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.પી. નબંર નામ       ગામ તા કુો     સવનબંર

  માગેંલ 

વીજ ભાર ( 

હો.પા.)

તાર ખ

4 2 5 6 7 8 9 11

1 1083 માળ  અજય ુમાર બા લુાલ ડુઠા ડ સા 54 40 09-10-2012

2 868 રબાર  ભખા ર ન દવકરણભાઈ ખટવા ડ સા 137 40 29-09-2012

3 599 ઠાકોર અ ા  ણા ડુઠા ડ સા 1239P1 40 24-09-2012

4 721  જોષી કાિત ુમાર હરશભાઈ લોરવાડા ડ સા 90P4 30 26-09-2012

5 691 રબાર  લીલાભા ઈ મલાભાઇ પાલડ ડ સા 12/P1 30 25/09/2012

6 517 કોળ  અનાર  નટવર લોરવાડા ડ સા 248P1 30 21/09/2012

7 679 રબાર  મલાભાઇ રામાભાઇ પાલડ ડ સા 96P2 30 25/09/2012

8 168 કોળ  ડાયાભાઇ િવરચદંભાઈ નાના કાપરા ડ સા 83/1 30 17/09/2012

9 1082 ગેલોટ સજંય ુમાર બા લુાલ ડુઠા ડ સા 677P1/P1/P2 40 09-10-2012

10 1104 માળ  અિનલ ુમાર ખેતા વડાવલ ડ સા 235P2/P1 30 10-09-2012

11 458 ઠાકોર જગતા  બાઘા ૂના નેશડા ડ સા 345 40 20-09-2012

12 560 રબાર  મલાભાઇ ભાથીભાઇ પાલડ ડ સા 16/1 30 21/09/2012

13 6 રબાર  ક યાણભાઈ મલાભાઇ ડડોલ ડ સા 11P9/P1 30 17-9-2012

14 52 ટ રુા  પા ગોઢા ડ સા 165/3 40 17-9-2012

15 362 ચૌહાણ મુારમલ ચેતનલાલ ગોઢા ડ સા 114P3 30 20-09-2012

16 82 ઠાકોર સોમા  ભલા ડુઠા ડ સા 1208 30 17-9-2012

17 110 કોળ  કાના  ચ રુ વાહરા ડ સા 71/1/P1 30 17-9-2012

18 1284 ઠાકોર સોના  હમા લોરવાડા ડ સા 87P2/P1 30 16/10/2012

19 262 રબાર  રમેશભાઇ પાચંાભાઇ છ ાલા ડ સા 378/P2 30 18-9-2012

20 1245 ઠાકોર મના  જગ ડુઠા ડ સા 242P2 30 15-10-2012

21 114 રબાર  ચેલભાઇ  વસાભાઈ ગોઢા ડ સા 44/4 30 17/09/2012

22 678 રબાર  નારણભાઇ રામાભાઈ પાલડ ડ સા 40/3P2 30 25/09/2012

23 449 ઠાકોર િપ ુ   ચમન ૂના નેશડા ડ સા 278P2 40 20-09-2012

24 4 થુાર ધન ભાઇ બારામ ડુઠા ડ સા 45P2/P2 40 17-9-2012

25 572 કોળ  બળવતં  ચેલા પાલડ ડ સા 110P1/P2 30 24/09/2012
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  માગેંલ 

વીજ ભાર ( 
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તાર ખ

4 2 5 6 7 8 9 11

26 947 દસાઇ અશોકભાઇ મલાભાઇ ડુઠા ડ સા 783 45 04-10-2012

27 5 રબાર  શકંરભાઇ ડુાભાઈ ઓઢવા ડ સા 68P1/P1 40 17-9-2012

28 72 રબાર  ઇ રભાઇ મલાભાઇ જ શીભાઇ ગોઢા ડ સા 28/1 35 17/09/2012

29 712 પટલ રમેશભાઈ દઝાભાઈ રતન રુા ડ સા 24/1 35 26/09/2012

30 1123 રબાર  ઇ રભાઇ લાલાભાઈ વડાવલ ડ સા 331 30 10-10-2012

31 90 કોળ  પીરાભાઈ સધાભાઇ મોટા કાપરા ડ સા 89/2 30 17/09/2012

32 249 બાપા ભગવતભરથી ગણપતભરથી સણથ ડ સા 46P1P1 35 18-9-2012

33 305 કોળ  કચરા  ગલાબ ૂની ભીલડ ડ સા 140/2 30 18/09/2012

34 284 ઠાકોર બાવન ગેમા ડુઠા ડ સા 1366 30 18/09/2012

35 1283 ગૌ વામી શાિંતવન તેજવાન પેપ ું ડ સા 205P1 35 16/10/2012

36 1085 ઘાચંી દવાભાઇ ળુાભાઈ ૂની ભીલડ ડ સા 127/1P1 30 10-09-2012

37 1334 પરમાર નરિશભાઇ પ ુ મોટા કાપરા ડ સા 72/P3 30 16-10-2012

38 862 ઠાકોર જોરા  જવાન ૂના નેશડા ડ સા 295P2 30 29-09-2012

39 923 િસધી અનવરભાઈ પીરભાઈ ભીલડ ડ સા 144/1P2 30 10-03-2012

40 76 રબાર  ગમનભાઇ ચેહરાભાઇ ગોઢા ડ સા 89P1P1 35 17/09/2012

41 1025 સૈની ભાવેશ ુમાર વીણચં લોરવાડા ડ સા 207P2 52 06-10-2012

42 460 કોળ  જોગા  પા પાલડ ડ સા 204P2 30 20/09/2012

43 29 થુાર ઇ રભાઇ રણછોડભાઈ મોટા કાપરા ડ સા 88/1 30 17/09/2012

44 548 રબાર  મગનભાઇ જગાભાઈ પાલડ ડ સા 21/1 30 21/09/2012

45 1081 માળ  અજય ુમાર બા લુાલ વડાવલ ડ સા 112/2/P2 30 09-10-2012

46 115 અબર  લી બેુન જગમાલભાઇ લોરવાડા ડ સા 180P1 30 17/09/2012

47 561 ઠાકોર પોપટ  થાના ૂના નેસડા ડ સા 270 30 21/09/2012

48 1167 ઠાકોર આ ુ  ચં ુ ૂના નેશડા ડ સા 17 30 11-10-2012

49 613 થુાર નાગ ભાઇ દ પા ૂની ભીલડ ડ સા 111/2P3 35 24/09/2012

50 64 રબાર  પીરભાઈ મેવાભાઇ મોટા કાપરા ડ સા 140/1 30 17/09/2012

51 187 થુાર ગણપતલાલ નેના મોટા કાપરા ડ સા 153 40 17/09/2012

52 680 રબાર  માભાઇ લાલાભાઈ પાલડ ડ સા 55/2P1 30 25/09/2012

53 376 કોળ  ચં ુ ભાઈ જહાભાઈ ગોઢા ડ સા 131 30 20/09/2012

54 1103 માળ  હસ ખુ ુમાર  ખેતા વડાવલ ડ સા 235P2/P2 30 10-09-2012

55 258 ઠાકોર પરબત  દવચદં િવ વાડા ડ સા 9P3/P2 32 18/09/2012

56 1 કોળ  નુમા  માધા ઓઢવા ડ સા 112P3 30 17-9-2012


