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ANNEXURE-1 

 
Water Quality along the Tapi River Strech 

( Analysis data by Gujarat Pollution Control Board ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















 
 
 

 
ANNEXURE-2 

 
Status on Transfer of Land for STPs and SPSs 

( Status update from Office of The Collectorate - Surat ) 
 



અનુ.નં િવગત 
દરખા તો
 ની સં યા ર ટરનાં અનુ મ નંબર મામલતદાર ી માણે ર ટરનાં અનુ.નંબર

૧ સરકાર ીમા ંસાદર કરલે દરખા તો 6 ૨, ૧૯, ૨૨, ૨૪, ૨૬, ૨૭ તમામ જમીનો ગૌચર સદરની છે. 

૨ પંચાયના નામે નીમ (ASSIGN) કરી / ફા. લોટનો કબજો સુ ત કય  / SUDA-SMC િવ તારની 
જમીનમા ંઆગોતરો કબજો સુ ત કય .

7 ૧૧, ૧૪, ૨૫, ૩૦, ૩૨, ૩૫, ૩૭ કામરજે-૩, માંડવી-૨, બારડોલી-૧

૩ મ.ેકલે ટર ીની બ  થળ તપાસ ઉપર બાકી 1 ૧૨ કામરજે (વાવ- લોક ન.ં૬૬૭-૫) 

૪ પુતતા માટે મામલતદાર ીને પરત કરલે દરખા તો 4 ૨૯, ૩૧, ૩૩, ૩૪ બારડોલી-૩, ચોયાસી-૧, માંડવી-૧

૫ જ.મ.કા.કલમ-૩૮ હેઠળ ફાળવવાપા  છે. હુકમ સહીમા ંમુ ો છે. 1 ૨૧, માંડવી-૧

૬ સુડા/એસ.એમ.સી. કચેરીને જ રી િવગતો / ચચા / અ ય જમીન પસંદ કરવા જણાવેલ દરખા તો 4 ૩, ૧૩, ૨૦, ૩૮ કામરજે-૩, માંડવી-૧ 

૭

સદર જમીન નદીકાંઠે આવેલ નથી. માંગણી મજુબના ં ે ફળની જમીન ઉ કેરખુદની જમીનમાંથી 
ફળાવાઇ ય તેમ છે. જથેી ાથિમક ીએ આ જમીનની જ રીયાત રહેતી નથી. જથેી સદર માંગણી 
દફતર/ેબંધ કરવા જ રી લખાણ મોકલી આપવા બાબતે િજ લા પંચાયત/સુડા/એસએમસી કચેરીને 
જણા યુ છે.

1 ૨૩, માંડવી 

૮ તપાસણી અહેવાલ બાકી 1 ૨૮, માંડવી 

૯ ગૌચરની જમીન હોય, નોધં મુકી છે. 1 ૧૬ કામરજે

૧૦ સરકાર ીની સુચનાનુંસાર મુ યાંકન કરવા ઉપર બાકી / આરો ય અિધકારી ીના ંઅિભ ાય બાકી. નગર 
િનયોજક ીને સુચના આપેલ છે.

12 ૧, ૫, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૫,૧૬, ૧૭, ૧૮, ૩૬ કામરજે તથા માંડવી તાલુકાની છે. 

38દરખા તોની કુલ સં યા 

તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે જમીન ફાળવવા બાબત



ગામનુ ંનામ તાલુકો સવ/ લોક 
નંબર

૭/૧૨ 
મજુબ 
ે ફળ

માંગણીનંુ 
ે ફળ

ખુ લા 
લોટના 

વાિણ નો 
જં ી ભાવ 
િત ચો.મી.

૧૦% લેખ ેથતી 
િકંમત

ગામનુ ં
નામ તાલુકો સવ/ લોક

 નંબર

૧ સીટી ઇજનેર ી, સુરત 
મહાનગરપાિલકા

પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

ઘલા કામરજે ૮૬૨ ૧૩૦૦૯૩ ૭૪૦૦ ૬૨૫ ૪૬૨૫૦૦ ટી ં બા કામરજે ૬૦૫
મુ યાકંન ઉપર બાકી / આરો ય અિધકારી ીનો અિભ ાય 

બાકી

૨ સીટી ઇજનેર ી, સુરત 
મહાનગરપાિલકા

પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

કઠોર કામરજે ૫૨૧ ૧૧૨૯૭ ૧૧૨૯૭ ૧૮૭૫ ૨૧૧૮૧૮૮ કઠોર કામરજે ૩૪
ન.ંએ/બખપ/ કઠોર/તાપી શુિ ધકરણ/ વશી.૧૯૦૯/૧૯ 
તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ થી સરકાર ીમાં દરખા ત મોકલી

૩ સીટી ઇજનેર ી, સુરત 
મહાનગરપાિલકા

પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

કઠોર કામરજે ૧ ૧૨૧૨૯ ૧૨૧૨૯ ૨૦૨૫ ૨૪૫૬૧૨૩

માંગણી પૈકીની જમીનમાં મકાન તથા દવાખાનાનુ ંદબાણ 
આવેલ છે. જથેી માંગણી મજુબના ં ે ફળની જ યા 
ઉપલ ધ નથી. જથેી ઉપલ ધ જ યા આયોજન માટે 

અનુકુળ છે કે કેમ? તે બાબતે જ રી સંમિત રજુ કરવા SMC 
ન ેજણાવા તથા દબાણના ં ે ળની િવગતો મોકલી 
આપવા સબંિધતોન ેતા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ થી ણ કરી.

૪ સીટી ઇજનેર ી, સુરત 
મહાનગરપાિલકા

પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

ભરથાણા કોસાડ ચોયાસી

 લોક 
ન.ં૪૩+૪૪ 
ફા. લોટ ન.ં  
૧૬૬+૧૬૭

૦ ૯૫૩૦ ૨૯૫૦ ૨૮૧૧૩૫૦
જમીન ગૌચરણ સદરની હોય, સરકાર ીની સુચનાનુંસાર 

ગૌચરિનતી માણે કાયવાહી કરવા નોધં મકુી 
તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૦ થી

૫ સીટી ઇજનેર ી, સુરત 
મહાનગરપાિલકા

પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

ધોરણપારડી કામરજે ૨૬૦ (નવો-૪૫૩) ૧૦૭૦૯૯ ૪૦૦૦૦ ૭૫૦ ૩૦૦૦૦૦૦ પાલી કામરજે
જુનો-૬૧ નવો-

૩
મુ યાકંન ઉપર બાકી / આરો ય અિધકારી ીનો અિભ ાય 

બાકી

૬ સીટી ઇજનેર ી, સુરત 
મહાનગરપાિલકા

પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

કરજણ કામરજે
૪૪૭ (નવો-
૫૪૭)

૭૧૦૪૬ ૫૩૦૦ ૩૯૨ ૨૦૭૭૬૦ ઘલા કામરજે ૫૪૫
મુ યાકંન ઉપર બાકી / આરો ય અિધકારી ીનો અિભ ાય 

બાકી

૭ સીટી ઇજનેર ી, સુરત 
મહાનગરપાિલકા

પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

લસકાણા કામરજે ૩૬ ૫૪૧૦૭ ૬૩૦૦ ૬૦૦૦ ૩૭૮૦૦૦૦ પાલી કામરજે
જુનો-૬૧ નવો-

૩
મુ યાકંન ઉપર બાકી / આરો ય અિધકારી ીનો અિભ ાય 

બાકી

૮ સીટી ઇજનેર ી, સુરત 
મહાનગરપાિલકા

પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

લસકાણા કામરજે ૧૫૯ ૩૫૦૮૦ ૬૩૦૦ ૬૦૦૦ ૩૭૮૦૦૦૦ પાલી કામરજે
જુનો-૬૧ નવો-

૩
મુ યાકંન ઉપર બાકી / આરો ય અિધકારી ીનો અિભ ાય 

બાકી

૯ સીટી ઇજનેર ી, સુરત 
મહાનગરપાિલકા

પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

તભરથાણા કામરજે ૬૫ ૩૨૯૫૨ ૬૩૦૦ ૩૫૦ ૨૨૦૫૦૦ અં ોલી કામરજે ૨૩૧
મુ યાકંન ઉપર બાકી / આરો ય અિધકારી ીનો અિભ ાય 

બાકી

સીટી ઇજનેર ી, સુરત મહાનગરપાિલકા ારા પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર તાપી ોજે ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટનાં આયોજન માટે જમીન 
ફાળવવા બાબત

મ 
નં.

માંગણી કરનાર 
અિધકારી ી / કચરેીનંુ નામ માંગણીનો હેતુ

માંગણીવાળી જમીનની િવગત

રીમા સ

માંગણી વાળી જમીન સામે િનમ 
કરવા પા  જમીનની િવગત



ગામનુ ંનામ તાલુકો સવ/ લોક 
નંબર

૭/૧૨ 
મજુબ 
ે ફળ

માંગણીનંુ 
ે ફળ

ખુ લા 
લોટના 

વાિણ નો 
જં ી ભાવ 
િત ચો.મી.

૧૦% લેખ ેથતી 
િકંમત

ગામનુ ં
નામ તાલુકો સવ/ લોક

 નંબર

સીટી ઇજનેર ી, સુરત મહાનગરપાિલકા ારા પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર તાપી ોજે ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટનાં આયોજન માટે જમીન 
ફાળવવા બાબત

મ 
નં.

માંગણી કરનાર 
અિધકારી ી / કચરેીનંુ નામ માંગણીનો હેતુ

માંગણીવાળી જમીનની િવગત

રીમા સ

માંગણી વાળી જમીન સામે િનમ 
કરવા પા  જમીનની િવગત

૧૦ સીટી ઇજનેર ી, સુરત 
મહાનગરપાિલકા

પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

કોળીભરથાણા કામરજે
૩૮૮/૧ (નવો 

૪૪૪)
૧૫૫૨૩૭ ૪૮૦૦ ૧૩૫૦ ૬૪૮૦૦૦ ટી બા કામરજે ૬૦૫

મુ યાકંન ઉપર બાકી / આરો ય અિધકારી ીનો અિભ ાય 
બાકી

૧૧ સીટી ઇજનેર ી, સુરત 
મહાનગરપાિલકા

પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

વાવ કામરજે
જુનો-૧૫+૧૬ 
નવો-૨૭+૨૮ 
ફા. લોટ ન.ં૧૭

૬૬૩૬ ૧૫૦૦. ૨૩૫૦. ૩૫૨૫૦૦
હુકમ S.M.C./જમીન ફાળવણી/વશી.૧૯૬/૨૦૨૦ 

તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૦ આગોતરો કબજો સુ ત કય . મુ યાકંન 
થયા બાદ સરકાર ીમાં દરખા ત સાદર કરવી.

૧૨ સીટી ઇજનેર ી, સુરત 
મહાનગરપાિલકા

પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

વાવ કામરજે
 જુનો-૬૬૭/૫, 
નવો-૮૦૩ 

ફા. લોટ ન.ં૧૨૮
૧૫૩૮૨ ૧૩૬૦૦ ૨૯૦૦ ૩૯૪૪૦૦૦

ન.ંએ/બખપ/તા.શ.ુ/વાવ/વશી.૧૦૩૭/૨૦૧૯ 
તા.૧૪/૧૦/૨૦૧૯ થી મશાન ગૃહ માટે નીમ થયેલ હોવાથી 
દફતર ેકરી. યારબાદ સુડાની ટી.પી. કીમમા બદલાણની 
રજુઆત બાબતે નોધં મકેુલ પરંતુ ંમ.ેકલે ટરર ીની બ  

થળ તપાસ માટે બાકી.

૧૩ સીટી ઇજનેર ી, સુરત 
મહાનગરપાિલકા

પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

ખોલવડ કામરજે 

સવ ન.ં૪૯૬ 
જુનો લોક 
ન.ં૪૫૫ નવો 
લોક ન.ં૩૧૩૬ 
ફા. લોટ ન.ં 
૬૯/એ

૧૧૮૯૨ ૨૩૦૦ ૦ ૦ કઠોર કામરજે ૧૪

બદલાણના ંધોરણે માંગણી હોય, ટી.પી. કીમમા ંકઇ 
જમીન સરકાર ીને ફાળવવાના છે તે બાબતે SUDA/SMC 
ની સંમિત મગંાવી તથા દબાણ દુર કરવા મામ ીને ણ 

કરી. તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૦ ના ંપ થી

૧૪ સીટી ઇજનેર ી, સુરત 
મહાનગરપાિલકા

પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

ખોલવડ કામરજે 

નવો-૩૧૨૮ 
ફા. લોટ 
ન.ં૫૯/૬૦, 
રીઝવશન 
ન.ં૧૫૭, ૧૬૬

૫૦૬૦૦ ૫૦૬૦૦ ૦ ૦
ફા. લોટ ન.ં૧૫૭+૧૬૬ ની જમીનનો કબજો SMC/સુડાને 
સુ ત કરવા મામલતદાર ીને ણ કરી. તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ 

થી

૧૫ સીટી ઇજનેર ી, સુરત 
મહાનગરપાિલકા

પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

કામરજે કામરજે ૫૯૮/૧ ૪૧૩૭૨૮ ૫૦૨૦૦ ૩૬૬૩ ૧૮૩૮૮૨૬૦ દેથલી કામરજે ૨૨૯ ન.ંએ/બખપ/કામરજે/તાપી શુિ ધકરણ/વશી.૧૭૨૫/૧૯ 
તા.૧૪/૧૦/૨૦૧૯ થી સરકાર ીમાં દરખા ત મોકલી

૧૬ સીટી ઇજનેર ી, સુરત 
મહાનગરપાિલકા

પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

ખોલે ર કામરજે ૧૫૩ (નવો-૧૫૭) ૪૭૯૯ ૧૮૫૦ ૧૨૦૦ ૨૨૨૦૦૦ ભૈરવ કામરજે ૭ મુ યાકંન ઉપર બાકી / આરો ય અિધકારી ીનો અિભ ાય 
બાકી

૧૭ સીટી ઇજનેર ી, સુરત 
મહાનગરપાિલકા

પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

ડંુગરા કામરજે ૫૬૮ ૧૭૬૭૪૬ ૩૫૫૦ ૧૮૦૦ ૬૩૯૦૦૦ ડંુગરા કામરજે 
જુનો-૨૬ નવો-

૨૩
મુ યાકંન ઉપર બાકી / આરો ય અિધકારી ીનો અિભ ાય 

બાકી

૧૮ સીટી ઇજનેર ી, સુરત 
મહાનગરપાિલકા

પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

ધાતવા કામરજે ૧ ૧૬૨૬૭૭ ૧૯૦૦ ૨૯૨ ૫૫૪૮૦ ને ંગ કામરજે ૮૮ મુ યાકંન ઉપર બાકી / આરો ય અિધકારી ીનો અિભ ાય 
બાકી



ગામનુ ંનામ તાલુકો સવ/ લોક 
નંબર

૭/૧૨ 
મજુબ 
ે ફળ

માંગણીનંુ 
ે ફળ

ખુ લા 
લોટના 

વાિણ નો 
જં ી ભાવ 
િત ચો.મી.

૧૦% લેખ ેથતી 
િકંમત

ગામનુ ં
નામ તાલુકો સવ/ લોક

 નંબર

સીટી ઇજનેર ી, સુરત મહાનગરપાિલકા ારા પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર તાપી ોજે ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટનાં આયોજન માટે જમીન 
ફાળવવા બાબત

મ 
નં.

માંગણી કરનાર 
અિધકારી ી / કચરેીનંુ નામ માંગણીનો હેતુ

માંગણીવાળી જમીનની િવગત

રીમા સ

માંગણી વાળી જમીન સામે િનમ 
કરવા પા  જમીનની િવગત

૧૯ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, સુરત
પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

પાટના માંડવી ૩૧ ૩૭૩૦૦ ૧૯૫૦ ૨૪૦ ૪૬૮૦૦ નાનીચેર માંડવી ૧૩ ન.ંએ/બખપ/ પાટના/તાપી શુિ ધકરણ/ વશી.૧૮૭૯/૧૯ 
તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ થી સરકાર ીમાં દરખા ત મોકલી

૨૦ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, સુરત
પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

વરલેી માંડવી ૧૭, ૧૮, ૧૯ ૨૧૭૫૨ ૧૦૪૦૦ ૨૪૦ ૨૪૯૬૦૦ નાનીચેર માંડવી ૪

માંગણી પૈકીની લોક ન.ં૧૭+૧૮ માં ઘરોના દબાણ આવેલ 
છે. જથેી માંગણી મજુબના ં ે ફળની જ યા ઉપલ ધ નથી. 
જથેી ઉપલ ધ જ યા આયોજન માટે અનુકુળ છે કે કેમ? તે 

બાબતે જ રી સંમિત રજુ કરવા િજ લા પંચાયતને 
તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ ના ંરોજ જણા ય ુતથા દબાણ બાબતે 

મામ ીને રીપોટ કરવા જણા ય.ુ

૨૧ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, સુરત
પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

તરસાડા માંડવી ૧૩ ૨૩૭૪૩ ૪૩૦૦ ૫૩૦ ૨૨૭૯૦૦
જ.મ.કા.કલમ-૩૮ મજુબ જમીન ફાળવવા સુધારા નોધં મકુી 

છે. તા.૨૮/૦૨/૨૦૨૦ થી

૨૨ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, સુરત
પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

ઉ કેદ ખુદ માંડવી ૫૭/૧ ૫૭૩૬૪ ૨૭૦૦ ૨૪૨ ૬૫૩૪૦ નાનીચેર માંડવી ૪૬ ન.ંએ/બખપ/ ઉ કેરખુદ/તાપી શુિ ધકરણ/ વશી.૧૮૭૪/૧૯ 
તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ થી સરકાર ીમાં દરખા ત મોકલી

૨૩ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, સુરત
પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

ગામતળાવ 
બજુરંગ

માંડવી ૧, ૨ ૨૦૫૩૮ ૨૭૦૦ ૨૪૪ ૬૫૮૮૦ નાનીચેર માંડવી ૧૩

સદર જમીન નદીકાંઠે આવેલ નથી. માંગણી મજુબના ં
ે ફળની જમીન ઉ કેરખુદની જમીનમાંથી ફળાવાઇ ય 
તેમ છે. જથેી ાથિમક ીએ આ જમીનની જ રીયાત 
રહેતી નથી. તે બાબતે િજ લા પંચાયત/સુડા/એસએમસી 
કચેરીને જણાવી માંગણી બંધા/દફતર ેકરવા જ રી 

લખાણા અ ે મોકલી આપવા િજ લા 
પંચાયત/સુડા/એસએમસી કચેરીને જણા ય ુ

તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૦ થી

૨૪ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, સુરત
પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

ખંજરોલી માંડવી ૯૫ ૫૦૫૯ ૧૨૫૦ ૧૫૧ ૧૮૮૭૫ નાનીચેર માંડવી ૧૩ ન.ંએ/બખપ/ ખંજરોલી/તાપી શુિ ધકરણ/ વશી.૧૮૮૧/૧૯ 
તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ થી સરકાર ીમાં દરખા ત મોકલી

૨૫ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, સુરત
પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

કમલાપોર  માંડવી ૪૦૭ ૫૮૫૭૮ ૯૯૦૦ ૩૨૦ ૩૧૬૮૦૦
હુકમ માંક:એ/બખપ/જમીન ફાળવણી/વશી.૧૮૪૧/૧૯ 
તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ થી ામ પંચાયતના નામે જમીન નીમ કરી

૨૬ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, સુરત
પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

ઉન માંડવી ૪/પૈકી/૧ ૩૧૮૬૯ ૧૬૫૦ ૨૪૫ ૪૦૪૨૫ નાનીચેર માંડવી ૧૩ ન.ંએ/બખપ/ ઉન/તાપી શુિ ધકરણ/ વશી.૧૮૭૮/૧૯ 
તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ થી સરકાર ીમાં દરખા ત મોકલી



ગામનુ ંનામ તાલુકો સવ/ લોક 
નંબર

૭/૧૨ 
મજુબ 
ે ફળ

માંગણીનંુ 
ે ફળ

ખુ લા 
લોટના 

વાિણ નો 
જં ી ભાવ 
િત ચો.મી.

૧૦% લેખ ેથતી 
િકંમત

ગામનુ ં
નામ તાલુકો સવ/ લોક

 નંબર

સીટી ઇજનેર ી, સુરત મહાનગરપાિલકા ારા પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર તાપી ોજે ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટનાં આયોજન માટે જમીન 
ફાળવવા બાબત

મ 
નં.

માંગણી કરનાર 
અિધકારી ી / કચરેીનંુ નામ માંગણીનો હેતુ

માંગણીવાળી જમીનની િવગત

રીમા સ

માંગણી વાળી જમીન સામે િનમ 
કરવા પા  જમીનની િવગત

૨૭ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, સુરત
પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

રતનીયા માંડવી ૮૪ ૧૯૭૨૯ ૨૨૫૦ ૨૫૩ ૫૬૯૨૫ નાનીચેર માંડવી ૧૩ ન.ંએ/બખપ/રતનીયા/તાપી શુિ ધકરણ/ વશી.૧૮૭૭/૧૯ 
તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ થી સરકાર ીમાં દરખા ત મોકલી

૨૮ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, સુરત
પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

માંડવી માંડવી ૩૫૫ ૮૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦ ૩૫૦૦ ૭૦૦૦૦૦૦ તપાસણી દરખા ત મળેલ નથી.

૨૯ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, સુરત
પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

પુનાગામ માંડવી ૨૩૩ ૬૨૦૧૯ ૨૦૦૦ ૨૪૬ ૪૯૨૦૦
ગૌચરણ સદરની જમીન હોય, સામ ેિનમ કરવાની િવગતો 
સહ દરખા ત તૈયાર કરી મોકલી આપવા મામલતદાર ીને 

તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ થી જણા યુ

૩૦ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, સુરત
પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

બૌધાન માંડવી ૪૧૪ ૩૮૪૬૫૫ ૧૧૩૦૦ ૩૮૬ ૪૩૬૧૮૦
હુકમ માંક:એ/બખપ/જમીન ફાળવણી/વશી.૧૮૪૦/૧૯ 
તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ થી ામ પંચાયતના નામે જમીન નીમ કરી

૩૧ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, સુરત
પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

મીયાવાડી બારડોલી ૧૮૦/પી/૧/૧ ૩૪૯૯૪૬ ૧૭૯૦૦ ૧૮૦ ૩૨૨૨૦૦

સંપુણ જમીન અ ય ખાતાન ેફાળવણી થઇ ગયેલ હોવાનું  
જણાય છે. જથેી માપણી કરી તે મજુબ રકેડ સુધારો 
કરવાની કાયવાહી કરવા મામલતદાર ીને જણાવેલ છે 
તથા િવક પ ેઅ ય જ યા પસંદ કરી માંગણી કરવા 

સુડા/િજ લા પંચાયત/એસએમસીને તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૦ ના ં
પ થી ણ કરી .

૩૨ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, સુરત
પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

ભામયૈા બારડોલી ૧૦૦ ૨૭૭૨૧ ૧૦૫૦ ૪૨૫ ૪૪૬૨૫
હુકમ માંક:એ/બખપ/જમીન ફાળવણી/વશી.૧૭૭૫/૧૯ 
તા.૦૩/૦૨/૨૦૨૦ થી ામ પંચાયતના નામે જમીન નીમ કરી

૩૩ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, સુરત
પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

વાઘેચાકડોદ બારડોલી ૨૧૪/પી/૧ ૪૦૩૬૮ ૧૬૦૦ ૪૦૫ ૬૪૮૦૦
સ ા કાર ગૌચર છે કે સરકારી તે બાબતે ખા ી કરાવવા 
પા  હોય, મામલતદાર ીને તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૦ થી પરત કય.ુ

૩૪ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, સુરત
પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

ઉછરલેી મોરી  બારડોલી ૧૨૬/અ/૧ ૧૦૨૬૮ ૯૫૦ ૪૪૦ ૪૧૮૦૦

માંગણી મજુબના ં ે ફળની જ યા ઉપલ ધ નથી. જથેી 
આયોજન માટે અમુકુળ છે કે કેમ? તે બાબતે જ રી સંમિત 
રજુ કરવા િજ લા પંચાયતને જણા ય ુતથા સતા કાર 

ખાનગી છે કે સરકારી તેની ચકાસણી માટે મામલતદાર ીને 
કરણ પરત કય.ુ તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૯

૩૫ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, સુરત
પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

માછી કામરજે ૧૯૫ નવો-૪ ૬૪૭૯ ૧૦૦૦ ૫૦૦ ૫૦૦૦૦
હુકમ માંક:એ/બખપ/જમીન ફાળવણી/વશી.૧૭૨૮/૧૯ 
તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ થી ામ પંચાયતના નામે જમીન નીમ કરી



ગામનુ ંનામ તાલુકો સવ/ લોક 
નંબર

૭/૧૨ 
મજુબ 
ે ફળ

માંગણીનંુ 
ે ફળ

ખુ લા 
લોટના 

વાિણ નો 
જં ી ભાવ 
િત ચો.મી.

૧૦% લેખ ેથતી 
િકંમત

ગામનુ ં
નામ તાલુકો સવ/ લોક

 નંબર

સીટી ઇજનેર ી, સુરત મહાનગરપાિલકા ારા પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર તાપી ોજે ટનાં હેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટનાં આયોજન માટે જમીન 
ફાળવવા બાબત

મ 
નં.

માંગણી કરનાર 
અિધકારી ી / કચરેીનંુ નામ માંગણીનો હેતુ

માંગણીવાળી જમીનની િવગત

રીમા સ

માંગણી વાળી જમીન સામે િનમ 
કરવા પા  જમીનની િવગત

૩૬ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, સુરત
પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

સેવણી કામરજે ૧ નવો-૫૯૬ ૭૪૫૮૯ ૪૮૦૦ ૪૨૦ ૨૦૧૬૦૦ િવહાણ કામરજે ૩૪૨ મુ યાકંન ઉપર બાકી / આરો ય અિધકારી ીનો અિભ ાય 
બાકી

૩૭ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, સુરત
પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

ટીબંા કામરજે ૩૦૮ નવો-૧૮૬ ૪૪૨૮ ૩૯૫૦ ૪૦૦ ૧૫૮૦૦૦
હુકમ માંક:એ/બખપ/જમીન ફાળવણી/વશી.૧૭૩૦/૧૯ 
તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ થી ામ પંચાયતના નામે જમીન નીમ કરી

૩૮ સીટી ઇજનેર ી, સુરત 
મહાનગરપાિલકા

પો યુશન એબટમે ટ એ ડ ક ઝવશન ઓફ રીવર 
તાપી ોજે ટના ંહેતુ માટે સુએઝ પ પીગં ટેશન 
તથા સુએઝ ટીટમે ટ લા ટના ંઆયોજન માટે

ખોલવડ કામરજે 

સવ ન.ં૨૦૯/૧, 
જુનો-૯૬ નવો-
૨૮૭૨ ફા. લોટ 

ન.ં૪૩

૩૦૯૨ ૧૮૫૫

બદલણના ંધોરણે માંગણી કરલે હોય, માંગણીવાળી 
જમીનની સામ ેસરકાર ીને કયા લોક /ફા. લોટની જમીન 

ફાળવવાના છે તે અગંે િવગતો રજુ કરવા 
સુડા/એસએમસીને ણ કરી તા.૦૩/૦૨/૨૦૨૦ થી

Rs. 5,28,65,045

રીમા સ:-અન.ુ ન.ં૧૩+૧૪ વાળી જમીનોના જં ીભાવો મંગાવેલ છે. જ ેમળેલ નથી.


