
જમીન સપંાદન ની વિગત (રાજય માગગ યોજના વિભાગ-િડોદરા)                                                                                             
વિશ્ર્િબેંક સહાવયત યોજના ગજુરાત સ્ ટેટ હાેિપ રોજોકકટ-૨ 

રસ્ તાનુ  ુનામઃ- લણુાિડા- ખપડાપા રોડ  

અ.ન.ં  ગામન  ં
નામ  

તાલ કો  જિલ્ લો  સરે્વ નબંર  સપંાદીત થતી 
િમીનન  
ક્ષેત્રફળ     
(હકે્કટર)  

િમીન માલલક ન  ંનામ  લગત િમીન 
સપંાદન કચેરી  

માહહતી સ્ત ત્રોત 
૭/૧૨ તથા 
હહસ્ત સા ફોમ  ૪ 
મ િબ  

(૧)  લણુાિાડા લણુાિાડા મહહસાગર  ૫૦૨ પૈ/૧  ૦-૦૮-૦૯ પિુાર દેિપન્દ રવસદહ દેવિવસદહ  અવિક ખાસ 
જમીન સપંાદન 
અવિકારી 
ગોિરા 

સદર  

(૨)  સદર   સદર   સદર   ૩૯૦/૩ પૈ ૦-૧૫-૧૬ બારીયા અંબાલાલ 
મોતીભાઇ  

સદર   સદર  

(૩) સદર   સદર   સદર   ૪૦૮/૭ પૈ-૨ ૦-૦૩-૦૪ પટેલ શકંરભાઇ હીરાભાઇ  સદર સદર  
(૪)  ઉકરડી  લ ણાર્વાડા મહહસાગર  બ્ લોક ન.ં૨૩ ૦-૦૫-૦૬ પટેલ દેર્વજીભાઇ દલાભાઇ  સદર સદર  
(૫)  સદર   સદર   સદર   બ્ લોક ન.ં૨૪ ૦-૦૨-૦૩ પટેલ સોમાભાઇ 

ગોવર્વિંદભાઇ  
સદર  સદર  

(૬)  રામ પટેલ-
ના-મિુાડા  

લ ણાર્વાડા મહહસાગર  બ્ લોક ન.ં૧૮૩ ૦-૦૪-૦૫ પટેલ ર્વાલીબેન સોમાભાઇ   સદર  સદર  

(૭)  સદર   સદર   સદર   બ્ લોક ન.ં૧૮૯ ૦-૦૮-૯૩ પટેલ પ નમચદં હહરાભાઇ   સદર  સદર  
(૮)  સદર   સદર   સદર   બ્ લોક ન.ં૧૭૮ ૦-૦૧-૦૧ જાની બજેરામ મહાસ ખભાઇ   સદર  સદર  
(૯)  સદર   સદર   સદર   બ્ લોક ન.ં૧૭૯ ૦-૦૧-૦૧ પટેલ હીતેશભાઇ રામાભાઇ  સદર  સદર  

 



જમીન સપંાદન ની વિગત (રાજય માગગ યોજના વિભાગ-િડોદરા)                                                                                             
વિશ્ર્િબેંક સહાવયત યોજના ગજુરાત સ્ ટેટ હાેિપ રોજોકકટ-૨ 

રસ્ તાનુ  ુનામઃ- ઉમરેઠ-િાસદ રોડ  

અ.ન.ં  ગામનુ ુ ંનામ  તાલકુો  જજલ્ લો  સિે 
નબંર  

સપંાદીત થતી 
જમીનનુ  ુક્ષપત્રફળ     
(હકે્કટર)  

જમીન માલલક નુ ુ ંનામ  લગત જમીન 
સપંાદન કચપરી  

માહહતી સ્ ત્રોત 
૭/૧૨ તથા 
હહસ્ સા ફોમગ ૪ 
મજુબ  

(૧)  હમીદપરુા  ઉમરેઠ  આણદં  ૫૭/૧  ૦-૦૧-૧૭ ભાઇલાલભાઇ ઘીરધરભાઇ   નાયબ 
કલેકટરશ્રી 
આણદં  

સદર  

(૨)  સદર   સદર   સદર   ૫૭/૨ ૦-૦૭-૮૫ હસંાબેન પ્રવર્વણભાઇ 
,ભાઇલાલભાઇની વર્વધર્વા   

સદર   સદર  

(૩) સદર   સદર   સદર   ૫૭/૩  ૦-૦૧-૧૯ પટેલ કાતંીભાઇ 
હરમાનભાઇ  

સદર સદર  

(૪)  સદર   સદર   સદર   ૫૮/૧  ૦-૦૦-૭૫ પટેલ હસમ ખભાઇ 
ડાહ્યાભાઇ  

સદર સદર  

(૫)  સદર   સદર   સદર   ૫૮/૩ ૦-૦૨-૬૩ પટેલ હકરીટભાઇ 
પરસોતમભાઇ  

સદર  સદર  

(૬)  સદર   સદર   સદર   ૫૯/૧  ૦-૦૩-૮૨ હદનેશભાઇ મણીભાઇ 
કમળાબેન અંબાલાલ   

સદર સદર  

(૭)  સદર   સદર   સદર   ૫૯/૨ ૦-૦૧-૮૬ હદનેશભાઇ મણીભાઇ 
કમળાબેન અંબાલાલ   

સદર  સદર  
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વિશ્ર્િબેંક સહાવયત યોજના ગજુરાત સ્ ટેટ હાેિપ રોજોકકટ-૨ 

રસ્ તાનુ  ુનામઃ- િનસરુા-માનપરુ-મપઘરજ રોડ  

અ.ન.ં  ગામનુ ુ ંનામ  તાલકુો  જજલ્ લો  સિે 
નબંર  

સપંાદીત થતી 
જમીનનુ  ુક્ષપત્રફળ     
(હકે્કટર)  

જમીન માલલક નુ ુ ંનામ  લગત જમીન 
સપંાદન કચપરી  

માહહતી સ્ ત્રોત 
૭/૧૨ તથા 
હહસ્ સા ફોમગ ૪ 
મજુબ  

(૧)  પરસોડા માલપ ર અરર્વલ્ લી  ૧૧૨  ૦-૧૪-૨૭ પટેલ દલસ ખભાઇ 
રામાભાઇ   

ખાસ િમીન 
સપંાદન અવધકારી 
હહિંમતનગર  

સદર  

(૨)  સદર   સદર   સદર   ૧૧૩ ૦-૦૧-૯૬ પટેલ જેસીંગભાઇ 
વર્વરાભાઇ   

સદર   સદર  

(૩) મેડીટીંબા   માલપ ર અરર્વલ્ લી  બ્ લોક 
ન.ં૮૧ 

૦-૦૩-૭૨ પટેલ અરવર્વિંદક માર 
દયાળભાઇ  

સદર સદર  

(૪)  સદર   સદર   સદર   બ્ લોક 
ન.ં૯૨ 

૦-૦૬-૭૭ પટેલ નરસીંહભાઇ 
મહશેભાઇ  

સદર સદર  

(૫)  નાનાર્વાડા માલપ ર અરર્વલ્ લી  ૭૨૦ ૦-૦૨-૪૬ ઘાચંી સ લેમાનભાઇ 
રહમેાનભાઇ  

સદર  સદર  

(૬)  સાતરડા  માલપ ર અરર્વલ્ લી  ૧૪૨૯  ૦-૦૩-૦૪ પટેલ સોમાભાઇ 
જાનીભાઇ    

સદર સદર  

(૭)  સદર   સદર   સદર   ૧૪૩૪ ૦-૦૧-૮૦ શેખ રહીમમીંયા 
નીયાઝભાઇ  

સદર  સદર  

(૮)  સદર   સદર   સદર   ૧૪૩૫ ૦-૧૨-૮૯ ગોધા લલીબેન  હીરાજી  સદર  સદર  
(૯) સદર સદર સદર ૧૪૩૬ ૦-૦૨-૨૪ િયસ્ત ર્વાલ બશંીલાલ 

ભીખાલાલ  
સદર સદર  
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વિશ્ર્િબેંક સહાવયત યોજના ગજુરાત સ્ ટેટ હાેિપ રોજોકકટ-૨ 

રસ્ તાનુ  ુનામઃ- બાયડ-લણુાિાડા રોડ  

અ.ન.ં  ગામનુ ુ ંનામ  તાલકુો  જજલ્ લો  સિે નબંર  સપંાદીત થતી 
જમીનનુ  ુક્ષપત્રફળ     
(હકે્કટર-રોજવત 
આરએ)  

જમીન માલલક નુ ુ ં
નામ  

લગત જમીન 
સપંાદન કચપરી  

માહહતી સ્ ત્રોત 
૭/૧૨ તથા 
હહસ્ સા ફોમગ ૪ 
મજુબ  

(૧)  માળીયા લણુાિડા મહહસાગર  ૧૬૩  ૦-૦૨-૦૩ પટેલ મણીલાલ 
ખાતભુાે   

રોજાતં અવિકારી 
લણુાિાડા  

સદર  

(૨)  સદર   સદર   સદર   ૧૭૭ ૦-૦૧-૦૧ પટેલ દક્ષાબેન 
મગંળભાઇ   

સદર   સદર  

(૩) સદર   સદર   સદર   ૧૮૦ ૦-૩૫-૪૧ પટેલ મણીલાલ 
મોતીભાઇ  

સદર સદર  

(૪)  સદર   સદર   સદર   ૧૮૫ ૦-૦૪-૦૫ પટેલ વર્વરાભાઇ 
પ નાભાઇ  

સદર સદર  

(૫)  સદર   સદર   સદર   ૧૭૮ ૦-૦૨-૦૩ પટેલ મણીલાલ 
લાલજીભાઇ  

સદર  સદર  

(૬)  સદર   સદર   સદર   ૧૮૩ ૦-૦૬-૦૭ પટેલ હરીદાસ 
સોકળભાઇ  

સદર સદર  

(૭)  હાડોદ સદર   સદર   ૫૧/૧ ૦-૦૩-૦૪ ર્વણકર હહરાભાઇ 
ઘાનીભાઇ   

સદર  સદર  

(૮)  સદર   સદર   સદર   ૪૪/૧ ૦-૦૧-૫૦ ર્વણકર 
કડર્વાભાઇ 
રૂપાભાઇ    

સદર  સદર  



(૯)  સદર   સદર   સદર   ૩૭૫ ૦-૨૨-૨૩ પટેલ વર્વરાભાઇ 
શકંરભાઇ    

સદર  સદર  

(૧૦)  સદર   સદર   સદર   ૪૬/૧ પૈ.  ૦-૧૫-૧૬ પટેલ દલીભાઇ 
શકંરભાઇ     

સદર  સદર  

(૧૧)  સદર   સદર   સદર   ૪૬/૨/પૈ. ૦-૦૨-૦૩ પટેલ મણીબને 
નાનાભાઇ ની 
વર્વધર્વા     

સદર  સદર  

(૧૨)  સદર   સદર   સદર   ૪૫/૧ ૦-૦૧-૫૦ પટેલ મણીબને 
નાનાભાઇ ની 
વર્વધર્વા     

સદર  સદર  

(૧૩)  સદર   સદર   સદર   ૩૬૧/૧ ૦-૧૯-૨૦ પટેલ દલાભાઇ 
શકંરભાઇ   

સદર  સદર  

(૧૪)  સદર   સદર   સદર   ૩૬૧/૨ ૦-૧૨-૧૪ પટેલ ધ ળીબેન 
કોદરભાઇ  

સદર  સદર  

(૧૫)  સદર   સદર   સદર   ૩૬૧/૩ ૦-૨૨-૨૩ પટેલ મણીબને 
નાનાભાઇ ની 
વર્વધર્વા     

સદર  સદર  

(૧૬)  સદર   સદર   સદર   ૧/૧ ૦-૦૧-૦૧ પટેલ ધ ળીબેન 
કોદરભાઇ 

સદર  સદર  

(૧૭)  સદર   સદર   સદર   ૨ ૦-૦૧-૦૧ પટેલ રામાભાઇ 
વર્વરાભાઇ  

સદર  સદર  

(૧૮)  સદર   સદર   સદર   ૩ ૦-૦૩-૦૪ પટેલ સોમાભાઇ 
નાથાભાઇ 

સદર  સદર  

(૧૯)  સદર   સદર   સદર   ૪ ૦-૦૩-૦૪ પટેલ સોમાભાઇ 
નાથાભાઇ 

સદર  સદર  



(૨૦)  સદર   સદર   સદર   ૧૪ ૦-૧૬-૧૭ ર્વણકર હહરાભાઇ 
ધનાભાઇ  

સદર  સદર  

(૨૧)  સદર   સદર   સદર   ૧૩ ૦-૦૩-૦૪ સોલકંી ઇન્દ રવસિંહ 
નટર્વરવસિંહ   

સદર  સદર  

(૨૨)  સદર   સદર   સદર   ૧૨ ૦-૧૮-૧૯ માછી ખાત  ભાઇ 
પ જાભાઇ  

સદર  સદર  

(૨૩)  સદર   સદર   સદર   ૧૧ ૦-૦૩-૦૪ માછી સોમાભાઇ 
કાળુભાઇ  

સદર  સદર  

(૨૪)  સદર   સદર   સદર   ૨૫ ૦-૦૨-૦૩ માછી સોમાભાઇ 
કાળુભાઇ 

સદર  સદર  

(૨૫)  િામોદ  લણુાિાડા મહીસાગર ૫૪/૨/પૈ/૧ ૦-૦૦-૫૦ પટેલ મગંળભાે 
દાજીભાે  

સદર  સદર  

(૨૬)  સદર   સદર   સદર   ૫૪/૧ ૦-૦૦-૫૦ પટેલ 
પરસોતમભાઇ 
નાથાભાઇ  

સદર  સદર  

(૨૭)  સદર   સદર   સદર   ૫૫/૪/પૈ/૨ ૦-૦૩-૦૪ પટેલ 
હદર્વાળીબેન  

સદર  સદર  

(૨૮)  સદર   સદર   સદર   ૫૬/૨/પૈ/૧ ૦-૦૧-૦૧ પટેલ 
રાકેશક માર 
િશ ભાઇ 

સદર  સદર  

(૨૯)  સદર   સદર   સદર   ૪૩/૨/પૈ/૧ ૦-૦૬-૦૭ પટેલ પ જાભાઇ 
ધમા ભાઇ  

સદર  સદર  

(૩૦)  સદર   સદર   સદર   ૪૨/૧/પૈ/૧ ૦-૦૧-૦૧  પટેલ હહરાભાઇ 
રામાભાઇ  

સદર  સદર  

(૩૧)  સદર   સદર   સદર   ૪૨/૨/પૈ/૧ ૦-૦૨-૦૩ પટેલ કાળાભાઇ સદર  સદર  



સાકંળભાઇ  
(૩૨)  સદર   સદર   સદર   ૪૧/પ/ૈ૧ ૦-૦૪-૦૫ પટેલ દેર્વાભાઇ 

િર્વરભાઇ 

સદર  સદર  

(૩૩)  સદર   સદર   સદર   ૪૦/૨/પ/ૈ૧ ૦-૦૧-૦૧ પટેલ બાબરભાઇ 
હીરાભાઇ 

સદર  સદર  

(૩૪)  સદર   સદર   સદર   ૫૯/પૈ/૧ ૦-૦૪-૦૫ પટેલ દેર્વાભાઇ 
િર્વરભાઇ 

સદર  સદર  

(૩૫)  સદર   સદર   સદર   ૬૦/પૈ/૧ ૦-૦૩-૦૪ પટેલ નાથીબેન 
હીરાભાઇ 

સદર  સદર  

(૩૬)  સદર   સદર   સદર   ૬૧/૧ ૦-૦૬-૦૭ પટેલ પ જાભાઇ 
સોમાભાઇ 

સદર  સદર  

(૩૭)  સદર   સદર   સદર   ૩૬/પૈ/૧ ૦-૦૭-૦૮ ર્વાળંદ ભીખાભાઇ 
મથ રભાઇ 

સદર  સદર  

(૩૮)  સદર   સદર   સદર   ૭/પૈ/૧ ૦-૦૧-૦૧ ચમાર િશીબેન 
પ જંાભાઇ 

સદર  સદર  

(૩૯)  સદર   સદર   સદર   ૬/પૈ/૧ ૦-૦૪-૦૫ ચમાર ધનાભાઇ 
માનાભાઇ  

સદર  સદર  

(૪૦)  સદર   સદર   સદર   ૫/પ/ૈ૧ ૦-૦૨-૦૩ ચમાર કાતંીભાઇ 
દેર્વાભાઇ 

સદર  સદર  

(૪૧)  સદર   સદર   સદર   ૪/પ/ૈ૧ ૦-૦૧-૦૧ ચમાર મેઠાભાઇ 
જેઠાભાઇ   

સદર  સદર  

(૪૨)  સદર   સદર   સદર   ૩/પૈ/૧ ૦-૦૧-૦૧ હરીિન 
ભયજીભાઇ 
ખાત  ભાઇ  

સદર  સદર  

(૪૩)  સદર   સદર   સદર   ૨/પૈ/૧ ૦-૦૧-૦૧ પચંાલ સદર  સદર  



નટર્વરભાઇ 
મોહનભાઇ  

(૪૪)  સદર   સદર   સદર   ૧૮૨/પૈ/૧ ૦-૦૨-૦૩ ગરો 
હરજીર્વનભાઇ 
ખ સાલભાઇ   

સદર  સદર  

(૪૫)  સદર   સદર   સદર   ૧૭૯/પ/ૈ૧ ૦-૧૩-૧૪ ગરો ધ ળીબેન   સદર  સદર  
(૪૬)  સદર   સદર   સદર   ૧૭૮/પૈ/૧ ૦-૦૯-૧૦ ગરો રમેશભાઇ 

કરાનાભાઇ  
સદર  સદર  

(૪૭)  સદર   સદર   સદર   ૧૭૭/પૈ/૨ ૦-૦૯-૧૦ પટેલ હીરીભાઇ 
દાજીભાઇ  

સદર  સદર  

(૪૮)  સદર   સદર   સદર   ૧૭૬ ૦-૦૩-૦૪ પટેલ મગંળભાઇ 
દાજીભાઇ  

સદર  સદર  

(૪૯)  સદર   સદર   સદર   ૧૭૫/પ/ૈ૧ ૦-૧૮-૨૦ ગરો હરજીનભાઇ 
ખ સાલભાઇ  

સદર  સદર  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



જમીન સપંાદન ની વિગત (રાજય માગગ યોજના વિભાગ-િડોદરા)                                                                                             
વિશ્ર્િબેંક સહાવયત યોજના ગજુરાત સ્ ટેટ હાેિપ રોજોકકટ-૨ 

રસ્ તાનુ  ુનામઃ- બાયડ-લણુાિાડા રોડ  

અ.ન.ં  ગામનુ ુ ંનામ  તાલકુો  જજલ્ લો  સિે નબંર  સપંાદીત થતી 
જમીનનુ  ુક્ષપત્રફળ     
(હકે્કટર-રોજવત 
આરએ)  

જમીન માલલક નુ ુ ં
નામ  

લગત જમીન 
સપંાદન કચપરી  

માહહતી સ્ ત્રોત 
૭/૧૨ તથા 
હહસ્ સા ફોમગ ૪ 
મજુબ  

(૧)  સાિકપરુ લણુાિડા મહહસાગર  ૭૧/પૈ/૧ ૦-૦૮-૦૯ પટેલ બાબરભાે 
ગોપાલભાે   

રોજાતં અવિકારી 
લણુાિાડા  

સદર  

(૨)  સદર   સદર   સદર   ૭૨/પૈ/૧ ૦-૦૯-૧૦ પટેલ કાતંીભાઇ 
સખાભાઇ    

સદર   સદર  

(૩) સદર   સદર   સદર   ૮૨/પૈ/૧ ૦-૦૮-૦૯ પટેલ કોદરભાઇ 
ગલાભાઇ  

સદર સદર  

(૪)  સદર   સદર   સદર   ૮૧/૧ ૦-૦૪-૦૫ પટેલ 
નટર્વરભાઇ 
લાલાભાઇ  

સદર સદર  

(૫)  સદર   સદર   સદર   ૮૧/૨ ૦-૦૩-૦૪ પટેલ ચત રભાઇ 
પરસોતમભાઇ  

સદર  સદર  

(૬)  સદર   સદર   સદર   ૮૧/૩ ૦-૦૧-૦૧ પટેલ સખીદાસ 
રાયજીભાઇ  

સદર સદર  

(૭)  સદર   સદર   સદર   ૮૧/૪ ૦-૦૪-૦૫ પટેલ સખીદાસ 
રાયજીભાઇ 

સદર  સદર  

(૮)  સદર   સદર   સદર   ૮૫/૧/પૈ/૧ ૦-૦૫-૦૬ પટેલ કાતંીભાઇ 
પ જંાભાઇ    

સદર  સદર  



(૯)  સદર   સદર   સદર   ૯૧/૧ ૦-૦૧-૦૧ પટેલ િશ ભાઇ 
હીરાભાઇ    

સદર  સદર  

(૧૦)  સદર   સદર   સદર   ૯૦/૧/પ/ૈ૧ ૦-૦૧-૦૧ પટેલ કન ભાઇ 
પરસોતમભાઇ    

સદર  સદર  

(૧૧)  સદર   સદર   સદર   ૮૬ ૦-૦૩-૦૪ પટેલ ગોકળભાઇ 
હીરાભાઇ    

સદર  સદર  

(૧૨)  સદર   સદર   સદર   ૮૭ ૦-૦૪-૦૫ પટેલ પ જંાભાઇ 
મગંળાભાઇ     

સદર  સદર  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



જમીન સપંાદન ની વિગત (રાજય માગગ યોજના વિભાગ-િડોદરા)                                                                                             
વિશ્ર્િબેંક સહાવયત યોજના ગજુરાત સ્ ટેટ હાેિપ રોજોકકટ-૨ 

રસ્ તાનુ  ુનામઃ- બાયડ-લણુાિાડા રોડ  

અ.ન.ં  ગામનુ ુ ં
નામ  

તાલકુો  જજલ્ લો  સિે નબંર  સપંાદીત થતી 
જમીનનુ  ુ
ક્ષપત્રફળ     
(હકે્કટર)  

જમીન માલલક નુ ુ ંનામ  લગત જમીન 
સપંાદન કચપરી  

માહહતી 
સ્ ત્રોત ૭/૧૨ 
તથા હહસ્ સા 
ફોમગ ૪ મજુબ  

(૧)  લાલસર લ ણાર્વાડા મહહસાગર  ૨૮/પૈ/૧  ૦-૦૯-૧૦ પટેલ પ જંાભાઇ મગંળભાઇ   અવધક ખાસ 
િમીન સપંાદન 
અવધકારી ગોધરા 

સદર  

(૨)  સદર   સદર   સદર   ૨૯/પ/ૈ૧ ૦-૦૧-૩૦ પટેલ િયતંીભાઇ 
ગોપાલભાઇ  

સદર   સદર  

(૩) સદર   સદર   સદર   ૨૭/૧  ૦-૦૧-૩૫ પટેલ મગંળભાઇ દાજીભાઇ  સદર સદર  
(૪)  સદર   સદર   સદર   ૨૭/૨ ૦-૦૧-૦૧ પટેલ રમેશભાઇ મગંળભાઇ  સદર સદર  
(૫)  સદર   સદર   સદર   ૨૭/૩ ૦-૦૧-૬૫ પટેલ જેઠાભાઇ ભગાભાઇ  સદર  સદર  
(૬)  સદર   સદર   સદર   ૨૨/૧ ૦-૦૦-૫૦ પટેલ પ જંાભાઇ મગંળભાઇ   સદર  સદર  
(૭)  સદર   સદર   સદર   ૨૨/૨/પ/ૈ૧ ૦-૦૨-૩૫ પટેલ લાલાભાઇ કાળીદાસ   સદર  સદર  
(૮)  સદર   સદર   સદર   ૨૨/૩/પ/ૈ૧ ૦-૦૫-૦૬ પટેલ મગંળભાઇ દાજીભાઇ સદર  સદર  
(૯)  સદર   સદર   સદર   ૧૬/પૈ/૧ ૦-૦૬-૦૭ પટેલ હકશોરભાઇ નાથાભાઇ  સદર  સદર  
(૧૦)  સદર   સદર   સદર   ૧૧/પૈ/૧ ૦-૦૬-૦૭ પટેલ રમેશભાઇ મગંળભાઇ  સદર  સદર  
(૧૧)  સદર   સદર   સદર   ૧૨ ૦-૦૩-૦૪ પચંાલ િયતંીભાઇ લબ ભાઇ   સદર  સદર  
(૧૨)  સદર   સદર   સદર   ૧૩/૧ ૦-૦૩-૦૪ પટેલ કૈલાસબેન મન ભાઇ ની 

વર્વધર્વા  
સદર  સદર  

(૧૩)  સદર   સદર   સદર   ૧૩/૨ ૦-૦૨-૦૩ પટેલ અંબાલાલ બાબરભાઇ સદર  સદર  



(૧૪)  સદર   સદર   સદર   ૧૩/૫ ૦-૦૦-૫૦ પટેલ અંબાલાલ બાબરભાઇ  સદર  સદર  
(૧૫)  સદર   સદર   સદર   ૧૩/૬ ૦-૦૧-૦૧ પટેલ કૈલાસબેન મન ભાઇ ની 

વર્વધર્વા 
સદર  સદર  

(૧૬)  સદર   સદર   સદર   ૧૩/૭ ૦-૦૧-૫૦ પટેલ અંબાલાલ બાબરભાઇ સદર  સદર  
(૧૭)  સદર   સદર   સદર   ૧૩/૮ ૦-૦૧-૦૧ પટેલ કૈલાસબેન મન ભાઇ ની 

વર્વધર્વા 
સદર  સદર  

(૧૮)  સદર   સદર   સદર   ૧૩/૯ ૦-૦૪-૦૫ પટેલ અંબાલાલ બાબરભાઇ સદર  સદર  
(૧૯)  સદર   સદર   સદર   ૨/પૈ/૧ ૦-૦૫-૦૬ પટેલ મન ભાઇ મગંળભાઇ  સદર  સદર  
(૨૦)  સદર   સદર   સદર   ૧/પૈ/૧ ૦-૦૫-૦૬ પટેલ અંબાલાલ બાબરભાઇ સદર  સદર  
(૨૧)  સદર   સદર   સદર   ૩/૧ ૦-૦૨-૦૩ પટેલ કાતંીભાઇ ધરમાભાઇ  સદર  સદર  
(૨૨)  સદર   સદર   સદર   ૩/૨ ૦-૦૭-૦૮ પટેલ સ રેશભાઇ બાબરભાઇ  સદર  સદર  
(૨૩)  સદર   સદર   સદર   ૩૧૦/૧/પ/ૈ૧ ૦-૦૬-૦૭ પટેલ મણીબને તે 

ગોકળભાઇની વર્વધર્વા 
સદર  સદર  

(૨૪)  સદર   સદર   સદર   ૩૦૯ ૦-૨૫-૨૯ પટેલ બાબરભાઇ પ જંાભાઇ   સદર  સદર  
(૨૫)  સદર   સદર   સદર   ૩૦૮ ૦-૧૧-૧૨ પટેલ બાબરભાઇ પ જંાભાઇ   સદર  સદર  
(૨૬)  સદર   સદર   સદર   ૩૦૪/૧ ૦-૦૧-૦૧ પટેલ બકોરભાઇ લબેજીભાઇ  સદર  સદર  
(૨૭)  સદર   સદર   સદર   ૨૫૪/૧ ૦-૦૧-૦૧ પટેલ બકોરભાઇ લબેજીભાઇ  સદર  સદર  
(૨૮)  સદર   સદર   સદર   ૨૫૫/પૈ/૧ ૦-૦૧-૦૧ પટેલ બકોરભાઇ લબેજીભાઇ  સદર  સદર  
(૨૯)  સદર   સદર   સદર   ૨૫૯/૧ ૦-૦૧-૦૧ ર્વરધરી વર્વભાગ લેઉઆ 

પાટીદાર સમાિ  
સદર  સદર  

(૩૦)  સદર   સદર   સદર   ૨૫૬ ૦-૦૫-૦૬ પટેલ ડાહ્યાભાઇ રજાજીભાઇ  સદર  સદર  
(૩૧)  સદર   સદર   સદર   ૧૬૭ ૦-૦૪-૦૫ પટેલ બકોરભાઇ લબેજીભાઇ  સદર  સદર  
(૩૨)  સદર   સદર   સદર   ૨૫૨/પ/ૈ૧ ૦-૦૧-૦૧ પટેલ બકોરભાઇ લબેજીભાઇ  સદર  સદર  
(૩૩)  સદર   સદર   સદર   ૧૭૭ ૦-૦૩-૦૪ પટેલ મનોિક માર 

રાર્વજીભાઇ  
સદર  સદર  



(૩૪)  સદર   સદર   સદર   ૧૮૦/૩ ૦-૦૨-૦૩ પગી સોમાભાઇ ચ થંાભાઇ   સદર  સદર  
(૩૫)  સદર   સદર   સદર   ૨૦૩ ૦-૦૩-૦૪ ર્વણકર દ ધાભાઇ કોહ્યાભાઇ  સદર  સદર  
(૩૬)  સદર   સદર   સદર   ૨૦૨/પૈ/૧ ૦-૨૦-૨૧ બારીયા ભૈરર્વવસિંહ માનવસિંહ સદર  સદર  
(૩૭)  સદર   સદર   સદર   ૨૦૦/પૈ/૧ ૦-૦૭-૦૮ બારીયા ડાહ્યાભાઇ 

રતાજીભાઇ  
સદર  સદર  

(૩૮)  સદર   સદર   સદર   ૨૦૬/૧ ૦-૦૭-૦૮ પટેલ હીરાભાઇ કાળાભાઇ  સદર  સદર  
(૩૯)  સદર   સદર   સદર   ૨૦૬/૨ ૦-૦૪-૦૫ પટેલ હદલીપભાઇ મ ળજીભાઇ  સદર  સદર  
(૪૦)  સદર   સદર   સદર   ૨૦૬/૩ ૦-૦૧-૦૧ પટેલ ધ ળાભાઇ રામાભાઇ  સદર  સદર  
(૪૧)  સદર   સદર   સદર   ૨૦૮ ૦-૦૭-૦૮ પટેલ પટેલ ભ પેન્દ રક માર 

િશ ભાઇ  
સદર  સદર  

(૪૨)  સદર   સદર   સદર   ૨૦૯ ૦-૦૯-૧૦ પટેલ હદર્વાબેન હરીભાઇની 
વર્વધર્વા  

સદર  સદર  

(૪૩)  સદર   સદર   સદર   ૨૧૩ ૦-૦૨-૦૩ પટેલ રઇજીભાઇ ગલાભાઇ  સદર  સદર  
(૪૪)  સદર   સદર   સદર   ૨૧૪ ૦-૦૭-૦૮ પટેલ પરસોતમભાઇ 

ગોપાલભાઇ  
સદર  સદર  

(૪૫)  સદર   સદર   સદર   ૨૧૮ ૦-૦૨-૦૩ પટેલ પરસોતમભાઇ 
લાલાજીભાઇ  

સદર  સદર  

(૪૬)  સદર   સદર   સદર   ૨૧૭ ૦-૨૬-૨૮ પટેલ અરવર્વિંદભાઇ 
પરસોતમભાઇ  

સદર  સદર  

(૪૭)  સદર   સદર   સદર   ૩૦૦ ૦-૦૯-૧૦ ખાટં નાથાભાઇ રણછોડભાઇ  સદર  સદર  
(૪૮)  સદર   સદર   સદર   ૧૩૧ ૦-૦૦-૫૦ પગી શના  સદર  સદર  

 
 

 

 



જમીન સપંાદન ની વિગત (રાજય માગગ યોજના વિભાગ-િડોદરા)                                                                                             
વિશ્ર્િબેંક સહાવયત યોજના ગજુરાત સ્ ટેટ હાેિપ રોજોકકટ-૨ 

રસ્ તાનુ  ુનામઃ- બાયડ-લણુાિાડા રોડ  

અ.ન.ં  ગામનુ ુ ં
નામ  

તાલકુો  જજલ્ લો  સિે નબંર  સપંાદીત થતી 
જમીનનુ  ુ
ક્ષપત્રફળ     
(હકે્કટર)  

જમીન માલલક નુ ુ ંનામ  લગત જમીન 
સપંાદન કચપરી  

માહહતી 
સ્ ત્રોત ૭/૧૨ 
તથા હહસ્ સા 
ફોમગ ૪ મજુબ  

(૧)  િખતપરુા 
(કીડીયા) 

લ ણાર્વાડા મહહસાગર  ૧૩૫/૧  ૦-૦૧-૦૧ પટેલ ચીમનભાઇ હીરાભાઇ   અવધક ખાસ 
િમીન સપંાદન 
અવધકારી ગોધરા 

સદર  

(૨)  સદર   સદર   સદર   ૧૩૫/૨ ૦-૦૫-૦૬ પટેલ િશર્વતંભાઇ બકોરભાઇ  સદર   સદર  
(૩) સદર   સદર   સદર   ૧૩૫/૩  ૦-૧૧-૧૨ પટેલ અરૂણભાઇ ફકીરભાઇ  સદર સદર  
(૪)  સદર   સદર   સદર   ૧૩૪/૧ ૦-૦૦-૫૦ પટેલ ગોવર્વિંદભાઇ લાલાભાઇ  સદર સદર  
(૫)  સદર   સદર   સદર   ૧૩૪/૨ ૦-૦૧-૦૧ પટેલ સોમાભાઇ મનોરભાઇ  સદર  સદર  
(૬)  સદર   સદર   સદર   ૧૩૬ ૦-૦૬-૦૭ પટેલ મહાસ ખભાઇ 

બકોરભાઇ   
સદર  સદર  

(૭)  સદર   સદર   સદર   ૧૩૭/૧ ૦-૦૬-૦૭ પટેલ િશર્વતંભાઇ બકોરભાઇ    સદર  સદર  
(૮)  સદર   સદર   સદર   ૧૩૯/૨ ૦-૦૦-૫૦ પટેલ િયવંતભાઇ મગંળભાઇ સદર  સદર  
(૯)  સદર   સદર   સદર   ૧૩૯/૩ ૦-૦૦-૫૦ પટેલ ભીખાભાઇ રયજીભાઇ  સદર  સદર  
(૧૦)  સદર   સદર   સદર   ૧૩૯/૪ ૦-૦૦-૫૦ પટેલ રાર્વજીભાઇ હીરાભાઇ  સદર  સદર  
(૧૧)  સદર   સદર   સદર   ૧૩૯/૫ ૦-૦૦-૫૦ પટેલ હહરાભાઇ મ ળજીભાઇ   સદર  સદર  
(૧૨)  સદર   સદર   સદર   ૧૩૯/૬ ૦-૦૨-૦૩ પટેલ રૂખીબેન હરીભાઇ ની 

વર્વધર્વા  
સદર  સદર  

(૧૩)  સદર   સદર   સદર   ૧૩૯/૭ ૦-૦૨-૦૩ પટેલ રૂખીબેન હરીભાઇ ની સદર  સદર  



વર્વધર્વા 
(૧૪)  સદર   સદર   સદર   ૧૩૮/૨ ૦-૦૦-૫૦ પટેલ લાલભાઇ પ જાભાઇ  સદર  સદર  
(૧૫)  સદર   સદર   સદર   ૧૦/૧ ૦-૧૦-૧૨ પટેલ હકશોરભાઇ પ જંાભાઇ  સદર  સદર  
(૧૬)  સદર   સદર   સદર   ૧૦/૨ ૦-૦૨-૦૩ પટેલ હકશોરભાઇ પ જંાભાઇ  સદર  સદર  
(૧૭)  સદર   સદર   સદર   ૧૦/૩/પ/ૈ૧ ૦-૦૩-૦૪ પગી પરસોતમભાઇ 

મગંળભાઇ  
સદર  સદર  

(૧૮)  સદર   સદર   સદર   ૧૦/૪ ૦-૦૧-૦૧ પગી રયજીભાઇ અમીરભાઇ સદર  સદર  
(૧૯)  સદર   સદર   સદર   ૧૧/૧ ૦-૬૭-૬૯ પટેલ ગોવર્વિંદભાઇ હીરાભાઇ  સદર  સદર  
(૨૦)  સદર   સદર   સદર   ૧૧/૨ ૦-૪૩-૫૦ પટેલ ગોરધનભાઇ ગલાભાઇ સદર  સદર  
(૨૧)  સદર   સદર   સદર   ૧૧/૩ ૦-૪૭-૫૫ પટેલ હહરાભાઇ પ જંાભાઇ  સદર  સદર  
(૨૨)  સદર   સદર   સદર   ૧૨/૨ ૦-૧૪-૧૬ પટેલ સખીદાસ મીઠાભાઇ  સદર  સદર  
(૨૩)  સદર   સદર   સદર   ૧૨/૩ ૦-૨૩-૩૨ પટેલ રૂખીબેન હીરાભાઇની 

વર્વધર્વા 
સદર  સદર  
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વિશ્ર્િબેંક સહાવયત યોજના ગજુરાત સ્ ટેટ હાેિપ રોજોકકટ-૨ 

રસ્ તાનુ  ુનામઃ- બાયડ-લણુાિાડા રોડ  

અ.ન.ં  ગામનુ ુ ં
નામ  

તાલકુો  જજલ્ લો  સિે નબંર  સપંાદીત થતી 
જમીનનુ  ુ
ક્ષપત્રફળ     
(હકે્કટર)  

જમીન માલલક નુ ુ ંનામ  લગત જમીન 
સપંાદન કચપરી  

માહહતી 
સ્ ત્રોત ૭/૧૨ 
તથા હહસ્ સા 
ફોમગ ૪ મજુબ  

(૧)  ઉચરપી લ ણાર્વાડા મહહસાગર  ૧૮૯/૩  ૦-૧૩-૧૫ પટેલ રાર્વજીભાઇ હીરાભાઇ   અવધક ખાસ 
િમીન સપંાદન 
અવધકારી ગોધરા 

સદર  

(૨)  સદર   સદર   સદર   ૧૯૦ ૦-૦૪-૦૫ પટેલ નાથીબેન કોહ્યાભઇની 
વર્વધર્વા  

સદર   સદર  

(૩) સદર   સદર   સદર   ૧૯૧ ૦-૦૫-૦૬ પટેલ નાથીબેન કોહ્યાભઇની 
વર્વધર્વા 

સદર સદર  

(૪)  સદર   સદર   સદર   ૧૯૨ ૦-૦૪-૦૫ પટેલ લાલાભાઇ નાથાભાઇ   સદર સદર  
(૫)  સદર   સદર   સદર   ૨૦૩ ૦-૦૩-૩૭ પટેલ નાથીબેન કોહ્યાભઇની 

વર્વધર્વા 
સદર  સદર  

(૬)  સદર   સદર   સદર   ૧૯૪ ૦-૦૫-૬૨ ર્વણકર ડાહ્યાભાઇ સોમાભાઇ   સદર  સદર  
(૭)  સદર   સદર   સદર   ૧૯૫ ૦-૧૦-૧૨ ર્વણકર જેઠાભાઇ ધ ળાભાઇ   સદર  સદર  
(૮)  સદર   સદર   સદર   ૧૭૬ ૦-૦૭-૦૮ પટેલ રૂખીબેન હીરાભાઇ 

મગંળભાઇની વર્વધર્વા 
સદર  સદર  

(૯)  સદર   સદર   સદર   ૧૪૩ ૦-૧૨-૧૩ ર્વણકર પ જાભાઇ મેઠાભાઇ   સદર  સદર  
(૧૦)  સદર   સદર   સદર   ૧૩૭ ૦-૦૪-૦૫ ર્વણકર પ જાભાઇ મેઠાભાઇ   સદર  સદર  
(૧૧)  સદર   સદર   સદર   ૧૩૮ ૦-૦૮-૦૯ પટેલ લાલાભાઇ નાથાભાઇ   સદર  સદર  



(૧૨)  સદર   સદર   સદર   ૧૩૯/૧ ૦-૦૩-૦૪ ર્વણકર નાથાભાઇ હહરાભાઇ    સદર  સદર  
(૧૩)  સદર   સદર   સદર   ૧૪૦/પૈ/૧ ૦-૧૧-૧૨ ર્વ.કતા . પ્રમ ખશ્રી ગજેન્દ રવસિંહ 

પ્રવર્વણવસિંહ  
સદર  સદર  

(૧૪)  સદર   સદર   સદર   ૯૮/૧ ૦-૦૪-૦૫ પટેલીયા કાનાજી ભ રાજી  સદર  સદર  
(૧૫)  સદર   સદર   સદર   ૯૭/પ/ૈ૧ ૦-૧૦-૧૨ પગી દોલીબેન ગમીરભાઇ 

ખ માની વર્વધર્વા 
સદર  સદર  

(૧૬)  સદર   સદર   સદર   ૯૬/૪ ૦-૦૧-૦૧ પગી કાળુભાઇ ગલાભાઇ  સદર  સદર  
(૧૭)  સદર   સદર   સદર   ૯૬/૩ ૦-૦૩-૦૪ પગી શાતંાબેન ભેમાભાઇ  સદર  સદર  
(૧૮)  સદર   સદર   સદર   ૯૬/૧ ૦-૦૨-૦૩ પગી ભેમાભાઇ મોતીભાઇ  સદર  સદર  
(૧૯)  સદર   સદર   સદર   ૯૫/૧ ૦-૦૦-૫૦ પગી કંક બેન જીર્વાભાઇ  સદર  સદર  
(૨૦)  સદર   સદર   સદર   ૯૫/૩ ૦-૦૧-૦૧ પગી સ ખાભાઇ અમરાભાઇ  સદર  સદર  
(૨૧)  સદર   સદર   સદર   ૯૪/૩ ૦-૦૦-૫૦ પટેલ હહરાભાઇ સોમાભાઇ  સદર  સદર  
(૨૨)  સદર   સદર   સદર   ૯૩/૧ ૦-૦૨-૪૦ પટેલીયા િમક બેન સ રાભાઇ 

કતાની વર્વધર્વા  
સદર  સદર  

(૨૩)  સદર   સદર   સદર   ૯૩/૨ ૦-૦૨-૬૦ પટેલીયા કાતંીભાઇ કોદરભાઇ સદર  સદર  
(૨૪)  સદર   સદર   સદર   ૯૨/૧ ૦-૦૧-૮૦ પટેલીયા લક્ષ્ મણભાઇ 

ધ રાભાઇ 

સદર  સદર  

(૨૫)  સદર   સદર   સદર   ૯૨/૨ ૦-૦૨-૨૯ પટેલીયા ખાત  ભાઇ પ જાભાઇ સદર  સદર  
(૨૬)  સદર   સદર   સદર   ૮૦ ૦-૦૨-૦૩ પટેલીયા ખાત  ભાઇ પ જાભાઇ સદર  સદર  
(૨૭)  સદર   સદર   સદર   ૭૯/૧ ૦-૦૧-૦૧ પટેલીયા રે્વચાતાભાઇ 

કેસરાભાઇ 

સદર  સદર  

(૨૮)  સદર   સદર   સદર   ૭૯/૨ ૦-૦૧-૦૧ પટેલીયા સોમાભાઇ 
લક્ષ્ મણભાઇ 

સદર  સદર  

(૨૯)  સદર   સદર   સદર   ૭૯/૩ ૦-૦૧-૦૧ પટેલીયા પ નાભાઇ જેરાભાઇ  સદર  સદર  
(૩૦)  સદર   સદર   સદર   ૭૯/૪ ૦-૦૧-૦૧ પટેલીયા ચત રભાઇ ધ ળાભાઇ સદર  સદર  



(૩૧)  સદર   સદર   સદર   ૭૯/૫ ૦-૦૧-૦૧ પટેલીયા મોઘાભાઇ રૂપાભાઇ  સદર  સદર  
(૩૨)  સદર   સદર   સદર   ૭૯/૬ ૦-૦૧-૦૧ પટેલીયા મગંળભાઇ 

પ જાભાઇ 

સદર  સદર  

(૩૩)  સદર   સદર   સદર   ૭૬/૧ ૦-૦૧-૦૧ પટેલીયા મેરાભાઇ નર્વાભાઇ સદર  સદર  
(૩૪)  સદર   સદર   સદર   ૭૬/૨ ૦-૦૧-૦૧ પટેલીયા પ નાભાઇ જેરાભાઇ સદર  સદર  
(૩૫)  સદર   સદર   સદર   ૭૬/૩ ૦-૦૧-૦૧ પટેલીયા સોમાભાઇ 

લક્ષ્ મણભાઇ 

સદર  સદર  

(૩૬)  સદર   સદર   સદર   ૭૬/૪ ૦-૦૧-૦૧ પટેલીયા ચત રભાઇ ધ ળાભાઇ સદર  સદર  
(૩૭)  સદર   સદર   સદર   ૭૬/૫ ૦-૦૧-૦૧ પટેલીયા રે્વભાતભાઇ 

કેસરાભાઇ 

સદર  સદર  

(૩૮)  સદર   સદર   સદર   ૭૬/૬ ૦-૦૧-૦૧ પટેલીયા મગંળભાઇ 
પ જાભાઇ 

સદર  સદર  

(૩૯)  સદર   સદર   સદર   ૭૭/૧ ૦-૦૧-૫૦ પટેલીયા સોમાભાઇ 
લક્ષ્ મણભાઇ 

સદર  સદર  

(૪૦)  સદર   સદર   સદર   ૭૭/૨ ૦-૦૩-૦૪ પટેલીયા નાનાભાઇ ક દાભાઇ સદર  સદર  
 

 

 

 

 

 

 

 



જમીન સપંાદન ની વિગત (રાજય માગગ યોજના વિભાગ-િડોદરા)                                                                                             
વિશ્ર્િબેંક સહાવયત યોજના ગજુરાત સ્ ટેટ હાેિપ રોજોકકટ-૨ 

રસ્ તાનુ  ુનામઃ- બાયડ-લણુાિાડા રોડ  

અ.ન.ં  ગામનુ ુ ં
નામ  

તાલકુો  જજલ્ લો  સિે નબંર  સપંાદીત થતી 
જમીનનુ  ુ
ક્ષપત્રફળ     
(હકે્કટર)  

જમીન માલલક નુ ુ ંનામ  લગત જમીન 
સપંાદન કચપરી  

માહહતી સ્ ત્રોત 
૭/૧૨ તથા 
હહસ્ સા ફોમગ ૪ 
મજુબ  

(૧)  ઉંદરા લ ણાર્વાડા મહહસાગર  ૨૫૮/પ/ૈ૨  ૦-૦૬-૦૭ પગી દાનાભાઇ સોમાભાઇ   કલેકટરશ્રી, 
મહીસાગર, 
લ ણાર્વાડા 

સદર  

(૨)  સદર   સદર   સદર   ૧૬૩/૧ ૦-૦૩-૦૪ બારોડ િયવસિંહ બદેવસિંહ   સદર   સદર  
(૩) સદર   સદર   સદર   ૧૬૩/૨ ૦-૦૮-૦૯ ઠાકોર બહાદ રવસિંહ સામંતવસિંહ  સદર સદર  
(૪)  સદર   સદર   સદર   ૨૨૧ ૦-૧૨-૧૪ પગી હીરાભાઇ કાળુભાઇ    સદર સદર  
(૫)  સદર   સદર   સદર   ૨૨૨/૧/૧/પૈ/૧  ૦-૦૪-૦૫ મોતીભાઇ જામાભાઇ  સદર  સદર  
(૬)  સદર   સદર   સદર   ૨૨૨/૧/૧/પૈ/૨ ૦-૦૪-૦૫ પટેલ બાબરભાઇ મગંળભાઇ    સદર  સદર  
(૭)  સદર   સદર   સદર   ૨૨૪/૧ ૦-૦૩-૦૪ પગી વશર્વાભાઇ મોતીભાઇ    સદર  સદર  
(૮)  સદર   સદર   સદર   ૨૨૪/૨ ૦-૦૭-૦૮ પગી િશર્વતંભાઇ ભયજીભાઇ  સદર  સદર  
(૯)  સદર   સદર   સદર   ૨૪૪/પ/ૈ૧ ૦-૦૪-૦૫ પગી મથ રભાઇ ભયજીભાઇ    સદર  સદર  
(૧૦)  સદર   સદર   સદર   ૨૪૪/પ/ૈ૨ ૦-૦૨-૦૩ પટેલ હીરાભાઇ નરવસિંહભાઇ    સદર  સદર  
(૧૧)  સદર   સદર   સદર   ૨૪૫ ૦-૦૮-૦૯ ધ ળાભાઇ ભગાભાઇ    સદર  સદર  
(૧૨)  સદર   સદર   સદર   ૨૪૯/૧ ૦-૦૨-૦૩ પગી ગેદાભાઇ ગલાભાઇ     સદર  સદર  
(૧૩)  સદર   સદર   સદર   ૨૪૯/૨ ૦-૦૨-૦૩ પગી જીતાભાઇ ભાથીભાઇ   સદર  સદર  
(૧૪)  સદર   સદર   સદર   ૨૫૨/પ/ૈ૨ ૦-૦૪-૦૫ પગી સખમબેન રર્વનાભાઇ    સદર  સદર  
(૧૫)  સદર   સદર   સદર   ૨૫૬/૧/૧ ૦-૦૨-૦૩ પગી કોદરભાઇ બાબરભાઇ  સદર  સદર  
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વિશ્ર્િબેંક સહાવયત યોજના ગજુરાત સ્ ટેટ હાેિપ રોજોકકટ-૨ 

રસ્ તાનુ  ુનામઃ- બાયડ-લણુાિાડા રોડ  

અ.ન.ં  ગામનુ ુ ં
નામ  

તાલકુો  જજલ્ લો  સિે નબંર  સપંાદીત થતી 
જમીનનુ  ુ
ક્ષપત્રફળ     
(હકે્કટર)  

જમીન માલલક નુ ુ ંનામ  લગત જમીન 
સપંાદન કચપરી  

માહહતી 
સ્ ત્રોત ૭/૧૨ 
તથા હહસ્ સા 
ફોમગ ૪ મજુબ  

(૧)  ખાટંના 
ભેંસાિાડા 

લ ણાર્વાડા મહહસાગર  ૯૧  ૦-૦૩-૦૪ ખાટં બાબરભાઇ સોમાભાઇ  કલેકટરશ્રી, 
મહીસાગર 

સદર  

(૨)  સદર   સદર   સદર   ૯૨ ૦-૦૪-૦૫ ખાટં લક્ષ્ મણભાઇ બરે્વાભાઇ     સદર   સદર  
(૩) સદર   સદર   સદર   ૪૨ ૦-૦૨-૦૩ પગી સનાભાઇ મોતીભાઇ  સદર સદર  
(૪)  સદર   સદર   સદર   ૧૦/પૈ/૧ ૦-૧૭-૧૯ ગોસાઇ ઇશ્ર્ર્વરગીરી 

મનહરગીરી    
સદર સદર  
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વિશ્ર્િબેંક સહાવયત યોજના ગજુરાત સ્ ટેટ હાેિપ રોજોકકટ-૨ 

રસ્ તાનુ  ુનામઃ- બાયડ-લણુાિાડા રોડ  

અ.ન.ં  ગામનુ ુ ં
નામ  

તાલકુો  જજલ્ લો  સિે નબંર  સપંાદીત થતી 
જમીનનુ  ુ
ક્ષપત્રફળ     
(હકે્કટર)  

જમીન માલલક નુ ુ ંનામ  લગત જમીન 
સપંાદન કચપરી  

માહહતી 
સ્ ત્રોત ૭/૧૨ 
તથા હહસ્ સા 
ફોમગ ૪ મજુબ  

(૧)  તાજપરુ વર્વરપ ર ખેડા બ્ લોક ન.ં૧ ૦-૫૬-૬૬ પટેલ લાલજીભાઇ 
ર્વસરામભાઇ  

નાયબ 
કલેકટરશ્રી પ્રાતં 
બાલાસીનોર 

સદર  

(૨)  સદર   સદર   સદર   બ્ લોક ન.ં૩ ૦-૩૪-૦૩૯ પટેલ નમ દાબેન છગનભાઇ   સદર   સદર  
(૩) સદર   સદર   સદર   બ્ લોક ન.ં૪ ૦-૦૬-૦૭ કશનબેન ધ ળાભાઇ     સદર સદર  
(૪)  સદર   સદર   સદર   બ્ લોક ન.ં૫ ૦-૫૩-૬૨ પટેલ છગનભાઇ 

ર્વસરામભાઇ  
સદર સદર  

(૫)  સદર   સદર   સદર   બ્ લોક ન.ં૬ ૦-૦૫-૦૬ પટેલ છગનભાઇ 
ર્વસરામભાઇ     

સદર સદર  

 

 

 

 

 

 

 



HDLG ;\5FNGGL lJUT sZFHI DFU" IMHGF lJEFU DC[;F6Ff 

lJ`|JA[\S ;CFlIT IMHGF U]HZFT :8[8 CF.J[ 5|MH[S8vZ 

Z:TFG]\ GFD o DC[;F6F v lC\DTGUZ ZM0 

અ.ન.ં  ગામનુ ુ ં
નામ  

તાલકુો  જજલ્ લો  સિે નબંર  સપંાદીત થતી 
જમીનનુ  ુ
ક્ષપત્રફળ     
(હકે્કટર)  

જમીન માલલક નુ ુ ંનામ  લગત જમીન 
સપંાદન કચપરી  

માહહતી 
સ્ ત્રોત ૭/૧૨ 
તથા હહસ્ સા 
ફોમગ ૪ મજુબ  

s!f ZFD5]ZF 
sS]S;f 

DC[;F6F DC[;F6F a,MS G\P *_ _v__v)# ZAFZL lCZFEF. HSXLEF.  BF; HDLG 
;\5FNG 
VlWSFZLzL4 

DC[;F6FP 

;NZ 

sZf ;NZ ;NZ ;NZ a,MS G\P *! _v__v(( RF{WZL SFGHLEF. 
;[WFEF.4 RF{WZL D[GFA[G4 

RF{WZL ,JHLEF.4 RF{WZL 

SFgTFA[G4 RF{WZL 

NXZYEF.4 RF{WZL 
ZFH[XS]DFZ GFZFI6EF. 

;NZ ;NZ 

s#f ;NZ ;NZ ;NZ a,MS G\P (( _v_!v(Z RF{WZL ZFH]EF. UF\0F,F, 
 

;NZ ;NZ 

 

 

 

 

 

 

 



 

HDLG ;\5FNGGL lJUT sZFHI DFU" IMHGF lJEFU DC[;F6Ff 

lJ`|JA[\S ;CFlIT IMHGF U]HZFT :8[8 CF.J[ 5|MH[S8vZ 

Z:TFG]\ GFD o DC[;F6F v lC\DTGUZ ZM0 

અ.ન.ં  ગામનુ ુ ં
નામ  

તાલકુો  જજલ્ લો  સિે નબંર  સપંાદીત થતી 
જમીનનુ  ુ
ક્ષપત્રફળ     
(હકે્કટર)  

જમીન માલલક નુ ુ ંનામ  લગત જમીન 
સપંાદન કચપરી  

માહહતી 
સ્ ત્રોત ૭/૧૨ 
તથા હહસ્ સા 
ફોમગ ૪ મજુબ  

s!f 0FE,F lJHF5]Z DC[;F6F &)5q! _v_Zv5# RFJ0F AA]AC[G T[ 

,1D6HL lJWJF 
BF; HDLG 

;\5FNG 
VlWSFZLzL4 
DC[;F6FP 

;NZ 

sZf ;NZ ;NZ ;NZ &)&q! _v_!v&5 RFJ0F DG]HL U,FAHL ;NZ ;NZ 

s#f ;NZ ;NZ ;NZ &)*q! _v_Zv#Z RFJ0F U,FAHL B]DHL ;NZ ;NZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HDLG ;\5FNGGL lJUT sZFHI DFU" IMHGF lJEFU DC[;F6Ff 

lJ`|JA[\S ;CFlIT IMHGF U]HZFT :8[8 CF.J[ 5|MH[S8vZ 

Z:TFG]\ GFD o DC[;F6F v lC\DTGUZ ZM0 

અ.ન.ં  ગામનુ ુ ં
નામ  

તાલકુો  જજલ્ લો  સિે નબંર  સપંાદીત થતી 
જમીનનુ  ુ
ક્ષપત્રફળ     
(હકે્કટર)  

જમીન માલલક નુ ુ ંનામ  લગત જમીન 
સપંાદન કચપરી  

માહહતી 
સ્ ત્રોત ૭/૧૨ 
તથા હહસ્ સા 
ફોમગ ૪ મજુબ  

s!f lJHF5]Z lJHF5]Z DC[;F6F Z!! _v_#v#) 58[, 5|lJ6EF. A[RZEF. BF; HDLG 

;\5FNG 
VlWSFZLzL4 
DC[;F6FP 

;NZ 

sZf ;NZ ;NZ ;NZ Z!Z _v_$v#_ 58[, HM.TFEF. BM0LNF; ;NZ ;NZ 

s#f ;NZ ;NZ ;NZ !&_ _v__v5Z 58[, DOT,F, XLJFEF.  ;NZ ;NZ 
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lJ`|JA[\S ;CFlIT IMHGF U]HZFT :8[8 CF.J[ 5|MH[S8vZ 

Z:TFG]\ GFD o DC[;F6F v lC\DTGUZ ZM0 

અ.ન.ં  ગામનુ ુ ં
નામ  

તાલકુો  જજલ્ લો  સિે નબંર  સપંાદીત થતી 
જમીનનુ  ુ
ક્ષપત્રફળ     
(હકે્કટર)  

જમીન માલલક નુ ુ ંનામ  લગત જમીન 
સપંાદન કચપરી  

માહહતી 
સ્ ત્રોત ૭/૧૨ 
તથા હહસ્ સા 
ફોમગ ૪ મજુબ  

s!f lJCFZ DF6;F UF\WLGUZ #(( _v__v5$ 58[, S]A[ZEF. Z[JFEF. BF; HDLG 

;\5FNG 
VlWSFZLzL4 
UF\WLGUZ 

;NZ 

sZf ;NZ ;NZ ;NZ #)_5L _v__v$! ;F`JT DG]EF. 0M0LIF ;NZ ;NZ 
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HDLG ;\5FNGGL lJUT sZFHI DFU" IMHGF lJEFU DC[;F6Ff 

lJ`|JA[\S ;CFlIT IMHGF U]HZFT :8[8 CF.J[ 5|MH[S8vZ 

Z:TFG]\ GFD o DC[;F6F v lC\DTGUZ ZM0 

અ.ન.ં  ગામનુ ુ ં
નામ  

તાલકુો  જજલ્ લો  સિે નબંર  સપંાદીત થતી 
જમીનનુ  ુ
ક્ષપત્રફળ     
(હકે્કટર)  

જમીન માલલક નુ ુ ંનામ  લગત જમીન 
સપંાદન કચપરી  

માહહતી 
સ્ ત્રોત ૭/૧૨ 
તથા હહસ્ સા 
ફોમગ ૪ મજુબ  
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HDLG ;\5FNGGL lJUT sZFHI DFU" IMHGF lJEFU ZFHSM8f 

lJ`|JA[\S ;CFlIT IMHGF U]HZFT :8[8 CF.J[ 5|MH[S8vZ 

Z:TFG]\ GFD o VF8SM8 v UM\0, ZM0 
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