
ક્રમ નં લાભાર્થીન  ંનામ ફ્લેટ નં
1 રાઠોડ મકેુશભાઇ પચંાણદાસ A112

2 મકવાણા રીટાબેન અરવીંદભાઇ A010

3 વાણીયા મનસખુભાઇ હાજાભાઇ B305

4 ચૌહાણ અશ્વીનભાઇ કેશભુાઇ A110

5 ચૌહાણ ગોરધનભાઇ કેશભુાઇ D301

6 ૫રમાર રતનબેન નાનજીભાઇ A206

7 વાણીયા જેન્તીભાઇ મોહનભાઇ D307

8 મકવાણા ત્રીભવુનભાઇ મોતીભાઇ B202

9 મકવાણા વાલીબેન દદલી૫ભાઇ D205

10 ચૌહાણ મનોજભાઇ છગનભાઇ D005

11 બાવડીયા હમેભુાઇ શામજીભાઇ B107

12 રાઠોડ રમેશભાઇ જેઠાભાઇ A211

13 રાઠોડ રાજુલભાઇ જેઠાભાઇ A111

14 સોલકંી મકેુશભાઇ ગોવીંદભાઇ D308

15 ચૌહાણ દહતેશ હસમખુભાઇ A306

16 મકવાણા દકરીટભાઇ વાલજીભાઇ B108

17 મકવાણા રમેશભાઇ વાલજીભાઇ A212

18 વોરા હરેશભાઇ કેશવલાલ B301

19 રાઠોડ શાતંીલાલ કરશનભાઇ B201

20 ૫રમાર ડાયાભાઇ દેવાભાઇ A109

21 મકવાણા મોંધીબેન ગાલાભાઇ D101

22 સીતા૫રા લખધીરભાઇ કમાભાઇ D105

23 વોરા જગદીશભાઇ વાઘજીભાઇ A008

24 રાઠોડ ભાવનાબેન રવજીભાઇ B004

25 પાનળીયા ઉમેશભાઇ પરુૂષોતમભાઇ B207

26 સોલકંી સગંીતાબેન અમરશીભાઇ B006

27 કોબીયા કંચનબેન કરશનભાઇ D103

28 સોલકંી શાતંાબેન અમરશીભાઇ A201
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29 ૫રમાર પોપટભાઇ પુજંાભાઇ A107

30 સીંગલ સરેુશભાઇ માવજીભાઇ B102

31 સીંગલ ભીખભુાઇ માવજીભાઇ C002

32 સોલકંી આશાબેન દદ૫કભાઇ B106

33 સોલકંી ત્રીભવુનભાઇ મોતીભાઇ A308

34 વાઘ નયનાબેન ભરતભાઇ A204

35 કોરડીયા કરશનભાઇ અમરશીભાઇ A303

36 સોલકંી મનસખુભાઇ હરીભાઇ D304

37 બાવળીયા રાઘવભાઇ હમેભુાઇ C001

38 સોલકંી હરીશભાઇ વશરામભાઇ A104

39 રાઠોડ રમેશભાઇ બીજલભાઇ B003

40 સીતાપરા કેશભુાઇ કમાભાઇ A210

41 સીતા૫રા રાઘવભાઇ કમાભાઇ D305

42 બાવળીયા ભરતભાઇ હમેભુાઇ A102

43 વાણીયા મહને્રભાઇ ભવાનભાઇ A202

44 વાણીયા ભવાનભાઇ મોહનભાઇ D306

45 ૫રમાર બાબભુાઇ ડાયાભાઇ C005

46 ગોલતર મગંાભાઇ દેવચરભાઇ B008

47 ઘરજીયા કાજલબેન વનરાજભાઇ D202

48 ધરજીયા રેખાબેન સરેુશભાઇ A208

49 વવેચા વલ્લભભાઇ ધનજીભાઇ D201

50 સોલકંી પ્રવવણદાસ અરજણદાસ A309

51 મકવાણા જયેશભાઇ મોતીભાઇ D004

52 વોરા હમેતંભાઇ દુધાભાઇ A307

53 વોરા ગણુવતંભાઇ દુધાભાઇ D102

54 રાઠોડ મયરુભાઇ નાગરભાઇ A006

55 ગળચર જયદી૫ભાઇ નાથાભાઇ D203

56 ગળચર નાથાભાઇ માવજીભાઈ D204

57 ધોળકીયા ગોરધનભાઇ ધીરૂભાઇ A209

58 બાવડીયા દયાબેન માનાભાઇ D006

59 મકવાણા સોમીબેન કચરાભાઇ B001

60 રાઠોડ હરેશભાઇ બાલભુાઇ D007

61 ચાવડા જયતંીભાઇ અમરાભાઇ A101

62 મકવાણા વવશાલભાઇ જયતંીભાઇ C006

63 બહોકીયા મજુંબેન બાલભુાઇ A004



64 સનરુા દેવશીભાઇ બચભુાઇ A203

65 પાનળીયા પરુૂષોતમભાઇ જયરામભાઇ B105

66 ગણોદીયા દદનેશભાઇ સગં્રામભાઇ D107

67 ચૌહાણ મનસખુભાઇ નાનજીભાઇ C003

68 ગણોદીયા મજુંબેન સગં્રામભાઇ D104

69 ગણોદીયા ધનજીભાઇ સગં્રામભાઇ D002

70 બહોકીયા મનસખુભાઇ બાલભુાઇ B304

71 રાઠોડ જગદીશભાઇ દેવજીભાઇ D106

72 પાટડીયા ભપુતભાઇ ગોરધનભાઇ D108

73 સલરુા રાજુભાઇ બચભુાઇ A005

74 સોલકંી કાનજીભાઇ પુજંાભાઇ B203

75 જંાબકુીયા કરમશીભાઇ તળશીભાઈ B308

76 યાદવ નદંલાલભાઇ અમરાભાઇ A310

77 અઘારા દકશનભાઇ તલુશીભાઇ A304

78 અઘારા જીવબેુન તષુારભાઇ B204

79 સનરુા ગોરધનભાઇ દેવશીભાઇ D008

80 વાઘેલા બચભુાઇ પોપટભાઇ A205

81 મકવાણા બાલાભાઇ મધાભાઇ B206

82 મકવાણા જયરામભાઇ મધાભાઇ B005

83 મકવાણા દહતેષભાઇ જયરામભાઇ B205

84 ૫રમાર દદનાબેન કેશભુાઇ A105

85 રાઠોડ જયેશભાઇ જગાભાઇ A311

86 રાઠોડ બાબભુાઇ મગંળભાઇ A012

87 રાતડીયા જયશ્રીબેન સરેુશભાઇ A003

88 રાઠોડ ભરતભાઇ નાજાભાઇ A302

89 ભાગંરા બીજલભાઇ ૫રબતભાઇ D303

90 વાણીયા કેતનભાઇ જશવતંભાઇ B002

91 વાણીયા હરેશભાઇ જયતંીભાઇ A009

92 સોલકંી ડાયાભાઇ નાથાભાઇ B208

93 ૫રમાર જગદીશભાઇ હીરાભાઇ D302

94 મકવાણા જેન્તીભાઇ જેઠાભાઇ A002

95 ૫રમાર દદલી૫ભાઇ છગનભાઇ B101

96 વાધેલા મનીષાબેન પ્રવીણભાઇ D003

97 મકવાણા વવઠલભાઇ ગાલાભાઇ D001

98 વાઘ અવનલાબેન અશોકભાઇ D208



99 વાઘેલા હીરાભાઇ દાનાભાઇ B306

100 મકવાણા ભરતભાઇ દલાભાઇ A007

101 રાઠોડ મધબેુન પે્રમદાસભાઇ B104

102 ગોહીલ વાલદાસ સવાદાસ A301

103 સોલકંી મનસખુભાઇ લાખાભાઇ D207

104 મકવાણા નરેશભાઇ અરજણભાઇ A312

105 અપારનાથી રમેશગીરી ચનુીગીરી A305

106 સનરુા મનજીભાઇ બચભુાઇ B007

107 પરમાર ઇશ્વરભાઇ નાનજીભાઇ B302

108 વાવેચા ભીખાભાઇ લાખાભાઇ A106

109 સીધરૂકીયા પરસોત્તમભાઇ કલ્યાણભાઇ A001

110 મકવાણા પ્રવવણભાઇ મનજીભાઇ A207

111 પડંયા ઇશ્વરભાઇ મનસખુભાઇ B103

112 મકવાણા દદલીપભાઇ રાઘવભાઇ B303

113 વરણ જ્યોતીબેન દદનેશભાઇ A011

114 રાઠોડ હષાાબેન મકેુશભાઇ B307

115 ચાવડા તષુારભાઇ બાવલભાઇ A108

116 બાવડીયા ધીરૂભાઇ શવજીભાઇ A103

                         રાજકોટ

                        મખુ્ય કારોબારી અવધકારી
                        રાજકોટ શહરેી વવકાસ સત્તામડંળ


