
૧ ૩૫ રબાર  કરમસી  દાના ખરડોસણ ડ સા ૧૫૬પી૧ ૩૦ ૫.૧૦.૨૦૧૨

૨ ૩૪ ઠાકોર ગલાબ  રાવતા રસાણા મોટા ડ સા ૧૧૫/૨પી૧ ૨૫ ૪.૧૦.૨૦૧૨

૩ ૨૧ પટલ કાળાભાઇ ધમાભાઇ ભ યણ ડ સા ૨૫૪/એ/૧૩ ૨૦ ૧૭.૯.૨૦૧૨

૪ ૨૬ રાજગોર તેજરામભાઇ નારણભાઇ સાિવયાણા ડ સા ૨૮૧ ૩૦ ૨૦.૯.૨૦૧૨

૫ ૧૯ માળ  નેમા  ભેમા વાસણા ડ સા ૨૨૪/૧૭/૧ ૨૦ ૧૭.૯.૨૦૧૨

૬ ૨૮ પતી અમરતભાઇ વીરમાભાઇ ુવા ડ સા ૧૩૩ ૨૫ ૨૪.૯.૨૦૧૨

૭ ૧૫ ઠાકોર રાધાબેન બળવતં રસાણા મોટા ડ સા ૨૨૪એ/૧૦/૩/૧ ૨૦ ૧૭.૯.૨૦૧૨

૮ ૪ ઠાકોર જયતંીબેન ક રુ ધરપડા ડ સા ૫૦ ૩૦ ૧૭.૯.૨૦૧૨

૯ ૨૪ રબાર  મગનભાઇ ગમનભાઇ રસાણા મોટા ડ સા ૧૪૧પી૨ ૩૦ ૨૦.૯.૨૦૧૨

૧૦ ૩૮ ઠાકોર(દલવાડ યા) કાશ  ધમા ુવા ડ સા ૨૨પી૧/પી૨ ૩૦ ૧૫.૧૦.૨૦૧૨

૧૧ ૨ રબાર  મોતીભાઇ ક યાણભાઇ સમૌ નાના ડ સા ૩૬૫+૩૬૬/૭ ૫૦ ૧૭.૯.૨૦૧૨

૧૨ ૧૩ પતી જતીભાઇ ધરમસીભાઇ ખરડોસણ ડ સા ૩૪૪/૧/૧ ૨૫ ૧૭.૯.૨૦૧૨

.પી/ર

.નં

ઉ ર જુરાત વીજ કંપની લી., પેટા િવભાગીય કચેર , ડ સા  ા ય-૨

અગાઉ અર ની ન ધણી કરાવેલ ન હોય અને તા.૧૭/૯/૨૦૧૨ થી તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૨ ધુીમા ંઅર  ની ન ધણી કરાવેલ હોય અને 

તેમના સવ ન.ં મા ં ુવો/બોર ધરાવતા હોય તેવા અરજદારોની યાદ
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હો.પા

અર  કયા 

તાર ખ

૧૩ ૩૧ ઠાકોર કુશ  ભાથી રસાણા નાના ડ સા ૨૦પી૪ ૨૦ ૨૮.૯.૨૦૧૨

૧૪ ૨૭ ઠાકોર પીરા  નાઢા ણુ રુ ડ સા ૧૭૯પી૬ ૩૦ ૨૧.૯.૨૦૧૨

૧૫ ૧૬ ઠાકોર સવીતાબેન બળવતં વાસણા ડ સા ૪+૯/૭/૩ ૧૦ ૧૭.૯.૨૦૧૨

૧૬ ૩૩ રબાર  લીલાભાઇ ખગારભાઇ ઝાબડ યા ડ સા ૧૩૨પી૧ ૨૦ ૪.૧૦.૨૦૧૨

૧૭ ૬ રબાર  વસરામભાઇ બજોલભાઇ રસાણા નાના ડ સા ૧૨૫/૧એ/૬ ૩૦ ૧૭.૯.૨૦૧૨

૧૮ ૩૦ પટલ કાશ ુમાર સતીશ ુમાર સાિવયાણા ડ સા ૩૪૪ ૫૦ ૨૮.૯.૨૦૧૨

૧૯ ૩૨ માળ  નુમા  મગન વાસણા ડ સા ૨૨૦/૧પી૧ ૨૦ ૧.૧૦.૨૦૧૨

૨૦ ૧૨ પતી મહ ભાઇ જોરાભાઇ ભોયણ ડ સા ૨૫૪/૧ ૩૦ ૧૭.૯.૨૦૧૨

૨૧ ૨૯ ઠાકોર રામસી  દળસા ુવા ડ સા ૧૪૪/૪પી૧ ૨૦ ૨૬.૯.૨૦૧૨

૨૨ ૨૨ ઠાકોર ુપસ ગ ઓખા સમૌ મોટા ડ સા ૫૭૬પી૨ ૩૦ ૧૮.૯.૨૦૧૨

૨૩ ૫ રબાર  બાબરભાઇ ચેલાભાઇ સાવીયાણા ડ સા ૩૭૧/૫/૧/૧ ૩૦ ૧૭.૯.૨૦૧૨

૨૪ ૮ રબાર  હરગોવનભાઇ ક યાણભાઇ આસેડા ડ સા ૨૯૬/૨/૧ ૩૦ ૧૭.૯.૨૦૧૨

૨૫ ૧૪ ઠાકોર બળવતં  રુા સમૌ મોટા ડ સા ૪૦૮/૨ ૩૦ ૧૭.૯.૨૦૧૨

૨૬ ૩૯ કોળ  પન  ધમા ુનાડ સા ડ સા ૬૩૯પી૨/૨ ૩૦ ૧૫.૧૦.૨૦૧૨
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૨૭ ૯ માળ  ભેરા  હકમા ુનાડ સા ડ સા ૫૧૭/૧/૨ ૩૦ ૧૭.૯.૨૦૧૨

૨૮ ૨૫ ઠાકોર ઇ ર  વદન ધરપડા ડ સા ૧૦૩/૩ ૨૦ ૨૦.૯.૨૦૧૨

૨૯ ૭ રબાર  પીરાભાઇ ગોિવદભાઇ નુા પાટણ ૬/ ૩૦ ૧૭.૯.૨૦૧૨

૩૦ ૧૭ ઘા રુા નીઝામખાન હયાતખાન ુનાડ સા ડ સા ૧૦૮૩ ૩૦ ૧૭.૯.૨૦૧૨

૩૧ ૧૮ બલોચ ર તમખાન કમાલખાન ભ ામલી ડ સા ૩૯૦/૩/૧ ૪૦ ૧૭.૯.૨૦૧૨

૩૨ ૧ દવ લમસ ગ તખતસ ગ સમૌ નાના ડ સા ૩૬૬/૧ ૨૫ ૧૭.૯.૨૦૧૨

૩૩ ૩૭ પટલ પીરાભાઇ વ ભાઇ ભ યણ ડ સા ૨૫૪એ/૧૧ ૨૫ ૧૫.૧૦.૨૦૧૨

૩૪ ૩૬ રબાર  હ રાભાઇ વીહાભાઇ ખરડોસણ ડ સા ૧૫૬પી૨ ૨૦ ૯.૧૦.૨૦૧૨

૩૫ ૩ પરમાર નાગરભાઇ ચેલાભાઇ રસાણા મોટા ડ સા ૯૯પી૧ ૨૫ ૧૭.૯.૨૦૧૨

૩૬ ૨૦ દસાઇ પરબતભાઇ ડા ાભાઇ ભ યણ ડ સા ૨૫૪/એ/૬ ૨૦ ૧૭.૯.૨૦૧૨

૩૭ ૧૦ રબાર  મોહનભાઇ ભાથીભાઇ રસાણા મોટા ડ સા ૧૫૭+૧૫૮/૧/૧/૨ ૨૫ ૧૭.૯.૨૦૧૨

૩૮ ૧૧ ઠાકોર ચં ુ  ડુા ઝાબડ યા ડ સા ૪૭૮ ૩૦ ૧૭.૯.૨૦૧૨

૩૯ ૨૩ હર જન પરાગભાઇ વ ભાઇ રસાણા નાના ડ સા ૧૨૦/૯પી૧ ૩૦ ૧૮.૯.૨૦૧૨


