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/એસ્ટેટ/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

૫૪.

શાહ પંકજરાય મહેન્દ્દ્રલાલ

શાહ ભાવનાબેન પંકજરાય

પત્ની

ગુડા/એસ્ટેટ/૧૯૮૧/૨૦૧૮

૩૧/૦૩/૨૦૧૮

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/એસ્ટેટ/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/એસ્ટેટ/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

