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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

કલોલ

૧ પટેલ શકરીબેન વી લભાઇ જુ.શ. ૬૨૧/પૈકી ૧ ૧૧૧૯૩ ૧૨૮૭૧૯૫૦ ૧૨૮૭૧૯૫૦ ૧ ૬૭૧૬ ૭૭૨૩૧૭૦ ૭૭૨૩૧૭૦ ૨૨૭૨૧૫૬૬ ૨૨૭૨૧૫૬૬ -૫૧૪૮૭૮૦ ૧૪૯૯૮૩૯૬ ૭૪૯૯૧૯૮ --- ૨૩૫૦૪૧૮

પટેલ દીપકકુમાર વી લભાઇ

પટેલ રા શકુમાર વી લભાઇ (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 થળ મજુબ લીધેલ છે. 

૨ પ્રજાપિત પુજાભાઇ કચરાભાઇ જુ.શ. ૬૨૨/૧ ૨ ૧૧૬૧૮ ૧૩૩૬૦૭૦૦ ૧૩૩૬૦૭૦૦ ૨ ૬૯૭૧ ૮૦૧૬૪૨૦ ૮૦૧૬૪૨૦ ૨૩૫૮૪૩૦૮ ૨૩૫૮૪૩૦૮ -૫૩૪૪૨૮૦ ૧૫૫૬૭૮૮૮ ૭૭૮૩૯૪૪ --- ૨૪૩૯૬૬૪

પ્રજાપિત જીવાભાઇ કચરાભાઇ

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

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

પ્રજાપિત અમરતભાઇ શકરાભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

પ્રજાપિત ગગંાબેન શકરાભાઇ (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

પ્રજાપિત ગોમતીબેન શકરાભાઇ

પ્રજાપિત જશીબેન શકરાભાઇ +

પ્રજાપિત રમેશભાઇ શકરાભાઇ

પ્રજાપિત વી ણભુાઇ પુજીરામ

પ્રજાપિત ગોવીંદભાઇ જીવરામભાઇ

પ્રજાપિત સીતાબેન બબાભાઇ

પ્રજાપિત પ્રહલાદભાઇ બબાભાઇ

પ્રજાપિત રેખાબેન બબાભાઇ

પ્રજાપિત કનભુાઇ બબાભાઇ

પ્રજાપિત જાગિૃત બબાભાઇ

સમાહતાર્ મહસેાણા જુ.શ. ૬૨૨/૨/પૈકી

વોરા જમાલભાઇ કડવાભાઇ

૩ પટેલ િવનોદભાઇ બાબલુાલ ૨/૩ ભાગ
 '૩/૧

૧૪૫૫

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

સૈયદ અકબરમીયા ંઉ માનમીયા ં૧/૩ ભાગ  '૩/૨ ૧૦૦૨

સૈયદ હસનમીયા ંઉ માનમીયાં જુ.શ.  ૬૨૬/પૈકી ૩ ૪૦૭૮ ૪૪૮૫૮૦૦ ૪૪૮૫૮૦૦ 2447 ૨૬૯૧૪૮૦ ૨૬૯૧૪૮૦ ૭૯૯૧૦૦૪ ૭૯૯૧૦૦૪ -૧૭૯૪૩૨૦ ૫૨૯૯૫૨૪ ૨૬૪૯૭૬૨ --- ૮૫૫૪૪૨

સૈયદ ઉમરીયા ંઉ માનમીયા ં

(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 થળ મજુબ લીધેલ છે. 

૪ ગૌચર સા જુ.શ.  ૬૨૭/પૈકી ૪ ૩૬૦૬

+ + +  (૪+૭/૧)૧ ૨૩૩૭૦

ગજુરાત એનજીર્ ટ્રા સમીશન કોપ રેશન લી. જુ.શ. ૬૩૦ પૈકી ૭ ૩૨૪૮૭ (૪+૭/૨)૨ ૯૭૮૫

બોરીસણા સબ ટેશન 36093 ૪૧૫૦૬૯૫૦ ૪૧૫૦૬૯૫૦ 33155 ૩૮૧૨૮૨૫૦ ૩૮૧૨૮૨૫૦ ૧૧૨૧૭૩૩૧૨ ૧૧૨૧૭૩૩૧૨ -૩૩૭૮૭૦૦ ૭૪૦૪૫૦૬૨ ૩૭૦૨૨૫૩૧ --- ૩૩૬૪૩૮૩૧

ઓઇલ એ ડ નેચરલ ગેસ કમીશન

ગૌચર સા

૫ તળાવ જુ.શ. ૬૨૮ ૫ ૭૨૫૪ ૭૯૭૯૪૦૦ ૭૯૭૯૪૦૦ ૫ ૭૨૫૪ ૭૯૭૯૪૦૦ ૭૯૭૯૪૦૦ ૨૨૨૬૨૫૨૬ ૨૨૨૬૨૫૨૬ ૦ ૧૪૨૮૩૧૨૬ ૭૧૪૧૫૬૩ --- ૭૧૪૧૫૬૩

૬ વાઘરી અમતૃભાઇ ઉમેદભાઇ જુ.શ. ૬૨૯ ૬ ૧૦૨૨૭ ૧૧૭૬૧૦૫૦ ૧૧૭૬૧૦૫૦ ૬ ૬૧૩૬ ૭૦૫૬૬૩૦ ૭૦૫૬૬૩૦ ૨૦૧૪૬૬૭૯ ૨૦૧૪૬૬૭૯ -૪૭૦૪૪૨૦ ૧૩૦૯૦૦૪૯ ૬૫૪૫૦૨૪ --- ૧૮૪૦૬૦૪

વાઘરી ગલુાબભાઇ વેચાતભાઇ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૭ પટેલ િવનોદભાઇ બાબલુાલ ૨/૩ ભાગ જુ.શ. ૬૩૧ ૮ ૭૩૭૩ ૮૧૧૦૩૦૦ ૮૧૧૦૩૦૦ ૮ ૪૪૨૪ ૪૮૬૬૧૮૦ ૪૮૬૬૧૮૦ ૧૪૪૫૨૫૫૫ ૧૪૪૫૨૫૫૫ -૩૨૪૪૧૨૦ ૯૫૮૬૩૭૫ ૪૭૯૩૧૮૭ --- ૧૫૪૯૦૬૭

સૈયદ અકબરમીયા ંઉ માનમીયા ં૧/૩ ભાગ

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

સૈયદ ઉમરીયા ંઉ માનમીયા ં (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

૮ પટેલ િવનોદભાઇ બાબલુાલ ૨/૩ ભાગ જુ.શ.  ૬૩૨/પૈકી ૯ ૮૭૯૪ ૯૬૭૩૪૦૦ ૯૬૭૩૪૦૦ ૯ ૫૨૭૬ ૫૮૦૪૦૪૦ ૫૮૦૪૦૪૦ ૧૭૨૩૭૯૯૯ ૧૭૨૩૭૯૯૯ -૩૮૬૯૩૬૦ ૧૧૪૩૩૯૫૯ ૫૭૧૬૯૭૯ --- ૧૮૪૭૬૧૯

સૈયદ અકબરમીયા ંઉ માનમીયા ં૧/૩ ભાગ

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

સૈયદ ઉમરીયા ંઉ માનમીયા ં (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

૯ પટેલ િવનોદભાઇ બાબલુાલ ૨/૩ ભાગ જુ.શ.  ૬૩૩/પૈકી ૧૦ ૯૦૨ ૯૯૨૨૦૦ ૯૯૨૨૦૦ ૧૦ ૫૪૧ ૫૯૫૩૨૦ ૫૯૫૩૨૦ ૧૭૧૪૫૨૨ ૧૭૧૪૫૨૨ -૩૯૬૮૮૦ ૧૧૧૯૨૦૨ ૫૫૯૬૦૧ --- ૧૬૨૭૨૧

સૈયદ અકબરમીયા ંઉ માનમીયા ં૧/૩ ભાગ

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

સૈયદ ઉમરીયા ંઉ માનમીયા ં (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

૧૦ શકરાજી સોમાજી પ્ર.સ.પ.  ૮૦૯/પૈકી ૧૧ ૨૧૫૫ ૨૩૭૦૫૦૦ ૨૩૭૦૫૦૦ ૧૧ ૧૨૯૩ ૧૪૨૨૩૦૦ ૧૪૨૨૩૦૦ ૪૦૯૬૨૨૪ ૪૦૯૬૨૨૪ -૯૪૮૨૦૦ ૨૬૭૩૯૨૪ ૧૩૩૬૯૬૨ --- ૩૮૮૭૬૨

જીલબુેન કાળાજી ઠાકોર

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

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

સરુેશજી કાળાજી ઠાકોર     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

શકંરજી કાળાજી ઠાકોર (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

ઠાકોર સમજુબેન બાદરજી (૪) સવાલ વાળા અંિતમખડં ને લાગ ુમસુદા પનગર રચના યોજના નં

ઠાકોર કાળાજી બાદરજી ૬ ના ટી.પી કીમ ના ૧૨.૦૦ મી ર તા પરથી પ્રવેશ મળે છે.  

ઠાકોર રઇજીજી બાદરજી

ઠાકોર ભીખાજી બાદરજી

ઠાકોર કેશરબેન બાદરજી

ઠાકોર ખશુાલબેન તે અમરજી લીલાજીની િવધવા

ઠાકોર રામજીભાઇ અમરજી ઉફ ગલાજી

ઠાકોર આશાબેન અમરજી ઉફ ગલાજી

ઠાકોર િદવાબેન તે ચદંુજી લીલાજીની િવધવા
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

ઠાકોર રમીલાબેન ચદંુજી

ઠાકોર મકુેશજી ચદંુજી

ઠાકોર રેખાબેન ચદંુજી

૧૧ શકરાજી સોમાજી પ્ર.સ.પ.  ૮૧૦/પૈકી ૧૨ ૬૬૩ ૭૨૯૩૦૦ ૭૨૯૩૦૦ ૧૨ ૩૯૮ ૪૩૭૫૮૦ ૪૩૭૫૮૦ ૧૨૬૦૨૩૦ ૧૨૬૦૨૩૦ -૨૯૧૭૨૦ ૮૨૨૬૫૦ ૪૧૧૩૨૫ --- ૧૧૯૬૦૫

જીલબુેન કાળાજી ઠાકોર

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

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

સરુેશજી કાળાજી ઠાકોર     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

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

ઠાકોર સમજુબેન બાદરજી     અમદાવાદના ંવળતર મેળવવાના ંહક્કો તેમજ સદર જમીન િબનખેતીનો ઉપયોગ,

ઠાકોર કાળાજી બાદરજી     કરાવવા માટે સરકાર ીને ચકુવવાની થતી રકમ મેળવવાનો હક્ક અંિતમખડંની

ઠાકોર રઇજીજી બાદરજી     આ જમીન પર ચાલ ુરાખેલ છે.

ઠાકોર ભીખાજી બાદરજી (૪) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

ઠાકોર કેશરબેન બાદરજી (૫) સવાલ વાળા અંિતમખડં ને લાગ ુમસુદા પનગર રચના યોજના નં

ઠાકોર ખશુાલબેન તે અમરજી લીલાજીની િવધવા ૬ ના ટી.પી કીમ ના ૧૨.૦૦ મી ર તા પરથી પ્રવેશ મળે છે.  

ઠાકોર રામજીભાઇ અમરજી ઉફ ગલાજી

ઠાકોર આશાબેન અમરજી ઉફ ગલાજી

ઠાકોર િદવાબેન તે ચદંુજી લીલાજીની િવધવા

ઠાકોર રમીલાબેન ચદંુજી

ઠાકોર મકુેશજી ચદંુજી

ઠાકોર રેખાબેન ચદંુજી

૧૨ રા દ્રકુમાર િવ લદાસ પટેલ બીનખેતી 
િપ્રપાત્ર ૮૧૧ ૧૩ ૭૧૮૩ ૮૨૬૦૪૫૦ ૮૨૬૦૪૫૦ ૧૩ ૪૩૧૦ ૪૯૫૬૨૭૦ ૪૯૫૬૨૭૦ ૧૪૧૫૦૧૫૧ ૧૪૧૫૦૧૫૧ -૩૩૦૪૧૮૦ ૯૧૯૩૮૮૧ ૪૫૯૬૯૪૦ --- ૧૨૯૨૭૬૦

શોભનાબેન રા દ્રકુમાર પટેલ

૧૩ પ્રજાપિત પરસો મભાઇ બબાભાઇ જુ.શ. ૮૧૨/૧ ૧૪ ૨૦૨૩ ૨૨૨૫૩૦૦ ૨૨૨૫૩૦૦ ૧૪ ૧૨૧૪ ૧૩૩૫૧૮૦ ૧૩૩૫૧૮૦ ૩૮૪૫૩૧૮ ૩૮૪૫૩૧૮ -૮૯૦૧૨૦ ૨૫૧૦૧૩૮ ૧૨૫૫૦૬૯ --- ૩૬૪૯૪૯
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

(૧) સવાલ વાળા અંિતમખડં ને લાગ ુમસુદા પનગર રચના યોજના નં

૬ ના ટી.પી કીમ ના ૧૨.૦૦ મી ર તા પરથી પ્રવેશ મળે છે.  

૧૪ પટેલ બેચરદાસ કેશવલાલ શકંરભાઇ જુ.શ. ૮૧૨/૨ ૧૫ ૫૪૬૩ ૬૨૮૨૪૫૦ ૬૨૮૨૪૫૦ ૧૫ ૩૨૭૮ ૩૭૬૯૪૭૦ ૩૭૬૯૪૭૦ ૧૦૭૬૧૮૩૭ ૧૦૭૬૧૮૩૭ -૨૫૧૨૯૮૦ ૬૯૯૨૩૬૭ ૩૪૯૬૧૮૩ --- ૯૮૩૨૦૩

૧૫ પટેલ આ મારામ શકંરભાઇ જુ.શ. ૮૧૩ ૧૬ ૧૧૫૩૪

પટેલ જયતંકુમાર આ મારામ + + + +

પટેલ િદનેશકુમાર આ મારામ જુ.શ.  ૮૬૨/પૈકી ૩૩ ૧૦૬૭૬

પટેલ ચદ્રકા ત આ મારામ + + + +

પટેલ િવ ણભુાઇ આ મારામના વ.ક.- જુ.શ.  ૮૬૩/પૈકી ૩૪ ૧૨૨૩૦

પટેલ આ મારામ શકંરભાઇ + + + +

પટેલ કાતંાબેન આ મારામ જુ.શ.  ૮૮૦/પૈકી ૩૫ ૩૩૨૭

પટેલ ગીતાબેન જયતંકુમાર + + + +

પટેલ યો સનાબેન દીનેશકુમાર જુ.શ.  ૮૮૧/પૈકી ૩૬ ૧૨૩૮

પટેલ ભગવતીબેન ચદ્રકાતં + + + +

જુ.શ. ૮૮૩ ૩૮ ૧૦૧૧૭

49122 ૫૪૦૩૪૨૦૦ ૫૪૦૩૪૨૦૦ ૬+૩૩+૩૪+૩૫+૩૬+૩ ૨૯૪૭૩ ૩૨૪૨૦૫૨૦ ૩૨૪૨૦૫૨૦ ૯૩૩૭૧૦૯૮ ૯૩૩૭૧૦૯૮ -૨૧૬૧૩૬૮૦ ૬૦૯૫૦૫૭૮ ૩૦૪૭૫૨૮૯ --- ૮૮૬૧૬૦૯

૧૬ નાયી નાનાલાલ વરવાચદં જુ.શ. ૮૧૪ પૈકી ૧

+

રબારી સવજીભાઇ રામાભાઇ જુ.શ. ૮૧૪ પૈકી ૨ ૧૭ ૧૧૬૨૮ ૧૩૩૭૨૨૦૦ ૧૩૩૭૨૨૦૦ ૧૭ ૬૯૭૭ ૮૦૨૩૩૨૦ ૮૦૨૩૩૨૦ ૨૩૬૦૪૬૦૭ ૨૩૬૦૪૬૦૭ -૫૩૪૮૮૮૦ ૧૫૫૮૧૨૮૭ ૭૭૯૦૬૪૪ --- ૨૪૪૧૭૬૪

મોઘીબેન સવજીભાઇ રબારી

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

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

કમલેશભાઇ સવજીભાઇ રબારી     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

ગીતાબેન સવજીભાઇ રબારી (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

િવજયભાઇ સવજીભાઇ રબારી

૧૭ ઠાકોર મગંબુેન આતાજી જુ.શ. ૮૧૭/પૈકી ૧૮ ૨૮૪૩ ૩૧૨૭૩૦૦ ૩૧૨૭૩૦૦ ૧૮ ૧૭૦૬ ૧૮૭૬૩૮૦ ૧૮૭૬૩૮૦ ૫૫૭૨૮૪૯ ૫૫૭૨૮૪૯ -૧૨૫૦૯૨૦ ૩૬૯૬૪૬૯ ૧૮૪૮૨૩૪ --- ૫૯૭૩૧૪
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

ઠાકોર અંસબુેન આતાજી

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

બાઇ પા ંતે ણાજી કુંભલજીની િવધવા (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

ઠાકોર જશીબેન તે શનાજી આતાજીની વીધવા     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

ઠાકોર રમણજી શનાજી (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

ઠાકોર બાબજી શનાજી

ઠાકોર સવીતાબેન શનાજી

ઠાકોર કાતંાબેન શનાજી 

ઠાકોર મેનાબેન તે ખોડાજી આતાજીની વીધવા

ઠાકોર શારદાબેન ખોડાજી

ઠાકોર લાલાજી ખોડાજી

ઠાકોર સરોજબેન ખોડાજી

ઠાકોર મેનાબેન તે સગંજી ખોડાજીની િસધવા

ઠાકોર અતલુજી સગંજી

ઠાકોર મહશેજી સગંજી

ઠાકોર ભીખીબેન સગંજી

૧૮ ી કલોલ પાજંરાપોળ મડંલના ટ્ર ટી તથા જુ.શ. ૮૧૮/૧/પૈકી ૧૯ ૩૪૭૪ ૩૮૨૧૪૦૦ ૩૮૨૧૪૦૦ ૧૯ ૨૦૮૪ ૨૨૯૨૮૪૦ ૨૨૯૨૮૪૦ ૬૮૦૯૭૩૫ ૬૮૦૯૭૩૫ -૧૫૨૮૫૬૦ ૪૫૧૬૮૯૫ ૨૨૫૮૪૪૭ --- ૭૨૯૮૮૭

ટ્ર ટી સ ય ગાધંી રમણલાલ પ્રમચદં ટ્ર ટીઓ

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

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

ડો. પટેલ ડા ાભાઇ જીવીદાસ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

શાહ વસતંલાલ ચદંુલાલ (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

૧૯ મલેક નપબીબી મહમંદભાઇ જુ.શ. ૮૧૯ પૈકી ૧ ૨૦ ૪૬૫૧ ૫૧૧૬૧૦૦ ૫૧૧૬૧૦૦ ૨૦ ૨૭૯૧ ૩૦૬૯૬૬૦ ૩૦૬૯૬૬૦ ૯૧૧૬૮૯૦ ૯૧૧૬૮૯૦ -૨૦૪૬૪૪૦ ૬૦૪૭૨૩૦ ૩૦૨૩૬૧૫ --- ૯૭૭૧૭૫

મલેક ફાતમાબીબી મહમંદભાઇ +

મલેક કારીમાબેન હસનભાઇ જુ.શ. ૮૧૯ પૈકી ૨ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

મલેક ઉ માનગીની હસનભાઇ +     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.



Spe
cim

en
t C

op
y

બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

મલેક અમીરભાઇ હસનભાઇ (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

મલેક ઉંમરભાઇ કાસમભાઇ જુ.શ. ૮૧૯ પૈકી ૩

મલેક સાબીરહુસેન કાસમભાઇ

૨૦ અંબાબેન જોઇતારામ જુ.શ. ૮૨૦ ૨૧ ૧૯૬૨૭ ૨૧૫૮૯૭૦૦ ૨૧૫૮૯૭૦૦ ૨૧ ૧૧૭૭૬ ૧૨૯૫૩૮૨૦ ૧૨૯૫૩૮૨૦ ૩૮૪૭૨૮૪૫ ૩૮૪૭૨૮૪૫ -૮૬૩૫૮૮૦ ૨૫૫૧૯૦૨૫ ૧૨૭૫૯૫૧૩ --- ૪૧૨૩૬૩૩

કા તાબેન જોઇતારામ

(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 પ્રજાપિત પરસોતમભાઇ બબાભાઇ જુ.શ. ૮૨૧/૧ ૧૨૦૩૯

+ +

૮૨૧/૨ ૧૪૧૬

૨૨ 13455 ૧૪૮૦૦૫૦૦ ૧૪૮૦૦૫૦૦ ૨૨ ૮૦૭૩ ૮૮૮૦૩૦૦ ૮૮૮૦૩૦૦ ૨૬૩૭૪૪૯૧ ૨૬૩૭૪૪૯૧ -૫૯૨૦૨૦૦ ૧૭૪૯૪૧૯૧ ૮૭૪૭૦૯૬ --- ૨૮૨૬૮૯૬

૨૨ પટેલ દીનેશકુમાર કાતંીલાલ જુ.શ.  ૮૨૨/પૈકી ૨૩ ૧૪૨૨૦ ૧૫૬૪૨૦૦૦ ૧૫૬૪૨૦૦૦ ૨૩ ૮૫૩૨ ૯૩૮૫૨૦૦ ૯૩૮૫૨૦૦ ૨૭૦૨૯૩૭૬ ૨૭૦૨૯૩૭૬ -૬૨૫૬૮૦૦ ૧૭૬૪૪૧૭૬ ૮૮૨૨૦૮૮ --- ૨૫૬૫૨૮૮

૨૩ ી સરકાર જુ.શ. ૮૩૦/૧/પૈકી
૨૪/૧+૨૪/૨
૨૪/૨+
૨૪ ૩

૩૭૦૯ ૪૦૭૯૯૦૦ ૪૦૭૯૯૦૦  
૨૪/૧+૨૪/૨+૨૪/૩ ૨૨૨૫ ૨૪૪૭૯૪૦ ૨૪૪૭૯૪૦ ૭૦૫૦૦૬૭ ૭૦૫૦૦૬૭ -૧૬૩૧૯૬૦ ૪૬૦૨૧૨૭ ૨૩૦૧૦૬૪ --- ૬૬૯૧૦૪

૨૪ પટેલ મહે દ્રભાઇ મોતીરામ જુ.શ. ૮૩૦/૨/પૈકી ૨૫ ૩૦૯ ૩૩૯૯૦૦ ૩૩૯૯૦૦ ૨૫ ૩૦૦ ૩૩૦૦૦૦ ૩૩૦૦૦૦ ૯૫૦૪૦૦ ૯૫૦૪૦૦ -૯૯૦૦ ૬૨૦૪૦૦ ૩૧૦૨૦૦ --- ૩૦૦૩૦૦

(૧) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

અથવા

(૨) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

(૩) સવાલ વાળા અંિતમખડં ને લાગ ુમસુદા પનગર રચના યોજના નં

૬ ના ટી.પી કીમ ના ૧૨.૦૦ મી ર તા પરથી પ્રવેશ મળે છે.  
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

૨૫ મલેક ઉંમરભાઇ કાસમભાઇ પ્ર.સ.પ. ૮૩૧ પૈકી ૨૬ ૫૨૭૩ ૫૮૦૦૩૦૦ ૫૮૦૦૩૦૦ ૨૬ ૩૧૬૪ ૩૪૮૦૧૮૦ ૩૪૮૦૧૮૦ ૧૦૦૨૨૯૧૮ ૧૦૦૨૨૯૧૮ -૨૩૨૦૧૨૦ ૬૫૪૨૭૩૮ ૩૨૭૧૩૬૯ --- ૯૫૧૨૪૯

મલેક સાબીરહુસેન કાસમભાઇ

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

ઠાકોર લસીબેન તે જવાનજી નાથાજીની વીધવા (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

ઠાકોર ગાડંાજી જવાનજી     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

ઠાકોર લીલાબેન જવાનજી (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

ઠાકોર સવીતાબેન જવાનજી (૪) સવાલ વાળા અંિતમખડં ને લાગ ુમસુદા પનગર રચના યોજના નં

ઠાકોર દશરથજી જવાનજી ૬ ના ટી.પી કીમ ના ૧૨.૦૦ મી ર તા પરથી પ્રવેશ મળે છે.  

૨૬ સથુાર જગદીશભાઇ શભંભુાઇ જુ.શ.  ૮૩૨/પૈકી

પટેલ િવનોદકુમાર સાકંળચદં

 '૨૭/૧ ૩૭૧૬

 '૨૭/૩ ૬૫૯૫

 '૨૭/૧ ૧૭૧૮૫ ૧૮૯૦૩૫૦૦ ૧૮૯૦૩૫૦૦ 10311 ૧૧૩૪૨૧૦૦ ૧૧૩૪૨૧૦૦ ૩૨૬૬૫૨૪૮ ૩૨૬૬૫૨૪૮ -૭૫૬૧૪૦૦ ૨૧૩૨૩૧૪૮ ૧૦૬૬૧૫૭૪ --- ૩૧૦૦૧૭૪

(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

૨૭ સથુાર જગદીશભાઇ શભંભુાઇ  ૮૩૨/પૈકી  '૨૭/૨ ૯૬૦૦     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

પટેલ િવનોદકુમાર સાકંળચદં + + (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

સથુાર જગદીશભાઇ શભંભુાઇ ૮૩૩/પૈકી ૧૬૦૦

પટેલ િવનોદકુમાર સાકંળચદં +

જગરેલા અ બાસભાઇ અ દુલભાઇ
+

કંચનબેન તે રિતલાલ જીવરામ શાહના િદકરી અને 
અરિવંદ ભીખાલાલ શાહના પ ની

 કાિંતલાલ રતનભાઇ વણકર 

રમેશભાઇ મગનભાઇ મકવાણા 

મલેક ઉંમરભાઇ કાસમભાઇ ૮૩૧/પૈકી ૧૦૦૦

મલેક સાબીરહુસેન કાસમભાઇ 12200 ૧૪૦૩૦૦૦૦ ૧૪૦૩૦૦૦૦  '૨૭/૨ ૮૫૮૬ ૯૮૭૩૯૦૦ ૯૮૭૩૯૦૦ ૨૯૩૨૫૪૮૩ ૨૯૩૨૫૪૮૩ -૪૧૫૬૧૦૦ ૧૯૪૫૧૫૮૩ ૯૭૨૫૭૯૨ --- ૫૫૬૯૬૯૨

ઠાકોર ચચંીબેન નાથાજી

ઠાકોર લસીબેન તે જવાનજી નાથાજીની વીધવા (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

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

ઠાકોર લીલાબેન જવાનજી     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

ઠાકોર સવીતાબેન જવાનજી (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

ઠાકોર દશરથજી જવાનજી

૨૮ ગજજર જગદીશ શભંભુાઇ જુ.શ. ૮૩૩ પૈકી  '(૨૮/૧+૨૮/૨)૧ ૪૮૩૩

પટેલ િવનોદકુમાર સાકંળચદં  '(૨૮/૧+૨૮/૨)૨ ૭૯૯

જગરેલા અ બાસભાઇ અ દુલભાઇ  '૨૮/૧+૨૮/૨ ૯૩૮૬ ૧૦૭૯૩૯૦૦ ૧૦૭૯૩૯૦૦ 5632 ૬૪૭૬૩૪૦ ૬૪૭૬૩૪૦ ૧૯૦૫૩૩૯૨ ૧૯૦૫૩૩૯૨ -૪૩૧૭૫૬૦ ૧૨૫૭૭૦૫૨ ૬૨૮૮૫૨૬ --- ૧૯૭૦૯૬૬

િચરાગ પ્રિવણકુમાર પ્રેમલ

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

૨૯ વાસદુેવ કેશવલાલ પટેલ બીન ખેતી  ૮૩૪/પૈકી

જયે દ્ર દશરથભાઇ પટેલ

રમેશભાઇ શનાભાઇ પટેલ ૨૯/૧+૨૯/૨ ૯૪૬૯ ૧૦૮૮૯૩૫૦ ૧૦૮૮૯૩૫૦ ૨૯/૧+૨૯/૨ ૫૬૮૧ ૬૫૩૩૬૧૦ ૬૫૩૩૬૧૦ ૧૯૨૨૧૮૮૧ ૧૯૨૨૧૮૮૧ -૪૩૫૫૭૪૦ ૧૨૬૮૮૨૭૧ ૬૩૪૪૧૩૫ --- ૧૯૮૮૩૯૫

જયિંતભાઇ મણીલાલ 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 થળ મજુબ લીધેલ છે. 

૩૦ ગૌચર સા જુ.શ. ૮૩૬ ૩૦ ૫૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ --- ૦

૩૧ સરકારી પડતર જુ.શ. ૮૫૯

+

૮૫૯/૧ ૩૧ ૫૫૨૭ ૬૩૫૬૦૫૦ ૬૩૫૬૦૫૦ ૩૧ ૩૩૧૬ ૩૮૧૩૬૩૦ ૩૮૧૩૬૩૦ ૧૦૮૮૭૯૧૪ ૧૦૮૮૭૯૧૪ -૨૫૪૨૪૨૦ ૭૦૭૪૨૮૪ ૩૫૩૭૧૪૨ --- ૯૯૪૭૨૨
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

૩૨ ઠાકોર કાળાજી બેચરજી જુ.શ. ૮૬૦/૧ ૨૨૪૫

ઠાકોર અમતૃાબેન ભીખાજી જુ.શ. ૮૬૧/૧

ઠાકોર શૈલેષજી ભીખાજી + +

ઠાકોર શકુબેન જીવણજી પ્ર.સ.પ. ૮૬૦/૨ ૭૯૯૩

+

ઠાકોર શારદાબેન જીવણજી જુ.શ. ૮૬૧/૨ ૩૨ 10238 ૧૧૨૬૧૮૦૦ ૧૧૨૬૧૮૦૦ ૩૨ ૬૧૪૩ ૬૭૫૭૦૮૦ ૬૭૫૭૦૮૦ ૧૯૪૬૦૩૯૦ ૧૯૪૬૦૩૯૦ -૪૫૦૪૭૨૦ ૧૨૭૦૩૩૧૦ ૬૩૫૧૬૫૫ --- ૧૮૪૬૯૩૫

ઠાકોર બેબીબેન હીરાજી

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

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

ઠાકોર કેશીબેન હીરાજી     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

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

ઠાકોર દશરથજી હીરાજી     અમદાવાદના ંવળતર મેળવવાના ંહક્કો તેમજ સદર જમીન િબનખેતીનો ઉપયોગ,

ઠાકોર અમથીબેન ચદંુજી     કરાવવા માટે સરકાર ીને ચકુવવાની થતી રકમ મેળવવાનો હક્ક અંિતમખડંની

ઠાકોર હરખાબેન ચદંુભાઇ     આ જમીન પર ચાલ ુરાખેલ છે.

ઠાકોર ભીખાજી ચદંુજી

ઠાકોર લ મીબેન ચદંુજી

ઠાકોર નદંીબેન ચદંુજી

ઠાકોર સનુીલ ચદંુજી

ઠાકોર કેશીબેન કાળાજી

ઠાકોર ગોપાળજી કાળાજી

ઠાકોર સજનબેન કાળાજી

ઠાકોર સજંયજી કાળાજી

૧૬ પટેલ કાતંાબેન આ મારામ જુ.શ. ૮૮૨/૧ ૩૭ ૨૯૭૪૫ ૩૨૭૧૯૫૦૦ ૩૨૭૧૯૫૦૦ ૩૭ ૧૭૮૪૭ ૧૯૬૩૧૭૦૦ ૧૯૬૩૧૭૦૦ ૫૬૫૩૯૨૯૬ ૫૬૫૩૯૨૯૬ -૧૩૦૮૭૮૦૦ ૩૬૯૦૭૫૯૬ ૧૮૪૫૩૭૯૮ --- ૫૩૬૫૯૯૮

પટેલ આ મારામ શકંરભાઇ

પટેલ જયતંકુમાર આ મારામ (૧) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

પટેલ િદનેશકુમાર આ મારામ અથવા

પટેલ ચદ્રકા ત આ મારામ (૨) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

પટેલ િવ ણભુાઇ આ મારામ +
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

પટેલ આ મારામ શકંરભાઇ

પટેલ કાતંાબેન આ મારામ શકંરભાઇની અ.સૌ. 
ઓરત
પટેલ વી ણભુાઇ આ મારામ વ.ક. આ મારામભાઇ 
શકંરભાઇ

પટેલ યો સનાબેન દીનેશકુમાર

પટેલ ભગવતીબેન ચદ્રકા તભાઇ

પટેલ ગીતાબેન જયતંકુમાર

પટેલ જીવીબેન તે અંબાલાલ ભોળાભાઇની વીધવા જુ.શ. ૮૮૨/૨

પટેલ ભીખાભાઇ અંબાલાલ

પટેલ કમાળાબેન અંબાલાલ

પટેલ સિવતાબેન અંબાલાલ

પટેલ િવ ણભુાઇ અંબાલાલ

પટેલ રામભાઇ અંબાલાલ

પટેલ રંજનબેન અંબાલાલ

૧૭ પટેલ ઇ રભાઇ હરગોવનભાઇ જુ.શ. ૮૮૪/પૈકી ૩૯ ૮૧૮૮ ૯૦૦૬૮૦૦ ૯૦૦૬૮૦૦ ૩૯ ૪૯૧૩ ૫૪૦૪૦૮૦ ૫૪૦૪૦૮૦ ૧૫૫૬૩૭૫૦ ૧૫૫૬૩૭૫૦ -૩૬૦૨૭૨૦ ૧૦૧૫૯૬૭૦ ૫૦૭૯૮૩૫ --- ૧૪૭૭૧૧૫

(૧) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

અથવા

(૨) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ ટીપી કીમની હદ મજુબ છે.

૧૮ સથુાર ભગવતીબેન ઉફ ભારતીબેન તે ઠાલાલ જુ.શ. ૮૮૫/પૈકી ૪૦ ૫૦૭૧ ૫૮૩૧૬૫૦ ૫૮૩૧૬૫૦ ૪૦ ૩૦૪૩ ૩૪૯૮૯૯૦ ૩૪૯૮૯૯૦ ૧૦૧૪૩૫૭૨ ૧૦૧૪૩૫૭૨ -૨૩૩૨૬૬૦ ૬૬૪૪૫૮૨ ૩૩૨૨૨૯૧ --- ૯૮૯૬૩૧

જગજીવનદાસની દીકરી અને ભરતકુમાર ચદંુલાલ 
ગ જરની પ ની

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

ગ જર દીગીશા ભરતભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

૧૯ પટેલ અંબાબેન ઉમેદભાઇ િત્રભોવનદાસ જુ.શ. ૮૯૧/૪/પૈકી ૪૧ ૮૬૬ ૯૯૫૯૦૦ ૯૯૫૯૦૦ ૪૧ ૫૨૦ ૫૯૭૫૪૦ ૫૯૭૫૪૦ ૧૭૦૫૯૭૭ ૧૭૦૫૯૭૭ -૩૯૮૩૬૦ ૧૧૦૮૪૩૭ ૫૫૪૨૧૮ --- ૧૫૫૮૫૮

પટેલ રમેશભાઇ ઉમેદભાઇ 
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

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

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

પટેલ પનુમભાઇ ઉમેદભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

૨૦ સથુાર ભગવતીબેન ઉફર્ ભારતીબેન તે ઠાભાઇ જુ.શ. ૮૯૨/૨/પૈકી ૪૨ ૩૨૧ ૩૫૩૧૦૦ ૩૫૩૧૦૦ ૪૨ ૩૦૦ ૩૩૦૦૦૦ ૩૩૦૦૦૦ ૯૪૨૧૫૦ ૯૪૨૧૫૦ -૨૩૧૦૦ ૬૧૨૧૫૦ ૩૦૬૦૭૫ --- ૨૮૨૯૭૫

જગજીવનદાસની દીકરી અને ભરતકુમાર ચદંુલાલ 
ગ જની પ ની

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

ગ જર દીગીશા ભરતભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશે.ે

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

૨૧ પટેલ મણીબેન સાકંળચદં જુ.શ. ૮૯૩/૧ ૪૩ ૪૯૯૪ ૫૪૯૩૪૦૦ ૫૪૯૩૪૦૦ ૪૩ ૨૯૯૬ ૩૨૯૬૦૪૦ ૩૨૯૬૦૪૦ ૯૪૯૨૫૯૫ ૯૪૯૨૫૯૫ -૨૧૯૭૩૬૦ ૬૧૯૬૫૫૫ ૩૦૯૮૨૭૮ --- ૯૦૦૯૧૮

પટેલ રમણભાઇ સાકંળચદં 

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

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

પટેલ હીરાબેન સાકંળચદં     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૨ પટેલ કનભુાઇ િવ લભાઇ જુ.શ. ૮૯૩/૨/પૈકી ૪૪ ૫૬૭૯ ૬૫૩૦૮૫૦ ૬૫૩૦૮૫૦ ૪૪ ૩૪૦૭ ૩૯૧૮૫૧૦ ૩૯૧૮૫૧૦ ૧૧૩૫૯૭૬૦ ૧૧૩૫૯૭૬૦ -૨૬૧૨૩૪૦ ૭૪૪૧૨૫૦ ૩૭૨૦૬૨૫ --- ૧૧૦૮૨૮૫

પટેલ સિવતાબેન પસાભાઇ 

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

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

પટેલ મેનાબેન ડા ાભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

પટેલ જીતે દ્રકુમાર ડા ાભાઇ (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

પટેલ જયેશકુમાર ડા ાભાઇ 

પટેલ અશોકકુમાર ડા ાભાઇ 

૨૩ ઠાકોર રઇબેન તે મથરુજી બાવાજીની િવધવા પ ની જુ.શ. ૮૯૪/પૈકી ૪૫ ૬૧૩ ૬૭૪૩૦૦ ૬૭૪૩૦૦ ૪૫ ૩૬૮ ૪૦૪૫૮૦ ૪૦૪૫૮૦ ૧૧૬૫૧૯૦ ૧૧૬૫૧૯૦ -૨૬૯૭૨૦ ૭૬૦૬૧૦ ૩૮૦૩૦૫ --- ૧૧૦૫૮૫

ઠાકોર સેંધાજી મથરુજી 
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

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

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

ઠાકોર મજંુલાબેન મથરુજી     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

ઠાકોર હસંાબેન બળદેવજી (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

ઠાકોર કાળાજી બળદેવજી 

ઠાકોર લ મીબેન શકરાજી ઉફર્ શકંરજી 

ઠાકોર કાતંાબેન શકરાજી ઉફર્ શકંરજી 

ઠાકોર ગોિવંદજી શકરાજી ઉફર્ શકંરજી 

૨૪ ઓઇલ એ ડ નેચરલ ગેસ કમીશન જુ.શ. ૮૯૫ પૈકી ૪૬ ૫૭૧૨ ૬૨૮૩૨૦૦ ૬૨૮૩૨૦૦ ૪૬ ૩૪૨૭ ૩૭૬૯૯૨૦ ૩૭૬૯૯૨૦ ૧૦૮૫૭૩૭૦ ૧૦૮૫૭૩૭૦ -૨૫૧૩૨૮૦ ૭૦૮૭૪૫૦ ૩૫૪૩૭૨૫ --- ૧૦૩૦૪૪૫

પટેલ શભંભુાઇ સોમાભાઇ 

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

૨૫ પટેલ િદનેશભાઇ ગોિવંદલાલ જુ.શ. ૮૯૭/પૈકી ૪૭ ૫૩૯ ૫૯૨૯૦૦ ૫૯૨૯૦૦ ૪૭ ૩૨૩ ૩૫૫૭૪૦ ૩૫૫૭૪૦ ૧૦૨૪૫૩૧ ૧૦૨૪૫૩૧ -૨૩૭૧૬૦ ૬૬૮૭૯૧ ૩૩૪૩૯૬ --- ૯૭૨૩૬

પટેલ લીલાબેન કા તીભાઇ 

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

ઓઇલ એ ડ નેચરલ ગેસ કમીશન (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતમેના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

૨૬ ઓઇલ એ ડ નેચરલ ગેસ કમીશન જુ.શ. ૮૯૮ પૈકી ૪૮ ૯૦૫૩ ૧૦૪૧૦૯૫૦ ૧૦૪૧૦૯૫૦ ૪૮ ૫૪૩૨ ૬૨૪૬૫૭૦ ૬૨૪૬૫૭૦ ૧૭૮૩૩૯૫૭ ૧૭૮૩૩૯૫૭ -૪૧૬૪૩૮૦ ૧૧૫૮૭૩૮૭ ૫૭૯૩૬૯૪ --- ૧૬૨૯૩૧૪

પટેલ ગગંારામ પ્રહલાદભાઇ 

(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 થળ મજુબ લીધેલ છે. 
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

૨૭ પટેલ પ્રિવણભાઇ શકરાભાઇ જુ.શ. ૮૯૯/૧ ૪૯ ૨૯૭૩ ૩૨૭૦૩૦૦ ૩૨૭૦૩૦૦ ૪૯ ૧૭૮૪ ૧૯૬૨૧૮૦ ૧૯૬૨૧૮૦ ૫૬૫૧૦૭૮ ૫૬૫૧૦૭૮ -૧૩૦૮૧૨૦ ૩૬૮૮૮૯૮ ૧૮૪૪૪૪૯ --- ૫૩૬૩૨૯

પટેલ િનિતનભાઇ શકરાભાઇ 

(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 પટેલ ત્રીકમભાઇ પરસો મ જુ.શ. ૮૯૯/૨ ૫૦ ૫૧૧૩ ૫૬૨૪૩૦૦ ૫૬૨૪૩૦૦ ૫૦ ૩૦૬૮ ૩૩૭૪૫૮૦ ૩૩૭૪૫૮૦ ૯૭૧૮૭૯૦ ૯૭૧૮૭૯૦ -૨૨૪૯૭૨૦ ૬૩૪૪૨૧૦ ૩૧૭૨૧૦૫ --- ૯૨૨૩૮૫

પટેલ ચં દ્રીકાબેન િત્રકમભાઇ 

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

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

પટેલ શૈલેષભાઇ િત્રકમભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૨૯ પટેલ પુજાભાઇ મગનભાઇ જુ.શ. ૯૦૦/૧ ૫૧ ૩૦૯૨ ૩૪૦૧૨૦૦ ૩૪૦૧૨૦૦ ૫૧ ૧૮૫૫ ૨૦૪૦૭૨૦ ૨૦૪૦૭૨૦ ૫૮૭૭૨૭૪ ૫૮૭૭૨૭૪ -૧૩૬૦૪૮૦ ૩૮૩૬૫૫૪ ૧૯૧૮૨૭૭ --- ૫૫૭૭૯૭

૩૦ કાળાભાઇ જોઇતારામ પટેલ જુ.શ. ૯૦૦/૨ ૫૨ ૩૦૯૨ ૩૪૦૧૨૦૦ ૩૪૦૧૨૦૦ ૫૨ ૧૮૫૫ ૨૦૪૦૭૨૦ ૨૦૪૦૭૨૦ ૫૮૭૭૨૭૪ ૫૮૭૭૨૭૪ -૧૩૬૦૪૮૦ ૩૮૩૬૫૫૪ ૧૯૧૮૨૭૭ --- ૫૫૭૭૯૭

૩૧ પટેલ જીવાભાઇ મફતલાલ જુ.શ. ૯૦૦/૩ ૫૩ ૬૦૬૪ ૬૯૭૩૬૦૦ ૬૯૭૩૬૦૦ ૫૩ ૩૬૩૮ ૪૧૮૪૧૬૦ ૪૧૮૪૧૬૦ ૧૨૧૨૯૮૮૦ ૧૨૧૨૯૮૮૦ -૨૭૮૯૪૪૦ ૭૯૪૫૭૨૦ ૩૯૭૨૮૬૦ --- ૧૧૮૩૪૨૦

પટેલ શકરીબેન મફતલાલ 

પટેલ મધીબેન મફતલાલ (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 પટેલ ધળુબેન તે ભીખાભાઇ આ મારામની િવધવા પ્ર.સ.પ.
૯૦૧/૧+૯૦૧/૨+

૯૦૧/૩ ૭૧૮૩

પટેલ ધન યામભાઇ ભીખાભાઇ 

પટેલ કનભુાઇ ભીખાભાઇ 

પટેલ જીતે દ્રકુમાર ભીખાભાઇ 

+
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

પ્ર.સ.પ.
૯૦૨/૧/ પૈકી+ 
૯૦૨/૨/પૈકી ૭૭૩૩

૫૪ 14916 ૧૭૧૫૩૪૦૦ ૧૭૧૫૩૪૦૦ ૫૪ ૮૯૫૦ ૧૦૨૯૨૦૪૦ ૧૦૨૯૨૦૪૦ ૨૯૩૮૩૭૭૪ ૨૯૩૮૩૭૭૪ -૬૮૬૧૩૬૦ ૧૯૦૯૧૭૩૪ ૯૫૪૫૮૬૭ --- ૨૬૮૪૫૦૭

(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.

૩૩ પટેલ ત્રીકમભાઇ પરસો મ જુ.શ. ૯૦૩ ૫૫ ૫૩૬૨ ૬૧૬૬૩૦૦ ૬૧૬૬૩૦૦ ૫૫ ૩૨૧૭ ૩૬૯૯૭૮૦ ૩૬૯૯૭૮૦ ૧૦૭૨૫૬૬૨ ૧૦૭૨૫૬૬૨ -૨૪૬૬૫૨૦ ૭૦૨૫૮૮૨ ૩૫૧૨૯૪૧ --- ૧૦૪૬૪૨૧

પટેલ ચં દ્રીકાબેન િત્રકમભાઇ 

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

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

પટેલ શૈલેષભાઇ િત્રકમભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩૪ પટેલ ત્રીકમભાઇ પરસો મ જુ.શ.  ૯૦૪/પૈકી ૫૬ ૩૪૩૨ ૩૭૭૫૨૦૦ ૩૭૭૫૨૦૦ ૫૬ ૨૦૫૯ ૨૨૬૫૧૨૦ ૨૨૬૫૧૨૦ ૬૬૨૫૪૭૬ ૬૬૨૫૪૭૬ -૧૫૧૦૦૮૦ ૪૩૬૦૩૫૬ ૨૧૮૦૧૭૮ --- ૬૭૦૦૯૮

પટેલ ચં દ્રીકાબેન િત્રકમભાઇ 

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

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

પટેલ શૈલેષભાઇ િત્રકમભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

૩૫ પટેલ કા તીભાઇ નાથાલાલ જુ.શ.  ૧૦૭૪/પૈકી ૫૭ ૯૧૯ ૧૦૧૦૯૦૦ ૧૦૧૦૯૦૦ ૫૭ ૫૫૧ ૬૦૬૫૪૦ ૬૦૬૫૪૦ ૧૭૪૬૮૩૫ ૧૭૪૬૮૩૫ -૪૦૪૩૬૦ ૧૧૪૦૨૯૫ ૫૭૦૧૪૮ --- ૧૬૫૭૮૮

પટેલ ડા ાભાઇ નાથાભાઇ 

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

પટેલ ભરતભાઇ પ્રહલાદભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

પટેલ તારાબેન તે રમેશભાઇ પ્રહલાદભાઇની િવધવા 
પ ની     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

પટેલ િજજ્ઞશકુમાર રમેશભાઇ (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

પટેલ અિનલકુમાર રમેશભાઇ 

૩૬ પટેલ મણીલાલ અંબાલાલ જુ.શ. ૧૦૭૫ ૫૮ ૩૪૪૦ ૩૭૮૪૦૦૦ ૩૭૮૪૦૦૦ ૫૮ ૨૦૬૪ ૨૨૭૦૪૦૦ ૨૨૭૦૪૦૦ ૬૫૩૮૭૫૨ ૬૫૩૮૭૫૨ -૧૫૧૩૬૦૦ ૪૨૬૮૩૫૨ ૨૧૩૪૧૭૬ --- ૬૨૦૫૭૬

પટેલ ચીનભુાઇ અંબારામ 

સ.પા.ક.અંબારામ જજીદાસ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

પટેલ અશોકભાઇ સોમાભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

પટેલ કનભુાઇ સોમાભાઇ 

પટેલ જયો સનાબેન સોમાભાઇ 

પટેલ ચચંળબેન સોમાભાઇ 

પટેલ લીલાબેન ચદંુભાઇ 

પટેલ દક્ષાબેન ચદંુભાઇ 

પટેલ ગીતાબેન ચદંુભાઇ 

પટેલ આશાબેન ચદંુભાઇ 

પટેલ કૌશીક ચદંુભાઇ 

૩૭ પટેલ ડા ાભાઇ નાથાભાઇ જુ.શ. ૧૦૭૬/૧ ૫૯ ૧૭૮૪ ૧૯૬૨૪૦૦ ૧૯૬૨૪૦૦ ૫૯ ૧૦૭૦ ૧૧૭૭૪૪૦ ૧૧૭૭૪૪૦ ૩૩૯૧૦૨૭ ૩૩૯૧૦૨૭ -૭૮૪૯૬૦ ૨૨૧૩૫૮૭ ૧૧૦૬૭૯૪ --- ૩૨૧૮૩૪

પટેલ રમણભાઇ ડા ાભાઇ 

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

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

પટેલ બાબભુાઇ ડા ાભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩૮ પટેલ મણીલાલ અંબાલાલ જુ.શ. ૧૦૭૬/૨ ૬૦ ૯૫૧ ૧૦૪૬૧૦૦ ૧૦૪૬૧૦૦ ૬૦ ૫૭૧ ૬૨૭૬૬૦ ૬૨૭૬૬૦ ૧૮૦૭૬૬૧ ૧૮૦૭૬૬૧ -૪૧૮૪૪૦ ૧૧૮૦૦૦૧ ૫૯૦૦૦૦ --- ૧૭૧૫૬૦

પટેલ ચીનભુાઇ અંબાલાલ

સ.પા.ક અંબારામ જજીદાસ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

પટેલ અશોકભાઇ સોમાભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

પટેલ કનભુાઇ સોમાભાઇ 

પટેલ જયો સનાબેન સોમાભાઇ 

પટેલ ચચંળબેન સોમાભાઇ 

પટેલ લીલાબેન ચદંુભાઇ 

પટેલ દક્ષાબેન ચદંુભાઇ 

પટેલ આશાબેન ચદંુભાઇ 

પટેલ કૌશીક ચદંુભાઇ 

૩૯ પટેલ ચચંીબેન તે સોમાભાઇ અંબારામની િવધવા જુ.શ. ૧૦૭૭ ૬૧ ૨૫૨૯ ૨૭૮૧૯૦૦ ૨૭૮૧૯૦૦ ૬૧ ૧૫૧૭ ૧૬૬૯૧૪૦ ૧૬૬૯૧૪૦ ૪૮૦૭૧૨૩ ૪૮૦૭૧૨૩ -૧૧૧૨૭૬૦ ૩૧૩૭૯૮૩ ૧૫૬૮૯૯૨ --- ૪૫૬૨૩૨

પટેલ કનભુાઇ સોમાભાઇ 

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

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

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૪૦ પટેલ કુંવરબેન પ્રહલાદભાઇ જુ.શ. ૧૦૭૮ ૬૨ ૩૫૪૧ ૩૮૯૫૧૦૦ ૩૮૯૫૧૦૦ ૬૨ ૨૧૨૫ ૨૩૩૭૦૬૦ ૨૩૩૭૦૬૦ ૬૭૩૦૭૩૩ ૬૭૩૦૭૩૩ -૧૫૫૮૦૪૦ ૪૩૯૩૬૭૩ ૨૧૯૬૮૩૬ --- ૬૩૮૭૯૬

પટેલ દશરથભાઇ પ્રહલાદભાઇ 

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

પટેલ તારાબેન તે રમેશભાઇ પ્રહલાદભાઇની િવધવા 
પ ની (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

પટેલ િજજ્ઞશકુમાર રમેશભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

પટેલ અિનલકુમાર રમેશભાઇ 

૪૧ પટેલ મણીલાલ અંબાલાલ જુ.શ. ૧૦૭૯ ૬૩ ૩૩૩૯ ૩૬૭૨૯૦૦ ૩૬૭૨૯૦૦ ૬૩ ૨૦૦૩ ૨૨૦૩૭૪૦ ૨૨૦૩૭૪૦ ૬૩૪૬૭૭૧ ૬૩૪૬૭૭૧ -૧૪૬૯૧૬૦ ૪૧૪૩૦૩૧ ૨૦૭૧૫૧૬ --- ૬૦૨૩૫૬

૪૨ પટેલ જયિંતલાલ મગંળદાસ જુ.શ. ૧૦૮૦ ૬૪ ૨૮૩૩ ૩૧૧૬૩૦૦ ૩૧૧૬૩૦૦ ૬૪ ૧૭૦૦ ૧૮૬૯૭૮૦ ૧૮૬૯૭૮૦ ૫૩૮૪૯૬૬ ૫૩૮૪૯૬૬ -૧૨૪૬૫૨૦ ૩૫૧૫૧૮૬ ૧૭૫૭૫૯૩ --- ૫૧૧૦૭૩

પટેલ રાજુભાઇ મગંળદાસ

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

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

સ.પા.ક.કંકુબેન તે મગંળદાસ રામદાસની િવધવા     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

પટેલ ભાવનાબેન રાજુભાઇ
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

પટેલ મયકંભાઇ રાજુભાઇ

પટેલ િપ્રયકંાબેન રાજુભાઇ

પટેલ શારદાબેન જયિંતભાઇ

પટેલ જીજ્ઞશભાઇ જયિંતભાઇ

પટેલ આશાબેન જયિંતભાઇ

પટેલ સરોજબેન સરુેશભાઇ

પટેલ મૌિલકભાઇ સરુેશભાઇ

પટેલ સોનલબેન સરુેશભાઇ

૪૩ ગ.ં વ. પટેલ લીલાબેન તે િવ લભાઇ અંબાલાલની 
વીધવા જુ.શ. ૧૦૮૧/૧ ૬૫ ૨૦૨૩ ૨૨૨૫૩૦૦ ૨૨૨૫૩૦૦ ૬૫ ૧૨૧૪ ૧૩૩૫૧૮૦ ૧૩૩૫૧૮૦ ૩૮૪૫૩૧૮ ૩૮૪૫૩૧૮ -૮૯૦૧૨૦ ૨૫૧૦૧૩૮ ૧૨૫૫૦૬૯ --- ૩૬૪૯૪૯

પટેલ મીનાબેન િવ લભાઇ

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

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

પટેલ નીતાબેન િવ લભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૪૪ પટેલ જયિંતલાલ મગંળદાસ જુ.શ. ૧૦૮૧/૨ ૬૬ ૧૨૧૪ ૧૩૩૫૪૦૦ ૧૩૩૫૪૦૦ ૬૬ ૭૨૮ ૮૦૧૨૪૦ ૮૦૧૨૪૦ ૨૩૦૭૫૭૧ ૨૩૦૭૫૭૧ -૫૩૪૧૬૦ ૧૫૦૬૩૩૧ ૭૫૩૧૬૬ --- ૨૧૯૦૦૬

પટેલ રાજુભાઇ મગંળદાસ

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

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

સ.પા.ક.કંકુબેન તે મગંળદાસ રામદાસની િવધવા     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

પટેલ ભાવનાબેન રાજુભાઇ

પટેલ મયકંભાઇ રાજુભાઇ

પટેલ િપ્રયકંાબેન રાજુભાઇ

પટેલ શારદાબેન જયિંતભાઇ

પટેલ જીજ્ઞશભાઇ જયિંતભાઇ

પટેલ આશાબેન જયિંતભાઇ

પટેલ સરોજબેન સરુેશભાઇ

પટેલ મૌિલકભાઇ સરુેશભાઇ

પટેલ સોનલબેન સરુેશભાઇ
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

૪૫ પટેલ અંબાબેન હરજીવન પ્ર.સ.પ. ૧૦૮૧/૩ ૬૭ ૨૨૨૬ ૨૪૪૮૬૦૦ ૨૪૪૮૬૦૦ ૬૭ ૧૩૩૬ ૧૪૬૯૧૬૦ ૧૪૬૯૧૬૦ ૪૨૩૧૧૮૧ ૪૨૩૧૧૮૧ -૯૭૯૪૪૦ ૨૭૬૨૦૨૧ ૧૩૮૧૦૧૦ --- ૪૦૧૫૭૦

પટેલ સિવતાબેન હરજીવન

(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.

૪૬ પટેલ આનદંીબેન કીરીટકુમાર જુ.શ. ૧૦૮૨/૧ ૬૮/૧ ૬૭૭૮ ૭૪૫૫૮૦૦ ૭૪૫૫૮૦૦ ૬૮/૧ ૪૦૬૭ ૪૪૭૩૪૮૦ ૪૪૭૩૪૮૦ ૧૨૮૮૩૬૨૨ ૧૨૮૮૩૬૨૨ -૨૯૮૨૩૨૦ ૮૪૧૦૧૪૨ ૪૨૦૫૦૭૧ --- ૧૨૨૨૭૫૧

૪૭ પટેલ આનદંીબેન કીરીટકુમાર જુ.શ. ૧૦૮૨/૩ ૬૮/૨ ૪૧૬૨ ૪૫૭૮૨૦૦ ૪૫૭૮૨૦૦ ૬૮/૨ ૨૪૯૭ ૨૭૪૬૯૨૦ ૨૭૪૬૯૨૦ ૭૯૧૧૧૩૦ ૭૯૧૧૧૩૦ -૧૮૩૧૨૮૦ ૫૧૬૪૨૧૦ ૨૫૮૨૧૦૫ --- ૭૫૦૮૨૫

૪૮ પટેલ કીરીટકુમાર ઠાલાલ જુ.શ. ૧૦૮૨/૨ ૬૯/૧ ૪૦૪૩ ૪૪૪૭૩૦૦ ૪૪૪૭૩૦૦ ૬૯/૧ ૨૪૨૬ ૨૬૬૮૩૮૦ ૨૬૬૮૩૮૦ ૭૬૮૪૯૩૪ ૭૬૮૪૯૩૪ -૧૭૭૮૯૨૦ ૫૦૧૬૫૫૪ ૨૫૦૮૨૭૭ --- ૭૨૯૩૫૭

૪૯ પટેલ કીરીટકુમાર ઠાલાલ જુ.શ. ૧૦૮૩/૧ ૧૧૬૫૪

+ +

જુ.શ. ૧૦૮૩/૨ ૭૮૬૮

 '૬૯/૨ 19522 ૨૧૪૭૪૨૦૦ ૨૧૪૭૪૨૦૦  '૬૯/૨ ૧૧૭૧૩ ૧૨૮૮૪૫૨૦ ૧૨૮૮૪૫૨૦ ૩૭૧૦૭૪૧૮ ૩૭૧૦૭૪૧૮ -૮૫૮૯૬૮૦ ૨૪૨૨૨૮૯૮ ૧૨૧૧૧૪૪૯ --- ૩૫૨૧૭૬૯

૫૦ એહમદખા ંમહમદખા ં જુ.શ. ૧૦૮૮ પૈકી ૧  '૭૦/૧ ૫૩૬૧ ૬૧૬૫૧૫૦ ૬૧૬૫૧૫૦  '૭૦/૧ ૩૨૧૭ ૩૬૯૯૦૯૦ ૩૬૯૯૦૯૦ ૧૦૫૬૦૯૦૨ ૧૦૫૬૦૯૦૨ -૨૪૬૬૦૬૦ ૬૮૬૧૮૧૨ ૩૪૩૦૯૦૬ --- ૯૬૪૮૪૬

ફાતીમાબીબી મહમદખા ં

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

પઠાણ સિકનાબીબી મહમદખા ં (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

પઠાણ સભુાનબીબી મહમદખા ં     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

પઠાણ જી તબીબી યસુફુખા ં (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

પઠાણ આસીતખા ંયસુફુખા ં

૫૧ પ્રજાપિત પરસોતમભાઇ બબાભાઇ જુ.શ. ૧૦૮૮ પૈકી ૨  ,૭૦/૨ ૨૪૪૪ ૨૬૮૮૪૦૦ ૨૬૮૮૪૦૦  ,૭૦/૨ ૧૪૬૬ ૧૬૧૩૦૪૦ ૧૬૧૩૦૪૦ ૪૬૪૫૫૫૫ ૪૬૪૫૫૫૫ -૧૦૭૫૩૬૦ ૩૦૩૨૫૧૫ ૧૫૧૬૨૫૮ --- ૪૪૦૮૯૮

૫૨ પઠાણ કરીમખાન બાજીતખાન જુ.શ. ૧૦૮૮ પૈકી ૩ , ૭૦/૩ ૪૨૪ ૪૬૬૪૦૦ ૪૬૬૪૦૦ , ૭૦/૩ ૩૦૦ ૩૩૦૦૦૦ ૩૩૦૦૦૦ ૯૫૦૪૦૦ ૯૫૦૪૦૦ -૧૩૬૪૦૦ ૬૨૦૪૦૦ ૩૧૦૨૦૦ --- ૧૭૩૮૦૦

૫૧ ગ.ં વ. પટેલ લીલાબેન તે િવ લભાઇ અંબાલાલની 
વીધવા જુ.શ. ૧૦૮૯/૧ ૭૧ ૬૪૨૧ ૭૦૬૩૧૦૦ ૭૦૬૩૧૦૦ ૭૧ ૩૮૫૩ ૪૨૩૭૮૬૦ ૪૨૩૭૮૬૦ ૧૨૨૦૫૦૩૭ ૧૨૨૦૫૦૩૭ -૨૮૨૫૨૪૦ ૭૯૬૭૧૭૭ ૩૯૮૩૫૮૮ --- ૧૧૫૮૩૪૮

પટેલ મીનાબેન િવ લભાઇ 

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

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

પટેલ નીતાબેન િવ લભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૫૨ પટેલ ડા ાભાઇ નાથાભાઇ જુ.શ. ૧૦૮૯/૨/પૈકી ૭૨ ૧૮૦૪ ૧૯૮૪૪૦૦ ૧૯૮૪૪૦૦ ૭૨ ૧૦૮૨ ૧૧૯૦૬૪૦ ૧૧૯૦૬૪૦ ૩૪૨૯૦૪૩ ૩૪૨૯૦૪૩ -૭૯૩૭૬૦ ૨૨૩૮૪૦૩ ૧૧૧૯૨૦૨ --- ૩૨૫૪૪૨

પટેલ રમણભાઇ ડા ાભાઇ 

પટેલ કોકીલાબેન ડા ાભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તમેની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

પટેલ બાબભુાઇ ડા ાભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

(૪) સવાલ વાળા અંિતમખડં ને લાગ ુમસુદા પનગર રચના યોજના નં

૬ ના ટી.પી કીમ ના ૧૨.૦૦ મી ર તા પરથી પ્રવેશ મળે છે.  

૫૩  ૧૦૮૯/૩ ૭૩ ૨૩૭૮ ૨૭૩૪૭૦૦ ૨૭૩૪૭૦૦ ૭૩ ૧૪૨૭ ૧૬૪૦૮૨૦ ૧૬૪૦૮૨૦ ૪૬૮૪૫૪૧ ૪૬૮૪૫૪૧ -૧૦૯૩૮૮૦ ૩૦૪૩૭૨૧ ૧૫૨૧૮૬૧ --- ૪૨૭૯૮૧

૫૪ પટેલ કુંવરબેન પ્રહલેાભાઇ જુ.શ.  ૧૦૯૦/પૈકી ૭૪ ૨૩૦૯ ૨૫૩૯૯૦૦ ૨૫૩૯૯૦૦ ૭૪ ૧૩૮૫ ૧૫૨૩૯૪૦ ૧૫૨૩૯૪૦ ૪૩૮૮૯૪૭ ૪૩૮૮૯૪૭ -૧૦૧૫૯૬૦ ૨૮૬૫૦૦૭ ૧૪૩૨૫૦૪ --- ૪૧૬૫૪૪
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

પટેલ દશરથભાઇ પ્રહલેાદભાઇ 

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

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

પટેલ મણીભાઇ અંબાલાલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

પટેલ ચીનભુાઇ અંબાલાલ (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

પટેલ ચચંળબેન સોમાભાઇ 

પટેલ અશોકભાઇ સોમાભાઇ 

પતેલ કનભુાઇ સોમાભાઇ 

પટેલ લીલાબેન િવ લભાઇ 

પટેલ સજંયભાઇ િવ લભાઇ 

પટેલ તારાબેન તે રમેશભાઇ પ્રહલાદભાઇની િવધવા 
પ ની

પટેલ જીજ્ઞશકુમાર રમેશભાઇ 

પટેલ અિનલકુમાર રમેશભાઇ 

પટેલ લીલાબેન ચદંુભાઇ 

પટેલ દક્ષાબેન ચદંુભાઇ 

પટેલ ગીતાબેન ચદંુભાઇ 

પટેલ આશાબેન ચદંુભાઇ 

પટેલ કૌિશક ચદંુભાઇ 

૫૫  ૧૦૯૧/૧ ૭૫ ૩૩૩૦ ૩૬૬૩૦૦૦ ૩૬૬૩૦૦૦ ૭૫ ૧૯૯૮ ૨૧૯૭૮૦૦ ૨૧૯૭૮૦૦ ૬૩૨૯૬૬૪ ૬૩૨૯૬૬૪ -૧૪૬૫૨૦૦ ૪૧૩૧૮૬૪ ૨૦૬૫૯૩૨ --- ૬૦૦૭૩૨

૫૬ પટેલ આનદંીબેન કીરીટકુમાર જુ.શ. ૧૦૯૧/૨ ૭૬ ૩૩૨૯ ૩૬૬૧૯૦૦ ૩૬૬૧૯૦૦ ૭૬ ૧૯૯૭ ૨૧૯૭૧૪૦ ૨૧૯૭૧૪૦ ૬૩૨૭૭૬૩ ૬૩૨૭૭૬૩ -૧૪૬૪૭૬૦ ૪૧૩૦૬૨૩ ૨૦૬૫૩૧૨ --- ૬૦૦૫૫૨

૫૭ પટેલ કીરીટકુમાર ઠાલાલ જુ.શ. ૧૦૯૨/૧ ૪૬૩૮

+

જુ.શ. ૧૦૯૨/૨ ૨૩૭૮

+

જુ.શ. ૧૦૯૨/૩ ૨૩૭૮

+
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

જુ.શ. ૧૦૯૩ ૧૩૩૫૫

+  '૭૭/૧ ૧૪૯૪૩

જુ.શ. ૧૦૯૪/૧ ૮૦૦૧  '૭૭/૨ ૩૫૦૭

૭૭ 30750 ૩૫૩૬૨૫૦૦ ૩૫૩૬૨૫૦૦ 18450 ૨૧૨૧૭૫૦૦ ૨૧૨૧૭૫૦૦ ૬૦૫૭૫૯૬૩ ૬૦૫૭૫૯૬૩ -૧૪૧૪૫૦૦૦ ૩૯૩૫૮૪૬૩ ૧૯૬૭૯૨૩૧ --- ૫૫૩૪૨૩૧

૫૮ પટેલ ભીખાભાઇ મગનભાઇ જુ.શ. ૧૦૯૪/૨/પૈકી ૭૮ ૭૮૯ ૮૬૭૯૦૦ ૮૬૭૯૦૦ ૭૮ ૪૭૩ ૫૨૦૭૪૦ ૫૨૦૭૪૦ ૧૪૯૯૭૩૧ ૧૪૯૯૭૩૧ -૩૪૭૧૬૦ ૯૭૮૯૯૧ ૪૮૯૪૯૬ --- ૧૪૨૩૩૬

પટેલ રસીકભાઇ મગનભાઇ 

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

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

પટેલ જોઇતીબેન તે ચીમનલાલની િવધવા     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

૫૯ પટેલ આનદંીબેન કીરીટકુમાર જુ.શ. ૧૦૯૫/૨/પૈકી ૭૯ ૧૧૭૩ ૧૨૯૦૩૦૦ ૧૨૯૦૩૦૦ ૭૯ ૭૦૪ ૭૭૪૧૮૦ ૭૭૪૧૮૦ ૨૨૨૯૬૩૮ ૨૨૨૯૬૩૮ -૫૧૬૧૨૦ ૧૪૫૫૪૫૮ ૭૨૭૭૨૯ --- ૨૧૧૬૦૯

૬૦ પટેલ અિ નકુમાર પ્રહલાદભાઇ પ્રભદુાસ જુ.શ. ૧૧૧૨/૨/પૈકી ૮૦ ૯૭૩ ૧૦૭૦૩૦૦ ૧૦૭૦૩૦૦ ૮૦ ૫૮૪ ૬૪૨૧૮૦ ૬૪૨૧૮૦ ૧૮૪૯૪૭૮ ૧૮૪૯૪૭૮ -૪૨૮૧૨૦ ૧૨૦૭૨૯૮ ૬૦૩૬૪૯ --- ૧૭૫૫૨૯

પટેલ નટુભાઇ પ્રહલાદભાઇ 

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

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

પટેલ કૈલાસબેન જયિંતભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

પટેલ વષાર્બેન જયિંતભાઇ (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

પટેલ ગૌતમભાઇ જયિંતભાઇ 

પટેલ રીટાબેન જયિંતભાઇ 

૬૧ પટેલ ભીખાભાઇ કરશનભાઇ જુ.શ. ૧૧૧૨/૩/પૈકી ૮૧ ૧૩૨૯ ૧૪૬૧૯૦૦ ૧૪૬૧૯૦૦ ૮૧ ૭૯૭ ૮૭૭૧૪૦ ૮૭૭૧૪૦ ૨૫૨૬૧૬૩ ૨૫૨૬૧૬૩ -૫૮૪૭૬૦ ૧૬૪૯૦૨૩ ૮૨૪૫૧૨ --- ૨૩૯૭૫૨

પટેલ મધબુેન કરશનભાઇ 

પટેલ કપીલાબેન તે કેશવલાલની  વીધવા (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

પટેલ આશીકા કેશવલાલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

૬૨ પટેલ ગાડંાભાઇ નાથાલાલ જુ.શ. ૧૧૧૨/૬/પૈકી ૮૨ ૩૧૦૭ ૩૪૧૭૭૦૦ ૩૪૧૭૭૦૦ ૮૨ ૧૮૬૪ ૨૦૫૦૬૨૦ ૨૦૫૦૬૨૦ ૫૯૦૫૭૮૬ ૫૯૦૫૭૮૬ -૧૩૬૭૦૮૦ ૩૮૫૫૧૬૬ ૧૯૨૭૫૮૩ --- ૫૬૦૫૦૩

પટેલ રણછોડભાઇ નાથાલાલ 

(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 થળ મજુબ લીધેલ છે. 

૬૩ રા દ્રકુમાર કાતંીલાલ પટેલ જુ.શ. ૧૧૧૨/૭/પૈકી ૮૩ ૭૦ ૭૭૦૦૦ ૭૭૦૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -૭૭૦૦૦ ૦ ૦ --- -૭૭૦૦૦

સરુેશકુમાર કાતંીલાલ પટેલ 

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

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

પટેલ િદલીપકુમાર માણેકલાલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

પટેલ રઇબેન સાકંળચદં (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

પટેલ કાતંાબેન સાકંળચદં 

પટેલ મજંુલાબેન સાકંળચદં 

પટેલ હસંાબેન સાકંળચદં 

પટેલ જયો સનાબેન સાકંળચદં 

પટેલ મક્તાબેન સાકંળચદં 

પટેલ રેણકુાબેન સાકંળચદં 

પટેલ િનલેષકુમાર સાકંળચદં 

પટેલ પા લબેન સાકંળચદં 

પટેલ મજંુલાબેન સાકંળચદં 

પટેલ હસંાબેન સાકંળચદં 

પટેલ જયો સનાબેન સાકંળચદં 

પટેલ મક્તાબેન સાકંળચદં 

પટેલ પા લબેન સાકંળચદં 

૬૪ પટેલ િત્રકમભાઇ જીવણભાઇ જુ.શ.  ૧૧૧૪/પૈકી ૮૪ ૧૮૪૧ ૨૦૨૫૧૦૦ ૨૦૨૫૧૦૦ ૮૪ ૧૧૦૫ ૧૨૧૫૦૬૦ ૧૨૧૫૦૬૦ ૩૪૯૯૩૭૩ ૩૪૯૯૩૭૩ -૮૧૦૦૪૦ ૨૨૮૪૩૧૩ ૧૧૪૨૧૫૬ --- ૩૩૨૧૧૬
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

પટેલ જયિંતભાઇ જીવણભાઇ 

(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 થળ મજુબ લીધેલ છે. 

૬૫ પટેલ બાબભુાઇ સોમદાસ જુ.શ. ૧૧૧૫ ૮૫ ૧૮૧૦૯ ૧૯૯૧૯૯૦૦ ૧૯૯૧૯૯૦૦ ૮૫ ૧૦૮૬૫ ૧૧૯૫૧૯૪૦ ૧૧૯૫૧૯૪૦ ૩૪૪૨૧૫૮૭ ૩૪૪૨૧૫૮૭ -૭૯૬૭૯૬૦ ૨૨૪૬૯૬૪૭ ૧૧૨૩૪૮૨૪ --- ૩૨૬૬૮૬૪

પટેલ જોઇતાભાઇ િવ લદાસ

પટેલ જડીબેન તે કેશવલાલ ચેલાદાસની િવધવા (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

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

પટેલ પ્રહલાદભાઇ કેશવલાલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

પટેલ બાબભુાઇ કેશવલાલ

પટેલ રમણભાઇ કેશવલાલ

પટેલ લીલાબેન પ્રહલાદભાઇ

પટેલ િવણાબેન પ્રહલાદભાઇ

પટેલ ઘન યામભાઇ કરશનભાઇ

પટેલ િવણાબેન પ્રહલાદભાઇ

પટેલ ઘન યામભાઇ કરશનભાઇ

પટેલ િવણાબેન પ્રહલાદભાઇ

પટેલ ઘન યામભાઇ કરશનભાઇ

પટેલ કમલેશભાઇ કરસનભાઇ

પટેલ આશાબેન પ્રહલાદભાઇ

પટેલ કમલેશભાઇ કરસનભાઇ

પટેલ આશાબેન પ્રહલાદભાઇ

પટેલ કમલેશભાઇ કરસનભાઇ

પટેલ આશાબેન પ્રહલાદભાઇ

પટેલ હીનાબેન પ્રહલાદભાઇ

પટેલ દે યાનીબેન પ્રહલાદભાઇ

પટેલ ધમેર્શ પ્રહલાદભાઇ
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

પટેલ ઉિમર્લાબેન કચરદાસ ઉફ કચરાભાઇ

પટેલ ધમેર્શ પ્રહલાદભાઇ

પટેલ ઉિમર્લાબેન કચરદાસ ઉફ કચરાભાઇ

પટેલ ધમેર્શ પ્રહલાદભાઇ

પટેલ ઉિમર્લાબેન કચરદાસ ઉફ કચરાભાઇ

પટેલ દીપેન પ્રહલાદભાઇ

પટેલ મગંબુેન તે આ મારામની દીકરી

પટેલ મણીબેન તે આ મારામની દીકરી

પટેલ માણેકલાલ આ મારામ

પટેલ હીરાબેન ગોપાલભાઇ

પટેલ કપીલાબેન તે ગોપાલભાઇની દીકરી

પટેલ ચદ્રીકાબેન તે ગોપાલભાઇની દીકરી

પટેલ દશરથભાઇ તે ગોપાલભાઇની દીકરી

પટેલ મહે દ્રભાઇ ગોપાલભાઇ

પટેલ ગણપતભાઇ ગોપાલભાઇ

પટેલ શારદાબેન પુજાભાઇ

પટેલ રંજનબેન તે પુજાભાઇની દીકરી

પટેલ ઉષાબેન તે પુજાભાઇની દીકરી

પટેલ રાજુભાઇ પુજાભાઇ

પટેલ સગંીતાબેન તે પુજાભાઇની દીકરી

પટેલ વષાર્બેન તે પુજાભાઇની દીકરી

પટેલ સિવતાબેન બબાભાઇ

પટેલ િવ ણભુાઇ બબાભાઇ

પટેલ અ મીબેન તે બબાભાઇની દીકરી

પટેલ ગોમતીબેન બાબભુાઇ
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

પટેલ ધિમર્ ઠાબેન તે બાબભુાઇની દીકરી

પટેલ િવજભાઇ બાબભુાઇ

પટેલ હતેલબેન તે બાબભુાઇની દીકરી

પટેલ જયો સનાબેન દશરથભાઇ

પટેલ િપનલબેન દશરથભાઇ

પટેલ િહનલ દશરથભાઇ

પટેલ િદપેન દશરથભાઇ

૬૬ પટેલ ઇ છાબેન તે માણેકલાલની િવધવા જુ.શ.  ૧૧૧૬/પૈકી ૮૬ ૮૦૩૬ ૮૮૩૯૬૦૦ ૮૮૩૯૬૦૦ ૮૬ ૪૮૨૨ ૫૩૦૩૭૬૦ ૫૩૦૩૭૬૦ ૧૫૨૭૪૮૨૯ ૧૫૨૭૪૮૨૯ -૩૫૩૫૮૪૦ ૯૯૭૧૦૬૯ ૪૯૮૫૫૩૪ --- ૧૪૪૯૬૯૪

પટેલ રમેશભાઇ માણેકલાલ 

પટેલ જીતે દ્રભાઇ માણેકલાલ સ.પા.ક. ઇ છાબેન (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

પટેલ રેખાબેન માણેકલાલ સ.પા.ક.ઇ છાબેન (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

પટેલ કાતંાબેન કાતંીલાલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

પટેલ કપીલે ર કાતંીલાલ (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

પટેલ બાબભુાઇ કાતંીલાલ (૪) સવાલ વાળા અંિતમખડં ને લાગ ુમસુદા પનગર રચના યોજના નં

પટેલ શારદાબેન કા તીલાલ ૬ ના ટી.પી કીમ ના ૧૨.૦૦ મી ર તા પરથી પ્રવેશ મળે છે.  

પટેલ મજંુલાબેન કા તીલાલ 

૬૭ પટેલ નરો મભાઇ બેચરદાસ જુ.શ.  ૧૧૧૭/પૈકી ૮૭ ૧૨૯૧૯ ૧૪૨૧૦૯૦૦ ૧૪૨૧૦૯૦૦ ૮૭ ૭૭૫૧ ૮૫૨૬૫૪૦ ૮૫૨૬૫૪૦ ૨૪૫૫૬૪૩૫ ૨૪૫૫૬૪૩૫ -૫૬૮૪૩૬૦ ૧૬૦૨૯૮૯૫ ૮૦૧૪૯૪૮ --- ૨૩૩૦૫૮૮

પટેલ નટવરમભાઇ બેચરદાસ

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

પટેલ જડીબેન તે કેશવલાલ ચેલાદાસની િવધવા (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

પટેલ નારણભાઇ કેશવલાલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

પટેલ પ્રહલાદભાઇ કેશવલાલ (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

પટેલ બાબભુાઇ કેશવલાલ

પટેલ રમણભાઇ કેશવલાલ

પટેલ ઉિમર્લાબેન કચરદાસ ઉફ કચરાભાઇ

પટેલ મગંબુેન તે આ મારામની દીકરી

પટેલ મણીબેન તે આ મારામની દીકરી
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

પટેલ માણેકલાલ આ મારામ

પટેલ હીરાબેન ગોપાલભાઇ

પટેલ કપીલાબેન તે ગોપાલભાઇની દીકરી

પટેલ ચદ્રીકાબેન તે ગોપાલભાઇની દીકરી

પટેલ દશરથભાઇ તે ગોપાલભાઇની દીકરી

પટેલ મહે દ્રભાઇ ગોપાલભાઇ

પટેલ ગણપતભાઇ ગોપાલભાઇ

પટેલ શારદાબેન પુજાભાઇ

પટેલ રંજનબેન તે પુજાભાઇની દીકરી

પટેલ ઉષાબેન તે પુજાભાઇની દીકરી

પટેલ રાજુભાઇ પુજાભાઇ

પટેલ સગંીતાબેન તે પુજાભાઇની દીકરી

પટેલ વષાર્બેન તે પુજાભાઇની દીકરી

પટેલ સિવતાબેન બબાભાઇ

પટેલ િવ ણભુાઇ બબાભાઇ

પટેલ અ મીબેન તે બબાભાઇની દીકરી

પટેલ ગોમતીબેન બાબભુાઇ

પટેલ ધિમર્ ઠાબેન તે બાબભુાઇની દીકરી

પટેલ િવજભાઇ બાબભુાઇ

પટેલ હતેલબેન તે બાબભુાઇની દીકરી

૬૮ પટેલ િત્રકમભાઇ જીવણભાઇ જુ.શ.  ૧૧૧૮/પૈકી ૮૮ ૧૧૨૭ ૧૨૩૯૭૦૦ ૧૨૩૯૭૦૦ ૮૮ ૬૭૬ ૭૪૩૮૨૦ ૭૪૩૮૨૦ ૨૧૪૨૨૦૨ ૨૧૪૨૨૦૨ -૪૯૫૮૮૦ ૧૩૯૮૩૮૨ ૬૯૯૧૯૧ --- ૨૦૩૩૧૧

પટેલ જયિંતભાઇ જીવનભાઇ 

(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 થળ મજુબ લીધેલ છે. 

૬૯ ઓઇલ એ ડ નેચરલ ગેસ કમીશન જુ.શ. ૧૧૧૯/૧પૈકી ૮૯ ૨૧૦૮૮
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

પટેલ િત્રકમભાઇ જીવણભાઇ + + + +

પટેલ જયિંતભાઇ જીવનભાઇ જુ.શ. ૧૧૨૧/૧પૈકી ૯૧ ૩૧૩૬

+ + + +

જુ.શ. ૧૧૨૨  પૈકી ૯૩ ૨૯૩૪

27158 ૨૯૮૭૩૮૦૦ ૨૯૮૭૩૮૦૦  ૮૯+૯૧+૯૩ ૧૬૨૯૫ ૧૭૯૨૪૨૮૦ ૧૭૯૨૪૨૮૦ ૫૧૬૨૧૯૨૬ ૫૧૬૨૧૯૨૬ -૧૧૯૪૯૫૨૦ ૩૩૬૯૭૬૪૬ ૧૬૮૪૮૮૨૩ --- ૪૮૯૯૩૦૩

(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 થળ મજુબ લીધેલ છે. 

૭૦ પટેલ કેશવલાલ સોમાભાઇ જુ.શ. ૧૧૧૯/૨ ૯૦ ૧૩૦૮ ૧૪૩૮૮૦૦ ૧૪૩૮૮૦૦ ૯૦ ૭૮૫ ૮૬૩૨૮૦ ૮૬૩૨૮૦ ૨૪૮૬૨૪૬ ૨૪૮૬૨૪૬ -૫૭૫૫૨૦ ૧૬૨૨૯૬૬ ૮૧૧૪૮૩ --- ૨૩૫૯૬૩

પટેલ કમળાબેન તે િવ લ સોમાની િવધવા 

પટેલ રા દ્રભાઇ િવ લભાઇ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

પટેલ ધન યામભાઇ િવ લભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

પટેલ ફનભુાઇ િવ લભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

પટેલ નટુભાઇ િવ લભાઇ 

પટેલ રમેશભાઇ ચીમનભાઇ 

પટેલ પોપટભાઇ ચીમનભાઇ 

પટેલ મણીબેન કેશવલાલ 

પટેલ સમુનચદ્ર કેશવલાલ 

પટેલ અશોકકુમાર કેશવલાલ 

પટેલ લતાબેન કેશવલાલ 

૭૧ ઓઇલ એ ડ નેચરલ ગેસ કમીશન જુ.શ. ૧૧૨૧/૨ ૯૨ ૨૦૨૩ ૨૨૨૫૩૦૦ ૨૨૨૫૩૦૦ ૯૨ ૧૨૧૪ ૧૩૩૫૧૮૦ ૧૩૩૫૧૮૦ ૩૯૦૫૪૦૨ ૩૯૦૫૪૦૨ -૮૯૦૧૨૦ ૨૫૭૦૨૨૨ ૧૨૮૫૧૧૧ --- ૩૯૪૯૯૧

પટેલ કેશવલાલ સોમાભાઇ 

પટેલ કમળાબેન તે િવ લ સોમાની િવધવા (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

પટેલ રા દ્રભાઇ િવ લભાઇ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

પટેલ ધન યામભાઇ િવ લભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

પટેલ ફનભુાઇ િવ લભાઇ 

પટેલ નટુભાઇ િવ લભાઇ 

પટેલ રમેશભાઇ ચીમનભાઇ 

પટેલ પોપટભાઇ ચીમનભાઇ 

પટેલ મણીબેન કેશવલાલ 

પટેલ સમુનચદ્ર કેશવલાલ 

પટેલ અશોકકુમાર કેશવલાલ 

પટેલ લતાબેન કેશવલાલ 

૭૨ ગૌચર સા  જુ.શ. ૧૧૨૩ ૯૪ ૨૭૩૨ ૩૧૪૧૮૦૦ ૩૧૪૧૮૦૦ ૯૪ ૨૭૩૨ ૩૧૪૧૮૦૦ ૩૧૪૧૮૦૦ ૮૭૬૫૬૨૨ ૮૭૬૫૬૨૨ ૦ ૫૬૨૩૮૨૨ ૨૮૧૧૯૧૧ --- ૨૮૧૧૯૧૧

૭૩ કનભુાઇ મગંળદાસ જુ.શ.  ૧૧૨૪/પૈકી ૯૫ ૧૮૧૨ ૨૦૮૩૮૦૦ ૨૦૮૩૮૦૦ ૯૫ ૧૦૮૭ ૧૨૫૦૨૮૦ ૧૨૫૦૨૮૦ ૩૬૦૦૮૦૬ ૩૬૦૦૮૦૬ -૮૩૩૫૨૦ ૨૩૫૦૫૨૬ ૧૧૭૫૨૬૩ --- ૩૪૧૭૪૩

(૧) સવાલ વાળા અંિતમખડં ને લાગ ુમસુદા પનગર રચના યોજના નં

૬ ના ટી.પી કીમ ના ૧૨.૦૦ મી ર તા પરથી પ્રવેશ મળે છે.  

૭૪ જીગર રામભાઇ પટેલ ૧૧૨૫/પૈકી ૯૬ ૩૦૨૯ ૩૩૩૧૯૦૦ ૩૩૩૧૯૦૦ ૯૬ ૧૮૧૭ ૧૯૯૯૧૪૦ ૧૯૯૯૧૪૦ ૫૭૫૭૫૨૩ ૫૭૫૭૫૨૩ -૧૩૩૨૭૬૦ ૩૭૫૮૩૮૩ ૧૮૭૯૧૯૨ --- ૫૪૬૪૩૨

(૧) સવાલ વાળા અંિતમખડં ને લાગ ુમસુદા પનગર રચના યોજના નં

૬ ના ટી.પી કીમ ના ૧૨.૦૦ મી ર તા પરથી પ્રવેશ મળે છે.  

ઓળા 

૭૫ ઓસવાલ ઇ ડ ટ્રીઝ લી. જુ.શ.  ૨૫૮/પૈકી ૯૭ ૯૯૯ ૧૦૯૮૯૦૦ ૧૦૯૮૯૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -૧૦૯૮૯૦૦ ૦ ૦ --- -૧૦૯૮૯૦૦

વહીવટી ડાયરેકટર ી બાબલુાલ હ તીમલ બોકડીયા

સાકાર ૩ જુની હાઇ કોટર્ સામે અમદાવાદ (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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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

    રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

૭૬ પટેલ િદપકકુમાર િવ લભાઇ જુ.શ. ૨૬૨ ૯૯ ૩૮૯૮ ૪૨૮૭૮૦૦ ૪૨૮૭૮૦૦ ૯૯ ૨૩૩૯ ૨૫૭૨૬૮૦ ૨૫૭૨૬૮૦ ૭૪૦૯૩૧૮ ૭૪૦૯૩૧૮ -૧૭૧૫૧૨૦ ૪૮૩૬૬૩૮ ૨૪૧૮૩૧૯ --- ૭૦૩૧૯૯

પટેલ રા શકુમાર િવ લભાઇ +

બારોટ ત ણકુમાર જયતંીલાલ જુ.શ. ૨૬૨ પૈકી ૧ (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

બારોટ રજનીકા ત જયતંીલાલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

દેસાઇ કાનજીભાઇ જાગાભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

ચૌધરી નરેશભાઇ વીરસગંભાઇ (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

૭૭  ૨૬૩/પૈકી ૧૦૦ ૮૫૭૧ ૯૪૨૮૧૦૦ ૯૪૨૮૧૦૦ ૧૦૦ ૫૧૪૩ ૫૬૫૬૮૬૦ ૫૬૫૬૮૬૦ ૧૬૨૯૧૭૫૭ ૧૬૨૯૧૭૫૭ -૩૭૭૧૨૪૦ ૧૦૬૩૪૮૯૭ ૫૩૧૭૪૪૮ --- ૧૫૪૬૨૦૮

૭૮ ૨૬૪ ૧૦૧ ૪૪૯૭ ૪૯૪૬૭૦૦ ૪૯૪૬૭૦૦ ૧૦૧ ૨૬૯૮ ૨૯૬૮૦૨૦ ૨૯૬૮૦૨૦ ૮૫૪૭૮૯૮ ૮૫૪૭૮૯૮ -૧૯૭૮૬૮૦ ૫૫૭૯૮૭૮ ૨૭૮૯૯૩૯ --- ૮૧૧૨૫૯

૭૯ ૨૬૫ ૧૦૨ ૬૩૩૮ ૬૯૭૧૮૦૦ ૬૯૭૧૮૦૦ ૧૦૨ ૩૮૦૩ ૪૧૮૩૦૮૦ ૪૧૮૩૦૮૦ ૧૨૦૪૭૨૭૦ ૧૨૦૪૭૨૭૦ -૨૭૮૮૭૨૦ ૭૮૬૪૧૯૦ ૩૯૩૨૦૯૫ --- ૧૧૪૩૩૭૫

૮૦ પટેલ િદપકકુમાર િવ લભાઇ જુ.શ. ૨૬૮/પૈકી ૧૦૩ ૬૧૪૦ ૬૭૫૪૦૦૦ ૬૭૫૪૦૦૦ ૧૦૩ ૩૬૮૪ ૪૦૫૨૪૦૦ ૪૦૫૨૪૦૦ ૧૧૬૭૦૯૧૨ ૧૧૬૭૦૯૧૨ -૨૭૦૧૬૦૦ ૭૬૧૮૫૧૨ ૩૮૦૯૨૫૬ --- ૧૧૦૭૬૫૬

પટેલ રા શકુમાર િવ લભાઇ 

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

બારોટ રજનીકા ત જયતંીલાલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

દેસાઇ કાનજીભાઇ જાગાભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

ચૌધરી નરેશભાઇ વીરસગંભાઇ (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

૮૧ ૨૬૯/પૈકી ૧૦૪ ૧૦૦૪૯ ૧૧૦૫૩૯૦૦ ૧૧૦૫૩૯૦૦ ૧૦૪ ૬૦૨૯ ૬૬૩૨૩૪૦ ૬૬૩૨૩૪૦ ૧૯૧૦૧૧૩૯ ૧૯૧૦૧૧૩૯ -૪૪૨૧૫૬૦ ૧૨૪૬૮૭૯૯ ૬૨૩૪૪૦૦ --- ૧૮૧૨૮૪૦

(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 થળ મજુબ લીધેલ છે. 
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

બોર સણા 

૮૨  ૭૦૫/પૈકી ૧૦૫ ૯૫ ૧૦૯૨૫૦ ૧૦૯૨૫૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -૧૦૯૨૫૦ ૦ ૦ --- -૧૦૯૨૫૦

૮૩  ૭૦૬/પૈકી ૧૦૬ ૫૩૮ ૬૪૫૬૦૦ ૬૪૫૬૦૦ ૧૦૬ ૩૨૩ ૩૮૭૩૬૦ ૩૮૭૩૬૦ ૧૧૧૫૫૯૭ ૧૧૧૫૫૯૭ -૨૫૮૨૪૦ ૭૨૮૨૩૭ ૩૬૪૧૧૮ --- ૧૦૫૮૭૮

૮૨ ઠાકોર ધળુીબેન તે ચેહરાજી મણાજીની િવધવા જુ.શ. ૭૦૭ ૧૦૭ ૨૦૨ ૨૪૨૪૦૦ ૨૪૨૪૦૦ ૧૦૭ ૨૦૨ ૨૪૨૪૦૦ ૨૪૨૪૦૦ ૬૭૬૨૯૬ ૬૭૬૨૯૬ ૦ ૪૩૩૮૯૬ ૨૧૬૯૪૮ --- ૨૧૬૯૪૮

ઠાકોર િવહાજી ચેહરાજી 

ઠાકોર પ્રહલાદજી ચેહરાજી (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 મશાન ગ્રામ પચંાયત જુ.શ. ૭૦૮ ૧૦૮ ૧૨૧૪

+ + +

જુ.શ. ૯૮૧ ૧૩૭ ૧૨૩

1337 ૧૬૦૪૪૦૦ ૧૬૦૪૪૦૦  ૧૦૮+૧૩૭ ૧૩૩૭ ૧૬૦૪૪૦૦ ૧૬૦૪૪૦૦ ૪૪૭૬૨૭૬ ૪૪૭૬૨૭૬ ૦ ૨૮૭૧૮૭૬ ૧૪૩૫૯૩૮ --- ૧૪૩૫૯૩૮

૮૪ ગૌચરણ ગ્રામ પચંાયત જુ.શ. ૭૦૯/પૈકી ૧૦૯ ૮૭૦૫

+ +

જુ.શ. ૭૧૩ ૧૧૩ ૧૨૮૪૯

21554 ૨૫૮૬૪૮૦૦ ૨૫૮૬૪૮૦૦  ૧૦૯+૧૧૩ ૨૧૫૫૪ ૨૫૮૬૪૮૦૦ ૨૫૮૬૪૮૦૦ ૭૨૧૬૨૭૯૨ ૭૨૧૬૨૭૯૨ ૦ ૪૬૨૯૭૯૯૨ ૨૩૧૪૮૯૯૬ --- ૨૩૧૪૮૯૯૬

૮૫ પલક િદનેશચદ્ર જુ.શ. ૭૧૦ ૧૧૦ ૧૧૧૩

મેધાબેન નટવરલાલ પટેલ + + +

જુ.શ. ૭૧૧ ૧૧૧ ૧૨૧૪

2327 ૨૭૯૨૪૦૦ ૨૭૯૨૪૦૦ ૧૧૦+૧૧૧ ૧૩૯૬ ૧૬૭૫૪૪૦ ૧૬૭૫૪૪૦ ૪૮૧૬૮૯૦ ૪૮૧૬૮૯૦ -૧૧૧૬૯૬૦ ૩૧૪૧૪૫૦ ૧૫૭૦૭૨૫ --- ૪૫૩૭૬૫
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

(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 કમાભાઇ ગોરાભાઇ હરીજન જુ.શ. ૭૧૨ ૧૧૨ ૧૩૧૫ ૧૫૭૮૦૦૦ ૧૫૭૮૦૦૦ ૧૧૨ ૭૮૯ ૯૪૬૮૦૦ ૯૪૬૮૦૦ ૨૭૨૨૦૫૦ ૨૭૨૨૦૫૦ -૬૩૧૨૦૦ ૧૭૭૫૨૫૦ ૮૮૭૬૨૫ --- ૨૫૬૪૨૫

૮૭ શાહ પીયષુકુમાર અનભુાઇ જુ.શ. ૭૧૫-અ  '૧૧૪/૧ ૧૨૮૯ ૧૪૧૭૯૦૦ ૧૪૧૭૯૦૦  '૧૧૪/૧ ૭૭૩ ૮૫૦૭૪૦ ૮૫૦૭૪૦ ૨૪૫૦૧૩૧ ૨૪૫૦૧૩૧ -૫૬૭૧૬૦ ૧૫૯૯૩૯૧ ૭૯૯૬૯૬ --- ૨૩૨૫૩૬

મનીષાબેન િપયષુકુમાર શાહ

(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 ઠાકોર પાલીબેન તે મગંાજી છનાજીની િવધવા જુ.શ. ૭૧૫-બ  ,૧૧૪/૨ ૭૮૮૪ ૮૬૭૨૪૦૦ ૮૬૭૨૪૦૦  ,૧૧૪/૨ ૪૭૩૦ ૫૨૦૩૪૪૦ ૫૨૦૩૪૪૦ ૧૪૯૮૫૯૦૭ ૧૪૯૮૫૯૦૭ -૩૪૬૮૯૬૦ ૯૭૮૨૪૬૭ ૪૮૯૧૨૩૪ --- ૧૪૨૨૨૭૪

ઠાકોર ચડુાજી મગંાજી સ.પા.ક. પાલીબેન

ઠાકોર શકંરજી છનાજી

ઠાકોર રામાજી છનાજી

(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.

૮૯ ઠાકોર રતજી કાનાજી જુ.શ.  ૭૧૬/પૈકી ૧૧૫ ૮૦૯ ૯૭૦૮૦૦ ૯૭૦૮૦૦ ૧૧૫ ૪૮૫ ૫૮૨૪૮૦ ૫૮૨૪૮૦ ૧૬૭૪૬૩૦ ૧૬૭૪૬૩૦ -૩૮૮૩૨૦ ૧૦૯૨૧૫૦ ૫૪૬૦૭૫ --- ૧૫૭૭૫૫

૯૦ ઠાકોર કા તાબેન બાબજી બીન ખેતી  ૭૮૯/પૈકી ૧૧૬ ૧૮૫૬ ૨૨૨૭૨૦૦ ૨૨૨૭૨૦૦ ૧૧૬ ૧૩૪૨ ૧૬૧૦૪૦૦ ૧૬૧૦૪૦૦ ૪૪૯૩૦૧૬ ૪૪૯૩૦૧૬ -૬૧૬૮૦૦ ૨૮૮૨૬૧૬ ૧૪૪૧૩૦૮ --- ૮૨૪૫૦૮

ઠાકોર મફાજી શીવાજી

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

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

ઠાકોર ભરતજી ભીખાજી     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

ઠાકોર શારદાબેન ભીખાજી માધાજી (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

ઠાકોર રમેશજી ભીખાજી સ.પા.ક. શારદાબેન

ઠાકોર સીતાબેન સેંધાજી

ઠાકોર કનજી સેંધાજી

ઠાકોર મનજી લ મણજી

ઠાકોર રાજુજી લ મણજી

ઠાકોર શૈલેષજી લ મણજી

ઠાકોર નટવરજી લ મણજી

ઠાકોર વી ણજી લ મણજી

ઠાકોર છનાજી બાબજી

ઠાકોર શૈલેશભાઇ બાબજી

૯૧ ઠાકોર મફાજી શીવાજી બીન ખેતી  ૭૯૨/પૈકી ૧૧૭ ૬૭૫૮ ૮૧૦૯૬૦૦ ૮૧૦૯૬૦૦ ૧૧૭ ૪૦૫૫ ૪૮૬૫૭૬૦ ૪૮૬૫૭૬૦ ૧૩૮૧૮૭૫૮ ૧૩૮૧૮૭૫૮ -૩૨૪૩૮૪૦ ૮૯૫૨૯૯૮ ૪૪૭૬૪૯૯ --- ૧૨૩૨૬૫૯

ઠાકોર ભરતજી ભીખાજી

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

ઠાકોર રમેશજી ભીખાજી સ.પા.ક.શારદાબેન (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

ઠાકોર ચતરુબેન ગાડંાજી     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

ઠાકોર હસંાબેન ગાડંાજી (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

ઠાકોર ઉદાજી ગાડંાજી

ઠાકોર મજંુલાબેન ગાડંાજી

ઠાકોર જયો સનાબેન ગાડંાજી

ઠાકોર અમરતજી ગાડંાજી

ઠાકોર મનજી લ મણજી

ઠાકોર રાજુજી લ મણજી

ઠાકોર શૈલેષજી લ મણજી

ઠાકોર નટવરજી લ મણજી

ઠાકોર િવ ણજી લ મણજી

ઠાકોર કા તાબેન બાબજી

ઠાકોર છનાજી બાબજી

ઠાકોર િવ ણજી બાબજી
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

ઠાકોર ગીતાબેન બાબજી

ઠાકોર આશાબેન બાબજી

૯૨ પટેલ સીતાબેન તે ચીમન િત્રઇકમની િવધવા જુ.શ. ૭૯૩ ૧૧૮ ૨૪૨૮ ૨૯૧૩૬૦૦ ૨૯૧૩૬૦૦ ૧૧૮ ૧૪૫૭ ૧૭૪૮૧૬૦ ૧૭૪૮૧૬૦ ૪૯૬૪૭૭૪ ૪૯૬૪૭૭૪ -૧૧૬૫૪૪૦ ૩૨૧૬૬૧૪ ૧૬૦૮૩૦૭ --- ૪૪૨૮૬૭

પટેલ હસમખુભાઇ િચમનભાઇ

(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.

૯૩ ગૌચર ગ્રામ પચંાયત જુ.શ. ૭૯૪ ૧૧૯/૧ ૫૭૭૫ ૬૯૩૦૦૦૦ ૬૯૩૦૦૦૦ ૧૧૯/૧ ૫૭૭૫ ૬૯૩૦૦૦૦ ૬૯૩૦૦૦૦ ૧૯૩૩૪૭૦૦ ૧૯૩૩૪૭૦૦ ૦ ૧૨૪૦૪૭૦૦ ૬૨૦૨૩૫૦ --- ૬૨૦૨૩૫૦

૯૪ જુ.શ. ૭૯૫ ૧૧૯/૨ ૮૧૯૫ ૯૮૩૪૦૦૦ ૯૮૩૪૦૦૦ ૧૧૯/૨ ૮૧૯૫ ૯૮૩૪૦૦૦ ૯૮૩૪૦૦૦ ૨૭૪૩૬૮૬૦ ૨૭૪૩૬૮૬૦ ૦ ૧૭૬૦૨૮૬૦ ૮૮૦૧૪૩૦ --- ૮૮૦૧૪૩૦

૯૫ ઠાકોર ગલાજી ચદંાજી જુ.શ. ૯૧૧/૧/પૈકી ૧૨૦ ૨૯૭ ૩૪૧૫૫૦ ૩૪૧૫૫૦ ૧૨૦ ૨૯૭ ૩૪૧૫૫૦ ૩૪૧૫૫૦ ૯૫૨૯૨૫ ૯૫૨૯૨૫ ૦ ૬૧૧૩૭૫ ૩૦૫૬૮૭ --- ૩૦૫૬૮૭

ઠાકોર મધબુેન ગલાજી

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

ઠાકોર શોભાબેન ગલાજી + (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

ઠાકોર સનુીલજી ગલાજી     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

ઠાકોર અમીતજી ગલાજી (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

બારોટ હીનાબેન તે મનભુાઇ િચમનલાલની દીકરી 
અને જુ.શ. ૯૧૧/૨/પૈકી

બારોટ રાકેશભાઇ બાબભુાઇની સૌ.ઓરત

૯૬ બારોટ હીનાબેન તે મનભુાઇ િચમનલાલની દીકરી 
અને જુ.શ.  ૯૬૦/પૈકી ૧૨૧ ૩૫૫૭ ૪૦૯૦૫૫૦ ૪૦૯૦૫૫૦ ૧૨૧ ૨૧૩૪ ૨૪૫૪૩૩૦ ૨૪૫૪૩૩૦ ૭૦૧૯૩૮૪ ૭૦૧૯૩૮૪ -૧૬૩૬૨૨૦ ૪૫૬૫૦૫૪ ૨૨૮૨૫૨૭ --- ૬૪૬૩૦૭

બારોટ રાકેશભાઇ બાબભુાઇની સૌ.ઓરત

(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 થળ મજુબ લીધેલ છે. 
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

૯૭ ઠાકોર મફાજી શીવાજી જુ.શ. ૯૬૧ ૧૨૨ ૮૮૦૨ ૧૦૧૨૨૩૦૦ ૧૦૧૨૨૩૦૦ ૧૨૨ ૫૨૮૧ ૬૦૭૩૩૮૦ ૬૦૭૩૩૮૦ ૧૭૩૬૯૮૬૭ ૧૭૩૬૯૮૬૭ -૪૦૪૮૯૨૦ ૧૧૨૯૬૪૮૭ ૫૬૪૮૨૪૩ --- ૧૫૯૯૩૨૩

૯૮ ઠાકોર ધળુીબેન તે ચહરેાજી મણાજીની િવધવા જુ.શ. ૯૬૨ ૧૨૩ ૮૭૦૧ ૧૦૦૦૬૧૫૦ ૧૦૦૦૬૧૫૦ ૧૨૩ ૫૨૨૧ ૬૦૦૩૬૯૦ ૬૦૦૩૬૯૦ ૧૭૧૭૦૫૫૩ ૧૭૧૭૦૫૫૩ -૪૦૦૨૪૬૦ ૧૧૧૬૬૮૬૩ ૫૫૮૩૪૩૨ --- ૧૫૮૦૯૭૨

ઠાકોર વીહાજી ચહરેાજી

ઠાકોર પ્રહલાદજી ચહરેાજી (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.

૯૯ વાઘરી અમરતભાઇ ઉમેદભાઇ જુ.શ. ૯૬૩/પૈકી ૧૨૪ ૨૦૭૦૨ ૨૩૮૦૭૩૦૦ ૨૩૮૦૭૩૦૦ ૧૨૪ ૧૨૪૨૧ ૧૪૨૮૪૩૮૦ ૧૪૨૮૪૩૮૦ ૪૦૮૫૩૩૨૭ ૪૦૮૫૩૩૨૭ -૯૫૨૨૯૨૦ ૨૬૫૬૮૯૪૭ ૧૩૨૮૪૪૭૩ --- ૩૭૬૧૫૫૩

વાઘરી અંબાબેન તે ઉમેદભાઇની િવધવા

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

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

વાઘરી ત્રીકમભાઇ વેચાતભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

વાઘરી મહે દ્રભાઇ વેચાતભાઇ (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

૧૦૦ પ્રજાપિત ભગાભાઇ શકરાભાઇ જુ.શ.  ૯૬૯/પૈકી ૧૨૫ ૯૫૨ ૧૦૯૪૮૦૦ ૧૦૯૪૮૦૦ ૧૨૫ ૫૭૧ ૬૫૬૮૮૦ ૬૫૬૮૮૦ ૧૮૭૮૬૭૭ ૧૮૭૮૬૭૭ -૪૩૭૯૨૦ ૧૨૨૧૭૯૭ ૬૧૦૮૯૮ --- ૧૭૨૯૭૮

પ્રજાપિત હીરાબેન શકરાભાઇ સ.પા.ક. અવલબેન

પ્રજાપિત અમતૃભાઇ શકરાભાઇ સ.પા.ક. અવલબેન (૧) જમીન માિલકોના ંહક્ક-િહ સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંરહશેે.

પ્રજાપિત ગગંાબેન શકરાભાઇ સ.પા.ક. અવલબેન (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

પ્રજાપિત ગોમતીબેન શકરાભાઇ સ.પા.ક. અવલબેન     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

પ્રજાપિત જશીબેન શકરાભાઇ સ.પા.ક. અવલબેન (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

પ્રજાપિત રમેશભાઇ શકરાભાઇ સ.પા.ક. અવલબેન

પ્રજાપિત સીતાબેન બબાભાઇ

પ્રજાપિત પ્રહલાદભાઇ બબાભાઇ

પ્રજાપિત રેખાબેન બબાભાઇ

પ્રજાપિત કનભુાઇ  બબાભાઇ

પ્રજાપિત જાગિૃતબેન બબાભાઇ

૧૦૧ પટેલ િમનેશ જશભુાઇ જુ.શ.  ૯૭૦/પૈકી ૧૨૬ ૯૭૦૦

+ + +

જુ.શ. ૯૭૨ ૧૨૮ ૫૪૬૩

15163 ૧૭૪૩૭૪૫૦ ૧૭૪૩૭૪૫૦ ૧૨૬+૧૨૮ ૯૦૯૮ ૧૦૪૬૨૪૭૦ ૧૦૪૬૨૪૭૦ ૨૯૯૨૨૬૬૪ ૨૯૯૨૨૬૬૪ -૬૯૭૪૯૮૦ ૧૯૪૬૦૧૯૪ ૯૭૩૦૦૯૭ --- ૨૭૫૫૧૧૭
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

૧૦૨ પટેલ જયિંતભાઇ ચતરુભાઇ જુ.શ. ૯૭૧ ૧૨૭ ૫૦૬ ૫૮૧૯૦૦ ૫૮૧૯૦૦ ૧૨૭ ૩૦૪ ૩૪૯૧૪૦ ૩૪૯૧૪૦ ૯૯૮૫૪૦ ૯૯૮૫૪૦ -૨૩૨૭૬૦ ૬૪૯૪૦૦ ૩૨૪૭૦૦ --- ૯૧૯૪૦

પટેલ કનભુાઇ ચતરુભાઇ

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

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

પટેલ મનભુાઇ ચતરુભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

પટેલ ચપંાબેન ચતરુભાઇ

પટેલ શા તાબેન ચતરુભાઇ

પટેલ આંનદીબેન ચતરુભાઇ

પટેલ ઉષાબેન ચતરુભાઇ

૧૦૩ શૈની પ્રિવ દરસીંગ શોકીનસીંગ જુ.શ. ૯૭૩ ૧૨૯ ૬૮૮૦ ૭૯૧૨૦૦૦ ૭૯૧૨૦૦૦ ૧૨૯ ૪૧૨૮ ૪૭૪૭૨૦૦ ૪૭૪૭૨૦૦ ૧૩૫૭૬૯૯૨ ૧૩૫૭૬૯૯૨ -૩૧૬૪૮૦૦ ૮૮૨૯૭૯૨ ૪૪૧૪૮૯૬ --- ૧૨૫૦૦૯૬

૧૦૪ પ્રજાપિત પુજાભાઇ કચરાભાઇ જુ.શ.  ૯૭૪/પૈકી ૧૩૦ ૩૦૮૫ ૩૫૪૭૭૫૦ ૩૫૪૭૭૫૦ ૧૩૦ ૧૮૫૧ ૨૧૨૮૬૫૦ ૨૧૨૮૬૫૦ ૬૦૮૭૯૩૯ ૬૦૮૭૯૩૯ -૧૪૧૯૧૦૦ ૩૯૫૯૨૮૯ ૧૯૭૯૬૪૫ --- ૫૬૦૫૪૫

પ્રજાપિત જીવાભાઇ કચરાભાઇ

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

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

પ્રજાપિત ગીતાબેન પુજીરામ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

પ્રજાપિત વી ણભુાઇ પુજીરામ (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

પ્રજાપિત મણીબેન જીવરામભાઇ

પ્રજાપિત ગોવીંદભાઇ જીવરામભાઇ

પ્રજાપિત દક્ષાબેન જીવરામભાઇ

પ્રજાપિત રંજનબેન જીવરામભાઇ

૧૦૫ પ્રજાપિત પુજાભાઇ કચરાભાઇ જુ.શ.  ૯૭૫/પૈકી ૧૩૧ ૩૭૮ ૪૩૪૭૦૦ ૪૩૪૭૦૦ ૧૩૧ ૨૨૭ ૨૬૦૮૨૦ ૨૬૦૮૨૦ ૭૪૫૯૪૫ ૭૪૫૯૪૫ -૧૭૩૮૮૦ ૪૮૫૧૨૫ ૨૪૨૫૬૩ --- ૬૮૬૮૩

પ્રજાપિત જીવાભાઇ કચરાભાઇ

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

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

પ્રજાપિત અમતૃભાઇ શકરાભાઇ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

પ્રજાપિત ગગંાબેન શકરાભાઇ સ.પા.ક. અવલબેન (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

પ્રજાપિત ગગંાબેન શકરાભાઇ સ.પા.ક. અવલબેન

પ્રજાપિત ગોમતીબેન શકરાભાઇ સ.પા.ક. અવલબેન

પ્રજાપિત જશીબેન શકરાભાઇ સ.પા.ક. અવલબેન

પ્રજાપિત રમેશભાઇ શકરાભાઇ સ.પા.ક. અવલબેન

પ્રજાપિત સીતાબેન બબાભાઇ

પ્રજાપિત પ્રહલાદભાઇ બબાભાઇ
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

પ્રજાપિત રેખાબેન બબાભાઇ

પ્રજાપિત કનભુાઇ  બબાભાઇ

પ્રજાપિત જાગિૃતબેન બબાભાઇ

પ્રજાપિત લ મીબેન પુજીરામ

પ્રજાપિત ભીખીબેન પુજીરામ

પ્રજાપિત ગીતાબેન પુજીરામ

પ્રજાપિત વી ણભુાઇ પુજીરામ

પ્રજાપિત મણીબેન જીવરામભાઇ

પ્રજાપિત ગોવીંદભાઇ જીવરામભાઇ

પ્રજાપિત દક્ષાબેન જીવરામભાઇ

પ્રજાપિત રંજનબેન જીવરામભાઇ

૧૦૬ પટેલ હમેાભાઇ મથરુભાઇ જુ.શ. ૯૭૬ ૧૩૨ ૬૨૪૮ ૭૧૮૫૨૦૦ ૭૧૮૫૨૦૦ ૧૩૨ ૩૭૪૯ ૪૩૧૧૧૨૦ ૪૩૧૧૧૨૦ ૧૨૩૨૯૮૦૩ ૧૨૩૨૯૮૦૩ -૨૮૭૪૦૮૦ ૮૦૧૮૬૮૩ ૪૦૦૯૩૪૨ --- ૧૧૩૫૨૬૨

પટેલ શારદાબેન હરજીવનદાસની િવધવા

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

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

પટેલ િવનોદભાઇ હરજીવનદાસ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

પટેલ વસતંભાઇ હરજીવનદાસ

પટેલ શા તાબેન હમેાભાઇ મથરુભાઇની પ ની

પટેલ ગીતાબેન હમેાભાઇ

પટેલ મજંુલાબેન હમેાભાઇ

પટેલ કનભુાઇ હમેાભાઇ

પટેલ હસમખુભાઇ હમેાભાઇ

૧૦૭ સથુાર રીનાબેન રાજુભાઇ ચીમનલાલ જુ.શ. ૯૭૭ ૧૩૩ ૮૬૦૦ ૯૮૯૦૦૦૦ ૯૮૯૦૦૦૦ ૧૩૩ ૫૧૬૦ ૫૯૩૪૦૦૦ ૫૯૩૪૦૦૦ ૧૭૪૫૭૮૨૮ ૧૭૪૫૭૮૨૮ -૩૯૫૬૦૦૦ ૧૧૫૨૩૮૨૮ ૫૭૬૧૯૧૪ --- ૧૮૦૫૯૧૪

૧૦૮ નાયી કેશવલાલ નાથાલાલ જુ.શ.  ૯૭૮/પૈકી ૧૩૪ ૮૫૬૩ ૯૮૪૭૪૫૦ ૯૮૪૭૪૫૦ ૧૩૪ ૫૧૩૮ ૫૯૦૮૪૭૦ ૫૯૦૮૪૭૦ ૧૭૩૮૨૭૧૯ ૧૭૩૮૨૭૧૯ -૩૯૩૮૯૮૦ ૧૧૪૭૪૨૪૯ ૫૭૩૭૧૨૪ --- ૧૭૯૮૧૪૪

નાયી કા તાબેન ગાડંાલાલ

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

નાયી જીતે દ્રકુમાર ગાડંાલાલ (૨) જમીન માિલકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના ંતેમના ંહક્ક-િહ સાના ંપ્રમાણમા ંવળતરની

નાયી કેતનકુમાર ગાડંાલાલ     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

નાયી મિનષકુમાર ગાડંાલાલ (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

નાયી સિવતાબેન આ મારામ

નાયી િવજયકુમાર આ મારામ

નાયી રિવ દ્ર આ મારામ
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

નાયી ગણુવતંભાઇ પરસો મ

નાયી રિસકભાઇ પરસો મ

૧૦૯ ઠાકોર રાધજી મોતીજી જુ.શ.  ૯૭૯/પૈકી ૧૩૫ ૩૯૨૯૭ ૪૫૧૯૧૫૫૦ ૪૫૧૯૧૫૫૦ ૧૩૫ ૨૩૫૭૮ ૨૭૧૧૪૯૩૦ ૨૭૧૧૪૯૩૦ ૭૯૭૭૨૧૨૪ ૭૯૭૭૨૧૨૪ -૧૮૦૭૬૬૨૦ ૫૨૬૫૭૧૯૪ ૨૬૩૨૮૫૯૭ --- ૮૨૫૧૯૭૭

ઠાકોર માધજી મોતીજી

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

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

ઠાકોર પ્રતાપજી ચડુાજી     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

ઠાકોર ભવાનજી ચડુાજી (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

ખાટં સોમાજી નાથજી

દાઢમબેન માધજી ઠાકોર

લખાજી માધજી ઠાકોર

ખાટં ખીબેન નાથજી

સગંજી માધજી ઠાકોર

પુજીબેન માધજી ઠાકોર

ઠાકોર િશ પાબેન હલાજી

ઠાકોર નીતાબેન હલાજી

ઠાકોર સરુેશ હલાજી સ.પા.ક. લીલાજી

૧૧૦ ૯૮૦ ૧૩૬ ૩૨૩૭ ૩૭૨૨૫૫૦ ૩૭૨૨૫૫૦ ૧૩૬ ૩૧૩૯ ૩૬૦૯૮૫૦ ૩૬૦૯૮૫૦ ૧૦૬૨૦૧૭૯ ૧૦૬૨૦૧૭૯ -૧૧૨૭૦૦ ૭૦૧૦૩૨૯ ૩૫૦૫૧૬૪ -૧૯૧૭૯૯૦ ૧૪૭૪૪૭૪

તાપ રુા (૧) કોલમ ન.ં૧૪ મા ંદશાર્વેલ રકમ હયાત બાધંકામના વળતર તરીકે ગણત્રીમા ંલીધેલ છે. 

૧૧૧ ઠાકોર જીવીબેન નારણજી બીન ખેતી  ૯૨/પૈકી ૧૩૮ ૩૫૭૩ ૩૯૩૦૩૦૦ ૩૯૩૦૩૦૦ ૧૩૮ ૨૧૪૪ ૨૩૫૮૧૮૦ ૨૩૫૮૧૮૦ ૬૮૯૭૬૭૭ ૬૮૯૭૬૭૭ -૧૫૭૨૧૨૦ ૪૫૩૯૪૯૭ ૨૨૬૯૭૪૮ --- ૬૯૭૬૨૮

ઠાકોર સોમીબેન મગંાજી કેશાજી

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

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

ઠાકોર ભલીબેન શકંાજી     રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

ઠાકોર સીતાબેન શકંાજી (૩) મળુખડંનુ ંક્ષત્રફળ થળ મજુબ લીધેલ છે. 

પટેલ દીપકકુમાર િવ લભાઇ

પટેલ રા શકુમાર િવ લભાઇ

બારોટ રજનીકાતં જયિંતલાલ

બારોટ ત ણકુમાર જયિંતલાલ

દેસાઇ કાનજીભાઇ જુગાભાઇ
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

ચૌધરી નરેશકુમાર વીરસગંભાઇ

ઠાકોર મોહનજી બબાજી

ઠાકોર હમીરજી બબાજી

ઠાકોર કાળાજી બબાજી

ઠાકોર રમેશજી બબાજી

૧૧૨ ગૌચર જુ.શ. ૯૩ ૧૩૯ ૩૧૧૬૦ ૩૪૨૭૬૦૦૦ ૩૪૨૭૬૦૦૦ ૧૩૯ ૨૪૪૩૨ ૨૬૮૭૫૨૦૦ ૨૬૮૭૫૨૦૦ ૭૮૬૦૯૯૬૦ ૭૮૬૦૯૯૬૦ -૭૪૦૦૮૦૦ ૫૧૭૩૪૭૬૦ ૨૫૮૬૭૩૮૦ --- ૧૮૪૬૬૫૮૦

૧૧૩ જીગર રામભાઇ પટેલ જુ.શ. ૯૪ ૧૪૦ ૪૦૬૪ ૪૪૭૦૪૦૦ ૪૪૭૦૪૦૦ ૧૪૦ ૨૪૩૮ ૨૬૮૨૨૪૦ ૨૬૮૨૨૪૦ ૭૮૪૫૫૫૨ ૭૮૪૫૫૫૨ -૧૭૮૮૧૬૦ ૫૧૬૩૩૧૨ ૨૫૮૧૬૫૬ --- ૭૯૩૪૯૬

૧૧૪ પટેલ શશીકાતંભાઇ આદીતભાઇ જુ.શ. ૯૭ ૧૪૧ ૨૨૯૮ ૨૫૨૭૮૦૦ ૨૫૨૭૮૦૦ ૧૪૧ ૧૩૭૯ ૧૫૧૬૬૮૦ ૧૫૧૬૬૮૦ ૪૪૩૬૨૮૯ ૪૪૩૬૨૮૯ -૧૦૧૧૧૨૦ ૨૯૧૯૬૦૯ ૧૪૫૯૮૦૫ --- ૪૪૮૬૮૫

૧૧૫ તળાવ જુ.શ. ૯૮ ૧૪૨ ૧૫૪૪ ૧૬૯૮૪૦૦ ૧૬૯૮૪૦૦ ૧૪૨ ૯૨૬ ૧૦૧૯૦૪૦ ૧૦૧૯૦૪૦ ૨૯૮૦૬૯૨ ૨૯૮૦૬૯૨ -૬૭૯૩૬૦ ૧૯૬૧૬૫૨ ૯૮૦૮૨૬ --- ૩૦૧૪૬૬

૧૧૬ રાવળ કા તીભાઇ ડા ાભાઇ રહ.ે પીયજ જુ.શ.  ૯૯/પૈકી ૧૪૩ ૧૫૨૯ ૧૬૮૧૯૦૦ ૧૬૮૧૯૦૦ ૧૪૩ ૯૧૭ ૧૦૦૯૧૪૦ ૧૦૦૯૧૪૦ ૨૯૫૧૭૩૫ ૨૯૫૧૭૩૫ -૬૭૨૭૬૦ ૧૯૪૨૫૯૫ ૯૭૧૨૯૭ --- ૨૯૮૫૩૭

નવીનભાઇ મગંળદાસ પટેલ

રા દ્રકુમાર હીરાલાલ 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 થળ મજુબ લીધેલ છે. 

ુલ (અ) 909594 1023557000 1023557000 584157 658672790 658672790 1902929120 1902929120 -364884210 1244256330 622128165 -1917990 255325965

૧૩૨ સ ામડંળને સં ા ત થતા ંર ઝવેશનના ં લોટોની િવગત 

ઓપન  કોમર્શીયલ યસુ ૧૪૪ ૧૫૫૭ ૯૩૪૨૦૦ ૯૩૪૨૦૦ ૨૩૮૭૮૧૫ ૨૩૮૭૮૧૫ ૯૩૪૨૦૦ ૧૪૫૩૬૧૫ ૭૨૬૮૦૮ -- ૧૬૬૧૦૦૮ ૫૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

ગાડર્ન ૧૪૫ ૩૭૨૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ ૧૦૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

એસ. & ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ. ૧૪૬ ૨૮૨૮ ૩૦૫૪૨૪૦ ૩૦૫૪૨૪૦ ૭૮૦૬૬૩૭ ૭૮૦૬૬૩૭ ૩૦૫૪૨૪૦ ૪૭૫૨૩૯૭ ૨૩૭૬૧૯૯ -- ૫૪૩૦૪૩૯ ૧૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

` ગાડર્ન ૧૪૭ ૩૭૬૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ ૧૦૦%
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

સેલ ફોર કોમર્શીયલ ૧૪૮ ૩૬૯૪ ૩૮૨૩૨૯૦ ૩૮૨૩૨૯૦ ૯૭૭૨૩૨૯ ૯૭૭૨૩૨૯ ૩૮૨૩૨૯૦ ૫૯૪૯૦૩૯ ૨૯૭૪૫૨૦ -- ૬૭૯૭૮૧૦ ૧૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

સેલ ફોર કોમર્શીયલ ૧૪૯ ૫૧૩૬ ૫૩૧૫૭૬૦ ૫૩૧૫૭૬૦ ૧૩૫૮૭૦૮૩ ૧૩૫૮૭૦૮૩ ૫૩૧૫૭૬૦ ૮૨૭૧૩૨૩ ૪૧૩૫૬૬૧ -- ૯૪૫૧૪૨૧ ૧૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

એસ. & ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ. ૧૫૦ ૬૭૨૬ ૬૯૬૧૪૧૦ ૬૯૬૧૪૧૦ ૧૭૭૯૩૩૬૪ ૧૭૭૯૩૩૬૪ ૬૯૬૧૪૧૦ ૧૦૮૩૧૯૫૪ ૫૪૧૫૯૭૭ -- ૧૨૩૭૭૩૮૭ ૧૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

ગાડર્ન ૧૫૧ ૨૪૪૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ ૧૦૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

ઓપન પેશ ૧૫૨ ૧૬૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ ૧૦૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

સેલ ફોર કોમર્શીયલ ૧૫૩ ૭૦૨૯ ૬૯૫૮૭૧૦ ૬૯૫૮૭૧૦ ૧૭૭૮૬૪૬૩ ૧૭૭૮૬૪૬૩ ૬૯૫૮૭૧૦ ૧૦૮૨૭૭૫૩ ૫૪૧૩૮૭૬ -- ૧૨૩૭૨૫૮૬ ૧૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

ઓપન પેશ ૧૫૪ ૯૯૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ ૧૦૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

સેલ ફોર કોમર્શીયલ ૧૫૫ ૧૨૮૦૦ ૧૨૬૭૨૦૦૦ ૧૨૬૭૨૦૦૦ ૩૨૩૮૯૬૩૨ ૩૨૩૮૯૬૩૨ ૧૨૬૭૨૦૦૦ ૧૯૭૧૭૬૩૨ ૯૮૫૮૮૧૬ -- ૨૨૫૩૦૮૧૬ ૧૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

ઓપન  કોમર્શીયલ યસુ ૧૫૬ ૧૬૬૨ ૯૫૫૬૫૦ ૯૫૫૬૫૦ ૨૪૪૨૬૪૧ ૨૪૪૨૬૪૧ ૯૫૫૬૫૦ ૧૪૮૬૯૯૧ ૭૪૩૪૯૬ -- ૧૬૯૯૧૪૬ ૫૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ ૧૫૭ ૪૯૮૭ ૨૭૪૨૮૫૦ ૨૭૪૨૮૫૦ ૭૦૧૦૭૨૫ ૭૦૧૦૭૨૫ ૨૭૪૨૮૫૦ ૪૨૬૭૮૭૫ ૨૧૩૩૯૩૭ -- ૪૮૭૬૭૮૭ ૫૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

સેલ ફોર રેસીડે સ ૧૫૮ ૧૦૮૪૮ ૧૦૭૩૯૫૨૦ ૧૦૭૩૯૫૨૦ ૨૭૪૫૦૨૧૩ ૨૭૪૫૦૨૧૩ ૧૦૭૩૯૫૨૦ ૧૬૭૧૦૬૯૩ ૮૩૫૫૩૪૭ -- ૧૯૦૯૪૮૬૭ ૧૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

એસ. & ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ. ૧૫૯ ૬૮૩૦ ૬૭૬૧૭૦૦ ૬૭૬૧૭૦૦ ૧૭૨૮૨૯૦૫ ૧૭૨૮૨૯૦૫ ૬૭૬૧૭૦૦ ૧૦૫૨૧૨૦૫ ૫૨૬૦૬૦૩ -- ૧૨૦૨૨૩૦૩ ૧૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

સેલ ફોર કોમર્શીયલ ૧૬૦ ૨૦૬૫ ૨૧૩૭૨૭૫ ૨૧૩૭૨૭૫ ૫૪૬૨૮૭૫ ૫૪૬૨૮૭૫ ૨૧૩૭૨૭૫ ૩૩૨૫૬૦૦ ૧૬૬૨૮૦૦ -- ૩૮૦૦૦૭૫ ૧૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ ૧૬૧ ૨૨૫૮ ૧૨૪૧૯૦૦ ૧૨૪૧૯૦૦ ૩૧૭૪૨૯૬ ૩૧૭૪૨૯૬ ૧૨૪૧૯૦૦ ૧૯૩૨૩૯૬ ૯૬૬૧૯૮ -- ૨૨૦૮૦૯૮ ૫૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

સેલ ફોર રેસીડે સ ૧૬૨ ૨૬૨૪ ૨૫૯૭૭૬૦ ૨૫૯૭૭૬૦ ૬૬૩૯૮૭૫ ૬૬૩૯૮૭૫ ૨૫૯૭૭૬૦ ૪૦૪૨૧૧૫ ૨૦૨૧૦૫૭ -- ૪૬૧૮૮૧૭ ૧૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

એસ. & ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ. ૧૬૩ ૨૬૧૦ ૨૫૮૩૯૦૦ ૨૫૮૩૯૦૦ ૬૬૦૪૪૪૮ ૬૬૦૪૪૪૮ ૨૫૮૩૯૦૦ ૪૦૨૦૫૪૮ ૨૦૧૦૨૭૪ -- ૪૫૯૪૧૭૪ ૧૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

એસ. & ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ. ૧૬૪ ૬૩૦૧ ૬૫૨૧૫૩૫ ૬૫૨૧૫૩૫ ૧૬૬૬૯૦૪૩ ૧૬૬૬૯૦૪૩ ૬૫૨૧૫૩૫ ૧૦૧૪૭૫૦૮ ૫૦૭૩૭૫૪ -- ૧૧૫૯૫૨૮૯ ૧૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

ગાડર્ન ૧૬૫ ૬૧૮૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ ૧૦૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ ૧૬૬ ૨૩૫૫ ૧૩૫૪૧૨૫ ૧૩૫૪૧૨૫ ૩૪૬૧૧૪૪ ૩૪૬૧૧૪૪ ૧૩૫૪૧૨૫ ૨૧૦૭૦૧૯ ૧૦૫૩૫૦૯ -- ૨૪૦૭૬૩૪ ૫૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

.સ. & ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ. ૧૬૭ ૧૦૦૮૮ ૧૦૪૪૧૦૮૦ ૧૦૪૪૧૦૮૦ ૨૬૬૮૭૪૦૦ ૨૬૬૮૭૪૦૦ ૧૦૪૪૧૦૮૦ ૧૬૨૪૬૩૨૦ ૮૧૨૩૧૬૦ -- ૧૮૫૬૪૨૪૦ ૧૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

લે ગ્રાઉ ડ ૧૬૮ ૨૬૩૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ ૧૦૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

કૂલ ૧૬૯ ૨૭૧૫ ૧૫૬૧૧૨૫ ૧૫૬૧૧૨૫ ૩૯૯૦૨૩૬ ૩૯૯૦૨૩૬ ૧૫૬૧૧૨૫ ૨૪૨૯૧૧૧ ૧૨૧૪૫૫૫ -- ૨૭૭૫૬૮૦ ૫૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

સેલ ફોર રેસીડે સ ૧૭૦ ૨૭૧૦ ૨૮૦૪૮૫૦ ૨૮૦૪૮૫૦ ૭૧૬૯૧૯૭ ૭૧૬૯૧૯૭ ૨૮૦૪૮૫૦ ૪૩૬૪૩૪૭ ૨૧૮૨૧૭૩ -- ૪૯૮૭૦૨૩ ૧૦%
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ ૧૭૧ ૨૯૫૩ ૧૬૯૭૯૭૫ ૧૬૯૭૯૭૫ ૪૩૪૦૦૨૪ ૪૩૪૦૦૨૪ ૧૬૯૭૯૭૫ ૨૬૪૨૦૪૯ ૧૩૨૧૦૨૫ -- ૩૦૧૯૦૦૦ ૫૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ ૧૭૨ ૨૬૭૨ ૧૫૩૬૪૦૦ ૧૫૩૬૪૦૦ ૩૯૨૭૦૩૮ ૩૯૨૭૦૩૮ ૧૫૩૬૪૦૦ ૨૩૯૦૬૩૮ ૧૧૯૫૩૧૯ -- ૨૭૩૧૭૧૯ ૫૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

એસ. & ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ. ૧૭૩ ૬૧૩૪ ૬૩૪૮૬૯૦ ૬૩૪૮૬૯૦ ૧૬૨૨૭૨૫૨ ૧૬૨૨૭૨૫૨ ૬૩૪૮૬૯૦ ૯૮૭૮૫૬૨ ૪૯૩૯૨૮૧ -- ૧૧૨૮૭૯૭૧ ૧૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

 ઓપન પેશ ૧૭૪ ૭૦૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ ૧૦૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ ૧૭૫ ૧૪૫૮ ૮૩૮૩૫૦ ૮૩૮૩૫૦ ૨૧૪૨૮૨૩ ૨૧૪૨૮૨૩ ૮૩૮૩૫૦ ૧૩૦૪૪૭૩ ૬૫૨૨૩૬ -- ૧૪૯૦૫૮૬ ૫૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

 ગાડર્ન ૧૭૬ ૧૦૮૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ ૧૦૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

ઓપન પેશ ૧૭૭ ૧૦૬૩ ૫૮૪૬૫૦ ૫૮૪૬૫૦ ૧૪૯૪૩૬૫ ૧૪૯૪૩૬૫ ૫૮૪૬૫૦ ૯૦૯૭૧૫ ૪૫૪૮૫૮ -- ૧૦૩૯૫૦૮ ૫૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ ૧૭૮ ૩૯૧૯ ૨૧૫૫૪૫૦ ૨૧૫૫૪૫૦ ૫૫૦૯૩૩૦ ૫૫૦૯૩૩૦ ૨૧૫૫૪૫૦ ૩૩૫૩૮૮૦ ૧૬૭૬૯૪૦ -- ૩૮૩૨૩૯૦ ૫૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

એસ. & ઇ.ડબ ય.ુએસ.એચ. ૧૭૯ ૪૫૯૫ ૪૫૪૯૦૫૦ ૪૫૪૯૦૫૦ ૧૧૬૨૭૩૭૨ ૧૧૬૨૭૩૭૨ ૪૫૪૯૦૫૦ ૭૦૭૮૩૨૨ ૩૫૩૯૧૬૧ -- ૮૦૮૮૨૧૧ ૧૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

 સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ ૧૮૦ ૩૫૨૦ ૧૯૩૬૦૦૦ ૧૯૩૬૦૦૦ ૪૯૪૮૪૧૬ ૪૯૪૮૪૧૬ ૧૯૩૬૦૦૦ ૩૦૧૨૪૧૬ ૧૫૦૬૨૦૮ -- ૩૪૪૨૨૦૮ ૫૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

 ગાડર્ન ૧૮૧ ૬૬૯૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ ૧૦૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી
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બાધંકામની 
કમત યાનમા ં
લીધા િસવાય

બાધંકામના ં
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા 

િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

બાધંકામની કમતં 
યાનમા ંલીધા િસવાય

બાધંકામના 
સમાવેશ સાથે

1 2 3 3(અ) 4 5 6 (અ) 6 (બ) 7 ૮ 9 (અ) 9 (બ) 10 (અ) 10 (બ) 11 12 13 14 15 16

ન ધ
કલમ-79 જુબ 

ફાળવણી કોલમ-12 ના 
50 કા (%)

ફાળવણી (+) 
વળતર (-) કલમ-

80 અ વયે

કલમ-78 જુબ કમતમા ં
વધારો 10-અ - 9-અ

બનિવકિસત િવકિસત

કમત પીયામાં
ઉમેરો (+) અથવા 
ઘટાડો (-) બી  
કલમોના અ વયે 
લેવાનો ફાળો

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

નો સરવાળો

નમનુો -'એફ' 

(િનયમ ૨૧ અને ૩૫) 

મસુ ા પ નગર રચના યોજના નબંર- ૧૦  (બોરીસણા-કલોલ-ઓળા-પ્રતાપપરુા) ડ્રા ટ મજંૂર તા: ૦૭-૧૨-૨૦૧૮

પનુ:વહચણી અને િકંમતની આકારણીનુ ંપત્રક 

                                                         ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમો -૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮ (૧) હઠેળ સરકાર ી મા ંમજંુરી સા  સાદર  તા: ૩૧-૦૮-૨૦૧૮

ન
બં
રઅ .ુ 

નબંર મા લક ુ ંનામ

સ
ા 

કા
ર

િતમખડં

ે ફળ (ચો.મી.)
ર. સવ / લોક 

નબંર

ળૂખડં

ન
બં
રે ફળ 

(ચો.મી.)

કમતં પીયામાં

 સોશીયલ ઈ ફા ટ્રચરલ ૧૮૨ ૧૯૪૭ ૧૦૭૦૮૫૦ ૧૦૭૦૮૫૦ ૨૭૩૭૦૯૩ ૨૭૩૭૦૯૩ ૧૦૭૦૮૫૦ ૧૬૬૬૨૪૩ ૮૩૩૧૨૧ -- ૧૯૦૩૯૭૧ ૫૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

 ગાડર્ન ૧૮૩ ૬૯૧૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ ૧૦૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

 ગાડર્ન ૧૮૪ ૮૪૯૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -- ૦ ૧૦૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

 ઓપન  કોમર્શીયલ યસુ ૧૮૫ ૯૮૦ ૫૩૯૦૦૦ ૫૩૯૦૦૦ ૧૩૭૭૬૮૪ ૧૩૭૭૬૮૪ ૫૩૯૦૦૦ ૮૩૮૬૮૪ ૪૧૯૩૪૨ -- ૯૫૮૩૪૨ ૫૦%

યોજના 
િવ તારને 
લાભદાયી

કુલ (બ) ૧૭૦૮૭૫ ૧૧૩૪૧૯૨૯૫ ૧૧૩૪૧૯૨૯૫ ૨૮૯૮૯૯૭૧૮ ૨૮૯૮૯૯૭૧૮ ૧૧૩૪૧૯૨૯૫ ૧૭૬૪૮૦૪૨૩ ૮૮૨૪૦૨૧૨ ૨૦૧૬૫૯૫૦૭

કુલ (અ) + (બ) ૦ ૦ ૭૫૫૦૩૨ ૭૭૨૦૯૨૦૮૫ ૭૭૨૦૯૨૦૮૫ ૨૧૯૨૮૨૮૮૩૮ ૨૧૯૨૮૨૮૮૩૮ -૨૫૧૪૬૪૯૧૫ ૧૪૨૦૭૩૬૭૫૩ ૭૧૦૩૬૮૩૭૭ ૪૫૬૯૮૫૪૭૨

મદદનીશ નગર િનયોજક નાયબ/િસિનયર નગર િનયોજક અિધક ુ ય નગર િનયોજક  ુ ય કારોબાર  અિધકાર  
         ઔડા  ઔડા    ઔડા         ઔડા 




