
અ .ુ કસ જમીન માલીક ુ ંનામ. સ ા લોક કલમ - ૮૦ કલમ - ૭૮. કલમ - ૭૯. બી  કલમ માલીક ન ધ.

નંબર. નંબર. કાર. નંબર. ુજબ વધેલી કમત કોલમ ૧૨  હઠળ તરફથી(+) 

આપવાના 

નંબર ે ફળ. બાંધકામના બાંધકામ નંબર. ે ફળ. આપવાનો ુજબના ફાળામાં  અથવા  

કરવાના

ુ ય સ હત. બાંધકામના બાંધકામ બાંધકામના બાંધકામ ફાળો (+), ફાળાની ઉમેરાઓ (+) માલીક 

િસવાય. ુ ય સ હત. ુ ય સ હત. વળતર (-). ટકાવાર . અથવા કરવાની ચો ખી

િસવાય. િસવાય. કોલમ ૯(બ) કોલમ ૧૦(અ)  તેમાંથી માંગણી(-) .

બાદ બાદ કરવાની કોલમ ૧૧,૧૩અને   

કોલમ ૬ (બ). કોલમ ૯(અ). કપાત(-). ૧૪નો સરવાળો.

3/બ ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

૧ યા ુબ મોહમદ ુસા  આ ડયા ુની શરત ૧૮૫ ૧ ૯૫૧૩ ૨૯૪૯૦૩૦ ૨૯૪૯૦૩૦ ૧ ૬૧૮૩ ૧૯૧૬૭૩૦ ૧૯૧૬૭૩૦ ૬૭૬૪૨૦૨ ૬૭૬૪૨૦૨ -૧૦૩૨૩૦૦ ૪૮૪૭૪૭૨ ૨૪૨૩૭૩૬ ૦ ૧૩૯૧૪૩૬ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

હવાબીબી મોહમદ ુસા  આ ડયા  હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

ઇ માઇલ કાસમ હાસમ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

ખદ બીબી કાસમ માણ ુજબ રહશ.ે

હાસમ મોહમદ

દાઉદ મોહમદ

ઐ ુબ મોહમદ

ફાતમાબીબી મોહમદ

છોટ બીબી અહમદ હાસમ શાહની િવધવા

ુલેમાન અહમદ

હફસાબીબી અહમદ

અ. રહમાન અહમદ

ુ ુસ અહમદ

મેહ ુદ અહમદ

દાઉદ અહમદ

કયાબીબી અહમદ

ઇ યાસ યા ુબ અહમદ

આયશાબીબી ુસેન હાસમ શાહની િવધવા

ઉ માન ુસેન 

ઇમરાન શ બીર

વેદ શ બીર

ઇ માઇલ હાસમ શાહ

અમીનાબીબી હાસમ શાહ

૨ ૨/૧. ઇ રભાઇ વણભાઇ નવી શરત  ૧૮૬/પૈ 2/1 ૧૯૫૩૬ ૬૪૪૬૮૮૦ ૬૪૪૬૮૮૦ ૨ ૧૨૭૦૩ ૪૧૯૧૯૯૦ ૪૧૯૧૯૯૦ ૧૪૭૮૬૨૯૨ ૧૪૭૮૬૨૯૨ -૨૨૫૪૮૯૦ ૧૦૫૯૪૩૦૨ ૫૨૯૭૧૫૧ ૦ ૩૦૪૨૨૬૧ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

ઇ રભાઇ નગીનભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

મગનભાઇ હર વનભાઇ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

પરસો મભાઇ વણભાઇ માણ ુજબ રહશ.ે

રા ુભાઇ વણભાઇ ૨. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

અશોકભાઇ ડા ાભાઇ ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

પાવતીબેન ડા ાભાઇ વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

િવનોદભાઇ ડા ાભાઇ ચા ુ રહ છે.

૩. ુળખંડના ે ફળમાં ૭/૧૨ ુજબ 

ુધારો કરલ છે.

નગર રચના યોજના ન.ં૩૭ (વ રયાવ)

 ફોમ -  એફ, 
કામચલાઉ ુ યાંકન. આખર  યોજના. 

ુન:રચના અને ુ યાંકન પ ક.   

ુળખંડ. િતમખંડ.

ુ ય પીયા. ુ ય પીયા.

િવકસીતઅિવકસીત



૨/૨. સરકાર ી નવી શરત  ૧૮૬/પૈ 2/2 ૧૩૯૨ ૪૫૯૩૬૦ ૪૫૯૩૬૦ ૩ ૯૦૭ ૨૯૯૩૧૦ ૨૯૯૩૧૦ ૧૦૫૫૭૪૮ ૧૦૫૫૭૪૮ -૧૬૦૦૫૦ ૭૫૬૪૩૮ ૩૭૮૨૧૯ ૦ ૨૧૮૧૬૯ ૧. લોક ન.ં ૧૮૬/પૈક ની ૧૩૯૨ ચો.મી. 

જમીન .ુએલ.સી. કાયદા હઠળ ફાજલ 

૩ ૩ હતેશભાઇ ગોરધનભાઇ ુની શરત ૧૦૧૦/૨/બ/પૈ ૩ ૧૭૭૮૦ ૪૯૭૮૪૦૦ ૪૯૭૮૪૦૦ ૪ ૧૧૫૫૬ ૩૨૩૫૬૮૦ ૩૨૩૫૬૮૦ ૧૧૪૨૮૮૮૪ ૧૧૪૨૮૮૮૪ -૧૭૪૨૭૨૦ ૮૧૯૩૨૦૪ ૪૦૯૬૬૦૨ ૦ ૨૩૫૩૮૮૨ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

કાન ભાઇ ડા ાભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

દામ ભાઇ લાલ ભાઇ  જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

રિસકભાઇ િવ ુભાઇ માણ ુજબ રહશ.ે

૨. ુળખંડ ુ ં  ે ફળ યોજના િવ તારમાં 

સમાિવ ટ થતી જમીનની થળ- થતી 

ુજબ ું  યાને લીધેલ છે.

૪ ૪ હરાલાલ નરિસહભાઇ ુની શરત ૧૦૨૨/અ/પૈ ૪ ૮૮૦૮ ૨૫૫૪૩૨૦ ૨૫૫૪૩૨૦ ૫ ૫૭૪૦ ૧૬૬૪૬૦૦ ૧૬૬૪૬૦૦ ૫૮૭૭૭૬૦ ૫૮૭૭૭૬૦ -૮૮૯૭૨૦ ૪૨૧૩૧૬૦ ૨૧૦૬૫૮૦ ૦ ૧૨૧૬૮૬૦ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

અશોક ુમાર નરિસહભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

ભરતભાઇ બાલાલ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

માણ ુજબ રહશ.ે

૨. ુળખંડ ુ ં  ે ફળ યોજના િવ તારમાં 

સમાિવ ટ થતી જમીનની થળ- થતી 

ુજબ ું  યાને લીધેલ છે.

૫ ૫ ચં ુભાઇ ડા ાભાઇ  ુની શરત ૧૦૨૩/બ/પૈ ૫ ૪૯૮ ૧૫૪૩૮૦ ૧૫૪૩૮૦ ૬ ૩૨૫ ૧૧૫૦૫૦ ૧૧૫૦૫૦ ૪૦૫૬૦૦ ૪૦૫૬૦૦ -૩૯૩૩૦ ૨૯૦૫૫૦ ૧૪૫૨૭૫ ૦ ૧૦૫૯૪૫ ૧. ુળખંડ ુ ં  ે ફળ યોજના િવ તારમાં 

સમાિવ ટ થતી જમીનની થળ- થતી 

ુજબ ું  યાને લીધેલ છે.

૬ ૬ જગદ શચં  દલપતભાઇ ુની શરત ૧૦૨૪/૨/બ/પૈ 6/1+ ૩૪૪૪૦ ૧૧૩૯૯૬૪૦ ૧૧૩૯૯૬૪૦ 7+ ૪૮૯૭૮ ૧૬૨૧૧૭૧૮ ૧૬૨૧૧૭૧૮ ૬૪૫૫૩૦૦૪ ૬૪૫૫૩૦૦૪ ૧. ુળખંડ ુ ં  ે ફળ યોજના િવ તારમાં 

૧૦૩૭/અ/પૈ 6/2 ૪૨૭૭૮ ૧૪૧૫૯૫૧૮ ૧૪૧૫૯૫૧૮ ૮ ૬૫૨૧ ૨૧૫૮૪૫૧ ૨૧૫૮૪૫૧ ૮૫૦૩૩૮૪ ૮૫૦૩૩૮૪ સમાિવ ટ થતી જમીનની થળ- થતી 

૧૩૪૯ ૮૧૬૨ ૨૭૦૧૬૨૨ ૨૭૦૧૬૨૨ ૫૫૪૯૯ ુજબ ું  યાને લીધેલ છે.

૮૫૩૮૦ ૨૮૨૬૦૭૮૦ ૨૮૨૬૦૭૮૦ ૧૮૩૭૦૧૬૯ ૧૮૩૭૦૧૬૯ ૭૩૦૫૬૩૮૮ ૭૩૦૫૬૩૮૮ -૯૮૯૦૬૧૧ ૫૪૬૮૬૨૧૯ ૨૭૩૪૩૧૧૦ ૦ ૧૭૪૫૨૪૯૯

૭ ૮ ખં ુભાઇ ધન ભાઇ ુની શરત ૧૦૨૫/બ/પૈ ૭ ૩૬૬૩ ૧૧૩૫૫૩૦ ૧૧૩૫૫૩૦ ૯ ૨૩૮૧ ૭૭૩૮૨૫ ૭૭૩૮૨૫ ૨૭૨૯૮૧૭ ૨૭૨૯૮૧૭ -૩૬૧૭૦૫ ૧૯૫૫૯૯૨ ૯૭૭૯૯૬ ૦ ૬૧૬૨૯૧ ૧. ુળખંડ ુ ં  ે ફળ યોજના િવ તારમાં 

સમાિવ ટ થતી જમીનની થળ- થતી 

ુજબ ું  યાને લીધેલ છે.

૮ ૯ ધનીબેન વ લભભાઇ મોરારભાઇની નવી શરત  ૧૦૨૬ ૮ ૧૩૪૩૮ ૪૩૬૭૩૫૦ ૪૩૬૭૩૫૦ ૧૦ ૮૭૩૩ ૨૮૩૮૨૨૫ ૨૮૩૮૨૨૫ ૧૧૩૨૬૭૦૧ ૧૧૩૨૬૭૦૧ -૧૫૨૯૧૨૫ ૮૪૮૮૪૭૬ ૪૨૪૪૨૩૮ ૦ ૨૭૧૫૧૧૩ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

િવધવા હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

મગનભાઇ વ લભભાઇ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

પરાગભાઇ વ લભભાઇ માણ ુજબ રહશ.ે

દલપતભાઇ વ લભભાઇ ૨. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

બા ુભાઇ વ લભભાઇ ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

જ ુભાઇ વ લભભાઇ વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૯ ૧૦ મગનભાઇ ડા ાભાઇ નવી શરત  ૧૦૨૭ ૯ ૧૨૭૨૪ ૪૧૯૮૯૨૦ ૪૧૯૮૯૨૦ ૧૧ ૮૨૭૦ ૨૭૨૯૧૦૦ ૨૭૨૯૧૦૦ ૯૬૨૬૨૮૦ ૯૬૨૬૨૮૦ -૧૪૬૯૮૨૦ ૬૮૯૭૧૮૦ ૩૪૪૮૫૯૦ ૦ ૧૯૭૮૭૭૦ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

લીબેન િવ લભાઇ ડા ાભાઇ ની િવધવા હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

માણ ુજબ રહશ.ે

૨. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૧૦ ૧૧ શાંતાબેન કશવભાઇ ના ુભાઇ નવી શરત  ૧૦૨૮/૧/પૈ 10/1+ ૮૩૮૪ ૨૯૬૭૯૩૬ ૨૯૬૭૯૩૬ 12+ ૧૬૯૪ ૫૯૯૬૭૬ ૫૯૯૬૭૬ ૨૧૧૪૧૧૨ ૨૧૧૪૧૧૨ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

+ લલીતાબેન ુશાલભાઇ ના ુભાઇ 10/2 ૧૦૩૯ ૩૬૭૮૦૬ ૩૬૭૮૦૬ 13+ ૧૬૦૭ ૫૬૮૮૭૮ ૫૬૮૮૭૮ ૨૦૦૫૫૩૬ ૨૦૦૫૫૩૬ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

૧૨ માલીબેન રામભાઇ ના ુભાઇ નવી શરત  ૧૦૨૮/૨/પૈ ૯૪૨૩ ૧૪ ૨૮૨૬ ૧૦૦૦૪૦૪ ૧૦૦૦૪૦૪ ૩૫૨૬૮૪૮ ૩૫૨૬૮૪૮ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

મં ુલાબેન તે મગનભાઇ ના ુભાઇની ૩૩૩૫૭૪૨ ૩૩૩૫૭૪૨ ૬૧૨૭ ૨૧૬૮૯૫૮ ૨૧૬૮૯૫૮ ૭૬૪૬૪૯૬ ૭૬૪૬૪૯૬ -૧૧૬૬૭૮૪ ૫૪૭૭૫૩૮ ૨૭૩૮૭૬૯ ૦ ૧૫૭૧૯૮૫ માણ ુજબ રહશ.ે

છોકર ૨. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.



૧૧ ૧૩ રણ તભાઇ મોરારભાઇ  નવી શરત  ૧૦૨૯ 11/1 ૪૯૯૪ ૧૬૪૮૦૨૦ ૧૬૪૮૦૨૦ ૧૫ ૩૨૪૮ ૧૦૭૧૮૪૦ ૧૦૭૧૮૪૦ ૩૭૮૦૬૭૨ ૩૭૮૦૬૭૨ -૫૭૬૧૮૦ ૨૭૦૮૮૩૨ ૧૩૫૪૪૧૬ ૦ ૭૭૮૨૩૬ ૧. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૧૪ રણ તભાઇ મોરારભાઇ  ુની શરત ૧૩૪૮ 11/2 ૩૩૩૦ ૧૧૩૨૨૦૦ ૧૧૩૨૨૦૦ ૧૬ ૨૧૬૯ ૭૩૭૪૬૦ ૭૩૭૪૬૦ ૨૬૦૦૬૩૧ ૨૬૦૦૬૩૧ -૩૯૪૭૪૦ ૧૮૬૩૧૭૧ ૯૩૧૫૮૬ ૦ ૫૩૬૮૪૬ ------

૧૨ ૧૫ દવીબેન દલપતભાઇ ડા ાભાઇની િવધવા ુની શરત ૧૦૩૦ ૧૨ ૨૦૩૩૫ ૬૬૦૮૮૭૫ ૬૬૦૮૮૭૫ ૧૭ ૧૩૩૧૩ ૪૩૨૬૭૨૫ ૪૩૨૬૭૨૫ ૧૫૨૬૩૩૫૫ ૧૫૨૬૩૩૫૫ -૨૨૮૨૧૫૦ ૧૦૯૩૬૬૩૦ ૫૪૬૮૩૧૫ ૦ ૩૧૮૬૧૬૫ ------

૧૩ ૧૬ નટવરભાઇ મગનભાઇ પટલ ુની શરત ૧૦૩૧ ૧૩ ૮૯૧૯ ૩૦૩૨૪૬૦ ૩૦૩૨૪૬૦ ૧૮ ૫૭૯૫ ૧૯૭૦૩૦૦ ૧૯૭૦૩૦૦ ૬૯૪૮૨૦૫ ૬૯૪૮૨૦૫ -૧૦૬૨૧૬૦ ૪૯૭૭૯૦૫ ૨૪૮૮૯૫૩ ૦ ૧૪૨૬૭૯૩ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

રિતલાલ ભીખાભાઇ પટલ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

માણ ુજબ રહશ.ે

૧૪/૧. ૧૭ ુ પાબેન રતન ભાઇ નવી શરત  ૧૦૩૨ 14/1 ૧૮૫૫૧ ૫૮૪૩૫૬૫ ૫૮૪૩૫૬૫ ૧૯ ૧૨૦૬૩ ૩૭૯૯૮૪૫ ૩૭૯૯૮૪૫ ૧૩૪૦૮૦૨૫ ૧૩૪૦૮૦૨૫ -૨૦૪૩૭૨૦ ૯૬૦૮૧૮૦ ૪૮૦૪૦૯૦ ૦ ૨૭૬૦૩૭૦ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

ભા કરભાઇ ભી ુભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

માણ ુજબ રહશ.ે

૨. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૧૪/૨. ૧૮ દપકભાઇ રિતલાલ ુની શરત ૧૩૬૩ 14/2 ૫૪૭૦ ૧૮૦૫૧૦૦ ૧૮૦૫૧૦૦ ૨૦ ૩૫૫૮ ૧૧૭૪૧૪૦ ૧૧૭૪૧૪૦ ૪૧૪૧૫૧૨ ૪૧૪૧૫૧૨ -૬૩૦૯૬૦ ૨૯૬૭૩૭૨ ૧૪૮૩૬૮૬ ૦ ૮૫૨૭૨૬ ------

૧૫ ૧૯ ભગાભાઇ દયાળભાઇ નાનાભાઇ ુની શરત ૧૦૩૩ ૧૫ ૮૪૪૩ ૨૭૪૩૯૭૫ ૨૭૪૩૯૭૫ ૨૧ ૫૪૮૬ ૧૭૮૨૯૫૦ ૧૭૮૨૯૫૦ ૬૨૮૯૬૯૯ ૬૨૮૯૬૯૯ -૯૬૧૦૨૫ ૪૫૦૬૭૪૯ ૨૨૫૩૩૭૫ ૦ ૧૨૯૨૩૫૦ ------

૧૬ ૨૦ ઇ રભાઇ રા ુભાઇ નવી શરત  ૧૦૩૪ ૧૬ ૨૧૫૨૪ ૬૮૮૭૬૮૦ ૬૮૮૭૬૮૦ ૨૨ ૧૩૯૯૬ ૪૪૭૮૭૨૦ ૪૪૭૮૭૨૦ ૧૫૮૦૧૪૮૪ ૧૫૮૦૧૪૮૪ -૨૪૦૮૯૬૦ ૧૧૩૨૨૭૬૪ ૫૬૬૧૩૮૨ ૦ ૩૨૫૨૪૨૨ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

છગનભાઇ રા ુભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

માણ ુજબ રહશ.ે

૨. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૧૭ ૨૧ લલીતાબેન લ ુભાઇ નવી શરત  ૧૦૩૫ ૧૭ ૬૧૮૪ ૧૯૪૭૯૬૦ ૧૯૪૭૯૬૦ ૨૩ ૪૦૨૧ ૧૨૬૬૬૧૫ ૧૨૬૬૬૧૫ ૪૪૬૯૩૪૨ ૪૪૬૯૩૪૨ -૬૮૧૩૪૫ ૩૨૦૨૭૨૭ ૧૬૦૧૩૬૩ ૦ ૯૨૦૦૧૮ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

ુપે ભાઇ લ ુભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

દ પભાઇ લ ુભાઇ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

માણ ુજબ રહશ.ે

૨. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૧૮ ૨૨ બા ુભાઇ વણભાઇ નવી શરત  ૧૦૩૬ 18/1+ ૮૮૦૦ ૨૯૬૫૬૦૦ ૨૯૬૫૬૦૦ 24+ ૫૭૩૦ ૧૯૩૧૦૧૦ ૧૯૩૧૦૧૦ ૬૮૧૦૧૦૫ ૬૮૧૦૧૦૫ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

+ ઠાકોરભાઇ વણભાઇ નવી શરત  ૧૧૫૬/૧ 18/2+ ૭૮૪૮ ૨૬૪૪૭૭૬ ૨૬૪૪૭૭૬ ૨૫ ૫૨૫૨ ૧૭૬૯૯૨૪ ૧૭૬૯૯૨૪ ૬૨૪૨૦૦૨ ૬૨૪૨૦૦૨ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

૨૩ બા ુભાઇ વણભાઇ નવી શરત  ૧૧૫૬/૨ 18/3 ૨૩૮ ૮૦૨૦૬ ૮૦૨૦૬ ૧૦૯૮૨ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

બા ુભાઇ વણભાઇ ૧૬૮૮૬ ૫૬૯૦૫૮૨ ૫૬૯૦૫૮૨ ૩૭૦૦૯૩૪ ૩૭૦૦૯૩૪ ૧૩૦૫૨૧૦૭ ૧૩૦૫૨૧૦૭ -૧૯૮૯૬૪૮ ૯૩૫૧૧૭૩ ૪૬૭૫૫૮૭ ૦ ૨૬૮૫૯૩૯ માણ ુજબ રહશ.ે

૨. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૧૯ ૨૫ છગનભાઇ મોહનભાઇ પાને લયા ુની શરત ૧૦૩૯/બ/પૈ ૧૯ ૮૯૦૨ ૨૫૮૧૫૮૦ ૨૫૮૧૫૮૦ ૨૬ ૫૭૮૭ ૧૬૭૮૨૩૦ ૧૬૭૮૨૩૦ ૭૩૦૩૧૯૪ ૭૩૦૩૧૯૪ -૯૦૩૩૫૦ ૫૬૨૪૯૬૪ ૨૮૧૨૪૮૨ ૦ ૧૯૦૯૧૩૨ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

દયાળભાઇ વાલ ભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

માણ ુજબ રહશ.ે



૨૦ ૨૬ કશોરભાઇ ગણપતભાઇ ુની શરત ૧૦૪૦ ૨૦ ૭૬૫૨ ૨૨૧૯૦૮૦ ૨૨૧૯૦૮૦ ૨૭ ૪૯૮૨ ૧૬૪૯૦૪૨ ૧૬૪૯૦૪૨ ૫૮૧૬૪૮૫ ૫૮૧૬૪૮૫ -૫૭૦૦૩૮ ૪૧૬૭૪૪૩ ૨૦૮૩૭૨૨ ૦ ૧૫૧૩૬૮૪ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

ચં ુભાઇ ગણપતભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

માણ ુજબ રહશ.ે

૨૧ ૨૭ વ લભભાઇ દયાળભાઇ નાનાભાઇ ુની શરત ૧૦૪૧ ૨૧ ૧૫૮૧૫ ૪૯૦૨૬૫૦ ૪૯૦૨૬૫૦ ૨૮ ૧૦૨૭૬ ૩૧૮૫૫૬૦ ૩૧૮૫૫૬૦ ૧૧૨૪૧૯૪૪ ૧૧૨૪૧૯૪૪ -૧૭૧૭૦૯૦ ૮૦૫૬૩૮૪ ૪૦૨૮૧૯૨ ૦ ૨૩૧૧૧૦૨ ------

૨૨ ૨૮ િવણભાઇ ઇ રભાઇ  ુની શરત ૧૦૪૨ ૨૨ ૨૨૩૫૬ ૬૯૩૦૩૬૦ ૬૯૩૦૩૬૦ ૨૯ ૧૪૫૩૧ ૪૫૦૪૬૧૦ ૪૫૦૪૬૧૦ ૧૫૮૯૬૯૧૪ ૧૫૮૯૬૯૧૪ -૨૪૨૫૭૫૦ ૧૧૩૯૨૩૦૪ ૫૬૯૬૧૫૨ ૦ ૩૨૭૦૪૦૨ ------

૨૩ ૨૯ મોહનભાઇ જગ વણભાઇ ુની શરત ૧૦૪૩ ૨૩ ૨૨૯૫૧ ૭૨૨૯૫૬૫ ૭૨૨૯૫૬૫ ૩૦ ૧૪૯૨૩ ૪૭૦૦૭૪૫ ૪૭૦૦૭૪૫ ૧૬૫૮૬૯૧૫ ૧૬૫૮૬૯૧૫ -૨૫૨૮૮૨૦ ૧૧૮૮૬૧૭૦ ૫૯૪૩૦૮૫ ૦ ૩૪૧૪૨૬૫ ------

૨૪ ૩૦ રણછોડભાઇ લાલાભાઇ નવી શરત  ૧૦૪૪ ૨૪ ૧૮૧૫૧ ૫૭૧૭૫૬૫ ૫૭૧૭૫૬૫ ૩૧ ૧૧૮૦૫ ૩૮૩૬૬૨૫ ૩૮૩૬૬૨૫ ૧૫૦૧૫૯૬૦ ૧૫૦૧૫૯૬૦ -૧૮૮૦૯૪૦ ૧૧૧૭૯૩૩૫ ૫૫૮૯૬૬૮ ૦ ૩૭૦૮૭૨૮ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

ભ ુભાઇ વનમાળ ભાઇ  હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

જગ વનભાઇ વનમાળ ભાઇ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

મણીલાલ વનમાળ ભાઇ માણ ુજબ રહશ.ે

બળવંતભાઇ બાવ ભાઇ ૨. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

મોહનભાઇ બાવ ભાઇ ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

ભાવનાબેન બાવ ભાઇ વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૨૫ ૩૧ હતે ુમાર ઠાકોરદાસ રાવલ ુની શરત ૧૦૫૦ ૨૫ ૧૨૩૬૭ ૩૮૩૩૭૭૦ ૩૮૩૩૭૭૦ ૩૨ ૮૦૩૮ ૨૪૯૧૭૮૦ ૨૪૯૧૭૮૦ ૮૭૯૩૫૭૨ ૮૭૯૩૫૭૨ -૧૩૪૧૯૯૦ ૬૩૦૧૭૯૨ ૩૧૫૦૮૯૬ ૦ ૧૮૦૮૯૦૬ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

રો હત ુમાર ઠાકોરદાસ રાવલ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

અ ત ુમાર ઠાકોરદાસ રાવલ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

ુકશ ુમાર ઠાકોરદાસ રાવલ માણ ુજબ રહશ.ે

નીલેશ ુમાર ઠાકોરદાસ રાવલ

૨૬ ૩૨ દયાળભાઇ વાલ ભાઇ ઇટાળ યા ુની શરત ૧૦૫૧/૨/બ/પૈ ૨૬ ૮૧૭૫ ૨૨૮૯૦૦૦ ૨૨૮૯૦૦૦ ૩૩ ૫૩૪૦ ૧૪૯૫૨૦૦ ૧૪૯૫૨૦૦ ૫૨૮૧૨૬૦ ૫૨૮૧૨૬૦ -૭૯૩૮૦૦ ૩૭૮૬૦૬૦ ૧૮૯૩૦૩૦ ૦ ૧૦૯૯૨૩૦ ------

૨૭ ૩૩ હતશ ગોરધનભાઇ ગોટ ુની શરત ૧૦૫૨/બ/પૈ ૨૭ ૨૦૯૪ ૬૦૭૨૬૦ ૬૦૭૨૬૦ ૩૪ ૧૩૬૧ ૪૨૧૯૧૦ ૪૨૧૯૧૦ ૧૪૮૮૯૩૪ ૧૪૮૮૯૩૪ -૧૮૫૩૫૦ ૧૦૬૭૦૨૪ ૫૩૩૫૧૨ ૦ ૩૪૮૧૬૨ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

ગોરધનભાઇ છગનભાઇ ગોટ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

માણ ુજબ રહશ.ે

૨૮ ૩૪ કશવભાઇ પરાગભાઇ ુની શરત ૧૦૫૩/૨/બ/પૈ ૨૮ ૫૯૬ ૧૭૨૮૪૦ ૧૭૨૮૪૦ ૩૫ ૩૮૭ ૧૧૯૯૭૦ ૧૧૯૯૭૦ ૪૨૩૩૭૮ ૪૨૩૩૭૮ -૫૨૮૭૦ ૩૦૩૪૦૮ ૧૫૧૭૦૪ ૦ ૯૮૮૩૪ ------

૨૯ ૩૫ માલીબેન મગનભાઇ ુની શરત ૧૧૫૩ ૨૯ ૧૩૧૯૯ ૪૨૮૯૬૭૫ ૪૨૮૯૬૭૫ ૩૬ ૮૫૮૦ ૨૭૮૮૫૦૦ ૨૭૮૮૫૦૦ ૯૮૩૬૯૭૦ ૯૮૩૬૯૭૦ -૧૫૦૧૧૭૫ ૭૦૪૮૪૭૦ ૩૫૨૪૨૩૫ ૦ ૨૦૨૩૦૬૦ ------

૩૦/૧.૩૬/૧. શંકરભાઇ બેચરભાઇ નવી શરત  ૧૧૫૪/બ 30/1 ૧૨૬૦૫ ૪૨૨૨૬૭૫ ૪૨૨૨૬૭૫ ૩૭ ૮૧૯૬ ૨૭૪૫૬૬૦ ૨૭૪૫૬૬૦ ૯૬૮૩૫૭૪ ૯૬૮૩૫૭૪ -૧૪૭૭૦૧૫ ૬૯૩૭૯૧૪ ૩૪૬૮૯૫૭ ૦ ૧૯૯૧૯૪૨ ------

૩૦/૨.૩૬/૨. કશવભાઇ બેચરભાઇ નવી શરત  ૧૧૫૪/અ 30/2 ૧૨૬૦૫ ૪૨૨૨૬૭૫ ૪૨૨૨૬૭૫ ૩૮ ૮૧૯૭ ૨૭૪૫૯૯૫ ૨૭૪૫૯૯૫ ૯૬૮૪૭૫૬ ૯૬૮૪૭૫૬ -૧૪૭૬૬૮૦ ૬૯૩૮૭૬૧ ૩૪૬૯૩૮૦ ૦ ૧૯૯૨૭૦૦ ૧. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૩૧ ૩૭ જયંતીભાઇ મોરારભાઇ નવી શરત  ૧૧૫૫/૧/અ 31/1 ૧૯૫૬૭ ૭૦૨૪૫૫૩ ૭૦૨૪૫૫૩ ૩૯ ૧૨૫૭૫ ૪૫૧૪૪૨૫ ૪૫૧૪૪૨૫ ૧૬૪૨૨૯૫૦ ૧૬૪૨૨૯૫૦ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

+ રમેશભાઇ  મોરારભાઇ + + હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

૩૮ રણ તભાઇ મોરારભાઇ  નવી શરત  ૧૧૫૫/૧/બ 31/2 ૨૯૩૪ ૧૦૫૩૩૦૬ ૧૦૫૩૩૦૬ ૪૦ ૨૯૦૨ ૧૦૪૧૮૧૮ ૧૦૪૧૮૧૮ ૩૭૯૦૦૧૨ ૩૭૯૦૦૧૨ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

+ + + માણ ુજબ રહશ.ે

૩૯ લલીતાબેન લ ુભાઇ નવી શરત  ૧૧૫૫/૧/ક 31/3 ૧૨૮ ૪૫૯૫૨ ૪૫૯૫૨ ૪૧ ૧૧૧૨ ૩૯૯૨૦૮ ૩૯૯૨૦૮ ૧૪૫૨૨૭૨ ૧૪૫૨૨૭૨ ૨. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

+ + + ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

૪૦ ુપે ભાઇ લ ુભાઇ નવી શરત  ૧૧૫૫/૨ 31/4 ૫૮૭૨ ૨૧૦૮૦૪૮ ૨૧૦૮૦૪૮ ૪૨ ૧૯૪૮ ૬૯૯૩૩૨ ૬૯૯૩૩૨ ૨૫૪૪૦૮૮ ૨૫૪૪૦૮૮ વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

દ પભાઇ લ ુભાઇ ૨૮૫૦૧ ૧૦૨૩૧૮૫૯ ૧૦૨૩૧૮૫૯ ૧૮૫૩૭ ૬૬૫૪૭૮૩ ૬૬૫૪૭૮૩ ૨૪૨૦૯૩૨૨ ૨૪૨૦૯૩૨૨ -૩૫૭૭૦૭૬ ૧૭૫૫૪૫૩૯ ૮૭૭૭૨૭૦ ૦ ૫૨૦૦૧૯૪ ચા ુ રહ છે.

૩૨ ૪૧ રણછોડભાઇ લાલાભાઇ નવી શરત  ૧૧૫૭ ૩૨ ૩૬૮૬ ૧૨૧૬૩૮૦ ૧૨૧૬૩૮૦ ૪૩ ૨૩૯૬ ૭૯૦૬૮૦ ૭૯૦૬૮૦ ૨૭૮૮૯૪૪ ૨૭૮૮૯૪૪ -૪૨૫૭૦૦ ૧૯૯૮૨૬૪ ૯૯૯૧૩૨ ૦ ૫૭૩૪૩૨ ૧. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ભ ુભાઇ વનમાળ ભાઇ  ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

જગ વનભાઇ વનમાળ ભાઇ વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

મણીલાલ વનમાળ ભાઇ ચા ુ રહ છે.

બળવંતભાઇ બાવ ભાઇ

મોહનભાઇ બાવ ભાઇ

ભાવનાબેન બાવ ભાઇ



૩૩ ૪૨ મગનભાઇ રામભાઇ નવી શરત  ૧૧૫૮ ૩૩ ૮૩૨૪ ૨૫૮૦૪૪૦ ૨૫૮૦૪૪૦ ૪૪ ૫૪૧૧ ૧૬૭૭૪૧૦ ૧૬૭૭૪૧૦ ૫૯૧૯૬૩૪ ૫૯૧૯૬૩૪ -૯૦૩૦૩૦ ૪૨૪૨૨૨૪ ૨૧૨૧૧૧૨ ૦ ૧૨૧૮૦૮૨ ૧. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૩૪ ૪૩ મણીલાલ સોમાભાઇ ુની શરત ૧૧૫૯ ૩૪ ૭૯૬૮ ૨૭૦૯૧૨૦ ૨૭૦૯૧૨૦ ૪૫ ૫૧૭૯ ૧૬૦૫૪૯૦ ૧૬૦૫૪૯૦ ૫૬૬૫૮૨૬ ૫૬૬૫૮૨૬ -૧૧૦૩૬૩૦ ૪૦૬૦૩૩૬ ૨૦૩૦૧૬૮ ૦ ૯૨૬૫૩૮ ------

૩૫ ૪૪ અ ત ુમાર ુણવંતરાય નવી શરત  ૧૧૬૦ ૩૫ ૯૩૯૪ ૩૬૧૬૬૯૦ ૩૬૧૬૬૯૦ ૪૬ ૬૧૦૬ ૨૩૫૦૮૧૦ ૨૩૫૦૮૧૦ ૮૨૮૨૭૮૯ ૮૨૮૨૭૮૯ -૧૨૬૫૮૮૦ ૫૯૩૧૯૭૯ ૨૯૬૫૯૯૦ ૦ ૧૭૦૦૧૧૦ ૧. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૩૬ ૪૫ અ ીનભાઇ ઇ રભાઇ ુની શરત ૧૧૬૧ ૩૬ ૧૮૫૫૧ ૬૮૬૩૮૭૦ ૬૮૬૩૮૭૦ ૪૭ ૧૨૦૫૬ ૪૪૬૦૭૨૦ ૪૪૬૦૭૨૦ ૧૬૧૭૯૧૫૨ ૧૬૧૭૯૧૫૨ -૨૪૦૩૧૫૦ ૧૧૭૧૮૪૩૨ ૫૮૫૯૨૧૬ ૦ ૩૪૫૬૦૬૬ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

ભરતભાઇ ઇ રભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

અ કશભાઇ ઇ રભાઇ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

માણ ુજબ રહશ.ે

૩૭/૧. ૪૬ બળવંતરાય ુલાબભાઇ નવી શરત  ૧૧૬૨/૧/પૈ 37/1 ૧૭૮૪ ૭૩૧૪૪૦ ૭૩૧૪૪૦ ૪૮ ૧૧૫૯ ૪૭૫૧૯૦ ૪૭૫૧૯૦ ૧૫૨૮૭૨૧ ૧૫૨૮૭૨૧ -૨૫૬૨૫૦ ૧૦૫૩૫૩૧ ૫૨૬૭૬૬ ૦ ૨૭૦૫૧૬ ૧. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૩૭/૨. ૪૭ બળવંતરાય ુલાબભાઇ ુની શરત ૧૧૬૨/૨/પૈ 37/2 ૩૦૯૨ ૧૨૬૭૭૨૦ ૧૨૬૭૭૨૦ ૪૯ ૨૦૧૦ ૮૨૪૧૦૦ ૮૨૪૧૦૦ ૨૭૭૭૮૨૦ ૨૭૭૭૮૨૦ -૪૪૩૬૨૦ ૧૯૫૩૭૨૦ ૯૭૬૮૬૦ ૦ ૫૩૩૨૪૦ ------

૩૮ ૪૮ જગમોહનભાઇ ખં ુભાઇ ુની શરત ૧૧૬૪ ૩૮ ૯૬૩૨ ૩૪૬૭૫૨૦ ૩૪૬૭૫૨૦ ૫૦ ૬૨૬૧ ૨૨૫૩૯૬૦ ૨૨૫૩૯૬૦ ૭૯૪૫૨૦૯ ૭૯૪૫૨૦૯ -૧૨૧૩૫૬૦ ૫૬૯૧૨૪૯ ૨૮૪૫૬૨૫ ૦ ૧૬૩૨૦૬૫ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

વીણાબેન ુણવંતરાય હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

દવાંગ ુમાર ુણવંતરાય જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

નીરજ ુમાર ુણવંતરાય માણ ુજબ રહશ.ે

૩૯ ૪૯ નારણભાઇ ઝવેરભાઇ ુની શરત ૧૧૬૫/૧/પૈ 39/1 ૫૭૦૮ ૨૨૬૦૩૬૮ ૨૨૬૦૩૬૮ ૫૧ ૩૭૨૫ ૧૪૭૫૧૦૦ ૧૪૭૫૧૦૦ ૪૮૬૧૧૨૫ ૪૮૬૧૧૨૫ -૭૮૫૨૬૮ ૩૩૮૬૦૨૫ ૧૬૯૩૦૧૩ ૦ ૯૦૭૭૪૫ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

૫૦ ાગ ભાઇ મન ભાઇ ુની શરત ૧૧૬૫/૨/પૈ 39/2 ૪૭૬ ૧૮૮૪૯૬ ૧૮૮૪૯૬ ૫૨ ૩૧૨ ૧૨૩૫૫૨ ૧૨૩૫૫૨ ૪૦૭૧૬૦ ૪૦૭૧૬૦ -૬૪૯૪૪ ૨૮૩૬૦૮ ૧૪૧૮૦૪ ૦ ૭૬૮૬૦ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

૬૧૮૪ ૪૦૩૭ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

માણ ુજબ રહશ.ે

૪૦ ૫૧ ચીમનભાઇ રામભાઇ નવી શરત  ૧૧૬૬ ૪૦ ૮૪૪૩ ૨૮૭૦૬૨૦ ૨૮૭૦૬૨૦ ૫૩ ૫૪૮૬ ૧૮૬૫૨૪૦ ૧૮૬૫૨૪૦ ૭૦૬૦૪૮૨ ૭૦૬૦૪૮૨ -૧૦૦૫૩૮૦ ૫૧૯૫૨૪૨ ૨૫૯૭૬૨૧ ૦ ૧૫૯૨૨૪૧ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

મગનભાઇ રામભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

િવણભાઇ રામભાઇ  જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

માણ ુજબ રહશ.ે

૨. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૪૧ ૫૨ રામીબેન તે નરો મભાઇ ના ુભાઇની નવી શરત  ૧૧૬૭/૧ ૪૧ ૧૬૬૫ ૬૨૪૩૭૫ ૬૨૪૩૭૫ ૫૪ ૧૦૭૧ ૪૦૧૬૨૫ ૪૦૧૬૨૫ ૧૪૧૫૩૨૭ ૧૪૧૫૩૨૭ -૨૨૨૭૫૦ ૧૦૧૩૭૦૨ ૫૦૬૮૫૧ ૦ ૨૮૪૧૦૧ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

 િવધવા હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

રવાબેન દયાળભાઇ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

રતનબેન દયાળભાઇ માણ ુજબ રહશ.ે

નાનીબેન દયાળભાઇ ૨. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

છગનભાઇ પરાગભાઇ ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

કોક લાબેન ગોવનભાઇ વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

મનહરભાઇ ગોવનભાઇ ચા ુ રહ છે.

જ ુબેન ગોવનભાઇ

ુણવંતભાઇ ગોવનભાઇ 

નગીનભાઇ ગોવનભાઇ

રમીલાબેન તે સોમાભાઇ ગોવનભાઇની િવધવા 

સંજયભાઇ સોમાભાઇ

ભાવનાબેન સોમાભાઇ

મણીબેન ગોવનભાઇ ના ુભાઇની િવધવા



૪૨ ૫૩ રામીબેન તે નરો મભાઇ ના ુભાઇની િવધવા નવી શરત  ૧૧૬૭/૨ ૪૨ ૨૯૭૩ ૧૧૪૪૬૦૫ ૧૧૪૪૬૦૫ ૫૫ ૧૯૬૭ ૭૫૭૨૯૫ ૭૫૭૨૯૫ ૨૫૪૫૨૯૮ ૨૫૪૫૨૯૮ -૩૮૭૩૧૦ ૧૭૮૮૦૦૩ ૮૯૪૦૦૨ ૦ ૫૦૬૬૯૨ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

રવાબેન દયાળભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

રતનબેન દયાળભાઇ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

નાનીબેન દયાળભાઇ માણ ુજબ રહશ.ે

છગનભાઇ પરાગભાઇ ૨. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

કોક લાબેન ગોવનભાઇ ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

મનહરભાઇ ગોવનભાઇ વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

જ ુબેન ગોવનભાઇ ચા ુ રહ છે.

ુણવંતભાઇ ગોવનભાઇ 

નગીનભાઇ ગોવનભાઇ

રમીલાબેન તે સોમાભાઇ ગોવનભાઇની િવધવા

સંજયભાઇ સોમાભાઇ

ભાવનાબેન સોમાભાઇ

મણીબેન ગોવનભાઇ ના ુભાઇની િવધવા

૪૩ ૫૪ મા ુભાઇ ર ણાભાઇ નવી શરત  ૧૧૬૮/અ 43/1+ ૧૫૧૭ ૫૫૬૭૩૯ ૫૫૬૭૩૯ 56+ ૨૩૩૯ ૮૫૮૪૧૩ ૮૫૮૪૧૩ ૩૦૨૫૪૯૭ ૩૦૨૫૪૯૭ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

+ અ ુલભાઇ લાલ ભાઇ નવી શરત  ૧૧૬૮/બ 43/2+ ૧૩૧૫ ૪૮૨૬૦૫ ૪૮૨૬૦૫ 57+ ૧૩૮૭૭ ૫૦૯૨૮૫૯ ૫૦૯૨૮૫૯ ૧૭૯૪૯૯૦૦ ૧૭૯૪૯૯૦૦ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

૫૫ રામ ભાઇ હર ભાઇ નવી શરત  ૧૧૬૮/ક 43/3 ૨૨૧૧૭ ૮૧૧૬૯૩૯ ૮૧૧૬૯૩૯ 58+ ૧૬૨૧૬ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

+ રમેશભાઇ ગણેશભાઇ ૨૪૯૪૯ ૯૧૫૬૨૮૩ ૯૧૫૬૨૮૩ ૫૯ ૫૯૫૧૨૭૨ ૫૯૫૧૨૭૨ ૨૦૯૭૫૩૯૬ ૨૦૯૭૫૩૯૬ -૩૨૦૫૦૧૧ ૧૫૦૨૪૧૨૪ ૭૫૧૨૦૬૨ ૦ ૪૩૦૭૦૫૧ માણ ુજબ રહશ.ે

૫૬ િ કમભાઇ ેમ ભાઇ ૨. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૪૪/૧ ૫૭ રમેશભાઇ નારણભાઇ ધ ુક ુની શરત ૧૧૬૯/અ 44/1 ૧૭૪૮ ૬૬૪૨૪૦ ૬૬૪૨૪૦ ૬૦ ૧૧૪૩ ૪૧૧૪૮૦ ૪૧૧૪૮૦ ૧૪૫૦૪૬૭ ૧૪૫૦૪૬૭ -૨૫૨૭૬૦ ૧૦૩૮૯૮૭ ૫૧૯૪૯૪ ૦ ૨૬૬૭૩૪ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

િવ ુભાઇ નારણભાઇ ધ ુક હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

બા ુભાઇ નારણભાઇ ધ ુક જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

ગોરધન નારણભાઇ ધ ુક માણ ુજબ રહશ.ે

૪૪/૨ ૫૮ મોરારભાઇ સોમાભાઇ ુની શરત ૧૧૬૯/બ 44/2 ૨૨૨૫ ૮૦૧૦૦૦ ૮૦૧૦૦૦ ૬૧ ૧૪૪૯ ૫૨૧૬૪૦ ૫૨૧૬૪૦ ૧૮૩૮૭૮૧ ૧૮૩૮૭૮૧ -૨૭૯૩૬૦ ૧૩૧૭૧૪૧ ૬૫૮૫૭૧ ૦ ૩૭૯૨૧૧ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

ના ુભાઇ મોરારભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

જયંતીભાઇ મોરારભાઇ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

માણ ુજબ રહશ.ે

૪૫ ૫૯ ગોવનભાઇ ુલાબભાઇ નવી શરત  ૧૧૭૦ ૪૫ ૨૭૭૧૭ ૯૧૪૬૬૧૦ ૯૧૪૬૬૧૦ ૬૨ ૧૮૦૧૮ ૫૯૪૫૯૪૦ ૫૯૪૫૯૪૦ ૨૦૯૭૨૯૫૨ ૨૦૯૭૨૯૫૨ -૩૨૦૦૬૭૦ ૧૫૦૨૭૦૧૨ ૭૫૧૩૫૦૬ ૦ ૪૩૧૨૮૩૬ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

ફક રભાઇ ુલાબભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

વે તાભાઇ ુલાબભાઇ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

માણ ુજબ રહશ.ે

૨. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૪૬ ૬૦ રસાબેન ુલાબભાઇની િવધવા નવી શરત  ૧૧૭૧ ૪૬ ૪૯૭૦ ૧૬૧૫૨૫૦ ૧૬૧૫૨૫૦ ૬૩ ૩૨૪૭ ૧૧૯૧૬૪૯ ૧૧૯૧૬૪૯ ૪૧૯૯૯૯૫ ૪૧૯૯૯૯૫ -૪૨૩૬૦૧ ૩૦૦૮૩૪૬ ૧૫૦૪૧૭૩ ૦ ૧૦૮૦૫૭૨ ૧. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૪૭ ૬૧ વર યાવ સા ુહ ક સહકાર  ખેતમંડળ ુની શરત ૧૩૩૨ ૪૭ ૫૫૫૭ ૧૧૧૧૪૦૦ ૧૧૧૧૪૦૦ ૬૪ ૩૬૧૪ ૭૨૨૮૦૦ ૭૨૨૮૦૦ ૨૫૬૨૩૨૬ ૨૫૬૨૩૨૬ -૩૮૮૬૦૦ ૧૮૩૯૫૨૬ ૯૧૯૭૬૩ ૦ ૫૩૧૧૬૩ ------



૪૮ ૧ છગનભાઇ ના ુભાઇ નવી શરત  ૧૩૩૪ ૪૮ ૭૬૧૦ ૨૧૩૦૮૦૦ ૨૧૩૦૮૦૦ ૬૫ ૪૯૪૭ ૧૩૮૫૧૬૦ ૧૩૮૫૧૬૦ ૪૮૯૨૫૮૩ ૪૮૯૨૫૮૩ -૭૪૫૬૪૦ ૩૫૦૭૪૨૩ ૧૭૫૩૭૧૨ ૦ ૧૦૦૮૦૭૨ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

૨ દલીપભાઇ નાગરભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

૩ ુશીલાબેન નાગરભાઇ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

૪ મણીબેન નાગરભાઇ માણ ુજબ રહશ.ે

૫ કલાવતીબેન નાગરભાઇ ૨. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

૬ કાશીબેન તે શાંિતલાલ નાગરની િવધવા ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

૭ તે  શાંિતલાલ વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

૮ રશીલા શાંિતલાલ ચા ુ રહ છે.

૯ સ.વા. કાશીબેન શાંિતલાલ

૪૯ ૬૩ બાબેન હર ભાઇ ના ુભાઇની િવધવા નવી શરત  ૧૩૩૫ ૪૯ ૭૦૧૬ ૨૧૭૪૯૬૦ ૨૧૭૪૯૬૦ ૬૬ ૪૫૬૦ ૧૪૧૩૬૦૦ ૧૪૧૩૬૦૦ ૪૯૮૮૬૪૦ ૪૯૮૮૬૪૦ -૭૬૧૩૬૦ ૩૫૭૫૦૪૦ ૧૭૮૭૫૨૦ ૦ ૧૦૨૬૧૬૦ ૧. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૫૦ ૬૪ મહશચં  અ ુલખભાઇ ુની શરત ૧૩૩૬ ૫૦ ૬૮૯૭ ૨૨૪૧૫૨૫ ૨૨૪૧૫૨૫ ૬૭ ૪૪૮૩ ૧૪૫૬૯૭૫ ૧૪૫૬૯૭૫ ૫૧૩૯૭૬૦ ૫૧૩૯૭૬૦ -૭૮૪૫૫૦ ૩૬૮૨૭૮૫ ૧૮૪૧૩૯૨ ૦ ૧૦૫૬૮૪૨ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

કાશચં  અ ુલખભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

ઉમેશચં  અ ુલખભાઇ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

માણ ુજબ રહશ.ે

૫૧ ૬૫ નામદાર સરકાર ી(રોડ) ુની શરત ૧૩૩૭ 51/1 ૧૧૯ ૧૧૯ ૧૧૯ ૦ ૦ ૦ ૦ -૧૧૯ ૦ ૦ ૦ -૧૧૯ ૧ સરકાર ીની માલી કની જમીનનો હયાત 

કા.પા. ઇજનેર ી, ુની શરત ૧૩૪૦ 51/2 ૪૭૬ ૪૭૬ ૪૭૬ ૦ ૦ ૦ ૦ -૪૭૬ ૦ ૦ ૦ -૪૭૬ ઉપયોગ ર તા તર ક થાય છે, થી  

૬૬ મા. અને મ. િવભાગ, ુની શરત ૧૩૪૧ 51/3 ૩૫૭ ૩૫૭ ૩૫૭ ૦ ૦ ૦ ૦ -૩૫૭ ૦ ૦ ૦ -૩૫૭ .ુન.ર.યો.ની દરખા ત યથાવત રાખેલ છે.

લા પંચાયત, ુરત. ૯૫૨

૫૨ ૬૭ સરકાર હર જન સમ ત ુની શરત ૧૩૩૮ ૫૨ ૬૮૯૭ ૨૩૪૪૯૮૦ ૨૩૪૪૯૮૦ ૬૮ ૬૮૫૬ ૨૩૩૧૦૪૦ ૨૩૩૧૦૪૦ ૮૨૨૦૩૪૪ ૮૨૨૦૩૪૪ -૧૩૯૪૦ ૫૮૮૯૩૦૪ ૨૯૪૪૬૫૨ ૦ ૨૯૩૦૭૧૨ ૧ હર જન સમાજની વસાહત ું  હયાત 

બાંધકામ છે,  બનઅિધ ત જણાય છે.

૫૩ ૬૮ નારણભાઇ ુખાભાઇ નવી શરત  ૧૩૩૯ ૫૩ ૨૭૩૫ ૯૭૦૯૨૫ ૯૭૦૯૨૫ ૬૯ ૧૭૭૮ ૬૩૧૧૯૦ ૬૩૧૧૯૦ ૨૨૨૫૧૬૭ ૨૨૨૫૧૬૭ -૩૩૯૭૩૫ ૧૫૯૩૯૭૭ ૭૯૬૯૮૯ ૦ ૪૫૭૨૫૪ ૧. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૫૪ ૬૯ કોટવાળભાઇ ુલાબભાઇ નવી શરત  ૧૩૪૨ ૫૪ ૩૫૬૭ ૧૨૬૬૨૮૫ ૧૨૬૬૨૮૫ ૭૦ ૨૩૧૯ ૮૨૩૨૪૫ ૮૨૩૨૪૫ ૨૯૦૨૨૨૯ ૨૯૦૨૨૨૯ -૪૪૩૦૪૦ ૨૦૭૮૯૮૪ ૧૦૩૯૪૯૨ ૦ ૫૯૬૪૫૨ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

ગોવનભાઇ ુલાબભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

ફક રભાઇ ુલાબભાઇ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

વે તાભાઇ ુલાબભાઇ માણ ુજબ રહશ.ે

ડા ાભાઇ ુલાબભાઇ ૨. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ધન ભાઇ ુલાબભાઇ ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

ુ િધયાભાઇ ુલાબભાઇ વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૫૫ ૭૦ નગીનભાઇ ગાંડાભાઇ નવી શરત  ૧૩૪૩ ૫૫ ૧૫૩૪૦ ૫૫૨૨૪૦૦ ૫૫૨૨૪૦૦ ૭૧ ૯૯૭૧ ૩૫૮૯૫૬૦ ૩૫૮૯૫૬૦ ૧૨૬૫૩૧૯૯ ૧૨૬૫૩૧૯૯ -૧૯૩૨૮૪૦ ૯૦૬૩૬૩૯ ૪૫૩૧૮૨૦ ૦ ૨૫૯૮૯૮૦ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

ગણપતભાઇ ગાંડાભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

ઇ રભાઇ ગાંડાભાઇ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

શાંિતલાલ ગાંડાભાઇ માણ ુજબ રહશ.ે

રમેશભાઇ ગાંડાભાઇ ૨. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

રતનબેન ગાંડાભાઇ ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

મં ુલાબેન ગાંડાભાઇ વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

લલીતાબેન ગાંડાભાઇ ચા ુ રહ છે.

ભીખીબેન ગાંડાભાઇ

પાવતીબેન ગાંડાભાઇ



૫૬ ૭૧ હર વનભાઇ હ રાભાઇ નવી શરત  ૧૩૪૪ ૫૬ ૧૫૯૩૪ ૫૭૩૬૨૪૦ ૫૭૩૬૨૪૦ ૭૨ ૧૦૩૫૭ ૩૭૨૮૫૨૦ ૩૭૨૮૫૨૦ ૧૩૧૪૩૦૩૩ ૧૩૧૪૩૦૩૩ -૨૦૦૭૭૨૦ ૯૪૧૪૫૧૩ ૪૭૦૭૨૫૭ ૦ ૨૬૯૯૫૩૭ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

ઇ રભાઇ હ રાભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

ુભાઇ છગનભાઇ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

ભાણાભાઇ છગનભાઇ માણ ુજબ રહશ.ે

નાનીબેન છગનભાઇ ૨. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ગંગાબેન છગનભાઇ ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

ભાબેન તે ડા ાભાઇ હ રાભાઇની િવધવા વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

શશીકાંત ડા ાભાઇ ચા ુ રહ છે.

જયેશભાઇ ડા ાભાઇ

ભાવેશભાઇ ડા ાભાઇ 

ુ ુમબેન ડા ાભાઇ

મ ુબેન ડા ાભાઇ

કશીબેન તે લાલ ભાઇ હ રાભાઇની િવધવા

ચંચળબેન લાલ ભાઇ

િવણભાઇ લાલ ભાઇ

જગદ શભાઇ લાલ ભાઇ

ધીરજભાઇ લાલ ભાઇ

ર ુકાબેન લાલ ભાઇ

રખાબેન લાલ ભાઇ

નીલમબેન લાલ ભાઇ

શી પાબેન રમેશભાઇ

સો ુબેન રમેશભાઇ

૫૭ ૭૨ નાગરભાઇ બેચરભાઇ નવી શરત  ૧૩૪૫ ૫૭ ૧૩૧૯૯ ૪૬૮૫૬૪૫ ૪૬૮૫૬૪૫ ૭૩ ૮૫૭૯ ૩૦૪૫૫૪૫ ૩૦૪૫૫૪૫ ૧૦૭૩૬૬૧૯ ૧૦૭૩૬૬૧૯ -૧૬૪૦૧૦૦ ૭૬૯૧૦૭૪ ૩૮૪૫૫૩૭ ૦ ૨૨૦૫૪૩૭ ૧. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૫૮ ૭૩ લ ુભાઇ લાલ ભાઇ ુની શરત ૧૩૪૬ ૫૮ ૪૨૮૧ ૧૩૨૭૧૧૦ ૧૩૨૭૧૧૦ ૭૪ ૨૭૮૩ ૮૬૨૭૩૦ ૮૬૨૭૩૦ ૩૦૪૪૬૦૨ ૩૦૪૪૬૦૨ -૪૬૪૩૮૦ ૨૧૮૧૮૭૨ ૧૦૯૦૯૩૬ ૦ ૬૨૬૫૫૬ ------

૫૯ ૭૪ રણછોડભાઇ લાલાભાઇ નવી શરત  ૧૩૪૭ ૫૯ ૨૬૧૬૨ ૮૫૦૨૬૫૦ ૮૫૦૨૬૫૦ ૭૫ ૧૭૦૦૯ ૫૫૨૭૯૨૫ ૫૫૨૭૯૨૫ ૧૯૫૦૦૮૧૯ ૧૯૫૦૦૮૧૯ -૨૯૭૪૭૨૫ ૧૩૯૭૨૮૯૪ ૬૯૮૬૪૪૭ ૦ ૪૦૧૧૭૨૨ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

ભ ુભાઇ વનમાળ ભાઇ  હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

જગ વનભાઇ વનમાળ ભાઇ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

મણીલાલ વનમાળ ભાઇ માણ ુજબ રહશ.ે

બળવંતભાઇ બાવ ભાઇ ૨. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

મોહનભાઇ બાવ ભાઇ ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

ભાવનાબેન બાવ ભાઇ વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૬૦ ૭૫ ઠાકોરભાઇ લ ુભાઇ ુની શરત ૧૩૫૦ ૬૦ ૧૧૫૩૫ ૩૬૯૧૨૦૦ ૩૬૯૧૨૦૦ ૭૬ ૭૪૯૮ ૨૩૯૯૩૬૦ ૨૩૯૯૩૬૦ ૮૪૬૫૨૪૨ ૮૪૬૫૨૪૨ -૧૨૯૧૮૪૦ ૬૦૬૫૮૮૨ ૩૦૩૨૯૪૧ ૦ ૧૭૪૧૧૦૧ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

રોહ તભાઇ ઠાકોરભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

પાવતીબેન રોહ તભાઇ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

મ ુર ુમાર રોહ તભાઇ માણ ુજબ રહશ.ે

અજયભાઇ ઠાકોરભાઇ

યોતીબેન અજયભાઇ

ુકશભાઇ ઠાકોરભાઇ

ુધાબેન ુકશભાઇ

ભાવેશ ુમાર ુકશભાઇ

મીતાલી અજય ુમાર



૬૧ ૭૬ હરક શનભાઇ લાલાભાઇ ુની શરત ૧૩૫૧ ૬૧ ૧૧૮૯૨ ૩૭૪૫૯૮૦ ૩૭૪૫૯૮૦ ૭૭ ૪૭૮૬ ૧૫૦૭૫૯૦ ૧૫૦૭૫૯૦ ૫૩૧૯૬૩૯ ૫૩૧૯૬૩૯ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

ઝવેરભાઇ લાલાભાઇ ૭૮ ૨૯૪૪ ૯૨૭૩૬૦ ૯૨૭૩૬૦ ૩૨૭૨૨૫૬ ૩૨૭૨૨૫૬ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

મણીભાઇ લાલાભાઇ ૭૭૩૦ ૨૪૩૪૯૫૦ ૨૪૩૪૯૫૦ ૮૫૯૧૮૯૫ ૮૫૯૧૮૯૫ -૧૩૧૧૦૩૦ ૬૧૫૬૯૪૫ ૩૦૭૮૪૭૩ ૦ ૧૭૬૭૪૪૩ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

લ ુભાઇ લાલાભાઇ માણ ુજબ રહશ.ે

કલાવતીબેન દનેશભાઇ રામભાઇને િવધવા

શાંતાબેન અમરતભાઇ લાલ ની િવધવા

ચેતનાબેન દનેશભાઇ

નીખીલભાઇ દનેશભાઇ

સ. િવજયભાઇ દનેશભાઇ

૬૨ ૭૭ ુખદવભાઇ ખં ુભાઇ ુની શરત ૧૩૫૨ ૬૨ ૬૭૭૮ ૨૧૩૫૦૭૦ ૨૧૩૫૦૭૦ ૭૯ ૪૪૦૬ ૧૩૮૭૮૯૦ ૧૩૮૭૮૯૦ ૪૮૯૭૨૬૯ ૪૮૯૭૨૬૯ -૭૪૭૧૮૦ ૩૫૦૯૩૭૯ ૧૭૫૪૬૯૦ ૦ ૧૦૦૭૫૧૦ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

મં ુબેન ખં ુભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

ધ ુબેન નરિસહભાઇ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

ેમીબેન નરિસહભાઇ માણ ુજબ રહશ.ે

કાંિતભાઇ નરિસહભાઇ

બળવંતભાઇ નરિસહભાઇ

ુરશભાઇ નરિસહભાઇ 

ક ુબેન નરિસહભાઇ

રમેશભાઇ નરિસહભાઇ

હંસાબેન મનહરભાઇ

સ. િનશાબેન મનહરભાઇ

સ. નીશાબેન મનહરભાઇ

સ.હંસાબેન મનહરભાઇ

કોક લાબેન ખં ુભાઇ

૬૩ ૭૮ રામીબેન હર ભાઇ પરાગભાઇની િવધવા નવી શરત  ૧૩૫૩ ૬૩ ૬૫૪૦ ૨૧૨૫૫૦૦ ૨૧૨૫૫૦૦ ૮૦ ૪૨૫૧ ૧૩૮૧૫૭૫ ૧૩૮૧૫૭૫ ૪૮૭૩૭૭૨ ૪૮૭૩૭૭૨ -૭૪૩૯૨૫ ૩૪૯૨૧૯૭ ૧૭૪૬૦૯૮ ૦ ૧૦૦૨૧૭૩ ૧. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૬૪ ૭૯ રતનબેન મં ુભાઇ મીઠાભાઇની િવધવા નવી શરત  ૧૩૫૪ ૬૪ ૩૩૩૦ ૧૧૩૨૨૦૦ ૧૧૩૨૨૦૦ ૮૧ ૨૧૬૫ ૭૩૬૧૦૦ ૭૩૬૧૦૦ ૨૫૯૫૮૩૫ ૨૫૯૫૮૩૫ -૩૯૬૧૦૦ ૧૮૫૯૭૩૫ ૯૨૯૮૬૮ ૦ ૫૩૩૭૬૮ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

ચંપકભાઇ મં ુભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

અશોકભાઇ મં ુભાઇ  જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

જયંતભાઇ મં ુભાઇ માણ ુજબ રહશ.ે

દનેશ ુમાર મં ુભાઇ ૨. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

િવ ુલ ુમાર ડા ાભાઇ ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

િવશાલ ુમાર ડા ાભાઇ વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

રમાબેન ડા ાભાઇ ચા ુ રહ છે.

જમનબેન મીઠાભાઇ

દાનીબેન મીઠાભાઇ

૬૫ ૮૦ ડાહ બેન તે ુનીલાલ દયાળ ની િવધવા નવી શરત  ૧૩૫૫ ૬૫ ૧૧૯૭૧ ૩૯૫૦૪૩૦ ૩૯૫૦૪૩૦ ૮૨ ૭૭૮૧ ૨૫૬૭૭૩૦ ૨૫૬૭૭૩૦ ૯૦૫૭૦૮૪ ૯૦૫૭૦૮૪ -૧૩૮૨૭૦૦ ૬૪૮૯૩૫૪ ૩૨૪૪૬૭૭ ૦ ૧૮૬૧૯૭૭ ૧. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૬૬ ૮૧ િવણભાઇ રામ ભાઇ ુની શરત ૧૩૫૬/૧ ૬૬ ૧૦૫૮૪ ૩૪૩૯૮૦૦ ૩૪૩૯૮૦૦ ૮૩ ૬૮૮૦ ૨૨૩૬૦૦૦ ૨૨૩૬૦૦૦ ૭૮૮૭૯૨૦ ૭૮૮૭૯૨૦ -૧૨૦૩૮૦૦ ૫૬૫૧૯૨૦ ૨૮૨૫૯૬૦ ૦ ૧૬૨૨૧૬૦ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

સોમાભાઇ કાળાભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

માણ ુજબ રહશ.ે

૬૭ ૮૨ હર ભાઇ મકનભાઇ નવી શરત  ૧૩૫૭ ૬૭ ૬૮૯૭ ૨૨૪૧૫૨૫ ૨૨૪૧૫૨૫ ૮૪ ૪૪૮૩ ૧૪૫૬૯૭૫ ૧૪૫૬૯૭૫ ૫૧૩૯૭૬૦ ૫૧૩૯૭૬૦ -૭૮૪૫૫૦ ૩૬૮૨૭૮૫ ૧૮૪૧૩૯૨ ૦ ૧૦૫૬૮૪૨ ૧. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.



૬૮ ૮૩ ડા ાભાઇ મકનભાઇ નવી શરત  ૧૩૫૮ ૬૮ ૧૦૨૨૭ ૩૧૭૦૩૭૦ ૩૧૭૦૩૭૦ ૮૫ ૬૬૪૮ ૨૦૬૦૮૮૦ ૨૦૬૦૮૮૦ ૭૨૭૨૯૧૨ ૭૨૭૨૯૧૨ -૧૧૦૯૪૯૦ ૫૨૧૨૦૩૨ ૨૬૦૬૦૧૬ ૦ ૧૪૯૬૫૨૬ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

ઠાકોરભાઇ મકનભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

છો ુભાઇ મકનભાઇ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

હર લાલ મકનભાઇ માણ ુજબ રહશ.ે

માલીબેન મકનભાઇ ૨. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

દ વાળ બેન મકનભાઇ ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

સોમાભાઇ મકનભાઇ વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

હંસાબેન મણીલાલ ચા ુ રહ છે.

જશવંતભાઇ મણીલાલ

ુશીલાબેન મણીલાલ

૬૯ ૮૪ ગંગાબેન ઇ ભાઇ પરાગભાઇની િવધવા નવી શરત  ૧૩૫૯ ૬૯ ૭૨૫૪ ૨૩૫૭૫૫૦ ૨૩૫૭૫૫૦ ૮૬ ૪૭૧૫ ૧૫૩૨૩૭૫ ૧૫૩૨૩૭૫ ૫૪૦૫૭૪૮ ૫૪૦૫૭૪૮ -૮૨૫૧૭૫ ૩૮૭૩૩૭૩ ૧૯૩૬૬૮૬ ૦ ૧૧૧૧૫૧૧ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

રામીબેન હર ભાઇ પરાગભાઇની િવધવા હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

માણ ુજબ રહશ.ે

૨. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૭૦ ૮૫ ડા ાભાઇ પર ુભાઇ નવી શરત  ૧૩૬૦ ૭૦ ૬૧૮૪ ૨૦૪૦૭૨૦ ૨૦૪૦૭૨૦ ૮૭ ૪૧૪૪ ૧૩૬૭૫૨૦ ૧૩૬૭૫૨૦ ૪૮૨૩૬૧૬ ૪૮૨૩૬૧૬ -૬૭૩૨૦૦ ૩૪૫૬૦૯૬ ૧૭૨૮૦૪૮ ૦ ૧૦૫૪૮૪૮ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

ુલાબભાઇ પર ુભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

મણીલાલ પર ુભાઇ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

ધન ુખભાઇ લ ુભાઇ માણ ુજબ રહશ.ે

ગંગાબેન તે દામ ભાઇ પર ુભાઇની િવધવા ૨. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

લ ુભાઇ પર ુભાઇ ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૭૧ ૮૬ લ મીબેન બેચરભાઇ ુની શરત ૧૩૬૧ ૭૧ ૧૦૯૪૦ ૩૫૫૫૫૦૦ ૩૫૫૫૫૦૦ ૮૮ ૭૧૧૧ ૨૩૧૧૦૭૫ ૨૩૧૧૦૭૫ ૮૧૫૨૭૬૨ ૮૧૫૨૭૬૨ -૧૨૪૪૪૨૫ ૫૮૪૧૬૮૭ ૨૯૨૦૮૪૩ ૦ ૧૬૭૬૪૧૮ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

ગંગાબેન બેચરભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

શંકરભાઇ બેચરભાઇ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

વ ુબેન બેચરભાઇ માણ ુજબ રહશ.ે

કશવભાઇ બેચરભાઇ
લલીતાબેન બેચરભાઇ
રમીલાબેન બેચરભાઇ
રસીલાબેન બેચરભાઇ

૭૨ ૮૭ દોલતરાય ભી ુભાઇ માખણીયા નવી શરત  ૧૩૬૨ ૭૨ ૨૬૩૯૯ ૮૭૧૧૬૭૦ ૮૭૧૧૬૭૦ ૮૯ ૧૭૧૫૭ ૫૬૬૧૮૧૦ ૫૬૬૧૮૧૦ ૨૨૬૧૨૯૨૬ ૨૨૬૧૨૯૨૬ -૩૦૪૯૮૬૦ ૧૬૯૫૧૧૧૬ ૮૪૭૫૫૫૮ ૦ ૫૪૨૫૬૯૮ ૧. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ચા ુ રહ છે.

૭૩ ૮૮ હર ભાઇ ઇ ભાઇ ુની શરત ૧૩૬૪ ૭૩ ૪૯૩૦ ૧૬૭૬૨૦૦ ૧૬૭૬૨૦૦ ૯૦ ૩૨૦૫ ૧૦૮૯૭૦૦ ૧૦૮૯૭૦૦ ૩૮૪૨૭૯૫ ૩૮૪૨૭૯૫ -૫૮૬૫૦૦ ૨૭૫૩૦૯૫ ૧૩૭૬૫૪૮ ૦ ૭૯૦૦૪૮ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

રા ુભાઇ ઇ ભાઇ હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

મણીભાઇ ઇ ભાઇ જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

ગણપતભાઇ ઇ ભાઇ માણ ુજબ રહશ.ે

ચીમનભાઇ ઇ ભાઇ

બાબરભાઇ ઇ ભાઇ

રમીલાબેન તે રા ુભાઇ વણભાઇની છોકર

નયનાબેન તે રા ુભાઇ વણભાઇની છોકર

રખાબેન તે રા ુભાઇ વણભાઇની છોકર

ભા કરભાઇ રા ુભાઇ

હસ ુખભાઇ રા ુભાઇ

લતાબેન ડા ાભાઇ

િમના ીબેન ડા ાભાઇ

મનીષભાઇ ડા ાભાઇ  



૭૪ ૮૯ મહશ ુમાર દોલતરાય નવી શરત  ૧૩૬૫ ૭૪ ૨૩૯૦૨ ૮૧૨૬૬૮૦ ૮૧૨૬૬૮૦ ૯૧ ૧૫૫૪૨ ૫૨૮૪૨૮૦ ૫૨૮૪૨૮૦ ૧૮૬૩૪૮૫૮ ૧૮૬૩૪૮૫૮ -૨૮૪૨૪૦૦ ૧૩૩૫૦૫૭૮ ૬૬૭૫૨૮૯ ૦ ૩૮૩૨૮૮૯ ૧. આખર  લોટની જમીનોમા માલીકોનો 

અજય ુમાર દોલતરાય હ  - હ સો, તેઓની ુળ લોટની

પરશ ુમાર દોલતરાય જમીનોની મા લક ના હ - હ સાના 

દલપતભાઇ વ લભભાઇ માણ ુજબ રહશ.ે

ઇ રભાઇ ખં ુભાઇ ૨. ુળખંડની જમીન નવી શરતની હોવાથી

રમેશભાઇ મોરારભાઇ ુજરાત સરકાર વતી  કલેકટર ી, ુરતનો 

છો ુભાઇ ઇ ભાઇ વળતર/ ીમીયમ મેળવવાનો હ / હ સો 

ઠાકોરભાઇ વણભાઇ ચા ુ રહ છે.

રમણબેન તે રા ુભાઇ ઇ ભાઇની િવધવા
૭૫ ૯૦ કનાલ/ નેજ  75/1 ૬૯૭૫ ૬૯૭૫૦૦ ૬૯૭૫૦૦ 92+ ૪૫૩૪ ૪૫૩૪૦૦ ૪૫૩૪૦૦ ૧૬૨૭૭૦૬ ૧૬૨૭૭૦૬ ૧ હયાત પાણીનો વહળો છે,  ટ પી ક મના 

+ કાયપાલક ઇજનેર ી + 93+ ૧૧૬૭ ૧૧૬૭૦૦ ૧૧૬૭૦૦ ૪૧૮૯૫૩ ૪૧૮૯૫૩ ર તામાં કપાત થાયછે.

૯૧ કાકરપાર જમણાકાંઠા 75/2 ૬૬૮૬ ૬૬૮૬૦૦ ૬૬૮૬૦૦ 94+ ૨૫૬૧ ૨૫૬૧૦૦ ૨૫૬૧૦૦ ૯૧૯૩૯૯ ૯૧૯૩૯૯ ૨ ુરત મહાનગર સેવાસદન,ે જમીનમાંથી 

નહરિવભાગ + ૯૫ ૫૩૧૯ ૫૩૧૯૦૦ ૫૩૧૯૦૦ ૧૯૦૯૫૨૧ ૧૯૦૯૫૨૧ પસાર થ ું  પાણી ુ ં  વહણ યથાવત રાખવા ું

િસચાઇ ભવન, ુરત. 75/3 ૭૫૨૫ ૭૫૨૫૦૦ ૭૫૨૫૦૦ ૧૩૫૮૧ રહશ,ે તથા સંબંધીત િવકાસ ગેના િનણય 

૨૧૧૮૬ ૨૧૧૮૬૦૦ ૨૧૧૮૬૦૦ ૧૩૫૮૧૦૦ ૧૩૫૮૧૦૦ ૪૮૭૫૫૭૯ ૪૮૭૫૫૭૯ -૭૬૦૫૦૦ ૩૫૧૭૪૭૯ ૧૭૫૮૭૪૦ ૦ ૯૯૮૨૪૦ સંબંધીત સ ાિધકાર  (નહર/કાંઠા િવભાગ) 

સાથે પરામશ કર  લેવાનો રહશે

૯૨૨૭૬૧ ૩૫૭૫૮૫૪૦૩ ૩૫૭૫૮૫૪૦૩ ૬૦૧૭૬૦ ૨૩૬૧૩૮૭૦૫ ૨૩૬૧૩૮૭૦૫ ૮૫૮૦૮૩૯૨૫ ૮૫૮૦૮૩૯૨૫ -૧૦૩૨૯૨૦૧૮ ૫૧૦૧૭૭૨૦૩ ૨૫૫૦૮૮૬૦૨ ૧૫૧૭૯૬૫૮૪સરવાળો (અ) 



૭૬ ૯૨ સ ુ ચત સ ામંડળ એટલેક ુરત મહાનગર સેવા સદન ને ુદા ુદા હ ુ  માટ ફાળવેલ િતમખંડની િવગત.

૯૬ ૬૦૦૯ ૧૪૮૭૨૨૮ ૧૪૮૭૨૨૮ ૫૨૪૫૮૫૭ ૫૨૪૫૮૫૭ ૧૪૮૭૨૨૮ ૩૭૫૮૬૩૦ ૧૮૭૯૩૧૫ ૩૩૬૬૫૪૨ યોજના િવ તારને ૨૫% લાભદાયી.

૯૭ ૪૨૩૨ ૧૦૬૩૨૯૦ ૧૦૬૩૨૯૦ ૩૭૫૦૦૮૧ ૩૭૫૦૦૮૧ ૧૦૬૩૨૯૦ ૨૬૮૬૭૯૧ ૧૩૪૩૩૯૬ ૨૪૦૬૬૮૬ યોજના િવ તારને ૨૫% લાભદાયી.

૯૮ ૨૫૦૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ યોજના િવ તારને ૧૦૦% લાભદાયી.

૯૯ ૮૭૧૧ ૧૪૧૫૫૩૮ ૧૪૧૫૫૩૮ ૪૯૯૩૫૮૧ ૪૯૯૩૫૮૧ ૧૪૧૫૫૩૮ ૩૫૭૮૦૪૩ ૧૭૮૯૦૨૨ ૩૨૦૪૫૫૯ યોજના િવ તારને ૫૦% લાભદાયી.

૧૦૦ ૧૧૩૫૫ ૨૬૮૨૬૧૯ ૨૬૮૨૬૧૯ ૯૪૬૫૮૧૨ ૯૪૬૫૮૧૨ ૨૬૮૨૬૧૯ ૬૭૮૩૧૯૩ ૩૩૯૧૫૯૭ ૬૦૭૪૨૧૫ યોજના િવ તારને ૨૫% લાભદાયી.

૧૦૧ ૫૨૭૧ ૮૯૬૦૭૦ ૮૯૬૦૭૦ ૩૧૫૯૯૬૫ ૩૧૫૯૯૬૫ ૮૯૬૦૭૦ ૨૨૬૩૮૯૫ ૧૧૩૧૯૪૭ ૨૦૨૮૦૧૭ યોજના િવ તારને ૫૦% લાભદાયી.

૧૦૨ ૮૨૮૧ ૧૩૬૬૩૬૫ ૧૩૬૬૩૬૫ ૪૮૧૯૫૪૨ ૪૮૧૯૫૪૨ ૧૩૬૬૩૬૫ ૩૪૫૩૧૭૭ ૧૭૨૬૫૮૯ ૩૦૯૨૯૫૪ યોજના િવ તારને ૫૦% લાભદાયી.

૧૦૩ ૧૦૬૮ ૫૩૪૦૦ ૫૩૪૦૦ ૧૯૧૭૦૬ ૧૯૧૭૦૬ ૫૩૪૦૦ ૧૩૮૩૦૬ ૬૯૧૫૩ ૧૨૨૫૫૩ યોજના િવ તારને ૫૦% લાભદાયી.

૧૦૪ ૬૯૮૫ ૧૧૫૨૫૨૫ ૧૧૫૨૫૨૫ ૪૦૬૫૨૭૦ ૪૦૬૫૨૭૦ ૧૧૫૨૫૨૫ ૨૯૧૨૭૪૫ ૧૪૫૬૩૭૩ ૨૬૦૮૮૯૮ યોજના િવ તારને ૫૦% લાભદાયી.

૧૦૫ ૮૧૭૮ ૧૦૯૫૮૫૨ ૧૦૯૫૮૫૨ ૩૮૬૪૯૨૩ ૩૮૬૪૯૨૩ ૧૦૯૫૮૫૨ ૨૭૬૯૦૭૧ ૧૩૮૪૫૩૫ ૨૪૮૦૩૮૭ યોજના િવ તારને ૪૦% લાભદાયી.

૧૦૬ ૯૭૬૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ યોજના િવ તારને ૧૦૦% લાભદાયી.

૧૦૭ ૧૦૯૭૩ ૧૮૩૭૯૭૮ ૧૮૩૭૯૭૮ ૬૪૮૨૩૦૦ ૬૪૮૨૩૦૦ ૧૮૩૭૯૭૮ ૪૬૪૪૩૨૨ ૨૩૨૨૧૬૧ ૪૧૬૦૧૩૯ યોજના િવ તારને ૫૦% લાભદાયી.

૧૦૮ ૯૦૦૬ ૨૨૨૮૯૮૫ ૨૨૨૮૯૮૫ ૭૮૬૨૨૩૮ ૭૮૬૨૨૩૮ ૨૨૨૮૯૮૫ ૫૬૩૩૨૫૩ ૨૮૧૬૬૨૭ ૫૦૪૫૬૧૨ યોજના િવ તારને ૨૫% લાભદાયી.

૧૦૯ ૨૭૭૫ ૭૬૩૮૧૯ ૭૬૩૮૧૯ ૨૬૯૨૦૯૭ ૨૬૯૨૦૯૭ ૭૬૩૮૧૯ ૧૯૨૮૨૭૮ ૯૬૪૧૩૯ ૧૭૨૭૯૫૮ યોજના િવ તારને ૨૫% લાભદાયી.

૧૧૦ ૩૯૫૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ યોજના િવ તારને ૧૦૦% લાભદાયી.

૧૧૧ ૨૨૩૭ ૪૪૪૦૪૫ ૪૪૪૦૪૫ ૧૫૬૪૨૨૨ ૧૫૬૪૨૨૨ ૪૪૪૦૪૫ ૧૧૨૦૧૭૮ ૫૬૦૦૮૯ ૧૦૦૪૧૩૩ યોજના િવ તારને ૫૦% લાભદાયી.

૧૧૨ ૧૬૬૫૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ યોજના િવ તારને ૧૦૦% લાભદાયી.

૧૧૩ ૨૭૯૫ ૬૯૧૭૬૩ ૬૯૧૭૬૩ ૨૪૪૦૦૩૫ ૨૪૪૦૦૩૫ ૬૯૧૭૬૩ ૧૭૪૮૨૭૩ ૮૭૪૧૩૬ ૧૫૬૫૮૯૯ યોજના િવ તારને ૨૫% લાભદાયી.

૧૧૪ ૩૦૦૫ ૩૯૦૬૫૦ ૩૯૦૬૫૦ ૧૩૭૮૦૯૩ ૧૩૭૮૦૯૩ ૩૯૦૬૫૦ ૯૮૭૪૪૩ ૪૯૩૭૨૨ ૮૮૪૩૭૨ યોજના િવ તારને ૪૦% લાભદાયી.

૧૧૫ ૧૮૫૮૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ યોજના િવ તારને ૧૦૦% લાભદાયી.

૧૧૬ ૯૭૭૬ ૧૩૮૮૧૯૨ ૧૩૮૮૧૯૨ ૪૮૯૩૮૬૬ ૪૮૯૩૮૬૬ ૧૩૮૮૧૯૨ ૩૫૦૫૬૭૪ ૧૭૫૨૮૩૭ ૩૧૪૧૦૨૯ યોજના િવ તારને ૪૦% લાભદાયી.

૧૧૭ ૯૫૨૯ ૧૦૫૭૭૧૯ ૧૦૫૭૭૧૯ ૩૭૨૭૭૪૫ ૩૭૨૭૭૪૫ ૧૦૫૭૭૧૯ ૨૬૭૦૦૨૬ ૧૩૩૫૦૧૩ ૨૩૯૨૭૩૨ યોજના િવ તારને ૩૦% લાભદાયી.

૧૧૮ ૯૨૧૯ ૨૬૬૧૯૮૬ ૨૬૬૧૯૮૬ ૯૩૭૯૧૮૦ ૯૩૭૯૧૮૦ ૨૬૬૧૯૮૬ ૬૭૧૭૧૯૪ ૩૩૫૮૫૯૭ ૬૦૨૦૫૮૩ યોજના િવ તારને ૨૫% લાભદાયી.

૧૧૯ ૧૫૦૯૫ ૨૭૧૭૧૦૦ ૨૭૧૭૧૦૦ ૯૫૭૭૭૭૮ ૯૫૭૭૭૭૮ ૨૭૧૭૧૦૦ ૬૮૬૦૬૭૮ ૩૪૩૦૩૩૯ ૬૧૪૭૪૩૯ યોજના િવ તારને ૫૦% લાભદાયી.

૧૨૦ ૧૨૧૫૯ ૧૮૮૪૬૪૫ ૧૮૮૪૬૪૫ ૬૬૫૦૯૭૩ ૬૬૫૦૯૭૩ ૧૮૮૪૬૪૫ ૪૭૬૬૩૨૮ ૨૩૮૩૧૬૪ ૪૨૬૭૮૦૯ યોજના િવ તારને ૫૦% લાભદાયી.

૧૨૧ ૪૦૭૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ યોજના િવ તારને ૧૦૦% લાભદાયી.
સ ુ ચત સ ામંડળે િતમખંડ નં. ૧૨૧માંથી 

પસાર થતા  પાણી ું  વહણને થાવત રાખવા ું

રહશે, તથા સંબંધીત િવકાસ ગેના િનણય 

સંબંધીત સ ાિધકાર  (નહર/કાંઠા િવભાગ) સાથે

પરામશ કર  લેવાનો રહશે

૦ ૨૦૨૧૯૪ ૨૭૨૭૯૭૬૬ ૨૭૨૭૯૭૬૬ ૯૬૨૦૫૨૬૨ ૯૬૨૦૫૨૬૨ ૨૭૨૭૯૭૬૬ ૬૮૯૨૫૪૯૬ ૩૪૪૬૨૭૪૮ ૬૧૭૪૨૫૧૪

૩૫૭૫૮૫૪૦૩ ૨૬૩૪૧૮૪૭૧ ૨૬૩૪૧૮૪૭૧ ૯૫૪૨૮૯૧૮૭ ૯૫૪૨૮૯૧૮૭ -૭૬૦૧૨૨૫૨ ૫૭૯૧૦૨૬૯૯ ૨૮૯૫૫૧૩૪૯ ૨૧૩૫૩૯૦૯૮

GM\W  

;]ZTP

ર એશન  
ુએઝ પંપ ગ ટશન તથા ુએઝ ટમે ટ લા ટ

ુલ એ ડ લે ાઉ ડ 

સેલ ફોર કોમશ યલ

સામા ક અને આિથક ર તે પછાત વગના લોકોના રહઠાણ માટ.

ગાડન અને ુ લી જ યા

ZP    ;A ;[g8Z ov :S],4 SM,[H4 ,F.A|[ZL4 C[<Y ;[g8Z4 ,MS, XM54 OFIZ :8[XG4 A[gS TYF VgI HFC[Z C[T] DF8[GF p5IMUM D/JF5F+ K[P
!P   0L:8=LS8 ;[g8Z ov :S],4 SM,[H4 XM5L\U ;[g8Z4 :JLDL\U5],4 %,[ U|Fpg04 8FpGCM,4 VM0L8LZLID4 A[gS4 0L:5[g;ZL4 S<RZ, ;[g8Z4 :8[0LID lJU[Z[ p5IMUM D/JF5F+ K[P

#P   I]8L,L8L ;[g8Z ov5la,S 8MI,[84 .,[S8=LS ;A:8[XG4 S[A, H\SXG4 5la,S 8[,LOMG A]Y4 J[HL8[A, DFS["84 VM5G DFS["84 5M,L; RMSL4 JM0" VMOL;4 5MQ8 VMOL;4 
       A[gS4 ;M,L0 J[:84 S,[SXG ;[g8Z4 A; A]Y4 5FSL"\U4 ,F.A|[ZL lJU[Z[ p5IMUM D/JF5F+ K[P
$P   G[AZC]0 V[g0 ;LJLS ;[g8Z ov:S],4 SM,[H XM5L\U ;[g8Z4 :JLDL\U5],4 %,[vU|Fpg04 8FpGCM,4 VM0L8MZLID4 A[gS4 0L:5[g;ZL4 S<RZ, ;[g8Z4 :8[0LID4 C[<Y ;[g8Z
       ;M,L0 J:8 8=L8D[g8 %,FG lJU[Z[ p5IMUM D/JF5F+ K[P

:Y/ ov ;]ZT
TFP        q           qZ_!*

લાઇ ેર

સામા ક અને આિથક ર તે પછાત વગના લોકોના રહઠાણ માટ.
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GUZ ZRGF IMHGF V[SDv&

ગાડન અને ુ લી જ યા
સેલ  ફોર રિસડ શીયલ 

સેલ ફોર કોમશ યલ

સેલ ફોર કોમશ યલ

ગાડન અને ુ લી જ યા

સેલ  ફોર રિસડ શીયલ 

નેબર ુડ સે ટર 

GUZ ZRGF VlWSFZL

સરવાળો (બ)   

ુલ સરવાળો (અ)+(બ)  

વોટર ટમે ટ લા ટ અને સ પ 

ડ પે સર

સેલ  ફોર રિસડ શીયલ 
સામા ક અને આિથક ર તે પછાત વગના લોકોના રહઠાણ માટ.

સામા ક અને આિથક ર તે પછાત વગના લોકોના રહઠાણ માટ.

ગાડન  

નેબર ુડ સે ટર 

સામા ક અને આિથક ર તે પછાત વગના લોકોના રહઠાણ માટ.

પ લીક ુટ લીટ  સિવસ (ફાયર ટશન)  
નેજ પંપ ગ ટશન 

સેલ ફોર કોમશ યલ


