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બાદ નવીન 

અ તા મ

.પી. નબંર  અરજદાર ુ ંનામ       ગામ તા કુો     સવનબંર

  માગેંલ     
 વીજ      
ભાર         
   ( હો.પા.)

તાર ખ

       ઉ ર જુરાત વીજ કંપની લીમીટડ
——S—— lJEFU

ડાક ઝોન િવ તારમા ંતા. ૧૭.૦૯.૨૦૧૨ થી તા. ૧૬.૧૦.૨૦૧૨ ધુી "ક" િવભાગમા ંનોધાયેલ ૃ િષ િવષયક જોડાણની અર ઓનો  અ તા મ
ન  કરવાની યાદ  ,

કચેર ુ ંનામ : ો ની તાર ખ : ૦૩.૦૫.૨૦૧૩

અ તા મ    ( હો.પા.)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ૧૦૩ સાખલા મહશ ુમાર ચમનલાલ દામા ડ સા ૨૮૧ / ૨ પૈક  ૩ ૬૦ ૧૦-૧૦-૨૦૧૨

2 ૩૩ થુાર ભરતભાઈ અજમલ મહાદવીયા ડ સા ૫૧ પૈક  ૧ /પૈક  ૧/પૈક  ૨ ૩૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

3 ૮૦ ઠાકોર બા ુ  ભીખા આખોલ નાની ડ સા ૭૩ / ૨ ૧૨.૫ ૨૪-૦૯-૨૦૧૨

4 ૨૨ ઠાકોર િવ ભુા માણ ુગં  રાજ રુ ડ સા ૧૨૭/૧ થી ૫ પૈક  ૨ ૨૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
5 ૩૮ કોળ  પોપટ  શાિત લટ યા ડ સા ૭૦પૈક ૧૬ ૧૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

6 ૧૧૦ માળ  રમેશ ુમાર હ રલાલ માલગઢ ડ સા ૧૭ પૈક  ૩ ૩૦ ૧૫-૧૦-૨૦૧૨

7 ૧૦ માળ  બા લુાલ હમતા  રાજ રુ ડ સા ૨૦૪+૨૦૫+૨૦૬/૧ ૨૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
8 ૮૩ માળ  વણ ુમાર ગીગા ુપટ ડ સા ૬૦ પૈક  ૩/ પૈક  ૨ ૨૫ ૨૪-૦૯-૨૦૧૨

9 ૭૧ રબાર  હલાદભાઈ ગણેશભાઈ રાણ રુ આ વાસ ડ સા ૨૩ પૈક ૨ ૧૫ ૨૧.૦૯.૨૦૧૨9 ૭૧ રબાર  હલાદભાઈ ગણેશભાઈ રાણ રુ આ વાસ ડ સા ૨૩ પૈક ૨ ૧૫ ૨૧.૦૯.૨૦૧૨

10 ૫૬૦ રબાર  રાણીબેન માભાઇ રાણ રુ આ વાસ ડ સા ૧૪ ૧૫ ૨૪-૦૯-૨૦૧૨
11 ૬૦ માળ  કાિતલાલ ડા ા દામા ડ સા ૩૨૫ પૈક ૩ ૩૦ ૧૮.૦૯.૨૦૧૨

12 ૪૭ કોળ  હરચદંભાઈ મનાભાઇ લટ યા ડ સા ૫૮ ૧૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

13 ૧૯ રબાર  ુ ભાઈ મશ ભાઈ રાણ રુ ઉ વાસ ડ સા ૨૨૧અ/ ૧/૫૨/પૈક ૨ ૧૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
14 ૭૬ એ પટલ ભરતભાઈ મા ભુાઇ મહાદવીયા ડ સા ૮૩ પૈક  ૧૮ ૩૦ ૨૪-૦૯-૨૦૧૨

15 ૭૪ ઠાકોર વાઘસીગ દવ મહાદવીયા ડ સા ૭૭ / ૨ પૈક  ૨ ૧૦ ૨૧.૦૯.૨૦૧૨

16 ૯૭ રબાર  દાનાભાઈ િવહાભાઈ રાણ રુ ઉ વાસ ડ સા ૨૨૧ અ/૧/૩૪ ૧૫ ૦૫-૧૦-૨૦૧૨

17 ૨૮ માળ  વ  ભાના વાસડા ડ સા ૩૪ / ૫ પૈક  ૨ ૧૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

18 ૮૧ માળ  મછારંામ છોગા કાટં ડ સા ૧૮૧ ૩૦ ૨૪-૦૯-૨૦૧૨

19 ૪૫ કોળ  બજોલ  રાવતા દામા ડ સા ૪૬૬ પૈક  ૫ ૩૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨19 ૪૫ કોળ  બજોલ  રાવતા દામા ડ સા ૪૬૬ પૈક  ૫ ૩૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

20 ૪૬૪ માળ  સોમા  મગના દામા ડ સા ૨૮૬/૨/પૈક ૬ ૨૫ ૨૦.૦૯.૨૦૧૨
21 ૩૧ રબાર  ઈ રભાઈ ના ભુાઈ રાજ રુ ડ સા ૧૩૦ / ૨ ૨૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

22 ૬૭ માળ  ગણપતલાલ લાધા રાજ રુ ડ સા ૧૩૯+૧૪૧+૧૪૩/૬ પૈક ૧/પૈક ૨ ૧૫ ૨૦.૦૯.૨૦૧૨

23 ૭ માળ  લખમનભાઈ ગોરધનભાઈ દામા ડ સા ૧૯૨ ૩૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
24 ૭૭ ુંભાર વા  ગણેશ આખોલ મોટ ડ સા ૫૯ પૈક  ૧/પૈક  ૧ ૧૫ ૨૪-૦૯-૨૦૧૨

25 ૯૯ કોળ  ઈ રભાઈ ું ભાઈ લટ યા ડ સા ૬૨ / ૧ ૧૦ ૦૮-૧૦-૨૦૧૨

26 ૧૭ કોળ  િવ ુ  ચ રુ  આખોલ મોટ ડ સા ૩૩/૧ પૈક  ૧ ૨૫ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
27 ૫૬ માળ  તારા  વેના આખોલ મોટ ડ સા ૩૭/૨ પૈક ૨ ૨૫ ૧૮.૦૯.૨૦૧૨

28 ૨૦ હર જન ગોવાભાઇ હમીરભાઈ         કાટં ડ સા ૨૧૨ પૈક  ૧/પૈક  ૨ ૨૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
29 ૮૨ માળ  દલપત ુમાર દાના વાસડા ડ સા ૪૨ પૈક  ૨ ૧૦ ૨૪-૦૯-૨૦૧૨29 ૮૨ માળ  દલપત ુમાર દાના વાસડા ડ સા ૪૨ પૈક  ૨ ૧૦ ૨૪-૦૯-૨૦૧૨

30 ૪ માળ  ક રુ  લખા ુપટ ડ સા ૭૧પૈક ૨/પૈક ૧ ૩૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
31 ૯૨ કોળ  દ ુભંાઈ ધરમાભંાઈ રાજ રુ ડ સા ૧૨૭/૧થી૫પૈક ૫ ૧૫ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
32 ૯૦ પટલ અણ ક શારદાનદ આખોલ નાની    ( 

વડલીફામ)
ડ સા ૬ પૈક  ૧/ પૈક  ૨ ૫૦ ૨૮-૦૯-૨૦૧૨
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33 ૯૫૫ નાઈ અમરતભાઇ અમીચદંભાઈ વાસડા ડ સા ૮૯ ૭.૫ ૧૬-૧૦-૨૦૧૨
34 ૭૮ રાવળ અમરતભાઈ ડોહ ભાઇ લટ યા ડ સા ૭ પૈક  ૨ ૧૦ ૨૪-૦૯-૨૦૧૨

35 ૯૬ કોળ  ું  ડુા લટ યા ડ સા ૭૦ પૈક  ૩ ૧૦.૦ ૦૪-૧૦-૨૦૧૨

36 ૫૩ માળ  નરશ ુમાર નુમા જોરા રુા ડ સા ૫૫ ૩૦ ૧૮.૦૯.૨૦૧૨

37 ૧ માળ  શામળા  ભગવાન  આખોલ નાની    ( 
વડલીફામ)

ડ સા ૩૮ પૈક  ૪ ૧૫ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

38 ૨૧ કણબી શકરભાઈ િશવાભાઇ કાટં ડ સા ૧૨૩ / ૨ પૈક  ૨ ૨૫ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

39 ૮ માળ   ઈ ર  ઉમા  માલગઢ ડ સા ૧૫પૈક ૧ ૩૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
40 ૫૫ માળ  લખમણ  ઉમેદ શમશેર રુા ડ સા ૧૪ પૈક ૨/પૈક ૩ ૧૫ ૧૮.૦૯.૨૦૧૨

41 ૬૮ માળ  ુંદનલાલ નુમા માલગઢ ડ સા ૧૦૦/૧+૨+૩પૈક ૧/પૈક ૨ ૧૫ ૨૦.૦૯.૨૦૧૨

42 ૧૧૨ ગઢવી રુજદાન લા ુ દામા ડ સા ૪૮૦ પૈક  ૧૭ ૩૦ ૧૬-૧૦-૨૦૧૨

43 ૨૭ કોળ  મફા  રાયમલ લટ યા ડ સા ૬૯ પૈક  ૩ ૧૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

44 ૧૧ માળ  ઉમેદ  નારણ  કાટં ડ સા ૧૮૬ પૈક  ૪ ૧૫ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

45 ૧૫ માળ  ( સોલકં  ) દવા  પદમા   રાણ રુ ઉ વાસ ડ સા ૨૨૧અ/ ૧/૬૪/પૈક  ૧ ૧૫ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
45 ૬૩ પઢ યાર ભુાષચં  િ કમલાલ રાજ રુ ડ સા ૨૨ પૈક  ૧૦ ૧૫ ૨૦.૦૯.૨૦૧૨

47 ૬૨૮ માળ  કાિંતભાઈ ઉમેદ શમશેર રુા ડ સા ૧૪પૈક ૨/પૈક ૨ ૨૫ ૨૬-૦૯-૨૦૧૨
48 ૧૨૪ નાઈ દાનાભાઇ માલભાઈ કાટં ડ સા ૨૨૬ ૩૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨48 ૧૨૪ નાઈ દાનાભાઇ માલભાઈ કાટં ડ સા ૨૨૬ ૩૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
49 ૯૩ માળ  હરચદ  ગોિવદ નવા ડ સા ડ સા ૧૩૪ પૈક  ૧ ૧૫ ૦૩-૧૦-૨૦૧૨

50 ૯૫૪ દર  બસંીલાલ આયદાન શમશેર રુા ડ સા ૬૭/૨ ૩૦ ૧૬-૧૦-૨૦૧૨
51 ૫૪ માળ  નરશ ુમાર નુમા ઢઢાલ ડ સા ૮૬ પૈક  ૪/પૈક ૧/પૈક ૧ ૩૦ ૧૮.૦૯.૨૦૧૨

52 ૪૦ રાવળ હર ભાઇ રણછોડ રાણ રુ ઉ વાસ ડ સા ૨૨૧અ/ ૧/૪૯ ૭.૫ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

53 ૫૦ ઠાકોર અશોક  ચમન કાટં ડ સા ૯૬ પૈક ૧/પૈક ૧ ૨૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

54 ૩ માળ  દશરથ  ુ  માલગઢ ડ સા ૧૩૨/૪પૈક ૧ ૨૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
55 ૭૬ રબાર  ગોકળભાઈ ગમાનભાઈ લટ યા ડ સા ૬૦ ૧૦ ૨૧.૦૯.૨૦૧૨

56 ૨૫ રબાર  નરિસહભાઈ માભાઇ રાણ રુ વ વાસ ડ સા ૨૬/૩ પૈક  ૩ ૨૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

57 ૧૦૯ ઠાકોર ક ુ  દવા ુપટ ડ સા ૬૭ પૈક  ૨ ૨૫ ૧૫-૧૦-૨૦૧૨

58 ૪૯ ઠાકોર ૃ વીરાજ બા ુ મહાદવીયા ડ સા ૮૭ ૨૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨58 ૪૯ ઠાકોર ૃ વીરાજ બા ુ મહાદવીયા ડ સા ૮૭ ૨૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

59 ૬૪ પઢ યાર ભરત ુમાર િ કમલાલ રાજ રુ ડ સા ૨૨ પૈક  ૧૧ ૧૫ ૨૦.૦૯.૨૦૧૨

60 ૯૫૩ બાવા બા ભુારથી છોગાભારથી રાજ રુ ડ સા ૧૧પૈક ૩ ૧૦ ૧૬-૧૦-૨૦૧૨
61 ૮૫ પટલ બકંલાલ ઠાલાલ આખોલ નાની ડ સા ૨૯ / ૧ પૈક  ૧ ૨૫ ૨૫-૦૯-૨૦૧૨

62 ૧૧૧ હર જન શાિંતભાઈ ડુાભાઈ રાણ રુ ઉ વાસ ડ સા ૨૨૧ અ/૧/૧૪ પૈક  ૩ ૭.૫ ૧૫-૧૦-૨૦૧૨

63 ૧૦૮ ઠાકોર શારદાબેન અજમલ આખોલ નાની    ( 
વડલીફામ)

ડ સા ૧૧ પૈક  ૨/પૈક  ૨ ૨૦ ૧૫-૧૦-૨૦૧૨

64 ૧૦૭ રાજ તૂ સજંયસીહ નુમા રાજ રુ ડ સા ૧૨ પૈક  ૨ ૧૫ ૧૫-૧૦-૨૦૧૨

65 ૪૭ માળ  નવા  ુ વાસડા ડ સા ૨ // ૧ ૧૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

66 ૫૭ પટલ રા ુમાર િવનોદચં આખોલ નાની ડ સા ૧૬//૧ ૩૦ ૧૮.૦૯.૨૦૧૨

67 ૭૨૦ કોળ  તલા  સેધા મહાદવીયા ડ સા ૫૫/૩ ૨૦ ૨૯-૦૯-૨૦૧૨
68 ૪૧ માળ  હતેષ ુમાર ર ના વાસડા ડ સા ૩૦/૨ પૈક  ૩/૧ ૧૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨68 ૪૧ માળ  હતેષ ુમાર ર ના વાસડા ડ સા ૩૦/૨ પૈક  ૩/૧ ૧૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

69 ૭૫ માળ  હલાદ  સમેળા વાસડા ડ સા ૪+૫ પૈક  ૩ ૭.૫ ૨૧.૦૯.૨૦૧૨

70 ૬૧ કોળ  ગેમર  પાડખાન મહાદવીયા ડ સા ૬ પૈક ૧ ૧૫ ૧૮.૦૯.૨૦૧૨

71 ૭૦ યાદવ દમનસીગ રુણમલ આખોલ નાની ડ સા ૫૮ પૈક ૧ ૩૦ ૨૧.૦૯.૨૦૧૨
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72 ૫૨ માળ  રમેશ ુમાર નુમા ઢઢાલ ડ સા ૭૦ ૩૦ ૧૮.૦૯.૨૦૧૨

73 ૧૦ રબાર  માભાઇ જવેરભાઈ રાણ રુ ઉ વાસ ડ સા ૧૬૧પૈક ૧ ૧૫ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
74 ૬૨ પઢ યાર ગગંાબેન િ કમલાલ રાજ રુ ડ સા ૨૨ પૈક  ૧૨ ૧૫ ૨૦.૦૯.૨૦૧૨

75 ૩૭ માળ  િ કમા  ધરમા રાણ રુ ઉ વાસ ડ સા ૨૨૧અ/ ૧/૯૩/પૈક  ૧/પૈક  ૨ ૭.૫ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

76 ૮૬ પટલ તાષીબેન પરાગભાઈ આખોલ નાની ડ સા ૧૬//૩ ૪૦ ૨૫-૦૯-૨૦૧૨

77 ૨૦૩ રબાર  હમીરભાઈ મેવાભાઈ રાણ રુ ઉ વાસ ડ સા ૧૬૨પૈક ૩ ૧૫ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
78 ૩૯ પરમાર હલાદ  ધરમા આખોલ નાની ડ સા ૮૯ ૨૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨78 ૩૯ પરમાર હલાદ  ધરમા આખોલ નાની ડ સા ૮૯ ૨૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

79 ૧૦૬ માળ  લ મીચદં કનાભાઇ માલગઢ ડ સા ૩૯ ૩૦ ૧૧-૧૦-૨૦૧૨

80 ૧૨૯ માળ  લા  ુ રાણ રુ આ વાસ ડ સા ૨અ/૪૮પૈક ૨ ૧૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
81 ૮૭ માળ  રમેશભાઈ મફા આખોલ નાની    ( 

વડલીફામ)
ડ સા ૩૫ પૈક  ૧/ પૈક  ૨ ૧૫ ૨૫-૦૯-૨૦૧૨

82 ૩૪ ચૌધર  હમતાભાઇ રગનાથ રામ રુા ડ સા ૧૧૯ પૈક  ૨/પૈક  ૨ ૪૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

83 ૨૯ પિત વણભાઈ નારણભાઈ રાણ રુ ઉ વાસ ડ સા ૧૪૪/૨ પૈક  ૨ ૨૫ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

84 ૮૪ માળ  મગનલાલ ગીગા ુપટ ડ સા ૫૫ પૈક  /૧ ૨૫ ૨૫-૦૯-૨૦૧૨

85 ૯ રબાર  કા ભાઇ િવહાભાઇ રાણ રુ ઉ વાસ ડ સા ૨૦૪પૈક ૧ ૨૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
86 ૧૦૫ માળ  અ તૃભાઈ પીતા બરભાઈ શેરગજં ડ સા ૧૨+૨૦/૩/પૈક  ૪ ૧૦ ૧૧-૧૦-૨૦૧૨

87 ૫૯ પટલ રા ુમાર િવનોદચં આખોલ નાની    ( 
વડલીફામ)

ડ સા ૬ પૈક ૨ ૩૦ ૧૮.૦૯.૨૦૧૨આખોલ નાની    
વડલીફામ)88 ૨૬ માળ  સોમા  નારણા વાસડા ડ સા ૩૯ / ૨ પૈક  ૨ ૭.૫ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

89 ૫૧ સૈની અશોક ુમાર બસંીલાલ રાણ રુ ઉ વાસ ડ સા ૨૨૧અ/ ૧/૭૮પૈક  ૧/પૈક  ૨ ૨૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

90 ૯૨ રબાર  ભગવાનભાઈ માધાભાઇ દામા ડ સા ૪૩૯ ૩૦ ૦૧-૧૦-૨૦૧૨

91 ૮૯ માળ  ઠાભાઇ દવાભાઇ રાજ રુ ડ સા ૭ ૧૫ ૨૭-૦૯-૨૦૧૨

92 ૪૮ માળ  પરશભાઈ ઝાલાભાઈ ુપટ ડ સા ૭૫/ પૈક ૧ ૩૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

93 ૨૪ ઠાકોર મફા  માનસીગ  રાજ રુ ડ સા ૧૨૭/૧ થી ૫ પૈક  ૨ ૧૫ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
94 ૬૭ એ માળ  અશોક ુમાર મોતી મહાદવીયા ડ સા ૨૭ / ૧૮ /પૈક  ૩ ૩૦ ૨૦.૦૯.૨૦૧૨

95 ૧૪ માળ  ઈ ર  ચમના   રાણ રુ ઉ વાસ ડ સા ૧૯૫/૫ પૈક  ૨ ૧૫ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
96 ૭૩ જોષી ગોિવદભાઈ હરગોવનભાઈ રાણ રુ આ વાસ ડ સા ૧૭૪ પૈક  ૧/પૈક ૨ ૨૦ ૨૧.૦૯.૨૦૧૨

97 ૯ ઠાકોર માફા  મે ુ  આખોલ મોટ ડ સા પૈક ૨/પૈક ૧ ૩૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨97 ૯ ઠાકોર માફા  મે ુ  આખોલ મોટ ડ સા પૈક ૨/પૈક ૧ ૩૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
98 ૯૪ જોષી શુીલાબેન ભરત ુમાર રાણ રુ ઉ વાસ ડ સા ૧૨૨ પૈક  ૧ ૨૦ ૦૩-૧૦-૨૦૧૨

99 ૩૨ રબાર  બરબેન માભાઇ રાણ રુ ઉ વાસ ડ સા ૨૨૧અ/ ૧/૯૩/પૈક  ૨ ૧૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

100 ૨૩ ુંભાર ખેતા  કાના  રાણ રુ ઉ વાસ ડ સા ૨૨૧અ/ ૧/૨૪/પૈક  ૩ ૧૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
101 ૪૩ માળ  મ ૂલાબેન નરિસહ વાસડા ડ સા ૩૦/૧/ પૈક ૨/પૈક ૨ ૧૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

102 ૩૦ રુો હત કુશભાઇ સોમાભાઇ રાજ રુ ડ સા ૧૮૭ પૈક  ૨ ૨૫ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

103 ૩૬ કોળ  ધરમશી વરસગં કાટં ડ સા ૧૬૭/પૈક ૧ ૨૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

104 ૪૧ કોળ  ગભંીર  મગન લટ યા ડ સા ૫૪/૧પૈક ૧ ૧૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
105 ૪૨ માળ  ર ના  દવા વાસડા ડ સા ૩૦/૨ પૈક  ૪ ૧૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

106 ૪૪ માળ  મફતા  ુગર કાટં ડ સા ૨૩૭પૈક ૬/પૈક ૧ ૨૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

107 ૩૫ કોળ  ઈ ર  નર ુગં કાટં ડ સા ૧૪૫ પૈક  ૨ ૨૫ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨107 ૩૫ કોળ  ઈ ર  નર ુગં કાટં ડ સા ૧૪૫ પૈક  ૨ ૨૫ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

108 ૭૨ કોળ  ધાર  અમરા લટ યા ડ સા ૭૦ પૈક  ૧૯ ૭.૫ ૨૧.૦૯.૨૦૧૨

109 ૧૮ માળ  પોપટ  નારણા  રાણ રુ ઉ વાસ ડ સા ૨૨૧અ/ ૧/૬૩ ૧૫ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
110 ૧૦૨ કોળ  દવચદં  સોના આખોલ નાની    ( 

વડલીફામ)
ડ સા ૬૧ પૈક  ૧ ૨૫ ૧૦-૧૦-૨૦૧૨



   ૉ. કયા 

બાદ નવીન 

અ તા મ

.પી. નબંર  અરજદાર ુ ંનામ       ગામ તા કુો     સવનબંર

  માગેંલ     
 વીજ      
ભાર         
   ( હો.પા.)

તાર ખ

111 ૧૦૧ માળ  િનલેષ ુમાર લ મીચદં રાજ રુ ડ સા ૧૭૪ પૈક  ૨ ૩૦ ૧૦-૧૦-૨૦૧૨

112 ૨૬૦ કણબી જયિંતભાઈ નાન ભાઈ કાટં ડ સા ૭૦પૈક ૨ ૨૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
113 ૧૮૪ કોળ  શાિંત  ર ના કાટં ડ સા ૧૧૯પૈક ૨ ૨૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
114 ૪૬ માળ  પા  દયારામ ડાવસ ડ સા ૫ // ૧ ૧૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨

115 ૯૮ રબાર  જગમાલભાઈ માદવ ભાઈ ઢઢાલ ડ સા ૯૧ પૈક  ૩ ૪૦ ૦૫-૧૦-૨૦૧૨

116 ૧૩ રબાર  લીલાભાઈ િવહાભાઈ રાણ રુ ઉ વાસ ડ સા ૧૭૭ પૈક  ૪ ૨૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
117 ૮૮ માળ  અચલ  ુ રાણ રુ આ વાસ ડ સા ૨ અ / ૪૮ પૈક  ૩ ૧૦ ૨૫-૦૯-૨૦૧૨117 ૮૮ માળ  અચલ  ુ રાણ રુ આ વાસ ડ સા ૨ અ / ૪૮ પૈક  ૩ ૧૦ ૨૫-૦૯-૨૦૧૨

118 ૬૮૯ પ ઢયાર ચેતનભાઈ પરશો મભાઈ મહાદવીયા ડ સા ૫૫/૪ ૨૫ ૨૮-૦૯-૨૦૧૨
119 ૬૬ થુાર દાનાભાઇ કરશનભાઈ કાટં ડ સા ૯ પૈક  ૨/પૈક  ૨ ૨૫ ૨૦.૦૯.૨૦૧૨

120 ૫૮ પટલ કૌટ ય આ તુોષ ઉફ રા ુમાર આખોલ નાની ડ સા ૪૮ પૈક ૪ ૩૦ ૧૮.૦૯.૨૦૧૨

121 ૩૧૫ રબાર  ભલા  વા મહાદવીયા ડ સા ૨૭/૧૭/પૈક ૨ ૨૫ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
122 ૯૧ રબાર  બા ભુાઇ લાલ ભાઇ દામા ડ સા ૨૮૦ ૩૦ ૨૯-૦૯-૨૦૧૨

123 ૭૯ રાવળ અમરતભાઈ ડોહ ભાઇ લટ યા ડ સા ૭૦ પૈક  ૨૧ ૧૦ ૨૪-૦૯-૨૦૧૨

124 ૫ માળ  ડૂા  મે ુ આખોલ મોટ ડ સા ૮પૈક ૩ ૩૦ ૧૭-૦૯-૨૦૧૨
125 ૬૨૯ દર  લુા  ચમના શમશેર રુા ડ સા ૫૨/૧પૈક /૧ ૪૦ ૨૬-૦૯-૨૦૧૨
126 ૬૫ માળ  રતના  મગના ુપટ ડ સા ૧૪૦ / ૨ પૈક  ૩ ૧૫ ૨૦.૦૯.૨૦૧૨


