અરજદારશ્રી દ્વારા સંયક્ુ ત સહમાલિક તરીકે નામ દાખિ કરવા માટેના સોગંધનામાની વવગતો
અન.ુ નં.

અરજદારન ંુ નામ

સંયક્ુ ત સહમાલિક તરીકે દાખિ કરે િ નામ

સંબધ
ં

હુકમ નંબર

તારીખ

૧.

જયેશકુમાર જયંતિલાલ ભાવસાર

સેજલ જયેશકુમાર ભાવસાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૨૪૦/૨૦૧૮

૨૮/૦૨/૨૦૧૮

૨.

ભલાજી ખુબાજી માલી

કલાબેન ભલાજી માલી

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૨૪૩/૨૦૧૮

૨૮/૦૨/૨૦૧૮

3.

શાહ તમિેષ સિીષચંદ્ર

શાહ તમનાક્ષી તમિેશકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૩૫૪/૨૦૧૮

૦૬/૦૩/૨૦૧૮

૪.

નાયી નવીનકુમાર ભોગીલાલ

નાયી ઇલાબેન નવીનકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૩૯૧/૨૦૧૮

૦૮/૦૩/૨૦૧૮

૫.

દે સાઇ વાઘુભાઇ કરમસીભાઇ

દે સાઇ સાકરબેન વાઘુભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૩૯૭/૨૦૧૮

૦૮/૦૩/૨૦૧૮

૬.

સોલંકી ધ્રુવકુમાર ચતુરભાઇ

સોલંકી ખુશ્બુ ધ્રુવકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૩૯૮/૨૦૧૮

૦૮/૦૩/૨૦૧૮

૭.

વાળંદ રાકેશભાઇ ભીખાભાઇ

વાળંદ જયશ્રીબેન રાકેશભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૩૯૯/૨૦૧૮

૦૮/૦૩/૨૦૧૮

૮.

બ્રહ્મભટ્ટ સુરેશભાઇ ગણપિલાલ

બ્રહ્મભટ્ટ છાયાબેન સુરેશભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૪૦૦/૨૦૧૮

૦૮/૦૩/૨૦૧૮

૯.

મહેન્દ્દ્રભાઇ ખોડાભાઇ રાઠોડ

સોનલબેન મહેન્દ્દ્રભાઇ રાઠોડ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૪૦૨/૨૦૧૮

૦૮/૦૩/૨૦૧૮

૧૦.

દે સાઇ નાગજીભાઇ હરજીભાઇ

દે સાઇ બબુબેન નાગજીભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૪૦૩/૨૦૧૮

૦૮/૦૩/૨૦૧૮

૧૧.

પરમાર રાજેશકુમાર સોમાભાઇ

પરમાર રમીલાબેન રાજેશકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૪૦૪/૨૦૧૮

૦૮/૦૩/૨૦૧૮

૧૨.

નાયી જગદીશકુમાર ચુનીલાલ

નાયી ભગવિીબેન જગદીશકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૪૨૮/૨૦૧૮

૦૯/૦૩/૨૦૧૮

૧૩.

પરમાર કકરીટભાઇ સોમચંદ

પરમાર ભારિીબેન કકરીટભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૪૩૧/૨૦૧૮

૦૯/૦૩/૨૦૧૮

૧૪.

ભરિભાઇ કાનજીભાઇ પ્રજાપતિ

સુભદ્રાબેન ભરિભાઇ પ્રજાપતિ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૪૩૨/૨૦૧૮

૦૯/૦૩/૨૦૧૮

૧૫.

પટેલ મૌલલક ભીખાભાઇ

પટેલ જાગૃતિ મૌલલક

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૪૩૩/૨૦૧૮

૦૯/૦૩/૨૦૧૮

૧૬.

સુખકડયા તવશાલ અશોકભાઇ

સુખકડયા જયના તવશાલ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૪૩૪/૨૦૧૮

૦૯/૦૩/૨૦૧૮

૧૭.

ગુર્જર ભાઇલાલભાઇ રણછોડભાઇ

ગુર્જર રે ખાબેન ભાઇલાલભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૪૩૫/૨૦૧૮

૦૯/૦૩/૨૦૧૮

૧૮.

રતસકભાઇ માધવલાલ પટે લ

કતપલાબેન રતસકભાઇ પટેલ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૪૩૬/૨૦૧૮

૦૯/૦૩/૨૦૧૮

૧૯.

ચાવડા ભરિતસિંહ બળદે વતસિંહ

ચાવડા રે ખાબેન ભરિતસિંહ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૫૧૭/૨૦૧૮

૧૪/૦૩/૨૦૧૮

૨૦.

ભાકટયા કદનેશભાઇ ચુનીલાલ

ભાકટયા તવમળાબેન કદનેશભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૫૧૮/૨૦૧૮

૧૪/૦૩/૨૦૧૮

૨૧.

દરજી રોકહિભાઇ તવઠ્ઠલદાસ

દરજી જશીબેન રોકહિભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૫૧૯/૨૦૧૮

૧૪/૦૩/૨૦૧૮

૨૨.

વાઘેલા તવજયભાઇ મગનભાઇ

વાઘેલા રૂપાબેન તવજયભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૫૩૧/૨૦૧૮

૧૪/૦૩/૨૦૧૮

૨૩.

પટેલ કમલેશભાઇ રામજીભાઇ

પટેલ ઉતમયાબેન કમલેશભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૫૫૫/૨૦૧૮

૧૫/૦૩/૨૦૧૮

૨૪.

ઠક્કર કેિન તવનોદચંદ્ર

ઠક્કર મીિાબેન કેિન

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૫૫૬/૨૦૧૮

૧૫/૦૩/૨૦૧૮

૨૫.

વૈષ્ણવ પ્રહલાદભાઇ દયારામ

વૈષ્ણવ લીલાબેન પ્રહલાદભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૫૫૭/૨૦૧૮

૧૫/૦૩/૨૦૧૮

૨૬.

સોલંકી રાજેન્દ્દ્રકુમાર હકરભાઇ

સોલંકી કાન્દ્િાબેન હકરભાઇ

માિા

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૫૭૧/૨૦૧૮

૧૬/૦૩/૨૦૧૮

૨૭.

પરમાર તવજયકુમાર લક્ષ્મણભાઇ

પરમાર દક્ષાબેન તવજયકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૬૨૧/૨૦૧૮

૧૯/૦૩/૨૦૧૮

૨૮.

મહેિા જીગર યોગેશકુમાર

મહેિા પ્રથા જીગર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૬૨૩/૨૦૧૮

૧૯/૦૩/૨૦૧૮

૨૯.

ગુપ્િા તનરવ ગોપાલકૃષ્ણ

ગુપ્િા અંલબકા તનરવ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૭૫૨/૨૦૧૮

૨૩/૦૩/૨૦૧૮

૩૦.

ગુપ્િા પ ૂવાાંગ ગોપાલકૃષ્ણ

ગુપ્િા ખુશ્બુ પ ૂવાાં ગ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૭૫૩/૨૦૧૮

૨૩/૦૩/૨૦૧૮

૩૨.

પ્રજાપતિ મોડારામ ચેલાજી

પ્રજાપતિ લક્ષ્મીબેન મોડારામ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૮૬૬/૨૦૧૮

૨૮/૦૩/૨૦૧૮

૩૩.

પરમાર જજગ્નેશ નારણભાઇ

પરમાર સુતનિાબેન જજગ્નેશ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટે ટ/૧૮૬૭/૨૦૧૮

૨૮/૦૩/૨૦૧૮

૩૪.

ૃ ભાઇ રામજીભાઇ
રાણા અમિ

ૃ ભાઇ
રાણા રે વાબેન અમિ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૮૬૮/૨૦૧૮

૨૮/૦૩/૨૦૧૮

૩૬.

મહેિા તનકુંજકુમાર તવનોદચંદ્ર

મહેિા અવનીબેન તનકુંજકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૮૭૦/૨૦૧૮

૨૮/૦૩/૨૦૧૮

૩૭.

પ્રજાપતિ અશોકભાઇ ગોતવિંદભાઇ

પ્રજાપતિ નીિાબેન અશોકભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૮૭૧/૨૦૧૮

૨૮/૦૩/૨૦૧૮

૩૮.

માળી સુરેશકુમાર ભલાજી

માળી ઇન્દ્દ્રાકુમારી સુરેશકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૮૭૨/૨૦૧૮

૨૮/૦૩/૨૦૧૮

૪૦.

સોની મહેશકુમાર સોમાભાઇ

સોની સંગીિાબેન મહેશકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૮૭૮/૨૦૧૮

૨૮/૦૩/૨૦૧૮

૪૧.

ગુપ્િા ચંદ્રભાનુ છબીલદાસ

ગુપ્િા ચંદાબેન ચંદ્રભાનુ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૮૭૯/૨૦૧૮

૨૮/૦૩/૨૦૧૮

૪૨.

પરમાર હસમુખભાઇ બાબુભાઇ

પરમાર મધુબેન હસમુખભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૮૮૦/૨૦૧૮

૨૮/૦૩/૨૦૧૮

૪૩.

તિવેદી કહરે ન મુકેશભાઇ

દવે હષાા ભાસ્કરભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૯૭૯/૨૦૧૮

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૪૪.

જમોડ રાજેશભાઇ ધારશીભાઇ

જમોડ હેિલબેન રાજેશભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૯૮૦ /૨૦૧૮ ૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૪૫.

શાહ પંકજરાય મહેન્દ્દ્રલાલ

શાહ ભાવનાબેન પંકજરાય

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૯૮૧/૨૦૧૮

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૪૬.

ઠક્કર કૃિાથા શૈલેશભાઇ

ઠક્કર મૌસમી કૃિાથા

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૯૮૨/૨૦૧૮

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

૪૭.

નાયી નગીનભાઇ પ્રભુભાઇ

નાયી ગીિાબેન નગીનભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૨૦૨૪/૨૦૧૮

૦૩/૦૪/૨૦૧૮

૪૮.

નાકડયા શૈલેષભાઇ બળદે વભાઇ

નાકડયા રે ખાબેન શૈલેષભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૨૦૨૫/૨૦૧૮

૦૩/૦૪/૨૦૧૮

૪૯.

નાયી તમત્તલકુમાર મનુભાઇ

નાયી આશા તમત્તલકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૨૦૨૬/૨૦૧૮

૦૩/૦૪/૨૦૧૮

૫૦.

ભાવસાર કૌસ્તુભ મનુભાઇ

ભાવસાર પારૂલબેન કૌસ્તુભભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૨૦૩૦/૨૦૧૮

૦૩/૦૪/૨૦૧૮

૫૧.

સોલંકી અશોકભાઇ રણછોડભાઇ

સોલંકી હંસાબેન અશોકભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૨૦૩૧/૨૦૧૮

૦૩/૦૪/૨૦૧૮

૫૨.

કાિરીયા કૃષ્ણકુમાર બાબુલાલ

તનતધ શશીકાન્દ્િ પરડવા

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૮૮૧/૨૦૧૮

૨૮/૦૩/૨૦૧૮

૫૩.

રામી જીનલ તપયુષકુમાર

રામી મમિાબેન જીનલ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૮૯૦/૨૦૧૮

૨૮/૦૩/૨૦૧૮

૫૫.

પરમાર તપ્રિેશકુમાર બળદે વતસિંહ

પરમાર ઇન્દ્દુમિીબેન તપ્રિેશકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૨૧૯૮/૨૦૧૮

૦૭/૦૪/૨૦૧૮

૫૬.

કાંિાર તનલય રતસકલાલ

કાંિાર અરૂણા તનલય

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૨૨૯૪/૨૦૧૮

૧૩/૦૪/૨૦૧૮

૫૭.

પ્રજાપતિ અતિનકુમાર ભકકિભાઇ

પ્રજાપતિ પદ્માબહેન અતિનકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૨૨૯૫/૨૦૧૮

૧૩/૦૪/૨૦૧૮

૫૮.

રાઠોડ ડાહ્યાભાઇ કાળીદાસ

રાઠોડ ભારિીબેન ડાહ્યાભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટે ટ/૨૨૯૬/૨૦૧૮

૧૩/૦૪/૨૦૧૮

૫૯.

મકવાણા ભરિકુમાર નટવરલાલ

મકવાણા મંજુલાબેન ભરિકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૨૩૧૧/૨૦૧૮

૧૩/૦૪/૨૦૧૮

૬૦.

રાવલ અરૂણકુમાર જયંતિલાલ

રાવલ દે વાંગીની અરૂણકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૨૪૧૧/૨૦૧૮

૧૭/૦૪/૨૦૧૮

૬૧.

ભાટીયા જનકકુમાર ભોગીલાલ

ભાટીયા વષાા બેન જનકકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૨૪૧૨/૨૦૧૮

૧૭/૦૪/૨૦૧૮

૬૨.

ડાભી કહિેન્દ્દ્રતસિંહ બાબુજી

ડાભી રે ખાબા કહિેન્દ્દ્રતસિંહ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૨૪૧૩/૨૦૧૮

૧૭/૦૪/૨૦૧૮

૬૩.

ઠાકોર ભ ૂપેન્દ્દ્રકુમાર મહેન્દ્દ્રકુમાર

ઠાકોર કદયાબેન ભ ૂપેન્દ્દ્રકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૨૪૨૫/૨૦૧૮

૧૯/૦૪/૨૦૧૮

૬૪.

ઠાકોર પંકજ વીરતસિંહ

ઠાકોર શોભનાબેન પંકજ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૨૪૨૪/૨૦૧૮

૧૯/૦૪/૨૦૧૮

૬૫.

દરજી અલ્પેશભાઇ કાંતિભાઇ

દરજી જજગ્નાબેન અલ્પેશભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૨૪૫૪/૨૦૧૮

૨૦/૦૪/૨૦૧૮

૬૬.

પટેલ ગુજ
ં નકુમાર કદલીપભાઇ

પટેલ રીન્દ્કુ ગુજ
ં નકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટે ટ/૨૪૬૦/૨૦૧૮

૨૦/૦૪/૨૦૧૮

૬૭.

પાટીલ રાજેન્દ્દ્ર રઘુનાથ

પાટીલ વષાા રાજેન્દ્દ્ર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૨૫૦૭/૨૦૧૮

૨૩/૦૪/૨૦૧૮

૬૮.

ઠાકોર ભ ૂપેન્દ્દ્રકુમાર મહેન્દ્દ્રકુમાર

ઠાકોર કદપાબેન ભ ૂપેન્દ્દ્રકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૨૫૧૫/૨૦૧૮

૨૪/૦૪/૨૦૧૮

૬૯.

પરમાર હરે શકુમાર ચેલાભાઇ

પરમાર પુનમબેન હરે શકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૨૫૬૬/૨૦૧૮

૨૫/૦૪/૨૦૧૮

૭૦.

મહેિા સમીરકુમાર જનકરાય

મહેિા જાગૃતિબેન સમીરકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૨૫૭૦/૨૦૧૮

૨૫/૦૪/૨૦૧૮

૭૧.

વસ્િી પ ૂનાાશકં ર રામશંકર

વસ્િી ઉષાદે વી પ ૂનાા શકં ર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૨૫૧૪/૨૦૧૮

૨૪/૦૪/૨૦૧૮

૭૨.

શુક્લા અક્ષયકુમાર દશરથભાઇ

શુક્લા મેઘના અક્ષયકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૨૬૫૨/૨૦૧૮

૦૧/૦૫/૨૦૧૮

૭૩.

પટેલ લચરાગ કનુભાઇ

પટેલ રમીલાબેન કનુભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૨૭૧૦/૨૦૧૮

૦૪/૦૫/૨૦૧૮

૭૪.

ચાવડા મનહરતસિંહ તવક્રમતસિંહ

ચાવડા આશાબા મનહરતસિંહ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૨૭૧૫/૨૦૧૮

૦૪/૦૫/૨૦૧૮

૭૫.

મહેરીયા તનલેશ એન.

મહેરીયા પ્રેમલિાબેન તનલેશ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૨૮૨૪/૨૦૧૮

૦૯/૦૫/૨૦૧૮

૭૬.

દે સાઇ દશરથ મફાભાઇ

દે સાઇ ભટીબેન મફાભાઇ

માિા

ગુડા/એસ્ટેટ/૨૮૨૫/૨૦૧૮

૦૯/૦૫/૨૦૧૮

૭૭.

ગોર ભાવેશકુમાર જગદીશકુમાર

ગોર હેિલ ભાવેશકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટે ટ/૨૫૧૩/૨૦૧૮

૨૪/૦૪/૨૦૧૮

૭૮.

વાઘેલા કનુભાઇ એમ.

વાઘેલા અલ્કાબેન કનુભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૩૦૧૬/૨૦૧૮

૧૬/૦૫/૨૦૧૮

૭૯.

સોલંકી સંજયભાઇ પુજા
ં ભાઇ

સોલંકી કક્રષ્નાબેન સંજયભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૩૦૩૩ /૨૦૧૮ ૧૬/૦૫/૨૦૧૮

૮૦.

પ્રજાપતિ રાકેશભાઇ પરસોત્તમદાસ

પ્રજાપતિ ભારિીબેન રાકેશભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૩૦૩૪/૨૦૧૮

૧૬/૦૫/૨૦૧૮

૮૧.

દે સાઇ દશરથ મફાભાઇ

રબારી ભટીબેન મફાભાઇ

માિા

ગુડા/એસ્ટેટ/૩૦૩૫/૨૦૧૮

૧૬/૦૫/૨૦૧૮

૮૨.

પટેલ સંજયકુમાર કનુભાઇ

પટેલ તનમાબેન સંજયકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૩૦૯૨/૨૦૧૮

૧૮/૦૫/૨૦૧૮

૮૩.

ચૌહાણ કદપકભાઇ જેઠાભાઇ

ચૌહાણ આરિીબેન કદપકભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૩૨૩૭/૨૦૧૮

૨૪/૦૫/૨૦૧૮

૮૪.

સોલંકી કરસનભાઇ જેઠાભાઇ

સોલંકી જ્યોિીબેન કરસનભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૩૩૧૧/૨૦૧૮

૨૮/૦૫/૨૦૧૮

૮૫.

પ્રજાપતિ રોકહિકુમાર નટવરભાઇ

પ્રજાપતિ સ ૂયાાબેન નટવરભાઇ

માિા

ગુડા/એસ્ટેટ/૩૩૧૨/૨૦૧૮

૨૮/૦૫/૨૦૧૮

૮૬.

પ્રજાપતિ પ્રકાશ દીપચંદ

પ્રજાપતિ પંકજકુમારી પ્રકાશ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૩૩૧૩/૨૦૧૮

૨૮/૦૫/૨૦૧૮

૮૭.

રાણા તમત્તલ કક્રષ્નકુમાર

રાણા ભ ૂતમકા તમત્તલ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૩૩૧૪/૨૦૧૮

૨૮/૦૫/૨૦૧૮

૮૮.

રાવલ કમલેશ રામશંકર

રાવલ પ્રગ્નાબેન કમલેશ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૩૩૧૫/૨૦૧૮

૨૮/૦૫/૨૦૧૮

૮૯.

ઠાકોર પંકજકુમાર લાલજીભાઇ

ઠાકોર વષાાબેન પંકજકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૩૩૭૮/૨૦૧૮

૩૦/૦૫/૨૦૧૮

૯૦.

પ્રજાપતિ ભદ્રેશભાઇ એસ.

પ્રજાપતિ દક્ષાબેન ભદ્રેશભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૩૩૯૦/૨૦૧૮

૩૦/૦૫/૨૦૧૮

૯૧.

તસન્દ્હા દીનેશપ્રસાદ નાગેન્દ્દ્રપ્રસાદ

તસન્દ્હા આશાબેન દીનેશભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૩૪૩૦/૨૦૧૮

૦૧/૦૬/૨૦૧૮

૯૨.

પારે ખ પ્રણવકુમાર દશરથભાઇ

પારે ખ સોનલબેન પ્રણવકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૩૪૩૧/૨૦૧૮

૦૧/૦૬/૨૦૧૮

૯૩.

દે સાઇ દશરથ મફાભાઇ

દે સાઇ ભાવનાબેન મોિીભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૩૪૪૧/૨૦૧૮

૦૧/૦૬/૨૦૧૮

૯૪.

કુમાર અજીિ ટેકમનરામ

કુમાર કંચનદે વી અજીિકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૩૫૦૮/૨૦૧૮

૦૪/૦૬/૨૦૧૮

૯૫.

શ્રીમાળી ગાંડાભાઇ જેઠાભાઇ

શ્રીમાળી ગૌરીબેન ગાંડાભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૩૫૯૬/૨૦૧૮

૧૧/૦૬/૨૦૧૮

૯૬.

જાની રાજેશકુમાર નાથાલાલ

જાની હતષિદા રાજેશકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૪૨૬૦/૨૦૧૮

૦૫/૦૭/૨૦૧૮

૯૭.

મનસુરી મંજુરઅલી સૌકિઅલી

મનસુરી નજમાખાત ુન મંજુરઅલી

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૪૨૬૧/૨૦૧૮

૦૫/૦૭/૨૦૧૮

૯૮.

સેવગ કનૈયાલાલ ઇન્દ્દ્રચંદ

સેવગ અંજના કનૈયાલાલ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૪૨૬૬/૨૦૧૮

૦૫/૦૭/૨૦૧૮

૯૯.

મકવાણા ચંદુભાઇ તવઠ્ઠલભાઇ

મકવાણા સુશીલાબેન ચંદુભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૪૨૬૭/૨૦૧૮

૦૫/૦૭/૨૦૧૮

૧૦૦.

સોલંકી કકિીકુમાર રમણલાલ

સોલંકી તવભુિીબેન કકિીકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૪૨૬૮/૨૦૧૮

૦૫/૦૭/૨૦૧૮

૧૦૧.

ચૌધરી હરીશભાઇ જોઇિાભાઇ

ચૌધરી સંગીિાબેન હરીશભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૪૨૬૯/૨૦૧૮

૦૫/૦૭/૨૦૧૮

૧૦૨.

તિવારી મહેન્દ્દ્રભાઇ જયજયરામ

તિવારી સંગીિાબેન મહેન્દ્દ્ર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૪૨૭૦/૨૦૧૮

૦૫/૦૭/૨૦૧૮

૧૦૩.

સુથાર તવપુલભાઇ ગોરધનભાઇ

સુથાર જજગ્નાબેન તવપુલભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૪૨૭૧/૨૦૧૮

૦૫/૦૭/૨૦૧૮

૧૦૪.

કલાસવા અંબાલાલ હરજીભાઇ

કલાસવા ઉષાબેન અંબાલાલ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૪૨૭૨/૨૦૧૮

૦૫/૦૭/૨૦૧૮

૧૦૫.

પંડયા તનરવ કકરીટભાઇ

પંડયા કહમાની તનરવ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૪૨૭૩/૨૦૧૮

૦૫/૦૭/૨૦૧૮

૧૦૬.

વાઘેલા લચરાગ નરે ન્દ્દ્રભાઇ

વાઘેલા હેિલબેન લચરાગભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટે ટ/૪૨૭૪/૨૦૧૮

૦૫/૦૭/૨૦૧૮

૧૦૭.

શ્રીમાળી જયંિીભાઇ જેતસિંગભાઇ

શ્રીમાળી ડાહ્યીબેન જયંિીભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૪૨૭૫/૨૦૧૮

૦૫/૦૭/૨૦૧૮

૧૦૮.

વાઘેલા કલ્પેશતસિંહ પ્રતવણતસિંહ

વાઘેલા રીંકલબેન કલ્પેશતસિંહ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૪૩૧૬/૨૦૧૮

૦૭/૦૭/૨૦૧૮

૧૦૯.

ચૌહાણ હાકદિ કકુમાર હસમુખલાલ

ચૌહાણ સ્નેહલ હાકદિ કકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૪૩૧૭/૨૦૧૮

૦૭/૦૭/૨૦૧૮

૧૧૦.

પટેલ અંકકિ ચંદ્રકાંિભાઇ

પટેલ કતવિાબેન અંકકિભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૪૪૦૬/૨૦૧૮

૧૦/૦૭/૨૦૧૮

૧૧૧.

જોષી તમહીર હરીશકુમાર

જોષી કદશાબેન તમહીર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૪૪૦૯/૨૦૧૮

૧૦/૦૭/૨૦૧૮

૧૧૨.

દવે કેિનભાઇ લગરીશભાઇ

દવે કહરલ કેિનભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૪૪૧૦/૨૦૧૮

૧૦/૦૭/૨૦૧૮

૧૧૩.

પટેલ અશોકકુમાર મંગળદાસ

પટેલ જશીબેન અશોકકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૪૪૧૨/૨૦૧૮

૧૦/૦૭/૨૦૧૮

૧૧૪.

જાદવ રમેશભાઇ મગનલાલ

જાદવ પાવાિીબેન રમેશભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટે ટ/૪૪૧૪/૨૦૧૮

૧૦/૦૭/૨૦૧૮

૧૧૫.

પરમાર કકશોરકુમાર આત્મારામ

પરમાર રે વીબેન આત્મારામ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૪૫૯૦/૨૦૧૮

૧૮/૦૭/૨૦૧૮

૧૧૬.

રાજપુિ હજારીતસિંહ ઘીસાતસિંહ

રાજપુિ શકુંિલાબેન હજારીતસિંહ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૪૬૨૭/૨૦૧૮

૧૯/૦૭/૨૦૧૮

૧૧૭.

વાળંદ પ્રતવણકુમાર ઘેમાભાઇ

વાળંદ હંસાબેન પ્રતવણકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૪૬૨૯/૨૦૧૮

૧૯/૦૭/૨૦૧૮

૧૧૮.

કનોજીયા છોટાલાલ ઓરવણી

કનોજીયા ચંકદ્રકાબેન છોટાલાલ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૪૬૩૦/૨૦૧૮

૧૯/૦૭/૨૦૧૮

૧૧૯.

ખાંટ કદનેશકુમાર સુરાજી

ખાંટ વસંિીબેન કદનેશકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૪૬૩૧/૨૦૧૮

૧૯/૦૭/૨૦૧૮

૧૨૦.

પટેલ તપન્દ્ટુકુમાર કહિેન્દ્દ્રભાઇ

પટેલ સીમાબેન તપન્દ્ટુકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૪૯૪૪/૨૦૧૮

૩૧/૦૭/૨૦૧૮

૧૨૧.

દરજી કદલીપકુમાર બાબુલાલ

દરજી જયશ્રી કદલેપકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૪૯૪૬/૨૦૧૮

૩૧/૦૭/૨૦૧૮

૧૨૨.

મકવાણા જગદીશભાઇ રણછોડભાઇ

મકવાણા ઉતમિલાબેન જગદીશભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૫૦૩૮/૨૦૧૮

૦૨/૦૮/૨૦૧૮

૧૨૩.

પટેલ જેરામજી ભલાજી

પટેલ સમદાબેન જેરામજી

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૫૦૮૮/૨૦૧૮

૦૬/૦૮/૨૦૧૮

૧૨૪.

બડીયાવદરા ભરિભાઇ નારણભાઇ

બડીયાવદરા ભારિી ભરિભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૫૦૮૯/૨૦૧૮

૦૬/૦૮/૨૦૧૮

૧૨૫.

પ્રકાશચંદ્ર ચંદુલાલ ઠાકર

છાયાબેન પ્રકાશચંદ્ર ઠાકર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૫૦૯૦/૨૦૧૮

૦૬/૦૮/૨૦૧૮

૧૨૬.

શ્રીમાળી જજિેન્દ્દ્રભાઇ ગોતવિંદભાઇ

શ્રીમાળી કૈ લાશબેન જીિેન્દ્દ્રભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૫૦૯૧/૨૦૧૮

૦૬/૦૮/૨૦૧૮

૧૨૭.

વસાવા કકરીટકુમાર રામજીભાઇ

વસાવા જનકબેન કકરીટકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૪૮૮૭/૨૦૧૮

૨૬/૦૭/૨૦૧૮

૧૨૮.

મહેિા ભાગ્યેશ ભાનુપ્રસાદ

મહેિા હતષિદા ભાગ્યેશ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૬૨૦૬/૨૦૧૮

૦૫/૦૮/૨૦૧૮

૧૨૯.

ચૌધરી સુખરામ માધારામ

ચૌધરી પ્રેમલિા સુખરામ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૫૧૪૮/૨૦૧૮

૦૮/૦૮/૨૦૧૮

૧૩૦.

સુભાષભાઇ રામબાબુ ચૌધરી

રજનીબેન સુભાષભાઇ ચૌધરી

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૫૧૬૩/૨૦૧૮

૦૯/૦૮/૨૦૧૮

૧૩૧.

પ્રજાપતિ કનુભાઇ રામાભાઇ

પ્રજાપતિ હંસાબેન કનુભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૫૩૨૩ /૨૦૧૮ ૧૬/૦૮/૨૦૧૮

૧૩૨.

પરમાર નરે શભાઇ શકરાભાઇ

પરમાર રીટાબેન નરે શભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૫૩૩૧ /૨૦૧૮ ૧૬/૦૮/૨૦૧૮

૧૩૩.

ગોકહલ પ્રકદપતસિંહ દલપિતસિંહ

ગોકહલ સોનલબા પ્રકદપતસિંહ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૫૩૩૨/૨૦૧૮

૧૬/૦૮/૨૦૧૮

૧૩૪.

વાઘેલા રૂપેશકુમાર બચુભાઇ

વાઘેલા સોનલબેન રૂપેશકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૫૩૩૪/૨૦૧૮

૧૬/૦૮/૨૦૧૮

૧૩૫.

દાિલણયા રાકેશકુમાર ગોતવિંદભાઇ

દાિલણયા જ્યોત્સના રાકેશકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૫૩૩૫/૨૦૧૮

૧૬/૦૮/૨૦૧૮

૧૩૬.

પ્રજાપતિ નલલનકાન્દ્િ ગોતવિંદભાઇ

પ્રજાપતિ નીિાબેન નલલનકાન્દ્િ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૫૩૫૦/૨૦૧૮

૧૮/૦૮/૨૦૧૮

૧૩૭.

લીંબાચીયા ભરિકુમાર રિનલાલ

લીંબાચીયા લીનાબેન ભરિકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૫૩૭૦/૨૦૧૮

૨૦/૦૮/૨૦૧૮

૧૩૮.

વાળંદ ધરમશીભાઇ શંકરભાઇ

વાળંદ હંસાબેન ધરમશીભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૫૩૭૨/૨૦૧૮

૨૦/૦૮/૨૦૧૮

૧૩૯.

પ્રજાપતિ ઉમેશકુમાર તવઠ્ઠલભાઇ

પ્રજાપતિ કદશાબેન ઉમેશકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૫૪૦૪/૨૦૧૮

૨૧/૦૮/૨૦૧૮

૧૪૦.

પટણી ગોતવિંદભાઇ રઘુનાથભાઇ

પટણી ચંપાબેન ગોતવિંદભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૬૦૩૫/૨૦૧૮

૨૯/૦૮/૨૦૧૮

૧૪૧.

પ્રજાપતિ ભરિભાઇ રમણલાલ

પ્રજાપતિ જ્યોત્સ્નાબેન ભરિભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૬૦૭૩/૨૦૧૮

૨૯/૦૮/૨૦૧૮

૧૪૨.

પટેલ દે વાંગકુમાર દામજીભાઇ

પટેલ હષાા બેન દે વાંગકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૬૧૭૨/૨૦૧૮

૦૪/૦૯/૨૦૧૮

૧૪૩.

વછે ટા રાકેશકુમાર વસંિભાઇ

વછે ટા પ્રેમલત્તાબેન રાકેશકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૬૧૭૪/૨૦૧૮

૦૪/૦૯/૨૦૧૮

૧૪૪.

પટેલ કદપકકુમાર મોહનભાઇ

પટેલ તશલ્પાબેન કદપકકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૬૨૦૭/૨૦૧૮

૦૫/૦૯/૨૦૧૮

૧૪૫.

તિવેદી ભાગાવકુમાર સુતનલકુમાર

ુ બેન ભાગાવકુમાર
તિવેદી કુસમ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૬૩૭૦/૨૦૧૮

૧૪/૦૯/૨૦૧૮

૧૪૬.

ધોબી માનપ્રકાશ હીરાલાલ

ખાટવા ટીનાબેન માનપ્રકાશ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૬૩૬૯/૨૦૧૮

૧૪/૦૯/૨૦૧૮

૧૪૭.

પરમાર અરૂણભાઇ હસમુખભાઇ

પરમાર શકુંિલાબેન હસમુખભાઇ

માિા

ગુડા/એસ્ટેટ/૬૫૬૬/૨૦૧૮

૨૪/૦૯/૨૦૧૮

૧૪૮.

ભાટી કદલલપતસિંહ કહિંમિતસિંહ

ભાટી ગીિાબેન કદલલપતસિંહ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૬૬૬૨/૨૦૧૮

૨૬/૦૯/૨૦૧૮

૧૪૯.

ભરવાડ ધમેંદ્રકુમાર નરતસિંહભાઇ

ભરવાડ તમત્તલ ધમેંદ્રકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૬૬૮૧/૨૦૧૮

૨૬/૦૯/૨૦૧૮

૧૫૦.

પ્રજાપતિ વાઘારામ પીરાજી

પ્રજાપતિ જીવાદે વી વાઘારામ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટે ટ/૬૭૭૪/૨૦૧૮

૨૮/૦૯/૨૦૧૮

૧૫૧.

કદવાન મુસ્િાક રહેમતુલ્લા

કદવાન શબાના મુસ્િાક

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૬૭૮૯/૨૦૧૮

૨૯/૦૯/૨૦૧૮

૧૫૨.

પાથા ભરિકુમાર ભટ્ટ

અલક્ષિા એ. હજરતનશ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૬૭૯૦/૨૦૧૮

૨૯/૦૯/૨૦૧૮

૧૫૩.

સોઢા માનતસિંગ રાણતસિંગ

સોઢા સોનલબા માનતસિંગ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૬૭૯૧/૨૦૧૮

૨૯/૦૯/૨૦૧૮

૧૫૪.

સવાણી પરાશર બાબુભાઇ

સવાણી આશા પરાશર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૬૭૯૨/૨૦૧૮

૨૯/૦૯/૨૦૧૮

૧૫૫.

વાઘેલા પ્રતવણતસિંહ શંકરજી

વાઘેલા કક્રષ્નાબેન પ્રતવણતસિંહ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૭૦૨૬/૨૦૧૮

૧૦/૧૦/૨૦૧૮

૧૫૬.

જોશી ડાહ્યાભાઇ મોિીભાઇ

જોશી િારાબેન ડાહ્યાભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૭૧૯૧/૨૦૧૮

૧૫/૧૦/૨૦૧૮

૧૫૭.

દવે મયંક જયકૃષ્ણભાઇ

દવે આરિી મયંકભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૭૨૫૬/૨૦૧૮

૧૯/૧૦/૨૦૧૮

૧૫૮.

ઠાકોર સંજયકુમાર અરજણજી

ઠાકોર દક્ષાબેન સંજયકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૭૩૧૭/૨૦૧૮

૨૨/૧૦/૨૦૧૮

૧૫૯.

રામચકરિતસિંહ રામદે વતસિંહ કુશવાહા રામદુલારી રામચકરિતસિંહ કુશવાહા

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૭૩૬૫/૨૦૧૮

૨૩/૧૦/૨૦૧૮

૧૬૦.

પટેલ રમેશચંદ્ર જીવણલાલ

પટેલ શારદાબેન રમેશભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૭૪૮૪/૨૦૧૮

૩૦/૧૦/૨૦૧૮

૧૬૧.

કલાલ કાન્ન્દ્િલાલ ડુગ
ં રજી

કલાલ કલાવિીબેન કાન્ન્દ્િલાલ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૭૪૮૬/૨૦૧૮

૩૦/૧૦/૨૦૧૮

૧૬૨.

પટેલ હેમિ
ં રમણભાઇ

પટેલ કદતપકાબેન હેમિ
ં ભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૭૫૭૬/૨૦૧૮

૦૨/૧૧/૨૦૧૮

૧૬૩.

દવે મેહુલકુમાર રમેશચંદ્ર

દવે ઝરણાબેન મેહુલકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૭૬૭૭/૨૦૧૮

૦૫/૧૧/૨૦૧૮

૧૬૪.

લચરોકડયા ભરિકુમાર નારણભાઇ

જલ્પા ભરિકુમાર લચરોકડયા

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૭૮૨૨/૨૦૧૮

૧૬/૧૧/૨૦૧૮

૧૬૫.

સોલંકી સંજયભાઇ શંકરલાલ

સોલંકી કક્રષ્નાબેન સંજયકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૭૯૭૯/૨૦૧૮

૨૮/૧૧/૨૦૧૮

૧૬૬.

જાની ભાતવન હરે ન્દ્દ્રભાઇ

તિવેદી વૈભવી વસંિરાય

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૭૯૯૮/૨૦૧૮

૨૯/૧૧/૨૦૧૮

૧૬૭.

કેસરુ ધીરૂભાઇ નરતસિંહભાઇ

કેસરુ કંચનબેન ધીરૂભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૮૦૧૭/૨૦૧૮

૩૦/૧૧/૨૦૧૮

૧૬૮.

પંડયા તવક્રાંિ તવક્રમભાઇ

પંડયા ખુશાલી તવક્રાંિ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૮૦૨૦/૨૦૧૮

૩૦/૧૧/૨૦૧૮

૧૬૯.

રબારી સઇજીભાઇ વીરમભાઇ

રબારી ભાવનાબેન સઇજીભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૮૦૨૧/૨૦૧૮

૩૦/૧૧/૨૦૧૮

૧૭૦.

પટેલ રમણભાઇ નાથુભાઇ

પટેલ રમા રમણભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૮૦૪૩/૨૦૧૮

૦૧/૧૨/૨૦૧૮

૧૭૧.

પટેલ ઉમેદભાઇ વાલજીભાઇ

પટણી કમળાબેન ઉમેદભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૮૧૧૩/૨૦૧૮

૦૪/૧૨/૨૦૧૮

૧૭૨.

આનંદ રાજકુમાર બળદે વભાઇ

આનંદ કલ્પનાબેન રાજકુમાર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૮૧૫૩/૨૦૧૮

૦૫/૧૨/૨૦૧૮

૧૭૩.

પરીખ જજગ્નેષ કાંતિલાલ

હેિલબેન કાનજીભાઇ ચૌહાણ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૮૧૭૪/૨૦૧૮

૦૬/૧૨/૨૦૧૮

૧૭૪.

દરજી તનિેષ હસમુખભાઇ

દરજી તપ્રયંકા તનિેષભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૮૨૫૫/૨૦૧૮

૦૭/૧૨/૨૦૧૮

૧૭૫.

લેઉવા મણીલાલ િળશીભાઇ

ચમાર તવમળાબેન મણીલાલ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૮૨૪૨/૨૦૧૮

૧૦/૧૨/૨૦૧૮

૧૭૬.

ચૌહાણ મૌલલકચંદ્ર ભરિભાઇ

ચૌહાણ ચાંદની મૌલલકચંદ્ર

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૮૩૪૩/૨૦૧૮

૧૫/૧૨/૨૦૧૮

૧૭૭.

માલણક ઉત્સવ કદનેશભાઇ

માલણક ગાગી ઉત્સવ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૮૪૭૨/૨૦૧૮

૨૦/૧૨/૨૦૧૮

૧૭૮.

દે વડા ગોતવિંદજી બાબુજી

દે વડા શણગારબા ગોતવિંદજી

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૮૫૬૪/૨૦૧૮

૨૬/૧૨/૨૦૧૮

૧૭૯.

પટેલ ભ ૂપેન્દ્દ્રભાઇ રમણભાઇ

પટેલ સુરેખાબેન ભુપેન્દ્દ્રભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૮૫૬૬/૨૦૧૮

૨૬/૧૨/૨૦૧૮

૧૮૦.

દવે મયુર રોકહિભાઇ

દવે મતનષા મયુરભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૮૫૮૫/૨૦૧૮

૨૭/૧૨/૨૦૧૮

૧૮૧.

લેઉવા પંકજભાઇ લાલજીભાઇ

લેઉવા પુરીબેન પંકજભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૮૬૦૬/૨૦૧૮

૨૭/૧૨/૨૦૧૮

૧૮૨.

પરમાર કદપકભાઇ માધવલાલ

પરમાર હંસાબેન કદપકભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૮૩૪૭/૨૦૧૮

૧૭/૧૨/૨૦૧૮

૧૮૩.

પંડયા ચંદ્રકાંિભાઇ નટવરભાઇ

પંડયા સુતનિાબેન ચંદ્રકાંિભાઇ

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૮૬૫૧/૨૦૧૮

૨૯/૧૨/૨૦૧૮

