
અનુ. 

નંબર
વ.વોર્ડ નામ સરનામુ નોટીસ આપયાની તારીખ

રીમાર્ડસ અને ર્રલે 

ર્ામગીરી

૧ ૫
ભીખુસીગં 

ર્ાલુસીગં રાજપુત

મ્યુ. સે.ન:-૦૫-૧૬-૧૮૭-

૦૦૦-૦૦૦-૧૦૨/૧૦૩/૧૦૪, 

સરનામુ:-ચોપદાર ફળીયા, 

બરાનપુરા

(૧) ૬૯૧/૧૮-૧૯ તા:-૦૯-૧૦-

૧૮(૨)૧૧૫/૧૯-૨૦ તા:-૧૫-૦૫-

૧૯(૩) ૮૩/૨૦-૨૧, તા:-

૧૩/૦૫/૨૦૨૦ (૪) ૪૩૫/૨૦-

૨૧,તા-૧૧-૦૮-૨૦૨૦ (૫) 

૪૫૧/૨૦-૨૧ તા-૧૩/૦૮/૨૦૨૦ 

(૬) ૭૨૨/૨૦-૨૧ તા-

૧૦/૧૧/૨૦૨૦ (૭) ૧૨૬૫/૨૦-

૨૧ તા-૧૨/૦૧/૨૦૨૧ (૮) 

૧૫૪/૧૭-૦૫-૨૦૨૧

નોટીસ આપેલ છે

૨ ૫
વર્ાડબેન ર્નુભાઇ 

પ્રજાપતત

મ્યુ. સે.ન:-૦૫-૦૯-૦૩૭-

૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦, સરનામુ:-

શીયાબાગ રંુ્ભારવાર્ા, 

ખંરે્રાવ મારે્ટ પાછ્ળ

(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

નોટીસ આપેલ છે

૩ ૫
મહેશભાઇ 

અંબાલાલ સુથાર

મ્યુ.સે.ન.:-૦૫-૧૧-૪૧૫-

૦૦૦-૦૦૦-૧૦૨, સરનામુ:-

ઉપલા ફ્ળીયા મહાદેવ 

મંતદર 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

નોટીસ આપેલ છે

૪ ૫
શર્ીના હાજી 

રહેમાન

મ્યુ.સે.ન.:-૦૫-૧૨-૨૦૦-૦૦૦-

૦૦૦-૦૨૦, સરનામુ:-જ ેરે્ 

સાયર્લ માટડની બાજુની 

ગલીમાં મદનઝાંપા રોર્

(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

નોટીસ આપેલ છે

ઉત્તર ઝોન વતહવટી વોર્ડ-૦૫(ઇ)

વર્ોદરા મહાનગર પાલીર્ા
જજડરીત મર્ાનોને G.P.M.C. ACT-1949, ર્લમ-૨૬૪ મુજબ આપેલ નોટીસની યાદી

તનભડયતા યાદી



૫ ૫
ભીખાભાઇ 

ર્ાહ્યાભાઇ સોની

મ્યુ.સે.ન.:-૦૫-૦૧-૦૧૪-૦૦૦-

૦૦૦-૧૦૪, સરનામુ:- 

લાલર્ોટડ  રોર્ પાસે, સી. 

આર. સ્રુ્ટર

(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

નોટીસ આપેલ છે (ર્ોટડ  રે્સ 

ચાલ ુછે આંતરીર્ માલીર્ 

અને ભારુ્આત વચ્ચે)

૬ ૫
ગીરજાબેન પારુ્રંગ 

ગર્ર્રી

મ્યુ.સેન.;-૦૫-૦૨-૩૧૬-૦૦૦-

૦૦૦-૦૨૦, સરનામુ:-

ર્ાપર્ીયા મેન્શન સામે 

તપરાતમતાર રોર્

(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

નોટીસ આપેલ છે (ર્ોટડ  રે્સ 

ચાલ ુછે આંતરીર્ માલીર્ 

અને ભારુ્આત વચ્ચે)

૭ ૫
ઉર્ાબેન 

તદલીપરાવ ફોફળે

મ્યુ.સે.ન.:-૦૫-૦૨-૫૭૯-

૦૦૦-૦૦૦-૧૦૧, સરનામુ:- 

ર્ાશી નીવાસ, શંર્ર ટેર્રી, 

દાંર્ીયાબજાર

(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 

નોટીસ આપેલ છે

૮ ૫
વાગેશભાઇ 

ઠાર્ોરભાઇ દલવાર્ી

મ્યુ.સે.ન.:-૦૫-૦૮-૧૮૦-૦૦૦-

૦૦૦-૦૨૦/૦૫-૦૮-૧૭૭-

૦૦૦-૦૦૦-૧૦૧-૧૦૨-૧૦૩-

૧૦૪-૧૦૫, સરનામુ:-ખોર્ી 

આંબલી, શીયાબાગ, 

રાજમહેલ રોર્

(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

નોટીસ આપેલ છે

૯ ૫
ઇસ્માઇલભાઇ 

ઇબ્રાહીમ્ભાઇ શેખ

સરનામુ:-નવાપુરા, મરાઠી 

મોહલ્લો, સાંઇબાબાના 

મંતદર 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

નોટીસ આપેલ છે



૧૦ ૫
સુરને્રભાઇ આર. 

શાહ

મ્યુ.સે.ન:-૦૫-૧૦-૩૧૫-૦૦૦-

૦૦૦-૦૨૦/૧૦૧, સરનામુ:- 

એસ.આર.મેટલ ર્ોપોરશેન, 

જુના લક્કર્પીઠા રોર્, 

રાવર્ીયાવાર્ 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-

નોટીસ આપેલ છે

૧૧ ૫

સંજયભાઇ 

નવતનતલાલ 

જયસ્વાલ તથા 

અન્ય

સીટી સવે નં:-૪૫/૧, ૨, 

ર્ાર્ડ  નં:-૪૮૦૭, ૨૧૪૫૦, 

શીટ નં:-એ/૫/૩, સરનામુ:- 

બરાનપુરા નુતન બેંર્ સામે, 

ભારતી સ્રુ્લ રોર્

(૧) ૧૫૨/૨૦-૨૧, તા:-

૦૧/૦૬/૨૦૨૦ (૨)  ૪૪૫/૨૦-

૨૧,તા-૧૧-૦૮-૨૦૨૦ (૩) 

૪૬૧/૨૦-૨૧ તા-૧૩/૦૮/૨૦૨૦ 

(૪) ૭૪૬/૨૦-૨૧ તા-

૧૦/૧૧/૨૦૨૦ (૫) ૧૨૮૫/૨૦-

૨૧ તા-૧૨/૦૧/૨૦૨૧ (૬) 

૧૭૪/૧૭-૦૫-૨૦૨૧

નોટીસ આપેલ છે

૧૨ ૫

તવનોદરુ્માર 

ઇન્દુલાલ પટેલ તથા 

અન્ય

મ્યુ.સે.ન:-૦૫-૦૧-૫૮૮-૦૦૦-

૦૦૦-૦૨૦, સરનામુ;-ગુંદા 

ફતળયા હનુમાનજી મંતદર 

પાછળ હેલ્ધી ફુર્ રે્ટરસ

(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

નોટીસ આપેલ છે

૧૩ ૫

મહંત 

મુર્તજીવનદાસજી 

ગૂરૂ

મ્યુ.સે.સ.નં. ૦૫-૦૯-૪૮૧-

૦૦૦-૦૦૦-૧૦૬, રણોલી 

બીલ્ર્ીગં સામે, શીયાબાગ 

ચાર રસ્તા વોર્ડ -૫ ની જુની 

ઓફીસ 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

નોટીસ આપેલ છે

૧૪ ૫

શ્રીમતી નગીના 

ગૌસ્વામી ગૂરૂ 

પ્યાર ેસ્વામી

મ્યુ.સે.સ.નં. ૦૫-૧૧-૩૦૯-

૦૦૦-૦૦૦-૧૦૮ ર્બીર મંતદર 

ફળીયુ ,હનુમાનજી મંતદર 

પાસે ર્ાછીયાવાર્

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

નોટીસ આપેલ છે

૧૫ ૫

ર્ાછીયા પંચ ના 

બીલ્ર્ીગં ના 

વહીવટર્તાડ શ્રી 

પુજંાલાલા એચ

મ્યુ.સે.સ.નં. ૦૫-૦૯-૪૮૨-

૯૫૧-૦૦૦-૧૦૮, રણોલી 

બીલ્ર્ીગં સામે, શીયાબાગ 

ચાર રસ્તા વોર્ડ -૫ ની જુની 

ઓફીસ 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

નોટીસ આપેલ છે

૧૬ ૫

શ્રી નગીનલાલ 

રે્શવલાલ અને 

અન્ય

મ્યુ.સે.સ.નં. ૦૫-૨૪-૨૨૨-

૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦,૧૦૨,૦૫-૨૪-

૨૨૨-૦૦૦-૦૦૧-૦૨૦ શાર્ 

મારે્ટ  સામે, સલાટવાર્ા 

ચાર રસ્તા

૧) ૪૭૪/૨૦-૨૧, તા-

૨૧/૮/૨૦૨૦ (૨) ૧૨૯૫/૨૦-૨૧ 

તા-૧૨/૦૧/૨૦૨૧ (૩) ૧૮૪/૧૭-

૦૫-૨૦૨૧

નોટીસ આપેલ છે



૧૭ ૫
શરંુ્ન્તલાબેન  

ચંરર્ાંત જાદવ

મ્યુ.સે.સ.નં. ૦૫-૧૧-૨૭૮-

૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦/૧૦૨/૧૦૩, 

ર્બીર મંતદર ફતળયુ,     

જુની ર્ાછીયાવાર્,હીગંે 

ચેમ્બસડ સામે

૧) ૪૯૮/૨૦-૨૧, તા-

૦૩/૯/૨૦૨૦ (૨) ૧૩૦૩/૨૦-૨૧ 

તા-૧૨/૦૧/૨૦૨૧ (૩) ૧૯૨/૧૭-

૦૫-૨૦૨૧

નોટીસ આપેલ છે

૧૮ ૫
ગુલામનબી 

ઘેલાભાઇ બેરાવાળા

મ્યુ.સે,ન:-૦૫-૧૨-૨૨૦-૦૦૦-

૦૦૦-૧૦૧ સરનામુ:-

દુધવાળો મહોલ્લો, 

ન્યાયમંતદર 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

નોટીસ આપેલ છે (ર્ોટડ  રે્સ 

ચાલ ુછે આંતરીર્ માલીર્ 

અને ભારુ્આત વચ્ચે)

૧૯ ૫
ચીમનલાલ ગોરધન 

દાસ

મ્યુ સે.ન.:-૦૫-૧૭-૨૬૦-

૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦ સરનામુ:-

તશવમ જનરલ સ્ટોર,મોહન 

હાર્ડ વૈધ ના ખાંચામાં, 

બરાનપુરા ચાર રસ્તા 

પાસે,ચોખંર્ી.

(૧)૭૦૩/૧૮-૧૯, તા:-૧૦-૧૦-

૧૮(૨)૧૧૧/૧૯-૨૦, તા:-૧૫-૫-

૧૯, (૩)૮૯-૨૦/૨૦, તા:-

૧૩/૦૫/૨૦૨૦ (૪)  ૪૫૦/૨૦-

૨૧,તા-૧૧-૦૮-૨૦૨૦ (૫) 

૭૫૭/૨૦-૨૧ તા-૧૦/૧૧/૨૦૨૦ 

(૬) ૧૩૦૭/૨૦-૨૧ તા-

૧૨/૦૧/૨૦૨૧ (૭) ૧૯૮/૧૭-૦૫-

નોટીસ આપેલ છે(ર્ોટડ  રે્સ 

ચાલ ુછે આંતરીર્ માલીર્ 

અને ભારુ્આત વચ્ચે)

૨૦ ૫
ભોલેનાથ 

ભરતભાઇ ર્હાર

મ્યુ.સે.ન:-૦૫-૨૩-૧૨૦-૦૦૦-

૦૦૦-૦૨૦/૧૦૧, સરનામુ:-

ર્ાર્ા સાહેબ ટેર્રા, 

જંબુબેટ, દાંર્ીયાબજાર

(૧)૨૪૦/૧૯-૨૦, તા:-૨૯-૦૬-૧૯ 

(૨) ૯૪/૨૦-૨૧, તા:-

૧૩/૦૫/૨૦૨૦ (૩)  ૪૪૯/૨૦-

૨૧,તા-૧૧-૦૮-૨૦૨૦ (૪) 

૭૫૮/૨૦-૨૧ તા-૧૦/૧૧/૨૦૨૦ 

(૫) ૧૩૦૮/૨૦-૨૧ તા-

૧૨/૦૧/૨૦૨૧ (૬) ૧૯૯/૧૭-૦૫-

૨૦૨૧

નોટીસ આપેલ છે (ર્ોટડ  રે્સ 

ચાલ ુછે આંતરીર્ માલીર્ 

અને ભારુ્આત વચ્ચે)

૨૧ ૫

બાલ રૃ્ષ્ણા 

નાગેશ્વર પંર્ીત અને 

અન્ય

મ્યુ.સે.નં. ૦૫-૧૧-૩૭૪-૦૦૦-

૦૦૦-૧૦૩, સરનામુ:-

સુગંધીબુઆની ખડ્ર્ી,જુની 

ર્ાછીયાવાર્,પરદેશી ફતળયુ

નોટીસ જા.નં.(૧) ૧૯૩૦/૨૨-૦૧-

૨૦૨૧ (૨) ૧૯૯/૧/૧૭-૦૫-૨૦૨૧
નોટીસ આપેલ છે

૨૨ ૫
શ્રી એહમદસાહેબ 

ફતેસીહં રાણા

મ્યુ.સે.નં. ૦૫-૧૧-૧૫૬-૦૦૦-

૦૦૦-૦૨૦/૧૦૧, સરનામુ:- 

તાર્ફતળયા 

નાર્ા,લાલર્ોટડની 

સામે,રાજમહેલ રોર્

નોટીસ જા.નં. (૧) ૧૯૩૧/૨૨-

૦૧-૨૦૨૧ (૨) ૧૯૫/૧૭-૦૫-

૨૦૨૧

નોટીસ આપેલ છે

૨૩ ૫

(૧) અમર 

તુલસીદાસ 

જસેવાણી અને 

અન્ય (૨) શ્રીમતી 

ભાવનાબેન 

અશોર્ભાઇ શાહ

મ્યુ. સે. નં. (૧) ૦૫-૨૧-૩૩૨-

૦૦૧-૦૦૦-૦૨૦/૧૦૧/૧૦૭ 

(૨)૦૫-૨૧-૩૩૨-૦૦૧-૦૦૦-

૧૦૪,સરનામુ : 

ટી.એ.ટાઇમ,ખોર્ીયાર 

માતાજી ના મંતદર 

સામે,ટાવર ચાર 

નોટીસ જા.નં.(૧)  ૭૬/૨૨-૦૪-

૨૦૨૧ (૨) ૧૯૬/૧૭-૦૫-૨૦૨૧
નોટીસ આપેલ છે



૨૪ ૫

મહંમદહુસેન 

ગુલામનબી 

મશક્વાલા અને 

અન્ય

મ્યુ. સે. નં.  ૦૫-૧૧-૧૮૩-

૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦/૧૦૧/અને 

અન્ય,સરનામુ : રામજી 

મંતદર સામે, મદનઝાંપા 

રોર્, ધન તવજય સાયર્લ 

માટડ ,ન્યાયમંતદર.

નોટીસ જા.નં. ૨૦૩/૧૮-૦૫-

૨૦૨૧

નોટીસ આપેલ છે (ર્ોટડ  રે્સ 

ચાલ ુછે આંતરીર્ માલીર્ 

અને ભારુ્આત વચ્ચે)

૨૫ ૫
ભાવેશ રાવજીભાઇ 

પટેલ

મ્યુ. સે. નં.  ૦૫-૦૨-૦૯૩-

૦૦૦-૦૦૦-

૦૨૦/૧૦૧,સરનામુ : 

ખાર્ીયા પોળ - ૧, ખંરે્રાવ 

મારરે્ટ વી.એમ.સી. 

ઓફીસ સામે, રાજમહેલ 

રોર્.

નોટીસ જા.નં.(૧) ૧૯૯/૨/૧૭-

૦૫-૨૦૨૧
નોટીસ આપેલ છે

૨૬ ૫

ધવલભાઇ 

અતનલભાઇ બારોટ 

અને અન્ય

મ્યુ. સે. નં.  ૦૫-૨૪-૧૪૩-

૦૦૦-૦૦૦-૧૦૭ અને 

અન્ય,સરનામુ : બારોટ 

મહોલ્લો, વણીર્રની પાગા, 

સલાટવાર્ા.

નોટીસ જા.નં. ૩૧૨/૧૧-૦૬-

૨૦૨૧
નોટીસ આપેલ છે

૨૭ ૫

નુરમહંમદ 

હલીમાબીબી 

ઘસુભાઇ રુ્રશેી

મ્યુ. સે. નં.  ૦૫-૦૭-૨૦૯-

૦૦૦-૦૦૦-૧૦૪ અને 

અન્ય,સરનામુ : 

'મુરગીવાલા' તબલ્ર્ીગં, 

ખાટર્ીવાર્ા, નવાપુરા.

નોટીસ જા.નં. ૩૧૪/૧૧-૦૬-

૨૦૨૧
નોટીસ આપેલ છે

૨૮ ૫

મુરે્શભાઇ 

મુળજીભાઇ ચૌહાણ 

(મૈયત) અને 

તનરંજબ્નભાઇ 

મુળજીભાઇ 

ચૌહાણા

મ્યુ. સે. નં.  ૦૫-૧૧-૩૭૯-

૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦,સરનામુ : 

પરદેશી ફતળયા, જુની 

ર્ાછીયાવાર્, રાજમહેલ 

રોર્, વર્ૉદરા.

નોટીસ જા.નં. ૩૨૧/૧૪-૦૬-

૨૦૨૧
નોટીસ આપેલ છે

૨૯ ૫

આરોગ્ય 

અમલદારશ્રી,ફાયલે

તરયા 

ઓફીસ,વર્ોદરા 

મહાનગર 

ફાયલેતરયા ઓફીસ 

તબલ્ર્ીગં,શાર્ 

મારરે્ટ,ચોખંર્ી.

નોટીસ જા.નં. ૩૪૫/૨૧-૦૬-

૨૦૨૧
નોટીસ આપેલ છે

૩૦ ૫
શ્રી ગોતવંદરાવ 

રામરાવ ગજુ્જર

મ્યુ.સે.નં. ૦૫-૦૫-૪૪૭-

૦૦૦-૦૦૦-૦૨૦ અને  ૦૫-

૦૫-૪૪૭-૦૦૦-૦૦૦-૧૦૨ 

થી ૧૦૭, સરનામુ: 'ગજુ્જર 

ભવન',એસ.એસ.સી. 

નોટીસ જા.નં. ૩૬૦/૨૩-૦૬-

૨૦૨૧
નોટીસ આપેલ છે

૩૧ ૫

શ્રી શંર્રભાઇ 

બાજાબા મુળે C/O 

ભાવનાબેન 

જયંતભાઇ મુળે

મ્યુ.સે.નં. ૦૫-૧૭-૪૦૯-૦૦૦-

૦૦૦-૦૨૦, સરનામુ : 

બ્રાહ્મણ ફતળયુ, જાસુદ 

મહોલ્લો, બરાનપુરા, 

નોટીસ જા.નં. ૩૯૯/૨૮-૦૬-

૨૦૨૧
નોટીસ આપેલ છે

૩૨ ૫

શ્રી પ્રર્ાશ દતુ્તરાવ 

બામનેલર્ર (G.F. 

અને S.F. ) અને શ્રી 

બાબુરાવ સોનુશેઠ 

અને અન્ય (F.F.)

મ્યુ.સે.નં. ૦૫-૧૦-૪૧૭-૦૦૦-

૦૦૦-૧૦૧ અને અન્ય 

સરનામુ : સુરતર્રની ગલી, 

રાજમહેલ રોર્,વર્ોદરા.

નોટીસ જા.નં. ૪૦૦/૨૮-૦૬-

૨૦૨૧
નોટીસ આપેલ છે

૩૩ ૫

શ્રી ર્ાલીદાસ 

તવઠ્ઠલભાઇ 

ખારવા.C/O 

ગોપાલભાઇ 

ર્ાલીદાસ ખારવા

મ્યુ.સે.નં. ૦૫-૧૮-૧૦૫-૦૦૦-

૦૦૦-૦૨૦ અને અન્ય          

 સરનામુ : પથ્થરગેટ 

પોલીસ ચોર્ી સામે, નાની 

ખારવાવાર્ના 

નારે્,મદનઝાંપા 

નોટીસ જા.નં.  ૪૪૨/૧૩-૦૭-

૨૦૨૧
નોટીસ આપેલ છે

૩૪ ૫

શ્રી સતીર્ભાઇ 

તશવાજીરાવ ર્દમ 

અને અન્ય

મ્યુ.સે.નં. ૦૫-૨૪-૨૧૦-૦૦૦-

૦૦૦-૧૦૧ અને અન્ય           

સરનામુ : રંુ્ભારવાર્ા સામે, 

સલાટવાર્ા રોર્,વર્ોદરા.

નોટીસ જા.નં.  ૪૪૪/૧૩-૦૭-

૨૦૨૧
નોટીસ આપેલ છે



૩૫ ૮

શ્રી સુલેમાન 

ગુલામરસુલ 

ગાજીયાવાલા

ગેંર્ા ફળીયા ૧૬૦૪/૦૨.૦૫.૨૦૨૦

સદર મર્ાનને  તાત્ર્ાતલર્ 

ઉતારી/તનભડય ર્રવા 

માટેની નોટીસ  આપેલ 

છે.

૩૬ ૮

પ્રમુખશ્રી, 

સૂયડદીપ 

એપાટડમેન્ટ

રૂપમ ટોર્ીઝ પાસે, 

હરણી રોર્
૧૬૦૩/૦૨.૦૫.૨૦૨૦ નોટીસ આપેલ છે.

૩૭ ૮
શ્રી નગીનભાઇ 

મગનભાઇ  શાહ

હુજરત ટેર્રા, 

જ્યુબેલીબાગની  પાછળ

(૧)૧૪૬/૧૬.૦૮.૨૦૧૮ 

(૨)૨૪/૧૪.૦૫.૨૦૨૦
નોટીસ આપેલ છે.

૩૮ ૮
શ્રી અમૃત 

મગનલાલ રાણા
ફતેપુરા મેઇન રોર્ ૨૫/૧૪.૦૫.૨૦૨૦ નોટીસ આપેલ છે.

૩૯ ૮
શ્રી સુભાર્ચંર 

જયંતીલાલ શાહ

ઘર નં-૧૯, મામાની 

પોળ, રાવપુરા
૨૬/૧૪.૦૫.૨૦૨૦ નોટીસ આપેલ છે.

૪૦ ૮
શ્રી રાણા મોહન 

રે્શવલાલ

હુજરત ટેર્રા, રવી 

ટર ાન્સપોટડની ગલી, 

જ્યુબેલીબાગની પાછળ

૨૭/૧૪.૦૫.૨૦૨૦ નોટીસ આપેલ છે.

૪૧ ૮

શ્રી પંચાલ 

જીગ્નેશભાઇ 

જયેશભાઇ

શ્રી રૃ્ષ્ણરંુ્જ તબલ્ર્ીગં 

આમલી ફતળયા 

નાગરવાર્ા

(૧) ૫૬૪/૦૭.૦૭.૨૦૧૮ 

(૨)૩૫૮/૧૩.૦૬.૨૦૧૯ 

(૩)૨૮/૧૪.૦૫.૨૦૨૦

સદર મર્ાનને  તાત્ર્ાતલર્ 

ઉતારી/તનભડય ર્રવા 

માટેની નોટીસ  આપેલ 

છે.

૪૨ ૮

શ્રી રમેશ 

વજ્રલાલ 

સાવલાળી

ફતેપુરા મેઇન રોર્
(૧)૩૫૭/૧૩.૦૬.૨૦૧૯ 

(૨)૨૯/૧૪.૦૫.૨૦૨૦
નોટીસ આપેલ છે.

૪૩ ૮

શ્રી તવજયરુ્માર 

ર્નૈયાલાલ 

રાજપુત

૪૨૩/૩, હુજરત ટેર્રા
(૧)૧૦૨૪/૦૬.૧૧.૨૦૧૯ 

(૨)૩૦/૧૪.૦૫.૨૦૨૦
નોટીસ આપેલ છે.

૪૪ ૮
શ્રી ર્મળાબેન 

શંર્રલાલ સોની

અર્ાણીયા પુલ ચાર 

રસ્તા પાસે, ફતેપુરા 

પોલીસ સ્ટેશન સામે

(૧)૬૫૯/૦૮.૦૮.૨૦૧૯ 

(૨)૧૦૨૫/૦૬.૧૧.૨૦૧૯ 

(૩)૩૧/૧૪.૦૫.૨૦૨૦

સદર મર્ાનને  તાત્ર્ાતલર્ 

ઉતારી/તનભડય ર્રવા 

માટેની નોટીસ  આપેલ 

છે.

૪૫ ૮
શ્રી રમેશભાઇ વી. 

ધુ્રવ

રાવપુરા મેઇન રોર્ 

ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગ સામે

(૧)૬૭૩/૦૯.૦૮.૨૦૧૯ 

(૨)૩૨/૧૪.૦૫.૨૦૨૦

સદર મર્ાનને  તાત્ર્ાતલર્ 

ઉતારી/તનભડય ર્રવા 

માટેની નોટીસ  આપેલ 

છે.

૪૬ ૮
શ્રી રે્તનભાઇ 

રાજુભાઇ રાણા
નવીધરતી બીજી લાઇન

(૧)૬૭૭/૧૦.૦૮.૨૦૧૯ 

(૨)૧૦૨૬/૦૬.૧૧.૨૦૧૯ 

(૩)૩૩/૧૪.૦૫.૨૦૨૦ 

(૪)૧૫૫/૨૨.૦૬.૨૦૨૦

સદર મર્ાનને  તાત્ર્ાતલર્ 

ઉતારી/તનભડય ર્રવા 

માટેની નોટીસ  આપેલ 

છે.



૪૭ ૮ પ્રમુખશ્રી

સાંઇરૃ્પા એપાટડમેન્ટ, 

પાણીની ટાંર્ી પાસે, 

ર્ારલેીબાગ

૩૮૩/૧૮.૦૬.૨૦૧૯ નોટીસ આપેલ છે.

૪૮ ૮
શ્રી ર્મળાબેન 

તવજયરુ્માર શમાડ
રાવપુરા મેઇન રોર્ ૩૬/૧૪.૦૫.૨૦૨૦ નોટીસ આપેલ છે.

૪૯ ૮

શ્રી ભગવાનભાઇ 

બાબુભાઇ 

રાજપુત

રાવતશેરી ફતેપુરા
(૧)૮૦૮/૨૧.૦૯.૨૦૧૯ 

(૨)૩૭/૧૪.૦૫.૨૦૨૦

સદર મર્ાનને  તાત્ર્ાતલર્ 

ઉતારી/તનભડય ર્રવા 

માટેની નોટીસ  આપેલ 

છે.

૫૦ ૮
શ્રી  માલતીબેન 

તર્શોરભાઇ દેસાઇ

અર્ાણીયા પુલ ચાર 

રસ્તા પાસે, ફતેપુરા 

પોલીસ સ્ટેશન સામે

(૧)૭૦૮/૨૬.૦૮.૨૦૧૯ 

(૨)૩૯/૧૪.૦૫.૨૦૨૦

સદર મર્ાનને  તાત્ર્ાતલર્ 

ઉતારી/તનભડય ર્રવા 

માટેની નોટીસ  આપેલ 

છે.

૫૧ ૮
શ્રી ર્ાતમનીબેન 

તર્રીટભાઇ શાહ

સુયડનારાયણ બાગ સામે, 

રાવપુરા રોર્

(૧)૧૧૯૬/૨૦.૧૨.૨૦૧૯ 

(૨)૪૧/૧૪.૦૫.૨૦૨૦

સદર મર્ાનનાં 

ભયજનર્ભાગને 

તાત્ર્ાતલર્ ઉતારી/તનભડય 

ર્રવા માટેની નોટીસ  

આપેલ છે.

૫૨ ૮

શ્રી ઉદયરુ્માર 

જયંતીલાલ 

સીર્લીગર

રાવપુરા મેઇન રોર્, 

સુયડનારાયણ બાગની 

સામે

૪૨/૧૪.૦૫.૨૦૨૦ નોટીસ આપેલ છે.

૫૩ ૮
શ્રી તવક્રમભાઇ 

સનતભાઇ મંુશી

ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગની 

સામે

(૧)૭૪૨/૦૩.૦૯.૨૦૧૯ 

(૨)૪૩/૧૪.૦૫.૨૦૨૦

સદર મર્ાનને  તાત્ર્ાતલર્ 

ઉતારી/તનભડય ર્રવા 

માટેની નોટીસ  આપેલ 

છે.

૫૪ ૮ પ્રમુખશ્રી

જલારામ ર્ોમ્પલેક્ષ, 

બહુચરાજી માતાજીનાં 

મંતદરની  સામે

૯૨/૦૧.૦૬.૨૦૨૦

સદર ઇમારતનાં તમામ 

જોખમીભાગને 

તાત્ર્ાતલર્ ઉતારી/તનભડય 

ર્રવા માટેની નોટીસ  

આપેલ છે. (નોટીસ જા.નં-

(૧) ૯૬૯/૨૪.૧૦.૨૦૧૯ 

(૨) ૯૨/૦૧.૦૬.૨૦૨૦

૫૫ ૮
શેખ ચાંદતમયા 

મહોમ્મદતમયા

આતલશા મંજીલ મહાવત 

ફતળયા હાથીખાના 

ફતેપુરા

૯૩/૦૧.૦૬.૨૦૨૦ નોટીસ આપેલ છે.

૫૬ ૮ પ્રમુખશ્રી

નવા સ્લમ ક્વાટસડ, 

ભાથુજી મંતદર પાસે, 

નવી ધરતી

૯૪/૦૧.૦૬.૨૦૨૦ નોટીસ આપેલ છે.

૫૭ ૮ પ્રમુખશ્રી

નવા સ્લમ ક્વાટસડ, 

માળી મોહલ્લો, ભાથુજી 

મંતદર પાસે, નવી ધરતી

૯૫/૦૧.૦૬.૨૦૨૦ નોટીસ આપેલ છે.



૫૮ ૮

તવજયલાલ 

ર્નૈયાલાલ 

રાજપરા

૪૨૩/૩, હજરત ટેર્રા, 

ભુતર્ીઝાપા પાસે
(૧)૧૫૦૨/૧૨.૧૧.૨૦૨૦

સદર મર્ાનને તાત્ર્ાતલર્ 

ઉતારી/તનભડય ર્રવા 

માટેની નોટીસ આપેલ છે.

૫૯ ૮ તનલેશ એન. ગાંધી
ર્બગર ફતળયા, ઘી-ર્ાંટા 

રોર્

(૧)૯૫/૦૧.૦૬.૨૦૨૦; 

(૨)૨૬૮/૧૪.૦૭.૨૦૨૦

સદર મર્ાનને  તાત્ર્ાતલર્ 

ઉતારી/તનભડય ર્રવા 

માટેની નોટીસ  આપેલ 

છે. (નોટીસ જા.નં-

૯૫/૦૧.૦૬.૨૦૨૦; 

૨૬૮/૧૪-૦૭-૨૦૨૦)

૬૦ ૮
ધીરજ ચુનીલાલ 

રાણા
નવીધરતી બીજી લાઇન (૧)૧૫૭/૨૨.૦૬.૨૦૨૦

સદર મર્ાનને તાત્ર્ાતલર્ 

ઉતારી/તનભડય ર્રવા 

માટેની નોટીસ આપેલ છે.

૬૧ ૮

હીરાભાઇ  

જમનાદાસ ગાંધી  

તથા અન્ય

ર્ોઠી ર્ચેરીની  સામે, 

રાવપુરા મેઇન રોર્
૧૭૬૮/૨૪.૧૨.૨૦૨૦

સદર મર્ાનને  તાત્ર્ાતલર્ 

ઉતારી/તનભડય ર્રવા 

માટેની નોટીસ  આપેલ 

છે.

૬૨ ૮
ગોપાલદાસ  

મધુસદન પટેલ

૭૩, ર્લારંુ્જ સોસાયટી, 

આવર્ાર હોલની સામે, 

પાણીની ટાંર્ી પાસે

૭૭૬/૧૬.૦૯.૨૦૧૯

સદર મર્ાનને  તાત્ર્ાતલર્ 

ઉતારી/તનભડય ર્રવા 

માટેની નોટીસ  આપેલ 

છે.

૬૩ ૮

મોહનલાલ 

મનસુખલાલ  

ગાંધી

ફતેપુરા મેઇન રોર્
(૧)૩૫૯/૧૩.૦૬.૨૦૧૯ 

(૨)૫૦૬/૦૬.૦૭.૨૦૧૯

સદર મર્ાનને  તાત્ર્ાતલર્ 

ઉતારી/તનભડય ર્રવા 

માટેની નોટીસ  આપેલ 

છે.

૬૪ ૮ પ્રમુખશ્રી

ર્તપલારંુ્જ એપાટડમેન્ટ, 

ઋતર્મંર્પ હોલ સામે, 

પાણીની ટાંર્ી પાસે, 

ર્ારલેીબાગ

૮૫૨/૦૧.૧૦.૨૦૧૯

સદર મર્ાનને  તાત્ર્ાતલર્ 

ઉતારી/તનભડય ર્રવા 

માટેની નોટીસ  આપેલ 

છે.

૬૫ ૮
ર્રશનબહેન 

રણછોર્ દાસ

રોતહતવાસના  નારે્, 

નવીધરતી, નાગરવાર્ા

(૧) ૫૦૮/૦૬.૦૭.૨૦૧૯ (૨) 

૩૭૯/૧૭.૦૬.૨૦૧૯

સદર મર્ાનને  તાત્ર્ાતલર્ 

ઉતારી/તનભડય ર્રવા 

માટેની નોટીસ  આપેલ 

છે.



૬૬ ૮

અનસુયાબાઇ બી 

ઉતે્તર્ર અને શ્રી 

શંર્રરાવ

હજરતટેર્રા, ભુતર્ીઝાંપા (૧)૭૪૧/૦૩.૦૯.૨૦૧૯

સદર મર્ાનને  તાત્ર્ાતલર્ 

ઉતારી/તનભડય ર્રવા 

માટેની નોટીસ  આપેલ 

છે.

૬૭ ૮
નવનીતભાઇ 

રાણા
નવીધરતી બીજી લાઇન (૧) ૧૦૨૭/૦૬.૧૧.૨૦૧૯

સદર મર્ાનને તાત્ર્ાતલર્ 

ઉતારી/તનભડય ર્રવા 

માટેની નોટીસ આપેલ છે.

૬૮ ૮

શ્રીમતી 

ર્મલાબાઇ 

માતડદરાવ શેક્લે

હુજરત ટેર્રા, 

જ્યુબીલીબાગની પાછળ
(૧) ૭૪૫/૧૬.૦૬.૨૦૧૮

સદર મર્ાનને તાત્ર્ાતલર્ 

ઉતારી/તનભડય ર્રવા 

માટેની નોટીસ આપેલ છે.

૬૯ ૮
અંબાલાલ 

તહંમતભાઇ રાણા

રાણાવાસ પંચની 

વાર્ીની  સામે, ફતેપુરા
(૧) ૩૩૪/૨૨.૦૫.૨૦૧૮

સદર મર્ાનને તાત્ર્ાતલર્ 

ઉતારી/તનભડય ર્રવા 

માટેની નોટીસ આપેલ છે.

૭૦ ૮

પુરોતહત 

વાધજીભાઇ 

પટેલ

સાધનાનગર,ર્ારલેીબા

ગ
(૧)૧૯૧૭/૨૧.૧.૨૦૨૧ નોટીસ આપેલ છે

૭૧ ૮
અનશહાજી 

યારુ્બ પટેલ

ગુલશન મંજીલ 

હાથીખાના ,સરર્ાર ે

સ્રુ્લની સામે

(૨)જા.નં.૨૦૩૮/૧૫-૨-૨૦૨૧ નોટીસ આપેલ છે

૭૨ ૮
જલીલ મીયા 

જમીલ મીયા શેખ

ર્ાગદી વાર્ , મચ્છીપીઠ 

રાવપુરા
૧૩૫/૧ તા. ૨૪/૦૫/૨૦૨૧

સદર મર્ાનને તાત્ર્ાતલર્ 

તનભડય ર્રવા માટેની 

નોટીસ આપેલ છે.

૭૩

૭ હરને ર્નુભાઇ 

પ્રીતોર્ા

મ્યુ.સે.સ.નં. ૦૭-૦૪-

૦૨૮-૦૦૧-૧૧૪-૦૨૦ 

ભવાની એપાટડમે 

ન્ટ,સમા,વર્ોદરા.

નોટીસ જા.નં. ૨૪/૬-૪-

૨૦૨૧

નોટીસ આપેલ છે
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