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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16
ગામ : અસલાલી

૧ પરીખ અમીત હરીવદન ૮૪૯/પૈકી ૧ ૨૧૨૧ ૩૮૬૦૨૨૦ ૩૮૬૦૨૨૦ ૧ ૧૨૭૩ ૨૩૧૬૧૩૨ ૨૩૧૬૧૩૨ ૬૩૮૮૪૫૨ ૬૩૮૮૪૫૨ -૧૫૪૪૦૮૮ ૪૦૭૨૩૨૦ ૨૦૩૬૧૬૦ --- ૪૯૨૦૭૨

ગગભુાઇ નાનભુાઇ વાળા

કૃપાલ સાતાભાઇ ભરવાડ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

( ) ુ

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૨ કુંજ બીહારી મહારાજ ૮૫૦ ૨ ૧૦૧ ૧૮૩૮૨૦ ૧૮૩૮૨૦ ૨ 101 ૧૮૩૮૨૦ ૧૮૩૮૨૦ ૫૦૭૦૨૦ ૫૦૭૦૨૦ ૦ ૩૨૩૨૦૦ ૧૬૧૬૦૦ --- ૧૬૧૬૦૦

મણીલાલ હરીલાલ

ઉમેદભાઇ મથરુભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
હીરાભાઇ રણછોડભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
પશીબેન ઇ રભાઇ બેચરભાઇની ઓરત     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩ આરીફ અફઝલ મેમણ ૮૫૧/પૈકી ૩ ૧૫૨૮ ૨૭૯૬૨૪૦ ૨૭૯૬૨૪૦ ૩ 917 ૧૬૭૮૧૧૦ ૧૬૭૮૧૧૦ ૪૬૩૦૩૯૨ ૪૬૩૦૩૯૨ -૧૧૧૮૧૩૦ ૨૯૫૨૨૮૨ ૧૪૭૬૧૪૧ --- ૩૫૮૦૧૧

બશુરા અફઝલ મેમણ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૪ આરીફ અફઝલ મેમણ ૮૫૨/પૈકી ૪ ૨૨૬ ૪૧૩૫૮૦ ૪૧૩૫૮૦ ૪ 226 ૪૧૩૫૮૦ ૪૧૩૫૮૦ ૧૧૩૪૪૦૭ ૧૧૩૪૪૦૭ ૦ ૭૨૦૮૨૭ ૩૬૦૪૧૪ --- ૩૬૦૪૧૪

બશુરા અફઝલ મેમણ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૫ પ્ર લભાઇ રામાભાઇ ૮૮૭/પૈકી ૫ ૨૪૨૮ ૪૪૪૩૨૪૦ ૪૪૪૩૨૪૦ ૫ 1457 ૨૬૬૫૯૪૪ ૨૬૬૫૯૪૪ ૭૩૫૬૧૧૨ ૭૩૫૬૧૧૨ -૧૭૭૭૨૯૬ ૪૬૯૦૧૬૮ ૨૩૪૫૦૮૪ --- ૫૬૭૭૮૮૫ પ્ર લભાઇ રામાભાઇ ૮૮૭/પકી ૫ ૨૪૨૮ ૪૪૪૩૨૪૦ ૪૪૪૩૨૪૦ ૫ 1457 ૨૬૬૫૯૪૪ ૨૬૬૫૯૪૪ ૭૩૫૬૧૧૨ ૭૩૫૬૧૧૨ ૧૭૭૭૨૯૬ ૪૬૯૦૧૬૮ ૨૩૪૫૦૮૪ ૫૬૭૭૮૮

કીરણભાઇ રામાભાઇ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૬ પ્ર લભાઇ રામભાઇ પ્ર.સ.પ્ર ૮૮૮/પૈકી ૬ ૯૬૦ ૧૭૫૬૮૦૦ ૧૭૫૬૮૦૦ ૬ 576 ૧૦૫૪૦૮૦ ૧૦૫૪૦૮૦ ૨૯૦૮૫૧૨ ૨૯૦૮૫૧૨ -૭૦૨૭૨૦ ૧૮૫૪૪૩૨ ૯૨૭૨૧૬ --- ૨૨૪૪૯૬

કીરણભાઇ રામભાઇ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) પ્રવતર્માન િનયમોનસુાર મળુખડં જમીન ઉપરના ંગજુરાત સરકાર વતી  કલેક્ટર ી,

    અમદાવાદના ંવળતર મેળવવાના ંહક્કો તેમજ સદર જમીન િબનખેતીનો ઉપયોગ,

    કરાવવા માટે સરકાર ીને ચકુવવાની થતી રકમ મેળવવાનો હક્ક અંિતમખડંની

    આ જમીન પર ચાલ ુરાખેલ છે.

(૪) મળુખડંનું ક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

૭ આરીફ અફઝલ મેમણ ૮૮૯/પૈકી ૭ ૧૭૦૭ ૩૧૨૩૮૧૦ ૩૧૨૩૮૧૦ ૭ 1024 ૧૮૭૪૨૮૬ ૧૮૭૪૨૮૬ ૫૧૫૧૨૧૪ ૫૧૫૧૨૧૪ -૧૨૪૯૫૨૪ ૩૨૭૬૯૨૮ ૧૬૩૮૪૬૪ --- ૩૮૮૯૪૦

સાહલે ઈ હાક મકલાઈ

(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.( ) ુ પ્ર ણ

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૮ લલીતભાઇ બાબભુાઇ પટેલ ૮૯૦/પૈકી ૮ ૮૯૦ ૧૬૨૮૭૦૦ ૧૬૨૮૭૦૦ ૮ 534 ૯૭૭૨૨૦ ૯૭૭૨૨૦ ૨૬૮૫૭૫૩ ૨૬૮૫૭૫૩ -૬૫૧૪૮૦ ૧૭૦૮૫૩૩ ૮૫૪૨૬૭ --- ૨૦૨૭૮૭

કેતનભાઇ બાબભુાઇ પટેલ

વૈભવભાઇ બાબભુાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
પ્રણવભાઇ સરુે દ્રભાઇ પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૯ ખરાબો (તળાવ) ૮૯૧ ૯ ૩૯૪૬ ૭૧૮૧૭૨૦ ૭૧૮૧૭૨૦ ૯ 3946 ૭૧૮૧૭૨૦ ૭૧૮૧૭૨૦ ૭૧૮૧૭૨૦ ૭૧૮૧૭૨૦ ૦ ૦ ૦ --- ૦
સદર સવેર્ ન.ં૮૯૧ ગાડર્ન  (૩૧૯) સાથે જોડાતો હોઇ તેનો ૨૪.૦૦મી. ના ંર તાથી પ્રવેશ રહશેે. 

૧૦ િવજયભાઇ રમેશભાઇ ૮૯૨ ૧૦ ૭૦૮ ૧૨૮૮૫૬૦ ૧૨૮૮૫૬૦ ૧૦ 425 ૭૭૩૧૩૬ ૭૭૩૧૩૬ ૨૧૩૨૪૯૬ ૨૧૩૨૪૯૬ -૫૧૫૪૨૪ ૧૩૫૯૩૬૦ ૬૭૯૬૮૦ --- ૧૬૪૨૫૬

ઉપે દ્રભાઇ રમેશભાઇ 

િવણાબેન રમેશભાઇ છોટાભાઇની િદકરી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૧ ભરતભાઇ િદનભુાઇ

રા દ્રભાઇ િદનભુાઇ

જય ીબેન િદનભુાઇ

સનીલાબેન િદનભાઇ ૮૯૩ ૧૧ ૧૦૧૨ ૧૮૪૧૮૪૦ ૧૮૪૧૮૪૦ ૧૧ 607 ૧૧૦૫૧૦૪ ૧૧૦૫૧૦૪ ૩૦૪૮૧૪૪ ૩૦૪૮૧૪૪ -૭૩૬૭૩૬ ૧૯૪૩૦૪૦ ૯૭૧૫૨૦ --- ૨૩૪૭૮૪સનુીલાબન િદનભુાઇ ૮૯૩ ૧૧ ૧૦૧૨ ૧૮૪૧૮૪૦ ૧૮૪૧૮૪૦ ૧૧ 607 ૧૧૦૫૧૦૪ ૧૧૦૫૧૦૪ ૩૦૪૮૧૪૪ ૩૦૪૮૧૪૪ -૭૩૬૭૩૬ ૧૯૪૩૦૪૦ ૯૭૧૫૨૦ --- ૨૩૪૭૮૪

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૨ િવજયભાઇ રમેશભાઇ ૮૯૪ ૧૨ ૨૦૨૩ ૩૬૮૧૮૬૦ ૩૬૮૧૮૬૦ ૧૨ 1214 ૨૨૦૯૧૧૬ ૨૨૦૯૧૧૬ ૬૦૯૩૨૭૬ ૬૦૯૩૨૭૬ -૧૪૭૨૭૪૪ ૩૮૮૪૧૬૦ ૧૯૪૨૦૮૦ --- ૪૬૯૩૩૬

ઉપે દ્રભાઇ રમેશભાઇ 

િવણાબેન રમેશભાઇ છોટાભાઇની િદકરી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૩ ભરતભાઇ િદનભુાઇ ૧૩/૧ ૫૫૧૧
રા દ્રભાઇ િદનભુાઇ + +
જય ીબેન િદનભુાઇ ૧૩/૨ ૮૬૨
સનુીલાબેન િદનભુાઇ ૮૯૫ ૧૩ ૧૦૬૨૨ ૧૯૩૩૨૦૪૦ ૧૯૩૩૨૦૪૦ 6373 ૧૧૫૯૯૨૨૪ ૧૧૫૯૯૨૨૪ ૩૨૧૮૪૬૬૦ ૩૨૧૮૪૬૬૦ -૭૭૩૨૮૧૬ ૨૦૫૮૫૪૩૬ ૧૦૨૯૨૭૧૮ --- ૨૫૫૯૯૦૨
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૪ િવજયભાઇ રમેશભાઇ ૮૯૬ ૧૪ ૯૧૧ ૧૬૫૮૦૨૦ ૧૬૫૮૦૨૦ ૧૪ 547 ૯૯૪૮૧૨ ૯૯૪૮૧૨ ૨૭૪૩૯૩૨ ૨૭૪૩૯૩૨ -૬૬૩૨૦૮ ૧૭૪૯૧૨૦ ૮૭૪૫૬૦ --- ૨૧૧૩૫૨

ઉપે દ્રભાઇ રમેશભાઇ 

િવણાબેન રમેશભાઇ છોટાભાઇની િદકરી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૫ ગૌચરણ ૮૯૭ ૧૨૬૪૭

+ +

૮૯૮/પૈકી ૨૫૮૧ ૧૫/૧ 20898
+ + + +

૯૧૭ ૨૧૦૪૪ ૧૫/૨ ૭૦૯૦
૧૫ ૩૬૨૭૨ ૬૬૦૧૫૦૪૦ ૬૬૦૧૫૦૪૦ 27988 ૫૦૯૩૮૧૬૦ ૫૦૯૩૮૧૬૦ ૮૧૧૬૫૨૦૦ ૮૧૧૬૫૨૦૦ -૧૫૦૭૬૮૮૦ ૩૦૨૨૭૦૪૦ ૧૫૧૧૩૫૨૦ --- ૩૬૬૪૦

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૧૬ ગૌચરણ ૯૧૨/પૈકી ૭૮૭

+ +

૯૧૩ ૧૪૧૬

+ +

૯૧૪/પૈકી ૪૩૧૭

૧૬ ૬૫૨૦ ૧૧૯૩૧૬૦૦ ૧૧૯૩૧૬૦૦ ૧૬ 3907 ૭૧૪૯૮૧૦ ૭૧૪૯૮૧૦ ૧૬૭૨૧૯૬૦ ૧૬૭૨૧૯૬૦ -૪૭૮૧૭૯૦ ૯૫૭૨૧૫૦ ૪૭૮૬૦૭૫ --- ૪૨૮૫

(૧) જમીન માિલકોનાં હક્ક િહ સા તેમની મળખડંની જમીનમાનંા હક્ક િહ સાનાં પ્રમાણમાં રહશેે(૧) જમીન માિલકોના હક્ક-િહ સા તમની મળુખડની જમીનમાના હક્ક-િહ સાના પ્રમાણમા રહશ.

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૧૭ કનભુાઇ ઠાભાઇ ૯૧૫ ૧૭ ૨૧૨૫ ૩૮૮૮૭૫૦ ૩૮૮૮૭૫૦ ૧૭ 1275 ૨૩૩૩૨૫૦ ૨૩૩૩૨૫૦ ૬૩૯૯૮૬૩ ૬૩૯૯૮૬૩ -૧૫૫૫૫૦૦ ૪૦૬૬૬૧૩ ૨૦૩૩૩૦૬ --- ૪૭૭૮૦૬

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૮ નદંુબેન ઠાભાઇ નાથાભાઇની િવધવા ૯૧૬/પૈકી ૧૮ ૧૪૩૨૭ ૨૬૨૧૮૪૧૦ ૨૬૨૧૮૪૧૦ ૧૮ 8596 ૧૫૭૩૧૦૪૬ ૧૫૭૩૧૦૪૬ ૪૩૧૪૮૬૨૬ ૪૩૧૪૮૬૨૬ -૧૦૪૮૭૩૬૪ ૨૭૪૧૭૫૮૦ ૧૩૭૦૮૭૯૦ --- ૩૨૨૧૪૨૬

મહશેભાઇ ઠાભાઇ 

કનભુાઇ ઠાભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
વષાર્બેન ઠાભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
અનીલભાઇ ઠાભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનું ક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

૧૯ ખરાબો (તળાવ) ૯૧૮ ૧૯ ૭૧૮૩ ૧૩૧૪૪૮૯૦ ૧૩૧૪૪૮૯૦ ૧૯ 7183 ૧૩૧૪૪૮૯૦ ૧૩૧૪૪૮૯૦ ૧૩૧૪૪૮૯૦ ૧૩૧૪૪૮૯૦ ૦ ૦ ૦ --- ૦
સદર સવેર્ ન.ં૯૧૮ ગાડર્ન  (૩૨૨) સાથે જોડાતો હોઇ તેનો ૧૨.૦૦મી, ૧૮.૦૦મી તથા ૨૪.૦૦મી. ના ંર તાથી પ્રવેશ રહશેે. 

૨૦ પ્રાશુલંી સવાર્ંગ ધીઆ ૯૧૯ ૨૦ ૫૨૬૦ ૯૬૨૫૮૦૦ ૯૬૨૫૮૦૦ ૨૦ 3156 ૫૭૭૫૪૮૦ ૫૭૭૫૪૮૦ ૧૫૮૪૧૫૪૨ ૧૫૮૪૧૫૪૨ -૩૮૫૦૩૨૦ ૧૦૦૬૬૦૬૨ ૫૦૩૩૦૩૧ --- ૧૧૮૨૭૧૧

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૧ કીરીટભાઇ મણીભાઇ ૯૨૦ ૨૧ ૩૦૩ ૫૫૧૪૬૦ ૫૫૧૪૬૦ ૨૧ 300 ૫૪૬૦૦૦ ૫૪૬૦૦૦ ૧૫૦૬૦૦૦ ૧૫૦૬૦૦૦ -૫૪૬૦ ૯૬૦૦૦૦ ૪૮૦૦૦૦ --- ૪૭૪૫૪૦

ઠાકોરભાઇ શાતંીભાઇ

મોતીભાઇ ડુંગરભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
નારણભાઇ હરીભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
ડહીબેન મળુજીભાઇ દોલાભાઇ ની િવધવા     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
સમજુબેન મણીભાઇ દોલાભાઇ ની િવધવા

નયનાબેન મળુજીભાઇ 

બળદેવભાઇ મળુજીભાઇ 

મનભુાઇ મણીભાઇ 

જય તીભાઇ મણીભાઇ 

બીનાબેન ભગભુાઇ પટેલની િદકરી

િનકુંજભાઇ ભગભુાઇ પટેલ

િદપકભાઇ ભગભુાઇ પટેલ

િવ ાબેન બળદેવભાઇ પટેલની પ ની

ઉવર્શીબેન બળદેવભાઇ પટેલની  િદકરી

ધનજંયભાઇ બળદેવભાઇ પટેલ

ગૌરાગંભાઇ બળદેવભાઇ પટેલ

૨૨ નટવરભાઇ રતીભાઇ 22/1 918
લીલાબેન રસીકભાઇ રતીભાઇને િવધવા + +
િમલન રસીકભાઇ 22/2 478
યોગેશભાઇ રસીકભાઇ ૯૨૧ ૨૨ ૨૩૨૭ ૪૨૩૫૧૪૦ ૪૨૩૫૧૪૦ 1396 ૨૫૪૦૭૨૦ ૨૫૪૦૭૨૦ ૭૦૦૭૯૨૦ ૭૦૦૭૯૨૦ -૧૬૯૪૪૨૦ ૪૪૬૭૨૦૦ ૨૨૩૩૬૦૦ --- ૫૩૯૧૮૦

િનમર્ળાબેન રસીકભાઇ 

િહનાબેન રસીકભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
જાગતૃીબેન િનતીનભાઇ રમણભાઇની િવધવા (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
મુીત િનતીનભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
સિંદપભાઇ હસમખુભાઇ

હરીશભાઇ હસમખુભાઇ

૨૩ ઠાકોરભાઇ શાતંીભાઇ ૨૩/૧ ૧૫૨૦
+ +

૨૩/૨ ૧૬૩૭



Spe
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t C
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y

બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

૯૨૨ ૨૩ ૫૨૬૧ ૯૫૭૫૦૨૦ ૯૫૭૫૦૨૦ ૩૧૫૭ ૫૭૪૫૭૪૦ ૫૭૪૫૭૪૦ ૧૫૮૪૮૧૪૦ ૧૫૮૪૮૧૪૦ -૩૮૨૯૨૮૦ ૧૦૧૦૨૪૦૦ ૫૦૫૧૨૦૦ --- ૧૨૨૧૯૨૦

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

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

   રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.ફ

૨૪ નટવરભાઇ રતીભાઇ ૯૨૩ ૨૪ ૮૦૯ ૧૪૭૨૩૮૦ ૧૪૭૨૩૮૦ ૨૪ 485 ૮૮૩૪૨૮ ૮૮૩૪૨૮ ૨૪૩૬૭૦૮ ૨૪૩૬૭૦૮ -૫૮૮૯૫૨ ૧૫૫૩૨૮૦ ૭૭૬૬૪૦ --- ૧૮૭૬૮૮

લીલાબેન રસીકભાઇ રતીભાઇને િવધવા

િમલન રસીકભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
યોગેશભાઇ રસીકભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
િનમર્ળાબેન રસીકભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
િહનાબેન રસીકભાઇ 

જાગતૃીબેન િનતીનભાઇ રમણભાઇની િવધવા

મુીત િનતીનભાઇ 

સિંદપભાઇ હસમખુભાઇ

હરીશભાઇ હસમખુભાઇ

૨૫ નરે દ્રભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ 25/1 ૨૨૪૦
ર મીબેન સયુર્કાતંભાઇ પટેલ + +
પ્રિવણાબેન અ પેશભાઇ પટેલ 25/2 ૯૧૭

૯૨૪ ૨૫ ૫૨૬૧ ૯૫૭૫૦૨૦ ૯૫૭૫૦૨૦ 3157 ૫૭૪૫૭૪૦ ૫૭૪૫૭૪૦ ૧૫૮૭૯૭૧૦ ૧૫૮૭૯૭૧૦ -૩૮૨૯૨૮૦ ૧૦૧૩૩૯૭૦ ૫૦૬૬૯૮૫ --- ૧૨૩૭૭૦૫

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૬ નરે દ્રભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ ૯૨૫ ૨૬ ૫૧૬૦ ૯૩૯૧૨૦૦ ૯૩૯૧૨૦૦ ૨૬ 3096 ૫૬૩૪૭૨૦ ૫૬૩૪૭૨૦ ૧૫૫૪૧૯૨૦ ૧૫૫૪૧૯૨૦ -૩૭૫૬૪૮૦ ૯૯૦૭૨૦૦ ૪૯૫૩૬૦૦ --- ૧૧૯૭૧૨૦

ર મીબેન સયુર્કાતંભાઇ પટેલ 

પ્રિવણાબેન અ પેશભાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળખડંની જમીન ઉપરનાં તેમનાં હક્ક િહ સાનાં પ્રમાણમાં વળતરની(૨) જમીન માિલકોએ તમની મળુખડની જમીન ઉપરના તમના હક્ક-િહ સાના પ્રમાણમા વળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૭ બાબભુાઇ મણીલાલ ૯૨૬ ૨૭ ૪૭૫૫ ૮૬૫૪૧૦૦ ૮૬૫૪૧૦૦ ૨૭ 2853 ૫૧૯૨૪૬૦ ૫૧૯૨૪૬૦ ૧૪૩૨૨૦૬૦ ૧૪૩૨૨૦૬૦ -૩૪૬૧૬૪૦ ૯૧૨૯૬૦૦ ૪૫૬૪૮૦૦ --- ૧૧૦૩૧૬૦

કેતનભાઇ બાબભુાઇ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૮ મધબુેન અજીતભાઇ ઠાભાઇની િવધવા ૯૨૭ ૨૮ ૪૭૫૫ ૮૬૫૪૧૦૦ ૮૬૫૪૧૦૦ ૨૮ 2853 ૫૧૯૨૪૬૦ ૫૧૯૨૪૬૦ ૧૪૩૨૨૦૬૦ ૧૪૩૨૨૦૬૦ -૩૪૬૧૬૪૦ ૯૧૨૯૬૦૦ ૪૫૬૪૮૦૦ --- ૧૧૦૩૧૬૦

કીનારીબેન અજીતભાઇ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

૨૯ હિરકૃ ણ હીરાલાલ અમીન ૯૨૮/પૈકી ૨૯ ૪૯૨૩ ૯૦૦૯૦૯૦ ૯૦૦૯૦૯૦ ૨૯ 2954 ૫૪૦૫૪૫૪ ૫૪૦૫૪૫૪ ૧૪૮૫૬૧૩૭ ૧૪૮૫૬૧૩૭ -૩૬૦૩૬૩૬ ૯૪૫૦૬૮૩ ૪૭૨૫૩૪૨ --- ૧૧૨૧૭૦૬

પ્રિવણચદ્ર હીરાલાલ અમીન

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

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

   રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.ફ

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૩૦ સયુર્કાતંભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ ૯૯૫/પૈકી ૩૦ ૩૭૮૦ ૬૯૧૭૪૦૦ ૬૯૧૭૪૦૦ ૩૦ 2268 ૪૧૫૦૪૪૦ ૪૧૫૦૪૪૦ ૧૧૫૨૦૩૦૬ ૧૧૫૨૦૩૦૬ -૨૭૬૬૯૬૦ ૭૩૬૯૮૬૬ ૩૬૮૪૯૩૩ --- ૯૧૭૯૭૩

રિ મબેન સયુર્કાતંભાઇ પટેલ

રાવજીભાઇ પરષો મભાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૩૧ નરે દ્રભાઇ મણીલાલ ૯૯૬ ૩૧ ૭૦૮ ૧૨૮૮૫૬૦ ૧૨૮૮૫૬૦ ૩૧ 425 ૭૭૩૧૩૬ ૭૭૩૧૩૬ ૨૧૩૬૭૪૪ ૨૧૩૬૭૪૪ -૫૧૫૪૨૪ ૧૩૬૩૬૦૮ ૬૮૧૮૦૪ --- ૧૬૬૩૮૦

મજંુલાબેન નરે દ્રભાઇ પટેલ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩૨ યશોધરાબેન ગોકળભાઇ પટેલ ૯૯૭ ૩૨ ૫૭૬૭ ૧૦૫૫૩૬૧૦ ૧૦૫૫૩૬૧૦ ૩૨ 3460 ૬૩૩૨૧૬૬ ૬૩૩૨૧૬૬ ૧૭૪૦૩૦૭૬ ૧૭૪૦૩૦૭૬ -૪૨૨૧૪૪૪ ૧૧૦૭૦૯૧૦ ૫૫૩૫૪૫૫ --- ૧૩૧૪૦૧૧

જયપ્રકાશ ગોકળભાઇ 

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩૩ નરે દ્રભાઇ મણીલાલ ૯૯૮ ૩૩ ૧૫૧૮ ૨૭૬૨૭૬૦ ૨૭૬૨૭૬૦ ૩૩ 911 ૧૬૫૭૬૫૬ ૧૬૫૭૬૫૬ ૪૫૮૧૩૨૪ ૪૫૮૧૩૨૪ -૧૧૦૫૧૦૪ ૨૯૨૩૬૬૮ ૧૪૬૧૮૩૪ --- ૩૫૬૭૩૦

મજંુલાબેન નરે દ્રભાઇ પટેલ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩૪ િદપકભાઇ હિરભાઇ ૯૯૯ ૩૪ ૮૬૦૦ ૧૫૮૨૪૦૦૦ ૧૫૮૨૪૦૦૦ ૩૪ 5160 ૯૪૯૪૪૦૦ ૯૪૯૪૪૦૦ ૨૬૧૦૯૬૦૦ ૨૬૧૦૯૬૦૦ -૬૩૨૯૬૦૦ ૧૬૬૧૫૨૦૦ ૮૩૦૭૬૦૦ --- ૧૯૭૮૦૦૦

અતલુભાઇ હિરભાઇ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

૩૫ મોહનભાઇ ગોરધનભાઇ પટેલ ૧૦૦૦/પૈકી ૩૫ ૫૪૯૨ ૧૦૧૦૫૨૮૦ ૧૦૧૦૫૨૮૦ ૩૫ 3295 ૬૦૬૩૧૬૮ ૬૦૬૩૧૬૮ ૧૬૬૭૩૭૧૨ ૧૬૬૭૩૭૧૨ -૪૦૪૨૧૧૨ ૧૦૬૧૦૫૪૪ ૫૩૦૫૨૭૨ --- ૧૨૬૩૧૬૦

રિ મબેન સયુર્કાતંભાઇ પટેલ

સયુર્કાતંભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

   રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.ફ

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૩૬ રેવાબેન બીજલજી છગનજીની િવધવા પ્ર.સ.પ્ર ૧૦૦૧/પૈકી ૩૬ ૩૧૯૧ ૫૮૭૧૪૪૦ ૫૮૭૧૪૪૦ ૩૬ 1915 ૩૫૨૨૮૬૪ ૩૫૨૨૮૬૪ ૯૬૮૭૮૭૬ ૯૬૮૭૮૭૬ -૨૩૪૮૫૭૬ ૬૧૬૫૦૧૨ ૩૦૮૨૫૦૬ --- ૭૩૩૯૩૦

ગજરાબેન બીજલજી 

ભનબુેન બીજલજી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
ધળુીબેન કનજી (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
રીનાબેન કનજી     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
રોહીતજી કનજી (૩) પ્રવતર્માન િનયમોનસુાર મળુખડં જમીન ઉપરના ંગજુરાત સરકાર વતી  કલેક્ટર ી,
ભાવનાબેન કનજી     અમદાવાદના ંવળતર મેળવવાના ંહક્કો તેમજ સદર જમીન િબનખેતીનો ઉપયોગ,
સરુેશજી કનજી     કરાવવા માટે સરકાર ીને ચકુવવાની થતી રકમ મેળવવાનો હક્ક અંિતમખડંની

જશીબેન ડા ાજી     આ જમીન પર ચાલ ુરાખેલ છે.
રમેશભાઇ ડા ાજી (૪) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.
કમળાબેન તે શભંજી બીજલજીની િવધવા

વનરાજભાઇ શભંજી

રજાબેન તે નટવરજીની િવધવા

િવક્રમભાઇ નટવરજી

અરિવંદભાઇ નટવરજી

ડહીબેન તે સોમાજીની િવધવા

કેસીબેન સોમાજી

મગંબુેન સોમાજી

ચપંાબેન સોમાજી

િદલીપભાઇ સોમાજી

બાબજી સોમાજી

ભપતભાઇ સોમાજીભપુતભાઇ સોમાજી

૩૭ િદપકભાઇ હરીભાઇ ૧૦૦૩/પૈકી ૩૭ ૪૩૦૨ ૭૯૧૫૬૮૦ ૭૯૧૫૬૮૦ ૩૭ 2581 ૪૭૪૯૪૦૮ ૪૭૪૯૪૦૮ ૧૩૦૬૦૮૭૨ ૧૩૦૬૦૮૭૨ -૩૧૬૬૨૭૨ ૮૩૧૧૪૬૪ ૪૧૫૫૭૩૨ --- ૯૮૯૪૬૦

અતલુભાઇ હરીભાઇ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૩૮ ચદ્રીકાબેન નિવનભાઇ મણીભાઇની િવધવા નવી શરત ૧૦૦૪/પૈકી ૩૮ ૮૧૭ ૧૫૦૩૨૮૦ ૧૫૦૩૨૮૦ ૩૮ 490 ૯૦૧૯૬૮ ૯૦૧૯૬૮ ૨૪૮૦૪૧૨ ૨૪૮૦૪૧૨ -૬૦૧૩૧૨ ૧૫૭૮૪૪૪ ૭૮૯૨૨૨ --- ૧૮૭૯૧૦

પુ પાબેન નાનભુાઇ મણીભાઇની િવધવા

યોિતબેન નાનભુાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
અિનલાબેન નાનભુાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
પટેલ શારદાબેન પ્રિવણચદ્ર મણીભાઇની િવધવા     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
પટેલ રોનકભાઇ પ્રિવણચદ્ર (૩) પ્રવતર્માન િનયમોનસુાર મળુખડં જમીન ઉપરના ંગજુરાત સરકાર વતી  કલેક્ટર ી,
આશાબેન પ્રિવણચદ્ર     અમદાવાદના ંવળતર મેળવવાના ંહક્કો તેમજ સદર જમીન િબનખેતીનો ઉપયોગ,
પટેલ ક પનાબેન પ્રિવણચદ્ર    કરાવવા માટે સરકાર ીને ચકુવવાની થતી રકમ મેળવવાનો હક્ક અંિતમખડંની
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

    આ જમીન પર ચાલ ુરાખેલ છે.

(૪) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૩૯ પ્રમખુભાઇ નાથાભાઇ ૧૦૦૫/પૈકી ૩૯ ૪૧૮૨ ૭૬૯૪૮૮૦ ૭૬૯૪૮૮૦ ૩૯ 2509 ૪૬૧૬૯૨૮ ૪૬૧૬૯૨૮ ૧૨૬૯૬૫૫૨ ૧૨૬૯૬૫૫૨ -૩૦૭૭૯૫૨ ૮૦૭૯૬૨૪ ૪૦૩૯૮૧૨ --- ૯૬૧૮૬૦

(૧) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૪૦ પુ પવદનભાઇ િવ લભાઇ ૧૦૦૬/પૈકી ૪૦ ૧૮૪૫ ૩૩૯૪૮૦૦ ૩૩૯૪૮૦૦ ૪૦ 1107 ૨૦૩૬૮૮૦ ૨૦૩૬૮૮૦ ૫૬૨૩૫૬૦ ૫૬૨૩૫૬૦ -૧૩૫૭૯૨૦ ૩૫૮૬૬૮૦ ૧૭૯૩૩૪૦ --- ૪૩૫૪૨૦

પટેલ ઉિમર્લાબેન ઇ દ્રવદન 

પુ પાબેન િવ લભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
અમીન સચીન ઇ દ્રવદન (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
પટેલ િનલેશકુમાર ઇ દ્રવદન     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
મજંુલાબેન િવ લભાઇ (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૪૧ ચદ્રીકાબેન નિવનભાઇ મણીભાઇની િવધવા નવી શરત ૧૦૨૭/પૈકી ૪૧ ૨૫૦૫ ૪૬૩૪૨૫૦ ૪૬૩૪૨૫૦ ૪૧ 1503 ૨૭૮૦૫૫૦ ૨૭૮૦૫૫૦ ૭૬૩૪૪૮૯ ૭૬૩૪૪૮૯ -૧૮૫૩૭૦૦ ૪૮૫૩૯૩૯ ૨૪૨૬૯૬૯ --- ૫૭૩૨૬૯

પુ પાબેન નાનભુાઇ મણીભાઇની િવધવા

યોિતબેન નાનભુાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
અિનલાબેન નાનભુાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
પટેલ શારદાબેન પ્રિવણચદ્ર મણીભાઇની િવધવા     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
પટેલ રોનકભાઇ પ્રિવણચદ્ર (૩) પ્રવતર્માન િનયમોનસુાર મળુખડં જમીન ઉપરના ંગજુરાત સરકાર વતી  કલેક્ટર ી,
આશાબેન પ્રિવણચદ્ર     અમદાવાદના ંવળતર મેળવવાના ંહક્કો તેમજ સદર જમીન િબનખેતીનો ઉપયોગ,
પટેલ ક પનાબેન પ્રિવણચદ્ર     કરાવવા માટે સરકાર ીને ચકુવવાની થતી રકમ મેળવવાનો હક્ક અંિતમખડંની

    આ જમીન પર ચાલ ુરાખેલ છે.

(૪) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૪૨ ભરતકુમાર જશભાઇ ઉમેદભાઇ ૧૦૨૮/પૈકી ૪૨ ૩૭૨૭ ૭૦૪૪૦૩૦ ૭૦૪૪૦૩૦ ૪૨ 2236 ૪૨૨૬૪૧૮ ૪૨૨૬૪૧૮ ૧૧૩૮૧૧૪૦ ૧૧૩૮૧૧૪૦ -૨૮૧૭૬૧૨ ૭૧૫૪૭૨૨ ૩૫૭૭૩૬૧ --- ૭૫૯૭૪૯

(૧) મળખડંન ં ક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજબ છે(૧) મળુખડનુ ક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છ.

૪૩ કીરીટકુમાર જશભાઇ ૧૦૨૯/પૈકી ૪૩ ૧૪૭૪૬ ૨૭૮૬૯૯૪૦ ૨૭૮૬૯૯૪૦ ૪૩ 8848 ૧૬૭૨૧૯૬૪ ૧૬૭૨૧૯૬૪ ૪૪૭૬૪૪૩૨ ૪૪૭૬૪૪૩૨ -૧૧૧૪૭૯૭૬ ૨૮૦૪૨૪૬૮ ૧૪૦૨૧૨૩૪ --- ૨૮૭૩૨૫૮

(૧) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૪૪ મહે દ્રભાઇ રાવજીભાઇ ૧૦૩૦ ૪૪ ૧૧૦૨૮ ૨૦૮૪૨૯૨૦ ૨૦૮૪૨૯૨૦ ૪૪ 6617 ૧૨૫૦૫૭૫૨ ૧૨૫૦૫૭૫૨ ૩૩૬૧૦૦૩૬ ૩૩૬૧૦૦૩૬ -૮૩૩૭૧૬૮ ૨૧૧૦૪૨૮૪ ૧૦૫૫૨૧૪૨ --- ૨૨૧૪૯૭૪

િદલીપભાઇ રાવજીભાઇ 

અશોકભાઇ રાવજીભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
સરલાબેન રાવજીભાઇ  નાથાભાઇની િવધવા (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૪૫ જયરામભાઇ ધનાભાઇ દેસાઇ ૧૦૩૧ ૪૫ ૧૩૧૫૨ ૨૪૯૮૮૮૦૦ ૨૪૯૮૮૮૦૦ ૪૫ 7891 ૧૪૯૯૩૨૮૦ ૧૪૯૯૩૨૮૦ ૪૦૦૦૮૩૮૪ ૪૦૦૦૮૩૮૪ -૯૯૯૫૫૨૦ ૨૫૦૧૫૧૦૪ ૧૨૫૦૭૫૫૨ --- ૨૫૧૨૦૩૨

કાળાભાઇ સાકંાભાઇ દેસાઇ

(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૪૬ ભરતભાઇ જશભાઇ ઉમેદભાઇ ૧૦૩૨ ૪૬ ૧૫૪૭૯ ૨૯૨૫૫૩૧૦ ૨૯૨૫૫૩૧૦ ૪૬ 9287 ૧૭૫૫૩૧૮૬ ૧૭૫૫૩૧૮૬ ૪૬૯૮૯૬૦૦ ૪૬૯૮૯૬૦૦ -૧૧૭૦૨૧૨૪ ૨૯૪૩૬૪૧૪ ૧૪૭૧૮૨૦૭ --- ૩૦૧૬૦૮૩

નયનાબેન ભરતભાઇ

ચીરાગભાઇ ભરતભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
અંગના ભરતભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૪૭ ભાનભુાઇ ઇ રભાઇ ૧૦૩૩ ૪૭ ૬૦૭૦ ૧૧૪૧૧૬૦૦ ૧૧૪૧૧૬૦૦ ૪૭ 3642 ૬૮૪૬૯૬૦ ૬૮૪૬૯૬૦ ૧૮૪૨૮૫૨૦ ૧૮૪૨૮૫૨૦ -૪૫૬૪૬૪૦ ૧૧૫૮૧૫૬૦ ૫૭૯૦૭૮૦ --- ૧૨૨૬૧૪૦

પરાગભાઇ ભાનભુાઇ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૪૮ ભાનભુાઇ ઉફ ભાનપ્રસાદ ઇ રભાઇ પટેલ ૧૦૩૪/પૈકી ૪૮ ૧૦૭૨૪ ૨૦૧૬૧૧૨૦ ૨૦૧૬૧૧૨૦ ૪૮ 6434 ૧૨૦૯૬૬૭૨ ૧૨૦૯૬૬૭૨ ૩૨૪૪૨૨૪૫ ૩૨૪૪૨૨૪૫ -૮૦૬૪૪૪૮ ૨૦૩૪૫૫૭૩ ૧૦૧૭૨૭૮૬ --- ૨૧૦૮૩૩૮

પરાગભાઇ ભાનભુાઇ ઉફ ભાનપ્રસાદ પટેલ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૪૯ ભાનભુાઇ ઇ રભાઇ ૧૦૩૫ ૪૯ ૭૨૮૪ ૧૩૪૭૫૪૦૦ ૧૩૪૭૫૪૦૦ ૪૯ 4370 ૮૦૮૫૨૪૦ ૮૦૮૫૨૪૦ ૨૨૧૧૨૦૩૯ ૨૨૧૧૨૦૩૯ -૫૩૯૦૧૬૦ ૧૪૦૨૬૭૯૯ ૭૦૧૩૩૯૯ --- ૧૬૨૩૨૩૯

પરાગભાઇ ભાનભુાઇ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૫૦ કનભાઇ કેશવલાલ ૧૦૩૬ ૫૦ ૨૪૨૮ ૪૪૬૭૫૨૦ ૪૪૬૭૫૨૦ ૫૦ 1457 ૨૬૮૦૫૧૨ ૨૬૮૦૫૧૨ ૭૩૭૧૪૦૮ ૭૩૭૧૪૦૮ -૧૭૮૭૦૦૮ ૪૬૯૦૮૯૬ ૨૩૪૫૪૪૮ --- ૫૫૮૪૪૦૫૦ કનભુાઇ કશવલાલ ૧૦૩૬ ૫૦ ૨૪૨૮ ૪૪૬૭૫૨૦ ૪૪૬૭૫૨૦ ૫૦ 1457 ૨૬૮૦૫૧૨ ૨૬૮૦૫૧૨ ૭૩૭૧૪૦૮ ૭૩૭૧૪૦૮ -૧૭૮૭૦૦૮ ૪૬૯૦૮૯૬ ૨૩૪૫૪૪૮ --- ૫૫૮૪૪૦

૫૧ કમળાબેન રાવજીભાઇ પટેલની િવધવા ૧૦૩૭ ૫૧/૧ 1535
િવજયભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ + +
બસંીભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ ૫૧/૨ ૨૪૭૧
ગીરીશભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ ૫૧ ૬૬૭૭ ૧૨૨૮૫૬૮૦ ૧૨૨૮૫૬૮૦ 4006 ૭૩૭૧૦૪૦ ૭૩૭૧૦૪૦ ૨૦૨૭૦૩૬૦ ૨૦૨૭૦૩૬૦ -૪૯૧૪૬૪૦ ૧૨૮૯૯૩૨૦ ૬૪૪૯૬૬૦ --- ૧૫૩૫૦૨૦

વસતંીબેન રાવજીભાઇ પટેલ 

અજીતભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૫૨ કનભુાઇ કેશવલાલ ૧૦૩૮ ૫૨ ૨૮૩૩ ૫૨૧૨૭૨૦ ૫૨૧૨૭૨૦ ૫૨ 1700 ૩૧૨૭૬૩૨ ૩૧૨૭૬૩૨ ૮૬૦૦૯૮૮ ૮૬૦૦૯૮૮ -૨૦૮૫૦૮૮ ૫૪૭૩૩૫૬ ૨૭૩૬૬૭૮ --- ૬૫૧૫૯૦

૫૩ કમળાબેન રાવજીભાઇ પટેલની િવધવા ૧૦૩૯ ૫૩ ૬૫૭૬ ૧૨૦૯૯૮૪૦ ૧૨૦૯૯૮૪૦ ૫૩ 3946 ૭૨૫૯૯૦૪ ૭૨૫૯૯૦૪ ૧૯૮૫૪૨૫૯ ૧૯૮૫૪૨૫૯ -૪૮૩૯૯૩૬ ૧૨૫૯૪૩૫૫ ૬૨૯૭૧૭૮ --- ૧૪૫૭૨૪૨

િવજયભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ 

બસંીભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

ગીરીશભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
વસતંીબેન રાવજીભાઇ પટેલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
અજીતભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ 

૫૪ કાશીભાઇ શકંરભાઇ ૧૦૪૦ ૫૪ ૫૦૬ ૯૩૧૦૪૦ ૯૩૧૦૪૦ ૫૪ 304 ૫૫૮૬૨૪ ૫૫૮૬૨૪ ૧૫૨૭૭૧૫ ૧૫૨૭૭૧૫ -૩૭૨૪૧૬ ૯૬૯૦૯૧ ૪૮૪૫૪૬ --- ૧૧૨૧૩૦

અંબાલાલ રામભુાઇ

રાવજીભાઇ પરષો મભાઇ સગંભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
જશભા નારણભાઇ સારાભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
ધીરાભાઇ વ લભભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
નારણભાઇ સારાભાઇ

કનૈયાલાલ કેશવલાલ

૫૫ કનૈયાલાલ કેશવલાલ ૧૦૪૧ ૫૫ ૩૫૪૧ ૬૫૧૫૪૪૦ ૬૫૧૫૪૪૦ ૫૫ 2125 ૩૯૦૯૨૬૪ ૩૯૦૯૨૬૪ ૧૦૬૯૦૯૮૭ ૧૦૬૯૦૯૮૭ -૨૬૦૬૧૭૬ ૬૭૮૧૭૨૩ ૩૩૯૦૮૬૨ --- ૭૮૪૬૮૬

કમળાબેન રાવજીભાઇ પટેલની િવધવા

િવજયભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
બસંીભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
ગીરીશભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
વસતંીબેન રાવજીભાઇ પટેલ 

અજીતભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ 

૫૬ જશભાઇ કાશીભાઇ ૧૦૪૨ ૫૬ ૨૫૨૯ ૪૭૫૪૫૨૦ ૪૭૫૪૫૨૦ ૫૬ 1517 ૨૮૫૨૭૧૨ ૨૮૫૨૭૧૨ ૭૬૭૮૦૪૪ ૭૬૭૮૦૪૪ -૧૯૦૧૮૦૮ ૪૮૨૫૩૩૨ ૨૪૧૨૬૬૬ --- ૫૧૦૮૫૮

૫૭ ડાભી લ મણજી ભાથીજી ૧૦૪૩ ૫૭ ૭૫૮૮ ૧૪૨૬૫૪૪૦ ૧૪૨૬૫૪૪૦ ૫૭ 4553 ૮૫૫૯૨૬૪ ૮૫૫૯૨૬૪ ૨૩૦૩૭૧૬૮ ૨૩૦૩૭૧૬૮ -૫૭૦૬૧૭૬ ૧૪૪૭૭૯૦૪ ૭૨૩૮૯૫૨ --- ૧૫૩૨૭૭૬

૫૮ કીરીટકુમાર જશભાઇ ૧૦૪૪ ૫૮ ૧૧૯૩૯ ૨૨૬૮૪૧૦૦ ૨૨૬૮૪૧૦૦ ૫૮ 7163 ૧૩૬૧૦૪૬૦ ૧૩૬૧૦૪૬૦ ૩૬૩૧૮૪૩૮ ૩૬૩૧૮૪૩૮ -૯૦૭૩૬૪૦ ૨૨૭૦૭૯૭૮ ૧૧૩૫૩૯૮૯ --- ૨૨૮૦૩૪૯

૫૯ નરેશભાઇ નાથાભાઇ ૧૦૪૫ ૫૯ ૨૮૩૩ ૫૩૫૪૩૭૦ ૫૩૫૪૩૭૦ ૫૯ 1700 ૩૨૧૨૬૨૨ ૩૨૧૨૬૨૨ ૮૬૦૦૧૩૮ ૮૬૦૦૧૩૮ -૨૧૪૧૭૪૮ ૫૩૮૭૫૧૬ ૨૬૯૩૭૫૮ --- ૫૫૨૦૧૦

૬૦ નરેશભાઇ નાથાભાઇ ૧૦૪૬ ૬૦ ૮૨૯૬ ૧૫૭૬૨૪૦૦ ૧૫૭૬૨૪૦૦ ૬૦ 4978 ૯૪૫૭૪૪૦ ૯૪૫૭૪૪૦ ૨૫૨૮૬૨૦૮ ૨૫૨૮૬૨૦૮ -૬૩૦૪૯૬૦ ૧૫૮૨૮૭૬૮ ૭૯૧૪૩૮૪ --- ૧૬૦૯૪૨૪

૬૧ નરેશકુમાર નાથાભાઇ ૧૦૪૭ ૬૧ ૩૦૩૫ ૫૭૦૫૮૦૦ ૫૭૦૫૮૦૦ ૬૧ 1821 ૩૪૨૩૪૮૦ ૩૪૨૩૪૮૦ ૯૧૮૧૪૮૨ ૯૧૮૧૪૮૨ -૨૨૮૨૩૨૦ ૫૭૫૮૦૦૨ ૨૮૭૯૦૦૧ --- ૫૯૬૬૮૧

ગીતાબેન નરેશકુમાર

િન લભાઇ નરેશકુમાર (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
સલબેન નરેશકુમાર (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

રચનાબેન નરેશકુમાર     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૬૨ િદલીપભાઇ રતીભાઇ ૧૦૪૮ ૬૨ ૩૩૩૯ ૬૩૧૦૭૧૦ ૬૩૧૦૭૧૦ ૬૨ 2003 ૩૭૮૬૪૨૬ ૩૭૮૬૪૨૬ ૧૦૧૫૬૨૩૬ ૧૦૧૫૬૨૩૬ -૨૫૨૪૨૮૪ ૬૩૬૯૮૧૦ ૩૧૮૪૯૦૫ --- ૬૬૦૬૨૧

ભરતભાઇ રતીભાઇ

પ્ર લભાઇ રતીભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
શાતંાબેન તે રતીભાઇ ની િવધવા પ ની (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
અંજનાબેન રતીભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
કોકીલાબેન રતીભાઇ

૬૩ મહે દ્રભાઇ રાવજીભાઇ ૧૦૪૯ ૬૩ ૩૭૪૩ ૬૯૯૯૪૧૦ ૬૯૯૯૪૧૦ ૬૩ 2246 ૪૧૯૯૬૪૬ ૪૧૯૯૬૪૬ ૧૧૪૦૭૫૪૧ ૧૧૪૦૭૫૪૧ -૨૭૯૯૭૬૪ ૭૨૦૭૮૯૫ ૩૬૦૩૯૪૮ --- ૮૦૪૧૮૪

િદલીપભાઇ રાવજીભાઇ

અશોકભાઇ રાવજીભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

સરલાબેન રાવજીભાઇ નાથાભાઇ ની િવધવા (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૬૪ સરકારી પડતર ૧૦૫૦ ૬૪ ૧૧૯૩૮ ૨૨૩૨૪૦૬૦ ૨૨૩૨૪૦૬૦ ૬૪ 7163 ૧૩૩૯૪૪૩૬ ૧૩૩૯૪૪૩૬ ૩૬૩૧૧૮૧૫ ૩૬૩૧૧૮૧૫ -૮૯૨૯૬૨૪ ૨૨૯૧૭૩૭૯ ૧૧૪૫૮૬૮૯ --- ૨૫૨૯૦૬૫

૬૫ બાલકૃ ણ મગંાજી ઠાકોર ૧૦૫૧ ૬૫ ૧૩૩૫૫ ૨૪૯૭૩૮૫૦ ૨૪૯૭૩૮૫૦ ૬૫ 8013 ૧૪૯૮૪૩૧૦ ૧૪૯૮૪૩૧૦ ૪૦૫૪૧૭૭૪ ૪૦૫૪૧૭૭૪ -૯૯૮૯૫૪૦ ૨૫૫૫૭૪૬૪ ૧૨૭૭૮૭૩૨ --- ૨૭૮૯૧૯૨

હસંાબેન મગંાજી ઠાકોર

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૬૬ સરકારી પડતર ૧૦૫૨ ૬૬ ૬૧૭૧ ૧૧૨૯૨૯૩૦ ૧૧૨૯૨૯૩૦ ૬૬ 3703 ૬૭૭૫૭૫૮ ૬૭૭૫૭૫૮ ૧૮૬૯૬૨૭૯ ૧૮૬૯૬૨૭૯ -૪૫૧૭૧૭૨ ૧૧૯૨૦૫૨૧ ૫૯૬૦૨૬૦ --- ૧૪૪૩૦૮૮

૬૭ બાલકૃ ણ મગંાજી ઠાકોર ૧૦૫૩ ૬૭ ૮૩૯૭ ૧૫૩૬૬૫૧૦ ૧૫૩૬૬૫૧૦ ૬૭ 5038 ૯૨૧૯૯૦૬ ૯૨૧૯૯૦૬ ૨૫૪૪૦૩૯૧ ૨૫૪૪૦૩૯૧ -૬૧૪૬૬૦૪ ૧૬૨૨૦૪૮૫ ૮૧૧૦૨૪૨ --- ૧૯૬૩૬૩૮

હસંાબેન મગંાજી ઠાકોર

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૬૮ બાલકૃ ણ મગંાજી ઠાકોર ૧૦૫૪ ૬૮ ૧૪૪૬૮ ૨૬૪૭૬૪૪૦ ૨૬૪૭૬૪૪૦ ૬૮ 8681 ૧૫૮૮૫૮૬૪ ૧૫૮૮૫૮૬૪ ૪૪૦૯૪૧૨૪ ૪૪૦૯૪૧૨૪ -૧૦૫૯૦૫૭૬ ૨૮૨૦૮૨૬૦ ૧૪૧૦૪૧૩૦ --- ૩૫૧૩૫૫૪

હસંાબેન મગંાજી ઠાકોર

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૬૯ અમતૃભાઇ બબાભાઇ નવી શરત ૬૯/૧ 1200
જશોદાબેન બબાભાઇ + +
ભાણીબેન તે દાનાભાઇ મેંઘાભાઇ ની િવધવા ૬૯/૨ ૨૯૮૭
શોભનાબેન તે દાનાભાઇ ૧૦૫૫ ૬૯ ૬૯૭૯ ૧૨૫૬૨૨૦૦ ૧૨૫૬૨૨૦૦ 4187 ૭૫૩૬૬૦૦ ૭૫૩૬૬૦૦ ૨૧૨૬૯૯૬૦ ૨૧૨૬૯૯૬૦ -૫૦૨૫૬૦૦ ૧૩૭૩૩૩૬૦ ૬૮૬૬૬૮૦ --- ૧૮૪૧૦૮૦

કા તાબેન દાનાભાઇકા તાબન દાનાભાઇ

હસંાબેન દાનાભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
પાવન રવીલાલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
ચેતના રવીલાલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
ભાવીની રવીલાલ (૩) પ્રવતર્માન િનયમોનસુાર મળુખડં જમીન ઉપરના ંગજુરાત સરકાર વતી  કલેક્ટર ી,

    અમદાવાદના ંવળતર મેળવવાના ંહક્કો તેમજ સદર જમીન િબનખેતીનો ઉપયોગ,

    કરાવવા માટે સરકાર ીને ચકુવવાની થતી રકમ મેળવવાનો હક્ક અંિતમખડંની

    આ જમીન પર ચાલ ુરાખેલ છે.

૭૦ ગૌચરણ ૭૦/૧ ૪૩૫૫
+ +

૧૦૫૬ ૩૩૩૫ ૭૦/૨ ૨૩૯૭
+ + + +

૧૦૫૭ ૧૦૫૨૨ ૭૦/૩ ૧૫૬૨
૭૦ ૧૩૮૫૭ ૨૪૯૪૨૬૦૦ ૨૪૯૪૨૬૦૦ 8314 ૧૪૯૬૫૨૦૦ ૧૪૯૬૫૨૦૦ ૩૪૯૪૩૭૪૨ ૩૪૯૪૩૭૪૨ -૯૯૭૭૪૦૦ ૧૯૯૭૮૫૪૨ ૯૯૮૯૨૭૧ --- ૧૧૮૭૧

(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૭૧ અશોકકુમાર કેશવલાલ ૭૧/૧ ૧૮૪૭
મજંુલાબેન જીતે દ્રકુમાર કેશવલાલની િવધવા + +
રા શભાઇ જીતે દ્રકુમાર ૭૧/૨ ૬૪૨
જયેશભાઇ જીતે દ્રકુમાર ૧૦૫૮ ૭૧ ૪૧૪૮ ૭૪૬૬૪૦૦ ૭૪૬૬૪૦૦ 2489 ૪૪૭૯૮૪૦ ૪૪૭૯૮૪૦ ૧૨૫૯૩૩૨૮ ૧૨૫૯૩૩૨૮ -૨૯૮૬૫૬૦ ૮૧૧૩૪૮૮ ૪૦૫૬૭૪૪ --- ૧૦૭૦૧૮૪

પ્ર લભાઇ રામાભાઇ 

કીરણભાઇ રામાભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૭૨ મનભુાઇ રેવાભાઇ ૧૦૫૯ ૭૨ ૪૭૫૫ ૮૫૫૯૦૦૦ ૮૫૫૯૦૦૦ ૭૨ 2853 ૫૧૩૫૪૦૦ ૫૧૩૫૪૦૦ ૧૪૪૩૬૧૮૦ ૧૪૪૩૬૧૮૦ -૩૪૨૩૬૦૦ ૯૩૦૦૭૮૦ ૪૬૫૦૩૯૦ --- ૧૨૨૬૭૯૦

િશરીષ મનભુાઇ

અ ણભાઇ મનભુાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૭૩ કનૈયાલાલ કેશવલાલ ૧૦૬૦ ૭૩ ૮૦૯૪ ૧૪૮૧૨૦૨૦ ૧૪૮૧૨૦૨૦ ૭૩ 4856 ૮૮૮૭૨૧૨ ૮૮૮૭૨૧૨ ૨૪૫૭૦૯૫૬ ૨૪૫૭૦૯૫૬ -૫૯૨૪૮૦૮ ૧૫૬૮૩૭૪૪ ૭૮૪૧૮૭૨ --- ૧૯૧૭૦૬૪

કમળાબેન રાવજીભાઇ પટેલની િવધવા

િવજયભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
બસંીભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
ગીરીશભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
વસતંીબેન રાવજીભાઇ પટેલ 

અજીતભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ 

૭૪ મગંબેન નારણભાઇ ર નાભાઇ ની િવધવા ૧૦૬૧ ૭૪ ૮૦૯ ૧૪૮૦૪૭૦ ૧૪૮૦૪૭૦ ૭૪ 485 ૮૮૮૨૮૨ ૮૮૮૨૮૨ ૨૪૫૧૦૨૭ ૨૪૫૧૦૨૭ -૫૯૨૧૮૮ ૧૫૬૨૭૪૫ ૭૮૧૩૭૩ --- ૧૮૯૧૮૫૭૪ મગબુન નારણભાઇ ર નાભાઇ ની િવધવા ૧૦૬૧ ૭૪ ૮૦૯ ૧૪૮૦૪૭૦ ૧૪૮૦૪૭૦ ૭૪ 485 ૮૮૮૨૮૨ ૮૮૮૨૮૨ ૨૪૫૧૦૨૭ ૨૪૫૧૦૨૭ -૫૯૨૧૮૮ ૧૫૬૨૭૪૫ ૭૮૧૩૭૩ --- ૧૮૯૧૮૫

પ્રહલાદભાઇ નારણભાઇ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૭૫ કાળીબેન મગનજી ઠાકોર ૧૦૬૨ ૭૫ ૪૭૫૫ ૮૭૦૧૬૫૦ ૮૭૦૧૬૫૦ ૭૫ 2853 ૫૨૨૦૯૯૦ ૫૨૨૦૯૯૦ ૧૪૪૦૬૨૨૪ ૧૪૪૦૬૨૨૪ -૩૪૮૦૬૬૦ ૯૧૮૫૨૩૪ ૪૫૯૨૬૧૭ --- ૧૧૧૧૯૫૭

રાજુબેન મગનજી ઠાકોર

સિવતાબેન પ્રહલાદજી મગનજી ઠાકોરની િવધવા (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
શોભનાબેન પ્રહલાદજી ઠાકોર (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
સપંતભાઇ પ્રહલાદજી ઠાકોર     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૭૬ શકંરભાઇ મણીભાઇ પટેલ ૧૦૬૩ ૭૬ ૯૩૦૮ ૧૭૦૩૩૬૪૦ ૧૭૦૩૩૬૪૦ ૭૬ 5585 ૧૦૨૨૦૧૮૪ ૧૦૨૨૦૧૮૪ ૨૮૨૦૦૪૪૮ ૨૮૨૦૦૪૪૮ -૬૮૧૩૪૫૬ ૧૭૯૮૦૨૬૪ ૮૯૯૦૧૩૨ --- ૨૧૭૬૬૭૬

આનદંીબેન શકંરભાઇ પટેલ

આિશષભાઇ શકંરભાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

બીનલબેન શકંરભાઇ પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
શોભનાબેન હરિનષભાઇ શાહ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
મગૃેશ હરિનષભાઇ શાહ

અરિવંદભાઇ કચરાલાલ શાહ

ઇનાબેન અરિવંદભાઇ શાહ

તેજસ અરિવંદભાઇ શાહ

૭૭ રમેશભાઇ બાબભુાઇ પટેલ ૧૦૬૪ ૭૭ ૫૬૬૬ ૧૦૩૬૮૭૮૦ ૧૦૩૬૮૭૮૦ ૭૭ 3400 ૬૨૨૧૨૬૮ ૬૨૨૧૨૬૮ ૧૭૨૩૪૨૭૨ ૧૭૨૩૪૨૭૨ -૪૧૪૭૫૧૨ ૧૧૦૧૩૦૦૪ ૫૫૦૬૫૦૨ --- ૧૩૫૮૯૯૦

નીરાલીબેન તે રા દ્રભાઇ ચત્રભજુ ધોકાઇની દીકરી તે 

માલવભાઇ હસમખુભાઇ ની પ ની (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૭૮ પાબેન જશભાઇ ૧૦૬૫ ૭૮/૧ ૮૪૭૯
િકરણભાઇ જશભાઇ + +
મણીબેન તે જશભાઇ ની પ ની ૭૮/૨ ૬૦૯૦
કીરીટભાઇ જશભાઇ ૭૮ ૨૪૨૮૨ ૪૪૪૩૬૦૬૦ ૪૪૪૩૬૦૬૦ 14569 ૨૬૬૬૧૬૩૬ ૨૬૬૬૧૬૩૬ ૭૩૮૫૮૫૫૯ ૭૩૮૫૮૫૫૯ -૧૭૭૭૪૪૨૪ ૪૭૧૯૬૯૨૩ ૨૩૫૯૮૪૬૨ --- ૫૮૨૪૦૩૮

મહે દ્રભાઇ જશભાઇ 

ભરતભાઇ જશભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
ઇ દીરાબેન જશભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૭૯ રસીકભાઇ પરસો મદાસ ૧૦૬૬ ૭૯ ૯૫૧૦ ૧૭૮૭૮૮૦૦ ૧૭૮૭૮૮૦૦ ૭૯ 5706 ૧૦૭૨૭૨૮૦ ૧૦૭૨૭૨૮૦ ૨૮૮૭૨૩૬૦ ૨૮૮૭૨૩૬૦ -૭૧૫૧૫૨૦ ૧૮૧૪૫૦૮૦ ૯૦૭૨૫૪૦ --- ૧૯૨૧૦૨૦

િવ ણભુાઇ પરસો મદાસ

શારદાબેન તે રમેશભાઇપસાભાઇ ઉફ પરસો મભાઇ ની િવધવા (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
િમતેષભાઇ રમેશભાઇ પસાભાઇ ઉફ પરસો મભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
મિનષભાઇ રમેશભાઇ પસાભાઇ ઉફ પરસો મભાઇ    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
ઉવર્િશબેન રમેશભાઇ પસાભાઇ ઉફ પરસો મભાઇઉવિશબન રમશભાઇ પસાભાઇ ઉફ પરસો મભાઇ

શાતંાબેન તે રતીભાઇની િવધવા પ ની

અંજનાબેન રતીભાઇ

કોકીલાબેન રતીભાઇ

દીલીપભાઇ રતીભાઇ

પ્ર લભાઇ રતીભાઇ

ભરતભાઇ રતીભાઇ

૮૦ સરલાબેન રાવજીભાઇ નાથાભાઇ ની િવધવા ૧૦૬૭ ૮૦ ૩૦૪ ૫૭૧૫૨૦ ૫૭૧૫૨૦ ૮૦ 300 ૫૬૪૦૦૦ ૫૬૪૦૦૦ ૧૫૧૫૦૦૦ ૧૫૧૫૦૦૦ -૭૫૨૦ ૯૫૧૦૦૦ ૪૭૫૫૦૦ --- ૪૬૭૯૮૦

મોતીભાઇ દેવચદં

આશાભાઇ મગંળદાસ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
સગીર ચદંુભાઇ ચીમનલાલ મગંળદાસના વાલી (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
મહે દ્રભાઇ રાવજીભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
દીલીપભાઇ રાવજીભાઇ 

અશોકભાઇ રાવજીભાઇ 

૮૧ મગંબુેન નારણભાઇ ર નાભાઇ ની િવધવા ૧૦૬૮ ૮૧ ૮૦૯ ૧૫૨૦૯૨૦ ૧૫૨૦૯૨૦ ૮૧ 485 ૯૧૨૫૫૨ ૯૧૨૫૫૨ ૨૪૫૧૨૭૦ ૨૪૫૧૨૭૦ -૬૦૮૩૬૮ ૧૫૩૮૭૧૮ ૭૬૯૩૫૯ --- ૧૬૦૯૯૧



Spe
cim

en
t C

op
y

બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

પ્રહલાદભાઇ નારણભાઇ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૮૨ હસમખુભાઇ મીઠાભાઇ પટેલ ૧૦૬૯ ૮૨ ૨૬૩૦ ૪૮૧૨૯૦૦ ૪૮૧૨૯૦૦ ૮૨ 1578 ૨૮૮૭૭૪૦ ૨૮૮૭૭૪૦ ૭૯૮૩૮૯૧ ૭૯૮૩૮૯૧ -૧૯૨૫૧૬૦ ૫૦૯૬૧૫૧ ૨૫૪૮૦૭૬ --- ૬૨૨૯૧૬

મહશેકુમાર વાઘજીભાઇ 

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૮૩ ભગવતિસંહ ભાવિસંહ ગોિહલ ૧૦૭૦ ૮૩ ૧૫૧૮ ૨૭૭૭૯૪૦ ૨૭૭૭૯૪૦ ૮૩ 911 ૧૬૬૬૭૬૪ ૧૬૬૬૭૬૪ ૪૬૦૮૧૯૩ ૪૬૦૮૧૯૩ -૧૧૧૧૧૭૬ ૨૯૪૧૪૨૯ ૧૪૭૦૭૧૪ --- ૩૫૯૫૩૮

૮૪ િચરાગભાઇ ચીનભુાઇ પટેલ ૧૦૭૧ ૮૪ ૧૦૨૧૯ ૧૮૭૦૦૭૭૦ ૧૮૭૦૦૭૭૦ ૮૪ 6131 ૧૧૨૨૦૪૬૨ ૧૧૨૨૦૪૬૨ ૩૧૦૮૩૧૩૨ ૩૧૦૮૩૧૩૨ -૭૪૮૦૩૦૮ ૧૯૮૬૨૬૭૦ ૯૯૩૧૩૩૫ --- ૨૪૫૧૦૨૭

૮૫ પનુાજી બબાજી ૧૦૭૨ ૮૫ ૭૮૯૧ ૧૪૨૦૩૮૦૦ ૧૪૨૦૩૮૦૦ ૮૫ 4735 ૮૫૨૨૨૮૦ ૮૫૨૨૨૮૦ ૨૪૦૦૪૪૨૨ ૨૪૦૦૪૪૨૨ -૫૬૮૧૫૨૦ ૧૫૪૮૨૧૪૨ ૭૭૪૧૦૭૧ --- ૨૦૫૯૫૫૧

ઢબબુેન બબાજી નાનાજી ની િવધવા

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૮૬ કનૈયાલાલ કેશવલાલ ૧૦૭૩ ૮૬ ૧૯૨૨૩ ૩૪૭૯૩૬૩૦ ૩૪૭૯૩૬૩૦ ૮૬ 11534 ૨૦૮૭૬૧૭૮ ૨૦૮૭૬૧૭૮ ૫૮૪૭૦૫૯૯ ૫૮૪૭૦૫૯૯ -૧૩૯૧૭૪૫૨ ૩૭૫૯૪૪૨૧ ૧૮૭૯૭૨૧૧ --- ૪૮૭૯૭૫૯

કમળાબેન રાવજીભાઇ પટેલની િવધવા

િવજયભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
બસંીભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળખડંની જમીન ઉપરનાં તેમનાં હક્ક િહ સાનાં પ્રમાણમાં વળતરનીબસીભાઇ રાવજીભાઇ પટલ (૨) જમીન માિલકોએ તમની મળુખડની જમીન ઉપરના તમના હક્ક-િહ સાના પ્રમાણમા વળતરની
ગીરીશભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
વસતંીબેન રાવજીભાઇ પટેલ 

અજીતભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ 

૮૭ ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ ૧૦૭૪ ૮૭ ૧૭૪૦૨ ૩૧૪૯૭૬૨૦ ૩૧૪૯૭૬૨૦ ૮૭ 10441 ૧૮૮૯૮૫૭૨ ૧૮૮૯૮૫૭૨ ૫૨૮૨૭૨૫૧ ૫૨૮૨૭૨૫૧ -૧૨૫૯૯૦૪૮ ૩૩૯૨૮૬૭૯ ૧૬૯૬૪૩૪૦ --- ૪૩૬૫૨૯૨

અ ણાબેન ચીનભુાઇ પટેલ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૮૮ ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ ૧૦૭૫ ૮૮ ૧૮૦૦૮ ૩૨૯૫૪૬૪૦ ૩૨૯૫૪૬૪૦ ૮૮ 10805 ૧૯૭૭૨૭૮૪ ૧૯૭૭૨૭૮૪ ૫૪૭૭૪૯૩૪ ૫૪૭૭૪૯૩૪ -૧૩૧૮૧૮૫૬ ૩૫૦૦૨૧૫૦ ૧૭૫૦૧૦૭૫ --- ૪૩૧૯૨૧૯

અ ણાબેન ચીનભુાઇ પટેલ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

૮૯ હસમખુભાઇ મીઠાભાઇ પટેલ ૧૦૭૬ ૮૯ ૫૮૬૯ ૧૦૭૪૦૨૭૦ ૧૦૭૪૦૨૭૦ ૮૯ 3521 ૬૪૪૪૧૬૨ ૬૪૪૪૧૬૨ ૧૭૮૧૬૫૨૩ ૧૭૮૧૬૫૨૩ -૪૨૯૬૧૦૮ ૧૧૩૭૨૩૬૧ ૫૬૮૬૧૮૧ --- ૧૩૯૦૦૭૩

મહશેકુમાર વાઘજીભાઇ 

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૯૦ ચદંાજી શકંરજી ૧૦૭૭ ૯૦ ૨૯૩૪ ૫૩૬૯૨૨૦ ૫૩૬૯૨૨૦ ૯૦ 1760 ૩૨૨૧૫૩૨ ૩૨૨૧૫૩૨ ૮૯૦૬૭૪૪ ૮૯૦૬૭૪૪ -૨૧૪૭૬૮૮ ૫૬૮૫૨૧૨ ૨૮૪૨૬૦૬ --- ૬૯૪૯૧૮

૯૧ ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ ૧૦૭૮ ૯૧ ૩૦૩૫ ૫૫૫૪૦૫૦ ૫૫૫૪૦૫૦ ૯૧ 1821 ૩૩૩૨૪૩૦ ૩૩૩૨૪૩૦ ૯૨૧૩૩૫૦ ૯૨૧૩૩૫૦ -૨૨૨૧૬૨૦ ૫૮૮૦૯૨૦ ૨૯૪૦૪૬૦ --- ૭૧૮૮૪૦

અ ણાબેન ચીનભુાઇ પટેલ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૯૨ સોમાજી છગનજી ૧૦૭૯ ૯૨ ૩૨૩૮ ૫૯૨૫૫૪૦ ૫૯૨૫૫૪૦ ૯૨ 1943 ૩૫૫૫૩૨૪ ૩૫૫૫૩૨૪ ૯૮૪૯૦૨૫ ૯૮૪૯૦૨૫ -૨૩૭૦૨૧૬ ૬૨૯૩૭૦૧ ૩૧૪૬૮૫૦ --- ૭૭૬૬૩૪

ડા ાજી છગનજી 

લ મીબેન છગનજી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
રેવાબેન બીજલજી છગનજી ની િવધવા (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
નટવરજી બીજલજી     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
ભનબુેન બીજલજી 

ગજરાબેન બીજલજી 

ધળુીબેન કનજીની િવધવા

ભાવનાબેન કનજી

સરુેશભાઇ કનજી

રોહીતભાઇ કનજી

કમળાબેન તે શભંજીની િવધવાકમળાબન ત શભજીની િવધવા

વનરાજ શભંજી

૯૩ પટેલ ેતાકં મધવુીર ૧૦૮૦ ૯૩ ૨૫૨૯ ૯૩

હીનાબેન ેતાકંભાઇ પટેલ + + + +

ધમર્ ેતાકં પટેલ ૧૩૮૯ ૨૫૧ ૧૬૭૯૪ ૨૫૧

૧૯૩૨૩ ૩૬૭૧૩૭૦૦ ૩૬૭૧૩૭૦૦ ૧૫૪૧૮ ૨૯૨૯૪૨૦૦ ૨૯૨૯૪૨૦૦ ૮૧૧૨૯૫૧૬ ૮૧૧૨૯૫૧૬ -૭૪૧૯૫૦૦ ૫૧૮૩૫૩૧૬ ૨૫૯૧૭૬૫૮ --- ૧૮૪૯૮૧૫૮

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૯૪ આસતુોષ યશવતંરાય પડંયા ૧૦૮૧ ૯૪ ૨૫૩૨ ૪૬૩૩૫૬૦ ૪૬૩૩૫૬૦ ૯૪ 1519 ૨૭૮૦૧૩૬ ૨૭૮૦૧૩૬ ૭૬૮૬૩૯૨ ૭૬૮૬૩૯૨ -૧૮૫૩૪૨૪ ૪૯૦૬૨૫૬ ૨૪૫૩૧૨૮ --- ૫૯૯૭૦૪

દશરથભાઇ કેશવલાલ પટેલ

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

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

   રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

૯૫ આસતુોષ યશવતંરાય પડંયા ૧૦૮૨ ૯૫ ૧૦૧૧ ૧૮૫૦૧૩૦ ૧૮૫૦૧૩૦ ૯૫ 607 ૧૧૧૦૦૭૮ ૧૧૧૦૦૭૮ ૩૦૬૯૦૯૩ ૩૦૬૯૦૯૩ -૭૪૦૦૫૨ ૧૯૫૯૦૧૫ ૯૭૯૫૦૭ --- ૨૩૯૪૫૫

૯૬ હરીકૃ ણ હરીલાલ અમીન ૧૦૮૩ ૯૬ ૪૭૫૬ ૮૭૦૩૪૮૦ ૮૭૦૩૪૮૦ ૯૬ 2854 ૫૨૨૨૦૮૮ ૫૨૨૨૦૮૮ ૧૪૪૩૭૭૮૯ ૧૪૪૩૭૭૮૯ -૩૪૮૧૩૯૨ ૯૨૧૫૭૦૧ ૪૬૦૭૮૫૧ --- ૧૧૨૬૪૫૯

ગીતા હરીકૃ ણ અમીન

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૯૭ નાથાભાઇ ચતરુભાઇ ૧૦૮૪ ૯૭ ૨૦૨ ૩૬૯૬૬૦ ૩૬૯૬૬૦ ૯૭ 202 ૩૬૯૬૬૦ ૩૬૯૬૬૦ ૧૦૨૨૦૧૯ ૧૦૨૨૦૧૯ ૦ ૬૫૨૩૫૯ ૩૨૬૧૮૦ --- ૩૨૬૧૮૦

મગનભાઇ મણીલાલ

વાડીલાલ મગનજી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
હરીભાઇ િવ લભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૯૮ ભરતભાઇ િદનભુાઇ ૧૦૮૫ ૯૮ ૬૦૭૧ ૧૧૧૦૯૯૩૦ ૧૧૧૦૯૯૩૦ ૯૮ 3643 ૬૬૬૫૯૫૮ ૬૬૬૫૯૫૮ ૧૮૪૨૯૭૩૫ ૧૮૪૨૯૭૩૫ -૪૪૪૩૯૭૨ ૧૧૭૬૩૭૭૭ ૫૮૮૧૮૮૮ --- ૧૪૩૭૯૧૬

રા દ્રભાઇ િદનભુાઇ 

જય ીબેન િદનભુાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
સિુનલાબેન િદનભુાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૯૯ લ મણજી ભાથીજી ૧૦૮૬ ૯૯ ૪૯૫૮ ૯૦૭૩૧૪૦ ૯૦૭૩૧૪૦ ૯૯ 2975 ૫૪૪૩૮૮૪ ૫૪૪૩૮૮૪ ૧૫૦૫૧૦૦૧ ૧૫૦૫૧૦૦૧ -૩૬૨૯૨૫૬ ૯૬૦૭૧૧૭ ૪૮૦૩૫૫૮ --- ૧૧૭૪૩૦૨

રેવાબેન ભાથીજી

ભરતજી પનુાજી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
વજાજી પનુાજી (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
કોકીલાબેન પનાજી રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેકોકીલાબન પનુાજી    રકમ લવાની અન ફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.
શરાદાબેન અજુ ર્નજી

કમલેશ અજુ ર્નજી

કૈલાશ અજુ ર્નજી

૧૦૦ ખરાબો (તળાવ) ૧૦૮૭ ૧૦૦ ૧૮૫૧૪ ૩૪૦૬૫૭૬૦ ૩૪૦૬૫૭૬૦ ૧૦૦ 18514 ૩૪૦૬૫૭૬૦ ૩૪૦૬૫૭૬૦ ૩૪૦૬૫૭૬૦ ૩૪૦૬૫૭૬૦ ૦ ૦ ૦ --- ૦
સદર સવેર્ ન.ં૧૦૮૭ ગાડર્ન  (૩૪૦) સાથે જોડાતો હોઇ તેનો ૧૮.૦૦મી તથા ૨૪.૦૦મી. ના ંર તાથી પ્રવેશ રહશેે. 

૧૦૧ ગૌચરણ ૧૦૮૮ ૮૩૯૩

+ +

૧૦૮૯ ૪૦૪૭

૧૦૧ ૧૨૪૪૦ ૨૨૮૮૯૬૦૦ ૨૨૮૮૯૬૦૦ ૧૦૧ 10514 ૧૯૩૪૫૭૬૦ ૧૯૩૪૫૭૬૦ ૨૬૪૬૩૭૩૮ ૨૬૪૬૩૭૩૮ -૩૫૪૩૮૪૦ ૭૧૧૭૯૭૮ ૩૫૫૮૯૮૯ --- ૧૫૧૪૯

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

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

   રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

૧૦૨ બધુાજી બેચરજી ૧૦૯૦ ૧૦૨ ૮૦૯૪ ૧૪૮૧૨૦૨૦ ૧૪૮૧૨૦૨૦ ૧૦૨ 4856 ૮૮૮૭૨૧૨ ૮૮૮૭૨૧૨ ૨૪૫૭૦૯૫૬ ૨૪૫૭૦૯૫૬ -૫૯૨૪૮૦૮ ૧૫૬૮૩૭૪૪ ૭૮૪૧૮૭૨ --- ૧૯૧૭૦૬૪

લ મણજી રાવજીજી

રુખીબેન રાવજીજી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
ઇ રજી અંબાલાલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની( ) ુ પ્ર ણ

નટુજી અંબાલાલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
માણેકજી અંબાલાલ 

શારદાબેન ગલુાબજી બેચરજીની પ ની

અમરતબેન ગલુાબજી

જીજ્ઞશ ગલુાબજી

અમીતભાઇ ગલુાબજી

ગોપાલભાઇ મેલાભાઇ

મનજી કાળાજી

સિવતાબેન કાળાજી

હસંાબેન કાળાજી

નવઘણજી કાળાજી

ગોિવંદભાઇ બચભુાઇ ઉફ રાવજીભાઇ

૧૦૩ માધભુાઇ કુકાભાઇ ૧૦૯૧ ૧૦૩ ૨૨૨૬ ૪૦૭૩૫૮૦ ૪૦૭૩૫૮૦ ૧૦૩ 1336 ૨૪૪૪૧૪૮ ૨૪૪૪૧૪૮ ૬૭૪૪૧૧૨ ૬૭૪૪૧૧૨ -૧૬૨૯૪૩૨ ૪૨૯૯૯૬૪ ૨૧૪૯૯૮૨ --- ૫૨૦૫૫૦

૧૦૪ િવક્રમભાઇ જશભુાઇ ૧૦૯૨ ૧૦૪ ૧૯૨૨ ૩૫૧૭૨૬૦ ૩૫૧૭૨૬૦ ૧૦૪ 1153 ૨૧૧૦૩૫૬ ૨૧૧૦૩૫૬ ૫૮૨૩૦૮૩ ૫૮૨૩૦૮૩ -૧૪૦૬૯૦૪ ૩૭૧૨૭૨૭ ૧૮૫૬૩૬૪ --- ૪૪૯૪૬૦

ભરતભાઇ જશભુાઇ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૦૫ બધુાજી બેચરજી ૧૦૯૩ ૧૦૫ ૮૦૯૪ ૧૪૮૧૨૦૨૦ ૧૪૮૧૨૦૨૦ ૧૦૫ 4856 ૮૮૮૭૨૧૨ ૮૮૮૭૨૧૨ ૨૪૬૧૯૫૨૦ ૨૪૬૧૯૫૨૦ -૫૯૨૪૮૦૮ ૧૫૭૩૨૩૦૮ ૭૮૬૬૧૫૪ --- ૧૯૪૧૩૪૬

અમરતબેન ગલુાબજી

જીજ્ઞશ ગલુાબજી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
અમીતભાઇ ગલાબજી (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળખડંની જમીન ઉપરનાં તેમનાં હક્ક િહ સાનાં પ્રમાણમાં વળતરનીઅમીતભાઇ ગલુાબજી (૨) જમીન માિલકોએ તમની મળુખડની જમીન ઉપરના તમના હક્ક-િહ સાના પ્રમાણમા વળતરની
મનજી કાળાજી     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
સિવતાબેન કાળાજી

હસંાબેન કાળાજી

નવઘણજી કાળાજી

શારદાબેન ગલુાબજી બેચરજીની પ ની

૧૦૬ ગૌચરણ ૧૦૯૪ ૧૦૬ ૮૦૯૪ ૧૪૮૧૨૦૨૦ ૧૪૮૧૨૦૨૦ ૧૦૬ 6832 ૧૨૫૦૨૫૬૦ ૧૨૫૦૨૫૬૦ ૧૭૧૩૪૬૫૬ ૧૭૧૩૪૬૫૬ -૨૩૦૯૪૬૦ ૪૬૩૨૦૯૬ ૨૩૧૬૦૪૮ --- ૬૫૮૮

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૦૭ ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ ૧૦૯૫ ૧૦૭ ૧૩૦૫૧ ૨૩૮૮૩૩૩૦ ૨૩૮૮૩૩૩૦ ૧૦૭ 7831 ૧૪૩૨૯૯૯૮ ૧૪૩૨૯૯૯૮ ૩૯૫૪૦૬૧૫ ૩૯૫૪૦૬૧૫ -૯૫૫૩૩૩૨ ૨૫૨૧૦૬૧૭ ૧૨૬૦૫૩૦૮ --- ૩૦૫૧૯૭૬

અરુણાબેન ચીનભુાઇ પટેલ

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

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૦૮ ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ ૧૦૯૬ ૧૦૮ ૮૮૦૨ ૧૬૧૦૭૬૬૦ ૧૬૧૦૭૬૬૦ ૧૦૮ 5281 ૯૬૬૪૫૯૬ ૯૬૬૪૫૯૬ ૨૬૬૬૭૪૧૯ ૨૬૬૬૭૪૧૯ -૬૪૪૩૦૬૪ ૧૭૦૦૨૮૨૩ ૮૫૦૧૪૧૨ --- ૨૦૫૮૩૪૮

અરુણાબેન ચીનભુાઇ પટેલ

(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.( ) ુ પ્ર ણ

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
૧૦૯ ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ ૧૦૯/૧ ૨૫૭૬

અરુણાબેન ચીનભુાઇ પટેલ + +
૧૦૯/૨ ૩૬૭૭

૧૦૯૭ ૧૦૯ ૧૦૪૨૧ ૧૯૦૭૦૪૩૦ ૧૯૦૭૦૪૩૦ 6253 ૧૧૪૪૨૨૫૮ ૧૧૪૪૨૨૫૮ ૩૧૬૯૭૫૫૬ ૩૧૬૯૭૫૫૬ -૭૬૨૮૧૭૨ ૨૦૨૫૫૨૯૮ ૧૦૧૨૭૬૪૯ --- ૨૪૯૯૪૭૭

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૧૦ ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ ૧૦૯૮ ૧૧૦ ૫૦૬ ૯૧૫૮૬૦ ૯૧૫૮૬૦ ૧૧૦ 304 ૫૪૯૫૧૬ ૫૪૯૫૧૬ ૧૫૩૯૧૦૦ ૧૫૩૯૧૦૦ -૩૬૬૩૪૪ ૯૮૯૫૮૪ ૪૯૪૭૯૨ --- ૧૨૮૪૪૮

અરુણાબેન ચીનભુાઇ પટેલ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૧૧ િવનોદભાઇ ગણપતભાઇ પટેલ

માધભુાઇ કુકાભાઇ ભરવાડ ૧૦૯૯ ૧૧૧ ૨૧૩૪૭ ૩૯૦૬૫૦૧૦ ૩૯૦૬૫૦૧૦ ૧૧૧ 12808 ૨૩૪૩૯૦૦૬ ૨૩૪૩૯૦૦૬ ૬૪૯૩૧૧૭૦ ૬૪૯૩૧૧૭૦ -૧૫૬૨૬૦૦૪ ૪૧૪૯૨૧૬૪ ૨૦૭૪૬૦૮૨ --- ૫૧૨૦૦૭૮

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૧૨ ભા કરભાઇ રસીકભાઇ ૧૧૦૦ ૧૧૨ ૫૦૫૯ ૯૨૫૭૯૭૦ ૯૨૫૭૯૭૦ ૧૧૨ 3035 ૫૫૫૪૭૮૨ ૫૫૫૪૭૮૨ ૧૫૨૬૬૫૪૪ ૧૫૨૬૬૫૪૪ -૩૭૦૩૧૮૮ ૯૭૧૧૭૬૨ ૪૮૫૫૮૮૧ --- ૧૧૫૨૬૯૩૧૧૨ ભા કરભાઇ રસીકભાઇ ૧૧૦૦ ૧૧૨ ૫૦૫૯ ૯૨૫૭૯૭૦ ૯૨૫૭૯૭૦ ૧૧૨ 3035 ૫૫૫૪૭૮૨ ૫૫૫૪૭૮૨ ૧૫૨૬૬૫૪૪ ૧૫૨૬૬૫૪૪ -૩૭૦૩૧૮૮ ૯૭૧૧૭૬૨ ૪૮૫૫૮૮૧ --- ૧૧૫૨૬૯૩

પરેશભાઇ રસીકભાઇ

દીપકભાઇ રસીકભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
મધબુેન રસીકભાઇ ભાઇલાલભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
મકુેશભાઇ ગોિવંદભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
કામીનીબેન ગોિવંદભાઇ 

સિવતાબેન ગોિવંદભાઇ ભાઇલાલભાઇ ની િવધવા

૧૧૩ અજીતકુમાર રાવજીભાઇ ૧૧૦૧ ૧૧૩ ૯૪૦૯ ૧૭૨૧૮૪૭૦ ૧૭૨૧૮૪૭૦ ૧૧૩ 5645 ૧૦૩૩૧૦૮૨ ૧૦૩૩૧૦૮૨ ૨૮૩૯૩૫૩૯ ૨૮૩૯૩૫૩૯ -૬૮૮૭૩૮૮ ૧૮૦૬૨૪૫૭ ૯૦૩૧૨૨૯ --- ૨૧૪૩૮૪૧

૧૧૪ િવનોદભાઇ ગણપતભાઇ પટેલ ૧૧૦૨ ૧૧૪ ૧૧૦૨૮ ૨૦૧૮૧૨૪૦ ૨૦૧૮૧૨૪૦ ૧૧૪ 6617 ૧૨૧૦૮૭૪૪ ૧૨૧૦૮૭૪૪ ૩૩૨૭૯૧૯૬ ૩૩૨૭૯૧૯૬ -૮૦૭૨૪૯૬ ૨૧૧૭૦૪૫૨ ૧૦૫૮૫૨૨૬ --- ૨૫૧૨૭૩૦

માધભુાઇ કુકાભાઇ ભરવાડ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

૧૧૫ િચંતન રમેશભાઇ ડોબરીયા ૧૧૦૩/અ ૧૧૫ ૪૪૫૧ ૮૧૪૫૩૩૦ ૮૧૪૫૩૩૦ ૧૧૫ 2671 ૪૮૮૭૧૯૮ ૪૮૮૭૧૯૮ ૧૩૪૫૮૪૮૯ ૧૩૪૫૮૪૮૯ -૩૨૫૮૧૩૨ ૮૫૭૧૨૯૧ ૪૨૮૫૬૪૫ --- ૧૦૨૭૫૧૩

૧૧૬ ચતરુભાઇ બાબભુાઇ પટેલ ૧૧૦૩/બ ૧૧૬ ૫૯૭૦ ૧૦૯૨૫૧૦૦ ૧૦૯૨૫૧૦૦ ૧૧૬ 3582 ૬૫૫૫૦૬૦ ૬૫૫૫૦૬૦ ૧૮૦૧૫૬૬૯ ૧૮૦૧૫૬૬૯ -૪૩૭૦૦૪૦ ૧૧૪૬૦૬૦૯ ૫૭૩૦૩૦૫ --- ૧૩૬૦૨૬૫

િચંતન રમેશભાઇ ડોબરીયા

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૧૭ ગૌચરણ 

૧૧૦૪ ૫૪૬૩

+ +

૧૧૦૫ ૧૧૪૩૨ ૧૧૭/૧ ૬૫૯૪
+ + + +

૧૧૦૮ ૪૩૫૦ ૧૧૭/૨ ૭૨૧૧
૧૧૭ ૨૧૨૪૫ ૩૮૬૬૫૯૦૦ ૩૮૬૬૫૯૦૦ 13805 ૨૫૧૨૫૧૦૦ ૨૫૧૨૫૧૦૦ ૬૨૮૮૧૭૭૫ ૬૨૮૮૧૭૭૫ -૧૩૫૪૦૮૦૦ ૩૭૭૫૬૬૭૫ ૧૮૮૭૮૩૩૮ --- ૫૩૩૭૫૩૮

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૧૮ અજીતકુમાર રાવજીભાઇ ૧૧૦૬/પૈકી ૧૧૮ ૨૪૭૭૦ ૪૫૦૮૧૪૦૦ ૪૫૦૮૧૪૦૦ ૧૧૮ 14862 ૨૭૦૪૮૮૪૦ ૨૭૦૪૮૮૪૦ ૭૪૯૦૪૪૮૦ ૭૪૯૦૪૪૮૦ -૧૮૦૩૨૫૬૦ ૪૭૮૫૫૬૪૦ ૨૩૯૨૭૮૨૦ --- ૫૮૯૫૨૬૦

(૧) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૧૧૯ ભરતભાઇ િદનભુાઇ ૧૧૦૭ ૧૧૯ ૪૦૪૭ ૭૩૬૫૫૪૦ ૭૩૬૫૫૪૦ ૧૧૯ 2428 ૪૪૧૯૩૨૪ ૪૪૧૯૩૨૪ ૧૨૧૮૯૫૬૪ ૧૨૧૮૯૫૬૪ -૨૯૪૬૨૧૬ ૭૭૭૦૨૪૦ ૩૮૮૫૧૨૦ --- ૯૩૮૯૦૪

રા દ્રભાઇ િદનભુાઇ

જય ીબેન િદનભુાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
સનીલાબેન િદનભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળખડંની જમીન ઉપરનાં તેમનાં હક્ક િહ સાનાં પ્રમાણમાં વળતરનીસનુીલાબન િદનભુાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તમની મળુખડની જમીન ઉપરના તમના હક્ક-િહ સાના પ્રમાણમા વળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૨૦ ભરતકુમાર ચનુીભાઇ ૧૧૦૯/અ ૧૨૦ ૨૩૭૮ ૪૩૨૭૯૬૦ ૪૩૨૭૯૬૦ ૧૨૦ 1427 ૨૫૯૬૭૭૬ ૨૫૯૬૭૭૬ ૭૧૬૨૫૩૬ ૭૧૬૨૫૩૬ -૧૭૩૧૧૮૪ ૪૫૬૫૭૬૦ ૨૨૮૨૮૮૦ --- ૫૫૧૬૯૬

૧૨૧ િન પમકુમાર નરે દ્રભાઇ ૧૧૦૯/બ ૧૨૧ ૫૧૦૯ ૯૨૯૮૩૮૦ ૯૨૯૮૩૮૦ ૧૨૧ 3065 ૫૫૭૯૦૨૮ ૫૫૭૯૦૨૮ ૧૫૩૮૮૩૦૮ ૧૫૩૮૮૩૦૮ -૩૭૧૯૩૫૨ ૯૮૦૯૨૮૦ ૪૯૦૪૬૪૦ --- ૧૧૮૫૨૮૮

ધારીણીબેન નરે દ્રભાઇ

િવનલકુમાર નરે દ્રભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૨૨ િવશાલ હરીકૃ ણ અમીન ૧૧૧૦ ૧૨૨ ૨૬૩૦ ૪૭૮૬૬૦૦ ૪૭૮૬૬૦૦ ૧૨૨ 1578 ૨૮૭૧૯૬૦ ૨૮૭૧૯૬૦ ૭૯૨૧૫૬૦ ૭૯૨૧૫૬૦ -૧૯૧૪૬૪૦ ૫૦૪૯૬૦૦ ૨૫૨૪૮૦૦ --- ૬૧૦૧૬૦

૧૨૩ ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ ૧૧૧૧ ૧૨૩ ૧૦૦૧૬ ૧૮૧૨૮૯૬૦ ૧૮૧૨૮૯૬૦ ૧૨૩ 6010 ૧૦૮૭૭૩૭૬ ૧૦૮૭૭૩૭૬ ૩૦૧૬૫૧૮૭ ૩૦૧૬૫૧૮૭ -૭૨૫૧૫૮૪ ૧૯૨૮૭૮૧૧ ૯૬૪૩૯૦૬ --- ૨૩૯૨૩૨૨

અરુણાબેન ચીનભુાઇ પટેલ
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૨૪ ગૌચરણ ૧૧૧૨ ૧૨૪/૧ ૧૪૧૬ ૧૨૪/૧ ૮૩૯
+ +

૧૧૧૪ ૧૨૪/૨ ૧૩૧૫ ૧૨૪/૨/૧ 4099
+ + + +

૧૧૧૫ ૬૦૭૦ ૧૨૪/૨/૨ 839
૭૩૮૫ ૧૩૪૪૦૭૦૦ ૧૩૪૪૦૭૦૦ 5777 ૧૦૫૧૪૧૪૦ ૧૦૫૧૪૧૪૦ ૨૦૯૪૧૬૨૫ ૨૦૯૪૧૬૨૫ -૨૯૨૬૫૬૦ ૧૦૪૨૭૪૮૫ ૫૨૧૩૭૪૩ --- ૨૨૮૭૧૮૩

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૨૫ ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ ૧૧૧૩ ૧૨૫ ૯૧૧ ૧૬૪૮૯૧૦ ૧૬૪૮૯૧૦ ૧૨૫ 547 ૯૮૯૩૪૬ ૯૮૯૩૪૬ ૨૭૪૩૬૫૯ ૨૭૪૩૬૫૯ -૬૫૯૫૬૪ ૧૭૫૪૩૧૩ ૮૭૭૧૫૬ --- ૨૧૭૫૯૨

અરુણાબેન ચીનભુાઇ પટેલ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૨૬ મનભુાઇ ભારાભાઇ ૧૧૧૬ ૧૨૬ ૮૬૦૦ ૧૫૬૫૨૦૦૦ ૧૫૬૫૨૦૦૦ ૧૨૬ 5160 ૯૩૯૧૨૦૦ ૯૩૯૧૨૦૦ ૨૫૯૦૩૨૦૦ ૨૫૯૦૩૨૦૦ -૬૨૬૦૮૦૦ ૧૬૫૧૨૦૦૦ ૮૨૫૬૦૦૦ --- ૧૯૯૫૨૦૦

૧૨૭ ગૌચરણ ૧૧૧૭ ૧૦૧૨

+ +

૧૧૧૮/પૈકી ૭૬૯૭

૧૨૭ ૮૭૦૯ ૧૫૮૫૦૩૮૦ ૧૫૮૫૦૩૮૦ ૧૨૭ 5225 ૯૫૧૦૨૨૮ ૯૫૧૦૨૨૮ ૨૨૧૯૭૪૯૯ ૨૨૧૯૭૪૯૯ -૬૩૪૦૧૫૨ ૧૨૬૮૭૨૭૧ ૬૩૪૩૬૩૬ --- ૩૪૮૪

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

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળખડંની જમીન ઉપરનાં તેમનાં હક્ક િહ સાનાં પ્રમાણમાં વળતરની(૨) જમીન માિલકોએ તમની મળુખડની જમીન ઉપરના તમના હક્ક-િહ સાના પ્રમાણમા વળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૧૨૮ ડા ાજી નાથાજી ૧૧૨૩/પૈકી ૧૨૮ ૧૪૯૬ ૨૬૪૭૯૨૦ ૨૬૪૭૯૨૦ ૧૨૮ 898 ૧૫૮૮૭૫૨ ૧૫૮૮૭૫૨ ૪૪૯૬૫૨૭ ૪૪૯૬૫૨૭ -૧૦૫૯૧૬૮ ૨૯૦૭૭૭૫ ૧૪૫૩૮૮૮ --- ૩૯૪૭૨૦

સરુસગંજી નાથાજી 

ભીમાજી નાથાજી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
રોહીતજી નાથાજી (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
ચચંળબેન નાથાજી     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
હસંાબેન નાથાજી (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.
અમાજી શકંરજી 

સિવતાબેન મહોતજી નાથાજીની િવધવા

સગીર િવક્રમભાઇના ંવાલી સિવતાબેન

ગગંાબેન તે ચદંુજીની િવધવા પ ની

જીવતીબેન ચદંુજી + +

કાળાજી ચદંુજી 

પ્રતાપજી ચદંુજી 
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

મજંુબેન ચદંુજી 

રંજનબેન ચદંુજી 

મેનાબેન અમાજીના ંપ ની

જનકભાઇ અમાજી

ગણપતભાઇ અમાજી 

સરોજબેન અમાજી 

શૈલેષભાઇ અમાજી

૧૨૯ ગૌચરણ ૧૧૨૪ ૬૬૭૭

+ +

૧૧૨૫ ૯૫૧૦

+ +

૧૧૨૬ ૧૦૪૨૧

+ +

૧૧૨૭/પૈકી ૯૦૭૦

+ + ૧૨૯/૧ 21563
૧૧૨૮/પૈકી + ૬૭૧ + +
૧૧૩૧બ ૭૩૮૬ ૧૨૯/૨ 12213

૧૨૯ ૪૩૭૩૫ ૭૭૪૧૦૯૫૦ ૭૭૪૧૦૯૫૦ 33776 ૫૯૭૮૩૫૨૦ ૫૯૭૮૩૫૨૦ ૯૫૦૭૯૪૪૦ ૯૫૦૭૯૪૪૦ -૧૭૬૨૭૪૩૦ ૩૫૨૯૫૯૨૦ ૧૭૬૪૭૯૬૦ --- ૨૦૫૩૦

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૧૩૦ પ્રાશુલંી સવાર્ંગ ધીઆ ૧૧૨૯/પૈકી ૧૩૦ ૧૪૦૫૯ ૨૪૮૮૪૪૩૦ ૨૪૮૮૪૪૩૦ ૧૩૦ 8435 ૧૪૯૩૦૬૫૮ ૧૪૯૩૦૬૫૮ ૪૨૨૫૭૧૩૬ ૪૨૨૫૭૧૩૬ -૯૯૫૩૭૭૨ ૨૭૩૨૬૪૭૮ ૧૩૬૬૩૨૩૯ --- ૩૭૦૯૪૬૭

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૧૩૧ ગૌચરણ ૧૧૩૦ ૧૪૮૭૨૧૩૧ ગૌચરણ ૧૧૩૦ ૧૪૮૭૨

+ +

૧૧૩૨ ૬૩૭૪

+ +

૧૧૩૩ ૧૧૫૩૪

+ +

૧૧૩૪ ૨૮૩૩

+ +

૧૧૩૫ ૫૫૬૪

+ +

૧૧૩૮ ૫૫૬૪

+ +

૧૧૩૯ ૯૬૧૧

+ +

૧૧૪૦ ૪૬૫૪

+ +

૧૧૪૧ ૪૧૪૮
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

+ +

૧૧૪૨ ૪૬૫૪

+ +

૧૧૪૩ ૧૪૨૬૫

+ +

૧૨૩૮ ૮૦૯

+ +

૧૨૩૯ ૧૬૧૯

+ +

૧૨૪૦ ૬૦૭

+ +

૧૨૪૧ ૫૦૬

+ +

૧૨૪૨ ૩૪૪૦

+ +

૧૨૪૪ ૨૩૨૭

+ +

૧૨૪૫ ૩૩૩૯

+ +

૧૨૪૭ ૭૨૮૪

+ +

૧૨૪૮ ૬૩૬૪

+ +

૧૨૪૯/પૈકી ૭૬૫૬

+ +

૧૨૫૦ ૫૩૬૨ ૧૩૧/૧/૧ 80746
+ + + +

૧૨૫૧ ૧૧૨૩૦ ૧૩૧/૧/૨ 20552
+ + + +

૧૨૫૨ ૮૦૯૪ ૧૩૧/૧/૩ 26722૧૨૫૨ ૮૦૯૪ ૧૩૧/૧/૩ 26722
+ + + +

૧૨૫૩/પૈકી ૫૦૨૮ ૧૩૧/૧/૪ 6242
+ +

૧૨૫૫/પૈકી ૬૮૪ + +
+ +

૧૨૫૬/પૈકી ૮૨૫૦ ૧૩૧/૧/૫ 2870
૧૩૧/૧ ૧૫૬૬૭૨ ૨૭૭૩૦૯૪૪૦ ૨૭૭૩૦૯૪૪૦ 137132 ૨૪૨૭૨૩૬૪૦ ૨૪૨૭૨૩૬૪૦ ૩૧૨૨૪૯૫૬૪ ૩૧૨૨૪૯૫૬૪ -૩૪૫૮૫૮૦૦ ૬૯૫૨૫૯૨૪ ૩૪૭૬૨૯૬૨ --- ૧૭૭૧૬૨

૧૨૪૯/પૈકી ૧૫૮

+ +

૧૨૫૩/પૈકી ૬૫૮

+ +

૧૨૫૪ ૬૪૭૫

+ +

૧૨૫૫/પૈકી ૪૫૧૯

+ +
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

૧૨૫૬/પૈકી ૧૩૧/૨ ૨૦૦

૧૨૦૧૦ ૨૧૨૫૭૭૦૦ ૨૧૨૫૭૭૦૦ ૧૩૧/૨ ૭૩૯૪ ૧૩૦૮૭૩૮૦ ૧૩૦૮૭૩૮૦ ૨૯૪૪૨૯૦૮ ૨૯૪૪૨૯૦૮ -૮૧૭૦૩૨૦ ૧૬૩૫૫૫૨૮ ૮૧૭૭૭૬૪ --- ૭૪૪૪

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૧૩૨ હરીભાઇ કશીભાઇ ૧૧૩૧/અ ૧૩૨ ૧૦૫૨૨ ૧૮૬૨૩૯૪૦ ૧૮૬૨૩૯૪૦ ૧૩૨ 6313 ૧૧૧૭૪૩૬૪ ૧૧૧૭૪૩૬૪ ૩૧૬૮૯૧૦૭ ૩૧૬૮૯૧૦૭ -૭૪૪૯૫૭૬ ૨૦૫૧૪૭૪૩ ૧૦૨૫૭૩૭૨ --- ૨૮૦૭૭૯૬

ચીનભુાઇ કશીભાઇ 

ભાવેસભાઇ નદંુભાઇ કાશીભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
યો સનાબેન ચીનભુાઇ પટેલની અં.સૌ. ઓરત (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
અમીતભાઇ ચીનભુાઇ પટેલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
નેહલબેન ચીનભુાઇ પટેલ

િવમળાબેન હરીભાઇ

મહશેભાઇ હરીભાઇ

િવભાબેન હરીભાઇ

અિ મતાબેન હરીભાઇ

૧૩૩ સરકારી પડતર ૧૧૩૬ ૩૦૩૫

+ +

૧૧૩૭ ૨૯૩૪

૧૩૩ ૫૯૬૯ ૧૦૫૬૫૧૩૦ ૧૦૫૬૫૧૩૦ ૧૩૩ 3581 ૬૩૩૯૦૭૮ ૬૩૩૯૦૭૮ ૧૭૯૦૫૨૦૯ ૧૭૯૦૫૨૦૯ -૪૨૨૬૦૫૨ ૧૧૫૬૬૧૩૧ ૫૭૮૩૦૬૬ --- ૧૫૫૭૦૧૪

૧૩૪ અજીતભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ ૧૧૪૪ ૧૩૪ ૬૪૭૫ ૧૧૩૯૬૦૦૦ ૧૧૩૯૬૦૦૦ ૧૩૪ 3885 ૬૮૩૭૬૦૦ ૬૮૩૭૬૦૦ ૧૯૪૨૫૦૦૦ ૧૯૪૨૫૦૦૦ -૪૫૫૮૪૦૦ ૧૨૫૮૭૪૦૦ ૬૨૯૩૭૦૦ --- ૧૭૩૫૩૦૦

૧૩૫ રોિહતભાઇ પરસો મભાઇ ૧૧૪૫ ૧૩૫ ૬૩૭૪ ૧૧૨૧૮૨૪૦ ૧૧૨૧૮૨૪૦ ૧૩૫ 3824 ૬૭૩૦૯૪૪ ૬૭૩૦૯૪૪ ૧૯૧૨૨૦૦૦ ૧૯૧૨૨૦૦૦ -૪૪૮૭૨૯૬ ૧૨૩૯૧૦૫૬ ૬૧૯૫૫૨૮ --- ૧૭૦૮૨૩૨

૧૩૬ ગૌચરણ ૧૧૪૬ ૫૪૬૩

+ +

૧૧૪૭ ૭૧૮૪

+ +

૧૧૫૦ ૩૫૪૧

+ +

૧૧૫૧ ૪૨૪૯

+ +

૧૧૫૨ ૧૪૧૬ ૧૩૬/૧ 13110
+ + + +

૧૧૬૨ ૫૮૬૮ ૧૩૬/૨ 9689
૧૩૬ ૨૭૭૨૧ ૪૮૭૮૮૯૬૦ ૪૮૭૮૮૯૬૦ 22799 ૪૦૧૨૬૨૪૦ ૪૦૧૨૬૨૪૦ ૫૭૪૯૯૦૭૮ ૫૭૪૯૯૦૭૮ -૮૬૬૨૭૨૦ ૧૭૩૭૨૮૩૮ ૮૬૮૬૪૧૯ --- ૨૩૬૯૯
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૩૭ દેવે દ્રભાઇ હરીભાઇ ૧૩૭/૧ ૭૯૧૧
+ +

૧૩૭/૨ ૩૪૪૦
૧૧૪૮ ૧૩૭ ૧૮૯૧૯ ૩૩૨૯૭૪૪૦ ૩૩૨૯૭૪૪૦ 11351 ૧૯૯૭૭૭૬૦ ૧૯૯૭૭૭૬૦ ૫૬૮૬૮૫૧૦ ૫૬૮૬૮૫૧૦ -૧૩૩૧૯૬૮૦ ૩૬૮૯૦૭૫૦ ૧૮૪૪૫૩૭૫ --- ૫૧૨૫૬૯૫

૧૩૮ પ્ર લભાઇ રામભાઇ પટેલ ૧૧૪૯ ૧૩૮ ૭૧૮૩ ૧૨૬૪૨૦૮૦ ૧૨૬૪૨૦૮૦ ૧૩૮ 4310 ૭૫૮૫૨૪૮ ૭૫૮૫૨૪૮ ૨૧૪૨૮૩૨૬ ૨૧૪૨૮૩૨૬ -૫૦૫૬૮૩૨ ૧૩૮૪૩૦૭૮ ૬૯૨૧૫૩૯ --- ૧૮૬૪૭૦૭

કીરણભાઇ રામભાઇ પટેલ 

નરે દ્રભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
હીનાબેન અરિવંદભાઇ પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૩૯ રમેશભાઇ ભાઇલાલભાઇ ૧૧૫૩ ૧૩૯ ૧૮૮૧૮ ૩૩૩૦૭૮૬૦ ૩૩૩૦૭૮૬૦ ૧૩૯ 11291 ૧૯૯૮૪૭૧૬ ૧૯૯૮૪૭૧૬ ૫૬૫૬૧૨૬૩ ૫૬૫૬૧૨૬૩ -૧૩૩૨૩૧૪૪ ૩૬૫૭૬૫૪૭ ૧૮૨૮૮૨૭૩ --- ૪૯૬૫૧૨૯

હસમખુભાઇ ભાઇલાલભાઇ 

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૪૦ ગૌચરણ ૧૧૫૪ ૧૦૧

+ +

૧૧૫૫ ૪૦૫૧૧૫૫ ૪૦૫

+ +

૧૧૫૭ ૨૯૩૪

+ +

૧૧૫૮ ૪૬૫૪

+ +

૧૧૬૭ ૮૨૯૬

+ +

૧૧૬૮ ૫૯૫૭

+ +

૧૧૬૯ ૧૫૧૮

+ +

૧૧૭૦ ૬૭૭૯

+ +

૧૧૭૧ ૧૦૧૨

+ +

૧૧૭૨ ૧૩૭૫૯
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

+ +

૧૧૭૩ ૧૦૬૨૩

+ +

૧૧૭૪ ૬૩૭૪

+ +

૧૧૭૫ ૮૦૯૪

+ +

૧૧૮૨ ૧૩૮૬૧ ૧૪૦/૧ 33911
+ + + +

૧૧૮૩ ૧૦૧ ૧૪૦/૨ 37985
+ + + +

૧૧૮૪ ૯૪૦૯ ૧૪૦/૩ 4854
૧૪૦ ૯૩૮૭૭ ૧૬૬૧૬૨૨૯૦ ૧૬૬૧૬૨૨૯૦ 76750 ૧૩૫૮૪૭૫૦૦ ૧૩૫૮૪૭૫૦૦ ૩૮૧૬૩૯૩૭૫ ૩૮૧૬૩૯૩૭૫ -૩૦૩૧૪૭૯૦ ૨૪૫૭૯૧૮૭૫ ૧૨૨૮૯૫૯૩૮ --- ૯૨૫૮૧૧૪૮

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૪૧ દશરથભાઇ પનુમભાઇ પટેલ ૧૧૫૬/૧ ૧૪૧ ૨૩૦૦ ૪૦૭૧૦૦૦ ૪૦૭૧૦૦૦ ૧૪૧ 1380 ૨૪૪૨૬૦૦ ૨૪૪૨૬૦૦ ૬૮૬૨૦૫૦ ૬૮૬૨૦૫૦ -૧૬૨૮૪૦૦ ૪૪૧૯૪૫૦ ૨૨૦૯૭૨૫ --- ૫૮૧૩૨૫

૧૪૨ અશોકભાઇ પનુમભાઇ પટેલ ૧૧૫૬/૨ ૧૪૨ ૬૫૦૨ ૧૧૫૦૮૫૪૦ ૧૧૫૦૮૫૪૦ ૧૪૨ 3901 ૬૯૦૫૧૨૪ ૬૯૦૫૧૨૪ ૧૯૩૯૮૭૧૭ ૧૯૩૯૮૭૧૭ -૪૬૦૩૪૧૬ ૧૨૪૯૩૫૯૩ ૬૨૪૬૭૯૭ --- ૧૬૪૩૩૮૧

૧૪૩ રોિહતભાઇ પરસો મભાઇ ૧૧૫૯ ૧૪૩ ૭૨૮૪ ૧૨૮૯૨૬૮૦ ૧૨૮૯૨૬૮૦ ૧૪૩ 4370 ૭૭૩૫૬૦૮ ૭૭૩૫૬૦૮ ૨૧૭૩૧૮૧૪ ૨૧૭૩૧૮૧૪ -૫૧૫૭૦૭૨ ૧૩૯૯૬૨૦૬ ૬૯૯૮૧૦૩ --- ૧૮૪૧૦૩૧

૧૪૪ હિતષ પ્રભદુાસ ચૌધરી ૧૧૬૦ ૧૪૪ ૬૬૭૭ ૧૧૮૧૮૨૯૦ ૧૧૮૧૮૨૯૦ ૧૪૪ 4006 ૭૦૯૦૯૭૪ ૭૦૯૦૯૭૪ ૨૦૦૨૮૯૯૭ ૨૦૦૨૮૯૯૭ -૪૭૨૭૩૧૬ ૧૨૯૩૮૦૨૩ ૬૪૬૯૦૧૧ --- ૧૭૪૧૬૯૫

અિમત સાકળચદં પટેલઅિમત સાકળચદ પટલ 

િમતેષ સાકળચદં પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૪૫ રમીલાબેન સરુેશચં દ્ર ૧૧૬૧ ૧૪૫ ૧૦૩૨૦ ૧૮૨૬૬૪૦૦ ૧૮૨૬૬૪૦૦ ૧૪૫ 6192 ૧૦૯૫૯૮૪૦ ૧૦૯૫૯૮૪૦ ૩૧૦૧૮૮૨૪ ૩૧૦૧૮૮૨૪ -૭૩૦૬૫૬૦ ૨૦૦૫૮૯૮૪ ૧૦૦૨૯૪૯૨ --- ૨૭૨૨૯૩૨

િહંમતભાઇ સરુેશચં દ્ર 

દક્ષાબેન સરુેશચં દ્ર (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
નરે દ્રભાઇ સરુેશચં દ્ર (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૪૬ રોિહતભાઇ પરસો મભાઇ ૧૧૬૩ ૧૪૬ ૨૮૦૨૫ ૪૯૬૦૪૨૫૦ ૪૯૬૦૪૨૫૦ ૧૪૬ 16815 ૨૯૭૬૨૫૫૦ ૨૯૭૬૨૫૫૦ ૮૪૦૬૬૫૯૩ ૮૪૦૬૬૫૯૩ -૧૯૮૪૧૭૦૦ ૫૪૩૦૪૦૪૩ ૨૭૧૫૨૦૨૧ --- ૭૩૧૦૩૨૧

૧૪૭ િનમર્ળકુમાર ગોિવંદભાઇ ૧૧૬૪ ૧૪૭ ૧૮૨૧૧ ૩૨૨૩૩૪૭૦ ૩૨૨૩૩૪૭૦ ૧૪૭ 10927 ૧૯૩૪૦૦૮૨ ૧૯૩૪૦૦૮૨ ૫૪૬૨૭૫૩૭ ૫૪૬૨૭૫૩૭ -૧૨૮૯૩૩૮૮ ૩૫૨૮૭૪૫૫ ૧૭૬૪૩૭૨૭ --- ૪૭૫૦૩૩૯
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ઉમેરો (+) 
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અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)
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અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

૧૪૮ િવપલુભાઇ બાબભુાઇ પટેલ ૧૧૬૫/૧ ૧૪૮ ૮૩૪૬ ૧૪૭૭૨૪૨૦ ૧૪૭૭૨૪૨૦ ૧૪૮ 5008 ૮૮૬૩૪૫૨ ૮૮૬૩૪૫૨ ૨૫૦૩૫૪૯૬ ૨૫૦૩૫૪૯૬ -૫૯૦૮૯૬૮ ૧૬૧૭૨૦૪૪ ૮૦૮૬૦૨૨ --- ૨૧૭૭૦૫૪

ચતરુભાઇ બાબભુાઇ પટેલ 

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

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

   રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.ફ

૧૪૯ અમતૃભાઇ બબાભાઇ ૧૧૬૫/૨ ૧૪૯ ૮૩૪૭ ૧૪૭૭૪૧૯૦ ૧૪૭૭૪૧૯૦ ૧૪૯ 5008 ૮૮૬૪૫૧૪ ૮૮૬૪૫૧૪ ૨૫૦૩૮૪૯૬ ૨૫૦૩૮૪૯૬ -૫૯૦૯૬૭૬ ૧૬૧૭૩૯૮૨ ૮૦૮૬૯૯૧ --- ૨૧૭૭૩૧૫

ભાણીબેન દાનાભાઇ

હસંાબેન રિવલાલ બબાભાઇ ની પ ની (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
સગીર પાવનકુમાર રવીલાલ ના વાલી હસંાબેન (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
સગીર ચેતનાબેન બબાભાઇ પત્રી ના વાલી હસંાબેન     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
સગીર ભાવીનીબેન બબાભાઇના વાલી હસંાબેન

કા તાબેન દાનાભાઇ

શોભનાબેન દાનાભાઇ 

૧૫૦ ધનાભાઇ સાકંાભાઇ ૧૧૬૬ ૧૫૦ ૧૦૦૧૬ ૧૭૭૨૮૩૨૦ ૧૭૭૨૮૩૨૦ ૧૫૦ 6010 ૧૦૬૩૬૯૯૨ ૧૦૬૩૬૯૯૨ ૩૦૦૪૪૯૯૫ ૩૦૦૪૪૯૯૫ -૭૦૯૧૩૨૮ ૧૯૪૦૮૦૦૩ ૯૭૦૪૦૦૨ --- ૨૬૧૨૬૭૪

કા ભાઇ સાકંાભાઇ

િવસાભાઇ સાકંાભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૫૧ મગંબુેન નારણભાઇ ર નાભાઇ ની િવધવા ૧૫૧/૧ ૬૭૫૨
પ્રહલાદભાઇ નારણભાઇ + +
મધબુેન નારણભાઇ ૧૫૧/૨ ૨૧૧૧

૧૧૭૬ ૧૫૧ ૧૪૭૭૧ ૨૬૧૪૪૬૭૦ ૨૬૧૪૪૬૭૦ 8863 ૧૫૬૮૬૮૦૨ ૧૫૬૮૬૮૦૨ ૪૪૩૦૮૫૬૯ ૪૪૩૦૮૫૬૯ -૧૦૪૫૭૮૬૮ ૨૮૬૨૧૭૬૭ ૧૪૩૧૦૮૮૩ --- ૩૮૫૩૦૧૫

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૫૨ ડા ાજી મોતીજી ૧૧૭૭ ૧૫૨ ૧૩૯૬૨ ૨૪૭૧૨૭૪૦ ૨૪૭૧૨૭૪૦ ૧૫૨ 8377 ૧૪૮૨૭૬૪૪ ૧૪૮૨૭૬૪૪ ૪૧૬૫૫૬૨૭ ૪૧૬૫૫૬૨૭ -૯૮૮૫૦૯૬ ૨૬૮૨૭૯૮૩ ૧૩૪૧૩૯૯૨ --- ૩૫૨૮૮૯૫

૧૫૩ પ્રભદુાસ જોઇતારામ ચૌધરી ૧૧૭૮ ૧૫૩ ૧૩૧૫૨ ૨૩૪૧૦૫૬૦ ૨૩૪૧૦૫૬૦ ૧૫૩ 7891 ૧૪૦૪૬૩૩૬ ૧૪૦૪૬૩૩૬ ૩૯૪૫૬૦૦૦ ૩૯૪૫૬૦૦૦ -૯૩૬૪૨૨૪ ૨૫૪૦૯૬૬૪ ૧૨૭૦૪૮૩૨ --- ૩૩૪૦૬૦૮

કીતર્ન રમેશભાઇ માકડીયા 

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૫૪ દેવાભાઇ રામાભાઇ ૧૧૭૯ ૧૫૪ ૫૦૬ ૯૦૫૭૪૦ ૯૦૫૭૪૦ ૧૫૪ 304 ૫૪૩૪૪૪ ૫૪૩૪૪૪ ૧૫૧૭૮૪૮ ૧૫૧૭૮૪૮ -૩૬૨૨૯૬ ૯૭૪૪૦૪ ૪૮૭૨૦૨ --- ૧૨૪૯૦૬

કાનજીભાઇ રામાભાઇ 

જમનાબેન રામાભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
ડા ાભાઇ હીરાભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
િકરીટભાઇ હીરાભાઇ    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

કોકીલાબેન હીરાભાઇ 

શારદાબેન હીરાભાઇ 

લલીતાબેન નરિસંહભાઇ રામાભાઇની િવધવા

નયનભાઇ નરિસંહભાઇ 

રા શભાઇ નરિસંહભાઇ 

િશિરષભાઇ નરિસંહભાઇ 

૧૫૫ અમરિસંહ રામાજી ઠાકોર ૧૧૮૦ ૧૫૫ ૧૫૮૮૪ ૨૮૨૭૩૫૨૦ ૨૮૨૭૩૫૨૦ ૧૫૫ 9530 ૧૬૯૬૪૧૧૨ ૧૬૯૬૪૧૧૨ ૪૭૬૫૨૦૦૦ ૪૭૬૫૨૦૦૦ -૧૧૩૦૯૪૦૮ ૩૦૬૮૭૮૮૮ ૧૫૩૪૩૯૪૪ --- ૪૦૩૪૫૩૬

માલાજી રામાજી ઠાકોર 

ગગંાબેન તે િવક્રમજીની િવધવા પ ની (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
મધબુેન િવક્રમજી (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
ભારતીબેન િવક્રમજી     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
ગીતાબેન િવક્રમજી

ત ણભાઇ િવક્રમજી

સગીર કરણ િવક્રમજીના વાલી ગગંાબેન િવક્રમજી

૧૫૬ રીતેષકુમાર ગોિવંદભાઇ ૧૧૮૧ ૧૫૬ ૧૩૦૫૧ ૨૩૩૬૧૨૯૦ ૨૩૩૬૧૨૯૦ ૧૫૬ 7831 ૧૪૦૧૬૭૭૪ ૧૪૦૧૬૭૭૪ ૩૯૧૪૯૦૮૫ ૩૯૧૪૯૦૮૫ -૯૩૪૪૫૧૬ ૨૫૧૩૨૩૧૧ ૧૨૫૬૬૧૫૫ --- ૩૨૨૧૬૩૯

િનલમબેન ગોિવંદભાઇ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૫૭ બાલકૃ ણ મગંળજી ઠાકોર ૧૧૮૫ ૧૫૭ ૧૦૧ ૧૮૦૭૯૦ ૧૮૦૭૯૦ ૧૫૭ 101 ૧૮૦૭૯૦ ૧૮૦૭૯૦ ૫૦૫૯૬૦ ૫૦૫૯૬૦ ૦ ૩૨૫૧૭૦ ૧૬૨૫૮૫ --- ૧૬૨૫૮૫

લીલાબેન બાલકૃ ણ 

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૫૮ નટુભાઇ બાલાભાઇ ૧૧૮૬ ૧૫૮ ૧૩૧૫૨ ૨૩૫૪૨૦૮૦ ૨૩૫૪૨૦૮૦ ૧૫૮ 7891 ૧૪૧૨૫૨૪૮ ૧૪૧૨૫૨૪૮ ૩૯૬૦૯૮૭૮ ૩૯૬૦૯૮૭૮ -૯૪૧૬૮૩૨ ૨૫૪૮૪૬૩૦ ૧૨૭૪૨૩૧૫ --- ૩૩૨૫૪૮૩

શારદાબેન બાલાભાઇ

લખબુેન તે શનાભાઇ લાલાભાઇની િવધવા (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
સિવતાબેન શનાભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
રમણભાઇ શનાભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
શા તાબેન શનાભાઇ 

કપીલાબેન શનાભાઇ 

જયતંીભાઇ શનાભાઇ 

મગંબુેન િચમનભાઇ લાલાભાઇની િવધવા

કોકીલાબેન િચમનભાઇ ની િદકરી

ચદ્રીકાબેન િચમનભાઇ ની િદકરી

ગજરાબેન િચમનભાઇ ની િદકરી

નરે દ્રભાઇ િચમનભાઇ 

પ્રિવણભાઇ િચમનભાઇ 

૧૫૯ પ્રિવણભાઇ સરુે દ્રભાઇ પટેલ ૧૧૮૭ ૧૫૯ ૧૫૧૭૬ ૨૭૧૬૫૦૪૦ ૨૭૧૬૫૦૪૦ ૧૫૯ 9106 ૧૬૨૯૯૦૨૪ ૧૬૨૯૯૦૨૪ ૪૫૬૧૪૫૦૩ ૪૫૬૧૪૫૦૩ -૧૦૮૬૬૦૧૬ ૨૯૩૧૫૪૭૯ ૧૪૬૫૭૭૪૦ --- ૩૭૯૧૭૨૪
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

રમણભાઇ કરશનભાઇ પટેલ 

વૈભવ બાબભુાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૬૦ નટુભાઇ બાલાભાઇ ૧૧૮૮ ૧૬૦ ૧૫૧૭૬ ૨૭૧૬૫૦૪૦ ૨૭૧૬૫૦૪૦ ૧૬૦ 9106 ૧૬૨૯૯૦૨૪ ૧૬૨૯૯૦૨૪ ૪૫૫૨૩૪૪૭ ૪૫૫૨૩૪૪૭ -૧૦૮૬૬૦૧૬ ૨૯૨૨૪૪૨૩ ૧૪૬૧૨૨૧૨ --- ૩૭૪૬૧૯૬

શારદાબેન બાલાભાઇ

કાશીબેન બાલાભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
િચમનભાઇ બાલાભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
શનાભાઇ લાલભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
હરીકૃ ણ હીરાલાલ અમીન

ગીતાબેન હરીકૃ ણ અમીન

૧૬૧ િદનેશભાઇ અંબાલાલ ૧૧૮૯ ૧૬૧ ૧૭૮૦૬ ૩૧૮૭૨૭૪૦ ૩૧૮૭૨૭૪૦ ૧૬૧ 10684 ૧૯૧૨૩૬૪૪ ૧૯૧૨૩૬૪૪ ૫૩૫૧૯૪૯૪ ૫૩૫૧૯૪૯૪ -૧૨૭૪૯૦૯૬ ૩૪૩૯૫૮૫૦ ૧૭૧૯૭૯૨૫ --- ૪૪૪૮૮૨૯

િવમળાબેન લાલભાઇ અંબાલાલની િવધવા

પદમાબેન લાલભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
શમીર્લાબેન લાલભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
બેલાબેન લાલભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
તલુશીભાઇ લાલભાઇ 

કુમદુભાઇ લાલભાઇ 

પ્રજ્ઞાબેન હીરાભાઇ અંબાલાલની િવધવા

ક પેશભાઇ હીરાભાઇ

૧૬૨ આસતુોષ યશવતંરાય પડંયા ૧૧૯૦ ૧૬૨ ૨૧૨૫ ૩૮૦૩૭૫૦ ૩૮૦૩૭૫૦ ૧૬૨ 1275 ૨૨૮૨૨૫૦ ૨૨૮૨૨૫૦ ૬૩૭૪૩૬૩ ૬૩૭૪૩૬૩ -૧૫૨૧૫૦૦ ૪૦૯૨૧૧૩ ૨૦૪૬૦૫૬ --- ૫૨૪૫૫૬

૧૬૩ મગંબુેન નારણભાઇ ર નાભાઇ ની િવધવા ૧૧૯૧ ૧૬૩ ૨૨૨૬ ૩૯૮૪૫૪૦ ૩૯૮૪૫૪૦ ૧૬૩ 1336 ૨૩૯૦૭૨૪ ૨૩૯૦૭૨૪ ૬૬૭૭૩૩૨ ૬૬૭૭૩૩૨ -૧૫૯૩૮૧૬ ૪૨૮૬૬૦૮ ૨૧૪૩૩૦૪ --- ૫૪૯૪૮૮

પ્રહલાદભાઇ નારણભાઇ 

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

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

રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે   રકમ લવાની અન ફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.

૧૬૪ બાલકૃ ણ મગંળજી ઠાકોર ૧૧૯૨/પૈકી ૧૬૪ ૨૯૭૨ ૫૩૧૯૮૮૦ ૫૩૧૯૮૮૦ ૧૬૪ 1783 ૩૧૯૧૯૨૮ ૩૧૯૧૯૨૮ ૮૯૩૨૯૪૦ ૮૯૩૨૯૪૦ -૨૧૨૭૯૫૨ ૫૭૪૧૦૧૨ ૨૮૭૦૫૦૬ --- ૭૪૨૫૫૪

લીલાબેન બાલકૃ ણ 

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૧૬૫ ભાનમુતીબેન યશવતંરાય પડંયા ૧૧૯૩/પૈકી ૧૬૫ ૭૬૫ ૧૩૬૯૩૫૦ ૧૩૬૯૩૫૦ ૧૬૫ 459 ૮૨૧૬૧૦ ૮૨૧૬૧૦ ૨૨૯૯૩૬૧ ૨૨૯૯૩૬૧ -૫૪૭૭૪૦ ૧૪૭૭૭૫૧ ૭૩૮૮૭૫ --- ૧૯૧૧૩૫

(૧) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

૧૬૬ બાલકૃ ણ મગંળજી ઠાકોર ૧૧૯૪ /પૈકી ૧૬૬ ૨૫૨૯ ૪૫૨૬૯૧૦ ૪૫૨૬૯૧૦ ૧૬૬ 1517 ૨૭૧૬૧૪૬ ૨૭૧૬૧૪૬ ૭૬૦૧૪૧૫ ૭૬૦૧૪૧૫ -૧૮૧૦૭૬૪ ૪૮૮૫૨૬૯ ૨૪૪૨૬૩૫ --- ૬૩૧૮૭૧

લીલાબેન બાલકૃ ણ 

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

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૧૬૭ મગંબુેન નારણભાઇ ર નાભાઇ ની િવધવા ૧૧૯૫ ૧૬૭ ૨૦૨૩ ૩૬૨૧૧૭૦ ૩૬૨૧૧૭૦ ૧૬૭ 1214 ૨૧૭૨૭૦૨ ૨૧૭૨૭૦૨ ૬૦૮૦૫૩૧ ૬૦૮૦૫૩૧ -૧૪૪૮૪૬૮ ૩૯૦૭૮૨૯ ૧૯૫૩૯૧૫ --- ૫૦૫૪૪૭

પ્રહલાદભાઇ નારણભાઇ 

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૬૮ આસતુોષ યશવતંરાય પડંયા ૧૧૯૬/પૈકી ૧૬૮ ૧૪૪૦ ૨૫૭૭૬૦૦ ૨૫૭૭૬૦૦ ૧૬૮ 864 ૧૫૪૬૫૬૦ ૧૫૪૬૫૬૦ ૪૩૨૮૨૦૮ ૪૩૨૮૨૦૮ -૧૦૩૧૦૪૦ ૨૭૮૧૬૪૮ ૧૩૯૦૮૨૪ --- ૩૫૯૭૮૪

(૧) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૧૬૯ મગંબુેન નારણભાઇ ર નાભાઇ ની િવધવા ૧૧૯૭/પૈકી ૧૬૯ ૧૯૫૬ ૩૫૦૧૨૪૦ ૩૫૦૧૨૪૦ ૧૬૯ 1174 ૨૧૦૦૭૪૪ ૨૧૦૦૭૪૪ ૫૮૭૯૧૪૯ ૫૮૭૯૧૪૯ -૧૪૦૦૪૯૬ ૩૭૭૮૪૦૫ ૧૮૮૯૨૦૩ --- ૪૮૮૭૦૭

પ્રહલાદભાઇ નારણભાઇ 

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૧૭૦ બાલકૃ ણ મગંળજી ઠાકોર ૧૧૯૮/પૈકી ૧૭૦ ૪૮૩ ૮૬૪૫૭૦ ૮૬૪૫૭૦ ૧૭૦ 300 ૫૩૭૦૦૦ ૫૩૭૦૦૦ ૧૫૦૨૮૫૦ ૧૫૦૨૮૫૦ -૩૨૭૫૭૦ ૯૬૫૮૫૦ ૪૮૨૯૨૫ --- ૧૫૫૩૫૫

લીલાબેન બાલકૃ ણ 

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૧૭૧ ચદંાજી વીસાજી ૧૨૦૧/પૈકી ૧૭૧ ૭૧૦ ૧૨૭૦૯૦૦ ૧૨૭૦૯૦૦ ૧૭૧ 426 ૭૬૨૫૪૦ ૭૬૨૫૪૦ ૨૧૩૪૦૪૭ ૨૧૩૪૦૪૭ -૫૦૮૩૬૦ ૧૩૭૧૫૦૭ ૬૮૫૭૫૪ --- ૧૭૭૩૯૪

બબબુેન વીસાજી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
સરજબેન વીસાજી (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળખડંની જમીન ઉપરનાં તેમનાં હક્ક િહ સાનાં પ્રમાણમાં વળતરનીસરુજબન વીસાજી (૨) જમીન માિલકોએ તમની મળુખડની જમીન ઉપરના તમના હક્ક-િહ સાના પ્રમાણમા વળતરની
શા તાબેન વીસાજી     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
મફતભાઇ ગાડંાજી (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

ગણપતભાઇ ગાડંાજી 

લીલાબેન ગાડંાજી 

શારદાબેન લક્ષમણભાઇ વીસાજી ઉફર્ વીહાજી

૧૭૨ શકરીબેન ભલાજી ઠાકોર ૧૨૦૩/પૈકી ૧૭૨ ૬૭૯૩ ૧૨૧૫૯૪૭૦ ૧૨૧૫૯૪૭૦ ૧૭૨ 4076 ૭૨૯૫૬૮૨ ૭૨૯૫૬૮૨ ૨૦૪૫૮૪૭૮ ૨૦૪૫૮૪૭૮ -૪૮૬૩૭૮૮ ૧૩૧૬૨૭૯૬ ૬૫૮૧૩૯૮ --- ૧૭૧૭૬૧૦

મઘીબેન ભલાજી ઠાકોર 

મજંુલાબેન ભલાજી ઠાકોર (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
રંજનબેન ભલાજી ઠાકોર (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
પ્રહલાદજી ભલાજી ઠાકોર     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૧૭૩ ગૌચરણ ૧૨૦૪/પૈકી ૧૭૩ ૫૪૩૦ ૯૭૧૯૭૦૦ ૯૭૧૯૭૦૦ ૧૭૩ 3258 ૫૮૩૧૮૨૦ ૫૮૩૧૮૨૦ ૧૩૬૧૧૯૨૪ ૧૩૬૧૧૯૨૪ -૩૮૮૭૮૮૦ ૭૭૮૦૧૦૪ ૩૮૯૦૦૫૨ --- ૨૧૭૨
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનું ક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.( ) ુ ુ ફ ુ

૧૭૪ બાલકૃ ણ મગંળજી ઠાકોર ૧૨૦૫/પૈકી ૧૭૪ ૯૦૦૪ ૧૬૧૧૭૧૬૦ ૧૬૧૧૭૧૬૦ ૧૭૪ 5402 ૯૬૭૦૨૯૬ ૯૬૭૦૨૯૬ ૨૭૦૬૩૩૨૩ ૨૭૦૬૩૩૨૩ -૬૪૪૬૮૬૪ ૧૭૩૯૩૦૨૭ ૮૬૯૬૫૧૩ --- ૨૨૪૯૬૪૯

લીલાબેન બાલકૃ ણ 

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૧૭૫ િવપલુભાઇ બાબભુાઇ પટેલ ૧૨૦૬ ૧૭૫ ૨૭૩૨ ૪૮૯૦૨૮૦ ૪૮૯૦૨૮૦ ૧૭૫ 1639 ૨૯૩૪૧૬૮ ૨૯૩૪૧૬૮ ૮૨૧૧૫૭૨ ૮૨૧૧૫૭૨ -૧૯૫૬૧૧૨ ૫૨૭૭૪૦૪ ૨૬૩૮૭૦૨ --- ૬૮૨૫૯૦

ચતરુભાઇ બાબભુાઇ પટેલ 

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૭૬ પ્રભદુાસ જોઇતારામ ચૌધરી ૧૨૦૭ ૧૭૬ ૩૫૪૧ ૬૩૩૮૩૯૦ ૬૩૩૮૩૯૦ ૧૭૬ 2125 ૩૮૦૩૦૩૪ ૩૮૦૩૦૩૪ ૧૦૬૨૧૯૩૮ ૧૦૬૨૧૯૩૮ -૨૫૩૫૩૫૬ ૬૮૧૮૯૦૪ ૩૪૦૯૪૫૨ --- ૮૭૪૦૯૬

કનભુાઇ રણછોડભાઇ ચૌધરી

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૭૭ કાનજીભાઇ રામાભાઇ ૧૨૦૮ ૧૭૭ ૫૦૬ ૯૦૫૭૪૦ ૯૦૫૭૪૦ ૧૭૭ 304 ૫૪૩૪૪૪ ૫૪૩૪૪૪ ૧૫૧૭૮૪૮ ૧૫૧૭૮૪૮ -૩૬૨૨૯૬ ૯૭૪૪૦૪ ૪૮૭૨૦૨ --- ૧૨૪૯૦૬

દેવાભાઇ રામાભાઇ 

જમનાબેન રામાભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
મગંબુેન નારણભાઇ ર નાભાઇની િવધવા (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
પ્રહલાદભાઇ નારણભાઇ રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેેપ્રહલાદભાઇ નારણભાઇ    રકમ લવાની અન ફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.
મધબુેન નારણભાઇ 

ડા ાભાઇ હીરાભાઇ 

િકરીટભાઇ હીરાભાઇ 

કોકીલાબેન હીરાભાઇ 

શારદાબેન હીરાભાઇ 

લલીતાબેન નરિસંહભાઇ રામાભાઇની િવધવા

નયનભાઇ નરિસંહભાઇ 

રા શભાઇ નરિસંહભાઇ 

િશિરષભાઇ નરિસંહભાઇ 

૧૭૮ કાનજીભાઇ રામાભાઇ ૧૨૦૯ ૧૭૮ ૮૦૯૩ ૧૪૪૮૬૪૭૦ ૧૪૪૮૬૪૭૦ ૧૭૮ 4856 ૮૬૯૧૮૮૨ ૮૬૯૧૮૮૨ ૨૪૨૭૬૫૭૨ ૨૪૨૭૬૫૭૨ -૫૭૯૪૫૮૮ ૧૫૫૮૪૬૯૦ ૭૭૯૨૩૪૫ --- ૧૯૯૭૭૫૭

દેવાભાઇ રામાભાઇ 

જમનાબેન રામાભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
મગંબુેન નારણભાઇ ર નાભાઇની િવધવા (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
પ્રહલાદભાઇ નારણભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
મધબુેન નારણભાઇ 
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

ડા ાભાઇ હીરાભાઇ 

િકરીટભાઇ હીરાભાઇ 

કોકીલાબેન હીરાભાઇ 

શારદાબેન હીરાભાઇ 

લલીતાબેન નરિસંહભાઇ રામાભાઇની િવધવા

નયનભાઇ નરિસંહભાઇ 

રા શભાઇ નરિસંહભાઇ 

િશિરષભાઇ નરિસંહભાઇ 

૧૭૯ ગૌચરણ ૧૨૧૧ ૧૭૯ ૯૫૧૦ ૧૬૯૨૭૮૦૦ ૧૬૯૨૭૮૦૦ ૧૭૯ 9510 ૧૬૯૨૭૮૦૦ ૧૬૯૨૭૮૦૦ ૧૬૯૪૬૮૨૦ ૧૬૯૪૬૮૨૦ ૦ ૧૯૦૨૦ ૯૫૧૦ --- ૯૫૧૦

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૮૦ િદનેશભાઇ અંબાલાલ ૧૨૧૨ ૧૮૦ ૩૭૪૩ ૬૬૬૨૫૪૦ ૬૬૬૨૫૪૦ ૧૮૦ 2246 ૩૯૯૭૫૨૪ ૩૯૯૭૫૨૪ ૧૧૨૨૯૦૦૦ ૧૧૨૨૯૦૦૦ -૨૬૬૫૦૧૬ ૭૨૩૧૪૭૬ ૩૬૧૫૭૩૮ --- ૯૫૦૭૨૨

િવમળાબેન લાલભાઇ અંબાલાલની િવધવા

પદમાબેન લાલભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
શમીર્લાબેન લાલભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
બેલાબેન લાલભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
તલુશીભાઇ લાલભાઇ 

કુમદુભાઇ લાલભાઇ 

પ્રજ્ઞાબેન હીરાભાઇ અંબાલાલની િવધવા

ક પેશભાઇ હીરાભાઇ

૧૮૧ પનુાજી બબાજી ૧૨૧૩ ૧૮૧ ૧૨૧૪૧ ૨૧૬૧૦૯૮૦ ૨૧૬૧૦૯૮૦ ૧૮૧ 7285 ૧૨૯૬૬૫૮૮ ૧૨૯૬૬૫૮૮ ૩૬૪૯૫૮૪૬ ૩૬૪૯૫૮૪૬ -૮૬૪૪૩૯૨ ૨૩૫૨૯૨૫૮ ૧૧૭૬૪૬૨૯ --- ૩૧૨૦૨૩૭

ઢબબુેન બબાજી નાનાજી ની િવધવા

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

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળખડંની જમીન ઉપરનાં તેમનાં હક્ક િહ સાનાં પ્રમાણમાં વળતરની(૨) જમીન માિલકોએ તમની મળુખડની જમીન ઉપરના તમના હક્ક-િહ સાના પ્રમાણમા વળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૮૨ ગૌચરણ ૧૨૧૪ ૯૮૧૪

+ +

૧૨૧૫ ૩૭૪૩

+ +

૧૨૬૪ ૪૦૪૭

+ +

૧૨૬૫ ૯૦૦૪

+ +

૧૨૭૫ ૩૩૮૯૩

+ +

૧૨૭૬ ૩૧૩૬ ૧૮૨/૧ 18854
+ + + +
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

૧૨૭૭ ૯૭૧૩ ૧૮૨/૨ 30528
+ + +

૧૨૭૮ ૧૬૬૯૩ ૧૮૨/૩ 28031
+ + +

૧૨૭૯ ૧૭૯૦૭ ૧૮૨/૪ ૪૦૪૮
+ + +

૧૨૮૦ ૬૯૮૧ ૧૮૨/૫ ૧૦૬૩૧
૧૮૨ ૧૧૪૯૩૧ ૨૦૨૨૭૮૫૬૦ ૨૦૨૨૭૮૫૬૦ 92092 ૧૬૨૦૮૧૯૨૦ ૧૬૨૦૮૧૯૨૦ ૨૪૬૬૨૨૩૭૬ ૨૪૬૬૨૨૩૭૬ -૪૦૧૯૬૬૪૦ ૮૪૫૪૦૪૫૬ ૪૨૨૭૦૨૨૮ --- ૨૦૭૩૫૮૮

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૮૩ કનભુાઇ છગનભાઇ ૧૨૧૬ ૧૮૩ ૪૦૫ ૭૨૦૯૦૦ ૭૨૦૯૦૦ ૧૮૩ 300 ૫૩૪૦૦૦ ૫૩૪૦૦૦ ૧૫૦૩૦૦૦ ૧૫૦૩૦૦૦ -૧૮૬૯૦૦ ૯૬૯૦૦૦ ૪૮૪૫૦૦ --- ૨૯૭૬૦૦

અશોકભાઇ છગનભાઇ 

િદનાબેન છગનભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૮૪ કનભુાઇ ધનાભાઇ ૧૨૧૭ ૧૮૪ ૩૦૩૫ ૫૩૪૧૬૦૦ ૫૩૪૧૬૦૦ ૧૮૪ 1821 ૩૨૦૪૯૬૦ ૩૨૦૪૯૬૦ ૯૧૦૫૦૦૦ ૯૧૦૫૦૦૦ -૨૧૩૬૬૪૦ ૫૯૦૦૦૪૦ ૨૯૫૦૦૨૦ --- ૮૧૩૩૮૦

મોહનભાઇ ધનાભાઇ 

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૮૫ િવપલુભાઇ બાબભુાઇ પટેલ ૧૨૧૮ ૧૮૫ ૨૯૩૪ ૫૧૬૩૮૪૦ ૫૧૬૩૮૪૦ ૧૮૫ 1760 ૩૦૯૮૩૦૪ ૩૦૯૮૩૦૪ ૮૮૦૨૦૦૦ ૮૮૦૨૦૦૦ -૨૦૬૫૫૩૬ ૫૭૦૩૬૯૬ ૨૮૫૧૮૪૮ --- ૭૮૬૩૧૨

ચતરુભાઇ બાબભુાઇ પટેલ 

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

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

રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે   રકમ લવાની અન ફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.

૧૮૬ કનભુાઇ છગનભાઇ ૧૨૧૯ ૧૮૬ ૩૦૩૬ ૫૩૪૩૩૬૦ ૫૩૪૩૩૬૦ ૧૮૬ 1822 ૩૨૦૬૦૧૬ ૩૨૦૬૦૧૬ ૯૧૦૮૦૦૦ ૯૧૦૮૦૦૦ -૨૧૩૭૩૪૪ ૫૯૦૧૯૮૪ ૨૯૫૦૯૯૨ --- ૮૧૩૬૪૮

અશોકભાઇ છગનભાઇ 

િદનાબેન છગનભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૮૭ અ પેશકુમાર ચીમનભાઇ પટેલ ૧૨૨૦ ૧૮૭ ૩૪૪૦ ૬૧૨૩૨૦૦ ૬૧૨૩૨૦૦ ૧૮૭ 2064 ૩૬૭૩૯૨૦ ૩૬૭૩૯૨૦ ૧૦૩૨૦૦૦૦ ૧૦૩૨૦૦૦૦ -૨૪૪૯૨૮૦ ૬૬૪૬૦૮૦ ૩૩૨૩૦૪૦ --- ૮૭૩૭૬૦

ધમીર્ ઠાબેન અંબાલાલ ભરુાલાલની િદકરી અશોકકુમાર રઘરુામભાઇની પ ની

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૮૮ મહશેભાઇ ચદંુભાઇ પટેલ ૧૨૨૧ ૧૮૮ ૩૩૩૯ ૫૯૪૩૪૨૦ ૫૯૪૩૪૨૦ ૧૮૮ 2003 ૩૫૬૬૦૫૨ ૩૫૬૬૦૫૨ ૧૦૦૧૭૦૦૦ ૧૦૦૧૭૦૦૦ -૨૩૭૭૩૬૮ ૬૪૫૦૯૪૮ ૩૨૨૫૪૭૪ --- ૮૪૮૧૦૬

નયનાબેન મહશેભાઇ પટેલ



Spe
cim

en
t C

op
y

બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

ચીંતન મહશેભાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૮૯ દેવાભાઇ રામાભાઇ ૧૨૨૨ ૧૮૯ ૨૯૩૪ ૫૨૨૨૫૨૦ ૫૨૨૨૫૨૦ ૧૮૯ 1760 ૩૧૩૩૫૧૨ ૩૧૩૩૫૧૨ ૮૮૦૨૦૦૦ ૮૮૦૨૦૦૦ -૨૦૮૯૦૦૮ ૫૬૬૮૪૮૮ ૨૮૩૪૨૪૪ --- ૭૪૫૨૩૬

કાનજીભાઇ રામાભાઇ 

જમનાબેન રામાભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
ડા ાભાઇ હીરાભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
િકરીટભાઇ હીરાભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
કોકીલાબેન હીરાભાઇ 

શારદાબેન હીરાભાઇ 

લલીતાબેન નરિસંહભાઇ રામાભાઇની િવધવા

નયનભાઇ નરિસંહભાઇ 

રા શભાઇ નરિસંહભાઇ 

િશિરષભાઇ નરિસંહભાઇ 

૧૯૦ કીરીટભાઇ છોટાભાઇ ઠાકોર ૧૨૨૩ ૧૯૦ ૨૮૩૩ ૫૦૪૨૭૪૦ ૫૦૪૨૭૪૦ ૧૯૦ 1700 ૩૦૨૫૬૪૪ ૩૦૨૫૬૪૪ ૮૪૯૯૦૦૦ ૮૪૯૯૦૦૦ -૨૦૧૭૦૯૬ ૫૪૭૩૩૫૬ ૨૭૩૬૬૭૮ --- ૭૧૯૫૮૨

૧૯૧ રમીલાબેન રમણલાલ ૧૨૨૪ ૧૯૧ ૯૯૧૫ ૧૭૬૪૮૭૦૦ ૧૭૬૪૮૭૦૦ ૧૯૧ 5949 ૧૦૫૮૯૨૨૦ ૧૦૫૮૯૨૨૦ ૨૯૭૪૫૦૦૦ ૨૯૭૪૫૦૦૦ -૭૦૫૯૪૮૦ ૧૯૧૫૫૭૮૦ ૯૫૭૭૮૯૦ --- ૨૫૧૮૪૧૦

ભરતભાઇ રમણલાલ 

જીતે દ્ર રમણલાલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૯૨ નટભાઇ બાલાભાઇ ૧૨૨૫ ૧૯૨ ૬૧૭૧ ૧૦૯૨૨૬૭૦ ૧૦૯૨૨૬૭૦ ૧૯૨ 3703 ૬૫૫૩૬૦૨ ૬૫૫૩૬૦૨ ૧૮૫૪૮૧૭૫ ૧૮૫૪૮૧૭૫ -૪૩૬૯૦૬૮ ૧૧૯૯૪૫૭૩ ૫૯૯૭૨૮૬ --- ૧૬૨૮૨૧૮૧૯૨ નટુભાઇ બાલાભાઇ ૧૨૨૫ ૧૯૨ ૬૧૭૧ ૧૦૯૨૨૬૭૦ ૧૦૯૨૨૬૭૦ ૧૯૨ 3703 ૬૫૫૩૬૦૨ ૬૫૫૩૬૦૨ ૧૮૫૪૮૧૭૫ ૧૮૫૪૮૧૭૫ -૪૩૬૯૦૬૮ ૧૧૯૯૪૫૭૩ ૫૯૯૭૨૮૬ --- ૧૬૨૮૨૧૮

શારદાબેન બાલાભાઇ

લખબુેન તે શનાભાઇ લાલાભાઇની િવધવા (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
સિવતાબેન શનાભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
રમણભાઇ શનાભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
શા તાબેન શનાભાઇ 

કપીલાબેન શનાભાઇ 

જયતંીભાઇ શનાભાઇ 

મગંબુેન િચમનભાઇ લાલાભાઇની િવધવા

કોકીલાબેન િચમનભાઇ ની િદકરી

ચદ્રીકાબેન િચમનભાઇ ની િદકરી

ગજરાબેન િચમનભાઇ ની િદકરી

નરે દ્રભાઇ િચમનભાઇ 

પ્રિવણભાઇ િચમનભાઇ 

૧૯૩ અરિવંદભાઇ ચદ્રવદન ૧૨૨૬ ૧૯૩ ૧૫૧૭ ૨૬૬૯૯૨૦ ૨૬૬૯૯૨૦ ૧૯૩ 910 ૧૬૦૧૯૫૨ ૧૬૦૧૯૫૨ ૪૫૬૦૧૦૨ ૪૫૬૦૧૦૨ -૧૦૬૭૯૬૮ ૨૯૫૮૧૫૦ ૧૪૭૯૦૭૫ --- ૪૧૧૧૦૭

યશોધર ચદ્રવદન



Spe
cim

en
t C

op
y

બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

વષાર્બેન ચદ્રવદન (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
જનકભાઇ ચદ્રવદન (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૯૪ રેવાભાઇ કચરાભાઇ ૧૨૨૭ ૧૯૪ ૧૬૧૯ ૨૮૪૯૪૪૦ ૨૮૪૯૪૪૦ ૧૯૪ 971 ૧૭૦૯૬૬૪ ૧૭૦૯૬૬૪ ૪૮૬૬૭૧૪ ૪૮૬૬૭૧૪ -૧૧૩૯૭૭૬ ૩૧૫૭૦૫૦ ૧૫૭૮૫૨૫ --- ૪૩૮૭૪૯

પનુમબેન કચરાભાઇ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૯૫ િનમેષભાઇ અરિવંદભાઇ પટેલ ૧૨૨૮ ૧૯૫ ૪૫૫૩ ૮૦૧૩૨૮૦ ૮૦૧૩૨૮૦ ૧૯૫ 2732 ૪૮૦૭૯૬૮ ૪૮૦૭૯૬૮ ૧૩૬૫૯૦૦૦ ૧૩૬૫૯૦૦૦ -૩૨૦૫૩૧૨ ૮૮૫૧૦૩૨ ૪૪૨૫૫૧૬ --- ૧૨૨૦૨૦૪

પકંજભાઇ ચીનભુાઇ પટેલ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૯૬ અરિવંદભાઇ ચદ્રવદન ૧૨૨૯ ૧૯૬ ૭૦૮ ૧૨૪૬૦૮૦ ૧૨૪૬૦૮૦ ૧૯૬ 425 ૭૪૭૬૪૮ ૭૪૭૬૪૮ ૨૧૨૪૦૦૦ ૨૧૨૪૦૦૦ -૪૯૮૪૩૨ ૧૩૭૬૩૫૨ ૬૮૮૧૭૬ --- ૧૮૯૭૪૪

યશોધર ચદ્રવદન

વષાર્બેન ચદ્રવદન (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
જનકભાઇ ચદ્રવદન (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૧૯૭ કીરીટભાઇ છોટાભાઇ ઠાકોર ૧૨૩૦ ૧૯૭ ૬૦૭ ૧૦૬૮૩૨૦ ૧૦૬૮૩૨૦ ૧૯૭ 364 ૬૪૦૯૯૨ ૬૪૦૯૯૨ ૧૮૨૧૦૦૦ ૧૮૨૧૦૦૦ -૪૨૭૩૨૮ ૧૧૮૦૦૦૮ ૫૯૦૦૦૪ --- ૧૬૨૬૭૬

૧૯૮ લ મણજી ભાથીજી ૧૨૩૧ ૧૯૮ ૪૦૪૭ ૭૧૨૨૭૨૦ ૭૧૨૨૭૨૦ ૧૯૮ 2428 ૪૨૭૩૬૩૨ ૪૨૭૩૬૩૨ ૧૨૧૪૧૦૦૦ ૧૨૧૪૧૦૦૦ -૨૮૪૯૦૮૮ ૭૮૬૭૩૬૮ ૩૯૩૩૬૮૪ --- ૧૦૮૪૫૯૬

રેવાબેન ભાથીજી

ભરતજી પનુાજી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
વજાજી પનુાજી (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
કોકીલાબેન પનુાજી     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
શરાદાબેન અજુ ર્નજી

કમલેશ અજુ ર્નજી

કૈલાશ અજુ ર્નજી

૧૯૯ શનાજી આશાજી ૧૨૩૨ ૧૯૯ ૪૪૫૧ ૭૮૩૩૭૬૦ ૭૮૩૩૭૬૦ ૧૯૯ 2671 ૪૭૦૦૨૫૬ ૪૭૦૦૨૫૬ ૧૩૩૫૩૦૦૦ ૧૩૩૫૩૦૦૦ -૩૧૩૩૫૦૪ ૮૬૫૨૭૪૪ ૪૩૨૬૩૭૨ --- ૧૧૯૨૮૬૮

પાળીબેન આશાજી

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

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

   રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં
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[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

૨૦૦ દેવીબેન લાજી ૧૨૩૩ ૨૦૦ ૨૯૯૪૭ ૫૩૦૦૬૧૯૦ ૫૩૦૦૬૧૯૦ ૨૦૦ 17968 ૩૧૮૦૩૭૧૪ ૩૧૮૦૩૭૧૪ ૯૦૦૧૧૬૯૮ ૯૦૦૧૧૬૯૮ -૨૧૨૦૨૪૭૬ ૫૮૨૦૭૯૮૪ ૨૯૧૦૩૯૯૨ --- ૭૯૦૧૫૧૬

રેવાબેન લાજી

રામસગં આતાજી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.( ) ુ પ્ર ણ

સરુજબેન આતાજીની િવધવા (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
હીરાબેન ગાડંાજી લાજી ની િવધવા પ ની     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
પુજીબેન ગાડંાજી

લાભબુેન ગાડંાજી

મેલાજી ગાડંાજી

જીલભુાઇ ગાડંાજી

૨૦૧ સભુદ્રાબેન અિ નભાઇ ઉફ બચભુાઇ ડા ાભાઇ અમીન તે સારાભાઇ લ લભુાઇના િદકરી ૧૨૩૪ ૨૦૧ ૨૬૩૦ ૪૬૫૫૧૦૦ ૪૬૫૫૧૦૦ ૨૦૧ 1578 ૨૭૯૩૦૬૦ ૨૭૯૩૦૬૦ ૭૮૮૯૨૧૧ ૭૮૮૯૨૧૧ -૧૮૬૨૦૪૦ ૫૦૯૬૧૫૧ ૨૫૪૮૦૭૬ --- ૬૮૬૦૩૬

ક પેશકુમાર અિ નભાઇ ઉફ બચભુાઇ અમીન

હતેલબેન સજંયકુમાર પટેલ તે અિ નભાઇ ઉફ બચભુાઇ અમીનના િદકરી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
િનલેષ અિ નભાઇ ઉફ બચભુાઇ અમીન (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૦૨ રમેશભાઇ બાબભુાઇ પટેલ ૧૨૩૫ ૨૦૨ ૬૯૮૧ ૧૨૩૫૬૩૭૦ ૧૨૩૫૬૩૭૦ ૨૦૨ 4189 ૭૪૧૩૮૨૨ ૭૪૧૩૮૨૨ ૨૦૯૮૨૭૯૨ ૨૦૯૮૨૭૯૨ -૪૯૪૨૫૪૮ ૧૩૫૬૮૯૭૦ ૬૭૮૪૪૮૫ --- ૧૮૪૧૯૩૭

રમેશભાઇ રવજીભાઇ ડોબરીયા

૨૦૩ સભુદ્રાબેન અિ નભાઇ ઉફ બચભુાઇ ડા ાભાઇ અમીન તે સારાભાઇ લ લભુાઇના િદકરી ૧૨૩૬ ૨૦૩ ૨૯૩૪ ૫૧૬૩૮૪૦ ૫૧૬૩૮૪૦ ૨૦૩ 1760 ૩૦૯૮૩૦૪ ૩૦૯૮૩૦૪ ૮૮૧૯૬૦૪ ૮૮૧૯૬૦૪ -૨૦૬૫૫૩૬ ૫૭૨૧૩૦૦ ૨૮૬૦૬૫૦ --- ૭૯૫૧૧૪

ક પેશકુમાર અિ નભાઇ ઉફ બચભુાઇ અમીન

હતેલબેન સજંયકુમાર પટેલ તે અિ નભાઇ ઉફ બચભુાઇ અમીનના િદકરી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
િનલેષ અિ નભાઇ ઉફ બચભુાઇ અમીન (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૦૪ િનમેષભાઇ અરિવંદભાઇ પટેલ ૧૨૩૭ ૨૦૪ ૩૨૩૭ ૫૬૯૭૧૨૦ ૫૬૯૭૧૨૦ ૨૦૪ 1942 ૩૪૧૮૨૭૨ ૩૪૧૮૨૭૨ ૯૭૧૧૦૦૦ ૯૭૧૧૦૦૦ -૨૨૭૮૮૪૮ ૬૨૯૨૭૨૮ ૩૧૪૬૩૬૪ --- ૮૬૭૫૧૬

કમલેશભાઇ ચીનભુાઇ પટેલ

(૧) જમીન માિલકોનાં હક્ક-િહ સા તેમની મળખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાનાં પ્રમાણમાં રહશેે.(૧) જમીન માિલકોના હક્ક િહ સા તમની મળુખડની જમીનમાના હક્ક િહ સાના પ્રમાણમા રહશ.

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૦૫ ખરાબો ૧૨૪૩ ૨૦૫ ૧૨૧૪ ૨૧૩૬૬૪૦ ૨૧૩૬૬૪૦ ૨૦૫ 728 ૧૨૮૧૯૮૪ ૧૨૮૧૯૮૪ ૩૬૬૮૯૫૧ ૩૬૬૮૯૫૧ -૮૫૪૬૫૬ ૨૩૮૬૯૬૭ ૧૧૯૩૪૮૩ --- ૩૩૮૮૨૭

૨૦૬ ખરાબો (તળાવ) ૧૨૪૬ ૨૦૬ ૧૬૭૯૫ ૨૯૭૨૭૧૫૦ ૨૯૭૨૭૧૫૦ ૨૦૬ 16795 ૨૯૭૨૭૧૫૦ ૨૯૭૨૭૧૫૦ ૨૯૭૨૭૧૫૦ ૨૯૭૨૭૧૫૦ ૦ ૦ ૦ --- ૦
સદર સવેર્ ન.ં૧૨૪૬ ગાડર્ન  (૨૯૩) સાથે જોડાતો હોઇ તેનો ૧૨.૦૦મી. તથા ૨૪.૦૦મી. ના ંર તાથી પ્રવેશ રહશેે. 

૨૦૭ સરકારી પડતર ૧૨૫૭/પૈકી ૨૦૭/૧ 14621
+ +

૨૦૭/૨ 5974
+ +
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

૨૦૭/૧ ૪૦૫૦૭ ૨૦૭/૩ 3701
+ + + +

૨૦૭/૨ ૧૧૭૭ ૨૦૭/૪ 714
૪૧૬૮૪ ૭૩૭૮૦૬૮૦ ૭૩૭૮૦૬૮૦ 25010 ૪૪૨૬૭૭૦૦ ૪૪૨૬૭૭૦૦ ૧૨૫૨૮૭૫૯૫ ૧૨૫૨૮૭૫૯૫ -૨૯૫૧૨૯૮૦ ૮૧૦૧૯૮૯૫ ૪૦૫૦૯૯૪૮ --- ૧૦૯૯૬૯૬૮

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૨૦૮ બકંીમચં દ્ર કનભુાઇ પટેલ ૧૨૫૮ ૨૦૮ ૧૬૧૯ ૨૮૩૩૨૫૦ ૨૮૩૩૨૫૦ ૨૦૮ 971 ૧૬૯૯૯૫૦ ૧૬૯૯૯૫૦ ૪૮૬૬૨૨૮ ૪૮૬૬૨૨૮ -૧૧૩૩૩૦૦ ૩૧૬૬૨૭૮ ૧૫૮૩૧૩૯ --- ૪૪૯૮૩૯

૨૦૯ રમેશભાઇ બાબભુાઇ પટેલ ૧૨૫૯ ૨૦૯ ૪૧૪૮ ૭૩૦૦૪૮૦ ૭૩૦૦૪૮૦ ૨૦૯ 2489 ૪૩૮૦૨૮૮ ૪૩૮૦૨૮૮ ૧૨૪૬૮૮૮૮ ૧૨૪૬૮૮૮૮ -૨૯૨૦૧૯૨ ૮૦૮૮૬૦૦ ૪૦૪૪૩૦૦ --- ૧૧૨૪૧૦૮

રમેશભાઇ રવજીભાઇ ડોબરીયા

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૧૦ લલીતભાઇ બાબભુાઇ પટેલ ૧૨૬૦ ૨૧૦ ૫૬૬૬ ૯૯૧૫૫૦૦ ૯૯૧૫૫૦૦ ૨૧૦ 3400 ૫૯૪૯૩૦૦ ૫૯૪૯૩૦૦ ૧૬૯૯૬૩૦૦ ૧૬૯૯૬૩૦૦ -૩૯૬૬૨૦૦ ૧૧૦૪૭૦૦૦ ૫૫૨૩૫૦૦ --- ૧૫૫૭૩૦૦

વૈભવ બાબભુાઇ પટેલ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૧૧ ગૌચરણ ૧૨૬૧ ૨૧૧ ૪૭૫૫ ૮૩૨૧૨૫૦ ૮૩૨૧૨૫૦ ૨૧૧ 2853 ૪૯૯૨૭૫૦ ૪૯૯૨૭૫૦ ૧૧૬૫૪૫૦૫ ૧૧૬૫૪૫૦૫ -૩૩૨૮૫૦૦ ૬૬૬૧૭૫૫ ૩૩૩૦૮૭૮ --- ૨૩૭૮૨૧૧ ગૌચરણ ૧૨૬૧ ૨૧૧ ૪૭૫૫ ૮૩૨૧૨૫૦ ૮૩૨૧૨૫૦ ૨૧૧ 2853 ૪૯૯૨૭૫૦ ૪૯૯૨૭૫૦ ૧૧૬૫૪૫૦૫ ૧૧૬૫૪૫૦૫ -૩૩૨૮૫૦૦ ૬૬૬૧૭૫૫ ૩૩૩૦૮૭૮ --- ૨૩૭૮

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૧૨ પ્રહલાદજી શનાજી ૧૨૬૨ ૨૧૨ ૧૪૧૬ ૨૪૯૨૧૬૦ ૨૪૯૨૧૬૦ ૨૧૨ 850 ૧૪૯૫૨૯૬ ૧૪૯૫૨૯૬ ૪૨૪૮૦૦૦ ૪૨૪૮૦૦૦ -૯૯૬૮૬૪ ૨૭૫૨૭૦૪ ૧૩૭૬૩૫૨ --- ૩૭૯૪૮૮

પોપટજી શકરાજી

રામાજી શકરાજી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
હરીશજી શનાજી (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
શકરીબેન શનાજી કાળાજીની િવધવા     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
કમળાબેન શભંજી શકરાજીની િવધવા

કાનાજી શનાજી 

પુજીબેન કાનાજીની પ ની

રમણજી કાનાજી
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

પનૂમજી કાનાજી

બાલબુેન ઇ રભાઇ કાનાજીની િવધવા

મકુેશભાઇ ઇ રભાઇ 

યોગેશભાઇ ઇ રભાઇ 

ઊષાબેન ઇ રભાઇ 

૨૧૩ દેસાઇ જયરામભાઇ ધનાભાઇ ૧૨૬૩ ૨૧૩/૧ 2053
જયરામભાઇ ધનાભાઇ + +

૨૧૩/૨ ૨૦૭૫
૨૧૩ ૬૮૮૦ ૧૨૦૪૦૦૦૦ ૧૨૦૪૦૦૦૦ 4128 ૭૨૨૪૦૦૦ ૭૨૨૪૦૦૦ ૨૦૬૩૭૯૩૬ ૨૦૬૩૭૯૩૬ -૪૮૧૬૦૦૦ ૧૩૪૧૩૯૩૬ ૬૭૦૬૯૬૮ --- ૧૮૯૦૯૬૮

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૧૪ શકંરભાઇ મણીલાલ પટેલ ૧૨૬૬ ૨૧૪ ૧૦૩૨૦ ૧૮૧૬૩૨૦૦ ૧૮૧૬૩૨૦૦ ૨૧૪ 6192 ૧૦૮૯૭૯૨૦ ૧૦૮૯૭૯૨૦ ૩૦૯૬૦૦૦૦ ૩૦૯૬૦૦૦૦ -૭૨૬૫૨૮૦ ૨૦૦૬૨૦૮૦ ૧૦૦૩૧૦૪૦ --- ૨૭૬૫૭૬૦

આશીષભાઇ શકંરભાઇ પટેલ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૧૫ લાલાભાઇ ગ રભાઇ ભરવાડ ૧૨૬૭ ૨૧૫ ૭૦૮ ૧૨૪૬૦૮૦ ૧૨૪૬૦૮૦ ૨૧૫ 425 ૭૪૭૬૪૮ ૭૪૭૬૪૮ ૨૧૨૪૦૦૦ ૨૧૨૪૦૦૦ -૪૯૮૪૩૨ ૧૩૭૬૩૫૨ ૬૮૮૧૭૬ --- ૧૮૯૭૪૪

સોમાભાઇ કાળાભાઇ ભરવાડ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૧૬ િકરીટભાઇ છોટાભાઇ ઠાકોર ૧૨૬૮ ૨૧૬ ૫૦૬ ૮૯૦૫૬૦ ૮૯૦૫૬૦ ૨૧૬ 304 ૫૩૪૩૩૬ ૫૩૪૩૩૬ ૧૫૧૮૦૦૦ ૧૫૧૮૦૦૦ -૩૫૬૨૨૪ ૯૮૩૬૬૪ ૪૯૧૮૩૨ --- ૧૩૫૬૦૮

૨૧૭ િનમેષભાઇ અરિવંદભાઇ પટેલ ૧૨૬૯ ૨૧૭ ૯૧૧ ૧૬૦૩૩૬૦ ૧૬૦૩૩૬૦ ૨૧૭ 547 ૯૬૨૦૧૬ ૯૬૨૦૧૬ ૨૭૩૩૦૦૦ ૨૭૩૩૦૦૦ -૬૪૧૩૪૪ ૧૭૭૦૯૮૪ ૮૮૫૪૯૨ --- ૨૪૪૧૪૮

પકંજભાઇ િચનભુાઇ પટેલ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૧૮ અરિવંદભાઇ ચદ્રવદન ૧૨૭૦ ૨૧૮ ૫૦૬ ૮૯૦૫૬૦ ૮૯૦૫૬૦ ૨૧૮ 304 ૫૩૪૩૩૬ ૫૩૪૩૩૬ ૧૫૧૮૦૦૦ ૧૫૧૮૦૦૦ -૩૫૬૨૨૪ ૯૮૩૬૬૪ ૪૯૧૮૩૨ --- ૧૩૫૬૦૮

યશોધર ચદ્રવદન

વષાર્બેન ચદ્રવદન (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
જનકભાઇ ચદ્રવદન (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૧૯ િબમલભાઇ મોહનભાઇ પટેલ ૧૨૭૧ ૨૧૯ ૬૦૭ ૧૦૬૮૩૨૦ ૧૦૬૮૩૨૦ ૨૧૯ 364 ૬૪૦૯૯૨ ૬૪૦૯૯૨ ૧૮૨૧૦૦૦ ૧૮૨૧૦૦૦ -૪૨૭૩૨૮ ૧૧૮૦૦૦૮ ૫૯૦૦૦૪ --- ૧૬૨૬૭૬
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

૨૨૦ લાલાભાઇ ગ રભાઇ ભરવાડ ૧૨૭૨ ૨૨૦ ૩૪૪૦ ૬૦૫૪૪૦૦ ૬૦૫૪૪૦૦ ૨૨૦ 2064 ૩૬૩૨૬૪૦ ૩૬૩૨૬૪૦ ૧૦૩૨૦૦૦૦ ૧૦૩૨૦૦૦૦ -૨૪૨૧૭૬૦ ૬૬૮૭૩૬૦ ૩૩૪૩૬૮૦ --- ૯૨૧૯૨૦

સોમાભાઇ કાળાભાઇ ભરવાડ

(૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.( ) ુ પ્ર ણ

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૨૧ બબબુેન આ મારામ શકરાજીની િવધવા ૧૨૭૩ ૨૨૧/૧ ૧૦૬૫
પ્રતાપજી આ મારામ +

મીનાબેન આ મારામ ૨૨૧/૨ ૧૯૦૯
સિવતાબેન રમણજી આ મારામ ની િવધવા પ ની ૨૨૧ ૪૯૫૭ ૮૭૨૪૩૨૦ ૮૭૨૪૩૨૦ 2974 ૫૨૩૪૫૯૨ ૫૨૩૪૫૯૨ ૧૪૯૦૦૭૪૨ ૧૪૯૦૦૭૪૨ -૩૪૮૯૭૨૮ ૯૬૬૬૧૫૦ ૪૮૩૩૦૭૫ --- ૧૩૪૩૩૪૭

મહે દ્ર રમણજી 

રાહુલ રમણજી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૨૨ ડા ાજી મોતીજી ૧૨૭૪ ૨૨૨ ૨૫૨૯ ૪૪૫૧૦૪૦ ૪૪૫૧૦૪૦ ૨૨૨ 1517 ૨૬૭૦૬૨૪ ૨૬૭૦૬૨૪ ૭૫૮૭૦૦૦ ૭૫૮૭૦૦૦ -૧૭૮૦૪૧૬ ૪૯૧૬૩૭૬ ૨૪૫૮૧૮૮ --- ૬૭૭૭૭૨

૨૨૩ રમેશભાઇ બાબભુાઇ પટેલ ૧૨૮૧/પૈકી ૨૨૩ ૯૯૩૮ ૧૭૩૯૧૫૦૦ ૧૭૩૯૧૫૦૦ ૨૨૩ 5963 ૧૦૪૩૪૯૦૦ ૧૦૪૩૪૯૦૦ ૨૯૯૩૦૨૭૫ ૨૯૯૩૦૨૭૫ -૬૯૫૬૬૦૦ ૧૯૪૯૫૩૭૫ ૯૭૪૭૬૮૭ --- ૨૭૯૧૦૮૭

રમેશભાઇ રવજીભાઇ ડૉબરીયા

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૨૨૪ શકરીબેન ભલાજી ઠાકોર ૧૨૮૨/પૈકી ૨૨૪ ૯૧૩૮ ૧૬૦૮૨૮૮૦ ૧૬૦૮૨૮૮૦ ૨૨૪ 5483 ૯૬૪૯૭૨૮ ૯૬૪૯૭૨૮ ૨૭૫૨૩૬૫૬ ૨૭૫૨૩૬૫૬ -૬૪૩૩૧૫૨ ૧૭૮૭૩૯૨૮ ૮૯૩૬૯૬૪ --- ૨૫૦૩૮૧૨

મઘીબેન ભલાજી ઠાકોરમઘીબન ભલાજી ઠાકોર 

મજંુલાબેન ભલાજી ઠાકોર (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
રંજનબેન ભલાજી ઠાકોર (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
પ્રહલાદજી ભલાજી ઠાકોર     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૨૨૫ િહનાબેન ેતાકં પટેલ ૧૨૮૩ ૨૨૫ ૯૪૦૯ ૧૬૫૫૯૮૪૦ ૧૬૫૫૯૮૪૦ ૨૨૫ 5645 ૯૯૩૫૯૦૪ ૯૯૩૫૯૦૪ ૨૮૨૮૩૪૫૪ ૨૮૨૮૩૪૫૪ -૬૬૨૩૯૩૬ ૧૮૩૪૭૫૫૦ ૯૧૭૩૭૭૫ --- ૨૫૪૯૮૩૯

ધમર્ ેતાકં પટેલ

ેતાકં મધવુીર પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૨૬ િવ ણભુાઇ મગનભાઇ પટેલ ૧૨૮૪/અ ૨૨૬ ૭૩૫૩ ૧૨૯૪૧૨૮૦ ૧૨૯૪૧૨૮૦ ૨૨૬ 4412 ૭૭૬૪૭૬૮ ૭૭૬૪૭૬૮ ૨૨૧૪૭૨૩૬ ૨૨૧૪૭૨૩૬ -૫૧૭૬૫૧૨ ૧૪૩૮૨૪૬૮ ૭૧૯૧૨૩૪ --- ૨૦૧૪૭૨૨

િનમેષ અરિવંદભાઇ પટેલ

ભપુે દ્રભાઇ િચનભુાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

   રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

૨૨૭ રમેશભાઇ બાબભુાઇ પટેલ ૧૨૮૪/બ ૨૨૭ ૭૨૭૪ ૧૨૮૦૨૨૪૦ ૧૨૮૦૨૨૪૦ ૨૨૭ 4364 ૭૬૮૧૩૪૪ ૭૬૮૧૩૪૪ ૨૧૮૬૫૬૪૪ ૨૧૮૬૫૬૪૪ -૫૧૨૦૮૯૬ ૧૪૧૮૪૩૦૦ ૭૦૯૨૧૫૦ --- ૧૯૭૧૨૫૪

રમેશભાઇ રવજીભાઇ ડૉબરીયા

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

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

   રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.ફ

૨૨૮ િહનાબેન ેતાકં પટેલ ૧૨૮૫/પૈકી ૨૨૮ ૪૫૮૪ ૮૦૬૭૮૪૦ ૮૦૬૭૮૪૦ ૨૨૮ 2750 ૪૮૪૦૭૦૪ ૪૮૪૦૭૦૪ ૧૩૮૦૭૦૦૮ ૧૩૮૦૭૦૦૮ -૩૨૨૭૧૩૬ ૮૯૬૬૩૦૪ ૪૪૮૩૧૫૨ --- ૧૨૫૬૦૧૬

ધમર્ ેતાકં પટેલ

ેતાકં મધવુીર પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૨૨૯ લાલીબેન ખનાભાઇ રામાભાઇની િવધવા ૧૨૯૦ ૨૨૯ ૫૧૧ ૮૯૪૨૫૦ ૮૯૪૨૫૦ ૨૨૯ 307 ૫૩૬૫૫૦ ૫૩૬૫૫૦ ૧૫૩૫૯૧૩ ૧૫૩૫૯૧૩ -૩૫૭૭૦૦ ૯૯૯૩૬૩ ૪૯૯૬૮૧ --- ૧૪૧૯૮૧

મેઠીબેન ખનાભાઇ

ધળુીબેન ખનાભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
સવાભાઇ શનાભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
મનભુાઇ વાલજીભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
ગીરીશભાઇ વાલજીભાઇ

મજંુબેન વાલજીભાઇ

લ મીબેન હીરાભાઇ

શાતંાબેન તે ડા ાભાઇ હીરાભાઇની િવધવા પ ની

મહશેભાઇ ડા ાભાઇ

નગીનભાઇ ડા ાભાઇ

કીરીટભાઇ ડા ાભાઇ

પ્રભાબેન ડા ાભાઇ

૨૩૦ ગભભુાઇ રાણાભાઇ ૧૩૬૧/પૈકી ૨૩૦ ૧૮૬ ૩૩૨૯૪૦ ૩૩૨૯૪૦ ૨૩૦ 186 ૩૩૨૯૪૦ ૩૩૨૯૪૦ ૯૨૯૯૦૭ ૯૨૯૯૦૭ ૦ ૫૯૬૯૬૭ ૨૯૮૪૮૪ --- ૨૯૮૪૮૪

દેવાભાઇ રાણાભાઇ

જીવણભાઇ ગગજીભાઇ (૧) જમીન માિલકોનાં હક્ક િહ સા તેમની મળખડંની જમીનમાનંા હક્ક િહ સાનાં પ્રમાણમાં રહશેેજીવણભાઇ ગગજીભાઇ (૧) જમીન માિલકોના હક્ક-િહ સા તમની મળુખડની જમીનમાના હક્ક-િહ સાના પ્રમાણમા રહશ.
બેચરભાઇ ખીમાભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
રેખાબેન તે િવભાઇ તે લ મણભાઇની પ ની     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૨૩૧ બબબુેન આ મારામ શકરાજીની િવધવા ૧૩૬૫/પૈકી ૨૩૧ ૫૨૩ ૯૩૬૧૭૦ ૯૩૬૧૭૦ ૨૩૧ 314 ૫૬૧૭૦૨ ૫૬૧૭૦૨ ૧૫૭૧૯૮૧ ૧૫૭૧૯૮૧ -૩૭૪૪૬૮ ૧૦૧૦૨૭૯ ૫૦૫૧૪૦ --- ૧૩૦૬૭૨

પ્રતાપજી આ મારામ

મીનાબેન આ મારામ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
સિવતાબેન રમણજી આ મારામની િવધવા પ ની (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
મહે દ્ર રમણજી     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
રાહુલ રમણજી (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૨૩૨ કાનજીભાઇ રામાભાઇ ૧૩૬૬/પૈકી ૨૩૨ ૧૧૨૫ ૨૦૧૩૭૫૦ ૨૦૧૩૭૫૦ ૨૩૨ 675 ૧૨૦૮૨૫૦ ૧૨૦૮૨૫૦ ૩૩૮૧૪૧૩ ૩૩૮૧૪૧૩ -૮૦૫૫૦૦ ૨૧૭૩૧૬૩ ૧૦૮૬૫૮૧ --- ૨૮૧૦૮૧

દેવાભાઇ રામાભાઇ

જમનાબેન રામાભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
મગંબુેન નારણભાઇ ર નાભાઇની િવધવા (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
પ્રહલાદભાઇ નારણભાઇ    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

મધબુેન નારણભાઇ (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.
ડા ાભાઇ હીરાભાઇ 

કોકીલાબેન હીરાભાઇ 

શારદાબેન હીરાભાઇ 

કીરીટભાઇ હીરાભાઇ 

લલીતાબેન નરિસંહભાઇ રામાભાઇની િવધવા

નયનભાઇ નરિસંહભાઇ 

રા શભાઇ નરિસંહભાઇ 

િશિરષભાઇ નરિસંહભાઇ 

૨૩૩ લલીતાબેન નાથાભાઇ ૧૩૬૭/પૈકી ૨૩૩ ૩૪૮ ૬૨૨૯૨૦ ૬૨૨૯૨૦ ૨૩૩ 300 ૫૩૭૦૦૦ ૫૩૭૦૦૦ ૧૫૦૨૮૫૦ ૧૫૦૨૮૫૦ -૮૫૯૨૦ ૯૬૫૮૫૦ ૪૮૨૯૨૫ --- ૩૯૭૦૦૫

સિવતાબેન નાથાભાઇ 

મહશેભાઇ નાથાભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
જશબુેન નાથાભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
ભગભુાઇ બબાભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
ભીખાભાઇ સોમાભાઇ (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.
મણીભાઇ સોમાભાઇ 

મગનભાઇ સોમાભાઇ 

મગંળભાઇ સોમાભાઇ 

જગદીશભાઇ સોમાભાઇ 

કા તાબેન સોમાભાઇ 

ગોપાલભાઇ કુબેરભાઇ પ્રજાપતી

ચ દ્રકાતં ભગવાનજીભાઇ 

કૈલાશબેન ભગવાનજીભાઇ 

રંજનબેન ભગવાનજીભાઇ 

ક પેશ ભગવાનજીભાઇ 

જીગ્નેશ ભગવાનજીભાઇ 

૨૩૪ જગાભાઇ માયાભાઇ ભરવાડ ૧૩૬૯/પૈકી ૨૩૪/૧ ૩૭૭

ખેંગારભાઇ માયાભાઇ ભરવાડ + +

૨૩૪/૨ ૭૭

૪૫૪ ૮૧૨૬૬૦ ૮૧૨૬૬૦ ૨૩૪ 300 ૫૩૭૦૦૦ ૫૩૭૦૦૦ ૧૫૦૮૮૫૦ ૧૫૦૮૮૫૦ -૨૭૫૬૬૦ ૯૭૧૮૫૦ ૪૮૫૯૨૫ --- ૨૧૦૨૬૫

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૨૩૫ રા શભાઇ િચમનભાઇ પટેલ ૧૩૭૦/પૈકી ૨૩૫ ૨૩૧૫૨ ૪૩૫૨૫૭૬૦ ૪૩૫૨૫૭૬૦ ૨૩૫ 13891 ૨૬૧૧૫૪૫૬ ૨૬૧૧૫૪૫૬ ૭૦૪૨૮૩૮૪ ૭૦૪૨૮૩૮૪ -૧૭૪૧૦૩૦૪ ૪૪૩૧૨૯૨૮ ૨૨૧૫૬૪૬૪ --- ૪૭૪૬૧૬૦

ચમનભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ

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

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

   રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૨૩૬ મળુજીભાઇ નાથાભાઇ પ્રજાપતી ૧૩૭૧ ૨૩૬ ૭૩૮૬ ૧૩૮૮૫૬૮૦ ૧૩૮૮૫૬૮૦ ૨૩૬ 4432 ૮૩૩૧૪૦૮ ૮૩૩૧૪૦૮ ૨૨૪૨૩૮૯૬ ૨૨૪૨૩૮૯૬ -૫૫૫૪૨૭૨ ૧૪૦૯૨૪૮૮ ૭૦૪૬૨૪૪ --- ૧૪૯૧૯૭૨

૨૩૭ શનાજી સગંજી ૧૩૭૨ ૨૩૭ ૭૬૮૯ ૧૪૪૫૫૩૨૦ ૧૪૪૫૫૩૨૦ ૨૩૭ 4613 ૮૬૭૩૧૯૨ ૮૬૭૩૧૯૨ ૨૩૩૪૩૮૦૪ ૨૩૩૪૩૮૦૪ -૫૭૮૨૧૨૮ ૧૪૬૭૦૬૧૨ ૭૩૩૫૩૦૬ --- ૧૫૫૩૧૭૮

રમેશજી સગંજી 

શોભનાબેન સગંજી (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
ચપંાબેન રામસગંજી ખોડાજીની િવધવા (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
મજંુલાબેન પોપટિસંહ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
હસંાબેન પોપટિસંહ 

મહશેકુમાર પોપટિસંહ 

ઉષાબેન પોપટિસંહ 

કોકીલાબેન પોપટિસંહ 

ગજરાબેન તે આતાજી ખોડાજીની િવધવા

કમળાબેન તે ધળુાજીની િવધવા પ ની

િવનોદ ધળુાજી

૨૩૮ પ્રતાપભાઇ બેચરભાઇ પ્ર.સ.પ્ર. ૧૩૭૩ ૨૩૮ ૧૭૭૦૫ ૩૩૨૮૫૪૦૦ ૩૩૨૮૫૪૦૦ ૨૩૮ 10623 ૧૯૯૭૧૨૪૦ ૧૯૯૭૧૨૪૦ ૫૩૯૬૪૮૪૦ ૫૩૯૬૪૮૪૦ -૧૩૩૧૪૧૬૦ ૩૩૯૯૩૬૦૦ ૧૬૯૯૬૮૦૦ --- ૩૬૮૨૬૪૦

િવજયભાઇ બેચરભાઇ 

નદંાબેન બેચરભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
રમીલાબેન બેચરભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
સતંોકબેન બેચરજી આતાજીની િવધવા     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
દક્ષાબેન રા દ્રભાઇ (૩) પ્રવતર્માન િનયમોનસુાર મળુખડં જમીન ઉપરના ંગજુરાત સરકાર વતી  કલેક્ટર ી,
સિુનતાબેન રા દ્રભાઇ     અમદાવાદના ંવળતર મેળવવાના ંહક્કો તેમજ સદર જમીન િબનખેતીનો ઉપયોગ,

    કરાવવા માટે સરકાર ીને ચકુવવાની થતી રકમ મેળવવાનો હક્ક અંિતમખડંની

આ જમીન પર ચાલ રાખેલ છે   આ જમીન પર ચાલ ુરાખલ છ.

૨૩૯/૧ ૧૨૪૨૧
૨૩૯/૨ ૬૦૩૩

૨૩૯ પ્રશાતંભાઇ પ્રિવણચદ્ર ૧૩૭૪ ૨૩૯ ૩૦૭૫૬ ૫૭૮૨૧૨૮૦ ૫૭૮૨૧૨૮૦ 18454 ૩૪૬૯૨૭૬૮ ૩૪૬૯૨૭૬૮ ૯૩૩૭૫૨૧૬ ૯૩૩૭૫૨૧૬ -૨૩૧૨૮૫૧૨ ૫૮૬૮૨૪૪૮ ૨૯૩૪૧૨૨૪ --- ૬૨૧૨૭૧૨

નીલેષભાઇ પ્રિવણચદ્ર

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૪૦ િવનોદભાઇ મનસખુલાલ મીઠીયા ૧૩૭૫ ૨૪૦ ૧૩૯૬૨ ૨૬૨૪૮૫૬૦ ૨૬૨૪૮૫૬૦ ૨૪૦ 8377 ૧૫૭૪૯૧૩૬ ૧૫૭૪૯૧૩૬ ૪૨૩૮૮૬૩૨ ૪૨૩૮૮૬૩૨ -૧૦૪૯૯૪૨૪ ૨૬૬૩૯૪૯૬ ૧૩૩૧૯૭૪૮ --- ૨૮૨૦૩૨૪

૨૪૧ િનમર્ળકુમાર ગોિવંદભાઇ નવી શરત ૧૩૭૬ ૨૪૧ ૧૫૮૬૭ ૨૯૮૨૯૯૬૦ ૨૯૮૨૯૯૬૦ ૨૪૧ 9520 ૧૭૮૯૭૯૭૬ ૧૭૮૯૭૯૭૬ ૪૮૨૬૭૪૧૪ ૪૮૨૬૭૪૧૪ -૧૧૯૩૧૯૮૪ ૩૦૩૬૯૪૩૮ ૧૫૧૮૪૭૧૯ --- ૩૨૫૨૭૩૫

નરહરીભાઇ ચતરુભાઇ 

મકુુ દભાઇ ચતરુભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

િગરીશચદ્ર ચતરુભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
ઘન યામભાઇ ચતરુભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
શીવલાલ ચતરુભાઇ 

ભરતભાઇ પરષો મભાઇ (૩) પ્રવતર્માન િનયમોનસુાર મળુખડં જમીન ઉપરના ંગજુરાત સરકાર વતી  કલેક્ટર ી,
સધુીરભાઇ પરષો મભાઇ    અમદાવાદના ંવળતર મેળવવાના ંહક્કો તેમજ સદર જમીન િબનખેતીનો ઉપયોગ,,
ગૌતમભાઇ પરષો મભાઇ     કરાવવા માટે સરકાર ીને ચકુવવાની થતી રકમ મેળવવાનો હક્ક અંિતમખડંની

હમેલતાબેન પરષો મભાઇ     આ જમીન પર ચાલ ુરાખેલ છે.
દશરથભાઇ ચતરુભાઇ

૨૪૨ પ્રશાતંભાઇ પ્રિવણચદ્ર ૧૩૮૦ ૨૪૨ ૬૧૩૧ ૧૧૫૨૬૨૮૦ ૧૧૫૨૬૨૮૦ ૨૪૨ 3679 ૬૯૧૫૭૬૮ ૬૯૧૫૭૬૮ ૧૮૬૮૭૨૮૮ ૧૮૬૮૭૨૮૮ -૪૬૧૦૫૧૨ ૧૧૭૭૧૫૨૦ ૫૮૮૫૭૬૦ --- ૧૨૭૫૨૪૮

નીલેષભાઇ પ્રિવણચદ્ર

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૪૩ ગૌચરણ ૧૩૮૧ ૨૪૩ ૬૧૭૨ ૧૧૬૬૫૦૮૦ ૧૧૬૬૫૦૮૦ ૨૪૩ 5685 ૧૦૭૪૪૬૫૦ ૧૦૭૪૪૬૫૦ ૧૨૫૯૨૨૭૫ ૧૨૫૯૨૨૭૫ -૯૨૦૪૩૦ ૧૮૪૭૬૨૫ ૯૨૩૮૧૩ --- ૩૩૮૩

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૪૪ પટેલ સકંેત અરિવંદભાઇ ૧૩૮૨ ૨૪૪ ૬૧૭૧ ૧૧૬૬૩૧૯૦ ૧૧૬૬૩૧૯૦ ૨૪૪ 3703 ૬૯૯૭૯૧૪ ૬૯૯૭૯૧૪ ૧૮૭૭૦૩૩૧ ૧૮૭૭૦૩૩૧ -૪૬૬૫૨૭૬ ૧૧૭૭૨૪૧૭ ૫૮૮૬૨૦૮ --- ૧૨૨૦૯૩૨

પટેલ અરિવંદભાઇ શાતંીભાઇ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૪૫ પરેશભાઇ ચદ્રકા ત ૧૩૮૩/અ ૨૪૫/૧ ૧૭૧૩૨ ૩૨૩૭૯૪૮૦ ૩૨૩૭૯૪૮૦ ૨૪૫/૧ 10279 ૧૯૪૨૭૩૧૦ ૧૯૪૨૭૩૧૦ ૫૨૩૧૪૯૭૧ ૫૨૩૧૪૯૭૧ -૧૨૯૫૨૧૭૦ ૩૨૮૮૭૬૬૧ ૧૬૪૪૩૮૩૦ --- ૩૪૯૧૬૬૦

િવરબાળા પરેશભાઇ પટેલ

િહતેષ પરેશભાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોનાં હક્ક િહ સા તેમની મળખડંની જમીનમાનંા હક્ક િહ સાનાં પ્રમાણમાં રહશેેિહતષ પરશભાઇ પટલ (૧) જમીન માિલકોના હક્ક-િહ સા તમની મળુખડની જમીનમાના હક્ક-િહ સાના પ્રમાણમા રહશ.

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૪૬ કૃણાલ ગોપેશભાઇ ૧૩૮૩/બ ૨૪૫/૨ ૧૭૧૩૨ ૩૨૩૭૯૪૮૦ ૩૨૩૭૯૪૮૦ ૨૪૫/૨ 10279 ૧૯૪૨૭૩૧૦ ૧૯૪૨૭૩૧૦ ૫૨૩૧૪૯૭૧ ૫૨૩૧૪૯૭૧ -૧૨૯૫૨૧૭૦ ૩૨૮૮૭૬૬૧ ૧૬૪૪૩૮૩૦ --- ૩૪૯૧૬૬૦

ગૌરાગંીનીબેન ગોપેશભાઇ

રેમીલ ગોપેશભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૪૭ િદપકભાઇ ચં દ્રકા ત ૧૩૮૩/ક ૨૪૫/૩ ૧૭૧૩૧ ૩૨૩૭૭૫૯૦ ૩૨૩૭૭૫૯૦ ૨૪૫/૩ 10279 ૧૯૪૨૭૩૧૦ ૧૯૪૨૭૩૧૦ ૫૨૩૧૪૯૭૧ ૫૨૩૧૪૯૭૧ -૧૨૯૫૦૨૮૦ ૩૨૮૮૭૬૬૧ ૧૬૪૪૩૮૩૦ --- ૩૪૯૩૫૫૦

દક્ષાબેન િદપકકુમાર

ક યપકુમાર િદપકકુમાર (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

(૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૪૮ કોકીલાબેન નારણભાઇ ૧૩૮૪ ૨૪૬ ૩૫૪૧ ૬૬૫૭૦૮૦ ૬૬૫૭૦૮૦ ૨૪૬ 2125 ૩૯૯૪૨૪૮ ૩૯૯૪૨૪૮ ૧૦૭૫૦૪૭૬ ૧૦૭૫૦૪૭૬ -૨૬૬૨૮૩૨ ૬૭૫૬૨૨૮ ૩૩૭૮૧૧૪ --- ૭૧૫૨૮૨

ભાવનાબેન નારણભાઇ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૪૯ ગીરીશભાઇ રાવજીભાઇ ૧૩૮૫ ૨૪૭ ૧૩૬૫૮ ૨૫૯૫૦૨૦૦ ૨૫૯૫૦૨૦૦ ૨૪૭ 8195 ૧૫૫૭૦૧૨૦ ૧૫૫૭૦૧૨૦ ૪૧૪૬૫૬૮૮ ૪૧૪૬૫૬૮૮ -૧૦૩૮૦૦૮૦ ૨૫૮૯૫૫૬૮ ૧૨૯૪૭૭૮૪ --- ૨૫૬૭૭૦૪

૨૫૦ મજંુલાબેન પોપટિસંહ ૧૩૮૬ ૨૪૮ ૧૧૨૩૦ ૨૧૧૧૨૪૦૦ ૨૧૧૧૨૪૦૦ ૨૪૮ 6738 ૧૨૬૬૭૪૪૦ ૧૨૬૬૭૪૪૦ ૩૪૦૯૪૨૮૦ ૩૪૦૯૪૨૮૦ -૮૪૪૪૯૬૦ ૨૧૪૨૬૮૪૦ ૧૦૭૧૩૪૨૦ --- ૨૨૬૮૪૬૦

હસંાબેન પોપટિસંહ 

મહશેકુમાર પોપટિસંહ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
ઉષાબેન પોપટિસંહ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
કોકીલાબેન પોપટિસંહ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૫૧ નારણભાઇ સારાભાઇ ૧૩૮૭ ૨૪૯ ૪૦૫ ૭૬૧૪૦૦ ૭૬૧૪૦૦ ૨૪૯ 300 ૫૬૪૦૦૦ ૫૬૪૦૦૦ ૧૫૧૮૦૦૦ ૧૫૧૮૦૦૦ -૧૯૭૪૦૦ ૯૫૪૦૦૦ ૪૭૭૦૦૦ --- ૨૭૯૬૦૦

ચતરુભાઇ રણછોડભાઇ

હીરાભાઇ રણછોડભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
ઈ રભાઇ હાથીભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
સારાભાઇ રણછોડભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૫૨ કપીલાબેન બાબભાઇ ચતરભાઇની િવધવા પ્ર સ પ્ર ૧૩૮૮ ૨૫૦ ૧૨૫૪૫ ૨૩૮૩૫૫૦૦ ૨૩૮૩૫૫૦૦ ૨૫૦ 7527 ૧૪૩૦૧૩૦૦ ૧૪૩૦૧૩૦૦ ૩૮૨૩૭૧૬૦ ૩૮૨૩૭૧૬૦ -૯૫૩૪૨૦૦ ૨૩૯૩૫૮૬૦ ૧૧૯૬૭૯૩૦ --- ૨૪૩૩૭૩૦૨૫૨ કપીલાબન બાબભુાઇ ચતરુભાઇની િવધવા પ્ર.સ.પ્ર. ૧૩૮૮ ૨૫૦ ૧૨૫૪૫ ૨૩૮૩૫૫૦૦ ૨૩૮૩૫૫૦૦ ૨૫૦ 7527 ૧૪૩૦૧૩૦૦ ૧૪૩૦૧૩૦૦ ૩૮૨૩૭૧૬૦ ૩૮૨૩૭૧૬૦ -૯૫૩૪૨૦૦ ૨૩૯૩૫૮૬૦ ૧૧૯૬૭૯૩૦ --- ૨૪૩૩૭૩૦

મહે દ્રકુમાર બાબભુાઇ 

મકુેશકુમાર બાબભુાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
મહશેકુમાર બાબભુાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) પ્રવતર્માન િનયમોનસુાર મળુખડં જમીન ઉપરના ંગજુરાત સરકાર વતી  કલેક્ટર ી,

    અમદાવાદના ંવળતર મેળવવાના ંહક્કો તેમજ સદર જમીન િબનખેતીનો ઉપયોગ,

    કરાવવા માટે સરકાર ીને ચકુવવાની થતી રકમ મેળવવાનો હક્ક અંિતમખડંની

    આ જમીન પર ચાલ ુરાખેલ છે.

૨૫૩ ક યપ રાવજીભાઇ ૧૩૯૦ ૨૫૨ ૫૦૬૮૭ ૯૬૩૦૫૩૦૦ ૯૬૩૦૫૩૦૦ ૨૫૨ 30412 ૫૭૭૮૩૧૮૦ ૫૭૭૮૩૧૮૦ ૧૫૪૧૮૯૮૫૪ ૧૫૪૧૮૯૮૫૪ -૩૮૫૨૨૧૨૦ ૯૬૪૦૬૬૭૪ ૪૮૨૦૩૩૩૭ --- ૯૬૮૧૨૧૭

જય રાવજીભાઇ

રાવજીભાઇ નરેશભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
અનતંભાઇ નરેશભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
ક યપ રાવજીભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
જય રાવજીભાઇ

શીલ અનતંભાઇ
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યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે
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કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
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અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

કથન અનતંભાઇ

શીલ અનતંભાઇ

કથન અનતંભાઇ

૨૫૪ રમેશભાઇ બાબભુાઇ પટેલ ૧૩૯૧/અ ૨૫૩ ૫૫૨૨૫ ૧૦૪૯૨૭૫૦૦ ૧૦૪૯૨૭૫૦૦ ૨૫૩ 33135 ૬૨૯૫૬૫૦૦ ૬૨૯૫૬૫૦૦ ૧૬૯૩૧૯૮૫૦ ૧૬૯૩૧૯૮૫૦ -૪૧૯૭૧૦૦૦ ૧૦૬૩૬૩૩૫૦ ૫૩૧૮૧૬૭૫ --- ૧૧૨૧૦૬૭૫

રમેશભાઇ રવજીભાઇ ડોબરીયા

હસંાબેન રમેશભાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
રા શભાઇ રમેશભાઇ પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
ગીતાબેન રમેશભાઇ ડૉબરીયા     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
િચંતન રમેશભાઇ ડૉબરીયા

નીશાતં રમેશભાઇ ડૉબરીયા

૨૫૫ બીપીનભાઇ કેશવલાલ ૧૩૯૩ ૨૫૪ ૨૦૨૪ ૩૮૪૫૬૦૦ ૩૮૪૫૬૦૦ ૨૫૪ 1214 ૨૩૦૭૩૬૦ ૨૩૦૭૩૬૦ ૬૧૫૭૦૦૮ ૬૧૫૭૦૦૮ -૧૫૩૮૨૪૦ ૩૮૪૯૬૪૮ ૧૯૨૪૮૨૪ --- ૩૮૬૫૮૪

ચદ્રકા ત કેશવલાલ

સરુેશભાઇ મણીભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
હષર્દભાઇ મણીભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
શાં તાબેન મણીલાલની િદકરી     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
ઈ દુબેન નદંુભાઇ મણીભાઇની િવધવા

અમીબેન નદંુભાઇ

જીજ્ઞાશાબેન નદંુભાઇ

રાજુ નદંુભાઇ

સગીર કેતન નદંુભાઇ

શારદાબેન મણીભાઇ

કુસમુબેન મણીભાઇ

ઉષાબેન મણીભાઇ

સયુર્બાળા મણીભાઇ

િવપલુ હરીભાઇ

મૌના હરીભાઇ

નીતા હરીભાઇનીતા હરીભાઇ

કુમાર હરીભાઇ

મજંુલાબેન હરીભાઇ મણીભાઇની િવધવા

૨૫૬ નરેશકુમાર નાથાભાઇ પટેલ ૧૩૯૮/પૈકી ૨૫૫ ૯૧૩ ૧૭૨૫૫૭૦ ૧૭૨૫૫૭૦ ૨૫૫ 548 ૧૦૩૫૩૪૨ ૧૦૩૫૩૪૨ ૨૭૮૮૦૨૮ ૨૭૮૮૦૨૮ -૬૯૦૨૨૮ ૧૭૫૨૬૮૬ ૮૭૬૩૪૩ --- ૧૮૬૧૧૫

ગીતાબેન નરેશકુમાર પટેલ

િન લભાઇ નરેશકુમાર પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
સલબેન નરેશકુમાર પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

રચનાબેન નરેશકુમાર પટેલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
ચદ્રકા તભાઇ નાથાભાઇ પટેલ (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.
ત લતાબેન ચદ્રકા તભાઇ 

સનુીલભાઇ ચદ્રકા તભાઇ 

નેહલભાઇ ચદ્રકા તભાઇ 

૨૫૭ અરજણજી ખોડાજી પ્ર.સ.પ્ર. ૧૪૩૦ ૨૫૬ ૮૫૦૯ ૧૬૧૬૭૧૦૦ ૧૬૧૬૭૧૦૦ ૨૫૬ 5105 ૯૭૦૦૨૬૦ ૯૭૦૦૨૬૦ ૨૬૦૮૮૫૯૪ ૨૬૦૮૮૫૯૪ -૬૪૬૬૮૪૦ ૧૬૩૮૮૩૩૪ ૮૧૯૪૧૬૭ --- ૧૭૨૭૩૨૭

ગજરાબેન ખોડાજી

સરુજબેન ડા ાજી ખોડાજીની િવધવા (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
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કમત પીયામાં
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[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

કા ભાઇ ડા ાજી (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
છગનભાઇ ડા ાજી     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
ચચંળબેન લક્ષમણજીની િવધવા (૩) પ્રવતર્માન િનયમોનસુાર મળુખડં જમીન ઉપરના ંગજુરાત સરકાર વતી  કલેક્ટર ી,
કનજી લક્ષમણજી     અમદાવાદના ંવળતર મેળવવાના ંહક્કો તેમજ સદર જમીન િબનખેતીનો ઉપયોગ,
મનજી લક્ષમણજી    કરાવવા માટે સરકાર ીને ચકુવવાની થતી રકમ મેળવવાનો હક્ક અંિતમખડંનીુ

રમેશજી લક્ષમણજી   ,   િવક્રમજી લક્ષમણજી     આ જમીન પર ચાલ ુરાખેલ છે.

૨૫૮ પાબેન જશભાઇ ૧૪૩૧ ૨૫૭ ૧૯૭૨૯ ૩૮૦૭૬૯૭૦ ૩૮૦૭૬૯૭૦ ૨૫૭ 11837 ૨૨૮૪૬૧૮૨ ૨૨૮૪૬૧૮૨ ૬૦૧૨૮૦૭૩ ૬૦૧૨૮૦૭૩ -૧૫૨૩૦૭૮૮ ૩૭૨૮૧૮૯૧ ૧૮૬૪૦૯૪૬ --- ૩૪૧૦૧૫૮

િકરણભાઇ જશભાઇ 

મણીબેન તે જશભાઇ ની પ ની (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
કીરીટભાઇ જશભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
મહે દ્રભાઇ જશભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
ભરતભાઇ જશભાઇ 

ઇ દીરાબેન જશભાઇ 

૨૫૯ મશાન ૧૪૩૨ ૨૫૮ ૨૦૨૩ ૩૯૦૪૩૯૦ ૩૯૦૪૩૯૦ ૨૫૮ 2023 ૩૯૦૪૩૯૦ ૩૯૦૪૩૯૦ ૩૯૦૪૩૯૦ ૩૯૦૪૩૯૦ ૦ ૦ ૦ --- ૦

૨૬૦ રુખીબેન મોહનભાઇ લ લભુાઇની િવધવા ૧૪૩૩ ૨૫૯ ૬૬૭૭ ૧૨૮૮૬૬૧૦ ૧૨૮૮૬૬૧૦ ૨૫૯ 4006 ૭૭૩૧૯૬૬ ૭૭૩૧૯૬૬ ૨૦૩૪૯૪૯૩ ૨૦૩૪૯૪૯૩ -૫૧૫૪૬૪૪ ૧૨૬૧૭૫૨૭ ૬૩૦૮૭૬૩ --- ૧૧૫૪૧૧૯

ખોડાભાઇ મોહનભાઇ

મનભુાઇ મોહનભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
ચદંુભાઇ મોહનભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
ઈ રલાલ આતાભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
અંબાલાલ આતાભાઇ 

ભલાભાઇ આતાભાઇ 

કનભુાઇ આતાભાઇ 

ઠાકોરભાઇ બબાભાઇ 

૨૬૧ મહશેભાઇ િદનભાઇ ૧૪૩૪/પૈકી ૨૬૦ ૧૩૩૪ ૨૫૭૪૬૨૦ ૨૫૭૪૬૨૦ ૨૬૦ 800 ૧૫૪૪૭૭૨ ૧૫૪૪૭૭૨ ૪૦૬૫૬૩૨ ૪૦૬૫૬૩૨ -૧૦૨૯૮૪૮ ૨૫૨૦૮૬૦ ૧૨૬૦૪૩૦ --- ૨૩૦૫૮૨૨૬૧ મહશભાઇ િદનભુાઇ ૧૪૩૪/પકી ૨૬૦ ૧૩૩૪ ૨૫૭૪૬૨૦ ૨૫૭૪૬૨૦ ૨૬૦ 800 ૧૫૪૪૭૭૨ ૧૫૪૪૭૭૨ ૪૦૬૫૬૩૨ ૪૦૬૫૬૩૨ -૧૦૨૯૮૪૮ ૨૫૨૦૮૬૦ ૧૨૬૦૪૩૦ --- ૨૩૦૫૮૨

નરેશભાઇ િદનભુાઇ

જય ીબેન િદનભુાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
પદમાબેન િદનભુાઇ છોટાભાઇની િવધવા (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
કીરીટભાઇ જમનાદાસ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
સરુે દ્રભાઇ જમનાદાસ (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.
જીતે દ્રકુમાર ભાઇલાલ

હષર્દકુમાર ભાઇલાલ

િવજયકુમાર ભાઇલાલ

કમળાબેન િચનભુાઇ 

અ પેશભાઇ િચનભુાઇ 

જીજ્ઞશ િચનભુાઇ

શકુ તલાબેન દેવે દ્રભાઇની િવધવા

ચેતન દેવે દ્રભાઇ

ક પનાબેન તે પરેશભાઇ ઈ રભાઇની િવધવા

ેતાબેન પરેશભાઇ 

િનમર્લ પરેશભાઇ
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

૨૬૨ ગૌચરણ ૧૪૩૭/પૈકી ૨૬૧ ૨૬૯૫ ૫૨૦૧૩૫૦ ૫૨૦૧૩૫૦ ૨૬૧ 2651 ૫૧૧૬૪૩૦ ૫૧૧૬૪૩૦ ૫૨૯૧૩૯૬ ૫૨૯૧૩૯૬ -૮૪૯૨૦ ૧૭૪૯૬૬ ૮૭૪૮૩ --- ૨૫૬૩

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.
૨૬૩ વીનભુાઇ રાવજીભાઇ ૧૪૩૮ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

બીપીનભાઇ રાવજીભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
કમળાબેન રાવજીભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
કૈલાશબેન રાવજીભાઇ ૨૬૨ ૨૫૯૩ ૫૦૦૪૪૯૦ ૫૦૦૪૪૯૦ ૨૬૨ 1556 ૩૦૦૨૬૯૪ ૩૦૦૨૬૯૪ ૭૯૦૨૬૮૬ ૭૯૦૨૬૮૬ -૨૦૦૧૭૯૬ ૪૮૯૯૯૯૨ ૨૪૪૯૯૯૬ --- ૪૪૮૨૦૦

વષાર્બેન તે વીનભુાઇની પ ની

આશીષભાઇ વીનભુાઇ

૨૬૪ ચદ્રીકાબેન જયિંતભાઇ ૧૪૩૯/પૈકી ૨૬૩ ૧૭૦ ૩૨૮૧૦૦ ૩૨૮૧૦૦ ૨૬૩ 170 ૩૨૮૧૦૦ ૩૨૮૧૦૦ ૮૬૩૫૧૫ ૮૬૩૫૧૫ ૦ ૫૩૫૪૧૫ ૨૬૭૭૦૮ --- ૨૬૭૭૦૮

હતેલભાઇ જયિંતભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
કાજલબેન જયિંતભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૨૬૫ વીનભુાઇ રાવજીભાઇ ૧૪૪૦/પૈકી ૨૬૪ ૧૪૫ ૨૭૯૮૫૦ ૨૭૯૮૫૦ ૨૬૪ 145 ૨૭૯૮૫૦ ૨૭૯૮૫૦ ૭૩૬૫૨૮ ૭૩૬૫૨૮ ૦ ૪૫૬૬૭૮ ૨૨૮૩૩૯ --- ૨૨૮૩૩૯

બીપીનભાઇ રાવજીભાઇ

કમળાબેન રાવજીભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
કૈલાશબેન રાવજીભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
વષાર્બેન તે વીનભુાઇની પ ની     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
આશીષભાઇ વીનભુાઇ (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૨૬૬ પ્રિવણભાઇ હીરાભાઇ ૧૪૪૩/પૈકી ૨૬૫ ૫૧૨ ૯૮૮૧૬૦ ૯૮૮૧૬૦ ૨૬૫ 307 ૫૯૨૮૯૬ ૫૯૨૮૯૬ ૧૫૬૦૪૨૨ ૧૫૬૦૪૨૨ -૩૯૫૨૬૪ ૯૬૭૫૨૬ ૪૮૩૭૬૩ --- ૮૮૪૯૯

ઘન યામભાઇ હીરાભાઇ

હરીક ણભાઇ હીરાભાઇ (૧) જમીન માિલકોનાં હક્ક િહ સા તેમની મળખડંની જમીનમાનંા હક્ક િહ સાનાં પ્રમાણમાં રહશેેહરીકૃ ણભાઇ હીરાભાઇ (૧) જમીન માિલકોના હક્ક-િહ સા તમની મળુખડની જમીનમાના હક્ક-િહ સાના પ્રમાણમા રહશ.
નરહરીભાઇ હીરાભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૨૬૭ ગોિવંદભાઇ ઉફ ઘન યામભાઇ જુગાભાઇ ૧૪૪૫/પૈકી ૨૬૬ ૧૨૩૯ ૨૩૯૧૨૭૦ ૨૩૯૧૨૭૦ ૨૬૬ 743 ૧૪૩૪૭૬૨ ૧૪૩૪૭૬૨ ૩૭૮૩૫૩૪ ૩૭૮૩૫૩૪ -૯૫૬૫૦૮ ૨૩૪૮૭૭૨ ૧૧૭૪૩૮૬ --- ૨૧૭૮૭૮

મગંબુેન ગોિવંદભાઇ

સમીર ગોિવંદભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
ચદ્રીકાબેન જયિંતભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
હતેલભાઇ જયિંતભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
કાજલબેન જયિંતભાઇ (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૨૬૮ નવ ુગામતળ વક્ર ૧૪૪૬/પૈકી ૨૬૭/૧ ૨૩૩૯
અસલાલી શા પચંાયત + +

૨૬૭/૨ ૧૧૭૮
૨૬૭ ૫૫૬૪ ૧૦૭૩૮૫૨૦ ૧૦૭૩૮૫૨૦ 3517 ૬૭૮૭૮૧૦ ૬૭૮૭૮૧૦ ૧૮૬૬૬૪૭૮ ૧૮૬૬૬૪૭૮ -૩૯૫૦૭૧૦ ૧૧૮૭૮૬૬૮ ૫૯૩૯૩૩૪ --- ૧૯૮૮૬૨૪
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

૨૬૯ પ્રિવણભાઇ હીરાભાઇ ૧૪૪૭ ૨૬૮ ૨૭૩૦ ૫૨૬૮૯૦૦ ૫૨૬૮૯૦૦ ૨૬૮ 1638 ૩૧૬૧૩૪૦ ૩૧૬૧૩૪૦ ૮૩૨૦૨૨૧ ૮૩૨૦૨૨૧ -૨૧૦૭૫૬૦ ૫૧૫૮૮૮૧ ૨૫૭૯૪૪૧ --- ૪૭૧૮૮૧

ઘન યામભાઇ હીરાભાઇ

હિરકૃ ણભાઇ હીરાભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
નરહરીભાઇ હીરાભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
૨૭૦ કાશીબેન નાથાભાઇ ગોિવંદભાઇની િવધવા ૧૪૪૮ ૨૬૯ ૮૮૦૨ ૧૬૯૮૭૮૬૦ ૧૬૯૮૭૮૬૦ ૨૬૯ 5281 ૧૦૧૯૨૩૩૦ ૧૦૧૯૨૩૩૦ ૨૬૮૨૪૮૪૦ ૨૬૮૨૪૮૪૦ -૬૭૯૫૫૩૦ ૧૬૬૩૨૫૧૦ ૮૩૧૬૨૫૫ --- ૧૫૨૦૭૨૫

૨૭૧ પ્રિવણભાઇ હીરાભાઇ ૨૭૦/૧ ૫૫૨૯
ઘન યામભાઇ હીરાભાઇ + +
હિરકૃ ણભાઇ હીરાભાઇ ૨૭૦/૨ ૮૬૧૮

૧૪૪૯ ૨૭૦ ૨૩૫૭૮ ૪૫૫૦૫૫૪૦ ૪૫૫૦૫૫૪૦ 14147 ૨૭૩૦૩૩૨૪ ૨૭૩૦૩૩૨૪ ૭૧૮૫૮૬૭૧ ૭૧૮૫૮૬૭૧ -૧૮૨૦૨૨૧૬ ૪૪૫૫૫૩૪૭ ૨૨૨૭૭૬૭૩ --- ૪૦૭૫૪૫૭

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૭૨ કાશીબેન નાથાભાઇ ગોિવંદભાઇની િવધવા નવી શરત ૧૪૫૦ ૨૭૧ ૧૮૨૧ ૩૫૧૪૫૩૦ ૩૫૧૪૫૩૦ ૨૭૧ 1093 ૨૧૦૮૭૧૮ ૨૧૦૮૭૧૮ ૫૫૪૯૮૬૨ ૫૫૪૯૮૬૨ -૧૪૦૫૮૧૨ ૩૪૪૧૧૪૪ ૧૭૨૦૫૭૨ --- ૩૧૪૭૬૦

(૧) પ્રવતર્માન િનયમોનસુાર મળુખડં જમીન ઉપરના ંગજુરાત સરકાર વતી  કલેક્ટર ી,

    અમદાવાદના ંવળતર મેળવવાના ંહક્કો તેમજ સદર જમીન િબનખેતીનો ઉપયોગ,

    કરાવવા માટે સરકાર ીને ચકુવવાની થતી રકમ મેળવવાનો હક્ક અંિતમખડંની

    આ જમીન પર ચાલ ુરાખેલ છે.

૨૭૩ પ્રિવણભાઇ હીરાભાઇ ૧૪૫૧/પૈકી ૨૭૨ ૫૨૫૨ ૧૦૧૩૬૩૬૦ ૧૦૧૩૬૩૬૦ ૨૭૨ 3151 ૬૦૮૧૮૧૬ ૬૦૮૧૮૧૬ ૧૬૦૩૮૦૩૨ ૧૬૦૩૮૦૩૨ -૪૦૫૪૫૪૪ ૯૯૫૬૨૧૬ ૪૯૭૮૧૦૮ --- ૯૨૩૫૬૪

ઘન યામભાઇ હીરાભાઇ

હિરકૃ ણભાઇ હીરાભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
નરહરીભાઇ હીરાભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળખડંની જમીન ઉપરનાં તેમનાં હક્ક િહ સાનાં પ્રમાણમાં વળતરનીનરહરીભાઇ હીરાભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તમની મળુખડની જમીન ઉપરના તમના હક્ક-િહ સાના પ્રમાણમા વળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૨૭૪ હષાર્બેન ગીરીશભાઇ ભ ૨૭૩/૧ ૩૩૪૩
સં કૃિતબેન ગીરીશભાઇ ભ + +
સં કાર ગીરીશભાઇ ભ ૨૭૩/૨ ૮૩૫૬
િનિત ગીરીશભાઇ ભ + +
િવવેક ગીરીશભાઇ ભ ૨૭૩/૩ ૧૫૦૭
સૌરભભાઇ ઘન યામભાઇ અમીન ૧૪૬૯/પૈકી ૨૭૩ ૨૨૦૧૧ ૪૧૬૦૦૭૯૦ ૪૧૬૦૦૭૯૦ 13206 ૨૪૯૫૯૩૪૦ ૨૪૯૫૯૩૪૦ ૬૭૨૧૧૯૩૭ ૬૭૨૧૧૯૩૭ -૧૬૬૪૧૪૫૦ ૪૨૨૫૨૫૯૭ ૨૧૧૨૬૨૯૯ --- ૪૪૮૪૮૪૯

પ્રિવણચદ્ર હીરાલાલ અમીન

હરીકૃ ણ હીરાલાલ અમીન (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

૨૭૫ અજયકુમાર ડા ાભાઇ નવી શરત ૧૪૭૦ ૨૭૪ ૬૫૭૬ ૧૨૬૯૧૬૮૦ ૧૨૬૯૧૬૮૦ ૨૭૪ 3946 ૭૬૧૫૦૦૮ ૭૬૧૫૦૦૮ ૨૦૦૪૧૬૭૫ ૨૦૦૪૧૬૭૫ -૫૦૭૬૬૭૨ ૧૨૪૨૬૬૬૭ ૬૨૧૩૩૩૪ --- ૧૧૩૬૬૬૨

(૧) પ્રવતર્માન િનયમોનસુાર મળુખડં જમીન ઉપરના ંગજુરાત સરકાર વતી  કલેક્ટર ી,

    અમદાવાદના ંવળતર મેળવવાના ંહક્કો તેમજ સદર જમીન િબનખેતીનો ઉપયોગ,

   કરાવવા માટે સરકાર ીને ચકુવવાની થતી રકમ મેળવવાનો હક્ક અંિતમખડંનીુ

    આ જમીન પર ચાલ ુરાખેલ છે.

૨૭૬ પ્રાશુલંી સવાર્ંગ ધીઆ ૧૪૭૧ ૨૭૫ ૬૯૮૧ ૧૩૧૯૪૦૯૦ ૧૩૧૯૪૦૯૦ ૨૭૫ 4189 ૭૯૧૬૪૫૪ ૭૯૧૬૪૫૪ ૨૧૩૧૭૮૮૦ ૨૧૩૧૭૮૮૦ -૫૨૭૭૬૩૬ ૧૩૪૦૧૪૨૬ ૬૭૦૦૭૧૩ --- ૧૪૨૩૦૭૭

૨૭૭ સરુેશભાઇ શીવાભાઇ ૧૪૭૨ ૨૭૬ ૯૦૦૪ ૧૭૦૧૭૫૬૦ ૧૭૦૧૭૫૬૦ ૨૭૬ 5402 ૧૦૨૧૦૫૩૬ ૧૦૨૧૦૫૩૬ ૨૭૪૪૧૪૯૧ ૨૭૪૪૧૪૯૧ -૬૮૦૭૦૨૪ ૧૭૨૩૦૯૫૫ ૮૬૧૫૪૭૭ --- ૧૮૦૮૪૫૩

જગદીશભાઇ શીવાભાઇ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૭૮ િવક્રમભાઇ પનુમભાઇ પટેલ ૧૪૭૩/પૈકી ૨૭૭ ૭૧૮૩ ૧૩૫૭૫૮૭૦ ૧૩૫૭૫૮૭૦ ૨૭૭ 4310 ૮૧૪૫૫૨૨ ૮૧૪૫૫૨૨ ૨૧૮૪૮૫૩૧ ૨૧૮૪૮૫૩૧ -૫૪૩૦૩૪૮ ૧૩૭૦૩૦૦૯ ૬૮૫૧૫૦૫ --- ૧૪૨૧૧૫૭

પ્રિવણાબેન િવક્રમભાઇ પટેલ

કૃણાલ િવક્રમભાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
રી માબેન િવક્રમભાઇ પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૨૭૯ ગૌચરણ ૧૪૭૪/પૈકી ૨૭૮ ૨૫૪ ૪૮૦૦૬૦ ૪૮૦૦૬૦ ૨૭૮ 254 ૪૮૦૦૬૦ ૪૮૦૦૬૦ ૪૮૦૫૬૮ ૪૮૦૫૬૮ ૦ ૫૦૮ ૨૫૪ --- ૨૫૪

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૨૮૦ િવક્રમભાઇ પનમભાઇ પટેલ ૧૪૭૭/પૈકી ૨૭૯ ૧૫૪૬ ૨૯૨૧૯૪૦ ૨૯૨૧૯૪૦ ૨૭૯ 928 ૧૭૫૩૧૬૪ ૧૭૫૩૧૬૪ ૪૭૨૧૦૨૦ ૪૭૨૧૦૨૦ -૧૧૬૮૭૭૬ ૨૯૬૭૮૫૬ ૧૪૮૩૯૨૮ --- ૩૧૫૧૫૨૨૮૦ િવક્રમભાઇ પનુમભાઇ પટલ ૧૪૭૭/પકી ૨૭૯ ૧૫૪૬ ૨૯૨૧૯૪૦ ૨૯૨૧૯૪૦ ૨૭૯ 928 ૧૭૫૩૧૬૪ ૧૭૫૩૧૬૪ ૪૭૨૧૦૨૦ ૪૭૨૧૦૨૦ -૧૧૬૮૭૭૬ ૨૯૬૭૮૫૬ ૧૪૮૩૯૨૮ --- ૩૧૫૧૫૨

પ્રિવણાબેન િવક્રમભાઇ પટેલ

કૃણાલ િવક્રમભાઇ પટેલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
રી માબેન િવક્રમભાઇ પટેલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૨૮૧ લાલભુાઇ કાશીભાઇ ૧૪૭૮/પૈકી ૨૮૦ ૨૪૧૫ ૪૫૬૪૩૫૦ ૪૫૬૪૩૫૦ ૨૮૦ 1449 ૨૭૩૮૬૧૦ ૨૭૩૮૬૧૦ ૭૩૬૦૧૯૬ ૭૩૬૦૧૯૬ -૧૮૨૫૭૪૦ ૪૬૨૧૫૮૬ ૨૩૧૦૭૯૩ --- ૪૮૫૦૫૩

કા તીભાઇ અંબાલાલ 

ભાવેશભાઇ અંબાલાલ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
સશુીલાબેન અંબાલાલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
વીરબાળાબેન અંબાલાલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
કૈલાશબેન અંબાલાલ (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.
શકુ તલાબેન અંબાલાલ 

િવ યાબેન કનભુાઇ

ઉપે દ્રભાઇ કનભુાઇ

ઉિવર્શભાઇ કનભુાઇ 
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

સગીર સૌમીલ તીમીરભાઇ

સગીર િનિક તીમીરભાઇ

િદલીપભાઇ રતીભાઇ

પ્ર લભાઇ રતીભાઇ

ભરતભાઇ રતીભાઇ

શાતંાબેન તે રતીભાઇની િવધવા પ ની

અંજનાબેન રતીભાઇ

કોકીલાબેન રતીભાઇ

૨૮૨ ગૌચરણ ૧૭૭૨ ૨૮૧ ૧૨૧૪ ૨૧૯૭૩૪૦ ૨૧૯૭૩૪૦ ૨૮૧ 728 ૧૩૧૮૪૦૪ ૧૩૧૮૪૦૪ ૩૦૭૭૪૯૦ ૩૦૭૭૪૯૦ -૮૭૮૯૩૬ ૧૭૫૯૦૮૬ ૮૭૯૫૪૩ --- ૬૦૭

૨૮૩ મણીબેન જશભાઇની પ ની ૧૭૭૭ ૨૮૨ ૧૫૪૬ ૨૮૨૯૧૮૦ ૨૮૨૯૧૮૦ ૨૮૨ 928 ૧૬૯૭૫૦૮ ૧૬૯૭૫૦૮ ૪૭૮૫૯૫૨ ૪૭૮૫૯૫૨ -૧૧૩૧૬૭૨ ૩૦૮૮૪૪૪ ૧૫૪૪૨૨૨ --- ૪૧૨૫૫૦

કીરીટભાઇ જશભાઇ 

મહે દ્રભાઇ જશભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
ભરતભાઇ જશભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
િકરણભાઇ જશભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
ઇ દીરાબેન જશભાઇ 

પાબેન જશભાઇ 

૨૮૪ ગણુવતંભાઇ નારણભાઇ ૧૨૮૬/પૈકી ૨૮૩ ૬૧ ૧૦૭૩૬૦ ૧૦૭૩૬૦ 0 ૦ ૦ ૦ ૦ -૧૦૭૩૬૦ ૦ ૦ --- -૧૦૭૩૬૦

(૧) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૨૮૫ કેનાલ િસંચાઇ િવભાગ ૨૮૪ ૨૩૫૫૦ ૪૨૮૬૧૦૦૦ ૪૨૮૬૧૦૦૦ ૨૮૪ 23550 ૪૨૮૬૧૦૦૦ ૪૨૮૬૧૦૦૦ ૪૨૮૬૧૦૦૦ ૪૨૮૬૧૦૦૦ ૦ ૦ ૦ --- ૦

ગામ : નાઝ

૨૮૬ સહકારી ખેતી મડંળી લી.િવભાગ નવી શરત ૧૧૧ ૨૮૫ ૬૬૫૨૨ ૧૧૫૦૮૩૦૬૦ ૧૧૫૦૮૩૦૬૦ ૨૮૫ 39913 ૬૯૦૪૯૮૩૬ ૬૯૦૪૯૮૩૬ ૨૦૦૩૪૪૩૦૭ ૨૦૦૩૪૪૩૦૭ -૪૬૦૩૩૨૨૪ ૧૩૧૨૯૪૪૭૧ ૬૫૬૪૭૨૩૬ --- ૧૯૬૧૪૦૧૨

(૧) પ્રવતર્માન િનયમોનસાર મળખડં જમીન ઉપરનાં ગજરાત સરકાર વતી કલેક્ટર ી(૧) પ્રવતમાન િનયમોનસુાર મળુખડ જમીન ઉપરના ગજુરાત સરકાર વતી  કલક્ટર ી,

    અમદાવાદના ંવળતર મેળવવાના ંહક્કો તેમજ સદર જમીન િબનખેતીનો ઉપયોગ,

    કરાવવા માટે સરકાર ીને ચકુવવાની થતી રકમ મેળવવાનો હક્ક અંિતમખડંની

    આ જમીન પર ચાલ ુરાખેલ છે.

ુલ (અ) ૨૫૪૪૭૩૨ ૪૬૨૨૮૯૫૬૯૦ ૪૬૨૨૮૯૫૬૯૦ ૧૬૮૦૧૬૬ ૩૦૫૦૬૯૮૩૯૬ ૩૦૫૦૬૯૮૩૯૬ ૭૩૧૩૯૧૭૩૩૭ ૭૩૧૩૯૧૭૩૩૭ -૧૫૭૨૧૯૭૨૯૪ ૪૨૬૩૨૧૮૯૪૧ ૨૧૩૧૬૦૯૪૭૦ ૫૫૯૪૧૨૧૭૬

સ ામડંળને સં ા ત થતાં ર ઝવેશનનાં લોટોની િવગત 

૧ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર ૨૮૬ ૧૩૨૦ ૧૨૦૧૨૦૦ ૧૨૦૧૨૦૦ ૩૩૧૯૮૦૦ ૩૩૧૯૮૦૦ ૧૨૦૧૨૦૦ ૨૧૧૮૬૦૦ ૧૦૫૯૩૦૦ -- ૨૨૬૦૫૦૦ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૨ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર (પાક ગ) ૨૮૭ ૪૦૨૪ ૩૬૬૧૮૪૦ ૩૬૬૧૮૪૦ ૧૦૧૨૦૩૬૦ ૧૦૧૨૦૩૬૦ ૩૬૬૧૮૪૦ ૬૪૫૮૫૨૦ ૩૨૨૯૨૬૦ -- ૬૮૯૧૧૦૦ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૩ ઓપન કોમશીર્યલ યઝુ (ફોર ટ્રીટ વે ડસર્ એ ડ હોકસર્) ૨૮૮ ૯૨૫ ૮૪૧૭૫૦ ૮૪૧૭૫૦ ૨૩૨૬૩૭૫ ૨૩૨૬૩૭૫ ૮૪૧૭૫૦ ૧૪૮૪૬૨૫ ૭૪૨૩૧૩ -- ૧૫૮૪૦૬૩ 50%
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૪ ગાડર્ન ૨૮૯ ૩૨૮૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયીલાભદાયી

૫ એસ.ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ (ફોર લોજી ટીક વકર્સર્) ૨૯૦ ૫૪૦૬ ૮૮૫૫૦૨૮ ૮૮૫૫૦૨૮ ૨૪૪૨૪૩૦૮ ૨૪૪૨૪૩૦૮ ૮૮૫૫૦૨૮ ૧૫૫૬૯૨૮૦ ૭૭૮૪૬૪૦ -- ૧૬૬૩૯૬૬૮ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૬ એસ.ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ (ફોર લોજી ટીક વકર્સર્) ૨૯૧ ૬૪૦૩ ૧૦૪૮૮૧૧૪ ૧૦૪૮૮૧૧૪ ૨૯૧૦૧૬૩૫ ૨૯૧૦૧૬૩૫ ૧૦૪૮૮૧૧૪ ૧૮૬૧૩૫૨૧ ૯૩૦૬૭૬૧ -- ૧૯૭૯૪૮૭૫ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૭ એસ.ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ (ફોર લોજી ટીક વકર્સર્) ૨૯૨ ૭૨૮૦ ૧૧૯૨૪૬૪૦ ૧૧૯૨૪૬૪૦ ૩૩૨૧૮૬૪૦ ૩૩૨૧૮૬૪૦ ૧૧૯૨૪૬૪૦ ૨૧૨૯૪૦૦૦ ૧૦૬૪૭૦૦૦ -- ૨૨૫૭૧૬૪૦ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૮ ગાડર્ન ૨૯૩ ૨૨૭૫૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૯ ઓપન કોમશીર્યલ યઝુ (ફોર ટ્રીટ વે ડસર્ એ ડ હોકસર્) ૨૯૪ ૨૬૫૫ ૨૪૨૯૩૨૫ ૨૪૨૯૩૨૫ ૬૬૭૭૩૨૫ ૬૬૭૭૩૨૫ ૨૪૨૯૩૨૫ ૪૨૪૮૦૦૦ ૨૧૨૪૦૦૦ -- ૪૫૫૩૩૨૫ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૧૦ ઓપન કોમશીર્યલ યઝુ (ફોર ટ્રીટ વે ડસર્ એ ડ હોકસર્) ૨૯૫ ૪૭૯ ૪૩૫૮૯૦ ૪૩૫૮૯૦ ૧૨૦૭૦૮૦ ૧૨૦૭૦૮૦ ૪૩૫૮૯૦ ૭૭૧૧૯૦ ૩૮૫૫૯૫ -- ૮૨૧૪૮૫ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૧૧ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર ૨૯૬ ૪૭૦૦ ૪૩૦૦૫૦૦ ૪૩૦૦૫૦૦ ૧૧૮૪૪૦૦૦ ૧૧૮૪૪૦૦૦ ૪૩૦૦૫૦૦ ૭૫૪૩૫૦૦ ૩૭૭૧૭૫૦ -- ૮૦૭૨૨૫૦ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૧૨ એસ.ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ (ફોર લોજી ટીક વકર્સર્) ૨૯૭ ૮૭૧૨ ૧૪૩૪૮૬૬૪ ૧૪૩૪૮૬૬૪ ૩૯૩૬૦૮૧૬ ૩૯૩૬૦૮૧૬ ૧૪૩૪૮૬૬૪ ૨૫૦૧૨૧૫૨ ૧૨૫૦૬૦૭૬ -- ૨૬૮૫૪૭૪૦ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૧૩ ઓપન કોમશીર્યલ યઝુ (ફોર ટ્રીટ વે ડસર્ એ ડ હોકસર્) ૨૯૮ ૪૯૦ ૪૪૫૯૦૦ ૪૪૫૯૦૦ ૧૨૨૯૯૦૦ ૧૨૨૯૯૦૦ ૪૪૫૯૦૦ ૭૮૪૦૦૦ ૩૯૨૦૦૦ -- ૮૩૭૯૦૦ 50%
યોજના યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૧૪ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૨૯૯ ૪૪૫૯ ૭૧૦૩૧૮૭ ૭૧૦૩૧૮૭ ૨૦૨૨૬૦૨૪ ૨૦૨૨૬૦૨૪ ૭૧૦૩૧૮૭ ૧૩૧૨૨૮૩૭ ૬૫૬૧૪૧૯ -- ૧૩૬૬૪૬૦૬ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૧૫ એસ.ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ (ફોર લોજી ટીક વકર્સર્) ૩૦૦ ૯૭૮૧ ૧૫૫૮૧૧૩૩ ૧૫૫૮૧૧૩૩ ૪૪૧૦૨૫૨૯ ૪૪૧૦૨૫૨૯ ૧૫૫૮૧૧૩૩ ૨૮૫૨૧૩૯૬ ૧૪૨૬૦૬૯૮ -- ૨૯૮૪૧૮૩૧ 10%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૧૬ ગાડર્ન ૩૦૧ ૭૩૨૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૧૭ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૦૨ ૩૬૨૨ ૫૭૬૯૮૪૬ ૫૭૬૯૮૪૬ ૧૬૨૧૦૯૮૫ ૧૬૨૧૦૯૮૫ ૫૭૬૯૮૪૬ ૧૦૪૪૧૧૩૯ ૫૨૨૦૫૭૦ -- ૧૦૯૯૦૪૧૬ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૧૮ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર ૩૦૩ ૧૭૪૧ ૧૫૪૦૭૮૫ ૧૫૪૦૭૮૫ ૪૩૨૮૯૯૭ ૪૩૨૮૯૯૭ ૧૫૪૦૭૮૫ ૨૭૮૮૨૧૨ ૧૩૯૪૧૦૬ -- ૨૯૩૪૮૯૧ 50%



Spe
cim

en
t C

op
y

બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૧૯ ઓપન કોમશીર્યલ યઝુ (ફોર ટ્રીટ વે ડસર્ એ ડ હોકસર્) ૩૦૪ ૮૭૯ ૭૭૭૯૧૫ ૭૭૭૯૧૫ ૨૧૮૫૬૩૪ ૨૧૮૫૬૩૪ ૭૭૭૯૧૫ ૧૪૦૭૭૧૯ ૭૦૩૮૫૯ -- ૧૪૮૧૭૭૪ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયીલાભદાયી

૨૦ એસ.ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ (ફોર લોજી ટીક વકર્સર્) ૩૦૫ ૩૪૯૪ ૫૫૬૫૯૪૨ ૫૫૬૫૯૪૨ ૧૫૭૫૪૪૪૬ ૧૫૭૫૪૪૪૬ ૫૫૬૫૯૪૨ ૧૦૧૮૮૫૦૪ ૫૦૯૪૨૫૨ -- ૧૦૬૬૦૧૯૪ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૨૧ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર ૩૦૬ ૬૧૪૨ ૫૪૩૫૬૭૦ ૫૪૩૫૬૭૦ ૧૫૩૫૫૦૦૦ ૧૫૩૫૫૦૦૦ ૫૪૩૫૬૭૦ ૯૯૧૯૩૩૦ ૪૯૫૯૬૬૫ -- ૧૦૩૯૫૩૩૫ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૨૨ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર ૩૦૭ ૨૩૪૩ ૨૦૬૧૮૪૦ ૨૦૬૧૮૪૦ ૫૮૬૯૨૧૫ ૫૮૬૯૨૧૫ ૨૦૬૧૮૪૦ ૩૮૦૭૩૭૫ ૧૯૦૩૬૮૮ -- ૩૯૬૫૫૨૮ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૨૩ એસ.ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ (ફોર લોજી ટીક વકર્સર્) ૩૦૮ ૨૬૬૭ ૪૨૪૮૫૩૧ ૪૨૪૮૫૩૧ ૧૨૦૪૯૫૦૬ ૧૨૦૪૯૫૦૬ ૪૨૪૮૫૩૧ ૭૮૦૦૯૭૫ ૩૯૦૦૪૮૮ -- ૮૧૪૯૦૧૯ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૨૪ એસ.ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ (ફોર લોજી ટીક વકર્સર્) ૩૦૯ ૨૫૫૫ ૪૦૭૦૧૧૫ ૪૦૭૦૧૧૫ ૧૧૫૨૦૪૯૫ ૧૧૫૨૦૪૯૫ ૪૦૭૦૧૧૫ ૭૪૫૦૩૮૦ ૩૭૨૫૧૯૦ -- ૭૭૯૫૩૦૫ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૨૫ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૧૦ ૭૪૭૪ ૧૧૯૦૬૦૮૨ ૧૧૯૦૬૦૮૨ ૩૩૬૩૩૦૦૦ ૩૩૬૩૩૦૦૦ ૧૧૯૦૬૦૮૨ ૨૧૭૨૬૯૧૮ ૧૦૮૬૩૪૫૯ -- ૨૨૭૬૯૫૪૧ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૨૬ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૧૧ ૪૦૩૨ ૬૨૭૭૮૨૪ ૬૨૭૭૮૨૪ ૧૮૨૧૬૫૭૬ ૧૮૨૧૬૫૭૬ ૬૨૭૭૮૨૪ ૧૧૯૩૮૭૫૨ ૫૯૬૯૩૭૬ -- ૧૨૨૪૭૨૦૦ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૨૭ કુલ ૩૧૨ ૪૯૮૮ ૪૩૧૪૬૨૦ ૪૩૧૪૬૨૦ ૧૨૫૧૯૮૮૦ ૧૨૫૧૯૮૮૦ ૪૩૧૪૬૨૦ ૮૨૦૫૨૬૦ ૪૧૦૨૬૩૦ -- ૮૪૧૭૨૫૦ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૨૬ લે ગ્રાઉ ડ ૩૧૩ ૩૧૪૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%
યોજના યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૨૯ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર ૩૧૪ ૧૦૭૨ ૯૪૩૩૬૦ ૯૪૩૩૬૦ ૨૬૮૦૦૦૦ ૨૬૮૦૦૦૦ ૯૪૩૩૬૦ ૧૭૩૬૬૪૦ ૮૬૮૩૨૦ -- ૧૮૧૧૬૮૦ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૩૦ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર (પાક ગ) ૩૧૫ ૧૩૦૨૪ ૧૧૫૨૬૨૪૦ ૧૧૫૨૬૨૪૦ ૩૨૫૬૦૦૦૦ ૩૨૫૬૦૦૦૦ ૧૧૫૨૬૨૪૦ ૨૧૦૩૩૭૬૦ ૧૦૫૧૬૮૮૦ -- ૨૨૦૪૩૧૨૦ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૩૧ ગાડર્ન ૩૧૬ ૬૧૯૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૩૨ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર (પ્રપો ડ એસ.પી.એસ.) ૩૧૭ ૩૧૦૫ ૨૭૧૬૮૭૫ ૨૭૧૬૮૭૫ ૭૭૬૨૫૦૦ ૭૭૬૨૫૦૦ ૨૭૧૬૮૭૫ ૫૦૪૫૬૨૫ ૨૫૨૨૮૧૩ -- ૫૨૩૯૬૮૮ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૩૩ એસ.ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ (ફોર લોજી ટીક વકર્સર્) ૩૧૮ ૫૭૫૧ ૯૦૫૭૮૨૫ ૯૦૫૭૮૨૫ ૨૫૯૩૧૨૫૯ ૨૫૯૩૧૨૫૯ ૯૦૫૭૮૨૫ ૧૬૮૭૩૪૩૪ ૮૪૩૬૭૧૭ -- ૧૭૪૯૪૫૪૨ 10%



Spe
cim

en
t C

op
y

બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૩૪ ગાડર્ન ૩૧૯ ૩૯૯૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયીલાભદાયી

૩૫ એસ.ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ (ફોર લોજી ટીક વકર્સર્) ૩૨૦ ૩૨૫૭ ૫૧૫૯૦૮૮ ૫૧૫૯૦૮૮ ૧૪૭૧૫૧૨૬ ૧૪૭૧૫૧૨૬ ૫૧૫૯૦૮૮ ૯૫૫૬૦૩૮ ૪૭૭૮૦૧૯ -- ૯૯૩૭૧૦૭ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૩૬ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર ૩૨૧ ૮૫૪ ૭૫૧૫૨૦ ૭૫૧૫૨૦ ૨૧૩૫૦૦૦ ૨૧૩૫૦૦૦ ૭૫૧૫૨૦ ૧૩૮૩૪૮૦ ૬૯૧૭૪૦ -- ૧૪૪૩૨૬૦ 50%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૩૭ ગાડર્ન ૩૨૨ ૬૮૮૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૩૮ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર ૩૨૩ ૯૧૮ ૮૧૭૦૨૦ ૮૧૭૦૨૦ ૨૨૯૫૦૦૦ ૨૨૯૫૦૦૦ ૮૧૭૦૨૦ ૧૪૭૭૯૮૦ ૭૩૮૯૯૦ -- ૧૫૫૬૦૧૦ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૩૯ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૨૪ ૩૩૯૩ ૫૪૬૬૧૨૩ ૫૪૬૬૧૨૩ ૧૫૨૯૯૦૩૭ ૧૫૨૯૯૦૩૭ ૫૪૬૬૧૨૩ ૯૮૩૨૯૧૪ ૪૯૧૬૪૫૭ -- ૧૦૩૮૨૫૮૦ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૪૦ ઓપન કોમશીર્યલ યઝુ (ફોર ટ્રીટ વે ડસર્ એ ડ હોકસર્) ૩૨૫ ૪૨૮ ૩૮૩૦૬૦ ૩૮૩૦૬૦ ૧૦૭૨૧૪૦ ૧૦૭૨૧૪૦ ૩૮૩૦૬૦ ૬૮૯૦૮૦ ૩૪૪૫૪૦ -- ૭૨૭૬૦૦ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૪૧ ઓપન કોમશીર્યલ યઝુ (ફોર ટ્રીટ વે ડસર્ એ ડ હોકસર્) ૩૨૬ ૧૨૮૧ ૧૧૩૩૬૮૫ ૧૧૩૩૬૮૫ ૩૧૮૫૨૦૭ ૩૧૮૫૨૦૭ ૧૧૩૩૬૮૫ ૨૦૫૧૫૨૨ ૧૦૨૫૭૬૧ -- ૨૧૫૯૪૪૬ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૪૨ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર (પાક ગ) ૩૨૭ ૫૦૬૮ ૪૪૮૫૧૮૦ ૪૪૮૫૧૮૦ ૧૨૬૭૦૦૦૦ ૧૨૬૭૦૦૦૦ ૪૪૮૫૧૮૦ ૮૧૮૪૮૨૦ ૪૦૯૨૪૧૦ -- ૮૫૭૭૫૯૦ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૪૩ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૨૮ ૨૬૯૪ ૪૩૧૫૭૮૮ ૪૩૧૫૭૮૮ ૧૨૧૨૩૦૦૦ ૧૨૧૨૩૦૦૦ ૪૩૧૫૭૮૮ ૭૮૦૭૨૧૨ ૩૯૦૩૬૦૬ -- ૮૨૧૯૩૯૪ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૪૪ એસ.ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ (ફોર લોજી ટીક વકર્સર્) ૩૨૯ ૬૧૯૮ ૯૯૨૯૧૯૬ ૯૯૨૯૧૯૬ ૨૭૮૯૧૦૦૦ ૨૭૮૯૧૦૦૦ ૯૯૨૯૧૯૬ ૧૭૯૬૧૮૦૪ ૮૯૮૦૯૦૨ -- ૧૮૯૧૦૦૯૮ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૪૫ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૩૦ ૪૫૬૧ ૭૩૪૭૭૭૧ ૭૩૪૭૭૭૧ ૨૦૫૬૫૫૪૯ ૨૦૫૬૫૫૪૯ ૭૩૪૭૭૭૧ ૧૩૨૧૭૭૭૮ ૬૬૦૮૮૮૯ -- ૧૩૯૫૬૬૬૦ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૪૬ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૩૧ ૨૧૮૨ ૩૫૧૫૨૦૨ ૩૫૧૫૨૦૨ ૯૮૩૮૬૩૮ ૯૮૩૮૬૩૮ ૩૫૧૫૨૦૨ ૬૩૨૩૪૩૬ ૩૧૬૧૭૧૮ -- ૬૬૭૬૯૨૦ 10%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૪૭ ઓપન કોમશીર્યલ યઝુ (ફોર ટ્રીટ વે ડસર્ એ ડ હોકસર્) ૩૩૨ ૫૫૭ ૪૯૮૫૧૫ ૪૯૮૫૧૫ ૧૩૯૫૨૮૫ ૧૩૯૫૨૮૫ ૪૯૮૫૧૫ ૮૯૬૭૭૦ ૪૪૮૩૮૫ -- ૯૪૬૯૦૦ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૪૮ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૩૩ ૭૨૭૫ ૧૧૭૮૫૫૦૦ ૧૧૭૮૫૫૦૦ ૩૩૧૩૦૩૫૦ ૩૩૧૩૦૩૫૦ ૧૧૭૮૫૫૦૦ ૨૧૩૪૪૮૫૦ ૧૦૬૭૨૪૨૫ -- ૨૨૪૫૭૯૨૫ 10%
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૪૯ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર (પાક ગ) ૩૩૪ ૭૪૨૫ ૬૭૧૯૬૨૫ ૬૭૧૯૬૨૫ ૧૯૧૫૬૫૦૦ ૧૯૧૫૬૫૦૦ ૬૭૧૯૬૨૫ ૧૨૪૩૬૮૭૫ ૬૨૧૮૪૩૮ -- ૧૨૯૩૮૦૬૩ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયીલાભદાયી

૫૦ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર ૩૩૫ ૧૨૩૩ ૧૧૨૮૧૯૫ ૧૧૨૮૧૯૫ ૩૧૧૩૩૨૫ ૩૧૧૩૩૨૫ ૧૧૨૮૧૯૫ ૧૯૮૫૧૩૦ ૯૯૨૫૬૫ -- ૨૧૨૦૭૬૦ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૫૧ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૩૬ ૧૪૭૧ ૨૪૨૨૭૩૭ ૨૪૨૨૭૩૭ ૬૭૧૨૧૭૩ ૬૭૧૨૧૭૩ ૨૪૨૨૭૩૭ ૪૨૮૯૪૩૬ ૨૧૪૪૭૧૮ -- ૪૫૬૭૪૫૫ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૫૨ ગાડર્ન ૩૩૭ ૨૨૫૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૫૩ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૩૮ ૨૫૪૮ ૪૧૯૬૫૫૬ ૪૧૯૬૫૫૬ ૧૧૫૩૪૭૯૬ ૧૧૫૩૪૭૯૬ ૪૧૯૬૫૫૬ ૭૩૩૮૨૪૦ ૩૬૬૯૧૨૦ -- ૭૮૬૫૬૭૬ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૫૪ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર ૩૩૯ ૮૦૮ ૭૪૩૩૬૦ ૭૪૩૩૬૦ ૨૦૪૪૨૪૦ ૨૦૪૪૨૪૦ ૭૪૩૩૬૦ ૧૩૦૦૮૮૦ ૬૫૦૪૪૦ -- ૧૩૯૩૮૦૦ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૫૫ ગાડર્ન ૩૪૦ ૨૧૩૭૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૫૬ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર ૩૪૧ ૭૧૫ ૬૫૭૮૦૦ ૬૫૭૮૦૦ ૧૭૯૮૯૪૦ ૧૭૯૮૯૪૦ ૬૫૭૮૦૦ ૧૧૪૧૧૪૦ ૫૭૦૫૭૦ -- ૧૨૨૮૩૭૦ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૫૭ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર ૩૪૨ ૧૬૩૭ ૧૪૯૭૮૫૫ ૧૪૯૭૮૫૫ ૪૧૪૯૭૯૫ ૪૧૪૯૭૯૫ ૧૪૯૭૮૫૫ ૨૬૫૧૯૪૦ ૧૩૨૫૯૭૦ -- ૨૮૨૩૮૨૫ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૫૮ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૪૩ ૪૮૦૭ ૭૯૧૭૧૨૯ ૭૯૧૭૧૨૯ ૨૧૮૯૧૦૭૮ ૨૧૮૯૧૦૭૮ ૭૯૧૭૧૨૯ ૧૩૯૭૩૯૪૯ ૬૯૮૬૯૭૫ -- ૧૪૯૦૪૧૦૪ 10%
યોજના યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૫૯ એસ.ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ (ફોર લોજી ટીક વકર્સર્) ૩૪૪ ૭૯૫૮ ૧૩૧૦૬૮૨૬ ૧૩૧૦૬૮૨૬ ૩૬૨૪૦૭૩૨ ૩૬૨૪૦૭૩૨ ૧૩૧૦૬૮૨૬ ૨૩૧૩૩૯૦૬ ૧૧૫૬૬૯૫૩ -- ૨૪૬૭૩૭૭૯ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૬૦ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૪૫ ૫૨૯૨ ૮૭૧૫૯૨૪ ૮૭૧૫૯૨૪ ૨૪૦૯૯૭૬૮ ૨૪૦૯૯૭૬૮ ૮૭૧૫૯૨૪ ૧૫૩૮૩૮૪૪ ૭૬૯૧૯૨૨ -- ૧૬૪૦૭૮૪૬ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૬૧ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર ૩૪૬ ૧૫૦૩ ૧૩૭૫૨૪૫ ૧૩૭૫૨૪૫ ૩૮૧૦૧૦૫ ૩૮૧૦૧૦૫ ૧૩૭૫૨૪૫ ૨૪૩૪૮૬૦ ૧૨૧૭૪૩૦ -- ૨૫૯૨૬૭૫ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૬૨ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર ૩૪૭ ૮૫૨ ૭૭૯૫૮૦ ૭૭૯૫૮૦ ૨૧૫૧૩૦૦ ૨૧૫૧૩૦૦ ૭૭૯૫૮૦ ૧૩૭૧૭૨૦ ૬૮૫૮૬૦ -- ૧૪૬૫૪૪૦ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૬૩ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર ૩૪૮ ૧૦૧૧૮ ૯૨૫૭૯૭૦ ૯૨૫૭૯૭૦ ૨૫૫૯૮૫૪૦ ૨૫૫૯૮૫૪૦ ૯૨૫૭૯૭૦ ૧૬૩૪૦૫૭૦ ૮૧૭૦૨૮૫ -- ૧૭૪૨૮૨૫૫ 50%
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૬૪ એસ.ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ (ફોર લોજી ટીક વકર્સર્) ૩૪૯ ૬૩૮૪ ૧૦૩૪૨૦૮૦ ૧૦૩૪૨૦૮૦ ૨૯૦૭૨૭૩૬ ૨૯૦૭૨૭૩૬ ૧૦૩૪૨૦૮૦ ૧૮૭૩૦૬૫૬ ૯૩૬૫૩૨૮ -- ૧૯૭૦૭૪૦૮ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયીલાભદાયી

૬૫ ઓપન કોમશીર્યલ યઝુ (ફોર ટ્રીટ વે ડસર્ એ ડ હોકસર્) ૩૫૦ ૨૯૩ ૨૬૮૦૯૫ ૨૬૮૦૯૫ ૭૩૯૮૨૫ ૭૩૯૮૨૫ ૨૬૮૦૯૫ ૪૭૧૭૩૦ ૨૩૫૮૬૫ -- ૫૦૩૯૬૦ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૬૬ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર ૩૫૧ ૯૩૧ ૮૭૦૪૮૫ ૮૭૦૪૮૫ ૨૩૫૫૪૩૦ ૨૩૫૫૪૩૦ ૮૭૦૪૮૫ ૧૪૮૪૯૪૫ ૭૪૨૪૭૩ -- ૧૬૧૨૯૫૮ 50%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૬૭ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર ૩૫૨ ૩૬૯૧ ૩૩૭૭૨૬૫ ૩૩૭૭૨૬૫ ૯૨૮૬૫૫૬ ૯૨૮૬૫૫૬ ૩૩૭૭૨૬૫ ૫૯૦૯૨૯૧ ૨૯૫૪૬૪૬ -- ૬૩૩૧૯૧૧ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૬૮ એસ.ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ (ફોર લોજી ટીક વકર્સર્) ૩૫૩ ૫૭૪૬ ૯૭૨૨૨૩૨ ૯૭૨૨૨૩૨ ૨૬૦૭૪૧૯૯ ૨૬૦૭૪૧૯૯ ૯૭૨૨૨૩૨ ૧૬૩૫૧૯૬૭ ૮૧૭૫૯૮૩ -- ૧૭૮૯૮૨૧૫ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૬૯ એસ.ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ (ફોર લોજી ટીક વકર્સર્) ૩૫૪ ૯૯૭૭ ૧૬૮૮૧૦૮૪ ૧૬૮૮૧૦૮૪ ૪૫૨૭૩૬૩૧ ૪૫૨૭૩૬૩૧ ૧૬૮૮૧૦૮૪ ૨૮૩૯૨૫૪૭ ૧૪૧૯૬૨૭૩ -- ૩૧૦૭૭૩૫૭ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૭૦ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૫૫ ૭૫૭૩ ૧૨૮૧૩૫૧૬ ૧૨૮૧૩૫૧૬ ૩૪૬૯૧૯૧૩ ૩૪૬૯૧૯૧૩ ૧૨૮૧૩૫૧૬ ૨૧૮૭૮૩૯૭ ૧૦૯૩૯૧૯૯ -- ૨૩૭૫૨૭૧૫ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૭૧ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૫૬ ૧૮૬૩૦ ૩૧૬૮૯૬૩૦ ૩૧૬૮૯૬૩૦ ૮૪૮૪૧૦૨૦ ૮૪૮૪૧૦૨૦ ૩૧૬૮૯૬૩૦ ૫૩૧૫૧૩૯૦ ૨૬૫૭૫૬૯૫ -- ૫૮૨૬૫૩૨૫ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૭૨ એસ.ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ (ફોર લોજી ટીક વકર્સર્) ૩૫૭ ૪૪૦૫ ૭૫૩૨૫૫૦ ૭૫૩૨૫૫૦ ૨૦૧૦૦૦૧૫ ૨૦૧૦૦૦૧૫ ૭૫૩૨૫૫૦ ૧૨૫૬૭૪૬૫ ૬૨૮૩૭૩૩ -- ૧૩૮૧૬૨૮૩ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૭૩ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૫૮ ૨૧૬૪ ૩૬૮૦૯૬૪ ૩૬૮૦૯૬૪ ૯૮૯૩૮૦૮ ૯૮૯૩૮૦૮ ૩૬૮૦૯૬૪ ૬૨૧૨૮૪૪ ૩૧૦૬૪૨૨ ૬૭૮૭૩૮૬ 10%૭૩ સલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૫૮ ૨૧૬૪ ૩૬૮૦૯૬૪ ૩૬૮૦૯૬૪ ૯૮૯૩૮૦૮ ૯૮૯૩૮૦૮ ૩૬૮૦૯૬૪ ૬૨૧૨૮૪૪ ૩૧૦૬૪૨૨ -- ૬૭૮૭૩૮૬ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૭૪ ગાડર્ન ૩૫૯ ૧૫૩૮૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૭૫ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર (પાક ગ) ૩૬૦ ૧૨૩૦૪ ૧૧૫૬૫૭૬૦ ૧૧૫૬૫૭૬૦ ૩૧૨૫૨૧૬૦ ૩૧૨૫૨૧૬૦ ૧૧૫૬૫૭૬૦ ૧૯૬૮૬૪૦૦ ૯૮૪૩૨૦૦ -- ૨૧૪૦૮૯૬૦ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૭૬ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર ૩૬૧ ૭૧૩૬ ૬૭૪૩૫૨૦ ૬૭૪૩૫૨૦ ૧૮૦૮૯૭૬૦ ૧૮૦૮૯૭૬૦ ૬૭૪૩૫૨૦ ૧૧૩૪૬૨૪૦ ૫૬૭૩૧૨૦ -- ૧૨૪૧૬૬૪૦ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૭૭ એસ.ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ (ફોર લોજી ટીક વકર્સર્) ૩૬૨ ૭૪૧૩ ૧૨૬૦૯૫૧૩ ૧૨૬૦૯૫૧૩ ૩૩૮૨૫૫૧૯ ૩૩૮૨૫૫૧૯ ૧૨૬૦૯૫૧૩ ૨૧૨૧૬૦૦૬ ૧૦૬૦૮૦૦૩ -- ૨૩૨૧૭૫૧૬ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૭૮ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૬૩ ૪૮૮૫ ૮૩૦૯૩૮૫ ૮૩૦૯૩૮૫ ૨૨૩૭૮૧૮૫ ૨૨૩૭૮૧૮૫ ૮૩૦૯૩૮૫ ૧૪૦૬૮૮૦૦ ૭૦૩૪૪૦૦ -- ૧૫૩૪૩૭૮૫ 10%
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૭૯ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૬૪ ૪૫૧૧ ૭૬૭૩૨૧૧ ૭૬૭૩૨૧૧ ૨૦૫૮૩૬૯૩ ૨૦૫૮૩૬૯૩ ૭૬૭૩૨૧૧ ૧૨૯૧૦૪૮૨ ૬૪૫૫૨૪૧ -- ૧૪૧૨૮૪૫૨ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયીલાભદાયી

૮૦ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૬૫ ૩૯૧૫ ૬૬૯૪૬૫૦ ૬૬૯૪૬૫૦ ૧૮૦૦૫૦૮૫ ૧૮૦૦૫૦૮૫ ૬૬૯૪૬૫૦ ૧૧૩૧૦૪૩૫ ૫૬૫૫૨૧૮ -- ૧૨૩૪૯૮૬૮ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૮૧ કુલ ૩૬૬ ૪૪૩૧ ૪૨૦૯૪૫૦ ૪૨૦૯૪૫૦ ૧૧૩૨૧૨૦૫ ૧૧૩૨૧૨૦૫ ૪૨૦૯૪૫૦ ૭૧૧૧૭૫૫ ૩૫૫૫૮૭૮ -- ૭૭૬૫૩૨૮ 50%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૮૨ લે ગ્રાઉ ડ ૩૬૭ ૪૩૩૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૮૩ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૬૮ ૩૯૪૩ ૬૮૪૮૯૯૧ ૬૮૪૮૯૯૧ ૧૮૦૨૭૩૯૬ ૧૮૦૨૭૩૯૬ ૬૮૪૮૯૯૧ ૧૧૧૭૮૪૦૫ ૫૫૮૯૨૦૩ -- ૧૨૪૩૮૧૯૪ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૮૪ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૬૯ ૪૯૧૨ ૮૫૩૨૧૪૪ ૮૫૩૨૧૪૪ ૨૨૪૫૭૬૬૪ ૨૨૪૫૭૬૬૪ ૮૫૩૨૧૪૪ ૧૩૯૨૫૫૨૦ ૬૯૬૨૭૬૦ -- ૧૫૪૯૪૯૦૪ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૮૫ ગાડર્ન (પ્રપો ડ ડબ ય.ુડી.એસ. એ ડ ઈ.એસ.આર.) ૩૭૦ ૧૫૭૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ 100%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૮૬ એસ.ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ (ફોર લોજી ટીક વકર્સર્) ૩૭૧ ૩૦૬૧ ૫૩૧૬૯૫૭ ૫૩૧૬૯૫૭ ૧૩૯૯૪૮૯૨ ૧૩૯૯૪૮૯૨ ૫૩૧૬૯૫૭ ૮૬૭૭૯૩૫ ૪૩૩૮૯૬૮ -- ૯૬૫૫૯૨૫ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૮૭ ઓપન કોમશીર્યલ યઝુ (ફોર ટ્રીટ વે ડસર્ એ ડ હોકસર્) ૩૭૨ ૯૭૦ ૯૩૬૦૫૦ ૯૩૬૦૫૦ ૨૪૬૩૮૦૦ ૨૪૬૩૮૦૦ ૯૩૬૦૫૦ ૧૫૨૭૭૫૦ ૭૬૩૮૭૫ -- ૧૬૯૯૯૨૫ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૮૮ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર (પાક ગ) ૩૭૩ ૪૩૯૦ ૪૨૩૬૩૫૦ ૪૨૩૬૩૫૦ ૧૧૧૫૦૬૦૦ ૧૧૧૫૦૬૦૦ ૪૨૩૬૩૫૦ ૬૯૧૪૨૫૦ ૩૪૫૭૧૨૫ -- ૭૬૯૩૪૭૫ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૮૯ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર ૩૭૪ ૧૮૭૭ ૧૮૧૧૩૦૫ ૧૮૧૧૩૦૫ ૪૭૬૭૫૮૦ ૪૭૬૭૫૮૦ ૧૮૧૧૩૦૫ ૨૯૫૬૨૭૫ ૧૪૭૮૧૩૮ -- ૩૨૮૯૪૪૩ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૯૦ સોશીયલ ઇ ફ્રા ટ્રકચર (પાક ગ) ૩૭૫ ૨૧૩૯ ૨૦૬૪૧૩૫ ૨૦૬૪૧૩૫ ૫૪૨૨૩૬૫ ૫૪૨૨૩૬૫ ૨૦૬૪૧૩૫ ૩૩૫૮૨૩૦ ૧૬૭૯૧૧૫ -- ૩૭૪૩૨૫૦ 50%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

૯૧ એસ.ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ (ફોર લોજી ટીક વકર્સર્) ૩૭૬ ૪૧૦૦ ૬૯૭૪૧૦૦ ૬૯૭૪૧૦૦ ૧૮૭૦૮૩૦૦ ૧૮૭૦૮૩૦૦ ૬૯૭૪૧૦૦ ૧૧૭૩૪૨૦૦ ૫૮૬૭૧૦૦ -- ૧૨૮૪૧૨૦૦ 10%
યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

ુલ (બ) 432842 463640513 463640513 1277130244 14278986009 463640513 813489731 406744866 870385379

ુલ (અ) + (બ) 2544732 4622895690 4622895690 2113008 3514338909 3514338909 8591047581 21592903346 -1108556781 5076708672 2538354336 1429797555
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બાંધકામની કમત 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામનાં 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

બાંધકામની કમતં 
યાનમાં લીધા 

િસવાય

બાંધકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 8 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ઉમેરો (+) 
અથવા ઘટાડો (-

) બી  
કલમોના 

અ વયે લેવાનો 
ફાળો

ચો ખી માંગણી (+) 
અથવા વળતર (-) 
કોલમ-11, 13, 14  

નો સરવાળો

ન ધે ફળ (ચો.મી.)

બનિવકિસત
કલમ-78 જુબ 
કમતમાં વધારો   

10-અ - 9-અ

કમતં પીયામાં

નબંર

કલમ-79 જુબ 
ફાળવણી કોલમ-
12 ના 50 કા 

(%)

અ .ુ 
નબંર મા લક ુ ંનામ સ ા કાર ર. સવ / લોક 

નબંર

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે 9-બ-6-
બ

નબંર ે ફળ 
(ચો.મી.)

િતમખડં
કમત પીયામાં

િવકિસત

ન નુો 'એફ'

[ િનયમ 21 અને 35 ] 

સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં431 (અસલાલી-નાઝ)  ા ટ મં ૂર તા: 01-11-2018
નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ંપ ક 

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ-1976 ની કલમ-48(1)  હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુર  અથ સાદર તા: 28-03-2018

ળૂખડં

 મદદનીશ નગર િનયોજક નાયબ નગર િનયોજક િસિનયર નગર િનયોજક મખ્ય કારોબારી અિધકારી 
ઔડા ઔડા ઔડા ઔડાઔડા ઔડા ઔડા ઔડા

                                                       




