
સરકારી જમીન સપંાદન અંગેની વિગત 
અ.નં. હેતુ ગામનુ નામ રે.સ.ન સંપાદન કરેલ 

 જમીનનુ ક્ષેત્રફડ 
ચો.મી. 

રરમકકસ 

૧ પાણીની ટાાંકી 
માટે  

અટાલાદરા
  

૭૨૦/૧  ૬.૬૧૧  ૨૩-૧૨-૦૮ થી હુકમ થયેલ છે.  

૨ પાણીની ટાાંકી 
માટે 

બાપોદ  ૮૦૮/૨/p 

૮૦૯/૧ 

૮૦૯/૨/p 

૧૦૦૦૦ મહેસુલ વિભાગમાાંથી હુકમ થયેલ છે. 
કલકટરશ્રી,િદોદરા તરફથી હુકમ 
કરિાનો બકી  

૩ રીઝર િોયર 
માટે 

બાપોદ ટી.પી ૪ FP ૧ પૈકી
  

૨,૫૦,૦૦૦ ૨૩-૧૨-૦૮ ના રોજ કબજો સુપ્રત 
થયેલ છે. 

૪
  

િોટેર 
ટર ીટટમેન્ટ 
પ્લાન્ટ  

ખાનપુર  બ્લોક નાં. ૮૧  ૪૦,૦૦૦
  

૧૧-૧૨-૦૯ ના રોજ કબજો સુપ્રત 
થયેલ છે. 

૫ એ.પી.એસ. 
મટે  

જામ્બુઆ  ૭૦૨  ૨૫૦૦  ૧૬-૭-૦૭ થી કલેકટર શ્રી, 
િડોદરાએ આગોતર કબજનો હુકમ કરેલ 
છે.  

૬
  

એ.પી.એસ. 
મટે 

િડસર 
  

૨   ૨૫૦૦ ૧૬-૫-૦૮ના રોજ આગોતર કબજનો 
હુકમ કરેલ છે. 

૭ એ.પી.એસ. 
મટે 

સમા  ૩૫  ૨૫૦૦ ૧૬-૫-૦૮ના રોજ આગોતર કબજનો 
હુકમ કરેલ છે. 

૮
  

STP 

 

STP 

કપુરાઈ 

 

કપુરાઈ 

૯૦ 
 

 

૯૦ 

૪૦૦૦૦ ચો.મી. 
િાધારાની 
૪૦૦૦ ચો.મી. 
કુલ ૮૦૦૦ ચો.મી                                                                      

૧૯-૧૨-૦૩ થી આગોતર કબજો 
લેિાયેલ છે. 
૨૧-૧-૦૮ થી આગોતર કબજો 
લેિાયેલ છે. 

૯
  

ASP દાંતેશ્વર  ૩૬૨  ૧૯૫૨  ૧૯-૧૨-૦૩ થી આગોતર કબજો 
લેિા હુકમ થયેલ છે 

૧૦
  

સોલીડ િેસ્ટ
  

મકરપુરા  ૩૬૪  ૨.૦૪.૬૪૯ 
ચો.મી  

૨૪-૧૨-૦૩ વથ કબજો સુપ્રત કરિા 
હુકમ થયેલ. જો આધરે કબજો લિેાયેલ 
છે.  

૧૧
  

STP છાણી  ૧૩૩, 
૨૩૬  

૧.૦૦.૧૬ ચો.મી 
૧.૧૬.૩૫ ચો.મી 

૩૧-૮-૦૯ થી આગોતર કબજો લેિા 
હુકમ થયેલ છે 

૧૨
  

ધોડીકુઈના 
ઝુાંપડાિાડા 

જામ્બુઆ  ૬૮  ૧૨૪૪૯ ચો.મી. ૧૨-૬-૦૮ થી કબજો સુપ્રત કરિ 
હુકમ થયેલ. જો આધરે કબજો લીધેલ 
છે.  

૧૩
  

સોલીડ િેસ્ટ 
લેન્ડ ફીલ 
સાઈટ 

શેરખી  ૬૧૨  ૩૫૦૦  સોલીડ િેસ્ટ ખાતાએ પરભારે કબજો 
મેડિેલ છે.  

૧૪
  

BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

ભાયલી  ૧૭૬  ૮૫૨૪  ૨૪-૬-૦૯ થી હુકમ થયેલ છે.  

૧૫

  

BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

બાપોદ  ૧૦૦૯  ૭૯૯૩  ૨૪-૬-૦૯ થી હુકમ થયેલ છે.  



૧૬ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

બાપોદ  ૪૯૩ પૈકી ૭૨૮૫ ૨૪-૬-૦૯ થી હુકમ થયેલ છે.  

૧૭ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

બાપોદ  ૪૭૮ પૈકી ૨૪૪૬ ૨૪-૬-૦૯ થી હુકમ થયેલ છે.  

૧૮ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

દાંતેસ્િર ૨૨૬ ૪૧૮૪ ૨૪-૬-૦૯ થી હુકમ થયેલ છે.  

૧૯ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

ગોરિા ૮૨૨ પૈકી ૮૬૪૮ ૨૪-૬-૦૯ થી હુકમ થયેલ છે.  

૨૦ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

તાાંદલજા ૨૧૧ પૈકી ૫૬૬૬ ૨૪-૬-૦૯ થી હુકમ થયેલ છે.  

૨૧ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

તાાંદલજા ૨૩૦ પૈકી ૪૨૭૯ ૨૪-૬-૦૯ થી હુકમ થયેલ છે.  

૨૨ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

જામ્બુઆ ૭૬ ૬૮૮૦ ૨૪-૬-૦૯ થી હુકમ થયેલ છે.  

૨૩ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

જમ્બુઆ ૮૩ ૯૩૦૮ ૨૪-૬-૦૯ થી હુકમ થયેલ છે.  

૨૪ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

તરસાલી ૫૨૧ ૧૬.૮૯૬ ૩-૧૧-૦૯ થી હુકમ થયેલ છે.  

૨૫ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

તાાંદલજા ૩૩૦ ૫૩૬૨ ૩-૧૧-૦૯ થી હુકમ થયેલ છે.  

૨૬
  

BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

તાાંદલજા ૩૩૩/ ૧૭૧૮૯ ૭-૩-૦૯ 

૨૭ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

િડોદરા 

કસ્બા 

૧૧૪ ૩૧૧૮૯ ૭-૩-૦૯ 

૨૮ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

કલાલી ૩૬૫ ૧૭૩૯૨ ૭-૩-૦૯ 

૨૯ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

માણેજા ૬૫ ૧૧૭૭૨ ૭-૩-૦૯ 

૩૦ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

સૈયદ 
િાસણા 

૨૫૭ ૬૭૭૯ ૩૦-૫-૧૧ 

૩૧ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

ગોત્રી, 
જતેલપુર 

ટી.પી ૧૪ ૧૯૩૦૨ ૩૦-૫-૧૧ 

૩૨ ASP માટે
  

િડસર  ૩૮૦  ૨૫૦૦  ૧૭-૫-૧૦ 

૩૩ પણીની ટાાંકી  છાણી સી.સ.નાં. ૧૦૬ ૬૪૩૮.૧૬ ૧૦-૫-૧૦ 

૩૪ ASP માટે કલાલી ૫૫૦/૩બ્લોક૪૫૧ ૨૫.૦૦ ૫-૨-૧૦ 

૩૫ ASP માટે કલાલી ૫૧૩, બ્લો ૪૨૩ ૨૫.૦૦ ૫-૨-૧૦ 

૩૬ પણીની ટાાંકી  કપુરાઈ રે.સ.૯૧ બ્લો ૬૬ ૭૦૦૦ ૧૭-૫-૧૦ 

૩૭ પણીની ટાાંકી  બાપોદ ૮૦૮/૨,૮૦૯/ ૧-
૨,૮૧૦/૧ 

૧૦૦૦૦ ૯-૯-૦૯ 

૩૮ ASP માટે સયાજીપુરા ટી.પી-૧, એફ.પી.૭/૨ ૧૨૨૫  કલેકટરશ્રીનો ઓડડ ર  તા. ૧-૭-૧૧ 

૩૯ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

ગોરિા ૧૪૭ ૩૪૪૦ તા. ૫-૭-૧૧ થી કલકેટરશ્રીનો હુકમ 
થયેલ છે. 



૪૦ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

અટલાદરા ૫૮૫, ૫૮૬ ૧૨૭૮૯૭ 

૫૬૩૫૩ 

૧૮૪૨૫૦ 

તા. ૫-૭-૧૧ થી કલકેટરશ્રીનો હુકમ 
થયેલ છે. 

૪૧ સોલીડ િેસ્ટ 

ટર ાન્સફર 
સ્ટેશન 

દાંતેશ્વર ૩૪૨ ૯૦૦૪ તા. ૫-૭-૧૧ થી કલકેટરશ્રીનો હુકમ 

થયેલ છે. 

૪૨ કેટલ શેડ ખટાબા બ્લો. નાં. ૨૪૫-અ ૧૦૦૦૦ તા. ૫-૭-૧૧ થી કલકેટરશ્રીનો હુકમ 
થયેલ છે. 

૪૩ કેટલ શેડ કરોડીયા ૧૭૫ ૧૦૦૦૦ તા. ૫-૭-૧૧ થી કલકેટરશ્રીનો હુકમ 
થયેલ છે. 

૪૪ કેટલ શેડ છાણી  ૪૩૧-ક  ૧૦૦૦૦  તા. ૧૭-૭-૧૨ થી કલકેટરશ્રીનો 
હુકમ થયેલ છે. 

૪૫ કેટલ શેડ જમ્બુઆ ૭૦૨ સી.સ.ન. ૧૨૦૮ ૧૦૦૦૦ તા. ૧૭-૭-૧૨ થી કલકેટરશ્રીનો 
હુકમ થયેલ છે. 

૪૬
  

BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

માણેજા  ૩૦૫,૩૦૬  ૧૮૬૮૭ તા. ૧૨-૧૦-૧૨ થી કલેકટરશ્રીનો 
હુકમ થયેલ છે. 

૪૭ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

સમા ૩૯-૨ ૧૯૮૩૦ તા. ૧૫-૯૮-૧૨ થી કલેકટરશ્રીનો 
હુકમ થયેલ છે. 

૪૮ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

ગોરિા ૫૬૪ ૧૬૭૬૩ તા. ૧૪-૦૯-૧૨ થી કલેકટરશ્રીનો 
હુકમ થયેલ છે. 

૪૯ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

તરસાલી ૮૬૦૮૯૭ પૈકી ૧૧૬૩૫,૧૫૩૭૯ તા. ૧૭-૯-૧૨ થી કલકેટરશ્રીનો 
હુકમ થયેલ છે. 

૫૦ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

િડોદરા 

કસ્બા  

૧૪૧ સી.સ.ન. ૯૨૫  ૫૭૭૭.૬૧

  

તા. ૧૭-૯-૧૨ થી કલકેટરશ્રીનો 

હુકમ થયેલ છે.જમીન/ક/િશી.૩૮૬ 
થી ૩૯૬ 

૫૧ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

િડોદરા 
કસ્બા 

૮૧૪ ૫૦૪૬૩.૬૯ તા. ૧૭-૯-૧૨ થી કલકેટરશ્રીનો 
હુકમ થયેલ છે.જમીન/ક/િશી.૩૯૭ 
થી ૪૦૭ 

૫૨ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

બાપોદ ૮૪૫ રે.સ.નાં. ૮૪૫/૨૯૩, 

એફ.પી ૫૫૪, ૧૦૬૮
  

૨૬૩૬,૨૭૮૦

  

કલેકટરશ્રીના ઓડેર 

જમીન/ક/િશી/૮૪૯ થી 
૮૫૯/૨૦૧૩ તા. ૨-૪-૧૩ થી હુકમ 
થયેલ છે. 

૫૩ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

બાપોદ ૬૪૬  ૩૪૪૦  કલેકટરશ્રીના ઓડેર 
જમીન/ક/િશી/૮૩૮ થી 
૮૪૮/૨૦૧૩ તા. ૨-૪-૧૩ થી હુકમ 
થયેલ છે. 

૫૪ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

હરણી ૭૫  ૨૨૦૫  કલેકટરશ્રીના ઓડેર 
જમીન/ક/િશી/૮૧૭ થી 
૮૨૬/૨૦૧૩ તા. ૨-૪-૧૩ થી હુકમ 
થયેલ છે. 

૫૫
  

BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

હરણી ૯૬  ૧૯૮૫  કલેકટરશ્રીના ઓડેર 
જમીન/ક/િશી/૮૨૭ થી 



૮૩૬/૨૦૧૩ તા. ૨-૪-૧૩ થી હુકમ 
થયેલ છે. 

૫૬ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

કપુરાઈ ૩૯૧  ૫૪૮૧  સમક્ષ અવધકારી અને નાયાબ 
કલેકટરશ્રી ના ઓડેર ન.- યુ.એલ.સી. 

/િશી/૮૦૧/ ૨૦૧૩ તા. ૧૮-૭-
૧૩ થી હુકમ થયેલ છે. 

૫૭ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

કપુરાઈ ૩૯૨ ૮૧૯૫ સમક્ષ અવધકારી અને નાયાબ 
કલેકટરશ્રી ના ઓડેર ન.- યુ.એલ.સી. 
/િશી/૮૦૧/ ૨૦૧૩ તા. ૧૮-૭-
૧૩ થી હુકમ થયેલ છે 

૫૮ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

કપુરાઈ ૩૯૩/૨ ૪૭૯૬ સમક્ષ અવધકારી અને નાયાબ 
કલેકટરશ્રી ના ઓડેર ન.- યુ.એલ.સી. 
/િશી/૮૦૧/ ૨૦૧૩ તા. ૧૮-૭-
૧૩ થી હુકમ થયેલ છે 

૫૯ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

માણેજા ૩૦૪/૧ ૪૨૪૯ સમક્ષ અવધકારી અને નાયાબ 
કલેકટરશ્રી ના ઓડેર ન.- યુ.એલ.સી. 
/િશી/૮૦૧/ ૨૦૧૩ તા. ૧૮-૭-
૧૩ થી હુકમ થયેલ છે 

૬૦ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

બાપોદ ૮૦૮  પૈકી 
૯૦૮/૧૮૦૯/૨૮૧૦/૧ 

૩૨૭૧ સમક્ષ અવધકારી અને નાયાબ 
કલેકટરશ્રી ના ઓડેર ન.- યુ.એલ.સી. 
/િશી/૮૦૧/ ૨૦૧૩ તા. ૧૮-૭-
૧૩ થી હુકમ થયેલ છે 

૬૧ BSUP 
પ્રોજકેટ માટે 

સિાદ ૩૮૫ ૩ એ ૭ ગુઠા કલેકટરશ્રીના ઓડેર 
જમીન/ક/િશી/૩૦૨૬/૨૦૧૩ તા. 
૭-૯-૧૩ થી હુકમ થયેલ છે. 

 


