
1 2 3 3 {k} 4 5 6 {k} 6 {K} 7 ૮ 9{k} 9 {K} 10 {k} 10 {K} 11 12 13 14 15 16
વડદલા

૧

ગોહ લ શાં તાબેન િવ લભાઇ 
ગોહ લ અ તભાઇ િવ લભાઇ 
ગોહ લ િવજયભાઇ િવ લભાઇ 
ગોહ લ ેિમલાબેન દલીપભાઇ 
ગોહ લ કૌિશક દલીપભાઇ  
ગોહ લ દ પ ુમાર દલીપભાઇ

. સ. . ૧ ૧ ૨૭૩૨ ૫૪૬૪૦૦૦ ૫૪૬૪૦૦૦ ૧ 2732 5464000 5464000 15299200 15299200 ૦ 9835200 4917600 ૪૯૧૭૬૦૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૨ ગૌચર સરકાર  તથા વ. ામ પચંાયત
 સરકાર  
પડતર ૨ ૨ ૧૫૧૮ ૩૦૩૬૦૦૦ ૩૦૩૬૦૦૦ ૨ ૧૫૧૮ 3036000 3036000 8500800 8500800 ૦ 5464800 2732400 ૨૭૩૨૪૦૦

૩

ગોહ લ તાપભાઇ દુરભાઇ 
ગોહ લ રણ તભાઇ દુરભાઇ 
ગોહ લ હલાદભાઇ દુરભાઇ 
ગોહ લ લખીબેન દુરભાઇ 
ગોહ લ કંચનલાલ મણીલાલ  
ગોહ લ પાવતીબેન શનાભાઇ  
ગોહ લ કોક લાબેન શનાભાઇ  
ગોહ લ કિવતાબેન શનાભાઇ  
ગોહ લ વષાબેન શનાભાઇ  
ગોહ લ અ ુનભાઇ શનાભાઇ

. સ. . ૦ ૦ ૩/૧ ૧૬૨૪ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૦ ૦ ૩/૨ ૮૬૫ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૪/અ ૩ ૪૧૪૮ ૮૨૯૬૦૦૦ ૮૨૯૬૦૦૦ ૨૪૮૯ 4978000 4978000 13241480 13241480 -૩૩૧૮૦૦૦ 8263480 4131740 ૮૧૩૭૪૦

૪

ગોહ લ તાપભાઇ દુરભાઇ 
ગોહ લ રણ તભાઇ દુરભાઇ 
ગોહ લ હલાદભાઇ દુરભાઇ 
ગોહ લ લખીબેન દુરભાઇ 
ગોહ લ કંચનલાલ મણીલાલ  
ગોહ લ પાવતીબેન શનાભાઇ  
ગોહ લ કોક લાબેન શનાભાઇ  
ગોહ લ કિવતાબેન શનાભાઇ  
ગોહ લ વષાબેન શનાભાઇ  
ગોહ લ અ ુનભાઇ શનાભાઇ

. સ. . ૪/બ ૪ ૨૮૩૨ ૫૬૬૪૦૦૦ ૫૬૬૪૦૦૦ ૪ ૧૭૦૦ 3400000 3400000 9112000 9112000 -૨૨૬૪૦૦૦ 5712000 2856000 ૫૯૨૦૦૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૫ ચૌહાણ સં યાબેન િવ લભાઇ
ુની શરત

૫/પકૈ  ૧ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

પરમાર ભગવાનભાઇ ભીખાભાઇ
પરમાર કલાસબેન ભીખાભાઇ ુની શરત ૫/પકૈ  ૨ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૫ ૩૪૦૪ ૬૮૦૮૦૦૦ ૬૮૦૮૦૦૦ ૫ ૨૦૪૨ 4084000 4084000 10863440 10863440 -૨૭૨૪૦૦૦ 6779440 3389720 ૬૬૫૭૨૦
૬ પટલ જમનાબેન કા તીભાઇ ુની શરત ૬/પકૈ  ૧ ૬ ૧૫૦૫૯ ૩૦૧૧૮૦૦૦ ૩૦૧૧૮૦૦૦ ૬ ૯૦૩૫ 18070000 18070000 48066200 48066200 -૧૨૦૪૮૦૦૦ 29996200 14998100 ૨૯૫૦૧૦૦

૭

પરમાર ભગવાનભાઇ 
ભીખાભાઇ.(૧૨૧૩)
પરમાર કલાસબેન ભીખાભાઇ(૧૨૧૩)
પરમાર કાશીબેન કાિંતભાઈ(૩૦૦૬)
પરમાર કાશભાઈ કાિંતભાઈ(૩૦૦૬)
પરમાર પલબેન કાિંતભાઈ(૩૦૦૬) . સ. .

૭ ૭ ૬૮૮૦ ૧૩૭૬૦૦૦૦ ૧૩૭૬૦૦૦૦ ૭ ૪૧૨૮ 8256000 8256000 21960960 21960960 -૫૫૦૪૦૦૦ 13704960 6852480 ૧૩૪૮૪૮૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૮

બાર યા રાધાબેન વ સ ગભાઇ.
બાર યા હસ ખુભાઇ વ સ ગભાઇ
બાર યા નગીનભાઇ વ સ ગભાઇ
બાર યા ગનીબેન ત ેરણછોડ 
માવ ની િવધવા(૧૭પ૪)
બાર યા ગણપતભાઇ 
રણછોડભાઇ.(૧૭પ૪)
બાર યા શાતંાબેન ચીમન માવ ની 
િવધવા(૧૭પ૪)
બાર યા જયિંતભાઇ 
ચીમનભાઇ(૧૭પ૪)
બાર યા રમણભાઇ ચીમનભાઇ(૧૭પ૪)
કલાશબેન બશંીભાઈ પ ઢયાર 
બાર યા(૩૦૬૨)
ચં ીકાબેન બસંીભાઈ પ ઢયાર 
બાર યા(૩૦૬૨)
દ ાબેન બસંીભાઈ પ ઢયાર 
બાર યા(૩૦૬૨)
જય ીબેન બસંીભાઈ પ ઢયાર 
બાર યા(૩૦૬૨)
િ યકંાબેન બસંીભાઈ પ ઢયાર 
બાર યા(૩૦૬૨)
િનક તાબેન બસંીભાઈ પ ઢયાર 
બાર યા(૩૦૬૨)
કામીનીબેન બસંીભાઈ પ ઢયાર 
બાર યા(૩૦૬૨)
જયદ પભાઈ બસંીભાઈ પ ઢયાર 
બાર યા(૩૦૬૨)
શારદાબેન અરિવદભાઈ પ ઢયાર 
બાર યા(૩૦૬૨)
કતાબેન અરિવદભાઈ પ ઢયાર 

ુની શરત ૮ ૮ ૪૫૫૩ ૯૧૦૬૦૦૦ ૯૧૦૬૦૦૦ ૮ ૨૭૩૨ 5464000 5464000 14534240 14534240 -૩૬૪૨૦૦૦ 9070240 4535120 ૮૯૩૧૨૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ 
j&ai[ (nym 21 an[ 35

m&sÑi$p ngr rcni yi[jni n>. 58 {વડદલા}
p&n: vh[>cN) an[ m&Ãyi>kn p#ik

અ.નં માલીક ુ ંનામ સ ા 
કાર

સવ ન.ં/
લોક 
ન.ં

ળુખડં નબંર a>(tmK>D

ળુખડં 
નબંર

ે ફળ 
(ચો.મી.)

ુ ય િપયામાં m&Ãy $(pyimi>

બાધંકામો ના ુ ય 
િસવાયના િપયા

mi(lk trfY) {+} aYvi 
mi(lk[ krvin) {-} 

ci[²K) 
mi>gN) ki[lm 

11, 13, 14 ni[ srviLi[
$(pyi

bi>Fkimi[
s(ht 
$(pyi

a(vk(st ki[lm 12 m&jbni
fiLin) Tkivir)

{klm 79}
$(pyi

vF[l) (k>mt 
{klm 78}

ki[lm 10{k} 
bid ki[lm 

9{k} 
$(pyi

ર મા સ
બાધંકામો સ હત 

િપયા
ે ફળ 

(ચો.મી.)

િતમ 
ખડં 
નબંર

b)J klm h[qL
aipvini fiLimi>

krvini um[riai[{+}
aYvi t[mi>Y) 

krvin) kpit{-}
$(pyi

{klm-80 m&jb}
aipvini[ fiLi[ {+}

vLtr{-} ki[lm
9{K} bid ki[lm 

6{K}
$(pyi

(vk(st

bi>Fkimi[ni 
m*Ãy (sviy

$(pyi

bi>Fkimi[
s(ht 
$(pyi

bi>Fkimi[ni 
m*Ãy (sviy

$(pyi
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1 2 3 3 {k} 4 5 6 {k} 6 {K} 7 ૮ 9{k} 9 {K} 10 {k} 10 {K} 11 12 13 14 15 16

નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ 
j&ai[ (nym 21 an[ 35

m&sÑi$p ngr rcni yi[jni n>. 58 {વડદલા}
p&n: vh[>cN) an[ m&Ãyi>kn p#ik

અ.નં માલીક ુ ંનામ સ ા 
કાર

સવ ન.ં/
લોક 
ન.ં

ળુખડં નબંર a>(tmK>D

ળુખડં 
નબંર

ે ફળ 
(ચો.મી.)

ુ ય િપયામાં m&Ãy $(pyimi>

બાધંકામો ના ુ ય 
િસવાયના િપયા

mi(lk trfY) {+} aYvi 
mi(lk[ krvin) {-} 

ci[²K) 
mi>gN) ki[lm 

11, 13, 14 ni[ srviLi[
$(pyi

bi>Fkimi[
s(ht 
$(pyi

a(vk(st ki[lm 12 m&jbni
fiLin) Tkivir)

{klm 79}
$(pyi

vF[l) (k>mt 
{klm 78}

ki[lm 10{k} 
bid ki[lm 

9{k} 
$(pyi

ર મા સ
બાધંકામો સ હત 

િપયા
ે ફળ 

(ચો.મી.)

િતમ 
ખડં 
નબંર

b)J klm h[qL
aipvini fiLimi>

krvini um[riai[{+}
aYvi t[mi>Y) 

krvin) kpit{-}
$(pyi

{klm-80 m&jb}
aipvini[ fiLi[ {+}

vLtr{-} ki[lm
9{K} bid ki[lm 

6{K}
$(pyi

(vk(st

bi>Fkimi[ni 
m*Ãy (sviy

$(pyi

bi>Fkimi[
s(ht 
$(pyi

bi>Fkimi[ni 
m*Ãy (sviy

$(pyi

૯

ઠાકોર રા ુભાઇ શઁ ુ સાદ 
ઠાકોર નુદંાબેન રમણલાલ 
ઠાકોર મ રુ બેન રા ુભાઇ 
ઠાકોર વ ુણ ુમાર રા ુભાઇ 
ઠાકોર પવન ુમાર રા ુભાઇ 
ઠાકોર દ તીબેન િનરંજનભાઇ ત ે
પકંજ ુમાર ની પ ની 
ઠાકોર િવ લુભાઇ િનરંજનભાઇ
ઠાકોર ષુારભાઇ િનરંજનભાઇ ુની શરત

૯ ૯ ૨૯૫૧ ૫૯૦૨૦૦૦ ૫૯૦૨૦૦૦ ૯ ૧૭૭૧ 3542000 3542000 9421720 9421720 -૨૩૬૦૦૦૦ 5879720 2939860 ૫૭૯૮૬૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

10 ૧૦ ૧૦ ૨૯૧૭ ૫૮૩૪૦૦૦ ૫૮૩૪૦૦૦ ૧૦ ૧૭૫૦ 3500000 3500000 9310000 9310000 -૨૩૩૪૦૦૦ 5810000 2905000 ૫૭૧૦૦૦

૧૧

પુતભાઈ ફતેિસહ પરમાર(૧૯પ૪)
િવણભાઈ ફતેિસહ પરમાર(૧૯પ૪)
રુશભાઈ ફતેિસહ પરમાર(૧૯પ૪)

તારાબેન રાવ ભાઈ પઢ યાર(૧૯પ૪)
ઈ રભાઈ રાવ ભાઈ 
પઢ યાર(૧૯પ૪)
રા શભાઈ રાવ ભાઈ 
પઢ યાર(૧૯પ૪)
નયનાબેન ચીમનભાઇ પરમાર(૩૧૩૧)
જયો સનાબેન ચીમનભાઇ 
પરમાર(૩૧૩૧)
રંજનબેન ચીમનભાઇ પરમાર(૩૧૩૧)
કાલીદાસ ચીમનભાઇ પરમાર(૩૧૩૧)
સોનલબેન અમરિસગ પરમાર(૩૧૩૧)
નવી અમરિસગ પરમાર સવા તર ક 

સોનલબેન અમરિસગ(૩૧૩૧)
દ યા અમરિસગ પરમાર સવા તર ક 
સોનલબેન અમરિસગ(૩૧૩૧)

. સ. . ૧૧ ૧૧ ૧૭૩૦૦ ૩૪૬૦૦૦૦૦ ૩૪૬૦૦૦૦૦ ૧૧ ૧૦૩૮૦ 20760000 20760000 55221600 55221600 -૧૩૮૪૦૦૦૦ 34461600 17230800 ૩૩૯૦૮૦૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૧૨

બાર યા સિવતાબેન પુતભાઈ(૨૦૮૦)
બાર યા કાલીદાસભાઈ 
પુતભાઈ(૨૦૮૦)

બાર યા લીલાબેન પુતભાઈ(૨૦૮૦)
બાર યા મ બુેન પુતભાઈ(૨૦૮૦)
બાર યા નરશભાઈ પુતભાઈ(૨૦૮૦)
બાર યા રમણભાઈ મહ ભાઈ(૨૦૮૦)
બાર યા રતીલાલ મહ ભાઈ(૨૦૮૦)
પરમાર શાતંાબેન માનસ ગભાઇની 
િવઘવા પ ની(૨૩૬૭)
પરમાર મં ુલાબેન માનસ ગભાઇ ની 
દકર (૨૩૬૭)
પરમાર કિપલાબેન માનસ ગભાઇની 
દકર (૨૩૬૭)
પરમાર ચીમનભાઇ 
માનસ ગભાઇ(૨૩૬૭)
ગો હલ નયનાબેન 
રામિસગભાઇ(૨૬૮૯)

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

ગો હલ રા ુભાઇ રામિસગભાઇ(૨૬૮૯)
ગો હલ પાવતીબેન 
રામિસગભાઇ(૨૬૮૯)
પશીબેન ક યાણિસહ પરમાર(૨૯પ૬)
ઘન યામભાઇ ક યાણિસહ 
પરમાર(૨૯પ૬)
કાશ ક યાણિસહ પરમાર(૨૯પ૬)

પાવતીબેન ભાઇલાલભાઇ 
ગરાસીયા(૩૧૮૦)
કાળ દાસ ભાઇલાલભાઇ 
ગરાસીયા(૩૧૮૦)
યતંીભાઇ ભાઇલાલભાઇ 
ગરાસીયા(૩૧૮૦)
લ મીબેન ભાઇલાલભાઇ 
ગરાસીયા(૩૧૮૦)
મહ ભાઇ ભાઇલાલભાઇ 
ગરાસીયા(૩૧૮૦)

. સ. . ૧૨ ૧૨ ૬૧૭૧ ૧૨૩૪૨૦૦૦ ૧૨૩૪૨૦૦૦ ૧૨ ૩૭૦૩ 7406000 7406000 19699960 19699960 -૪૯૩૬૦૦૦ 12293960 6146980 ૧૨૧૦૯૮૦

૧૩
પરમાર ભગવાનભાઇ ભીખાભાઇ 
પરમાર કા તીલાલ ભીખાભાઇ 
પરમાર કલાસબેન ભીખાભાઇ

ુની શરત ૧૩ ૧૩ ૭૮૯૨ ૧૫૭૮૪૦૦૦ ૧૫૭૮૪૦૦૦ ૧૩ ૪૭૩૫ 9470000 9470000 25190200 25190200 -૬૩૧૪૦૦૦ 15720200 7860100 ૧૫૪૬૧૦૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૪

પરમાર પુતભાઇ ફતેિસહ 
પરમાર ભીખાભાઇ શનાભાઇ ે. 
કલાસબેન ત ેઉદિસહ શનાભાઇ 
પરમારની િવઘવા

ુની શરત ૧૪ ૧૪ ૮૪૯૮ ૧૬૯૯૬૦૦૦ ૧૬૯૯૬૦૦૦ ૧૪ ૫૦૯૯ 10198000 10198000 27126680 27126680 -૬૭૯૮૦૦૦ 16928680 8464340 ૧૬૬૬૩૪૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે
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૧૫ ઇકબાલ મુતાજભાઇ િવઘવા પ ની 
રશીદબને મુતાજની િવઘવા પ ની

ુની શરત ૧૫ ૧૫ ૮૮૦૧ ૧૭૬૦૨૦૦૦ ૧૭૬૦૨૦૦૦ ૧૫ ૫૨૮૧ 10562000 10562000 28094920 28094920 -૭૦૪૦૦૦૦ 17532920 8766460 ૧૭૨૬૪૬૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૬ સજંયભાઇ ચી ભુાઇ પટલ(૨૮૧૨)
ુની શરત 
( ુ .શ)

૧૬/ પકૈ  
૧ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

ખુતાર અહમદ જુફર અહમદ હક મ બીન ખેતી 
િ પા

૧૬/ પકૈ  
૨ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

ુમબેન મુતાઝ અહમદ હક મ ે, 
Mr. IQBAL MUMTAZ HAKIM 
ે.(૦.૧૫.૫૫)(૨૭૦પ)

બીન ખેતી 
િ પા

૧૬/ પકૈ  
૩ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

ઇકબાલ મુતાજ હક મ બીન ખેતી 
િ પા

૧૬/ પકૈ  
૪ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧૬ ૧૨૪૪૪ ૨૪૮૮૮૦૦૦ ૨૪૮૮૮૦૦૦ ૧૬ ૭૪૬૬ 14932000 14932000 39719120 39719120 -૯૯૫૬૦૦૦ 24787120 12393560 ૨૪૩૭૫૬૦

૧૭

પરમાર ડા ાભાઇ શાિંતલાલ 
પરમાર ભારતિસહ શાિંતલાલ 
પરમાર ભીખીબેન િવ લભાઇ 
પરમાર યો સનાબેન િવ લભાઇ 
પરમાર મનોજભાઇ િવ લભાઇ 
પરમાર દપકભાઇ િવ લભાઇ 
દપકભાઇ તથા મનોજભાઇના સ.વા. 
ભીખીબેન 
પરમાર શારદાબેન ત ેમગનભાઇ ની 
િવઘવા 
પરમાર અજબભાઇ મગનભાઇ
પરમાર અરવ દભાઇ મગનભાઇ
પરમાર ભા બુેન મગનભાઇ
પરમાર કાતંાબેન મગનભાઇ
પરમાર બાબેન ત ેસોમાભાઇ ની 
િવઘવા 
પરમાર લ મણભાઇ સોમાભાઇ 
પરમાર લ મીબેન સોમાભાઇ 
પરમાર ુ પાબેન સોમાભાઇ

. સ. . ૧૭ ૩૩૩૯

૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

. સ. . ૧૮ ૭૬૮૯ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૧૭ ૧૧૦૨૮ ૨૨૦૫૬૦૦૦ ૨૨૦૫૬૦૦૦ ૧૭ ૬૬૧૭ 13234000 13234000 35202440 35202440 -૮૮૨૨૦૦૦ 21968440 10984220 ૨૧૬૨૨૨૦

૧૮

પરમાર ઇ રભાઇ ભાઇલાલભાઇ 
પરમાર કાતંાબેન ભાઇલાલભાઇ 
પરમાર જશોદાબેન શાિંતલાલ 
પરમાર જશભાઇ ભાઇલાલભાઇ 
પરમાર રાયસ ગભાઇ ભાઇલાલભાઇ 
પરમાર ૂં બેન મગનભાઇ 
પરમાર ભાવનાબેન શાિંતલાલ 
પરમાર માયાબેન શાિંતલાલ 
પરમાર કુશભાઇ શાિંતલાલ 
પરમાર ઉમેશભાઇ શાિંતલાલ 
પરમાર ુ મુબેન શાિંતલાલ 
પરમાર આશીષ મગનભાઇ 
પરમાર અજય મગનભાઇ 
તોરલ રાકશ પટલ ે 
િવરલ દ લીપભાઇ પટલ ે

ુની શરત ૧૯ ૧૮ ૬૬૭૭ ૧૩૩૫૪૦૦૦ ૧૩૩૫૪૦૦૦ ૧૮ ૪૦૦૬ 8012000 8012000 21311920 21311920 -૫૩૪૨૦૦૦ 13299920 6649960 ૧૩૦૭૯૬૦

૧૯ પડંયા નીતાબેન દલપતભાઇ ત ે
રાવલ સ નભાઈના સ. પ ની

ુની શરત ૨૦પકૈ  ૧ ૧૯ ૧૨૫૧ ૨૫૦૨૦૦૦ ૨૫૦૨૦૦૦ ૧૯ ૭૫૧ 1502000 1502000 4025360 4025360 -૧૦૦૦૦૦૦ 2523360 1261680 ૨૬૧૬૮૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૦

પટલ અરિવદભાઇ ભગવાનદાસ 
પટલ અ ણાબેન અરિવદભાઇ 
પટલ અપણ અરિવદભાઇ 
પટલ રચનાબેન અરિવદભાઇ

ુની શરત ૨૧/અ ૨૦/૧ ૩૩૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

ુની શરત ૨૧/બ ૨૦/૨ ૫૨૮૬ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૫૬૧૬ ૧૧૨૩૨૦૦૦ ૧૧૨૩૨૦૦૦ ૨૦ ૩૩૭૦ 6740000 6740000 17928400 17928400 -૪૪૯૨૦૦૦ 11188400 5594200 ૧૧૦૨૨૦૦

૨૧
સાકાર ક કશન ભાગીદાર  પઢે ના 
વ.કતા ભાગીદાર રા શભાઈ 
બા ભુાઈ પટલ(૩૧૪૦)

બીન ખેતી ૨૨ ૨૧ ૪૦૪૭ ૮૦૯૪૦૦૦ ૮૦૯૪૦૦૦ ૨૧ ૨૪૨૮ 4856000 4856000 12916960 12916960 -૩૨૩૮૦૦૦ 8060960 4030480 ૭૯૨૪૮૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૨
પટલ રા શભાઇ રમણભાઇ 
પટલ લલીતભાઇ રમણભાઇ 
પટલ અિનલભાઇ રિતલાલ

ુની શરત ૨૩ ૨૨ ૧૬૭૯૫ ૩૩૫૯૦૦૦૦ ૩૩૫૯૦૦૦૦ ૨૨ ૧૦૦૭૭ 20154000 20154000 53609640 53609640 -૧૩૪૩૬૦૦૦ 33455640 16727820 ૩૨૯૧૮૨૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૩ પરમાર કાલીદાસ શામળભાઇ 
પરમાર રા શભાઇ ગોપાલભાઇ

ુની શરત ૨૪ ૬૦૭૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

જયેશભાઇ ચી ભુાઇ પટલ બીન ખેતી ૨૪/પકૈ  ૧ ૪૨૪૯ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૨૩ ૧૦૩૧૯ ૨૦૬૩૮૦૦૦ ૨૦૬૩૮૦૦૦ ૨૩ ૬૧૯૧ 12382000 12382000 32936120 32936120 -૮૨૫૬૦૦૦ 20554120 10277060 ૨૦૨૧૦૬૦
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૨૪

પરમાર બાઈ બેન ચં ુભાઇ 
પરમાર ઉષાબેન ચં ુભાઇ 
પરમાર મં ુલાબેન ચં ુભાઇ 
પરમાર ભીખાભાઇ ચં ુભાઇ 
પરમાર કલાસબેન ચં ુભાઇ 
પરમાર ઘુાબેન ચં ુભાઇ 
પરમાર મહશભાઇ ચં ુભાઇ

ુની શરત ૨૫ ૪૧૪૮ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

િવઘી ડવલોપસ નામની ભાગીદાર  
પઢે  વતી વ.કતા ભાગીદાર જયેશભાઇ 
ચી ભુાઇ પટલ

બીન ખેતી ૨૫/પકૈ  
૧ ૪૧૪૮ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૨૪ ૮૨૯૬ ૧૬૫૯૨૦૦૦ ૧૬૫૯૨૦૦૦ ૨૪ ૪૯૭૮ 9956000 9956000 26482960 26482960 -૬૬૩૬૦૦૦ 16526960 8263480 ૧૬૨૭૪૮૦

૨૫
પટલ રા શભાઇ રમણભાઇ 
પટલ લલીતભાઇ રમણભાઇ 
પટલ અિનલભાઇ રિતલાલ

ુની શરત ૨૬ ૨૫ ૪૩૫૨ ૮૭૦૪૦૦૦ ૮૭૦૪૦૦૦ ૨૫ ૨૬૧૦ 5220000 5220000 13885200 13885200 -૩૪૮૪૦૦૦ 8665200 4332600 ૮૪૮૬૦૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૬ તલાવડ  વડદલા ામ પચંાયત સરકાર  
પડતર ૦ ૦ ૨૬/૧, ૧૩૫૮ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૦ ૦ ૨૬/૨, ૩૧૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૨૭ ૨૬ ૨૫૨૯ ૫૪૩૭૩૫૦ ૫૪૩૭૩૫૦ ૧૬૬૮ 3586200 3586200 10220670 10220670 -૧૮૫૧૧૫૦ 6634470 3317235 ૧૪૬૬૦૮૫

૨૭

બાર યા શારદાબેન ચં ુભાઇ
બાર યા ઈ ુબેન ચં ુભાઇ
બાર યા નુમભાઇ ચં ુભાઇ
બાર યા અરિવદભાઇ ચં ુભાઇ
બાર યા (પઢ યાર) મં ુલાબેન અભેસીહ
બાર યા (પઢ યાર) રંજનબેન અભેસીહ
બાર યા (પઢ યાર)  હસ ખુભાઇ 
અભેસીહ
પઢ યાર (બાર યા) રઇબેન રાવ ભાઇ 
પઢ યાર (બાર યા) ધુાબેન 
રાવ ભાઇ 
પઢ યાર (બાર યા) કલાસબેન 
રાવ ભાઇ 
પઢ યાર (બાર યા) રુખાબેન 
રાવ ભાઇ 
પઢ યાર (બાર યા) અશોક રાવ ભાઇ 
પઢ યાર (બાર યા) કપીલાબેન 
રાવ ભાઇ 
સોલકં  જલીબેન બળવતંસ હ ઉફ 
મહ સ હ
સોલકં  રા ીબેન બળવતંસ હ ઉફ 
મહ સ હ

. સ. . ૨૮ ૨૭ ૪૯૫૭ ૧૦૬૫૭૫૫૦ ૧૦૬૫૭૫૫૦ ૨૭ ૨૯૭૪ 6394100 6394100 17008306 17008306 -૪૨૬૩૪૫૦ 10614206 5307103 ૧૦૪૩૬૫૩

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૨૮

પરમાર શનાભાઇ નુમભાઇ 
પરમાર પાવતીબેન નુમભાઇ 
પરમાર કંચનભાઇ નુમભાઇ 
પટલ તોરલ રાકશ

ુની શરત ૨૯ ૨૮ ૫૬૬૬ ૧૨૧૮૧૯૦૦ ૧૨૧૮૧૯૦૦ ૨૮ ૩૪૦૦ 7310000 7310000 19444600 19444600 -૪૮૭૧૯૦૦ 12134600 6067300 ૧૧૯૫૪૦૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૯

પરમાર ભીખીબેન િવ લભાઈ
પરમાર યો સનાબેન િવ લભાઇ
પરમાર મનોજભાઇ િવ લભાઇ
પરમાર બપકભાઇ િવ લભાઇ
દપકભાઇ તથા મનોજભાઇ ના સ.વા. 
ભીખીબેન

. સ. . ૩૦ ૨૯ ૪૧૪૮ ૮૯૧૮૨૦૦ ૮૯૧૮૨૦૦ ૨૯ ૨૪૮૯ 5351350 5351350 14234591 14234591 -૩૫૬૬૮૫૦ 8883241 4441620.5 ૮૭૪૭૭૧

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૦
િશવમ એ ટટ કોપ . નામની ભાગીદાર  
પઢે  વતી વ.કતા ભાગીદાર સજંયભાઇ 
ચી ભુાઇ પટલ

બીનખેતી ૩૧ ૩૦ ૭૧૮૩ ૧૫૪૪૩૪૫૦ ૧૫૪૪૩૪૫૦ ૩૦ ૪૩૧૦ 9266500 9266500 24648890 24648890 -૬૧૭૬૯૫૦ 15382390 7691195 ૧૫૧૪૨૪૫

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૧ ઇકબાદ મુતાજભાઇ  હકમી, 
રશીદાબેન મુતાજની િવધવા પ ની

ુની શરત ૩૨ ૩૧ ૬૪૭૫ ૧૩૯૨૧૨૫૦ ૧૩૯૨૧૨૫૦ ૩૧ ૩૮૮૫ 8352750 8352750 22218315 22218315 -૫૫૬૮૫૦૦ 13865565 6932782.5 ૧૩૬૪૨૮૩

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૨

પરમાર જમનાબેન નટવરભાઇની 
પ ની, 
પરમાર નગીનભાઇ નટવરભાઇ 
પરમાર રણ તભાઇ નટવરભાઇ , 
પરમાર િવણભાઇ નટવરભાઇ , 
પરમાર મં ુલાબેન નટવરભાઇ , 
પરમાર રમીલાબેન નટવરભાઇ

ુની શરત ૩૩ ૩૨ ૧૩૮૬૧ ૨૯૮૦૧૧૫૦ ૨૯૮૦૧૧૫૦ ૩૨ ૮૩૧૭ 17881550 17881550 47564923 47564923 -૧૧૯૧૯૬૦૦ 29683373 14841686.5 ૨૯૨૨૦૮૭

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૩
Shivam Estate Corporation નામની 
ભાગીદાર  પઢે  વતી સજંયભાઇ 
ચી ભુાઇ પટલ(૩૦૩૨)

બીનખેતી ૩૪ ૩૩ ૪૫૫૩ ૯૭૮૮૯૫૦ ૯૭૮૮૯૫૦ ૩૩ ૨૭૩૨ 5873800 5873800 15624308 15624308 -૩૯૧૫૧૫૦ 9750508 4875254 ૯૬૦૧૦૪

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે
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૩૪

પરમાર સિવતાબેન બાલાલ 
લાભાઇની િવધવા પ ની, 
પરમાર મુાનિસગ બાલાલ, 
પરમાર અ ુનભાઇ બાલાલ, 
પરમાર જયો સનાબેન બાલાલ

. સ. . ૩૫ ૩૪ ૪૩૫૦ ૯૩૫૨૫૦૦ ૯૩૫૨૫૦૦ ૩૪ ૨૬૧૦ 5611500 5611500 14926590 14926590 -૩૭૪૧૦૦૦ 9315090 4657545 ૯૧૬૫૪૫

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૫

પરમાર સર વતીબેન છ ભુાઇ, 
પરમાર લીલાબેન વણભાઇ
પરમાર અ પશેભાઇ વણભાઇ 
પરમાર રંજનબેન વણભાઇ

. સ. . ૩૬ ૩૫ ૪૭૫૫ ૧૦૨૨૩૨૫૦ ૧૦૨૨૩૨૫૦ ૩૫ ૨૮૫૩ 6133950 6133950 16316307 16316307 -૪૦૮૯૩૦૦ 10182357 5091178.5 ૧૦૦૧૮૭૯

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૬
પરમાર બાલાલ શકંરભાઇ, 
પરમાર ભાઇલાલભાઇ શકંરભાઇ , 
પરમાર મણીબેન શકંરભાઇ

. સ. . ૩૭ ૩૬ ૪૮૫૬ ૧૦૪૪૦૪૦૦ ૧૦૪૪૦૪૦૦ ૩૬ ૨૯૧૪ 6265100 6265100 16665166 16665166 -૪૧૭૫૩૦૦ 10400066 5200033 ૧૦૨૪૭૩૩

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૭

બાર યા ર નાબેન કાં તીભાઇ(૨૩૮૯)
  બાર યા ગોવીદભાઇ 
ભીખાભાઇ(૨૩૮૯)
  બાર યા વીજયભાઇ 
કાં તીભાઇ(૨૩૮૯)
  બાર યા વીનોદભાઇ 
કાં તીભાઇ(૨૩૮૯)
  પરમાર જશોદાબેન 
રણછોડભાઇ(૨૯૬૦)
  પરમાર રા શભાઇ 
રણછોડભાઇ(૨૯૬૦)
  પરમાર સપનાબેન 
રણછોડભાઇ(૨૯૬૦)
  પરમાર ઉિમલાબેન 
રણછોડભાઇ(૨૯૬૦)

. સ. . ૩૮ ૩૭ ૭૬૮૯ ૧૬૫૩૧૩૫૦ ૧૬૫૩૧૩૫૦ ૩૭ ૪૬૧૭ 9926550 9926550 26603154 26603154 -૬૬૦૪૮૦૦ 16676604 8338302 ૧૭૩૩૫૦૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૮ કુશભાઇ ળુ ભાઇ ભ ૃ ુની શરત ૦ ૦ ૩૮/૧ ૨૩૭૮ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૦ ૦ ૩૮/૨ ૨૪૭૮ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૩૯-અ ૩૮ ૮૦૯૪ ૧૭૪૦૨૧૦૦ ૧૭૪૦૨૧૦૦ ૪૮૫૬ 10440400 10440400 27771464 27771464 -૬૯૬૧૭૦૦ 17331064 8665532 ૧૭૦૩૮૩૨
૩૯ બીપીન ુમાર ભોગીલાલ શાહ બીનખેતી ૩૯-બ ૩૯ ૪૯૫૭ ૧૦૬૫૭૫૫૦ ૧૦૬૫૭૫૫૦ ૩૯ ૨૯૭૪ 6394100 6394100 17008306 17008306 -૪૨૬૩૪૫૦ 10614206 5307103 ૧૦૪૩૬૫૩

૪૦

SHIVAM ESTATE CORPORATION 
નામની ભાગીદાર  પઢે  તફ અન ેવતી 
વહ વટ કતા ભાગીદાર ી સજંયભાઇ 
ચી ભુાઇ પટલ(૨૯૩૦)

બીન ખેતી ૩૯-ક ૪૦ ૨૯૩૪ ૬૩૦૮૧૦૦ ૬૩૦૮૧૦૦ ૪૦ ૧૭૬૦ 3784000 3784000 10065440 10065440 -૨૫૨૪૧૦૦ 6281440 3140720 ૬૧૬૬૨૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૧

SHIVAM ESTATE CORPORATION 
નામની ભાગીદાર  પઢે  તફ અન ેવતી 
વહ વટ કતા ભાગીદાર ી સજંયભાઇ 
ચી ભુાઇ પટલ(૨૯૩૧)

બીનખેતી ૪૦-અ ૪૧/૧ ૨૫૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

બીનખેતી ૪૦-બ ૪૧/૨ ૩૧૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
બીનખેતી ૪૦-ક ૪૧/૩ ૩૪૮૨૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૩૫૩૯૦ ૭૬૦૮૮૫૦૦ ૭૬૦૮૮૫૦૦ ૪૧ ૨૧૨૩૪ 45653100 45653100 121437246 121437246 -૩૦૪૩૫૪૦૦ 75784146 37892073 ૭૪૫૬૬૭૩

૪૨ રા શ જયિંતલાલ પટલ(૩૦૬૩)
  રુનગીની રા શ પટલ(૩૦૬૩)

બીનખેતી 
િ પા ૪૧ ૪૨ ૩૨૩૭ ૬૯૫૯૫૫૦ ૬૯૫૯૫૫૦ ૪૨ ૧૯૪૨ 4175300 4175300 11106298 11106298 -૨૭૮૪૨૫૦ 6930998 3465499 ૬૮૧૨૪૯

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૩
ખરાબો ખા ા ટકરાનો.(૨૧૯)
  ી સરકાર(૨૦૦૦)
  ી સરકાર(૨૦૦૧)

ુની શરત ૪૨ ૪૩ ૭૦૮ ૧૫૨૨૨૦૦ ૧૫૨૨૨૦૦ ૪૩ ૫૬૧ 1206150 1206150 3437527.5 3437527.5 -૩૧૬૦૫૦ 2231377.5 1115688.75 ૭૯૯૬૩૯

૪૪

પરમાર જમનાબેન નટવરભાઇની 
પ ની, 
પરમાર નગીનભાઇ નટવરભાઇ 
પરમાર રણ તભાઇ નટવરભાઇ , 
પરમાર િવણભાઇ નટવરભાઇ , 
પરમાર મં ુલાબેન નટવરભાઇ , 
પરમાર રમીલાબેન નટવરભાઇ

ુની શરત ૪૩ ૫૨૬૧ ૦ ૦ ૪૪/૧ ૨૮૬૬ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

ુની શરત ૪૫ ૧૨૫૪૫ ૦ ૦ ૪૪/૨ ૪૫૫૬ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૦ ૦ ૪૪/૩ ૩૨૬૨ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૪૪ ૧૭૮૦૬ ૩૮૨૮૨૯૦૦ ૩૮૨૮૨૯૦૦ ૧૦૬૮૪ 22970600 22970600 61101796 61101796 -૧૫૩૧૨૩૦૦ 38131196 19065598 ૩૭૫૩૨૯૮

૪૫

ભરવાડ લ મીબેન ર ભુાઇની પ ની, 
ભરવાડ ખીબેન ર ભુાઇ, 
ભરવાડ દ બુેન ર ભુાઇ 
ભરવાડ વીરાબેન ર ભુાઇ 
ભરવાડ જશીબેન ર ભુાઇ 
ભરવાડ લાલાભાઇ ર ભુાઇ 
ભરવાડ કુશભાઇ ર ભુાઇ 
ભરવાડ મં ુલાબેન ર ભુાઇ 
ભરવાડ મીનાબેન ર ભુાઇ 
ભરવાડ બુેન ર ભુાઇ

ુની શરત ૪૪ ૪૫ ૪૦૪૭ ૮૭૦૧૦૫૦ ૮૭૦૧૦૫૦ ૪૫ ૨૪૨૮ 5220200 5220200 13885732 13885732 -૩૪૮૦૮૫૦ 8665532 4332766 ૮૫૧૯૧૬

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે
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m*Ãy (sviy

$(pyi

૪૬

પરમાર સિવતાબેન બાલાલ િવધવા 
પ ની, 
પરમાર ુ ં બેન મણીલાલ, 
પરમાર ક ભુાઇ મણીલાલ , 
પરમાર જયિંતભાઇ મણીલાલ,
પરમાર અરિવદભાઇ મણીલાલ,
પરમાર જયાબેન મણીલાલ,
પરમાર વણભાઈ મણીલાલ,
પરમાર શાતંાબેન િવ લભાઇ,
પરમાર કાલીદાસભાઇ િવ લભાઇ ,
પરમાર ગગંાબેન િવ લભાઇ,
પરમાર ઘુાબેન િવ લભાઇ , 
પરમાર લ મીબેન નારાયણભાઇ,
પરમાર ઘન યામ નારાયણભાઇ, 
પરમાર િવજય નારાયણભાઇ, 
પરમાર દ ાબેન નારાયણભાઇ, 
પરમાર ગીતાબેન નારાયણભાઇ, 
પરમાર મુાનિસગ બાલાલ, 
પરમાર અ ુનભાઇ બાલાલ,  
પરમાર યો સનાબેન બાલાલ,

ુની શરત ૪૬ ૪૬ ૧૧૦૨૮ ૨૩૭૧૦૨૦૦ ૨૩૭૧૦૨૦૦ ૪૬ ૬૬૧૭ 14226550 14226550 37842623 37842623 -૯૪૮૩૬૫૦ 23616073 11808036.5 ૨૩૨૪૩૮૭

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૭

રણ તભાઈ રાયસગંભાઈ(૨૧૧૨)
કોક લાબેન રાયસગંભાઈ(૨૧૧૨)
અ ુણાબેન સં તભાઇ પરમાર(૩૦૮૭)
ેરણાબેન સં તભાઇ પરમાર સ.વા 

તર ક અ ુણાબેન(૩૦૮૭)
રાજિવર ુમાર સં તભાઇ પરમાર 
સ.વા તર ક અ ુણાબેન(૩૦૮૭)

ુની શરત ૪૭ ૪૭ ૩૯૪૬ ૮૪૮૩૯૦૦ ૮૪૮૩૯૦૦ ૪૭ ૨૩૬૮ 5091200 5091200 13542592 13542592 -૩૩૯૨૭૦૦ 8451392 4225696 ૮૩૨૯૯૬

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૮

પરમાર િવરસ ગભાઇ શાં તીલાલ , 
પરમાર જશોદાબેન િવરસ ગભાઇ ,  
પરમાર તાપબેન િવરસ ગભાઇ ,
પરમાર બળવતંભાઇ િવરસ ગભાઇ ,
પરમાર ુ પાબેન િવરસ ગભાઇ ,
પરમાર ઘમ ઠાબેન િવરસ ગભાઇ ,

. સ. . ૪૮ ૪૮ ૫૧૬૦ ૧૧૦૯૪૦૦૦ ૧૧૦૯૪૦૦૦ ૪૮ ૩૦૯૬ 6656400 6656400 17706024 17706024 -૪૪૩૭૬૦૦ 11049624 5524812 ૧૦૮૭૨૧૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૯

પતી ગોિવદભાઇ 
બાલાલ(૧૮પ૪)
પિત સિવતાબેન 

ગોિવદભાઇ(૩૦૪૩)
પિત કમલેશભાઇ 

ગોિવદભાઇ(૩૦૪૩)
પિત મનોજ ુમાર 

ગોિવદભાઇ(૩૦૪૩)

ુની શરત ૪૯ ૪૯ ૮૦૯૪ ૧૭૪૦૨૧૦૦ ૧૭૪૦૨૧૦૦ ૪૯ ૪૮૫૬ 10440400 10440400 27771464 27771464 -૬૯૬૧૭૦૦ 17331064 8665532 ૧૭૦૩૮૩૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૫૦ પરમાર અ ુનભાઇ સોમાભાઇ ુની શરત ૫૦ ૫૦ ૫૩૬૨ ૧૧૫૨૮૩૦૦ ૧૧૫૨૮૩૦૦ ૫૦ ૩૨૧૭ 6916550 6916550 18398023 18398023 -૪૬૧૧૭૫૦ 11481473 5740736.5 ૧૧૨૮૯૮૭
૫૧ ચીમનભાઇ ઇ રભાઇ પટલ ુની શરત ૫૧ ૫૧ ૧૪૧૬ ૩૦૪૪૪૦૦ ૩૦૪૪૪૦૦ ૫૧ ૮૫૦ 1827500 1827500 4897700 4897700 -૧૨૧૬૯૦૦ 3070200 1535100 ૩૧૮૨૦૦

૫૨

ભરવાડ લ મીબેન ર ભુાઇની પ ની ,   
                ભરવાડ ખીબેન ર ભુાઇ, 
ભરવાડ દ બુેન ર ભુાઇ 
ભરવાડ વીરાબેન ર ભુાઇ 
ભરવાડ જશીબેન ર ભુાઇ 
ભરવાડ લાલાભાઇ ર ભુાઇ 
ભરવાડ કુશભાઇ ર ભુાઇ 
ભરવાડ મં ુલાબેન ર ભુાઇ 
ભરવાડ મીનાબેન ર ભુાઇ 
ભરવાડ બુેન ર ભુાઇ

ુની શરત ૫૨ ૬૩૭૪ ૦ ૦ ૫૨/૧ ૩૮૨૪ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

ુની શરત ૫૪ પકૈ  
૧ ૬૭૪૯ ૦ ૦ ૫૨/૨ ૪૦૫૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૫૨ ૧૩૧૨૩ ૨૮૨૧૪૪૫૦ ૨૮૨૧૪૪૫૦ ૭૮૭૪ 16929100 16929100 45031406 45031406 -૧૧૨૮૫૩૫૦ 28102306 14051153 ૨૭૬૫૮૦૩

૫૩

રોહ ત રાવ ભાઇ ઝવેરભાઈ(૧૭૧૨)
 રોહ ત કમળાબેન ત ેઘનાભાઈ 
માઘવભાઈની િવઘવા(૨૦૩પ)
  રોહ ત નુીભાઇ ઝવેરભાઈ(૧૭૧૨)
  રોહ ત ચં ુભાઈ ઘનાભાઈ(૨૦૩પ)
  રોહ ત જ ભુાઈ ઘનાભાઈ(૨૦૩પ)
  રોહ ત ગગંાબેન ઘનાભાઈ(૨૦૩પ)
  રોહ ત શાતંાબેન ઘનાભાઈ(૨૦૩પ)
  પરમાર રવાબેન બા ભુાઇ(૨૯૭૭)
  પરમાર િવમળાબેન બા ભુાઇ(૨૯૭૭)
  પરમાર રમેશભાઇ બા ભુાઇ(૨૯૭૭)
  પરમાર કલાસબેન બા ભુાઇ(૨૯૭૭)

ખેતીલાયક 
ઉપયોગ

૫૩/અ/પૈ
ક  ૧ ૫૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે
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રોહ ત ન ુભાઇ છ તાભાઇ ,
રોહ ત ઉ બેન છ તાભાઇની િવઘવા , 
રોહ ત ધનાભાઇ માધાભાઇ , 
રોહ ત નુીલાલ ઝવેરભાઇ , 
રોહ ત ડાહ બેન ત ેઝવેરભાઇની 
િવઘવા , 
રોહ ત લખીબેન ઝવેરભાઇ , 
રોહ ત રાવ ભાઇ ઝવેરભાઇ, 
રોહ ત ધનીબેન  ઝવેરભાઇ,
રોહ ત રવાબેન ઝવેરભાઇ ,
રોહ ત રાઘાબેન ભાઈલાલભાઈ , 
રોહ ત જશીબેન ભાઈલાલભાઈ ,
રોહ ત શાતંાબેન ભાઈલાલભાઈ ,
રોહ ત ડાહયાભાઇ ભાઈલાલભાઈ ,
શાતંાબેન ચીમનભાઈ રોહ ત

ુની શરત ૫૩/બ ૧૧૬૨૮ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૫૩ ૧૧૬૭૮ ૨૫૧૦૭૭૦૦ ૨૫૧૦૭૭૦૦ ૫૩ ૭૦૦૭ 15065050 15065050 40073033 40073033 -૧૦૦૪૨૬૫૦ 25007983 12503991.5 ૨૪૬૧૩૪૨

૫૪

િવલાસબેન ગ ભુાઇ ભરવાડ(૩૦૩૩)
  પિત કરમશીભાઇ 
ડાહયાભાઇ(૩૦૩૩)
  પટલ રુાગંીની રા શ ત ે
રા સાદ છોટાભાઇ પટલની 
દકર (૩૦૩૩)
  પટલ રા શ જયિંતલાલ(૩૦૩૩)

ુની શરત ૫૫ ૫૪ ૬૫૭૬ ૧૪૧૩૮૪૦૦ ૧૪૧૩૮૪૦૦ ૫૪ ૩૯૪૬ 8483900 8483900 22567174 22567174 -૫૬૫૪૫૦૦ 14083274 7041637 ૧૩૮૭૧૩૭

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૫૫

પરમાર પશીબેન ત ેભગવાન 
ભઇલાલની િવઘવા 
પરમાર કલાશબેન ભગવાભંાઇ , 
પરમાર કપીલાબેન ભગવાભંાઇ , 
પરમાર હ રાબેન અ ુનભાઇ ,
પરમાર હ બુેન અ ુનભાઇ ,

ુની શરત ૫૬ ૫૫ ૪૬૫૪ ૧૦૦૦૬૧૦૦ ૧૦૦૦૬૧૦૦ ૫૫ ૨૭૯૨ 6002800 6002800 15967448 15967448 -૪૦૦૩૩૦૦ 9964648 4982324 ૯૭૯૦૨૪

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૫૬ પટલ જમનાબેન કા તીભાઇ ુની શરત ૫૭ ૫૬ ૧૧૯૩૮ ૨૫૬૬૬૭૦૦ ૨૫૬૬૬૭૦૦ ૫૬ ૭૧૬૩ 15400450 15400450 40965197 40965197 -૧૦૨૬૬૨૫૦ 25564747 12782373.5 ૨૫૧૬૧૨૪

૫૭

રોહ ત ન ુભાઇ છ તાભાઇ ,
રોહ ત ઉ બેન છ તાભાઇની િવઘવા , 
રોહ ત ધનાભાઇ માધાભાઇ , 
રોહ ત નુીલાલ ઝવેરભાઇ , 
રોહ ત ડાહ બેન ત ેઝવેરભાઇની 
િવઘવા , 
રોહ ત લખીબેન ઝવેરભાઇ , 
રોહ ત રાવ ભાઇ ઝવેરભાઇ, 
રોહ ત ધનીબેન  ઝવેરભાઇ,
રોહ ત રવાબેન ઝવેરભાઇ ,
રોહ ત રાઘાબેન ભાઈલાલભાઈ,  
રોહ ત જશીબેન ભાઈલાલભાઈ ,
રોહ ત શાતંાબેન ભાઈલાલભાઈ ,
રોહ ત ડાહયાભાઇ ભાઈલાલભાઈ ,
શાતંાબેન ચીમનભાઈ રોહ ત ,

ુની શરત ૫૮ ૫૭ ૧૫૧૭ ૩૨૬૧૫૫૦ ૩૨૬૧૫૫૦ ૫૭ ૯૧૦ 1956500 1956500 5204290 5204290 -૧૩૦૫૦૫૦ 3247790 1623895 ૩૧૮૮૪૫

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૫૮ જયેશભાઇ ભોગીલાલ પટલ(૩૧૯૭) ુની શરત ૫૯/૧ ૫૮/૧ ૨૪૦૦ ૫૧૬૦૦૦૦ ૫૧૬૦૦૦૦ ૫૮/૧ ૧૪૪૦ 3096000 3096000 8235360 8235360 -૨૦૬૪૦૦૦ 5139360 2569680 ૫૦૫૬૮૦
સોનાબેન ઉફ સોનીબેન ત ેસાજણભાઇ 
કરશનભાઇ ભરવાડની ુ ી અન ે
રાહાભાઇ પોપટભાઇ ભરવાડની 
પ ની(૩૧૯૮)

ુની શરત ૫૯/૨ ૫૮/૨ ૧૩૦૩ ૨૮૦૧૪૫૦ ૨૮૦૧૪૫૦ ૫૮/૨ ૭૮૨ 1681300 1681300 4472258 4472258 -૧૧૨૦૧૫૦ 2790958 1395479 ૨૭૫૩૨૯

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૫૯ તાપ ુમાર મ ભુાઇ પટલ ુની શરત ૬૦/અ ૫૯/૧ ૧૫૦૯ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૬૦/બ ૫૯/૨ ૧૧૧૨ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૨૬૨૧ ૫૬૩૫૧૫૦ ૫૬૩૫૧૫૦ ૫૯ ૧૫૭૩ 3381950 3381950 8995987 8995987 -૨૨૫૩૨૦૦ 5614037 2807018.5 ૫૫૩૮૧૯
૬૦ િવ ભુાઇ પરસો મભાઇ પટલ ુની શરત ૬૧ ૬૦ ૫૨૧૩ ૧૧૨૦૭૯૫૦ ૧૧૨૦૭૯૫૦ ૬૦ ૩૧૨૮ 6725200 6725200 17889032 17889032 -૪૪૮૨૭૫૦ 11163832 5581916 ૧૦૯૯૧૬૬

૬૧
આરતીબેન પરસો મભાઇ રાઠોડની 
દકર  ત ે કુશભાઇ હર સાદ ઠાકોર 
ની પ ની(૨૯૬૬)

બીન ખેતી 
િ પા ૬૨ ૬૧ ૪૫૫૩ ૯૭૮૮૯૫૦ ૯૭૮૮૯૫૦ ૬૧ ૨૭૩૨ 5873800 5873800 15624308 15624308 -૩૯૧૫૧૫૦ 9750508 4875254 ૯૬૦૧૦૪

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૬૨

મહમદસાદ ક ઇસાભાઇ પટલ(૨૮૧૭)
પટલ અ ુલભાઇ હસનભાઇ(૨૯૬૧)
પટલ સમીમ હસનભાઇ(૨૯૬૧)
પટલ અ મા હસનભાઇ(૨૯૬૧)

ુની શરત ૬૩ ૬૨ ૨૫૨૯ ૫૪૩૭૩૫૦ ૫૪૩૭૩૫૦ ૬૨ ૧૫૧૭ 3261550 3261550 8675723 8675723 -૨૧૭૫૮૦૦ 5414173 2707086.5 ૫૩૧૨૮૭

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૬૩
ખરાબો ખા ા ટકરાનો.(૨૧૯)
  ી સરકાર(૨૦૦૦)
  ી સરકાર(૨૦૦૧)

સરકાર  
પડતર ૬૪ ૬૩ ૨૧૨૫ ૪૫૬૮૭૫૦ ૪૫૬૮૭૫૦ ૬૩ ૧૨૭૫ 2741250 2741250 7291725 7291725 -૧૮૨૭૫૦૦ 4550475 2275237.5 ૪૪૭૭૩૮

૬૪ પટલ રા  રિતલાલ(૩૧૦૦) ુની શરત ૬૫ ૬૪ ૪૮૫૬ ૧૦૪૪૦૪૦૦ ૧૦૪૪૦૪૦૦ ૬૪ ૨૯૧૪ 6265100 6265100 16665166 16665166 -૪૧૭૫૩૦૦ 10400066 5200033 ૧૦૨૪૭૩૩

૬૫

હ રજન જમનાબેન ત ેકાલીદાસભાઈ , 
હ રજન ઈલાબેન ત ેકાલીદાસભાઈ ની 
દકર  , 
હ રજન નર ભાઇ કાલીદાસભાઈ , 
હ રજન કશોરભાઇ કાલીદાસભાઈ ,
સોલકં  ઉક હર જન બા ભુાઇ 
છ તાભાઇ ,  
સોલકં  ઉક હર જન ડહ બેન છ તાભાઇ 
,

ુની શરત ૬૬ ૬૫ ૫૪૬૩ ૧૧૭૪૫૪૫૦ ૧૧૭૪૫૪૫૦ ૬૫ ૩૨૭૮ 7047700 7047700 18746882 18746882 -૪૬૯૭૭૫૦ 11699182 5849591 ૧૧૫૧૮૪૧

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે
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૬૬

પરમાર રુજબેન સપંતભાઇ , 
પરમાર હલાદભાઇ સપંતભાઇ ,
પરમાર ચપંાબેન સપંતભાઇ ,
પરમાર િવણભાઇ સપંતભાઇ ,   
પરમાર ધુાબેન સપંતભાઇ , 
પરમાર ુ પાબેન સપંતભાઇ , 
પરમાર મીતાબેન સપંતભાઇ ,

ુની શરત ૬૭/અ ૬૬/૧ ૪૦૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૬૭/બ ૬૬/૨ ૨૯૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૬૭/ક ૬૬/૩ ૧૫૧૬ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૨૨૧૬ ૪૭૬૪૪૦૦ ૪૭૬૪૪૦૦ ૬૬ ૧૩૩૦ 2859500 2859500 7606270 7606270 -૧૯૦૪૯૦૦ 4746770 2373385 ૪૬૮૪૮૫

૬૭

દલવાડ  સિવતાબેન 
મનહરભાઇ(૨૨૮૮)
દલવાડ  પરશ ુમાર 
મનહરભાઇ(૨૨૮૮)
દલવાડ  ર મીબેન મનહરભાઇ(૨૯પ૮)
દલવાડ  પા લબેન મનહરભાઇ(૨૯પ૮)
દલવાડ  વશૈાલી મનહરભાઇ(૨૯પ૮)

ુની શરત ૬૮ ૬૭ ૩૮૪૫ ૮૨૬૬૭૫૦ ૮૨૬૬૭૫૦ ૬૭ ૨૩૦૭ 4960050 4960050 13193733 13193733 -૩૩૦૬૭૦૦ 8233683 4116841.5 ૮૧૦૧૪૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૬૮
પટલ જયેશભાઇ મ ભુાઇ(૩૦૪૬)
પટલ રખાબેન જયેશભાઇ(૩૦૪૬)
પટલ રંજનબેન તે ભાઇ(૩૦૪૬)

બીન ખેતી ૬૯ ૬૮ ૪૫૫૩ ૯૭૮૮૯૫૦ ૯૭૮૮૯૫૦ ૬૮ ૨૭૩૨ 5873800 5873800 15624308 15624308 -૩૯૧૫૧૫૦ 9750508 4875254 ૯૬૦૧૦૪

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૬૯

પરમાર હર વનભાઈ 
મગંળભાઈ(૨૧૧૬)
પરમાર રમેશભાઈ મગંળભાઈ(૨૧૧૬)
પરમાર મીનાબેન મગંળભાઈ(૨૧૧૬)
પરમાર અ તભાઈ મગંળભાઈ(૨૧૧૬)

. સ. . ૭૦ ૬૯ ૩૩૩૯ ૭૧૭૮૮૫૦ ૭૧૭૮૮૫૦ ૬૯ ૨૦૦૩ 4306450 4306450 11455157 11455157 -૨૮૭૨૪૦૦ 7148707 3574353.5 ૭૦૧૯૫૪

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૭૦ બાર યા ણાભાઇ અમથાભાઈ . સ. . ૭૧ ૭૦ ૪૨૪૯ ૯૧૩૫૩૫૦ ૯૧૩૫૩૫૦ ૭૦ ૨૫૪૯ 5480350 5480350 14577731 14577731 -૩૬૫૫૦૦૦ 9097381 4548690.5 ૮૯૩૬૯૧

૭૧

દલવાડ  બાલ ુ ણ ગીરઘરલાલ , 
દલવાડ  ચં ીકાબેન બાલ ુ ણ , 
દલવાડ  િમતષે બાલ ુ ણ ,
દલવાડ  ી શ બાલ ુ ણ ,

ુની શરત ૭૨ ૭૧ ૯૬૧૧ ૨૦૬૬૩૬૫૦ ૨૦૬૬૩૬૫૦ ૭૧ ૫૭૬૭ 12399050 12399050 32981473 32981473 -૮૨૬૪૬૦૦ 20582423 10291211.5 ૨૦૨૬૬૧૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૭૨ ી સરકાર . સ. . ૭૩ ૭૨ ૧૭૨૨૬ ૩૭૦૩૫૯૦૦ ૩૭૦૩૫૯૦૦ ૭૨ ૧૦૩૩૬ 22222400 22222400 59111584 59111584 -૧૪૮૧૩૫૦૦ 36889184 18444592 ૩૬૩૧૦૯૨

૭૩

પરમાર રઈબેન કા તભાઈ ની િવઘવા 
,
પરમાર મં ુલાબેન કા તભાઈ , 
પરમાર કોક લાબેન કા તભાઈ ,
પરમાર કાશીબેન ઉકડભાઈ ,
પરમાર ભઇલાલભાઈ ઉકડભાઈ  ,
પરમાર નાનાભાઈ ઉકડભાઈ ,
પરમાર બુીબેન ત ે ભુાઈ 
ઉકડભાઈની િવઘવા ,
પરમાર રમેશભાઇ ભુાઈ ,
પરમાર રંજનબેન ક ભુાઇની િવઘવા,  
પરમાર રોશની ક ભુાઇ સ.વા. 
રંજનબેન ,  
પરમાર કાશ ક ભુાઇ સ.વા. 
રંજનબેન

ુની શરત ૭૪ ૭૩ ૧૦૬૬૭ ૨૨૯૩૪૦૫૦ ૨૨૯૩૪૦૫૦ ૭૩ ૬૪૦૦ 13760000 13760000 36601600 36601600 -૯૧૭૪૦૫૦ 22841600 11420800 ૨૨૪૬૭૫૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૭૪ કલથીયા હતશેભાઇ રિતલાલ ુની શરત ૦ ૦ ૭૪/૧ ૩૭૪૭ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૦ ૦ ૭૪/૨ ૩૧૧૨ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૭૫ ૭૪ ૧૧૪૩૨ ૨૪૫૭૮૮૦૦ ૨૪૫૭૮૮૦૦ ૬૮૫૯ 14746850 14746850 39226621 39226621 -૯૮૩૧૯૫૦ 24479771 12239885.5 ૨૪૦૭૯૩૬

૭૫ ગૌચર સરકાર  તથા વ. ામ પચંાયત સરકાર  
પડતર ૭૬ ૭૫/૧ ૯૬૨૧૬ ૦ ૦ ૭૫/૧ ૩૩૯૦૫ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

જુરાત ામ હુિનમ ણ બોડ સરકાર  
પડતર ૭૬ પકૈ  ૧ ૭૫/૨ ૧૦૧૧૭૦ ૦ ૦ ૭૫/૨ ૬૪૫૦૪ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૦ ૦ ૭૫/૩ ૩૫૯૯ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૦ ૦ ૭૫/૪ ૯૦૮૪ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૦ ૦ ૭૫/૫ ૫૮૧૩ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૦ ૦ ૭૫/૬ ૧૫૩૬ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧૯૭૩૮૬ ૪૨૪૩૭૯૯૦૦ ૪૨૪૩૭૯૯૦૦ ૧૧૮૪૪૧ 254648150 254648150 677364079 677364079 -૧૬૯૭૩૧૭૫૦ 422715929 211357964.5 ૪૧૬૨૬૨૧૫

૭૬
દવાગં આનદંરાવ રાવ , 
આનદંરાવ છ િસહ રાવ ,

ેશ આનદંરાવ રાવ ,

બીન ખેતી 
િ પા ૭૭ ૨૨૨૬ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

દવાગં આનદંરાવ રાવ , 
આનદંરાવ છ િસહ રાવ ,

ેશ આનદંરાવ રાવ ,

બીન ખેતી 
િ પા ૭૮ ૨૨૨૬ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૭૬ ૪૪૫૨ ૯૫૭૧૮૦૦ ૯૫૭૧૮૦૦ ૭૬ ૨૬૭૧ 5742650 5742650 15275449 15275449 -૩૮૨૯૧૫૦ 9532799 4766399.5 ૯૩૭૨૫૦

૭૭

પરમાર ખીબેન દવ ભાઇ 
(૧૪૧૭)(૨૯૦૧)
ણાભાઇ અમથાભાઇ (૨૮૨૩)(૨૯૦૧)

ગોહ લ શ ુબેન ખોડાભાઇ(૨૯૧૯)
ગોહ લ તારાબેન ખોડાભાઇ(૨૯૧૯)

ુની શરત ૭૯ ૭૭ ૪૮૫૬ ૧૦૪૪૦૪૦૦ ૧૦૪૪૦૪૦૦ ૭૭ ૨૯૧૪ 6265100 6265100 16665166 16665166 -૪૧૭૫૩૦૦ 10400066 5200033 ૧૦૨૪૭૩૩

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે
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૭૮

પરમાર નાનીબેન ભીમાભાઇ ,  
પરમાર ઘરમિસહ ભીમાભાઇ ,
પરમાર કાં તાબેન ભીમાભાઇ ,
પરમાર સરોજબેન ભીમાભાઇ ,
પરમાર લ ાબેન ભીમાભાઇ ,

. સ. . ૮૦ ૭૮ ૩૫૪૧ ૭૬૧૩૧૫૦ ૭૬૧૩૧૫૦ ૭૮ ૨૧૨૫ 4568750 4568750 12152875 12152875 -૩૦૪૪૪૦૦ 7584125 3792062.5 ૭૪૭૬૬૩

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૭૯

પરમાર હર વનભાઈ 
મગંળભાઈ(૨૧૧૬)
પરમાર રમેશભાઈ મગંળભાઈ(૨૧૧૬)
પરમાર મીનાબેન મગંળભાઈ(૨૧૧૬)
પરમાર અ તભાઈ મગંળભાઈ(૨૧૧૬)

. સ. . ૮૧/અ ૫૩૬૨ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

. સ. . ૮૧/બ ૪૧૪૮ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૭૯ ૯૫૧૦ ૨૦૪૪૬૫૦૦ ૨૦૪૪૬૫૦૦ ૭૯ ૫૭૦૧ 12257150 12257150 32604019 32604019 -૮૧૮૯૩૫૦ 20346869 10173434.5 ૧૯૮૪૦૮૫

૮૦
દ ાબેન ત ેમ ભુાઇ મોહનલાલ 
યાસની ુ ી ત ેપડં ા મહશ ુમાર 
ભા ુ સાદની પ ની

ુની શરત ૮૨ ૮૦ ૧૬૧૯ ૩૪૮૦૮૫૦ ૩૪૮૦૮૫૦ ૮૦ ૯૭૧ 2087650 2087650 5553149 5553149 -૧૩૯૩૨૦૦ 3465499 1732749.5 ૩૩૯૫૫૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૮૧

નાન ભાઈ હસંરાજભાઈ પારસીયા , 
પટલ વીમળાબેન બાલાલ ,
પટલ ગોવીદભાઇ બાલાલ ,
પટલ જગદ શભાઇ બાલાલ ,
પટલ દ ાબેન બાલાલ ,

ુની શરત ૦ ૦ ૮૧/૧ ૨૯૯૪ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૦ ૦ ૮૧/૨ ૫૮૭ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૮૩ ૮૧ ૫૯૬૯ ૧૨૮૩૩૩૫૦ ૧૨૮૩૩૩૫૦ ૩૫૮૧ 7699150 7699150 20479739 20479739 -૫૧૩૪૨૦૦ 12780589 6390294.5 ૧૨૫૬૦૯૫

૮૨

પરમાર હર વનભાઈ 
મગંળભાઈ(૨૧૧૬)
  પરમાર રમેશભાઈ મગંળભાઈ(૨૧૧૬)
  પરમાર મીનાબેન મગંળભાઈ(૨૧૧૬)
  પરમાર અ તભાઈ 
મગંળભાઈ(૨૧૧૬)

. સ. . ૮૪ ૮૨ ૩૩૩૯ ૭૧૭૮૮૫૦ ૭૧૭૮૮૫૦ ૮૨ ૨૦૦૩ 4306450 4306450 11455157 11455157 -૨૮૭૨૪૦૦ 7148707 3574353.5 ૭૦૧૯૫૪

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૮૩ પરમાર પુતભાઇ ફતેિસહ . સ. . ૮૫ ૮૩ ૪૩૫૦ ૯૩૫૨૫૦૦ ૯૩૫૨૫૦૦ ૮૩ ૨૬૧૦ 5611500 5611500 14926590 14926590 -૩૭૪૧૦૦૦ 9315090 4657545 ૯૧૬૫૪૫

૮૪

બાર યા રખાબેન રમણભાઈ , 
બાર યા ુ પાબેન રમણભાઈ ,
બાર યા ભક બેન રમણભાઈ ,
બાર યા રઈ ભાઈ ળુ ભાઈ ,
બાર યા ચં ુભાઈ ળુ ભાઈ ,
બાર યા કાળ બેન ળુ ભાઈ ,

. સ. . ૮૬ ૮૪ ૫૩૬૨ ૧૧૫૨૮૩૦૦ ૧૧૫૨૮૩૦૦ ૮૪ ૩૨૧૭ 6916550 6916550 18398023 18398023 -૪૬૧૧૭૫૦ 11481473 5740736.5 ૧૧૨૮૯૮૭

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૮૫ િવરલ દલીપભાઈ પટલ(૨૯૮૮) બીન ખેતી ૮૭ ૮૫ ૩૩૩૯ ૭૧૭૮૮૫૦ ૭૧૭૮૮૫૦ ૮૫ ૨૦૦૩ 4306450 4306450 11455157 11455157 -૨૮૭૨૪૦૦ 7148707 3574353.5 ૭૦૧૯૫૪

૮૬

બાર યા સિવતાબેન પુતભાઈ(૨૦૮૦)
  બાર યા કાલીદાસભાઈ 
પુતભાઈ(૨૦૮૦)

  બાર યા લીલાબેન પુતભાઈ(૨૦૮૦)
  બાર યા મ બુેન પુતભાઈ(૨૦૮૦)
  બાર યા નરશભાઈ પુતભાઈ(૨૦૮૦)
  બાર યા રમણભાઈ 
મહ ભાઈ(૨૦૮૦)
  બાર યા રતીલાલ મહ ભાઈ(૨૦૮૦)
  પરમાર શાતંાબેન માનસ ગભાઇની 
િવઘવા પ ની(૨૩૬૭)
  પરમાર મં ુલાબેન માનસ ગભાઇ ની 
દકર (૨૩૬૭)
  પરમાર કિપલાબેન માનસ ગભાઇની 
દકર (૨૩૬૭)
  પરમાર ચીમનભાઇ 
માનસ ગભાઇ(૨૩૬૭)
  ગો હલ નયનાબેન 
રામિસગભાઇ(૨૬૮૯)
  ગો હલ રા ુભાઇ રામિસગભાઇ(૨૬૮૯)
  ગો હલ પાવતીબેન 
રામિસગભાઇ(૨૬૮૯)

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.
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પશીબેન ક યાણિસહ પરમાર(૨૯પ૬)
  ઘન યામભાઇ ક યાણિસહ 
પરમાર(૨૯પ૬)
  કાશ ક યાણિસહ પરમાર(૨૯પ૬)
  પાવતીબેન ભાઇલાલભાઇ 
ગરાસીયા(૩૧૮૦)
  કાળ દાસ ભાઇલાલભાઇ 
ગરાસીયા(૩૧૮૦)
  યતંીભાઇ ભાઇલાલભાઇ 
ગરાસીયા(૩૧૮૦)
  લ મીબેન ભાઇલાલભાઇ 
ગરાસીયા(૩૧૮૦)
  મહ ભાઇ ભાઇલાલભાઇ 
ગરાસીયા(૩૧૮૦)

. સ. . ૮૮ ૮૬ ૧૯૨૨ ૪૧૩૨૩૦૦ ૪૧૩૨૩૦૦ ૮૬ ૧૧૫૩ 2478950 2478950 6594007 6594007 -૧૬૫૩૩૫૦ 4115057 2057528.5 ૪૦૪૧૭૯

૮૭

પરમાર િવઘાબેન મણીભાઈ ,
પરમાર ક ભુાઇ મણીભાઈ ,
પરમાર ગણપતભાઈ મણીભાઈ , 
પરમાર જયતંીભાઈ મણીભાઈ ,

ુની શરત ૮૯ ૩૪૯૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

પરમાર રુજબેન સપંતભાઇ , 
પરમાર હલાદભાઇ સપંતભાઇ ,
પરમાર ચપંાબેન સપંતભાઇ ,
પરમાર િવણભાઇ સપંતભાઇ ,   
પરમાર ધુાબેન સપંતભાઇ , 
પરમાર ુ પાબેન સપંતભાઇ , 
પરમાર મીતાબેન સપંતભાઇ ,

ુની શરત ૮૯ પકૈ  ૧ ૯૦૫૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૮૭ ૧૨૫૪૫ ૨૬૯૭૧૭૫૦ ૨૬૯૭૧૭૫૦ ૮૭ ૭૫૨૭ 16183050 16183050 43046913 43046913 -૧૦૭૮૮૭૦૦ 26863863 13431931.5 ૨૬૪૩૨૩૨

૮૮

પરમાર ગણપતભાઇ મણીભાઇ , 
પરમાર જયિંતભાઇ મણીભાઈ , 
પરમાર ક ભુાઇ મણીભાઈ , 
પરમાર િવઘાબેન મણીભાઈ ,

ુની શરત ૯૦ ૮૮ ૫૩૬૨ ૧૧૫૨૮૩૦૦ ૧૧૫૨૮૩૦૦ ૮૮ ૩૨૧૭ 6916550 6916550 18398023 18398023 -૪૬૧૧૭૫૦ 11481473 5740736.5 ૧૧૨૮૯૮૭

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૮૯ વડદલા ામ પચંાયત સરકાર  
પડતર ૯૧ ૮૯ ૭૦૮ ૧૫૨૨૨૦૦ ૧૫૨૨૨૦૦ ૮૯ ૭૦૮ 1522200 1522200 4262160 4262160 ૦ 2739960 1369980 ૧૩૬૯૯૮૦

૯૦

બાર યા કમળાબેન ત ેછ ાભાઈની 
િવઘવા પ ની ,
બાર યા ઉદસ ગભાઇ છ ાભાઈની , 
બાર યા રુશભાઈ છ ાભાઈની ,
બાર યા રાધાબેન છ ાભાઈની ,
બાર યા કલાશબેન છ ાભાઈની ,
બાર યા રમીલાબેન ત ેરાવ ભાઇ ની 
પ ની ,   
બાર યા ધમ ઠાબેન રાવ ભાઈ, 
બાર યા િવણભાઇ રાવ ભાઈ,
બાર યા મહશભાઇ રાવ ભાઈ, 
બાર યા નમદાબેન ત ેશામળભાઈ ની 
પ ની ,
બાર યા વસતંાબેન શામળભાઈ , 
બાર યા શલૈેષભાઈ શામળભાઈ ,
બાર યા શીતલબેન શામળભાઈ ,

ુની શરત ૯૨ ૯૦ ૬૫૭૬ ૧૪૧૩૮૪૦૦ ૧૪૧૩૮૪૦૦ ૯૦ ૩૯૪૬ 8483900 8483900 22567174 22567174 -૫૬૫૪૫૦૦ 14083274 7041637 ૧૩૮૭૧૩૭

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૯૧ નહેા કતનભાઈ પટલ(૩૧૬૬) બીન ખેતી ૯૩ ૯૧ ૨૨૨૬ ૪૭૮૫૯૦૦ ૪૭૮૫૯૦૦ ૯૧ ૧૩૩૬ 2872400 2872400 7640584 7640584 -૧૯૧૩૫૦૦ 4768184 2384092 ૪૭૦૫૯૨

૯૨ વામી શા તીલાલ બા લુાલ , 
દપેન ગોિવદભાઈ વામી

ુની શરત ૯૪ ૯૨ ૨૪૫૮૫ ૫૨૮૫૭૭૫૦ ૫૨૮૫૭૭૫૦ ૯૨ ૧૪૭૫૧ 31714650 31714650 84360969 84360969 -૨૧૧૪૩૧૦૦ 52646319 26323159.5 ૫૧૮૦૦૬૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૯૩ બાર યા ભીખીબેન શનાભાઇ(૩૦૪૮)
  બાર યા જસભાઇ શનાભાઇ(૩૦૪૮)

ુની શરત ૯૫ ૯૩ ૫૧૬૦ ૧૧૦૯૪૦૦૦ ૧૧૦૯૪૦૦૦ ૯૩ ૩૦૯૬ 6656400 6656400 17706024 17706024 -૪૪૩૭૬૦૦ 11049624 5524812 ૧૦૮૭૨૧૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૯૪ વડદલા ામ પચંાયત સરકાર  
પડતર ૯૬ ૯૪ ૫૦૬ ૧૦૮૭૯૦૦ ૧૦૮૭૯૦૦ ૯૪ ૩૦૪ 653600 653600 1751648 1751648 -૪૩૪૩૦૦ 1098048 549024 ૧૧૪૭૨૪

૯૫

બાર યા સીતાબેન મગંળભાઈ , 
બાર યા અમરતબેન મગંળભાઈ ,
પરમાર રખાબેન રમણભાઈ , 
પરમાર ુ પાબેન રમણભાઈ ,  
પરમાર તે ભાઈ બ ભુાઈ ,

. સ. . ૯૭ ૯૫ ૭૨૮૪ ૧૫૬૬૦૬૦૦ ૧૫૬૬૦૬૦૦ ૯૫ ૪૩૭૦ 9395500 9395500 24992030 24992030 -૬૨૬૫૧૦૦ 15596530 7798265 ૧૫૩૩૧૬૫

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૯૬

 ચરાગ ચં કાતં વામી (ઉ ર દશા, 
ે.૧.૨૦.૦૯)(૨૪૨૭)

  નટવરભાઇ બા ભુાઇ વામી 
ે.(૦.૬૦.૦૦)(૩૦૧૭)

ુની શરત ૯૮ ૯૬ ૧૮૦૦૯ ૩૮૭૧૯૩૫૦ ૩૮૭૧૯૩૫૦ ૯૬ ૧૦૮૦૫ 23230750 23230750 61793795 61793795 -૧૫૪૮૮૬૦૦ 38563045 19281522.5 ૩૭૯૨૯૨૩

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૯૭ સજંયભાઇ ચી ભુાઇ પટલ ુની શરત ૯૯ ૧૭૨૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

પટલ સજંયભાઇ ચી ભુાઇ, 
પટલ વષાબેન સજંયભાઇ

ુની શરત ૧૦૦ ૪૦૪૭ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

સજંયભાઇ ચી ભુાઇ પટલ ુની શરત ૧૦૨ ૪૪૫૧ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૯૭ ૧૦૨૧૮ ૨૧૯૬૮૭૦૦ ૨૧૯૬૮૭૦૦ ૯૭ ૬૧૩૧ 13181650 13181650 35063189 35063189 -૮૭૮૭૦૫૦ 21881539 10940769.5 ૨૧૫૩૭૨૦

૯૮ સજંયભાઇ ચી ભુાઇ પટલ(૨૮૧૨) બીન ખેતી ૧૦૧ ૯૮ ૪૯૫૮ ૧૦૬૫૯૭૦૦ ૧૦૬૫૯૭૦૦ ૯૮ ૨૯૭૫ 6396250 6396250 17014025 17014025 -૪૨૬૩૪૫૦ 10617775 5308887.5 ૧૦૪૫૪૩૮
૯૯ સજંયભાઇ ચી ભુાઇ પટલ(૨૮૧૨) ુની શરત ૧૦૩ ૯૯ ૪૪૫૨ ૯૫૭૧૮૦૦ ૯૫૭૧૮૦૦ ૯૯ ૨૬૭૧ 5742650 5742650 15275449 15275449 -૩૮૨૯૧૫૦ 9532799 4766399.5 ૯૩૭૨૫૦
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૧૦૦ નદંલાલ બા ભુાઇ વામી, 
દપેનભાઇ ગોિવદભાઇ વામી

ુની શરત ૧૦૪/અ ૦ ૦ ૧૦૦/૧ ૫૭૦૮ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૦ ૦ ૧૦૦/૨ ૭૨૨૭ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૦ ૦ ૧૦૦/૩ ૮૬૫ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧૦૦ ૨૩૦૦૦ ૪૯૪૫૦૦૦૦ ૪૯૪૫૦૦૦૦ ૧૩૮૦૦ 29670000 29670000 78922200 78922200 -૧૯૭૮૦૦૦૦ 49252200 24626100 ૪૮૪૬૧૦૦
૧૦૧ નદંલાલ બા ભુાઇ વામી ુની શરત ૧૦૪/બ ૧૦૧ ૩૦૪ ૬૫૩૬૦૦ ૬૫૩૬૦૦ ૧૦૧ ૧૮૨ 391300 391300 1040858 1040858 -૨૬૨૩૦૦ 649558 324779 ૬૨૪૭૯
૧૦૨ નદંલાલ બા ભુાઇ વામી .સ. ૧૦૫/અ ૧૦૨/૧ ૧૧૮૧ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

ુની શરત ૧૦૫/બ ૧૦૨/૨ ૪૬૨ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૧૬૪૩ ૩૫૩૨૪૫૦ ૩૫૩૨૪૫૦ ૧૦૨ ૯૮૬ 2119900 2119900 5638934 5638934 -૧૪૧૨૫૫૦ 3519034 1759517 ૩૪૬૯૬૭

૧૦૩

પરમાર રુજબેન સપંતભાઇ, 
પરમાર હલાદભાઇ સપંતભાઇ, 
પરમાર ચપંાબેન સપંતભાઇ, 

ુની શરત ૧૦૬ પકૈ  
૧ ૦ ૦ ૧૦૩/૧ ૭૦૮ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

પરમાર િવણભાઇ સપંતભાઇ, 
પરમાર ધુાબેન સપંતભાઇ, 
પરમાર ુ પાબેન સપંતભાઇ, 
પરમાર મીતાબેન સપંતભાઇ

૦ ૦ ૧૦૩/૨ ૪૯૨ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧૦૩ ૨૦૦૦ ૪૩૦૦૦૦૦ ૪૩૦૦૦૦૦ ૧૨૦૦ 2580000 2580000 6862800 6862800 -૧૭૨૦૦૦૦ 4282800 2141400 ૪૨૧૪૦૦
૧૦૪ ૧૦૭ ૧૦૪ ૪૫૫૩ ૯૭૮૮૯૫૦ ૯૭૮૮૯૫૦ ૧૦૪ ૨૭૩૨ 5873800 5873800 15624308 15624308 -૩૯૧૫૧૫૦ 9750508 4875254 ૯૬૦૧૦૪

૧૦૫ નટવરલાલ બા ભુાઇ વામી ુની શરત ૧૦૮/અ/
પકૈ  ૧ ૧૦૫ ૯૭૩૨ ૨૦૯૨૩૮૦૦ ૨૦૯૨૩૮૦૦ ૧૦૫ ૫૮૩૯ 12553850 12553850 33393241 33393241 -૮૩૬૯૯૫૦ 20839391 10419695.5 ૨૦૪૯૭૪૬

૧૦૬ પરમાર ગણેશભાઇ રાવ ભાઇ(૨૩૧૮)
  પરમાર રંજનબેન રાવ ભાઇ(૨૩૧૮)

.સ.
૧૦૮/બ/
પકૈ  ૧ ૧૦૬ ૩૩૦૨ ૭૦૯૯૩૦૦ ૭૦૯૯૩૦૦ ૧૦૬ ૧૯૮૧ 4259150 4259150 11329339 11329339 -૨૮૪૦૧૫૦ 7070189 3535094.5 ૬૯૪૯૪૫

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૧૦૭ કતનભાઇ મહ ભાઇ જય વાલ બીનખેતી 
િ પા ૧૦૯ ૧૦૭ ૮૩૯૭ ૧૮૦૫૩૫૫૦ ૧૮૦૫૩૫૫૦ ૧૦૭ ૫૦૩૮ 10831700 10831700 28812322 28812322 -૭૨૨૧૮૫૦ 17980622 8990311 ૧૭૬૮૪૬૧

૧૦૮

ગોહ લ તાપભાઇ દુરભાઇ, 
ગોહ લ રણ તભાઇ દુરભાઇ,
ગોહ લ હલાદભાઇ દુરભાઇ,
ગોહ લ લખીબેન દુરભાઇ,
ગોહ લ કંચનલાલ મણલાલ, 
ગોહ લ પાવતીબેન શનાભાઇ
ગોહ લ કોક લાબેન શનાભાઇ, 
ગોહ લ કિવતાબેન શનાભાઇ, 
ગો હલ વષાબેન શનાભાઇ, 
ગો હલ અ ુનભાઇ શનાભાઇ

.સ. ૧૧૦/અ ૧૦૮/૧ ૩૮૪૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

.સ. ૧૧૦/બ ૧૦૮/૨ ૨૫૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૪૦૯૫ ૮૮૦૪૨૫૦ ૮૮૦૪૨૫૦ ૧૦૮ ૨૪૫૭ 5282550 5282550 14051583 14051583 -૩૫૨૧૭૦૦ 8769033 4384516.5 ૮૬૨૮૧૭

૧૦૯

પરમાર સોમાભાઇ લ ભુાઇ 
પરમાર ગણપતભાઇ મણીભાઇ, 
પરમાર જયતંીભાઇ મણીભાઇ, 
પરમાર ક ભુાઇ મણીભાઇ, 
પરમાર િવધાબેન મણીભાઇ ,

ુની શરત ૧૧૧ ૧૦૯ ૨૯૩૪ ૬૩૦૮૧૦૦ ૬૩૦૮૧૦૦ ૧૦૯ ૧૭૬૦ 3784000 3784000 10065440 10065440 -૨૫૨૪૧૦૦ 6281440 3140720 ૬૧૬૬૨૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૧૦ વડદલા ામ પચંાયત સરકાર  
પડતર ૧૧૨ ૧૧૦/૧ ૧૭૬૧૭ ૦ ૦ ૧૧૦/૧ ૧૮૫૦૫ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧૧૦/૨ ૨૯૮૩૩ ૦ ૦ ૧૧૦/૨ ૫૫૭૬ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૦ ૦ ૧૧૦/3 ૪૩૯૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૪૭૪૫૦ ૧૦૨૦૧૭૫૦૦ ૧૦૨૦૧૭૫૦૦ ૨૮૪૭૧ 61212650 61212650 162825649 162825649 -૪૦૮૦૪૮૫૦ 101612999 50806499.5 ૧૦૦૦૧૬૫૦

૧૧૧
પરમાર ભીખાભાઇ શનાભાઇ, 
પરમાર કલાશબેન ઉદસ ગ શનાની 
િવધવા પ ની

ુની શરત ૧૧૩ ૧૧૧ ૧૪૯૭૩ ૩૨૧૯૧૯૫૦ ૩૨૧૯૧૯૫૦ ૧૧૧ ૮૯૮૪ 19315600 19315600 51379496 51379496 -૧૨૮૭૬૩૫૦ 32063896 16031948 ૩૧૫૫૫૯૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૧૨ રબાર  રા ન ુમાર ક ભુાઇ બીન ખેતી 
િપપા ૧૧૪/અ ૧૧૨/૧ ૧૧૯૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

બીન ખેતી 
િપપા ૧૧૪/બ ૧૧૨/૨ ૩૦૯૪ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૪૨૮૯ ૮૭૨૮૧૧૫ ૮૭૨૮૧૧૫ ૧૧૨ ૨૫૭૩ 5236055 5236055 13927906.3 13927906.3 -૩૪૯૨૦૬૦ 8691851.3 4345925.65 ૮૫૩૮૬૬

૧૧૩

બાર યા ક ભુાઈ ત ે ભાતભાઈ 
મગનભાઈના ુ (૨૪પ૩)
  બાર યા િવજયભાઈ ત ે ભાતભાઈ 
મગનભાઈના ુ (૨૪પ૩)
  ૧) સોનલબેન મહશભાઇ પરમાર 
બાર યા(૩૧૮૪)
  ૨) િુમલ ુમાર મહશભાઇ પરમાર 
બાર યા(૩૧૮૪)
  ૩) હિષતા મહશભાઇ પરમાર 
બાર યા(૩૧૮૪)

ુની શરત ૧૧૫ ૧૧૩ ૪૮૫૬ ૯૮૮૧૯૬૦ ૯૮૮૧૯૬૦ ૧૧૩ ૨૯૧૪ 5929990 5929990 15773773.4 15773773.4 -૩૯૫૧૯૭૦ 9843783.4 4921891.7 ૯૬૯૯૨૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૧૪ પટલ કાં તીભાઇ નારાયણભાઇ, 
પટલ નીતીભાઇ કાતંીભાઇ

ુની શરત ૧૧૬ ૧૧૪ ૫૬૬૬ ૧૧૫૩૦૩૧૦ ૧૧૫૩૦૩૧૦ 114 ૩૪૦૦ 6919000 6919000 18404540 18404540 -૪૬૧૧૩૧૦ 11485540 5742770 ૧૧૩૧૪૬૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે
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૧૧૫ ીમિત વસતંીબેન ચીમનભાઇ પટલ ુની શરત ૧૧૭ ૧૧૫ ૪૨૪૯ ૮૬૪૬૭૧૫ ૮૬૪૬૭૧૫ 115 ૨૫૪૯ 5187215 5187215 13797991.9 13797991.9 -૩૪૫૯૫૦૦ 8610776.9 4305388.45 ૮૪૫૮૮૮

૧૧૬
પરમાર ભીખાભાઇ શનાભાઇ, 
પરમાર કલાશબેન ઉદસ ગ શનાની 
િવધવા પ ની

ુની શરત ૧૧૮ ૧૧૬ ૨૨૨૬ ૪૫૨૯૯૧૦ ૪૫૨૯૯૧૦ 116 ૧૩૩૬ 2718760 2718760 7231901.6 7231901.6 -૧૮૧૧૧૫૦ 4513141.6 2256570.8 ૪૪૫૪૨૧

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૧૭ પટલ સદં પ મોહનભાઇ(૨૯૧૩)
બીન ખેતી 
િ પા ૧૧૯ ૧૧૭ ૪૭૫૫ ૯૬૭૬૪૨૫ ૯૬૭૬૪૨૫ 117 ૨૮૫૩ 5805855 5805855 15443574.3 15443574.3 -૩૮૭૦૫૭૦ 9637719.3 4818859.65 ૯૪૮૨૯૦

૧૧૮
પરમાર ભીખાભાઇ શનાભાઇ, 
પરમાર કલાશબેન ઉદસ ગ શનાની 
િવધવા પ ની

ુની શરત ૧૨૦ ૧૧૮ ૪૯૫૮ ૧૦૦૮૯૫૩૦ ૧૦૦૮૯૫૩૦ 118 ૨૯૭૫ 6054125 6054125 16103972.5 16103972.5 -૪૦૩૫૪૦૫ 10049847.5 5024923.75 ૯૮૯૫૧૯

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૧૯ પરમાર ઉમેદભાઇ છોટાભાઇ .સ. ૧૨૧ ૧૧૯ ૪૯૫૭ ૧૦૦૮૭૪૯૫ ૧૦૦૮૭૪૯૫ 119 ૨૯૭૪ 6052090 6052090 16098559.4 16098559.4 -૪૦૩૫૪૦૫ 10046469.4 5023234.7 ૯૮૭૮૩૦

૧૨૦ રબાર  રા ન ુમાર ક ભુાઇ બીન ખેતી 
િપપા

૧૨૨/ 
પકૈ  ૧ 120 ૩૧૨૯ ૬૩૬૭૫૧૫ ૬૩૬૭૫૧૫ 120 ૧૮૭૪ 3813590 3813590 10144149.4 10144149.4 -૨૫૫૩૯૨૫ 6330559.4 3165279.7 ૬૧૧૩૫૫

૧૨૧

પઢ યાર આનદં ુમાર 
રમણભાઇ(૨૮૯૨)
  પઢ યાર અિમતિસહ રમણભાઇ(૨૮૯૨)
  પઢ યાર િમતશે ુમાર 
રમણભાઇ(૨૮૯૨)
  પઢ યાર રુશભાઇ 
નરહ રભાઇ(૨૮૯૨)
  પઢ યાર હતેશ ુમાર 
જગદ શભાઇ(૨૮૯૨)

ુની શરત ૧૨૩ ૧૨૧ ૫૫૬૪ ૧૧૩૨૨૭૪૦ ૧૧૩૨૨૭૪૦ 121 ૩૩૩૮ 6792830 6792830 18068927.8 18068927.8 -૪૫૨૯૯૧૦ 11276097.8 5638048.9 ૧૧૦૮૧૩૯

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૨૨ પરમાર વીણભાઇ ફતેસ હ ુની શરત ૧૨૪ ૧૨૨ ૨૧૨૫ ૪૩૨૪૩૭૫ ૪૩૨૪૩૭૫ 122 ૧૨૭૫ 2594625 2594625 6901702.5 6901702.5 -૧૭૨૯૭૫૦ 4307077.5 2153538.75 ૪૨૩૭૮૯
૧૨૩ પટલ જમનાબેન કા તીભાઇ ુની શરત ૧૨૫ ૧૨૩ ૨૨૨૬ ૪૫૨૯૯૧૦ ૪૫૨૯૯૧૦ ૧૨૩ ૧૩૩૬ 2718760 2718760 7231901.6 7231901.6 -૧૮૧૧૧૫૦ 4513141.6 2256570.8 ૪૪૫૪૨૧

૧૨૪

ભરવાડ ગગ ભાઇ વીભાભાઇ, 
ભરવાડ રા બુેન ગગ ભાઇ, 
ભરવાડ કાશીબેન ગગ ભાઇ, 
ભરવાડ વીરાભાઇ  ગગ ભાઇ, 
ભરવાડ લી બુેન  ગગ ભાઇ,

ુની શરત ૧૨૬ ૧૨૪ ૩૫૪૧ ૭૨૦૫૯૩૫ ૭૨૦૫૯૩૫ ૧૨૪ ૨૧૨૫ 4324375 4324375 11502837.5 11502837.5 -૨૮૮૧૫૬૦ 7178462.5 3589231.25 ૭૦૭૬૭૧

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૨૫

બાર યા લ મીબેન તે ભાઈ(૨૪પ૩)
  બાર યા મહ ભાઈ 
તે ભાઈ(૨૪પ૩)

  બાર યા લીલાબેન 
તે ભાઈ(૨૪પ૩)

  મીનાબેન મહ ભાઈ પરમાર 
(બાર યા)(૩૧૦૭)
  કશન મહ ભાઈ પરમાર 
(બાર યા)(૩૧૦૭)
  ગૌરવ મહ ભાઈ પરમાર 
(બાર યા)(૩૧૦૭)
  અન યા મહ ભાઈ પરમાર 
(બાર યા)(૩૧૦૭)

.સ. ૧૨૭ ૧૨૫ ૪૩૫૦ ૮૮૫૨૨૫૦ ૮૮૫૨૨૫૦ ૧૨૫ ૨૬૧૦ 5311350 5311350 14128191 14128191 -૩૫૪૦૯૦૦ 8816841 4408420.5 ૮૬૭૫૨૧

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૧૨૬

બાર યા ભાઇલાલભાઇ 
ભીખાભાઇ(૨૧૮પ)
  બાર યા કોક લાબેન 
ભીખાભાઇ(૨૧૮પ)
  બાર યા રમેશભાઇ ભીખાભાઇ(૨૧૮પ)
  ભાવનાબેન ભાતભાઈ 
પરમાર(૩૦૧૮)
  સતીષભાઈ ભાતભાઈ 
પરમાર(૩૦૧૮)
  સદં પભાઈ ભાતભાઈ પરમાર 
સ.વા.લ મીબેન(૩૦૧૮)

ુની શરત ૧૨૮ ૧૨૬ ૪૧૪૮ ૮૪૪૧૧૮૦ ૮૪૪૧૧૮૦ ૧૨૬ ૨૪૮૯ 5065115 5065115 13473205.9 13473205.9 -૩૩૭૬૦૬૫ 8408090.9 4204045.45 ૮૨૭૯૮૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૧૨૭ પટલ રાકશ કા તીભાઇ, 
દલવાડ  અશોકભાઇ છોટાભાઇ

ુની શરત ૧૨૯ ૧૨૭ ૧૬૧૯ ૩૨૯૪૬૬૫ ૩૨૯૪૬૬૫ ૧૨૭ ૯૭૧ 1975985 1975985 5256120.1 5256120.1 -૧૩૧૮૬૮૦ 3280135.1 1640067.55 ૩૨૧૩૮૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૨૮

બાર યા કમળાબેન ત ેછ ાભાઇની 
િવધવા પ ની, બાર યા ઉદસ ગભાઇ 
છ તાભાઇ, 
બાર યા રુશભાઇ છ તાભાઇ , 
બાર યા રાધાબેન છ તાભાઇ, 
બાર યા કલાશબેન છ તાભાઇ, 
બાર યા રમીલાબેન ત ેરાવ ભાઇની 
પ ની, 
બાર યા ધમ ઠાબેન રાવ ભાઇ,  
બાર યા િવણભાઇ રાવ ભાઇ, 
બાર યા મહશભાઇ રાવ ભાઇ, 
બાર યા નમદાબેન ત ેશામળભાઇની 
પ ની, 
બાર યા વસતંાબેન શામળભાઇ 
બાર યા શલૈેષભાઇ શામળભાઇ, 
બાર યા શીતલબેન શામળભાઇ

.સ. ૧૩૦ ૧૨૮ ૬૦૭૦ ૧૨૩૫૨૪૫૦ ૧૨૩૫૨૪૫૦ ૧૨૮ ૩૬૪૨ 7411470 7411470 19714510.2 19714510.2 -૪૯૪૦૯૮૦ 12303040.2 6151520.1 ૧૨૧૦૫૪૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૧૨૯ પરમાર કાતંીભાઇ મણભાઇ ુની શરત ૧૩૧ ૧૨૯ ૩૦૫૪ ૬૨૧૪૮૯૦ ૬૨૧૪૮૯૦ ૧૨૯ ૧૮૩૨ 3728120 3728120 9916799.2 9916799.2 -૨૪૮૬૭૭૦ 6188679.2 3094339.6 ૬૦૭૫૭૦
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(ચો.મી.)

િતમ 
ખડં 
નબંર

b)J klm h[qL
aipvini fiLimi>
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aYvi t[mi>Y) 

krvin) kpit{-}
$(pyi
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vLtr{-} ki[lm
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bi>Fkimi[
s(ht 
$(pyi

bi>Fkimi[ni 
m*Ãy (sviy

$(pyi

૧૩૦

બાર યા રાઘાબેન વ સીગભાઈ(૨૧૩૧)
  બાર યા હસ ખુભાઈ 
વ સીગભાઈ(૨૧૩૧)
  બાર યા નગીનભાઈ 
વ સીગભાઈ(૨૧૩૧)
  કલાશબેન બશંીભાઈ બાર યા 
(પ ઢયાર)(૩૦પ૭)
  ચં કાબેન બશંીભાઈ બાર યા 
(પ ઢયાર)(૩૦પ૭)
  દ ાબેન બશંીભાઈ બાર યા 
(પ ઢયાર)(૩૦પ૭)
  જય ીબેન બશંીભાઈ બાર યા 
(પ ઢયાર)(૩૦પ૭)
  િ યકંાબેન બશંીભાઈ બાર યા 
(પ ઢયાર)(૩૦પ૭)
  િનક તાબેન બશંીભાઈ બાર યા 
(પ ઢયાર)(૩૦પ૭)
  કામીનીબેન બશંીભાઈ બાર યા 
(પ ઢયાર)(૩૦પ૭)
  જયદ પભાઈ બશંીભાઈ બાર યા 
(પ ઢયાર)(૩૦પ૭)
  શારદાબેન અરિવદભાઈ બાર યા 
(પ ઢયાર)(૩૦પ૭)
  કતાબેન અરિવદભાઈ બાર યા 
(પ ઢયાર)(૩૦પ૭)
  હા દકભાઈ અરિવદભાઈ બાર યા 
(પ ઢયાર)(૩૦પ૭)

ુની શરત ૧૩૨ ૧૩૦ ૫૪૬૩ ૧૧૧૧૭૨૦૫ ૧૧૧૧૭૨૦૫ ૧૩૦ ૩૨૭૮ 6670730 6670730 17744141.8 17744141.8 -૪૪૪૬૪૭૫ 11073411.8 5536705.9 ૧૦૯૦૨૩૧

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૩૧ સોલકં  છ િસગ ડાહયાભાઇ ુની શરત ૧૩૩/અ ૧૩૧ ૧૪૨૮ ૨૯૦૫૯૮૦ ૨૯૦૫૯૮૦ ૧૩૧ ૮૫૭ 1743995 1743995 4639026.7 4639026.7 -૧૧૬૧૯૮૫ 2895031.7 1447515.85 ૨૮૫૫૩૧

૧૩૨
બીમલ વસતંલાલ શાહ, 
હર બીમલ શાહ
યિતન આાનદંલાલ શાહ

ુની શરત ૧૩૩/બ ૧૩૨ ૯૯૦૯ ૨૦૧૬૪૮૧૫ ૨૦૧૬૪૮૧૫ ૧૩૨ ૫૯૪૫ 12098075 12098075 32180879.5 32180879.5 -૮૦૬૬૭૪૦ 20082804.5 10041402.25 ૧૯૭૪૬૬૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૩૩

બાર યા ભીખીબેન રાયસ ગભાઇ, 
બાર યા નમદાબેન રાયસ ગભાઇ, 
બાર યા કલાસબેન અરિવદભાઇની 
િવધવા, 
બાર યા રંજનબેન અરિવદભાઇની 
દકર, 
બાર યા અજય ુમાર અરિવદભાઇ, 
બાર યા િવજય ુમાર અરિવદભાઇ

.સ. ૧૩૪ ૧૩૩ ૩૪૪૦ ૭૦૦૦૪૦૦ ૭૦૦૦૪૦૦ ૧૩૩ ૨૦૬૪ 4200240 4200240 11172638.4 11172638.4 -૨૮૦૦૧૬૦ 6972398.4 3486199.2 ૬૮૬૦૩૯

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૧૩૪ િવ ા બીમલ શાહ(૨૯૪૧) ુની શરત ૧૩૫/અ ૧૩૪/૧ ૨૪૪૪ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
ુની શરત ૧૩૫/બ ૧૩૪/૨ ૧૬૯૬ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૪૧૪૦ ૮૪૨૪૯૦૦ ૮૪૨૪૯૦૦ ૧૩૪ ૨૪૮૪ 5054940 5054940 13446140.4 13446140.4 -૩૩૬૯૯૬૦ 8391200.4 4195600.2 ૮૨૫૬૪૦

૧૩૫

પુતભાઈ ફતેિસહ પરમાર(૧૯પ૪)
  િવણભાઈ ફતેિસહ પરમાર(૧૯પ૪)
  રુશભાઈ ફતેિસહ પરમાર(૧૯પ૪)
  તારાબેન રાવ ભાઈ 
પઢ યાર(૧૯પ૪)
  ઈ રભાઈ રાવ ભાઈ 
પઢ યાર(૧૯પ૪)
  રા શભાઈ રાવ ભાઈ 
પઢ યાર(૧૯પ૪)
  નયનાબેન ચીમનભાઇ પરમાર(૩૧૩૧)
  જયો સનાબેન ચીમનભાઇ 
પરમાર(૩૧૩૧)
  રંજનબેન ચીમનભાઇ પરમાર(૩૧૩૧)
  કાલીદાસ ચીમનભાઇ પરમાર(૩૧૩૧)
  સોનલબેન અમરિસગ પરમાર(૩૧૩૧)
  નવી અમરિસગ પરમાર સવા 
તર ક સોનલબેન અમરિસગ(૩૧૩૧)
  દ યા અમરિસગ પરમાર સવા તર ક 
સોનલબેન અમરિસગ(૩૧૩૧)

.સ. ૧૩૬/અ ૧૩૫/૧ ૫૪૭૨ ૦ ૦ ૧૩૫/૧ ૯૪૮૩ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

.સ. ૧૩૬/બ ૧૩૫/૨ ૧૫૮૦૭ ૦ ૦ ૧૩૫/૨ ૩૨૮૪ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૨૧૨૭૯ ૪૩૩૦૨૭૬૫ ૪૩૩૦૨૭૬૫ ૧૨૭૬૭ 25980845 25980845 69109047.7 69109047.7 -૧૭૩૨૧૯૨૦ 43128202.7 21564101.35 ૪૨૪૨૧૮૧
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૧૩૬

બાર આ સિવતાબેન પુતભાઇ 
બાર આ કાલીદાસભાઇ પુતભાઇ
બાર આ લીલાબેન પુતભાઇ
બાર આ મ બુેન પુતભાઇ
બાર આ નરશભાઇ પુતભાઇ
બાર આ રમણભાઇ મહ ભાઇ
બાર આ રતીલાલ મહ ભાઇ
પરમાર શા તાબેન માનસ ગભાઇ ની 
િવધવા પ ની
પરમાર મં ુલાબેન માનસ ગભાઇની 
દકર
પરમાર કિપલાબેન માનસ ગભાઇની 
દકર
પરમાર ચીમનભાઇ માનસ ગભાઇ
ગોહ લ નયનાબેન રામસ ગભાઇ 
ગોહ લ રા ુભાઇ રામસ ગભાઇ
ગોહ લ પાવતીબેન રામસ ગભાઇ
પરમાર પશીબેન ક યાણસ હ
ઘન યામભાઇ ક યાણસ હ પરમાર 
કાશ ક યાણસ હ પરમાર

પાવતીબેન ભાઇલાલભાઇ ગરાશીઆ
કાલીદાસ ભાઇલાલભાઇ ગરાશીઆ
જયતંીભાઇ ભાઇલાલભાઇ ગરાશીઆ
લ મીબેન ભાઇલાલભાઇ ગરાશીઆ
મહ ભાઇ ભાઇલાલભાઇ ગરાશીઆ

૧૩૭ ૧૩૬ ૬૮૮૦ ૧૪૦૦૦૮૦૦ ૧૪૦૦૦૮૦૦ ૧૩૬ ૪૧૨૮ 8400480 8400480 22345276.8 22345276.8 -૫૬૦૦૩૨૦ 13944796.8 6972398.4 ૧૩૭૨૦૭૮

૧૩૭ વડદલા ામ પચંાયત સરકાર  
પડતર ૧૩૮ ૧૩૭ ૨૯૩૪ ૫૯૭૦૬૯૦ ૫૯૭૦૬૯૦ ૧૩૭ ૧૯૨૫ 3917375 3917375 11164518.75 11164518.75 -૨૦૫૩૩૧૫ 7247143.75 3623571.875 ૧૫૭૦૨૫૭

138 પટલ િવરલ દલીપભાઇ ુની શરત ૧૩૯/પકૈ  
૧ ૨૨૫૩ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

બાર યા ક ભુાઇ ચં ુભાઇ ુની શરત ૧૩૯/ 
પકૈ  ૨ ૨૩૦૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧૩૮ ૪૫૫૩ ૯૨૬૫૩૫૫ ૯૨૬૫૩૫૫ ૧૩૮ ૨૭૩૨ 5559620 5559620 14788589.2 14788589.2 -૩૭૦૫૭૩૫ 9228969.2 4614484.6 ૯૦૮૭૫૦

૧૩૯

કપીલાબેન મગનભાઇ ગો હલ(૩૦૪૭)
  નારણભાઇ મગનભાઇ ગો હલ(૩૦૪૭)
  હસ ખુભાઈ મહ ભાઈ 
ગોહ લ(૩૧૩૦)
  ુ મુબેન નગીનભાઈ ગોહ લ(૩૧૩૦)
  રંજનબેન મહ ભાઈ ગોહ લ(૩૧૩૦)
  કો કલાબેન મહ ભાઈ 
ગોહ લ(૩૧૩૦)
  ર કુાબેન નગીનભાઈ ગોહ લ(૩૧૩૦)
  અ પશેભાઈ નગીનભાઈ 
ગોહ લ(૩૧૩૦)
  રુશભાઈ નગીનભાઈ ગોહ લ(૩૧૩૦)
  મં ુલાબેન રય ભાઈ ગોહ લ(૩૧૩૦)

.સ. ૧૪૦ ૧૩૯ ૧૧૩૩૧ ૨૩૦૫૮૫૮૫ ૨૩૦૫૮૫૮૫ ૧૩૯ ૬૭૯૯ 13835965 13835965 36803666.9 36803666.9 -૯૨૨૨૬૨૦ 22967701.9 11483850.95 ૨૨૬૧૨૩૧

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૧૪૦ પટલ રાકશ કા તીભાઈ , 
દલવાડ  અશોકભાઈ છોટાભાઈ ,

ુની શરત ૧૪૧ ૧૪૦ ૬૭૭૯ ૧૪૫૭૪૮૫૦ ૧૪૫૭૪૮૫૦ ૧૪૦ ૪૦૬૭ 8744050 8744050 23259173 23259173 -૫૮૩૦૮૦૦ 14515123 7257561.5 ૧૪૨૬૭૬૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૪૧ ઉમ લાબેન ત ેમહ ભાઈ ધરમદાસ 
પટલના સઘવા પ ની

ુની શરત ૧૪૨/પકૈ  
૧ ૧૪૧ ૪૯૦૨ ૧૦૫૩૯૩૦૦ ૧૦૫૩૯૩૦૦ ૧૪૧ ૨૯૪૧ 6323150 6323150 16819579 16819579 -૪૨૧૬૧૫૦ 10496429 5248214.5 ૧૦૩૨૦૬૫

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૪૨

ચપંાબેન છગનભાઈ , 
કિપલાબેન છગનભાઈ ,
મ બુેન છગનભાઈ , 
જયિંતભાઈ છગનભાઈ ,
લીલાબેન છગનભાઈ ,
રો હતભાઈ છગનભાઈ ,
વાળંદ ની બેન કાતંીભાઈ ,     
વાળંદ શારદાબેન કાતંીભાઈ ,
વાળંદ કુશભાઈ કાતંીભાઈ ,
વાળંદ હમલતાબેન કાતંીભાઈ ,
વાળંદ રાકશભાઈ કાતંીભાઈ ,

. સ. .
૧૪૩/પકૈ  

૧ ૩૯૮૨ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

ુની શરત ૧૪૪ ૩૯૪૬ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૧૪૨ ૭૯૨૮ ૧૭૦૪૫૨૦૦ ૧૭૦૪૫૨૦૦ ૧૪૨ ૪૭૫૭ 10227550 10227550 27205283 27205283 -૬૮૧૭૬૫૦ 16977733 8488866.5 ૧૬૭૧૨૧૭

૧૪૩ ૫રમાર કાિંતલાલ નુીલાલ(૨પ૩૧)
  ૫રમાર રમેશભાઇ નુીલાલ(૨પ૩૧)

ુની શરત ૧૪૫/અ ૧૪૩/૧ ૩૪૧૮ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

ુની શરત ૧૪૫/બ ૧૪૩/૨ ૩૦૬ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
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૩૭૨૪ ૮૦૦૬૬૦૦ ૮૦૦૬૬૦૦ ૧૪૩ ૨૨૩૪ 4803100 4803100 12776246 12776246 -૩૨૦૩૫૦૦ 7973146 3986573 ૭૮૩૦૭૩
૧૪૪ પટલ રા ભાઇ રતીલાલ(૨૯૮૩) ુની શરત ૧૪૬/અ ૧૪૪ ૮૦૮ ૧૭૩૭૨૦૦ ૧૭૩૭૨૦૦ ૧૪૪ ૪૮૫ 1042750 1042750 2794570 2794570 -૬૯૪૪૫૦ 1751820 875910 ૧૮૧૪૬૦
૧૪૫ ી સરકાર ુની શરત ૧૪૬/બ ૧૪૫ ૧૦૬૫ ૨૨૮૯૭૫૦ ૨૨૮૯૭૫૦ ૧૪૫ ૬૮૧ 1464150 1464150 3923922 3923922 -૮૨૫૬૦૦ 2459772 1229886 ૪૦૪૨૮૬

૧૪૬

પરમાર રુજબેન સપંતભાઇ , 
પરમાર હલાદભાઇ સપંતભાઇ ,
પરમાર ચપંાબેન સપંતભાઇ ,
પરમાર િવણભાઇ સપંતભાઇ ,   
પરમાર ધુાબેન સપંતભાઇ , 
પરમાર ુ પાબેન સપંતભાઇ , 
પરમાર મીતાબેન સપંતભાઇ ,

ુની શરત ૧૪૭ ૧૪૬ ૪૮૫૬ ૧૦૪૪૦૪૦૦ ૧૦૪૪૦૪૦૦ ૧૪૬ ૨૯૧૪ 6265100 6265100 16665166 16665166 -૪૧૭૫૩૦૦ 10400066 5200033 ૧૦૨૪૭૩૩

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૪૭

પરમાર સોમાભાઈ છગનભાઈ , 
પરમાર હર શભાઈ સોમાભાઈ , 
પરમાર માયાબેન સોમાભાઈ ,
પરમાર વશૈાલીબેન સોમાભાઈ ,
પરમાર િવનોદભાઈ સોમાભાઈ ,

ુની શરત ૧૪૮ ૧૪૭ ૫૯૬૯ ૧૨૮૩૩૩૫૦ ૧૨૮૩૩૩૫૦ ૧૪૭ ૩૫૮૧ 7699150 7699150 20479739 20479739 -૫૧૩૪૨૦૦ 12780589 6390294.5 ૧૨૫૬૦૯૫

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૪૮ પટલ ર ા રા શભાઈ(૩૦૩૧) બીન ખેતી ૧૪૯ ૧૪૮ ૫૮૬૮ ૧૨૬૧૬૨૦૦ ૧૨૬૧૬૨૦૦ ૧૪૮ ૩૫૨૧ 7570150 7570150 20136599 20136599 -૫૦૪૬૦૫૦ 12566449 6283224.5 ૧૨૩૭૧૭૫

૧૪૯

પરમાર િવધાબેન મણીભાઇ ,
પરમાર ક ભુાઇ મણીભાઇ,
પરમાર ગણપતભાઇ મણીભાઇ, 
પરમાર જયતંીભાઇ મણીભાઇ,

ુની શરત ૧૫૦/અ ૧૪૯/૧ ૧૮૮૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

ુની શરત ૧૫૦/બ ૧૪૯/૨ ૮૯૨ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૨૭૭૨ ૫૯૫૯૮૦૦ ૫૯૫૯૮૦૦ ૧૪૯ ૧૬૬૩ 3575450 3575450 9510697 9510697 -૨૩૮૪૩૫૦ 5935247 2967623.5 ૫૮૩૨૭૪

૧૫૦

બા બુેન ફતેિસહ પરમાર, 
પુતભાઇ ફતેિસહ પરમાર, 
િવણભાઇ ફતેિસહ પરમાર, 
રુશભાઇ ફતેિસહ પરમાર, 

ચીમનભાઇ મલેાભાઇ પરમાર, 
તારાબેન રાવ ભાઇ પઢ યાર, 
ઈ રભાઇ રાવ ભાઇ પઢ યાર, 
રા શભાઇ રાવ ભાઇ પઢ યાર

ુની શરત ૧૫૧/અ ૧૫૦/૧ ૫૦૨૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

પુતભાઈ ફતેિસહ પરમાર(૧૯પ૪)
  િવણભાઈ ફતેિસહ પરમાર(૧૯પ૪)
  રુશભાઈ ફતેિસહ પરમાર(૧૯પ૪)
  તારાબેન રાવ ભાઈ 
પઢ યાર(૧૯પ૪)
  ઈ રભાઈ રાવ ભાઈ 
પઢ યાર(૧૯પ૪)
  રા શભાઈ રાવ ભાઈ 
પઢ યાર(૧૯પ૪)
  નયનાબેન ચીમનભાઇ પરમાર(૩૧૩૧)
  જયો સનાબેન ચીમનભાઇ 
પરમાર(૩૧૩૧)
  રંજનબેન ચીમનભાઇ પરમાર(૩૧૩૧)
  કાલીદાસ ચીમનભાઇ પરમાર(૩૧૩૧)
  સોનલબેન અમરિસગ પરમાર(૩૧૩૧)
  નવી અમરિસગ પરમાર સવા 
તર ક સોનલબેન અમરિસગ(૩૧૩૧)
  દ યા અમરિસગ પરમાર સવા તર ક 
સોનલબેન અમરિસગ(૩૧૩૧)

ુની શરત ૧૫૧/બ ૧૫૦/૨ ૧૭૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૫૨૦૦ ૧૧૧૮૦૦૦૦ ૧૧૧૮૦૦૦૦ ૧૫૦ ૩૧૨૦ 6708000 6708000 17843280 17843280 -૪૪૭૨૦૦૦ 11135280 5567640 ૧૦૯૫૬૪૦

૧૫૧ રબાર  ગોિવદભાઈ કચરાભાઈ બીન ખેતી 
િ પા

૧૫૨/પકૈ
 ૧ ૧૫૧ ૯૨૭૪ ૧૯૯૩૯૧૦૦ ૧૯૯૩૯૧૦૦ ૧૫૧ ૫૫૬૪ 11962600 11962600 31820516 31820516 -૭૯૭૬૫૦૦ 19857916 9928958 ૧૯૫૨૪૫૮

૧૫૨ ક રમિમયા ઉ માનિમયા ુની શરત ૧૫૩ ૧૫૨ ૮૦૯ ૧૭૩૯૩૫૦ ૧૭૩૯૩૫૦ ૧૫૨ ૪૮૫ 1042750 1042750 2773715 2773715 -૬૯૬૬૦૦ 1730965 865482.5 ૧૬૮૮૮૩

૧૫૩

પરમાર શાં તાબેન છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર કાં તાબેન છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર બેચરભાઈ 
છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર મ બુેન છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર રમીલાબેન 
છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર શારદાબેન રામાભાઈ(૧૯૦૧)
  પરમાર કપીલાબેન રામાભાઈ(૧૯૦૧)
  પરમાર ભીખાભાઈ રામાભાઈ(૧૯૦૧)
  પરમાર અજયભાઈ નુમભાઈ ત ે
રવાબેન રામાભાઈનો ુ (૧૯૧પ)

. સ. . ૧૫૪ ૧૫૩ ૧૩૪૫૬ ૨૮૯૩૦૪૦૦ ૨૮૯૩૦૪૦૦ ૧૫૩ ૮૦૭૪ 17359100 17359100 46175206 46175206 -૧૧૫૭૧૩૦૦ 28816106 14408053 ૨૮૩૬૭૫૩

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૧૫૪ ખરાબો ખાડા ટકરનો, 
ી સરકાર

સરકાર  
પડતર ૧૫૫ ૧૫૪ ૧૧૧૩ ૨૩૯૨૯૫૦ ૨૩૯૨૯૫૦ ૧૫૪ ૭૯૯ 1717850 1717850 4895872.5 4895872.5 -૬૭૫૧૦૦ 3178022.5 1589011.25 ૯૧૩૯૧૧

Page 15 of 55



1 2 3 3 {k} 4 5 6 {k} 6 {K} 7 ૮ 9{k} 9 {K} 10 {k} 10 {K} 11 12 13 14 15 16

નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ 
j&ai[ (nym 21 an[ 35

m&sÑi$p ngr rcni yi[jni n>. 58 {વડદલા}
p&n: vh[>cN) an[ m&Ãyi>kn p#ik

અ.નં માલીક ુ ંનામ સ ા 
કાર

સવ ન.ં/
લોક 
ન.ં

ળુખડં નબંર a>(tmK>D

ળુખડં 
નબંર

ે ફળ 
(ચો.મી.)

ુ ય િપયામાં m&Ãy $(pyimi>

બાધંકામો ના ુ ય 
િસવાયના િપયા

mi(lk trfY) {+} aYvi 
mi(lk[ krvin) {-} 

ci[²K) 
mi>gN) ki[lm 

11, 13, 14 ni[ srviLi[
$(pyi

bi>Fkimi[
s(ht 
$(pyi

a(vk(st ki[lm 12 m&jbni
fiLin) Tkivir)

{klm 79}
$(pyi

vF[l) (k>mt 
{klm 78}

ki[lm 10{k} 
bid ki[lm 

9{k} 
$(pyi

ર મા સ
બાધંકામો સ હત 

િપયા
ે ફળ 

(ચો.મી.)

િતમ 
ખડં 
નબંર

b)J klm h[qL
aipvini fiLimi>

krvini um[riai[{+}
aYvi t[mi>Y) 

krvin) kpit{-}
$(pyi

{klm-80 m&jb}
aipvini[ fiLi[ {+}

vLtr{-} ki[lm
9{K} bid ki[lm 

6{K}
$(pyi

(vk(st

bi>Fkimi[ni 
m*Ãy (sviy

$(pyi

bi>Fkimi[
s(ht 
$(pyi

bi>Fkimi[ni 
m*Ãy (sviy

$(pyi

૧૫૫

પ ઢયાર ઇ છાબેન મગનભાઇ(૧૮પ૨)
  પ ઢયાર નગીનભાઇ 
મગનભાઇ(૧૮પ૨)
  પ ઢયાર બળદવભાઇ 
મગનભાઇ(૧૮પ૨)
  બીમલ વસતંલાલ શાહ ( ે.૦-૯૫-૧૦ 
ચો.મી.)(૩૦૯પ)
  ક પશે રજનીકાતં શાહ(૩૦૯પ)
  યિતન આનદંલાલ શાહ(૩૦૯પ)

ુની શરત ૧૫૬ ૧૫૫ ૧૯૦૧૯ ૪૦૮૯૦૮૫૦ ૪૦૮૯૦૮૫૦ ૧૫૫ ૧૧૪૧૧ 24533650 24533650 65259509 65259509 -૧૬૩૫૭૨૦૦ 40725859 20362929.5 ૪૦૦૫૭૩૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૫૬ પટલ તોરલ રાકશ ુની શરત ૧૫૭ ૧૫૬ ૩૪૪૦ ૭૩૯૬૦૦૦ ૭૩૯૬૦૦૦ ૧૫૬ ૨૦૬૪ 4437600 4437600 11804016 11804016 -૨૯૫૮૪૦૦ 7366416 3683208 ૭૨૪૮૦૮

૧૫૭ બાર યા ગણપતભાઈ ભીખાભાઈ ુની શરત ૧૫૮/પકૈ
 ૧ ૧૫૭ ૪૩૫૦ ૯૩૫૨૫૦૦ ૯૩૫૨૫૦૦ ૧૫૭ ૨૬૧૦ 5611500 5611500 14926590 14926590 -૩૭૪૧૦૦૦ 9315090 4657545 ૯૧૬૫૪૫

૧૫૮  પર ખ નલીનીબેન રા ુભાઈ(૩૦૧૧) બીન ખેતી ૧૫૯/અ ૧૫૮/૧ ૫૩૨ ૦ ૦ ૧૫૮/૧ ૧૨૧૬ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
બીન ખેતી ૧૫૯/બ ૧૫૮/૨ ૨૮૬૬ ૦ ૦ ૧૫૮/૨ ૮૨૩ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૩૩૯૮ ૭૩૦૫૭૦૦ ૭૩૦૫૭૦૦ ૨૦૩૯ 4383850 4383850 11661041 11661041 -૨૯૨૧૮૫૦ 7277191 3638595.5 ૭૧૬૭૪૬

. સ. . ૧૬૦/અ ૧૫૯/૧ ૭૦૮ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

. સ. . ૧૬૦/બ ૧૫૯/૨ ૨૧૪૮ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૨૮૫૬ ૬૧૪૦૪૦૦ ૬૧૪૦૪૦૦ ૧૫૯ ૧૭૧૪ 3685100 3685100 9802366 9802366 -૨૪૫૫૩૦૦ 6117266 3058633 ૬૦૩૩૩૩

૧૬૦

 બાર યા હ રાબેન વ િસગ(૨૯૭૩)
  બાર યા તાપભાઇ 
િવ લભાઇ(૨૯૭૩)
  બાર યા શકંરભાઇ િવ લભાઇ(૨૯૭૩)
  બાર યા નીબેન િવ લભાઇ(૨૯૭૩)
  બાર યા ેિમલાબેન વ િસગ(૨૯૭૩)
  બાર યા કાતંાબેન િવ લભાઇ(૨૯૭૩)
  બાર યા કો કલાબેન વ િસગ(૨૯૭૩)
  બાર યા રુશભાઇ વ િસગ(૨૯૭૩)
  બાર યા નીતાબેન વ િસગ(૨૯૭૩)

ુની શરત ૧૬૧/અ ૧૬૦/૧ ૧૨૭૮ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

ુની શરત ૧૬૧/બ ૧૬૦/૨ ૧૨૭ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૧૪૦૫ ૩૦૨૦૭૫૦ ૩૦૨૦૭૫૦ ૧૬૦ ૮૪૩ 1812450 1812450 4821117 4821117 -૧૨૦૮૩૦૦ 3008667 1504333.5 ૨૯૬૦૩૪

૧૬૧

પરમાર સોમાભાઈ છગનભાઈ , 
પરમાર હર શભાઈ સોમાભાઈ , 
પરમાર માયાબેન સોમાભાઈ ,
પરમાર વશૈાલીબેન સોમાભાઈ ,
પરમાર િવનોદભાઈ સોમાભાઈ ,

ુની શરત ૧૬૨ ૧૬૧ ૪૯૫૭ ૧૦૬૫૭૫૫૦ ૧૦૬૫૭૫૫૦ ૧૬૧ ૨૯૭૪ 6394100 6394100 17008306 17008306 -૪૨૬૩૪૫૦ 10614206 5307103 ૧૦૪૩૬૫૩

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૬૨ વડદલા ામ પચંાયત ુની શરત ૧૬૩ ૧૬૨ ૨૨૨૬ ૪૭૮૫૯૦૦ ૪૭૮૫૯૦૦ ૧૬૨ ૨૨૨૬ 4785900 4785900 13400520 13400520 ૦ 8614620 4307310 ૪૩૦૭૩૧૦

૧૬૩ દ નાબેન હરનભાઈ પટલ ત ે
મુનભાઈ નુીલાલ દસાઈની દકર

બીન ખેતી 
િ પા ૧૬૪/અ ૩૯૭૩ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

 દલવાડ  સિવતાબેન 
મનહરભાઇ(૨૨૮૮)
  દલવાડ  પરશ ુમાર 
મનહરભાઇ(૨૨૮૮)
  દલવાડ  ર મીબેન 
મનહરભાઇ(૨૯પ૮)
  દલવાડ  પા લબેન 
મનહરભાઇ(૨૯પ૮)
  દલવાડ  વશૈાલી મનહરભાઇ(૨૯પ૮)

ુની શરત ૧૬૪/બ ૭૬૮૯ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧૬૩ ૧૧૬૬૨ ૨૫૦૭૩૩૦૦ ૨૫૦૭૩૩૦૦ ૧૬૩ ૬૯૯૭ 15043550 15043550 40015843 40015843 -૧૦૦૨૯૭૫૦ 24972293 12486146.5 ૨૪૫૬૩૯૭

૧૬૪

 ત બુેન ધી ભાઇ પટલ(૩૧પ૧)
  સજંયભાઇ ધી ભાઇ પટલ(૩૧પ૧)
  નરશભાઇ ધી ભાઇ પટલ(૩૧પ૧)
  ધમ ુમાર ધી ભાઇ પટલ(૩૧પ૧)

બીન ખેતી 
િ પા ૧૬૫ ૧૬૪ ૮૦૯૪ ૧૭૪૦૨૧૦૦ ૧૭૪૦૨૧૦૦ ૧૬૪ ૪૮૫૬ 10440400 10440400 27771464 27771464 -૬૯૬૧૭૦૦ 17331064 8665532 ૧૭૦૩૮૩૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૬૫

બાર યા ભગવાનદાસ ગોિવદભાઈ , 
બાર યા િવ ભુાઈ ગોિવદભાઈ ,
બાર યા તારાબેન જ ભુાઈ ત ે
ગોિવદભાઈની િવઘવા ,
બાર યા લ મણભાઈ ગોિવદભાઈ ,

. સ. . ૧૬૬/અ ૧૬૫/૧ ૨૫૦૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

. સ. . ૧૬૬/બ ૧૬૫/૨ ૭૮૬ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૩૨૮૬ ૭૦૬૪૯૦૦ ૭૦૬૪૯૦૦ ૧૬૫ ૧૯૭૨ 4239800 4239800 11277868 11277868 -૨૮૨૫૧૦૦ 7038068 3519034 ૬૯૩૯૩૪

૧૬૬ કલથીયા હતશેભાઇ રિતલાલ ુની શરત ૧૬૭ ૧૬૬ ૩૯૪૬ ૮૪૮૩૯૦૦ ૮૪૮૩૯૦૦ ૧૬૬ ૨૩૬૮ 5091200 5091200 13542592 13542592 -૩૩૯૨૭૦૦ 8451392 4225696 ૮૩૨૯૯૬

ચપંાબેન છગનભાઈ , 
કિપલાબેન છગનભાઈ ,
મ બુેન છગનભાઈ , 
જયિંતભાઈ છગનભાઈ ,
લીલાબેન છગનભાઈ ,
રો હતભાઈ છગનભાઈ ,
વાળંદ ની બેન કાતંીભાઈ ,     
વાળંદ શારદાબેન કાતંીભાઈ ,

૧૫૯
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૧૬૭ વડદલા ામ પચંાયત ુની શરત ૧૬૮ ૧૬૭ ૩૮૪૫ ૮૨૬૬૭૫૦ ૮૨૬૬૭૫૦ ૧૬૭ ૨૩૦૭ 4960050 4960050 13193733 13193733 -૩૩૦૬૭૦૦ 8233683 4116841.5 ૮૧૦૧૪૨
૧૬૮ પરમાર બાલાલ છોટાભાઇ .સ. ૧૬૯ ૧૬૮ ૨૫૨૯ ૫૪૩૭૩૫૦ ૫૪૩૭૩૫૦ ૧૬૮ ૧૫૧૭ 3261550 3261550 8675723 8675723 -૨૧૭૫૮૦૦ 5414173 2707086.5 ૫૩૧૨૮૭

૧૬૯

બાર યા જયતીભાઈ ચીમનભાઈ(૨૧૩૨)
  બાર યા રમણભાઈ ચીમનભાઈ(૨૧૩૨)
  (૧) નયનાબેન જયિંતભાઇ 
બાર યા(૫ઢ યાર) (પ ની 
ઉ.વ.૪૮)(૩૨૨૧)
  (૨) રિવભાઇ જયિંતભાઇ બાર યા 
(૫ઢ યાર)( ઉ.વ. ૨૯)(૩૨૨૧)
  (૩) મ રુભાઇ જયિંતભાઇ 
બાર યા(૫ઢ યાર) ( ઉ.વ. ૨૫)(૩૨૨૧)
  જયો સનાબેન રમણભાઇ બાર યા 
(૫ઢ યાર)(૩૨૪૧)
  કુશભાઇ રમણભાઇ બાર યા 
(૫ઢ યાર)(૩૨૪૧)
  ગણેશભાઇ રમણભાઇ બાર યા 
(૫ઢ યાર)(૩૨૪૧)

ુની શરત ૧૭૦ ૧૬૯ ૨૫૨૯ ૫૪૩૭૩૫૦ ૫૪૩૭૩૫૦ ૧૬૯ ૧૫૧૭ 3261550 3261550 8675723 8675723 -૨૧૭૫૮૦૦ 5414173 2707086.5 ૫૩૧૨૮૭

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૭૦  પટલ િુમત નારાયણભાઈ(૨૯પ૯)
  પટલ ચપંાબેન નારાયણભાઈ(૨૯પ૯)

બીન ખેતી ૧૭૧ ૧૭૦ ૩૯૪૬ ૮૪૮૩૯૦૦ ૮૪૮૩૯૦૦ ૧૭૦ ૨૩૬૮ 5091200 5091200 13542592 13542592 -૩૩૯૨૭૦૦ 8451392 4225696 ૮૩૨૯૯૬

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૭૧  બળદવભાઈ મગનભાઈ 
પ ઢયાર(૨૯૪૮)

બીનખેતી ૧૭૨ ૧૭૧ ૪૮૫૬ ૧૦૪૪૦૪૦૦ ૧૦૪૪૦૪૦૦ ૧૭૧ ૨૯૧૪ 6265100 6265100 16665166 16665166 -૪૧૭૫૩૦૦ 10400066 5200033 ૧૦૨૪૭૩૩

૧૭૨ રબાર  રા ન ુમાર ક ભુાઇ બીનખેતી 
િ પા ૧૭૩ ૧૭૨ ૬૩૭૪ ૧૩૭૦૪૧૦૦ ૧૩૭૦૪૧૦૦ ૧૭૨ ૩૮૨૪ 8221600 8221600 21869456 21869456 -૫૪૮૨૫૦૦ 13647856 6823928 ૧૩૪૧૪૨૮

૧૭૩ પરમાર સનદંાબેન કાન ભાઇ, 
પરમાર જ ભુાઇ કાન ભાઇ .સ. ૧૭૪ ૧૭૩ ૬૬૭૭ ૧૪૩૫૫૫૫૦ ૧૪૩૫૫૫૫૦ ૧૭૩ ૪૦૦૬ 8612900 8612900 22910314 22910314 -૫૭૪૨૬૫૦ 14297414 7148707 ૧૪૦૬૦૫૭

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૧૭૪

જયતંીભાઇ કા તભાઇ અમીન,
પકંજભાઇ આનદંભાઇ પટલ, 
ર વુીરભાઇ ભાઇલાલભાઇ રાય, 
િવ લભાઇ નુમચદં પચંાલ, 
દપક શશીકાતં પટલ, 
અ લુ ધન યામભાઇ અમીન, 
તનેભાઇ શાતંીલાલ અમીન ઉફ 

પટલ

ુની શરત ૧૭૫ ૧૭૪ ૪૦૪૭ ૮૭૦૧૦૫૦ ૮૭૦૧૦૫૦ ૧૭૪ ૨૪૨૮ 5220200 5220200 13885732 13885732 -૩૪૮૦૮૫૦ 8665532 4332766 ૮૫૧૯૧૬

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૭૫

અમીન સાગર જયતંીભાઇ 
અમીન મીન તે  
રાય ષુાર ર વુીરભાઇ, 
પચંાલ િપ ષુ િવ લદાસ, 
પટલ દપક શશીકાતં, 
અમીન અ લુ ધન યામભાઇ, 
અમીન તનેભાઇ શાતંીલાલ

બીનખેતી ૧૭૬ ૧૭૫ ૪૦૪૭ ૮૭૦૧૦૫૦ ૮૭૦૧૦૫૦ ૧૭૫ ૨૪૨૮ 5220200 5220200 13885732 13885732 -૩૪૮૦૮૫૦ 8665532 4332766 ૮૫૧૯૧૬

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૭૬ બાર યા ણાભાઇ અમથાભાઇ .સ. ૧૭૭ ૧૭૬ ૨૪૨૮ ૫૨૨૦૨૦૦ ૫૨૨૦૨૦૦ ૧૭૬ ૧૪૫૭ 3132550 3132550 8332583 8332583 -૨૦૮૭૬૫૦ 5200033 2600016.5 ૫૧૨૩૬૭

૧૭૭

પરમાર નાનીબેન ભીમાભાઇ
પરમાર ધરમિસહ ભીમાભાઇ 
પરમાર કાં તાબેન ભીમાભાઇ, 
પરમાર સરોજબેન ભીમાભાઇ, 
પરમાર લ ાબેન ભીમાભાઇ

.સ. ૧૭૮ ૧૭૭ ૫૯૬૯ ૧૨૮૩૩૩૫૦ ૧૨૮૩૩૩૫૦ ૧૭૭ ૩૫૮૧ 7699150 7699150 20479739 20479739 -૫૧૩૪૨૦૦ 12780589 6390294.5 ૧૨૫૬૦૯૫

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૧૭૮

બાર યા જયતંીભાઇ ચીમનભાઇ 
(૦.૩૩.૩૮)(૩૦૯૯)
  બાર યા રમણભાઇ ચીમનભાઇ 
(૦.૩૩.૩૯)(૩૦૯૯)
  (૧) નયનાબેન જયિંતભાઇ 
બાર યા(૫ઢ યાર) (પ ની 
ઉ.વ.૪૮)(૩૨૨૧)
  (૨) રિવભાઇ જયિંતભાઇ બાર યા 
(૫ઢ યાર)( ઉ.વ. ૨૯)(૩૨૨૧)
  (૩) મ રુભાઇ જયિંતભાઇ 
બાર યા(૫ઢ યાર) ( ઉ.વ. ૨૫)(૩૨૨૧)
  જયો સનાબેન રમણભાઇ બાર યા 
(૫ઢ યાર)(૩૨૪૧)
  કુશભાઇ રમણભાઇ બાર યા 
(૫ઢ યાર)(૩૨૪૧)
  ગણેશભાઇ રમણભાઇ બાર યા 
(૫ઢ યાર)(૩૨૪૧)

ુની શરત ૧૭૯ ૧૭૮ ૬૬૭૭ ૧૪૩૫૫૫૫૦ ૧૪૩૫૫૫૫૦ ૧૭૮ ૪૦૦૬ 8612900 8612900 22910314 22910314 -૫૭૪૨૬૫૦ 14297414 7148707 ૧૪૦૬૦૫૭

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૭૯

બાર યા મગંીબેન ત ેબાબર વસતંની 
િવધવા(૧૩૨૮)
  બાર યા ભીખીબેન ત ેજશભાઈની 
િવધવા પ ની(૧૯૨૯)

.સ. ૧૮૦/અ ૧૭૯/૧ ૧૯૬૨ ૦ ૦ ૧૭૯/૧ ૮૩૨૨ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.
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ુની શરત ૧૮૦/બ ૧૭૯/૨ ૨૦૮૩૪ ૦ ૦ ૧૭૯/૨ ૫૩૫૬ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૨૨૭૯૬ ૪૯૦૧૧૪૦૦ ૪૯૦૧૧૪૦૦ ૧૩૬૭૮ 29407700 29407700 78224482 78224482 -૧૯૬૦૩૭૦૦ 48816782 24408391 ૪૮૦૪૬૯૧

૧૮૦ રબાર  ગોિવદભાઇ કચરાભાઇ ુની શરત ૧૮૧  
પકૈ  ૧ ૧૮૦ ૩૬૭૨ ૭૮૯૪૮૦૦ ૭૮૯૪૮૦૦ ૧૮૦ ૨૨૦૩ 4736450 4736450 12598957 12598957 -૩૧૫૮૩૫૦ 7862507 3931253.5 ૭૭૨૯૦૪

૧૮૧ ખરાબો ખાડા ટકરાનો ી સરકાર .સ. ૧૮૨ ૧૮૧ ૧૧૧૩ ૨૩૯૨૯૫૦ ૨૩૯૨૯૫૦ ૧૮૧ ૧૧૧૩ 2392950 2392950 6700260 6700260 ૦ 4307310 2153655 ૨૧૫૩૬૫૫
૧૮૨  શાહ રા ભાઇ િવણચં (૨૯૪૦) ુની શરત ૧૮૩ ૧૮૨ ૭૧૮૪ ૧૫૪૪૫૬૦૦ ૧૫૪૪૫૬૦૦ ૧૮૨ ૪૩૧૦ 9266500 9266500 24648890 24648890 -૬૧૭૯૧૦૦ 15382390 7691195 ૧૫૧૨૦૯૫
૧૮૩ પરમાર ઉમેદભાઈ છોટાભાઈ . સ. . ૧૮૪ ૧૮૩ ૨૭૭૫ ૫૯૬૬૨૫૦ ૫૯૬૬૨૫૦ ૧૮૩ ૧૬૬૫ 3579750 3579750 9522135 9522135 -૨૩૮૬૫૦૦ 5942385 2971192.5 ૫૮૪૬૯૩
૧૮૪ શાહ રા ભાઇ િવણચં (૨૯૪૦) ુની શરત ૧૮૫ ૧૮૪ ૩૩૨૬ ૭૧૫૦૯૦૦ ૭૧૫૦૯૦૦ ૧૮૪ ૧૯૯૬ 4291400 4291400 11415124 11415124 -૨૮૫૯૫૦૦ 7123724 3561862 ૭૦૨૩૬૨
૧૮૫ ટવાલા દનેશભાઈ શાતંીલાલ ુની શરત ૧૮૬ ૧૮૫ ૫૬૪૫ ૧૨૧૩૬૭૫૦ ૧૨૧૩૬૭૫૦ ૧૮૫ ૩૩૮૭ 7282050 7282050 19370253 19370253 -૪૮૫૪૭૦૦ 12088203 6044101.5 ૧૧૮૯૪૦૨

૧૮૬

બાર યા સીતાબેન મગંળભાઈ , 
બાર યા અમરતબેન મગંળભાઈ ,
પરમાર રખાબેન રમણભાઈ , 
પરમાર ુ પાબેન રમણભાઈ ,  
પરમાર તે ભાઈ બ ભુાઈ ,

. સ. . ૧૮૭ ૧૮૬ ૫૪૪૦ ૧૧૬૯૬૦૦૦ ૧૧૬૯૬૦૦૦ ૧૮૬ ૩૨૬૪ 7017600 7017600 18666816 18666816 -૪૬૭૮૪૦૦ 11649216 5824608 ૧૧૪૬૨૦૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.
ડ ટુર  કનાલ રકોડ ુ ર તી જુબ યાન ેલેવાની થાય

૧૮૭
બાર યા રમેશભાઈ કાન ભાઈ , 
બાર યા રણ તભાઈ શાનાભાઈ , 
બાર યા કમળાબેન રણછોડભાઈ ,

. સ. . ૧૮૮ ૧૮૭ ૩૨૦૨ ૬૮૮૪૩૦૦ ૬૮૮૪૩૦૦ ૧૮૭ ૧૯૨૧ 4130150 4130150 10986199 10986199 -૨૭૫૪૧૫૦ 6856049 3428024.5 ૬૭૩૮૭૫

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૧૮૮ પટલ ણુવતંભાઈ રણછોડભાઈ બીન ખેતી 
િ પા ૧૮૯/૧ ૧૮૮/૧ ૩૧૧૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

બીન ખેતી 
િ પા ૧૮૯/૨ ૧૮૮/૨ ૧૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૩૧૨૫ ૬૭૧૮૭૫૦ ૬૭૧૮૭૫૦ ૧૮૮ ૧૮૭૫ 4031250 4031250 10723125 10723125 -૨૬૮૭૫૦૦ 6691875 3345937.5 ૬૫૮૪૩૮

૧૮૯ ફણસે કલાસ રા રમ , 
ફણસે િવમલેશ રા રમ , . સ. . ૧૯૦/અ ૧૮૯/૧ ૩૦૪ ૦ ૦ 189/1 ૧૦૩૫૬ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૧૯૦/બ ૪૦૪૯ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
ફણસે કલાસ રા રમ , 
ફણસે િવમલેશ રા રમ , 
ફણસે આશાબેંન રા રમ , 
ફણસે ઉમાબેન રા રમ ,
ફણસે દપાલીબેન રા રમ ,

. સ. . ૧૯૧ ૨૨૪૬૦ ૦ ૦ 189/2 ૫૭૩૨ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૨૬૮૧૩ ૫૭૬૪૭૯૫૦ ૫૭૬૪૭૯૫૦ ૧૬૦૮૮ 34589200 34589200 92007272 92007272 -૨૩૦૫૮૭૫૦ 57418072 28709036 ૫૬૫૦૨૮૬

૧૯૦

બાર યા લ મીબેન તે ભાઈ(૨૪પ૩)
  બાર યા મહ ભાઈ 
તે ભાઈ(૨૪પ૩)

  બાર યા લીલાબેન 
તે ભાઈ(૨૪પ૩)

  મીનાબેન મહ ભાઈ પરમાર 
(બાર યા)(૩૧૦૭)
  કશન મહ ભાઈ પરમાર 
(બાર યા)(૩૧૦૭)
  ગૌરવ મહ ભાઈ પરમાર 
(બાર યા)(૩૧૦૭)
  અન યા મહ ભાઈ પરમાર 
(બાર યા)(૩૧૦૭)

. સ. . ૧૯૨ ૧૯૦ ૬૮૮૦ ૧૪૭૯૨૦૦૦ ૧૪૭૯૨૦૦૦ ૧૯૦ ૪૧૨૮ 8875200 8875200 23608032 23608032 -૫૯૧૬૮૦૦ 14732832 7366416 ૧૪૪૯૬૧૬

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૧૯૧  રા ુમાર ક ભુાઇ રબાર (૨૯૨૭) . સ. . ૧૯૩ ૧૯૧ ૧૫૧૮ ૩૨૬૩૭૦૦ ૩૨૬૩૭૦૦ ૧૯૧ ૯૧૧ 1958650 1958650 5210009 5210009 -૧૩૦૫૦૫૦ 3251359 1625679.5 ૩૨૦૬૩૦

૧૯૨

ગણ૫તભાઇ રણછોડભાઇ 
૫રમાર/૫ઢ યાર(૩૨૧૮)
  લોક/સવે ન.ં૧૯૪ ુનો સવ ન.ં૨૫૮ 
ખાતાન.ં૧૧૬ ુ ં ે ફળ હ.૦-૪૫-૫૩ 
આર. િત આર (૪૫૫૩.૦૦ ચો.મી) 
આકાર .૨.૮૭(૩૨૧૮)

 
બીન ખેતી 
િ પા ૧૯૪ ૧૯૨ ૪૬૫૪ ૧૦૦૦૬૧૦૦ ૧૦૦૦૬૧૦૦ ૧૯૨ ૨૭૯૨ 6002800 6002800 15967448 15967448 -૪૦૦૩૩૦૦ 9964648 4982324 ૯૭૯૦૨૪

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૯૩
જગદ શભાઈ રણછોડભાઈ દસાઈ 
(રબાર ) , 
િવ લભાઈ નરો મભાઈ પટલ ,

ુની શરત ૧૯૫ ૧૯૩ ૩૯૪૬ ૮૪૮૩૯૦૦ ૮૪૮૩૯૦૦ ૧૯૩ ૨૩૬૮ 5091200 5091200 13542592 13542592 -૩૩૯૨૭૦૦ 8451392 4225696 ૮૩૨૯૯૬

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૯૪

 રા ુમાર ક ભુાઇ રબાર (૨૯૨૬)
  ુ મુબેન ક ભુાઇ ર યા ત ે ી 
શાિંતલાલ રણછોડભાઇ પરમારની 
પ ની(૨૯૨૬)

બીન ખેતી 
િ પા ૧૯૬ ૧૯૪ ૩૮૪૫ ૮૨૬૬૭૫૦ ૮૨૬૬૭૫૦ ૧૯૪ ૨૩૦૭ 4960050 4960050 13193733 13193733 -૩૩૦૬૭૦૦ 8233683 4116841.5 ૮૧૦૧૪૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૧૯૫
 ષુાર ુમાર નટવરભાઇ પટલ(૨૯૩૪)
  દનેશભાઈ ર નાભાઈ ભરવાડ(૨૯૩૪)
  અજય ર નાભાઈ ભરવાડ(૨૯૩૪)

બીન ખેતી ૧૯૭ ૧૯૫ ૬૬૦૭ ૧૪૨૦૫૦૫૦ ૧૪૨૦૫૦૫૦ ૧૯૫ ૩૯૬૪ 8522600 8522600 22670116 22670116 -૫૬૮૨૪૫૦ 14147516 7073758 ૧૩૯૧૩૦૮

૧૯૬ નલીનીબેન રા ુભાઈ પર ખ બીન ખેતી 
િ પ ૧૯૮/અ ૧૯૬ ૫૦૦૮ ૧૦૭૬૭૨૦૦ ૧૦૭૬૭૨૦૦ ૧૯૬ ૩૦૦૫ 6460750 6460750 17185595 17185595 -૪૩૦૬૪૫૦ 10724845 5362422.5 ૧૦૫૫૯૭૩

૧૮૯/૨
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નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ 
j&ai[ (nym 21 an[ 35

m&sÑi$p ngr rcni yi[jni n>. 58 {વડદલા}
p&n: vh[>cN) an[ m&Ãyi>kn p#ik

અ.નં માલીક ુ ંનામ સ ા 
કાર

સવ ન.ં/
લોક 
ન.ં

ળુખડં નબંર a>(tmK>D

ળુખડં 
નબંર

ે ફળ 
(ચો.મી.)

ુ ય િપયામાં m&Ãy $(pyimi>

બાધંકામો ના ુ ય 
િસવાયના િપયા

mi(lk trfY) {+} aYvi 
mi(lk[ krvin) {-} 

ci[²K) 
mi>gN) ki[lm 

11, 13, 14 ni[ srviLi[
$(pyi

bi>Fkimi[
s(ht 
$(pyi

a(vk(st ki[lm 12 m&jbni
fiLin) Tkivir)

{klm 79}
$(pyi

vF[l) (k>mt 
{klm 78}

ki[lm 10{k} 
bid ki[lm 

9{k} 
$(pyi

ર મા સ
બાધંકામો સ હત 

િપયા
ે ફળ 

(ચો.મી.)

િતમ 
ખડં 
નબંર

b)J klm h[qL
aipvini fiLimi>

krvini um[riai[{+}
aYvi t[mi>Y) 

krvin) kpit{-}
$(pyi

{klm-80 m&jb}
aipvini[ fiLi[ {+}

vLtr{-} ki[lm
9{K} bid ki[lm 

6{K}
$(pyi

(vk(st

bi>Fkimi[ni 
m*Ãy (sviy

$(pyi

bi>Fkimi[
s(ht 
$(pyi

bi>Fkimi[ni 
m*Ãy (sviy

$(pyi

૧૯૭ ીમતી ર ાબેન રા શભાઈ પટલ બીન ખેતી 
િ પ ૧૯૮/બ ૧૯૭ ૪૮૮૭ ૧૦૫૦૭૦૫૦ ૧૦૫૦૭૦૫૦ ૧૯૭ ૨૯૩૨ 6303800 6303800 16768108 16768108 -૪૨૦૩૨૫૦ 10464308 5232154 ૧૦૨૮૯૦૪

૧૯૮ સરકાર  પડતર ુની શરત ૧૯૯ ૧૯૮ ૧૨૧૪ ૨૬૧૦૧૦૦ ૨૬૧૦૧૦૦ ૧૯૮ ૭૨૮ 1565200 1565200 4163432 4163432 -૧૦૪૪૯૦૦ 2598232 1299116 ૨૫૪૨૧૬ ડ ટુર  કનાલ રકોડ ુ ર તી જુબ યાન ેલેવાની થાય

૧૯૯

રાકશ કા તીભાઈ પટલ -એચ. .ુએફ 
ના કતા ી રાકશ કા તીભાઈ પટલ ,
બીમલ વસતંલાલ શાહ -એચ. .ુએફ 
ના કતા ી બીમલ વસતંલાલ શાહ , 
યિતન આનદંલાલ શાહ -એચ. .ુએફ 
ના કતા ી યિતન આનદંલાલ શાહ ,

બીન ખેતી ૨૦૦ ૧૯૯ ૫૯૬૯ ૧૨૮૩૩૩૫૦ ૧૨૮૩૩૩૫૦ ૧૯૯ ૩૫૮૧ 7699150 7699150 20479739 20479739 -૫૧૩૪૨૦૦ 12780589 6390294.5 ૧૨૫૬૦૯૫

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૦૦
બાર યા કમળાબેન શનાભાઇ(૨૪૬૦)
  બાર યા રમેશભાઇ 
કાન ભાઇ(૨૪૬૦)

. સ. . ૨૦૧/અ ૨૦૦/૧ ૩૮૭૭ ૦ ૦ ૨૦૦/૧ ૪૪૪૭ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.
ડ ટુર  કનાલ રકોડ ુ ર તી જુબ યાન ેલેવાની થાય

િવરલ દલીપભાઇ પટલ(૨૮૮૧)
  ભાિવન નર સાદ િ વદે (૨૮૮૧)
  હમાં  ુબહાર ભાઇ જોષી(૨૮૮૧)
  કમલેશ ઇ રભાઇ પરમાર(૨૮૮૧)

બીન ખેતી ૨૦૧/બ ૨૦૦/૨ ૭૬૫૯ ૦ ૦ ૨૦૦/૨ ૨૪૭૫ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧૧૫૩૬ ૨૪૮૦૨૪૦૦ ૨૪૮૦૨૪૦૦ ૬૯૨૨ 14882300 14882300 39586918 39586918 -૯૯૨૦૧૦૦ 24704618 12352309 ૨૪૩૨૨૦૯

૨૦૧

૧) ુખીબેન દવ ભાઈ પરમાર (ખાતા 
ન.ં ૯પ મા)ં િપતા ૬૩(૩૨૦૮)
  ૨) તારાબેન ખોડાભાઈ ગોહ લ (ખાતા 
ન.ં ૯પ મા)ં ુ ી પ૬(૩૨૦૮)
  ૩) શારદાબેન મોહનભાઈ દવ 
(ખાતા ન.ં ૯પ મા)ં ુ ી પ૦(૩૨૦૮)
  ૪) જ ભુાઈ લ ભાઈ ગોહ લ 
(ખાતા ન.ં ૯પ મા)ં ુ  ૪૭(૩૨૦૮)
  પ) રુશભાઈ મોહનભાઈ દવ 
(ખાતા ન.ં ૯પ મા)ં ુ  ૪પ(૩૨૦૮)
  ૬) મ બુેન મોહનભાઈ દવ (ખાતા 
ન.ં ૯પ મા)ં ુ ી ૪૩(૩૨૦૮)
  ૭) શ ુબેન ખોડાભાઈ ગોહ લ (ખાતા 
ન.ં ૯પ મા)ં ુ ી ૪૩(૩૨૦૮)

. સ. . ૨૦૨/અ ૨૦૧/૧ ૨૪૦ ૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

. સ. . ૨૦૨/બ ૨૦૧/૨ ૬૨૮૪ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૬૫૨૪ ૧૪૦૨૬૬૦૦ ૧૪૦૨૬૬૦૦ ૨૦૧ ૩૯૧૪ 8415100 8415100 22384166 22384166 -૫૬૧૧૫૦૦ 13969066 6984533 ૧૩૭૩૦૩૩

૨૦૨

બાર યા જશવતંભાઈ ભલાભાઈ , 
બાર યા રા શભાઈ ભલાભાઈ સ. વા. 
બાબેન , 

બાર યા શાં તાબેન લાલ ભાઈ , 
બાર યા મહ ભાઈ લાલ ભાઈ ,

. સ. . ૨૦૩ ૨૦૨ ૯૦૦૪ ૧૯૩૫૮૬૦૦ ૧૯૩૫૮૬૦૦ ૨૦૨ ૫૪૦૨ 11614300 11614300 30894038 30894038 -૭૭૪૪૩૦૦ 19279738 9639869 ૧૮૯૫૫૬૯

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૨૦૩

ભરવાડ ર નાભાઈ વશરામભાઈ , 
ભરવાડ િવ મભાઈ ના ભુાઈ , 
પટલ ડાહયાભાઈ ભાઈલાલભાઈ , 
ભરવાડ જ બુેન ર નાભાઈ , 
ભરવાડ ગીતાબેન ર નાભાઈ ,   
ભરવાડ દનેશભાઈ ર નાભાઈ , 
ભરવાડ અજયભાઈ ર નાભાઈ ,

બીન ખેતી 
િ પા ૨૦૪/અ ૨૦૩/૧ ૩૧૫ ૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

બીન ખેતી 
િ પા ૨૦૪/બ ૨૦૩/૨ ૧૪૭૪ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧૭૮૯ ૩૮૪૬૩૫૦ ૩૮૪૬૩૫૦ ૨૦૩ ૧૦૭૩ 2306950 2306950 6136487 6136487 -૧૫૩૯૪૦૦ 3829537 1914768.5 ૩૭૫૩૬૯

૨૦૪ િ વદે  ભાવીન નર સાદ બીન ખેતી 
િ પા ૨૦૫ ૨૦૪ ૪૦૪૭ ૮૭૦૧૦૫૦ ૮૭૦૧૦૫૦ ૨૦૪ ૨૪૨૮ 5220200 5220200 13885732 13885732 -૩૪૮૦૮૫૦ 8665532 4332766 ૮૫૧૯૧૬

૨૦૫

પરમાર િવઘાબેન મણીભાઈ ,
પરમાર ક ભુાઇ મણીભાઈ ,
પરમાર જયતંીભાઈ મણીભાઈ , 
પરમાર ગણપતભાઈ મણીભાઈ , 
પરમાર રુજબેન સપંતભાઈ , 
પરમાર હલાદભાઈ સપંતભાઈ , 
પરમાર ચપંાબેન સપંતભાઈ , 
પરમાર િવણભાઈ સપંતભાઈ ,
પરમાર ધુાબેન સપંતભાઈ ,  
પરમાર ુ પાબેન સપંતભાઈ , 
 પરમાર મીતાબેન સપંતભાઈ

. સ. . ૨૦૬ ૨૦૫ ૧૨૮૪૯ ૨૭૬૨૫૩૫૦ ૨૭૬૨૫૩૫૦ ૨૦૫ ૭૭૦૯ 16574350 16574350 44087771 44087771 -૧૧૦૫૧૦૦૦ 27513421 13756710.5 ૨૭૦૫૭૧૧

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.
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$(pyi
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s(ht 
$(pyi
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$(pyi

૨૦૬

બાર યા હસ ખુભાઈ 
વ સગંભાઈ(૨૧૨પ)
  બાર યા રાઘાબેન 
વ સગંભાઈ(૨૧૨પ)
  બાર યા નગીનભાઈ 
વ સગંભાઈ(૨૧૨પ)
  બાર યા કા તાબેન 
વ સગંભાઈ(૨૧૨પ)
  કલાશબેન બશંીભાઈ બાર યા(૩૦પ૬)
  ચં કાબેન બશંીભાઈ બાર યા(૩૦પ૬)
  દ ાબેન બશંીભાઈ બાર યા(૩૦પ૬)
  જય ીબેન બશંીભાઈ બાર યા(૩૦પ૬)
  િનક તાબેન બશંીભાઈ 
બાર યા(૩૦પ૬)
  િ યકંાબેન બશંીભાઈ બાર યા(૩૦પ૬)
  કામીનીબેન બશંીભાઈ 
બાર યા(૩૦પ૬)
  જયદ પભાઈ બશંીભાઈ 
બાર યા(૩૦પ૬)
  શારદાબેન અરિવદભાઈ 
બાર યા(૩૦પ૬)
  કતાબેન અરિવદભાઈ 
બાર યા(૩૦પ૬)
  હા દક ુમાર અરિવદભાઈ 
બાર યા(૩૦પ૬)

 . સ. . ૨૦૭ ૨૦૬ ૬૮૮૦ ૧૪૭૯૨૦૦૦ ૧૪૭૯૨૦૦૦ ૨૦૬ ૪૧૨૮ 8875200 8875200 23608032 23608032 -૫૯૧૬૮૦૦ 14732832 7366416 ૧૪૪૯૬૧૬

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૨૦૭ બાર યા ણાભાઈ અમથાભાઈ  . સ. . ૨૦૮ ૨૦૭ ૪૬૫૪ ૧૦૦૦૬૧૦૦ ૧૦૦૦૬૧૦૦ ૨૦૭ ૨૭૯૨ 6002800 6002800 15967448 15967448 -૪૦૦૩૩૦૦ 9964648 4982324 ૯૭૯૦૨૪

૨૦૮

તારાબેન રાવ ભાઈ પઢ યાર 
(૧૯૫૪)(૩૧૩૯)
  ઈ રભાઈ રાવ ભાઈ પઢ યાર 
(૧૯૫૪)(૩૧૩૯)
  રા શભાઈ રાવ ભાઈ પઢ યાર 
(૧૯૫૪)(૩૧૩૯)
  નયનાબેન ચીમનભાઈ પરમાર 
(૩૧૩૧)(૩૧૩૯)
  જયો સનાબેન ચીમનભાઈ પરમાર 
(૩૧૩૧)(૩૧૩૯)
  રંજનબેન ચીમનભાઈ પરમાર 
(૩૧૩૧)(૩૧૩૯)
  કાલીદાસ ચીમનભાઈ પરમાર 
(૩૧૩૧)(૩૧૩૯)
  સોનલબેન અમરિસગ પરમાર 
(૩૧૩૧)(૩૧૩૯)
  નવી અમરિસગ પરમાર સ.વા. 
તર ક સોનલબેન અમરિસગ 
(૩૧૩૧)(૩૧૩૯)
  દ યા અમરિસગ પરમાર સ.વા. 
તર ક સોનલબેન અમરિસગ 

 . સ. . ૨૦૯ ૨૦૮ ૧૦૫૨૨ ૨૨૬૨૨૩૦૦ ૨૨૬૨૨૩૦૦ ૨૦૮ ૬૩૧૩ 13572950 13572950 36104047 36104047 -૯૦૪૯૩૫૦ 22531097 11265548.5 ૨૨૧૬૧૯૯

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૨૦૯

બાર યા ચં ુભાઈ સોમાભાઈ ઉફ 
પરમાર ચં ુભાઈ સોમાભાઈ(૩૦૪પ)
  ગગંાબેન ઠાકોરભાઇ પરમાર(૩૧૭૮)
  વષાબેન ઠાકોરભાઇ પરમાર(૩૧૭૮)
  રા શભાઇ ઠાકોરભાઇ પરમાર(૩૧૭૮)

 . સ. . ૨૧૦ ૨૦૯ ૪૩૫૦ ૯૩૫૨૫૦૦ ૯૩૫૨૫૦૦ ૨૦૯ ૨૬૧૦ 5611500 5611500 14926590 14926590 -૩૭૪૧૦૦૦ 9315090 4657545 ૯૧૬૫૪૫

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૨૧૦

જનકબેન ત ેહ રભાઇ ભરવાડના 
દકર  ત ેરા ુભાઇ ભરવાડ ના 
પ ની(૩૦૬૧)
  સોનલ રમેશચં  શાહ ત ેસમીર 
ઇ વદન પર ખના પ ની(૩૦૬૧)
  શાહ ાબેન રજનીકાતં ત ે
નનૈેશ ુમાર રમેશચં  શાહના 
પ ની(૩૦૬૧)
  સગંીતાબેન વ લભદાસ ચોકસી ત ે
નયન ુમાર શાહના પ ની(૩૦૬૧)

બીન ખેતી 
િ પા ૨૧૧ ૨૧૦ ૬૦૭૦ ૧૩૦૫૦૫૦૦ ૧૩૦૫૦૫૦૦ ૨૧૦ ૩૬૪૨ 7830300 7830300 20828598 20828598 -૫૨૨૦૨૦૦ 12998298 6499149 ૧૨૭૮૯૪૯

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૧૧ પરમાર લ મણભાઈ 
સોમાભાઈ(૨૦૨૭)(૨૯૮પ)

 . સ. . ૨૧૨ ૨૧૧ ૫૨૬૧ ૧૧૩૧૧૧૫૦ ૧૧૩૧૧૧૫૦ ૨૧૧ ૩૧૫૭ 6787550 6787550 18054883 18054883 -૪૫૨૩૬૦૦ 11267333 5633666.5 ૧૧૧૦૦૬૭

૨૧૨ રા ભાઇ ક ભુાઇ રબાર (૨૮પ૮) ુની શરત ૨૧૩ ૨૧૨. ૪૧૪૮ ૮૯૧૮૨૦૦ ૮૯૧૮૨૦૦ ૨૧૨ ૨૪૮૯ 5351350 5351350 14234591 14234591 -૩૫૬૬૮૫૦ 8883241 4441620.5 ૮૭૪૭૭૧

૨૧૩ દનેશભાઈ ર નાભાઈ ભરવાડ બીન ખેતી 
િ પા ૨૧૪ ૨૧૩. ૩૨૩૭ ૬૯૫૯૫૫૦ ૬૯૫૯૫૫૦ ૨૧૩ ૧૯૪૨ 4175300 4175300 11106298 11106298 -૨૭૮૪૨૫૦ 6930998 3465499 ૬૮૧૨૪૯

૨૧૪ પરમાર ભીખાભાઈ શનાભાઈ 
(૧૭૫૭)(૩૧૬પ)

ુની શરત 
( ુ .શ)

૨૧૫ ૨૧૪ ૫૪૬૩ ૧૧૭૪૫૪૫૦ ૧૧૭૪૫૪૫૦ ૨૧૪ ૩૨૭૮ 7047700 7047700 18746882 18746882 -૪૬૯૭૭૫૦ 11699182 5849591 ૧૧૫૧૮૪૧
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૨૧૫

પરમાર નાથીબેન રણછોડભાઈ , 
પરમાર ગણપતભાઈ રણછોડભાઈ ,
પરમાર રમેશભાઈ રણછોડભાઈ ,
પરમાર સિવતાબેન રણછોડભાઈ ,  
પરમાર અભેિસહ સ ુભાઈ ,
પરમાર રમીલાબેન પુતસીહ ,
પરમાર અ ીબભાઈ પુતસીહ ,
પરમાર ગાય ીબેન પુતસીહ ,
પરમાર ભાવનાબેન પુતસીહ ,

. સ. . ૨૧૬ ૨૧૫ ૫૯૬૯ ૧૨૮૩૩૩૫૦ ૧૨૮૩૩૩૫૦ ૨૧૫ ૩૫૮૧ 7699150 7699150 20479739 20479739 -૫૧૩૪૨૦૦ 12780589 6390294.5 ૧૨૫૬૦૯૫

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૨૧૬ ૃણાલ અિ ન ુમાર શાહ(૩૨૨૮)
  કરણ અિ ન ુમાર શાહ(૩૨૨૮)

ુની શરત ૨૧૭ ૨૧૬ ૫૬૬૬ ૧૨૧૮૧૯૦૦ ૧૨૧૮૧૯૦૦ ૨૧૬ ૩૪૦૦ 7310000 7310000 19444600 19444600 -૪૮૭૧૯૦૦ 12134600 6067300 ૧૧૯૫૪૦૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૧૭

બાર યા મગંીબેન અભેસ ગ , 
બાર યા રમીલાબેન રામ ભાઈ , 
બાર યા તસેગંભાઈ રામ ભાઈ ,
બાર યા તાપભાઈ રામ ભાઈ ,
મગંીબેન ત ેરામ ભાઈની િવધવા ,

. સ. . ૨૧૮ ૨૧૭ ૧૯૨૨ ૪૧૩૨૩૦૦ ૪૧૩૨૩૦૦ ૨૧૭ ૧૧૫૩ 2478950 2478950 6594007 6594007 -૧૬૫૩૩૫૦ 4115057 2057528.5 ૪૦૪૧૭૯

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૨૧૮

િવરલ દલીપભાઈ પટલ , 
ભાિવન નર સાદ િ વદે  , 
હમાં  ુબહાર ભાઈ જોશી , 
કમલેશ ઈ રભાઈ પરમાર ,

ુની શરત ૨૧૯ ૨૧૮ ૫૮૬૮ ૧૨૬૧૬૨૦૦ ૧૨૬૧૬૨૦૦ ૨૧૮ ૩૫૨૧ 7570150 7570150 20136599 20136599 -૫૦૪૬૦૫૦ 12566449 6283224.5 ૧૨૩૭૧૭૫

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૧૯

પરમાર િવરમિસહ શા તીલાલ 
(૩૦૯૩)(૩૧૬૮)
  પરમાર મ ભુાઇ શા તીલાલ 
(૩૦૯૩)(૩૧૬૮)

ુની શરત ૨૨૦ ૨૧૯ ૨૮૩૩ ૬૦૯૦૯૫૦ ૬૦૯૦૯૫૦ ૨૧૯ ૧૭૦૦ 3655000 3655000 9722300 9722300 -૨૪૩૫૯૫૦ 6067300 3033650 ૫૯૭૭૦૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૨૦ ી સરકાર.(૧૭૩પ) ુની શરત ૨૨૧ ૨૨૦ ૧૯૨૨ ૩૯૧૧૨૭૦ ૩૯૧૧૨૭૦ ૨૨૦ ૧૧૫૩ 2346355 2346355 6241304.3 6241304.3 -૧૫૬૪૯૧૫ 3894949.3 1947474.65 ૩૮૨૫૬૦

૨૨૧

િમ ી વદંના ષૃારભાઇ ની પ ની ત ે
ઇ રભાઇ માવ ભાઇ પરમારની 
દકર (૩૧૯૯)
  પટલ શલૈેષ ુમાર માધવલાલ(૩૧૯૯)

ુની શરત ૨૨૨ ૨૨૧ ૨૫૨૯ ૫૧૪૬૫૧૫ ૫૧૪૬૫૧૫ ૨૨૧ ૧૫૧૭ 3087095 3087095 8211672.7 8211672.7 -૨૦૫૯૪૨૦ 5124577.7 2562288.85 ૫૦૨૮૬૯

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૨૨ પટલ િનતષે જવાહ રલાલ , 
પટલ અ ીન ુમાર જવાહ રલાલ ,

ુની શરત ૨૨૩ ૨૨૨ ૪૩૫૦ ૯૩૫૨૫૦૦ ૯૩૫૨૫૦૦ ૨૨૨ ૨૬૧૦ 5611500 5611500 14926590 14926590 -૩૭૪૧૦૦૦ 9315090 4657545 ૯૧૬૫૪૫

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૨૩ પટલ ચીરાગ ભાઇલાલભાઇ(૨૯૦૩)
  પટલ મ રુ ભાઇલાલભાઇ(૨૯૦૩)

બીન ખેતી 
િ પા ૨૨૪ ૨૨૩ ૫૨૬૧ ૧૧૩૧૧૧૫૦ ૧૧૩૧૧૧૫૦ ૨૨૩ ૩૧૫૭ 6787550 6787550 18054883 18054883 -૪૫૨૩૬૦૦ 11267333 5633666.5 ૧૧૧૦૦૬૭

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૨૪ પરમાર ભારતભાઈ ભાતભાઈ , 
પરમાર કાળ દાસ ભાતભાઈ ,

ુની શરત ૨૨૫ ૨૨૪ ૨૫૨૯ ૫૪૩૭૩૫૦ ૫૪૩૭૩૫૦ ૨૨૪ ૧૫૧૭ 3261550 3261550 8675723 8675723 -૨૧૭૫૮૦૦ 5414173 2707086.5 ૫૩૧૨૮૭

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૨૫

પરમાર કલાસબેન પુતભાઈ , 
પરમાર ગીતાબેન પુતભાઈ , 
પરમાર યો સનાબેન પુતભાઈ , 
પરમાર મીનાબેન પુતભાઈ , 
પરમાર કમલેશભાઈ પુતભાઈ , 
પરમાર ભાવનાબેન પુતભાઈ ,

ુની શરત ૨૨૬ ૨૨૫ ૪૫૫૩ ૯૭૮૮૯૫૦ ૯૭૮૮૯૫૦ ૨૨૫ ૨૭૩૨ 5873800 5873800 15624308 15624308 -૩૯૧૫૧૫૦ 9750508 4875254 ૯૬૦૧૦૪

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૨૬ પરમાર ઉમેદભાઈ છોટાભાઈ  . સ. . ૨૨૭ ૨૨૬ ૩૬૪૨ ૭૮૩૦૩૦૦ ૭૮૩૦૩૦૦ ૨૨૬ ૨૧૮૫ 4697750 4697750 12496015 12496015 -૩૧૩૨૫૫૦ 7798265 3899132.5 ૭૬૬૫૮૩
૨૨૭ અ ીનભાઈ મણીલાલ સોની ુની શરત ૨૨૮ ૨૨૭ ૧૫૬૮૨ ૩૩૭૧૬૩૦૦ ૩૩૭૧૬૩૦૦ ૨૨૭ ૯૪૦૯ 20229350 20229350 53810071 53810071 -૧૩૪૮૬૯૫૦ 33580721 16790360.5 ૩૩૦૩૪૧૧

૨૨૮

 રાઠડ યા કાન ભાઇ 
મોહનભાઇ.(૧૭૬૧)
  રાઠડ યા પાવતીબેન ભાઇલાલ 
મોહનની િવધવા(૧૭૬૧)
  રાઠોડ યા લવઘણભાઇ 
રણછોડભાઇ(૨૪૯૯)

નવી શરત ૨૨૯ ૨૨૮ ૨૮૩૩ ૬૦૯૦૯૫૦ ૬૦૯૦૯૫૦ ૨૨૮ ૧૭૦૦ 3655000 3655000 9722300 9722300 -૨૪૩૫૯૫૦ 6067300 3033650 ૫૯૭૭૦૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૨૯

જનકબેન ત ેહ રભાઇ ભરવાડના 
દકર  ત ેરા ુભાઇ ભરવાડ ના 
પ ની(૩૦૬૦)
  સોનલ રમેશચં  શાહ ત ેસમીર 
ઇ વદન પર ખના પ ની(૩૦૬૦)
  શાહ ાબેન રજનીકાતં ત ે
નનૈેશ ુમાર રમેશચં  શાહના 
પ ની(૩૦૬૦)
  સગંીતાબેન વ લભદાસ ચોકસી ત ે
નયન ુમાર શાહના પ ની(૩૦૬૦)

બીન ખેતી 
િ પા ૨૩૦ ૨૨૯ ૨૬૩૦ ૫૬૫૪૫૦૦ ૫૬૫૪૫૦૦ ૨૨૯ ૧૫૭૮ 3392700 3392700 9024582 9024582 -૨૨૬૧૮૦૦ 5631882 2815941 ૫૫૪૧૪૧

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૩૦ પટલ િવ ુ ુમાર ડાહયાભાઈ ુની શરત ૨૩૧ ૨૩૦ ૧૦૬૨૩ ૨૧૬૧૭૮૦૫ ૨૧૬૧૭૮૦૫ ૨૩૦ ૬૩૭૪ 12971090 12971090 34503099.4 34503099.4 -૮૬૪૬૭૧૫ 21532009.4 10766004.7 ૨૧૧૯૨૯૦

૨૩૧
બાર યા ભારતસ ગ ભાતભાઈ , 
બાર યા કાળ દાસ ભાતભાઈ , 
બાર યા કા તાબેન ભાતભાઈ ,

.સ. . ૨૩૨ ૨૩૧ ૨૭૩૨ ૫૮૭૩૮૦૦ ૫૮૭૩૮૦૦ ૨૩૧ ૧૬૩૯ 3523850 3523850 9373441 9373441 -૨૩૪૯૯૫૦ 5849591 2924795.5 ૫૭૪૮૪૬

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.
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૨૩૨ પરમાર શકંરભાઈ સોમાભાઈ , 
પરમાર વ સગં સોમાભાઈ , .સ. . ૨૩૩ ૨૩૨ ૬૪૭૫ ૧૩૯૨૧૨૫૦ ૧૩૯૨૧૨૫૦ ૨૩૨ ૩૮૮૫ 8352750 8352750 22218315 22218315 -૫૫૬૮૫૦૦ 13865565 6932782.5 ૧૩૬૪૨૮૩

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૨૩૩ પરમાર ગણેશભાઇ રાવ ભાઇ(૨૩૧૮)
  પરમાર રંજનબેન રાવ ભાઇ(૨૩૧૮)

બીન ખેતી ૨૩૪ ૨૩૩ ૪૬૫૪ ૧૦૦૦૬૧૦૦ ૧૦૦૦૬૧૦૦ ૨૩૩ ૨૭૯૨ 6002800 6002800 15967448 15967448 -૪૦૦૩૩૦૦ 9964648 4982324 ૯૭૯૦૨૪

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૩૪

પરમાર િવઘાબેન મણીભાઈ , 
પરમાર ક ભુાઈ મણીભાઈ , 
પરમાર ગણપતભાઈ મણીભાઈ ,
પરમાર જયતંીભાઈ મણીભાઈ ,

ુની શરત ૨૩૫ ૨૩૪ ૩૬૪૨ ૭૮૩૦૩૦૦ ૭૮૩૦૩૦૦ ૨૩૪ ૨૧૮૫ 4697750 4697750 12496015 12496015 -૩૧૩૨૫૫૦ 7798265 3899132.5 ૭૬૬૫૮૩

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૩૫

શાહ હસ ખુલાલ રાયચદંભાઈ ,  
શાહ ઉમ લાબેન રાયચદંભાઈ ત ે
રમેશચં  શાહની પ ની  , 
શાહ િવનોદભાઈ રાયચદંભાઈ ,

ુની શરત ૨૩૬ ૨૩૫ ૪૮૫૬ ૯૮૮૧૯૬૦ ૯૮૮૧૯૬૦ ૨૩૫ ૨૯૧૪ 5929990 5929990 15773773.4 15773773.4 -૩૯૫૧૯૭૦ 9843783.4 4921891.7 ૯૬૯૯૨૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૩૬ પરમાર બાલાલ છોટાભાઈ .સ. . ૨૩૭ ૨૩૬ ૩૯૪૬ ૮૦૩૦૧૧૦ ૮૦૩૦૧૧૦ ૨૩૬ ૨૩૬૮ 4818880 4818880 12818220.8 12818220.8 -૩૨૧૧૨૩૦ 7999340.8 3999670.4 ૭૮૮૪૪૦

૩૧૮

પટલ િવજયભાઈ િવ લભાઈ , 
પટલ ઇરસાબેન િવજયભાઈની ુ ી , 
પટલ હ બુેન િવજયભાઈની પ ની  , 
પટલ હા દકભાઈ િવજયભાઈની ુ  ,
પટલ િશવમભાઈ િવજયભાઈની ુ  ,

ુની શરત ૨૩૮ ૨૩૭ ૨૬૩૦ ૫૩૫૨૦૫૦ ૫૩૫૨૦૫૦ ૨૩૭ ૧૫૭૮ 3211230 3211230 8541871.8 8541871.8 -૨૧૪૦૮૨૦ 5330641.8 2665320.9 ૫૨૪૫૦૧

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૩૮ પરમાર શકંરભાઈ સોમાભાઈ , 
પરમાર વ સગં સોમાભાઈ ,

ુની શરત ૨૩૯ ૨૩૮ ૨૯૩૪ ૫૯૭૦૬૯૦ ૫૯૭૦૬૯૦ ૨૩૮ ૧૭૬૦ 3581600 3581600 9527056 9527056 -૨૩૮૯૦૯૦ 5945456 2972728 ૫૮૩૬૩૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૩૮ પટલ ભરતભાઇ બા ભુાઇ(૨૯૯૨)
બીન ખેતી 
િ પા ૨૪૦ ૨૩૯ ૧૩૧૫ ૨૬૭૬૦૨૫ ૨૬૭૬૦૨૫ ૨૩૯ ૭૮૯ 1605615 1605615 4270935.9 4270935.9 -૧૦૭૦૪૧૦ 2665320.9 1332660.45 ૨૬૨૨૫૦

૨૪૦ પરમાર શકંરભાઈ સોમાભાઈ , 
પરમાર વ સગં સોમાભાઈ , .સ. . ૨૪૧ ૨૪૦ ૪૦૪૭ ૮૨૩૫૬૪૫ ૮૨૩૫૬૪૫ ૨૪૦ ૨૪૨૮ 4940980 4940980 13143006.8 13143006.8 -૩૨૯૪૬૬૫ 8202026.8 4101013.4 ૮૦૬૩૪૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૨૪૧ કુશભાઈ ળુ ભાઈ ભ ૃ ુની શરત ૨૪૨ ૨૪૧ ૪૯૫૭ ૧૦૦૮૭૪૯૫ ૧૦૦૮૭૪૯૫ ૨૪૧ ૨૯૭૪ 6052090 6052090 16098559.4 16098559.4 -૪૦૩૫૪૦૫ 10046469.4 5023234.7 ૯૮૭૮૩૦

૨૪૨

પરમાર અમર બેન મગંળભાઇ(૧૬પ૨)
  પરમાર નમદાબેન મગંળભાઈ(૧૬પ૨)
  સોલકં  ઉષાબેન ભાઇલાલભાઇ(૨૨૩૯)
  સોલકં  આશાબેન 
ભાઇલાલભાઇ(૨૨૩૯)
  સોલકં  નહેાબેન 
ભાઇલાલભાઇ(૨૨૩૯)
  પરમાર લુાબબેન 
શાભઇભાઇ(૨૩૦૪)
  પરમાર ઉદસ ગ સોમાભાઇ(૨૩૦૪)
  પરમાર શારદાબેન સોમાભાઇ(૨૩૦૪)
  પરમાર લલીતાબેન 
અરિવદભાઇ(૨૩૦૪)
  પરમાર ુ મુબેન 
અરિવદભાઇ(૨૩૦૪)
  પરમાર િવલાસ અરિવદભાઇ(૨૩૦૪)
  પરમાર અશોકભાઇ 
અરિવદભાઇ(૨૩૦૪)
  પરમાર લ મણભાઇ 
ચીમનભાઇ(૨૩૮૧)
  પરમાર મ બુેન ત ેનરોતમભાઇ ની 
વીઘવા પ ની(૨૩૮૧)
  પરમાર મ ભુાઇ ભગાભાઇ(૨૩૮૧)
  પરમાર કોક લાબેન 
ચીમનભાઇ(૨૩૮૧)
  પરમાર રખાબેન નરોતમભાઇ(૨૩૮૧)
  પરમાર શમ લાબેન 
નરોતમભાઇ(૨૩૮૧)
  મ બુેન મગંળભાઇ નાથાભાઇ ની 
દ કર  ત ેપરમાર શામળભાઇ 
ગીરઘરભાઇ ની ઘમૅ પ ની(૨૩૯૧)

ુની શરત ૨૪૩ ૨૪૨ ૬૬૭૮ ૧૩૫૮૯૭૩૦ ૧૩૫૮૯૭૩૦ 242 ૪૦૦૭ 8154245 8154245 21690291.7 21690291.7 -૫૪૩૫૪૮૫ 13536046.7 6768023.35 ૧૩૩૨૫૩૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૪૩ પટલ ટોલભાઈ ગોપાલભાઈ . સ. . ૨૪૪ ૨૪૩ ૮૩૯૭ ૧૭૦૮૭૮૯૫ ૧૭૦૮૭૮૯૫ ૨૪૩ ૫૦૩૮ 10252330 10252330 27271197.8 27271197.8 -૬૮૩૫૫૬૫ 17018867.8 8509433.9 ૧૬૭૩૮૬૯

૨૪૪

બાર યા શારદાબેન સોમાભાઈ , 
બાર યા લલીતાબેન અરિવદભાઈ , 
બાર યા ુ મુબેન અરિવદભાઈ , 
બાર યા વીલાસબેન અરિવદભાઈ , 
બાર યા અશોકભાઈ અરિવદભાઈ ,

ુની શરત ૨૪૫ ૫૩૬૨ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે
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અરિવદભાઈ ડા ાભાઈ શાહ , 
આશોકભાઈ છોટાભાઈ દલવાડ  , 
નીતાબેન આશોકભાઈ દલવાડ  ,
વુીલ આશોકભાઈ દલવાડ  ,

ુની શરત ૨૪૫/ 
પકૈ  ૧ ૫૩૬૨ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૪૪ ૧૦૭૨૪ ૨૧૮૨૩૩૪૦ ૨૧૮૨૩૩૪૦ ૨૪૪ ૬૪૩૪ 13093190 13093190 34827885.4 34827885.4 -૮૭૩૦૧૫૦ 21734695.4 10867347.7 ૨૧૩૭૧૯૮
૨૪૫ પરમાર િવણભાઈ ફતેિસહ ુની શરત ૨૪૬ ૨૪૫ ૪૧૪૮ ૮૪૪૧૧૮૦ ૮૪૪૧૧૮૦ ૨૪૫ ૨૪૮૯ 5065115 5065115 13473205.9 13473205.9 -૩૩૭૬૦૬૫ 8408090.9 4204045.45 ૮૨૭૯૮૦

૨૪૬

ગોહ લ તાપભાઇ દુરભાઇ, 
ગોહ લ રણ તભાઇ દુરભાઇ,
ગોહ લ હલાદભાઇ દુરભાઇ,
ગોહ લ લખીબેન દુરભાઇ,
ગોહ લ કંચનલાલ મણલાલ, 
ગોહ લ પાવતીબેન શનાભાઇ
ગોહ લ કોક લાબેન શનાભાઇ, 
ગોહ લ કિવતાબેન શનાભાઇ, 
ગો હલ વષાબેન શનાભાઇ, 
ગો હલ અ ુનભાઇ શનાભાઇ

. સ. . ૨૪૭ ૨૪૬ ૪૭૫૫ ૯૬૭૬૪૨૫ ૯૬૭૬૪૨૫ ૨૪૬ ૨૮૫૩ 5805855 5805855 15443574.3 15443574.3 -૩૮૭૦૫૭૦ 9637719.3 4818859.65 ૯૪૮૨૯૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૨૪૭

ભરવાડ જડ બેન ગભ ભાઈ , 
ભરવાડ દ રુભાઈ ગભ ભાઈ ,
ભરવાડ કઉબેન ગભ ભાઈ , 
ભરવાડ જ બુેન ગભ ભાઈ ,
ભરવાડ જણેદાબેન ગભ ભાઈ , 
ભરવાડ રા બુેન ગભ ભાઈ , 
ભરવાડ નગાભાઈ ગભ ભાઈ ,

ુની શરત ૨૪૮ ૨૪૭ ૧૮૨૧ ૩૭૦૫૭૩૫ ૩૭૦૫૭૩૫ ૨૪૭ ૧૦૯૩ 2224255 2224255 5961003.4 5961003.4 -૧૪૮૧૪૮૦ 3736748.4 1868374.2 ૩૮૬૮૯૪

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૪૭

પુતભાઈ ફતેિસહ પરમાર(૧૯પ૪)
  િવણભાઈ ફતેિસહ પરમાર(૧૯પ૪)
  રુશભાઈ ફતેિસહ પરમાર(૧૯પ૪)
  તારાબેન રાવ ભાઈ 
પઢ યાર(૧૯પ૪)
  ઈ રભાઈ રાવ ભાઈ 
પઢ યાર(૧૯પ૪)
  રા શભાઈ રાવ ભાઈ 
પઢ યાર(૧૯પ૪)
  નયનાબેન ચીમનભાઇ પરમાર(૩૧૩૧)
  જયો સનાબેન ચીમનભાઇ 
પરમાર(૩૧૩૧)
  રંજનબેન ચીમનભાઇ પરમાર(૩૧૩૧)
  કાલીદાસ ચીમનભાઇ પરમાર(૩૧૩૧)
  સોનલબેન અમરિસગ પરમાર(૩૧૩૧)
  નવી અમરિસગ પરમાર સવા 
તર ક સોનલબેન અમરિસગ(૩૧૩૧)
  દ યા અમરિસગ પરમાર સવા તર ક 
સોનલબેન અમરિસગ(૩૧૩૧)

ુની શરત ૨૪૯/અ ૪૫૫૩ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

પરમાર િવણભાઈ ફતેિસહ . સ. . ૨૪૯/બ ૬૩૭૪ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૨૪૮ ૧૦૯૨૭ ૨૨૨૩૬૪૪૫ ૨૨૨૩૬૪૪૫ ૨૪૮ ૬૫૫૬ 13341460 13341460 35488283.6 35488283.6 -૮૮૯૪૯૮૫ 22146823.6 11073411.8 ૨૧૭૮૪૨૭
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krvini um[riai[{+}
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krvin) kpit{-}
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$(pyi

bi>Fkimi[ni 
m*Ãy (sviy

$(pyi

૨૪૮

બાર યા સિવતાબેન પુતભાઈ(૨૦૮૦)
  બાર યા કાલીદાસભાઈ 
પુતભાઈ(૨૦૮૦)

  બાર યા લીલાબેન પુતભાઈ(૨૦૮૦)
  બાર યા મ બુેન પુતભાઈ(૨૦૮૦)
  બાર યા નરશભાઈ પુતભાઈ(૨૦૮૦)
  બાર યા રમણભાઈ 
મહ ભાઈ(૨૦૮૦)
  બાર યા રતીલાલ મહ ભાઈ(૨૦૮૦)
  પરમાર શાતંાબેન માનસ ગભાઇની 
િવઘવા પ ની(૨૩૬૭)
  પરમાર મં ુલાબેન માનસ ગભાઇ ની 
દકર (૨૩૬૭)
  પરમાર કિપલાબેન માનસ ગભાઇની 
દકર (૨૩૬૭)
  પરમાર ચીમનભાઇ 
માનસ ગભાઇ(૨૩૬૭)
  ગો હલ નયનાબેન 
રામિસગભાઇ(૨૬૮૯)
  ગો હલ રા ુભાઇ રામિસગભાઇ(૨૬૮૯)
  ગો હલ પાવતીબેન 
રામિસગભાઇ(૨૬૮૯)
  પશીબેન ક યાણિસહ પરમાર(૨૯પ૬)
  ઘન યામભાઇ ક યાણિસહ 
પરમાર(૨૯પ૬)
  કાશ ક યાણિસહ પરમાર(૨૯પ૬)
  પાવતીબેન ભાઇલાલભાઇ 
ગરાસીયા(૩૧૮૦)
  કાળ દાસ ભાઇલાલભાઇ 
ગરાસીયા(૩૧૮૦)
  યતંીભાઇ ભાઇલાલભાઇ 

. સ. . ૨૫૦ ૨૪૯ ૭૦૮ ૧૪૪૦૭૮૦ ૧૪૪૦૭૮૦ ૨૪૯ ૪૨૫ 864875 864875 2317865 2317865 -૫૭૫૯૦૫ 1452990 726495 ૧૫૦૫૯૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૨૫૦

બાર યા જશવતંભાઈ ભલાભાઈ , 
બાર યા રા શભાઈ ભલાભાઈ સ. વા. 
બાબેન , 

બાર યા શાં તાબેન લાલ ભાઈ , 
બાર યા મહ ભાઈ લાલ ભાઈ ,

ુની શરત ૨૫૧ ૨૫૦ ૪૮૫૬ ૯૮૮૧૯૬૦ ૯૮૮૧૯૬૦ ૨૫૦ ૨૯૧૪ 5929990 5929990 15773773.4 15773773.4 -૩૯૫૧૯૭૦ 9843783.4 4921891.7 ૯૬૯૯૨૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૫૧

ભરવાડ જડ બેન ગભ ભાઈ , 
ભરવાડ દ રુભાઈ ગભ ભાઈ ,
ભરવાડ કઉબેન ગભ ભાઈ , 
ભરવાડ જ બુેન ગભ ભાઈ ,
ભરવાડ જણેદાબેન ગભ ભાઈ , 
ભરવાડ રા બુેન ગભ ભાઈ , 
ભરવાડ નગાભાઈ ગભ ભાઈ ,

ુની શરત ૨૫૨ ૨૫૧ ૪૧૪૮ ૮૪૪૧૧૮૦ ૮૪૪૧૧૮૦ ૨૫૧ ૨૪૮૯ 5065115 5065115 13473205.9 13473205.9 -૩૩૭૬૦૬૫ 8408090.9 4204045.45 ૮૨૭૯૮૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૫૨

પઢ યાર મં ુલાબેન સોમાભાઈ , 
પઢ યાર રણછોડભાઈ સોમાભાઈ , 
પઢ યાર લલીતાબેન સોમાભાઈ , 
પઢ યાર રમેશભાઈ સોમાભાઈ , 
પઢ યાર ભીખીબેન સોમાભાઈ , 
પઢ યાર રુશભાઈ સોમાભાઈ , 
પઢ યાર રા ુભાઈ સોમાભાઈ ,

ુની શરત ૨૫૩ ૨૫૨ ૬૪૭૧ ૧૩૧૬૮૪૮૫ ૧૩૧૬૮૪૮૫ ૨૫૨ ૩૮૮૩ 7901905 7901905 21019067.3 21019067.3 -૫૨૬૬૫૮૦ 13117162.3 6558581.15 ૧૨૯૨૦૦૧

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૫૩ વડદલા ામ પચંાયત સરકાર  
પડતર ૨૫૪ ૨૫૩ ૯૬૧૧ ૧૯૫૫૮૩૮૫ ૧૯૫૫૮૩૮૫ ૨૫૩ ૫૭૬૭ 11735845 11735845 31217347.7 31217347.7 -૭૮૨૨૫૪૦ 19481502.7 9740751.35 ૧૯૧૮૨૧૧

૨૫૪

પરમાર પાવતીબેન િવ લભાઇ(૧૮પ૭)
  પરમાર નગીનભાઇ ઇ રભાઇ(૨૮૦૬)
  ૫રમાર કાતંાબેન મનહરભાઇ 
નીવીઘવા પ ની(૨૮૦૬)
  પરમાર હસંાબેન ઇ રભાઇ(૨૮૦૬)
  પરમાર વીનોદભાઇ ઇ રભાઇ(૨૮૦૬)
  પરમાર હ તશેભાઇ 
મનહરભાઇ(૨૮૦૬)
  પરમાર વીજયભાઇ 
મનહરભાઇ(૨૮૦૬)
  પરમાર ભાવેશભાઇ 
મનહરભાઇ(૨૮૦૬)
  પરમાર શાતંાબેન િવ લભાઇ(૨૮૩૮)
  પરમાર ેમીલાબેન 
િવ લભાઇ(૨૮૩૮)
  પરમાર ગોિવદભાઇ િવ લભાઇ(૨૮૩૮)
  પરમાર કાતંાબેન િવ લભાઇ(૨૮૩૮)
  પરમાર િવ ાબેન િવ લભાઇ(૨૮૩૮)

ુની શરત ૨૫૫ ૨૫૪ ૬૦૭૦ ૧૨૩૫૨૪૫૦ ૧૨૩૫૨૪૫૦ ૨૫૪ ૩૬૪૨ 7411470 7411470 19714510.2 19714510.2 -૪૯૪૦૯૮૦ 12303040.2 6151520.1 ૧૨૧૦૫૪૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૫૫
ખરાબો ખા ા ટકરાનો.(૨૧૯)
  ી સરકાર(૨૦૦૦)
  ી સરકાર(૨૦૦૧)

સરકાર  
પડતર ૨૫૬ ૨૫૫ ૧૧૧૩ ૨૨૬૪૯૫૫ ૨૨૬૪૯૫૫ ૨૫૫ ૧૧૧૩ 2264955 2264955 6341874 6341874 ૦ 4076919 2038459.5 ૨૦૩૮૪૬૦
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૨૫૬

નમદાબેન ભાવસ ગ રાઠોડ યા(૨૮૮૬)
  જશોદાબેન ત ેમલેાભાઇ ભાવસ ગ 
ની િવધવા પ ની(૨૮૮૬)
  નમદાબેન ત ે વનભાઇ ભાવસ ગ 
ની િવધવા પ ની(૨૮૮૬)
  ુ ં બેન ભાવસ ગ રાઠોડ યા(૨૮૮૬)
  મનહરભાઇ મલેાભાઇ 
રાઠોડ યા(૨૮૮૬)
  ટ ની ઉફ ધુા ત ેમલેાભાઇ ની 
ુ ી(૨૮૮૬)

  શાતંીલાલ વનભાઇ 
રાઠોડ યા(૨૮૮૬)
  ર માબેન વનભાઇ 
રાઠોડ યા(૨૮૮૬)
  કપીલાબેન છ િસહ રાઠોડ યા(૩૦૨૨)
  અશોકભાઇ છ િસહ રાઠોડ યા(૩૦૨૨)
  પુતભાઇ છ િસહ રાઠોડ યા(૩૦૨૨)
  મં ુલાબેન છ િસહ રાઠોડ યા(૩૦૨૨)

.સ. . ૨૫૭ ૨૫૬ ૨૯૩૪ ૫૯૭૦૬૯૦ ૫૯૭૦૬૯૦ ૨૫૬ ૧૭૬૦ 3581600 3581600 9527056 9527056 -૨૩૮૯૦૯૦ 5945456 2972728 ૫૮૩૬૩૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૨૫૭
બાર યા ગનીબેન ત ેરણછોડ 
માવ ની િવઘવા(૨૧૩૦)
  બાર યા ગણપત રણછોડભાઈ(૨૧૩૦)

ુની શરત ૨૫૮ ૨૫૭ ૪૦૪૭ ૮૨૩૫૬૪૫ ૮૨૩૫૬૪૫ ૨૫૭ ૨૪૨૮ 4940980 4940980 13143006.8 13143006.8 -૩૨૯૪૬૬૫ 8202026.8 4101013.4 ૮૦૬૩૪૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૫૮ પટલ રાકશ કા તીભાઇ , 
દલવાડ  અશોકભાઇ છોટાભાઇ ,

ુની શરત ૨૫૯ ૨૫૮ ૩૩૩૯ ૬૭૯૪૮૬૫ ૬૭૯૪૮૬૫ ૨૫૮ ૨૦૦૩ 4076105 4076105 10842439.3 10842439.3 -૨૭૧૮૭૬૦ 6766334.3 3383167.15 ૬૬૪૪૦૭

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૫૯

પરમાર રતનભાઇ મગનભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર જયિંતભાઇ 
મગનભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર નાનચદંભાઇ 
મગનભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર મ બુેન મગનભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર શાતંાબેન કશવભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર ઉષાબેન કશવભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર મુી ાબેન 
કશવભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર ચં શભાઇ કશવભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર ગણપતભાઇ 
ભાતભાઇ(૨૮૪પ)

  પરમાર જશોદાબેન 
ભાતભાઇ(૨૮૪પ)

  પરમાર શકંરભાઇ ભાતભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર અરિવદભાઇ 
ભાતભાઇ(૨૮૪પ)

  પરમાર સિવતાબેન મગનભાઇ ત ે
પુતભાઇ પઢ યારની પ ની(૨૮૪પ)

ુની શરત ૨૬૦ ૨૫૯ ૧૪૧૬ ૨૮૮૧૫૬૦ ૨૮૮૧૫૬૦ ૨૫૯ ૮૫૦ 1729750 1729750 4635730 4635730 -૧૧૫૧૮૧૦ 2905980 1452990 ૩૦૧૧૮૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૬૦

પરમાર નટવરભાઇ સોમાભાઇ.(૧૭૭૧)
  ુબેન નટવરભાઈ પરમાર(૩૦૧૯)
  પા લબેન નટવરભાઈ 
પરમાર(૩૦૧૯)
  ક ણાબેન નટવરભાઈ 
પરમાર(૩૦૧૯)
  મે લુ નટવરભાઈ પરમાર(૩૦૧૯)

ુની શરત ૨૬૧ ૨૬૦ ૪૫૫૩ ૯૨૬૫૩૫૫ ૯૨૬૫૩૫૫ ૨૬૦ ૨૭૩૨ 5559620 5559620 14788589.2 14788589.2 -૩૭૦૫૭૩૫ 9228969.2 4614484.6 ૯૦૮૭૫૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૬૧
કતન ુમાર અ તૃલાલ પટલ(૩૨૦૭)
  રુશ ુમાર ુબેરભાઇ પટલ(૩૨૦૭) ુની શરત ૨૬૨ ૨૬૧ ૪૫૫૩ ૯૨૬૫૩૫૫ ૯૨૬૫૩૫૫ ૨૬૧ ૨૭૩૨ 5559620 5559620 14788589.2 14788589.2 -૩૭૦૫૭૩૫ 9228969.2 4614484.6 ૯૦૮૭૫૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૬૨

પરમાર ઇ રભાઇ મણીભાઇ ,
પરમાર સિવતાબેન મગનભાઇ ,
પરમાર મોહનભાઇ મગનભાઇ ,
પરમાર જયતંીભાઇ મગનભાઇ ,
પરમાર છ િસહ મગનભાઇ ,
પરમાર ભાતભાઇ મગનભાઇ ,
પરમાર બા ભુાઇ મગનભાઇ ,
પરમાર કલાસબેન ગોરધનભાઇ ,
પરમાર કમલેશભાઇ ગોરધનભાઇ ,
પરમાર સજંયભાઇ ગોરધનભાઇ ,

ુની શરત ૨૬૩ ૨૬૨ ૬૧૭૧ ૧૨૫૫૭૯૮૫ ૧૨૫૫૭૯૮૫ ૨૬૨ ૩૭૦૩ 7535605 7535605 20044709.3 20044709.3 -૫૦૨૨૩૮૦ 12509104.3 6254552.15 ૧૨૩૨૧૭૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે
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૨૬૩ વડદલા ામ પચંાયત , સરકાર  
પડતર ૨૬૪ ૨૬૩/૧ ૧૦૪૨૧ ૦ ૦ ૨૬૩/૧ ૫૫૧૩ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

ખરાબો ખા ા ટકરાનો.(૨૧૯)
  ી સરકાર(૨૦૦૦)
  ી સરકાર(૨૦૦૧)

સરકાર  
પડતર ૨૮૬ ૨૬૩/૨ ૨૦૨ ૦ ૦ ૨૬૩/૨ ૨૧૪૧ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧૦૬૨૩ ૨૧૬૧૭૮૦૫ ૨૧૬૧૭૮૦૫ ૭૬૫૪ 15575890 15575890 44391286.5 44391286.5 -૬૦૪૧૯૧૫ 28815396.5 14407698.25 ૮૩૬૫૭૮૩

૨૬૪ ખરાબો ખાડા ટકરાનો ,
ી સરકાર .

સરકાર  
પડતર ૨૬૫ ૨૬૪ ૭૦૮ ૧૪૪૦૭૮૦ ૧૪૪૦૭૮૦ ૨૬૪ ૫૬૭ 1153845 1153845 3288458.25 3288458.25 -૨૮૬૯૩૫ 2134613.25 1067306.625 ૭૮૦૩૭૨

૨૬૫

પરમાર રતનભાઇ મગનભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર જયિંતભાઇ 
મગનભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર નાનચદંભાઇ 
મગનભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર મ બુેન મગનભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર શાતંાબેન કશવભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર ઉષાબેન કશવભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર મુી ાબેન 
કશવભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર ચં શભાઇ કશવભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર ગણપતભાઇ 
ભાતભાઇ(૨૮૪પ)

  પરમાર જશોદાબેન 
ભાતભાઇ(૨૮૪પ)

  પરમાર શકંરભાઇ ભાતભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર અરિવદભાઇ 
ભાતભાઇ(૨૮૪પ)

  પરમાર સિવતાબેન મગનભાઇ ત ે
પુતભાઇ પઢ યારની પ ની(૨૮૪પ)

ુની શરત ૨૬૬ ૨૬૫ ૧૧૫૩૪ ૨૩૪૭૧૬૯૦ ૨૩૪૭૧૬૯૦ ૨૬૫ ૬૯૨૦ 14082200 14082200 37458652 37458652 -૯૩૮૯૪૯૦ 23376452 11688226 ૨૨૯૮૭૩૬

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૬૬ બળદવભાઇ મગનભાઇ 
પઢ યાર(૩૦૭૦)

બીન ખેતી ૨૬૭ ૨૬૬ ૧૮૨૧ ૩૭૦૫૭૩૫ ૩૭૦૫૭૩૫ ૨૬૬ ૧૦૯૩ 2224255 2224255 5961003.4 5961003.4 -૧૪૮૧૪૮૦ 3736748.4 1868374.2 ૩૮૬૮૯૪

૨૬૭ શાહ જતીન હસ ખુભાઈ , 
શાહ હરલ જતીનભાઈ ,

ુની શરત ૨૬૮ ૨૬૭ ૨૧૨૫ ૪૩૨૪૩૭૫ ૪૩૨૪૩૭૫ ૨૬૭ ૧૨૭૫ 2594625 2594625 6901702.5 6901702.5 -૧૭૨૯૭૫૦ 4307077.5 2153538.75 ૪૨૩૭૮૯

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૬૮

પાટણવાડ યા રવાબેન રાઈસ ગ , 
પાટણવાડ યા ભીખાભાઈ રાઈસ ગ ,
પાટણવાડ યા ભાઈલાલભાઈ 
રાઈસ ગ ,  
પાટણવાડ યા સિવતાબેન રાઈસ ગ , 
પાટણવાડ યા જશીબેન રાઈસ ગ , 
પાટણવાડ યા કાતંાબેન રાઈસ ગ ,
પાટણવાડ યા રુશભાઈ રાઈસ ગ , 
પાટણવાડ યા રુજબેન રાઈસ ગ ,

ુની શરત ૨૬૯ ૨૬૮ ૩૬૪૨ ૭૪૧૧૪૭૦ ૭૪૧૧૪૭૦ ૨૬૮ ૨૧૮૫ 4446475 4446475 11827623.5 11827623.5 -૨૯૬૪૯૯૫ 7381148.5 3690574.25 ૭૨૫૫૭૯

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૬૯ પરમાર નુદંાબેન કાન ભાઈ , 
પરમાર જ ભુાઈ કાન ભાઈ ,

ુની શરત ૨૭૦ ૨૬૯ ૨૪૨૮ ૪૯૪૦૯૮૦ ૪૯૪૦૯૮૦ ૨૬૯ ૧૪૫૭ 2964995 2964995 7886886.7 7886886.7 -૧૯૭૫૯૮૫ 4921891.7 2460945.85 ૪૮૪૯૬૧

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૭૦

ભરવાડ ગગ ભાઈ િવભાભાઈ , 
ભરવાડ રા બુેન ગગ ભાઈ , 
ભરવાડ કાશીબેન ગગ ભાઈ ,
ભરવાડ વીરાભાઈ ગગ ભાઈ ,
ભરવાડ લી બુેન ગગ ભાઈ ,

ુની શરત ૨૭૧ ૨૭૦ ૭૦૮૨ ૧૪૪૧૧૮૭૦ ૧૪૪૧૧૮૭૦ ૨૭૦ ૪૨૪૯ 8646715 8646715 23000261.9 23000261.9 -૫૭૬૫૧૫૫ 14353546.9 7176773.45 ૧૪૧૧૬૧૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૭૧

પરમાર પાવતીબેન ત ેમાઘાભાઈ 
ઠાભાઈની દકર  , 

વણકર નગીનભાઈ કાન ભાઈ , 
વણકર શાતંીલાલ કાન ભાઈ , 
વણકર રમણભાઈ કાન ભાઈ , 
વણકર ચં કા ત કાન ભાઈ ,

. સ. . ૨૭૨ ૨૭૧ ૫૫૬૪ ૧૧૩૨૨૭૪૦ ૧૧૩૨૨૭૪૦ ૨૭૧ ૩૩૩૮ 6792830 6792830 18068927.8 18068927.8 -૪૫૨૯૯૧૦ 11276097.8 5638048.9 ૧૧૦૮૧૩૯

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૨૭૨
ી રા શ ુમાર મ ભુાઇ પટલ(૩૦પપ)

  ી સજંયભાઇ નુમભાઇ 
ભરવાડ(૩૦પપ)

બીન ખેતી ૨૭૩ ૨૭૨ ૨૯૩૪ ૫૯૭૦૬૯૦ ૫૯૭૦૬૯૦ ૨૭૨ ૧૭૬૦ 3581600 3581600 9527056 9527056 -૨૩૮૯૦૯૦ 5945456 2972728 ૫૮૩૬૩૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૭૩

પરમાર જમનાબેન નટવરભાઈ ની 
પ ની , 
પરમાર નગીનભાઈ નટવરભાઈ , 
પરમાર રણ તભાઈ નટવરભાઈ , 
પરમાર િવણભાઈ નટવરભાઈ , 
પરમાર મં ુલાબેન નટવરભાઈ ,
પરમાર રમીલાબેન નટવરભાઈ ,

ુની શરત ૨૭૪ ૨૭૩ ૧૦૮૨૬ ૨૨૦૩૦૯૧૦ ૨૨૦૩૦૯૧૦ ૨૭૩ ૬૪૯૬ 13219360 13219360 35163497.6 35163497.6 -૮૮૧૧૫૫૦ 21944137.6 10972068.8 ૨૧૬૦૫૧૯

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે
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૨૭૪

બાર યા ક ભુાઈ ત ે ભાતભાઈ 
મગનભાઈના ુ (૨૪પ૩)
  બાર યા િવજયભાઈ ત ે ભાતભાઈ 
મગનભાઈના ુ (૨૪પ૩)
  ૧) સોનલબેન મહશભાઇ પરમાર 
બાર યા(૩૧૮૪)
  ૨) િુમલ ુમાર મહશભાઇ પરમાર 
બાર યા(૩૧૮૪)
  ૩) હિષતા મહશભાઇ પરમાર 
બાર યા(૩૧૮૪)

. સ. . ૨૭૫ ૨૭૪ ૪૩૫૧ ૮૮૫૪૨૮૫ ૮૮૫૪૨૮૫ ૨૭૪ ૨૬૧૧ 5313385 5313385 14133604.1 14133604.1 -૩૫૪૦૯૦૦ 8820219.1 4410109.55 ૮૬૯૨૧૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૨૭૫

હર જન (સોલકં ) શીવાભાઇ 
શનાભાઇ(૨૮૯૦)
  હર જન (સોલકં ) છગનભાઇ 
શનાભાઇ(૨૮૯૦)
  હર જન (સોલકં ) મં ુલાબેન 
શનાભાઇ(૨૮૯૦)
  હર જન (સોલક ) રમીલાબેન 
શનાભાઇ(૨૮૯૦)
  હર જન (સોલકં ) શાતંાબેન 
શનાભાઇ(૨૮૯૦)
  હર જન(સોલકં ) ભીખીબેન 
શનાભાઇ(૨૮૯૦)

ુની શરત ૨૭૬ ૨૭૫ ૩૨૩૭ ૬૫૮૭૨૯૫ ૬૫૮૭૨૯૫ ૨૭૫ ૧૯૪૨ 3951970 3951970 10512240.2 10512240.2 -૨૬૩૫૩૨૫ 6560270.2 3280135.1 ૬૪૪૮૧૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૭૬ પઢ યાર ક ભુાઈ કાળ દાસ , 
પઢ યાર દનેશભાઈ કાળ દાસ ,

ુની શરત ૨૭૭ ૨૭૬ ૪૨૪૯ ૮૬૪૬૭૧૫ ૮૬૪૬૭૧૫ ૨૭૬ ૨૫૪૭ 5183145 5183145 13787165.7 13787165.7 -૩૪૬૩૫૭૦ 8604020.7 4302010.35 ૮૩૮૪૪૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૭૭

પરમાર શકંરભાઇ મણીભાઇ(૨૧૬૩)
  પરમાર નગીનભાઇ મણીભાઇ (૨૧૬૩)
  પરમાર જયતંીભાઇ મણીભાઇ (૨૧૬૩)
  પરમાર કાતંીભાઇ મણીભાઇ (૨૧૬૩)

. સ. . ૨૭૮ ૨૭૭ ૯૦૦૪ ૧૮૩૨૩૧૪૦ ૧૮૩૨૩૧૪૦ ૨૭૭ ૫૪૦૨ 10993070 10993070 29241566.2 29241566.2 -૭૩૩૦૦૭૦ 18248496.2 9124248.1 ૧૭૯૪૧૭૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૨૭૮

પરમાર શાં તાબેન છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર કાં તાબેન છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર બેચરભાઈ 
છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર મ બુેન છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર રમીલાબેન 
છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર શારદાબેન રામાભાઈ(૧૯૦૧)
  પરમાર કપીલાબેન રામાભાઈ(૧૯૦૧)
  પરમાર ભીખાભાઈ રામાભાઈ(૧૯૦૧)
  પરમાર અજયભાઈ નુમભાઈ ત ે
રવાબેન રામાભાઈનો ુ (૧૯૧પ)

. સ. . ૨૭૯ ૨૭૮ ૧૧૩૩ ૨૪૩૫૯૫૦ ૨૪૩૫૯૫૦ ૨૭૮ ૬૮૦ 1462000 1462000 3888920 3888920 -૯૭૩૯૫૦ 2426920 1213460 ૨૩૯૫૧૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

Page 27 of 55



1 2 3 3 {k} 4 5 6 {k} 6 {K} 7 ૮ 9{k} 9 {K} 10 {k} 10 {K} 11 12 13 14 15 16

નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ 
j&ai[ (nym 21 an[ 35

m&sÑi$p ngr rcni yi[jni n>. 58 {વડદલા}
p&n: vh[>cN) an[ m&Ãyi>kn p#ik

અ.નં માલીક ુ ંનામ સ ા 
કાર

સવ ન.ં/
લોક 
ન.ં
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m*Ãy (sviy

$(pyi

૨૭૯

પરમાર મ બુેન મગંળભાઇ(૨૨૧૮)
  પરમાર લ મણભાઇ 
ચીમનભાઇ(૨૩૮૧)
  પરમાર રઘાભાઇ ભગાભાઇ(૨૩૮૧)
  પરમાર મ બુેન ત ેનરોતમભાઇ ની 
વીઘવા પ ની(૨૩૮૧)
  પરમાર મ ભુાઇ ભગાભાઇ(૨૩૮૧)
  પરમાર કોક લાબેન 
ચીમનભાઇ(૨૩૮૧)
  પરમાર રખાબેન નરોતમભાઇ(૨૩૮૧)
  પરમાર શમ લાબેન 
નરોતમભાઇ(૨૩૮૧)
  પરમાર લુાબબેન 
શાભઇભાઇ(૨૩૮૪)
  પરમાર ઉદસગં સોમાભાઇ(૨૩૮૪)
  પરમાર લલીતાબેન અરવીદભાઇ 
સોમાભાઇ ની વીઘવા(૨૩૮૪)
  પરમાર શારદાબેન સોમાભાઇ(૨૩૮૪)
  પરમાર ુ મુબેન 
અરવીદભાઇ(૨૩૮૪)
  પરમાર િવલાસ અરવીદભાઇ(૨૩૮૪)
  પરમાર અશોક અરવીદભાઇ(૨૩૮૪)
  પરમાર ધનીબેન ગભંીરભાઈ(૨૭૬૪)
  પરમાર શ ુબેન ગભંીરભાઈ(૨૭૬૪)
  મીનાબેન ૃ ણભાઇ પરમાર(૨૮૪૨)
  રુશભાઇ ૃ ણભાઇ પરમાર(૨૮૪૨)
  દનેશભાઇ ૃ ણભાઇ પરમાર(૨૮૪૨)
  જગદ શભાઇ ૃ ણભાઇ 
પરમાર(૨૮૪૨)

ુની શરત ૨૮૦ ૨૭૯ ૫૯૬૯ ૧૨૧૪૬૯૧૫ ૧૨૧૪૬૯૧૫ ૨૭૯ ૩૫૮૧ 7287335 7287335 19384311.1 19384311.1 -૪૮૫૯૫૮૦ 12096976.1 6048488.05 ૧૧૮૮૯૦૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૮૦ અશોકભાઇ છોટાભાઇ દલવાડ  ,
અરિવદભાઇ ડા ાભાઇ શાહ ,

ુની શરત ૨૮૧ ૨૮૦ ૩૨૩૭ ૬૫૮૭૨૯૫ ૬૫૮૭૨૯૫ ૨૮૦ ૧૯૪૨ 3951970 3951970 10512240.2 10512240.2 -૨૬૩૫૩૨૫ 6560270.2 3280135.1 ૬૪૪૮૧૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૮૧ બાર યા કા તભાઇ ચં ુભાઇ , ુની શરત ૨૮૨ ૨૮૧ ૩૧૩૬ ૬૩૮૧૭૬૦ ૬૩૮૧૭૬૦ ૨૮૧ ૧૮૮૨ 3829870 3829870 10187454.2 10187454.2 -૨૫૫૧૮૯૦ 6357584.2 3178792.1 ૬૨૬૯૦૨

૨૮૨

ભરવાડ ગગ ભાઇ વીભાભાઇ, 
ભરવાડ રા બુેન ગગ ભાઇ, 
ભરવાડ કાશીબેન ગગ ભાઇ, 
ભરવાડ વીરાભાઇ  ગગ ભાઇ, 
ભરવાડ લી બુેન  ગગ ભાઇ,

ુની શરત ૨૮૩ ૨૮૨ ૩૩૩૯ ૬૭૯૪૮૬૫ ૬૭૯૪૮૬૫ ૨૮૨ ૨૦૦૩ 4076105 4076105 10842439.3 10842439.3 -૨૭૧૮૭૬૦ 6766334.3 3383167.15 ૬૬૪૪૦૭

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૮૩

પ ઢયાર મં ુલાબેન સોમાભાઇ ,
પ ઢયાર રણછોડભાઇ સોમાભાઇ ,
પ ઢયાર લલીતાબેન સોમાભાઇ ,
પ ઢયાર રમેશભાઇ સોમાભાઇ ,
પ ઢયાર ભીખીબેન સોમાભાઇ ,
પ ઢયાર રુશભાઇ સોમાભાઇ ,
પ ઢયાર રા ુભાઇ સોમાભાઇ ,

ુની શરત ૨૮૪ ૨૮૩ ૮૦૯૪ ૧૬૪૭૧૨૯૦ ૧૬૪૭૧૨૯૦ ૨૮૩ ૪૮૫૬ 9881960 9881960 26286013.6 26286013.6 -૬૫૮૯૩૩૦ 16404053.6 8202026.8 ૧૬૧૨૬૯૭

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૮૪ પ ઢયાર બળદવભાઇ મગનભાઇ , બીન ખેતી 
િ પા ૨૮૫ ૨૮૪ ૧૬૧૯ ૩૨૯૪૬૬૫ ૩૨૯૪૬૬૫ ૨૮૪ ૯૭૧ 1975985 1975985 5256120.1 5256120.1 -૧૩૧૮૬૮૦ 3280135.1 1640067.55 ૩૨૧૩૮૮

૨૮૫
પરમાર સિવતાબેન ભદાભાઈ , 
પરમાર કાતંીભાઈ ભદાભાઈ ,
પરમાર મ બુેન ભદાભાઈ ,

. સ. . ૨૮૭ ૨૮૫ ૬૬૭૭ ૧૩૫૮૭૬૯૫ ૧૩૫૮૭૬૯૫ ૨૮૫ ૪૦૦૬ 8152210 8152210 21684878.6 21684878.6 -૫૪૩૫૪૮૫ 13532668.6 6766334.3 ૧૩૩૦૮૪૯

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૨૮૬

બાર યા ચં ુભાઈ સોમાભાઈ ઉફ 
પરમાર ચં ુભાઈ સોમાભાઈ(૩૦૪પ)
  ગગંાબેન ઠાકોરભાઇ પરમાર(૩૧૭૮)
  વષાબેન ઠાકોરભાઇ પરમાર(૩૧૭૮)
  રા શભાઇ ઠાકોરભાઇ પરમાર(૩૧૭૮)

. સ. . ૨૮૮ ૨૮૬ ૭૫૮૮ ૧૫૪૪૧૫૮૦ ૧૫૪૪૧૫૮૦ ૨૮૬ ૪૫૫૩ 9265355 9265355 24645844.3 24645844.3 -૬૧૭૬૨૨૫ 15380489.3 7690244.65 ૧૫૧૪૦૨૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૨૮૭ બાર યા ઉદસ ગ સોમાભાઈ , 
બાર યા શારદાબેન સોમાભાઈ ,

ુની શરત ૨૮૯ ૨૮૭ ૮૨૯૬ ૧૬૮૮૨૩૬૦ ૧૬૮૮૨૩૬૦ ૨૮૭ ૪૯૭૯ 10132265 10132265 26951824.9 26951824.9 -૬૭૫૦૦૯૫ 16819559.9 8409779.95 ૧૬૫૯૬૮૫

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૮૮

પરમાર ઈ છાબેન બ ભુાઈ , 
પરમાર નગીનભાઈ બ ભુાઈ ,
પરમાર અ ુનભાઈ બ ભુાઈ , 
પરમાર રતીલાલ બ ભુાઈ ,  
પરમાર ફતેસ ગ બ ભુાઈ ,
પરમાર કરણબેન બ ભુાઈ ,  
પરમાર લીલાબેન બ ભુાઈ ,

ુની શરત ૨૯૦ ૨૮૮ ૯૫૧૦ ૧૯૩૫૨૮૫૦ ૧૯૩૫૨૮૫૦ ૨૮૮ ૫૭૦૬ 11611710 11611710 30887148.6 30887148.6 -૭૭૪૧૧૪૦ 19275438.6 9637719.3 ૧૮૯૬૫૭૯

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૮૯ અશોકભાઇ ઉફ અશોક ુમાર રમણભાઇ 
પટલ(૩૧૮૧)

ુની શરત ૨૯૧ ૨૮૯ ૫૨૬૧ ૧૦૫૨૨૦૦૦ ૧૦૫૨૨૦૦૦ ૨૮૯ ૩૧૫૭ 6314000 6314000 16795240 16795240 -૪૨૦૮૦૦૦ 10481240 5240620 ૧૦૩૨૬૨૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે
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નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ 
j&ai[ (nym 21 an[ 35
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૨૯૦ બાર યા કા તભાઈ ચં ુભાઈ ુની શરત ૨૯૨/ 
પકૈ  ૧ ૨૪૭૮ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

બાર યા શાિંતલાલ ચં ુભાઈ ુની શરત ૨૯૨/ 
પકૈ  ૨ ૨૪૮૧ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

બાર યા (પઢ યાર) લલીતાબેન 
રમણભાઈ , 
બાર યા (પઢ યાર) ઇ દ બેન 
રમણભાઈ , 
બાર યા (પઢ યાર) શ ુબેન રમણભાઈ 
, 
બાર યા (પઢ યાર) હ ર ુ ણ રમણભાઈ 
, 
બાર યા (પઢ યાર) બળદવ રમણભાઈ 
,

ુની શરત ૨૯૨/ 
પકૈ  ૩ ૨૪૭૮ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

બાર યા ક ભુાઈ ચં ુભાઈ ુની શરત ૨૯૨/ 
પકૈ  ૪ ૨૮૮૩ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૨૯૦ ૧૦૩૨૦ ૨૦૬૪૦૦૦૦ ૨૦૬૪૦૦૦૦ ૨૯૦ ૬૧૯૨ 12384000 12384000 32941440 32941440 -૮૨૫૬૦૦૦ 20557440 10278720 ૨૦૨૨૭૨૦

૨૯૧

પઢ યાર મં ુલાબેન સોમાભાઈ , 
પઢ યાર રણછોડભાઈ સોમાભાઈ , 
પઢ યાર લલીતાબેન સોમાભાઈ ,
પઢ યાર રમેશભાઈ સોમાભાઈ ,
પઢ યાર ભીખીબેન સોમાભાઈ ,
પઢ યાર રુશભાઈ સોમાભાઈ ,
પઢ યાર રા ુભાઈ સોમાભાઈ ,

ુની શરત ૨૯૩ ૨૯૧ ૪૮૫૬ ૯૭૧૨૦૦૦ ૯૭૧૨૦૦૦ ૨૯૧ ૨૯૧૪ 5828000 5828000 15502480 15502480 -૩૮૮૪૦૦૦ 9674480 4837240 ૯૫૩૨૪૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૯૨ પરમાર ગણેશભાઇ રાવ ભાઇ(૨૩૧૮)
  પરમાર રંજનબેન રાવ ભાઇ(૨૩૧૮)

ુની શરત ૨૯૪ ૨૯૨ ૮૬૦૦ ૧૭૨૦૦૦૦૦ ૧૭૨૦૦૦૦૦ ૨૯૨ ૫૧૬૦ 10320000 10320000 27451200 27451200 -૬૮૮૦૦૦૦ 17131200 8565600 ૧૬૮૫૬૦૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૯૩ પટલ િુમતભાઇ નારાયણભાઇ(૨૮૮૩)
  પટલ ચપંાબેન નારાયણભાઇ(૨૮૮૩)

 
બીન ખેતી ૨૯૫ ૨૯૩ ૩૯૪૬ ૭૮૯૨૦૦૦ ૭૮૯૨૦૦૦ ૨૯૩ ૨૩૬૮ 4736000 4736000 12597760 12597760 -૩૧૫૬૦૦૦ 7861760 3930880 ૭૭૪૮૮૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૯૪ પટલ િવરલ દલીપભાઇ ુની શરત ૨૯૬ ૨૯૪ ૩૯૪૬ ૭૮૯૨૦૦૦ ૭૮૯૨૦૦૦ ૨૯૪ ૨૩૬૮ 4736000 4736000 12597760 12597760 -૩૧૫૬૦૦૦ 7861760 3930880 ૭૭૪૮૮૦

૨૯૫

ગોહ લ તાપભાઇ દુરભાઇ, 
ગોહ લ રણ તભાઇ દુરભાઇ,
ગોહ લ હલાદભાઇ દુરભાઇ,
ગોહ લ લખીબેન દુરભાઇ,
ગોહ લ કંચનલાલ મણલાલ, 
ગોહ લ પાવતીબેન શનાભાઇ
ગોહ લ કોક લાબેન શનાભાઇ, 
ગોહ લ કિવતાબેન શનાભાઇ, 
ગો હલ વષાબેન શનાભાઇ, 
ગો હલ અ ુનભાઇ શનાભાઇ

. સ. . ૨૯૭ ૨૯૫ ૪૩૫૦ ૮૭૦૦૦૦૦ ૮૭૦૦૦૦૦ ૨૯૫ ૨૬૧૦ 5220000 5220000 13885200 13885200 -૩૪૮૦૦૦૦ 8665200 4332600 ૮૫૨૬૦૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૨૯૬

પરમાર કમળાબેન ખુાભાઈ 
લાલાભાઈની દ કર  , 
પરમાર જમનાબેન ખુાભાઈ , 
પરમાર દર યાબેન ખુાભાઈ , 
પરમાર કિપલાબેન ખુાભાઈ ,

ુની શરત ૨૯૮ ૨૯૬ ૨૯૩૪ ૫૮૬૮૦૦૦ ૫૮૬૮૦૦૦ ૨૯૬ ૧૭૬૦ 3520000 3520000 9363200 9363200 -૨૩૪૮૦૦૦ 5843200 2921600 ૫૭૩૬૦૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૯૭ પાટ લ મનીષભાઇ ન રુાવ ,
પાટ લ રાકશભાઇ ન રુાવ ,

ુની શરત ૨૯૯ ૧૨૦૩૯ ૦ ૦ ૨૯૭/૧ ૯૩૮૫ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

ુની શરત ૩૦૦ ૬૭૭૯ ૦ ૦ ૨૯૭/૨ ૧૯૦૬ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૨૯૭ ૧૮૮૧૮ ૪૧૩૯૯૬૦૦ ૪૧૩૯૯૬૦૦ ૧૧૨૯૧ 24840200 24840200 66074932 66074932 -૧૬૫૫૯૪૦૦ 41234732 20617366 ૪૦૫૭૯૬૬

૨૯૮

પટલ વીમળાબેન બાલાલ ,
પટલ ગોવીદભાઇ બાલાલ ,
પટલ જગદ શભાઇ બાલાલ ,
પટલ દ ાબેન બાલાલ ,

ુની શરત ૩૦૧ ૨૯૮ ૨૪૨૮ ૫૩૪૧૬૦૦ ૫૩૪૧૬૦૦ ૨૯૮ ૧૪૫૭ 3205400 3205400 8526364 8526364 -૨૧૩૬૨૦૦ 5320964 2660482 ૫૨૪૨૮૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૨૯૯ પરમાર ઉમેદભાઇ છોટાભાઇ , .સ. . ૩૦૨ ૨૯૯ ૮૧૯૫ ૧૮૦૨૯૦૦૦ ૧૮૦૨૯૦૦૦ ૨૯૯ ૪૯૧૭ 10817400 10817400 28774284 28774284 -૭૨૧૧૬૦૦ 17956884 8978442 ૧૭૬૬૮૪૨

૩૦૦
દ ાબેન ત ેમ ભુાઇ મોહનલાલ 
યાસની ુ ી ત ેપડં ા મહશ ુમાર 
ભા ુ સાદ પડં ાની પ ની

ુની શરત ૩૦૩ ૩૦૦ ૧૪૧૬ ૩૧૧૫૨૦૦ ૩૧૧૫૨૦૦ ૩૦૦ ૮૫૦ 1870000 1870000 5011600 5011600 -૧૨૪૫૨૦૦ 3141600 1570800 ૩૨૫૬૦૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૦૧

પરમાર શકંરભાઇ મણીભાઇ(૨૧૬૩)
  પરમાર નગીનભાઇ મણીભાઇ (૨૧૬૩)
  પરમાર જયતંીભાઇ મણીભાઇ (૨૧૬૩)
  પરમાર કાતંીભાઇ મણીભાઇ (૨૧૬૩)

.સ. . ૩૦૪ ૩૦૧ ૩૫૪૧ ૭૭૯૦૨૦૦ ૭૭૯૦૨૦૦ ૩૦૧ ૨૧૨૫ 4675000 4675000 12435500 12435500 -૩૧૧૫૨૦૦ 7760500 3880250 ૭૬૫૦૫૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૦૨

દાતાર હમતં કાશીનાથ ,
દાતાર મા રુ  હમતં ,
દાતાર ગૌરાગં હમતં ,
દાતાર સવશ હમતં ,

ુની શરત ૩૦૫/અ 302 ૩૭૩૯ ૮૨૨૫૮૦૦ ૮૨૨૫૮૦૦ 302 ૨૨૪૩ 4934600 4934600 13126036 13126036 -૩૨૯૧૨૦૦ 8191436 4095718 ૮૦૪૫૧૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૦૩

પરમાર કમળાબેન ખુાભાઈ 
લાલાભાઈની દ કર  , 
પરમાર જમનાબેન ખુાભાઈ , 
પરમાર દર યાબેન ખુાભાઈ , 
પરમાર કિપલાબેન ખુાભાઈ ,

ુની શરત ૩૦૫/બ 303 ૩૦ ૬૬૦૦૦ ૬૬૦૦૦ 303 ૩૦ 66000 66000 184800 184800 ૦ 118800 59400 ૫૯૪૦૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે
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1 2 3 3 {k} 4 5 6 {k} 6 {K} 7 ૮ 9{k} 9 {K} 10 {k} 10 {K} 11 12 13 14 15 16

નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ 
j&ai[ (nym 21 an[ 35

m&sÑi$p ngr rcni yi[jni n>. 58 {વડદલા}
p&n: vh[>cN) an[ m&Ãyi>kn p#ik

અ.નં માલીક ુ ંનામ સ ા 
કાર

સવ ન.ં/
લોક 
ન.ં

ળુખડં નબંર a>(tmK>D

ળુખડં 
નબંર

ે ફળ 
(ચો.મી.)

ુ ય િપયામાં m&Ãy $(pyimi>

બાધંકામો ના ુ ય 
િસવાયના િપયા

mi(lk trfY) {+} aYvi 
mi(lk[ krvin) {-} 

ci[²K) 
mi>gN) ki[lm 

11, 13, 14 ni[ srviLi[
$(pyi

bi>Fkimi[
s(ht 
$(pyi

a(vk(st ki[lm 12 m&jbni
fiLin) Tkivir)

{klm 79}
$(pyi

vF[l) (k>mt 
{klm 78}

ki[lm 10{k} 
bid ki[lm 

9{k} 
$(pyi

ર મા સ
બાધંકામો સ હત 

િપયા
ે ફળ 

(ચો.મી.)

િતમ 
ખડં 
નબંર

b)J klm h[qL
aipvini fiLimi>

krvini um[riai[{+}
aYvi t[mi>Y) 

krvin) kpit{-}
$(pyi

{klm-80 m&jb}
aipvini[ fiLi[ {+}

vLtr{-} ki[lm
9{K} bid ki[lm 

6{K}
$(pyi

(vk(st

bi>Fkimi[ni 
m*Ãy (sviy

$(pyi

bi>Fkimi[
s(ht 
$(pyi

bi>Fkimi[ni 
m*Ãy (sviy

$(pyi

દ ાબેન ત ેમ ભુાઇ મોહનલાલ 
યાસની ુ ી ત ેપડં ા મહશ ુમાર 
ભા ુ સાદ પડં ાની પ ની

બીન ખેતી 
િ પા ૩૦૬/અ ૩૦૪/૧ ૧૩૨૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

નવી અન ે
અિવભાજય ૩૦૬/બ ૩૦૪/૨ ૧૬૧૭ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૨૯૩૭ ૬૪૬૧૪૦૦ ૬૪૬૧૪૦૦ ૩૦૪ ૧૭૬૩ 3878600 3878600 10394648 10394648 -૨૫૮૨૮૦૦ 6516048 3258024 ૬૭૫૨૨૪

૩૦૫

મ ભુાઇ હમતભાઇ ચૌહાણ(૨૭૦૬)
  ૧. ચૌહાણ ુબેદાબેન મ ભુાઇ(૩૧૯પ)
  ૨. ચૌહાણ હનાબેન મ ભુાઇ(૩૧૯પ)
  ૩. ચૌહાણ સાઇનાબા  ુ
મ ભુાઇ(૩૧૯પ)
  ૪. ચૌહાણ ચરાગ મ ભુાઇ(૩૧૯પ)
  ૫. ચૌહાણ ુ કાન મ ભુાઇ(૩૧૯પ)

બીન ખેતી 
િ પા ૩૦૭ ૩૦૫ ૯૫૧૦ ૨૦૯૨૨૦૦૦ ૨૦૯૨૨૦૦૦ ૩૦૫ ૫૭૦૬ 12553200 12553200 33391512 33391512 -૮૩૬૮૮૦૦ 20838312 10419156 ૨૦૫૦૩૫૬

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૦૬
દ ાબેન ત ેમ ભુાઇ મોહનલાલ 
યાસની ુ ી ત ેપડં ા મહશ ુમાર 
ભા ુ સાદ પડં ાની પ ની

બીન ખેતી 
િ પા ૩૦૮ ૩૦૬ ૧૫૧૮ ૩૩૩૯૬૦૦ ૩૩૩૯૬૦૦ ૩૦૬ ૯૧૧ 2004200 2004200 5331172 5331172 -૧૩૩૫૪૦૦ 3326972 1663486 ૩૨૮૦૮૬

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૦૭  કર ટ ુમાર રસીકલાલ અમીન(૩૦૯૧)
  અનીષ કર ટ ુમાર અમીન(૩૦૯૧)

ુની શરત ૩૦૯ ૩૦૭ ૬૦૭૦ ૧૩૩૫૪૦૦૦ ૧૩૩૫૪૦૦૦ ૩૦૭ ૩૬૪૨ 8012400 8012400 21312984 21312984 -૫૩૪૧૬૦૦ 13300584 6650292 ૧૩૦૮૬૯૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૦૮ અમીન તને ુમાર શાિંતભાઇ(૨૮૬૬) ુની શરત ૩૧૦ ૩૦૮ ૯૯૧૫ ૨૧૮૧૩૦૦૦ ૨૧૮૧૩૦૦૦ ૩૦૮ ૫૯૪૯ 13087800 13087800 34813548 34813548 -૮૭૨૫૨૦૦ 21725748 10862874 ૨૧૩૭૬૭૪

૩૦૯
પરમાર ઉમેદભાઇ છોટાભાઇ ,
પરમાર કપીલાબેન ઉમેદભાઇ ,
પરમાર મીના ીબેન ઉમેદભાઇ ,

ુની શરત ૩૧૧ ૩૦૯ ૨૫૨૯ ૫૫૬૩૮૦૦ ૫૫૬૩૮૦૦ ૩૦૯ ૧૫૧૭ 3337400 3337400 8877484 8877484 -૨૨૨૬૪૦૦ 5540084 2770042 ૫૪૩૬૪૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૧૦

બાર યા (પઢ યાર) લલીતાબેન 
રમણભાઈ , 
બાર યા (પઢ યાર) ઇ દ બેન 
રમણભાઈ , 
બાર યા (પઢ યાર) શ ુબેન રમણભાઈ 
, 
બાર યા (પઢ યાર) હ ર ુ ણ રમણભાઈ 
, 
બાર યા (પઢ યાર) બળદવ રમણભાઈ 
,

ુની શરત ૩૧૨ ૩૧૦ ૪૮૫૬ ૧૦૬૮૩૨૦૦ ૧૦૬૮૩૨૦૦ ૩૧૦ ૨૯૧૪ 6410800 6410800 17052728 17052728 -૪૨૭૨૪૦૦ 10641928 5320964 ૧૦૪૮૫૬૪

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૧૧

પરમાર કમળાબેન ખુાભાઈ 
લાલાભાઈની દ કર  , 
પરમાર જમનાબેન ખુાભાઈ , 
પરમાર દર યાબેન ખુાભાઈ , 
પરમાર કિપલાબેન ખુાભાઈ ,

ુની શરત ૩૧૩ ૩૧૧ ૨૯૩૪ ૬૪૫૪૮૦૦ ૬૪૫૪૮૦૦ ૩૧૧ ૧૭૬૦ 3872000 3872000 10299520 10299520 -૨૫૮૨૮૦૦ 6427520 3213760 ૬૩૦૯૬૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૧૨

બાર યા ફોગટભાઈ મોહનભાઈ ( ે.૦-
૨૦-૭૪ ચો.મી.)(૩૦૪૮)
  બાર યા ભીખીબેન શનાભાઈ ( ે.૦-
૨૦-૭૪)(૩૦૪૮)
  બાર યા જસભાઇ શનાભાઇ(૩૦૪૮)
  મં ુલાબેન ફોગટભાઇ બાર યા(૩૨૨૪)
  જયો સનાબેન ફોગટભાઇ 
બાર યા(૩૨૨૪)
  ગીતાબેન ફોગટભાઇ બાર યા(૩૨૨૪)
  ઉષાબેન ફોગટભાઇ બાર યા(૩૨૨૪)
  નીતાબેન ફોગટભાઇ બાર યા(૩૨૨૪)
  હ બુેન ફોગટભાઇ બાર યા(૩૨૨૪)
  મીનાબેન ફોગટભાઇ બાર યા(૩૨૨૪)
  અિમતભાઇ ફોગટભાઇ બાર યા(૩૨૨૪)

ુની શરત ૩૧૪ ૩૧૨ ૪૧૪૮ ૯૧૨૫૬૦૦ ૯૧૨૫૬૦૦ ૩૧૨ ૨૪૮૯ 5475800 5475800 14565628 14565628 -૩૬૪૯૮૦૦ 9089828 4544914 ૮૯૫૧૧૪

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૧૩  ક પશેભાઇ ઉદિસહ પરમાર(૩૨૩૨) ુની શરત ૩૧૫ ૩૧૩ ૪૬૫૪ ૧૦૨૩૮૮૦૦ ૧૦૨૩૮૮૦૦ ૩૧૩ ૨૭૯૨ 6142400 6142400 16338784 16338784 -૪૦૯૬૪૦૦ 10196384 5098192 ૧૦૦૧૭૯૨
૩૧૪  પટલ હા દક ુમાર નર ભાઇ(૨૯૧૨) ુની શરત ૩૧૬ ૩૧૪ ૪૧૪૮ ૯૧૨૫૬૦૦ ૯૧૨૫૬૦૦ ૩૧૪ ૨૪૮૯ 5475800 5475800 14565628 14565628 -૩૬૪૯૮૦૦ 9089828 4544914 ૮૯૫૧૧૪

૩૧૫
વાતીબેન ત ેજસવતંલાલ મણીલાલ 
શાહની દકર  ત ેબપીનભાઇ 
મ ભુાઇની પ ની

ુની શરત ૩૧૭ ૩૧૫ ૪૮૫૬ ૧૦૬૮૩૨૦૦ ૧૦૬૮૩૨૦૦ ૩૧૫ ૨૯૧૩ 6408600 6408600 17046876 17046876 -૪૨૭૪૬૦૦ 10638276 5319138 ૧૦૪૪૫૩૮

૩૧૬ રમાબેન રાયચદંભાઇ શાહ ત ે
અરિવદભાઇ શાહ ની પ ની

ુની શરત ૩૧૮ ૨૭૩૨ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

ુની શરત ૩૨૦ ૨૪૨૮ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૩૧૬ ૫૧૬૦ ૧૧૩૫૨૦૦૦ ૧૧૩૫૨૦૦૦ ૩૧૬ ૩૦૯૬ 6811200 6811200 18117792 18117792 -૪૫૪૦૮૦૦ 11306592 5653296 ૧૧૧૨૪૯૬

૩૧૭ પરમાર ગીતાબેન ભરતિસહ , ુની શરત ૩૧૯ ૩૧૭ ૩૧૩૬ ૦ ૦ ૩૧૭ ૧૮૮૨ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૩૧૮

જગતાપ ગગંાધર ગોરખભાઇ ,
જગતાપ માલતીબેન ગગંાધર ,
જગતાપ યોગેશભાઇ ગગંાધર ,
જગતાપ િવજયભાઇ ગગંાધર ,
જગતાપ દપાલીબેન ગગંાધર ,

ુની શરત ૩૨૧ ૩૧૮ ૪૦૪૭ ૮૯૦૩૪૦૦ ૮૯૦૩૪૦૦ ૩૧૮ ૨૪૨૮ 5341600 5341600 14208656 14208656 -૩૫૬૧૮૦૦ 8867056 4433528 ૮૭૧૭૨૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૦૪
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1 2 3 3 {k} 4 5 6 {k} 6 {K} 7 ૮ 9{k} 9 {K} 10 {k} 10 {K} 11 12 13 14 15 16

નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ 
j&ai[ (nym 21 an[ 35

m&sÑi$p ngr rcni yi[jni n>. 58 {વડદલા}
p&n: vh[>cN) an[ m&Ãyi>kn p#ik

અ.નં માલીક ુ ંનામ સ ા 
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૩૧૯
વાતીબેન ત ેજસવતંલાલ મણીલાલ 
શાહની દકર  ત ેબપીનભાઇ 
મ ભુાઇની પ ની

ુની શરત ૩૨૨ ૩૧૯ ૫૬૬૬ ૧૨૪૬૫૨૦૦ ૧૨૪૬૫૨૦૦ ૩૧૯ ૩૪૦૦ 7480000 7480000 19896800 19896800 -૪૯૮૫૨૦૦ 12416800 6208400 ૧૨૨૩૨૦૦

૩૨૦ પરમાર ઉમેદભાઇ છોટાભાઇ , ુની શરત ૩૨૩ ૩૨૦ ૪૫૫૩ ૧૦૦૧૬૬૦૦ ૧૦૦૧૬૬૦૦ ૩૨૦ ૨૭૩૨ 6010400 6010400 15987664 15987664 -૪૦૦૬૨૦૦ 9977264 4988632 ૯૮૨૪૩૨

૩૨૧

પરમાર રવાબેન રણછોડભાઇ ,
પરમાર રજનંબેન રણછોડભાઇ ,
પરમાર રમીલાબેન રણછોડભાઇ ,
પરમાર રમેશભાઇ રણછોડભાઇ ,

.સ. . ૩૨૪ ૩૨૧ ૨૯૩૪ ૬૪૫૪૮૦૦ ૬૪૫૪૮૦૦ ૩૨૧ ૧૭૬૦ 3872000 3872000 10299520 10299520 -૨૫૮૨૮૦૦ 6427520 3213760 ૬૩૦૯૬૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૨૨ ખરાબો ખાડા ટકરાનો ,
ી સરકાર .

સરકાર  
પડતર ૩૨૫ ૩૨૨ ૯૧૧ ૨૦૦૪૨૦૦ ૨૦૦૪૨૦૦ ૩૨૨ ૮૮૧ 1938200 1938200 5426960 5426960 -૬૬૦૦૦ 3488760 1744380 ૧૬૭૮૩૮૦

૩૨૩

પટલ ચદંનબેન ત ેશાતંીભાઇ 
ળુાભાઇ ની િવધવા ,
પટલ ક પશેભાઇ શાતંીભાઇ ,
પટલ તનેભાઇ શાતંીભાઇ ,
પટલ રા શભાઇ રમણભાઇ- ે ,
પટલ લલીતભાઇ રમણભાઇ ,
પટલ અિનલભાઇ રતીલાલ ,

ુની શરત ૩૨૬ ૩૨૩ ૯૯૧૫ ૨૧૮૧૩૦૦૦ ૨૧૮૧૩૦૦૦ ૩૨૩ ૫૯૪૯ 13087800 13087800 34813548 34813548 -૮૭૨૫૨૦૦ 21725748 10862874 ૨૧૩૭૬૭૪

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૨૪ વડદલા ામ પચંાયત , ુની શરત ૩૨૭ ૩૨૪ ૧૧૯૩૮ ૨૬૨૬૩૬૦૦ ૨૬૨૬૩૬૦૦ ૩૨૪ ૭૧૬૩ 15758600 15758600 41917876 41917876 -૧૦૫૦૫૦૦૦ 26159276 13079638 ૨૫૭૪૬૩૮

૩૨૫  મહશ વણલાલ ઠ ર(૩૦૨૭)
 

બીન ખેતી
.

૩૨૮ ૩૨૫ ૫૯૬૯ ૧૩૧૩૧૮૦૦ ૧૩૧૩૧૮૦૦ ૩૨૫ ૩૫૮૧ 7878200 7878200 20956012 20956012 -૫૨૫૩૬૦૦ 13077812 6538906 ૧૨૮૫૩૦૬

૩૨૬ પરમાર જયેશભાઇ ઉમેદભાઇ , ુની શરત ૩૨૯ ૩૨૬ ૩૨૩૭ ૭૧૨૧૪૦૦ ૭૧૨૧૪૦૦ ૩૨૬ ૧૯૪૨ 4272400 4272400 11364584 11364584 -૨૮૪૯૦૦૦ 7092184 3546092 ૬૯૭૦૯૨

૩૨૭
પરમાર રંજનબેન રણછોડભાઇ ,
પરમાર રમેશભાઇ રણછોડભાઇ ,
પરમાર રમીલાબેન રણછોડભાઇ ,

.સ. .
૩૩૦/પકૈ  

૧ ૮૯૦૩ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

પરમાર રવાબેન રણછોડભાઇ , .સ. .
૩૩૦/પકૈ  

૨ ૫૩૬૨ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૩૨૭ ૧૪૨૬૫ ૩૧૩૮૩૦૦૦ ૩૧૩૮૩૦૦૦ ૩૨૭ ૮૫૫૯ 18829800 18829800 50087268 50087268 -૧૨૫૫૩૨૦૦ 31257468 15628734 ૩૦૭૫૫૩૪

૩૨૮ ી ઠકોર ચાય ીના સચંાલક ,
ગોસાઇ બાલ ૃ ણ મોતીરામ ,

.સ. . ૩૩૧ ૩૨૮ ૨૫૨૯ ૫૫૬૩૮૦૦ ૫૫૬૩૮૦૦ ૩૨૮ ૧૫૧૭ 3337400 3337400 8877484 8877484 -૨૨૨૬૪૦૦ 5540084 2770042 ૫૪૩૬૪૨

૩૨૯ વડદલા ામ પચંાયત , સરકાર  
પડતર ૩૩૨ ૩૨૯ ૫૪૬૩ ૧૨૦૧૮૬૦૦ ૧૨૦૧૮૬૦૦ ૩૨૯ ૩૨૭૮ 7211600 7211600 19182856 19182856 -૪૮૦૭૦૦૦ 11971256 5985628 ૧૧૭૮૬૨૮

૩૩૦
અિ ન જવાહરભાઇ પટલ ,
િનતષે જવાહરભાઇ પટલ ,
ઇ દ રા દલીપ ુમાર પટલ ,

ુની શરત ૩૩૩ ૩૩૦ ૧૦૪૨૧ ૨૨૯૨૬૨૦૦ ૨૨૯૨૬૨૦૦ ૩૩૦ ૬૨૫૪ 13758800 13758800 36598408 36598408 -૯૧૬૭૪૦૦ 22839608 11419804 ૨૨૫૨૪૦૪

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૩૧ તોરલ રાકશ પટલ , ુની શરત ૩૩૪ ૩૩૧ ૫૩૬૨ ૧૦૭૨૪૦૦૦ ૧૦૭૨૪૦૦૦ ૩૩૧ ૩૨૧૭ 6434000 6434000 17114440 17114440 -૪૨૯૦૦૦૦ 10680440 5340220 ૧૦૫૦૨૨૦

૩૩૨
પરમાર સિવતાબેન ભદાભાઇ ,
પરમાર કાતંીભાઇ ભદાભાઇ ,
પરમાર મ બુેન ભદાભાઇ ,

.સ. . ૩૩૫ ૩૩૨ ૩૮૪૫ ૭૬૯૦૦૦૦ ૭૬૯૦૦૦૦ ૩૩૨ ૨૩૦૭ 4614000 4614000 12273240 12273240 -૩૦૭૬૦૦૦ 7659240 3829620 ૭૫૩૬૨૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૩૩

પરમાર શાં તાબેન છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર કાં તાબેન છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર બેચરભાઈ 
છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર મ બુેન છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર રમીલાબેન 
છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર શારદાબેન રામાભાઈ(૧૯૦૧)
  પરમાર કપીલાબેન રામાભાઈ(૧૯૦૧)
  પરમાર ભીખાભાઈ રામાભાઈ(૧૯૦૧)
  પરમાર અજયભાઈ નુમભાઈ ત ે
રવાબેન રામાભાઈનો

ુની શરત ૩૩૬ ૩૩૩ ૩૩૩૯ ૬૬૭૮૦૦૦ ૬૬૭૮૦૦૦ ૩૩૩ ૨૦૦૩ 4006000 4006000 10655960 10655960 -૨૬૭૨૦૦૦ 6649960 3324980 ૬૫૨૯૮૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે
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૩૩૪

પરમાર રતનભાઇ મગનભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર જયિંતભાઇ 
મગનભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર નાનચદંભાઇ 
મગનભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર મ બુેન મગનભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર શાતંાબેન કશવભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર ઉષાબેન કશવભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર મુી ાબેન 
કશવભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર ચં શભાઇ કશવભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર ગણપતભાઇ 
ભાતભાઇ(૨૮૪પ)

  પરમાર જશોદાબેન 
ભાતભાઇ(૨૮૪પ)

  પરમાર શકંરભાઇ ભાતભાઇ(૨૮૪પ)
  પરમાર અરિવદભાઇ 
ભાતભાઇ(૨૮૪પ)

  પરમાર સિવતાબેન મગનભાઇ ત ે
પુતભાઇ પઢ યારની પ ની(૨૮૪પ)

ુની શરત ૩૩૭ ૩૩૪ ૧૦૧૧૮ ૨૦૨૩૬૦૦૦ ૨૦૨૩૬૦૦૦ ૩૩૪ ૬૦૭૧ 12142000 12142000 32297720 32297720 -૮૦૯૪૦૦૦ 20155720 10077860 ૧૯૮૩૮૬૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૩૫

 પરમાર ચં ુભાઈ સોમાભાઈ(૧૮૮૨)
  ૧. પરમાર શુીલાબેન 
ચં ુભાઇ(૩૧૮૯)
  ૨. પરમાર રજનીકાતં ચં ુભાઇ(૩૧૮૯)
  ૩. પરમાર શલૈેષભાઇ ચં ુભાઇ(૩૧૮૯)
  ૪. પરમાર કાશભાઇ 
ચં ુભાઇ(૩૧૮૯)

ુની શરત ૩૩૮ ૩૩૫ ૩૬૪૨ ૭૨૮૪૦૦૦ ૭૨૮૪૦૦૦ ૩૩૫ ૨૧૮૫ 4370000 4370000 11624200 11624200 -૨૯૧૪૦૦૦ 7254200 3627100 ૭૧૩૧૦૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૩૬

બાર યા હસ ખુભાઈ 
વ સગંભાઈ(૨૧૨પ)
  બાર યા રાઘાબેન 
વ સગંભાઈ(૨૧૨પ)
  બાર યા નગીનભાઈ 
વ સગંભાઈ(૨૧૨પ)
  બાર યા કા તાબેન 
વ સગંભાઈ(૨૧૨પ)
  કલાશબેન બશંીભાઈ બાર યા(૩૦પ૬)
  ચં કાબેન બશંીભાઈ બાર યા(૩૦પ૬)
  દ ાબેન બશંીભાઈ બાર યા(૩૦પ૬)
  જય ીબેન બશંીભાઈ બાર યા(૩૦પ૬)
  િનક તાબેન બશંીભાઈ 
બાર યા(૩૦પ૬)
  િ યકંાબેન બશંીભાઈ બાર યા(૩૦પ૬)
  કામીનીબેન બશંીભાઈ 
બાર યા(૩૦પ૬)
  જયદ પભાઈ બશંીભાઈ 
બાર યા(૩૦પ૬)
  શારદાબેન અરિવદભાઈ 
બાર યા(૩૦પ૬)
  કતાબેન અરિવદભાઈ 
બાર યા(૩૦પ૬)
  હા દક ુમાર અરિવદભાઈ 
બાર યા(૩૦પ૬)

. સ. . ૩૩૯ ૩૩૬ ૨૪૨૮ ૪૮૫૬૦૦૦ ૪૮૫૬૦૦૦ ૩૩૬ ૧૪૫૭ 2914000 2914000 7751240 7751240 -૧૯૪૨૦૦૦ 4837240 2418620 ૪૭૬૬૨૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૩૭ વડદલા ામ પચંાયત ુની શરત ૩૪૦ ૩૩૭ ૧૨૧૪ ૨૪૨૮૦૦૦ ૨૪૨૮૦૦૦ ૩૩૭ ૭૨૮ 1456000 1456000 3872960 3872960 -૯૭૨૦૦૦ 2416960 1208480 ૨૩૬૪૮૦
૩૩૮ પરમાર ઉમેદભાઈ છોટાભાઈ . સ. . ૩૪૧ ૩૩૮ ૫૪૬૩ ૧૦૯૨૬૦૦૦ ૧૦૯૨૬૦૦૦ ૩૩૮ ૩૨૭૮ 6556000 6556000 17438960 17438960 -૪૩૭૦૦૦૦ 10882960 5441480 ૧૦૭૧૪૮૦

૩૩૯ ખરાબો ખાડા ટકરાનો ,
ી સરકાર .

ુની શરત ૩૪૨ ૩૩૯ ૧૧૧૩ ૨૨૨૬૦૦૦ ૨૨૨૬૦૦૦ ૩૩૯ ૬૬૭ 1334000 1334000 3548440 3548440 -૮૯૨૦૦૦ 2214440 1107220 ૨૧૫૨૨૦

૩૪૦

પટલ ભરતભાઈ ભાઈલાલભાઈ , 
પટલ િમ લબેન ભરતભાઈ , 
પટલ િનલમબેન ભરતભાઈ ,
પટલ વાતીબેન ભરતભાઈ ,  
પટલ ચ ાબેન ભરતભાઈ ,

ુની શરત ૩૪૩ ૩૪૦ ૬૧૭૧ ૧૨૩૪૨૦૦૦ ૧૨૩૪૨૦૦૦ ૩૪૦ ૩૭૦૨ 7404000 7404000 19694640 19694640 -૪૯૩૮૦૦૦ 12290640 6145320 ૧૨૦૭૩૨૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે
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૩૪૧

ગોહ લ તાપભાઇ દુરભાઇ, 
ગોહ લ રણ તભાઇ દુરભાઇ,
ગોહ લ હલાદભાઇ દુરભાઇ,
ગોહ લ લખીબેન દુરભાઇ,
ગોહ લ કંચનલાલ મણલાલ, 
ગોહ લ પાવતીબેન શનાભાઇ
ગોહ લ કોક લાબેન શનાભાઇ, 
ગોહ લ કિવતાબેન શનાભાઇ, 
ગો હલ વષાબેન શનાભાઇ, 
ગો હલ અ ુનભાઇ શનાભાઇ

. સ. . ૩૪૪ ૩૪૧ ૨૯૩૪ ૫૮૬૮૦૦૦ ૫૮૬૮૦૦૦ ૩૪૧ ૧૭૬૦ 3520000 3520000 9363200 9363200 -૨૩૪૮૦૦૦ 5843200 2921600 ૫૭૩૬૦૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૪૨

પરમાર રાવ ભાઈ ળુાભાઈ , 
પરમાર મછં બેન ત ેવણેાભાઈ 
રણછોડની દકર  , 
પરમાર રાધાબેન ળુાભાઈ , 
પરમાર પાવતીબેન ગોરધનભાઈ , 
પરમાર અ તૃબેન ળુાભાઈ , 
પરમાર કમળાબેન ચં ુભાઈ , 
પરમાર િવમળાબેન ચં ુભાઈ , 
પરમાર ન ુભાઈ ચં ુભાઈ , 
પરમાર લ મણભાઈ ચં ુભાઈ ,
પરમાર રઈબેન ત ેકાલીદાસ ની 
િવધવા , 
પરમાર રામસ ગ કાલીદાસ

ુની શરત ૩૪૫ ૩૯૭૩ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

પટલ હતલ રણછોડભાઈ ુની શરત ૩૪૫/ 
પકૈ  ૧ ૬૪૪૮ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૩૪૨ ૧૦૪૨૧ ૨૦૮૪૨૦૦૦ ૨૦૮૪૨૦૦૦ ૩૪૨ ૬૨૫૩ 12506000 12506000 33265960 33265960 -૮૩૩૬૦૦૦ 20759960 10379980 ૨૦૪૩૯૮૦

૩૪૩

ગોહ લ શાં તાબેન િવ લભાઇ , 
ગોહ લ અ તભાઈ િવ લભાઇ ,
ગોહ લ િવજયભાઈ િવ લભાઇ ,
ગોહ લ ેિમલાબેન દલીપભાઈ ની 
િવધવા ,   
ગોહ લ કૌિશક દલીપભાઈ , 
ગોહ લ દ પ ુમાર દલીપભાઈ ,

ુની શરત ૩૪૬ ૩૪૩ ૮૬૦૦ ૧૭૨૦૦૦૦૦ ૧૭૨૦૦૦૦૦ ૩૪૩ ૫૧૬૦ 10320000 10320000 27451200 27451200 -૬૮૮૦૦૦૦ 17131200 8565600 ૧૬૮૫૬૦૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૪૪

ગો હલ તાપભાઈ દુરભાઈ 
(૧૭૧૮)(૩૦૮૬)
  ગો હલ રણ તભાઈ દુરભાઈ 
(૧૭૧૮)(૩૦૮૬)
  ગો હલ હલાદભાઈ દુરભાઈ 
(૧૭૧૮)(૩૦૮૬)
  ગો હલ લખીબેન દુરભાઈ 
(૧૭૧૮)(૩૦૮૬)

ુની શરત ૩૪૭/અ ૬૯૮૧ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

ગોહ લ તાપભાઇ દુરભાઇ, 
ગોહ લ રણ તભાઇ દુરભાઇ,
ગોહ લ હલાદભાઇ દુરભાઇ,
ગોહ લ લખીબેન દુરભાઇ,
ગોહ લ કંચનલાલ મણલાલ, 
ગોહ લ પાવતીબેન શનાભાઇ
ગોહ લ કોક લાબેન શનાભાઇ, 
ગોહ લ કિવતાબેન શનાભાઇ, 
ગો હલ વષાબેન શનાભાઇ, 
ગો હલ અ ુનભાઇ શનાભાઇ

. સ. . ૩૪૭/બ ૬૯૮૧ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૩૪૪ ૧૩૯૬૨ ૨૭૯૨૪૦૦૦ ૨૭૯૨૪૦૦૦ ૩૪૪ ૮૩૭૭ 16754000 16754000 44565640 44565640 -૧૧૧૭૦૦૦૦ 27811640 13905820 ૨૭૩૫૮૨૦

૩૪૫

પટલ હા દક ુમાર નર ભાઇ ,
પટલ ઉમેશભાઇ ીભોવનદાસ ,
પટલ સોનલબેન ચરાગ ુમાર ,
પટલ હ રવદન મણીભાઇ ,
શાહ યિતન િવણચં  ,
પટલ ગૃેશ સનતભાઇ ,
પટલ હમાં  ુડા ાભાઇ ,
પટલ તશે અ ણભાઇ ,
પટલ ભાિવતા દપકભાઇ ,

બીન ખેતી ૩૪૮ ૩૪૫ ૩૩૩૯ ૬૬૭૮૦૦૦ ૬૬૭૮૦૦૦ ૩૪૫ ૨૦૦૩ 4006000 4006000 10655960 10655960 -૨૬૭૨૦૦૦ 6649960 3324980 ૬૫૨૯૮૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૪૬

બાર યા પાલીબેન ત ેભગાભાઇ 
મગંળભાઇની િવધવા ,
બાર યા બાલીબેન ભગાભાઇ ,
બાર યા ક ભુાઇ ભગાભાઇ ,

ુની શરત ૩૪૯/પકૈ
 ૧ ૨૦૨૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

પટલ ઉમેશભાઇ નટવરભાઇ ,
પટલ રાકશભાઇ રિસકભાઇ ,
કામીનીબેન ઠાકોરભાઇ પટલ ત ે
ઉમેશભાઇ િ ભોવનદાસ પટલના ધમ 
પ ની ,
પટલ હા દક ુમાર નર ભાઇ ,
પટલ મગીશાબેન હા દક ુમાર ,
પટલ તશેભાઇ અ ણભાઇ ,
પટલ ભાવેશ મગનભાઇ ,
પટલ હ રવદન મણીલાલ ,

ુની શરત ૩૪૯/પકૈ
 ૨ ૫૪૬૭ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૩૪૬ ૭૪૮૭ ૧૪૯૭૪૦૦૦ ૧૪૯૭૪૦૦૦ ૩૪૬ ૪૪૯૨ 8984000 8984000 23897440 23897440 -૫૯૯૦૦૦૦ 14913440 7456720 ૧૪૬૬૭૨૦
૩૪૭ રબાર  રા ભાઇ ક ભુાઇ , ુની શરત ૩૫૦ ૩૪૭ ૬૨૭૩ ૧૨૫૪૬૦૦૦ ૧૨૫૪૬૦૦૦ ૩૪૭ ૩૭૬૪ 7528000 7528000 20024480 20024480 -૫૦૧૮૦૦૦ 12496480 6248240 ૧૨૩૦૨૪૦
૩૪૮ ી સરકાર , .સ. . ૩૫૧ ૩૪૮ ૨૭૩૨ ૫૪૬૪૦૦૦ ૫૪૬૪૦૦૦ ૩૪૮ ૧૬૩૯ 3278000 3278000 8719480 8719480 -૨૧૮૬૦૦૦ 5441480 2720740 ૫૩૪૭૪૦
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નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ 
j&ai[ (nym 21 an[ 35

m&sÑi$p ngr rcni yi[jni n>. 58 {વડદલા}
p&n: vh[>cN) an[ m&Ãyi>kn p#ik

અ.નં માલીક ુ ંનામ સ ા 
કાર

સવ ન.ં/
લોક 
ન.ં

ળુખડં નબંર a>(tmK>D

ળુખડં 
નબંર

ે ફળ 
(ચો.મી.)

ુ ય િપયામાં m&Ãy $(pyimi>

બાધંકામો ના ુ ય 
િસવાયના િપયા

mi(lk trfY) {+} aYvi 
mi(lk[ krvin) {-} 

ci[²K) 
mi>gN) ki[lm 

11, 13, 14 ni[ srviLi[
$(pyi

bi>Fkimi[
s(ht 
$(pyi

a(vk(st ki[lm 12 m&jbni
fiLin) Tkivir)

{klm 79}
$(pyi

vF[l) (k>mt 
{klm 78}

ki[lm 10{k} 
bid ki[lm 

9{k} 
$(pyi

ર મા સ
બાધંકામો સ હત 

િપયા
ે ફળ 

(ચો.મી.)

િતમ 
ખડં 
નબંર

b)J klm h[qL
aipvini fiLimi>

krvini um[riai[{+}
aYvi t[mi>Y) 

krvin) kpit{-}
$(pyi

{klm-80 m&jb}
aipvini[ fiLi[ {+}

vLtr{-} ki[lm
9{K} bid ki[lm 

6{K}
$(pyi

(vk(st

bi>Fkimi[ni 
m*Ãy (sviy

$(pyi

bi>Fkimi[
s(ht 
$(pyi

bi>Fkimi[ni 
m*Ãy (sviy

$(pyi

૩૪૯
બાર યા લીલાબેન બ ભુાઇ ,
બાર યા જયતંીભાઇ બ ભુાઇ ,
બાર યા નગીનભાઇ બ ભુાઇ ,

ુની શરત ૩૫૨ ૩૪૯ ૮૭૦૧ ૧૭૪૦૨૦૦૦ ૧૭૪૦૨૦૦૦ ૩૪૯ ૫૨૨૧ 10442000 10442000 27775720 27775720 -૬૯૬૦૦૦૦ 17333720 8666860 ૧૭૦૬૮૬૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૫૦

પરમાર ભીખાભાઇ શનાભાઇ.(૧૭પ૭)
  પરમાર ઘન યામભાઇ 
શનાભાઇ.(૧૭પ૭)
  પરમાર રા શભાઇ 
શનાભાઇ.(૧૭પ૭)
  પરમાર ભાઇલાલભાઇ 
શનાભાઇ.(૧૭પ૭)
  પરમાર મં ુલાબેન ત ેફતેસગંની 
પ ની.(૧૭પ૭)
  પરમાર ઘિમ ઠાબેન શનાભાઈ(૨૦૧૧)
  પરમાર તાપિસહ ફતેસગં(૩૧૪૮)
  પરમાર નટવરભાઈ ફતેસગં(૩૧૪૮)
  પરમાર લ મીબેન ફતેસગં(૩૧૪૮)

.સ. . ૩૫૩ ૩૫૦ ૪૧૪૮ ૮૨૯૬૦૦૦ ૮૨૯૬૦૦૦ ૩૫૦ ૨૪૮૯ 4978000 4978000 13241480 13241480 -૩૩૧૮૦૦૦ 8263480 4131740 ૮૧૩૭૪૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૫૧

પરમાર ઇ રભાઇ મણીભાઇ ,
પરમાર સિવતાબેન મગનભાઇ ,
પરમાર મોહનભાઇ મગનભાઇ ,
પરમાર જયતંીભાઇ મગનભાઇ ,
પરમાર છ િસહ મગનભાઇ ,
પરમાર ભાતભાઇ મગનભાઇ ,
પરમાર બા ભુાઇ મગનભાઇ ,
પરમાર કલાસબેન ગોરધનભાઇ ,
પરમાર કમલેશભાઇ ગોરધનભાઇ ,
પરમાર સજંયભાઇ ગોરધનભાઇ ,

ુની શરત ૩૫૪ ૩૫૧ ૬૯૮૧ ૧૩૯૬૨૦૦૦ ૧૩૯૬૨૦૦૦ ૩૫૧ ૪૧૮૮ 8376000 8376000 22280160 22280160 -૫૫૮૬૦૦૦ 13904160 6952080 ૧૩૬૬૦૮૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૫૨ ક તાન , સરકાર  
પડતર ૩૫૫ ૩૫૨ ૧૨૧૪ ૨૪૨૮૦૦૦ ૨૪૨૮૦૦૦ ૩૫૨ ૧૨૧૪ 2428000 2428000 6798400 6798400 ૦ 4370400 2185200 ૨૧૮૫૨૦૦

૩૫૩

 બાર યા મહ ભાઈ 
તે ભાઈ(૨૪પ૩)

  મીનાબેન મહ ભાઈ પરમાર 
(બાર યા)(૩૧૦૭)
  કશન મહ ભાઈ પરમાર 
(બાર યા)(૩૧૦૭)
  ગૌરવ મહ ભાઈ પરમાર 
(બાર યા)(૩૧૦૭)
  અન યા મહ ભાઈ પરમાર 
(બાર યા)(૩૧૦૭)

ુની શરત ૩૫૬ ૩૫૩ ૨૪૨૮ ૪૮૫૬૦૦૦ ૪૮૫૬૦૦૦ ૩૫૩ ૧૪૫૭ 2914000 2914000 7751240 7751240 -૧૯૪૨૦૦૦ 4837240 2418620 ૪૭૬૬૨૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૫૪ શાહ રા  િવણચં (૧૯૬૯) ુની શરત ૩૫૭ ૩૫૪ ૩૮૪૫ ૭૬૯૦૦૦૦ ૭૬૯૦૦૦૦ ૩૫૪ ૨૩૦૭ 4614000 4614000 12273240 12273240 -૩૦૭૬૦૦૦ 7659240 3829620 ૭૫૩૬૨૦

૩૫૫

બાર યા રાઘાબેન વ સીગભાઈ(૨૧૩૧)
  બાર યા હસ ખુભાઈ 
વ સીગભાઈ(૨૧૩૧)
  બાર યા નગીનભાઈ 
વ સીગભાઈ(૨૧૩૧)
  કલાશબેન બશંીભાઈ બાર યા 
(પ ઢયાર)(૩૦પ૭)
  ચં કાબેન બશંીભાઈ બાર યા 
(પ ઢયાર)(૩૦પ૭)
  દ ાબેન બશંીભાઈ બાર યા 
(પ ઢયાર)(૩૦પ૭)
  જય ીબેન બશંીભાઈ બાર યા 
(પ ઢયાર)(૩૦પ૭)
  િ યકંાબેન બશંીભાઈ બાર યા 
(પ ઢયાર)(૩૦પ૭)
  િનક તાબેન બશંીભાઈ બાર યા 
(પ ઢયાર)(૩૦પ૭)
  કામીનીબેન બશંીભાઈ બાર યા 
(પ ઢયાર)(૩૦પ૭)
  જયદ પભાઈ બશંીભાઈ બાર યા 
(પ ઢયાર)(૩૦પ૭)
  શારદાબેન અરિવદભાઈ બાર યા 
(પ ઢયાર)(૩૦પ૭)
  કતાબેન અરિવદભાઈ બાર યા 
(પ ઢયાર)(૩૦પ૭)
  હા દકભાઈ અરિવદભાઈ બાર યા 
(પ ઢયાર)(૩૦પ૭)

ુની શરત ૩૫૮ ૩૫૫ ૨૬૩૦ ૫૨૬૦૦૦૦ ૫૨૬૦૦૦૦ ૩૫૫ ૧૫૭૮ 3156000 3156000 8394960 8394960 -૨૧૦૪૦૦૦ 5238960 2619480 ૫૧૫૪૮૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૫૬
બાર યા નરસીહભાઇ સોમાભાઇ ,
બાર યા ભીખાભાઇ સોમભાઇ ,
બાર યા કમળાબેન સોમાભાઇ ,

.સ. . ૩૫૯ ૩૫૬ ૧૪૧૬ ૨૮૩૨૦૦૦ ૨૮૩૨૦૦૦ ૩૫૬ ૮૫૦ 1700000 1700000 4556000 4556000 -૧૧૩૨૦૦૦ 2856000 1428000 ૨૯૬૦૦૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૫૭ ગૌચર સરકાર  તથા વ. ામ પચંાયત સરકાર  
પડતર ૧૮૭૧૭ ૦ ૦ ૩૫૭/૧ ૯૧૭૮ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૦ ૦ ૩૫૭/૨ ૨૦૫૨ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
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ે ફળ 
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ુ ય િપયામાં m&Ãy $(pyimi>
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૩૬૦ ૩૫૭ ૧૮૭૧૭ ૩૭૪૩૪૦૦૦ ૩૭૪૩૪૦૦૦ ૧૧૨૩૦ 22460000 22460000 59743600 59743600 -૧૪૯૭૪૦૦૦ 37283600 18641800 ૩૬૬૭૮૦૦

૩૫૮ પરમાર ભીખાભાઈ શનાભાઈ 
(૧૭૫૭)(૩૧૬પ)

 
ુની શરત 
( ુ .શ)

૩૬૧ ૩૫૮ ૩૩૩૯ ૬૬૭૮૦૦૦ ૬૬૭૮૦૦૦ ૩૫૮ ૨૦૦૫ 4010000 4010000 10746800 10746800 -૨૬૬૮૦૦૦ 6736800 3368400 ૭૦૦૪૦૦

૩૫૯ બાર યા કા તભાઇ ચં ુભાઇ , ુની શરત ૩૬૨/પકૈ  
૧ ૨૬૩૧ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૩૬૨/પકૈ  
૨ ૨૬૩૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૩૫૯ ૫૨૬૧ ૧૦૫૨૨૦૦૦ ૧૦૫૨૨૦૦૦ ૩૫૯ ૩૧૫૭ 6314000 6314000 16795240 16795240 -૪૨૦૮૦૦૦ 10481240 5240620 ૧૦૩૨૬૨૦

૩૬૦

બાર યા ક ભુાઈ ત ે ભાતભાઈ 
મગનભાઈના ુ (૨૪પ૩)
  બાર યા િવજયભાઈ ત ે ભાતભાઈ 
મગનભાઈના ુ (૨૪પ૩)
  ૧) સોનલબેન મહશભાઇ પરમાર 
બાર યા(૩૧૮૪)
  ૨) િુમલ ુમાર મહશભાઇ પરમાર 
બાર યા(૩૧૮૪)
  ૩) હિષતા મહશભાઇ પરમાર 
બાર યા(૩૧૮૪)

.સ. . ૩૬૩ ૩૬૦ ૩૩૩૯ ૬૬૭૮૦૦૦ ૬૬૭૮૦૦૦ ૩૬૦ ૨૦૦૩ 4006000 4006000 10655960 10655960 -૨૬૭૨૦૦૦ 6649960 3324980 ૬૫૨૯૮૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૬૧

પરમાર નટવરભાઇ સોમાભાઇ.(૧૭૭૧)
  ુબેન નટવરભાઈ પરમાર(૩૦૧૯)
  પા લબેન નટવરભાઈ 
પરમાર(૩૦૧૯)
  ક ણાબેન નટવરભાઈ 
પરમાર(૩૦૧૯)
  મે લુ નટવરભાઈ પરમાર(૩૦૧૯)

ુની શરત ૦ ૦ ૩૬૧/૧ ૯૬૧ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૦ ૦ ૩૬૧/૨ ૧૪૦૩ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૩૬૪ ૩૬૧ ૩૯૪૬ ૭૮૯૨૦૦૦ ૭૮૯૨૦૦૦ ૨૩૬૪ 4728000 4728000 12576480 12576480 -૩૧૬૪૦૦૦ 7848480 3924240 ૭૬૦૨૪૦

૩૬૨

બાર યા હસ ખુભાઈ 
વ સગંભાઈ(૨૧૨પ)
  બાર યા રાઘાબેન 
વ સગંભાઈ(૨૧૨પ)
  બાર યા નગીનભાઈ 
વ સગંભાઈ(૨૧૨પ)
  બાર યા કા તાબેન 
વ સગંભાઈ(૨૧૨પ)
  કલાશબેન બશંીભાઈ બાર યા(૩૦પ૬)
  ચં કાબેન બશંીભાઈ બાર યા(૩૦પ૬)
  દ ાબેન બશંીભાઈ બાર યા(૩૦પ૬)
  જય ીબેન બશંીભાઈ બાર યા(૩૦પ૬)
  િનક તાબેન બશંીભાઈ 
બાર યા(૩૦પ૬)
  િ યકંાબેન બશંીભાઈ બાર યા(૩૦પ૬)
  કામીનીબેન બશંીભાઈ 
બાર યા(૩૦પ૬)
  જયદ પભાઈ બશંીભાઈ 
બાર યા(૩૦પ૬)
  શારદાબેન અરિવદભાઈ 
બાર યા(૩૦પ૬)
  કતાબેન અરિવદભાઈ 
બાર યા(૩૦પ૬)
  હા દક ુમાર અરિવદભાઈ 
બાર યા(૩૦પ૬)

.સ. . ૩૬૫ ૩૬૨ ૧૧૩૩૧ ૨૨૬૬૨૦૦૦ ૨૨૬૬૨૦૦૦ ૩૬૨ ૬૭૯૯ 13598000 13598000 36170680 36170680 -૯૦૬૪૦૦૦ 22572680 11286340 ૨૨૨૨૩૪૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૬૩ વડદલા ામા પચંાયત , સરકાર  
પડતર ૩૬૬ ૩૬૩ ૨૪૨૮ ૪૮૫૬૦૦૦ ૪૮૫૬૦૦૦ ૩૬૩ ૧૪૫૯ 2918000 2918000 7820240 7820240 -૧૯૩૮૦૦૦ 4902240 2451120 ૫૧૩૧૨૦

૩૬૪
જશીબેન શનાભાઈ પરમાર(૩૧૦૧)
  દલીપભાઈ શનાભાઈ પરમાર(૩૧૦૧)
  અિ નભાઈ શનાભાઈ પરમાર(૩૧૦૧)

ુની શરત ૩૬૭ ૩૬૪ ૮૭૦૦ ૧૭૪૦૦૦૦૦ ૧૭૪૦૦૦૦૦ ૩૬૪ ૫૨૨૦ 10440000 10440000 27770400 27770400 -૬૯૬૦૦૦૦ 17330400 8665200 ૧૭૦૫૨૦૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે
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૩૬૫

બાર યા ભાઇલાલભાઇ 
ભીખાભાઇ(૨૮૭પ)
  બાર યા કોક લાબેન 
ભીખાભાઇ(૨૮૭પ)
  બાર યા રમેશભાઇ ભીખાભાઇ(૨૮૭પ)
  બાર યા ગણપતભાઇ 
ભીખાભાઇ(૨૮૭પ)
  બાર યા મ ભુાઇ ભીખાભાઇ(૨૮૭પ)
  ભાવનાબેન ભાતભાઈ 
પરમાર(૩૦૨૦)
  સતીષભાઈ ભાતભાઈ 
પરમાર(૩૦૨૦)
  સદં પભાઈ ભાતભાઈ પરમાર 
સ.વા.લ મીબેન(૩૦૨૦)

.સ. . ૩૬૮ ૩૬૫ ૭૮૯૨ ૧૫૭૮૪૦૦૦ ૧૫૭૮૪૦૦૦ ૩૬૫ ૪૭૩૫ 9470000 9470000 25190200 25190200 -૬૩૧૪૦૦૦ 15720200 7860100 ૧૫૪૬૧૦૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૬૬

બાર યા લ મીબેન તે ભાઈ(૨૧૪૦)
  બાર યા મહ ભાઈ 
તે ભાઈ(૨૧૪૦)

  બાર યા લીલાબેન 
તે ભાઈ(૨૧૪૦)

  મીનાબેન મહ ભાઈ પરમાર(૩૧૦૭)
  કશન મહ ભાઈ પરમાર 
(બાર યા)(૩૧૦૭)
  ગૌરવ મહ ભાઈ પરમાર 
(બાર યા)(૩૧૦૭)
  અન યા મહ ભાઈ પરમાર 
(બાર યા)(૩૧૦૭)

.સ. . ૩૬૯ ૩૬૬ ૨૬૩૦ ૫૨૬૦૦૦૦ ૫૨૬૦૦૦૦ ૩૬૬ ૧૫૭૮ 3156000 3156000 8394960 8394960 -૨૧૦૪૦૦૦ 5238960 2619480 ૫૧૫૪૮૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૬૭

પરમાર ભીખાભાઇ 
શનાભાઇ(૧૭પ૭)(૨૭૯૧)
  પરમાર ઘન યામભાઇ 
શનાભાઇ(૧૭પ૭)(૨૭૯૧)
  પરમાર રા શભાઇ 
શનાભાઇ(૧૭પ૭)(૨૭૯૧)
  પરમાર ભાઇલાલભાઇ 
શનાભાઇ(૧૭પ૭)(૨૭૯૧)
  પરમાર મં ુલાબેન ત ેફતેસગંની 
પ ની(૧૭પ૭)(૨૭૯૧)
  પરમાર ઘિમ ઠાબેન 
શનાભાઈ(૨૦૧૧)(૨૭૯૧)
  પરમાર તાપિસહ ફતેસગં(૩૦૮૧)
  પરમાર નટવરભાઈ ફતેસગં(૩૦૮૧)
  પરમાર લ મીબેન ફતેસગં(૩૦૮૧)
  પરમાર ભીખીબેન ભીખાભાઇ(૩૧૯૦)
  પરમાર આરતીબેન ભીખાભાઇ(૩૧૯૦)

ુની શરત ૩૭૦ ૯૫૬૧ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

 િનતલબેન ભરતભાઈ પટલ(૩૧૧૯)
  તીથ ભરતભાઈ પટલ(૩૧૧૯)
  મૌ ય ભરતભાઈ પટલ(૩૧૧૯)

ુની શરત ૩૭૦/પકૈ
 ૧ ૯૫૬૧ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૬૭ ૧૯૧૨૨ ૩૮૨૪૪૦૦૦ ૩૮૨૪૪૦૦૦ ૩૬૭ ૧૧૪૭૩ 22946000 22946000 61036360 61036360 -૧૫૨૯૮૦૦૦ 38090360 19045180 ૩૭૪૭૧૮૦

૩૬૮ િનશાળ સરકાર  
પડતર ૩૭૧ ૩૬૮ ૧૬૧૯ ૩૨૩૮૦૦૦ ૩૨૩૮૦૦૦ ૩૬૮ ૯૯૯ 1998000 1998000 5354640 5354640 -૧૨૪૦૦૦૦ 3356640 1678320 ૪૩૮૩૨૦

૩૬૯

પરમાર મણીબેન ત ેમગંળ તાખાની 
પ ની ,
પરમાર અમથાબેન મગંળભાઇ ,
પરમાર નમદાબેન મગંળભાઇ ,
પરમાર ચં ુભાઇ મગંળભાઇ ,
સોલકં  ઉષાબેન ભાઇલાલભાઇ ,
સોલકં  આશબેન ભાઇલાલભાઇ ,
સોલકં  નહેાબેન ભાઇલાલભાઇ ,

.સ. . ૩૭૨ ૩૬૯ ૨૧૨૫ ૪૨૫૦૦૦૦ ૪૨૫૦૦૦૦ ૩૬૯ ૧૨૭૫ 2550000 2550000 6783000 6783000 -૧૭૦૦૦૦૦ 4233000 2116500 ૪૧૬૫૦૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૭૦

ગો હલ હસ ખુભાઇ મહ ભાઇ ,
ગો હલ અ પશેભાઇ નગીનભાઇ ,
ગો હલ ર કુાબેન નગીનભાઇ ,
ગો હલ ુ મુબેન નગીનભાઇ ,
ગો હલ રુશભાઇ નગીનભાઇ ,

.સ. . ૩૭૩ ૩૭૦ ૨૫૨૯ ૫૦૫૮૦૦૦ ૫૦૫૮૦૦૦ ૩૭૦ ૧૫૧૭ 3034000 3034000 8070440 8070440 -૨૦૨૪૦૦૦ 5036440 2518220 ૪૯૪૨૨૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૭૧ વડદલા ામ પચંાયત સરકાર  
પડતર ૩૭૪ ૩૭૧ ૩૧૩૬ ૬૨૭૨૦૦૦ ૬૨૭૨૦૦૦ ૩૭૧ ૧૮૯૧ 3782000 3782000 10135760 10135760 -૨૪૯૦૦૦૦ 6353760 3176880 ૬૮૬૮૮૦

૩૭૨ પરમાર નગીનભાઇ સોમાભાઇ ુની શરત ૩૭૫ ૩૭૨ ૫૧૬૦ ૧૦૩૨૦૦૦૦ ૧૦૩૨૦૦૦૦ ૩૭૨ ૩૦૯૬ 6192000 6192000 16470720 16470720 -૪૧૨૮૦૦૦ 10278720 5139360 ૧૦૧૧૩૬૦
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૩૭૩
પરમાર સિવતાબેન ભદાભાઇ ,
પરમાર કાતંીભાઇ ભદાભાઇ ,
પરમાર મ બુેન ભદાભાઇ ,

ુની શરત ૩૭૬ ૩૭૩ ૧૯૨૨ ૩૮૪૪૦૦૦ ૩૮૪૪૦૦૦ ૩૭૩ ૧૧૫૩ 2306000 2306000 6133960 6133960 -૧૫૩૮૦૦૦ 3827960 1913980 ૩૭૫૯૮૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૭૪

બાર યા ઉદસીહ રણછોડભાઇ(૨૨૦૧)
  બાર યા પવૅતસીહ 
રણછોડભાઇ(૨૨૦૧)
  બાર યા લ મીબેન 
રણછોડભાઇ(૨૨૦૧)
  બાર યા (પરમાર) ગગંાબેન 
ડાહયાભાઇ ની િવઘવા(૨૪૨૧)
  બાર યા (પરમાર) જયિંતભાઇ 
ડાહયાભાઇ(૨૪૨૧)
  બાર યા (પરમાર) જસવતં 
ડાહયાભાઇ(૨૪૨૧)
  બાર યા (પરમાર) અરિવદ 
ડાહયાભાઇ(૨૪૨૧)
  બાર યા (પરમાર) દોલતભાઇ 
ડાહયાભાઇ(૨૪૨૧)
  બાર યા (પરમાર) તે ભાઇ 
રમેશભાઇ(૨૪૨૧)
  બાર યા(પરમાર) ભગવાનભાઇ 
ગોિવદભાઇ(૨૮૦પ)
  લ મીબેન ગભંીરિસહ 
બાર યા(૨૬૨૮)(૨૯૨૮)
  ભરતભાઇ ગભંીરિસહ 
બાર યા(૨૬૨૮)(૨૯૨૮)
  યો સનાબેન ગભંીરિસહ 
બાર યા(૨૬૨૮)(૨૯૨૮)
  રણ તિસહ ગભંીરિસહ 

. સ. . ૩૭૭ ૩૭૪ ૮૬૭૨ ૧૭૩૪૪૦૦૦ ૧૭૩૪૪૦૦૦ ૩૭૪ ૫૨૦૩ 10406000 10406000 27679960 27679960 -૬૯૩૮૦૦૦ 17273960 8636980 ૧૬૯૮૯૮૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૭૫

પાટણવાડ યા રવાબેન રાઈસ ગ , 
પાટણવાડ યા ભીખાભાઈ રાઈસ ગ ,
પાટણવાડ યા ભાઈલાલભાઈ 
રાઈસ ગ ,  
પાટણવાડ યા સિવતાબેન રાઈસ ગ , 
પાટણવાડ યા જશીબેન રાઈસ ગ , 
પાટણવાડ યા કાતંાબેન રાઈસ ગ ,
પાટણવાડ યા રુશભાઈ રાઈસ ગ , 
પાટણવાડ યા રુજબેન રાઈસ ગ ,

. સ. . ૩૭૮ ૩૭૫ ૧૧૭૬૪ ૨૩૫૨૮૦૦૦ ૨૩૫૨૮૦૦૦ ૩૭૫ ૭૦૫૮ 14116000 14116000 37548560 37548560 -૯૪૧૨૦૦૦ 23432560 11716280 ૨૩૦૪૨૮૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૭૬

બાર યા (પરમાર) મીનાબેન ભીમસ ગ 
, 
બાર યા (પરમાર) બળદવભાઈ 
ભીમસ ગ , 
બાર યા (પરમાર) લ મીબેન 
ભીમસ ગ , 
બાર યા (પરમાર) મહશભાઈ 
ભીમસ ગ , 
બાર યા માનસ ગ કાળ દસ , 
પરમાર કાતંાબેન મુાનિસહ , 
પરમાર શલૈેષભાઈ મુાનિસહ , 
પરમાર મનીષાબેન મુાનિસહ ,

ુની શરત ૩૭૯ ૩૭૬ ૪૭૫૫ ૯૫૧૦૦૦૦ ૯૫૧૦૦૦૦ ૩૭૬ ૨૮૫૩ 5706000 5706000 15177960 15177960 -૩૮૦૪૦૦૦ 9471960 4735980 ૯૩૧૯૮૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૭૭

 રાકશભાઇ રસીકભાઇ પટલ(૩૦૨૬)
  ૧) ક ત બેન િવ લુચં  પટલ(૩૨૦૩)
  ૨) થમ િવ લુચં  પટલ ના સ વા 
ક ત બેન િવ લુચં  પટલ(૩૨૦૩)
  ૩) ા ત િવ લુચં  પટલ ના સ વા 
ક ત બેન િવ લુચં

ુની શરત ૩૮૦ ૩૭૭ ૨૬૩૦ ૫૭૮૬૦૦૦ ૫૭૮૬૦૦૦ ૩૭૭ ૧૫૭૮ 3471600 3471600 9234456 9234456 -૨૩૧૪૪૦૦ 5762856 2881428 ૫૬૭૦૨૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૭૮

બાર યા ભગવાનદાસ ગોિવદભાઈ , 
બાર યા િવ ભુાઈ ગોિવદભાઈ ,
બાર યા તારાબેન જ ભુાઈ ત ે
ગોિવદભાઈની િવઘવા ,
બાર યા લ મણભાઈ ગોિવદભાઈ ,

. સ. . ૩૮૧ ૩૭૮ ૧૫૧૮ ૩૩૩૯૬૦૦ ૩૩૩૯૬૦૦ ૩૭૮ ૯૧૧ 2004200 2004200 5331172 5331172 -૧૩૩૫૪૦૦ 3326972 1663486 ૩૨૮૦૮૬

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૭૯
 ભાવનાબેન ભાણ ભાઇ ૫િત ત ે
િનલેશ નરિસહભાઇ ભીમાણીની 
૫ ની(૩૧૯૩)

ુની શરત ૩૮૨ ૩૭૯ ૨૫૨૯ ૫૫૬૩૮૦૦ ૫૫૬૩૮૦૦ ૩૭૯ ૧૫૧૭ 3337400 3337400 8877484 8877484 -૨૨૨૬૪૦૦ 5540084 2770042 ૫૪૩૬૪૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૮૦  બપીન ુમાર બી. શાહ(૨૯૦૮)
 

બીન ખેતી ૩૮૩ ૩૮૦ ૫૩૬૨ ૧૧૭૯૬૪૦૦ ૧૧૭૯૬૪૦૦ ૩૮૦ ૩૨૧૭ 7077400 7077400 18825884 18825884 -૪૭૧૯૦૦૦ 11748484 5874242 ૧૧૫૫૨૪૨
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૩૮૧

 બાર યા ફોગટભાઇ મોહનભાઇ(૩૦૪૮)
  મં ુલાબેન ફોગટભાઇ બાર યા(૩૨૨૪)
  જયો સનાબેન ફોગટભાઇ 
બાર યા(૩૨૨૪)
  ગીતાબેન ફોગટભાઇ બાર યા(૩૨૨૪)
  ઉષાબેન ફોગટભાઇ બાર યા(૩૨૨૪)
  નીતાબેન ફોગટભાઇ બાર યા(૩૨૨૪)
  હ બુેન ફોગટભાઇ બાર યા(૩૨૨૪)
  મીનાબેન ફોગટભાઇ બાર યા(૩૨૨૪)
  અિમતભાઇ ફોગટભાઇ બાર યા(૩૨૨૪)

ુની શરત ૩૮૪ ૩૮૧ ૬૮૮૦ ૧૫૧૩૬૦૦૦ ૧૫૧૩૬૦૦૦ ૩૮૧ ૪૧૨૮ 9081600 9081600 24157056 24157056 -૬૦૫૪૪૦૦ 15075456 7537728 ૧૪૮૩૩૨૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૮૨

ચં કાબેન ઉક વદંનાબેન ુ ં ભાઈ 
ઝવરભાઈ પટલની દકર  ત ે
જયતંીભાઈ બાલાલ પટલની પ ની , 
પટલ ાચીબેન જયિંતભાઈ ત ેગૌરાગં 
જયિંતભાઈ મહતાન ધમપ ની

ુની શરત ૩૮૫ ૩૮૨ ૫૫૬૪ ૧૨૨૪૦૮૦૦ ૧૨૨૪૦૮૦૦ ૩૮૨ ૩૩૩૮ 7343600 7343600 19533976 19533976 -૪૮૯૭૨૦૦ 12190376 6095188 ૧૧૯૭૯૮૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૮૩
પરમાર ભીખાભાઈ શનાભાઈ , 
પરમાર કલાશબેન ઉદસ ગ શનાની 
િવધવા પ ની

ુની શરત ૩૮૬ ૩૮૩ ૫૬૬૬ ૧૨૪૬૫૨૦૦ ૧૨૪૬૫૨૦૦ ૩૮૩ ૩૪૦૦ 7480000 7480000 19896800 19896800 -૪૯૮૫૨૦૦ 12416800 6208400 ૧૨૨૩૨૦૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૮૪

ી રામ  મં દર વ.ક. , 
પરમાર શકર બેન ત ેઅમરસ ગ 
રામ ની િવધવા , 
પરમાર ઈ છાબેન ત ેઅમરસ ગ 
રામ ની દકર  , 
પરમાર કશવભાઈ શાતંીલાલ , 
પરમાર કમળાબેન શાતંીલાલ , 
પરમાર ભીખીબેન શાતંીલાલ , 
પરમાર િવરસ ગ શાતંીલાલ , 
પરમાર ઠાકોરભાઈ શાતંીલાલ , 
પરમાર મ બુેન શાતંીલાલ , 
પરમાર મ ભુાઈ શાતંીલાલ , 
પરમાર હરાબેન ભાઈલાલભાઈ , 
પરમાર સરોજબેન ભાઈલાલભાઈ ,
પરમાર રા ુભાઈ ભાઈલાલભાઈ , 
પરમાર નયનાબેન ભાઈલાલભાઈ , 
પરમાર અ ુનભાઈ ભાઈલાલભાઈ ,

ુની શરત ૩૮૭ ૩૮૪ ૧૨૧૪ ૨૬૭૦૮૦૦ ૨૬૭૦૮૦૦ ૩૮૪ ૭૨૮ 1601600 1601600 4260256 4260256 -૧૦૬૯૨૦૦ 2658656 1329328 ૨૬૦૧૨૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૮૫

બાર યા ભગવાનદાસ ગોિવદભાઈ , 
બાર યા િવ ભુાઈ ગોિવદભાઈ ,
બાર યા તારાબેન જ ભુાઈ ત ે
ગોિવદભાઈની િવઘવા ,
બાર યા લ મણભાઈ ગોિવદભાઈ ,

. સ. . ૩૮૮ ૩૮૫ ૫૧૫૯ ૧૧૩૪૯૮૦૦ ૧૧૩૪૯૮૦૦ ૩૮૫ ૩૦૯૫ 6809000 6809000 18111940 18111940 -૪૫૪૦૮૦૦ 11302940 5651470 ૧૧૧૦૬૭૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૮૬

 બાર યા ક ભુાઈ ત ે ભાતભાઈ 
મગનભાઈના ુ (૨૪પ૩)
  બાર યા િવજયભાઈ ત ે ભાતભાઈ 
મગનભાઈના ુ (૨૪પ૩)
  ૧) સોનલબેન મહશભાઇ પરમાર 
બાર યા(૩૧૮૪)
  ૨) િુમલ ુમાર મહશભાઇ પરમાર 
બાર યા(૩૧૮૪)
  ૩) હિષતા મહશભાઇ પરમાર 
બાર યા(૩૧૮૪)

. સ. . ૩૮૯ ૩૮૬ ૫૮૬૮ ૧૨૯૦૯૬૦૦ ૧૨૯૦૯૬૦૦ ૩૮૬ ૩૫૨૧ 7746200 7746200 20604892 20604892 -૫૧૬૩૪૦૦ 12858692 6429346 ૧૨૬૫૯૪૬

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૮૭

કાિમનીબેન ઠાકોરભાઈ પટલ ત ે
ઉમેશભાઈ ી વુનભાઈની ધમપ ની , 
પટલ હા દક ુમાર નર ભાઈ , 
પટલ હ રવદનભાઈ મણીભાઈ , 
પટલ હમાં ભુાઈ ડાહયાભાઈ , 
પટલ તશેભાઈ અ ણભાઈ

 
બીન ખેતી ૩૯૦ ૩૮૭ ૨૧૨૫ ૪૬૭૫૦૦૦ ૪૬૭૫૦૦૦ ૩૮૭ ૧૨૭૫ 2805000 2805000 7461300 7461300 -૧૮૭૦૦૦૦ 4656300 2328150 ૪૫૮૧૫૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૮૮ ગોહ લ િવજયભાઈ િવ લભાઈ ુની શરત ૩૯૧ ૩૮૮ ૪૫૫૨ ૧૦૦૧૪૪૦૦ ૧૦૦૧૪૪૦૦ ૩૮૮ ૨૭૩૨ 6010400 6010400 15987664 15987664 -૪૦૦૪૦૦૦ 9977264 4988632 ૯૮૪૬૩૨

૩૮૯ ખરાબો ખાડા ટકરાનો , 
ી સરકાર

ુની શરત ૩૯૨ ૩૮૯ ૧૨૧૪ ૨૬૭૦૮૦૦ ૨૬૭૦૮૦૦ ૩૮૯ ૭૨૮ 1601600 1601600 4260256 4260256 -૧૦૬૯૨૦૦ 2658656 1329328 ૨૬૦૧૨૮

૩૯૦

ગાયકવાડ િવણિસહ ગણપતિસહ , 
ગાયકવાડ શીલાદવી ઉ જવલિસહ , 
ગાયકવાડ શાલીવાહનિસહ 
ઉ જવલિસહ ,

ુની શરત ૩૯૩ ૧૦૬૨૩ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

ુની શરત ૩૯૪ ૧૨૩૪૩ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૩૯૦ ૨૨૯૬૬ ૪૫૯૩૨૦૦૦ ૪૫૯૩૨૦૦૦ ૩૯૦ ૧૩૭૮૦ 27560000 27560000 73309600 73309600 -૧૮૩૭૨૦૦૦ 45749600 22874800 ૪૫૦૨૮૦૦
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૩૯૧

 દલવાડ  બાલ ુ ણ 
ગીરઘરલાલ(૨૨૭૬)
  દલવાડ  સિવતાબેન મનહરલાલ ની 
િવઘવા(૨૯૧૭)
  દલવાડ  ર મીબેન 
મનહરલાલ(૨૯૧૭)
  દલવાડ  પા લબેન 
મનહરલાલ(૨૯૧૭)
  દલવાડ  પરશ મનહરલાલ(૨૯૧૭)
  દલવાડ  વશૈાલી મનહરલાલ(૨૯૧૭)

ુની શરત ૩૯૫ ૩૯૧ ૦ ૦ ૩૯૧/૧ ૩૯૧૭ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૦ ૦ ૩૯૧/૨ ૬૭૨૨ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૦ ૦ ૩૯૧/૩ ૩૦૧૨ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૦ ૦ ૩૯૧/૪ ૧૦૬૮૧ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૪૦૫૭૦ ૮૧૧૪૦૦૦૦ ૮૧૧૪૦૦૦૦ ૨૪૩૩૨ 48664000 48664000 129446240 129446240 -૩૨૪૭૬૦૦૦ 80782240 40391120 ૭૯૧૫૧૨૦

૩૯૨ ષુાર ુમાર નટવરભાઇ પટલ(૨૭૯૮) ુની શરત ૩૯૬ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

બાર યા જશવતંભાઈ ભલાભાઈ, 
બાર યા રા શભાઈ ભલાભાઈ, 
બાર યા શાં તાબેન લાલ ભાઈ , 
બાર યા મહ ભાઈ લાલ ભાઈ ,

ુની શરત ૩૯૬/ 
પકૈ  ૧ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૩૯૨ ૧૩૬૫૮ ૩૦૦૪૭૬૦૦ ૩૦૦૪૭૬૦૦ ૩૯૨ ૮૧૯૫ 18029000 18029000 47957140 47957140 -૧૨૦૧૮૬૦૦ 29928140 14964070 ૨૯૪૫૪૭૦

૩૯૩

ચપંાબેન છગનભાઈ , 
કિપલાબેન છગનભાઈ , 
મ બુેન છગનભાઈ , 
જયિંતભાઈ છગનભાઈ , 
લીલાબેન છગનભાઈ , 
રો હતભાઈ છગનભાઈ , 
વાળંદ ની બેન કાતંીભાઈ , 
વાળંદ શારદાબેન કાતંીભાઈ , 
વાળંદ કુશભાઈ કાતંીભાઈ , 
વાળંદ હમલતાબેન કાતંીભાઈ , 
વાળંદ રાકશભાઈ કાતંીભાઈ ,

. સ. . ૩૯૭ ૩૯૩ ૩૪૪૦ ૬૮૮૦૦૦૦ ૬૮૮૦૦૦૦ ૩૯૩ ૨૦૬૪ 4128000 4128000 10980480 10980480 -૨૭૫૨૦૦૦ 6852480 3426240 ૬૭૪૨૪૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૩૯૭

પરમાર દવાળ બેન 
દલપતભાઇ(૨૨૨૮)
  પરમાર અરિવદભાઇ 
દલપતભાઇ(૨૨૨૮)
  પરમાર સ ગભાઇ 
દલપતભાઇ(૨૨૨૮)
  વણકર ગગંાબેન ચં ુભાઇ(૨૨૨૮)
  વણકર રમીલાબેન 
ળુ ભાઇ(૨૮૪૬)

  વણકર િ ત ળુ ભાઇ(૨૮૪૬)
  વણકર ૃ ટ ળુ ભાઇ(૨૮૪૬)

ુની શરત ૩૯૮ ૩૯૪ ૫૩૬૨ ૧૦૭૨૪૦૦૦ ૧૦૭૨૪૦૦૦ ૩૯૪ ૩૨૧૭ 6434000 6434000 17114440 17114440 -૪૨૯૦૦૦૦ 10680440 5340220 ૧૦૫૦૨૨૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૯૫

પરમાર પાવતીબેન ત ેમાઘાભાઈ 
ઠાભાઈની દકર  , 

વણકર નગીનભાઈ કાન ભાઈ , 
વણકર શાતંીલાલ કાન ભાઈ , 
વણકર રમણભાઈ કાન ભાઈ , 
વણકર ચં કા ત કાન ભાઈ ,

ુની શરત ૩૯૯ ૩૯૫ ૨૬૩૦ ૫૨૬૦૦૦૦ ૫૨૬૦૦૦૦ ૩૯૫ ૧૫૭૮ 3156000 3156000 8394960 8394960 -૨૧૦૪૦૦૦ 5238960 2619480 ૫૧૫૪૮૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૯૬

બાર યા હ રભાઇ દવ ભાઇ ,
બાર યા ભગવાનદાસ ગોિવદભાઇ ,
બાર યા િવ ભુાઇ ગોિવદભાઇ ,
બાર યા તારાબેન જ ભુાઇ ત ે
ગોિવદભાઇની િવધવા ,
બાર યા લ મણભાઇ ગોિવદભાઇ ,
બાર યા ઝવેરબેન છ િસહ ,
બાર યા મ બુેન છ િસહ ,
બાર યા મીનાબેન છ િસહ ,
બાર યા ભા ભુાઇ છ િસહ ,
બાર યા અરિવદભાઇ છ િસહ ,
બાર યા ગોપાલભાઇ છ િસહ ,

ુની શરત ૪૦૦ ૩૯૬ ૩૩૩૯ ૭૩૪૫૮૦૦ ૭૩૪૫૮૦૦ ૩૯૬ ૨૦૦૩ 4406600 4406600 11721556 11721556 -૨૯૩૯૨૦૦ 7314956 3657478 ૭૧૮૨૭૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૯૭
પરમાર ભીખાભાઇ શનાભાઇ ,
પરમાર કલાશબેન ઉદસ ગ શનાની 
િવધવા પ ની ,

ુની શરત ૪૦૧ ૩૯૭ ૨૯૩૪ ૬૪૫૪૮૦૦ ૬૪૫૪૮૦૦ ૩૯૭ ૧૭૬૦ 3872000 3872000 10299520 10299520 -૨૫૮૨૮૦૦ 6427520 3213760 ૬૩૦૯૬૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૩૯૮

બાર યા ભગવાનદાસ ગોિવદભાઈ , 
બાર યા િવ ભુાઈ ગોિવદભાઈ ,
બાર યા તારાબેન જ ભુાઈ ત ે
ગોિવદભાઈની િવઘવા ,
બાર યા લ મણભાઈ ગોિવદભાઈ ,

ુની શરત ૪૦૨ ૩૯૮ ૨૮૩૩ ૬૨૩૨૬૦૦ ૬૨૩૨૬૦૦ ૩૯૮ ૧૭૦૦ 3740000 3740000 9948400 9948400 -૨૪૯૨૬૦૦ 6208400 3104200 ૬૧૧૬૦૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે
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૩૯૯

પરમાર ઠાકોરભાઇ 
શા તીલાલ(૩૦૯૩)(૩૧૬૮)
  પરમાર સરોજબેન 
ભાઇલાલભાઇ(૩૦૯૩)(૩૧૬૮)
  પરમાર રા ુભાઇ 
ભાઇલાલભાઇ(૩૦૯૩)(૩૧૬૮)
  પરમાર નયનાબેન 
ભાઇલાલભાઇ(૩૦૯૩)(૩૧૬૮)
  પરમાર અ ુનભાઇ 
ભાઇલાલભાઇ(૩૦૯૩)(૩૧૬૮)
  પરમાર શાતંાબેન 
કશવભાઇ(૩૦૯૩)(૩૧૬૮)
  પરમાર િવણભાઇ 
કશવભાઇ(૩૦૯૩)(૩૧૬૮)
  પરમાર િવજયભાઇ 
કશવભાઇ(૩૦૯૩)(૩૧૬૮)
  પરમાર મં ુલાબેન 
કશવભાઇ(૩૦૯૩)(૩૧૬૮)

ગણોત ધારા 
કલમ૪૩ 
સ .

૪૦૩ ૩૯૯ ૩૩૩૯ ૭૩૪૫૮૦૦ ૭૩૪૫૮૦૦ ૩૯૯ ૨૦૦૩ 4406600 4406600 11721556 11721556 -૨૯૩૯૨૦૦ 7314956 3657478 ૭૧૮૨૭૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૪૦૦

બાલ ૃ ણ ગીરધરલાલ દલવાડ  ,
કપીલાબેન ગીરધરલાલ દલવાડ  ત ે
જયતંીલાલ ણાબેન દલવાડ  ની 
પ ની ,
દલવાડ  મનીષાબેન જયિંતલાલ ,
દલવાડ  અિમષાબેન જયિંતલાલ ,
દલવાડ  શીતલબેન જયિંતલાલ ,
દલવાડ  મુીત જયિંતલાલ ,

ુની શરત ૪૦૪ ૪૦૦ ૩૨૩૭ ૭૧૨૧૪૦૦ ૭૧૨૧૪૦૦ ૪૦૦ ૧૯૪૨ 4272400 4272400 11364584 11364584 -૨૮૪૯૦૦૦ 7092184 3546092 ૬૯૭૦૯૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૦૧

બાર યા હ રભાઇ દવ ભાઇ ,
બાર યા ભગવાનદાસ ગોિવદભાઇ ,
બાર યા િવ ભુાઇ ગોિવદભાઇ ,
બાર યા તારાબેન જ ભુાઇ ત ે
ગોિવદભાઇની િવધવા ,
બાર યા લ મણભાઇ ગોિવદભાઇ ,
બાર યા ઝવેરબેન છ િસહ ,
બાર યા મ બુેન છ િસહ ,
બાર યા મીનાબેન છ િસહ ,
બાર યા ભા ભુાઇ છ િસહ ,
બાર યા અરિવદભાઇ છ િસહ ,
બાર યા ગોપાલભાઇ છ િસહ ,

ુની શરત ૪૦૫ ૪૦૧ ૫૫૬૪ ૧૨૨૪૦૮૦૦ ૧૨૨૪૦૮૦૦ ૪૦૧ ૩૩૩૮ 7343600 7343600 19533976 19533976 -૪૮૯૭૨૦૦ 12190376 6095188 ૧૧૯૭૯૮૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૦૨

બાર યા ભગવાનદાસ ગોિવદભાઈ , 
બાર યા િવ ભુાઈ ગોિવદભાઈ ,
બાર યા તારાબેન જ ભુાઈ ત ે
ગોિવદભાઈની િવઘવા ,
બાર યા લ મણભાઈ ગોિવદભાઈ ,

ુની શરત ૪૦૬ ૩૯૪૬ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

ુની શરત ૪૦૭ ૩૬૪૨ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૪૦૨ ૭૫૮૮ ૧૬૬૯૩૬૦૦ ૧૬૬૯૩૬૦૦ ૪૦૨ ૪૫૫૩ 10016600 10016600 26644156 26644156 -૬૬૭૭૦૦૦ 16627556 8313778 ૧૬૩૬૭૭૮

૪૦૩
પટલ અિનલભાઇ રતીલાલ ,
પટલ લલીતભાઇ રમણભાઇ ,
પટલ રા શભાઇ રમણભાઇ ,

ુની શરત ૪૦૮ ૪૦૩ ૬૦૭૦ ૧૩૩૫૪૦૦૦ ૧૩૩૫૪૦૦૦ ૪૦૩ ૩૬૪૨ 8012400 8012400 21312984 21312984 -૫૩૪૧૬૦૦ 13300584 6650292 ૧૩૦૮૬૯૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૦૪ પટલ ઘમે ુમાર રતીલાલ.(૧૪૨૨)
  પટલ અિનલ ુમાર રિતલાલ(૨૯૯૪)

ુની શરત ૪૦૯ ૪૦૪ ૮૨૯૬ ૧૮૨૫૧૨૦૦ ૧૮૨૫૧૨૦૦ ૪૦૪ ૪૯૭૬ 10947200 10947200 29119552 29119552 -૭૩૦૪૦૦૦ 18172352 9086176 ૧૭૮૨૧૭૬

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૦૫

બાર યા ભગવાનદાસ ગોિવદભાઈ , 
બાર યા િવ ભુાઈ ગોિવદભાઈ ,
બાર યા તારાબેન જ ભુાઈ ત ે
ગોિવદભાઈની િવઘવા ,
બાર યા લ મણભાઈ ગોિવદભાઈ ,

ુની શરત ૪૧૦ ૪૦૫ ૪૦૪૭ ૮૯૦૩૪૦૦ ૮૯૦૩૪૦૦ ૪૦૫ ૨૪૨૮ 5341600 5341600 14208656 14208656 -૩૫૬૧૮૦૦ 8867056 4433528 ૮૭૧૭૨૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૦૬

પરમાર પાવતીબેન ત ેમાઘાભાઈ 
ઠાભાઈની દકર  , 

વણકર નગીનભાઈ કાન ભાઈ , 
વણકર શાતંીલાલ કાન ભાઈ , 
વણકર રમણભાઈ કાન ભાઈ , 
વણકર ચં કા ત કાન ભાઈ ,

ુની શરત ૪૧૧ ૪૦૬ ૨૬૩૦ ૫૭૮૬૦૦૦ ૫૭૮૬૦૦૦ ૪૦૬ ૧૫૭૮ 3471600 3471600 9234456 9234456 -૨૩૧૪૪૦૦ 5762856 2881428 ૫૬૭૦૨૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૦૭ પરમાર શલૈેષભાઇ ઉમેદભાઇ , ુની શરત ૪૧૨ ૪૦૭ ૯૫૧૦ ૨૦૯૨૨૦૦૦ ૨૦૯૨૨૦૦૦ ૪૦૭ ૫૭૦૬ 12553200 12553200 33391512 33391512 -૮૩૬૮૮૦૦ 20838312 10419156 ૨૦૫૦૩૫૬

૪૦૮

પરમાર દવાળ બેન 
દલપતભાઇ(૨૨૨૮)
  પરમાર અરિવદભાઇ 
દલપતભાઇ(૨૨૨૮)
  પરમાર સ ગભાઇ 
દલપતભાઇ(૨૨૨૮)
  વણકર ગગંાબેન ચં ુભાઇ(૨૨૨૮)
  વણકર રમીલાબેન 
ળુ ભાઇ(૨૮૪૬)

  વણકર િ ત ળુ ભાઇ(૨૮૪૬)
  વણકર ૃ ટ ળુ ભાઇ(૨૮૪૬)

ગણોત ધારા 
કલમ૪૩ 
સ .

૪૧૩/અ ૪૦૮/૧ ૭૨૨૩ ૦ ૦ ૪૦૮/૧ ૩૩૯૮ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

મીનાબેન ત ેલ મણભાઇ રબાર ની 
દ કર  અન ેજયેશભાઇ લ મણભાઇ 
રબાર ની પ ની(૩૦પ૧)

 
બીન ખેતી 
િ પા ૪૧૩/બ ૪૦૮/૨ ૪૭૧૭ ૦ ૦ ૪૦૮/૨ ૩૭૬૬ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧૧૯૪૦ ૨૬૨૬૮૦૦૦ ૨૬૨૬૮૦૦૦ ૭૧૬૪ 15760800 15760800 41923728 41923728 -૧૦૫૦૭૨૦૦ 26162928 13081464 ૨૫૭૪૨૬૪
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૪૦૯ ખરાબો ખાડા ટકરાનો ,
ી સરકાર .

સરકાર  
પડતર ૪૧૪ ૪૦૯ ૧૧૧૩ ૨૪૪૮૬૦૦ ૨૪૪૮૬૦૦ ૪૦૯ ૬૬૭ 1467400 1467400 3903284 3903284 -૯૮૧૨૦૦ 2435884 1217942 ૨૩૬૭૪૨

૪૧૦ જયો સનાબેન રો હતભાઇ પટલ , ુની શરત ૪૧૫/અ ૪૧૦/૧ ૧૩૦૭૭ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
ુની શરત ૪૧૫/બ ૪૧૦/૨ ૧૧૧૬૫ ૦ ૦ ૪૧૦/૧ ૪૬૨૮ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
ુની શરત ૪૧૫/ક ૪૧૦/૩ ૧૨૪ ૦ ૦ ૪૧૦/૨ ૯૯૯૨ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૨૪૩૬૬ ૫૩૬૦૫૨૦૦ ૫૩૬૦૫૨૦૦ ૧૪૬૨૦ 32164000 32164000 85556240 85556240 -૨૧૪૪૧૨૦૦ 53392240 26696120 ૫૨૫૪૯૨૦

૪૧૧ દલવાડ  મં ુલાબેન ગોિવદભાઇ ,
દલવાડ  તે ભાઇ ગોિવદભાઇ ,

ુની શરત ૪૧૬ ૪૧૧ ૧૪૫૬૯ ૩૨૦૫૧૮૦૦ ૩૨૦૫૧૮૦૦ ૪૧૧ ૮૭૪૧ 19230200 19230200 51152332 51152332 -૧૨૮૨૧૬૦૦ 31922132 15961066 ૩૧૩૯૪૬૬

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૧૨ પટલ છોટાલાલ ેમ ભાઇ ,
પટલ કાતંીભાઇ ેમ ભાઇ ,

ુની શરત ૪૧૭ ૪૧૨ ૧૩૮૫૫ ૩૦૪૮૧૦૦૦ ૩૦૪૮૧૦૦૦ ૪૧૨ ૮૩૧૩ 18288600 18288600 48647676 48647676 -૧૨૧૯૨૪૦૦ 30359076 15179538 ૨૯૮૭૧૩૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૧૩

પરમાર ભગવાનલાલ ગોિવદભાઇ ,
બાર યા (પરમાર) ગગંાબેન ડા ાભાઇ 
ની િવધવા ,
બાર યા (પરમાર) જયિંતભાઈ 
ડાહયાભાઈ , 
બાર યા (પરમાર) જસવતં ડાહયાભાઈ 
, 
બાર યા (પરમાર) અરિવદ ડાહયાભાઈ 
, 
બાર યા (પરમાર) દોલતભાઈ 
ડાહયાભાઈ ,
બાર યા (પરમાર) તે ભાઈ 
રમેશભાઈ  ,  
રુજબેન ગભંીરિસહ બાર યા , 

ભારતિસહ ગભંીરિસહ બાર યા , 
લ મીબેન ગભંીરિસહ બાર યા ,
યો સનાબેન ગભંીરિસહ બાર યા , 
રણ તભાઈ ગભંીરિસહ બાર યા ,

ુની શરત ૪૧૮ પકૈ  
૧ ૪૧૩ ૧૦૧૧૩ ૨૨૨૪૮૬૦૦ ૨૨૨૪૮૬૦૦ ૪૧૩ ૬૦૬૮ 13349600 13349600 35509936 35509936 -૮૮૯૯૦૦૦ 22160336 11080168 ૨૧૮૧૧૬૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૧૪

 ૧) ગગંાબેન ઠાકોરભાઇ પરમાર(૩૧૭૯)
  ૨) વષાબેન ઠાકોરભાઇ 
પરમાર(૩૧૭૯)
  ૨) વષાબેન ઠાકોરભાઇ 
પરમાર(૩૧૭૯)

ુની શરત ૪૧૯/અ ૪૧૪/૧ ૨૭૩૨ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

ુની શરત ૪૧૯/બ ૪૧૪/૨ ૨૧૭ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
ુની શરત ૪૧૯/ક ૪૧૪/૩ ૪૨ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૨૯૯૧ ૬૫૮૦૨૦૦ ૬૫૮૦૨૦૦ ૪૧૪ ૧૭૯૫ 3949000 3949000 10504340 10504340 -૨૬૩૧૨૦૦ 6555340 3277670 ૬૪૬૪૭૦

૪૧૫

પરમાર ગગંાબેન ત ેચીમન લ નુી 
િવધવા ,
પરમાર રમણભાઇ ચીમનભાઇ ,
પરમાર શાિંતલાલ ચીમનભાઇ ,
પરમાર મં ુલાબેન ચીમનભાઇ ,
પરમાર સિવતાબેન ચીમનભાઇ ,

ગણોત ધારા 
કલમ૪૩ 
સ .

૪૨૦/અ ૪૧૫/૧ ૭૩૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૪૨૦/બ ૪૧૫/૨ ૪૮૦૬ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૫૫૩૬ ૧૨૧૭૯૨૦૦ ૧૨૧૭૯૨૦૦ ૪૧૫ ૩૩૨૧ 7306200 7306200 19434492 19434492 -૪૮૭૩૦૦૦ 12128292 6064146 ૧૧૯૧૧૪૬

૪૧૬ દલવાડ  મં ુલાબેન ગોિવદભાઇ ,
દલવાડ  તે ભાઇ ગોિવદભાઇ ,

ુની શરત ૪૨૧ પકૈ  
૧ ૪૧૬ ૯૭૯૧ ૨૧૫૪૦૨૦૦ ૨૧૫૪૦૨૦૦ ૪૧૬ ૫૮૭૫ 12925000 12925000 34380500 34380500 -૮૬૧૫૨૦૦ 21455500 10727750 ૨૧૧૨૫૫૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૧૭
બારોડ નટવરિસહ કા િસહ ,
પરમાર મહ િસહ ગણપતિસહ ,
ભરવાડ કા ભાઇ અરજણભાઇ ,

ુની શરત ૪૨૨ ૪૧૭ ૭૩૮૬ ૧૬૨૪૯૨૦૦ ૧૬૨૪૯૨૦૦ ૪૧૭ ૪૪૩૨ 9750400 9750400 25936064 25936064 -૬૪૯૮૮૦૦ 16185664 8092832 ૧૫૯૪૦૩૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે
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૪૧૮

બાર યા ગભંીરસીહ 
ગોિવદભાઇ(૧૮૭૯)(૨પ૩૨)
  બાર યા ભાવસગં 
ગોિવદભાઇ(૨૦૧૭)(૨પ૩૨)
  બાર યા સિવતાબેન ત ેગોિવદભાઇ 
છ તાની દકર (૨૦૧૭)(૨પ૩૨)
  બાર યા(પરમાર) ગગંાબેન 
ડાહયાભાઇની િવઘવા(૨૪૨૧)(૨પ૩૨)
  બાર યા(પરમાર) જયિંતભાઇ 
ડાહયાભાઇ(૨૪૨૧)(૨પ૩૨)
  બાર યા(પરમાર) જસવતં 
ડાહયાભાઇ(૨૪૨૧)(૨પ૩૨)
  બાર યા(પરમાર) અરિવદ 
ડાહયાભાઇ(૨૪૨૧)(૨પ૩૨)
  બાર યા(પરમાર) દોલતભાઇ 
ડાહયાભાઇ(૨૪૨૧)(૨પ૩૨)
  બાર યા(પરમાર) તે ભાઇ 
ડાહયાભાઇ(૨૪૨૧)(૨પ૩૨)
  પરમાર િવરસ ગભાઇ 
શાતંીલાલ(૨પ૩૨)
  પરમાર મ ભુાઇ શાતંીલાલ(૨પ૩૨)
  પરમાર ઠાકોરભાઇ શાતંીલાલ(૨પ૩૨)
  પરમાર હરાબેન 
ભાઇલાલભાઇ(૨પ૩૨)
  પરમાર શાતંાબેન કશવભાઇ(૨૯પ૨)
  પરમાર િવણભાઇ કશવભાઇ(૨૯પ૨)
  પરમાર િવજયભાઇ કશવભાઇ(૨૯પ૨)
  પરમાર મં ુલાબેન કશવભાઇ(૨૯પ૨)

ગણોત ધારા 
કલમ૪૩ 
સ .

૪૨૩ પકૈ  
૧ ૪૧૮ ૫૮૧૨ ૧૨૭૮૬૪૦૦ ૧૨૭૮૬૪૦૦ ૪૧૮ ૩૪૮૭ 7671400 7671400 20405924 20405924 -૫૧૧૫૦૦૦ 12734524 6367262 ૧૨૫૨૨૬૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૪૧૯ સોલકં  રુજબેન છોટાભાઇ ,
સોલકં  મનોજભાઇ છોટાભાઇ ,

ુની શરત ૪૨૪ ૧૬૧૯ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

ુની શરત ૪૨૫/અ ૬૦૮૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૪૧૯ ૭૬૯૯ ૧૬૯૩૭૮૦૦ ૧૬૯૩૭૮૦૦ ૪૧૯ ૪૬૧૯ 10161800 10161800 27030388 27030388 -૬૭૭૬૦૦૦ 16868588 8434294 ૧૬૫૮૨૯૪

૪૨૦

પરમાર અમર બેન મગંળભાઇ(૧૬પ૨)
  પરમાર નમદાબેન મગંળભાઈ(૧૬પ૨)
  સોલકં  ઉષાબેન ભાઇલાલભાઇ(૨૨૩૯)
  સોલકં  આશાબેન 
ભાઇલાલભાઇ(૨૨૩૯)
  સોલકં  નહેાબેન 
ભાઇલાલભાઇ(૨૨૩૯)
  પરમાર લુાબબેન 
શાભઇભાઇ(૨૩૦૪)
  પરમાર ઉદસ ગ સોમાભાઇ(૨૩૦૪)
  પરમાર શારદાબેન સોમાભાઇ(૨૩૦૪)
  પરમાર લલીતાબેન 
અરિવદભાઇ(૨૩૦૪)
  પરમાર ુ મુબેન 
અરિવદભાઇ(૨૩૦૪)
  પરમાર િવલાસ અરિવદભાઇ(૨૩૦૪)
  પરમાર અશોકભાઇ 
અરિવદભાઇ(૨૩૦૪)
  પરમાર લ મણભાઇ 
ચીમનભાઇ(૨૩૮૧)
  પરમાર મ બુેન ત ેનરોતમભાઇ ની 
વીઘવા પ ની(૨૩૮૧)
  પરમાર મ ભુાઇ ભગાભાઇ(૨૩૮૧)
  પરમાર કોક લાબેન 
ચીમનભાઇ(૨૩૮૧)
  પરમાર રખાબેન નરોતમભાઇ(૨૩૮૧)
  પરમાર શમ લાબેન 
નરોતમભાઇ(૨૩૮૧)
  મ બુેન મગંળભાઇ નાથાભાઇ ની 
દ કર  ત ેપરમાર શામળભાઇ 
ગીરઘરભાઇ ની ઘમૅ પ ની(૨૩૯૧)

ુની શરત ૪૨૫/બ ૪૨૦ ૮૪૦૫ ૧૮૪૯૧૦૦૦ ૧૮૪૯૧૦૦૦ ૪૨૦ ૫૦૪૩ 11094600 11094600 29511636 29511636 -૭૩૯૬૪૦૦ 18417036 9208518 ૧૮૧૨૧૧૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૨૧

પઢ યાર બ ભુાઇ ચં ુભાઇ ,
પઢ યાર લલીતાબેન રમણભાઇ ,
પઢ યાર ઇ દરાબેન રમણભાઇ ,
પઢ યાર શ ુબેન રમણભાઇ ,
પઢ યાર હ ર ૃ ણ રમણભાઇ ,
પઢ યાર બળદવ રમણભાઇ ,

ુની શરત ૪૨૬/અ ૪૨૧/૧ ૧૮૦૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

ુની શરત ૪૨૬/બ ૪૨૧/૨ ૬૨૧૮ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૮૦૧૮ ૧૭૬૩૯૬૦૦ ૧૭૬૩૯૬૦૦ ૪૨૧ ૪૮૧૧ 10584200 10584200 28153972 28153972 -૭૦૫૫૪૦૦ 17569772 8784886 ૧૭૨૯૪૮૬
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બાધંકામો ના ુ ય 
િસવાયના િપયા

mi(lk trfY) {+} aYvi 
mi(lk[ krvin) {-} 

ci[²K) 
mi>gN) ki[lm 
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$(pyi
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a(vk(st ki[lm 12 m&jbni
fiLin) Tkivir)

{klm 79}
$(pyi

vF[l) (k>mt 
{klm 78}

ki[lm 10{k} 
bid ki[lm 

9{k} 
$(pyi

ર મા સ
બાધંકામો સ હત 

િપયા
ે ફળ 

(ચો.મી.)

િતમ 
ખડં 
નબંર

b)J klm h[qL
aipvini fiLimi>

krvini um[riai[{+}
aYvi t[mi>Y) 

krvin) kpit{-}
$(pyi

{klm-80 m&jb}
aipvini[ fiLi[ {+}

vLtr{-} ki[lm
9{K} bid ki[lm 

6{K}
$(pyi

(vk(st

bi>Fkimi[ni 
m*Ãy (sviy

$(pyi

bi>Fkimi[
s(ht 
$(pyi

bi>Fkimi[ni 
m*Ãy (sviy

$(pyi

૪૨૨

બાર યા સિવતાબેન પુતભાઈ(૨૦૮૦)
  બાર યા કાલીદાસભાઈ 
પુતભાઈ(૨૦૮૦)

  બાર યા લીલાબેન પુતભાઈ(૨૦૮૦)
  બાર યા મ બુેન પુતભાઈ(૨૦૮૦)
  બાર યા નરશભાઈ પુતભાઈ(૨૦૮૦)
  બાર યા રમણભાઈ 
મહ ભાઈ(૨૦૮૦)
  બાર યા રતીલાલ મહ ભાઈ(૨૦૮૦)
  પરમાર શાતંાબેન માનસ ગભાઇની 
િવઘવા પ ની(૨૩૬૭)
  પરમાર મં ુલાબેન માનસ ગભાઇ ની 
દકર (૨૩૬૭)
  પરમાર કિપલાબેન માનસ ગભાઇની 
દકર (૨૩૬૭)

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

  પરમાર ચીમનભાઇ 
માનસ ગભાઇ(૨૩૬૭)
  ગો હલ નયનાબેન 
રામિસગભાઇ(૨૬૮૯)
  ગો હલ રા ુભાઇ રામિસગભાઇ(૨૬૮૯)
  ગો હલ પાવતીબેન 
રામિસગભાઇ(૨૬૮૯)
  પશીબેન ક યાણિસહ પરમાર(૨૯પ૬)
  ઘન યામભાઇ ક યાણિસહ 
પરમાર(૨૯પ૬)
  કાશ ક યાણિસહ પરમાર(૨૯પ૬)
  પાવતીબેન ભાઇલાલભાઇ 
ગરાસીયા(૩૧૮૦)
  કાળ દાસ ભાઇલાલભાઇ 
ગરાસીયા(૩૧૮૦)
  યતંીભાઇ ભાઇલાલભાઇ 
ગરાસીયા(૩૧૮૦)
  લ મીબેન ભાઇલાલભાઇ 
ગરાસીયા(૩૧૮૦)
  મહ ભાઇ ભાઇલાલભાઇ 
ગરાસીયા(૩૧૮૦)

ગણોત ધારા 
કલમ૪૩ 
સ .

૪૨૭ ૪૨૨ ૧૦૧૧૭ ૨૨૨૫૭૪૦૦ ૨૨૨૫૭૪૦૦ ૪૨૨ ૬૦૭૦ 13354000 13354000 35521640 35521640 -૮૯૦૩૪૦૦ 22167640 11083820 ૨૧૮૦૪૨૦

૪૨૩ બીમલ વસતંલાલ શાહ , ુની શરત ૪૨૮/અ ૪૨૩/૧ ૭૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૪૨૮/બ/૧ ૪૨૩/૨ ૨૨૩૨ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૪૨૮/બ/૨ ૪૨૩/૩ ૯૫૦૬ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧૧૮૧૩ ૨૫૯૮૮૬૦૦ ૨૫૯૮૮૬૦૦ ૪૨૩ ૭૦૮૮ 15593600 15593600 41478976 41478976 -૧૦૩૯૫૦૦૦ 25885376 12942688 ૨૫૪૭૬૮૮
૪૨૪ પરમાર નગીનભાઈ ન ુભાઈ ુની શરત ૪૨૯/અ ૪૨૪/૧ ૨૬૩૫૩ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૪૨૯/બ ૪૨૪/૨ ૨૦૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૨૬૫૫૩ ૫૮૪૧૬૬૦૦ ૫૮૪૧૬૬૦૦ ૪૨૪ ૧૫૯૩૨ 35050400 35050400 93234064 93234064 -૨૩૩૬૬૨૦૦ 58183664 29091832 ૫૭૨૫૬૩૨

૪૨૫  ર કુાબેન રાકશભાઇ શાહ(૩૧૬૯)
  નિૈનતા પરશ પટલ(૩૧૬૯)

ુની શરત ૪૩૦ ૪૨૫ ૧૪૭૭૧ ૩૨૪૯૬૨૦૦ ૩૨૪૯૬૨૦૦ ૪૨૫ ૮૮૬૩ 19498600 19498600 51866276 51866276 -૧૨૯૯૭૬૦૦ 32367676 16183838 ૩૧૮૬૨૩૮

૪૨૬

બાર યા યતંીભાઇ ચીમનભાઇ 
(૦.૫૧.૬૦)(૩૦૯૯)
  બાર યા રમણભાઇ ચીમનભાઇ 
(૦.૫૧.૬૦)(૩૦૯૯)
  (૧) નયનાબેન જયિંતભાઇ 
બાર યા(૫ઢ યાર) (પ ની 
ઉ.વ.૪૮)(૩૨૨૧)
  (૨) રિવભાઇ જયિંતભાઇ બાર યા 
(૫ઢ યાર)( ઉ.વ. ૨૯)(૩૨૨૧)
  (૩) મ રુભાઇ જયિંતભાઇ 
બાર યા(૫ઢ યાર) ( ઉ.વ. ૨૫)(૩૨૨૧)
  જયો સનાબેન રમણભાઇ બાર યા 
(૫ઢ યાર)(૩૨૪૧)
  કુશભાઇ રમણભાઇ બાર યા 
(૫ઢ યાર)(૩૨૪૧)
  ગણેશભાઇ રમણભાઇ બાર યા 
(૫ઢ યાર)(૩૨૪૧)

ુની શરત ૪૩૧ ૪૨૬ ૧૦૩૨૦ ૨૨૭૦૪૦૦૦ ૨૨૭૦૪૦૦૦ ૪૨૬ ૬૧૯૨ 13622400 13622400 36235584 36235584 -૯૦૮૧૬૦૦ 22613184 11306592 ૨૨૨૪૯૯૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૨૭
જોષી શારદાબેન નર ુમાર , 
જોષી રા શ ુમાર નર ુમાર , 
જોષી યોગેશ ુમાર નર ુમાર ,

ુની શરત ૪૩૨ ૪૨૭ ૯૨૦૭ ૨૦૨૫૫૪૦૦ ૨૦૨૫૫૪૦૦ ૪૨૭ ૫૫૨૪ 12152800 12152800 32326448 32326448 -૮૧૦૨૬૦૦ 20173648 10086824 ૧૯૮૪૨૨૪

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૨૮ પરમાર ભારતિસહ 
શાિંતલાલ(૧૭૧૫)(૨૯૮૬)

ુની શરત ૪૩૩ ૪૨૮ ૬૭૭૯ ૧૪૯૧૩૮૦૦ ૧૪૯૧૩૮૦૦ ૪૨૮ ૪૦૬૭ 8947400 8947400 23800084 23800084 -૫૯૬૬૪૦૦ 14852684 7426342 ૧૪૫૯૯૪૨

૪૨૯ ખરાબો ખાડા ટકરાનો ,
ી સરકાર .

સરકાર  
પડતર ૪૩૪ ૪૨૯ ૬૦૭ ૧૩૩૫૪૦૦ ૧૩૩૫૪૦૦ ૪૨૯ ૬૦૭ 1335400 1335400 3739120 3739120 ૦ 2403720 1201860 ૧૨૦૧૮૬૦
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૪૩૦ દલવાડ  નીતાબેન આશોકભાઈ , 
પટલ જમનાબેન કા તીભાઈ

ુની શરત ૪૩૫ ૪૩૦ ૯૬૧૧ ૨૧૧૪૪૨૦૦ ૨૧૧૪૪૨૦૦ ૪૩૦ ૫૭૬૭ 12687400 12687400 33748484 33748484 -૮૪૫૬૮૦૦ 21061084 10530542 ૨૦૭૩૭૪૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૩૧

પટલ રા શભાઈ રમણભાઈ , 
પટલ લલીતભાઈ રમણભાઈ ,
પટલ અિનલ ુમાર ર ીલાલ , 
પટલ ધમે ુમાર ર ીલાલ

ુની શરત ૪૩૬ ૪૩૧ ૭૩૮૬ ૧૬૨૪૯૨૦૦ ૧૬૨૪૯૨૦૦ ૪૩૧ ૪૪૩૨ 9750400 9750400 25936064 25936064 -૬૪૯૮૮૦૦ 16185664 8092832 ૧૫૯૪૦૩૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૩૨

બાર યા લ મીબેન તે ભાઈ(૨૪પ૩)
  બાર યા મહ ભાઈ 
તે ભાઈ(૨૪પ૩)

  બાર યા લીલાબેન 
તે ભાઈ(૨૪પ૩)

  મીનાબેન મહ ભાઈ પરમાર 
(બાર યા)(૩૧૦૭)
  કશન મહ ભાઈ પરમાર 
(બાર યા)(૩૧૦૭)
  ગૌરવ મહ ભાઈ પરમાર 
(બાર યા)(૩૧૦૭)
  અન યા મહ ભાઈ પરમાર 
(બાર યા)(૩૧૦૭)

ગણોત ધારા 
કલમ૪૩ 
સ .

૪૩૭ ૪૩૨ ૬૮૮૦ ૧૫૧૩૬૦૦૦ ૧૫૧૩૬૦૦૦ ૪૩૨ ૪૧૨૮ 9081600 9081600 24157056 24157056 -૬૦૫૪૪૦૦ 15075456 7537728 ૧૪૮૩૩૨૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૪૩૩ કત અશોક ુમાર ઠ ર , 
િવલાસબેન ગ ભુાઈ ભરવાડ

ુની શરત ૪૩૮/અ ૪૩૩ ૬૯૩૪ ૧૫૨૫૪૮૦૦ ૧૫૨૫૪૮૦૦ ૪૩૩ ૪૧૬૦ 9152000 9152000 24344320 24344320 -૬૧૦૨૮૦૦ 15192320 7596160 ૧૪૯૩૩૬૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૩૪

બાર યા શાતંાબેન છગનભાઇની 
િવઘવા પ ની(૨પ૧૬)
  બાર યા કા તાબેન છગનભાઇ(૨પ૧૬)
  બાર યા મઘીબેન છગનભાઇ(૨પ૧૬)
  બાર યા રમીલાબેન 
છગનભાઇ(૨પ૧૬)
  બાર યા બેચરભાઇ છગનભાઇ(૨પ૧૬)

ુની શરત ૪૩૮/બ ૪૩૪ ૩૮૮૨ ૦ ૦ ૪૩૪ ૨૩૨૯ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૩૫

પરમાર જમનાબેન નટવરભાઈ ની 
પ ની , 
પરમાર નગીનભાઈ નટવરભાઈ , 
પરમાર રણ તભાઈ નટવરભાઈ , 
પરમાર િવણભાઈ નટવરભાઈ , 
પરમાર મં ુલાબેન નટવરભાઈ ,
પરમાર રમીલાબેન નટવરભાઈ ,

ગણોત ધારા 
કલમ૪૩ 
સ .

૪૩૯/અ ૪૩૫/૧ ૮૪૬૩ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

ુની શરત ૪૩૯/બ ૪૩૫/૨ ૧૬૪૨ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૧૦૧૦૫ ૨૨૨૩૧૦૦૦ ૨૨૨૩૧૦૦૦ ૪૩૫ ૬૦૬૩ 13338600 13338600 35480676 35480676 -૮૮૯૨૪૦૦ 22142076 11071038 ૨૧૭૮૬૩૮

૪૩૬

પરમાર શાં તાબેન છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર કાં તાબેન છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર બેચરભાઈ 
છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર મ બુેન છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર રમીલાબેન 
છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર શારદાબેન રામાભાઈ(૧૯૦૧)
  પરમાર કપીલાબેન રામાભાઈ(૧૯૦૧)
  પરમાર ભીખાભાઈ રામાભાઈ(૧૯૦૧)
  પરમાર અજયભાઈ નુમભાઈ ત ે
રવાબેન રામાભાઈનો ુ (૧૯૧પ)

ગણોત ધારા 
કલમ૪૩ 
સ .

૪૪૦ ૪૩૬ ૯૭૧૩ ૨૧૩૬૮૬૦૦ ૨૧૩૬૮૬૦૦ ૪૩૬ ૫૮૨૮ 12821600 12821600 34105456 34105456 -૮૫૪૭૦૦૦ 21283856 10641928 ૨૦૯૪૯૨૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૪૩૭

 રાકશ પુે ભાઇ શાહ(૩૦પ૦)
  હતેશભાઈ નરિસહભાઈ પટલ(૩૧૧૨)
  કાિમનીબેન નરિસહભાઈ પટલ(૩૧૧૨)
  અ પશેભાઈ નરિસહભાઈ 
પટલ(૩૧૧૨)

ુની શરત ૪૪૧/ 
પકૈ  ૧ ૨૭૯૫ ૦ ૦ ૪૩૭/૧ ૨૭૭૯ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

ુની શરત ૪૪૧/ 
પકૈ  ૨ ૫૪૦૦ ૦ ૦ ૪૩૭/૨ ૨૧૩૮ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૪૩૭ ૮૧૯૫ ૧૮૦૨૯૦૦૦ ૧૮૦૨૯૦૦૦ ૪૯૧૭ 10817400 10817400 28774284 28774284 -૭૨૧૧૬૦૦ 17956884 8978442 ૧૭૬૬૮૪૨

૪૩૮

પટલ રા શભાઈ રમણભાઈ , 
પટલ લલીતભાઈ રમણભાઈ ,
પટલ અિનલ ુમાર ર ીલાલ , 
પટલ ધમે ુમાર ર ીલાલ

ુની શરત ૪૪૨ ૫૮૬૮ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

ુની શરત ૪૫૦ ૧૬૧૫૮ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૪૩૮ ૨૨૦૨૬ ૪૮૪૫૭૨૦૦ ૪૮૪૫૭૨૦૦ ૪૩૮ ૧૩૨૧૬ 29075200 29075200 77340032 77340032 -૧૯૩૮૨૦૦૦ 48264832 24132416 ૪૭૫૦૪૧૬
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૪૩૯

ગોહ લ તાપભાઇ દુરભાઇ, 
ગોહ લ રણ તભાઇ દુરભાઇ,
ગોહ લ હલાદભાઇ દુરભાઇ,
ગોહ લ લખીબેન દુરભાઇ,
ગોહ લ કંચનલાલ મણલાલ, 
ગોહ લ પાવતીબેન શનાભાઇ
ગોહ લ કોક લાબેન શનાભાઇ, 
ગોહ લ કિવતાબેન શનાભાઇ, 
ગો હલ વષાબેન શનાભાઇ, 
ગો હલ અ ુનભાઇ શનાભાઇ

ગણોત ધારા 
કલમ૪૩ 
સ .

૪૪૩ ૪૩૯ ૧૩૧૫૩ ૨૮૯૩૬૬૦૦ ૨૮૯૩૬૬૦૦ ૪૩૯ ૭૮૯૨ 17362400 17362400 46183984 46183984 -૧૧૫૭૪૨૦૦ 28821584 14410792 ૨૮૩૬૫૯૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૪૪૦  ક ભુાઈ રવાભાઈ ભરવાડ 
(૨૧૫૧)(૩૧૨૭)

ુની શરત ૪૪૪ ૪૪૦ ૧૪૮૭૨ ૩૨૭૧૮૪૦૦ ૩૨૭૧૮૪૦૦ ૪૪૦ ૮૯૨૩ 19630600 19630600 52217396 52217396 -૧૩૦૮૭૮૦૦ 32586796 16293398 ૩૨૦૫૫૯૮

૪૪૧ બાર યા નગીનભાઈ નુમભાઇ ુની શરત ૪૪૫ ૪૪૧ ૬૯૮૧ ૧૪૬૬૦૧૦૦ ૧૪૬૬૦૧૦૦ ૪૪૧ ૪૧૮૯ 8796900 8796900 23399754 23399754 -૫૮૬૩૨૦૦ 14602854 7301427 ૧૪૩૮૨૨૭

૪૪૨
 બાર યા ગનીબેન ત ેરણછોડ 
માવ ની િવઘવા(૨૧૩૦)
  બાર યા ગણપત રણછોડભાઈ(૨૧૩૦)

ુની શરત ૪૪૬ ૪૪૨ ૮૩૯૭ ૧૮૪૭૩૪૦૦ ૧૮૪૭૩૪૦૦ ૪૪૨ ૫૦૩૮ 11083600 11083600 29482376 29482376 -૭૩૮૯૮૦૦ 18398776 9199388 ૧૮૦૯૫૮૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૪૩

 બાર યા ચં ુભાઈ સોમાભાઈ ઉફ 
પરમાર ચં ુભાઈ સોમાભાઈ(૩૦૪પ)
  ગગંાબેન ઠાકોરભાઇ પરમાર(૩૧૭૮)
  વષાબેન ઠાકોરભાઇ પરમાર(૩૧૭૮)
  રા શભાઇ ઠાકોરભાઇ પરમાર(૩૧૭૮)

ગણોત ધારા 
કલમ૪૩ 
સ .

૪૪૭ ૪૪૩ ૮૭૦૧ ૧૯૧૪૨૨૦૦ ૧૯૧૪૨૨૦૦ ૪૪૩ ૫૨૨૧ 11486200 11486200 30553292 30553292 -૭૬૫૬૦૦૦ 19067092 9533546 ૧૮૭૭૫૪૬

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૪૪૪ પરમાર જયેશભાઈ ઉમેદભાઈ ુની શરત ૪૪૮ ૪૪૪ ૪૯૫૭ ૧૦૯૦૫૪૦૦ ૧૦૯૦૫૪૦૦ ૪૪૪ ૨૯૭૪ 6542800 6542800 17403848 17403848 -૪૩૬૨૬૦૦ 10861048 5430524 ૧૦૬૭૯૨૪

૪૪૫
દ ાબેન ત ેમ ભુાઈ મોહનલાલ 
યાસની ુ ી અન ેમહશ ુમાર 
ભા ુ સાદ પડંયાની પ ની

ુની શરત ૪૪૯ ૪૪૫ ૪૧૪૮ ૯૧૨૫૬૦૦ ૯૧૨૫૬૦૦ ૪૪૫ ૨૪૮૯ 5475800 5475800 14565628 14565628 -૩૬૪૯૮૦૦ 9089828 4544914 ૮૯૫૧૧૪ o2

૪૪૬
િવણચં  ડા ાભાઈ શાહ ે , 

અરિવદભાઈ ડા ાભાઈ શાહ , 
આશીષ હસ ખુભાઈ દસાઈ ે

ુની શરત ૪૫૧ ૪૪૬ ૮૨૯૬ ૧૮૨૫૧૨૦૦ ૧૮૨૫૧૨૦૦ ૪૪૬ ૪૯૭૮ 10951600 10951600 29131256 29131256 -૭૨૯૯૬૦૦ 18179656 9089828 ૧૭૯૦૨૨૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૪૭

પરમાર શાં તાબેન છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર કાં તાબેન છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર બેચરભાઈ 
છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર મ બુેન છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર રમીલાબેન 
છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર શારદાબેન રામાભાઈ(૧૯૦૧)
  પરમાર કપીલાબેન રામાભાઈ(૧૯૦૧)
  પરમાર ભીખાભાઈ રામાભાઈ(૧૯૦૧)
  પરમાર અજયભાઈ નુમભાઈ ત ે
રવાબેન રામાભાઈનો ુ (૧૯૧પ)

ગણોત ધારા 
કલમ૪૩ 
સ .

૪૫૨ ૪૪૭ ૨૨૬૬૨ ૪૯૮૫૬૪૦૦ ૪૯૮૫૬૪૦૦ ૪૪૭ ૧૩૫૯૭ 29913400 29913400 79569644 79569644 -૧૯૯૪૩૦૦૦ 49656244 24828122 ૪૮૮૫૧૨૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૪૪૮ પટલ ક પશેભાઈ બેચરભાઈ ુની શરત ૦ ૦ ૪૪૮/૧ ૨૧૮૯૬ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૦ ૦ ૪૪૮/૨ ૬૬૩૫ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૪૫૩ ૪૪૮ ૪૭૫૫૧ ૧૦૪૬૧૨૨૦૦ ૧૦૪૬૧૨૨૦૦ ૨૮૫૩૧ 62768200 62768200 166963412 166963412 -૪૧૮૪૪૦૦૦ 104195212 52097606 ૧૦૨૫૩૬૦૬

૪૪૯  પટલ હા દક ુમાર નર ભાઇ(૨૯૧૨)
બીન ખેતી 
િ પા ૪૫૪ ૪૪૯ ૪૦૪૭ ૮૯૦૩૪૦૦ ૮૯૦૩૪૦૦ 449 ૨૪૨૮ 5341600 5341600 14208656 14208656 -૩૫૬૧૮૦૦ 8867056 4433528 ૮૭૧૭૨૮

૪૫૦

પટલ કામીનીબેન ઠાકોરભાઇ ત ે
ઉમેશભાઇ િ વુનભાઇની 
ધમપ ન(૨પ૭૯)
  પટલ હા દક ુમાર નર ભાઇ(૨પ૭૯)
  પટલ હર વદનભાઇ 
મણીભાઇ(૨પ૭૯)
  પટલ હમાં ભુાઇ ડાહયાભાઇ(૨પ૭૯)
  પટલ તશેભાઇ અ ણભાઇ(૨પ૭૯)
  શાહ યતીનભાઇ િવણચં (૨પ૭૯)
  પટલ મોદભાઇ ન ુભાઇ(૨પ૭૯)
  પટલ ચરાગભાઇ ઠાકોરભાઇ(૨પ૭૯)
  પટલ હ માં ભુાઇ ઇ રભાઇ(૨પ૭૯)
  પટલ પરશભાઇ રમેશચં (૨પ૭૯)
  પટલ જયોતીકા મગંળદાસ ત ે
િ યકા ત નદંલાલ પટલના 
ધમપ ન(૨પ૭૯)

 
બીન ખેતી ૪૫૫ ૪૮૫૬ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

 
બીન ખેતી ૪૫૬ ૭૫૮૮ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
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૪૫૦ ૧૨૪૪૪ ૨૭૩૭૬૮૦૦ ૨૭૩૭૬૮૦૦ ૪૫૦ ૭૪૬૬ 16425200 16425200 43691032 43691032 -૧૦૯૫૧૬૦૦ 27265832 13632916 ૨૬૮૧૩૧૬

૪૫૧

બાર યા કમળાબેન ત ેછ ાભાઈની 
િવઘવા પ ની ,
બાર યા ઉદસ ગભાઇ છ ાભાઈની , 
બાર યા રુશભાઈ છ ાભાઈની ,
બાર યા રાધાબેન છ ાભાઈની ,
બાર યા કલાશબેન છ ાભાઈની ,
બાર યા રમીલાબેન ત ેરાવ ભાઇ ની 
પ ની ,   
બાર યા ધમ ઠાબેન રાવ ભાઈ, 
બાર યા િવણભાઇરાવ ભાઈ,
બાર યા મહશભાઇ રાવ ભાઈ, 
બાર યા નમદાબેન ત ેશામળભાઈ ની 
પ ની ,
બાર યા વસતંાબેન શામળભાઈ , 
બાર યા શલૈેષભાઈ શામળભાઈ ,
બાર યા શીતલબેન શામળભાઈ ,

ુની શરત ૪૫૭ ૪૫૧ ૯૩૦૮ ૨૦૪૭૭૬૦૦ ૨૦૪૭૭૬૦૦ ૪૫૧ ૫૫૮૫ 12287000 12287000 32683420 32683420 -૮૧૯૦૬૦૦ 20396420 10198210 ૨૦૦૭૬૧૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૫૨

બાર યા ભગવાનદાસ ગોિવદભાઈ , 
બાર યા િવ ભુાઈ ગોિવદભાઈ ,
બાર યા તારાબેન જ ભુાઈ ત ે
ગોિવદભાઈની િવઘવા ,
બાર યા લ મણભાઈ ગોિવદભાઈ ,

. સ. . ૪૫૮ ૪૫૨ ૧૨૧૪૦ ૨૬૭૦૮૦૦૦ ૨૬૭૦૮૦૦૦ ૪૫૨ ૭૨૮૪ 16024800 16024800 42625968 42625968 -૧૦૬૮૩૨૦૦ 26601168 13300584 ૨૬૧૭૩૮૪

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૪૫૩  ૫રમાર કાિંતલાલ નુીલાલ(૨પ૩૧)
  ૫રમાર રમેશભાઇ નુીલાલ(૨પ૩૧)

ુની શરત ૪૫૯ ૪૫૩. ૫૨૬૧ ૧૧૫૭૪૨૦૦ ૧૧૫૭૪૨૦૦ ૪૫૩ ૩૧૫૭ 6945400 6945400 18474764 18474764 -૪૬૨૮૮૦૦ 11529364 5764682 ૧૧૩૫૮૮૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૫૪ રબાર  રા ુમાર ક ભુાઈ ુની શરત ૪૬૦ ૪૫૪. ૨૬૩૦ ૫૭૮૬૦૦૦ ૫૭૮૬૦૦૦ ૪૫૪ ૧૫૭૮ 3471600 3471600 9234456 9234456 -૨૩૧૪૪૦૦ 5762856 2881428 ૫૬૭૦૨૮
૪૫૫ પટલ અિનલ ુમાર જગદ શભાઈ ુની શરત ૪૬૧ ૪૫૫. ૨૯૩૪ ૬૪૫૪૮૦૦ ૬૪૫૪૮૦૦ ૪૫૫ ૧૭૬૦ 3872000 3872000 10299520 10299520 -૨૫૮૨૮૦૦ 6427520 3213760 ૬૩૦૯૬૦

૪૫૬
દ ાબેન ત ેમ ભુાઈ મોહનલાલ 
યાસની ુ ી અન ેમહશ ુમાર 
ભા ુ સાદ પડંયાની પ ની

ુની શરત ૪૬૨ ૪૫૬. ૨૬૩૧ ૫૭૮૮૨૦૦ ૫૭૮૮૨૦૦ ૪૫૬ ૧૫૭૮ 3471600 3471600 9234456 9234456 -૨૩૧૬૬૦૦ 5762856 2881428 ૫૬૪૮૨૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૫૭
સાકાર એ ટર ાઈઝ ભાગીદાર  પઢે  
તક વ. કત  ભાગીદાર પરશભાઈ 
શાતંીલાલ પટલ

 
બીન ખેતી ૪૬૩ ૩૨૩૭ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

સાકાર એ ટર ાઈઝ એ નામની 
ભા.પઢે  ત ેભાગીદાર  પઢે ના વ. કતા 
ભાગીદરો ૧. ી રા શ બા ભુાઈ 
પટલ, ર. ી પરશ શાતંીલાલ પટલ

બીન ખેતી ૪૬૭ ૭૯૩૧૯ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૪૫૭. ૮૨૫૫૬ ૧૮૧૬૨૩૨૦૦ ૧૮૧૬૨૩૨૦૦ ૪૫૭. ૪૯૫૩૪ 108974800 108974800 289872968 289872968 -૭૨૬૪૮૪૦૦ 180898168 90449084 ૧૭૮૦૦૬૮૪

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૫૮ પટલ રા શભાઈ બા ભુાઈ , 
પટલ પરશભાઈ શાિંતલાલ બીન ખેતી ૪૬૪ ૪૫૮. ૫૨૬૧ ૧૧૫૭૪૨૦૦ ૧૧૫૭૪૨૦૦ ૪૫૮ ૩૧૫૭ 6945400 6945400 18474764 18474764 -૪૬૨૮૮૦૦ 11529364 5764682 ૧૧૩૫૮૮૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૫૯
બાર યા રુશભાઈ વ સ ગ , 
બાર યા તાપભાઈ િવ લભાઈ , 
બાર યા શકંરભાઈ િવ લભાઈ ,

ુની શરત ૪૬૫ ૨૧૮૫૩ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

ુની શરત ૪૬૬ ૧૦૮૨૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૪૫૯. ૩૨૬૭૮. ૭૧૮૯૧૬૦૦ ૭૧૮૯૧૬૦૦ ૪૫૯. ૧૯૬૦૬ 43133200 43133200 114734312 114734312 -૨૮૭૫૮૪૦૦ 71601112 35800556 ૭૦૪૨૧૫૬

૪૬૦

પટલ ઉમેશભાઈ નટવરભાઈ , 
પટલ પરશભાઈ શાિંતલાલ , 
પટલ રા શભાઈ બા ભુાઈ , 
પટલ િનલેશ રુશભાઈ

બીન ખેતી ૪૬૮ ૪૬૦. ૯૪૦૯ ૨૦૬૯૯૮૦૦ ૨૦૬૯૯૮૦૦ ૪૬૦ ૫૬૪૫ 12419000 12419000 33034540 33034540 -૮૨૮૦૮૦૦ 20615540 10307770 ૨૦૨૬૯૭૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૬૧

પટલ કપીલાબેન ટોલભાઈ , 
પટલ મ બુેન ટોલભાઈ , 
પટલ કાતંીભાઈ ટોલભાઈ , 
પટલ ભાઈલાલભાઈ ટોલભાઈ

ગણોત ધારા 
કલમ૪૩ 
સ .

૪૬૯ ૪૬૧. ૬૦૭૦ ૧૩૩૫૪૦૦૦ ૧૩૩૫૪૦૦૦ ૪૬૧ ૩૬૪૨ 8012400 8012400 21312984 21312984 -૫૩૪૧૬૦૦ 13300584 6650292 ૧૩૦૮૬૯૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૪૬૨ રાકશભાઈ રસીકભાઈ પટલ , 
હર શ િવ લભાઈ પટલ

બીન ખેતી 
િ પા ૪૭૦ ૪૬૨. ૪૨૪૯ ૯૩૪૭૮૦૦ ૯૩૪૭૮૦૦ ૪૬૨ ૨૫૪૯ 5607800 5607800 14916748 14916748 -૩૭૪૦૦૦૦ 9308948 4654474 ૯૧૪૪૭૪

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૬૩ શલૈે િસહ ધન યામિસહ ઝાલા ુની શરત ૪૭૧ ૪૬૩ ૫૫૬૪૬ ૧૨૨૪૨૧૨૦૦ ૧૨૨૪૨૧૨૦૦ ૪૬૩ ૩૩૩૮૮ 73453600 73453600 195386576 195386576 -૪૮૯૬૭૬૦૦ 121932976 60966488 ૧૧૯૯૮૮૮૮

૪૬૪ રા શ રમેશભાઈ ઠ ર , 
િવ લુ રમેશભાઈ ઠ ર ,

ુની શરત ૪૭૧/ 
પકૈ  ૧ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

 ક ભુાઈ રવાભાઈ ભરવાડ 
(૨૧૫૧)(૩૧૨૭)

ુની શરત ૪૭૨ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
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૪૬૪ ૬૩૬૪ ૧૪૦૦૦૮૦૦ ૧૪૦૦૦૮૦૦ ૪૬૪ ૩૮૧૮ 8399600 8399600 22342936 22342936 -૫૬૦૧૨૦૦ 13943336 6971668 ૧૩૭૦૪૬૮

૪૬૫

પટલ િવ ભુાઈ ભોગીલાલ , 
પટલ જયતંીભાઈ ભોગીલાલ ,
પટલ હમલતાબેન જયતંીભાઈ , 
પટલ ષુારભાઈ જયતંીભાઈ , 
પટલ ધાબેન જયતંીભાઈ ,

ુની શરત ૪૭૩ ૪૬૫ ૯૨૦૭ ૨૦૨૫૫૪૦૦ ૨૦૨૫૫૪૦૦ 465 ૫૫૨૪ 12152800 12152800 32326448 32326448 -૮૧૦૨૬૦૦ 20173648 10086824 ૧૯૮૪૨૨૪

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૬૬

બાર યા ફોગટભાઈ મોહનભાઈ 
( ે.૪૪૫૧.૫૦ ચો.મી.)(૩૦૪૮)
  દલવાડ  નીતાબેન અશોકભાઈ 
( ે.૪૪૫૧.૫૦ ચો.મી.)(૩૦૪૮)
  પટલ જમનાબેન કાતંીભાઈ(૩૦૪૮)
  મં ુલાબેન ફોગટભાઇ બાર યા(૩૨૨૪)
  જયો સનાબેન ફોગટભાઇ 
બાર યા(૩૨૨૪)
  ગીતાબેન ફોગટભાઇ બાર યા(૩૨૨૪)
  ઉષાબેન ફોગટભાઇ બાર યા(૩૨૨૪)
  નીતાબેન ફોગટભાઇ બાર યા(૩૨૨૪)
  હ બુેન ફોગટભાઇ બાર યા(૩૨૨૪)
  મીનાબેન ફોગટભાઇ બાર યા(૩૨૨૪)
  અિમતભાઇ ફોગટભાઇ બાર યા(૩૨૨૪)

ુની શરત ૪૭૪ ૪૬૬ ૮૯૦૩ ૧૯૫૮૬૬૦૦ ૧૯૫૮૬૬૦૦ 466 ૫૩૪૨ 11752400 11752400 31261384 31261384 -૭૮૩૪૨૦૦ 19508984 9754492 ૧૯૨૦૨૯૨

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૬૭

ભરવાડ ગગ ભાઈ િવભાભાઈ , 
ભરવાડ રા બુેન ગગ ભાઈ , 
ભરવાડ કાશીબેન ગગ ભાઈ ,
ભરવાડ વીરાભાઈ ગગ ભાઈ ,
ભરવાડ લી બુેન ગગ ભાઈ ,

ુની શરત ૪૭૫ ૪૬૭ ૬૨૭૩ ૧૩૮૦૦૬૦૦ ૧૩૮૦૦૬૦૦ 467 ૩૭૬૪ 8280800 8280800 22026928 22026928 -૫૫૧૯૮૦૦ 13746128 6873064 ૧૩૫૩૨૬૪

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૬૮

પરમાર રતીલાલ ચ રુભાઈ , 
પરમાર ુ બેન કાલીદાસ , 
પરમાર યો સનાબેન કાલીદાસ ,
પરમાર સજંયભાઈ કાલીદાસ ,

ગણોત ધારા 
કલમ૪૩ 
સ .

૪૭૬ ૪૬૮ ૪૭૫૫ ૧૦૪૬૧૦૦૦ ૧૦૪૬૧૦૦૦ 468 ૨૮૫૩ 6276600 6276600 16695756 16695756 -૪૧૮૪૪૦૦ 10419156 5209578 ૧૦૨૫૧૭૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૪૬૯ પરમાર ળુાભાઈ ુ ં ભાઈ , 
પરમાર અમરસગં ુ ં ભાઈ ,

ુની શરત ૪૭૭ ૪૬૯ ૫૯૬૯ ૧૩૧૩૧૮૦૦ ૧૩૧૩૧૮૦૦ 469 ૩૫૮૧ 7878200 7878200 20956012 20956012 -૫૨૫૩૬૦૦ 13077812 6538906 ૧૨૮૫૩૦૬

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૭૦

પઢ યાર મં ુલાબેન સોમાભાઈ , 
પઢ યાર રણછોડભાઈ સોમાભાઈ , 
પઢ યાર લલીતાબેન સોમાભાઈ , 
પઢ યાર રમેશભાઈ સોમાભાઈ , 
પઢ યાર ભીખીબેન સોમાભાઈ , 
પઢ યાર રુશભાઈ સોમાભાઈ , 
પઢ યાર રા ુભાઈ સોમાભાઈ ,

ુની શરત ૪૭૮ ૪૭૦ ૫૫૬૪ ૧૨૨૪૦૮૦૦ ૧૨૨૪૦૮૦૦ 470 ૩૩૩૮ 7343600 7343600 19533976 19533976 -૪૮૯૭૨૦૦ 12190376 6095188 ૧૧૯૭૯૮૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૭૧

બાર યા જશવતંભાઈ ભલાભાઈ , 
બાર યા રા શભાઈ ભલાભાઈ સ. વા. 
બાબેન , 

બાર યા શાં તાબેન લાલ ભાઈ , 
બાર યા મહ ભાઈ લાલ ભાઈ ,

ુની શરત ૪૭૯ ૪૭૧ ૫૪૬૩ ૧૨૦૧૮૬૦૦ ૧૨૦૧૮૬૦૦ 471 ૩૨૭૮ 7211600 7211600 19182856 19182856 -૪૮૦૭૦૦૦ 11971256 5985628 ૧૧૭૮૬૨૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૭૨

બાર યા તાપભાઈ િવ લભાઈ , 
બાર યા નીબેન િવ લભાઈ ,
બાર યા શકંરભાઈ િવ લભાઈ ,  
બાર યા કાં તાબેન િવ લભાઈ ,

ુની શરત ૪૮૦ ૪૭૨ ૪૭૫૫ ૧૦૪૬૧૦૦૦ ૧૦૪૬૧૦૦૦ 472 ૨૮૫૩ 6276600 6276600 16695756 16695756 -૪૧૮૪૪૦૦ 10419156 5209578 ૧૦૨૫૧૭૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૭૩ વડદલા ામ પચંાયત સરકાર  
પડતર ૪૮૧ ૪૭૩ ૭૩૮૬ ૧૬૨૪૯૨૦૦ ૧૬૨૪૯૨૦૦ 473 ૪૪૩૨ 9750400 9750400 25936064 25936064 -૬૪૯૮૮૦૦ 16185664 8092832 ૧૫૯૪૦૩૨

૪૭૪

 બાર યા ફોગટભાઇ મોહનભાઇ.(૧૨૧૬)
  બાર યા જસભાઇ શનાભાઇ(૨૪૩૮)
  મં ુલાબેન ફોગટભાઈ 
મોહનભાઈ(૩૨૨૬)
  યો સનાબેન ફોગટભાઈ 
મોહનભાઈ(૩૨૨૬)
  ગીતાબેન ફોગટભાઈ 
મોહનભાઈ(૩૨૨૬)
  ઉષાબેન ફોગટભાઈ 
મોહનભાઈ(૩૨૨૬)
  નીતાબેન ફોગટભાઈ 
મોહનભાઈ(૩૨૨૬)
  હ બુેન ફોગટભાઈ મોહનભાઈ(૩૨૨૬)
  મીનાબેન ફોગટભાઈ 
મોહનભાઈ(૩૨૨૬)
  અિમતભાઈ ફોગટભાઈ 
મોહનભાઈ(૩૨૨૬)

ગણોત ધારા 
કલમ૪૩ 
સ .

૪૮૨ ૪૭૪ ૭૫૮૮ ૧૬૬૯૩૬૦૦ ૧૬૬૯૩૬૦૦ 474 ૪૫૫૩ 10016600 10016600 26644156 26644156 -૬૬૭૭૦૦૦ 16627556 8313778 ૧૬૩૬૭૭૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.
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૪૭૫ પરમાર ઉમેદભાઈ છોટાભાઈ
ગણોત ધારા 
કલમ૪૩ 
સ .

૪૮૩ ૪૭૫ ૪૧૪૮ ૯૧૨૫૬૦૦ ૯૧૨૫૬૦૦ 475 ૨૪૮૯ 5475800 5475800 14565628 14565628 -૩૬૪૯૮૦૦ 9089828 4544914 ૮૯૫૧૧૪

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૪૭૬

પરમાર જમનાબેન નટવરભાઈ ની 
પ ની , 
પરમાર નગીનભાઈ નટવરભાઈ , 
પરમાર રણ તભાઈ નટવરભાઈ , 
પરમાર િવણભાઈ નટવરભાઈ , 
પરમાર મં ુલાબેન નટવરભાઈ ,
પરમાર રમીલાબેન નટવરભાઈ ,

ુની શરત ૪૮૪ ૪૭૬ ૬૧૭૧ ૧૩૫૭૬૨૦૦ ૧૩૫૭૬૨૦૦ 476 ૩૭૦૩ 8146600 8146600 21669956 21669956 -૫૪૨૯૬૦૦ 13523356 6761678 ૧૩૩૨૦૭૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૭૭ પરમાર જયેશભાઈ ઉમેદભાઈ બીન ખેતી 
િ પા ૪૮૫ ૪૭૭ ૨૬૩૦ ૫૭૮૬૦૦૦ ૫૭૮૬૦૦૦ 477 ૧૫૭૮ 3471600 3471600 9234456 9234456 -૨૩૧૪૪૦૦ 5762856 2881428 ૫૬૭૦૨૮

૪૭૮ પરમાર કિપલાબેન ત ેઉમેદભાઈ 
છોટાભાઈની િવધવા

ુની શરત ૪૮૬ ૪૭૮ ૩૪૪૦ ૭૫૬૮૦૦૦ ૭૫૬૮૦૦૦ 478 ૨૦૬૪ 4540800 4540800 12078528 12078528 -૩૦૨૭૨૦૦ 7537728 3768864 ૭૪૧૬૬૪

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૭૯ પરમાર નુદંાબેન કાન ભાઈ , 
પરમાર જ ભુાઈ કાન ભાઈ ,

ુની શરત ૪૮૭ ૪૭૯ ૪૧૪૮ ૯૧૨૫૬૦૦ ૯૧૨૫૬૦૦ 479 ૨૪૮૯ 5475800 5475800 14565628 14565628 -૩૬૪૯૮૦૦ 9089828 4544914 ૮૯૫૧૧૪

૪૮૦

પરમાર પશીબેન ત ેભગવાન 
ભઇલાલની િવઘવા ,
પરમાર કલાશબેન ભગવાભંાઇ , 
પરમાર કપીલાબેન ભગવાભંાઇ , 
પરમાર હ રાબેન અ ુનભાઇ ,
પરમાર હ બુેન અ ુનભાઇ ,

ુની શરત ૪૮૮ ૪૮૦ ૫૬૬૬ ૧૨૪૬૫૨૦૦ ૧૨૪૬૫૨૦૦ 480 ૩૪૦૦ 7480000 7480000 19896800 19896800 -૪૯૮૫૨૦૦ 12416800 6208400 ૧૨૨૩૨૦૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૮૧ ખરાબો ખાડા ટકરાનો , 
ી સરકાર

સરકાર  
પડતર ૪૮૯ ૪૮૧ ૮૦૯ ૧૭૭૯૮૦૦ ૧૭૭૯૮૦૦ 481 ૮૦૯ 1779800 1779800 4983440 4983440 ૦ 3203640 1601820 ૧૬૦૧૮૨૦

૪૮૨

બાર યા ભગવાનદાસ ગોિવદભાઈ , 
બાર યા િવ ભુાઈ ગોિવદભાઈ ,
બાર યા તારાબેન જ ભુાઈ ત ે
ગોિવદભાઈની િવઘવા ,
બાર યા લ મણભાઈ ગોિવદભાઈ ,

ગણોત ધારા 
કલમ૪૩ 
સ .

૪૯૦ ૪૮૨ ૪૨૪૯ ૯૩૪૭૮૦૦ ૯૩૪૭૮૦૦ 482 ૨૫૪૯ 5607800 5607800 14916748 14916748 -૩૭૪૦૦૦૦ 9308948 4654474 ૯૧૪૪૭૪

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૪૮૩
પટલ ગોપાલભાઈ રાવ ભાઈ , 
પટલ િવણભાઈ રાવ ભાઈ , 
પટલ ગીર શભાઈ રાવ ભાઈ ,

બીન ખેતી 
િ પા ૪૯૧ ૪૮૩ ૯૨૦૭ ૧૮૪૧૪૦૦૦ ૧૮૪૧૪૦૦૦ 483 ૫૫૨૪ 11048000 11048000 29387680 29387680 -૭૩૬૬૦૦૦ 18339680 9169840 ૧૮૦૩૮૪૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૮૪ પટલ ગીર શભાઈ રાવ ભાઈ ુની શરત ૪૯૨/૧ ૩૦૩૮૬ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

પટલ ગોપાલભાઈ રાવ ભાઈ ુની શરત ૪૯૨/૨ ૩૦૩૮૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

 શીવ ડવલોપસ એ નામની ભાગીદાર  
પઢે ના વ.કતા ભાગીદાર 
કમલેશ ુમાર ભીખાભાઇ પટલ(૨૯૭૪)

 
બીન ખેતી ૪૯૨/૩ ૩૦૩૮૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૪૮૪ ૯૧૧૫૬ ૧૮૨૩૧૨૦૦૦ ૧૮૨૩૧૨૦૦૦ ૪૮૪ ૫૪૬૯૪ 109388000 109388000 290972080 290972080 -૭૨૯૨૪૦૦૦ 181584080 90792040 ૧૭૮૬૮૦૪૦

૪૮૫

(૧) આ ૃિત કોપ રશન એ નામની 
ભાગીદાર  પઢે  વતી અન ેતફ 
વહ વટકતા ભાગીદારો(૩૧૯૧)
  ૧) અમીન તનેભાઈ શાિંતલાલ ૨) 
પટલ ભાગવ ુમાર શશીકા ત(૩૧૯૧)

 
બીન ખેતી ૪૯૩ ૪૮૫ ૬૮૮૦ ૧૩૭૬૦૦૦૦ ૧૩૭૬૦૦૦૦ ૪૮૫ ૪૧૨૮ 8256000 8256000 21960960 21960960 -૫૫૦૪૦૦૦ 13704960 6852480 ૧૩૪૮૪૮૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૮૬ પટલ નીલેશભાઈ કાતંીભાઈ બીન ખેતી ૪૯૪ ૪૮૬ ૧૧૯૩૮ ૨૩૮૭૬૦૦૦ ૨૩૮૭૬૦૦૦ ૪૮૬ ૭૧૬૩ 14326000 14326000 38107160 38107160 -૯૫૫૦૦૦૦ 23781160 11890580 ૨૩૪૦૫૮૦

૪૮૭ પરમાર કાલીદસ શામળભાઈ , 
પરમાર રા શભાઈ ગોપાલભાઈ

ુની શરત ૪૯૫/અ ૪૮૭/૧ ૧૧૧૩ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

ુની શરત ૪૯૫/બ ૪૮૭/૨ ૫૦૬ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
ુની શરત ૪૯૫/ક ૪૮૭/૩ ૧૩૧૫૩ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧૪૭૭૨ ૨૯૫૪૪૦૦૦ ૨૯૫૪૪૦૦૦ ૪૮૭ ૮૮૬૩ 17726000 17726000 47151160 47151160 -૧૧૮૧૮૦૦૦ 29425160 14712580 ૨૮૯૪૫૮૦

૪૮૮

પરમાર ભાઈલાલ ચં ુભાઈ , 
પરમાર સ ુયાબેન કાતંીભાઈ , 
પરમાર સજંયભાઈ કાતંીભાઈ , 
પરમાર દ પીકાબેન કાતંીભાઈ , 
પરમાર ધુાબેન કાતંીભાઈ ,

ુની શરત ૪૯૬ ૪૮૮ ૬૨૭૩ ૧૨૫૪૬૦૦૦ ૧૨૫૪૬૦૦૦ ૪૮૮ ૩૭૬૪ 7528000 7528000 20024480 20024480 -૫૦૧૮૦૦૦ 12496480 6248240 ૧૨૩૦૨૪૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે
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નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ ૧૯૭૬ 
j&ai[ (nym 21 an[ 35

m&sÑi$p ngr rcni yi[jni n>. 58 {વડદલા}
p&n: vh[>cN) an[ m&Ãyi>kn p#ik

અ.નં માલીક ુ ંનામ સ ા 
કાર

સવ ન.ં/
લોક 
ન.ં

ળુખડં નબંર a>(tmK>D

ળુખડં 
નબંર

ે ફળ 
(ચો.મી.)

ુ ય િપયામાં m&Ãy $(pyimi>

બાધંકામો ના ુ ય 
િસવાયના િપયા

mi(lk trfY) {+} aYvi 
mi(lk[ krvin) {-} 

ci[²K) 
mi>gN) ki[lm 

11, 13, 14 ni[ srviLi[
$(pyi

bi>Fkimi[
s(ht 
$(pyi

a(vk(st ki[lm 12 m&jbni
fiLin) Tkivir)

{klm 79}
$(pyi

vF[l) (k>mt 
{klm 78}

ki[lm 10{k} 
bid ki[lm 

9{k} 
$(pyi

ર મા સ
બાધંકામો સ હત 

િપયા
ે ફળ 

(ચો.મી.)

િતમ 
ખડં 
નબંર

b)J klm h[qL
aipvini fiLimi>

krvini um[riai[{+}
aYvi t[mi>Y) 

krvin) kpit{-}
$(pyi

{klm-80 m&jb}
aipvini[ fiLi[ {+}

vLtr{-} ki[lm
9{K} bid ki[lm 

6{K}
$(pyi

(vk(st

bi>Fkimi[ni 
m*Ãy (sviy

$(pyi

bi>Fkimi[
s(ht 
$(pyi

bi>Fkimi[ni 
m*Ãy (sviy

$(pyi

૪૮૯

પરમાર ભીખાભાઈ શનાભાઈ 
(૧૭૫૭)(૩૧૯૦)
  પરમાર ઘન યામભાઈ શનાભાઈ 
(૧૭૫૭)(૩૧૯૦)
  પરમાર રા શભાઈ શનાભાઈ 
(૧૭૫૭)(૩૧૯૦)
  પરમાર ભાઈલાલભાઈ શનાભાઈ 
(૧૭૫૭)(૩૧૯૦)
  પરમાર મં ુલાબેન ત ેફતેસગંની 
પ ની (૧૭૫૭)(૩૧૯૦)
  પરમાર ધિમ ઠાબેન શનાભાઈ 
(૨૦૧૧)(૩૧૯૦)
  પરમાર તાપિસહ ફતેસગં 
(૩૧૪૮)(૩૧૯૦)
  પરમાર નટવરભાઈ ફતેસગં 
(૩૧૪૮)(૩૧૯૦)
  પરમાર લ મીબેન ફતેસગં 
(૩૧૪૮)(૩૧૯૦)
  પરમાર ભીખીબેન ભીખાભાઇ(૩૧૯૦)
  પરમાર આરતીબેન ભીખાભાઇ(૩૧૯૦)

ગણોત ધારા 
કલમ૪૩ 
સ .

૪૯૭ ૪૮૯ ૬૪૭૫ ૧૨૯૫૦૦૦૦ ૧૨૯૫૦૦૦૦ ૪૮૯ ૩૮૮૫ 7770000 7770000 20668200 20668200 -૫૧૮૦૦૦૦ 12898200 6449100 ૧૨૬૯૧૦૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૪૯૦ ણવભાઈ વણલાલ અમીન ુની શરત ૪૯૮ ૪૯૦ ૩૯૪૬ ૭૮૯૨૦૦૦ ૭૮૯૨૦૦૦ ૪૯૦ ૨૩૬૮ 4736000 4736000 12597760 12597760 -૩૧૫૬૦૦૦ 7861760 3930880 ૭૭૪૮૮૦

૪૯૧

બાર યા કમળાબેન ત ેછ ાભાઈની 
િવઘવા પ ની ,
બાર યા ઉદસ ગભાઇ છ ાભાઈની , 
બાર યા રુશભાઈ છ ાભાઈની ,
બાર યા રાધાબેન છ ાભાઈની ,
બાર યા કલાશબેન છ ાભાઈની ,
બાર યા રમીલાબેન ત ેરાવ ભાઇ ની 
પ ની ,   
બાર યા ધમ ઠાબેન રાવ ભાઈ, 
બાર યા િવણભાઇ રાવ ભાઈ,
બાર યા મહશભાઇ રાવ ભાઈ, 
બાર યા નમદાબેન ત ેશામળભાઈ ની 
પ ની ,
બાર યા વસતંાબેન શામળભાઈ , 
બાર યા શલૈેષભાઈ શામળભાઈ ,
બાર યા શીતલબેન શામળભાઈ ,

ુની શરત ૪૯૯ ૪૯૧ ૬૭૭૯ ૧૩૫૫૮૦૦૦ ૧૩૫૫૮૦૦૦ ૪૯૧ ૪૦૬૭ 8134000 8134000 21636440 21636440 -૫૪૨૪૦૦૦ 13502440 6751220 ૧૩૨૭૨૨૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૯૨

પરમાર રાવ ભાઈ ળુાભાઈ , 
પરમાર મછં બેન ત ેવણેાભાઈ 
રણછોડની દકર  , 
પરમાર રાધાબેન ળુાભાઈ , 
પરમાર પાવતીબેન ગોરધનભાઈ , 
પરમાર અ તૃબેન ળુાભાઈ , 
પરમાર કમળાબેન ચં ુભાઈ , 
પરમાર િવમળાબેન ચં ુભાઈ , 
પરમાર ન ુભાઈ ચં ુભાઈ , 
પરમાર લ મણભાઈ ચં ુભાઈ ,
પરમાર રઈબેન ત ેકાલીદાસ ની 
િવધવા , 
પરમાર રામસ ગ કાલીદાસ , 
ગો હલ કલાસબેન ગોિવદભાઈ , 
ગો હલ કૌશીભાઈ ગોિવદભાઈ , 
ગોહલ કશન ગોિવદભાઈ - સગીર ,

ગણોત ધારા 
કલમ૪૩ 
સ .

૫૦૦ ૪૯૨ ૪૧૪૮ ૮૨૯૬૦૦૦ ૮૨૯૬૦૦૦ ૪૯૨ ૨૪૮૯ 4978000 4978000 13241480 13241480 -૩૩૧૮૦૦૦ 8263480 4131740 ૮૧૩૭૪૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૪૯૩

પરમાર શકંરભાઇ મણીભાઇ(૨૧૬૩)
  પરમાર નગીનભાઇ મણીભાઇ (૨૧૬૩)
  પરમાર જયતંીભાઇ મણીભાઇ (૨૧૬૩)
  પરમાર કાતંીભાઇ મણીભાઇ (૨૧૬૩)

ગણોત ધારા 
કલમ૪૩ 
સ .

૫૦૧ ૪૯૩ ૫૮૬૮ ૧૧૭૩૬૦૦૦ ૧૧૭૩૬૦૦૦ ૪૯૩ ૩૫૨૧ 7042000 7042000 18731720 18731720 -૪૬૯૪૦૦૦ 11689720 5844860 ૧૧૫૦૮૬૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૪૯૪ રા શભાઈ બા ભુાઈ પટલ
:

બીન ખેતી ૫૦૨/અ ૪૯૪ ૫૩૬૨ ૧૧૭૯૬૪૦૦ ૧૧૭૯૬૪૦૦ ૪૯૪ ૩૨૧૭ 7077400 7077400 18825884 18825884 -૪૭૧૯૦૦૦ 11748484 5874242 ૧૧૫૫૨૪૨

૪૯૫  રા શ બા ભુાઇ પટલ(૩૧૭૭)

 
બીન ખેતી 
િ પા ૫૦૨/બ ૪૯૫ ૧૧૮૩૭ ૨૬૦૪૧૪૦૦ ૨૬૦૪૧૪૦૦ ૪૯૫ ૭૧૦૨ 15624400 15624400 41560904 41560904 -૧૦૪૧૭૦૦૦ 25936504 12968252 ૨૫૫૧૨૫૨

૪૯૬ રા શભાઈ બા ભુાઈ પટલ
 

બીન ખેતી ૫૦૨/ક ૪૯૬ ૭૮૯૧ ૧૭૩૬૦૨૦૦ ૧૭૩૬૦૨૦૦ ૪૯૬ ૪૭૩૫ 10417000 10417000 27709220 27709220 -૬૯૪૩૨૦૦ 17292220 8646110 ૧૭૦૨૯૧૦
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િપયા
ે ફળ 

(ચો.મી.)

િતમ 
ખડં 
નબંર

b)J klm h[qL
aipvini fiLimi>

krvini um[riai[{+}
aYvi t[mi>Y) 

krvin) kpit{-}
$(pyi

{klm-80 m&jb}
aipvini[ fiLi[ {+}

vLtr{-} ki[lm
9{K} bid ki[lm 

6{K}
$(pyi

(vk(st

bi>Fkimi[ni 
m*Ãy (sviy

$(pyi

bi>Fkimi[
s(ht 
$(pyi

bi>Fkimi[ni 
m*Ãy (sviy

$(pyi

૪૯૭

પરમાર શાં તાબેન છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર કાં તાબેન છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર બેચરભાઈ 
છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર મ બુેન છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર રમીલાબેન 
છગનભાઈ(૧૯૦૦)
  પરમાર શારદાબેન રામાભાઈ(૧૯૦૧)
  પરમાર કપીલાબેન રામાભાઈ(૧૯૦૧)
  પરમાર ભીખાભાઈ રામાભાઈ(૧૯૦૧)
  પરમાર અજયભાઈ નુમભાઈ ત ે
રવાબેન રામાભાઈનો ુ (૧૯૧પ)

ગણોત ધારા 
કલમ૪૩ 
સ .

૫૦૩ ૪૯૭ ૧૦૬૨૩ ૨૩૩૭૦૬૦૦ ૨૩૩૭૦૬૦૦ ૪૯૭ ૬૩૭૪ 14022800 14022800 37300648 37300648 -૯૩૪૭૮૦૦ 23277848 11638924 ૨૨૯૧૧૨૪

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૪૯૮

વામી ચં કા ત બા લુાલ , 
વામી લીલાબેન ચં કા ત , 
વામી અ પુમાબેન ચં કા ત , 
વામી ર નાબેન ચં કા ત ,
વામી ચીરાગભાઈ ચં કા ત ,

ુની શરત ૫૦૪ ૪૯૮ ૩૬૪૨ ૮૦૧૨૪૦૦ ૮૦૧૨૪૦૦ ૪૯૮ ૨૧૮૫ 4807000 4807000 12786620 12786620 -૩૨૦૫૪૦૦ 7979620 3989810 ૭૮૪૪૧૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૪૯૯
 કા તીભાઇ નારાયણભાઇ પટલ(૨૬૯૬)
  વષાબેન કાિંતલાલ પટલ(૨૮૨૨)
  િનતીનભાઈ કાિંતલાલ પટલ(૨૮૨૨)

ુની શરત ૫૦૫ ૪૯૯ ૧૨૨૪૨ ૨૬૯૩૨૪૦૦ ૨૬૯૩૨૪૦૦ ૪૯૯ ૭૩૪૫ 16159000 16159000 42982940 42982940 -૧૦૭૭૩૪૦૦ 26823940 13411970 ૨૬૩૮૫૭૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૫૦૦

બાર યા કમળાબેન ત ેછ ાભાઈની 
િવઘવા પ ની ,

બાર યા ઉદસ ગભાઇ છ ાભાઈની , 
બાર યા રુશભાઈ છ ાભાઈની ,
બાર યા રાધાબેન છ ાભાઈની ,
બાર યા કલાશબેન છ ાભાઈની ,

બાર યા રમીલાબેન ત ેરાવ ભાઇ ની 
પ ની ,   

બાર યા ધમ ઠાબેન રાવ ભાઈ, 
બાર યા િવણભાઇ રાવ ભાઈ,
બાર યા મહશભાઇ રાવ ભાઈ, 

બાર યા નમદાબેન ત ેશામળભાઈ ની 
પ ની ,

બાર યા વસતંાબેન શામળભાઈ , 
બાર યા શલૈેષભાઈ શામળભાઈ ,
બાર યા શીતલબેન શામળભાઈ ,

ુની શરત ૫૦૬ ૫૦૦ ૭૬૮૯ ૧૬૯૧૫૮૦૦ ૧૬૯૧૫૮૦૦ ૫૦૦ ૪૬૧૩ 10148600 10148600 26995276 26995276 -૬૭૬૭૨૦૦ 16846676 8423338 ૧૬૫૬૧૩૮

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૫૦૧

ચં કા ત બા લુાલ વામી(૧૪૬૭)
  મ.ે વામી ડવલોપસ એ નામની 
ભા.પઢે  તનેા વતી અન ેથક  
ભાગીદાર વામી ગોિવદભાઈ 
બા ભુાઈ ( ુલ માપ ૮૩૮૪.૦૩ 
ચો.મી.)(૩૧૨૯)

 
બીન ખેતી ૫૦૭ ૦ ૦ ૫૦૧/૧ ૯૬૯૬ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૦ ૦ ૫૦૧/૨ ૭૪૨૩ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૫૦૧ ૨૮૫૩૧ ૫૭૦૬૨૦૦૦ ૫૭૦૬૨૦૦૦ ૧૭૧૧૯ 34238000 34238000 91073080 91073080 -૨૨૮૨૪૦૦૦ 56835080 28417540 ૫૫૯૩૫૪૦

૫૦૨

હ ના ભરત દવે , 
િવણાબેન ગોપાલસીહ ટાટંોડ , 
ારકશભાઈ વીનોદચં  ઠ ર , 
ીમતી નુમ શ ુમાર વદે  , 

રમણ ુમાર રા રસ હ , 
ીમતી હમા સરવે  સ યાલ , 

૧) મનોજ જયનારાયણ ુ તા , ૨) 
િ તી મનોજ ુ તા , 
કંચનદવી દપક ુમાર મહતો , 
ી દપક ુમાર રામઉદ ત મહતો , 
ીમતી િનશીસ ગ તને ુમાર સ ગ ,

રાજલ મી રમેશ ુમાર સ ગ , 
ુ પારાની રા શ સાદ સ હ , 
મુન રમેશચં  ખોડ તથા 

નીતીન ુમાર રમેશચં  ખોડ ,

બીન ખેતી ૫૦૮ ૫૦૨ ૪૦૪૭ ૮૦૯૪૦૦૦ ૮૦૯૪૦૦૦ 502 ૨૪૨૮ 4856000 4856000 12916960 12916960 -૩૨૩૮૦૦૦ 8060960 4030480 ૭૯૨૪૮૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશે

૫૦૩

પરમાર નાનીબેન ભીમાભાઈ , 
પરમાર ઘરમિસહ ભીમાભાઈ ,
પરમાર કાં તાબેન ભીમાભાઈ ,
પરમાર સરોજબેન ભીમાભાઈ ,
પરમાર લ ાબેન ભીમાભાઈ ,

. સ. . ૫૦૯ ૫૦૩ ૩૭૪૩ ૭૪૮૬૦૦૦ ૭૪૮૬૦૦૦ 503 ૨૨૪૬ 4492000 4492000 11948720 11948720 -૨૯૯૪૦૦૦ 7456720 3728360 ૭૩૪૩૬૦

૧) િતમ ખડંમા ંમા લકોના હ  હ સાઓ તઓેની ળુખડંની 
જમીનના માણમા ંરહશ ે ૨) જમીન મા લકોએ ળુખડંમા ંરહલ 
તઓેના હ સાના માણમા ંવળતર મળેવવા ુ ંઅન ેવધારાની 
રકમનો ફાળો ભરવાનો રહશ ે. ૩) સદર જમીન નવી શરતની હોય ત ે
જમીન ઉપરના સરકાર ીના હત હ ો ળુખડંની જમીનના 
બદલામા ંફાળવેલ િતમ ખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખવામા ંઆવે 
છે.

૫૦૪ નટવરલાલ બા ભુાઇ વામી ુની શરત ૫૧૦ ૫૦૪ ૩૮૪૫ ૭૬૯૦૦૦૦ ૭૬૯૦૦૦૦ 504 ૨૩૦૭ 4614000 4614000 12273240 12273240 -૩૦૭૬૦૦૦ 7659240 3829620 ૭૫૩૬૨૦

૫૦૫ સરદાર સરોવર નમદા િનગમ યોજના 
ક રુાઇ, ચીખોધરા, માઇનોર

ુની શરત ૨૦પકૈ  ૨ ૯૭૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

ુની શરત ૨૧ ૩૫૯૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૫૦૫ ૪૫૬૫ ૦ ૦ ૫૦૫ ૩૯૩૪ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
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$(pyi
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$(pyi

bi>Fkimi[
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$(pyi

૫૦૬ સરદાર સરોવર નમદા િનગમ યોજના 
, ક રુાઇ, ચીખોધરા, માઇનોર

ુની શરત ૪૦ ૫૦૬ ૪૩૭૦ ૦ ૦ ૫૦૬ ૪૧૬૧ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૫૦૭
સરદારા સરોવર નમદા િનગમ યોજના 
,  
ક રુાઇ, ચીખોધરા, માઇનોર

સરકાર  
પડતર ૫૩ ૧૦૭૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

ુની શરત ૫૪ પકૈ  
૨ ૩૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૫૦૭ ૫૪૭૦ ૦ ૦ ૫૦૭ ૬૩૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૫૦૮ સરદાર સરોવર નમદા િનગમ યોજના ,
 ક રુાઇ, ચીખોધરા , માઇનોર ૫૮ ૪૦૫ ૦ ૦ 508/1 ૧૦૪૯ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

ુની શરત ૫૯/૩ ૨૪૬૮ ૦ ૦ 508/2 ૪૫૫૯ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૬૦ ૧૯૩૨ ૦ ૦ 508/3 ૫૯૬૪ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૬૧ ૨૫૦ ૦ ૦ 508/4 ૪૮૬૮ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૬૭ ૩૦૪૫ ૦ ૦ 508/5 ૫૭૫ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૭૩ ૨૩૦૦ ૦ ૦ 508/6 ૧૦૬૫૧ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૭૪ ૨૦૧૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૭૬ ૧૭૩૪૬ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૧૮૧ ૩૭૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૧૮૫ ૬૨૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૧૮૬ ૧૪૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૧૮૩ ૬૦૮ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૧૮૮ ૧૩૫૧ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૧૯૦ ૨૮૩૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૧૮૯ ૨૦૩૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૧૯૭ ૫૬૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૫૦૮ ૩૮૨૮૫ ૦ ૦ ૨૭૬૬૬ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૫૦૯ સરદાર સરોવર નમદા િનગમ યોજના ,
 ક રુાઇ, ચીખોધરા , માઇનોર ૧૯૮ ૨૧૫૫ ૦ ૦ ૫૦૯/૧ ૧૯૨૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૨૦૨ ૮૬૨ ૦ ૦ ૫૦૯/૨ ૨૭૨૨ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૨૦૧ ૧૩૧૩ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૨૦૪ ૭૩૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૫૦૯ ૫૦૬૫ ૦ ૦ ૪૬૪૨ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૫૧૦ સરદાર સરોવર નમદા િનગમ યોજના, 
ક રુાઇ, ચીખોદરા માઇનોર

ુની શરત ૫ ૩૬ ૦ ૦ 510/1 ૭૦૨ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

ુની શરત ૬ ૧૬ ૦ ૦ 510/2 ૩૦૮૭ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
ુની શરત ૧૦૫ ૩૮૦ ૦ ૦ 510/3 ૪૩૮૧ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
ુની શરત ૧૦૪ ૨૪૫૧ ૦ ૦ 510/4 ૨૪૩૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
સરકાર  
પડતર ૧૦૬ ૧૨૫ ૦ ૦ 510/5 ૧૧૭૧ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

ુની શરત ૧૦૮ ૧૬૩૬ ૦ ૦ 510/6 ૧૨૮૯ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
.સ. ૧૧૦ ૬૬૦ ૦ ૦ 510/7 ૧૬૦૮ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

ુની શરત ૧૧૪ ૧૨૭૫ ૦ ૦ 510/8 ૨૪૮૬ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
સરકાર  
પડતર ૧૨૨ ૨૧૦ ૦ ૦ 510/9 ૩૩૭૮ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

ુની શરત ૧૩૩ ૧૧૨૬ ૦ ૦ 510/10 ૨૪૦૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
સરકાર  
પડતર ૧૩૫ ૮૧૭ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

ુની શરત ૧૩૬ ૧૨૮૨ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
ુની શરત ૧૪૨ ૫૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
ુની શરત ૧૪૩ ૬૭૨ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
ુની શરત ૧૪૫ ૫૨૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
ુની શરત ૧૪૬ ૯૬૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
ુની શરત ૧૫૧ ૯૭૧ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
સરકાર  
પડતર ૧૫૨ ૧૩૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

. સ. . ૧૫૦ ૮૭૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

ગણોત ઘારા 
કલમ૪૩ 
સ

૧૬૧ ૮૯૨ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

સરકાર  
પડતર ૧૬૦ ૫૯૨ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

. સ. . ૧૫૯ ૭૫૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
સરકાર  
પડતર ૧૬૪ ૫૮૭ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

ુની શરત ૧૬૬ ૧૨૬૭ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
ુની શરત ૧૮૦ ૨૫૯૮ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
ુની શરત ૧૮૧ ૬૭૮ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૫૧૦ ૨૧૫૬૬ ૦ ૦ ૨૨૯૩૨ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૫૧૧ સરદાર સરોવર નમદા િનગમ યોજના ,
ક રુાઇ , ચીખોધરા , માઇનોર . સ. . ૩૦૫ ૪૮૦ ૦ ૦ 511/1 ૧૬૮૨ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
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સરકાર  
પડતર ૩૦૬ ૧૧૧૦ ૦ ૦ 511/2 ૪૫૧૪ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

ુની શરત ૪૧૩ ૫૧૦ ૦ ૦ 511/3 ૩૨૯૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
. સ. . ૪૧૫ ૨૯૦૮ ૦ ૦ 511/4 ૨૬૧૪ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
. સ. . ૪૧૮ ૪ ૦ ૦ 511/5 ૨૬૧૬ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૪૨૧ ૧૨૪ ૦ ૦ 511/6 ૯૦૯ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
ુની શરત ૪૨૩ ૫૬ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

.સ. . ૪૨૦ ૧૪૪૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
ુની શરત ૪૧૯ ૯૫૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
ુની શરત ૪૨૮ ૨૨૫૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
ુની શરત ૪૨૬ ૧૬૭૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
સરકાર  
પડતર ૪૨૫ ૧૫૦૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

સરકાર  
પડતર ૪૨૯ ૪૬૦ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

સરકાર  
પડતર ૪૩૮ ૧૩૧૫ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

સરકાર  
પડતર ૪૩૯ ૧૭૩૨ ૦ ૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

સરકાર  
પડતર ૫૧૧ ૧૬૫૨૪ ૩૫૫૨૬૬૦૦ ૩૫૫૨૬૬૦૦ ૧૫૬૨૫ 33593750 33593750 94062500 94062500 -૧૯૩૨૮૫૦ 60468750 30234375 ૨૮૩૦૧૫૨૫

૯૫૮૪૫ ૨૦૬૦૬૬૭૫૦ ૨૦૬૦૬૬૭૫૦ ૭૯૫૯૦ 171118500 171118500 487687725 487687725 -૩૪૯૪૮૨૫૦ 316569225 158284612.5 ૧૨૩૩૩૬૩૬૩
૫૪૨ રલવે ુની શરત ૫૧૨ ૩૩૭૩ ૭૨૫૧૯૫૦ ૭૨૫૧૯૫૦ ૫૧૨ ૩૩૭૩ 7251950 7251950 20305460 20305460 ૦ 13053510 6526755 ૬૫૨૬૭૫૫

(એ) ૫૫૪ ૩૭૫૭૧૨૧ ૮૦૦૧૪૬૧૦૮૫ 8001461085 ૫૬૮ ૨૨૮૯૯૨૬ 4878569460 4878569460 13025107768 13025107768 -3122891625 8146538308 4073269154 950377529

૧ વાણીજય વેચાણ R-૧ ૫૩૬૫ 0 0 20082536.25 20082536.25 ૦ 20082536.25 10041268.13 ૧૦૦૪૧૨૬૮
૨ વાણીજય વેચાણ R-૨ ૭૦૮૦ 0 0 26502210 26502210 ૦ 26502210 13251105 ૧૩૨૫૧૧૦૫
૩ વાણીજય વેચાણ R-૩ ૪૧૮૨ 0 0 15654271.5 15654271.5 ૦ 15654271.5 7827135.75 ૭૮૨૭૧૩૬

૪ આિથક અને સામા ક ર ત ેનબળા 
વગના રહણાક R-૪ ૯૩૫૫ 0 0 33495577.5 33495577.5 ૦ 33495577.5 16747788.75 ૧૬૭૪૭૭૮૯

૫ રહણાક વેચાણ R-૫ ૨૫૦૭ 0 0 8976313.5 8976313.5 ૦ 8976313.5 4488156.75 ૪૪૮૮૧૫૭
૬ ુ લી જ યા R-૬ ૨૪૧૪ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૭ ુ લી જ યા R-૭ ૨૫૭ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૮ હર હ ુ R-૮ ૧૩૦૫૩ 0 0 46736266.5 46736266.5 ૦ 46736266.5 23368133.25 ૨૩૩૬૮૧૩૩
૯ રહણાક વેચાણ R-૯ ૩૪૪૫ 0 0 12334822.5 12334822.5 ૦ 12334822.5 6167411.25 ૬૧૬૭૪૧૧
૧૦ રહણાક વેચાણ R-૧૦ ૧૦૪૫ 0 0 3741622.5 3741622.5 ૦ 3741622.5 1870811.25 ૧૮૭૦૮૧૧
૧૧ બાગ R-૧૧ ૯૦૬૧ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૧૨ બાગ R-૧૨ ૧૬૧૮ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૧૩ વાણીજય વેચાણ R-૧૩ ૩૭૬૭ 0 0 14100822.75 14100822.75 ૦ 14100822.75 7050411.375 ૭૦૫૦૪૧૧
૧૪ વાણીજય વેચાણ R-૧૪ ૯૦૦ 0 0 3222450 3222450 ૦ 3222450 1611225 ૧૬૧૧૨૨૫
૧૫ ુ લી જ યા R-૧૫ ૧૫ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૧૬ ુ લી જ યા R-૧૬ ૧૯૨૮ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧૭ આિથક અને સામા ક ર ત ેનબળા 
વગના રહણાક R-૧૭ ૪૪૨૯ 0 0 16578854.25 16578854.25 ૦ 16578854.25 8289427.125 ૮૨૮૯૪૨૭

૧૮ આિથક અને સામા ક ર ત ેનબળા 
વગના રહણાક R-૧૮ ૨૩૬૮ 0 0 8864016 8864016 ૦ 8864016 4432008 ૪૪૩૨૦૦૮

૧૯ રહણાક વેચાણ R-૧૯ ૫૦૫૫ 0 0 18099427.5 18099427.5 ૦ 18099427.5 9049713.75 ૯૦૪૯૭૧૪
૨૦ હર હ ુ R-૨૦ ૩૯૯૫ 0 0 14304097.5 14304097.5 ૦ 14304097.5 7152048.75 ૭૧૫૨૦૪૯
૨૧ વાણીજય વેચાણ R-૨૧ ૬૨૧૭ 0 0 22259968.5 22259968.5 ૦ 22259968.5 11129984.25 ૧૧૧૨૯૯૮૪
૨૨ વાણીજય વેચાણ R-૨૨ ૧૩૬૨ 0 0 4876641 4876641 ૦ 4876641 2438320.5 ૨૪૩૮૩૨૧
૨૩ હર હ ુ R-૨૩ ૧૫૧ 0 0 540655.5 540655.5 ૦ 540655.5 270327.75 ૨૭૦૩૨૮
૨૪ હર હ ુ R-૨૪ ૪૫૮ 0 0 1639869 1639869 ૦ 1639869 819934.5 ૮૧૯૯૩૫
૨૫ વાણીજય વેચાણ R-૨૫ ૮૭૭ 0 0 3140098.5 3140098.5 ૦ 3140098.5 1570049.25 ૧૫૭૦૦૪૯
૨૬ રહણાક વેચાણ R-૨૬ ૪૩૬૩ 0 0 15621721.5 15621721.5 ૦ 15621721.5 7810860.75 ૭૮૧૦૮૬૧
૨૭ વાણીજય વેચાણ R-૨૭ ૫૨૯૭ 0 0 18965908.5 18965908.5 ૦ 18965908.5 9482954.25 ૯૪૮૨૯૫૪
૨૮ રહણાક વેચાણ R-૨૮ ૫૦૩૩ 0 0 18020656.5 18020656.5 ૦ 18020656.5 9010328.25 ૯૦૧૦૩૨૮

૨૯ આિથક અને સામા ક ર ત ેનબળા 
વગના રહણાક R-૨૯ ૭૬૦૧ 0 0 27215380.5 27215380.5 ૦ 27215380.5 13607690.25 ૧૩૬૦૭૬૯૦

૩૦ વાણીજય વેચાણ R-૩૦ ૩૯૦૧ 0 0 14602418.25 14602418.25 ૦ 14602418.25 7301209.125 ૭૩૦૧૨૦૯
૩૧ ુ લી જ યા R-૩૧ ૪૮ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૩૨ બાગ R-૩૨ ૧૯૮૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૩૩ હર હ ુ R-૩૩ ૪૪૧૯ 0 0 16541421.75 16541421.75 ૦ 16541421.75 8270710.875 ૮૨૭૦૭૧૧
૩૪ બાગ R-૩૪ ૬૯૯ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૩૫ રહણાક વેચાણ R-૩૫ ૨૦૩૩ 0 0 7279156.5 7279156.5 ૦ 7279156.5 3639578.25 ૩૬૩૯૫૭૮
૩૬ હર હ ુ R-૩૬ ૫૮૯૩ 0 0 21099886.5 21099886.5 ૦ 21099886.5 10549943.25 ૧૦૫૪૯૯૪૩
૩૭ વાણીજય વેચાણ R-૩૭ ૫૬૦૯ 0 0 20083024.5 20083024.5 ૦ 20083024.5 10041512.25 ૧૦૦૪૧૫૧૨
૩૮ બાગ R-૩૮ ૬૩૭૪ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૩૯ હર હ ુ R-૩૯ ૧૩૧૫ 0 0 4708357.5 4708357.5 ૦ 4708357.5 2354178.75 ૨૩૫૪૧૭૯
૪૦ રહણાક વેચાણ R-૪૦ ૧૭૭૨ 0 0 6344646 6344646 ૦ 6344646 3172323 ૩૧૭૨૩૨૩
૪૧ વાણીજય વેચાણ R-૪૧ ૪૦૯૧ 0 0 15313635.75 15313635.75 ૦ 15313635.75 7656817.875 ૭૬૫૬૮૧૮
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૪૨ વાણીજય વેચાણ R-૪૨ ૧૧૩૩૭ 0 0 40592128.5 40592128.5 ૦ 40592128.5 20296064.25 ૨૦૨૯૬૦૬૪

૪૩ આિથક અને સામા ક ર ત ેનબળા 
વગના રહણાક R-૪૩ ૬૨૬૨ 0 0 22421091 22421091 ૦ 22421091 11210545.5 ૧૧૨૧૦૫૪૬

૪૪ વાણીજય વેચાણ R-૪૪ ૪૦૮૫ 0 0 15291176.25 15291176.25 ૦ 15291176.25 7645588.125 ૭૬૪૫૫૮૮
૪૫ ુ લી જ યા R-૪૫ ૧૩૮ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૪૬ ુ લી જ યા R-૪૬ ૭૯ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૪૭ વાણીજય વેચાણ R-૪૭ ૪૨૮૫ 0 0 16039826.25 16039826.25 ૦ 16039826.25 8019913.125 ૮૦૧૯૯૧૩
૪૮ બાગ R-૪૮ ૧૭૨૪૩ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૪૯ રહણાક વેચાણ R-૪૯ ૫૧૭૮ 0 0 18539829 18539829 ૦ 18539829 9269914.5 ૯૨૬૯૯૧૫

૫૦ આિથક અને સામા ક ર ત ેનબળા 
વગના રહણાક R-૫૦ ૧૨૯૦૭ 0 0 46213513.5 46213513.5 ૦ 46213513.5 23106756.75 ૨૩૧૦૬૭૫૭

૫૧ રહણાક વેચાણ R-૫૧ ૧૩૫૩૪ 0 0 48458487 48458487 ૦ 48458487 24229243.5 ૨૪૨૨૯૨૪૪
૫૨ રહણાક વેચાણ R-૫૨ ૨૩૨૦ 0 0 8306760 8306760 ૦ 8306760 4153380 ૪૧૫૩૩૮૦
૫૩ રહણાક વેચાણ R-૫૩ ૧૦૧૧ 0 0 3619885.5 3619885.5 ૦ 3619885.5 1809942.75 ૧૮૦૯૯૪૩
૫૪ વાણીજય વેચાણ R-૫૪ ૬૭૬૭ 0 0 24229243.5 24229243.5 ૦ 24229243.5 12114621.75 ૧૨૧૧૪૬૨૨
૫૫ વાણીજય વેચાણ R-૫૫ ૩૩૫૫ 0 0 12012577.5 12012577.5 ૦ 12012577.5 6006288.75 ૬૦૦૬૨૮૯
૫૬ રહણાક વેચાણ R-૫૬ ૩૬૪૨ 0 0 13040181 13040181 ૦ 13040181 6520090.5 ૬૫૨૦૦૯૧
૫૭ હર હ ુ R-૫૭ ૩૫૪૨ 0 0 12682131 12682131 ૦ 12682131 6341065.5 ૬૩૪૧૦૬૬
૫૮ બાગ R-૫૮ ૭૧૧ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૫૯ હર હ ુ R-૫૯ ૧૨૮૫ 0 0 4600942.5 4600942.5 ૦ 4600942.5 2300471.25 ૨૩૦૦૪૭૧
૬૦ બાગ R-૬૦ ૫૬૨૯ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૬૧ રહણાક વેચાણ R-૬૧ ૧૭૨૬ 0 0 6179943 6179943 ૦ 6179943 3089971.5 ૩૦૮૯૯૭૨
૬૨ હર હ ુ R-૬૨ ૬૫૮૪ 0 0 23574012 23574012 ૦ 23574012 11787006 ૧૧૭૮૭૦૦૬
૬૩ રહણાક વેચાણ R-૬૩ ૧૦૪૬૦ 0 0 37452030 37452030 ૦ 37452030 18726015 ૧૮૭૨૬૦૧૫
૬૪ વાણીજય વેચાણ R-૬૪ ૧૦૫૪૮ 0 0 39483801 39483801 ૦ 39483801 19741900.5 ૧૯૭૪૧૯૦૧
૬૫ વાણીજય વેચાણ R-૬૫ ૪૯૬૬ 0 0 18588979.5 18588979.5 ૦ 18588979.5 9294489.75 ૯૨૯૪૪૯૦
૬૬ રહણાક વેચાણ R-૬૬ ૪૩૧૩ 0 0 15442696.5 15442696.5 ૦ 15442696.5 7721348.25 ૭૭૨૧૩૪૮
૬૭ રહણાક વેચાણ R-૬૭ ૬૫૮૬ 0 0 23581173 23581173 ૦ 23581173 11790586.5 ૧૧૭૯૦૫૮૭
૬૮ વાણીજય વેચાણ R-૬૮ ૧૫૪૬૧ 0 0 57874388.25 57874388.25 ૦ 57874388.25 28937194.13 ૨૮૯૩૭૧૯૪
૬૯ વાણીજય વેચાણ R-૬૯ ૩૨૦૭ 0 0 12004602.75 12004602.75 ૦ 12004602.75 6002301.375 ૬૦૦૨૩૦૧
૭૦ વાણીજય વેચાણ R-૭૦ ૨૮૦૭ 0 0 10050463.5 10050463.5 ૦ 10050463.5 5025231.75 ૫૦૨૫૨૩૨
૭૧ હર હ ુ R-૭૧ ૫૧૦૭ 0 0 18285613.5 18285613.5 ૦ 18285613.5 9142806.75 ૯૧૪૨૮૦૭
૭૨ હર હ ુ R-૭૨ ૮૭૦ 0 0 3115035 3115035 ૦ 3115035 1557517.5 ૧૫૫૭૫૧૮
૭૩ વાણીજય વેચાણ R-૭૩ ૮૫૨૧ 0 0 31896233.25 31896233.25 ૦ 31896233.25 15948116.63 ૧૫૯૪૮૧૧૭
૭૪ વાણીજય વેચાણ R-૭૪ ૩૮૧૨ 0 0 14269269 14269269 ૦ 14269269 7134634.5 ૭૧૩૪૬૩૫

૭૫ આિથક અને સામા ક ર ત ેનબળા 
વગના રહણાક R-૭૫ ૪૪૦૦ 0 0 15754200 15754200 ૦ 15754200 7877100 ૭૮૭૭૧૦૦

૭૬ આિથક અને સામા ક ર ત ેનબળા 
વગના રહણાક R-૭૬ ૧૦૯૨૧ 0 0 39102640.5 39102640.5 ૦ 39102640.5 19551320.25 ૧૯૫૫૧૩૨૦

૭૭ વાણીજય વેચાણ R-૭૭ ૩૫૫૧ 0 0 12714355.5 12714355.5 ૦ 12714355.5 6357177.75 ૬૩૫૭૧૭૮
૭૮ હર હ ુ R-૭૮ ૫૨૬૭ 0 0 18858493.5 18858493.5 ૦ 18858493.5 9429246.75 ૯૪૨૯૨૪૭
૭૯ રહણાક વેચાણ R-૭૯ ૧૭૭૭ 0 0 6362548.5 6362548.5 ૦ 6362548.5 3181274.25 ૩૧૮૧૨૭૪
૮૦ હર હ ુ R-૮૦ ૨૯૬૨ 0 0 10605441 10605441 ૦ 10605441 5302720.5 ૫૩૦૨૭૨૧
૮૧ રહણાક વેચાણ R-૮૧ ૧૭૮૯ 0 0 6405514.5 6405514.5 ૦ 6405514.5 3202757.25 ૩૨૦૨૭૫૭
૮૨ હર હ ુ R-૮૨ ૬૪૩૯ 0 0 23054839.5 23054839.5 ૦ 23054839.5 11527419.75 ૧૧૫૨૭૪૨૦

૮૩ આિથક અને સામા ક ર ત ેનબળા 
વગના રહણાક R-૮૩ ૨૧૪૯ 0 0 7694494.5 7694494.5 ૦ 7694494.5 3847247.25 ૩૮૪૭૨૪૭

૮૪ આિથક અને સામા ક ર ત ેનબળા 
વગના રહણાક R-૮૪ ૨૫૨૧ 0 0 9026440.5 9026440.5 ૦ 9026440.5 4513220.25 ૪૫૧૩૨૨૦

૮૫ ુ લી જ યા R-૮૫ ૩૫૭ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૮૬ રહણાક વેચાણ R-૮૬ ૯૦૨૦ 0 0 32296110 32296110 ૦ 32296110 16148055 ૧૬૧૪૮૦૫૫
૮૭ હર હ ુ R-૮૭ ૨૮૬૬ 0 0 10261713 10261713 ૦ 10261713 5130856.5 ૫૧૩૦૮૫૭
૮૮ વાણીજય વેચાણ R-૮૮ ૯૩૪૧ 0 0 33445450.5 33445450.5 ૦ 33445450.5 16722725.25 ૧૬૭૨૨૭૨૫
૮૯ બાગ R-૮૯ ૨૬૩૩ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૯૦ બાગ R-૯૦ ૩૦૮૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૯૧ ુ લી જ યા R-૯૧ ૧૪૭ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૯૨ ુ લી જ યા R-૯૨ ૪૧ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૯૩ હર હ ુ R-૯૩ ૧૩૩૨૫ 0 0 47710162.5 47710162.5 ૦ 47710162.5 23855081.25 ૨૩૮૫૫૦૮૧
૯૪ વાણીજય વેચાણ R-૯૪ ૨૯૪૮ 0 0 11035101 11035101 ૦ 11035101 5517550.5 ૫૫૧૭૫૫૧
૯૫ વાણીજય વેચાણ R-૯૫ ૮૬૨૫ 0 0 32285531.25 32285531.25 ૦ 32285531.25 16142765.63 ૧૬૧૪૨૭૬૬
૯૬ રહણાક વેચાણ R-૯૬ ૧૯૩૩ 0 0 6921106.5 6921106.5 ૦ 6921106.5 3460553.25 ૩૪૬૦૫૫૩

૯૭ આિથક અને સામા ક ર ત ેનબળા 
વગના રહણાક R-૯૭ ૨૩૮૫ 0 0 8539492.5 8539492.5 ૦ 8539492.5 4269746.25 ૪૨૬૯૭૪૬

૯૮ હર હ ુ R-૯૮ ૬૩૬ 0 0 2277198 2277198 ૦ 2277198 1138599 ૧૧૩૮૫૯૯

૯૯ આિથક અને સામા ક ર ત ેનબળા 
વગના રહણાક R-૯૯ ૩૯૯૨ 0 0 14293356 14293356 ૦ 14293356 7146678 ૭૧૪૬૬૭૮

૧૦૦ રહણાક વેચાણ R-૧૦૦ ૨૪૧૦ 0 0 8629005 8629005 ૦ 8629005 4314502.5 ૪૩૧૪૫૦૩
૧૦૧ રહણાક વેચાણ R-૧૦૧ ૧૨૩૧ 0 0 4407595.5 4407595.5 ૦ 4407595.5 2203797.75 ૨૨૦૩૭૯૮
૧૦૨ બાગ R-૧૦૨ ૮૭૦૬ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
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૧૦૩ વાણીજય વેચાણ R-૧૦૩ ૩૩૨૧ 0 0 11890840.5 11890840.5 ૦ 11890840.5 5945420.25 ૫૯૪૫૪૨૦
૧૦૪ વાણીજય વેચાણ R-૧૦૪ ૨૭૮૧ 0 0 10409978.25 10409978.25 ૦ 10409978.25 5204989.125 ૫૨૦૪૯૮૯

૧૦૫ આિથક અને સામા ક ર ત ેનબળા 
વગના રહણાક R-૧૦૫ ૨૩૪૭ 0 0 8403433.5 8403433.5 ૦ 8403433.5 4201716.75 ૪૨૦૧૭૧૭

૧૦૬ આિથક અને સામા ક ર ત ેનબળા 
વગના રહણાક R-૧૦૬ ૨૫૪૫ 0 0 9112372.5 9112372.5 ૦ 9112372.5 4556186.25 ૪૫૫૬૧૮૬

૧૦૭ ુ લી જ યા R-૧૦૭ ૧૧૩૫ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૧૦૮ હર હ ુ R-૧૦૮ ૩૯૪૮ 0 0 14135814 14135814 ૦ 14135814 7067907 ૭૦૬૭૯૦૭
૧૦૯ વાણીજય વેચાણ R-૧૦૯ ૧૧૩૭૯ 0 0 42594441.75 42594441.75 ૦ 42594441.75 21297220.88 ૨૧૨૯૭૨૨૧
૧૧૦ વાણીજય વેચાણ R-૧૧૦ ૮૭૯૬ 0 0 32925627 32925627 ૦ 32925627 16462813.5 ૧૬૪૬૨૮૧૪
૧૧૧ રહણાક વેચાણ R-૧૧૧ ૭૦૭૨ 0 0 25321296 25321296 ૦ 25321296 12660648 ૧૨૬૬૦૬૪૮
૧૧૨ વાણીજય વેચાણ R-૧૧૨ ૧૫૬૯ 0 0 5617804.5 5617804.5 ૦ 5617804.5 2808902.25 ૨૮૦૮૯૦૨
૧૧૩ રહણાક વેચાણ R-૧૧૩ ૧૩૪૧ 0 0 4801450.5 4801450.5 ૦ 4801450.5 2400725.25 ૨૪૦૦૭૨૫
૧૧૪ હર હ ુ R-૧૧૪ ૪૩૨૧ 0 0 15471340.5 15471340.5 ૦ 15471340.5 7735670.25 ૭૭૩૫૬૭૦
૧૧૫ ુ લી જ યા R-૧૧૫ ૧૪૯ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૧૧૬ વાણીજય વેચાણ R-૧૧૬ ૩૦૫૭ 0 0 10945588.5 10945588.5 ૦ 10945588.5 5472794.25 ૫૪૭૨૭૯૪
૧૧૭ હર હ ુ R-૧૧૭ ૩૮૬ 0 0 1382073 1382073 ૦ 1382073 691036.5 ૬૯૧૦૩૭
૧૧૮ બાગ R-૧૧૮ ૧૦૭૬૪ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૧૧૯ વાણીજય વેચાણ R-૧૧૯ ૪૪૬૩ 0 0 16706124.75 16706124.75 ૦ 16706124.75 8353062.375 ૮૩૫૩૦૬૨
૧૨૦ વાણીજય વેચાણ R-૧૨૦ ૧૮૫૮ 0 0 6954958.5 6954958.5 ૦ 6954958.5 3477479.25 ૩૪૭૭૪૭૯
૧૨૧ વાણીજય વેચાણ R-૧૨૧ ૪૮૬૭ 0 0 18218397.75 18218397.75 ૦ 18218397.75 9109198.875 ૯૧૦૯૧૯૯

૧૨૨ આિથક અને સામા ક ર ત ેનબળા 
વગના રહણાક R-૧૨૨ ૧૪૨૧૦ 0 0 53191582.5 53191582.5 ૦ 53191582.5 26595791.25 ૨૬૫૯૫૭૯૧

૧૨૩ આિથક અને સામા ક ર ત ેનબળા 
વગના રહણાક R-૧૨૩ ૧૮૩૬૮ 0 0 68756016 68756016 ૦ 68756016 34378008 ૩૪૩૭૮૦૦૮

૧૨૪ રહણાક વેચાણ R-૧૨૪ ૫૪૮૦ 0 0 19621140 19621140 ૦ 19621140 9810570 ૯૮૧૦૫૭૦
૧૨૫ વાણીજય વેચાણ R-૧૨૫ ૬૬૦૪ 0 0 24720423 24720423 ૦ 24720423 12360211.5 ૧૨૩૬૦૨૧૨
૧૨૬ બાગ R-૧૨૬ ૧૮૩૯ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૧૨૭ હર હ ુ R-૧૨૭ ૧૨૪૪૪ 0 0 44555742 44555742 ૦ 44555742 22277871 ૨૨૨૭૭૮૭૧
૧૨૮ રહણાક વેચાણ R-૧૨૮ ૧૪૪૫ 0 0 5173822.5 5173822.5 ૦ 5173822.5 2586911.25 ૨૫૮૬૯૧૧
૧૨૯ વાણીજય વેચાણ R-૧૨૯ ૬૩૪૫ 0 0 23750921.25 23750921.25 ૦ 23750921.25 11875460.63 ૧૧૮૭૫૪૬૧
૧૩૦ વાણીજય વેચાણ R-૧૩૦ ૧૩૯૮ 0 0 5233063.5 5233063.5 ૦ 5233063.5 2616531.75 ૨૬૧૬૫૩૨
૧૩૧ વાણીજય વેચાણ R-૧૩૧ ૧૧૪૪૯ 0 0 42856469.25 42856469.25 ૦ 42856469.25 21428234.63 ૨૧૪૨૮૨૩૫
૧૩૨ રહણાક વેચાણ R-૧૩૨ ૨૦૦૩ 0 0 7171741.5 7171741.5 ૦ 7171741.5 3585870.75 ૩૫૮૫૮૭૧
૧૩૩ હર હ ુ R-૧૩૩ ૨૦૬૩ 0 0 7386571.5 7386571.5 ૦ 7386571.5 3693285.75 ૩૬૯૩૨૮૬
૧૩૪ વાણીજય વેચાણ R-૧૩૪ ૩૯૬૯ 0 0 14211004.5 14211004.5 ૦ 14211004.5 7105502.25 ૭૧૦૫૫૦૨
૧૩૫ હર હ ુ R-૧૩૫ ૬૫૩૦ 0 0 23380665 23380665 ૦ 23380665 11690332.5 ૧૧૬૯૦૩૩૩
૧૩૬ હર હ ુ R-૧૩૬ ૮૧૨ 0 0 2907366 2907366 ૦ 2907366 1453683 ૧૪૫૩૬૮૩
૧૩૭ રહણાક વેચાણ R-૧૩૭ ૬૩૯૨ 0 0 23926854 23926854 ૦ 23926854 11963427 ૧૧૯૬૩૪૨૭
૧૩૮ વાણીજય વેચાણ R-૧૩૮ ૪૮૭૮ 0 0 18259573.5 18259573.5 ૦ 18259573.5 9129786.75 ૯૧૨૯૭૮૭
૧૩૯ વાણીજય વેચાણ R-૧૩૯ ૬૪૬૮ 0 0 24211341 24211341 ૦ 24211341 12105670.5 ૧૨૧૦૫૬૭૧
૧૪૦ વાણીજય વેચાણ R-૧૪૦ ૨૯૭૯ 0 0 10666309.5 10666309.5 ૦ 10666309.5 5333154.75 ૫૩૩૩૧૫૫
૧૪૧ રહણાક વેચાણ R-૧૪૧ ૬૬૧૮ 0 0 23695749 23695749 ૦ 23695749 11847874.5 ૧૧૮૪૭૮૭૫
૧૪૨ હર હ ુ R-૧૪૨ ૧૫૨૯ 0 0 5474584.5 5474584.5 ૦ 5474584.5 2737292.25 ૨૭૩૭૨૯૨
૧૪૩ રહણાક વેચાણ R-૧૪૩ ૨૦૭૧ 0 0 7415215.5 7415215.5 ૦ 7415215.5 3707607.75 ૩૭૦૭૬૦૮
૧૪૪ હર હ ુ R-૧૪૪ ૪૫૧૩ 0 0 16158796.5 16158796.5 ૦ 16158796.5 8079398.25 ૮૦૭૯૩૯૮

૧૪૫ આિથક અને સામા ક ર ત ેનબળા 
વગના રહણાક R-૧૪૫ ૨૧૧૬૧ 0 0 79210913.25 79210913.25 ૦ 79210913.25 39605456.63 ૩૯૬૦૫૪૫૭

૧૪૬ હર હ ુ R-૧૪૬ ૧૮૬૫૪ 0 0 66790647 66790647 ૦ 66790647 33395323.5 ૩૩૩૯૫૩૨૪
૧૪૭ વાણીજય વેચાણ R-૧૪૭ ૨૪૦૯૦ 0 0 90174892.5 90174892.5 ૦ 90174892.5 45087446.25 ૪૫૦૮૭૪૪૬
૧૪૮ વાણીજય વેચાણ R-૧૪૮ ૨૮૧૭ 0 0 10544735.25 10544735.25 ૦ 10544735.25 5272367.625 ૫૨૭૨૩૬૮
૧૪૯ રહણાક વેચાણ R-૧૪૯ ૩૭૦૩ 0 0 13258591.5 13258591.5 ૦ 13258591.5 6629295.75 ૬૬૨૯૨૯૬
૧૫૦ વાણીજય વેચાણ R-૧૫૦ ૨૬૧૩ 0 0 9355846.5 9355846.5 ૦ 9355846.5 4677923.25 ૪૬૭૭૯૨૩
૧૫૧ રહણાક વેચાણ R-૧૫૧ ૭૨૪૯ 0 0 25955044.5 25955044.5 ૦ 25955044.5 12977522.25 ૧૨૯૭૭૫૨૨
૧૫૨ ુ લી જ યા R-૧૫૨ ૩૬૦ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૧૫૩ રહણાક વેચાણ R-૧૫૩ ૩૮૬૪ 0 0 13835052 13835052 ૦ 13835052 6917526 ૬૯૧૭૫૨૬
૧૫૪ બાગ R-૧૫૪ ૨૨૫૯૪ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦
૧૫૫ હર હ ુ R-૧૫૫ ૭૦૭૩ 0 0 25324876.5 25324876.5 ૦ 25324876.5 12662438.25 ૧૨૬૬૨૪૩૮
૧૫૬ હર હ ુ R-૧૫૬ ૫૮૦૪ 0 0 20781222 20781222 ૦ 20781222 10390611 ૧૦૩૯૦૬૧૧
૧૫૭ વાણીજય વેચાણ R-૧૫૭ ૩૦૬૮ 0 0 10984974 10984974 ૦ 10984974 5492487 ૫૪૯૨૪૮૭
૧૫૮ વાણીજય વેચાણ R-૧૫૮ ૫૨૮૨ 0 0 19771846.5 19771846.5 ૦ 19771846.5 9885923.25 ૯૮૮૫૯૨૩

૧૫૯ આિથક અને સામા ક ર ત ેનબળા 
વગના રહણાક R-૧૫૯ ૭૨૩૮ 0 0 25915659 25915659 ૦ 25915659 12957829.5 ૧૨૯૫૭૮૩૦

૧૬૦ વાણીજય વેચાણ R-૧૬૦ ૮૧૮૦ 0 0 30619785 30619785 ૦ 30619785 15309892.5 ૧૫૩૦૯૮૯૩
૧૬૧ રહણાક વેચાણ R-૧૬૧ ૪૬૫૭ 0 0 16674388.5 16674388.5 ૦ 16674388.5 8337194.25 ૮૩૩૭૧૯૪
૧૬૨ હર હ ુ R-૧૬૨ ૪૧૮૩ 0 0 14977231.5 14977231.5 ૦ 14977231.5 7488615.75 ૭૪૮૮૬૧૬
૧૬૩ વાણીજય વેચાણ R-૧૬૩ ૪૬૮૮ 0 0 16785384 16785384 ૦ 16785384 8392692 ૮૩૯૨૬૯૨
૧૬૪ રહણાક વેચાણ R-૧૬૪ ૧૦૩૧૮ 0 0 36943599 36943599 ૦ 36943599 18471799.5 ૧૮૪૭૧૮૦૦
૧૬૫ રહણાક વેચાણ R-૧૬૫ ૮૫૨૪ 0 0 30520182 30520182 ૦ 30520182 15260091 ૧૫૨૬૦૦૯૧
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૧૬૬ રહણાક વેચાણ R-૧૬૬ ૨૫૮૧ 0 0 9241270.5 9241270.5 ૦ 9241270.5 4620635.25 ૪૬૨૦૬૩૫
૧૬૭ રહણાક વેચાણ R-૧૬૭ ૨૭૧૧ 0 0 9706735.5 9706735.5 ૦ 9706735.5 4853367.75 ૪૮૫૩૩૬૮

૧૬૮ આિથક અને સામા ક ર ત ેનબળા 
વગના રહણાક R-૧૬૮ ૪૫૮૧ 0 0 16402270.5 16402270.5 ૦ 16402270.5 8201135.25 ૮૨૦૧૧૩૫

૧૬૯ ુ લી જ યા R-૧૬૯ ૧૪૦૫ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

૧૭૦ આિથક અને સામા ક ર ત ેનબળા 
વગના રહણાક R-૧૭૦ ૪૬૦૬ 0 0 16491783 16491783 ૦ 16491783 8245891.5 ૮૨૪૫૮૯૨

૧૭૧ આિથક અને સામા ક ર ત ેનબળા 
વગના રહણાક R-૧૭૧ ૬૨૪૭ 0 0 22367383.5 22367383.5 ૦ 22367383.5 11183691.75 ૧૧૧૮૩૬૯૨

૧૭૨ આિથક અને સામા ક ર ત ેનબળા 
વગના રહણાક R-૧૭૨ ૬૩૦૯ 0 0 22589374.5 22589374.5 ૦ 22589374.5 11294687.25 ૧૧૨૯૪૬૮૭

૧૭૩ બાગ R-૧૭૩ ૩૧૩૩ 0 0 0 0 ૦ 0 0 ૦

(બી) ૧૭૩ ૮૬૯૨૬૧ 0 0 2783313719 2783313719 0 2783313719 1391656859 1391656859
ુલ (એ)+(બી) ૭૪૧ ૩૧૫૯૧૮૭ 4878569460 4878569460 15808421486 15808421486 -3122891625 10929852026 5464926013 2342034388
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