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વડોદરા મહાનગરપાલિકાનો મમલ્કતવેરો બાકી હોવાના કારણે
હરાજી કરવાની મમલ્કતો:
નીચેની યાદીમાાં બતાવવામાાં આવેિ અ. નાં. ૧ થી ..૨૦૫.. માાં જણાવેિ સ્થાવર મમલ્કત અંગે
મ્યુમનમિપિ કોપોરે શનનો મમલ્કતવેરાની રકમ નહીં ભરવાથી ધી ગુજરાત પ્રોમવન્િીયિ મ્યુમનમિપિ કોપોરે શન
એક્ટ-૧૯૪૯ ના પ્રકરણ ૮ ના મનયમ ૪૫ મુજબ િદર હુ ાં મમલ્કતો નીચે જેને તેની િામે જણાવેિી તારીખ, સ્થળ,
અને િમય અગર ત્યાર પછી જે જે તારીખો નક્કી કરવામાાં આવશે તે તારીખે અને િમયે જાહેર હરાજીથી વેચી
નાખવામાાં આવશે. આ હરાજી તથા વેચાણ મવગેરે ધી જી.પ.એમ.િી. એક્ટ-૧૯૪૯ ની કિમ ૪૬૬:૧: બી નીચે
ઠરે િા સ્થાયી આદે શ અનુિાર કરવામાાં આવશે.
વેચાણ કરવાના નક્કી કરે િા વખત પહેિાાં મ્યુમનમિપિ કોપોરે શનની લ્હેણી રકમ તથા િદર હુ ાં મમિકત
વેચવાની મવધી કરવામાાં મ્યુમનમિપિ કોપોરે શનને થયેિ ખચચની રકમ ભરપાઇ કરે થી વેચાણ સ્થાયી આદે શ નાં. ૨
મુજબ બાંધ રાખવામાાં આવશે.
વેચાણમાાં મુકેિ કોઇપણ સ્થાવર મમિકતના િબાંધમાાં કોપોરે શન વતી ધી. જી.પી.એમ.િી. એક્ટ ૧૯૪૯ ના
કરવેરાના મનયમો પ્રકરણ – “૮” ના મનયમ ૪૭(૭) મુજબ મ્યુમનમિપિ કમમશનર નોમીનિ બીડ કરશે.
આ સ્થાયી આદે શની નકિ હરાજી વખતે જોવા િારૂ હરાજી કરનાર અમિદાર પાિેથી મળી શકશે.
હરાજીની શરતો હરાજી વખતે વાાંચી િાંભળાવવામાાં આવશે.
વેચાણના માાંગણાની છે વટની માંજુરી મુજબ મ્યુમનમિપિ કમમશનર તરફથી મળ્યા બાદ વેચાણ રાખનાર
શખ્િ નુાં નામ મ્યુમનમિપિ રે કોડચ માાં કર ભરનારના નામની જગ્યાએ દાખિ કરવામાાં આવશે. તો જે શખ્િ ને િદરહુ ાં
મમલ્કત પૈકી જે મમિકત વેચાણ રાખવાની મરજી હોય તેમણે જેની તેની િામે જણાવેિ તારીખે, િમયે અને સ્થળે
હાજર રહેવા જાણ કરવામાાં આવે છે .
અનુ.

મમિકતનાાં માલિકનુાં નામ/િરનામુ/
ાં મ્યુ.િે.નાંબર્

નાં.

૧

૧૧-૧૦-૨૭૪-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૩

તા.૩૦/૮/૨૦૧

જાહેર

૮ ના રોજ બાકી

હરાજીનુાં

રકમ

સ્થળ

+

૧૮%

વ્યાજ અને દાં ડ

તારીખ/

મવગેરે અિગ.

િમય

૩૭૮૪૯/-

જે તે સ્થળ

શ્રી નાનુભાઈ ગોમવદભાઈ ભરવાડ

તા.૧૨/૦૯

વાિણા વડોદરા.

/૨૦૧૮

કા.ભો.શ્રીહમાભાઈ નાનાભાઈ

િમય ૯:૩૦
થી ૩.૦૦

૨

૧૧-૧૦-૨૭૪-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૫

૩૬૫૭૮/-

"

૪૦૯૧૨/-

"

શ્રી નાનુભાઈ ગોમવદભાઈ ભરવાડ
વાિણા વડોદરા.
કા.ભો.શ્રી કેમાભાઈ નાનાભાઈ
૩

૧૧-૧૦-૨૪૮-૦૦૦-૦૧૪-૦૨૦
શ્રી વાઘેિા બિવાંતમિિંહ રામમિિંહ
એન-૧૪ નારાયણ પુરા ગોત્રી રોડ, વડોદરા.
ક.ભો.-0/0

1

૪

૧૧-૧૦-૨૪૮-૦૦૦-૦૪૮-૦૨૦

૫૦૭૫૩/-

"

૪૫૪૬૨/-

"

૩૯૦૮૧/-

"

૫૬૪૮૧/-

"

૨૭૭૫૪/-

"

૮૯૯૦૯/-

"

૨૫૫૧૬/-

"

૫૫૨૮૩/-

"

૩૭૧૫૫/-

"

૪૪૫૮૨/-

"

૨૮૨૧૯૯/-

જે તે સ્થળ

શ્રી માળી ચાંદુભાઇ બીજિભાઇ
એન-૪૮, નારાયણપુરા, ગોત્રી રોડ, વડોદરા
ક.ભો.૦/૦
૫

૧૧-૧૦-૨૪૮-૦૦૦-૦૪૯-૦૨૦
શ્રી િોિાંકી પ્રતાપભાઇ જેિીંગભાઇ,
એન-૪૯, નારાયણપુરા ગોત્રી, વડોદરા.
કા.ભો.૦/૦

૬

૧૧-૧૦-૨૪૮-૦૦૦-૦૮૬-૦૨૦
શ્રી િોિાંકી ભગવાનભાઇ મથુરભાઇ
એન-૮૫, નારાયણપુરા ગોત્રી વડોદરા.
ક.ભો.૦/૦

૭

૧૧-૧૦-૨૪૮-૦૦૦-૦૯૦-૦૨૦
શ્રી કાછીયા ભાગવત શાંકરભાઇ
એન-૦૯૦ નારાયણપુરા ગોત્રી વડોદરા.
ક.ભો.૦/૦

૮

૧૧-૧૦-૨૪૮-૦૦૦-૦૯૭-૦૨૦
શ્રી પાટણવાડીયા મગનભાઇ મોહનભાઇ
એન-૯૭, નારાયણપુરા ગોત્રી વડોદરા.
ક.ભો.૦/૦

૯

૧૧-૧૦-૩૧૮-૦૦૦-૦૦૪-૦૨૦
શ્રી અરમવિંદભાઇ ચાંદુિાિ શાહ
બી-૪ તીરુ પતીનગર, ગદાપુરા ગામ, ગોત્રી રોડ વડોદરા.
કા.ભો.૦/૦

૧૦

૧૧-૧૦-૨૭૪-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦
શ્રી નાનુભાઇ ગોમવિંદભાઇ ભરવાડ
વાિણા, વડોદરા.
કા.ભો. પોપટભાઇ નોનાભાઇ ભરવાડ

૧૧

૧૧-૧૦-૧૨૪-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦
શ્રી ભયજીભાઇ જીણાભાઇ
હરીભક્ક્ત કોિોની પાછળ, વડોદરા.
કા.ભો.૦/૦

૧૨

૧૧-૧૦-૧૨૩-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૧
શ્રી મગનભાઇ જીણાભાઇ એન્ડ અધિચ
માિી મહોલ્િો, હરીભક્ક્ત િો. પાછળ, રે િકોિચ વડોદરા.
ક.ભો.મવઠ્ઠિભાઇ જીણાભાઇ

૧૩

૧૧-૧૦-૧૭૬-૦૭૪-૦૦૦-૦૨૦
શ્રી ડો. મુિશાંકર આર જોષી
એફ-૯૦૨ ભાગ્યોદય ટાવર-૧, ગોત્રી રોડ વડોદરા.
ક.ભો.૦/૦

૧૪

૧૧-૧૦-૨૦૬-૦૦૦-૦૦૧-૦૨૦
શ્રી પ્રદદપભાઈ ઠાકોરભાઈ અમમન

તા.૧૪/૦૯

૧૮ તરુ ણ િોિાયટી, ગોત્રી રોડ, વડોદરા

/૨૦૧૮
િમય ૯:૩૦
થી ૩.૦૦

2

૧૫

૧૧-૧૦-૨૦૬-૦૦૦-૦૦૧-૧૦૧

૧૯૪૭૩૩/-

"

૩૩૫૫૫/-

"

૮૮૧૬૩/-

"

૫૪૭૬૦/-

"

૨૮૪૦૭/-

"

૭૨૩૭૦/-

"

૨૬૭૨૫/-

"

૩૪૨૦૯/-

"

૫૧૦૧૦/-

"

૩૦૮૮૩/-

"

૨૬૧૯૨/-

"

૩૨૦૦૮/-

"

શ્રી પ્રદદપભાઈ ઠાકોરભાઈ અમમન
૧૮ તરુ ણ િોિાયટી, ગોત્રી રોડ, વડોદરા
ક.ભો.- ભાડુ આત
૧૬

૧૧-૧૦-૧૦૭-૦૦૫-૦૦૦-૧૦૨
શ્રી પ્રદદપ આર. શાહ
૭૭ હદરભક્ક્ત, વડોદરા
ક.ભો.-શ્રીમમત નલિની એચ. બબિા

૧૭

૧૧-૧૦-૧૦૭-૦૦૬-૦૦૦-૧૦૧
શ્રી રમવન્ર રમતિાિ શાહ
૭૭ હદરભક્ક્ત, વડોદરા
ક.ભો.- શ્રી ભાઈિાિભાઈ અમથાભાઈ ભગત

૧૮

૧૧-૧૦-૦૨૮-૦૦૦-૦૨૫-૧૦૧
ુ િાિ પાંડયા
શ્રી અરમવિંદભાઈ મુગટ
િનલબમ એપાટચ મેન્ટ બ્િોક નાં-૨૦૧ વાિણા
ક.ભો.- શ્રી શૌરભ િમતશ ગાાંધી

૧૯

૧૧-૧૨-૦૯૩-૦૦૧-૦૧૭-૦૨૦
શ્રી પાટચ નર િદગુરુ ડેવિોપિચ
એ-૦૩, િદગુરુ કોમ્પિેક્ષ, રામેશ્વર સ્કુ િ નજીક, ગોત્રી રોડ,
વડોદરા.

૨૦

૧૧-૧૨-૦૯૨-૦૦૦-૫૫૫-૧૦૧
શ્રીમમત વૈભવી ચીરાગ પટેિ
એ-૭, આશ્રય બાંગ્િોઝ યશ કોમ્પિેક્ષ પાછળ ગોત્રી રોડ વડોદરા

૨૧

૧૧-૧૨-૦૯૨-૧૦૩-૦૨૮-૦૨૦
શ્રીમમત મદહમા એમ. ગુપ્તા
રાધે ફ્િેટ નાં-૩૦૪ રાધે શ્યામ રે મિડેક્ન્િ ગેરી કમ્પાઉન્ડ રોડ ગોત્રી
વડોદરા

૨૨

૧૧-૧૨-૨૪૫-૦૨૬-૦૦૪-૦૨૦
શ્રીમમત રક્શ્મકાબેન હિમુખભાઈ ઠક્કર
૧૦૨ મશવાઆમિિ કોમ્પિેક્ષ, ગોત્રી રોડ વડોદરા

૨૩

૧૧-૧૨-૦૯૨-૦૦૦-૩૯૧-૦૨૦
શ્રી કામિાકર ડી. કવે
બી-૧૨૨, કમચજ્યોત િોિાયટી હરીકૃપા િોિા. પાિે ગોત્રી રોડ
વડોદરા

૨૪

૧૧-૧૨-૦૪૫-૦૦૭-૦૭૦-૦૨૦
શ્રી મવનોંદભાઈ હરીભાઈ િોિાંકી
ડી-૭૦, ઈન્ન્દરાનગર િોિાયટી, શ્રદ્ધાનગર િોિા. નજીક ગોત્રી,
વડોદરા

૨૫

૧૧-૧૨-૦૦૪-૦૦૦-૫૫૮-૦૨૦
શ્રી આમશિકુ માર પીરુ ભાઈ ભરત
એફ-૪૯, જય િાાંઈનાથ પાકચ , કમચજ્યોત િોિા. નજીક વડોદરા

૨૬

૧૧-૧૨-૦૦૪-૦૦૦-૮૮૮-૦૨૦
શ્રી જમતન જે પાિા
બી-૪૦૨ તનીશ્ક રે િીડેન્િી,
૧૨, આશુતોિ પાકચ િોિા. ગોત્રી રોડ વડોદરા
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૨૭

૧૧-૧૩-૦૬૫-૦૦૨-૦૦૦-૦૨૦

૩૪૧૬૩/-

જે તે સ્થળ

શ્રી ચાંદુભાઇ માંગળભાઇ દરજી

તા.૧૫/૦૯

૧૨/૧૪૬,ઇ.ડબલ્યુ.એિ.૦૧,ગોત્રી હા.બોડ્ ચ વડોદરા.

/૨૦૧૮

ક.ભો.o/o

િમય ૯:૩૦
થી ૩.૦૦

૨૮

૧૧-૧૩-૦૭૮-૦૦૦-૧૦૭-૦૨૦

૫૦૧૧૩/-

શ્રી ભુદરભાઇનાનાભાઇ માળી,

"

૧૨૮૩,જનકપુરી હા.િો.ગુ.હા.બોડચ ,વડોદરા
ક.ભો.o/o
૨૯

૧૧-૧૩-૦૮૦-૦૦૦-૧૭૦-૧૦૧

૨૬૩૩૭/-

"

૨૫૮૩૪/-

"

૨૯૯૬૬/-

"

૩૩૮૨૩/-

"

૩૪૫૧૯/-

"

૩૩૭૫૦/-

"

૩૭૧૧૬/-

"

શ્રી એજ્યુ.એંજી.ગુ.હા.બોડચ .કિાવતીબેન
રાજારામ
૧૭૦,ગોકુ ળનગર,ગુ.હા.બોડચ ગોત્રી વડોદરા.
ક.ભો.પરમાર અંબાિાિ રણછોડ્ભાઇ
૩૦

૧૧-૧૩-૦૮૦-૦૦૦-૧૭૪-૧૦૧
શ્રી એજ્યુ.એંજી.ગુ.હા.બોડચ
શ્રી િૈયદ ખાલિદહશ
ુ ેન જાદકદહશ
ુ ેન
૧૭૪ ગોકુ ળનગરગુ.હા.બોડચ ,ગોત્રી વડોદરા.
ક.ભો.શીિાબેન ધાનમિ િાધવાણી

૩૧

૧૧-૧૩-૦૮૦-૦૦૦-૬૧૪-૧૦૧
શ્રી એજ્યુ.એંજી.ગુ.હા.બોડચ
શ્રીમતીબચીબેન
િી.અનાવિ નાયક
૬૧૪ ગોકુ ળનગર,ગુ.હા.બોડચ ગોત્રી વડોદરા.
કા.ભો.ઇશ્વરભાઇ કેશવભાઇ ભાવિાર

૩૨

૧૧-૧૩-૦૮૦-૦૦૦-૬૬૬-૧૦૨
શ્રી એજ્યુ.એંજી.ગુ.હા.બોડચ
શ્રીઠાકુ રપ્રાિાદ રામ્ રાજ જયસ્વાિ
૬૬૬ ગોકુ ળનગર,ગુ.હા.બોડચ ગોત્રી વડોદરા.
ક.ભો.O/O

૩૩

૧૧-૧૩-૦૮૦-૦૦૦-૮૭૫-૦૨૦
શ્રી એજ્યુ.એંજી.ગુ.હા.બોડચ .એચ.પી. મમશ્ત્રી િાિાભાઇ અંબાિાિ
૮૭૫ ગોકુ ળનગર,ગુ.હા.બોડચ ગોત્રી વડોદરા.
ક.ભો.O/O

૩૪

૧૧-૧૩-૦૮૦-૦૦૦-૮૭૬-૦૨૦
શ્રી એજ્યુ.એંજી.ગુ.હા.બોડચ એચ.પી.પઢીયાર
છગનભાઇ િી.
૮૭૬ ગોકુ ળનગર,ગુ.હા.બોડચ ગોત્રી વડોદરા.
ક.ભો.O/O

૩૫

૧૧-૧૩-૦૮૦-૦૪૧-૮૧૬-૧૦૧
શ્રી એજ્યુ.એન્જી.ગુ.હા.બોડચ
૯૮૫/૨૬૪ઈ.ડબલ્યુ.એિ.
વડોદરા.
ક.ભો ટેનેન્ટ્
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ગુ.હા.બોડચ ,ગોકુ ળનગર

નજીક

ગોત્રી,

૩૬

૧૧-૧૩-૦૮૦-૧૧૭-૮૧૬ -૦૨૦

૨૫૨૪૬/-

"

૨૮૦૧૦/-

"

૨૫૨૮૧/

"

૩૧૧૭૪/-

"

૩૦૮૭૧/-

"

૨૯૨૧૧/-

"

૨૯૧૭૦/-

"

૨૭૯૦૧/-

જે તે સ્થળ

શ્રી એજ્યુ. એન્જી. ગુ.હા.બો..પી.
૧૦૬૧-શીવમ નગર ૨૬૪ . ગોત્રી વડોદરા.
ક.ભો.O/O
૩૭

૧૧-૧૩-૦૮૨-૦૦૦-૨૦૫-૧૦૧
શ્રી એચ.પી.એક્િ,એન્જી.ગુ.હા.બો.
નટવરભાઇ વજેમિિંગ
અજનાપટેિ
૧૯૮૯ અયોધ્યાનગર,ગુ.હા.બોડ્ ચ ગોત્રી વડોદરા.
ક.ભો.કાાંતીભાઇ નાનુભાઇ ભાટીયા

૩૮

૧૧-૧૩-૦૮૪-૦૦૦-૧૩૦-૧૦૧
શ્રી લચમનભાઇ કે પરમાર
૧૭૨૨ એમ.આઇ.જી ૧૯૨ બ્િોક નાં-૧૧ િાંસ્કાર નગર,ગુ.હા.બોડચ
વડોદરા.
કા.ભો..ભાડુ આત

૩૯

૧૧-૧૩-૦૮૬-૦૦૧-૦૫૭-૦૨૦
શ્રી.જજતેંર આર શાહ
એ-૧૭.િોમનાથ બાંગિો,ગોત્રી રોડ,જકાત નાકા પાિે વડોદરા.
ક.ભો.o/o.

૪૦

૧૧-૧3-૦૮૮-૦૦૧-૦૪૪-૧૦૧
શ્રી અજય રામ દિષ્ણાપાિ,
બી/૨/૨૦૪ રૂરાક્ષકોમ્પ્િેક્ષ, ગોત્રી જકાત નાકા પાિે.,
ગોત્રીરોડ,વડોદરા.
ક.ભો. ભાડુ આત

૪૧

૧૧-૧૩-૦૬૪-૦૧૩-૦૦૦-૧૦૧
શ્રી રમણભાઈ કે પટેિ
૪૦, એિ.આઈ.જી. હાઉમિિંગ ગોત્રી ગુ.હા. બોડચ ૩/૨૧ વડોદરા
ક.ભો – શ્રીમમત શારદાબેન િલ્લુભાઈ પટેિ

૪૨

૧૧-૧૩-૦૮૦-૦૦૦-૧૨૭-૦૨૦
શ્રી એજ્યુ. એંજી. ગુ.હા. બોડચ શેખ હિ
ે ભાઈ ઈબ્રાદહિંમ
ુ ન
૧૨૭, ગોકુ િનગર ગુજ. હા. બોડચ ગોત્રી વડોદરા

૪૩

૧૧-૧૩-૦૮૦-૦૦૦-૯૬૯-૦૨૦
શ્રી એજ્યુ. એંજી. ગુ.હા. બોડચ એચ.પી. િોિાંકી લબપીનચાંન્ર કે.

તા.૧૭/૦૯

૯૬૯ ગોકુ િનગર ગોત્રી રોડ વડોદરા

/૨૦૧૮
િમય ૯:૩૦
થી ૩.૦૦

૪૪

૧૧-૧૩-૦૮૦-૦૨૨-૮૧૬-૧૦૧

૪૭૭૫૯/-

"

૩૭૮૫૨/-

"

શ્રી એજ્યુ. એંજી. ગુ.હા. બોડચ
૯૬૬/૨૬૪, ઈ. ડબલ્યુ. એિ. ગુજ. હા. બોડચ ગોકુ િનગર નજીક
ગોત્રી વડોદરા
ક.ભો.- શ્રી પ્રદદપભાઈ િોની
૪૫

૧૧-૧૩-૦૮૦-૧૧૩-૮૧૬-૧૦૨
શ્રેમમત હમશિદા ગોપાિભાઈ મતવારી
૧૦૫૭/૨૬૪, ઈ.ડબલ્યુ.એિ. ગુજ.હા. બોડચ , ગોકુ િનગર નજીક
ગોત્રી વડોદરા
ક.ભો.-ભાડુ આત
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૪૬

૧૧-૧૩-૦૮૨-૦૦૦-૨૯૮-૧૦૧

૨૫૮૮૦/-

"

૩૮૭૪૯/-

"

૫૫૪૮૪/-

"

૩૪૩૭૭/-

"

૩૧૦૦૨

"

૬૩૫૬૭/-

"

૨૫૩૭૧/-

"

૩૯૭૪૩/-

"

૩૧૬૪૩/-

"

૬૦૧૨૧/-

"

૪૨૯૭૫/-

"

શ્રી એજ્યુ. એંજી. ગુ.હા. બોડચ એચ. પી. છગનભાઈ ડી. પરમાર
એિ. આઈ. જી. ૪૨/૨૦૮૨, તુિિીધામ િોિા. ગાયત્રીનગરની
પાછળ ગોત્રી વડોદરા
ક.ભો.- શ્રી હરીશભાઈ પરમાર
૪૭

૧૧-૧૩-૦૭૯-૦૦૦-૦૮૭-૦૨૦
શ્રી પ્રભુભાઈ જેઠાભાઈ પરમાર
૧૩૯૫, અંલબકાનગર એિ. આઈ. જી. ગોત્રી વડોદરા

૪૮

૧૧-૧૩-૦૮૦-૦૦૦-૭૮૨-૧૦૧
શ્રી મધરજિાિ એમ. મમસ્ત્રી
૭૮૨, ગોકુ િનગર ગુજ. હા. બોડચ ગોત્રી વડોદરા
ક.ભો.- શ્રી ચાંન્રમિિંહ અનુપમિિંહ

૪૯

૧૧-૧૩-૦૮૦-૦૦૦-૯૪૪-૦૨૦
શ્રી એજ્યુ. એંજી. ગુ.હા. બોડચ એચ.પી. ગાાંધી િોમેશ્વર ડી.
૯૪૪, ગોકુ િનગર ગોત્રી રોડ વડોદરા

૫૦

૧૧-૧૩-૦૮૨-૦૦૦-૨૫૯-૦૨૦
શ્રી એચ.પી. એજ્યુ. એંજી. ગુ.હા. બોડચ શુરેશભાઈ ભાઈિાિભાઈ
બારોટ
૨૦૪૩, અયોધ્યા નગર ગુજ. હા. બોડચ . ગોત્રી

૫૧

૧૧-૧૩-૦૮૪-૦૦૦-૦૩૧-૧૦૧
શ્રી એજ્યુ. એંજી. એચ.પી. બોડચ એચ. પી. શ્રી જીતેન્ર એિ. પટેિ
૧૬૨૩ એમ.આઈ. જી. ૧૯૨ બ્િોક નાં-૩, િાંસ્કાર નગર ગુજ. હા.
બોડચ ગોત્રી વડોદરા
ક.ભો.- શ્રી સુરેન્્કુ માર ગ્યાનચાંદ ભાદટયા

૫૨

૧૧-૧૪-૦૧૫-૦૦૨-૨૪૨-૧૦૧
શ્રી સુમીત હરકોિી
ડી-૪૦૨,નમ્યરે િી. ટાવર
સ્વામીનારાયણ માંદદરનીપાછ્ળ, ઇસ્કોન
વાિણારોડ.વડોદરા
.ક.ભો.ભાડુ આત

૫૩

૧૧-૧૪-૧૮૩-૦૦૦-૦૭૪-૦૨૦
શ્રીમતી ગીતાબેન મિતારામ દે િિે,
િી-૭૪,જય જિારામ નગર િોિાયટી,
મધિચસ્કુ િ ની પાછળ,ગોત્રી વડોદરા.
ક.ભો.0/0

૫૪

૧૧-૧૪-૧૮૬-૦૦૦-૧૪૫-૦૨૦
શ્રી દહરાિાિ કાિીદાિ
બી-૫,યોગક્ષેમ િોિાયટી,આશુતોશ િો.િામે ગોત્રી રોડ વડોદરા.
ક.ભો.0/0

૫૫

૧૧-૧૪-૧૮૩-૦૧૧-૦૦૪-૦૨૦
શ્રી રાજશ્રી અિકેશકુ માર મહેતા
એ-૪, પ્રમુખ શાગર ડુ પિેક્ષ,્ જયજિારામ નગરની પાછળ મધર
સ્કુ િ પાિે ઈસ્કોન મદદર રોડ, ગોત્રી વડોદરા

૫૬

૧૧-૧૪-૧૮૪-૦૦૦-૦૨૨-૧૦૧
શ્રી મદાર મદહમાન દદલક્ષત
ઈ-૨૨, ગ્રીનિેન્ડ િોિા. ગોત્રી રોડ
ક.ભો.- શ્રીમમત શરિા બી. & ભરેિ બી. & માયા બી. શાહ
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૫૭

૧૧-૧૪-૧૮૪-૦૦૦-૦૨૨-૧૦૨

૩૭૦૯૬/-

"

૨૮૦૬૯/-

જે તે સ્થળ

શ્રી મદાર મદહમાન દદલક્ષત
ઈ-૨૨, ગ્રીનિેન્ડ િોિા. ગોત્રી રોડ
ક.ભો.- શ્રીમમત શરિા બી. & ભરેિ બી. & માયા બી. શાહ
૫૮

૧૧-૧૭-૦૦૫-૦૦૭-૨૨૨-૦૨૦
શ્રી મોહીત રાજેશભાઇ ભુવા

તા.૧૮/૦૯

૧૦૨, અનમોિ ફ્િેટ, માંદીરની િામે, વાિણા રોડ વડોદરા.

/૨૦૧૮
િમય ૯:૩૦
થી ૩.૦૦

૫૯

૧૧-૧૭-૦૦૫-૧૧૫-૧૨૩-૦૨૦

૩૪૩૫૦/-

"

૫૭૯૩૦/-

"

૨૭૨૨૩/-

"

૪૩૦૬૦/-

"

૪૨૯૧૩/-

"

૨૭૮૧૧/-

"

૪૬૮૭૫/-

"

૨૬૦૫૬/-

"

૩૩૬૬૬/-

"

૩૩૦૫૫/-

"

૨૭૧૪૩/-

જે તે સ્થળે

શ્રી ભોગીિાિ જે શાંકર રાવળ
બી-૧૦૧, આરતી પ્િાઝા, રામેશ્વર માંદીર નજીક, વાિણા રોડ
વડોદરા.
૬૦

૧૧-૧૭-૦૦૬-૦૦૦-૧૬૦-૦૨૦ શ્રી સુરેશકુ માર િલ્લુભાઇ
વિાવા ડી-૩૩, પાશ્વાનગર િોિાયટી, વાિણા રોડ વડોદરા.

૬૧

૧૧-૧૭-૨૭૩-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૩
શ્રી શાંકરભાઈ મશવાભાઈ
૨૭૩ હદરજન વાિ વાિણા ગામ વડોદરા

૬૨

૧૧-૧૭-૨૮૨-૦૦૦-૦૦૧-૦૨૦
શ્રી મનુભાઈ ગોમવિંદભાઈ
હદરજન વાિ વાિણા ગામ વડોદરા

૬૩

૧૧-૧૮-૦૦૪-૦૦૦-૦૨૧-૦૨૦
શ્રી જીતેન્ર બી તીવારી,
બી-૭ અશ્વામેઘનગર તાાંદિજા વાિણા રોડ વડોદરા.

૬૪

૧૧-૧૮-૦૦૬-૦૦૩-૦૩૪-૧૦૧
શ્રીમમત ચીત્રા રામનાથાન ઐયર, ટાવર-ઇ ફ્િેટ નાં/૧૦૨ શાંતમ
ગ્રીંિ વાિણા રોડ વડોદરા.

૬૫

૧૧-૧૮-૦૦૭-૦૩૯-૦૨૩-૦૨૦
શ્રીમમત કવીતા કૈ શવ અલ્વા,
પ્િોટ નાં-૨૩/૨૪ િન રાઇઝ િો. તાાંદિજા વડોદરા.

૬૬

૧૧-૧૮-૦૦૮-૦૦૪-૪૮૨-૧૦૧ શ્રીમમત છાયાબેન એિ.
િાવાંત, ૨૧૭ ડી, વ્રજમવહાર િો. વાિણા રોડ વડોદરા.

૬૭

૧૧-૧૮-૦૦૮-૦૦૪-૪૯૭-૦૨૦
શ્રી યુસફુ ભાઇ વાિીભાઇ પટેિ,
૨૩૨-બી વ્રજમવહાર િો. વાિણા રોડ વડોદરા.

૬૮

૧૧-૧૮-૦૦૯-૦૦૦-૦૫૨-૦૨૦
શ્રી કરશનભાઇ કાિીદાિ િોિાંકી,
િી-૫૨ િાંતમવહાર િો. વાિણા રોડ વડોદરા.

૬૯

૧૧-૧૮-૦૦૯-૦૦૧-૨૧૨-૧૦૩
શ્રી સુનીિભાઇ જી. પટેિ,

તા.૧૯/૦૯

એ-૨૧૨ િાંત ક્રુપા િો. વાિણા રોડ વડોદરા.

/૨૦૧૮
િમય-૯:૩૦
થી ૩.૦૦

૭૦

૧૧-૧૮-૧૯૬-૦૦૦-૪૨૪-૦૨૦
શ્રી મુકેશચાંર મોહનિાિ ઝવેરી િી-૮૪ િમપચણ હા. કોમ્પ. વાિણા
રોડ,વડોદરા
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૩૨૪૯૪/-

"

૭૧

૧૧-૧૮-૧૯૬-૦૦૦-૫૭૨-૦૨૦

૩૦૦૮૫/-

"

૨૧૪૭૪૪/-

"

૩૮૫૨૭/-

"

૪૭૦૮૧/-

"

૨૯૯૫૦/-

"

૬૬૦૯૨/-

"

૩૫૧૮૨/-

"

૩૧૨૮૮/-

"

૩૩૫૭૯/-

"

૨૮૬૪૦/-

"

૩૭૬૮૫/-

"

૫૮૭૩૦/-

"

૩૨૮૬૬/-

"

શ્રી અજય િાંતરામ શમાચ ,
િી-૭૨ સ્નો પીિિચ વાિણા, નીિ ટેરેિ કો.ઓપી િોિાયટી,
વાિણા વડોદરા.
૭૨

૧૧-૧૮-૧૯૬-૦૦૦-૬૦૬-૦૨૦
શ્રી િરોજભાનદ્ત્ત શુકિા,
૧૬-૧૭ નીિ ટેરેશ િો. વાિણા જકાતનાકા વડોદરા.

૭૩

૧૧-૧૮-૧૯૬-૦૯૪-૫૨૭-૦૨૦
શ્રી ઇમતીયાઝભાઇ િમસુદ્દીનભાઇ શેખ
ડી-૮૮ ખવાઝા ગરીબ નવાઝ નગર તાાંદિજા રોડ વડોદરા.

૭૪

૧૧-૧૮-૧૯૯-૦૦૦-૦૧૦-૦૨૦
શ્રી શીરજઅિી હૈદરઅિી િૈયદ. ૧૨/એ,મોમીન પાકચ તાાંદિજા,
વડોદરા.

૭૫

૧૧-૧૮-૨૦૦-૦૦૦-૦૨૧-૦૨૦
શ્રીમમત અમીનાબેન યુસફુ ભાઇ પટેિ બી-૩ અિીફનગર તાાંદિજા,
વડોદરા.

૭૬

૧૧-૧૮-૨૦૦-૦૦૦-૦૩૮-૦૨૦
શ્રી યાકુ બભાઇ મુહમાંદ ખોખર િી-૩ અિીફ નગર તાાંદિજા,
વડોદરા.

૭૭

૧૧-૧૮-૨૦૦-૦૦૦-૦૩૮-૧૦૧
શ્રી યાકુ બભાઇ મુહમાંદ ખોખર
િી-૩ અિીફ નગર તાાંદિજા, વડોદરા.

૭૮

૧૧-૧૮-૨૦૦-૦૦૧-૦૬૯-૦૨૦
શ્રી ગજનફ્ફર અબ્દુ િગની શેખ
બી/૬૯ હુિેની પાકચ ઝમ ઝમ પાકચ તાાંદિજા, વડોદરા.

૭૯

૧૧-૧૮-૨૦૧-૦૦૦-૦૭૧-૧૦૧
શ્રી હનીફચાંદ આર. માંસરુ ી
એ-૪૫ ઝમઝમ્ પાકચ તાાંદિજા.

૮૦

૧૧-૧૮-૨૦૧-૦૦૦-૨૨૮-૦૨૦
શ્રી એમ.એમ.હનીફ
જી/૨૮ હાજીપાક્ચ તાાંદિજા, વડોદરા.

૮૧

૧૧-૧૮-૨૦૧-૦૦૦-૨૫૪-૦૨૦
શ્રી અહેમદ અબ્દુ િ ગની શેખ
ડી-૧/૫૪ હાજી પાકચ તાાંદિજા, વડોદરા.

૮૨

૧૧-૧૮-૨૦૧-૦૦૧-૦૨૬-૦૨૦
શ્રી ઐયુબભાઇ અબ્દુ લ્િા પટેિ
એ-૨૬ રુ માના ડુ પ્િેક્ષ એન્ડ ટેનામેન્ટ તાાંદિજા, વડોદરા.

૮૩

૧૧-૧૮-૨૦૩-૦૦૦-૦૨૧-૦૨૦
શ્રી આશીફ અબ્દુ િભાઇ વ્હોરા
એફ-૧૧ શાકેરા પાકચ િો. તાાંદિજા, વડોદરા.
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૮૪

૧૧-૧૮-૨૦૪-૦૦૦-૦૦૩-૦૨૦

૪૯૫૮૬/-

જે તે સ્થળે

શ્રી પીરુ ખાન હુશેનખાન પઠાણ

તા.૨૧/૦૯

િી-૩ િબાના પાકચ િો. તાાંદિજા, વડોદરા.

/૨૦૧૮
િમય-૯:૩૦
થી ૩.૦૦

૮૫

૧૧-૧૮-૨૦૮-૦૦૦-૦૦૧-૦૨૦

૪૫૫૦૮/-

"

૪૫૫૦૮/-

"

૩૬૨૮૬/-

"

૪૫૦૧૭/-

"

૨૮૧૨૯/-

"

૨૯૪૯૯/-

"

૨૯૨૪૫

"

૪૧૬૦૦

"

૨૫૧૯૧

"

શ્રી ઇરફાન ઇસ્માઇિ પટેિ
એ-૦૧ મીના બાંગ્િોઝ,તાાંદિજા, વડોદરા.
૮૬

૧૧-૧૮-૨૦૮-૦૦૦-૦૦૨-૦૨૦
શ્રી મોહિીન ઇસ્માઇિ પટેિ
એ-૦૨ મીના બાંગ્િોઝ, તાાંદિજા, વડોદરા.

૮૭

૧૧-૧૮-૨૦૮-૦૦૦-૦૩૯-૦૨૦
શ્રી િૈયદ માંજુરહુશેન બાકરઅિી
પ્િોટ નાં બી-૨/૩૯ મીના બાંગ્િોઝ તાાંદિજા, વડોદરા.

૮૮

૧૧-૧૮-૨૦૮-૦૦૦-૦૪૭-૦૨૦
શ્રી ઇમરાન ઇસ્માઇિ પટેિ
એ-૪૭ મીના બાંગ્િોઝ તાાંદિજા, વડોદરા.

૮૯

૧૧-૧૮-૨૦૯-૦૦૧-૦૬૦-૦૨૦
શ્રી અનીશ ગુિામરશુિ વહોરા
એચ ૪૯ અિહમ્દ પાકચ તાાંદિજા, વડોદરા.

૯૦

૧૧-૧૮-૨૦૯-૦૦૧-૦૬૩-૦૨૦
શ્રીમમત હમીદાબેન મુિતાક પટેિ
ઇ-૫૫,અિહમ્દ પાકચ તાાંદિજા, વડોદરા.

૯૧

૧૧-૨૩-૫૦૧-૦૦૨-૦૧૧-૦૨૦
શ્રી ઈસ્માઈિયુસફુ ભાઈવોહરા પટેિ
૦૭,મુશાભાઈ પાકચ , તાદાં િજા, વડોદરા.

૯૨

૧૧-૨૩-૫૦૧-૦૦૩-૦૧૦-૦૨૦
શ્રી પ્રમુખ શ્રી મુશાભાઈ પાકચ , તાદાં િજા,
૨૨,કરીશ્મા પાકચ , વડોદરા.

૯૩

૧૧-૨૩-૫૦૧-૦૦૨-૦૧૬-૦૨૦
શ્રી અહેમદયુસફુ ભાઈદાઉદવોહરા પટેિ
૧૨,મુિાભાઈ પાકચ , વડોદરા.

૯૪

૧૧-૨૩-૫૦૧-૦૫૧-૧૫૩-૦૨૦

૩૨૨૪૦

"

૩૨૭૬૫/-

"

૩૭૨૫૯/-

"

૨૮૧૧૫/-

"

શ્રી એમ/એિ જે આર ક્નસ્કક્શન કો.
બી/૫૩,કરીશ્મા પાકચ , તાાંદિજા, વડોદરા.
૯૫

૧૧-૨૩-૪૦૫-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦
શ્રી જીવણભાઈ કાનાભાઈ અને અન્યો
તાાંદિજા ગામ વડોદરા

૯૬

૧૧-૨૩-૪૦૫-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૧
શ્રી જીવણભાઈ કાનાભાઈ અને અન્યો
તાાંદિજા ગામ વડોદરા
ક.ભો.- શ્રી હિમુખ કાનજીભાઈ

૯૭

૧૧-૨૩-૩૪૦-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦
શ્રી હરમનભાઈ િલ્લુભાઈ પરમાર
તાાંદિજા ગામ વડોદરા
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૯૮

૧૧-૨૩-૪૧૦-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૧

૪૫૪૬૦/-

"

૫૦૨૪૩/-

"

૩૧૧૪૫/-

જે તે સ્થળે

શ્રી મોહમ્મદભાઈ ઈસ્માઈિભાઈ
તાાંદિજા ગામ વડોદરા
ક.ભો.- શ્રી મુિાભાઈ ઈસ્માઈિભાઈ
૯૯

૧૧-૨૩-૪૦૬-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૨
શ્રી ડાહ્યાભાઈ િાખાભાઈ વણકર
તાાંદિજા વણકર વાિ વડોદરા
ક.ભો.-અિી મુિા પટેિ

૧૦૦

૧૧-૩૦-૧૦૭-૦૦૦-૧૫૩-૦૨૦
શ્રી ઠાકોરભાઇ ગોમવિંદભાઇ વિાવા

તા.૨૪/૦૯

બી-૩ િામનધ્ય ટેનામેંટ સુભાનપુરા, વડોદરા.

/૨૦૧૮
િમય-૯:૩૦
થી ૩.૦૦

૧૦૧

૧૧-૩૦-૧૦૭-૫૭૬-૪૧૭-૦૨૦

૩૦૦૮૦/-

"

૩૭૪૭૮/-

"

૨૭૯૩૮/-

"

શ્રી ચાણક્યકુ માર મથુરભાઇ પટેિ
૪૧૭/જગ્નાથપુરી ફ્રીડોમ ફાઇટર નગર પાછળ, બાિાજીનગર પાિે
ગોરવા, વડોદરા.
૧૦૨

૧૧-૩૦-૧૦૭-૫૭૬-૪૧૮-૦૨૦
શ્રી ધમેચા ગૌતમભાઇ ભીખાભાઇ
૪૧૮/ જગનાથપુરી ફ્રીડોમ ફાઇટર નગર પાછળ બાિાજી નગર
પાિે ગોરવા, વડોદરા.

૧૦૩

૧૧-૩૦-૧૦૭-૬૦૫-૦૮૩-૦૨૦
શ્રી અમશ્વનભાઇ કે ભટ્ટ
ડી/૧૦૨ પાવનધામ િો. િમતા ફ્િેટ ગોરવા, વડોદરા.

૧૦૪

૧૧-૩૦-૧૦૭-૬૦૬-૧૯૧-૧૦૧

૩૫૧૨૪/-

શ્રી નીિેશકુ માર કાાંતીિાિ મહેતા
એ-૧૯૧ િૌરભ પાકચ િમતા, વડોદરા.
૧૦૫

૧૧-૩૦-૧૦૭-૬૦૬-૭૬૩-૦૨૦

૬૫૯૩૩/-

"

૨૫૭૪૫/-

"

૨૫૭૪૬/-

"

૩૪૩૦૩/-

"

શ્રી કનુભાઇ ખોડાભાઇ િોિાંકી
બી-૧૬૩/ િૌરભ પાકચ િોિા. િમતા ફ્િેટ ગોરવા, વડોદરા.
૧૦૬

૧૧-૩૦-૧૦૭-૬૦૭-૨૦૧-૧૦૮
શ્રીમમત ગોમતીબેન કનૈયાિાિ પટેિ
બી-૩૪ િીધ્ધી વીનાયક િોિા, બી-એચ િૌરભ પાકચ િમતા
ગોરવા, વડોદરા.

૧૦૭

૧૧-૩૦-૧૦૭-૬૨૦-૫૨૭-૦૨૦
શ્રી એજ્યુ.એન્જી.ગુ.હા.બો. એચ.પી.
શ્રી જગદીશભાઇ બી વાળાંદ
ભો. આઇ.એમ રાઠવા
૫૦૨, અમ્રુતનગર િક્ષ્મીપુરા રોડ, વડોદરા.

૧૦૮

૧૧-૩૦-૧૦૭-૬૨૦-૫૨૭-૧૦૧
શ્રી એજ્યુ.એન્જી.ગુ.હા.બો. એચ.પી.
શ્રી જગદીશભાઇ બી વાળાંદ
૫૦૨, અમ્રુતનગર િક્ષ્મીપુરા રોડ, વડોદરા.
ભો. ભાડુ આત
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૧૦૯

૧૧-૩૦-૧૦૭-૬૨૦-૫૭૮-૧૦૧

૩૨૯૮૫/-

"

૩૮૦૬૯/-

"

૩૬૯૪૦/-

"

૬૦૦૭૫/-

"

૪૫૯૧૪/-

"

૩૮૨૪૧/-

"

૨૮૪૬૮/-

જે તે સ્થળે

શ્રી એજ્યુ.એન્જી.ગુ.હા.બો. એચ.પી.
શ્રી શૈિેશકુ માર આર િોિાંકી
૫૫૩,અમ્રુતનગર િક્ષ્મીપુરા રોડ, વડોદરા.
ભો. રમેશકુ માર પુરષોતમ ચાવડા
૧૧૦

૧૧-૩૦-૧૦૭-૬૩૦-૦૦૫-૧૦૧
શ્રી આિોક મનુભાઇ સુથાર એન્ડ અન્ય
૫/ઓનીક્િ વીિા િૌરભ પાકચ સુભાનપુરા, વડોદરા.
ભો. ભાડુ આત

૧૧૧

૧૧-૩૦-૧૬૬-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦
શ્રી જયવાંત એમ. ભોન્ડે
બી-૮૦ રે િકોિચ વકચ ર હા. િોિાયટી.

૧૧૨

૧૧-૩૦-૧૭૩-૦૦૦-૦૮૭-૦૨૦
શ્રી વાિજીભાઇ એન િોયા
બ્િોક નાં-૭ શીવાિી િોિા, રામેશ્વર માંદીર, વડોદરા.

૧૧૩

૧૧-૩૦-૨૧૧-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦
શ્રી રમણિાિ ચીમનિાિ પટેિ
બી-૮૫ રે િકોિચ વકચ િચ િોિા હરી ઓમ નગર પાિે, વડોદરા.

૧૧૪

૧૧-૩૦-૧૦૭-૬૨૦-૨૩૩-૦૨૦
શ્રી એક્િેક્યટુ ીવ એન્જીનીયર ગ.હા.બો
૧૬૭, EWS-374, GHB. ગોરવા, વડોદરા.

૧૧૫

૧૧-૩૦-૧૦૭-૬૨૦-૩૨૬-૦૨૦
શ્રી એજ્યુ.એન્જી.ગુ.હા.બો. એચ.પી.

તા.૨૫/૦૯

૨૬૦ ઈ.ડબલ્યુ.એિ. ૩૭૪, જી.એચ.બી. ગોરવા વડોદરા

/૨૦૧૮
િમય-૯:૩૦
થી ૩.૦૦

૧૧૬

૧૧-૩૦-૧૦૭-૬૨૦-૧૪૯-૧૦૧

૨૫૮૫૪/-

"

૩૪૦૯૨/-

"

૩૦૯૨૦/-

"

૩૫૬૦૭/-

"

૨૮૨૭૪/-

"

૨૫૮૫૯/-

"

શ્રી એજ્યુ.એન્જી.ગુ.હા.બો.
૮૩, ઈ.ડબલ્યુ.એિ. ૩૭૪, જી.એચ.બી. ગોરવા, વડોદરા
ક.ભો.- દદનેશભાઈ બચુભાઈ ઝાિા
૧૧૭

૧૧-૩૦-૧૦૭-૬૨૦-૧૫૩-૧૦૧
શ્રી એજ્યુ.એન્જી.ગુ.હા.બો.
૮૭, ઈ.ડબલ્યુ.એિ. ૩૭૪, જી.એચ.બી. ગોરવા, વડોદરા
ક.ભો.- રામતોિેશ કનોજજયા જે.

૧૧૮

૧૧-૩૦-૧૦૭-૬૨૫-૦૨૨-૦૨૦
શ્રી એજ્યુ.એન્જી. દડમવઝન નાં-2 ગુ.હા.બો.
ફ્િેટ નાં-૨/૨૨ ૫૨૮, એિ. આઈ. જી. િમતા, વડોદરા

૧૧૯

૧૧-૩૦-૧૦૭-૬૨૫-૧૩૨-૦૨૦
શ્રી એજ્યુ.એન્જી. દડમવઝન નાં-2 ગુ.હા.બો.
ફ્િેટ નાં-૧૧/૧૩૨ ૫૨૮, એિ. આઈ. જી. િમતા, વડોદરા

૧૨૦

૧૧-૩૦-૧૦૭-૬૨૫-૧૮૦-૦૨૦
શ્રી એજ્યુ. એંજી. એચજી. દડમવઝન નાં-૨ ગુ.હા. બોડચ વડોદરા
ફ્િેટ નાં-૧૫/૧૮૦, ૫૨૮ એિ આઈ જી. વ્રજભ ૂમમ ગોરવા વડોદરા

૧૨૧

૧૧-૩૦-૧૦૭-૬૨૫-૧૯૯-૦૨૦
શ્રી એજ્યુ. એંજી. એચજી. દડમવઝન નાં-૨ ગુ.હા. બોડચ વડો12દરા
ફ્િેટ નાં.-૧૭/૧૯૯, ૫૨૮ એિ આઈ જી. વ્રજભ ૂમમ ગોરવા વડોદરા
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૧૨૨

૧૧-૩૦-૧૦૭-૬૨૫-૩૪૫-૧૦૧

૨૬૦૦૪/-

"

૨૭૮૩૯/-

"

૩૨૩૮૯/-

"

૩૫૪૩૬/-

"

૩૨૬૯૯/-

"

૨૮૭૨૨/-

જે તે સ્થળે

શ્રી એજ્યુ. એંજી. એચજી. દડમવઝન નાં-૨ ગુ.હા. બોડચ વડોદરા
ફ્િેટ નાં.-૨૯/૩૪૫, ૫૨૮ એિ આઈ જી. વ્રજભ ૂમમ ગોરવા વડોદરા
૧૨૩

૧૧-૩૦-૧૦૭-૬૨૫-૩૮૨-૧૦૧
શ્રી એજ્યુ. એંજી. એચજી. દડમવઝન નાં-૨ ગુ.હા. બોડચ વડોદરા
ફ્િેટ નાં.-૩૨/૩૮૨, ૫૨૮ એિ આઈ જી. વ્રજભ ૂમમ ગોરવા વડોદરા

૧૨૪

૧૧-૩૦-૧૦૭-૬૨૫-૪૯૨-૦૨૦
શ્રી એજ્યુ. એંજી. એચજી. દડમવઝન નાં-૨ ગુ.હા. બોડચ વડોદરા
ફ્િેટ નાં.-૪૧/૪૯૨, ૫૨૮ એિ આઈ જી. વ્રજભ ૂમમ ગોરવા વડોદરા

૧૨૫

૧૧-૩૦-૧૦૭-૬૨૫-૫૨૫-૦૨૦
શ્રી એજ્યુ. એંજી. એચજી. દડમવઝન નાં-૨ ગુ.હા. બોડચ વડોદરા
ફ્િેટ નાં.-૪૪/૫૨૫, ૫૨૮ એિ આઈ જી. વ્રજભ ૂમમ ગોરવા વડોદરા

૧૨૬

૧૧-૩૦-૧૦૭-૬૨૫-૪૪૩-૦૨૦
શ્રી બગુિ રામદાિ િેતારામ
ફ્િેટ નાં.-૩૭/૪૪૩, ૫૨૮ એિ આઈ જી. વ્રજભ ૂમમ ગોરવા વડોદરા

૧૨૭

૧૧-3૨-૨૫૫-૦૨૩-૦૦૦-૧૦૧
શ્રી ભુશન આય. નાયર

તા.૨૬/૦૯

ફ્િેટ નાં.એ-૨૦૩ શીવરાં જાની ફ્િેટ ગોત્રી રોડ, વડોદરા.

/૨૦૧૮
િમય-૯:૩૦
થી ૩.૦૦

૧૨૮

૧૧-3૨-૨૫૫-૦૩૪-૦૦૦-૦૨૦

૫૧૧૩૧/-

"

૨૫૩૭૨/-

"

૨૮૪૪૯/-

"

૨૫૬૭૧/-

"

૪૪૪૭૨/-

"

૬૯૮૦૩/-

"

૩૧૨૪૯/-

"

શ્રીમમત લિના ગાાંધી
૧૩/૨૦૨ શીવરાં જાની ફ્િેટ, ગોત્રી રોડ વડોદરા.
૧૨૯

૧૧-3૨-૬૨૯-૦૪૯-૦૧૨-૧૦૧
શ્રી કમાચકર હરધન ગોવધચન ્
બ્િોક નાં-૪૯/૭૬૦ દદનદયાિ નગર -૩
ગોત્રી રોડ. વડોદરા.

૧૩૦

૧૧-3૨-૮૧૧-૦૦૦-૨૨૪-૧૦૩
શ્રી ભીખુભાઇ મણીિાિ પાંચાિ
બી-૨૪ કુ બેરેશ્વર હા.િોિા, રાજેશ ટાવર પાિે ગોત્રી રોડ, વડોદરા.
ભોગવટો. રાજુ ભાઇ રમણભાઇ વિાવા

૧૩૧

૧૧-3૨-૫૦૭-૦૦૦-૧૦૪-૦૨૦
શ્રી શાતીિાિ એમ. હરીજન
૧-િોહનપાકચ િોિા ટી બી હોક્સ્પટિ પાિે ગોત્રી. વડોદરા.

૧૩૨

૧૧-3૨-૫૦૭ -૦૦૦-૧૧૦-૦૨૦
શ્રી ભાઇિાિભાઇ િી ભાંગી
૭-િોહમ પાકચ િો. ટી બી હોક્સ્પટિ પાિે ગોત્રી રોડ. વડોદરા.

૧૩૩

૧૧-3૨-૫૦૭ -૦૦૦-૧૧૫-૧૦૧
શ્રીમમત અિકાબેન એિ. મોરે
૧૨ િોહન પાકચ ગોત્રી વડોદરા.
ભો.િોમાભાઇ એફ િોિાંકી

૧૩૪

૧૧-3૨-૫૬૦ -૦૦૮-૦૩૦-૦૨૦
શ્રી ઇન્દર એિ. મગનાની
ટાવર એ- ફ્િેટ નાં/૮૦૪ ઈસ્કોન હાઈટસ્ ગોત્રી રોડ વડોદરા.
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૧૩૫

૧૧-3૨-૮૩૪-૦૦૦-૦૫૫-૦૨૦

૩૨૮૭૩/-

"

૫૭૦૫૯/-

"

૩૨૦૨૭/-

"

૨૬૧૯૫/-

"

૩૦૫૩૯/-

"

૪૭૮૭૪/-

"

૨૯૩૧૦/-

"

૩૩૩૬૨/-

જે તે સ્થળે

શ્રી પ્રીયવદન કે. પાંડયા
બી-૫૪ ચાંરનગર િોિા, ગોત્રી રોડ. વડોદરા.
૧૩૬

૧૧-3૨-૬૨૪ -૮૮૫-૦૦૩-૧૦૧
શ્રી િમીર આઇ. મીિરા
૩ જૈની ડુ પ્િેક્ષ પ્રમુખ ધામ પાિે યશ કોમ્પિેક્ષ િામે ગોત્રી રોડ
વડોદરા.

૧૩૭

૧૧-3૨-૬૨૮ -૦૦૦-૧૨૮-૦૨૦
શ્રી મફતભાઇ બચુભાઇ વિાવા
ડી-૭૮ પુષ્પમ ટેના. યશ કોમ્પિેક્ષ ગોત્રી રોડ વડોદરા.

૧૩૮

૧૧-3૨-૬૨૮ -૦૦૦-૬૭૯-૦૨૦
શ્રી ત્રીભોવનદાિ ડાહ્યાભાઇ પ્રજાપમત.
િી/૭૯ જિાદશચન ટાઉનશીપ ન્યુક્ક્િયર પાકચ પાછળ ગોત્રી રોડ,
વડોદરા.

૧૩૯

૧૧-3૨-૬૨૮-૦૦૦-૯૩૮-૦૨૦
શ્રી કમિેશભાઇ કાતીંિાિ પટેિ
એ/૩૮ અશ્વમેઘ ટાઉનશીપ ગુિમહોર વેસ્ટ પાિે િૌરભ પાકચ
પાછળ, ગોત્રી. વડોદરા.

૧૪૦

૧૧-૩૨-૮૩૪-૦૦૧-૦૫૧-૦૨૦
શ્રી મોહનમિિંગ એમ િીન્ધા
બી-૫૧ ચાંરનગર િોિા ગોત્રી રોડ. વડોદરા.

૧૪૧

૧૧-3૨-૬૨૮-૧૩૭-૧૩૭-૧૦૧
શ્રીમમત પુવી પી. િાંગવી મી. પીયુષ વી. િાંગવી. એ/૦૭ “મવશ્રાતી
એસ્ટે ટ યશ કોમ્પિેક્ષ િામે નારાયણ ગાડચ ન પાિે ગોત્રી રોડ.
વડોદરા.

૧૪૨

૧૧-3૨-૬૨૮-૨૦૯-૧૩૭-૦૨૦
શ્રી મી. મવિમ આર. ઐયર

તા.૨૭/૦૯

એ/૭૯” મવશ્રાતી એસ્ટેટ યશ કોમ્પિેક્ષ િામે નારાયણ ગાડચ ન પાિે

/૨૦૧૮

ગોત્રી રોડ. વડોદરા.

િમય-૯:૩૦
થી ૩.૦૦

૧૪૩

૧૧-3૨-૫૫૯-૦૯૧-૦૬૪-૦૨૦

૪૫૦૩૧/-

"

૩૧૫૪૯/-

"

૫૦૮૨૧/-

"

૩૩૩૭૬/-

"

શ્રીમમત નયનાબેન મહેશભાઇ કાંદોઇ
ડી-૯૧ શીવ ટેનામેન્ટ એન્ડ ડુ પ્િેક્ષ અમીન પાટી પ્િોટ પાછળ.
ગોત્રી રોડ. વડોદરા.
૧૪૪

૧૧-3૨-૬૨૮-૬૦૫-૧૪૪-૧૦૧
શ્રી ધીનિ ભ્રમભટ્ટ
એ/૦૩-૪૪ નારાયણ ગાડચ ન યશ કોમ્પિેક્ષ િામે ગોત્રી રોડ
વડોદરા.

૧૪૫

૧૧-3૨-૬૨૪-૦૬૧-૦૦૨-૧૦૧
શ્રી ચીફ ઓથો. વુડા ચુનાવાિા રાજેશ એ.
ફ્િેટ-૬૧/૦૬ દદનદયાિ નગર િારાનગર પાછળ, ગોત્રી રોડ.
વડોદરા.

૧૪૬

૧૧-3૨-૬૨૮-૬૦૭-૦૪૯-૦૨૦
શ્રી મી.ત્રુશનીક એચ. પટેિ
ફ્િેટ-જી/૧૦૧.મવશ્રાાંતી ગ્રીંન્િ
નારાયણ ગાડચ ન પાછળ ગોત્રી રોડ. વડોદરા.
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૧૪૭

૧૧-3૨-૬૨૮-૬૦૭-૦૫૦-૦૨૦

૨૬૧૯૦/-

"

૪૪૮૯૯/-

"

૨૯૩૯૦/-

"

૨૫૨૪૬/-

"

૩૧૬૭૪/-

જે તે સ્થળે

શ્રી મી. સુનીિ એચ. છાજવાની
ફ્િેટ-જી/૧૦૨/ મવશ્રાાંતી ગ્રીંન્િ
નારાયણ ગાડચ ન પાછળ ગોત્રી રોડ. વડોદરા.
૧૪૮

૧૧-3૨-૫૬૨-૦૭૩-૦૦૪-૦૨૦
શ્રી રમેશભાઇ કરશનભાઇ કટારીયા
ફ્િેટ નાં-૨૦૫ અતીથી ડેવિોપિચ, િીસ્ટિ પ્િાઝા િામે, ગોત્રી રોડ.
વડોદરા.

૧૪૯

૧૧-૩૨-૬૨૭-૦૦૦-૦૪૬-૧૦૧
શ્રી જગદીશભાઇ શનાભાઇ પટેિ
િી-૭૩ િારાનગર ગોત્રી રોડ, વડોદરા.
ભો. શશીકાાંત છગનભાઇ ત્રીવેદી.

૧૫૦

૧૧-૩૨-૫૦૭-૦૦૦-૧૧૪-૧૦૧
શ્રી ભાઈિાિભાઈ જગાભાઈ િોિાંકી
૧૧, િોહમ પાકચ , ટી.બી હોક્સ્પટિની પાછળ ગોત્રી રોડ વડોદરા
ક.ભો.- ભાઈિાિ જે. િોિાંકી

૧૫૧

૧૧-૩૪-૦૬૯-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦

શ્રીમમત ઝવેરબેન

રતીિાિ પરમાર ગોત્રી,વડોદરા.

તા.૨૮/૦૯
/૨૦૧૮
િમય-૯:૩૦
થી ૩.૦૦

૧૫૨

૧૧-૩૪-૦૮૨-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦

૩૫૪૨૦/-

"

૩૧૩૯૨/-

"

૪૮૧૧૬/-

"

૨૯૮૨૮/-

"

૩૧૬૭૪/-

"

૩૬૭૯૮/-

"

શ્રી કાલુભાઇ પુજાભાઇ
ાં
હરીજનવાિ, ગોત્રી, વડોદરા.
ભોગવટો. શ્રી બાલુ પુજા
ાં ભાઇ
૧૫૩

૧૧-૩૪-૦૮૭-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૧
શ્રી છોિાભાઇ મહીજીભાઇ
હરીજનવાિ, ગોત્રી. વડોદરા
ભોગવટો. શ્રી પ્રવીણભાઇ

૧૫૪

૧૧-૩૪-૦૮૭-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૨
શ્રી છોિાભાઇ મહીજીભાઇ
હરીજનવાિ, ગોત્રી. વડોદરા
ભોગવટો. શ્રી પ્રભાતભાઇ

૧૫૫

૧૧-૩૪-૦૮૯-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦
શ્રી રમેશભાઇ કાશીભાઇ િોિાંકી અને અન્યો
હરીજનવાિ, ગોત્રી, વડોદરા.

૧૫૬

૧૧-૩૪-૦૯૨-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૧
શ્રી છોટાભાઇ મહીજીભાઇ
હરીજનવાિ, ગોત્રી, વડોદરા.
ભોગવટો. શ્રી દિપતભાઇ છોટાભાઇ

૧૫૭

૧૧-૩૪-૦૯૫-૦૦૦-૦૦૧-૦૨૦
શ્રી કાલુભાઇ પુજાભાઇ
ાં
હરીજનવાિ,
ગોત્રી, વડોદરા.
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૧૫૮

૧૧-૩૪-૧૧૪-૦૦૨-૦૦૦-૧૦૩

૨૬૪૮૭/-

"

૨૫૫૯૬/-

"

૩૦૫૬૧/-

"

૩૧૪૮૭/-

"

૪૦૭૭૨/-

"

૩૪૮૧૪/-

"

૫૭૯૬૫/-

"

૩૭૬૮૭/-

"

૩૧૩૫૪/-

જે તે સ્થળે

શ્રી અજીતમિિંહ દહમ્મતમિિંહ્ પરમાર
એિ.એફ. રામનીવાિ એપા. કડવા શેરી, ગોત્રી, વડોદરા.
ભોગવટો. શ્રી ખુશાિભાઇ મમસ્ત્રી
૧૫૯

૧૧-૩૪-૧૫૫-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦
િલ્લુભાઇ

૧૬૦

શ્રી ભીખાભાઇ

ગોત્રી, વડોદરા.

૧૧-૩૪-૧૫૬-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૧
શ્રી ભોગીિાિ ભાઇિાિ પટેિ
ગોત્રી, વડોદરા.
ભોગવટો. ભોગીિાિ બી. પટેિ.

૧૬૧

૧૧-૩૪-૧૫૬-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૨
શ્રી ભોગીિાિ ભાઇિાિ પટેિ
ગોત્રી, વડોદરા.
ભોગવટો. ભાડુ આત.

૧૬૨

૧૧-૩૪-૨૩૯-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦
શ્રી ડાહ્યાભાઇ રણછોડભાઇ મમસ્ત્રી
ગોત્રી, વડોદરા

૧૬૩

૧૧-૩૪-૨૪૧-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦
શ્રી ડાહ્યાભાઇ રણછોડભાઇ મમસ્ત્રી
ગોત્રી, વડોદરા.

૧૬૪

૧૧-૩૪-૨૬૪-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૨
શ્રી ભાઇિાિભાઇ અંબાિાિ
ગોત્રી ગામ, વડોદરા.

૧૬૫

૧૧-૩૪-૨૭૭-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૫
શ્રી અંબાિાિ ખાનદાિ પટેિ
ગોત્રીગામ, િાિજીમહારાજન નુાં ફળીયુ,ાં ગોત્રી, મૈન રોડ, વડોદરા.
ભોગવટો. શ્રી ખુશાિભાઇ રણછોડભાઇ

૧૬૬

૧૧-૩૪-૩૮૪-૦૦૮-૦૧૪-૦૨૦
શ્રી યોગેશ રાયમિિંગભાઇ પરમાર એન્ડ અન્યો.

તા.૨૯/૦૯

એ/૧૪, ગજાનાંદ પાકચ િોિાયટી. ગોત્રી જકાતનાકા ની િામે,ગોત્રી

/૨૦૧૮

રોડ વડોદરા.

િમય-૯:૩૦
થી ૩.૦૦

૧૬૭

૧૧-૩૪-૩૮૪-૦૬૦-૦૪૨-૦૨૦

૪૭૪૮૮/-

"

૩૩૯૮૮/-

"

૫૨૦૭૪/-

"

શ્રી શમ્મીકુ માર ખત્રી
ટાવર-બી ફ્િેટ નાં-૪૦૩, રુ ત્વા હાઇટ્િ, ગાયત્રી પાટી પ્િોટ ની
િામે, ગોત્રી, વડોદરા.
૧૬૮

૧૧-૩૪-૪૮૬-૦૦૦-૦૪૯-૧૦૧
શ્રી મવજયકુ માર આર િોિાંકી
એફ-૪૯ રત્નાકર ટેનામેન્ટ એન્ડ ડુ પ્િેક્ષ. ગોત્રી રોડ, વડોદરા.
ભોગવટો- ભાડુ આત

૧૬૯

૧૧-૩૪-૪૮૬-૦૦૨-૦૨૮-૦૨૦
શ્રી પરે શકુ માર ડાહ્યાભાઇ પટેિ
૨૮ શ્રીનાથ બાંગ્િોઝ, શ્રીનાથ રે િીડેન્િી ની બાજુ માાં ગોત્રી રોડ,
વડોદરા.
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૧૭૦

૧૧-૩૪-૫૬૬-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦

૩૮૫૩૭/-

"

૩૧૬૭૪/-

"

૩૭૧૫૮/-

"

૩૨૩૫૮/-

"

૩૧૨૨૩/-

"

૩૦૫૧૫/-

"

૩૦૪૪૪/-

"

૩૪૯૦૦/-

"

૪૦૭૫૦/-

"

૩૨૧૧૨/-

"

૩૭૯૦૦/-

"

૩૪૫૪૬/-

જે તે સ્થળે

શ્રીમતી ચાંચળબાઇ નાથાભાઇ
િક્ષ્મીપુરા, વડોદરા.
ભોગવટો. શ્રી િામાંતમિિંહ ડી.
૧૭૧

૧૧-૩૪-૧૨૨-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૧
શ્રી બાબુભાઈ િલ્લુભાઈ
ગોત્રી વડોદરા
ક.ભો.-રણછોડભાઈ

૧૭૨

૧૧-૩૪-૧૨૨-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૨
શ્રી બાબુભાઈ િલ્લુભાઈ
ગોત્રી ગામ વડોદરા
ક.ભો. – છગનભાઈ ઈશ્વરભાઈ

૧૭૩

૧૧-૩૪-૧૨૬-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦
શ્રી દહિંમતભાઈ મદહજીભાઈ
ગોત્રી વડોદરા

૧૭૪

૧૧-૩૪-૧૫૭-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦
શ્રી ભીખાભાઈ િલ્લુભાઈ
ગોત્રી વડોદરા

૧૭૫

૧૧-૩૪-૧૮૬-૦૦૦-૦૦૩-૦૨૦
શ્રી નટુ ભાઈ રયજીભાઈ રાઠોડ
માળી ફળીયા ગોત્રી વડોદરા

૧૭૬

૧૧-૩૪-૨૧૯-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૩
શ્રી સુમશિાબેન હદરશચાંન્ર બારોટ અને અન્યો
ગોત્રી વડોદરા
ક.ભો.- શાાંક્ન્તિાિ

૧૭૭

૧૧-૩૪-૨૩૫-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦
શ્રીમમત અંબાબેન વાઈફ ઓફ આર. આર ભ્રહ્મભટ્ટ અને અન્યો
ગોત્રી વડોદરા

૧૭૮

૧૧-૩૪-૫૫૪-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦
શ્રી રામાભાઈ હરીભાઈ અને અન્યો
િક્ષ્મીપુરા વડોદરા

૧૭૯

૧૧-૩૪-૫૫૪-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૨
શ્રી રામાભાઈ હરીભાઈ અને અન્યો
િક્ષ્મીપુરા વડોદરા
ક.ભો- બી. એિ. પદઢયાર

૧૮૦

૧૧-૩૪-૫૭૭-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦
શ્રી છોટાભાઈ હરીભાઈ પરમાર
િક્ષ્મીપુરા વડોદરા

૧૮૧

૧૧-૩૪-૨૭૩-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૨
શ્રીમતી બાઇજીવી ડોટર ઓફ મથુરભાઇ કહાનદાિ

તા.૦૧/૧૦

ગોત્રી, વડોદરા.

/૨૦૧૮

ક.ભોગવટો.: મવઠ્ઠિ શનાભાઇ પ્રજાપતી.

િમય-૯:૩૦
થી ૩.૦૦

૧૮૨

૧૧-૩૪-૨૭૭-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦
શ્રી અંબાિાિ કહાનદાિ પટેિ
ગોત્રીગામ િાિજી મહારાજ નુાં ફળીયુ,ાં મેઇન રોડ, વડોદરા.
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૩૮૭૭૩/-

"

૧૮૩

૧૧-૩૪-૩૪૧-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦

૩૨૦૯૦/-

"

૩૩૭૯૧/-

"

૩૪૩૦૭/-

"

૩૫૦૬૦/-

"

૩૫૦૬૦/-

"

૩૨૦૮૬/-

"

૪૧૩૨૦/-

"

૪૩૪૦૩/-

"

૪૫૮૦૪/-

"

૩૫૪૯૯/

"

૩૩૮૬૮/-

"

૩૩૧૮૨/-

"

શ્રી નારણભાઇ હરીભાઇ
ગોત્રી વડોદરા.
૧૮૪

૧૧-૩૪-૩૪૩-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૧
શ્રી માંગળભાઇ હરીભાઇ ઠાકોર
ગોત્રી, વડોદરા.
ક.ભોગવટો: ગોમવિંદમિિંગ રાવિ

૧૮૫

૧૧-૩૪-૩૪૩-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૨
શ્રી માંગળભાઇ હરીભાઇ ઠાકોર
ગોત્રી, વડોદરા.
ક.ભોગવટો: રામકેવિ મવશ્વકમાચ

૧૮૬

૧૧-૩૪-૩૪૩-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૫
શ્રી માંગળભાઇ હરીભાઇ ઠાકોર
ગોત્રી, વડોદરા.
ક.ભોગવટો: દદલિઇપભાઇ

૧૮૭

૧૧-૩૪-૩૪૩-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૬
શ્રી માંગળભાઇ હરીભાઇ ઠાકોર
ગોત્રી, વડોદરા.
ક.ભોગવટો: અરમવિંદમિિંહ અમરમિિંહ રાઉિજી

૧૮૮

૧૧-૩૪-૩૪૩-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૮
શ્રી માંગળભાઇ હરીભાઇ ઠાકોર
ગોત્રી, વડોદરા.
ક.ભોગવટો: ભાડુ આત

૧૮૯

૧૧-૩૪-૩૪૪-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૧
શ્રી નારણભાઈ હરીભાઈ
ગોત્રી વડોદરા
ક.ભો. શ્રી િાિનપ્રિાદ રામપ્રિાદ ઉપાધ્યાય

૧૯૦

૧૧-૩૪-૩૪૭-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦
શ્રી ભાઈિાિભાઈ જેમિિંગભાઈ
ગોત્રી વડોદરા

૧૯૧

૧૧-૩૪-૩૪૮-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૧
શ્રી બેચરભાઈ જેિાંગભાઈ
ગોત્રી વડોદરા
ક.ભો.- શ્રી મોહનભાઈ જેિાંગભાઈ

૧૯૨

૧૧-૩૪-૩૫૪-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૧
શ્રી કાાંક્ન્તભાઈ જે. માળી અને અન્યો
ગોત્રી વડોદરા
ક.ભો.- બચુભાઈ િોમાભાઈ

૧૯૩

૧૧-૩૪-૩૫૫-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૧
શ્રી રયજીભાઈ બાપુભાઈ
ગોત્રી વડોદરા
ક.ભો- શ્રી છોટૂભાઈ

૧૯૪

૧૧-૩૪-૩૫૫-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૨
શ્રી રયજીભાઈ બાપુભાઈ
ગોત્રી વડોદરા
ક.ભો- ઝીણાભાઈ રણછોડભાઈ
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૧૯૫

૧૧-૩૪-૩૫૫-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૩

૨૯૦૩૫/-

"

૪૩૮૮૬/-

જે તે સ્થળે

શ્રી રયજીભાઈ બાપુભાઈ
ગોત્રી વડોદરા
ક.ભો- શ્રી છોટૂભાઈ
૧૯૬

૧૧-૩૪-૪૨૯-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૧
શ્રી મદહજીભાઈ ઝીણાભાઈ

તા.૦૩/૧૦

ગોત્રી વડોદરા

/૨૦૧૮

ક.ભો- ઓનર િન

િમય-૯:૩૦
થી ૩.૦૦

૧૯૭

૧૧-૩૪-૪૩૮-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦

૩૯૪૫૪/-

"

૪૦૦૩૪

"

૪૭૦૧૯/-

"

૨૯૭૩૪/-

"

૨૭૩૧૨

"

૩૦૨૮૩/-

"

૫૬૫૩૨/-

"

૪૨૦૧૪/-

"

૩૨૯૧૦/-

"

શ્રી ભીખાભાઈ ચતુરભાઈ અને અન્યો
ગોત્રી વડોદરા
૧૯૮

૧૧-૩૪-૪૩૮-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૨
શ્રી લભખાભાઈ ચતુરભાઈ અને અન્યો
ગોત્રી વડોદરા
ક.ભો- મવકેન્ટ

૧૯૯

૧૧-૩૪-૪૭૯-૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦
શ્રી બચુભાઈ બેચરભાઈ
ગોત્રી વડોદરા

૨૦૦

૧૧-૩૪-૪૮૧-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૩
બાઈ મલણબેન તપોધન
ગોત્રી વડોદરા
ક.ભો.- શ્રી સુરેશભાઈ એમ. જાની ૦/૦

૨૦૧

૧૧-૩૪-૪૮૬-૦૦૬-૦૬૯-૦૨૦
શ્રી રાજેશભાઈ બાધરભાઈ ચૌહાણ
૦૨, વ ૃદાાંવન ટેનામેન્ટ મુજા
ાં િ પાકચ ની પાછળ, સુભાનપુરા વડોદરા

૨૦૨

૧૧-૩૪-૪૮૬-૦૫૫-૦૫૭-૦૨૦
શ્રી નીમારામ એચ. મમસ્ત્રી
ટાવર-એ ફ્િેટ નાં-૨૦૩, રોયિ રે મિ.-૨, ગજાનાંદ પાકચ ની પાછળ
ગોત્રી વડોદરા-૨૧

૨૦૩

૧૧-૩૪-૪૮૭-૦૦૦-૦૦૬-૧૦૨
શ્રી ચતુરભાઈ માધવભાઈ
ગોત્રી વડોદરા
ક.ભો. શ્રી મદહજીભાઈ ભયજીભાઈ

૨૦૪

૧૧-૩૪-૪૯૫-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૨
શ્રી બાપુભાઈ દે વાભાઈ
િક્ષ્મીપુરા વડોદરા
ક.ભો. શ્રી બાધરભાઈ બાપુભાઈ િન

૨૦૫

૧૧-૩૪-૫૭૮-૦૦૦-૦૦૧-૧૦૧
શ્રી ખુશાિભાઈ હરીભાઈ
િક્ષ્મીપુરા વડોદરા
ક.ભો.- રણછોડભાઈ ખુશાિભાઈ

ઉપરોક્ત જણાવેિી યાદી પૈકી જે કોઇ મમલ્કત માટેનો વેરો જાહેરાત પ્રમિધ્ધ થયા તારીખ સુધીમાાં ભરપાઇ
કરે િ હશે. તેવા કરદાતાની મમલ્કત હરાજીની કાયચવાહી બાંધ રાખવામાાં આવશે અને તેઓએ િદર યાદીમાાં આવેિ
નામ રદ ગણવાનુાં રહેશે.
વોડચ .નાં ૧૧ (કે)
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પી.આર.ઓ.નાં. ૪૪૬/૧૮-૧૯

મ્યુમનમિપિ કમમશનર
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