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૧ ગિરિશભાઇ સ ુંદિલાલ શાહ તથા અન્ય હન માનપ િા, િે.સ.નું.૪૮/અ પૈકી 
૨૭૬૬૧ ચો.મી 

પૈકી 
૨૨૦૧૬.૪૭

૧૩૪૫૬.૮૨
ક લ-૧૭૪ િહણેાુંકના મકાનો 
તથા કોમનપ્લોટમાું 
કલબહાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૬૪/૨૦૧૩ ૩૧/૦૩/૨૦૧૪

૨

શ્રી ગિરિશભાઇ સ ુંદિલાલ શાહ તથા 
અન્યક

િામ બાપોદ, તા.જી.વડોદિાના 
સ.નું.૫૩૪/૧/પૈકી,

૪૨૫૯૩.૦૦ ચો.મી.પૈકી ૧૮૮૮૩.૯૭ ચો.મી૧૮૮૯૨.૬૪ એક લો-િાઇઝ વાગણજય 
હતે  ના ગબલ્ડીંસિમાું ક લ-૭૯ 
દ કાનો, ક લ-૩૨ ઓરિસો 
તથા ક લ-૬૪ િહણેાુંકના 
મકાનોના

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૬૦/૨૦૧૪ ૩૧/૦૩/૨૦૧૪

૩

શ્રી અત લભાઇ શાુંતતલાલ પટેલ તથા 
અન્યક

િામ વેમાલી, તા.જી.વડોદિાના 
િે.સ.નું.૧૫/૨, બ્લો.ક નું.૧૪, 

ઓ.પી.નું.૩૮, િાયનલ પ્લોંટ નું.૮૩, 

ટી.પી.સ્કીથમ નું.૧(વેમાલી)

૩૪૭૦. ૨૭૭૫.૬૩ ત્રણ લો-િાઇઝ ટાવિોમાું 
ક લ-૬૦ િહણેાુંક િલેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૪૯/૨૦૧૪ ૦૩/૦૪/૨૦૧૪

૪ તવનય િજનીકાુંત શ્રોિ તનમેટા, િે.સ.નું. ૭/૧/૨, ૨૨/પૈકી, ૧૫૯૪  પૈકી ૧૩૯૧.૮૩ વાગણજય (હોટલ) નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૭૨/૨૦૧૪ ૦૩/૦૪/૨૦૧૪

૫
ભિતભાઇ કાનજીભાઇ પટેલ તથા અન્ય જેસુંિપ િા, િે.સ.નું.૫૨/અ,૫ 

૨/બ/૧,૫૨/બ/૨
૩૦૦૪૫ ચો.મી. 
પૈકી ૨૪૩૩૮

૧૮૨૪૨ ક લ-૧૩૮ િહણેાુંકના મકાનો 
તથા ૪ લો િાઇઝ ટાવિમાું 
ક લ-૭૨ િહણેાુંક ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૩૫/૨૦૧૩ ૧૦/૦૪/૨૦૧૪

૬ િાજેશ મણીલાલ શાહ તથા અન્ય સેવાસી, િે.સ.નું.૯૮૮, બ્લોકનું.૯૦૭ ૯૦૦૪. ૧૧૬.૦૮ િહણેાુંકના હયાત તથા 
સ ગચત મળી ક લ-૫ મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૧/૨૦૧૪ ૧૧/૦૪/૨૦૧૪

૭
શનાભાઇ કાળીદાસ પટેલ ભાયલી, સ.નું. ૧૭૪૮ પૈકી ૩૨૪૦ ચો.મી 

પૈકી ૨૮૭૦.૨૮
૫૮૦૦.૭૮ હાઇિાઇઝ ગબલ્ડીંિ "એ", 

"બી" ટાવિમાું િહણેાુંકના ક લ-

૬૦ ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૭૩/૨૦૧૪ ૨૨/૦૪/૨૦૧૪

૮
શ્રી તવિલ રદલી૫ભાઇ પટેલ તથા અન્ય  િામ આમોદિ, તા. વાઘોડીયા 

જી.વડોદિાના િે.સ.નું.૧૭૭/૧,૧૭૭/૩, 

૧૮૦,૧૮૧,૧૮૨,૧૮૮

૧૦૯૩૮૪.૦૦ 
પૈકી 
૧૦૫૮૮૭.૫૧

1014.00 ક લ-૧૦૧૪ િહણેાુંકના 
મકાનો (િો-ટાઇપ) તથા 
કોમન પ્લોટમાું કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૯૬/૨૦૧૪ ૨૫/૦૪/૨૦૧૪

૯
શ્રી પટેલ ૫િષોત્તિમભાઇ ડાહયાભાઇ 
તથા અન્યના ક .મ . હષષદભાઇ જશભાઇ 
૫ટેલ

િામ પવલેપ િ,તા.વાઘોડીયા  
જી.વડોદિાના િે.સ.નું.૭૪, બ્લો ક નું.૨૯

57769 ૩૮૪૭૯ ક લ-૩૯૭ િહણેાુંક મકાનો 
કોમન પ્લોટોમાું ક લ-૨ 
કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૦૮/૨૦૧૪ ૧૯/૦૫/૨૦૧૪

૧૦
શાુંતીલાલ બી. પટેલ ઉંડેિા, સ.નું. ૩૬૧/પૈકી ૪૦૦૦ ૭૯૮૫.૦૩ હાઇિાઇઝડ ગબલ્ડીંિમાું ક લ-

૫૧ દ કાનો તથા ક લ-૧૬૧ 
િહણેાુંક ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૮૯/૨૦૧૪ ૧૯/૦૫/૨૦૧૪

૧૧
શ્રીમતી મીતા અનીલ પટેલ તથા અન્ય િામ ખાનપ િ તા.જી.વડોદિાના 

િે.સ.નું.૧૭૩,૧૭૬,૧૭૭ , બ્લોક 
નું.૧૧૮,સબ પ્લોટ નું.૩,૪

૮૧૧૧.૪૨ 
ચો.મી.પૈકી 
૭૨૯૫.૯૯

744.83 ક લ-૧૭ િહણેાુંકના 
મકાનો(પ્લોિટેડ)

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૧૨/૨૦૧૪ ૨૬/૦૫/૨૦૧૪

૧૨
મહશેભાઇ નિતસિંહભાઇ પટેલ તથા અન્ય કોયલી, િે.સ.નું.૩૮૩/પૈકી, ૩૬૮ ૨૯૮૪ ૪૦૨૮.૪ ક લ-૪ લોિાઇઝ 

એપાટષ મેન્ટમાું ક લ-૮૦ 
િહણેાુંક ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૭૭/૨૦૧૩ ૨૮/૦૫/૨૦૧૪
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૧૩ ઘનશ્યામભાઇ ચ નીલાલ પટેલ તથા 
અન્ય સયાજીપ િા, િે.સ.નું.૩૨/પૈકી ૨૮૬૮૩. ૧૭૭૬૨.૨૬

ક લ-૧૯૩ િહણેાુંકના મકાનો 
તથા કોમન પ્લોટમાું 
કલબહાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૭૮/૨૦૧૪
૧૨/૦૬/૨૦૧૪

૧૪
શ્રી િજાનુંદભાઇ િીિઘિભાઇ ૫ટેલ તથા 
અન્ય

િામ જેસુંિપ િા, 
તા.વાધોડીયા.,જી.વડોદિાના િે.સ.નું. 
૭૨/બ

16400.00 7281.41 ક લ-૧૨૭ િહણેાુંક મકાનો 
તથા કોમનપ્લોમટ માું 
કલબહાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૦૨/૨૦૧૪ ૧૯/૦૬/૨૦૧૪

૧૫
િજાનુંદ િીિધિભાઇ પટેલ તથા અન્ય જેસુંિપ િા, િે.સ.નું.૭૨/બ ૧૬૪૦૦ ૭૨૮૧.૪૧ િહણેાુંકના મકાનો તથા 

કોમનપ્લોટમાું કલબહાઉસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૦૨/૨૦૧૪ ૧૯/૦૬/૨૦૧૪

૧૬
પ્રમ ખશ્રી ઘ સોસાયટી ઓિ સેન્ટ  
બેસીલ ટ્રસ્ટ

િામ કોયલી, તા.જી.વડોદિાના 
િે.સ.નું.૧૩૧

4350.00 1532.48 શૈક્ષગણક હતે  ન ું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૮૧/૨૦૧૪ ૨૦/૦૬/૨૦૧૪

૧૭
હિીશભાઇ િણછોડભાઇ પટેલ તથા અન્ય સેવાસી, સ.નું.૧૬૦, બ્લોકનું.૧૪૪ /પૈકી/૧ ૫૪૦૦ ૩૫૦૬.૩૭ ક લ-૪૪ િહણેાુંક મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૭૭/૨૦૧૪ ૨૧/૦૬/૨૦૧૪

૧૮
તનતમત િસીકભાઇ સાુંિાણી સમા, િે.સ.નું.૩૭૦+૩૭૧, િા.પ્લોટનું.૯૮ ૨૬૭૧ ૫૨૩૭.૩૨ ક લ-૧ લોિાઇઝડ ટાવિમાું 

૫૬ દ કાનો તથા ૧૦૫ 
ઓરિસો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૫૨/૨૦૧૪ ૦૭/૦૭/૨૦૧૪

૧૯
પટેલ ઇન્રકાુંત હસમ ખભાઇ તથા 
અન્યના ક .મ .ડાહ્યાભાઇ ભાઇલાલભાઇ 
પટેલ

ખટુંબા, િે.સ.નું.૨૮૯, બ્લોકનું.૧૫૨/૧ ૧૬૮૯૫. ૧૨૬૭૧.૨૫
ક લ-૧૨૮ િહણેાુંક મકાનો 
તથા ત્રણ લો િાઇઝ 
ટાવિમાું ક લ-૬૦ ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૧૩/૨૦૧૩
૧૪/૦૭/૨૦૧૪

૨૦ શ્રીમતી તવદ્યાબેન બ ધ્ધધસાિિ પટેલ 
તથા અન્ય

માિેઠા, 
િે.સ.નું.૫૨,૪૬,૪૭/૧,૪૭/૨,૫૧,૪૮,૫૦/૧
,૫૦/૨,બ્લોકનું. ૨૪,૩૪,૩૫,૩૭,૩૮

૨૩૩૭૦. ૧૮૮૮૩.૪૨

ક લ-૨ િહણેાુંક મકાનો 
(પ્લોટેડ), ક લ-૧૫૦ િહણેાુંક 
મકાનો (ટેનામેન્ટ ટાઇપ) 

મળી ક લ-૧૫૨ િહણેાુંક 
મકાનો તથા કોમનપ્લોટમાું 
કલબહાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૬૪ /૨૦૧૪

૧૫/૦૭/૨૦૧૪

૨૧

શ્રી તપય ષભાઇ પ્રતવણભાઇ ચોકસી તથા 
અન્ય

િામ સયાજીપ િા, તા.જી.વડોદિાના 
િે.સ.નું.૧૬/અ, ૧૬/ક, ૧૭/અ, ૧૭/ક, ૩૬

60096 22022.2 બે–લોિાઇઝ ટાવિમાું ક લ-

૧૨ િહણેાુંક િલેટસ, ક લ-

૩૬૫ િહણેાુંકના મકાનો 
તથા કોમનપ્લો,ટમાું 
કલબહાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૩૭/૨૦૧૪ ૧૬/૦૭/૨૦૧૪

૨૨ શ્રીમતી દક્ષાબેન િાજેન્રભાઇ ૫ટેલ તથા 
અન્ય

િામ કેલનપ િ, તા.જી.વડોદિાના, બ્લોિક 
નું. ૧૫૪,૧૫૫,૧૫૬

117641 44295.76 ક લ-૧૨૯૨ િહણેાુંક મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૨૬/૨૦૧૪ ૧૭/૦૭/૨૦૧૪

૨૩

શ્રી નીલેશભાઇ જશભાઇ ૫ટેલ િામ કોટાલી તા.જી.વડોદિાના બ્લો.ક 
નું.૭૨/બ, ૭૦/બ,૭૩, ઓ.પી. નું.૨૧/૨+ 

૨૭/૨+૨૮/૨, ૨૩+૨૪, િા.પ્લો,ટ 
નું.૨૧,૨૨,૨૩, ટી.પી.સ્કીબમ નું. ૨(હિણી)

24211.00 20443.02 ક લ-૫ લો-િાઇઝ ટાવિ 
(એ,બી, સી, ડી,ઇ)  માું ક લ-

૮૦ િહણેાુંક િલેટસ, ક લ-૭૩ 
િહણેાુંક મકાનો તથા 
કોમનપ્લો-ટ માું કલબહાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૬૯/૨૦૧૩ ૧૮/૦૭/૨૦૧૪

૨૪
મેિ અિજનભાઇ લખમણભાઇ કાિાવદિા 
તથા અન્ય

હાુંસાપ િા, િે.સ નું.૫૭ ૭૬૦૮૧ પૈકી 
૬૨૯૫૧.૪૮

૧૨૬૦૫.૧૯ એક મકાન  તથા 
સ.નું.૯૮,૧૦૦ વાળી 
જમીનમાું ક લ-૧૩૦ 
િહણેાુંકના મકાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૩૨૬/૨૦૧૪ ૧૮/૦૭/૨૦૧૪
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૨૫

નીલેશભાઇ જશભાઇ પટેલ કોટાલી, બ્લોકનું.૭૨/બ , ૭૦/બ, 

ઓ.પી.નું.૨૧/૨,૨૭/૨, ૨૮/૨,

૨૪૨૧૧ ૨૦૪૪૩.૦૨ ક લ-૫ લો િાઇઝ ટાવિ 
(એ,બી,સી,ડી,ઇ)માું ક લ-૮૦ 
િહણેાુંક ફ્લેટસ, ક લ-૭૩ 
િહણેાુંક મકાનો તથા કોમન 
પ્લોટમાું કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૬૯/૨૦૧૩ ૧૮/૦૭/૨૦૧૪

૨૬
શ્રીમતી જયશ્રી રદલીપ તિસાલી, િે.સ.નું.૮૮૨ ૮૪૯૨ ૫૮૧૭.૧૭ ક લ-૪ લોિાઇઝ ટાવિમાું 

ક લ-૨૦ દ કાનો તથા ક લ-

૧૨૪ િહણેાુંક ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૮૭/૨૦૧૨ ૧૮/૦૭/૨૦૧૪

૨૭
તવન ભાઇ ઇશ્વિભાઇ પટેલ કલાલી, બ્લોકનું.૨૭૩ ૧૫૭૮૩ ૮૫૫૮.૪૫ ક લ-૭૧ િહણેાુંકના મકાનો, 

૧૬ લોિાઇઝડ ટાવિમાું ૬૪ 
િહણેાુંકના િલેટસ તથા 
કોમનપ્લોટમાું કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૩/૫િવાનિી/૨૬૬/૨૦૧૪ ૧૮/૦૭/૨૦૧૪

૨૮

કેતનભાઇ િણછોડભાઇ પટેલ તથા અન્ય િતનપ િ, 

બ્લોકનું.૯૯,૧૦૦/પૈકી,૧૦૧,૧૦૨,૧૦૩,૧
૦૪,૧૨૨,૧૨૩,૧૨૪/અ,૧૨૪/બ,૨૭૮/૧, 

૨૭૮/પૈકી

૯૧૮૫૦ ચો.મી. 
પૈકી ૮૪૦૭૬

૨૭૧૭૫.૬૬ ક લ-૩૭ ખ લ્લા પ્લોટસ, ક લ-

૪૯૮ િહણેાુંક મકાનો
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૯૫ /૨૦૧૪ ૧૯/૦૭/૨૦૧૪

૨૯
પિસોત્તમદાસ ઇશ્વિભાઇ પટેલ તથા 
અન્ય

જેસુંિપ િા, 
િે.સ.નું.૭૭/અ,બ,૭૮/અ,બ,૭૯/અ,બ

૫૩૦૦૮ પૈકી 
૪૯૭૧૧.૫૧

૨૪૦૧૧.૮૭ ક લ-૨ લોિાઇઝ ટાવિમાું 
ક લ-૧૨૬ ફ્લેટસ તથા ક લ-

૩૨૬ િહણેાુંક મકાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૯૦/૨૦૧૪ ૧૯/૦૭/૨૦૧૪

૩૦
હષષદભાઇ ભાઇલાલભાઇ પટેલ તથા 
અન્યના ક .મ .સમીિભાઇ જિદીશભાઇ 
અમીન

અણખોલ, િે.સ.નું.૩૧,૭૬,૭૭,૭૮,૭૯, 

બ્લોકનું.૩૪
૪૧૭૮૪. ૨૪૬૩૧.૩૮ ક લ-૨૨૮ િહણેાુંક મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૩૯૦/૨૦૧૪ ૧૯/૦૭/૨૦૧૪

૩૧

શ્રી રહતેશભાઇ કાન્તીલભાઇ ૫ટેલ તથા 
તવિેિે

િામ અણખોલ,તા.જી.વડોદિાના બ્લો ક 
નું. ૧૮૮,૧૮૯,૧૯૦,૧૯૨ તથા 
હન માનપ િા, તા.વાઘોડીયાના બ્લોેેક 
નું.૪૩,

૧૦૮૨૬૫ 
ચો.મી. પૈકી 
૮૨૯૪૬.૩૯

51564.43 ક લ-૯ િહણેાુંકના મકાનો 
(પ્લોટેડ) તથા ક લ-૪૬૫ 
િહણેાુંક મકાનો (ટેનામેન્ટ 
ટાઇપ)

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૭૬/૨૦૧૪ ૨૨/૦૭/૨૦૧૪

૩૨
મે. ઓમ તશવ ડેવલોપસષ એ નામની 
ભાિીદાિી પેઢી ના વહીવટકત્તાષ શ્રી 
તનતમતભાઇ િસીકભાઇ સાુંઘાણી

સયાજીપ િા, સ.નું. ૧૧ પૈકી ૩૭૨૩૧.૦૪ ૯૩૦૭૭.૪ ક લ-૧૫ હાઇિાઇઝડ 
ટાવિમાું ક લ-૧૦૫૬ િહણેાુંક 
ફ્લેટ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૯૩/૨૦૧૪ ૨૨/૦૭/૨૦૧૪

૩૩
મેસસષ સી.બી.એસ એન્ટિટેઇનમેન્ટ 
પ્રા.લી.

શેિખી, િે.સ.નું.૫૫૭,૫૫૮/૩,૪,૫/એ,૭/એ, 

બ્લોકનું. ૧૦૩૮,૧૦૩૭/પૈકી, ૧૦૩૯, 

૧૦૪૩/અ/પૈકી

૧૭૭૬૯ ૬૯૪૧.૬૭ લો િાઇઝ હોસ્સ્પટલ તથા 
હાઇિાઇઝ હોટલ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૯૪/ ૨૦૧૬ ૩૧/૦૭/૨૦૧૪

૩૪
આકેડીયા ડેવલોપસષ નામની ભાિીદાિી 
પેઢી તિે શ્રી ભિતભાઇ એન. પિીખ

ભાયલી, 
બ્લોકનું.૧૫૧/૧,૨,૩,૪,િા.પ્લોટનું.૫૩, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૧ (ભાયલી)

૫૮૦૭. ૧૧૫૯૧.૪૭ હાઇિાઇઝ ગબલ્ડીંિ ટાવિ 
"એ" અને 'બી" મળી ક લ-૨ 
ટાવિોમાું ક લ-૮૮ િહણેાુંક 
ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૩૯૫/૨૦૧૪ ૦૧/૦૯/૨૦૧૪
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૩૫

શ્રી કૃપેશભાઇ એન. પટેલ તથા નવીન 
નટ ભાઇ પટેલ

િામ અંકોડીયા, તા.જી.વડોદિાના 
િે.સ.નું.૫૭,૭૨,૭૩, ૮૩,૮૪,૮૮,બ્લો૭ક 
નું.૫૫, ૬૩, ૬૮, ૭૧, ઓ.પી. નું.૧,૨,૪, 

િાયનલ પ્લોનટ નું.૧,૩,૫, મ સદ્દારૂ૫ 
નિિ િચના યોજના નું. ૧(અંકોડીયા)

૬૮૨૫૯. ૫૮૪૯.૨૭ એક ખ લ્લાું પ્લોવટ તથા 
સબપ્લોયટ નું. ૧ થી ૭ , 

બી/૮,એ/૧, એ/૨, એ/૩, 

સી/૩૬,સી/૪૮, એ૧/૭૫, 

એ૧/૬૭, એ૧/૬૮ મળી ક લ-

૧૬ િહણેાુંક મકાનો (પ્લોટેડ)

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૫૧/૨૦૧૪ ૨૩/૦૯/૨૦૧૪

૩૬

શાુંતતલાલ બી. પટેલ તથા અન્ય ઉંડેિા, સ.નું. ૩૬૪     ૧૯૩૪૯.૮૯ ક લ-૧૨ લોિાઇઝ ટાવિમાું 
ક લ-૧૬ દ કાનો, ક લ-૩૦૧ 
િહણેાુંક ફ્લેટસ તથા કોમન 
પ્લોટમાું કલબહાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૫૫૧/૨૦૧૨ ૨૩/૦૯/૨૦૧૪

૩૭

િાજેશભાઇ તવઠ્ઠલભાઇ  પટેલ સમા, િે.સ.ન . ૩૬૪/૧, ઓ.પી.નું.૮૦, 

િા.પ્લોટનું.૭૯
૨૫૭૦૨પૈકી 

૬૩૨૯
૧૧૩૯૨.૦૪ ક લ-૯ લોિાઇઝડ ટાવિોમાું 

ક લ-૧૬ દ કાનો તથા ક લ-

૧૬૦ િહણેાુંકના ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૨૬/૨૦૧૪ ૧૭/૧૧/૨૦૧૪

૩૮

શ્રી િતેતસિંહ મુંિળભાઇ ૫િમાિ પોતે 
તથા અન્યો ના ક .મ  શ્રી િાજ  
ભિવાનદાસ અગ્રવાલ તથા મોહમદ 
રિિોઝખાન પઠાણ

િામ કિોડીયા, તા.જી.વડોદિાના 
િે.સ.નું.૭૨

15176 5620.32 ક લ-૭૧ િહણેાુંકના મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૯૨/૨૦૧૪ ૨૪/૧૧/૨૦૧૪

૩૯

અતનલભાઇ ભોળાભાઇ પટેલ સમા, 
િે.સ.નું.૪૮૦/૧(એકત્ર)+૪૮૬+૪૭૫, 

ઓ.પી.નું.૮૫,૮૭/૧,િા.પ્લોટનું.૮૫,૮૫/૧
,૮૭/૧, ટી.પી.સ્કીમનું.૨ (સમા-દ માડ-

વેમાલી)

૯૦૮૮૭ ૨૭૬૭૫.૦૩ ૧૫ િહણેાુંક મકાનો 
(પ્લોટેડ) અને ૧૮૦ 
િહણેાુંકના મકાનો 
(ટેનામેન્ટ) મળી ક લ-૧૯૫ 
મકાનો, એક ઓરિસ, એક 
મલ્ટીપિપઝ હોલ, એક 
િેસ્ટ રૂમ, એક ટોઇલેટ, 

તથા કોમન પ્લોટમાું કલબ 
હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૧૬/૨૦૧૪ ૨૮/૧૧/૨૦૧૪

૪૦
જયેશભાઇ ચુંદ ભાઇ પટેલ તથા અન્ય વેમાલી, બ્લોકનું.૨૭/૧, ઓ.પી.નું.૨૪, િા 

.પ્લોટનું.૩૯, ટી.પી.સ્કીમનું.૧ (વેમાલી)
૨૮૩૩ ૪૫૩૨.૮ એક લો િાઇઝડ ટાવિમાું 

ક લ-૮૪ િહણેાુંકના ફ્લેટ 
તથા ૧૪ દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૩૬/૨૦૧૪ ૨૮/૧૧/૨૦૧૪

૪૧
સિસ્વતીબાઇ કલ્ચિલ િાઉન્ડેશનના 
પ્રમ ખશ્રી ભિતભાઇ એન. પિીખ

ભાયલી, િે.સ.નું.૧૬૨, બ્લોકનું. ૧૪૫, 

િા.પ્લોટનું.૩૫
૧૮૪૨ ૧૩૦૬.૨૨ મેડીટેશન રૂમ તથા બેંક 

ગબલ્ડીંિ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૪૦/૨૦૧૪ ૨૮/૧૧/૨૦૧૪

૧
અતનલ ઉધાિામ છુટાણી બ્લોક નું. ૪૩૭, એિ.પી. ૩૭, ટીપી - ૪ 

ભાયલી
૨૪૨૬. ૪૩૧૨.૪૨ ક લ-૨ લોિાઇઝડ ટાવિમાું 

ક લ-૮૫ િહણેાુંક ફ્લેટસ 
તથા ૪૬ દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૩૪/૨૦૧૫ ૦૩/૦૧/૨૦૧૫
Year -   2015
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૨
જયેશભાઇ િાયચુંદભાઇ ઠકકિ સયાજીપ િા િે.સ.નું. ૫૫/પૈકી 1490.06 3266.86 એક લો િાઇઝ ટાવસષમાું ક લ-

૬૧ િહણેાુંકના ફ્લેટસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૧/૨૦૧૫ ૦૯/૦૧/૨૦૧૫

૩
અત લભાઇ શાુંતતલાલ પટેલ તથા અન્ય વેમાલી, િે.સ.નું.૧૫/૨ ,બ્લોકનું.૧૪, 

ઓ.પી.નું.૩૮, િા.પ્લોટનું.૮૩, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૧ (વેમાલી)

૩૪૭૦ ૫૫૩૩૭.૦૧ ક લ-૬ લો-િાઇઝ ટાવિોમાું 
ક લ-૧૨૦ િહણેાુંક ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૬૪/૨૦૧૪ ૧૨/૦૧/૨૦૧૫

૪
અતનલભાઇ ભોળાભાઇ પટેલ હિણી, િે.સ.નું.૧૬૨, ૧૫૭ પૈકી, 

ઓ.પી.નું.૫, િા.પ્લોટનું.૧,૨, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૨ (હિણી)

૭૩૫૩ ૧૪૭૦૫.૬૮ ક લ-૧૦ લોિાઇઝડ ટાવિમાું 
ક લ-૨૨૨ િહણેાુંક ફ્લેટસ 
તથા ૧૦ દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૦૭/૨૦૧૪ ૨૧/૦૧/૨૦૧૫

૫ મહાદેવભાઇ ભાઇલાલભાઇ પટેલ ખાનપ િ, બ્લોકનું.૪૬ ૨૫૭૯૮ ૪૦૯૭.૨૨ વાગણજય શોપ/શોરૂમ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૫૪/૨૦૧૪ ૨૭/૦૧/૨૦૧૫

૬
ઉમાબેન અશોકક માિ પટેલ ભાયલી, િે.સ.નું.૩૪૭,૩૪૮, 

બ્લોકનું.૨૯૫,૨૯૬, િા.પ્લોટનું.૪૨,૪૭
૩૧૩૧૫૦ ૪૬૬૨.૩૨ ચાિ લોિાઇઝડ ટાવિોમાું 

ક લ-૬૬ િહણેાુંક ફ્લેટસ 
તથા ૪૪ દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૮૧/૨૦૧૪ ૨૯/૦૧/૨૦૧૫

૭
ઉવી ય . હાથી તથા અન્ય સાુંકિદા િે.સ.નું. ૮/૧/૨, ૧૩/૨ પ્લોટ નું. 

૪૬ બ્લોક ૧૫, ૧૬
1256.82 418.84 ઔધોગિક હતે  ન ું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૭/૨૦૧૫ ૦૨/૦૨/૨૦૧૫

૮

બાલી એમ એસ (જી.એમ.) અણખોલ બ્લોકનું.૨૦૩/પૈકી, ૨૦૪ થી 
૨૧૬

૩૦૯૨૦૫. ૮૩૪૬.૯૯ આઇ.પી.એમ. ગબલ્ડીંિનો 
ચોથો માળ તથા પ્લેટીંિ 
શોપ્સ એન્ડ ઇ ટી પી 
પ્લાન ગબલ્ડીંિ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૫૫/૨૦૧૪ ૦૪/૦૨/૨૦૧૫

૯
વલ્લભભાઇ િણછોડભાઇ પટેલ તથા 
અન્ય

વેમાલી, બ્લોકનું.૩૧/૧, 

ઓ.પી.નું.૨૬,એિ.પી.નું. ૬૦
૬૧૭૪ ૯૧. ક લ-૨ િહણેાુંકના મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૭૬/૨૦૧૪ ૦૫/૦૨/૨૦૧૫

૧૦
િામસ્વાથષ બાલેશ્વિ મહતો દશિથ, બ્લોકનું. ૪૭૯,૪૬૫,૪૮૦,૪૭૧ ૩૨.૭૧ ઔધોગિક શેડ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૮૭/૨૦૧૫ ૦૫/૦૨/૨૦૧૫

૧૧
આકૃતતબેન િીયલભાઇ શાહ શેિખી િે.સ.નું. ૪૯૩ પૈકી બ્લોક નું. 

૮૮૨/પૈકી,
4465.00 1255.07 ક લ-૧૨ િહણેાુંકના મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૩/૨૦૧૫ ૦૬/૦૨/૨૦૧૫

૧૨
અતનલક માિ પી. ખત્રાણી દશિથ બ્લોક નું. ૪૭૯, ૪૬૫, ૪૮૦, ૪૭૧, 

૪૭૦
74112.00 130.18 એક ઔધોગિક શેડ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૬/૨૦૧૫ ૧૦/૦૨/૨૦૧૫

૧૩
શૈલેષભાઇ ક બેિભાઇ પટેલ તનમેઠા, િે.સ.ન .૪/અ, ઓ.પી.નું.૫/૨, 

િા.પ્લોટનું.૬ પૈકી,
૪૬૭૫૩ ચો.મી. 
પૈકી ૪૮૪૮.૮૦

૩૫૩૫.૭ ક લ-૨૬ િહણેાુંકના  મકાનો, 
એક લોિાઇઝ ટાવિમાું ક લ-

૪૫ િહણેાુંકના ફ્લેટસ તથા 

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૫૩/૨૦૧૪ ૧૦/૦૨/૨૦૧૫

૧૪
ભાિતીબેન નિેન્રભાઇ પટેલ  તથા 
અન્યના ક .મ . દકે્ષશભાઇ

પાદિા િે.સ.નું. ૬૧૦/૩  (પેટ્રોલપુંપ) હતે  ૭૧૩૧ પૈકી 
૪૭૫૬

93.50 પેટ્રોલપુંપ (વાગણજય હતે  ) નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૩૧/૨૦૧૫ ૧૩/૦૨/૨૦૧૫

૧૫

મનોજભાઇ ભ પેન્રભાઇ પટેલ તથા અન્ય વેમાલી, બ્લોકનું.૨,૩, 

ઓ.પી.નું.૫૨,૪૯, િા.પ્લોટનું.૧૩૭
૧૨૨૪૭ પૈકી 

૬૧૫૭.૬૨
૪૮૨૬.૧૯ ક લ-૩ લોિાઇઝડ ટાવસષમાું 

ક લ-૬૪ િહણેાુંક ફ્લેટસ 
તથા ક લ-૨૨ દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૫૧/૨૦૧૪ ૧૮/૦૨/૨૦૧૫

૧૬
રહતેષભાઇ નવીનભાઇ પટેલ તથા અન્ય ભાયલી, િે.સ.નું.૩૮૦, બ્લોકનું.૩૨૮, 

ઓ.પી.નું.૫
૨૩૫૦. ૩૭૬૦. ક લ-૪ લો િાઇઝડ 

ટાવિમાું ક લ-૮૦ િહણેાુંક 
ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૭૭/૨૦૧૪ ૧૮/૦૨/૨૦૧૫
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૧૭

કૃપેશ એન પટેલ તથા અન્ય અંકોડીયા, 
િે.સ.નું.૩૭,૩૮,૫૫,૬૩,૬૩/પૈકી,૬૮૮,૭
૧,૭૦,૭૩/પૈકી, બ્લોકનું. 
૯૪,૮૧,૫૭,૭૨,૭૩,૭૬,૮૬

83465.00 37423.02 ક લ-૬૯ િહણેાુંક 
મકાનો(પ્લોટેડ)

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૧/૨૦૧૫ ૨૩/૦૨/૨૦૧૫

૧૮
િસીકલાલ વ્રજલાલ ઠક્કિ દશિથ, સ.નું.૭૬૮, બ્લોકનું.૪૬૦ ૧૩૫૧૬ ૮૫૦૯.૨૩ વાગણજય હતે   (શો રૂમ, 

વકષશોપ, ઓરિસ)

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૦૮/૨૦૧૫ ૦૨/૦૩/૨૦૧૫

૧૯
પનુમબેન દશરથભાઇ વૈષ્ણવ તથા અન્ય ભાયલી, િે.સ.નું.૪૫૩, બ્લોકનું.૩૫૮, 

એિ .પી.નું. ૧૮
૧૯૮૪. ૨૧૩૪.૩૨ ક લ-૧૮ િહણેાુંકના મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૬/૨૦૧૫ ૦૨/૦૩/૨૦૧૫

૨૦
તત્રભોવનભાઇ ધનજીભાઇ પટેલ સમા, િે.સ.નું.૫૭૦ પૈકી ૨, િા. 

પ્લોટનું.૪૩, ટી.પી.સ્કીમનું.૧ (વેમાલી)
૨૫૫૫. ૪૦૫૯. એક લોિાઇઝડ ટાવિમાું ક લ-

૩૨ િહણેાુંકના ફ્લેટસ, ૫૪ 
દ કાનો તથા ૨૫ ઓરિસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૪/૨૦૧૫ ૦૨/૦૩/૨૦૧૫

૨૧
નવીન મહાવીિ પ્રસાદ દાલમીયા ભાયલી, બ્લોકનું. ૧૫૮, એિ.પી.નું.૧૦૦, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૧(ભાયલી)
૯૮૩.૪૫ ૧૯૬૬.૬૮ એક વાગણજય ગબલ્ડીંિમાું 

૨૩ દ કાનો તથા ૨૯ 
ઓરિસો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૩૪૦/૨૦૧૫ ૦૨/૦૩/૨૦૧૫

૨૨
તવનયભાઇ િજનીકાુંત શ્રોિ તનમેઠા, િે.સ.નું.૭/૧/૬, ઓ.પી.નું.૬, 

એિ.પી.નું.૮
૭૫૯૪ ૩૫૩૫.૭ ક લ-૨૧ િહણેાુંકના મકાનો 

તથા ત્રણ લોિાઇઝડ 
ટાવિમાું ક લ-૧૩૩ 
િહણેાુંકના ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૫૮/૨૦૧૪ ૦૫/૦૩/૨૦૧૫

૨૩
અિતવિંદભાઇ ચત િભાઇ પટેલ પાદિા, સ.નું.૨૬, ઓ.પી.નું.૬૭, 

એિ.પી.નું.૧૦૨
૩૯૩૫. ૧૯૯૩.૫૨ એક લો િાઇઝ ટાવસષમાું 

ક લ-૩૨ િહણેાુંકના ફ્લેટસ 
તથા ૧૩ દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૪૪/૨૦૧૪ ૧૭/૦૩/૨૦૧૫

૨૪
ચુંરકાુંત સી. પુંડયા િે.સ.નું. ૬૫૮ ઉંડેિા ૫૫૬૪. ૦. ક લ-૯ લોિાઇઝડ ટાવસષમાું 

ક લ-૧૮૦ િહણેાુંકના ફ્લેટસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૫/૨૦૧૫ ૧૯/૦૩/૨૦૧૫

૨૫
અતશ્વનભાઇ અમતૃલાલ શાહ સેવાસી, િે.સ .નું.૧૬૯, બ્લોકનું.૧૩૩, 

િા.પ્લોટનું. ૯૬
૨૩૫૬. ૪૭૧૧.૧૪ એક લોિાઇઝ ટાવસષમાું 

ક લ-૫૧ િહણેાુંકના ફ્લેટસ 
તથા ૩૪ દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૮૩/૨૦૧૪ ૨૫/૦૩/૨૦૧૫

૨૬
પ્રગ્નેશ ભ પેન્રભાઇ વખાિીયા કિોડીયા, િે.સ.નું.૪૭, 

બ્લોકનું.૧૬,૧૭,૨૨,૨૩
૪૫૯.૨૯ ૪૫૦.૨૨ વાગણજય કમ િહણેાુંક 

હતે  ના મકાનમાું હોસ્સ્પટલ 
તથા િહણેાુંકના એક ફ્લેટ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૭/૨૦૧૫ ૩૦/૦૩/૨૦૧૫

૨૭
અત લભાઇ શાુંતતલાલ પટેલ તથા અન્ય વેમાલી, િે.સ.નું.૧૫/૨ ,બ્લોકનું.૧૪, 

ઓ.પી.નું.૩૮, િા.પ્લોટનું.૮૩, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૧ (વેમાલી)

ત્રણ લોિાઇઝ ટાવિોમાું 
ક લ-૬૦ િહણેાુંક ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૪૯/૨૦૧૪ ૦૩/૦૪/૨૦૧૫

૨૮
બિોડા ઇન્ડ ઇલેકટ્રીકલ પ્રા.લી. વતી 
િીતેષ  પટેલ

પ્લોટ નું. ૨૨૩ નુંદેસિી (જી.આઇ.ડી.સી) 2400.00 74.49 ઔધોગિક નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૩૦/૨૦૧૫ ૦૬/૦૪/૨૦૧૫
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૨૯

શ્રીમતી લતાબેન બી.ગપુ્ તા તથા 
અન્ યના કુ.મ.ુ કનભુાઇ મગનભાઇ ૫ટેલ

િામ સમા તા.જી.વડોદિાના િે.સ.નું. 
૫૬૨, મ ળખુંડ નું.૧૬૮, િા.પ્લોમટ નું. 
૧૬૮ પૈકી ઓનસષ પ્લો૫ટ,ટી.પી.સ્કીનમ 
નું.૨(સમા-દ માડ-વેમાલી)

3793.53 6069.64 એક લો-િાઇઝ વાગણજય 
ટાવિ માું ક લ-૭૨ દ કાનો 
તથા ક લ- ૫૭ ઓિીસોના

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૩૬/૨૦૧૫ ૦૭/૦૪/૨૦૧૫

૩૦
મહને્રભાઇ આિ  શાહ તથા અન્ય ભાયલી, રે.સ. ન.ં૧૬૦+૧૭૫, 

બ્લોકન.ં૧૪૨/અ, ઓ.પી.ન.ં૪૫/૧, 
એફ.પી.ન.ં૯૩

5527.00 ૧૧૦૫૩.૮ ક લ-૩ હાઇિાઇઝડ 
ગબલ્ડીંિમાું ૭૨ િહણેાુંકના 
ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૩/૨૦૧૫ ૧૫/૦૪/૨૦૧૫

૩૧

અનીષભાઇ વસતભાઇ ઝાલા વેમાલી, િે.સ.નું.૨૦,૨૬,૨૭, 

બ્લોકનું.૧૯, ઓ.પી.નું.૪૭/૮, 

િા.પ્લોટનું.૯૭, ટી.પી.સ્કીમનું.૧ 
(વેમાલી)

૩૬૭૦ ૫૮૭.૧૫ એક લોિાઇઝડ ટાવિમાું 
ક લ-૨૦ િહણેાુંકના ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૫૫/૨૦૧૫ ૨૭/૦૪/૨૦૧૫

૩૨
પ્રતવણભાઇ ડાહ્યાભાઇ શાહ પોતે તથા 
અન્યના ક .મ .

હિણી, િે.સ.નું.૬૮૮/૧/બ,૨,૩,પૈકી, શેડ 
નું. ૨૩૧ થી ૨૩૫ તથા ૨૪૯ થી ૨૫૨

૫૨૨૧૨ ચો.મી. 
પૈકી 

૪૬૮૯૩.૪૬

૮૮૧.૨૬ વાગણજય હતે   (િોડાઉન) નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૩/૨૦૧૫ ૦૧/૦૫/૨૦૧૫

૩૩
િસીકલાલ વ્રજલાલ ઠક્કિ સાુંકિદા, િે.સ.નું.૨૫૭,૨૭૦, 

બ્લોકનું.૧૭૭ પૈકી
૯૫૧૦ ૫૮૮.૫૭ િામષહાઉસ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૬૪/૨૦૧૫ ૦૫/૦૫/૨૦૧૫

૩૪ મનીષભાઇ કાન્તીભાઇ શાહ દશિથ, બ્લોકનું.૪૬૫, ૪૬૮/પૈકી, 
૪૭૦/પૈકી, ૪૭૧,૪૭૯,૪૮૦, શેડ નું. ૨૦૬ ૭૪૧૧૨ ૧૪૮.૩૬ એક ઔધોગિક શેડ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૭૪/૨૦૧૫ ૦૭/૦૫/૨૦૧૫

૩૫

શ્રીમતી તનતાબેન મ ક ુંદભાઇ પટેલ સમા, િે.સ.નું.૩૬૦/પૈકી/૧, િા.પ્લોટનું. 
૫૨, ટી.પી.સ્કીમનું. ૧ (વેમાલી)

૧૩૬૭૫ પૈકી 
૬૪૦૧.૭૦ 
ચો.મી.

૧૩૬૯૦.૧૩ બે લોિાઇઝડ ટાવિમાું ક લ-

૪૯ દ કાનો તથા ક લ-૬૬ 
ઓિીસો તથા એક 
હોસ્પીટલ બીલ્ડીંિ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૫૦/૨૦૧૪ ૦૭/૦૫/૨૦૧૫

૩૬
િમેશભાઇ ખ શાલભાઇ પટેલ તથા અન્ય વેમાલી, િે.સ.નું.૨૯, બ્લોકનું.૨૦ પૈકી ૧, 

મ ળખુંડનું. ૪૬, અંતતમખુંડ નું. ૩૩ પૈકી
૧૧૭૬૧ ચો.મી. 
પૈકી ૫૮૮૧ 
ચો.મી.

૨૨૪૪.૪૫ વાગણજય હતે  ના બેન્કવેટ 
હોલ તથા તેને સુંલગ્ન

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૮૮/૨૦૧૫ ૨૨/૦૫/૨૦૧૫

૩૭ કળથીયા પાથેશ િાવજીભાઇ સેવાસી, બ્લોકનું.૫૬/અ/પૈકી, 
ઓ.પી.નું.૮/૧, િા.પ્લોટનું.૧૩

૮૫૦ ૧૫૮૪.૬૪ વાગણજય હતે   શોરૂમ તથા 
ઓિીસો

નું.વ ડા/પ્લાન-૧/૫િવાનિી/૧૪૬/૨૦૧૪ ૨૨/૦૫/૨૦૧૫

૩૮
પિેશભાઇ કે. પટેલ તથા અન્ય સ.નું. ૪૧/૧ િા.પ્લોટ ૧૧૦ ટી.પી. ૧

૧૫૫૪. ૧૭૯૭.૦૨
એક લોિાઇઝ ટાવિમાું ક લ-

૨૦ િહણેાુંકના ફ્લેટસ તથા 
ક લ-૧૫ િહણેાુંકના મકાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૨૨ /૨૦૧૫ ૧૧/૦૬/૨૦૧૫

૩૯

તવજયભાઇ ચત િભાઇ પટેલ બીલ, િે.સ.નું.૬૩૬,૬૩૩-૧, બ્લોકનું.૪૪૯, 

િા.પ્લોટનું.૧૨૨, ટી.પી.સ્કીમનું.૧
૫૫૩૬ ૭૩૦૭.૧૯ લોિાઇઝ ક લ-૪ ટાવિમાું 

ક લ-૭૬ દ કાનો અને ક લ-

૮૬ િહણેાુંકના ફ્લેટસ તથા 
ક લ-૨૮ િહણેાુંકના મકાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૦૪/૨૦૧૫ ૧૧/૦૬/૨૦૧૫

૪૦ ટ્ર્સસ્ટી ઓિ અક્ષિ ટ્ર્સસ્ટ (તનશા ગ્રોવિ) સ.નું. ૬૧૨ શેિખી 10000.00 1305.73 શૈક્ષગણક હતે  નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૮૦/૨૦૧૫ ૨૨/૦૬/૨૦૧૫

૪૧
અલ્કાબેન ભિત વિીયા દશિથ, બ્લોકનું. ૪૭૯,૪૬૫,૪૬૮,૪૮૦ ૧૫૭.૪૭ ઔધોગિક શેડ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૨૦/૨૦૧૫ ૨૯/૦૬/૨૦૧૫
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૪૨ મ કેશભાઇ અમ્રતલાલ પટેલ તવિેિે િે.સ.નું. ૫૭૯, પાદિા 4181.00 701.05 ક લ-૨૪ િહણેાુંક મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૩૭/૨૦૧૫ ૦૭/૦૭/૨૦૧૫

૪૩
સતીષ િમેશ ભિીયા તથા નમ્રતા 
સતીષ ભિીયા

ચાપડ, િે.સ.નું.૬૦૪,બ્લોકનું. ૨૩૨, 

સબપ્લોટનું.૬૨
૧૫૪.૭૫ ૧૮૫.૩૧ િહણેાુંકના એક મકાન 

(ડ પ્લેક્ષ)

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/૫િવાનિી/૮/૨૦૧૫ ૦૭/૦૭/૨૦૧૫

૪૪
તમતથલ િાજેન્ર શાહ તથા અન્ય શેિખી, િે.સ.નું. ૫૮૭/૧/૨, ૫૯૨, 

૫૯૧/૧,૨, બ્લોકન . ૧૦૮૦, ૧૦૮૧, 

૧૦૮૭, ૧૦૯૦

૩૪૭૦૨. ૮૪૧.૬૪ સ્પોટષસ ગબલ્ડીંિ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૪૦/૨૦૧૫ ૧૪/૦૭/૨૦૧૫

૪૫ નવીનભાઇ જશભાઇ પટેલ તથા અન્ય સીંકદિપ િા િે.સ.નું. ૨૬ પૈકી પ્લોટ ૧ ૯૨૯૨ ૫૮૭૫ શૈક્ષગણક હતે  નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૭૦/૨૦૧૫ ૨૧/૦૭/૨૦૧૫

૪૬

શ્રીનાથ ડેવલોપસષ એ નામની ભાિીદાિી 
પેઢી તિે અને વતી વહીવટ કતાષ 
ભાિીદાિ લાલજીભાઇ ગિિધિભાઇ 
ભિવાડ

સેવાસી, િે.સ.નું. ૨૬૬/૧, બ્લોકનું.૨૪૧, 

મ ળખુંડનું.૪૮/૨, અંતતમખુંડનું.૫૬
૧૩૪૮ ૨૧૫૩.૨૮ એક લોિાઇઝ ટાવિમાું 

૧૨દ કાનો તથા ક લ-૩૪ 
િહણેાુંકના ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૧૨/૨૦૧૫ ૨૧/૦૭/૨૦૧૫

૪૭ યોિેશભાઇ નાિજીભાઇ  પટેલ િે.સ.નું.૫૭૯/૨, સબ પ્લોટનું. એ/૩૩૯ ૧૬૩ ૨૫૮ વાગણજય કમ િહણેાુંક નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૩૫ /૨૦૧૫ ૨૭/૦૭/૨૦૧૫

૪૮

આકેડીયા ડેવલોપસષ નામની 
ભાિીદાિી પેઢી તિે શ્રી ભિતભાઇ 
એન. પિીખ

ભાયલી, બ્લોકનું.૧૫૧/૧,૨,૩,૪, 

િા.પ્લોટનું.૫૩, ટી.પી.સ્કીમનું.૧ 
(ભાયલી)

૫૮૦૭ ૧૧૬૧૦ હાઇિાઇઝ ગબલ્ડીંિ ટાવિ 
'એ','બી','સી',તથા 'ડી' 
માું ક લ-૯૬ િહણેાુંક ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૫૯/૨૦૧૫ ૨૯/૦૭/૨૦૧૫

૪૯
િખિી ચૌધિી તથા અન્ય બ્લોકનું. 

૪૭૯,૪૬૫,૪૬૮,૪૮૦,૪૭૧,૪૭૩,

૪૭૦/પૈકી

૭૪૧૧૨.૦૦ 
પૈકી 

૬૭૩૧૦.૦૫

૧૨૪.૩૬ વકષશોપ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૬૫/૨૦૧૪ ૨૯/૦૭/૨૦૧૫

૫૦

આકેડીયા ડેવલોપસષ નામની 
ભાિીદાિી પેઢી તિે શ્રી ભિતભાઇ 
એન. પિીખ

ભાયલી, બ્લોકનું.૧૫૧/૧,૨,૩,૪, 

િા.પ્લોટનું.૫૩, ટી.પી.સ્કીમનું.૧ 
(ભાયલી)

૫૮૦૭ ૧૧૬૧૨.૭૪ હાઇિાઇઝ ગબલ્ડીંિ ટાવિ 
'એ' તથા 'બી',મળી ક લ-

૨ ટાવિોમાું ક લ-૯૬ 
િહણેાુંક ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૫૯/૨૦૧૫ ૨૯/૦૭/૨૦૧૫

૫૧
વ્યોમેશ ચીમનભાઇ પટેલ ભાયલી, િે.સ.નું.૩૭૪, બ્લોકનું.૩૨૩, િા 

.પ્લોટનું.૧૭, ઓ.પી.નું.૮, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૩ (ભાયલી)

૨૩૫૦ ૬૭.૦૨ િહણેાુંકના ક લ-૨ મકાનો 
(પ્લોટેડ)

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૧૬/૨૦૧૫ ૩૧/૦૭/૨૦૧૫

૫૨
પટેલ તવદ્યાબેન ભગ ભાઇ હિીભાઇ કલાલી, િે.સ.ન.૨૬૫ (જ નો) , બ્લોકનું. 

૨૩૬
૧૨૨૪૨ િહણેાુંકના ક લ-૧૦૦ મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૧૩/૨૦૧૪ ૩૧/૦૭/૨૦૧૫

૫૩ જેન્તીભાઇ ખેમચુંદભાઇ  તથા અન્ય ચાણસદ, બ્લોકનું.૧૪૦૬ બ ૩૩૮૪ ૫૩.૨૫ પેટ્રોલપુંપ (વાગણજય હતે  ) નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૨૮/૨૦૧૫ ૦૧/૦૮/૨૦૧૫

૫૪

પટેલ તાિાબેન મન ભાઇ તથા અન્ય ભાયલી, િે.સ.નું.૭૨, બ્લોકનું.૬૬, 

ઓ.પી.નું.૪૨, એિ.પી.નું.૨૫
૨૯૦૪ ૫૮૦૩.૨૫ લોિાઇઝ ટાવિ એ,બી,સી, 

મળી ક લ-૩ ટાવિમાું 
વાગણજય હતે   ક લ-૯૦ 
દ કાનો તથા િહણેાુંકના ક લ-

૪૬ ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૦૯/૨૦૧૫ ૦૬/૦૮/૨૦૧૫
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૫૫
અતનલભાઇ ભોળાભાઇ પટેલ વેમાલી, િે.સ.નું.૬૬ ,૬૭, બ્લોકનું. ૪૯, 

ઓ.પી.નું. ૧૯૮, એિ.પી.નું.૧૯૮, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૨ (સમા-દ માડ-વેમાલી)

૬૨૩૨ ૬૬૮૦.૮૬ ક લ-૪૩ િહણેાુંકના મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૪/૨૦૧૪ ૦૭/૦૮/૨૦૧૫

૫૬
પટેલ સુંજયભાઇ િમણભાઇ તથા અન્ય શેિખી, 

િે.સ.નું.૫૩/૭પૈ૨,૫૪૧/૧,૨,૫૩૭પૈ૨,૫૩
૭/૫

૭૯૪ ૧૧૯ કોમન પ્લોટનું.૩માું 
કલબહાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૨૫/૨૦૧૫ ૧૦/૦૮/૨૦૧૫

૫૭ પટેલ િજનીકાુંતભાઇ કે તથા અન્ય ભાયલી, બ્લોકનું.૯૧૧ ૪૯૫૭ ૩૨૦ ક લ-૩ મકાનો (પ્લોટેડ) નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૬૩/૨૦૧૪ ૧૦/૦૮/૨૦૧૫

૫૮
બિીચાવાલા અહમદભાઇ અસ્લમભાઇ ધનીયાવી, િે.સ.નું.૧૫૪ પૈકી, 

બ્લોકનું.૧૬૮ પૈકી
૪૯૫૦.૫૪ ૧૧૯.૫ વાગણજય હતે  ની ૫ દ કાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૬૧/૨૦૧૫ ૧૦/૦૮/૨૦૧૫

૫૯
મે. કેમ કોન્ટ્રાકટ પ્રા.લી. િણોલી, પ્લોટનું.૧૧૦૨ થી ૧૧૦૫ ૫૦૯૨ ૧૮૪૯ ક લ-૨ ઔધોગિક 

સબપ્લોટમાું ઔધોગિક હતે  
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૪૯/૨૦૧૫ ૧૭/૦૮/૨૦૧૫

૬૦
શાહ સ િેશભાઇ કે  તથા અન્ય ખાનપ િ, િે.સ.નું.૫૧ /પૈકી, 

બ્લોકનું.૪૭/પૈકી/૨
૪૨૨૩ ૧૨૪૪.૩૭ એક િહણેાુંક મકાન, 

કલબહાઉસ તથા સવષન્ટ 
રૂમ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૩૭/૨૦૧૪ ૨૪/૦૮/૨૦૧૫

૬૧

જાનકી એન્ટિપ્રાઇઝ હિજીવનભાઇ 
આિ. પટેલ

દશિથ, બ્લોકનું. ૪૩૩/પૈકી/૧, ૫૭૦૦ ૭૧૩૭.૬૫ ક લ-૩ લોિાઇઝ ટાવિ 
એ,બી,સી માું ક લ- ૫૫ 
ફ્લેટસ તથા ક લ-૩૦ 
િહણેાુંક મકાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૭૦/૨૦૧૫ ૩૧/૦૮/૨૦૧૫

૬૨

અક્ષયક માિ મનહિલાલ શાહ તથા 
અન્ય

સેવાસી, િે.સ.નું.૧૧ અને ૧૦૩૬, 

બ્લોકનું.૫ પૈકી ૨ તથા ૬, 

ઓ.પી.નું.૪,૫, િા.પ્લોટનું. ૪,૫, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૧ (સેવાસી)

૮૨૯.૧૧ ૭૧૩૭.૬૫ એક વાગણજય લોિાઇઝ 
ગબલ્ડીંિમાું ક લ-૮૫ શો રૂમ્સ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૭૨/૨૦૧૫ ૩૧/૦૮/૨૦૧૫

૬૩
કેતન રિશ્નકાુંત પિીખ તથા અન્ય ભાયલી, િે.સ.નું.૭૧/૨, બ્લોકનું.૬૨, 

િાઇનલ પ્લોટનું.૨૪, ટી.પી.સ્કીમનું.૨ 
(ભાયલી) ૨૪૦૮ ૪૫૪૨.૪૨

ચાિ લોિાઇઝ ટાવિમાું ક લ-

૭૪ િહણેાુંક ફ્લેટસ તથા 
૧૮ દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૯૭/૨૦૧૫ ૩૧/૦૮/૨૦૧૫

૬૪
ક શલ હષષદભાઇ પટેલ તથા અન્ય સેવાસી, બ્લોકનું.૨૪૧ પૈ, ૨૪૨, 

િા.પ્લોટનું.૫૭,૬૦, ટી.પી.સ્કીમનું.૨ (સેવાસી)
૩૮૭૪ ૭૬૨૭.૦૬ ક લ-૫ લોિાઇઝ ટાવિમાું ૬૦ 

દ કાનો તથા ૭૭ ફ્લેટસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૨/૨૦૧૫ ૦૩/૦૯/૨૦૧૫

૬૫
કમલેશ જે શાહ તથા અન્ય પાદિા, િે.સ.નું.૧૬/૨ પૈકી૩, ૧૭ પૈ, 

િા.પ્લોટનું.૩૧/૩,૩૧/૨, ટી.પી.સ્કીમનું.૧ 
(પાદિા)

૨૬૭૨ ૪૩૬.૫૯ એક લોિાઇઝ ટાવિમાું ૪ 
દ કાનો તથા ૬ ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૮૨/૨૦૧૫ ૦૭/૦૯/૨૦૧૫

૬૬
પટેલ હમે ુંતભાઇ તત્રભોવનભાઇ સેવાસી, િે.સ.નું.૧૦૯,૧૧૩, બ્લોકનું.૯૧, 

ઓ.પી.નું. ૦૫
૧૫૩૨૫ ૧૪૭૨૪ ક લ-૯૧ િહણેાુંકના મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૨૩/ ૨૦૧૫ ૧૪/૦૯/૨૦૧૫

૬૭
અરૂણાબેન લવજીભાઇ પિમાિ દશિથ, બ્લોકનું.૪૭૩, શેડનું.૨૩૮

૦.

૮૩.૦૩ એક ઔધોગિક શેડ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૪૮/૨૦૧૫ ૧૫/૧૦/૨૦૧૫
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૬૮
પિાિ અિતવિંદભાઇ દલવાડી તથા અન્ય દશિથ, બ્લોકનું.૪૭૩, શેડનું.૨૩૭

૦.

૮૩.૦૩ એક ઔધોગિક શેડ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૪૯ /૨૦૧૫ ૧૫/૧૦/૨૦૧૫

૬૯
રહતેશ એસ. રૂપાિેલ તે ક્લલ્પવકૃ્ષના 
ભાિીદાિ

દશિથ, બ્લોકનું.૪૬૫,૪૬૮/પૈ, ૪૦૦/પૈ, ૪૭૧, 

૪૭૯, ૪૮૦, શેડનું.૧૧૯
૦.

૨૫૧.૧૪ એક ઔધોગિક શેડ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૧૧/૨૦૧૫ ૧૫/૧૦/૨૦૧૫

૭૦
આકેડીયા ડેવલોપસષ નામની ભાિીદાિી 
પેઢી તિે શ્રી ભિતભાઇ એન. પિીખ

ભાયલી, બ્લોકનું.૧૫૧/૧,૨,૩,૪, 

િા.પ્લોટનું.૫૩, ટી.પી.સ્કીમનું.૧ (ભાયલી)
૫૮૦૭ ૧૧૬૧૩ હાઇિાઇઝ ગબલ્ડીંિ ટાવિ 

'એ','બી','સી',તથા 'ડી' માું 
ક લ-૯૬ િહણેાુંક ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૬૫/૨૦૧૫ ૨૬/૧૦/૨૦૧૫

૭૧
કમલેશભાઇ ભીખાભાઇ પટેલ અણખોલ, બ્લોકનું.૫૬ ૧૧૧૨૯ ૮૦૨૪ ક લ-૭૮ િહણેાુંક મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૮૮/૨૦૧૫ ૨૬/૧૦/૨૦૧૫

૭૨

અતનલભાઇ ભોળાભાઇ પટેલ સમા, િે.સ.નું.૩૮ , ઓ.પી.નું.૨૦૭, 

િા.પ્લોટનું. ૨૦૭, ટી.પી.નું.૨ (સમા-દ માડ-

વેમાલી)

૫૬૧૯ ૯૧૭૮ ૫ લોિાઇઝડ ટાવસષમાું 
િહણેાુંકના ક લ-૧૧૦ ફ્લેટસ, 

એક િહણેાુંક મકાન તથા 
કોમનપ્લોટમાું કલબહાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૭૫/૨૦૧૫ ૨૬/૧૦/૨૦૧૫

૭૩
તનતમષાબેન અંબાલાલ પ્રજાપતત સેવાસી, િે.સ.નું.૧૪ ૦, િા.પ્લોટનું.૨૪ ૨૮૫૩ ૫૧૦૬.૧૮ ચાિ ટાવિોમાું ક લ-૨૨ 

દ કાનો તથા ક લ-૯૧ 
િહણેાુંકના ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૧૪/ ૨૦૧૫ ૨૮/૧૦/૨૦૧૫

૭૪
દદનેશભાઇ ધીરૂભાઇ પટેલ તથા અન્ય વેમાલી, િે.સ.નું.૩૯૫,૩૯૯, 

િા.પ્લોટનું.૮૫, ટી.પી.સ્કીમનું.૧ (વેમાલી)
૫૭૮૩. ૩૬૬૯. બે િહણેાુંક મકાનો (પ્લોટેડ) 

તથા બે લોિાઇઝ ટાવિમાું 
૨૦ ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨ /૫િવાનિી/૨૬૩/૨૦૧૪ ૩૧/૧૦/૨૦૧૫

૭૫
પાટષનિ ઓિ પાલવ ડેવલોપસષ ખાનપ િ, િે.સ.નું.૧૩૪, બ્લોકનું.૮૬ ૧૦૪૨૧ ૪૬૯૨.૪ ક લ- ૧૦ િહણેાુંક મકાનો 

(પ્લોટેડ)

નું.વ ડા/પ્લાન-૨ /૫િવાનિી/૨૪૬/૨૦૧૫ ૦૩/૧૧/૨૦૧૫

૭૬
નીલકમલ હસમ ખભાઇ પ્રજાપતત તથા 
હતેલબેન વસુંતભાઇ પ્રજાપતત

સેવાસી, િે.સ.નું.૨૩૨/૨, બ્લોકનું.૨૧૨, 

ઓ.પી.નું.૬૫, િા.પ્લોટનું.૬૫, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૦૩ (સેવાસી)

૩૬૯૧. ૫૯૦૩.૪૯ ક લ-૭૦ દ કાનો તથા ક લ-

૧૫૭ િહણેાુંકના  ફ્લેટસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૦૮/૨૦૧૫ ૦૩/૧૧/૨૦૧૫

૭૭

પટેલ મેહ લ ઘનશ્યામ તથા અન્ય મોજે ભાયલી, િે.સ.નું. ૪૭૫, િા.પ્લોટનું. 
૭૬, ટી.પી.સ્કીમનું.૪ (ભાયલી)

3966.00 1147.69 ક લ-૧૨ લો િાઇઝ ટાવિોમાું 
ક લ-૧૦૦ દ કાનો તથા ક લ-

૨૧૮ િહણેાુંકના ફ્લેટસ 
તથા સ ગચત કોમન પ્લોટમાું 
કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/૫િવાનિી/૨૮/૨૦૧૫ ૦૩/૧૧/૨૦૧૫

૭૮
ઉદય વી. જે. િીયાલીટી પ્રા.લી. 
હીિાલાલ એમ. ચૌહાણ

િે.સ.નું.૨૭૨, બ્લોકનું. ૨૨૫, 

િા.પ્લોટનું.૪૯, ટી.પી.સ્કીમનું.૩ (ભાયલી)
૨૨૬૫. ૩૧૬૫.૫૩ એક હાઇિાઇઝ ગબલ્ડીંિમાું 

હોસ્સ્પટલ તથા િહણેાુંક
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૯૯/૨૦૧૫ ૦૪/૧૧/૨૦૧૫

૭૯
સમીધુંિ સ્વામી આિાધના ટ્રસ્ટી 
તનલેશભાઇ ઝવેિચુંદ શાહ

વિણામા, િે.સ.નું.૧૫૦ ૨૫૦૯૧. ૧૧૪૭.૫૪ ધાતમિક હતે  ન ું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૯૯/૨૦૧૫ ૦૪/૧૧/૨૦૧૫

૮૦
મજીડીયા આશાબેન તવિેન્રક માિ વેમાલી, િે.સ.નું.૧, ૫૨૧ ૮૩૨.૧૮ એક લો  િાઇઝડ ટાવિમાું 

ક લ-૧૨ િહણેાુંકના ફ્લેટસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૭૯/૨૦૧૫ ૦૫/૧૧/૨૦૧૫

Page 10 of 43



á.Ìï. ÑâÔä» Ìçï ÌâÑ ãÕ½È
ÁÑäÌ Ìçï 

xâëÝÎÛ

ÏâïË»âÑÌçï 

xâëÝÎÛ

ÏâïË»âÑ Ìí ÚëÈç ÍÓÕâÌ½ä ÌïÏÓ ÈâÓä¼

૮૧
તમતથલ િાજેન્ર શાહ તથા અન્ય શેિખી,િે.સ.નું. ૫૮૭/૧/૨, ૫૯૨, 

૫૯૧/૧,૨, બ્લોકન . ૧૦૮૦, ૧૦૮૧, 

૧૦૮૭, ૧૦૯૦

૩૪૭૦૨. ૩૬૮૩.૭૯ કલબ હાઉસ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૨૩/૨૦૧૫ ૦૬/૧૧/૨૦૧૫

૮૨
શાહ િીિીશભાઇ  સ ુંદિલાલ તથા અન્ય િે.સ.નું.૫૩૪/૧ ૪૨૫૯૩. ૧૦૩૯૯.૩૬ ક લ-૬૫ િહણેાુંક મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૭૭/૨૦૧૫ ૦૬/૧૧/૨૦૧૫

૮૩
પટેલ અતનલભાઇ ભોળાભાઇ ભાયલી, બ્લોકનું. ૨૩૮, ટી.પી.સ્કીમનું.૩ 

(ભાયલી), િા.પ્લોટનું.૯૦
૩૬૪૦ ૨૬૪૧.૪૫ સ્ક લ ગબલ્ડીંિના બીજા તથા 

ત્રીજા માળ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૫૬/૨૦૧૫ ૦૬/૧૧/૨૦૧૫

૮૪
પ્રજાપતત અમતૃલાલ મોતીલાલ તથા 
અન્ય

મોજે સેવાસી િે.સ.નું.૧૨૮,૧૨૯, 

એિ.પી.નું.૧૫,૧૬, ટી.પી.સ્કીમનું.૦૩
4629.00 8327.40 ક લ-૧૧ ટાવિોમાું ક લ-૫૦ 

દ કાનો તથા ક લ-૨૦૨ 
િહણેાુંકના ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/૫િવાનિી/૨૯/૨૦૧૫ ૦૬/૧૧/૨૦૧૫

૮૫ પ્રજાપતત િીિીશભાઇ કાનજીભાઇ દ માડ, િે.સ.નું.૧૨૬ પૈકી૧ /પૈકી/૨ ૬૯૩૩. ક લ-૫૩ િહણેાુંક મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૬૫/૨૦૧૫ ૦૯/૧૧/૨૦૧૫

૮૬ કિમજીત કૌિ મેજિસીંઘ િણોલી, પ્લોટનું. ૧૦ બી ૩૬૨૫.૭૩ ૧૨૦૩.૮૮ િેકટિી શેડના એક્ષટેન્શન નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૪/૨૦૧૫ ૦૯/૧૧/૨૦૧૫

૮૭

તવમલનાથ ડેવલોપસષ નામની 
ભાિીદાિી પેઢી વતી વ.ક. શ્રી ભરશે 
જીતેન્ર ઝવેિી

બ્લોકનું. ૭૩૪, ઓ.પી.નું.૨૬, િા.પ્લોટનું. 
૨૬, ટી.પી.સ્કીમનું.૫ (સમીયાલા-બીલ-

ભાયલી)

૬૯૪૧. ૫૩૫.૪૪ પાટષ-૧ માું ક લ-૬ િહણેાુંકના 
મકાનો તથા પાટષ-૨માું ક લ- 

૬ િહણેાુંકના મકાનો મળી 
ક લ-૧૨ િહણેાુંક મકાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૩૭/૨૦૧૫ ૧૬/૧૧/૨૦૧૫

૮૮
ભિત સ ભાષભાઇ ગબહાિીલાલ તથા 
અન્ય અને પટેલ તવનોદભાઇ 
ગબહાિીલાલ પોતે તથા અન્યના ક .મ .

સેવાસી, 
બ્લોકનું.૯૦૩,૯૦૪,૯૦૯,૯૧૦,૯૧૧

૨૯૪૪૦ ૬૫૦૦.૦૨ વાગણજય હતે  ના િીસોટષ, 
બેન્ક વેટ હોલ તથા િેસ્ટોિન્ટ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૩૮/૨૦૧૫ ૨૦/૧૧/૨૦૧૫

૮૯
િતવ પી. શેટી સ ુંદિપ િા, સ.નું.૩૦૩ થી ૩૦૬, 

સબપ્લોટનું. ૩૧,૩૨
૯૯૫ ૫૫૪ એક િહણેાુંકના મકાન તથા 

સવષન્ટ કવાટિ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૭૪/૨૦૧૫ ૨૬/૧૧/૨૦૧૫

૯૦
િમેશભાઇ મિનભાઇ પટેલ સમીયાલા, બ્લોકનું.૫૪, એિ.પી.નું.૨૧૩, 

ઓ.પી.નું.૨૧૩
૯૪૬૯ ૮૫૨૨ ક લ-૪ ટાવિોમાું ૧૩૪ 

િહણેાુંક ફ્લેટસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૦૨/૨૦૧૫ ૨૬/૧૧/૨૦૧૫

૯૧
મિાિામ ક ુંમ્ભાિામ ભટ્ટ દશિથ, બ્લોકનું. 

૪૭૯,૪૬૫,૪૬૮,૪૮૦,૪૭૧,૪૭૦/પૈ.

૬૩૩૦ ૨૯૧ એક ઔધોગિક શેડ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૯૨/૨૦૧૫ ૩૦/૧૧/૨૦૧૫

૯૨

તવમલનાથ ડેવલોપસષ નામની 
ભાિીદાિી પેઢી વતી વ.ક. શ્રી ભરશે 
જીતેન્ર ઝવેિી

બ્લોકનું. ૭૩૪, ઓ.પી.નું.૨૬, 

િા.પ્લોટનું. ૨૬, ટી.પી.સ્કીમનું.૫ 
(સમીયાલા-બીલ-ભાયલી)

પાટષ-૧ માું ક લ-૬ 
િહણેાુંકના મકાનો તથા 
પાટષ-૨માું ક લ- ૬ 
િહણેાુંકના મકાનો મળી 
ક લ-૧૨ િહણેાુંક મકાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૯૨/૨૦૧૫ ૩૦/૧૧/૨૦૧૫

૯૩
ઉલ્પેશ ઠાકોિભાઇ પટેલ તથા અન્ય સ.નું. ૮૬૩/૧ પૈકી તિસાલી ૧૮૫૧ એક લોિાઇઝડ ટાવિ ડી મા 

ક લ ૬૯ ફ્લેટસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૧૦/૨૦૧૫ ૦૭/૧૨/૨૦૧૫

૯૪
રહનાબેન ભોળાભાઇ પટેલ તથા અન્ય િે.સ.નું. ૪૦૭, ઓ.પી.નું. ૧૦૮, 

િા.પ્લોટનું. ૧૦૮, ટી.પી.સ્કીમનું.૨ (સમા-
દ માડ-વેમાલી)

૩૦૯૬ ૩૦૯૬ ૫ લોિાઇઝ ટાવિમાું ક લ-

૧૦૦ િહણેાુંકના ૧૭ 
મકાનો તથા કલબહાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૩૦ /૨૦૧૫ ૦૭/૧૨/૨૦૧૫
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૯૫
મહાલક્ષ્મી એન્ટિપ્રાઇઝ ભાિીદાિી 
પેઢીના ભાિીદાિો શ્રી તનમેશ 
સ િેશભાઇ પટેલ તથા અન્ય

િે.સ.નું.૧૮૦ પૈકી ૧, મ ળખુંડનું. 
૧૮/૨/૨, િા.પ્લોટનું. ૪૫, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૨ (હિણી)

૧૧૫૦ ૨૨૯૨ એક લોિાઇઝ ટાવિમાું ૨૮ 
ફ્લેટસ તથા ૩૦ દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૨૯ /૨૦૧૫ ૦૭/૧૨/૨૦૧૫

૯૬

આિાધયા ડેવલોપસષ નામની ભાિીદાિી 
પેઢીના ભાિીદાિો તવજયક માિ 
કન ભાઇ ઠક્કિ, ભાતવન તવજયક માિ 
ઠક્કિ

િે.સ.નું. ૨૦૬,૨૦૭, બ્લોકનું. ૧૨૦, 

મ ળખુંડનું. ૨૧૭, અંતતમખુંડનું. ૨૧૭/૧, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૨ સમા-દ માડ-વેમાલી

૭૨૦ ૧૨૯૬ એક લો િાઇઝ ટાવિમાું 
૧૬ દ કાનો તથા ૩૩ 
ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૩૧ /૨૦૧૫ ૦૭/૧૨/૨૦૧૫

૯૭

પ્રાઇમ ઇન્રાસ્ટ્રકચિ એ નામની 
ભાિીદાિી પેઢીવતી અને તિે વ.ક. 

ભાિીદાિ શ્રીમતી સ જાતા ઉત્કષષ મહતેા

િે.સ.નું.૭૦૬,૭૦૭/૨,૩,૪,૭૦૨/પી/૧, 

બ્લોકનું. ૬૬૧,૬૬૦,૬૫૯,૬૫૮/બી, 
િાઇનલ પ્લોટનું. ૭૪,૭૮,૭૯,૮૩,૮૪, 

સબ પ્લોટનું. ૧૪

૭૦૦ ૧૧૪૧ એક લો િાઇઝ ટાવિમાું ૮ 
ફ્લેટ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૬૦/૨૦૧૫ ૦૭/૧૨/૨૦૧૫

૯૮

અતશ્વનભાઇ નટ ભાઇ પટેલ તથા અન્ય ભાયલી, િે.સ.નું.૨૨૮, બ્લોકનું.૧૯૪, 

મ ળખુંડનું.૯૩,

૧૮૨૭૪. ૩૨૭૭૪.૩૨ િહણેાુંક હતે  ના ક લ-૬૨ 
મકાનો, બે હાઇિાઇઝડ 
ટાવિમાું ક લ ૯૬ ફ્લેટસ 
તથા કોમનપ્લોટમાું એક 
કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨ /૫િવાનિી/૧૧૨/૨૦૧૫ ૦૭/૧૨/૨૦૧૫

૯૯
ડાહ્યાભાઇ વાલજીભાઇ તથા અન્યના 
ક .મ .શ્રી િમણભાઇ ચત િભાઇ પ્રજાપતત

સેવાસી, બ્લોકનું.૧૭૮, ઓ.પી.નું.૪૦, 

િા.પ્લોટનું.૪૦
૨૦૦૩. ૩૬૭.૫ િો ટાઇપ ૧૫ િહણેાુંક મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨ /૫િવાનિી/૧૧૭/૨૦૧૫ ૧૦/૧૨/૨૦૧૫

૧૦૦
િમેશક માિ અિજનભાઇ શ્રીનાથ વેમાલી, િે.સ.નું.૩૩૬, બ્લોકનું.૨૫૩, 

િા.પ્લોટનું.૧૬૩
૫૪૯. ૯૨૫.૦૮ એક લોિાઇઝ ગબલ્ડીંિમાું 

૧૬ દ કાનો, બે ઓરિસો તથા 
૮ િહણેાુંક ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨ /૫િવાનિી/૨૧૪/૨૦૧૫ ૧૪/૧૨/૨૦૧૫

૧૦૧
વ્યોમેશભાઇ ચીમનભાઇ તથા સ ધાબેન 
િસ્શ્મકાુંત પટેલ

ભાયલી, િે.સ.નું.૩૭૪, બ્લોકનું.૩૨૩, 

િા.પ્લોટનું. ૧૭
૨૩૫૦. ૪૨૨૦.૮૧ બે લોિાઇઝ ટાવિમાું ૫૫ 

િહણેાુંક ફ્લેટસ તથા ૪૯ 
દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૪ /૫િવાનિી/૬૮/૨૦૧૫ ૧૪/૧૨/૨૦૧૫

૧૦૨
શ્રીમતી જમનાબેન કાુંતતભાઇ પટેલ તથા 
અન્ય

કલાલી, િે.સ.નું. 
(૨૪૭+૨૪૫),(૮૦૩+૮૧૩/૨), બીલ (૨૧૯)

૫૧૪૧૧ ૪૨૬૩૮.૨૩ ક લ-૪૨૦ િહણેાુંકના મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૪/૫િવાનિી/૧૯/૧/૨૦૧૪ ૧૭/૧૨/૨૦૧૫

૧૦૩ નિેન્ર એન. પટેલ તથા અન્ય ભાયલી, બ્લોકનું. ૪૭૬, િા.પ્લોટનું.  ૧૪૧, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૪
૭૭૮૮ ૮૮૬ વાગણજય હતે  ના (પાટી 

પ્લોટ)

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/૫િવાનિી/૭૪ /૨૦૧૫ ૨૧/૧૨/૨૦૧૫

૧૦૪ શ્રીમતી ભાન મતીબેન પન્નાલાલ શાહ શુંકિપ િા, બ્લોકનું.૮૭,૮૮ પૈકી ૩૬૨૮૨ પૈકી 
૨૧૭૬૯ ૫૧૪૭.

ઔધોગિક હતે  ન ું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૫૦/૨૦૧૫ ૨૧/૧૨/૨૦૧૫

૧૦૫ કલ્પેશભાઇ કાશીિામભાઇ પટેલ તથા 
અન્ય

સમા, િે.સ.નું.૩૬૬, ઓ.પી.નું.૧૬૫, 

એિ.પી.નું.૧૬૫, ટી.પી.સ્કીમનું.૨
૪૨૦૯. ૮૪૧૮. વાગણજય ગબલ્ડીંિમાું ૯૬ 

દ કાનો તથા ૧૦૮ ઓરિસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૩૯/૨૦૧૫ ૨૧/૧૨/૨૦૧૫

૧૦૬ ભિતભાઇ અંબાલાલ વિીઆ દશિથ, બ્લોકનું.૪૬૫,૪૬૮/પૈકી, 
૪૭૦/પૈકી, ૪૭૧, શેડ નું. ૧૭૬ ૧૨૬.૭૨ એક ઔધોગિક શેડ નું.વ ડા/પ્લાન-૨ /૫િવાનિી/૨૯૧/૨૦૧૫ ૩૦/૧૨/૨૦૧૫

૧૦૭
શ્રીમતી જમનાબેન કાુંતતભાઇ પટેલ તથા 
અન્ય

કલાલી, િે.સ.નું. 
(૨૪૭+૨૪૫),(૮૦૩+૮૧૩/૨), બીલ (૨૧૯)

52532 પૈકી 
૫૧૪૧૧.૧૦

૪૨૬૩૮.૨૩ ક લ-૪૨૦ િહણેાુંકના મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૪/૫િવાનિી/૭૨/૨૦૧૫ ૩૦/૧૨/૨૦૧૫
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૧૦૮
સાુંકેતક માિ હિજીવનભાઇ તપત્રોડા સાુંકિદા, િે.સ.નું.૪૬, પ્લોટનું.૨૩ ૨૪૭.૬૬ એક ઔધોગિક હતે  ના 

િેકટિી શેડ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨ /૫િવાનિી/૩૧૦/૨૦૧૫ ૩૧/૧૨/૨૦૧૫

૧ િીકેશક માિ જયેન્રક માિ ભટ્ટ તથા અન્ય ચાણસદ, િે.સ.નું.૧૯૩૩ ૯૫૧ પૈકી 
૫૭૦.૬૦

૭૭. બે િહણેાુંક મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨ /૫િવાનિી/૨૪૩/૨૦૧૫ ૦૪/૦૧/૨૦૧૬

૨
શશીકાુંતભાઇ િોિધનભાઇ પટેલ આસોજ, બ્લોકનું. ૬૯૪,૬૯૫ ૧૮૫૮૨ ૪૦૪૮.૭૪ વાગણજય હતે  ના  

સી.એમ.સ્ટોિ વીથ 
કોલ્ડસ્ટોિેજ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૨૧/ ૨૦૧૫ ૦૭/૦૧/૨૦૧૬

૩
શ્રીમતી િશ્મી ચુંરકાુંતભાઇ શાહ દશિથ, બ્લોકનું.૪૬૫, ૪૬૮/પૈ, ૪૭૦/પૈ, 

૪૭૧, ૪૭૯, ૪૮૦
૧૦૦૫.૯૬ ૯૨૩.૫૪ બે ઔધોગિક હતે  ના શેડ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૬૫/ ૨૦૧૬ ૦૭/૦૧/૨૦૧૬

૪
ધ ટ્રીલીયમ નામની ભાિીદાિી પેઢી 
વતી પટેલ શે્રયા અગભષેક અને પટેલ 
જીતેન્રભાઇ મધ ભાઇ

ભાયલી, બ્લોકનું.૨૨, ઓ.પી.નું.૧૮, 

િા.પ્લોટનું.૩૭
૨૩૩૭ ૪૬૭૧.૩૨ એક લોિાઇઝ વાગણજય 

ટાવિમાું ૯૦ દ કાનો તથા 
૫૯ ઓરિસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૮/ ૨૦૧૫ ૦૭/૦૧/૨૦૧૬

૫
મિતભાઇ િણછોડભાઇ માછી તથા અન્ય વેમાલી, િે.સ.નું.૬, બ્લોકન. ૫, 

િા.પ્લોટનું.૭૩,૭૪
૬૪૬ ૮૯૯.૭૩ એક લોિાઇઝડ ટાવિમાું ક લ-

૧૮ ફ્લેટસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૮૯/ ૨૦૧૫ ૧૧/૦૧/૨૦૧૬

૬
ઉમેદભાઇ છિનભાઇ પટેલ તથા આધયા 
પ્રોપટીઝ ના વ.ક. ભાિષવ જશ ભાઇ 
લીંબાણી તથા અન્ય

ભાયલી, બ્લોકનું.૧૫૭૭ ૧૬૧૮૮ ૫૭૩૬.૫૪ પાટષ-૨ માું ક લ-૫૩ િહણેાુંક નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૭૬/ ૨૦૧૬ ૧૩/૦૧/૨૦૧૬

૭
શ્રીમતી ઉતમિલાબેન મહીજીભાઇ પટેલ 
તથા અન્યના ક .મ .સ િજભાઇ ભિતભાઇ 
શેઠ

ભાયલી, િે.સ.નું.૨૫૮૦, બ્લોકનું.૧૭૮૭ ૬૭૭૯ ૧૧૨.૧૧ ક લ-૧ કલબ હાઉસ નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૨૭/ ૨૦૧૫ ૧૩/૦૧/૨૦૧૬

૮
દેવસત્ય કોપોિેશનના પ્રોપિાઇટિ શ્રી 
ધનેશભાઇ પિસોત્તમભાઇ સોની

સયાજીપ િા, િે.સ. નું.૫, સબપ્લોટનું.૧ ૩૪૨.૩૬ મકાનનું.બી-૧૩૪, બી-૧૪૭, 

બી-૧૫૮ મળી ક લ-૦૩ 
િહણેાુંક મકાન

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૩૨૭/ ૨૦૧૫ ૨૯/૦૧/૨૦૧૬

૯
અંગબકા એન્ટિપ્રાઇઝ નામની ભાિીદાિી 
પેઢીના વહીવટકતાષ ભાિીદાિો શ્રી 
ગચિાિ સ િેશભાઇ િાય

વેમાલી, સબ પ્લોટનું.૧૦,૧૨,૧૨/એ, 

૧૨/બી, બ્લોકનું.૨૫૯, એિ.પી.નું.૧૬૪
૭૨૬.૬૧ ૧૨૯૭.૩૪ એક લોિાઇઝ ટાવિમાું ૧૮ 

દ કાનો તથા ૨૧ ફ્લેટસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૯૮/ ૨૦૧૫ ૨૯/૦૧/૨૦૧૬

૧૦
ચુંરપ્રતાપ ડી. સીંિ દશિથ, બ્લોકનું. ૪૬૫,૪૬૮/પૈકી, 

૪૭૦/પૈકી
૨૭૨.૧૭ એક ઔધોગિક હતે   નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૩૨૫/ ૨૦૧૬ ૦૨/૦૨/૨૦૧૬

૧૧
દેવેન્રભાઇ મલખાનભાઇ પટેલ િતનપ િ, િે.સ.નું.૨૫૦/પૈકી૧, 

સબપ્લોટનું.૩
૫૪૦.૧ ૩૦૪.૫ વાગણજય હતે  ના વકષશોપ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૩૧૭/ ૨૦૧૬ ૦૨/૦૨/૨૦૧૬

૧૨
શ્રી એન્ટિપ્રાઇઝ નામની ભાિીદાિી 
પેઢીના ભાિીદાિશ્રી સુંરદપભાઇ ડી. 
ભીમાણી

વેમાલી, બ્લોકનું.૪૪,૪૫ પૈકી, 
ઓ.પી.નું.૨૦૨ પૈકી, િા.પ્લોટનું.૨૦૨ પૈકી

૨૪૩૨૫ પૈકી 
૨૧૮૮

૩૯૨૩.૨૬ િહણેાુંક હતે  ના ૬ ડ પ્લેક્ષ 
તથા એક લોિાઇઝડ 
ટાવિમાું ક લ ૩૬ ફ્લેટસના 
તથા ૩૪ દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૮૧/ ૨૦૧૫ ૧૧/૦૨/૨૦૧૬

Year -   2016
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૧૩
મનોજભાઇ હિીભાઇ પટેલ િતનપ િ, િે.સ.નું.૨૪૮ ૨૪૧૭૯ વાગણજય હતે  ના ક લ-૩૪ 

ઓિીસ કમ વકષશોપ 
(પ્લોટેડ)

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૭૫/ ૨૦૧૫ ૨૫/૦૨/૨૦૧૬

૧૪
મે. સાિા એક્ષપોટષ લી. તથા મે. ગ જિાત 
ડાયસ્ટિ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ

નુંદેસિી, બ્લોકનું.૨૮૨, સબપ્લોટનું.૨૧, 

એિ.પી.નું.૯૨/૧
૨૪૨૨૯ ૪૮૪૯.૯૬ એક ઔધોગિક હતે   નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૦-૧૧/ ૨૦૧૬ ૨૫/૦૨/૨૦૧૬

૧૫
રહનાબેન ભોળાભાઇ પટેલ સમા, િે.સ.નું.૪૦૭, ઓ.પી.નું.૧૦૮ ૩૦૬૬ ૩૦૦૪.૯૯ ક લ-૧૭ િહણેાુંક મકાનો 

તથા કોમન પ્લોટમાું કલબ 
હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૩૩૧/ ૨૦૧૫ ૨૬/૦૨/૨૦૧૬

૧૬
અતનલક માિ િાજ ભાઇ પટેલ નુંદેસિી, પ્લોટનું.૧૨૪/૯ ૮૬૯.૫૮ એક ઔધોગિક હતે   નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૦/ ૨૦૧૫ ૨૬/૦૨/૨૦૧૬

૧૭
પ િસોત્તમભાઇ ડાહ્યાભાઇ પટેલ પવલેપ િ, િે.સ.નું.૭૪, બ્લોકનું.૨૯ ૫૭૭૬૯ ૩૮૦૮૬.૪૨ િહણેાુંક હતે  ના ક લ ૯૦ 

મકાનો
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૧/ ૨૦૧૬ ૨૯/૦૨/૨૦૧૬

૧૮
નિેન્રભાઇ ભાઇલાલભાઇ પુંચાલ તથા 
અન્યના ક .મ . શ્રી પ્રતવણક માિ 
ચીમનલાલ પટેલ

પાદિા, િે.સ.નું.૯૯૧, બ્લોકનું. બી-૩૫ 
તથા પ્લોટનું. બી-૩૬ થી બી-૩૮, 

િા.પ્લોટનું. ૧૬

૩૯૯.૪૫ ૬૧૧.૧ એક લોિાઇઝ ટાવિમાું ૦૧ 
દ કાન, ૦૨ શો રૂમ તથા ૦૨ 
ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૩૩૭/ ૨૦૧૫ ૨૯/૦૨/૨૦૧૬

૧૯
પટેલ ચેતનભાઇ બી વેમાલી, િે.સ.નું.૨૮, બ્લોકનું. ૧૨ પૈકી ૧, 

એિ.પી.નું.૮૯ પૈકી,
૩૯૭૦ ૬૯૭.૬૨ એક લોિાઇઝડ ટાવિમાું ક લ-

૭ દ કાનો તથા ક લ-૧૮ 
ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૪૬૩/ ૨૦૧૫ ૨૯/૦૨/૨૦૧૬

૨૦

ગચન ભાઇ તશવાભાઇ પટેલ પાદિા, િે.સ.નું.૯૮૮/પૈકી, 
િા.પ્લોટનું.૨૦/પૈકી, ટી.પી.સ્કીમનું.૨ 
(પાદિા)

૪૧૮૦ પૈકી 
૩૫૪૮

૨૮૦૩.૯૭ ક લ-૨૯ િોટાઇપ મકાનો 
તથા એક લો િાઇઝ 
ટાવિમાું ૧૪ ફ્લેટસ તથા ૫ 
દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૦૯/ ૨૦૧૬ ૦૨/૦૩/૨૦૧૬

૨૧
શ્રીમતી હમેલતા પી શાહ વેમાલી, બ્લોકનું. ૨૫૫ પૈકી, સબપ્લોટનું. 

૬,૭,૮, િા.પ્લોટનું. ૧૫૦,૧૫૧,૧૫૮
૧૪૫૩ ૨૬૧૨.૬૮ એક લો િાઇઝ ટાવિમાું 

િહણેાુંક હતે  ના ક લ ૩૬ 
ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૨/ ૨૦૧૬ ૦૨/૦૩/૨૦૧૬

૨૨
ભ પેન્ર છોટાલાલ પટેલ નુંદેસિી, િે.સ.નું.૬/૧, બ્લોકનું. ૬/૧ ૮૩૯૭ ૧૮૪૧.૮૪ િહણેાુંક હતે  ના ક લ-૯૧ 

મકાનો
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૩૨/ ૨૦૧૬ ૦૨/૦૩/૨૦૧૬

૨૩

િીતાબેન આિ. ભટ્ટ તથા અન્ય ભાયલી, િે.સ.નું.૬૮૫, બ્લોકનું.૬૨૧ ૭૫૮૮ ૧૩૬૬૮.૩૩ હાઇિાઇઝ ગબલ્ડીંિના બ્લોક 
એ માું ત્રણ ટાવિ તથા 
બ્લોક બી માું બે ટાવિ મળી 
ક લ-૫ ટાવિમાું િહણેાુંકના 
ક લ-૧૪૪ ફ્લેટો

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૧૦/ ૨૦૧૬ ૦૨/૦૩/૨૦૧૬

૨૪ િાિી અતનલ વમાષ દશિથ, બ્લોકનું.૪૭૩ શેડનું.૨૩૨ ૧૭૪.૭૪ એક ઔધોગિક શેડ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૩૧/ ૨૦૧૬ ૦૪/૦૩/૨૦૧૬

૨૫ છિનલાલ હરિિામજી પ િોરહત તથા 
અન્ય

િોિવા, િે.સ.નું.૩૫૧/૧, િા.પ્લોટનું.૯૨/૧ 
પૈકી, ટી.પી.સ્કીમનું.૧

૨૯૫.૪૮ ૧૪૫૨.૧ વાગણજય હતે  ના એક 
ગબલ્ડીંિના બાુંધકામ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૦૪/૨૦૧૬ ૦૮/૦૩/૨૦૧૬

૨૬
કુમાર વીરચદંભાઇ પટેલ સાકંરદા, બ્લોકન.ં૧૫,૧૬/પૈકી, પ્લોટન.ં 

૪૦/અ
408.72 105.64 એક ઔધોગગક વકકશોપ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૩/૨૦૧૬ ૦૯/૦૩/૨૦૧૬
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૨૭
પિીખ ધમેશભાઇ તવનોદક માિ તથા 
અન્યના ક .મ .

ખટુંબા, િે.સ.નું.૨૯૭, બ્લોકનું.૨૧૬ પૈકી ૧ ૨૪૨૫૦. ૧૮૧૫૧.૮૭ ક લ-૭૭ િહણેાુંકના મકાનો 
તથા ત્રણ લોિાઇઝ ટાવિમાું 
૨૦૦ ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૩૦૬/ ૨૦૧૫ ૦૯/૦૩/૨૦૧૬

૨૮ હાયટેક કન્રોલ રણોલી, રે.સ.ન.ં પ્લોટન.ં ૬૧૪ 340.61 683.01 ઔધોગગક હતે ુ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૫/૨૦૧૬ ૧૪/૦૩/૨૦૧૬

૨૯
મનહિભાઇ એચ. પટેલ તથા અન્ય તિસાલી, િે.સ.નું.૮૧૨ ૩૯૪૬. ૨૪૩૦.૮ િહણેાુંક હતે  ના ક લ૪૨ 

મકાનો
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૬૨/ ૨૦૧૬ ૧૪/૦૩/૨૦૧૬

૩૦
શ્રીમતી જ્યોતતકા રમણભાઇ પચંાલ પાદરા, રે.સ.ન.ં૫૩/૨, ફા.પ્લોટન.ં૧૧૧, 

ટી.પી.સ્કીમન.ં૧ પાદરા
2234.00 3574.40 કુલ-૦૨ લોરાઇઝડ ટાવરમા ં

૯૦ ફ્લેટસ તથા ૨૩ દુકાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૮/૨૦૧૬ ૧૫/૦૩/૨૦૧૬

૩૧
અતનલભાઇ ભોળાભાઇ પટેલ વેમાલી, બ્લોકન.ં૩૮, ઓ.પી.ન.ં૨૦૭, 

ફા.પ્લોટન.ં૨૦૭/૧
૫૩૦૭. ૪૬૫૯.૮૧ કુલ-૦૩ લોરાઇઝ ટાવરમા ં

૮૪ ફ્લેટસ તથા ૧૬ દુકાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૩૩/ ૨૦૧૫ ૧૫/૦૩/૨૦૧૬

૩૨

ઇન્રવદન એ. પટેલ તથા અન્ય િોિવા, િે,સ,નું.૪૯૦, િા.પ્લોટનું.૫૦, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૧
૭૩૭૬. ૧૩૨૭૧.૮૩ ક લ-૦૬ લોિાઇઝ ટાવિમાું 

૨૩૬ ફ્લેટસ તથા ૭૩ 
દ કાનો તથા કોમનપ્લોટમાું 
કલબહાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૬૮/ ૨૦૧૬ ૧૬/૦૩/૨૦૧૬

૩૩
િતેતસિંહ મુંિળભાઇ પિમાિ પોતે તથા 
અન્યના ક .મ .

કિોડીયા, િે.સ.નું.૭૨ ૧૫૧૭૬ પૈકી 
૧૦૮૨૬.૬૫

૧૩૦૯.૮ િહણેાુંકના ક લ-૨૪ મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૯/૨૦૧૬ ૨૩/૦૩/૨૦૧૬

૩૪
શ્રીમતી દહરપરા બેલાબેન નીરવભાઇ 
તથા અન્ય

બીલ, રે.સ.ન.ં૩૩૧/પૈકી, ૩/ પૈકી૨, 
ફા.પ્લોટન.ં૩૦ પૈકી,

૬૨૨૫. 1491.63 શૈક્ષગણક હતે ુ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૧/૨૦૧૬ ૨૩/૦૩/૨૦૧૬

૩૫
િાજેશભાઇ દલસ ખભાઇ પ્રજાપતત િોિવા, િે.સ.નું.૪૫૯/૨, ઓ.પી.નું.૬૯, 

િા.પ્લોટનું.૬૯, ટી.પી.સ્કીમનું.૧
૧૯૬૪ ૨૭૬૭.૫૫ બે લોિાઇઝ ટાવિમાું ક લ-

૬૦ િહણેાુંક ફ્લેટસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૭/ ૨૦૧૬ ૨૩/૦૩/૨૦૧૬

૩૬

શ્રીમતી નમ્રતાબેન લાલ િામ કાબિા બીલ, બ્લોકનું.૪૧૬, ઓ.પી.નું.૩૯, 

િા.પ્લોટનું.૬૧,

૪૦૪૫ ૭૨૮૦ ટાવિ 
એ,બી,સી,ડી,ઇ,એિ,જી,એચ 
મળી ક લ-૦૮ લો િાઇઝ 
ટાવિમાું ક લ-૫૦ દ કાનો 
તથા ૧૫૨ િહણેાુંક ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/૫િવાનિી/૧૦/૨૦૧૬ ૨૮/૦૩/૨૦૧૬

૩૭ સ મેિમલ ઉકાિાયજી સ થાિ દશિથ, િે.સ.નું.૪૬૫,૪૭૯,૪૬૮,૪૭૧ ૨૭૪.૯ એક ઔધોગિક શેડ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૫૫/ ૨૦૧૬ ૩૦/૦૩/૨૦૧૬

૩૮ પ્રતવણભાઇ એમ. શાહ દશિથ, 

િે.સ.નું.૪૭૯,૪૬૫,૪૬૮,૪૮૦,૪૭૧
૪૬૦.૪૭ એક ઔધોગિક શેડ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૯/ ૨૦૧૬ ૩૦/૦૩/૨૦૧૬

૩૯
અમીતભાઇ ઠાકોિભાઇ પટેલ તથા શ્રી 
િાકેશભાઇ ઠાકોિભાઇ પટેલ

ભાયલી, બ્લોકનું.૪૯૯ પૈકી, ઓ.પી.નું.૯૯, 

િા.પ્લોટનું.૧૨૮
૩૪૭૯ ૧૪૬૪.૯૪ વાગણજય હતે  ના (ક લ-૨ 

હોલ) તથા િહણેાુંક હતે  ના બે 
મકાન

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૫૨/૨૦૧૬ ૩૦/૦૩/૨૦૧૬

૪૦
શશીકાન્તભાઇ ભાઇલાલભાઇ પટેલ તથા 
અન્ય

ઉંડેિા, િે.સ.નું. ૬૫૪,૬૫૫ 12747.00 641.41 ક લ-૦૮ િહણેાુંક મકાન નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૩૨૮/૨૦૧૫ ૦૪/૦૪/૨૦૧૬
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૪૧
હુંસાબેન વી. કોઠાિી તે વામા 
એન્ટિપ્રાઇઝના પ્રોપિાઇટિ

િણોલી, િે.સ.નું.૧૬૦/ પૈકી ૧ 2737.00 487.40 એક ઔધોગિક હતે  ના 
િેકટિી શેડ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૭૬/૨૦૧૬ ૧૧/૦૪/૨૦૧૬

૪૨
શ્રીમતી તવલાસબેન મ ક ન્દભાઇ અમીન 
તથા અન્ય

સમા, િે.સ.ન .૪૬૭+૪૬૮, 

ઓ.પી.નું.૧૧૪, િા.પ્લોટનું.૧૧૪ પૈકી, 
ટી.પી.સ્કીમનું.૨

૫૨૨૧ પૈકી 
૨૭૯૨.૪૦

51.70 િહણેાુંક હતે  ના ક લ-૨ મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૧૩/૨૦૧૫ ૧૩/૦૪/૨૦૧૬

૪૩
કાુંતતલાલ જી. કોટક તથા અન્ય ખાનપ િ, બ્લોકનું.૮, ઓ.પી.નું.૭, 

િા.પ્લોટનું.૭
3829.00 1070.37 િહણેાુંક મકાન નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૦૮/૨૦૧૬ ૧૩/૦૪/૨૦૧૬

૪૪
ભાન ભાઇ છિનભાઇ વેકિીયા તથા અન્ય દ માડ, સી.સ.નું,૬૩ ૮,૬૩૯,૬૪૦ ૧૪૬૭.૩૮ 2934.30 બે લોિાઇઝ ટાવિમા  ૫૫ 

િહણેાુંક ફ્લેટસ તથા ૧૪ 
દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૪/૨૦૧૬ ૧૪/૦૪/૨૦૧૬

૪૫
મિનભાઇ ડાહ્યાભાઇ પટેલ તથા અન્ય ચાણસદ, બ્લોકનું. ૧૮૭૪ ૨૯૭૯ ૬૯૨.૬૮ ક લ-૦૪ િહણેાુંકના મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૭૯/ ૨૦૧૫ ૨૭/૦૪/૨૦૧૬

૪૬
રબારી પ્રતવણભાઇ નારણભાઇ ખટુંબા, બ્લોકનું.૮૭ ૨૨૧૫૬ પૈકી 

૧૩૨૯૩.૬૦
૯૯૧૦.૧૩ િહણેાુંક હતે  ના ક લ-૧૧૫ 

મકાન તથા એક કલબ 
હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨ /૫િવાનિી/૧૦૨/૨૦૧૬ ૨૯/૦૪/૨૦૧૬

૪૭
ઘનશ્યામભાઇ શુંકિભાઇ કાછીયા પાદિા, િે.સ.નું.૯૮૬,૯૮૭,૯૯૩/૧ ૧૨૩૧૧ ૧૦૦૦૩.૫૮ ક લ-૯૩ િોટાઇપ મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૦૬/ ૨૦૧૫ ૦૨/૦૫/૨૦૧૬

૪૮ જયેશભાઇ મન ભાઇ પટેલ તથા અન્ય તિસાલી, િે.સ.નું.૮૦૩ ૭૩૭૬ ૪૭૨૪.૧૧ ક લ-૫૨ િહણેાુંકના મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૯૬/ ૨૦૧૬ ૦૪/૦૫/૨૦૧૬

૪૯
ભવ્યા તમતેષભાઇ શાહ શ્રીપોિટીંબી, િે.સ.નું.૮૦/બ ૯૨૧૦ ૨૬૧૦.૬ એક લો િાઇઝ ટાવિમાું ૪૦ 

ફ્લેટસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૮૨/ ૨૦૧૬ ૦૪/૦૫/૨૦૧૬

૫૦

સોમાભાઇ શનાભાઇ પટેલ તથા અન્ય ક મેઠા, િે.સ.નું.૫૮૭/૪ પૈકી ૨ ૨૩૦૮૬ ૭૩૧૬.૧૫ ક લ-૧૬૯ િહણેાુંકના મકાનો, 
એક લોિાઇઝ ટાવિમાું ૫૬ 
ફ્લેટસ તથા કોમનપ્લોટમાું 
કલબહાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૮/ ૨૦૧૬ ૦૯/૦૫/૨૦૧૬

૫૧
અમીન આતશતભાઇ ચુંદ ભાઇ ભાયલી, બ્લોકનું.૨૬૬, ઓ.પી.નું.૭૧, 

િા.પ્લોટનું.૭૩
૪૧૨૫ ૬૫૮૦.૫૯ િહણેાુંકના ક લ-૨૪ ફ્લેટસ નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૩૩/૨૦૧૬ ૦૯/૦૫/૨૦૧૬

૫૨
શ્રીમતી સ્વીટી હષષ શાહ ભાયલી, બ્લોકનું. ૧૭૭૩ ૪૦૪૭ ૨૮૫૧.૮૨ ક લ-૧ લોિાઇઝડ ટાવિમાું 

ક લ-૪૮ દ કાનો તથા ક લ-

૬૦ ઓરિસો

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૩૩/ ૨૦૧૫ ૦૯/૦૫/૨૦૧૬

૫૩
તવદાન જ નવીનચુંર પટેલ સમા, િે.સ.નું.૫૫૪/૧, ઓ.પી.ન .૧૭૮, 

િા.પ્લોટનું.૧૭૮
૧૭૫૧ ૫૫.૨૬ પેટ્રોલપુંપ (વાગણજય) નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૧૪/ ૨૦૧૬ ૧૬/૦૫/૨૦૧૬

૫૪

શ્રી તવનય િજનીકાુંત શ્રોિ તનમેટા, િે.સ.નું.૭/૧/૬, ઓ.પી.નું.૬, 

એિ.પી.નું.૮, ટી.પી.સ્કીમનું.૧ (તનમેઠા)
૭૪૯૪ 6180.61 જમીનમાું ૬ ખ લ્લા પ્લોટસ, 

બે લોિાઇઝડ ટાવિમાું ક લ 
૧૦૩ ફ્લેટસ તથા ક લ ૨૧ 
િહણેાુંક મકાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૮૫/૨૦૧૫ ૨૩/૦૫/૨૦૧૬

૫૫
શ્રીમતી ઉતમિલાબેન તવનોદભાઇ પટેલ 
તથા અન્ય

વેમાલી, િે.સ.નું.૬૧,૬૩, બ્લોકનું.૪૫, 

એિ.પી.નું.૨૦૧,

3460.00 245.00 િહણેાુંક હતે  ના મકાનો 
(પ્લોટેડ)

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૩૫/૨૦૧૬ ૨૩/૦૫/૨૦૧૬
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૫૬
પ્રજાપતત અમતૃલાલ મોતીલાલ તથા 
અન્ય

સેવાસી, િે.સ.નું.૧૨૮, િા.પ્લોટનું.૧૫, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૩
૨૪૩૮. ૩૯૦૦.૪૭ ક લ-૨૭ દ કાનો તથા 

િહણેાુંકના ક લ અ-૧૦૧ 
ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૧૪/૨૦૧૬
૨૩/૦૫/૨૦૧૬

૫૭
શ્રીમતી ચુંપાબેન જે પટેલ તથા અન્ય શ્રીપોિટીંબી, િે.સ.નું.૫૩/અ/૨, ૫૨/બ ૩૬૯૫૩ પૈકી 

૨૨૧૭૧.૮૦
7091.19 ૫ લોિાઇઝ ટાવિમાું ૬૦ 

ફ્લેટસ અને ૧૪૫ િહણેાુંક 
મકાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૩૮/૨૦૧૬ ૨૫/૦૫/૨૦૧૬

૫૮
હોટલ તસલ્વિ પ્લેટ નામની ભાિીદાિી 
પેઢીના  વહીવટકતાષ ભાિીદાિ શ્રી 
હૈદિઅલી જીવાભાઇ બધિા

દશિથ, િે.સ.નું.૭૨૯, બ્લોકનું. ૪૮૭ પૈકી, ૪૭૯૫ પૈકી 
૨૮૭૭

1353.00 વાગણજય હતે  ના હોટેલ 
ગબલ્ડીંિ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૩૮/૨૦૧૬ ૨૫/૦૫/૨૦૧૬

૫૯

શ્રીમતી પટેલ સતવતાબેન અંબાલાલ ભાયલી, બ્લોકનું. ૫૨૧, િા.પ્લોટનું.૧૦૬, 

ટી.પી.સ્કીમનું. ભાયલી (૪)

૩૬૮૨ 7254.12 ટાવિ-એબી,સી તથા ડી 
મળી ક લ અ-૪ ટાવિોમાું 
ક લ-૯૦ િહણેાુંકના ફ્લેટસ 
તથા ક લ-૧૦૫ વાગણજય 
હતે   માટે દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/૫િવાનિી/૨૨/૨૦૧૫ ૨૫/૦૫/૨૦૧૬

૬૦
અક્ષિ િેવલોપસષ નામની ભાિીદાિી 
પેઢી તથા તેના ભાિીદાિો પૈકી વ.ક. 

તિીકે શ્રી નિેશભાઇ માવજીભાઇ 
િામોલીયા

ભાયલી, િે.સ.નું.૫૫૩, બ્લોકનું.૪૫૫, 

િા.પ્લોટનું.૬૩,

૧૮૫૧૯ ચો.મી. 
પૈકી

3087.49 ટાવિ-એ,બી,સી,ડી મળી 
ક લ-૪ લોિાઇઝડ ટાવિમાું 
૨૪ દ કાનો, ૭૨ ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/૫િવાનિી/૦૮/૨૦૧૬ ૩૦/૦૫/૨૦૧૬

૬૧
પટેલ મેહ લ ધનશ્યામ તથા અન્ય ભાયલી, િે.સ.નું.૫૬૫,૫૬૬, બ્લોકનું. 

૪૭૫, િા.પ્લોટનું.૭૬
8093 હયાત 
૧૩૮૪૭.૦૭

૨૩૩૮.૯૨ ક લ-૧૨ લો-િાઇઝ ટાવિોમાું 
(ક લ-૧૦ હયાત લો-િાઇઝ 
ટાવિમાું ક લ-૧૦૦ દ કાનો 
હયાત), ક લ-૧૭૮ િહણેાુંકના 

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૦૯/ ૨૦૧૬ ૦૨/૦૬/૨૦૧૬

૬૨
સુંજયભાઇ મિનભાઇ પટેલ વેમાલી, િે.સ.નું.૩૪, બ્લોકનું.૨૫, 

િા.પ્લોટનું.૩૬ પૈકી
૫૫૧ ૮૮૧.૫૧ એક લોિાઇઝ ટાવિમાું 

િહણેાુંકના ૨૦ ફ્લેટસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૯૮/ ૨૦૧૬ ૦૯/૦૬/૨૦૧૬

૬૩

પટેલ વ્યોમેશભાઇ ચીમનભાઇ પટેલ ભાયલી, બ્લોકનું.૪૩૦, એિ.પી.નું.૪૩, 

ટી.પી.સ્કીમનું.(૪)

૨૭૬૨ ૪૯૬૪.૬૫ એક લો િાઇઝડ ટાવિમાું 
ક લ-૪૭ િહણેાુંકના ફ્લેટસ 
તથા ક લ-૫૬ વાગણજય હતે   
માટે દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૬૭/ ૨૦૧૫ ૦૯/૦૬/૨૦૧૬

૬૪
અતનલભાઇ ભોળાભાઇ પટેલ તથા 
અન્યોના ક .મ . સ િેશચુંર જયુંતીલાલ

ભાયલી, બ્લોકનું.૩૭૯/પૈકી,૩૮૦,૩૮૨, 

ઓ.પી.નું.૧૬૪/પૈકી, િા.પ્લોટનું. ૧૬૪/પૈકી
૧૦૫૯૦ ૧૦૯૪૧.૬૪ આઠ લોિાઇઝ ટાવિોમાું ક લ-

૧૪૮ િહણેાુંકના ફ્લેટસ 
તથા ક લ-૩૦ દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૧૯/ ૨૦૧૬ ૦૯/૦૬/૨૦૧૬

૬૫
ઘનશ્યામભાઇ પિસોત્તમભાઇ પટેલ તિસાલી, િે.સ.નું.૮૭૨/૧ ૧૮૯૫.૧૨ ૯૬.૯૫ વાગણજય હતે  ના એલપીજી 

ડીલીવિી સેન્ટિ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૪૫/ ૨૦૧૬ ૧૩/૦૬/૨૦૧૬

૬૬
પ્રાઇમ એસોસીયેટસ નામની ભાિીદાિી 
પેઢીના વ.ક.પટેલ પિમોદભાઇ પી તથા 
અન્ય

ભાયલી, બ્લોકનું.૪૬૧,૫૪૦/૧, 

િા.પ્લોટનું.૧૬૪, ટી.પી.સ્કીમનું.૪
૨૫૭૮ ૪૧૨૪.૮ એ,બી,સી,ડી મળી ક લ-૪ 

લોિાઇઝડ ટાવિોમાું ક લ-

૭૦ િહણેાુંકના ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૨૦/ ૨૦૧૬ ૧૫/૦૬/૨૦૧૬

૬૭
શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન કે િોહીલ તથા અન્ય ભાયલી, બ્લોકનું.૨૬૧,૨૬૨,૨૭૩,૨૭૫, 

િા.પ્લોટનું.૮૮, ટી.પી.નું.૩
૧૩૯.૭૩ ૨૪૪.૨૩ ક લ-૨ િહણેાુંકના મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૨૫/ ૨૦૧૬ ૧૭/૦૬/૨૦૧૬

Page 17 of 43



á.Ìï. ÑâÔä» Ìçï ÌâÑ ãÕ½È
ÁÑäÌ Ìçï 

xâëÝÎÛ

ÏâïË»âÑÌçï 

xâëÝÎÛ

ÏâïË»âÑ Ìí ÚëÈç ÍÓÕâÌ½ä ÌïÏÓ ÈâÓä¼

૬૮

બ્લેક પલષ એન્ટિ પ્રા.લી.ના કતાષ 
તવજયક માિ અગ્રવાલ

સેવાસી, િે.સ.નું. 
૯૨૧,૯૨૬,૯૨૫/૧,૯૨૩,૮૭૬

30959 19891.33 એ તથા સી ટાઇપના હયાત 
૪૩ પ્લોટેડ મકાનો તથા 
સ ગચત એ,બી તથા સી, ડી 
તથા ઇ ટાઇપના ૨૨ 
પ્લોટેડ મકાનો મળી ક લ-

૬૫ પ્લોટેડ મકાનો તથા 
ક લ-૩ કોમન પ્લોટમાું ક લ-

૩ કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૩૩/ ૨૦૧૬ ૨૧/૦૬/૨૦૧૬

૬૯

પટેલ મહને્રભાઇ િોિધનભાઇ તથા અન્ય ભાયલી, િે.સ.નું.૪૬૧, બ્લોકનું.૪૩૫ પૈકી, 
એિ.પી.નું.૩૯,

૬૮૧૮ ૬૧૩૧.૪૬ એક કોમષશીયલ ટાવિ 
એિમાું ક લ-૪૯ દ કાનો તથા 
ટાવિ એ,બી,સી,ડી,ઇ મળી 
ક લ-૫ લો િાઇઝડ ટાવિોમાું 
ક લ-૧૦૦ િહણેાુંક ફ્લેટસ 
(ક લ-૬

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૩૪/ ૨૦૧૬ ૨૭/૦૬/૨૦૧૬

૭૦

પટેલ મહને્રભાઇ િોિધનભાઇ તથા અન્ય ભાયલી, િે.સ.નું.૪૬૧, બ્લોકનું.૪૩૫  પૈકી ૬૮૧૮ ૬૧૩૧.૪૬ એક કોમષશીયલ ટાવિ 
એિમાું ક લ-૪૯ દ કાનો તથા 
ટાવિ એ,બી,સી,ડી,ઇ મળી 
ક લ-૫ લોિાઇઝડ ટાવિોમાું 
ક લ-૧૦૦ િહણેાુંક ફ્લેટસ 
(ક લ-૬ ટાવિ)

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૩૪/ ૨૦૧૬ ૨૭/૦૬/૨૦૧૬

૭૧

ઉપેન્રક માિ દલસ ખભાઇ પ્રજાપતત તથા 
અન્ય

િોિવા, િે.સ.નું.૧૮૦ પૈકી 
૧,૪૬૩,૪૬૪,૪૬૬/૧

૪૨૧૩૦ ૬૧૦૦૭.૪૪ ૧૪૨ િહણેાુંક મકાનો, ત્રણ 
હાઇિાઇઝ ગબલ્ડીંિમાું ૧૯૨ 
ફ્લેટસ તથા કોમન પ્લોટમાું 
બે કલબહાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૪૯/ ૨૦૧૬ ૦૫/૦૭/૨૦૧૬

૭૨
િમેશભાઇ િણછોડભાઇ પટેલ વેમાલી, િે.સ.નું.૧૯૬, ૧૯૮, 

બ્લોકનું.૧૧૪, િા.પ્લોટનું.૨૨૪ પૈકી
૧૦૯૨૧ પૈકી 

૭૨૧૮.૪૦
૧૧૧૦.૯૬ વાગણજય હતે  ના પાટી પ્લોટ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૦૦/ ૨૦૧૬ ૦૫/૦૭/૨૦૧૬

૭૩
કૃપેશભાઇ એન. પટેલ તથા અન્ય અંકોડીયા, બ્લોકનું. ૨૦,૨૧ પૈકી, 

૩૦,૩૨,૩૬,૩૭,૩૮ પૈકી, ૫૫,૬૩,૬૬
૧૦૮૭૨૬ ૧૬૫૧૧.૯૪ ક લ-૭૯ િહણેાુંક મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૪૭/ ૨૦૧૬ ૦૫/૦૭/૨૦૧૬

૭૪
િાજેશભાઇ દલસ ખભાઇ પ્રજાપતત િોિવા, િે.સ.નું.૪૬૧/૯, ૪૬૨, 

ઓ.પી.નું.૬૦, િા.પ્લોટનું.૬૪
૮૮૨૧ ૬૩૮૪.૩ ક લ-૫૨ િહણેાુંક મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૧૨/ ૨૦૧૬ ૦૮/૦૭/૨૦૧૬

૭૫
િમેશભાઇ ચત િભાઇ પ્રજાપતત તથા 
અન્ય

િોિવા, િે.સ.નું.૪૮૦,૪૮૪, િા.પ્લોટનું.૫૮ ૮૦૬૫ ૪૭૪૪.૦૩ ક લ-૪૫ િહણેાુંકના િો ટાઇપ 
ડ પ્લેક્ષ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૫૦/ ૨૦૧૬ ૦૮/૦૭/૨૦૧૬

૭૬
તવન ભાઇ જેસુંિભાઇ પટેલ તથા અન્ય ભાયલી, િે.સ.નું.૧૪૪/૨, બ્લોકનું.૧૨૩, 

િા.પ્લોટનું.૨૨
૧૪૮૮ ૪૦૭.૭૩ હયાત ત્રણ મકાનો તથા 

સબપ્લોટનું.૨  માું સ ગચત 
એક મકાન

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૨૨/ ૨૦૧૬ ૧૨/૦૭/૨૦૧૬

૭૭ ચેતનક માિ કાન્તીલાલ પટેલ ભણીયાિા, િે.સ.નું.૫/૧,૫/૨ ૪૦૪૬ પૈકી 
૨૪૨૭.૬૦

૩૬૨.૫૨ એક વાગણજય મકાન નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૮૧/ ૨૦૧૬ ૧૩/૦૭/૨૦૧૬

૭૮
સાુંઇ રિયાલીટીના ભાિીદાિ કામીનીબેન 
ઉમેશભાઇ પટેલ તથા અન્ય

તિસાલી, િે.સ.નું.૭૫૭+૮૩૦, 

૭૬૦/૨,૭૫૮
૧૮૯૨ પૈકી 
૧૧૩૫૨.૮૦

૯૩૫૦.૩૨ ક લ-૯૦ િહણેાુંકના મકાનો 
તથા કોમન પ્લોટમાું કલબ 
હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૪૬/ ૨૦૧૬ ૨૧/૦૭/૨૦૧૬
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૭૯
પટેલ ચેતનાબેન અિતવિંદભાઇ તથા 
અન્ય

હન માનપ િા, બ્લોકનું.૧૭/બ ૧૬૦૩૬ પૈકી 
૯૬૨૧.૬૦

૭૨૧૬.૨ ક લ-૧૧૨ િહણેાુંક મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૬૧/ ૨૦૧૬ ૨૭/૦૭/૨૦૧૬

૮૦ પટેલ હસમ ખભાઇ દેસાઇભાઇ ભાયલી, બ્લોકનું,૩૫૩, િા.પ્લોટનું.૧૭૯ ૫૮૮૦ ૧૦૫૯૫.૨૩ િહણેાુંકના ક લ-૧૬૦ ફ્લેટસ નું.વ ડા/પ્લાન-૬ /૫િવાનિી/૨૬/૨૦૧૬ ૨૯/૦૭/૨૦૧૬

૮૧
નુંદ ભાઇ પિસોત્તમભાઇ િાુંધી પાદિા, િે.સ.નું.૩૦૧, ઓ.પી.નું.૪૪ ૧૦૮૩ ૧૭૨૭.૫૭ એક લોિાઇઝ ટાવિમાું ૧૨ 

દ કાનો તથા ૩૯ ફ્લેટસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨ /૫િવાનિી/૩૨૨/૨૦૧૫ ૦૫/૦૮/૨૦૧૬

૮૨

િણેશ િીયાલ્ટી એ નામની ભાિીદાિી 
પેઢીના વ.ક.અમીતક માિ િમણીકલાલ 
ટીલવા

સેવાસી, િે.સ.નું.૨૩૨/૨, બ્લોકનું.૨૧૨, 

ઓ.પી.નું.૬૫,

૩૬૯૧ ૫૯૦૫.૫૯ હયાત ક લ-૫ ટાવિમાું ૧૮ 
દ કાનો અને ૯૪ િહણેાુંકના 
ફ્લેટ તથા પ્રપોઝ ક લ-૩ 
ટાવિમાું ૫૨ દ કાનો અને 
૫૪ િહણેાુંકના ફ્લેટ મળી 
ક લ ટાવિ-૮માું ૭૦ દ કાનો 
તથા ૧૪૮ િહણેાુંકના ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૩૦/ ૨૦૧૬ ૨૦/૦૮/૨૦૧૬

૮૩ તરૂણભાઇ એ. પટેલ પવલેપ િ, બ્લોકનું.૩૨ ૩૦૨૫૦. ૩૫૦૮.૫૧ ત્રણ લો િાઇઝ ટાવિ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૮૪/ ૨૦૧૬ ૨૬/૦૮/૨૦૧૬

૮૪
ગચિાિ ચુંરકાુંત પુંડયા કોયલી, િે.સ.નું.૫૫૩/૨ ૩૬૦૬ ૨૫૨૮.૨૩ વાગણજય હતે  ની ક લ-૩૮ 

દ કાનો તથા ૬૩ ઓરિસો
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૨૦/ ૨૦૧૬ ૨૬/૦૮/૨૦૧૬

૮૫ કનકતસિંહ ભ રૂભાઇ િાણા ભાયલી, િે.સ.નું.૨૬૨૧, બ્લોકનું.૧૮૯૪ ૫૧૬૦    ક લ-૨ િહણેાુંકના મકાનો 
તથા હયાત ક લ-૧૪ 
િહણેાુંકના મકાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/૫િવાનિી/૨૪/૨૦૧૬ ૦૧/૦૯/૨૦૧૬

૮૬
શાહ અતશ્વનભાઇ મન ભાઇ તથા અન્ય ભાયલી, િે.સ.નું.૮૦ /પૈ, ૯૬,૯૭,૯૮/૨, 

બ્લોકનું.૬૯/અ/૧, િા.પ્લોટનું.૭૫
2727 126 િહણેાુંકના ત્રણ મકાન નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૫૧/ ૨૦૧૬ ૦૧/૦૯/૨૦૧૬

૮૭
તવપ લભાઇ મધ ભાઇ પટેલ કલાલી, બ્લોકન .૧૨૬,૧૨૭,૧૨૯ ૬૧૪૦. ૪૯૩૬.૩૮ ક લ-૪૮ િહણેાુંકના મકાનો 

(ડ પ્લેક્ષ) તથા કોમન 
પ્લોટમાું કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૪૪/૨૦૧૫
૦૧/૦૯/૨૦૧૬

૮૮ તનમેશભાઇ મન ભાઇ પટેલ તથા અન્ય ઉંડેિા, િે.સ.નું. ૩૨૨ પૈકી, ૩૨૩૭ પૈકી 
૨૯૦૨.૫૫

૨૯૨૯.૫૯ બે લો િાઇઝ ટાવિમાું ૭૨ 
ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૭૪/ ૨૦૧૬ ૦૨/૦૯/૨૦૧૬

૮૯
તનતમતભાઇ િતસકલાલ સાુંિાણી ક મેઠા, 

િે.સ.નું.૫૮૭/૩/અ/પૈ૨/પૈકી૪,૫,૬,૫૮૭/૩/

પૈ૧,૫૮૭/૩/અ/પૈ૨/પૈ૧

૯૦૩૪૦ પૈકી 
૫૪૧૪૫.૮

૦. ૧૯૯ િહણેાુંક મકાનો તથા 
કોમન પ્લોટમાું કલબહાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨ /૫િવાનિી/૦૯/૨૦૧૫ ૦૨/૦૯/૨૦૧૬

૯૦ નિહિી અંબાલાલ તથા અન્ય સોખડા, બ્લોકનું.૯૮/અ ૩૫૦૦ ૧૬૯.૨૮ એગ્રોબેઝડ ઔધોગિક હતે   નું.વ ડા/પ્લાન-૨ /૫િવાનિી/૨૧૭/૨૦૧૫ ૦૨/૦૯/૨૦૧૬

૯૧
િાજેશભાઇ તવઠ્ઠલભાઇ પટેલના પી. એ. 

હોલ્ડિશ્રી વીિ પટેલ
સમા, િે.સ.નું.૩૬૪/૧, િા.પ્લોટનું.૮૦ પૈકી 
ઓનસષ પ્લોટ,

૬૧૫૬પૈકી 
૧૩૩૯.૦૩

૨૫૫૭ એક ગબલ્ડીંિમાું ક લ-૧૦૩ 
દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૩૮/ ૨૦૧૬ ૦૨/૦૯/૨૦૧૬

૯૨
અતીક ભીનેશ દેસાઇ ભાયલી, િે.સ.નું.૧૨૪, ૧૨૫/૧, 

બ્લોકનું.૧૦૮/પૈકી૧,૨,૧૦૯, 

ઓ.પી.નું.૧૩,૧૪/૧, એિ.પી.નું.૯,૧૦

7153 6680.52 હાઇિાઇઝ બીલ્ડીંિમાું ક લ-

૫૪ િહણેાુંકના ફ્લેટસ તથા 
કોમન પ્લોટમાું કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૩૨/ ૨૦૧૬ ૦૨/૦૯/૨૦૧૬
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૯૩

સ િેશચુંર પેથાભાઇ િડા તથા  અન્ય ભાયલી, િે.સ.નું.૪૬૨/૧/ક,  બ્લોકનું.૪૩૩, 

એિ.પી.નું.૩૨
2519 5001.17 એક લો િાઇઝડ ટાવિમાું 

ક લ-૦૧ દ કાન, ક લ-૩ 
બેન્કવેટ હોલ,ક લ-૧ રકચન, 

ક લ-૧૯ વાગણજય (હોટલ)

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૫૦/ ૨૦૧૬ ૦૬/૦૯/૨૦૧૬

૯૪
સ દીપક માિ નુંદા તથા શ્રીમતી સુંજ કતા 
નુંદા

વેમાલી, િે.સ.નું. ૨૦૬,૨૦૭, 

બ્લોકનું.૧૨૧, ઓ.પી.નું. ૨૧૭, 

િા.પ્લોટનું.૨૧૭

૧૫૮૯ ૨૮૬૦ ત્રણ લો િાઇઝ ટાવિમાું ૩૧ 
દ કાનો તથા ૬૯ ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૩૧૧/ ૨૦૧૫ ૦૮/૦૯/૨૦૧૬

૯૫
વ્યોમેશભાઇ ચીમનભાઇ તથા સ ધાબેન 
િસ્શ્મકાુંત પટેલ

ભાયલી, િે.સ.નું.૩૭૪,બ્લોકનું.૩૨૩, 

િા.પ્લોટનું. ૧૭
૨૩૫૦ ૪૨૨૧ હયાત ટાવિ એ૧-એ૨ તથા 

ટાવિ બી૧-બી૨ ના પાુંચમાું 
માળમાું ચાિ ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૨૩/ ૨૦૧૬ ૦૮/૦૯/૨૦૧૬

૯૬
પિસોત્તમદાસ ઇશ્વિભાઇ પટેલ જેસુંિપ િા, િે.સ.ન 

.૭૭/અ,૭૮/અ,બ,૭૯/અ,બ
૧૦૪૨૮. ૧૫૬૧૭.૦૩ ૦૭ લોિાઇઝ ટાવિમાું ૩૦૦ 

ફ્લેટસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૩૬/ ૨૦૧૬ ૧૪/૦૯/૨૦૧૬

૯૭
પટેલ ચીમનભાઇ જેસુંિભાઇ તથા પટેલ 
જયુંતીભાઇ જેસુંિભાઇ

ભાયલી, િે.સ.નું.૫૮૯/૨, બ્લોકનું.૫૨૪, 

ઓ.પી.નું.૧૨૬
૧૧૬૪ ૧૪૪ િહણેાુંકના બે મકાન નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૧૨/ ૨૦૧૬ ૧૭/૦૯/૨૦૧૬

૯૮

પ્રજાપતત રકશોિભાઇ તથા અન્ય કિોડીયા, િે.સ. ન .૭૪/૧,૭૪/૨ ૬૦૭૦ પૈકી 
૩૬૪૨

૪૫૫૯.૮૫ પાુંચ લોિાઇઝ ટાવિમાું ક લ 
૧૦૫ િહણેાુંકના ફ્લેટો તથા 
કોમન પ્લોટમાું કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૯૯/ ૨૦૧૬ ૨૧/૦૯/૨૦૧૬

૯૯
કૃપેશભાઇ નિહિીભાઇ પટેલ તથા અન્ય ખાનપ િ, િે.સ.નું. ૪૪,૧૭૮, બ્લોકનું.૪૦/૨ ૫૮૬૮ ૩૧૨ ક લ-૦૮ િહણેાુંક્લના મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૦૩/ ૨૦૧૬ ૨૨/૦૯/૨૦૧૬

૧૦૦
શ્રીમતી તવશાખા જે. સુંઘવી દ માડ, િે.સ.નું. ૧૨૫, બ્લોકનું.૮૮, 

ઓ.પી.નું.૧૪, િા.પ્લોટનું.૧૪
૮૮૦૨ ૮૩.૬૮ ક લ-૦૪ િહણેાુંકના મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૨૧/ ૨૦૧૬ ૨૨/૦૯/૨૦૧૬

૧૦૧
મેસસષ પટેલ ઇન્રાકોન એ. નામની 
ભાિીદાિી પેઢી વતી શ્રી િાજન 
િોિધનભાઇ પટેલ

ભાયલી, સ.નું.૧૭૪૮ પૈકી 3240 5831.73 હાઇિાઇઝ ગબલ્ડીંિ 
"એ','બી' ટાવિમાું 
િહણેાુંકના ક લ-૬૦ ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૦૭/ ૨૦૧૬ ૨૯/૦૯/૨૦૧૬

૧૦૨

િાહ લ અમિનાથ અગ્રવાલ બીલ, બ્લોકનું.૩૭૧ ૧૫૧૮ ૩૮૮.૬૨ એક ટાવિમાું ગ્રાઉન્ડ 
ફ્લોિમાું વકષશોપ તથા િસ્ટષ 
ફ્લોિ, સેકન્ડ ફ્લોિ પિ ક લ-

૨ સ્ટાિ વકષિ માટે 
િહણેાુંકના ય નીટ તથા 
સ્ટેિકેબીન

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૩૬/ ૨૦૧૬ ૨૯/૦૯/૨૦૧૬

૧૦૩
શ્રીએન્ટિપ્રાઇઝ નામની  ભાિીદાિી 
પેઢીના ભાિીદાિશ્રી સુંરદપભાઇ ડી. 
ભીમાણી

વેમાલી, બ્લોકનું.૪૪,૪૫ પૈકી, 
ઓ.પી.નું.૨૦૨ પૈકી, િા.પ્લોટનું.૨૦૨ પૈકી

૨૪૩૨૫ પૈકી 
૨૧૮૮

૨૭૫૬.૩૨ એક લો િાઇઝ ટાવિમાું ક લ 
૩૬ ફ્લેટસ તથા ૧૭ દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૩૪/ ૨૦૧૫ ૦૩/૧૦/૨૦૧૬

૧૦૪
ઘનશ્યામભાઇ ચ નીલાલ પટેલ તથા 
અન્ય

સયાજીપ િા, િે.સ.નું.૩૨ પૈકી, ઓનષસ 
પ્લોટ ૧,૨

૫૭૬૯.૫૭ ૧૦૯૬૨.૮૬ ત્રણ લો િાઇઝ ટાવિમાું ક લ-

૧૬૬ ફ્લેટસ તથા ક લ-૪૪ 
દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૫૦/ ૨૦૧૬ ૦૫/૧૦/૨૦૧૬
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૧૦૫
રિએશન િીઆલ્ટી ભાિીદાિી પેઢીના  
ભાિીદાિો શ્રી તવપ લ જે પટેલ તથા 
અન્ય

તિસાલી, િે.સ.નું.૭૧૧/૧,૭૧૧/૨ ૬૬૭૭ પૈકી 
૪૦૦૬.૨૦

૨૧૧૪.૪૮ ક લ-૩૦ િહણેાુંકના મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૮૨/ ૨૦૧૬ ૦૫/૧૦/૨૦૧૬

૧૦૬
અંરકત અશોકક માિ ઠક્કિ પવલેપ િ, િે. સ.નું. ૭૫/૩, બ્લોકનું. 

૨૫/પૈ૧/પૈ૧
૪૬૯૧ પૈકી 
૨૮૧૪.૬૦

૨૫૨૭.૯૩ ક લ-૨૭ િહણેાુંકના મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૨૫/ ૨૦૧૬ ૦૫/૧૦/૨૦૧૬

૧૦૭

પટેલ િાજેન્રભાઇ ડાહ્યાભાઇ તથા અન્યો કલાલી, બ્લોકનું. ૩૦૫ ૨૭૮૨૨ ૬૯૭૧.૬૮ ક લ-૫ લોિાઇઝડ ટાવિમાું 
ક લ-૯૬ િહણેાુંકના ફ્લેટસ 
તથા વાગણજય હતે  ની ક લ-

૬૭ દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૨૨/૨૦૧૬ ૦૬/૧૦/૨૦૧૬

૧૦૮
અમતૃલાલ શીવાલાલ પટેલ તથા અન્ય કોયલી, િે.સ.નું.૪૦૩/૧/પૈકી ૧૮૨૦ ૧૭૩૯.૬૪ એક લોિાઇઝડ િહણેાુંક 

ગબલ્ડીંિમાું ક લ-૪૬ ફ્લેટસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૧૦/ ૨૦૧૬ ૧૪/૧૦/૨૦૧૬

૧૦૯
ભિત સ ભાષભાઇ ગબહાિીલાલ તથા 
અન્ય અને પટેલ તવનોદભાઇ 
ગબહાિીલાલ પોતે તથા અન્યના ક .મ .

સેવાસી, 
બ્લોકનું.૯૦૩,૯૦૪,૯૦૯,૯૧૦,૯૧૧

૨૯૪૪૦ ૬૬૮૪.૦૨ વાગણજય હતે  ના સ્ટોિ રૂમ નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૬૩/૨૦૧૬ ૧૮/૧૦/૨૦૧૬

૧૧૦
પ્રતવણભાઇ એમ. શાહ તથા મણીલાલ 
મિનલાલ શાહ

દશિથ, પ્લોટનું. ૧૮૨, બ્લોકનું. 
૪૭૯,૪૬૫,૪૮૦,૪૭૧,૪૭૦ પૈ, ૪૭૩,

૨૫૯.૨૭ એક ઔધોગિક શેડ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૯૧/ ૨૦૧૬ ૨૦/૧૦/૨૦૧૬

૧૧૧
મહને્રભાઇ ચીમનભાઇ પટેલ તથા અન્ય ભાયલી, િે.સ.નું. ૧૮૦, બ્લોકનું.૧૬૨ પૈકી, 

ઓ.પી.નું.૬૪, િા.પ્લોટનું.૯૭
૬૯૯૦ ૧૧૯૬ વાગણજય હતે   (પાટી પ્લોટ) નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૬૪/ ૨૦૧૬ ૨૦/૧૦/૨૦૧૬

૧૧૨
લક્ષ્મી િીલ્મ લેબોિેટિી અને સ્ટ ડીયો 
પ્રા.લી.ના ડાયિેકટિ શ્રી રૂચીિાણી પી. 
શાહ

બપોદ, િે.સ.નું.૩૮૦/અ/૨ ૮૦૯૩૮ ૩૯૮૫૬.૮૧ િીલ્મ સ્ટ ડીયોને સુંલગ્ન નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૬૫/ ૨૦૧૫ ૨૧/૧૦/૨૦૧૬

૧૧૩
િોિધનભાઇ મોતીભાઇ પટેલ તથા અન્ય આમોદિ, િે.સ.નું.૧૭૦,૧૭૧,૧૭૨,૧૭૩ ૧૭૧૩૦. ૧૦૨૨૨.૫૯ બે લો િાઇઝ ટાવિમાું ૧૩૬ 

ફ્લેટસ તથા ૨૭ િહણેાુંક 
મકાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૧૪/ ૨૦૧૬ ૨૫/૧૦/૨૦૧૬

૧૧૪
ઉદય વી. જે િીયાલીટી પ્રા.લી. હીિાલાલ 
એમ. ચૌહાણ

ભાયલી, િે.સ.નું.૨૭૨, બ્લોકનું.૨૨૫, 

િા.પ્લોટનું.૪૯, ટી.પી.સ્કીમનું.૩(ભાયલી)
૨૨૬૫ ૪૦૬૦.૮૮ એક હાઇિાઇઝ ગબલ્ડીંિમાું 

હોસ્પીટલના વાણીજય હતે  
ન ું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૫૮/ ૨૦૧૬ ૨૫/૧૦/૨૦૧૬

૧૧૫

પટેલ ક શલભાઇ હષષદભાઇ ભાયલી, બ્લોકનું. ૨૪૩,૨૪૮/પૈ, ૨૪૮/પૈ૧ 14467 5308.18 ક લ-૧ લો િાઇઝ ટાવિમાું 
ક લ-૮૬ િહણેાુંક ફ્લેટસ 
તથા ક લ-૮૦ 
દ કાનો/ઓિીસો તથા પ્લોટ-

બી માું ક લ-૧ િહણેાુંક મકાન

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૧૧૧/ ૨૦૧૬ ૨૫/૧૦/૨૦૧૬

૧૧૬
પટેલ જતીનભાઇ મહાદેવભાઇ તથા 
અન્ય

સેવાસી, િે.સ.નું.૧૫૦/૧/અ,૧૫૦/૨, 

બ્લોકનું.૧૨૨, અંતતમખુંડ નું. ૧૦૦
૮૧૪૯ ૬૭૦૬.૬૩ િહણેાુંક હતે  ના ક લ-૨૮ 

મકાનો તથા કોમન પ્લોટમાું 
કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૫૫/ ૨૦૧૬ ૨૫/૧૦/૨૦૧૬

૧૧૭

પ્રણવભાઇ જયુંતીભાઇ પુંચાલ તથા અન્ય ભાયલી, બ્લોકનું.૨૨૨ પૈકી૧, મ ળખુંડનું. 
૫૪/૧, અંતતમખુંડનું.૬૩, ટી.પી.સ્કીમનું.૩ 
(ભાયલી)

૭૮૦૫.૬૧ ૧૪૦૭૯.૭૫ હાઇિાઇઝ ગબલ્ડીંિના ક લ-૬ 
ટાવિમાું િહણેાુંકન આ ક લ-

૧૯૬ ફ્લેટો તથા કોમન 
પ્લોટમાું કલબહાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૭૧/ ૨૦૧૬ ૨૫/૧૦/૨૦૧૬
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૧૧૮
યોિેન્રભાઇ જયવીિભાઇ તથા અન્ય ભાયલી, બ્લોકનું.૧૧૪૪/બ ૪૮૬૬ ૨૬૪૧.૪૧ િહણેાુંક હતે  ના ક લ-૧૧ 

મકાનો
નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૬૮/ ૨૦૧૬ ૨૫/૧૦/૨૦૧૬

૧૧૯
અતનલભાઇ ભોળાભાઇ પટેલ સમા, િે.સ.નું.૪૮૦/૧(એકત્ર), ૪૮૬,૪૭૫, 

૪૮૪/પૈ, ઓ.પી.નું.૮૫,૮૭/૧, િા.પ્લોટનું. 
૮૫, ૮૫/૧,૮૭/૧

૧૫૨૦૯. ૧૨૪૨૯.૫૯ રહણેાકંના કુલ-૯૮ મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૩૧/ ૨૦૧૬ ૨૬/૧૦/૨૦૧૬

૧૨૦
િાજેશભાઇ દલસ ખભાઇ પ્રજાપતત િોિવા, િે.સ.નું.૪૫૯/૨, ઓ.પી.નું.૬૯, 

િા.પ્લોટનું.૬૯, ટી.પી.સ્કીમનું.૧
૧૯૬૪ ૩૫૭૪.૯ ત્રણ લોિાઇઝ ટાવિ એ,બી 

તથા સીડી
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૪૫/ ૨૦૧૬ ૨૬/૧૦/૨૦૧૬

૧૨૧
મીનાબેન હિમનભાઇ પટેલ તથા અન્ય માિેઠા, િે.સ.નું.૪૫, બ્લોકનું. ૩૩, મકાનનું. 

બી-૧૬ થી બી-૨૪
૧૦૬૨૩ ૯૧૬.૮૪ ક લ-૮ િહણેાુંકના મકાનો 

તથા કોમન પ્લોટમાું કલબ 
હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૯૮૮/ ૨૦૧૬ ૨૬/૧૦/૨૦૧૬

૧૨૨
શાહ અક્ષય મનહિલાલ તથા અન્ય સેવાસી, િે.સ.નું.૧૧,૧૦૩૬, બ્લોકનું. ૫,૬, 

ઓ.પી.નું.૨૫, િા.પ્લોટનું. ૪,૫
૨૫૮૧ ૪૦૫૯ ક લ-૧ લો િાઇઝ ટાવિમાું 

ક લ-૬૮ ઓિીસો તથા ૫૫ - 

દ કાનો તથા ૧-સ્સ્વતમિંિ પ લ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૪૪/ ૨૦૧૬ ૨૬/૧૦/૨૦૧૬

૧૨૩
િાજેશભાઇ મણીભાઇ શાહ સેવાસી, િે.સ.નું.૧૭૩/૧, બ્લોકનું.૧૬૧, 

એિ.પી.નું.૧૫૨
૧૬૩૮ ૨૯૪૮ ક લ-૩ લોિાઇઝડ ટાવિ 

એ,બી,સી માું ક લ -૫૬ 
િહણેાુંક ફ્લેટસ તથા ક લ-

૧૦ દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૫૯/ ૨૦૧૬ ૨૬/૧૦/૨૦૧૬

૧૨૪

િીિીિાજ એસોસીટએટસના વ.ક.શ્રી 
પીન્ટ  રદલીપભાઇ શેઠ

બાજવા, િે.સ.નું.૧૮૦ (૧૮૬), ૧૮૫ ૧૫૩૭૭ ૧૫૨૬૭.૩૭ સેકટિ-૧ માું ૫ લોિાઇઝ 
ટાવિ એ, બી, સીડી, ઇ,જીમાું 
ક લ-૧૭૨ ફ્લેટસ તથા એક 
િહણેાુંકન ું મકાન અને 
સેકટિ-૪માું લોિાઇઝ ટાવિ 
એ-બી,સી-ડી,કે-એલ,એમ-

એનમાું ક લ-૧૬૦ ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૦૮/ ૨૦૧૬ ૨૭/૧૦/૨૦૧૬

૧૨૫
પટેલ િીિીશભાઇ ભીખાભાઇ તથા અન્ય સેવાસી, બ્લોકનું. ૧૦૨ પૈકી, 

ઓ.પી.નું.૧૩, િા.પ્લોટનું.૧૩
૩૩૪૪ ૧૦૩ ક લ-૦૨ િહણેાુંકના મકાનો 

તથા ક લ ૦૨ વાગણજય 
હતે  ની દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૧૯/ ૨૦૧૫ ૧૭/૧૧/૨૦૧૬

૧૨૬
પટેલ જયુંતીભાઇ ભાઇલાલભાઇ ઉંડેિા, બ્લોકનું.૬૭૮/એ ૧૬૨૯ ૧૫૫૦.૨૫ એક લોિાઇઝ ટાવિમાું ક લ-

૩૬ િહણેાુંક ફ્લેટસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૬૨/ ૨૦૧૬ ૧૯/૧૧/૨૦૧૬

૧૨૭
સિસ્વતીબાઇ કલ્ચિલ િાઉન્ડેશનના 
પ્રમ ખશ્રી ભિતભાઇ એન. પિીખ

ભાયલી, િે.સ.નું.૧૬૨, બ્લોકનું.૧૪૫ ૧૮૪૧ 1498.67 વાગણજય હતે  ન   પ્લોટ નું. એ 
માું ક લ ૩ હોલ તથા 
પ્લોટનું. બી માું ક લ ૧ હોલ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૮૨/૨૦૧૬ ૨૪/૧૧/૨૦૧૬

૧૨૮
ધી અક્ર્મ િીસચષ એન્ડ એજ્ય કેશન 
િાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ

કેલનપ િ, બ્લોકનું.૪૪૫/૨, ૪૯૮૪૦ ૧૬૫૦૬.૬૨ એક ઓલ્ડ એજ ગબલ્ડીંિ, 

એક સ્ક લ ગબલ્ડીંિ તથા 
ચાિ આિાધના કેન્ર

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૪૪/ ૨૦૧૬ ૩૦/૧૧/૨૦૧૬

૧૨૯ પ િસોત્તમભાઇ ડાહ્યાભાઇ પટેલ પવલેપ િ, િે.સ.નું.૭૪, બ્લોકનું.૨૯ ૫૭૭૬૯ પૈકી 
૯૩.૭૦

૦ બે ઓપન પ્લોટ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૭૬/ ૨૦૧૬ ૦૫/૧૨/૨૦૧૬
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૧૩૦
ભ દિભાઇ મોતીભાઇ પ્રજાપતત  તથા 
અન્યના ક .મ . સુંજયભાઇ ભ દિભાઇ 
કટ ડીયા તથા અન્ય

ઉંડેિા, સ.નું. ૩૮૬,૩૮૯ ૮૭૦૦ ૬૦૧૦.૦૫ ક લ-૪૯ િહણેાુંક મકાનો 
(પ્લોટેડ) તથા કોમન 
પ્લોટમા કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૩૩ /૨૦૧૬ ૦૫/૧૨/૨૦૧૬

૧૩૧ ચુંરકાુંત જયુંતીલાલ દોશી તથા અન્ય ભાયલી, િે.સ.નું.૨૫૬૧, બ્લોકનું. ૧૭૫૪ ૬૧૭૧ ૬૯૦૧.૩૧ ક લ-૩૮ મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૧૧૪/ ૨૦૧૬ ૦૫/૧૨/૨૦૧૬

૧૩૨
ચુંરકાુંત જયુંતીલાલ દોશી તથા અન્ય ભાયલી, િે.સ.નું.૨૫૩૨/પૈ, ૨૫૪, બ્લોકનું. 

૧૭૪૬/પૈ, ૧૭૫૭/પૈકી૨
૨૦૭૪૭ ૨૫૬૫.૩૯ ક લ-૦૭ પ્લોટમાું ક લ-૧૫ 

મકાન
નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૬૬/ ૨૦૧૬ ૦૫/૧૨/૨૦૧૬

૧૩૩
તમનાક્ષીબેન પ્રરદપભાઇ ટાુંક વેમાલી, બ્લોકનું.૨૨૯, ઓ.પી.નું.૫૯, 

િા.પ્લોટનું. ૧૦૮, ટી.પી.સ્કીમનું. વેમાલી
૨૯૦૪ ૨૯૭૦.૬ એક હાઇિાઇઝ ગબલ્ડીંિમાું 

ક લ-૧૬ ફ્લેટસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૦૧ /૨૦૧૬ ૦૮/૧૨/૨૦૧૬

૧૩૪
નટવિભાઇ વીિજીભાઇ મોકાણી તથા 
અન્ય

કોયલી, િે.સ.નું.૪૯૫/૧ ૨૭૩૨ પૈકી 
૧૬૩૯.૨૦

૨૬૨૨.૧ બે લોિાઇઝ ટાવિમાું ક લ-

૬૦ ફ્લેટસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૦૨ /૨૦૧૬ ૧૪/૧૨/૨૦૧૬

૧૩૫

ભિતભાઇ બી. પટેલ તથા અન્ય આમોદિ, િે.સ. 

નું.૨૦૭,૨૧૧,૨૧૨,૨૫૭/પૈ,૨૫૮,૨૫૯,૨૬
૧,૨૬૨

૩૦૩૭૪. ૧૪૩૯૧.૧ એ ટાઇપના ક લ-૭૭ તથા 
બી ટાઇપના ક લ-૬૭  મળી 
ક લ-૧૪૪ િહણેાુંકના મકાનો 
તથા બે લોિાઇઝ ટાવિ 
એબી તથા ટાવિ સીડીમાું 
ક લ-૬૦ ફ્લેટસ તથા કોમન 
પ્લોટમાું કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૬૪/ ૨૦૧૬ ૧૯/૧૨/૨૦૧૬

૧૩૬
હમેેશભાઇ નટ ભાઇ પટેલ બીલ, િે.સ.નું.૫૧૪, બ્લોકનું. ૩૯૪/બ, 

ઓ.પી.નું.૧૭/૨, િા.પ્લોટનું.૪૯
૫૯૩ ૯૪૨.૩૮ એક લોિાઇઝ ટાવિમાું ક લ-

૦૮ દ કાનો તથા ક લ-૧૪ 
િહણેાુંકના ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૦૧/ ૨૦૧૬ ૨૦/૧૨/૨૦૧૬

૧૩૭

પટેલ મહને્રભાઇ મોતીભાઇ તથા 
અન્યના ક .મ .શ્રી નીમીત આિ. સાુંિાણી

ભાયલી, િે.સ.ન .૨૭૫/૧/૧, 

બ્લોકનું.૨૨૯, ઓ.પી.નું.૬૦
૮૮૬૦ ૧૯૯૩૫ હાઇિાઇઝ ગબલ્ડીંિના 

ટાવિ એ,બી,સી તથા ડી 
ક લ-૦૪ ટાવિમાું િહણે 
આંકના ક લ-૧૪૩ ફ્લેટસ 
તથા કોમન પ્લોટમાું 
કલબહાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૯૧/ ૨૦૧૬ ૨૦/૧૨/૨૦૧૬

૧૩૮
શ્રીમતી દેતવકાબેન મહશેભાઇ શાહ પાદિા, િે.સ.નું.૧૮૬/૧/પૈ ૭૫૭૦ પૈકી 

૩૭૮૫
૩૨.૮૨ પેટ્રોલપુંપ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૨૭/ ૨૦૧૬ ૨૨/૧૨/૨૦૧૬

૧
રૂતિલકુમાર કીરીટકુમાર પટેલ તથા 
અન્ય

ભાયલી, રે,સ,ન.ં૪૨૦/૨, બ્લોકન.ં૩૬૯, 
ઓ.પી.ન . ૧૧૮, ફા.પ્લોટન.ં ૧૧૮

૧૩૬૬. ૨૪૦૪.૭૯ એક લોરાઇઝ ટાવરમા ં૬૦ 
ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૦૩/૨૦૧૫ ૦૫/૦૧/૨૦૧૭

૨
તનતમત િતસકભાઇ સાુંિાણી તથા અન્ય સયાજીપ િા,િે,સ,નું.૨૦/૧,૨૦/૨એ, 

૨૦/૨/કેપી૧/પૈ૨/પૈ૩/પૈ૪,૨૦/૨/કે
22069.00 16067.26 બે હાઇિાઇઝ ગબલ્ડીંિમાું 

૩૫૨ ફ્લેટસ તથા કોમન 
પ્લોટમાું કલબહાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૬૩/૨૦૧૬ ૦૯/૦૧/૨૦૧૭

Year -   2017
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૩
અંગબકા ડેવલોપસષ નામની ભાિીદાિી 
પેઢી તિે અને તેના વતી ભાિીદાિ શ્રી 
સુંજયક માિ જમનાદાસ ઘિસુંડીયા

બીલ, િે.સ.નું.૩૫૨,૩૫૩, િા.પ્લોટનું. 
૨૨૭,૨૨૮, ટી.પી.સ્કીમનું.૫ (સમીયાલા-
બીલ-ભાયલી)

1396 2512.57 લોિાઇઝડ ટાવિમાું ક લ-૨૫ 
દ કાનો, ક લ-૫૦ િહણેાુંક 
ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૪૦/ ૨૦૧૬ ૦૯/૦૧/૨૦૧૭

૪ પટેલ ગિરિશક માિ છિનભાઇ તથા અન્ય પાદિા, િે.સ.નું.૧૦૧૩ પૈ, ૧૦૧૪ ૧૫૯૭૭ પૈકી 
૯૫૮૬

૬૧૦૬.૭૧ િહણેાુંકના ક લ-૮૧ મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૮૪/૨૦૧૬ ૧૭/૦૧/૨૦૧૭

૫
શ્રીમતી માયાબેન સી. પટેલ તથા અન્ય વેમાલી, િે.સ.નું.૨૪૬  પૈકી, સબ 

પ્લોટનું.૧,૨,૩, ઓ.પી.નું.૯૫, 

એિ.પી.નું.૧૭૭

1770.00 2832.00 ત્રણ લો િાઇઝડ ટાવિમાું 
૯૬ િહણેાુંકના ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૯૬/૨૦૧૬ ૧૯/૦૧/૨૦૧૭

૬

સુંિમભાઇ કાુંતતલાલ િાુંધી ભાયલી, િે.સ.નું.૨૩૫૩, બ્લોકનું.૧૫૭૭, 

પાટષ-૩
૧૬૧૮૮ પૈકી 
૧૬૪૦.૪૪

૪૪૨.૯૩ ટાવિ "એ"માું ક લ-૦૭ 
દ કાનો તથા ટાવિ 'બી" માું 
િહણેાુંક હતે  ના ક લ ૦૬ 
ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૬૨/૨૦૧૭ ૨૦/૦૧/૨૦૧૭

૭

તપ્રયુંક િમણભાઇ પટેલ ભાયલી, િે.સ.નું.૩૬૪/૨, 

બ્લોકનું.૩૧૪,૩૧૫
૭૨૪૧ ૧૩૦૩૨ ટાવિ એ-બી તથા ટાવિ 

આઇ-જે (ક લ-૪ )માું ક લ-

૪૮ દ કાનો તથા િહણેાુંક 
હતે  ના ક લ-૬૪ િલેટસ તથા 
ટાવિ સી-ડી, ટાવિ ઇ-એિ, 

ટાવિ જી-એચ (ક લ-૬ 
ટાવિોમાું) ક લ ૧૨૦ 
િહણેાુંકના િલેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૫૦/ ૨૦૧૬ ૨૦/૦૧/૨૦૧૭

૮ બલવુંતતસિંહ િતેતસિંહ િોરહલ અનિઢ, બ્લોકનું.૨૪૫ ૧૨૩૪૨.૯૯ ક લ-૮૨ િોટાઇપ ટેનામેન્ટસ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૮૦/ ૨૦૧૬ ૨૩/૦૧/૨૦૧૭

૯

તવજયભાઇ સોમાભાઇ પટેલ તથા અન્ય ઉંડેિા, િે.સ.નું.૬૮૪ ૮૧૯૫ ૬૨૫૮.૪૮ લોિાઇઝ ટાવિ એ તથા 
ટાવિ બી માું ક લ-૬૦ 
િહણેાુંકના ફ્લેટસ અને ક લ-

૩૭ િહણેાુંકના મકાનો તથા 
કોમન પ્લોટમાું કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૧૭/ ૨૦૧૭ ૨૩/૦૧/૨૦૧૭

૧૦

પટેલ ઠાકોિભાઇ તળજાભાઇ બીલ, િે.સ.નું. ૪૦૬, બ્લોકનું. ૨૯૯, 

િા.પ્લોટનું.૪૬, ટી.પી.સ્કીમનું.૧ (બીલ)

૨૫૬૫ ૪૫૮૪.૦૯ એ-બી માું વાગણજયની ૧૮ 
દ કાનો તથા િહણેાુંકના ૩૨ 
ફ્લેટસ, તથા ટાવિ સી-ડી 
માું િહણેાુંકના ક લ-૪૦ 
ફ્લેટસ, ટાવિ ઇ-એિ માું 
વાગણજય હતે  ની ક લ ૧૬ 
દ કાનો, િહણેાુંક ના ૨૯ 
ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૧૧/ ૨૦૧૫ ૩૦/૦૧/૨૦૧૭

૧૧ દયાનુંદ બી બોન્રા ભાયલી, બ્લોકનું.૩૨૯, િા.પ્લોટનું.૫, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૩
૬૨૪૧ 88.70 બે મકાનો (પ્લોટેડ) નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૩૦૫/ ૨૦૧૬ ૦૧/૦૨/૨૦૧૭

૧૨
ઉપેન્રભાઇ દલસ ખભાઇ પ્રજાપતત વેમાલી, િે.સ.નું.૩૩૪/પૈકી, 

બ્લોકનું.૨૫૧/બ/પૈકી, ઓ.પી.નું.૮૩/૨ ૨૭૧૩. 4340.79

ચાિ લોિાઇઝ ટાવિમાું 
૧૧૧ ફ્લેટસ તથા ૧૨ 
દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૪૮/૨૦૧૬ ૦૬/૦૨/૨૦૧૭
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૧૩
આતશષ વલ્લભભાઇ પટેલ તથા અન્ય વેમાલી, િે.સ.નું.૩૮,૩૯, બ્લોકનું.૨૮/પૈ/૨, 

િા.પ્લોટનું.૫૮
4972.00 182.00 બે સબ પ્લોટ તથા સબ 

પ્લોટ એ માું ચાિ િહણેાુંક 
મકાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૭૯/૨૦૧૬ ૦૮/૦૨/૨૦૧૭

૧૪
મૌગલનભાઇ એ. વૈષ્ણવ તથા અન્ય વેમાલી, િે.સ.નું.૧૮૩/પૈ, 

બ્લોકનું.૧૦૯/બી, િા.પ્લોટનું.૨૨૬
૧૦૦૯૧. ૪૬૪.૨૪ િહણેાુંકના ક લ-૨ મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૦૮/૨૦૧૭ ૦૮/૦૨/૨૦૧૭

૧૫
પટેલ અલ્પેશભાઇ ભીખાભાઇ તથા અન્ય સેવાસી, િે.સ.નું.૩૬૯, બ્લોકનું.૩૪૨ , 

િા.પ્લોટનું.૫૫, ટી.પી.સ્કીમનું.૧ (સેવાસી)
૩૦૪૫ ૧૨૧૬.૫૭ િહણેાુંક હતે  ના ક લ-૧૮ 

ફ્લેટસ તથા વાગણજય 
હતે  ની ક લ-૪ દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૮૩/ ૨૦૧૬ ૧૪/૦૨/૨૦૧૭

૧૬
પટેલ અતશ્વનભાઇ નિતસિંહભાઇ તથા 
અન્ય

ભાયલી, બ્લોકનું.૨૩૯, ઓ.પી.નું.૭૯, 

િા.પ્લોટનું.૮૧
૮૦૭૫ ૩૮૬.૯ વાગણજય હતે  ની એક હોટલ નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૧૭/ ૨૦૧૬ ૧૪/૦૨/૨૦૧૭

૧૭
નતવન ગચમનભાઇ િાવલ ભાયલી, િે.સ.નું.૩૧૭, બ્લોકનું.૨૬૭/બ, 

િા.પ્લોટનું.૭૨/૧, ટી.પી.સ્કીમનું.૦૩ 
(ભાયલી)

૧૫૫૪.૨૧ ૨૪૮૬.૭૧ વાગણજય હતે  ની ક લ-૨૮ 
દ કાનો તથા િહણેાુંક હતે  ના 
ક લ-૪૨ ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૫૮/ ૨૦૧૬ ૧૫/૦૨/૨૦૧૭

૧૮

પટેલ તવનોદભાઇ િણછોડભાઇ બીલ, બ્લોકનું. ૪૬૭/અ/બ, િા. પ્લોટનું. 
૮૭,

૪૭૨૧ ૭૫૫૨.૬૫ લોિાઇઝ ટાવિ  એ-બી, સી-
ડી, ઇ-એિ-જી તથા એચ 
મળી ક લ-૦૪ ટાવિોમાું ક લ-

૧૦૪ દ કાનો તથા 
િહણેાુંકના ક લ-૧૩૬ ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૪૬/ ૨૦૧૬ ૧૮/૦૨/201૭

૧૯
તનલેશ િતનલાલ શેઠ તથા અન્ય કેલનપ િ, 

બ્લોકનું.૪૨૦,૪૨૧,૪૨૪,૪૨૫,૪૨૬, પૈકી, 
બ્લોકનું.૪૨૫

૩૫૫૩૨ પૈકી 
૧૪૭૯૩

૧૧૨૮૪ િહણેાુંકના ૯૧ મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૮૧/૨૦૧૬ ૨૦/૦૨/૨૦૧૭

૨૦

તનિુંજન પિસદિાય શાસ્ત્રી વેમાલી, િે.સ.નું.૩૮૪, બ્લોકનું.૨૫૪, 

િા.પ્લોટનું.૧૬૧ પૈકી ઓનસષ પ્લોટ, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૧ (વેમાલી)

૨૪૯૪ ૨૧૦૦ રહણેાકંના ૦૫ મકાનો 
(પ્લોટેડ)

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૭૯/૨૦૧૫ ૨૦/૨/2017

૨૧ કલ્પેશભાઇ કાશીિામભાઇ પટેલ તથા 
અન્ય

સમા, િે.સ.નું.૩૬૬ , ઓ.પી.નું.૧૬૫, 

એિ.પી.નું.૧૬૫
૪૨૦૯ ૮૪૧૮ વાગણજય ગબલ્ડીંિમાું ૯૬ 

દ કાનો તથા ૧૨૬ ઓરિસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૯૨/૨૦૧૬ ૨૩/૦૨/૨૦૧૭

૨૨
સ્વામી નાિાયણ ગ ર ક ળ િાજકોટના 
મેનેજીંિ ટ્રસ્ટી શ્રી દેવકૃષ્ણ સ્વામી તથા 
અન્ય

વિણામા, બ્લોકનું.૧૨૯૧, 

મ ળખુંડનું.૧૧૬૫, અંતતમખુંડ 
નું.૧૧૬૫+૧૧૨૮/પૈકી,

૧૬૬૩૩ ૮૬૫૫ શૈક્ષગણક હતે  ન ું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૯૭/૨૦૧૮ ૨૬/૦૨/૨૦૧૭

૨૩

તવનય િજનીકાુંત શ્રોિ તનમેટા, િે.સ.નું.૨૨ પૈકી,૭/૧/૨, 

િા.પ્લોટનું.૯ પૈકી, ટી.પી.સ્કીમનું.૧ 
(તનમેટા)

૧૫૯૪૮.૦૦ 
પૈકી ૭૪૩૬

૩૧૧૭ રહણેાકં હતેનુા ૧૭ પ્લોટસ 
તથા એક વાગણજય 
ગબલ્ડીંગમા ં૧૪ દુકાનો તથા 
૧૭ હોલ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૮૭/૨૦૧૬ ૦૧/૦૩/૨૦૧૭
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૨૪

ગગદરશભાઇ એસ. શાહ તથા અન્ય હનમુાનપરુા, રે.સ.ન.ં૪૮/ક, તથા મોજે 
અણખોલ, રે.સ.ન.ં૨૨૦/પૈકી ૧

૪૨૭૭૮. ૯૧૧૫.૭૬ રહણેાકંના ૧૫૩ મકાનોના 
પ્રથમ માળ તથા ૩ 
મકાનોનુ ંબીજા માળના 
બાધંકામ માટે

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૦૨/૨૦૧૭ ૦૧/૦૩/૨૦૧૭

૨૫
સરેુશભાઇ વશરામભાઇ પટેલ સાગં્મા, બ્લોકન.ં૩૨૩ ૧૧૮૯૨ પૈકી 

૭૧૩૫.૨૦
૨૫૫૮.૫૨ રહણેાકંના કુલ-૧૦૩ મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૬/૨૦૧૭ ૦૩/૦૩/૨૦૧૭

૨૬

શ્રીમતી કોદકલાબેન શાતંતલાલ પટેલ ખાનપરુ, બ્લોકન.ં૫૭ પૈ, ૬૦, ૬૬ ૧૯૦૬૦. ૧૩૨૫૧.૦૪ એક બેન્કવેટ હોલ ગબલ્ડીંગ 
તથા એક રહણેાકં કમ 
વાગણજય હતેનુા હાઇરાઇઝ 
ગબલ્ડીંગમા ંબે બેન્કવેટ 
હોલ, ૪૮ ઓદફસો તથા ૨ 
ડુપ્લેક્ષ ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૬/૨૦૧૭ ૦૩/૦૩/૨૦૧૭

૨૭
િાજેન્રભાઇ છોટાભાઇ પટેલ સોખડાખ દષ , િે.સ.નું.૫૩૯/૧/અ, બ્લોકનું. 

૪૪૭ પૈકી
૧૭૦૪ પૈકી 

૧૦૨૩
૪૦. ૦૨ વકષશોપ (લાઇટ 

ઇન્ડસ્ટ્રીઝ)

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૩૧૩/૨૦૧૫ ૦૬/૦૩/૨૦૧૭

૨૮
ઘનશ્યામભાઇ શુંકિભાઇ કાછીયા પાદિા, િે.સ.નું.૯૮૬,૯૮૭,૯૮૩/૨, 

િા.પ્લોટનું.૧૯
૧૨૩૧૧. ૧૯૬૯૬.૫૬ ક લ-૧૩ લો િાઇઝ ટાવિમાું 

ક લ ૬૨૯ ફ્લેટસ તથા ક લ-

૪૨ દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૭૭/૨૦૧૬ ૦૯/૦૩/૨૦૧૭

૨૯
પ્રગ્નેશ ભ પેન્રભાઇ વખાિીયા કિોડીયા, િે.સ.નું.૪૭, 

બ્લોકનું.૧૬,૧૭,૨૨,૨૩
૪૫૯.૨૯ ૫૦૦.૦૭ વાગણજય કમ િહણેાુંક 

હતે  ના મકાનમાું હોસ્સ્પટલ 
તથા િહણેાુંકના એક 
ફ્લેટના બાુંધકામ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૨/૨૦૧૭ ૦૯/૦૩/૨૦૧૭

૩૦ તવઠ્ઠલભાઇ પી. પટેલ તથા અન્ય પદમલા, બ્લોકનું. ૧૧ પાુંચ ઔધોગિક શેડ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૦૬/૨૦૧૭ ૧૫/૦૩/૨૦૧૭

૩૧
શ્રી મેિ ભીનીબેન લક્ષ્મણભાઇ કાિાવદિા સ ુંદિપ િા, બ્લોકનું. ૩૨૩,૩૨૩/૧ પાટષ 

૧૧૪, ૩૦૭/૧
૩૬૯૫૩ પૈકી 
૨૨૧૭૧.૮૦

૭૦૯૧.૧૯ િહણેાુંકના ૭૨ મકાનો તથા 
કોમન પ્લોટમાું કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૧૯/૨૦૧૬ ૧૫/૦૩/૨૦૧૭

૩૨
શ્રીમતી તપૃ્તી મોહનભાઇ ટીલવા આમોદિ, િે.સ .નું. ૩૩૫ પૈકી ૨, ૪૫૮ ૬૦૭૧. ૩૮૯૫.૩૮ બે લોિાઇઝ ટાવિમાું 

િહણેાુંકના ક લ-૧૨૧ ફ્લેટસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૮૯/૨૦૧૬ ૨૩/૦૩/૨૦૧૭

૩૩

કેતનભાઇ િણછોડભાઇ પટેલ તથા અન્ય િતનપ િ, બ્લોકનું. ૯૯,૧૦૦/પૈકી, 
૧૦૧,૧૦૨,૧૦૩,૧૦૪,૧૨૨,૧૨૩,૧૨૪/અ,

 ૧૨૪/બ, ૨૭૮/૧, ૨૭૮/પૈકી

૯૧૮૫૦ પૈકી 
૮૪૦૭૬

૮૩૬૧ હયાત મુંજ િ ૧૮૧ િહણેાુંક 
મકાનો તથા ૩૭ ખ લ્લા 
પ્લોટસ ઉપિાુંત ૧૪ િહણેાુંક 
મકાનો (પ્લોટેડ) તથા ૨૯૮ 
િહણેાુંક મકાનો (ટેનામેન્ટ 
ટાઇપ) મળી ક લ-૪૯૩ 
િહણેાુંક મકાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૪૧/ ૨૦૧૭ ૨૭/૦૩/૨૦૧૭
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૩૪

ધીરૂભાઇ કાશીભાઇ પટેલ સમા, િે.સ.નું.૩૮૮, ઓ.પી.નું.૧૦૬, 

િા.પ્લોટનું.૧૦૬, ટી.પી.સ્કીમનું.૨ (સમા-
દ માડ-વેમાલી)

૨૫૪૯ ૮૧.૮૮ બે સબ પ્લોટમાું બે િહણેાુંક 
મકાનો તથા એક સબ 
પ્લોટમાું વાગણજય હતે  

ન ું.વ ડા/પ્લાન-૨ /૫િવાનિી/૨૬૧/૨૦૧૬ ૨૮/૦૩/૨૦૧૭

૩૫ દામજીભાઇ તવિલભાઇ પટેલ તથા અન્ય આસોજ, િે.સ.નું.૬૭૭, બ્લોકનું.૫૫૧ ૭૬૮૯. ૨૪૮૯.૫૪ ઔધોગિક હતે   નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૭૩/૨૦૧૬ ૧૦/૦૪/૨૦૧૭

૩૬
શાુંતીલાલ એચ. પટેલ અણખોલ, બ્લોકનું. ૨૦/અ, ૨૦/બ ૧૮૫૧૪. ૯૩૬૦.૨ િહણેાુંકના ક લ-૮૬ મકાનો 

તથા કોમનપ્લોટમાું 
કલબહાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૭૨/૨૦૧૬ ૧૦/૦૪/૨૦૧૭

૩૭
પાટષનિ ઓિ પાલવ ડેવલોપસષ 
વાસ ભાઇ સી. પટેલ

ખાનપ િ, િે.સ.નું.૧૩૪,બ્લોકનું. ૮૬ ૧૦૪૨૧. ૭૬૫૪.૦૮ ક લ-૨૯ િહણેાુંક મકાનો 
(પ્લોટેડ) તથા 
કોમનપ્લોટમાું કલબહાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૩૭/૨૦૧૭ ૧૦/૦૪/૨૦૧૭

૩૮
મન ભાઇ દાદ ભાઇ િઢવી તથા અન્ય કિોડીયા, િે.સ.નું.૮/૨ પૈકી ૧૩૬૬ પૈકી 

૮૧૫.૨૬
૧૫૦૫.૨૮ એક લોિાઇઝ ટાવિમા  ક લ-

૫૨ ફ્લેટસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૭૮/૨૦૧૬ ૧૩/૦૪/૨૦૧૭

૩૯
મધ િ રકરિટક માિ શાહ તથા અન્ય દશિથ, િે.સ.નું.૪૬૫,૪૬૮/પૈ,૪૭૧/પૈ, 

૪૭૯, ૪૮૦, પ્લોટનું.૧૦૮,૧૦૯
૭૪૧૧૨ ૫૯૫.૭૭ એક ઔધોગિક હતે  ના શેડ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૦૩/૨૦૧૭ ૨૦/૦૪/૨૦૧૭

૪૦
શાુંતતલાલ સોમાભાઇ પટેલ તથા અન્ય અંકોડીયા, બ્લોકનું. ૬૪૩, 

િા.પ્લોટનું.૮૦, ટી.પી.સ્કીમનું. ખાનપ િ-

અંકોડીયા નું.૨

૨૪૭૯. ૨૩૭.૬૪ િહણેાુંકના ક લ-૪ મકાનો 
(પ્લોટેડ) તથા  વાગણજય 
હતે  ની ક લ-૨ દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૬૯/ ૨૦૧૬ ૨૬/૦૪/૨૦૧૭

૪૧
જતીન િતવન્રભાઇ દેસાઇ તિસાલી, િે.સ.નું.૫૬૪,૫૬૫ ૫૩૬૨.૦૦ પૈકી 

૩૨૧૭.૬૨
૩૬૫૧.૫ વાગણજય હતે  ના હોટલ 

ગબલ્ડીંિ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૮/ ૨૦૧૭ ૨૭/૦૪/૨૦૧૭

૪૨
ભ દિભાઇ મોતીભાઇ પ્રજાપતત તથા 
અન્યના ક .મ . સુંજય ભ દિભાઇ કટોડીયા 
તથા ઇન્રવદન પોતે તથા અન્યના ક .મ .

ઉંડેિા, િે.સ.નું. ૩૮૬, ૩૮૯ ૮૭૦૦.૦ પૈકી ૨૧૨૩.૭૫ ક લ-૨૧ મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૪૦/ ૨૦૧૭ ૨૭/૦૪/૨૦૧૭

૪૩
ઉદય િામચુંર પ િુંદિે તથા અન્ય ગચખોરા, િે. સ .નું. ૩૦૯/૧, ૩૧૦/૧, ૩૧૧/૧ ૮૩૩૧૬.૩૦ 

પૈકી 
૪૯૯૮૯.૭૮

૨૭૬૯. િહણેાુંકના ક લ ૭૧ મકાનો 
(પ્લોટેડ) તથા ૩ ખ લ્લા 
પ્લોટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૫૩/ ૨૦૧૭ ૦૫/૦૫/૨૦૧૭

૪૪
તનતતન જી. પટેલ તથા અન્ય બાજવા, િે.સ.નું.૧૯૧ ૯૧૦૫ પૈકી 

૪૯૧૬
૩૮૨૩.૯૮ એક લોિાઇઝ ટાવિમાું ૮૫ 

ફ્લેટસ, ૧૫ દ કાનો તથા 
િહણેાુંકના ક લ-૩૩ મકાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૪/ ૨૦૧૭ ૦૫/૦૫/૨૦૧૭

૪૫
શ્રીમતી માન્યા આતશષ જિવાની તથા 
અન્ય

શેિખી, િે.સ.નું.૪૯૩/પૈકી, 
બ્લોકનું.૮૮૨/પૈકી

૪૪૬૫ પૈકી 
૨૬૭૯.૦૦

૮૩૨.૮૨ એક ખ લ્લો પ્લોટ તથા એક 
પાટી પ્લોટ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૭૩/ ૨૦૧૭ ૧૨/૦૫/૨૦૧૭

૪૬
હમે ુંતભાઇ કાુંતીભાઇ શાહ તથા અન્ય આમોદિ, િે.સ.નું. ૧૪૩,૧૬૫,૧૬૬/૨/અ, 

૧૬૯/પૈ૨
૫૦૪૭૦ ૧૪૪૯૧.૦૫. ૨૬૩ િહણેાુંક મકાનો તથા 

બે લોિાઇઝ ટાવિમાું ૭૮ 
ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૭૯/ ૨૦૧૭ ૨૩/૦૫/૨૦૧૭
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૪૭

અથષ ઇન્રાસ્ટ્રકચિ નામની ભાિીદાિી 
પેઢીના વ.ક.રકશોિભાઇ એન. પ્રજાપતત 
તથા અન્ય

કોયલી, િે.સ.નું.૫૦૩ ૫૮૫૩ ૯૦૯૨.૨૭ લોિાઇઝ ગબલ્ડીંિના ક લ-૭ 
ટાવિમાું ક લ-૧૪૪ 
િહણેાુંકના ફ્લેટસ તથા 
કોમન પ્લોટમાું કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૪૮/ ૨૦૧૭ ૦૫/૦૬/૨૦૧૭

૪૮ તનલેશ િતનલાલ શેઠ તથા અન્ય કેલનપ િ, િે.સ.નું.૧૦૪/૧,૨,૫૦૭,૫૦૮/૨ ૧૫૯૯૪. ૬૧૬૬.૪૫ ક લ-૪૩ િહણેાુંક મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૮૨/ ૨૦૧૬ ૧૫/૦૬/૨૦૧૭

૪૯
પ્રકાશક માિ બી. ખત્રી ખાનપ િ, બ્લોકનું.૧૮, ઓ.પી.નું.૧૭, 

િા.પ્લોટનું. ૧૬, ટી.પી.સ્કીમનું.૧ (ખાનપ િ-

સેવાસી)

૫૧૭૪ ૧૩૮૪.૨૮ ક લ-૧૪ િહણેાુંક મકાનો 
(પ્લોટેડ)

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૧/ ૨૦૧૭ ૧૫/૦૬/૨૦૧૭

૫૦
અંજેશક માિ િમેશભાઇ પટેલ સાુંકિદા, િે.સ.નું.૪૬ પૈકી, બ્લોકનું.૪૩, 

સબપ્લોટનું.૦૧
૭૯૦.૬૭ ૧૩૦૮.૦૧ એક ઔધોગિક શેડ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૯/ ૨૦૧૭ ૧૫/૦૬/૨૦૧૭

૫૧
મે. એલેન્ઝા  ઇન્રા એ નામની ભાિીદાિી 
પેઢી તિે અને વતી વહીવટ કતાષ શ્રી 
જીગ્નેશ મોહનભાઇ પ્રજાપતત તથા અન્ય

ભાયલી, બ્લોકનું.૩૭૯ પૈકી, ૧,૩૮૦,૩૮૨, 

ઓ.પી.નું.૧૬૪ પૈકી, િા.પ્લોટનું.૧૬૪ 
પૈકી,

૪૫૧૧ ૩૮૮૧.૭૮ ક લ-૨૯ િહણેાુંકના મકાનો 
(ડ પ્લેક્ષ)

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૦૮/ ૨૦૧૭ ૧૫/૦૬/૨૦૧૭

૫૨
પિેશભાઇ કાુંતતલાલ પટેલ તથા અન્ય સમા, િે.સ.નું.૩૮૭,૩૮૯ , 

િા.પ્લોટનું.૧૦૭,૧૧૦, ટી.પી.સ્કીમનું.૨ 
(સમા-દ માડ-વેમાલી)

૭૦૪૨. ૧૯૯૭.૪૯ એક પાટી પ્લોટ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૭૫/ ૨૦૧૭ ૧૬/૦૬/૨૦૧૭

૫૩
િસ્શ્મકાુંત કે. પટેલ તથા અન્યના ક .મ . 
સમીિ જે. અમીન

અણખોલ, િે.સ.નું.૩૬ (૧૨૧,૮૬/૧,૮૯ 
એકત્ર), બ્લોકનું.૬૭,૫૩,૩૫/પૈકી ૧

૩૯૧૫૩ પૈકી 
૨૬૩૪૯૧

૧૬૩૮. િહણેાુંકના ક લ-૩૯ મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨ /૫િવાનિી/૭૮/૨૦૧૭ ૧૯/૦૬/૨૦૧૭

૫૪
શ્રીમતી ભાિતીબેન હરિશભાઇ પટેલ 
તથા અન્ય

અણખોલ, િે.સ.નું.૧૭૧, બ્લોકનું.૯૪ પૈકી 
૨

૪૭૦૫ પૈકી 
૨૮૨૩

૨૮૬૯.૩૬ ક લ-૨૨ ટેનામેન્ટ ડ પ્લેક્ષ 
તથા કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૧૦/ ૨૦૧૭ ૧૯/૦૬/૨૦૧૭

૫૫
િમેશભાઇ છોટાભાઇ પટેલ ઉડેિા, િે.સ.નું. ૬૨૨ ૭૨૩૯ ૭૨૨.૬૫ િામષ હાઉસ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૩૦૨/ ૨૦૧૭ ૧૯/૦૬/૨૦૧૭

૫૬
િણછોડભાઇ એમ. શાહ તથા અન્ય ખટુંબા, બ્લોકનું.૨૧૮/અ,બ ૧૦૬૩૩ ૪૬૮૧.૫૮ સ્ક લ ગબલ્ડીંિ નું.વ ડા/પ્લાન-૨ /૫િવાનિી/૯૨/૨૦૧૭ ૨૦/૦૬/૨૦૧૭

૫૭
પ્રકૃતત એસોસીએટસના પાટષનિ ધમેશ 
એમ. પટેલ

દશિથ, િે.સ.નું.૭૭૮/૨, બ્લોકનું.૪૪૬ ૫૬૬૬ પૈકી 
૩૩૯૯.૬૦

૩૦૯૦.૮૪ ક લ-૩૬ િહણેાુંકના મકાનો 
(પ્લોટેડ)

નું.વ ડા/પ્લાન-૨ /૫િવાનિી/૬૦/૨૦૧૭ ૨૦/૦૬/૨૦૧૭

૫૮
િણછોડભાઇ એમ. શાહ તથા અન્ય ખટુંબા, બ્લોકનું.૨૧૮/અ,બ ૧૦૬૩૩ ૪૬૮૧.૫૮ સ્ક લ ગબલ્ડીંિ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૯૨/ ૨૦૧૭ ૨૦/૦૬/૨૦૧૭

૫૯
વૈરદક પેટ્રોકેમીકલ્સ પ્રા.લી. દશિથ, બ્લોકનું,૨૬૦,૨૬૧,૨૮૪,૨૮૫ ૪૨૩૯૧ ૯૨૫૨ ઔધોગિક હતે  ના ક લ-૧૨ 

મકાનો
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૯/ ૨૦૧૭ ૨૧/૦૬/૨૦૧૭

૬૦

મહશેભાઇ સોમાભાઇ પટેલ ભાયલી, બ્લોકનું.૫૬૨ , ઓ.પી.નું.૬૪, 

િા.પ્લોટનું.૬૪, ટી.પી.સ્કીમનું.૫ 
(સમીયાલા-બીલ-ભાયલી)

૪૦૦૬ ૮૦૧૨ ટાવિ-એ,બી,સી,ડી,ઇ મળી 
ક લ-૫ લોિાઇઝડ ટાવિમાું 
ક લ-૮૫ િહણેાુંક ફ્લેટસ 
તથા ક લ-૪૧ દ કાનો, ક લ-૩ 
કોમતશિયલ હોલ, તથા 
કોમન પ્લોટમાું કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૩૭/ ૨૦૧૬ ૨૧/૦૬/૨૦૧૭
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૬૧

ઓમ િાયત્રી એજ્ય કેશન એન્ડ ટ્રસ્ટના 
પ્રમ ખ શ્રી દશિથભાઇ ડી. પટેલ

સયાજીપ િા, િે.સ.નું.૪૧ ૨૬૭૦૯ ૧૯૯૨૮  શૈક્ષગણક હતે   (નતસિંિ 
કોલેજ, િીજીયોથેિાપીકોલેજ, 

િલ્સષ હોસ્ટેલ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૨૫/ ૨૦૧૭ ૩૦/૦૬/૨૦૧૭

૬૨
િીએટીન ઇન્ટિમીડીએટસ પ્રા.લી. નુંદેસિી, પ્લોટનું. સી,બી/૧૨૪/૧,૨ ૩૧૪૦ ૫૮૭.૭૬ બે સબપ્લોટ કિી ઔધોગિક 

હતે  ના બાુંધકામ માટે
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૮૧/ ૨૦૧૭ ૩૦/૦૬/૨૦૧૭

૬૩ પિસોત્તમદાસ ઇશ્વિભાઇ પટેલ તથા 
અન્ય

જેસુંિપ િા, િે.સ.નું.૭૭/અ,બ અ, 

૭૮/અ,બ, ૭૯/અ,બ
૫૩૦૦૮ ૧૩૧૨.૭૬ િેઝ-બી માું ક લ-૭૪ મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨ /૫િવાનિી/૧૧૯/૨૦૧૭ ૦૩/૦૭/૨૦૧૭

૬૪
િોયલ ઇન્રાકોન પ્રા. લી. તેના 
ડાયિેકટિ શ્રી િાધેશ્યામ િોયલ

કોયલી, િે.સ.નું.૪૦૫ ૪૬૫૪ ૪૭૫૦.૪૬ એક વાગણજય ગબલ્ડીંિમાું 
ક લ-૯૬ દ કાનો તથા ૦૩ 
સ્િીનના મલ્ટીપ્લેક્ષ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૭૫/ ૨૦૧૬ ૦૩/૦૭/૨૦૧૭

૬૫ કોિસ કેમ પ્રા.લી. નુંદેસિી, પ્લોટનું. ૧૮૪, ૧૮૫ ૧૯૬૦ ૧૫૧૦.૩૮ ઔધોગિક હતે  ન ું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૩૨/ ૨૦૧૭ ૦૭/૦૭/૨૦૧૭

૬૬
સ ભાષભાઇ જેસીંિભાઇ પટેલ તથા અન્ય ભાયલી, બ્લોકનું.૧૭૯૨, િે.સ.નું.૨૬૧૨ ૮૯૦૩ ૮૪૩૨.૮૯ ક લ-૨૬ િહણેાુંકના મકા નો 

(પ્લોટેડ) તથા કોમનપ્લોટ 
માું કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬ /૫િવાનિી/૫૩/૨૦૧૭ ૦૭/૦૭/૨૦૧૭

૬૭
સ ભાષભાઇ જેસીંિભાઇ પટેલ તથા અન્ય ભાયલી, બ્લોકનું.૧૭૯૨, િે.સ.નું.૨૬૧૨ ૮૯૦૩ ૮૪૩૨.૮૯ ક લ-૨૬ િહણેાુંકના મકા નો 

(પ્લોટેડ) તથા કોમનપ્લોટ 
માું કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬ /૫િવાનિી/૫૩/૨૦૧૭ ૦૭/૦૭/૨૦૧૭

૬૮
વાસ દેવભાઇ છોટાભાઇ પટેલ તથા અન્ય ઉંડેિા, સ.નું.૫૭૧,૫૭૨,૫૭૭/૧ ૬૦૪૦૦ ૩૧૯૩૦.૨૫ ક લ-૩૧૯ િહણેાુંકના મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૫૨/ ૨૦૧૭ ૧૫/૦૭/૨૦૧૭

૬૯
નીલા એસોસીએટના ભાિીદાિ ભિત 
નવનીતલાલ પિીખ તથા અન્ય

ભાયલી, બ્લોકનું. 
૧૭૦૦,૧૭૦૧,૧૬૯૯,૧૬૯૮ પૈ, ૧૭૦૨

૩૧૭૯૨ ૧૭૨૫૪ ક લ-૪૧ મકાનો પૈકી હયાત 
મકાન 
નું.૧૬,૧૭,૧૮/૧,૧૮/૨,૧૯/૨
,૨૦/૨,૩૮,(ગ્રા.િ., િ.િ), 

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૧૪/ ૨૦૧૭ ૧૫/૦૭/૨૦૧૭

૭૦ જયુંતીભાઇ અંબાલાલ પિમાિ પાદિા, િે.સ.નું.૧૦૨૦ ૯૫૧૩ પૈકી 
૫૭૦૭.૮

૧૧૧.૭૮ પાટી પ્લોટ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૩૯/ ૨૦૧૭ ૧૭/૦૭/૨૦૧૭

૭૧
જિદીશભાઇ િોિધનભાઇ પટેલ સયાજીપ િા, િે.સ.નું.૪૬/૧ ૨૧૨૪૬ ૩૭૬૯.૪૯ ક લ-૨ િહણેાુંકના મકાનો 

તથા હોસ્ટેલ અને સ્ક લ 
ગબલ્ડીંિ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૭/ ૨૦૧૭ ૧૭/૦૭/૨૦૧૭

૭૨
ગ રૂજી શ્રી સાુંદીપની એજ્ય કેશન ટ્રસ્ટના 
પ્રમ ખશ્રી જિદીશભાઇ િોિધનભાઇ પટેલ

સયાજીપ િા, િે.સ.ન .૪૩/ક૧/૨, ૪૩/ક ૧/૩ ૨૦૨૩૫ ૩૭૬૧.૧૮ શૈક્ષગણક હતે   (કોલજ 
ગબલ્ડીંિ, સ્ટાિ કવાટષસ તથા 
હોસ્ટેલ ગબલ્ડીંિ)

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૬/ ૨૦૧૭ ૧૭/૦૭/૨૦૧૭

૭૩ તનતેશક માિ મિનલાલ પટેલ ધનીયાવી, બ્લોકનું.૩૯૦,૩૯૧ ૩૬૨૨૦ ૨૦૯૭૭ ક લ-૨૬૦ િહણેાુંકના મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૫/ ૨૦૧૭ ૧૭/૦૭/૨૦૧૭
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૭૪

તવિેન્રભાઇ નિીનભાઇ પટેલ તથા અન્ય સેવાસી, િે.સ.નું.૭૦૧, બ્લોકનું.૫૯૧ ૬૬૭૭ િહણેાુંકના મકાન-૦૧ તથા 
પારકિંિ શેડ-૫, િજીબો-૦૧, 

ડાઇનીંિ હોલ-૦૧ મળી ક લ-

૦૮ ય તનટ તથા ૧- તસક્ય િીટી

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૧૨/ ૨૦૧૭ ૧૭/૦૭/૨૦૧૭

૭૫ ચેતનભાઇ જયુંતીભાઇ સાુંડેસિા તથા 
અન્ય

અંપાડ, િે.સ.નું.૧૦,૧૩ ૧૧૪૧૨૨ ૯૯૮૫.૭૮ એક િામષ હાઉસ નું.વ ડા/પ્લાન-૨ /૫િવાનિી/૫૯/૨૦૧૭ ૨૪/૦૭/૨૦૧૭

૭૬
િાહ લભાઇ એસ. પટેલ તથા અન્ય ઉંડેિા, િે.સ.નું. ૩૫૭/૨, ૩૪૨/પૈકી ૭૦૮૨ ૪૩૧૪ ક લ-૪૫ િહણેાુંકના મકાનો 

તથા કોમનપ્લોટમાું કલબ 
હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૪૬/ ૨૦૧૭ ૨૬/૦૭/૨૦૧૭

૭૭
ધમેશક માિ શાુંતતલાલ પટેલ તથા અન્ય ઉંડેિા, િે.સ.નું. ૩૬૯, ૩૯૭, ૩૯૯/૨, 

૪૦૦/૨/અ
19627 ૧૨૬૫૧.૯૪ 8  લોિાઇઝ ટાવિોમાું ક લ-

૧૬૭ િહણેાુંકના ફ્લેટસ 
તથા ૩૪ િહણેાુંકના મકાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૨૦/ ૨૦૧૭ ૨૯/૦૭/૨૦૧૭

૭૮
ચુંદ ભાઇ જેસુંિભાઇ પટેલ શ્રીપોિટીંબી, િે.સ.નું.૬૦/૩/બ, ઓનસષ 

પ્લોટ
૨૨૨૫.૭૮ ૩૫૯૯.૮૭ બે લોિાઇઝડ ટાવિમાું ક લ-

૪૧ દ કાનો અને ક લ-૩૯ 
ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨ /૫િવાનિી/૧૨૪/૨૦૧૭ ૧૧/૦૮/૨૦૧૭

૭૯
વાછાણી ભાતવષા પ્રભ દાસ દશિથ, બ્લોકનું.૪૭૯ ,૪૬૫,૪૬૮/પૈકી, 

૪૮૦,૪૭૧,૪૭૦/પૈ, ૪૭૩
૪૫૭.૦૯ ૯૨૦.૫૯ ઔધોગિક હતે  ન ું.વ ડા/પ્લાન-૨ /૫િવાનિી/૬૫/૨૦૧૭ ૧૧/૦૮/૨૦૧૭

૮૦ અમીબેન ગિરિશભાઇ પટેલ ખાનપ િ, િે.સ.નું.૯૩/૧, બ્લોકનું.૭૬ ૫૬૬૦ ૨૬૪૧.૬૭ િહણેાુંકના ક લ-૫ મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨ /૫િવાનિી/૧૦૭/૨૦૧૭ ૧૪/૦૮/૨૦૧૭

૮૧
મ કેશભાઇ તનમષલભાઇ ઠક્કિ તથા અન્ય ભાયલી, િે.સ.નું.૩૧૩, બ્લોકનું.૨૬૪, 

િા.પ્લોટનું.૭૮, ટી.પી.નું.૩
૧૪૩૦ ૩૨૬.૭૨ એક િેસ્ટોિન્ટ ૧૦ ડાઇનીંિ 

ટાઇપ ય તનટ, ૧-તસક્યોિીટી 
કેબીન, ૧ ઓિીસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪ /૫િવાનિી/૦૭/૨૦૧૭ ૨૩/૦૮/૨૦૧૭

૮૨ િુંજનબેન નિેન્રભાઇ પટેલ તથા અન્ય ભાયલી, િે.સ.નું.૧૭૦૬,૧૭૧૧, 

બ્લોકનું.૧૧૪૬
૧૯૦૨૧ ૯૭૫.૪૫ ક લ-૨૧ િહણેાુંકના મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૪ /૫િવાનિી/૦૭/૨૦૧૭ ૨૩/૦૮/૨૦૧૭

૮૩
િજનીબેન પવનક માિ શ્રીવાસ્તવ તથા 
અન્ય

િતનપ િ, િે.સ.નું.૧૩૦ ૩૨૩૭ પૈકી 
૧૯૪૨

૪૪૨.૩૫ િહણેાુંકના ૬ મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨ /૫િવાનિી/૩૪/૨૦૧૭ ૨૪/૦૮/૨૦૧૭

૮૪
સેવનસ્કાય ડેવલપસષ વતી િાજવીિતસિંહ 
ચ ડાસમા તથા અન્ય

તનમેટા, બ્લોકનું.૪/અ/૧, િા.પ્લોટનું.૨ ૪, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૧ (તનમેટા)
૪૯૧૫ ૨૯૪૩.૫૪ ક લ-૪૬ િહણેાુંકના મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨ /૫િવાનિી/૮૦/૨૦૧૭ ૦૧/૦૯/૨૦૧૭

૮૫
ગિજેશક માિ મધ સ દનભાઇ અમીન દશિથ, િે.સ.નું.૪૭૧,૪૭૦/પૈકી, ૪૭., 

૪૭૯, ૪૬૫, ૪૬૮ પૈકી ૪૮૦, શેડનું.૧૨૯
૭૪૧૧૨ ૨૯૨.૧૯ ઔધોગિક હતે  ન ું.વ ડા/પ્લાન-૨ /૫િવાનિી/૧૦૬/૨૦૧૭ ૦૪/૦૯/૨૦૧૭

૮૬

પટેલ િાજેન્ર ડાહ્યાભાઇ તથા  અન્યો કલાલી, બ્લોકનું.૩૦૫ 27822 6259.31 ક લ-૧૫૮ િહણેાુંકના મકાનો 
તથા ૦૫-લોિાઇઝડ ટાવિ 
કોમનપ્લોટમાું કલબહાઉસ 
તથા સ ગચત ટાવિ એ થી 
ડી માું ક લ-૨૪ વાગણજય 
હતે  ની દ કાનો તથા ૮૨ 
િહણેાુંકના ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬ /૫િવાનિી/૯૦/૨૦૧૭ ૧૩/૦૯/૨૦૧૭
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૮૭
ઘનશ્યામભાઇ લલ્લ ભાઇ પટેલ તથા 
અન્ય

પવલેપ િ, િે.સ.નું. ૨૪, ૨૬/પૈ, આમોદિ, 

િે.સ.નું. ૧૬૩/પૈ, ૧૬૩/પૈ
૪૩૯૪૫ પૈકી 

૨૬૩૬૭
૧૩૬૮૯.૪૫ િહણેાુંકના ક લ-૧૨૮ નું.વ ડા/પ્લાન-૨ /૫િવાનિી/૧૮૭/૨૦૧૭ ૧૩/૦૯/૨૦૧૭

૮૮
સ િેશભાઇ મન ભાઇ શાહ તથા શીવમ 
ડેવલોપસષ એ નામની ભાિીદાિી પેઢીના 
વ.ક. ભાિીદાિશ્રી સત્યમ િમેશભાઇ 
દલવાડી

ભાયલી, બ્લોકનું.૧૯૬, એિ.પી.નું.૯૩, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૨
૧૨૫૩૫ પૈકી 

૧૯૫૧.૭૬
૩૧૨૨.૭૪ ટાવિ એ થી ડી માું ક લ-૨૯ 

વાગણજય ની દ કાનો તથા 
૬૭ િહણેાુંકના ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬ /૫િવાનિી/૨૭/૨૦૧૭ ૧૫/૦૯/૨૦૧૭

૮૯

મન ભાઇ મિનભાઇ પટેલ તથા અન્ય કલાલી, બ્લોકનું.૨૮૧,૨૯૯ ૨૦૫૩૮ ૧૪૫૬૦.૧૫ બ્લોકનું.૨૮૧ માું ક લ-૫૬ 
િહણેાુંક મકાનો તથા કોમન 
પ્લોટમાું કલબ હાઉસ 
(સ ગચત) તથા બ્લોકનું.૨૯૯ 
વાળી જમીનમાું ક લ-૬૭ 
િહણેાુંક મકાનો (હયાત) 

તથા કોમન પ્લોટમાું કલબ 
હાઉસ (હયાત) આમ ક લ-૨ 
કલબ હાઉસ તથા 
િહણેાુંકના ક લ-૧૨૩ મકાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૪ /૫િવાનિી/૨૪/૨૦૧૭ ૧૫/૦૯/૨૦૧૭

૯૦
ગચિાિ ચુંરકાુંત પુંડયા કોયલી, િે.સ.નું.૫૫૩/૨ ૩૬૦૬ ૨૫૨૮.૨૩ વાગણજય હતે  ની ક લ-૩૮ 

દ કાનો તથા ૬૩ ઓરિસો
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૪૩/ ૨૦૧૬ ૨૦/૦૯/૨૦૧૭

૯૧
પટેલ સેજલ િીિીશભાઇ તથા અન્યો સેવાસી, બ્લોકનું.૧૩ ૦, મ ળખુંડનું.૧૭, 

અંતતમખુંડનું.૧૭, ટી.પી.સ્કીમનું.૩ 
(સેવાસી)

૪૧૨૬ ૩૯૫૧ િહણેાુંકના ક લ -૨૬ મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૬૯/૨૦૧૭ ૨૬/૦૯/૨૦૧૭

૯૨
ઠક્કિ િાજ ભાઇ હસમ ખભાઇ તથા પટેલ 
કૃણલ પ્રરદપભાઇ

ભાયલી, બ્લોકનું.૫૫, મ ળખુંડનું.૩૧, 

અંતતમખુંડ નું. ૨૧
૨૪૭૯ ૪૯૫૮ વાગણજય હતે  ની ક લ-૮૮ 

દ કાનો તથા ક લ-૧૩૫ 
ઓરિસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૫૬/૨૦૧૭ ૨૭/૦૯/૨૦૧૭

૯૩
રદપક િામરિષ્ણ ખુંડેલવાલ તથા અન્ય દશિથ, 

બ્લોકનું.૪૭૯,૪૬૫,૪૬૮,૪૮૦,૪૭૧,

૪૭૦ પૈકી, ૪૭૩

૦ ૪૦૨ ઔધોગિક હતે  ન ું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૨૬/૨૦૧૭ ૨૮/૦૯/૨૦૧૭

૯૪

મ ખ્ય કાિોબાિી અતધકાિીશ્રી સેવાસી, િા.પ્લોટનું.૧૧૯, ટી.પી.સ્કીમનું.૧ 
(સેવાસી)

૧૧૨૫૩ ૨૦૫૬૨ ૮ લોિાઇઝ ટાવિમાું 
િહણેાુંક હતે  ના ૩૨૦ િલેટસ 
તથા વાગણજય હતે  ની ૧૨ 
દ કાનો તથા સ ગચત ૨૯૪ 
ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬ /૫િવાનિી/૧૧૧/૨૦૧૭ ૨૯/૦૯/૨૦૧૭

૯૫

આકૃતત એન્ટિપ્રાઇઝ એ નામની 
ભાિીદાિી પેઢી વતી અને વ.ક. 

ભાિીદાિશ્રી જીતેન શાુંતતભાઇ અમીન 
તથા શ્રી તવપ લક માિ જમનાદાસ 
ઘિસુંડીયા તથા ઓમકાિ એન્ટિપ્રાઇઝ 
એ નામની ભાિીદાિી પેઢીના ભાિીદાિો

કલાલી, બ્લોકનું.૩૧૮,૩૧૯ ૧૬૯૯૭ ૧૦૬૫૯ લોિાઇઝડ ટાવિ એ,બી, સી-
ડી, ઇ-એિ, જી મળી ક લ 
પાુંચ ટાવિમાું ક લ ૧૩૫ 
િહણેાુંકના િલેટસ તથા 
કોમન પ્લોટમાું કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/૫િવાનિી/૩૧/૨૦૧૭ ૨૯/૦૯/૨૦૧૭
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૯૬
મન ભાઇ ભાઇલાલભાઇ અમીન તથા 
અન્યના ક .મ . સૈયદ ઇમિાન હૈદિહ સેન

પાદિા, િે.સ.નું.૧૩૨૯ ૧૧૮૧૪ પૈકી 
૭૦૮૮.૪૦

૬૯૯૧ ૧ વાગણજય ગબલ્ડીંિમાું 
૧૧૦ દ કાનો તથા ૭૨ 
ઓરિસો અને ૧ ઔધોગિક 
ગબલ્ડીંિ તથા ૧૯ િહણેાુંક 
મકાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૯૪/૨૦૧૭ ૨૯/૦૯/૨૦૧૭

૯૭
ઉપેન્રક માિ દલસ ખભાઇ પ્રજાપતત તથા 
અન્ય

િોિવા, 
િે.સ.નું.૪૬૩,૪૬૪,૪૬૬/૧,૪૭૦,૪૬૮,૪૬
૯,૪૭૧,૪૭૨,૪૭૩, ઓ.પી.નું.૭૧,૭૨

૪૨૧૩૦ ૧૬૯૦ ૦૬ િહણેાુંક મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૫૯/૨૦૧૭ ૨૯/૦૯/૨૦૧૭

૯૮
કાુંતીભાઇ િકીિભાઇ પટેલ પાદિા, િે.સ.નું.૭૦/૧/૧, ઓ.પી.નું.૯૮, 

એિ.પી.નું.૮૮
૧૬૪૦ ૨૩૮૫.૯૩ ૧૦ િહણેાુંક મકાનો તથા 

એક લોિાઇઝ ટાવિમાું ૨૪ 
ફ્લેટસ તથા ૧૪ દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૬૫/ ૨૦૧૭ ૨૯/૦૯/૨૦૧૭

૯૯

કાશી મઠ સુંથાન વાિાણસીના તિે શ્રી 
મ લ્કી શ્રીતનવાસા કામત

ભાયલી, િે.સ.નું.૧૬૨, બ્લોકનું.૧૪૫, 

િા.પ્લોટનું.૩૫
૧૮૪૧ ૮૮૩ પ્લોટ એ માું હયાત ક લ-૩ 

વાગણજય હતે  ના હોલ તથા 
પ્લોટ નું બી માું સ ગચત ૨ 
હોલ, તથા ૩ રકચન, ૧૦ રૂમ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૧૦૮/૨૦૧૭ ૦૩/૧૦/૨૦૧૭

૧૦૦
તનતાબેન તનલેશભાઇ શેઠ તથા અન્ય વેમાલી, િે.સ.નું.૩૩૪/પૈ, બ્લોકનું.૨૫૬/બ, 

િા.પ્લોટનું.૧૭૦
૨૮૩૩ ૪૫૩૩ પાુંચ લોિાઇઝ ટાવિમાું ૮૨ 

ફ્લેટસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૬૨/૨૦૧૭ ૦૪/૧૦/૨૦૧૭

૧૦૧
તનલેશ િતનલાલ શેઠ તથા અન્ય કેલનપ િ, બ્લોકનું.૪૨૦,૪૨૧,૪૨૪,૪૨૬ ૩૫૫૩૨ પૈકી 

૨૦૭૩૯
૨૦૬૭૧ િહણેાુંકના ક લ-૮૫ મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૭૨/ ૨૦૧૭ ૧૧/૧૦/૨૦૧૭

૧૦૨
સ બોધબભાઇ ધીિજલાલ શાહ તે એઇમ 
િીયાલ્ટીના ભાિીદાિ તિે તથા અન્યો

ચાપડ, બ્લોકનું.૨૯,૩૦, 

િે.સ.નું.૧૧,૧૨+૧૩
૧૦૭૨૫ ૩૦૯૬ ક લ-૨૨ િહણેાુંકના મકાનો 

તથા કોમનપ્લોટમાું કલબ 
હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૬૭/ ૨૦૧૬ ૧૨/૧૦/૨૦૧૭

૧૦૩
નટ ભાઇ પિસોત્તમભાઇ પટેલ તથા અન્ય સમા, િે.સ.નું.૩૮૬, ઓ.પી.નું. ૧૦૫, 

િા.પ્લોટનું.૧૦૫
૫૦૩૮ ૭૯૧૬ ત્રણ હાઇિાઇઝ ટાવિમાું ક લ-

૮૮ ફ્લેટસના તથા કોમન 
પ્લોટમાું કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૭૧/ ૨૦૧૭ ૧૨/૧૦/૨૦૧૭

૧૦૪
પટેલ અતનલક માિ મનહિભાઇ ભાયલી, બ્લોકનું.૯૧, િા.પ્લોટનું.૮૫/૧, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૨ (ભાયલી)
૧૦૨૯ ૧૫૪૨ િહણેાુંક હતે  ના ક લ-૧૦ 

ફ્લેટસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૭૪/ ૨૦૧૭ ૧૬/૧૦/૨૦૧૭

૧૦૫
શ્રીમતી િુંજનબેન નિેન્રભાઇ પટેલ તથા 
અન્ય

ભાયલી, બ્લોકનું.૧૧૪૬, 

િે.સ.નું.૧૭૦૬,૧૭૧૧
૧૯૦૨૧ ૧૪૦૧૬.૯૪ ક લ-૩૯ િહણેાુંકના મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૯૬/ ૨૦૧૭ ૧૮/૧૦/૨૦૧૭

૧૦૬

અતશ્વનભાઇ મન ભાઇ શાહ તથા અન્ય ભાયલી, બ્લોકનું.૬૫, િા.પ્લોટનું. ૭૩, ૨૪૭૯ ૧૯૯૦.૫૭ ક લ-૦૮ વાગણજય હતે  ની 
દ કાનો તથા ક લ-૩૦ 
િહણેાુંક હતે  ના ફ્લેટસ તથા 
સ ગચત ક લ-૦૭ વાગણજય 
હતે  ની દ કાનો તથા ક લ-૨૬ 
િહણેાુંક હતે  ના ફ્લેટસ તથા 
કોમન પ્લોટમાું કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૧૦૭/ ૨૦૧૭ ૩૦/૧૦/૨૦૧૭

૧૦૭
ઉલ્પેશ ઠાકોિભાઇ પટેલ તથા અન્ય તિસાલી, િે.સ.નું.૮૬૩/બ,૮૭૭ ૨૩૭૨૦ ૧૪૦૮ એક  લો િાઇઝડ ટાવિમાું 

ક લ-૩૦ ફ્લેટસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૯૨/ ૨૦૧૭ ૩૦/૧૦/૨૦૧૭
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૧૦૮

નવીનભાઇ પ જાભાઇ પટેલ તથા અન્ય પાદિા, િે.સ.નું.૨૪, િા.પ્લોટનું.૯૭, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૧
૨૮૦૨ ૨૫૪૧ ટાવિ એ,બી,સી લોિાઇઝડ 

ટાવિમાું ક લ-૮૪ ફ્લેટો 
તથા કોમન પ્લોટમાું કલબ 
હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૮૨/ ૨૦૧૭ ૩૦/૧૦/૨૦૧૭

૧૦૯
િોશનભાઇ ધીિજલાલ શાહ પાદિા, િે.સ.નું.૭૦/૧/૨, િા.પ્લોટનું.૧૩૯, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૧
૧૫૩૩ ૧૨૨૮.૩૮ શૈક્ષગણક હતે  ના સ્ક લ 

ગબલ્ડીંિ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૪૧/ ૨૦૧૬ ૩૧/૧૦/૨૦૧૭

૧૧૦
િાજ્ય તવદ્યા કેન્રના વ.ક. નટ ભાઇ 
િાવજીભાઇ પટેલ

પવલેપ િ, િે.સ.નું.૬૨,૬૩,બ્લોકનું. ૬૨ 
(એકત્ર ૬૨+૬૩)

૬૩૧૩૧ પૈકી 
૯૪૬૯.૬૫

૧૪૪૦ શૈક્ષગણક હતે   આધયાત્ત્મક હતે  ન ું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૭૧/ ૨૦૧૭ ૦૨/૧૧/૨૦૧૭

૧૧૧
સૌમીલ જયેન્રભાઇ શાહ (એચ ય  
એિ)ના કતાષ સૌમીલ જયેન્રભાઇ શાહ 
તથા અન્યો

ભાયલી, બ્લોકનું.૨૩૯,૨૬૪, 

િા.પ્લોટનું.૮૧,૧૧૭
૧૪૮૦૯ ૪૦૫૧.૪૧ શૈક્ષગણક હતે  ન ું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૧૧૦/ ૨૦૧૭ ૧૬/૧૧/૨૦૧૭

૧૧૨
પટેલ અિતવિંદભાઇ મુંિળભાઇ તથા અન્ય ભાયલી, િે.સ.નું.૧૭૩૭, બ્લોકનું.૧૧૭૧ ૪૩૫૦ ૩૭૮૬.૨ વાગણજય હતે  ની હોસ્ટેલમાું 

ક લ ૭૦ રૂમો, ૨ ઓરિસ 
તથા ૧ િીસેપ્શન રૂમ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૧૦૯/ ૨૦૧૭ ૨૯/૧૧/૨૦૧૭

૧૧૩
મે. સાઇનકેમના ભાિીદાિ તાિક પ્રકાશ 
પટેલ

નુંદેશિી જી.આઇ.ડી.સી., 
પ્લોટનું.૫૩/બી+૫૩/સી

૧૬૭૨૧.૧૪ ૧૭૬૪.૫૨ પાટષ-એ માું ઔધોગિક હતે  ના 
હયાત બાુંધકામ ઉપિાુંત 
એક ઓરિસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૬૬/ ૨૦૧૭ ૩૦/૧૧/૨૦૧૭

૧૧૪
તવિલભાઇ રદગલપભાઇ પટેલ તથા અન્ય ગચખોરા, બ્લોકનું.૧૧૩/બ, ૧૧૪/અ,બ ૨૨૦૯૯ પૈકી 

૧૩૨૫૯.૪૦
૬૧૫૧.૫૫ િહણેાુંકના ક લ-૧૩૦ મકાનો 

તથા કોમન પ્લોટમાું કલબ 
હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૪૭/ ૨૦૧૬ ૦૫/૧૨/૨૦૧૭

૧૧૫ ખ શાલભાઇ પ્રભ દાસ પિમાિ િણોલી જી.આઇ.ડી.સી., પ્લોટનું.૦૭ ૨૪૨૮.૭૫ ૨૩૯૫.૯૩ એક લોિાઇઝ ઔધોગિક 
ગબલ્ડીંિમાું ૯૪ વકષશોપ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૩૪/ ૨૦૧૭ ૦૫/૧૨/૨૦૧૭

૧૧૬
સાવનભાઇ ચીમનભાઇ પટેલ તથા અન્ય શ્રીપોિટીંબી, િે.સ.નું.૫૨,૫૩,૫૪,૫૮, 

બ્લોકનું. ૪૨,૪૩,૪૪,૫૧/૧
૪૭૯૩૭ પૈકી 

૨૮૩૭૪
૨૪૨૮૨.૭૧ િહણેાુંકના ક લ-૨૬૩ મકાનો, 

કોમન પ્લોટમાું કલબ હાઉસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૦૭/ ૨૦૧૭ ૧૯/૧૨/૨૦૧૭

૧૧૭ પટેલ તવન ભાઇ ઇશ્વિભાઇ તથા 
ઠાકોિભાઇ મિનભાઇ િાય

કલાલી, બ્લોકનું.૨૭૨, ૨૭૩ ૨૩૪૭૨ પૈકી 
૭૬૮૯

૧૭૦૯૬.૧ ૧૨ ટાવિોમાું િહણેાુંકના ક લ-

૨૪૦ ફ્લેટસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૭૫/ ૨૦૧૭ ૧૯/૧૨/૨૦૧૭

૧૧૮

િાયત્રી િીયાલ્ટીએ નામની ભાિીદાિી 
પેઢી તિે અને વતી વ.ક. ભાિીદાિો શ્રી 
જીતેન્ર હિિોવીંદ અગ્રવાલ તથા શ્રી 
મનોજ નવલકીશોિ અગ્રવાલ

ભાયલી, જ નો િે.સ.નું.૧૫૫/૧, 

બ્લોકનું.૧૩૬, િા.પ્લોટનું.૮૭/૧, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૧ (ભાયલી)

૧૮૪૧ ૪૯૯૪.૨૯ એક લોિાઇઝ ટાવિમાું ક લ-

૬૨ દ કાનો અને ક લ-૭૫ 
ઓરિસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૩૫/ ૨૦૧૭ ૨૦/૧૨/૨૦૧૭

૧૧૯
પટેલ પ્રદીપભાઇ ચુંરકાુંતભાઇ તથા 
અન્યો

ભાયલી, િે.સ.નું.૪૬૧, બ્લોકનું.૪૩૫ પૈકી 
૧, એિ.પી.નું.૩૯ પૈકી, ટી.પી.સ્કીમનું.૪ 
(ભાયલી)

૬૮૧૬ પૈકી 
૩૪૦૮

૪૦૮૯.૪૮ િહણેાુંકના ક લ-૨૪ મકાનો 
તથા કોમન પ્લોટમા  કલબ 
હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૫૬/ ૨૦૧૭ ૨૦/૧૨/૨૦૧૭

૧૨૦
પટેલ તનશાબેન રકિણભાઇ ગચખોરા, બ્લોકનું. ૩૭/અ ૧૦૭૧૭ પૈકી 

૬૪૩૦.૨૦
૨૫૫૧.૨૪ િહણેાુંકના ક લ-૫૫ મકાનો 

તથા કોમન પ્લોટમાું કલબ 
હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૧૦/ ૨૦૧૭ ૨૮/૧૨/૨૦૧૭
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૧૨૧
પટેલ બાબ ભાઇ પિસોત્તમભાઇ તથા 
પટેલ ભ પેન્રભાઇ પિસોત્તમભાઇ

ભાયલી, બ્લોકનું.૧૭૭૦, િે.સ.નું.૨૫૬૯ 10117 1094.32 વાગણજય હતે  ના ૧ બેન્કવેટ 
હોલ, ૪ રૂમ, ૧ કીચન 
સ્ટોિરૂમ તથા ૧ ઓરિસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૦૭/ ૨૦૧૭ ૨૯/૧૨/૨૦૧૭

૧
શ્રીમતી િુંજનબેન નિેન્રભાઇ પટેલ તથા 
અન્ય

ભાયલી, બ્લોકનું.૧૧૪૬, 

િે.સ.નું.૧૭૦૬,૧૭૧૧
૧૯૦૨૧ ૧૪૦૧૬.૯૪ ક લ-૩૯ િહણેાુંકના મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૧૨૪/ ૨૦૧૭ ૦૩/૦૧/૨૦૧૮

૨
ભાઇલાલભાઇ બાબ ભાઇ પટેલ તથા 
અન્યોના ક .મ . િાજેશભાઇ એ. પટેલ

ભાયલી, બ્લોકનું.૨૬૧,૨૬૨,૨૭૩, ૨૭૫, 

િા.પ્લોટનું.૮૮
૩૫૧૪૭ પૈકી 

૨૫૮૦.૯૭
૪૨.૩ વાગણજય હતે  ની  ૦૨ - 

દ કાનો
નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૧૨૫/ ૨૦૧૭ ૦૪/૦૧/૨૦૧૮

૩
ઇિાબેન તનગખલભાઇ િજ્જિ તથા અન્યો કલાલી, િે.સ.નું.૪૦૧,૪૦૨, 

બ્લોકનું.૩૦૯,૩૧૦
૧૫૬૮૧ ૭૫૩૧.૩૫ ક લ-૫૪ િહણેાુંકના મકાનો 

તથા 
િે.સ.નું.૪૦૬,૩૮૩/૧,૨,૩ 

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૧૨૩/ ૨૦૧૭ ૦૪/૦૧/૨૦૧૮

૪
મ કેશ જયુંતીભાઇ પટેલ અણખોલ, બ્લોકનું.૧૪૦ ૫૩૫૧૯ ૪૭૬૫૨.૩૪ િહણેાુંકના ક લ-૩૬૦ 

ટેનામેન્ટસ
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૦૬/ ૨૦૧૭ ૦૪/૦૧/૨૦૧૮

૫
શ્રીમતી સતવતાબેન ડી િાઠોડીયા તથા 
અન્ય

તિસાલી, િે.સ.નું. ૭૮૧,૭૮૪,૭૮૫ ૪૨૮૯.૬ ૪૫૮૮.૬૮ િહણેાુંકના ક લ-૫૩ મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૦૮/ ૨૦૧૭ ૦૪/૦૧/૨૦૧૮

૬ ચૌધિી સોન ક માિ દશિથ, િે.સ.નું. ૪૭૧,૪૭૦/પૈ, ૪૭૩, 

૪૭૯, ૪૬૫
૭૪૧૧૨ ૨૩૨.૨૯ ઔધોગિક હતે  ન ું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૦૩/ ૨૦૧૭ ૦૫/૦૧/૨૦૧૮

૭ પ્રતવણભાઇ ભિવાનદાસ પટવા દશિથ, િે.સ.નું. ૪૭૧,૪૭૦/પૈ, ૪૭૩, 

૪૭૯, ૪૬૬
૭૪૧૧૨ ૨૩૨.૨૯ ઔધોગિક હતે  ન ું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૧૪/ ૨૦૧૭ ૦૫/૦૧/૨૦૧૮

૮
શ્રીમતી શાહ તવજયાલક્ષ્મીજી તથા શાહ 
રહનાબેન િીિીશભાઇ તે િાહ લભાઇ 
અસાવેની પત્ની

સાુંકિદા, િે.સ.નું.સી/૧/૨, ૧૩, 

બ્લોકનું.૧૫,૧૬
૧૬૪૬.૫૮ ૫૨૨.૦૧ ઔધોગિક હતે  ન ું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૦૪/ ૨૦૧૭ ૦૫/૦૧/૨૦૧૮

૯ જીગ્નેશ િાવજીભાઇ પટેલ સાુંકિદા, િે.સ.નું.૪૬  પૈ, બ્લોકનું.૫૯,૬૦ ૧૩૦૨.૨ ૫૧૦.૧૭ ઔધોગિક હતે  ન ું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૯૩/ ૨૦૧૭ ૦૫/૦૧/૨૦૧૮

૧૦ લવજીભાઇ પ્રાિજીભાઇ કટ ડીયા તથા 
અન્ય

ઉંડેિા, િે.સ.નું.૬૭૧,૬૭૪ ૧૪૨૬૫ ૨૭૪૧.૮૪ િહણેાુંકના ક લ ૧૮ મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૧૯/ ૨૦૧૭ ૦૫/૦૧/૨૦૧૮

૧૧

દશષનમ લાઇિ સ્પેશ પ્રા.ગલ. કુંપની વતી 
ડાયિેકટિ સ તનલભાઇ જિદીશચુંર 
અગ્રવાલ

ભાયલી, િે.સ.નું.૨૨૮, બ્લોકનું.૧૯૪, 

ઓ.પી.નું.૯૩, એિ.પી.નું.૫૭
૧૮૨૭૧ ૧૭૦૩.૮૩ ક લ-૨ હાઇિાઇઝડ ટાવિ 

તથા ક લ-૫૩ િહણેાુંકના 
મકાનો તથા કોમનપ્લોટમાું 
૧ - કલબ હાઉસ તથા 
સ ગચત ક લ-૦૭ િહણેાુંકના 
મકાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૦૪/ ૨૦૧૮ ૧૧/૦૧/૨૦૧૮

૧૨
અતનલભાઇ ભોિીલાલ પટેલ ભાયલી, િે.સ.નું.૫૪૧/૧, બ્લોકનું.૪૬૨, 

િા.પ્લોટનું.૧૬૧, ટી.પી.નું.૦૪ (ભાયલી)
૧૩૫૩ ૨૧૫૯.૫ વાગણજય હતે  ની ક લ-૩૪ 

દ કાનો તથા િહણેાુંક હતે  ના 
ક લ-૩૧ ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૭૫/ ૨૦૧૭ ૧૭/૦૧/૨૦૧૮

૧૩ એમોિીલ કેમીકલ્સ પ્રા.લી. નુંદેશિી (જી.આઇ.ડી.સી.), 

પ્લોટનું.૧૨૪/૩૩ એ,બી
૫૯૧૪.૫ ૪૧૭૨.૨૮ ઔધોગિક હતે  ન ું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૯૬/ ૨૦૧૭ ૨૦/૦૧/૨૦૧૮
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૧૪
િાજેન્રભાઇ નાિાયણભાઇ પટેલ તથા 
અન્ય

તનમેટા, િે.સ.નું.૯, સબપ્લોટનું.૭૭ થી 
૮૬, િા.પ્લોટનું.૧૨ અને ૧૬, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૧ તનમેટા

૩૯૧૯ ૨૨૧૫ િહણેાુંકના ક લ ૪૧ મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૨૧/ ૨૦૧૭ ૨૩/૦૧/૨૦૧૮

૧૫

રકશનચુંદ બેલાિામ અડવાણી તથા અન્ય સેવાસી, િે.સ.નું.૮૭/૧, બ્લોકનું.૭૫, ૪૨૭૮ ૬૩૦૪.૩ ટાવિ એ-બી માું ક લ - ૨૦ 
દ કાનો તથા ક લ -૩૨ 
િહણેાુંકના ફ્લેટસ તથા 
ટાવિ ડી માું ક લ - ૨૦ 
િહણેાુંકના ફ્લેટસ તથા 
ટાવિ ઇ-એિમાું ક લ-૩૦ 
િહણેાુંકના ફ્લેટસ આમ ક લ 
- ૨૦ વાગણજય હતે  ની 
દ કાનો તથા ક લ-૮૨ 
િહણેાુંક હતે  ના ફ્લેટસ તથા 
કોમન પ્લોટમાું કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૦૯/ ૨૦૧૮ ૨૪/૦૧/૨૦૧૮

૧૬
તનલેશ િતનલાલ શેઠ તથા અન્ય કેલનપ િ, બ્લોકનું. ૫૦૪/૧,૨, ૫૦૭, 

૫૦૮/૧
૧૫૯૯૪. ૧૮૫૭.૯૨ ક લ-૭૫ િહણેાુંક મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૫૦/ ૨૦૧૭ ૦૭/૦૨/૨૦૧૮

૧૭
ત િખીયા મનસ ખભાઇ નિતસિંહભાઇ તથા 
અન્ય

ખટુંબા, િે.સ.નું.૨૮૯,૨૯૦, બ્લોકનું.૧૫૨/૨ ૩૨૩૭૬ ૧૭૦૩૪.૪૧ િહણેાુંકના ક લ ૧૪૦ મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૩૯/ ૨૦૧૭ ૦૯/૦૨/૨૦૧૮

૧૮
જન્મેજય વી. મોઘે તથા અન્ય મહાપ િા, િે.સ.નું.૬૪ પૈકી ૬૬૦૦ પૈકી 

૪૧૯૩.૪૦
૩૫૮.૦૮ િહણેાુંકના ક લ ૧૨ મકાનો 

(પ્લોટેડ)

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૨૪/ ૨૦૧૮ ૦૯/૦૨/૨૦૧૮

૧૯
પટેલ કામીનીબેન જીતેન્રભાઇ તિસાલી, િે.સ.નું.૮૮૨ ૮૪૯૮ ૭૧૯૬.૩૫ ક લ-૩૨૫ ફ્લેટસ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૩૮/ ૨૦૧૮ ૧૪/૦૨/૨૦૧૮

૨૦
ગિરિશભાઇ જયુંતીભાઇ પટેલ તથા અન્ય હન માનપ િા, બ્લોકનું.૩૭/પૈ, ૩૫/૨, 

૧૯/અ/પૈ૧, ૬૧ પૈકી
૧૮૬૬૧૩ ૯૨૪ છ સબપ્લોટમાું ક લ-૨૨ 

િહણેાુંકના મકાનો
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૧૯૫/ ૨૦૧૭ ૧૬/૦૨/૨૦૧૮

૨૧
પટેલ દેવેન્રભાઇ િતીલાલ તથા અન્ય બીલ, બ્લોકનું. ૭૦૪, િે.સ.નું. ૯૮૧, ૯૮૨/૧ 9510 7921.49 ૭૪ િહણેાુંકના મકાનોના 

તથા કોમનપ્લોટમાું કલબ 
હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૦૫/ ૨૦૧૮ ૧૬/૦૨/૨૦૧૮

૨૨

શ્રીમતી સુંિીતા િાજેશ દોશી તથા િાજેશ 
ચીમનલાલ દોશી

સેવાસી, િે.સ.નું.૭૬૪,૭૬૫, 

બ્લોક્લનું.૬૯૯,૭૦૦
૧૨૪૩૯ ૧૯૨૦ ૧- બુંિલો, િહણેાુંકના ક લ-

૦૩ ય નીટ, ૧ કીચન, સવષન્ટ 
રૂમ, ૧ કલબ હાઉસ, ૨- 

ગબલ્ડીંિ ય નીટ, ૧ જીમ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/ ૫િવાનિી/૨૬/ ૨૦૧૭ ૨૬/૦૨/૨૦૧૮

૨૩
જતીનભાઇ િમણભાઇ પટેલ ભાયલી, બ્લોકનું. ૪૭, િે.સ.નું.૫૩, 

મ ળખુંડનું. ૨૩, અંતતમખુંડનું. ૩૫
૧૭૦૦ ૩૪૦૦ વાગણજય હતે  ની હયાત ક લ-

૨૪ દ કાનો તથા સ ગચત ક લ-

૨૧ દ કાનો તથા ૬૭ ઓિીસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૦૨/ ૨૦૧૮ ૨૬/૦૨/૨૦૧૮

૨૪
આશીષ િણછોડભાઇ તમસ્ત્રી તથા અચષના 
આશીષ તમસ્ત્રી

તલસટ, િે.સ.નું.૫૭,૫૮,૫૯,૭૮,૮૦ ૩૮૩.૭ ૪૬૫.૮૪ િહણેાુંક હતે  ના ૧ મકાન નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૦૮/ ૨૦૧૮ ૨૭/૦૨/૨૦૧૮

૨૫ ઇનાયતહ સેન એ. શેખ તથા અન્ય ગચખોરા, બ્લોકનું.૪૫/બી ૭૫૮૮ પૈકી 
૪૫૫૨.૮૦

૩૯૦૪.૨ િહણેાુંકના ક લ ૫૪ િો - 

ટેનામેન્ટ મકાનો
નું.વ ડા/પ્લાન-૨/ ૫િવાનિી/૨૧૬/ ૨૦૧૭ ૨૭/૦૨/૨૦૧૮
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૨૬
પટેલ નટવિભાઇ શુંકિભાઇ તથા અન્યો બીલ, બ્લોકનું.૪૬૫/પૈકી, િા.પ્લોટનું.૧૦૩, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૧ (બીલ)

૪૩૧૧ ૧૧૬૨૦.૭૩ ક લ-૦૭ ટાવિમાું િહણેાુંકના 
ક લ-૨૦૭ ફ્લેટસ તથા 
વાગણજય હતે  ની ક લ-૧૭ 
દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/ ૫િવાનિી/૫૮/ ૨૦૧૭ ૨૮/૦૨/૨૦૧૮

૨૭
પટેલ ચુંરકાુંત શાુંતલાલ તથા અન્ય ૨ 
ના ક .મ . શ્રી આતશષ તવન ભાઇ પટેલ

ભાયલી, બ્લોકનું.૨૯૦, મ ળખુંડનું.૪૬, 

અંતતમખુંડનું.૩૬
૩૯૫૭. ૧૦૬૭૭.૩ ક લ-૦૧ બ્લોકમાું વાગણજય 

હતે  ની ક લ-૧૪૫ શોપ તથા 
૧૮૨ ઓિીસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૩૨/ ૨૦૧૮ ૨૪/૦૪/૨૦૧૮

૨૮ સિોજ લક્ષ્મીદાસ ભ વા સેવાસી, િે.સ.નું.૧૩૪, બ્લોકનું.૧૦૫ ૨૭૮.૮ ૪૪૦.૦૬ િહણેાુંકના ક લ-૨ મકાન નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૮૮/ ૨૦૧૭ ૨૬/૦૪/૨૦૧૮

૨૯ તનિવ કન ભાઇ પટેલ કેલનપ િ, િે.સ.નું.૪૪ ૭/૧, ૪૪૭/૨ ૬૯૨૮ પૈકી 
૪૧૫૬.૬૭

૧૦૫૪.૧૫ િો ટાઇપ િહણેાુંકના ક લ 
૫૯ મકાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૫૪/ ૨૦૧૮ ૨૭/૦૪/૨૦૧૮

૩૦
ભાવનાબેન િાજેશભાઇ પટેલ તથા અન્ય સેવાસી, િે.સ.નું.૧૦૩૮, 

બ્લોકનું.૫૪,ટી.પી.નું. ૧ (સેવાસી)
૨૦૭૩ ૫૫૮૫ એક લોિાઇઝ ટાવિમાું ૨ 

(બે) શો-રૂમ, ૩૮ દ કાનો તથા 
૫૦ ઓિીસના વાણીજય હતે  

ન ું.વ ડા/પ્લાન-૪/૫િવાનિી/૪૫/ ૨૦૧૮ ૦૨/૦૫/૨૦૧૮

૩૧
શ્રીમતી ભાવનાબેન િાજેશભાઇ પટેલ 
તથા અન્ય

સેવાસી, િે.સ.નું.૧૦૩૮, બ્લોકનું.૫૪ 2073 5585.25 એક લોિાઇઝ ટાવિમાું િ 
શો-રૂમ, ૩૮ દ કાનો તથા 
૫૦ ઓિીસના વાગણજય હતે   
માટે

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/૫િવાનિી/૪૫/ ૨૦૧૮ ૦૫/૦૫/૨૦૧૮

૩૨

ઓકટેન ઇન્રા સ્પેશના વ.ક. તથા 
ભાિીદાિશ્રી કશ્યપ ભિતભાઇ પટેલ 
તથા અન્યો

ભાયલી, બ્લોકનું.૧૧૩ પૈકી, 
મ ળખુંડનું.૧૭+૧૮, 

અંતતમખુંડનું.૧૨+૧૦૯, ટી.પી.સ્કીમનું.૧ 
(ભાયલી)

૧૭૫૩૦. ૪૭૩૩૦. ક લ-૦૮ હાઇિાઇઝડ 
ટાવિમાું િહણેાુંકના ક લ-

૨૪૪ ફ્લેટસ તથા વાગણજય 
હતે  ની ક લ-૩૭ શોપ તથા ૫ 
કોમન એકવીટીના 
રૂમનાતથા કોમનપ્લોટમાું ૧-

ક્લલબ હાઉસના

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૧૦/ ૨૦૧૮ ૦૯/૦૫/૨૦૧૮

૩૩
ગે્રસ્ટોન ડેવલોપસષ ભાિીદાિી પેઢી તિે 
વ.ક. ભાિીદાિ ચેતન આિમપ્રસાદ 
બધેલ

ખાનપ િ, િે.સ.નું.૩૨, બ્લોકનું.૨૯ 4856 7695.66 એક હાઇિાઇઝ ટાવિમાું ૨૮ 
િહણેાુંકના ફ્લેટસ તથા 
કોમન પ્લોટમાું કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૨/ ૨૦૧૮ ૦૯/૦૫/૨૦૧૮

૩૪
બુંશિી ડેવલોપસષ નામની ભાિીદાિી 
પેઢી તિે વ.ક. પટેલ મહને્રભાઇ 
તત્રભોવનદાસ

પાદિા, િે.સ.નું.૧૧૪૭, ટી.પી.સ્કીમનું.૨
ત્રણ સબપ્લોટ પૈકી સબ પ્લોટનું.૨

૪૮૧૦. ૩૧૨૨.૩૬ એક લોિાઇઝ ટાવિમાું ૩૨ 
દ કાનો તથા ૧૪ ઓિીસોના 
વાણીજય હતે  

ન ું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૫૫/ ૨૦૧૮ ૧૦/૦૫/૨૦૧૮

૩૫

તપય ષભાઇ પ્રતવણભાઇ ચોકસી તથા 
અન્ય

સયાજીપ િા, િે.સ. નું. ૧૬/અ, ૧૬/ક, ૧૭/ક, 

૩૬
60096 54130.39 હયાત બે લો િાઇઝડ ટાવિો 

તથા ક લ-૨૮૦ િહણેાુંકના 
મકાનો તથા કોમન પ્લોટમાું 
કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૦૧/ ૨૦૧૮ ૧૫/૦૫/૨૦૧૮

૩૬
કેલીસ્ટો એન્ટિપ્રાઇઝના વ.ક. ભાિીદાિ 
તિીકે સુંરદપ ભાઇલાલભાઇ પટેલ

સમા, િે.સ.નું.૩૮૬, ઓ.પી.નું.૧૦૫, 

િા.પ્લોટનું.૧૦૫
5038 13601.25 િહણેાુંકના ક લ-૧૫૬ ફ્લેટસ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૪૮/ ૨૦૧૭ ૧૫/૦૫/૨૦૧૮
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૩૭
મનન ચેતનક માિ શાહ તથા અન્ય શ્રીપોિટીંબી, િે.સ. નું.૨૧, ૨૫/એ,બી, 

૨૯,૩૦,૩૧
૧૧૪૬૬૮૩ 

પૈકી 
૬૮૮૦૯.૮૦

૪૯૯૫૯.૨ ક લ-૬૩૧ િહણેાુંક મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૨૬/ ૨૦૧૭ ૧૬/૦૫/૨૦૧૮

૩૮
આતશષ વલ્લભભાઇ પટેલ તથા અન્ય વેમાલી, બ્લોકનું.૨૨૨, ઓ.પી.નું.૬૫, 

િા.પ્લોટનું. ૮૫, સબ પ્લોટનું. ૧ એ+બી,
૫૭૮૩ ચો.મી. 
પૈકી ૩૫૨૪ 

ચો.મી.

૯૪૪૦.૨૭ ૪ લોિાઇઝ ટાવિમાું ૮૪ 
ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૪૭/ ૨૦૧૭ ૧૯/૦૫/૨૦૧૮

૩૯
અિરહિંત ઇન્રાસ્ટ્રકચિ નામની ભાિીદાિી 
પેઢી તેના વતી તે ભાિીદાિ શ્રી જીતેન્ર 
છિનલાલ દોશી

સેવાસી, બ્લોકનું. ૧૦૦, જ ના િે.સ.નું. 
૧૧૬,

3915 10570.48 ક લ-૧ બ્લોકમાું વાગણજય 
હતે  ની ક લ-૧૭૦ શોપ તથા 
૧૬૬ ઓરિસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૨૧/ ૨૦૧૮ ૧૯/૦૫/૨૦૧૮

૪૦
નવિચના એજ્ય કેશન સોસાયટી ટ્રસ્ટ 
વતી પ્રમ ખશ્રી િાહ લભાઇ અમીન

ભાયલી, બ્લોકનું. ૧૭૫૬, ૧૭૫૭/પૈકી/૧, 

૧૭૫૮, ૧૭૫૯, ૧૭૬૨, ૧૭૬૪, ૧૭૭૪
70538 4910.42 શૈક્ષગણક હતે   માટે નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૯૪/ ૨૦૧૭ ૨૧/૦૫/૨૦૧૮

૪૧

અવધ ઇન્રાટેક એ નામની ભાિીદાિી 
પેઢી વતી તે ભાિીદાિ તિીકે શ્રી કતપલ 
રદનેશભાઇ પટેલ

સેવાસી, બ્લોકનું. ૨૮૩+૨૮૪, જ ના 
િે.સ.નું.૩૦૭+૩૦૮, મ ળખુંડનું. ૯૬+૯૭

3259 8795.59 ક લ- ૩ બ્લોકમાું વાગણજય 
હતે  ની ક લ-૪૭ શોપ તથા 
િહણેાુંક હતે  ના ૯૬ ફ્લેટસ 
તથા કોમનપ્લોટમાું કલબ 
હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૧૨૨/ ૨૦૧૭ ૨૨/૦૫/૨૦૧૮

૪૨ શ્રીમતી તનતાબેન તનલેશભાઇ શેઠ વેમાલી, બ્લોકનું. ૫૩, ઓ.પી.નું.૧૯૪, 2246 5805.81 એક હાઇિાઇઝ ગબલ્ડીંિ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૩૫/ ૨૦૧૭ ૨૨/૦૫/૨૦૧૮

૪૩
લીલેિીયા એન્ટિપ્રાઇઝના વ.ક. શ્રી 
નિેશક માિ ઇન્રપ્રસાદ પટેલ તથા અન્ય

વેમાલી, એિ.પી.નું.૪૨, ટી.પી.નું.૧ 1887 5094.73 એક હાઇિાઇઝ ટાવિમાું ૧૦ 
દ કાનો, ૧ હોલ તથા ૫૮ 
િહણેાુંકના ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૪૪/ ૨૦૧૭ ૨૪/૦૫/૨૦૧૮

૪૪

કોટીયાડષ ઇન્રાસ્ટ્રકચિ એ નામની 
ભાિીદાિી પેઢીના તિે શ્રી તવિલ 
મનોજભાઇ શેઠ તથા અન્ય

સેવાસી, િે.સ.નું.૮૭/૧, બ્લોકનું. ૭૫, 

િા.પ્લોટનું. ૪૪
4278 11507.9 ટાવિ એ-બી માું ક લ-૨૦ 

દ કાનો તથા ક લ-૫૨ 
િહણેાુંકના ફ્લેટસ તથા 
ટાવિ સી માું ક લ-૧૧ 
દ કાનો તથા ક લ-૨૬ 
િહણેાુંકના તથા ટાવિ ડી 
માું ક લ-૨૮ િહણેાુંકના 
ફ્લેટસ તથા ટાવિ ઇ-

એિમાું ક લ-૪૨ િહણેાુંકના 
ફ્લેટસ આમ ક લ-૩૧ 
વાગણજય હતે  ની દ કાનો 
તથા ક લ-૧૪૮ િહણેાુંક 
હતે  ના ફ્લેટસ તથા 
કોમનપ્લોટમાું કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૪૯/ ૨૦૧૮ ૨૪/૦૫/૨૦૧૮

૪૫

આકષ ઇન્રા નામની ભાિીદાિી વતી અને 
વ.ક. ભાિીદાિ અંરકત મહશેભાઇ પટેલ

ભાયલી, બ્લોકનું.૪૮૧, જ નો િે.સ.નું.૫૬૮, 

મ ળખુંડનું.૯૪
3833 10348.26 ક લ-૩ બ્લોકમાું વાગણજય 

હતે  ની ક લ-૨૯ શોપ તથા 
િહણેાુંક હતે  ના ૧૩૩ ફ્લેટસ 
તથા કોમન પ્લોટમાું કલબ 
હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૧૨૧/ ૨૦૧૭ ૨૪/૦૫/૨૦૧૮
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૪૬
સુંસ્કૃતત એજ્ય કેશનલ સોસાયટીના 
સેિેટિી શ્રીમતી િાયત્રી પ્રકાશ તે 
અમીન પ્રકાશના પત્ની

હિણી, િે.સ.નું. 
૧૬૦,૧૬૧,૧૬૮,૧૬૯,૧૭૭/૧,૨, 

િા.પ્લોટનું.૩,૫,૬

૨૮૨૫૦ ૧૮૬૨૬.૦૭ શૈક્ષગણક ગબલ્ડીંિ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૮૫/ ૨૦૧૭ ૦૪/૦૬/૨૦૧૮

૪૭
મે. ઓિા એસોસીયેટસ તથા અન્ય અણખોલ, હન માનપ િા, બ્લોકનું. 

૧૮૮,૧૮૯,૧૯૦/૧,૧૯૦/૨,૧૯૨/૧, 

બ્લોકનું. ૪૩/પૈ

૮૧૭૧૩ ૬૨૧૨૩.૯૫ ૭ મકાનો (પ્લોટેડ) તથા 
૪૨૫ િહણેાુંક મકાનો 
(ટેનામેન્ટ ટાઇપ) મળી ક લ 
૪૩૨ મકાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૦૨/ ૨૦૧૮ ૧૩/૦૬/૨૦૧૮

૪૮

ભાઇલાલભાઇ બાલ ભાઇ  પટેલ તથા 
અન્ય

ભાયલી, િે.સ.નું.૩૨૬, ૩૩૭, ૩૨૨, ૩૨૪, 

૩૨૫, ૩૩૨/૧, ૩૩૨/૨, ૩૩૩, ૩૨૮/૧, 

બ્લોકનું.૨૬૧, ૨૬૨, ૨૭૩, ૨૭૫, 

ઓ.પી.નું.૭૦, િા.પ્લોટનું.૮૮, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૩

૩૫૧૪૭ ૧૧૫૭૩.૮૯ ક લ-૧૭૦ હયાત િહણેાુંકના 
મકાન (ગ્રા.િ., િ.િ., સ્ટેિ 
કેબીન) તથા (સ ગચત) ક લ-૨ 
દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/૫િવાનિી/૨૦/૨૦૧૭ ૨૧/૦૬/૨૦૧૮

૪૯ ઇન્દ બેન તવષ્ણ પ્રસાદ પટેલ દશિથ, િે.સ.નું.૪૭૧, ૪૭૦/પૈકી, ૪૭૯, 

૪૬૫, ૪૬૮ પૈકી, ૪૮૦
૧૮૩.૩ ૨૫૨.૧૩ ઔધોગિક હતે  ન ું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૦/ ૨૦૧૮ ૨૬/૦૬/૨૦૧૮

૫૦
પ્રાઇમ એસોસીયેટસ નામની ભાિીદાિી 
પેઢીના વ.ક.પટેલ પિમોદભાઇ પી તથા 
અન્ય

ભાયલી, બ્લોકનું.૪૬૧, જ નો 
િે.સ.નું.૫૪૦/૧, એિ.પી.નું.૧૬૪, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૪ (ભાયલી)

૨૫૭૮. ૪૧૨૪.૮ ૪- બ્લોકમાું ક લ-૭૦ 
િહણેાુંકના ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૫૭/ ૨૦૧૭ ૦૨/૦૭/૨૦૧૮

૫૧

િમાબેન નિેન્રભાઇ પટેલ તથા અન્ય ૨ 
ના ક .મ . પ્રતતકભાઇ નિેન્રભાઇ પટેલ 
તથા તમનાક્ષીબેન જીતેન્રભાઇ પટેલ 
તથા અન્ય ૩

ભાયલી, િે.સ.નું.૪૬૩, બ્લોકનું.૪૩૪, 

મ ળખુંડનું.૨૯, અંતતમખુંડનું.૩૩, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૦૪ (ભાયલી)

૫૧૦૯. ૧૩૭૧૯.૮ વાગણજય હતે  ની ૩૨ દ કાનો, 
૬ હોલ તથા િહણેાુંક હતે  ના 
૧૩૦ ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૧૨/ ૨૦૧૮ ૦૨/૦૭/૨૦૧૮

૫૨
મ ક ુંદભાઇ મન ભાઇ પટેલ ભાયલી, િે.સ.નું.૩૫૦, બ્લોકનું.૨૯૮, 

મ ળખુંડનું.૩૯, અંતતમખુંડનું.૪૫,

૨૪૧૫. ૪૦૩૫.૨ ભાયલી, િે.સ .નું. ૩૫૦, 

બ્લોકનું.૨૯૮, 

મ ળખુંડનું.૩૯, 

અંતતમખુંડનું.૪૫

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૦૩/ ૨૦૧૮ ૦૨/૦૭/૨૦૧૮

૫૩
પ ષ્પેન્રતસિંહ બી દેવધિા ભાયલી, િે.સ.નું.૧૭૧/૨, ૧૭૩/૧, 

બ્લોકનું.૧૫૬, ૧૫૭, િા.પ્લોટનું.૫૮,૫૯
૧૧૪૮૦. ૨૦૭.૬ િહણેાુંકના એક મકાન નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૩૪/ ૨૦૧૮ ૦૨/૦૭/૨૦૧૮

૫૪
Pavitra Infra એ નામની ભાિીદાિી પેઢી 
તિે અને વતી તેના વ.ક. ભાિીદાિ 
શૈલેષ કેશવલાલ ઇસોટીયા

ભાયલી, બ્લોકનું.૧૭૯૦,૧૭૯૦ પૈકી ૧૭૮૦૭. ૨૮૭૫૬. ક લ-૧૦ બ્લોકમાું િહણેાુંક 
હતે  ના ૨૫૦ ફ્લેટસ તથા 
કોમનપ્લોટમાું ૦૧ કલબ 
હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૧૨૦/ ૨૦૧૭ ૦૩/૦૭/૨૦૧૮

૫૫
દેવ એ ન્ટિપ્રાઇઝએ નામની ભાિીદાિી 
પેઢી તિે વ.ક.રદપક વી. મોદી

વેમાલી, િે.સ.નું.૩૪૪, બ્લોકનું.૨૩૭, 

ઓ.પી.નું.૯૦, એિ.પી.નું.૧૭૪ (જ નો 
એિ.પી.નું.૯૦), ટી.પી.સ્કીમનું.૧

૨૯૭૪. ૪૯૭.૨ ક લ-૩ સબ પ્લોટમાું ૩ 
ગબલ્ડીંિમાું ક લ-૧૨ 
િહણેાુંકના િલેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૨/ ૨૦૧૬ ૦૫/૦૭/૨૦૧૮

૫૬
િામા ઇન્રાટેક એ નામની ભાિીદાિી 
પેઢી વતી વ.ક.ભાિીદાિશ્રી તવનોદક માિ 
જે જૈન

વેમાલી, બ્લોકનું.૨૨૯, ઓ.પી.નું.૧૦૮ ૨૯૦૪ ૫૦૧૬ એક હાઇિાઇઝ ગબલ્ડીંિમાું 
િહણેાુંકના ક લ-૨૪ ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૬૧/ ૨૦૧૮ ૦૯/૦૭/૨૦૧૮

૫૭
પેથાભાઇ પચાણભાઇ પટેલ પાદિા, િે.સ.નું.૫૬ ૪/૧ પૈકી, 

િા.પ્લોટનું.૪, ટી.પી.સ્કીમનું.૨ પૈકી સબ 
પ્લોટનું.૧

૧૯૫૧. ૫૧૭૪. એક લોિાઇઝ ટાવિમાું ક લ-

૩૨ દ કાનો, ક લ-૪૮ 
ઓિીસો તથા ક લ-૨૧ 
િહણેાુંકના ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૩૩/ ૨૦૧૭ ૧૧/૦૭/૨૦૧૮
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૫૮
M/s. Shreeji Infra. Partnership firm 

represented its Authorized signatory 

M/s. shreeji spacelinks Pvt. Ltd. 

ભાયલી, અંતતમખુંડ નું. ૧૦૭, ન.િ.યો.નું. 
૧ (ભાયલી)

- ૫૦૧૩.૮ ક લ-૨ બ્લોક (બ્લોક એ 
તથા બ્લોક બી) માું િહણેાુંક 
હતે  ના ૪૨ ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૩૯/ ૨૦૧૮ ૧૩/૦૭/૨૦૧૮

૫૯

Vision Infra A Partnership Firm Having 

Through its Authorized Signatory Mr. 

Vijaybhai Babubhai Patel 

ભાયલી, અંતતમખુંડ નું. ૧૦૭, ન.િ.યો.નું. 
૨ (ભાયલી)

૧૫૯૬. ૪૩૦૮.૬ ક લ-૧ બ્લોક (બ્લોક એ - 

બ્લોક બી) માું િહણેાુંક હતે  ના 
૪૮ ફ્લેટસ તથા વાગણજય 
હતે  ની ૨૭ શોપ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૨૬/ ૨૦૧૮ ૧૩/૦૭/૨૦૧૮

૬૦
પટેલ િાકેશભાઇ મુંિળભાઇ તથા અન્ય બીલ, િે.સ.નું.૫૩૨, બ્લોકનું.૪૧૯, 

એિ.પી.નું.૩
૪૦૯૨ ૯૫૩૬.૧૩ ક લ-૩ લોિાઇઝ ટાવિ એ-

બી, સી-ડી, ઇ-એિ માું ૧૦ 
દ કાનો તથા ૧૬૧ 
િહણેાુંકના ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/૫િવાનિી/૨૨/ ૨૦૧૮ ૨૦/૦૭/૨૦૧૮

૬૧ પ્રજાપતત જીવાભાઇ ઉિે જીવિાજભાઇ કિોડીયા, િે.સ.નું.૪૫/પૈકી ૫૯૯.૩ ૩૨૮.૪ ક લ-૩ િહણેાુંક મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૪૮/ ૨૦૧૮ ૨૩/૦૭/૨૦૧૮

૬૨

M/s. Chupon Infra એ નામની 
ભાિીદાિી પેઢી તિે અને વતી તેના 
વ.ક. ભાિીદાિ રહતેશ ચ નીભાઇ નિોડીયા

ભાયલી,બ્લોકનું.૩૨૪, અંતતમખુંડ નું. ૧૦, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૦૩ (ભાયલી)
૬૩૧૨. સ ગચત ૪ ફ્લેટ તથા હયાત 

૧૫૮ ફ્લેટ તથા વાગણજય 
હતે  ની ૫૬ દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૭૨/ ૨૦૧૭ ૨૫/૦૭/૨૦૧૮

૬૩

સ ધાપતી ડેવલોપસષ પ્રા.લી.ના 
ક .મ .િઘ ભાઇ આિ ભિવાડ તથા અન્ય

બીલ, િે.સ.નું.૬૧૩, બ્લોકનું.૪૩૭, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૧ (બીલ)

૪૮૯૯ ૧૨૭૦૫ ટાવિ એ,બી,સી-ડી-ઇ, એિ-

જી-એચ મળી ક લ-૦૪ લો-
િાઇઝ ટાવિ (ગ્રા.િ. થી 
સાત માળ) માું ક લ-૨૩૧ 
િહણેાુંક ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/૫િવાનિી/૨૦/ ૨૦૧૮ ૨૬/૦૭/૨૦૧૮

૬૪
પ્રતવણાબેન જે.  પટેલ િોિવા, િે.સ.નું. ૫૫૧/પૈ, ૫૧૬/પૈ૨, ૫૧૭, 

૫૦૭/પૈ૧,

૨૮૦૭૩ હયાત 
૧૬૨૫૮.૩૦

૨૩૦૪૮.૦૪ ક લ-૧૫૯ િહણેાુંક મકાનો 
તથા કોમન પ્લોટમાું કલબ 
હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૩૧/ ૨૦૧૮ ૩૧/૦૭/૨૦૧૮

૬૫
કમલેશ મહને્રભાઇ િાુંધી તથા શ્રીમતી 
મીના કે િાુંધીના ક .મ .શ્રી કમલેશ 
મહને્રભાઇ િાુંધી

ભાયલી, િે.સ.નું.૧૩૫, બ્લોકનું.૧૧૮, 

મ ળખુંડનું.૨૩
૧૪૯૧૭ ચો.મી. 
પૈકી ૨૭૯૩.૧૬

૭૩૭૨.૭ િહણેાુંક હતે  ના ક લ ૫૬ 
િલેટસ તથા કોમન પ્લોટમાું 
કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૦૧/ ૨૦૧૮ ૦૧/૦૮/૨૦૧૮

૬૬
ધમેશક માિ શાુંતતલાલ પટેલ તથા અન્ય ઉંડેિા, િે.સ.નું.૩૬૯, ૩૯૭, ૩૯૯/૨, 

૪૦૦/૨/અ,

૨૪૪૫.૫ ૩૧૭૨.૧ એક લો િાઇઝડ ટાવિમાું 
૩૨ ફ્લેટસ તથા ૧૫ 
િહણેાુંક મકાનો (પ્લોટેડ)

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૫૩/ ૨૦૧૮ ૦૧/૦૮/૨૦૧૮

૬૭
પટેલ અંજનાબેન ધમેશભાઇ ઉંડેિા, િે.સ.નું.૬૮૧/૨, મકાન 

નું.૫૮,૫૯,૬૦,૬૧
૧૨૯૮૭ - ક લ-૧૪ િોહાઉસ મકાન નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૫૦ / ૨૦૧૮ ૦૧/૦૮/૨૦૧૮

૬૮
પટેલ અંજનાબેન ધમેશભાઇ ઉંડેિા, િે.સ.નું.૬૮૧/૨, મકાન નું. ૫૮, ૫૯, 

૬૦, ૬૧, ૬૨
૧૨૯૮૭ ૨૧૪.૬૨ ક લ-૧૪ િોહાઉસ મકાન નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૫૦/ ૨૦૧૮ ૦૧/૦૮/૨૦૧૮

૬૯
વૈરદક પેટ્રોકેમીકલ્સ પ્રા.લી. કિચીયા, િે.સ.નું.૫ ૫૬/૨ પૈ, દશિથ, 

બ્લોકનું.૨૬૪
૧૨૨૯૩ ૨૭૫૭ એક ઔધોગિક શેડ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૨૨/ ૨૦૧૭ ૦૩/૦૮/૨૦૧૮
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૭૦
કૌતશકભાઇ છોટાભાઇ પટેલ વ.ક. િણોલી 
કેળવણી મુંડળ

િણોલી, િે.સ.નું. િામતળ, ચા.નું.૧, 

સી.સ.નું.૧૦૪૧
૨૯૦.૫ ૧૫૪.૪ વાગણજય હતે  ની એક ઓરિસ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૪૩/ ૨૦૧૭ ૦૭/૦૮/૨૦૧૮

૭૧

પટેલ મહશેક માિ દામોદિદાસ સેવાસી, િે.સ.નું.૨૩, બ્લોકનું.૨૧/પૈકી ૫૪૧૫ ૧૦૮૦.૪૨ (હયાત) િહણેાુંકનો એક 
બુંગ્લો, એક- સવષન્ટ કવાટષિ, 

િેિેજ તથા (સ ગચત) 

િહણેાુંકનો એક બુંગ્લો, બે -

સવષન્ટ કવાટષિ, એક 
સીક્યોિીટી કેબીન (ગ્રા.િ)

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/૫િવાનિી/૧૯/ ૨૦૧૮ ૧૬/૦૮/૨૦૧૮

૭૨
અયપ્પા એજ્ય કેશન સેન્ટિ (િ.જી.) ના 
ટ્રસ્ટી એન.પી.નાયિ તથા િાજન નાયિ

પાટોદ, બ્લોકનું.૫૭૧ ૧૩૨૦૦ ૫૦૭૭.૫૩ શૈક્ષગણક નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૩૨/ ૨૦૧૮ ૩૦/૦૮/૨૦૧૮

૭૩

નાિાયણ િીઅલ્ટી ઇન્રાસ્ટ્રકચિ તિે 
મેનેજીંિ પાટષનિશ્રી કાતતિક જયુંતતભાઇ 
પુંચાલ

દ માડ, બ્લોક/િે.સ.નું.૬૮/૧, મ ળખુંડનું.૩૫, 

અંતતમખુંડનું.૩૫
૬૮૮૦ ૧૩૭૧૬ ૧ હાઇિાઇઝ ટાવિ ૧ માું 

વાગણજય હતે  ની ૧૩ દ કાનો 
તથા િહણેાુંક હતે  ના ક લ-૮૮ 
ફ્લેટસ (તવિંિ એ ક લ-૭ 
દ કાનો + ૪૪ ફ્લેટસ) + તવિંિ 
બી (ક લ-૦૬ દ કાનો + ૪૪ 
ફ્લેટસ) તથા ટાવિ ૨ 
િહણેાુંક હતે  ના ક લ-૮૮ 
ફ્લેટસ તવિંિ સી (૪૨ 
ફ્લેટસ) + તવિંિ ડી (૪૬ 
ફ્લેટસ) તથા કોમન 
પ્લોટમાું ૦૧ કલબ હાઉસના 
બાુંધકામ માટે તથા પાટષ ૨ 
માું હયાત િહણેાુંકના ૦૨ 
મકાનો તથા સગૂચત 
વાગણજય હતે  ની ૦૨ દ કાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૫૭/ ૨૦૧૮ ૧૧/૦૯/૨૦૧૮

૭૪
નીલેશભાઇ િતનલાલ શેઠ તથા અન્યો સમા, િે.સ.નું.૪૭૬, મ ળખુંડનું.૧૨૦, 

અંતતમખુંડનું.૧૨૦
૨૭૯૨. ૭૫૩૭.૯૨ િહણેાુંક હતે  ના ક લ-૭૨ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૩૩/ ૨૦૧૮ ૧૧/૦૯/૨૦૧૮

૭૫
શાહ િાજેશભાઇ મણીભાઇ સેવાસી, બ્લોકનું.૧૫, એિ.પી.નું.૬૪, 

ટી.પી.૧ (ખાનપ િ-સેવાસી)
૩૬૨૭. ૯૬૨૩.૫૭ ત્રણ હાઇિાઇઝ ટાવિ એ, 

બી, સી માું વાણીજય હતે   
ક લ-૫૩ દ કાનો તથા ક લ-

૧૦૩ િહણેાુંક હતે  ના ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/૫િવાનિી/૩૩/ ૨૦૧૮ ૧૪/૦૯/૨૦૧૮

૭૬
રહતેશભાઇ વલ્લભભાઇ પટેલ ભાયલી, બ્લોકનું.૨૬૭/અ+૨૬૭/બ પૈકી ૧૨૯૦ ૩૪૭૭.૧૧ ક લ-૧ લોિાઇઝડ ટાવિમાું 

િહણેાુંકના ક લ ૪૦ િલેટસ 
તથા ૧૨ દ કાનો તથા કલબ 
હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૨૮/ ૨૦૧૮ ૧૭/૦૯/૨૦૧૮
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૭૭

િોિચ્ય ન કોપોિેશનના વ.ક. ઇશ્વિભાઇ 
િાુંડાલાલ સ થાિ

ભાયલી, એિ.પી.નું.૧૧૮, ટી.પી.૧ (ભાયલી) ૫૬૦૧. ૧૫૧૨૨.૪૭ ત્રણ હાઇિાઇઝ ટાવિ એ, 

બી, સી માું ક લ-૯૧ િહણેાુંક 
હતે  ના ફ્લેટસ તથા 
હાઇિાઇઝ ટાવિ બી, સી ના 
ગ્રાઉન્ડ ફ્લોિ પિ એક 
કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/૫િવાનિી/૨૫/ ૨૦૧૮ ૨૫/૦૯/૨૦૧૮

૭૮
વી ઇન્રા નામની ભાિીદાિી પેઢી વતી 
અને તિે વ.ક. ભાિીદાિ શ્રી પટેલ સુંજય 
હીરૂભાઇ

સેવાસી, બ્લોકનું.૩૧૮, સબ પ્લોટનું.૭,૮,૯ ૬૬૮.૧૩ ૯૧૭.૪૮ ૧ હોસ્પીટલ નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૫૭/ ૨૦૧૮ ૨૮/૦૯/૨૦૧૮

૭૯
શાહ હષષ દીપકભાઇ તથા શાહ 
દીપકભાઇ જેસીંિભાઇ

બીલ, બ્લોકનું. ૬૫૧/૧, ૬૫૧/૨ ૧૫૦૭૫. ૧૦૧૬૦.૭૨ િહણેાુંક હતે  ના ક લ ૮૯ 
મકાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૪૫/ ૨૦૧૮ ૨૮/૦૯/૨૦૧૮

૮૦
શ્રીમતી શાુંતાબેન િમણભાઇ પટેલ તથા 
અન્યના ક .મ .શ્રી મનીષ મનહિલાલ 
િાથાણી

સેવાસી, બ્લોકનું.૮૯૫ પૈકી, ૮૯૬, 

૮૯૭/પૈકી ૧, િે.સ.નું.૯૯૯,૧૦૦૦/૧,૧૦૦૧
૧૨૭૨૨. ૯૯૪૭.૫૬ િહણેાુંક હતે  ના ક લ-૨૬ 

મકાનો તથા કોમનપ્લોટમાું 
૧ કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૩૮/ ૨૦૧૮ ૨૮/૦૯/૨૦૧૮

૮૧
શાહ હષષ દીપકભાઇ તથા સ્વીટી 
પ્રતવણભાઇ શાહ તે હષષ દીપકભાઇ 
શાહના ધમષ પત્ની

કલાલી, બ્લોકનું.૧૩૧, ૧૩૨, ૧૩૭ ૨૩૦૬૭. ૧૪૧૦૨.૧૭ િહણેાુંક હતે  ના ક લ ૧૨૨ 
મકાનો તથા કોમન પ્લોટમાું 
૧ કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૪૪/ ૨૦૧૮ ૦૪/૧૦/૨૦૧૮

૮૨

પટેલ િાલ્ગ નીબેન એ. તથા અન્ય ભાયલી, િે.સ.નું.૩૪૮, ૩૪૯, બ્લોકનું.૨૯૬ 
પૈકી, ૨૯૭

૫૨૭૭. ૧૦૫૫૪.૨૪ ત્રણ લોિાઇઝ ટાવિ એ,બી-
સી અને ડી માું વાગણજય 
હતે   ક લ-૪૩ દ કાનો તથા 
ક લ-૧૦૮ િહણેાુંક હતે  ના 
િલેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/૫િવાનિી/૩૯/ ૨૦૧૮ ૦૪/૧૦/૨૦૧૮

૮૩
વ્હોિા સલીમએહમદ ઉમિિનીભાઇ પાદિા, િે.સ.નું.૧૦૦૭, ટી.પી.નું.૨ (પાદિા), 

એિ.પી.નું.૨૯
૫૬૦૮. ૪૬૪૭.૧૩ ક લ-૪૫ િહણેાુંક મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૪૨/ ૨૦૧૮ ૦૫/૧૦/૨૦૧૮

૮૪
BEATUS FOODS and BEVERAGES LLP 

વતી ઓથોિાઇઝ ભાિીદાિ શ્રી 
ઉદયક માિ િસીકલાલ િોિ

તિસાલી, િે.સ.નું.૨૩ ૪૮૫૬ પૈકી 
૨૩૩૬

૧૬૦૯.૦૫ વાગણજય હતે  ના એક હોટલ 
ગબલ્ડીંિ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૧૯૦/ ૨૦૧૭ ૦૬/૧૦/૨૦૧૮

૮૫ પટેલ અનીલભાઇ ભોળાભાઇ તથા અન્ય સમા, િે.સ.નું.૪૭૧, ઓ.પી.નું.૧૨૪ ૫૫૨૪ ૯૩૧૧.૪૨   નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૪૬ / ૨૦૧૭ ૦૬/૧૦/૨૦૧૮

૮૬
િીતાબેન મ ળજીભાઇ પટેલ તથા અન્ય સેવાસી, િે.સ.નું.૨૪૮, બ્લોકનું.૨૦૦, 

એિ.પી.નું.૩૪, ટી.પી.સ્કીમનું.૦૨(સેવાસી)
૩૭૫૪ ૬૧૦૨.૪૪+૨૫.

૮૫
૧૨ દ કાન, ૮૪ ફ્લેટસ અને 
૧ મકાન

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૧૮ / ૨૦૧૮ ૨૨/૧૧/૨૦૧૮

૮૭
છોટાલાલ પે્રમજીભાઇ પટેલ તથા અન્ય કલાલી, બ્લોકનું.૨૪૫ ૧૪૨૬૬ ૩૧૧૮.૧૧ િહણેાુંકના મકાન નું. ૧ થી 

૨૫ મળી ક લ-૨૫ િહણેાુંકના 
મકાનો

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/૫િવાનિી/૭૮/ ૨૦૧૮ ૨૭/૧૧/૨૦૧૮

૮૮
એસ.એસ. એંજીનીયિીંિ (બિોડા) ના 
વતી ભાિીદાિો, શ્રી િાજ એસ. દસાડીયા 
અને સ કેત   એસ. દસાડીયા

ભાયલી, િે.સ.નું.૯૯, બ્લોકનું.૮૭, ટી.પી.૨, 

એિ.પી.નું.૫૮
૩૪૭૦ ૨૦૪૨.૪૩ (સ ચીત) ૧,૨ તથા ૫ થી 

૧૦ (હયાત) ૩,૪ તથા 
કોમન પ્લોટમાું કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૪/૫િવાનિી/૪૩/ ૨૦૧૮ ૩૦/૧૧/૨૦૧૮
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૮૯
મોહુંમદઅલી મોહુંમદ ઇશાક મેમણ તથા 
અન્ય ૨

ભાયલી, બ્લોકનું./િે.સ.નું.૨૮૭, 

િા.પ્લોટનું.૯૭
૯૩૬ ૧૪૯૬.૫ એક લોિાઇઝ ટાવિમાું 

વાગણજય હતે  ની ક લ-૧૨ 
દ કાનો તથા િહણેાુંક હતે  ના 
ક લ-૨૪ ફ્લેટસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૧૧૬/ ૨૦૧૭ ૦૪/૧૨/૨૦૧૮

૯૦
મ કેશભાઇ ઠાકોિભાઇ પટેલ તથા અન્ય વેમાલી, િા.પ્લોટનું.૮૨, ટી.પી.સ્કીમનું.૦૧ 

(વેમાલી)
૫૫૯૪ ૧૫૦૫૩.૭૧ ક લ-૦૪ ટાવિમાું ૧૯૬ 

િલેટસ તથા કોમન પ્લોટમાું 
૦૧ કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/ODPS-1017679 
/૨૦૧૮

૦૫/૧૨/૨૦૧૮

૧

માઇન્ડ કોમ્પ હોમ્સ એલએલપીના વ.ક. 

શ્રી આકાશ વાઘેલા
સમા, િે.સ.નું.૫૧૫/૧ , ૫૧૫/૩, ૫૧૮, 

૫૧૯, ૫૨૦/૧, ૫૨૦/૨, ૫૨૧, ૫૨૧/૧, 

મ ળખુંડનું.૪૫, અંતતમખુંડનું.૪૪, 

ટી.પી.સ્કીમનું.૦૨ (સમા-દ માડ-વેમાલી)

િહણેાુંક હતે  ના ક લ-૧૩ 
ટાવિમાું ૨૮૦ િલેટસ 
વાગણજય હતે  ના ક લ-૦૨ 
ટાવિમાું ૨૯૨ દ કાનો / 

શોપ, તથા ૪૧ ડ પ્લેક્ષ તથા 
કોમનપ્લોટમાું કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૬૧/૨૦૧૮  /૦૧/૨૦૧૯

૨
દૈશીક હિીશભાઇ પટેલ આલમિીિ, બ્લોકનું.૬૮/પૈ/૧, 

મ ળખુંડનું.૧૫૬૩, અંતતમખુંડ ૧૫૬૩
૨૯૨૪૮ ૧૦૫૭૨.૯૪ િહણેાુંક હતે  ના ક લ-૨૩૨ 

મકાનો તથા કોમન પ્લોટમાું 
કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૦૫/૨૦૧૯ ૧૧/૦૧/૨૦૧૯

૩ પટેલ યાક બભાઇ મ સાભાઇ વોિાિામડી, બ્લોકનું./િે.સ.નું.૨૪૯/પૈ, 

૨૪૯/પૈકી/૧
૧૩૯૧૦ પૈકી 
૮૩૪૬

૪૧૮૦.૫ િહણેાુંક હતે  ના ક લ-૫૦ 
મકાનોન

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૫/ ૨૦૧૮ ૧૬/૦૨/૨૦૧૯

૪
પ્રકાશક માિ બી.ખત્રી ખાનપ િ, બ્લોકનું.૧૮, ઓ.પી.નું.૧૭, 

િા.પ્લોટનું. ૧૬, ટી.પી.સ્કીમનું.૧ (ખાનપ િ-

સેવાસી)

૫૧૭૪ ૩૬૭૦.૬૫ િહણેાુંક હતે  ના ક લ-૧૧ 
મકાનો તથા કોમન પ્લોટમાું 
કલબ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૩૫/ ૨૦૧૮ ૧૬/૦૨/૨૦૧૯

૫ પુંચાલ પિેશભાઇ કે. દશિથ, બ્લોકનું.૪૭૩, શેડ નું.૨૧૮ ૬૮૮૦ ૧૯૦.૭૨ એક ઔધોગિક હતે  ના શેડ નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૮૯/૨૦૧૮ ૨૫/૦૨/2019

૬
પટેલ તત્રભોવનભાઇ શીવિામદાસ તવિેિે આસોજ, બ્લોકનું.૧૯૭/બ, ૧૯૮, ૧૯૯, 

૨૦૦, ૨૦૯, ૨૧૦, ૨૧૨
૧૭૦૦૧.૬૫ ૧૩૧૬૨.૧૬ ક લ- ૧ થી ૩ સબપ્લોટ માટે 

સબડીવીઝન તથા 
સબપ્લોટ નું.૩ માું ક લ-૪૨ 
ખ લ્લા પ્લોટ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૯૫/ ૨૦૧૮ ૨૬/૦૨/૨૦૧૯

૭
પટેલ યાક બભાઇ આસોજ, બ્લોકનું.૧૯૭/બ, ૧૯૮, ૧૯૯, 

૨૦૦, ૨૦૯, ૨૧૦, ૨૧૨
૧૭૦૦૧.૬૫ ૧૩૧૬૨.૧૬ ક લ- ૧ થી ૩ સબપ્લોટ માટે 

સબડીવીઝન તથા 
સબપ્લોટ નું.૩ માું ક લ-૪૨ 
ખ લ્લા પ્લોટ

નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૯૫/ ૨૦૧૮ ૨૬/૦૨/૨૦૧૯

૮
સતાસીયા અલ્પેશભાઇ બાબ ભાઇ પ્લોટનું.૩૯,૪૦, િીિીિાજ ગ્રીન્સ, 

મણીભાઇ પાકષની બાજ માું, આજવા િોડ, 

વડોદિા

૨૩૦ ૨૨૫.૪૯ િહણેાુંક હતે  ના એક મકાન નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૮૨/૨૦૧૯ ૦૧/૦૩/૨૦૧૯

૯
જીતેન્રભાઇ નિીનભાઇ પટેલ તથા અન્ય આમોદિ, િે.સ.નું.૪૩૯/પૈ૨ ૧૪૮૭.૪ ૧૦૯૮.૯૩ િહણેાુંક હતે  ના ક લ-૧૯ 

મકાનો (િો-હાઉસ ટાઇપ)

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૮૪/૨૦૧૮ ૦૬/૦૩/૨૦૧૯
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૧૦
નિીનભાઇ લાલજીભાઇ પિમાિ પ્લોટનું.૨૭, "બ્ર ક િીલ્ડ", ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાકષ , 

મ .પો.દશિથ, તા.જી.વડોદિા
૬૮૮૦ પૈકી 

૧૮૪.૬૦
૧૮૨.૮ બ્લોકનું.૪૭૩, સબ પ્લોટ 

શેડ નું.૨૧૭, ઔધોગિક 
હતે  ના ૦૧ શેડ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૭૦/૨૦૧૮ ૦૮/૦૩/૨૦૧૯

૧૧
માતેશ્વિી શુંકિ રહિંિોિાણી તથા  જાનકી 
રકશન રહિંિોિાણી

દશિથ, બ્લોકનું.૪૭૯, ૪૬૫, ૪૬૮, ૪૮૦, 

૪૭૧, ૪૭૦/પૈ, ૪૭૩, સબ પ્લોટ શેડ 
નું.૫૭, ૫૮

૬૭૩૧૦ ૩૧૦.૭૨ ઔધોગિક હતે  ના ૦૧ શેડ નું.વ ડા/પ્લાન-૨/૫િવાનિી/૨૧/૨૦૧૮ ૦૮/૦૩/૨૦૧૯

૧૨
મહને્ર   સમીિ િમેશચુંર તથા અન્ય વેમાલી, િા.પ્લોટનું.૧૨૧, ટી.પી.સ્કીમનું.૧ 

વેમાલી
૧૩૨૮ ૩૫૭૧.૦૨ ક લ-૦૧ બ્લોકમાું વાગણજય 

હતે  ની ૩૩ દ કાનો, િહણેાુંક 
હતે  ના ૨૮ િલેટસ તથા ૭ 
પેન્ટ હાઉસ

નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૦૩/૨૦૧૯ ૧૨/૦૩/૨૦૧૯

૧૩
િગક્ષત નિેન્ર પટેલ તથા શ્રી રદનેશક માિ 
સયૂષક માિ બ લ સ   તથા અન્ય

તલસટ, બ્લોકનું.૫૮,૫૯,૬૦,૭૩,૭૯, 

િે.સ.નું.૫૭,૫૮,૫૯,૭૩/૧-અ, ૭૩/૨, 

૭૫,૭૬,૭૭,૭૮,૮૦

૭૪૪ ૫૩૯.૨૭ િહણેાુંક હતે  ના ક લ ૨ મકાન નું.વ ડા/પ્લાન-૬/૫િવાનિી/૧૦૪/૨૦૧૮ ૧૨/૦૩/૨૦૧૯

૧૪

િામા કોપોિેશન નામની ભાિીદાિી 
પેઢીના ભાિીદાિ શ્રી િાજેશ એસ.બાિના 
તથા અન્ય

સેવાસી, બ્લોકનું.૫,૬, ઓ.પી.નું.૪,૫,૬, 

ટી.પી.નું.૧,

૩૮૫૫ ૪૫૬૬.૮૮ એક લોિાઇઝ ટાવિમાું ક લ-

૬૮ ઓિીસો ક લ-૫૫ દ કાનો 
અને ૧ સ્સ્વમીંિ પ લ તથા 
સ ગચત એક હાઇિાઇઝ 
ટાવિમાું ક લ ૪ શોરૂમ અને 
ક લ ૨૪ ઓિીસોના 
વાણીજય હતે  

ન ું.વ ડા/પ્લાન-૪/૫િવાનિી/૨૬/૨૦૧૮ ૨૫/૦૩/૨૦૧૯

૧૫
Paranjape nitin dattatray શેિખી, િે.સ.નું.૫૫૮/૭/બ ૫૫૮/૮, ૫૫૮/૯ ૩૭૨ ૩૦૫.૪૬ ૧ િહણેાુંક મકાન નું.વ ડા/પ્લાન-૪/૫િવાનિી/૬૭/૨૦૧૯ ૨૭/૦૩/૨૦૧૯

૧૬
િાજેશ એમ. શાહ સેવાસી, બ્લોકનું.૫,૬, ઓ.પી.નું.૪,૫,૬, 

ટી.પી.નું.૧,

૧૦૦૧૬ ૮૦. ૪ સબ પ્લોટેડ મકાનો નું.વ ડા/પ્લાન-૪/૫િવાનિી/૬૬/૨૦૧૯ ૨૬/૦૩/૨૦૧૯
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