
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

વડોદરા મહાનગરપા લકા 
હર નોટ સ  

www.vmc.gov.in  
આથી હર જનતાને જણાવવા ુ ં  ક વડોદરા મહાનગર પાલકાના 

ઉ રઝોનમા ંસમાિવ ટ વહ વટ  વોડ-૦૧, ૦૨, ૦૩, ૦૭ અને ૧૩ મા ંઆવેલ 

િવિવધ જ ર ત િમલકતોને .પી.એમ.સી. એ ટ-૧૯૪૯ ની કલમ-૨૬૪ 

ુજબ નોટ સો આપવામાં આવેલ છે. ની યાદ  V.M.C. ની વેબસાઇટ ઉપર 

િસ  કરવામા ં આવેલ છે. આવી જ ર ત િમલકતોના મા લક/ભા ુઆત/ 

કબ દારોના કોટ કસ ચાલતા હોય/િવવાદ  હોય તેવી જ ર ત િમલકતોમાં 

રહ ુ ં  અ યંત જોખમી હોવાથી કોઇપણ ય તએ રહ ુ ં  ન હ ક વેશ કરવો 

ન હ તથા જ ર ત િમલકતો પાસેથી રાહદાર ઓએ પસાર થ ું  ન હ અને જો 

આવી જ ર ત િમલકતોમાં મા લક/ભા ુઆત/કબ દારો રહશે અથવા 

રાહદાર ઓ પસાર થશે અને અક માત સ શે તો તેની જવાબદાર  વડોદરા 

મહાનગર પા લકાની રહશ ેનહ.  ગે હર જનતાએ ન ધ લેવા િવનંતી 

છે. 

પી.આર.ઓ.નં.       /૨૨-૨૩ કાયપાલક ઇજનેર (ઉ ર ઝોન) 



અ .ુ ન.ં વ.વોડ નામ સરના ુ નોટ સ આપયાની તાર ખ ર માકસ અને કરલ કામગીર

૧ ૧૩ વષાબેન ક ુભાઇ પિત
.ુ સે.ન:-૦૫-૦૯-૦૩૭-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦, સરના :ુ-

શીયાબાગ ુ ંભારવાડા, ખંડરાવ માકટ પા ળ

(૧)૨૪૫/૧૮-૧૯, તા:-૦૧-૦૬-૨૦૧૮, (૨) ૩૬૯/૧૮-૧૯, તા:-

૦૧-૦૭-૨૦૧૮,(૩)૪૩૫/૧૮-૧૯, તા:-૨૫-૦૭-૨૦૧૮ (૪) 

૮૪/૨૦-૨૧, તા:-૧૩/૦૫/૨૦૨૦ (૫) ૪૩૬/૨૦-૨૧,તા-૧૧-

૦૮-૨૦૨૦ (૬) ૪૫૨/૨૦-૨૧ તા-૧૩/૦૮/૨૦૨૦  (૭) 

૭૨૪/૨૦-૨૧ તા-૧૦/૧૧/૨૦૨૦ (૮) ૧૨૬૭/૨૦-૨૧ તા-

૧૨/૦૧/૨૦૨૧ (૯) ૧૫૬/૧૭-૦૫-૨૦૨૧

નોટ સ આપેલ છે

૨ ૧૩ મહશભાઇ બાલાલ ુથાર
.ુસે.ન.:-૦૫-૧૧-૪૧૫-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૨, સરના :ુ-

ઉપલા ળ યા મહાદવ મં દર સામે

(૧)૨૫૮/૧૯-૨૦, તા:-૦૨-૦૭-૧૯, (૨) ૫૪૪/૧૯-૨૦, તા:-

૦૬-૧૧-૧૯(૩) ૮૬/૨૦-૨૧, તા:-૧૩/૦૫/૨૦૨૦ 

(૪)૪૩૭/૨૦-૨૧,તા-૧૧-૦૮-૨૦૨૦ (૫)૪૫૩/૨૦-૨૧ તા-

૧૩/૦૮/૨૦૨૦ (૬) ૭૨૬/૨૦-૨૧ તા-૧૦/૧૧/૨૦૨૦ (૭) 

૧૨૬૯/૨૦-૨૧ તા-૧૨/૦૧/૨૦૨૧ (૮) ૧૫૮/૧૭-૦૫-૨૦૨૧

નોટ સ આપેલ છે

૩ ૧૩ શક ના હા  રહમાન
.ુસે.ન.:-૦૫-૧૨-૨૦૦-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦, સરના :ુ-  

ક સાયકલ માટની બા ુની ગલીમાં મદનઝાંપા રોડ

(૧)૧૧૪/૧૯-૨૦, તા;-૧૫-૦૫-૧૯(૨) ૮૮/૨૦-૨૧, તા:-

૧૩/૦૫/૨૦૨૦ (૩) ૪૩૮/૨૦-૨૧,તા-૧૧-૦૮-૨૦૨૦ (૪) 

૪૫૪/૨૦-૨૧ તા-૧૩/૦૮/૨૦૨૦ (૫) ૭૨૯/૨૦-૨૧ તા-

૧૦/૧૧/૨૦૨૦ (૬) ૧૨૭૧/૨૦-૨૧ તા-૧૨/૦૧/૨૦૨૧ (૭) 

૧૬૦/૧૭-૦૫-૨૦૨૧

નોટ સ આપેલ છે

૪ ૧૩ ભીખાભાઇ ડા ાભાઇ સોની
.ુસે.ન.:-૦૫-૦૧-૦૧૪-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૪, સરના :ુ- 

લાલકોટ રોડ પાસે, સી. આર. ુ ટર

(૧)૩૦૫/૧૯-૨૦, તા:-૨૪-૦૭-૧૯(૨) ૯૦/૨૦-૨૧, તા:-

૧૩/૦૫/૨૦૨૦ (૩) ૪૩૯/૨૦-૨૧,તા-૧૧-૦૮-૨૦૨૦ (૪) 

૪૫૫/૨૦-૨૧ તા-૧૩/૦૮/૨૦૨૦ (૫) ૭૩૧/૨૦-૨૧ તા-

૧૦/૧૧/૨૦૨૦ (૬) ૧૨૭૩/૨૦-૨૧ તા-૧૨/૦૧/૨૦૨૧ (૭) 

૧૬૨/૧૭-૦૫-૨૦૨૧

નોટ સ આપેલ છે (કોટ કસ ચા ુ છે તર ક માલીક અને 

ભા ુઆત વ ચ)ે

૫ ૧૩ ગીર બેન પા ુ રંગ ગડકર
.ુસેન.;-૦૫-૦૨-૩૧૬-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦, સરના :ુ-

કાપડ યા મે શન સામે િપરાિમતાર રોડ

(૧) ૧૧૩/૧૯-૨૦, તા:-૨૨-૦૪-૧૯(૨) ૯૨/૨૦-૨૧, તા:-

૧૩/૦૫/૨૦૨૦ (૩) ૪૪૦/૨૦-૨૧,તા-૧૧-૦૮-૨૦૨૦ (૪) 

૪૫૬/૨૦-૨૧ તા-૧૩/૦૮/૨૦૨૦ (૫) ૭૩૪/૨૦-૨૧ તા-

૧૦/૧૧/૨૦૨૦ (૬) ૧૨૭૫/૨૦-૨૧ તા-૧૨/૦૧/૨૦૨૧ (૭) 

૧૬૪/૧૭-૦૫-૨૦૨૧

નોટ સ આપેલ છે (કોટ કસ ચા ુ છે તર ક માલીક અને 

ભા ુઆત વ ચ)ે

ઉ ર ઝોન

વડોદરા મહાનગર પા લકા

જ ર ત મકાનોને G.P.M.C. ACT-1949, કલમ-૨૬૪ ુજબ આપેલ નોટ સની યાદ

િનભયતા યાદ



અ .ુ ન.ં વ.વોડ નામ સરના ુ નોટ સ આપયાની તાર ખ ર માકસ અને કરલ કામગીર

૬ ૧૩ ઉષાબેન દલીપરાવ ફોફળે
.ુસે.ન.:-૦૫-૦૨-૫૭૯-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૧, સરના :ુ- 

કાશી નીવાસ, શંકર ટકર , દાંડ યાબ ર

(૧) ૮૬૭/૧૯-૨૦, તા:-૧૯-૦૮-૧૯, (૨) ૯૫/૨૦-૨૧ ,તા;-

૧૩-૦૫-૨૦૨૦ (૩) ૪૪૧/૨૦-૨૧,તા-૧૧-૦૮-૨૦૨૦ 

(૪)૪૫૭/૨૦-૨૧ તા-૧૩/૦૮/૨૦૨૦ (૫) ૭૩૬/૨૦-૨૧ તા-

૧૦/૧૧/૨૦૨૦ (૬) ૧૨૭૭/૨૦-૨૧ તા-૧૨/૦૧/૨૦૨૧ (૭) 

૧૬૬/૧૭-૦૫-૨૦૨૧

નોટ સ આપેલ છે

૭ ૧૩ વાગેશભાઇ ઠાકોરભાઇ દલવાડ

.ુસે.ન.:-૦૫-૦૮-૧૮૦-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦/૦૫-૦૮-

૧૭૭-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૧-૧૦૨-૧૦૩-૧૦૪-૧૦૫, 

સરના :ુ-ખોડ  બલી, શીયાબાગ, રાજમહલ રોડ

(૧) ૨૩૫/૧૯-૨૦, તા:-૨૫-૦૬-૧૯, (૨) ૯૬/૨૦-૨૧, તા:-

૧૩-૦૫-૨૦૨૦ (૩) ૪૪૨/૨૦-૨૧,તા-૧૧-૦૮-૨૦૨૦ (૪) 

૪૫૮/૨૦-૨૧ તા-૧૩/૦૮/૨૦૨૦ (૫) ૭૩૮/૨૦-૨૧ તા-

૧૦/૧૧/૨૦૨૦ (૬) ૧૨૭૯/૨૦-૨૧ તા-૧૨/૦૧/૨૦૨૧ (૭) 

૧૬૮/૧૭-૦૫-૨૦૨૧

નોટ સ આપેલ છે

૮ ૧૩ ઇ માઇલભાઇ ઇ ાહ ભાઇ શેખ
સરના :ુ-નવા ુરા, મરાઠ  મોહ લો, સાંઇબાબાના મં દર 

પાસે

(૧)૪૫૩/૧૯-૨૦, તા:-૨૭-૦૯-૨૦૧૯, (૨) ૯૯/૨૦-૨૧, તા:-

૧૩/૦૫/૨૦૨૦ (૩) ૪૪૩/૨૦-૨૧,તા-૧૧-૦૮-૨૦૨૦ (૪) 

૪૫૯/૨૦-૨૧ તા-૧૩/૦૮/૨૦૨૦ (૫) ૭૪૪/૨૦-૨૧ તા-

૧૦/૧૧/૨૦૨૦ (૬) ૧૨૮૩/૨૦-૨૧ તા-૧૨/૦૧/૨૦૨૧ (૭) 

૧૭૦/૧૭-૦૫-૨૦૨૧

નોટ સ આપેલ છે

૯ ૧૩ ુર ભાઇ આર. શાહ

.ુસે.ન:-૦૫-૧૦-૩૧૫-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦/૧૦૧, 

સરના :ુ- એસ.આર.મેટલ કોપ રશન, ુના લ ડપીઠા 

રોડ, રાવડ યાવાડ પાસે

(૧) ૫૨૪/૧૯-૨૦, તા;-૧૦-૧૦-૧૯, (૨) ૧૦૧/૨૦-૨૧, તા:-

૧૩-૦૫-૨૦૨૦ (૩) (૩) ૪૪૪/૨૦-૨૧,તા-૧૧-૦૮-૨૦૨૦ (૪) 

૪૬૦/૨૦-૨૧ તા-૧૩/૦૮/૨૦૨૦ (૫) ૭૪૧/૨૦-૨૧ તા-

૧૦/૧૧/૨૦૨૦ (૬) ૧૨૮૧/૨૦-૨૧ તા-૧૨/૦૧/૨૦૨૧ (૭) 

૧૭૨/૧૭-૦૫-૨૦૨૧

નોટ સ આપેલ છે

૧૦ ૧૩
િવનોદ ુમાર ઇ ુલાલ પટલ 

તથા અ ય

.ુસે.ન:-૦૫-૦૧-૫૮૮-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦, સરના ;ુ-

ુ ંદા ફ ળયા હ ુમાન  મં દર પાછળ હ ધી ડ કટરસ

(૧) ૧૧૮/૨૦-૨૧, તા:-૨૨/૦૫/૨૦૨૦ (૨)  ૪૪૬/૨૦-

૨૧,તા-૧૧-૦૮-૨૦૨૦ (૩) ૪૬૨/૨૦-૨૧ તા-૧૩/૦૮/૨૦૨૦ 

(૪) ૭૪૮/૨૦-૨૧ તા-૧૦/૧૧/૨૦૨૦ (૫) ૧૨૮૭/૨૦-૨૧ 

તા-૧૨/૦૧/૨૦૨૧ (૬) ૧૭૬/૧૭-૦૫-૨૦૨૧

નોટ સ આપેલ છે

૧૧ ૧૩ મહંત ુકત વનદાસ  ૂ

.ુસે.સ.ન.ં ૦૫-૦૯-૪૮૧-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૬, રણોલી 

બી ડ ગ સામે, શીયાબાગ ચાર ર તા વોડ-૫ ની ુની 

ઓફ સ સામે

૧)૪૬૬/૨૦-૨૧ તા-૧૮/૮/૨૦૨૦ (૨) ૭૫૦/૨૦-૨૧ તા-

૧૦/૧૧/૨૦૨૦ (૩) ૧૨૮૯/૨૦-૨૧ તા-૧૨/૦૧/૨૦૨૧ (૪) 

૧૭૮/૧૭-૦૫-૨૦૨૧

નોટ સ આપેલ છે

૧૨ ૧૩
ીમતી નગીના ગૌ વામી ૂ  

યાર વામી

.ુસે.સ.ન.ં ૦૫-૧૧-૩૦૯-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૮ કબીર 

મં દર ફળ ુ ,હ ુમાન  મં દર પાસે કાછ યાવાડ

૧) ૪૬૮/૨૦-૨૧, તા-૧૮/૮/૨૦૨૦ (૨) ૭૫૪/૨૦-૨૧ તા-

૧૦/૧૧/૨૦૨૦ (૩) ૧૨૯૩/૨૦-૨૧ તા-૧૨/૦૧/૨૦૨૧ (૪) 

૧૮૦/૧૭-૦૫-૨૦૨૧

નોટ સ આપેલ છે

૧૩ ૧૩
કાછ યા પંચ ના બી ડ ગ ના 

વહ વટકતા ી ુ ં લાલા એચ

.ુસે.સ.ન.ં ૦૫-૦૯-૪૮૨-૯૫૧-૦૦૦-૧૦૮, રણોલી 

બી ડ ગ સામે, શીયાબાગ ચાર ર તા વોડ-૫ ની ુની 

ઓફ સ સામે

૧) ૪૬૭/૨૦-૨૧, તા-૧૮/૮/૨૦૨૦ (૨) ૭૫૨/૨૦-૨૧ તા-

૧૦/૧૧/૨૦૨૦ (૩) ૧૨૯૧/૨૦-૨૧ તા-૧૨/૦૧/૨૦૨૧ (૪) 

૧૮૨/૧૭-૦૫-૨૦૨૧

નોટ સ આપેલ છે



અ .ુ ન.ં વ.વોડ નામ સરના ુ નોટ સ આપયાની તાર ખ ર માકસ અને કરલ કામગીર

૧૪ ૧૩
ી નગીનલાલ કશવલાલ અને 

અ ય

.ુસે.સ.ન.ં ૦૫-૨૪-૨૨૨-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦,૧૦૨,૦૫-

૨૪-૨૨૨-૦૦૦-૦૦૧-૦૨૦ શાક માકટ  સામે, 

સલાટવાડા ચાર ર તા

૧) ૪૭૪/૨૦-૨૧, તા-૨૧/૮/૨૦૨૦ (૨) ૧૨૯૫/૨૦-૨૧ તા-

૧૨/૦૧/૨૦૨૧ (૩) ૧૮૪/૧૭-૦૫-૨૦૨૧
નોટ સ આપેલ છે

૧૫ ૧૩ શ ુ ં તલાબેન ચં કાંત દવ

.ુસે.સ.ન.ં ૦૫-૧૧-૨૭૮-૦૦૦-૦૦૦-

૦૨૦/૧૦૨/૧૦૩, કબીર મં દર ફ ળ ,ુ     ુની 

કાછ યાવાડ,હ ગે ચે બસ સામે

૧) ૪૯૮/૨૦-૨૧, તા-૦૩/૯/૨૦૨૦ (૨) ૧૩૦૩/૨૦-૨૧ તા-

૧૨/૦૧/૨૦૨૧ (૩) ૧૯૨/૧૭-૦૫-૨૦૨૧
નોટ સ આપેલ છે

૧૬ ૧૩ ુલામનબી ઘેલાભાઇ બેરાવાળા
.ુસે,ન:-૦૫-૧૨-૨૨૦-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૧ સરના :ુ-

ુ ધવાળો મહો લો, યાયમં દર પાછળ

(૧)૩૦૩/૧૯-૨૦, તા:-૧૩-૦૭-૧૯ (૨) ૮૭/૨૦-૨૧, તા:-

૧૩/૦૫/૨૦૨૦ (૩)  ૪૪૮/૨૦-૨૧,તા-૧૧-૦૮-૨૦૨૦ (૪) 

૭૫૯/૨૦-૨૧ તા-૧૦/૧૧/૨૦૨૦ (૫) ૧૩૦૬/૨૦-૨૧ તા-

૧૨/૦૧/૨૦૨૧ (૬) ૧૯૭/૧૭-૦૫-૨૦૨૧

નોટ સ આપેલ છે (કોટ કસ ચા ુ છે તર ક માલીક અને 

ભા ુઆત વ ચ)ે

૧૭ ૧૩
બાલ ૃ ણ નાગે ર પંડ ત અને 

અ ય

.ુસે.ન.ં ૦૫-૧૧-૩૭૪-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૩, સરના :ુ-

ુગ ંધી ુઆની ખ ક, ુની કાછ યાવાડ,પરદશી ફ ળ ુ

નોટ સ .ન.ં(૧) ૧૯૩૦/૨૨-૦૧-૨૦૨૧ (૨) ૧૯૯/૧/૧૭-૦૫-

૨૦૨૧
નોટ સ આપેલ છે

૧૮ ૧૩ ી એહમદસાહબ ફતેસ હ રાણા

.ુસે.ન.ં ૦૫-૧૧-૧૫૬-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦/૧૦૧, 

સરના :ુ- તાડફ ળયા નાકા,લાલકોટની સામે,રાજમહલ 

રોડ

નોટ સ .ન.ં (૧) ૧૯૩૧/૨૨-૦૧-૨૦૨૧ (૨) ૧૯૫/૧૭-૦૫-

૨૦૨૧
નોટ સ આપેલ છે

૧૯ ૧૩
મહંમદ ુસેન ુલામનબી 

મશ વાલા અને અ ય

.ુ સે. ન.ં  ૦૫-૧૧-૧૮૩-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦/૧૦૧/અને 

અ ય,સરના ુ : રામ  મં દર સામે, મદનઝાંપા રોડ, 

ધન િવજય સાયકલ માટ, યાયમં દર.

નોટ સ .ન.ં ૨૦૩/૧૮-૦૫-૨૦૨૧
નોટ સ આપેલ છે

 (કોટ કસ ચા ુ છે તર ક માલીક અને ભા ુઆત વ ચ)ે

૨૦ ૧૩ ભાવેશ રાવ ભાઇ પટલ

.ુ સે. ન.ં  ૦૫-૦૨-૦૯૩-૦૦૦-૦૦૦-

૦૨૦/૧૦૧,સરના ુ : ખાડ યા પોળ - ૧, ખંડરાવ 

મારકટ વી.એમ.સી. ઓફ સ સામે, રાજમહલ રોડ.

નોટ સ .ન.ં(૧) ૧૯૯/૨/૧૭-૦૫-૨૦૨૧ નોટ સ આપેલ છે

૨૧ ૧૩
ધવલભાઇ અિનલભાઇ બારોટ 

અને અ ય

.ુ સે. ન.ં  ૦૫-૨૪-૧૪૩-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૭ અને 

અ ય,સરના ુ : બારોટ મહો લો, વણીકરની પાગા, 

સલાટવાડા.

નોટ સ .ન.ં ૩૧૨/૧૧-૦૬-૨૦૨૧ નોટ સ આપેલ છે

૨૨ ૧૩
ુરમહંમદ હલીમાબીબી 

ઘ ુભાઇ ુરશી

.ુ સે. ન.ં  ૦૫-૦૭-૨૦૯-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૪ અને 

અ ય,સરના ુ : ' ુરગીવાલા' બ ડ ગ, ખાટક વાડા, 

નવા ુરા.

નોટ સ .ન.ં ૩૧૪/૧૧-૦૬-૨૦૨૧ નોટ સ આપેલ છે

૨૩ ૧૩

ુકશભાઇ ુળ ભાઇ ચૌહાણ 

(મૈયત) અને િનરંજનભાઇ 

ુળ ભાઇ ચૌહાણ

.ુ સે. ન.ં  ૦૫-૧૧-૩૭૯-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦,સરના ુ : 

પરદશી ફ ળયા, ુની કાછ યાવાડ, રાજમહલ રોડ, 

વડૉદરા.

નોટ સ .ન.ં ૩૨૧/૧૪-૦૬-૨૦૨૧ નોટ સ આપેલ છે

૨૪ ૧૩

આરો ય 

અમલદાર ી,ફાયલે રયા 

ઓફ સ,વડોદરા મહાનગર 

સેવાસદન.

ફાયલે રયા ઓફ સ બ ડ ગ, શાક માકટ,ચોખંડ . નોટ સ .ન.ં ૩૪૫/૨૧-૦૬-૨૦૨૧ નોટ સ આપેલ છે



અ .ુ ન.ં વ.વોડ નામ સરના ુ નોટ સ આપયાની તાર ખ ર માકસ અને કરલ કામગીર

૨૫ ૧૩ ી ગોિવદરાવ રામરાવ ુ જર

.ુસે.ન.ં ૦૫-૦૫-૪૪૭-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦ અને  ૦૫-૦૫-

૪૪૭-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૨ થી ૧૦૭, સરના :ુ ' ુ જર 

ભવન',એસ.એસ.સી. બોડની ઓફ સ સામે,નવા ુરા.

નોટ સ .ન.ં ૩૬૦/૨૩-૦૬-૨૦૨૧
નોટ સ આપેલ છે 

(કોટ કસ ચા ુ છે તર ક માલીક અને ભા ુઆત વ ચ)ે

૨૬ ૧૩

ી કાશ દ ુરાવ બામનેલકર 

(G.F. અને S.F. ) અને ી 

બા ુરાવ સો ુશેઠ અને અ ય 

(F.F.)

.ુસે.ન.ં ૦૫-૧૦-૪૧૭-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૧ અને અ ય 

સરના ુ : ુરતકરની ગલી, રાજમહલ રોડ,વડોદરા.
નોટ સ .ન.ં ૪૦૦/૨૮-૦૬-૨૦૨૧ નોટ સ આપેલ છે

૨૭ ૧૩
ી સતીષભાઇ િશવા રાવ 

કદમ અને અ ય

.ુસે.ન.ં ૦૫-૨૪-૨૧૦-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૧ અને અ ય 

સરના ુ : ુ ંભારવાડા સામે, સલાટવાડા રોડ,વડોદરા.
નોટ સ .ન.ં  ૪૪૪/૧૩-૦૭-૨૦૨૧ નોટ સ આપેલ છે

૨૮ ૧૩
યોગેશભાઇ ચીમનલાલ 

પોથીવાલા અને અ ય

.ુસે.ન.ં ૦૫-૦૨-૪૬૬-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૨/૧૦૪ 

સરના ુ : 'હમા ટોર',  પીરામીતાર રોડના નાક, 

દાંડ યાબ ર મેઇન રોડ,વડોદરા.

નોટ સ .ન.ં  ૫૦૫/૦૪-૦૮-૨૦૨૧ નોટ સ આપેલ છે

૨૯ ૧૩ ી હરાલાલ ઉદચંદ શાહ

.ુસે.ન.ં ૦૫-૧૦-૫૨૬-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦ અને ૧૦૧ થી 

૧૦૫ 

સરના ુ : સાવલ વોચ ુ ં વાળ  િમ કત,  ઉચી પોળના 

નાક,રાજમહલ રોડ,વડોદરા.

નોટ સ .ન.ં  ૬૧૮/તા.૧૪-૦૯-૨૦૨૧ નોટ સ આપેલ છે

૩૦ ૧૩ િનગાર ઇરશાદ શેખ અને અ ય

.ુસે.ન.ં ૦૫-૦૫-૩૮૭-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૨ અને અ ય

સરના ુ : ુ લીમ મહો લો, સહકાર  મંડળ  પાસે, 

કવડાબાગ,નવા ુરા. િવભાગ-બી, ટ કા ન.ં૨૭/૪, સી.સ. 

ન.ં ૧૫૬, વડોદરા.

નોટ સ .ન.ં  ૬૧૯/તા.૧૪-૦૯-૨૦૨૧ નોટ સ આપેલ છે

૩૧ ૧૩ હષદભાઇ કરસનદાસ પટલ

.ુસે.ન.ં ૦૫-૦૯-૪૬૩-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦ અને ૧૦૧ 

તથા ૧૦૨ 

સરના ુ : ી રામકબીર બી ડ ગ,શીયાબાગ મેઇન 

રોડ,વડોદરા.

નોટ સ .ન.ં  ૬૫૦/તા.૨૮-૦૯-૨૦૨૧ નોટ સ આપેલ છે

૩૨ ૧૩
આકાશ હસ ુખલાલ ગાંધી અને 

અ ય

.ુસે.ન.ં ૦૫-૦૨-૧૬૩-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૧/૧૦૩ 

સરના ુ : મ યવિત ુલ સામે, માકટ ચાર ર તા પાસે, 

દાં ડયાબ ર,વડોદરા.

નોટ સ .ન.ં ૧૦૭૬/તા.૦૯-૦૩-૨૦૨૨ .ન.ં ૨૭૧ તા. ૧૫-

૬-૨૨
નોટ સ આપેલ છે

૩૩ ૧૩
કમલેશ ુમાર અરિવદભાઇ 

જય વાલ
૧૧૬-૧૧૭ રાજ થંભ સોસા., પોલો ાઉ ડ સામે .નં ૨૯૨ તા. ૧૫-૬-૨૨ નોટ સ આપેલ છે

૩૪ ૧૩
રા બીબી તે નીશાર અહમદ 

ુરશી ની િવ.પ ની
ખાટક વાડ નવા ુરા .ન૨ં૬૭ તા. ૧૫-૬-૨૨ નોટ સ આપેલ છે

૩૫ ૧૩ તારાબેન રજનીકાંત લંકાવાળા માકટ ચાર ર તા પાસે રાજમહલ રોડ .ન૨ં૬૬ તા. ૧૫-૬-૨ નોટ સ આપેલ છે

૩૬ ૧૩ જોશનાબેન વસંતભાઇ આફલે ભારતી ગલી ખંડરાવ માકટ ચાર ર તા રાજમહલ રોડ .ન૩ં૦૫ તા. ૧૫-૬-૨૨ નોટ સ આપેલ છે



અ .ુ ન.ં વ.વોડ નામ સરના ુ નોટ સ આપયાની તાર ખ ર માકસ અને કરલ કામગીર

૩૭ ૧ બપીનચં  લારા ુખ ી ઉમીયાનગર ટાવર-૨ એલ-૩૦૯ .નં ૧૧૬ તા. ૨૫-૬-૨૨

૩૮ ૧ હરન ક ુભાઇ ીતોડા
.ુસે.સ.ન.ં ૦૭-૦૪-૦૨૮-૦૦૧-૧૧૪-૦૨૦ ભવાની 

એપાટમે ટ, સમા, વડોદરા.
નોટ સ .ન.ં ૨૪/૬-૪-૨૦૨૧ નોટ સ આપેલ છે

૩૯ ૩ િશવા  રાવ આર. બને ૪૦ ુ ધદવ કોલોની, કારલીબાગ .ન.ં ૧૫૧/તા.૨૮-૦૬-૨૦૨૨ નોટ સ આપેલ છે

૪૦ ૩ હર શભાઇ ગ નંદભાઇ સોલંક ૩૮ સંજયનગર, ફતેબાગ .ન.ં ૧૫૦/તા.૨૮-૦૬-૨૦૨૨ નોટ સ આપેલ છે

૪૧ ૭ ુખ ી, ૂ યદ પ એપાટમે ટ પમ ટોક ઝ પાસે, હરણી રોડ (૧) ૧૬૦૩/૦૨.૦૫.૨૦૨૦ (૨) ૨૦૩/૨૭.૦૫.૨૦૨૨ નોટ સ આપેલ છે.

૪૨ ૭
અન ુયાબાઇ બી ઉ ેકર અને 

ી શંકરરાવ
ુજરત ટકરા, ુતડ ઝાંપા (૧)૭૪૧/૦૩.૦૯.૨૦૧૯   (૨) ૨૧૭/૨૭.૦૫.૨૦૨૨

સદર મકાનને  તા કા લક ઉતાર /િનભય કરવા માટની 

નોટ સ  આપેલ છે.

૪૩ ૭ ી નગીનભાઇ મગનભાઇ શાહ ુજરત ટકરા, ુબેલીબાગની  પાછળ
(૧)૧૪૬/૧૬.૦૮.૨૦૧૮ (૨)૨૪/૧૪.૦૫.૨૦૨૦   

(૩)૧૮૮/૨૭.૦૫.૨૦૨૨
નોટ સ આપેલ છે.

૪૪ ૭ ી રાણા મોહનલાલ કશવલાલ
ુજરત ટકરા, રવી ા સપોટની ગલી, ુબેલીબાગની 

પાછળ
(૧)૨૭/૧૪.૦૫.૨૦૨૦  (૨)૨૦૨/૨૭.૦૫.૨૦૨૨ નોટ સ આપેલ છે.

૪૫ ૭
ી િવજય ુમાર કનૈયાલાલ 

રાજપરા
૪૨૩/૩, ુજરત ટકરા

(૧)૧૦૨૪/૦૬.૧૧.૨૦૧૯ (૨)૩૦/૧૪.૦૫.૨૦૨૦    

(૩)૧૮૬/૨૭.૦૫.૨૦૨૨
નોટ સ આપેલ છે.

૪૬ ૭ ી રમેશ વ લાલ સાવલાળ ફતે ુરા મેઇન રોડ
(૧)૩૫૭/૧૩.૦૬.૨૦૧૯ (૨)૨૯/૧૪.૦૫.૨૦૨૦   

(૩)૧૯૧/૨૭.૦૫.૨૦૨૨
નોટ સ આપેલ છે.

૪૭ ૭ મોહનલાલ મન ુખલાલ  ગાંધી ફતે ુરા મેઇન રોડ
(૧)૩૫૯/૧૩.૦૬.૨૦૧૯ (૨)૫૦૬/૦૬.૦૭.૨૦૧૯    

(૩)૧૮૭/૨૭.૦૫.૨૦૨૨

સદર મકાનને  તા કા લક ઉતાર /િનભય કરવા માટની 

નોટ સ  આપેલ છે. / નોટ સ ચ ટાડલ છે.

૪૮ ૧૪ ી કમળાબેન શંકરલાલ સોની
અડાણીયા ુલ ચાર ર તા પાસે, ફતે ુરા પોલીસ ટશન 

સામે

(૧)૬૫૯/૦૮.૦૮.૨૦૧૯ (૨)૧૦૨૫/૦૬.૧૧.૨૦૧૯ 

(૩)૩૧/૧૪.૦૫.૨૦૨૦   (૪) ૧૯૭/૨૭.૦૫.૨૦૨૨

સદર મકાનને  તા કા લક ઉતાર /િનભય કરવા માટની 

નોટ સ  આપેલ છે. /વોડ ન-ં૧૪ માં લાગે છે.

૪૯ ૭
ી  માલતીબેન કશોરભાઇ 

દસાઇ

અડાણીયા ુલ ચાર ર તા પાસે, ફતે ુરા પોલીસ ટશન 

સામે

(૧)૭૦૮/૨૬.૦૮.૨૦૧૯ (૨)૩૯/૧૪.૦૫.૨૦૨૦   

(૩)૨૦૬/૨૭.૦૫.૨૦૨૨

સદર મકાનને  તા કા લક ઉતાર /િનભય કરવા માટની 

નોટ સ  આપેલ છે. /નોટ સ ચ ટાડલ છે.

૫૦ ૭
ી પંચાલ નેશભાઇ 

જયેશભાઇ
ી ૃ ણ ુ ંજ બ ડ ગ આમલી ફ ળયા નાગરવાડા

(૧) ૫૬૪/૦૭.૦૭.૨૦૧૮ (૨)૩૫૮/૧૩.૦૬.૨૦૧૯ 

(૩)૨૮/૧૪.૦૫.૨૦૨૦  (૪)૨૧૩/૨૭.૦૫.૨૦૨૨

સદર મકાનને  તા કા લક ઉતાર /િનભય કરવા માટની 

નોટ સ  આપેલ છે./ િનભય કરવાની કામગીર  ચા ુ છે.

૫૧ ૭ ી કતનભાઇ રા ુભાઇ રાણા નવીધરતી બી  લાઇન

(૧)૬૭૭/૧૦.૦૮.૨૦૧૯ (૨)૧૦૨૬/૦૬.૧૧.૨૦૧૯ 

(૩)૩૩/૧૪.૦૫.૨૦૨૦ (૪)૧૫૫/૨૨.૦૬.૨૦૨૦   

(૫)૨૦૭/૨૭-૦૫-૨૦૨૨

સદર મકાનને  તા કા લક ઉતાર /િનભય કરવા માટની 

નોટ સ  આપેલ છે.  /િનભય કરલ છે.

૫૨ ૭ ી ચીમનભાઇ કરશનભાઇ નવીધરતી બી  લાઇન
(૧)૬૮૦/૧૨.૦૮.૨૦૧૯ (૨)૧૦૨૮/૦૬.૧૧.૨૦૧૯ 

(૩)૩૪/૧૪.૦૫.૨૦૨૦   (૪)૨૦૧/૨૭.૦૫.૨૦૨૨
િનભય કરલ છે.

૫૩ ૭ ુખ ી નવા લમ વાટસ, ભા ુ  મં દર પાસે, નવી ધરતી ૯૪/૦૧.૦૬.૨૦૨૦ નોટ સ આપેલ છે.

૫૪ ૭ ુખ ી
નવા લમ વાટસ, માળ  મોહ લો, ભા ુ  મં દર પાસે, 

નવી ધરતી
(૧) ૯૫/૦૧.૦૬.૨૦૨૦   (૨) ૧૮૯/૨૭.૦૫.૨૦૨૨ નોટ સ આપેલ છે. / નોટ સબોડ પર ચ ટાડલ છે.

૫૫ ૭ રહવાસી નવીધરતી ુના લમ વાટસ ૨૨૦/૨૭.૦૫.૨૦૨૨ નોટ સ આપેલ છે.
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૫૬ ૭ ી શારદાબેન નવીધરતી બી  લાઇન

(૧)૭૦૭/૨૬.૦૮.૨૦૧૯ (૨)૧૦૩૦/૦૬.૧૧.૨૦૧૯ 

(૩)૩૫/૧૪.૦૫.૨૦૨૦ (૪)૧૫૨/૨૨.૦૬.૨૦૨૦  (૫) 

૨૦૫/૨૭.૦૫.૨૦૨૨

સદર મકાનને  તા કા લક ઉતાર /િનભય કરવા માટની 

નોટ સ  આપેલ છે.  / િનભય કરલ છે.

૫૭ ૭

ી સિવતાબેન રાણા, નકલ- 

જયંતીભાઇ રાણા અને 

હર શભાઇ રાણા

નવીધરતી બી  લાઇન
(૧)૬૭૫/૧૦.૦૮.૨૦૧૯ (૨)૪૦/૧૪.૦૫.૨૦૨૦ 

(૩)૧૫૬/૨૨.૦૬.૨૦૨૦   (૪)૨૦૦/૨૭.૦૫.૨૦૨૨

સદર મકાનને  તા કા લક ઉતાર /િનભય કરવા માટની 

નોટ સ  આપેલ છે./નોટ સ ચ ટાડલ છે અને બ  પણ 

આપેલ છે.

૫૮ ૭

નવનીતભાઇ રાણા, રિતલાલ 

ુનીલાલ રાણા, ધીરજ 

ુનીલાલ રાણા

નવીધરતી બી  લાઇન (૧)૧૫૭/૨૨.૦૬.૨૦૨૦ (૨) ૨૧૪/૨૭.૦૫.૨૦૨૨
સદર મકાનને તા કા લક ઉતાર /િનભય કરવા માટની નોટ સ 

આપેલ છે.

૫૯ ૭ મોહનભાઇ પીતા બરદાસ નવીધરતી, રાણાવાસ (૧)૧૩૫/૧૨.૦૬.૨૦૨૦   (૨)૨૦૩/૨૭.૦૫.૨૦૨૨
સદર મકાનને તા કા લક ઉતાર /િનભય કરવા માટની નોટ સ 

આપેલ છે. /િનભય કરલ છે.

૬૦ ૭ કરશનબહન રણછોડ દાસ રો હતવાસના  નાક, નવીધરતી, નાગરવાડા
(૧) ૫૦૮/૦૬.૦૭.૨૦૧૯ (૨) ૩૭૯/૧૭.૦૬.૨૦૧૯  

(૩)૧૯૪/૨૭.૦૫.૨૦૨૨

સદર મકાનને  તા કા લક ઉતાર /િનભય કરવા માટની 

નોટ સ  આપેલ છે. / નોટ સ ચ ટાડલ છે.

૬૧ ૭
રજનીકાંતભાઇ રાણા તથા 

ચં શ રાણા
ેરણાપોળ, નવીધરતી, નાગરવાડા (૧)૩૦૦/૦૩.૦૬.૨૦૧૯    (૨)૨૧૪/૨૭.૦૫.૨૦૨૨

સદર મકાનને  તા કા લક ઉતાર /િનભય કરવા માટની 

નોટ સ  આપેલ છે.  / િનભય કરલ છે.

૬૨ ૭
 ી સીમંધર વામી આરાધના 

ટ
૧૭-૧૯, મામાની પોળ, રાવ ુરા (૧) ૧૨૦૯/૨૪.૧૨.૨૦૧૯  (૨)૧૯૮/૨૭.૦૫.૨૦૨૨ નોટ સ આપેલ છે. / િનભય કરલ છે.

૬૩ ૭ ી કમળાબેન િવજય ુમાર શમા રાવ ુરા મેઇન રોડ (૧)૩૬/૧૪.૦૫.૨૦૨૦  (૨)૧૯૯/૨૭.૦૫.૨૦૨૨ નોટ સ આપેલ છે. ( ુ લીરામ પડાવાળા)

૬૪ ૭ ી રમેશભાઇ વી. ુવ રાવ ુરા મેઇન રોડ ખાદ  ામ ઉ ોગ સામે
(૧)૬૭૩/૦૯.૦૮.૨૦૧૯ (૨)૩૨/૧૪.૦૫.૨૦૨૦  

(૩)૧૯૬/૨૭.૦૫.૨૦૨૨

સદર મકાનને  તા કા લક ઉતાર /િનભય કરવા માટની 

નોટ સ  આપેલ છે.

૬૫ ૭ ી કાિમનીબેન કર ટભાઇ શાહ ુયનારાયણ બાગ સામે, રાવ ુરા રોડ (૧)૧૧૯૬/૨૦.૧૨.૨૦૧૯ (૨)૪૧/૧૪.૦૫.૨૦૨૦
સદર મકાનનાં ભયજનકભાગને તા કા લક ઉતાર/િનભય 

કરવા માટની નોટ સ  આપેલ છે.

૬૬ ૭
ી ઉદય ુમાર જયંતીલાલ 

સીકલીગર
રાવ ુરા મેઇન રોડ, ુયનારાયણ બાગની સામે (૧)૪૨/૧૪.૦૫.૨૦૨૦   (૨)૨૦૯/૨૭.૦૫.૨૦૨૨ નોટ સ આપેલ છે.

૬૭ ૭ ી િવ મભાઇ સનતભાઇ ુ ંશી ખાદ  ામ ઉ ોગની સામે (૧)૭૪૨/૦૩.૦૯.૨૦૧૯ (૨)૪૩/૧૪.૦૫.૨૦૨૦
સદર મકાનને  તા કા લક ઉતાર /િનભય કરવા માટની 

નોટ સ  આપેલ છે.

૬૮ ૭
હ રાભાઇ  જમનાદાસ ગાંધી  

તથા અ ય
કોઠ  કચેર ની  સામે, રાવ ુરા મેઇન રોડ (૧)૧૭૬૮/૨૪.૧૨.૨૦૨૦  (૨)૧૯૩/૨૭.૦૫.૨૦૨૨

સદર મકાનને  તા કા લક ઉતાર /િનભય કરવા માટની 

નોટ સ  આપેલ છે.

૬૯ ૭

અરિવદભાઇ મોહનલાલ પર ખ, 

િવણભાઇ મોહનલાલ પર ખ, 

ચં શભાઇ ચંપકલાલ પર ખ

કાપડ પોળ, મનોહર એપાટમે ટની બા ુમા,ં રાવ ુરા, 

વડોદરા
(૧)૪૮૩/૧૩.૦૯.૨૦૨૧  (૨)૧૯૫/૨૭.૦૫.૨૦૨૨ નોટ સ આપેલ છે./ િનભય કરલ છે.

૭૦ ૭
હરાભાઇ જમનાદાસ ગાંધી 

એ ડ અ ય
કોઠ  કચેર ની સામે, રાવ ુરા મેઇન રોડ ૧૭૬૮/૨૪.૧૨.૨૦૨૦ નોટ સ આપેલ છે.
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૭૧ ૭ કોક લાબેન વસંતભાઇ બારોટ સલાટવાડા, ુ ંભારવાડા ન-ં૧, આરાધના ાવે સ ની ગલી (૧)૫૧૮/૨૮.૦૬.૨૦૧૮
સદર મકાનને તા કા લક ઉતાર /િનભય કરવા માટની નોટ સ 

આપેલ છે.

૭૨ ૭ ુખ ી જલારામ કો પલે , બ ુચરા  માતા નાં મ ં દરની  સામે ૯૨/૦૧.૦૬.૨૦૨૦

સદર ઇમારતનાં તમામ જોખમીભાગને તા કા લક 

ઉતાર /િનભય કરવા માટની નોટ સ  આપેલ છે. (નોટ સ 

.ન-ં(૧) ૯૬૯/૨૪.૧૦.૨૦૧૯ (૨) ૯૨/૦૧.૦૬.૨૦૨૦

૭૩ ૭ િનલેશ એન. ગાંધી ડબગર ફ ળયા, ઘી-કાંટા રોડ
(૧)૯૫/૦૧.૦૬.૨૦૨૦; (૨)૨૬૮/૧૪.૦૭.૨૦૨૦  

(૩)૨૧૧/૨૭.૦૫.૨૦૨૨

સદર મકાનને  તા કા લક ઉતાર /િનભય કરવા માટની 

નોટ સ  આપેલ છે. (નોટ સ ચ ટાડલ છે.)

૭૪ ૭ ુખ ી સાંઇ ૃપા એપાટમે ટ, પાણીની ટાંક  પાસે, કારલીબાગ (૧)૩૮૩/૧૮.૦૬.૨૦૧૯  (૨)૧૯૦/૨૭.૦૫.૨૦૨૨
નોટ સ આપેલ છે. / નોટ સ લેવાની મનાઇ કરલ છે અને 

ચ ટાડવા પણ દતા નથી.

૭૫ ૭ ગોપાલદાસ  મ ુસદન પટલ
૭૩, કલા ુ ંજ સોસાયટ , આવકાર હોલની સામે, પાણીની 

ટાંક  પાસે
(૧) ૭૭૬/૧૬.૦૯.૨૦૧૯  (૨)૨૦૮/૨૭.૦૫.૨૦૨૨ િનભય કરલ છે.

૭૬ ૭ ુખ ી
કિપલા ુ ંજ એપાટમે ટ, ઋિષમંડપ હોલ સામે, પાણીની 

ટાંક  પાસે, કારલીબાગ
(૧) ૮૫૨/૦૧.૧૦.૨૦૧૯   (૨) ૨૨૧/૨૭.૦૫.૨૦૨૨

સદર મકાનને  તા કા લક ઉતાર /િનભય કરવા માટની 

નોટ સ  આપેલ છે.

૭૭ ૭
ુરો હત/પરષો મ વાધ ભાઇ 

પટલ
સાધનાનગર,કારલીબાગ (૧)૧૯૧૭/૨૧.૧.૨૦૨૧ (૨)૧૮૪/૨૭.૦૫.૨૦૨૨

સદર મકાનનાં ભયજનકભાગને તા કા લક ઉતાર/િનભય 

કરવા માટની નોટ સ  આપેલ છે.

૭૮ ૭ ુ ુષો મદાસ નારાયણ ગેટ ફ ળયા, નાગરવાડા ૧૩૧૬/૧૨.૧૦.૨૦
સદર મકાનનાં ભયજનકભાગને તા કા લક ઉતાર/િનભય 

કરવા માટની નોટ સ  આપેલ છે.

૭૯ ૭ ુખ ી અમરદ પ લેટ, આનંદનગર પાસે, કારલીબાગ, વડોદરા ૫૧૨/૨૨.૦૯.૨૦૨૧
સદર મકાનનાં ભયજનકભાગને તા કા લક ઉતાર/િનભય 

કરવા માટની નોટ સ  આપેલ છે.

૮૦ ૭

ુખ ી, ડા ાભાઇ મગનલાલ 

ન સંઘ વતી, રતીલાલ 

મ ુરભાઇ ચૌહાણ, મ ુભાઇ 

મ ુરભાઇ ચૌહાણ

મહાવીર વામીની પોળ, રાવ ુરા, વડોદરા ૩૨૮/૧૫.૦૭.૨૦૨૧
સદર મકાનનાં ભયજનકભાગને તા કા લક ઉતાર/િનભય 

કરવા માટની નોટ સ  આપેલ છે.

૮૧ ૭ બા ુભાઇ બાલાલ શાહ
ડભોઇ દશાલાડ ભવન વાડ ની બા ુમા,ં નાગરવાડા ચાર 

ર તા
૩૨૭/૧૫.૦૭.૨૦૨૧

સદર મકાનનાં ભયજનકભાગને તા કા લક ઉતાર/િનભય 

કરવા માટની નોટ સ  આપેલ છે.

૮૨ ૭ શેખ રસીદા અ ુલ હમીદ દ રા હડ ર પેર ગ સામે, મ છ પીઠ ૨૧૬/૨૭.૦૫.૨૦૨૨
સદર મકાનનાં ભયજનકભાગને તા કા લક ઉતાર/િનભય 

કરવા માટની નોટ સ  આપેલ છે.

૮૩ ૭ ુનવરખા ઇ માઇલ િમ ી દ રા હડ ર પેર ગ સામે, મ છ પીઠ (૧)૧૨૭૩/૦૪.૧..૨૦૧૮   (૨)૨૧૫/૨૭.૦૫.૨૦૨૨
સદર મકાનનાં ભયજનકભાગને તા કા લક ઉતાર/િનભય 

કરવા માટની નોટ સ  આપેલ છે.

૮૪ ૭ ી  એપાટમે ટ પમ િસનેમા પાસે, હરણી રોડ ૨૧૦/૨૭.૦૫.૨૦૨૨
સદર મકાનનાં ભયજનકભાગને તા કા લક ઉતાર/િનભય 

કરવા માટની નોટ સ  આપેલ છે. / નોટ સ ચ ટાડલ છે.

૮૫ ૭

બી/૧૦, ી  માકટ હરણી 

રોડ નકલ- મનોજ ુમાર પી 

મ હો ા

બી/૧૦, ી  માકટ હરણી રોડ ૧૯૨/ ૨૭.૦૫.૨૦૨૨
સદર મકાનનાં ભયજનકભાગને તા કા લક ઉતાર/િનભય 

કરવા માટની નોટ સ  આપેલ છે.


