અનુ.નં.

સ્ટોક ધારકનુ નામ

૧
૧

૨
નીલકંઠ એન્ટરપ્રાઇઝ

૨

ગોિીનાથ નમનરલ
નનખખલ રનતલાલ ગજેરા

૩

સ્ટોક ધારકનુ સરનામુ

રજિસ્ટર્ડ સ્ટોકના કો-ઓર્ીનેટસની માહિતી દર્ાડવત ુ પત્રક

સ્ટોક ધારકના
રજિ.મો.નંબર

સ્ટોકીસ્ટ કોડ

સ્ટોક રજિસ્રેશન
કર્ાાની તારીખ

૩
૨૩, રાિ ઇન્ડસ્રીર્લ એસ્ટેટ
બ્લોક નં. ૧૩૦/૧૩૧
નિિોદરા
૫૫-રીર્વેરા બંગલોઝ,
મહારાજા ફામાની બાજુ માં
મોટા ર્વરાછા, સુરત

૪
૯૮૨૫૫૪૯૩૦૦

૫
STML1704014226

૯૯૭૯૭૪૧૪૪૦

STML1703018226ST ૦૭-૦૧-૨૦૧૯
QL1703017720
STQL1703017815ST
QL1703017914
STQL1703018013

રમેશભાઈ ચંદુભાઈ ઓડ

માછી, તાલુકો: કામરે િ ,
જિલ્લો: સુરત

૯૯૨૫૪૦૮૪૨૯

STQL170301115

૪

ખગરીશભાઈ ડાહ્યાભાઇ ઓડ

બી-૪૩ , અભર્નગર
સોસાર્ટી , અમરોલી, સુરત

૯૮૭૯૬૬૩૪૩૭

૫

ખગરીશભાઈ ડાહ્યાભાઇ ઓડ

બી-૪૩ , અભર્નગર
સોસાર્ટી , અમરોલી, સુરત

૯૮૭૯૬૬૩૪૩૭

૬

અર્વધ નમનરલ્સ co/o
રાજેશભાઈ ર્વજુ ભાઈ જિર્ાણી

બી-૮૨,ર્વૈકુંઠધામ સોસાર્ટી,
લક્ષમી કાન્ત આશ્રમ રોડ

૯૮૭૯૦૮૭૦૭૧

૭

શ્રી કૃષ્ણા મેટલ્સ , અશોક
મેરૂભાઈ ર્વસારા
શ્રી એન્િલ આટા સુરેશભાઇ
આર તેજાણી

ધામખડી , મહુર્વા, સુરત
૩૨,સોમેશ્વર સોસાર્ટી ,
બરોડા પ્રીસ્ટીિ ની િાસે ,
ર્વરાછા રોડ, સુરત
મુ.િો.દદગસ , કામરે િ , સુરત

૮
૯

ભીખીબેન ડાહ્યાભાઇ રાઠોડ

૬
૧૯-૧૦-૨૦૧૮

સ્ટોક રજિસ્રેશન રીન્યુ
કર્ાા તારીખ

જિ.સુરત

સ્ટોક રજિસ્રેશનની
મુદત
૮

ખનનિનુ નામ

ગામ

તાલુકો

સર્વે /બ્લોક નંબર

૯
સાદી રે તી, સીલીકા
સેન્ડ

૧૦
િીિોદરા

૧૧
માંગરોળ

૧૨
૧૩૦/૧૩૧

નર્વસ્તાર

૭
૧૯-૧૦-૨૦૧૮

૫ ર્વર્ા

૧૩
૪૪૦૦-ર્વાર

-

૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી, સીલીકા
સેન્ડ,ગ્રાર્વલ, માટી

આખાખોલ

કામરે િ

૨૫/૧,
નંબર :૭

માછી

કામરે િ

૨ (ગામતળ)

૦૦.૧૧.૮૯

ધોરણિારડી

કામરે િ

૧૧૨/૨૮૬

૦૧.૯૮.૫૯

બ્લોક ૦૦.૩૦.૦૦

૨૩-૦૩-૨૦૧૫

લાઈફટાઈમ

લાઈફટાઈમ

૨૪-૧૧-૨૦૧૭

-

લાઈફટાઈમ

સાદી
રે તી,બ્લેક્ટ્રેિ,ગ્રેર્વલ,
સોફ્ટ મોરમ, હાડા
મોરમ
સાદી રે તી, ગ્રેર્વલ

૨૧-૧૧-૨૦૧૬

૨૧-૧૧-૨૦૨૧

૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી, ગ્રેર્વલ

ટીંબા

કામરે િ

૧૧ ની સામે

નકશા મુિબ

STQL1704011815

૧૩-૦૩-૨૦૧૮

-

૫ ર્વર્ા

બ્લેક્ટ્રેિ

રતોલા

માંગરોળ

બ્લોક નંબર:૯૭

૦૧.૬૨.૯૧

૯૪૦૧૪૮૧૯૬૮

STQL1712000315

૧૭-૦૬-૨૦૧૯

નવુ ં

૫ ર્વર્ા

બ્લેક્ટ્રેિ

ધામખડી

મહુર્વા

૧૭૫/૨૧૦

૦૦.૫૦.૦૦

૯૮૭૯૦૮૭૦૭૧

STQL1703007514

૨૬-૦૩-૨૦૧૪

-

લાઈફટાઈમ

સાદી રે તી

ધોરણિારડી

કામરે િ

૯૯,૨૨૪/૧

-

૯૫૫૮૩૯૬૬૨૨

STQL1703000414

૦૧-૦૯-૨૦૧૮

-

૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી

દદગસ

કામરે િ

૨૩૪

૦૦.૦૮.૩૧

N/A

સાદી રે તી

ખોલર્વડ

કામરે િ

૪૦૨

૨.૦૪.૦૧.૯૬

STQL1703016814
STQL170306905
STQL1703014914
STQL1703015005

૧૦

શ્રી હરી સપ્લાર્સા

૫૩,સરીતા સાગર સોસાર્ટી , ૮૦૦૦૦૦૫૧૨૫
નાના ર્વરાછા, સુરત

STQL1703010914

૧૮-૦૫-૨૦૧૫

લાઈફટાઈમ

૧૧

ન્યુ માધર્વ સ્ટોન ક્ટ્ર્વોરી

મોજે: ર્વાડી , તા: ઉમરિાડા ,
જી: સુરત

૯૯૧૩૨૦૭૮૮૮

STQL1714000315

૦૯-૦૬-૨૦૧૦

-

-

બ્લેક્ટ્રેિ

ર્વાડી

ઉમરિાડા

૨૦૧

-

૧૨

ધરતીધન સ્ટોન ક્ટ્ર્વોરી
િગદીશભાઈ બી.કથીરીર્ા

૨૭-નનલકંઠ સોસાર્ટી,
ડભોલી ચાર રસ્તા િાસે ,
કતારગામ, સુરત.

૯૮૨૫૧૧૮૩૪૨

STQL1705000715

૦૪-૧૦-૨૦૧૩

-

-

બ્લેક્ટ્રેિ

ઝાબ

માંડર્વી

૭૭

૦૨.૯૮.૦૦

૧૩

ગીરીરાિ સ્ટોન ક્ટ્ર્વોરી
િગદદશ બી.કથીરીર્ા

મોજે: અરે ઠ, તા: માંડર્વી, સુરત ૯૮૨૫૧૧૮૩૪૨

STQL1705005915

૩૦-૦૧-૨૦૧૭

-

-

બ્લેક્ટ્રેિ

અરે ઠ

માંડર્વી

૧૧

૦૦.૩૭.૪૩

૧૪

ૐ સાઈનાથ કાદટિંગ

૨, જાનર્વી િાકા એિાટા મટ
ેં
નપ્રસેસ હાઉસ િાસે , મોટા
ર્વરાછા , અબ્રામા રોડ, સુરત

STQL1701000614

૨૯-૧૨-૨૦૧૧

લાઈફટાઈમ

૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી

મોટા ર્વરાછા

સુરત

૩૬/૪૪,૪૬

-

૯૦૯૯૦૨૫૨૨૬

૧૫

ૐ સાઈનાથ કાદટિંગ-ર્વાલક

૨, જાનર્વી િાકા એિાટા મટ
ેં
નપ્રસેસ હાઉસ િાસે , મોટા
ર્વરાછા , અબ્રામા રોડ, સુરત

૯૦૯૯૦૨૫૨૨૬

STQL1703017114

૧૪-૦૪-૨૦૧૮

-

૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી

ર્વાલક

કામરે િ

૧૭૩/૧૪૭

૦૫.૦૭.૩૫

૧૬

મારુ નત ક્રશર

STQL1704006915

૨૩-૧૧-૨૦૧૫

સુભાર્ભાઈ અરનર્વિંદભાઇ
રાઠોડ

ગામ: રાતોલા, માંગરોળ,
સુરત
મુ: દટિંબા, તા: કામરે િ , સુરત

૯૮૨૫૯૩૩૩૪૧

૧૭

૯૮૨૫૭૨૮૨૮૨

STQL1703001914
STQL1703014205

16/04/2010
૪-૨-૨૦૧૬

-

૫ ર્વર્ા

બ્લેક્ટ્રેિ

રતોલા

માંગરોળ

૯૯

૦૪.૪૯.૫૦

-

સાદી રે તી

ટીંબા

કામરે િ

૨૦૫

-

૧૮
૧૯
૨૦

માધર્વ સ્ટોન ક્ટ્ર્વોરી
સેલારપુર, માંગરોળ, સુરત
મારુ તી ક્રશર
મુ: રટોટી , માંગરોળ, સુરત
નર્વનુભાઈ ગોબરભાઈ ગૌદાની ૫૩, શ્રધ્ધા રો હાઉસ , પ્રાણી
સંગ્રહાલર્ સામે સરથાણા
િકાતનાકા, સુરત

૯૯૨૫૧૬૦૮૩૦
૯૮૨૫૯૩૩૩૪૧
૯૮૨૫૭૯૧૦૭૩

STQL1703007715
STQL1704003515
STQL1715002514
STQL1715002415

૦૭-૦૬-૨૦૧૪
૧૨-૧૧-૨૦૧૩
૦૧-૦૫-૨૦૧૯

-

લાઈફટાઈમ
૫ ર્વર્ા

બ્લેક્ટ્રેિ
બ્લેક્ટ્રેિ
સાદી રે તી , કિચી

સેલારપુર
રટોટી
પ ૂણા

માંગરોળ
માંગરોળ
સુરત

૯૯
૨૪૯
૮૫

૨.૧૪.૦૫
૦૦.૯૧.૫૭
૦૧.૦૨.૧૭

૨૧

સુભાર્ભાઈ અરનર્વિંદભાઇ
રાઠોડ

મુ: ટીંબા , કામરે િ , સુરત

૯૮૨૫૭૨૮૨૮૨

STQL1703014114

૦૪-૦૨-૨૦૧૬

-

-

સાદી રે તી , ગ્રેર્વલ

ટીંબા

કામરે િ

૬૩૧

૦૧.૧૦.૫૯

૨૨

નીલકંઠ એન્ટરપ્રાઇઝ
સંદદિ મનસુખભાઈ કોઠીર્ા

૧૭૫,સંસ્કાર નર્વલા સોસાર્ટી ૯૮૨૫૧૧૯૭૦૨
, સરથાણા િકાતનાકા, સુરત

STQL1704003214

૨૮-૦૩-૨૦૧૩

-

૧૦ ર્વર્ા

બ્લેક્ટ્રેિ,ગ્રેર્વલ,મેટલ, ધામરોડ
સાદી રે તી

માંગરોળ

૩૯૫/૧

-

૨૩

બ્લેક સ્ટોન ક્ટ્ર્વોરી દહતેશ
ર્વાલજી કુ ર્વાડીર્ા
તાિી સેન્ડ સપ્લાર્સા

બ્લોક ૧૧૦ મોજે કંટર્વાર્વ ,
માંગરોળ, સુરત
૭૩, માનસરોર્વર સોસાર્ટી ,
સરથાણા, િકાતનાકા, નાના
ર્વરાછા, સુરત

૯૯૨૫૯૯૬૯૯૯

STQL1704013616

૦૧-૦૭-૨૦૧૯

૦૧-૦૭-૨૦૨૪

૫ ર્વર્ા

બ્લેક્ટ્રેિ

કંટર્વાર્વ

માંગરોળ

૧૧૦

૦૧.૭૪.૮૧

૯૮૨૫૧૪૮૨૬૦

STQL1715002214
STQL1715002115

૧૮-૦૪-૨૦૧૯

-

૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી, કિચી

પ ૂણા

સુરત

૮૫

૦૧.૦૨.૨૭

૨૫

શ્રીજી કન્સ્રક્ટ્શન & કંિની
નિયુર્ભાઈ લાભુભાઈ
ડાંગસીર્ા

૮૫,ઝરિણ,તા. માંડર્વી જિ.સુરત
૯૬૨૪૬૧૭૦૦૦

STQL1705000315

૨૧-૧૨-૨૦૧૫

-

લાઈફટાઈમ

િરિણ

માંડર્વી

૮૫

૦૨.૬૯.૮૪

૨૬

તાિી સેન્ડ સપ્લાર્સા દદિક
નાનુભાઈ દે ર્વાણી

૮૨, તુલસી દશાન સોસાર્ટી
ર્ોગીચોક પ ૂણા , સુરત

૯૮૨૫૧૪૮૨૬૦

STQL1703004614

૧૯-૦૨-૨૦૧૧

૩૧-૦૮-૨૦૧૭

લાઈફટાઈમ

સાદી રે તી ,
ગ્રેર્વલ,સાદી
માટી,બ્લેક્ટ્રેિ, હાડા
મોરમ,મોરમ
સાદી રે તી, કિચી

સરથાણા

કામરે િ

૧૧૬

૦૦.૩૨.૫૮

૨૭

ર્વણીરાિ એન્ટરપ્રાઇઝ
ઝર્વેરભાઈ ના નુભાઈ દે ર્વાણી

૧૭, સરીલા નર્વહાર સોસાર્ટી, ૯૮૨૫૩૪૦૬૮૧
સરથાણા , િકાતનાકા, સુરત

STQL1704006214

૦૫-૦૮-૨૦૧૫

-

૭ ર્વર્ા

સાદી રે તી

સીર્ાલિ

માંગરોળ

૨૫૭/૨૨૧

૦૧.૦૧.૦૮

૨૮

રણજીતભાઈ છગનભાઈ ઓડ મોજે દટિંબા,કામરે િ , સુરત

૯૮૨૫૧૧૬૦૭૬

STQL1703012714

૧૯-૧૧-૨૦૧૫

-

-

સાદી રે તી , ગ્રેર્વલ

ટીંબા

કામરે િ

૨૩૪

-

૨૯

શ્રી ભર્વાની સ્ટોન ક્ટ્ર્વોરી

૮૬-૩-બ િરિણ, માંડર્વી

૯૬૨૪૬૧૭૦૦૦

STQL1705001509

૧૧-૦૯-૨૦૧૪

-

લાઈફટાઈમ

િરિણ

માંડર્વી

૮૬-૩-બ

૦૦.૫૪.૮૩

૩૦

િટેલ રેદડિંગ , જીગ્નેશભાઈ
રનર્વન્રાભાઈ િટેલ
િટેલ રેદડિંગ , જીગ્નેશભાઈ
રનર્વન્રાભાઈ િટેલ
ભર્વાની એન્ટરપ્રાઇઝ , રાર્વ
હરીશ િગદીશભાઇ

ટૂંડી િલસાણા, સુરત

૯૮૭૯૯૦૫૫૮૦

૦૪-૦૪-૨૦૧૭

૦૪-૦૪-૨૦૨૨

૫ ર્વર્ા

અફર્વા

બારડોલી

૩૩૨/૧

૦૧.૨૩.૫૩

ટૂંડી િલસાણા, સુરત

૯૮૭૯૯૦૫૫૮૦

૦૪-૦૪-૨૦૧૭

૦૪-૦૪-૨૦૨૨

૫ ર્વર્ા

સાદી માટી , ગ્રેર્વલ

અફર્વા

બારડોલી

૩૩૨/૧

૦૧.૨૩.૫૩

૧૪૦, ગાર્ત્રી નગર
સોસાર્ટી , ખોલર્વડ , સુરત

૭૩૫૯૪૪૧૭૭૩

STQL1711000814
STQL1711000915
STQL1711001005
STQL1711001213
STQL1703014505

બ્લેક્ટ્રેિ ,
ગ્રેર્વલ,સોફ્ટ મોરમ,
સાદી માટી
સાદી રે તી, બ્લેકરેિ

૧૮-૦૭-૨૦૧૬

-

-

કાળી રે તી, ગ્રેર્વલ

દદગસ

કામરે િ

૫૪૧ િૈકી

૦૦.૨૦.૨૩

નર્વિર્ભાઇ ર્વલ્લભભાઈ
સોલંકી

ખોલર્વડ , કામરે િ , સુરત

૯૮૨૫૦૬૫૪૯૮

STQL1703009514

૦૯-૧૨-૨૦૧૪

-

૧૦ ર્વર્ા

સાદી રે તી

શામપુરા

કામરે િ

૫૫૫/૨૬૨

૦૦.૨૧.૪૦

૨૪

૩૧

૩૨

૧૫-૦૪-૨૦૧૫

૩૩

રમેશભાઈ ચંદુભાઈ ઓડ

માછી, કામરે િ , સુરત

૯૯૨૫૪૦૮૪૨૯

STQL1703011314

૨૩-૦૩-૨૦૧૫

-

લાઈફટાઈમ

૩૪

આનશર્કુ માર નર્વનુભાઈ
કોરડીર્ા

બી/૪૦૧ મારુ નત રે નસડેન્સી ,
કીમ િોલીસ સ્ટેશન િાછળ

૯૯૭૮૯૮૮૧૨૬

STQL1704008514

૨૨-૦૮-૨૦૧૬

-

૧૧ ર્વર્ા

૩૫

કેકેબી પ્રોજેક્ટ્્સ પ્રા.લી.

૪૦૮/૪૦૯ સીટી સેન્ટર ,
લાલ દરર્વાજા , સુરત

૯૮૨૫૧૧૬૬૯૦

STQL1704001015

૦૨-૧૦-૨૦૧૦

-

૩૬

કેકેબી પ્રોજેક્ટ્્સ પ્રા.લી.

૪૦૮/૪૦૯ સીટી સેન્ટર ,
લાલ દરર્વાજા , સુરત

૯૮૨૫૧૧૬૬૯૦

STQL1705000415

૦૨-૧૦-૨૦૧૦

૩૭

નર્વીનભાઈ િરભ ૂભાઈ સુરતી

૧૦૧, અમર અિાટા મન્ે ટ એ ,
આંબોલી, કામરે િ , સુરત

૯૮૭૯૭૭૯૪૧૩

STQL1703005914
STQL1703005705

૩૮

ખોદડર્ાર સ્ટોન ક્ટ્ર્વોરી

ર્વેરાકુ ઇ , માંગરોળ, સુરત

૯૮૨૫૮૩૨૧૨૭

૩૯

શ્રી મહાદે ર્વ ક્ટ્ર્વોરી

ર્વેરાકુ ઇ , માંગરોળ, સુરત

૪૦

દરધ્ધ્ધ નસધ્ધી સ્ટોન ક્ટ્ર્વોરી

૪૧

સાદી રે તી, બ્લેક્ટ્રેિ
,ગ્રેર્વલ,સોફ્ટ મોરમ,
હાડા મોરમ
સાદી રે તી, ગ્રેર્વલ,
બ્લેક્ટ્રેિ

માછી

કામરે િ

૨

૦૦.૧૧.૮૯

નસર્ાલિ

ઓલિાડ

૨૦૯/૨૧૦

-

લાઈફટાઈમ

બ્લેક્ટ્રેિ

મહુર્વિ
ે

માંગરોળ

૬૧૦

૦૧.૯૮.૦૦

-

લાઈફટાઈમ

બ્લેક્ટ્રેિ

કરં િ

માંડર્વી

૧૭૩

૦૧.૯૮.૦૦

૦૩-૦૩-૨૦૧૪

-

-

સાદી રે તી, ગ્રેર્વલ

શામપુરા

કામરે િ

૨૪૬/૨૬૪

૦૦.૯૭.૩૦

STQL1704004115

૨૨-૦૧-૨૦૧૪

-

લાઈફટાઈમ

બ્લેક્ટ્રેિ

ર્વેરાકુ ઇ

માંગરોળ

૩૫૬

૦૧.૧૪.૧૬

૯૯૨૫૨૩૬૧૫૨

STQL1704000515

૧૯-૦૨-૨૦૧૦

-

લાઈફટાઈમ

બ્લેક્ટ્રેિ

ર્વેરાકુ ઇ

માંગરોળ

૩૫૫

૦૦.૭૮.૪૮

અરે ઠ , તા, માંડર્વી, જી. સુરત

૯૯૭૯૬૯૭૯૭૧

STQL1705007515

૨૪-૧૦-૨૦૧૮

-

૩૧-૭-૨૦૨૬ સુધી બ્લેક્ટ્રેિ

અરે ઠ

માંડર્વી

૧૪ િૈકી ૨

૦૧.૦૧.૧૭

િર્ંનતલાલ એમ દૂ ધાત

બ્લોક નં ૩૯૦, સર્વે નં ૫૫૭,
ધામરોડ , માગરોળ , સુરત

૯૯૭૯૪૬૦૨૦૧

STQL1704003314

૦૫-૦૨-૨૦૧૩

૨૯-૦૧-૨૦૧૪

રજીસ્રેશન રદ ન
કરીર્ે તર્ાં સુધી
૨૦૨૩

રે તી

ધામરોડ

માંગરોળ

૩૯૦

૬૮.૩૭.૫૦

૪૨

અંકુ ર ચંિકભાઈ ભાર્વસાર
સાંઈ કેમીકલ્સ

m-૪ શ્રી રામ સોસાર્ટી ,
મેઇન રોડ, બારડોલી , સુરત

૯૭૧૨૯૯૬૯૦૨

STQL1703002114

૬૦/૨૦૦૯૧૦/૧૯૬૭,૧૬-૪૨૦૧૦

૦૫-૦૩-૨૦૧૫

લાઈફટાઈમ

રે તી

નર્વહાણ

કામરે િ

૭૮૨

-

૪૩

ર્વૈભર્વ મેટલ ક્રસર

ર્વેરાકુ ઇ , માંગરોળ, સુરત

૯૫૭૪૦૮૫૦૦૦

STQL1704010915
STQL1704011009

૦૩-૦૭-૨૦૧૭

૦૩-૦૭-૨૦૩૭

૨૦ ર્વર્ા

બ્લેક્ટ્રેિ મોરમ

ર્વેરાકુ ઇ

માંગરોળ

૨૮૭/૩૨૩

૦૧.૦૭.૦૨

૪૪

શીતલ મીનરલ્સ િીિળીર્ા નિિોદરા કૃષ્ણા ઇન્ડસ્રીઝ
મુકેશભાઇ હરજીભાઇ

૯૯૦૯૫૦૮૪૮૮

STML1704013426

૧૭-૦૧-૨૦૧૯

૦૮-૦૪-૨૦૧૯

૧૬-૦૪-૨૦૨૪

નસખલકાસેન્ડ

નિિોદરા

માંગરોળ

૫૦,૫૧,/૪૧

૫૧ ફૂટ , ૯૦ ફૂટ

૪૪

શીતલ મીનરલ્સ િીિળીર્ા નિિોદરા કૃષ્ણા ઇન્ડસ્રીઝ
મુકેશભાઇ હરજીભાઇ

૪૫

તુલીિ અસોનસર્ે્સ િંકિ
ખીમજીભાઈ િટેલ પ્રમુખિાકા
સોસાર્ટી, ર્વરે લી, કડોદરા,
સુરત
રામાણી સેલ્સ
મનસુખ
એલ.રામાણી

૪૬
૪૭

મારુ નત એન્ટરપ્રાઇઝ

૪૮

ભાર્વેશકુ માર પ્રભુદાસ િટેલ

૪૯

મહમદ હસનેન ગુલામ હુસન
ૈ
સૈર્દ

૯૯૦૯૫૦૮૪૮૮

STML1704013426

૧૭-૦૧-૨૦૧૯

૦૮-૦૪-૨૦૧૯

રઘુર્વશ
ં ી સો નમલ િાસે
૯૮૭૯૫૧૧૫૩૭
સ્ર્વાનમનારાર્ણ મંદદર ટેમ્િલ
બારડોલી કડોદરા , સુરત

STQL1704013115

૨૭-૦૫-૨૦૧૯

વ્ર્નન્દાર્વન સોસાર્ટી
છાિારાભાઠા તા.ચોર્ાાસી,
જિ.સુરત
સીએનજી િંિ ની બાજુ માં
િલસાણા , સુરત
ઉછરે લ બારડોલી

૯૯૦૪૧૯૨૨૮૮

STQL1704012514

૯૯૯૮૧૫૧૭૧૯
૯૯૨૫૧૧૦૦૬૬

ઝમ ઝમ રે નસડેન્સી રૂમ નં
૯૯૨૫૪૫૩૭૪૨
૧૩ કીમ ચાર રસ્તા માંગરોળ
, સુરત

૫૦

નસખલકાસેન્ડ

નિિોદરા

માંગરોળ

૫૦,૫૧,/૪૧

૫૧ ફૂટ , ૯૦ ફૂટ

-

૫ ર્વર્ા

હાડા મોરમ, બ્લેક્ટ્રેિ
,સાદી રે તી,ગ્રેર્વલ

કંટર્વાર્વ

માંગરોળ

૨૭/૧૦૫

૦૨.૬૭.૫૬

૧૧-૦૨-૨૦૧૯

-

૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી , ગ્રેર્વલ

નિિોદરા

સુરત

૭૭/૬૭

-

STQL1713002114
STQL1713002205
STQL1711000606
STQL1711000715

૧૫-૦૧-૨૦૧૬

૨૭-૦૨-૨૦૧૮

૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી , ગ્રેર્વલ

િલસાણા

િલસાણા

૫૪૮/બી

-

૨૮-૦૧-૨૦૧૫

-

લાઈફટાઈમ

રે તી,ગ્રેર્વલ,બ્લેક્ટ્રેિ

ઉછરે લ

બારડોલી

૩૯

૩૯૪૦ ચો.મી

STQL1704011314
STQL1704011415
STQL1704011505
STQL1704011616

૦૫-૦૧-૨૦૧૮

-

૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી ,
ગ્રેર્વલ,બ્લેક્ટ્રેિ , હાડા
મોરમ

િાલોદ

માંગરોળ

જૂનો ૭૬ િૈકી ૨
, નર્વો ૧૫૯

૦૧.૦૬.૮૮

સાદી રે તી ,
ગ્રેર્વલ,બ્લેક્ટ્રેિ

નિિોદરા

માંગરોળ

જૂનો ૪૧૪ નર્વો
૪૫૩

-

૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી , ગ્રેર્વલ

માખીઙ્ગા

િલસાણા

૧૯૦

૦૧.૫૧.૮૮

-

લાઈફટાઈમ

રે તી

સેર્વણી

કામરે િ

૨૨૨

૨ ર્વીઘા

ઓશન એન્ટરપ્રાઇઝ ગોરધન ૧૧૧-અમરદીિ સોસાર્ટી,
૯૮૨૫૧૫૩૨૨૭
બચુભાઈ બુટાણી
શ્ર્ામધામ રોડ, નાના
ર્વરાછા, સુરત
૫૧ હદર ૐ એન્ટરપ્રાઇઝ સુરેશ
૪૯ સાઈનર્વહાર રે નસડેન્સી
૯૯૦૪૩૮૭૬૩૧
કાંતીલાલ શાહ
િલસાણા સુરત
૫૨
સાગર એન્ટરપ્રાઈઝ દદનેશ
સેર્વણી B ૫૨ નસધ્ધાથા નગર ૯૩૨૮૧૬૩૬૪૭
ભીખુભાઈ માલનર્વર્ા
, સરથાણા િકાતનાકા , સુરત

STQL1704013915
૨૨-૦૮-૨૦૧૯
STQL1704014014ST
QL1704014105
STQL1713004114
૧૬-૦૩-૨૦૧૯
STQL1713004205
STQL1703013314
૧૧-૦૧-૨૦૧૬

૫૩
૫૪
૫૫
૫૬
૫૭
૫૮
૫૯
૬૦

૧૬-૦૪-૨૦૨૪

નસલ્ક કેનમકલ્સ કલ્િેશ ર્વલ્લભ
નાડોદા
એર્વરે સ્ટ સ્ટોન ઇન્ડસ્રીઝ
હસમુખ મનુભાઈ જાદર્વાની
શ્રી કૃષ્ણા કૂ
ગુલાબ
કાકુ ભાઈ કુ ંડાલીર્ા
સાંઈ એન્ટરપ્રાઈઝ નર્વિર્
આર રાખોલીર્ા
રાજુ સીતારામ નમસ્ત્રી
નશર્વધારા સ્ટોન સેન્ડ
ગુણર્વંતભાઈ જે.કોરાટ

નવુ ં રજીસ્રેશન કરાર્વેલ ૫ ર્વર્ા
છે
૨૮-૦૩-૨૦૧૯

ઈ-+૫, નારાર્ણ નગર
કારખગલ ચોક પ ૂણા સુરત
અમરકુ ઇ , માંગરોળ

૯૯૦૯૦૮૦૭૧૬

STQL1704007314

૧૯-૦૩-૨૦૧૬

-

-

સાદી રે તી, ગ્રેર્વલ

નિિોદરા

માંગરોળ

૭૩,૬૪

-

૯૮૯૮૬૧૩૯૦૮

STQL1704003415

-

-

લાઈફટાઈમ

બ્લેક્ટ્રેિ

અમરકુ ઇ

માંગરોળ

૪૨

૦.૫

અમરકુ ઇ , માંગરોળ

૯૮૯૮૬૧૩૯૦૮

STQL1704001515

૩૦-૧૨-૨૦૧૦

-

લાઈફટાઈમ

બ્લેક્ટ્રેિ

અમરકુ ઇ

માંગરોળ

૧૯

૦૦.૯૧.૧૨

૬૪-કેર્વટ નગર સોસાર્ટી,
પુણાગામ, સુરત
મુ.િો.માછી, તા.કામરે િ
બી-૭૨, ગાર્ત્રી િદરર્વાર
સોસાર્ટી, કતારગામ, સુરત

૯૯૭૮૮૦૧૨૬૮

STQL1703019614

૧૮-૧૦-૨૦૧૯

-

૧૦ ર્વર્ા

સાદી રે તી

સેર્વણી

કામરે િ

૬૯૨

૦૦-૬૧-૩૬

14-10-14
૨૧-૦૨-૨૦૧૭

-

૧૦ ર્વર્ા
૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી, ગ્રેર્વલ
બ્લેક્ટ્રેિ

માછી
બોરીગાળા

કામરે િ
માંડર્વી

સ.નં.૧
૧૬૮

નકશા મુિબ
-

૯૮૭૯૮૦૫૨૬૭ STQL1703009114
૯૮૨૫૧૪૮૯૭૩
STQL1705006215
STQL1705006302

નશર્વમ સ્ટોન કર્વોરી
મુ.િો.પુના, તા.મહુર્વા,
૯૯૨૪૬૧૯૬૨૦
કમાર્ોગ સ્ટોન કર્વોરી
૧૯૬- ભગર્વાન ટીમ્બસા,
૯૮૭૯૨૦૯૨૬૪
મહેન્રભાઈ ર્વાલજીભાઈ િટેલ સુભાર્બાગ િાસે , દાંડી રોડ,
િહાંગીરાબાદ, સુરત
ચૌધરી આર એમસી, શીર્વ ૭-સી અરણ્ર્ એિાટા મન્ે ટ,
૯૮૭૯૨૦૪૦૪૦
કુ માર કે.ચૌધરી
બીલ્દીંગ-૨, એસબીઆઈ બેંક
િાસે . સીટી લાઈટ, સુરત.

STQL1712000115
STQL170500307

07-01-10
06-01-20

-

કાર્મી
૧૦ ર્વર્ા

બ્લેક્ટ્રેિ
બ્લેક્ટ્રેિ

પુણા
ે
ચુડલ

મહુર્વા
માંડર્વી

૨૫૧
૯૫ િૈકી ૬

૦૦-૨-૦૦
૦૦-૮૧-૦૦

STQL1715002915,
STQL1715003014

06-01-20

-

૧0 ર્વર્ા

બ્લેક્ટ્રેિ, સાદી રે તી

ગભેણી

સીટી સુરત

બ્લોક નં.૨૬૦

૨-૫૯-૨૪

માધર્વ રેડસા ભાર્વેશ બી. િટેલ સી-૪૧, શીર્વ અનગર
૯૩૭૪૭૧૧૯૯૪
સોસાર્ટી, લંબે હનુમાન રોડ,
સુરત
બર્હ્ાાણી એન્ટરપ્રાઈઝ
૧૬૯-લક્ષમણ નગર
૯૭૨૫૧૪૭૧૩૬
C/o.જિતેશ બાબુ ર્વાઘાણી
સોસાર્ટી કારગીલ ચોક,
પુણાગામ, બોમ્બે માકે ટ, સુરત

STQL1703020015,
STQL1703020114

16-03-20

-

10 ર્વર્ા

બ્લેક્ટ્રેિ, સાદી રે તી

નર્વી િારડી

કામરે િ

૦૭૬-૬૫

STQL1703020214

૧૬-૦૩-૨૦૨૦

૧૦ ર્વર્ા

સાદી રે તી

કોસમાડા

કામરે િ

બ્લોક નં.૨
૫૯/૧ , પ્લોટ
નં.૧થી૬
બ્લોક નં.૯૨

૬૪

નર્વીન િરભુ સુરતી

STQL1703020314
Stql1703020405

૧૬-૦૩-૨૦૨૦

૧૦ ર્વર્ા

સાદી રે તી, ગ્રેર્વલ

સામપુરા

કામરે િ

બ્લોક નં.૨૪૬
પ્લોટ નં.૪-૫

૯૭.૩૦ ચો.મી

૬૫

કિીલ િરર્ોત્તમ પ્રજાિનત

STQL1703019815
STQL1703019914

૦૪-૦૩-૨૦૨૦

૧૦ ર્વર્ા

સાદી રે તી

લસકાણા

કામરે િ

બ્લોક નં.૧૫૭

૨-૮૪-૫૪

૬૧

૬૨
૬૩

૧૦૧- અમર એિાટા મન્ે ટ,
૯૮૭૯૭૭૯૪૧૩
મુ.િો.આંબોલી,
તા.કામરે િ ,જિ.સુરત
૪૧ - સંસ્કાર ર્વીલા સોસાર્ટી, ૯૮૨૫૧૫૨૧૨૨
સરથાણા િકાતનાકા, સુરત.

૦૦-૧૬-૯૯

૬૬

ઉમીર્ા અન્નપ ૂણાા સ્ટોન
મોટી ર્વાર્વડી, રાિકોટ
૯૯૨૫૮૮૧૦૫૦
ઈન્ડસ્રીઝ શ્રી કેર્વીન
કીતીભાઈ કોરડીર્ા
મીરા એન્ટરપ્રાઈઝ
નરે શ બી-૨૦૩, શાલીગ્રામ ફલેટસ, ૯૯૨૫૦૪૯૮૫૫
બી.ઈચ્છુડા
ગ્રીન એર્વન્યુ સામે ,
એલ.િી.સર્વાણી રોડ,
અડાિણ, સુરત.
સુિર સ્ટોન કર્વોરી
સંિર્ અ-૪૦૨, અખભર્ેક એસ્ટેટ,
૯૭૨૬૦૮૦૩૭૮
હરસુખ ટીલર્વા
તળાર્વ રોડ, વ્ર્ારા, જિ.તાિી

STQL1705008715

૦૬-૦૧-૨૦૨૦

૧૦ ર્વર્ા

બ્લેકરેિ

ઝાબ

માંડર્વી

બ્લોક નં.૨૮૮/બ ૨-૪૪-૫૦

STQL1704015015

૦૬-૦૧-૨૦૨૦

૧૦ ર્વર્ા

બ્લેકરેિ

કંટર્વાર્વ

માંગરોલ

બ્લોક ન.૮૫

૨-૪૦-૨૧

STQL1704015115

૦૬-૦૧-૨૦૨૦

૧૦ ર્વર્ા

બ્લેકરેિ

િાતાલદે ર્વી

માંગરોલ

બ્લોક ન.૩૨

૧-૧૬-૫૪

૬૯

કમાર્ોગી સ્ટોન કર્વોરી મહેન્ર
ર્વાલજી િટેલ

૧૯૬- ભગ અર્વાન ટીમ્બર,
૯૮૭૯૨૦૯૨૬૪
સુભાર્ બાગ િાસે , દાંડી રોડ,
િહાંગીરાબાદ, સુરત.

૦૬-૦૧-૨૦૨૦

૧૦ ર્વર્ા

બ્લેકરેિ

ે
ચુડલ

માંડર્વી

બ્લોક ન.૯૫
િૈકી૬

૦૦-૮૧-૦૦

૭૦

રાકેશ ગેમા ઓડ

૯- પુરૂર્ોત્તમ નગર
સોસાર્ટી, િલારામ િેરોલ
િંિ સામે , અમરોલી, સુરત

૯૯૭૯૪૮૭૭૧૭

STQL1705008915,
STQL1705009014,
STQL1705009113,
STQL1705009209
STQL1715003405
STQL1715003314

05-02-20

૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી, ગ્રેર્વલ

ર્વરીર્ાર્વ

સુરત સીટી

બ લોક નં.૯૨૬

૦૦-૨૩-૭૮

૭૧

નર્વશાલ એન્ટરપ્રાઈઝ બાલુ
હરીભાઈ બાંભરોલીર્ા

૯૯૨૫૧૪૯૭૦૨,
૯૯૨૫૦૧૯૭૦૨

STQL1715003115
STQL1715003214

05-02-20

૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી, બ્લેકરેિ

સરથાણા

સુરત સીટી

બ્લોક નં.૪૦
૪૨૦૦ ચો.મી.
T.P.No.22, Fp-17

૭૨

દદિાલી એન્ટરપ્રાઈઝ
રઘુ માલા રાર્વલીર્ા

પ્લોટ નં.૧૫૪, કૃષ્ણકુ ંિ
સોસાર્ટી, નાના ર્વરાછા,
સીમાડા રોડ, સુરત
પ્લોટ નં.૫૫, બ્લોક નં.૨૫,
હરીપુરા, કડોદરા, સુરત

૯૭૬૯૩૮૩૮૧૧

STQL1713004714
STQL1713004805

05-02-20

૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી, ગ્રેર્વલ

હરીપુરા

િલસાણા

બ્લોક નં.૨૫,
પ્લોટ નં. ૫૫

૨-૭૨-૮૨

૭૩

મનોિ રમણ ઓડ

૯૯૨૫૯૬૦૦૯૭

૧૦ ર્વર્ા

સાદી રે તી, ગ્રેર્વલ

ર્વાંકલા

માંડર્વી

બ્લોક નં.૧૦૨

૦૦-૭૧-૮૩

શીલ્ક કેમીકલ
કલ્િેશ
ર્વલ્લભ નાડોદા
રાધે દક્રષ્ના એન્ટરપ્રાઈઝ
દહમત લાલજી કાનાની

STQL1705009414
STQL1705009505
STQL1704015314

૨૭-૦૧-૨૦૨૦

૭૪

મુ.િો.ર્વાંકલા (કાકરાિાર),
તા.માંડર્વી, જિ.સુરત
ઈ-૫, નારાર્ણ ન ગ અર
સોસાર્ટી, પુણાગામ, સુરત
એ-૧૦૪, સાંસ્કૃત રે સીડન્સી,
સરથાણા િકાતનાકા, સુરત

૧૦-૦૨-૨૦૨૦

૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી

િીિોદરા

માંગરોલ

બ્લોક નં.૮૪

૦૦-૨૬-૦૯

STQL1704015214

૧૦-૦૨-૨૦૨૦

૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી

િીિોદરા

માંગરોલ

બ્લોક નં.૨૮૯

૦૦-૧૬-૫૨

૭૭૦૯૭૬૫૨૪૪
૯૨૭૨૫૮૯૨૮૨

STQL1704012814

21-02-19

૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી

િીિોદરા

માંગરોલ

બ્લોક નં.૩૪૫
પ્લોટ નં.૧૧

૦૦-૯૪-૨૪

9879300030

STQL1704012926

18-04-19

૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી

નાની નરોલી

માંગરોલ

૦-૧૨-૯૮

૮૭૮૦૧૬૧૭૦૫

STQL17030

૧૮-૦૬-૨૦૧૬

૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી

નનસાડ

કામરે િ

બ્લોક
નં.૬૪/બ/૨ ન્યુ
નં.૯૧
બ્લોક નં.૧૬૦

STQL1703015314
STQL1703015415
STQL1703015505
STQL 1703015813
STQL1703015716
STQL1704010114
STML1704010219

24-01-17

30-9-2030
SUDHEE

સાદીરે તી,
બ્લેકરેિ ,સાદીમાટી,
ગ્રેર્વલ, હાડા મોરમ

નર્વી િારડી

કામરે િ

બ્લોક નં.૧૯૩

૦૦-૪૬-૫૬

૩૧-૦૩-૨૦૧૭

૨૮-૦૨-૨૦૧૮

સાદી રે તી, બોલકલે

હથોડા

માંગરોલ

૧૩૭ િૈકી

૦-૧૨૩-૭૮

stql1703018314

28-03-19

૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી

નર્વી િારડી

કામરે િ

બ્લોક નં.૨૦૦
/અ

૧-૧૬-૫૬

STQL1705009614
STML1705009719

૦૫-૦૨-૨૦૨૦

૧૦ ર્વર્ા

સાદી રે તી, બોલકલે

િાતલ

માંડર્વી

૩૦

૩-૬૯-૦૦

STQL1701002508
STML170

૨૧-૦૧-૨૦૧૮

૫ ર્વર્ા

લાઈમસ્ટોન, ડોલોમાઈટહજીરા

ચોર્ાાસી

બ્લોક નં.૦
ગામતળ

૦૦-૦૪-૪૫

૬૭

૬૮

૭૫
૭૬

૭૭
૭૮

સુિીરીર્ર ઈન્રા
દસરથભાઈ ચર્વાણ

અરૂણ બી-૩૦૩, દુ િ ગોનર્વિંદધામ
કોમ્િલેક્ષ , મંિરાલી રોડ,
બદલાપુર, તા.અંબરાનાથ,
જિ.થાણે.
નિનલબેન િીંટુ ભાઈ ફળદુ
ઈ-૪૦૪, ઈન્દલોક રે સીડન્સી,
સુદામા ચોક, મોટા ર્વરાછા,
સુરત
બાલાજી ઈંરા
ભગીરથનસિંહ એ-૧/૪૦૨, અિાણ કોમ્િલેક્ષ ,
માંગીલાલ સીધર
પુણાગામ, સુરત

૯૯૦૯૦૮૦૭૧૬,
૯૮૨૫૨૭૯૭૯૩
૯૯૧૩૫૭૬૧૨૦

૭૯

શીર્વ શક્ક્ટ્ત ટાઈલ્સ ગંગારામ
નારણ ર્વસાણી

નશર્વ શક્ક્ટ્ત િેરોલ િંિની
બાજુ માં, િીિોદરા,
તા.કામરે િ ,જિ,સોરત.

૮૦

અર્વની ઈમ્િેક્ષ પ્રનર્વણ
અરિણ િટેલ

બી-૧/૧૦૪, રોર્લ રે સીડંસી, ૯૮૨૫૨૯૦૯૪૩
િેડર રોડ, મોટા ર્વરાછા, સુરત

૮૧

એસ.બી.એંટરપ્રાઈઝ પ્રકાશ
ભુરાભાઈ મોણિરા

૮૨

અર્વની ઈમ્િેક્ષ પ્રનર્વણ
અરિણ િટેલ

૩૦ - શ્રી ગણેશ રો હાઉસ,
૯૨૨૭૮૫૩૦૯૯
સરથાણા િકાતનાકા િાસે ,
મોટા ર્વરાછા, સુરત.
બી-૧/૧૦૪, રોર્લ રે સીડંસી, ૯૮૨૫૨૯૦૯૪૩
િેડર રોડ, મોટા ર્વરાછા, સુરત

૮૩

ડી-૧૦૩, શીર્વાંિલી હાઈ્સ, ૯૯૨૪૨૬૩૫૮૪
કનર્વતા એન્ટરપ્રાઈઝ
અબ્રામા રોડ, મોટા ર્વરછા,
કનર્વતાબેન નર્વિર્ભાઈ કુ ંભાણી સુરત.

૦-૭૭-૩૦

૮૪

કનેરીર્ા બીલ્ડીંગ કેમીકલ્સ
મનોિ દુ ધાભાઈ કનેરીર્ા

એ-૪૩, આકૃનત બંગલોઝ,
૯૮૭૯૯૫૫૫૯૯
રાિહંસ નસનેમા િાછળ, ર્વેસ ,ુ
સુરત.

૮૫

ડાર્નેમીક રેડીંગ કંિની
ધમેન્ર જિર્વણભાઈ િટેલ

૮૬

આર.એન.ડોબરીર્ા

૯૧-ર્વાડીર્ાનગર સોસાર્ટી, ૯૮૨૫૧૪૧૨૩૪
સરદાર બ્રીિ િાસે , અડાિણ,
સુરત
ડી-૪૦૧, સારથી ડોકટર
૯૩૭૭૭૫૮૨૦૩
હાઉસ, દહરાબાગ, ર્વરાછા,
સુરત

૮૭

રમેશ ઠાકોરભાઈ િટેલ

૮૮

નનલકંથ એન્ટરપ્રાઈઝ શૈલેશ
આર.ફીણર્વીર્ા

૮૯

િોગી કોિોરે શન
ર્વજુ ભાઈ માલર્વીર્ા

૯૦

STQL1703019514
STML1703019426,
STQL1703019115
STQL1703019213
STQL1703019305
STQL1704014914

૧૩-૦૯-૨૦૧૯

૧૦ ર્વર્ા

સાદી રે તી, બ્લેકરેિ ,
ગ્રેર્વલ, સીલીકા સેન્ડ

ધોરણિારડી

કામરે િ

બ્લોક નં.૪૪૪

૧-૩૦-૨૬

૨૩-૧૨-૨૦૧૯

૧૦ ર્વર્ા

સાદી રે તી

મહુર્વિ
ે

માંગરોલ

બ્લોક ન .૪૪૧

૦-૮૦-૧૯

STQL1715001414
STQL1715001505
STQL1715001615
STQL1715001716
STQL1715002014

28-09-16

૧૪-૯-૨૦૨૦ સુધી સાદી રે તી, બ્લેકરેિ ,
ગ્રેર્વલ, હાડા મોરમ

પુણા

સીટી સુરત

બ્લોક નં.૧૯૩

૧-૨૧-૪૧

03-10-18

૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી

ર્વરીર્ાર્વ

અડાિણ

બ્લોક નં.૨૦/બ

૦-૫૨-૨૫

િીિોદરા

માંગરોલ

બ્લોક
નં.૧૩૦/૧૩૧

૦-૩૬-૬૦

૧૪૪- ભરર્વાડ મહોલ્લો,
અશ્વનીકુ માર રોડ, સુરત
એ-૩, માત ૃછાર્ા બંગલોઝ,
મહારાણા પ્રતાિ ઉદ્યાન
િાસે , નાના ર્વરાછા, સુરત.

૯૮૨૫૧૧૧૬૧૧
૯૮૨૫૫૪૯૩૦૦

STQL1704012314
STML1704012426

19-10-18

૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી

૧૬૩- નારાર્ણ મુન ઈ
સોસાર્ટી, ર્વેડરોડ, ગુરૂકુ ળ,
નાનીર્વેડ , સુરત

૯૮૨૫૬૩૦૮૨૦

29-12-2017 અને
૨૧-૨-૨૦૧૮

૧૦ ર્વર્ા

સાદી રે તી, સીલીકા
બલેશ્વર
સેન્ડ, બ્લેકરેિ . ગ્રેર્વલ

િલસાણા

૧૯૪/બ િૈકી

૦૦-૭૯-૭૮

સ્ર્વક્સ્તક ખબલ્ડીંગ મટીરીર્લ
નમતુલકુ માર નારાર્ણ
બગડીર્ા
સ્િાન લોજીસ્ટીક
શૈલીશ
આર.ચનનર્ારા

૮/એ, અનમોલ એિાટા મન્ે ટ,
ુ ડેરી રોડ, સુરત
સુમલ

૯૮૨૫૨૦૮૦૮૫

૧૭-૦૬-૨૦૧૯

૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી, બ્લેકરેિ .
સાદી માટી

ઈટાળર્વા

િલસાણા

૨૭૭

૧-૬૭-૩૯

મુ.િો.ધોરણિારડી
તા.કામરે િ ,જિ.સુરત

9879955599
૯૮૭૯૯૯૫૫૫૮

૧૩-૦૬-૨૦૧૪

કાર્મી

સાદીરે તી, ગ્રેર્વલ,
બ્લેકરેિ

ધોરણિારડી

કામરે િ

૨૪૨

૨-૫૮-૦૫

૯૨

મીનરલ એન્ડ મેટલ
ઈન્ડસ્રીઝ મોહસીનઅલી
અનર્વર ર્વરતેજી

મહેક બંગલો, શીસુ ર્વીહાર
૯૮૨૫૨૦૫૩૩૩
સકા લ, મહદી સ્કૂલની બાજુ મા, ૯૯૨૫૧૬૩૫૧૪
ભાર્વનગર.

27-04-17

૫ ર્વર્ા

બોલકલે, બેંટોનાઈટ,
વ્હાઈટ કલે, સીલીકા
સેન્ડ

નાના બોરસરા

માંગરોલ

બ્લોક નં.૧૮૦

૨-૩૦-૬૯

૯૩

ભાર્વેશ િરભુ િટેલ

STQL1713002714
STML1713003126
STQL1713002905
STQL1713002815
STQL1713004315
STQL1713004414
STQL1713004513
STQL1703005014
STQL1703018914
STQL1703018815
STQL1703019005
STML1704010311
STML1704010419
STML1704010505
STML1704010626
STQL1711000514

૦૨-૦૩-૨૦૧૫

લાઈફ ટાઈમ

સાદીરે તી

ઉછરે લ

બારડોલી

સ.નં.૩૯

૦૩૯-૪૬

STQL1713003314

22-10-18

૫ ર્વર્ા

સાદીરે તી

બલેશ્વર

િલસાણા

477/બ િૈકી

૧-૩૯-૧૧

STQL1704002215

09-05-13

૨૦ ર્વર્ા

બ્લેકરેિ

અમરકુ ઈ

માંગરોલ

બ્લોક નં.૧૯

૪-૮૮-૭૪

STQL1703019714

13-12-19

૧૦ ર્વર્ા

સાદીરે તી, ગ્રેર્વલ

િરબ

કામરે િ

૩-૨૮-૭૪

STQL1704009014

૨૮-૦૯-૨૦૧૬

૩ ર્વર્ા

સાદીરે તી, ગ્રેર્વલ

મહુર્વિ
ે

માંગરોલ

જુ નો બ્લોક
નં.૨૮૮, નર્વો
બ્લોક નં.૨૪૫,
પ્લોટ નં.૧થી૫
૬૨૮/૨

STQL1705008014
STQL1705008115
STQL1705008205

૨૭-૧૦-૨૦૧૭

૫ ર્વર્ા

સાદીરે તી, ગ્રેર્વલ,
બ્લેકરેિ

બલેશ્વર

િલસાણા

૩૭૮,૩૭૯

૧-૩૬-૭૬

STQL1705006815
STQL1705006714
STQL1705006905
STQL1705007016
STQL1703016314
STQL1703016415

24-10-17

૫ ર્વર્ા

સાદીરે તી, ગ્રેર્વલ,
બ્લેકરેિ

અરે ઠ

માંડર્વી

બ્લોક નં.૨૮૦

૨-૬૫-૧૧

૨૪-૦૪-૨૦૧૭

30-11-17

સાદીરે તી, બ્લેકરેિ

ધોરણિારડી

કામરે િ

બ્લોક નં.૧૨૧

૩-૭૧-૦૨

૯૧

૯૪
૯૫
૯૬

િર્

૩૦- ચાઈનાગેટ -૨,
૯૯૨૫૧૧૦૦૬૬
ન્યુસીટીલાઈટ રોડ, અલથાણ,
સુરત
સલીમખાન રઈસખાન િઠાણ રામજી મંદદર િાસે ,
૯૯૭૮૧૯૩૩૮૬
દે ર્વજીપુરા,, તા.સોનગઢ,
જિ.તાિી
અર્વધ મેટલ્સ નનલેશ
૫૧- િટેલ િાકા સોસાર્ટી
ર્વી.સર્વાણી
આંબા તલાર્વડી
રોડ,કતારગામ, સુરત.
એ.આર.બીલ્ડકોન
રોહીત એ-૩/૩૦૧, ક્રીષ્ના
૭૮૭૮૪૪૪૬૬૫
િર્ંતીભાઈ દુ ધાત
ટાઉનશીિ, મોટા ર્વરાછા,
સુરત

૯૭

િર્ દાન ગીગેર્વ કનુભાઈ
ઝીણાભાઈ ખોખર

એ-૬૧, િંચદે ર્વ સોસાર્ટી,
ર્વરાછા રોડ, સુરત

૯૮

રામેરા બીલ્ડકોન પ્રા.લી.
નિયુર્ રામજી િટેલ

ડી-૯, સાંઈ આનશર્
સોસાર્ટી, ગેટ નં.-૩, નહેર
િાસે , મગદલ્લા રોડ, સુરત.

૯૯

આરતી એન્ટરપ્રાઈઝ
દકશોર મનુભાઈ સોડર્વડીર્ા

૧૩૫-૧૩૬, શ્રીજી નગર
નર્વભાગ-૨, એલ.એચ.રોડ,
સુરત

૧૦૦

નર્વિર્ દે ર્વશી ર્વીરડીર્ા
સનરાઈઝ બીલ્ડકોન

૯૯- ર્વલલભ નગર
સોસાર્ટી, બરોડા પ્રીસ્ટેિ ,
ર્વરાછા રોડ, સુરત

૯૮૨૪૩૩૯૯૪૩

૯૯૭૯૯૮૩૭૩૭

૦-૬૦-૭૦

૧૦૧

ર્વી.કે.એંટરપ્રાઈઝ
એલ. અજુ ડીર્ા

સનતર્

૧૦૮-૧૦૯, હદરહર સોસાર્ટી
નર્વ-૨, અનાથ આશ્રમની
િાછળ, કતારગામ સુરત

૧૦૨

નર્વશ્વરાિ એન્ટરપ્રાઈઝ સંિર્
ધનજીભાઈ મેંદિરા

૧૦૩

અશ્વની ઈન્ડસ્રીઝ પ્રા.લી.
નર્વીન અશોકભાઈ અશ્વની

૧૦૪

નર્વિર્ િશુભાઈ રામાણી

૧૦૫

ઓમ સાંઈનાથ કાટીંગ
અશોક રામજીભાઈ તેજાણી

૧૧૬- િોિટભાઈની ર્વાડી,
રે લ્ર્વે હોસ્િીટલની િાછળ,
ભાર્વનગર.
૨ િો માળ, એસ્કોન સીટી,
સીટી લાઈટ રોડ, TPS-4, FP172, સુરત.
૩૨- સાંઈનાથ સોસાર્ટી,
માંડર્વી, જિ.સુરત
જાનર્વીિાકા એિાટા મટ
ેં , મોટા
ર્વરાછા, સુરત

૧૦૬

આર.ડી.એન્ટરપ્રાઈઝ
મોહમદ નનશાર આલમ શેખ

૪/૧૫૭, નાર્કીર્વાડ, ઉભેળ,
તા.કામરે િ , જિ.સુરત

૧૦૭

દે ર્વ ઈન્રા
હુસન
ે ભીમલા

૧૦૮

ચામુડં ા સ્ટોન કર્વોરી દકશોર
મુળજી ચાર્વડા
િદમા સ્ટોન કર્વોરી હસમુખ
લાલજીભાઈ સાનેિરા

૨૦૨- અમરશીલ્િ બીલ્ડીંગ,
ટીમલીર્ાર્વાડ, નાનપુરા,
સુરત
મુ.િો.ર્વાડી, તા.ઉમરિાડા
જિ.સુરત
બંગલા નં.૮૯, લક્ષમીકાંત રો
હાઉસ, ઓઝોન મોલ સામે ,
કામરે િ , સુરત.
બી-૫૦૫, સગુન રે સીડન્સી, ૫મો માળ, ર્ોગી ચોક,
પુણાગામ સુરત
૩૨- સોમેશ્વર સોસાર્ટી,
બરોડા પ્રીસ્તેિની સામે ,
ર્વરાછા રોડ, સુરત
હરી કૃષ્ણ સોસાર્ટી,
સરથાણા િકાત નાકા િાસે ,
સુરત

૧૦૯

સોર્ેબ

૨૩-૦૯-૨૦૧૫

કાર્મી

સાદીરે તી, ગ્રેર્વલ,
બ્લેકરેિ , હાડા મોરમ

આખાખોલ

કામરે િ

સ.નં.૨૫/૧
બ્લોક નં.૭

૧-૫૨-૨૨

૯૮૨૫૧૬૮૦૫૧

STQL1703012405
STQL1703012014
STQL1703011915
STQL1703012216
STQL1704013514

૧૭-૦૬-૨૦૧૯

૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી

હઠોડા

માંગરોલ

બ્લોક નં.૩૪૦

૦૦-૪૦-૦૦

૯૮૨૫૪૦૪૫૪૬

STQL1713004614

૩૧-૦૧-૨૦૨૦

૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી

તાંતીથૈર્ા

િલસાણા

બ્લોક નં.૧૬૬ િૈકી૦૦-૨૦-૦૦

૯૯૦૯૨૧૧૫૫૩

STQL1705003814

૧૭-૦૫-૨૦૧૬

૨૦૧૮

સાદી રે તી

માંડર્વી

માંડર્વી

બ્લોક નં.૨૬૭/બી નકશા મુિબ

૯૦૯૯૦૨૫૨૨૨૬

STQL1703017114
STQL1703017305
STML1703017526
STQL1713002514
STQL1713002605

૨૧-૦૨-૨૦૧૮

૫ ર્વર્ા

સાદીરે તી, ગ્રેર્વલ,
ર્વાલક
બ્લેકરેિ , સીલીકા સેન્ડ

કામરે િ

બ્લોક નં.૧૪૭
નર્વો નં.૧૭૩

૦૫-૦૭-૩૫૦૦૦

22-05-17

28-02-18

સાદીરે તી, ગ્રેર્વલ

હરીપુરા,

તા.િલસાણા

બ્લોક નં.૨૫,
પ્લોટ નં.૫૫

૧૨૬.૪૧ ચો.મી.

૯૪૨૬૭૦૩૦૦૫

STQL1715002715
STQL1715002814

20-08-19

૫ ર્વર્ા

સાદીરે તી, બ્લેકરેિ ,

ર્વડોદ

મજુ રા (સીટી)

બ્લોક નં.૬૨/૩

૦-૯૦-૦૦

૯૦૯૯૦૨૮૭૫૬
૯૯૨૫૩૨૮૭૫૬
૯૮૨૫૬૪૧૯૪૩

STQL1714000915

05-05-12

૦

બ્લેકરેિ

ર્વાડી

ઉમરિાડા

બ્લોક ન .૮૩૨

૧-૧૬-૭૭

STQL1705006314
STQL1705006415
STQL1705006505
STQL1703018514

24-08-17

કાર્મી

સાદીરે તી, બ્લેકરેિ ,
ગ્રેર્વલ

ઉટેર્વા

માંડર્વી

૯૪

૨-૦૦-૦૦

૦૯-૦૯-૨૦૧૯

૧૦ ર્વર્ા

સાદીરે તી

નર્વી િારડી

કામરે િ

૫૦૮

૩-૩૩-૯૨

૯૭૨૭૬૪૦૫૨૫

STQL1703007514
STQL1703007605

૨૬-૦૩-૨૦૧૪

કાર્મી

સાદીરે તી, ગ્રેર્વલ

ધોરણિારડી

કામરે િ

બ્લોક નં.૯૯

૦-૪૨-૮૧

૯૯૭૯૬૯૭૯૭૧

STQL1705007414
STQL1705007515
STQL1705007716
STML1705007323
STQL1705008314

24-10-17

૩૧-૭-૨૦૨૬ સુધી સાદીરે તી, ગ્રેર્વલ,
બ્લેકરેિ , મોલ્ડીંગ
સેન્ડ

અરે ઠ

માંડર્વી

બ્લોક નં.૧૪
િૈકી/૨

૧-૦૧-૧૭૦

૧૫-૦૫-૨૦૨૦

૫ ર્વર્ા

સાદી રે તી

બોરી

માંડર્વી

બ્લોક નં.૨૦૮

૦૦-૪૩-૫૯

STQL1714002315

૨૫-૧૦-૨૦૧૯

૧૦ ર્વર્ા

બ્લેકરેિ

ઉભારીર્ા

ઉમરિાડા

૨-૮૯-૧૫

STQL1705005415
STQL1705005314
STQL1705005505
STQL1705005609
STQL1704014235
STQL1704014316
STQL1704014415
STQL1704014514
STml1704014826
STQL1715001314

૦૯-૦૧-૨૦૧૭

કાર્મી

સાદીરે તી, ગ્રેર્વલ,
બ્લેકરેિ , મોરમ

સેલારપુર

માંગરોલ

બ્લોક નં.૧૨૮
નર્વો બ્લોક નં.૯
બ્લોક નં.૭૮

૨૫-૧૦-૨૦૧૯

૧૦ ર્વર્ા

સાદીરે તી, ગ્રેર્વલ,
બ્લેકરેિ , મોરમ,
સીલીકા સેન્ડ

કંટર્વાર્વ

માંગરોલ

બ્લોક નં.૪૭

૨-૪૮-૫૩

10-08-16

૬ માસ

સાદી રે તી

મગદલ્લા િોટા
(GMB)

સુરત સીટી

મગદલ્લા િોટા
(GMB)

As per Map

૧૧૦

એસ.એન્ડ અ િ ઈ.
કન્સરકશન સંદદિ
બાબુભાઈ બરર્વળીર્ા

૧૧૧

એન્િલ આટા સુરેશભાઈ
રામજીભાઈ તેજાણી

૧૧૨

રીધ્ધી સીધ્ધી સ્ટોન કર્વોરી
કનુભાઈ ગોબરભાઈ જીર્ાણી

૧૧૩

હરીશભાઈ િગદીશભાઈ રાર્વ ૧૪૦-૩, ગાર્ત્રી નગર
સોસાર્ટી, શૃષ્ટી કોમ્િલેક્ષ
ખોલર્વડ, તા.કામરે િ ,
જિ.સુરત
નર્વનાર્ક મેટલ નિન્ટુ ભાઈ
મુ.િો.ઉભારીર્ા,
બાલુભાઈ સાર્વલીર્ા
તા.ઉમરિાડા, જિ.સુરત
ઈશ્વરભાઈ ચીમનભાઈ ર્વસાર્વા ૮/૨૨૭, મોરા કોલોની, ભાદા,
તા.કામરે િ , જિ.સુરત

૭૩૫૯૪૪૧૭૭૩

૧૧૬

શાલીગ્રામ ઈન્રા
કાંતીલાલ આર.િટેલ

૯૯૭૯૭૩૧૩૧૭

૧૧૭

મે.સી ઈગલ ડેઝીંગ મરીન
પ્લોટ નં.૨૧ , સેકટર-૨૧
૯૭૧૨૦૦૫૦૫૦
ઈંરાસ્રકચર પ્રા.લી. િાથીર્વ ૨૦૨/૨૦૩, નેરૂલ કોમસીર્લ
નાર્ક
(નનર્ીધભાઈ ) પ્રીમીસીસ કો.ઓ.સો.લી.
અગ્રર્વાલ કોનાર , ઠાને, નર્વી
મુબ
ં ઈ.

૧૧૪
૧૧૫

પ્રભાત સો મીલ, િલસાણા
તાલુકા સંઘની બાજુ માં,
એન.એચ.-૮, કડોદરા,
તા.િલસાણા જિ.સુરત.

૯૯૭૯૧૭૭૧૧૭

૯૪૨૭૨૩૯૫૧૫
૯૯૧૩૮૮૨૨૬૬
૮૯૮૦૫૮૩૨૬૨

૨-૩૧-૮૯

૧૧૮

રાિ સ્ટોન કર્વોરી
જી.િટેલ

૧૧૯

અંબીકા સ્ટોન કર્વોરી
િગદદશભાઈ ભુિન્ે રભાઈ
િટેલ
રાજેશ કાટીંગ
રાજેશભાઈ
ડી.રામાણી

૧૨૦

કનુભાઈ મુ.િો.નરે ણ, તા.માંડર્વી,
જિ.સુરત

૯૯૭૯૬૯૭૯૭૧

16-06-16

કાર્મી

સાદીરે તી, ગ્રેર્વલ,
બ્લેકરેિ , મોરમ

નરે ણ

માંડર્વી

બ્લોક નં.83

2-31-21

21-12-16

કાર્મી

સાદીરે તી, ગ્રેર્વલ,
બ્લેકરેિ , મોરમ

સેલારપુર

માંડર્વી

બ્લોક નં.૧૧૮

૧-૧૧-૭૮૦૦૦

જુ નો
૬૭૦૪ ચો.મી.
સ.નં.૫૨/૨/૧/થી
૫૨/૨/૪ નર્વો
નં.૨૩૬
,૨૩૭,૫૮૬
સ.નં. ૧૩૪ િૈકી૧ ૯-૫૦-૦૦

મુ.િો.સેલારપુર,
તા.માંગરોલ, જિ.સુરત

૯૮૨૫૪૯૩૮૧૭

STQL1715000214
STQL1715000615
STQL1715000709
STQL1715000805
STQL1705005015

૭૪- ઈશ્વરકૃિા સોસાર્ટી,
નર્વભાગ-૧, લક્ષમણ નગર
િાસે , પુણા ગામ, સુરત

૭૦૪૬૯૦૦૩૫૭
૮૦૦૦૦૦૩૦૬૧

STQL1703018615
STQL1703018714

04-09-19

૧૦ ર્વર્ા

સાદીરે તી, બ્લેકરેિ

ધોરણિારડી

કામરે િ

૧૨૧

શ્રધ્ધાદદિ એન્ટરપ્રાઇઝ
૬૯-કણાાર્વતી હાઉસીંગ
હરે શભાઈ ર્વેલજીભાઈ ગલાણી સોસાર્ટી, સુર્મ
ા રે સીડન્સી
િાસે , સીંગણિોર કોઝ ર્વે રોડ,
સુરત

STQL1703010214
STQL1703010415
STQL1703010305
STQL1703010616

08-05-15

કાર્મી

સાદીરે તી, ગ્રેર્વલ,
બ્લેકરેિ , મોરમ

ધોરણિારડી

કામરે િ

૧૨૨

શ્રી નાથજી એન્ટરપ્રાઈઝ
રહે. રૂિણ તા.માંડર્વી,જિ.સુરત
કાનાભાઈ ભીમાભાઈ
બોરખાતરીર્ા
રોર્લ ગૃિ કોિોરે શન
બી-૧૫, રીધ્ધી સીધ્ધી િાકા ,
૯૯૭૯૩૬૬૫૨૨
િર્દદિનસિંહ ભરતનસિંહ પ્રાંકડા ગોકુ લધામ િાસે , માંિલપુર
રોડ, બરોડા.
ભાનર્વનભાઈ નટર્વરભાઈ િટેલ ૨૫ - નર્વિર્દદિ સોસાર્ટી, ૭૬૦૦૦૧૧૮૩૩
ઉત્રાણ રે લ્ર્વે સ્ટેશનની સામે ,
અમરોખલ, સુરત.

STQL1705002505
STQL1705002414

૨૧-૧૦-૨૦૧૫

કાર્મી

સાદીરે તી, ગ્રેર્વલ

રૂિણ

માંડર્વી

૧૮૯/૨ થી
૧૮૯/૫

STQL1701002114

૧૦-૦૬-૨૦૧૪

કાર્મી

સાદી રે તી

લીમલા

ચોર્ાાસી

સ.નં. ૭૬, ૭૭/૧, ૩-૭૬-૦૦
૭૭/૨

STQL1713002015
STQL1713001905
STQL1713001814

૧૮-૧૨-૨૦૧૫

કાર્મી

સાદીરે તી, ગ્રેર્વલ,
બ્લેકરેિ

માખીંગા

િલસાણા,

સ.નં.૧૯૦

૧૨૩
૧૨૪

૨-૨૦-૫૫

નકશા મુિબ

