૯
૪૩૪૪૫ ૧૬ નવા થોરાળા આંબલીયા હરીભાઈ બાવાભાઈ નવા થોરાળા 3 ૪૮૬૨૪
૪૯૯૮૮ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ રાજાભાઈ કાળાભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૮૬૧૬
૪૯૯૪૮ ૧૬ વણકરવાસ રાઠોર્ રમેશભાઈ રાજાભાઈ નવા થોરર્ા વણકરવાસ 3 ૫૧૪૪૮
૪૫૯૭૧ ૧૬ નવા થોરાળા ટીલર્ીયા સજંયભાઈ ખીમજીભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૫૮૬
૪૫૯૭૦ ૧૬ નવા થોરાળા ટીલર્ીયા ખીમજીભાઈ. રવજીભાઈ નવા થોરાળા 3 ૪૮૫૮૭
૪૩૪૩૭ ૧૬ નવા થોરાળા આંબલીયા રાજાભાઈ ગોવવિંદભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૫૮૮
૫૧૬૨૧ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી ખોર્ાભાઈ પરાગભાઇ નવા થોરાળા મેઇન રોર્ 2 ૪૮૫૮૯
૪૮૮૧૪ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા વાલાભાઈ જગમાલભાઇ નવા થોરાળા મેઇન રોર્ 6 ૪૮૫૯૦
૫૨૧૭૪ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી હરેશભાઈ હીરાભાઇ નાવ થોરાળા મેઇન રોર્ 3 ૪૮૫૮૫
૪૪૫૨૫ ૧૬ નવા થોરાળા ગરચર હસંરાજભાઈ ગોવવદભાઇ નવા થોરાળા મેઇન  રોર્ 2 ૪૮૬૦૧
૪૫૨૦૬ ૧૬ નવા થોરાળા ચાવર્ા વવનોદભાઈ અમરસીંગ નવા થોરાળા રોર્ 5 ૪૮૬૦૨
૫૦૧૭૯ ૧૬ વણકરવાસ રીગળ દેવાનદંભાઈ બદંલભાઈ નવા થોરર્ા વણકરવાસ 6 ૫૧૪૦૬
૪૫૫૨૧ ૧૬ વણકરવાસ છનગાવ મધલભાઈ જીગાજીભાઈ નવા થોરર્ા વણકરવાસ 7 ૫૧૪૦૮
૪૫૮૭૮ ૧૬ વણકરવાસ જોમવાની કા્લગૌટી વર્ગીટી નવા થોરર્ારોર્ 5 ૫૧૪૧૦
૪૩૪૫૬ ૧૬ વણકરવાસ આમડટ પાડલરામ મનહરભાઈ નવા થોરર્ારોર્ 5 ૫૧૪૧૧
૪૮૩૬૦ ૧૬ નવા થોરાળા ભાટી મેઘજીભાઈ લાલાભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૮૬૦૬
૪૮૩૦૯ ૧૬ નવા થોરાળા ભાટી અજીતભાઈ લાલાજીભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૬૦૭
૪૬૪૩૪ ૧૬ નવા થોરાળા દાફર્ા વવજયભાઈ ગોવવિંદ નવા થોરાળા 4 ૪૮૬૧૧
૪૬૪૨૧ ૧૬ નવા થોરાળા દાફર્ા જયોતીર્ભાઈ ગોવવિંદભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૬૧૨
૪૬૪૧૨ ૧૬ નવા થોરાળા દાફર્ા અશોકભાઈ ગોવવિંદભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૬૧૩
૪૭૭૨૮ ૧૬ નવા થોરાળા પારઘી નાનજીભાઈ વાઘા નવા થોરાળા 5 ૪૮૫૧૭
૪૯૨૧૩ ૧૬ નવા થોરાળા મહીદારીયા દલઅજીભાઈ પરસોતમભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૨૪૯
૪૪૩૭૯ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા વાલજીભાઈ ભાણાભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૮૨૯૨
૪૮૮૫૭ ૧૬ વણકરવાસ મકવાણા સનાભાઈ સમીરભાઈ નવા થોરાળા 3 ૫૧૪૨૨
૪૩૪૨૬ ૧૬ નવા થોરાળા આંબલીયા ગોવવિંદભાઈ રાણાભાઈ. નવા થોરાળા 2 ૪૮૨૯૩
૪૪૫૪૨ ૧૬ નવા થોરાળા ગારં્લીયા રંભાબેન અમળદાસ નવા થોરાળા 1 ૪૮૨૯૪
૫૧૪૬૧ ૧૬ નવા થોરાળા સોઢા પરસોતમભાઈ જીવનભાઈ નવા થોરાળા 7 ૪૮૨૯૫
૫૧૪૫૭ ૧૬ નવા થોરાળા સોઢા જયાબેન છગનભાઈ નવા થોરાળા 1 ૪૮૨૯૬
૫૧૪૬૨ ૧૬ નવા થોરાળા સોઢા બળવતંભાઈ છગનભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૨૯૭
૪૯૦૯૭ ૧૬ નવા થોરાળા મેર જીવલબેન માવજીભાઈ નવા થોરાળા 1 ૪૮૩૦૮
૫૧૪૫૯ ૧૬ નવા થોરાળા સોઢા નટવરભાઈ છગનભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૨૯૯
૪૯૧૨૧ ૧૬ નવા થોરાળા મલરાસીયા શૈલેર્ભાઈ લવજીભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૨૯૦
૪૯૦૯૫ ૧૬ નવા થોરાળા મેર કાન્તાબેન મગંાભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૮૩૦૧
૪૯૦૯૯ ૧૬ નવા થોરાળા મેર પરસોતમભાઈ મગંાભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૮૩૦૨
૪૯૦૯૪ ૧૬ નવા થોરાળા ગોકહલ આશાબેન વવનલભાઇ નવા થોરાળા 5 ૪૮૩૦૩
૪૯૧૫૭ ૧૬ નવા થોરાળા મેવાર્ા લક્ષ્મણભાઈ સીધાભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૮૩૦૪
૪૭૪૬૬ ૧૬ વણકરવાસ પરમાર વાલભાઈ હરજીભાઇ ભરવાર્વાસ 4 ૫૧૪૦૯
૪૫૨૫૭ ૧૬ નવા થોરાળા ચાવર્ા હીરાભાઈ મોતીભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૨૭૭
૫૧૧૬૨ ૧૬ નવા થોરાળા સવૈયા દીલીપભાઈ રવજીભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૨૮૦



૫૧૭૫૩ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી ધમેશભાઈ શ્રી કાન્ત નવા થોરાળા 3 ૪૮૨૭૧
૫૧૮૩૩ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી પાલનભાઈ દેવીપ્રસાદ નવા થોરાળા 7 ૪૮૨૮૨
૪૪૧૦૭ ૧૬ નવા થોરાળા ખેંગારીયા હરેશભાઈ પલનાભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૨૮૩
૪૬૮૦૦ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર અવિનભાઈ ગોવવિંદભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૨૮૫
૪૪૨૬૪ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા જયસલખભાઈ મેઘાભાઇ નાવ થોરાળા 5 ૪૮૨૮૬
૪૮૮૪૨ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા શાન્તાબેન નાથાભાઈ નવા થોરાળા 1 ૪૮૨૮૮
૪૭૬૭૫ ૧૬ નવા થોરાળા પાચંલ કેશલભાઈ નારણભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૩૩૦
૪૬૯૦૯ ૧૬ વણકરવાસ પરમાર ગોવવિંદભાઈ આનલભાઈ નવા થોરર્ારોર્ 4 ૫૧૪૪૩
૪૯૧૪૬ ૧૬ વણકરવાસ મલળીયા મહશેભાઈ કરશનભાઈ નવા થોરર્ારોર્ 6 ૫૧૪૪૯
૪૯૧૮૦ ૧૬ નવા થોરાળા મેવાસીયા જીતેન્ર મનસલખભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૩૩૧
૪૪૩૪૩ ૧૬ વણકરવાસ ખીમસલરીયા માધલભાઈ અરજણભાઈ નવા થોરર્ા વણકરવાસ 6 ૫૧૪૩૦
૪૪૩૪૨ ૧૬ વણકરવાસ ખીમસલરીયા માધલબેન અરજણભાઈ નવા થોરર્ા વણકરવાસ 1 ૫૧૪૩૫
૫૧૧૩૦ ૧૬ નવા થોરાળા સરવૈયા રામજીભાઈ હમીરભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૩૩૨
૪૪૩૯૬ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા હમીરભાઈ ભલાભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૮૩૩૩
૫૦૭૦૪ ૧૬ નવા થોરાળા વાળા કલ ંવરબેન માળળુભાઈ નવા થોરાળા 1 ૪૮૩૩૪
૫૦૭૨૭ ૧૬ નવા થોરાળા વાળા મનોજભાઈ માળસલભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૩૩૫
૪૪૯૫૬ ૧૬ નવા થોરાળા ચાવર્ા કેશલભાઈ રામજીભાઈ નવા થોરાળા 3 ૪૮૩૪૭
૪૫૨૫૬ ૧૬ નવા થોરાળા ચાવર્ા હીતેન્રભાઈ કેસલભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૮૩૩૭
૪૯૯૬૭ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ રાકાભાઈ ખીગભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૮૩૨૮
૪૯૧૫૬ ૧૬ નવા થોરાળા મેવાર્ા નવધણભાઈ લક્ષ્મણભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૮૩૩૯
૪૯૧૫૩ ૧૬ નવા થોરાળા મેવાર્ા કનલભાઈ લખાભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૩૪૧
૪૯૧૫૫ ૧૬ નવા થોરાળા મેવાર્ા ચદલ ંભાઈ લક્ષ્મણભાઈ નવા થોરાળા 3 ૪૮૩૪૨
૪૫૭૬૬ ૧૬ નવા થોરાળા જાદવ પ્રવવણભાઈ ભલજીભાઇ નવા થોરાળા મેઇન રોર્ 4 ૪૮૩૪૫
૪૪૯૧૫ ૧૬ નવા થોરાળા ચાવર્ા અવનલભાઈ રામજીભાઇ નાવા થોરાળા મેઇન રોર્ 4 ૪૮૩૧૯
૫૧૮૧૩ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી પ્રવવણભાઈ મનજીભાઈ નવા થોરાળા 3 ૪૮૩૧૧
૪૮૭૫૮ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા રમેશભાઈ જીવાભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૩૧૨
૪૯૯૭૨ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ રાજલભાઈ દીનેશભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૮૩૧૪
૫૨૦૪૮ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી રાજલભાઈ સીકીભાઈ+ નવા થોરાળા 2 ૪૮૩૧૫
૫૨૦૨૭ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી રમેશભાઈ સીહીભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૮૩૧૬
૪૬૬૪૩ ૧૬ નવા થોરાળા પચંાલ મનજીભાઈ રૂપાભાઈ નવા થોરાળા 9 ૪૮૩૨૭
૫૨૦૬૯ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી લક્ષ્મીબેન ભાણાભાઈ નવા થોરાળા 1 ૪૮૩૨૦
૪૬૧૧૪ ૧૬ નવા થોરાળા ર્ાભી પલજાબેન અમલભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૮૩૨૧
૪૬૮૬૬ ૧૬ વણકરવાસ પરમાર કકશોરભાઈ ચનાભાઈ નવા થોરર્ા વણકરવાસ 5 ૫૧૪૩૯
૪૭૨૧૬ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર ભીમજીભાઈ અમરાભાઈ નવા થોરર્ા વણકરવાસ 7 ૪૮૩૨૨
૫૧૨૮૪ ૧૬ નવા થોરાળા સાગઠીયા મલકેશભાઈ મગંાભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૮૩૨૬
૫૧૯૧૪ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી મગંાભાઈ ભાણાભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૮૨૫૨
૫૨૧૯૦ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી. ખીમજીભાઈ મલગાભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૮૧૯૫
૫૧૨૩૬ ૧૬ નવા થોરાળા સાગઠીયા નરેશભાઈ હમીરભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૨૭૨
૪૪૨૪૩ ૧૬ વણકરવાસ ખીમસલરીયા ગગંાજીભાઈ મેઘજીભાઈ નવા થોરર્ા વણકરવાસ 5 ૫૧૪૩૩
૪૮૫૯૧ ૧૬ વણકરવાસ મકવાણા દલસલખભાઈ નવા થોરર્ા વણકરવાસ 4 ૫૧૪૪૪
૪૪૨૭૬ ૧૬ વણકરવાસ ખીમસલરીયા દેવજીભાઈ અરજણભાઈ નવા થોરર્ા વણકરવાસ 5 ૫૧૪૫૫
૪૯૮૬૯ ૧૬ વણકરવાસ રાઠોર્ મણીબેન દેવશીભાઈ નવા થોરર્ા વણકરવાસ 5 ૫૧૪૨૫
૪૯૭૬૮ ૧૬ વણકરવાસ રાઠોર્ નાનલબેન પીપાભાઈ નવા થોરર્ા વણકરવાસ 4 ૫૧૪૩૮
૪૯૯૦૩ ૧૬ વણકરવાસ રાઠોર્ મહશેભાઈ સીવારામભાઈ નવા થોરર્ા વણકરવાસ 5 ૫૧૪૪૦
૪૩૩૧૬ ૧૬ નવા થોરાળા અઅરીયા વવનોદભાઈ નારશભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૮૨૧૭
૪૮૫૭૮ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા જયેશભાઈ ગોવવિંદભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૮૨૧૮
૪૭૧૧૬ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર પ્રકાશભાઈ જીવાભાઈ નવા થોરાળા 3 ૪૮૨૧૯
૪૮૭૯૩ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા લક્ષ્મીદાસ પલરણદાસ નવા થોરાળા 3 ૪૮૨૨૦
૪૭૭૭૫ ૧૬ નવા થોરાળા પીઠર્ીયા કકશોરભાઈ ર્ાહ્યાભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૮૨૩૧
૪૬૫૦૭ ૧૬ નવા થોરાળા ધાણીઘારીયા ભરતભાઈ ઇશ્ર્વરભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૨૨૨
૪૬૯૮૮ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર ર્ાયાભાઈ અરજણભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 4 ૪૮૨૧૩
૫૦૨૬૩ ૧૬ નવા થોરાળા વગેશ રલકમણીભાઈ જીણાભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 5 ૪૮૨૨૪
૪૬૪૫૦ ૧૬ નવા થોરાળા દાસ રઘલનાથ લન્કર ગૌરવહરી લન્કર નવા થોરાળા 3 ૪૮૨૨૭
૪૮૯૦૯ ૧૬ નવા થોરાળા મલઘંવા અવનલભાઈ ચનાભાઇ નવા થોરાળા 2 ૪૮૨૨૯
૪૭૦૨૬ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર કદનેશભાઈ નાથાભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૮૨૩૦
૪૭૩૨૦ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર મોહનભાઈ નાથાભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૨૦૪
૪૬૬૨૯ ૧૬ નવા થોરાળા નીમાવત સજંયભાઈ ભીખાભાઇ નવાથોરાણા 4 ૪૮૧૯૭
૫૧૪૮૦ ૧૬ નવા થોરાળા સોન્ઘરવા લલીતભાઈ નથલભાઇ નવા થોરાળા મેઇન રોર્ 4 ૪૮૨૦૩
૪૪૫૧૯ ૧૬ નવા થોરાળા ગરચર લાખાભાઈ હસંરાજભાઇ નવા થોરાળા મેઇન રોર્ 4 ૪૮૧૯૪
૪૪૭૦૯ ૧૬ નવા થોરાળા ગોકહલ રમેશભાઈ કદનેશભાઇ નાવ થોરાળા મેઇન રોર્ 4 ૪૮૨૦૯
૪૪૪૬૨ ૧૬ નવા થોરાળા ગલજરાતી રંજનબેન ધીરલભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 4 ૪૮૨૧૦
૪૯૯૦૪ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ મહશેભાઈ હીરાભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 6 ૪૮૨૧૧
૫૧૯૨૧ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી મનજીભાઈ નેજાભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૮૨૪૦
૪૪૩૮૪ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા વવનોદભાઈ વાલજીભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૮૨૬૯
૪૯૩૬૧ ૧૬ નવા થોરાળા મોવર અબ્દલલભાઈ ઓસમાણભાઈ નવા થોરાળા 3 ૪૮૨૫૩
૪૫૫૮૪ ૧૬ નવા થોરાળા જલણેજા મહમદભાઈ કાસમભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૨૫૪
૫૦૨૧૮ ૧૬ નવા થોરાળા ખલીફા સતારભાઈ તારમામદંભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૮૨૫૫
૫૦૩૩૪ ૧૬ નવા થોરાળા વ્યાસ રાજેન્રભાઈ છગનભાઈ નવા થોરાળા 3 ૪૮૫૧૬
૪૯૨૦૦ ૧૬ નવા થોરાળા મેહધેરીયા ઇિરભાઈ પરસોતમભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૮૨૫૭
૪૫૪૩૮ ૧૬ નવા થોરાળા ચૌહાણ મોતીરામ ચરણદાસ નવા થોરાળા 3 ૪૮૨૫૮
૫૦૦૮૫ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ હરેશભાઈ હકેરભાઈ નવા થોરાળા 3 ૪૮૨૭૦
૪૩૯૭૯ ૧૬ નવા થોરાળા કામાનદંી ભરતભાઈ કલયાણજી નવા થોરાળા મેઇન રોર્ 4 ૪૮૨૬૦
૪૬૬૨૪ ૧૬ નવા થોરાળા નીમાવત બકલલભાઈ લક્ષ્મણદાસ નાવ થોરાળા 2 ૪૮૨૬૩
૪૬૫૧૬ ૧૬ નવા થોરાળા ધાન્ઘલપરીયા કકરનભાઈ હીરલભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 7 ૪૮૨૪૨
૪૮૩૬૩ ૧૬ નવા થોરાળા ભાટી મનસલખભાઈ નરાખેરભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 6 ૪૮૨૬૧
૪૯૮૦૬ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ પાછીબેન હીરાભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 1 ૪૮૨૫૯
૪૮૩૬૫ ૧૬ નવા થોરાળા ભાટી મોલીભાઈ જગમલભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 5 ૪૮૨૩૩
૪૮૧૮૪ ૧૬ નવા થોરાળા બાવાજી ચકંરકાબેન મોહનદાસ નવા થોરાળા રોર્ 1 ૪૮૨૩૪
૪૮૩૩૯ ૧૬ નવા થોરાળા ભાટી ચમનભાઈ જગમલભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 4 ૪૮૨૩૫
૪૮૩૭૩ ૧૬ નવા થોરાળા ભાટી લાલાભાઈ ખમરભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 2 ૪૮૨૩૬
૫૦૭૩૩ ૧૬ નવા થોરાળા વાળા કહરાલાલ મહસલરભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૨૩૮
૪૯૭૬૦ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ નાથીબેન જેઠાભાઈ નવા થોરાળા 3 ૪૮૨૩૯
૪૬૯૭૧ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર જાદવભાઈ દેશાભાઈ નવા થોરાળા 8 ૪૮૨૫૦
૪૭૪૭૪ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર વવજયભાઈ મોહનભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૮૨૪૧



૪૭૫૪૧ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર સલરેશભાઈ મોહનભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૨૩૨
૫૦૦૭૫ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ હમેલભાઈ અહમદભાઈ નવા થોરાળા 3 ૪૮૨૪૩
૫૧૮૩૮ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી બટલકભાઈ બચલભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૨૪૫
૪૮૮૩૭ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા શાન્ત લબેન ગીરઘરભાઇ નવા થરોરાળા મેઇનરોર્ 2 ૪૮૪૪૬
૪૭૩૧૨ ૧૬ નદી કાઠંાવવસ્તાર પરમાર માવજીભાઈ નાથાભાઈ નવા થોરાણા 2 ૪૭૧૮૯
૫૧૭૪૦ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી કદલીપભાઈ આંબાભાઈ નવા થોરાણા 2 ૪૮૪૫૧
૪૮૯૧૮ ૧૬ નવા થોરાળા મલઘંવા ચદલ ંભાઈ વાલાભાઇ નવા થોરાળા 5 ૪૮૪૫૩
૫૦૪૫૯ ૧૬ અવૈઘ પાકડ વાઘેલા નથલભાઈ ભલાભાઇ નવા થોરાળા 5 ૪૩૩૧૮
૪૬૬૪૯ ૧૬ નવા થોરાળા પચંાળા રમેશભાઈ પાઠાભાઇ નવા થોરાળા મેઇન રોર્ 6 ૪૮૪૪૪
૫૦૪૩૩ ૧૬ નવા થોરાળા વાઘેલા જનકભાઈ રમેશભાઇ નવા થોરાળા 4 ૪૮૪૫૫
૪૭૫૬૨ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર સીંકદરભાઈ ધીરૂભાઇ નવા થોરાળા 2 ૪૮૪૫૬
૫૧૨૧૫ ૧૬ નવા થોરાળા સાગંઠીપા લાલજીભાઈ ગીગાભાઇ નવા થોરાળા 5 ૪૮૪૫૭
૫૧૨૪૦ ૧૬ નવા થોરાળા સાગઠીયા પ્રવવણભાઈ ખીમાભાઇ નવા થોરાળા 5 ૪૮૪૫૮
૪૩૪૩૪ ૧૬ નવા થોરાળા આંબલીયા બાવજીભાઈ દેવશીભાઇ નવા થોરાળા 5 ૪૮૪૫૯
૫૦૨૫૪ ૧૬ નવા થોરાળા લીંબાચીયા બાબલભાઈ પોપટભાઇ નવા થોરાળા 4 ૪૮૪૬૦
૫૧૧૯૧ ૧૬ નવા થોરાળા સાકરીયા જીણાભાઈ ત્રીકમભાઇ નવા થોરાળા 4 ૪૮૪૬૧
૪૯૦૪૬ ૧૬ નવા થોરાળા મલઘંવા નાજાભાઈ ઘોઘાભાઇ નવા થોરાળા 6 ૪૮૪૩૫
૪૩૪૫૩ ૧૬ નવા થોરાળા આયર વસપારામ જસલભાઇ નવા થોરાળા 5 ૪૮૪૫૨
૫૧૮૪૦ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી બટલકભાઈ રવજીભાઇ નવા થોરાળા રોર્ 8 ૪૮૪૨૮
૫૨૧૭૫ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી હરેશભાઈ હીરાભાઇ નાવ થોરાળા મેઇન રોર્ 3 ૪૮૪૨૯
૪૯૫૬૮ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ કાનજીભાઈ સાજણભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૮૪૪૦
૪૮૮૧૯ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા વવજયભાઈ દેવશીભાઇ નવા થોરાળા 3 ૪૮૪૪૧
૪૮૫૯૮ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા દેવવસિંહભાઈ મક્કાભાઇ નવા થોરાળા 3 ૪૮૪૪૨
૫૧૨૧૩ ૧૬ નવા થોરાળા સાગકઠયા મગંાભાઈ પાઠાભાઇ નવા થોરાળા 8 ૪૮૪૭૧
૫૧૨૧૪ ૧૬ નવા થોરાળા સાગકઠયા વસતંભાઈ મગંાભાઇ નવા થોરાળા 5 ૪૮૫૦૦
૪૯૭૮૮ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ પ્રમજી જીવાભાઇ નવા થોરાળા 4 ૪૮૪૫૪
૪૯૯૨૪ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ રતનબેન રૂર્ાભાઇ નવા થોરાળા 1 ૪૮૪૮૭
૪૯૧૨૦ ૧૬ નવા થોરાળા મલરાણી મહમદઅલી હસન નવા થોરાળા 2 ૪૮૪૮૮
૪૯૧૧૮ ૧૬ નવા થોરાળા મલરાણી અસલામભાઈ મહમદઅલી નવા થોરાળા 3 ૪૮૪૮૯
૪૫૫૮૨ ૧૬ નવા થોરાળા જલણેજા જેનલબેન જલમાભાઇ નવા થોરાળા 1 ૪૮૫૦૧
૪૭૬૬૬ ૧૬ નવા થોરાળા પલર્ા રફીકભાઈ ઓસ્માનભાઇ નવા થોરાળા 5 ૪૮૪૯૧
૫૦૧૭૨ ૧૬ નવા થોરાળા રાવ રલદલભાઈ કેશવભાઇ નવા થોરાળા 4 ૪૮૪૮૨
૪૯૦૫૦ ૧૬ નવા થોરાળા મલધંવા મજંલબેન બળવતંભાઇ નવા થોરાળા 4 ૪૮૪૯૩
૪૯૦૬૬ ૧૬ નવા થોરાળા મલધવા કહતેશભાઈ મેરામભાઇ નવા થોરાળા 4 ૪૮૪૯૪
૪૯૦૫૧ ૧૬ નવા થોરાળા મલધવા મેરામભાઈ વજાભાઇ નવા થોરાળા 2 ૪૮૪૯૫
૪૯૯૩૪ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ રમેશભાઈ ગોરધનભાઇ નવા થોરાળા 5 ૪૮૪૯૬
૪૯૬૦૫ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ ગોરધનભાઈ પરસોતમભાઇ નવા થોરાળા 4 ૪૮૪૯૭
૪૩૫૨૮ ૧૬ નવા થોરાળા ઉભકકયા જીણાભાઈ દેવસીભાઇ નાવ થોરાળા 4 ૪૮૪૯૮
૪૮૫૩૫ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા ગોપાલભાઈ દેવજીભાઇ નાવ થોરાળા મેઇન રોર્ 4 ૪૮૪૯૨
૪૬૬૩૩ ૧૬ નવા થોરાળા નીમાવત હરેશભાઈ મોહનદાસ નવા થોરાળા 4 ૪૮૪૯૦
૪૮૩૦૬ ૧૬ નવા થોરાળા ભાઇ સલરજભાઈ ઘનાભાઇ નવા થોરાળા મેઇન રોર્ 3 ૪૮૪૬૪
૪૮૫૧૫ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા કકશોરભાઈ નાથાભાઇ નાવ થોરાળા 4 ૪૮૪૬૫
૪૮૯૩૩ ૧૬ નવા થોરાળા મલઘંવા વાલાભાઈ મેરાભાઇ નવા થોરાળા 2 ૪૮૪૬૭
૪૯૧૩૮ ૧૬ નવા થોરાળા મલળીયા કરશનભાઈ અમરશીભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 4 ૪૮૪૬૮
૪૭૪૨૧ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર રામબેન આતલભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 1 ૪૮૪૬૯
૪૭૩૪૩ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર રમેશભાઈ આતલભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 4 ૪૮૪૭૦
૪૯૧૭૬ ૧૬ નવા થોરાળા મેવાળીયા ચપંાબેન મનસલખભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 2 ૪૮૪૮૧
૪૯૧૫૨ ૧૬ નવા થોરાળા મલળીયા સવવતાબેન મોતીભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 3 ૪૮૪૬૩
૪૯૧૪૦ ૧૬ નવા થોરાળા મલળીયા કદનેશભાઈ મોતીભાઈ નવા થોરાળા રોર્ 4 ૪૮૪૭૪
૪૮૯૩૮ ૧૬ નવા થોરાળા મલઘવંા સામતંભાઈ ગોગાભાઈ નવા થોરાણા 6 ૪૮૪૭૫
૫૦૧૪૭ ૧૬ નવા થોરાળા રામાણી મહશેભાઈ ધનજીભાઈ નવા થોરાણા 4 ૪૮૪૭૬
૪૮૯૨૪ ૧૬ નવા થોરાળા મલઘંવા ચનાભાઈ રાજાભાઇ નવા થોરાળા 4 ૪૮૪૭૮
૪૮૩૩૮ ૧૬ નવા થોરાળા ભાટી ઘનાભાઈ સવજીભાઇ નવા થોરાળા મેઇન રોર્ 4 ૪૮૩૪૯
૪૮૩૧૩ ૧૬ નવા થોરાળા ભાટી અમરાભાઈ મનજીભાઇ નવા થોરાળા રોર્ 2 ૪૮૩૬૯
૪૯૧૯૧ ૧૬ નવા થોરાળા મલસાણીર રઝાકભાઈ હાજીભાઇ નવા થોરાળા મેઇન રોર્ 5 ૪૮૦૫૮
૪૯૦૮૯ ૧૬ નવા થોરાળા મેયકા પ્રવવણભાઈ ખીમાભાઇ નાવ થોરાળા મેઇન રોર્ 4 ૪૮૩૮૫
૪૮૫૬૫ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા છાયાબેન કાનજીભાઈ નવા થોરાળા 3 ૪૮૩૬૭
૪૯૬૦૯ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ ગોવવિંદભાઈ દલદાભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૮૩૭૮
૪૮૮૮૮ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા કહરાલાલ કાનજીભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૮૩૭૯
૪૭૨૩૧ ૧૬ નવા થોરાળા વણકરવાસ શેરીન ં૬ પરમાર મગનભાઈ નથલભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૩૮૦
૪૪૧૯૫ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમચલરીયા કદનેશભાઈ સોમાભાઇ નવા થોરાળા 4 ૪૮૩૮૧
૫૦૫૫૩ ૧૬ નવા થોરાળા વાઘેલા સીમભાઈ ગોવવિંદભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૩૮૨
૪૯૮૭૮ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ મનલભાઈ સાજણભાઇ નવા થોરાળા 5 ૪૮૩૮૩
૪૯૫૨૦ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ અમરાભાઈ લાખાભાઇ નવા થોરાળા 6 ૪૮૩૮૪
૪૩૩૪૦ ૧૬ નવા થોરાળા અઘેરા વવજય ગોરધારાભાઇ નવા થોરાળા 4 ૪૮૩૫૮
૪૯૯૯૦ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ રાણાભાઈ ખોર્ાભાઇ નવા થોરાળા 2 ૪૮૩૫૬
૫૦૩૫૧ ૧૬ નવા થોરાળા વરધોરીયા કદનેશભાઈ છગનભાઇ નવા થોરાળા 5 ૪૮૩૭૫
૫૧૬૫૫ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી ચદલ ંભાઈ નાનજીભાઇ નવા થોરાળા 3 ૪૮૩૫૦
૫૧૭૮૯ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી વનમેર્ભાઈ ચદંલલાલ નવા થોરાળા 4 ૪૮૩૫૧
૫૦૩૪૦ ૧૬ નવા થોરાળા વરઘોર્ીયા છગનભાઈ મોતીભાઇ નવા થોરાળા 2 ૪૮૩૫૨
૫૦૩૪૨ ૧૬ નવા થોરાળા વરઘોર્ીયા હરેશભાઈ છગનભાઇ નવા થોરાળા 4 ૪૮૩૫૩
૫૦૩૫૦ ૧૬ નવા થોરાળા વરધોકર્યા જ્યતંીભાઈ છગનભાઇ નવા થોરાળા 3 ૪૮૩૫૪
૪૯૪૫૫ ૧૬ નવા થોરાળા રવીસાહબે અમીતભાઈ મણીરામ નવા થોરાળા 5 ૪૮૩૫૫
૪૯૪૫૩ ૧૬ નવા થોરાળા રવવ સાહબે કદપકભાઈ મણીરામ નવા થોરાળા 6 ૪૮૩૬૬
૪૬૨૩૨ ૧૬ નવા થોરાળા તાયાણી કફરોજ જલસલફભાઇ નવા થોરાળા 3 ૪૮૩૫૭
૪૯૪૫૮ ૧૬ નવા થોરાળા રાઉમા હમેલબેન જલસલફભાઇ નવા થોરાળા 2 ૪૮૩૪૮
૪૯૪૫૬ ૧૬ નવા થોરાળા રાઉમા અનવરભાઈ જલસલફભાઇ નવા થોરાળા 4 ૪૮૩૫૯
૪૯૪૫૭ ૧૬ નવા થોરાળા રાઉમા અબ્દલલભાઈ જલસલફભાઇ નવા થોરાળા 2 ૪૮૩૬૦
૪૮૦૦૭ ૧૬ નવા થોરાળા બાબવાણી ઈબ્રાકહમભાઈ કેશલભાઇ નવા થોરાળા 4 ૪૮૩૬૧
૪૮૦૦૮ ૧૬ નવા થોરાળા બાબવાણી ઓસમાનભાઈ કેશલભાઇ નવા થોરાળા 5 ૪૮૩૬૨
૪૮૦૧૦ ૧૬ નવા થોરાળા બાબવાણી મેહલલભાઈ કેશલભાઇ નવા થોરાળા 4 ૪૮૩૬૩
૪૮૦૦૯ ૧૬ નવા થોરાળા બાબવાણી બચલભાઈ આમનભાઇ નવા થોરાળા 3 ૪૮૩૬૪
૫૦૧૦૪ ૧૬ નવા થોરાળા રાણપરીયા ખેલાભાઈ ખીમાભાઇ નવા થોરાળા 2 ૪૮૩૬૫
૫૦૧૦૯ ૧૬ નવા થોરાળા રાણપરીયા વવજયભાઈ ઘૈલાભાઇ નવા થોરાળા 4 ૪૮૩૯૪



૫૦૧૦૭ ૧૬ નવા થોરાળા રાણપરીયા મણીબેન ખીમજીભાઇ નવા થોરાળા 1 ૪૮૪૨૩
૪૭૯૯૮ ૧૬ નવા થોરાળા બાબરીયા રાજાભાઈ અમરાભાઇ નવા થોરાળા 3 ૪૮૪૧૮
૪૯૧૮૨ ૧૬ નવા થોરાળા મેવાસીયા જીતેન્રભાઈ મનસલખભાઇ નવા થોરાળા મેઇન રોર્ 4 ૪૮૪૧૦
૪૮૦૦૬ ૧૬ નવા થોરાળા બાબરીયા હસમલખ રામભાઇ નવા થોરાળા 6 ૪૮૪૧૬
૪૮૦૦૨ ૧૬ નવા થોરાળા બાબરીયા શૈલેર્ભાઈ રાજાભાઇ નવા થોરાળા 4 ૪૮૪૧૯
૫૧૬૦૭ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી ખલશાલભાઈ ગોવવિંદભાઇ નાવ થોરાળા મેઇન રોર્ 4 ૪૮૩૮૭
૪૭૨૬૩ ૧૬ વવજયનગર પરમાર મનલભાઈ ભીખાભાઈ વવજયનગર 5 ૫૧૭૦૭
૫૧૪૫૬ ૧૬ વવનોદનગર સોઢા કાળુભાઈ ર્ાહ્યાભાઈ વવનોદનગર 3 ૫૧૮૦૭
૫૧૫૨૬ ૧૬ વવનોદનગર સોલકંી અવનલભાઈ વાલજીભાઈ વવનોદનગર 5 ૫૧૮૦૮
૪૬૬૦૪ ૧૬ વવનોદનગર નૈયા રાજલભાઈ કકશોરભાઈ વવનોદનગર 4 ૫૧૮૦૯
૪૭૪૯૯ ૧૬ વવજયનગર પરમાર શૈલેર્ભાઈ ધીરૂભાઈ થોરાળા 4 ૫૧૭૦૧
૫૧૨૫૧ ૧૬ વવજયનગર સાગઠીયા મગનભાઈ હાકાભાઈ વવજયનગર 5 ૫૧૭૦૦
૫૧૨૨૧ ૧૬ વવજયનગર સાગઠીયા કાનજીભાઈ આલાભાઈ વવજયનગર 3 ૫૧૬૯૯
૪૬૦૮૯ ૧૬ વવજયનગર ર્ાભી કાનજીભાઈ મેઘજીભાઈ વવજયનગર 5 ૫૧૬૯૮
૪૫૮૪૦ ૧૬ વવજયનગર જીવાણી કકરમભાઈ કમરૂદ્દીનભાઈ વવજયનગર 4 ૫૧૬૯૭
૪૩૭૭૭ ૧૬ વવજયનગર કરગથરા ફારલકભાઈ અલીભઆઈ વવજયનગર 4 ૫૧૬૯૬
૪૬૨૪૧ ૧૬ વવજયનગર થયભં રજાકભાઈ હાસમભાઈ વવજયનગર 4 ૫૧૬૯૫
૪૯૭૯૭ ૧૬ વવજયનગર રાઠોર્ પ્રવવણભાઈ વાલજીભાઈ વવજયનગર 3 ૫૧૬૯૪
૪૯૬૫૬ ૧૬ વવજયનગર રાઠોર્ જેરામભાઈ ઘનાભાઈ વવજયનગર 6 ૫૧૬૮૨
૫૧૬૯૦ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી જ્યતંીભાઈ મનજીભાઈ વવજયનગર 7 ૫૧૬૯૨
૫૦૬૦૯ ૧૬ વવજયનગર વાણીયા કલપેશ શામજીભાઈ વવજયનગર 3 ૫૧૭૦૨
૪૫૧૭૦ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા રાજેશભાઈ હરદાસભાઈ વવજયનગર 3 ૫૧૬૯૦
૫૦૬૦૫ ૧૬ વવજયનગર વાણીયા અમતૃભાઈ વાલાભાઈ વવજયનગર 4 ૫૧૬૮૯
૪૫૨૩૮ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા હરદાસ ર્હ્યાભાઈ વવજયનગ 5 ૫૧૬૮૮
૫૧૨૩૫ ૧૬ વવજયનગર સાગઠીયા નરેન્રભાઈ ર્ાહ્યાભાઈ વવજયનગર 4 ૫૧૬૮૭
૫૧૨૩૨ ૧૬ વવજયનગર સાગઠીયા ર્ાહ્યાભાઈ રાણાભાઈ વવજયનગર 4 ૫૧૬૮૬
૪૪૯૦૯ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ રમેશભાઈ દેસાભાઈ વવજયનગર 4 ૫૧૬૮૫
૪૭૧૭૫ ૧૬ વવજયનગર પરમાર બાબલલાલ અરજણભાઈ વવજયનગર 4 ૫૧૭૧૦
૪૭૩૦૬ ૧૬ વવજયનગર પરમાર મહશેભાઈ બાબલભાઈ વવજયનગર 4 ૫૧૬૮૩
૪૫૩૭૬ ૧૬ વવજયનગર ચૌહાણ કદનેશભાઈ પેથાભાઈ વવજયનગર 4 ૫૧૬૯૩
૫૧૯૨૩ ૧૬ આનદંનગર સોલકંી મલન્નાભાઈ મલન્નાભાઈ આનદંનગર 4 ૪૩૪૧૯
૪૭૪૬૦ ૧૬ થોરાળા પરમાર વાલજીભાઈ થોરાળા થોરાળા વવજયનગર 4 ૪૭૧૮૫
૪૮૭૧૯ ૧૬ વવનોદનગર મકવાણા મનલભાઈ દયારામ વવનોદનગર 7 ૫૧૮૧૦
૪૫૭૭૧ ૧૬ વવજયનગર જાદવ પાલાભાઈ વસરામબાઈ વવનોદનગર 7 ૫૧૭૧૨
૪૫૮૦૩ ૧૬ વવનોદનગર જાધવ છનાભાઈ વસરામભાઈ વવનોદનગર 5 ૫૧૮૧૧
૫૦૦૨૭ ૧૬ વવજયનગર રાઠોર્ વાલજીભાઈ હીરાલાલા વવજયનગર 4 ૫૧૭૨૧
૫૧૨૧૨ ૧૬ વવજયનગર સાગઠાયા વાલજીભાઈ અરજણભાઈ વવજયનગર 3 ૫૧૭૨૦
૪૯૭૬૬ ૧૬ વવજયનગર રાઠોર્ નાનજીભાઈ કહરાભાઈ વવજયનગર 4 ૫૧૭૧૬
૪૯૭૦૨ ૧૬ વવજયનગર રાઠોર્ કદનેશભાઈ નાનજીભી વવજયનગર 5 ૫૧૭૧૫
૫૦૮૦૮ ૧૬ વવજયનગર વીઝુર્ા રમેશભાઈ પલજાભાઈ વવજયનગર 5 ૫૧૭૦૩
૪૭૨૦૮ ૧૬ વવજયનગર પરમાર ભાનલભાઈ હકરભાઈ વવજયનગર 6 ૫૧૭૧૩
૪૭૫૧૩ ૧૬ વવજયનગર પરમાર શારદાબેન બચલભાઈ વવજયનગર 4 ૫૧૭૦૯
૪૭૬૨૨ ૧૬ વવજયનગર પરમાર કહરાભાઈ હકરભાઈ વવજયનગર 5 ૫૧૭૦૮
૪૫૩૬૯ ૧૬ વવજયનગર ચૌહાણ દેવશીભાઈ પેથાભાઈ વવજયનગર 5 ૫૧૭૦૫
૪૪૯૯૯ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા જ્યતંીભાઈ માલાભાઈ વવજયનગર 6 ૫૧૭૦૪

૫૦૪૦૬ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ વાઘેલા કનલભાઈ કરશનભાઈ વવજયનગર 6 ૪૮૯૫૨

૪૫૦૩૭ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ ચાવર્ા ધીરૂભાઈ માલાભાઈ વવજયનગર 5 ૪૮૯૩૬
૪૬૯૬૧ ૧૬ વવજયનગર પરમાર જયેશભાઈ દેવશીભી વવજયનગર 3 ૫૧૭૧૧
૫૧૫૩૨ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી અમરસી કચરાભાઈ વવજયનગર 5 ૫૧૭૨૨
૫૧૬૨૭ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી ગલણવતંભાઈ નથલભાઈ વવજયનગર 5 ૫૧૭૧૯
૪૫૯૬૯ ૧૬ નવા થોરાળા ટીમાણીયા ભીખાભાઈ કાળાભાઇ નવા થોરાળા 2 ૪૮૩૯૮
૪૯૯૫૧ ૧૬ વવજયનગર રાઠોર્ રમેશભાઈ સોમાભાઈ વવજયનગર 5 ૫૧૬૯૧
૪૬૭૫૬ ૧૬ વવજયનગર પરમાર અજયભાઈ જયેશભાઈ વવજયનગર 5 ૫૧૬૭૬
૫૦૪૫૦ ૧૬ વવજયનગર વાઘેલા કદનેશભાઈ દેવજીભાઈ વવજયનગર 5 ૫૧૬૪૮
૫૧૮૧૮ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી પ્રવીણભાઈ નાગજીભાઈ વવજયનગર 3 ૫૧૬૪૯
૫૧૬૯૭ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી જયાબેન નાગજીભાઈ વવજયગર 1 ૫૧૬૫૦
૫૦૨૫૫ ૧૬ વવજયનગર પરમાર બીપીનભાઈ નાનજીભાઈ વવજયનગર 2 ૫૧૬૫૯
૪૪૯૫૮ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા કેશવજીભાઈ જેઠાભાઈ વીજયનગ 3 ૫૧૬૫૪
૪૫૧૦૬ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા મલકેશભાઈ કેશવભાઈ વવજયનગ 2 ૫૧૬૫૭
૪૩૬૫૮ ૧૬ વવજયનગર કઠેરીયા વવજયભાઈ જીલેઘરભાઈ વવજયનગર 2 ૫૧૬૫૬
૫૧૫૪૮ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી અશોકભાઈ નાગજીભાઈ વવજયનગર 5 ૫૧૬૫૫
૫૨૧૮૧ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી કહતેશભાઈ બરતભાઈ વવજયનગર 3 ૫૧૬૪૭
૪૫૨૨૧ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા શામજીભાઈ દેશાભાઈ વવજયનગર 2 ૫૧૬૫૩
૪૫૦૬૭ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા પે્રમજીભાઈ સવજીભાઈ વીજયનગર 7 ૫૧૬૫૨
૫૦૩૪૧ ૧૬ વવજયનગર વરઘોર્ીયા વવજયભાઈ રણછોર્ભાઈ વવજયનગર 3 ૫૧૬૫૧
૪૫૩૪૨ ૧૬ મનહપરા ચૌહાણ ખીમજીભાઈ લક્ષ્મણભાઈ મનહરપરા 4 ૫૦૧૧૩
૫૨૦૮૭ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ સોલકંી વાલજીભાઈ ચનાભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 2 ૪૫૦૫૦
૪૯૭૦૫ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ રાઠોર્ કદનેશભાઈ મીઠાભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 4 ૪૫૦૪૧
૪૮૦૫૮ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ બારૈયા અલપેશ નટવરભી કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 4 ૪૫૦૪૦

૫૦૯૬૬ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ શીખ બચલભાઈ ખાલીમ શીખ પાજંરા પોળ 3 ૪૮૯૩૮
૪૫૯૬૮ ૧૬ નવા થોરાળા ટીમાણીયા જીતેન્રભાઈ ભીખાભાઈ નવાથોરાળા 5 ૪૮૩૯૯
૪૩૩૩૬ ૧૬ વવજયનગર અઘેરા દેવચદંભાઈ આણદંભાઈ વવજયનગર 4 ૫૧૬૭૧
૫૨૧૫૬ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી સવવતાબેન નરેશભાઈ વવજયનગર 4 ૫૧૬૮૦
૪૯૯૩૫ ૧૬ વવજયનગર રાઠોર્ રમેશભાઈ જેઠાભાઈ વવજયનગર 4 ૫૧૬૭૯
૪૬૯૩૨ ૧૬ વવજયનગર પરમાર છગનભાઈ પજૂાભાઈ વવજનયગર 5 ૫૧૬૭૮
૪૭૦૬૨ ૧૬ વવજયનગર પરમાર નટલભાઈ હરીશભાઈ વવજયનગર 7 ૫૧૬૭૫
૪૫૩૫૩ ૧૬ વવજયનગર ચૌહાણ જગદીશભાઈ મોહનભાઈ વવજયનગ 4 ૫૧૬૫૮
૪૫૪૭૫ ૧૬ વવજયનગર ચૌહાણ લાલજીભાઈ દલાભાઈ વવજયનગર 6 ૫૧૬૭૪
૪૯૮૮૫ ૧૬ વવજયનગર રાઠોર્ મનીર્ભાઈ મનલભાઈ વવજયનગર 2 ૫૧૬૭૩
૫૧૭૭૭ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી નાનજીભાઈ પે્રમજીભાઈ વીજયનગર 6 ૫૧૬૭૨
૫૧૮૧૦ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી પ્રવવણભાઈ કાનજીભાઈ વવજયનગર 2 ૫૧૬૬૦
૫૧૮૭૭ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી ભરતભાઈ વીરાભાઈ વવજયનગર 3 ૫૧૬૬૨



૪૫૭૫૬ ૧૬ વવજયનગર જાદવ કદનેશભાઈ દેવજીભાઈ વવજયનગર 5 ૫૧૬૬૧
૪૪૭૮૬ ૧૬ વવજયનગર ઘાણીયા લાલજીભાઈ વાલાભાઈ વવજયનગર 6 ૫૧૭૧૮
૪૫૧૪૩ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા રતનજીભાઈ દેવશીભાઈ વવજયનગર 6 ૫૧૬૬૪
૪૫૧૫૨ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા રમેશભાઈ દેવશીભાઈ વવજયનગર 5 ૫૧૬૬૫
૪૫૧૨૭ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા મહશેભાઈ દેવશીભાઈ વવજયનગર 3 ૫૧૬૬૬
૪૮૪૬૨ ૧૬ વવજયનગર મકવાણા આવનલભાઈ હરીભાઈ વીજયનગર 6 ૫૧૬૬૭
૪૫૦૪૬ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા નરેશભાઈ હરદાસભાઇ વીજયનગર 5 ૫૧૬૬૮
૪૬૨૨૨ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ વત્રવેદી મનહરભાઈ પાજંરાપોળ 6 ૪૯૧૫૪

૫૨૦૫૨ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ સોલકંી રાજેશભાઈ રાયધનભાઈ પાજંરાપોળ 6 ૪૮૯૪૪

૫૧૮૭૫ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ સોલકંી ભરતભાઈ રાયધનભાઈ પાજંરાપોળ 4 ૪૮૯૪૩

૫૨૦૬૩ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ સોલકંી રાયધનભાઈ હરજીભાઈ પાજંરાપોળ 2 ૪૮૯૬૫

૪૩૬૬૫ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ કેર્ીયા પ્રવવણભાઈ માનર્ભાઈ પાજંરાપોળ 5 ૪૮૯૬૨

૪૮૨૯૪ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ ભવૂર જેસીંગભાઈ હામતભાઈ પાજંરાપોળ 4 ૪૮૯૫૧

૪૪૦૨૫ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ કોર્ીયા મારં્ણભાઈ નાથાભાઈ પાજંરાપોળ 3 ૪૮૯૫૦

૪૮૨૯૫ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ ભવૂા ભાયાભાઈ જેસીંગભાઈ પાજંરાપોળ 3 ૪૮૯૪૯
૫૧૧૩૨ ૧૬ મનહપરા સરવૈયા વવનલભા પોપટભાઈ મનહરપરા રોર્ 4 ૫૦૦૭૪
૫૧૩૬૫ ૧૬ મનહપરા સારીયા જીવરાજભાઈ કલશભાઈ મનહરપરા રોર્ 2 ૫૦૦૭૫

૪૫૫૬૧ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ જજંવાર્ીયા ઉજીબેન બચલભઆઈ પાજરંાપોળ 2 ૪૮૯૪૮

૪૫૫૬૫ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ જજંવાર્ીયા ધીરૂભાઈ બચલભાઈ પાજંરાપોળ 3 ૪૮૯૪૬

૪૭૬૮૬ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ પાટર્ીયા કદલીપભી વેલજીભઆઈ પાજંરાપોળ 6 ૪૮૯૩૨

૪૪૦૬૬ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ કોરી સામજીભાઈ નાગજીભાઈ પાજંરાપોળ 6 ૪૮૯૩૩

૪૭૬૯૫ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ પાટર્ીયા હીરાલાલ મેઘજીભાઈ પાજંરાપોળ 5 ૪૮૯૪૫
૪૯૨૮૪ ૧૬ મનહપરા માલણ દેશળભાઈ ભીખાભાઈ મનહરપરા 5 ૫૦૦૭૯
૪૯૨૮૬ ૧૬ મનહપરા માલણ ભીખાભાઈ ધનાભાઈ મનહપરા 2 ૫૦૦૭૩
૪૯૧૦૧ ૧૬ મનહપરા મર રફીકભાઈ અલલારખાભાઈ મહરપરા 6 ૫૦૦૮૨
૪૮૮૯૫ ૧૬ મનહપરા મકાવણા લક્ષ્મભાઈ કકશનભાઈ મનહરપરા 5 ૫૦૧૨૫
૪૯૦૬૦ ૧૬ મનહપરા મલધવા વવરમભાઈ લાઘાભાઈ મનહરપરા 8 ૫૦૧૨૨
૪૯૦૩૯ ૧૬ મનહપરા મલધવા કદનેશભાઈ વવરમભાઈ મનહરપરા 3 ૫૦૧૨૦
૪૩૯૪૩ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે કાતરીયા કાળુભાઈ ખોર્ાભાઈ આનદંનગર 4 ૪૩૪૬૩

૪૬૩૬૬ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે દેવીપજૂન વાલાભાઈ દેવાભાઈ વશવનગર 3 ૫૨૦૦૭

૪૬૩૬૪ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે દેવીપજૂન મનાભાઈ દેવાભાઈ વશવનગર 3 ૫૨૦૦૦
૫૨૧૩૨ ૧૬ આનદંનગર સોલકંી સજંયભાઈ જેન્તીભઆઈ આનદંનગર 4 ૪૩૪૪૭
૪૭૮૧૧ ૧૬ આનદંનગર ફકીર મોહમદંભાઈ મોમેર રકહસ આનદંનગર 6 ૪૩૪૨૪
૪૬૬૬૧ ૧૬ આનદંનગર પજંારા સલામભાઈ હમહમદં હમીર આનદંનગર 4 ૪૩૪૩૫
૪૭૭૬૩ ૧૬ આનદંનગર વપિંજારા જાફર એહમદં હમીર આનદંનગર 3 ૪૩૪૩૪
૫૧૩૭૧ ૧૬ આનદંનગર સાહની નદંલાલ સાહની જગંીર સાહની આનદંનગર 6 ૪૩૪૩૩
૪૬૬૬૬ ૧૬ આનદંનગર પટેલ તેજબહાદલ ર પારસનાથ આનદંનકર 6 ૪૩૪૩૨
૪૯૪૦૫ ૧૬ આનદંનગર યાદવ શ્રીજવાહરલાલ રાજા આનદંનગર 3 ૪૩૪૨૨
૪૫૬૧૭ ૧૬ આનદંનગર જયેશ જયશકંર સ્વગીફમર્ીભાઈ આનદંનગર 4 ૪૩૪૩૦
૪૯૩૭૫ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે યાદવ ગગંાભાઈ રામભરત આનદંનગર 4 ૪૩૪૬૭
૫૧૩૭૦ ૧૬ આનદંનગર સાહની નદંલાલ જગીભાઈ આનદંનગર 3 ૪૩૪૩૧
૪૫૫૧૯ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે છત્રીયા લબરજલ વસિંહ તારાવસિંહ આનદંનગર 4 ૪૩૪૮૭
૪૯૩૮૬ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે યાદવ પ્રકાશભાઈ ખેલાર્ીભાઈ આનદંનકર 6 ૪૩૪૭૭
૪૯૩૮૭ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે યાદવ ફાત લરામ આનદંરનગર 3 ૪૩૪૮૨
૪૬૬૬૭ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે પટેલ ત લલસીભાઈ વશવધારી આનદંનગર 2 ૪૩૪૮૩
૪૬૬૭૩ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે પટેલ પપ્પલભાઈ ત લલસીભાઈ આનદંનગર 3 ૪૩૪૮૧
૪૬૬૬૩ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે પટેલ અજયભાઈ તલલસીભાઈ આનદંનગર 4 ૪૩૪૮૦
૪૯૪૯૨ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે રાજભર ઈન્દલલાલ લાલચદં બાબરીયા 6 ૪૩૪૭૯
૪૪૫૦૦ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે ગલપ્તા ભગવાનભાઈ શીતલભઆઈ આનદંનગર 3 ૪૩૪૭૮
૪૫૫૭૩ ૧૬ આનદંનગર જજંવાર્ીયા હમીરભાઈ ભીમાભાઈ આનદંનગર 6 ૪૩૩૯૫
૪૩૮૬૫ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે કેવટ દેવાનદંભી પલટલભાઈ આનદંનગર 6 ૪૩૪૭૬
૪૪૦૬૫ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે કોરી સલમાબેન પસાડદભી આનદંનગર 2 ૪૩૪૬૪
૪૪૦૬૩ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે કોરી રામવવલાશ ચનલભાઈ આનદનગર 8 ૪૩૪૭૪
૪૩૯૯૪ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે કારંી કદલીપભાઈ પ્રસાદીભાઈ આનદંનગર 4 ૪૩૪૮૪
૪૩૮૬૬ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે કેવટ રાજલભાઈ બાકલભાઈ આનદંનગર 2 ૪૩૪૭૨
૪૫૩૮૩ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે ચૌહાણ નરપતભાઈ પર્વરીભાઈ આનદંનગર 6 ૪૩૪૭૧

૪૮૨૯૬ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ ભવૂા રતનાભાઈ જીણાભાઈ પાજંરાપોળ 6 ૪૮૯૫૫

૪૮૨૯૭ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ ભવૂા વવભાભાઈ જીણાભાઈ પાજંરાપોળ 5 ૪૮૯૫૬

૪૮૨૯૮ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ ભવૂા હાકાભાઈ જીણાભાઈ પાજંરાપોળ 5 ૪૮૯૫૭

૫૦૫૭૧ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ વાટર્ીયા શૈલેર્ભાઈ સલભાર્ભાઈ પાજંરાપોળ 4 ૪૮૯૫૮
૫૧૧૪૨ ૧૬ મનહપરા સરવોદી માજંાદશાહ નરૂસા મનહરપા મેઈન રોર્ 3 ૫૦૧૧૫

૫૦૨૮૮ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ વઢવાણાવાપી આવશફહલસેન સાદીકઅલી પાજંરાપોળ 5 ૪૮૯૫૯

૪૭૬૯૪ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ પાટર્ીયા કહતેશભાઈ હીરાલાલ પાજંરાપોળ 4 ૪૮૯૬૦

૪૯૪૫૧ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ રવાર્ીયા રણછોર્ભાઈ કાનજીભાઈ પાજંરાપોળ 3 ૪૮૯૬૩
૪૬૭૨૬ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પલપરી રમાકાન્ત જોગેન્ર પલપરી ન્યલ વવજનયગર 4 ૪૭૩૬૪
૪૪૪૭૯ ૧૬ મનહપરા ગઢવી જસલબેન કાળાભાઈ મનહરભાઈ 3 ૫૦૦૯૯

૪૬૩૬૩ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે દેવીપજૂન કાળુભાઈ દેવાભાઈ વશવનગર 3 ૫૧૯૮૧

૪૬૩૬૫ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે દેવીપજૂક રવજીભાઈ દેવાભાઈ વશવનગર 5 ૫૨૦૦૫



૪૯૬૦૧ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે રાઠોર્ ગોપાલભાઈ કનલભાઈ વશવનગર 5 ૫૧૯૮૬

૫૦૯૧૬ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે શાહ ભરતભાઈ વશવચરણ વશવનગર 6 ૫૨૦૦૪
૪૩૯૪૪ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે કાતરીયા ગોકલળભાઈ કાળુભાઈ આનદંનગર 5 ૪૩૪૭૦
૪૩૯૪૫ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે કાતરીયા સજંયભાઈ કાળુભાઈ આનદંનગર 6 ૪૩૪૬૯
૫૦૫૫૭ ૧૬ આનદંનગર વાઘેલા હકાભાઈ કલસાભાઈ આનદંનગર 6 ૪૩૩૯૪
૫૧૮૭૦ ૧૬ આનદંનગર સોલકંી ભરતભાઈ જન્તીભાઈ આનદંનગર 5 ૪૩૩૯૩
૪૫૨૯૧ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે ચોહાણ અરવવિંદભાઈ થર્ોહીભાઈ આનદંનગર 5 ૪૩૪૭૫
૪૫૪૮૬ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે ચૌહાણ વવજયભાઈ થર્ોહીભાઈ આનદંનગર 3 ૪૩૪૬૫
૫૦૨૫૭ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે લોહાર ઝાલાભાઈ જયનારાણ આનદંનગર 4 ૪૩૪૭૩
૪૫૩૦૯ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે ચૌહાણ અજયભાઈ થર્ોહીભાઈ આનદંનગર 5 ૪૩૪૮૬
૪૫૨૯૩ ૧૬ આનદંનગર ચોહાણ મહને્રભાઈ પશેકર આનદંનગર 7 ૪૩૩૮૧
૪૯૩૯૯ ૧૬ આનદંનગર યાદવ રાજલભઆઈ પન્નાલાલ આનદંનગર 4 ૪૩૩૯૦
૪૫૫૬૮ ૧૬ આનદંનગર જજંવાર્ીયા બાલાભાઈ હમીરભાઈ આનદંનગર 6 ૪૩૪૦૦
૪૫૫૭૨ ૧૬ આનદંનગર જજંવારીયા વવરાભાઈ હમીરભાઈ આનદંનગર 5 ૪૩૩૮૮
૪૮૩૯૦ ૧૬ આનદંનગર ચાવ પકંજભાઈ નાનજીભાઈ આનદંનગર 3 ૪૩૩૮૭
૪૮૯૩૦ ૧૬ આનદંનગર મલઘંવા રાજાભાઈ ઉકાભાઈ આનદંનગર 4 ૪૩૩૮૬
૪૪૦૬૧ ૧૬ આનદંનગર ચૌહાણ શાતંાબેન સવજીભાઈ આનદંગર 2 ૪૩૩૮૫
૪૯૪૫૦ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે રવાર્ પપ્પલભાઈ મલકેશભાઈ આનદંનગર 5 ૪૩૪૯૦
૪૭૬૩૭ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે પ્રસાદ રાજેનર પ્રસાદ મોતીરામ આનદંનગર 4 ૪૩૪૮૮
૫૨૨૪૪ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે કલશાવત સીંગાસનભઈ રાધાકૃષ્ણ આનદંનગર 5 ૪૩૪૯૧
૪૫૩૦૪ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે ચૌધરી મનલભાઈ ગોપીચદંભી આનદંનગર 8 ૪૩૪૮૯
૪૭૬૭૩ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે પલસ્યાહા ગોરખભાઈ રાવાભાઈ આનદંનગર 5 ૪૩૪૮૫
૫૧૩૬૯ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે સાવ પારસભાઈ ધાધં લભાઈ આનદંનગર 3 ૪૩૪૬૬
૪૪૬૦૨ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે ગોળ સરવનભાઈ મગંળદાસ આનદંનગર 6 ૪૩૪૫૫
૪૪૬૦૧ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે ગોળ રામધાભાઈ મગંળદાસ આનદંનગર 8 ૪૩૪૫૬
૪૪૬૦૦ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે ગોળ અરવવિંદભાઈ મગંળદાસ આનદંનગર 4 ૪૩૪૫૭
૪૬૬૮૩ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે પટેલ લાલમનભી રામનાથભાઈ આનદંનગર 5 ૪૩૪૫૮
૪૮૬૩૫ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે મકવાણા નાનજીભાઈ ભીખાભાઈ આનદંનગર 6 ૪૩૪૬૮
૪૮૮૫૪ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે મકવાણા સજંયભાઈ ભીખાભાઈ આનદંનગર 5 ૪૩૪૬૨
૪૬૦૮૨ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે ર્ાભાઈ અશોકભાઈ કનલભાઈ આનદંનગર 3 ૪૩૪૬૧
૪૪૮૩૫ ૧૬ મનહપરા ચલનારા જ્યતંીલાલ બાબલભાઈ મનહરપરા 8 ૫૦૦૯૦
૫૦૧૮૬ ૧૬ મનહપરા રોજસરા અશોકભાઈ જીવરાજભાઈ મનહરપરા 4 ૫૦૦૯૧
૫૦૧૮૮ ૧૬ મનહપરા રોજસરા મધલબેન જીવરાજભઆઈ મનરપરા 1 ૫૦૦૯૨
૫૦૧૮૭ ૧૬ મનહપરા રોજસરા જસમાતભાઈ જીવરાજભાઈ મનહરપરા 2 ૫૦૦૬૬
૪૭૬૫૩ ૧૬ મનહપરા પરીયા દલલાભાઈ બબાભાઈ મનહરપરા 3 ૫૦૦૯૭
૫૧૭૩૫ ૧૬ મનહપરા સોલકંી કદનેશભાઈ હરીભઆઈ મનહરપરા 5 ૫૦૧૦૮
૪૪૪૫૦ ૧૬ મનહપરા ખોર્ા ઘલસાભાઈ નાથાભાઇ મનહરપરા 5 ૫૦૦૬૯
૫૧૯૩૨ ૧૬ મનહપરા સોલકી મનલભાઈ નાનજીભઆઈ મનહરપરા 6 ૫૦૦૭૮
૫૨૧૪૨ ૧૬ મનહપરા સોલકંી સમજલબેન નાનજીભાઈ મનહરપરા 1 ૫૦૦૬૮
૫૧૦૩૯ ૧૬ મનહપરા સબાર્ રમેશભાઈ ગોરાભઆઈ મનહરપરા 4 ૫૦૦૯૫
૫૧૩૧૫ ૧૬ મનહપરા સાબર્ ગોરાભાઈ દેવાભાઈ મનહરપરા 3 ૫૦૧૧૬
૫૧૦૩૮ ૧૬ મનહપરા સબાર્ કાજલબેન ભરતભાઈ મનહરપરા 3 ૫૦૧૧૧
૪૪૪૫૫ ૧૬ મનહપરા ખોળા રાજલભાઈ ભેમાભાઈ મનહરપરા 4 ૫૦૧૦૨
૪૫૦૫૭ ૧૬ મનહપરા ચાવર્ા પકંજભાઈ માવજીભઆઈ મનહરપલરા 6 ૫૦૧૦૫
૪૫૬૫૬ ૧૬ મનહપરા જાર્ેજા કૃષ્ણાબેન ઘનશ્યામજી લખમાજીરાજ 1 ૫૦૧૦૬
૪૮૫૪૦ ૧૬ મનહપરા મકવાણા ગોવવિંદભાઈ કાનજીભાઈ લખાજીરાજ 2 ૫૦૧૦૭
૪૮૬૨૫ ૧૬ મનહપરા મકવાણા નરેશભાઈ ગોવવિંદભાઈ લખમાજીરાજ 5 ૫૦૧૦૯
૪૮૭૩૭ ૧૬ મનહપરા મકવાણા મહશેભાઈ લગવદંભાઈ લખમાજીરાજ 5 ૫૦૦૮૮
૪૭૯૦૦ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ બરેર્ીયા સચં લબેન ચમનભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 4 ૪૫૦૭૯
૪૬૬૧૮ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ નારોલા જીતેન્રભાઈ ચમનભાઈ કસ્ત લરબા ભગંી હરીજનવાસ 5 ૪૫૦૭૮
૪૫૫૦૮ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ ચૌહાણ સાગરાઈ ભાણાભાઈ કસ્ત લરબા ભગંી હરીજનબાસ 5 ૪૫૦૭૭
૫૧૭૬૨ ૧૬ મનહપરા સોલકંી નરેન્રભાઈ પ્રતાપભાઈ મનહરપરા 6 ૫૦૦૬૪
૫૧૫૫૭ ૧૬ મનહપરા સોલકંી ઉમેદભાઈ પ્રતાપસીંહાઈ મનહરપરા 1 ૫૦૦૬૨
૪૫૮૩૭ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે જીજવાર્ીયા રાજાભાઈ હમીરભાઈ આનદનગર 6 ૪૩૪૫૯
૪૯૨૮૮ ૧૬ આનદંનગર મફવતયલ પરલ જી.આઇ.ર્ી.સી. પાસે માલધારી બાયાભાઈ મારં્ાભાઈ આનદં નગર 4 ૪૩૪૬૦
૪૯૮૪૫ ૧૬ આનદંનગર રાઠોર્ ભાણજીભાઈ વેલજીભાઈ આનદંનગર 5 ૪૩૪૦૯
૪૫૨૯૦ ૧૬ મનહપરા ચોહલા જોધાભાઈ હાનાભાઈ મનહરપરા 3 ૫૦૦૮૧
૪૪૬૧૬ ૧૬ મનહપરા ગોસ્વામી સતીર્નગર રવતનગર મનહરપરા 5 ૫૦૦૭૭
૪૪૯૭૯ ૧૬ મનહપરા ચાવર્ા ગૌરીબેન જાદવજીભાઇ મનહરપરા 1 ૫૦૦૭૬
૪૫૯૮૨ ૧૬ મનહપરા ટોલીયા રાજેશભાઈ હમીરભાઈ મનહરપરા 5 ૫૦૦૮૩
૪૫૨૯૮ ૧૬ મનહપરા ચોહાલા ધલળભાઈ જોધાભાઈ મનહરપરા 4 ૫૦૦૮૯
૪૫૯૮૩ ૧૬ મનહપરા ટોળીયા હમીરભાઈ પોલાભાઈ મનહરપરા 3 ૫૦૧૦૦
૫૦૬૯૭ ૧૬ મનહપરા વાળંદ ભનાબેન ગોકળભાઈ મનહરરોર્ 1 ૫૦૦૯૬
૫૦૬૯૮ ૧૬ મનહપરા વાળંદ રસીકભાઈ ગોકળભાઈ મનહરપરા 5 ૫૦૦૬૧
૪૬૨૭૨ ૧૬ મનહપરા દેગામા રામજીભઆઈ મોહનભાઈ મનહરપરા 5 ૫૦૦૯૮
૫૦૫૧૪ ૧૬ વણકરવાસ વાઘેલા મહશેભાઈ લક્ષ્મણભાઈ વણકરવાસ 5 ૫૧૪૩૧
૪૬૮૯૩ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર ગણપતભાઈ બાલજીભાઈ વવનોદનગર 3 ૪૮૪૦૩
૪૯૪૬૦ ૧૬ મનહપરા રાગેરા જગદીશભાઈ મનસલખભાઈ મનહરપરા 2 ૫૦૧૦૪
૫૧૧૭૬ ૧૬ મનહપરા અઘેરા અવમતભાઈ મનસલખભાઈ મનહરપરા 3 ૫૦૧૧૦
૪૩૫૪૦ ૧૬ મનહપરા એગેરા અરવવિંદભાઈ મનસલખભાઈ મનહરપરા 7 ૫૦૧૧૨
૪૮૦૨૫ ૧૬ મનહપરા બાભા દેવાભાઈ સાદરભી મનહપરા 6 ૫૦૦૬૫
૫૦૮૦૩ ૧૬ મનહપરા વીજવાર્ીયા અમીરભાઈ દેવજીભાઈ મનહરપરા 3 ૫૦૦૬૩
૫૨૦૭૭ ૧૬ મનહપરા સોલકંી વજેવસિંહ રામજીભાઈ મનહરપરા 5 ૫૦૦૮૭
૫૧૮૦૧ ૧૬ મનહપરા સોલકંી પ્રતાપવસિંહ ભાવવસિંહ મનહપરા 3 ૫૦૦૮૫
૫૦૧૮૩ ૧૬ મનહપરા રીયાળ નારણભાઈ સોનાદભાઈ મનહરપા 3 ૫૦૦૮૪
૫૦૯૭૧ ૧૬ મનહપરા શીયાળ મલકેશભાઈ નારણભાઈ મનહરપરા 3 ૫૦૧૦૧
૪૪૬૬૬ ૧૬ મનહપરા ગોકહલ કનકભાઈ જયવંતભાઈ મનહરપરા 5 ૫૦૦૭૦
૪૩૫૪૩ ૧૬ મનહપરા એંધાણી ધનજીભાઈ વેલજીભાઈ મનહરપરા 4 ૫૦૦૯૩
૪૪૬૭૬ ૧૬ મનહપરા ગોકહલ જગદીશભાઈ જયવંતભાઈ મનહરપરા 4 ૫૦૧૧૯
૪૪૭૨૮ ૧૬ મનહપરા ગોકહલ હસમલખભાઈ જયવંતભાઈ મનહરપરા 4 ૫૦૧૨૬
૪૪૬૭૮ ૧૬ મનહપરા ગોકહલ જ્યતંીભાઈ અમરવસિંહ મનહરપરા 2 ૫૦૧૧૮
૪૬૬૦૨ ૧૬ વવજયનગર નૈયા ચેતનકલમાર કેશલભાઈ વવજયનગર 5 ૫૧૬૮૧
૫૦૫૦૯ ૧૬ વવનોદનગર વાઘેલા મહને્રભાઈ ગોવવિંદભાઈ વવનોદનગર 5 ૫૧૭૫૪



૪૭૫૦૭ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર શાન્તાબેન ભીખાભાઈ વવનોદનગર 4 ૫૧૭૫૨
૪૫૮૭૪ ૧૬ વવજયનગર જોર્વા વવજયકલમાર મોહનભાઈ વવજયનગર 2 ૫૧૬૭૦
૫૧૮૭૬ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ સોલકંી ભરતભાઈ વાલજીભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવસા 4 ૪૫૦૭૫
૪૫૪૧૮ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ ચૌહાણ ભીખાભાઈ ગાગંજીભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 4 ૪૫૦૭૪
૪૭૫૧૭ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ પરમાર સજંયભાઈ ગોવવિંદભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 3 ૪૫૦૭૩
૪૬૯૫૦ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ પરમાર જલનાબેન ગોવવિંદભઆઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 1 ૪૫૦૬૨
૪૭૫૪૬ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ પરમાર સલરેશભાઈ હરેશભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 2 ૪૫૦૭૧
૪૮૦૦૦ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ બાબરીયા વવપલલભાઈ ર્ાહ્યાભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 4 ૪૫૦૮૦
૪૭૯૮૬ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ બાબરીયા ર્ાહ્યાભાઈ ભીમાભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 2 ૪૫૦૬૯
૪૭૮૬૦ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર બઘવાર હરજીભાઈ રૂપાભાઈ ન્યલ વવજયનગર 2 ૪૭૩૪૧
૪૭૮૫૫ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર બઘવાર મનલભાઈ હરજીભાઈ ન્યલ વવજયનગર 5 ૪૭૩૪૨
૪૭૮૫૧ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર બઘવર જયેશભાઈ હરજીભાઈ ન્યલ વવજયનગર 2 ૪૭૩૩૮
૪૭૬૨૪ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર હીરાભાઈ મેઘજીભાઈ ન્યલ વવજયનગર 8 ૪૭૩૪૩
૫૦૪૯૧ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર વાઘેલા ભલાભાઈ સવજીભાઈ ન્યલ વવજયનગર 5 ૪૭૩૪૪
૫૦૫૪૧ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર વાઘેલા લાલજીભાઈ સવજીબી ન્યલ વવજયનગર 5 ૪૭૩૪૫
૫૦૪૭૨ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર વાઘેલા પલજાભાઈ પે્રમજીભાઈ ન્યલ વવજયનગર 3 ૪૭૩૪૬
૫૦૪૦૯ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર વાઘેલા કમલેર્ભાઈ પલજાભાઈ ન્યલ વવજયનગર 4 ૪૭૩૫૧
૪૭૨૮૫ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર મલળજીભાઈ નવલભાઈ ન્યલ વવજયનગર 3 ૪૭૩૪૭
૪૪૦૯૧ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર ખટલવા રવીન્રભાઈ રીપલ ન્યલ વવજયનગર 4 ૪૭૩૬૩
૪૯૯૧૨ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ રાઠોર્ મીરાભાઈ પલજાભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 3 ૪૫૦૬૮
૪૫૨૯૭ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ ચોરાર્ા કરશનભાઈ સોમાભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 2 ૪૫૦૬૭
૪૫૩૧૨ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ ચોરાર્ા અમરવસિંહભાઈ કરશનભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 3 ૪૫૦૬૫
૪૫૩૭૭ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ ચૌહાણ કદનેશભાઈ સોમાભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 5 ૪૫૦૬૪
૪૬૯૯૮ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ પરમાર ત લલશીભાઈ ખેમજીભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવસા 7 ૪૫૦૬૩
૪૬૮૩૮ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ પરમાર કાન્તાબેન ધીરજભાઈ કસ્ત લરબા રીજનવાસ 2 ૪૫૦૯૧
૪૭૦૦૮ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ પરમાર દેવજીભાઈ મનજીભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 4 ૪૫૦૭૨
૫૦૫૩૪ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ વાઘલા રવવભાઈ રામજીભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવસા 5 ૪૫૦૯૮
૫૦૪૧૬ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ વાઘેલા કકશનભાઈ ગોપાલભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 1 ૪૫૦૯૭
૪૯૧૧૪ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ મેરાણ ભનાભાઈ બચલભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 2 ૪૫૦૯૬
૪૯૧૧૬ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ મેરાણ વવજયભાઈ ભનલભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 4 ૪૫૦૯૫
૪૯૧૧૦ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ મેરાણ અજયભાઈ ભનલભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનપાસ 3 ૪૫૦૯૪
૪૯૧૧૨ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ મેરાણ અશોકભાઈ ગોવવિંદભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 2 ૪૫૦૯૩
૪૯૧૧૧ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ મેરાણ અવનલભાઈ ભલરાભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 2 ૪૫૦૯૨
૪૯૭૦૯ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ રાઠોર્ કદપક રમેશભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 3 ૪૫૦૮૧
૪૯૫૦૮ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ રાઠોર્ અતલલભાઈ રમેશભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 3 ૪૫૦૯૦
૪૮૬૧૩ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ મકવાણા કદપકભાઈ રાજલભાઈ કસ્ત લરભા હરીજનવાસ 5 ૪૫૧૦૦
૪૭૯૮૯ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ બાબરીયા લબનલભાઈ રાધાભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 4 ૪૫૦૮૮
૫૦૪૭૯ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ વાઘેલા બચલભાઈ રાજાભી કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 5 ૪૫૦૮૭
૫૦૪૧૫ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ વાઘેલા કાળુભાઈ બચલભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 4 ૪૫૦૮૬

૪૪૦૦૩ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે કીર્ીયા કાળાભાઈ હસંરાજભાઈ વશવનગર 2 ૫૧૯૮૪

૪૪૦૦૮ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે કીર્ીયા હરસલખભાઈ કાળાભાઈ વશવનગર મેઈન રોર્ 4 ૫૨૦૦૨

૪૪૦૦૪ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે કીર્ીયા કદનેશભાઈ કાળાભાઈ વશવનગર 5 ૫૨૦૦૩
૫૨૧૯૨ ૧૬ મનહપરા સોહબા ધળૂભાઈ જેઘાભાઈ મનહપરા 4 ૫૦૧૦૩
૪૯૩૯૭ ૧૬ નવા થોરાળા યાદવ રમેશાઈ વાલદાસભાઈ ન્યલ સવોદય સોસાયટી 3 ૪૮૪૦૨
૪૯૫૪૩ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ રાઠોર્ ઉમેશભાઈ રામજીબાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવસા 4 ૪૫૦૮૫
૪૭૫૦૬ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ પરમાર શાન્તાબેન ભીખાભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 2 ૪૫૦૮૪
૫૧૪૬૪ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ સોઢા હસમલખભાઈ ભીખાભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 4 ૪૫૦૮૩
૪૬૮૮૮ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ પરમાર ખોર્ીદાસ છગનભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 4 ૪૫૦૬૦
૪૮૫૪૬ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ મકવાણા ગૌરીબેન રાજેશભી કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 5 ૪૫૦૯૯
૪૫૪૧૫ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ ચૌહાણ ભાણાભાઈ રૂપાભાઈ કસ્ત લરબા ભગંી હરીજનવાસ 9 ૪૫૦૭૦
૪૫૪૭૮ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ ચૌહાણ વરાજભી ભાણાભાઈ કસ્ત લરબાભગંી હરીજનવાસ 4 ૪૫૦૩૬
૪૫૩૦૭ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ ચૌહણ કદલીપભાઈ નાગજીભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવસા 5 ૪૫૦૩૭
૪૯૧૧૩ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ મેરાણ પકંજભાઈ ભનલભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 3 ૪૫૦૩૮
૫૦૮૦૪ ૧૬ મનહપરા વીંઝવાર્ીયા અશોકભાઈ હમીરબાઈ મનહરપરા 5 ૫૦૦૯૪
૪૮૭૨૬ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ મકવાણા મનોજભાઈ ચકલભાઈ કસ્ત લરબા  હરીજન વાસ 5 ૪૫૦૩૯
૫૧૭૩૯ ૧૬ મનહપરા સોલકંી કદલીપભઆઈ નાનલભાઈ મનહરપરા 5 ૫૦૧૨૩
૫૧૭૮૨ ૧૬ મનહપરા સોલકંી નાનલભાઈ પરર્ોત્તમભાઈ મનહરપરા 2 ૫૦૧૧૭
૫૧૬૩૯ ૧૬ મનહપરા સોલકંી ગોપાલભાઈ મલકેશભાઈ મનહરપરા 4 ૫૦૧૨૪
૪૪૬૬૩ ૧૬ મનહપરા ગોકહલ અમજલબેન ગોપાલભાઈ મનહરપરા 1 ૫૦૦૮૦
૪૪૬૮૩ ૧૬ મનહપરા ગોકહલ કદલીપભાઈ દોપાલભાઈ મનહરપરા 4 ૫૦૦૬૭
૫૧૩૬૮ ૧૬ મનહપરા સાલીચા ભરતભાઈ ખોર્ાભાઈ મનહરપરા 4 ૫૦૦૭૨
૪૭૯૮૮ ૧૬ મનહપરા બાબરીયા નરેન્રભાઈ વજલભાઈ મનહરપરા 4 ૫૦૦૭૧
૪૫૧૫૮ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર ચાવર્ા રવજીભાઈ દેસાભાઈ ન્યલ વવજયનગર 5 ૪૭૩૬૨
૪૫૧૫૩ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર ચાવર્ા રમેશભાઈ દેશાભાઈ વવજયનગર 4 ૪૭૩૫૦
૪૮૫૨૦ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર મકવાણા કકશોરભાઈ મલળજીભાઈ ન્યલ વવજયનગર 6 ૪૭૩૫૫
૪૭૪૩૭ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર લાલજીભાઈ જીવાભાઈ ન્યલ વવજયનગર 4 ૪૭૩૫૬
૪૫૧૪૦ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર ચાવર્ા મોહનભાઈ હીરાભાઈ ન્યલ વવજયનગર 3 ૪૭૩૫૭
૪૭૦૫૮ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર ધીરૂભાઈ ભગલભાઈ ન્યલ વવજયનગર 2 ૪૭૩૫૮
૪૬૩૯૬ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર દાઢી ગોપાળદાસ રાધેકૃષ્ણ ન્યલ વવજયનગર 3 ૪૭૩૬૦
૫૦૪૮૬ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર વાઘેલા ભલપતભાઇ નથલભાઇ ન્યલ વવજયનગર 5 ૪૭૩૬૧
૪૮૦૯૦ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ બારૈયા ભરતભાઈ મોહનભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 7 ૪૫૦૫૨
૪૮૦૯૭ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ બારૈયા મનસલખભાઈ મોહનભાઈ કસ્ત લરા હરીજનવાસ 4 ૪૫૦૩૪
૪૮૦૬૬ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ બારૈયા ઘનશ્યામભાઈ મોહનભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 4 ૪૫૦૫૯
૪૮૦૫૭ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ બારૈયા અમતૃબેન મોહનભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 1 ૪૫૦૫૮
૪૮૦૮૩ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ બારૈયા નટવરભાઈ મોહનભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવસાહ 2 ૪૫૦૫૭
૪૮૦૭૮ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ બારૈયા ધમડભાઈ નટવરભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનાસ 5 ૪૫૦૫૬
૪૮૦૫૯ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ બારૈયા ઈિરભાઈ મોહનભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 5 ૪૫૦૫૫
૫૦૫૦૮ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ વાઘેલા મનીર્ભાઈ મલનાભઆઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 3 ૪૫૧૦૧
૪૭૧૫૧ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ પરમાર પરસોત્તમભાઈ નાનજીભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 4 ૪૫૦૫૪
૪૬૮૫૧ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ પરમાર કાળુભાઈ બચલભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવસાહત 3 ૪૫૦૮૨
૪૭૪૩૧ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ પરમાર લક્ષ્મીબેન બચલભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 1 ૪૫૦૫૩
૪૯૧૧૫ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ મેરાણ લખન ભલરાભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 2 ૪૫૦૪૨



૪૬૬૧૬ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ નારોબા ગીરીશભાઈ હરીભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 5 ૪૫૦૫૧
૫૦૪૧૭ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ વાઘેલા કકશોરભાઈ નાથાભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 5 ૪૫૦૬૧
૫૧૮૮૯ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ સોલકંી ભાવેશભાઈ પ્રફુલલભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 2 ૪૫૦૪૯
૫૧૫૬૯ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ સોલકંી કનૈયાભાઈ પ્રફુલલભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 3 ૪૫૦૪૮
૪૭૫૬૧ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ પરમાર વસકંદરભાઈ વધરૂભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 2 ૪૫૦૪૭
૪૬૭૬૭ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ પરમાર અવનલભાઈ મહીપતભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવસા 5 ૪૫૦૪૬
૪૭૦૪૩ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ પરમાર કદલીપભાઈ મહીપતભાઈ કસ્ત લરબા હીરજનવાસ 7 ૪૫૦૪૫
૪૭૩૦૭ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ પરમાર મહીપતભાઈ લાલજીભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 2 ૪૫૦૪૪
૪૪૮૧૬ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ ચલર્ાસ્મા ભરતભાઈ ગોવવિંદભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 4 ૪૫૦૪૩
૪૯૯૪૬ ૧૬ કસ્તરૂબા હરીજનવાસ રાઠોર્ રમેશભાઈ મોહનભાઈ કસ્ત લરબા હરીજનવાસ 3 ૪૫૦૩૫

૪૪૦૦૬ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે કીર્ીયા ભરતભાઈ કાળાભાઈ વશવનગર 4 ૫૨૦૦૧

૪૫૪૯૭ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે ચૌહાણ શ્રીરામભાઈ રૂપાભાઈ વશવનગર 6 ૫૨૦૦૮

૫૦૨૨૩ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે લવતલકા વવભાભાઈ ઉકાભાઈ વશવનગર 5 ૫૧૯૮૩

૪૩૬૨૬ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે કટેરીયા સજંયભાઈ ગોપાલભાઈ વશવનગર 4 ૫૧૯૯૧

૪૫૭૪૧ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે જાદવ ગામારવસિંહ બાલલક્રષ્ન વશવનગર 3 ૫૧૯૮૫

૪૭૭૫૬ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે પાસ્વાન મોન્ટલ મહાદેવ વશવનગર 6 ૫૧૯૮૮

૪૮૯૮૭ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે મરં્લ કદપકભાઈ જારૂમરં્લ વશવનગર 6 ૫૧૯૯૨

૪૫૧૭૭ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે ચાવર્ા રામવસિંગભાઈ સરસીભાઈ વશવનગર 5 ૫૧૯૯૫

૪૫૦૪૯ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે ચાવર્ા નાથાભાઈ રામવસિંહભાઈ વશવનગર 4 ૫૧૯૯૬

૪૩૬૬૭ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે કંર્ોકરયા ભાયાભાઈ હમેલભાઈ વશવનગર 5 ૫૨૦૦૬

૪૩૬૬૯ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે કંર્ોરીયા ખીમાભાઈ સમલલભાઈ વશવનગર 5 ૫૧૯૯૮
૪૫૩૮૨ ૧૬ આનદંનગર ચૌહાણ નદંન શીવારમ આનનંદગર 5 ૪૩૪૦૮
૪૭૯૦૨ ૧૬ આનદંનગર બરમા સલરેશભાઈ વવકાશભાઈ આનદંનગર 4 ૪૩૪૦૭
૪૫૬૧૮ ૧૬ આનદંનગર જયસ્વાત લાલજીભાઈ વવિનાથ આનદંનગર 6 ૪૩૪૦૬
૫૧૧૭૭ ૧૬ આનદંનગર સાઈ મહમદભાઈ રહીશભી આનદંનગર 6 ૪૩૪૦૫
૪૯૩૭૪ ૧૬ આનદંનગર યાદવ ગગંાભાઈ મીઠાભાઈ આનદંનગર 4 ૪૩૪૦૪
૪૯૩૮૫ ૧૬ આનદંનગર યાદવ નદંલાલ તીતીર્ આનદંનગર 4 ૪૩૪૦૩
૪૯૩૮૩ ૧૬ આનદંનગર યાદવ કદનેશભાઈ નદંલાલા આનદંનર 3 ૪૩૪૦૨
૪૯૩૯૫ ૧૬ આનદંનગર યાદવ મીઠાઈભાઈ ચલનીલાલ આનદંનગર 5 ૪૩૩૯૨
૪૯૩૮૨ ૧૬ આનદંનગર યાદવ કદનેશભાઈ દેવાદર આનદંનગર 4 ૪૩૩૯૬

૪૫૨૯૯ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે ચૌધરી અલીભી વલીભઆઈ વશવનગર 2 ૫૧૯૯૭

૪૬૦૨૩ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે ર્ેર વાળદેભી રામભાઈ વશવનગર 1 ૫૧૯૯૪

૪૭૯૦૪ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે બ્રહ્મા સદેરામ ઓઠીલાલ વશવનગર 2 ૫૧૯૯૩

૪૭૯૦૧ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે બરમા લલન શભંલ વશવનગર 4 ૫૧૯૮૨

૪૩૮૮૬ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે કલહાર સલભાર્ બરચન વશવનગર 4 ૫૧૯૯૦

૪૯૪૪૭ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે રબારી નારણભાઈ ભરૂાભાઈ વશવનગર 4 ૫૧૯૯૯

૪૮૯૮૮ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે મરં્લ દોમી ચલનચલન વશવનગર 6 ૫૧૯૮૭
૪૪૦૬૪ ૧૬ આનદંનગર કોરી શ્યામલભાઈ છોટેલાલલ આનદંનગર 4 ૪૩૩૯૯
૪૩૬૨૨ ૧૬ આનદંનગર કજર્ીયા બાબલભાઈ ર્ીલર્ભાઈ આનદંનગર 5 ૪૩૪૩૮
૪૫૯૫૮ ૧૬ આનદંનગર ભટવારા ભનલભાઈ પાચંાભાઇ આનદંનગર 7 ૪૩૪૨૬
૪૮૨૬૦ ૧૬ આનદંનગર પરમાર રમેશભાઈ પાચાભાઈ આનદંનગર 6 ૪૩૪૨૫
૪૮૨૫૯ ૧૬ આનદંનગર ભટવારા પરમાર રઘલભાઈ પાસાભાઈ આનદંનગર 5 ૪૩૪૪૪
૪૮૨૫૮ ૧૬ આનદંનગર ભટવારા પરમાર પાસાભાઈ ભીખાભાઈ આનદંનનગર 2 ૪૩૪૨૩
૪૯૦૮૨ ૧૬ આનદંનગર મેફ શરાફતભાઈ બાબલભાઈ આનદંનગર 5 ૪૩૪૨૯
૪૪૮૦૩ ૧૬ આનદંનગર ચેક મલનાવરભાઈ વશકાતીભાઈ આંનદંનગર 4 ૪૩૪૪૬
૪૭૭૬૦ ૧૬ આનદંનગર પાસી લાલબાબલ જનાલભી આનદંનગર 6 ૪૩૪૫૧
૪૭૭૭૩ ૧૬ આનદંનગર પીંજારા સલીમભાઈ અજમલભાઈ આનદંનગર 6 ૪૩૪૫૦
૫૦૯૧૨ ૧૬ આનદંનગર શાહ પપ્પલભાઈ માધવભાઈ આનદંનગર 5 ૪૩૪૪૯
૫૦૮૮૩ ૧૬ આનદંનગર શૈયદ તારબાબલ ઈશાકભાઈ આનદંનગર 8 ૪૩૪૪૮
૫૧૪૭૬ ૧૬ આનદંનગર સોનકર દશરથભાઈ ભગીરથભાઈ આંનદનગર 6 ૪૩૪૪૫
૪૬૬૯૪ ૧૬ આનદંનગર પઠાણ અલીભાઈ અબ્દલલભાઈ આનદંનગર 5 ૪૩૪૪૩
૪૭૭૬૧ ૧૬ આનદંનગર વપિંજરા લીયાકતભાઈ કલ્લભાઈ આંનદનગર 8 ૪૩૪૪૨
૪૯૩૨૯ ૧૬ આનદંનગર મોયડ દયારામ રામર્ેવલ આનદનગર 5 ૪૩૪૫૩
૫૧૭૬૯ ૧૬ આનદંનગર સોલકંી નરશીદેવ રતનભાઈ આનદંનગર 4 ૪૩૪૪૦
૪૩૯૯૭ ૧૬ આનદંનગર કાળી મનસલખ દેવજીભાઈ આનદંનગર 7 ૪૩૪૫૨
૪૪૦૭૧ ૧૬ આનદંનગર કોળી ધીરૂભાઈ દેવજીભાઈ આનદંનગર 7 ૪૩૪૨૭
૪૯૩૩૧ ૧૬ આનદંનગર મોયડ શામલાલ રામદરશ આનદંનગર 3 ૪૩૪૨૮
૪૭૭૬૮ ૧૬ આનદંનગર પીંજારા વનબ્બરભાઈ સલીમ આનદંનગર 6 ૪૩૪૩૬
૪૩૪૯૧ ૧૬ આનદંનગર ઈદરીશી અલતાફભાઈ સમરલરભાઈ આનદંનગર 6 ૪૩૪૪૧
૫૦૮૮૨ ૧૬ આનદંનગર શૈયદ આશીકઅલી અજમલભાઈ આનદંનગર 4 ૪૩૩૮૯
૪૬૬૭૨ ૧૬ આનદંનગર પટેલ નદંલાલ રાજારામ આનદંનગર 2 ૪૩૩૯૮
૪૬૬૭૯ ૧૬ આનદંનગર પટેલ રજ્જન લક્ષ્મણભાઈ આનદંનગર 3 ૪૩૩૯૭

૫૦૮૫૭ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ શેખ મલબારક અલલારખા પાજંરાપોળ 6 ૪૮૯૪૨

૪૭૬૯૧ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ પાટર્ીયા રતીભાઈ વેલજીભાઈ પાજંરાપોળ 4 ૪૮૯૪૧

૪૮૮૭૭ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ મકવાણા હરેશભાઈ છગનભાઈ પાજરંાપોળ 5 ૪૮૯૪૦

૫૦૯૩૩ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ શાહમદાર રજાક ગલલાબ પાજંરાપોળ 5 ૪૮૯૩૯

૪૬૯૨૫ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ પરમાર ચદંલલાલ ગગજીભાઈ પાજંરાપોળ 4 ૪૮૯૩૪



૪૭૪૬૯ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ પરમાર વાલીબેન દેવશીભાઈ પાજંરાપોળ 1 ૪૮૯૩૫
૪૮૨૮૬ ૧૬ આનદંનગર ભરવાર્ સયૂાડભાઈ નારાયણભાઈ આંનદનગર 7 ૪૩૩૮૪
૪૭૦૭૭ ૧૬ થોરાળા પરમાર નરેશભાઈ મલકેશભાઈ થોરાળા-2 4 ૪૭૧૮૬
૫૦૫૦૦ ૧૬ થોરાળા વાઘેલા મનસલખભાઈ મોહનભાઈ થોરાળા 6 ૪૭૧૮૩
૪૮૫૫૬ ૧૬ થોરાળા મકવાણા ચનાભાઈ રવતલાલ થોરાળા-2 3 ૪૭૧૮૨
૫૦૪૭૦ ૧૬ થોરાળા વાઘેલા કદનેશભાઇ નારણભાઇ થોરાળા 5 ૪૭૧૮૧
૪૩૮૮૩ ૧૬ થોરાળા કેસોર દયારામભાઈ કેસલભાઈ થોરાળા પોલીસચોકી પાછળ 3 ૪૭૧૮૦
૫૧૫૦૪ ૧૬ નવા થોરાળા સોમસર અમથાલાલ તોલારામ માનસરોવર સોસાયટી 6 ૪૮૩૯૭
૫૦૨૩૩ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ લાઠીયા મલસીંગ નરૂાભાઈ પાજંરાપોળ (સતંકબીર રોર્) 6 ૪૯૧૫૫
૫૦૪૭૧ ૧૬ ગોકલળપરા વાઘેલા વનલેર્ભાઈ જગદીશભી નવાથોરાળ રોર્ 3 ૪૬૪૭૨
૪૫૪૪૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ રતનાભાઈ નથલભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૮૨૯
૪૫૩૦૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌધરી જ્યતંીભાઈ રત્નાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૨૮
૪૭૨૪૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર મગંાભાઈ હરખાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૮૨૭
૪૬૯૭૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર જસલબેન દેવસીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૨૬
૪૬૯૬૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર જેરામભાઈ મગંાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૮૨૫
૪૭૪૩૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર લાલજીભાઈ મગંાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૨૪
૪૮૯૬૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર મલછર્ીયા રમેશ દેવાભાઇ ર્ો.આંબેર્કરનગર મેન રોર્ ગેટ બાજલમા 6 ૪૩૮૨૩
૫૦૪૧૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા કાન્તીભાઈ સલખાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૮૨૧
૪૭૨૭૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા મનીર્ભાઈ બચલભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૮૩૫
૪૮૭૩૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા મહશેભાઈ ખીમજીભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૮૧૯
૪૮૫૭૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા જયેશભાઈ ખીમજીભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૮૧૮
૫૦૮૩૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર વોરા રતીભાઈ પેથાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૧૭
૫૦૮૨૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર વોરા પેથાભાઈ ત લલસીભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૮૧૬
૪૭૩૧૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર મોહનભાઈ દીલીપભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૧૫
૫૦૮૩૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર વોરા રાજેશભાઈ બીજોલભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૮૧૪
૪૬૮૮૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર ખલશાલભાઈ અમરશીભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૮૧૩
૪૮૬૪૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા પે્રમજીભાઈ હોલાભાઇ ર્ો.આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૧૦
૫૨૧૯૪ ૧૬ આનદંનગર ફકીર મહમદંમઉમર રહીશ આનદંનગર 6 ૪૩૩૮૩
૫૧૦૭૬ ૧૬ આનદંનગર સૈયદ ઈશાકભાઈ વારીસભાઈ આનદંનગર 6 ૪૩૩૮૨
૪૬૩૦૨ ૧૬ આનદંનગર ઈરીસી શાયરાબાનલ અયલબભાઈ આનદંનગર 1 ૪૩૪૧૦
૪૫૩૮૯ ૧૬ આનદંનગર ચૌહાણ નારદભાઈ બકૂાનીભાઈ આનદંનગર 3 ૪૩૪૧૨
૪૭૭૭૧ ૧૬ આનદંનગર પીંજારા શેરઅલી સલકઈ આનદંનગર 8 ૪૩૩૯૧
૪૯૦૫૪ ૧૬ આનદંનગર મલધંવા રાજલભાઈ ઉકાભાઈ આનદંનગર 4 ૪૩૪૨૦
૪૯૩૩૦ ૧૬ આનદંનગર મોયડ મસ્તરામ રામદરશ આનદંનગર 5 ૪૩૪૧૮
૪૯૭૫૬ ૧૬ આનદંનગર રાઠોર્ નાથાભાઈ બચલભાઈ આનદંનગર 5 ૪૩૪૩૭
૪૯૯૭૩ ૧૬ આનદંનગર રાઠોર્ રાજલભાઈ બચલભઆઈ આનદંનગર 4 ૪૩૪૧૭
૪૮૮૫૩ ૧૬ આનદંનગર મકવાણા સજંયભાઈ ભીખાભાઈ આનદંનગર 5 ૪૩૪૧૬
૪૪૧૫૭ ૧૬ આનદંનગર ખાચર બહાદલ રભાઈ સ્વદલલભાઈ આનદંનગર 2 ૪૩૪૧૫
૫૦૨૨૧ ૧૬ આનદંનગર લબંારીય ગોવવિંદભાઈ રેવાભાઈ આનદંનગર 7 ૪૩૪૧૪
૪૮૯૧૨ ૧૬ આનદંનગર મલઘંવા મશરૂમભાઇ ઉકાભાઈ આનદંનગર 6 ૪૩૪૧૩
૪૪૭૮૩ ૧૬ આનદંનગર ઘાઘલણ લાખીબેન હલકાબાઈ આનદંનગર 3 ૪૩૪૦૧
૪૪૭૮૨ ૧૬ આનદંનગર ઘાઘલકા રતાભાઈ ફકાભાઈ આનદંનગર 5 ૪૩૪૧૧
૪૫૩૪૪ ૧૬ આનદંનગર ચૌહાણ ગેલાભાઈ જાદવભી આનદંનગર 6 ૪૩૪૨૧

૪૫૨૯૪ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ ચોહાણ મોહનભાઈ કરસનભાઈ પાજંરાપોળ 7 ૪૮૯૬૪

૪૪૧૬૫ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ ખાતરા હમીરભાઈ જીવાભાઈ પાજંરપોળ 4 ૪૮૯૬૬

૪૭૬૯૩ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ પાટર્ીયા લાલીબેન દલપતરામ પાજંરાપોળ 2 ૪૮૯૫૩

૫૦૦૩૩ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ રાઠોર્ વવનોદભાઈ ખીમજીભાઈ પાજંરાપોળ 5 ૪૮૯૫૪

૪૬૦૨૨ ૧૬
વશવનગર મફવતયલપરલ મેઇનરોર્, જી.આઇ.ર્ી.સી પાસે 

જગંલેસ્વર પાસે ર્ેર ભીખાભાઈ માદેભાઈ વશવનગર 5 ૫૨૦૦૯
૫૦૩૦૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર વધેરા ભવનભાઈ ધનાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૪૯
૫૦૩૦૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર વધેરા મલળજીભાઈ ચન્નાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૮૨૦
૫૦૩૦૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર વધેરા દેવસીભાઈ ચન્નાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૮૨૨
૪૬૭૭૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર અમલભાઈ હીરાભાઇ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૮૬૩
૪૬૭૭૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર અમરબેન હીરાભાઇ આંબેર્કરનગર 1 ૪૩૮૬૨
૫૦૦૪૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ સજંયભાઈ જેરામભાઇ આંબેર્કરનગર 1 ૪૩૮૬૧
૫૦૦૫૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ સજંયભાઈ જેરામભાઇ આંબેર્કરનગર 1 ૪૩૮૬૦
૫૦૦૩૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ વીરજીભાઈ ચનાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૮૫૯
૫૨૦૨૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી રમેશભાઈ વીરજીભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૮૫૮
૫૦૮૩૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર વોરા ભાવેશભાઈ ભીમજીભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૮૫૭
૫૧૮૩૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી બેચરભાઈ વીરાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૫૬
૪૮૮૯૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા હીરાભાઈ બેચરભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૮૫૫
૪૬૪૮૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર ધલધંલ નાનજીભાઈ બધાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૫૩
૫૦૩૧૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર વધેરા રાજલભાઈ માવજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૫૨
૪૪૭૦૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર ગોકહલ મનસલખભાઈ અરજણભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૩૬
૫૦૮૩૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર વોરા રમેશભાઈ પેથાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૫૦
૪૯૯૩૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ રમેશભાઈ દેવાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૬૪
૪૭૫૩૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર સલવનલભાઈ કહરાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૪૮
૪૭૪૭૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર વવજયભાઈ ચનૂીલાલ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૮૪૭
૫૦૭૦૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાળા દેવજીભાઈ રાજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૪૬
૪૯૧૦૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર મલરછર્ીયા નરેસભાઈ ટાભજીભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૮૪૫
૪૯૧૦૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર મલરછર્ીયા ટાભાભાઈ ભીખાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૮૪૪
૪૮૩૯૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર પારઘી ભલાભાઈ ગોરાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૮૪૩
૪૫૫૩૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર છાપરા રમેશભાઈ રામજીભાઇ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૮૪૨
૪૮૯૪૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર મલછંર્ીયા દેશાભાઇ કાળાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૮૪૧
૪૭૮૪૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર બગર્ા વવજયભાઈ કેશલભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૦૫
૫૨૨૨૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર હરપાલ અરવવિંદભાઈ કાનજીભાઇ આંબેર્કરનગર 7 ૪૩૮૫૧
૫૧૧૧૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર સરવૈયા પોપટભાઈ કાનાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૮૦૮
૪૭૧૪૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર પ્રવવણભાઈ માધાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૭૭૬
૪૭૨૦૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર ભાણજીભાઈ ચકલભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૭૭૫
૪૫૧૭૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા લક્ષ્મણભાઈ કરશનભાઇ ર્ો.આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૭૪
૫૨૦૯૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી વવજયભાઈ લબજલભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૭૭૩



૫૧૮૫૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી લબજલભાઈ કાનજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૭૭૨
૫૧૨૭૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર સાગર્ીયા કાન્તીભાઈ પ્રવવણભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૭૭૧
૫૧૨૭૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર સાગર્ીયા પ્રવવણભાઈ માવજીભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૭૭૦
૪૭૬૨૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર હીરાભાઈ માયાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૭૬૯
૪૭૦૦૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર દેવજીભાઈ કેશાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૬૮
૪૬૭૮૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર અમરશીભાઇ હીરાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૬૭
૪૫૭૩૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર જાદવ અશોકભાઈ મગંાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૬૫
૪૫૭૮૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર જાદવ મગંાભાઈ મળૂાભાઇ ર્ો.આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૭૫૦
૪૪૪૦૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર ખીમસોકટયા અમરવસિંહભાઈ બાળાભાઇ આંબેર્કરનગર 8 ૪૩૭૬૩
૪૪૪૧૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર ખીમસોરીયા લાખાભાઈ કાળાભાઇ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૭૭૭
૫૦૪૫૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા ધનજીભાઈ જયરામભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૬૧
૪૪૪૦૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર ખીમસોકટયા બીપીનભાઈ દેવવસિંહભાઇ ર્ો.આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૭૬૦
૪૪૪૧૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર ખીમસોકટયા મહને્રભાઈ દેવવસિંહભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૭૫૯
૪૪૪૦૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર ખીમસોકટયા દેવવસિંહભાઈ કાળાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૭૫૮
૫૧૨૭૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર સાગઠીયા ગગંાબેન સાજણભાઇ ર્ો.આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૭૫૭
૫૧૨૭૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર સાગર્ીયા માવજીભાઈ સાજણભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૫૬
૫૧૨૭૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર સાગર્ીયા જ્યતંીભાઈ સાજણભાઇ ર્ો.આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૭૫૫
૫૦૫૯૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાલણયા અમરવસિંહભાઈ લવજીભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૭૫૪
૫૦૫૯૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાલણયા અરવવિંદભાઈ અમરવસિંહભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૭૫૩
૪૮૩૯૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર ભારથી પ્રવવણભાઈ ભેલાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૫૨
૪૮૩૯૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર ભારથી ભલભતભાઈ ભેલાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૭૫૧
૫૦૮૨૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર વોરા બળવતંભાઈ માલજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૭૯૧
૪૫૧૮૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા લાલજીભાઈ ભાનજીભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૯૩
૫૦૮૨૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર વોરા બળવતંભાઈ ધનજીભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૬૪
૪૯૮૪૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ ભાનજીભાઈ દેવાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૮૦૪
૫૦૮૨૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર વોરા બીજલભાઈ તલલશીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૦૩
૫૦૨૯૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર વધેરા કમાભાઈ નાજીભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૮૦૨
૫૦૩૦૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર વધેરા રમેશભાઈ કમાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૮૦૧
૫૦૩૦૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર વધેરા કાળુભાઈ નાજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૦૦
૫૦૩૦૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર વધેરા જેઠાભાઈ નાજીભાઇ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૭૯૯
૪૫૫૩૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર છાપરા રામજીભાઈ ચકલભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૯૮
૫૦૩૦૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર વધેરા ગોરધનભાઈ જેઠાભાઇ ર્ો.આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૯૭
૪૭૦૦૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર દેવજીભાઈ ખીમજીભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૯૬
૪૭૭૪૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર પારધી દેવજીભાઈ દલાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૯૫
૫૧૬૪૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી ગોવવિંદભાઈ મબાભાઇ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૭૯૪
૫૧૫૭૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી કનશારભાઈ ગોવવિંદભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૭૭૮
૫૧૭૯૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી પલજંાભાઈ ર્ાહ્યાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૭૯૨
૪૫૧૭૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા રામજીભાઈ સીધાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૮૦૬
૪૬૮૯૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર ગલાબબેન મનજીભાઇ આંબેર્કરનગર 1 ૪૩૭૯૦
૪૮૭૧૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા મેઘજીભાઈ દેવવસિંહભાઇ ર્ો.આંબેર્કરનગર 7 ૪૩૭૮૯
૫૧૫૫૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી અશોકભાઈ પેથાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૮૮
૫૧૭૯૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી પેથાભાઈ ગોરાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૭૮૭
૫૧૨૭૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર સાગર્ીયા જ્યતંીભાઈ દેવવસિંહભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૮૬
૪૭૦૫૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર ધરમવસિંહ દેવજીભાઇ ર્ો.આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૭૮૫
૫૧૯૦૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી મલકેશભાઈ પલજંાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૭૮૪
૫૧૬૩૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી ગીરધરભાઈ પલજંાભાઇ ર્ો.આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૭૮૩
૫૦૬૨૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાણીયા શાન્ત લબેન મોહનભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૭૮૨
૫૧૦૫૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર સલમેસરા મનજીભાઈ નાથાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૭૮૧
૫૧૦૪૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર સલમેત્રા ગલલાબભાઈ મનજીભાઇ ર્ો.આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૬૭૮
૪૫૧૯૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા વાલજીભાઈ પ ૂજંાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૮૦
૫૦૬૦૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાલણયા લીલાબેન ભરતભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૭૬૨
૪૮૭૩૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા મહશેભાઈ દેવવસિંહભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૭૭૯
૪૮૬૦૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા દેવવસિંહભાઈ વીરજીભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૮૯૨
૪૭૪૦૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર રાણાભાઈ માલાસલરભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૯૬૭
૪૭૩૦૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર માધાભાઈ જેઠાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૯૪૯
૪૭૧૯૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર ભરતભાઈ જીવાભાઇ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૯૪૮
૫૧૧૧૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર સરવૈયા ર્ાહ્યીબેન મનજીભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૯૪૭
૪૯૫૫૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ કરશનભાઈ જીવાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૪૬
૪૯૫૯૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ લગરીશભાઈ કરશનભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૯૪૫
૪૯૮૬૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ મગનભાઈ માવજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૪૩
૫૦૪૪૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા દેવજીભાઈ ભીખાભાઇ આંબેર્કરનગર (આજી વસાહત) 3 ૪૩૯૪૨
૫૦૫૧૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા મોહનભાઈ દેવજીભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૯૪૧
૪૭૨૬૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર મનસલખભાઈ દાનાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૪૦
૪૭૧૩૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર પ્રવવણભાઈ ધનાભાઇ ર્ો.આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૯૩૯
૪૫૨૪૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા હરેશભાઈ નાથાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૯૩૭
૫૧૬૭૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી જગદીશભાઈ અરજણભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૫૧
૪૬૯૮૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર જીવણભાઈ કદલીપભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૯૩૫
૪૫૧૩૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા માલાભાઈ સીદાભાઇ આંબેર્કરનગર (આજી વસાહત) 2 ૪૩૯૩૪
૪૫૦૨૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા દલાભાઈ માલાભાઇ આંબેર્કરનગર (આજી વસાહત) 5 ૪૩૯૩૩
૪૫૨૫૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા કહતેશકલમાર દલાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૯૩૨
૪૫૨૧૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા શૈલેશભાઈ હકરભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૯૩૧
૪૯૬૭૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ ર્ાહ્યાભાઈ માવજીભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૯૩૦
૫૧૩૩૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર સારેસા ખીમજીભાઈ અમરાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૯૨૯
૫૧૩૪૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર સારેસા જગદીશભાઈ ખીમજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૨૮
૫૧૩૩૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર સારેસા અમતૃભાઈ ખીમજીભાઇ આંબેર્કરનગર (આજી વસાહત) 4 ૪૩૯૨૭
૪૪૭૧૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર ગોકહલ લક્ષ્મણભાઈ ર્ાહ્યાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૯૨૬
૪૮૪૬૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા કંકલબેન જેઠાભાઇ આંબેર્કરનગર 1 ૪૩૯૨૫
૪૯૫૦૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ રવજીભાઈ નારણભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૯૬૫
૪૯૫૧૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ અમતૃભાઈ અજીભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૯૩૬
૪૯૯૧૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ મોહનભાઈ રાજાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૯૭૭
૫૦૪૦૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા અમતૃબેન મનજીભાઇ આંબેર્કરનગર 1 ૪૩૯૭૬
૫૦૫૨૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા રમેશભાઈ મનજીભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૯૭૫
૫૦૪૪૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા દલદાભાઈ મનજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૭૪
૫૦૪૨૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા ગોપાલભાઈ મનજીભાઇ ર્ો.આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૯૭૩



૪૯૨૬૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર મારલ મહશેભાઈ ભીખાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૭૨
૪૫૩૮૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ નાનજીભાઈ રતનાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૯૭૧
૪૮૫૪૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા ઘનાભાઈ ગોરાભાઇ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૯૭૦
૪૭૫૫૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર સવવતાબેન મોહનભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૯૬૯
૪૮૬૬૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા પલરર્ોત્તમભાઈ સોમાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૯૫૨
૪૮૭૮૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા રામજીભાઈ બોઘાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૯૬૬
૪૭૫૪૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર સલરેશભાઈ વેલજીભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૯૮૦
૪૮૬૩૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા નરવસિંહભાઈ બઘાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૬૪
૪૭૪૫૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર વાલજીભાઈ ટપલભાઇ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૯૬૩
૫૨૦૫૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી રામજીભાઈ મગંાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૯૬૨
૪૫૧૬૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા રાજેશભાઈ અરજણભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૬૦
૪૫૧૩૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા મોહનભાઈ વાઘજીભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૯૫૯
૪૪૯૭૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા કકશોરભાઈ મોહનભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૯૫૮
૪૭૦૬૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર નરેન્રભાઈ બેચરભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૫૭
૪૮૭૩૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા મહશેભાઈ આંબાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૯૫૬
૪૮૪૮૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા કાનજીભાઈ આંબાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૫૫
૫૦૪૨૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા ગીરીશભાઈ દેવજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૫૪
૫૦૫૧૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા મહશેભાઈ બાબલભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૫૩
૪૯૬૧૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ ગોવવિંદભાઈ લાલજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૦૯
૪૯૫૧૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ અવનલભાઈ લાલજીભાઇ આંબેર્કરનગર (આજી વસાહત) 4 ૪૩૮૬૬
૫૦૦૧૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ લાલજીભાઈ કાનાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૯૨૪
૪૭૪૫૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર વાલજીભાઈ ઉકાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૮૯૧
૪૭૧૧૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર પનૂાબેન ઉકાભાઇ આંબેર્કરનગર 1 ૪૩૮૯૦
૪૬૮૮૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર ખીમજીભાઈ ઉકાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૮૯
૪૬૭૯૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર અરવવિંદભાઈ ખીમજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૮૮
૪૭૫૮૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર હમેતંભાઈ દાનાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૮૮૭
૪૬૮૨૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર કેશલભાઈ દાનાભાઇ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૮૮૬
૪૯૫૬૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ કૈલાશભાઈ ર્ાહ્યાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૮૮૫
૪૭૪૮૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર વવનોદભાઈ કાનજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૮૪
૪૬૮૩૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર કાનજીભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૮૮૩
૪૫૩૯૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ પ્રવવણભાઈ અનલભાઇ આંબેર્કરનગર (આજી વસાહત) 4 ૪૩૮૮૨
૪૮૮૬૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા સલરેશભાઈ માવજીભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૮૮૧
૪૪૬૯૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર ગોકહલ ભાવેશકલમાર રામજીભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૮૬૫
૪૪૭૧૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર ગોકહલ રામજીભાઈ ર્ાહ્યાભાઇ આંબેર્કરનગર (આજી વસાહત) 3 ૪૩૮૭૯
૪૯૭૯૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ પ્રવવણભાઈ ર્ાહ્યાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૯૩
૫૧૩૩૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર સારેસા ચરંકાતંભાઈ ખીમજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૭૭
૪૯૯૧૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ મોંઘીબેન રામભાઇ આંબેર્કરનગર 1 ૪૩૮૭૬
૫૦૦૭૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ સોમાભાઈ રાણાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૭૫
૪૯૭૮૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ પ્રકાશભાઈ સોમાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૮૭૪
૪૯૬૩૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ જગદીશભાઈ કેત લભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૮૭૩
૪૮૪૩૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર ભોજાણી કેશલભાઇ ચનાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૮૭૨
૪૮૪૩૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર ભોજાણી મહશેભાઈ કેત લભાઇ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૮૭૧
૪૮૪૩૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર ભોજાણી સજંયભાઈ કેત લભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૮૭૦
૪૮૪૩૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર ભોજાણી ખીમજીભાઈ છનાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૬૯
૪૮૪૩૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર ભોજાણી કરશનભાઈ છનાભાઇ આંબેર્કરનગર 7 ૪૩૮૬૮
૪૫૦૩૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા કદપકભાઈ હરજીભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૮૬૭
૫૧૩૪૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર સારેસા દેવાભાઈ ભાણાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૯૦૭
૪૭૩૦૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર માધવભાઈ પચંાલદાસ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૮૭૮
૪૫૦૮૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા ભરતભાઈ કદનેશભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૮૦
૪૭૧૯૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર ભીમજીભાઈ અમરાભાઇ આંબેર્કરનગર 7 ૪૩૯૨૦
૫૧૩૬૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર સારેસા હરેશભાઈ મગંાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૧૮
૫૧૩૪૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર સારેસા પ્રકાશભાઈ પલરર્ોત્તમભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૯૧૭
૫૧૩૫૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર સારેસા મગંાભાઈ ઉનાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૧૬
૫૧૩૫૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર સારેસા વવરલબેન પલરર્ોત્તમભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૯૧૫
૫૧૩૪૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર સારેસા જેઠીબેન ઉગાભાઇ આંબેર્કરનગર 1 ૪૩૯૧૪
૪૭૪૪૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર વેલજીભાઈ રાજારામભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૧૩
૫૧૩૫૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર સારેસા મલળજીભાઈ ઉનાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૧૨
૫૧૩૪૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર સારેસા જીતલભાઈ મલળજીભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૯૧૧
૪૮૪૯૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા કાનજીભાઈ પલનાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૯૨૨
૪૮૬૪૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા પ્રવવણભાઈ કાનજીભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૯૦૬
૪૯૮૨૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ બાબલભાઈ મોહનભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૦૫
૪૬૯૭૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર જીકાભાઈ અનાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૦૪
૫૧૩૪૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર સારેસા વધરલભાઈ છગનભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૯૦૩
૪૫૧૪૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા રતાભાઈ આંબાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૦૨
૪૫૨૫૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા હીરાભાઈ રતાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૯૦૧
૫૦૭૨૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાળા મગંાભાઈ નાથાભાઇ ર્ો.આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૯૦૦
૫૧૮૨૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી પલરર્ોત્તમભાઈ સોમાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૮૪
૪૪૯૯૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા જમનાબેન મોહનભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૯૯
૪૪૯૪૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા શામજીભાઇ પીઠાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૮૩૪
૪૮૨૪૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર ભગર્ા ભીખાભાઈ જેઠાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૮૯૮
૪૫૯૨૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર ઝાલા બળદેવભાઇ શીવાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૮૯૭
૫૨૧૮૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી હીરાભાઈ લવજીભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૮૯૬
૫૦૪૨૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા ગોવવિંદભાઈ ર્ાહ્યાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૮૯૫
૫૦૪૦૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા અમતૃભાઈ ગોવવિંદભાઇ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૯૫૦
૫૦૪૬૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા નાગરભાઈ ગોવવિંદભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૬૯૪
૫૦૫૫૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા હરેશભાઈ ગોવવિંદભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૫૮૯
૫૧૮૩૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી પાલાભાઈ ખાનાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૫૯૦
૫૧૭૭૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી નાગરભાઈ ખાનાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૬૦૯
૫૨૦૦૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી રમેશભાઈ નાગરભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૬૦૮
૪૫૩૫૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ જેઠાભાઈ ભોજાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૬૦૭
૪૮૭૧૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા મનજીભાઈ ગોરાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૦૬
૪૮૬૨૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા નરેશભાઈ મનજીભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૬૦૫
૪૮૯૪૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર મલછર્ીયા અમરાભાઈ માવજીભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૬૦૪
૫૧૩૦૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર સાદંરવા મનજીભાઈ સનાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૦૩



૪૬૮૦૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર અશોકભાઈ સનાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૦૨
૪૫૭૩૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર જાદવ કાળાભાઈ ર્ાહ્યાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૬૦૧
૪૫૭૮૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર જાદવ મનસલખભાઈ કાળાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૦૦
૪૮૫૮૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા જસાભાઈ વસતંભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૫૮૫
૫૧૯૨૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી મગંાભાઇ બધાભાઇ આંબેર્કરનગર 7 ૪૩૫૯૮
૫૧૭૯૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી પ્રકાશભાઈ મગંાભાઇ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૬૧૨
૫૨૦૪૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી રાજેશભાઈ મગનભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૫૯૬
૪૯૫૬૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ કાન્તીભાઈ પોલાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૫૯૫
૪૯૫૩૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ અશોકભાઈ પોલાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૫૯૪
૪૯૮૦૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ પોલાભાઈ ચનાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૫૯૩
૫૦૬૮૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર વારા પ્રવવણભાઈ અરજણભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૫૯૨
૪૭૧૬૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર બાબલભાઈ જીકાભાઇ ર્ો.આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૫૯૧
૪૫૦૫૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા પલજાભાઈ પે્રમજીભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૫૮૮
૪૫૧૪૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા રતીભાઈ બાબલભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૫૮૭
૪૫૦૮૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા બાબલભાઈ પીઠાભાઇ આંબેર્કરનગર 1 ૪૩૬૨૫
૪૭૨૧૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર ભીમજીભાઈ જીવાભાઇ આંબેર્કરનગર 7 ૪૩૫૯૭
૪૮૪૮૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા કાનજીભાઈ આબાભાઇ આંબેર્કરનગર 1 ૪૩૫૯૯
૫૧૫૮૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી કાનજીભાઈ ભલાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૬૩૯
૪૯૭૭૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ પલજાભાઈ પીઠાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૬૩૮
૪૯૭૧૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ કદપકભાઈ પલજાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૫૮૨
૫૧૩૩૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર સારેસા છગનભાઈ ભલાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૩૭
૪૯૭૫૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ નાથાભાઈ પલજાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૫૮૬
૪૯૯૮૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ રાજેશભાઈ નાથાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૩૬
૪૬૫૭૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર નકલમ મોહનભાઈ ભાલાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૬૩૫
૪૫૩૭૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ કદનેશભાઈ છનાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૩૪
૪૭૪૬૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર બાબલભાઈ વાલજીભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૩૩
૪૯૬૬૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ જાનાબેન કાનાભાઇ આંબેર્કરનગર 1 ૪૩૬૩૨
૫૧૯૩૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી મનસલખભાઈ દાનાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૬૩૧
૫૧૬૫૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી દાનાભાઈ નાનજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૩૦
૫૧૬૯૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી જયસલખભાઈ ઘનાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૬૨૯
૪૮૯૫૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર મલછર્ીયા જગાભાઈ અમરાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૨૮
૪૮૯૫૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર મલછર્ીયા જ્યતંીભાઈ અમરાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૬૧૩
૫૨૦૮૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી વાલજીભાઈ બઘાભાઇ આંબેર્કરનગર 8 ૪૩૬૨૬
૪૩૪૫૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર આરેખા કૈલાશભાઈ માવજીભાઇ આંબેર્કરનગર 7 ૪૩૬૪૦
૪૩૪૫૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર આરેખા માવજીભાઈ રતનાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૬૨૪
૪૭૩૭૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર રવજીભાઈ કાનજીભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૬૨૩
૪૮૫૯૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા દેવજીભાઈ ઉકાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૬૨૨
૪૮૬૦૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા કદનેશભાઈ દેવજીભાઇ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૬૨૧
૪૯૨૫૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર મારલ જગદીશભાઈ રામજીભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૬૨૦
૪૯૨૪૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર મારૂ કકરણભાઈ રામજીભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૬૧૯
૪૯૨૬૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર મારલ હસમલખભાઈ રામજીભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૬૧૮
૪૪૪૧૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર ખીમસોકરયા ગોવવિંદભાઈ ધનાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૬૧૭
૪૪૪૧૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર ખીમસોકરયા મલકેશભાઈ ગોવવિંદભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૧૬
૪૫૩૮૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ નાનજીભાઈ બીજલભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૧૫
૪૫૪૩૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ મહશેભાઈ નાનજીભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૬૧૪
૪૫૫૧૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ હરેશભાઈ નાનજીભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૬૨૭
૪૫૨૩૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા સવજીભાઈ કેશાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૫૮૦
૪૫૦૭૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા પ્રવવણભાઈ સવજીભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૫૩૯
૪૫૪૧૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ ભરતભાઈ સવજીભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૫૪૧
૫૦૪૦૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા અમીતભાઈ કરશનભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૫૪૩
૪૭૩૨૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર મોહનભાઈ લાલજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૫૩૨
૪૬૯૫૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર જયરામભાઈ લાલજીભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૫૩૩
૪૮૭૦૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા મલકેશભાઈ નરવસિંહભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૫૩૫
૪૮૬૩૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા નરવસિંહભાઈ ગોરાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૫૪૪
૪૮૭૮૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા લાખલબેન રામાભાઇ આંબેર્કરનગર 1 ૪૩૫૪૬
૪૮૮૧૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા વાલજીભાઈ રામજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૫૪૭
૪૮૬૧૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા કદનેશભાઈ રામજીભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૫૪૮
૪૯૫૮૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ કકશોરભાઈ મગંાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૫૪૯
૪૪૭૯૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર ઘામેલ કકશોરભાઈ ગોવરીશકંરભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૫૫૧
૫૦૦૧૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ લાલજીભાઈ મગંાભાઇ આંબેર્કરનગર 9 ૪૩૫૫૨
૪૮૬૨૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા નથલભાઈ હકરભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૫૩૪
૪૮૭૮૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા રામજીભાઈ પજૂાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૫૩૬
૪૮૭૭૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા રવજીભાઈ રામજીભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૫૩૭
૪૮૫૦૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા કકરીટભાઈ રામજીભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૫૩૮
૪૭૫૪૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર સવજીભાઈ મનજીભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૫૪૦
૪૭૨૨૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર મલકેશભાઈ સવજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૫૮૩
૪૭૫૪૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર સલરેશભાઈ સવજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૫૭૦
૪૯૮૮૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ મનસલખભાઈ મોહનભાઇ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૫૭૧
૪૮૨૦૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર બોખાણી કદનેશભાઈ તેજાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૫૭૨
૪૭૫૨૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર સજંયભાઈ પ્રવવણભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૫૭૩
૪૭૭૪૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર પારીયા લલીતભાઈ રવજીભાઇ ર્ો.આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૫૭૪
૪૭૭૪૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર પારીયા રવજીભાઈ મગંાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૫૮૪
૫૦૮૩૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી મલળજીભાઇ કરશનભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૫૭૬
૫૦૮૧૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર વોરા જગદીશભાઈ નાગરભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૫૬૯
૫૦૮૩૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર વોરા વવનોદભાઈ નાગરભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૫૭૮
૪૮૬૫૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા પ્રવવણભાઈ દેવવસિંહભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૫૭૯
૪૮૪૫૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા અશોકભાઈ દેવવસિંહભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૫૬૮
૪૮૮૩૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા શૈલેશભાઈ દેવવસિંહભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૫૮૧
૪૯૨૬૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર મારલ રામજીભાઈ ખોર્ાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૫૫૪
૪૮૬૫૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા પ્રવવણભાઈ દેવજીભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૫૭૭
૪૫૩૬૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ ત લલસી મોરારદાસ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૫૭૫
૪૫૩૪૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ ગલલાબદાસ ત લલસીદાસ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૫૬૭
૪૫૧૨૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા મહશેભાઈ મજંીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૫૬૬
૪૫૦૫૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા પકંજભાઈ મજંીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૫૬૫



૪૪૯૬૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા કકરીટભાઈ કાનજીભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૫૬૪
૫૦૭૨૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાળા ભરતભાઈ વવશાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૫૬૩
૫૦૭૩૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાળા હરેશભાઈ વવશાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૫૬૨
૫૦૭૩૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાળા સલરેશભાઈ વવશાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૫૬૧
૪૪૯૨૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા અરજણભાઈ મળૂાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૫૫૯
૪૫૦૪૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા નરેન્રભાઈ અરજણભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૫૫૮
૪૭૧૩૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર પ્રવવણભાઈ જયરામભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૫૫૭
૫૧૯૯૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી રમેશભાઈ ખીમજીભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૫૫૬
૪૫૦૧૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા ર્ાહ્યાભાઈ બીજલભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૫૫૫
૪૮૪૩૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર ભોજાણી ઉમેદભાઈ ગોવવિંદભાઇ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૬૧૧
૪૮૪૩૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર ભોજાણી મલકેશભાઈ ઉમેદભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૭૨૩
૪૮૪૩૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર ભોજાણી રમેશભાઈ ગોવવિંદભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૨૦
૪૪૬૩૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર ગોહલે નૈનાબેન હરસલખભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૧૯
૪૮૫૪૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા ગોવવિંદભાઈ રામાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૧૮
૪૮૭૪૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા મોહનભાઈ રામાભાઇ આંબેર્કરનગર 7 ૪૩૭૧૭
૫૦૪૩૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા જેઠાભાઈ પીઠાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૭૧૬
૫૦૪૯૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા મલકેશભાઈ જેઠાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૧૫
૪૯૯૯૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ રામજીભાઈ લાલાજીભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૭૧૩
૪૯૭૭૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ પકંજભાઈ રામજીભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૭૧૨
૪૭૮૪૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર બગર્ા મનસલખભાઈ જેઠાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૧૧
૪૭૫૭૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર હકાભાઈ જેઠાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૭૧૦
૪૬૯૪૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર જગદીશભાઈ હકાભાઇ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૬૯૫
૪૬૭૬૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર અવનલભાઈ હકાભાઇ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૭૦૮
૪૭૧૪૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર પ્રવવણભાઈ હકાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૭૨૧
૫૦૫૫૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા હરજીવનભાઈ ઘનાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૭૦૬
૪૭૪૦૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર રાજેશભાઈ ટપ્પલભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૭૦૫
૪૭૩૯૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર રસીકભાઈ ટપ્પલભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૭૦૪
૪૯૬૬૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ જીવાભાઈ લાખાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૭૦૩
૪૭૧૩૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર પ્રવવણભાઈ ચનાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૭૦૨
૪૭૭૪૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર પારીયા કેશલભાઈ કાનાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૦૧
૪૫૨૪૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા હકરભાઈ બાબલભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૬૯૭
૪૯૯૮૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ રાજેશભાઈ કાળાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૬૯૬
૪૯૫૭૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ કાળાભાઈ વાલાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૭૩૪
૪૯૮૦૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ પાવાઁતીબેન રમેશભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૭૩૬
૪૩૩૯૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર આંગર્ીયા દેવવસિંહ ખીમાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૭૦૯
૫૧૯૫૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી મલળજીભાઈ ખાનાભાઇ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૭૪૭
૪૫૪૯૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ વવનોદભાઈ ગલલાબદાસ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૭૪૫
૫૧૩૪૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર સારેસા પ્રવવણભાઈ ખીલજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૭૪૪
૫૦૭૦૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાળા અરવવિંદભાઈ ભીખાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૭૪૩
૪૮૨૦૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર બોટા નલરમહમંદ જાલેમહમદ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૪૨
૪૮૬૪૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા પ્રકાશ વીરજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૭૪૧
૪૮૬૯૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા મલકેશભાઈ ગોવવિંદભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૭૪૦
૪૪૯૧૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા અવનલભાઈ અરજણભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૭૩૯
૪૭૫૭૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર સોમીબેન ગોવવિંદભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૭૩૮
૫૧૩૦૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર સાદેરવા બાબલલાલ કરશનભાઇ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૭૩૭
૪૯૩૬૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર યાદવ કલયાણભાઈ કરશનદાસ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૭૨૨
૪૯૯૬૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ રાજેન્રભાઈ રઘલરામ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૩૫
૪૯૧૫૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર મળૂીયા સલરેશભાઈ બા્લભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૭૪૯
૪૩૭૭૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર કલમારખાણીયા લવજીભાઈ ચનાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૭૩૩
૪૩૭૬૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર કલમારખાણીયા કદનેશભાઈ લવજીભાઇ આંબેર્કરનગર 7 ૪૩૭૩૨
૪૩૭૬૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર કલમારખાણીયા મનસલખભાઈ ચનાભાઇ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૭૩૧
૪૮૨૨૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર બોરીયા રઘલભાઈ માબાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૩૦
૫૦૪૩૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા જીવરાજભાઈ મગંાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૭૨૯
૪૯૬૧૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ ગૌતમભાઈ દલપતભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૭૨૮
૪૯૭૦૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ કદનેશભાઈ દલપતભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૭૨૭
૪૯૬૮૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ દલપતભાઈ દલદાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૭૨૬
૪૭૩૪૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર રમેશભાઈ કાનજીભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૭૨૫
૫૦૫૪૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા વાલજીભાઈ ટપલભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૭૨૪
૫૦૫૪૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા લીલાબેન રાજેશભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૬૮૨
૫૦૪૯૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા મગંાભાઈ કાળાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૭૪૮
૫૧૪૭૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોંદરવા પે્રમજીભાઈ આલાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૭૦૭
૫૧૪૭૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોંદરવા સલવનલભાઈ ખેમજીભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૬૬૬
૫૧૯૭૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી મીનાબેન વનરજભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૬૫
૪૫૫૪૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર છોરાણી રોકહતભાઈ વાલજીભાઇ ર્ો.આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૬૬૪
૪૫૫૪૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર છોરાણી વવનલભાઈ સોમજીભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૬૬૩
૪૮૬૦૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા કદનેશભાઈ ચનાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૬૬૨
૪૮૪૫૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા અરવવિંદભાઈ ચનાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૬૧
૪૮૫૫૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા ચનાભાઈ આંબાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૬૦
૪૬૫૦૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર ધ્વેરા કદનેશભાઈ નાથાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૫૯
૫૧૯૨૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી મનલભાઈ દેવજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૫૮
૪૭૬૦૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર હર્ાઁદભાઈ અરાજભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૫૭
૫૨૦૧૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી રમેશભાઈ મલળજીભાઇ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૬૫૬
૪૭૦૩૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર કદપક મહશેભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૬૪૧
૪૭૩૦૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર મહશેભાઈ જીવરાજભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૬૫૪
૫૧૮૭૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી ભવાનભાઈ વાઘજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૬૭
૪૪૮૧૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચલર્ાસમા જગદીશભાઈ કદનેશભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૬૫૨
૫૦૮૮૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર શ્રીમાળી કકશોરભાઈ શકંરભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૫૧
૪૯૧૬૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર મેવાર્ા અવિનભાઈ રામજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૫૦
૪૩૭૫૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર કલમરખાણીયા ચનાભાઈ મોહનભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૬૪૯
૪૩૭૫૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર કલમરખાણીયા કકશોરભાઈ ચનાભાઇ આંબેર્કરનગર 7 ૪૩૬૪૮
૫૧૮૫૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી બાબલલાલ નાગજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૪૭
૪૮૭૧૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા મેઘજીભાઈ દેવજીભાઇ ર્ો.આંબેર્કરનગર આજી વસાહત 7 ૪૩૬૪૬
૪૫૦૨૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા દેવવસિંહભાઈ દેવજીભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૬૪૫
૫૦૫૭૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાર્ા સજંયભાઈ વશરામભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૬૪૪



૪૯૯૨૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ રણછોર્ભાઈ ચનાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૬૪૩
૫૧૩૪૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર સારેસા નરવસિંહભાઈ જીવાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૬૮૦
૪૪૯૮૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા છગનભાઈ અમરાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૬૫૩
૪૫૫૪૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર છોરાણી લક્ષ્મણભાઈ વાલજીભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૬૫૫
૪૫૫૪૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર છોરાણી અવિનભાઈ વાલજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૯૩
૪૫૫૪૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર છોરાણી રમેશભાઈ લાલજીભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૬૯૨
૪૭૫૯૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર હરેશભાઈ ચનાભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૬૯૧
૪૮૧૩૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર બારોટ મનલભાઈ દેવજીભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૬૯૦
૪૫૪૬૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ રમેશભાઈ લીંબાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૮૯
૪૫૪૭૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ લીંબાભાઈ પીઠાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૮૮
૪૭૦૯૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર નાનજીભાઈ અમરાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૬૮૭
૪૬૮૮૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર ખીમીબેન અમરાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૬૮૬
૪૮૪૫૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા અશોક ખોર્ાભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૬૮૫
૪૫૧૪૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા રવતલાલ રામજીભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૮૪
૫૦૫૬૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાજા ગોવવિંદભાઈ પરબતભાઇ આંબેર્કરનગર 7 ૪૩૬૮૩
૪૮૧૩૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર બારોટ મહશેભાઈ મગનલાલ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૬૬૮
૪૭૦૦૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર દેવજીભાઈ બચલભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૬૮૧
૪૮૬૦૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા દાનાભાઈ નપલભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૬૧૦
૪૩૩૯૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર સાગઠીયા રામજીભાઈ કરશનભાઇ નવા ચોરાયા મેઇનરોર્ 7 ૪૩૬૭૭
૪૫૦૭૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા પાબાભાઈ રાણાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૬૭૬
૪૭૫૮૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર હમેતંભાઈ ગભંીરભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૬૭૫
૫૧૫૦૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોમૈયા વવઠ્ઠલભાઈ ગોવવિંદભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૬૭૪
૪૭૮૬૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર બલર્ીયા શૈલેશભાઈ બાબલભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૬૭૨
૪૭૮૭૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર બલર્ીયા સલરેશ બાબલભાઇ આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૬૭૧
૪૪૧૯૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર ખીમબલરીયા દેવજીભાઈ કાળાભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૬૭૦
૪૯૨૦૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકહર્ા પલનાભાઈ બીજોલભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૬૬૯
૪૮૦૧૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર બાબલવાળી ફતીમબેન હલસેનભાઇ આંબેર્કરનગર 1 ૪૩૮૩૩
૪૭૮૪૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બકોતરા પરબતભાઈ અરજણભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૬૮૩
૪૪૧૩૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ખેરલસીયા જેસગંભાઈ ભીખાભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૬૯૩
૪૪૬૦૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગોસ્વામી કાન્તીગીરી વશવગીરી ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૬૭૮
૫૨૨૨૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે હરણેશા નારણભાઈ ગોકળભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૬૮૭
૫૨૨૨૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે હરણેશા કાનજીભાઈ ગોકળભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૬૮૮
૪૮૫૭૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા જ્યતંીભાઈ રવજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૬૮૯
૪૮૮૭૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા હમેાબેન રવજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 1 ૪૫૬૯૦
૪૬૯૩૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર છગનભાઈ રવજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૬૯૧
૪૮૯૯૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મરં્લ યોગેન્રપ્રસાદ શ્રીધરપ્રસાદ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૬૯૨
૪૫૪૭૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચૌહાણ રામપીરી હરખનાથ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૪૯૪
૪૫૬૮૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા પ્રવીણવસિંહ ભીખલભા ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૬૮૦
૪૫૬૯૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા ભીખલભા લા્લભા ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૭૦૦
૪૫૫૧૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચૌહાણ સીતારામભાઈ સહદેવભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૬૮૪
૪૪૪૭૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગઢવી જેઠાભાઈ આલસલરભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૭૦૬
૪૪૧૨૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ખલમાન વવજયભાઈ આયાભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૭૦૫
૪૫૧૨૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાવર્ા મલળુભાઈ ઉગાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૦૩
૪૬૯૪૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર જગદીશભાઈ રણછોર્ભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૬૯૪
૪૭૩૩૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર રણછોર્ભાઈ ર્ાહ્યાભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૭૦૧
૫૦૭૦૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાળા અશોકભાઈ ચદંલભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૦૯
૫૦૫૭૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાર્ા ચદલ ંભાઈ રાસલભા ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૬૯૯
૪૮૮૨૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા વવજયાબેન જેઠાભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૬૯૮
૪૮૭૦૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા મલકેશભાઈ જેઠાભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૬૯૭
૪૪૮૧૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચલર્ાસમા કદનશવસિંહ જગદીશવસિંહ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૬૯૬
૪૭૯૫૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બળગલજર સલરેશભાઈ લોટનભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૬૯૫
૪૪૧૫૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ખાચર બાબલભાઈ જીવાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૬૭૦
૪૮૨૪૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ભેટ ફારલખભાઈ ગફારભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૬૪૭
૪૮૨૪૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ભેટ જીનતબેન ગફારભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૬૭૯
૪૬૧૮૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ોઢીયા કફરોજભાઈ નલરમોહમ્મદભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૬૫૯
૪૬૧૮૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ોઢીયા નલરમોહમંદભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૬૫૮
૪૩૫૦૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઉગરેજીયા ઉમેશભાઈ શકલભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૬૫૭
૪૩૫૦૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઉગરેજીયા લલીતભાઈ શકલભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૬૫૬
૪૩૫૩૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઉરગેજીયા પરૂીબેન શકલભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૬૫૫
૪૯૨૦૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકહર્ા રમેશભાઈ પલનાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૯૯૧
૪૯૨૦૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકહર્ા ખોર્ાભાઈ બીજલભાઇ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૯૯૦
૪૯૨૧૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકહર્ા રમેશભાઈ બીજલભાઇ આંબેર્કરનગર 8 ૪૩૯૮૯
૪૬૮૬૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર કકશનભાઈ મોહનભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૯૮૮
૫૦૪૭૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા પલષ્પાબેન લાલાજીભાઇ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૯૮૭
૪૭૭૪૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર પારધી દેવીબેન રમેશભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૮૬
૪૪૮૦૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચખેપીયા હીરાભાઈ પલજાભાઇ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૯૮૫
૪૪૮૦૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચખેપીયા પ્રવવણભાઈ હીરાભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૯૮૧
૪૮૭૦૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા મગનભાઈ છગનભાઇ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૮૩
૪૪૬૯૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર ગોકહલ મગનભાઈ વાલજીભાઇ આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૯૯૨
૪૮૦૧૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર બાબલવાળી જલખલબ હલસેન આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૯૮૨
૪૬૩૦૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દરબાર વવજયભાઈ વાસલદેવભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૬૬૧
૪૪૮૫૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા અકબરભાઈ અલલારખાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૬૫૧
૪૪૧૨૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ખલમાન ભરતભાઈ ઘોત લભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૬૫૦
૫૦૧૪૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રામપરીયા મનસલખભાઈ દામજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૬૪૮
૪૫૭૧૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા સહદેવવસિંહ માધલભા ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૬૬૮
૪૫૯૯૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઠાકોર અકલેશભાઈ બલીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૬૫૨
૪૫૯૯૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઠાકોર અરૂણભાઈ કવપલભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૬૫૪
૪૪૪૮૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે લાગંર્ીયા નાથાભાઈ જેઠાભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૬૭૬
૪૪૪૮૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે લાગંર્ીયા લક્ષ્મણભાઈ જેઠાભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૬૭૫
૪૪૪૮૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગઢવી દેવાભાઈ જેઠાભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૬૭૪
૪૫૯૧૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઝાલા જગતવસિંહ ઉદયવસિંહ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૬૭૩
૫૦૪૪૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાઘેલા દશરથવસિંહ જી્લભા ખોર્ીયારનગર 7 ૪૫૬૭૨
૪૫૬૯૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા મગંળવસિંહ રઘલભા ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૬૭૧
૪૬૫૧૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ધાધલ પ્રવીણભાઈ કયલભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૬૬૨



૪૬૫૧૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ધાધલ કથલભાઈ કાળુભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૬૬૯
૪૩૬૦૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કઈર્ા નલરમોહમંદ હાજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૬૭૭
૪૩૭૧૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કલબાવત ભાવેશભાઈ મનહરભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૬૬૭
૪૩૭૨૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કલબાવત મનહરભાઈ છગનદાસ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૬૬૬
૪૬૦૮૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ાગંર કહતેશભાઈ નારણભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૬૬૫
૪૬૦૪૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ાગંર કદનેશભાઈ નારણભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૬૬૪
૪૬૦૪૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ાગંર નારણભાઈ આલાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૨૪
૪૩૪૯૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઉકેર્ીયા હસંાબેન લાખાભાઈ ખોર્ીયારનગર 1 ૪૫૬૬૦
૪૯૬૩૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ છગનભાઈ મોહનભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૫૫
૪૪૦૭૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સીતાપરા ભરતભાઈ સવસીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૫૩
૫૧૪૯૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોનારા ભગલભાઈ સાદલ રભાઈ ખોર્ીયારનગર 8 ૪૫૭૫૨
૫૦૫૪૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાઘેલા વવઠ્ઠુભાઈ જા્લભા ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૭૫૧
૫૦૪૫૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાઘેલા ધમેન્રવસિંહ વવઠ્ઠુભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૪૨
૫૦૫૪૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાઘેલા વાસલદેવવસિંહ વવઠ્ઠુભાઈ ખોર્ીયારનગર 7 ૪૫૭૪૯
૪૪૧૫૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ખાચર ભલપતભાઈ જેઠલરભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૫૭
૪૪૧૪૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ખવર્ રણજીતભાઈ ફલભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૭૪૭
૫૦૧૫૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રામાનલજ વવજયભાઈ નદંરામભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૭૪૬
૪૪૫૮૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગોપી પ્રભલનાથ લબહાગલણભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૪૫
૪૮૬૩૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા નારણભાઈ કીર્ાભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૭૪૪
૪૮૮૫૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા સજંયભાઈ નારણભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૭૬૪
૪૮૭૩૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા મહશેભાઈ નારણભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૭૪૮
૪૮૩૮૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ભાદરકા જેઠાભાઈ હમીરભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૭૫૦
૪૯૪૦૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે યાદવ વવનોદભાઈ રામસીંગભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૭૭૨
૪૫૫૩૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે છાપરા જીવણભાઈ ચતલરભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૭૭૧
૪૫૯૭૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ટોર્ીયા અરજણભાઈ ટીર્ાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૭૦
૪૭૯૬૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બસીયા અમરૂભાઈ આયાભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૭૬૯
૫૧૦૮૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સરેરીયા રમેશભાઈ કેશલભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૬૮
૪૭૬૭૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પવાર વસતંભાઈ ભાઈદાસભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૭૬૭
૪૭૯૬૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બસીયા રામભાઈ કાળાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૫૮
૪૯૫૫૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ કરશનભાઈ મજંીભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૭૬૫
૪૯૭૧૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ કદપકભાઈ કરશનભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૭૭૩
૪૯૫૩૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ અશોકભાઈ કરશનભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૭૬૨
૪૯૫૨૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ અરવવિંદભાઈ કરશનભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૬૧
૪૬૦૩૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્વ રાવતભાઈ કરશનભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૭૬૦
૪૬૦૨૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્વ કરશનભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૭૫૯
૫૧૧૧૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સરવૈયા નવીનભાઈ ભીખલભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૩૪
૪૪૫૯૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગોરસલા અમરીર્ભાઈ બચલભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૭૧૧
૪૪૫૯૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગોરાસલ ભરતભાઈ અમરવસિંહ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૪૩
૫૨૦૨૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોલકંી રમેશભાઈ રામજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૨૩
૫૧૮૭૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોલકંી ભરતભાઈ રમેશભાઈ ખોર્ીયારનગર 7 ૪૫૭૧૯
૫૧૮૬૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોલકંી ભલપતભાઈ રમેશભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૭૧૦
૪૩૮૬૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કૈલાશભાઈ કલ ંભાર જગનાથભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૭૧૭
૪૮૦૫૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બારેદીયા જ્યતંીભાઈ દેવજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૭૧૫
૪૮૩૯૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ભારૈયા ભરતભાઈ દેવજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૭૧૪
૪૮૦૭૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બારૈયા દેવજીભાઈ બાલાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૧૩
૪૮૫૩૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા ગોપાલભાઈ ખોર્ાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૧૨
૪૭૯૯૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બાબરીયા રમેશભાઈ બચલભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૩૨
૪૯૮૯૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ મયલરભાઈ બાલાભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૭૧૬
૪૭૯૮૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બાબરીયા અશોકભાઈ બચલભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૭૧૮
૪૫૬૬૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા જીતેન્રભાઈ બટલકવસિંહ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૭૪૦
૪૩૩૨૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે અગ્રાવત બટલકભાઈ છગનભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૩૭
૪૭૧૪૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર પ્રવીણભાઈ મળૂજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૩૬
૪૪૦૫૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કોરી ઘનશ્યામભાઈ હીરાભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૭૩૫
૪૪૧૩૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ખલરેશી ઈકબાલભાઈ ચાદંભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૭૨૬
૪૫૯૪૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઝાલા સલખદેવવસિંહ છનલભા ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૪૧
૪૮૬૭૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા ભગવાનજીભાઈ નાથાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૩૧
૪૪૧૬૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ખાચર ભરતભાઈ નજભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૭૩૦
૪૫૮૨૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાસાણી અવનલભાઈ ભાનલભાઈ ખોર્ીયારનગર 8 ૪૫૬૨૮
૪૫૮૨૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાસાણી કકશનભાઈ ભાનલભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૭૬૬
૪૫૮૨૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાસાણી જગદીશભાઈ ભાનલભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૬૬૩
૪૫૮૨૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાસાણી વનતીનભાઈ ભાનલભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૫૬૪
૪૫૦૯૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાવર્ા ભાનલભાઈ દેવરાજભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૬૩
૪૮૧૮૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બાવાજી દયાબેન રવવદાસ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૫૬૨
૪૯૦૮૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મનાલી કદલીપભાઈ ભવાનજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૬૧
૪૪૧૮૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ખારાર કનલભાઈ વવક્રમભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૬૦
૪૪૧૫૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ખાચર નાનબેન વવક્રમસીંહ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૫૫૯
૫૧૭૦૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોલકંી જીતલભાઈ રમેશભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૫૫૦
૪૯૪૫૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રવાની ઉપેન્રકલમાર હોમનસીંગ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૫૫૭
૪૫૬૨૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જ્લ કનલભાઈ માણસલરભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૬૫
૪૫૬૧૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જયલ વવજયભાઈ માણસલખભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૫૫૫
૪૫૬૧૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જયલ અનલભાઈ માણસલખભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૫૫૪
૪૫૬૧૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જયલ મહશેભાઈ માણસલખભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૫૫૩
૫૧૪૦૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વસબ્ધે સલભાર્ભાઈ શકંરભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૫૨
૪૫૬૦૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જપ કાનાભાઈ હાશીયાભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૫૭૨
૪૬૬૭૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પટેલ કદનેશભાઈ મહતીરામ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૫૫૬
૪૬૬૯૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પટેલ સલરેશભાઈ રામજતન ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૫૮
૪૫૬૬૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા ગજેન્રવસિંહ બટલકવસિંહ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૮૦
૪૫૬૫૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા અશોકવસિંહ બટલકવસિંહ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૭૯
૪૪૭૪૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગોહીલ બા્લભા પરવીન વસિંહ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૫૭૮
૪૯૧૯૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મહતેા કદલીપ મળૂશકંર ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૫૭૭
૪૮૧૪૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બાલાસરા ભરતભાઈ દાનાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૭૬
૪૩૫૧૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઉધરેજીયા નારણભાઈ ધનાભાઈ ખોર્ીયારનગર 10 ૪૫૫૭૫
૪૩૫૧૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઉધરેજીયા ગોરધનભાઈ ધનાભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૫૬૬
૫૧૦૭૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સરેટીયા ચમનભાઈ શકંરભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૭૩



૪૩૭૪૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કમેજા વાલજીભાઈ પ્લભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૮૧
૫૧૦૪૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સમેજા સનાભાઈ વાલજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૫૭૧
૫૧૦૪૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સમેજા ભાવેશભાઈ વાલજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૭૦
૪૪૧૧૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ખલમાણ વનરાજભાઈ આયાભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૫૬૯
૪૪૧૧૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ખલમાણ ધબરલભાઈ ઓઢાભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૫૬૮
૪૫૯૧૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઝાલા ધરમવસિંહ મગનભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૫૭૪
૪૫૯૦૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઝાલા કકરણબેન અજયભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૫૫૧
૪૯૧૯૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મહતેા અમતૃલાલ નારણભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૨૦
૫૧૦૪૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સબીયા વવક્રમભાઈ મજંીભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૫૨૧
૪૯૪૫૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રવવસાહબે જલારામભાઈ દલપતરામ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૨૨
૪૬૭૩૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પ્રજાપવત મહશેભાઈ મહાવીરભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૫૨૩
૪૬૭૩૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પ્રજાપવત મનીર્ભાઈ મહાવીર ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૫૨૪
૪૬૭૪૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પ્રજાપવત સલરેશભાઈ મહાવીરા ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૨૫
૪૮૮૬૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા સવવતાબેન રામજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૫૨૬
૪૯૪૭૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાજપતૂ ખીતીસપાત્ર વશહોરીપાત્ર ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૫૨૭
૪૯૪૭૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાજપતૂ અવનલભાઈ વસતંભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૫૨૮
૪૯૪૯૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાજપતૂ હરીભરંા સવડસરીભરંા ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૨૯
૪૮૧૮૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બાવાજી ચદંનદાસ નવીનદાસ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૫૩૦
૪૮૧૮૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બાવાજી ગૌતમદાસ મોથલસરૂમદાસ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૫૩૧
૪૯૪૯૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાજપતૂ સલધાકરબેહરા પથંાનદંબેહરા ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૫૩૨
૪૯૪૮૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાજપતૂ સજંીવદાસ કાનલચરણદાસ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૫૪૦
૪૮૧૯૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બાવાજી રંજનદાસ નવીનદાસ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૫૪૨
૪૯૪૭૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાજપતૂ તપનદાસ રમેશદાસ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૫૧૯
૫૦૫૩૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાઘેલા રમેશભાઈ મોહનભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૫૪૭
૪૬૦૫૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ાગંર ભાનલભાઈ પરબતભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૫૪૬
૪૫૭૨૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા હસંાબેન રાજેન્રવસિંહ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૫૪૫
૪૫૬૫૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા કકશોરવસિંહ પ્રતાપવસિંહ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૪૪
૪૫૭૦૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા મનોદરવસિંહ પ્રતાપવસિંહ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૪૩
૪૫૬૮૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા પથૃ્વીરાજ પ્રતાપવસિંહ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૫૩૪
૪૬૩૮૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દેસાણી ભાનલબેન રામદાસભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૫૪૧
૪૬૩૮૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દેસાણી સજંયભાઈ રામદાસભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૫૪૯
૪૬૩૮૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દેસાણી વર્ાડબેન ભરતભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૫૩૯
૫૨૨૧૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે હલમ્બલ સલરેશભાઈ રાવતભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૩૮
૫૧૪૮૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોનલની રવતલાલ દોલતભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૩૭
૪૬૫૪૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ધોરારીયા રણછોર્ભાઈ પોપટભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૫૩૫
૪૯૮૦૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ પ્રવીણભાઈ મોહનભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૯૬
૫૧૧૨૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સરવૈયા રલમજલભા ભગવતવસિંહ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૬૩૮
૫૧૦૩૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સફીયા ખાનભાઈ હાજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૫૬૭
૪૩૩૭૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે અરગોતર લાલજીભાઈ રણછોર્ભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૬૨૬
૪૬૯૮૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર જીણાભાઈ રત્નાભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૬૨૫
૪૯૮૦૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ પરસોત્તભાઈ પ ૂજંાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૬૨૪
૫૧૯૫૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોલકંી મેહલલભાઈ કાનજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૬૨૩
૪૯૮૩૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ ભરતભાઈ પરસોત્તમભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૬૧૪
૫૧૦૪૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સમેચા વવનોદભાઈ વાલજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૬૨૧
૫૧૦૪૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સમેજા પરસોત્તમભાઈ વાલજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૬૨૯
૪૫૮૮૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જોર્ી સતીર્ભાઈ ઉવમયાશકંર ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૬૧૯
૪૫૮૮૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જોર્ી રમેશભાઈ ઉમીયાશકંર ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૬૧૮
૪૫૮૮૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જોર્ી નવીનભાઈ ઉમીયાશકંર ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૬૧૭
૪૫૬૪૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જસાણી કલસ લમબેન કમલદીપભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૬૧૬
૪૫૬૩૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જસાણી આસીફ કમરલસીનભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૬૩૬
૪૫૬૪૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જસાણી નલરલબાનલ ઈબ્રાહીમભાઈ ખોર્ીયારનગર 1 ૪૫૬૨૦
૪૯૨૫૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મારલ નનાભાઈ ભાયાભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૬૪૩
૪૯૨૪૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મારલ કરશનભાઈ ભાયાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૬૪૨
૪૯૨૫૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મારલ મનલભાઈ રામભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૬૪૧
૫૦૩૯૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાઘેલા અનોપવસિંહ જી્લભા ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૬૪૦
૪૩૫૫૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે એરપા વવક્રમભાઈ ભગવાનભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૬૩૯
૪૫૬૬૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા ઘે્લભા માનભા ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૬૩૦
૪૫૬૭૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા તખલભા નાનભા ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૬૩૭
૪૭૭૬૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વપપરોત્તર વસરામભાઈ નાનાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૬૪૫
૪૩૬૧૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કલકર્ીયા દયાબેન લીલાધર ખોર્ીયારનગર 1 ૪૫૬૩૫
૪૩૬૦૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કલકર્ીયા અશોકભાઈ લીલાધરભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૬૩૪
૪૮૬૫૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા પ્રવવણભાઈ શામજીભાઇ ખોર્ીયારનગર 7 ૪૫૬૩૩
૪૮૭૮૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા રાજેશભાઇ જીવાભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૬૩૨
૪૬૪૯૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ધલલેટીયા અરવવિંદભાઈ ભવનભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૬૩૧
૪૬૫૦૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ધલલેટીયા નવીનભાઈ ભવનભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૬૦૬
૪૬૫૦૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ધલલેટીયા અશોકભાઈ ભવનભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૫૮૩
૫૦૫૬૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાઘોરા ધનલબેન ખોર્ાભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૬૧૫
૪૬૩૮૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દેસાણી ભરતભાઈ રામદાસભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૫૯૫
૪૭૭૮૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પોપટ સલરેશભાઈ વપતામ્બરભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૯૪
૪૮૫૨૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા કકશોરભાઈ રવજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૫૯૩
૪૮૮૬૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા સલરેશભાઈ રવજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૯૨
૪૮૭૬૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા રમેશભાઈ રવજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૯૧
૫૦૧૬૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રામાવાત કાન્તીલાલ ગલલાબદાસ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૮૨
૪૩૩૪૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે અટાણા રણછોર્ભાઈ કમાભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૫૮૯
૫૨૧૩૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોલકંી સજંયભાઈ દોલતભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૫૯૭
૪૬૦૪૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ાગંર નાનજીભાઈ ભાણાભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૫૮૭
૫૦૩૬૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વરાણીયા મનીર્ભાઈ ભનલભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૫૮૬
૫૨૧૫૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોલકંી સવજીભાઈ નાનાભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૫૮૫
૫૨૧૬૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોલકંી હબેલભાઈ સવજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૮૪
૫૨૦૪૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોલકંી રાજલભાઈ સવજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૬૦૪
૫૧૫૪૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોલકંી અરવવિંદભાઈ સવજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૫૮૮
૫૧૯૬૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોલકંી માવજીભાઈ નલીભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૫૯૦
૫૨૧૧૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોલકંી વવપલલભાઈ માવજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૬૧૨
૪૩૫૫૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઓર્કીયા છગનભાઈ સવવસિંહભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૬૧૧



૫૧૨૦૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સાકરીયા શૈલેર્ભાઈ ચદંલભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૬૧૦
૪૫૯૯૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઠાકલર જીતેન્રવસિંહ પરમેિર ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૬૦૯
૫૧૧૯૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સાકરીયા નારણભાઈ કાનજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૬૦૮
૫૧૯૦૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોલકંી મલકેશભાઈ બાલાભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૬૦૭
૪૮૧૩૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બારીયા સામજીભાઈ આંબાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૫૯૮
૪૫૦૬૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાવર્ા પ્રભાતભાઈ કાથળભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૬૦૫
૪૩૪૬૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે આગરીયા રાવતભાઈ નારણભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૬૧૩
૫૨૨૨૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે હરભા જયરામભાઈ ભગવતીભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૬૦૩
૪૪૯૬૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાવર્ા કાનાભાઈ કાથકભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૬૦૨
૪૭૮૭૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બતીયા રામસીંગભાઈ ભરૂાભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૬૦૧
૪૯૩૩૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મોરી પોતાભાઈ તેજાભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૮૧૩
૫૧૦૮૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સરપદનીયા શૈલેર્ભાઈ પલરાણદાસ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૫૯૯
૪૭૭૦૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પાટીલ સલશીલાબેન દોલતભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૭૨૭
૫૦૩૧૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વનાળીયા ગગંાબેન જાદવભાઈ ખોર્ીયારનગર 1 ૪૫૮૧૧
૫૦૩૧૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વનાળીયા ધીરલભાઈ જાદવભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૯૪૩
૪૫૪૫૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચૌહાણ રમેશભાઈ પાચંાભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૯૪૨
૪૮૫૪૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા મીનાક્ષીબેન પ્રવીણભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૯૪૧
૪૮૮૩૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા શૈલેર્ભાઈ પ્રવીણભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૯૪૦
૪૬૧૭૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ોર્ીયા મગનભાઈ નારણભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૯૩૯
૫૧૪૦૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સીંગ ભજવરીભાઈ ગોયારામ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૯૩૮
૪૮૨૨૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બોરીયા જયશ્રીબેન ભરતભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૯૩૭
૪૫૬૦૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જેના વસતંભાઈ શત્રલઘ્નભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૯૪૬
૪૬૮૨૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર કરશનભાઈ લગરધરભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૯૭
૪૭૮૩૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બકકરીયા વાઘાભાઈ રામજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૯૨૩
૪૯૦૧૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મથર મલક્તાબેન કાન્ન્તલાલ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૯૨૧
૫૦૨૫૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે લીંબર જયેશભાઈ જયવંતભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૯૧૯
૪૯૦૪૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મલધંવા પાચીબેન ઘોઘાભાઈ ખોર્ીયારનગર 7 ૪૫૯૧૮
૪૩૩૧૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાજલભાઈ રવતભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૯૦૬
૪૬૦૩૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્વ દેવાયતભાઈ રાયધનભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૯૧૧
૪૬૦૩૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્વ વનમડલભાઈ રાયધનભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૯૧૦
૪૫૬૦૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જેના દેવેન્રભાઈ નરેન્રભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૯૦૮
૪૫૬૦૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જેના દશરથભાઈ સલજાતભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૯૦૭
૪૫૬૦૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જેના રવવન્દલભાઈ જર્ાધારી ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૯૦૯
૪૬૨૯૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દબઈ સજંયભાઈ કાલીચરણ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૯૧૨
૪૪૫૭૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગોંર્લીયા સેવાદાસ ભાણદાસ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૯૧૩
૪૪૫૭૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગોંર્લીયા મહશેભાઈ સેવાદાસ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૯૨૫
૪૪૫૭૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગોર્લીયા નાનલબેન ભાણદાસ ખોર્ીયારનગર 1 ૪૫૯૧૫
૫૨૨૫૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે હાલ યલનલર્ભાઈ બટલકભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૯૧૭
૪૮૪૩૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ભોણીયા અવચરભાઈ કેશલભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૯૧૬
૪૫૯૩૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઝાલા રવવન્રવસિંહ મયપતવસિંહ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૯૧૪
૪૪૭૩૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગોહીલ નાનજીભાઈ બચલભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૮૮૮
૪૫૭૧૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા રવલભા વવશલભા ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૮૮૯
૪૫૯૪૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઝાલા વવક્રમવસિંહ ભવાનવસિંહ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૮૯૦
૫૧૧૪૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સરેવીયા કકશોરભાઈ બચલભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૮૯૧
૫૧૫૬૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોલકંી કંચનબેન લાલજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 1 ૪૫૮૯૨
૫૧૯૧૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોલકંી મલકેશભાઈ લાલજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૯૩
૪૭૧૯૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર ભરૂાભાઈ દેહાભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૮૯૪
૪૩૭૦૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કદોર સમજલબેન જેઠલભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૯૦૫
૪૮૨૭૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ભરવાર્ ચકાભાઈ રામભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૯૬
૪૫૭૧૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા લી્લભા રઘલભા ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૮૮૭
૪૫૬૦૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જેના સલશાન્તભાઈ ધરણીભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૯૪૪
૪૫૬૦૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જેના સલશાન્તભાઈ પ્રહ્લાદભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૯૮
૪૫૫૯૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જેના અજલ ડનભાઈ મઘલસલદનભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૯૨૪
૪૫૬૦૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જના વવજયભાઈ મધલસલદન ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૮૯૯
૪૫૫૯૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જના કોમલભાઈ ઉમાકાન્ત ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૯૦૦
૪૮૫૭૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા જ્યતંીભાઈ છગનભાઈ ખોર્ીયારનગર 7 ૪૫૯૦૧
૪૩૭૩૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પકંર્ત ચદેંિરભાઇ લબહારીભાઇ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૯૦૨
૪૫૯૨૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઝાલા ભગીરથવસિંહ વજલભા ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૯૦૩
૪૯૭૭૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ નીતીનભાઈ ગોવવિંદભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૯૦૪
૪૩૪૬૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે આલ રૂર્ાભાઈ વવરાભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૮૯૫
૪૬૦૭૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ાગંર વીરાભાઈ આદાભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૯૪૭
૪૩૪૫૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે આલ જગાભાઈ રલર્ાભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૯૪૫
૪૮૮૦૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા વલલભભાઈ બાબલભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૯૫૦
૪૯૨૪૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે માયાણી હસંરાજભાઈ ગોવવિંદભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૯૪૯
૪૬૦૭૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ાગંર રાયધનભાઈ વવહાભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૯૪૮
૪૮૫૬૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા છનાભાઈ ધનાભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૯૩૪
૪૫૬૫૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા અરવવિંદભાઈ જીવરાજભાઈ ખોર્ીયારનગર 7 ૪૫૯૨૭
૪૬૩૧૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દલાઈ ભાસ્કરભાઈ નટવરભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૯૨૮
૫૨૨૫૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે હાલા બટલકભાઈ ગગજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 1 ૪૫૯૨૯
૪૬૪૦૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દાણીધારી કેશલભાઈ આત્મારામભાઈ ખોર્ીયારનગર 7 ૪૫૯૩૦
૪૫૬૮૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા બાનલભા મલળુભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૯૩૧
૪૭૮૬૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બજંબા ગણેશભાઈ ખોર્ાભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૯૩૨
૪૭૮૬૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બજંબા ભીખાભાઈ ખોર્ાભાઈ ખોર્ીયારનગર 7 ૪૫૯૩૬
૪૬૬૭૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પટેલ ગોપાલવમાડ કાશીનાથવમાડ ખોર્ીયારનગર 7 ૪૫૯૩૩
૪૯૪૩૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રેડ્ડી મહશેભાઈ બચલભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૯૩૫
૪૯૪૩૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રેડ્ડી રાજેશભાઈ બચલભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૯૨૬
૪૯૪૩૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રેડ્ડી રમેશભાઈ બચલભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૯૨૨
૪૪૧૭૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ખાભંલીયા રઘલભાઈ રામજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૦૩
૪૭૫૩૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર સલધીરભાઈ રાજારામભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૮૦૪
૪૬૯૮૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર જીવરામભાઈ સલધીરભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૮૦૫
૪૬૯૦૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર ગોરધનભાઈ સલધીરભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૮૦૬
૪૭૮૮૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બથવાર રાજાભાઇ દલદાભાઇ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૮૦૭
૪૭૮૭૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બથવાર બાબલભાઈ રાજાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૦૮
૪૪૩૦૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ખીમસલરીયા નાજાભાઈ મળૂાભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૮૧૦



૪૪૩૧૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ખીમસલરીયા પ્રવીણભાઈ નાજાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૫૯
૪૪૦૬૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કોરી રાજલભાઈ સતનારાયણભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૮૧૨
૪૯૧૮૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મસં લરી રજાકભાઈ નલરમામદ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૯૨૦
૪૭૬૬૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પવાર પ્રકાશભાઈ કાશીરામ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૮૨૯
૪૪૮૭૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા સલીમભાઈ અબ્દલલભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૧૫
૪૪૭૬૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઘલઘા ઓસમાનભાઈ હલસેનભાઈ ખોર્ીયારનગર 7 ૪૫૮૧૭
૪૪૭૬૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઘઘૂા ઈબ્રાકહમભાઈ હલસેનભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૮૧૮
૪૫૮૪૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જોખીયા મલબારકભાઈ વસદકભાઈ ખોર્ીયારનગર 9 ૪૫૮૧૯
૪૫૩૭૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચૌહાણ દારાસીંગભાઈ ગગંાબલસ લનભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૮૨૩
૪૭૯૬૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બસીયા જનલબેન ટપલભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૨૪
૫૦૪૫૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાઘેલા કદનશભાઈ નાથાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૨૫
૪૬૫૨૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ધામેચા દલસલખભાઈ રામલભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૨૬
૪૩૫૯૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઓરાણી ખીમજીભાઈ અરજણભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૮૨૮
૪૩૫૯૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઓરાણી મનસલખભાઈ અરજણભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૭૮૮
૪૫૫૬૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જજંવાર્ીયા જર્ીબેન દેવજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૭૮૬
૪૫૫૭૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જજંવાર્ીયા રણછોર્ભાઈ દેવજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 7 ૪૫૮૧૪
૪૭૮૯૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બનીયા સજંયભાઈ સત્યનારાયભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૭૭૮
૪૪૫૯૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગોલચર મનસલખભાઈ કાથળભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૭૭૯
૪૬૭૦૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પર્ગીરા શાન્ત લભાઈ વવકલભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૭૮૦
૪૬૦૮૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ાગંર સજંયભાઈ ભીમાભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૭૮૧
૪૬૦૭૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ાગંર વીભાભાઈ નાનાભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૭૮૨
૪૬૨૮૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દૂધરેજીયા દશરથભાઈ ભીખારામ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૭૮૩
૪૫૭૨૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ા ધનજીભાઈ તલલસીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૮૪
૪૫૮૯૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઝાર્ા મલનેશભાઈ ધનજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૮૫
૪૩૩૩૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે અગોલા મનસલખભાઈ સોંર્ાભાઇ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૦૧
૪૬૦૮૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ાભી કેશલભાઈ ભોપાભાઈ ખોર્ીયારનગર 7 ૪૫૭૮૭
૪૬૧૧૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ાભી બાબલભાઈ ભોપાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૭૪
૪૬૦૯૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ાભી ગોવવિંદભાઈ ભોપાભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૭૮૯
૫૦૨૦૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે લટાકટી ભરતભાઈ વત્રભલવનભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૭૯૦
૪૬૪૪૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દાલવાણીયા ભરતભાઈ વાલજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૯૨
૪૬૫૦૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ધલવાણીયા ઉકેશભાઈ વાલજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૯૩
૫૦૯૭૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સેખલીયા મલળજીભાઈ રઘરાભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૭૯૪
૫૦૯૭૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે શેખલીયા સલરેશભાઈ મલળજીભાઇ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૭૯૫
૫૦૯૭૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સેખલીયા કાનજીભાઈ છગનભાઈ ખોર્ીયારનગર 7 ૪૫૭૯૬
૪૮૯૩૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મલઘવા શૈલેર્ભાઈ જીવાભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૭૯૭
૫૧૦૭૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સલમેસરા ભોવનભાઈ નાથાભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૭૯૮
૫૧૦૭૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સલમેસરા હરખલબેન નાથાભાઈ ખોર્ીયારનગર 1 ૪૫૭૯૯
૪૪૧૧૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ખભંાલીયા માવજીભાઈ રામજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૦૦
૪૬૭૩૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પ્રજાપવત રામલભાઈ રામરતનભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૮૫
૪૬૭૪૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પ્રજાપવત વશવશકંરભાઈ રામરતનભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૮૧૬
૪૪૮૬૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા કાળુભાઈ હોથીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૬૦
૪૪૮૬૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા ઉમરભાઈ સલલેમાનભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૮૬૧
૪૪૮૬૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા ઉસ્માનભાઈ તૈયબભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૬૨
૪૪૮૭૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા મહબે લબભાઈ મલસાભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૮૬૩
૪૪૮૬૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા આયશાબેન મલસાભાઈ ખોર્ીયારનગર 1 ૪૫૮૬૪
૪૫૭૦૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા રણજીતવસિંહ અણદલભા ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૮૬૫
૪૫૭૨૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા કહતેન્રવસિંહ રણજીતવસિંહ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૮૬૬
૪૫૭૨૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા સહદેવવસિંહ રણજીતવસિંહ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૮૬૭
૪૯૩૦૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વમયાત્રા ધીરલભાઈ કાથર્ભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૬૮
૪૬૫૧૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ધાના દો્લભાઈ કાનાભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૮૬૯
૪૬૫૨૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ધાના ભીખલભાઈ કાનાભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૮૭૦
૪૫૯૪૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઝાલા સહદેવવસિંહ હતે લભા ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૮૮૬
૪૪૯૩૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાવર્ા અશોકભાઈ ચકાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૭૨
૫૦૮૪૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે શલકલા બરીવવશાલ શીવરાભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૮૫૮
૫૦૮૪૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે શલકલા અવનલભાઈ શીવરાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૭૪
૪૫૬૮૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા બળવતંવસિંહ રવલભા ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૮૭૫
૪૫૬૭૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા દો્લભા નઘલભા ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૭૬
૫૦૪૬૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાઘેલા નાથાભાઈ ચેલાભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૮૭૭
૫૦૪૯૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાઘેલા મનલભાઈ નાથાભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૮૭૮
૫૦૪૭૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાઘેલા પ્રતાપભાઈ નાથાભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૮૭૯
૪૪૫૪૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગાલચર સજંયભાઈ મનસલખભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૮૦
૪૫૬૨૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જ્લ લખમણભાઈ હરસલરભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૮૮૧
૪૫૬૨૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જ્લ નાગદાનભાઈ લખમણભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૮૨
૪૯૯૩૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ રમેશભાઈ નાગરભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૮૮૩
૪૯૫૩૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ અલપેશભાઈ અશોકભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૮૪
૪૯૫૪૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ કમળાબેન નાગરભાઈ ખોર્ીયારનગર 1 ૪૫૮૪૪
૪૯૨૪૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મારલ એભલભાઈ રામભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૮૭૩
૪૯૩૦૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વમશ્રા વવનોદભાઈ વવજય નારા.યણ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૭૧
૪૬૩૦૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દરબાર રદનેશવસિંહ ઈનરદેવવસિંહ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૮૩૧
૪૬૦૪૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ાગંર પરબતભાઈ ભવનભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૮૩૨
૪૬૦૬૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ાગંર રામભાઈ પરબતભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૮૩૩
૫૦૨૨૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે લશ્કરી રાજેશભાઈ ભરતભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૮૩૪
૫૦૨૨૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે લશ્કરી વવજયભાઈ ભરતભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૮૩૫
૪૮૧૪૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બારોટ હરેશભાઈ કેશવલાલ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૩૬
૪૮૧૩૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બારોટ સવવતાબેન કેશવલાલ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૮૩૭
૪૯૫૪૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ કરણભાઈ જેઠાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૩૮
૪૯૮૫૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ મલકેશભાઈ કરણભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૮૩૯
૪૪૭૯૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઘોર્ાસર પનૂાભાઈ હમીરભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૮૪૦
૪૪૭૯૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઘોર્ાસર કહમતંભાઈ પનૂાભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૮૪૧
૪૪૭૯૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઘોર્ાસર કાળુભાઈ પનૂાભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૮૫૭
૪૪૭૭૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઘરજીયા ટીસાભાઈ કાળુભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૮૪૩
૪૫૯૭૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ટોર્ીયા રાજાભાઈ સવાભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૮૩૦
૪૯૪૦૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે યાદવ રામપ્રકાશ જલન્ગીરામ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૮૪૫
૪૯૩૭૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે યાદવ જયપ્રકાશ જલન્ગલરામ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૮૪૬



૪૯૩૮૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે યાદવ બધંલરામ રામ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૮૪૭
૪૫૯૪૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઝાલા વવરેન્રવસિંહ ઘનશ્યામવસિંહ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૮૪૮
૪૩૫૫૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઓર્કીયા ધીરલભાઈ સવવસિંહભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૮૪૯
૫૧૦૮૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સરપદર્ીયા પલરાણદાસ વવઠ્ઠલદાસ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૮૫૦
૫૧૦૮૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સરપદર્ીયા વનલેશભાઈ પલરાણદાસ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૫૧
૫૦૭૧૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાળા ધીરલભા દાનલભા ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૮૫૨
૪૭૭૫૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પાલ સલરેશભાઈ રાજગીરીભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૮૫૩
૫૦૧૭૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાવલ ભલપતરાય દેવશકંર ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૮૫૪
૪૫૩૮૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચૌહાણ નાથાભાઈ દાનાભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૮૫૫
૪૭૭૦૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પાટીલ વવજયભાઈ રામજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૮૫૬
૪૪૮૫૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાવનયા ઈશાભાઈ જીવાભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૫૩૩
૪૪૮૭૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા સમીરભાઈ ઈશાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૪૪૪
૪૫૭૫૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાદવ દામજીભાઈ મનજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૨૧૧
૪૫૭૩૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાદવ અરવવિંદભાઈ દામજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૨૧૯
૪૮૬૦૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા કહતેશભાઈ બાલાભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૧૫૫
૪૪૧૯૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ખીમજીભાઈ દામજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૧૭૯
૫૧૫૧૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોરાણી વલલભભાઈ ધરમવસિંહ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૧૮૧
૫૧૫૧૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોરાણી વવનોદભાઈ વલલભભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૧૬૨
૫૦૭૨૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાળા સજન બા દાનલભાઈ ખોર્ીયારનગર 1 ૪૫૧૮૭
૪૫૭૫૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાદવ જયશ્રીબેન પ્રવીણભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૧૮૬
૪૪૫૭૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગોંર્લીયા કદલીપભાઈ શાવંતરામ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૧૮૫
૪૫૯૭૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ટોર્ીયા રઘલભાઈ રાજાભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૧૮૪
૪૫૯૮૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ટોર્ીયા હરેશભાઈ રાજાભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૧૮૩
૫૦૩૭૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાકંીયા ગાડલભાઈ તેજાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૧૭૧
૫૦૩૮૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાકંીયા મલન્નાભાઈ ગાડંલભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૧૮૦
૫૦૩૮૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાકીયા હકાભાઇ ગાડંલભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૧૮૯
૪૬૩૨૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દવે રાજેશભાઈ માધવભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૧૭૮
૪૬૩૨૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દવે લચરાગભાઈ રાજેશભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૧૭૭
૪૯૩૯૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે યાદવ ભોલાનાથ સલરજવલી ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૧૭૪
૪૯૩૯૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે યાદવ રાજકલમાર સરૂજબલી ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૧૭૩
૪૭૪૫૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર વાઘજીભાઈ લઘરાભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૨૯૫
૪૭૩૬૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર રમેશભાઈ વાઘજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૨૧૦
૪૮૪૮૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા કેશલભાઈ રાજાભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૨૮૨
૫૦૨૪૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બાબવાણી રઝાકભાઈ હલસેનભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૨૮૧
૪૩૩૦૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ખતીજાબેન હલસેનભાઈ ખોર્ીયારનગર 1 ૪૫૪૪૬
૫૦૨૪૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે લાલવાણી ઈકબાલભાઈ વૈલીમભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૨૭૯
૫૦૨૪૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે લાલવાણી કફરોજભાઈ વૈલીભભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૬૦૦
૫૦૧૮૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રોકર્ે સ લભાર્ભાઈ દેવચદંભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૨૭૭
૫૦૧૮૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રોકર્ે ઈનલસભાઈ દેવચદંભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૨૬૬
૪૩૫૯૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઓરાણી નાનજીભાઈ ધરમવસિંહ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૨૭૫
૪૩૫૯૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઓરાણી અવિનભાઈ નાનજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૨૮૪
૪૪૮૩૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચદંટલપીયા ચનં્રીકાબેન હસમલખભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૨૭૧
૪૪૮૬૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા આમદભાઈ સલલેમાનભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૨૭૦
૪૪૮૭૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા સલીમભાઈ અલલારખાભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૨૬૮
૪૫૯૩૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઝાલા મહાવીરવસિંહ બહાદલ રવસિંહ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૨૯૩
૪૫૬૮૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા પ્રવીણબા જલવાનવસિંહ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૨૭૪
૪૮૮૫૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા સજંયભાઈ દેવજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૨૭૬
૪૭૮૩૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બલકેશ હારૂનભાઈ હાસલનભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૩૦૨
૫૨૨૫૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે હાલેપાતંરા કફરોઝભાઈ મલસાભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૨૯૯
૪૬૦૨૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્વ કાથર્ભાઈ પ ૂજંાભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૨૯૪
૪૭૧૫૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર પોપટભાઈ ર્ાહ્યાભાઈ ખોકર્યારનગર 6 ૪૫૨૯૧
૪૭૬૩૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પ્રસાદ મલનમલનભાઈ રામલાલ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૨૯૦
૪૪૪૯૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગધાદરા મનસલખભાઈ છગનભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૨૮૯
૪૮૨૫૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ભટ્ટી મનલભાઈ હકરભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૨૮૮
૫૦૨૨૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે લપતલકા વીભાભાઈ ઉકાભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૨૮૭
૪૩૩૨૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે અગ્રાવત રમેશભાઈ ઈિરદાસ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૨૮૬
૫૦૩૩૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વરલ કાળુભાઈ રણમલભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૨૫૭
૪૫૨૭૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચોર્ાસમી મેનલભા દાનલભા ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૨૬૭
૪૪૧૫૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ખાચર ખોડલભાઈ લાખાભાઈ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૨૪૩
૪૮૫૨૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા ગગજીભાઈ માવજીભાઈ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૨૪૨
૪૮૮૪૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા સલચનભાઈ બાબલભાઈ ખોર્ીયાર નગર 2 ૪૫૨૪૧
૪૩૭૨૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કંબોર્ીયા કાન્તાબેન કલલભજીભાઈ ખોર્ીયાર નગર 2 ૪૫૨૩૯
૪૫૯૪૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઝાલા સજંયવસિંહ દેવલભા ખોર્ીયાર નગર 3 ૪૫૨૩૭
૪૫૭૧૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા રવલભા વીસલભા ખોર્ીયાર નગર 2 ૪૫૨૪૬
૪૫૭૧૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા લી્લભા રવલભા ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૫૨૩૫
૪૩૬૦૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કલકર્ીયા કાન્તીભાઈ માવજીભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૨૩૪
૪૬૧૩૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ાભી રાજેશભાઈ મગનભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૨૩૩
૪૫૯૨૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઝાલા પ્રવીણભાઈ દેવશીભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૨૩૨
૪૯૩૧૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મોર્ા પ્રતાપભાઈ દેવાયકભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૨૮૩
૪૫૪૦૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચૌહાણ બાલાલખદરસીંગ સહતીસીંગ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૨૪૮
૫૧૦૧૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સતાણી મનોજભાઈ મગનભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૨૪૯
૪૫૯૩૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઝાલા વવક્રમભાઈ જગજલભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૨૫૦
૪૯૩૪૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મોરી રૂપાભાઈ અરજણભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૨૫૨
૪૪૧૩૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ખલરશી સાજીદભાઈ ચાદંભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૨૫૩
૪૬૮૧૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર કનલભાઈ ચદંલભાઈ ખોર્ીયાર નગર 7 ૪૫૨૫૪
૪૬૯૨૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર ચદલ ંભાઈ ઠાકરવસિંહ ખોર્ીયાર નગર 2 ૪૫૨૬૫
૪૭૩૨૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પીઠવા રેખાબેન ભપૂતભાઈ ખોર્ીયાર નગર 3 ૪૫૨૫૬
૪૫૯૯૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઠાકોર પ્રીતમભાઈ ઓપીન્દર ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૨૪૭
૪૬૩૬૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દશલસીયા જીતલભાઈ આયાભાઈ ખોર્ીયાર નગર 3 ૪૫૨૫૮
૪૭૯૬૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બસીયા જરૂભાઈ જ્લભાઈ ખોર્ીયાર નગર 3 ૪૫૨૫૯
૪૯૧૯૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મહતેા રાજલભાઈ મકનભાઈ ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૫૨૬૦
૪૯૪૮૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાજપતૂ મલરત લનજય ્લજન્રજય ખોર્ીયાર નગર 6 ૪૫૧૬૭
૪૯૪૧૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે યાદવ હમીરભાઈ હલમેસરભાઈ ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૫૧૬૮
૪૩૬૫૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કટોસણીયા પ્રાગજીભાઈ સોમાભાઈ ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૫૧૬૯



૪૩૬૫૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કટોસણીયા નારણભાઈ પ્રાગજીભાઈ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૧૯૮
૪૩૬૪૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કટોસણીયા ધીરલભાઈ સોમાભાઈ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૨૧૭
૪૩૬૪૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કટોસણીયા કંકલબેન સોમાભાઈ ખોર્ીયાર નગર 1 ૪૫૧૯૨
૪૩૬૫૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કટોસણીયા વલલભભાઈ સોમાભાઈ ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૫૧૯૩
૫૧૨૮૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે આગરીયા ધીરૂભાઇ નારણભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૧૯૪
૪૪૫૫૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગીર્ા રઈબાબેન સલરીંગભાઈ ખોર્ીયાર નગર 3 ૪૫૧૯૬
૪૪૫૫૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગીર્ા ભરતભાઈ સલરીંગભાઈ ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૫૧૯૭
૪૫૬૭૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા દેવલભા રતનવસિંહ ખોર્ીયાર નગર 2 ૪૫૨૦૮
૪૫૬૭૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા જી્લભા દેવલભા ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૧૯૯
૪૫૬૪૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા અણદલભા દેવલભા ખોર્ીયાર નગર 3 ૪૫૧૯૦
૪૫૭૦૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા જયવતંવસિંહ પ્રતાપવસિંહ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૨૦૧
૪૭૫૨૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર સજંયભાઈ મહશેભાઈ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૨૦૨
૪૬૧૬૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ોર્ીયા જયાબેન હકરભાઈ ખોકર્યારનગર 2 ૪૫૨૦૩
૪૩૩૨૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે અગ્રાવત ભીખલદાસભાઈ વનમાળીદાસ ખોકર્યારનગર ૩ ૪૫૨૦૪
૪૩૯૦૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કાચા વનલેશભાઈ જયવંતભાઈ ખોકર્યારનગર 2 ૪૫૨૦૫
૫૦૦૧૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ લીલાબેન મોહનભાઈ ખોકર્યારનગર 1 ૪૫૨૦૬
૪૬૩૨૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દવે રલર્બાઈબેન કાનાજીભાઈ ખોકર્યારનગર 1 ૪૫૨૦૭
૪૬૩૨૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દવે મનસલખભાઈ કાનજીભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૨૨૯
૪૫૬૧૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જબલ ગોવવિંદભાઈ દેસાભાઈ ખોકર્યારનગર 6 ૪૫૪૯૦
૫૨૨૧૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે હમાદીયા જીવાભાઈ કમાભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૩૯
૪૭૭૫૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પાસવાન સલભાર્ભાઈ હકરવશંભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૪૦
૪૫૩૨૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચૌહાણ ઓરલસીંગ સહતીસીંગ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૪૧
૪૮૬૮૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા ભરતભાઈ મોહનભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૪૪૨
૪૯૧૯૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જોર્ી અમતૃભાઈ શભંલભાઈ ખોર્ીયાર નગર 6 ૪૫૪૪૩
૪૫૮૮૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જોશી વાસલકભાઈ સલરાભાઈ ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૫૩૧૫
૪૬૩૨૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દવે ગોવવિંદભાઈ ટપલભાઈ ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૫૪૪૫
૪૬૨૨૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે તેરીયા વાસલભાઈ મનલભાઈ ખોર્ીયાર નગર 3 ૪૫૨૪૪
૪૯૪૮૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાજપતૂ મોનેબેન્ર ગૌરાગંભાઈ ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૫૪૨૩
૪૯૦૮૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મલમરીયા કકશોરભાઈ ઘીરલભાઈ ખોર્ીયાર નગર 3 ૪૫૪૫૦
૪૯૪૦૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે યાદવ વશવશકંર સલધીરરામ ખોર્ીયાર નગર 6 ૪૫૪૧૩
૪૪૦૫૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કોરી ગોવવિંદભાઈ પોપટભાઈ ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૫૪૧૪
૪૫૬૭૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા ધમેન્રવસિંહ જલવાનવસિંહ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૧૬
૪૫૯૩૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઝાલા મહને્રવસિંહ ભરતવસિંહ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૧૮
૪૬૩૨૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દવે લગરીશભાઈ દલપતભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૪૨૦
૫૦૨૪૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે લીંબર્ અમનભાઈ બચલભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૪૨૧
૪૫૭૦૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા યોગેન્રવસિંહ રાજેન્રવસિંહ ખોર્ીયાર નગર 3 ૪૫૪૩૭
૪૬૬૨૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે નીમાવત અવિનભાઈ દલવારકદાસ ખોર્ીયાર નગર 3 ૪૫૪૧૧
૪૬૩૨૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દેવ મેણદંભાઈ પ ૂજંાભાઈ ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૫૪૨૬
૪૬૦૪૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ાગંર નરેન્રભાઈ વવરાભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૨૭
૪૯૦૭૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મનાણી ભગવાનભાઈ મોહનભાઈ ખોકર્યારનગર 2 ૪૫૪૨૯
૪૮૭૪૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા રજનીભાઈ ભરતભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૪૩૦
૪૪૬૧૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગોસાઈ મલકેશગીરી મગનલગરી ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૪૩૧
૫૨૨૪૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે હરીજન રંજન બા જટીજના ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૫૪૩૨
૪૮૧૪૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બાવજી વવમલદાસ ગોપાલ ખોર્ીયાર નગર 3 ૪૫૪૩૩
૪૯૪૭૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાજપતૂ દેવેન્રદાસ મહિેરદાસ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૪૩૪
૪૯૪૭૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાજપતૂ અશોકદાસ કકશોરમોહનદાસ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૪૩૫
૫૦૭૦૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાળા અજીતવસિંહ મનલભાઈ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૪૬૬
૪૬૬૦૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે નમરા ખીમાભાઈ ઉમાભાઈ ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૫૪૯૩
૪૩૮૬૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ક્લજી ધલધમલભાઈ જહરેામભાઈ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૩૦૭
૪૯૭૫૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ નેહરલભાઈ શામતભાઈ ખોર્ીયાર નગર 2 ૪૫૩૦૮
૪૯૫૫૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ કરમવસિંહ નેહરલભાઈ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૩૦૯
૪૯૬૫૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ જલાભાઈ નહરેલભાઈ ખોર્ીયાર નગર 3 ૪૫૩૧૦
૪૭૭૫૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પાસવાન પ્રતાપવસિંહ બાલખીરા ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૫૩૧૧
૪૯૪૪૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે લવતલકા ઉકાભાઈ રાગરામભાઈ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૩૧૨
૪૮૯૮૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મલજારીયા ધીરલભાઈ રલર્ાભાઈ ખોકર્યારનગર 2 ૪૫૩૧૩
૪૮૯૮૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મલજારીયા સલખદેવભાઈ ઘીરલભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૩૧૪
૪૩૪૬૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે આલ રણછોર્ભાઈ સોમાભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૩૨૯
૪૬૨૯૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દલમાદીયા ધનાભાઈ સોમાભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૩૧૬
૪૪૦૨૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા લાભલબેન બાબલભાઈ ખોકર્યારનગર 1 ૪૫૩૦૪
૪૮૨૩૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બોરીયા વવનોદભાઈ રાવતભાઈ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૩૧૮
૪૮૨૩૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બોરીયા સવવતાબેન રાવતભાઈ ખોર્ીયાર નગર 1 ૪૫૩૧૯
૫૦૩૩૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વ્યાસ રમેશભાઈ મણીભાઈ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૩૨૦
૫૧૮૮૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોલકંી ભાનલભાઈ પોપટભાઈ ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૫૩૨૧
૫૧૪૯૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોનારા કાળુભાઈ ગોવવિંદભાઈ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૩૨૨
૪૬૦૪૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ાગંર જોઈતાભાઈ આદાભાઈ ખોર્ીયાર નગર 2 ૪૫૩૨૩
૪૬૦૬૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ાગંર રાણાભાઈ જોઈતાભાઈ ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૫૩૨૪
૪૮૭૦૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા મગનભાઈ નકલભાઈ ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૫૩૨૫
૪૯૦૧૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મેત્રા રમેશભાઈ રાજાભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૩૨૬
૪૬૨૫૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દે કાન્તભાઈ સલરેન્રભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૩૨૭
૪૬૨૧૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે તરમટા જીવણભાઈ મેરલભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૦૬
૫૨૦૮૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોલકંી વલલભભાઈ સવસીભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૦૭
૪૩૪૬૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે આલ વલલભભાઈ સોમાભાઈ ખોકર્યારનગર 6 ૪૫૪૦૮
૪૩૮૭૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કલસ લબહા રામચન્ર શ્રીકૃષ્ણ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૦૯
૪૩૭૬૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કલમવાહા ઓમપ્રકાશ શ્રીકૃષ્ણ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૩૭૧
૫૦૫૭૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાર્ા અજીતવસિંહ મનલભા ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૩૯૬
૪૮૧૫૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બાવરીયા જ્યતંીભાઈ સોમાભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૩૬૧
૪૫૫૦૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચૌહાણ સલનીલભાઈ લખલભાઈ ખોકર્યારનગર 6 ૪૫૩૬૨
૪૫૩૨૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચૌહાણ ઉદય પ્રતાપભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૩૬૩
૪૬૫૪૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ધોબાહા રામબઢારી ક્લભાઈ ખોકર્યારનગર 6 ૪૫૩૬૪
૪૭૭૪૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પાલ મહારાજકદન મેથ્યલભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૩૬૫
૫૨૧૧૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોલકંી વવભાભાઈ ગોવવિંદભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૩૬૬
૪૩૫૦૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઉગરેજા મનસલખભાઈ જીવરામભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૩૬૭
૪૪૫૩૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગલચર રવતભાઈ વાલજીભાઈ ખોકર્યારનગર 2 ૪૫૩૬૮
૪૯૩૪૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મોરી વેરસીંદભાઈ ભગવાનભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૩૮૩



૪૪૮૬૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા તાજમોહમદં અલલારખા ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૩૭૦
૪૪૮૫૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા અલલારખાભાઈ જલસબભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૩૫૭
૪૩૪૦૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે આનીખા ઈલલયાસભાઈ અલલારખાભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૩૭૨
૪૪૮૭૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા વલીમહમંદ અલલારખા ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૩૭૩
૪૪૮૮૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા સોયેબભાઈ વલીમહમદં ખોકર્યારનગર 2 ૪૫૩૭૪
૪૬૭૦૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પકંર્ત મનોજકલમાર અનતંભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૩૭૫
૪૩૯૬૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કાનાણી દો્લભાઈ લાલજીભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૩૭૬
૪૪૮૬૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા દાઉદભાઈ કાસમભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૩૭૭
૪૬૩૨૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દવે ગણપતભાઈ બાલશકંરભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૩૭૯
૫૧૯૩૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોલકંી મનસલખભાઈ નાથાભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૩૮૦
૪૫૯૧૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઝાલા ગભંીરવસિંહ જેઠલભા ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૩૮૧
૪૮૬૯૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા ભાવેશભાઈ પ્રવીણભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૩૮૨
૫૧૩૭૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વસિપલરા અમરસીભાઈ મોતીભાઈ ખોકર્યારનગર 2 ૪૫૪૦૫
૪૪૧૫૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ખાચર કનલભાઈ વવક્રમભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૦૩
૫૦૨૨૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે લાખતરીયા રાજલભાઈ જગજીવનભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૪૦૨
૪૪૮૮૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા હજાફભાઈ ઈલીયાસભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૦૧
૪૮૦૨૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બામટા સામતભાઈ જીવાભાઈ ખોકર્યારનગર 2 ૪૫૪૦૦
૪૫૬૩૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જલલાવા કદનેશભાઈ પરૂણભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૩૯૯
૪૫૬૩૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જલલાવા નરેશભાઈ પરૂણભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૩૮૪
૪૫૯૧૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઝાલા દલપતવસિંહ અનલભા ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૩૯૭
૪૬૨૮૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દૂધરેજીયા ગગંારામભાઈ કાશીરામભાઈ ખોકર્યારનગર 6 ૪૫૪૧૦
૪૯૦૩૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મલધંવા જીલાભાઈ વાલાભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૩૯૫
૪૯૦૪૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મલધંવા નારણભાઈ વાલાભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૩૯૪
૪૫૮૮૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જોર્ી પ્રભાબેન મણીશકંર ખોકર્યારનગર 1 ૪૫૩૯૩
૪૪૧૨૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ખરવર્ા મહરેામભાઈ બહરેામભાઈ ખોકર્યારનગર 1 ૪૫૩૯૨
૪૪૯૩૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાવર્ા અરવવિંદભાઈ કેશરભાઈ ખોકર્યારનગર 6 ૪૫૩૯૧
૪૭૧૬૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર બાબલભાઈ જીણાભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૩૯૦
૪૭૧૮૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર ભેજાભાઈ પસાભાઈ ખોકર્યારનગર 1 ૪૫૩૮૯
૪૭૨૩૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર મગનભાઈ પસાભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૩૮૮
૪૬૧૫૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ોકર્યા હસમલખભાઈ મગનભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૩૮૭
૪૪૮૮૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા સોકહલ કાસમભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૩૮૬
૪૪૮૭૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા સબીરાભાઈ કાસમભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૩૫૫
૪૫૩૧૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચૌહાણ અલારખાભાઈ હાસનભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૩૦૬
૫૧૪૪૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સીબલી રાધાભાઈ ગણેશચન્ર ખોકર્યારનગર 6 ૪૫૩૪૨
૪૫૩૪૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચૌહાણ ખમીસા હારલમભાઈ ખોકર્યારનગર 6 ૪૫૩૪૪
૫૨૦૨૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોલકંી રવજીભાઈ ગોબરભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૩૫૦
૪૫૩૦૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચૌધરી અવવનાશભાઈ કેશવભાઈ ખોકર્યારનગર 6 ૪૫૩૪૯
૪૯૦૭૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મનાણી ખેમજીભાઈ રતનવસિંહ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૩૪૮
૪૬૬૭૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પટેલ દશરથપ્રસાદ ધમડનાથપ્રસાદ ખોકર્યારનગર 6 ૪૫૩૪૭
૪૫૬૩૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જેસવાલ જીતેન્રભાઈ રાજારામ ખોકર્યારનગર 2 ૪૫૩૪૬
૪૩૫૯૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોઢા અજીતભાઈ નારલભા ખોકર્યારનગર 6 ૪૫૩૪૫
૪૭૬૬૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પવાર તારાચદં કેશાજી ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૩૩૦
૪૬૬૭૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પટેલ પપ્પલભાઈ ભીયાણભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૩૪૦
૪૫૩૪૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચૌહાણ ગોપાલભાઈ ચતલરભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૩૩૯
૫૦૬૧૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાણીયા નાનલબેન લવજીભાઈ ખોકર્યારનગર 1 ૪૫૩૩૮
૫૦૬૧૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાણીયા પરસોત્તમભાઈ લવજીભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૩૩૭
૫૦૬૧૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાણીયા જીતેન્રભાઈ પરસોત્તમભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૩૩૬
૪૪૫૫૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગીર્ા જગલભાઈ હકલભાઈ ખોકર્યારનગર 1 ૪૫૩૩૫
૪૪૫૫૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગીર્ા બાબલભાઈ હકલભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૩૩૪
૪૫૭૦૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા માનસગંભાઈ મોળુભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૩૩૩
૪૫૬૯૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા મનહરવસિંહ જશલભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૩૩૨
૫૧૫૧૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોરાણી કદનેશભાઈ રાવજીભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૩૩૧
૪૮૬૭૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા બા્લબેન મગનભાઈ ખોકર્યારનગર 1 ૪૫૪૩૬
૪૬૭૧૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પકંર્ત સતનારાયણ શીલનદંન ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૫૦૬
૪૪૮૩૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચદંલ ંબસંી જાનકીભાઈ છત્રપવતભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૩૮૫
૪૫૬૮૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા નીરલભા રણલભા ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૮૯
૪૯૦૯૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મયર્ કાથોર્ભાઈ દેવાભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૪૮૮
૪૫૯૪૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઝાલા સત લભા રણલભા ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૮૭
૪૯૧૮૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મૈસલરીયા કકશોરભાઈ નારણભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૪૮૬
૪૭૬૭૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પવાર વવલાસ કાશીરામ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૮૫
૫૧૩૮૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વસધાપલરા દલસલખભાઈ ચદંલભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૪૮૪
૪૩૩૯૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે આગકરયા પરબતભાઈ નારણભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૮૩
૪૯૨૫૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મારલ મનલભાઈ જોઈતાભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૪૮૨
૪૬૦૬૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ાગંર રામાભાઈ ગગંાધાભાઈ ખોકર્યારનગર 2 ૪૫૪૮૧
૪૫૪૬૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચૌહાણ રામઆવશર્ ગલદરીભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૪૮૦
૪૮૪૦૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ભાલીયા પ્રવીણભાઈ કરજીભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૭૮
૪૯૩૪૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મોરી રામસીંગભાઈ દેવશીભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૪૭૬
૪૯૨૦૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મહરેવાલ જગમોહન કલલસીંગ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૭૫
૫૦૨૭૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વઘારીયા દેવલબેન રામજીભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૭૪
૪૫૪૩૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચૌહાણ મલનસીંગ રામદલલારસીંગ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૭૩
૪૬૨૮૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દલધરેજીયા રમેશભાઈ શાવંતદાસ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૪૭૨
૪૬૦૫૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ાગંર ભાણલભાઈ કાનાભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૪૭૦
૪૬૦૪૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ાગંર જેસીંગભાઈ ભાણાભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૪૬૯
૪૭૬૩૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પ્રસાદ ઉમેશકલમાર મદન ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૪૬૮
૪૫૬૧૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જરવરીયા ગણેશભાઈ પે્રમજીભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૬૭
૪૭૭૩૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પારધી ખલશાલભાઈ અમરવસિંહ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૫૦૪
૪૭૨૬૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર મનલભાઈ પાલાભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૭૭
૪૮૪૫૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા અશોકભાઈ દેવજીભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૫૧૭
૪૭૫૮૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર હમીરભાઈ રાજારામભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૫૧૬
૫૦૬૨૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાણીયા બાબલભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૫૧૫
૪૭૬૧૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર કહમતંભાઈ કહરાભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૫૧૧
૫૧૪૯૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોનારા વશવરામભાઈ સાહલલભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૫૧૦
૫૦૮૭૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે શેખરીયા અશોકભાઈ જીવરાજભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૫૦૯
૫૦૮૭૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે શેખલીયા જીવરાજભાઈ લઘરાભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૫૦૮



૪૭૧૬૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર બટલકભાઈ ભીખાભાઈ ખોકર્યારનગર 6 ૪૫૫૦૭
૪૭૧૫૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર પરેશભાઈ ભીખાભાઈ ખોકર્યારનગર 6 ૪૫૪૯૨
૪૫૫૨૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે છૈયા પ્રતાપભાઈ શાદલડલભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૫૦૫
૪૫૫૨૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે છૈયા પ્રવીણભાઈ પ્રતાપભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૫૧૮
૪૬૦૫૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ાગંર બાબલભાઈ રામભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૫૦૧
૪૬૦૩૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ાગંર કાથોર્ભાઈ રામભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૫૦૦
૪૭૬૪૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પ્રસાદ સતંોર્કલમાર શીવપ્રસાદ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૯૯
૪૪૫૭૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગોણ કનૈયા રાધાકૃષ્ણ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૪૯૮
૪૯૪૬૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાજગલરલ મનોજ અછેલાલ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૪૯૭
૪૬૬૮૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પટેલ રામસીંગ ધમડનાથપ્રસાદ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૯૬
૪૯૪૭૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાજપતૂ મલન્નાભાઈ ટેલાભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૯૫
૪૪૦૫૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કોરી જોગીન્રભાઈ નરેશભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૪૫૨
૪૫૯૯૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઠાકલર રામજીવન સલરેશભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૪૧૨
૪૬૩૨૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દવે ધમેન્રભાઈ બાળશકંરભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૪૨૫
૪૩૫૯૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઓતરાદી મનસલખભાઈ ભલાભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૬૩
૪૫૬૫૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા ઉમાબા કાળુભા ખોકર્યારનગર 2 ૪૫૪૬૨
૪૪૮૭૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા રફીકભાઈ કાસમભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૪૬૧
૪૬૭૦૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પકંર્ત રામપ્રસાદ ભલખ્લભાઈ ખોકર્યારનગર 2 ૪૫૪૬૦
૪૬૭૩૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પ્રજાપવત કમેન્રભાઈ ચરંિેરભાઈ ખોકર્યારનગર 6 ૪૫૪૫૯
૪૩૯૬૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કાનાણી રમેશભાઈ લવજીભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૫૮
૪૪૮૬૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા ગલલામભાઈ અબ્દલલભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૫૭
૪૬૬૨૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વનસાદ મળૂચદંભાઈ રામધનીભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૪૫૬
૪૪૮૭૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા સલીમભાઈ મોહમદંભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૫૫
૪૪૮૬૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા ઈલલયાસભાઈ સલલેમાનભાઈ ખોકર્યારનગર 2 ૪૫૪૫૪
૪૪૬૧૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગોસ્વામી મનોજગીરી ભરતલગરી ખોકર્યારનગર 2 ૪૫૪૫૩
૪૯૦૭૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મનાણી હમેચદંભાઈ સીનવસિંહ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૪૩૮
૪૯૨૬૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગલજરીયા સોમીબેન નારણભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૫૧
૪૬૬૧૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે નોતીયાર મીઠલભાઈ કાસમભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૬૪
૪૫૭૦૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા મહને્રવસિંહ કાનલભા ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૪૮
૪૬૨૯૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દલ ંબલ એભલભાઈ રામભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૨૨૫
૪૬૨૯૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દલ ંબલ લાડલબેન મેણાકભાઈ ખોકર્યારનગર 1 ૪૫૨૨૨
૪૭૭૫૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પાસવાન શકંરભાઈ ધમલડભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૨૨૦
૪૪૮૩૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચરંવશંી મહશેવસિંહ દેવાવસિંહ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૨૦૯
૪૬૦૩૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ાગંર કાળુભાઈ વીરાભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૨૧૮
૪૯૫૧૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ અનોપવસિંહ પરબતવસિંહ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૨૨૭
૪૯૬૯૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ દશરથવસિંહ સલરવસિંહ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૨૧૫
૪૯૮૯૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ મેરલભા નથલભા ખોકર્યારનગર 2 ૪૫૨૧૨
૫૦૨૭૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વેઝીંયા રમેશભાઈ જીણાભાઈ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૧૬૧
૪૬૭૦૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરં્યા હર્ડદભાઈ રજલાલ ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૫૧૭૦
૪૯૨૫૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મારલ નીરલભાઈ રામભાઈ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૧૫૯
૪૬૦૨૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્વ કાળુભાઈ અરજણભાઈ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૩૦૧
૪૮૨૫૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ભટ્ટી નાથાભાઈ મોહનભાઈ ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૫૨૨૧
૪૮૨૫૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ભટ્ટી કાશીબેન મોહનભાઈ ખોર્ીયાર નગર 1 ૪૫૧૬૦
૪૫૯૬૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ટીબાવત રમેશદાસ કલયાણદાસ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૨૯૨
૪૭૨૩૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર મગનભાઈ રવજીભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૨૮૦
૫૨૨૨૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે હરેભા પ્રભાતભાઈ ભીખાભાઈ -ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૨૩૦
૪૮૨૧૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બોરસે જગદીશભાઈ પકંર્તભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૫૧૪
૫૦૩૨૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વ્યાસ જસવતંીબેન મોહનલાલ ખોકર્યારનગર 1 ૪૫૫૧૩
૪૪૭૮૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઘામેચા કદલીપભાઈ ધનજીભાઈ ખોકર્યારનગર 1 ૪૫૪૪૯
૪૪૭૮૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઘામેચા અરવવિંદભાઈ ધનજીભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૪૪૭
૪૪૮૭૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા રહીમભાઈ અબ્દલલભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૨૦૦
૪૪૮૬૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા ઈસલબભાઈ ઈલીયાસભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૨૨૬
૪૪૭૬૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઘલઘા કાસમભાઈ આદમભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૨૨૪
૪૭૭૦૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પાતલ ગોવવિંદભાઈ ઉકાભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૨૨૩
૫૧૪૯૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોનારા રાજલભાઈ સાહલલભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૨૧૩
૫૦૪૨૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાઘેલા અશોકભાઇ ગાગંજીભાઇ હાજી વસાહત 5 ૪૫૧૯૧
૫૦૫૫૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાઘેલા સલરેશભાઈ ગાગંજીભાઈ ખોકર્યારનગર 6 ૪૫૫૧૨
૫૦૫૨૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાઘેલા રમેશભાઈ ઝાગંજીભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૪૬૫
૫૦૫૧૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાઘેલા મોહનભાઈ ગાગંજીભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૨૫૧
૫૦૭૮૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વવજયભાઈ રણછોર્ભાઈ હાજી વસાહત 3 ૪૫૨૬૧
૪૯૧૬૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મેવાર્ા જશલબેન પોલાભાઈ ખોકર્યારનગર 2 ૪૫૨૬૨
૪૭૮૯૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બેમા ભીખલભાઈ દક્ષભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૨૬૩
૪૪૬૧૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગોસ્વામી મહશેપરી ભીખલપરી ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૨૬૪
૪૪૬૦૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગોસ્વામી ચેતનપરી ભીખલપરી ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૨૩૮
૪૯૫૯૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ ગતલભા મેરલભા ખોકર્યારનગર 2 ૪૫૨૩૬
૫૦૦૪૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ શાબલભા મેરલભા ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૨૫૫
૪૯૯૦૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ માનવસિંહ મેરલભા ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૨૭૨
૪૯૩૫૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મોલાર્ીયા પરસોત્તમભાઈ શવજીભાઈ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૨૭૩
૪૩૯૭૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કાપર્ી ચકંરકાબેન કાનદાસ ખોર્ીયાર નગર 1 ૪૫૧૫૬
૪૯૨૮૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે માલર્ીયા મનલભાઈ લાલજીભાઈ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૨૯૬
૪૯૨૮૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે માલર્ીયા લાલજીભાઈ રલપાભાઈ ખોર્ીયાર નગર 2 ૪૫૨૮૫
૫૦૧૬૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રામાવત ઈિરદાસ ગોપાલદાસ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૩૦૩
૫૦૧૬૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રામાવત દેવપ્રસાદ ગોપાલદાસ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૨૯૭
૪૮૦૧૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બાબીયા ગલણવતંભાઈ નવલભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૨૯૮
૪૫૭૧૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા રાજલભા દી્લભા ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૩૦૦
૪૫૭૧૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા સજંયવસિંહ મગંળવસિંહ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૧૫૭
૪૪૭૯૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઘોર્ાસણ ધીરલભાઈ હકરભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૧૫૮
૪૪૧૬૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ખાચર વીશલભાઈ મેરામભાઈ ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૫૧૬૩
૪૪૬૦૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગોસ્વામી નાગેશપરી દયાલપરી ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૧૬૪
૪૪૬૦૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગોસ્વામી પ્રભાબેન દયાલપરી ખોર્ીયાર નગર 1 ૪૫૧૬૫
૫૦૨૪૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે લામકા વાલીબેન ટીર્ાભાઈ ખોર્ીયાર નગર 1 ૪૫૧૬૬
૫૦૨૪૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે લામકા લીલાભાઈ ટીર્ાભાઈ ખોર્ીયાર નગર 8 ૪૫૨૧૪
૫૦૨૪૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે લામકા મેહલલભાઈ ટીર્ાભાઈ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૩૯૮
૪૬૨૮૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દલધરેચીયા મનસલખભાઈ ભીખારામભાઈ ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૫૩૫૮



૫૦૮૮૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે શમાડ બવ્લ નમી ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૩૨૮
૪૩૮૬૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કવૈયા ચદંલલાલ અમરવસિંહ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૩૧૭
૪૫૯૧૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઝાલા ગભંીરવસિંહ મનલભા ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૩૫૨
૪૬૬૭૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પટેલ પ્રકાશભાઈ મગનભાઈ ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૫૩૫૧
૪૮૭૪૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા મહશેભાઈ બટલકભાઈ ખોર્ીયાર નગર 3 ૪૫૩૪૩
૪૮૨૮૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ભેરાજાર્ીયા કાનજીભાઈ સવશીભાઈ ખોર્ીયાર નગર 3 ૪૫૩૫૬
૪૮૨૯૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ભેસજાર્ીયા યોગેશભાઈ કાનજીભાઈ ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૫૩૪૧
૪૫૧૧૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાવર્ા મનવીરભાઈ વજલભાઈ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૫૪૭૧
૪૭૭૪૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પાલ બદીભાઈ રાયલોચન ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૨૩૧
૪૩૫૨૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઉધરેજીયા ભલદરભાઈ પોપટભાઈ ખોકર્યારનગર 6 ૪૫૯૫૬
૪૮૦૨૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બામટા વનતેશભાઈ રામજીભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૬૦૪૯
૪૮૨૧૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બોરા સલખદેવભાઈ મનલભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૬૦૫૧
૫૨૧૯૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે હજામ પપ્પલભાઈ ધરભરણભાઈ ખોકર્યારનગર 6 ૪૬૦૫૨
૫૧૦૮૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સલરેલા ઠાકરવસિંહ કરશનભાઈ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૬૦૫૩
૪૩૫૪૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે એંધાણી ધીરલભાઈ સોમાભાઈ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૬૦૫૫
૪૪૫૫૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગીર્ા જોરૂભાઈ દાદભાઈ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૬૦૫૬
૫૦૨૩૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે લામકા જીગ્નેશભાઈ ઉકાભાઈ ખોર્ીયાર નગર 3 ૪૬૦૫૭
૪૫૯૨૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઝાલા પ્રવીણા બા પ્રવીણવસિંહ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૬૦૭૭
૪૩૬૦૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કલકર્ીયા જસમતભાઈ માવજીભાઈ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૬૦૫૮
૫૦૫૬૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વાઘોરા ધનલબેન ખોર્ાભાઈ ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૬૦૨૯
૪૫૯૩૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઝાલા મલળુભા ગજલભા ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૬૦૨૭
૪૯૧૭૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મેવાર્ી હકાભાઈ ગોવવિંદભાઈ ખોર્ીયાર નગર 6 ૪૬૦૪૮
૫૦૩૪૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વરણીયા ભાણકલભાઈ ગલાભાઈ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૬૦૨૦
૪૭૮૪૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બખલાણી મયલરભાઈ કનલભાઈ ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૬૦૨૧
૪૯૪૧૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રંગપરા ધીરલભાઈ બચલભાઈ ખોર્ીયાર નગર 4 ૪૬૦૨૨
૪૬૨૮૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દૂધકીયા ભલપતભાઈ મોહનભાઈ ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૬૦૨૩
૪૩૬૦૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઓળકીયા હસંરાજભાઈ બચલભાઈ ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૬૦૨૪
૪૭૭૫૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પાલ સરસ્વતીબેન અદાનદં ખોર્ીયાર નગર 5 ૪૬૦૨૫
૪૮૨૪૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ભટ્ટવારા રમેશભાઈ પાચંાભાઈ ખોર્ીયાર નગર 6 ૪૬૦૨૬
૪૯૦૦૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મેણીયા ભલપતભાઈ પનૂાભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૬૦૩૮
૪૯૦૦૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મેણીયા અશોકભાઈ ભપૂતભાઈ 3 ૪૬૦૨૮
૪૬૫૦૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ધાધલ અશોકભાઈ અમરલભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૬૦૧૮
૪૫૪૨૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચૌહાણ મલન્નાભાઈ મદનવસિંહ ખોકર્યારનગર 4 ૪૬૦૩૦
૪૭૦૫૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર ધીરલભાઈ જાદવભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૬૦૩૧
૪૬૨૨૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે તેરૈયા મનલભાઈ દયાશકંરભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૬૦૩૨
૫૦૩૭૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વસાણી જગદીશભાઈ ભનલભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૬૦૩૩
૪૯૪૨૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રગીયા માનર્ભાઈ રલર્ાભાઈ ખોકર્યારનગર 7 ૪૬૦૩૪
૪૯૩૪૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મોરી સલરાભાઈ તેજાભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૬૦૩૬
૪૯૩૩૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મોરી ભરતભાઈ સલરાભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૬૦૩૭
૪૮૯૭૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મલજંારીયા દેવદાન વાલજીભાઈ ખોકર્યારનગર 6 ૪૬૦૧૯
૪૯૦૬૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મલધંવા હાજાભાઈ વસિંધાભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૬૦૬૧
૪૯૪૬૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાજગલરલ સતંોર્કલમાર શ્રીઉદયભાનલ ખોકર્યારનગર 3 ૪૬૦૮૩
૪૫૦૩૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા નટવરભાઈ બાબલભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૦૪૬
૪૫૦૭૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા બાબલભાઈ પે્રમજીભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૦૪૭
૪૮૫૯૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા દેવશીભાઈ ચનાભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૦૪૮
૪૪૪૧૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર ખીમસલરીયા નથલભાઈ વસતાભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૦૪૯
૫૦૦૭૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ હમીરભાઈ પ ૂજંાભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૦૫૯
૪૯૭૮૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ પપ્પલભાઈ હમીરભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૦૫૧
૪૫૧૮૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા લાલજીભાઈ રામજીભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૦૪૪
૪૫૧૫૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા રમેશભાઈ મનજીભાઈ આંબેર્કરનગર 9 ૪૪૦૫૩
૪૯૬૧૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ ચેતનભાઈ જીવાભાઈ આંબેર્કરનગર 6 ૪૪૦૫૪
૫૦૦૮૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ હસમલખભાઈ જીવાભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૦૫૫
૫૨૨૦૭ ૧૬ રામનગર હલબંલ વાલીબેન નાજાભાઇ રામનગર સોસાયટી 1 ૫૦૩૮૨
૪૪૬૫૪ ૧૬ રામનગર ગોહલે રામલબેન અરજણભાઈ રામનગર સોસાયટી 2 ૫૦૩૮૩
૪૯૨૭૭ ૧૬ રામનગર માલલખયા જીવરાજભાઈ સલરાલભાઈ રામનગર સોસાયટી 2 ૫૦૩૮૪
૪૪૪૯૧ ૧૬ રામનગર ગઢીયા નરસગંભાઈ રમલણકભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૩૮૫
૪૯૨૪૮ ૧૬ રામનગર મારૂ કાનજીભાઈ રામજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૩૮૬
૪૬૧૦૫ ૧૬ રામનગર ર્ાભી ત લલશીભાઈ સવજીભાઈ રામનગર 3 ૫૦૩૮૭
૪૬૧૨૧ ૧૬ રામનગર ર્ાભી ભલપતભાઈ ત લલશીભાઈ રામનગર 2 ૫૦૩૮૮
૪૪૪૯૬ ૧૬ રામનગર ગનવાણી મહશેભાઈ સલદંરદાસ રામનગર 3 ૫૦૩૮૯
૪૫૯૧૯ ૧૬ રામનગર ઝાલા નટલભાઈ જેઠલભાઈ રામનગર 3 ૫૦૩૯૦
૪૪૦૮૮ ૧૬ રામનગર ખલટં પરસોત્તમભાઈ ભગવાનભાઈ રામનગર 3 ૫૦૩૯૧
૪૪૦૮૩ ૧૬ રામનગર ખલટં અશોકભાઈ ભગવાનભાઈ રામનગર 4 ૫૦૩૯૨
૪૫૯૯૧ ૧૬ રામનગર ઠલ ંમર ગોરધનભાઈ રાવજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૩૯૩
૪૫૯૮૯ ૧૬ રામનગર ઠલ ંમર ગીતાબેન કકશોરભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૪૦૯
૪૫૯૮૮ ૧૬ રામનગર ઠલ ંમર કલળજીભાઈ રાવજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૩૯૫
૪૬૦૧૯ ૧૬ રામનગર ડલમંાણી રાવજીભાઈ લીંબાભાઈ રામનગર સોસાયટી 2 ૫૦૩૮૧
૪૫૯૯૨ ૧૬ રામનગર ઠલ ંમર યોગેશભાઈ લાલજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૩૯૭
૪૮૬૦૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા દેવાભાઈ ઉકાભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૦૫૬
૪૮૬૫૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા પ્રવવણભાઈ દેવાભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૦૫૭
૪૭૧૭૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર બાબલભાઈ હરીભાઈ આંબેર્કરનગર 6 ૪૪૦૨૯
૪૪૭૯૯ ૧૬ રામનગર ઘોલરીયા ભીમજીભાઈ પરબતભાઈ રામનગર 4 ૫૦૩૯૮
૫૦૩૯૩ ૧૬ રામનગર વાઘરોતયા સલખદેવભાઈ પોપટભાઈ રામનગર 4 ૫૦૩૯૯
૪૩૪૨૮ ૧૬ રામનગર આંબલીયા જગદીશભાઈ ખીમજીભાઈ રામનગર 3 ૫૦૪૦૦
૪૯૦૪૫ ૧૬ રામનગર મલધંવા નાગજીભાઈ વીહાભાઈ રામનગર 4 ૫૦૪૦૧
૫૦૨૩૪ ૧૬ રામનગર લાઢીયા દેવકલ ંવરબા નાનલભંા રામનગર 4 ૫૦૪૦૨
૫૦૯૬૮ ૧૬ રામનગર શીંગાળા હરેશભાઈ કેશલભાઈ રામનગર 4 ૫૦૪૦૩
૪૮૭૫૯ ૧૬ રામનગર મકવાણા રમેશભાઈ નાથાભાઈ રામનગર 4 ૫૦૪૦૪
૪૮૧૪૬ ૧૬ રામનગર બાળવાણી સલીમભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ રામનગર સોસાયટી 5 ૫૦૪૦૫
૪૯૪૨૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રગીયા લક્ષ્મણભાઈ શામળભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૬૦૦૪
૪૩૪૬૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે આલ વલલભભાઈ સોમાભાઈ ખોકર્યારનગર 6 ૪૫૯૬૬
૪૪૧૭૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ખાભંલીયા વવિંઠ્ઠુબેન સાધેલાભાઈ ખોકર્યારનગર 1 ૪૫૯૬૭
૪૪૧૭૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ખાભંલીયા જગદીશભાઈ ભગવાનજીભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૯૬૮
૫૧૨૦૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સાકરીયા સજંયભાઈ નાનજીભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૫૯૬૯



૪૫૪૮૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચૌહાણ વવજયભાઈ દશઈભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૯૭૦
૪૯૩૪૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મોરી લાખાભાઈ સાહલલભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૯૭૧
૪૫૧૯૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા વવજયભાઈ પે્રમજીભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૦૫૨
૫૦૦૩૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ વવનોદભાઈ મળૂજીભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૦૫૦
૪૯૫૫૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ કરશનભાઈ વવરજીભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૦૪૨
૫૦૮૩૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર વોરા ભીમજીભાઈ માલજીભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૦૪૧
૫૦૩૧૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર વધેરા હકરભાઈ માવજીભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૦૪૦
૪૭૫૦૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર શાન્તાબેન કદનેશભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૦૩૮
૫૧૬૮૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી જેઠાભાઈ વવરાભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૦૩૭
૪૪૪૧૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર ખીમસોરીયા જગદીશભાઈ મેગાભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૦૩૬
૫૦૮૪૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર વોરા હસંરાજભાઈ પેથાભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૦૩૫
૪૩૪૪૪ ૧૬ રામનગર આંબલીયા સવજીભાઈ દેવજીભાઈ રામનગર 3 ૫૦૪૦૬
૪૯૩૦૪ ૧૬ રામનગર મીનસરીયા ઝરીનાબેન પ્યારઅલી રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૪૦૭
૪૭૦૬૯ ૧૬ રામનગર પરમાર નરેશભાઈ સલખાભાઈ રામનગર સોસાયટી 2 ૫૦૩૬૭
૪૭૫૪૩ ૧૬ રામનગર પરમાર સલરેશભાઈ રામજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૩૯૬
૪૪૪૭૫ ૧૬ રામનગર ગઢવી કનલભાઈ ખીમરાજભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૩૯૪
૪૬૪૩૧ ૧૬ રામનગર દાફર્ા રૂર્ાભાઈ ગોપાભાઈ રામનગર સોસાયટી 2 ૫૦૩૫૪
૪૩૬૨૮ ૧૬ રામનગર કંટાકરયા સલભાર્ભાઈ રૂર્ાભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૩૫૫
૪૪૪૩૩ ૧૬ નવા થોરાળા ખોખર જમાલભાઈ સમારભાઈ રામનગર 2 ૪૮૬૫૪
૫૧૯૫૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી મલળજીભાઈ દેવજીભાઈ આંબેર્કરનગર 6 ૪૪૦૩૪
૪૭૮૩૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર ફોજાણી નાથાભાઈ ભીખાભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૦૩૩
૪૭૮૩૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર સલરેશભાઈ નાથાભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૦૩૨
૪૮૧૪૪ ૧૬ રામનગર બાળવાણી કદલલપભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૩૫૬
૪૯૨૮૭ ૧૬ રામનગર માલણ રમેશભાઈ દેસલરભાઈ રામનગર 4 ૫૦૩૫૭
૪૪૪૯૭ ૧૬ રામનગર ધનવાણી ગોપીબેન ગ્યાનચદંભાઈ રામનગર 2 ૫૦૩૫૮
૪૯૪૬૯ ૧૬ રામનગર રાજપતૂ અંગતસીંગ વવિનાથસીંગ રામનગર 4 ૫૦૩૫૯
૪૫૭૯૮ ૧૬ રામનગર જાદવ સતંોર્ભાઈ કમયસરભાઈ રામનગર 2 ૫૦૩૬૦
૫૧૪૧૧ ૧૬ રામનગર સીંગાળા મનસલખભાઈ કેશલભાઈ રામનગર 3 ૫૦૩૬૧
૪૪૫૬૦ ૧૬ રામનગર ગીરી લબવપનભાઈ જયનારાયણભાઈ રામનગર 5 ૫૦૩૬૨
૪૪૫૫૯ ૧૬ રામનગર ગીરી જીતેન્રભાઈ જયનારાયણગીરી રામનગર 3 ૫૦૩૬૩
૫૨૨૦૩ ૧૬ રામનગર હલદા બહાદલ રભાઈ મોહમ્મદભાઈ રામનગર 5 ૫૦૩૬૪
૫૦૨૯૧ ૧૬ રામનગર વઢવાણીયા બચલભાઈ હબીબભાઈ રામનગર 6 ૫૦૩૬૬
૫૨૨૧૬ ૧૬ રામનગર હમીરાણી અજીતભાઈ હીરજીભાઈ રામનગર 4 ૫૦૪૦૮
૫૧૪૮૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોન્દરવા મનસલખભાઈ મળૂજીભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૦૩૧
૫૧૪૮૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોન્દરવા પ્રકાશભાઈ નારણભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૦૩૦
૪૫૦૫૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા નાનજીભાઈ પાનાભાઈ આંબેર્કરનગર 6 ૪૪૦૬૧
૪૮૮૦૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા વસતંભાઈ જેઠાભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૦૮૪
૪૮૮૮૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા કહતેશભાઈ વસતંભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૦૫૮
૪૬૮૭૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર કકશોરભાઈ રાજાભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૦૭૮
૪૭૪૦૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર રાજાભાઈ હરીભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૦૭૯
૫૧૬૨૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી ગલલાબભાઈ કાનજીભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૦૮૦
૪૮૮૮૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા હીરાભાઈ ખસીભાઈ આંબેર્કરનગર 6 ૪૪૦૮૧
૪૮૭૯૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા લક્ષ્મીબેન તળશીભાઈ આંબેર્કરનગર 1 ૪૪૦૯૧
૪૭૨૮૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર મહને્રભાઈ ર્ાહયાભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૦૮૩
૪૫૨૪૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા હકરભાઈ કરસનભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૦૭૬
૫૧૫૭૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી કરશનભાઈ બેચરભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૦૮૫
૪૫૨૩૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા હમેતંભાઈ હરીભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૦૮૬
૪૬૧૬૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર ર્ોર્ીયા જીવણભાઈ રૂપાભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૦૮૭
૪૬૧૫૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર ર્ોર્ીયા ક્લબેન રૂપાભાઈ આંબેર્કરનગર 1 ૪૪૦૮૮
૫૧૯૮૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી રણછોર્ભાઈ મેઘજીભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૦૮૯
૫૧૯૧૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી મેઘજીભાઈ લાખાભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૦૯૦
૫૧૯૭૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી મોતીભાઈ મેઘજીભાઈ આંબેર્કરનગર 6 ૪૪૦૬૮
૪૭૧૨૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર પે્રમજીભાઈ માનસલરભાઈ આંબેર્કરનગર (હાજીવસાહત) 7 ૪૪૦૬૬
૪૫૦૪૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા નાથલભાઈ હકરભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૦૮૨
૪૬૮૩૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર કાનજીભાઈ ગોપાભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૦૬૨
૪૬૭૫૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર પ્રબતાણી ર્ાહ્યાભાઈ મોહનભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૦૬૩
૪૭૪૬૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર વાલજીભાઈ માવજીભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૦૬૪
૪૫૩૫૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ જગદીશભાઈ હરીભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૦૬૫
૪૫૮૧૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર જાલા નવવનભાઈ પાલાભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૦૭૫
૪૯૭૭૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ પલનાભાઈ નારણભાઈ આંબેર્કરનગર 7 ૪૩૯૯૬
૪૫૨૧૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા વવરાભાઈ દેવવસિંહભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૦૬૯
૪૮૫૨૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા મનલભાઈ સવજીભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૦૪૩
૪૭૦૧૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર કદનેશભાઈ કાનજીભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૦૭૧
૫૦૨૧૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર ્લણાસીયા ગોવવિંદભાઈ રાજાભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૦૭૨
૫૧૨૩૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર સાગઠીયા દલાભાઈ ચનાભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૦૭૩
૫૧૨૧૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર સાગઠીયા અશોકભાઈ દલાભાઈ આંબેર્કરનગર 6 ૪૪૦૭૪
૪૮૫૭૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા જયરામભાઈ પલજંાબેન આંબેર્કરનગર 6 ૪૪૦૭૭
૪૭૦૮૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર નાજાભાઈ જેઠાભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૦૨૬
૪૯૮૨૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ ભલપતભાઈ પોલાભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૦૦૯
૪૯૬૦૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ ગોરધનભાઈ પોલાભાઈ આંબેર્કરનગર (હાજીવસાહત) 4 ૪૩૯૯૭
૪૯૫૫૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ કરશનભાઈ ચનાભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૯૯૫
૪૯૬૦૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ ગોપાલભાઈ છગનભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૦૧૮
૫૦૦૨૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ વાઘજીભાઈ વિકમભાઈ આંબેર્કરનગર 8 ૪૪૦૨૫
૫૦૨૨૯ ૧૬ રામનગર લાખાણી અમીરઅલી નલરદીનભાઈ રામનગર 4 ૫૦૩૫૩
૪૯૪૨૮ ૧૬ રામનગર રજપતૂ રમેશભાઈ રામસીંગભાઈ રામનગર 3 ૫૦૩૬૮
૫૦૯૧૫ ૧૬ રામનગર શાહ બબ્લશાહ હાલદવશાહ રામનગર 2 ૫૦૩૬૯
૪૭૭૦૨ ૧૬ રામનગર પાટીલ શીવાજીભાઈ નીમાભાઈ રામનગર 2 ૫૦૩૭૦
૪૫૯૯૭ ૧૬ રામનગર ઠાકોર અશોકભાઈ સલરેશભાઈ રામનગર 2 ૫૦૩૭૧
૪૫૯૬૪ ૧૬ રામનગર ટીટીયા લાભલબેન હરીભાઈ રામનગર 1 ૫૦૩૭૨
૫૦૩૧૯ ૧૬ રામનગર વ્યાસ અમતૃભાઈ રામજીભાઈ રામનગર 1 ૫૦૩૭૩
૫૨૧૬૯ ૧૬ રામનગર સોલકંી હમીરભાઈ રાજાભાઈ રામનગર 4 ૫૦૩૭૪
૪૪૦૮૭ ૧૬ રામનગર ખલટં વનકેતનભાઈ જાદવજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૩૭૫
૪૪૦૯૦ ૧૬ રામનગર ખલટં હરેશભાઈ જાદવજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૩૭૬
૪૮૪૪૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા અજીતભાઈ વાઘજીભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૦૨૪



૪૮૮૦૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા ગૌરીબેન વાઘજીભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૦૨૩
૪૫૧૯૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા વાલજીભાઈ પોપટભાઈ આંબેર્કરનગર 7 ૪૪૦૨૨
૪૪૯૮૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા ચદલ ંભાઈ ગોકળભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૧૯૩
૪૫૧૨૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા મ્લબેન ગોકળભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૨૦૦
૪૫૦૧૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા જયશ્રીબેન મળૂજીભાઈ આંબેર્કરનગર 1 ૪૪૨૩૨
૪૮૯૫૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર મલછર્ીયા નરેશભાઈ શબજીભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૨૪૩
૪૮૯૬૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર મલછર્ીયા શબજીભાઈ ભીખાભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૨૪૫
૪૮૯૫૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર મલછર્ીયા કદપકભાઈ શબજીભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૨૪૬
૪૮૯૬૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર મલછર્ીયા રમેશભાઈ ભીખાભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૨૪૭
૪૮૭૨૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા મ્લબેન કાળુભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૨૪૮
૪૮૮૨૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા વવનોદભાઈ કાળુભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૨૪૯
૪૮૫૬૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા જગદીશભાઈ કાળુભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૨૫૦
૪૬૯૯૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર ર્ાહ્યાભાઈ લગરભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૨૨૨
૪૫૩૧૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ અમતૃભાઈ હરીભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૧૨૫
૪૯૭૫૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ નરોત્તમભાઈ છગનભાઈ આંબેર્કરનગર 6 ૪૪૧૨૬
૪૯૬૩૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ છગનભાઈ રાણાભાઈ આંબેર્કરનગર 1 ૪૪૧૨૭
૪૯૪૩૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર રત્નોતર નાનકદેવ લાખાભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૦૪૫
૪૫૦૬૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા પ્રવવણભાઈ અમરાભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૧૨૮
૪૪૯૨૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા અમરાભાઈ આલાભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૨૫૨
૪૮૭૬૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા રમેશભાઈ ભીમાભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૧૨૯
૪૮૪૬૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા કંકલબેન ભીમજીભાઈ આંબેર્કરનગર 1 ૪૪૧૩૦
૪૯૬૨૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ છગનભાઈ નારણભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૧૦૨
૪૪૮૩૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચવાણ મોહનભાઈ દલાભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૧૦૦
૪૭૧૧૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર પજૂાભાઈ માવજીભાઈ આંબેર્કરનગર 6 ૪૪૧૨૦
૪૮૮૬૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા સવજીભાઈ ર્ાહયાભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૦૯૪
૪૬૮૫૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર કાળીબેન માવજીભાઈ આંબેર્કરનગર 1 ૪૪૦૯૫
૫૦૮૨૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર વોરા નદંલ બેન માલાભાઈ આંબેર્કરનગર 1 ૪૪૦૯૬
૪૮૮૮૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા હરીભાઈ તળશીભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૦૯૮
૫૧૮૯૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી ભીમજીભાઈ પજૂાભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૦૯૯
૫૧૮૧૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી પ્રવવણભાઈ ભીમજીભાઈ આંબેર્કરનગર 6 ૪૪૧૧૧
૫૦૮૭૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર શેખાવત જગદીશભાઈ મોહનભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૧૦૧
૪૫૧૩૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા મોતીભાઈ હકરભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૦૯૨
૪૫૨૪૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા હકરભાઈ આળાભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૧૦૩
૪૫૪૧૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ ભરતભાઈ વાલજીભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૧૦૪
૪૫૪૮૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ વાલજીભાઈ બીજલભાઈ આંબેર્કરનગર (હાજી વસાહત) 2 ૪૪૧૦૫
૪૫૪૨૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ મલકેશભાઈ વાલજીભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૧૦૬
૪૫૩૪૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ ગોરધનભાઈ વાલજીભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૧૦૭
૪૫૭૯૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર જાદવ સલખાભાઈ ગોવવિંદભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૧૦૮
૪૫૭૪૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર જાદવ લગરધરભાઈ સલખાભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૧૦૯
૪૫૭૬૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર જાદવ પ્રવવણભાઈ સલખાભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૧૩૩
૫૧૩૫૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર સારેસા માવજીભાઈ ભલાભાઈ આંબેર્કરનગર (હાજીવસાહત) 7 ૪૪૦૯૩
૪૬૮૪૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર કાન્તીભાઈ લાલજીભાઈ આંબેર્કરનગર (હાજીવસાહત) 7 ૪૪૧૨૨
૫૧૬૧૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી ખીમજીભાઈ આંબાભાઇ આંબેર્કરનગર (હાજીવસાહત) 2 ૪૪૧૫૪
૫૦૦૯૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ હસંાબેન ચનાભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૧૫૫
૪૬૮૬૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર કકશોરભાઈ દેવીદાસ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૧૫૭
૪૫૨૮૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચોરાર્ા જીતેન્રભાઇ કાનજીભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૧૫૮
૪૫૨૭૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચોરાર્ા અશોકભાઈ કાનજીભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૧૫૯
૪૫૨૭૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચોરાર્ા કાનજીભાઈ કરસનભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૧૭૧
૪૭૧૨૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર પ્રવવણકલમાર પચંાલદાસ આંબેર્કરનગર (હાજીવસાહત) 4 ૪૪૧૬૧
૫૦૪૧૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા કેશલભાઈ દેવજીભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૧૫૨
૪૬૮૩૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર કેસરબેન દાનાભાઈ આંબેર્કરનગર 1 ૪૪૧૬૩
૪૭૫૫૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર સવવતાબેન કીકાભાઈ આંબેર્કરનગર (હાજીવસાહત) 3 ૪૪૧૬૪
૪૭૦૯૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર નાનજીભાઈ ટપલભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૧૬૫
૪૮૮૭૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા સલશીલાબેન વનકલલકલમાર આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૧૬૭
૪૮૬૯૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા મલકેશભાઈ કનૈયાભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૧૬૮
૪૪૯૭૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા કકશોરભાઈ પનૂાભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૧૬૯
૪૪૬૬૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર ગોહલે કકશોરભાઈ રામજીભાઈ આંબેર્કરનગર (હાજી વસાહત) 3 ૪૪૧૪૨
૪૪૨૨૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર ખીમસલકરયા હીરાભાઈ વસતાભાઈ આંબેર્કરનગર (હાજી વસાહત) 5 ૪૪૧૪૦
૪૯૬૭૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ ર્ાહ્યાભાઈ પલજંાભાઈ આંબેર્કરનગર (હાજી વસાહત) 3 ૪૪૧૬૦
૫૧૦૬૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર સલમરા વાલીબેન વશેશભાઈ આંબેર્કરનગર 1 ૪૪૧૩૪
૫૧૦૫૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર સલમરા કમરાજભાઈ વશરામભાઈ આંબેર્કરનગર 6 ૪૪૧૩૫
૪૬૪૨૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર દાફર્ા નાથાભાઈ નારણભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૧૩૬
૫૦૬૮૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર વારા સેમતભાઈ વવશરામભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૧૩૭
૫૦૭૧૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાળા ધીરૂભાઈ નારણભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૧૩૮
૪૬૫૬૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર નકલ ંભ પ્રવવણભાઈ ભાણાભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૧૩૯
૪૭૯૯૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર બાબરીયા મોહનભાઈ માણનદંભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૧૫૧
૪૮૦૦૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર બાબરીયા સજંયભાઈ મોહનભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૧૪૧
૪૬૬૪૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર પચંાલ સોમાભાઈ રૂપાભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૧૩૨
૪૬૬૪૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર પચંાલ જયસલખભાઈ સોમાભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૧૪૩
૪૭૭૦૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર પાતર રમેશભાઈ કાનજીભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૧૪૪
૪૭૭૦૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર પાતર જ્યતંીભાઈ કાનજીભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૧૫૦
૪૭૭૦૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર પાતર કાનજીભાઈ રામજીભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૧૪૯
૪૭૪૨૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર લક્ષ્મણભાઈ ગોવવિંદભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૧૪૮
૪૭૦૯૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર નાથાભાઈ ર્ાહયાભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૧૪૭
૫૧૯૬૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી માગંીબેન આમ્બાભાઈ આંબેર્કરનગર 1 ૪૪૧૪૬
૪૮૪૩૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર ભોજાણી ધનીબેન ગોવવિંદભાઈ આંબેર્કરનગર (હાજી વસાહત) 1 ૪૪૧૪૫
૪૯૮૧૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ બાબલભાઈ જેસાભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૧૧૨
૫૦૫૨૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા રવતલાલ ઉલાભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૧૨૧
૪૯૨૫૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર મારૂ ભીખાભાઈ ખોર્ાભાઈ આંબેર્કરનગર (હાજીવસાહત) 3 ૪૪૧૩૧
૪૯૨૬૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર મારૂ રમેશભાઈ ભીખાભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૧૧૯
૪૯૨૪૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર મારૂ કેશલભાઈ ભીખાભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૧૧૮
૪૮૬૯૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા ભીમજીભાઈ ચનાભાઈ આંબેર્કરનગર 6 ૪૪૧૧૭
૪૯૨૪૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર મારૂ અશોકભાઈ ર્ાહયાભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૧૧૬
૪૮૪૮૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા કેશરબેન છનાભાઈ આંબેર્કરનગર 1 ૪૪૧૧૫



૪૬૯૮૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર ટપલભાઈ ચનાભાઈ આંબેર્કરનગર (હાજીવસાહત) 3 ૪૪૧૧૪
૪૮૭૪૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા માવજીભાઈ રાજાભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૧૯૦
૪૮૭૬૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા રમેશભાઈ માવજીભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૧૧૦
૫૦૨૫૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર વેગર્ા ઈિરભાઈ અમલભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૧૬૨
૪૮૮૫૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા સલવનલભાઈ કાનજીભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૨૨૮
૪૭૨૩૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર મગનભાઈ હમીરભાઈ આંબેર્કરનગર (હાજીવસાહત) 4 ૪૪૨૨૭
૫૦૮૭૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર શેખાવર વવનોદભાઈ પ ૂજંાભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૨૨૬
૪૬૪૧૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર દાફર્ા કકશનભાઈ દેવજીભાઈ આંબેર્કરનગર (હાજીવસાહત) 4 ૪૪૨૨૪
૪૬૪૩૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર દાફર્ા મહશેભાઈ નાથાભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૨૨૩
૪૮૮૦૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા વાલજીભાઈ ગોવવિંદભાઈ આંબેર્કરનગર 6 ૪૪૨૧૨
૫૧૯૦૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી ભીમાભાઈ વપતામ્બરભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૨૨૧
૫૧૭૨૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી દેવશીભાઇ ભીમાભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૨૩૧
૫૨૧૪૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી સલરેશભાઈ ભીમાભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૨૧૯
૪૮૮૧૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા વાલીબેન સામતભાઈ આંબેર્કરનગર 1 ૪૪૨૧૮
૪૮૭૯૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા લક્ષ્મીબેન મનજીભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૨૧૭
૪૮૪૪૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા અમરશીભાઈ મનજીભાઇ આંબેર્કરનગર 7 ૪૪૨૧૬
૪૮૫૮૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા જીવાભાઈ શામતભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૨૧૫
૫૧૬૧૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી ખોર્ાભાઈ ખીમાભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૨૧૪
૪૫૦૨૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા કદનેશભાઈ બા્લભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૨૪૦
૪૭૧૧૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર પ્રકાશભાઈ નાથાભાઈ આંબેર્કરનગર 8 ૪૪૨૨૦
૪૬૮૭૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર કકશોરભાઈ નાથાભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૨૪૪
૪૭૫૧૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર સજંયભાઈ નાથાભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૨૪૧
૪૯૬૮૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ વત્રકમભાઈ નારણભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૦૬૦
૪૯૫૯૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ ગણપતભાઈ વત્રકમભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૨૫૧
૪૯૬૫૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ જયશ્રીબેન પે્રમજીભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૧૧૩
૫૧૯૧૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી મલકેશભાઈ વશરામભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૨૩૮
૪૯૦૫૬ ૧૬ રામનગર મલધંવા રાજાભાઈ કઈકશાભાઈ રામનગર સોસાયટી 2 ૫૦૩૭૭
૪૮૧૪૫ ૧૬ રામનગર બાળવાણી યલન લર્ભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ રામનગર સોસાયટી 6 ૫૦૩૭૮
૫૧૦૨૭ ૧૬ રામનગર સધંી જલલાબેન મળૂુભાઈ રામનગર સોસાયટી 1 ૫૦૩૭૯
૪૫૬૫૫ ૧૬ રામનગર જાર્ેજા કનકવસિંહ રૂપવસિંહ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૩૬૫
૪૩૬૩૦ ૧૬ નવા થોરાળા કંટારીયા કાન્તીભાઈ ભલરાભાઈ રામનગર 4 ૪૮૬૪૭
૪૮૯૬૦ ૧૬ નવા થોરાળા મલછર્ીયા મનસલખભાઈ અમરવસિંહભાઈ રામનગર 4 ૪૮૬૪૯
૪૮૯૪૫ ૧૬ નવા થોરાળા મલછર્ીયા કાન્તીભાઈ અમરવસિંહભાઈ રામનગર 4 ૪૮૬૫૦
૪૩૬૩૩ ૧૬ નવા થોરાળા કંટારીયા ર્ાયીબેન ભરૂાભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૪૮૬૪૮
૪૬૪૨૭ ૧૬ નવા થોરાળા દાફર્ા નરેશભાઈ રૂર્ાભાઈ રામનગર 5 ૪૮૬૪૪
૪૬૪૪૪ ૧૬ નવા થોરાળા દાફર્ા હર્ડદભાઈ રૂર્ાભાઈ રામનગર 5 ૪૮૬૫૨
૪૭૦૨૮ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર કદનેશભાઈ મોભભાઈ રામનગર 7 ૪૮૬૪૩
૫૦૪૬૪ ૧૬ નવા થોરાળા વાઘેલા નરેશભાઈ ભલાભાઈ રામનગર 4 ૪૮૬૪૨
૪૭૪૫૧ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર વશરામભાઈ છનાભાઈ રામનગર સોસાયટી 2 ૪૮૬૪૧
૫૧૨૪૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર સાગઠીયા ભલપતભાઈ બચલભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૨૩૭
૪૩૫૩૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર ઉમરખાણીયા રમેશભાઈ મનજીભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૨૩૬
૪૮૬૯૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા મલકેશભાઈ ચનાભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૨૩૫
૪૮૫૫૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા ચનાભાઈ રવજીભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૨૩૪
૪૩૭૬૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર કલમારખાણીયા બધીબેન રામજીભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૨૩૩
૪૩૭૬૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર કલમારખાણીયા મહશેભાઈ રામજીભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૨૦૨
૫૦૪૦૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા કનલભાઈ વાલજીભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૧૭૩
૪૬૬૩૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ ચપંાબેન પચંાણદાસ આંબેર્કરનગર 1 ૪૪૨૧૩
૪૫૪૨૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ મલકેશભાઈ પચંારીદાસ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૧૮૯
૫૦૯૮૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર સગપરીયા મગનભાઈ પોપટભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૧૮૮
૪૫૪૩૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ મનોજભાઈ પચંારીદાસ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૧૮૭
૪૬૭૧૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર પઢીયાર રાજલભાઈ ર્ાયારામ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૧૮૬
૪૬૭૧૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર પઢીયાર ર્ાયારામ ગોવવિંદરામ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૧૮૫
૪૮૫૧૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા અનીતાબેન કકશોરભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૧૮૪
૪૮૫૨૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા ખોર્ાભાઈ આંબાભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૧૮૩
૪૫૩૧૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ અવનલભાઈ શ્રીપતંભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૧૭૨
૪૯૨૧૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર માકર્ીયા ગલણવતંભાઈ બાબલભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૧૮૧
૪૫૮૩૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર જીંજરીયા બીજલભાઈ વાલજીભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૧૯૧
૪૯૧૭૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર મેવાર્ા મહશેભાઈ બટલકભાઈ આંબેર્કરનગર 6 ૪૪૧૭૭
૪૯૧૭૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર મેવાર્ા બટલકભાઈ હીરાભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૧૭૬
૪૭૮૪૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર બગર્ા બબલભાઈ લેથભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૧૭૫
૪૭૨૪૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર મેઘજીભાઈ ગોવાભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૧૭૪
૪૭૪૧૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર રામજીભાઈ મેઘજીભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૧૮૦
૪૪૪૫૪ ૧૬ રામનગર ખોપાણી શૈલેશભાઈ મોહનભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૪૧૨
૪૪૪૪૯ ૧૬ રામનગર ખોટ શૈલેશભાઈ પરસોત્તમભાઈ રામનગર સોસાયટી 2 ૫૦૪૧૩
૪૪૫૯૭ ૧૬ રામનગર ગોરી અલતાફભાઈ એહમદભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૪૧૫
૪૯૪૦૨ ૧૬ રામનગર યાદવ રામશાહી તનલકલાલ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૪૧૬
૪૯૩૭૮ ૧૬ રામનગર યાદવ જટેિરી કવપલદેવ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૪૧૭
૪૯૪૦૭ ૧૬ રામનગર યાદવ શશીભલર્ણ મોહન યાદવ રામનગર સોસાયટી 5 ૫૦૪૧૮
૪૯૪૦૪ ૧૬ રામનગર યાદવ શકંરભાઈ કવપલદેવ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૪૨૨
૪૯૩૮૪ ૧૬ રામનગર યાદવ ધમેન્રકલમાર જોગીન્દરભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૪૨૬
૪૯૦૬૪ ૧૬ રામનગર મલધંવા હરેશભાઈ ધનાભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૪૨૦
૪૯૦૨૯ ૧૬ રામનગર મલધંવા અરજણભાઈ કર્વાભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૪૨૩
૪૯૦૪૧ ૧૬ રામનગર મલધંવા ધનાભાઈ રાજાભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૪૨૪
૪૫૬૫૨ ૧૬ રામનગર જાર્ેજા અશોકવસિંહ ઝા્લભા રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૪૨૫
૪૬૪૪૮ ૧૬ રામનગર દાસ ગૌરીશકંર મોકહન્રલન્કા રામનગર સોસાયટી 5 ૫૦૪૧૯
૪૬૭૦૮ ૧૬ રામનગર પકંર્ત રમેશરમન વમકલેશપકંર્ત રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૪૧૦
૪૯૦૬૨ ૧૬ રામનગર મલધંવા સામદભાઈ કર્વાભાઈ રામનગર સોસાયટી 5 ૫૦૪૨૧
૪૯૦૪૯ ૧૬ રામનગર મલધંવા ભલપતભાઈ બીજલભાઈ નવા થોરાના, રામનગર, મધલમારં્ેરી 6 ૫૦૪૧૪
૫૦૪૬૨ ૧૬ રામનગર વાઘેલા નદંલ બેન રમેશભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૪૧૧
૪૩૬૩૨ ૧૬ નવા થોરાળા કંટારીયા ગીરીશભાઈ ભલરાભાઈ રામનગર 5 ૪૮૬૫૬
૪૯૩૬૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર યાદવ કાન્તાબેન કરશનભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૧૮૨
૪૮૨૨૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર બોરીયા કીમાબેન માલાભાઈ આંબેર્કરનગર 1 ૪૪૨૧૦
૪૮૨૨૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર બોરીયા રઘલભાઈ માલાભાઈ આંબેર્કરનગર 8 ૪૪૨૦૯
૪૩૭૩૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર કલમખાણીયા મનજીભાઈ મોહનભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૨૦૮



૪૩૭૫૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર કલમરખાણીયા રમેશભાઈ મનજીભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૨૦૭
૪૯૯૪૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ રમેશભાઈ રઘલભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૨૦૬
૪૯૬૯૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ દેવીદાસ નથલરામ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૨૦૫
૪૯૭૩૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ નથલરામ અરજણદાર આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૨૦૪
૪૭૯૬૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર બસીપા રામજીભાઈ દેવજીભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૨૦૩
૪૬૩૫૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર દેવલવાર્ીયા કમલેર્ભાઈ માવજીભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૧૯૨
૫૧૨૪૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર સાગઠીયા બચલભાઈ વાલાભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૨૦૧
૫૧૨૪૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર સાગઠીયા બળદેવભાઈ બચલભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૨૧૧
૫૧૪૬૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોંદરવા કકશોરભાઈ પે્રમજીભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૧૯૮
૪૫૫૧૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ હમેરાજભાઈ આભારામ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૧૯૭
૫૦૫૭૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાર્ા રાજેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ આંબેર્કરનગર 6 ૪૪૧૯૬
૪૫૩૬૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ જેસલભાઈ અમલભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૧૯૫
૪૪૮૨૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચારં્પા ચકંરકાબેન માવજીભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૧૯૪
૪૫૮૩૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર જીંજરીયા બીજલ વાલજીભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૨૪૨
૪૫૮૩૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર જીંજરીયા વાલજીભાઈ ધનજીભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૦૭૦
૫૧૨૧૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર સાગઠીયા અમરશીભાઈ કાનાભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૦૨૭
૫૧૨૨૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર સાગઠીયા જેસીંગભાઈ કાનાભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૦૧૨
૫૧૨૧૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર સાગઠીયા અમરબેન કાનાભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૦૧૩
૪૬૭૧૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર પઢીયાર કદનેશભાઈ ર્ાયારામ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૦૦૧
૫૨૧૧૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી વવશાલ બાબલભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૦૧૪
૫૧૭૫૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી ધીરેનભાઈ બાબલભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૯૩
૪૭૮૪૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર બગર્ા લેથભાઈ પલજંાભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૦૧૫
૪૬૯૩૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર જગદીશ હરીભાઈ આંબેર્કરનગર 6 ૪૪૦૧૬
૪૭૬૧૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર અનસલયાબેન તેજાભાઈ આંબેર્કરનગર 1 ૪૪૦૧૭
૫૧૩૫૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર સારેસા વાલજીભાઈ રત્નાભાઈ આંબેર્કરનગર (સવધનપાકડ  સોસાયટી) 4 ૪૪૦૨૮
૫૦૫૪૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર વાઘેલા વવનલભાઈ મગંાભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૦૧૯
૪૭૨૧૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર ભીખાભાઈ લાખાભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૦૧૧
૪૯૭૯૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ પ્રવવણભાઈ છગનભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૦૨૧
૪૮૭૪૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા રજનીભાઈ દાનાભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૦૦૮
૪૯૪૦૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર યાદવ શશીકાતંવસિંહ કરશનભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૦૦૭
૪૯૩૭૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર યાદવ ઘનશ્યામ શશીકાતંવસિંહ આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૦૦૬
૪૭૪૯૦ ૧૬ રામનગર પરમાર વવપલલભાઈ ર્ાહયાભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૨૫૧
૪૪૧૨૮ ૧૬ રામનગર ખરવાટ વપન્કલપ્રસાદ ફુલરાજપ્રસાદ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૧૫૬
૪૪૬૮૮ ૧૬ રામનગર ગોકહલ નરેન્રભાઈ લાખાભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૨૧૩
૫૦૪૧૯ ૧૬ રામનગર વાઘેલા ખીમજીભાઈ નાથલભાઈ રામનગર સોસાયટી 2 ૫૦૨૧૪
૪૪૬૬૭ ૧૬ રામનગર ગોકહલ કકરીટભાઈ ગોવવિંદભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૧૫
૪૩૯૮૪ ૧૬ રામનગર કારેણા મનસલખભાઈ ભીખાભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૧૯૫
૪૫૦૯૬ ૧૬ રામનગર ચાવર્ા ભાનલબેન કાન્ન્તલાલ રામનગર સોસાયટી 1 ૫૦૨૧૭
૪૪૬૭૩ ૧૬ રામનગર ગોકહલ ગોવવિંદભાઈ પે્રમજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૨૧૬
૫૦૪૩૮ ૧૬ રામનગર વાઘેલા જયસલખભાઈ ખીમજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 7 ૫૦૨૧૨
૫૦૩૯૭ ૧૬ રામનગર વાઘેલા અવનલભાઈ અમલભાઈ રામનગર સોસાયટી 5 ૫૦૨૧૧
૪૪૯૪૨ ૧૬ રામનગર ચાવર્ા આરૂબેન દેવવસિંહ રામનગર સોસાયટી 2 ૫૦૨૦૮
૪૬૦૦૨ ૧૬ રામનગર ઠાસરીયા ઈકબાલભાઈ યલનલસભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૦૭
૪૭૬૯૬ ૧૬ રામનગર પાટીલ દગાજીરાવ પલરં્લીકરાવ રામનગર સોસાયટી 2 ૫૦૧૯૩
૫૧૫૧૨ ૧૬ રામનગર સોરઠીયા કકશોરભાઈ ઘેલાભાઈ રામનગર સોસાયટી 7 ૫૦૨૦૫
૪૩૪૧૮ ૧૬ રામનગર આંબલલયા શૈલેર્ભાઈ વવરજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૧૮
૪૩૪૨૦ ૧૬ રામનગર આંબલલયા હસમલખભાઈ વવરજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૨૦૩
૫૧૦૮૮ ૧૬ રામનગર સલરેલા વાઘજીભાઈ શવશીભાઈ રામનગર સોસાયટી 5 ૫૦૨૦૨
૫૦૨૫૧ ૧૬ રામનગર લીંબર્ રમાબેન હમેતંભાઈ રામનગર સોસાયટી 1 ૫૦૨૦૧
૫૦૨૫૦ ૧૬ રામનગર લીંબર્ પ્રવવણભાઈ અમરવસિંહભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૦૦
૪૯૨૮૯ ૧૬ રામનગર માલાકકયા રમેશભાઈ જીવરાજભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૧૯૯
૪૫૬૪૯ ૧૬ રામનગર જાર્ેજા અતલભા બચલભા રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૧૯૮
૫૦૯૦૮ ૧૬ રામનગર શાહ ગોપાલભાઈ ગણેશભાઈ રામનગર સોસાયટી 5 ૫૦૧૯૭
૫૨૧૭૧ ૧૬ રામનગર સોલકંી નાથાભાઈ ગોરાભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૧૯૬
૫૨૨૧૮ ૧૬ રામનગર હમીરાણી મલનસલરભાઈ હીરજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૧૫૦
૫૦૨૮૯ ૧૬ રામનગર વઢવાલણયા નસરૂદ્દીન બદરૂદ્દીન રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૧૯૪
૫૧૩૨૨ ૧૬ રામનગર સામદાર જીવાશાહ અભરામશાહ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૨૦૪
૫૦૪૨૧ ૧૬ રામનગર વાઘેલા ખીમજીભાઈ હીરાભાઈ રામનગર સોસાયટી 7 ૫૦૨૩૧
૪૮૪૯૩ ૧૬ રામનગર મકવાણા કાનજીભાઈ ખીમજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૩૩
૫૧૩૦૮ ૧૬ રામનગર સાપટા જીતેશભાઈ ર્ાહયાભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૦૬
૫૧૩૦૯ ૧૬ રામનગર સાપટા રાજેશભાઈ ર્ાહયાભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૪૩
૪૫૭૨૨ ૧૬ રામનગર જાર્ેજા હરેન્રવસિંહ ચદંલભા રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૪૨
૪૫૬૬૮ ૧૬ રામનગર જાર્ેજા જયરાજવસિંહ ચદંલભા રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૨૪૧
૪૩૮૮૮ ૧૬ રામનગર કાકકર્યા પરસોત્તમભાઈ ભગવાનભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૪૦
૪૬૬૫૬ ૧૬ રામનગર પજંવાકર્યા રમજાન નાનજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 5 ૫૦૨૩૯
૪૫૮૧૪ ૧૬ રામનગર જાલા તેજલભા ભીખલભા રામનગર સોસાયટી 2 ૫૦૨૩૮
૪૯૨૮૩ ૧૬ રામનગર માલણ ઘનશ્યામભાઈ દેવસલરભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૩૭
૪૩૬૬૬ ૧૬ રામનગર કંર્ોકર્યા સલલમભાઈ અલલારખાભાઈ રામનગર સોસાયટી 5 ૫૦૨૩૬
૫૧૯૭૭ ૧૬ રામનગર સોલકંી મોતીબેન ગોરાભાઈ રામનગર સોસાયટી 1 ૫૦૨૩૫
૫૦૪૯૮ ૧૬ રામનગર વાઘેલા મનલભાઈ લખમજાભાઈ રામનગર સોસાયટી 7 ૫૦૨૩૪
૪૫૦૫૮ ૧૬ રામનગર ચાવર્ા પ ૂજંાભાઈ દેવશીભાઈ રામનગર સોસાયટી 2 ૫૦૨૧૯
૪૪૪૪૦ ૧૬ રામનગર ખોખર રમેશભાઈ જીવરાજભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૩૨
૪૪૪૪૨ ૧૬ રામનગર ખોખર વવપલલભાઈ રમેશભાઈ રામનગર સોસાયટી 2 ૫૦૨૪૫
૪૫૩૫૨ ૧૬ રામનગર ચૌહાણ ચમનભાઈ ભવાનભાઈ રામનગર સોસાયટી 2 ૫૦૨૩૦
૪૫૩૭૮ ૧૬ રામનગર ચૌહાણ દીપકભાઈ ચમનભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૨૯
૪૫૩૧૭ ૧૬ રામનગર ચૌહાણ અવિનભાઈ ચમનભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૨૮
૪૭૩૯૧ ૧૬ રામનગર પરમાર રવસકલાલ ઠાકરશીભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૨૭
૪૪૮૧૯ ૧૬ રામનગર ચલર્ાસમા મરીયમબેન મલસાભાઈ રામનગર સોસાયટી 1 ૫૦૨૨૬
૪૩૯૯૫ ૧૬ રામનગર કારીયા રાજેન્રભાઈ આથાસ્વામી રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૨૫
૫૦૮૪૮ ૧૬ રામનગર શેખ આમદભાઈ અબ્દલલભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૨૨૪
૪૪૮૨૬ ૧૬ રામનગર ચલર્ાસમા સલીમભાઈ નરૂમોહમ્મદ રામનગર સોસાયટી 5 ૫૦૨૨૩
૫૦૫૧૫ ૧૬ રામનગર વાઘેલા મહશેભાઈ હરમીભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૨૨
૫૨૨૧૭ ૧૬ રામનગર હમીરાણી નીજારઅલી હીરજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 5 ૫૦૨૨૧
૫૨૨૧૯ ૧૬ રામનગર હમીરાણી સમસલદ્દીનભાઈ હીરજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૨૨૦



૫૨૨૦૪ ૧૬ રામનગર હલદા રઝબઅલી લવજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૪૪
૪૪૦૮૦ ૧૬ રામનગર ખખ્ખર મનસલખલાલ કસળચદં રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૧૭૯
૪૭૮૩૧ ૧૬ રામનગર ફુલાણી ઝી્લબેન ભીખલભાઈ રામનગર સોસાયટી 2 ૫૦૧૬૬
૪૯૬૩૪ ૧૬ રામનગર રાઠોર્ જેકલવસિંહ ગોપાલવસિંહ રામનગર સોસાયટી 5 ૫૦૧૬૫
૪૭૮૩૨ ૧૬ રામનગર ફુલાણી મહબેલબભાઈ ભીખલભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૧૬૪
૫૨૨૧૦ ૧૬ રામનગર હલભંલ પ્રભાતભાઈ રખચદંભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૧૬૩
૪૫૯૩૮ ૧૬ રામનગર ઝાલા લીલાબા ભીખલભા રામનગર સોસાયટી 1 ૫૦૧૬૨
૫૨૨૧૧ ૧૬ રામનગર હલભંલ રાયધનભાઈ મેણદંભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૧૬૧
૪૩૮૮૯ ૧૬ રામનગર કાકર્ીયા બાબલભાઈ ભીખાભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૧૬૦
૪૩૫૭૪ ૧૬ રામનગર ઓર્ીયા રામીયાબેન બાવઉવીનભાઈ રામનગર સોસાયટી 1 ૫૦૧૮૧
૪૬૬૯૧ ૧૬ રામનગર પટેલ સીવાભાઈ અમકાભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૧૫૭
૪૬૬૫૮ ૧૬ રામનગર પજંવાણી પરીનબેન છોટલભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૧૯૦
૪૬૦૧૮ ૧૬ રામનગર ડલમળુ એભલભાઈ અમરાભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૧૮૯
૪૫૯૪૦ ૧૬ રામનગર ઝાલા વવક્રમવસિંહ પ્રતાપવસિંહ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૧૮૮
૪૫૬૬૪ ૧૬ રામનગર જાર્ેજા ચદંલભા રતનવસિંહ રામનગર સોસાયટી 2 ૫૦૧૮૭
૪૬૭૩૧ ૧૬ રામનગર પ્રજાપવત ઉમેશભાઈ ત્રીવેણીપ્રસાદ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૧૮૬
૫૦૫૨૫ ૧૬ રામનગર વાઘેલા રમેશભાઈ ખીમજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૧૬૮
૫૦૪૮૫ ૧૬ રામનગર વાઘેલા બીજલભાઈ માલાભાઈ રામનગર સોસાયટી 2 ૫૦૨૪૯
૫૧૨૪૩ ૧૬ રામનગર સાગઠીયા ભનલભાઈ વવરાભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૧૮૦
૫૦૪૪૦ ૧૬ રામનગર વાઘેલા જીવરાજભાઈ કહરાભાઈ રામનગર સોસાયટી 5 ૫૦૩૮૦

૪૪૧૫૧ ૧૬ રામનગર ખાખંર જીવરાજભાઈ ટપલભાઈ (પ્રજાપવત) રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૧૭૭
૪૬૨૩૩ ૧૬ રામનગર વતવારી ધનજંય રામનરેશ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૧૭૬
૫૦૨૪૮ ૧૬ રામનગર લલિંબર્ વનતેશભાઈ કહિંમતભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૧૭૫
૪૯૨૭૮ ૧૬ રામનગર માલખીયા મલકેશભાઈ જીવરાજભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૧૭૪
૪૩૯૯૯ ૧૬ રામનગર કાવર કાતંીભાઈ પે્રમજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૧૭૩
૪૫૩૦૧ ૧૬ રામનગર ચૌધરી ગોપાલભાઈ અન્ડલરસ રામનગર સોસાયટી 5 ૫૦૧૭૦
૪૯૨૬૭ ૧૬ રામનગર મારન રાજલભાઈ કાનજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૧૬૯
૪૯૦૩૧ ૧૬ રામનગર મલધંવા કર્વાભાઈ ભગવાનજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 6 ૫૦૧૯૧
૪૯૦૫૯ ૧૬ રામનગર મલધંવા વવરમભાઈ ધનાભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૧૭૧
૫૦૫૦૧ ૧૬ રામનગર વાઘેલા મનસલખભાઈ ખીમજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 7 ૫૦૧૭૨
૪૪૧૬૨ ૧૬ રામનગર ખાટં ધીરૂભાઈ બેચરભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૧૭૮
૫૦૯૧૭ ૧૬ રામનગર શાહ મગંલભાઈ જયોધાભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૧૯૨
૪૪૦૮૬ ૧૬ રામનગર ખલટં જમનાબેન જાદવભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૧૮૨
૫૧૫૧૦ ૧૬ રામનગર સોરકઠયા નાથાભાઈ રૂખર્ભાઈ રામનગર સોસાયટી 6 ૫૦૧૮૩
૫૦૭૮૬ ૧૬ રામનગર વવરાણી જેરામભાઈ માવજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૧૮૪
૪૯૫૮૯ ૧૬ રામનગર રાઠોર્ ખોર્ાભાઈ બાવાભાઈ રામનગર સોસાયટી 2 ૫૦૧૫૧
૫૧૮૧૨ ૧૬ રામનગર સોલકંી પ્રવવણભાઈ મણીલાલ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૧૬૭
૪૯૫૩૩ ૧૬ રામનગર રાઠોર્ અશોકભાઈ ખોર્ાભાઈ રામનગર સોસાયટી 6 ૫૦૧૫૯
૪૯૭૮૩ ૧૬ રામનગર રાઠોર્ પ્રકાશભાઈ ખોર્ાભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૧૫૮
૪૭૦૭૪ ૧૬ રામનગર પરમાર નરેશભાઈ નાથાભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૧૮૫
૪૮૬૫૪ ૧૬ રામનગર મકવાણા પ્રવવણભાઈ મેઘજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૧૫૨
૪૮૯૧૧ ૧૬ રામનગર મલઘવા અજલ ડનભાઈ ધોધાભાઈ રામનગર 5 ૫૦૧૫૩
૪૮૮૩૦ ૧૬ રામનગર મકવાણા વવનોદભાઈ લક્ષ્મણભાઈ રામનગર 7 ૫૦૧૫૪
૪૮૪૫૦ ૧૬ રામનગર મકવાણા અમરશીભાઈ લક્ષ્મણભાઈ રામનગર 6 ૫૦૧૫૫
૪૮૮૨૮ ૧૬ રામનગર મકવાણા વવનોદભાઈ નાથાભાઈ રામનગર 4 ૫૦૨૦૯
૪૫૫૨૫ ૧૬ રામનગર છપરા મનસલખ રામજી રામનગર 5 ૫૦૩૨૭
૪૫૫૩૭ ૧૬ રામનગર છાપરા રામજીભાઈ મીઠાભાઈ રામનગર 2 ૫૦૩૨૪
૪૪૪૩૬ ૧૬ રામનગર ખોખર જીતેન્ર બચલભાઈ રામનગર 4 ૫૦૩૨૩
૪૪૪૪૮ ૧૬ રામનગર ખોખર શૈલેર્ બચલભાઈ રામનગર 3 ૫૦૩૨૨
૪૬૨૦૩ ૧૬ રામનગર ઢોલરીયા હસંાબેન મનસલખભાઈ રામનગર 3 ૫૦૩૨૧
૪૫૫૨૦ ૧૬ રામનગર છેતરીયા રાજલભાઈ લક્ષ્મણભાઈ રામનગર 4 ૫૦૩૨૦
૪૬૨૦૦ ૧૬ રામનગર ઢોલરીયા જસીમભાઈ લક્ષ્મણભાઈ રામનગર 3 ૫૦૩૧૯
૪૬૨૦૧ ૧૬ રામનગર ઢોલરીયા પરબતભાઈ કાળાભાઈ રામનગર 1 ૫૦૩૧૮
૪૪૯૫૪ ૧૬ રામનગર ચાવર્ા કલાભાઈ પોપટભાઈ રામનગર 5 ૫૦૩૧૭
૪૩૬૨૪ ૧૬ રામનગર કટકર વવનોદભાઈ જસરાજભાઈ રામનગર 4 ૫૦૩૧૬
૪૩૪૬૮ ૧૬ રામનગર આસરા ભલપેન્ર નટવરલાલ રામનગર 6 ૫૦૩૧૫
૪૩૬૬૮ ૧૬ રામનગર કંર્ોકરયા રફીકભાઈ અલારખભાઈ રામનગર 4 ૫૦૩૧૪
૫૦૮૬૫ ૧૬ રામનગર શેખ સલીમભાઈ અબ્દલલ રામનગર 4 ૫૦૨૯૯
૫૦૯૮૩ ૧૬ રામનગર સગંારા મહશેભાઈ વલલભભાઈ રામનગર 4 ૫૦૩૧૨
૪૫૬૫૭ ૧૬ રામનગર જાર્ેજા કટમલભા નવલસગં રામનગર 4 ૫૦૩૨૫
૫૨૨૫૯ ૧૬ રામનગર કહરાણી ખીમજીભાઈ વીરજીભાઈ રામનગર 2 ૫૦૩૧૦
૪૭૬૩૯ ૧૬ રામનગર પ્રસાદ સજંયભાઈ રામચરં રામનગર 4 ૫૦૩૦૯
૪૪૪૮૬ ૧૬ રામનગર બળદા લાખાભાઈ ગગંદાસ રામનગર 3 ૫૦૩૦૮
૪૪૪૭૭ ૧૬ રામનગર બળદા ગગંદાસભાઈ ગોવવિંદભાઈ રામનગર 3 ૫૦૩૦૭
૪૭૮૩૦ ૧૬ રામનગર ફુલાણી જી્લબેન ભીખલભાઈ રામનગર 4 ૫૦૩૦૬
૪૮૯૯૪ ૧૬ રામનગર મરં્લી કેશલભાઈ વશરામભાઈ રામનગર સોસાયટી 2 ૫૦૩૦૫
૪૭૯૫૧ ૧૬ રામનગર બેલીવ સલીમભાઈ નક્ષભાઈ રામનગર સોસાયટી 5 ૫૦૩૦૪
૫૦૮૬૮ ૧૬ રામનગર શેખ હનીફભાઈ આમદભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૩૦૩
૪૪૮૨૦ ૧૬ રામનગર ચલર્ાસમા રજાકભાઈ નલરમોહમ્મદભાઈ રામનગર સોસાયટી 5 ૫૦૩૦૨
૪૭૭૦૦ ૧૬ રામનગર પાટીલ મનીર્ભાઈ જગાજીરાવ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૩૦૧
૫૦૯૮૦ ૧૬ રામનગર સખીયા રવજીભાઈ સવજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૩૩૮
૫૧૫૧૩ ૧૬ રામનગર સોરઠીયા શાતંાબેન ઘેલાભાઈ રામનગર સોસાયટી 1 ૫૦૩૧૧
૫૧૫૧૧ ૧૬ રામનગર સોરઠીયા કાન્તીભાઈ ઘેલાભાઈ રામનગર સોસાયટી 5 ૫૦૩૧૩
૪૩૪૩૫ ૧૬ રામનગર આંબલીયા ભાવેશ વીરજાભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૩૫૧
૪૬૬૦૬ ૧૬ રામનગર નરસીદાણી બરકતઅલી નાનજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 5 ૫૦૩૫૦
૫૦૧૫૨ ૧૬ રામનગર રામાણી હરેશભાઈ મનજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૩૪૯
૫૦૧૫૩ ૧૬ રામનગર રામાણી હસંરાજભાઈ મનજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૩૪૮
૫૦૯૧૦ ૧૬ રામનગર શાહ ધમેશભાઈ શ્રીકાતંભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૩૪૭
૪૬૩૯૫ ૧૬ રામનગર દાઢાણી ભીમજીભાઈ મોહનભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૩૪૬
૪૬૩૯૪ ૧૬ રામનગર ટાઢાણી કદનેશભાઈ ભીમજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૩૪૫
૫૦૨૫૮ ૧૬ રામનગર વેકરીયા ચત લરભાઈ ચકલભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૩૪૪
૪૩૫૭૧ ૧૬ રામનગર ઓર્ીયા યલન લર્ભાઈ અબ્દલલભાઈ રામનગર સોસાયટી 5 ૫૦૩૪૩
૪૪૪૭૬ ૧૬ રામનગર ગઢવી ખીમરાજભાઈ જીવાભાઈ રામનગર સોસાયટી 5 ૫૦૩૪૨
૫૦૫૧૩ ૧૬ રામનગર વાઘેલા મહશેભાઈ ભલાભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૩૪૧



૪૫૬૭૧ ૧૬ રામનગર જાર્ેજા ઝા્લભા રતનવસિંહ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૩૨૬
૪૮૮૬૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા સવજીભાઈ સામતભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૦૦૫
૪૪૬૭૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર ગોકહલ ગણપતભાઈ મગનભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૦૦૪
૪૪૭૦૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર ગોકહલ મનસલખભાઈ મગનભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૯૯૪
૪૯૮૯૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ મલળજીભાઈ દૂધાભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૦૦૨
૫૧૮૩૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી બેચરભાઈ રાજાભાઇ આંબેર્કરનગર 6 ૪૪૦૧૦
૫૨૦૨૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોલકંી રમેશભાઈ રામભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૦૦૦
૪૭૭૩૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર પારધી ગોવવિંદભાઈ ભીખાભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૯૯
૪૬૪૩૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર દાફર્ા વવનોદભાઈ મોહનભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૯૯૮
૪૬૪૧૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર દાફર્ા જગદીશભાઈ મોહનભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૦૨૦
૫૧૨૩૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર સાગઠીયા નાઝાભાઈ વાઘાભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૦૦૩
૪૭૨૪૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર મજંલબેન પ્રકાશભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૯૯૮
૪૩૩૩૨ ૧૬ રામનગર અગોલા ભગવાનજીભાઈ સોર્ાભાઈ રામનગર 4 ૫૦૩૩૯
૪૬૦૧૭ ૧૬ રામનગર ઠલમર સકંદપભાઈ લાલજીભાઈ રામનગર 3 ૫૦૩૫૨
૪૩૪૬૬ ૧૬ રામનગર આંવીલીયા . અવનલભાઈ સવજીભાઈ રામનગર 4 ૫૦૩૩૭
૫૧૧૬૭ ૧૬ રામનગર સવાણી મોમદઅલી કલ ંવજીબાબા રામનગર 2 ૫૦૩૩૬
૫૦૨૩૨ ૧૬ રામનગર લાખાણી સમીરલાલ બરકનભાઈ રામનગર 2 ૫૦૩૩૫

૫૦૨૩૧ ૧૬ રામનગર લાખાણી બરકતભાઈ ગલલામહલસેન રામનગર 2 ૫૦૩૩૪
૪૫૬૭૭ ૧૬ રામનગર જાર્ેજા ધનશ્યામવસિંહ કદ્લભા રામનગર 5 ૫૦૩૩૩
૪૩૬૨૦ ૧૬ રામનગર કલકીર હલસેનશાહ ગલલાબશાહ રામનગર 5 ૫૦૩૩૨
૪૪૭૭૦ ૧૬ રામનગર સોસાયટી ઘનવાણી સલન્દરજીભાઈ આસનદાસ રામનગર 3 ૫૦૪૯૨
૪૯૭૧૦ ૧૬ રામનગર રાઠોર્ કદપકભઈ રણછોર્ભાઈ રામનગર 5 ૫૦૩૩૧
૪૯૬૧૯ ૧૬ રામનગર રાઠોર્ ચદલ ંભાઈ રણછોર્ભાઈ રામનગર 6 ૫૦૩૩૦
૪૭૮૩૩ ૧૬ રામનગર ફુલાણી મકહબલબભાઈ ભીખલભાઈ રામનગર 3 ૫૦૩૨૯
૪૬૬૦૫ ૧૬ રામનગર નરશાદાણી રમજાનભાઈ કાનજીભાઈ રામનગર 4 ૫૦૩૨૮
૫૧૩૩૦ ૧૬ રામનગર સારઠીયા ઈલાબેન જસમતભાઈ રામનગર 2 ૫૦૨૯૭
૫૧૫૦૯ ૧૬ રામનગર સોરઠાયા મનસલખભાઈ ઘેલાભાઈ રામનગર 5 ૫૦૩૪૦
૪૬૫૯૯ ૧૬ રામનગર નથાણી જાકલરભાઈ નજરભાઈ રામનગર 4 ૫૦૩૦૦
૪૬૬૧૪ ૧૬ રામનગર નાથાણી હબીબભાઈ નજાઅલી રામનગર 6 ૫૦૨૭૦
૫૦૮૧૧ ૧૬ રામનગર વીરાણી કકસ્મતબેન તાજકદનભાઈ રામનગર 3 ૫૦૨૬૯
૫૦૫૯૧ ૧૬ રામનગર વાણકીયા સલભાન અલલાઉદ્દીન રામનગર 5 ૫૦૨૬૮
૪૩૩૪૮ ૧૬ રામનગર અઠવાર્ીયા મહશેભાઈ જીણાભાઈ રામનગર 3 ૫૦૨૬૭
૪૪૪૪૧ ૧૬ રામનગર ખોખર રસીકભાઈ જીણાભાઈ રામનગર 5 ૫૦૨૬૬
૪૪૭૬૮ ૧૬ રામનગર ઘનવાણી મહશેભાઈ સલન્દદાસ રામનગર 3 ૫૦૨૬૫
૪૭૭૯૦ ૧૬ રામનગર પોર વપન્ટલભાઈ ભાઈદાસ રામનગર 3 ૫૦૨૬૪
૪૮૨૦૦ ૧૬ રામનગર બીરારી પ્રમોદભાઈ કદગમ્બર રામનગર 3 ૫૦૨૬૩
૪૪૦૨૨ ૧૬ રામનગર કોઠીયા રામભાઈ જેઠાભાઈ રામનગર 6 ૫૦૨૬૨
૪૪૦૨૦ ૧૬ રામનગર કોકઠયા સલરેશભાઈ બીજલભાઈ રામનગર 6 ૫૦૨૬૧
૪૮૯૨૫ ૧૬ રામનગર મલઘવા જગાભાઈ દલદાભાઈ રામનગર 5 ૫૦૨૬૦
૪૪૭૬૭ ૧૬ રામનગર ઘનવાણી કદનેશભાઈ ગનશ્યામભાઈ રામનગર 4 ૫૦૨૪૬
૫૧૧૫૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સરીયા ઠાકરવસિંહ દલધાભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૯૯૭
૫૧૧૫૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સરીયા કદનેશભાઈ ઠાકરવસિંહ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૯૯૬
૫૧૧૫૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સરીયા રમેશભાઈ ઠાકરશીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૯૯૫
૫૧૧૫૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સરીયા મોહનભાઈ દલધાભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૯૯૪
૫૧૧૫૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સરીયા વવનલભાઈ મોહનભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૯૯૩
૫૧૧૫૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સરીયા મનોજભાઈ મોહનભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૯૮૩
૪૫૬૯૩ ૧૬ નવા થોરાળા જાર્ેજા ભરતસગં છટાવસિંહ નવા થોરાળા 2 ૪૮૬૪૬
૪૯૯૩૩ ૧૬ રામનગર રાઠોર્ રમેશભાઈ ખોર્ાભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૫૮
૪૯૭૪૧ ૧૬ રામનગર રાઠોર્ નરેશભાઈ ખોર્ાભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૭૧
૪૮૭૧૫ ૧૬ રામનગર મકવાણા મેધજીભાઈ લાખાભાઈ રામનગર સોસાયટી 2 ૫૦૨૫૬
૪૮૭૦૩ ૧૬ રામનગર મકવાણા મલકેશભાઈ મેધજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 5 ૫૦૨૫૫
૪૫૫૩૪ ૧૬ રામનગર છાપરા કદપકભાઈ ર્ાહ્યાભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૫૪
૪૫૫૩૮ ૧૬ રામનગર છાપરા હસંાબેન ર્ાહ્યાભાઈ રામનગર સોસાયટી 1 ૫૦૨૫૩
૪૬૮૦૫ ૧૬ રામનગર પરમાર અશોકભાઈ કદલીપભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૫૨
૪૬૯૭૯ ૧૬ રામનગર પરમાર જીનેશભાઈ કદલીપભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૫૭
૪૫૮૮૨ ૧૬ રામનગર જોશી યોગેશભાઈ સલરેશભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૨૫૦
૪૩૮૯૦ ૧૬ રામનગર કાકર્ીયા મનલભાઈ ભીખાભાઈ રામનગર સોસાયટી 5 ૫૦૨૧૦
૫૨૨૦૫ ૧૬ રામનગર હલબલ રમેશભાઈ દેવરાજભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૨૪૮
૫૧૪૯૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ સોલકંી સલભાર્ભાઈ ખીમજીભાઈ આબેર્કરનગર 4 ૪૪૨૮૨
૪૮૬૦૨ ૧૬ વવજયનગર મકવાણા દેસાભાઈ નાથાભાઈ વવજયનગર 7 ૫૧૭૨૯
૪૪૯૮૯ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા વસરામભાઇ ભાણાભાઇ વવજયનગર 5 ૫૧૭૨૮

૫૦૩૫૨ ૧૬ વવજયનગર વરમા મીટલભાઈ સીયારામભાઈ વવજયનગર -11 4 ૫૧૭૨૬
૪૭૯૨૩ ૧૬ મનહપરા બરીયા ચદલ ંભાઈ નાથાભાઈ મનહરપલરા 4 ૫૦૧૩૦
૫૦૩૩૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વ્યાસ રામલભાઈ રવતલાલભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૯૯૧
૪૬૪૭૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ધણીધારીયા હરેશભાઈ બાબલભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૯૯૯
૪૬૪૭૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ધણીધારીયા બાબલભાઈ નારણદાસ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૯૮૯
૪૭૬૯૭ ૧૬ રામનગર પાટીલ કદલલપભાઈ સાહબેરાવ રામનગર 5 ૫૦૨૪૭
૪૯૪૭૮ ૧૬ રામનગર રાજપલત મનજીતવસિંહ ભાસ્કર રામનગર 5 ૫૦૨૮૪
૪૯૨૭૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર મા્લ વીભાભાઈ વાઘાભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૧૪૦
૪૬૨૯૨ ૧૬ રામનગર દબ ખતલબેન મામદભાઈ રામનગર 1 ૫૦૨૮૬
૪૬૩૧૦ ૧૬ રામનગર દલ હાવનફાબેન મામદભાઈ રામનગર 2 ૫૦૨૫૯
૪૬૪૫૯ ૧૬ રામનગર દલધરેજીયા પે્રમીબેન માધવદાસ રામનગર 1 ૫૦૨૯૬
૪૭૯૭૭ ૧૬ રામનગર બાબવાણી ઈકબાલભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ રામનગર 2 ૫૦૨૯૫
૫૧૪૩૩ ૧૬ રામનગર સીતારામ પ્રફુલભાઈ બાબભાઈ રામનગર 4 ૫૦૨૯૪
૪૮૯૩૫ ૧૬ રામનગર મલઘવા વવહાભાઈ દલધાભાઈ રામનગર 3 ૫૦૨૯૩
૪૫૭૨૧ ૧૬ રામનગર જાર્ેજા હમેસીગ સત્રવસિંહ રામનગર 8 ૫૦૨૯૨
૫૧૧૭૪ ૧૬ આનદંનગર સલસાગીયા હરીલાલ રામનગર 5 ૪૩૪૫૪
૪૩૮૭૧ ૧૬ નવા થોરાળા કલવાર્ીયા મેરામભાઈ લક્ષ્મણભાઈ નવા થોરાળા 3 ૪૮૬૪૦
૪૩૮૭૦ ૧૬ નવા થોરાળા કલવાર્ીયા દેવદાનભાઈ લક્ષ્મણભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૮૬૫૧
૫૦૩૨૨ ૧૬ રામનગર વ્યાસ કનલભાઈ અમતૃલાલ રામનગર 5 ૫૦૨૯૧
૫૧૮૨૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોલકંી પરેશભાઈ નારણભાઈ સવોદય 4 ૫૨૨૫૪
૫૧૬૮૬ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોલકંી જ્યતંીભાઈ નારણભાઈ સવોદય 3 ૫૨૨૫૫
૪૯૨૬૦ ૧૬ રામનગર મારલં મનલભાઈ વીભાભાઈ રામનગર 4 ૫૦૨૯૦



૫૦૩૩૨ ૧૬ રામનગર વ્યાસ મનસલખભાઈ અમતૃલાલ રામનગર 5 ૫૦૨૮૯
૪૯૧૧૭ ૧૬ રામનગર મલરાણી અકબરભાઈ રમકાનભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૮૮
૫૦૮૧૨ ૧૬ રામનગર વીરાણી લાભલબેન માવજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૨૮૭
૪૪૨૬૧ ૧૬ રામનગર ખીમસલરીયા જેઠાભાઈ રામજીભાઇ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૭૨
૪૪૪૦૪ ૧૬ રામનગર ખીમસલરીયા કહમ્મતભાઈ જેઠાભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૮૫
૫૨૨૦૬ ૧૬ રામનગર હલબંલ રામભાઈ નીમભાઈ રામનગર 5 ૫૦૨૯૮
૪૬૬૬૪ ૧૬ રામનગર પટેલ અજીતભાઈ અજલ ડનભાઈ રામનગર સોસાયટી 5 ૫૦૨૮૩
૪૬૬૮૮ ૧૬ રામનગર પટેલ સકંદપભાઈ અજલ ડનભાઈ રામનગર સોસાયટી 1 ૫૦૨૮૨
૪૬૭૫૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ પ્રબમાણી આંબાભાઈ મોહનભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૪૨૭૫
૪૩૩૧૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ ભરતભાઈ હમજલભાઈ ખોર્યારનગર 5 ૪૪૨૮૧
૪૯૧૭૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ મેવાસી સજંયભાઈ જેસીંગભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૪૨૮૦
૪૩૩૦૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ નારણભાઈ કાનાભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૪૨૭૯
૪૯૯૧૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ રાઠોર્ મોહનભાઈ નારણભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૪૨૭૮
૪૪૯૩૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ ચાવર્ા અરવવિંદભાઈ નાથાભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૪૨૭૭
૪૯૫૯૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ રાઠોર્ ગગંાબેન નારણભાઈ ખોર્ીયારનગર 1 ૪૪૨૭૬
૫૦૬૭૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ વાભીયા જીતેન્રભાઈ પરસોત્તમભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૪૨૮૩
૫૦૩૧૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વ્યાવર્ીયા અરજણભાઈ જીવનભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૯૮૮
૪૮૨૭૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ભરં્રે અવિનભાઈ ધનજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૯૮૭
૪૯૧૯૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મહજેા લાભલબેન મકનભાઈ ખોર્ીયારનગર 1 ૪૫૯૮૬
૫૨૦૦૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોલકંી રમેશભાઈ છગનભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૯૮૫
૪૬૭૨૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પથરીયા લાલજીભાઈ બાબલભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૯૮૪
૪૭૩૦૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર મહશેભાઈ બેચરભાઈ ખોર્ીયારનગર 7 ૪૫૯૯૨
૫૦૧૬૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રામાવત હર્ડદભાઈ શાવંતભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૬૦૧૪
૫૦૧૬૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રામાવત લલીતાબેન શાતંીલાલ ખોર્ીયારનગર 1 ૪૬૦૧૩
૪૪૮૧૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચલર્ાસમા કકશોરભાઈ ભપૂતવસિંહ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૬૦૧૨
૪૯૧૮૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મેવાસીયા પ્રવવણભાઈ સોમાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૬૦૧૧
૪૩૩૫૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે અંરપીયા કમલેર્ભાઈ દેવરાજભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૬૦૩૯
૪૭૮૩૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બલકેરા અબ્દલલભાઈ અલલારખાભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૬૦૧૦
૪૭૮૩૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બલકેરા અલતાફભાઈ અબ્દલલભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૬૦૦૬
૪૪૮૭૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા સલીમભાઈ ઈબાસભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૬૦૦૦
૪૪૮૮૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાનીયા હનીફભાઈ ઈલલયાસભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૬૦૦૮
૪૫૯૧૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઝાલા ધમેન્રવસિંહ હતે લભા ખોર્ીયારનગર 4 ૪૬૦૧૭
૪૫૯૩૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઝાલા રાજેન્રવસિંહ રણજીતવસિંહ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૯૭૬
૪૫૯૨૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઝાલા ભરતવસિંહ રણજીતવસિંહ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૬૦૦૫
૪૪૭૫૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગૌસ્વામી રમાબેન ઓધવગીરી ખોર્ીયારનગર 1 ૪૫૯૯૦
૫૦૮૪૨ ૧૬ રામનગર શલકલા ધમેમ્રભાઈ કેશોભાઈ રામનગર 5 ૫૦૨૮૧
૪૭૭૭૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પીંર્બીયા સલરેશભાઈ જેઠાભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૬૦૦૩
૪૪૯૪૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાવર્ા કચરાભાઈ દેવાયતભાઈ ખોકર્યારાનગર 2 ૪૬૦૦૨
૪૫૦૯૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાવર્ા ભાજલભાઈ કચારાભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૬૦૦૧
૫૧૧૦૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સરવૈયા ચનાભાઈ કલકાભાઈ ખોકર્યારનગર 2 ૪૬૦૧૬
૫૧૧૧૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સરવૈયા કદનેશભાઈ ચનાભાઈ ખોકર્યારનગર 3 ૪૫૯૭૮
૪૯૪૨૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગોર્લીયા ભગવાનભાઈ ભન્ક્તરામ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૯૫૭
૪૪૫૬૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગોંર્લીયા કદનેશભાઈ ભન્ક્તરામ ખોકર્યારનગર 5 ૪૫૯૫૫
૪૫૭૦૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેજા મહશેભાઈ પરસોત્તભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૯૫૩
૪૭૬૧૫ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર કહતેશભાઈ નાજાભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૬૫૫
૪૮૯૮૬ ૧૬ રામનગર મેર્લ કકશોરકલમાર મહશેકલમાર રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૨૮૦
૪૭૩૦૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર મહશેભાઈ ગોરાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૯૫૨

૪૯૦૦૧ ૧૬ આરાધના સોસાયટી મલર્ાસીખા જયેશભાઈ દેવરાજભાઈ આરાધના સોસાયટી 4 ૪૪૨૮૭
૪૯૦૦૨ ૧૬ આરાધના સોસાયટી મલર્ાસીમા રાજલભાઈ દેવરાજભાઈ આરધના સોસાયટી 3 ૪૪૨૮૮
૫૦૯૧૮ ૧૬ આરાધના સોસાયટી શાહ મનીર્કલમાર બલટનભાઈ આરાધના સોસાયટી 2 ૪૪૨૮૯
૪૩૪૫૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે આલ અમરીબેન પોલાભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૯૬૪
૪૫૯૮૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ટોલીયા ટીર્ાભાઈ રમદીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૯૫૮
૫૦૩૫૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વમાડ રાજેન્ર વૈજમાલ ખોર્ીયારનગર 7 ૪૫૯૫૯
૪૮૦૨૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બાભવા ભીખાભાઈ પલનાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૯૬૦
૪૭૭૭૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પીઠે મલકેશભાઈ મધલભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૯૬૧
૫૧૪૧૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સીતાપય લાખાભાઈ જેસાભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૯૬૨
૪૭૫૦૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર શૈલેર્ભાઈ મગંળભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૯૬૩
૪૮૫૨૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા ખીમદાસ ભીમદાસ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૯૫૧
૪૫૪૯૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચૌહાણ વવનોદકલમાર ગલલાબદાસ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૯૭૪
૪૮૬૬૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મકવાણા બેચરભાઈ નારણભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૯૮૧
૪૯૧૭૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મેવાસીયા કકશોરભાઈ સોમાભાઈ ખોર્ીયારનગર 7 ૪૫૯૭૯
૪૯૧૭૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મેવાસીયા છગનભાઈ સોમાભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૯૭૨
૪૩૫૨૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ઉપાધ્યાય કકશોરભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૯૭૫
૪૯૦૨૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મરંા ઈસ્માઈલ ઉમરભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૯૬૫
૪૮૯૮૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મટંા મરીયમબેન ઉમરભાઈ ખોર્ીયારનગર 1 ૪૫૯૭૩
૪૮૯૮૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મટં્રા ઈશાભાઈ ઉમરભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૯૮૨
૪૫૭૪૬ ૧૬ નવા થોરાળા જાદવ ચદલ ંભાઈ વીરજીભાઈ ખીજર્ાવાળો મેઈનરોર્ 2 ૪૮૬૪૫
૪૬૬૮૫ ૧૬ રામનગર પટેલ શભંલભાઈ શ્રીપતભાઈ રામનગર સોસાયટી 5 ૫૦૨૭૯
૪૬૬૫૭ ૧૬ રામનગર ઠક્કર કંચનબેન નાનજીભાઈ રામનગરમેઈનરોર્ 1 ૫૦૨૭૮
૫૦૨૯૦ ૧૬ રામનગર વઢવાણીયા છોટલભાઈ નજરઅલી રામનગર સોસાયટી 4 ૫૦૨૭૭
૪૫૯૨૬ ૧૬ રામનગર ઝાલા ભરતવસિંહ પ્રતાપવસિંહ રામનગર સોસાયટી 5 ૫૦૨૭૬
૪૫૬૫૯ ૧૬ રામનગર જાર્ેજા ખમાબા વનરાજવસિંહ રામનગર સોસાયટી 2 ૫૦૨૭૫
૫૨૨૨૦ ૧૬ રામનગર હમીરાણી સલીમભાઈ હીરજીભાઈ રામનગર 4 ૫૦૨૭૪
૪૫૬૯૦ ૧૬ રામનગર સોસાયટી જાર્ેજા બા્લભાઈ રતનવસિંહ રામનગર સોસાયટી 2 ૫૦૪૯૩
૪૫૭૨૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાર્ેભ મગંળવસિંહ રવલભા ખોકર્યારનગર 5 ૪૬૦૭૨
૫૨૨૦૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે હલબંળ રાજાભાઈ રામભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૬૦૭૩
૫૨૨૦૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે હલબંળ વરેસલભાઈ રામભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૬૦૭૪
૫૦૩૨૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વ્યાસ પ્રકલલભાઈ નદંલાલભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૬૦૭૧
૪૮૨૩૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બોરીસા શાતં લબેન સોમલાભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૬૦૬૦
૪૩૬૭૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કંર્ોરીયા પરબતભાઈ કરણભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૬૦૬૯
૪૮૨૭૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ભરં્ેરી દેવરાજભાઈ વેલજીભાઈ ખોકર્યારનગર 2 ૪૬૦૭૮
૪૪૫૫૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગીંર્ા ભીખલભાઈ જીવણાભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૬૦૬૭
૪૮૨૭૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ભરં્ેરી મનસલખભાઈ દેવરાજભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૬૦૬૬
૪૬૫૧૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ધાધલ વલકલભાઈ એનીલભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૬૦૬૫



૪૬૫૦૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ધાધલ એભલાભાઈ જીવાભાઈ ખોકર્યારનગર 2 ૪૬૦૬૪
૪૯૧૨૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મલલતાની મેહબલલભાઈ જમાલભાઈ ખોકર્યારનગર 6 ૪૬૦૬૩
૪૯૧૩૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મલલતાની સલીમભાઈ જમાલભાઈ ખોકર્યારનગર 6 ૪૬૦૬૨
૪૯૧૨૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મ્લતાની જમાલભાઈ હમીરભાઈ ખોકર્યારનગર 2 ૪૬૦૮૯
૪૯૦૮૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મલબતાની રહીમભાઈ જમાલભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૬૦૬૮
૫૦૧૯૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે લખતરીયા કકશોરભાઈ જગજીવનભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૬૦૭૦
૪૭૨૬૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર મનલભાઈ ભગલભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૬૦૮૮
૪૭૫૨૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરમાર સજંયભાઈ મનલભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૬૦૮૦
૪૬૫૧૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ધાધલ સતં લભાઈ દેવકલભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૬૦૮૧
૫૨૨૬૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે હીમાણી સીરાજભાઈ ગલલાબઅલી ખોર્ીયારનગર 4 ૪૬૦૮૨
૪૮૦૨૩ ૧૬ મનહપરા બાભળીયા રાજેશભાઈ બીજલભાઈ મનહપલરા 5 ૫૦૧૨૮
૪૫૩૧૮ ૧૬ મનહપરા ચૌહાણ અશોકભાઈ નાનજીભાઈ મનહરપલરા 4 ૫૦૧૨૯
૪૫૪૪૪ ૧૬ મનહપરા ચૌહાણ રજનીકાતં ભીખાભાઈ મનહરપલરા 5 ૫૦૧૨૭
૪૬૬૦૩ ૧૬ વવજયનગર નયા મજંલબેન દેવજીભાઈ વવજયનગર 5 ૫૧૭૨૪
૪૭૮૯૧ ૧૬ વવજયનગર બધવીર ભાણજીભાઈ કમાભાઈ વવજયનગર 2 ૫૧૭૨૫
૪૭૮૫૦ ૧૬ વવજયનગર બઘનાર મનસલખભાઈ ભાલજીભાઈ વવજયનગર 7 ૫૧૭૨૭
૪૯૩૩૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે મોરી રતનાભાઈ લઘરાભાઈ ખોકર્યારનગર 6 ૪૬૦૭૯
૪૩૭૮૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કરપર્ા મનલભાઈ સાહલલભાઈ ખોકર્યારનગર 5 ૪૬૦૮૭
૪૬૩૦૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દેર બીપીનભાઈ વસરઘરભાઈ ખોકર્યારનગર 4 ૪૬૦૮૬
૪૪૫૭૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ગોંર્લીયા રમેશભાઈ વવષ્ણલદાસ ખોકર્યારનગર 4 ૪૬૦૮૫
૪૬૪૦૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દાણીધાકરયા મહશેભાઈ ઈિરદાસ ખોકર્યાનગર 4 ૪૬૦૮૪
૪૬૨૯૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દલધરેસીયા સલરેશભાઈ પરચલરામ ખોકર્યારનગર 4 ૪૬૦૩૫
૪૬૨૫૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે દે હલબાદે હકરકૃષ્ણદે ખોકર્યારનગર 4 ૪૬૦૫૯
૪૬૪૫૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કદક્ષીત સલશાતં નારાયણ ખોકર્યારનગર 5 ૪૬૦૪૭
૪૬૭૦૩ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પરં્ા સલભત દેવેન્ર ખોકર્યારનગર 5 ૪૬૦૪૬
૪૮૧૦૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે બારૈયા વશરામભાઈ બીજલભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૬૦૪૫
૪૬૭૦૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે પકંર્ત રફીદરકલમાર ધારકલન ખોર્ીયારનગર 3 ૪૬૦૪૪
૪૫૧૪૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાવર્ા રમેશભાઈ કાથર્ભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૬૦૪૩
૪૪૯૫૦ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચાવર્ા કમબાઈ કાથર્ાભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૬૦૪૨
૪૩૯૮૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કારેલીયા મનસલખભાઈ હકરભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૬૦૪૧
૫૧૫૯૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે સોલકંી કકશનભાઈ ભવાનભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૬૦૪૦
૪૭૭૨૪ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પારેખ હરકાન્તીભાઈ હરજીવનભાઈ વવવેકાનેટ 4 ૫૨૨૫૧
૪૭૭૬૫ ૧૬ પાજંરાપોળ વપત્રોર્ા વનીતાબેન જસવતંભાઈ પાજરાપોળ 3 ૪૮૯૦૩
૪૪૫૪૫ ૧૬ રામનગર ગાબરા રમાબેન બાબલભાઈ નહરપરાનલ 3 ૫૦૨૭૩
૪૯૭૯૫ ૧૬ વવજયનગર રાઠોર્ પ્રવવણભાઈ દેવજીભાઈ વવજયનગર 5 ૫૧૭૨૩
૪૪૨૪૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા ખોર્ાભાઈ ભાણાભાઈ સવોદય સોસાયટી 1 ૫૨૨૫૨
૪૯૧૨૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મલલતાની ઈકબાલભાઈ મોહમ્મદભાઈ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર 4 ૫૦૫૧૭
૪૭૨૩૪ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી પરમાર મગનભાઈ બચલભાઈ શ્રમજીવીસોસાયટી 4 ૪૯૩૨૩
૪૭૫૨૪ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી પરમાર સજંયભાઈ મગનભાઈ શ્રમજીવીસોસાયટી 4 ૪૯૩૨૧
૪૬૭૬૪ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી પરમાર અવનલભાઈ મગનભાઈ શ્રમજીવીસોસાયટી 3 ૪૯૩૨૫

૪૭૬૭૮ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી
પાટર્ીયા 
(પ્રજાપવત) રાજેશભાઈ રામજીભાઈ શ્રમજીવીસોસાયટી 4 ૪૯૩૨૬

૪૪૫૨૯ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી ગરીયા શાતંાબેન જશાભાઈ શ્રમજીવીસોસાયટી 1 ૪૯૩૨૭
૪૪૪૭૩ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી ગઢવાર્ીયા ધીરજલાલ કાવંતલાલ શ્રમજીવી સોસાયટી 3 ૪૯૩૨૮
૪૫૧૫૫ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી ચાવર્ા રમેશભાઈ પલનાભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૪૯૩૨૯
૪૪૯૪૪ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી ચાવર્ા ઈિરભાઈ પલનાભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 7 ૪૯૩૩૦
૪૯૦૭૧ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી મલનસરા ગોવવિંદભાઈ લવજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૪૯૩૩૮
૪૯૦૭૨ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી મલનસરા મેહલલભાઈ હીરાભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૪૯૩૩૨
૫૧૪૫૪ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી સોજીત્રા પટેલ મલકેશભાઈ રણછોર્ભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 6 ૪૯૩૩૩
૪૭૯૨૯ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી બેલદાર કકશોરભાઈ વવરજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૪૯૩૨૦
૪૪૭૮૭ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી ઘાણંીયા હલસેનભાઈ આમદભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 7 ૪૯૩૩૬
૪૪૦૩૭ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી કોબીયા કોમાભાઈ ખોર્ાભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૪૯૩૨૪
૪૮૧૫૧ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી બાવર્ીયા ગોરધનભાઈ રૂપાભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 3 ૪૯૩૩૭
૪૪૦૩૮ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી કોબીયા જનકભાઈ ઘનજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૪૯૩૩૧
૪૪૭૭૨ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી ઘલમરા દાઉદભાઈ હાસમભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૪૯૩૨૨
૪૩૩૮૧ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી અલાણા હારૂનભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ શ્રમજીવીસોસાયટી 1 ૪૯૩૦૮
૪૮૬૭૨ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી મકવાણા બાબલભાઈ વાલાભાઈ લગરનારીશેરી 4 ૪૯૩૦૭
૪૬૧૨૪ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી ર્ાભી મણીબેન રામજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 1 ૪૯૩૦૬
૪૪૦૪૧ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી કોબીયા મેરામભાઈ વાલજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૪૯૩૦૫
૪૯૨૨૩ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી મારં્લીક કહતેન્રભાઈ વશરામભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૪૯૩૦૪
૪૯૨૨૦ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી મારં્લીક (કલ ંભાર) સજંયભાઈ વશરામભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૪૯૩૧૧
૪૬૩૨૦ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી દવે કકશોરભાઈ મહશેભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૪૯૩૦૩
૫૦૯૮૪ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી સચંાણીયા જગદીશભાઈ તળશીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૪૯૩૦૨
૪૬૦૧૨ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી ર્ેર્ાણીયા (કોળી) શકંરભાઈ મોતીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૪૯૩૧૩
૪૫૫૦૩ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી ચૌહાણ સજંયભાઈ વેલજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૪૯૩૧૦
૪૫૩૦૮ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી ચૌહાણ સલરેશભાઈ વેલજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૪૯૩૧૪
૪૬૭૧૮ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી પઢીયાર રેવાબેન રતનદાસ શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૪૯૩૧૫
૫૧૦૭૦ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી સલમલખાણીયા દલધીબેન રામજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 2 ૪૯૩૧૬
૪૫૮૨૯ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી જીંજરીયા ધમેશભાઈ પ્રવવણભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૪૯૩૧૭
૫૦૯૮૯ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી સચંાણીયા ખોર્ાભાઈ પે્રમજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૪૯૩૧૮
૪૩૪૬૭ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી આશીયાણી વનવતનભાઈ નાથાલાલ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૪૯૩૧૯
૫૦૯૮૭ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી સચંાણીયા વશરામભાઈ નરવસિંહભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 3 ૪૯૩૧૨
૪૭૭૧૮ ૧૬ બેકર્પરા પાભંર ચતલરભાઈ પોપટભાઈ બેર્ીપરા 4 ૪૯૨૩૧
૫૦૨૮૭ ૧૬ બેકર્પરા વઢરોકીયા રમેશભાઈ માવજીભાઈ બેર્ીપરા 5 ૪૯૧૫૯
૪૯૩૩૨ ૧૬ બેકર્પરા મોરવાર્ીયા ઉકાભાઈ ટપલભાઈ બેર્ીપરા 7 ૪૯૧૬૩
૪૪૯૭૦ ૧૬ બેકર્પરા ચાવર્ા કકશોરભાઈ પનૂાભાઈ બેર્ીપરા 7 ૪૯૧૬૬
૪૯૬૬૮ ૧૬ બેકર્પરા રાઠોર્ જીવણભાઈ બલટાભાઈ બેર્ીપરા 4 ૪૯૧૬૯
૪૯૯૭૦ ૧૬ બેકર્પરા રાઠોર્ રાજલભાઈ જીવણભાઈ બેર્ીપરા 6 ૪૯૧૭૧
૪૪૦૧૪ ૧૬ બેકર્પરા કોટક રાજેશભાઈ દેવરામભાઈ બેર્ીપરા 4 ૪૯૧૭૪
૪૫૦૩૩ ૧૬ બેકર્પરા ચાવર્ા કદલલપભાઈ લખમણભાઈ બેર્ીપરા 2 ૪૯૧૬૮
૪૫૦૭૪ ૧૬ બેકર્પરા ચાવર્ા પરેશભાઈ કદલલપભાઈ બેર્ીપરા 3 ૪૯૧૬૭
૫૧૯૮૧ ૧૬ બેકર્પરા સોલકંી મોહનભાઈ તેજાભાઈ બેર્ીપરા 5 ૪૯૧૫૬
૫૨૧૪૮ ૧૬ બેકર્પરા સોલકંી સલરેશભાઈ મોહનભાઈ બેર્ીપરા 3 ૪૯૧૬૫
૪૮૭૪૪ ૧૬ બેકર્પરા મકવાણા માનસીંગભાઈ સવસીંગભાઈ બેર્ીપરા 4 ૪૯૧૭૫
૪૪૪૩૮ ૧૬ બેકર્પરા ખોખર બળવતંભાઈ લવજીભાઈ બેર્ીપરા 4 ૪૯૧૬૪



૪૪૪૩૧ ૧૬ બેકર્પરા ખોખર ઉમેદભાઈ લવજીભાઈ બેર્ીપરા 5 ૪૯૧૮૦
૪૪૫૩૦ ૧૬ બેકર્પરા ગરીયા સજંયભાઈ ભીખાભાઈ બેર્ીપરા 3 ૪૯૧૮૧
૪૬૦૯૯ ૧૬ બેકર્પરા ર્ાભી ચનાભાઈ આનદંભાઈ બેર્ીપરા, રાજમોતી મીલ, રામનાથ રોર્ 2 ૪૯૧૮૨
૪૯૪૧૫ ૧૬ બેકર્પરા રંગપરા પ્રવવણભાઈ રણછોર્ભાઈ બેર્ીપરા 3 ૪૯૨૪૫
૪૫૨૭૦ ૧૬ બેકર્પરા જોટાણીયા અવિનભાઈ બાબલભાઈ બેર્ીપરા 2 ૪૯૧૯૧
૪૫૮૭૧ ૧૬ બેકર્પરા જોટાણી કકશોરભાઈ બા્લભાઈ બેર્ીપરા 5 ૪૯૧૯૦
૪૫૯૬૫ ૧૬ બેકર્પરા ટીર્ાણી સજંયભાઈ બાબલભાઈ બેર્ીપરા 4 ૪૯૧૮૯
૪૬૧૬૮ ૧૬ બેકર્પરા ર્ોર્ીયા ભરતભાઈ ગોવવિંદભાઈ બેર્ીપરા 4 ૪૯૧૮૭
૪૭૬૮૩ ૧૬ બેકર્પરા પાટર્ીયા ચનાભાઈ રવજીભાઈ બેર્ીપરા 4 ૪૯૧૯૭
૪૭૬૮૦ ૧૬ બેકર્પરા પાટર્ીયા ગોવવિંદભાઈ ચનાભાઈ બેર્ીપરા 4 ૪૯૨૧૮
૪૪૦૧૩ ૧૬ બેકર્પરા કોટક નટલભાઈ દેવરામભાઈ બેર્ીપરા 5 ૪૯૨૩૭
૫૧૩૭૬ ૧૬ બેકર્પરા વસિંધપલરા રમેશભાઈ કરસનભાઈ બેર્ીપરા 4 ૪૯૨૨૦
૪૯૪૯૪ ૧૬ બેકર્પરા રાજય રવાભાઈ રામભાઈ બેર્ીપરા 2 ૪૯૨૪૮
૪૯૪૬૧ ૧૬ બેકર્પરા રાજઅયા દેવરાજભાઈ રવાભાઈ બેર્ીપરા 5 ૪૯૧૯૯
૫૦૮૬૩ ૧૬ બેકર્પરા શેખ રસીદભાઈ મોલાભાઈ બેર્ીપરા 4 ૪૯૨૫૦
૪૩૭૦૧ ૧૬ બેકર્પરા કનેજા વપયલશભાઈ ગોવવિંદભાઈ બેર્ીપરા 3 ૪૯૨૫૧
૪૭૧૬૧ ૧૬ બેકર્પરા પરમાર બટલકભાઈ શામજીભાઈ બેર્ીપરા 2 ૪૯૨૫૨
૪૭૬૯૦ ૧૬ બેકર્પરા પાટર્ીયા મોહનભાઈ પરસોત્તમભાઈ બેર્ીપરા 3 ૪૯૨૫૩
૪૭૬૮૭ ૧૬ બેકર્પરા પાટર્ીયા નટલભાઈ મોહનભાઈ બેર્ીપરા 5 ૪૯૨૫૪
૪૮૮૬૦ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા સલરેશભાઈ નાજાભાઈ નવા થોરાણા 4 ૪૮૬૭૧
૫૦૬૨૬ ૧૬ નવા થોરાળા વાણીયા શીવાભાઈ ચતલરભાઈ નવા થોરાણા 2 ૪૮૬૫૯
૫૦૬૧૧ ૧૬ નવા થોરાળા વાણીયા લગકરશભાઈ શીવાભાઈ નવા થોરાણા 3 ૪૮૬૬૧
૪૩૩૩૯ ૧૬ નવા થોરાળા અઘેરા રવજીભાઈ બેચરભાઈ નવા થોરાણા 4 ૪૮૬૫૮
૫૧૩૫૯ ૧૬ નવા થોરાળા સારેસા સજંયભાઈ કલાભાઈ નવા થોરાણા 4 ૪૮૬૭૨
૫૧૮૫૦ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી બાબલભાઈ વાઘજીભાઈ નવા થોરાણા 5 ૪૮૬૬૦
૫૧૨૫૫ ૧૬ નવા થોરાળા સાગઠીયા મહશેભાઈ હરીભાઈ નવા થોરાણા 5 ૪૮૬૬૨
૫૧૨૬૬ ૧૬ નવા થોરાળા સાગઠીયા હમીરભાઈ હરીભાઈ નવા થોરાણા 2 ૪૮૬૬૩
૫૦૭૮૧ ૧૬ નવા થોરાળા વવઝુર્ા નરેન્રભાઈ બચલભાઈ વવજયનગર નવા થોરાળ 5 ૪૮૬૬૪
૪૫૫૬૬ ૧૬ બેકર્પરા જજંવાર્ીયા નાનજીભાઈ વેલજીભાઈ બેર્ીપરા 2 ૪૯૨૧૪
૪૫૫૬૩ ૧૬ બેકર્પરા જજંવાર્ીયા જીવણભાઈ નાનજીભાઈ બેર્ીપરા 5 ૪૯૨૧૫
૪૬૪૯૨ ૧૬ બેકર્પરા ધરણીયા કનાભાઈ ગલાભાઈ બેર્ીપરા 4 ૪૯૨૧૬
૫૧૩૮૬ ૧૬ બેકર્પરા વસિંધવ હસમલખભાઈ ગગંારામભાઈ બેર્ીપરા 5 ૪૯૨૩૪
૫૦૮૫૪ ૧૬ બેકર્પરા શેખ દાઉદભાઈ કાસમભાઈ બેર્ીપરા 2 ૪૯૨૨૨
૫૦૮૫૧ ૧૬ બેકર્પરા શેખ ઈકબાલભાઈ ખાસીમભાઈ બેર્ીપરા 6 ૪૯૨૩૩
૫૦૮૬૪ ૧૬ બેકર્પરા શેખ શેઈપનભાઈ ઈકબાલભાઈ બેર્ીપરા 5 ૪૯૨૩૨
૪૩૬૬૨ ૧૬ બેકર્પરા કઠવાર્ીયા હસમલખભાઈ પ્રાણલાલભાઈ બેર્ીપરા 4 ૪૯૨૪૨
૪૩૬૬૦ ૧૬ બેકર્પરા કઠવાર્ીયા પરેશભાઈ પ્રાણલાલભાઈ બેર્ીપરા 3 ૪૯૨૪૧
૪૩૬૬૧ ૧૬ બેકર્પરા કઠવાર્ીયા સવવતાબેન પ્રાણલાલભાઈ બેર્ીપરા 1 ૪૯૨૪૦
૪૮૪૮૬ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા કાતંીભાઈ ર્ાહયાભાઈ વવજયનગર સોસાયટી 5 ૪૮૬૬૬
૫૧૯૧૭ ૧૬ ગલરૂ બાળકનગર સોલકંી અમરબેન મેઘાભાઈ ગલરૂ બાળકનગર 2 ૪૬૧૦૯
૫૧૬૭૦ ૧૬ ગલરૂ બાળકનગર સોલકંી છગનભાઈ મેઘાભાઈ ગલરૂ બાળકનગર 4 ૪૬૧૦૭
૪૮૫૩૭ ૧૬ ગલરૂ બાળકનગર મકવાણા ગોરધનભાઈ નાજાભાઈ ગલરૂ બાળકનગર 5 ૪૬૧૦૮
૫૦૧૫૧ ૧૬ રામનગર સોસાયટી રામાણી હરેશભાઈ ધનજીભાઈ રામનગર સોસાયટી 3 ૫૦૪૯૪
૪૬૯૧૭ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર ગોવવિંદભાઈ રવાનલભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૮૬૬૭
૫૧૬૪૩ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી ગોવવિંદભાઈ કેશાભાઈ નવા થોરાળા મેઈન રોર્ 2 ૪૮૬૬૮
૪૫૯૯૦ ૧૬ નવા થોરાળા ઠલ ંમર ગગંાબેન ઉકાભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૮૬૭૦
૪૮૬૩૩ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા નાજાભાઈ મલજંાભાઈ નવા થોરાણા 1 ૪૮૬૫૭
૪૮૯૦૪ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી મગંવાણી રાજલભાઈ વશવનદાસ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૫૧૮૬૫
૪૮૯૦૫ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી મગંવાણી લીલાબેન વશવમદાસ શ્રમજીવી સોસાયટી 1 ૫૧૮૬૬
૪૫૧૨૧ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી ચાવર્ા મનોજભાઈ બાબલભાઇ શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૫૧૮૬૭
૪૫૦૧૯ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી ચાવર્ા દયાબેન બાબલભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી (બેર્ીપરા) 1 ૫૧૮૬૮
૪૬૩૦૩ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી આદીતરાવીર્ મગૃડવેલ વપ્રયસ્વામી શ્રમજીવી સોસાયટી (બેર્ીપરા) 5 ૫૧૮૬૯
૪૬૩૦૭ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી દરબાર સોમીભાઈ દલગાડભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 2 ૫૧૮૭૦
૪૭૨૧૯ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી પરમાર મલકેશભાઈ અરજણભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 9 ૫૧૮૭૧
૪૬૯૯૫ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી પરમાર ર્ાહ્યીબેન અરજણભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 1 ૫૧૮૮૩
૪૮૫૮૭ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી મકવાણા ઝાકીરભાઈ લતીફભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 6 ૫૧૮૭૩
૪૬૬૫૫ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી પચંાસરા હસમલખભાઈ રતીલાલ શ્રમજીવી સોસાયટી 7 ૫૧૮૬૪
૪૫૦૬૩ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી ચાવર્ા પ્રતાપવસિંહ ભવાનવસિંહ શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૫૧૮૭૫
૪૪૯૪૮ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી ચાવર્ા કનલજીભાઈ ભવાનવસિંહ શ્રમજીવી સોસાયટી 3 ૫૧૮૭૬
૪૫૨૩૩ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી ચાવર્ા હનલભા કનલજીભા શ્રમજીવી સોસાયટી 9 ૫૧૮૭૭
૪૫૫૫૭ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી જગર્ પ્રવવણભાઈ રામજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 6 ૫૧૮૫૯
૪૫૫૫૫ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી જગર્ પકંજભાઈ રામજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 7 ૫૧૮૭૯
૪૫૫૫૩ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી જગર્ ધમેન્રભાઇ રામજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 10 ૫૧૮૭૨
૪૫૫૫૦ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી જગર્ દમયતંીબેન રામજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 1 ૫૧૮૮૧
૪૩૬૦૬ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી કક્કર્ નરેશભાઈ કનૈયાલાલ શ્રમજીવી સોસાયટી 7 ૫૧૮૮૨
૪૫૭૯૨ ૧૬ બેકર્પરા જાદવ રામભાઈ જીવણભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 2 ૪૯૨૪૩
૪૫૭૮૭ ૧૬ બેકર્પરા જાદવ રણજીતભાઈ જીવણભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 2 ૪૯૨૪૬
૪૬૭૨૯ ૧૬ બેકર્પરા પ્રજાપવત અમતૃભાઈ વાલજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૪૯૨૬૦
૫૦૧૫૭ ૧૬ બેકર્પરા રામાનદંી મીરાબેન મણીદાસ શ્રમજીવી સોસાયટી 1 ૪૯૨૩૬
૪૪૬૬૦ ૧૬ બેકર્પરા ગોહલે સમજલબેન ખીમજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 1 ૪૯૨૧૩
૪૩૩૮૦ ૧૬ બેકર્પરા અલાણા આબેદાબેન હારલનભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 1 ૪૯૨૧૭
૫૧૩૭૨ ૧૬ બેકર્પરા સાહમહાર બાદરશા મોતીશા શ્રમજીવી સોસાયટી 2 ૪૯૨૧૯
૪૫૭૪૩ ૧૬ બેકર્પરા જાદવ ગોવવિંદભાઈ ગલાભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૪૯૨૨૬
૪૩૫૪૬ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી એંધાણી પરસોત્તમભાઈ વેલજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૫૧૮૮૦
૪૩૫૫૦ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી એંધાણી રાજલભાઈ પરસોત્તમભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 7 ૫૧૯૨૧
૪૩૫૪૭ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી એંધાણી મલકેશભાઈ પરસોત્તમભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૫૧૯૧૦
૪૩૫૪૯ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી એંધાણી મનોજભાઈ પરસોત્તમભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૫૧૯૧૧
૪૬૪૯૦ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી ધરજીપર શાન્તાબેન વશરામભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 8 ૫૧૯૧૨

૪૫૮૯૦ ૧૬
શ્રમજીવીસોસાયટી ૧૦- બેર્ીપરા બાલકદાસની જગ્યા 
પાસે ઝઝંવાર્ીયા વનવતનભાઈ નાનજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 3 ૫૧૯૧૩

૪૪૬૯૫ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી ગોકહલ ભરતભાઈ છગનભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 3 ૫૧૯૧૪
૫૧૩૭૮ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી વસિંધવ કકશોરભાઈ ગગંારામ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૫૧૮૮૫
૪૪૭૨૭ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી ગોકહલ હરેશભાઈ ભરતભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૫૧૯૧૫
૫૧૩૮૨ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી વસિંધવ રમેશભાઈ ગગંારામ શ્રમજીવી સોસાયટી 8 ૫૧૮૭૮
૪૫૧૨૯ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી ચાવર્ા મકહપતવસિંહ ભવાનવસિંહ શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૫૧૯૧૬



૪૩૬૦૫ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી કક્કર્ જયાબેન કનૈયાલાલ શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૫૧૯૧૭
૫૦૯૮૫ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી સચંાણીયા મહને્રભાઈ ખોર્ાભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 3 ૫૧૯૧૮
૫૧૦૫૧ ૧૬ મનહરપરા સલમરા અલલારખાભાઈ અબદલ લલાભાઈ મનહરપરા 2 ૫૦૧૩૧
૪૫૨૧૪ ૧૬ મનહરપરા ચાવર્ા શૈલેશભાઈ ગણપતભાઈ મનહરપરા 4 ૫૦૧૩૨
૪૭૮૨૧ ૧૬ મનહરપરા ફકીર હનીફભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ મનહરપરા 5 ૫૦૧૩૩
૪૯૩૧૪ ૧૬ મનહરપરા મોર્ વવજયભાઈ કાળુભાઈ મનહરપરા 2 ૫૦૧૩૮
૫૦૨૫૬ ૧૬ મનહરપરા ર્ોર્ીયા બાબલભાઈ ધનજીભાઈ મનહરપરા 6 ૫૦૧૩૫
૫૧૬૮૭ ૧૬ મનહરપરા સોલકંી જ્યતંીભાઈ બાલાભાઈ મનહરપરા 6 ૫૦૧૩૭
૫૨૧૦૪ ૧૬ બેકર્પરા સોલકંી વવજયાબેન બચલભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 1 ૪૯૨૨૫
૫૦૨૨૭ ૧૬ બેકર્પરા ્લહાર (હસંોરા) નવવનભાઈ શામજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૪૯૨૧૧
૫૨૨૫૧ ૧૬ બેકર્પરા હસંોરા કાન્તાબેન શામજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 1 ૪૯૨૨૩
૪૬૩૯૩ ૧૬ બેકર્પરા દાર્ોટ્રા જીજે્ઞશભાઈ કલ ંવરજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 3 ૪૯૨૩૫
૪૩૯૦૫ ૧૬ બેકર્પરા કાછેલા (્લવાણા) મગનલાલ લાલજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 2 ૪૯૨૨૧
૪૩૩૫૨ ૧૬ બેકર્પરા અબાસણીયા મગનભાઈ દેવશીભાઇ મનહરપરા 2 ૪૯૧૬૨
૪૫૫૬૯ ૧૬ બેકર્પરા જજંલવાર્ીયા મનોજભાઈ કાનજીભાઈ મનહરપરા 3 ૪૯૧૬૧
૫૦૪૪૯ ૧૬ બેકર્પરા વાઘેલા કદનેશભાઈ જીવાભાઈ મનહરપરા 6 ૪૯૨૦૪
૫૦૫૨૬ ૧૬ બેકર્પરા વાઘેલા રમેશભાઈ જીવાભાઈ મનહરપરા 5 ૪૯૨૦૫
૫૦૪૮૦ ૧૬ બેકર્પરા વાઘેલા બા્લબેન જીવાભાઈ મનહરપરા 1 ૪૯૨૦૬
૪૩૭૭૬ ૧૬ બેકર્પરા કરગથરા એમદ હલસૈન જલસેબભાઈ પાજંરાપોળ 3 ૪૯૨૦૭
૪૩૭૭૮ ૧૬ બેકર્પરા કરગથરા હનીફભાઈ એહમદહલસેન પાજંરાપોળ 4 ૪૯૨૦૮
૪૭૪૮૮ ૧૬ બેકર્પરા પરમાર વવનોદભાઈ વાલજીભાઈ પાજંરાપોળ 2 ૪૯૧૮૫
૪૭૦૩૪ ૧૬ બેકર્પરા પરમાર કદનેશભાઈ વવનોદભાઈ પાજંરાપોળ 4 ૪૯૨૦૨

૪૬૫૪૬ ૧૬ બેકર્પરા ધોરાજીવાલા તૈયબઅલી અબ્દલલહલસેન પાજંરાપોળ 1 ૪૯૨૦૦
૪૬૨૦૨ ૧૬ બેકર્પરા ઢોલરીયા ભીખાભાઈ કરશનભાઈ પાજંરાપોળ 2 ૪૯૧૭૮
૫૦૨૩૦ ૧૬ બેકર્પરા લાખાણી કંચનબેન પ્રાગજીભાઈ સગર શેરી 3 ૪૯૧૭૯
૪૬૩૭૦ ૧૬ બેકર્પરા દશાર્ીયા ઈકબાલભાઈ સતારભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૪૯૧૮૬
૪૫૬૧૨ ૧૬ બેકર્પરા જમોર્ (કોળી) રૂપેશભાઈ ટપલભાઈ પાજંરાપોળ (શ્રમજીવી) 4 ૪૯૧૭૬
૪૯૩૩૪ ૧૬ બેકર્પરા મોરાણીયા નાથાભાઈ ગારં્ાભાઈ પાજંરાપોળ (શ્રમજીવી) 2 ૪૯૧૮૪
૪૪૧૦૩ ૧૬ બેકર્પરા ખદંારે મહાદેવ લોભાજીભાઈ પાજંરાપોળ 2 ૪૯૧૯૨
૫૨૨૨૯ ૧૬ બેકર્પરા હરેમા (રાજપતૂ) બચીબેન પથલભાઈ સીતારામ રોર્ 6 ૪૯૨૦૩
૪૫૫૮૧ ૧૬ બેકર્પરા જલણેજા અલીભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ સીતારામ રોર્ 4 ૪૯૧૯૩
૪૫૫૮૬ ૧૬ બેકર્પરા જલણેજા હારૂનભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ સીતારામ રોર્ 6 ૪૯૨૦૧
૪૪૧૪૮ ૧૬ બેકર્પરા ખસીયા રમેશભાઈ ભગવાનજી શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૪૯૨૧૦
૪૪૪૩૨ ૧૬ બેકર્પરા ખોખર ગોરધનભાઈ ગોવવિંદભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૪૯૧૭૨
૪૪૪૪૩ ૧૬ બેકર્પરા ખોખર સજંયભાઈ ગોરધનભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૪૯૧૯૮
૪૭૪૦૩ ૧૬ બેકર્પરા પરમાર રાજેશભાઈ રઘલભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 3 ૪૯૧૮૩
૪૭૧૮૦ ૧૬ બેકર્પરા પરમાર બીજલભાઈ ખોર્ાભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 7 ૪૯૧૯૬
૪૭૯૩૬ ૧૬ બેકર્પરા બેલદાર રઘલભાઈ જીવણભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૪૯૧૯૫
૪૭૯૩૪ ૧૬ બેકર્પરા બેલદાર મજંલલાબેન શામજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૪૯૧૯૪
૪૭૯૩૫ ૧૬ બેકર્પરા બેલદાર માનવસિંગભાઈ જીવણભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૪૯૨૦૯
૫૧૭૩૪ ૧૬ બેકર્પરા સોલકંી કદનેશભાઈ સજંયભાઈ મનહરપરા 6 ૪૯૧૭૦
૫૦૭૪૬ ૧૬ બેકર્પરા વાસાણી મણીબેન પોપટભાઈ મનહરપરા 3 ૪૯૧૫૭
૫૨૦૪૩ ૧૬ બેકર્પરા સોલકંી રાજલભાઈ પ્રભલભાઈ મનહરપરા 5 ૪૯૧૫૮
૪૬૧૬૬ ૧૬ બેકર્પરા ર્ોર્ીયા પે્રમબેન બા્લભાઈ મનહરપરા અંદર 5 ૪૯૧૬૦
૫૦૪૩૫ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી વાઘેલા જ્યતંીભાઈ નટલભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૫૧૯૦૭
૪૭૮૨૭ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી ફકરયા બટલકભાઈ કેશાભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 2 ૫૧૯૦૬
૪૬૦૯૧ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી ર્ાભી ખોર્ાભાઈ રઘલભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૫૧૯૦૫
૪૬૧૩૫ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી ર્ાભી રાજેશભાઈ પે્રમજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 2 ૫૧૯૦૪
૫૧૧૧૯ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી સરવૈયા બાબલભાઈ ભીખાભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 2 ૫૧૯૦૩
૪૬૧૧૫ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી ર્ાભી પે્રમજીભાઈ ટપલભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૫૧૯૦૨
૪૫૦૯૧ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી ચાવર્ા ભરતભાઈ બટલકભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૫૧૯૦૧
૪૫૮૪૬ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી જોગર્ીયા વવજયભાઈ વશરામભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 3 ૫૧૯૦૦
૪૮૨૩૭ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી બોહકકયા પે્રમીબેન ગાન્ડલભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 2 ૫૧૮૯૯
૪૬૨૪૯ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી થોરીયા રમેશભાઈ ધરમશીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 3 ૫૧૮૯૮
૪૬૨૪૮ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી થોરીયા ધરમશીભાઈ લાખાભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૫૧૮૮૪
૪૬૨૫૦ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી થોરીયા રાજેશભાઈ ધરમશીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 2 ૫૧૮૯૬
૫૧૫૫૨ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી સોલકંી અશોકભાઈ મોહનભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 3 ૫૧૯૦૮
૪૪૦૦૫ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી કીર્ીયા બાબલલાલ ભગવાનજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૫૧૮૯૪
૪૪૦૦૭ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી કીર્ીયા રાજેશભાઈ બાબલલાલ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૫૧૮૯૩
૪૮૨૨૬ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી બોરીયા મલકેશભાઈ રમણભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 2 ૫૧૮૯૨
૪૬૭૩૬ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી પ્રજાપવત રાજલભાઈ સોમાભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 2 ૫૧૮૯૧
૪૬૭૪૦ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી પ્રજાપવત શારદાબેન સોમાભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 1 ૫૧૮૯૦
૪૭૬૮૯ ૧૬ બેકર્પરા પાટર્ીયા માનવસિંગભાઈ ચનાભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 6 ૪૯૨૫૬
૪૯૪૧૨ ૧૬ બેકર્પરા રંગપરા (કોળી) અશોકભાઈ શ્યામજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 6 ૪૯૨૫૭
૪૯૪૧૮ ૧૬ બેકર્પરા રંગપરા શ્યામજીભાઈ રાઘવભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 2 ૪૯૨૫૮
૫૦૫૬૭ ૧૬ બેકર્પરા વાછાણી હસંાબેન કાળુભાઈ બેર્ીપરા - શ્રમજીવી 5 ૪૯૨૫૯
૪૪૦૩૫ ૧૬ બેકર્પરા કોબીયા (કોરી) મેરમભાઈ વાલજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૪૯૨૨૪

૪૮૪૨૮ ૧૬ બેકર્પરા
ભોજવીયા 
દેવીપજૂક વવનલભાઈ સાદૂરભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૪૯૨૪૯

૪૩૭૨૯ ૧૬ બેકર્પરા કંબોયા ઘનશ્યામભાઈ જીવાભાઈ શ્રમજીવી 6 ૪૯૨૪૭
૪૭૪૭૫ ૧૬ બેકર્પરા પરમાર વવજયભાઈ રઘલભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૪૯૨૧૨
૫૦૫૪૮ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી વાઘેલા શાતંાબેન મનસલખભાઇ શ્રમજીવી સોસાયટી 1 ૫૧૮૮૯
૫૦૫૩૬ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી વાઘેલા રવસકભાઈ મનસલખભાઇ શ્રમજીવી સોસાયટી 2 ૫૧૮૮૮
૪૩૪૮૭ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી ઈદર્ીયા રાજલભાઈ કેશલભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૫૧૮૮૭
૪૩૪૮૯ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી ઈદરીયા કેશલભાઈ છગનભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 1 ૫૧૮૮૬
૪૯૪૧૭ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી રંગપરા મહશેભાઈ પ્રવવણભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 2 ૫૧૯૧૯
૪૫૮૪૪ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી જોગર્ીયા ઉજીબેન વશરામભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 1 ૫૧૮૯૫
૫૦૩૨૪ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી વ્યાસ જયસલખભાઈ લીલાધરભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 3 ૫૧૮૯૭
૫૦૩૨૧ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી વ્યાસ ઉવમિઁલાબેન લીલાધરભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 1 ૫૧૯૨૨
૪૬૨૪૭ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી થોરીયા કકશોરભાઈ ચદંલભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૫૧૯૦૯
૪૭૬૯૨ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી પાટર્ીયા રામજીભાઈ છનાભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 7 ૫૧૯૨૦
૫૧૫૧૬ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી સોરાણી મગનભાઈ ખીમજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 6 ૫૧૮૬૨
૫૧૫૧૭ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી સોરાણી રામલબેન ખીમજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 1 ૫૧૮૬૧
૪૭૯૬૭ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી બહકીયા મનલભાઈ ગાન્ડલભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૫૧૮૬૦



૪૭૯૬૬ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી બહકેીયા જીતલભાઈ ગાન્ડલભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી- બેર્ીપરા 5 ૫૧૮૫૮
૪૬૧૫૬ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી ર્ોર્ીયા અલકાબેન શશીકાન્ત શ્રમજીવી સોસાયટી 3 ૫૧૮૬૩
૪૬૧૦૮ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી ર્ાભી કદનેશભાઈ ચનાભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી, રામનાથ રોર્ 5 ૫૧૮૫૭
૪૬૬૫૯ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી પૈજા જ્યતંીભાઈ મલણશકંર શ્રમજીવી સોસાયટી 2 ૫૧૮૫૬
૪૪૦૪૦ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી કોબીયા નાથાભાઈ ખોર્ાભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૫૧૮૫૫
૪૪૦૪૩ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી કોબીયા રાજલભાઈ નાથાભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૫૧૮૫૪
૪૪૦૩૯ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી કોબીયા તળસીભાઈ ખોર્ાભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 6 ૫૧૮૫૩
૪૬૧૮૫ ૧૬ બેકર્પરા ર્ોર્ીયા વવજયભાઈ બા્લભાઈ મનહરપરા અંદર 3 ૪૯૨૩૦
૪૯૩૧૬ ૧૬ બેકર્પરા મોઢ લીલાબેન કાળુભાઈ મનહરપરા 3 ૪૯૨૨૯
૫૧૮૧૫ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી સોલકંી પ્રવવણભાઈ મોહનભાઈ મનહરપરા 8 ૫૧૮૭૪

૪૩૬૫૯ ૧૬ બેકર્પરા
કઠવાર્ીયા 
(વ્યાસ) મહશેભાઈ કાન્ન્તભાઈ બેર્ીપરા - શ્રમજીવી સોસાયટી 3 ૪૯૨૨૭

૪૭૪૯૭ ૧૬ મનહરપરા પરમાર શૈલેશભાઈ ત લલસીભાઈ મનહરપરા 6 ૫૦૧૪૪
૪૪૪૫૨ ૧૬ મનહરપરા ખોર્ીયા હકાભાઈ ભીમાભાઈ મનહરપરા 5 ૫૦૧૪૩
૪૮૫૧૧ ૧૬ મનહરપરા મકવાણા કકશોરભાઈ ગાડભૂાઈ મનહરપરા 4 ૫૦૧૪૨
૪૪૯૯૧ ૧૬ મનહરપરા ચાવર્ા જમનાબેન મનસલખભાઈ મનહરપરા 3 ૫૦૧૪૧
૫૨૦૬૮ ૧૬ મનહરપરા સોલકંી લક્ષ્મીબેન નાનલભાઈ મનહરપરા 1 ૫૦૧૩૬
૫૧૮૭૨ ૧૬ મનહરપરા સોલકંી ભરતભાઈ નાનલભાઈ મનહરપરા 5 ૫૦૧૪૦
૫૧૭૩૭ ૧૬ મનહરપરા સોલકંી કદલલપભાઈ નાનલભાઈ મનહરપરા 5 ૫૦૧૩૯
૫૧૦૬૨ ૧૬ મનહરપરા સલમરા રોશનબેન ઈસ્માઈલભાઈ મનહરપરા 2 ૫૦૧૩૪
૪૯૭૩૪ ૧૬ ન્યલ. વવનોદનગર રાઠોર્ નટલભાઈ નારણભાઇ કોઠાકરયા કોલોની 2 ૪૭૩૬૬
૪૬૬૧૧ ૧૬ ન્યલ. વવનોદનગર નાગર કહમ્મતભાઈ ર્ાહ્યાભાઇ કોઠાકરયા કોલોની 2 ૪૭૩૬૭
૪૮૨૧૮ ૧૬ ન્યલ. વવનોદનગર બોકરયા કદલલપભાઈ વાલાભાઇ કોઠાકરયા કોલોની 4 ૪૭૩૬૫
૮૦૧૪૨ ૧૬ વપિંજારવાળી શેકર વસસાણીયા જયાબેન જગકદશભાઇ વપિંજારવાળી શેકર 2 ૭૮૪૧૧
૫૧૬૯૫ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી જયસલખભાઈ નટલ ભાઈ વવજયનગર 5 ૫૧૫૦૯
૫૦૦૬૧ ૧૬ વવજયનગર રાઠોર્ સલરેશભાઈ રાણ ભાઈ વવજય નગર 4 ૫૧૫૧૦
૫૧૨૮૧ ૧૬ વવજયનગર સાગર્ીયા હસમલખભાઈ અરજણ ભાઈ વવજય નગર 4 ૫૧૫૧૧
૪૫૦૧૭ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા ર્ાહ્યાભાઈ સના ભાઈ વવજય નગર 4 ૫૧૫૧૨
૫૨૧૮૦ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી હાજાભાઈ કચરા ભાઈ વવજય નગર 6 ૫૧૫૨૯
૫૧૮૭૩ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી ભરતભાઈ ભીમજીભાઈ વવજય નગર 4 ૫૧૫૨૮
૪૭૮૪૩ ૧૬ વવજયનગર બગર્ા પરસોત્તમ પનૂા ભાઈ વવજય નગર 6 ૫૧૫૨૭
૫૧૭૪૮ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી ધનજીભાઈ નટલ ભાઈ વવજય ભાઈ 4 ૫૧૫૨૬
૪૫૮૧૬ ૧૬ વવજયનગર ઝાલા નરશીભાઈ વાલા ભાઈ વવજય નગર 3 ૫૧૫૨૫
૫૧૭૬૭ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી નરેશભાઈ વાઘજી ભાઈ વવજય નગર 3 ૫૧૫૨૨
૪૯૯૦૧ ૧૬ વવજયનગર રાઠોર્ મહશેભાઈ મોહન ભાઈ વવજય નગર 4 ૫૧૪૮૬
૫૨૧૬૦ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી સામજીભાઈ છગન ભાઈ વવજય નગર 8 ૫૧૪૯૭
૪૭૨૯૬ ૧૬ વવજયનગર પરમાર મહશેભાઈ ઈિર ભાઈ વવજય નગર 5 ૫૧૪૮૮
૪૯૮૭૯ ૧૬ વવજયનગર રાઠોર્ મનસલખભાઈ મોહન ભાઈ વીજય નગર 5 ૫૧૪૯૧
૪૯૪૯૯ ૧૬ વવજયનગર રાઠેર્ રામલબેન મોહન ભાઈ વીજય નગર 2 ૫૧૪૯૨
૫૨૦૪૨ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી રાજલભાઈ જેસાભાઈ વવજય નગર 3 ૫૧૪૯૩
૫૦૦૪૩ ૧૬ વવજયનગર રાઠોર્ શાન્ત લબેન કકશન ભાઈ વવજય નગર 2 ૫૧૪૯૪
૪૫૩૬૮ ૧૬ વવજયનગર ચૌહાણ દેવજીભાઈ મગંા ભાઈ વવજય નગર 3 ૫૧૪૭૩
૪૫૩૯૩ ૧૬ વવજયનગર ચૌહાણ પનૂાભાઈ મગંા ભાઈ વવજય નગર 6 ૫૧૪૬૭
૫૧૨૬૮ ૧૬ વવજયનગર સાગઠીયા હરેશભાઈ કલા ભાઈ વવજય નગર 5 ૫૧૪૬૮
૫૧૨૬૫ ૧૬ વવજયનગર સાગઠીયા સોમીબેન કલા ભાઈ વીજય નગર 1 ૫૧૪૭૮
૪૫૧૭૨ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા રામજી ભીઈ સવાબાઈ વીજય નગર 4 ૫૧૫૧૭
૪૪૯૩૯ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા અશોકભાઈ રામજી ભાઈ વવજય નગર 5 ૫૧૫૧૮
૫૧૧૪૮ ૧૬ વવજયનગર સકરસા જ્યતંીભાઈ સામજી ભાઈ વવજય નગર 5 ૫૧૪૭૭
૫૧૭૬૬ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી નરેશભાઈ રવજી ભાઈ વવજય નગર 3 ૫૧૪૭૬
૫૨૧૭૩ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી હરેશભાઈ રવજી ભાઈ વવજય નગર 4 ૫૧૪૭૫
૫૨૦૩૨ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી ગગંાબેન રવજીભાઇ વવજય નગર 2 ૫૧૪૭૪
૫૧૨૪૭ ૧૬ વવજયનગર સાગઠીયા ભરતભાઈ વાલજી ભાઈ વવજય નગર 4 ૫૧૪૬૫
૫૧૨૬૩ ૧૬ વવજયનગર સાગઠીયા શોલેર્ભાઈ વાલજી ભાઈ વવજય નગર 4 ૫૧૪૭૨
૪૬૯૯૨ ૧૬ વવજયનગર પરમાર ર્ાહ્યાભાઈ રામજી ભાઈ વવજય નગર 3 ૫૧૪૭૯
૫૧૬૯૩ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી જયેશભાઈ રાજલ  ભાઈ વવજય નગર 4 ૫૧૪૬૯
૪૩૩૮૩ ૧૬ વવજયનગર અસીયા મહશેભાઈ ધના ભાઈ વવજય નગર 3 ૫૧૪૭૦
૪૫૩૩૧ ૧૬ વવજયનગર ચૌહાણ કેશવભાઈ મોહન ભાઈ વવજય નગર 7 ૫૧૪૯૬
૫૦૬૫૭ ૧૬ વવજયનગર વાધેલા હસમલખભાઈ જેઠા ભાઈ વવજય નગર 3 ૫૧૫૩૦
૪૮૪૧૧ ૧૬ વવજયનગર ભાષ્કર રામજીભાઈ સકલ ભાઈ વવજય નગર 4 ૫૧૫૦૫
૪૮૬૩૯ ૧૬ વવજયનગર મકવાણા પનૂાભાઈ ચના ભાઈ વવજય નગર 5 ૫૧૫૧૬
૪૪૮૩૦ ૧૬ વવજયનગર ચલર્ાસમા સલરેશભાઈ ચદંલભાઈ વવજયનગર 5 ૫૧૫૧૩
૫૦૬૩૧ ૧૬ વવજયનગર વાધેલા જ્યતંીભાઈ દેવજી ભાઈ વવજય નગર 7 ૫૧૫૦૮
૪૪૭૧૪ ૧૬ વવજયનગર ગોકહલ રાજલભાઈ ભલરા ભાઈ વવજય નગર 4 ૫૧૪૯૮
૫૨૦૫૩ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી રાજેિરભાઈ મનલ ભાઈ વવજય નગર 2 ૫૧૫૦૬
૫૧૯૨૫ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી મનલભાઈ કેશા ભાઈ વવજય નગર 5 ૫૧૫૧૪
૪૫૦૪૫ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા નરેશભાઈ હરશદ ભાઈ વવજય નગર 5 ૫૧૫૦૪
૫૨૦૯૯ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી વવજયભાઈ મોહન ભાઈ વવજય નગર 4 ૫૧૫૦૩
૪૯૮૭૬ ૧૬ વવજયનગર રાઠોર્ મનલભાઈ છગન ભાઈ વવજય નગર 5 ૫૧૫૦૨
૪૮૭૬૮ ૧૬ વવજયનગર મકવાણા રમેશભાઈ રાજા ભાઈ વલજય નગર 4 ૫૧૫૦૧
૪૫૯૬૬ ૧૬ નવા થોરાળા ટીબાણીયા કકશોરભાઈ ભીખાભાઇ નવાથોરીળા 4 ૪૭૫૫૦
૫૧૨૨૫ ૧૬ વવજયનગર સાગઠીયા ચદંલભાઈ કાનજી ભાઈ વીજય નગર 5 ૫૧૫૦૦
૫૧૨૪૯ ૧૬ વવજયનગર સાગઠીયા ભાવેશભાઈ કાન્જી ભાઈ વીજય નગર 5 ૫૧૫૧૫
૪૫૨૨૭ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા સલરેશભાઈ ભલા ભાઈ વીજય નગર 5 ૫૧૫૨૩
૫૦૨૯૨ ૧૬ વવજયનગર વઢવાણીયા બદલદીનભાઈ કસમ ભાઈ વીજય નગર 5 ૫૧૫૩૧
૪૬૨૩૮ ૧૬ વવજયનગર થૈયતંી રફતકભાઈ હાસભ ભાઈ વીજય નગર 2 ૫૧૫૨૧
૪૬૨૩૯ ૧૬ વવજયનગર થયભં હનીફભાઈ હાસમભાઈ વીજય નગર 4 ૫૧૫૨૦
૪૬૨૪૦ ૧૬ વવજયનગર થૈયભં ગફારભાઈ હાસન ભાઈ વીજય નગર 2 ૫૧૫૧૯
૪૪૭૪૧ ૧૬ વવજયનગર ગોહીલ ભાણજીભાઈ પીંજી ભાઈ વીજય નગર 4 ૫૧૪૯૫
૫૧૨૫૬ ૧૬ વવજયનગર સાગઠીયા મોહનભાઈ અરજણ ભાઈ વીજય નગર 4 ૫૧૪૯૯
૪૫૧૧૭ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા મનસલખભાઈ દાનાભાઇ વીજય નગર 4 ૫૧૫૨૪
૪૭૦૨૭ ૧૬ વવજયનગર પરમાર કદનેશભાઈ મણજી ભાઈ વીજય નગર 4 ૫૧૪૮૯
૫૧૭૪૫ ૧૬ વવજયનગર સોલકી દીનેશભાઈ કલા બેન વીજય નગર 6 ૫૧૪૬૬
૫૦૬૨૧ ૧૬ વવજયનગર વાણીયા ભલાભાઈ વાલા ભાઈ વીજય નગર 5 ૫૧૪૭૧
૪૯૮૬૪ ૧૬ વવજયનગર રાઠોર્ મેઘજીભાઈ કરશન ભાઈ વીજય નગર 2 ૫૧૪૮૭
૫૦૫૦૩ ૧૬ વવજયનગર વાઘેલા મનસલખભાઈ જીવી ભાઈ વીજય નગર 5 ૫૧૪૮૩



૫૦૪૩૦ ૧૬ વવજયનગર વાઘેલા ગૌતમભાઈ જીવી ભાઈ વીજય નગર 4 ૫૧૪૮૨
૫૦૪૪૧ ૧૬ વવજયનગર વાઘેલા જીવાભાઈ દેવશી ભાઈ વીજય નગર 2 ૫૧૪૮૧
૪૬૫૯૧ ૧૬ વવજયનગર નગવાર્ીયા દીલીપભાઈ પ ૂનંા ભાઈ વીજય નગર 3 ૫૧૫૫૩
૪૯૫૫૭ ૧૬ વવજયનગર રાઠોર્ કરશનભાઈ મેધજી ભાઈ વીજય નગર 2 ૫૧૫૫૨
૪૬૫૮૯ ૧૬ વવજયનગર નગવાર્ીયા પલજાભાઇ કાળા ભાઈ વીજય નગર 4 ૫૧૫૪૪
૪૬૫૯૦ ૧૬ વવજયનગર નગવાર્ીયા જગદીશભાઈ પલનંા ભાઈ વીજય નગર 3 ૫૧૫૪૯
૫૨૧૩૬ ૧૬ વવજયનગર સોલકી સજંયભાઈ મગન ભાઈ વીજય નગર 4 ૫૧૫૪૮
૪૭૩૭૧ ૧૬ વવજયનગર પરમાર રમેશભાઈ સવજી ભાઈ વીજય નગર 5 ૫૧૫૪૭
૫૧૭૧૬ ૧૬ વવજયનગર સોલકી ર્ાહ્યાભાઈ વશરામ ભાઈ વીજય નગર 5 ૫૧૫૪૬
૪૯૪૫૯ ૧૬ વવજયનગર રાઠોર્ મણીબેન આલા ભાઈ વીજય નગર 3 ૫૧૫૪૫
૫૨૦૮૧ ૧૬ વવજયનગર સોલકી વશરામભાઈ સામન ભાઈ વીજય નગર 2 ૫૧૫૫૦
૪૫૪૮૫ ૧૬ વવજયનગર ચૌહાણ વાલજીભાઈ મગંા ભાઈ વીજય નગર 5 ૫૧૫૩૨
૪૪૮૪૧ ૧૬ વવજયનગર ચૈહાણ બધલબેંન મગંા ભાઈ વીજય નગર 1 ૫૧૫૪૩
૪૬૭૯૫ ૧૬ વવજયનગર પરમાર અરવવિંદભાઈ રામજી ભાઈ વીજય નગર 4 ૫૧૫૪૨
૪૭૪૯૨ ૧૬ વવજયનગર પરમાર વીરૂબેન રામજી ભાઈ વીજય નગર 1 ૫૧૫૩૩
૪૫૭૬૦ ૧૬ વવજયનગર જાદવ નરેશભાઈ ગલા ભાઈ વીજય નગર 3 ૫૧૫૩૪
૪૫૭૮૧ ૧૬ વવજયનગર જાદવ મણીબેન દલા ભાઈ વીજય નગર 1 ૫૧૫૩૫
૪૭૪૧૩ ૧૬ વવજયનગર પરમાર શામજીભાઇ દેવશીભાઈ વીજય નગર 4 ૫૧૫૩૭
૪૬૭૯૬ ૧૬ વવજયનગર પરમાર અરવવિંદભાઈ શામજી ભાઈ વીજય નગર 4 ૫૧૪૮૦
૪૭૫૪૨ ૧૬ વવજયનગર પરમાર સલરેશભાઈ  શામજીભાઇ વીજય નગર 2 ૫૧૫૩૮
૪૯૭૦૬ ૧૬ વવજયનગર રાઠોર્ કદનેશભાઈ રમેશ ભાઈ વીજય નગર 2 ૫૧૫૩૬
૫૧૯૨૭ ૧૬ વવજયનગર સોલકી મનલભાઈ કાળા ભાઈ વીજય નગર 5 ૫૧૫૩૯
૪૩૬૭૫ ૧૬ વવજયનગર કઢેરીયા જીલેદારભાઈ સાધલરામ ભાઈ વીજય નગર 2 ૫૧૫૪૦
૪૩૬૭૬ ૧૬ વવજયનગર કઢેરીયા સલનીલભાઈ જીવધેર ભાઈ વીજય નગર 4 ૫૧૫૪૧
૪૩૬૫૭ ૧૬ વવજયનગર કઠેરૂયા રણજીતભાઈ જીલધેરભાઈ વીજય નગર 4 ૫૧૫૫૧
૪૫૧૫૭ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા રમેશભાઈ સામજી ભાઈ વીજય નગર 5 ૫૧૪૯૦
૪૫૨૩૧ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા સલરેશભાઈ સામજી ભાઈ વીજય નગર 7 ૫૧૪૮૫
૫૨૦૬૦ ૧૬ વવજયનગર સોલકી રામજીભાઈ માલા ભાઈ વીજય નગર 4 ૫૧૬૧૫
૫૧૪૫૩ ૧૬ વવજયનગર સાગઠીયા નાનજીભાઈ મગંાભાઈ વીજય નગર 5 ૫૧૬૦૮
૫૧૨૮૦ ૧૬ વવજયનગર સાગર્ીયા હમેતંભાઈ મગંા ભાઈ વીજય નગર 4 ૫૧૫૯૯
૫૧૯૭૯ ૧૬ વવજયનગર સોલકી મોહનભાઈ કેશા ભાઈ વીજય નગર 3 ૫૧૫૭૪
૪૬૮૦૮ ૧૬ વવજયનગર પરમાર આકાશભાઈ ધના ભાઈ વવજયનગર 3 ૫૧૫૭૩
૪૭૨૭૨ ૧૬ વવજયનગર પરમાર મનીર્ભાઈ પકંજ ભાઈ નવાવવનોદ નગર 6 ૫૧૫૭૨
૪૫૫૩૦ ૧૬ વવજયનગર છાપર કકરણ બાઈ કેશલ ભાઈ વવજય નગર 4 ૫૧૫૭૫
૪૫૫૩૨ ૧૬ વવજયનગર છાપરા જયેશભાઈ કેશલ ભાઈ વવજય નગર 4 ૫૧૬૦૨
૪૯૧૬૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર મેવાર્ા ઉર્ાબેન દાનાભાઈ ખોર્ીયાર નગર 7 ૪૫૧૩૯
૫૦૩૫૫ ૧૬ વશવનગર વમાડ હરીશભાઈ કીશોર ભાઈ વશવ નગર 3 ૫૧૯૪૦
૫૦૩૫૪ ૧૬ વશવનગર વમાડ હરેન્રભાઈ હરેશ ભાઈ વશવ નગર 4 ૫૧૯૪૧
૪૮૨૭૯ ૧૬ વશવનગર ભરવાર્ જનાધરભાઈ વસીર ભાઈ વશવ નગર 5 ૫૧૯૩૯
૪૪૧૩૧ ૧૬ વશવનગર ખરવાર પરભાસભાઈ વશનાન ભાઈ વશવ નગર 5 ૫૧૯૨૮
૪૪૧૩૩ ૧૬ વશવનગર ખરવાસ શકંરભાઈ પલટલ ભાઈ વશવ નગર 4 ૫૧૯૨૭
૪૪૧૩૨ ૧૬ વશવનગર ખરવારા અતેિરભાઈ રામજી ભાઈ વશલ નગર 6 ૫૧૯૨૫
૪૪૧૨૯ ૧૬ વશવનગર ખરવાર ઓમપ્રકાશ લક્ષ્મણ ભાઈ વશવ નગર 3 ૫૧૯૩૧
૫૨૦૪૧ ૧૬ વશવનગર સોલકંી રાજલભાઈ ચદંલ  ભાઈ વશવ નગર 2 ૫૧૯૪૮
૫૦૧૪૧ ૧૬ વશવનગર રામ રાજલભાઈ વવસરામ ભાઈ વસવ નગર 4 ૫૧૯૫૧
૪૫૫૧૨ ૧૬ વશવનગર ચૌહાણ સોમનાથભાઈ દેવનારણ વશવ નગર 7 ૫૧૯૫૪
૪૫૭૯૩ ૧૬ વશવનગર જાદવ રામવવનાસ સરણેિર વશવ નગર 4 ૫૧૯૨૯
૪૯૨૨૮ ૧૬ વશવનગર માર્ી ભીમભાઈ સતલરામ વશવ નગર 5 ૫૧૯૩૦
૫૧૬૧૧ ૧૬ વશવનગર સોલકંી ખાળુભાઈ લક્ષ્મણ ભાઈ વશવ નગર 5 ૫૧૯૨૩
૪૩૪૬૯ ૧૬ વશવનગર આહીર વવનોદભાઈ ્લરનલન વશવ નગર 3 ૫૧૯૩૪
૪૪૦૭૮ ૧૬ વશવનગર કોહીલ વવષ્ણલભાઈ વસતારામ વશવ નગર 5 ૫૧૯૩૫
૪૯૪૮૯ ૧૬ વશવનગર રાજપલત સજંીવભાઈ વવજેન્ર ભાઈ વશવ નગર 4 ૫૧૯૩૬
૪૯૦૩૨ ૧૬ વશવનગર મલધંવા ખીમાભાઈ સીઘા ભાઈ વશવ નગર 4 ૫૧૯૩૭
૪૬૨૩૬ ૧૬ વશવનગર ટોળીયા જીવાભાઈ વીભાભાઈ વશવ નગર 10 ૫૧૯૪૭
૪૫૩૭૯ ૧૬ વશવનગર ચૌહાણ ધનપાલભાઈ નીદન બાઈ વશવ નગર 7 ૫૧૯૪૬
૫૦૧૬૯ ૧૬ વશવનગર રાયકા રામવસિંહ કલરવસિંહ વશવ નગર 4 ૫૧૯૪૫
૫૧૬૩૩ ૧૬ વશવનગર સોલકંી ગાભજીભાઈ કાલા ભાઈ વશલ નગર 2 ૫૧૯૪૪
૫૨૧૬૨ ૧૬ વશવનગર સોલકંી વસઘ્ઘારાજભાઈ ગાભજી ભાઈ વશવ નગર 3 ૫૧૯૫૬
૫૧૭૬૪ ૧૬ વશવનગર સોલકી નરેશભાઈ ગાભજી ભાઈ વશવ નગર 4 ૫૧૯૫૭
૫૧૯૪૨ ૧૬ વશવનગર સોલકંી મનહરભાઈ ગાભજી ભાઈ વશવ નગર 3 ૫૧૯૫૮
૫૨૨૪૩ ૧૬ વશવનગર હરીજન સરૂતપ્રસાદ ગેના પ્રસાદ વશવ નગર 4 ૫૧૯૩૩
૪૯૩૨૮ ૧૬ વશવનગર સધંી અબ્દલલભાઈ ઇસ્માઇલ ભાઈ વશવ નગર 3 ૫૧૯૪૨
૪૯૮૬૫ ૧૬ વશવનગર રાઠોર્ મઘલબેન દેવજી ભાઈ વશવ નગર 5 ૫૧૯૩૨
૪૬૭૦૪ ૧૬ વશવનગર પર્ાસરીત તેજાભાઈ નાની ભાઈ વશવ નગર 2 ૫૧૯૨૬
૪૯૪૧૦ ૧૬ વશવનગર યાદવ સજંયભાઈ અરલન ભાઈ વશવ નગર 4 ૫૧૯૫૯
૪૯૨૯૨ ૧૬ વશવનગર માલી નવલભાઈ સલધીર માલકા વશવ નગર 7 ૫૧૯૨૪
૪૭૭૫૫ ૧૬ વશવનગર પાસવાન બહરેલપભાઈ બેઘન ભાઈ વશવ નગર 4 ૫૧૯૩૮
૪૯૨૯૧ ૧૬ વશવનગર માલી નકલલભાઈ સત્યનારાણ ભાઈ વશવ નગર 6 ૫૧૯૫૫
૫૧૭૬૦ ૧૬ વશવનગર સોલકંી નટલભાઈ હમીર ભાઈ વશવનગર 4 ૫૧૯૫૩
૫૧૭૭૨ ૧૬ વશવનગર સોલકંી નાગંોભાઈ નટલ ભાઈ વશવનગર 4 ૫૧૯૫૨
૫૨૦૯૨ ૧૬ વશવનગર સોલકંી વવજલભાઈ નટલ ભાઈ વશવ નગર 6 ૫૧૯૪૩
૪૫૫૧૮ ૧૬ વશવનગર ચૌહાન વનરંજનભાઈ બોગીન્દર ભાઇ વશવનગર 6 ૫૧૯૬૦
૪૬૬૭૭ ૧૬ વશવનગર પટેલ ફુલસ્વાદેવી સ્વગીયજી વશવનગર 1 ૫૧૯૫૦
૪૪૯૪૬ ૧૬ વશવનગર ચાવર્ા કંચનબેન કકશોર ભાઈ મનહરપલરા 3 ૫૧૯૪૯
૪૭૪૩૬ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર લાલજીભાઈ ઉકાભાઇ વવનોદનગર 3 ૫૧૭૩૧
૪૭૮૪૫ ૧૬ નવા થોરાળા બગર્ા ભાણજીભાઈ ભીખા ભાઈ નવા થોરર્ા 8 ૪૭૬૧૭
૫૧૯૦૪ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી મલકેશભાઈ દેવશી ભાઈ વવજય નગર 4 ૫૧૬૦૬
૫૧૯૫૮ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી મહશે મલકેર્ ભાઈ વવજય નગર 6 ૫૧૬૦૫
૪૯૨૭૦ ૧૬ નવા થોરાળા મારવાર્ી જેઠાભાઈ જીવા ભાઈ નવા થોરર્ા 7 ૪૭૬૨૮
૪૫૩૧૩ ૧૬ નવા થોરાળા ચૌહાણ અરજણભાઈ ચનંા ભાઈ નવા થોરર્ા 4 ૪૭૬૩૯
૪૪૯૭૬ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા ગોરધનભાઈ માવજી ભાઈ વવજય નગર 5 ૫૧૬૦૧
૪૭૦૧૫ ૧૬ વવજયનગર પરમાર કદનેશ આલજી ભાઈ વવજય નગર 4 ૫૧૬૦૦
૪૬૧૮૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર ર્ોર્ીયા રામજીભાઈ લાલાભાઇ આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૪૯૨
૪૭૨૮૮ ૧૬ વણકરવાસ પરમાર મહને્રભાઈ સોમાભાઇ વણકરવાસ 3 ૫૧૩૬૩



૪૭૩૭૨ ૧૬ વણકરવાસ પરમાર રમેશભાઈ સોમાભાઇ વણકરવાસ 6 ૫૧૩૬૪
૪૭૬૦૦ ૧૬ વણકરવાસ પરમાર હરેશભાઈ સોમાભાઇ વણકરવાસ 4 ૫૧૩૬૫
૫૦૧૬૮ ૧૬ નવા થોરાળા રાય ઉપેન્રભાઈ બલલદેવશી નવાથોરર્ા 5 ૪૭૬૨૬
૪૫૭૭૬ ૧૬ વણકરવાસ જાદવ લબપીનભાઈ માપજીભાઇ ન્યલ સવૉદય 4 ૫૧૩૬૬
૪૪૧૭૯ ૧૬ વણકરવાસ ખામસલરીયા મજંલબેન હરીભાઇ વણકરવાસ 3 ૫૧૩૬૭
૪૭૩૬૨ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર રમેશભાઈ બેચરભાઇ નવાથોરીળા 6 ૪૭૬૨૫
૪૪૪૭૧ ૧૬ વણકરવાસ ગેર્ીયા મોહનભાઈ દેવાભાઇ વણકરવાસ 1 ૫૧૩૬૧
૪૭૨૬૪ ૧૬ વણકરવાસ પરમાર મનલભાઈ માવજીભાઇ વણકરવાસ 4 ૫૧૩૬૮
૪૫૩૦૨ ૧૬ વણકરવાસ ચૌધરી ચદંનભાઈ પ્રહલાદભાઇ વણકરવાસ 5 ૫૧૩૬૯
૫૨૨૩૪ ૧૬ વણકરવાસ હરેમા વવશાલભાઈ વવનોદભાઇ વણકરવાસ 3 ૫૧૩૭૦
૪૯૫૨૫ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ અરવવિંદભાઈ ર્ાહ્યાભાઇ નવાથોરળા 6 ૪૭૬૯૦
૪૬૬૩૯ ૧૬ નવા થોરાળા પચંાલ જમનાબેન મનજીભાઇ નવાથોરીળા 6 ૪૭૬૨૪
૪૭૫૮૩ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર હમેતંભાઈ રત લભાઇ નવાથોરીળા 6 ૪૭૬૨૩
૪૯૯૧૪ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ મોધીબેન ખીમજી ભાઈ નવા થોરર્ા 5 ૪૭૬૨૨
૫૧૮૭૮ ૧૬ વણકરવાસ સોંલકી ભલાભાઈ ગોવવિંદભાઇ વણકરવાસ 6 ૫૧૩૭૧
૪૭૩૯૪ ૧૬ વણકરવાસ પરમાર રાજલભાઈ નથલભાઇ વણકરવાસ 4 ૫૧૩૭૨
૪૭૨૮૨ ૧૬ વણકરવાસ પરમાર મલળજીભાઈ નથલભાઇ વણકરવાસ 4 ૫૧૩૬૨
૪૯૬૬૬ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ જીવણભાઈ કલપભાઇ નવાથોરીળા વવનોદનગર 4 ૪૭૬૨૦
૪૮૨૬૫ ૧૬ નવા થોરાળા ભટી મનોજભાઈ વેલજી ભાઈ નવા થોરર્ા 4 ૪૭૫૬૫
૫૧૧૨૮ ૧૬ નવા થોરાળા સરવૈયા રામજીભાઈ ગોવવિંદભાઇ નવા થોરળા 2 ૪૭૫૬૪
૫૧૧૦૯ ૧૬ નવા થોરાળા સરવૈયા જોગીદાસ રામજીભાઇ નવાથોરળા 4 ૪૭૫૬૩
૪૬૭૨૨ ૧૬ નવા થોરાળા પેથાણી મવનર્ભાઈ બટલકભાઇ નવાથોરળા 2 ૪૭૫૬૨
૪૭૭૮૫ ૧૬ નવા થોરાળા પોકળ પરબતભાઈ લક્ષ્મણભાઇ નવાથોરર્ા 3 ૪૭૫૬૧
૪૯૩૬૦ ૧૬ નવા થોરાળા મોલલયા વલલભભાઈ જેરામભાઇ નવાથોરર્ા 5 ૪૭૫૫૨
૪૯૩૫૯ ૧૬ નવા થોરાળા મોલલયા રમેશભાઈ જેરામભાઇ નવાથોરર્ા 5 ૪૭૫૫૮
૪૬૬૮૪ ૧૬ નવા થોરાળા પટેલ શઞલઘનભાઈ શ્રી્લટનભાઇ નવાથોરર્ા 4 ૪૭૫૮૮
૪૯૩૫૭ ૧૬ નવા થોરાળા મોલલયા અશોકભાઈ જેરામભાઇ નવાથોરર્ા 4 ૪૭૫૮૨
૪૭૯૯૫ ૧૬ નવા થોરાળા બાબરીયા રમાબેન લાલજી ભાઈ નવા થોરર્ા 2 ૪૭૫૯૩
૪૯૩૫૮ ૧૬ નવા થોરાળા મોલલયા જેરામભાઈ સવાભાઇ નવાથોરર્ા 2 ૪૭૫૭૯
૪૮૬૨૨ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા ધમેશભાઈ માનંસીગ ભાઈ નવા થોરર્ા 5 ૪૭૫૭૮
૪૯૧૩૬ ૧૬ નવા થોરાળા મલળાસીયા લવજીભાઈ ભીમજીભાઇ નવાથોરર્ા 5 ૪૭૫૭૭
૪૫૪૭૪ ૧૬ નવા થોરાળા ચૌહાણ લાભલબેન મોહન ભાઈ નવા થોરર્ા 1 ૪૭૫૭૬
૪૫૫૦૬ ૧૬ નવા થોરાળા ચૌહાણ સલરેશભાઈ છગન ભાઈ નવ થોરર્ા 4 ૪૭૫૭૫
૪૬૨૩૫ ૧૬ નવા થોરાળા તોપીયા છગનભાઈ ભના ભાઈ નવ થોરર્ા 2 ૪૭૫૭૪
૪૬૨૩૪ ૧૬ નવા થોરાળા તોપીયા ચદંલભાઈ મના ભાઈ નવ થોરર્ા 4 ૪૭૫૭૩
૪૯૪૪૪ ૧૬ નવા થોરાળા રૂપકરલીયા મીનાબેન જગદીશ ભાઈ નવ થોરર્ા 3 ૪૭૫૭૨
૪૬૬૬૯ ૧૬ નવા થોરાળા પટેલ દેવરાજભાઈ રાધવજી ભાઈ નવા થેરર્ા 3 ૪૭૬૫૪
૪૮૯૮૯ ૧૬ નવા થોરાળા મરં્લ બીનાઇ રાજકલાલ નવાથોરર્ા 7 ૪૭૬૨૯
૫૧૧૭૫ ૧૬ નવા થોરાળા સહ પકંજભાઈ નવીનભાઇ નવાથોરળા 5 ૪૭૬૧૯
૪૮૯૯૩ ૧૬ નવા થોરાળા મરં્લ વવનોદભાઈ આનદંીભાઇ નવાથોરળા 5 ૪૭૭૦૦
૪૬૬૮૧ ૧૬ નવા થોરાળા પટેલ રાધવજીભાઈ રવજી ભાઈ નવા થોરર્ા 4 ૪૭૬૯૯
૪૬૬૬૫ ૧૬ નવા થોરાળા પટેલ કાનજીભાઈ રંવજી ભાઈ નવ થોરર્ા 5 ૪૭૬૯૮
૪૯૪૪૫ ૧૬ નવા થોરાળા રૂપાવશલીયા ઉકાભાઈ કેશા ભાઈ નવા થોરર્ા 2 ૪૭૬૯૭
૫૦૧૪૦ ૧૬ નવા થોરાળા રાબપરીયા પરસોતમભાઈ બીમજી ભાઈ નવા થોરર્ા 5 ૪૭૬૯૬
૪૬૬૬૮ ૧૬ નવા થોરાળા પટેલ દેવરાજભાઈ ખેલલા ભાઈ નવા થેરર્ા 3 ૪૭૬૯૫
૪૯૪૩૩ ૧૬ નવા થોરાળા રણપરીયા કેશલભાઈ હરજી ભાઈ નવા થોરર્ા 4 ૪૭૬૯૪
૪૯૪૩૪ ૧૬ નવા થોરાળા રણપરીયા જેરામભાઈ હરજી ભાઈ નવા થોરર્ા 5 ૪૭૬૯૩
૪૯૪૩૫ ૧૬ નવા થોરાળા રણપરીયા રશમીનભાઈ હરજી ભાઈ નવ થોરર્ા 4 ૪૭૬૮૨
૪૮૧૮૦ ૧૬ નવા થોરાળા બાવવાસી ઈનલશભાઈ ઈબ્રાકહમ ભાઈ નવ થોરર્ા 3 ૪૭૬૯૧
૪૯૧૩૭ ૧૬ નવા થોરાળા મલળાસીયા શૈલેર્ભાઈ લવજીભાઇ નવાથોરર્ા 4 ૪૭૬૧૩
૪૫૬૦૦ ૧૬ નવા થોરાળા જેના ગોવવિંદભાઈ ભાનલભાઇ નવાથોરર્ા 4 ૪૭૬૧૪
૪૫૫૯૯ ૧૬ નવા થોરાળા જેના ગોપાલભાઈ ભાનલબેન નવાથોરર્ા 4 ૪૭૬૧૫
૪૯૧૭૧ ૧૬ નવા થોરાળા મેવાર્ા ભગવાનભાઈ પાચંાભાઇ નવાથોરર્ા 2 ૪૭૬૧૨
૪૯૧૭૪ ૧૬ નવા થોરાળા મેવાર્ા કહરાભાઈ ભગવાન નવાથોરર્ા 6 ૪૭૬૧૧
૪૮૧૪૧ ૧૬ નવા થોરાળા બાલવાણી મરીયમબેન કેશલભાઇ નવાથોરર્ા 1 ૪૭૬૧૦
૪૩૫૧૨ ૧૬ નવા થોરાળા ઉતેરયા ધીરલભાઈ નાથા ભાઈ નવ થોરર્ા 6 ૪૭૬૦૯
૫૧૨૦૦ ૧૬ નવા થોરાળા સાકરીયા મનસલખભાઈ મોહન ભાઈ નવ થોરર્ા 3 ૪૭૬૦૮
૫૧૧૮૮ ૧૬ નવા થોરાળા સાકરીયા કકરીટભાઈ મનસલખ ભાઈ નવા થોરર્ા 4 ૪૭૬૦૭
૫૧૨૦૭ ૧૬ નવા થોરાળા સાકરીયા હસમલખભાઈ મોહન ભાઈ નવ થોરર્ા 4 ૪૭૫૯૪
૫૧૧૯૬ ૧૬ નવા થોરાળા સાકરીયા પ્રદીપભાઈ હકમલખ ભાઈ નવ થોરર્ા 2 ૪૭૬૦૫
૫૧૭૧૮ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી ત લલસીભાઈ કેશલ ભાઈ વવજય નગર 4 ૫૧૬૦૯
૪૮૭૧૦ ૧૬ વવજયનગર મકવાણા મગંાભાઈ રામ ભાઈ વવનોદ નગર 2 ૫૧૫૯૮
૪૪૩૧૧ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા પ્રવવણભાઈ સોમાભાઇ નવાથોરીળા 3 ૪૭૬૧૬
૪૪૩૬૭ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા રમેશભાઈ સોમાભાઇ નવાથોરીળા 4 ૪૭૬૦૨
૪૯૬૮૩ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ ત લલસીદાસ ખાભદાસ નવાથોરીળા 2 ૪૭૬૦૧
૪૪૩૧૦ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા પ્રવવણભાઈ સર્ાભાઇ નવાથોરર્ા 6 ૪૭૬૦૦
૫૦૨૬૮ ૧૬ નવા થોરાળા વઘેરા જ્યતંીભાઈ જીવરાજભાઇ નવાથોરીળા 5 ૪૭૫૯૯
૫૦૬૦૪ ૧૬ નવા થોરાળા વાલણયા હસમલખભાઈ રામજીભાઇ નવાથોરીળા 2 ૪૭૫૯૮
૪૪૩૮૮ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા સર્ાભાઈ કાળાભાઇ નવાથોરર્ા 2 ૪૭૫૯૬
૫૦૬૦૧ ૧૬ નવા થોરાળા વાલણયા ર્ાહ્યાભાઈ ભાણાભાઇ નવાથોરર્ા 2 ૪૭૬૨૭
૫૦૬૦૨ ૧૬ નવા થોરાળા વાલણયા માવજીભાઈ ર્ાહ્યા ભાઈ નવા થોરર્ા 4 ૪૭૬૦૪
૫૧૨૪૮ ૧૬ નવા થોરાળા સાગઠીયા ભાનલબેન વીરજી ભીઈ નવા થોરર્ા 1 ૪૭૬૦૬
૪૩૭૭૩ ૧૬ નવા થોરાળા કલમારપાલણયા કેશલભાઈ મગંા ભાઈ નવા થોરર્ા 6 ૪૭૬૩૮
૪૩૭૭૪ ૧૬ નવા થોરાળા કલમારપાલણયા ધીરલભાઈ મગંા ભાઈ નવા થોરર્ા 5 ૪૭૬૩૭
૪૪૨૯૯ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા નાથાભાઈ પાલા ભાઈ નવા થોરર્ા 5 ૪૭૬૩૫
૪૪૨૩૧ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા અરવવિંદ પાલાભાઈ નવા થોરર્ા 6 ૪૭૬૩૪
૪૪૨૩૮ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા કકશોરભાઈ પાલા ભાઈ નવા થોરર્ા 5 ૪૭૬૩૩
૫૦૬૧૪ ૧૬ નવા થોરાળા વાણીયા જ્યતંીભાઈ ર્ાહ્યા ભાઈ નવા થોરર્ા 5 ૪૭૫૬૬
૫૦૦૮૦ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ હરેશ ત લલશીદાસ નવાથોરર્ા 3 ૪૭૫૫૯
૪૮૧૨૦ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર બારીક વધરેન્રકલમાર પલરસોતમ ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 4 ૪૭૨૧૬
૪૮૭૯૨ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા રાવજીભાઈ ધના ભાઈ નવા થોરર્ા 2 ૪૭૫૫૩
૪૪૯૩૫ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર ચાવર્ા અશોકભાઈ કેશલ ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 3 ૪૭૨૦૫
૫૦૦૧૫ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર રાઠોર્ લીલાબેન મોહન ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 4 ૪૭૨૦૩
૪૭૧૪૬ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર પ્રવવણભાઈ વાઘજીભાઇ ન્યલ વવજય નગર 3 ૪૭૨૦૨



૪૭૫૪૯ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર સવજીભાઈ વાલજીભાઇ ન્યલ વવજય નગર 2 ૪૭૨૦૦
૪૭૨૨૯ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર મલકેશભાઈ સોમાભાઇ ન્યલ વવજય નગર 4 ૪૭૧૯૯
૪૮૯૬૫ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર મલછરં્ીયા રમેશભાઈ હીરાભાઇ ન્યલ વવજય નગર 3 ૪૭૧૯૮
૪૮૯૫૯ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર મલછરં્ીયા બા્લબેન હીરાભાઇ ન્યલ વવજય નગર 1 ૪૭૧૯૭
૪૭૦૬૫ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર નદંલ બેન ર્ાહ્યાભાઇ ન્યલ વવજય નગર 4 ૪૭૨૦૧
૫૦૪૮૭ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર વાઘેલા ભરતભાઈ મગંાભાઇ ન્યલ વવજય નગર 5 ૪૭૨૦૯
૫૦૫૪૪ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર વાઘેલા વાલજીભાઈ મગંાભાઇ ન્યલ વવજય નગર 5 ૪૭૨૨૩
૫૦૫૩૯ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર વાઘેલા લાખાભાઈ ભીમાભાઇ ન્યલ વવજય નગર 2 ૪૭૨૧૮
૫૦૫૨૦ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર વાઘેલા મોહનભાઈ લાખાભાઇ ન્યલ વવજય નગર 5 ૪૭૨૨૨
૫૦૧૦૧ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર રાઢોર્ રમેશભાઈ મેઘજીભાઇ ન્યલ વવજયનગર 6 ૪૭૨૨૧
૪૩૩૯૪ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર આગર્ીયા ભોજાભાઈ ભીમાભાઇ ન્યલ વવજયનગર 3 ૪૭૨૧૯
૪૩૩૯૫ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર આગર્ીયા મહશેભાઈ ભોજાભાઇ ન્યલ વવજયનગર 6 ૪૭૨૧૦
૪૩૩૯૮ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર આગર્ીયા શૈલેર્ભાઈ ભોજાભાઇ ન્યલ વવજયનગર 3 ૪૭૨૧૭
૪૮૫૯૦ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર મકવાણા ર્ાહ્યાભાઈ પાલાભાઇ ન્યલ વવજયનગર 3 ૪૭૨૨૫
૪૮૫૭૯ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર મકવાણા જયેશભાઈ ર્ાહ્યાભાઇ ન્યલ વવજયનગર 4 ૪૭૨૧૫
૪૬૭૮૪ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર અરજણભાઈ રામજીભાઇ ન્યલ વવજયનગર 7 ૪૭૨૧૧
૪૫૧૫૦ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર ચાવર્ા રમેશભાઈ ર્ાહ્યાભાઇ ન્યલ વવજયનગર 3 ૪૭૧૯૪
૪૫૧૯૦ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર ચાવર્ા લીલાબેન દેવજીભાઇ ન્યલ વવજયનગર 3 ૪૭૧૯૧
૫૦૪૫૪ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર વાઘેલા ધનજીભાઈ સવજીભાઇ ન્યલ વવજયનગર 8 ૪૭૧૯૨
૪૫૦૭૭ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર ચાવર્ા પોપટભાઈ નાગજીભાઇ ન્યલ વવજયનગર 5 ૪૭૨૫૯
૪૭૩૨૨ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર મોહનભાઈ રાનાભાઇ ન્યલ વવજયનગર 4 ૪૭૨૯૩
૪૯૨૦૫ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર મકહકા કદનેશભાઈ ભીખાભાઇ ન્યલ વવજયનગર 3 ૪૭૨૯૪
૪૭૨૨૨ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર મલકેશભાઈ તેજાભાઇ ન્યલ વવજયનગર 5 ૪૭૩૧૩
૪૭૭૭૮ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પીપરવાર્ીયા અનવરભાઈ સતારભાઇ ન્યલ વવજયનગર 5 ૪૭૨૯૮
૪૭૩૨૯ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર રંજનબેન મહશેભાઇ ન્યલ વવજયનગર 3 ૪૭૩૧૧
૪૬૫૬૫ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર નકલમ આંબાભાઈ ઉકાભાઇ ન્યલ વવજયનગર 4 ૪૭૩૦૦
૫૦૧૦૨ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર રાઢોર્ સોમાભાઈ લાખાભાઇ ન્યલ વવજયનગર 2 ૪૭૩૧૨
૫૦૧૦૦ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર રાઠોર્ મનોજભાઈ સોમાભાઇ ન્યલ વવજયનગર 6 ૪૭૩૦૨
૫૦૦૯૮ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર રાઢોર્ કદનેશભાઈ સોમાભાઇ ન્યલ વવજયનગર 3 ૪૭૨૯૨
૫૧૬૪૬ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર સોંલકી ગોવવિંદભાઈ પાલાભાઇ ન્યલ વવજયનગર 2 ૪૭૩૦૫
૫૧૫૪૫ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર સોલકંી અવિનભાઈ ગોવવન્દ ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 3 ૪૭૩૦૬
૪૭૧૩૦ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર પ્રવવણભાઈ અમતૃભાઇ ન્યલવવજયનગર 4 ૪૭૩૦૭
૪૭૨૯૧ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર મહશે અમતૃભાઇ ન્યલવવજયનગર 2 ૪૭૩૧૦
૪૭૦૧૩ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર દાનંાભાઈ આણદંભાઇ ન્યલવવજયનગર 5 ૪૭૩૦૩
૪૭૦૭૨ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર નરેશભાઈ દાનંાભાઇ ન્યલવવજયનગર 5 ૪૭૩૦૧
૫૦૮૭૫ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર શેખવા હમેરાજભાઈ પે્રમજીભાઇ ન્યલવવજયનગર 5 ૪૭૨૭૩
૪૭૦૧૧ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર દેવશીભાઈ મેધજી ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 4 ૪૭૨૭૪
૪૮૪૮૫ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર મકવાણા કેશાભાઈ નાથા ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 7 ૪૭૨૭૫

૪૫૧૪૧ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર ચાવર્ા
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મોહનભાઇ ન્યલ વવજય નગર 6 ૪૭૨૭૭
૪૫૦૬૫ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર ચાવર્ા પે્રમજીભાઈ જેસા ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 3 ૪૭૨૭૮
૪૯૨૧૨ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર મહીર્ા લાલજીભાઈ ભીખા ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 5 ૪૭૨૭૯
૪૭૮૯૦ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર બધવારા વાલજીભાઈ માનસલર ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 5 ૪૭૨૯૧
૪૭૨૪૩ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર મેઘજીભાઈ બા્લબેન ન્યલ વવજય નગર 2 ૪૭૨૮૧
૪૭૮૮૮ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર બથવાર રમેશભાઈ ભાણજીભાઇ ન્યલ વવજયનગર 7 ૪૭૨૮૪
૫૦૮૮૫ ૧૬ નવા થોરાળા શમાડ માયા દેવી વશવકલમાર નવા થોર઼ળા 4 ૪૭૬૪૯
૫૧૬૯૨ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર સોલકંી જયેશભાઈ ગોવવન્દ ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 5 ૪૭૨૮૫
૫૧૮૫૪ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર સોલકંી રાણીબેન લબજલભાઈ ન્યલ વવજય નગર 4 ૪૭૨૮૬
૫૨૦૪૪ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર સોલકંી રાજલભાઈ લબજોલ ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 7 ૪૭૨૮૭
૫૨૧૭૦ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર સોલકંી હરેશભાઈ લબજોલ ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 4 ૪૭૨૮૮
૫૧૬૧૪ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર સોલકંી ખીમાજીભાઈ માય ભાઈ ન્ય વવજય નગર 5 ૪૭૨૮૯
૪૭૦૩૭ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર કદપકભાઈ જીવણ ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 4 ૪૭૨૯૦
૪૭૫૦૯ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર શાન્તીલાલ હરી ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 5 ૪૭૨૮૦
૪૭૦૩૯ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર કદપકભાઈ શશી ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 4 ૪૭૩૧૫
૪૭૧૭૨ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર બાબલભાઈ હરી ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 3 ૪૭૩૧૬
૫૦૨૬૦ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર વેગર્ા ધનસ્યામભાઈ ખલર્ાલ ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 3 ૪૭૩૧૭
૪૯૬૫૦ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર રાઠોર્ જ્યતંીભાઈ વપતાબર ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 5 ૪૭૩૧૪
૫૧૮૨૫ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર સોલકંી પરસોતમભાઈ હમીર ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 5 ૪૭૨૯૯
૫૧૬૪૧ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર સોલકંી ગોરધનભાઈ હમીર ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 5 ૪૭૨૨૭
૫૧૭૭૩ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર સોલકંી નાટકાભાઈ વાધજી ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 4 ૪૭૨૪૫
૪૯૮૨૭ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ ભરત શકંર ભાઈ નવા થોરર્ા 5 ૪૭૬૮૭
૪૭૬૦૮ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર હસમલખભાઈ જીવાભાઇ નવાથોરીળા 3 ૪૭૭૦૮
૪૪૦૮૪ ૧૬ નવા થોરાળા ખલટં ગોવવિંદભાઈ કર્વા ભાઈ નવા થોરર્ા 5 ૪૭૬૮૬
૪૪૦૮૯ ૧૬ નવા થોરાળા ખટં લલલતભાઈ કર્વા ભાઈ નવા થોરર્ા 4 ૪૭૬૯૨
૪૪૦૮૫ ૧૬ નવા થોરાળા ખલટં ચદંલભાઈ કર્વા ભાઈ નવા થોરર્ા 3 ૪૭૬૮૪
૪૪૦૮૨ ૧૬ નવા થોરાળા ખલટ અવિનભાઈ કર્વા ભાઈ નવા થોરર્ા 4 ૪૭૬૮૩
૫૧૪૬૩ ૧૬ નવા થોરાળા સોઢા મરે્લબભાઈ જલમા ભાઈ નવા થોરર્ા 2 ૪૭૭૦૯
૪૩૩૧૯ ૧૬ નવા થોરાળા અઘેરા શાન્તાબેન બચલભાઈ નવા થોરર્ા 6 ૪૭૭૧૩
૪૫૫૯૬ ૧૬ નવા થોરાળા જલનેશ નલરમહમંદ ઈમ્રાન ભાઈ નવા થોરર્ા 6 ૪૭૭૧૫
૪૫૫૯૩ ૧૬ નવા થોરાળા જલણેજા જલસબભાઇ ઇસ્માઇલભાઇ નવા થોરર્ા 6 ૪૭૭૧૪
૪૪૧૬૩ ૧૬ નવા થોરાળા ખાર્મીયા ભરતભાઈ વવહા ભાઈ નવા થોરર્ા 3 ૪૭૭૧૬
૪૩૭૬૨ ૧૬ નવા થોરાળા કલમાર પતીયા વવશાભાઈ આલા ભાઈ નવા થોરર્ા 2 ૪૭૭૧૨
૪૩૭૬૧ ૧૬ નવા થોરાળા કલમાર પતીયા અરવવિંદભાઈ વીશા ભાઈ નવા થોરર્ા 4 ૪૭૭૧૧
૪૫૨૫૯ ૧૬ નવા થોરાળા ચાવર્ી વનરમળભાઈ રામજી ભાઈ નવા થોરર્ા 6 ૪૭૭૧૦
૪૫૧૭૬ ૧૬ નવા થોરાળા ચાવર્ા રામભાઈ નાથા ભાઈ નવા થોરર્ા 1 ૪૭૭૦૭
૫૧૧૪૩ ૧૬ નવા થોરાળા સરપદર્ીયા મનહરભાઈ વસતંદાસ નવા થોરર્ા 5 ૪૭૭૦૩
૪૫૬૬૨ ૧૬ નવા થોરાળા જાર્ેજા ગીતાબેન મરીયલવસિંહ નવાથોરર્ા 3 ૪૭૬૮૫
૪૯૧૬૯ ૧૬ નવા થોરાળા મેવાર્ા બટલકભાઈ થોભણભાઇ નવાથોરર્ા 8 ૪૭૬૪૧
૪૯૧૭૩ ૧૬ નવા થોરાળા મેવાર્ા રંભાબેન થોભણભાઇ નવાથોરર્ા 1 ૪૭૬૫૯
૪૩૪૨૧ ૧૬ નવા થોરાળા આંબલીયા અવનલભાઈ પરસોતમભાઇ નવાથોરર્ા 3 ૪૭૬૫૭
૪૩૪૦૯ ૧૬ નવા થોરાળા આંબલલયા ધીરલભાઈ કરમશીભાઇ નવાથોરર્ા. 2 ૪૭૬૫૬
૪૩૪૪૬ ૧૬ નવા થોરાળા આંબાલલયા પરેશભાઈ ધીરલભાઇ નવાથોરર્ા 3 ૪૭૬૭૨
૪૩૪૨૨ ૧૬ નવા થોરાળા આંબલીયા અરવવિંદભાઈ ધીરૂભાઇ નવાથોરર્ા 2 ૪૭૬૫૫
૪૩૪૧૭ ૧૬ નવા થોરાળા આંબલલયા વવનોદભાઈ કરમશીભાઇ નવાથોરર્ા 4 ૪૭૬૫૨
૪૩૪૪૧ ૧૬ નવા થોરાળા આંબલીયા વેણજીભાઈ દેવજીભાઇ નવાથોરર્ા 2 ૪૭૬૪૩



૪૩૪૩૯ ૧૬ નવા થોરાળા આંબલીયા લવજીભાઈ બચલભાઇ નવાથોરર્ા 4 ૪૭૬૭૯
૪૩૪૦૮ ૧૬ નવા થોરાળા આંબલલયા દામજીભાઈ જેરામભાઇ નવાથોરર્ા 4 ૪૭૬૭૮
૪૩૪૦૪ ૧૬ નવા થોરાળા આંબલલયા ઉમેશભાઈ જયેશભાઇ નવાથોરર્ા 4 ૪૭૬૭૩
૪૩૪૧૬ ૧૬ નવા થોરાળા આંબલલયા વલલભભાઈ વેલજીભાઇ નવાથોરર્ા 6 ૪૭૬૬૪
૪૩૪૧૯ ૧૬ નવા થોરાળા આંબલલયા હસમલખભાઈ બેલજીભાઇ નવાથોરર્ા 5 ૪૭૬૬૫
૪૩૪૧૨ ૧૬ નવા થોરાળા આંબલલયા મનસલખભાઈ વેલજીભાઇ નવાથોરર્ા 3 ૪૭૬૬૬
૪૩૪૧૧ ૧૬ નવા થોરાળા આંબલલયા બાબલભાઈ નરવસિંહભાઇ નવાથોરર્ા 3 ૪૭૬૭૭
૫૧૮૫૧ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર સોલકંી બાબલભાઈ વાધજી ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 5 ૪૭૨૪૨
૪૭૯૪૭ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર બેલીમ મલમતાજબેન યલનલસભાઈ ન્યલ વવજય નગર 2 ૪૭૨૪૧
૪૩૩૭૫ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર સમા આરીફભાઈ યલસલફ ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 2 ૪૭૨૪૦
૪૬૩૯૦ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર દાખ સપનભાઈ ખગેન્ર ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 3 ૪૭૨૨૬
૫૦૧૭૬ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર રાવળ મનોરજનભાઈ સલપટીદાર ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 3 ૪૭૨૩૭
૪૬૩૮૯ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર દાખ ભોલાભાઈ શકંર ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 4 ૪૭૨૪૮
૪૫૫૯૨ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર જેન પરેશચરં વવધ્યાધર ન્યલ વવજય નગર 5 ૪૭૨૩૫
૫૦૯૦૧ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર શારલ રાધે ગોવવદ દેવેન્ર ન્યલ વવજય નગર 2 ૪૭૨૩૮
૫૦૧૭૮ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર રાવળ સલધીર ગજેન્ર ન્યલ વવજય નગર 4 ૪૭૨૩૪
૪૩૬૨૫ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર કટન અતલલભાઈ કાવતિક ન્યલ વવજય નગર 3 ૪૭૧૯૫
૪૭૭૫૦ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પાલ રંજત વનવ્યાનદં ન્યલ વવજય નગર 2 ૪૭૨૩૩
૪૯૨૯૪ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર માહતી પ્રદીપ જવન ન્યલ વવજય નગર 3 ૪૭૨૩૨
૪૬૭૦૫ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પકર્િંત અજાતકલમાર શ્રીગણેશશેઠ ન્યલ વવજય નગર 3 ૪૭૨૩૧
૫૦૪૪૨ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર વાઘેલા ટપલભાઈ પાલાભાઈ ન્યલ વવજય નગર 6 ૪૭૨૩૦
૪૬૬૪૪ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પચંાલ મબાભાઈ વઅરમી ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 8 ૪૭૨૨૮
૪૮૩૯૮ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર ભાલેશ પ્રવવણભાઈ રલખર્ ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 4 ૪૭૨૭૦
૪૬૩૯૯ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર દાણી ધારીયા મહશેકલમાર અજલ ડનદાસ ન્યલ વવજય નગર 5 ૪૭૨૬૬
૪૬૪૦૦ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર દાણી ધારીયા રોકહત અજલ ડન દાસ ન્યલ વવજય નગર 4 ૪૭૨૬૫
૪૭૬૯૯ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પાટીલ નાનજી બાપલ ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 2 ૪૭૨૬૨
૪૯૧૦૮ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર મરાઠા મનોજ નાનજી ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 2 ૪૭૨૪૯
૪૯૧૦૯ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પાટીલ રજનીકાતં નાનજી ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 2 ૪૭૨૬૦
૫૧૭૩૨ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી કદનેશભાઈ પેપા ભાઈ વવજય નગર 4 ૫૧૬૧૦
૫૨૦૯૩ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર સોલકંી વવજય કલમાર નાથા ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 2 ૪૭૨૫૭
૫૧૨૩૯ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર સાગઠીયા પ્રવવણભાઈ દેવજી ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 4 ૪૭૨૫૬
૫૧૮૦૬ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર સોલકંી પે્રમજીભાઈ ભાવા ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 4 ૪૭૨૫૫
૪૬૦૦૩ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર ર્ે પ્રદીપભાઈ ગૌરાગ ભાઈ ન્યલ વવજય નગર 3 ૪૭૨૫૪
૫૦૯૦૨ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર શારલ શભંલભાઈ કાળીચરકા ન્યલ વવજય નગર 1 ૪૭૨૫૩
૪૬૩૯૧ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર દાખ હરીભાઈ લક્ષ્મીકાન્ત ન્યલ વવજય નગર 5 ૪૭૨૫૨
૪૯૩૬૫ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર મોકહત અજય અચીનમોરતી ન્યલ વવજય નગર 4 ૪૭૨૫૧
૪૪૩૨૩ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા ભલાભાઈ દેવશીભાઇ નવાથોરીળા 7 ૪૭૬૮૮
૪૪૯૭૮ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા ગોવવિંદભાઈ નાનજી ભાઈ વવજય નગર 3 ૫૧૬૧૧
૪૩૩૭૮ ૧૬ વવજયનગર અરવૈયા નરેશભાઈ કેત લ ભાઈ વવજય નગર 2 ૫૧૬૧૩
૪૭૮૫૯ ૧૬ વવજયનગર બઘવાર રમેશભાઈ લાકાજીભાઇ વવજયનગર 7 ૫૧૬૧૪
૪૭૧૦૦ ૧૬ વવજયનગર પરમાર નારણભાઈ ગોરાભાઇ વવજયનગર 3 ૫૧૬૧૬
૪૭૪૮૫ ૧૬ વવજયનગર પરમાર વવનોદભાઈ નારણભાઇ વવજયનગર 4 ૫૧૫૭૮
૪૭૧૩૭ ૧૬ વવજયનગર પરમાર પ્રવવણભાઈ નારણભાઇ વવજયનગર 4 ૫૧૫૭૯
૪૭૩૯૫ ૧૬ વવજયનગર પરમાર રાજલભાઈ ભાણા ભાઈ વવજય નગર 5 ૫૧૫૮૦
૪૪૭૬૨ ૧૬ વવજયનગર ગૌહલે જજઠાભાઈ બાધા ભાઈ વવજય નગર 2 ૫૧૫૮૧
૪૪૬૫૨ ૧૬ વવજયનગર ગોહલે રાજેશભાઈ જજઠા ભાઈ વવજય નગર 4 ૫૧૫૮૨
૪૮૫૦૨ ૧૬ વવજયનગર મકવાણા કાન્તીભાઈ ર્ાય ભાઈ વવજય નગર 5 ૫૧૫૯૭
૪૭૫૦૧ ૧૬ વવજયનગર પરમાર શૈલેર્ભાઈ મનલ ભાઈ વવજય નગર 4 ૫૧૫૮૪
૫૨૦૧૦ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી રમેશભાઈ નારણભાઇ વવજય નગર 5 ૫૧૫૭૧
૪૬૯૨૯ ૧૬ વવજયનગર પરમાર ચનાભાઈ રૂકા ભાઈ વવજય નગર 4 ૫૧૫૮૬
૪૫૨૨૦ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા શામજીભાઈ ગોવવદ ભાઈ વવજય નગર 5 ૫૧૫૮૭
૪૪૯૭૭ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા ગોવવિંદભાઈ શવા ભાઈ વવજય નગર 2 ૫૧૫૬૭
૪૪૯૯૫ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા જ્યતંીભાઈ ગોવવદ ભાઈ વવજય નગર 4 ૫૧૫૬૬
૫૧૫૫૬ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી આત્મારામ માધવરામ વવજય નગર 5 ૫૧૫૬૫
૪૫૦૫૪ ૧૬ પાજંરાપોળ ચાવર્ા નારાયણભાઈ કમશીભાઇ પાજંરાપોળ 6 ૪૮૮૪૭
૪૫૦૧૫ ૧૬ પાજંરાપોળ ચાવર્ા ર્ાયાભાઈ કરમશી ભાઈ પાજંરા પોળ 4 ૪૮૮૪૯
૪૪૯૪૯ ૧૬ પાજંરાપોળ ચાવર્ા કનલભાઈ કરમશીભાઇ પાજંરાપોળ 6 ૪૮૮૫૪
૪૬૯૦૬ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર ગોવવિંદભાઈ આતલ ભાઈ નવા થોરર્ા 4 ૪૭૬૬૨
૪૯૫૭૬ ૧૬ પાજંરાપોળ રાઠોર્ કકશનભાઈ કવા ભાઈ પાજરાપોળ 3 ૪૮૮૫૦
૪૭૬૪૧ ૧૬ પાજંરાપોળ પરહર્ીયા જગાભાઈ જરંગા ભાઈ પોજરાળ 4 ૪૮૮૫૨
૪૮૩૦૮ ૧૬ પાજંરાપોળ ભાગોર લા્લભાઈ ગના ભાઈ સતં કબીર રોર્ 8 ૪૮૮૫૩
૪૬૭૫૦ ૧૬ પાજંરાપોળ પરર્ીયા પ્રવીણભાઈ જગા ભાઈ પાજરા પોળ 2 ૪૮૮૪૪
૪૩૮૭૮ ૧૬ પાજંરાપોળ કસદળીયા મનસલખભાઈ મોહન ભાઈ પાજરા પોળ 4 ૪૮૮૪૫
૪૬૧૦૬ ૧૬ પાજંરાપોળ ર્ાભી દલધીબેન મનલભાઇ પાજંરાપોળ 5 ૪૮૮૪૮
૪૮૩૮૮ ૧૬ પાજંરાપોળ ભાભર લા્લભાઈ દ્લ ભાઈ પાજંરા પોળ 6 ૪૮૮૫૧
૪૮૩૮૬ ૧૬ પાજંરાપોળ ભાનીર રતનભાઈ ધનજીભાઇ પાજંરાપોળ 8 ૪૮૮૫૫
૪૫૬૨૧ ૧૬ નવા થોરાળા જલરીયા રામજીભાઈ બાબલ ભાઈ પાજંરાપોળ 5 ૪૭૬૩૨
૪૮૩૮૭ ૧૬ પાજંરાપોળ ભાભર કદનેશભાઈ મીછુ ભાઈ પાજંરા પોળ 6 ૪૮૮૪૬
૪૭૪૫૬ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર વાઘજીભાઈ નાજાભાઇ ન્યલ વવજય નગર 2 ૪૭૨૫૦
૪૩૩૨૮ ૧૬ માનસરોવર પાકડ આગરીયા રમેશભાઈ નારણભાઇ માનસરોવર પાકડ 4 ૫૦૧૪૫
૪૬૦૪૭ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ર્ાગંર નારણભાઈ આલાભાઇ ખોકર્યાર નગર 4 ૪૫૧૪૩
૫૧૩૧૩ ૧૬ ખીન્મર્ા મેઈન રોર્ સાપરા જયેશભાઈ કેશલભાઈ ખીન્મર્ા મેઈન રોર્ 4 ૪૫૧૦૮
૪૬૪૩૩ ૧૬ ન્યલ વવજયનગર દાફર્ા વજલભાઈ મેઘાભાઈ ખીન્મર્ા મેઈન રોર્ 6 ૪૫૧૦૬
૫૦૮૭૬ ૧૬ ખીન્મર્ા મેઈન રોર્ શખસીયા પલજંાભાઈ ભીમાભાઈ ખીન્મર્ા મેઈન રોર્ 4 ૪૫૧૦૫
૪૪૨૮૬ ૧૬ ખીન્મર્ા મેઈન રોર્ ખીમસલરીયા કદનેશભાઈ રાજાભાઈ ખીન્મર્ા મેઈન રોર્ 5 ૪૫૧૦૯
૫૧૧૬૧ ૧૬ ખીન્મર્ા મેઈન રોર્ સલલકંટ વધરૂભાઈ હમીરભાઈ ખીન્મર્ા મેઈન રોર્ 5 ૪૫૧૦૭
૪૭૦૩૧ ૧૬ ખીન્મર્ા મેઈન રોર્ પરમાર કદનેશભાઈ રાજાભાઈ ખીન્મર્ા મેઈન રોર્ 4 ૪૫૧૧૦
૫૦૬૪૨ ૧૬ ખીન્મર્ા મેઈન રોર્ વાધેલા મનજીભાઈ ખેતાભાઈ ખીન્મર્ા મેઈન રોર્ 5 ૪૫૧૧૧
૪૮૦૭૯ ૧૬ ખીન્મર્ા મેઈન રોર્ બારૈયા ધીરૂભાઈ જાદવભાઈ ખીન્મર્ા મેઈન રોર્ 5 ૪૫૧૧૨
૫૧૩૧૧ ૧૬ ખીન્મર્ા મેઈન રોર્ સાપરા કકરણભાઈ કેશલભાઈ ખીન્મર્ા મેઈન રોર્ 4 ૪૫૧૧૩
૪૫૩૧૫ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી ચૌહાણ અરૂણાબેન મનીર્ભાઇ શ્રમજીવવ સોસાયટી 2 ૫૧૮૫૧
૫૧૦૩૫ ૧૬ મનહપરા સપદ આશીફભાઈ અલારખા મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૫૯૪
૪૫૫૨૯ ૧૬ મનહપરા છાટવા રફીકભાઈ અબલબકરભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૮૭૫
૪૫૩૩૭ ૧૬ મનહપરા ચૌહાણ કકશોરભાઈ ભીખાભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૭૬



૪૫૭૭૮ ૧૬ મનહપરા જાદવ ભાવેશભાઈ હરીભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૮૭૭
૪૪૪૬૭ ૧૬ મનહપરા ગઠવી જયેશભાઈ દેવરાજભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૭૮
૫૦૧૩૯ ૧૬ મનહપરા રાપર અનવર ઇશ્માઇલભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૮૭૯
૫૦૯૪૭ ૧૬ મનહપરા વશન્દે શાહરાજ ઇકબાલભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૮૦
૫૦૯૪૬ ૧૬ મનહપરા વશન્દે વવનોદ શાહરાજ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૮૯૦
૪૫૮૦૮ ૧૬ મનહપરા જાબર્ીયા કમકકલમાર ખીમજીભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૮૮૨
૪૩૭૪૧ ૧૬ મનહપરા કલમરખણીયા અશોકભાઈ ચનાભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૮૭૪
૪૯૪૬૪ ૧૬ મનહપરા રાજગોર અરવવિંદભાઈ રાજાભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૮૮૪
૪૩૭૪૪ ૧૬ મનહપરા કલમરખણીયા રાજેશભાઈ ચનાભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૮૮૫
૪૬૪૦૮ ૧૬ મનહપરા દાદલ રત લબેન લાભલભાઈ મનહર પ્લોટ 1 ૪૯૮૮૭
૪૩૭૪૬ ૧૬ મનહપરા કલમરખણીયા સલરેશભાઈ ચનાભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૮૮
૪૪૯૧૦ ૧૬ મનહપરા ચાવર્ા અજયભાઈ જીવાભાઇ મનહરપરા 2 ૪૯૮૮૯
૪૪૯૩૮ ૧૬ મનહપરા ચાવર્ા અશોકભાઈ જીવાભાઇ મનહરપરા 5 ૪૯૮૬૬
૪૫૨૧૬ ૧૬ મનહપરા ચાવર્ા શૈલેર્ભાઈ જીવાભાઇ મનહરપરા 3 ૪૯૮૬૪
૪૭૯૮૭ ૧૬ મનહપરા બાબરીયા નરેન્રભાઈ વજલભાઇ મનહરપરા 4 ૪૯૮૮૧
૫૦૧૩૬ ૧૬ મનહપરા રાધેયા જસલબેન કાળુભાઇ મનહરપરા 3 ૪૯૫૯૬
૪૬૮૩૩ ૧૬ મનહપરા પરમાર કાતંીભાઈ બીજલભાઇ મનહરપરા 3 ૪૯૮૫૯
૪૬૭૫૧ ૧૬ મનહપરા પરબત નાનલભાઈ બીજલભાઇ મનહરપરા 6 ૪૯૪૯૪
૪૮૦૫૪ ૧૬ મનહપરા પાટર્ીયા ઘનશ્યામભાઇ રામજીભાઇ મનહરપરા 4 ૪૯૮૬૦
૪૫૦૮૭ ૧૬ મનહપરા ચાવર્ા ભરતભાઈ ચનાભાઇ મનહરપરા 4 ૪૯૮૬૧
૫૧૬૮૮ ૧૬ મનહપરા સોલકંી જ્યતંીભાઈ ભીમજીભાઇ મનહરપરા 5 ૪૯૮૬૨
૫૧૦૮૩ ૧૬ મનહપરા સરેરીયા પોપટભાઈ છગનભાઇ મનહરપરા 2 ૪૯૮૬૩
૪૬૬૩૫ ૧૬ મનહપરા નોરીયા હમીરભાઈ પબાભાઇ મનહરપરા 4 ૪૯૮૭૩
૪૩૫૩૯ ૧૬ મનહપરા ઊતાવા સલવનલભાઈ બાવકલભાઇ મનહરપરા 2 ૪૯૮૬૫
૫૧૭૯૬ ૧૬ મનહપરા સોલકંી જીતલભાઈ ભનલભાઇ મનહરપરા 3 ૪૯૮૫૭
૫૧૮૬૧ ૧૬ મનહપરા સોલકંી ભનલભાઈ જીવણભાઇ મનહરપરા 5 ૪૯૮૬૭
૪૭૩૨૫ ૧૬ મનહપરા પરમાર યલસલફભાઈ કરશનભાઇ મનહરપરા 6 ૪૯૮૬૮
૫૧૪૦૭ ૧૬ મનહપરા સીકોટ નલશલભાઈ અબદલલભાઇ મનહરપરા 5 ૪૯૮૬૯
૪૯૨૩૦ ૧૬ મનહપરા માણવાર જીજે્ઞશભાઈ નારાણભાઇ મનહરપરા 4 ૪૯૮૭૦
૪૯૩૧૭ ૧૬ મનહપરા મોણીયા સમજલબેન જેરામભાઇ મનહરપરા 2 ૪૯૮૭૧
૪૫૩૬૩ ૧૬ મનહપરા ચૌહાણ જાવેદભાઈ ગલણાવભાઇ મનહરપરા 2 ૪૯૮૭૨
૪૪૫૪૧ ૧૬ મનહપરા ગાઠંબીયા અજયભાઈ જમનાદાસ મનહરપચં 2 ૪૯૮૯૮
૫૦૯૨૪ ૧૬ મનહપરા શાહમદાર અમીનાબેન કાસમભાઇ મનહરપચં 1 ૪૯૯૨૪
૪૩૩૬૪ ૧૬ મનહપરા અધોલા બાબલભાઈ ભનલભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૮૮૩
૫૦૨૪૪ ૧૬ મનહપરા લાલકર્યા વાઘજીભાઈ ઉકાભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૯૧૦
૫૦૨૪૩ ૧૬ મનહપરા લાલકીયા અવનલભાઈ વાધજીભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૯૧૧
૪૩૩૬૭ ૧૬ મનહપરા અધોલા રસીકભાઈ બાબલભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૯૧૨
૪૩૩૬૬ ૧૬ મનહપરા અધોલા મનસલખભાઈ બાબલભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૯૧૩
૪૮૨૪૪ ૧૬ મનહપરા ભખોરીયા રર્ીયાબેન બાબલભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૯૧૪
૪૮૯૦૩ ૧૬ મનહપરા મગંળીયા શાજીદ શબીરખાન મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૯૨૫
૪૮૨૧૧ ૧૬ મનહપરા બેલીમ યલનલસ મહમદભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૯૧૬
૫૧૧૮૨ ૧૬ મનહપરા સાકકરયા મનસલખભાઈ ભવાનભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૯૦૮
૪૫૮૦૯ ૧૬ મનહપરા જાબર્ીયા કાન્તીભાઈ ખીમજીભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૯૧૮
૫૧૦૬૦ ૧૬ વાળો રોર્ સલમરા રહમેતભાઈ ઇબારીંમભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૫૧૪૫૬
૫૧૦૬૧ ૧૬ મનહપરા સલમરા રોશનબેન અસમનબેન મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૯૧૯
૪૪૪૨૪ ૧૬ મનહપરા ખીરા હલસેનભાઈ ઓલીમાનભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૯૨૦
૪૯૦૪૪ ૧૬ મનહપરા મલધવા નાગજીભાઈ વેવાભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૯૨૧
૪૯૩૧૧ ૧૬ મનહપરા મીર મનીભાઈ અલારખાભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૯૨૨
૪૫૩૮૪ ૧૬ મનહપરા ચૌહાણ નરોત્તમભાઈ બાવાભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૯૨૩
૪૩૩૩૧ ૧૬ મનહપરા અગોલા દામજીભાઈ બાબલભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૯૦૦
૪૭૬૩૩ ૧૬ મનહપરા પરસલદા જગદીશભાઇ ત લલસીભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૯૧૭
૪૩૭૫૪ ૧૬ વાળો રોર્ કલમરખાણીયા છગનભાઈ બીજલાભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૫૧૪૫૭
૪૩૭૪૫ ૧૬ મનહપરા કલમરખણીયા રાજેશભાઈ મોહનભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૯૧૫
૪૩૭૪૩ ૧૬ મનહપરા કલમરખણીયા મોહનભાઈ બીજલભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૮૯૨
૪૫૩૩૬ ૧૬ મનહપરા ચૌહાણ કાસમભાઈ ગલલાબભાઈ મનહરપરા 2 ૪૯૮૯૩
૪૭૮૧૬ ૧૬ મનહપરા ફકીર સકીનાબેન ચાદંશા મનહરપરા 1 ૪૯૮૯૪
૪૪૪૬૪ ૧૬ મનહપરા ગલજરાતી શાતંીભાઈ બાબાભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૯૫
૫૦૯૩૯ ૧૬ મનહપરા શાહમદાર હકીમશા મહમદશા મનહરપરા 6 ૪૯૮૯૬
૪૮૨૮૪ ૧૬ મનહપરા ભરવાર્ રણછોર્ભાઇ લખલભાઇ મનહરપરા 6 ૪૯૮૯૭
૪૭૭૬૪ ૧૬ મનહપરા વપજારા મપદલનભાઈ સરલલભાઇ મનહરપરા 5 ૪૯૯૦૭
૫૦૯૨૮ ૧૬ મનહપરા શાહમદાર નલરશાહ બવલશાહ મનહરપરા 4 ૪૯૮૯૯
૫૦૯૩૨ ૧૬ મનહપરા શાહમદાર મહબેલબભાઈ વસિંકદરભાઇ મનહરપચં 2 ૪૯૮૯૧
૪૭૮૦૬ ૧૬ મનહપરા ફકીર કદલાવર આબીશાહ મનહરપરા 2 ૪૯૯૦૧
૪૯૧૨૩ ૧૬ મનહપરા મલલતાની અજીતભાઈ સલલતાનભાઇ મનહરપરા 5 ૪૯૯૦૨
૪૯૦૧૩ ૧૬ મનહપરા મતવા આમદભાઈ ઉસમાનભાઇ મનહરપચં 2 ૪૯૯૦૩
૪૯૨૧૭ ૧૬ મનહપરા માજોઠી અનવરભાઈ કાસમભાઇ મનહરપચં 5 ૪૯૯૦૪
૪૪૮૪૪ ૧૬ મનહપરા ચાઉ મગનભાઈ રામજીભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૯૦૫
૪૮૫૨૩ ૧૬ મનહપરા મકવાણા કૌવશકભાઈ સગરામભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૮૪૯
૫૦૯૨૩ ૧૬ મનહપરા શાહમદા દાવલદશાહ મહમદશાહ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૯૦૯
૪૫૮૦૪ ૧૬ મનહપરા જાધવા હરેશભાઈ જીવણભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૮૫૮
૫૧૩૯૩ ૧૬ મનહપરા વસપાઇ ગલલશન અનવરભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૮૦૭
૪૩૪૮૫ ૧૬ મનહપરા ઇમાલી અપાદભાઈ અબ્દલલભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૦૮
૪૩૪૮૬ ૧૬ મનહપરા ઇમાલી સખીરભાઈ અપાદભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૮૦૯
૪૩૩૪૫ ૧૬ મનહપરા અજમેરા મહશેભાઈ બાબલભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૧૦
૪૩૩૪૪ ૧૬ મનહપરા અજનેર સલરેશભાઈ બાબલભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૮૧૧
૪૫૧૧૫ ૧૬ મનહપરા ચાવર્ા મનલભાઈ ભવનસીદ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૮૧૨
૪૫૩૩૩ ૧૬ મનહપરા ચૌહાણ કાતંીલાલ જગાભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૮૨૨
૪૪૪૩૯ ૧૬ મનહપરા ખોખર રમેશભાઈ છગનભાઇ મનહર પ્લોટ 8 ૪૯૮૧૪
૪૯૭૩૫ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ નટવરવસિંહ જગતસીદ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૮૦૬
૫૧૦૬૯ ૧૬ મનહપરા સલમલખાર્નીયા ભવાનભાઈ સામજીભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૮૧૬
૫૧૪૪૫ ૧૬ મનહપરા પઠાણ રસલલભાઇ અનવરભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૧૭
૫૧૪૦૦ ૧૬ મનહપરા વસપાઇ શખીરભાઈ હલસેનભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૮૧૮
૪૯૬૨૩ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ ચમનલાલ જેન્તીભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૧૯
૪૬૨૩૦ ૧૬ મનહપરા તલસાણીયા ધીરૂભાઈ ગોવવિંદભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૮૨૦



૪૫૪૭૨ ૧૬ મનહપરા ચૌહાણ લખમણ રામજીભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૨૧
૫૦૧૪૩ ૧૬ મનહપરા રામવત મહશેભાઈ લાલજીભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૭૯૮
૫૧૩૯૧ ૧૬ મનહપરા વસિંપાઇ કયલમભાઈ સમતભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૭૯૬
૫૧૩૮૯ ૧૬ મનહપરા વસપાઇ અયલભાઈ ઇબરામભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૮૧૩
૫૧૩૯૦ ૧૬ મનહપરા વસપાઇ આઇશાબેન ઇબ્રાહીમભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૭૯૧
૪૭૭૨૧ ૧૬ મનહપરા પાયક રજાકભાઈ મામતભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૭૯૨
૫૧૩૯૬ ૧૬ મનહપરા વસપાઇ કફરોજભાઈ સમતભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૭૯૩
૪૯૨૪૦ ૧૬ મનહપરા મામટી કફરોજભાઈ મમદભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૭૯૪
૪૯૨૪૧ ૧૬ મનહપરા મામટી રફીકભાઈ મમદભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૭૯૫
૪૫૮૧૩ ૧૬ મનહપરા જાલા અમરવસિંહભાઈ જેહાજીભાઇ મનહર પ્લોટ 7 ૪૯૮૦૫
૪૭૮૧૭ ૧૬ મનહપરા ફકીર સબીમશાભાઈ અકભરભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૭૯૭
૪૬૬૯૨ ૧૬ મનહપરા પઠાણ અનવરખાનભાઈ અખલરખાન મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૭૮૯
૪૩૭૯૮ ૧૬ મનહપરા કલરેશી હામતભાઈ મોતીભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૭૯૯
૪૪૪૨૩ ૧૬ મનહપરા ખીરા હમીદાબેન અનવરભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૮૦૦
૪૪૪૫૬ ૧૬ મનહપરા ખોસલીયા અલતાનાભાઈ ઓશમાનભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૦૧
૪૪૭૭૬ ૧૬ મનહપરા ઘરણીયા મહશેભાઈ મગનભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૮૦૨
૫૦૯૩૧ ૧૬ મનહપરા શાહમદાર મહબેલબભાઈ બહાદલ રભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૦૩
૪૪૪૧૯ ૧૬ મનહપરા ખીરા વાલીમામદ અલારખા મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૮૨૪
૪૪૦૯૪ ૧૬ મનહપરા ખધંારે લચદાનદંભાઈ મહાદેવભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૭૯૦
૪૮૧૯૭ ૧૬ મનહપરા લબહાર અબ્દલલભાઈ હાજીભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૮૧૫
૪૬૪૮૯ ૧૬ મનહપરા ધલમર્ીયા ખોર્ીદાસભાઈ નારાયણભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૮૪૧
૪૬૨૯૬ ૧૬ મનહપરા દબીયેલ વખલબેન ર્ાયાભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૮૪૨
૪૪૪૫૧ ૧૬ મનહપરા ખોર્ા રાજલભાઈ ભીમાભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૪૩
૫૦૬૩૫ ૧૬ મનહપરા વાધેલા પ્રવવણ બાબલભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૪૪
૪૬૭૨૩ ૧૬ મનહપરા પલનપવત મતૃકલમાર સલરેશભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૮૪૫
૪૫૮૧૦ ૧૬ મનહપરા જાબલર્ીયા મગનભાઈ રવજીભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૪૬
૪૬૭૨૪ ૧૬ મનહપરા પલનાપવત સલરેશભાઈ શકંરલાલ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૫૬
૫૧૯૪૪ ૧૬ મનહપરા સોલકંી મનોજ રામસીંગ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૮૪૮
૪૭૮૧૦ ૧૬ મનહપરા ફકીર મહબેલબાશા હાસમશા મનહર પ્લોટ 7 ૪૯૮૪૦
૪૭૫૨૮ ૧૬ મનહપરા પરમાર સજંયભાઈ સલરેશભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૮૫૦
૫૧૩૬૬ ૧૬ મનહપરા સારીયા મગનભાઈ વવજયભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૫૧
૫૦૧૪૪ ૧૬ મનહપરા રામવતં લાલજીભાઈ મોહનભાઇ મનહર પ્લોટ 7 ૪૯૮૫૨
૪૫૭૫૪ ૧૬ મનહપરા જાદવ દેવાભાઈ ભગવાનભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૮૫૩
૪૬૩૬૮ ૧૬ મનહપરા દેશમા રાજલભાઈ ઘોઘાભાઇ ફાયર લબ્રગેર્ 5 ૪૯૮૫૪
૫૦૧૨૫ ૧૬ મનહપરા રાતોજા મલકેશભાઈ રમેશભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૫૫
૫૧૨૯૯ ૧૬ મનહપરા સાતલીયા કનલભાઈ નરસીંહભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૩૨
૪૩૫૭૨ ૧૬ મનહપરા ઓર્ીયા રફીકભાઈ ગફારભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૩૦
૪૮૮૯૭ ૧૬ મનહપરા મખીવરા રજાકભાઈ સલબતાનભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૮૪૭
૫૧૩૨૦ ૧૬ મનહપરા ફકીર સીદીકભાઇ દાઉદભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૮૨૫
૪૭૯૪૬ ૧૬ મનહપરા બેલીમ અકબરભાઈ મહમદભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૮૨૬
૫૧૩૯૫ ૧૬ મનહપરા વસિંપાઇ કફરોજભાઈ બાબલભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૮૨૭
૪૭૮૧૪ ૧૬ મનહપરા ફકીર રહીમભાઈ આદામભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૨૮
૪૭૯૮૨ ૧૬ મનહપરા બાનવા હારામશાભાઈ કાસમભાઇ મનહર પ્લોટ 7 ૪૯૮૨૯
૫૧૩૯૪ ૧૬ મનહપરા વસિંપાઇ ગલલાબભાઈ હલસેનભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૯૫૬
૫૧૦૫૫ ૧૬ મનહપરા સલમેરા કાશમભાઈ ઉમરભાઇ મનહરપરા 5 ૪૯૮૩૧
૪૯૦૧૬ ૧૬ મનહપરા મતવા મનસલખભાઈ મામતભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૯૦૬
૪૩૭૮૩ ૧૬ મનહપરા કલરેશી અસલમભાઈ હલસેનભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૮૨૩
૪૩૭૯૬ ૧૬ મનહપરા કલરેશી હલસેનાબેન રકહમભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૮૩૩
૪૪૭૦૬ ૧૬ મનહપરા ગોકહલ મનસલખભાઈ મોહનભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૩૪
૪૯૭૯૩ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ પ્રવવણભાઈ જેરામભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૩૫
૪૮૧૯૮ ૧૬ મનહપરા લબહાર યલસલફભાઈ અબદલલભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૩૬
૫૧૩૨૧ ૧૬ મનહપરા સામેદાર અજીતભાઈ જી્લભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૩૭
૪૭૭૯૮ ૧૬ મનહપરા ફકીર ઇનલર્ભાઈ જી્લભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૮૩૮
૪૭૮૨૩ ૧૬ મનહપરા ફકીર હાજમાબેન ઉમરભાઇ મનહર પ્લોટ 1 ૪૯૮૦૪
૪૭૮૨૨ ૧૬ મનહપરા ફકીર હલસેનાબેન જીબલભાઇ મનહર પ્લોટ 1 ૪૯૯૫૪
૪૭૮૧૨ ૧૬ મનહપરા ફકીર રફીકભાઈ રજાકભાઇ મનહર પ્લોટ 7 ૫૦૦૧૦
૪૭૮૧૮ ૧૬ મનહપરા ફકીર સબીરભાઈ જીબલભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૫૦૦૧૧
૪૬૦૦૦ ૧૬ મનહપરા ઠાકોર સલીમભાઈ અબારખાભઇ મનહર પ્લોટ 5 ૫૦૦૧૨
૫૦૯૩૪ ૧૬ મનહપરા શાહમદાર રમજીહશા ચાદંશા મનહરપચં 4 ૫૦૦૧૩
૪૭૭૨૨ ૧૬ મનહપરા પાયક રહીમભાઈ મામફતભાઇ મનહરપચં 2 ૫૦૦૨૫
૪૬૪૯૩ ૧૬ મનહપરા ધરણીયા પરસોતમભાઈ મોહનભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૫૦૦૧૭
૪૭૯૪૯ ૧૬ મનહપરા બેલીમ મમતભાઈ આસમભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૫૦૦૦૯
૪૭૭૨૦ ૧૬ મનહપરા પાયક જયમાભાઈ મમતભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૫૦૦૧૯
૪૫૬૧૧ ૧૬ મનહપરા જમર જયકકશભાઈ ઇબાઇમભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૫૦૦૨૧
૪૫૫૯૫ ૧૬ મનહપરા જનર રનીફભાઈ જલસબભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૫૦૦૨૨
૪૯૨૧૫ ૧૬ મનહપરા માકોર્ા લતીફભાઈ ઓસમાનભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૫૦૦૨૩
૫૦૯૩૭ ૧૬ મનહપરા શાહમદાર સલીમભાઈ અલલાસભભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૫૦૦૦૧
૪૬૪૪૬ ૧૬ મનહપરા ધરણીયા રાજેશભાઈ પરશોતમભાઇ મનહરપચં 3 ૫૦૦૧૮
૪૭૯૨૫ ૧૬ મનહપરા બલકેશ અમીનાબેન બાબલભાઇ મનહરપચં 1 ૪૯૯૯૪
૪૭૭૧૯ ૧૬ મનહપરા પાયક અલતાફભાઈ રહીમભાઇ મનહરપચં 4 ૪૯૯૯૫
૪૪૧૨૬ ૧૬ મનહપરા ખલરેઝ હાસમભાઈ આમહભાઇ મનહરપચં 2 ૪૯૯૯૬
૫૦૯૪૩ ૧૬ મનહપરા શાહમહાર ભીખલશાહ હાબીવાશાહ મનહરપચં 5 ૪૯૯૯૭
૫૦૮૯૨ ૧૬ મનહપરા શાર્મદાર નનીબેન ઉમરશાહ મનહરપચં 1 ૪૯૯૯૮
૫૦૮૯૩ ૧૬ મનહપરા શાર્મદાર હસીનશાહ હબીબશાહ મનહરપચં 5 ૫૦૦૦૨
૫૦૯૩૮ ૧૬ મનહપરા શાહમદાર સલીમશા કાસમશા મનહર પ્લોટ 4 ૫૦૦૦૩
૫૦૯૩૫ ૧૬ મનહપરા શાહમદાર રહીમશા કાસમશા મનહરપચં 2 ૫૦૦૦૪
૪૪૬૬૪ ૧૬ મનહપરા ગોકહલ ઉકાભાઈ ભલરાભાઇ મનહરપરા 6 ૫૦૦૦૫
૪૬૪૯૬ ૧૬ મનહપરા ધરાણીયા મલકેશભાઈ દામજીભાઇ મનહરપરા 2 ૫૦૦૦૬
૪૬૪૯૪ ૧૬ મનહપરા ધરાણીયા પ્રવવણભાઈ દામજીભાઇ મનહરપરા 3 ૫૦૦૦૭
૪૬૪૯૫ ૧૬ મનહપરા ધરાણીયા પીન્ટલભાઈ ખગનભાઇ મનહરપરા 3 ૫૦૦૨૭
૪૬૪૯૭ ૧૬ મનહપરા ધરાણીયા વવપલલભાઈ મગનભાઇ મનહરપરા 2 ૫૦૦૫૨
૪૬૪૯૮ ૧૬ મનહપરા ધરાણીયા સજંયભાઈ મગનભાઇ મનહરપરા 2 ૫૦૦૨૪
૫૧૩૭૩ ૧૬ મનહપરા સાકહલ ખોર્ાદાસ સનાભાઇ મનહરપરા 4 ૫૦૦૪૫
૪૪૦૩૪ ૧૬ મનહપરા કોબલલચ ઇમીરાન શીકદરભાઇ મનહરપરા 2 ૫૦૦૪૬



૪૬૦૦૪ ૧૬ મનહપરા ર્ેખલોચ કદલાવર શકરખાન મનહરપરા 2 ૫૦૦૪૭
૫૧૩૯૨ ૧૬ મનહપરા વસપાઇ કાદરખાન નથલખાન મનહરપરા 5 ૫૦૦૪૮
૫૧૨૮૫ ૧૬ મનહપરા સાચલીયા કદલીપભાઈ નરશીભાઇ મનહરપરા 5 ૫૦૦૪૯
૪૫૭૨૬ ૧૬ મનહપરા જાર્વા હનીફભાઈ વલીમમામદ મનહરપરા 2 ૫૦૦૫૯
૪૯૦૧૦ ૧૬ મનહપરા મેતર હનીફભાઈ ગફારભાઇ મનહરપરા 6 ૫૦૦૫૧
૪૭૭૧૭ ૧૬ મનહપરા પાપર્ કયલમભાઈ રજાકભાઇ મનહરપરા 5 ૫૦૦૪૩
૪૮૪૧૨ ૧૬ મનહપરા ભાસ અલતાફભાઈ અબ્દલલભાઇ મનહરપરા 3 ૫૦૦૫૩
૪૮૪૧૦ ૧૬ મનહપરા ભાશ આવશફ અબદલલભાઇ મનહરપરા 2 ૫૦૦૫૪
૪૭૧૮૯ ૧૬ મનહપરા પરમાર ભલપતભાઈ ભીમજીભાઇ મનહરપરા 6 ૫૦૦૫૬
૫૧૦૫૨ ૧૬ મનહપરા સલમરાખીરા આમીનભાઈ કાસમભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૫૦૦૫૭
૫૧૦૫૬ ૧૬ મનહપરા સલમરા જલબેદાબેન આલરખાભાઇ મનહર પ્લોટ 1 ૫૦૦૫૮
૪૭૮૧૩ ૧૬ મનહપરા ફકીર રફીકભાઈ સલલમાનભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૫૦૦૩૫
૪૩૭૯૪ ૧૬ મનહપરા કલરેશી હલસેનભાઈ અબ્દલલભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૫૦૦૩૩
૫૨૨૨૫ ૧૬ મનહપરા કરગથરા જલસબભાઈ આમદભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૫૦૦૨૮
૪૬૫૦૫ ૧૬ ૨/૧૩ ખલણો મનહરપરા કરગથરા જરીનાબેન આમદભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૫૦૦૨૯
૫૧૨૮૮ ૧૬ મનહપરા સાટીયા અમરાભાઈ ચાથંાભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૫૦૦૩૦
૪૯૦૧૪ ૧૬ મનહપરા કલરેશી ઇકબાલભાઈ આમદભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૫૦૦૩૧
૫૦૮૭૭ ૧૬ મનહપરા શેખ બાદશાહભાઈ કાસમભાઇ મનહર પ્લોટ 7 ૫૦૦૩૨
૪૫૮૧૧ ૧૬ મનહપરા જાબલર્ીયા મનસલખભાઈ માવજીભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૫૦૦૪૨
૪૭૫૮૮ ૧૬ મનહપરા ચાવર્ીયા હમીરભાઈ હીરાભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૫૦૦૩૪
૫૦૮૫૫ ૧૬ મનહપરા શેખ નલરદીનભાઈ ર્બીબભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૫૦૦૨૬
૪૬૬૦૮ ૧૬ મનહપરા મહીર્ા ઇકબાલભાઈ નલરમહમદભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૫૦૦૩૬
૪૭૭૭૯ ૧૬ મનહપરા પીપરવાળીયા બસીબભાઈ જલયલસભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૫૦૦૩૭
૫૧૩૦૦ ૧૬ મનહપરા સાતીયા કમાભાઈ સલરાભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૫૦૦૩૮
૪૫૭૩૦ ૧૬ મનહપરા જાતીયા રાજલભાઈ કમાભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૫૦૦૩૯
૫૦૮૯૬ ૧૬ મનહપરા શામદાર અલારખા જીનીશા મનહર પ્લોટ 3 ૫૦૦૪૦
૪૯૧૩૫ ૧૬ મનહપરા મળંગીયા દાઉદાભાઈ રજાકભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૫૦૦૪૧
૪૯૨૩૪ ૧૬ મનહપરા માતવા પલન લસ આમદભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૯૭૭
૪૩૭૯૫ ૧૬ મનહપરા કલરેશી હલસેનભાઈ આમદભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૯૩૨
૫૦૯૨૫ ૧૬ મનહપરા શાહમદાર ઇકબાલભાઈ ગલલાબશા મનહરપચં 3 ૪૯૯૯૯
૫૧૦૬૭ ૧૬ મનહપરા સલમેરા સલલતાનભાઈ નલરનામદ મનહરપચં 2 ૪૯૯૪૪
૫૦૯૪૦ ૧૬ મનહપરા શાહમદાર હનીફભાઈ હકાભાઇ મનહરપરા 3 ૪૯૯૪૫
૪૭૮૦૨ ૧૬ મનહપરા ફકીર કાનમાબેમ સીદીશા મનહર પ્લોટ 1 ૪૯૯૪૬
૫૧૪૦૩ ૧૬ મનહપરા વસપાકહ રહીમભાઈ મીઠલભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૯૪૭
૪૭૭૩૩ ૧૬ મનહપરા પારણા અલલારખાભાઈ કાસાતભાઇ મનહરપરા 4 ૪૯૯૪૮
૪૫૫૧૭ ૧૬ મનહપરા ચૌહાણ હલસોનભાઈ ઇમરામભાઇ મનહરપચં 5 ૪૯૯૫૮
૪૩૭૮૭ ૧૬ મનહપરા કલરેશી જોરમાબેન ચાહમેોનભાઇ મનહરપચં 1 ૪૯૯૫૦
૪૪૯૪૦ ૧૬ મનહપરા ચાવર્ા આનદંભાઈ જીવાભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૯૪૨
૪૪૯૯૪ ૧૬ મનહપરા ચાવર્ા જમીલાબેન આમદભાઇ મનહર પ્લોટ 1 ૪૯૯૫૨
૪૫૨૨૬ ૧૬ મનહપરા ચાવર્ા સનારભાઈ આમદભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૫૦૦૪૪
૪૭૯૫૨ ૧૬ મનહપરા બેલીમ હનીફભાઈ મહમદભાઇ મનહરપચં 7 ૪૯૯૩૪
૪૭૯૪૮ ૧૬ મનહપરા બેલીમ ફારૂકભાઈ મહમદભાઇ મનહરપચં 4 ૪૯૯૫૧
૪૪૭૨૬ ૧૬ મનહપરા ગોકહલ સનાભાઈ મોહનભાઇ મનહરપરા 3 ૪૯૯૪૯
૫૨૧૫૨ ૧૬ મનહપરા સોલકંી સવજીભાઈ દલગાભાઇ મનહરપરા 2 ૪૯૯૨૮
૫૧૯૨૮ ૧૬ મનહપરા સોલકંી મનલભાઈ દલદાભાઇ મનહરપરા 4 ૪૯૯૨૯
૪૫૩૪૯ ૧૬ મનહપરા ચૌહાણ ગોવવિંદભાઈ કાળાભાઇ મનહરપરા 5 ૪૯૯૩૦
૪૭૭૯૬ ૧૬ મનહપરા ફકીર અસરફશા આમનભાઇ મનહરપરા 4 ૪૯૯૩૧
૫૨૧૯૫ ૧૬ મનહપરા હકીર રજાકભાઈ ઇશાભાઇ મનહરપરા 5 ૪૯૯૪૧
૪૭૭૭૦ ૧૬ મનહપરા પીજારા રહીમભાઈ જમાલભાઇ મનહરપરા 5 ૪૯૯૩૩
૪૪૧૪૨ ૧૬ મનહપરા ખલોસ સળીમભાઈ સરલલભાઇ મનહરપચં 6 ૪૯૯૨૬
૫૦૮૫૬ ૧૬ મનહપરા શેખ પલનલસભાઈ બચલભાઇ મનહરપરા 4 ૪૯૯૩૯
૪૭૯૫૩ ૧૬ મનહપરા શેરી-૧ હોથીયાણી અલફરાજખા રસલલખાન મનહરપરા 4 ૪૯૯૪૦
૪૭૯૫૫ ૧૬ મનહપરા હોથીયાણી મહમેલદખાન રસલલખાન મનહરપરા 4 ૪૯૯૬૦
૪૩૭૦૯ ૧૬ મનહપરા કેબલેસ શાજીદ શીકરખાન મનહરપરા 4 ૪૯૯૮૫
૪૪૫૬૫ ૧૬ વાળો રોર્ ગોર્લાયા પરેશ જમનાદાસ મનહરપરા 3 ૫૧૪૫૯
૫૧૦૨૯ ૧૬ મનહપરા સધંી સલીમભાઈ ઇસ્લામભાઇ મનહરપરા 5 ૪૯૯૫૭
૪૭૩૬૫ ૧૬ મનહપરા પરમાર રમેશભાઈ ભલપતભાઇ મનહરપરા 4 ૪૯૯૭૮
૪૭૮૧૯ ૧૬ મનહપરા ફકીર સલલેમાનશાહ રજાકશાહ મનહરપરા 2 ૪૯૯૭૯
૫૦૮૯૮ ૧૬ મનહપરા શામદાર મહમદભાઈ બાબલભાઇ મનહરપરા 4 ૪૯૯૮૦
૪૪૮૦૭ ૧૬ મનહપરા ઝઝંવાર્ીયા સજંયભાઈ કાનજીભાઇ મનહરપરા 3 ૪૯૯૮૧
૪૭૭૭૨ ૧૬ મનહપરા પીજારા સલલતાનભાઈ સોમાભાઇ મનહરપરા 2 ૪૯૯૮૨
૪૩૭૯૦ ૧૬ મનહપરા કરેશી રહીમ અબ્હમેાન મનહરપરા 5 ૪૯૯૯૨
૪૬૬૯૬ ૧૬ મનહપરા પઠાણ મહમદભાઈ ઉકાભાઇ મનહરપરા 3 ૪૯૯૭૬
૪૬૭૬૨ ૧૬ મનહપરા પરમાર અવનલભાઈ આભારામભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૯૮૬
૪૭૪૭૦ ૧૬ મનહપરા પરમાર વવજયભાઈ આભારામભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૯૮૭
૪૩૪૦૦ ૧૬ મનહપરા આટીયા વજલભાઈ અમરભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૯૯૦
૪૪૪૬૩ ૧૬ મનહપરા ગલજરાતી વવનોદભાઈ આબાભંાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૯૯૧
૪૪૭૨૧ ૧૬ મનહપરા ગોકહલ વસતંભાઈ નરવસિંહભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૯૬૮
૪૯૨૨૭ ૧૬ મનહપરા મારં્વીયા આવશફભાઈ યાફુબભાઇ મનહરપચં 4 ૪૯૯૬૬
૪૭૯૮૧ ૧૬ મનહપરા બાધરીયા વવરમભાઈ ધોધાભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૯૮૩
૪૬૮૧૦ ૧૬ મનહપરા પરમાર આભારામભાઈ મગનભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૯૬૩
૪૭૯૮૦ ૧૬ મનહપરા લાબર્યા ધોધાભાઈ મયાભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૯૬૪
૪૫૦૧૪ ૧૬ મનહપરા ચાવર્ા જીવાભાઈ ઓધાભાઇ મનહરપરા 2 ૪૯૯૬૫
૫૨૧૫૩ ૧૬ મનહપરા સોલકંી સવજીભાઈ દલદાભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૯૭૫
૫૦૬૩૯ ૧૬ મનહપરા વાધેલા મઘલબેન નાથાભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૯૬૭
૪૬૯૫૧ ૧૬ મનહપરા પરમાર જ્યતંીભાઈ કસાભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૯૫૯
૫૦૯૪૫ ૧૬ મનહપરા વશિંગાબા લાલાભાઈ અજીતભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૯૬૯
૫૧૩૯૭ ૧૬ મનહપરા વસપાઇ મહમદભાઈ હાસમભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૯૭૦
૫૧૩૮૮ ૧૬ મનહપરા વસપાઇ અકબરભાઈ મહમદભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૯૭૧
૪૪૧૦૫ ૧૬ મનહપરા ખદંારે વનત્યાનદં મહાદેવભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૯૭૪
૪૪૧૦૪ ૧૬ મનહપરા ખદંારે વવજયભાઈ શકંરભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૯૪૩
૪૪૧૦૬ ૧૬ મનહપરા ખધંારે બ્રહ્નાનદંભાઈ મહાદેવભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૯૭૩
૫૧૦૩૪ ૧૬ મનહપરા સપદ અલારખા બોહમેીલાભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૯૭૨
૫૦૮૫૨ ૧૬ મનહપરા શેખ કલલસમબેન હ્બીબભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૯૬૨



૫૦૬૪૯ ૧૬ મનહપરા વાધેલા રાજેશભાઈ હરજીભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૯૬૧
૫૧૩૦૭ ૧૬ મનહપરા સાધીધલણેજા ભીખલભાઈ ઇસ્મલભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૯૮૯
૪૭૮૨૦ ૧૬ મનહપરા ફકીર વસિંકદરભાઈ કમાસાભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૯૮૮
૪૭૮૦૦ ૧૬ મનહપરા ફકીર કમળભાઈ ઉમશાભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૯૮૪
૫૧૩૨૪ ૧૬ મનહપરા સામદાર હલીમાબેન હજેીયા મનહર પ્લોટ 1 ૪૯૯૩૮
૫૧૩૨૫ ૧૬ મનહપરા સામદાર હાજીશાશાહ અકબરશાહ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૯૩૭
૪૪૧૩૬ ૧૬ મનહપરા ખલરેશી હારૂનભાઈ હલસેનભાઇ મનહર પ્લોટ 7 ૪૯૯૩૬
૪૭૭૯૭ ૧૬ મનહપરા ફકીર અહમેાભાઈ સલલેમાનભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૯૩૫
૪૫૫૫૯ ૧૬ મનહપરા જજંરીયા પ્રવવણભાઈ બચલભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૯૨૭
૫૦૧૭૩ ૧૬ મનહપરા રાવલ નીતીનભાઈ મનસલખભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૯૫૫
૪૫૮૨૮ ૧૬ મનહપરા જીજરંીયા ધમેશભાઈ પ્રવવણભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૯૫૩
૫૦૮૪૫ ૧૬ મનહપરા શેખ અલાઉદ્દીન મનહર પ્લોટ 3 ૫૦૦૫૫
૫૦૮૬૨ ૧૬ મનહપરા શેખ રસીદભાઈ મોઅલા મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૯૯૩
૫૦૬૩૭ ૧૬ મનહપરા વાધેલા ભીખલભાઈ હરજીભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૫૦૦૦૦
૪૭૭૯૪ ૧૬ મનહપરા ફકીર અબ્દલલભાઈ અલાઉદીન મનહર પ્લોટ 2 ૫૦૦૦૮
૪૯૪૬૮ ૧૬ મનહપરા રાજગોર હકાભાઈ જેઠાભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૫૦૦૧૬
૪૪૪૮૩ ૧૬ મનહપરા ગઢવી રાજાભાઈ લખમણભાઇ મનહરપચં 4 ૫૦૦૨૦
૪૪૪૨૫ ૧૬ મનહપરા ખીરા સાજીદભાઈ અનવરભાઇ મનહરપચં 2 ૫૦૦૧૫
૪૯૨૦૨ ૧૬ મનહપરા મલહવા રાજાભાઈ પાચાભાઇ મનહરપચં 4 ૫૦૦૧૪
૪૯૨૯૯ ૧૬ મનહપરા વમયાત્રા ગોવવિંદભાઈ જેઠાભાઇ મનહરપચં 5 ૪૯૫૦૯
૪૪૫૩૧ ૧૬ મનહપરા ગલચર જેઠસલભાઈ મેરાભાઇ મનહરપચં 2 ૪૯૫૯૨
૪૮૧૯૪ ૧૬ મનહપરા બાવાજી હકલભાઈ કેશલભાઇ મનહરપચં 3 ૪૯૫૯૩
૫૨૧૨૧ ૧૬ મનહપરા સોલકંી શન્ક્ત રવસકભાઇ મનહરપચં 6 ૪૯૭૩૬
૪૯૮૫૩ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ ભાવેશભાઈ કાળુભાઇ મનહરપચં 5 ૪૯૫૯૫
૫૦૨૧૯ ૧૬ મનહપરા લધંા કાસમભાઈ હાજીભાઇ મનહરપચં 2 ૪૯૮૩૯
૫૧૩૧૭ ૧૬ મનહપરા સામંતંફકીર ગલલાબ હામતસાભાઇ મનહરપચં 3 ૪૯૫૯૭
૪૮૨૨૧ ૧૬ મનહપરા બોરીયા ગોરાભાઈ દેવાભાઇ મનહરપચં 4 ૪૯૬૦૮
૫૦૬૫૦ ૧૬ મનહપરા વાધેલા રોજેશભાઈ હરજીભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૫૯૯
૫૦૬૫૧ ૧૬ મનહપરા વાધેલા લખમણભાઈ સવજીભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૫૯૧
૫૦૮૫૯ ૧૬ મનહપરા શેખ મહમદભાઈ સીદીભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૬૦૧
૪૯૧૦૫ ૧૬ મનહપરા મગંળીયા શબીરભાઇ કાસમભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૬૦૨
૪૮૮૯૯ ૧૬ મનહપરા મગંર્ીયા શાહજીદભાઈ સબીરભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૬૦૩
૪૮૮૯૮ ૧૬ મનહપરા મગંર્ીયા વનયામતબેન કાસમભાઇ મનહર પ્લોટ 1 ૪૯૬૦૪
૪૮૯૦૦ ૧૬ મનહપરા મગંર્ીયા હલસેનભાઈ કાસમભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૬૦૫
૫૦૮૭૧ ૧૬ મનહપરા શેખરફાઇ કફરોજભાઈ યલસલફભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૬૦૬
૫૦૮૭૦ ૧૬ મનહપરા શેખરફાઇ કફરોજભાઈ નલરમાનલભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૬૦૭
૫૦૯૨૬ ૧૬ મનહપરા શાહમદાર જલસલફભાઈ હલસેનભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૫૮૨
૫૦૯૪૧ ૧૬ મનહપરા શાહમદાર હલસેનભાઈ વલબીશાહભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૫૮૦
૫૦૯૪૪ ૧૬ મનહપરા શાહમહાર રૂકસાના હલસાનંભાઇ મનહરપચં 4 ૪૯૫૯૮
૪૫૫૨૮ ૧૬ મનહપરા છાટબાર અબલબારં્કરભાઈ ઇસાકભાઇ મનહરપચં 3 ૪૯૫૭૫
૪૫૫૫૮ ૧૬ મનહપરા જગર્ રમેશભાઈ મગનભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૫૭૬
૪૯૯૦૮ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ સવવતાબેન માનસીંગ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૫૭૭
૪૮૧૩૩ ૧૬ મનહપરા બારોટ મહને્રભાઈ શામજીભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૫૭૮
૪૮૧૩૬ ૧૬ મનહપરા બારોટ વવજયભાઈ શામજીભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૫૭૯
૪૮૧૩૭ ૧૬ મનહપરા બારોટ શામજીભાઈ દેવાતા મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૫૯૦
૪૩૭૮૫ ૧૬ મનહપરા કલરેશી કાસમભાઈ ઉસ્માનભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૫૮૧
૪૯૧૯૯ ૧૬ મનહપરા મહતેા હર્ડદભાઈ ખોર્ીદાસ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૫૭૩
૪૯૯૨૦ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ રેખાબેન સજંયભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૫૮૩
૪૭૫૧૫ ૧૬ મનહપરા પરમાર સલખાભાઈ વાલાભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૫૮૪
૪૬૦૦૧ ૧૬ મનહપરા ઠાપા મગનભાઈ ભીખાભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૫૮૫
૪૯૪૬૬ ૧૬ મનહપરા રાજગોર રૂપાબેન જેઠાભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૫૮૬
૪૫૯૫૭ ૧૬ મનહપરા ટંકારીયા પ્રફુલભાઈ શાતંીલાલ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૫૮૭
૪૮૯૯૮ ૧૬ મનહપરા મરં્લીફ જશલબેન રામજી મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૫૮૮
૫૦૭૦૮ ૧૬ મનહપરા વાળા જયેશભાઈ ગકદર્ભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૬૧૦
૪૪૧૩૭ ૧૬ મનહપરા ખલરેશીયા રમજલશાસા સાનશાહ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૫૭૪
૪૭૩૨૬ ૧૬ મનહપરા પરમાર યલસલફભાઈ હશનભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૬૦૦
૪૯૦૧૧ ૧૬ મનહપરા મતં્રવીયા અલફાતભાઈ રજાકભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૬૨૮
૪૮૯૦૬ ૧૬ મનહપરા મગંવીયા રજાકભાઈ ઉમરભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૬૨૯
૪૩૩૬૫ ૧૬ મનહપરા અધોલા ભનલભાઈ મોતીભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૬૩૦
૪૬૮૨૮ ૧૬ મનહપરા પરમાર કેશલભાઈ રવજીભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૬૩૧
૪૮૧૯૨ ૧૬ મનહપરા બાવાજી રાજલભાઈ વવશ્ણગર મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૬૩૨
૪૮૬૨૦ ૧૬ મનહપરા મકવાણા ધમેશભાઈ ર્ાયાભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૬૩૩
૫૦૬૨૮ ૧૬ મનહપરા વાધરી રસીકભાઈ વાધજીભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૬૪૪
૫૧૦૯૩ ૧૬ મનહપરા સરવદી મામદશા જીજીતબેન મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૬૩૫
૪૫૨૬૭ ૧૬ મનહપરા ચોક્સી ઇિરલાલ બાબલલાલ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૬૩૭
૫૧૧૬૬ ૧૬ મનહપરા સવસરા આપધન મલળુભાઇ મનહરપચં 4 ૪૯૬૩૮
૫૧૩૧૯ ૧૬ મનહપરા સામદા સલીમભાઈ હાસમભાઇ મનહરપચં 4 ૪૯૬૩૯
૫૧૪૧૬ ૧૬ મનહપરા સીતાપરા અશોકભાઈ ભગવાનજીભાઇ મનહરપચં 4 ૪૯૬૪૦
૫૧૦૧૯ ૧૬ મનહપરા સદાર્ીયા ભણજીભાઈ શામજીભાઇ મનહરપચં 4 ૪૯૬૪૧
૪૭૮૦૮ ૧૬ મનહપરા ફકીર મલસ્કાનભાઈ હાસમશંાભાઇ મનહરપચં 4 ૪૯૬૪૨
૪૪૭૦૭ ૧૬ મનહપરા ગોકહલ રૂપાબેન બચલભાઇ મનહરપચં 1 ૪૯૬૪૩
૪૪૮૫૨ ૧૬ મનહપરા ચારંા નારાણભાઈ ગોવવિંદભાઇ મનહરપચં 3 ૪૯૬૧૮
૪૬૧૬૭ ૧૬ મનહપરા ર્ોર્ીયા બા્લભાઈ જીવણભાઇ મનહરપચં 3 ૪૯૬૧૬
૫૨૧૬૧ ૧૬ મનહપરા સોલકંી વસિંકદર હલસેનભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૬૩૪
૪૩૯૯૮ ૧૬ મનહપરા કાળીયા કદલીપભાઈ બોધાભાઇ મનહરપચં 2 ૪૯૬૧૧
૪૬૧૬૧ ૧૬ મનહપરા ર્ોર્ીયા જયેશભાઈ બાલાભાઇ મનહરપચં 4 ૪૯૬૧૨
૪૪૬૯૦ ૧૬ મનહપરા ગોકહલ નીતીનભાઈ રામજીભાઇ મનહરપચં 4 ૪૯૬૧૩
૪૭૬૫૨ ૧૬ મનહપરા પરીયા અમનભાઇ બાલાભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૬૧૪
૪૭૮૦૧ ૧૬ મનહપરા ફકીર કાદરભાઈ રજાકભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૬૧૫
૪૭૮૦૭ ૧૬ મનહપરા ફકીર મનલકસાભાઈ લીસામાભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૬૨૬
૪૪૪૨૦ ૧૬ મનહપરા ખીરા કાસમભાઇ અલારખાભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૬૧૭
૪૪૭૫૫ ૧૬ મનહપરા ગૌસ્વામી નારાણભાઈ વવરકગરભાઇ મનહર પ્લોટ 7 ૪૯૬૦૯
૪૪૭૫૨ ૧૬ મનહપરા ગૌસ્વામી જગદીશભાઈ રામચરંભાઇ મનહરપચં 3 ૪૯૬૧૯
૪૬૧૪૬ ૧૬ મનહપરા ર્ાભી ત લલસીભાઇ છગનભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૬૨૦



૫૧૨૯૩ ૧૬ મનહપરા સાટીયા કહરાભાઈ રેવાભાઇ મનહર પ્લોટ 7 ૪૯૬૨૩
૪૫૩૫૯ ૧૬ મનહપરા ચૌહાણ જ્યતંીલાલ લખમણભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૬૨૪
૪૩૩૦૫ ૧૬ મનહપરા જીતેન્રભાઈ ધીરજલાલ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૫૫૬
૫૦૦૬૪ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ સવવતબેન કકશોરભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૬૩૬
૪૩૩૫૬ ૧૬ મનહપરા અધેરા જગદીશભાઈ મનસલખભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૫૮૯
૪૩૩૫૯ ૧૬ મનહપરા અધેરા મનસલખભાઈ વશવાભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૫૨૦
૫૦૮૯૦ ૧૬ મનહપરા શહીદપરા રમેશભાઈ નાથાભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૫૨૧
૫૦૮૪૪ ૧૬ મનહપરા શેખ અલતાપ એહમદભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૫૨૨
૫૧૭૪૩ ૧૬ મનહપરા સોલકંી કદલીપભાઈ નાનલભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૫૨૩
૪૬૩૩૦ ૧૬ મનહપરા દેવમોરારી ભરતભાઈ કાશીરામ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૫૨૪
૫૦૫૭૮ ૧૬ મનહપરા વૈર્ા કકશોરભાઈ મોહનભાઈ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૫૨૫
૫૦૫૭૯ ૧૬ મનહપરા વાર્ીયા રાજેશભાઈ કકશોરભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૫૩૬
૪૮૪૬૪ ૧૬ મનહપરા મકવાણા ઉજમબેન હમેરાજભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૫૨૭
૪૬૬૯૩ ૧૬ મનહપરા પઠાણ અબ્દલલરઝાક અહમદખાન મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૫૧૯
૫૦૮૯૭ ૧૬ મનહપરા શામદાર પાઠલલ બહાદલ રશાહ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૫૨૯
૪૯૩૬૪ ૧૬ મનહપરા મોહન હલસેનભાઈ ઇસલબભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૫૩૦
૪૭૪૧૯ ૧૬ મનહપરા પરમાર રામજીભાઈ રવજીભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૫૩૧
૪૩૩૭૯ ૧૬ મનહપરા અલાઉદીન ઇમાનભાઈ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૫૩૨
૪૯૬૧૭ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ ઘોઘાભાઈ મેયોભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૫૩૩
૪૯૫૪૦ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ ઇન્દલભાઈ ધોધાભાઇ મનહરપચં 2 ૪૯૫૩૪
૪૯૬૩૭ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ જગદીશભાઈ ધોધાભાઇ મનહરપચં 2 ૪૯૫૧૧
૪૮૨૦૨ ૧૬ મનહપરા બોકીયા ભરતભાઈ ગોરાભાઇ મનહરપચં 4 ૪૯૫૨૮
૫૧૮૬૦ ૧૬ મનહપરા સોલકંી ભનલભાઈ જીણાભાઇ મનહરપચં 3 ૪૯૫૨૬
૪૬૩૭૪ ૧૬ મનહપરા દેશાણી ભરતભાઈ પલરણદાસ મનહરપચં 3 ૪૯૫૦૩
૪૯૧૨૮ ૧૬ મનહપરા મલલતાની રસલલઇશા ઇશાભાઇ મનહરપચં 4 ૪૯૫૦૪
૪૯૧૨૬ ૧૬ મનહપરા મલલતાની ફીરોજભાઈ રસલલઇશા મનહરપચં 2 ૪૯૫૦૫
૪૬૩૭૩ ૧૬ મનહપરા દેશાણી દલસલખભાઈ પરણદાસ મનહરપચં 3 ૪૯૫૦૬
૪૩૯૭૩ ૧૬ મનહપરા કાપર્ીયા જ્યતંીલાલ મોહનભાઇ મનહરપચં 4 ૪૯૫૦૭
૪૫૫૭૯ ૧૬ મનહપરા જેઠા વરજંાગ દાનાભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૫૦૮
૪૫૮૪૨ ૧૬ મનહપરા જોગ મલળુભાઈ દાનાભાઇ મનહરપચં 5 ૪૯૫૧૮
૫૧૧૬૩ ૧૬ મનહપરા સવસેટા કાનાભાઈ આઇદાનભાઇ મનહરપચં 3 ૪૯૫૧૦
૪૮૪૪૩ ૧૬ મનહપરા મકવાણ લાભલબેન લખમણભાઇ મનહરપચં 1 ૪૯૫૦૨
૫૨૧૯૩ ૧૬ મનહપરા સોહલેા મેધાભાઈ સાતાભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૫૧૨
૪૪૦૧૫ ૧૬ મનહપરા કોટક શાલેર્ભાઈ ભીકરાયભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૫૧૩
૪૫૪૩૭ ૧૬ મનહપરા ચૌહાણ મીતાબા રણછોર્ભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૫૧૪
૪૯૯૫૨ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ રવજીભાઈ કાનજીભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૫૧૫
૪૪૧૪૫ ૧૬ મનહપરા ખશીયા મલકેશભાઈ દેવજીભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૫૧૬
૪૭૪૧૧ ૧૬ મનહપરા પરમાર રામજીભાઈ ર્ાયાભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૫૧૭
૪૭૭૮૭ ૧૬ મનહપરા પોપટ કદનેશભાઈ મોહનલાલ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૫૩૮
૪૪૭૫૭ ૧૬ મનહપરા ગૌસ્વામી મલકેશભાઈ કાતંીગીરી મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૫૬૪
૪૪૭૫૪ ૧૬ મનહપરા ગૌસ્વામી ધમેશભાઈ ઇિરભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૫૩૫
૫૦૮૬૭ ૧૬ મનહપરા શેખ સીખનભાઈ મીલા મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૫૫૭
૪૪૪૮૭ ૧૬ મનહપરા ગઢવી સલખદેવભાઈ ખીમજીભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૫૫૮
૪૯૧૩૦ ૧૬ મનહપરા મલલતાની સલલતાનભાઈ દાઉગભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૫૫૯
૪૯૨૯૮ ૧૬ મનહપરા વમયાત્રા કકશોરભાઈ જેઠાભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૫૬૦
૫૧૦૭૧ ૧૬ મનહપરા સલમળ જ્યતંીભાઈ નારાણભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૫૬૧
૫૨૧૭૯ ૧૬ મનહપરા સોલકંી હલસેનભાઈ ધાસાભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૫૭૨
૪૫૦૯૯ ૧૬ મનહપરા ચાવર્ા ભાવેશભાઈ ચનાભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૫૬૩
૫૨૨૬૧ ૧૬ મનહપરા હોબકર ઇિરભાઈ નરસીંગભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૫૬૫
૪૩૮૭૩ ૧૬ મનહપરા કલશેરી યલન લર્ભાઈ ઇબ્રાહીમભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૫૬૬
૪૯૮૫૯ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ મલકેશભાઈ ધોધાભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૫૬૭
૪૯૯૩૮ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ રમેશભાઈ ધોધાભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૫૬૮
૪૯૦૦૪ ૧૬ મનહપરા મઢવી સોનલબેન બાબલભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૫૬૯
૫૧૦૩૦ ૧૬ મનહપરા સલનારા જ્યતંીલાલ બાબલભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૫૭૦
૪૪૯૬૯ ૧૬ મનહપરા ચાવર્ા કકશોરભાઈ ગલણવતંભાઇ મનહરપરા 3 ૪૯૫૭૧
૪૩૩૫૫ ૧૬ મનહપરા અધેરા અરવવિંદભાઈ મનસલખભાઇ મનહરપરા 7 ૪૯૫૪૬
૫૦૫૭૭ ૧૬ મનહપરા વાકર્યા કકશોરભાઈ મોહનભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૫૪૪
૪૮૭૨૩ ૧૬ મનહપરા મકવાણા મનસલખભાઈ નાથાભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૫૬૨
૪૮૮૪૩ ૧૬ મનહપરા મકવાણા વશતબેન અરવવિંદ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૫૩૯
૪૬૧૭૧ ૧૬ મનહપરા ર્ોર્ીયા ભાવનાબેન વવજયભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૫૪૦
૪૭૮૦૩ ૧૬ મનહપરા ફકીર કાળુભાઈ દાઉદભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૫૪૧
૫૦૮૬૦ ૧૬ મનહપરા શેખ મોલાભાઈ ચાદંભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૫૪૨
૪૭૮૨૫ ૧૬ મનહપરા ફકીર હાસમભાઈ જીવાશાભાઇ મનહર પ્લોટ 7 ૪૯૫૪૩
૪૬૬૯૭ ૧૬ મનહપરા પઠાણ યલસલફભાઈ મહમેદખાન મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૫૫૪
૫૧૨૯૧ ૧૬ મનહપરા સાટીયા લાખાભાઈ કમાભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૫૪૫
૫૧૨૮૯ ૧૬ મનહપરા સાટીયા કમાભાઈ સલરાભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૫૩૭
૪૬૨૫૬ ૧૬ મનહપરા દેગામા અશોકભાઈ ધોધાભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૫૪૭
૪૯૯૨૩ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ રણછોર્ભાઈ વસ્તાભાઇ મનહરપરા 5 ૪૯૫૪૮
૪૫૯૮૫ ૧૬ મનહપરા ઠેબા અવનવભાઈ આમદભાઇ મનહરપરા 2 ૪૯૫૪૯
૪૬૧૯૦ ૧૬ મનહપરા ઢેબા અમીનાબેન આમદભાઇ મનહરપચં 2 ૪૯૫૫૦
૪૭૮૯૬ ૧૬ મનહપરા બલબીયા હમીલાબેન હાસ્નભાઇ મનહરપરા 5 ૪૯૫૫૧
૪૭૮૯૫ ૧૬ મનહપરા બલબીયા એહમદભાઈ હાસ્નભાઇ મનહરપરા 4 ૪૯૫૫૨
૪૭૨૯૭ ૧૬ મનહપરા પરમાર મહશેભાઈ કલરજીભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૫૫૩
૪૬૮૬૦ ૧૬ મનહપરા પરમાર કકશનભાઈ કલરાજીભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૬૬૪
૫૦૬૮૬ ૧૬ મનહપરા વારીયા મોતીબેન મનાભાઇ મનહરપરા 6 ૪૯૭૮૦
૪૪૫૦૫ ૧૬ મનહપરા ગબચાર કદલીપભાઈ જેઠાભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૬૨૫
૪૮૦૭૬ ૧૬ મનહપરા બારૈયા દીપકભાઈ ભીમજીભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૭૩૭
૫૦૮૪૬ ૧૬ મનહપરા શેખ અલારખાભાઈ હશનભાઇ મનહર પ્લોટ 7 ૪૯૭૩૮
૪૪૫૬૮ ૧૬ મનહપરા ગોર્લીયા જમનાદાસ વીકલદાસ મનહરપચં 5 ૪૯૭૩૯
૪૬૧૯૧ ૧૬ મનહપરા ઢાપા ખોર્ાભાઈ પાસાભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૭૪૦
૪૭૮૦૪ ૧૬ મનહપરા ફકીર કાસમભાઈ જલસામાભાઇ મનહરપચં 5 ૪૯૭૪૧
૫૧૩૨૬ ૧૬ મનહપરા સામહદાર હાસમશાહ અબરામશાહ મનહર પ્લોટ 7 ૪૯૭૫૨
૫૧૦૧૬ ૧૬ મનહપરા સતીપરા ભગવાનભાઈ મલળજીભાઇ મનહરપચં 4 ૪૯૭૪૩
૪૪૭૬૧ ૧૬ મનહપરા ગૌસ્વામી સતીર્ગર રતીગર મનહરપચં 4 ૪૯૭૩૫



૪૬૪૮૦ ૧૬ મનહપરા ધધર્ા કંચનબેન જેતીભાઇ મનહરપચં 3 ૪૯૭૪૫
૪૭૭૭૬ ૧૬ મનહપરા પીઠવા રમેશભાઈ ધનજીભાઇ મનહરપરા 5 ૪૯૭૪૬
૫૧૨૯૦ ૧૬ મનહપરા સાટીયા ગેલાભાઈ કમાભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૭૪૭
૪૬૪૮૮ ૧૬ મનહપરા ધલમકર્યા ઢોલાભાઈ નારાણભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૭૪૮
૪૭૮૨૪ ૧૬ મનહપરા ફકીર હારૂનભાઈ સલલેમનભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૭૪૯
૪૬૧૩૯ ૧૬ મનહપરા ર્ાભી શૈલેર્ભાઈ નરેશભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૭૫૦
૫૧૫૪૩ ૧૬ મનહપરા સોલકંી અરવવિંદભાઈ હનલભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૭૫૧
૪૬૧૧૨ ૧૬ મનહપરા ર્ાભી નરેશભાઈ નાગજીભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૭૨૬
૫૧૮૬૫ ૧૬ મનહપરા સોલકંી ભલપેન્રભાઇ ભનલભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૭૨૪
૪૫૩૨૫ ૧૬ મનહપરા ચૌહાણ કનકવસિંહ રતનવસિંહ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૭૪૨
૫૧૩૧૮ ૧૬ મનહપરા સામદા લખલરભાઈ હાસમભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૭૧૯
૫૨૨૧૪ ૧૬ મનહપરા હલમાદીયા જીણાભાઈ માધાભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૭૨૦
૪૫૪૪૮ ૧૬ મનહપરા ચૌહાણ રમણીકભાઈ નાનલભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૭૨૧
૪૩૩૬૨ ૧૬ મનહપરા અધોલા જગદીશભાઈ મધલભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૭૨૨
૫૦૧૭૫ ૧૬ મનહપરા રાવળ પરસોતમ કાળુભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૭૨૩
૪૫૮૭૨ ૧૬ મનહપરા જોટાણીયા કાનજીભાઈ ચનાભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૭૩૪
૪૩૯૪૯ ૧૬ મનહપરા કાદરી શોએલભાઈ અબ્દલભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૭૨૫
૫૧૩૯૯ ૧૬ મનહપરા વસપાઇ રફીકભાઇ સલમનભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૭૧૭
૪૪૫૩૮ ૧૬ મનહપરા ગળીયલ રધલભાઈ ર્ાયાભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૭૨૭
૪૩૯૪૬ ૧૬ મનહપરા કાતીયા અબ્દલલગફાર ઉમરશા મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૭૨૮
૪૩૭૪૨ ૧૬ મનહપરા કલમરખણીયા કદલીપભાઈ મોહનભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૭૨૯
૪૬૩૦૪ ૧૬ મનહપરા દરબાર મનલભાઈ દમીરભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૭૩૦
૫૧૩૨૩ ૧૬ મનહપરા સામદાર રહમેાનભાઈ સાબલદીનભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૭૩૧
૪૭૯૮૪ ૧૬ મનહપરા બાપલશા જનલબેન અભરામ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૭૩૨
૫૦૯૩૬ ૧૬ મનહપરા શાહમદાર રોશનબેન બચલભાઇ મનહર પ્લોટ 1 ૪૯૭૫૪
૪૭૯૫૦ ૧૬ મનહપરા બેલીમ સરીફાબેન મહમદભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૭૧૮
૪૬૬૯૮ ૧૬ મનહપરા પઠાણ રજાકભાઈ હલસેનભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૭૪૪
૫૧૦૯૪ ૧૬ મનહપરા સરવદી મામદશા નલરશા મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૭૭૨
૫૧૦૭૫ ૧૬ મનહપરા શેખ મહબેલબભાઈ હબીબભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૭૭૩
૫૦૬૫૩ ૧૬ મનહપરા વાધેલા વીરજીભાઈ છગનભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૭૭૪
૪૭૭૯૯ ૧૬ મનહપરા ફકીર ઇમામભાઈ સલામતભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૭૭૫
૪૭૩૩૫ ૧૬ મનહપરા પરમાર રવતભાઈ રવજીભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૭૭૬
૪૪૭૫૩ ૧૬ મનહપરા ગૌસ્વામી કદપકભાઈ નારાયણભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૭૭૭
૪૪૭૫૧ ૧૬ મનહપરા ગૌસ્વામી કકશનભાઈ વીશ્રલશર મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૭૮૮
૫૨૨૦૨ ૧૬ મનહપરા હર્ીયાલ રમેશભાઈ પે્રમજીભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૭૭૯
૫૨૨૦૧ ૧૬ મનહપરા હર્ીયાલ ચદંલલાલા પ્રામજીભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૭૭૧
૫૧૬૭૩ ૧૬ મનહપરા સોલકંી જગદીશભાઈ રાયસગંભાઈ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૭૮૧
૪૫૫૧૪ ૧૬ મનહપરા ચૌહાણ હનીફભાઈ જલમાભાઈ મનહરપરા 5 ૪૯૭૮૨
૫૧૪૦૨ ૧૬ મનહપરા વસપાઈ હમીદ ઈબ્રાકહમભાઈ મનહરપરા 5 ૪૯૭૮૩
૪૪૭૭૯ ૧૬ મનહપરા ઘેલા અજીતભાઈ ગનીભાઈ મનહરપરા 5 ૪૯૭૮૪
૪૮૫૦૭ ૧૬ મનહપરા મકવાણા કાળુભાઈ કાનજીભાઈ મનહરપરા 5 ૪૯૭૮૫
૪૮૮૯૩ ૧૬ મનહપરા મકંવીયા સાજીદભાઈ પાકલબભાઈ મનહરપરા 4 ૪૯૭૮૬
૫૧૩૯૮ ૧૬ મનહપરા વસપાઇ યલસલફ અનવરભાઈ મનહરપરા 4 ૪૯૭૮૭
૪૬૫૩૨ ૧૬ મનહપરા ધામેલીયા જયકકશનભાઈ મોહનભાઈ મનહરપરા 5 ૪૯૭૬૨
૪૪૫૩૯ ૧૬ મનહપરા ગાગંસ છગનભાઈ માઘાભાઈ મનહરપરા 4 ૪૯૭૬૦
૪૫૭૪૮ ૧૬ મનહપરા જાદવ જેઠાભાઈ જેરામભાઈ મનહરપરા 5 ૪૯૭૭૮
૪૭૯૯૩ ૧૬ મનહપરા બાબરીયા રમેશભાઈ ખીમજીભાઈ મનહરપરા 2 ૪૯૭૫૫
૪૫૮૦૧ ૧૬ મનહપરા જાદવ હરીભાઈ ગળાભાઈ મનહરપરા 5 ૪૯૭૫૬
૫૦૦૩૫ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ વવરમભાઈ તેજાભાઈ મનહરપરા 5 ૪૯૭૫૭
૪૯૯૩૬ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ રમેશભાઈ તેજાભાઈ મનહરપરા 3 ૪૯૭૫૮
૪૯૫૪૧ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ ઇબ્રાકહમભાઈ બહાદલ રશા મનહરપરા 4 ૪૯૭૫૯
૪૭૭૯૫ ૧૬ મનહપરા ફકીર અલારખા ગલલાબવસહ મનહરપરા 5 ૪૯૭૭૦
૫૦૮૪૯ ૧૬ મનહપરા શેખ ઇરીસભાઈ અબ્દલલભાઈ મનહરપરા 8 ૪૯૭૬૧
૪૯૩૧૨ ૧૬ મનહપરા મોંગલ હનીફભાઈ કાસમભાઈ મનહરપરા 6 ૪૯૭૫૩
૫૧૧૮૦ ૧૬ મનહપરા સાકકરયા કકશોરભાઈ ભીખાભાઈ મનહરપરા 3 ૪૯૭૬૩
૪૮૧૩૮ ૧૬ મનહપરા બારોટ સજંયભાઈ નટવરલાલ મનહરપરા 5 ૪૯૭૬૪
૫૦૧૭૭ ૧૬ મનહપરા રાવળ રવતલાલ કાળુભાઈ મનહરપરા 5 ૪૯૭૬૫
૪૬૮૪૮ ૧૬ મનહપરા પરમાર કાનાભાઈ રવજીભાઈ મનહરપરા 2 ૪૯૭૬૬
૪૯૦૦૯ ૧૬ મનહપરા બલબંીયા મેમલદભાઈ હારૂનભાઈ મનહરપરા 3 ૪૯૭૬૭
૪૬૫૨૧ ૧૬ મનહપરા થાનાણી સલીમભાઈ દાઉદભાઈ મનહરપરા 5 ૪૯૭૬૮
૪૬૬૯૯ ૧૬ મનહપરા પઠાણ હલસેનભાઈ અનવરભાઈ મનહરપરા 3 ૪૯૭૬૯
૪૫૫૫૪ ૧૬ મનહપરા જગર્ પકંજભાઈ રામજીભાઈ મનહરપરા 5 ૪૯૭૦૮
૪૫૫૫૨ ૧૬ મનહપરા જગર્ ધમેશભાઈ રામજીભાઈ મનહરપરા 6 ૪૯૬૬૧
૪૫૫૫૧ ૧૬ મનહપરા જગર્ દમયતંીબેન રામજીભાઈ મનહરપરા 6 ૪૯૭૩૩
૪૪૦૪૨ ૧૬ મનહપરા કોબીયા રમેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ મનહરપરા 4 ૪૯૬૬૫
૪૬૫૫૨ ૧૬ મનહપરા ધોળકીયા કલરજીભાઈ સવજીભાઈ મનહરપરા 5 ૪૯૬૬૬
૪૬૫૫૫ ૧૬ મનહપરા ધોળકીયા પરેશભાઈ કલરજીભાઈ મનહરપરા 4 ૪૯૬૬૭
૪૬૫૫૬ ૧૬ મનહપરા ધોળકીયા લલીતભાઈ કલરજીભાઈ મનહરપરા 3 ૪૯૬૬૮
૫૦૮૫૮ ૧૬ મનહપરા શેખ મહબેલબભાઈ મનસલરભાઇ મનહરપરા 5 ૪૯૬૬૯
૪૭૯૭૮ ૧૬ મનહપરા બાર્વા ઇખબાલભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ મનહરપરા 4 ૪૯૬૮૦
૪૭૯૭૯ ૧૬ મનહપરા બાર્વા રહમેનભાઈ ઇખબાલભાઈ મનહરપરા 3 ૪૯૬૭૧
૫૧૫૨૩ ૧૬ મનહપરા સોલકંી અજયભાઇ જગદીશભાઈ મનહરપરા 3 ૪૯૬૬૩
૪૯૯૦૬ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ માધવજીભાઈ વસ્તાભાઈ મનહરપરા 7 ૪૯૬૭૩
૪૯૯૫૦ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ રમેશભાઈ વસ્તાભાઈ મનહરપરા 5 ૪૯૬૭૪
૪૯૩૦૭ ૧૬ મનહપરા મીયાત્રા મહશેભાઈ ધીરૂભાઈ મનહરપરા 3 ૪૯૬૭૫
૪૪૭૬૦ ૧૬ મનહપરા ગૌસ્વામી વીરજીભાઈ સોમગરભાઈ મનહરપરા 4 ૪૯૬૭૬
૪૭૪૭૬ ૧૬ મનહપરા પરમાર વવજયભાઈ રામજીભાઈ મનહરપરા 2 ૪૯૬૭૭
૫૧૭૩૩ ૧૬ મનહપરા સોલકંી કદનેશભાઈ રવજીભાઈ મનહરપરા 4 ૪૯૬૭૮
૪૭૮૮૬ ૧૬ મનહપરા બલધવા સલરેશભાઈ જીવણભાઈ મનહરપરા 3 ૪૯૬૭૯
૪૫૮૪૫ ૧૬ મનહપરા જોગર્ીયા દેવરાજભાઈ વાલજીભાઈ મનહરપરા 4 ૪૯૬૫૪
૪૫૮૪૭ ૧૬ મનહપરા જોગર્ીયા વીરજીભાઈ વાલજીભાઈ મનહરપરા 3 ૪૯૬૫૨
૪૫૫૬૦ ૧૬ મનહપરા જેજરીયા બીપીનભાઈ મલળજીભાઈ મનહરપરા 3 ૪૯૬૭૦
૪૪૬૦૫ ૧૬ મનહપરા ગોસ્વામી ઇિરભાઈ પરસોતમભાઈ મનહરપરા 4 ૪૯૬૪૭
૪૪૬૦૪ ૧૬ મનહપરા ગોસાઇ અશોકપરી શીવપરી મનહરપરા 4 ૪૯૬૪૮



૪૫૪૫૧ ૧૬ મનહપરા ચૌહાણ રમેશભાઈ કાતંીભાઈ મનહરપરા 5 ૪૯૬૪૯
૪૫૪૭૩ ૧૬ મનહપરા ચૌહાણ લાખાભાઈ કાતંીભાઈ મનહરપરા 5 ૪૯૬૫૦
૪૯૩૦૧ ૧૬ મનહપરા વમયાત્રા વવક્રમભાઈ જેઠાભાઈ મનહરપરા 4 ૪૯૬૫૧
૪૫૮૩૨ ૧૬ મનહપરા જીંજરીયા મલળજીભાઈ ચકલભાઈ મનહરપરા 4 ૪૯૬૬૨
૪૬૯૪૩ ૧૬ મનહપરા પરમાર જગદીશભાઈ મયાભાઈ મનહરપરા 7 ૪૯૬૫૩
૪૯૨૮૫ ૧૬ મનહપરા માલણ નકાભાઈ ખીમાભાઈ મનહરપરા 5 ૪૯૬૪૫
૪૭૮૦૯ ૧૬ મનહપરા ફકીર મેહબલદસા રજાકભાઈ મનહરપરા 3 ૪૯૬૫૫
૫૨૧૯૯ ૧૬ મનહપરા હર્ીયલ કકશોરભાઈ પે્રમજીભાઇ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૬૫૬
૪૬૯૪૨ ૧૬ મનહપરા પરમાર જગદીશભાઈ મયાભાઇ મનહર પ્લોટ 6 ૪૯૬૫૭
૪૩૩૬૮ ૧૬ મનહપરા અધોલા રાણાભાઈ ભનલભાઇ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૬૫૮
૪૯૩૦૫ ૧૬ મનહપરા મીયાત્રા ધીરૂભાઈ જેઠાભાઈ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૬૫૯
૪૯૩૦૮ ૧૬ મનહપરા મીયાત્રા યોગેશભાઈ ઘીરૂભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૬૬૦
૪૯૩૦૬ ૧૬ મનહપરા મીયાત્રા મહશેભાઈ ઘીરબભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૬૮૨
૪૯૩૦૯ ૧૬ મનહપરા મીયાત્રા રાજેશભાઈ ધીરૂભાઇ મનહર પ્લોટ 2 ૪૯૬૪૬
૪૮૧૩૧ ૧૬ મનહપરા બારોટ ભીખાલાલ ટપલભાઇ મનહર પ્લોટ 3 ૪૯૬૭૨
૫૧૨૮૭ ૧૬ મનહપરા સાજીકોટ કલસ લમબેન અબ્દલલભાઈ મનહરપરા 1 ૪૯૭૦૦
૪૪૬૩૪ ૧૬ મનહપરા ગોહલે દીપકભાઈ ચદંલભાઈ મનહરપરા 3 ૪૯૭૦૨
૫૦૧૬૬ ૧૬ મનહપરા રામાવતી સલરેશભાઈ કનલભી મનહરપરા 2 ૪૯૭૦૩
૫૧૪૪૩ ૧૬ મનહપરા સીધવ ગાડલભાઈ ખેગારભાઈ મનહરપરા 2 ૪૯૭૦૪
૫૦૦૨૨ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ વાલજીભાઈ તેજાભાઈ મનહરપરા 3 ૪૯૭૦૫
૪૯૬૭૮ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ તેજાભાઈ વાધવજીભાઈ મનહરપરા 2 ૪૯૭૧૬
૪૩૭૮૨ ૧૬ મનહપરા કલરેશી અસ્લમભાઈ ઇમધખાન મનહરપરા 2 ૪૯૭૦૭
૪૬૧૦૭ ૧૬ મનહપરા ર્ાભી દેવજીભાઈ મોહનભાઈ મનહરપરા 4 ૪૯૬૯૯
૪૬૧૦૯ ૧૬ મનહપરા ર્ાભી કદનેશભાઈ મોહનભાઈ મનહરપરા 3 ૪૯૭૦૯
૫૦૦૫૬ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ સતંોકભાઈ શામજીભાઈ મનહરપરા 1 ૪૯૭૧૦
૪૯૫૪૨ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ ઉકાભાઈ શામજીભાઈ મનહરપરા 6 ૪૯૭૧૧
૪૯૭૨૭ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ ધનજીભાઈ ઉકાભાઈ મનહરપરા 2 ૪૯૭૧૨
૫૦૦૫૯ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ સલરેશભાઈ ઉકાભાઈ મનહરપરા 4 ૪૯૭૧૩
૪૮૨૦૧ ૧૬ મનહપરા બીંવાર્ીયા વપન્ટલભાઈ ઘોઘાભાઈ મનહરપરા 2 ૪૯૭૧૪
૪૫૮૨૭ ૧૬ મનહપરા જીદાણંી હાસમભાઈ અલારખાભાઈ મનહરપરા 6 ૪૯૭૧૫
૫૧૧૫૭ ૧૬ મનહપરા સેલવર્ા રાજેશભાઈ નારણભાઈ મનહરપરા 4 ૪૯૬૯૦
૫૧૧૭૨ ૧૬ મનહપરા સવાસકરયા ચનાભાઈ શામજીભાઈ મનહરપરા 6 ૪૯૬૮૮
૪૯૪૬૭ ૧૬ મનહપરા રાજગોર રમણલાલ છગનલાલ મનહરપરા 4 ૪૯૭૦૬
૪૮૧૩૫ ૧૬ મનહપરા બારોટ રસીકભાઈ ભાનલભાઈ મનહરપરા 4 ૪૯૬૮૩
૫૧૦૯૨ ૧૬ મનહપરા સરવદી નલરશાભાઈ હારૂનભાઈ મનહરપરા 3 ૪૯૬૮૪
૪૩૭૮૬ ૧૬ મનહપરા કલરેશી કાસમભાઈ દાઉદભાઈ મનહરપરા 4 ૪૯૬૮૫
૫૦૫૫૨ ૧૬ મનહપરા વાઘેલા સલરેશભાઈ જેઠાભાઈ મનહરપરા 3 ૪૯૬૮૬

૪૩૬૦૩ ૧૬ મનહપરા ઓસમણભાઈ મામદશાભાઈ
ઓસમણશાહગીર
ભાઈ મનહરપરા 4 ૪૯૬૮૭

૪૬૨૫૫ ૧૬ મનહપરા દેગામા અશોકભાઈ દેગાભાઈ મનહરપરા 3 ૪૯૬૯૮
૫૧૩૨૭ ૧૬ મનહપરા સામોદર ઇખબાલ હલસેનશાહ મનહરપરા 5 ૪૯૬૮૯
૫૧૧૭૩ ૧૬ મનહપરા સસ્વદી રજાકભાઈ મામનભાઈ મનહરપરા 6 ૪૯૬૮૧
૫૧૦૨૩ ૧૬ મનહપરા સદાદીયા છગનલાલ તલલશીભાઈ મનહરપરા 2 ૪૯૬૯૧
૪૪૪૨૨ ૧૬ મનહપરા ખીરા સલીમભાઈ અલવારખાભાઈ મનહરપરા 5 ૪૯૬૯૨
૪૪૪૨૧ ૧૬ મનહપરા ખીરા સમીરભાઈ સાનમભાઈ મનહરપરા 2 ૪૯૬૯૩
૪૭૦૮૦ ૧૬ મનહપરા પરમાર નરશીભાઈ રવજીભાઈ મનહરપરા 3 ૪૯૬૯૪
૫૨૨૦૦ ૧૬ મનહપરા હર્ીયલ રમેશભાઈ પે્રમજીભાઈ મનહરપરા 4 ૪૯૬૯૫
૪૫૪૪૬ ૧૬ મનહપરા ચૌહાણ રમણલાલ કદનેશભાઈ મનહરપરા 3 ૪૯૬૯૬
૪૫૪૪૨ ૧૬ મનહપરા ચૌહાણ રઘાભાઈ શ્યામજીભાઈ મનહરપરા 4 ૪૯૬૯૭
૪૯૫૩૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ અશોતભાઈ વવરજીભાઈ કલબલીયાપલરા 7 ૪૪૩૧૬
૪૬૯૭૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર જીજે્ઞશભાઈ ભાનલભાઈ કલબલીયાપલરા 5 ૪૪૩૨૩
૪૯૫૬૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ કલપેશભાઈ રાજલભાઈ કલબલીયાપલરા 5 ૪૪૩૫૦
૪૯૬૪૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ જ્યતંીભાઈ ટપલભાઈ કલબલીયાપલરા 6 ૪૪૩૫૧
૫૦૯૯૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સલર્ાસશાહ સલભાર્ભાઈ કનલભાઈ કલબલીયાપલરા 5 ૪૪૩૫૨
૪૬૯૦૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર ગોપાલભાઈ સલખાભાઈ કલબલીયાપલરા 3 ૪૪૩૫૩
૪૯૭૪૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ નરેશભાઈ દેવજીભાઈ કલબલીયાપલરા 3 ૪૪૩૫૪
૫૧૫૪૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી અવિનભાઈ પરસોત્તમભાઈ કલબલીયાપલરા 4 ૪૪૩૫૫
૪૯૯૨૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ રધલભાઈ રામાભાઈ કલબલીયાપલરા 5 ૪૪૩૬૮
૪૯૫૩૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ અવિલભાઈ રામાભાઈ કલબલીયાપલરા 3 ૪૪૩૫૭
૪૯૫૦૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ અજયભાઈ ઠાકરવસિંહ કલબલીયાપલરા 4 ૪૪૩૪૭
૫૦૦૩૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ વવજયવસિંહ ઠાકરવસિંહ કલબલીયાપલરા 6 ૪૪૩૫૯
૫૧૫૮૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી કાન્તીભાઈ હીરાબેન કલબલીયાપરાચોક 4 ૪૪૩૬૧
૪૬૫૧૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ધાન્ધલપર રામલભાઈ ધીરલભાઈ કલબલીયાપરાચોક 3 ૪૪૩૬૨
૪૩૯૦૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજરીયા બાબલભાઈ પલરજીભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૩૬૩
૪૮૧૮૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બાવાજી મલકેશભાઈ ગારં્ાજી કલબલીયાપરા 5 ૪૪૩૬૪
૫૦૩૭૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વહાલોરીયા ત લલસીભાઈ વેલજી કલબલીયાપરા 2 ૪૪૩૬૫
૪૯૯૯૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ રામલભાઈ જગમલભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૩૬૬
૪૮૧૮૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બાવાજી જીવાજી ગોપાલજીભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૩૩૭
૪૩૮૫૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કણસાગંરીયા નૈનસલખભાઇ સવજીભાઇ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૩૫૮
૪૬૪૮૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ધનગાવ વવષ્ણલભાઈ જીંગાજીભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૩૫૬
૫૧૫૮૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી કસ્ત લરબેન સવજીભાઈ કલબલીયાપરા 1 ૪૪૩૨૭

૪૩૬૬૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કલર્ાસા જેસીંગભાઈ મોહનભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૩૨૮
૪૯૬૭૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ તેજીબેન રવજીભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૩૨૯
૪૯૬૨૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ સેનાભાઈ હીરાભાઈ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૩૩૧
૪૮૬૧૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) મકવાણા કદલીપભાઈ મનજીભાઈ કલબલીયાપરા 8 ૪૪૩૩૨
૫૧૭૮૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી વનતેશભાઈ કકશનભાઈ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૩૩૩
૪૬૨૦૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) તરેટીયા ઈકલભાઈ નાનલભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૩૩૪
૪૩૯૯૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચારોલલયા સલવનલભાઈ વવનલભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૩૪૬
૪૬૨૧૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) તરેટીયા નાનલભાઈ નાગરભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૩૩૬
૪૩૭૯૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસગંીયા વવક્રમભાઈ વી કલબલીયાપરા 3 ૪૪૩૨૬
૪૭૯૧૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બરાહરીયા ભદાભાઈ માનજીભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૩૩૮
૪૭૯૬૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બહાહરીયા નરેશભાઈ ભદાભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૩૩૯
૪૭૯૨૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બરાહરીયા સલવનલભાઈ ભદાભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૩૪૦
૪૭૯૨૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બરાહરીયા મનસલખભાઈ સોમાભાઈ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૩૪૧



૪૮૩૮૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભામરોલીયા સામલબેન જયવંતભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૩૪૨
૪૭૯૧૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બરાહરીયા ભરતભાઈ રાજલભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૩૪૩
૪૪૯૦૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચારોલીયા રમેશભાઈ પ્રભલદાસ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૩૪૪
૫૨૧૫૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી સાગરભાઈ મનસલખભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૩૪૫
૪૩૯૧૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજંીયા કકશોરભાઈ મફાભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૩૭૦
૪૬૨૦૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) તરેટીયા કમલેર્ભાઈ કાળુભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૩૩૫
૪૮૦૪૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બામરોલીયા રાજલભાઈ જેન્તીભાઇ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૩૬૭
૪૮૦૪૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બામરોલીયા કાળુભાઈ પપ્પલભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૩૯૨
૫૦૭૫૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાહણકીયા વવજયભાઈ રાજલભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૩૯૩
૫૦૭૫૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાહણકીયા રાજલભાઈ સલખાભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૩૯૪
૪૩૮૩૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંરીયા રવીભાઈ રમણીકલાલ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૩૯૫
૪૩૮૨૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંરીયા પ્રકાશભાઈ રમણીકભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૩૯૬
૫૦૭૫૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (વાઘરીવાસ) વાહણકીયા વવજયભાઈ કાળુભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૫૦૩૧
૪૩૮૩૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંરીયા રાજલભાઈ વવક્રમભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૩૯૭
૪૩૮૪૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંરીયા વવનલભાઈ રાયચદંભાઈ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૪૧૦
૪૩૯૩૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજંીયા વવજયભાઈ વીરજીભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૩૯૯
૪૩૮૫૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસારંગીયા પકેંશભાઈ વવનલભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૩૯૧
૪૩૮૧૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંરીયા અશોકભાઈ વવનોદભાઈ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૪૦૨
૪૩૮૨૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંરીયા ભાનલબેન ઉકાબેન કલબલીયાપરા 8 ૪૪૪૦૩
૪૩૯૧૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજંીયા કકશનભાઈ ઉકાભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૪૦૪
૪૮૦૫૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બામરોલીયા રામાભાઈ ખીમજીભાઈ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૪૦૯
૫૧૫૨૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોરોલીયા મનસલખભાઈ બાબલભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૩૮૦
૪૪૧૬૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ખાનપરીયા રવીભાઈ રાજલભાઈ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૩૭૮
૪૩૮૩૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંરીયા રમેશભાઈ પે્રમજીભાઈ કલબલીયાપરા 8 ૪૪૩૯૮
૪૩૯૨૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાજંીયા રમેશભાઈ રાયાભાઈ કલબલીયાપરા 8 ૪૪૩૭૧
૫૧૪૮૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોનપકરયા રાજેશ સલખાભાઈ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૩૭૨
૫૧૨૮૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સાજંરીયા વવશાલ રાજેશભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૩૭૩
૫૦૩૯૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાઘરોર્ીયા ગોવવિંદભાઈ ચીચાભાઈ કલબલીયાપરા 8 ૪૪૩૭૪
૫૦૩૧૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વનોકદયા રાજેશ્રી સજંયભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૩૭૫
૪૪૪૫૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ખોનપરીયા મલનાભાઈ દેવસીભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૩૭૬
૪૩૮૩૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંરીયા રાજેશભાઈ પોપટભાઈ કલબલીયાપરા 8 ૪૪૩૭૭
૪૩૮૨૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંરીયા નટલભાઈ ચદંલભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૩૯૦
૪૩૮૨૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંરીયા કકરણભાઈ ચદંલભાઈ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૩૭૯
૫૦૭૫૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાહણકીયા અશોકભાઈ બચલભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૩૬૯
૫૧૬૭૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોલકંી જગમાલ હીરાભાઈ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૩૮૧
૪૭૩૧૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર માલાભાઈ તેજાભાઈ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૩૮૨
૪૭૦૦૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર દલલાભાઈ તેજાભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૩૮૩
૪૮૩૪૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી ચમનભાઈ પ્રભાભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૩૮૪
૪૩૮૬૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કલલાવત મલકેશભાઈ મોહનભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૩૮૫
૫૦૩૯૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાઘરોર્ીયા મનલભાઈ ભીખાભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૩૮૬
૫૦૪૦૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાઘેલા અશોકભાઈ મનનભાઈ કલબલીયાપરા 3 ૪૪૩૮૮
૪૬૩૫૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) દેવીપલજક ત લલશીબેન વવનોદભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૩૨૪
૪૮૦૩૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બામરોણીયા કકશોરભાઈ ભાઈજીભાઈૂ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૩૧૩
૪૫૨૮૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચોરાલીયા જગદીશભાઈ દેવસીંહ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૩૧૮
૪૩૮૨૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કરસાગંરીયા કકશનભાઈ પોપટભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૩૨૧
૪૫૨૬૫ ૧૬ નવા થોરાળા ચીતગરા ભનલભાઈ પસાભાઈ નવા થોરાણા 5 ૪૭૫૮૦
૩૧૪૪૨ ૧૬ કલબલીયાપરા ભાટી નારણભાઈ પ્રાગજીભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૩૦૮૯૭
૩૧૪૪૧ ૧૬ કલબલીયાપરા ભાટી અમરાભાઈ દાનાભાઈ કલબલીયાપરા 3 ૩૦૮૯૬
૪૮૩૫૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભાટી માનાભાઈ અમરાભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૩૪૯
૪૪૭૯૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઘામેયા જગમાલભાઈ લાભલભાઈ ચલનારાવાર્ 5 ૪૬૫૧૦
૫૧૮૪૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી બાબલભાઈ બચલભાઈ ચલનારવાર્ 6 ૪૬૫૧૧
૪૭૮૨૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ ફતેપરા ગોડલભાઈ શામજીભાઈ 5 ૪૬૫૧૨
૪૬૧૪૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ામી ભીખાભાઈ ખોર્ાભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૬૫૨૨
૪૩૭૨૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ કલબાવત મનોજભાઈ હજારીદાસ ચલનારાવાર્ 3 ૪૬૫૧૪
૪૪૦૨૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ કોનપરીયા રાજલભાઈ સલખાભાઈ ચલનારવાર્ 5 ૪૬૫૦૬
૪૪૬૪૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગોહલે પ્રવીણભાઈ હરીભાઈ ચલનારવાર્ 3 ૪૬૫૫૪
૫૦૭૭૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ વવછર્ીયા ધનજીભાઈ માવજીભાઈ ચલનારવાર્ 3 ૪૬૫૧૭
૪૬૧૩૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ાભી વલલભભાઈ બચ્ચલભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૬૫૮૧
૪૯૭૩૭ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ નથલરામ અરજણદાસ નવા થોરાણા 3 ૪૭૫૭૧
૫૧૦૨૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ સદાદીયા પાચંાભાઈ ભલાભાઇ ચલનારાવાર્ 5 ૪૬૫૧૮
૪૫૫૦૪ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી ચૌહાણ સજંયભાઈ વેલજીભાઈ શ્રમજીવી સોસા 5 ૫૧૮૪૯
૪૫૧૯૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ચાવર્ા વલલભભાઈ વેલજીભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૫૦૦
૪૮૯૮૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ મેટારીયા બાબલભાઈ નાથાભાઈ ચલનારવાર્ 5 ૪૬૫૧૯
૪૮૯૮૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ મઠાણી દીનેશભાઈ દશરથભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૬૫૨૦
૪૫૪૬૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચૌહાણ રાજેશભાઈ રામજીભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૪૬૪૯૮
૪૭૩૩૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર રણજીતભાઈ ચનાભાઈ નવા થોરણા 4 ૪૬૫૧૫
૪૬૦૫૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ાગંર ભરતભાઈ વાઘજીભાઈ લાખાજીરાજ 6 ૪૬૪૯૧
૫૦૭૯૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ વીંછણીયા કેશલભાઈ જેઠાભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૪૬૪૯૨
૪૪૭૯૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઘોરીયા દીનેશભાઈ દેવજીભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૪૬૪૯૩
૪૫૫૮૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ જેતાણી રમેશભાઈ નરશીભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૪૬૪૯૫
૪૫૫૫૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ જગર્ પકંજભાઈ રામજીભાઈ બટંીપરા 5 ૪૬૫૦૫
૪૬૮૨૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર કરમવીભાઈ ર્ાયાભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૪૬૪૯૭
૪૫૩૭૪ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે ચૌહાણ કદનેશભાઈ ગોવવિંદભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૧૪૫
૪૯૩૧૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ મોતાણી તેજાભાઈ ભીખાભાઈ લાખાજીરાજ 5 ૪૬૪૯૯
૪૯૩૨૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ મોતાણી ધનરાજ ભીખલભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૪૬૫૦૦
૪૬૫૫૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ ધોરીયા પ્રવીણભાઈ ઘરમશીભાઈ બટંીપરા શ્રમજીવી સોસા 5 ૪૬૫૦૧
૪૯૮૮૬ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ મનોજભાઈ કલાભાઈ નવા થોરાણા 4 ૪૭૫૯૧
૪૯૮૩૭ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ ભરતભાઈ શકંરભાઈ નવા થોરાણા 4 ૪૭૫૮૧
૪૯૬૪૭ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ જ્યતંીભાઈ દેવજીભાઈ નવા થોરાણા 7 ૪૭૫૮૩
૪૮૭૪૭ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા રૂક્ષમણી જયતંીભાઈ નવા થોરાણા 5 ૪૭૫૫૪
૪૫૪૪૯ ૧૬ નવા થોરાળા ચૌહાણ રમેશભાઈ ખીમજીભાઈ નવા થોરાણા 4 ૪૭૫૫૫
૪૩૩૦૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ દેવજીભાઈ છગનભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૬૫૦૨
૪૩૩૩૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ અઘોલા વવનોદભાઈ છગનભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૬૫૦૩
૪૩૩૪૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ અઘોલા છગનભાઈ કાળાભાઈ ચલનારવાર્ 2 ૪૬૫૨૯



૫૨૦૦૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી રમેશભાઈ દેવાભાઈ ચલનારવાર્ 5 ૪૬૫૨૧
૫૧૯૩૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી મનસલખભાઈ દેવાભાઈ ચલનારવાર્ 6 ૪૬૫૪૦
૪૪૯૦૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચારોલીયા બાબલભાઈ અમથાભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૬૫૪૧
૫૧૫૫૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી ઉમેશભાઈ અંબાલાલ ચલનારવાર્ 4 ૪૬૫૪૨
૪૬૧૪૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ાભી હમેતંભાઈ ધનાભાઈ ચલનારવાર્ 5 ૪૬૫૪૪
૪૬૧૦૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ાભી જલઠાભાઈ આંબાભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૬૫૪૫
૫૨૦૫૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી રામજીભાઈ કર્વાભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૬૫૫૫
૪૩૩૪૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) અંઘરીયા ભગાભાઈ ભાણજીભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૪૩૪૮
૪૪૪૯૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગઢીયા મલકેશભાઈ મોહનભાઈ લાખાજીરાજ 5 ૪૬૫૪૯
૪૬૫૯૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ નર્ીયાદ સલવમત્રા ભગવાનભાઈ લાખાજીરાજ 5 ૪૬૫૫૦
૪૬૧૨૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ાભી મનસલખભાઈ ટપલભાઈ બટંીપરા 5 ૪૬૫૫૨
૪૯૧૦૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ મૈર હીરાભાઈ મનજીભાઈ લાખાજીરાજ 5 ૪૬૫૫૩
૪૯૧૨૯ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી મલલતાની રસલલભાઈ ઈસાભાઈ બટંીપરા 4 ૫૧૮૫૨
૪૬૭૨૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ પતાણી કંકલબેન નાથાભાઈ લાખાજીરાજ 1 ૪૬૫૪૮
૪૫૩૫૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચૌહાણ જ્યતંીભાઈ ભીમાભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૪૬૫૪૬
૪૭૭૬૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ વપ્લકંીયા મનીર્ભાઈ શમજીભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૪૬૫૨૫
૪૪૭૯૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઘાયા બાલાભાઈ ભગવાનભાઈ 5 ૪૬૫૨૬
૪૩૫૨૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઉપાધ્યાય રવીભાઈ સલરેશભાઈ લાખાજીરાજ 6 ૪૬૫૨૭
૫૦૮૮૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ શલોજી ભરતભાઈ રવજીભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૪૬૫૨૮
૪૫૨૦૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચાવર્ા વવનલભાઈ વેલજીભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૪૬૫૩૮
૪૪૭૮૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઘાઘલ રણજીતભાઈ હાથીભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૪૬૫૩૦
૪૫૭૫૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ જાદવ જ્યતંીભાઈ ઉકાભાઈ લાખાજીરાજ 5 ૪૬૫૨૩
૪૩૫૧૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઉઘરેજીયા બધાભાઈ ધલસાભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૪૬૫૩૨
૪૭૭૧૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ પાતાણી સજંયભાઈ લાલજીભાઈ લાખાજીરાજ 2 ૪૬૫૩૩
૫૧૮૩૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી બચલભાઈ મનલભાઈ લાખઆજીરાજ 3 ૪૬૫૩૪
૪૭૭૧૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ પાતાણી લાલજીભાઈ નાથાજી લાખાજીરાજ 2 ૪૬૫૩૫
૫૦૮૦૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ વીઠ્ઠલપરા મનસલખભાઈ કાનજીભાઈ લાખાજીરાજ 6 ૪૬૫૩૬
૪૪૪૩૫ ૧૬ રામનગર સોસાયટી ખોખર જયાબેન બચલભાઈ રામનગર 4 ૫૦૪૩૬
૫૧૨૦૧ ૧૬ નવા થોરાળા સાકરીયા મહશેભાઈ રણછોર્ભાઈ નવા થોરણા 4 ૪૭૫૭૦
૫૧૫૩૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી અવમતભાઈ બટલકભાઈ ચલનારા વાર્ 4 ૪૬૫૩૭
૪૩૩૪૬ ૧૬ મનહપરા અજમેરી મહમેલદ મહમંદભાઈ મનહર 4 ૪૯૫૦૧

૫૧૧૨૯ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ સરવૈયા રામજીભાઈ ટપલભાઈ



પાજંરાપોળ 4 ૪૮૯૭૦

૫૧૧૦૦ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ સરવૈયા કકશોરભાઈ રામજીભાઈ પાજંરાપોળ 4 ૪૮૯૦૬
૪૬૦૯૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ાભી ગોવવિંદ હકલભાઈ 5 ૪૬૫૦૮
૫૧૧૮૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર સાકરીયા આનદંભાઈ ચલનીલાલ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૪૯૯
૪૯૭૨૯ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ ધનજીભાઈ જીવાભાઈ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૫૦૧
૪૩૮૬૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કલરાણી રમેશભાઈ પે્રમજીભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૩૬૦
૪૩૬૭૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ કલઢીયા શન્ક્તભાઈ ધનજીભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૪૬૫૦૭
૪૩૭૭૨ ૧૬ નવા થોરાળા કલમારખાલીયા ભરતભાઈ વીસાભાઈ નવા થોરીયા 5 ૪૭૫૬૯
૫૦૨૦૩ ૧૬ નવા થોરાળા ્લણચીયા સોમાભાઈ ખોર્ાભાઈ નવા થોરાણા 6 ૪૭૫૯૫
૪૯૨૨૧ ૧૬ રામનગર સોસાયટી મારં્લીક વવજયભાઈ કરશનભાઈ રામનગર સોસા 4 ૫૦૪૩૭
૪૯૨૨૨ ૧૬ રામનગર સોસાયટી મારં્લીક હર્ડદભાઈ કરશનભાઈ રામનગર 4 ૫૦૪૩૮
૪૮૦૬૮ ૧૬ નવા થોરાળા બારૈયા જ્યતંીભાઈ રામજીભાઈ નવા થોરાણા 5 ૪૭૬૧૮
૪૪૮૩૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ચવાણા બટલકભાઈ મનાભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૪૩૮૯

૪૩૫૯૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ઓરર્ીયા હસંરાજ બચલભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૪૦૦
૫૦૪૫૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાઘેલા દીવાળીબેન ઘીરલભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૩૧૨
૫૦૬૪૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાધેલા મોહનભાઈ ગોવીદભાઈ કલબલીયાપરા 8 ૪૪૩૧૭
૪૮૩૯૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ભારી જગમાલ રામાભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૩૨૫
૪૪૩૦૧ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા નીલેશ રાજાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસાયટી 4 ૪૭૩૬૯
૫૧૪૦૯ ૧૬ આરાધના સોસાયટી સીંગલ જીવણભાઈ માવજીભાઇ આરાધના સોસા 4 ૪૪૨૮૪
૫૧૯૮૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી યલન લર્ભાઈ બચલભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૬૫૯૧
૪૭૪૦૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર રામજીભાઈ ઘનાભાઈ ચલનારવાર્ 5 ૪૬૫૯૦
૫૧૨૫૩ ૧૬ નવા થોરાળા સાગઠીયા મેઘજી વાલજીભાઈ વીજયનગર 4 ૪૭૬૩૧
૪૮૫૫૯ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા છગનભાઈ ભીમજી નવા થોરાણા 4 ૪૭૬૩૦
૪૬૮૩૪ ૧૬ વવજયનગર પરમાર કાતંીલાલ કલાભાઈ વીજયનગર 5 ૫૧૫૭૭
૪૯૯૨૧ ૧૬ રામનગર સોસાયટી રાઠોર્ રંજન માવજી લાખાજીરાજ 1 ૫૦૪૩૯
૫૦૯૫૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વશયાળ ભાણાભાઈ વશરામ લાખાજીરાજ 1 ૫૦૪૯૭
૪૯૮૪૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાઠોર્ ભાણીબેન નાથાભાઈ લાખાજીરાજ 2 ૫૦૫૦૩
૫૦૦૦૨ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ લક્ષ્મી જીવણભાઈ નવા થોરાણા 3 ૪૭૫૯૦
૫૧૪૮૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોનપરીયા રાજેશભાઈ સલખાભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૪૪૦૮
૪૩૬૮૦ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) તરસાગંીયા પ્રવીણભાઈ પે્રમજીભાઈ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૪૦૭
૪૪૦૨૯ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કોનપરીયા કહતેશ દેવશીભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૪૦૬
૪૪૦૭૬ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કોવપરીયા મલનાભાઈ કેવશીભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૪૦૫
૫૦૮૮૧ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી રાતોજા ધીરલભાઈ ભવાનભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૯૨૮૨
૫૧૪૨૭ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી સીતાપરા મનોજભાઈ મધલબેન કલબલીયાપરા 4 ૪૯૨૮૧
૫૦૨૮૬ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી વઢરલર્ીયા હમેરાજ વશવજીભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૯૨૮૦
૫૦૨૮૧ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી વઢરલકીયા અરવવિંદભાઈ શીવાભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૯૨૭૯
૪૬૧૧૩ ૧૬ મનહપરા ર્ાભી નાથાભાઈ ભીમજીભાઈ મનહરપરા 2 ૪૯૪૯૧
૪૫૩૯૬ ૧૬ મનહપરા ચૌહાણ પ્રભાબેન નરોતમભાઈ મનહરપરા 1 ૪૯૪૯૨
૫૦૩૪૫ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી વણડવા જીજ્ઞેંશભાઈ નારણભાઈ બેર્ીપરા 4 ૪૯૨૭૪
૫૧૦૪૮ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી સલમર્ પ્રભાબેન લાલજીભાઈ શ્રમજીવી સોસા 1 ૫૧૮૫૦
૫૦૮૮૦ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી રાતોજા જગદીશભાઈ ભવાનભાઈ બેર્ીપરા 2 ૪૯૨૬૨
૪૯૯૭૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ રાજેશ જેઠાભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૧૧૩
૪૪૩૫૨ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા રતીભાઈ વસતાભાઈ નવા થોરાણા 4 ૪૭૫૫૭
૫૦૬૫૫ ૧૬ નવા થોરાળા વાધેલા સોમાભાઈ ગોવીંદભાઈ નવા થોરાણા 5 ૪૭૫૬૦
૪૯૮૪૦ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ ભલાભાઈ પીઠાભાઈ નવા થોરાણા 2 ૪૭૫૮૯
૪૪૨૭૫ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા દેવજીભાઈ અરજણભાઈ નવા થોરાણા 4 ૪૭૫૮૬
૪૯૭૬૭ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ નાનલબેન જીવાભાઈ નવા થોરાણા 1 ૪૭૫૮૫
૪૭૫૧૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર સજંયભાઈ કકશોરભાઈ ગોકલળપરા 2 ૪૬૧૧૨
૪૪૨૪૯ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા ચપંાબેન ગેલાભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૭૫૮૪
૪૭૫૯૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર હરેશભાઈ કાનજીભાઈ ગોકલળપરા 3 ૪૬૧૧૭
૫૧૦૨૬ ૧૬ મનહપરા સલધંવા નાગજીભાઈ રેવાભાઈ મનહરપરા 2 ૪૯૪૯૯



૪૮૨૪૨ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી ભખોર્ીયા સવીતાબેન રમેશભાઈ બેર્ીપરા 3 ૪૯૨૬૧
૪૪૦૫૬ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી કોરવર્ીયા રમેશભાઈ છગનભાઈ બેર્ીપરા 3 ૪૯૨૭૨
૪૬૦૦૯ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી ર્રૈ્યા ભરતભાઈ દેવરાજભાઈ બેર્ીપરા 3 ૪૯૨૮૩
૪૫૩૬૭ ૧૬ શ્રમજીવીસોસાયટી ચૌહાણ દેવશીભાઇ ઉકાભાઈ ચલનારવાર્ 2 ૫૧૮૪૮
૪૭૯૪૨ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી બલવર માનસીંગ જીવણભાઈ શ્રમજીવી સોસા 4 ૪૯૨૬૯
૫૦૯૦૩ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ શારમદાર જ્યોતી રજીકભાઈ પાજંરાપોળ 2 ૪૮૯૭૧
૪૯૮૯૧ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ મયલરભાઈ વાલજીભાઈ નવા થોરાણા 2 ૪૭૭૦૧
૫૧૪૪૪ ૧૬ નવા થોરાળા સીંધવ બીપીનભાઈ અરજણભાઈ નવા થોરાણા 3 ૪૭૬૮૯
૪૭૨૦૯ ૧૬ રામનગર સોસાયટી પરમાર ભીખાભાઈ ખાબભાઈ ન્યલ વીજયનગર 4 ૫૦૪૩૧
૪૫૯૭૭ ૧૬ રામનગર સોસાયટી ટોર્ીયા રાજેશ હમીરભાઈ ન્યલ  વીજયનગર 5 ૫૦૪૨૭
૪૫૦૩૪ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા દીલીપ યશરાજભાઈ વીજયનગર 3 ૫૧૫૮૮
૫૦૬૩૦ ૧૬ વવજયનગર વાધેલા અવિન ર્ાયાભાઈ વીજયનગર 4 ૫૧૫૮૯
૪૭૧૧૪ ૧૬ રામનગર સોસાયટી પરમાર પ્રકાશ રમેશભાઈ રામનગર 4 ૫૦૪૨૮
૪૯૮૧૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ રાઠોર્ બાબલભાઈ જસંાભાઈ આંબેર્કર નગર 2 ૪૪૨૫૪
૪૮૧૧૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા વવનેશભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૬૫૯૨
૫૦૧૩૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાતોજી ધીરલભાઈ રલપાભાઈ ચલનારવાર્ 7 ૪૬૫૯૩
૫૦૧૩૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાતોજી પોપટભાઈ રામજીભાઈ ચલનારા વાર્ 2 ૪૬૫૯૪
૪૮૦૯૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારીયા મનસલખભાઈ અરજણભાઈ ચલનારવાર્ 6 ૪૬૫૯૫
૫૨૦૦૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી રમેશભાઈ ધનજીભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૬૪૮૮
૪૪૧૭૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ ખાભંર્ીયા રમણીકભાઈ રામજીભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૬૫૯૬
૪૩૩૪૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ અઘેરા બા્લબેન વાધજીભાઈ ચલનારવાર્ 1 ૪૬૫૯૭
૪૫૪૬૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચૌહાણ રવજીભાઈ મેશમભાઈ ચલનારવાર્ 5 ૪૬૫૯૮
૪૫૪૭૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચૌહાણ વે્લબેન મેરલબેન ચલનારવાર્ 1 ૪૬૬૦૭
૪૭૪૪૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર લીલાબેન બાબલભાઈ ચલનારવાર્ 1 ૪૬૬૦૦
૫૧૧૨૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ સરવૈયા રાજેશભાઈ હીરાભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૬૬૦૯
૪૯૦૯૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ મેર જીવરાજભાઈ બીજલભાઈ ચલનારવાર્ 5 ૪૬૬૧૬

૪૫૭૨૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ જાર્ીયા હરજીભાઈ પોપટભાઈ ચલનારવાર્ 2 ૪૬૬૧૫

૪૭૫૩૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર સમજલબેન વીનલભાઈ ચલનારવાર્ 1 ૪૬૬૧૪

૪૯૩૮૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ યાદવ જોગીન્રભાઈ હસંરાજ ચલનારવાર્ 5 ૪૬૬૧૩

૫૧૧૬૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ સલાટ લી્લબેન નથલભાઈ ચલનારવાર્ 3 ૪૬૬૧૨
૫૦૭૭૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ વવછાલલયા રનછોડ્ભાઈ જેઠાભાઇ ચલનારા વાર્ 4 ૪૬૬૧૧
૪૭૧૬૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર બાબલભાઈ મથાભાઇ ચલનારા વાર્ 5 ૪૬૬૧૦

૫૧૧૪૬ ૧૬ ચલનારવાર્ સેરાલી સમજલબેન વાલજીભાઈ ચલનારવાર્ 2 ૪૬૪૭૩
૪૬૯૦૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર ગોરધનભાઈ દાનાભાઈ ચલનારવાર્ 5 ૪૬૬૦૩
૪૭૨૧૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર ભીખાભાઈ માવજીભાઈ ચલનારવાર્ 7 ૪૬૬૦૫
૪૭૩૭૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર રવજીભાઈ દાનાભાઈ ચલનારવાર્ 5 ૪૬૫૮૭

૪૯૨૬૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ મારલણીયા પારલલબેન માવજીભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૬૬૦૧

૪૯૨૩૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ માનસલરીયી જીવણભાઈ ભીખાભાઈ ચલનારવાર્ 2 ૪૬૫૭૦
૪૩૭૬૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ કલમારખાણીયા ભરતભાઈ નાથાભાઇ લાખાજીરાજ 5 ૪૬૫૬૮
૪૮૯૬૬ ૧૬ વવજયનગર મલછર્ીયા રમેશભાઈ હીરાભાઈ વવજયનગર 4 ૫૧૫૯૦
૪૪૬૨૦ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી ગોસાઈ મહશેભાઈ દેવાભાઈ શ્રમજીવી સોસા 5 ૪૯૨૬૮

૫૦૮૯૯ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ શામરદાર મહમદશા ઈસ્માઈલ પાજંરાપોળ 5 ૪૮૯૦૪
૪૩૯૭૪ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી કાપર્ી વવનોદભાઈ ખોર્ીદાસ બેર્ીપરા 5 ૪૯૨૬૭
૪૪૭૬૬ ૧૬ વવજયનગર ઘણીઘારીયા ગોવવિંદરામ અજલ ડન વીજયૉનગર 5 ૫૧૫૯૧
૪૪૧૪૯ ૧૬ રામનગર સોસાયટી ખસીયા હસમલખભાઈ જયતંીલાલ ભાવનગર રોર્ 4 ૫૦૪૩૫

૫૦૮૯૪ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ શાદ ઈસ્માઈલ રમાતશા પાજંરાપોળ 2 ૪૮૯૦૫
૫૧૧૫૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ સલાટ રમેશભાઈ દેવજીભાઈ ચલનારવાર્ 6 ૪૬૫૬૭
૪૫૫૨૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ છનીયારા સવીતાબેન રાજાબેન ચલનારવાર્ 2 ૪૬૫૬૬
૪૮૬૬૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા પ્રવીણભાઈ ધેલજીભાઈ ચલનારા વાર્ 4 ૪૬૫૭૧
૪૮૭૮૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા રાજેશભાઈ જેન્તીભાઈ ચલનારા વાર્ 3 ૪૬૫૬૧
૪૭૬૮૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ પાટર્ીયા જગદીશભાઈ જેરામભાઈ ચલનારા વાર્ 2 ૪૬૫૬૦

૪૭૬૮૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ પાટર્ીયા ચદલ ંભાઈ જગદીશભાઈ ચલનારવાર્ 5 ૪૬૫૫૮
૫૧૫૦૮ ૧૬ વાળો રોર્ સોયેલીયા લખમણભાઈ પોલાભાઈ બાલક સાહબે 4 ૫૧૪૬૦
૫૦૯૭૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ શીયાળ હરજીભાઈ બીજલભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૬૬૦૪
૫૦૧૩૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાતોજી સવજીભાઈ રલપાભાઈ ચલનારવાર્ 6 ૪૬૫૭૩
૪૫૮૩૮ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી જીંદાણી હાસમભાઈ અલારીયા બેર્ીપરા 4 ૪૯૨૬૬
૪૪૭૭૫ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી ઘરજીયા લતાબેન સવજીભાઈ શ્રમજીવીસોસા 2 ૪૯૨૬૫
૪૮૯૭૬ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી મજેઠીયા રાજેશભાઈ અરજણભાઈ બેર્ીપરા 5 ૪૯૨૬૪
૫૧૪૩૪ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી સીતાવરા પ્રફુલભાઈ જેસીંહભાઈ બેર્ીપરા 6 ૪૯૨૮૭
૪૭૮૬૪ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી બલટં ભીખાલાલ ખોર્ાભાઈ બેર્ીપરા 4 ૪૯૨૬૩
૪૭૩૫૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર રમેશભાઈ દેવજજભાઇ ચલનારા વાર્ 3 ૪૬૫૬૨

૫૦૨૯૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ વણાળીયા પોપટભાઈ ભાણજીભાઈ ચલનારવાર્ 2 ૪૬૫૭૪
૪૪૮૪૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચલહાન મગનભાઈ પે્રમજજભાઇ ચલનારા વાર્ 4 ૪૬૫૭૫
૫૧૦૪૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ સભંાર નાનલભાઈ ભીમાભાઈ ચલનારવાર્ 1 ૪૬૫૭૬
૪૩૭૭૯ ૧૬ વાળો રોર્ કરગપરા જરીના હલશેનભાઈ 2 ૫૧૪૫૮
૪૩૫૪૮ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી એંધાણી મલકેશભાઈ પરર્ોતમભાઈ બેર્ીપરા 5 ૪૯૨૭૩
૫૧૪૪૬ ૧૬ નવા થોરાળા ધધં લકીયા ખત લબેન રહમેાનભાઈ ભાવનગર રોર્ 1 ૪૭૭૦૬
૪૯૨૭૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ મારવાર્ી પે્રમીબેન કાનજીભાઈ કલબલીયાપરા 1 ૪૬૫૭૭
૪૪૦૨૩ ૧૬ નવા થોરાળા કોઠીયા હર્ડદ રામભાઈ નવા થોરાણા 4 ૪૭૭૦૫
૪૮૮૮૭ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા કહમતંભાઈ રણછોર્ભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૪૭૭૦૪
૪૮૭૯૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા લાજીબેન ગાડંલબેન ઉધોગનગર 1 ૪૬૫૭૮
૪૮૬૦૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા દામજીભાઈ ગોકળભાઈ ઉધોગનગર 2 ૪૬૫૮૮
૪૮૭૫૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા રૂર્ીબેન લખમણભાઈ ઉધોગનગર 1 ૪૬૫૮૦
૪૬૫૧૫ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) ધાધંલપરીયા ધીરલભાઈ બચલભાઈ કલબલીયાપરા સરકારી કેન્ર 5 ૪૪૩૧૦
૫૦૦૯૪ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ હીરભાઈ લાલજીભાઈ કલબલીયાપરા મારવાર્ી વાસ 6 ૪૪૩૧૧
૫૦૦૯૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) રાઠોર્ કહરાભાઈ માનાભાઈ કલબલીયાપરા મારવાર્ી વાસ 4 ૪૪૩૨૦



૪૭૯૧૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) બરાસરીયા રાજલભાઈ નરોતમભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૪૩૧૪
૪૭૩૭૩ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) પરમાર રમેશભાઈ સોમાભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૪૩૨૨
૪૮૮૬૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ મકવાણા સવવતાબેન ગીરધરભાઈ ગોકલલપરા 5 ૪૬૧૧૮
૫૦૧૨૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાતોજા મનસલખભાઈ નાનજીભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૪૬૫૭૨
૪૩૯૯૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ કારેલીયા યોગેશભાઈ નરોત્તમભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૪૬૫૮૨
૪૬૨૪૬ ૧૬ નવા થોરાળા થીમસલરીયા છગનભાઈ માવજીભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૭૭૦૨
૪૭૬૨૩ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર કહરાભાઈ હરીભાઈ વવજયનગર 5 ૪૭૨૩૬
૪૯૮૭૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાઠોર્ મધલબેન સવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગ નગર 6 ૪૬૫૮૪
૪૪૯૪૩ ૧૬ રામનગર સોસાયટી ચાવર્ા આ્લબેન દેવશીભાઈ રામનગર સોસાયટી 1 ૫૦૪૨૯
૪૫૧૬૨ ૧૬ રામનગર સોસાયટી ચાવર્ા રસીલાબેન કદનેશભાઈ રામનગર સોસાયટી 2 ૫૦૪૩૦
૪૯૬૯૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ કદનેશભાઈ જેઠાભાઈ ગોકલલપરા 2 ૪૬૧૨૧
૫૧૪૨૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સીતાપરા જ્યતંીલાલ સવજીભાઈ કલબલીયાપરા 7 ૪૪૩૧૫
૪૩૯૬૧ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કાનપરીયા કકશોર દેવશીભાઈ કલવતીયાપરા 5 ૪૪૩૧૯
૫૧૪૩૧ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી સીતાપરા હસમલખભાઈ મધલભાઈ બેર્ીપરા 4 ૪૯૨૮૯
૫૦૨૮૫ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી વઢરલર્ીયા શીવાભાઈ જીવાભાઈ બેર્ીપરા 3 ૪૯૨૯૯
૫૦૨૮૪ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી વઢરલકીયા રમેશ માવજીભાઈ બેર્ીપરા 5 ૪૯૨૯૭
૪૯૧૩૨ ૧૬ મનહપરા મલલનાની સલલતાનભાઈ દાઉદભાઈ મનહરપરા 5 ૪૯૪૯૮
૪૭૬૩૨ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી પરેશા વશવાભાઈ કાનજીભાઈ બેર્ીપરા 4 ૪૯૨૯૪
૪૬૦૦૬ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી ર્ેરૈ્યા દેવરાજભાઈ નથલભાઈ બોર્ીપરા 3 ૪૯૨૯૩
૫૦૮૧૫ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ વાસાણી વવજયભાઈ પ્રવવણભાઈ પાજંરાપોળ 3 ૪૮૯૭૩
૪૯૯૧૮ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ મોહનભાઈ વશરામભાઈ નવા થોરાળા વણકરવાસ 4 ૪૭૬૫૩
૪૪૬૬૧ ૧૬ વવજયનગર ગોહલે સલયડકાતંભાઈ દાનાભાઈ જય વવજયનગર 3 ૫૧૬૧૭
૪૫૯૭૯ ૧૬ રામનગર સોસાયટી ટોર્ીયા લક્ષ્મણભાઈ હમીરભાઈ ન્યલ વવજયનગર 4 ૫૦૪૩૨
૪૫૯૭૫ ૧૬ રામનગર સોસાયટી ટોર્ીયા ભરતભાઈ હમીરભાઈ ન્યલ વવજય નગર 4 ૫૦૪૩૩
૪૫૧૯૪ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા વશરામ ભાણાભાઈ વવજયનગર 3 ૫૧૫૯૨
૪૯૦૨૬ ૧૬ રામનગર સોસાયટી મલદીયા મનસલખભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ન્યલ વવજયનગર 4 ૫૦૪૩૪
૪૯૭૩૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ નરેશ જેશાભાઈ ર્ો. આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૪૯૪
૪૮૦૭૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા દીપકભાઈ નરસીભાઈ ચલનારવાર્ લાખાજીરાજ 5 ૪૬૫૮૫
૪૮૦૮૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા નરસીભાઈ જેઠાભાઈ ચલનારવાર્ લાખાજીરાજ 4 ૪૬૫૮૬
૪૭૬૪૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરાલીયા ભરત પોપટભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૬૫૬૪
૫૦૨૫૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ લીંબર્ીયા સવજીભાઈ નાથાભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૬૫૭૯
૪૩૯૭૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ કાનાબાર શાતંાબેન઼ ટપલભાઈ ઉધોગનગર 1 ૪૬૫૫૯
૪૬૩૦૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ દેરાણી લાલદાસભાઈ મણીરામભાઈ ઉધોગનગર 5 ૪૬૫૬૩
૫૦૦૨૫ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ વાલજીભાઈ સાજણભાઈ નવા થોરાળા વણકરવાસ 5 ૪૭૬૪૦
૪૯૭૫૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ નાથીબેન જેઠાભાઈ ગોકલળપરા 1 ૪૬૧૧૯
૫૦૨૭૭ ૧૬ નવા થોરાળા વઘોરા શારદાબેન લલલતભાઈ નવા થોરાળા વણકરવાસ 2 ૪૭૬૫૦
૪૯૯૪૩ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ રમેશભાઈ પ ૂજંાભાઈ નવા થોરાળા વણકરવાસ 6 ૪૭૬૬૦
૪૪૨૫૮ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા જગદીશભાઈ સોમાભાઈ નવા થોરાળા વણકરવાસ 5 ૪૭૬૪૮
૪૯૭૮૬ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ પ્રફુલભાઈ ભલાભાઈ નવા થોરાર્ા વણકરવાસ 2 ૪૭૬૪૬
૪૮૮૮૩ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી મકવાણા હસમલખભાઈ રામજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૪૯૨૯૨
૫૧૧૫૬ ૧૬ મનહપરા સરીયા વવનોદભાઈ નારણભાઈ મનહરપરા 6 ૪૯૪૯૭
૪૫૪૪૭ ૧૬ મનહપરા ચૌહાણ રમણીકભાઈ નાનજીભાઈ મનહરપરા 5 ૪૯૪૯૬
૪૯૮૫૨ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ ભાવેશ કાળુભાઈ મનહર પ્લોટ 5 ૪૯૪૯૫
૫૦૦૧૭ ૧૬ મનહપરા રાઠોર્ વજીબેન અજીભાઈ મનહરપરા 1 ૪૯૪૯૦
૫૦૩૪૬ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી વણડવા રાધાબેન નારણભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી બેર્ીપરા 1 ૪૯૨૮૬
૪૬૫૪૦ ૧૬ મનહપરા ધોર્કીયા કલ ંવરજીભાઈ સવસીભાઈ મનહરપરા 2 ૪૯૪૯૩
૪૯૫૧૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઉપરા અમરશીભાઈ મગનભાઈ ચલનારવાર્ નદીના કાઠેં 6 ૪૬૫૫૬
૪૯૦૮૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ મપવાણા બાબલભાઈ કવરજીભાઈ ચલનારવાર્ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગ નગર 5 ૪૬૫૬૫
૪૮૮૦૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા લાલજીભાઈ જેન્તીભાઈ ચલનારવાર્ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગ નગર 3 ૪૬૫૯૯
૪૭૬૭૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ પાટર્ીયા અશોકભાઈ જગકદશભાઈ ચલનારવાર્ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર 5 ૪૬૬૦૬
૫૧૪૭૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોંદરવા નથલભાઈ વાલાભાઈ ર્ો . આંબેર્કર નગર 2 ૪૩૪૯૩
૫૦૧૨૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાતોજા રણછોર્ભાઈ રલપાભાઈ ચલનારવાર્ લાખાજીરોર્ 6 ૪૬૬૧૭
૪૬૨૪૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ થામચા પ્રણજીભાઈ અખાભાઈ ચલનારવાર્ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર 2 ૪૬૬૦૨
૫૦૧૩૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાતોજા સગં્રામભાઈ મોહનભાઈ ચલનારવાર્ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર 6 ૪૬૫૮૯
૪૭૩૧૭ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી પરમાર મોતીબેન ગારં્ાલાલભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 1 ૪૯૨૮૮
૪૬૪૯૧ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી ધરજીયા શાતંાબેન વશરામભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 5 ૪૯૨૯૦
૪૩૫૪૫ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી એંધાણી પરર્ોતમભાઈ વેલજીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 2 ૪૯૨૯૧
૪૭૫૫૫ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી પરમાર સાગર ખોર્ભાઈ બેર્ીપરા 4 ૪૯૩૦૦
૫૧૧૪૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ સેરાણી રમેશભાઈ વાલજીભાઈ ચલનારવાર્ 5 ૪૬૫૧૬
૪૮૨૧૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ બોરીયા બેનાબેન પાચાભંાઈ ચલનારવાર્ 1 ૪૬૪૮૦
૪૭૨૫૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર મનજીભાઈ રામજીભાઈ ચલનારવાર્ 5 ૪૬૪૭૫
૪૯૨૩૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ માણસલરીયા કકશોરભાઈ જીવણભાઈ ચલનારવાર્ 7 ૪૬૪૭૪
૪૫૮૫૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જોગરાજીયા કદનેશભાઈ નાનજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગ નગર 5 ૫૦૫૦૪
૪૭૭૮૦ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી પીપળીયા જસલબેન બાબલલાલ બેર્ીપરા શ્રમજીવી 5 ૪૯૨૯૫
૫૦૧૧૨ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર રાણેસરા નરસીભાઈ ભીમાભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગ નગર ચલનારવાર્ 2 ૫૦૪૯૬
૫૨૦૫૧ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ સોલકંી રાજેશભાઈ રામજીભાઈ પાજંરાપોળ 5 ૪૮૯૭૨
૪૫૮૩૬ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર જીજલવાર્ીયા મહશેભાઈ તળશીભાઈ ન્યલ વવજય નગર પટેલ પાન સામે 4 ૪૭૨૪૩
૫૦૦૮૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ હરેશભાઈ બ્લભાઈ ગોકલલપરા 5 ૪૬૧૧૧
૪૮૧૬૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ બાવરીયા ભીખાભાઈ રણછોર્ભાઈ  ઉધ્યોગ નગર 2 ૪૬૪૮૩
૪૭૩૪૮ ૧૬ ઉદયનગર પરમાર રમેશભાઈ ગોપાલભાઇ લાખાજીરાજ  ઉધોગનગર 4 ૪૪૩૦૩
૫૦૯૨૧ ૧૬ ખોકર્યારપરા શાહ વવજયભાઈ હકરનારાયણ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૧૩૨
૪૫૨૪૧ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા હરેશભાઈ છગનભાઈ વવજયનગર 4 ૫૧૫૯૩
૪૫૦૦૫ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા જયેશભાઈ છગનભાઈ વવજયનગર 6 ૫૧૫૯૪
૫૧૦૯૦ ૧૬ રામનગર સલરેલીયા યલસ લફભાઈ ઇસ્માઇલભાઈ રામનગર 4 ૫૦૧૪૯
૫૧૦૯૧ ૧૬ રામનગર સલરેલીયા રઝાકભાઈ ઇસ્માઇલભાઈ રામનગર 4 ૫૦૧૪૮
૫૧૦૮૯ ૧૬ રામનગર સલરેલીયા ઇકબાલ ઇસ્માઇલભાઈ રામનગર સોસાયટી 1 ૫૦૧૪૭
૫૧૦૭૪ ૧૬ રામનગર સમા નાસીરભાઈ અબ્દલલભાઈ રામનગર સોસાયટી "સમાપાન" 2 ૫૦૧૪૬
૪૭૧૨૪ ૧૬ વવજયનગર પરમાર પે્રમજીભાઈ દેવજી વવજયનગર 5 ૫૧૫૬૩
૫૧૭૪૧ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી કદલીપભાઈ ખીમજીભાઇ વવજયનગર 4 ૫૧૫૯૫
૫૦૭૯૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ વીછર્ીયા જયાબેન પે્રમજીભાઈ ચલનારવાર્ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર 1 ૪૬૪૮૫
૪૬૯૬૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર જયાબેન ટીકાભાઇ ચલનારવાર્ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર 1 ૪૬૪૮૬
૪૮૪૪૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા અજીભાઈ લાખાભાઈ ચલનારવાર્ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર 4 ૪૬૪૮૪
૫૧૧૩૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ સરવૈયા હીરાભાઈ સામતંભાઈ ચલનારવાર્ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર 4 ૪૬૪૮૯
૪૫૮૦૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ જાપર્ીયા ભીખલભાઈ હરજીભાઈ ચલનારવાર્ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર 5 ૪૬૪૮૨



૪૮૮૭૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા હકાભાઈ નાથાભાઈ ચલનારવાર્ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર 4 ૪૬૪૮૧
૪૮૧૨૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારીયા બચલભાઈ છેબાભાઈ ચલનારવાર્ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર 6 ૪૬૪૮૭
૫૦૧૧૭ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી રાત્રોજા લક્ષ્મણભાઈ નરશીભાઈ શ્રમજીવી સોસાયટી 4 ૪૯૨૯૬
૪૪૦૧૯ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી કોઠારી બા્લબેન કાન્તીલાલ બેર્ીપરા શ્રમજીવી 1 ૪૯૨૯૮
૪૩૭૭૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કલમારખાણીયા વવનોદભાઈ ભીખાભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગ નગર 4 ૫૦૪૯૮
૪૬૫૯૪ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર નલછર્ીયા બા્લબેન હીરાભાઈ ન્યલ વવજય નગર 1 ૪૭૨૪૪
૪૩૪૩૧ ૧૬ મનહપરા આંબલીયા વનલેર્ભાઈ ર્હ્યાભાઈ મનહર પ્લોટ 4 ૪૯૫૦૦
૪૯૪૨૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ રલગસરા ધીરલભાઈ જેરામભાઈ લાખાજીનગર ઉધ્યોગનગર 2 ૪૬૪૭૯
૫૦૧૯૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ રોજાસરા રમેશભાઈ ઘોઘાભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગ નગર 6 ૪૬૪૭૮
૪૮૬૮૯ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી મકવાણા ભાવનાબેન અનીલભાઈ ન્યલ સવોદય સો.સા 5 ૪૭૩૭૦
૪૩૫૨૭ ૧૬ નવા થોરાળા ઉપાસરા મહશેભાઈ સીદીકભાઈ થોરાળા પોલીસ ચોકી સામે 3 ૪૭૬૮૦
૪૪૦૬૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ કીલાણીયા બેબીબેન મગનભાઇ ચલનારવાર્ 1 ૪૬૪૭૭
૪૪૫૫૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે લગર્ા બાબલભાઈ હકાભાઈ ખોકર્યારપરા મફતીયાપરા 5 ૪૫૧૪૪
૪૩૯૯૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ કારળાણી ઓસમાનભાઈ સલલેમાનભાઈ ચલનારવાર્ 2 ૪૬૪૭૬
૫૧૨૭૬ ૧૬ વવજયનગર સાગર્ીયા નરેન્રભાઈ ર્ાયાભાઇ વવજયનગર 4 ૫૧૫૮૩
૫૧૨૭૫ ૧૬ વવજયનગર સાગર્ીયા ર્ાયાભાઈ રાણાભાઇ વવજયનગર 4 ૫૧૫૮૫
૪૫૪૦૧ ૧૬ વવજયનગર ચૌહાણ પ્રવવણભાઈ મગંાભાઈ વવજયનગર 5 ૫૧૫૫૯
૪૭૧૮૬ ૧૬ વવજયનગર પરમાર ભનલભાઈ હરીભાઈ વવજયનગર 6 ૫૧૫૬૧
૪૫૨૩૯ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા હર્ડદભાઈ ર્ાયાભાઈ વવજયનગર 4 ૫૧૫૬૮
૪૫૭૫૯ ૧૬ વવજયનગર જાદવ કદનેશભાઈ હલાભાઇ વવજયનગર સોસાયટી 5 ૫૧૫૬૪
૪૪૯૧૧ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા અજીતભાઈ દેવશભાઈ વવજયનગર 6 ૫૧૫૫૪
૪૬૯૧૪ ૧૬ વવજયનગર પરમાર ગોવવિંદભાઈ મલળજીભાઇ વવજયનગર 5 ૫૧૫૬૨
૪૭૩૬૬ ૧૬ વવજયનગર પરમાર રમેશભાઈ મલળજીભાઈ વવજયનગર 4 ૫૧૫૭૦
૪૫૩૯૨ ૧૬ વવજયનગર ચૌહાણ પલનાબેન મગંાબેન વવજયનગર 7 ૫૧૫૬૦
૫૧૯૫૩ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી મલરીબેન બાબલભાઈ વવજયનગર 1 ૫૧૫૫૮
૪૫૧૭૫ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા રામધન મેઘજીભાઈ વવજયનગર 3 ૫૧૫૫૭
૪૮૫૮૦ ૧૬ વવજયનગર મકવાણા જવનીકભાઈ મોહનભાઈ વવજયનગર 5 ૫૧૫૫૬
૪૪૬૩૧ ૧૬ ખોકર્યારપરા ગોહલે છગનભાઈ મલળજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૧૩૮
૪૩૮૭૭ ૧૬ ખોકર્યારપરા દેવમલરારી સજંયભાઈ ધીરજલાલ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૧૩૩
૪૮૩૦૩ ૧૬ ખોકર્યારપરા ભેસભળીયા રણજીતભાઈ સવાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૧૩૦
૪૯૦૦૭ ૧૬ ખોકર્યારપરા મેણીયા ભલપતભાઈ પલનાભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૧૩૪
૫૦૯૨૨ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે શાહ વવરમશાહ નદંગોપાલ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૧૪૨
૫૦૧૧૬ ૧૬ ખોકર્યારપરા રાતર્ીયા હમીરભાઈ રામાભાઈ ખોકર્યારપરા 2 ૪૫૧૩૫
૪૪૪૬૮ ૧૬ ખોકર્યારપરા ગઠાદરા કાન્તાબેન જેરામભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૧૩૬
૪૭૦૫૩ ૧૬ ખોકર્યારપરા પરમાર ધમેન્રભાઈ ગોવવિંદભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૧૩૭
૫૧૬૮૪ ૧૬ ખોકર્યારપરા સોલકંી જ્યતંીભાઈ ગાડંલભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૧૨૨
૫૦૬૯૩ ૧૬ ઉદ્યોગનગર વાલાણી મધલભાઈ નાનજીભાઈ લાખાજીરાજ  ઉધોગનગર 5 ૪૪૩૦૫
૫૦૮૫૩ ૧૬ ઉદયનગર શેખ તોફીક સઇકલક લાખાજીરાજ  ઉધોગનગર 1 ૪૪૨૯૬
૫૧૯૧૯ ૧૬ ઉદયનગર સોલકંી મધલબેન લાછરાભાઇ લાખાજીરાજ  ઉધોગનગર 1 ૪૪૨૯૫
૪૭૦૬૪ ૧૬ વવજયનગર પરમાર નટવરભાઈ હરીભાઈ વવજયનગર 7 ૫૧૫૫૫
૫૧૭૫૦ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી ધનજીભાઈ બાબલભાઈ વવજયનગર 6 ૫૧૬૦૪
૪૯૦૦૫ ૧૬ ખોકર્યારપરા મણીપાર ભલપતભાઈ પલનાભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૧૨૮
૪૫૯૫૫ ૧૬ ખોકર્યારપરા ઞસાણી કલલસમભાઈ કમરલદીન ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૧૧૫
૪૩૩૭૦ ૧૬ ખોકર્યારપરા અનીયા ઉમરભાઈ સલલેમાનભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૧૨૭
૪૩૬૫૧ ૧૬ ખોકર્યારપરા કટોસણીયા પ્રાગજીભાઈ સોનાભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૧૨૬
૪૫૮૦૬ ૧૬ ખોકર્યારપરા જાબલકંીયા હરલભાઈ નાનજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૧૨૫
૪૪૯૩૬ ૧૬ ખોકર્યારપરા ચાવર્ા અશોકભાઈ ચકાભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૧૨૪
૫૨૧૧૯ ૧૬ ખોકર્યારપરા સોલકંી વીપાભાઈ ગોવવિંદભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૧૨૩
૪૫૩૭૩ ૧૬ ખોકર્યારપરા ચૌહાણ કદનેશભાઈ આંબાલાલ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૧૧૪
૪૭૬૧૨ ૧૬ ખોકર્યારપરા પરમાર હસંાબેન ભીખાભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૧૨૧
૪૮૬૫૮ ૧૬ ખોકર્યારપરા મકવાણા પ્રવવણભાઈ શામજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૧૨૯
૪૬૨૮૪ ૧૬ ખોકર્યારપરા દલધરેજલયા પે્રમજીભાઈ ઉઠાભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૫૧૧૯
૪૪૬૩૭ ૧૬ ખોકર્યારપરા ગોહલે નીતાબેન અમતૃભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૧૧૮
૪૪૭૫૮ ૧૬ ખોકર્યારપરા ગૌસ્વામી રમેશભાઈ જમનાભાઈ ખોર્ીયારનગર 6 ૪૫૧૧૭
૪૩૭૧૦ ૧૬ ખોકર્યારપરા કંબાર્ીયા અશોકભાઈ દલલડભજીભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૧૧૬
૫૧૧૨૬ ૧૬ ખોકર્યારપરા સરવૈયા રમેશભાઈ બસલભાઈ ખોર્ીયારનગર 5 ૪૫૧૨૦
૪૫૬૩૪ ૧૬ ખોકર્યારપરા જલળાવા નરેશભાઈ પલરાણભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૪૫૧૩૧
૪૪૬૩૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ગોહલે કદનેશભાઈ છગનભાઈ લાખાજીરાજ  ઉધોગનગર 4 ૫૦૫૦૨
૪૯૮૭૦ ૧૬ ઉદ્યોગનગર રાઠોર્ મધલબેન સવજીભાઈ લાખાજીરાજ  ઉધોગનગર 2 ૪૪૩૦૬
૫૦૧૨૦ ૧૬ ઉદયનગર રાતોજા નાનજીભાઈ કાનજીભાઇ લાખાજીરાજ  ઉધોગનગર 2 ૪૪૩૦૦
૫૨૨૪૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ હરીયાણી વત્રવેણીબેન દ્નારકાદાસ ચલનારવાર્ા "ભલસોર્ા મજંલબેનના મકાનમા" 1 ૪૬૫૦૪
૪૮૫૬૨ ૧૬ ઉદયનગર મકવાણા છગનભાઈ સરજીભાઇ લાખાજીરાજ  ઉધોગનગર 13 ૪૪૨૯૭
૪૫૫૮૯ ૧૬ ચલનારાવાર્-૫,લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જેતાણી લાલજીભાઈ સવસીભાઇ લાખાજીરાજ  ઉધોગનગર 5 ૪૪૩૦૨
૪૬૯૭૮ ૧૬ ઉદયનગર પરમાર જીતેશભાઈ પેતરભાઇ લાખાજીરાજ  ઉધોગનગર 6 ૪૪૨૯૦
૪૪૬૬૨ ૧૬ ઉદયનગર ગોહલે સલરેશભાઈ સતરામભાઇ લાખાજીરાજ  ઉધોગનગર 5 ૪૪૨૯૩
૪૫૯૫૬ ૧૬ ઉદયનગર ઞાપર્ીયા સજંયભાઈ દેવશીભાઇ લાખાજીરાજ  ઉધોગનગર 4 ૪૪૩૦૧
૪૮૫૪૯ ૧૬ ઉદ્યોગનગર મકવાણા ચદલ ંભાઈ નદંલભાઈ ઉધોગનગર 3 ૪૪૩૦૭
૫૦૧૧૮ ૧૬ ઉદયનગર રાતીજા મઘલબેન પાચાભાઇ લાખાજીરાજ  ઉધોગનગર 6 ૪૪૩૦૪
૪૭૨૯૨ ૧૬ ઉદયનગર પરમાર મહશે ગોપાલભાઇ લાખાજીરાજ  ઉધોગનગર 6 ૪૪૨૯૮
૪૭૭૧૦ ૧૬ ઉદયનગર પાતાણી અશોકભાઈ લાલજીભાઇ લાખાજીરાજ  ઉધોગનગર 4 ૪૪૨૯૪
૫૦૧૨૨ ૧૬ ઉદયનગર રાતોજા પોલાભાઈ રલપાભાઇ લાખાજીરાજ  ઉધોગનગર 6 ૪૪૨૯૯
૪૮૪૯૧ ૧૬ ઉદયનગર મકવાણા ભાનલબેન કાનજીભાઈ લાખાજીરાજ  ઉધોગનગર 7 ૪૪૨૯૧
૪૬૩૫૭ ૧૬ ઉદયનગર દેવામા ધલનાબેન રઘલભાઇ લાખાજીરાજ  ઉધોગનગર 4 ૪૪૨૯૨
૪૩૩૩૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ અગોલા લીલાબેન હરીભાઇ ચલનારવાર્ો 3 ૪૬૫૦૯
૪૬૪૪૫ ૧૬ વવનોદનગર દામ્મર હર્ડદભાઈ નાથાભાઇ વવનોદનગર 5 ૫૧૭૩૦
૪૯૨૦૩ ૧૬ વવજયનગર મહાલીયા પે્રમજીભાઈ ગેલાભાઇ વવજયનગર સોસાયટી 7 ૫૧૬૦૭
૫૦૪૩૪ ૧૬ વવજયનગર વાઘેલા જ્યતંીભાઈ દેવજીભાઇ વવજયનગર 8 ૫૧૬૨૨
૫૦૬૩૩ ૧૬ વવજયનગર વાધેલા કદનેશભાઈ દેવજીભાઇ વવજયનગર 4 ૫૧૬૩૦
૪૭૩૨૭ ૧૬ વવજયનગર પરમાર યોગેશભાઈ કમાભાઇ વવજયનગર 4 ૫૧૬૨૬
૪૭૦૩૨ ૧૬ વવજયનગર પરમાર કદનેશભાઈ રામભાઇ વવજયનગર 6 ૫૧૬૨૩
૪૭૬૯૮ ૧૬ નવા થોરાળા પાટીલ નરેન્ર પલરં્લીક નવા થોરાળા 4 ૪૭૭૪૬
૪૬૪૧૭ ૧૬ નવા થોરાળા દાફર્ા લગરીશભાઈ રાણાભાઈ નવા થોરાળા રામનાથ પરા -9 4 ૪૭૭૩૭
૪૯૩૨૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ મોતાણી બાબલભાઈ સીદીભાઇ ચલનારાવાર્ 5 ૪૬૬૫૫
૪૯૩૨૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ મોતાણી શૈલેર્ભાઈ બાબલભાઇ ચલનારા રોર્ 4 ૪૬૬૫૬



૫૦૮૦૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ વીઠણીયા પ્રવવણભાઈ માનસગંભાઇ ચલનારાવાર્ 5 ૪૬૬૨૮
૫૦૭૯૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ વીછલીયા હસમલખભાઈ માનસીંગભાઇ ચલનારાવાર્ 4 ૪૬૬૬૭
૪૭૪૨૯ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર લક્ષ્મીબેન જીવણભાઈ નવા થોરાળા 1 ૪૭૭૩૯
૫૦૦૩૨ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ વવજયાબેન હીરાભાઈ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી 1 ૪૭૩૯૩
૪૫૮૦૭ ૧૬ ખોર્ીયારપરા આજીવસાહત પાસે જંાબલકીયા હકરભાઈ નાનજીભાઈ ખોર્ીયાર પરા આર એમ સી કવાટર 5 ૪૬૧૦૬
૫૦૪૧૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ વાઘેલા કેશલભાઈ દેવશીભાઈ ર્ો. આંબેર્કર નગર 2 ૪૪૨૬૨
૫૨૧૮૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોલકંી કહરજીભાઈ પે્રમજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 6 ૫૨૦૬૪
૫૦૭૨૦ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી વાળા ભનલભાઈ જેઠાભાઈ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી જલારામ વનવાસ 7 ૪૭૪૨૯
૪૪૮૪૯ ૧૬ વાળો રોર્ ચાચંીયા વવશાલભાઈ પે્રમજીભાઈ ગલરૂબાલકનગર મેઇન રોર્ 4 ૫૧૪૬૩
૪૭૫૬૬ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર સીતાબેન પ્રવીણભાઈ વવનોદનગર પાણીના જીલલા પાસે 5 ૫૧૭૩૩
૪૩૭૩૦ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભખાલીયા લક્ષ્મણભાઈ ભગાભાઈ પાજંરાપોળ 1 ૪૮૮૮૫
૫૦૯૮૮ ૧૬ પાજંરાપોળ સચંાણીયા વાઘજીભાઈ પાજંરાપોળ 2 ૪૮૮૯૯
૪૫૧૮૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા લાલજીભાઈ કાનજીભાઈ ર્ૉ. આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૫૦૬
૪૫૧૨૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા મનોજભાઈ રવજીભાઈ ર્ૉ. આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૫૦૭
૪૫૪૨૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ ભીમાભાઈ અમરાભાઈ ર્ૉ. આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૫૧૨
૪૫૪૯૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચૌહાણ વવનલભાઈ ભીમજીભાઈ ર્ૉ. આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૫૧૪
૪૮૯૭૩ ૧૬ પાજંરાપોળ મજેઠીયા અમતૃબેન મોહનભાઈ પાજંરાપોળ 1 ૪૮૯૦૦
૪૭૫૦૪ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર શાવંતલાલ હરીભાઈ ન્યલ વવજયનગર સોસાયટી 5 ૪૭૩૨૯
૪૭૮૧૫ ૧૬ પાજંરાપોળ ફકીર શાયરાબેન કસબભાઈ પાજંરાપોળ 1 ૪૮૯૦૧
૪૫૪૫૫ ૧૬ પાજંરાપોળ ચૌહાણ રમેશભાઈ ટપલભાઈ પાજંરાપોળ 2 ૪૮૮૬૯
૫૧૪૨૬ ૧૬ પાજંરાપોળ સીતાપરા ભીમજીભાઈ નાથાભાઈ પાજંરાપોળ 5 ૪૮૮૬૭
૪૭૦૮૫ ૧૬ પાજંરાપોળ પરમાર નાગજીભાઈ મળૂજીભાઈ પાજંરાપોળ 2 ૪૮૮૫૮
૪૮૭૫૨ ૧૬ પાજંરાપોળ મકવાણા રણછોર્ભાઈ ભગવાનજીભાઈ પાજંરાપોળ 4 ૪૮૮૫૯
૪૪૬૪૫ ૧૬ પાજંરાપોળ ગોહલે મનલભાઈ રવજીભાઈ પાજંરાપોળ 5 ૪૮૮૬૧
૫૧૪૨૨ ૧૬ પાજંરાપોળ સીતાપરા જીવલબેન ભગવાનજીભાઈ પાજંરાપોળ 1 ૪૮૮૭૪
૪૯૪૪૮ ૧૬ પાજંરાપોળ રમેશભાઈ ભગવાનજીભાઈ સીતાપરા પાજંરાપોળ 6 ૪૮૮૭૭
૫૦૭૪૧ ૧૬ પાજંરાપોળ વાસાણી ગોમતીબેન ખોર્ાભાઈ પાજંરાપોળ 1 ૪૮૮૬૩
૪૮૪૦૮ ૧૬ પાજંરાપોળ ભાલોર્ીયા વજીબેન પે્રમજીભાઈ પાજંરાપોળ 1 ૪૮૮૯૮
૪૮૪૦૭ ૧૬ પાજંરાપોળ ભાલોર્ીયા ભીખલભાઈ પે્રમજીભાઈ પાજંરાપોળ 6 ૪૮૮૯૭
૫૨૧૯૮ ૧૬ પાજંરાપોળ હર્ાલી કેશલભાઈ રવજીભાઈ પાજંરાપોળ 5 ૪૮૮૯૬
૪૭૮૫૩ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર બઘવાર કદનેશભાઈ હરજીભાઈ ન્યલ વવજયનગર 4 ૪૭૩૨૫
૪૭૮૫૮ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર બઘવાર રમેશભાઈ ભાણજીભાઈ ન્યલ વવજયનગર 7 ૪૭૩૨૨
૪૭૮૫૭ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર બથવાર મનસલખભાઈ ભાણજીભાઈ ન્યલ વવજયનગર 7 ૪૭૩૧૮
૪૬૫૬૮ ૧૬ વાળો રોર્ નકલમ ચપંાબેન લક્ષ્મણભાઈ નવા થોરાળા મેઈન રોર્, ખીજર્ા સામે 2 ૫૧૪૬૨
૪૬૫૮૨ ૧૬ વાળો રોર્ નકલમ વવજય લક્ષ્મણભાઈ ગલરૂ બાલકનગર ખીજર્ા સામે 3 ૫૧૪૬૧
૪૮૯૪૪ ૧૬ સવોદય સોસાયટી મલછર્ીયા કાતંીલાલ અમરશીભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૫૨૧૨૮
૪૮૯૬૭ ૧૬ સવોદય સોસાયટી મછૂર્ીયા રામલબેન અમરશીભાઈ સવોદય સોસાયટી 1 ૫૨૧૨૯
૪૫૧૦૭ ૧૬ અવધપાકડ ચાવર્ા મલકેશભાઈ જેન્તીભાઈ અવધપાકડ 4 ૪૩૩૬૩
૪૭૮૪૭ ૧૬ અવધપાકડ બગર્ા માણજીભાઈ ભીખાભાઈ અવધપાકડ 7 ૪૩૩૫૮
૫૦૫૨૪ ૧૬ અવધપાકડ વાઘેલા રમેશભાઈ કાનાભાઈ અવધપાકડ 5 ૪૩૩૭૬
૪૬૯૫૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર જ્યતંીભાઈ સાજણભાઈ ગોકલલપરા 6 ૪૬૧૪૯
૪૬૯૨૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર ચનાભાઈ કાળાભાઈ ગોકલલપરા 4 ૪૬૧૫૩
૪૬૯૨૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર ચનાભાઈ ભાણાભાઈ ગોકલલપરા 2 ૪૬૧૫૨
૪૬૮૯૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર ગીરીશભાઈ ચનાભાઈ ગોકલલપરા 5 ૪૬૧૫૧
૪૬૫૬૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ નકલમ ધનજીભાઇ દેવજીભાઇ ગોકલલપરા 5 ૪૬૧૫૦
૪૯૬૬૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ જીવણભાઈ કલાભાઈ ગોકલલપરા 4 ૪૬૧૩૮
૪૬૫૩૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ધારા લબપીનભાઈ ભલાભાઈ ગોકલલપરા 4 ૪૬૧૪૮
૪૬૫૭૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ નકલમ ભલપેન્રભાઈ ભલાભાઈ ગોકલલપરા 5 ૪૬૧૫૯
૪૫૪૬૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચૌહાણ રાજલભાઈ કમાભાઈ ગોકલલપરા 4 ૪૬૧૪૬
૫૧૭૮૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોલકંી નાનજીભાઈ મોહનભાઈ ગોકલલપરા 5 ૪૬૧૪૫
૪૯૮૭૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ મનલભાઈ કલાભાઈ ગોકલલપરા 6 ૪૬૧૪૪
૫૦૬૧૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ વાણીયા જેઠીબેન રામજીભાઈ ગોકલલપરા 2 ૪૬૧૪૦
૪૯૯૨૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ રતાભાઈ ગોવાભાઈ ગોકલલપરા 2 ૪૬૧૩૩
૪૭૧૧૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર પ્રકાશભાઈ નામભાઈ ગોકલળપરા 7 ૪૬૧૫૮
૪૫૮૯૪ ૧૬ પાજંરાપોળ ઝાખેંલીયા મનસલખભાઈ પે્રમજીભાઈ પાજંરાપોળ 3 ૪૮૮૯૫
૪૯૦૧૯ ૧૬ પાજંરાપોળ મેથાણીયા રંભાબેન પોપટભાઈ પાજંરાપોળ 1 ૪૮૮૯૧
૪૯૦૧૮ ૧૬ પાજંરાપોળ મેથાણીયા મોતીબેન કર્વાબેન પાજંરાપોળ 1 ૪૮૯૦૨
૪૮૬૧૯ ૧૬ પાજંરાપોળ મકવાણા ધમેન્રભાઈ વવનોદભાઈ પાજંરાપોળ 5 ૪૮૮૮૯
૫૧૨૨૩ ૧૬ નવા થોરાળા સાગઠીયા ગોવવિંદભાઈ રામજીભાઈ નવા થોરાળા, સસં્કાર કેન્રની સામે 6 ૪૭૭૯૩
૫૧૬૬૨ ૧૬ અવધપાકડ સોલકંી ચદંલલાલ લાલજીભાઈ અવધપાકડ 4 ૪૩૩૭૨
૪૭૨૦૪ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી પરમાર ભાનલબેન આલાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસાયટી 3 ૪૭૪૨૮
૪૭૬૨૬ ૧૬ અવધપાકડ પરમાર હીરાભાઈ મેઘાભાઈ અવધ પાકડ 5 ૪૩૩૬૦
૫૧૩૫૦ ૧૬ અવધપાકડ સારેસા પ્રવવણભાઈ વાલજીભાઈ અવધ પાકડ 4 ૪૩૩૫૯
૪૫૦૪૦ ૧૬ અવધપાકડ ચાવર્ા નથલભાઈ નાનજીભાઈ અવધ પાકડ 6 ૪૩૩૬૫
૪૮૫૬૧ ૧૬ અવધપાકડ મકવાણા છગનભાઈ ભીમજીભાઈ અવધ પાકડ 4 ૪૩૩૭૦
૫૦૬૦૮ ૧૬ અવધપાકડ વાણીયા અવિનભાઈ રામજીભાઈ અવધ પાકડ  વાર્ી 5 ૪૩૩૭૧
૪૭૬૦૭ ૧૬ અવધપાકડ પરમાર હસમલખ જીવાભાઈ અવધપાકડ 3 ૪૩૩૭૫
૪૫૦૦૧ ૧૬ અવધપાકડ ચાવર્ા જ્યતંીભાઈ હરીભાઈ અવધપાકડ 4 ૪૩૩૫૬
૪૭૫૭૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર સોમાભાઈ કાબાભાઈ ગોકલલપરા 3 ૪૬૧૬૮
૪૫૧૦૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચાવર્ા ભીખાભાઈ રાજાભાઈ ગોકલલપરા 8 ૪૬૧૬૯
૪૪૯૬૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચાવર્ા કાનજીભાઈ રાજાભાઈ ગોકલલપરા 5 ૪૬૧૭૦
૪૫૩૨૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચૌહાણ આલાભાઈ મલળજીભાઈ ગોકલલપરા 3 ૪૬૧૬૬
૪૬૫૩૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ધારા લગકરશભાઈ વશરામભાઈ ગોકલલપરા 5 ૪૬૧૬૭
૪૬૫૭૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ નકલમ ભલાભાઈ ઉકાભાઈ ગોકલલપરા 2 ૪૬૧૨૩
૫૧૯૬૦ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ સોલકંી મહશેભાઈ અરજણભાઈ ગોકલલપરા 3 ૪૬૧૨૪
૪૭૫૭૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર સોમાભાઈ હીરાભાઈ ગોકલલપરા 5 ૪૬૧૨૫
૪૫૩૨૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચૌહાણ કેશરબેન મનજીભાઈ ગોકલલપરા 4 ૪૬૧૨૬
૪૭૩૮૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર રવજીભાઈ સોમાભાઈ ગોકલલપરા 3 ૪૬૧૨૭
૪૭૩૭૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર રમેશભાઈ સોમાભાઈ ગોકલલપરા 6 ૪૬૧૨૯
૪૯૯૮૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ રાજેશભાઈ જેઠાભાઈ ગોકલળપરા 5 ૪૬૧૩૪
૪૭૧૦૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર વનમડળાબેન હકરભાઈ ગોકલલપરા 3 ૪૬૧૩૬
૪૪૯૧૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચાવર્ા અવનલભાઈ રામજીભાઈ ગોકલલપરા 4 ૪૬૧૩૨
૪૫૦૯૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ચાવર્ા ભાણીબેન રામજીભાઈ ગોકલળપરા 1 ૪૬૧૩૧
૪૬૮૮૫ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર ખીમબેન અમરાભાઈ વવનોદનગર 4 ૫૧૭૫૦



૪૭૩૬૦ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર રમેશભાઈ નામભાઈ વવનોદનગર, કલવીવાળી શેરી 5 ૫૧૭૪૯
૪૬૮૬૨ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર કકશોરભાઈ અમરાભાઈ વવનોદનગર, બાળક સાહબે બાપલની જગ્યા 3 ૫૧૭૪૮
૪૯૨૯૫ ૧૬ વવનોદનગર માહલીયા ગેલાભાઈ માલાભાઈ વવનોદનગર 2 ૫૧૭૩૫
૪૫૯૫૩ ૧૬ પાજંરાપોળ ઝીંઝુવાર્ીયા કદનેશભાઈ ભગવાનભાઈ પાજંરાપોળ 6 ૪૮૮૯૦
૫૦૩૭૫ ૧૬ પાજંરાપોળ વસીણી પરેશભાઈ પ્રવવણભાઈ પાજંરાપોળ 5 ૪૮૮૭૦
૫૧૪૪૮ ૧૬ પાજંરાપોળ સીમેજીયા મગંળાબેન રાયચદંભાઈ પાજંરાપોળ, સઘંવી ભલવન,  શાળા ન.ં 14 ની નીચે 1 ૪૮૮૮૧
૫૧૪૪૯ ૧૬ પાજંરાપોળ સીમેજીયા વાલીબેન વવઠ્ઠલભાઈ પાજંરાપોળ, સઘંવી ભલવન,  શાળા ન.ં 14 ની નીચે 1 ૪૮૮૮૨
૪૬૫૨૯ ૧૬ પાજંરાપોળ ધામેચા પ્રભાબેન મોહનભાઈ પાજંરાપોળ, સઘંવી ભલવન સામે 4 ૪૮૮૮૩
૪૭૨૪૦ ૧૬ પાજંરાપોળ પરમાર મગંળાબેન બાબલભાઈ પાજંરાપોળ, સઘંવી ભલવન સામે 3 ૪૮૮૮૪
૫૦૭૧૦ ૧૬ નવા થોરાળા વાળા દેવીબેન ભપૂતભાઈ નવા થોરાળા, વણકરવાસ 3 ૪૭૮૪૮
૪૬૪૩૯ ૧૬ અવધપાકડ દાફર્ા સવવતાબેન વશરામભાઈ અવધ પાકડ , આઈ શ્રી ખોર્ીયાર 2 ૪૩૩૬૯
૪૭૬૭૭ ૧૬ નવા થોરાળા પાચંાલ ભરતભાઈ લાલજીભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૭૮૩૭
૫૧૪૪૨ ૧૬ નવા થોરાળા સીંધવ કકરણભાઈ માયાભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૭૮૩૯
૫૧૧૧૪ ૧૬ નવા થોરાળા સરવૈયા કદલલપભાઈ રવજીભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૭૮૪૦
૪૪૮૪૬ ૧૬ નવા થોરાળા ચાચંીયા ઉજીબેન પે્રમજીભાઈ નવા થોરાળા, સવોદય સોસાયટી 1 ૪૭૮૪૧
૪૪૮૪૭ ૧૬ નવા થોરાળા ચાચંીયા નરેશભાઈ પે્રમજીભાઈ નવા થોરાળા, સવોદય સોસાયટી 4 ૪૭૮૫૦
૪૪૮૪૮ ૧૬ નવા થોરાળા ચાચંીયા વવજયભાઈ પે્રમજીભાઈ નવા થોરાળા સવોદય સોસાયટી 4 ૪૭૮૪૨
૪૫૪૭૬ ૧૬ નવા થોરાળા ચૌહાણ લાલજીભાઈ હકરભાઈ નવા થોરાળા, સવોદય સોસાયટી 5 ૪૭૮૬૩
૪૭૫૮૬ ૧૬ વવજયનગર પરમાર હમીરભાઈ છગનભાઈ ન્યલ વવજયનગર 2 ૫૧૬૨૧
૪૭૪૩૮ ૧૬ વવજયનગર પરમાર લાલજીભાઈ જીવાભાઈ ન્યલ વવજયનગર 4 ૫૧૬૨૭
૪૭૦૧૪ ૧૬ વવજયનગર પરમાર દાનાભાઈ આણદંભાઈ ન્યલ વવજયનગર 5 ૫૧૬૩૧
૪૭૦૭૩ ૧૬ વવજયનગર પરમાર નરેશભાઈ દાનાભાઈ ન્યલ વવજયનગર 5 ૫૧૬૨૯
૪૭૪૪૧ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર લીલાધરભાઈ ધનજીભાઈ નવા થોરાળા સોસાયટી 8 ૪૭૮૪૪
૪૬૮૧૧ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર ઈન્રવન ધનજીભાઈ આરાધના સોસાયટી, નવા થોરાળા 6 ૪૭૮૪૫
૫૦૫૮૨ ૧૬ આરાધના સોસાયટી વાઢેર ભરતભાઈ બચલભાઈ આરાધના સોસાયટી, 4 ૪૪૨૮૬
૪૭૩૪૦ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર રમણીકલાલ જેરામભાઈ આરાધના સોસાયટી, નવા થોરાળા 5 ૪૭૮૪૬
૪૫૩૯૭ ૧૬ નવા થોરાળા ચૌહાણ પ્રવવણભાઈ અજીતભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૭૮૪૭
૫૦૦૮૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ હરસલખભાઈ કરશનભાઈ ખોર્ીયારપરા 5 ૪૫૧૪૮
૪૯૫૫૮ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ કરશનભાઈ મનજીભાઈ ખોર્ીયારપરા 2 ૪૫૧૫૧
૪૯૯૭૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ રાજેશભાઈ કરશનભાઈ ખોર્ીયારપરા 6 ૪૫૧૫૨
૪૯૭૯૧ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે રાઠોર્ પ્રવવણભાઈ કરશનભાઈ ખોર્ીયારપરા 5 ૪૫૧૫૦
૪૭૨૪૫ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર મેઘાભાઈ કાળાભાઈ ન્યલ વવજયનગર 2 ૪૭૩૩૩
૪૭૬૦૫ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર હરીભાઈ મેઘાભાઈ ન્યલ વવજય નગર 8 ૪૭૩૨૪
૪૭૫૭૨ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર સોમાભાઈ કેશાભાઈ ન્યલ વવજયનગર 2 ૪૭૩૨૩
૪૭૨૮૬ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર પરમાર મહને્ર સોમાભાઈ ન્યલ વવજયનગર 4 ૪૭૩૨૦
૪૪૩૩૭ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા મેઘજીભાઈ ગેલાભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૨૧૨૦
૪૭૭૩૯ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પારધી ટાભાભાઈ વાઘાભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૨૧૩૩
૫૦૫૦૭ ૧૬ વવનોદનગર વાઘેલા મનીર્ભાઈ ખીમજીભાઈ વવનોદનગર 4 ૫૧૭૪૫
૪૮૫૮૮ ૧૬ વવનોદનગર મકવાણા ર્ાયબેન મગંાભાઈ વવનોદનગર 1 ૫૧૭૪૪
૪૪૫૩૩ ૧૬ પાજંરાપોળ ગેલર્ીયા કલ ંવરબેન રામજીભાઈ પાજંરાપોળ 1 ૪૮૮૭૫
૪૮૪૯૭ ૧૬ પાજંરાપોળ મકવાણા કાનજીભાઈ બીજલભાઈ પાજંરાપોળ 5 ૪૮૮૭૩
૫૦૯૨૯ ૧૬ પાજંરાપોળ શાહમદાર કફરોજાભાઈ જલસબભાઈ પાજંરાપોળ, રાધે શ્યામ ર્ેરી શેરી 4 ૪૮૮૭૨
૫૦૯૩૦ ૧૬ પાજંરાપોળ શાહમદાર ફીરોજભાઈ કાસમભાઈ પાજંરાપોળ, રાધે શ્યામ ર્ેરી શેરી 5 ૪૮૮૭૧
૫૦૯૨૭ ૧૬ પાજંરાપોળ શાહમદાર જલસબશા જીવાશા પાજંરાપોળ, રાધે શ્યામ ર્ેરી શેરી 2 ૪૮૮૫૬
૪૩૩૭૧ ૧૬ પાજંરાપોળ અબ્બાસી જાકહદ જાકરભાઈ પાજંરાપોળ 3 ૪૮૮૬૮
૪૬૧૧૬ ૧૬ પાજંરાપોળ ર્ાભી પ્રવવણભાઈ છગનભાઈ પાજંરાપોળ 5 ૪૮૮૭૯
૪૬૬૫૧ ૧૬ પાજંરાપોળ પચંાસરા જયાબેન ગોરધનભાઈ પાજંરાપોળ 3 ૪૮૮૬૬
૪૭૬૧૧ ૧૬ પાજંરાપોળ પરમાર હસંાબેન ભલપતભાઈ પાજંરાપોળ, સઘંવી ભલવન સામે 1 ૪૮૮૬૫
૪૭૧૦૫ ૧૬ પાજંરાપોળ પરમાર વનલેશ ભપૂતભાઈ પાજંરાપોળ, સઘંવી ભલવન સામે 4 ૪૮૮૬૪
૪૭૪૯૧ ૧૬ વવજયનગર પરમાર વવરેન્ર કહરાભાઈ વવજયનગર સોસાયટી 3 ૫૧૬૧૯
૪૬૫૭૭ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર નકલમ મહશેભાઈ આલાભાઈ ન્યલ વવજયનગર 4 ૪૭૩૩૦
૪૬૫૬૬ ૧૬ વવજયનગર નકલમ આલાભાઈ ઉકાભાઈ વવજયનગર સોસાયટી 5 ૫૧૬૨૦
૫૦૦૪૬ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ શામજીભાઈ ખીમજીભાઈ નવા થોરાળા, વણકરવાસ 6 ૪૭૮૬૨
૪૭૨૮૧ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર મલળજીભાઈ જીવાભાઈ નવા થોરાળા, વણકરવાસ 4 ૪૭૮૪૯
૫૧૨૬૧ ૧૬ નવા થોરાળા સાગઠીયા વસતંભાઈ મગંાભાઈ નવા થોરાળા, ન્યલ સયૂોદય સોસાયટી 5 ૪૭૮૩૬
૪૬૫૬૩ ૧૬ નવા થોરાળા નકલમ અવિનભાઈ લક્ષ્મણભાઈ નવા થોરાળા, સવોદય સોસાયટી 5 ૪૭૮૫૧
૪૯૯૩૨ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ રમેશભાઈ ખોર્ાભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૪૭૮૫૩
૪૮૯૪૮ ૧૬ નવા થોરાળા મલછર્ીયા કકશોરભાઈ હીરાભાઈ ખીજર્ા સામે, સવોદય સોસાયટી 5 ૪૭૮૫૪
૪૮૫૩૮ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા ગોરધનભાઈ નાજાભાઈ ખીજર્ા સામે, સવોદય સોસાયટી 5 ૪૭૮૫૫
૪૭૧૭૬ ૧૬ વવજયનગર પરમાર બા્લબેન હમીરભાઈ વવજયનગર 1 ૫૧૬૨૪
૪૭૦૩૮ ૧૬ વવજયનગર પરમાર કદપકભાઈ નારણભાઈ વવજયનગર 3 ૫૧૬૧૮
૫૧૬૨૬ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી ગલણવતં નથલભાઈ વવજયનગર, વપત ૃઆવશર્ 5 ૫૧૬૨૫
૪૭૪૭૭ ૧૬ વવજયનગર પરમાર વવજયભાઈ હમીરભાઈ ન્યલ વવજયનગર 3 ૫૧૬૨૮
૪૭૦૬૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર નરેન્રભાઈ બેચરભાઈ ર્ો. આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૪૯૫
૪૯૮૦૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ પાવડતીબેન રમેશભાઈ ર્ો. આંબેર્કરનગર 3 ૪૩૪૯૮
૪૬૭૭૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર અમરવસિંહભાઈ કહરાભાઈ ર્ો. આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૪૯૭
૪૫૦૫૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા નાથાભાઈ સીદાભાઈ ર્ો. આંબેર્કરનગર 2 ૪૩૫૦૧
૪૬૭૯૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર અરવવિંદભાઈ કહરાભાઈ ર્ો. આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૫૧૬
૪૭૬૦૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર પરમાર હરસલખભાઈ કહરાભાઈ ર્ો. આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૫૦૩
૪૫૮૨૫ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે જાસાણી ભાનલભાઈ ભાણાભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૪૫૧૪૭
૪૩૬૪૬ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે કટોસણીયા દશરથભાઈ વલલભભાઈ ખોર્ીયારપરા 2 ૪૫૧૪૬
૪૫૨૮૬ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ચોરાર્ા લગરધરભાઈ હીરાભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૨૧૩૪
૪૪૨૮૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા દેવલબેન ભીખાભાઈ સવોદય સોસાયટી 1 ૫૨૧૩૫
૪૪૩૮૫ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા શૈલેશભાઈ ભીખાભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૨૧૩૬
૪૪૨૫૧ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા છગનભાઈ બાવજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૫૨૧૩૭
૫૧૯૧૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોલકંી મણીબેન સોમાભાઈ સવોદય સોસાયટી 1 ૫૨૧૩૮
૫૨૦૩૬ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોલકંી રવસકભાઈ સોમાભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૫૨૧૩૯
૪૫૨૪૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ચાવર્ા હસમલખભાઈ ખીમજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૧૪૦
૪૫૦૪૭ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ચાવર્ા નવીનભાઈ હીરાભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૫૨૧૪૧
૪૩૬૩૪ ૧૬ સવોદય સોસાયટી કંટારીયા કદનેશભાઈ ભલરાભાઈ સવોદય સોસાયટી 8 ૫૨૧૪૮
૪૭૮૭૪ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી બથવાર કદનેશભાઈ જેઠાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસાયટી 3 ૪૭૩૮૮
૪૬૯૪૦ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી પરમાર જગદીશભાઈ નારણભાઈ ન્યલ સવોદય સોસાયટી 6 ૪૭૩૮૭
૪૭૫૭૬ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી પરમાર સોમીબેન અજીભાઈ ન્યલ સવોદય સોસાયટી 1 ૪૭૩૭૨
૪૬૮૧૭ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી પરમાર કનલભાઈ બાબલભાઈ ન્યલ સવોદય સોસાયટી 5 ૪૭૩૭૫



૪૮૨૦૪ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી બોખાણી રવતલાલ વાલજીભાઈ ન્યલ સવોદય સોસાયટી 4 ૪૭૩૭૬
૪૬૯૨૨ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી પરમાર ચદલ ંભાઈ અજીભાઈ ન્યલ સવોદય સોસાયટી 4 ૪૭૩૭૯
૫૧૬૧૩ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી સોલકંી ખીમજીભાઈ સીદાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસાયટી 5 ૪૭૩૭૮
૪૪૬૩૦ ૧૬ નવા થોરાળા ગોહલે છગનભાઈ પે્રમજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૪૭૮૫૬
૪૯૧૪૯ ૧૬ નવા થોરાળા મલળીયા શૈલેશભાઈ મોતીભાઈ નવા થોરાળા સાગર પાન પાછળ 4 ૪૭૮૫૭
૪૯૧૪૧ ૧૬ નવા થોરાળા મલળીયા કદનેશભાઈ મોતીભાઈ નવા થોરાળા, ,સાગર પાન પાસેની શેરી 5 ૪૭૮૫૮
૪૯૦૭૦ ૧૬ નવા થોરાળા મધોયા જ્યતંીભાઈ ભીમજીભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૭૮૫૯
૫૦૧૦૮ ૧૬ નવા થોરાળા રાણપરીયા વાલીબેન હરજીભાઈ નવા થોરાળા 1 ૪૭૮૬૦
૫૦૧૦૫ ૧૬ નવા થોરાળા રાણપરીયા જેરામભાઈ હરજીભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૭૮૬૧
૪૫૯૫૦ ૧૬ નવા થોરાળા ઝીંઝરીયા રાઘવજીભાઈ રામજીભાઈ નવા થોરાળા 8 ૪૭૭૪૮
૪૯૦૫૭ ૧૬ નવા થોરાળા મલધંવા લાખાભાઈ રવજીભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૭૮૨૨
૫૧૧૯૩ ૧૬ નવા થોરાળા સાકરીયા નરશીભાઈ મોહનભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૭૮૨૧
૫૧૩૧૪ ૧૬ નવા થોરાળા સાપરા રામજીભાઈ મીકાભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૭૮૨૦
૫૧૩૧૦ ૧૬ નવા થોરાળા સાપરા કેશલભાઈ રામજીભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૭૮૦૮
૪૪૫૬૩ ૧૬ નવા થોરાળા ગોઘાવીયા હલસેનભાઈ કાસમભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૭૮૧૮
૫૦૧૦૩ ૧૬ નવા થોરાળા રાણપરીયા ઓતીબેન શામજીભાઈ નવા થોરાળા, મીલન પાનની સામે 1 ૪૭૮૧૭
૫૦૧૧૦ ૧૬ નવા થોરાળા રાણપરીયા કહતેશભાઈ નાથાભાઈ નવા થોરાળા, મીલન પાનની સામે 4 ૪૭૮૧૬
૪૩૪૪૭ ૧૬ નવા થોરાળા આમરોણીયા અલતાફભાઈ અબ્દલલભાઈ નવા થોરાણા, એ-1 પાન પાસે 7 ૪૭૮૧૫
૪૪૩૧૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા બેચરભાઈ ગાગંાભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૨૦૯૪
૪૫૮૭૭ ૧૬ અવધપાકડ જોમવાર્ી કૌશલયાબેન કાળુગીરી અવધપાકડ  નદીના ંકાઠેં 1 ૪૩૩૭૩
૪૫૮૭૯ ૧૬ અવધપાકડ જોમવાણી મહાદેવભાઈ કાળુગીરી અવધપાકડ 7 ૪૩૩૭૪
૪૬૪૮૩ ૧૬ અવધપાકડ ધનગાવ સલભાર્ભાઈ જીગાજીભાઈ અવધપાકડ  નદીના ંકાઠેં 4 ૪૩૩૬૪
૪૬૪૧૪ ૧૬ અવધપાકડ દાફર્ા ઉજીબેન અમતૃભાઈ અવધપાકડ  વાર્ી 3 ૪૩૩૫૭
૪૯૫૮૬ ૧૬ અવધપાકડ રાઠોર્ ખીમજીભાઈ કાલાભાઈ અવધપાકડ 3 ૪૩૩૫૫
૪૫૨૧૨ ૧૬ અવધપાકડ ચાવર્ા વીરજીભાઈ નથલભાઈ અવધપાકડ 4 ૪૩૩૬૨
૪૫૧૬૩ ૧૬ અવધપાકડ ચાવર્ા રાજલભાઈ બઘાભાઈ અવધપાકડ 4 ૪૩૩૬૬
૪૬૮૪૫ ૧૬ અવધપાકડ પરમાર કાન્તીલાલ ખેંગારભાઈ અવધપાકડ 3 ૪૩૩૬૮
૪૬૮૮૦ ૧૬ અવધપાકડ પરમાર ખેગરભાઈ છનાભાઈ અવધપાકડ 2 ૪૩૩૬૧
૪૬૯૭૫ ૧૬ અવધપાકડ પરમાર જીતેન્રભાઈ ખેંગારભાઈ અવધપાકડ 3 ૪૩૩૬૭
૪૯૬૨૯ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ છગનભાઈ પજૂાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસાયટી 4 ૪૭૩૮૯
૫૦૪૮૨ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી વાઘેલા બા્લબેન હીરાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસાયટી 5 ૪૭૩૯૧
૫૦૦૧૪ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ લીલાબેન ભરતભાઈ ન્યલ સવોદય સોસાયટી 3 ૪૭૩૯૪
૪૪૦૯૩ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ખરં્વી અરવવિંદભાઈ ભીખાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસાયટી 5 ૪૭૩૭૩
૪૯૮૦૩ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ પરસોત્તમભાઈ મોતીભાઈ ન્યલ સવોદય સોસાયટી 4 ૪૭૩૮૬
૪૪૬૫૦ ૧૬ નવા થોરાળા ગોહલે રવજીભાઈ પે્રમજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૪૭૭૧૯
૪૬૩૦૦ ૧૬ નવા થોરાળા દયાતર દોલતભાઈ થલનાભાઈ નવા થોરાણા 4 ૪૭૭૫૨
૪૯૧૧૯ ૧૬ નવા થોરાળા મરૂાણી બરકતભાઈ જાફરભાઈ રામનગર, નવા થોરાળા 4 ૪૭૭૬૨
૪૫૬૨૯ ૧૬ નવા થોરાળા જલાલજી મગંળાબેન હરીદાસ નવા થોરાળા 1 ૪૭૭૮૧
૪૫૬૩૦ ૧૬ નવા થોરાળા જલાલજી શાવંતલાલ હકરદાસ નવા થોરાળા 5 ૪૭૭૬૦
૪૫૬૨૭ ૧૬ નવા થોરાળા જલાલજી જીવણભાઈ નાથાભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૭૭૬૧
૪૫૬૩૧ ૧૬ નવા થોરાળા જલાલજી હસમલખભાઈ હરીદાસ નવા થોરાળા 4 ૪૭૭૮૩
૪૫૬૨૮ ૧૬ નવા થોરાળા જલાલજી વનલેશભાઈ નાથાલાલ નવા થોરાળા 3 ૪૭૭૭૦
૪૫૦૫૫ ૧૬ નવા થોરાળા ચાવર્ા વનમડળભાઈ રામભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૭૭૬૮
૪૫૭૦૧ ૧૬ નવા થોરાળા જાર્ેજા મપંતવસિંહ હકરવસિંહ નવા થોરાળા 3 ૪૭૭૬૭
૪૯૦૫૩ ૧૬ નવા થોરાળા મલધંવા રવજીભાઈ ભગવાનભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૭૭૮૯
૪૩૪૪૯ ૧૬ નવા થોરાળા આમરોણીયા જેબલનબેન અબ્દલલભાઈ નવા થોરાળા, મીલન પાનની સામે 1 ૪૭૭૮૮
૪૫૫૯૧ ૧૬ નવા થોરાળા જતાપરા બાબલભાઈ શામજીભાઈ નવા થોરાળા 3 ૪૭૭૮૭
૪૫૫૯૦ ૧૬ નવા થોરાળા જતાપરા જીતેશભાઈ બાબલભાઈ નવા થોરાળા, 29 ન.ં ની શાળા પાસે 4 ૪૭૭૮૬
૪૪૫૭૯ ૧૬ નવા થોરાળા ગોધવીયા હલસેનભાઈ કાસમભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૭૭૮૫
૪૮૨૮૮ ૧૬ નવા થોરાળા ભલગામા કદલલપભાઈ દેવજીભાઈ નવા થોરાળા, ,સાગર પાન પાસેની શેરી 4 ૪૭૭૮૪
૪૯૧૪૭ ૧૬ નવા થોરાળા મલળીયા મહશેભાઈ કરશનભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૭૭૭૩
૪૫૨૦૨ ૧૬ નવા થોરાળા ચાવર્ા વવનોદભાઈ અમરશીભાઈ નવા થોરાળા, ,સાગર પાન પાસેની શેરી 5 ૪૭૭૮૨
૪૫૯૪૮ ૧૬ નવા થોરાળા ઝીંઝરીયા કરશનભાઈ રામભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૭૭૯૧
૪૯૦૬૯ ૧૬ નવા થોરાળા મધોયા ચપંાબેન ભીમજીભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૭૭૭૪
૪૮૧૨૧ ૧૬ નવા થોરાળા બારીયા ગોવવિંદભાઈ સલખાભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૭૭૩૨
૪૬૮૦૯ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર આણદંભાઈ દાનાભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૭૭૩૧
૪૭૭૯૩ ૧૬ નવા થોરાળા પોસીયા ગોરધનભાઈ ટપલભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૭૭૩૦
૫૦૦૦૦ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ લક્ષ્મણભાઈ ટપલભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૭૭૨૯
૪૮૨૮૯ ૧૬ નવા થોરાળા ભલગામા ભરતભાઈ દેવજીભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૭૭૧૭
૪૯૧૩૯ ૧૬ નવા થોરાળા મલળીયા કલ ંવરજીભાઈ જેરામભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૭૭૩૪
૪૫૩૯૦ ૧૬ નવા થોરાળા ચૌહાણ પ ૂજંાભાઈ કમાભાઈ નવા થોરાળા, મેઈન રોર્ 7 ૪૭૭૨૫
૪૯૮૩૬ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ ભરતભાઈ રામજીભાઈ નવા થોરાળા, મેઈન રોર્, સાગર પાન પાસે 4 ૪૭૭૨૨
૫૦૨૧૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ્લણસીયા પ્રવવણભાઈ આલજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૧૩૦
૪૬૫૫૩ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ધોળકીયા કલસ લમબેન ધીરૂભાઈ ચલનારાવાર્, લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર 1 ૫૦૫૦૫
૪૩૫૬૬ ૧૬ નવા થોરાળા ઓર્ીયા અબ્દલલભાઈ યાકલબભાઈ નવા થોરાણા 2 ૪૭૭૨૧

૪૫૯૦૭ ૧૬ નવા થોરાળા ઝાલા અરવવિંદભાઈ ભનલભાઈ
નવા થોરાળા, રામદેવ પીરના મકંદર ની બાજલમા,ં કસ્ત લરબા 
હકરજન વાસ 5 ૪૭૭૧૮

૪૯૦૮૫ ૧૬ નવા થોરાળા મેમવાલી કાળુગીરી વર્ગીરી નવા થોરાળા નાકા પાસે 5 ૪૭૭૨૬
૪૮૧૧૨ ૧૬ નવા થોરાળા બારૈયા શેફાભાઈ નાનજીભાઈ નવા થોરાળા મેઈન રોર્, ચલનારાવાર્ 4 ૪૭૭૪૫
૪૯૦૮૬ ૧૬ નવા થોરાળા મેમવાલી મહાદેવ કાળુગીરી નવા થોરાળા 4 ૪૭૭૪૩
૪૬૪૮૪ ૧૬ નવા થોરાળા ધનગાવ સલભાર્ભાઈ મલગાભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૭૭૫૧
૪૬૧૮૯ ૧૬ નવા થોરાળા ર્ોળાશીયા મગનભાઈ મેઘાભાઈ નવાથોરાળા સાધલ સમાજ, બાપા સીતારામ 5 ૪૭૭૨૮
૪૭૪૪૫ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર વનીતાબેન કાન્ન્તભાઈ શીવાજી નગર 3 ૪૭૭૪૯
૪૩૬૮૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ કણસાગરા કદ્લભાઈ ચનાભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 5 ૪૬૬૩૯
૪૫૮૭૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ જોટારીયા કેશલભાઈ ભીમાભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 4 ૪૬૬૪૧
૪૫૪૧૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચૌહાણ ભરતભાઈ રામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 4 ૪૬૬૫૦
૪૭૭૦૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ પાર્લીયા ઠાકરશીભાઈ નાગજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 4 ૪૬૬૪૯
૫૧૦૬૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ સલમરા વલીભાઈ મોહનભાઈ ચલનારાવાર્ 2 ૪૬૬૪૮
૪૯૧૬૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ મેવાર્ા ગોપાલભાઈ કરમશીભાઈ ચલનારાવાર્ 5 ૪૬૬૪૭
૪૩૫૧૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઉધરેજા રમેશભાઈ મગનભાઈ ચલનારાવાર્ 5 ૪૬૬૪૬
૪૩૩૩૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ અઘેરા રઘલભાઈ સીદીભાઈ ચલનારાવાર્ 2 ૪૬૬૪૫
૫૦૯૮૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ સખોરીયા કાળુભાઈ પરસોત્તમભાઈ ચલનારાવાર્ 6 ૪૬૬૪૪
૪૬૬૯૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ પઠાણ અસરફખાન મોહમદંભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 4 ૪૬૬૪૩
૪૪૬૫૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગોહલે વેલજીભાઈ દેવશીભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 5 ૪૬૬૪૨
૪૭૯૯૭ ૧૬ નવા થોરાળા બાબરીયા રામબેન લાલજીભાઈ નવા થોરાણા 4 ૪૭૭૩૫



૫૦૯૦૦ ૧૬ નવા થોરાળા શાયરા મનસલખલાલ રામજીભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૭૭૪૭
૫૧૩૧૨ ૧૬ નવા થોરાળા સાપરા કકરણભાઈ કેશલભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૭૭૨૩
૪૮૮૩૬ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા શાતંાબેન નાથાભાઈ નવા થોરાળા 1 ૪૭૭૨૪
૫૦૧૦૬ ૧૬ નવા થોરાળા રાણપરીયા ધીરૂભાઈ શામજીભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૭૭૭૭
૪૬૬૧૭ ૧૬ નવા થોરાળા નારોલા અશોકભાઈ બાવજીભાઈ નવા થોરાળા કસ્ત લરબા ભગંી વાસ 5 ૪૭૭૩૬
૪૩૭૫૬ ૧૬ નવા થોરાળા કલમરખાણીયા પરસોત્તમભાઈ જાદવભાઈ નવા થોરાળા, સસં્કાર કેન્ર ની સામે 4 ૪૭૭૭૮
૪૬૨૫૧ ૧૬ નવા થોરાળા થોરીયા રાજેશભાઈ પરસોત્તમભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૭૮૧૯
૪૯૧૪૮ ૧૬ નવા થોરાળા મળૂીયા મોતીભાઈ જેરામભાઈ નવા થોરાળા, મેઈન રોર્, સાગર પાન પાસે 6 ૪૭૭૯૦
૪૪૫૮૯ ૧૬ નવા થોરાળા ગોરવાર્ીયા રવસકભાઈ પરસોત્તમભાઈ નવા થોરાળા, મેઈન રોર્, સાગર પાન પાસે 5 ૪૭૭૬૪
૪૮૨૯૦ ૧૬ નવા થોરાળા ભલસોર્ ગીરધરભાઈ જીવરાજભાઈ નવા થોરાળા, મેઈન રોર્, સાગર પાન પાસે 3 ૪૭૭૫૮
૪૯૯૯૨ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ રામજીભાઈ ધરમશીભાઈ નવા થોરાળા, મેઈન રોર્ 4 ૪૭૭૫૯
૪૮૧૨૯ ૧૬ નવા થોરાળા બારીયા સલખાભાઈ વશરામભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૭૭૭૨
૫૧૪૬૯ ૧૬ નવા થોરાળા સોંદરવા જીતેન્રભાઈ નથલભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૭૭૬૩
૪૩૭૬૩ ૧૬ નવા થોરાળા કલમારખાણીયા જાદવભાઈ મોહનભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૭૭૫૪
૪૮૯૦૧ ૧૬ નવા થોરાળા મગંરાજીયા શાન્તાબેન નાનજીભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૭૭૬૫
૪૫૯૫૨ ૧૬ નવા થોરાળા ઝીંઝુવાર્ીયા દેવજીભાઈ ધરમશીભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૭૭૬૬
૪૩૭૯૩ ૧૬ નવા થોરાળા કલરેશી હલીમાબેન અબ્દલલભાઈ નવા થોરાળા બાલક દાસ ની જગા પાસે 1 ૪૭૭૬૯
૪૪૫૧૪ ૧૬ નવા થોરાળા ગરચર મહશેભાઈ રમેશભાઈ નવાથોરાળા સાધલ સમાજ, બાપા સીતારામ 4 ૪૭૭૭૫
૪૪૫૧૫ ૧૬ નવા થોરાળા ગરચર રમેશભાઈ ગોવવિંદભાઈ નવાથોરાળા સાધલ સમાજ, બાપા સીતારામ 5 ૪૭૭૭૧
૪૪૪૪૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ ખોખાણી ગોરધનભાઈ ભલાભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 3 ૪૬૬૫૮
૪૩૭૫૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ કલમરખાણીયા કેશલભાઈ મગંાભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 4 ૪૬૬૩૦
૪૩૭૫૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ કલમરખાણીયા ધીરૂભાઈ મગંાભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 5 ૪૬૬૫૯
૪૯૩૩૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ મોરવાર્ીયા કદપકભાઈ કરમશીભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 5 ૪૬૬૫૧
૪૮૧૯૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ બાહ્મણીયા બેચરભાઈ જીવણભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 5 ૪૬૬૬૦
૪૩૫૧૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઉધરેજા મનસલખભાઈ બચલભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 4 ૪૬૬૬૨
૫૧૯૩૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી મનસલખભાઈ ચદંલભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 5 ૪૬૬૫૩
૪૮૯૭૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ મજેઠીયા મોહનભાઈ ગગંજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 4 ૪૬૬૨૧
૪૮૯૭૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ મજેઠીયા રાજેશભાઈ મોહનભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 3 ૪૬૬૨૦
૪૭૧૫૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર બચલભાઈ શામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 2 ૪૬૬૪૦
૫૦૩૩૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ વરૂ બાઘલભાઈ દેવશીભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 5 ૪૬૬૨૯
૪૫૫૨૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ છનછરા ઈકબાલભાઈ મહમદંભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 3 ૪૬૬૩૧
૪૮૨૭૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ ભર્ાલીયા ગોરધનભાઈ હરજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 5 ૪૬૬૩૨
૪૬૪૦૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ દાદલ વસતંબેન વશરામભાઇ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 3 ૪૬૬૩૩
૪૪૬૪૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગોહલે બાબલભાઈ ભાણાભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 3 ૪૬૬૩૪
૪૫૫૩૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ છાયા કરશનભાઈ કર્વાભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 4 ૪૬૬૩૫
૪૩૯૭૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ કામણીયા હસંરાજભાઈ કરશનભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 2 ૪૬૬૩૬
૪૩૩૧૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ રમણીકભાઈ બચલભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 5 ૪૬૬૩૭
૪૬૧૦૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ાભી ચનાભાઈ આંબાભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 2 ૪૬૬૩૮
૪૫૫૩૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ છાપરા કકશોરભાઈ શામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 4 ૪૬૬૫૨
૫૦૯૬૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ શીંગળા શાદલડ રભાઈ રણછોર્ભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 2 ૪૬૬૭૧
૪૯૧૬૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ મેવાર્ા દામજીભાઈ મોતીભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 8 ૪૬૬૬૯
૪૮૬૮૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા ભાણાભાઈ સીતરીયાભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 4 ૪૬૬૮૨
૪૩૩૧૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ રમેશભાઈ અરજણભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 5 ૪૬૬૬૩
૪૮૧૦૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ બારૈયા વવજયભાઈ શીવાભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 3 ૪૬૬૮૪
૫૧૮૨૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી પ્રજે્ઞશભાઈ નાનજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 3 ૪૬૬૭૯
૪૭૦૨૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર કદનેશભાઈ મોહનભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૬૬૮૬
૪૪૮૧૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચલર્ાસમા ભરતભાઈ દેહાભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૬૬૭૮
૪૬૦૬૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ાગંર રામજીભાઈ નાગજીભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૬૬૭૭
૪૮૭૯૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા લાખાભાઈ જીણાભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૬૬૭૬
૫૧૦૫૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ સલમરા રફીકભાઈ વાલાભાઈ ચલનારાવાર્ 5 ૪૬૬૭૫
૫૦૯૮૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ સચંાણીયા વશરામભાઈ નરશીભાઈ ચલનારાવાર્ 2 ૪૬૬૭૪
૪૮૨૯૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ ભલસોર્ કદનેશભાઈ રામજીભાઈ ચલનારાવાર્ 5 ૪૬૬૭૩
૫૧૧૩૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ સરવૈયા વજલભાઈ નાથાભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૪૬૬૭૨
૪૬૭૭૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર અમલભાઈ પ્રાગજીભાઈ ચલનારાવાર્ 3 ૪૬૬૬૪
૪૬૧૩૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ાભી રવસકલાલ ગગજીભાઈ ચલનારાવાર્ 5 ૪૬૬૭૦
૫૨૨૪૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ હળવદીયા ચપંાબેન કહિંમતભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ગોવાળકલ ંર્ પાસે 3 ૪૬૬૮૦
૪૪૭૪૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગોહીલ ભીખલભાઈ નાથાભાઈ ચલનારાવાર્ 3 ૪૬૬૬૮
૪૬૧૩૪ ૧૬ પાજંરાપોળ ર્ાભી રાજલભાઈ વેલાભાઈ પાજંરાપોળ 4 ૪૮૮૮૬
૪૭૪૫૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર વશરામભાઈ પ ૂજંાભાઈ ગોકલલપરા 2 ૪૬૧૨૨
૪૭૩૬૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર રમેશભાઈ વશરામભાઈ ગોકલલપરા 3 ૪૬૧૩૫
૪૪૦૫૫ ૧૬ પાજંરાપોળ કોરણીયા હરીભાઈ રઘલભાઈ પાજંરાપોળ, રવજી પગીની શેરી 2 ૪૮૮૮૭
૪૮૨૭૩ ૧૬ વવનોદનગર મકવાણા દેવલબેન વાલજીભાઈ વવનોદનગર 1 ૫૧૭૩૯
૪૬૮૬૪ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર કકશોરભાઈ આણદંભાઈ વવનોદનગર, કલવીવાળી શેરી 6 ૫૧૭૫૧
૪૭૦૮૯ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર નાજાભાઈ દેવશીભાઈ વવનોદનગર, કલવીવાળી શેરી 2 ૫૧૭૪૨
૪૮૨૩૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ બોળીયા મે્લભાઈ પાચંાભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 4 ૪૬૬૮૧
૪૬૧૮૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ોર્ીયા લાખાભાઈ ભગવાનભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 5 ૪૬૬૬૫
૪૭૫૯૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર હરેશભાઈ રામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 4 ૪૬૬૬૬
૫૦૦૭૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાઠોર્ હરજીભાઈ લવજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 6 ૪૬૬૯૩
૪૭૭૬૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ પીંજારા બશીરભાઈ વસકદ્દકભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 4 ૪૬૬૯૦
૫૨૨૨૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ હરેજા સબ્બીરભાઈ કાસમભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 4 ૪૬૬૮૯
૪૩૯૭૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ કામળીયા મનસલખભાઈ હસંરાજભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 6 ૪૬૬૮૮
૫૦૭૭૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ વવિંછણીયા કાતંીભાઈ બાબલભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 6 ૪૬૬૮૭
૪૮૩૯૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ ભાલસોર્ સજંયભાઈ રવસકલાલ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 4 ૪૬૬૧૮
૪૫૪૩૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચૌહાણ મહશેભાઈ કલ ંવરજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર, ચલનારાવાર્ 5 ૪૬૬૧૯
૪૮૨૫૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ ભટ્ટી હરજીવનભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ચલનારાવાર્ 2 ૪૬૬૨૭
૪૪૫૪૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગામી કાનાભાઈ કાળાભાઈ મનહરપરા 2 ૪૬૬૨૨
૪૯૩૧૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ મીયાત્રા વશરામભાઈ આપાભાઈ ચલનારાવાર્ 3 ૪૬૬૨૪
૪૮૮૭૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા સામતભાઈ નાથાભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર 6 ૪૬૬૨૫
૪૭૭૮૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ પી્લર્ીયા કાળુભાઈ રામજીભાઈ ચલનારાવાર્ 4 ૪૬૬૨૬
૫૦૬૯૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ વાલાણી ધીરૂભાઈ રામાભાઈ લાખાજીરાજ ઉધ્યોગનગર 4 ૪૬૬૫૪
૪૭૨૨૫ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર મલકેશભાઈ વશરામભાઈ ગોકલલપરા 4 ૪૭૭૫૩
૫૦૭૮૪ ૧૬ પાજંરાપોળ વવરસોર્ીયા મધલભાઈ કલકાભાઈ પાજંરાપોળ 2 ૪૮૮૭૬
૫૦૭૮૫ ૧૬ પાજંરાપોળ વવરસોર્ીયા સજંયભાઈ મધલભાઈ પાજંરાપોળ 4 ૪૮૮૫૭
૪૯૨૦૪ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ મહાલીયા હમેીબેન લાલજીભાઈ ગોકલલપરા 6 ૪૬૧૫૭



૪૭૪૨૨ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર રામબેન નાજાભાઈ ગોકલલપરા 2 ૪૬૧૫૬
૪૭૩૩૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર રંજનબેન રમેશભાઈ ગોકલલપરા 3 ૪૬૧૫૫
૪૮૮૦૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ મકવાણા વનીતાબેન નરેશભાઈ ગોકલલપરા 4 ૪૬૧૬૪
૪૭૭૨૭ ૧૬ વવનોદનગર પારઘી દેવજીભાઈ રાજાભાઈ વવનોદનગર 6 ૫૧૭૩૨
૪૭૭૩૧ ૧૬ વવનોદનગર પારઘી બટલકભાઈ રાજાભાઈ વવનોદનગર 1 ૫૧૭૩૮
૪૫૫૦૦ ૧૬ વવનોદનગર ચૌહાણ શામળદાસ પલરણદાસ વવનોદનગર 5 ૫૧૭૪૬
૪૯૨૯૬ ૧૬ વવનોદનગર માહાલીયા નરશીભાઈ ગેલાભાઈ વવનોદનગર 4 ૫૧૭૩૪
૪૭૩૦૨ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર મહશેભાઈ ચનાભાઈ વવનોદનગર 3 ૫૧૭૪૧
૪૯૭૧૫ ૧૬ વવનોદનગર રાઠોર્ કદપકભાઈ સામતભાઈ વવનોદનગર 4 ૫૧૭૪૦
૪૭૧૮૧ ૧૬ વવનોદનગર પરમાર બીજલભાઈ દાનાભાઈ વવનોદનગર 5 ૫૧૭૩૬

૪૫૦૮૪ ૧૬ અમદાવાદ લબલર્ીંગ ચાવર્ા લબપીનભાઈ બચલભાઈ નવા થોરાળા મેઈન રોર્ 3 ૪૩૩૦૦
૫૦૪૮૪ ૧૬ નવા થોરાળા વાઘેલા બીજલભાઈ માલાભાઈ નવા થોરાળા રામનગર - 9 4 ૪૭૭૪૨
૪૭૦૯૬ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર નાનજીભાઈ અમરાભાઈ વવનોદનગર 5 ૪૭૭૪૧
૪૭૪૬૧ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર વાલજીભાઈ નાજાભાઈ નવા થોરાળા મેઈન રોર્ 7 ૪૭૭૩૮
૪૫૧૦૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર ચાવર્ા મલકેશભાઈ રામજીભાઈ ર્ૉ. આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૫૧૫
૪૬૫૩૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ ધારા રાજલભાઈ ગાગંજીભાઈ ગોકલલપરા 5 ૪૬૧૫૪
૪૮૬૪૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા પ્રવવણભાઈ ખોર્ાભાઈ ર્ૉ. આંબેર્કરનગર 5 ૪૩૫૦૫
૪૬૪૩૨ ૧૬ વવનોદનગર દાફર્ા રવજીભાઈ માલાભાઈ વવનોદનગર 5 ૫૧૭૩૭
૪૫૯૪૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર ઝીંઝરીયા બીજલભાઈ વાલાભાઈ ર્ૉ. આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૫૧૭
૪૬૩૧૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર દેલવાર્ીયા ગોરધનભાઈ માવજીભાઈ ર્ૉ. આંબેર્કરનગર 6 ૪૩૫૧૧
૪૮૫૫૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા ચનાભાઈ આંબાભાઈ ર્ૉ. આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૫૦૪
૪૯૨૯૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર માહાલીયા નરસીભાઈ ગેલાભાઈ ર્ૉ. આંબેર્કર 4 ૪૩૫૧૩
૪૪૩૪૬ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા માવજીભાઈ કાળાભાઈ નવા થોરાળા સવોદય 5 ૪૭૮૧૨
૪૫૪૮૮ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ચૌહાણ વવજયાબેન દીલીપભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા 5 ૪૭૪૨૬
૪૮૯૫૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ મલછર્ીયા ભાનલબેન રમેશભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૨૭૩
૫૦૪૧૦ ૧૬ નવા થોરાળા વાઘેલા કેશલબેન વાલાભાઈ વણકરવાસ 5 ૪૭૮૧૧
૪૯૪૩૮ ૧૬ વણકરવાસ રત્નોતર પ્રશાતંભાઈ હરેશભાઈ વણકરવાસ 3 ૫૧૩૯૪
૪૪૩૯૭ ૧૬ વણકરવાસ ખીમસલરીયા હમીરભાઈ ભલાભાઈ વણકરવાસ 6 ૫૧૩૮૪
૫૧૮૧૪ ૧૬ વણકરવાસ સોલકંી પ્રવવણભાઈ મનજીભાઈ વણકરવાસ 3 ૫૧૩૮૦
૫૧૬૯૧ ૧૬ વણકરવાસ સોલકંી જ્યતંીભાઈ મનજીભાઈ વણકરવાસ 5 ૫૧૩૭૯
૫૧૯૨૦ ૧૬ વણકરવાસ સોલકંી મનજીભાઈ તેજાભાઈ વણકરવાસ 2 ૫૧૩૭૮
૪૪૩૫૦ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા રંજનબેન મલળજીભાઈ વણકરવાસ 4 ૪૭૮૧૦
૫૧૬૫૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોલકંી ચદલ ંભાઈ ભલાભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૫૨૧૪૩
૫૨૦૨૬ ૧૬ વણકરવાસ સોલકંી રમેશભાઈ સીદાભાઈ વણકરવાસ 6 ૫૧૩૭૬
૪૪૨૫૩ ૧૬ વણકરવાસ ખીમસલરીયા છગનભાઈ માવજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૧૩૭૫
૫૧૭૨૪ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી દેવજીભાઈ મેઘાભાઈ નવા થોરાળા મેઈન રોર્ 2 ૪૭૮૦૯
૫૧૮૧૭ ૧૬ વણકરવાસ સોલકંી પ્રવીણભાઈ દેવજીભાઈ વણકરવાસ 4 ૫૧૩૭૪
૫૧૬૪૫ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી ગોવવિંદભાઈ દેવજીભાઈ નવા થોરાળા મેઈન રોર્ 6 ૪૭૮૦૭
૪૬૦૨૧ ૧૬ સવોદય સોસાયટી રૈ્યા વવપલલભાઈ બધાલાલ ન્યલ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૧૪૬
૪૫૦૧૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ચાવર્ા જીતેશભાઈ વવનોદભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૧૪૯
૪૮૫૭૦ ૧૬ સવોદય સોસાયટી મકવાણા જગદીશભાઈ રામજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૧૪૫
૪૮૮૮૪ ૧૬ સવોદય સોસાયટી મકવાણા હસમલખભાઈ રામજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૫૨૧૪૪
૪૪૩૮૬ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા શાતંાબેન વાલજીભાઈ વણકરવાસ 1 ૪૭૮૪૩
૪૯૯૫૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ રવજીભાઈ દેવજીભાઈ ગોકલલપરા 5 ૪૬૧૪૩
૪૪૨૬૯ ૧૬ વણકરવાસ ખીમસલરીયા જાનાબેન વાલજીભાઈ વણકરવાસ 1 ૫૧૪૦૧
૪૪૨૮૯ ૧૬ વણકરવાસ ખીમસલરીયા કદનેશભાઈ વાલજીભાઈ વણકરવાસ 4 ૫૧૩૯૫
૪૪૦૭૯ ૧૬ વણકરવાસ ખઈમસલરીયા સોમીબેન કાળાભાઈ વણકરવાસ 1 ૫૧૪૦૦
૪૪૩૪૯ ૧૬ વણકરવાસ ખીમસલરીયા મોહનભાઈ કાળાભાઈ વણકરવાસ 4 ૫૧૩૯૯
૪૪૪૦૫ ૧૬ વણકરવાસ ખીમસલરીયા કહરાભાઈ વાઘાભાઈ વણકરવાસ 2 ૫૧૩૯૮
૪૪૨૬૨ ૧૬ વણકરવાસ ખીમસલરીયા જયસલખ હીરાભાઈ વણકરવાસ 4 ૫૧૩૯૭
૪૪૨૩૭ ૧૬ વણકરવાસ ખીમસલરીયા કકશોર હીરાભાઈ વણકરવાસ 1 ૫૧૩૯૬
૪૭૭૨૯ ૧૬ વણકરવાસ પારઘી નાનજીભાઈ વાઘાભાઈ વણકરવાસ 5 ૫૧૩૮૩
૪૯૮૪૪ ૧૬ રામનગર સોસાયટી રાઠોર્ ભાણજીભાઈ કદનેશભાઈ ન્યલ રામનગર 3 ૫૦૪૪૩
૪૯૯૪૪ ૧૬ રામનગર સોસાયટી રાઠોર્ રમેશભાઈ ભાણજીભાઈ ન્યલ રામનગર 4 ૫૦૪૪૪
૫૧૨૦૯ ૧૬ રામનગર સોસાયટી સાગકીયા ભોજાભાઈ ભીખાભાઈ ન્યલ રામનગર 3 ૫૦૪૪૫
૫૧૨૧૧ ૧૬ રામનગર સોસાયટી સાગકીયા શૈલેશભાઈ ભોજાભાઈ ન્યલ રામનગર 3 ૫૦૪૪૬
૪૪૦૧૧ ૧૬ રામનગર સોસાયટી કોચરા નરશીભાઈ ખોર્ાભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૫૦૪૪૭
૪૯૯૬૫ ૧૬ રામનગર સોસાયટી રાઠોર્ રહીભાઈ કરસનભાઈ ન્યલ રામનગર 4 ૫૦૪૪૮
૫૦૪૩૧ ૧૬ વશવનગર વાઘેલા ચપંાબેન ર્ાયાભાઈ ખોર્ીયારપરા 1 ૫૧૯૭૬
૪૮૮૯૨ ૧૬ રામનગર સોસાયટી મકવાણાર રાજાભાઈ ચનાભાઈ ન્યલ રામનગર 4 ૫૦૪૪૯
૪૬૭૮૫ ૧૬ રામનગર સોસાયટી પરમાર અરજણભાઈ રામજીભાઈ ન્યલ રામનગર 6 ૫૦૪૫૦
૪૫૨૩૦ ૧૬ રામનગર સોસાયટી ચાવર્ા સલરેશભાઈ શામજીભાઈ વવજયનગર 7 ૫૦૪૫૧
૪૫૨૨૨ ૧૬ રામનગર સોસાયટી ચાવર્ા શામજીભાઈ દેશાભાઈ વવજયનગર 3 ૫૦૪૫૨
૫૦૪૮૮ ૧૬ રામનગર સોસાયટી વાઘેલા ભરતભાઈ મગંાભાઈ વવજયનગર 5 ૫૦૪૫૩
૫૧૬૪૭ ૧૬ રામનગર સોસાયટી સોલકંી ગોવવિંદભાઈ પાલાભાઈ વવજયનગર 2 ૫૦૪૬૨
૫૧૫૪૪ ૧૬ રામનગર સોસાયટી સોલકંી અવિનભાઈ ગોવવિંદભાઈ વવજયનગર 4 ૫૦૪૫૫
૫૦૦૫૦ ૧૬ રામનગર સોસાયટી રાઠોર્ શોમાભાઈ લાખાભાઈ વવજયનગર 3 ૫૦૪૪૨
૫૧૭૭૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોલકંી નાનજીભાઈ ભલાભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૨૦૧૭
૪૪૩૩૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા મજંલબેન હરીભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૫૨૦૧૬
૫૧૧૦૧ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સરવૈયા ગીરધરભાઈ જીવાભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૫૨૦૧૨
૫૧૧૨૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સરવૈયા મનોજભાઈ ગીરધરભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૦૧૧
૪૭૩૦૪ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર મહશેભાઈ જીવાભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૦૪૦
૪૪૩૮૨ ૧૬ વણકરવાસ ખીમસલરીયા વાલજીભાઈ મેઘજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૫૧૩૭૩
૪૪૩૭૬ ૧૬ વણકરવાસ ખીમસલરીયા રામજીભાઈ આલાભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૫૧૩૮૫
૪૬૮૯૦ ૧૬ વણકરવાસ પરમાર ગજેન્રભાઈ જગદીશભાઈ વણકરવાસ 3 ૫૧૩૮૬
૫૦૭૩૨ ૧૬ વણકરવાસ વાળા કહરાબેન કાળાભાઈ વણકરવાસ 1 ૫૧૩૮૭
૫૦૭૨૬ ૧૬ વણકરવાસ વાળા મનલભાઈ કાળાભાઈ વણકરવાસ 4 ૫૧૩૮૮
૫૨૧૨૯ ૧૬ વણકરવાસ સોલકંી સજલબેન સીદાભાઈ સવોદય સોસાયટી 1 ૫૧૩૮૯
૪૪૨૩૩ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા અશોકભાઈ વાલજીભાઈ વણકરવાસ 1 ૪૭૮૦૬
૪૪૨૩૬ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા કાનજીભાઈ માવજીભાઈ વણકરવાસ 5 ૪૭૮૦૪
૪૪૩૪૪ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા મા્લબેન અરજણભાઈ વણકરવાસ 1 ૪૭૮૦૨
૪૬૮૩૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર કાનજીભાઈ બીજલભાઈ ગોકલલપરા 2 ૪૬૧૪૨
૪૯૪૯૭ ૧૬ નવા થોરાળા રાટોર્ મલકેશ દેવજીભાઈ ગોકલલપરા 1 ૪૭૭૯૭
૪૪૯૭૪ ૧૬ રામનગર સોસાયટી ચાવર્ા ગજલભાઈ ઉકાભાઈ ન્યલ રામનગર 4 ૫૦૪૭૦



૫૦૬૧૦ ૧૬ રામનગર સોસાયટી વાણીયા કલપેશ શામજીભાઈ ન્યલ રામનગર 3 ૫૦૪૬૯
૪૮૭૫૪ ૧૬ રામનગર સોસાયટી મકવાણા રમણીકભાઈ દેશાભાઈ ન્યલ રામનગર 2 ૫૦૪૬૮
૪૫૩૭૦ ૧૬ રામનગર સોસાયટી ચૌહાણ દેવશીભાઈ પેથાભાઈ ન્યલ રામનગર 5 ૫૦૪૬૭
૪૫૧૭૧ ૧૬ રામનગર સોસાયટી ચાવર્ા રાજેશભાઈ હરદાસભાઈ ન્યલ રામનગર 3 ૫૦૪૬૬
૪૭૦૪૮ ૧૬ રામનગર સોસાયટી પરમાર દીપકભાઈ બળદેવભાઈ ન્યલ રામનગર 3 ૫૦૪૬૫
૪૯૮૫૬ ૧૬ રામનગર સોસાયટી રાઠોર્ ભીખાભાઈ રાણાભાઈ અવધપાકડ  નવા પોશળા 5 ૫૦૪૫૬
૪૮૮૫૫ ૧૬ રામનગર સોસાયટી મકવાણા સજંયભાઈ હસમલખભાઈ ન્યલ રામનગર 3 ૫૦૪૬૩
૪૫૩૬૪ ૧૬ રામનગર સોસાયટી ચૌહાણ જીગ્નેશભાઈ હકાભાઈ ન્યલ રામનગર 4 ૫૦૪૬૧
૪૯૦૯૩ ૧૬ રામનગર સોસાયટી મૈર અમીનભાઈ સલલેમાનભાઈ ન્યલ રામનગર 3 ૫૦૪૪૦
૪૫૮૯૬ ૧૬ રામનગર સોસાયટી ઝાપર્ા જીવણભાઈ મળૂાભાઈ ન્યલ રામનગર 4 ૫૦૪૬૦
૪૭૩૬૪ ૧૬ રામનગર સોસાયટી પરમાર રમેશભાઈ બાબલભાઈ ન્યલ રામનગર 3 ૫૦૪૫૪
૪૯૮૮૯ ૧૬ રામનગર સોસાયટી રાઠોર્ મનોજભાઈ સોમાભાઈ વવજયનગર 5 ૫૦૪૫૯
૪૯૭૨૨ ૧૬ રામનગર સોસાયટી રાઠોર્ દીનેશભાઈ સોમાભાઈ વવજયનગર 3 ૫૦૪૫૮
૪૫૫૮૫ ૧૬ નવા થોરાળા જલણેજા મહમંદભાઈ કાસમભાઈ નવા થોરાળા મેઈન રોર્ 5 ૪૭૭૯૬
૪૬૯૬૮ ૧૬ વશવનગર પરમાર જેરામભાઈ લાલજીભાઈ ર્ો આંબેર્કરનગર 3 ૫૧૯૬૬
૪૬૦૨૬ ૧૬ વશવનગર ર્વ કરશનભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ખોર્ીયારપરા 2 ૫૧૯૬૭
૪૯૫૯૨ ૧૬ રામનગર સોસાયટી રાઠોર્ ગણપતભાઈ વત્રકમભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૫૦૪૫૭
૪૪૬૫૫ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ ગોહલે લક્ષ્મણભાઈ ર્ાહ્યાભાઈ ર્ો. આંબેર્કરનગર 6 ૪૪૨૬૪
૪૯૯૫૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ રાઠોર્ રવજીભાઈ નારણભાઈ ર્ો. આંબેર્કરનગર 5 ૪૪૨૬૩
૪૯૬૭૪ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ રાઠોર્ ર્ાહ્યાભાઈ પલજંાભાઈ ર્ો. આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૨૬૧
૪૯૭૯૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ રાઠોર્ પ્રવવણ ર્ાહ્યાભાઈ ર્ો. આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૨૬૦
૫૦૩૯૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ વાઘેલા અમતૃ ગોવવિંદભાઈ ર્ો. આંબેર્કરનગર 6 ૪૪૨૬૬
૫૦૫૬૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ વાઘેલા હરેશભાઈ ગોવવિંદભાઈ ર્ો. આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૨૫૮
૫૦૦૦૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ રાઠોર્ લલલત ભીખાભાઈ ર્ો. આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૨૫૯
૪૯૧૮૮ ૧૬ ખોર્ીયારપરા મસાણી કકશન ભાનલભાઈ ખોર્ીયાર પરા 6 ૪૬૧૦૫
૪૬૦૩૨ ૧૬ વશવનગર ર્વ રાવત કરસનભાઈ ખોર્ીયારપરા 5 ૫૧૯૬૨
૪૯૬૦૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ રાઠોર્ ગોપાલ વાઘજી ર્ો. આંબેર્કરનગર 8 ૪૪૨૫૬
૪૭૦૯૯ ૧૬ રામનગર સોસાયટી પરમાર નાનજીભાઈ બેચરભાઈ વવજયનગર સોસા. 4 ૫૦૪૬૪
૪૩૯૦૦ ૧૬ ખોર્ીયારપરા કાચા કદનેશભાઈ મેઘજીભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૪૬૦૯૬
૫૧૧૦૩ ૧૬ વશવનગર સરવૈયા ચનાભાઈ કલકાભાઈ ખોર્ીયારનગર 2 ૫૧૯૬૯
૪૫૬૩૮ ૧૬ ખોર્ીયારપરા જસાણી અવનલભાઈ ભાનલભાઈ ખોર્ીયાર પરા 8 ૪૬૦૯૫
૪૩૬૪૯ ૧૬ ખોર્ીયારપરા કટોસણીયા નારણભાઈ પ્રાગજીભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૪૬૦૯૪
૪૩૬૫૩ ૧૬ ખોર્ીયારપરા કંટોસણીયા પ્રાગજીભાઈ સોમાભાઈ ખોર્ીયાર નગર 6 ૪૬૦૯૨
૪૬૦૭૫ ૧૬ ખોર્ીયારપરા ર્ાગંર વવશાલભાઈ દાદાભાઈ ખોર્ીયારનગર 3 ૪૬૦૯૧
૫૨૧૪૦ ૧૬ વશવનગર સોલકંી સલભાર્ભાઈ ખીમજીભાઈ ર્ો. આંબેર્કરનગર 4 ૫૧૯૬૩
૪૪૩૨૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા ભરતભાઈ લક્ષ્મણભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૫૨૦૩૪
૪૪૩૬૬ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા રમેશભાઈ લખમણભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૦૪૨
૪૪૨૨૯ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા અમરશીભાઈ લાખાભાઈ સવોદય સોસાયટી 8 ૫૨૦૪૩
૪૩૬૩૯ ૧૬ સવોદય સોસાયટી કંટારીયા ભલરાભાઈ રલર્ાભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૨૦૩૬
૪૩૬૩૧ ૧૬ સવોદય સોસાયટી કટારીયા ગીરીભાઈ ભલરાભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૫૨૦૧૪
૫૨૧૦૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોલકંી વવજયભાઈ લક્ષ્મણભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૦૧૦
૫૧૭૦૪ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોલકંી જાનાબેન લક્ષ્મણભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૨૦૨૫
૪૬૯૩૯ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર જગદીશભાઈ નારણભાઈ સવોદય સોસાયટી 6 ૫૨૦૧૫
૪૯૭૪૦ ૧૬ સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ નરેશભાઈ ખોર્ાભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૦૧૯
૪૪૩૯૫ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા હમેતંભાઈ જેઠાભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૦૨૦
૪૯૮૬૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ મગંાભાઈ હમીરભાઈ સવોદય 2 ૪૬૧૬૫
૪૯૫૯૭ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ ગાગંજીભાઈ મગંાભાઈ સવોદય 3 ૪૬૧૬૧
૪૯૯૫૩ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ રવજીભાઈ ગાગંજીભાઈ સવોદય 3 ૪૬૧૬૦
૪૯૬૮૮ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ રાઠોર્ દેવજીભાઈ મગંાભાઈ સવોદય 3 ૪૬૧૩૯
૪૪૨૨૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા અમરબેન પે્રમજીભાઈ સવોદય 1 ૫૨૦૨૧
૪૪૧૨૦ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખલમાણ સવવતાબેન વવનોદભાઈ સવોદય 1 ૫૨૦૨૩
૪૪૩૦૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા પ્રવવણબાઈ પે્રમજીભાઈ સવોદય 3 ૫૨૦૨૪
૪૯૭૬૧ ૧૬ સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ નાથીબેન બધાજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 1 ૫૨૦૩૮
૫૦૦૭૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ સોમીબેન રવતભાઈ સવોદય સોસાયટી 1 ૫૨૧૦૨
૪૭૦૭૦ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર નરેશભાઈ જીવણભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૦૯૯
૪૪૨૪૦ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા કકશોરભાઈ ભીખાભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૫૨૦૯૦
૪૬૯૬૪ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર જયાબેન કરસનભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૦૯૮
૪૮૪૭૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી મકવાણા કરશનભાઈ અરજણભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૨૧૩૧
૫૨૦૮૯ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોલકંી વાસલદેવભાઈ મગંળભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૦૯૬
૪૪૩૩૦ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા ભીખાભાઈ રામજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૦૯૫
૫૦૦૩૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ રાઠોર્ વીરૂભાઈ ચનાભાઈ ર્ો. આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૨૬૫
૪૯૯૩૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ રાઠોર્ રમેશ વીરાભાઈ ર્ો. આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૨૫૭
૪૯૫૫૧ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ રાઠોર્ કરશન વવરાભાઈ ર્ો. આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૨૬૭
૪૫૩૬૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ ચૌહાણ જયશ્રીબેન મનજીભાઈ ર્ો. આંબેર્કરનગર 3 ૪૪૨૬૮
૪૫૩૮૮ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ ચૌહાણ નાનજીભાઈ વવજયભાઈ ર્ો. આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૨૬૯
૫૦૮૨૩ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ વોરા પેથાભાઈ ત લલસીભાઈ ર્ો. આંબેર્કરનગર 6 ૪૪૨૭૦
૪૭૨૦૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ પરમાર ભાણજીભાઈ ચકલભાઈ ર્ો. આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૨૭૧
૪૬૯૮૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ પરમાર ઠાકોરભાઈ અમરાભાઈ ર્ો. આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૨૭૪
૫૧૩૨૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ સારેખા માવજીભાઈ રત્નાભાઈ ર્ો. આંબેર્કરનગર 2 ૪૪૨૭૨
૪૮૫૩૯ ૧૬ આંબેર્કરનગર ૮૦' નો રોર્ મકવાણા ગોવવિંદ રામજીભાઈ ર્ો. આંબેર્કરનગર 4 ૪૪૨૫૫
૪૩૬૪૭ ૧૬ ખોર્ીયારપરા કટોસણીયા ધીરલભાઈ સોમાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૪૬૦૯૮
૪૬૫૭૯ ૧૬ ખોર્ીયારપરા નકલમ રમેશ રવજીભાઈ ખોર્ીયાર પરા 2 ૪૬૦૯૦
૪૪૪૦૦ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા હસમલખભાઈ ખીમજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 7 ૫૨૦૯૩
૪૪૨૦૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરાયા લાલજીભાઈ ખીમજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૫૨૦૮૨
૪૮૬૩૭ ૧૬ સવોદય સોસાયટી મકવાણા નરેન્રભાઈ આણદંભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૦૯૧
૪૬૪૨૬ ૧૬ સવોદય સોસાયટી દાફર્ા નરેશભાઈ રલર્ાભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૫૨૧૦૦
૪૬૪૪૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી દાફર્ા હર્ડદભાઈ રલર્ાભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૦૮૯
૪૬૪૩૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી દાફર્ા સલભાર્ભાઈ રલર્ાભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૦૮૮
૪૫૭૩૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી જાદવ અરવવિંદભાઈ ટપલભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૨૦૮૭
૪૪૨૪૧ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા ખોર્ાભાઈ ભાણાભાઈ સવોદય સોસાયટી 1 ૫૨૦૮૫
૪૩૬૨૯ ૧૬ સવોદય સોસાયટી કંટારીયા કાતંીભાઈ ભલરાભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૫૨૦૮૪
૪૩૬૩૭ ૧૬ સવોદય સોસાયટી કંટારીયા વનલેશભાઈ કાવંતભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૫૨૦૫૨
૪૮૪૬૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી મકવાણા ઉકાભાઈ આલાભાઈ સવોદય 4 ૫૨૧૦૯
૪૭૪૨૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર લક્ષ્મણભાઈ મલળજીભાઈ સવોદય 5 ૫૨૦૩૯



૪૮૪૭૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી મકવાણા કલપેશભાઈ હમીરભાઈ સવોદય 2 ૫૨૧૧૮
૪૪૩૦૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા પે્રમજીભાઈ પીઠાભાઈ સવોદય 2 ૫૨૧૧૭
૪૪૩૭૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા રાજલભાઈ જીવાણભાઈ સવોદય 3 ૫૨૧૧૬
૪૪૩૩૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા મગંાભાઈ નારણભાઈ સવોદય 2 ૫૨૧૧૫
૪૪૨૭૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા જીવણભાઈ મગંાભાઈ સવોદય 3 ૫૨૧૧૪
૪૪૨૯૪ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા નરેશભાઈ જીવણભાઈ સવોદય 3 ૫૨૧૧૩
૫૦૦૮૪ ૧૬ સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ હરેશભાઈ સોમાજીભાઈ સવોદય 4 ૫૨૧૦૧
૪૪૨૮૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા કદનેશભાઈ રામજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૧૧૦
૪૪૩૭૭ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા રામજીભાઈ રત્નાભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૨૧૧૯
૪૯૭૮૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ પ્રકાશભાઈ ખોર્ાભાઈ રામનગર સોસાયટી 4 ૫૨૧૦૮
૪૮૪૯૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી મકવાણા કાનજીભાઈ ખીમજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૧૦૭
૪૪૩૪૦ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા મનસલખભાઈ મેઘાભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૨૧૦૬
૪૮૭૮૬ ૧૬ સવોદય સોસાયટી મકવાણા રાણીબેન સોમાભાઈ સવોદય સોસાયટી 1 ૫૨૧૦૫
૪૮૭૩૬ ૧૬ સવોદય સોસાયટી મકવાણા મહશેભાઈ ખીમજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૫૨૧૦૪
૪૮૬૬૩ ૧૬ વશવનગર મકવાણા પ્રાગજીભાઈ ખીમજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૫૧૯૬૪
૪૪૩૩૬ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા મગંાભાઈ મેઘજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૫૨૧૦૩
૪૪૨૪૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા ગોવવિંદભાઈ મગંાભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૦૮૦
૫૧૮૦૨ ૧૬ વશવનગર સોલકંી પ્રભાબેન કનલભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૧૯૬૮
૪૫૭૪૫ ૧૬ નવા થોરાળા જાદવ ચદલ ંભાઈ વીરજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૪૭૭૯૫
૪૬૩૩૬ ૧૬ વશવનગર દવેરા જ્યતંીલાલ રાજીભાઈ ન્યલ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૧૯૭૨
૪૮૯૫૭ ૧૬ વશવનગર મલછર્ીયા પ્રવવણભાઈ હીરજીભાઈ ન્યલ સવોદય સોસાયટી 8 ૫૧૯૭૧
૫૦૮૭૪ ૧૬ ખોર્ીયારપરા શેખલીયા જીવરામભાઈ લધરાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 5 ૪૬૧૦૦
૪૪૭૫૦ ૧૬ ખોર્ીયારપરા ગૌસ્વામી અરવવિંદભારથી મનસલખભારથી ખોર્ીયાર પરા 4 ૪૬૧૦૪
૫૧૭૬૩ ૧૬ ખોર્ીયારપરા સોલકંી નરેશ ગાભજીભાઈ વશવનગર 4 ૪૬૧૦૧
૪૫૧૭૮ ૧૬ ખોર્ીયારપરા ચાવર્ા રામસી અરસી વશવનગર 5 ૪૬૧૦૨
૫૨૧૬૩ ૧૬ ખોર્ીયારપરા સોલકંી વસિરાજ ગગજીભાઈ વશવનગર 3 ૪૬૧૦૩
૪૩૬૭૨ ૧૬ વશવનગર કંર્ોરીયા ભાલાભાઈ સામતભાઈ ખોર્ીયારનગર 4 ૫૧૯૮૦
૪૯૫૦૯ ૧૬ વશવનગર રાઠોર્ અવનલ ધનજીભાઈ ચલનારવાર્ 3 ૫૧૯૬૧
૫૧૫૬૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોલકંી કંકલબેન કાનાભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૦૩૦
૪૮૫૬૬ ૧૬ સવોદય સોસાયટી મકવાણા જગદીશ ચનાભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૨૦૨૯
૫૦૨૦૫ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ્લણશીયા આલજીભાઈ ખોર્ાભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૫૨૦૨૭
૫૦૫૨૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી વાઘેલા રમેશભાઈ બચલભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૦૪૪
૪૭૧૩૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર પ્રવવણભાઈ કાનજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૦૩૫
૪૮૪૮૭ ૧૬ સવોદય સોસાયટી મકવાણા કાતંીભાઈ ર્ાહ્યાભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૫૨૧૧૧
૪૭૧૪૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર પ્રવવણભાઈ માવજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૫૨૦૮૩
૪૭૦૫૬ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર ધીરેનભાઈ માવજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૫૨૦૬૧
૪૭૧૮૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર બીપીનભાઈ માવજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૫૨૦૬૦
૪૭૫૨૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર સજંયભાઈ બીપીનભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૨૦૫૯
૪૭૪૦૪ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર રાજેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૫૨૦૫૮
૪૬૮૭૯ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર કીરીટભાઈ કાનજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૦૫૭
૫૧૭૭૪ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી નાથાભી ગોરાભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૪૭૭૯૪
૪૮૯૬૯ ૧૬ નવા થોરાળા મલછર્ીયા હરેશભાઈ મલળજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૪૭૮૨૩
૪૮૯૪૨ ૧૬ નવા થોરાળા મલછર્ીયા અરવવિંદભાઈ મલળજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૪૭૮૦૧
૪૮૯૬૧ ૧૬ નવા થોરાળા મલછર્ીયા મલળજીભાઈ ચદંલભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૪૭૮૦૩
૪૮૯૫૩ ૧૬ નવા થોરાળા મલછર્ીયા કદનેશભાઈ મલળજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૪૭૮૩૪
૪૪૩૯૩ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા સલમીબેન ગોવવિંદભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૪૭૮૩૩
૪૯૨૫૦ ૧૬ નવા થોરાળા મારલ કકરણભાઈ રામજીભાઈ ર્ો આંબેર્કરનગર 3 ૪૭૮૩૨
૪૪૩૪૧ ૧૬ નવા થોરાળા ખીમસલરીયા મલળજીભાઈ ભીખાભાઈ ગલરલબાલક નગર 5 ૪૭૮૩૧
૫૧૯૭૬ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી મોતીબેન ગોરાભાઈ સવોદય સોસાયટી 1 ૪૭૮૨૯
૪૮૮૯૪ ૧૬ વશવનગર મકાવણા ખીમજીભાઈ સોમાભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૧૯૬૫
૪૬૩૩૮ ૧૬ વશવનગર દવેરા ર્ાઈબેન રાજાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસાયટી 1 ૫૧૯૭૮
૪૮૨૮૦ ૧૬ વશવનગર ભરવાર્ તેજાભાઈ નાથાભાઈ શીવપરા 2 ૫૧૯૭૭
૪૬૪૬૦ ૧૬ વશવનગર કદપક માલદેભાઈ રામભાઈ શીવપરા 2 ૫૧૯૭૫
૪૭૭૩૦ ૧૬ વશવનગર પારઘી પ્રવવણભાઈ ભલાભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૫૧૯૭૪
૪૩૬૭૦ ૧૬ વશવનગર કટેશીયા ગોપાલ નાનજીભાઈ વશવનગર 3 ૫૧૯૭૩
૫૧૦૮૬ ૧૬ મનહપરા સલરેલા ઘેલાભાઈ સામતભાઈ મનહર સોસાયટી 6 ૫૦૦૬૦
૪૪૬૪૭ ૧૬ વશવનગર ગોહલે મનસલખભાઈ પે્રમજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૫૧૯૭૯
૪૪૬૫૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ગોહલે સતીર્ભાઈ પે્રમજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૨૦૫૬
૪૭૬૮૫ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પાટર્ીયા તેજલબેન ભાણજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 1 ૫૨૦૫૫
૪૭૬૮૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પાટર્ીયા નવીનભાઈ ભાણજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૫૨૦૪૫
૪૩૬૨૭ ૧૬ સવોદય સોસાયટી કટાકરયા કદનેશભાઈ ખીમજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૫૨૦૫૩
૪૫૪૪૦ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ચૌહાણ મોહનભાઈ દાનાભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૫૨૦૬૨
૫૦૨૦૭ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ્લણશીયા લક્ષ્મીબેન વાલજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૨૦૫૧
૪૫૩૧૯ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ચૌહાણ અશોકભાઈ વાલજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૦૫૦
૫૦૨૦૬ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ્લણશીયા નાગજીભાઈ ચનાભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૫૨૦૪૯
૪૭૪૫૦ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પાચંલ વશરામભાઈ ચનાભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૨૦૪૭
૪૪૬૨૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ગોહલે આલાભાઈ રામાભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૦૪૬
૫૦૪૨૦ ૧૬ સવોદય સોસાયટી વાઘેલા ખીમજીભાઈ હીરાભાઈ સવોદય સોસાયટી 6 ૫૨૦૭૧
૫૦૩૮૪ ૧૬ સવોદય સોસાયટી વાઘએલા મનસલખભાઈ ખીમજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 7 ૫૨૦૭૩
૫૧૯૭૫ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોલકંી મોંઘીબેન ગોવાભાઈ સવોદય સોસાયટી 1 ૫૨૦૫૪
૫૧૫૩૦ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોલકંી અમલભાઈ ગોવાભાઈ સવોદય સોસાયટી 7 ૫૨૦૭૯
૫૨૦૭૬ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોલકંી વજલભાઈ ગોવાભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૫૨૦૭૮
૫૧૬૯૬ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોલકંી જયાબેન દમજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૦૭૭
૫૧૫૭૯ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોલકંી કેશલભાઈ ગોવાભાઈ સવોદય સોસાયટી 6 ૫૨૦૭૬
૪૫૦૬૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ચાવર્ા પ્રકાશભાઈ દેવજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૦૭૫
૪૫૦૨૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ચાવર્ા દેવજીભાઈ ખીમજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૨૦૭૪
૪૭૬૨૮ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર હીરાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૪૭૮૨૮
૪૯૯૦૯ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ માવજીભાઈ દલદાભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૪૭૮૨૭
૫૦૦૫૭ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ સલવનલભાઈ માવજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૪૭૮૨૬
૪૯૭૪૬ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ નરેશભાઈ માવજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૪૭૮૧૪
૪૯૮૮૨ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ મનહરભાઈ દલદાભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૪૭૮૨૪
૪૯૯૯૫ ૧૬ સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ રામલબેન કલાભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૨૦૬૩
૫૦૩૦૬ ૧૬ સવોદય સોસાયટી વધેરા બકલલભાઈ અરજણભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૫૨૦૭૨
૫૦૨૯૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી વધેરા અરજણભાઈ રામાભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૫૨૦૮૧



૫૧૬૬૯ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોલકંી છગનભાઈ કાનાભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૫૨૦૭૦
૪૮૪૪૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી મકવાણ પ્રવવણભાઈ બધાભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૫૨૦૬૯
૪૮૬૯૧ ૧૬ સવોદય સોસાયટી મકવાણા ભીખાભાઈ બધાભાઈ સવોદય સોસાયટી 6 ૫૨૦૬૮
૪૯૭૯૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ પ્રવવણભાઈ વાલજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૫૨૦૬૭
૫૦૫૯૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વારનેશીયા લક્ષ્મણભાઈ જાદવભાઈ લખાજીરાજ ઉદ્યોગનગર 4 ૫૦૫૦૬
૪૪૯૬૭ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ચાવર્ા કકરણભાઈ દેવજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૫૨૦૨૨
૪૪૯૧૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ચાવર્ા અવનલભાઈ દેવજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૨૦૧૮
૪૫૬૪૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી જસાણી રલસ્તમભાઈ નલરલદીનભાઈ નવા થોરાળા 2 ૫૨૦૪૧
૪૫૧૧૪ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ચાવર્ા મધીબેન ખીમજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 1 ૫૨૦૩૭
૪૪૩૩૫ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા મગંાભાઈ પોલાભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૨૦૨૬
૪૪૩૬૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા રમેશભાઈ મગંાભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૫૨૦૩૧
૪૪૨૫૫ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા જગદીશભાઈ મગંાભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૫૨૦૨૮
૪૪૩૯૦ ૧૬ વશવનગર ખીમસલરીયા સવજીભાઈ જીવાભાઈ સવોદય સોસાયટી 6 ૫૧૯૭૦
૪૬૮૯૨ ૧૬ નવા થોરાળા પરમાર ગણપતભાઈ ગોરાભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૪૭૭૫૦
૪૯૯૯૯ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ લક્ષ્મણભાઈ કલબેરભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૪૭૭૭૬
૪૯૮૪૭ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ ભાણાભાઈ પમાભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૪૭૭૭૯
૪૯૬૫૪ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ જયસલખભાઈ ભાણાભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૪૭૭૮૦
૪૮૨૪૬ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ભજં શરદકલમાર ભલપેન્રકલમાર સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૦૬૬
૪૮૬૪૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી મકવાણા પ્રવવણભાઈ ખોર્ાભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૫૨૦૬૫
૪૮૧૯૬ ૧૬ ખોર્ીયારપરા લબમસલરીયા લાબાભાઈ કાળાભાઈ ખોર્ીયાર પરા 2 ૪૬૦૯૩
૪૩૭૦૨ ૧૬ ખોર્ીયારપરા કલનત્યા રંજનબેન ભનલભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૪૬૦૯૯
૪૮૫૬૭ ૧૬ ખોર્ીયારપરા મકવાણા જગદીશ બાબલભાઈ ખોર્ીયાર પરા 4 ૪૬૦૯૭
૫૦૨૦૮ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ્લણસીયા કરશનભાઈ ચનાભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૨૧૨૭
૫૦૨૧૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ્લણસીયા નાનજીભાઈ કરસનભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૧૪૭
૫૦૨૧૫ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ્લણસીયા મલકેશભાઈ કરસનભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૫૨૧૨૬
૫૦૪૯૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી વાઘેલા ભાવેશભાઈ હરેશભાઈ સવોદય સોસાયટી 3 ૫૨૧૩૨
૪૭૧૫૫ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર પીઠાભાઈ સેધાભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૨૧૨૫
૪૬૯૫૨ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર જ્યતંીભાઈ પીઠાભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૫૨૧૨૪
૪૬૮૫૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર કાળાભાઈ મેઘાભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૨૧૨૩
૪૫૨૨૩ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ચાવર્ા સજંય માવજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૫૨૧૨૨
૪૩૩૬૦ ૧૬ સવોદય સોસાયટી અધેરા રાજલબેન બચલભાઈ સવોદય સોસાયટી 1 ૫૨૧૨૧
૪૯૯૦૨ ૧૬ વણકરવાસ રાઠોર્ મહશેભાઈ વશવરામભાઈ નવા થોરાળા 5 ૫૧૩૮૨
૫૧૯૮૦ ૧૬ વણકરવાસ સોલકંી મોહનભાઈ ખાનાભાઈ વણકરવાસ 5 ૫૧૩૭૭
૫૭૪૨૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ વાહનકીયા દીપકભાઈ પોપટભાઈ કલબલીયાપરા 7 ૫૨૬૩૪
૫૦૭૨૪ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી વાળા મગંાભાઈ માણસલરભાઈ સવોદય સોસા. 4 ૪૭૩૮૩
૫૦૭૦૬ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી વાળા ગીરીશભાઈ મગંાભાઈ સવોદય સોસા 4 ૪૭૩૮૧
૫૦૭૧૪ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી વાળા પ્રવવણભાઈ મગંાભાઈ સવોદય સોસા 2 ૪૭૩૭૧
૪૬૯૫૯ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી પરમાર જયેશભાઈ અમલભાઈ સવોદય સોસા 4 ૪૭૩૭૭
૫૧૯૧૩ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી સોલકંી મગનભાઈ પોપટભાઈ સવોદય સોસા 4 ૪૭૪૧૬
૪૭૪૮૧ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી પરમાર વવનોદભાઈ અમલભાઈ સવોદય સોસા 4 ૪૭૪૫૩
૪૭૪૫૪ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી પરમાર વસતંભાઈ અમલભાઈ સવોદય સોસા 3 ૪૭૪૫૬
૪૬૮૨૬ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી પરમાર કેશલબેન અમલભાઈ સવોદય સોસા 1 ૪૭૪૫૫
૫૧૪૭૪ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી સોંદરવા વવપલલભાઈ અજીભાઈ સવોદય સોસા 2 ૪૭૪૫૪
૪૯૫૬૧ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ કલાભાઈ ગોરાભાઈ સવોદય સોસા 2 ૪૭૪૨૨
૪૯૫૦૦ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી રાઠો નથલભાઈ ગોરાભાઈ સવોદય સોસા 2 ૪૭૪૨૧
૪૯૫૦૧ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી રાઠો માવજીભાઈ નથલભાઈ સવોદય સોસા 3 ૪૭૪૨૦
૫૦૦૦૮ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ લલલતભાઈ નથલભાઈ સવોદય સોસા 2 ૪૭૪૧૯
૪૫૪૦૪ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ચૌહાણ પીઠાભાઈ દાનાભાઈ સવોદય સોસા 3 ૪૭૪૧૮
૪૫૩૯૫ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ચૌહાણ પ્રકાશભાઈ પીઠાભાઈ સવોદય સોસા 3 ૪૭૪૧૭
૫૧૫૦૫ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી સોમાણી ગલલબાનલ સજસલકીન સવોદય સોસા 1 ૪૭૪૫૧
૫૧૫૦૬ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી સોમાણી સોકહલ સમસલકદન સવોદય સોસા 3 ૪૭૪૧૫
૫૧૫૦૭ ૧૬ સવોદય સોસાયટી સોમાલી સમીર સમસલકદનભાઈ સવોદય સોસા 4 ૫૨૧૪૨
૪૭૧૯૩ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી પરમાર ભરતભાઈ જેઠાભાઈ સવોદય સોસા 3 ૪૭૪૧૩
૪૯૯૦૦ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ મહશેભાઈ મગંાભાઈ સવોદયસોસા. 2 ૪૭૪૧૧
૪૪૨૯૦ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા કદલલપભાઈ મગંાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 3 ૪૭૪૨૪
૪૪૨૨૬ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીઆ ભીમજીભાઈ મેઘાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 4 ૪૭૪૦૯
૪૪૩૦૯ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા પ્રવવણભાઈ મેઘાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 5 ૪૭૪૦૮
૪૪૨૮૫ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા કદનેશભાઈ મેઘાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 5 ૪૭૪૦૭
૪૯૩૬૬ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી યાદવ અજયભાઈ ઈન્નલ ન્યલ સવોદય સોસા. 3 ૪૭૪૦૬
૫૦૪૩૭ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી વાઘેલા જયેશભાઈ નાથાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 4 ૪૭૪૦૫
૫૦૪૮૩ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી વાઘેલા લબજલભાઈ માલાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 4 ૪૭૪૦૪
૪૪૬૯૪ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ગોકહલ ભરતભાઈ મનજીભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 4 ૪૭૪૦૩
૪૪૬૭૪ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ગોકહલ ગોવવિંદભાઈ મનજીભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 3 ૪૭૪૦૨
૪૪૨૮૭ ૧૬ વણકરવાસ ખીમસલરીયા કદનેશભાઈ રાજાભાઈ ગલરલબાલક નગર 5 ૫૧૩૯૩
૫૧૨૧૦ ૧૬ વણકરવાસ સાગકીયા રામજીભાઈ કરસનભાઈ નવા થોરાળા 2 ૫૧૩૯૨
૫૧૫૬૬ ૧૬ વણકરવાસ સોલકંી કનલભાઈ જાદવભાઈ નવા થોરાળા 5 ૫૧૩૯૧
૪૪૪૦૧ ૧૬ વણકરવાસ ખીમસલરીયા હસમલખભાઈ ર્ાહ્યાભાઈ નવા થોરાળા 5 ૫૧૩૯૦
૪૪૩૯૪ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા સોમીબેન પોલાભાઈ સવોદય સોસા 2 ૫૨૦૩૨
૪૪૨૯૭ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા નાજીભાઈ પોલાભાઈ સવોદય સોસા 5 ૫૨૦૩૩
૪૫૦૭૬ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ચાવર્ા પીઠાભાઈ બીજલભાઈ સવોદય સોસા 1 ૪૭૪૦૧
૫૧૮૨૧ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી સોલકંી પરેશભાઈ નારણભાઈ સવોદય સોસા 4 ૪૭૪૦૦
૫૧૭૮૪ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી સોલકંી નારણભાઈ રાજીભાઈ સવોદય સોસા 2 ૪૭૩૯૯
૫૧૬૮૫ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી સોલકંી જ્યતંીભાઈ નારણભાઈ સવોદય સોસા 3 ૪૭૪૩૭
૪૩૩૩૭ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી અઘેરા પે્રમજીભાઈ બચલભાઈ સવોદય સોસા 4 ૪૭૪૧૨
૪૩૩૬૧ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી અધેરા હરેશભાઈ બચલભાઈ સવોદય સોસા 5 ૪૭૪૫૦
૪૩૩૫૭ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી અધેરા વધરેન્ર મનલભાઈ સવોદય સોસા 2 ૪૭૪૧૪
૫૧૯૪૦ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી સોલકંી મનસલખભાઈ પાલાભાઈ સવોદય સોસા 4 ૪૭૪૪૯
૪૬૭૬૧ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી પરમાર અવનલભાઈ અમરાભાઈ સવોદય સોસા 6 ૪૭૩૮૪
૪૪૨૨૭ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા ચનાભાઈ મલળજીભાઈ સવોદય સોસા 2 ૪૭૪૪૮
૪૪૬૮૫ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ગોહલે ધનજીભાઈ મનજીભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 1 ૪૭૪૪૭
૫૧૨૪૪ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી સાગઠીયા ભનલભાઈ વીરાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 4 ૪૭૪૪૬
૫૦૨૧૬ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ્લણસીયા મણીબેન અમરાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 1 ૪૭૪૪૫
૫૦૨૧૪ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ્લણસીયા મલકેશભાઈ અમરાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 2 ૪૭૪૪૪
૫૦૨૧૧ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ્લણસીયા કદનેશભાઈ અમરાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 3 ૪૭૪૪૩



૫૦૨૦૯ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ્લણસીયા ગીરીશભાઈ અમરાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 5 ૪૭૪૪૨
૫૦૬૭૨ ૧૬ રામનગર સોસાયટી વાનીયા શ્રવણભાઈ મેહલલભાઈ રામનગર સોસા. 4 ૫૦૪૪૧
૫૦૨૧૦ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ્લણસીયા જયેશભાઈ નથલભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 2 ૪૭૪૪૧
૫૦૫૧૨ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી વાઘેલા મહશેભાઈ ભલાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 3 ૪૭૪૪૦
૪૪૯૫૧ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ચાવર્ા કમાભાઈ ખીમજીભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 5 ૪૭૪૩૮
૪૫૨૫૫ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ચાવર્ા કહરાલાલ ખીમજીભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 4 ૪૭૪૫૨
૪૪૯૩૩ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી ચાવર્ા અવિન કહરાલાલ ન્યલ સવોદય સોસા. 2 ૪૭૪૩૬
૫૧૫૩૪ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી સોલકંી અમરાભાઈ રાજાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 1 ૪૭૪૩૧
૫૧૮૦૯ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી સોલકંી પ્રવવણભાઈ અમરાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 4 ૪૭૪૩૦
૫૧૭૬૧ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી સોલકંી નટવરભાઈ અમરાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 4 ૪૭૩૯૮
૫૧૭૩૦ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી સોંલકંી કદનેશભાઈ દેવસીભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 5 ૪૭૪૩૯
૫૨૧૬૮ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી સોલકંી હમીરભાઈ રાજાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 4 ૪૭૪૩૫
૫૨૦૮૩ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી સોલકંી વસતંભાઈ હમીરભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 5 ૪૭૪૩૪
૫૧૯૯૭ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી સોલકંી રમેશભાઈ અમરાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 7 ૪૭૪૩૩
૫૦૫૬૨ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી વાઘેલા હસંાબેન ભલાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 1 ૪૭૪૫૮
૫૦૪૦૨ ૧૬ રામનગર સોસાયટી વાઘેલા અમલભાઈ હીરાભાઈ રામનગર 5 ૫૦૪૭૩
૪૪૫૮૬ ૧૬ રામનગર સોસાયટી ગોરવાર્ીયા અશોકભાઈ નરસીભાઈ રામનગર સોસા. 3 ૫૦૪૭૮
૪૪૫૮૭ ૧૬ રામનગર સોસાયટી ગોરવાર્ીયા કદલલપભાઈ છગનભાઈ રામનગર સોસા. સવોદય -3 4 ૫૦૪૭૨
૫૦૪૬૩ ૧૬ રામનગર સોસાયટી વાઘેલા નરેશભાઈ ભલાભાઈ રામનગર 4 ૫૦૪૭૪
૫૦૫૨૧ ૧૬ વવજય નગર સોસા. વાઘેલા મોહનભાઈ લાખાભાઈ વવજય નગર સોસા. 5 ૫૧૪૬૪
૪૪૯૨૦ ૧૬ રામનગર સોસાયટી ચાવર્ા અવનલભાઈ વાઘાબાઈ રામનગર સોસા. 4 ૫૦૪૭૫
૪૭૭૫૭ ૧૬ રામનગર સોસાયટી પાસવાન રામબાબલ બબનભાઈ રામનગર સોસા. 6 ૫૦૪૭૬
૪૪૬૮૭ ૧૬ રામનગર સોસાયટી ગોકહલ નરેન્રભાઈ લાખાભાઈ રામનગર સોસા. 3 ૫૦૪૭૭
૪૪૭૨૨ ૧૬ રામનગર સોસાયટી ગોકહલ વવજયભાઈ લાખાભાઈ રામનગર સોસા. 2 ૫૦૪૮૦
૪૪૭૧૬ ૧૬ રામનગર સોસાયટી ગોકહલ રામલબેન અરજણભાઈ રામનગર સોસા. 1 ૫૦૪૭૧
૫૧૪૧૦ ૧૬ નવા થોરાળા સીંગલ શૈલેર્ભાઈ જીવણભાઈ નવા થોરાળા વણકર વાસ 3 ૪૭૮૮૭
૪૫૦૯૨ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા ભવાનભાઈ કનાભાઈ વવજ્યનગર 6 ૫૧૬૪૪
૫૦૭૭૬ ૧૬ વવજયનગર વવિંજલર્ા નરેન્રભાઈ બચલભાઈ વવજયનગર 5 ૫૧૬૪૩
૫૦૫૮૩ ૧૬ રામનગર સોસાયટી વાઢર વશરામભાઈ મેરાભભાઈ રામનગર 4 ૫૦૪૭૯
૫૧૨૭૩ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર સાગર્ીયા જ્યતંીભાઈ રાણભાઈ ન્યલ વવજયનગર 4 ૪૭૩૩૫
૪૫૦૪૪ ૧૬ વવજયનગર ચાવર્ા નરેશભાઈ હરદાસભાઈ વવજયનગર 5 ૫૧૬૪૦
૫૧૦૯૬ ૧૬ વવજયનગર સરવૈયા અશોકભાઈ ઉકાભાઈ વવજયનગર 5 ૫૧૬૩૩
૫૧૭૪૪ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી કદલીપભાઈ પલનાભાઈ વવજયનગર 4 ૫૧૬૩૭
૫૧૭૭૬ ૧૬ વવજયનગર સોલકંી નાનજીભાઈ પે્રમજીભાઈ વવજયનગર 6 ૫૧૬૪૫
૫૦૫૦૨ ૧૬ વવજયનગર વાઘેલા મનસલખભાઈ જીવાભાઈ વવજયનગર 5 ૫૧૬૩૬

૪૭૭૮૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ પોપટ કાન્તીલાલ કાળીદાસ ચલનારાવાર્ મેઈન રોર્ 2 ૪૬૬૯૮

૪૭૭૮૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ પોપટ રૂક્ષમણીબેન કાળીદાસ ચલનારાવાર્ા 1 ૪૬૬૯૬

૪૮૦૮૦ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો બારૈયા ધીરૃભાઈ જાદવભાઈ 25 ચો.મી પ્લોટ 5 ૪૮૭૬૨
૪૯૨૨૪ ૧૬ વવજયનગર મારં્લીયા કસ્ત લરબેન ગોવવદભાઈ નવા થોરાળા 1 ૫૧૬૩૫
૪૩૭૯૧ ૧૬ વવજયનગર કલરેશી રશીદાબેન લતીફભાઈ રામનગર 3 ૫૧૬૩૪
૫૦૨૭૦ ૧૬ ન્યલ. વવજયનગર વઘેરા ટપલભાઈ પાલાભાઈ વવજયનગર 4 ૪૭૩૩૬
૫૦૫૮૦ ૧૬ નવા થોરાળા વાઢેર નાનલબેન કહરાભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૭૮૭૨
૫૦૫૮૧ ૧૬ નવા થોરાળા વાઢેર બચલભાઈ કહરાભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૭૮૭૩
૪૭૬૨૧ ૧૬ ન્યલ. વવનોદનગર પરમાર કહરાભાઈ સોર્ાભાઈ ન્યલ વવનોદનગર 5 ૪૭૩૬૮
૪૮૪૬૫ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા ઉજીબેન લક્ષ્મણભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૭૮૭૬
૪૭૫૪૦ ૧૬ વણકરવાસ પરમાર સલરેશભાઈ મોહનભાઈ વણકરવાસ જયશ્રી ચામલર્ા કૃપા 4 ૫૧૪૦૩
૪૭૪૭૩ ૧૬ વણકરવાસ પરમાર વવજયભાઈ મોહનભાઈ વણકરવાસ 6 ૫૧૪૦૨
૪૫૩૧૪ ૧૬ બેર્ીપરા શ્રમજીવીસોસાયટી ચૌહાણ અરૂણાબેન મનીર્કલમાર બેર્ીપરા શ્રમજીવી સોસા. મહાકાળી વનવાસ પાસે 2 ૪૯૩૦૧
૪૭૫૬૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર સોમાજીભાઈ પે્રમજીભાઈ ગોકલલપરા 2 ૪૬૧૭૩
૪૫૧૩૭ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ચાવર્ા મોહનભાઈ રામજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 6 ૪૮૭૪૦
૫૦૬૦૦ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો વાલણયા અવિનભાઈ રામજીભાઈ સવોદય સોસાયટી 4 ૪૮૭૩૯
૫૦૨૯૩ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો વણઝારા યલન લર્ભાઈ દાઉદભાઈ રામનગર 6 ૪૮૭૩૮
૫૦૨૯૪ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો વણધરા એમણાબેન ગનીભાઈ રામનગર 1 ૪૮૭૩૭
૫૦૧૭૧ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો રાઘાણી ઈસ્માઈલભાઈ ઓસમણભાઈ વવજયનગર 2 ૪૮૭૩૬
૪૮૪૪૮ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો મકવાણા અમરશીભાઈ લક્ષ્મણભાઈ વવજયનગર 4 ૪૮૭૩૫
૪૮૮૨૯ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો મકવાણા વવનોદભાઈ લક્ષ્મણભાઈ રામનગર 7 ૪૮૭૩૪
૫૧૨૫૭ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સાગઠીયા મોહનભાઈ અરજનભાઈ વવજયનગર 4 ૪૮૭૩૩
૪૮૪૦૦ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ભાલાળા રેખાબેન પ્રવવણભાઈ રામનગર 3 ૪૮૭૩૨
૪૮૫૯૬ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો મકવાણા દેવશીભાઈ મનજીભાઈ રામનગર 6 ૪૮૭૩૧
૪૬૪૭૧ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ધલજીયા જીતેન્રભાઈ ભાણાભાઈ રામનગર 6 ૪૮૭૩૦
૪૫૯૨૮ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ઝાલા ભારતીબેન નટલલાલ રામનગર 1 ૪૮૭૭૦
૪૯૯૪૫ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો રાઠોર્ રમેશભાઈ મેઘજીભાઈ ન્યલ વવજય નગર 6 ૪૮૭૪૧
૫૧૧૩૭ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સરવરીયા વવનોદરાય ર્ાયારામ રામનગર 6 ૪૮૭૪૩
૫૧૩૪૬ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સારેસા નવવનચરં મોતીલાલ બાલકદાસની જગ્યા પાછળ નવા થોરામા મેઈનરોર્ 5 ૪૮૭૮૪
૫૧૯૭૪ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સોલકંી મીનાબેન વનરજભાઈ નવા થોરાળા મેઈન રોર્ 4 ૪૮૭૮૩
૫૧૬૪૨ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સોલકંી ગોવવિંદભાઈ કેશાભાઈ નવા થોરાળા મેઈન રોર્ 2 ૪૮૭૮૨
૫૧૬૦૮ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સોલકંી ખલશાલભાઈ ગોવવિંદભાઈ નવા થોરાળા મેઈન રોર્ 4 ૪૮૭૮૧
૪૯૨૭૩ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો મારવાર્ી હીરાભાઈ વાલાભાઈ કલબલીયાપરા 3 ૪૮૭૮૦
૪૩૬૯૩ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો કણસાગરીયા વજલભાઈ ભાલાજીભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૮૭૭૯
૪૩૩૦૧ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો કકશોરભાઈ રામજીભાઈ કલબલીયાપરા 7 ૪૮૭૭૮
૪૩૪૮૮ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ઈંદરીયા અશોકભાઈ ગગનભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૮૭૭૭
૪૬૬૫૩ ૧૬ નવા થોરાળા પચંાસરા લાભલબેન કકશોરભાઈ નવા થોરાળ 1 ૪૭૮૭૭
૪૮૬૬૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ મકવાણા પાવડતીબેન નરેશભાઈ ગોકલલપરા 4 ૪૬૧૭૬
૪૭૮૭૫ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ બથવાર નાનલબેન અમરાભાઈ ગોકલલપરા 1 ૪૬૧૭૭
૫૦૮૩૫ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો વોરા રવતલાલ પોપટભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૮૭૭૬
૪૯૭૮૦ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો રાઠોર્ પલજાભાઈ શીફાભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૮૭૭૫
૪૯૭૧૩ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો રાઠોર્ કદપકભાઈ પલજંાભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૮૭૭૪
૪૯૭૫૪ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો રાઠોર્ નાથાભાઈ પલજંાભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૮૭૭૩
૪૯૯૮૬ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો રાઠોર્ રાજેશભાઈ નાથાભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૮૭૫૭
૪૭૫૩૭ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો પરમાર સલરેશભાઈ અમરશીભાઈ સવોદય સોસાયટી 2 ૪૮૭૭૧
૪૪૬૮૬ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ગોકહલ નટવરભાઈ જીણાભાઈ વવજયનગર 2 ૪૮૭૮૫
૪૭૪૮૬ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો પરમાર વવનોદભાઈ નારણભાઈ વવજયનગર 4 ૪૮૭૬૯



૪૭૦૦૦ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો પરમાર દલધીબેન નારણભાઈ વવજયનગર 1 ૪૮૭૬૮
૫૧૫૩૩ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સોલકંી અમરાભાઈ કચરાભાઈ વવજયનગર 4 ૪૮૭૬૭
૪૫૨૪૦ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ચાવર્ા હરેશભાઈ છગનભાઈ વવજયનગર 4 ૪૮૭૬૬
૪૪૭૪૬ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ગોહીલ રાજલભાઈ જીણાભાઈ વવજયનગર 4 ૪૮૭૬૫
૪૪૭૩૪ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ગોહીલ જીણાભાઈ બાવજીભાઈ વવજયનગર 2 ૪૮૭૨૯
૪૪૫૯૮ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ગોરી ઈકબાલભાઈ અલીભાઈ રામનગર 5 ૪૮૭૬૧
૫૧૦૧૨ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સતવાર મનોજભાઈ જસાભાઈ રામનગર 4 ૪૮૭૬૦
૫૧૦૧૫ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો નકલમ જસાભાઈ ભોજાભાઈ રામનગર 3 ૪૮૭૫૯
૪૫૩૪૦ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ચૌહાણ ખતલબેન આમદભાઈ રામનગર 1 ૪૮૭૫૮
૪૩૪૯૨ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ઈનદરીયા કદલીપભાઈ ગોવવિંદભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૮૭૭૨
૫૦૫૮૯ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો વાણેકીયા શકલભાઈ બાબલભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૮૭૧૫
૪૩૬૯૨ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો કણસાગરીયા મીઠલભાઈ પોપટભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૮૬૯૪
૪૩૯૩૫ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો કાજીયા સવવતાબેન વવનલભાઈ કલબલીયાપરા 3 ૪૮૬૯૩
૪૩૬૮૯ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો કણસાગરીયા પોપટભાઈ જીણાભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૮૬૯૨
૪૩૬૯૧ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો કણસાગંણીયા ભરતભાઈ બચલભાઈ કલબલીયાપરા 3 ૪૮૬૯૧
૫૦૩૮૮ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો કણસાગરા રમેશભાઈ ચનાભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૮૬૯૦
૪૫૨૭૪ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ચોરલીયા વેલજીભાઈ રામજીભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૮૬૮૯
૪૪૮૯૮ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ચારોલીયા ગોવવિંદભાઈ રામજીભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૮૬૮૮
૫૧૧૭૦ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સલવારીયા દેવજીભાઈ માવજીભાઈ કલબલીયાપરા 3 ૪૮૬૮૪
૫૧૩૬૭ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સાલરીયા જયાબેન બચલભાઈ કલબલીયાપરા 1 ૪૮૬૮૩
૫૦૩૫૯ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો વરાણીયા ભીખલભાઈ જેસીંગભાઈ બેર્ીપરા શ્રમજીવી સોસા 2 ૪૮૬૮૧
૪૪૬૧૧ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ગોસ્વામી ભરતગીરી શકંરગીરી બેર્ીપરા કેશરી પલલ પાસે 5 ૪૮૬૮૦
૪૪૫૬૪ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ગોઠા કદનેશભાઈ ભામાભાઈ બેર્ીપરા શ્રમજીવી સોસા 4 ૪૮૬૮૨
૪૬૨૭૪ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો દેગામા વીરજીભાઈ છગનભાઈ પાજંરાપોળ 3 ૪૮૬૭૩
૪૯૩૦૩ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો વમસ્ત્રી કોકીલાબેન મનલભાઈ બેર્ીપરા ચોક સામે 1 ૪૮૬૭૫
૪૪૫૭૬ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ગોઢા દીવાળીબેન ભવાનભાઈ બેર્ીપરા, ચોરા સામે 1 ૪૮૬૭૭
૫૧૪૦૧ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો વસપાઈ અશરફ નલરમહમંદ બેર્ીપરા 4 ૪૮૬૭૮
૪૬૨૦૮ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો તરેટીયા દી્લભાઈ આત્મારામભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૮૬૭૯
૪૬૨૧૦ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો તરેટીયા નાનલભાઈ આત્મારામભાઈ કલબલીયાપરા મારવાર્ી વાસ 4 ૪૮૬૮૫
૪૬૫૧૪ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ધાધંલપરીયા કદીબેન ધીરલભાઈ કલબલીયાપરા 1 ૪૮૭૨૬
૪૩૬૮૬ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો કણસાગરીયા અશોકભાઈ બચલભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૮૭૧૩
૪૩૯૩૭ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો કાજંીવા કકશોરભાઈ ઉકાભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૮૭૧૪
૪૬૪૦૫ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો દાદલ કીયા હમેીબેન ખોર્ાભાઈ ગજંીવાર્ા 1 ૪૮૭૧૧
૫૦૩૮૯ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો વાઘરી શાતંાબેન બાલાભાઈ કલબલીયાપરા 1 ૪૮૭૧૬
૪૯૩૮૮ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો યાદવ બકલલભાઈ જેરામભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૮૬૮૭
૫૦૬૭૭ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો વારલયા દેવશીભાઈ માનજીભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૮૭૨૭
૫૧૪૯૩ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સોનરીયા રાજેશભાઈ સલખાભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૮૭૧૯
૫૧૭૫૬ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સોલકંી ધીરલભાઈ મેવાભાઈ કલબલીયાપરા 3 ૪૮૭૧૨
૪૬૯૪૧ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો પરમાર જગદીશભાઈ મગનભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૮૭૨૧
૫૨૧૩૯ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સોલકંી સલવનતાબેન સાવનભાઈ નવા થોરાળા મેઈન રોર્ 2 ૪૮૭૨૩
૫૧૫૨૮ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સોલકંી અમનીતભાઈ મનસલખભાઈ નવા થોરાળા મેઈન રોર્ 4 ૪૮૭૨૫
૫૧૯૩૫ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સોલકંી મનસલખભાઈ કાનજીભાઈ નવા થોરાળા મેઈન રોર્ 4 ૪૮૬૯૭
૪૯૫૬૫ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો રાઠોર્ કવીબેન જજલકાભાઈ નવા થોરાળા મેઈન રોર્ 1 ૪૮૭૨૦
૪૯૬૯૯ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો રાઠોર્ કદનેશભાઈ ઝુલાભાઈ નવા થોરાળા મેઈન રોર્ 5 ૪૮૭૧૮
૪૯૮૭૭ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો રાઠોર્ મનલભાઈ જીલાભાઈ નવા થોરાળા મેઈન રોર્ 7 ૪૮૭૧૦
૪૪૯૨૩ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ચાવર્ા અમતૃલાલ નાથાભાઈ વવજયનગર બાલમકંદર પાછળ 5 ૪૮૭૦૯
૫૧૪૨૫ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સીતાપરા ભરતભાઈ બટલકભાઈ બેર્ીપરા કાળા કલભારની શેરી 6 ૪૮૭૦૮
૫૧૪૨૯ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સીતાપરા રાજલભાઈ બટલકભાઈ બેર્ીપરા કાળા કલ ંભારની શેરી 3 ૪૮૭૦૭
૪૬૨૮૭ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો દલધરેજીયા મોહનભાઈ ઉકાભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૮૭૦૬
૪૭૭૨૩ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો પાયક સાબેરાબેન કયલમભાઈ મનહરપરા 2 ૪૮૭૦૫
૪૬૬૦૯ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો નાકકયા વેલાભાઈ હમીરભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૮૭૦૪
૪૩૪૯૦ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ઈંદરીયા ભરતભાઈ શીવાભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૮૭૦૩
૪૮૦૫૨ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો બામરોળીયા અશોકભાઈ ખીમજીભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૮૭૦૨
૫૧૪૮૬ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સોનપકરયા વવક્રમભાઈ નાનલભાઈ કલબલીયાપરા વાઘરીવાસ 7 ૪૮૭૦૧
૪૩૬૮૧ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો કણસાગરા ચદલ ંભાઈ ચનાભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૮૭૦૦
૫૦૭૭૩ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો વાહનેકીયા બાબલભાઈ માધલભાઈ કલબલીયાપરા 6 ૪૮૬૯૯
૪૩૬૯૦ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો કણસાગરીયા બચલભાઈ જીણાભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૮૬૯૮
૫૦૭૭૨ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો વાહનેકીયા બચલભાઈ માવજીભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૮૭૪૫
૪૯૪૨૯ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો રકટકીયા ગોપાલભાઈ ભીખાભાઈ કલબલીયાપરા 1 ૪૮૭૯૮
૪૯૭૯૯ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો રાઠોર્ પ્રવવણભાઈ હમેલભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૮૮૨૯
૪૬૮૩૨ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો પરમાર કાતંીભાઈ બચલભાઈ કલબલીયાપરા 3 ૪૮૮૨૮
૪૬૯૯૦ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો પરમાર ર્ાયાભાઈ સલખાભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૮૮૨૭
૪૬૦૭૩ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ર્ાગંર વાઘજીભાઈ નાગજીભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૮૮૨૬
૪૫૪૯૯ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ચૌહાણ શાતંાબેન વશરામભાઈ કલબલીયાપરા 1 ૪૮૮૨૫
૪૬૭૨૭ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો પમરાર પે્રમજીભાઈ અરજણભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૮૮૨૪
૪૪૧૫૦ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ખકહરીયા રવજીભાઈ રણછોર્ભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૮૮૧૫
૫૧૮૯૮ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સોલકંી ભીમાભાઈ અમરભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૮૮૨૨
૪૭૩૯૯ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો પરમાર રાજેશભાઈ છોડલભંાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૮૮૩૨
૪૩૯૬૩ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો કાનેપરીયા મનલભાઈ દેવશીભાઈ કલ ંબલીયાપરા 3 ૪૮૮૨૦
૪૩૬૮૫ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો કણસાગરી મનસલખભાઈ ધીરૃભાઈ કલ ંબલીયાપરા 2 ૪૮૮૨૩
૪૭૫૯૯ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો પરમાર હરેશભાઈ સોમાજી ગોકલલપરા 4 ૪૮૮૧૮
૪૮૫૫૩ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો મકવાણા ચનાભાઈ જેઠાભાઈ ગોકલલપરા 2 ૪૮૮૧૭
૪૫૧૮૩ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ચાવર્ા લક્ષ્મીબેન આનદંભાઈ ગોકલલપરા 2 ૪૮૮૧૬
૫૦૧૪૫ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો રામાણી નીનાબેન ચનાભાઈ ગોકલલપરા 2 ૪૮૮૨૧
૫૦૧૪૯ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો રામાણી સોમાભાઈ ચનાભાઈ ગોકલલપરા 5 ૪૮૮૪૦
૪૫૦૩૦ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ચાવર્ા કદપકભાઈ આનદંભાઈ ગોકલલપરા 2 ૪૮૮૩૯
૪૫૨૧૮ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ચાવર્ા શાતંાબેન અશોકભાઈ ગોકલલપરા 4 ૪૮૮૩૧
૪૬૩૫૦ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો દવેરા કહરલબેન કરસનભાઈ ગોકલલપરા 1 ૪૮૭૯૭
૪૮૫૧૯ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો મકવાણા કકશોરભાઈ ભાણાભાઈ ન્યલ સવોદય સોસાયટી 7 ૪૮૮૩૮
૪૪૭૩૦ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ગોહીલ અશોકભાઈ ગોરધનભાઈ વવનોદનગર 7 ૪૮૭૨૮
૪૬૭૭૭ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો પરમાર અમરશીભાઈ મોહનભાઈ ન્યલ વવનોદનગર 5 ૪૮૮૩૭
૪૭૧૫૪ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો પરમાર પાલાભાઈ અમરશીભાઈ ન્યલ વવનોબાનગર 2 ૪૮૮૩૩
૪૮૮૨૭ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો મકવાણા વવનોદભાઈ નાથાભાઈ રામનગર-1 4 ૪૮૮૩૪
૪૭૪૮૨ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો પરમાર વવનોદભાઈ કરસનભાઈ આરાધના સોસા. 3 ૪૮૮૩૫



૪૭૨૫૧ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો પરમાર મણીબેન કરશનભાઈ આરાધના સોસાયટી 1 ૪૮૮૩૬
૪૭૧૯૪ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો પરમાર ભરતભાઈ જાનલભાઈ ન્યલ સવોદય સોસાયટી 5 ૪૮૮૪૧
૪૭૧૪૪ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો પરમાર પ્રવવણભાઈ રામજીભાઈ ન્યલ સવોદય સોસા. 4 ૪૮૮૪૨
૫૧૫૮૯ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સોલકંી કાનાભાઈ ભલાભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૮૮૪૩
૫૧૯૯૯ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સોલકંી રમેશભાઈ ખીમજીભાઈ આંબેર્કરનગર 80 ફુટ રોર્ 3 ૪૮૮૧૯
૪૯૫૭૦ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો રાઠોર્ કાળુભાઈ વાલાભાઈ આંબેર્કરનગર 2 ૪૮૭૯૯
૪૬૦૯૬ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ર્ાભી ચદલ ંભાઈ છગનભાઈ પાજંરાપોળ, વવશાલ પાન સામે 6 ૪૮૭૮૭
૪૬૦૮૫ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ર્ાભી અવિનભાઈ છગનભાઈ પાજંરાપોળ, વવશાલ પાન સામે 4 ૪૮૭૮૮
૪૯૯૨૯ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો રાઠોર્ રબીયાબેન મેરલભાઈ પાજંરાપોળ, વવશાલ પાન સામે 1 ૪૮૭૮૯
૪૫૬૪૨ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો જેસાણી ભલપતભાઈ જગદીશભાઈ પાજંરાપોળ, વવશાલ પાન સામે 4 ૪૮૭૯૦
૪૯૧૦૦ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો મેર પાવડતીબેન મોહનભાઈ પાજંરાપોળ, વવશાલ પાન સામે 1 ૪૮૭૯૧
૪૯૮૭૨ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો રાઠોર્ મધલભાઈ મેરલભાઈ પાજંરાપોળ, વવશાલ પાન સામે 4 ૪૮૭૯૨
૫૦૭૪૩ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો વાસાણી જ્યતંીલાલ પે્રમજીભાઈ પાજંરાપોળ 6 ૪૮૭૯૩
૫૦૭૫૨ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો વાસાણી હરીભાઈ નાનજીભાઈ પાજંરાપોળ 4 ૪૮૮૦૧
૫૦૭૫૧ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો વાસાણી સામતભાઈ નાનજીભાઈ પાજંરાપોળ 6 ૪૮૭૯૫
૫૬૪૩૦ ૧૬ ર્ાડ.આંબેર્કરનગર મારલ રામજીભાઈ ખોર્ાભાઈ ર્ો.આબેર્કર નગર 2 ૫૬૨૧૬
૪૭૩૧૫ ૧૬ સવોદય સોસાયટી પરમાર માવજીભાઈ હમીરભાઈ સવોદયસોસાયટા 4 ૫૨૧૫૩
૪૫૫૮૦ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર જકર્જા અજીતવસિંહ કમલબા લાખાજીરાજ નગર 3 ૫૦૫૧૨
૪૪૬૪૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ગોહલે મનજીભાઈ નથાભાઈ લાખાજારાજ 4 ૫૦૫૧૩
૪૫૬૨૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર જરવરીયા વવનલભાઈ ચનાભાઈ 5 ૪૩૫૨૯
૪૪૬૪૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર ગોહલે મનસલખભાઈ ધરમશીખભાઈ ર્ો.આબેર્કર નગર 5 ૪૩૫૨૪
૪૭૯૫૭ ૧૬ આંબેર્કરનગર બેવરીયા લાલજીભાઈ ભીમજાભાઈ ર્ો.આબેર્કર નગર 5 ૪૩૫૨૨
૫૦૬૫૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર વાધેલા સામજીભાઈ ભનલભાઈ લાખાજારાજ 2 ૫૦૫૧૪
૫૦૯૭૦ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી શીયાળ ભરતભાઈ ભણાભાઈ બાપાસીતારામ 4 ૪૯૩૪૮
૪૮૦૯૮ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી બારૈયા મનોજભાઈ ભાણાભાઈ બાપાસીતારામ 6 ૪૯૩૫૫
૪૮૦૨૨ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી બાભણીયા રાજલભાઈ રાણાભાઈ બાપાસીતારામ નગર 6 ૪૯૩૪૭
૪૮૦૭૦ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી બારૈયા જીગ્નેશ ભાલાભાઈ બાપાસીતારામ 5 ૪૯૩૪૩
૪૪૦૦૯ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી કીહલા બાબલભાઈ ભીમજીભાઈ બાપાસીતારામ 5 ૪૯૩૪૪
૪૪૫૧૬ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ગરચર લખમણભાઈ દેસરાજભાઈ બાપાસીતારામ 4 ૪૯૩૪૫
૪૯૮૨૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર રાઠોર્ બાબલભાઈ બચલભાઈ ર્ો.આબેર્કર નગર 6 ૪૩૫૨૩
૪૮૫૦૦ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા કાન્તાબેન વાલજીભાઈ બેઠાપલલના છેર્ે નવાથોળા રોર્ 3 ૪૭૮૬૯
૪૮૫૨૬ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા ગગજાભાઈ શકલભાઈ બેઠા પલલના છેર્ે નવાથોળા મેઈનરોર્ 3 ૪૭૮૭૦
૪૪૮૧૨ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ચલર્ાસમા દેવજીભી મોહનભાઈ કલબલીયાપરા 5 ૪૮૮૧૪
૪૭૪૩૫ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો પરમાર લાલજીભાઈ અજીભાઈ કલ ંબલીયાપરા 1 ૪૮૮૦૦
૫૧૮૯૭ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સોલકંી ભીમજીભાઈ સવાભાઈ કલ ંબલીયાપરા 3 ૪૮૭૮૬
૫૨૧૨૮ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સોલકંી શારદાબેન મનસલખભાઈ કલ ંબલીયાપરા 2 ૪૮૮૦૨
૪૯૬૩૯ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો રાઠોર્ જગાભાઈ અરજણભાઈ કલ ંબલીયાપરા 3 ૪૮૮૦૩
૫૧૮૫૮ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સોલકંી ભગાભાઈ રાયભાઈ કલ ંબલીયાપરા 3 ૪૮૮૦૪
૫૨૧૮૬ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સોલકંી હીરાભાઈ જગમાલભાઈ કલ ંબલીયાપરા 3 ૪૮૮૦૫
૪૩૯૨૬ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો કાજંીયા ભરતભાઈ મફાભાઈ કલ ંબલીયાપરા 6 ૪૮૭૯૬
૪૮૩૭૫ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ભાટી વાળાભાઈ વીરાભાઈ કલ ંબલીયાપરા 2 ૪૮૮૧૩
૫૦૩૮૭ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો વાઘરી કરશનભાઈ ટપલભાઈ કલ ંબલીયાપરા 1 ૪૮૮૧૨
૫૦૬૯૪ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો વાલાણી રતનબેન રવજીભાઈ કલ ંબલીયાપરા 1 ૪૮૮૧૧
૪૬૩૪૫ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો દવેરા મથીબેન મેઘજીભાઈ ગોકલલપરા 1 ૪૮૭૯૪
૪૬૩૩૪ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો દવેરા ખોર્ાભાઈ મોરાભાઈ ગોકલલપરા 2 ૪૮૮૧૦
૪૬૩૪૮ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો દવેરા રમેશભાઈ ખોર્ાભાઈ ગોકલલપરા 5 ૪૮૮૦૯
૫૧૬૧૭ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સોલકંી ખોર્ાભાઈ પ્રાગજીભાઈ કલબલીયાપરા 2 ૪૮૮૦૮
૫૧૩૨૮ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સારેઆ નરવસિંહભાઈ જીવાભાઈ નવા થોરામા 2 ૪૮૮૦૭
૫૨૦૨૦ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સોલકંી રમેશભાઈ મલળજીભાઈ નવા થોરામા 5 ૪૮૮૦૬
૪૯૭૦૧ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો રાઠોર્ કદનેશભાઈ દલપતભાઈ નવા થોરામા 3 ૪૮૭૬૪
૪૯૬૧૫ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો રાઠોર્ ગૌતમભાઈ દલપતભાઈ નવા થોરામા 4 ૪૮૭૫૫
૫૦૫૭૦ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો વાજા ગોવવિંદભાઈ પરબતભાઈ આંહરે્કરનગર નવા થોરામા 5 ૪૮૭૫૪
૫૦૫૬૮ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો વાજા કાળીબેન પરબતભાઈ આંબેર્કરનગર, નવા થોરામા 1 ૪૮૭૫૧
૫૧૨૦૮ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સાગકીયા નરેન્રભાઈ ર્ાયાભાઈ વવજયનગર 4 ૪૮૭૫૦
૫૦૦૨૦ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો રાઠોર્ વાઘજીભાઈ વત્રકમભાઈ આંબેર્કરનગર 8 ૪૮૭૪૯
૪૯૬૩૧ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો રાઠોર્ છગનભાઈ રાણાભાઈ આંબેર્કર નગર 2 ૪૮૭૪૮
૪૯૭૪૯ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો રાઠોર્ નરોત્તમભાઈ છગનભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૮૭૪૨
૪૯૦૦૩ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો મલર્ીયા નરેશભાઈ ટાભાભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૮૭૫૬
૪૭૭૪૬ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો પારીયા લલીતભાઈ રવજીભાઈ આંબેર્કરનગર 5 ૪૮૭૨૨
૪૫૧૭૩ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ચાવર્ા રામજીભાઈ સીદાભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૮૭૪૪
૪૬૪૧૬ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો દાફર્ા કકશનભાઈ દેવાભાઈ આંબેર્કરનગર 4 ૪૮૭૪૬
૪૬૪૦૯ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો દાફર્ા અરૂણભાઈ દેવાભાઈ આંબેર્કરનગર 3 ૪૮૭૪૭
૪૬૪૪૨ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો દાફર્ા સોમીબેન હીરાભાઈ આંબેર્કરનગર 1 ૪૮૭૫૨
૪૩૩૭૪ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો અમલ પ્રતાપભાઈ સોમાભાઈ સોરકઠયા પ્લોટ-7 5 ૪૮૭૫૩
૪૪૦૪૮ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો કોરર્ીયા દીલીપભાઈ રમેશભાઈ પાજંરાપોળ 4 ૪૮૬૯૫
૪૪૦૫૧ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો કોરર્ીયા રણીયાતબેન ટીર્ાભાઈ પાજંરાપોળ 1 ૪૮૮૩૦
૫૧૯૮૭ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સોલકંી રઘલભાઈ કહરાભાઈ પાજંરાપોળ 2 ૪૮૭૨૪
૫૨૧૯૭ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો હર્ાણી લક્ષ્મીબેન રવજીભાઈ પાજંરાપોળ 2 ૪૮૬૭૬
૫૨૧૨૨ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો સોલકંી શૈલેશભાઈ શીવલાલભાઈ પાજંરાપોળ 5 ૪૮૬૯૬
૪૪૮૮૫ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો ચારોલા ગોરધનભાઈ હીરાભાઈ પાજંરાપોળ 4 ૪૮૬૮૬
૫૦૧૯૬ ૧૬ પચીસ ચોરસમીટરના મકાનો રોમસરા જેસીંગભાઈ ભવાનભાઈ પાજંરાપોળ 4 ૪૮૬૭૪
૪૪૬૨૫ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ગોહલે કકશોરભાઈ ગોરધનભાઈ સાધલસમારવાળી થઈ 4 ૪૯૩૫૬
૪૪૬૨૯ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ગોહલે ગોરધનભાઈ દેવશીભાઈ સાધલસમાજવાળી શેરી 2 ૪૯૩૫૭
૪૮૨૩૮ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી બોહરીયા શાન્તીબેન મગનભાઈ બાપાસીતારામ નગર 3 ૪૯૩૫૮
૫૦૯૫૧ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી વશયાળ કાળુભાઈ મેધજીભાઈ સાધલસમાજવાળી 5 ૪૯૩૫૯
૪૮૦૯૫ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી બારૈયા મલકેશભાઈ મેપાભાઈ બાપાસીતારામ 5 ૪૯૩૬૦
૪૯૯૬૩ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ રવસકભાઈ રામજીભાઈ બાપાસીતારામ 4 ૪૯૩૬૧
૪૭૮૬૩ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી બજાળીયા મલનાભાઈ રામાભાઈ બાપાસીતારામ 5 ૪૯૩૩૯
૪૯૮૧૩ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ બટલકભાઈ લવજીભાઈ બાપાસીતારામ 2 ૪૯૩૪૦
૪૯૬૪૬ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ જ્યતંીભાઈ દેવજીભાઈ બાપાસીતારામ 5 ૪૯૩૪૧
૪૯૫૬૪ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી રાઠોર્ કલ ંવરબેન દેવરાજભાઈ બાપાસીતારામ 1 ૪૯૩૪૬
૪૮૦૧૬ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી બાભંણીયા જીતેનભાઈ નાનજીભાઈ બાપાસીતારામ 5 ૪૯૩૪૨
૪૮૭૭૩ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા રવજીભાઈ ચદંલભાઈ બેઠા પલલનાછોર્ે 5 ૪૭૮૬૮
૪૮૮૪૫ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા સજય ગગંજીભાઈ બેઠાપલલના છેર્ે 3 ૪૭૮૬૫



૪૯૭૪૪ ૧૬ નવા થોરાળા રાઠોર્ નરેશભાઈ દામજીભાઈ બેઠાપલલનાછેર્ે 4 ૪૭૮૬૬
૫૧૭૩૧ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકી કદનેશભાઈ ધીરૂભાઈ બેઠાપલલના છેર્ે 3 ૪૭૮૬૭
૫૨૧૪૩ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકી સમદીપભાઈ દીનેશભાઈ બેઠાપલલના છેર્ે 3 ૪૭૮૭૫
૪૭૬૨૯ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમીર નારણભાઈ હમીરભાઈ ગોકલલપલરા 4 ૪૬૧૭૪
૪૬૮૨૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર કૈલાશભાઈ ચમનભાઈ ઉધ્યોગનગર 4 ૪૬૭૦૦
૫૧૭૫૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી ધોરલભાઈ મયાભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૬૭૦૮
૪૩૬૨૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ કલજયા ધનજીભાઈ દેવલભાઇ ચલનારવાર્ 2 ૪૬૭૨૦
૫૧૯૩૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી મનલભાઈ નાનજીભાઈ 6 ૪૬૭૨૮
૪૬૦૫૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ાગંર મનીર્ભાઈ રમેસભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૬૭૧૮
૪૫૦૮૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચાવર્ા બા્લબેન નટવરલાલ લાખાજીનગર ઉદ્યોગનગર 1 ૪૬૭૨૭
૪૭૦૮૧ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર નરવસિંહભાઈ મોહનઙભાઈ ગોકલલપરા 7 ૪૬૧૭૮
૪૫૭૪૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ જાદવ ચદલ ંભાઈ દેવજીભાઈ સલખાજીરાજ નગર 4 ૪૬૭૧૧
૪૫૨૪૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચાવર્ા હસમલખભાઈ મગનભાઈ લાખાજીરાજ નગર 4 ૪૬૭૧૨
૫૧૬૬૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકી ચમનભાઈ રામજીભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૪૬૭૧૩
૪૭૧૭૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર કાતંાબેન રાજલભાઈ લાખાજીરાજ નગર 4 ૪૬૭૧૪
૪૬૧૯૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઢાયા રામજીભાઈ વશરામભાઈ લેખાજીરાજ નગર 5 ૪૬૭૧૫
૪૬૬૦૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ નરોર્ લક્ષ્મણભાઈ છોટલભાઈ લાખારાજ ઉધોગનગર 5 ૪૬૭૧૬
૪૪૭૫૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગૌસ્વામી પ્રવવણભાઈ બટલકપરી લાખાજારાજ 5 ૪૬૭૧૭
૪૫૧૪૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચાવર્ા રણજીભાઈ ભાણજીભાઈ લાખાજીરાજ નગર 4 ૪૬૭૨૯
૪૫૦૮૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચાવર્ા ભખલભાઈ રવજીભાઈ લાખાજીરાજ નગર 3 ૪૬૭૧૯
૫૦૩૪૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ વરદોરીયા માનસીગભાઈ ત લલસીભાઈ લાખાજીરાજ નગર 3 ૪૬૭૦૯
૪૯૨૭૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ માલઠીયા ખોર્ાભાઈ પ્રમજીભાઈ લાખાજીરાજ નગર 2 ૪૬૭૨૧
૪૬૫૪૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ ધોરીયા ગગંાબેન દેવજીભાઈ લાખાજીરાજ નગર 1 ૪૬૭૨૩
૫૦૮૯૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ શાપરા રજનબેન લવજીભાઈ લાલજીરાજ નગર 3 ૪૬૭૨૪
૪૩૯૫૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ કાદંારી રકહમભાઈ રજાકભાઈ મનહરપરા 4 ૪૬૭૨૫
૪૬૨૪૫ ૧૬ ચલનારાવાર્ થારકીયા અમ્રલતભાઈ કરમસભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૬૭૨૬
૪૫૨૬૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ ચોટલીયાર મહશેભાઈ હમંરાજભાઈ ઉધ્યોગનગર 5 ૪૬૬૯૫
૪૬૫૪૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ ધોબકર્યા ધરમશીભાઈ લાખાભાઈ ઉધ્યોગનગર 2 ૪૬૬૯૭
૫૦૩૮૨ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) વાગરી ધોરલભાઈ બચલભાઈ કલબલીયા પરા 5 ૪૪૪૧૧
૪૩૬૮૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) કણસાગરીયા ધોરલભાઈ મનાભાઈ 2 ૪૪૪૧૩
૪૪૦૭૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ દેગામા જશલબેન ધીરજભાઈ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર 4 ૪૬૭૫૧
૪૪૬૦૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ ગોવાર્ીયા વાલજીભાઈ રવજીભાઇ લાખાજીરાજ નગર 5 ૪૬૭૩૮
૫૧૪૨૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ સતાપરા જગદીશભાઈ બચલભાઈ લાખાજીરાજ નગર 4 ૪૬૭૪૦
૪૭૮૯૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ બેમગેલીયા રાજલભાઈ જન્તીભાઈ લાખાજીરાજ 5 ૪૬૭૩૨
૫૦૮૦૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ વીણતીયા બચલભાઈ શામજીભાઈ લાખાજીરાજ ઉધોગ નગર 4 ૪૬૭૩૩
૪૩૬૮૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ કણસાગકરયા રમણેકચદંભાઈ કરસનભાઈ લાખાજીરાજ 8 ૪૬૭૩૪
૪૮૬૩૪ ૧૬ ચલનારાવાર્ મકવાણા નાથાભાઈ સોમાભાઈ ચલનારવાર્ 2 ૪૬૭૩૬
૪૭૪૭૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર વવજયભાઈ બચલભાઈ ઉધ્યોગનગર 4 ૪૬૭૪૧
૪૫૯૮૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઠેબા સલીમભાઈ હાસમભાઈ ચલનારવાર્ 2 ૪૬૭૪૭
૪૫૯૮૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઠેબા જા્લબેન હાસમભાઈ ચલનારવાર્ 1 ૪૬૭૪૮
૪૯૩૨૬ ૧૬ ચલનારાવાર્ મોતીકનીયા ગોવવિંદભાઈ મોહનભાઈ ચલનારવાર્ 5 ૪૬૭૪૬
૪૮૧૬૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ બાવરીયા રમેશભાઈ દેવશીભાઈ ઉધ્યોગનગર 4 ૪૬૭૪૪
૫૧૮૬૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ સોલકંી ભલપતભાઈ મોહનભાઈ ઉધ્યોગનગર 6 ૪૬૭૪૩
૪૯૯૧૦ ૧૬ સવોદય સોસાયટી રાઠોર્ માવજીભાઈ દલધાભાઈ સવોઁદય સોસાયટી 7 ૫૨૧૫૨
૫૦૬૭૮ ૧૬ નવા થોરાળા વારંા નાથાભાઈ જયરામભાઈ નવા થોરાળા 6 ૪૭૮૯૦
૪૫૨૯૫ ૧૬ નવા થોરાળા ચોહાણ લાલજીભાઈ હકરભાઈ 5 ૪૭૮૮૦
૪૬૩૮૮ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી દાઉધણી હલસેનભાઈ મામદભાઈ ઠક્કરબાપા 4 ૪૯૩૫૪
૪૩૩૧૦ ૧૬ નવા થોરાળા ભરતભાઈ લાલજીભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૭૮૮૧
૫૧૬૫૬ ૧૬ નવા થોરાળા સોલકંી ચદલ ંભાઈ ભલાભાઈ નવા થોરાળા 3 ૪૭૮૮૨
૪૯૨૫૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ મારલ પીતાબંરભાઈ ભલાભાઈ ગોકલલપરા 6 ૪૬૧૭૫
૪૪૯૨૫ ૧૬ નવા થોરાળા ચાવર્ા અમરતબેન ર્ાહયાભાઈ નવા થોરાળા 3 ૪૭૮૮૬
૪૮૫૪૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર મકવાણા ગોવવિંદભાઈ રામજીભાઈ આંબેર્કર 4 ૪૩૫૩૦
૪૭૦૯૪ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર નાથીબેન કરમણભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૫૧૧
૪૬૭૯૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર અરવવિંદભાઈ મોહનભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૬૭૩૦
૪૮૧૭૨ ૧૬ ચલનારાવાર્ બાવરીયા વસરામભાઈ ભીખાભાઈ ચલનાવાર્ા 6 ૪૬૭૩૯
૪૬૯૪૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર જગમાલભાઈ માવાભાઈ લાખાજીરાજ 6 ૫૦૫૦૯
૪૭૨૩૦ ૧૬ લાખાજીરાજ પરમાર મગનભાઈ કરમણભાઈ લાખાજીરાજ 7 ૫૦૪૯૫
૪૬૭૯૧ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર પરમાર અરવવિંદભાઈ ચેતનભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૫૧૬
૪૭૫૬૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર સામતંભાઈ કરમણભાઈ ચલનારવાર્ 3 ૪૬૭૪૯
૪૩૩૦૩ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર ખોર્ાભાઈ માનાભાઈ ચલનારવાર્ 7 ૪૬૭૩૭
૪૬૩૪૦ ૧૬ આંબેર્કરનગર દવેરા કદનેશભાઈ નથાભાઈ ર્ો.આંબેર્કરનગર 4 ૪૩૫૧૮
૫૧૧૯૭ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી સાકરીયા પ્રવવણકલમાર રધલભાઈ બાપાસીતારામ નગર 5 ૪૯૩૪૯
૪૪૫૦૮ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી ગરચર કદનેશભાઈ દેસરાજભાઈ બાપાસીતારામ 5 ૪૯૩૫૦
૫૧૧૧૧ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી સરવૈયા દયાબેન કાનજીભાઈ બાપાસીતારામ 1 ૪૯૩૫૧
૫૦૯૫૬ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી વશયાળ પ્રતાપભાઈ રાણાભાઈ બાપાસીતારામ 5 ૪૯૩૫૨
૪૮૮૭૯ ૧૬ બાપાસીતારામ સોસાયટી મકવાણા હરેશભાઈ મગંાભાઈ ર્ો.આંબેર્કર નગર 4 ૪૯૩૫૩
૫૧૪૭૨ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોદંરવા નાનજીભાઈ માવજીભાઈ ર્ો.આંબેર્કર નગર 5 ૪૩૫૨૦
૫૧૧૦૬ ૧૬ ગોકલળપરા સરવૈયા ચમનભાઈ માવજીભાઈ ગોકલળપલરા 4 ૪૬૪૭૦
૫૧૫૮૦ ૧૬ આજીનદી કાઠંાનલ મફવતયલ સોલકંી કેશલભાઈ નાનજીભાઈ આજી ચોકર્ી 9 ૪૩૩૭૮
૪૩૮૭૬ ૧૬ દેવકીનદંન ક્ષત્રીય વવષ્ણલવસિંગ લબન્દેસ્વરીવસિંગ દેવકી નદંન 2 ૪૭૧૮૮

૪૯૩૪૫ ૧૬ આજીનદી કાઠંાનલ મફવતયલ મોરી સજંયભાઈ જગદીસભાઈ આજીર્ેમ 5 ૪૩૩૮૦
૫૦૪૨૭ ૧૬ કલબલીયાપરા (વાઘરીવાસ) વાઘેલા ગોરધનભાઈ વેલજીભાઈ કલલબીયાપરા 7 ૪૫૦૩૨
૫૧૪૮૮ ૧૬ કલબલીયાપરા (મારવાર્ી વાસ) સોનપરીયા ભાનલભાઈ સલખાભાઈ કલબલીયાપરા 4 ૪૪૪૧૨
૪૯૨૩૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ માનસલરીયા ધીરલભાઈ જીવણભાઈ લાખાજીરાજ 3 ૪૬૭૫૦
૪૭૨૦૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર ભાનલબેન ચમનભાઈ ચલનારવાર્ 5 ૪૬૭૫૩

૪૫૨૯૨ ૧૬ કબ્રસ્તાન (આંબેર્કરનગર) ચોહાણ પ્રવવણભાઈ રવજીભાઈ 80ફુટરોર્ 4 ૪૪૩૦૯
૪૬૫૬૭ ૧૬ નવા થોરાળા નકલમ ચપંાબેન લક્ષ્મણભાઈ નવા થોરાળા 2 ૪૭૮૮૩
૪૭૧૪૫ ૧૬ ન્યલ. સવોદય સોસાયટી પરમાર પ્રવવણભાઈ રામભાઈ સવોઁદય સોસાયટી 4 ૪૭૪૫૭
૪૬૫૬૨ ૧૬ નવા થોરાળા નકલમ અવિનભાઈ લક્ષ્મણભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૭૮૮૪
૪૮૮૧૦ ૧૬ નવા થોરાળા મકવાણા વાલજીભાઈ મગંાભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૭૮૮૫
૪૭૩૭૬ ૧૬ ગોકલલપરા વણકરવાસ પરમાર રમેશભાઈ સોમાજી ગોકલલપરા 4 ૪૬૧૭૨
૫૦૬૭૫ ૧૬ નવા થોરાળા વારૈયા બા્લભાઈ અમથલભાઈ નવા થોરાળા 5 ૪૭૮૭૮
૪૪૩૪૫ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ખીમસલરીયા માવજીભાઈ કાળાભાઈ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૫૨૧૫૧



૪૮૧૯૯ ૧૬ નવા થોરાળા બીમસલરીયા માવજીભાઈ કાળાભાઈ સવોદય સોસાયટી 5 ૪૭૮૬૪
૪૫૨૯૬ ૧૬ સવોદય સોસાયટી ચોહાણ વવજયાબેન કદલલપભાઈ સવોઁદય સોસાયટી 5 ૫૨૧૫૦
૪૬૯૬૩ ૧૬ વવજયનગર પરમાર જયેસભાઈ બાબલભાઈ વવશ્ર્વકમાાઁ નગર 3 ૫૧૬૪૬
૪૬૫૭૧ ૧૬ નવા થોરાળા નકલમ નવવનભાઈ લક્ષ્મણભાઈ નવા થોરાળા 4 ૪૭૮૮૮
૪૪૪૧૮ ૧૬ ચલનારાવાર્ ખીમાણીયા રમેશભાઈ માનસીંગભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૬૬૯૪
૪૬૬૧૯ ૧૬ ખોર્ીયારનગર આજીવસાહત પાસે વનમાવત હસમલખભાઈ ઘનસ્યામભાઈ ખોર્ીયારપરા 3 ૪૫૧૫૩
૪૬૯૨૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર ચેતનભાઈ શામતભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૬૭૦૩
૪૭૨૫૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર મનજીભાઈ રામાભાઈ ચલનારવાર્ 4 ૪૬૭૦૪
૪૭૩૩૯ ૧૬ ચલનારાવાર્ પરમાર રમજીભાઈ મનજીભાઈ ચલનારવાર્ 5 ૪૬૭૦૬
૪૮૧૭૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ બાવરીયા વસરામભાઈ ભીખાભાઈ ચલનારવાર્ 6 ૪૬૭૦૧
૫૦૧૩૭ ૧૬ ચલનારાવાર્ રાધવાણી વીમાભાઈ ભીખાભાઈ ચલનારવાર્ 5 ૪૬૭૦૭
૫૨૧૦૫ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ સોલકી વવનલભાઈ બેચરભાઈ પાજંરાપોર 5 ૪૯૧૧૬
૪૩૫૨૧ ૧૬ ચલનારાવાર્ ઉધેરભાઈ રમણભાઈ બચલભાઈ ચલનારવાર્ા 5 ૪૬૬૯૯
૪૪૧૬૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર ખાન સલલેમાનભાઈ મહમ્દભાઈ લાખાજીરાજ 6 ૫૦૫૦૮
૪૬૧૫૦ ૧૬ ચલનારાવાર્ ર્ોગર જ્યતંીભાઈ પાગજીભાઈ ચલનારવાર્ 6 ૪૬૭૦૨
૫૧૧૪૯ ૧૬ નવા થોરાળા સરીયા ગોરા વવઠ્ઠલભાઈ નવાથોરાળા 8 ૪૭૮૮૯
૫૧૪૬૬ ૧૬ આંબેર્કરનગર સોદરવા કકશોરભાઈ નથલભાઈ ર્ો.અબેર્કર નગર 5 ૪૩૫૨૭
૫૦૮૩૦ ૧૬ ગોકલળપરા વોરા ભલાભાઈ ગાગંજીભાઈ ગોકલળપલરા 4 ૪૬૪૭૧
૪૩૯૪૮ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર કાદરી અશરફભાઈ સૈયદભાઈ લાખાજીરાજ 4 ૫૦૫૧૫
૪૭૦૮૩ ૧૬ ઉદ્યોગનગર પરમાર નવગણભાઈ વજલભાઈ ઉધ્યોગનગર 4 ૪૪૩૦૮
૪૪૮૦૪ ૧૬ આજીનદી કાઠંાનલ મફવતયલ ચકોર્ રમેશભાઈ લખમણભાઈ  આજીર્ેમ 3 ૪૩૩૭૯
૪૯૦૨૭ ૧૬ લાખાજીરાજ ઉધોગનગર મધંરા ઈકબાલ આમદભાઈ લાખાજીરાજ 5 ૫૦૫૦૭
૧૮૭૦૭ ૧૬ પાજંરાપોળ સામેનો વવસ્તાર કોરર્ીયા લાલજીભાઈ રઘલભાઇ પાજંરાપોળ 2 ૧૮૯૮૨
૪૩૩૬૯ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ અધોલા હરેશભાઈ ભનલભાઇ મેઇન રોર્ 5 ૪૯૧૨૫
૪૬૪૭૬ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ધધંલકીયા મગનભાઈ કાળાભાઇ 4 ૪૯૧૫૩
૪૬૪૭૭ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ધધંલકીયા રમેશભાઈ મગનભાઇ મેઇન રોર્ 6 ૪૯૧૫૨
૪૬૪૭૫ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ધધંલકીયા કાળાભાઈ ગોવવિંદભાઇ મેઇન રોર્ 2 ૪૯૧૫૧
૪૬૨૭૫ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ દલગામા શૈલેશભાઈ કાનજીભાઇ મેઇન રોર્ 4 ૪૯૧૫૦
૪૬૦૧૬ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ર્ેદાવત અરજણભાઈ માધાભાઇ મેઇન રોર્ 5 ૪૯૧૩૫
૪૬૨૬૪ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ દેગામા નાથાભાઈ છગનભાઇ મેઇન રોર્ 4 ૪૯૧૦૪
૪૬૦૧૪ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ર્ેર્ાણીયા કેશલભાઈ માધાભાઇ મેઇન રોર્ 5 ૪૯૦૭૦
૪૬૦૧૩ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ર્ેર્ાણીયા અમરશીભાઈ કેશલભાઇ મેઇન રોર્ 5 ૪૯૧૧૯
૪૬૧૧૮ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ર્ાભી બાબલભાઈ ચનાભાઇ મેઇન રોર્ 4 ૪૯૦૮૯
૪૬૧૦૪ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ર્ાભી જોગીભાઈ ચનાભાઇ મેઇન રોર્ 3 ૪૯૦૮૫
૪૬૦૯૫ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ર્ાભી ચદલ ંભાઈ છગનભાઇ મેઇન રોર્ 6 ૪૯૦૮૪
૪૮૨૦૭ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ બોર્કીયા વવનલભાઈ મોહનભાઇ મેઇન રોર્ 4 ૪૯૦૮૨
૪૪૦૮૧ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ખેંગારીયા દેવાભાઈ ધનાભાઇ મેઇન રોર્ 3 ૪૯૦૬૯
૪૯૭૨૬ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ રાઠોર્ દીલીપભાઈ મનસલખભાઇ મેઇન રોર્ 2 ૪૯૦૭૮
૪૬૧૧૦ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ર્ાભી નટલભાઈ છગનભાઇ મેઇન રોર્ 4 ૪૯૦૭૬
૪૬૦૮૬ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ર્ાભી અવિનભાઈ નટલભાઇ મેઇન રોર્ 3 ૪૯૦૭૫
૫૦૦૯૯ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ રાઢોર્ મધલભાઈ મેરૂભાઇ મેઇન રોર્ 4 ૪૯૦૭૪
૫૧૮૮૮ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ સોલકંી ભાવેશભાઈ નાનજીભાઇ મેઇન રોર્ 4 ૪૯૦૭૩
૪૭૬૭૪ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ પસાર્ીયા જગદીશભાઈ નોંધાભાઇ મેઇન રોર્ 6 ૪૯૦૭૨
૫૨૨૩૩ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ હરેમા વવરમભાઈ અરજણભાઇ મેઇન રોર્ 4 ૪૯૦૭૧
૪૮૮૦૯ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ મકવાણા વાલજીભાઈ ભલરાભાઇ મેઇન રોર્ 3 ૪૯૧૦૨
૫૧૮૫૯ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ સોલકંી ભચીબેન ભલરાભાઇ મેઇન રોર્ 2 ૪૯૦૭૯
૫૦૭૩૮ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ વાવેશા વાલજીભાઈ ભીમજીભાઇ મેઇન રોર્ 2 ૪૯૦૮૧
૫૦૧૮૨ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ રીબર્ીયા લાભલબેન લક્ષ્મણભાઇ મેઇન રોર્ 6 ૪૯૧૧૩
૫૦૧૮૧ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ રીબર્ીયા પ્રવવણભાઈ વવનલભાઇ મેઇન રોર્ 4 ૪૯૧૧૧
૪૪૪૨૬ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ખીલોચીયા નગીનદાસ કલયાણજી મેઇન રોર્ 2 ૪૯૧૧૦

૪૪૬૪૩ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ ગોહલે મલકેશભાઈ વશરામભાઇ કલ ંભા ભગતની શેરી 4 ૪૮૯૧૧

૪૬૫૮૮ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ નગવાકર્યા હરેશભાઈ ધરમશીભાઇ કલ ંભા ભગતની શેરી 3 ૪૮૯૦૮

૪૬૫૯૨ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ નગવાર્ીયા લાલજીભાઈ કરશનભાઇ કલ ંભા ભગતની શેરી 4 ૪૮૯૧૨

૪૭૦૩૬ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ પરમાર કદપકભાઈ કાવંતલાલ કલ ંભા ભગતની શેરી 3 ૪૮૯૦૯

૪૭૨૩૮ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ પરમાર મગંલબેન બાબલભાઇ કલ ંભા ભગતની શેરી 3 ૪૮૯૧૦
૪૬૨૫૮ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ દેગામા કાનજીભાઈ તળશીભાઇ મેઇન રોર્ 4 ૪૯૦૯૨
૪૮૫૧૪ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ મકવાણા કકશોરભાઈ દોલાભાઇ મેઇન રોર્ 4 ૪૯૧૦૩
૪૬૦૧૫ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ર્ેર્ાણીયા મનોજભાઈ અરજણભાઇ મેઇન રોર્ 2 ૪૯૦૯૬
૪૬૨૭૬ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ દેગામા સલરેશભાઈ વાલજીભાઇ મેઇન રોર્ 2 ૪૯૦૯૫
૪૬૦૦૫ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ર્રૈં્યા કાળુભાઈ છગનભાઇ મેઇન રોર્ 6 ૪૯૦૯૦
૪૮૪૯૪ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ મકવાણા કાનજીભાઈ ગગજીભાઇ મેઇન રોર્ 6 ૪૯૦૯૩
૪૬૧૧૧ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ર્ાભી નરેન્રભાઈ બચલભાઇ રવજી પગીની શેરી 6 ૪૯૦૯૭
૫૦૯૭૬ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ શીરેલા મનસલખભાઈ મોહનભાઇ મેઇન રોર્ 5 ૪૯૦૯૮
૪૬૧૦૨ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ર્ાભી જીતેન્ર ભગવાનજીભાઇ મેઇન રોર્ 3 ૪૯૧૦૧
૪૪૦૧૮ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ કોઠારી બટલક ગલલાબચદં મેઇન રોર્ 2 ૪૯૧૧૪
૪૬૧૫૯ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ર્ોર્ીયા ગાડલભાઈ વસ્તાભાઇ મેઇન રોર્ 3 ૪૯૧૦૫
૪૫૭૩૨ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ જાદવ અરજણભાઈ નારણભાઇ મેઇન રોર્ 4 ૪૯૧૦૬
૫૨૨૩૦ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ હરેમા ખોડલભાઈ રામજીભાઇ મેઇન રોર્ 5 ૪૯૧૦૭
૫૨૨૩૧ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ હરેમા દીનકરભાઈ રામજીભાઇ મેઇન રોર્ 4 ૪૯૧૦૮
૫૨૨૩૨ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ હરેમા રામજીભાઈ લખમણભાઇ મેઇન રોર્ 4 ૪૯૧૧૭
૪૪૪૨૭ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ખીલોશીયા દલ ગેશભાઈ નગીનદાસ મેઇન રોર્ 5 ૪૯૦૭૭
૪૪૧૮૭ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ખીબોચીયા કલપેશભાઈ નગીનદાસ મેઇન રોર્ 3 ૪૯૦૯૧
૪૪૪૨૮ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ખીલોસીયા કહરેનભાઈ નગીનદાસ મેઇન રોર્ 2 ૪૯૦૮૦
૫૦૮૦૯ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ વીરશોળીયા રાજલભાઈ કલકાભાઇ પાજંરાપોળ 6 ૪૯૦૮૩
૫૦૭૮૩ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ વવરશોલળયા શામજીભાઈ કલકાભાઇ મેઇન રોર્ 5 ૪૯૦૮૬
૫૦૭૮૨ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ વવરશોલળયા મલકેશભાઈ શામજીભાઇ બધં શેરી 6 ૪૯૦૮૭

૪૬૫૩૧ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ ધામેચા યોગેશભાઈ મોહનભાઇ કલ ંભા ભગતની શેરી 3 ૪૮૯૧૭

૪૩૩૬૩ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ અધોલા દશરથભાઈ સીદીભાઇ 4 ૪૮૯૧૮

૫૧૧૮૯ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ સાકરીયા કકશોરભાઈ ભીખાભાઇ કલ ંભા ભગતની શેરી 3 ૪૮૯૧૯



૪૯૨૨૫ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ મારં્લીયા ગોપાલભાઈ પ્રાણલાલ કલ ંભા ભગતની શેરી 4 ૪૮૯૨૪

૪૩૪૦૨ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ આંતરેશર અજયભાઈ બાજાભાઇ કલ ંભા ભગતની શેરી 4 ૪૮૯૧૪
૪૬૧૨૦ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ર્ાભી ભગવાનજીભાઈ નથલભાઇ મેઇન રોર્ 3 ૪૯૦૮૮
૫૦૬૮૫ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ વારા હરેશભાઈ શામજીભાઇ 4 ૪૯૧૩૭
૫૦૬૮૧ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ વારા મલકેશભાઈ શામજીભાઇ 4 ૪૯૧૩૮
૪૬૩૧૭ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ દેલસરીયા ધીરલભાઈ કાનજીભાઇ 7 ૪૯૧૩૯
૫૧૪૯૧ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ સોનેરી પ્રભલભાઈ મોહનભાઇ 4 ૪૯૧૪૦
૪૪૫૩૪ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ગેલર્ીયા જ્યતંીભાઈ રામજીભાઇ 6 ૪૯૧૪૧
૪૮૨૧૦ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ બોદકીયા મોહનલાલ કાનજીભાઇ 6 ૪૯૧૪૨
૪૮૫૩૦ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ મકવાણા ગારં્ાભાઈ લાખાભાઇ 8 ૪૯૧૪૪
૪૮૭૦૪ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ મકવાણા મલકેશભાઈ રામજીભાઇ 3 ૪૯૧૩૪
૪૮૪૯૬ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ મકવાણા કાનજીભાઈ બીજલભાઇ 5 ૪૯૧૪૬
૫૧૪૯૭ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ સોનારા ભરતભાઈ પ્રભલભાઇ 5 ૪૯૧૪૭
૪૮૧૫૫ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ બાવરવા કાતંાબેન જગદીશભાઇ 4 ૪૯૧૪૮
૫૦૩૮૩ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ વાગેશા અરવવિંદભાઈ નાથાભાઇ 5 ૪૯૧૪૯
૫૦૪૬૯ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ વાઘેલા નાનજીભાઈ ધરમશીભાઇ 2 ૪૯૧૪૫
૫૦૫૩૭ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ વાઘેલા રાજેશભાઈ નાનજીભાઇ 6 ૪૯૧૨૦
૪૬૨૬૬ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ દેગામા પ્રતાપભાઈ વીરજીભાઇ 5 ૪૯૧૨૨
૪૬૨૭૩ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ દેગામા વીરજીભાઈ છગનભાઇ 2 ૪૯૧૩૩
૫૧૧૭૧ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ સવાસર્ીયા મલકેશભાઈ વાલજીભાઇ 4 ૪૯૧૨૪
૪૮૨૪૧ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ભખોર્ીયા ભીખલભાઈ પે્રમજીભાઇ 6 ૪૯૦૧૮
૪૬૨૯૮ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ દમોકટયા કંચનબેન રમેશભાઇ 2 ૪૯૧૧૫
૪૪૮૮૭ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ચારોલા જ્યતંીભાઈ સવજીભાઇ 5 ૪૯૧૨૬
૪૬૨૭૯ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ દેત્રોજા હમેીબેન ગાડંલભાઈ 2 ૪૯૧૨૭
૫૦૯૪૨ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ શાહમશા યાસીનભાઈ જીવાસા 4 ૪૯૧૨૮

૪૮૦૭૪ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ બારૈયા કદપકભાઈ બટલકભાઇ મેઇન રોર્ 8 ૪૮૯૨૦
૪૭૬૬૪ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ પરોઢા ભગવાનજીભાઈ બીજલભાઇ મેઇન રોર્ 4 ૪૯૧૨૯
૪૩૩૫૩ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ અદગામા હમેતંભાઈ નોંધાભાઇ મેઇન રોર્ 6 ૪૯૧૩૧
૪૯૫૮૭ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ રાઠોર્ ખીમજીભાઈ ભલરાભાઇ મેઇન રોર્ 2 ૪૯૧૩૨
૫૦૧૯૭ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ રોલળયા કાળાભાઈ મોહનભાઇ પાજંરાપોળ મેઇન રોર્ 3 ૪૯૧૩૦
૪૫૫૬૪ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ જજંવાર્ીયા ટપલભાઈ મેદાજીભાઇ પાજંરાપોળ મેઇન રોર્ 6 ૪૯૧૧૮
૪૭૬૬૫ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ પરોઢા રમેશભાઈ ભગવાનજીભાઇ મેઇન રોર્ 4 ૪૯૧૪૩
૪૪૬૨૨ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ગોહલે અરજણભાઈ રવજીભાઇ 6 ૪૯૧૧૨
૪૪૬૩૨ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ગોહલે જ્યતંીભાઈ પે્રમજીભાઇ 5 ૪૯૦૪૨
૫૧૦૫૪ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ સનલરા કકશોરભાઇ પ્રભલભાઇ 5 ૪૮૯૯૪
૪૬૬૫૨ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ પચંાસરા કદનેશભાઈ ભણાભાઇ 7 ૪૮૯૯૫
૪૬૬૫૪ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ પચંાસરા વલલભભાઈ ભથાભાઇ 3 ૪૮૯૯૬
૫૦૭૧૧ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ વાળા દીલીપભાઈ મગનભાઇ 2 ૪૮૯૯૭
૫૦૬૮૩ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ વારા વવનોદભાઈ મગનભાઇ 5 ૪૮૯૯૮
૪૫૬૩૫ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ જેસ્વાર્ીયા બાબલભાઈ ટપલભાઇ 6 ૪૮૯૯૯
૫૧૧૬૮ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ સેવાકરયા હોમીભાઈ દેવાભાઇ 3 ૪૯૦૦૧
૪૪૦૫૩ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ કોરર્ીયા સવજીભાઈ ટીર્ાભાઇ 2 ૪૯૦૧૭
૪૮૪૭૧ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ મકવાણા કમલેર્ભાઈ ચદંલભાઇ 4 ૪૯૦૧૦
૪૮૮૫૯ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ મકવાણા સલનીલભાઈ ચદંલભાઇ 2 ૪૯૦૧૧
૪૪૮૮૮ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ચારોલા રમેશભાઈ બચલભાઇ 5 ૪૯૦૧૩
૪૬૨૬૮ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ દેગામા મનોજભાઇ બાબલભાઇ 6 ૪૯૦૧૪
૪૬૨૬૦ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ દેગામા ચમનભાઈ બાબલભાઇ 5 ૪૯૦૧૫
૫૦૬૮૨ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ વારા મગનભાઈ લક્ષ્મણભાઇ 2 ૪૯૦૧૬
૫૦૮૮૭ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ શેરીયા જ્યતંીભાઈ નાનજીભાઇ 3 ૪૮૯૮૬
૪૬૨૫૭ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ દેગામા કેશલભાઈ તળશીભાઇ 7 ૪૮૯૮૪
૪૩૩૮૨ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ અલાસણીયા ભરતભાઈ લાભલભાઇ શઘંવીની શેરી 4 ૪૯૦૦૪

૪૪૫૩૫ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ ગલલામ ઝાકરીયા જીલાની બાલ હનલમાન મકંદર રોર્ 2 ૪૮૯૨૧
૪૫૬૦૯ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ જફળીયા ધમેશભાઈ પોણાભાઇ 6 ૪૮૯૭૬
૪૯૬૬૩ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ રાઠોર્ જીતેન્રભાઈ લાખલભાઇ મેઇન રોર્ 7 ૪૮૯૭૭
૪૯૧૦૬ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ મેરમેહારીયા મલકેશભાઈ બટલકભાઇ 4 ૪૮૯૭૮
૪૯૧૦૭ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ મેરમેહારીયા રાજલભાઈ બટલકભાઇ 3 ૪૮૯૭૯
૫૦૪૮૯ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ વાઘેલા ભરતભાઈ વાલજીભાઇ 2 ૪૮૯૮૦
૪૯૯૮૨ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ રાઠોર્ રાજેશભાઈ ખીમજીભાઇ મેઇન રોર્ 7 ૪૮૯૮૨
૪૯૬૮૨ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ રાઠોર્ ત લલશીભાઈ કદનેશભાઇ મેઇન રોર્ 3 ૪૮૯૮૩
૪૯૮૫૮ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ રાઠોર્ મલકેશભાઈ ખીમજીભાઇ મેઇન રોર્ 3 ૪૮૯૯૨
૪૯૨૩૩ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ મેણીયા ભાનલબેન શભંલભાઈ મેઇન રોર્ 5 ૪૮૯૮૫
૪૪૫૯૪ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ગોરવાર્ીયા સવજીભાઈ જીવાભાઇ મેઇન રોર્ 2 ૪૮૯૯૧
૫૦૮૧૦ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ વીરસોર્ીયા જયેશભાઈ બેચરભાઇ મેલર્ી માતાજીના મકંદર પાસે 3 ૪૯૦૨૯
૫૦૨૮૦ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ વર્ોદરીયા રંભાબેન વવશાલભાઇ મેલર્ીમાનલ ંમકંદર (મેઇન રોર્) 5 ૪૯૦૬૭
૫૦૮૮૮ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ શેરીયા ભલપતભાઈ નાનજીભાઇ મેઇન રોર્ 5 ૪૯૦૪૫
૪૪૮૮૪ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ચારોલા કાતંાબેન કાનજીભાઇ મેઇન રોર્ 6 ૪૯૦૪૬
૪૪૮૮૯ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ચારોલા શામજીભાઈ રામજીભાઇ મેઇન રોર્ 3 ૪૯૦૪૭
૪૪૪૯૪ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ગધાત્રા નદંલાલ છગનભાઇ મેઇન રોર્ 6 ૪૯૦૪૮
૪૫૮૮૯ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ઝઝંવાકર્યા કકશોરભાઈ ચનાભાઇ ભીમા લોઠીયાવાળી શેરી 5 ૪૯૦૪૯
૪૪૭૩૩ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ગોહીલ જયેશભાઈ મનલભાઇ રવજી પગીવાળી શેરી 4 ૪૯૦૫૦
૪૬૦૧૧ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ર્ેર્ાણીયા કેશલભાઈ રવજીભાઇ મેલર્ીમાનંા મકંદર મેઇન રોર્ 5 ૪૯૦૫૧
૪૭૪૨૪ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ પરમાર રામભાઈ જોગાભાઇ મેઇન રોર્ 6 ૪૯૦૫૨
૪૬૨૬૭ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ દેગામા ભીખાભાઈ મોહનભાઇ મેઇન રોર્ 4 ૪૯૦૬૮

૪૮૪૧૫ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ ભીમાણી મગનલાલ ભાનલભાઇ મેઇન રોર્ 2 ૪૮૯૦૭
૪૪૫૯૨ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ગોરવાર્ીયા લલીતભાઈ નરવસિંહભાઇ 5 ૪૯૦૪૩
૪૮૬૯૯ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ મકવાણા મલકેશભાઈ છબીલભાઇ 5 ૪૯૦૫૭

૪૪૫૮૫ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ ગોરવાકર્યા વવજયભાઈ મનસલખભાઇ કલ ંભાભગતની શેરી 4 ૪૮૯૧૩
૫૦૪૯૦ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ વાઘેલા ભરતભાઈ વાલજીભાઇ 2 ૪૯૦૬૨
૪૮૮૭૬ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ મકવાણા હમીરભાઈ લખ્મણભાઇ 6 ૪૯૦૬૩
૪૬૨૬૨ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ દેગામા તળશીભાઈ મનલભાઇ 2 ૪૯૦૬૪



૪૮૨૦૮ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ બોદકકયા નરેન્રભાઈ મોહનભાઇ 4 ૪૯૦૩૧
૪૮૨૦૯ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ બોદકીયા મધલભાઈ કાનજીભાઇ મેઇન રોર્ 4 ૪૯૦૫૬
૪૬૨૯૦ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ દલધરેજીયા હસંરાજભાઈ કલકાભાઇ મેઇન રોર્ 5 ૪૯૦૫૪
૪૩૯૭૫ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ કાપર્ીયા છગનભાઈ પોઢાભાઇ 2 ૪૯૦૧૯
૪૪૦૫૨ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ કોરર્ીયા રમેશભાઈ રીર્ાભાઇ 4 ૪૯૦૨૦
૫૧૦૩૬ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ સપંળીયા ટીનાભાઈ પોવાભાઇ 3 ૪૯૦૨૧
૫૦૪૬૮ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ વાઘેલા નાથાભાઈ હકરભાઇ મેઇન રોર્ 4 ૪૯૦૨૨
૫૦૬૭૯ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ વારા પે્રમજીભાઈ લક્ષ્મણભાઇ 2 ૪૯૦૨૩
૪૪૮૮૬ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ચારોલા ચદંલલાલ સવજીભાઇ મેઇન રોર્ 4 ૪૯૦૪૦
૪૮૭૨૨ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ મકવાણા મનસલખભાઈ ગોવવિંદભાઇ 4 ૪૯૦૪૧
૪૮૫૪૧ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ મકવાણા ગોવવિંદભાઈ ભીનલભાઇ મેઇન રોર્ 3 ૪૯૦૪૪
૪૫૮૮૮ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ગોરવાર્ીયા જગદીશભાઈ કાનજીભાઇ મેઇન રોર્ 2 ૪૯૦૩૯
૪૯૨૨૯ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ માણવરીયા બાબલભાઈ શામજીભાઇ મેઇન રોર્ 3 ૪૯૦૩૮
૪૯૧૨૨ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ મલણીયા રજનીભાઈ બાબલભાઇ મેઇન રોર્ 7 ૪૯૦૩૭
૪૮૬૭૯ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ મકવાણા ભગવાનજીભાઈ ભનલભાઇ મેઇન રોર્ 2 ૪૯૦૩૬
૪૮૭૫૧ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ મકવાણા રણછોર્ભાઈ ભગવાનજીભાઇ મેઇન રોર્ 5 ૪૯૦૩૫
૪૪૬૫૧ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ગોહલે રસીકભાઈ ભીમજીભાઇ મેઇન રોર્ 4 ૪૯૦૩૪
૪૮૭૭૭ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ મકવાણા રવવભાઈ રણછોર્ભાઇ મેઇન રોર્ 2 ૪૯૦૩૩
૫૦૫૫૬ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ વાઘેલા સોમાભાઈ મોતીભાઇ મેઇન રોર્ 5 ૪૯૦૩૨
૫૦૪૭૭ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ વાઘેલા પરસોતમભાઈ મોતીભાઇ મેઇન રોર્ 4 ૪૯૦૩૦
૪૪૬૪૯ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ગોહલે રમેશભાઈ મોહનભાઇ મેઇન રોર્ 5 ૪૯૦૨૮
૪૪૬૪૮ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ગોહલે મોહનલાલ રવજીભાઇ મેઇન રોર્ 2 ૪૯૦૨૭
૪૮૫૮૩ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ મકવાણા બા્લબેન જેસીંગભાઈ મેઇન રોર્ 2 ૪૯૦૨૬
૪૮૭૫૭ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ મકવાણા રમેશભાઈ જેસીંગભાઇ મેઇન રોર્ 4 ૪૯૦૨૫
૪૮૬૦૭ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ મકવાણા કદનેશભાઈ જેસીંગભાઇ મેઇન રોર્ 5 ૪૯૦૨૪
૪૬૨૭૦ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ દેગામા મોહનભાઈ ભનલભાઇ મેઇન રોર્ 7 ૪૯૦૫૯
૪૬૨૬૯ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ દેગામા મહશેભાઈ ભીખલભાઇ મેઇન રોર્ 2 ૪૯૦૫૮
૫૧૯૭૦ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ સોલકંી માવજીભાઈ બચલભાઇ મેઇન રોર્ 5 ૪૯૦૫૫
૫૧૪૧૯ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ સીતાપરા ચદલ ંભાઈ નાનજીભાઇ મેઇન રોર્ 5 ૪૮૯૮૯

૪૩૯૭૬ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ કાપર્ીયા વવજયાબેન છગનભાઇ 1 ૪૮૯૨૯

૪૮૪૧૬ ૧૬ પાજંરાપોળ કલ ંભાભગતની શેરી,હરબાઇ શેરી પન્સ્વમ તરફ ભીમાણી હરેશભાઈ પ્રવવણભાઇ 2 ૪૮૯૩૦
૪૮૪૧૪ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ભીમાણી જીતેન્રભાઈ મગનભાઇ મેઇન રોર્ 2 ૪૮૯૮૭
૪૪૯૭૩ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ચાવર્ા કકશોરભાઈ રામજીભાઇ મેઇન રોર્ 5 ૪૮૯૭૪
૫૦૭૮૭ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ વવરોલળયા ભલપતભાઈ ભરતભાઇ મેઇન રોર્ 6 ૪૮૯૭૫
૪૯૮૦૦ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ રાઠોર્ પ્રવવણભાઈ કહરાભાઇ પાજંરાપોળ 7 ૪૯૦૦૯
૪૭૫૧૮ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ પરમાર સજંયભાઈ દેવશીભાઇ પાજંરાપોળ 2 ૪૯૦૦૭
૪૬૧૬૫ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ ર્ોર્ીયા દેવાભાઈ મારં્ણભાઇ પાજંરાપોળ 5 ૪૯૦૦૩
૫૨૨૨૩ ૧૬ પાજંરાપોળ બેર્ીપરા ભાવનગર રોર્ તરફ હરણેશા કાન્તીભાઈ રણછોર્ભાઇ ભારતીનગર 4 ૪૯૧૨૧


