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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

લાંભા (જુ .શ) 

૧ રુપાભાઇ ખોડાભાઇ ભરવાડ ૧૧૬પૈકી ૧ ૩૭૪૦ ૭૨૯૩૦૦૦ ૭૨૯૩૦૦૦ ૧ ૨૨૪૪ ૪૩૭૫૮૦૦ ૪૩૭૫૮૦૦ ૧૧૮૧૪૬૬૦ ૧૧૮૧૪૬૬૦ -૨૯૧૭૨૦૦ ૭૪૩૮૮૬૦ ૩૭૧૯૪૩૦ ૦ ૮૦૨૨૩૦

મહાદેવભાઇ ખોડાભાઇ ભરવાડ

ભવાનભાઇ કુકાભાઇ ભરવાડ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

ગોિવંદભાઇ કુકાભાઇ ભરવાડ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષેત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે.

અસલાલી 
૨ ગૌચરણ (જુ .શ) ૧૩૧૯/પૈકી ૧૬૨૭૭

+

(જુ .શ) ૧૩૨૦ ૭૮૯૧

+

(જુ .શ) ૧૩૨૧ ૪૯૫૭

૨ 29125 ૫૫૩૩૭૫૦૦ ૫૫૩૩૭૫૦૦ ૨ ૨૪૫૬૧ ૪૬૬૬૫૯૦૦ ૪૬૬૬૫૯૦૦ ૧૨૫૯૯૭૯૩૦ ૧૨૫૯૯૭૯૩૦ -૮૬૭૧૬૦૦ ૭૯૩૩૨૦૩૦ ૩૯૬૬૬૦૧૫ ૦ ૩૦૯૯૪૪૧૫

(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૩ જશોદાબેના િવ ણભુાઇ કચરાભાઇ ની િવધવા ( ન.શ ) ૧૩૨૨ ૩ ૨૩૨૬૯ ૪૫૩૭૪૫૫૦ ૪૫૩૭૪૫૫૦ ૩ ૧૩૯૬૧ ૨૭૨૨૪૭૩૦ ૨૭૨૨૪૭૩૦ ૭૩૫૦૬૭૭૧ ૭૩૫૦૬૭૭૧ -૧૮૧૪૯૮૨૦ ૪૬૨૮૨૦૪૧ ૨૩૧૪૧૦૨૧ ૦ ૪૯૯૧૨૦૧

િવશાખાબેન િવ ણભુાઇ 

રાકેશભાઇ િવ ણભુાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

ભાવેશકુમાર િવ ણભુાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૪ પનુાજી બબાજી 

ઢબબુેન બબાજી નાનજી ની િવધવા (જુ .શ) ૧૩૨૩ ૪ ૧૫૮૮૪ ૨૮૫૯૧૨૦૦ ૨૮૫૯૧૨૦૦ ૪ ૯૫૩૦ ૧૭૧૫૪૭૨૦ ૧૭૧૫૪૭૨૦ ૪૬૩૧૭૭૪૪ ૪૬૩૧૭૭૪૪ -૧૧૪૩૬૪૮૦ ૨૯૧૬૩૦૨૪ ૧૪૫૮૧૫૧૨ ૦ ૩૧૪૫૦૩૨

(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૫ મહે દ્રભાઇ રાવજીભાઇ 

િદલીપભાઇ રાવજીભાઇ 

અશોકભાઇ રાવજીભાઇ 

સરલાબેન રાવજીભાઇ નાથાભાઇ ની િવધવા (જુ .શ) ૧૩૨૪ ૫ ૬૬૭૭ ૧૨૦૧૮૬૦૦ ૧૨૦૧૮૬૦૦ ૫ ૪૦૦૬ ૭૨૧૧૧૬૦ ૭૨૧૧૧૬૦ ૧૯૪૭૦૧૩૨ ૧૯૪૭૦૧૩૨ -૪૮૦૭૪૪૦ ૧૨૨૫૮૯૭૨ ૬૧૨૯૪૮૬ ૦ ૧૩૨૨૦૪૬

(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૬ જસવતંભાઈ રામણભાઈ 

ચદ્રકા તભાઇ રમણભાઇ (જુ .શ) ૧૩૨૫ ૬ ૨૪૨૮ ૪૩૭૦૪૦૦ ૪૩૭૦૪૦૦ ૬ ૧૪૫૭ ૨૬૨૨૨૪૦ ૨૬૨૨૨૪૦ ૭૦૮૦૦૪૮ ૭૦૮૦૦૪૮ -૧૭૪૮૧૬૦ ૪૪૫૭૮૦૮ ૨૨૨૮૯૦૪ ૦ ૪૮૦૭૪૪

(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૭ વીનભુાઇ રાવજીભાઇ 

બીપીનભાઇ રાવજીભાઇ 

કમળાબેન રાવજીભાઇ 

કૈલાસબેન રાવજીભાઇ (જુ .શ) ૧૪૪૦ ૭ ૯૪૨૮ ૧૭૯૧૩૨૦૦ ૧૭૯૧૩૨૦૦ ૭ ૫૬૫૭ ૧૦૭૪૭૯૨૦ ૧૦૭૪૭૯૨૦ ૨૯૦૧૯૩૮૪ ૨૯૦૧૯૩૮૪ -૭૧૬૫૨૮૦ ૧૮૨૭૧૪૬૪ ૯૧૩૫૭૩૨ ૦ ૧૯૭૦૪૫૨

(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૮ જયિંતભાઇ જુગાભાઇ (જુ .શ) ૧૪૪૧ ૮ ૧૧૧૩ ૨૧૧૪૭૦૦ ૨૧૧૪૭૦૦ ૮ ૬૬૮ ૧૨૬૮૮૨૦ ૧૨૬૮૮૨૦ ૩૪૨૫૮૧૪ ૩૪૨૫૮૧૪ -૮૪૫૮૮૦ ૨૧૫૬૯૯૪ ૧૦૭૮૪૯૭ ૦ ૨૩૨૬૧૭

ચિંદ્રકાબેન જયિંતભાઇ 

હતેલભાઇ જયિંતભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૯ રમેશચદ્ર છોટાભાઇ (જુ .શ) ૧૪૪૨ ૯ ૫૦૫૯ ૯૮૬૫૦૫૦ ૯૮૬૫૦૫૦ ૯ ૩૦૩૫ ૫૯૧૯૦૩૦ ૫૯૧૯૦૩૦ ૧૫૯૮૧૩૮૧ ૧૫૯૮૧૩૮૧ -૩૯૪૬૦૨૦ ૧૦૦૬૨૩૫૧ ૫૦૩૧૧૭૬ ૦ ૧૦૮૫૧૫૬

હસમખુભાઇ છોટાભાઇ 

કંચનબેન રમેશભાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

સમીર રમેશભાઇ પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

ભારતીબેન હસમખુભાઇ પટેલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

િદપન હસમખુભાઇ પટેલ 

વદંન હસમખુભાઇ પટેલ 

અમર હસમખુભાઇ પટેલ 

ગીરાબેન ગૌતમભાઇ રજનીકાતંની િવધવા 

ીધર ગૌતમભાઇ 

૧૦ પ્રિવણભાઇ હીરાભાઇ (જુ .શ) ૧૪૪૩પૈકી ૧૦ ૧૧૭૦૯ ૨૨૮૩૨૫૫૦ ૨૨૮૩૨૫૫૦ ૧૦ ૭૦૨૫ ૧૩૬૯૯૫૩૦ ૧૩૬૯૯૫૩૦ ૩૬૯૮૮૭૩૧ ૩૬૯૮૮૭૩૧ -૯૧૩૩૦૨૦ ૨૩૨૮૯૨૦૧ ૧૧૬૪૪૬૦૧ ૦ ૨૫૧૧૫૮૧

ઘન યામભાઇ હીરાભાઇ 

હિરકૃ ણભાઇ હીરાભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

નરહરીભાઇ હીરાભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

વીનભુાઇ રાવજીભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

બીપીનભાઇ રાવજીભાઇ 

કમળાબેન રાવજીભાઇ 

કૈલાસબેન રાવજીભાઇ 

૧૧ કુલચં દ્ર મોતીચં દ્ર (જુ .શ) ૧૪૪૪ ૧૧ ૩૦૪ ૫૯૨૮૦૦ ૫૯૨૮૦૦ ૧૧ ૩૦૦ ૫૮૫૦૦૦ ૫૮૫૦૦૦ ૧૫૭૯૫૦૦ ૧૫૭૯૫૦૦ -૭૮૦૦ ૯૯૪૫૦૦ ૪૯૭૨૫૦ ૦ ૪૮૯૪૫૦

કમળાબેન રાવજીભાઇ 

કૈલાસબેન રાવજીભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

િવનભુાઇ રાવજીભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

બીપીનભાઇ રાવજીભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

ઘ યામભાઇ ઉફર્ ગ િવદભાઇ જુગાભાઇ 

જયિંતભાઇ જુગાભાઇ 

જીબાબેન તે જુગાભાઇ બાવાભાઇ ની િવધવા 

૧૨ ગ િવદભાઇ ઉફર્ ઘ યામભાઇ જુગાભાઇ (જુ .શ) ૧૪૪૫પૈકી ૧૨ ૭૫૬૩ ૧૩૯૯૧૫૫૦ ૧૩૯૯૧૫૫૦ ૧૨ ૪૫૩૮ ૮૩૯૪૯૩૦ ૮૩૯૪૯૩૦ ૨૨૬૬૬૩૧૧ ૨૨૬૬૬૩૧૧ -૫૫૯૬૬૨૦ ૧૪૨૭૧૩૮૧ ૭૧૩૫૬૯૧ ૦ ૧૫૩૯૦૭૧

મગંબુેન ગોિવંદભાઇ 

સમીર ગોિવંદભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

જયિંતભાઇ જુગાભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

ચિંદ્રકાબેન જયિંતભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

હતેલભાઇ જયિંતભાઇ 

૧૩ પ્રિવણભાઇ હીરાભાઇ (જુ .શ) ૧૪૫૧ ૧૩ ૨૨૯૭૪ ૪૧૩૫૩૨૦૦ ૪૧૩૫૩૨૦૦ ૧૩ ૧૩૭૮૪ ૨૪૮૧૧૯૨૦ ૨૪૮૧૧૯૨૦ ૬૬૯૯૨૧૮૪ ૬૬૯૯૨૧૮૪ -૧૬૫૪૧૨૮૦ ૪૨૧૮૦૨૬૪ ૨૧૦૯૦૧૩૨ ૦ ૪૫૪૮૮૫૨

ઘન યામભાઇ હીરાભાઇ 

હરીકૃષણભાઇ હીરાભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

નરહરીભાઇ હીરાભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૪ પુ પાબેન કા તીભાઇ રાવજીભાઇની િવધવા (જુ .શ) ૧૪૫૨ ૧૪ ૮૨૯૬ ૧૫૩૪૭૬૦૦ ૧૫૩૪૭૬૦૦ ૧૪ ૪૯૭૮ ૯૨૦૮૫૬૦ ૯૨૦૮૫૬૦ ૨૪૮૬૩૧૧૨ ૨૪૮૬૩૧૧૨ -૬૧૩૯૦૪૦ ૧૫૬૫૪૫૫૨ ૭૮૨૭૨૭૬ ૦ ૧૬૮૮૨૩૬

િવક્રમભાઇ કા તીભાઇ 

રા શભાઇ નાનભુાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

બળદેવભાઇ રાવજીભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

કિપલાબેન બળદેવભાઇ પટેલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

મદુુલાબેન બળદેવભાઇ પટેલ 

નૈલેશકુમાર બળદેવભાઇ પટેલ 

નીપાબેન બળદેવભાઇ પટેલ 

૧૫ બળદેવભાઇ મગનભાઇ (જુ .શ) ૧૪૫૩ ૧૫ ૭૮૯૧ ૧૪૫૯૮૩૫૦ ૧૪૫૯૮૩૫૦ ૧૫ ૪૭૩૫ ૮૭૫૯૦૧૦ ૮૭૫૯૦૧૦ ૨૩૬૪૯૩૨૭ ૨૩૬૪૯૩૨૭ -૫૮૩૯૩૪૦ ૧૪૮૯૦૩૧૭ ૭૪૪૫૧૫૯ ૦ ૧૬૦૫૮૧૯

જયેશભાઇ બળદેવભાઇ 

સજંયભાઇ બળદેવભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

અજયભાઇ બળદેવભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૬ દીલીપભાઇ કનભુાઇ (જુ .શ) ૧૪૫૪ ૧૬ ૯૮૧૪ ૧૮૧૫૫૯૦૦ ૧૮૧૫૫૯૦૦ ૧૬ ૫૮૮૮ ૧૦૮૯૩૫૪૦ ૧૦૮૯૩૫૪૦ ૨૯૪૧૨૫૫૮ ૨૯૪૧૨૫૫૮ -૭૨૬૨૩૬૦ ૧૮૫૧૯૦૧૮ ૯૨૫૯૫૦૯ ૦ ૧૯૯૭૧૪૯

નીતીનભાઇ કનભુાઇ 

મજંુલાબેન તે શશીકા ત ની િવધવા (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

રા શભાઇ શશીકા ત (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

જયેશભાઇ શશીકા ત     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૭ હરીશચ દ્ર િદપચદં (જુ .શ) ૧૪૫૫ ૧૭ ૩૪૪૦ ૬૫૩૬૦૦૦ ૬૫૩૬૦૦૦ ૧૭ ૨૦૬૪ ૩૯૨૧૬૦૦ ૩૯૨૧૬૦૦ ૧૦૫૮૮૩૨૦ ૧૦૫૮૮૩૨૦ -૨૬૧૪૪૦૦ ૬૬૬૬૭૨૦ ૩૩૩૩૩૬૦ ૦ ૭૧૮૯૬૦

રમેશભાઇ િદપચદં 

હષર્દભાઇ િદપચદં (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

શાહ જતીન રમેશચદ્ર (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

શાહ કાતીર્ક રમેશચદ્ર     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

પ્રશાતં હરીશચદ્ર

શાહ જયે દ્રભાઇ હરીશચદ્ર 

૧૮ બાલભુાઇ મળુજીભાઇ (જુ .શ) ૧૪૫૬ ૧૮ ૩૦૪૫૨ ૫૭૮૫૮૮૦૦ ૫૭૮૫૮૮૦૦ ૧૮ ૧૮૨૭૧ ૩૪૭૧૫૨૮૦ ૩૪૭૧૫૨૮૦ ૯૩૭૩૧૨૫૬ ૯૩૭૩૧૨૫૬ -૨૩૧૪૩૫૨૦ ૫૯૦૧૫૯૭૬ ૨૯૫૦૭૯૮૮ ૦ ૬૩૬૪૪૬૮

શશીકા ત કેશવલાલ 

શૈલેષભાઇ જશભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

ચેતનભાઇ જશભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

િનકુંજકુમાર દીનભુાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

ફા ગનુ િદનભુાઇ 

૧૯ રતનબેન રામજીભાઇ મગનભાઇ ની િવધવા (જુ .શ) ૧૪૫૭ ૧૯ ૪૦૫ ૭૬૯૫૦૦ ૭૬૯૫૦૦ ૧૯ ૩૦૦ ૫૭૦૦૦૦ ૫૭૦૦૦૦ ૧૫૩૯૦૦૦ ૧૫૩૯૦૦૦ -૧૯૯૫૦૦ ૯૬૯૦૦૦ ૪૮૪૫૦૦ ૦ ૨૮૫૦૦૦

જશભુાઇ રામજીભાઇ 

મનભુાઇ રામજીભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

હસમખુભાઇ રામજીભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

શારદાબેન રામજીભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૨૦ ગૌચરણ (જુ .શ) ૧૪૫૮ ૨૦ ૮૦૯

+ +

(જુ .શ) ૧૪૫૯ ૨૧ ૧૦૧૨

1821 ૩૪૫૯૯૦૦ ૩૪૫૯૯૦૦ ૨૦+૨૧ ૧૮૨૧ ૩૪૫૯૯૦૦ ૩૪૫૯૯૦૦ ૯૩૪૧૭૩૦ ૯૩૪૧૭૩૦ ૦ ૫૮૮૧૮૩૦ ૨૯૪૦૯૧૫ ૦ ૨૯૪૦૯૧૫

૨૧ રમેશભાઇ શીવાભાઇ (જુ .શ) ૧૪૬૦ ૨૨ ૫૮૬૮ ૧૧૧૪૯૨૦૦ ૧૧૧૪૯૨૦૦ ૨૨ ૩૫૨૧ ૬૬૮૯૫૨૦ ૬૬૮૯૫૨૦ ૧૮૦૬૧૭૦૪ ૧૮૦૬૧૭૦૪ -૪૪૫૯૬૮૦ ૧૧૩૭૨૧૮૪ ૫૬૮૬૦૯૨ ૦ ૧૨૨૬૪૧૨

(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૨૨ અ પેશભાઇ વ લવભાઇ (જુ .શ) ૧૪૬૧ ૨૩ ૨૦૨૩ ૩૮૪૩૭૦૦ ૩૮૪૩૭૦૦ ૨૩ ૧૨૧૩ ૨૩૦૪૭૦૦ ૨૩૦૪૭૦૦ ૬૨૨૨૬૯૦ ૬૨૨૨૬૯૦ -૧૫૩૯૦૦૦ ૩૯૧૭૯૯૦ ૧૯૫૮૯૯૫ ૦ ૪૧૯૯૯૫

જશભાઇ ભાઇલાલભાઇ 

િનલેશભાઇ જશભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

અ પેશભાઇ વ લભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૨૩ ગૌચરણ (જુ .શ) ૧૪૬૨ ૨૪ ૭૦૮

+ +

(જુ .શ) ૧૪૬૩ ૨૫ ૧૩૧૫

2023 ૩૬૪૧૪૦૦ ૩૬૪૧૪૦૦  ૨૪+૨૫ ૨૦૨૩ ૩૬૪૧૪૦૦ ૩૬૪૧૪૦૦ ૯૮૩૧૭૮૦ ૯૮૩૧૭૮૦ ૦ ૬૧૯૦૩૮૦ ૩૦૯૫૧૯૦ ૦ ૩૦૯૫૧૯૦

(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૨૪ જશભાઇ ભાઇલાલ (જુ .શ) ૧૪૬૪ ૨૬ ૭૦૮ ૧૩૪૫૨૦૦ ૧૩૪૫૨૦૦ ૨૬ ૪૨૫ ૮૦૭૧૨૦ ૮૦૭૧૨૦ ૨૧૭૯૨૨૪ ૨૧૭૯૨૨૪ -૫૩૮૦૮૦ ૧૩૭૨૧૦૪ ૬૮૬૦૫૨ ૦ ૧૪૭૯૭૨
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

વ લભાઇ ભાઇલાલભાઇ 

બળદેવભાઇ રાવજીભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

રમણભાઇ કેશવલાલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

બાબભુાઇ કેશવલાલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

ઇ રભાઇ કેશવલાલ 

પુ પાબેન િવનભુાઇ 

જસરે દ્ર િવનભુાઇ 

પ્રજ્ઞાબેન િવનભુાઇ 

બકુબેન િવનભુાઇ 

સજંયકુમાર કનભુાઇ 

અ પેશકુમાર કનભુાઇ 

રમેશભાઇ શીવાભાઇ 

દશરતભાઇ શીવાભાઇ 

િકરીટભાઇ શીવાભાઇ 

મનભુાઇ કેશવલાલ 

પુ પાબેન તે કા તીભાઇ રાવજીભાઇ ની િવધવા 

િવક્રમભાઇ કા તીભાઇ 

કનકલતાબેન તે કા તીભાઇ રાવજીભાઇની દીકરી અને 

પ્રિવણચદ્ર અમીનના પ ની 

ગીતાબેન તે કા તીભાઇ રાવજીભાઇ ની દીકરી અને 

ધમુકેત ુઅમીનના પ ની 

મયરુીબેન તે કા તીભાઇ રાવજીભાઇ ની દીકરી અને 

િવરે દ્રભાઇ પટેલના પ ની 

રા શભાઇ નાનભુાઇ 

રીટાબેન તે નનભુાઇ રાવજીભાઇની દીકરી અને 

શનતકુમાર અમીનના પ ની 

નલીનીબેન તે નાનભુાઇ રાવજીભાઇ ની દીકરી અને 

પ્રશાતંકુમાર પટેલ ના પ ની 

બળદેવભાઇ રાવજીભાઇ 

આનદંીબેન રાવજીભાઇ 

કપીલાબેન બળદેવભાઇ પટેલ 

નીપાબેન બલદેવભાઇ પટેલ 

મદૃુલાબેન બળદેવભાઇ પટેલ 

નૈલેશકુમાર બલદેવભાઇ પટેલ 

૨૫ પષુપાબેન કા તીભાઇ રાવજીભાઇ ની િવધવા (જુ .શ) ૧૪૬૫

િવક્રમભાઇ કા તીભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

રા શભાઇ નાનભુાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

બળદેવભાઇ રાવજીભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

કિપલાબેન બળદેવભાઇ 

મદૃુલાબેન બળદેવભાઇ પટેલ ૨૭ /૧ ૫૮૯૫

નૈલેશકુમાર બળદેવભાઇ પટેલ ૨૭ /૨ ૪૧૨૦

નીપાબેન બળદેવભાઇ પટેલ ૨૭ ૧૬૬૯૩ ૩૦૮૮૨૦૫૦ ૩૦૮૮૨૦૫૦ 10016 ૧૮૫૨૯૨૩૦ ૧૮૫૨૯૨૩૦ ૫૦૦૨૮૯૨૧ ૫૦૦૨૮૯૨૧ -૧૨૩૫૨૮૨૦ ૩૧૪૯૯૬૯૧ ૧૫૭૪૯૮૪૬ ૦ ૩૩૯૭૦૨૬

૨૬ દશરથભાઇ શીવાભાઇ (જુ .શ) ૧૪૬૬/પૈકી 
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

પષુપાબેન િવનોદભાઇ શીવાભાઇની િવધવા ૨૮ /૧ ૪૦૩૯

જમહનેદ્ર િવનભુાઇ ૨૮ /૨ ૪૦૩૫

બકુલેશભાઇ િવનભુાઇ ૨૮/૧+૨૮ ૧૩૪૫૬ ૨૪૮૯૩૬૦૦ ૨૪૮૯૩૬૦૦ 8074 ૧૪૯૩૬૧૬૦ ૧૪૯૩૬૧૬૦ ૪૦૩૨૭૬૩૨ ૪૦૩૨૭૬૩૨ -૯૯૫૭૪૪૦ ૨૫૩૯૧૪૭૨ ૧૨૬૯૫૭૩૬ ૦ ૨૭૩૮૨૯૬

(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૨૭ લાલભાઇ મનભુાઇ (જુ .શ) ૧૪૬૭ ૨૯ ૪૪૫૨ ૮૦૧૩૬૦૦ ૮૦૧૩૬૦૦ ૨૯ ૨૬૭૧ ૪૮૦૮૧૬૦ ૪૮૦૮૧૬૦ ૧૨૯૮૨૦૩૨ ૧૨૯૮૨૦૩૨ -૩૨૦૫૪૪૦ ૮૧૭૩૮૭૨ ૪૦૮૬૯૩૬ ૦ ૮૮૧૪૯૬

રેખાબેન મનભુાઇ 

માલાબેન મનભુાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

કૈલાશબેન મનભુાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

સોનીયાબેન મનભુાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૨૮ લાલજીભાઇ મનભુાઇ (જુ .શ) ૧૪૬૮/૧ ૩૦ ૨૦૨૩૪ ૩૭૪૩૨૯૦૦ ૩૭૪૩૨૯૦૦ ૩૦ ૧૨૧૪૦ ૨૨૪૫૯૭૪૦ ૨૨૪૫૯૭૪૦ ૬૦૬૪૧૨૯૮ ૬૦૬૪૧૨૯૮ -૧૪૯૭૩૧૬૦ ૩૮૧૮૧૫૫૮ ૧૯૦૯૦૭૭૯ ૦ ૪૧૧૭૬૧૯

'+

િવમલાબેન રમણભાઇ મગનભાઇ ની િવધવા પ્ર.સ.પ્ર. ૧૪૬૮/૨ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

જયેશભાઇ રમણભાઇ  (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

અલકેશભાઇ રમણભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

શૈલેષભાઇ રમણભાઇ 

૨૯ હષાર્બેન ગીરીશભાઇ ભ  (જુ .શ) ૧૪૬૯પૈકી ૩૧ ૩૬૮૬ ૬૮૧૯૧૦૦ ૬૮૧૯૧૦૦ ૩૧ ૨૨૧૨ ૪૦૯૧૪૬૦ ૪૦૯૧૪૬૦ ૧૧૦૪૬૯૪૨ ૧૧૦૪૬૯૪૨ -૨૭૨૭૬૪૦ ૬૯૫૫૪૮૨ ૩૪૭૭૭૪૧ ૦ ૭૫૦૧૦૧

સં કૃિતબેન ગીરીશભાઇ 

સં કાર ગીરીશભાઇ ભ  (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

િનિત ગીરીશભાઇ ભ  (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

િવવેક ગીરીશભાઇ ભ      રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

સૌરભભાઇ ધન યામભાઇ અમીન 

પ્રિવણચં દ્ર હીરાલાલ અમીન તથા 

હિર ણ હીરાલાલ અમીન ની વ.વહ.ે હ ે

૩૦ િવક્રમભાઇ પનુમભાઇ પટેલ (જુ .શ) ૧૪૭૭ ૩૨ ૬૧૪૩ ૧૧૦૫૭૪૦૦ ૧૧૦૫૭૪૦૦ ૩૨ ૩૬૮૬ ૬૬૩૪૪૪૦ ૬૬૩૪૪૪૦ ૧૭૯૧૨૯૮૮ ૧૭૯૧૨૯૮૮ -૪૪૨૨૯૬૦ ૧૧૨૭૮૫૪૮ ૫૬૩૯૨૭૪ ૦ ૧૨૧૬૩૧૪

પ્રિવણભાઇ િવક્રમભાઇ પટેલ 

કૃણાલ િવક્રમભાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

િર માબેન િવક્રમભાઇ પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૩૧ લાલભુાઇ કાશીભાઇ (જુ .શ) ૧૪૭૮ પૈકી ૩૩ ૨૪૪૧ ૪૩૯૩૮૦૦ ૪૩૯૩૮૦૦ ૩૩ ૧૪૬૫ ૨૬૩૬૨૮૦ ૨૬૩૬૨૮૦ ૭૧૧૭૯૫૬ ૭૧૧૭૯૫૬ -૧૭૫૭૫૨૦ ૪૪૮૧૬૭૬ ૨૨૪૦૮૩૮ ૦ ૪૮૩૩૧૮

કા તીભાઇ અંબાલાલ 

ભાવેશભાઇ અંબાલાલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

સશુીલાબેન અંબાલાલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

વીરબાળાબેન અંબાલાલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

કૈલાશબેન અંબાલાલ 

શકુંતલાબેન અંબાલાલ 

િવધાબેન કનભુાઇ 
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

ઉપે દ્રભાઇ કનભુાઇ 

ઉવીર્શભાઇ કનભુાઇ 

સગીર સૌમીલ તીમીરભાઇ 

સગીર નીકી તીમીરભાઇ 

દીલીપભાઇ રતીભાઇ 

પ્ર લભાઇ રતીભાઇ 

ભરતભાઇ રતીભાઇ 

શાતંાબેન તે રતીભાઇ ની વધુવા પિ ન 

અંજનાબેન રતીભાઇ 

કોકીલાબેન રતીભાઇ 

૩૨ રસીકભાઇ પરસોતમભાઇ (જુ .શ) ૧૪૭૯ ૩૪ ૫૫૬૪ ૧૦૦૧૫૨૦૦ ૧૦૦૧૫૨૦૦ ૩૪ ૩૩૩૮ ૬૦૦૯૧૨૦ ૬૦૦૯૧૨૦ ૧૬૨૨૪૬૨૪ ૧૬૨૨૪૬૨૪ -૪૦૦૬૦૮૦ ૧૦૨૧૫૫૦૪ ૫૧૦૭૭૫૨ ૦ ૧૧૦૧૬૭૨

િવ ણભુાઇ પરસોતમભાઇ 

શારદાબેન  રમેશભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

િમતેષભાઇ રમેશભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

મનીષભાઇ રમેશભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૩૩ બીપીનભાઇ શીવાભાઇ (જુ .શ) ૧૪૮૦ ૩૫ ૭૩૮૬ ૧૩૨૯૪૮૦૦ ૧૩૨૯૪૮૦૦ ૩૫ ૪૪૩૨ ૭૯૭૬૮૮૦ ૭૯૭૬૮૮૦ ૨૧૫૩૭૫૭૬ ૨૧૫૩૭૫૭૬ -૫૩૧૭૯૨૦ ૧૩૫૬૦૬૯૬ ૬૭૮૦૩૪૮ ૦ ૧૪૬૨૪૨૮

૩૪ અ પેશભાઇ વ લભાઇ (જુ .શ) ૧૪૮૧ ૩૬ ૧૪૭૭૦ ૨૭૩૨૪૫૦૦ ૨૭૩૨૪૫૦૦ ૩૬ ૮૮૬૨ ૧૬૩૯૪૭૦૦ ૧૬૩૯૪૭૦૦ ૪૪૨૬૫૬૯૦ ૪૪૨૬૫૬૯૦ -૧૦૯૨૯૮૦૦ ૨૭૮૭૦૯૯૦ ૧૩૯૩૫૪૯૫ ૦ ૩૦૦૫૬૯૫

જશભાઇ ભાઇલાલભાઇ 

િનલેશભાઇ જશભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

અ પેશભાઇ વ લભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૩૫ વીમળાબેન રમણલાલ કેશવલાલની િવધવા (જુ .શ) ૧૪૮૨ ૩૭ ૧૦૧૧૭ ૧૮૭૧૬૪૫૦ ૧૮૭૧૬૪૫૦ ૩૭ ૬૦૭૦ ૧૧૨૨૯૮૭૦ ૧૧૨૨૯૮૭૦ ૩૦૩૨૦૬૪૯ ૩૦૩૨૦૬૪૯ -૭૪૮૬૫૮૦ ૧૯૦૯૦૭૭૯ ૯૫૪૫૩૯૦ ૦ ૨૦૫૮૮૧૦

રંજનીકાતં રમણલાલ 

પ્ર લચં દ્ર રમણલાલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

સરુેશભાઇ રમણલાલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

રેખાબેન રમણલાલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૩૬ રુ મણીબેન કેશવલાલ લ લભુાઇ ની િવધવા (જુ .શ) ૧૪૮૩ ૩૮ ૨૦૨

'+ '+

(જુ .શ) ૧૪૮૪ ૩૯ ૧૦૧

303 ૫૬૦૫૫૦ ૫૬૦૫૫૦  ૩૮+૩૯ ૩૦૦ ૫૫૫૦૦૦ ૫૫૫૦૦૦ ૧૪૯૮૫૦૦ ૧૪૯૮૫૦૦ -૫૫૫૦ ૯૪૩૫૦૦ ૪૭૧૭૫૦ ૦ ૪૬૬૨૦૦

(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૩૭ રામાજી ણાજી (જુ .શ) ૧૪૮૫ પૈકી ૪૦/.૧ ૧૭૨૩૮  ૪૦/૧ ૫૮૪૪

ભીખાજી હોથાજી ૪૦/૨ ૨૫૪૫૭ ૪૦/૨ ૧૯૭૭૨

રમેશજી હોથાજી 42695 ૩૧૮૯૦૩૦૦ ૩૧૮૯૦૩૦૦ 25617 ૪૭૩૯૧૪૫૦ ૪૭૩૯૧૪૫૦ ૧૨૭૯૫૬૯૧૫ ૧૨૭૯૫૬૯૧૫ ૧૫૫૦૧૧૫૦ ૮૦૫૬૫૪૬૫ ૪૦૨૮૨૭૩૩ ૦ ૫૫૭૮૩૮૮૩
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

શભંજી હોથાજી 

મહશેજી ફતાજી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

કનજી ફતાજી (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

બાજીબેન ફતાજી ણાજીની વીધવા     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

ભરતભાઇ વીરસગંજી (૩) મળુખડંનુ ંક્ષેત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે.

કૈલાસબેન વીરસગંજી 

સગીર અમરતજી ફતાજીના વાલી બાજીબેન 

મજંુબેન હોથાજી 

સીતાબેન તે કાળાજી હોથાજી ની િવધવા પિ ન 

અભેસગં કાળાજી 

આશાબેન કાળાજી 

૩૮ ધન યામભાઇ ભલુાભાઇ (જુ .શ) ૧૪૮૬ ૪૧ ૧૭૩૦૦ ૩૧૧૪૦૦૦૦ ૩૧૧૪૦૦૦૦ ૪૧ ૧૦૩૮૦ ૧૮૬૮૪૦૦૦ ૧૮૬૮૪૦૦૦ ૫૦૪૪૬૮૦૦ ૫૦૪૪૬૮૦૦ -૧૨૪૫૬૦૦૦ ૩૧૭૬૨૮૦૦ ૧૫૮૮૧૪૦૦ ૦ ૩૪૨૫૪૦૦

કાં તાબેન પ્રાણજીવનભાઇ ની િવધવા પ ની 

િનતીનભાઇ પ્રાણજીવનભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

હ મીતાબેન પ્રાણજીવનભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

વનલીલાબેન પ્રાણજીવનભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૩૯ હષાર્બેન ગીરીશભાઇ ભ  (જુ .શ) ૧૪૮૭ ૪૨/૧

સં કૃિતબેન ગીરીશભાઇ ભ  +  ૪૨ /૧ ૭૭૦૭

સં કાર ગીરીશભાઇ ભ  (જુ .શ) ૧૪૮૭ પૈકી  ૪૨/૨  ૪૨ /૨ ૯૮૯૭

િનિત ગીરીશભાઇ ભ  ૨૯૩૪૦ ૫૨૮૧૨૦૦૦ ૫૨૮૧૨૦૦૦ 17604 ૩૧૬૮૭૨૦૦ ૩૧૬૮૭૨૦૦ ૮૫૫૫૫૪૪૦ ૮૫૫૫૫૪૪૦ -૨૧૧૨૪૮૦૦ ૫૩૮૬૮૨૪૦ ૨૬૯૩૪૧૨૦ ૦ ૫૮૦૯૩૨૦

િવવેક ગીરીશભાઇ ભ  

સૌરભભાઇ ઘન યામભાઇ અમીન (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

પ્રિવણચં દ્ર હીરાલાલ અમીન તથા (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

હિરકૃ ણ હીરાલાલ અમીન ની વ.વહ.ેહ.ે     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષેત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે.

૪૦ બાલભુાઇ મળુજીભાઇ (જુ .શ) ૧૪૮૮ ૪૩ ૧૬૦૮૭ ૨૮૯૫૬૬૦૦ ૨૮૯૫૬૬૦૦ ૪૩ ૯૬૫૨ ૧૭૩૭૩૯૬૦ ૧૭૩૭૩૯૬૦ ૪૬૯૦૯૬૯૨ ૪૬૯૦૯૬૯૨ -૧૧૫૮૨૬૪૦ ૨૯૫૩૫૭૩૨ ૧૪૭૬૭૮૬૬ ૦ ૩૧૮૫૨૨૬

શશીકા ત કેશવલાલ 

શૈલેષભાઇ જશભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

ચેતનભાઇ જશભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

િનકુંજકુમાર દીનભુાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

ફા ગનુ િદન ુભાઇ  

૪૧ રામાજી ણાજી (જુ .શ) ૧૪૮૯ ૪૪ ૯૧૧ ૧૬૩૯૮૦૦ ૧૬૩૯૮૦૦ ૪૪ ૫૪૭ ૯૮૩૮૮૦ ૯૮૩૮૮૦ ૨૬૫૬૪૭૬ ૨૬૫૬૪૭૬ -૬૫૫૯૨૦ ૧૬૭૨૫૯૬ ૮૩૬૨૯૮ ૦ ૧૮૦૩૭૮

ભીખાજી હોથાજી 

રમેશજી હોથાજી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

શભંજી હોથાજી (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

મહશેજી ફતાજી     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

કનજી ફતાજી 

બાજીબેન ફતાજી ણાજીની િવધવા 

ભરતભાઇ વીરસગંજી 

કૈલાસબેન વીરસગંજી 
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

સગીર અમરજી ફતાજીના વાલી બાજીબેન 

મજંુબેન હોથાજી 

સીતાબેન તે કાળજી હોથાજીની િવધવા પિ ન 

અભેસગં કાળાજી 

અશાબેન કાળાજી 

૪૨ સરકારી પડતર (જુ .શ) ૧૪૯૦ ૪૫ ૨૧૨૫

+ + +

(જુ .શ) ૧૪૯૨ ૪૭ ૧૪૦૬૩

16188 ૨૯૧૩૮૪૦૦ ૨૯૧૩૮૪૦૦ ૪૫+૪૭ ૯૭૧૩ ૧૭૪૮૩૦૪૦ ૧૭૪૮૩૦૪૦ ૪૭૨૦૪૨૦૮ ૪૭૨૦૪૨૦૮ -૧૧૬૫૫૩૬૦ ૨૯૭૨૧૧૬૮ ૧૪૮૬૦૫૮૪ ૦ ૩૨૦૫૨૨૪

૪૩ દીલીપભાઇ કાં તીભાઇ પટેલ (જુ .શ) ૧૪૯૧ ૪૬ ૭૧૮૩ ૧૨૯૨૯૪૦૦ ૧૨૯૨૯૪૦૦ ૪૬ ૪૩૧૦ ૭૭૫૭૬૪૦ ૭૭૫૭૬૪૦ ૨૦૯૪૫૬૨૮ ૨૦૯૪૫૬૨૮ -૫૧૭૧૭૬૦ ૧૩૧૮૭૯૮૮ ૬૫૯૩૯૯૪ ૦ ૧૪૨૨૨૩૪

કેતનભાઇ નવીનભાઇ પટેલ 

પ્રભાત રતભુાઇ જાદવ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

મકુું દભાઇ અંબાલાલ પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

ધી ભાઇ હરજીવનભાઇ પ્રજાપતી     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૪૪ અશોકભાઇ ડા ાભાઇ (જુ .શ) ૧૪૯૩ ૪૮ ૯૫૧૦ ૫૭૦૬

રમેશભાઇ ડા ાભાઇ + + +

વીજયાબેન પરસોતમદાસ ૧૬૩૮ ૧૭૩ ૧૦૧ ૧૦૧

કાતંીભાઇ ડા ાભાઇ 9611 ૧૭૨૯૯૮૦૦ ૧૭૨૯૯૮૦૦ ૪૮+૧૭૩ 5807 ૧૦૪૫૨૬૦૦ ૧૦૪૫૨૬૦૦ ૨૮૨૨૨૦૨૦ ૨૮૨૨૨૦૨૦ -૬૮૪૭૨૦૦ ૧૭૭૬૯૪૨૦ ૮૮૮૪૭૧૦ ૦ ૨૦૩૭૫૧૦

વદંાબેન પરસોતમદાસ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

ચદ્રીકાબેન પરસોતમદાસ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

ભરતભાઇ પરસોતમદાસ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

સજંયભાઇ અિ નભાઇ 

ઉમેશભાઇ અિ નભાઇ 

રાજ ી ચદંુભાઈ 

શીતલકુમાર ચદંુભાઈ 

૪૫ ગલીબેન છોટાજી (જુ .શ) ૧૪૯૪ ૪૯ ૮૮૦૨ ૧૫૮૪૩૬૦૦ ૧૫૮૪૩૬૦૦ ૪૯ ૫૨૮૧ ૯૫૦૬૧૬૦ ૯૫૦૬૧૬૦ ૨૫૬૬૬૬૩૨ ૨૫૬૬૬૬૩૨ -૬૩૩૭૪૪૦ ૧૬૧૬૦૪૭૨ ૮૦૮૦૨૩૬ ૦ ૧૭૪૨૭૯૬

મગંબુેન છોટાજી 

શકરીબેન છોટાજી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

ડા ાજી છોટાજી (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

બઇજીબેન તે આતાજીની િવધવા     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

જશીબેન છોટાજી 

કૈલાશબેન તે અમાજી ની િવધવા 

રંજનબેન આતાજી 

રણજીતભાઇ આતાજી 

રેખાબેન આતાજી 

રા દ્રભાઇ અમાજી 

રીનાબેન આતાજી 
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

૪૬ ખરાબો (જુ .શ) ૧૪૯૫ ૫૦ ૨૭૩૨ ૨૭૩૨૦૦ ૨૭૩૨૦૦ ૫૦ ૨૭૩૨ ૨૭૩૨૦૦ ૨૭૩૨૦૦ ૨૭૫૯૩૨ ૨૭૫૯૩૨ ૦ ૨૭૩૨ ૧૩૬૬ ૦ ૧૩૬૬

૪૭ ગોિવંદભાઇ ઉફર્ ઘન યામભાઇ જુગાભાઇ (જુ .શ) ૧૪૯૬ ૫૧ ૪૭૫૫ ૮૩૨૧૨૫૦ ૮૩૨૧૨૫૦ ૫૧ ૨૮૫૩ ૪૯૯૨૭૫૦ ૪૯૯૨૭૫૦ ૧૩૪૮૦૪૨૫ ૧૩૪૮૦૪૨૫ -૩૩૨૮૫૦૦ ૮૪૮૭૬૭૫ ૪૨૪૩૮૩૮ ૦ ૯૧૫૩૩૮

મગંબુેન ગોિવંદભાઇ

સમીર ગોિવંદભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૪૮ બળદેવભાઇ મગનભાઇ (જુ .શ) ૧૪૯૭ ૫૨ ૭૨૮૪ ૧૨૭૪૭૦૦૦ ૧૨૭૪૭૦૦૦ ૫૨ ૪૩૭૦ ૭૬૪૮૨૦૦ ૭૬૪૮૨૦૦ ૨૦૬૫૦૧૪૦ ૨૦૬૫૦૧૪૦ -૫૦૯૮૮૦૦ ૧૩૦૦૧૯૪૦ ૬૫૦૦૯૭૦ ૦ ૧૪૦૨૧૭૦

જયેશભાઇ બળદેવભાઇ 

સજંયભાઇ બળદેવભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

અજયભાઇ બળદેવભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૪૯ અશોકભાઇ પનુમભાઇ (જુ .શ) ૧૪૯૮ ૫૩ ૧૪૧૬ ૨૪૦૭૨૦૦ ૨૪૦૭૨૦૦ ૫૩ ૮૫૦ ૧૪૪૪૩૨૦ ૧૪૪૪૩૨૦ ૩૮૯૯૬૬૪ ૩૮૯૯૬૬૪ -૯૬૨૮૮૦ ૨૪૫૫૩૪૪ ૧૨૨૭૬૭૨ ૦ ૨૬૪૭૯૨

૫૧ સરુેશભાઇ પનુમભાઇ (જુ .શ) ૧૫૦૦/૧ .૫૪/૧ ૮૦૪૨ ૧૩૬૭૧૪૦૦ ૧૩૬૭૧૪૦૦ .૫૪/૧ ૪૮૨૫ ૮૨૦૨૮૪૦ ૮૨૦૨૮૪૦ ૨૨૧૪૭૬૬૮ ૨૨૧૪૭૬૬૮ -૫૪૬૮૫૬૦ ૧૩૯૪૪૮૨૮ ૬૯૭૨૪૧૪ ૦ ૧૫૦૩૮૫૪

હષાર્બેન તે સરુેશભાઈ ના પ ની (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

માનસીબેન સરુેશભાઈ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

સોહમ ભાઈ સરુેશભાઈ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૫૨ દશરથભાઇ પનુમભાઇ (જુ .શ) ૧૫૦૦/૨ .૫૪/૨ ૮૦૪૨ ૧૩૬૭૧૪૦૦ ૧૩૬૭૧૪૦૦ .૫૪/૨ ૪૮૨૫ ૮૨૦૨૮૪૦ ૮૨૦૨૮૪૦ ૨૨૧૪૭૬૬૮ ૨૨૧૪૭૬૬૮ -૫૪૬૮૫૬૦ ૧૩૯૪૪૮૨૮ ૬૯૭૨૪૧૪ ૦ ૧૫૦૩૮૫૪

૫૩ િવક્રમભાઇ પનુમભાઇ (જુ .શ) ૧૫૦૦/૩ .૫૪/૩ ૪૩૫૩ ૭૪૦૦૧૦૦ ૭૪૦૦૧૦૦ .૫૪/૩ ૨૬૧૨ ૪૪૪૦૦૬૦ ૪૪૪૦૦૬૦ ૧૧૯૮૮૧૬૨ ૧૧૯૮૮૧૬૨ -૨૯૬૦૦૪૦ ૭૫૪૮૧૦૨ ૩૭૭૪૦૫૧ ૦ ૮૧૪૦૧૧

૫૪ સિવતાબેન ભલાજી જગાજી ની િવધવના (જુ .શ) ૧૫૦૩ ૫૫ ૧૫૨૭૭ ૨૫૯૭૦૯૦૦ ૨૫૯૭૦૯૦૦ ૫૫ ૯૧૬૬ ૧૫૫૮૨૫૪૦ ૧૫૫૮૨૫૪૦ ૪૨૦૭૨૮૫૮ ૪૨૦૭૨૮૫૮ -૧૦૩૮૮૩૬૦ ૨૬૪૯૦૩૧૮ ૧૩૨૪૫૧૫૯ ૦ ૨૮૫૬૭૯૯

િગરીશભાઇ ભલાજી 

શૈલેશભાઇ ભલાજી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

ભનબુેન ભલાજી (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

મેહલુ ચદંુજી     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

કાતંાબેન ચદંુજી 

આશાબેન ચદંુજી 

અંકીત ચદંુજી 

વાધાજી બાજાજી 

કોકીબેન બાજાજી 

ગગંાબેન બાજાજી 

૫૫ સરુેશજી ખોડાજી ઠાકોર (જુ .શ) ૧૫૦૪ ૫૬ ૫૭૬૭

ભાથી ખોડાજી ઠાકોર + + (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

કારીબેન ખોડાજી ફકરીજીની િદકરી (જુ .શ) ૧૫૦૭ ૬૩૭૪ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

લસીબેન ખોડાજી ફકીરજીની દીકરી + + ૫૬/૧ ૩૮૬૪    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

ચપંાબેન હાથીજી ખોડાજી ની િવધવા (જુ .શ) ૧૫૦૮ ૪૯૫૭ ૫૬/૨ ૬૩૯૪

અજય હાથીજી ઠાકોર 17098 ૨૯૯૨૧૫૦૦ ૨૯૯૨૧૫૦૦ 10259 ૧૭૯૫૨૯૦૦ ૧૭૯૫૨૯૦૦ ૪૮૪૭૨૮૩૦ ૪૮૪૭૨૮૩૦ -૧૧૯૬૮૬૦૦ ૩૦૫૧૯૯૩૦ ૧૫૨૫૯૯૬૫ ૦ ૩૨૯૧૩૬૫

૫૬ સરકારી પડતર (જુ .શ) ૧૫૦૫ ૫૭ ૬૧૭૧ ૧૦૪૯૦૭૦૦ ૧૦૪૯૦૭૦૦ ૫૭ ૩૭૦૩ ૬૨૯૪૪૨૦ ૬૨૯૪૪૨૦ ૧૬૯૯૪૯૩૪ ૧૬૯૯૪૯૩૪ -૪૧૯૬૨૮૦ ૧૦૭૦૦૫૧૪ ૫૩૫૦૨૫૭ ૦ ૧૧૫૩૯૭૭

૫૭ ગૌચરણ (જુ .શ) ૧૫૦૯ ૫૮ ૭૪૮૭

+ +

(જુ .શ) ૧૫૧૦ ૭૨૮૪

+

(જુ .શ) ૧૫૧૮ ૬૬/૧+૬૬ ૭૦૮

+

(જુ .શ) ૧૫૧૯ ૪૦૪૭

+

(જુ .શ) ૧૫૨૦ ૪૮૫૬

+ (૫૮+૬૬/)૧ ૧૦૮૧૮

(જુ .શ) ૧૫૨૩ ૨૦૨ (૫૮+૬૬/)૨ ૧૩૭૭૮

24584 ૩૯૩૩૪૪૦૦ ૩૯૩૩૪૪૦૦ 24584 ૩૯૩૩૪૪૦૦ ૩૯૩૩૪૪૦૦ ૧૦૬૨૦૨૮૮૦ ૧૦૬૨૦૨૮૮૦ ૦ ૬૬૮૬૮૪૮૦ ૩૩૪૩૪૨૪૦ ૦ ૩૩૪૩૪૨૪૦

૫૮ અરિવંદભાઇ પનુમભાઇ (જુ .શ) ૧૫૧૧ ૫૯ ૫૦૫૯ ૮૮૫૩૨૫૦ ૮૮૫૩૨૫૦ ૫૯ ૩૦૩૫ ૫૩૧૧૯૫૦ ૫૩૧૧૯૫૦ ૧૪૩૪૨૨૬૫ ૧૪૩૪૨૨૬૫ -૩૫૪૧૩૦૦ ૯૦૩૦૩૧૫ ૪૫૧૫૧૫૮ ૦ ૯૭૩૮૫૮

૫૯ મહે દ્રભાઇ રાવજીભાઇ (જુ .શ) ૧૫૧૨ ૬૦/૧ ૧૫૨૯

િદલીપભાઇ રાવજીભાઇ ૬૦/૨ ૪૭૨૪

અશોકભાઇ રાવજીભાઇ ૬૦ ૧૦૪૨૧ ૧૭૭૧૫૭૦૦ ૧૭૭૧૫૭૦૦ 6253 ૧૦૬૨૯૪૨૦ ૧૦૬૨૯૪૨૦ ૨૮૬૯૯૪૩૪ ૨૮૬૯૯૪૩૪ -૭૦૮૬૨૮૦ ૧૮૦૭૦૦૧૪ ૯૦૩૫૦૦૭ ૦ ૧૯૪૮૭૨૭

સરલાબેન રાવજીભાઇ નાથાભાઇ ની િવધવા 
(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૬૦ મહશેભાઇ િદનભુાઇ (જુ .શ) ૧૫૧૩ ૬૧ ૯૬૧૨ ૧૬૩૪૦૪૦૦ ૧૬૩૪૦૪૦૦ ૬૧ ૫૭૬૭ ૯૮૦૪૨૪૦ ૯૮૦૪૨૪૦ ૨૬૪૭૧૪૪૮ ૨૬૪૭૧૪૪૮ -૬૫૩૬૧૬૦ ૧૬૬૬૭૨૦૮ ૮૩૩૩૬૦૪ ૦ ૧૭૯૭૪૪૪

નરેશભાઇ િદનભુાઇ 

જય ીબેન િદનભુાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

પદમાબેન િદનભુાઇ છોટાભાઇ ની િવધવા (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

િકરીટભાઇ જમનાદાસ    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

સરુે દ્રભાઇ જમનાદાસ 

જીતે દ્રકુમાર ભાઇલાલ 

હષર્દકુમાર ભાઇલાલ 

િવજયકુમાર ભાઇલાલ 

કમળાબેન ચીનભુાઇ 

અ પેશભાઇ ચીનભુાઇ 

જીજ્ઞેશ ચીનભુાઇ 

શકું તલાબેન દેવે દ્રભાઇ ની િવધવા 
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

ચેતન દેવે દ્રભાઇ 

ક પના તે પરેશભાઇ ઇ રભાઇ ની િવધવા પિ ન 

તેાબેન પરેશભાઇ 

િનમર્લ પરેશભાઇ 

૬૧ સિવતાબેન ભલાજી જગાજી ની િવધવા (જુ .શ) ૧૫૧૪ ૬૨ ૫૫૬૪ ૯૪૫૮૮૦૦ ૯૪૫૮૮૦૦ ૬૨ ૩૩૩૮ ૫૬૭૫૨૮૦ ૫૬૭૫૨૮૦ ૧૫૩૨૩૨૫૬ ૧૫૩૨૩૨૫૬ -૩૭૮૩૫૨૦ ૯૬૪૭૯૭૬ ૪૮૨૩૯૮૮ ૦ ૧૦૪૦૪૬૮

િગરીશભાઇ ભલાજી 

શૈલેશભાઇ ભલાજી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

ભનબુેન ભલાજી (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

મેહલુ ચદંુજી    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

કાતંાબેન ચદંુજી 

આશાબેન ચદંુજી 

અંકીત ચદંુજી 

વાધાજી બાજાજી 

કોકીબેન બાજાજી 

ગગંાબેન બાજાજી 

૬૨ વાધાજી બાજાજી (જુ .શ) ૧૫૧૫ ૬૩ ૫૪૬૩ ૯૨૮૭૧૦૦ ૯૨૮૭૧૦૦ ૬૩ ૩૨૭૮ ૫૫૭૨૨૬૦ ૫૫૭૨૨૬૦ ૧૫૦૪૫૧૦૨ ૧૫૦૪૫૧૦૨ -૩૭૧૪૮૪૦ ૯૪૭૨૮૪૨ ૪૭૩૬૪૨૧ ૦ ૧૦૨૧૫૮૧

કોકીબેન બાજાજી 

ગગંાબેન બાજાજી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

મેહલુ ચદંુજી (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

કાતંાબેન ચદંુજી    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

આશાબેન ચદંુજી 

અંકીત ચદંુજી 

૬૩ જશોદાબેન િવ ણભુાઇ કચરાભાઇ ની િવધવા (જુ .શ) ૧૫૧૬ ૬૪ ૭૩૮૬ ૧૨૯૨૫૫૦૦ ૧૨૯૨૫૫૦૦ ૬૪ ૪૪૩૨ ૭૭૫૫૩૦૦ ૭૭૫૫૩૦૦ ૨૦૯૩૯૩૧૦ ૨૦૯૩૯૩૧૦ -૫૧૭૦૨૦૦ ૧૩૧૮૪૦૧૦ ૬૫૯૨૦૦૫ ૦ ૧૪૨૧૮૦૫

િવશાખાબેન િવ ણભુાઇ 

રાકેશભાઇ િવ ણભુાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

ભાવેશકુમાર િવ ણભુાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૬૪ િવક્રમભાઇ પનુમભાઇ પટેલ (જુ .શ) ૧૫૧૭ ૬૫ ૧૦૫૨૨ ૧૮૪૧૩૫૦૦ ૧૮૪૧૩૫૦૦ ૬૫ ૬૩૧૩ ૧૧૦૪૮૧૦૦ ૧૧૦૪૮૧૦૦ ૨૯૮૨૯૮૭૦ ૨૯૮૨૯૮૭૦ -૭૩૬૫૪૦૦ ૧૮૭૮૧૭૭૦ ૯૩૯૦૮૮૫ ૦ ૨૦૨૫૪૮૫

પ્રિવણાબેન િવક્રમભાઇ પટેલ 

કૃણાલ િવક્રમભાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

િર માબેન િવક્રમભાઇ પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૬૫ િહ દુભાઇ ગગંાભાઇ (જુ .શ) ૧૫૨૧ ૪૧૪૮

નવઘણભાઇ િહ દુભાઇ + +

લાલાભાઇ િહ દુભાઇ (જુ .શ) ૧૫૨૨ ૪૦૪૭

રઇજીભાઇ િહ દુભાઇ ૬૭ 8195 ૧૪૭૫૧૦૦૦ ૧૪૭૫૧૦૦૦ ૬૭ ૪૯૧૭ ૮૮૫૦૬૦૦ ૮૮૫૦૬૦૦ ૨૩૮૯૬૬૨૦ ૨૩૮૯૬૬૨૦ -૫૯૦૦૪૦૦ ૧૫૦૪૬૦૨૦ ૭૫૨૩૦૧૦ ૦ ૧૬૨૨૬૧૦

ભગવાનભાઇ િહ દુભાઇ 
(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

૬૬ ભીખાભાઇ હીરાભાઇ પટેલ (જુ .શ) ૧૫૨૪ ૬૮ ૧૧૨૩૦ ૨૦૨૧૪૦૦૦ ૨૦૨૧૪૦૦૦ ૬૮ ૬૭૩૮ ૧૨૧૨૮૪૦૦ ૧૨૧૨૮૪૦૦ ૩૨૭૪૬૬૮૦ ૩૨૭૪૬૬૮૦ -૮૦૮૫૬૦૦ ૨૦૬૧૮૨૮૦ ૧૦૩૦૯૧૪૦ ૦ ૨૨૨૩૫૪૦

અિભષેકભાઇ ભીખાભાઇ પટેલ 

પટેલ િદ યાગં ગણપતભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

ચેતન ગણપતભાઇ પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૬૭ નટવરભાઇ સોમાજી (જુ .શ) ૧૫૨૫ ૬૯ ૧૪૫૬૯ ૨૬૯૫૨૬૫૦ ૨૬૯૫૨૬૫૦ ૬૯ ૮૭૪૧ ૧૬૧૭૧૫૯૦ ૧૬૧૭૧૫૯૦ ૪૩૬૬૩૨૯૩ ૪૩૬૬૩૨૯૩ -૧૦૭૮૧૦૬૦ ૨૭૪૯૧૭૦૩ ૧૩૭૪૫૮૫૨ ૦ ૨૯૬૪૭૯૨

હીમતંજી સોમાજી 

કરશનજી સોમાજી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

દીનભુાઇ સોમાજી (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

પુજીબેન તે નટવરજી સોમાજીની પિ ન     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

ક પેશભાઇ નટવરજી 

સરુેશભાઇ નટવરજી 

પ્રિવણભાઇ નટવરજી 

તીખીબેન મનસખુજી ઠાકોર 

વીનીબેન મનસખુજી ઠાકોર 

સગીર બળવતંજી િવક્રમજી ના વાલી િવક્રમજી 

ખોડાજી 

૬૮ ડા ાભાઇ પરષોતમદાસ (જુ .શ) ૧૫૨૬ ૭૦ ૨૦૭૩૮ ૩૮૩૬૫૩૦૦ ૩૮૩૬૫૩૦૦ ૭૦ ૧૨૪૪૩ ૨૩૦૧૯૧૮૦ ૨૩૦૧૯૧૮૦ ૬૨૧૫૧૭૮૬ ૬૨૧૫૧૭૮૬ -૧૫૩૪૬૧૨૦ ૩૯૧૩૨૬૦૬ ૧૯૫૬૬૩૦૩ ૦ ૪૨૨૦૧૮૩

પ્રવીણભાઇ પરષોતમદાસ 

માલતી અંબાલાલ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

નીખીલ અંબાલાલ પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

કંદભર્ અંબાલાલ પટેલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૬૯ જયતંીભાઇ ખોડાભાઇ (જુ .શ) ૧૫૨૭ ૭૧ ૯૧૦૭ ૧૬૮૪૭૯૫૦ ૧૬૮૪૭૯૫૦ ૭૧ ૫૪૬૪ ૧૦૧૦૮૭૭૦ ૧૦૧૦૮૭૭૦ ૨૭૨૯૩૬૭૯ ૨૭૨૯૩૬૭૯ -૬૭૩૯૧૮૦ ૧૭૧૮૪૯૦૯ ૮૫૯૨૪૫૫ ૦ ૧૮૫૩૨૭૫

ગોિવંદભાઇ ખોડાભાઇ

િવ ણભુાઇ ખોડાભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

ગણુવતંભાઇ ખોડાભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

ઇ છાબેન ખોડાભાઇ િત્રભોવનદાસની િવધવા     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

ભીખાભાઇ પુજાભાઇ

ભોગીલાલ પુજાભાઇ 

સિવતાબેન પુજાભાઇ

ગીતાબેન રણછોડભાઇ 

કુસમુબેન રણછોડભાઇ 

ઇ દુબેન રણછોડભાઇ 

સોનલબેન રણછોડભાઇ

૭૦ નારણભાઈ મગનભાઈ (જુ .શ) ૧૫૨૮ ૭૨ ૧૧૨૩૦ ૨૦૭૭૫૫૦૦ ૨૦૭૭૫૫૦૦ ૭૨ ૬૭૩૮ ૧૨૪૬૫૩૦૦ ૧૨૪૬૫૩૦૦ ૩૩૬૫૬૩૧૦ ૩૩૬૫૬૩૧૦ -૮૩૧૦૨૦૦ ૨૧૧૯૧૦૧૦ ૧૦૫૯૫૫૦૫ ૦ ૨૨૮૫૩૦૫

બળદેવભાઈ મગણભાઈ 
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૭૧ લાલભુાઈ  કાશીભાઈ (જુ .શ) ૧૫૨૯ ૭૩ ૧૪૧૬ ૨૫૪૮૮૦૦ ૨૫૪૮૮૦૦ ૭૩ ૮૫૦ ૧૫૨૯૨૮૦ ૧૫૨૯૨૮૦ ૪૧૨૯૦૫૬ ૪૧૨૯૦૫૬ -૧૦૧૯૫૨૦ ૨૫૯૯૭૭૬ ૧૨૯૯૮૮૮ ૦ ૨૮૦૩૬૮

િવ ણભુાઇ પરસો મભાઈ 

ડાહીબેન અંબાલાલ ફકીરભાઈ ની િવધવા (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

કા તીભાઈ  અંબાલાલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

કનભુાઈ  અંબાલાલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

સશુીલાબેન  અંબાલાલ

વીરબાળાબેન અંબાલાલ

કૈલાશબેન અંબાલાલ 

શકુંતલાબેન અંબાલાલ

શારદાબેન રમેશભાઈ 

મીતેષ રમેશભાઈ 

મનીષ રમેશભાઈ 

ઉવશઁીબેન રમેશભાઈ 

રણછોડભાઈ પુજાભાઈ 

મનભુાઈ પુજાભાઈ 

કોકીલાબેન પુજાભાઈ 

દીલીપભાઈ  રતીભાઈ 

પ્ર લભાઈ રતીભાઈ 

ભરતભાઈ રતીભાઈ 

શાતંાબેન તે રતીભાઈ ની િવધવા 

અંજનાબેન રતીભાઈ 

કોકીલાબેન રતીભાઈ 

કૃનાલ ભાવેશભાઈ 

ચી ભાવેશભાઈ 

કૃપા ભાવેશભાઈ 

૭૨ ગૌચરણ (જુ .શ) ૧૫૩૦ ૩૦૪

+ +

(જુ .શ) ૧૫૩૧ ૪૨૪૯

૭૪ 4553 ૮૬૫૦૭૦૦ ૮૬૫૦૭૦૦ ૭૪ ૪૫૫૩ ૮૬૫૦૭૦૦ ૮૬૫૦૭૦૦ ૨૩૩૫૬૮૯૦ ૨૩૩૫૬૮૯૦ ૦ ૧૪૭૦૬૧૯૦ ૭૩૫૩૦૯૫ ૦ ૭૩૫૩૦૯૫

૭૩ ગોિવંદભાઈ ઉર્ફઁ ઘન યામભાઈ  જગાભાઈ (જુ .શ) ૧૫૩૨/પૈ ૭૫ ૧૫૧૭૫ ૨૯૫૯૧૨૫૦ ૨૯૫૯૧૨૫૦ ૭૫ ૯૧૦૫ ૧૭૭૫૪૭૫૦ ૧૭૭૫૪૭૫૦ ૪૭૯૩૭૮૨૫ ૪૭૯૩૭૮૨૫ -૧૧૮૩૬૫૦૦ ૩૦૧૮૩૦૭૫ ૧૫૦૯૧૫૩૮ ૦ ૩૨૫૫૦૩૮

મગંબુેના ગોિવંદભાઈ 

સમીર ગોિવંદભાઈ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

જયિંતભાઈ જુગાભાઈ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

ચદ્રીકાબેન જયિંતભાઈ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

હતેલભાઈ જયિંતભાઈ (૩) મળુખડંનુ ંક્ષેત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે.

૭૪ સરકારી પડતર (જુ .શ) ૧૫૩૩ ૭૬ ૭૨૮૪ ૧૪૨૦૩૮૦૦ ૧૪૨૦૩૮૦૦ ૭૬ ૪૩૭૦ ૮૫૨૨૨૮૦ ૮૫૨૨૨૮૦ ૨૩૦૧૦૧૫૬ ૨૩૦૧૦૧૫૬ -૫૬૮૧૫૨૦ ૧૪૪૮૭૮૭૬ ૭૨૪૩૯૩૮ ૦ ૧૫૬૨૪૧૮
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે
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કમત પીયામાંકમતં પીયામાં
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ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

૭૫ કેશવલાલ નાથાભાઈ (જુ .શ) ૧૫૩૪ ૭૭ ૬૯૮૧ ૧૩૬૧૨૯૫૦ ૧૩૬૧૨૯૫૦ ૭૭ ૪૧૮૯ ૮૧૬૭૭૭૦ ૮૧૬૭૭૭૦ ૨૨૦૫૨૯૭૯ ૨૨૦૫૨૯૭૯ -૫૪૪૫૧૮૦ ૧૩૮૮૫૨૦૯ ૬૯૪૨૬૦૫ ૦ ૧૪૯૭૪૨૫

સતંોકબેન શકંરભાઈ  નાથાભાઈ ની િવધવા 

કાળીદાસ શકંરભાઈ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

અશોકભાઈ શકંરભાઈ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

પ્રકાશભાઈ શકંરભાઈ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

મીનક્ષીબેન શકંરભાઈ

વીણાબેન શકંરભાઈ 

૭૬  જયતંીભાઇ ખોડાભાઇ (જુ .શ) ૧૫૩૫ ૭૮ ૯૦૦૪ ૧૭૧૦૭૬૦૦ ૧૭૧૦૭૬૦૦ ૭૮ ૫૪૦૨ ૧૦૨૬૪૫૬૦ ૧૦૨૬૪૫૬૦ ૨૭૭૧૪૩૧૨ ૨૭૭૧૪૩૧૨ -૬૮૪૩૦૪૦ ૧૭૪૪૯૭૫૨ ૮૭૨૪૮૭૬ ૦ ૧૮૮૧૮૩૬

ગોિવંદભાઇ ખોડાભાઇ 

િવ ણભુાઇ ખોડાભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

ગણુવતંભાઇ ખોડાભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

ઇ છાબેન ખોડાભાઇ ને િવધવા     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

રઇબેન જીવાભાઇ 

સતીષભાઇ જીવાભાઇ 

િવમળાબેન જીવાભાઇ 

પ્રમીલાબેન જીવાભાઇ 

દશરથભાઇ જીવાભાઇ 

નારણભાઇ મગનભાઇ 

બળદેવભાઇ મગનભાઇ 

શારદાબેન િહંમતલાલ 

પ્રિદપભાઇ િહંમતલાલ 

કમલભાઇ િહંમતલાલ 

સધુાબેન િહંમતલાલ 

ગીતાબેન રણૅછોડભાઇ 

કુસમુબેન રણછોડભાઇ 

ઇ દુબેન રણછોડભાઇ 

સોનલબેન રણછોડભાઇ 

૭૭ ભીખાભાઇ પુજાભાઇ (જુ .શ) ૧૫૩૬ ૭૯ ૫૯૬૯ ૧૧૩૪૧૧૦૦ ૧૧૩૪૧૧૦૦ ૭૯ ૩૫૮૧ ૬૮૦૪૬૬૦ ૬૮૦૪૬૬૦ ૧૮૩૭૨૫૮૨ ૧૮૩૭૨૫૮૨ -૪૫૩૬૪૪૦ ૧૧૫૬૭૯૨૨ ૫૭૮૩૯૬૧ ૦ ૧૨૪૭૫૨૧

ભોગીલાલ પુજાભાઇ 

નારણભાઇ મગનભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

બળદેવભાઇ મગનભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૭૮ ભીખાભાઇ લ લભુાઇ પટેલ (જુ .શ) ૧૫૩૭ ૮૦ ૬૪૭૫ ૧૨૩૦૨૫૦૦ ૧૨૩૦૨૫૦૦ ૮૦ ૩૮૮૫ ૭૩૮૧૫૦૦ ૭૩૮૧૫૦૦ ૧૯૯૩૦૦૫૦ ૧૯૯૩૦૦૫૦ -૪૯૨૧૦૦૦ ૧૨૫૪૮૫૫૦ ૬૨૭૪૨૭૫ ૦ ૧૩૫૩૨૭૫

રતીભાઇ લ લભુાઇ પટેલ 

પ્રહલાદભાઇ લ લભુાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

લ ાબેન લ લભુાઇ પટેલ ના વાલી ગગંાબેન (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

ગોમતીબેન લ લભુાઇ પટેલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

૭૯ રતીલાલ આ મારામ (જુ .શ) ૧૫૩૮ ૮૧ ૯૧૦૫ ૧૭૨૯૯૫૦૦ ૧૭૨૯૯૫૦૦ ૮૧ ૫૪૬૩ ૧૦૩૭૯૭૦૦ ૧૦૩૭૯૭૦૦ ૨૮૦૨૫૧૯૦ ૨૮૦૨૫૧૯૦ -૬૯૧૯૮૦૦ ૧૭૬૪૫૪૯૦ ૮૮૨૨૭૪૫ ૦ ૧૯૦૨૯૪૫

૮૦ જયો સનાબેન નટવરભાઇ (જુ .શ) ૧૫૩૯ ૮૨ ૮૬૦૦ ૧૬૩૪૦૦૦૦ ૧૬૩૪૦૦૦૦ ૮૨ ૫૧૬૦ ૯૮૦૪૦૦૦ ૯૮૦૪૦૦૦ ૨૬૪૭૦૮૦૦ ૨૬૪૭૦૮૦૦ -૬૫૩૬૦૦૦ ૧૬૬૬૬૮૦૦ ૮૩૩૩૪૦૦ ૦ ૧૭૯૭૪૦૦

ગીરીશભાઇ નટવરભાઇ 

સયુાર્બેન નટવરભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

અ કેશભાઇ નટવરભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

સજંયકુમાર નટવરભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૮૧ દશરથભાઇ પનુમભાઇ (જુ .શ) ૧૫૪૦ ૮૩ ૧૨૧૪ ૨૩૬૭૩૦૦ ૨૩૬૭૩૦૦ ૮૩ ૭૨૮ ૧૪૨૦૩૮૦ ૧૪૨૦૩૮૦ ૩૮૩૫૦૨૬ ૩૮૩૫૦૨૬ -૯૪૬૯૨૦ ૨૪૧૪૬૪૬ ૧૨૦૭૩૨૩ ૦ ૨૬૦૪૦૩

૮૨ પ્રિવણભાઇ કેશવલાલ (જુ .શ) ૧૫૪૧ ૮૪ ૧૩૧૫

મકુુ દભાઇ કેશવલાલ + + +

જીતે દ્રભાઇ કેશવલાલ (જુ .શ) ૧૫૪૪ ૮૭ ૧૫૧૮

મધકુા તાબેન કેશવલાલ 2833 ૫૫૨૪૩૫૦ ૫૫૨૪૩૫૦ ૮૪+૮૭ ૧૭૦૦ ૩૩૧૪૬૧૦ ૩૩૧૪૬૧૦ ૮૯૪૯૪૪૭ ૮૯૪૯૪૪૭ -૨૨૦૯૭૪૦ ૫૬૩૪૮૩૭ ૨૮૧૭૪૧૯ ૦ ૬૦૭૬૭૯

સમુીત્રાબેન તે િદનભુાઇ ની િવધવા 

સનુીલભાઇ િદનભુાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

ભદ્રશેભાઇ િદનભુાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

નૈનેશભાઇ િદનભુાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૮૩ ચતરુભાઈ બાબભુાઈ પટેલ (જુ .શ) ૧૫૪૨ ૮૫ ૪૨૪૯

િવનોદભાઈ મનસખુલાલ મીઠીયા + + +

િવપલુભાઈ બાબભુાઈ પટેલ (જુ .શ) ૧૫૪૭ ૯૦ ૫૬૬૬

દશરથભાઈ પનુમભાઈ પટેલ + +

(જુ .શ) ૧૫૪૯ ૯૨ ૬૦૭

સમુીત્રાબેન તે િદનભુાઇ ની િવધવા 10522 ૨૦૫૧૭૯૦૦ ૨૦૫૧૭૯૦૦ ૮૫+૯૦+૯૨ ૬૩૧૩ ૧૨૩૧૦૭૪૦ ૧૨૩૧૦૭૪૦ ૩૩૨૩૮૯૯૮ ૩૩૨૩૮૯૯૮ -૮૨૦૭૧૬૦ ૨૦૯૨૮૨૫૮ ૧૦૪૬૪૧૨૯ ૦ ૨૨૫૬૯૬૯

સનુીલભાઇ િદનભુાઇ 

ભદ્રશેભાઇ િદનભુાઇ 

નૈનેશભાઇ િદનભુાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૮૪ અરિવંદભાઇ પનુમભાઇ (જુ .શ) ૧૫૪૩ ૮૬ ૯૧૧

+ +

(જુ .શ) ૧૫૪૬ ૮૯ ૧૨૧૪

2125 ૪૧૪૩૭૫૦ ૪૧૪૩૭૫૦  ૮૬+૮૯ ૧૨૭૫ ૨૪૮૬૨૫૦ ૨૪૮૬૨૫૦ ૬૭૧૨૮૭૫ ૬૭૧૨૮૭૫ -૧૬૫૭૫૦૦ ૪૨૨૬૬૨૫ ૨૧૧૩૩૧૩ ૦ ૪૫૫૮૧૩

૮૫ દશરથભાઇ પનુમભાઇ (જુ .શ) ૧૫૪૫ ૮૮ ૨૭૩૨

+ +

(જુ .શ) ૧૫૪૮ ૯૧ ૨૬૩૦

+ +

(જુ .શ) ૧૫૫૧ ૯૪ ૨૯૩૩

8295 ૧૬૧૭૫૨૫૦ ૧૬૧૭૫૨૫૦  ૮૮+૯૧+૯૪ ૪૯૭૭ ૯૭૦૫૧૫૦ ૯૭૦૫૧૫૦ ૨૬૨૦૩૯૦૫ ૨૬૨૦૩૯૦૫ -૬૪૭૦૧૦૦ ૧૬૪૯૮૭૫૫ ૮૨૪૯૩૭૮ ૦ ૧૭૭૯૨૭૮
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

૮૬ પ્રિવણભાઇ કેશવલાલ (જુ .શ) ૧૫૫૦ ૯૩ ૨૨૨૬

મકુુ દભાઇ કેશવલાલ + +

જીતે દ્રભાઇ કેશવલાલ (જુ .શ) ૧૫૫૨ ૭૪૮૭

મધકુા તાબેન કેશવલાલ 9713 ૧૯૪૨૬૦૦૦ ૧૯૪૨૬૦૦૦ ૯૩ ૫૮૨૮ ૧૧૬૫૫૬૦૦ ૧૧૬૫૫૬૦૦ ૩૧૪૭૦૧૨૦ ૩૧૪૭૦૧૨૦ -૭૭૭૦૪૦૦ ૧૯૮૧૪૫૨૦ ૯૯૦૭૨૬૦ ૦ ૨૧૩૬૮૬૦

સમુીત્રાબેન તે િદનભુાઇ ની િવધવા 

સનુીલભાઇ િદનભુાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

ભદ્રશેભાઇ િદનભુાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

નૈનેશભાઇ િદનભુાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૮૭ િવપલુભાઇ બાબભુાઇ પટેલ (જુ .શ) ૧૫૫૩ ૯૫ ૫૧૫૯ ૧૦૩૧૮૦૦૦ ૧૦૩૧૮૦૦૦ ૯૫ ૩૦૯૫ ૬૧૯૦૮૦૦ ૬૧૯૦૮૦૦ ૧૬૭૧૫૧૬૦ ૧૬૭૧૫૧૬૦ -૪૧૨૭૨૦૦ ૧૦૫૨૪૩૬૦ ૫૨૬૨૧૮૦ ૦ ૧૧૩૪૯૮૦

ચતરુભાઇ બાબભુાઇ પટેલ 

િકશોરભાઇ બચભુાઇ ડોબરીયા (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૮૮ કનભુાઇ મોતીભાઇ (જુ .શ) ૧૫૫૪ ૯૯૧૫

બળદેવભાઇ મોતીભાઇ + +

શૈલેષભાઇ મોતીભાઇ (જુ .શ) ૧૫૫૫ ૮૦૫૪

૯૬ 17969 ૩૫૯૩૮૦૦૦ ૩૫૯૩૮૦૦૦ ૯૬ ૧૦૭૮૧ ૨૧૫૬૨૮૦૦ ૨૧૫૬૨૮૦૦ ૫૮૨૧૯૫૬૦ ૫૮૨૧૯૫૬૦ -૧૪૩૭૫૨૦૦ ૩૬૬૫૬૭૬૦ ૧૮૩૨૮૩૮૦ ૦ ૩૯૫૩૧૮૦

(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૮૯ ક પેશભાઇ િવ ણભુાઇ (જુ .શ) ૧૫૫૬/અ ૯૭/૧ ૪૭૫૬ ૯૫૧૨૦૦૦ ૯૫૧૨૦૦૦ ૯૭/૧ ૨૮૫૪ ૫૭૦૭૨૦૦ ૫૭૦૭૨૦૦ ૧૫૪૦૯૪૪૦ ૧૫૪૦૯૪૪૦ -૩૮૦૪૮૦૦ ૯૭૦૨૨૪૦ ૪૮૫૧૧૨૦ ૦ ૧૦૪૬૩૨૦

ધમેર્ દ્રભાઇ િવ ણભુાઇ 

૯૦ િવ ણભુાઇ જશભાઇ (જુ .શ) ૧૫૫૬/બ ૯૭./૨ ૪૬૫૩ ૯૩૦૬૦૦૦ ૯૩૦૬૦૦૦ ૯૭./૨ ૨૭૯૨ ૫૫૮૩૬૦૦ ૫૫૮૩૬૦૦ ૧૫૦૭૫૭૨૦ ૧૫૦૭૫૭૨૦ -૩૭૨૨૪૦૦ ૯૪૯૨૧૨૦ ૪૭૪૬૦૬૦ ૦ ૧૦૨૩૬૬૦

ઉષાબેન િવ ણભુાઇ 

૯૧ મીનાબેન મહે દ્રભાઇ (જુ .શ) ૧૫૫૬/ક  ૯૭./૩ ૯૫૧૦ ૧૯૦૨૦૦૦૦ ૧૯૦૨૦૦૦૦ ૯૭./૩ ૫૭૦૬ ૧૧૪૧૨૦૦૦ ૧૧૪૧૨૦૦૦ ૩૦૮૧૨૪૦૦ ૩૦૮૧૨૪૦૦ -૭૬૦૮૦૦૦ ૧૯૪૦૦૪૦૦ ૯૭૦૦૨૦૦ ૦ ૨૦૯૨૨૦૦

ગ્રી માબેન મહે દ્રભાઇ

પુાબેન મહે દ્રભાઇ

રોનકભાઇ ના વાલી મહે દ્રભાઇ 

૯૨ હસમખુભાઇ જશભાઇ (જુ .શ) ૧૫૫૬/ડ  ૯૭./૪ ૯૪૦૯ ૧૮૮૧૮૦૦૦ ૧૮૮૧૮૦૦૦ ૯૭./૪ ૫૬૪૫ ૧૧૨૯૦૮૦૦ ૧૧૨૯૦૮૦૦ ૩૦૪૮૫૧૬૦ ૩૦૪૮૫૧૬૦ -૭૫૨૭૨૦૦ ૧૯૧૯૪૩૬૦ ૯૫૯૭૧૮૦ ૦ ૨૦૬૯૯૮૦

સિુનતાબેન હસમખુભાઇ 

િપયષુભાઇ હસમખુભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

મનીશભાઇ હસમખુભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

   રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૯૩ હસમખુભાઇ જશભાઇ (જુ .શ) ૧૫૫૭ ૯૮ ૧૫૬૮૨

મહે દ્રભાઇ જશભાઇ + + ૯૮/૧ ૯૨૧૯

િવ ણભુાઇ જશભાઇ (જુ .શ) ૧૫૫૮ ૧૦૮૨૫ ૯૮/૨ ૬૬૮૬

ઉષાબેન િવ ણભુાઇ 26507 ૫૪૩૩૯૩૫૦ ૫૪૩૩૯૩૫૦ 15904 ૩૨૬૦૩૬૧૦ ૩૨૬૦૩૬૧૦ ૮૮૦૨૯૭૪૭ ૮૮૦૨૯૭૪૭ -૨૧૭૩૫૭૪૦ ૫૫૪૨૬૧૩૭ ૨૭૭૧૩૦૬૯ ૦ ૫૯૭૭૩૨૯

ક પેશભાઇ િવ ણભુાઇ 

ધમેર્ દ્રભાઇ િવ ણભુાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

મીનાબેન મહે દ્રભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

રોનકભાઇ ના વાલી મહે દ્રભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

સિુનતાબેન હસમખુભાઇ 

િપયષુભાઇ હસમખુભાઇ 

મનીશભાઇ હસમખુભાઇ 

૯૪ મગંબુેન નારણભાઈ ર નાભાઈ ની િવધવા (જુ .શ) ૧૫૫૯ ૯૯ ૧૮૨૧ ૩૭૩૩૦૫૦ ૩૭૩૩૦૫૦ ૯૯ ૧૦૯૩ ૨૨૩૯૮૩૦ ૨૨૩૯૮૩૦ ૬૦૪૭૫૪૧ ૬૦૪૭૫૪૧ -૧૪૯૩૨૨૦ ૩૮૦૭૭૧૧ ૧૯૦૩૮૫૬ ૦ ૪૧૦૬૩૬

પ્રહલાદભાઈ નારણભાઈ 

મધબુેન નારણભાઈ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૯૫ અનીલાબેન રાવજીભાઈ પટેલ (જુ .શ) ૧૫૬૦ ૧૦૦ ૧૮૨૧ ૩૭૩૩૦૫૦ ૩૭૩૩૦૫૦ ૧૦૦ ૧૦૯૩ ૨૨૩૯૮૩૦ ૨૨૩૯૮૩૦ ૬૦૪૭૫૪૧ ૬૦૪૭૫૪૧ -૧૪૯૩૨૨૦ ૩૮૦૭૭૧૧ ૧૯૦૩૮૫૬ ૦ ૪૧૦૬૩૬

૯૬ દશરથભાઈ રેવાભાઈ (જુ .શ) ૧૫૬૧ ૧૦૧ ૧૨૮૪૯ ૨૬૩૪૦૪૫૦ ૨૬૩૪૦૪૫૦ ૧૦૧ ૭૭૦૯ ૧૫૮૦૪૨૭૦ ૧૫૮૦૪૨૭૦ ૪૨૬૭૧૫૨૯ ૪૨૬૭૧૫૨૯ -૧૦૫૩૬૧૮૦ ૨૬૮૬૭૨૫૯ ૧૩૪૩૩૬૩૦ ૦ ૨૮૯૭૪૫૦

કનભુાઈ સોમાભાઈ

િદનેશભાઈ સોમાભાઈ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

અરુણભાઈ સોમાભાઈ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૯૭ અનીલાબેન રાવજીભાઈ પટેલ (જુ .શ) ૧૫૬૨ ૧૦૨ ૪૮૫૬ ૧૦૧૯૭૬૦૦ ૧૦૧૯૭૬૦૦ ૧૦૨ ૨૯૧૪ ૬૧૧૮૫૬૦ ૬૧૧૮૫૬૦ ૧૬૫૨૦૧૧૨ ૧૬૫૨૦૧૧૨ -૪૦૭૯૦૪૦ ૧૦૪૦૧૫૫૨ ૫૨૦૦૭૭૬ ૦ ૧૧૨૧૭૩૬

૯૮ મનભુાઈ મણીલાલ (જુ .શ) ૧૫૬૩ ૧૦૩ ૯૨૦૭ ૧૮૮૭૪૩૫૦ ૧૮૮૭૪૩૫૦ ૧૦૩ ૫૫૨૪ ૧૧૩૨૪૬૧૦ ૧૧૩૨૪૬૧૦ ૩૦૫૭૬૪૪૭ ૩૦૫૭૬૪૪૭ -૭૫૪૯૭૪૦ ૧૯૨૫૧૮૩૭ ૯૬૨૫૯૧૯ ૦ ૨૦૭૬૧૭૯

સશુીલાબેન મનીલાલ

બી ટુભાઈ જયિંતભાઈ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

આશીષભાઈ જયિંતભાઈ પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

ડી પલબેન જયિંતભાઈ પટેલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૯૯ બળદેવભાઈ મળુજીભાઈ (જુ .શ) ૧૫૬૪/પૈકી ૦૪/૧+૧૦૪/ ૨૬૦૦૧ ૫૩૩૦૨૦૫૦ ૫૩૩૦૨૦૫૦ ૧૦૪ ૧૫૬૦૧ ૩૧૯૮૧૨૩૦ ૩૧૯૮૧૨૩૦ ૮૬૩૪૯૩૨૧ ૮૬૩૪૯૩૨૧ -૨૧૩૨૦૮૨૦ ૫૪૩૬૮૦૯૧ ૨૭૧૮૪૦૪૬ ૦ ૫૮૬૩૨૨૫

બીનાબેન ભગભુાઈ પટેલ ની િદકરી +

નીકુંજભાઈ ભગભુાઈ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

દીપકભાઈ ભગભુાઈ પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

િવ યાબેન બળદેવભાઈ પટેલ ની પિ ન     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

ઉવર્શીબેન બળદેવભાઈ પટેલ ની દીકરી 

ધનજંયભાઈ બળદેવભાઈ  પટેલ 
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

ગૌરાગંભાઈ બળદેવભાઈ પટેલ

૧૦૦ ફા ગનુ િદનભુાઈ (જુ .શ) ૧૫૬૫ ૧૦૫ ૩૯૪૬ ૮૨૮૬૬૦૦ ૮૨૮૬૬૦૦ ૧૦૫ ૨૩૬૮ ૪૯૭૧૯૬૦ ૪૯૭૧૯૬૦ ૧૩૪૨૪૨૯૨ ૧૩૪૨૪૨૯૨ -૩૩૧૪૬૪૦ ૮૪૫૨૩૩૨ ૪૨૨૬૧૬૬ ૦ ૯૧૧૫૨૬

નીકુંજ િદનભુાઈ 
(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૦૧ પ્રિવણભાઈ શાિતભાઈ (જુ .શ) ૧૫૬૬ ૧૦૬ ૬૪૭૪ ૧૩૫૯૫૪૦૦ ૧૩૫૯૫૪૦૦ ૧૦૬ ૩૮૮૪ ૮૧૫૭૨૪૦ ૮૧૫૭૨૪૦ ૨૨૦૨૪૫૪૮ ૨૨૦૨૪૫૪૮ -૫૪૩૮૧૬૦ ૧૩૮૬૭૩૦૮ ૬૯૩૩૬૫૪ ૦ ૧૪૯૫૪૯૪

૧૦૨ મનભુાઈ મણીલાલ (જુ .શ) ૧૫૬૭ ૧૦૭ ૧૫૧૮ ૩૧૮૭૮૦૦ ૩૧૮૭૮૦૦ ૧૦૭ ૯૧૧ ૧૯૧૨૬૮૦ ૧૯૧૨૬૮૦ ૫૧૬૪૨૩૬ ૫૧૬૪૨૩૬ -૧૨૭૫૧૨૦ ૩૨૫૧૫૫૬ ૧૬૨૫૭૭૮ ૦ ૩૫૦૬૫૮

સશુીલાબેન મણીલાલ 

બી ટુભાઈ જયિંતભાઈ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

આશીષભાઈ જયિંતભાઈ પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

ડી પલબેન જયિંતભાઈ પટેલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૦૩ જશભાઈ કાશીભાઈ (જુ .શ) ૧૫૬૮અ ૧૦૮ ૫૬૬૬ ૧૨૧૮૧૯૦૦ ૧૨૧૮૧૯૦૦ ૧૦૮ ૩૪૦૦ ૭૩૦૯૧૪૦ ૭૩૦૯૧૪૦ ૧૯૭૩૪૬૭૮ ૧૯૭૩૪૬૭૮ -૪૮૭૨૭૬૦ ૧૨૪૨૫૫૩૮ ૬૨૧૨૭૬૯ ૦ ૧૩૪૦૦૦૯

કીરીટભાઈ ભલુાભાઈ +  

ગીરીશભાઈ ભલુાભાઈ (જુ .શ) ૧૫૬૮બ  (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

પ્રિવણભાઇ ચીમનભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

બીપીનભાઇ ચીમનભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

અિ નભાઇ ચીમનભાઇ 

રમેશભાઇ ચીમનભાઇ 

મધબુેન જશભાઇ 

શૈલેષભાઇ જશભાઇ 

પકંજભાઇ જશભાઇ 

િવજયભાઇ જશભાઇ 

૧૦૪ સતીષભાઇ અરિવંદભાઇ (જુ .શ) ૧૫૬૯ ૧૦૯ ૬૦૭૦ ૧૨૭૪૭૦૦૦ ૧૨૭૪૭૦૦૦ ૧૦૯ ૩૬૪૨ ૭૬૪૮૨૦૦ ૭૬૪૮૨૦૦ ૨૦૬૫૦૧૪૦ ૨૦૬૫૦૧૪૦ -૫૦૯૮૮૦૦ ૧૩૦૦૧૯૪૦ ૬૫૦૦૯૭૦ ૦ ૧૪૦૨૧૭૦

૧૦૫ ફા ગનુ િદનભુાઇ (જુ .શ) ૧૫૭૦ ૧૧૦ ૧૮૧૧૦ ૩૮૦૩૧૦૦૦ ૩૮૦૩૧૦૦૦ ૧૧૦ ૧૦૮૬૬ ૨૨૮૧૮૬૦૦ ૨૨૮૧૮૬૦૦ ૬૧૬૧૦૨૨૦ ૬૧૬૧૦૨૨૦ -૧૫૨૧૨૪૦૦ ૩૮૭૯૧૬૨૦ ૧૯૩૯૫૮૧૦ ૦ ૪૧૮૩૪૧૦

િનકુંજ દીનભુાઇ 
(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૦૬ બળદેવભાઇ મળુજીભાઇ (જુ .શ) ૧૫૭૧ ૧૧૧ ૬૦૭૦ ૧૨૭૪૭૦૦૦ ૧૨૭૪૭૦૦૦ ૧૧૧ ૩૬૪૨ ૭૬૪૮૨૦૦ ૭૬૪૮૨૦૦ ૨૦૬૫૦૧૪૦ ૨૦૬૫૦૧૪૦ -૫૦૯૮૮૦૦ ૧૩૦૦૧૯૪૦ ૬૫૦૦૯૭૦ ૦ ૧૪૦૨૧૭૦

બીનાબેન ભગભુાઇ પટેલની િદકરી 

નીકુંજભાઇ ભગભુાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

દીપકભાઇ ભગભુાઇ પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

િવધાબેન બળદેવબાઇ પટેલની પિ ન     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

ઉવર્શીબેન બળદેવભાઇ પટેલની દીકરી

ધનજંયભાઇ બળદેવભાઇ પટેલ 



Spe
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t C
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y

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

ગૌરાગંભાઇ બળદેવભાઇ પટેલ 

૧૦૭ દશર્નાબેન રણછોડભાઇ પ્રજાપિત (જુ .શ) ૧૫૭૨ ૧૧૨ ૯૧૦૬ ૧૯૫૭૭૯૦૦ ૧૯૫૭૭૯૦૦ ૧૧૨ ૫૪૬૪ ૧૧૭૪૬૭૪૦ ૧૧૭૪૬૭૪૦ ૩૧૭૧૬૧૯૮ ૩૧૭૧૬૧૯૮ -૭૮૩૧૧૬૦ ૧૯૯૬૯૪૫૮ ૯૯૮૪૭૨૯ ૦ ૨૧૫૩૫૬૯

ભીખાભાઇ ધળુાભાઇ પ્રજાપિત 
(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૦૮ રુશવીબેન િવજયભાઇ (જુ .શ) ૧૫૭૩ ૧૧૩ ૧૫૧૮ ૩૨૬૩૭૦૦ ૩૨૬૩૭૦૦ ૧૧૩ ૯૧૧ ૧૯૫૮૨૨૦ ૧૯૫૮૨૨૦ ૫૨૮૭૧૯૪ ૫૨૮૭૧૯૪ -૧૩૦૫૪૮૦ ૩૩૨૮૯૭૪ ૧૬૬૪૪૮૭ ૦ ૩૫૯૦૦૭

૧૦૯ દશરથભાઇ પનુમભાઇ (જુ .શ) ૧૫૭૪ ૧૧૪ ૨૨૨૬ ૪૭૮૫૯૦૦ ૪૭૮૫૯૦૦ ૧૧૪ ૧૩૩૬ ૨૮૭૧૫૪૦ ૨૮૭૧૫૪૦ ૭૭૫૩૧૫૮ ૭૭૫૩૧૫૮ -૧૯૧૪૩૬૦ ૪૮૮૧૬૧૮ ૨૪૪૦૮૦૯ ૦ ૫૨૬૪૪૯

૧૧૦ અરિવંદભાઇ પનુમભાઇ (જુ .શ) ૧૫૭૫ ૧૧૫ ૬૦૭ ૧૩૦૫૦૫૦ ૧૩૦૫૦૫૦ ૧૧૫ ૩૬૪ ૭૮૩૦૩૦ ૭૮૩૦૩૦ ૨૧૧૪૧૮૧ ૨૧૧૪૧૮૧ -૫૨૨૦૨૦ ૧૩૩૧૧૫૧ ૬૬૫૫૭૬ ૦ ૧૪૩૫૫૬

૧૧૧ રમેશભાઇ ભાઇલાલભાઇ (જુ .શ) ૧૫૭૬ ૧૧૬ ૧૬૧૯ ૩૫૬૧૮૦૦ ૩૫૬૧૮૦૦ ૧૧૬ ૯૭૧ ૨૧૩૭૦૮૦ ૨૧૩૭૦૮૦ ૫૭૭૦૧૧૬ ૫૭૭૦૧૧૬ -૧૪૨૪૭૨૦ ૩૬૩૩૦૩૬ ૧૮૧૬૫૧૮ ૦ ૩૯૧૭૯૮

હસમખુભાઇ ભાઇલાલભાઇ 
(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૧૨ ઉગરીબેન છોટાલાલ ની િવધવા (જુ .શ) ૧૫૭૭ ૧૧૭ ૧૩૧૫ ૨૮૯૩૦૦૦ ૨૮૯૩૦૦૦ ૧૧૭ ૭૮૯ ૧૭૩૫૮૦૦ ૧૭૩૫૮૦૦ ૪૬૮૬૬૬૦ ૪૬૮૬૬૬૦ -૧૧૫૭૨૦૦ ૨૯૫૦૮૬૦ ૧૪૭૫૪૩૦ ૦ ૩૧૮૨૩૦

રમીલાબેન રસીકભાઇ છોટાભાઇ ની િવધવા 

રુપલબેન રસીકભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

પ્રીતીબેન રસીકભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

સાગરભાઇ રસીકભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

સરોજબેન પ્રિવણભાઇ 

સજંયભાઇ પ્રિવણભાઇ 

પરેશભાઇ પ્રિવણભાઇ 

સોનલબેન પ્રિવણભાઇ 

નેહલભાઇ પ્રિવણભાઇ 

૧૧૩ જશભાઈ કાશીભાઈ (જુ .શ) ૧૫૭૮ ૧૧૮ ૧૬૧૯ ૩૫૬૧૮૦૦ ૩૫૬૧૮૦૦ ૧૧૮ ૯૭૧ ૨૧૩૭૦૮૦ ૨૧૩૭૦૮૦ ૫૭૭૦૧૧૬ ૫૭૭૦૧૧૬ -૧૪૨૪૭૨૦ ૩૬૩૩૦૩૬ ૧૮૧૬૫૧૮ ૦ ૩૯૧૭૯૮

કીરીટભાઈ ભલુાભાઈ 

ગીરીશભાઈ ભલુાભાઈ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

પ્રિવણભાઇ ચીમનભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

બીપીનભાઇ ચીમનભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

અિ નભાઇ ચીમનભાઇ 

રમેશભાઇ ચીમનભાઇ 

મધબુેન જશભાઇ 

શૈલેષભાઇ જશભાઇ 

પકંજભાઇ જશભાઇ 

િવજયભાઇ જશભાઇ 

૧૧૪ અ તુભાઇ બબાભાઇ પટેલ (જુ .શ) ૧૫૭૯ ૧૧૯ ૯૧૦૬ ૨૦૪૮૮૫૦૦ ૨૦૪૮૮૫૦૦ ૧૧૯ ૫૪૬૪ ૧૨૨૯૩૧૦૦ ૧૨૨૯૩૧૦૦ ૩૩૧૯૧૩૭૦ ૩૩૧૯૧૩૭૦ -૮૧૯૫૪૦૦ ૨૦૮૯૮૨૭૦ ૧૦૪૪૯૧૩૫ ૦ ૨૨૫૩૭૩૫

ઇકબાલભાઇ ઇબ્રાહીમભાઇ િછપા 
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૧૫ પ્રાશંલુી સવાર્ંગ ધીઆ (જુ .શ) ૧૫૮૦ ૧૨૦ ૧૨૨૦૨ ૨૯૨૮૪૮૦૦ ૨૯૨૮૪૮૦૦ ૧૨૦ ૭૩૨૧ ૧૭૫૭૦૮૮૦ ૧૭૫૭૦૮૮૦ ૪૭૪૪૧૩૭૬ ૪૭૪૪૧૩૭૬ -૧૧૭૧૩૯૨૦ ૨૯૮૭૦૪૯૬ ૧૪૯૩૫૨૪૮ ૦ ૩૨૨૧૩૨૮

૧૧૬ વીણાબેન શભંભુાઇ (જુ .શ) ૧૫૮૧ ૧૨૧ ૬૦૭ ૧૩૯૬૧૦૦ ૧૩૯૬૧૦૦ ૧૨૧ ૩૬૪ ૮૩૭૬૬૦ ૮૩૭૬૬૦ ૨૨૬૧૬૮૨ ૨૨૬૧૬૮૨ -૫૫૮૪૪૦ ૧૪૨૪૦૨૨ ૭૧૨૦૧૧ ૦ ૧૫૩૫૭૧

મદૃુલાબેન શભંભુાઇ 

જય ીબેન શભંભુાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

નલીનીબેન શભંભુાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

જયોિતબેન ભપુે દ્રભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

સીમાબેન ભપુે દ્રભાઇ 

૧૧૭ જશભાઈ કાશીભાઈ (જુ .શ) ૧૫૮૨ ૧૨૨ ૫૦૬ ૧૧૧૩૨૦૦ ૧૧૧૩૨૦૦ ૧૨૨ ૩૦૪ ૬૬૭૯૨૦ ૬૬૭૯૨૦ ૧૮૦૩૩૮૪ ૧૮૦૩૩૮૪ -૪૪૫૨૮૦ ૧૧૩૫૪૬૪ ૫૬૭૭૩૨ ૦ ૧૨૨૪૫૨

કીરીટભાઈ ભલુાભાઈ 

ગીરીશભાઈ ભલુાભાઈ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

પ્રિવણભાઇ ચીમનભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

બીપીનભાઇ ચીમનભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

અિ નભાઇ ચીમનભાઇ 

રમેશભાઇ ચીમનભાઇ 

મધબુેન જશભાઇ 

શૈલેષભાઇ જશભાઇ 

પકંજભાઇ જશભાઇ 

િવજયભાઇ જશભાઇ 

૧૧૮ રમેશભાઇ ભાઇલાલભાઇ (જુ .શ) ૧૫૮૩ ૧૨૩ ૮૦૯ ૧૭૭૯૮૦૦ ૧૭૭૯૮૦૦ ૧૨૩ ૪૮૫ ૧૦૬૭૮૮૦ ૧૦૬૭૮૮૦ ૨૮૮૩૨૭૬ ૨૮૮૩૨૭૬ -૭૧૧૯૨૦ ૧૮૧૫૩૯૬ ૯૦૭૬૯૮ ૦ ૧૯૫૭૭૮

હસમખુભાઇ ભાઇલાલભાઇ 
(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૧૯ રુશવીબેન િવજયભાઇ (જુ .શ) ૧૫૮૪ ૧૨૪ ૧૪૧૬ ૩૧૧૫૨૦૦ ૩૧૧૫૨૦૦ ૧૨૪ ૮૫૦ ૧૮૬૯૧૨૦ ૧૮૬૯૧૨૦ ૫૦૪૬૬૨૪ ૫૦૪૬૬૨૪ -૧૨૪૬૦૮૦ ૩૧૭૭૫૦૪ ૧૫૮૮૭૫૨ ૦ ૩૪૨૬૭૨

૧૨૦ સયુર્કા ત રાવજીભાઇ પટેલ (જુ .શ) ૧૫૮૫ ૧૨૫ ૨૨૨૬ ૪૮૯૭૨૦૦ ૪૮૯૭૨૦૦ ૧૨૫ ૧૩૩૬ ૨૯૩૮૩૨૦ ૨૯૩૮૩૨૦ ૭૯૩૩૪૬૪ ૭૯૩૩૪૬૪ -૧૯૫૮૮૮૦ ૪૯૯૫૧૪૪ ૨૪૯૭૫૭૨ ૦ ૫૩૮૬૯૨

નરે દ્રભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ 
(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

૧૨૧ રમેશચદ્ર છોટાભાઇ (જુ .શ) ૧૫૮૬ ૧૨૬ ૨૯૩૪ ૬૩૦૮૧૦૦ ૬૩૦૮૧૦૦ ૧૨૬ ૧૭૬૦ ૩૭૮૪૮૬૦ ૩૭૮૪૮૬૦ ૧૦૨૧૯૧૨૨ ૧૦૨૧૯૧૨૨ -૨૫૨૩૨૪૦ ૬૪૩૪૨૬૨ ૩૨૧૭૧૩૧ ૦ ૬૯૩૮૯૧

હસમખુભાઇ છોટાભાઇ 

કંચનબેન રમેશભાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

સમીર રમેશભાઇ પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

ભારતીબેન હસમખુભાઇ પટેલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

િદપન હસમખુભાઇ પટેલ 

વદંન હસમખુભાઇ પટેલ 

અમર હસમખુભાઇ પટેલ 

ગીરાબેન ગૌતમભાઇ રજનીકાતંની િવધવા 

ીઘર ગૌતમભાઇ 

૧૨૨ રમાણભાઈ આ મારામ (જુ .શ) ૧૫૮૭ ૧૨૭ ૧૩૧૫ ૨૮૨૭૨૫૦ ૨૮૨૭૨૫૦ ૧૨૭ ૭૮૯ ૧૬૯૬૩૫૦ ૧૬૯૬૩૫૦ ૪૫૮૦૧૪૫ ૪૫૮૦૧૪૫ -૧૧૩૦૯૦૦ ૨૮૮૩૭૯૫ ૧૪૪૧૮૯૮ ૦ ૩૧૦૯૯૮

અરિવંદભાઈ ચદ્રવદન 

યશોધરભાઈ ચદ્રવદન (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

અનકકુમાર ચદ્રવદન (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૨૩ મનભુાઈ પુજાભાઈ (જુ .શ) ૧૫૮૮ ૧૨૮ ૭૦૮ ૧૫૨૨૨૦૦ ૧૫૨૨૨૦૦ ૧૨૮ ૪૨૫ ૯૧૩૩૨૦ ૯૧૩૩૨૦ ૨૪૬૫૯૬૪ ૨૪૬૫૯૬૪ -૬૦૮૮૮૦ ૧૫૫૨૬૪૪ ૭૭૬૩૨૨ ૦ ૧૬૭૪૪૨

કેતનભાઈ મનભુાઈ 

હસમુતીબેન મનભુાઈ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૨૪ રમીલાબેન રસીકભાઈ છોટાભાઈ ની િવધવા (જુ .શ) ૧૫૮૯ ૧૨૯ ૭૧૮૩ ૧૫૦૮૪૩૦૦ ૧૫૦૮૪૩૦૦ ૧૨૯ ૪૩૧૦ ૯૦૫૦૫૮૦ ૯૦૫૦૫૮૦ ૨૪૪૩૬૫૬૬ ૨૪૪૩૬૫૬૬ -૬૦૩૩૭૨૦ ૧૫૩૮૫૯૮૬ ૭૬૯૨૯૯૩ ૦ ૧૬૫૯૨૭૩

રુપલબેન રસીકભાઈ 

પ્રીતીબેન રસીકભાઈ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

સાગરભાઈ રસીકભાઈ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

ડાહીબેન કાશીભાઈ ઈ રભાઈ  ની િવધવા     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

ચીમનભાઈ કાશીભાઈ 

જશભાઈ કાશીભાઈ

કીરીટભાઈ ભલુાભાઈ 

ગીરીશભાઈ  ભલુાભાઈ 

પુ પાબેન ભલુાભાઈ 

ખશુમતબેન ભલુાભાઈ

સરોજબેન તે પ્રિવણચદ્ર છોટાલાલ પટેલ ની િવધવા 

સજંયભાઈ પ્રિવણચં દ્ર 

પરેશભાઈ પ્રિવણચં દ્ર 

નેહલભાઈ પ્રિવણચં દ્ર 

સોનલબેન પ્રિવણચં દ્ર 

૧૨૫ અનીલાબેન રાવજીભાઈ પટેલ (જુ .શ) ૧૫૯૦ ૧૩૦ ૧૭૮૦૬ ૩૭૩૯૨૬૦૦ ૩૭૩૯૨૬૦૦ ૧૩૦ ૧૦૬૮૪ ૨૨૪૩૫૫૬૦ ૨૨૪૩૫૫૬૦ ૬૦૫૭૬૦૧૨ ૬૦૫૭૬૦૧૨ -૧૪૯૫૭૦૪૦ ૩૮૧૪૦૪૫૨ ૧૯૦૭૦૨૨૬ ૦ ૪૧૧૩૧૮૬

૧૨૬ મધબુેન નારણભાઈ (જુ .શ) ૧૫૯૧ ૧૩૧ ૨૬૩૦

+ +
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

(જુ .શ) ૧૫૯૨ ૩૦૫

2935 ૫૮૭૦૦૦૦ ૫૮૭૦૦૦૦ ૧૩૧ ૧૭૬૧ ૩૫૨૨૦૦૦ ૩૫૨૨૦૦૦ ૯૫૦૯૪૦૦ ૯૫૦૯૪૦૦ -૨૩૪૮૦૦૦ ૫૯૮૭૪૦૦ ૨૯૯૩૭૦૦ ૦ ૬૪૫૭૦૦

૧૨૭ બળદેવભાઈ મળુજીભાઈ (જુ .શ) ૧૫૯૩ ૧૩૨ ૧૩૧૫ ૨૬૩૦૦૦૦ ૨૬૩૦૦૦૦ ૧૩૨ ૭૮૯ ૧૫૭૮૦૦૦ ૧૫૭૮૦૦૦ ૪૨૬૦૬૦૦ ૪૨૬૦૬૦૦ -૧૦૫૨૦૦૦ ૨૬૮૨૬૦૦ ૧૩૪૧૩૦૦ ૦ ૨૮૯૩૦૦

બીનાબેન ભગભુાઈ  પટેલ ની િદકરી

નીકુંજભાઈ ભગભુાઈ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

દીપકભાઈ ભગભુાઈ પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

િવ યાબેન બળદેવભાઈ  પટેલ ની પિ ન     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

ઉવર્શીબેન બળદેવભાઈ  પટેલ ની િદકરી 

ધનજંયભાઈ બળદેવભાઈ પટેલ 

ગૌરાગંભાઈ બળદેવભાઈ પટેલ 

૧૨૮ મધબુેન નારણભાઈ (જુ .શ) ૧૫૯૪/પૈકી ૧૩૩ ૧૮૨૧ ૩૬૪૨૦૦૦ ૩૬૪૨૦૦૦ ૧૩૩ ૧૦૯૩ ૨૧૮૫૨૦૦ ૨૧૮૫૨૦૦ ૫૯૦૦૦૪૦ ૫૯૦૦૦૪૦ -૧૪૫૬૮૦૦ ૩૭૧૪૮૪૦ ૧૮૫૭૪૨૦ ૦ ૪૦૦૬૨૦

૧૨૯ જશભાઈ કાશીભાઈ (જુ .શ) ૧૫૯૫ ૧૩૪ ૫૦૬ ૧૦૩૭૩૦૦ ૧૦૩૭૩૦૦ ૧૩૪ ૩૦૪ ૬૨૨૩૮૦ ૬૨૨૩૮૦ ૧૬૮૦૪૨૬ ૧૬૮૦૪૨૬ -૪૧૪૯૨૦ ૧૦૫૮૦૪૬ ૫૨૯૦૨૩ ૦ ૧૧૪૧૦૩

કીરીટભાઈ ભલુાભાઈ 

ગીરીશભાઈ ભલુાભાઈ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

પ્રિવણભાઇ ચીમનભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

બીપીનભાઇ ચીમનભાઇ    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

અિ નભાઇ ચીમનભાઇ 

રમેશભાઇ ચીમનભાઇ 

મધબુેન જશભાઇ 

શૈલેષભાઇ જશભાઇ 

પકંજભાઇ જશભાઇ 

િવજયભાઇ જશભાઇ 

૧૩૦ સતીષભાઈ અરિવંદભાઈ (જુ .શ) ૧૫૯૬ ૧૩૫ ૬૦૭ ૧૨૪૪૩૫૦ ૧૨૪૪૩૫૦ ૧૩૫ ૩૬૪ ૭૪૬૬૧૦ ૭૪૬૬૧૦ ૨૦૧૫૮૪૭ ૨૦૧૫૮૪૭ -૪૯૭૭૪૦ ૧૨૬૯૨૩૭ ૬૩૪૬૧૯ ૦ ૧૩૬૮૭૯

૧૩૧ ભાઈલાલભાઈ નારણભાઈ (જુ .શ) ૧૫૯૭ ૧૩૬ ૪૦૪ ૮૨૮૨૦૦ ૮૨૮૨૦૦ ૧૩૬ ૩૦૦ ૬૧૫૦૦૦ ૬૧૫૦૦૦ ૧૬૬૦૫૦૦ ૧૬૬૦૫૦૦ -૨૧૩૨૦૦ ૧૦૪૫૫૦૦ ૫૨૨૭૫૦ ૦ ૩૦૯૫૫૦

રામભાઈ મળુજીભાઈ 

કાશીભાઈ ઈ રભાઈ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

કચરાભાઈ નાથાભાઈ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

સપંતરાય નરસીભાઈ    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

સમજુબેન મણીભાઈ દોલાભાઈ ની િવધવા 

નયનાબેન રાવજીભાઈ 

જયંિતભાઈ મણીલાલ 

ભગભુાઈ મળુજીભાઈ 

બળદેવભાઈ મળુજીભાઈ 

મનભુાઈ મણીભાઈ 

ભાનબુેન ભગભુાઈ પટેલની અ.સૌ.ઔરત 

બીનાબેન ભગભુાઈ  પટેલ ની િદકરી

નીકુંજભાઈ ભગભુાઈ પટેલ 

દીપકભાઈ ભગભુાઈ પટેલ 

િવ યાબેન બળદેવભાઈ  પટેલ ની પિ ન 

ઉવર્શીબેન બળદેવભાઈ  પટેલ ની િદકરી 
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

ધનજંયભાઈ બળદેવભાઈ પટેલ 

ગૌરાગંભાઈ બળદેવભાઈ પટેલ 

૧૩૨ મનભુાઈ મણીલાલ (જુ .શ) ૧૫૯૮ ૧૩૭ ૪૧૪૮

સશુીલાબેન મણીલાલ + +

અનીલાબેન રવજીભાઈ  પટેલ (જુ .શ) ૧૫૯૯ ૧૫૧૮

બળદેવભાઈ મળુજીભાઈ 5666 ૧૧૩૩૨૦૦૦ ૧૧૩૩૨૦૦૦ ૧૩૭ ૩૪૦૦ ૬૭૯૯૨૦૦ ૬૭૯૯૨૦૦ ૧૮૩૫૭૮૪૦ ૧૮૩૫૭૮૪૦ -૪૫૩૨૮૦૦ ૧૧૫૫૮૬૪૦ ૫૭૭૯૩૨૦ ૦ ૧૨૪૬૫૨૦

િબં ટુભાઈ જયિંતભાઈ 

બીનાબેન ભગભુાઈ  પટેલ ની િદકરી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

નીકુંજભાઈ ભગભુાઈ પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

દીપકભાઈ ભગભુાઈ પટેલ    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

િવ યાબેન બળદેવભાઈ  પટેલ ની પિ ન 

ઉવર્શીબેન બળદેવભાઈ  પટેલ ની િદકરી 

ધનજંયભાઈ બળદેવભાઈ પટેલ 

ગૌરાગંભાઈ બળદેવભાઈ પટેલ 

આશીષભાઈ જયિંતભાઈ પટેલ 

િડ પલબેન જયિંતભાઈ પટેલ 

૧૩૩ રમીલાબેન રસીકભાઈ છોટાભાઈ ની િવધવા (જુ .શ) ૧૬૦૦ ૧૩૮ ૩૭૪૩ ૭૨૯૮૮૫૦ ૭૨૯૮૮૫૦ ૧૩૮ ૨૨૪૬ ૪૩૭૯૩૧૦ ૪૩૭૯૩૧૦ ૧૧૮૨૪૧૩૭ ૧૧૮૨૪૧૩૭ -૨૯૧૯૫૪૦ ૭૪૪૪૮૨૭ ૩૭૨૨૪૧૪ ૦ ૮૦૨૮૭૩

રુપલબેન રસીકભાઈ 

પ્રીતીબેન રસીકભાઈ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

સાગરભાઈ રસીકભાઈ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

સરોજબેન તે પ્રિવણચદ્ર છોટાલાલ પટેલ ની િવધવા    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

સજંયભાઈ પ્રિવણચં દ્ર 

પરેશભાઈ પ્રિવણચં દ્ર 

નેહલભાઈ પ્રિવણચં દ્ર 

સોનલબેન પ્રિવણચં દ્ર 

૧૩૪ જશભાઈ કાશીભાઈ (જુ .શ) ૧૬૦૧ ૧૩૯ ૧૦૭૨૪ ૨૧૯૮૪૨૦૦ ૨૧૯૮૪૨૦૦ ૧૩૯ ૬૪૩૪ ૧૩૧૯૦૫૨૦ ૧૩૧૯૦૫૨૦ ૩૫૬૧૪૪૦૪ ૩૫૬૧૪૪૦૪ -૮૭૯૩૬૮૦ ૨૨૪૨૩૮૮૪ ૧૧૨૧૧૯૪૨ ૦ ૨૪૧૮૨૬૨

કીરીટભાઈ ભલુાભાઈ 

ગીરીશભાઈ ભલુાભાઈ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

પ્રિવણભાઇ ચીમનભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

બીપીનભાઇ ચીમનભાઇ    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

અિ નભાઇ ચીમનભાઇ 

રમેશભાઇ ચીમનભાઇ 

મધબુેન જશભાઇ 

શૈલેષભાઇ જશભાઇ 

પકંજભાઇ જશભાઇ 

િવજયભાઇ જશભાઇ 

૧૩૫ મનભુાઈ મણીલાલ (જુ .શ) ૧૬૦૨ ૧૪૦ ૨૩૨૭ ૪૫૩૭૬૫૦ ૪૫૩૭૬૫૦ ૧૪૦ ૧૩૯૬ ૨૭૨૨૫૯૦ ૨૭૨૨૫૯૦ ૭૩૫૦૯૯૩ ૭૩૫૦૯૯૩ -૧૮૧૫૦૬૦ ૪૬૨૮૪૦૩ ૨૩૧૪૨૦૨ ૦ ૪૯૯૧૪૨

સશુીલાબેન મણીલાલ 

અનીલાબેન રવજીભાઈ  પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

બળદેવભાઈ મળુજીભાઈ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

િબં ટુભાઈ જયિંતભાઈ    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

બીનાબેન ભગભુાઈ  પટેલ ની િદકરી

નીકુંજભાઈ ભગભુાઈ પટેલ 

દીપકભાઈ ભગભુાઈ પટેલ 

િવ યાબેન બળદેવભાઈ  પટેલ ની પિ ન 

ઉવર્શીબેન બળદેવભાઈ  પટેલ ની િદકરી 

ધનજંયભાઈ બળદેવભાઈ પટેલ 

ગૌરાગંભાઈ બળદેવભાઈ પટેલ 

આશીષભાઈ જયિંતભાઈ પટેલ 

િડ પલબેન જયિંતભાઈ પટેલ 

૧૩૬ રમીલાબેન રસીકભાઈ છોટાભાઈ ની િવધવા (જુ .શ) ૧૬૦૩ ૧૪૧ ૨૧૨૫ ૪૨૫૦૦૦૦ ૪૨૫૦૦૦૦ ૧૪૧ ૧૨૭૫ ૨૫૫૦૦૦૦ ૨૫૫૦૦૦૦ ૬૮૮૫૦૦૦ ૬૮૮૫૦૦૦ -૧૭૦૦૦૦૦ ૪૩૩૫૦૦૦ ૨૧૬૭૫૦૦ ૦ ૪૬૭૫૦૦

રુપલબેન રસીકભાઈ 

પ્રીતીબેન રસીકભાઈ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

સાગરભાઈ રસીકભાઈ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

સરોજબેન તે પ્રિવણચદ્ર છોટાલાલ પટેલ ની િવધવા    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

સજંયભાઈ પ્રિવણચં દ્ર 

પરેશભાઈ પ્રિવણચં દ્ર 

નેહલભાઈ પ્રિવણચં દ્ર 

સોનલબેન પ્રિવણચં દ્ર 

૧૩૭ અશોકભાઈ ભીમજીભાઈ (જુ .શ) ૧૬૦૪ ૧૪૨ ૨૦૧૩૩ ૪૧૨૭૨૬૫૦ ૪૧૨૭૨૬૫૦ ૧૪૨ ૧૨૦૮૦ ૨૪૭૬૩૫૯૦ ૨૪૭૬૩૫૯૦ ૬૬૮૬૧૬૯૩ ૬૬૮૬૧૬૯૩ -૧૬૫૦૯૦૬૦ ૪૨૦૯૮૧૦૩ ૨૧૦૪૯૦૫૨ ૦ ૪૫૩૯૯૯૨

ર શભાઈ િહંમતભાઈ  ધોળકીયા 

મેનાબેન સવજીભાઈ ધોળકીયા (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

િનધીબેન ગોરધનભાઈ વનાણી (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૩૮ રમીલાબેન રસીકભાઇ છોટાભાઇ ની િવધવા (જુ .શ) ૧૬૦૫ ૧૪૩ ૪૭૫૫ ૯૭૪૭૭૫૦ ૯૭૪૭૭૫૦ ૧૪૩ ૨૮૫૩ ૫૮૪૮૬૫૦ ૫૮૪૮૬૫૦ ૧૫૭૯૧૩૫૫ ૧૫૭૯૧૩૫૫ -૩૮૯૯૧૦૦ ૯૯૪૨૭૦૫ ૪૯૭૧૩૫૩ ૦ ૧૦૭૨૨૫૩

રુપલબેન રસીકભાઇ 

પ્રીતીબેન રસીકભાઈ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

સાગરભાઈ રસીકભાઈ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

સરોજબેન તે પ્રિવણચદ્ર છોટાલાલ પટેલ ની િવધવા    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

સજંયભાઈ પ્રિવણચં દ્ર 

પરેશભાઈ પ્રિવણચં દ્ર 

નેહલભાઈ પ્રિવણચં દ્ર 

સોનલબેન પ્રિવણચં દ્ર 

૧૩૯ જયપ્રકાશભાઇ મહે દ્રભાઇ (જુ .શ) ૧૬૦૬ ૧૪૪ ૧૦૮૨૫ ૨૨૭૩૨૫૦૦ ૨૨૭૩૨૫૦૦ ૧૪૪ ૬૪૯૫ ૧૩૬૩૯૫૦૦ ૧૩૬૩૯૫૦૦ ૩૬૮૨૬૬૫૦ ૩૬૮૨૬૬૫૦ -૯૦૯૩૦૦૦ ૨૩૧૮૭૧૫૦ ૧૧૫૯૩૫૭૫ ૦ ૨૫૦૦૫૭૫

છાયાબેન જયપ્રકાશભાઇ 

પાથર્ જયપ્રકાશભાઇ ના વાલી જયપ્રકાશભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

શૈલી જયપ્રકાશભાના વાલી જયપ્રકાશભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

૧૪૦ માણેકબેન શકંરજી ણાજીની િવધવા (જુ .શ) ૧૬૦૭ ૧૪૫ ૧૦૩૨૦ ૨૧૬૭૨૦૦૦ ૨૧૬૭૨૦૦૦ ૧૪૫ ૬૧૯૨ ૧૩૦૦૩૨૦૦ ૧૩૦૦૩૨૦૦ ૩૫૧૦૮૬૪૦ ૩૫૧૦૮૬૪૦ -૮૬૬૮૮૦૦ ૨૨૧૦૫૪૪૦ ૧૧૦૫૨૭૨૦ ૦ ૨૩૮૩૯૨૦

લ મણજી શકંરજી 

રમેશજી શકંરજી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

પ્રતાપજી શકંરજી (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

ઘનાજી કાનાજી     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

ગીરીશભાઇ કાનાજી 

મગંબુેન કાનાજી 

ભાનબુેન કાનાજી 

ગગંાબેન કાનાજી ણાજીની િવધવા ઔરત 

૧૪૧ દશરથભાઇ સોમાભાઇ (જુ .શ) ૧૬૦૮ ૧૪૬ ૧૨૯૫૦ ૨૭૮૪૨૫૦૦ ૨૭૮૪૨૫૦૦ ૧૪૬ ૭૭૭૦ ૧૬૭૦૫૫૦૦ ૧૬૭૦૫૫૦૦ ૪૫૧૦૪૮૫૦ ૪૫૧૦૪૮૫૦ -૧૧૧૩૭૦૦૦ ૨૮૩૯૯૩૫૦ ૧૪૧૯૯૬૭૫ ૦ ૩૦૬૨૬૭૫

રામાભાઇ સોમાભાઇ 

મણીભાઇ સોમાભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

રમેશભાઇ સોમાભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૪૨ મથરુભાઇ મનોરભાઇ (જુ .શ) ૧૬૦૯ ૧૪૭ ૪૦૪ ૮૬૮૬૦૦ ૮૬૮૬૦૦ ૧૪૭ ૩૦૦ ૬૪૫૦૦૦ ૬૪૫૦૦૦ ૧૭૪૧૫૦૦ ૧૭૪૧૫૦૦ -૨૨૩૬૦૦ ૧૦૯૬૫૦૦ ૫૪૮૨૫૦ ૦ ૩૨૪૬૫૦

ગીરધરભાઇ મકનભાઇ 

કાણીદાસ િકંશોરભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

છોટાભાઇ બાબરભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૪૩ સરુવદંન ડવેલપસર્ પ્રા.લી ના વતી અને તરફથી તેના ડીરેક્ટર (જુ .શ) ૧૬૧૦/૧ .૧૪૮/૧ ૧૧૦૯૬ ૨૪૯૬૬૦૦૦ ૨૪૯૬૬૦૦૦  '૧૪૮/૧ ૬૬૫૮ ૧૪૯૭૯૬૦૦ ૧૪૯૭૯૬૦૦ ૪૦૪૪૪૯૨૦ ૪૦૪૪૪૯૨૦ -૯૯૮૬૪૦૦ ૨૫૪૬૫૩૨૦ ૧૨૭૩૨૬૬૦ ૦ ૨૭૪૬૨૬૦

ી સજંય રમેશચદ્ર શાહ ની 

૧૪૧ સં યા પરેશ મશર તથા (જુ .શ) ૧૬૧૦/૨ .૧૪૮/૨ ૪૧૮૧ ૯૪૦૭૨૫૦ ૯૪૦૭૨૫૦ ૨૫૦૯ ૫૬૪૪૩૫૦ ૫૬૪૪૩૫૦ ૧૫૨૩૯૭૪૫ ૧૫૨૩૯૭૪૫ -૩૭૬૨૯૦૦ ૯૫૯૫૩૯૫ ૪૭૯૭૬૯૮ ૦ ૧૦૩૪૭૯૮

આિશષ દશરથલાલ શાહ ની 
(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૪૨ મનીબેન ઘનાભાઈ ની  િવધવા (જુ .શ) ૧૬૧૧ ૧૪૯ ૨૯૩૪ ૬૭૪૮૨૦૦ ૬૭૪૮૨૦૦ ૧૪૯ ૧૭૬૦ ૪૦૪૮૯૨૦ ૪૦૪૮૯૨૦ ૧૦૯૩૨૦૮૪ ૧૦૯૩૨૦૮૪ -૨૬૯૯૨૮૦ ૬૮૮૩૧૬૪ ૩૪૪૧૫૮૨ ૦ ૭૪૨૩૦૨

બળૅદેવભાઈ ઘનાભાઈ

લાલભાઈ ઘનાભાઈ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

કમળાબેન ઘનાભાઈ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

વષાબેન રમણભાઈ ઘનાભાઈ ની િવધવા     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

નીલમ રમણભાઈ ના વાલી 

જીયાબેન રમણભાઈ 

રજબેન રમણભાઈ 

સરોજબેન રસીકલાલ  પિતની િવધવા 

હીતેશ રસીકલાલ પિત 

ગૌરાગં રસીકભાઈ  પિત 
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

૧૪૩ બાબભુાઈ જમનાદસ (જુ .શ) ૧૬૧૨પૈકી ૧૫૦ ૩૩૧૧ ૭૯૪૬૪૦૦ ૭૯૪૬૪૦૦ ૧૫૦ ૧૯૮૭ ૪૭૬૭૮૪૦ ૪૭૬૭૮૪૦ ૧૨૮૭૩૧૬૮ ૧૨૮૭૩૧૬૮ -૩૧૭૮૫૬૦ ૮૧૦૫૩૨૮ ૪૦૫૨૬૬૪ ૦ ૮૭૪૧૦૪

કૌિશકભાઈ નદંુભાઈ 

યોગેશભાઈ ભલાભાઈ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

ગાગીબેન વૈભવભાઈ પટેલ ની (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૪૪ દશરથભાઈ  પનુમભાઈ (જુ .શ) ૧૬૧૩ ૧૫૧ ૪૦૫ ૯૫૧૭૫૦ ૯૫૧૭૫૦ ૧૫૧ ૩૦૦ ૭૦૫૦૦૦ ૭૦૫૦૦૦ ૧૯૦૩૫૦૦ ૧૯૦૩૫૦૦ -૨૪૬૭૫૦ ૧૧૯૮૫૦૦ ૫૯૯૨૫૦ ૦ ૩૫૨૫૦૦

(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૪૫ જયિંતભાઈ ઠાભાઈ (જુ .શ) ૧૬૧૪ ૧૫૨ ૭૫૮૭ ૧૭૮૨૯૪૫૦ ૧૭૮૨૯૪૫૦ ૧૫૨ ૪૫૫૨ ૧૦૬૯૭૬૭૦ ૧૦૬૯૭૬૭૦ ૨૮૮૮૩૭૦૯ ૨૮૮૮૩૭૦૯ -૭૧૩૧૭૮૦ ૧૮૧૮૬૦૩૯ ૯૦૯૩૦૨૦ ૦ ૧૯૬૧૨૪૦

જશવતંભાઈ ઠાભાઈ 

શાતંીલાલ ઠાલાલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

પ્રિવણભાઈ ઠાલાલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૪૬ શાતંાબેન રણછોડભાઈ કાળીદાસ ની િવધવા (જુ .શ) ૧૬૧૬ ૧૫૩ ૧૪૧૬ ૩૨૫૬૮૦૦ ૩૨૫૬૮૦૦ ૧૫૩ ૮૫૦ ૧૯૫૪૦૮૦ ૧૯૫૪૦૮૦ ૫૨૭૬૦૧૬ ૫૨૭૬૦૧૬ -૧૩૦૨૭૨૦ ૩૩૨૧૯૩૬ ૧૬૬૦૯૬૮ ૦ ૩૫૮૨૪૮

પ્રિવણભાઈ રણછોડભાઈ 
(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૪૭ સરુેશભાઈ  શીવાભાઈ (જુ .શ) ૧૬૧૭ ૧૫૪ ૯૧૧ ૨૦૯૫૩૦૦ ૨૦૯૫૩૦૦ ૧૫૪ ૫૪૭ ૧૨૫૭૧૮૦ ૧૨૫૭૧૮૦ ૩૩૯૪૩૮૬ ૩૩૯૪૩૮૬ -૮૩૮૧૨૦ ૨૧૩૭૨૦૬ ૧૦૬૮૬૦૩ ૦ ૨૩૦૪૮૩

જગદીશભાઈ શીવાભાઈ 
(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૪૮ રિ મબેન સયુર્કાતંભાઈ  પટેલ (જુ .શ) ૧૬૧૮ ૧૫૫ ૧૭૨૦

સયુર્કાતંભાઈ રાવજીભાઈ પટેલ + +

(જુ .શ) ૧૬૨૪ ૧૬૦ ૬૦૭

2327 ૫૨૩૫૭૫૦ ૫૨૩૫૭૫૦ ૧૫૫+૧૬૦ ૧૩૯૬ ૩૧૪૧૪૫૦ ૩૧૪૧૪૫૦ ૮૪૮૧૯૧૫ ૮૪૮૧૯૧૫ -૨૦૯૪૩૦૦ ૫૩૪૦૪૬૫ ૨૬૭૦૨૩૩ ૦ ૫૭૫૯૩૩

(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૪૯ રમેશભાઈ ભાઈલાલભાઈ (જુ .શ) ૧૬૧૯ ૧૫૬ ૧૩૧૫

હસમખુભાઈ ભાઈલાલભાઈ + + (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(જુ .શ) ૧૬૨૦ ૧૫૭ ૧૭૨૦ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

+    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

(જુ .શ) ૧૬૨૫ ૧૬૧ ૬૦૭
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

+

(જુ .શ) ૧૬૨૭ ૧૬૩ ૧૨૧૪

4856
૧૦૯૨૬૦૦૦ ૧૦૯૨૬૦૦૦

૧૫૬+૧૫૭+૧૬૧

+૧૬૩ ૨૯૧૪ ૬૫૫૫૬૦૦ ૬૫૫૫૬૦૦ ૧૭૭૦૦૧૨૦ ૧૭૭૦૦૧૨૦ -૪૩૭૦૪૦૦ ૧૧૧૪૪૫૨૦ ૫૫૭૨૨૬૦ ૦ ૧૨૦૧૮૬૦

૧૫૦ દશરથભાઈ પનુમભાઈ (જુ .શ) ૧૬૨૧ ૧૫૮ ૧૦૧

+ +

(જુ .શ) ૧૬૨૨ ૭૦૮

809 ૧૭૭૯૮૦૦ ૧૭૭૯૮૦૦ ૧૫૮ ૪૮૫ ૧૦૬૭૮૮૦ ૧૦૬૭૮૮૦ ૨૮૮૩૨૭૬ ૨૮૮૩૨૭૬ -૭૧૧૯૨૦ ૧૮૧૫૩૯૬ ૯૦૭૬૯૮ ૦ ૧૯૫૭૭૮

૧૫૧ સરુેશભાઈ  શીવાભાઈ (જુ .શ) ૧૬૨૩ ૧૫૯ ૭૦૮ ૧૫૨૨૨૦૦ ૧૫૨૨૨૦૦ ૧૫૯ ૪૨૫ ૯૧૩૩૨૦ ૯૧૩૩૨૦ ૨૪૬૫૯૬૪ ૨૪૬૫૯૬૪ -૬૦૮૮૮૦ ૧૫૫૨૬૪૪ ૭૭૬૩૨૨ ૦ ૧૬૭૪૪૨

જગદીશભાઈ શીવાભાઈ 
(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૫૨ મગંબુેન ઘનાભાઈ ભાઈજીભાઈ ની િવધવા (જુ .શ) ૧૬૨૬ ૧૬૨ ૧૩૧૫ ૨૮૨૭૨૫૦ ૨૮૨૭૨૫૦ ૧૬૨ ૭૮૯ ૧૬૯૬૩૫૦ ૧૬૯૬૩૫૦ ૪૫૮૦૧૪૫ ૪૫૮૦૧૪૫ -૧૧૩૦૯૦૦ ૨૮૮૩૭૯૫ ૧૪૪૧૮૯૮ ૦ ૩૧૦૯૯૮

બળદેવભાઈ ઘનાભાઈ 

લાલભાઈ ધનાભાઈ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

રોહીતભાઈ ધનાભાઈ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

કમળાબેન ધનભાઈ    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

વષાર્બેન રમણભાઈ ધનાભાઈ ની િવધવા

નીકુલ રમણભાઈ  ના વાલી વષાર્બેન 

જ પાબેન રમણભાઈ વષાર્બેન 

સરુજબેન રમણભાઈ  વષાર્બેન 

સરોજબેન રસીકભાઈ  પ્રજાપિત ની િવધવા

પ્રીતેશ રસીકલાલ પ્રજાપિત 

ગૌરાગં રસીકલાલ પ્રજાપિત 

૧૫૩ રુશવીબેન િવજયભાઇ (જુ .શ) ૧૬૨૮ ૧૬૪ ૧૦૧૨ ૨૧૨૫૨૦૦ ૨૧૨૫૨૦૦ ૧૬૪ ૬૦૭ ૧૨૭૫૧૨૦ ૧૨૭૫૧૨૦ ૩૪૪૨૮૨૪ ૩૪૪૨૮૨૪ -૮૫૦૦૮૦ ૨૧૬૭૭૦૪ ૧૦૮૩૮૫૨ ૦ ૨૩૩૭૭૨

૧૫૪ મગંબુેન ઘનાભાઈ ભાઈજીભાઈ ની િવધવા (જુ .શ) ૧૬૨૯ ૧૬૫ ૧૨૧૪ ૨૫૪૯૪૦૦ ૨૫૪૯૪૦૦ ૧૬૫ ૭૨૮ ૧૫૨૯૬૪૦ ૧૫૨૯૬૪૦ ૪૧૩૦૦૨૮ ૪૧૩૦૦૨૮ -૧૦૧૯૭૬૦ ૨૬૦૦૩૮૮ ૧૩૦૦૧૯૪ ૦ ૨૮૦૪૩૪

બળદેવભાઈ ઘનાભાઈ 

લાલભાઈ ધનાભાઈ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

રોહીતભાઈ ધનાભાઈ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

કમળાબેન ધનભાઈ    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

વષાર્બેન રમણભાઈ ધનાભાઈ ની િવધવા

નીકુલ રમણભાઈ  ના વાલી વષાર્બેન 

જ પાબેન રમણભાઈ વષાર્બેન 

સરુજબેન રમણભાઈ  વષાર્બેન 

સરોજબેન રસીકભાઈ  પ્રજાપિત ની િવધવા

પ્રીતેશ રસીકલાલ પ્રજાપિત 

ગૌરાગં રસીકલાલ પ્રજાપિત 
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

જયપ્રકાશ મહે દ્રભાઇ 

છાયાબેન જયપ્રકાશભાઇ 

પાથર્ જયપ્રકાશભાઇ 

શૈલી જયપ્રકાશભાઇ ના વાલી જય પ્રકાશભાઇ 

૧૫૫ દશરથભાઇ પનુમભાઇ (જુ .શ) ૧૬૩૦ ૧૬૬ ૯૧૧ ૧૮૬૭૫૫૦ ૧૮૬૭૫૫૦ ૧૬૬ ૫૪૭ ૧૧૨૦૫૩૦ ૧૧૨૦૫૩૦ ૩૦૨૫૪૩૧ ૩૦૨૫૪૩૧ -૭૪૭૦૨૦ ૧૯૦૪૯૦૧ ૯૫૨૪૫૧ ૦ ૨૦૫૪૩૧

+ + + +

૧૯૩ ૨૦૨ ૧૯૩ ૨૦૨

1113 ૨૨૮૧૬૫૦ ૨૨૮૧૬૫૦ 749 ૧૫૩૫૪૫૦ ૧૫૩૫૪૫૦ ૪૧૪૫૭૧૫ ૪૧૪૫૭૧૫ -૭૪૬૨૦૦ ૨૬૧૦૨૬૫ ૧૩૦૫૧૩૩ ૦ ૫૫૮૯૩૩

૧૫૬ મકુેશભાઇ પુજાભાઇ (જુ .શ) ૧૬૩૧અ ૧૬૭ ૨૩૨૭ ૫૦૦૩૦૫૦ ૫૦૦૩૦૫૦ ૧૬૭ ૧૩૯૬ ૩૦૦૧૮૩૦ ૩૦૦૧૮૩૦ ૮૧૦૪૯૪૧ ૮૧૦૪૯૪૧ -૨૦૦૧૨૨૦ ૫૧૦૩૧૧૧ ૨૫૫૧૫૫૬ ૦ ૫૫૦૩૩૬

તરુણાબેન પુજાભાઇ 

સરોજબેન પુજાબેન (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૫૭ મહરેાજી શનાજી (જુ .શ) ૧૬૩૧બ ૧૬૮ ૮૦૯૪ ૧૭૪૦૨૧૦૦ ૧૭૪૦૨૧૦૦ ૧૬૮ ૪૮૫૬ ૧૦૪૪૧૨૬૦ ૧૦૪૪૧૨૬૦ ૨૮૧૯૧૪૦૨ ૨૮૧૯૧૪૦૨ -૬૯૬૦૮૪૦ ૧૭૭૫૦૧૪૨ ૮૮૭૫૦૭૧ ૦ ૧૯૧૪૨૩૧

કુશકીબેન તે બળદેવભાઇ ની િવધવા 

ભાવેશભાઇ બળદેવભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

ઉષાબેન બળદેવભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

જગદીશભાઇ બળદેવભાઇ    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૫૮ અરિવંદભાઇ પનુમભાઇ (જુ .શ) ૧૬૩૨ ૧૬૯ ૧૧૧૩ ૨૩૩૭૩૦૦ ૨૩૩૭૩૦૦ ૧૬૯ ૬૬૮ ૧૪૦૨૩૮૦ ૧૪૦૨૩૮૦ ૩૭૮૬૪૨૬ ૩૭૮૬૪૨૬ -૯૩૪૯૨૦ ૨૩૮૪૦૪૬ ૧૧૯૨૦૨૩ ૦ ૨૫૭૧૦૩

૧૫૯ લ લભુાઇ મનદુાસ (જુ .શ) ૧૬૩૩ ૧૭૦ ૫૦૬ ૧૦૬૨૬૦૦ ૧૦૬૨૬૦૦ ૧૭૦ ૩૦૪ ૬૩૭૫૬૦ ૬૩૭૫૬૦ ૧૭૨૧૪૧૨ ૧૭૨૧૪૧૨ -૪૨૫૦૪૦ ૧૦૮૩૮૫૨ ૫૪૧૯૨૬ ૦ ૧૧૬૮૮૬

િવહલભાઇ કાશીભાઇ 

બાબભુાઇ કાશીભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

જશભાઇ કાશીભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

વ લભાઇ કાશીભાઇ    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

લ લભુાઇ કાશીભાઇ 

ગાડાભાઇ નાગરભાઇ 

ગીરધરભાઇ મકનભાઇ 

હીમાભાઇ કાશીભાઇ 

૧૬૦ રમેશભાઇ ભાઇલાલભાઇ (જુ .શ) ૧૬૩૪ ૧૭૧/૧ ૧૧૧૩ ૨૩૯૨૯૫૦ ૨૩૯૨૯૫૦ ૧૭૧/૧ ૬૬૮ ૧૪૩૫૭૭૦ ૧૪૩૫૭૭૦ ૩૮૭૬૫૭૯ ૩૮૭૬૫૭૯ -૯૫૭૧૮૦ ૨૪૪૦૮૦૯ ૧૨૨૦૪૦૫ ૦ ૨૬૩૨૨૫

હસમખુભાઇ ભાઇલાલભાઇ 
(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૬૧ રમેશભાઇ ભાઇલાલભાઇ 

હસમખુભાઇ ભાઇલાલભાઇ (જુ .શ) ૧૬૩૭ ૧૭૧/૨ ૨૧૨૫ ૪૪૬૨૫૦૦ ૪૪૬૨૫૦૦ ૧૭૧/૨ ૧૨૭૫ ૨૬૭૭૫૦૦ ૨૬૭૭૫૦૦ ૭૨૨૯૨૫૦ ૭૨૨૯૨૫૦ -૧૭૮૫૦૦૦ ૪૫૫૧૭૫૦ ૨૨૭૫૮૭૫ ૦ ૪૯૦૮૭૫

૧૬૨ મનભુાઇ મુજાભાઇ (જુ .શ) ૧૬૩૬ ૧૭૨ ૧૧૧૩ ૨૪૪૮૬૦૦ ૨૪૪૮૬૦૦ ૧૭૨ ૬૬૮ ૧૪૬૯૧૬૦ ૧૪૬૯૧૬૦ ૩૯૬૬૭૩૨ ૩૯૬૬૭૩૨ -૯૭૯૪૪૦ ૨૪૯૭૫૭૨ ૧૨૪૮૭૮૬ ૦ ૨૬૯૩૪૬

કેતનભાઇ મનભુાઇ 
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

હસમુતીબેન મનભુાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૬૩ રમણભાઇ આ મારામ (જુ .શ) ૧૬૩૯ ૧૭૪ ૫૫૬૫ ૧૨૨૪૩૦૦૦ ૧૨૨૪૩૦૦૦ ૧૭૪ ૩૩૩૯ ૭૩૪૫૮૦૦ ૭૩૪૫૮૦૦ ૧૯૮૩૩૬૬૦ ૧૯૮૩૩૬૬૦ -૪૮૯૭૨૦૦ ૧૨૪૮૭૮૬૦ ૬૨૪૩૯૩૦ ૦ ૧૩૪૬૭૩૦

અરિવંદભાઇ ચદ્રવદન 

યશોધરભાઇ ચદ્રવદન (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

જનકકુમાર ચદ્રવદન (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૬૪ ધમીર્ ઠાબેન અંબાલાલ ભરુાલાલની િદકરી તે અશોકકુમાર 

રધરામભાઇની પ ની
(જુ .શ) ૧૬૪૦ ૧૭૫ ૧૭૧૯ ૩૮૬૭૭૫૦ ૩૮૬૭૭૫૦ ૧૭૫ ૧૦૩૧ ૨૩૨૦૬૫૦ ૨૩૨૦૬૫૦ ૬૨૬૫૭૫૫ ૬૨૬૫૭૫૫ -૧૫૪૭૧૦૦ ૩૯૪૫૧૦૫ ૧૯૭૨૫૫૩ ૦ ૪૨૫૪૫૨

૧૬૫ રમેશચદ્ર છોટાભાઇ (જુ .શ) ૧૬૪૧ ૧૭૬ ૧૨૧૪ ૨૭૩૧૫૦૦ ૨૭૩૧૫૦૦ ૧૭૬ ૭૨૮ ૧૬૩૮૯૦૦ ૧૬૩૮૯૦૦ ૪૪૨૫૦૩૦ ૪૪૨૫૦૩૦ -૧૦૯૨૬૦૦ ૨૭૮૬૧૩૦ ૧૩૯૩૦૬૫ ૦ ૩૦૦૪૬૫

હસમખુભાઇ છોટાભાઇ 

કંચનબેન રમેશભાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

સમીર રમેશભાઇ પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

ભારતીબેન હસમખુભાઇ પટેલ    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

િદપન હસમખુભાઇ પટેલ 

વદંન હસમખુભાઇ પટેલ 

અમર હસમખુભાઇ પટેલ 

ગીરાબેન ગૌતમભાઇ રજનીકાતંની િવધવા 

ીઘર ગૌતમભાઇ 

૧૬૬ રિ મબેન સયુર્કા તભાઇ પટેલ (જુ .શ) ૧૬૪૨ ૧૭૭ ૬૦૭

સયુર્કા તભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ + + +

(જુ .શ) ૧૬૪૪ ૧૭૯ ૧૫૧૮

2125 ૪૭૮૧૨૫૦ ૪૭૮૧૨૫૦  ૧૭૭+૧૭૯ ૧૨૭૫ ૨૮૬૮૭૫૦ ૨૮૬૮૭૫૦ ૭૭૪૫૬૨૫ ૭૭૪૫૬૨૫ -૧૯૧૨૫૦૦ ૪૮૭૬૮૭૫ ૨૪૩૮૪૩૮ ૦ ૫૨૫૯૩૮

(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૬૭ અ પેશભાઇ ચીમનભાઇ પટેલ બીનખેતી 
િપ્રપાત્ર ૧૬૪૩ ૧૭૮ ૬૦૭

+ +

અ પેશભાઇ ચીમનભાઇ પટેલ (જુ .શ) ૧૬૪૫પૈકી ૧૮૦ ૩૦૩૫

રમેશભાઇ ભાઇલાલભાઇ 3642 ૮૩૭૬૬૦૦ ૮૩૭૬૬૦૦  ૧૭૮+ ૧૮૦ ૨૧૮૫ ૫૦૨૫૯૬૦ ૫૦૨૫૯૬૦ ૧૩૫૭૦૦૯૨ ૧૩૫૭૦૦૯૨ -૩૩૫૦૬૪૦ ૮૫૪૪૧૩૨ ૪૨૭૨૦૬૬ ૦ ૯૨૧૪૨૬

હસમખુભાઇ ભાઇલાલભાઇ 
(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

૧૬૮ રમણભાઇ આ મારામ (જુ .શ) ૧૬૪૬ ૧૮૧ ૧૫૧૮ ૩૪૯૧૪૦૦ ૩૪૯૧૪૦૦ ૧૮૧ ૯૧૧ ૨૦૯૪૮૪૦ ૨૦૯૪૮૪૦ ૫૬૫૬૦૬૮ ૫૬૫૬૦૬૮ -૧૩૯૬૫૬૦ ૩૫૬૧૨૨૮ ૧૭૮૦૬૧૪ ૦ ૩૮૪૦૫૪

અરિવંદભાઇ ચદ્રવદન 

યશોધરાભાઇ ચદ્રવદન (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

જનકકુમાર ચદ્રવદન (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૬૯ રિ મબેન સયુર્કા તભાઇ પટેલ (જુ .શ) ૧૬૪૭ ૧૮૨ ૮૦૯ ૧૮૬૦૭૦૦ ૧૮૬૦૭૦૦ ૧૮૨ ૪૮૫ ૧૧૧૬૪૨૦ ૧૧૧૬૪૨૦ ૩૦૧૪૩૩૪ ૩૦૧૪૩૩૪ -૭૪૪૨૮૦ ૧૮૯૭૯૧૪ ૯૪૮૯૫૭ ૦ ૨૦૪૬૭૭

સયુર્કા તભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ 
(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૭૦ લાલભુાઇ કાશીભાઇ (જુ .શ) ૧૬૪૮ ૧૮૩ ૨૧૨૫ ૪૮૮૭૫૦૦ ૪૮૮૭૫૦૦ ૧૮૩ ૧૨૭૫ ૨૯૩૨૫૦૦ ૨૯૩૨૫૦૦ ૭૯૧૭૭૫૦ ૭૯૧૭૭૫૦ -૧૯૫૫૦૦૦ ૪૯૮૫૨૫૦ ૨૪૯૨૬૨૫ ૦ ૫૩૭૬૨૫

૧૭૧ રમેશભાઇ ભાઇલાલભાઇ (જુ .શ) ૧૬૪૯ ૧૮૪ ૯૧૧ ૨૦૯૫૩૦૦ ૨૦૯૫૩૦૦ ૧૮૪ ૫૪૭ ૧૨૫૭૧૮૦ ૧૨૫૭૧૮૦ ૩૩૯૪૩૮૬ ૩૩૯૪૩૮૬ -૮૩૮૧૨૦ ૨૧૩૭૨૦૬ ૧૦૬૮૬૦૩ ૦ ૨૩૦૪૮૩

હસમખુભાઇ ભાઇલાલભાઇ 
(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૭૨ ધમીર્ ઠાબેન અંબાલાલ ભરુાલાલની િદકરી તે અશોકકુમાર 

રધરામભાઇની પ ની
(જુ .શ) ૧૬૫૦ ૧૮૫ ૮૦૯ ૧૯૦૧૧૫૦ ૧૯૦૧૧૫૦ ૧૮૫ ૪૮૫ ૧૧૪૦૬૯૦ ૧૧૪૦૬૯૦ ૩૦૭૯૮૬૩ ૩૦૭૯૮૬૩ -૭૬૦૪૬૦ ૧૯૩૯૧૭૩ ૯૬૯૫૮૭ ૦ ૨૦૯૧૨૭

૧૭૩ રમણભાઇ આ મારામ (જુ .શ) ૧૬૫૧ ૧૮૬ ૧૪૧૬ ૩૧૮૬૦૦૦ ૩૧૮૬૦૦૦ ૧૮૬ ૮૫૦ ૧૯૧૧૬૦૦ ૧૯૧૧૬૦૦ ૫૧૬૧૩૨૦ ૫૧૬૧૩૨૦ -૧૨૭૪૪૦૦ ૩૨૪૯૭૨૦ ૧૬૨૪૮૬૦ ૦ ૩૫૦૪૬૦

અરિવંદભાઇ ચદ્રવદન 

યશોધરાભાઇ ચદ્રવદન (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

જનકકુમાર ચદ્રવદન (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૭૪ સરુેશભાઇ શીવાભાઇ (જુ .શ) ૧૬૫૨ ૧૮૭ ૯૧૧ ૨૦૪૯૭૫૦ ૨૦૪૯૭૫૦ ૧૮૭ ૫૪૭ ૧૨૨૯૮૫૦ ૧૨૨૯૮૫૦ ૩૩૨૦૫૯૫ ૩૩૨૦૫૯૫ -૮૧૯૯૦૦ ૨૦૯૦૭૪૫ ૧૦૪૫૩૭૩ ૦ ૨૨૫૪૭૩

જગદીશભાઇ શીવાભાઇ 
(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૭૫ રમેશભાઇ ભાઇલાલભાઇ (જુ .શ) ૧૬૫૩ ૧૮૮ ૧૦૧૨ ૨૨૨૬૪૦૦ ૨૨૨૬૪૦૦ ૧૮૮ ૬૦૭ ૧૩૩૫૮૪૦ ૧૩૩૫૮૪૦ ૩૬૦૬૭૬૮ ૩૬૦૬૭૬૮ -૮૯૦૫૬૦ ૨૨૭૦૯૨૮ ૧૧૩૫૪૬૪ ૦ ૨૪૪૯૦૪

હસમખુભાઇ ભાઇલાલભાઇ 
(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૭૬ દશરથભાઇ પનુમભાઇ (જુ .શ) ૧૬૫૪ ૧૮૯ ૪૦૫ ૮૯૧૦૦૦ ૮૯૧૦૦૦ ૧૮૯ ૩૦૦ ૬૬૦૦૦૦ ૬૬૦૦૦૦ ૧૭૮૨૦૦૦ ૧૭૮૨૦૦૦ -૨૩૧૦૦૦ ૧૧૨૨૦૦૦ ૫૬૧૦૦૦ ૦ ૩૩૦૦૦૦
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

૧૭૭
ધમીર્ ઠાબેન અંબાલાલ ભરુાલાલની િદકરી તે અશોકકુમાર 

રધરુામભાઇની પ ની (જુ .શ) 
૧૬૫૫ ૧૯૦ ૯૧૧

૨૦૪૯૭૫૦ ૨૦૪૯૭૫૦ ૧૯૦ ૫૪૭ ૧૨૨૯૮૫૦ ૧૨૨૯૮૫૦ ૩૩૨૦૫૯૫ ૩૩૨૦૫૯૫ -૮૧૯૯૦૦ ૨૦૯૦૭૪૫ ૧૦૪૫૩૭૩ ૦ ૨૨૫૪૭૩

૧૭૮ ગીરીશભાઈ કાિંતભાઈ (જુ .શ) ૧૬૫૬ ૧૯૧ ૩૦૪ ૬૮૪૦૦૦ ૬૮૪૦૦૦ ૧૯૧ ૩૦૦ ૬૭૫૦૦૦ ૬૭૫૦૦૦ ૧૮૨૨૫૦૦ ૧૮૨૨૫૦૦ -૯૦૦૦ ૧૧૪૭૫૦૦ ૫૭૩૭૫૦ ૦ ૫૬૪૭૫૦

જયિંતભાઇ દેવચદંભાઇ 

માવજીભાઇ જીવરાજભાઇ 

ભગભુાઇ માવજીભાઇ 

ઇ રભાઇ માવજીભાઇ 

પરસો મભાઇ માવજીભાઇ 

૧૭૯ અરિવંદભાઇ પનુમભાઇ (જુ .શ) ૧૬૫૭ ૧૯૨ ૨૩૨૭ ૫૩૫૨૧૦૦ ૫૩૫૨૧૦૦ ૧૯૨ ૧૩૯૬ ૩૨૧૧૨૬૦ ૩૨૧૧૨૬૦ ૮૬૭૦૪૦૨ ૮૬૭૦૪૦૨ -૨૧૪૦૮૪૦ ૫૪૫૯૧૪૨ ૨૭૨૯૫૭૧ ૦ ૫૮૮૭૩૧

૧૮૦ નાસીરભાઇ અ બાસભાઇ ધુધંીયાવાલા (જુ .શ) ૧૬૫૯ ૧૯૪ ૫૦૬ ૧૧૮૯૧૦૦ ૧૧૮૯૧૦૦ ૧૯૪ ૩૦૪ ૭૧૩૪૬૦ ૭૧૩૪૬૦ ૧૯૨૬૩૪૨ ૧૯૨૬૩૪૨ -૪૭૫૬૪૦ ૧૨૧૨૮૮૨ ૬૦૬૪૪૧ ૦ ૧૩૦૮૦૧

૧૮૧ પ્રિવણભાઇ ઇ રભાઇ 
પ્ર.સ.પ્ર. ૧૬૬૦ ૧૯૫ ૭૦૮ ૧૬૬૩૮૦૦ ૧૬૬૩૮૦૦ ૧૯૫ ૪૨૫ ૯૯૮૨૮૦ ૯૯૮૨૮૦ ૨૬૯૫૩૫૬ ૨૬૯૫૩૫૬ -૬૬૫૫૨૦ ૧૬૯૭૦૭૬ ૮૪૮૫૩૮ ૦ ૧૮૩૦૧૮

નવીનચં દ્ર ઇ રભાઇ 

િવ ણભુાઇ ઇ રભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

સવીતાબેન ઇ રભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

કુસમુબેન ઇ રભાઇ    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૮૨ બળવતંભાઇ ભીખાભાઇ પટેલ (જુ .શ) ૧૬૬૧ ૧૯૬ ૧૯૨૨ ૪૫૧૬૭૦૦ ૪૫૧૬૭૦૦ ૧૯૬ ૧૧૫૩ ૨૭૧૦૦૨૦ ૨૭૧૦૦૨૦ ૭૩૧૭૦૫૪ ૭૩૧૭૦૫૪ -૧૮૦૬૬૮૦ ૪૬૦૭૦૩૪ ૨૩૦૩૫૧૭ ૦ ૪૯૬૮૩૭

જીતેશકુમાર કાિંતલાલ પટેલ 

િવ ણભુાઇ ભગવાનભાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

કાિંતભાઇ સોમદાસ પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

શકંરભાઇ શભંભુાઇ પટેલ    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૮૩ રેવાબેન કુલચદં છગનલાલની િવધવા (જુ .શ) ૧૬૬૨ ૧૯૭ ૩૮૬ ૯૨૬૪૦૦ ૯૨૬૪૦૦ ૧૯૭ ૩૦૦ ૭૨૦૦૦૦ ૭૨૦૦૦૦ ૧૯૪૪૦૦૦ ૧૯૪૪૦૦૦ -૨૦૬૪૦૦ ૧૨૨૪૦૦૦ ૬૧૨૦૦૦ ૦ ૪૦૫૬૦૦

હિરબેન ઇ રભાઇ વ ભભાઇની િવધવા 

અમદાવાદ શહરેી િવકાસ સ ામડંળ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૮૪ રમેશભાઇ ભાઇલાલભાઇ (જુ .શ) ૧૬૬૩ ૧૯૮ ૭૦૮ ૧૬૬૩૮૦૦ ૧૬૬૩૮૦૦ ૧૯૮ ૪૨૫ ૯૯૮૨૮૦ ૯૯૮૨૮૦ ૨૬૯૫૩૫૬ ૨૬૯૫૩૫૬ -૬૬૫૫૨૦ ૧૬૯૭૦૭૬ ૮૪૮૫૩૮ ૦ ૧૮૩૦૧૮

હસમખુભાઇ ભાઇલાલભાઇ 
(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૮૫ ધમીર્ ઠાબેન અંબાલાલ ભરુાલાલની િદકરી તે અશોકકુમાર (જુ .શ) ૧૬૬૪ ૧૯૯ ૯૧૧ ૨૧૪૦૮૫૦ ૨૧૪૦૮૫૦ ૧૯૯ ૫૪૭ ૧૨૮૪૫૧૦ ૧૨૮૪૫૧૦ ૩૪૬૮૧૭૭ ૩૪૬૮૧૭૭ -૮૫૬૩૪૦ ૨૧૮૩૬૬૭ ૧૦૯૧૮૩૪ ૦ ૨૩૫૪૯૪

૧૮૬ શા તાબેન રણૅછોડભાઇ કાળીદાસ ની િવધવા પ્રિવણભાઇ (જુ .શ) ૧૬૬૫ ૨૦૦ ૩૫૪૧ ૮૧૪૪૩૦૦ ૮૧૪૪૩૦૦ ૨૦૦ ૨૧૨૫ ૪૮૮૬૫૮૦ ૪૮૮૬૫૮૦ ૧૩૧૯૩૭૬૬ ૧૩૧૯૩૭૬૬ -૩૨૫૭૭૨૦ ૮૩૦૭૧૮૬ ૪૧૫૩૫૯૩ ૦ ૮૯૫૮૭૩
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

૧૮૭ રમેશભાઇ ભાઇલાલભાઇ (જુ .શ) ૧૬૬૬ ૨૦૧ ૨૬૩૦ ૬૧૮૦૫૦૦ ૬૧૮૦૫૦૦ ૨૦૧ ૧૫૭૮ ૩૭૦૮૩૦૦ ૩૭૦૮૩૦૦ ૧૦૦૧૨૪૧૦ ૧૦૦૧૨૪૧૦ -૨૪૭૨૨૦૦ ૬૩૦૪૧૧૦ ૩૧૫૨૦૫૫ ૦ ૬૭૯૮૫૫

હસમખુભાઇ ભાઇલાલભાઇ 
(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૮૮ સરુેશભાઇ શીવાભાઇ પ્ર.સ.પ્ર. ૧૬૬૭ ૨૦૨ ૧૮૨૧ ૪૧૮૮૩૦૦ ૪૧૮૮૩૦૦ ૨૦૨ ૧૦૯૩ ૨૫૧૨૯૮૦ ૨૫૧૨૯૮૦ ૬૭૮૫૦૪૬ ૬૭૮૫૦૪૬ -૧૬૭૫૩૨૦ ૪૨૭૨૦૬૬ ૨૧૩૬૦૩૩ ૦ ૪૬૦૭૧૩

જગદીશભાઇ શીવાભાઇ 
(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૮૯ મનભુાઇ પુજાભાઇ (જુ .શ) ૧૬૬૮ ૨૦૩ ૧૩૧૫ ૩૦૨૪૫૦૦ ૩૦૨૪૫૦૦ ૨૦૩ ૭૮૯ ૧૮૧૪૭૦૦ ૧૮૧૪૭૦૦ ૪૮૯૯૬૯૦ ૪૮૯૯૬૯૦ -૧૨૦૯૮૦૦ ૩૦૮૪૯૯૦ ૧૫૪૨૪૯૫ ૦ ૩૩૨૬૯૫

કેતનભાઇ મનભુાઇ 

હસમુતીબેન મનભુાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૯૦ સરુેશભાઇ શીવાભાઇ (જુ .શ) ૧૬૬૯ ૨૦૪ ૨૦૨૩ ૪૭૫૪૦૫૦ ૪૭૫૪૦૫૦ ૨૦૪ ૧૨૧૪ ૨૮૫૨૪૩૦ ૨૮૫૨૪૩૦ ૭૭૦૧૫૬૧ ૭૭૦૧૫૬૧ -૧૯૦૧૬૨૦ ૪૮૪૯૧૩૧ ૨૪૨૪૫૬૬ ૦ ૫૨૨૯૪૬

જગદીશભાઇ શીવાભાઇ 

અમદાવાદ શહરેી િવકસ સ ામડંળ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૯૧ રમેશભાઇ ભાઇલાલભાઇ (જુ .શ) ૧૬૭૦ ૨૦૫ ૧૧૧૩ ૨૬૭૧૨૦૦ ૨૬૭૧૨૦૦ ૨૦૫ ૬૬૮ ૧૬૦૨૭૨૦ ૧૬૦૨૭૨૦ ૪૩૨૭૩૪૪ ૪૩૨૭૩૪૪ -૧૦૬૮૪૮૦ ૨૭૨૪૬૨૪ ૧૩૬૨૩૧૨ ૦ ૨૯૩૮૩૨

હસમખુભાઇ ભાઇલાલભાઇ 

સમુીત્રાબેન ભાઇલાલભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

હસંાબેન ભાઇલાલભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

લીલાબેન ભાઇલાલભાઇ    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

અમદાવાદ શહરેી િવકાસ સ ામડંળ 

૧૯૨ રિ મબેન સયુર્કા તભાઇ પટેલ (જુ .શ) ૧૬૭૧ ૨૦૬ ૧૩૧૫ ૩૦૯૦૨૫૦ ૩૦૯૦૨૫૦ ૨૦૬ ૭૮૯ ૧૮૫૪૧૫૦ ૧૮૫૪૧૫૦ ૫૦૦૬૨૦૫ ૫૦૦૬૨૦૫ -૧૨૩૬૧૦૦ ૩૧૫૨૦૫૫ ૧૫૭૬૦૨૮ ૦ ૩૩૯૯૨૮

સયુર્કા તભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ 
(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૯૩ રમેશભાઇ ભાઇલાલભાઇ (જુ .શ) ૧૬૭૨ ૨૦૭ ૨૧૨૫ ૪૮૮૭૫૦૦ ૪૮૮૭૫૦૦ ૨૦૭ ૧૨૭૫ ૨૯૩૨૫૦૦ ૨૯૩૨૫૦૦ ૭૯૧૭૭૫૦ ૭૯૧૭૭૫૦ -૧૯૫૫૦૦૦ ૪૯૮૫૨૫૦ ૨૪૯૨૬૨૫ ૦ ૫૩૭૬૨૫

હસમખુભાઇ ભાઇલાલભાઇ 
(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૧૯૪ શા તાબેન રણછોડભાઇ કાળીદાસ ની િવધવા (જુ .શ) ૧૬૭૩ ૨૦૮ ૧૩૧૫ ૩૦૨૪૫૦૦ ૩૦૨૪૫૦૦ ૨૦૮ ૭૮૯ ૧૮૧૪૭૦૦ ૧૮૧૪૭૦૦ ૪૮૯૯૬૯૦ ૪૮૯૯૬૯૦ -૧૨૦૯૮૦૦ ૩૦૮૪૯૯૦ ૧૫૪૨૪૯૫ ૦ ૩૩૨૬૯૫

પ્રિવણભાઇ રણછોડભાઇ 
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

૧૯૫ રુશવીબેન િવજયભાઇ (જુ .શ) ૧૬૭૪ ૨૦૯ ૪૪૫૧ ૧૦૪૫૯૮૫૦ ૧૦૪૫૯૮૫૦ ૨૦૯ ૨૬૭૧ ૬૨૭૫૯૧૦ ૬૨૭૫૯૧૦ ૧૬૯૪૪૯૫૭ ૧૬૯૪૪૯૫૭ -૪૧૮૩૯૪૦ ૧૦૬૬૯૦૪૭ ૫૩૩૪૫૨૪ ૦ ૧૧૫૦૫૮૪

૧૯૬ સતંોકબેન શકંરભાઈ નાથાભાઈની િવધવા (જુ .શ) ૧૬૭૫ પૈકી ૨૧૦/૧ ૧૨૪૯ ૨૯૯૭૬૦૦ ૨૯૯૭૬૦૦ ૨૧૦/૧ ૭૪૯ ૧૭૯૮૫૬૦ ૧૭૯૮૫૬૦ ૪૮૫૬૧૧૨ ૪૮૫૬૧૧૨ -૧૧૯૯૦૪૦ ૩૦૫૭૫૫૨ ૧૫૨૮૭૭૬ ૦ ૩૨૯૭૩૬

કાળીદાસ શકંરભાઈ

અશોકભાઈ શકંરભાઈ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

પ્રકાશભાઈ શકંરભાઈ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

મીનાક્ષીબેન શકંરભાઈ    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

િવણાબેન શકંરભાઈ

ભગવાનભાઈ દામોદરદાસ

અમદાવાદ શહરેી િવકાસ સ ા મડંળ(

(૬૦ મીટર રીંગ રોડ) સપંાદન ૦-૯૦-૪પ ચો.મી.

૧૯૭ ૧૬૭૫ પૈકી ૨૧૦/૨ ૨૦૨૦ ૪૮૪૮૦૦૦ ૪૮૪૮૦૦૦ ૨૧૦/૨ ૧૨૧૨ ૨૯૦૮૮૦૦ ૨૯૦૮૮૦૦ ૭૮૫૩૭૬૦ ૭૮૫૩૭૬૦ -૧૯૩૯૨૦૦ ૪૯૪૪૯૬૦ ૨૪૭૨૪૮૦ ૦ ૫૩૩૨૮૦

૧૯૮ ભરતભાઈ રામાભાઈ ઉફ રામભાઈ પટેલ (જુ .શ) ૧૬૭૮ ૨૧૧ ૮૦૦ ૧૯૨૦૦૦૦ ૧૯૨૦૦૦૦ ૨૧૧ ૪૮૦ ૧૧૫૨૦૦૦ ૧૧૫૨૦૦૦ ૩૧૧૦૪૦૦ ૩૧૧૦૪૦૦ -૭૬૮૦૦૦ ૧૯૫૮૪૦૦ ૯૭૯૨૦૦ ૦ ૨૧૧૨૦૦

બકુલભાઈ રામાભાઈ ઉફ રામભાઈ પટેલ

બીપીનભાઈ રામાભાઈ ઉફ રામભાઈ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

અમદાવાદ શહરેી િવકાસ સ ા મડંળ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

(૬૦ મીટર રીંગ રોડ સપંાદન    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

પ્રમજીભાઇ હીરજીભાઈ પટેલ(૬૦ ટકા

શામજીભાઇ માવજીભાઇ પટેલ

રા દ્રભાઇ ખોડીદાસ પટેલ(

૧૯૯ જયોિત વેરહાઉસ ના ભાગીદારો રસલુભાઇ(૯૮૬૬) ૧૬૯૭પૈકી ૨૧૨ ૧૧૭૮૨ ૨૪૭૪૨૨૦૦ ૨૪૭૪૨૨૦૦ ૨૧૨ ૭૦૬૯ ૧૪૮૪૫૩૨૦ ૧૪૮૪૫૩૨૦ ૪૦૦૮૨૩૬૪ ૪૦૦૮૨૩૬૪ -૯૮૯૬૮૮૦ ૨૫૨૩૭૦૪૪ ૧૨૬૧૮૫૨૨ ૦ ૨૭૨૧૬૪૨

હાસમભાઇ થા ભીખાભાઇ ઉમેદભાઇ(૯૦૬૬)

થા િવનોદભાઇ નારણભાઇ થા સલુોચનાબેન (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

મનભુાઇ ડાહયાભાઇ ની ઓરત થા (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

જીતે દ્રભાઇ ભાલચદ્ર    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

અશોકભાઇ ભાલચદ્ર

જયપ્રકાશભાઇ ભાલચદ્ર

જશોદાબેન ભાલચદ્ર ની િવધવા

અંજલીબેન અરિવંદભાઇ પ્રભાકર ની િવધવા

રણજીતભાઇ અરિવંદભાઇ

પ્રિવણચદ્ર હીરાલાલ(૯૦૬૬)

હરીકુ ણ હીરાલાલ

શભંપ્રસાદ નભભુાઈ અમીન(૧૧૦૭૪)

ઈ દુમતીબેન પ્રિવણભાઈ

નીલેષ પ્રિવણભાઈ

પ્રશાતં પ્રિવણભાઈ

ગીતાબેન હરીકુ ણભાઈ

સગીર િવશાલ હરીકુ ણભાઈ ના વાલી -

હરીકુ ણભાઈ હીરાલાલ

૨૦૦ હષાર્બેન ગીરીશભાઇ ભ  (જુ .શ) ૧૭૨૭ ૨૧૩ ૫૭૬૫ ૧૧૫૩૦૦૦૦ ૧૧૫૩૦૦૦૦ ૨૧૩ ૩૪૫૯ ૬૯૧૮૦૦૦ ૬૯૧૮૦૦૦ ૧૮૬૭૮૬૦૦ ૧૮૬૭૮૬૦૦ -૪૬૧૨૦૦૦ ૧૧૭૬૦૬૦૦ ૫૮૮૦૩૦૦ ૦ ૧૨૬૮૩૦૦
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

સં કૃિતબેન ગીરીશભાઇ ભ  

સં કાર ગીરીશભાઇ ભ  (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

િનિત ગીરીશભાઇ ભ  (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

િવવેક ગીરીશભાઇ ભ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૨૦૧ પ્રિવણભાઇ હીરાભાઇ (જુ .શ) ૧૭૨૮ ૨૧૪ ૩૬૩૭ ૭૨૭૪૦૦૦ ૭૨૭૪૦૦૦ ૨૧૪ ૨૧૮૨ ૪૩૬૪૪૦૦ ૪૩૬૪૪૦૦ ૧૧૭૮૩૮૮૦ ૧૧૭૮૩૮૮૦ -૨૯૦૯૬૦૦ ૭૪૧૯૪૮૦ ૩૭૦૯૭૪૦ ૦ ૮૦૦૧૪૦

ધન યામભાઇ હીરાભાઇ 

હિરકૃ ણભાઇ હીરાભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેેં.

નરહરીભાઇ હીરાભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની 

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેં.

૨૦૨ રેવાબેન ઉફર્ રેખાબેન જસવતંકુમાર તે (જુ .શ) ૧૭૨૯ ૨૧૫ ૯૫૬ ૧૮૬૪૨૦૦ ૧૮૬૪૨૦૦ ૨૧૫ ૫૭૪ ૧૧૧૮૫૨૦ ૧૧૧૮૫૨૦ ૩૦૨૦૦૦૪ ૩૦૨૦૦૦૪ -૭૪૫૬૮૦ ૧૯૦૧૪૮૪ ૯૫૦૭૪૨ ૦ ૨૦૫૦૬૨

દશરથલાલ પટેલની દીકરી 

૨૦૩ કેનાલ ૨૧૬ ૫૯૧૯૪ ૧૧૮૩૮૮૦૦૦ ૧૧૮૩૮૮૦૦૦ ૨૧૬ ૫૯૧૯૪ ૧૧૮૩૮૮૦૦૦ ૧૧૮૩૮૮૦૦૦ ૧૧૮૪૪૭૧૯૪ ૧૧૮૪૪૭૧૯૪ ૦ ૫૯૧૯૪ ૨૯૫૯૭ ૦ ૨૯૫૯૭

ુલ (અ) 1366298 2585017500 2585017500 864381 1663954190 1663954190 4291014199 4291014199 -921063310 2627060009 3940590014 392466695
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

સ ામડંળને સં ા ત થતાં ર ઝવેશનનાં લોટોની િવગત 

૧ ગાડર્ન ૨૧૭ ૯૮૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૨ ઓપન પેશ ૨૧૮ ૧૦૮૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૩ ઓપન પેશ ૨૧૯ ૧૫૦૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૪ ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ. ૨૨૦ ૧૪૮૦૩ ૨૩૯૮૦૮૬૦ ૨૩૯૮૦૮૬૦ ૬૧૨૯૫૦૭૮ ૬૧૨૯૫૦૭૮ ૨૩૯૮૦૮૬૦ ૩૭૩૧૪૨૧૮ ૧૮૬૫૭૧૦૯ -- ૪૨૬૩૭૯૬૯ 10%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૫ ઓપન પેશ ૨૨૧ ૬૭૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૬ સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ ૨૨૨ ૧૮૫૬ ૧૬૨૪૦૦૦ ૧૬૨૪૦૦૦ ૪૧૫૦૯૪૪ ૪૧૫૦૯૪૪ ૧૬૨૪૦૦૦ ૨૫૨૬૯૪૪ ૧૨૬૩૪૭૨ -- ૨૮૮૭૪૭૨ 50%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૭ સેલ ફોર કોમર્શીયલ .૨૨૨/૧ ૧૭૦૩ ૨૭૫૮૮૬૦ ૨૭૫૮૮૬૦ ૭૦૫૧૬૪૬ ૭૦૫૧૬૪૬ ૨૭૫૮૮૬૦ ૪૨૯૨૭૮૬ ૨૧૪૬૩૯૩ -- ૪૯૦૫૨૫૩ 10%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૮ ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ. ૨૨૩ ૩૭૨૭ ૬૦૩૭૭૪૦ ૬૦૩૭૭૪૦ ૧૫૪૩૨૪૬૩ ૧૫૪૩૨૪૬૩ ૬૦૩૭૭૪૦ ૯૩૯૪૭૨૩ ૪૬૯૭૩૬૨ -- ૧૦૭૩૫૧૦૨ 10%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૯ સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ ૨૨૪ ૧૬૭૭ ૧૪૬૭૩૭૫ ૧૪૬૭૩૭૫ ૩૭૫૦૬૧૧ ૩૭૫૦૬૧૧ ૧૪૬૭૩૭૫ ૨૨૮૩૨૩૬ ૧૧૪૧૬૧૮ -- ૨૬૦૮૯૯૩ 50%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૧૦ ઓપન પેશ ૨૨૫ ૨૯૬૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૧૧ ગાડર્ન ૨૨૬ ૧૫૭૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૧૨ સેલ ફોર કોમર્શીયલ .૨૨૬/૧ ૧૯૬૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૧૩ સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ ૨૨૭ ૨૪૬૫ ૨૧૫૬૮૭૫ ૨૧૫૬૮૭૫ ૫૫૧૨૯૭૩ ૫૫૧૨૯૭૩ ૨૧૫૬૮૭૫ ૩૩૫૬૦૯૮ ૧૬૭૮૦૪૯ -- ૩૮૩૪૯૨૪ 50%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

૧૪ ઓપન પેશ ૨૨૮ ૧૪૩૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૧૫ સેલ ફોર કોમર્શીયલ ૨૨૯ ૪૦૧૮ ૬૫૦૯૧૬૦ ૬૫૦૯૧૬૦ ૧૬૬૩૭૪૧૩ ૧૬૬૩૭૪૧૩ ૬૫૦૯૧૬૦ ૧૦૧૨૮૨૫૩ ૫૦૬૪૧૨૬ -- ૧૧૫૭૩૨૮૬ 10%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૧૬ સેલ ફોર કોમર્શીયલ ૨૩૦ ૫૩૨૩ ૮૬૨૩૨૬૦ ૮૬૨૩૨૬૦ ૨૨૦૪૧૦૫૩ ૨૨૦૪૧૦૫૩ ૮૬૨૩૨૬૦ ૧૩૪૧૭૭૯૩ ૬૭૦૮૮૯૬ -- ૧૫૩૩૨૧૫૬ 10%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૧૭ ગાડર્ન ૨૩૧ ૧૨૯૮૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૧૮ સેલ ફોર કોમર્શીયલ ૨૩૨ ૫૭૯૮ ૯૬૫૩૬૭૦ ૯૬૫૩૬૭૦ ૨૪૬૭૪૭૮૧ ૨૪૬૭૪૭૮૧ ૯૬૫૩૬૭૦ ૧૫૦૨૧૧૧૧ ૭૫૧૦૫૫૫ -- ૧૭૧૬૪૨૨૫ 10%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૧૯ સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ ૨૩૩ ૪૪૪૩ ૪૧૦૯૭૭૫ ૪૧૦૯૭૭૫ ૧૦૫૦૪૫૮૫ ૧૦૫૦૪૫૮૫ ૪૧૦૯૭૭૫ ૬૩૯૪૮૧૦ ૩૧૯૭૪૦૫ -- ૭૩૦૭૧૮૦ 50%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૨૦ સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ ૨૩૪ ૨૭૧૫ ૨૫૧૧૩૭૫ ૨૫૧૧૩૭૫ ૬૪૧૯૦૭૫ ૬૪૧૯૦૭૫ ૨૫૧૧૩૭૫ ૩૯૦૭૭૦૦ ૧૯૫૩૮૫૦ -- ૪૪૬૫૨૨૫ 50%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૨૧ સેલ ફોર કોમર્શીયલ ૨૩૫ ૫૫૭૨ ૯૨૭૭૩૮૦ ૯૨૭૭૩૮૦ ૨૩૭૧૨૯૮૩ ૨૩૭૧૨૯૮૩ ૯૨૭૭૩૮૦ ૧૪૪૩૫૬૦૩ ૭૨૧૭૮૦૨ -- ૧૬૪૯૫૧૮૨ 10%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૨૨ ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ. ૨૩૬ ૧૨૭૦૨ ૨૨૨૯૨૦૧૦ ૨૨૨૯૨૦૧૦ ૫૬૯૭૮૩૭૮ ૫૬૯૭૮૩૭૮ ૨૨૨૯૨૦૧૦ ૩૪૬૮૬૩૬૮ ૧૭૩૪૩૧૮૪ -- ૩૯૬૩૫૧૯૪ 10%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૨૩ ગાડર્ન ૨૩૭ ૯૯૯૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૨૪ સેલ ફોર રેસીડે સ ૨૩૮ ૫૬૮૯ ૯૯૮૪૧૯૫ ૯૯૮૪૧૯૫ ૨૫૫૧૯૬૦૨ ૨૫૫૧૯૬૦૨ ૯૯૮૪૧૯૫ ૧૫૫૩૫૪૦૭ ૭૭૬૭૭૦૪ -- ૧૭૭૫૧૮૯૯ 10%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૨૫ લે ગ્રાઉ ડ ૨૩૯ ૨૧૬૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી



Spe
cim

en
t C

op
y

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

૨૬ કુલ ૨૪૦ ૨૫૦૧ ૨૪૩૮૪૭૫ ૨૪૩૮૪૭૫ ૬૨૩૨૭૪૨ ૬૨૩૨૭૪૨ ૨૪૩૮૪૭૫ ૩૭૯૪૨૬૭ ૧૮૯૭૧૩૪ -- ૪૩૩૫૬૦૯ 50%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૨૭ ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ. ૨૪૧ ૧૨૮૨૦ ૨૩૬૫૨૯૦૦ ૨૩૬૫૨૯૦૦ ૬૦૪૫૬૮૧૨ ૬૦૪૫૬૮૧૨ ૨૩૬૫૨૯૦૦ ૩૬૮૦૩૯૧૨ ૧૮૪૦૧૯૫૬ -- ૪૨૦૫૪૮૫૬ 10%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૨૮ સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ ૨૪૨ ૧૩૦૬ ૧૩૦૬૦૦૦ ૧૩૦૬૦૦૦ ૩૩૩૮૧૩૬ ૩૩૩૮૧૩૬ ૧૩૦૬૦૦૦ ૨૦૩૨૧૩૬ ૧૦૧૬૦૬૮ -- ૨૩૨૨૦૬૮ 50%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૨૯ સેલ ફોર રેસીડે સ ૨૪૩ ૫૯૯૮ ૧૧૩૩૬૨૨૦ ૧૧૩૩૬૨૨૦ ૨૮૯૭૫૩૭૮ ૨૮૯૭૫૩૭૮ ૧૧૩૩૬૨૨૦ ૧૭૬૩૯૧૫૮ ૮૮૧૯૫૭૯ -- ૨૦૧૫૫૭૯૯ 10%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૩૦ સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ ૨૪૪ ૨૧૪૦ ૨૨૪૭૦૦૦ ૨૨૪૭૦૦૦ ૫૭૪૩૩૩૨ ૫૭૪૩૩૩૨ ૨૨૪૭૦૦૦ ૩૪૯૬૩૩૨ ૧૭૪૮૧૬૬ -- ૩૯૯૫૧૬૬ 50%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૩૧ ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ. ૨૪૫ ૭૧૭૮ ૧૩૫૬૬૪૨૦ ૧૩૫૬૬૪૨૦ ૩૪૬૭૫૭૭૦ ૩૪૬૭૫૭૭૦ ૧૩૫૬૬૪૨૦ ૨૧૧૦૯૩૫૦ ૧૦૫૫૪૬૭૫ -- ૨૪૧૨૧૦૯૫ 10%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૩૨ સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ ૨૪૬ ૩૦૬ ૩૨૧૩૦૦ ૩૨૧૩૦૦ ૮૨૧૨૪૩ ૮૨૧૨૪૩ ૩૨૧૩૦૦ ૪૯૯૯૪૩ ૨૪૯૯૭૧ -- ૫૭૧૨૭૧ 50%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૩૩ સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ ૨૪૭ ૧૯૮૪ ૨૧૩૨૮૦૦ ૨૧૩૨૮૦૦ ૫૪૫૧૪૩૭ ૫૪૫૧૪૩૭ ૨૧૩૨૮૦૦ ૩૩૧૮૬૩૭ ૧૬૫૯૩૧૮ -- ૩૭૯૨૧૧૮ 50%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૩૪ સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ .૨૪૭/૧ ૩૨૨૩ ૩૪૬૪૭૨૫ ૩૪૬૪૭૨૫ ૮૮૫૫૮૩૭ ૮૮૫૫૮૩૭ ૩૪૬૪૭૨૫ ૫૩૯૧૧૧૨ ૨૬૯૫૫૫૬ -- ૬૧૬૦૨૮૧ 50%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૩૫ સેલ ફોર કોમર્શીયલ .૨૪૭/૨ ૧૩૯૫ ૨૩૨૨૬૭૫ ૨૩૨૨૬૭૫ ૫૯૩૬૭૫૭ ૫૯૩૬૭૫૭ ૨૩૨૨૬૭૫ ૩૬૧૪૦૮૨ ૧૮૦૭૦૪૧ -- ૪૧૨૯૭૧૬ 10%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૩૬ ગાડર્ન ૨૪૮ ૩૪૮૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૩૭ સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ ૨૪૯ ૧૦૪૫ ૧૨૫૪૦૦૦ ૧૨૫૪૦૦૦ ૩૨૦૫૨૨૪ ૩૨૦૫૨૨૪ ૧૨૫૪૦૦૦ ૧૯૫૧૨૨૪ ૯૭૫૬૧૨ -- ૨૨૨૯૬૧૨ 50%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૩૮ ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ. ૨૫૦ ૨૮૧૩ ૫૮૨૨૯૧૦ ૫૮૨૨૯૧૦ ૧૪૮૮૩૩૫૮ ૧૪૮૮૩૩૫૮ ૫૮૨૨૯૧૦ ૯૦૬૦૪૪૮ ૪૫૩૦૨૨૪ -- ૧૦૩૫૩૧૩૪ 10%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

૩૯ સેલ ફોર કોમર્શીયલ ૨૫૧ ૩૨૭૭ ૭૦૭૮૩૨૦ ૭૦૭૮૩૨૦ ૧૮૦૯૨૧૮૬ ૧૮૦૯૨૧૮૬ ૭૦૭૮૩૨૦ ૧૧૦૧૩૮૬૬ ૫૫૦૬૯૩૩ -- ૧૨૫૮૫૨૫૩ 10%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૪૦ ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ. ૨૫૨ ૩૪૪૩ ૭૪૩૬૮૮૦ ૭૪૩૬૮૮૦ ૧૯૦૦૮૬૬૫ ૧૯૦૦૮૬૬૫ ૭૪૩૬૮૮૦ ૧૧૫૭૧૭૮૫ ૫૭૮૫૮૯૩ -- ૧૩૨૨૨૭૭૩ 10%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૪૧ સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ ૨૫૩ ૧૮૩૬ ૨૦૧૯૬૦૦ ૨૦૧૯૬૦૦ ૫૧૬૨૦૯૮ ૫૧૬૨૦૯૮ ૨૦૧૯૬૦૦ ૩૧૪૨૪૯૮ ૧૫૭૧૨૪૯ -- ૩૫૯૦૮૪૯ 50%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૪૨ ઓપન પેશ ૨૫૪ ૩૬૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૪૩ ઓપન પેશ .૨૫૪/૧ ૬૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૪૪ સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ ૨૫૫ ૨૩૨૦ ૨૪૯૪૦૦૦ ૨૪૯૪૦૦૦ ૬૩૭૪૬૬૪ ૬૩૭૪૬૬૪ ૨૪૯૪૦૦૦ ૩૮૮૦૬૬૪ ૧૯૪૦૩૩૨ -- ૪૪૩૪૩૩૨ 50%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૪૫ ગાડર્ન ૨૫૬ ૨૧૫૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૪૬ ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ. ૨૫૭ ૧૭૯૬ ૩૩૯૪૪૪૦ ૩૩૯૪૪૪૦ ૮૬૭૬૧૮૯ ૮૬૭૬૧૮૯ ૩૩૯૪૪૪૦ ૫૨૮૧૭૪૯ ૨૬૪૦૮૭૪ -- ૬૦૩૫૩૧૪ 10%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૪૭ ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ. ૨૫૮ ૩૯૪૭ ૭૪૫૯૮૩૦ ૭૪૫૯૮૩૦ ૧૯૦૬૭૩૨૫ ૧૯૦૬૭૩૨૫ ૭૪૫૯૮૩૦ ૧૧૬૦૭૪૯૫ ૫૮૦૩૭૪૮ -- ૧૩૨૬૩૫૭૮ 10%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૪૮ ગાડર્ન ૨૫૯ ૬૦૪૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૪૯ કુલ ૨૬૦ ૩૦૮૭ ૩૧૬૪૧૭૫ ૩૧૬૪૧૭૫ ૮૦૮૭૬૩૧ ૮૦૮૭૬૩૧ ૩૧૬૪૧૭૫ ૪૯૨૩૪૫૬ ૨૪૬૧૭૨૮ -- ૫૬૨૫૯૦૩ 50%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૫૦ લે ગ્રાઉ ડ ૨૬૧ ૩૦૨૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

૫૧ સેલ ફોર રેસીડે સ ૨૬૨ ૨૮૦૫ ૫૧૭૫૨૨૫ ૫૧૭૫૨૨૫ ૧૩૨૨૭૮૭૫ ૧૩૨૨૭૮૭૫ ૫૧૭૫૨૨૫ ૮૦૫૨૬૫૦ ૪૦૨૬૩૨૫ -- ૯૨૦૧૫૫૦ 10%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૫૨ સેલ ફોર કોમર્શીયલ ૨૬૩ ૫૬૦૨ ૧૦૦૮૩૬૦૦ ૧૦૦૮૩૬૦૦ ૨૫૭૭૩૬૮૨ ૨૫૭૭૩૬૮૨ ૧૦૦૮૩૬૦૦ ૧૫૬૯૦૦૮૨ ૭૮૪૫૦૪૧ -- ૧૭૯૨૮૬૪૧ 10%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૫૩ સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ ૨૬૪ ૬૧૧૮ ૬૧૧૮૦૦૦ ૬૧૧૮૦૦૦ ૧૫૬૩૭૬૦૮ ૧૫૬૩૭૬૦૮ ૬૧૧૮૦૦૦ ૯૫૧૯૬૦૮ ૪૭૫૯૮૦૪ -- ૧૦૮૭૭૮૦૪ 50%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૫૪ સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ ૨૬૫ ૩૪૪૦ ૩૪૪૦૦૦૦ ૩૪૪૦૦૦૦ ૮૭૯૨૬૪૦ ૮૭૯૨૬૪૦ ૩૪૪૦૦૦૦ ૫૩૫૨૬૪૦ ૨૬૭૬૩૨૦ -- ૬૧૧૬૩૨૦ 50%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૫૫ સેલ ફોર કોમર્શીયલ ૨૬૬ ૩૮૨૪ ૬૫૩૯૦૪૦ ૬૫૩૯૦૪૦ ૧૬૭૧૩૭૮૬ ૧૬૭૧૩૭૮૬ ૬૫૩૯૦૪૦ ૧૦૧૭૪૭૪૬ ૫૦૮૭૩૭૩ -- ૧૧૬૨૬૪૧૩ 10%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૫૬ ઓપન પેશ ૨૬૭ ૧૭૬૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૫૭ સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ ૨૬૮ ૩૬૯૫ ૩૬૦૨૬૨૫ ૩૬૦૨૬૨૫ ૯૨૦૮૩૧૦ ૯૨૦૮૩૧૦ ૩૬૦૨૬૨૫ ૫૬૦૫૬૮૫ ૨૮૦૨૮૪૨ -- ૬૪૦૫૪૬૭ 50%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૫૮ સેલ ફોર કોમર્શીયલ ૨૬૯ ૫૦૩૧ ૮૬૦૩૦૧૦ ૮૬૦૩૦૧૦ ૨૧૯૮૯૨૯૪ ૨૧૯૮૯૨૯૪ ૮૬૦૩૦૧૦ ૧૩૩૮૬૨૮૪ ૬૬૯૩૧૪૨ -- ૧૫૨૯૬૧૫૨ 10%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૫૯ ઓપન પેશ ૨૭૦ ૭૫૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૬૦ સેલ ફોર કોમર્શીયલ ૨૭૧ ૩૫૫૯ ૫૯૨૫૭૩૫ ૫૯૨૫૭૩૫ ૧૫૧૪૬૧૭૯ ૧૫૧૪૬૧૭૯ ૫૯૨૫૭૩૫ ૯૨૨૦૪૪૪ ૪૬૧૦૨૨૨ -- ૧૦૫૩૫૯૫૭ 10%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૬૧ ગાડર્ન ૨૭૨ ૫૦૩૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૬૨ સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ ૨૭૩ ૫૩૦૪ ૪૭૭૩૬૦૦ ૪૭૭૩૬૦૦ ૧૨૨૦૧૩૨૨ ૧૨૨૦૧૩૨૨ ૪૭૭૩૬૦૦ ૭૪૨૭૭૨૨ ૩૭૧૩૮૬૧ -- ૮૪૮૭૪૬૧ 50%
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બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના સમાવેશ 
સાથે

1 2 3 3(અ) 4 ૫ 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન
બં
ર

કમત પીયામાંકમતં પીયામાં

સ
ા 

કા
ર

કલમ-78 જુબ 
કમતમા ંવધારો 10-

અ - 9-અ
મા લક ુ ંનામ

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / 
લોક નબંર

બનિવકિસત િવકિસત
ન ધઅ .ુ 

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

ચો ખી માંગણી 
(+) અથવા 

વળતર (-) કોલમ-
11, 13, 14  નો 

સરવાળો
બાધંકામની કમત 
યાનમા ંલીધા િસવાય

ળૂખડં

ન
બં
ર

બાધંકામના ંસમાવેશ 
સાથે

ે ફળ (ચો.મી.)

ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) કોલમ-
12, 13, 14 નો 

સરવાળો

િતમખડં

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર ૪૨૦(અસલાલી લાભંા)  ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૧-૦૩-૨૦૧૯

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ િનયમો -૧૯૭૬  ની કલમ-૪૮(૧) અ વયે સરકાર ીમા ં સાદર તા: ૨૭-૦૬-૨૦૧૭               

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૬૩ ગાડર્ન ૨૭૪ ૩૦૫૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૬૪ સેલ ફોર કોમર્શીયલ ૨૭૫ ૧૫૨૨ ૨૪૬૫૬૪૦ ૨૪૬૫૬૪૦ ૬૩૦૨૧૭૬ ૬૩૦૨૧૭૬ ૨૪૬૫૬૪૦ ૩૮૩૬૫૩૬ ૧૯૧૮૨૬૮ -- ૪૩૮૩૯૦૮ 10%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૬૫ ગાડર્ન ૨૭૬ ૨૩૨૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૬૬ ઓપન પેશ ૨૭૭ ૫૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

૬૭ ઓપન પેશ ૨૭૮ ૩૧૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%

યોજના િવ તારને 
લાભદાયી

ુલ (બ) 241579 270625680 270625680 691719238 691719238 270625680 421093558 210546779 0 481172459

ુલ (અ) + (બ) 1366298 2585017500 2585017500 1105960 1934579870 1934579870 4982733437 4982733437 -650437630 3048153567 4151136793 873639154

મદદનીશ નગર િનયોજક નાયબ નગર િનયોજક િસિનયર નગર િનયોજક ુ ય કારોબાર  અિધકાર  

ઔડા ઔડા ઔડા ઔડા




