
અન ુનં વોર્ડ નં નામ સરનામું
૧ ૩ ઠક્કય નીતાફેન કે. લાડી, યંગભહાર, ભેયાડના લાડાભાં
૨ ૩ વલલેક વભસ્ત્રી લાડી, યંગભહાર, ભેયાડના લાડાભાં
૩ ૩ શ્રીકાતં ગેફા ાટોે તાફેં લકીરનો ખાચંો, ાઢંયેનો લાડો, લાડી યંગભહાર
૪ ૩ હભેતં રક્ષ્ભણયાલ કાેકય લાડી કોંકણ પીમા, લાડી યંગભહાર યોડ
૫ ૩ ટટ્ટીલારા ભોહભંદ ઉભય આયીપબાઇ લાડી ભોટી વ્હોયલાડ
૬ ૩ ફદરુદ્દીન બાઇ સાહફે લાડી ફદયી ભહોલ્રા, અભય ાનનઈ સાભે
૭ ૩ પ્રભોદબાઇ અભીન લાડી છેલ્રી ોની સાભે
૮ ૩ રીરાફેન વળલાજી લાય બ્રોક ન.ં૧ ભકાન ન.ં૩૦ જીલનનગય આલાસ મોજના
૯ ૪ ભયયુબાઇ મોગેળબાઇ ગરુ્જય અભયકૃા એા. ભાજંરપયુ સ્ોટટસ કોમ્.ની ફાજુભાં
૧૦ ૪ યાજુબાઇ શ્રીધય ળયદનગય, તયસારી
૧૧ ૪ પ્રમખુશ્રી આધાયવળરા એા. જૈન દેયાસય ાસે
૧૨ ૪ યાકેળબાઇ ભાછી ૧૬૮ ચંદેલનગય અરલાનાકા
૧૩ ૪ સયેુળ સખાયાભ માદલ સી-૫૯ ચદં્રરોક હાઉસીંગ સોસામટી
૧૪ ૪ પાલ્ગનુીફેન ઉાધ્મામ ૧૯ યાભદેલનગય એસ.એસ.નગયની સાભે
૧૫ ૪ જુહી ાડંે ભારૂવતધાભ સોસા. બ્રોક ન.ં૩૮ (૩૭૧ થી ૩૮૦)

૧૬ ૪
વનભાટણ ફ્રેટના તભાભ યહીળો વનભાટણ ફ્રેટ ભીયા ફ્રેટની ાછ દયફાય ચોકડી 

(જી-૧, એપ.૧, એપ.૨, એસ.૧, એસ.૨, ી.૧, ી.૨ અને 
ી.૩)

૧૭ ૪ બ્રોક ન.ં૧ થી ૩૦ સાઇંનાથનગય એા. દયફાય ચોકડી
૧૮ ૪ ટ્રસ્ટી ગોારબાઇ ગોસાઇ દેયાલાળં પીયુ ંદંતેશ્વય ગાભ ૌયાણીક  ભહાદેલ 

ભદંદયની દદલાર
૧૯ ૪ સમધૃ્ધ્ધ કોમ્.ના ફધા યહીળો સમધૃ્ધ્ધ કોમ્. પ્રતાનગય યોડ
૨૦ ૪ રકી એા.ના ફધા યહીળો રકી એા. ઓએનજીસી સાભે ભકયપયુા યોડ
૨૧ ૧૨ ભહળે દંડત તયસારી દદલાીપયુા સ્રભ ક્લાટટયના ભકાનો
૨૨ ૧૨ જૈન દેયાસય ભદંદય ભકયપયુા ગાભ
૨૩ ૧૨ યઈજીબાઇ કાીદાસ ભાી ભકયપયુા ગાભ ચાય ભાતા ભદંદય ાસે
૨૪ ૧૨ ભજુંરા સયેુળબાઇ સોરકંી ભાયેઠા પાટક, યાજનગય સોસા. સાભે
૨૫ ૧૨ પુજંાફેન બાલેળબાઇ ટેર જામ્બલુા ટેર પીયું
૨૬ ૧૨ ળનાબાઇ ફાફયબાઇ ટેર જામ્બલુા ટેર પીયું

વર્ોદરા મહાનગરપાલકા
દલિણ ઝોન,વોર્ડ-૩/૪/૧૨ મા ંજર્જરીત મકાનોને G.P.M.C. ACT-1949 કમ ૨૬૪ મજુબ આપે નોટીસની 

યાદી



૨૭ ૧૨ સોભાબાઇ ળકંયબાઇ ફાયીમા લણકયલાસના નાકા ાસે ભકયપયુા ગાભ
૨૮ ૧૨ બગત પ્રાસ્સ્ટક ભયાઠા કોરોની ભકયપયુા ગાભ
૨૯ ૧૨ તાયકચદં ભગનબાઇ સોરકંી લણકયલાસ, ભકયપયુા ગાભ
૩૦ ૧૨ અળોકબાઇ યાભજીબાઇ લણકય લણકયલાસ, ભકયપયુા ગાભ
૩૧ ૧૨ ખભુાનસીંગ બગલાનસીંગ જાદલ ઉંડા પીયુ ંભકયપયુા ગાભ
૩૨ ૧૨ જાદલ પ્રતાબાઇ બગલાનબાઇ ઉંડા પીયુ ંભકયપયુા ગાભ
૩૩ ૧૨ લસતંબાઇ ળાદુ રારજી ભદંદય ટ્રસ્ટ કંુબાયલાડા

૩૪ ૧૨
દદલાીપયુા સ્રભ ક્લાટટસ ઘય
ન.ં૩૪, ૬૧, ૩૪ખ, ૩૩ગ, ૬૫ક, ૬૬ક,

૬૮
દદલાીપયુા સ્રભ ક્લાટટય  તયસારી તાલની ાસે

૩૫ ૧૨
બ્રોક ન.ં૧ થી ૩૮ ના ભકાન ન.ં ૧
થી ૪૫૬ (કુર ૪૫૬ નોટીસ)

હાઉસીંગ ફોડટ ના ભકાનો
તયસારી દહિંભતનગયના ભકાનો


