Year - 2014
એ

á.Ìï.
૧
૨

ÑâÔä» Ìçï ÌâÑ

ગામ વેમાલી, તા. .વડોદરાના
ર.સ.નં.૧૫/૨, લો.ક નં.૧૪,
ઓ.પી.નં.૩૮, ફાયનલ લ ટ નં.૮૩,
ટ .પી. ક થમ નં.૧(વેમાલી)

િવનય રજનીકાંત ોફ
ી િવનય રજનીકાંત ોફ

િનમેટા, ર.સ.નં. ૭/૧/૨, ૨૨/પૈક ,
૧૫૯૪ પૈક
ગામ િનમેટા, તા.વાઘોડ યા, .વડોદરાના ૧૫૯૪૮ ચો.મી.
ર.સ.નં.૭/૧/૨, ૨૨/પૈક , ઓ.પી.નં.૭,
પૈક
ફાયનલ લોટ નં.૯

ભરતભાઇ કાન ભાઇ પટલ તથા અ ય

સંગ રુ ા, ર.સ.નં.૫૨/અ,૫
૨/બ/૧,૫૨/બ/૨

૪

૬
૭

રા શ મણીલાલ શાહ તથા અ ય
ુ ભાઇ તથા
પટલ ઇ કાંત હસ ખ
અ યના ુ . .ુ ડા ાભાઇ ભાઇલાલભાઇ
પટલ
િનિમત રસીકભાઇ સાંગાણી

ુ ીલાલ પટલ તથા
ન

૮

ઘન યામભાઇ
અ ય

૯

આકડ યા ડવલોપસ નામની ભાગીદાર
પેઢ તફ ી ભરતભાઇ એન. પર ખ

૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

ી ગ રશભાઇ
અ યક

ું
શાહ તથા
દરલાલ

ું
ગ રશભાઇ દરલાલ
શાહ તથા અ ય
મેસસ સી.બી.એસ એ ટરટઇનમે ટ
ા.લી.

ીમતી િવ ાબેન
તથા અ ય

ુ ધસાગર પટલ

૧૬

ખટંબા, ર.સ.નં.૨૮૯, લોકનં.૧૫૨/૧
સમા, ર.સ.નં.૩૭૦+૩૭૧, ફા. લોટનં.૯૮

સયા

રુ ા, ર.સ.નં.૩૨/પૈક

ભાયલી,
લોકનં.૧૫૧/૧,૨,૩,૪,ફા. લોટનં.૫૩,
ટ .પી. ક મનં.૧ (ભાયલી)
ગામ બાપોદ, તા. .વડોદરાના
સ.નં.૫૩૪/૧/પૈક ,

૩૦૦૪૫ ચો.મી.
પૈક ૨૪૩૩૮

૨૬૭૧

૫૨૩૭.૩૨

૨૮૬૮૩.

૧૭૭૬૨.૨૬

૫૮૦૭.

૧૧૫૯૧.૪૭

૪૨૫૯૩.૦૦ ચો.મી ૧૮૮૯૨.૬૪

૨૩૩૭૦.

૯૦૮૮૭

જયેશભાઇ ચં ુ ભાઇ પટલ તથા અ ય

વેમાલી, લોકનં.૨૭/૧, ઓ.પી.નં.૨૪, ફા
. લોટનં.૩૯, ટ .પી. ક મનં.૧ (વેમાલી)

૨૮૩૩

સર વતીબાઇ ક ચરલ ફાઉ ડશનના
ુ ી ભરતભાઇ એન. પર ખ
ખ
ી નીલેશભાઇ જશભાઇ ૫ટલ

ભાયલી, ર.સ.નં.૧૬૨, લોકનં. ૧૪૫,
ફા. લોટનં.૩૫
ગામ કોટાલી તા. .વડોદરાના લો.ક
નં.૭૨/બ, ૭૦/બ,૭૩, ઓ.પી. નં.૨૧/૨+
૨૭/૨+૨૮/૨, ૨૩+૨૪, ફા. લો,ટ
નં.૨૧,૨૨,૨૩, ટ .પી. ક બમ નં.
૨(હરણી)

૧૮૪૨

મેર અરજનભાઇ લખમણભાઇ
કારાવદરા તથા અ ય

હાંસા રુ ા, ર.સ નં.૫૭

નીલેશભાઇ જશભાઇ પટલ

કોટાલી, લોકનં.૭૨/બ , ૭૦/બ,
ઓ.પી.નં.૨૧/૨,૨૭/૨, ૨૮/૨,

ીમતી જય ી દલીપ
રા શભાઇ િવ લભાઇ પટલ

૨૧
૨૨

૨૩

૨૪

૨૫
૨૬
૨૭

તરસાલી, ર.સ.નં.૮૮૨
સમા, ર.સ.ન . ૩૬૪/૧, ઓ.પી.નં.૮૦,
ફા. લોટનં.૭૯

ીમતી દ ાબેન રા
ભાઇ ૫ટલ તથા ગામ કલન રુ , તા. .વડોદરાના,
અ ય
લોગક નં. ૧૫૪,૧૫૫,૧૫૬
ી ૃ પેશભાઇ એન. પટલ તથા નવીન
ગામ કોડ યા, તા. .વડોદરાના
ન ુ ભાઇ પટલ
ર.સ.નં.૫૭,૭૨,૭૩, ૮૩,૮૪,૮૮, લો૭ક
નં.૫૫, ૬૩, ૬૮, ૭૧, ઓ.પી. નં.૧,૨,૪,
ુ ા ૫
ફાયનલ લોનટ નં.૧,૩,૫, સ
નગર રચના યોજના નં. ૧( કોડ યા)

શાંિતલાલ બી. પટલ તથા અ ય
ીમતી મીતા અનીલ પટલ તથા અ ય

24211.00

૭૬૦૮૧ પૈક
૬૨૯૫૧.૪૮
૨૪૨૧૧

ી પટલ ૫રષો રમભાઇ ડાહયાભાઇ
તથા અ યના ુ . .ુ હષદભાઇ જશભાઇ
૫ટલ
શાંતીલાલ બી. પટલ

૨૮

ી ગ નંદભાઇ ગીરઘરભાઇ ૫ટલ
તથા અ ય

૨૯

ગ નંદ ગીરધરભાઇ પટલ તથા અ ય

૮૪૯૨

૨૫૭૦૨પૈક
૬૩૨૯

ગામ પવલે રુ ,તા.વાઘોડ યા
.વડોદરાના ર.સ.નં.૭૪, લો ક નં.૨૯
ડરા, સ.નં. ૩૬૧/પૈક
ગામ સંગ રુ ા,
તા.વાધોડ યા., .વડોદરાના ર.સ.નં.
૭૨/બ
સંગ રુ ા, ર.સ.નં.૭૨/બ

ણ લો-રાઇઝ ટાવરોમાં
ુ લ-૬૦ રહણાંક ફલેટસ

ુ લ-૧૩૮ રહણાંકના મકાનો
તથા ૪ લો રાઇઝ ટાવરમાં
ુ લ-૭૨ રહણાંક લેટસ
રહણાંકના હયાત તથા
ુ ચત મળ ુ લ-૫ મકાનો
ુ લ-૧૨૮ રહણાંક મકાનો
તથા ણ લો રાઇઝ
ટાવરમાં ુ લ-૬૦ લેટસ
ુ લ-૧ લોરાઇઝડ ટાવરમાં
૫૬ ુ કાનો તથા ૧૦૫
ઓ ફસો
ુ લ-૧૯૩ રહણાંકના મકાનો
તથા કોમન લોટમાં
કલબહાઉસ
હાઇરાઇઝ બ ડ ગ ટાવર
"એ" અને 'બી" મળ ુ લ-૨
ટાવરોમાં ુ લ-૮૮ રહણાંક
લેટસ
એક લો-રાઇઝ વા ણજય
હ ુના બ ડ સગમાં ુ લ-૭૯
ુ કાનો, ુ લ-૩૨ ઓ ફસો
તથા ુ લ-૬૪ રહણાંકના
મકાનોના
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નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૪૯/૨૦૧૪

૦૩/૦૪/૨૦૧૪

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૭૨/૨૦૧૪

૦૩/૦૪/૨૦૧૪

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૭૨/૨૦૧૪

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૩૫/૨૦૧૩

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૧/૨૦૧૪
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૧૩/૨૦૧૩
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૫૨/૨૦૧૪

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૭૮/૨૦૧૪

૦૩/૦૪/૨૦૧૪

૧૦/૦૪/૨૦૧૪

૧૧/૦૪/૨૦૧૪
૧૪/૦૭/૨૦૧૪
૦૭/૦૭/૨૦૧૪
૧૨/૦૬/૨૦૧૪
૦૧/૦૯/૨૦૧૪

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૩૯૫/૨૦૧૪
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૬૦/૨૦૧૪

૩૧/૦૩/૨૦૧૪

ુ લ-૧૭૪ રહણાંકના મકાનો
૧૩૪૫૬.૮૨ તથા કોમન લોટમાં
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૬૪/૨૦૧૩
કલબહાઉસ
૬૯૪૧.૬૭ લો રાઇઝ હો પટલ તથા
નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૯૪/ ૨૦૧૬
હાઇરાઇઝ હોટલ

૩૧/૦૩/૨૦૧૪

ુ લ-૨ રહણાંક મકાનો
( લોટડ), ુ લ-૧૫૦ રહણાંક
મકાનો (ટનામે ટ ટાઇપ)
૧૮૮૮૩.૪૨
મળ ુ લ-૧૫૨ રહણાંક
મકાનો તથા કોમન લોટમાં
કલબહાઉસ
૨૭૬૭૫.૦૩ ૧૫ રહણાંક મકાનો
( લોટડ) અને ૧૮૦
રહણાંકના મકાનો
(ટનામે ટ) મળ ુ લ-૧૯૫
મકાનો, એક ઓ ફસ, એક
મ ટ પરપઝ હોલ, એક
ગે ટ મ, એક ટોઇલેટ,
તથા કોમન લોટમાં
કલબ હાઉસ

૧૫/૦૭/૨૦૧૪

૩૧/૦૭/૨૦૧૪

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૬૪ /૨૦૧૪

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૧૬/૨૦૧૪

૨૮/૧૧/૨૦૧૪

૪૫૩૨.૮ એક લો રાઇઝડ ટાવરમાં
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૩૬/૨૦૧૪
ુ લ-૮૪ રહણાંકના લેટ
તથા ૧૪ ુ કાનો
૧૩૦૬.૨૨ મેડ ટશન મ તથા બક
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૪૦/૨૦૧૪
બ ડગ
20443.02 ુ લ-૫ લો-રાઇઝ ટાવર
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૬૯/૨૦૧૩
(એ,બી, સી, ડ ,ઇ) માં ુ લ૮૦ રહણાંક ફલેટસ, ુ લ૭૩ રહણાંક મકાનો તથા
કોમન લો-ટ માં કલબહાઉસ

૨૮/૧૧/૨૦૧૪

૧૨૬૦૫.૧૯ એક મકાન તથા
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૩૨૬/૨૦૧૪
સ.નં.૯૮,૧૦૦ વાળ
જમીનમાં ુ લ-૧૩૦
રહણાંકના મકાનો
૨૦૪૪૩.૦૨ ુ લ-૫ લો રાઇઝ ટાવર
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૬૯/૨૦૧૩
(એ,બી,સી,ડ ,ઇ)માં ુ લ-૮૦
રહણાંક લેટસ, ુ લ-૭૩
રહણાંક મકાનો તથા કોમન
લોટમાં કલબ હાઉસ

૧૮/૦૭/૨૦૧૪

૨૮/૧૧/૨૦૧૪
૧૮/૦૭/૨૦૧૪

૧૮/૦૭/૨૦૧૪

૫૮૧૭.૧૭ ુ લ-૪ લોરાઇઝ ટાવરમાં
ુ લ-૨૦ ુ કાનો તથા ુ લ૧૨૪ રહણાંક લેટસ
ુ લ-૯ લોરાઇઝડ ટાવરોમાં
ુ લ-૧૬ ુ કાનો તથા ુ લ૧૧૩૯૨.૦૪ ૧૬૦ રહણાંકના લેટસ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૮૭/૨૦૧૨

૧૮/૦૭/૨૦૧૪

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૨૬/૨૦૧૪

૧૭/૧૧/૨૦૧૪

ુ લ-૧૨૯૨ રહણાંક મકાનો

117641

44295.76

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૨૬/૨૦૧૪

૧૭/૦૭/૨૦૧૪

૬૮૨૫૯.

૫૮૪૯.૨૭ એક ુ લાં લોવટ તથા
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૫૧/૨૦૧૪
સબ લોયટ નં. ૧ થી ૭ ,
બી/૮,એ/૧, એ/૨, એ/૩,
સી/૩૬,સી/૪૮, એ૧/૭૫,
એ૧/૬૭, એ૧/૬૮ મળ ુ લ૧૬ રહણાંક મકાનો
( લો/ટડ)

૨૩/૦૯/૨૦૧૪

ુ લ-૧૨ લોરાઇઝ ટાવરમાં
ુ લ-૧૬ ુ કાનો, ુ લ-૩૦૧
૧૯૩૪૯.૮૯
રહણાંક લેટસ તથા કોમન
લોટમાં કલબહાઉસ

ડરા, સ.નં. ૩૬૪
ગામ ખાન રુ તા. .વડોદરાના
ર.સ.નં.૧૭૩,૧૭૬,૧૭૭ , લોક
નં.૧૧૮,સબ લોટ નં.૩,૪

૧૮૨૪૨

૧૨૬૭૧.૨૫

૨૭૬૬૧ ચો.મી
પૈક
૨૨૦૧૬.૪૭
૧૭૭૬૯
શેરખી, ર.સ.નં.૫૫૭,૫૫૮/૩,૪,૫/એ,૭/એ,
લોકનં. ૧૦૩૮,૧૦૩૭/પૈક , ૧૦૩૯,
૧૦૪૩/અ/પૈક

ÏâïË»âÑ Ìí ÚëÈç

૧૩૯૧.૮૩ વા ણજય (હોટલ)
1391.83 વા ણજય હ ુ (હોટલ) ના

૧૬૮૯૫.

૧૯

૨૦

૨૭૭૫.૬૩

૧૧૬.૦૮

ુ ાન રુ ા, ર.સ.નં.૪૮/અ પૈક
હ મ

મારઠા,
ર.સ.નં.૫૨,૪૬,૪૭/૧,૪૭/૨,૫૧,૪૮,૫૦/૧
,૫૦/૨, લોકનં. ૨૪,૩૪,૩૫,૩૭,૩૮

ÏâïË»âÑÌçï
xâëÝÎÛ

૯૦૦૪.

સમા,
ર.સ.નં.૪૮૦/૧(એક )+૪૮૬+૪૭૫,
ઓ.પી.નં.૮૫,૮૭/૧,ફા. લોટન.ં ૮૫,૮૫/
૧,૮૭/૧, ટ .પી. ક મનં.૨ (સમા- ુ માડવેમાલી)

૧૭

૧૮

સેવાસી, ર.સ.નં.૯૮૮, લોકનં.૯૦૭

૩૪૭૦.

અિનલભાઇ ભોળાભાઇ પટલ

૧૪

૧૫

ÁÑäÌ Ìçï
xâëÝÎÛ

ી અ ુલભાઇ શાંિતલાલ પટલ તથા
અ યક

૩

૫

ãÕ½È

૮૧૧૧.૪૨
ચો.મી.પૈક
૭૨૯૫.૯૯
57769
૪૦૦૦
16400.00
૧૬૪૦૦

744.83

ુ લ-૧૭ રહણાંકના
મકાનો( લોરટડ)

ુ લ-૩૯૭ રહણાંક મકાનો
કોમન લોટોમાં ુ લ-૨
૩૮૪૭૯ કલબ હાઉસ
૭૯૮૫.૦૩ હાઇરાઇઝડ બ ડ ગમાં ુ લ૫૧ ુ કાનો તથા ુ લ-૧૬૧
રહણાંક લેટસ
7281.41 ુ લ-૧૨૭ રહણાંક મકાનો
તથા કોમન લોમટ માં
કલબહાઉસ
૭૨૮૧.૪૧ રહણાંકના મકાનો તથા
કોમન લોટમાં કલબહાઉસ

૨૩/૦૯/૨૦૧૪
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૫૫૧/૨૦૧૨
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૧૨/૨૦૧૪

૨૬/૦૫/૨૦૧૪

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૦૮/૨૦૧૪

૧૯/૦૫/૨૦૧૪

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૮૯/૨૦૧૪

૧૯/૦૫/૨૦૧૪

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૦૨/૨૦૧૪

૧૯/૦૬/૨૦૧૪

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૦૨/૨૦૧૪

૧૯/૦૬/૨૦૧૪

૩૦

કતનભાઇ રણછોડભાઇ પટલ તથા અ ય રતન રુ ,
૯૧૮૫૦ ચો.મી.
લોકનં.૯૯,૧૦૦/પૈક ,૧૦૧,૧૦૨,૧૦૩,૧
પૈક ૮૪૦૭૬
૦૪,૧૨૨,૧૨૩,૧૨૪/અ,૧૨૪/બ,૨૭૮/૧,
૨૭૮/પૈક

૩૧

પરસો મદાસ ઇ રભાઇ પટલ તથા
અ ય

૩૨

હષદભાઇ ભાઇલાલભાઇ પટલ તથા
અ યના ુ . .ુ સમીરભાઇ જગદ શભાઇ
અમીન
ી િવરલ દલી૫ભાઇ પટલ તથા અ ય

૩૩

૩૪

૩૫

૩૬

૩૭
૩૮
૩૯
૪૦

ી હતેશભાઇ કા તીલભાઇ ૫ટલ તથા
િવગેર
મે. ઓમ િશવ ડવલોપસ એ નામની
ભાગીદાર પેઢ ના વહ વટક ા ી
િનિમતભાઇ રસીકભાઇ સાંઘાણી
ુ ભાઇ િવણભાઇ ચોકસી તથા
ી િપ ષ
અ ય

૨

૫

સેવાસી, ર.સ .ન ં.૧૬૯, લોકન.ં ૧૩૩,
ફા. લોટનં. ૯૬

િવમલનાથ ડવલોપસ નામની
ભાગીદાર પેઢ વતી વ.ક. ી ભ શ
તે ઝવેર

લોકનં. ૭૩૪, ઓ.પી.નં.૨૬, ફા. લોટનં.
૨૬, ટ .પી. ક મનં.૫ (સમીયાલા-બીલભાયલી)

અરિવદભાઇ ચ ુરભાઇ પટલ

પાદરા, સ.ન ં.૨૬, ઓ.પી.ન ં.૬૭,
એફ.પી.ન ં.૧૦૨

ચં કાંત સી. પ ંડ ા

ર.સ.નં. ૬૫૮

મનોજભાઇ

૯
૧૦
૧૧

૧૨

૧૩
૧૪

૧૫

૧૮
૧૯
૨૦
૨૧

૨૨

૧૦૮૨૬૫
ચો.મી. પૈક
૮૨૯૪૬.૩૯
૩૭૨૩૧.૦૪

4350.00

ુ લ-૨ લોરાઇઝ ટાવરમાં
૨૪૦૧૧.૮૭ ુ લ-૧૨૬ લેટસ તથા ુ લ- નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૯૦/૨૦૧૪
૩૨૬ રહણાંક મકાનો

૧૯/૦૭/૨૦૧૪

૨૪૬૩૧.૩૮ ુ લ-૨૨૮ રહણાંક મકાનો

1014.00 ુ લ-૧૦૧૪ રહણાંકના
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૯૬/૨૦૧૪
મકાનો (રો-ટાઇપ) તથા
કોમન લોટમાં કલબ હાઉસ
51564.43 ુ લ-૯ રહણાંકના મકાનો
( લોટડ) તથા ુ લ-૪૬૫
રહણાંક મકાનો (ટનામે ટ
ટાઇપ)
૯૩૦૭૭.૪ ુ લ-૧૫ હાઇરાઇઝડ
ટાવરમાં ુ લ-૧૦૫૬
રહણાંક લેટ
બે–લોરાઇઝ ટાવરમાં ુ લ૧૨ રહણાંક ફલેટસ, ુ લ૩૬૫ રહણાંકના મકાનો
તથા કોમન લો,ટમાં
22022.2 કલબહાઉસ
૪૦૨૮.૪ ુ લ-૪ લોરાઇઝ
એપાટમે ટમાં ુ લ-૮૦
રહણાંક લેટસ

હાઇરાઇઝ બ ડ ગ "એ",
૫૮૦૦.૭૮ "બી" ટાવરમાં રહણાંકના
ુ લ-૬૦ લેટસ
1532.48 શૈ ણક હ ુ

૨૨/૦૭/૨૦૧૪

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૯૩/૨૦૧૪

૨૨/૦૭/૨૦૧૪

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૩૭/૨૦૧૪

૧૬/૦૭/૨૦૧૪

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૭૭/૨૦૧૩

૨૮/૦૫/૨૦૧૪

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૭૩/૨૦૧૪

૨૨/૦૪/૨૦૧૪

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૮૧/૨૦૧૪

૨૦/૦૬/૨૦૧૪

૨૩૫૬.

૪૭૧૧.૧૪ એક લોરાઇઝ ટાવસમાં
ુ લ-૫૧ રહણાંકના લેટસ
તથા ૩૪ ુ કાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૮૩/૨૦૧૪

૨૫/૦૩/૨૦૧૫

૧૯૯૩.૫૨ એક લો રાઇઝ ટાવસમાં
ુ લ-૩૨ રહણાંકના લેટસ
તથા ૧૩ ુ કાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૪૪/૨૦૧૪

૬૯૪૧.
૩૯૩૫.

83465.00

૧૨૨૪૭ પૈક
૬૧૫૭.૬૨

ુ ાષભાઇ બહાર લાલ તથા
ભગત ભ
અ ય અને પટલ િવનોદભાઇ
બહાર લાલ પોતે તથા અ યના ુ . .ુ
િનિમષાબેન બાલાલ
પિત

સેવાસી,
લોકનં.૯૦૩,૯૦૪,૯૦૯,૯૧૦,૯૧૧

૨૯૪૪૦

અ કાબેન ભરત વર યા

દશરથ, લોકન.ં ૪૭૯,૪૬૫,૪૬૮,૪૮૦

આકડ યા ડવલોપસ નામની
ભાગીદાર પેઢ તફ ી ભરતભાઇ
એન. પર ખ

ભાયલી, લોકન.ં ૧૫૧/૧,૨,૩,૪,
ફા. લોટનં.૫૩, ટ .પી. ક મનં.૧
(ભાયલી)

યોગેશભાઇ નાગ ભાઇ પટલ

ર.સ.નં.૫૭૯/૨, સબ લોટન.ં એ/૩૩૯

ફખર ચૌધર તથા અ ય

લોકન.ં
૪૭૯,૪૬૫,૪૬૮,૪૮૦,૪૭૧,૪૭૩,
૪૭૦/પૈક
ભાયલી, લોકન.ં ૧૫૧/૧,૨,૩,૪,
ફા. લોટનં.૫૩, ટ .પી. ક મનં.૧
(ભાયલી)

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૭૬/૨૦૧૪

૨૪/૧૧/૨૦૧૪

૨૩૫૦.

સેવાસી, ર.સ.નં.૧૪ ૦, ફા. લોટનં.૨૪

૨૫/૦૪/૨૦૧૪

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૯૨/૨૦૧૪

૪૨૨૩

કોડ યા,
ર.સ.નં.૩૭,૩૮,૫૫,૬૩,૬૩/પૈક ,૬૮૮,૭
૧,૭૦,૭૩/પૈક , લોકન.ં
૯૪,૮૧,૫૭,૭૨,૭૩,૭૬,૮૬

૧૯/૦૭/૨૦૧૪

5620.32 ુ લ-૭૧ રહણાંકના મકાનો

૫૫૬૪.

ખાન રુ , ર.સ.ન ં.૫૧ /પૈક ,
લોકન.ં ૪૭/પૈક /૨

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૩૯૦/૨૦૧૪

15176

હતેષભાઇ નવીનભાઇ પટલ તથા અ ય ભાયલી, ર.સ.ન ં.૩૮૦, લોકન.ં ૩૨૮,
ઓ.પી.નં.૫

આકડ યા ડવલોપસ નામની
ભાગીદાર પેઢ તફ ી ભરતભાઇ
એન. પર ખ

૧૯/૦૭/૨૦૧૪

પાટ-૧ માં ુ લ-૬ રહણાંકના
મકાનો તથા પાટ-૨માં ુ લ૫૩૫.૪૪ ૬ રહણાંકના મકાનો મળ
નં. ડુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૩૭/૨૦૧૫
ુ લ-૧૨ રહણાંક મકાનો

ડરા

ુ ે ભાઇ પટલ તથા અ ય વેમાલી, લોકન.ં ૨,૩,
પ
ઓ.પી.નં.૫૨,૪૯, ફા. લોટન.ં ૧૩૭

૨૮૫૩

૦.

ુ લ-૯ લોરાઇઝડ ટાવસમાં નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૫/૨૦૧૫
ુ લ-૧૮૦ રહણાંકના લેટસ

એક રહણાંક મકાન,

૧૨૪૪.૩૭ કલબહાઉસ તથા સવ ટ

ુ ા/ લાનનં. ડ
૨/૫રવાનગી/૧૩૭/૨૦૧૪

37423.02 ુ લ-૬૯ રહણાંક

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૧/૨૦૧૫

મ

મકાનો( લોટડ)

૪૮૨૬.૧૯ ુ લ-૩ લોરાઇઝડ ટાવસમાં નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૫૧/૨૦૧૪
ુ લ-૬૪ રહણાંક લેટસ
તથા ુ લ-૨૨ ુ કાનો
૩૭૬૦. ુ લ-૪ લો રાઇઝડ
ટાવરમાં ુ લ-૮૦ રહણાંક
લેટસ

૬૫૦૦.૦૨ વા ણજય હ ુના ર સોટ,
બે ક વેટ હોલ તથા
ર ટોર ટ
૫૧૦૬.૧૮ ચાર ટાવરોમાં ુ લ-૨૨
ુ કાનો તથા ુ લ-૯૧
રહણાંકના લેટસ
ઔધો ગક શેડ

૧૫૭.૪૭

૫૮૦૭
6/10/1900
૭૪૧૧૨.૦૦
પૈક
૬૭૩૧૦.૦૫

૫૮૦૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૭૭/૨૦૧૪

નં. ડુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૩૮/૨૦૧૫

૧૬/૧૧/૨૦૧૫

૧૭/૦૩/૨૦૧૫

૧૯/૦૩/૨૦૧૫
૨૪/૦૮/૨૦૧૫
૨૩/૦૨/૨૦૧૫

૧૮/૦૨/૨૦૧૫

૧૮/૦૨/૨૦૧૫
૨૦/૧૧/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૧૪/ ૨૦૧૫

૨૮/૧૦/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૨૦/૨૦૧૫

૨૯/૦૬/૨૦૧૫

હાઇરાઇઝ બ ડ ગ ટાવર
'એ','બી','સી',તથા 'ડ '
ુ ા/ લાનનં. ડ
૧૧૬૦૯.૮૫ માં ુ લ-૯૬ રહણાંક લેટસ

૨૯/૦૭/૨૦૧૫

૨/૫રવાનગી/૧૫૯/૨૦૧૫

9/14/1900 વા ણજય કમ રહણાંક
૧૨૪.૩૬ વકશોપ

૧૧૬૧૨.૭૪

હાઇરાઇઝ બ ડ ગ ટાવર
'એ' તથા 'બી',મળ ુ લ૨ ટાવરોમાં ુ લ-૯૬
રહણાંક લેટસ

ન ં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૩૫ /૨૦૧૫
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૬૫/૨૦૧૪

૨૭/૦૭/૨૦૧૫
૨૯/૦૭/૨૦૧૫
૨૯/૦૭/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૫૯/૨૦૧૫

ઉમાબેન અશોક ુ માર પટલ

ભાયલી, ર.સ.ન ં.૩૪૭,૩૪૮,
લોકન.ં ૨૯૫,૨૯૬, ફા. લોટન.ં ૪૨,૪૭

૩૧૩૧૫૦

૪૬૬૨.૩૨ ચાર લોરાઇઝડ ટાવરોમાં
ુ લ-૬૬ રહણાંક લેટસ
તથા ૪૪ ુ કાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૮૧/૨૦૧૪

૨૯/૦૧/૨૦૧૫

નવીનભાઇ જશભાઇ પટલ તથા અ ય

સ કદર રુ ા ર.સ.ન ં. ૨૬ પૈક

લોટ ૧

9291.54

5875.26 શૈ ણક હ ુ

ુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૭૦/૨૦૧૫
નં. ડ

૨૧/૦૭/૨૦૧૫

ીનાથ ડવલોપસ એ નામની ભાગીદાર
પેઢ તફ અને વતી વહ વટ કતા
ભાગીદાર લાલ ભાઇ ગરધરભાઇ
ભરવાડ
નર એન. પટલ તથા અ ય

સેવાસી, ર.સ.નં. ૨૬૬/૧, લોકનં.૨૪૧,
ુ ખંડનં.૪૮/૨, િતમખંડનં.૫૬
ળ

૧૩૪૮

૨૧૫૩.૨૮ એક લોરાઇઝ ટાવરમાં
૧૨ ુ કાનો તથા ુ લ-૩૪
રહણાંકના લેટસ

નં. ડુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૧૨/૨૦૧૫

૨૧/૦૭/૨૦૧૫

ભાયલી, લોકનં. ૪૭૬, ફા. લોટનં. ૧૪૧,
ટ .પી. ક મનં.૪
શંકર રુ ા, લોકનં.૮૭,૮૮ પૈક

૭૭૮૮

૮૮૬ વા ણજય હ ુના (પાટ
લોટ)
ઔધો ગક હ ુ
૫૧૪૭.

નં. ડુ ા/ લાન-૪/૫રવાનગી/૭૪ /૨૦૧૫

૨૧/૧૨/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૫૦/૨૦૧૫

૨૧/૧૨/૨૦૧૫

ુ ા/ લાનનં. ડ
૨/૫રવાનગી/૧૮૮/૨૦૧૫

૨૬/૧૦/૨૦૧૫

૧૬

૧૭

૧૦૯૩૮૪.૦૦
પૈક
૧૦૫૮૮૭.૫૧

૩૨૪૦ ચો.મી
પૈક ૨૮૭૦.૨૮

અિ નભાઇ અ ૃતલાલ શાહ

રુ શભાઇ ક તથા અ ય

૪૧૭૮૪.

60096
૨૯૮૪

ગામ કોયલી, તા. .વડોદરાના
ર.સ.નં.૧૩૧
ગામ કરોડ યા, તા. .વડોદરાના
ર.સ.નં.૭૨

શાહ

૫૩૦૦૮ પૈક
૪૯૭૧૧.૫૧

ગામ સયા
રુ ા, તા. .વડોદરાના
ર.સ.નં.૧૬/અ, ૧૬/ક, ૧૭/અ, ૧૭/ક, ૩૬

ુ ી ઘ સોસાયટ ઓફ સે ટ
ખ
બેસીલ ટ
ી ફતેિસહ મંગળભાઇ ૫રમાર પોતે
તથા અ યો ના ુ . ુ ી રા ુ
ભગવાનદાસ અ વાલ તથા મોહમદ
ફરોઝખાન પઠાણ

૬

૮

ગામ અણખોલ,તા. .વડોદરાના લો ક
નં. ૧૮૮,૧૮૯,૧૯૦,૧૯૨ તથા
ુ ાન રુ ા, તા.વાઘોડ યાના લો◌ેક
હ મ
નં.૪૩,
સયા
રુ ા, સ.નં. ૧૧ પૈક

ભાયલી, સ.નં. ૧૭૪૮ પૈક

ૃ પેશ એન પટલ તથા અ ય

૭

ગામ આમોદર, તા. વાઘોડ યા
.વડોદરાના ર.સ.નં.૧૭૭/૧,૧૭૭/૩,
૧૮૦,૧૮૧,૧૮૨,૧૮૮

શનાભાઇ કાળ દાસ પટલ

૩

૪

અણખોલ, ર.સ.નં.૩૧,૭૬,૭૭,૭૮,૭૯,
લોકનં.૩૪

મહશભાઇ નરિસહભાઇ પટલ તથા અ ય કોયલી, ર.સ.નં.૩૮૩/પૈક , ૩૬૮

Year - 2015
૧

સંગ રુ ા,
ર.સ.નં.૭૭/અ,બ,૭૮/અ,બ,૭૯/અ,બ

૨૭૧૭૫.૬૬ ુ લ-૩૭ ુ લા લોટસ, ુ લ- નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૯૫ /૨૦૧૪
૪૯૮ રહણાંક મકાનો

ુ તીબેન પ ાલાલ શાહ
ીમતી ભા મ

કમલેશભાઇ ભીખાભાઇ પટલ

અણખોલ, લોકન.ં ૫૬

આકડ યા ડવલોપસ નામની
ભાગીદાર પેઢ તફ ી ભરતભાઇ
એન. પર ખ

ભાયલી, લોકન.ં ૧૫૧/૧,૨,૩,૪,
ફા. લોટનં.૫૩, ટ .પી. ક મનં.૧
(ભાયલી)

૩૬૨૮૨ પૈક
૨૧૭૬૯

૧૧૧૨૯

૫૮૦૭

૮૦૨૪.૨

ુ લ-૭૮ રહણાંક મકાનો

હાઇરાઇઝ બ ડ ગ ટાવર
'એ','બી','સી',તથા 'ડ '
ુ ા/ લાનનં. ડ
૧૧૬૧૨.૭૪ માં ુ લ-૯૬ રહણાંક લેટસ

૨/૫રવાનગી/૨૬૫/૨૦૧૫

૨૬/૧૦/૨૦૧૫

અિનલભાઇ ભોળાભાઇ પટલ

સમા, ર.સ.ન ં.૩૮ , ઓ.પી.ન ં.૨૦૭,
ફા. લોટનં. ૨૦૭, ટ .પી.ન ં.૨ (સમાુ માડ-વેમાલી)

૨૩

૨૪

ક પેશભાઇ કાશીરામભાઇ પટલ તથા
અ ય

૨૫

રમેશભાઇ

૨૬

કળથીયા પાથશ રાવ ભાઇ

૨૬
૨૭
૨૮
૨૯
૩૦

૩૧

૩૨

૩૩
૩૪
૩૫
૩૬
૩૭
૩૮
૩૯
૪૦

ુશાલભાઇ પટલ તથા અ ય

ટ ઓફ અ ર

ટ (િનશા

ોવર)

િમિથલ રા

શેરખી, ર.સ.ન ં. ૫૮૭/૧/૨, ૫૯૨,
૫૯૧/૧,૨, લોકન . ૧૦૮૦, ૧૦૮૧,
૧૦૮૭, ૧૦૯૦

શાહ તથા અ ય

યોમેશ ચીમનભાઇ પટલ

કતન

કાંત પર ખ તથા અ ય

ભાયલી, ર.સ.નં.૩૭૪, લોકનં.૩૨૩, ફા
. લોટનં.૧૭, ઓ.પી.નં.૮,
ટ .પી. ક મનં.૩ (ભાયલી)
ભાયલી, ર.સ.ન ં.૭૧/૨, લોકન.ં ૬૨,
ફાઇનલ લોટન.ં ૨૪, ટ .પી. ક મનં.૨
(ભાયલી)

નક એ ટર ાઇઝ હર વનભાઇ
આર. પટલ

દશરથ, લોકન.ં ૪૩૩/પૈક /૧,

અ ય ુ માર મનહરલાલ શાહ તથા
અ ય

સેવાસી, ર.સ.ન ં.૧૧ અને ૧૦૩૬,
લોકન.ં ૫ પૈક ૨ તથા ૬,
ઓ.પી.નં.૪,૫, ફા. લોટન.ં ૪,૫,
ટ .પી. ક મનં.૧ (સેવાસી)

દનેશભાઇ ધી ભાઇ પટલ તથા અ ય

વેમાલી, ર.સ.નં.૩૯૫,૩૯૯,
ફા. લોટનં.૮૫, ટ .પી. ક મનં.૧ (વેમાલી)

દશરથ, લોકનં.૪૬૫,૪૬૮/પૈક ,
બાલાલ વર આ
૪૭૦/પૈક , ૪૭૧, શેડ નં. ૧૭૬
ીમતી જમનાબેન કાંિતભાઇ પટલ તથા કલાલી, ર.સ.નં.
અ ય
(૨૪૭+૨૪૫),(૮૦૩+૮૧૩/૨), બીલ
(૨૧૯)

૪૨૦૯.

૨૨૪૪.૪૫

૮૫૦

૧૫૮૪.૬૪

10000.00

૩૪૭૦૨.

૫૭૦૦

૭૧૩૭.૬૫ લેટસ તથા ુ લ-૩૦

ટાણી

લોક નં. ૪૩૭, એફ.પી. ૩૭, ટ પી - ૪
ભાયલી

ઉવ

.ુ હાથી તથા અ ય

ુ શલ હષદભાઇ પટલ તથા અ ય

સેવાસી, લોકનં.૨૪૧ પૈ, ૨૪૨,
ફા. લોટનં.૫૭,૬૦, ટ .પી. ક મનં.૨ (સેવાસી)

પાટનર ઓફ પાલવ ડવલોપસ

ખાન રુ , ર.સ.નં.૧૩૪, લોકનં.૮૬

પટલ મે ુલ ઘન યામ તથા અ ય

મો ભાયલી, ર.સ.નં. ૪૭૫, ફા. લોટનં.
૭૬, ટ .પી. ક મનં.૪ (ભાયલી)

૫૭૮૩.

૩૬૬૯.

૯૮૩.૪૫
૨૪૨૬.

ુ ભાઇ
નીલકમલ હસ ખ
હતલબેન વસંતભાઇ

સેવાસી, ર.સ.નં.૨૩૨/૨, લોકનં.૨૧૨,
ઓ.પી.નં.૬૫, ફા. લોટનં.૬૫,
ટ .પી. ક મનં.૦૩ (સેવાસી)
અણખોલ લોકન.ં ૨૦૩/પૈક , ૨૦૪ થી
૨૧૬

૩૮૭૪

૧૦૪૨૧
3966.00

પિત તથા
પિત

બાલી એમ એસ ( .એમ.)
૪૮

૪૯
૫૦
૫૧
૫૨

ઉદય વી. . ર યાલીટ
હ રાલાલ એમ. ચૌહાણ

ા.લી.

૫૫
૫૬
૫૭

૬૦

૨૨૬૫.

૨૨/૦૬/૨૦૧૫
૩૧/૦૭/૨૦૧૫
૧૪/૦૭/૨૦૧૫
૩૧/૦૭/૨૦૧૫
૩૧/૦૮/૨૦૧૫

સ

બે રહણાંક મકાનો ( લોટડ)
તથા બે લોરાઇઝ ટાવરમાં
૨૦ લેટસ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૭૨/૨૦૧૫
નં. ડુ ા/ લાન-૨ /૫રવાનગી/૨૬૩/૨૦૧૪

૩૧/૧૦/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨ /૫રવાનગી/૨૯૧/૨૦૧૫

૩૦/૧૨/૨૦૧૫

૪૨૬૩૮.૨૩ ુ લ-૪૨૦ રહણાંકના મકાનો નં. ડુ ા/ લાન-૪/૫રવાનગી/૭૨/૨૦૧૫

૩૦/૧૨/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨ /૫રવાનગી/૩૧૦/૨૦૧૫

૩૧/૧૨/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૦૮/૨૦૧૫

૦૨/૦૩/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૬/૨૦૧૫

૦૨/૦૩/૨૦૧૫

૪૦૫૯. એક લોરાઇઝડ ટાવરમાં
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૪/૨૦૧૫
ુ લ-૩૨ રહણાંકના લેટસ,
૫૪ ુ કાનો તથા ૨૫ ઓ ફસ

૦૨/૦૩/૨૦૧૫

એક ઔધો ગક હ ુના
ફકટર શેડ
૮૫૦૯.૨૩ વા ણજય હ ુ (શો મ,
વકશોપ, ઓ ફસ)
૨૧૩૪.૩૨ ુ લ-૧૮ રહણાંકના મકાનો

૧૯૬૬.૬૮ એક વા ણજય બ ડ ગમાં
૨૩ ુ કાનો તથા ૨૯
ઓ ફસો

૪૩૧૨.૪૨ ુ લ-૨ લોરાઇઝડ ટાવરમાં
ુ લ-૮૫ રહણાંક લેટસ
તથા ૪૬ ુ કાનો

418.84 ઔધો ગક હ ુ
ુ લ-૫ લોરાઇઝ ટાવરમાં ૬૦
૭૬૨૭.૦૬ ુ કાનો તથા ૭૭ લેટસ

૪૬૯૨.૪
1147.69

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૩૪૦/૨૦૧૫

૦૨/૦૩/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૩૪/૨૦૧૫

૦૩/૦૧/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૪૯/૨૦૧૪

૦૩/૦૪/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૭/૨૦૧૫

૦૨/૦૨/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૨/૨૦૧૫

ુ લ- ૧૦ રહણાંક મકાનો
નં. ડુ ા/ લાન-૨ /૫રવાનગી/૨૪૬/૨૦૧૫
( લોટડ)
ુ લ-૧૨ લો રાઇઝ ટાવરોમાં નં. ડુ ા/ લાન-૪/૫રવાનગી/૨૮/૨૦૧૫
ુ લ-૧૦૦ ુ કાનો તથા ુ લ૨૧૮ રહણાંકના લેટસ
તથા ુ ચત કોમન લોટમાં
કલબ હાઉસ

ુ લ-૭૦ ુ કાનો તથા ુ લ૫૯૦૩.૪૯ ૧૫૭ રહણાંકના લેટસ

આઇ.પી.એમ. બ ડ ગનો
ચોથો માળ તથા લેટ ગ
૮૩૪૬.૯૯ શો સ એ ડ ઇ ટ પી
લાન બ ડ ગ
એક હાઇરાઇઝ બ ડ ગમાં
૩૧૬૫.૫૩ હો પટલ તથા રહણાંક
ધાિમક હ ુ

નં. ડુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૦૮/૨૦૧૫
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૫૫/૨૦૧૪

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૯૯/૨૦૧૫

૦૩/૦૯/૨૦૧૫
૦૩/૧૧/૨૦૧૫
૦૩/૧૧/૨૦૧૫

૦૩/૧૧/૨૦૧૫
૦૪/૦૨/૨૦૧૫

૦૪/૧૧/૨૦૧૫

વરણામા, ર.સ.નં.૧૫૦

િવનયભાઇ રજનીકાંત

િનમેઠા, ર.સ.નં.૭/૧/૬, ઓ.પી.નં.૬,
એફ.પી.નં.૮

૭૫૯૪

સાંકરદા, ર.સ.નં.૨૫૭,૨૭૦,
લોકનં.૧૭૭ પૈક
વેમાલી, ર.સ.નં.૧,

૯૫૧૦

૩૫૩૫.૭ ુ લ-૨૧ રહણાંકના મકાનો
તથા ણ લોરાઇઝડ
ટાવરમાં ુ લ-૧૩૩
રહણાંકના લેટસ
૫૮૮.૫૭ ફામહાઉસ

૫૨૧

એક લો રાઇઝડ ટાવરમાં
૮૩૨.૧૮ ુ લ-૧૨ રહણાંકના લેટસ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૭૯/૨૦૧૫

4465.00

1255.07 ુ લ-૧૨ રહણાંકના મકાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૩/૨૦૧૫

૦૬/૦૨/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૩૦/૨૦૧૫

૦૬/૦૪/૨૦૧૫

ોફ

રસીકલાલ

જલાલ ઠ ર

મ ડ યા આશાબેન િવર

ુ માર

આ ૃ િતબેન ર યલભાઇ શાહ
બરોડા ઇ ડ ઇલેક કલ ા.લી. વતી
ર તેષ પટલ
ુ ાઇ તથા અ ય
પટલ તારાબેન મ ભ

૫૮

૫૯

૩૦૯૨૦૫.

૨૨/૦૫/૨૦૧૫

સમીધંર વામી આરાધના ટ
િનલેશભાઇ ઝવેરચંદ શાહ
વ લભભાઇ રણછોડભાઇ પટલ તથા
અ ય
રામ વાથ બાલે ર મહતો

૫૩
૫૪

ર.સ.નં.૨૭૨, લોકનં. ૨૨૫,
ફા. લોટનં.૪૯, ટ .પી. ક મનં.૩ (ભાયલી)

૩૬૯૧.

૨૨/૦૫/૨૦૧૫

૩૧/૦૮/૨૦૧૫

ણ લોરાઇઝ ટાવરોમાં
ુ લ-૬૦ રહણાંક લેટસ

1256.82

૨૧/૧૨/૨૦૧૫

૩૧/૦૮/૨૦૧૫

૨૪૭.૬૬

૨૫૫૫.

૨૬/૧૦/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૭૦/૨૦૧૫

૧૨૬.૭૨ એક ઔધો ગક શેડ
52532 પૈક
૫૧૪૧૧.૧૦

૪૬

૪૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૯૭/૨૦૧૫

રહણાંક મકાનો

વેમાલી, ર.સ.ન ં.૧૫/૨ , લોકન.ં ૧૪,
ઓ.પી.નં.૩૮, ફા. લોટન.ં ૮૩,
ટ .પી. ક મનં.૧ (વેમાલી)
સાંકરદા ર.સ.નં. ૮/૧/૨, ૧૩/૨ લોટ નં.
૪૬ લોક ૧૫, ૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૧૬/૨૦૧૫

ુ લ-૩ લોરાઇઝ ટાવર
એ,બી,સી માં ુ લ- ૫૫

એક વા ણજય લોરાઇઝ
બ ડ ગમાં ુ લ-૮૫ શો

ુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૧૩/૨૦૧૪
નં. ડ
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૪૦/૨૦૧૫

તથા ૧૮ ુ કાનો

૭૧૩૭.૬૫

૧૯૮૪.

અિનલ ઉધારામ

ુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૮૦/૨૦૧૫
નં. ડ

ચાર લોરાઇઝ ટાવરમાં

૮૨૯.૧૧

ભાયલી, ર.સ.ન ં.૪૫૩, લોકન.ં ૩૫૮,
એફ .પી.નં. ૧૮
સમા, ર.સ.ન ં.૫૭૦ પૈક ૨, ફા.
લોટનં.૪૩, ટ .પી. ક મનં.૧ (વેમાલી)
ભાયલી, લોકન.ં ૧૫૮,
એફ.પી.ન ં.૧૦૦,
ટ .પી. ક મનં.૧(ભાયલી)

નં. ડુ ા/ લાન-૧/૫રવાનગી/૧૪૬/૨૦૧૪

પોટસ બ ડ ગ

૪૫૪૨.૪૨ ુ લ-૭૪ રહણાંક લેટસ

૧૩૫૧૬

સાદ દાલમીયા

૮૪૧.૬૪

૨૪૦૮

દશરથ, સ.નં.૭૬૮, લોકનં.૪૬૦

નવીન મહાવીર

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૮૮/૨૦૧૫

રહણાંકના ુ લ-૧૦૦ મકાનો

રહણાંકના ુ લ-૨ મકાનો
૬૭.૦૨ ( લોટડ)

રસીકલાલ

િ ભોવનભાઇ ધન ભાઇ પટલ

વા ણજય હ ુના બે કવેટ
હોલ તથા તેને સંલ ન

૨૩૫૦

સાંકરદા, ર.સ.નં.૪૬, લોટનં.૨૩

ુ મબેન દશરથભાઇ વૈ ણવ તથા અ ય
ન

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૩૯/૨૦૧૫

વા ણજય હ ુ શો મ તથા
ઓફ સો
1305.73 શૈ ણક હ ુ

૧૨૨૪૨

સાંકત ુ માર હર વનભાઇ િપ ોડા
જલાલ ઠ ર

૮૪૧૮. વા ણજય બ ડ ગમાં ૯૬
ુ કાનો તથા ૧૦૮ ઓ ફસ

૧૧૭૬૧ ચો.મી.
પૈક ૫૮૮૧
ચો.મી.

ભરતભાઇ

અ ુલભાઇ શાંિતલાલ પટલ તથા અ ય

૪૫

સેવાસી, લોકનં.૫૬/અ/પૈક ,
ઓ.પી.નં.૮/૧, ફા. લોટનં.૧૩
સ.નં. ૬૧૨ શેરખી

કલાલી, ર.સ.ન.૨૬૫ ( ુ નો) , લોકન.ં
૨૩૬

૪૨

૪૪

વેમાલી, ર.સ.નં.૨૯, લોકનં.૨૦ પૈક ૧,
ુ ખંડનં. ૪૬, િતમખંડ નં. ૩૩ પૈક
ળ

ુ ાઇ હર ભાઇ
પટલ િવ ાબેન ભ ભ

૪૧

૪૩

સમા, ર.સ.નં.૩૬૬, ઓ.પી.નં.૧૬૫,
એફ.પી.નં.૧૬૫, ટ .પી. ક મનં.૨

૫૬૧૯

૫ લોરાઇઝડ ટાવસમાં
રહણાંકના ુ લ-૧૧૦
લેટસ, એક રહણાંક
૯૧૭૮.૧ મકાન તથા કોમન લોટમાં નં. ડ
ુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૭૫/૨૦૧૫
કલબહાઉસ

િમિથલ રા

શાહ તથા અ ય

શાહ ગીર શભાઇ

ું
તથા અ ય
દરલાલ

વેમાલી, લોકનં.૩૧/૧,
ઓ.પી.નં.૨૬,એફ.પી.નં. ૬૦
દશરથ, લોકન.ં ૪૭૯,૪૬૫,૪૮૦,૪૭૧

શેરખી ર.સ.નં. ૪૯૩ પૈક લોક નં.
૮૮૨/પૈક ,
લોટ નં. ૨૨૩ નંદસર ( .આઇ.ડ .સી)

ભાયલી, ર.સ.ન ં.૭૨, લોકન.ં ૬૬,
ઓ.પી.નં.૪૨, એફ.પી.ન ં.૨૫

શેરખી,ર.સ.નં. ૫૮૭/૧/૨, ૫૯૨,
૫૯૧/૧,૨, લોકન . ૧૦૮૦, ૧૦૮૧,
૧૦૮૭, ૧૦૯૦
ર.સ.નં.૫૩૪/૧

૨૫૦૯૧.
૬૧૭૪

૧૧૪૭.૫૪
૯૧.
૩૨.૭૧

2400.00
૨૯૦૪

ુ લ-૨ રહણાંકના મકાનો

ઔધો ગક શેડ

74.49 ઔધો ગક
૫૮૦૩.૨૫ લોરાઇઝ ટાવર એ,બી,સી,
મળ ુ લ-૩ ટાવરમાં
વા ણજય હ ુ ુ લ-૯૦
ુ કાનો તથા રહણાંકના
ુ લ-૪૬ લેટસ

૩૪૭૦૨.

૩૬૮૩.૭૯

૪૨૫૯૩.

૧૦૩૯૯.૩૬

કલબ હાઉસ
ુ લ-૬૫ રહણાંક મકાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૯૯/૨૦૧૫

૦૪/૧૧/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૭૬/૨૦૧૪

૦૫/૦૨/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૮૭/૨૦૧૫

૦૫/૦૨/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૫૮/૨૦૧૪

૦૫/૦૩/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૬૪/૨૦૧૫

૦૫/૦૫/૨૦૧૫
૦૫/૧૧/૨૦૧૫

૦૬/૦૮/૨૦૧૫

ુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૦૯/૨૦૧૫
નં. ડ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૨૩/૨૦૧૫
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૭૭/૨૦૧૫

૦૬/૧૧/૨૦૧૫
૦૬/૧૧/૨૦૧૫

૬૧
૬૨

પટલ અિનલભાઇ ભોળાભાઇ

ભાયલી, લોકનં. ૨૩૮, ટ .પી. ક મનં.૩
(ભાયલી), ફા. લોટનં.૯૦

પિત અ ૃતલાલ મોતીલાલ તથા
અ ય

મો સેવાસી ર.સ.નં.૧૨૮,૧૨૯,
એફ.પી.નં.૧૫,૧૬, ટ .પી. ક મનં.૦૩

ીમતી લતાબેન બી. ુ તા તથા
૬૩

૬૪

૬૫

૬૬
૬૭
૬૮
૬૯

ુ ાઇ મગનભાઇ ૫ટલ
અ યના ુ . .ુ ક ભ

૭૩
૭૪
૭૫
૭૬

4629.00

8327.40

3793.53

દશરથ, લોકન.ં
૪૭૯,૪૬૫,૪૬૮,૪૮૦,૪૭૧,૪૭૦/પૈ.

િવમલનાથ ડવલોપસ નામની
ભાગીદાર પેઢ વતી વ.ક. ી ભ શ
તે ઝવેર

લોકન.ં ૭૩૪, ઓ.પી.ન ં.૨૬,
ફા. લોટનં. ૨૬, ટ .પી. ક મનં.૫
(સમીયાલા-બીલ-ભાયલી)

ભારતીબેન નર ભાઇ પટલ તથા
અ યના ુ . .ુ દ ેશભાઇ
ુ ે ભાઇ વખાર યા
નેશ પ

પાદરા ર.સ.નં. ૬૧૦/૩ (પે ોલપંપ) હ ુ

રમેશ ુ માર અરજનભાઇ

વેમાલી, ર.સ.નં.૩૩૬, લોકનં.૨૫૩,
ફા. લોટનં.૧૬૩

૫૪૯.

ભાયલી, ર.સ.નં.૩૭૪, લોકનં.૩૨૩,
ફા. લોટનં. ૧૭

૨૩૫૦.

ીનાથ

યોમેશભાઇ ચીમનભાઇ તથા
ર મકાંત પટલ

ુ ાબેન
ધ

કરોડ યા, ર.સ.નં.૪૭,
લોકનં.૧૬,૧૭,૨૨,૨૩

ભાયલી, ર.સ. નં.૧૬૦+૧૭૫,

4/29/1917

એફ.પી.નં.૯૩

મહ ભાઇ આર. શાહ તથા અ ય

ભાયલી, ર.સ.નં.૧૬૦ +૧૭૫,
લોકનં.૧૪૨/અ, ઓ.પી.નં.૪૫/૧

અ ણાબેન લવ ભાઇ પરમાર

દશરથ, લોકનં.૪૭૩, શેડનં.૨૩૮

૭૧૩૧ પૈક
૪૭૫૬
૪૫૯.૨૯

5527.00

૫૫૨૭

૦.

પરાગ અરિવદભાઇ દલવાડ તથા અ ય દશરથ, લોકનં.૪૭૩, શેડનં.૨૩૭
હતેશ એસ. પારલ તે પ ૃ ના
દશરથ, લોકનં.૪૬૫,૪૬૮/પૈ, ૪૦૦/પૈ,
ભાગીદાર
૪૭૧, ૪૭૯, ૪૮૦, શેડનં.૧૧૯
ીમતી જમનાબેન કાંિતભાઇ પટલ તથા કલાલી, ર.સ.નં.
અ ય
(૨૪૭+૨૪૫),(૮૦૩+૮૧૩/૨), બીલ
(૨૧૯)
મે. કમ કો ાકટ ા.લી.
રણોલી, લોટનં.૧૧૦૨ થી ૧૧૦૫

ુ લ-૧૧ ટાવરોમાં ુ લ-૫૦
ુ કાનો તથા ુ લ-૨૦૨
રહણાંકના લેટસ
6069.64 એક લો-રાઇઝ વા ણજય
ટાવર માં ુ લ-૭૨ ુ કાનો
તથા ુ લ- ૫૭ ઓફ સોના

10/17/1900 એક ઔધો ગક શેડ

૦.
૦.
૫૧૪૧૧
૫૦૯૨

મનીષભાઇ કા તીભાઇ શાહ

ીમતી િનતાબેન

ુ ુ ંદભાઇ પટલ

૭૯

૮૧

િવણભાઇ ડા ાભાઇ શાહ પોતે તથા
અ યના ુ . .ુ

ુ શભાઇ અ તલાલ પટલ િવગેર
ક

૮૨

સતીષ રમેશ ભગીયા તથા ન તા
સતીષ ભગીયા

૮૩

અિનલભાઇ ભોળાભાઇ પટલ

૮૪

તીભાઇ ખેમચંદભાઇ તથા અ ય

કમલેશ

શાહ તથા અ ય

૮૫

૮૬

ર.સ.નં. ૫૬૨, ફા. લોટ ૧૬૮, ટ .પી. ૨

3793.53

દશરથ, લોકનં.૪૬૫, ૪૬૮/પૈક ,
૪૭૦/પૈક , ૪૭૧,૪૭૯,૪૮૦, શેડ નં. ૨૦૬

સમા, ર.સ.ન ં.૩૬૦/પૈક /૧, ફા. લોટન.ં
૫૨, ટ .પી. ક મનં. ૧ (વેમાલી)

૧૩૬૭૫ પૈક
૬૪૦૧.૭૦
ચો.મી.

હરણી, ર.સ.નં.૬૮૮/૧/બ,૨,૩,પૈક , શેડ
નં. ૨૩૧ થી ૨૩૫ તથા ૨૪૯ થી ૨૫૨

૫૨૨૧૨ ચો.મી.
પૈક
૪૬૮૯૩.૪૬

ર.સ.નં. ૫૭૯, પાદરા
ચાપડ, ર.સ.નં.૬૦૪, લોકનં. ૨૩૨,
સબ લોટનં.૬૨
વેમાલી, ર.સ.નં.૬૬ ,૬૭, લોકનં. ૪૯,
ઓ.પી.નં. ૧૯૮, એફ.પી.નં.૧૯૮,
ટ .પી. ક મનં.૨ (સમા- ુ માડ-વેમાલી)
ચાણસદ, લોકનં.૧૪૦૬ બ

પાદરા, ર.સ.ન ં.૧૬/૨ પૈક ૩, ૧૭ પૈ,
ફા. લોટનં.૩૧/૩,૩૧/૨,
ટ .પી. ક મનં.૧ (પાદરા)
રુ ા ર.સ.નં. ૫૫/પૈક

૯૮

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૩૬/૨૦૧૫

૦૭/૦૪/૨૦૧૫

ન ં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૯૨/૨૦૧૫

૩૦/૧૧/૨૦૧૫

ન ં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૯૨/૨૦૧૫

૩૦/૧૧/૨૦૧૫

૧૩/૦૨/૨૦૧૫
૩૦/૦૩/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨ /૫રવાનગી/૨૧૪/૨૦૧૫

૧૪/૧૨/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૪ /૫રવાનગી/૬૮/૨૦૧૫

૧૪/૧૨/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૩/૨૦૧૫

૧૫/૦૪/૨૦૧૫

૧૧૦૫૩.૮ ુ લ-૩ હાઇરાઇઝડ
બ ડ ગમાં ૭૨ રહણાંકના
લેટસ
૮૩.૦૩ એક ઔધો ગક શેડ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૩/૨૦૧૫

૧૫/૦૪/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૪૮/૨૦૧૫

૧૫/૧૦/૨૦૧૫

૮૩.૦૩ એક ઔધો ગક શેડ

૨૫૧.૧૪ એક ઔધો ગક શેડ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૪૯ /૨૦૧૫

૧૫/૧૦/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૧૧/૨૦૧૫

૧૫/૧૦/૨૦૧૫

૪૨૬૩૮.૨૩ ુ લ-૪૨૦ રહણાંકના મકાનો નં. ડુ ા/ લાન-૪/૫રવાનગી/૧૯/૧/૨૦૧૪

૧૭/૧૨/૨૦૧૫

૧૮૪૯ ુ લ-૨ ઔધો ગક
ુ ા/ લાનસબ લોટમાં ઔધો ગક હ ુ નં. ડ

7587.06 એક લોરાઇઝ વા ણજય

ટાવરમાં ુ લ-૭૨ ુ કાનો
તથા ુ લ-૫૭ ઓ ફસો

૧૭/૦૮/૨૦૧૫

૪૬૭૫૩ ચો.મી.
પૈક ૪૮૪૮.૮૦

સ.નં. ૪૧/૧ ફા. લોટ ૧૧૦ ટ .પી. ૧
૧૫૫૪.

પટલ સ ંજયભાઇ રમણભાઇ તથા અ ય શેરખી,
ર.સ.નં.૫૩/૭પૈ૨,૫૪૧/૧,૨,૫૩૭પૈ૨,૫૩
૭/૫
પટલ રજનીકાંતભાઇ ક તથા અ ય

ભાયલી, લોકન.ં ૯૧૧

બગીચાવાલા અહમદભાઇ અ લમભાઇ ધનીયાવી, ર.સ.ન ં.૧૫૪ પૈક ,
લોકન.ં ૧૬૮ પૈક
પિત ગીર શભાઇ કાન ભાઇ

ુ માડ, ર.સ.નં.૧૨૬ પૈક ૧ /પૈક /૨

કરમ ત કૌર મેજરસ ઘ

રણોલી, લોટનં. ૧૦ બી

ઉ પેશ ઠાકોરભાઇ પટલ તથા અ ય

સ.નં. ૮૬૩/૧ પૈક તરસાલી

ડા ાભાઇ વાલ ભાઇ તથા અ યના
ુ . .ુ ી રમણભાઇ ચ ુરભાઇ
પિત

સેવાસી, લોકનં.૧૭૮, ઓ.પી.નં.૪૦,
ફા. લોટનં.૪૦

૫૫૩૬

૦૭/૦૫/૨૦૧૫

701.05 ુ લ-૨૪ રહણાંક મકાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૩૭/૨૦૧૫

૦૭/૦૭/૨૦૧૫

૧૮૫.૩૧ રહણાંકના એક મકાન
( ુ લે )

નં. ડુ ા/ લાન-૪/૫રવાનગી/૮/૨૦૧૫

ુ લ-૪૩ રહણાંકના મકાનો
પે ોલપંપ (વા ણજય હ ુ)
એક લોરાઇઝ ટાવરમાં ૪
ુ કાનો તથા ૬ લેટસ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૪/૨૦૧૪
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૨૮/૨૦૧૫

130.18 એક ઔધો ગક શેડ

૦૭/૦૭/૨૦૧૫
૦૭/૦૮/૨૦૧૫
૦૧/૦૮/૨૦૧૫
૦૭/૦૯/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૮૨/૨૦૧૫

3266.86 એક લો રાઇઝ ટાવસમાં
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૧/૨૦૧૫
ુ લ-૬૧ રહણાંકના લેટસ
૫૫૩૩૭.૦૧ ુ લ-૬ લો-રાઇઝ ટાવરોમાં નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૬૪/૨૦૧૪
ુ લ-૧૨૦ રહણાંક લેટસ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૬/૨૦૧૫

૩૫૩૫.૭ ુ લ-૨૬ રહણાંકના મકાનો, નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૫૩/૨૦૧૪
એક લોરાઇઝ ટાવરમાં ુ લ૪૫ રહણાંકના લેટસ તથા
૨૨ ુ કાનો

૦૯/૦૧/૨૦૧૫
૧૨/૦૧/૨૦૧૫

૧૦/૦૨/૨૦૧૫
૧૦/૦૨/૨૦૧૫

એક લોરાઇઝ ટાવરમાં ુ લ- નં. ડ
ુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૨૨
૨૦ રહણાંકના લેટસ તથા /૨૦૧૫
૧૭૯૭.૦૨ ુ લ-૧૫ રહણાંકના મકાનો

૧૧/૦૬/૨૦૧૫

૭૩૦૭.૧૯ લોરાઇઝ ુ લ-૪ ટાવરમાં
ુ લ-૭૬ ુ કાનો અને ુ લ૮૬ રહણાંકના લેટસ તથા
ુ લ-૨૮ રહણાંકના મકાનો

૧૧/૦૬/૨૦૧૫

૧૧૯.

૪૯૫૭

૩૧૯.૫૨

૪૯૫૦.૫૪

૧૧૯.૫

૬૯૩૩.

વા ણજય હ ુ (ગોડાઉન)

૦૭/૦૫/૨૦૧૫

૦૧/૦૫/૨૦૧૫

૭૯૩.૯

૩૬૨૫.૭૩
૨૦૦૩.

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૭૪/૨૦૧૫

૦૭/૦૪/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૩/૨૦૧૫

૮૮૧.૨૬

૪૩૬.૫૯

1490.06

એક ઔધો ગક શેડ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૩૬/૨૦૧૫

૧૩૬૯૦.૧૩ બે લોરાઇઝડ ટાવરમાં ુ લ- નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૫૦/૨૦૧૪
૪૯ ુ કાનો તથા ુ લ-૬૬
ઓફ સો તથા એક
હો પીટલ બી ડ ગ

૨૬૭૨

74112.00

બીલ, ર.સ.નં.૬૩૬,૬૩૩-૧,
લોકનં.૪૪૯, ફા. લોટનં.૧૨૨,
ટ .પી. ક મનં.૧

૧૪૮.૩૬

૫૩.૨૫

દશરથ લોક નં. ૪૭૯, ૪૬૫, ૪૮૦,
૪૭૧, ૪૭૦
િનમેઠા, ર.સ.ન .૪/અ, ઓ.પી.નં.૫/૨,
ફા. લોટનં.૬ પૈક ,

૯૧

૯૭

૦૬/૧૧/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૭/૨૦૧૫

૩૩૮૪

અિનલ ુ માર પી. ખ ાણી

િવજયભાઇ ચ ુરભાઇ પટલ

૯૬

નં. ડુ ા/ લાન-૪/૫રવાનગી/૨૯/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૩૧/૨૦૧૫

૬૬૮૦.૮૬

૩૪૭૦

પરશભાઇ ક. પટલ તથા અ ય

૯૫

૦૬/૧૧/૨૦૧૫

93.50 પે ોલપંપ (વા ણજય હ ુ)

૬૨૩૨

વેમાલી, ર.સ.ન ં.૧૫/૨ , લોકન.ં ૧૪,
ઓ.પી.નં.૩૮, ફા. લોટન.ં ૮૩,
ટ .પી. ક મનં.૧ (વેમાલી)

૯૦

૯૪

૧૫૪.૭૫

અ ુલભાઇ શાંિતલાલ પટલ તથા અ ય

૮૯

૯૩

4181.00

સયા

શૈલેષભાઇ ુ બેરભાઇ પટલ

૯૨

૭૪૧૧૨

જયેશભાઇ રાયચંદભાઇ ઠકકર

૮૭
૮૮

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૫૬/૨૦૧૫

૪૫૦.૨૨ વા ણજય કમ રહણાંક
હ ુના મકાનમાં હો પટલ
તથા રહણાંકના એક લેટ
૯૨૫.૦૮ એક લોરાઇઝ બ ડ ગમાં
૧૬ ુ કાનો, બે ઓ ફસો
તથા ૮ રહણાંક લેટસ
૪૨૨૦.૮૧ બે લોરાઇઝ ટાવરમાં ૫૫
રહણાંક લેટસ તથા ૪૯
ુ કાનો
૧૧૦૫૩.૮ ુ લ-૩ હાઇરાઇઝડ
બ ડ ગમાં ૭૨ રહણાંકના
લેટસ

૭૭

૮૦

તથા

૨/૫રવાનગી/૧૪૯/૨૦૧૫

ુ તા લતાબેન બી તથા અ ય

૭૮

ુ લ બ ડ ગના બી
ી માળ

પાટ-૧ માં ુ લ-૬
રહણાંકના મકાનો તથા
પાટ-૨માં ુ લ- ૬
રહણાંકના મકાનો મળ
ુ લ-૧૨ રહણાંક મકાનો

લોકનં.૧૪૨/અ, ઓ.પી.નં.૪૫/૧,

૭૦

૭૨

૨૬૪૧.૪૫

મગારામ ુ ં ભારામ ભ

મહ ભાઇ આર શાહ તથા અ ય

૭૧

ગામ સમા તા. .વડોદરાના ર.સ.નં.
ુ ખંડ નં.૧૬૮, ફા. લોમટ નં.
૫૬૨, ળ
૧૬૮ પૈક ઓનસ લો૫ટ,ટ .પી. ક નમ
નં.૨(સમા- ુ માડ-વેમાલી)

૩૬૪૦

કોમન લોટન.ં ૩માં
કલબહાઉસ

ુ લ-૩ મકાનો ( લોટડ)
વા ણજય હ ુની ૫ ુ કાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૦૪/૨૦૧૫

ુ ા/ લાનનં. ડ
૨/૫રવાનગી/૧૨૫/૨૦૧૫
ુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૬૩/૨૦૧૪
નં. ડ
ુ ા/ લાનનં. ડ
૨/૫રવાનગી/૧૬૧/૨૦૧૫

ુ લ-૫૩ રહણાંક મકાનો
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૬૫/૨૦૧૫
૧૨૦૩.૮૮ ફકટર શેડના એ ટ શન
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૪/૨૦૧૫
૩૬૭.૫ રો ટાઇપ ૧૫ રહણાંક મકાનો નં. ડુ ા/ લાન-૨ /૫રવાનગી/૧૧૭/૨૦૧૫
1850.88 એક લોરાઇઝડ ટાવર ડ મા નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૧૦/૨૦૧૫
ુ લ ૬૯ લેટસ

૧૦/૦૮/૨૦૧૫

૧૦/૦૮/૨૦૧૫
૧૦/૦૮/૨૦૧૫
૦૯/૧૧/૨૦૧૫
૦૯/૧૧/૨૦૧૫
૧૦/૧૨/૨૦૧૫
૦૭/૧૨/૨૦૧૫

હનાબેન ભોળાભાઇ પટલ તથા અ ય

ર.સ.નં. ૪૦૭, ઓ.પી.ન ં. ૧૦૮,
ફા. લોટનં. ૧૦૮, ટ .પી. ક મનં.૨
(સમા- ુ માડ-વેમાલી)

6/22/1908

મહાલ મી એ ટર ાઇઝ ભાગીદાર
પેઢ ના ભાગીદારો ી િનમશ
રુ શભાઇ પટલ તથા અ ય

ુ ખંડન.ં
ર.સ.નં.૧૮૦ પૈક ૧, ળ
૧૮/૨/૨, ફા. લોટન.ં ૪૫,
ટ .પી. ક મનં.૨ (હરણી)

2/23/1903

૯૯

૧૦૦

6/22/1908 ૫ લોરાઇઝ ટાવરમાં ુ લ૧૦૦ રહણાંકના ૧૭
મકાનો તથા કલબહાઉસ

ન ં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૩૦ /૨૦૧૫

૦૭/૧૨/૨૦૧૫

4/9/1906 એક લોરાઇઝ ટાવરમાં ૨૮ ન ં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૨૯ /૨૦૧૫
લેટસ તથા ૩૦ ુ કાનો

૦૭/૧૨/૨૦૧૫

ર.સ.નં. ૨૦૬,૨૦૭, લોકન.ં ૧૨૦,
ુ ખંડન.ં ૨૧૭, િતમખંડનં. ૨૧૭/૧,
ળ
ટ .પી. ક મનં.૨ સમા- ુ માડ-વેમાલી

12/20/1901

7/19/1903 એક લો રાઇઝ ટાવરમાં
૧૬ ુ કાનો તથા ૩૩
લેટસ

ન ં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૩૧ /૨૦૧૫

૦૭/૧૨/૨૦૧૫

ાઇમ ઇ ા કચર એ નામની
ર.સ.નં.૭૦૬,૭૦૭/૨,૩,૪,૭૦૨/પી/૧,
ભાગીદાર પેઢ વતી અને તફ વ.ક.
લોકન.ં ૬૬૧,૬૬૦,૬૫૯,૬૫૮/બી,
૧૦૨ ભાગીદાર ીમતી ુ તા ઉ કષ મહતા ફાઇનલ લોટન.ં ૭૪,૭૮,૭૯,૮૩,૮૪,
સબ લોટન.ં ૧૪

11/29/1901

2/13/1903 એક લો રાઇઝ ટાવરમાં ૮
લેટ

ન ં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૬૦/૨૦૧૫

૦૭/૧૨/૨૦૧૫

ુ ા/ લાનનં. ડ
૨/૫રવાનગી/૨૭૪/૨૦૧૫

૨૬/૧૧/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૦૨/૨૦૧૫

૨૬/૧૧/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૫૪/૨૦૧૪
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૫૫/૨૦૧૫

૨૭/૦૧/૨૦૧૫

૧૪૭૦૫.૬૮ ુ લ-૧૦ લોરાઇઝડ ટાવરમાં નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૦૭/૨૦૧૪
ુ લ-૨૨૨ રહણાંક લેટસ
તથા ૧૦ ુ કાનો

૨૧/૦૧/૨૦૧૫

૧૮૨૭૪.

૩૨૭૭૪.૩૨ રહણાંક હ ુના ુ લ-૬૨
મકાનો, બે હાઇરાઇઝડ
ટાવરમાં ુ લ ૯૬ લેટસ
તથા કોમન લોટમાં એક
કલબ હાઉસ

નં. ડુ ા/ લાન-૨ /૫રવાનગી/૧૧૨/૨૦૧૫

૦૭/૧૨/૨૦૧૫

ભાયલી, ર.સ.નં.૨૬૨૧, લોકનં.૧૮૯૪

૫૧૬૦

નં. ડુ ા/ લાન-૪/૫રવાનગી/૨૪/૨૦૧૬

૦૧/૦૯/૨૦૧૬

ુ ાઇ તથા અ ય
શાહ અિ નભાઇ મ ભ

ભાયલી, ર.સ.નં.૮૦ /પૈ, ૯૬,૯૭,૯૮/૨,
લોકનં.૬૯/અ/૧, ફા. લોટનં.૭૫

2727

ુ લ-૨ રહણાંકના મકાનો
તથા હયાત ુ લ-૧૪
126 રહણાંકના મકાનો
ણ મકાન

નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૫૧/ ૨૦૧૬

૦૧/૦૯/૨૦૧૬

ુ ભાઇ મ ુભાઇ પટલ
િવ લ

કલાલી, લોકન .૧૨૬,૧૨૭,૧૨૯

ચં

દશરથ, લોકનં. ૪૬૫,૪૬૮/પૈક ,
૪૭૦/પૈક
રતન રુ , ર.સ.નં.૨૫૦/પૈક ૧,
સબ લોટનં.૩
પાદરા, ર.સ.નં.૯૮૮/પૈક ,
ફા. લોટનં.૨૦/પૈક , ટ .પી. ક મનં.૨
(પાદરા)

૧૦૧

૧૦૩
૧૦૪
૧૦૫

આરા યા ડવલોપસ નામની
ભાગીદાર પેઢ ના ભાગીદારો
ુ ાઇ ઠ ર, ભાિવન
િવજય ુ માર ક ભ
િવજય ુ માર ઠ ર

રિવ પી. શેટ

ું
દર
રુ ા, સ.ન ં.૩૦૩ થી ૩૦૬,
સબ લોટનં. ૩૧,૩૨

રમેશભાઇ મગનભાઇ પટલ

સમીયાલા, લોકનં.૫૪, એફ.પી.નં.૨૧૩,
ઓ.પી.નં.૨૧૩
ખાન રુ , લોકન.ં ૪૬

મહાદવભાઇ ભાઇલાલભાઇ પટલ
અનીષભાઇ વસતભાઇ ઝાલા

૧૦૬
અિનલભાઇ ભોળાભાઇ પટલ

હરણી, ર.સ.નં.૧૬૨, ૧૫૭ પૈક ,
ઓ.પી.નં.૫, ફા. લોટનં.૧,૨,
ટ .પી. ક મનં.૨ (હરણી)

અિ નભાઇ ન ુ ભાઇ પટલ તથા અ ય

ભાયલી, ર.સ.નં.૨૨૮, લોકનં.૧૯૪,
ુ ખંડનં.૯૩,
ળ

૧૦૭

૧૦૮

Year - 2016
૧
૨
૩
૪
૫

કનકિસહ

ુ ભાઇ રાણા

તાપ ડ . સ ગ

દવે ભાઇ મલખાનભાઇ પટલ
ુ ાઇ િશવાભાઇ પટલ
ચ ભ

૬

૭

વેમાલી, ર.સ.ન ં.૨૦,૨૬,૨૭,
લોકન.ં ૧૯, ઓ.પી.ન ં.૪૭/૮,
ફા. લોટનં.૯૭, ટ .પી. ક મનં.૧
(વેમાલી)

૯૯૪.૭૯

૯૪૬૯

૨૫૭૯૮
૩૬૭૦
૭૩૫૩

૬૧૪૦.

૫૪૦.૧
૪૧૮૦ પૈક
૩૫૪૮

૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪

નંદસર , ર.સ.નં.૬/૧, લોકનં. ૬/૧

૮૩૯૭

ગીતાબેન આર. ભ તથા અ ય

ભાયલી, ર.સ.નં.૬૮૫, લોકનં.૬૨૧

૭૫૮૮ ૧૩૬૬૮.૩૩

ઘન યામભાઇ શંકરભાઇ કાછ યા

પાદરા, ર.સ.નં.૯૮૬,૯૮૭,૯૯૩/૧

િનિમતભાઇ રિસકલાલ સાંગાણી

ુ મેઠા,
ર.સ.નં.૫૮૭/૩/અ/પૈ૨/પૈક ૪,૫,૬,૫૮૭/૩/
પૈ૧,૫૮૭/૩/અ/પૈ૨/પૈ૧
સોખડા, લોકનં.૯૮/અ

નરહર

બાલાલ તથા અ ય

રા શભાઇ િવ લભાઇ પટલના પી. એ.
હો ડર ી વીર પટલ
અતીક ભીનેશ દસાઇ

૧૭

ર કશ ુ માર જયે

૧૮

ગાગ અિનલ વમા

ડરા, ર.સ.નં. ૩૨૨ પૈક ,

સમા, ર.સ.નં.૩૬૪/૧, ફા. લોટનં.૮૦ પૈક
ઓનસ લોટ,
ભાયલી, ર.સ.નં.૧૨૪, ૧૨૫/૧,
લોકનં.૧૦૮/પૈક ૧,૨,૧૦૯,
ઓ.પી.નં.૧૩,૧૪/૧, એફ.પી.નં.૯,૧૦

વેમાલી, લોકનં.૪૪,૪૫ પૈક ,
ઓ.પી.નં.૨૦૨ પૈક , ફા. લોટનં.૨૦૨ પૈક

ુ માર ભ તથા અ ય ચાણસદ, ર.સ.નં.૧૯૩૩
દશરથ, લોકનં.૪૭૩ શેડનં.૨૩૨

શશીકા તભાઇ ભાઇલાલભાઇ પટલ તથા ડરા, ર.સ.નં. ૬૫૪,૬૫૫
અ ય
ુ ાઇ પટલ તથા અ ય
જયેશભાઇ મ ભ
તરસાલી, ર.સ.નં.૮૦૩
ભ યા િમતેષભાઇ શાહ

ીપોરટ બી, ર.સ.નં.૮૦/બ

૧૨૩૧૧

૩૨૩૭ પૈક
૨૯૦૨.૫૫
૯૦૩૪૦ પૈક
૫૪૧૪૫.૮
૩૫૦૦

૬૧૫૬પૈક
૧૩૩૯.૦૩
7153

૨૪૩૨૫ પૈક
૨૧૮૮
૯૫૧ પૈક
૫૭૦.૬૦
12747.00
૭૩૭૬
૯૨૧૦

૨૧

૨૩
૨૪
૨૫
૨૬
૨૭
૨૮
૨૯
૩૦
૩૧
૩૨

૨૮૦૩.૯૭ ુ લ-૨૯ રોટાઇપ મકાનો
તથા એક લો રાઇઝ
ટાવરમાં ૧૪ લેટસ તથા
૫ ુ કાનો
૨૬૧૨.૬૮ એક લો રાઇઝ ટાવરમાં
રહણાંક હ ુના ુ લ ૩૬
લેટસ
૧૮૪૧.૮૪ રહણાંક હ ુના ુ લ-૯૧
મકાનો

છોટાલાલ પટલ

ીએ ટર ાઇઝ નામની ભાગીદાર
પેઢ ના ભાગીદાર ી સં દપભાઇ ડ .
ભીમાણી

૨૨

૩૦૪.૫ વા ણજય હ ુના વકશોપ

ુ ે
પ

ુ ાઇ પટલ તથા અ ય
િનમેશભાઇ મ ભ

ુ ભાઇ
ઉપે ુ માર દલ ખ
અ ય

પિત તથા

રમેશભાઇ રણછોડભાઇ પટલ
ૃ પેશભાઇ એન. પટલ તથા અ ય
નં ુ ભાઇ પરસો મભાઇ ગાંધી
ઘન યામભાઇ
અ ય

ુ ીલાલ પટલ તથા
ન

એશન ર આ ટ ભાગીદાર પેઢ ના
ુ
ભાગીદારો ી િવ લ
પટલ તથા
અ ય
કત અશોક ુ માર ઠ ર
રુ સો મભાઇ ડા ાભાઇ પટલ
ુ રભાઇ મોતીભાઇ
પિત તથા
દ
ુ રભાઇ
અ યના ુ . .ુ સંજયભાઇ દ
ક ુ ડ યા તથા અ ય
ચં કાંત જયંતીલાલ દોશી તથા અ ય
ચં કાંત જયંતીલાલ દોશી તથા અ ય

ગોરવા, ર.સ.નં.૧૮૦ પૈક
૧,૪૬૩,૪૬૪,૪૬૬/૧

વેમાલી, ર.સ.નં.૧૯૬, ૧૯૮,
લોકનં.૧૧૪, ફા. લોટનં.૨૨૪ પૈક
કોડ યા, લોકનં. ૨૦,૨૧ પૈક ,
૩૦,૩૨,૩૬,૩૭,૩૮ પૈક , ૫૫,૬૩,૬૬
પાદરા, ર.સ.નં.૩૦૧, ઓ.પી.નં.૪૪
સયા
રુ ા, ર.સ.નં.૩૨ પૈક , ઓનસ
લોટ ૧,૨

૪૨૧૩૦

૧૦૯૨૧ પૈક
૭૨૧૮.૪૦
૧૦૮૭૨૬
૧૦૮૩
૫૭૬૯.૫૭

તરસાલી, ર.સ.નં.૭૧૧/૧,૭૧૧/૨

૬૬૭૭ પૈક
૪૦૦૬.૨૦

પવલે રુ , ર. સ.નં. ૭૫/૩, લોકનં.
૨૫/પૈ૧/પૈ૧
પવલે રુ , ર.સ.નં.૭૪, લોકનં.૨૯

૪૬૯૧ પૈક
૨૮૧૪.૬૦
૫૭૭૬૯ પૈક
૯૩.૭૦
૮૭૦૦

ડરા, સ.નં. ૩૮૬,૩૮૯
ભાયલી, ર.સ.નં.૨૫૬૧, લોકનં. ૧૭૫૪
ભાયલી, ર.સ.નં.૨૫૩૨/પૈ, ૨૫૪, લોકનં.
૧૭૪૬/પૈ, ૧૭૫૭/પૈક ૨

૬૧૭૧
૨૦૭૪૭

એક લોરાઇઝડ ટાવરમાં
ુ લ-૨૦ રહણાંકના લેટસ

૪૯૩૬.૩૮ ુ લ-૪૮ રહણાંકના મકાનો
( ુ લે ) તથા કોમન
લોટમાં કલબ હાઉસ
૨૭૨.૧૭ એક ઔધો ગક હ ુ

૧૪૫૩

૧૬

૨૦

૫૮૭.૧૫

વેમાલી, લોકનં. ૨૫૫ પૈક , સબ લોટનં.
૬,૭,૮, ફા. લોટનં. ૧૫૦,૧૫૧,૧૫૮

૧૫

૧૯

૮૫૨૨ ુ લ-૪ ટાવરોમાં ૧૩૪
રહણાંક લેટસ
૪૦૯૭.૨૨ વા ણજય શોપ/શો મ

ીમતી હમલતા પી શાહ

૮
૯

એક રહણાંકના મકાન

૫૫૪.૪૭ તથા સવ ટ કવાટર

નં. ડુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૪૪/૨૦૧૫

૨૭/૦૪/૨૦૧૫

૦૧/૦૯/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૩૨૫/ ૨૦૧૬

૦૨/૦૨/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૩૧૭/ ૨૦૧૬

૦૨/૦૨/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૦૯/ ૨૦૧૬

૦૨/૦૩/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૨/ ૨૦૧૬

૦૨/૦૩/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૩૨/ ૨૦૧૬

૦૨/૦૩/૨૦૧૬

હાઇરાઇઝ બ ડ ગના લોક નં. ડુ ા/
એ માં ણ ટાવર તથા
લોક બી માં બે ટાવર મળ
૧૦૦૦૩.૫૮ ુ લ-૯૩ રોટાઇપ મકાનો
નં. ડુ ા/
૨૯૨૯.૫૯ બે લો રાઇઝ ટાવરમાં ૭૨
નં. ડુ ા/
લેટસ
૦. ૧૯૯ રહણાંક મકાનો તથા
નં. ડુ ા/
કોમન લોટમાં કલબહાઉસ

લાન-૬/ ૫રવાનગી/૧૦/ ૨૦૧૬

૦૨/૦૩/૨૦૧૬

લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૦૬/ ૨૦૧૫

૦૨/૦૫/૨૦૧૬

લાન-૨ /૫રવાનગી/૦૯/૨૦૧૫

૦૨/૦૯/૨૦૧૬

લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૭૪/ ૨૦૧૬

૦૨/૦૯/૨૦૧૬

૧૬૯.૨૮ એ ોબેઝડ ઔધો ગક હ ુ
નં. ડુ ા/ લાન-૨ /૫રવાનગી/૨૧૭/૨૦૧૫
૨૫૫૭ એક બ ડ ગમાં ુ લ-૧૦૩
નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૩૮/ ૨૦૧૬
ુ કાનો
6680.52 હાઇરાઇઝ બી ડ ગમાં ુ લ- નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૩૨/ ૨૦૧૬
૫૪ રહણાંકના લેટસ તથા
કોમન લોટમાં કલબ હાઉસ

૦૨/૦૯/૨૦૧૬

એક લો રાઇઝ ટાવરમાં ુ લ નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૩૪/ ૨૦૧૫
૩૬ લેટસ તથા ૧૭ ુ કાનો

૦૩/૧૦/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨ /૫રવાનગી/૨૪૩/૨૦૧૫

૦૪/૦૧/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૩૧/ ૨૦૧૬
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૩૨૮/૨૦૧૫

૦૪/૦૩/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૯૬/ ૨૦૧૬
૨૬૧૦.૬ એક લો રાઇઝ ટાવરમાં ૪૦ નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૮૨/ ૨૦૧૬
લેટસ

૦૪/૦૫/૨૦૧૬

૨૭૫૬.૩૨

૭૭.

બે રહણાંક મકાનો

૧૭૪.૭૪ એક ઔધો ગક શેડ
641.41 ુ લ-૦૮ રહણાંક મકાન
૪૭૨૪.૧૧ ુ લ-૫૨ રહણાંકના મકાનો

૦૨/૦૯/૨૦૧૬
૦૨/૦૯/૨૦૧૬

૦૪/૦૪/૨૦૧૬
૦૪/૦૫/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૪૯/ ૨૦૧૬

૦૫/૦૭/૨૦૧૬

લોટ નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૦૦/ ૨૦૧૬

૦૫/૦૭/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૪૭/ ૨૦૧૬

૦૫/૦૭/૨૦૧૬

૧૭૨૭.૫૭ એક લોરાઇઝ ટાવરમાં ૧૨ નં. ડુ ા/ લાન-૨ /૫રવાનગી/૩૨૨/૨૦૧૫
ુ કાનો તથા ૩૯ લેટસ
૧૦૯૬૨.૮૬ ણ લો રાઇઝ ટાવરમાં ુ લ- નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૫૦/ ૨૦૧૬
૧૬૬ લેટસ તથા ુ લ-૪૪
ુ કાનો
ુ લ-૩૦ રહણાંકના મકાનો
૨૧૧૪.૪૮
નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૮૨/ ૨૦૧૬

૦૫/૦૮/૨૦૧૬

૬૧૦૦૭.૪૪ ૧૪૨ રહણાંક મકાનો, ણ
હાઇરાઇઝ બ ડ ગમાં ૧૯૨
લેટસ તથા કોમન
લોટમાં બે કલબહાઉસ
૧૧૧૦.૯૬ વા ણજય હ ુના પાટ
૧૬૫૧૧.૯૪ ુ લ-૭૯ રહણાંક મકાનો

૨૫૨૭.૯૩

ુ લ-૨૭ રહણાંકના મકાનો
૦ બે ઓપન લોટ

૦૫/૧૦/૨૦૧૬
૦૫/૧૦/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૨૫/ ૨૦૧૬

૦૫/૧૦/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૭૬/ ૨૦૧૬

૦૫/૧૨/૨૦૧૬

૬૦૧૦.૦૫ ુ લ-૪૯ રહણાંક મકાનો
( લોટડ) તથા કોમન
લોટમા કલબ હાઉસ
૬૯૦૧.૩૧ ુ લ-૩૮ મકાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૩૩ /૨૦૧૬

૦૫/૧૨/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૧૧૪/ ૨૦૧૬

૦૫/૧૨/૨૦૧૬

૨૫૬૫.૩૯ ુ લ-૦૭ લોટમાં ુ લ-૧૫
મકાન

નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૬૬/ ૨૦૧૬

૦૫/૧૨/૨૦૧૬

રુ શચં પેથાભાઇ ગડા તથા અ ય
૩૩
પટલ રા

ભાયલી, ર.સ.નં.૪૬૨/૧/ક, લોકનં.૪૩૩,
એફ.પી.નં.૩૨

ભાઇ ડા ાભાઇ તથા અ યો કલાલી, લોકનં. ૩૦૫

2519

૨૭૮૨૨

૩૪
શશીકાંતભાઇ ગોરધનભાઇ પટલ

આસોજ, લોકનં. ૬૯૪,૬૯૫

૧૮૫૮૨

૩૫
ીમતી ર મી ચં કાંતભાઇ શાહ

દશરથ, લોકનં.૪૬૫, ૪૬૮/પૈ, ૪૭૦/પૈ,
૪૭૧, ૪૭૯, ૪૮૦

૩૬

૩૭
૩૮
૩૯
૪૦
૪૧

૪૨

૪૩
૪૪

૪૫

૧૦૦૫.૯૬

૨૩૩૭

ધ લીયમ નામની ભાગીદાર પેઢ
વતી પટલ ેયા અ ભષેક અને પટલ
તે ભાઇ મ ુભાઇ
છગનલાલ હ રરામ
રુ ો હત તથા
અ ય
ુ ભાઇ
રા શભાઇ દલ ખ
પિત

ભાયલી, લોકનં.૨૨, ઓ.પી.નં.૧૮,
ફા. લોટનં.૩૭

રમેશભાઇ ચ ુરભાઇ
અ ય
ુ પ ુ માર નંદા તથા
દ
નંદા

પિત તથા

ગોરવા, ર.સ.નં.૪૮૦,૪૮૪, ફા. લોટનં.૫૮

૮૦૬૫

ીમતી સં ુ કતા

વેમાલી, ર.સ.નં. ૨૦૬,૨૦૭,
લોકનં.૧૨૧, ઓ.પી.નં. ૨૧૭,
ફા. લોટનં.૨૧૭
ભાયલી, ર.સ.નં.૩૭૪, લોકનં.૩૨૩,
ફા. લોટનં. ૧૭

૧૫૮૯

વેમાલી, લોકનં.૨૨૯, ઓ.પી.નં.૫૯,
ફા. લોટનં. ૧૦૮, ટ .પી. ક મનં. વેમાલી

૨૯૦૪

સાંકરદા, લોકનં.૧૫,૧૬/પૈક , લોટનં.

408.72

યોમેશભાઇ ચીમનભાઇ તથા
ર મકાંત પટલ
િમના ીબેન

ુ ાબેન
ધ

દપભાઇ ટાંક

ુ માર વીરચંદભાઇ પટલ
પર ખ ધમશભાઇ િવનોદ ુ માર તથા
અ યના ુ . .ુ
સોમાભાઇ શનાભાઇ પટલ તથા અ ય

ગોરવા, ર.સ.નં.૩૫૧/૧, ફા. લોટનં.૯૨/૧
પૈક , ટ .પી. ક મનં.૧
ગોરવા, ર.સ.નં.૪૬૧/૯, ૪૬૨,
ઓ.પી.નં.૬૦, ફા. લોટનં.૬૪

૪૦/અ
ખટંબા, ર.સ.નં.૨૯૭, લોકનં.૨૧૬ પૈક ૧

ુ મેઠા, ર.સ.નં.૫૮૭/૪ પૈક ૨

૨૯૫.૪૮
૮૮૨૧

૨૩૫૦

૪૮
૪૯

અમીન આિશતભાઇ ચં ુ ભાઇ
ીમતી વીટ હષ શાહ
સંજયભાઇ મગનભાઇ પટલ

વેમાલી, ર.સ.નં.૩૪, લોકનં.૨૫,
ફા. લોટનં.૩૬ પૈક

પટલ યોમેશભાઇ ચીમનભાઇ પટલ

ભાયલી, લોકનં.૪૩૦, એફ.પી.નં.૪૩,
ટ .પી. ક મનં.(૪)

અિનલભાઇ ભોળાભાઇ પટલ તથા
અ યોના ુ . .ુ રુ શચં જયંતીલાલ

ભાયલી, લોકનં.૩૭૯/પૈક ,૩૮૦,૩૮૨,
ઓ.પી.નં.૧૬૪/પૈક , ફા. લોટનં. ૧૬૪/પૈક

૫૦

૫૧

ભાયલી, લોકનં.૨૬૬, ઓ.પી.નં.૭૧,
ફા. લોટનં.૭૩
ભાયલી, લોકનં. ૧૭૭૩

૫૨

મફતભાઇ રણછોડભાઇ માછ તથા અ ય વેમાલી, ર.સ.નં.૬, લોકન. ૫,
ફા. લોટનં.૭૩,૭૪

૫૩

ી એ ટર ાઇઝ નામની ભાગીદાર
પેઢ ના ભાગીદાર ી સં દપભાઇ ડ .
ભીમાણી

વેમાલી, લોકનં.૪૪,૪૫ પૈક ,
ઓ.પી.નં.૨૦૨ પૈક , ફા. લોટનં.૨૦૨ પૈક

હંસાબેન વી. કોઠાર તે વામા
એ ટર ાઇઝના ોપરાઇટર
ુ ાઇ સંગભાઇ પટલ તથા અ ય
િવ ભ

રણોલી, ર.સ.નં.૧૬૦/ પૈક ૧

ઉમેદભાઇ છગનભાઇ પટલ તથા આ યા
ુ ાઇ
ોપટ ઝ ના વ.ક. ભાગવ જ ભ
લ બાણી તથા અ ય
ીમતી ઉિમલાબેન મહ ભાઇ પટલ
તથા અ યના ુ . .ુ રુ જભાઇ ભરતભાઇ
શેઠ
ીમતી િવલાસબેન ુ ુ દભાઇ અમીન
તથા અ ય

ભાયલી, લોકનં.૧૫૭૭

૫૪
૫૫
૫૬
૫૭
૫૮
૫૯
૬૦
૬૧
૬૨
૬૩

ભાયલી, ર.સ.નં.૧૪૪/૨, લોકનં.૧૨૩,
ફા. લોટનં.૨૨

ભાયલી, ર.સ.નં.૨૫૮૦, લોકનં.૧૭૮૭

ઘન યામભાઇ પરસો મભાઇ પટલ

સમા, ર.સ.ન .૪૬૭+૪૬૮,
ઓ.પી.નં.૧૧૪, ફા. લોટનં.૧૧૪ પૈક ,
ટ .પી. ક મનં.૨
ખાન રુ , લોકનં.૮, ઓ.પી.નં.૭,
ફા. લોટનં.૭
તરસાલી, ર.સ.નં.૮૭૨/૧

ચેતન ુ માર કા તીલાલ પટલ

ભણીયારા, ર.સ.નં.૫/૧,૫/૨

ુ ાષભાઇ બહાર લાલ તથા
ભગત ભ
અ ય અને પટલ િવનોદભાઇ
બહાર લાલ પોતે તથા અ યના ુ . .ુ
પટલ જયંતીભાઇ ભાઇલાલભાઇ

સેવાસી,
લોકનં.૯૦૩,૯૦૪,૯૦૯,૯૧૦,૯૧૧

ભરતભાઇ બી. પટલ તથા અ ય

આમોદર, ર.સ.
નં.૨૦૭,૨૧૧,૨૧૨,૨૫૭/પૈ,૨૫૮,૨૫૯,૨
૬૧,૨૬૨

હાયટક ક ોલ
મનહરભાઇ એચ. પટલ તથા અ ય

રણોલી, ર.સ.નં. લોટનં. ૬૧૪
તરસાલી, ર.સ.નં.૮૧૨

કાંિતલાલ

. કોટક તથા અ ય

ડરા, લોકનં.૬૭૮/એ

૬૬
૬૭
૬૮
૬૯
૭૦
૭૧
૭૨

ુ ાઇ છગનભાઇ વેકર યા તથા અ ય
ભા ભ
પરસો મદાસ ઇ રભાઇ પટલ
અ ૃતલાલ શીવાલાલ પટલ તથા અ ય

ુ માડ, સી.સ.નં,૬૩ ૮,૬૩૯,૬૪૦
સંગ રુ ા, ર.સ.ન
.૭૭/અ,૭૮/અ,બ,૭૯/અ,બ
કોયલી, ર.સ.નં.૪૦૩/૧/પૈક

િવણભાઇ એમ. શાહ તથા મણીલાલ
દશરથ, લોટનં. ૧૮૨, લોકનં.
મગનલાલ શાહ
૪૭૯,૪૬૫,૪૮૦,૪૭૧,૪૭૦ પૈ, ૪૭૩,
મહ ભાઇ ચીમનભાઇ પટલ તથા અ ય ભાયલી, ર.સ.નં. ૧૮૦, લોકનં.૧૬૨
પૈક , ઓ.પી.નં.૬૪, ફા. લોટનં.૯૭
હમેશભાઇ ન ુ ભાઇ પટલ
બીલ, ર.સ.નં.૫૧૪, લોકનં. ૩૯૪/બ,
ઓ.પી.નં.૧૭/૨, ફા. લોટનં.૪૯

૬૯૭૧.૬૮ ુ લ-૫ લોરાઇઝડ ટાવરમાં
ુ લ-૯૬ રહણાંકના લેટસ
તથા વા ણજય હ ુની ુ લ૬૭ ુ કાનો
૪૦૪૮.૭૪ વા ણજય હ ુના
સી.એમ. ટોર વીથ
કો ડ ટોરજ

નં. ડુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૨૨/૨૦૧૬

૦૬/૧૦/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૨૧/ ૨૦૧૫

૦૭/૦૧/૨૦૧૬

૯૨૩.૫૪ બે ઔધો ગક હ ુના શેડ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૬૫/ ૨૦૧૬

૦૭/૦૧/૨૦૧૬

૪૬૭૧.૩૨ એક લોરાઇઝ વા ણજય
ટાવરમાં ૯૦ ુ કાનો તથા
૫૯ ઓ ફસ
૧૪૫૨.૧ વા ણજય હ ુના એક
બ ડ ગના બાંધકામ
૬૩૮૪.૩ ુ લ-૫૨ રહણાંક મકાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૮/ ૨૦૧૫

૦૭/૦૧/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૦૪/૨૦૧૬

૦૮/૦૩/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૧૨/ ૨૦૧૬

૦૮/૦૭/૨૦૧૬

૪૭૪૪.૦૩ ુ લ-૪૫ રહણાંકના રો
નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૫૦/ ૨૦૧૬
ટાઇપ ુ લે
૨૮૬૦ ણ લો રાઇઝ ટાવરમાં ૩૧ નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૩૧૧/ ૨૦૧૫
ુ કાનો તથા ૬૯ લેટસ

૦૮/૦૭/૨૦૧૬

૪૨૨૧ હયાત ટાવર એ૧-એ૨ તથા નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૨૩/ ૨૦૧૬
ટાવર બી૧-બી૨ ના પાંચમાં
માળમાં ચાર લેટસ
૨૯૭૦.૬ એક હાઇરાઇઝ બ ડ ગમાં
ુ લ-૧૬ લેટસ
105.64 એક ઔધો ગક વકશોપ

૦૮/૦૯/૨૦૧૬
૦૮/૦૯/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૦૧ /૨૦૧૬

૦૮/૧૨/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૩/૨૦૧૬

૦૯/૦૩/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૩૦૬/ ૨૦૧૫

૦૯/૦૩/૨૦૧૬

૧૮૧૫૧.૮૭ ુ લ-૭૭ રહણાંકના મકાનો
તથા ણ લોરાઇઝ
ટાવરમાં ૨૦૦ લેટસ

૨૩૦૮૬

૭૩૧૬.૧૫ ુ લ-૧૬૯ રહણાંકના
મકાનો, એક લોરાઇઝ
ટાવરમાં ૫૬ લેટસ તથા
કોમન લોટમાં કલબહાઉસ
૬૫૮૦.૫૯ રહણાંકના ુ લ-૨૪ લેટસ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૮/ ૨૦૧૬

૦૯/૦૫/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૩૩/૨૦૧૬

૦૯/૦૫/૨૦૧૬

૨૮૫૧.૮૨ ુ લ-૧ લોરાઇઝડ ટાવરમાં
ુ લ-૪૮ ુ કાનો તથા ુ લ૬૦ ઓ ફસો
૮૮૧.૫૧ એક લોરાઇઝ ટાવરમાં
રહણાંકના ૨૦ લેટસ

નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૩૩/ ૨૦૧૫

૦૯/૦૫/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૯૮/ ૨૦૧૬

૦૯/૦૬/૨૦૧૬

૪૯૬૪.૬૫ એક લો રાઇઝડ ટાવરમાં
નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૬૭/ ૨૦૧૫
ુ લ-૪૭ રહણાંકના લેટસ
તથા ુ લ-૫૬ વા ણજય હ ુ
માટ ુ કાનો
૧૦૯૪૧.૬૪ આઠ લોરાઇઝ ટાવરોમાં
નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૧૯/ ૨૦૧૬
ુ લ-૧૪૮ રહણાંકના લેટસ
તથા ુ લ-૩૦ ુ કાનો

૦૯/૦૬/૨૦૧૬

૪૧૨૫
૪૦૪૭
૫૫૧
૨૭૬૨

૧૦૫૯૦

૬૪૬
૨૪૩૨૫ પૈક
૨૧૮૮
2737.00
૧૪૮૮
૧૬૧૮૮
૬૭૭૯
૫૨૨૧ પૈક
૨૭૯૨.૪૦
3829.00
૧૮૯૫.૧૨
૪૦૪૬ પૈક
૨૪૨૭.૬૦
૨૯૪૪૦
૧૬૨૯
૩૦૩૭૪.

૬૪

૬૫

૦૬/૦૯/૨૦૧૬

૨૪૨૫૦.

૪૬
૪૭

5001.17 એક લો રાઇઝડ ટાવરમાં
નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૫૦/ ૨૦૧૬
ુ લ-૦૧ ુ કાન, ુ લ-૩
ુ
બે કવેટ હોલ, લ-૧ કચન,
ુ લ-૧૯ વા ણજય (હોટલ)

340.61
૩૯૪૬.
૧૪૬૭.૩૮
૧૦૪૨૮.
૧૮૨૦

૬૯૯૦
૫૯૩

૦૯/૦૬/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૮૯/ ૨૦૧૫

૧૧/૦૧/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૮૧/ ૨૦૧૫

૧૧/૦૨/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૭૬/૨૦૧૬

૧૧/૦૪/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૨૨/ ૨૦૧૬

૧૨/૦૭/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૭૬/ ૨૦૧૬

૧૩/૦૧/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૨૭/ ૨૦૧૫

૧૩/૦૧/૨૦૧૬

51.70 રહણાંક હ ુના ુ લ-૨ મકાનો નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૧૩/૨૦૧૫

૧૩/૦૪/૨૦૧૬

૮૯૯.૭૩ એક લોરાઇઝડ ટાવરમાં
ુ લ-૧૮ લેટસ
૩૯૨૩.૨૬ રહણાંક હ ુના ૬ ુ લે
તથા એક લોરાઇઝડ
ટાવરમાં ુ લ ૩૬ લેટસના
તથા ૩૪ ુ કાનો
487.40 એક ઔધો ગક હ ુના
ફકટર શેડ
૪૦૭.૭૩ હયાત ણ મકાનો તથા
સબ લોટનં.૨ માં ુ ચત
એક મકાન
૫૭૩૬.૫૪ પાટ-૨ માં ુ લ-૫૩ રહણાંક
૧૧૨.૧૧ ુ લ-૧ કલબ હાઉસ

1070.37 રહણાંક મકાન

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૦૮/૨૦૧૬

૧૩/૦૪/૨૦૧૬

૯૬.૯૫ વા ણજય હ ુના એલપી
ડ લીવર સે ટર
૩૬૨.૫૨ એક વા ણજય મકાન

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૪૫/ ૨૦૧૬

૧૩/૦૬/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૮૧/ ૨૦૧૬

૧૩/૦૭/૨૦૧૬

૬૬૮૪.૦૨ વા ણજય હ ુના ટોર મ

નં. ડુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૬૩/૨૦૧૬

૧૫૫૦.૨૫ એક લોરાઇઝ ટાવરમાં ુ લ- નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૬૨/ ૨૦૧૬
૩૬ રહણાંક લેટસ
૧૪૩૯૧.૧ એ ટાઇપના ુ લ-૭૭ તથા
નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૬૪/ ૨૦૧૬
બી ટાઇપના ુ લ-૬૭ મળ
ુ લ-૧૪૪ રહણાંકના મકાનો
તથા બે લોરાઇઝ ટાવર
એબી તથા ટાવર સીડ માં
ુ લ-૬૦ લેટસ તથા કોમન
લોટમાં કલબ હાઉસ

૧૮/૧૦/૨૦૧૬
૧૯/૧૧/૨૦૧૬
૧૯/૧૨/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૫/૨૦૧૬

૧૪/૦૩/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૬૨/ ૨૦૧૬

૧૪/૦૩/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૪/૨૦૧૬

૧૪/૦૪/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૩૬/ ૨૦૧૬

૧૪/૦૯/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૧૦/ ૨૦૧૬

૧૪/૧૦/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૯૧/ ૨૦૧૬

૨૦/૧૦/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૬૪/ ૨૦૧૬

૨૦/૧૦/૨૦૧૬

૯૪૨.૩૮ એક લોરાઇઝ ટાવરમાં ુ લ- નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૦૧/ ૨૦૧૬
૦૮ ુ કાનો તથા ુ લ-૧૪
રહણાંકના લેટસ

૨૦/૧૨/૨૦૧૬

683.01 ઔધો ગક હ ુ
૨૪૩૦.૮ રહણાંક હ ુના ુ લ૪૨
મકાનો
બે લોરાઇઝ ટાવરમા ૫૫
2934.30 રહણાંક લેટસ તથા ૧૪
ુ કાનો
૧૫૬૧૭.૦૩ ૦૭ લોરાઇઝ ટાવરમાં ૩૦૦
લેટસ
૧૭૩૯.૬૪ એક લોરાઇઝડ રહણાંક
બ ડ ગમાં ુ લ-૪૬ લેટસ
૨૫૯.૨૭ એક ઔધો ગક શેડ
૧૧૯૬ વા ણજય હ ુ (પાટ

લોટ)

પટલ મહ ભાઇ મોતીભાઇ તથા
ભાયલી, ર.સ.ન .૨૭૫/૧/૧,
અ યના ુ . .ુ ી નીમીત આર. સાંગાણી લોકન.ં ૨૨૯, ઓ.પી.ન ં.૬૦

૮૮૬૦

ગણેશ ર યા ટ એ નામની ભાગીદાર
પેઢ ના વ.ક.અમીત ુ માર રમણીકલાલ
ટ લવા

સેવાસી, ર.સ.નં.૨૩૨/૨, લોકનં.૨૧૨,
ઓ.પી.નં.૬૫,

લેક પલ એ ટર ા.લી.ના કતા
િવજય ુ માર અ વાલ

સેવાસી, ર.સ.નં.
૯૨૧,૯૨૬,૯૨૫/૧,૯૨૩,૮૭૬

નટવરભાઇ વીર ભાઇ મોકાણી તથા
અ ય
પટલ ગીર શભાઇ ભીખાભાઇ તથા
અ ય

કોયલી, ર.સ.નં.૪૯૫/૧

નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૯૧/ ૨૦૧૬

૨૦/૧૨/૨૦૧૬

૩૬૯૧

૫૯૦૫.૫૯ હયાત ુ લ-૫ ટાવરમાં ૧૮ નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૩૦/ ૨૦૧૬
ુ કાનો અને ૯૪ રહણાંકના
લેટ તથા પોઝ ુ લ-૩
ટાવરમાં ૫૨ ુ કાનો અને
૫૪ રહણાંકના લેટ મળ
ુ લ ટાવર-૮માં ૭૦ ુ કાનો
તથા ૧૪૮ રહણાંકના લેટસ

૨૦/૦૮/૨૦૧૬

30959

19891.33 એ તથા સી ટાઇપના હયાત નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૩૩/ ૨૦૧૬
૪૩ લોટડ મકાનો તથા
ુ ચત એ,બી તથા સી, ડ
તથા ઇ ટાઇપના ૨૨
લોટડ મકાનો મળ ુ લ૬૫ લોટડ મકાનો તથા
ુ લ-૩ કોમન લોટમાં ુ લ૩ કલબ હાઉસ

૨૧/૦૬/૨૦૧૬

૭૩

૭૪

૭૫

૭૬
૭૭

ીમતી યોિતકા રમણભાઇ પંચાલ
૭૮
અિનલભાઇ ભોળાભાઇ પટલ

વેમાલી, લોકનં.૩૮, ઓ.પી.નં.૨૦૭,

ઇ વદન એ. પટલ તથા અ ય

૮૩
૮૪
૮૫

ગોરવા, ર,સ,નં.૪૯૦, ફા. લોટનં.૫૦,
ટ .પી. ક મનં.૧

ુ નવીનચં પટલ
િવદા જ

સમા, ર.સ.નં.૫૫૪/૧, ઓ.પી.ન .૧૭૮,
ફા. લોટનં.૧૭૮
ીમતી લ મીબેન ક ગોહ લ તથા અ ય ભાયલી, લોકનં.૨૬૧,૨૬૨,૨૭૩,૨૭૫,
ફા. લોટનં.૮૮, ટ .પી.નં.૩

પટલ ચીમનભાઇ સંગભાઇ તથા પટલ
જયંતીભાઇ સંગભાઇ
ાઇમ એસોસીયેટસ નામની ભાગીદાર
પેઢ ના વ.ક.પટલ પરમોદભાઇ પી તથા
અ ય
સાંઇ રયાલીટ ના ભાગીદાર કામીનીબેન
ઉમેશભાઇ પટલ તથા અ ય
પિત કશોરભાઇ તથા અ ય

ભાયલી, ર.સ.નં.૫૮૯/૨, લોકનં.૫૨૪,
ઓ.પી.નં.૧૨૬
ભાયલી, લોકનં.૪૬૧,૫૪૦/૧,
ફા. લોટનં.૧૬૪, ટ .પી. ક મનં.૪
તરસાલી, ર.સ.નં.૭૫૭+૮૩૦,
૭૬૦/૨,૭૫૮
કરોડ યા, ર.સ. ન .૭૪/૧,૭૪/૨

૮૬

૮૭
૮૮
૮૯
૯૦
૯૧
૯૨
૯૩
૯૪

લ મી ફ મ લેબોરટર અને ુ ડ યો
બપોદ, ર.સ.નં.૩૮૦/અ/૨
ા.લી.ના ડાયરકટર ી ચીરાણી પી.
શાહ
ૃ પેશભાઇ નરહર ભાઇ પટલ તથા અ ય ખાન રુ , ર.સ.નં. ૪૪,૧૭૮, લોકનં.૪૦/૨
ીમતી િવશાખા

ુ માડ, ર.સ.નં. ૧૨૫, લોકનં.૮૮,
ઓ.પી.નં.૧૪, ફા. લોટનં.૧૪

. સંઘવી

ીમતી દિવકાબેન મહશભાઇ શાહ

કરોડ યા, ર.સ.નં.૭૨

તથા અ ય
ુ ભાઇ
રા શભાઇ દલ ખ

ફા. લોટનં.૩૦ પૈક ,
ગોરવા, ર.સ.નં.૪૫૯/૨, ઓ.પી.નં.૬૯,
ફા. લોટનં.૬૯, ટ .પી. ક મનં.૧
િનમેટા, ર.સ.નં.૭/૧/૬, ઓ.પી.નં.૬,
એફ.પી.નં.૮, ટ .પી. ક મનં.૧ (િનમેઠા)

ીમતી હરપરા બેલાબેન નીરવભાઇ
પિત
ોફ

૯૫

૯૭
૯૮
૯૯
૧૦૦

૧૦૧

૫૩૦૭.

૭૩૭૬.

૧૭૫૧
૧૩૯.૭૩
૧૧૬૪
૨૫૭૮
૧૮૯૨ પૈક
૧૧૩૫૨.૮૦
૬૦૭૦ પૈક
૩૬૪૨
૮૦૯૩૮

૧૦૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૩૩/ ૨૦૧૫

૧૫/૦૩/૨૦૧૬

૧૩૨૭૧.૮૩ ુ લ-૦૬ લોરાઇઝ ટાવરમાં
૨૩૬ લેટસ તથા ૭૩
ુ કાનો તથા કોમન લોટમાં
કલબહાઉસ
૫૫.૨૬ પે ોલપંપ (વા ણજય)

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૬૮/ ૨૦૧૬

૧૬/૦૩/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૧૪/ ૨૦૧૬

૧૬/૦૫/૨૦૧૬

૨૪૪.૨૩ ુ લ-૨ રહણાંકના મકાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૨૫/ ૨૦૧૬

૧૭/૦૬/૨૦૧૬

૧૪૪ રહણાંકના બે મકાન

નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૧૨/ ૨૦૧૬

૧૭/૦૯/૨૦૧૬

૪૬૫૯.૮૧ ુ લ-૦૩ લોરાઇઝ ટાવરમાં

૩૯૮૫૬.૮૧ ફ મ

ુ ડ યોને સંલ ન

૧૫/૦૬/૨૦૧૬
૨૧/૦૭/૨૦૧૬
૨૧/૦૯/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૬૫/ ૨૦૧૫

૨૧/૧૦/૨૦૧૬
૨૨/૦૯/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૨૧/ ૨૦૧૬

૨૨/૦૯/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૨૭/ ૨૦૧૬

૨૨/૧૨/૨૦૧૬

૧૩૦૯.૮ રહણાંકના ુ લ-૨૪ મકાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૪૯/૨૦૧૬

૨૩/૦૩/૨૦૧૬

ણક હ ુ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૧/૨૦૧૬

૨૩/૦૩/૨૦૧૬

૭૫૭૦ પૈક
૩૭૮૫
૧૫૧૭૬ પૈક
૧૦૮૨૬.૬૫

6225.00
૧૯૬૪
૭૪૯૪

નંદસર , લોકનં.૨૮૨, સબ લોટનં.૨૧,
એફ.પી.નં.૯૨/૧
ીપોરટ બી, ર.સ.નં.૫૩/અ/૨, ૫૨/બ

૨૪૨૨૯

હોટલ િસ વર લેટ નામની ભાગીદાર
પેઢ ના વહ વટકતા ભાગીદાર ી
હદરઅલી વાભાઇ બધરા

દશરથ, ર.સ.નં.૭૨૯, લોકનં. ૪૮૭ પૈક , ૪૭૯૫ પૈક
૨૮૭૭

ા.લી.

૪૧૨૪.૮ એ,બી,સી,ડ મળ ુ લ-૪
નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૨૦/ ૨૦૧૬
લોરાઇઝડ ટાવરોમાં ુ લ૭૦ રહણાંકના લેટસ
૯૩૫૦.૩૨ ુ લ-૯૦ રહણાંકના મકાનો
નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૪૬/ ૨૦૧૬
તથા કોમન લોટમાં કલબ
હાઉસ
૪૫૫૯.૮૫ પાંચ લોરાઇઝ ટાવરમાં ુ લ નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૯૯/ ૨૦૧૬
૧૦૫ રહણાંકના લેટો તથા
કોમન લોટમાં કલબ હાઉસ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૦૩/ ૨૦૧૬

ુ રાત
મે. સારા એ પોટ લી. તથા મે. જ
ડાય ટફ ઇ ડ ઝ
ીમતી ચંપાબેન
પટલ તથા અ ય

ઉદય વી. ર યાલીટ
હ રાલાલ એમ. ચૌહાણ

૧૫/૦૩/૨૦૧૬

૩૧૨ ુ લ-૦૮ રહણાં ના મકાનો

3460.00
૨૪૩૮.

૩૬૯૫૩ પૈક
૨૨૧૭૧.૮૦

૩૬૮૨

૧૭૧૩૦.

ભાયલી, ર.સ.નં.૨૭૨, લોકનં.૨૨૫,
ફા. લોટનં.૪૯, ટ .પી. ક મનં.૩(ભાયલી)

૨૨૬૫

પટલ ુ શલભાઇ હષદભાઇ

ભાયલી, લોકનં. ૨૪૩,૨૪૮/પૈ, ૨૪૮/પૈ૧

14467

પટલ જતીનભાઇ મહાદવભાઇ તથા
અ ય

સેવાસી, ર.સ.નં.૧૫૦/૧/અ,૧૫૦/૨,
લોકનં.૧૨૨, િતમખંડ નં. ૧૦૦

૮૧૪૯

યોગે ભાઇ જયવીરભાઇ તથા અ ય

ભાયલી, લોકનં.૧૧૪૪/બ

૪૮૬૬

૧૦૫

૧૦૬

3574.40 ુ લ-૦૨ લોરાઇઝડ ટાવરમાં નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૮/૨૦૧૬

૮૩.૬૮ ુ લ-૦૪ રહણાંકના મકાનો

૨૪૧૭૯

ગોરધનભાઇ મોતીભાઇ પટલ તથા અ ય આમોદર, ર.સ.નં.૧૭૦,૧૭૧,૧૭૨,૧૭૩

૧૭/૧૧/૨૦૧૬

૫૮૬૮

રતન રુ , ર.સ.નં.૨૪૮

ભાયલી, લોકનં. ૫૨૧, ફા. લોટનં.૧૦૬,
ટ .પી. ક મનં. ભાયલી (૪)

નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૧૯/ ૨૦૧૫

૮૮૦૨

મનોજભાઇ હર ભાઇ પટલ

બાલાલ

૧૪/૧૨/૨૦૧૬

૮૪ લેટસ તથા ૧૬ ુ કાનો

વેમાલી, ર.સ.નં.૬૧,૬૩, લોકનં.૪૫,
એફ.પી.નં.૨૦૧,
સેવાસી, ર.સ.નં.૧૨૮, ફા. લોટનં.૧૫,
ટ .પી. ક મનં.૩

૧૦૨

૧૦૪

બીલ, ર.સ.નં.૩૩૧/પૈક , ૩/ પૈક ૨,

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૦૨ /૨૦૧૬

૯૦ લેટસ તથા ૨૩ ુ કાનો

ીમતી ઉિમલાબેન િવનોદભાઇ પટલ
તથા અ ય
પિત અ ૃતલાલ મોતીલાલ તથા
અ ય

ીમતી પટલ સિવતાબેન

૧૦૩

પાદરા, ર.સ.નં.૧૮૬/૧/પૈ

ફતેિસહ મંગળભાઇ પરમાર પોતે તથા
અ યના ુ . .ુ

ી િવનય રજનીકાંત

૯૬

2234.00

૨૬૨૨.૧ બે લોરાઇઝ ટાવરમાં ુ લ૬૦ લેટસ
૧૦૩.૪ ુ લ-૦૨ રહણાંકના મકાનો
તથા ુ લ ૦૨ વા ણજય
હ ુની ુ કાનો

ફા. લોટનં.૨૦૭/૧

૮૦

૮૨

પાદરા, ર.સ.નં.૫૩/૨, ફા. લોટનં.૧૧૧,

૨૭૩૨ પૈક
૧૬૩૯.૨૦
૩૩૪૪

ટ .પી. ક મનં.૧ પાદરા

૭૯

૮૧

સેવાસી, લોકન.ં ૧૦૨ પૈક ,
ઓ.પી.નં.૧૩, ફા. લોટન.ં ૧૩

૧૯૯૩૫ હાઇરાઇઝ બ ડ ગના
ટાવર એ,બી,સી તથા ડ
ુ લ-૦૪ ટાવરમાં રહણ
કના ુ લ-૧૪૩ લેટસ
તથા કોમન લોટમાં
કલબહાઉસ

૩૨.૮૨

પે ોલપંપ

1491.63 શૈ

૨૭૬૭.૫૫ બે લોરાઇઝ ટાવરમાં ુ લનં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૭/ ૨૦૧૬
૬૦ રહણાંક લેટસ
6180.61 જમીનમાં ૬ ુ લા લોટસ, નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૮૫/૨૦૧૫
બે લોરાઇઝડ ટાવરમાં ુ લ
૧૦૩ લેટસ તથા ુ લ ૨૧
રહણાંક મકાનો

૨૩/૦૩/૨૦૧૬

245.00 રહણાંક હ ુના મકાનો
( લોટડ)
૩૯૦૦.૪૭ ુ લ-૨૭ ુ કાનો તથા
રહણાંકના ુ લ અ-૧૦૧
લેટસ
વા ણજય હ ુના ુ લ-૩૪
ઓફ સ કમ વકશોપ
( લોટડ)
૪૮૪૯.૯૬ એક ઔધો ગક હ ુ

૨૩/૦૫/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૩૫/૨૦૧૬
નં. ડુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૧૪/૨૦૧૬

૨૩/૦૫/૨૦૧૬

૨૩/૦૫/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૭૫/ ૨૦૧૫

૨૫/૦૨/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૦-૧૧/ ૨૦૧૬

૨૫/૦૨/૨૦૧૬

૫ લોરાઇઝ ટાવરમાં ૬૦
લેટસ અને ૧૪૫ રહણાંક
મકાનો
1353.00 વા ણજય હ ુના હોટલ
બ ડગ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૩૮/૨૦૧૬

૨૫/૦૫/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૩૮/૨૦૧૬

૨૫/૦૫/૨૦૧૬

ટાવર-એબી,સી તથા ડ
મળ ુ લ અ-૪ ટાવરોમાં
ુ લ-૯૦ રહણાંકના લેટસ
તથા ુ લ-૧૦૫ વા ણજય
હ ુ માટ ુ કાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૪/૫રવાનગી/૨૨/૨૦૧૫

૨૫/૦૫/૨૦૧૬

7091.19

7254.12

૧૦૨૨૨.૫૯ બે લો રાઇઝ ટાવરમાં ૧૩૬ નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૧૪/ ૨૦૧૬
લેટસ તથા ૨૭ રહણાંક
મકાનો
૪૦૬૦.૮૮ એક હાઇરાઇઝ બ ડ ગમાં
નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૫૮/ ૨૦૧૬
હો પીટલના વાણીજય હ ુ

૨૫/૧૦/૨૦૧૬

5308.18 ુ લ-૧ લો રાઇઝ ટાવરમાં
નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૧૧૧/ ૨૦૧૬
ુ લ-૮૬ રહણાંક લેટસ
તથા ુ લ-૮૦
ુ કાનો/ઓફ સો તથા લોટબી માં ુ લ-૧ રહણાંક મકાન

૨૫/૧૦/૨૦૧૬

૬૭૦૬.૬૩ રહણાંક હ ુના ુ લ-૨૮
મકાનો તથા કોમન
લોટમાં કલબ હાઉસ
૨૬૪૧.૪૧ રહણાંક હ ુના ુ લ-૧૧
મકાનો

૨૫/૧૦/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૫૫/ ૨૦૧૬

૨૫/૧૦/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૬૮/ ૨૦૧૬

૨૫/૧૦/૨૦૧૬

૧૦૮

૧૦૯
૧૧૦
૧૧૧
૧૧૨

ણવભાઇ જયંતીભાઇ પ ંચાલ તથા
અ ય

ુ ખંડન.ં
ભાયલી, લોકન.ં ૨૨૨ પૈક ૧, ળ
૫૪/૧, િતમખંડનં.૬૩,
ટ .પી. ક મનં.૩ (ભાયલી)

હનાબેન ભોળાભાઇ પટલ

સમા, ર.સ.નં.૪૦૭, ઓ.પી.નં.૧૦૮

અિનલ ુ માર રા ુ ભાઇ પટલ

નંદસર , લોટનં.૧૨૪/૯
પવલે રુ , લોકનં.૩૨

ત ણભાઇ એ. પટલ

ચરાગ ચં કાંત પંડયા

કોયલી, ર.સ.નં.૫૫૩/૨

અિનલભાઇ ભોળાભાઇ પટલ

સમા, ર.સ.નં.૪૮૦/૧(એક ),

૧૧૫

૩૦૨૫૦.

૩૬૦૬

૧૫૨૦૯.

ુ ભાઇ
રા શભાઇ દલ ખ

પિત

મીનાબેન હરમનભાઇ પટલ તથા અ ય

૮૫/૧,૮૭/૧
ગોરવા, ર.સ.નં.૪૫૯/૨, ઓ.પી.નં.૬૯,
ફા. લોટનં.૬૯, ટ .પી. ક મનં.૧
મારઠા, ર.સ.નં.૪૫, લોકનં. ૩૩,
મકાનનં. બી-૧૬ થી બી-૨૪

૧૯૬૪
૧૦૬૨૩

શાહ અ ય મનહરલાલ તથા અ ય

સેવાસી, ર.સ.નં.૧૧,૧૦૩૬, લોકનં.
૫,૬, ઓ.પી.નં.૨૫, ફા. લોટનં. ૪,૫

૨૫૮૧

રા શભાઇ મણીભાઇ શાહ

સેવાસી, ર.સ.નં.૧૭૩/૧, લોકનં.૧૬૧,
એફ.પી.નં.૧૫૨

૧૬૩૮

મગનભાઇ ડા ાભાઇ પટલ તથા અ ય

ચાણસદ, લોકનં. ૧૮૭૪

પટલ મહ ભાઇ ગોરધનભાઇ તથા
અ ય

ભાયલી, ર.સ.નં.૪૬૧, લોકનં.૪૩૫ પૈક

પટલ ચેતનાબેન અરિવદભાઇ તથા
અ ય
ગીર રાજ એસોસીટએટસના વ.ક. ી
પી ુ દલીપભાઇ શેઠ

ુ ાન રુ ા, લોકનં.૧૭/બ
હ મ

૧૧૭

પટલ મહ ભાઇ ગોરધનભાઇ તથા
અ ય

ભાયલી, ર.સ.નં.૪૬૧, લોકનં.૪૩૫ પૈક ,
એફ.પી.નં.૩૯,

બાજવા, ર.સ.નં.૧૮૦ (૧૮૬), ૧૮૫

ીમતી ન તાબેન લા રુ ામ કાબરા

૧૨૭
૧૨૮
૧૨૯
૧૩૦
૧૩૧

૧૩૪
૧૩૫

બીલ, લોકનં.૪૧૬, ઓ.પી.નં.૩૯,
ફા. લોટનં.૬૧,

દવસ ય કોપ રશનના ોપરાઇટર
ધનેશભાઇ પરસો મભાઇ સોની

ી

સયા

વેમાલી, સબ લોટનં.૧૦,૧૨,૧૨/એ,
૧૨/બી, લોકનં.૨૫૯, એફ.પી.નં.૧૬૪

નર ભાઇ ભાઇલાલભાઇ પંચાલ તથા
અ યના ુ . .ુ ી િવણ ુ માર
ચીમનલાલ પટલ
પટલ ચેતનભાઇ બી

પાદરા, ર.સ.નં.૯૯૧, લોકનં. બી-૩૫
તથા લોટનં. બી-૩૬ થી બી-૩૮,
ફા. લોટનં. ૧૬
વેમાલી, ર.સ.નં.૨૮, લોકનં. ૧૨ પૈક ૧,
એફ.પી.નં.૮૯ પૈક ,

રબાર

ખટંબા, લોકનં.૮૭

િવણભાઇ નારણભાઇ

પવલે રુ , ર.સ.નં.૭૪, લોકનં.૨૯

ુ ભાઇ દસાઇભાઇ
પટલ હસ ખ

ભાયલી, લોકનં,૩૫૩, ફા. લોટનં.૧૭૯

મેસસ પટલ ઇ ાકોન એ. નામની
ભાગીદાર પેઢ વતી ી રાજન
ગોરધનભાઇ પટલ
રા ુલ અમરનાથ અ વાલ

ભાયલી, સ.નં.૧૭૪૮ પૈક
બીલ, લોકનં.૩૭૧

ુ ેરમલ ઉકારાય
મ

િવણભાઇ એમ. શાહ

ુ ાર
થ

૨૬/૧૦/૨૦૧૬

ણ લોરાઇઝ ટાવર એ,બી નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૪૫/ ૨૦૧૬
તથા સીડ
૯૧૬.૮૪ ુ લ-૮ રહણાંકના મકાનો
નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૯૮૮/ ૨૦૧૬
તથા કોમન લોટમાં કલબ
હાઉસ
૪૦૫૯ ુ લ-૧ લો રાઇઝ ટાવરમાં
નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૪૪/ ૨૦૧૬
ુ લ-૬૮ ઓફ સો તથા ૫૫ ુ કાનો તથા ૧- વિમગ લ
ુ

૨૬/૧૦/૨૦૧૬

૨૬/૦૮/૨૦૧૬

અમીતભાઇ ઠાકોરભાઇ પટલ તથા
રાકશભાઇ ઠાકોરભાઇ પટલ

ી

૧૩૭

ધી અ મ ર સચ એ ડ એ
ફાઉ ડશન ટ

Year - 2017

પટલ ઠાકોરભાઇ તળ ભાઇ

કુ શન

દશરથ,
ર.સ.નં.૪૭૯,૪૬૫,૪૬૮,૪૮૦,૪૭૧
ભાયલી, લોકનં.૪૯૯ પૈક ,
ઓ.પી.નં.૯૯, ફા. લોટનં.૧૨૮

૧૬૦૩૬ પૈક
૯૬૨૧.૬૦
૧૫૩૭૭

4045

૭૨૬.૬૧
૫૭૭૬૯
૩૯૯.૪૫
૩૯૭૦

૨૨૧૫૬ પૈક
૧૩૨૯૩.૬૦
૫૮૮૦
3240
૧૫૧૮

૭૨૧૬.૨ ુ લ-૧૧૨ રહણાંક મકાનો
૧૫૨૬૭.૩૭ સેકટર-૧ માં ૫ લોરાઇઝ
ટાવર એ, બી, સીડ ,
ઇ, માં ુ લ-૧૭૨ લેટસ
તથા એક રહણાંક ું મકાન
અને સેકટર-૪માં લોરાઇઝ
ટાવર એ-બી,સી-ડ ,કએલ,એમ-એનમાં ુ લ-૧૬૦
લેટસ

૨૬/૧૦/૨૦૧૬

૩૪૭૯

ભાયલી, ર.સ.નં.૧૬૨, લોકનં.૧૪૫

૧૮૪૧
૪૯૮૪૦

૨૫૬૫

૨૭/૦૬/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૬૧/ ૨૦૧૬

૨૭/૦૭/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૦૮/ ૨૦૧૬

૨૭/૧૦/૨૦૧૬

7279.74 ટાવર
નં. ડુ ા/ લાન-૪/૫રવાનગી/૧૦/૨૦૧૬
એ,બી,સી,ડ ,ઇ,એફ, ,એચ
મળ ુ લ-૦૮ લો રાઇઝ
ટાવરમાં ુ લ-૫૦ ુ કાનો
તથા ૧૫૨ રહણાંક લેટસ

૨૮/૦૩/૨૦૧૬

૩૪૨.૩૬ મકાનનં.બી-૧૩૪, બી-૧૪૭, નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૩૨૭/ ૨૦૧૫
બી-૧૫૮ મળ ુ લ-૦૩
રહણાંક મકાન
૧૨૯૭.૩૪ એક લોરાઇઝ ટાવરમાં ૧૮ નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૯૮/ ૨૦૧૫
ુ કાનો તથા ૨૧ લેટસ

૨૯/૦૧/૨૦૧૬

૩૮૦૮૬.૪૨ રહણાંક હ ુના ુ લ ૯૦
મકાનો
૬૧૧.૧ એક લોરાઇઝ ટાવરમાં ૦૧
ુ કાન, ૦૨ શો મ તથા ૦૨
લેટસ
૬૯૭.૬૨ એક લોરાઇઝડ ટાવરમાં
ુ લ-૭ ુ કાનો તથા ુ લ-૧૮
લેટસ
રહણાંક હ ુના ુ લ-૧૧૫
૯૯૧૦.૧૩ મકાન તથા એક કલબ
હાઉસ
૧૦૫૯૫.૨૩ રહણાંકના ુ લ-૧૬૦ લેટસ

૨૯/૦૧/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૧/ ૨૦૧૬

૨૯/૦૨/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૩૩૭/ ૨૦૧૫

૨૯/૦૨/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૪૬૩/ ૨૦૧૫

૨૯/૦૨/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨ /૫રવાનગી/૧૦૨/૨૦૧૬

૨૯/૦૪/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૬ /૫રવાનગી/૨૬/૨૦૧૬

૨૯/૦૭/૨૦૧૬

5831.73 હાઇરાઇઝ બ ડ ગ
નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૦૭/ ૨૦૧૬
"એ','બી' ટાવરમાં
રહણાંકના ુ લ-૬૦ લેટસ
૩૮૮.૬૨ એક ટાવરમાં ાઉ ડ
નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૩૬/ ૨૦૧૬
લોરમાં વકશોપ તથા ફ ટ
લોર, સેક ડ લોર પર ુ લ૨ ટાફ વકર માટ
ુ ીટ તથા
રહણાંકના ન
ટરકબીન

૨૯/૦૯/૨૦૧૬

૪૬૦.૪૭ એક ઔધો ગક શેડ

૩૦/૦૩/૨૦૧૬

૨૭૪.૯ એક ઔધો ગક શેડ

૧૮૫૧૯ ચો.મી.
પૈક

બીલ, ર.સ.નં. ૪૦૬, લોકનં. ૨૯૯,
ફા. લોટનં.૪૬, ટ .પી. ક મનં.૧ (બીલ)

૨૯૪૮ ુ લ-૩ લોરાઇઝડ ટાવર
એ,બી,સી માં ુ લ -૫૬
રહણાંક લેટસ તથા ુ લ૧૦ ુ કાનો

૨૬/૧૦/૨૦૧૬

૨૭/૦૬/૨૦૧૬

ભાયલી, ર.સ.નં.૫૫૩, લોકનં.૪૫૫,
ફા. લોટનં.૬૩,

કલન રુ , લોકનં.૪૪૫/૨,

૩૫૭૪.૯

૬૧૩૧.૪૬ એક કોમશીયલ ટાવર
નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૩૪/ ૨૦૧૬
એફમાં ુ લ-૪૯ ુ કાનો તથા
ટાવર એ,બી,સી,ડ ,ઇ મળ
ુ લ-૫ લોરાઇઝડ ટાવરોમાં
ુ લ-૧૦૦ રહણાંક લેટસ
( ુ લ-૬ ટાવર)

દશરથ, ર.સ.નં.૪૬૫,૪૭૯,૪૬૮,૪૭૧

૧૩૭

૧

૧૨૪૨૯.૫૯ રહણાંકના ુ લ-૯૮ મકાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૩૧/ ૨૦૧૬

૨૬/૦૮/૨૦૧૬

૬૮૧૮

રુ ા, ર.સ. નં.૫, સબ લોટનં.૧

બકા એ ટર ાઇઝ નામની ભાગીદાર
પેઢ ના વહ વટકતા ભાગીદારો ી
ચરાગ રુ શભાઇ રાય
રુ સો મભાઇ ડા ાભાઇ પટલ

અ ર ફવલોપસ નામની ભાગીદાર
પેઢ તથા તેના ભાગીદારો પૈક વ.ક.
તર ક ી નરશભાઇ માવ ભાઇ
રામોલીયા
સર વતીબાઇ ક ચરલ ફાઉ ડશનના
ુ ી ભરતભાઇ એન. પર ખ
ખ

૧૩૬

૨૬/૦૨/૨૦૧૬

ણ લો રાઇઝ ટાવર
૨૫૨૮.૨૩ વા ણજય હ ુની ુ લ-૩૮
ુ કાનો તથા ૬૩ ઓ ફસો

૨૭/૦૪/૨૦૧૬

૧૩૨

૧૩૩

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૦/ ૨૦૧૫
નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૮૪/ ૨૦૧૬
નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૨૦/ ૨૦૧૬

૩૫૦૮.૫૧

૬૯૨.૬૮ ુ લ-૦૪ રહણાંકના મકાનો
નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૭૯/ ૨૦૧૫
૬૧૩૧.૪૬ એક કોમશીયલ ટાવર
નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૩૪/ ૨૦૧૬
એફમાં ુ લ-૪૯ ુ કાનો તથા
ટાવર એ,બી,સી,ડ ,ઇ મળ
ુ લ-૫ લો રાઇઝડ ટાવરોમાં
ુ લ-૧૦૦ રહણાંક લેટસ
( ુ લ-૬

૬૮૧૮

૧૨૩

૧૨૬

૨૬/૦૨/૨૦૧૬

૨૯૭૯

૧૨૨

૧૨૫

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૩૩૧/ ૨૦૧૫

૨૬/૧૦/૨૦૧૬

૧૨૦

૧૨૪

૩૦૦૪.૯૯ ુ લ-૧૭ રહણાંક મકાનો
તથા કોમન લોટમાં કલબ
હાઉસ
૮૬૯.૫૮ એક ઔધો ગક હ ુ

નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૫૯/ ૨૦૧૬

૧૧૯

૧૨૧

૨૫/૧૦/૨૦૧૬

ઓ.પી.નં.૮૫,૮૭/૧, ફા. લોટનં. ૮૫,

૧૧૬

૧૧૮

૩૦૬૬

૧૪૦૭૯.૭૫ હાઇરાઇઝ બ ડ ગના ુ લ- નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૭૧/ ૨૦૧૬
૬ ટાવરમાં રહણાંકન આ
ુ લ-૧૯૬ લેટો તથા
કોમન લોટમાં કલબહાઉસ

૪૮૬,૪૭૫, ૪૮૪/પૈ,

૧૧૩

૧૧૪

૭૮૦૫.૬૧

૧૪૬૪.૯૪ વા ણજય હ ુના ( ુ લ-૨
હોલ) તથા રહણાંક હ ુના
બે મકાન
3087.49
ટાવર-એ,બી,સી,ડ મળ
ુ લ-૪ લોરાઇઝડ ટાવરમાં
૨૪ ુ કાનો, ૭૨ લેટસ
1498.67

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૫૫/ ૨૦૧૬
નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૯/ ૨૦૧૬
નં. ડુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૫૨/૨૦૧૬

૨૯/૦૯/૨૦૧૬

૩૦/૦૩/૨૦૧૬
૩૦/૦૩/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૪/૫રવાનગી/૦૮/૨૦૧૬

૩૦/૦૫/૨૦૧૬

વા ણજય હ ુ ુ લોટ નં. એ નં. ડુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૮૨/૨૦૧૬
માં ુ લ ૩ હોલ તથા
લોટનં. બી માં ુ લ ૧ હોલ

૨૪/૧૧/૨૦૧૬

૧૬૫૦૬.૬૨ એક ઓ ડ એજ બ ડ ગ,
એક ુ લ બ ડ ગ તથા
ચાર આરાધના ક

૪૫૮૪.૦૯ એ-બી માં વા ણજયની ૧૮
ુ કાનો તથા રહણાંકના ૩૨
લેટસ, તથા ટાવર સી-ડ
માં રહણાંકના ુ લ-૪૦
લેટસ, ટાવર ઇ-એફ માં
વા ણજય હ ુની ુ લ ૧૬
ુ કાનો, રહણાંક ના ૨૯
લેટસ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૪૪/ ૨૦૧૬

૩૦/૧૧/૨૦૧૬

નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૧૧/ ૨૦૧૫

૩૦/૦૧/૨૦૧૭

ધી ભાઇ કાશીભાઇ પટલ

સમા, ર.સ.નં.૩૮૮, ઓ.પી.નં.૧૦૬,
ફા. લોટનં.૧૦૬, ટ .પી. ક મનં.૨ (સમાુ માડ-વેમાલી)

૨

૩

૪

૫
૬
૭
૮
૯
૧૦

ઓમ ગાય ી એ કુ શન એ ડ
ુ
ી દશરથભાઇ ડ . પટલ
ખ

ટના

ુ રભાઇ મોતીભાઇ
પિત તથા
દ
ુ રભાઇ કટોડ યા
અ યના ુ . .ુ સંજય દ
તથા ઇ વદન પોતે તથા અ યના ુ . .ુ

શાંિતલાલ સોમાભાઇ પટલ તથા અ ય

એટ ન ઇ ટરમીડ એટસ

ા.લી.

રુ ા, ર.સ.નં.૪૧

ડરા, ર.સ.નં. ૩૮૬, ૩૮૯

કોડ યા, લોકન.ં ૬૪૩,
ફા. લોટનં.૮૦, ટ .પી. ક મનં. ખાન રુ કોડ યા નં.૨
નંદસર , લોટનં. સી,બી/૧૨૪/૧,૨

હમંતભાઇ કાંતીભાઇ શાહ તથા અ ય

આમોદર, ર.સ.નં. ૧૪૩,૧૬૫,૧૬૬/૨/અ,
૧૬૯/પૈ૨

જતીન રિવ ભાઇ દસાઇ

તરસાલી, ર.સ.નં.૫૬૪,૫૬૫
પાડ, ર.સ.નં.૧૦,૧૩

ચેતનભાઇ જયંતીભાઇ સાંડસરા તથા
અ ય
ીમતી ૃ તી મોહનભાઇ ટ લવા

આમોદર, ર.સ .નં. ૩૩૫ પૈક ૨, ૪૫૮

િવનય રજનીકાંત

િનમેટા, ર.સ.નં.૨૨ પૈક ,૭/૧/૨,

ોફ

ફા. લોટનં.૯ પૈક , ટ .પી. ક મનં.૧

૧૧

૨૬૭૦૯

૮૭૦૦.૦ પૈક

૨૪૭૯.

૩૧૪૦
૫૦૪૭૦.
૫૩૬૨.૦૦ પૈક
૩૨૧૭.૬૨
૧૧૪૧૨૨
૬૦૭૧.
૧૫૯૪૮.૦૦
પૈક ૭૪૩૬

ુ ાન રુ ા, ર.સ.નં.૪૮/ક, તથા મો
હ મ

૪૨૭૭૮.

અણખોલ, ર.સ.નં.૨૨૦/પૈક ૧

૧૨

૮૧.૮૮ બે સબ લોટમાં બે રહણાંક
મકાનો તથા એક સબ
લોટમાં વા ણજય હ ુ

નં. ડુ ા/ લાન-૨ /૫રવાનગી/૨૬૧/૨૦૧૬

૨૮/૦૩/૨૦૧૭

૧૯૯૨૮ શૈ ણક હ ુ (નિસગ
નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૨૫/ ૨૦૧૭
કોલેજ, ફ યોથેરાપીકોલેજ,
ગ સ હો ટલ

૩૦/૦૬/૨૦૧૭

૨૧૨૩.૭૫ ુ લ-૨૧ મકાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૪૦/ ૨૦૧૭

૨૭/૦૪/૨૦૧૭

૨૩૭.૬૪ રહણાંકના ુ લ-૪ મકાનો
( લોટડ) તથા વા ણજય
હ ુની ુ લ-૨ ુ કાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૬૯/ ૨૦૧૬

૨૬/૦૪/૨૦૧૭

૫૮૭.૭૬ બે સબ લોટ કર ઔધો ગક
હ ુના બાંધકામ માટ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૮૧/ ૨૦૧૭

૩૦/૦૬/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૭૯/ ૨૦૧૭

૨૩/૦૫/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૮/ ૨૦૧૭

૨૭/૦૪/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨ /૫રવાનગી/૫૯/૨૦૧૭

૨૪/૦૭/૨૦૧૭

૩૮૯૫.૩૮ બે લોરાઇઝ ટાવરમાં
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૮૯/૨૦૧૬
રહણાંકના ુ લ-૧૨૧ લેટસ

૨૩/૦૩/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૮૭/૨૦૧૬

૦૧/૦૩/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૦૨/૨૦૧૭

૦૧/૦૩/૨૦૧૭

બાંધકામ માટ
2558.52 રહણાંકના ુ લ-૧૦૩ મકાનો નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૬/૨૦૧૭

૦૩/૦૩/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૬/૨૦૧૭

૦૩/૦૩/૨૦૧૭

૨૬૩ રહણાંક મકાનો તથા
૧૪૪૯૧.૦૫. બે લોરાઇઝ ટાવરમાં ૭૮
લેટસ
૩૬૫૧.૫ વા ણજય હ ુના હોટલ
બ ડગ
૯૯૮૫.૭૮ એક ફામ હાઉસ

3117.37 રહણાંક હ ુના ૧૭ લોટસ
તથા એક વા ણજય
બ ડ ગમાં ૧૪ ુ કાનો તથા

(િનમેટા)
ગ રશભાઇ એસ. શાહ તથા અ ય

૧૩

સયા

૨૫૪૯

૧૭ હોલ
૯૧૧૫.૭૬ રહણાંકના ૧૫૩ મકાનોના
થમ માળ તથા ૩
મકાનો ું બી

રુ શભાઇ વશરામભાઇ પટલ
ીમતી કો કલાબેન શાંિતલાલ પટલ

સાં મા, લોકનં.૩૨૩
ખાન રુ , લોકનં.૫૭ પૈ, ૬૦, ૬૬

૧૧૮૯૨ પૈક
૭૧૩૫.૨૦

19060.00

માળના

13251.04 એક બે કવેટ હોલ બ ડ ગ
તથા એક રહણાંક કમ
વા ણજય હ ુના હાઇરાઇઝ

૧૪

બ ડ ગમાં બે બે કવેટ
હોલ, ૪૮ ઓ ફસો તથા ૨
ુ લે

૧૫

પરસો મદાસ ઇ રભાઇ પટલ તથા
અ ય

સંગ રુ ા, ર.સ.નં.૭૭/અ,બ અ,
૭૮/અ,બ, ૭૯/અ,બ

અ ય

ઓ.પી.ન . ૧૧૮, ફા. લોટનં. ૧૧૮

િષલ ુ માર ક ર ટ ુ માર પટલ તથા

૧૬

૧૭

ઉદય રામચં
િનિતન

રુ ં દર તથા અ ય

ભાયલી, ર,સ,નં.૪૨૦/૨, લોકનં.૩૬૯,

ચખો ા, ર. સ .નં. ૩૦૯/૧, ૩૧૦/૧, ૩૧૧/૧

. પટલ તથા અ ય

બાજવા, ર.સ.નં.૧૯૧

અથ ઇ ા કચર નામની ભાગીદાર
પેઢ ના વ.ક. કશોરભાઇ એન.
પિત
તથા અ ય

કોયલી, ર.સ.નં.૫૦૩

ુ ભાઇ
ઉપે ભાઇ દલ ખ

વેમાલી, ર.સ.નં.૩૩૪/પૈક ,
લોકનં.૨૫૧/બ/પૈક , ઓ.પી.નં.૮૩/૨

૧૮

૧૯

૨૦
૨૧
૨૨

પિત

ુ , ર.સ.નં.૫૩૯/૧/અ, લોકનં.
સોખડા દ
૪૪૭ પૈક
કોરસ કમ ા.લી.
નંદસર , લોટનં. ૧૮૪, ૧૮૫
ુ ાષભાઇ સ ગભાઇ પટલ તથા અ ય ભાયલી, લોકનં.૧૭૯૨, ર.સ.નં.૨૬૧૨
ભ
રા

ભાઇ છોટાભાઇ પટલ

૫૩૦૦૮

૧૩૧૨.૭૬ ફઝ-બી માં ુ લ-૭૪ મકાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૨ /૫રવાનગી/૧૧૯/૨૦૧૭

૦૩/૦૭/૨૦૧૭

૧૩૬૬.

૨૪૦૪.૭૯ એક લોરાઇઝ ટાવરમાં ૬૦

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૦૩/૨૦૧૫

૦૫/૦૧/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૫૩/ ૨૦૧૭

૦૫/૦૫/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૪/ ૨૦૧૭

૦૫/૦૫/૨૦૧૭

૯૦૯૨.૨૭ લોરાઇઝ બ ડ ગના ુ લ-૭ નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૪૮/ ૨૦૧૭
ટાવરમાં ુ લ-૧૪૪
રહણાંકના લેટસ તથા
કોમન લોટમાં કલબ હાઉસ

૦૫/૦૬/૨૦૧૭

ચાર લોરાઇઝ ટાવરમાં
4340.79 ૧૧૧ લેટસ તથા ૧૨
ુ કાનો
40.00 ૦૨ વકશોપ (લાઇટ
ઇ ડ ઝ)
૧૫૧૦.૩૮ ઔધો ગક હ ુ
૮૪૩૨.૮૯ ુ લ-૨૬ રહણાંકના મકા નો
( લોટડ) તથા કોમન લોટ
માં કલબ હાઉસ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૪૮/૨૦૧૬

૦૬/૦૨/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૩૧૩/૨૦૧૫

૦૬/૦૩/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૩૨/ ૨૦૧૭
નં. ડુ ા/ લાન-૬ /૫રવાનગી/૫૩/૨૦૧૭

૦૭/૦૭/૨૦૧૭

182.00 બે સબ લોટ તથા સબ
લોટ એ માં ચાર રહણાંક
મકાનો
૪૬૪.૨૪ રહણાંકના ુ લ-૨ મકાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૭૯/૨૦૧૬

૦૮/૦૨/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૦૮/૨૦૧૭

૦૮/૦૨/૨૦૧૭

લેટસ
૮૩૩૧૬.૩૦
પૈક
૪૯૯૮૯.૭૮
૯૧૦૫ પૈક
૪૯૧૬
૫૮૫૩

૨૭૧૩.
૧૭૦૪ પૈક
૧૦૨૩
૧૯૬૦
૮૯૦૩

૨૩

૨૪
૨૫
૨૬
૨૭
૨૮

આિશષ વ લભભાઇ પટલ તથા અ ય

વેમાલી, ર.સ.નં.૩૮,૩૯,
લોકનં.૨૮/પૈ/૨, ફા. લોટનં.૫૮

4972.00

મૌ લનભાઇ એ. વૈ ણવ તથા અ ય

વેમાલી, ર.સ.નં.૧૮૩/પૈ,
લોકનં.૧૦૯/બી, ફા. લોટનં.૨૨૬
સયા
રુ ા,ર,સ,નં.૨૦/૧,૨૦/૨એ,
૨૦/૨/કપી૧/પૈ૨/પૈ૩/પૈ૪,૨૦/૨/ક

૧૦૦૯૧.

િનિમત રિસકભાઇ સાંગાણી તથા અ ય
બકા ડવલોપસ નામની ભાગીદાર
પેઢ તફ અને તેના વતી ભાગીદાર ી
સંજય ુ માર જમનાદાસ ઘરસંડ યા
ઘન યામભાઇ શંકરભાઇ કાછ યા
નેશ

ુ ે ભાઇ વખાર યા
પ

૨૯
૩૦
૩૧
૩૨
૩૩
૩૪
૩૫
૩૬
૩૭
૩૮
૩૯

બીલ, ર.સ.નં.૩૫૨,૩૫૩, ફા. લોટનં.
૨૨૭,૨૨૮, ટ .પી. ક મનં.૫ (સમીયાલાબીલ-ભાયલી)
પાદરા, ર.સ.નં.૯૮૬,૯૮૭,૯૮૩/૨,
ફા. લોટનં.૧૯
કરોડ યા, ર.સ.નં.૪૭,
લોકનં.૧૬,૧૭,૨૨,૨૩

દામ ભાઇ િવરલભાઇ પટલ તથા અ ય આસોજ, ર.સ.નં.૬૭૭, લોકનં.૫૫૧
અણખોલ, લોકનં. ૨૦/અ, ૨૦/બ
શાંતીલાલ એચ. પટલ
પાટનર ઓફ પાલવ ડવલોપસ
ુ ાઇ સી. પટલ
વા ભ

ખાન રુ , ર.સ.નં.૧૩૪, લોકનં. ૮૬

ીમતી મા યા આિશષ જગવાની તથા
અ ય
ુ ાઇ દા ુ ભાઇ ગઢવી તથા અ ય
મ ભ

શેરખી, ર.સ.નં.૪૯૩/પૈક ,
લોકનં.૮૮૨/પૈક
કરોડ યા, ર.સ.નં.૮/૨ પૈક

પટલ અ પેશભાઇ ભીખાભાઇ તથા
અ ય

સેવાસી, ર.સ.ન ં.૩૬૯, લોકન.ં ૩૪૨ ,
ફા. લોટનં.૫૫, ટ .પી. ક મનં.૧
(સેવાસી)

પટલ અિ નભાઇ નરિસહભાઇ તથા
અ ય
નિવન ચમનભાઇ રાવલ
પરશભાઇ કાંિતલાલ પટલ તથા અ ય

ભાયલી, લોકન.ં ૨૩૯, ઓ.પી.ન ં.૭૯,
ફા. લોટનં.૮૧
ભાયલી, ર.સ.ન ં.૩૧૭, લોકન.ં ૨૬૭/બ,
ફા. લોટનં.૭૨/૧, ટ .પી. ક મનં.૦૩
(ભાયલી)

સમા, ર.સ.નં.૩૮૭,૩૮૯ ,
ફા. લોટનં.૧૦૭,૧૧૦, ટ .પી. ક મનં.૨
(સમા- ુ માડ-વેમાલી)
પટલ ગ રશ ુ માર છગનભાઇ તથા અ ય પાદરા, ર.સ.નં.૧૦૧૩ પૈ, ૧૦૧૪

લેટસ

22069.00

1396

12311.00
૪૫૯.૨૯

૭૬૮૯.
૧૮૫૧૪.
૧૦૪૨૧.
૪૪૬૫ પૈક
૨૬૭૯.૦૦
૧૩૬૬ પૈક
૮૧૫.૨૬
૩૦૪૫
૮૦૭૫
૧૫૫૪.૨૧

૭૦૪૨.
૧૫૯૭૭ પૈક
૯૫૮૬

૨૭૬૯. રહણાંકના ુ લ ૭૧ મકાનો
( લોટડ) તથા ૩ ુ લા
લોટસ
૩૮૨૩.૯૮ એક લોરાઇઝ ટાવરમાં ૮૫
લેટસ, ૧૫ ુ કાનો તથા
રહણાંકના ુ લ-૩૩ મકાનો

16067.26 બે હાઇરાઇઝ બ ડ ગમાં
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૬૩/૨૦૧૬
૩૫૨ લેટસ તથા કોમન
લોટમાં કલબહાઉસ
2512.57 લોરાઇઝડ ટાવરમાં ુ લ-૨૫ નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૪૦/ ૨૦૧૬
ુ કાનો, ુ લ-૫૦ રહણાંક
લેટસ

19696.56 ુ લ-૧૩ લો રાઇઝ ટાવરમાં
ુ લ ૬૨૯ લેટસ તથા ુ લ૪૨ ુ કાનો
૫૦૦.૦૭ વા ણજય કમ રહણાંક
હ ુના મકાનમાં હો પટલ
તથા રહણાંકના એક
લેટના બાંધકામ
૨૪૮૯.૫૪ ઔધો ગક હ ુ
૯૩૬૦.૨ રહણાંકના ુ લ-૮૬ મકાનો
તથા કોમન લોટમાં
કલબહાઉસ
૭૬૫૪.૦૮ ુ લ-૨૯ રહણાંક મકાનો
( લોટડ) તથા
કોમન લોટમાં કલબહાઉસ
૮૩૨.૮૨ એક ુ લો લોટ તથા એક
પાટ લોટ
૧૫૦૫.૨૮ એક લોરાઇઝ ટાવરમા ુ લ૫૨ લેટસ
૧૨૧૬.૫૭ રહણાંક હ ુના ુ લ-૧૮
લેટસ તથા વા ણજય
હ ુની ુ લ-૪ ુ કાનો

૦૭/૦૭/૨૦૧૭

૦૯/૦૧/૨૦૧૭
૦૯/૦૧/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૭૭/૨૦૧૬

૦૯/૦૩/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૨/૨૦૧૭

૦૯/૦૩/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૭૩/૨૦૧૬
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૭૨/૨૦૧૬

૧૦/૦૪/૨૦૧૭
૧૦/૦૪/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૩૭/૨૦૧૭

૧૦/૦૪/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૭૩/ ૨૦૧૭

૧૨/૦૫/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૭૮/૨૦૧૬

૧૩/૦૪/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૮૩/ ૨૦૧૬

૧૪/૦૨/૨૦૧૭

૩૮૬.૯ વા ણજય હ ુની એક હોટલ નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૧૭/ ૨૦૧૬

૧૪/૦૨/૨૦૧૭

૨૪૮૬.૭૧ વા ણજય હ ુની ુ લ-૨૮
નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૫૮/ ૨૦૧૬
ુ કાનો તથા રહણાંક હ ુના
ુ લ-૪૨ લેટસ

૧૫/૦૨/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૭૫/ ૨૦૧૭

૧૬/૦૬/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૮૪/૨૦૧૬

૧૭/૦૧/૨૦૧૭

૧૯૯૭.૪૯ એક પાટ

લોટ

૬૧૦૬.૭૧ રહણાંકના ુ લ-૮૧ મકાનો

૪૦
૪૧
૪૨
૪૩
૪૫
૪૬
૪૭
૪૮
૪૯
૫૦
૫૧
૫૨

ીમતી માયાબેન સી. પટલ તથા અ ય
ર મકાંત ક. પટલ તથા અ યના ુ . .ુ
સમીર . અમીન
ીમતી ભારતીબેન હ રશભાઇ પટલ
તથા અ ય
રમેશભાઇ છોટાભાઇ પટલ
બલવંતિસહ ફતેિસહ ગો હલ

ક પેશભાઇ કાશીરામભાઇ પટલ તથા
અ ય
િનલેશ રતનલાલ શેઠ તથા અ ય
કાશ ુ માર બી. ખ ી
શ ુ માર રમેશભાઇ પટલ

વેમાલી, ર.સ.નં.૨૪૬ પૈક , સબ
લોટનં.૧,૨,૩, ઓ.પી.નં.૯૫,
એફ.પી.નં.૧૭૭
અણખોલ, ર.સ.નં.૩૬ (૧૨૧,૮૬/૧,૮૯
એક ), લોકનં.૬૭,૫૩,૩૫/પૈક ૧
અણખોલ, ર.સ.નં.૧૭૧, લોકનં.૯૪ પૈક
૨
ઉડરા, ર.સ.નં. ૬૨૨
અનગઢ, લોકનં.૨૪૫

સમા, ર.સ.નં.૩૬૬ , ઓ.પી.નં.૧૬૫,
એફ.પી.નં.૧૬૫
કલન રુ , ર.સ.નં.૧૦૪/૧,૨,૫૦૭,૫૦૮/૨
ખાન રુ , લોકનં.૧૮, ઓ.પી.નં.૧૭,
ફા. લોટનં. ૧૬, ટ .પી. ક મનં.૧
(ખાન રુ -સેવાસી)
સાંકરદા, ર.સ.નં.૪૬ પૈક , લોકનં.૪૩,
સબ લોટનં.૦૧
ભાયલી, લોકનં.૩૭૯ પૈક ,
૧,૩૮૦,૩૮૨, ઓ.પી.નં.૧૬૪ પૈક ,
ફા. લોટનં.૧૬૪ પૈક ,

મે. એલે ઝા ઇ ા એ નામની
ભાગીદાર પેઢ તફ અને વતી વહ વટ
કતા ી
નેશ મોહનભાઇ
પિત
તથા અ ય
િવ લભાઇ પી. પટલ તથા અ ય
પદમલા, લોકનં. ૧૧
ુ વભાઇ છોટાભાઇ પટલ તથા અ ય ડરા, સ.નં.૫૭૧,૫૭૨,૫૭૭/૧
વા દ
નીલા એસોસીએટના ભાગીદાર ભરત
નવનીતલાલ પર ખ તથા અ ય

ભાયલી, લોકનં.
૧૭૦૦,૧૭૦૧,૧૬૯૯,૧૬૯૮ પૈ, ૧૭૦૨

1770.00

૩૯૧૫૩ પૈક
૨૬૩૪૯૧
૪૭૦૫ પૈક
૨૮૨૩
૭૨૩૯
૧૨૩૪૨.૯૯

4209.00
૧૫૯૯૪.
૫૧૭૪
૭૯૦.૬૭
૪૫૧૧

૬૦૪૦૦
૩૧૭૯૨

૫૩

૫૪
૫૫
૫૬
૫૭
૫૮

ી મેર ભીનીબેન લ મણભાઇ કારાવદરા
જયંતીભાઇ

બાલાલ પરમાર

ું
દર
રુ ા, લોકનં. ૩૨૩,૩૨૩/૧ પાટ
૧૧૪, ૩૦૭/૧
પાદરા, ર.સ.નં.૧૦૨૦

જગદ શભાઇ ગોરધનભાઇ પટલ

સયા

રુ ા, ર.સ.નં.૪૬/૧

ુ
ી સાંદ પની એ કુ શન ટના
ુ ી જગદ શભાઇ ગોરધનભાઇ
ખ
પટલ
િનતેશ ુ માર મગનલાલ પટલ

સયા

રુ ા, ર.સ.ન .૪૩/ક૧/૨, ૪૩/ક ૧/૩

ધનીયાવી, લોકનં.૩૯૦,૩૯૧

૩૬૯૫૩ પૈક
૨૨૧૭૧.૮૦
૯૫૧૩ પૈક
૫૭૦૭.૮

૨૧૨૪૬
૨૦૨૩૫
૩૬૨૨૦

િવર ભાઇ નગીનભાઇ પટલ તથા અ ય સેવાસી, ર.સ.નં.૭૦૧, લોકનં.૫૯૧

૬૬૭૭

પટલ િવનોદભાઇ રણછોડભાઇ

બીલ, લોકનં. ૪૬૭/અ/બ, ફા. લોટનં.
૮૭,

૪૭૨૧

સંગમભાઇ કાંિતલાલ ગાંધી

ભાયલી, ર.સ.નં.૨૩૫૩, લોકનં.૧૫૭૭,
પાટ-૩

િનલેશ રતનલાલ શેઠ તથા અ ય

કલન રુ ,
લોકનં.૪૨૦,૪૨૧,૪૨૪,૪૨૫,૪૨૬,
પૈક , લોકનં.૪૨૫
દશરથ, ર.સ.નં.૪૬૫,૪૬૮/પૈ,૪૭૧/પૈ,
૪૭૯, ૪૮૦, લોટનં.૧૦૮,૧૦૯
ખટંબા, લોકનં.૨૧૮/અ,બ
દશરથ, ર.સ.નં.૭૭૮/૨, લોકનં.૪૪૬

૫૯

૬૦

૬૧

૬૨
૬૩
૬૪
૬૫
૬૭

મ ુર ક રટ ુ માર શાહ તથા અ ય
રણછોડભાઇ એમ. શાહ તથા અ ય
ૃ િત એસોસીએટસના પાટનર ધમશ
એમ. પટલ
રણછોડભાઇ એમ. શાહ તથા અ ય
િનરં જન પરસદરાય શા ી

૬૮
૬૯

વૈ દક પે ોકમીક સ

ા.લી.

૭૦

૭૨
૭૩
૭૪
૭૫
૭૬
૭૭

ુ ાષભાઇ
ભ

ટ .પી. ક મનં.૧ (વેમાલી)
દશરથ, લોકનં,૨૬૦,૨૬૧,૨૮૪,૨૮૫
ભાયલી, લોકનં.૫૬૨ , ઓ.પી.નં.૬૪,
ફા. લોટનં.૬૪, ટ .પી. ક મનં.૫
(સમીયાલા-બીલ-ભાયલી)

સ ગભાઇ પટલ તથા અ ય ભાયલી, લોકનં.૧૭૯૨, ર.સ.નં.૨૬૧૨

રા ુલભાઇ એસ. પટલ તથા અ ય

ડરા, ર.સ.નં. ૩૫૭/૨, ૩૪૨/પૈક

ચં ુ ભાઇ

ીપોરટ બી, ર.સ.નં.૬૦/૩/બ, ઓનસ
લોટ

સંગભાઇ પટલ

વાછાણી ભાિવષા

ુ ાસ
દ

અમીબેન ગ રશભાઇ પટલ
રજનીબેન પવન ુ માર ીવા તવ તથા
અ ય
કુ શભાઇ િનમલભાઇ ઠ ર તથા અ ય
રં જનબેન નર ભાઇ પટલ તથા અ ય
સેવન કાય ડવલપસ વતી રાજવીરિસહ
ડુ ાસમા તથા અ ય
ુ નભાઇ અમીન
શ ુ માર મ ુ દ
પટલ રા

૭૮

વેમાલી, ર.સ.નં.૩૮૪, લોકનં.૨૫૪,

૩૫૫૩૨ પૈક
૧૪૭૯૩
૭૪૧૧૨
૧૦૬૩૩
૫૬૬૬ પૈક
૩૩૯૯.૬૦
૧૦૬૩૩
૨૪૯૪.

ફા. લોટનં.૧૬૧ પૈક ઓનસ લોટ,

મહશભાઇ સોમાભાઇ પટલ

૭૧

ખટંબા, લોકનં.૨૧૮/અ,બ

૧૬૧૮૮ પૈક
૧૬૪૦.૪૪

ડા ાભાઇ તથા અ યો

ઘન યામભાઇ લ
અ ય

ુ ાઇ પટલ તથા
ભ

દશરથ, લોકનં.૪૭૯ ,૪૬૫,૪૬૮/પૈક ,
૪૮૦,૪૭૧,૪૭૦/પૈ, ૪૭૩
ખાન રુ , ર.સ.નં.૯૩/૧, લોકનં.૭૬
રતન રુ , ર.સ.નં.૧૩૦

ભાયલી, ર.સ.નં.૩૧૩, લોકનં.૨૬૪,
ફા. લોટનં.૭૮, ટ .પી.નં.૩
ભાયલી, ર.સ.નં.૧૭૦૬,૧૭૧૧,
લોકનં.૧૧૪૬
િનમેટા, લોકનં.૪/અ/૧, ફા. લોટનં.૨ ૪,
ટ .પી. ક મનં.૧ (િનમેટા)

દશરથ, ર.સ.નં.૪૭૧,૪૭૦/પૈક , ૪૭.,
૪૭૯, ૪૬૫, ૪૬૮ પૈક ૪૮૦, શેડનં.૧૨૯
કલાલી, લોકનં.૩૦૫

પવલે રુ , ર.સ.નં. ૨૪, ૨૬/પૈ, આમોદર,
ર.સ.નં. ૧૬૩/પૈ, ૧૬૩/પૈ

2832.00

ણ લો રાઇઝડ ટાવરમાં
૯૬ રહણાંકના લેટસ

૧૬૩૮. રહણાંકના ુ લ-૩૯ મકાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૯૬/૨૦૧૬

૧૯/૦૧/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨ /૫રવાનગી/૭૮/૨૦૧૭

૧૯/૦૬/૨૦૧૭

૨૮૬૯.૩૬ ુ લ-૨૨ ટનામે ટ ુ લે
નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૧૦/ ૨૦૧૭
તથા કલબ હાઉસ
૭૨૨.૬૫ ફામ હાઉસ
નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૩૦૨/ ૨૦૧૭
ુ લ-૮૨ રોટાઇપ ટનામે ટસ નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૮૦/ ૨૦૧૬

૧૯/૦૬/૨૦૧૭
૧૯/૦૬/૨૦૧૭
૨૩/૦૧/૨૦૧૭

8418.00 વા ણજય બ ડ ગમાં ૯૬
ુ કાનો તથા ૧૨૬ ઓ ફસ
૬૧૬૬.૪૫ ુ લ-૪૩ રહણાંક મકાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૯૨/૨૦૧૬

૨૩/૦૨/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૮૨/ ૨૦૧૬

૧૫/૦૬/૨૦૧૭

૧૩૮૪.૨૮ ુ લ-૧૪ રહણાંક મકાનો
( લોટડ)

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૧/ ૨૦૧૭

૧૫/૦૬/૨૦૧૭

૧૩૦૮.૦૧ એક ઔધો ગક શેડ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૯/ ૨૦૧૭

૧૫/૦૬/૨૦૧૭

૩૮૮૧.૭૮ ુ લ-૨૯ રહણાંકના મકાનો
( ુ લે )

નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૦૮/ ૨૦૧૭

૧૫/૦૬/૨૦૧૭

પાંચ ઔધો ગક શેડ
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૦૬/૨૦૧૭
૩૧૯૩૦.૨૫ ુ લ-૩૧૯ રહણાંકના મકાનો નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૫૨/ ૨૦૧૭

૧૫/૦૩/૨૦૧૭

૧૭૨૫૪ ુ લ-૪૧ મકાનો પૈક હયાત નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૧૪/ ૨૦૧૭
મકાન
નં.૧૬,૧૭,૧૮/૧,૧૮/૨,૧૯/૨
,૨૦/૨,૩૮,( ા.ફ., ફ.ફ),
મળ ુ લ-૭ મકાન તથા
મકાન નં.એ-૧ થી
૧૫,૨૦/૧ એ-૨૧ થી
૩૦,૩૯, સી-૧૯/૧, ૩૨ થી
૩૭ (હયાત .ફ., ફ.ફ
તથા ુ ચત સે.ફ), મળ
ુ લ-૩૪ રહણાંક મકાનો

૧૫/૦૭/૨૦૧૭

રહણાંકના ૭૨ મકાનો તથા નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૧૯/૨૦૧૬
કોમન લોટમાં કલબ હાઉસ

૧૫/૦૩/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૩૯/ ૨૦૧૭

૧૭/૦૭/૨૦૧૭

૩૭૬૯.૪૯ ુ લ-૨ રહણાંકના મકાનો
નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૭/ ૨૦૧૭
તથા હો ટલ અને ુ લ
બ ડગ
૩૭૬૧.૧૮ શૈ ણક હ ુ (કોલજ
નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૬/ ૨૦૧૭
બ ડ ગ, ટાફ કવાટસ તથા
હો ટલ બ ડ ગ)
૨૦૯૭૭ ુ લ-૨૬૦ રહણાંકના મકાનો નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૫/ ૨૦૧૭

૧૭/૦૭/૨૦૧૭

રહણાંકના મકાન-૦૧ તથા નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૧૨/ ૨૦૧૭
પા કગ શેડ-૫, ગ બો-૦૧,
ડાઇન ગ હોલ-૦૧ મળ ુ લ૦૮ િુ નટ તથા ૧િસ રુ ટ

૧૭/૦૭/૨૦૧૭

7091.19

૧૧૧.૭૮ પાટ

લોટ

૧૫/૦૭/૨૦૧૭

૧૭/૦૭/૨૦૧૭
૧૭/૦૭/૨૦૧૭

૭૫૫૨.૬૫ લોરાઇઝ ટાવર એ-બી, સી- નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૪૬/ ૨૦૧૬
ડ , ઇ-એફ- તથા એચ
મળ ુ લ-૦૪ ટાવરોમાં ુ લ૧૦૪ ુ કાનો તથા
રહણાંકના ુ લ-૧૩૬ લેટસ

૧૮/૦૨/201૭

૪૪૨.૯૩ ટાવર "એ"માં ુ લ-૦૭
ુ કાનો તથા ટાવર 'બી" માં
રહણાંક હ ુના ુ લ ૦૬
લેટસ
૧૧૨૮૪.૧ રહણાંકના ૯૧ મકાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૬૨/૨૦૧૭

૨૦/૦૧/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૮૧/૨૦૧૬

૨૦/૦૨/૨૦૧૭

૫૯૫.૭૭ એક ઔધો ગક હ ુના શેડ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૦૩/૨૦૧૭

૨૦/૦૪/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨ /૫રવાનગી/૯૨/૨૦૧૭
નં. ડુ ા/ લાન-૨ /૫રવાનગી/૬૦/૨૦૧૭

૨૦/૦૬/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૯૨/ ૨૦૧૭
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૭૯/૨૦૧૫

૨૦/૦૬/૨૦૧૭

૯૨૫૨ ઔધો ગક હ ુના ુ લ-૧૨
નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૯/ ૨૦૧૭
મકાનો
૮૦૧૨ ટાવર-એ,બી,સી,ડ ,ઇ મળ નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૩૭/ ૨૦૧૬
ુ લ-૫ લોરાઇઝડ ટાવરમાં
ુ લ-૮૫ રહણાંક લેટસ
તથા ુ લ-૪૧ ુ કાનો, ુ લ-૩
કોમિશયલ હોલ, તથા
કોમન લોટમાં કલબ હાઉસ

૨૧/૦૬/૨૦૧૭

૪૬૮૧.૫૮ ુ લ બ ડ ગ
૩૦૯૦.૮૪ ુ લ-૩૬ રહણાંકના મકાનો
( લોટડ)
ુલ બ ડ ગ
૪૬૮૧.૫૮
૨૧૦૦. રહણાંકના ૦૫ મકાનો

૨૦/૦૬/૨૦૧૭
૨૦/૨/2017

( લોટડ)
૪૨૩૯૧
૪૦૦૬

૮૯૦૩
૭૦૮૨
૨૨૨૫.૭૮

૪૫૭.૦૯
૫૬૬૦

૩૨૩૭ પૈક
૧૯૪૨
૧૪૩૦
૧૯૦૨૧
૪૯૧૫
૭૪૧૧૨
27822

૪૩૯૪૫ પૈક
૨૬૩૬૭

૮૪૩૨.૮૯ ુ લ-૨૬ રહણાંકના મકા નો
( લોટડ) તથા કોમન લોટ
માં કલબ હાઉસ

૪૩૧૪ ુ લ-૪૫ રહણાંકના મકાનો
તથા કોમન લોટમાં કલબ
હાઉસ
૩૫૯૯.૮૭ બે લોરાઇઝડ ટાવરમાં ુ લ૪૧ ુ કાનો અને ુ લ-૩૯
લેટસ
૯૨૦.૫૯ ઔધો ગક હ ુ
૨૬૪૧.૬૭ રહણાંકના ુ લ-૫ મકાનો
૪૪૨.૩૫ રહણાંકના ૬ મકાનો

૩૨૬.૭૨ એક ર ટોર ટ ૧૦ ડાઇન ગ
ટાઇપ િુ નટ, ૧-િસ ોર ટ
કબીન, ૧ ઓફ સ
૯૭૫.૪૫ ુ લ-૨૧ રહણાંકના મકાનો
૨૯૪૩.૫૪ ુ લ-૪૬ રહણાંકના મકાનો
૨૯૨.૧૯ ઔધો ગક હ ુ

નં. ડુ ા/ લાન-૬ /૫રવાનગી/૫૩/૨૦૧૭

૦૭/૦૭/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૪૬/ ૨૦૧૭

૨૬/૦૭/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨ /૫રવાનગી/૧૨૪/૨૦૧૭

૧૧/૦૮/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨ /૫રવાનગી/૬૫/૨૦૧૭

૧૧/૦૮/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨ /૫રવાનગી/૧૦૭/૨૦૧૭
નં. ડુ ા/ લાન-૨ /૫રવાનગી/૩૪/૨૦૧૭

૧૪/૦૮/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૪ /૫રવાનગી/૦૭/૨૦૧૭

૨૩/૦૮/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૪ /૫રવાનગી/૦૭/૨૦૧૭

૨૩/૦૮/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨ /૫રવાનગી/૮૦/૨૦૧૭

૦૧/૦૯/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨ /૫રવાનગી/૧૦૬/૨૦૧૭

૦૪/૦૯/૨૦૧૭

6259.31 ુ લ-૧૫૮ રહણાંકના મકાનો નં. ડુ ા/ લાન-૬ /૫રવાનગી/૯૦/૨૦૧૭
તથા ૦૫-લોરાઇઝડ ટાવર
કોમન લોટમાં કલબહાઉસ
તથા ુ ચત ટાવર એ થી
ડ માં ુ લ-૨૪ વા ણજય
હ ુની ુ કાનો તથા ૮૨
રહણાંકના લેટસ
૧૩૬૮૯.૪૫ રહણાંકના ુ લ-૧૨૮

૨૧/૦૬/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨ /૫રવાનગી/૧૮૭/૨૦૧૭

૨૪/૦૮/૨૦૧૭

૧૩/૦૯/૨૦૧૭

૧૩/૦૯/૨૦૧૭

૭૯

ુ ાઇ શાહ તથા શીવમ
ભાયલી, લોકનં.૧૯૬, એફ.પી.નં.૯૩,
રુ શભાઇ મ ભ
ડવલોપસ એ નામની ભાગીદાર પેઢ ના ટ .પી. ક મનં.૨
વ.ક. ભાગીદાર ી સ યમ રમેશભાઇ
દલવાડ

૧૨૫૩૫ પૈક
૧૯૫૧.૭૬

૩૧૨૨.૭૪ ટાવર એ થી ડ માં ુ લ-૨૯ નં. ડુ ા/ લાન-૬ /૫રવાનગી/૨૭/૨૦૧૭
વા ણજય ની ુ કાનો તથા
૬૭ રહણાંકના લેટસ

૧૫/૦૯/૨૦૧૭

૨૦૫૩૮

૧૪૫૬૦.૧૫ લોકનં.૨૮૧ માં ુ લ-૫૬
નં. ડુ ા/ લાન-૪ /૫રવાનગી/૨૪/૨૦૧૭
રહણાંક મકાનો તથા કોમન
લોટમાં કલબ હાઉસ
( ુ ચત) તથા લોકનં.૨૯૯
વાળ જમીનમાં ુ લ-૬૭
રહણાંક મકાનો (હયાત)
તથા કોમન લોટમાં કલબ
હાઉસ (હયાત) આમ ુ લ-૨
કલબ હાઉસ તથા
રહણાંકના ુ લ-૧૨૩ મકાનો

૧૫/૦૯/૨૦૧૭

ુ ાઇ મગનભાઇ પટલ તથા અ ય
મ ભ

કલાલી, લોકનં.૨૮૧,૨૯૯

પટલ સેજલ ગીર શભાઇ તથા અ યો

ુ ખંડનં.૧૭,
સેવાસી, લોકનં.૧૩ ૦, ળ
િતમખંડનં.૧૭, ટ .પી. ક મનં.૩
(સેવાસી)

4126

3950.93 રહણાંકના ુ લ -૨૬ મકાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૬૯/૨૦૧૭

૨૬/૦૯/૨૦૧૭

ુ ભાઇ તથા પટલ
ઠ ર રા ુ ભાઇ હસ ખ
ૃ ણલ દપભાઇ

ુ ખંડનં.૩૧,
ભાયલી, લોકનં.૫૫, ળ
િતમખંડ નં. ૨૧

2479

4957.98 વા ણજય હ ુની ુ લ-૮૮
ુ કાનો તથા ુ લ-૧૩૫
ઓ ફસ

નં. ડુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૫૬/૨૦૧૭

૨૭/૦૯/૨૦૧૭

૮૧

ુ ય કારોબાર અિધકાર

ી

સેવાસી, ફા. લોટનં.૧૧૯,
ટ .પી. ક મનં.૧ (સેવાસી)

૮૪

૮૫

૮૬

૯૦

૯૧
૯૨
૯૩
૯૪
૯૫
૯૬
૯૭

આ ૃ િત એ ટર ાઇઝ એ નામની
કલાલી, લોકનં.૩૧૮,૩૧૯
ભાગીદાર પેઢ વતી અને વ.ક.
ભાગીદાર ી તેન શાંિતભાઇ અમીન
ુ ુ માર જમનાદાસ
તથા ી િવ લ
ઘરસંડ યા તથા ઓમકાર એ ટર ાઇઝ
એ નામની ભાગીદાર પેઢ ના ભાગીદારો
ુ ાઇ ભાઇલાલભાઇ અમીન તથા
મ ભ
અ યના ુ . .ુ સૈયદ ઇમરાન હદર ુસેન

પાદરા, ર.સ.નં.૧૩૨૯

કાશી મઠ સંથાન વારાણસીના તફ
ુ ક ીિનવાસા કામત

ભાયલી, ર.સ.નં.૧૬૨, લોકનં.૧૪૫,
ફા. લોટનં.૩૫

ી

હર શભાઇ રણછોડભાઇ પટલ તથા અ ય સેવાસી, સ.નં.૧૬૦, લોકનં.૧૪૪ /પૈક /૧

૧૧૨૫૩

૨૦૫૬૨ ૮ લોરાઇઝ ટાવરમાં
નં. ડુ ા/ લાન-૬ /૫રવાનગી/૧૧૧/૨૦૧૭
રહણાંક હ ુના ૩૨૦ ફલેટસ
તથા વા ણજય હ ુની ૧૨
ુ કાનો તથા ુ ચત ૨૯૪
લેટસ

૨૯/૦૯/૨૦૧૭

૧૬૯૯૭

૧૦૬૫૯ લોરાઇઝડ ટાવર એ,બી, સી- નં. ડુ ા/ લાન-૪/૫રવાનગી/૩૧/૨૦૧૭
ડ , ઇ-એફ,
મળ ુ લ
પાંચ ટાવરમાં ુ લ ૧૩૫
રહણાંકના ફલેટસ તથા
કોમન લોટમાં કલબ હાઉસ

૨૯/૦૯/૨૦૧૭

૧૧૮૧૪ પૈક
૭૦૮૮.૪૦

1841

૫૪૦૦

ુ ાઇ ઇ રભાઇ પટલ
િવ ભ

કલાલી, લોકનં.૨૭૩

િનતાબેન િનલેશભાઇ શેઠ તથા અ ય

વેમાલી, ર.સ.નં.૩૩૪/પૈ, લોકનં.૨૫૬/બ,
ફા. લોટનં.૧૭૦

૨૮૩૩

દપક રામ

દશરથ,
લોકનં.૪૭૯,૪૬૫,૪૬૮,૪૮૦,૪૭૧,
૪૭૦ પૈક , ૪૭૩
ગોરવા,
ર.સ.નં.૪૬૩,૪૬૪,૪૬૬/૧,૪૭૦,૪૬૮,૪૬
૯,૪૭૧,૪૭૨,૪૭૩, ઓ.પી.નં.૭૧,૭૨
કોયલી, ર.સ.નં.૫૫૩/૨

૦

ણ ખંડલવાલ તથા અ ય

ુ ભાઇ
ઉપે ુ માર દલ ખ
અ ય

પિત તથા

ચરાગ ચં કાંત પંડયા
કાંતીભાઇ ફક રભાઇ પટલ

પાદરા, ર.સ.નં.૭૦/૧/૧, ઓ.પી.નં.૯૮,
એફ.પી.નં.૮૮

ુ ોધબભાઇ ધીરજલાલ શાહ તે એઇમ
બ
ર યા ટ ના ભાગીદાર તફ તથા અ યો

ચાપડ, લોકનં.૨૯,૩૦,
ર.સ.નં.૧૧,૧૨+૧૩

૧૫૭૮૩

૪૨૧૩૦
૩૬૦૬
૧૬૪૦
૧૦૭૨૫

ીમતી રં જનબેન નર ભાઇ પટલ તથા ભાયલી, લોકનં.૧૧૪૬,
અ ય
ર.સ.નં.૧૭૦૬,૧૭૧૧
ુ ાઇ શાહ તથા અ ય
અિ નભાઇ મ ભ
ભાયલી, લોકનં.૬૫, ફા. લોટનં. ૭૩,

૧૯૦૨૧

ઉ પેશ ઠાકોરભાઇ પટલ તથા અ ય

તરસાલી, ર.સ.નં.૮૬૩/બ,૮૭૭

૨૩૭૨૦

રા ય િવ ા ક ના વ.ક. ન ુ ભાઇ
રાવ ભાઇ પટલ

પવલે રુ , ર.સ.નં.૬૨,૬૩, લોકનં. ૬૨
(એક ૬૨+૬૩)

નવીનભાઇ

પાદરા, ર.સ.નં.૨૪, ફા. લોટનં.૯૭,
ટ .પી. ક મનં.૧

૨૮૦૨

ભાયલી, લોકનં.૯૧, ફા. લોટનં.૮૫/૧,
ટ .પી. ક મનં.૨ (ભાયલી)

૧૦૨૯

૨૪૭૯

૯૮

ુ ભાઇ પટલ તથા અ ય

પટલ અિનલ ુ માર મનહરભાઇ

કલન રુ , લોકનં.૪૨૦,૪૨૧,૪૨૪,૪૨૬

િનલેશ રતનલાલ શેઠ તથા અ ય

ન ુ ભાઇ પરસો મભાઇ પટલ તથા અ ય સમા, ર.સ.નં.૩૮૬, ઓ.પી.નં. ૧૦૫,
ફા. લોટનં.૧૦૫
રોશનભાઇ ધીરજલાલ શાહ

૬૩૧૩૧ પૈક
૯૪૬૯.૬૫

૩૫૫૩૨ પૈક
૨૦૭૩૯
૫૦૩૮

પાદરા, ર.સ.નં.૭૦/૧/૨, ફા. લોટનં.૧૩૯,
ટ .પી. ક મનં.૧

૧૫૩૩

સૌમીલ જયે ભાઇ શાહ (એચ ુ
ભાયલી, લોકનં.૨૩૯,૨૬૪,
એફ)ના કતા સૌમીલ જયે ભાઇ શાહ
ફા. લોટનં.૮૧,૧૧૭
તથા અ યો
કતનભાઇ રણછોડભાઇ પટલ તથા અ ય રતન રુ , લોકનં. ૯૯,૧૦૦/પૈક ,
૧૦૧,૧૦૨,૧૦૩,૧૦૪,૧૨૨,૧૨૩,૧૨૪/અ
, ૧૨૪/બ, ૨૭૮/૧, ૨૭૮/પૈક

૧૪૮૦૯

પટલ અરિવદભાઇ મંગળભાઇ તથા
અ ય

ભાયલી, ર.સ.નં.૧૭૩૭, લોકનં.૧૧૭૧

િવરલભાઇ દ લપભાઇ પટલ તથા અ ય

ચખો ા, લોકનં.૧૧૩/બ, ૧૧૪/અ,બ

ુશાલભાઇ

ુ ાસ પરમાર
દ

રણોલી

સાવનભાઇ ચીમનભાઇ પટલ તથા અ ય

મે. સાઇનકમના ભાગીદાર તારક
પટલ

કાશ

.આઇ.ડ .સી., લોટનં.૦૭

ીપોરટ બી, ર.સ.નં.૫૨,૫૩,૫૪,૫૮,
લોકનં. ૪૨,૪૩,૪૪,૫૧/૧
નંદશર
.આઇ.ડ .સી.,
લોટનં.૫૩/બી+૫૩/સી

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૯૪/૨૦૧૭

૨૯/૦૯/૨૦૧૭

882.63 લોટ એ માં હયાત ુ લ-૩
નં. ડુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૧૦૮/૨૦૧૭
વા ણજય હ ુના હોલ તથા
લોટ નં બી માં ુ ચત ૨
હોલ, તથા ૩ કચન, ૧૦ મ

૦૩/૧૦/૨૦૧૭

6990.93 ૧ વા ણજય બ ડ ગમાં
૧૧૦ ુ કાનો તથા ૭૨
ઓ ફસો અને ૧ ઔધો ગક
બ ડ ગ તથા ૧૯ રહણાંક
મકાનો

૯૧૮૫૦ પૈક
૮૪૦૭૬

૪૩૫૦
૨૨૦૯૯ પૈક
૧૩૨૫૯.૪૦
૨૪૨૮.૭૫
૪૭૯૩૭ પૈક
૨૮૩૭૪
૧૬૭૨૧.૧૪

૩૫૦૬.૩૭ ુ લ-૪૪ રહણાંક મકાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૭૭/૨૦૧૪

૮૫૫૮.૪૫ ુ લ-૭૧ રહણાંકના મકાનો, નં. ડુ ા/ લાન-૩/૫રવાનગી/૨૬૬/૨૦૧૪
૧૬ લોરાઇઝડ ટાવરમાં ૬૪
રહણાંકના ફલેટસ તથા
કોમન લોટમાં કલબ હાઉસ
૪૫૩૩ પાંચ લોરાઇઝ ટાવરમાં ૮૨ નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૬૨/૨૦૧૭
લેટસ
૪૦૨ ઔધો ગક હ ુ

૨૧/૦૬/૨૦૧૪
૧૮/૦૭/૨૦૧૪

૦૪/૧૦/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૨૬/૨૦૧૭

૨૮/૦૯/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૫૯/૨૦૧૭

૨૯/૦૯/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૪૩/ ૨૦૧૬

૨૦/૦૯/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૬૫/ ૨૦૧૭

૨૯/૦૯/૨૦૧૭

૩૦૯૬ ુ લ-૨૨ રહણાંકના મકાનો
તથા કોમન લોટમાં કલબ
હાઉસ

નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૬૭/ ૨૦૧૬

૧૨/૧૦/૨૦૧૭

૧૪૦૧૬.૯૪ ુ લ-૩૯ રહણાંકના મકાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૯૬/ ૨૦૧૭

૧૮/૧૦/૨૦૧૭

૧૬૯૦ ૦૬ રહણાંક મકાનો
૨૫૨૮.૨૩ વા ણજય હ ુની ુ લ-૩૮
ુ કાનો તથા ૬૩ ઓ ફસો
૨૩૮૫.૯૩ ૧૦ રહણાંક મકાનો તથા
એક લોરાઇઝ ટાવરમાં ૨૪
લેટસ તથા ૧૪ ુ કાનો

૧૯૯૦.૫૭ ુ લ-૦૮ વા ણજય હ ુની
નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૧૦૭/ ૨૦૧૭
ુ કાનો તથા ુ લ-૩૦
રહણાંક હ ુના લેટસ તથા
ુ ચત ુ લ-૦૭ વા ણજય
હ ુની ુ કાનો તથા ુ લ-૨૬
રહણાંક હ ુના લેટસ તથા
કોમન લોટમાં કલબ હાઉસ

૩૦/૧૦/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૯૨/ ૨૦૧૭

૩૦/૧૦/૨૦૧૭

ણક હ ુ આ યા મક હ ુ નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૭૧/ ૨૦૧૭

૦૨/૧૧/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૮૨/ ૨૦૧૭

૩૦/૧૦/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૭૪/ ૨૦૧૭

૧૬/૧૦/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૭૨/ ૨૦૧૭

૧૧/૧૦/૨૦૧૭

૧૪૦૮ એક લો રાઇઝડ ટાવરમાં
ુ લ-૩૦ લેટસ
૧૪૪૦ શૈ

૨૫૪૧ ટાવર એ,બી,સી લોરાઇઝડ
ટાવરમાં ુ લ-૮૪ લેટો
તથા કોમન લોટમાં કલબ
હાઉસ
૧૫૪૨ રહણાંક હ ુના ુ લ-૧૦
લેટસ

૨૦૬૭૧ રહણાંકના ુ લ-૮૫ મકાનો
૭૯૧૬

ણ હાઇરાઇઝ ટાવરમાં
નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૭૧/ ૨૦૧૭
ુ લ-૮૮ લેટસના તથા
કોમન લોટમાં કલબ હાઉસ

૧૨૨૮.૩૮ શૈ ણક હ ુના
બ ડગ
૪૦૫૧.૪૧ શૈ

ુલ

ણક હ ુ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૪૧/ ૨૦૧૬

૩૧/૧૦/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૧૧૦/ ૨૦૧૭

૧૬/૧૧/૨૦૧૭

૮૩૬૧ હયાત મં ુ ર ૧૮૧ રહણાંક નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૪૧/ ૨૦૧૭
મકાનો તથા ૩૭ ુ લા
લોટસ ઉપરાંત ૧૪
રહણાંક મકાનો ( લોટડ)
તથા ૨૯૮ રહણાંક મકાનો
(ટનામે ટ ટાઇપ) મળ ુ લ૪૯૩ રહણાંક મકાનો
૩૭૮૬.૨ વા ણજય હ ુની હો ટલમાં
ુ લ ૭૦ મો, ૨ ઓ ફસ
તથા ૧ ર સે શન મ

૧૨/૧૦/૨૦૧૭

૨૭/૦૩/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૧૦૯/ ૨૦૧૭

૨૯/૧૧/૨૦૧૭

૬૧૫૧.૫૫ રહણાંકના ુ લ-૧૩૦ મકાનો નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૪૭/ ૨૦૧૬
તથા કોમન લોટમાં કલબ
હાઉસ

૦૫/૧૨/૨૦૧૭

૨૩૯૫.૯૩ એક લોરાઇઝ ઔધો ગક
બ ડ ગમાં ૯૪ વકશોપ
૨૪૨૮૨.૭૧ રહણાંકના ુ લ-૨૬૩
મકાનો, કોમન લોટમાં
કલબ હાઉસ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૩૪/ ૨૦૧૭

૦૫/૧૨/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૦૭/ ૨૦૧૭

૧૯/૧૨/૨૦૧૭

૧૭૬૪.૫૨ પાટ-એ માં ઔધો ગક
હ ુના હયાત બાંધકામ
ઉપરાંત એક ઓ ફસ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૬૬/ ૨૦૧૭

૩૦/૧૧/૨૦૧૭

ગાય ી ર યા ટ એ નામની ભાગીદાર
પેઢ તફ અને વતી વ.ક. ભાગીદારો ી
તે હરગોવ દ અ વાલ તથા ી
મનોજ નવલક શોર અ વાલ

ભાયલી, ુ નો ર.સ.નં.૧૫૫/૧,
લોકનં.૧૩૬, ફા. લોટનં.૮૭/૧,
ટ .પી. ક મનં.૧ (ભાયલી)

પટલ દ પભાઇ ચં કાંતભાઇ તથા
અ યો

ભાયલી, ર.સ.નં.૪૬૧, લોકનં.૪૩૫ પૈક
૧, એફ.પી.નં.૩૯ પૈક , ટ .પી. ક મનં.૪
(ભાયલી)
કલાલી, લોકનં.૨૭૨, ૨૭૩

ુ ાઇ ઇ રભાઇ તથા
પટલ િવ ભ
ઠાકોરભાઇ મગનભાઇ રાય

૧૮૪૧

૪૯૯૪.૨૯ એક લોરાઇઝ ટાવરમાં ુ લ- નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૩૫/ ૨૦૧૭
૬૨ ુ કાનો અને ુ લ-૭૫
ઓ ફસ

૨૦/૧૨/૨૦૧૭

૬૮૧૬ પૈક
૩૪૦૮

૪૦૮૯.૪૮ રહણાંકના ુ લ-૨૪ મકાનો
નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૫૬/ ૨૦૧૭
તથા કોમન લોટમા કલબ
હાઉસ
૧૭૦૯૬.૧ ૧૨ ટાવરોમાં રહણાંકના
નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૭૫/ ૨૦૧૭
ુ લ-૨૪૦ લેટસ

૨૦/૧૨/૨૦૧૭

૨૫૫૧.૨૪ રહણાંકના ુ લ-૫૫ મકાનો
તથા કોમન લોટમાં કલબ
હાઉસ
1094.32 વા ણજય હ ુના ૧ બે કવેટ
હોલ, ૪ મ, ૧ ક ચન
ટોર મ તથા ૧ ઓ ફસ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૧૦/ ૨૦૧૭

૨૮/૧૨/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૦૭/ ૨૦૧૭

૨૯/૧૨/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૨૩/ ૨૦૧૫

૧૪/૦૯/૨૦૧૫

નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૧૨૫/ ૨૦૧૭

૦૪/૦૧/૨૦૧૮

૨૩૪૭૨ પૈક
૭૬૮૯

પટલ િનશાબેન કરણભાઇ

ચખો ા, લોકનં. ૩૭/અ

૧૦૭૧૭ પૈક
૬૪૩૦.૨૦

ુ ાઇ પરસો મભાઇ તથા
પટલ બા ભ
ુ ે ભાઇ પરસો મભાઇ
પટલ પ

ભાયલી, લોકનં.૧૭૭૦, ર.સ.નં.૨૫૬૯

10117

પટલ હમંતભાઇ િ ભોવનભાઇ

સેવાસી, ર.સ.નં.૧૦૯,૧૧૩, લોકનં.૯૧,
ઓ.પી.નં. ૦૫

૧૫૩૨૫

ુ ાઇ પટલ તથા
ભાઇલાલભાઇ બા ભ
અ યોના ુ . .ુ રા શભાઇ એ. પટલ

ભાયલી, લોકનં.૨૬૧,૨૬૨,૨૭૩, ૨૭૫,
ફા. લોટનં.૮૮

૩૫૧૪૭ પૈક
૨૫૮૦.૯૭

૧૪૭૨૪ ુ લ-૯૧ રહણાંકના મકાનો
૪૨.૩ વા ણજય હ ુની ૦૨ ુ કાનો

૧૯/૧૨/૨૦૧૭

ીમતી રં જનબેન નર ભાઇ પટલ તથા ભાયલી, લોકનં.૧૧૪૬,
અ ય
ર.સ.નં.૧૭૦૬,૧૭૧૧

૧૯૦૨૧

૧૪૦૧૬.૯૪ ુ લ-૩૯ રહણાંકના મકાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૧૨૪/ ૨૦૧૭

૦૩/૦૧/૨૦૧૮

ઇરાબેન િન ખલભાઇ ગ જર તથા અ યો કલાલી, ર.સ.નં.૪૦૧,૪૦૨,
લોકનં.૩૦૯,૩૧૦

૧૫૬૮૧

૭૫૩૧.૩૫ ુ લ-૫૪ રહણાંકના મકાનો
તથા
ર.સ.નં.૪૦૬,૩૮૩/૧,૨,૩
ુ લ ૬૦ રહણાંકના મકાનો
તથા કોમન લોટનં.૧ માં
કલબહાઉસ તથા કોમન
લોટ-૨ માં ૦૧ ઓ ફસ

નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૧૨૩/ ૨૦૧૭

૦૪/૦૧/૨૦૧૮

ચૌધર સો ુ ુ માર

૭૪૧૧૨

૨૩૨.૨૯ ઔધો ગક હ ુ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૦૩/ ૨૦૧૭

૦૫/૦૧/૨૦૧૮

૭૪૧૧૨

૨૩૨.૨૯ ઔધો ગક હ ુ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૧૪/ ૨૦૧૭

૦૫/૦૧/૨૦૧૮

િવણભાઇ ભગવાનદાસ પટવા
િ યંક રમણભાઇ પટલ

ીમતી શાહ િવજયાલ મી તથા શાહ
હનાબેન ગીર શભાઇ તે રા ુલભાઇ
અસાવેની પ ની
નેશ રાવ ભાઇ પટલ
લવ ભાઇ ાગ ભાઇ ક ુ ડ યા તથા
અ ય
કુ શ જયંતીભાઇ પટલ
અિનલભાઇ ભોગીલાલ પટલ

એમોફ લ કમીક સ

દશરથ, ર.સ.નં. ૪૭૧,૪૭૦/પૈ, ૪૭૩,
૪૭૯, ૪૬૫
દશરથ, ર.સ.નં. ૪૭૧,૪૭૦/પૈ, ૪૭૩,
૪૭૯, ૪૬૬
ભાયલી, ર.સ.નં.૩૬૪/૨,
લોકનં.૩૧૪,૩૧૫

સાંકરદા, ર.સ.નં.સી/૧/૨, ૧૩,
લોકનં.૧૫,૧૬
સાંકરદા, ર.સ.નં.૪૬ પૈ, લોકનં.૫૯,૬૦
ડરા, ર.સ.નં.૬૭૧,૬૭૪
અણખોલ, લોકનં.૧૪૦
ભાયલી, ર.સ.નં.૫૪૧/૧, લોકનં.૪૬૨,
ફા. લોટનં.૧૬૧, ટ .પી.નં.૦૪ (ભાયલી)

ા.લી.

નંદશર ( .આઇ.ડ .સી.),
લોટનં.૧૨૪/૩૩ એ,બી
કશનચંદ બેલારામ અડવાણી તથા અ ય સેવાસી, ર.સ.નં.૮૭/૧, લોકનં.૭૫,

િવજયભાઇ સોમાભાઇ પટલ તથા અ ય

રા
ભાઇ નારાયણભાઇ પટલ તથા
અ ય

ડરા, ર.સ.નં.૬૮૪

િનમેટા, ર.સ.નં.૯, સબ લોટનં.૭૭ થી
૮૬, ફા. લોટનં.૧૨ અને ૧૬,
ટ .પી. ક મનં.૧ િનમેટા

દયાનંદ બી બો ા

ભાયલી, લોકનં.૩૨૯, ફા. લોટનં.૫,
ટ .પી. ક મનં.૩
દશનમ લાઇફ પેશ ા. લ. કંપની વતી ભાયલી, ર.સ.નં.૨૨૮, લોકનં.૧૯૪,
ડાયરકટર િુ નલભાઇ જગદ શચં
ઓ.પી.નં.૯૩, એફ.પી.નં.૫૭
અ વાલ

૭૨૪૧

૧૬૪૬.૫૮

૧૩૦૩૨ ટાવર એ-બી તથા ટાવર
નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૫૦/ ૨૦૧૬
આઇ- ( ુ લ-૪ )માં ુ લ૪૮ ુ કાનો તથા રહણાંક
હ ુના ુ લ-૬૪ ફલેટસ તથા
ટાવર સી-ડ , ટાવર ઇ-એફ,
ટાવર -એચ ( ુ લ-૬
ટાવરોમાં) ુ લ ૧૨૦
રહણાંકના ફલેટસ
૫૨૨.૦૧ ઔધો ગક હ ુ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૦૪/ ૨૦૧૭

૦૫/૦૧/૨૦૧૮

૫૧૦.૧૭ ઔધો ગક હ ુ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૯૩/ ૨૦૧૭

૦૫/૦૧/૨૦૧૮

૧૪૨૬૫

૨૭૪૧.૮૪ રહણાંકના ુ લ ૧૮ મકાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૧૯/ ૨૦૧૭

૦૫/૦૧/૨૦૧૮

૫૩૫૧૯

૪૭૬૫૨.૩૪ રહણાંકના ુ લ-૩૬૦
ટનામે ટસ
૨૧૫૯.૫ વા ણજય હ ુની ુ લ-૩૪
ુ કાનો તથા રહણાંક હ ુના
ુ લ-૩૧ લેટસ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૦૬/ ૨૦૧૭

૦૪/૦૧/૨૦૧૮

નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૭૫/ ૨૦૧૭

૧૭/૦૧/૨૦૧૮

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૯૬/ ૨૦૧૭

૨૦/૦૧/૨૦૧૮

૧૩૦૨.૨

૧૩૫૩

૫૯૧૪.૫

૪૧૭૨.૨૮ ઔધો ગક હ ુ

૪૨૭૮

૬૩૦૪.૩ ટાવર એ-બી માં ુ લ - ૨૦
નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૦૯/ ૨૦૧૮
ુ કાનો તથા ુ લ -૩૨
રહણાંકના લેટસ તથા
ટાવર ડ માં ુ લ - ૨૦
રહણાંકના લેટસ તથા
ટાવર ઇ-એફમાં ુ લ-૩૦
રહણાંકના લેટસ આમ ુ લ
- ૨૦ વા ણજય હ ુની
ુ કાનો તથા ુ લ-૮૨
રહણાંક હ ુના લેટસ તથા
કોમન લોટમાં કલબ હાઉસ

૨૪/૦૧/૨૦૧૮

૮૧૯૫

૬૨૫૮.૪૮ લોરાઇઝ ટાવર એ તથા
નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૧૭/ ૨૦૧૭
ટાવર બી માં ુ લ-૬૦
રહણાંકના લેટસ અને ુ લ૩૭ રહણાંકના મકાનો તથા
કોમન લોટમાં કલબ હાઉસ
૨૨૧૫ રહણાંકના ુ લ ૪૧ મકાનો
નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૨૧/ ૨૦૧૭

૨૩/૦૧/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૩૦૫/ ૨૦૧૬

૦૧/૦૨/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૦૪/ ૨૦૧૮

૧૧/૦૧/૨૦૧૮

7921.49 ૭૪ રહણાંકના મકાનોના
નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૦૫/ ૨૦૧૮
તથા કોમન લોટમાં કલબ
હાઉસ
૧૯૨૦ ૧- બંગલો, રહણાંકના ુ લ- નં. ડુ ા/ લાન-૪/ ૫રવાનગી/૨૬/ ૨૦૧૭
ુ ીટ, ૧ ક ચન,
૦૩ ન
સવ ટ મ, ૧ કલબ હાઉસ,
ુ ીટ, ૧ મ
૨- બ ડ ગ ન

૧૬/૦૨/૨૦૧૮

૩૯૧૯

૬૨૪૧
૧૮૨૭૧

પટલ દવે ભાઇ રતીલાલ તથા અ ય

બીલ, લોકનં. ૭૦૪, ર.સ.નં. ૯૮૧,
૯૮૨/૧

ીમતી સંગીતા રા શ દોશી તથા
રા શ ચીમનલાલ દોશી

સેવાસી, ર.સ.નં.૭૬૪,૭૬૫,
લો નં.૬૯૯,૭૦૦

ગોયલ ઇ ાકોન ા. લી. તેના
ડાયરકટર ી રાધે યામ ગોયલ

કોયલી, ર.સ.નં.૪૦૫

૪૬૫૪

જતીનભાઇ રમણભાઇ પટલ

ભાયલી, લોકનં. ૪૭, ર.સ.નં.૫૩,
ુ ખંડનં. ૨૩, િતમખંડનં. ૩૫
ળ

૧૭૦૦

9510

૧૨૪૩૯

88.70 બે મકાનો ( લોટડ)
૧૭૦૩.૮૩ ુ લ-૨ હાઇરાઇઝડ ટાવર
તથા ુ લ-૫૩ રહણાંકના
મકાનો તથા કોમન લોટમાં
૧ - કલબ હાઉસ તથા
ુ ચત ુ લ-૦૭ રહણાંકના
મકાનો

૪૭૫૦.૪૬ એક વા ણજય બ ડ ગમાં
ુ લ-૯૬ ુ કાનો તથા ૦૩
નના મ ટ લે

૩૮૩.૭

૪૬૫.૮૪ રહણાંક હ ુના ૧ મકાન

કલન રુ , લોકનં. ૫૦૪/૧,૨, ૫૦૭,
૫૦૮/૧
તરસાલી, ર.સ.નં.૮૮૨

૧૫૯૯૪.

ુ ાન રુ ા, લોકનં.૩૭/પૈ, ૩૫/૨,
ગ રશભાઇ જયંતીભાઇ પટલ તથા અ ય હ મ
૧૯/અ/પૈ૧, ૬૧ પૈક

૧૮૬૬૧૩

પટલ કામીનીબેન

તે ભાઇ

ુરખીયા મન ખ
ુ ભાઇ નરિસહભાઇ તથા
અ ય
જ મેજય વી. મોઘે તથા અ ય

ખટંબા, ર.સ.નં.૨૮૯,૨૯૦,
લોકનં.૧૫૨/૨
મહા રુ ા, ર.સ.નં.૬૪ પૈક

ઇનાયત ુસેન એ. શેખ તથા અ ય

ચખો ા, લોકનં.૪૫/બી

૮૪૯૮

૩૨૩૭૬

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૭૫/ ૨૦૧૬

૩૪૦૦ વા ણજય હ ુની હયાત ુ લ- નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૦૨/ ૨૦૧૮
૨૪ ુ કાનો તથા ુ ચત ુ લ૨૧ ુ કાનો તથા ૬૭ ઓફ સ

આશીષ રણછોડભાઇ િમ ી તથા અચના તલસટ, ર.સ.નં.૫૭,૫૮,૫૯,૭૮,૮૦
આશીષ િમ ી
િનલેશ રતનલાલ શેઠ તથા અ ય

૨૦/૦૧/૨૦૧૭

૨૩/૦૧/૨૦૧૮

૨૬/૦૨/૨૦૧૮

૦૩/૦૭/૨૦૧૭

૨૬/૦૨/૨૦૧૮

નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૦૮/ ૨૦૧૮

૨૭/૦૨/૨૦૧૮

૧૮૫૭.૯૨ ુ લ-૭૫ રહણાંક મકાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૫૦/ ૨૦૧૭

૦૭/૦૨/૨૦૧૮

૭૧૯૬.૩૫ ુ લ-૩૨૫ લેટસ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૩૮/ ૨૦૧૮

૧૪/૦૨/૨૦૧૮

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૧૯૫/ ૨૦૧૭

૧૬/૦૨/૨૦૧૮

૧૭૦૩૪.૪૧ રહણાંકના ુ લ ૧૪૦ મકાનો નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૩૯/ ૨૦૧૭

૦૯/૦૨/૨૦૧૮

૯૨૪ છ સબ લોટમાં ુ લ-૨૨
રહણાંકના મકાનો

૬૬૦૦ પૈક
૪૧૯૩.૪૦

૩૫૮.૦૮ રહણાંકના ુ લ ૧૨ મકાનો
( લોટડ)

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૨૪/ ૨૦૧૮

૦૯/૦૨/૨૦૧૮

૭૫૮૮ પૈક
૪૫૫૨.૮૦

૩૯૦૪.૨ રહણાંકના ુ લ ૫૪ રો ટનામે ટ મકાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૨/ ૫રવાનગી/૨૧૬/ ૨૦૧૭

૨૭/૦૨/૨૦૧૮

પટલ નટવરભાઇ શંકરભાઇ તથા અ યો બીલ, લોકનં.૪૬૫/પૈક ,
ફા. લોટનં.૧૦૩, ટ .પી. ક મનં.૧ (બીલ)

૪૩૧૧

ીમતી સિવતાબેન ડ રાઠોડ યા તથા
અ ય
ુ ા
સરોજ લ મીદાસ વ

તરસાલી, ર.સ.નં. ૭૮૧,૭૮૪,૭૮૫
સેવાસી, ર.સ.નં.૧૩૪, લોકનં.૧૦૫
ુ ખંડનં.૪૬,
ભાયલી, લોકનં.૨૯૦, ળ
િતમખંડનં.૩૬

૨૭૮.૮

પટલ મે ુલ ધન યામ તથા અ ય

ભાયલી, ર.સ.નં.૫૬૫,૫૬૬, લોકનં.
૪૭૫, ફા. લોટનં.૭૬

8093 હયાત
૧૩૮૪૭.૦૭

ઓકટન ઇ ા પેશના વ.ક. તથા
ભાગીદાર ી ક યપ ભરતભાઇ પટલ
તથા અ યો

ભાયલી, લોકનં.૧૧૩ પૈક ,
ુ ખંડનં.૧૭+૧૮,
ળ
િતમખંડનં.૧૨+૧૦૯, ટ .પી. ક મનં.૧
(ભાયલી)

૧૭૫૩૦.

બંશર ડવલોપસ નામની ભાગીદાર
પેઢ તફ વ.ક. પટલ મહ ભાઇ
િ ભોવનદાસ

પાદરા, ર.સ.નં.૧૧૪૭, ટ .પી. ક મનં.૨
ણ સબ લોટ પૈક સબ લોટનં.૨

૪૮૧૦.

ે ટોન ડવલોપસ ભાગીદાર પેઢ તફ
વ.ક. ભાગીદાર ચેતન આગમ સાદ
બધેલ

ખાન રુ , ર.સ.નં.૩૨, લોકનં.૨૯

ધમશ ુ માર શાંિતલાલ પટલ તથા અ ય

ડરા, ર.સ.નં. ૩૬૯, ૩૯૭, ૩૯૯/૨,
૪૦૦/૨/અ

ુ ાઇ પટલ
િનરવ ક ભ

કલન રુ , ર.સ.નં.૪૪ ૭/૧, ૪૪૭/૨

આિશષ વ લભભાઇ પટલ તથા અ ય

વેમાલી, લોકનં.૨૨૨, ઓ.પી.નં.૬૫,
ફા. લોટનં. ૮૫, સબ લોટનં. ૧ એ+બી,

નવરચના એ કુ શન સોસાયટ
ુ ી રા ુલભાઇ અમીન
વતી
ખ

ભાયલી, લોકનં. ૧૭૫૬, ૧૭૫૭/પૈક /૧,
૧૭૫૮, ૧૭૫૯, ૧૭૬૨, ૧૭૬૪, ૧૭૭૪

70538

અવધ ઇ ાટક એ નામની ભાગીદાર
સેવાસી, લોકનં. ૨૮૩+૨૮૪, ુ ના
ુ ખંડનં. ૯૬+૯૭
પેઢ વતી તે ભાગીદાર તર ક ી કિપલ ર.સ.નં.૩૦૭+૩૦૮, ળ
દનેશભાઇ પટલ

3259

પટલ ચં કાંત શાંતલાલ તથા અ ય ૨
ુ ાઇ પટલ
ના ુ . .ુ ી આિશષ િવ ભ

ુ ભાઇ
િપ ષ
અ ય

ટ

િવણભાઇ ચોકસી તથા

ીમતી િનતાબેન િનલેશભાઇ શેઠ

ીમતી ભાવનાબેન રા શભાઇ પટલ
તથા અ ય

સયા
૩૬

રુ ા, ર.સ. નં. ૧૬/અ, ૧૬/ક, ૧૭/ક,

વેમાલી, લોકનં. ૫૩, ઓ.પી.નં.૧૯૪,

૪૨૮૯.૬
૩૯૫૭.

4856

19627

૬૯૨૮ પૈક
૪૧૫૬.૬૭
૫૭૮૩ ચો.મી.
પૈક ૩૫૨૪
ચો.મી.

60096

2246

સેવાસી, ર.સ.નં.૧૦૩૮, લોકનં.૫૪

2073

લીલેર યા એ ટર ાઇઝના વ.ક. ી
વેમાલી, એફ.પી.નં.૪૨, ટ .પી.નં.૧
નરશ ુ માર ઇ
સાદ પટલ તથા અ ય

1887

કોટ યાડ ઇ ા કચર એ નામની
ભાગીદાર પેઢ ના તફ ી િવરલ
મનોજભાઇ શેઠ તથા અ ય

4278

સેવાસી, ર.સ.નં.૮૭/૧, લોકનં. ૭૫,
ફા. લોટનં. ૪૪

આક ઇ ા નામની ભાગીદાર વતી અને ભાયલી, લોકનં.૪૮૧, ુ નો
ુ ખંડનં.૯૪
વ.ક. ભાગીદાર
કત મહશભાઇ પટલ ર.સ.નં.૫૬૮, ળ

3833

કલી ટો એ ટર ાઇઝના વ.ક. ભાગીદાર
તર ક સં દપ ભાઇલાલભાઇ પટલ

સમા, ર.સ.નં.૩૮૬, ઓ.પી.નં.૧૦૫,
ફા. લોટનં.૧૦૫

5038

અર હત ઇ ા કચર નામની ભાગીદાર
પેઢ તેના વતી તે ભાગીદાર ી તે
છગનલાલ દોશી

સેવાસી, લોકનં. ૧૦૦, ુ ના ર.સ.નં.
૧૧૬,

મે. ઓરા એસોસીયેટસ તથા અ ય

સં ૃ િત એ કુ શનલ સોસાયટ ના
સે ટર ીમતી ગાય ી કાશ તે
અમીન કાશના પ ની

૧૧૬૨૦.૭૩ ુ લ-૦૭ ટાવરમાં
ુ લ-૨૦૭ લેટસ
વા ણજય હ ુની
ુ કાનો

રહણાંકના નં. ડુ ા/ લાન-૬/ ૫રવાનગી/૫૮/ ૨૦૧૭
તથા
ુ લ-૧૭

૨૮/૦૨/૨૦૧૮

૪૫૮૮.૬૮ રહણાંકના ુ લ-૫૩ મકાનો

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૦૮/ ૨૦૧૭

૦૪/૦૧/૨૦૧૮

૪૪૦.૦૬ રહણાંકના ુ લ-૨ મકાન
૧૦૬૭૭.૩ ુ લ-૦૧ લોકમાં વા ણજય
હ ુની ુ લ-૧૪૫ શોપ તથા
૧૮૨ ઓફ સ

નં. ડુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૮૮/ ૨૦૧૭
નં. ડુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૩૨/ ૨૦૧૮

૨૬/૦૪/૨૦૧૮

૨૩૩૮.૯૨ ુ લ-૧૨ લો-રાઇઝ ટાવરોમાં નં. ડુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૦૯/ ૨૦૧૬
( ુ લ-૧૦ હયાત લો-રાઇઝ
ટાવરમાં ુ લ-૧૦૦ ુ કાનો
હયાત), ુ લ-૧૭૮
રહણાંકના લેટસ

૦૨/૦૬/૨૦૧૬

૨૪/૦૪/૨૦૧૮

૪૭૩૩૦. ુ લ-૦૮ હાઇરાઇઝડ
ટાવરમાં રહણાંકના ુ લ૨૪૪ લેટસ તથા
વા ણજય હ ુની ુ લ-૩૭
શોપ તથા ૫ કોમન
એકવીટ ના મનાતથા
કોમન લોટમાં ૧- લબ
હાઉસના

નં. ડુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૧૦/ ૨૦૧૮

૦૯/૦૫/૨૦૧૮

૩૧૨૨.૩૬ એક લોરાઇઝ ટાવરમાં ૩૨
ુ કાનો તથા ૧૪ ઓફ સોના
વાણીજય હ ુ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૫૫/ ૨૦૧૮

૧૦/૦૫/૨૦૧૮

7695.66 એક હાઇરાઇઝ ટાવરમાં ૨૮ નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૨/ ૨૦૧૮
રહણાંકના લેટસ તથા
કોમન લોટમાં કલબ હાઉસ

૦૯/૦૫/૨૦૧૮

૧૨૬૫૧.૯૪ 8 લોરાઇઝ ટાવરોમાં ુ લ૧૬૭ રહણાંકના લેટસ
તથા ૩૪ રહણાંકના મકાનો
૧૦૫૪.૧૫ રો ટાઇપ રહણાંકના ુ લ
૫૯ મકાનો
૯૪૪૦.૨૭ ૪ લોરાઇઝ ટાવરમાં ૮૪
લેટસ
4910.42 શૈ

ણક હ ુ માટ

8795.59 ુ લ- ૩ લોકમાં વા ણજય
હ ુની ુ લ-૪૭ શોપ તથા
રહણાંક હ ુના ૯૬ લેટસ
તથા કોમન લોટમાં કલબ
હાઉસ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૨૦/ ૨૦૧૭

૨૯/૦૭/૨૦૧૭

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૫૪/ ૨૦૧૮

૨૭/૦૪/૨૦૧૮

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૪૭/ ૨૦૧૭

૧૯/૦૫/૨૦૧૮

નં. ડુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૯૪/ ૨૦૧૭

૨૧/૦૫/૨૦૧૮

નં. ડુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૧૨૨/ ૨૦૧૭

૨૨/૦૫/૨૦૧૮

54130.39 હયાત બે લો રાઇઝડ
નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૦૧/ ૨૦૧૮
ટાવરો તથા ુ લ-૨૮૦
રહણાંકના મકાનો તથા
કોમન લોટમાં કલબ હાઉસ
નં. ડુ ા/
5585.25 એક લોરાઇઝ ટાવરમાં ર
નં. ડુ ા/
શો- મ, ૩૮ ુ કાનો તથા
૫૦ ઓફ સના વા ણજય
હ ુ માટ
5094.73 એક હાઇરાઇઝ ટાવરમાં ૧૦ નં. ડુ ા/
ુ કાનો, ૧ હોલ તથા ૫૮
રહણાંકના લેટસ
11507.9 ટાવર એ-બી માં ુ લ-૨૦
નં. ડુ ા/
ુ કાનો તથા ુ લ-૫૨
રહણાંકના લેટસ તથા
ટાવર સી માં ુ લ-૧૧
ુ કાનો તથા ુ લ-૨૬
રહણાંકના તથા ટાવર ડ
માં ુ લ-૨૮ રહણાંકના
લેટસ તથા ટાવર ઇએફમાં ુ લ-૪૨ રહણાંકના
લેટસ આમ ુ લ-૩૧
વા ણજય હ ુની ુ કાનો
તથા ુ લ-૧૪૮ રહણાંક
હ ુના લેટસ તથા
કોમન લોટમાં કલબ હાઉસ

5805.81 એક હાઇરાઇઝ બ ડ ગ

૧૫/૦૫/૨૦૧૮

લાન-૨/૫રવાનગી/૨૩૫/ ૨૦૧૭

૨૨/૦૫/૨૦૧૮

લાન-૨/૫રવાનગી/૨૪૪/ ૨૦૧૭

૨૪/૦૫/૨૦૧૮

લાન-૬/૫રવાનગી/૪૯/ ૨૦૧૮

૨૪/૦૫/૨૦૧૮

લાન-૪/૫રવાનગી/૪૫/ ૨૦૧૮

૦૫/૦૫/૨૦૧૮

10348.26 ુ લ-૩ લોકમાં વા ણજય
નં. ડુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૧૨૧/ ૨૦૧૭
હ ુની ુ લ-૨૯ શોપ તથા
રહણાંક હ ુના ૧૩૩ લેટસ
તથા કોમન લોટમાં કલબ
હાઉસ
13601.25 રહણાંકના ુ લ-૧૫૬ લેટસ નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૨૪૮/ ૨૦૧૭

૨૪/૦૫/૨૦૧૮

3915

10570.48 ુ લ-૧ લોકમાં વા ણજય
હ ુની ુ લ-૧૭૦ શોપ તથા
૧૬૬ ઓ ફસ

નં. ડુ ા/ લાન-૬/૫રવાનગી/૨૧/ ૨૦૧૮

૧૯/૦૫/૨૦૧૮

ુ ાન રુ ા, લોકનં.
અણખોલ, હ મ
૧૮૮,૧૮૯,૧૯૦/૧,૧૯૦/૨,૧૯૨/૧,
લોકનં. ૪૩/પૈ

૮૧૭૧૩

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૦૨/ ૨૦૧૮

૧૩/૦૬/૨૦૧૮

હરણી, ર.સ.નં.
૧૬૦,૧૬૧,૧૬૮,૧૬૯,૧૭૭/૧,૨,
ફા. લોટનં.૩,૫,૬

૨૮૨૫૦

૬૨૧૨૩.૯૫ ૭ મકાનો ( લોટડ) તથા
૪૨૫ રહણાંક મકાનો
(ટનામે ટ ટાઇપ) મળ ુ લ
૪૩૨ મકાનો
૧૮૬૨૬.૦૭ શૈ ણક બ ડ ગ

નં. ડુ ા/ લાન-૨/૫રવાનગી/૧૮૫/ ૨૦૧૭

૦૪/૦૬/૨૦૧૮

૧૫/૦૫/૨૦૧૮

