
 

 

 

 

 

 

 

વડોદરા મહાનગરપાલિકા 
Website: (1) www.vmc.gov.in (2) www.vmc.gov.com 

જાહરે નોટીસ  
આથી જાહરે જનતાને  જણાવવાન ું કે વડોદરા મહાનગરપાલિકા દલિણ ઝોન સમાવવષ્ટ વ.વોડડ -૩, ૪ તથા ૧૨ 

ના વવસ્તારોમાું જર્જરીત વમલ્કત ંગગે માલિક / સુંબુંધકતાડઓને  જી.પી.એમ.સી.એકટ - ૧૯૪૯ ની કિમ ૨૬૪ 

મ જબ નોટીસો જે તે સમયે આપેિ તથા તે પૈકીની યાદી VMC ની ઉપરોક્ત વેબસાઇટ ઉપર પ્રવસધ્ધ કરવામાું 
આવેિ છે. જી.પી.સી.એકટ-૧૯૪૯ ની કિમ ૨૬૪ મ જબ તેમજ જે વમિકતના માલિક/ભાડ આતના કોટડ  કેસ ચાિતા 

હોઇ તથા તકરારી વમલ્કતો/વનભડયતાની નોટીસ હઠેળની જર્જરીત વમલ્કતોમાું રહવે  અત્યુંત જોખમી હોવાથી કોઇપણ 
વ્યકકતએ રહવે ું નહીં કે પ્રવેશ કરવો નહીં તથા જર્જરીત વમલ્કતો પાસેથી રાહદારીઓએ પસાર થવ ું નહીં. તેમ છતાું 

વમલ્કતમાું પ્રવેશ કરશે અથવા રાહદારીઓ પસાર થશે અને અકસ્માત સજાડશે તો તેની જવાબદારી વડોદરા 

મહાનગરપાલિકાની રહશેે નહીં.જે ંગગે જાહરે જનતાએ નોંધ િેવા વવનુંતી છે.  
 

પી.આર.ઓ.નું.-          /૨૦૨૧-૨૦૨૨                    કાયડપાિક ઇજનેર(દલિણ ઝોન)  

http://www.vmc.gov.in/
http://www.vmc.gov.com/


પ્રવત 
જનસુંપકડ  અવધકારીશ્રી 
જનસુંપકડ  વવભાગ 
વડોદરા મહાનગર સેવાસદન 
 

ઉપરોક્ત જાહરેાત અતે્રના સ્થાવનક ગ જરાતી દૈવનક વતડમાનપત્ર તેમજ વેબસાઇટ પર 
પ્રવસધ્ધ કરી આપવા વવનુંતી છે. 
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અન ુનં વોર્ડ  નં નામ સરનામું રરમાર્ડસ / ર્રેલ ર્ામગીરી
૧ ૩ હસમખુભાઇ ભીખાભાઇ પટેલ વાડી, સોની પોળ -૪ જા.ન.ં૩૫૯/૧ /૫૩  તા.૨૦/૦૫/૨૦૧ ૩
૨ ૩ હસમખુભાઇ ભીખાભાઇ પટેલ,

ભાડુઆત: જશવતંભાઇ મિસ્ત્રી
વાડી, સોની પોળ -૪ જા.ન.ં૮૦૭/૧ /૧ ૨  તા.6/8/2013

૩ ૩ ઉિેશભાઇ રઘનુાથ કંસાર બી/૨૭,વાયડા પોળ જા.ન.ં૧ ૩૫૧ /૧૬ તા.૨૭/૦૭/૨૦૧ ૩
૪ ૩ ઉશ્િાનભાઇ નબીભાઇ સોપારીવાળા િોટી વ્હોરવાડ જા.ન.ં૧ ૨૯૮ તા.૧૬/૦૭/૨૦૧૬
૫ ૩ મરુલીધર કોમ્પ્લેક્ષના ંપ્રમખુ ૨૭૩ /કલ્પના સો. , નાલદંા ટાકંી પાસે જા.ન.ં૧ ૨૪૭ તા.11/7/2016

૬ ૩ કેતન એન.અદાણી બી/૧ ૧ ,જલાબાપાનગર, અંકુર સો. ની બાજુિાં જા.ન.ં૨ ૧૪ તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૬
૭ ૩ ડો.મકેુશભાઇ વૈધ ૩ /શામંતનગર સો. જા.ન.ં૨૯૯૭ તા.10/12/2016

૮ ૩ િહિદંહસેુન િહસદભાઇ િસંરુી બાવાિાનપરુા, નરુાની િસ્જીદ, વસુરા ઓટો ગેરેજની
સાિે જા.ન.ં૩૯૪૪ તા.૨૯/૦૨ /૨૦૧૬

૯ ૩ નરેંદ્રભાઇ તાપીશકંર ભટ્ટ વાડી,વચલી પોળ,ઘર ન ં૯ જા.ન.ં૩ ૧૮૯ તા.4/1/2016

૧૦ ૩ બદરી ઇબ્રાઇિ વાડી,બદરી િહોલ્લો જા.ન.ં૨૪૧૯ તા.7/10/2015

૧ ૧ ૩ ઇંદુિતીબેન બક્શી વાડી,રંગિહાલ રોડ જા.ન.ં૨ ૨ ૧૮ તા.૨ ૧ /૦૯/૨૦૧૫
૧ ૨ ૩ બાલ્કૃષ્ણભાઇ પટેલ એ/૩ ,સ્જવામિનારાયણ નગર જા.ન.ં૧૫૬૦ તા.6/8/2015

૧ ૩ ૩ મનમતનભાઇ સિુનલાલ ગોડવાલા વાડી,સોની પોળ ૪ જા.ન.ં૧૫૫૯ તા.6/8/2015

૧૪ ૩ િેહલુકુિાર દેવીભાઇ રાઠોડ વાડી ટાવર,ભાર બેંકની સાિે જા.ન.ં૧૬૧૭ તા.10/8/2015

૧૫ ૩ દેવેશભાઇ પ્રભભુાઇ શાહ વાડી,સોની પોળ ૪ જા.ન.ં૧૪૮૨  તા.૨૪/૦૭/૨૦૧૫
૧૬ ૩ બાનબેુન રજબઅલી હજારીવાળા વાડી,બદરી િહોલ્લો જા.ન.ં૫૬૪ તા.8/6/2015

૧૭ ૩ ફેઝુલભાઇ અત્તરવાલા વાડી,બદરી િહોલ્લો જા.ન.ં૩૪૪ તા.૧ ૩ /૦૫/૨૦૧૫
૧૮ ૩ સગંીતાબેન અીતભાઇ શાહ વાડી,હનિુાન પોળ, અંબાિાતાના િદંદર પાસે જા.ન.ં૪૧૮ તા.૨૫/૦૫/૨૦૧૫
૧૯ ૩ હરીશ સભુાષ મમુરિફ વાડી,રંગિહાલ.દત્ત િદંદર પાસે 42249

૨૦ ૩ અબ્બાસભાઇ દહિંદવાળા વાડી,બદરી િહોલ્લો ૩ ૧ /૦૧ /૨૦૧૫
૨ ૧ ૩ કેિરભાઇ વ્હોરા વાડી,બદરી િહોલ્લો જા.ન.ં૧૯૨ ૧  તા.11/12/2014

૨ ૨ ૩ દીપકભાઇ અંબાલાલ રાજપતૂ િારૂ ફળીયા, િોરારી મિસ્ત્રીના કારખાના પાસે જા.ન.ં૧૫૫૯ તા.1/11/2014

૨ ૩ ૩ મકેુશભાઇ ગણેશભાઇ ચૌહાણ ગાજરાવાડી,પાણીની ટાકંી ની સાિે જા.ન.ં૧૦૫૮ તા.12/8/2014

૨૪ ૩ દીપકભાઇ દરગડે ચોખડંી,કંસારા પોળ જા.ન.ં૧૦૫૦ તા.11/8/2014

૨૫ ૩ સધૂીરભાઇ વસૈ વાડી ,કંસારા પોળ જા.ન.ં૧૦૧૪ તા.8/8/2014

૨૬ ૩ શશીકાતં િગનલાલ પટેલ વાડી,દાલીઆ પોળ,પોસ્જટ ઓદફસની બાજુિાં જા.ન.ં૧૦૧૫ તા.9/8/2014

૨૭ ૩ પરેશભાઇ પટેલ વાડી,ભાટવાડા,છબીલા હનિુાની િદંદર સાિે જા.ન.ં૧૦૧૬ તા.9/8/2014

૨૮ ૩ અમનલકુિાર હાડંે વાડી,રંગિાહાલ જા.ન.ં૧૦૫૨  તા.11/8/2014

વર્ોદરા મહાનગરપાલલર્ા

દલિણ ઝોન,વોર્ડ -૩/૪/૧૨ મા ંજર્જરીત મર્ાનોને G.P.M.C. ACT-1949 ર્લમ ૨૬૪ મજુબ આપેલ નોટીસની યાદી



૨૯ ૩ દીલીપભાઇ લોગતે ચોખડંી,કંસારા પોળ જા.ન.ં૧૦૫૧  તા.11/8/2014

૩૦ ૩ રિીલાબેન પટણી વાડી,તાડફળીયા, અલવી બેંક બાજુિાં જા.ન.ં૯૮૨  તા.5/8/2014

૩ ૧ ૩ િહાલક્ષ્િી મવજય ફ્લોર િીલ બ્રાહ્મણ ફળીયા,કાલપુરુા જા.ન.ં૯૮૩  તા.5/8/2014

૩ ૨ ૩ િહિંદનાસીર િો.શરીફ કાપડવાલા વાડી,સ્જવામિનારાયણ િદંદર રોડ જા.ન.ં૯૬૭ તા.1/8/2014

૩ ૩ ૩ પ્રિોદભાઇ મવટ્ઠલભાઇ અિીન ૧૦૨ ,શગનુ ફ્લેટ,બદ્રીનાથ સો. ઇલોરાપાકક જા.ન.ં૪૦૪ તા.૨૮/૦૫/૨૦૧ ૩
૩૪ રીકાતં ગેના પાટોળે તાબેં વકીલમન ખાચંો,પાદંરેનો વાડો,વાડી રંગિાહાલ જા.ન.ં૪૦૫ તા.૨૮/૦૫/૨૦૧ ૩
૩૫ ૩ ઝુબેદાબેન કુરબાન હસેુન ચીનવાલા વાડી,બદરી િહોલ્લા,મસુ્જલીવાલા ગલી જા.ન.ં૪૦૨  તા.૨૮/૦૫/૨૦૧ ૩
૩૬ ૩ રાજપતૂ જયતંીભાઇ અંબાલાલ સોિાતળાવની ચાલ જા.ન.ં૪૦૩  તા.૨૫/૦૫/૨૦૧ ૩
૩૭ ૩ નયનાબેન મધરજલાલ પટણી વાડી ભાટ્વાડા જા.ન.ં૩૫૧  તા.૨૦/૦૫/૨૦૧ ૩
૩૮ ૩ સકંરભાઇ રિણભાઇ પટણી વાડી, અલ્વી બેંકની બાજુિા,ં િેઇન રોડ પર
૩૯ ૩ િોહિંદ શરીફ િહિંદ હસેુન

અનીતીબા
વાડી,િોટી વ્હોરવાડ,ઇખ્વાનલુ મસુ્જલીિીન સ્જકુલની સાિે જા.ન.ં૬૪૨  તા.8/7/2019

૪૦ ૩ પાવકતીબેન વાઘિાડંે વાડી,પોિળી ફળળયાના નાકે જા.ન.ં૧૭૩  તા.૧૫/૦૪/૨૦૧૯
૪૧ ૩ સરેુશભાઇ ઉિગંરાય પડંયા વાડી,સોની પોળ ૧ જા.ન.ં૧૪૬૪ તા.૧૯/૧ ૨ /૨૦૧૯
૪૨ ૩ રીિતી દાિીનીબેન ડી. પડંયા વાડી, સોની પોળ ૩ જા.ન.ં૧૪૬૨  તા.૧૯/૧ ૨ /૨૦૧૯
૪૩ ૩ રાજેશભાઇ ગીરધરભાઇ વૈધ વાડી,હાથીયાખાડ રોડ, ડો.જગદીધ પડંયા દવાખાના

સાિે જા.ન.ં૮૭૬ તા.8/8/2019

૪૪ ૩ ગાધંી રણછોડભાઇ ચીિનલાલ વાડી,હાથીયાખાડ,હનિુાન પોળની પાછળ જા.ન.ં૮૭૭ તા.8/8/2019

૪૫ ૩ સોન ુપાટીલ વાડી,પોિળી ફળીયાના નાકે જા.ન.ં૧૭૨  તા.૧૫/૦૪/૨૦૧૯
૪૬ ૩ રહિેતલુ્લા નવસારીવાલા વાડી, િારૂ ફળીયા,બોસ્જતાને બદરી દરગાહ પાસે જા.ન.ં૩ ૨૫ તા.૧૮/૦૫/૨૦૧૯
૪૭ ૩ સોિાભાઇ પટેલ સતં કેવલ િદંદર ટ્રસ્જટ,બાઇ પાવકતી સિોસા સાિે,વાડી

રંગિહાલ જા.ન.ં૭૨૬ તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૯
૪૮ ૩ હસમખુભાઇ ભીખાભાઇ પટેલ વાડી સોની પોળ ૪ જા.ન.ં૭૨૩  તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૯
૪૯ ૩ મવકેશકુિાર ગોમવિંદલાલ પટેલ વાડી, બદરી િહોલ્લાના નાકે,નરુાની િસ્જીદની

બહારની બાજુિાં જા.ન.ં૩૪૯ તા.૨ ૧ /૦૫/૨૦૧૯
૫૦ ૩ બરુદાનદુ્દીન અિીરૂદ્દીન ટીનવાળા નરુાની િસ્જીદની બહારની બાજુિા,ંવાડી જા.ન.ં૩ ૩૯ તા.૨ ૧ /૦૫/૨૦૧૯
૫૧ ૩ યનુસુઅલી હસામદુ્દીન વ્હોરા નરુાની િસ્જીદની બહારની બાજુિા,ંવાડી જા.ન.ં૩ ૩૮ તા.૨ ૧ /૦૫/૨૦૧૯
૫૨ ૩ િોહિંદ હસેુન ચનુાવાળા વાડી,િારૂ ફળળયા,બોસ્જતાને દરગાહ પાસે જા.ન.ં૩ ૧૮ તા.૧૮/૦૫/૨૦૧૯
૫૩ ૩ આળબદમિયા મસુ્જતફિીયા િોગલ રેસ્જટોરેન્ટ,વાડી જા.ન.ં૧ ૧ ૩૬ તા.7/10/2019

૫૪ ૩ મવજયરાવ સાહબે પવાર તાડ ફળળયા,વાડી ટાવર પાસે જા.ન.ં૫૦૬ તા.૨ ૧ /૦૬/૨૦૧૯
૫૫ ૩ જયેશકુિાર દદળલપરાવ કેંવાર તાડ ફળળયા,વાડી ટાવર પાસે, રાિ ચોક સાિે જા.ન.ં૫૦૭ તા.૨ ૧ /૦૬/૨૦૧૯
૫૬ ૩ રીિતી દકેદીપબેન િહાવીર કહાર કંુભારવાડા ,પાણીગેટ જા.ન.ં૫૫૪ તા.1/7/2019

૫૭ ૩ કલાવતીબેન દકશનભાઇ કહાર કંુભારવાડા ,પાણીગેટ જા.ન.ં૫૫૨  તા.1/7/2019

૫૮ ૩ ઠાકોરભાઇ દકશનભાઇ કહાર કંુભારવાડા ,પાણીગેટ જા.ન.ં૫૫૧  તા.1/7/2019

૫૯ ૩ રિેશભાઇ દકશનભાઇ કહાર કંુભારવાડા ,પાણીગેટ જા.ન.ં૫૫૫ તા.1/7/2019

૬૦ ૩ ઉપેંદ્રભાઇ શાતંીલાલ પટેલ વાડી,ભાટ્વાડા જા.ન.ં૯૧ ૨  તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯



૬૧ ૩ દદનેશભાઇ શાતંીલાલ પટેલ વાડી,ભાટ્વાડા જા.ન.ં૯૧ ૩  તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯
૬૨ ૩ દદનેશભાઇ સોની વાડી લક્ષ્િીસદન રંગિહાલ પોળ જા.ન.ં૯૦૨  તા.10/5/2019

૬૩ ૩ શરાફ અલી ગલુાિ હસેુન વ્હોરા વાડી,બદરી િહોલ્લો,િસ્જીદ સાિે,િોગરીવાલાના
િકાન પાછળ જા.ન.ં૧ ૩૭૦ તા.૨૯/૧ ૧ /૨૦૧૯

૬૪ ૩ સિસદુદ્દન બદરૂદીન િોતીવાલા વાડી,બદરી િહોલ્લો જા.ન.ં૮૦૬ તા.૩ ૧ /૦૭/૨૦૧૯
૬૫ ૩ યાસ્જિીન ગઝબકુર રંગવાલા વાડી,બદરી િહોલ્લો,િસ્જીદ સાિે,િોગરીવાલાના

િકાન પાછળ જા.ન.ં૧૦૩૪ તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૯

૬૬ ૩ ભરત કૃષ્ણલાલ પટેલ વાડી લક્ષ્િીસદન રંગિહાલ પોળ,જૈન દેરાસરની
બાજુિા જા.ન.ં૯૧૭ તા.10/8/2019

૬૭ ૩ િોહિંદ ઇસ્જિાઇલ વાડી,તાઇવાડા, વીિા દવાખાના સાિે જા.ન.ં૮૭૫ તા.8/8/2019

૬૮ ૩ ટીનવાલા કુરબાનહસેુન એસ. વાડી,બદરી િહોલ્લો,િસ્જીદ સાિે,િોગરીવાલાના
િકાન પાછળ જા.ન.ં૧ ૩૭૨  તા.૨૯/૧ ૧ /૨૦૧૯

૬૯ ૩ સારાભાઇ સજાઉદ્દીન પોપટવાલા વાડી,બદરી િહોલ્લો,િસ્જીદ સાિે,િોગરીવાલાના
િકાન પાછળ જા.ન.ં૧ ૩૭૧  તા.૨૯/૧ ૧ /૨૦૧૯

૭૦ ૩ ગોદાવરીબેન વ્યાસ ડભોઇયા પોળ,િકાન ન.ં૩૪,વાડી જા.ન.ં૧૪૧ ૨  તા.11/12/2019

૭૧ ૩ બદરૂદદ્દન ભાઇ સાહબે વાડી,બદરી િહોલ્લા,અિર પાન હાઉસની સાિે જા.ન.ં૧૯૫૦ તા.૨૬/૦૨ /૨૦૨૦
૭૨ ૩ કેયરુભાઇ ધનજંયભાઇ પટેલ વાડી,છેલ્લી પોળ,રણછોડી િદંદરની બાજુિાં જા.ન.ં૧૬૯ તા.6/7/2020

૭૩ ૩ અશોક દશરથરાવ ઘાયગડુે વાડી િહારાષ્ટ્ર ઘનગર જ્ઞામત સિાજ જા.ન.ં૧૬૮ તા.6/6/2020

૭૪ ૩ શિાક વનરાજ આર. સી/૧ ૧૮,િાધવપાકક  સો., તરસાલી જા.ન.ં૨૪૩  તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૦
૭૫ ૩ ઝુલ્ફીકર ભાઇસાહબે વાડી બદરી િહોલ્લાના નાકા સાિે જા.ન.ં૧૯૫ તા.૧૪/૦૬/૨૦૨૦
૭૬ ૩ ચદં્રકાતંભાઇ જિનાદાસ સોની વાડી,શની દેવ િદંીર સાિે જા.ન.ં૧૯૫ તા.૧૪/૦૬/૨૦૨૦
૭૭ ૩ રાજુભાઇ કાતંીલાલ શાહ એ,૭૨ /કોટયાકકનગર સો. જા.ન.ં૩ ૨ ૨  તા.૨૫/૦૬/૨૦૨૦
૭૮ ૩ નરેંદ્રભાઇ િાનસીંગભાઇ કાયિપથંી સખુાનદંી પરિહસં ટ્ર્સસ્જટ, ભગવાન કરૂણસાગર

િદંીર,દાલીઆ વાડી સાિે જા.ન.ં૧ ૩૪૩  તા.6/11/2020

૭૯ ૩ મવનોદકુિાર સી.શાહ કંસારા પોળના નાકે ,ચોખડંી જા.ન.ં૨ ૩૦૯ તા.૨૫/૦૩ /૨૦૨૦
૮૦ ૩ હનીફ િહોિદ ઇસ્જિાઇલભાઇ ટોલાટ તાઇવાડા,વીિા દવાખાનાના સાિે જા.ન.ં૨ ૩૦૦ તા.૨૪/૦૩ /૨૦૨ ૧
૮૧ ૩ રજનીકાતં લાલીભાઇ પટેલ વાડી,દાલીયા પોળ જા.ન.ં૧ ૩૫ તા.5/5/2021

૮૨ ૩ િદનગૌરીબેન રજનીકાતં પટેલ વાડી,દાલીઆ પોળ જા.ન.ં૧ ૩૪ તા.5/5/2021

૮૩ ૪ િયરુભાઇ યોગેશભાઇ ગરુ્જર અિરકૃપા એપા. િાજંલપરુ સ્જપોટકસ કોમ્પપ.ની બાજુિાં ૧ ૨ /૦૫/૧૭ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે.

૮૪ ૪ રાજુભાઇ રીધર શરદનગર, તરસાલી ૨ ૬/૦૭/૧૮ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે
૮૫ ૪ પ્રમખુરી આધારમશલા એપા. જૈન દેરાસર પાસે ૧૭/૦૨ /૧૯ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે. બીી 

નોટીસ જુલાઇ િાસિા ંઆપેલ છે.

૮૬ ૪ રાકેશભાઇ િાછી ૧ ૬૮ પચંદેવનગર અલવાનાકા તા.૧૦/૦૮/૧૯ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે
૮૭ ૪

સરેુશ સખારાિ યાદવ સી-૫૯ ચદં્રલોક હાઉસીંગ સોસાયટી તા.૩૦/૦૮/૧૯ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે. બીી 

નોટીસ ૧ ૩ /૧૦/૨૦ ના રોજ આપેલ છે.

૮૮ ૪ ફાલ્ગનુીબેન ઉપાધ્યાય ૧૯ રાિદેવનગર એસ.એસ.નગરની સાિે તા.૦૯/૧ ૨ /૧૯ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે



૮૯ ૪ જુહી પાડંે િારૂમતધાિ સોસા. બ્લોક ન.ં૩૮ (૩૭૧  થી ૩૮૦) તા.૩૦/૧ ૨ /૧૯ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે

૯૦ ૪
મનિાકણ ફ્લેટના તિાિ રહીશો મનિાકણ ફ્લેટ િીરા ફ્લેટની પાછળ દરબાર ચોકડી (ી-

૧ , એફ.૧ , એફ.૨ , એસ.૧ , એસ.૨ , પી.૧ , પી.૨  અને
પી.૩ )

તા.૧૮/૧ ૧ /૧૯ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે

૯૧ ૪ બ્લોક ન.ં૧  થી ૩૦ સાઇંનાથનગર એપા. દરબાર ચોકડી તા.૦૫/૧૦/૧૯ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે
૯૨ ૪ ટ્રસ્જટી ગોપાલભાઇ ગોસાઇ દેરાવાળં ફળીયુ ંદંતેશ્વર ગાિ પૌરાણીક  િહાદેવ

િદંદરની દદવાલ તા.૧ ૨ /૦૩ /૨૦૨૦ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે
૯૩ ૪ લકી એપા.ના બધા રહીશો લકી એપા. ઓએનીસી સાિે િકરપરુા રોડ તા.૦૩ /૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે
૯૪ ૧ ૨ િહશે પદંડત તરસાલી દદવાળીપરુા સ્જલિ ક્વાટકરના િકાનો ૨ ૯/૦૬/૧૮ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે.

૯૫ ૧૨ જૈન દેરાસર િદંદર િકરપરુા ગાિ ૨૧ /૦૭/૧૮ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે.

૯૬ ૧ ૨ રઈીભાઇ કાળીદાસ િાળી િકરપરુા ગાિ ચાર િાતા િદંદર પાસે ૨ ૧ /૦૭/૧૮ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે.

૯૭ ૧૨ િજુંલા સરેુશભાઇ સોલકંી િારેઠા ફાટક, રાજનગર સોસા. સાિે ૨ ૧ /૦૭/૧૮ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે.

૯૮ ૧ ૨ પુજંાબેન ભાવેશભાઇ પટેલ જામ્પબવુા પટેલ ફળીયું ૦૧ /૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે
૯૯ ૧ ૨ શનાભાઇ બાબરભાઇ પટેલ જામ્પબવુા પટેલ ફળીયું ૦૧ /૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે
૧૦૦ ૧ ૨ સોિાભાઇ શકંરભાઇ બારીયા વણકરવાસના નાકા પાસે િકરપરુા ગાિ ૧૩ /૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે
૧૦૧ ૧ ૨ ભગત ્લાસ્સ્જટક િરાઠા કોલોની િકરપરુા ગાિ ૧૩ /૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે
૧૦૨ ૧ ૨ તારકચદં િગનભાઇ સોલકંી વણકરવાસ, િકરપરુા ગાિ ૧૩ /૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે
૧૦૩ ૧ ૨ અશોકભાઇ રાિીભાઇ વણકર વણકરવાસ, િકરપરુા ગાિ ૧૩ /૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે
૧૦૪ ૧ ૨ ખિુાનસીંગ ભગવાનસીંગ જાદવ ઉંડા ફળીયુ ંિકરપરુા ગાિ ૧૩ /૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે
૧૦૫ ૧ ૨ જાદવ પ્રતાપભાઇ ભગવાનભાઇ ઉંડા ફળીયુ ંિકરપરુા ગાિ ૧૩ /૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે
૧૦૬ ૧ ૨ વસતંભાઇ શાદુ લાલી િદંદર ટ્રસ્જટ કંુભારવાડા ૧ ૩ /૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે
૧૦૭ ૧ ૨ દદવાળીપરુા સ્જલિ ક્વાટકસ ઘર ન.ં૩૪,

૬૧ , ૩૪ખ, ૩ ૩ગ, ૬૫ક, ૬૬ક, ૬૮
દદવાળીપરુા સ્જલિ ક્વાટકર  તરસાલી તળાવની પાસે ૨૯/૦૬/૧૮ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે

૧૦૮ ૧ ૨
બ્લોક ન.ં૧  થી ૩૮ ના િકાન ન.ં ૧
થી ૪૫૬ (કુલ ૪૫૬ નોટીસ) હાઉસીંગ
બોડક ના િકાનો

તરસાલી દહિંિતનગરના િકાનો
૧૭/૦૫/૧૯ ના રોજ નોટીસ આપેલ છે

૧૦૯ ૪ સ્જનેહકંુજ એપા.ના રહીશો સ્જનેહકંુજ એપા. અલવાનાકા ૦૭/૦૬/૨ ૧  ના રોજ નોટીસ આપેલ છે
૧ ૧૦ ૪ મકુ્ક્તધાિ ફ્લેટ એ-બી ના રહીશો મકુ્ક્તધાિ ફ્લેટ એ-બી, તલુસીધાિ ચાર રસ્જતા ૦૭/૦૬/૨ ૧  ના રોજ નોટીસ આપેલ છે
૧ ૧ ૧ ૪ અિરકૃપા ફ્લેટના રહીશો અિરકૃપા ફ્લેટ, સ્જપોટ્સક કોમ્પપ. બાજુિાં ૧ ૦/૦૬/૨ ૧  ના રોજ નોટીસ આપેલ છે


