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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

A ગામ: અસલાલી
૧ ખરાબો તળાવ ૧ પૈકી ૧ ૧૪૮૭૫૦ ૪૦૯૦૬૨૫૦૦ ૪૦૯૦૬૨૫૦૦ ૧/૧ ૧૧૪૦૨૫

કાયર્પાલક ઇજનેર ી અમદાવાદ 

મારગ અને મકાન િવભાગ ૧/૨ ૩૭૯૭

૧/૩ ૧૯૬૦

૧/૪ ૬૮૭

૧/૫ ૨૮૯૮

૧૨૩૩૬૭ ૩૩૯૨૫૯૨૫૦ ૩૩૯૨૫૯૨૫૦ ૪૭૯૧૩૫૮૩૯ ૪૭૯૧૩૫૮૩૯ -૬૯૮૦૩૨૫૦ ૧૩૯૮૭૬૫૮૯ ૬૯૯૩૮૨૯૪ ૧૩૫૦૪૪ જુઓ ન ધ ૪

૨ કાયર્પાલક ઇજનેર ી અમદાવાદ ૨ પૈકી ૨ ૧૮૭૦ ૫૧૪૨૫૦૦ ૫૧૪૨૫૦૦ ૨ ૧૧૨૨ ૩૦૮૫૫૦૦ ૩૦૮૫૫૦૦ ૮૦૮૪૦૧૦ ૮૦૮૪૦૧૦ -૨૦૫૭૦૦૦ ૪૯૯૮૫૧૦ ૨૪૯૯૨૫૫ ૪૪૨૨૫૫

મારગ અને મકાન િવભાગ        

ખરાબો        

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

       

૩ રઘવુીર એ ટેટ ઓનસર્ એસોશીયન ૩ પૈકી ૩ ૧૭૭૧ ૪૮૭૦૨૫૦ ૪૮૭૦૨૫૦ ૩ ૧૪૧૭ ૩૮૯૬૭૫૦ ૩૮૯૬૭૫૦ ૭૭૯૩૫૦૦ ૭૭૯૩૫૦૦ -૯૭૩૫૦૦ ૩૮૯૬૭૫૦ ૧૯૪૮૩૭૫ ૯૭૪૮૭૫ જુઓ ન ધ ૧, ૨ 

       

       

૪ મહે દ્રભાઇ અંબાલાલ ૪/ અ          

પ્રિવણભાઇ અંબાલાલ        

મદુુ દ અંબાલાલ        

રિસકભાઇ શીવાભાઇ        

કૌશીકભાઇ નટવરભાઇ        

બળદેવભાઇ નટવરભાઇ        
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

ચદ્રીકાબેન નરહરીભાઇ        

પીનલબેન નરહરીભાઇ        

અમીતાબેન નરહરીભાઇ સ.વા. ચદ્રીકાબેન        

રુપલભાઇ નરહરીભાઇ સ.વા. ચદ્રીકાબેન        

બળવતભાઇ નરહરીભાઇ સ.વા. ચદ્રીકાબેન        

કામીનીબેન કનભુાઇ        

રઘવુીર એ ટેટ ઓનસર્ એસોશીયન        

       

૭X૧૨ નો ઉતારો ઉપલ ધ નથી. ૪/બ+ ૩૬૩૨૫

       

રઘવુીર એ ટેટ ઓનસર્ એસોશીયન ૫+        

૬+        

૭+        

૮        

રમણભાઇ આ મારામ ૧૨ ૮૦૯

અરિવંદભાઇ ચદ્રવદન 

યશોધરભાઇ ચદ્રવદન ૪+૫/૧ ૩૨૫૯૮

જનકકુમાર ચદ્રવદન ૪+૫/૨ ૪૫૩૬

૪+૫ ૩૭૧૩૪ ૧૦૨૧૧૮૫૦૦ ૧૦૨૧૧૮૫૦૦ ૩૭૧૩૪ ૧૦૨૧૧૮૫૦૦ ૧૦૨૧૧૮૫૦૦ ૧૯૩૦૦૩૯૬૫ ૧૯૩૦૦૩૯૬૫ ૦ ૯૦૮૮૫૪૬૫ ૪૫૪૪૨૭૩૩ ૪૫૪૪૨૭૩૩ જુઓ ન ધ ૧, ૨ 

       

૫ મણીબેન રમણભાઇ પનુમચદં ની િવધવા ૯ ૬ ૧૪૧૬ ૩૮૯૪૦૦૦ ૩૮૯૪૦૦૦ ૬ ૧૦૫૭ ૨૯૦૬૭૫૦ ૨૯૦૬૭૫૦ ૬૦૪૬૦૪૦ ૬૦૪૬૦૪૦ -૯૮૭૨૫૦ ૩૧૩૯૨૯૦ ૧૫૬૯૬૪૫ ૫૮૨૩૯૫ જુઓ ન ધ ૬

   (૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

૬ અરિવંદભાઇ ચદ્રવદન ૧૦ ૭ ૨૬૩૦ ૭૨૩૨૫૦૦ ૭૨૩૨૫૦૦ ૭ ૨૩૦૪ ૬૩૩૬૦૦૦ ૬૩૩૬૦૦૦ ૧૩૪૯૫૬૮૦ ૧૩૪૯૫૬૮૦ -૮૯૬૫૦૦ ૭૧૫૯૬૮૦ ૩૫૭૯૮૪૦ ૨૬૮૩૩૪૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨ 

યશોધર ચદ્રવદન        જુઓ ન ધ ૬

વષાર્બેન ચદ્રવદન    
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

જનકભાઇ ચદ્રવદન        

       

૭ અરજુનભાઇ યિંતલાલ ૧૧ પૈકી   

ઇ દ્રજીત અરજુનભાઇ 

ઘન યામભાઇ ભલુાભાઇ 

કા તાબેન પ્રાગજીવનભાઇ ની િવધવા પ ની 

િનતીનભાઇ પ્રાગજીવનભાઇ

હ મીતાબેન પ્રાગજીવનભાઇ

વનલીલાબેન પ્રાગજીવનભાઇ

ઇ દ્રજીત અરજુનભાઇ ૧૩   

ભાિવનભાઇ ઇ દ્રજીતભાઇ 

િવ ણભુાઇ જશભાઇ ૧૪   

શકંરભાઇ મણીભાઇ ૧૫   

મણીબેન રમણભાઇ પનુમચદં ની િવધવા ૧૭   

મધબુેન અનતંભાઇ આ મારામની િવધવા પ્ર.સ.પ. ૧૮   

રા શભાઇ અનતંભાઇ 

હષર્દભાઇ અનતંભાઇ 

િદલીપભાઇ અનતંભાઇ

જાગતૃીબેન અનતંભાઇ

૮/૧ ૧૩૫૯૦

અરિવંદભાઇ હીરાભાઇ ૨૯   ૮/૨ ૧૪૬૨૧ જુઓ ન ધ 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૮ ૩૧૬૬૬ ૬૬૪૯૮૬૦૦ ૬૬૪૯૮૬૦૦ ૨૮૨૧૧ ૫૯૨૪૩૧૦૦ ૫૯૨૪૩૧૦૦ ૧૨૬૧૮૭૮૦૩ ૧૨૬૧૮૭૮૦૩ -૭૨૫૫૫૦૦ ૬૬૯૪૪૭૦૩ ૩૩૪૭૨૩૫૨ ૨૬૨૧૬૮૫૨

       જુઓ ન ધ ૬

૮ રા શકુમાર અનતંકુમાર ૧૬ ૯ ૩૧૩૬ ૬૫૮૫૬૦૦ ૬૫૮૫૬૦૦ ૯ ૧૮૮૨ ૩૯૫૨૨૦૦ ૩૯૫૨૨૦૦ ૧૦૩૫૪૭૬૪ ૧૦૩૫૪૭૬૪ -૨૬૩૩૪૦૦ ૬૪૦૨૫૬૪ ૩૨૦૧૨૮૨ ૫૬૭૮૮૨ જુઓ ન ધ ૧, ૨

હષર્દભાઇ અનતંકુમાર        

િદલીપભાઇ અનતંકુમાર        

મધબુેન અનતંભાઇ આ મારામની િવધવા        

જાગતૃીબેન અનતંભાઇ        

       

૯ ઘન યામભાઇ ભલુાભાઇ ૧૯ ૧૦ ૨૨૨૬ ૪૬૭૪૬૦૦ ૪૬૭૪૬૦૦ ૧૦ ૧૩૩૬ ૨૮૦૫૬૦૦ ૨૮૦૫૬૦૦ ૭૩૫૬૨૮૩ ૭૩૫૬૨૮૩ -૧૮૬૯૦૦૦ ૪૫૫૦૬૮૩ ૨૨૭૫૩૪૨ ૪૦૬૩૪૨ જુઓ ન ધ ૧, ૨

કા તાબેન પ્રાગજીવનભાઇ ની િવધવા પ ની        

િનતીનભાઇ પ્રાગજીવનભાઇ        

હ મીતાબેન પ્રાગજીવનભાઇ        

વનલીલાબેન પ્રાગજીવનભાઇ        

       

૧૦ મધબુેન અનતંભાઇ આ મારામની િવધવા પ્ર.સ.પ. ૨૦ ( પૈકી) ૧૧ ૮૭૧ ૧૮૨૯૧૦૦ ૧૮૨૯૧૦૦ ૧૧ ૫૨૩ ૧૦૯૮૩૦૦ ૧૦૯૮૩૦૦ ૨૮૭૭૫૪૬ ૨૮૭૭૫૪૬ -૭૩૦૮૦૦ ૧૭૭૯૨૪૬ ૮૮૯૬૨૩ ૧૫૮૮૨૩ જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩

રા શભાઇ અનતંભાઇ        

હષર્દભાઇ અનતંભાઇ        

િદલીપભાઇ અનતંભાઇ        

જાગતૃીબેન અનતંભાઇ        

       

૧૧ અરિવંદભાઇ ચદ્રવદન ૨૪ (પૈકી) ૧૨ ૨૦૩૬ ૩૯૭૦૨૦૦ ૩૯૭૦૨૦૦ ૧૨ ૧૨૨૨ ૨૩૮૨૯૦૦ ૨૩૮૨૯૦૦ ૬૨૪૩૧૯૮ ૬૨૪૩૧૯૮ -૧૫૮૭૩૦૦ ૩૮૬૦૨૯૮ ૧૯૩૦૧૪૯ ૩૪૨૮૪૯

યશોધરભાઇ ચદ્રવદન        

જનકકુમાર ચદ્રવદન        

       

૧૨ અરિવંદભાઇ ચદ્રવદન ૨૫ (પૈકી) ૧૩ ૭૨૮ ૧૫૨૮૮૦૦ ૧૫૨૮૮૦૦ ૧૩ ૪૩૭ ૯૧૭૭૦૦ ૯૧૭૭૦૦ ૨૪૦૪૩૭૪ ૨૪૦૪૩૭૪ -૬૧૧૧૦૦ ૧૪૮૬૬૭૪ ૭૪૩૩૩૭ ૧૩૨૨૩૭

યશોધર ચદ્રવદન        

૧, ૨,૩

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩



Spe
cim

en
t C

op
y

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

વષાર્બેન ચદ્રવદન        

જનકભાઇ ચદ્રવદન        

       

૧૩ મણીબેન નાથાભાઇ ૨૬   

કપીલાબેન નાથાભાઇ        

હસમુતીબેન નાથાભાઇ        

ઇ રભાઇ મકનદાસ        

વ લભભાઇ કાળીદાસ        

શીવાભાઇ ઇ રભાઇ        

પરસો મભાઇ રેવાભાઇ        

પ્રિવણભાઇ શા તીલાલ        

ઠાકોરભાઇ શા તીલાલ        

પ્રાણજીવન ભલુાભાઇ        

ઘન યામ ભલુાભાઇ        

રિ મકા ત અરિવંદભાઇ        

શતીષ અરિવંદભાઇ        

ભા કર અરિવંદભાઇ        

લલીતાબેન અરિવંદભાઇ શા તીભાઇ ની િવધવા        

       

ઇ યાસભાઇ ઇ માઇલભાઇ ૨૭+૨૮

િનમર્ળા કંવરલાલ તાલેરા        

સિુનતા પ્રમચદં તાલેરા        

ઉષાબેન પરમચદં તાલેરા        

િનમર્ળા કંવરલાલ તાલેરા        

સનુીતા પ્રમચદં તાલેરા        

સનુીતા પ્રમચદં તાલેરા        
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

જા મીનબાન ુઇહતેશામ પેશ ઇમામ        

િનમર્ળા કંવરલાલ તાલેરા        

પદમચદં માગંીલાલ તાલેરા        

પદમચદં માગંીલાલ તાલેરા        

િનમર્ળા કંવરલાલ તાલેરા        

િનમર્ળા કંવરલાલ તાલેરા        

પ્રમચદં માગંીલાલ તાલેરા        

પ્રમચદં માગંીલાલ તાલેરા        

પ્રમચદં માગંીલાલ તાલેરા        

૧૪ ૧૦૨૧૯ ૨૧૪૫૯૯૦૦ ૨૧૪૫૯૯૦૦ ૧૪ ૮૮૪૫ ૧૮૫૭૪૫૦૦ ૧૮૫૭૪૫૦૦ ૩૯૯૩૫૧૭૫ ૩૯૯૩૫૧૭૫ -૨૮૮૫૪૦૦ ૨૧૩૬૦૬૭૫ ૧૦૬૮૦૩૩૮ ૭૭૯૪૯૩૮ જુઓ ન ધ ૧, ૨

       

૧૪ રમણભાઇ આ મારામ ૩૦ ૧૫ ૭૭૮૯ ૧૫૧૮૮૫૫૦ ૧૫૧૮૮૫૫૦ ૧૫ ૪૬૭૩ ૯૧૧૨૩૫૦ ૯૧૧૨૩૫૦ ૨૩૮૭૪૩૫૭ ૨૩૮૭૪૩૫૭ -૬૦૭૬૨૦૦ ૧૪૭૬૨૦૦૭ ૭૩૮૧૦૦૪ ૧૩૦૪૮૦૪ જુઓ ન ધ ૧, ૨

અરિવંદભાઇ ચદ્રવદન        

યશોધરભાઇ ચદ્રવદન        

જનકકુમાર ચદ્રવદન        

       

૧૫ િવપલુભાઇ અરિવંદભાઇ ૩૧ ૧૬ ૧૧૧૩ ૨૧૭૦૩૫૦ ૨૧૭૦૩૫૦ ૧૬ ૭૫૬ ૧૪૭૪૨૦૦ ૧૪૭૪૨૦૦ ૩૫૬૭૫૬૪ ૩૫૬૭૫૬૪ -૬૯૬૧૫૦ ૨૦૯૩૩૬૪ ૧૦૪૬૬૮૨ ૩૫૦૫૩૨ જુઓ ન ધ ૧, ૨ 

જુઓ ન ધ ૬

   

૧૬ માકુબેન ધળુાજી ભક્તીજી ની િવધવા ૩૨ ૧૭ ૫૮૬૮ ૧૧૪૪૨૬૦૦ ૧૧૪૪૨૬૦૦ ૧૭/૧ ૨૫૧૯

શાતંાબેન ધળુાજી ૧૭/૨ ૨૩૫૩        

હરીબેન ધળુાજી ૪૮૭૨ ૯૫૦૦૪૦૦ ૯૫૦૦૪૦૦ ૨૦૬૧૫૮૬૮ ૨૦૬૧૫૮૬૮ -૧૯૪૨૨૦૦ ૧૧૧૧૫૪૬૮ ૫૫૫૭૭૩૪ ૩૬૧૫૫૩૪ જુઓ ન ધ ૧, ૨

જુઓ ન ધ ૬

   

૧૭ શેલ ઇ ડીયા માકટીંગ પા.લી.ના વ.ક ૩૩/૧પૈકી ૧૮/૧ ૬૫૨૧ ૧૨૭૧૫૯૫૦ ૧૨૭૧૫૯૫૦ ૧૮/૧ ૪૨૪૯ ૮૨૮૫૫૫૦ ૮૨૮૫૫૫૦ ૨૧૫૪૨૪૩૦ ૨૧૫૪૨૪૩૦ -૪૪૩૦૪૦૦ ૧૩૨૫૬૮૮૦ ૬૬૨૮૪૪૦ ૨૧૯૮૦૪૦

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

જુઓ ન ધ 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

વીપીનભાઇ ભારદ્રાજ 

૧૮ કંચનબેન તે બાલભુાઇ અમતૃલાલની િદકરી ૩૩/૧પૈકી ૧૮/૨ ૧૦૩૧૩ ૨૦૧૧૦૩૫૦ ૨૦૧૧૦૩૫૦ ૧૮/૨ ૮૮૬૭ ૧૭૨૯૦૬૫૦ ૧૭૨૯૦૬૫૦ ૩૭૫૨૦૭૧૧ ૩૭૫૨૦૭૧૧ -૨૮૧૯૭૦૦ ૨૦૨૩૦૦૬૧ ૧૦૧૧૫૦૩૦ ૭૨૯૫૩૩૦

અવનીઘર પ્રમચદં 

સયુર્કાતં રાવજીભાઇ 

નયનભાઇ શીવાભાઇ 

કંચનબેન તે બાલભુાઇ અમતૃલાલની િદકરી 

૧૯ વીનભુાઇ મગનભાઇ ૩૩/૩ પૈકી ૧૯ ૫૦૧૭ ૯૭૮૩૧૫૦ ૯૭૮૩૧૫૦ ૧૯ ૪૧૮૯ ૮૧૬૮૫૫૦ ૮૧૬૮૫૫૦ ૧૮૦૫૨૪૯૬ ૧૮૦૫૨૪૯૬ -૧૬૧૪૬૦૦ ૯૮૮૩૯૪૬ ૪૯૪૧૯૭૩ ૩૩૨૭૩૭૩ જુઓ ન ધ ૩

જુઓ ન ધ ૬

૨૦ કેશરીિસંહ વરવાજી ૩૩/ ૨ ૨૦/૧ ૧૩૯૫        

અરિવંદભાઇ ચદ્રવદન ૩૭ પૈકી ૨૦/૨ ૩૭૬

યશોધર ચદ્રવદન

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

૧, ૨,૩

વષાર્બેન ચદ્રવદન

જનકભાઇ ચદ્રવદન

પ્રિવણભાઇ અંબાલાલ ૩૮ ૨૦/૩ ૧૦૧૨

મદુુ દ અંબાલાલ

રિસકભાઇ શીવાભાઇ 

કૌશીકભાઇ નટવરભાઇ 

બળદેવભાઇ નટવરભાઇ 

ચદ્રીકાબેન નરહરીભાઇ 

પીનલબેન નરહરીભાઇ

અમીતાબેન નરહરીભાઇ સ.વા. ચદ્રીકાબેન 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

રુપલભાઇ નરહરીભાઇ સ.વા. ચદ્રીકાબેન 

બળવતભાઇ નરહરીભાઇ સ.વા. ચદ્રીકાબેન 

કામીનીબેન કનભુાઇ 

જનકભાઇ ચદ્રવદનભાઇ ૩૯ ૨૦/૪ ૪૧૪૮

ચદ્રીકાબેન મણીભાઇ 

અસલાલી ટોરેજહાઉસ ના ભાગીદાર 

એન. કે, વામી 

અરિવંદભાઇ ચં દ્રવદન ૪૦ ૨૦/૫ ૧૦૧૨

રમણભાઇ આ મારામ ૪૧ ૨૦/૬ ૪૯૫૭

અરિવંદભાઇ ચદ્રવદન 

યશોધરભાઇ ચદ્રવદન

જનકકુમાર ચદ્રવદન

૪૨ ૨૦/૭ ૨૦૨૩૪૨ ૨૦/૭ ૨૦૨૩

આનદં અવનીધર શાહ ૪૪ ૨૦/૮ ૧૯૨૨

જીવણભાઇ બકોરભાઇ ૪૫ ૨૦/૯ ૧૮૨૧

ભપુે દ્રભાઇ બકોરભાઇ

રાવજીભાઇ પરસો મદાસ ડુંગરભાઇ ૪૯ ૨૦/૧૦ ૧૮૫૫

મનભુાઇ ઝવેરભાઇ 

નામ ગપુ અસલાલી એ નામની ભાગીદારી 

પેઢીના ભાગીદાર ૨૦/૧ ૧૫૭૯૭

એન . કે. વામી ૨૦/૨ ૩૭૩૯        જુઓ ન ધ ૧, ૨

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૨૦૫૨૧ ૪૦૦૧૫૯૫૦ ૪૦૦૧૫૯૫૦ ૧૯૫૩૬ ૩૮૦૯૫૨૦૦ ૩૮૦૯૫૨૦૦ ૭૯૯૯૯૯૨૦ ૭૯૯૯૯૯૨૦ -૧૯૨૦૭૫૦ ૪૧૯૦૪૭૨૦ ૨૦૯૫૨૩૬૦ ૧૯૦૩૧૬૧૦ જુઓ ન ધ ૬

૨૧ સયુર્કાતં રાવજીભાઇ ૩૪ ૨૧ ૬૦૭ ૧૧૮૩૬૫૦ ૧૧૮૩૬૫૦ ૨૧ ૩૬૪ ૭૦૯૮૦૦ ૭૦૯૮૦૦ ૧૮૫૯૬૭૬ ૧૮૫૯૬૭૬ -૪૭૩૮૫૦ ૧૧૪૯૮૭૬ ૫૭૪૯૩૮ ૧૦૧૦૮૮ જુઓ ન ધ ૧, ૨

નયનભાઇ શીવાભાઇ        

 
૨૨ શકંરભાઇ મણીભાઇ ૩૫ ૨૨ ૫૦૬ ૯૮૬૭૦૦ ૯૮૬૭૦૦ ૨૨ ૩૦૪ ૫૯૨૮૦૦ ૫૯૨૮૦૦ ૧૫૫૩૧૩૬ ૧૫૫૩૧૩૬ -૩૯૩૯૦૦ ૯૬૦૩૩૬ ૪૮૦૧૬૮ ૮૬૨૬૮ જુઓ ન ધ ૧, ૨

 

૨૩ જનકભાઇ ચદ્રવદનભાઇ ૪૩ ૨૩/૧ ૩૫૪૧

ચદ્રીકાબેન મણીભાઇ 

રાવજીભાઇ પરસો મદાસ ડુંગરભાઇ 

મનભુાઇ ઝવેરભાઇ 

મહે દ્રકુમાર બાલભુાઇ ૬૧ ૨૩/૨ ૧૩૧૫   

કૌિશકભાઇ બાલભુાઇ

ભપુે દ્રકુમાર પરસો મદાસ ૬૨ ૨૩/૩ ૩૦૩૫   

હષર્દકમાર પરસો મદાસહષદકુમાર પરસો મદાસ

સયુર્કાતંભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ ૬૩ ૨૩/૪ ૧૧૧૩   

રિ મબેન રાવજીભાઇ પટેલ   

રાવજીભાઇ પરસો મભાઇ પટેલ   

લિલતાબેન રાવજીભાઇ પટેલ   

૭X૧૨નો ઉ ારો ઉપલ ધ નથી. ૬૫ ૨૩/૫ ૧૧૧૩   

સયુર્કાતંભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ ૬૬ ૨૩/૬ ૧૨૧૪   

રિ મબેન રાવજીભાઇ પટેલ ૨૩/૧ ૨૨૪૯        

રાવજીભાઇ પરસો મભાઇ પટેલ ૨૩/૨ ૧૭૩૬        
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

લિલતાબેન રાવજીભાઇ પટેલ ૨૩/૩ ૫૩૬૩        

૧૧૩૩૧ ૩૧૧૬૦૨૫૦ ૩૧૧૬૦૨૫૦ ૯૩૪૮ ૨૫૭૦૭૦૦૦ ૨૫૭૦૭૦૦૦ ૫૧૦૨૮૩૯૫ ૫૧૦૨૮૩૯૫ -૫૪૫૩૨૫૦ ૨૫૩૨૧૩૯૫ ૧૨૬૬૦૬૯૮ ૭૨૦૭૪૪૮ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૨૪ નામગપુ અસલાલી એ નામથી બનેલ ૪૬ પૈકી ૨૪ ૧૮૯૦ ૫૧૯૭૫૦૦ ૫૧૯૭૫૦૦ ૨૪ ૧૪૯૮ ૪૧૧૯૫૦૦ ૪૧૧૯૫૦૦ ૮૫૨૭૩૬૫ ૮૫૨૭૩૬૫ -૧૦૭૮૦૦૦ ૪૪૦૭૮૬૫ ૨૨૦૩૯૩૩ ૧૧૨૫૯૩૩

યિક્તઓના સમહુ વતી અને તરફથી      

 તેના વ.ક. નારાયણ િક ના વામી      

     

૨૫ ભગવતીબેન ગોતમભાઇ ૫૦ ૪૭૮

+

૫૧ ૧૪૧૬

+

૫૨ ૯૧૧

+

બીન ખેતી ૫૫ ૪૪૫૧

૨૫ ૭૨૫૬ ૧૯૯૫૪૦૦૦ ૧૯૯૫૪૦૦૦ ૨૫ ૬૭૨૫ ૧૮૪૯૩૭૫૦ ૧૮૪૯૩૭૫૦ ૩૪૨૧૩૪૩૮ ૩૪૨૧૩૪૩૮ -૧૪૬૦૨૫૦ ૧૫૭૧૯૬૮૮ ૭૮૫૯૮૪૪ ૬૩૯૯૫૯૪

         

જુઓ ન ધ ૧, ૨

૨૬ ચદ્રકા ત મગનભાઇ પટેલ ૫૩ ૨૬/૧ ૮૦૯

+

૫૬ ૨૬/૨ ૧૯૨૨

૨૭૩૧ ૭૫૧૦૨૫૦ ૭૫૧૦૨૫૦ ૨૬ ૧૬૩૯ ૪૫૦૭૨૫૦ ૪૫૦૭૨૫૦ ૧૧૮૦૮૯૯૫ ૧૧૮૦૮૯૯૫ -૩૦૦૩૦૦૦ ૭૩૦૧૭૪૫ ૩૬૫૦૮૭૩ ૬૪૭૮૭૩

         

૨૭ જીવણભાઇ બકોરભાઇ ૫૪ ૨૭/૧ ૯૧૧

ભપુે દ્રભાઇ બકોરભાઇ

૫૮ ૨૭/૨ ૧૮૨૧

૭૭ ૨૭/૩ ૪૬૫૪ ૨૭/૧ ૧૭૯૭
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૨૭/૨ ૨૬૩૫ ૦    

૭૩૮૬ ૧૬૯૮૭૮૦૦ ૧૬૯૮૭૮૦૦ ૪૪૩૨ ૧૦૧૯૩૬૦૦ ૧૦૧૯૩૬૦૦ ૨૬૭૦૭૨૩૨ ૨૬૭૦૭૨૩૨ -૬૭૯૪૨૦૦ ૧૬૫૧૩૬૩૨ ૮૨૫૬૮૧૬ ૧૪૬૨૬૧૬ જુઓ ન ધ ૧, ૨

     

૨૮ સયુર્કાતંભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ ૫૭ ૨૮ ૩૩૩૯ ૯૧૮૨૨૫૦ ૯૧૮૨૨૫૦ ૨૮ ૨૦૦૩ ૪૬૦૬૯૦૦ ૪૬૦૬૯૦૦ ૧૪૪૩૪૪૯૭ ૧૪૪૩૪૪૯૭ -૪૫૭૫૩૫૦ ૯૮૨૭૫૯૭ ૪૯૧૩૭૯૯ ૩૩૮૪૪૯

         

૨૯ સયુર્કાતંભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ ૫૯ ૨૯ ૧૫૧૮ ૪૨૫૦૪૦૦ ૪૨૫૦૪૦૦ ૨૯ ૯૬૨ ૨૬૪૫૫૦૦ ૨૬૪૫૫૦૦ ૬૭૮૭૮૭૨ ૬૭૮૭૮૭૨ -૧૬૦૪૯૦૦ ૪૧૪૨૩૭૨ ૨૦૭૧૧૮૬ ૪૬૬૨૮૬ જુઓ ન ધ ૧, ૨

રિ મબેન રાવજીભાઇ પટેલ   જુઓ ન ધ ૬

રાવજીભાઇ પરસો મભાઇ પટેલ   

લિલતાબેન રાવજીભાઇ પટેલ   

         

૩૦ રાવજીભાઇ પી. પટેલ ૬૦ ૩૦ ૧૭૨૦ ૪૮૧૬૦૦૦ ૪૮૧૬૦૦૦ ૩૦/૧ ૯૫૩

રિ મબેન રાવજીભાઇ પટેલ   ૩૦/૨ ૫૫૧        જુઓ ન ધ ૧, ૨

સયુર્કાતંભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ   ૧૫૦૪ ૪૨૧૧૨૦૦ ૪૨૧૧૨૦૦ ૮૪૨૨૪૦૦ ૮૪૨૨૪૦૦ -૬૦૪૮૦૦ ૪૨૧૧૨૦૦ ૨૧૦૫૬૦૦ ૧૫૦૦૮૦૦ જુઓ ન ધ ૬

 
૩૧ મહે દ્રકમાર બાલભાઇ ૬૪ ૩૧/૧ ૬૦૭

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

૩૧ મહે દ્રકુમાર બાલભુાઇ ૬૪ ૩૧/૧ ૬૦૭

કૌિશકભાઇ બાલભુાઇ

નામ ગપૃ અસલાલી ના વ.ક. બીન ખેતી ૬૮ પૈકી ૧ ૩૧/૨ ૩૩૩૭

પ્રમચદં ગોકળદાસ huf  ના કતાર્ 

અવનીધર પ્રમચદં 

અવનીધર પ્રમચદં  huf  ના કતાર્ 

મીનાબેન એ શાહ 

આનદં એ શાહ 

નારાયણ િક ના વામી 

નારાયણ િક ના વામી huf  ના કતાર્ 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

ક યા વામી 

કુશાલ એન ભાર વાજ   

સરુેશભાઇ િશવાભાઇ ૬૮ પૈકી 

જગદીશભાઇ  િશવાભાઇ 

સયૂર્કા તભાઇ રાવજીભાઇ પટેલની ૭૫૩ ચોમી 

  

ભપુે દ્રકુમાર પરસો મદાસ ૬૯ ૩૧/૩ ૨૬૩૦

હષર્દકુમાર પરસો મદાસ   

નામ ગપૃ અસલાલી ના વ.ક.   

પ્રમચદં ગોકળદાસ huf  ના કતાર્   

અવનીધર પ્રમચદં   

અવનીધર પ્રમચદં  huf  ના કતાર્   

મીનાબેન એ શાહ   

આનદં એ શાહ   

નારાયણ િક ના વામી   

નારાયણ િક ના વામી huf  ના કતાર્   

ક યા વામી   

કુશાલ એન ભાર વાજ   

  

સયુર્કાતંભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ ૭૮ ૩૧/૪ ૫૨૬૦

રિ મબેન સયુર્કાતંભાઇ પટેલ 

૧૧૮૩૪ ૩૨૫૪૩૫૦૦ ૩૨૫૪૩૫૦૦ ૩૧ ૭૧૦૨ ૧૯૫૩૦૫૦૦ ૧૯૫૩૦૫૦૦ ૫૧૧૬૯૯૧૦ ૫૧૧૬૯૯૧૦ -૧૩૦૧૩૦૦૦ ૩૧૬૩૯૪૧૦ ૧૫૮૧૯૭૦૫ ૨૮૦૬૭૦૫ જુઓ ન ધ ૧, ૨

   

૩૨ ચદ્રીકાબેન મણીલાલ ૬૭ ૩૨ ૧૭૨૦ ૪૭૩૦૦૦૦ ૪૭૩૦૦૦૦ ૩૨ ૧૬૯૭ ૪૬૬૬૭૫૦ ૪૬૬૬૭૫૦ ૮૮૬૬૮૨૫ ૮૮૬૬૮૨૫ -૬૩૨૫૦ ૪૨૦૦૦૭૫ ૨૧૦૦૦૩૮ ૨૦૩૬૭૮૮ જુઓ ન ધ ૧, ૨

જનકભાઇ ચદ્રવદન          જુઓ ન ધ ૬
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

   

૩૩ જીવણભાઇ બકોરભાઇ ૭૦ ૩૩/૧ ૭૪૮૭   

ભપુે દ્રભાઇ બકોરભાઇ   

  

ભપુે દ્રકુમાર પરસો મદાસ ૭૧ ૩૩/૨ ૩૦૩૫   

હષર્દકુમાર પરસો મદાસ   

  

સયુર્કાતંભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ ૭૨ ૩૩/૩ ૮૦૯   ૩૩/૧ ૪૧૧૦

રિ મબેન સયુર્કાતંભાઇ પટેલ   ૩૩/૨ ૨૬૮૯        

૧૧૩૩૧ ૩૧૧૬૦૨૫૦ ૩૧૧૬૦૨૫૦ ૬૭૯૯ ૧૮૬૯૭૨૫૦ ૧૮૬૯૭૨૫૦ ૪૮૯૮૬૭૯૫ ૪૮૯૮૬૭૯૫ -૧૨૪૬૩૦૦૦ ૩૦૨૮૯૫૪૫ ૧૫૧૪૪૭૭૩ ૨૬૮૧૭૭૩ જુઓ ન ધ ૧, ૨

         

૩૪ પરસો મ કેશવલાલ પટેલ ૭૩ ૩૪/૧ ૧૧૧૩

૮૮ (પૈકી) ૩૪/૨ ૯૯ જુઓ ન ધ 

૧૨૧૨ ૨૭૮૭૬૦૦ ૨૭૮૭૬૦૦ ૩૪ ૧૦૨૩ ૨૩૫૨૯૦૦ ૨૩૫૨૯૦૦ ૫૦૮૨૨૬૪ ૫૦૮૨૨૬૪ -૪૩૪૭૦૦ ૨૭૨૯૩૬૪ ૧૩૬૪૬૮૨ ૯૨૯૯૮૨ જુઓ ન ધ ૬

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

     

૩૫ ચદ્રકા ત મગનભાઇ પટેલ ૭૪ ૩૫/૧ ૬૪૭૫

૭૬ ૩૫/૨ ૧૫૧૮

૭૯૯૩ ૨૧૯૮૦૭૫૦ ૨૧૯૮૦૭૫૦ ૩૫ ૪૭૯૬ ૧૩૧૮૯૦૦૦ ૧૩૧૮૯૦૦૦ ૩૪૫૫૩૭૩૯ ૩૪૫૫૩૭૩૯ -૮૭૯૧૭૫૦ ૨૧૩૬૪૭૩૯ ૧૦૬૮૨૩૭૦ ૧૮૯૦૬૨૦

         

૩૬ સયુર્કાતંભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ ૭૫ ૩૬ ૧૩૧૫ ૩૬૧૬૨૫૦ ૩૬૧૬૨૫૦ ૩૬ ૭૮૯ ૨૧૬૯૭૫૦ ૨૧૬૯૭૫૦ ૫૬૮૪૭૪૫ ૫૬૮૪૭૪૫ -૧૪૪૬૫૦૦ ૩૫૧૪૯૯૫ ૧૭૫૭૪૯૮ ૩૧૦૯૯૮ જુઓ ન ધ ૧, ૨

રિ મબેન સયુર્કાતંભાઇ પટેલ          

       

૩૭ ભપુે દ્રકુમાર પરસો મદાસ ૭૯ ૩૭/૧ ૩૩૩૮   

હષર્દકુમાર પરસો મદાસ    
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

       

સયુર્કાતંભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ ૮૦ ૩૭/૨ ૫૦૬

મજંુલાબેન બાબભુાઇ વ લભભાઇની િવધવા ૮૨ ૩૭/૩ ૧૮૨૧

િનમેષ બાબભુાઇ      

મૌિલનભાઇ બાબભુાઇ        

રાહુલભાઇ બાબભુાઇ          

૫૬૬૫ ૧૫૫૭૮૭૫૦ ૧૫૫૭૮૭૫૦ ૩૭ ૪૧૩૨ ૧૧૩૬૩૦૦૦ ૧૧૩૬૩૦૦૦ ૨૫૫૬૬૭૫૦ ૨૫૫૬૬૭૫૦ -૪૨૧૫૭૫૦ ૧૪૨૦૩૭૫૦ ૭૧૦૧૮૭૫ ૨૮૮૬૧૨૫ જુઓ ન ધ ૧, ૨

         

૩૮ મલૂચદંભાઇ લચદંભાઇ ૮૧ ૩૮ ૨૦૨ ૪૬૪૬૦૦ ૪૬૪૬૦૦ ૩૮ ૨૦૨ ૪૬૪૬૦૦ ૪૬૪૬૦૦ ૬૦૩૯૮૦ ૬૦૩૯૮૦ ૦ ૧૩૯૩૮૦ ૬૯૬૯૦ ૬૯૬૯૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

ભલૂાભાઇ ઇ છાભાઇ        

       

૩૯ કૌિશકકુમાર નટવરભાઇ 

બળદેવભાઇ નટવરભાઇ ૮૩ ૩૯ ૬૬૭૭ ૧૫૩૫૭૧૦૦ ૧૫૩૫૭૧૦૦ ૩૯/૧ ૨૦૫૭

ભાનબુેન તે નટવરભાઇ શીવાભાઇ ની િવધવા  ૩૯/૨ ૧૯૪૯

૪૦૦૬ ૯૨૧૩૮૦૦ ૯૨૧૩૮૦૦ ૨૪૧૪૧૩૬૧ ૨૪૧૪૧૩૬૧ -૬૧૪૩૩૦૦ ૧૪૯૨૭૫૬૧ ૭૪૬૩૭૮૧ ૧૩૨૦૪૮૧ જુઓ ન ધ ૧, ૨

         

૪૦ અશોકભાઇ બાલભુાઇ ૮૪ (પૈકી) ૪૦ ૨૮૮૦ ૬૬૨૪૦૦૦ ૬૬૨૪૦૦૦ ૪૦ ૧૭૨૮ ૩૯૭૪૪૦૦ ૩૯૭૪૪૦૦ ૧૦૪૧૨૯૨૮ ૧૦૪૧૨૯૨૮ -૨૬૪૯૬૦૦ ૬૪૩૮૫૨૮ ૩૨૧૯૨૬૪ ૫૬૯૬૬૪ જુઓ ન ધ ૧, ૨

પ્ર લભાઇ બાલભુાઇ      

કુસમુબેન બાલભુાઇ          

િવધાબેન મનભુાઇ બાલભુાઇ ની િવધવા    

રા શભાઇ મનભુાઇ      

કીરણભાઇ મનભુાઇ          

         

૪૧ ચદ્રકા ત મગનભાઇ પટેલ ૮૫ (પૈકી) ૪૧ ૪૩૦૩ ૯૮૯૬૯૦૦ ૯૮૯૬૯૦૦ ૪૧ ૨૫૮૨ ૫૯૩૮૬૦૦ ૫૯૩૮૬૦૦ ૧૫૫૫૯૧૩૨ ૧૫૫૫૯૧૩૨ -૩૯૫૮૩૦૦ ૯૬૨૦૫૩૨ ૪૮૧૦૨૬૬ ૮૫૧૯૬૬ જુઓ ન ધ ૩
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૪૨ સયુર્કા તભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ ૮૬ ૪૨ ૧૪૧૬ ૩૧૧૫૨૦૦ ૩૧૧૫૨૦૦ ૪૨ ૮૫૦ ૧૮૭૦૦૦૦ ૧૮૭૦૦૦૦ ૪૮૯૭૦૯૪ ૪૮૯૭૦૯૪ -૧૨૪૫૨૦૦ ૩૦૨૭૦૯૪ ૧૫૧૩૫૪૭ ૨૬૮૩૪૭

     

૪૩ સયુર્કા તભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ ૮૭ (પૈકી) ૪૩ ૧૨૫૩ ૨૭૫૬૬૦૦ ૨૭૫૬૬૦૦ ૪૩ ૭૫૨ ૧૬૫૪૪૦૦ ૧૬૫૪૪૦૦ ૪૩૩૩૩૭૫ ૪૩૩૩૩૭૫ -૧૧૦૨૨૦૦ ૨૬૭૮૯૭૫ ૧૩૩૯૪૮૮ ૨૩૭૨૮૮ જુઓ ન ધ 

રિ મબેન રાવજીભાઇ પટેલ      

રાવજીભાઇ પરસો મભાઇ પટેલ        

લિલતાબેન રાવજીભાઇ પટેલ    

૪૪ ૭X૧૨ નો ઉતારો ઉપલ ધ નથી. ૨૩૯(પૈકી) ૪૪ ૩૧૪૯ ૬૬૧૨૯૦૦ ૬૬૧૨૯૦૦ ૪૪ ૧૮૮૯ ૩૯૬૬૯૦૦ ૩૯૬૬૯૦૦ ૧૦૩૯૩૨૭૮ ૧૦૩૯૩૨૭૮ -૨૬૪૬૦૦૦ ૬૪૨૬૩૭૮ ૩૨૧૩૧૮૯ ૫૬૭૧૮૯

     

૪૫ સયૂર્કા ત રાવજીભાઇ ૨૪૧ (પૈકી) ૪૫ ૧૭૬ ૩૬૯૬૦૦ ૩૬૯૬૦૦ ૪૫ ૧૭૧ ૩૫૯૧૦૦ ૩૫૯૧૦૦ ૫૦૨૭૪૦ ૫૦૨૭૪૦ -૧૦૫૦૦ ૧૪૩૬૪૦ ૭૧૮૨૦ ૬૧૩૨૦

નીતાબેન રાવજીભાઇ          

રિ મબેન સયૂર્કા ત          

અિપર્ત સયૂર્કા ત પટેલ          

અંશીત સયૂર્કા તભાઇ પટેલ          

         

૪૬ પકંજકુમાર ભીખાભાઇ ૨૪૨+૨૭૬ ૫૧/૩ ૪૬૭૪

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩

હરીશકુમાર ભીખાભાઇ 

સશુીલાબેન બાબભુાઇ મગંળભાઇની િવધવા 

િહતે દ્રભાઇ બાબભુાઇ 

શૈલેષભાઇ  બાબભુાઇ

મીનાબેન ભરતભાઇ ભીખાભાઇની િવધવા 

જ પાબેન ભરતભાઇ

પાયલબેન ભરતભાઇ ના વાલી મીનાબેન 

દક્ષાબેન ભરતભાઇ ના વાલી મીનાબેન 

કુપલભાઇ ભરતભાઇ ના વાલી મીનાબેન 

૨૭૦ ૪૬/૧ ૩૦૩૫

+          
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૨૭૧ ૭૦૯

+          

૨૭૨ ૮૦૯

૪૬/૧ ૨૭૮૫        

૨૭૪ ૪૬/૨ ૧૫૧૮ ૪૬/૨ ૩૬૬૨

૧૦૭૪૫ ૨૨૫૬૪૫૦૦ ૨૨૫૬૪૫૦૦ ૬૪૪૭ ૧૩૫૩૮૭૦૦ ૧૩૫૩૮૭૦૦ ૩૫૪૭૧૩૯૪ ૩૫૪૭૧૩૯૪ -૯૦૨૫૮૦૦ ૨૧૯૩૨૬૯૪ ૧૦૯૬૬૩૪૭ ૧૯૪૦૫૪૭ જુઓ ન ધ ૧, ૨

       

૪૭ સયુર્કા ત ભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ ૨૪૩ ૪૭/૧ ૧૧૧૩

નીતાબેન રાવજીભાઇ પટેલ 

ર મીબેન સયુર્કાં ત ભાઇ પટેલ 

અિપર્ત સયુર્કાં તભાઇ પટેલ 

અંશીત સયુર્કાં તભાઇ પટેલ

િહતેષ અનભુાઇ લાખાણી ૨૪૪`(પૈકી) 

બાબભુાઇ નારણભાઇ પટેલ 

અિનલભાઇ નારણભાઇ પટેલ

મીનાક્ષીબેન અનીલભાઇ પટેલ 

ભરતકુમાર રાવજીભાઇ લવાણી 

હીનાકુમારી ભરતકુમાર લવાણી 

સરો બેન લાભભુાઇ અવૈયા ૪૭/૨ ૧૧૫૨૯

લાભભુાઇ ગોપાળભાઇ અવૈયા 

દેવે દ્રકુમાર માલજીભાઇ વમાર્ 

િવમલ પોપટભાઇ પટેલ 

ગોિવદભાઇ ભાઇલાલભાઇ પટેલ ૨૪૪`(પૈકી) 

ીમતી રિ મબેન સયુર્કાતભાઇ પટેલ 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

પકંજકુમાર ભીખાભાઇ ૨૪૫ ૪૭/૩ ૧૦૧૨        

હરીશકુમાર ભીખાભાઇ 

સશુીલાબેન બાબભુાઇ મગંળભાઇ ની િવધવા 

હીતે દ્રભાઇ બાબભુાઇ 

શૈલેષભાઇ બાબભુાઇ 

મીનાબેન ભરતભાઇ ભીખાભાઇ ની િવધવા 

જ પાબેન ભરતભાઇ 

પાયલબેન ભરતભાઇ ના વાલી મીનાબેન 

દક્ષાબેન ભરતભાઇ ના વાલી મીનાબેન 

કુપલભાઇ ભરતભાઇ ના વાલી મીનાબેન 

રાવજીભાઇ પરસો મભાઇ ડુંગરભાઇ ૨૪૬ ૪૭/૪ ૪૨૪૮        

લલીતાબેન રાવજીભાઇ 

સયૂર્કાં ત રાવજીભાઇ

નીતાબેન રાવજીભાઇ

રિ મબેન સયૂર્કાં ત

અિપર્ત સયૂર્કાં ત પટેલ 

અંશીત  સયૂર્કાં તભાઇ પટેલ 

પકંજકુમાર ભીખાભાઇ ૨૪૭ ૪૭/૫ ૬૨૭૨        

હરીશકુમાર ભીખાભાઇ 

સશુીલાબેન બાબભુાઇ મગંળભાઇ ની િવધવા 

હીતે દ્રભાઇ બાબભુાઇ 

શૈલેષભાઇ બાબભુાઇ 

મીનાબેન ભરતભાઇ ભીખાભાઇ ની િવધવા 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

જ પાબેન ભરતભાઇ 

પાયલબેન ભરતભાઇ ના વાલી મીનાબેન 

દક્ષાબેન ભરતભાઇ ના વાલી મીનાબેન 

કુપલભાઇ ભરતભાઇ ના વાલી મીનાબેન 

રાવજીભાઇ પરસો મભાઇ ડુંગરભાઇ ૨૪૮ ૪૭/૬ ૧૩૧૫        

લલીતાબેન રાવજીભાઇ 

સયૂર્કાં ત રાવજીભાઇ

નીતાબેન રાવજીભાઇ

રિ મબેન સયૂર્કાં ત

અિપર્ત સયૂર્કાં ત પટેલ 

અંશીત  સયૂર્કાં તભાઇ પટેલ 

શાં તાબેન પ્રભાતગીરી મોતીગીરીની ૨૪૯ ૪૭/૭ ૪૭૫૫        

િવધવા 

ભીખીબેન પ્રભાતગીરી

જયિંતગીરી પ્રભાતગીરી

સરોજબેન અંબાલાલ નભભુાઇની િવધવા ૨૫૦ ૪૭/૮ ૨૨૨૬        

રેણકુાબેન અંબાલાલ

જનકભાઇ અંબાલાલ

પારુલબેન અંબાલાલ

સોનલબેન અંબાલાલ

૨૬૭ ૪૭/૯ ૧૦૧૨
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

રાવજીભાઇ પરસો મભાઇ ડુંગરભાઇ ૨૫૧ ૪૭/૧૦ ૫૮૬૮   

લલીતાબેન રાવજીભાઇ 

સયૂર્કાં ત રાવજીભાઇ

નીતાબેન રાવજીભાઇ ૪૭/૧ ૨૦૩૮૦

રિ મબેન સયૂર્કાં ત ૪૭/૨ ૬૧૫૪

અિપર્ત સયૂર્કાં ત પટેલ ૪૭/૩ ૨૮૦૩

અંશીત  સયૂર્કાં તભાઇ પટેલ ૪૭/૪ ૪૦૭૧

૩૯૩૫૦ ૮૨૬૩૫૦૦૦ ૮૨૬૩૫૦૦૦ ૩૩૪૦૮ ૭૦૧૫૬૮૦૦ ૭૦૧૫૬૮૦૦ ૧૪૯૪૩૩૯૮૪ ૧૪૯૪૩૩૯૮૪ -૧૨૪૭૮૨૦૦ ૭૯૨૭૭૧૮૪ ૩૯૬૩૮૫૯૨ ૨૭૧૬૦૩૯૨ જુઓ ન ધ ૧, ૨

       

૪૮ મહે દ્રકુમાર બાલભુાઇ ૨૫૨ ૪૮ ૧૩૧૫ ૨૭૬૧૫૦૦ ૨૭૬૧૫૦૦ ૪૮ ૧૦૪૨ ૨૧૮૮૨૦૦ ૨૧૮૮૨૦૦ ૪૯૮૯૦૯૬ ૪૯૮૯૦૯૬ -૫૭૩૩૦૦ ૨૮૦૦૮૯૬ ૧૪૦૦૪૪૮ ૮૨૭૧૪૮ જુઓ ન ધ ૧, ૨

કૌિશકભાઇ બાલભુાઇ જુઓ ન ધ ૬

૪૯ કમલેશભાઇ જશભાઇ ૨૫૩ ૪૯/૧ ૨૯૩૪

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

મીનાબેન જશભાઇ

દક્ષાબેન હષર્દભાઇ ની િવધવા પ ની 

અનલ હષર્દભાઇ

જીનલ હષર્દભાઇ

વ લભભાઇ ભાઇલાલભાઇ ૨૫૪ ૪૯/૨ ૨૧૨૪

અ પેશકુમાર વ લભભાઇ

જશભાઇ ભાઇલાલભાઇ 

િનલેશભાઇ જશભાઇ 

સજંયકુમાર કનભુાઇ ૨૫૫ ૪૯/૩ ૧૭૨૧



Spe
cim

en
t C

op
y

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

અ પેશકુમાર કનભુાઇ

બાઇ કાશીબેન મળુજીભાઇ નાગરભાઇ ની િદકરી ૨૫૬ ૪૯/૪ ૬૦૭

જશભાઇ સારાભાઇ 

રમણભાઇ કેશવલાલ 

ઇ રભાઇ કેશવલાલ 

મનભુાઇ કેશવલાલ 

મહે દ્રભાઇ બાલભુાઇ 

કૌિશકભાઇ બાલભુાઇ 

કલાબેન બાલભુાઇની દીકરી 

રેણકુાબેન બાલભુાઇની દીકરી 

શારદાબેન બાલભુાઇ કેશવલાલની દીકરી 

સજંયકુમાર કનભુાઇ 

અ પેશકુમાર કનભુાઇ 

સવીતાબેન ભલુાભાઇ જીવાભાઇ ની દીકરી ૨૫૭ ૪૯/૫ ૪૦૫

મણીભાઇ છગનભાઇ ૨૫૮ ૧૪૧૬

૪૯/૬

૨૫૯ ૧૮૨૧

મણીભાઇ છગનભાઇ ૨૬૦ પૈકી ૪૯/૭ ૪૮૫૬

સજંયકુમાર કનભુાઇ 

અ પેશકુમાર કનભુાઇ 

મણીભાઇ છગનભાઇ ૨૬૧ પૈકી ૪૯/૮ ૨૮૩૦
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

રા ટ્રપિત ી ભારત સરકાર 

નેશનલ હાઇવે નબંર-૮

રાવજીભાઇ પી. પટેલ ૨૬૫ ૩૨૩૭

રિ મબેન સયુર્કા ત પટેલ 

સયુર્કા ત રાવજીભાઇ પટેલ ૪૯/૯

૨૬૮ ૩૨૩૭

સરોજબેન અંબાલાલ નભભુાઇ ની િવધવા ૨૬૬ ૪૯/૧૦ ૧૧૧૩

રેણકુાબેન અંબાલાલ 

જનકભાઇ અંબાલાલ 

પારુલબેન અંબાલાલ 

સોનલબેન અંબાલાલ 

રેણકુાબેન અંબાલાલ ૨૬૯પૈકી ૪૯/૧૧ ૧૩૭૦૯ જુઓ ન ધ ૩

જનકભાઇ અંબાલાલ 

પારુલબેન અંબાલાલ ૪૯/૧ ૨૧૧૧૪

સોનલબેન અંબાલાલ ૪૯/૨ ૧૧૮૭૬

૪૧૩૨૫ ૧૧૩૬૪૩૭૫૦ ૧૧૩૬૪૩૭૫૦ ૩૨૯૯૦ ૯૦૭૨૨૫૦૦ ૯૦૭૨૨૫૦૦ ૧૮૬૮૮૮૩૫૦ ૧૮૬૮૮૮૩૫૦ -૨૨૯૨૧૨૫૦ ૯૬૧૬૫૮૫૦ ૪૮૦૮૨૯૨૫ ૨૫૧૬૧૬૭૫ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૫૦ લસીબેન શીવાજી પ્ર.સ.પ. ૨૬૨ પૈકી ૫૦/૧ ૬૪

નટવરજી શીવાજી 

કા તાબેન શીવાજી 

મધબુેન તે હીરાજી શીવાજી ની િવધવા 

અમરતબેન હીરાજી ની દીકરી 

સગીર રા શ હીરાજી 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

સગીર સોનલ હીરાજીના વાલી તેમના 

માતા મધબુેન હીરાજી 

ચદંુભાઇ નારણદાસ ૨૬૩ પૈકી ૫૦/૨ ૧૧૬૮

ઉમેશભાઇ ચદંુભાઇ

િવનોદભાઇ ચદંુભાઇ

ગૌતમભાઇ ચદંુભાઇ

૧૨૩૨ ૩૩૮૮૦૦૦ ૩૩૮૮૦૦૦ ૫૦ ૭૩૯ ૨૦૩૨૨૫૦ ૨૦૩૨૨૫૦ ૫૩૨૪૪૯૫ ૫૩૨૪૪૯૫ -૧૩૫૫૭૫૦ ૩૨૯૨૨૪૫ ૧૬૪૬૧૨૩ ૨૯૦૩૭૩

૫૧ ઘન યામભાઇ કેશવલાલ ૨૬૪ ૫૧ ૨૪૨૮૨ ૬૬૭૭૫૫૦૦ ૬૬૭૭૫૫૦૦ ૫૧ ૧૬૯૩૦ ૪૬૫૫૭૫૦૦ ૪૬૫૫૭૫૦૦ ૧૦૮૯૪૪૫૫૦ ૧૦૮૯૪૪૫૫૦ -૨૦૨૧૮૦૦૦ ૬૨૩૮૭૦૫૦ ૩૧૧૯૩૫૨૫ ૧૦૯૭૫૫૨૫

દીપકભાઇ ઘન યામભાઇ

નીતીનભાઇ ઘન યામભાઇ

         

૫૨ રાવજીભાઇ પી. પટેલ ૨૭૩ ૫૨ ૩૧૩૬ ૬૫૮૫૬૦૦ ૬૫૮૫૬૦૦ ૫૨ ૧૮૮૨ ૩૯૫૨૨૦૦ ૩૯૫૨૨૦૦ ૧૦૩૫૪૭૬૪ ૧૦૩૫૪૭૬૪ -૨૬૩૩૪૦૦ ૬૪૦૨૫૬૪ ૩૨૦૧૨૮૨ ૫૬૭૮૮૨ જુઓ ન ધ ૧, ૨

રિ મબેન સયુર્કા ત પટેલ        

સયુર્કા ત રાવજીભાઇ પટેલ        

મીનેષકુમાર હરમાનભાઇ પટેલ          

ધમીર્ ઠાબેન અંબાલાલ ભરુાલાલની દીકરી તે 

અશોકકુમાર રઘરુામની પ ની 

૫૩ સભુદ્રાબેન સારાભાઇ ૨૯૬ (પૈકી) ૫૩ ૧૬૩૫ ૩૪૩૩૫૦૦ ૩૪૩૩૫૦૦ ૫૩ ૯૮૧ ૨૦૬૦૧૦૦ ૨૦૬૦૧૦૦ ૫૩૯૭૪૬૨ ૫૩૯૭૪૬૨ -૧૩૭૩૪૦૦ ૩૩૩૭૩૬૨ ૧૬૬૮૬૮૧ ૨૯૫૨૮૧ જુઓ ન ધ 

ક પેશભાઇ બચભુાઇ          

િનલેશભાઇ બચભુાઇ          

કમલેશભાઇ જસભાઇ          

મીનાબેન જસભાઇ          

દક્ષાબેન હષર્દભાઇ ની પ ની          
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

અનલ હષર્દભાઇ        

જીનલ હષર્દભાઇ        

૫૪ વ લભભાઇ ભાઇલાલભાઇ ૨૯૭ (પૈકી) ૫૪ ૨૯૭૯ ૫૪/૧ ૧૪૩૩        

અ પેશભાઇ વ લભભાઇ ૫૪/૨ ૩૫૪        

જશભાઇ ભાઇલાલભાઇ ૧૭૮૭ ૩૭૫૨૭૦૦ ૩૭૫૨૭૦૦ ૯૮૩૨૦૭૪ ૯૮૩૨૦૭૪ -૨૫૦૩૨૦૦ ૬૦૭૯૩૭૪ ૩૦૩૯૬૮૭ ૫૩૬૪૮૭

િનલેશભાઇ જશભાઇ ૬૨૫૫૯૦૦ ૬૨૫૫૯૦૦

       

૫૫ પુ પાબેન કા તીભાઇ રાવજીભાઇ ની િવધવા ૨૯૮ ૫૫ ૧૪૧૬ ૨૯૭૩૬૦૦ ૨૯૭૩૬૦૦ ૫૫ ૮૫૦ ૧૭૮૫૦૦૦ ૧૭૮૫૦૦૦ ૪૬૭૬૭૦૦ ૪૬૭૬૭૦૦ -૧૧૮૮૬૦૦ ૨૮૯૧૭૦૦ ૧૪૪૫૮૫૦ ૨૫૭૨૫૦ જુઓ ન ધ 

િવક્રમભાઇ કા તીભાઇ          

રા શભાઇ નાનભુાઇ          

બળદેવભાઇ રાવજીભાઇ          

       

૫૬ વ લભભાઇ ભાઇલાલભાઇ ૨૯૯ ૫૬ ૧૯૨૨ ૪૦૩૬૨૦૦ ૪૦૩૬૨૦૦ ૫૬ ૧૧૫૩ ૨૪૨૧૩૦૦ ૨૪૨૧૩૦૦ ૬૩૪૩૮૦૬ ૬૩૪૩૮૦૬ -૧૬૧૪૯૦૦ ૩૯૨૨૫૦૬ ૧૯૬૧૨૫૩ ૩૪૬૩૫૩ જુઓ ન ધ ૧, ૨

અ પેશભાઇ વ લભભાઇ          

જશભાઇ ભાઇલાલભાઇ          

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩

િનલેશભાઇ જશભાઇ          

         

૫૭ શકંરભાઇ મણીભાઇ પટેલ પોતે જાતે તથા ૩૦૦ ૫૭ ૬૨૭૩ ૧૩૧૭૩૩૦૦ ૧૩૧૭૩૩૦૦ ૫૭ ૩૭૬૪ ૭૯૦૪૪૦૦ ૭૯૦૪૪૦૦ ૨૦૭૦૯૫૨૮ ૨૦૭૦૯૫૨૮ -૫૨૬૮૯૦૦ ૧૨૮૦૫૧૨૮ ૬૪૦૨૫૬૪ ૧૧૩૩૬૬૪ જુઓ ન ધ ૧, ૨

શકંરભાઇ મણીભાઇ પટેલ H.U.F.ના કતાર્ તરીકે          

આનદંીબેન શકંરભાઇ પટેલ          

આશીષભાઇ શકંરભાઇ પટેલ પોતે જાતે તથા        

આશીષભાઇ શકંરભાઇ પટેલ H.U.F.ના કતાર્ તરીકે        

બીનલબેન આશીષભાઇ પટેલ        

       

૫૮ વ લભભાઇ ભાઇલાલભાઇ ૩૦૧ ૫૮/૧ ૧૩૧૫

અ પેશભાઇ વ લભભાઇ
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

જશભાઇ ભાઇલાલભાઇ        

િનલેશભાઇ જશભાઇ      

         

૭X૧૨નો ઉ ારો ઉપલ ધ  નથી ૩૦૨ ૫૮/૨ ૧૧૧૩ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૨૪૨૮ ૫૦૯૮૮૦૦ ૫૦૯૮૮૦૦ ૫૮ ૨૩૮૦ ૪૯૯૮૦૦૦ ૪૯૯૮૦૦૦ ૧૦૨૪૫૯૦૦ ૧૦૨૪૫૯૦૦ -૧૦૦૮૦૦ ૫૨૪૭૯૦૦ ૨૬૨૩૯૫૦ ૨૫૨૩૧૫૦ જુઓ ન ધ ૬

૫૯ ગીતાબેન સજંયભાઇ મોદી ૩૦૩ ૫૯ ૧૫૧૮ ૩૧૮૭૮૦૦ ૩૧૮૭૮૦૦ ૫૯ ૧૩૧૨ ૨૭૫૫૨૦૦ ૨૭૫૫૨૦૦ ૫૭૮૫૯૨૦ ૫૭૮૫૯૨૦ -૪૩૨૬૦૦ ૩૦૩૦૭૨૦ ૧૫૧૫૩૬૦ ૧૦૮૨૭૬૦ જુઓ ન ધ ૬

         

૬૦ િપયષુકુમાર નવીનચદ્ર ૩૦૪ ૨૦૨૩

પ્રજ્ઞાબેન કપીલાબેન ઝવેરભાઇ ની દીકરી ૬૦/૧

૩૦૫ ૨૫૨૯

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

િપયશુકુમાર નવીનચદ્ર ૩૦૬ ૬૦/૨ ૧૯૨૨

૬૪૭૪ ૧૪૮૯૦૨૦૦ ૧૪૮૯૦૨૦૦ ૬૦ ૫૪૦૦ ૧૨૪૨૦૦૦૦ ૧૨૪૨૦૦૦૦ ૨૫૯૫૭૮૦૦ ૨૫૯૫૭૮૦૦ -૨૪૭૦૨૦૦ ૧૩૫૩૭૮૦૦ ૬૭૬૮૯૦૦ ૪૨૯૮૭૦૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

 

૬૧ પરાગભાઇ ચદ્રકા તભાઇ ૪૯૯(પૈકી) ૬૧ ૧૩૩૯૪ ૩૦૮૦૬૨૦૦ ૩૦૮૦૬૨૦૦ ૬૧ ૧૧૯૪૦ ૨૭૪૬૨૦૦૦ ૨૭૪૬૨૦૦૦ ૫૬૦૨૨૪૮૦ ૫૬૦૨૨૪૮૦ -૩૩૪૪૨૦૦ ૨૮૫૬૦૪૮૦ ૧૪૨૮૦૨૪૦ ૧૦૯૩૬૦૪૦ જુઓ ન ધ  ૧, ૨,૩ 

જયો સનાબેન ચદ્રકા તભાઇ અમીન          

૬૨ નરે દ્રકુમાર ઠાકોરભાઇ ૫૦૦(પૈકી) ૬૨ ૫૯૧ ૧૨૪૧૧૦૦ ૧૨૪૧૧૦૦ ૬૨ ૪૬૫ ૯૭૬૫૦૦ ૯૭૬૫૦૦ ૧૯૫૩૦૦૦ ૧૯૫૩૦૦૦ -૨૬૪૬૦૦ ૯૭૬૫૦૦ ૪૮૮૨૫૦ ૨૨૩૬૫૦ જુઓ ન ધ 

પ્ર લભાઇ ઠાકોરભાઇ          

 
૬૩ જસવતંભાઇ જયિંતભાઇ પટેલ ૫૦૫ (પૈકી) ૬૩ ૧૧૭૭૭ ૨૪૭૩૧૭૦૦ ૨૪૭૩૧૭૦૦ ૬૩ ૭૦૬૬ ૧૪૮૩૮૬૦૦ ૧૪૮૩૮૬૦૦ ૩૮૮૭૭૧૩૨ ૩૮૮૭૭૧૩૨ -૯૮૯૩૧૦૦ ૨૪૦૩૮૫૩૨ ૧૨૦૧૯૨૬૬ ૨૧૨૬૧૬૬ જુઓ ન ધ ૧, ૨

સેજલબેન જશવતંભાઇ પટેલ        

સીતાબેન જયિંતભાઇ પટેલ          
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

કૌિશકભાઇ જયિંતભાઇ પટેલ        

પ ાબેન જયિંતભાઇ પટેલ          

િહરેનભાઇ ગીરીશભાઇ પટેલ        

િનલાબેન ગીરીશભાઇ પટેલ        

મણીબેન િહરેનભાઇ પટેલ        

િપ્રતેશભાઇ ગીરીશભાઇ પટેલ          

િવરે દ્રભાઇ ગીરીશભાઇ પટેલ        

 
૬૪ ભગવતીબેન રતીલાલ ઠક્કર ૫૦૬ (પૈકી) ૬૪/૧ ૨૦૧૧

તે પ્રિવણકુમાર ગીરધરલાલ ઠક્કરની પ ની 

૫૦૮ ૬૪/૨ ૫૦૬

૫૧૯ ૧૩૧૫

૬૪/૩

`

`

`
૫૨૨ ૯૧૧

૪૭૪૩ ૧૨૫૬૮૯૫૦ ૧૨૫૬૮૯૫૦ ૬૪ ૨૮૪૬ ૭૫૪૧૯૦૦ ૭૫૪૧૯૦૦ ૧૯૭૫૯૭૭૮ ૧૯૭૫૯૭૭૮ -૫૦૨૭૦૫૦ ૧૨૨૧૭૮૭૮ ૬૧૦૮૯૩૯ ૧૦૮૧૮૮૯

૬૫ િવમળાબેન નભભુાઇ ડા ાભાઇની િવધવા પ્ર.સ.પ. ૫૦૭ (પૈકી) ૬૫/૧ ૨૦૦૦

પ્ર.સ.પ. ૫૧૩ ૬૫/૨ ૧૯૨૨

પ્ર.સ.પ. ૫૧૫ ૬૫/૩ ૨૭૩૧

૬૬૫૩ ૧૭૬૩૦૪૫૦ ૧૭૬૩૦૪૫૦ ૬૫ ૩૯૯૨ ૧૦૫૭૮૮૦૦ ૧૦૫૭૮૮૦૦ ૨૭૭૧૬૪૫૬ ૨૭૭૧૬૪૫૬ -૭૦૫૧૬૫૦ ૧૭૧૩૭૬૫૬ ૮૫૬૮૮૨૮ ૧૫૧૭૧૭૮

         

૬૬ િવરચદં લાલચદં ૫૦૯ ૩૦૪
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

દેવચદં વેલીચદં 

લચદં મોતીચદં 

૫૧૦ ૧૦૧

       

૬૬ ૪૦૫ ૧૦૭૩૨૫૦ ૧૦૭૩૨૫૦ ૬૬ ૨૫૦ ૬૬૨૫૦૦ ૬૬૨૫૦૦ ૧૬૫૬૨૫૦ ૧૬૫૬૨૫૦ -૪૧૦૭૫૦ ૯૯૩૭૫૦ ૪૯૬૮૭૫ ૮૬૧૨૫ જુઓ ન ધ ૧, ૨

         

૬૭ કમળાબેન છોટાભાઇ શકંરભાઇ ની િવધવા ૫૧૧ (પૈકી) ૬૭ ૪૨૯ ૧૧૩૬૮૫૦ ૧૧૩૬૮૫૦ ૬૭ ૨૫૭ ૬૮૧૦૫૦ ૬૮૧૦૫૦ ૧૭૮૪૩૫૧ ૧૭૮૪૩૫૧ -૪૫૫૮૦૦ ૧૧૦૩૩૦૧ ૫૫૧૬૫૧ ૯૫૮૫૧

નરે દ્રકુમાર હમેાભાઇ        

સરુે દ્રકુમાર હમેાભાઇ        

યોગે દ્રકુમાર હમેાભાઇ        

પુ પાબેન હમેાભાઇ        

ગગંાબેન હમેાભાઇ શકંરભાઇ ની િવધવા        

       

૬૮ ગીરીશભાઇ કાતંીભાઇ ૫૧૨ પૈકી ૬૮/૧ ૭૦૦૪

જુઓ ન ધ ૧, ૨

જયિંતભાઇ દેવચદંભાઇ 

માવજીભાઇ જીવરાજભાઇ 

ગીરીશભાઇ કા તીભાઇ ૫૪૧+

જયિંતભાઇ દેવચદંભાઇ 

માવજીભાઇ જીવરા ભાઇ 

પરસો મભાઇ માવજીભાઇ ૬૮/૨ ૩૮૪૪

ભગભુાઇ માવજીભાઇ 

ઇ રભાઇ માવજીભાઇ

૫૪૨
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

ગીરીશભાઇ કા તીભાઇ ૫૪૩ ૬૮/૩ ૧૯૨૨

જયિંતભાઇ દેવચદંભાઇ 

ભગભુાઇ માવજીભાઇ 

ગીરીશભાઇ કા તીભાઇ ૫૪૪ ૬૮/૪ ૨૦૨૩

જયિંતભાઇ દેવચદંભાઇ 

માવજીભાઇ જીવરા ભાઇ 

પરસો મભાઇ માવજીભાઇ

ભગભુાઇ માવજીભાઇ 

ઇ રભાઇ માવજીભાઇ

૭X૧૨ નો ઉતારો ઉપલ ધ નથી. ૫૪૫+

+

મણીલાલ છગનભાઇ ૫૫૬

ચીરાગ મણીલાલ 

+

મહે દ્રકુમાર રાવજીભાઇ ૫૫૭ ૬૮/૫ ૩૭૭૪૪

દીલીપકુમાર રાવજીભાઇ

અશોકકુમાર રાવજીભાઇ

+

ગીરીશભાઇ કા તીભાઇ ૫૫૮(પૈકી) 

જયિંતભાઇ દેવચદંભાઇ 

માવજીભાઇ જીવરા ભાઇ 

ધરેન શાતંીલાલ 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

ઇલાબેન રસીકભાઇ ૫૫૩ પૈકી ૬૮/૬ ૫૨૪૮

પ્રજ્ઞાબેન રસીકભાઇ

િચરાગભાઇ રસીકભાઇ

ચદંુભાઇ નારણદાસ ૫૫૪ ૬૮/૭ ૧૪૧૬

ઉમેશભાઇ ચદંુભાઇ 

િવનોદભાઇ ચદંુભાઇ 

ગૌતમભાઇ ચદંુભાઇ 

મણીલાલ છગનભાઇ ૫૫૫ ૬૮/૮ ૫૬૬૬

ચીરાગ મણીલાલ 

નરેશભાઇ નાથાભાઇ ૫૬૫ ૬૮/૯ ૨૭૩૨

ગીતાબેન નરેશભાઇ 

સગીર િન યલભાઇ નરેશભાઇ 

િવ ણભુાઇ કેશવલાલ ૫૬૮+૫૬૬ ૬૮/૧૦ ૨૧૪૪૮

ઇ દીરાબેન િવ ણલુાલ 

ભોલે દ્રભાઇ િવ ણલુાલ

અમીતભાઇ િવ ણલુાલ

નરેશભાઇ નાથાભાઇ 

ગીતાબેન નરેશભાઇ 

સગીર િન યલભાઇ નરેશભાઇ 

િવ ણભુાઇ કેશવલાલ ૫૭૦ ૬૮/૧૧ ૨૪૨૮
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1 2 3 3(અ) 4 5 6(અ) 6(બ) 7 8 9(અ) 9(બ) 10(અ) 10(બ) 11 12 13 14 15 16
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ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

ઇ દીરાબેન િવ ણલુાલ 

ભોલે દ્રભાઇ િવ ણલુાલ

અમીતભાઇ િવ ણલુાલ

કમળાબેન રતીભાઇ દેસાઇભાઇ ની િવધવા ૫૭૧ ૬૮/૧૨ ૧૧૧૩

હરીશભાઇ રતીભાઇ 

રસીકભાઇ રતીભાઇ

મહે દ્રભાઇ અંબાલાલ ૫૭૪ ૬૮/૧૩ ૨૩૨૭

પ્રિવણભાઇ અંબાલાલ 

મદુુ દભાઇ અંબાલાલ

રિસકભાઇ શીવાભાઇ 

કૈશીકભાઇ નટવરભાઇ 

બળદેવભાઇ નટવરભાઇ

ચદ્રીકાબેન નરહરીભાઇ 

પીનલબેન નરહરીભાઇ

અમીતાબેન નરહરીભાઇ સ.વા.ચદ્રીકાબેન 

રુપલભાઇ નરહરીભાઇ સ.વા.ચદ્રીકાબેન

બળવતભાઇ નરહરીભાઇ સ.વા.ચદ્રીકાબેન

કામીનીબેન કનભુાઇ 

મહશેભાઇ ચદંુભાઇ ૫૭૫ ૬૮/૧૪ ૧૬૧૮

યોગેશભાઇ ચદંુભાઇ 

ઠાકોરભાઇ મગનભાઇ 

શૈલેષભાઇ કનભુાઇ 
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(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં
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ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
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(૫) મળુખડં મશાન છે.

કૌિશકકુમાર નટવરભાઇ ૫૭૬ ૬૮/૧૫ ૨૫૨૯

બળદેવભાઇ નટવરભાઇ 

ભાનબુેન તે નટવરભાઇ શીવાભાઇની િવધવા 

રતીલાલ સારાભાઇ જીવણભાઇ ૫૭૮ પૈકી ૬૮/૧૬ ૧૪૫૨

મહશેભાઇ કાશીભાઇ ૫૭૯

ચદ્રકા ત કાશીભાઇ 

ગગંાબેન કાશીભાઇ ચતરુભાઇની િવધવા

રમેશભાઇ શીવાભાઇ 

જસભુાઇ જયતંીભાઇ 

હરેશભાઇ ભગભુાઇ 

હીરેનભાઇ ગીરીશભાઇ 

રા ટ્રપિત ી ભારત સરકાર ૬૮/૧૭ ૨૬૮૨૦

નેશનલ હાઇવે નબંર-૮

મહશેભાઇ ચદંુભાઇ 

યોગેશભાઇ ચદંુભાઇ 

ઠાકોરભાઇ ચદંુભાઇ 

શૈલેષભાઇ કનભુાઇ 

શૈલેષકુમાર નટવરલાલ પટેલ 

જશભુાઇ જયિંતભાઇ ૫૮૧

હરેશભાઇ ભગભુાઇ 

હીરેનભાઇ ગીરીશભાઇ ૬૮/૧ ૧૩૩૬૩
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(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૬૮/૨ ૧૨૨૭૬

૬૮/૩ ૨૮૭૮૩

અ પણુાર્ નરે દ્રકુમાર પટેલની ગોડાઉન ૫૮૩ પૈકી ૬૮/૧૮ ૧૬૯૫ ૬૮/૪ ૨૯૩૧

ખેમચદંભાઇ જીવરામભાઇ પટેલ ગોડાઉન ૬૮/૫ ૭૯૯૭        

૬૮/૬ ૩૧૮૪૦ જુઓ ન ધ ૬

૧૨૯૦૨૯ ૩૫૪૮૨૯૭૫૦ ૩૫૪૮૨૯૭૫૦ ૯૭૧૯૦ ૨૬૭૨૭૨૫૦૦ ૨૬૭૨૭૨૫૦૦ ૫૬૧૨૭૨૨૫૦ ૫૬૧૨૭૨૨૫૦ -૮૭૫૫૭૨૫૦ ૨૯૩૯૯૯૭૫૦ ૧૪૬૯૯૯૮૭૫ ૫૯૪૪૨૬૨૫ જુઓ ન ધ ૧, ૨

       

૬૯ બાલભુાઇ પ્રભાતભાઇ ૫૧૪ ૬૯/૧ ૧૮૨૧

૫૨૧ ૬૯/૨ ૧૬૧૯

૩૪૪૦ ૯૧૧૬૦૦૦ ૯૧૧૬૦૦૦ ૬૯/૧+૨ ૨૦૬૪ ૫૪૬૯૬૦૦ ૫૪૬૯૬૦૦ ૧૪૩૩૦૩૫૨ ૧૪૩૩૦૩૫૨ -૩૬૪૬૪૦૦ ૮૮૬૦૭૫૨ ૪૪૩૦૩૭૬ ૭૮૩૯૭૬

૭૦ બાલભુાઇ પ્રભાતભાઇ પ્ર.સ.પ. ૫૧૭ ૬૯/૩ ૧૧૧૩ ૨૯૪૯૪૫૦ ૨૯૪૯૪૫૦ ૬૯/૩ ૬૬૮ ૧૭૭૦૨૦૦ ૧૭૭૦૨૦૦ ૪૬૩૭૯૨૪ ૪૬૩૭૯૨૪ -૧૧૭૯૨૫૦ ૨૮૬૭૭૨૪ ૧૪૩૩૮૬૨ ૨૫૪૬૧૨

       

૭૧ યોગેશભાઇ બચભુાઇ ૫૧૬ ૭૦/૧ ૮૦૯

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

મધકુા તાબેન બચભુાઇ ગોરધનભાઇ ની િવધવા 

નયનાબેન તે હરેશભાઇ બચભુાઇ ની િવધવા 

૫૨૦ ૭૦/૨ ૨૦૨૩

       

૨૮૩૨ ૭૫૦૪૮૦૦ ૭૫૦૪૮૦૦ ૭૦ ૧૬૯૯ ૪૫૦૨૩૫૦ ૪૫૦૨૩૫૦ ૧૧૭૯૬૧૫૭ ૧૧૭૯૬૧૫૭ -૩૦૦૨૪૫૦ ૭૨૯૩૮૦૭ ૩૬૪૬૯૦૪ ૬૪૪૪૫૪ જુઓ ન ધ ૧, ૨

       

૭૨ બીપીનભાઇ કેશવલાલ ૫૧૮ ૭૧ ૬૦૭ ૧૬૦૮૫૫૦ ૧૬૦૮૫૫૦ ૭૧ ૩૬૪ ૯૬૪૬૦૦ ૯૬૪૬૦૦ ૨૫૨૭૨૫૨ ૨૫૨૭૨૫૨ -૬૪૩૯૫૦ ૧૫૬૨૬૫૨ ૭૮૧૩૨૬ ૧૩૭૩૭૬ જુઓ ન ધ ૧, ૨

ચં દ્રકા ત કેશવલાલ        

સરુેશભાઇ મણીભાઇ        
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

હષર્દભાઇ મણીભાઇ        

શા તાબેન મણીભાઇ ની દીકરી        

ઇ દુબેન નદંુભાઇ મણીભાઇ ની િવધવા        

અમીબેન નદંુભાઇ        

જીજ્ઞાસાબેન નદંુભાઇ        

રાજુ નદંુભાઇ        

સગીર કેતન ચદંુભાઇ        

શારદાબેન મણીભાઇ        

કુસમુબેન મણીભાઇ        

ઉષાબેન મણીભાઇ        

સયુાર્બાળા મણીભાઇ        

િવપલુ હરીભાઇ        

મૌના હરીભાઇ        

નીતા હરીભાઇ        

કુમાર હરીભાઇ        

મજંુલાબેન હરીભાઇ મણીભાઇ ની િવધવા        

       

૭૩ ગીરીશભાઇ કા તીભાઇ ૫૨૩ ૭૨ ૧૪૧૬ ૩૭૫૨૪૦૦ ૩૭૫૨૪૦૦ ૭૨ ૮૫૦ ૨૨૫૨૫૦૦ ૨૨૫૨૫૦૦ ૫૯૦૧૫૫૦ ૫૯૦૧૫૫૦ -૧૪૯૯૯૦૦ ૩૬૪૯૦૫૦ ૧૮૨૪૫૨૫ ૩૨૪૬૨૫ જુઓ ન ધ ૧, ૨

જયિંતભાઇ દેવચદંભાઇ        

માવજીભાઇ જીવરાજભાઇ        

પરસોતમભાઇ માવજીભાઇ        

ભગભુાઇ માવજીભાઇ        

ઇ રભાઇ માવજીભાઇ        

       

૭૪ ભરતભાઇ સપંતરાવ ૫૨૪ ૭૩ ૧૨૧૪ ૩૨૧૭૧૦૦ ૩૨૧૭૧૦૦ ૭૩ ૭૨૮ ૧૯૨૯૨૦૦ ૧૯૨૯૨૦૦ ૫૦૫૪૫૦૪ ૫૦૫૪૫૦૪ -૧૨૮૭૯૦૦ ૩૧૨૫૩૦૪ ૧૫૬૨૬૫૨ ૨૭૪૭૫૨ જુઓ ન ધ ૧, ૨
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

સરુેશભાઇ સપંતરાવ        

બકુલભાઇ સપંતરાવ        

       

૭૫ તષુારભાઇ મનભુાઇ પટેલ ૫૨૫ ૭૪ ૩૨૧૭૩ ૮૫૨૫૮૪૫૦ ૮૫૨૫૮૪૫૦ ૭૪ ૧૯૩૦૪ ૫૧૧૫૫૬૦૦ ૫૧૧૫૫૬૦૦ ૧૩૪૦૨૭૬૭૨ ૧૩૪૦૨૭૬૭૨ -૩૪૧૦૨૮૫૦ ૮૨૮૭૨૦૭૨ ૪૧૪૩૬૦૩૬ ૭૩૩૩૧૮૬ જુઓ ન ધ ૧, ૨

ઇ દ્રજીત અજુ ર્નભાઇ પરીખ        

ભાવીન ઇ દ્રજીત પરીખ        

       

૭૬           ૫૨૬ ૭૫ ૮૦૯ ૨૧૪૩૮૫૦ ૨૧૪૩૮૫૦ ૭૫ ૪૮૫ ૧૨૮૫૨૫૦ ૧૨૮૫૨૫૦ ૩૩૬૭૩૫૫ ૩૩૬૭૩૫૫ -૮૫૮૬૦૦ ૨૦૮૨૧૦૫ ૧૦૪૧૦૫૩ ૧૮૨૪૫૩ જુઓ ન ધ ૧, ૨

ઉમેશભાઇ ચદંુભાઇ        

િવનોદભાઇ ચદંુભાઇ        

ગૌતમભાઇ ચદંુભાઇ        

       

૭૭ નટવરલાલ કાશીરામ પ્ર.સ.પ. ૫૨૭ ૭૬/૧ ૩૮૪૫

િગરરીશકુમાર દેવશકંર 

િકરણકુમાર દેવશકંર

પરબડીના વ.ક. ૫૨૮ ૭૬/૨ ૧૧૧૩

પરસો મભાઇ ઇ રભાઇ 

જયો સનાબેન નભભુાઇ 

પ્રિવણભાઇ શા તીભાઇ ૫૩૦ ૭૬/૩ ૧૫૧૮

ઠાકોરભાઇ શા તીભાઇ 

સતીષભાઇ અરિવંદભાઇ 

રિ મકા ત અરિવંદભાઇ 

ભા કરભાઇ અરિવંદભાઇ 

લલીતાબેન અરિવંદભાઇ શા તીભાઇ ની િવધવા 

રા ટ્રપિત ી ભારત સરકાર ૫૩૧ પૈકી ૭૬/૪ ૨૭૨૪
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

નેશનલ હાઇવે નબંર-૮

મહે દ્રભાઇ રાવજીભાઇ 

દીલીપભાઇ રાવજીભાઇ 

અશોકભાઇ રાવજીભાઇ 

મણીભાઇ છગનભાઇ 

સરલાબેન રાવજીભાઇ નાથાભાઇ ની િવધવા 

જયાબેન રાવજીભાઇ 

નીરંજનબેન રાવજીભાઇ 

મીનાબેન રાવજીભાઇ 

િવજયભાઇ ચદ્રકાતં 

મહે દ્રભાઇ રાવજીભાઇ ૫૩૨ પૈકી ૭૬/૫ ૭૦૩

દીલીપભાઇ રાવજીભાઇ 

અશોકભાઇ રાવજીભાઇ 

િવજયભાઇ ચદ્રકાતં 

નટવરલાલ કાશીરામ ૫૩૩ પૈકી ૭૬/૬ ૧૦૭૧નટવરલાલ કાશીરામ ૫૩૩ પકી ૭૬/૬ ૧૦૭૧

િગરરીશકુમાર દેવશકંર        

િકરણકુમાર દેવશકંર    

૭૬/૧ ૮૧૮૬        

  ૭૬/૨ ૫૨૩        જુઓ ન ધ ૬

૧૦૯૭૪ ૩૦૧૭૮૫૦૦ ૩૦૧૭૮૫૦૦ ૮૭૦૯ ૨૩૯૪૯૭૫૦ ૨૩૯૪૯૭૫૦ ૫૨૬૮૯૪૫૦ ૫૨૬૮૯૪૫૦ -૬૨૨૮૭૫૦ ૨૮૭૩૯૭૦૦ ૧૪૩૬૯૮૫૦ ૮૧૪૧૧૦૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૭૮ માવજીભાઇ જીવરાજભાઇ ૫૩૪ ૭૭ ૧૨૧૪ ૩૨૧૭૧૦૦ ૩૨૧૭૧૦૦ ૭૭ ૭૨૮ ૧૯૨૯૨૦૦ ૧૯૨૯૨૦૦ ૫૦૫૪૫૦૪ ૫૦૫૪૫૦૪ -૧૨૮૭૯૦૦ ૩૧૨૫૩૦૪ ૧૫૬૨૬૫૨ ૨૭૪૭૫૨

         

૭૯ ચદ્રકાં તભાઇ નાથાભાઇ ૫૩૫ ૭૮ ૪૭૫૫ ૧૨૬૦૦૭૫૦ ૧૨૬૦૦૭૫૦ ૭૮ ૨૮૫૩ ૭૫૬૦૪૫૦ ૭૫૬૦૪૫૦ ૧૯૮૦૮૩૭૯ ૧૯૮૦૮૩૭૯ -૫૦૪૦૩૦૦ ૧૨૨૪૭૯૨૯ ૬૧૨૩૯૬૫ ૧૦૮૩૬૬૫ જુઓ ન ધ ૧, ૨

તરુલતાબેન ચદ્રકાં તભાઇ        

સનુીલભાઇ ચદ્રકાં તભાઇ          

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

નેહલભાઇ ચદ્રકાં તભાઇ        

કાનનબેન સનુીલભાઇ          

         

૮૦ રસીકભાઇ પરસો મભાઇ ૫૩૬ ૭૯ ૪૧૪૮ ૧૦૯૯૨૨૦૦ ૧૦૯૯૨૨૦૦ ૭૯ ૨૪૮૯ ૬૫૯૫૮૫૦ ૬૫૯૫૮૫૦ ૧૭૨૮૧૧૨૭ ૧૭૨૮૧૧૨૭ -૪૩૯૬૩૫૦ ૧૦૬૮૫૨૭૭ ૫૩૪૨૬૩૯ ૯૪૬૨૮૯ જુઓ ન ધ ૧, ૨

િવ ણભુાઇ પરસો મભાઇ          

શારદાબેન રમેશભાઇ          

િમતેષભાઇ રમેશભાઇ          

મનીષભાઇ રમેશભાઇ          

         

૮૧ િહમતંલાલ કેશવલાલ ૫૩૭ ૮૦ ૨૨૨૬ ૫૮૯૮૯૦૦ ૫૮૯૮૯૦૦ ૮૦ ૧૩૩૬ ૩૫૪૦૪૦૦ ૩૫૪૦૪૦૦ ૯૨૭૫૮૪૮ ૯૨૭૫૮૪૮ -૨૩૫૮૫૦૦ ૫૭૩૫૪૪૮ ૨૮૬૭૭૨૪ ૫૦૯૨૨૪ જુઓ ન ધ ૧, ૨

િવમળાબેન પ્રાણજીવન          

રા દ્રભાઇ પ્રાણજીવન        

િદપકભાઇ પ્રાણજીવન          

જય ીબેન પ્રાણજીવન        

હષાર્બેન પ્રાણજીવન        

મનીષ કાતંીલાલ        

હીમાશંભુાઇ કાતંીલાલ          

મીતેષભાઇ કાતંીલાલ          

મોનીબેન કાતંીલાલ          

         

૮૨ ગીરીશભાઇ કા તીભાઇ ૫૩૮ ૮૧ ૨૯૩૪ ૭૭૭૫૧૦૦ ૭૭૭૫૧૦૦ ૮૧ ૨૧૦૭ ૫૫૮૩૫૫૦ ૫૫૮૩૫૫૦ ૧૨૨૮૩૮૧૦ ૧૨૨૮૩૮૧૦ -૨૧૯૧૫૫૦ ૬૭૦૦૨૬૦ ૩૩૫૦૧૩૦ ૧૧૫૮૫૮૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

જયિંતભાઇ દેવચદંભાઇ          જુઓ ન ધ ૬

માવજીભાઇ જીવરા ભાઇ      

પરસો મભાઇ માવજીભાઇ          

ભગભુાઇ માવજીભાઇ      

ઇ રભાઇ માવજીભાઇ          

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 



Spe
cim

en
t C

op
y

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

         

૮૩ અમદાવાદ ભદુાન કાયાર્લય ૫૩૯ ૮૨ ૩૦૩૫ ૮૦૪૨૭૫૦ ૮૦૪૨૭૫૦ ૮૨ ૧૮૨૧ ૪૮૨૫૬૫૦ ૪૮૨૫૬૫૦ ૧૨૬૪૩૨૦૩ ૧૨૬૪૩૨૦૩ -૩૨૧૭૧૦૦ ૭૮૧૭૫૫૩ ૩૯૦૮૭૭૭ ૬૯૧૬૭૭

         

૮૪ નટવરલાલ કાશીરામ ૫૪૦ ૮૩ ૪૦૪૭ ૧૦૭૨૪૫૫૦ ૧૦૭૨૪૫૫૦ ૮૩ ૨૪૨૮ ૬૪૩૪૨૦૦ ૬૪૩૪૨૦૦ ૧૬૮૫૭૬૦૪ ૧૬૮૫૭૬૦૪ -૪૨૯૦૩૫૦ ૧૦૪૨૩૪૦૪ ૫૨૧૧૭૦૨ ૯૨૧૩૫૨ જુઓ ન ધ ૧, ૨

િગરરીશકુમાર દેવશકંર          

િકરણકુમાર દેવશકંર          

         

૮૫ ૭X૧૨ નો ઉતારો ઉપલ ધ નથી. ૫૪૬ ૮૪/૧ ૩૬૪૨

૭X૧૨ નો ઉતારો ઉપલ ધ નથી. ૫૪૭ ૮૪/૨ ૧૪૧૬

૭X૧૨ નો ઉતારો ઉપલ ધ નથી. ૫૪૮ પૈકી ૮૪/૩ ૩૨૩૦

૮૨૮૮ ૨૧૯૬૩૨૦૦ ૨૧૯૬૩૨૦૦ ૮૪ ૭૫૬૦ ૨૦૦૩૪૦૦૦ ૨૦૦૩૪૦૦૦ ૩૮૦૬૪૬૦૦ ૩૮૦૬૪૬૦૦ -૧૯૨૯૨૦૦ ૧૮૦૩૦૬૦૦ ૯૦૧૫૩૦૦ ૭૦૮૬૧૦૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

         

૮૬ ૭X૧૨ નો ઉતારો ઉપલ ધ નથી. ૫૫૦ પૈકી ૮૫ ૪૫૮૯ ૧૨૬૧૯૭૫૦ ૧૨૬૧૯૭૫૦ ૮૫ ૩૮૨૯ ૧૦૫૨૯૭૫૦ ૧૦૫૨૯૭૫૦ ૨૦૭૪૩૬૦૮ ૨૦૭૪૩૬૦૮ -૨૦૯૦૦૦૦ ૧૦૨૧૩૮૫૮ ૫૧૦૬૯૨૯ ૩૦૧૬૯૨૯ જુઓ ન ધ ૧, ૨

       

૮૭ નટવરલાલ કાશીરામ ૫૫૧/અ/પૈકી ૮૬ ૭૬૭ ૨૧૦૯૨૫૦ ૨૧૦૯૨૫૦ ૮૬ ૪૬૦ ૧૨૬૫૦૦૦ ૧૨૬૫૦૦૦ ૩૩૧૪૩૦૦ ૩૩૧૪૩૦૦ -૮૪૪૨૫૦ ૨૦૪૯૩૦૦ ૧૦૨૪૬૫૦ ૧૮૦૪૦૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨ 

િગરરીશકુમાર દેવશકંર        

િકરણકુમાર દેવશકંર          

રા ટ્રપિત ી ભારત સરકાર          

નેશનલ હાઇવે નબંર-૮          

         

૮૮ મહે દ્રભાઇ રાવજીભાઇ ૫૫૧/બ/પૈકી ૮૭ ૧૮ ૪૯૫૦૦ ૪૯૫૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -૪૯૫૦૦ ૦ ૦ -૪૯૫૦૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

દીલીપભાઇ રાવજીભાઇ        

અશોકભાઇ રાવજીભાઇ          
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

રા ટ્રપિત ી ભારત સરકાર          

નેશનલ હાઇવે નબંર-૮        

         

૮૯ અરુણાબેન ઇ રભાઇ પટેલ ૫૫૯+૫૬૦ ૮૮ ૧૯૮૩૦ ૫૨૫૪૯૫૦૦ ૫૨૫૪૯૫૦૦ ૮૮ ૧૧૮૯૮ ૩૧૫૨૯૭૦૦ ૩૧૫૨૯૭૦૦ ૮૨૬૦૭૮૧૪ ૮૨૬૦૭૮૧૪ -૨૧૦૧૯૮૦૦ ૫૧૦૭૮૧૧૪ ૨૫૫૩૯૦૫૭ ૪૫૧૯૨૫૭ જુઓ ન ધ ૧, ૨

સજંયકુમાર ઇ રભાઇ પટેલ          

       

૯૦ િવરે દ્રભાઇ ભેરુમલ મહતેા ૫૬૧ ૮૯ ૧૪૫૬૯ ૩૮૬૦૭૮૫૦ ૩૮૬૦૭૮૫૦ ૮૯ ૮૭૪૧ ૨૩૧૬૩૬૫૦ ૨૩૧૬૩૬૫૦ ૬૦૬૮૮૭૬૩ ૬૦૬૮૮૭૬૩ -૧૫૪૪૪૨૦૦ ૩૭૫૨૫૧૧૩ ૧૮૭૬૨૫૫૭ ૩૩૧૮૩૫૭ જુઓ ન ધ ૧, ૨

માગંીલાલ ગેનમલ શાહ          

પ્રિદપકુમાર રણધીરમલ લોઢા          

પ્રિતકકુમાર પ્રિદપકુમાર લોઢા          

       

૯૧ ઓસવાલ કેમીક સ ના ભાગીદારો ૫૬૨ ૯૦ ૫૮૬૮ ૧૬૧૩૭૦૦૦ ૧૬૧૩૭૦૦૦ ૯૦ ૩૫૨૧ ૯૬૮૨૭૫૦ ૯૬૮૨૭૫૦ ૨૫૩૬૮૮૦૫ ૨૫૩૬૮૮૦૫ -૬૪૫૪૨૫૦ ૧૫૬૮૬૦૫૫ ૭૮૪૩૦૨૮ ૧૩૮૮૭૭૮ જુઓ ન ધ ૧, ૨

િવરે દ્રભાઇ ભેરુમલ          

ઇ દીરાબેન માગંીલાલ          

         

૯૨ ઘન યામભાઇ કેશવલાલ ૫૬૩ ૯૧ ૪૧૪૮ ૧૧૪૦૭૦૦૦ ૧૧૪૦૭૦૦૦ ૯૧ ૨૪૮૯ ૬૮૪૪૭૫૦ ૬૮૪૪૭૫૦ ૧૭૯૩૩૨૪૫ ૧૭૯૩૩૨૪૫ -૪૫૬૨૨૫૦ ૧૧૦૮૮૪૯૫ ૫૫૪૪૨૪૮ ૯૮૧૯૯૮ જુઓ ન ધ ૧, ૨

દીપકભાઇ ઘન યામભાઇ

નીતીનભાઇ ઘન યામભાઇ

૯૩ િન લભાઇ નરેશભાઇના વાલી નાથાભાઇ ૫૬૪ ૯૧/૧ ૪૪૫૧ ૧૨૨૪૦૨૫૦ ૧૨૨૪૦૨૫૦ ૯૧/૧ ૨૬૭૧ ૭૩૪૫૨૫૦ ૭૩૪૫૨૫૦ ૧૯૨૪૪૫૫૫ ૧૯૨૪૪૫૫૫ -૪૮૯૫૦૦૦ ૧૧૮૯૯૩૦૫ ૫૯૪૯૬૫૩ ૧૦૫૪૬૫૩ જુઓ ન ધ ૧, ૨

સનુીલભાઇ ચદ્રકાતં 

નેહલભાઇ ચદ્રકાતં

કાનનબેન સનુીલભાઇ 

સેફાલીબેન નેહલભાઇ

ગીતાબેન નરેશભાઇ 

નરેશભાઇ નાથાભાઇ 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૯૪ મહે દ્રભાઇ અંબાલાલ ૫૬૭ પૈકી ૯૧/૨ ૩૦૮૪ ૮૪૮૧૦૦૦ ૮૪૮૧૦૦૦ ૯૧/૨ ૨૦૩૭ ૫૬૦૧૭૫૦ ૫૬૦૧૭૫૦ ૧૩૨૨૦૧૩૦ ૧૩૨૨૦૧૩૦ -૨૮૭૯૨૫૦ ૭૬૧૮૩૮૦ ૩૮૦૯૧૯૦ ૯૨૯૯૪૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

પ્રિવણભાઇ અંબાલાલ જુઓ ન ધ ૬

મદુુ દભાઇ અંબાલાલ

રિસકભાઇ શીવાભાઇ 

કૈશીકભાઇ નટવરભાઇ 

બળદેવભાઇ નટવરભાઇ

ચદ્રીકાબેન નરહરીભાઇ 

પીનલબેન નરહરીભાઇ

અમીતાબેન નરહરીભાઇ સ.વા.ચદ્રીકાબેન 

રુપલભાઇ નરહરીભાઇ સ.વા.ચદ્રીકાબેન

બળવતભાઇ નરહરીભાઇ સ.વા.ચદ્રીકાબેન

કામીનીબેન કનભુાઇ        

૯૫ નરેશભાઇ નાથાભાઇ ૫૬૯ ૯૨ ૫૮૬૮ ૧૬૧૩૭૦૦૦ ૧૬૧૩૭૦૦૦ ૯૨/૧ ૨૫૦૮

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ગીતાબેન નરેશભાઇ ૯૨/૨ ૧૦૧૩        

સગીર િન યલભાઇ નરેશભાઇ ૩૫૨૧ ૯૬૮૨૭૫૦ ૯૬૮૨૭૫૦ ૨૫૩૬૮૮૦૫ ૨૫૩૬૮૮૦૫ -૬૪૫૪૨૫૦ ૧૫૬૮૬૦૫૫ ૭૮૪૩૦૨૮ ૧૩૮૮૭૭૮ જુઓ ન ધ ૧, ૨

       

૯૬ મહશેભાઇ કાશીભાઇ ૫૭૨ ૯૩ ૬૦૭ ૧૬૦૮૫૫૦ ૧૬૦૮૫૫૦ ૯૩ ૩૬૪ ૯૬૪૬૦૦ ૯૬૪૬૦૦ ૨૫૨૭૨૫૨ ૨૫૨૭૨૫૨ -૬૪૩૯૫૦ ૧૫૬૨૬૫૨ ૭૮૧૩૨૬ ૧૩૭૩૭૬ જુઓ ન ધ ૧, ૨

ચદ્રકા ત કાશીભાઇ        

ગગંાબેન કાશીભાઇ ચતરુભાઇ ની િવધવા          

       

૯૭ પકંજકુમાર ભીખાભાઇ ૫૭૩ ૯૪ ૭૦૮ ૧૮૭૬૨૦૦ ૧૮૭૬૨૦૦ ૯૪ ૪૨૫ ૧૧૨૬૨૫૦ ૧૧૨૬૨૫૦ ૨૯૫૦૭૭૫ ૨૯૫૦૭૭૫ -૭૪૯૯૫૦ ૧૮૨૪૫૨૫ ૯૧૨૨૬૩ ૧૬૨૩૧૩ જુઓ ન ધ ૧, ૨

હરીશકુમાર ભીખાભાઇ        

સશુીલાબેન બાબભુાઇ મગંળભાઇ ની િવધવા        

હીતે દ્રભાઇ બાબભુાઇ        
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

શૈલેષભાઇ બાબભુાઇ          

મીનાબેન ભરતભાઇ ભીખાભાઇ ની િવધવા        

જ પાબેન ભરતભાઇ          

પાયલબેન ભરતભાઇ ના વાલી મીનાબેન        

દક્ષાબેન ભરતભાઇ ના વાલી મીનાબેન        

કુપલભાઇ ભરતભાઇ ના વાલી મીનાબેન          

         

૯૮ ચં દ્રકાતંભાઇ નાથાભાઇ ૫૭૭ પૈકી ૯૫ ૧૯૬૦ ૫૩૯૦૦૦૦ ૫૩૯૦૦૦૦ ૯૫ ૧૧૭૬ ૩૨૩૪૦૦૦ ૩૨૩૪૦૦૦ ૮૪૭૩૦૮૦ ૮૪૭૩૦૮૦ -૨૧૫૬૦૦૦ ૫૨૩૯૦૮૦ ૨૬૧૯૫૪૦ ૪૬૩૫૪૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

નરેશભાઇ નાથાભાઇ        

       

૯૯ મહશેભાઇ  કાશીભાઇ ૫૮૦ ૯૬ ૨૦૨ ૫૫૫૫૦૦ ૫૫૫૫૦૦ ૯૬ ૨૦૨ ૫૫૫૫૦૦ ૫૫૫૫૦૦ ૭૦૫૪૮૫ ૭૦૫૪૮૫ ૦ ૧૪૯૯૮૫ ૭૪૯૯૩ ૭૪૯૯૩

       

૧૦૦ માવજીભાઇ જીવરાજભાઇ ૫૮૨ ૯૭ ૩૧૩૬ ૮૬૨૪૦૦૦ ૮૬૨૪૦૦૦ ૯૭ ૧૮૮૨ ૫૧૭૫૫૦૦ ૫૧૭૫૫૦૦ ૧૩૫૫૯૮૧૦ ૧૩૫૫૯૮૧૦ -૩૪૪૮૫૦૦ ૮૩૮૪૩૧૦ ૪૧૯૨૧૫૫ ૭૪૩૬૫૫

       

૧૦૧ પ્રિવણભાઇ શા તીભાઇ ૫૮૪ ૯૮/૧ ૫૮૬૭

ઠાકોરભાઇ શા તીભાઇ 

સતીષભાઇ અરિવંદભાઇ 

રિ મકા ત અરિવંદભાઇ 

ભા કરભાઇ અરિવંદભાઇ 

લલીતાબેન અરિવંદભાઇ શા તીભાઇ ની િવધવા 

જડીબેન રમણભાઇ પ્રતાપભાઇ ની િવધવા ૫૮૫ ૯૮/૨ ૧૬૧૯

મનભુાઇ રમણભાઇ 

ભરતભાઇ રમણભાઇ 

ગોરીબેન અમરસીભાઇ ૫૯૧ ૯૮/૩ ૩૪૪૦
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

ચદંુભાઇ નારણદાસ ૫૯૨ ૯૮/૪ ૨૦૨૩

ઉમેશભાઇ ચદંુભાઇ

િવનોદભાઇ ચદંુભાઇ

ગૌતમભાઇ ચદંુભાઇ

યોગેશભાઇ બચભુાઇ ૫૯૩ ૯૮/૫ ૩૯૪૫

મધકુા તાબેન બચભુાઇ ગોરધનભાઇ ની િવધવા 

નયનાબેન તે હરેશભાઇ બચભુાઇ ની િવધવા 

. 

મહે દ્રકુમાર રાવજીભાઇ ૫૯૪ ૯૮/૬ ૩૩૩૯

દીલીપકુમાર રાવજીભાઇ        

અશોકકુમાર રાવજીભાઇ        જુઓ ન ધ ૧, ૨ 

૨૦૨૩૩ ૫૫૬૪૦૭૫૦ ૫૫૬૪૦૭૫૦ ૯૮ ૨૦૨૩૩ ૫૫૬૪૦૭૫૦ ૫૫૬૪૦૭૫૦ ૧૦૦૧૫૩૩૫૦ ૧૦૦૧૫૩૩૫૦ ૦ ૪૪૫૧૨૬૦૦ ૨૨૨૫૬૩૦૦ ૨૨૨૫૬૩૦૦ જુઓ ન ધ ૬

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

૧૦૨ અશોકભાઇ િદનભુાઇ ૫૮૬ પૈકી ૯૯ ૧૩૬૫૮ ૩૭૫૫૯૫૦૦ ૩૭૫૫૯૫૦૦ ૯૯/૧ ૧૧૦૧૮ જુઓ ન ધ ૧, ૨ 

ગૌતમભાઇ િદનભુાઇ ૯૯/૨ ૧૧૫૭ જુઓ ન ધ ૬

ભાનમુતીબેન િદનભુાઇ ની િવધવા ૧૨૧૭૫ ૩૩૪૮૧૨૫૦ ૩૩૪૮૧૨૫૦ ૬૦૨૬૬૨૫૦ ૬૦૨૬૬૨૫૦ -૪૦૭૮૨૫૦ ૨૬૭૮૫૦૦૦ ૧૩૩૯૨૫૦૦ ૯૩૧૪૨૫૦

ઓમ ી સહજાનદં એસોસીએશન ના 

ચેરમેન ી ગૌતમભાઇ ડી. પટેલ (૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

સહજાનદં પાકર્ કો.ઓ.હા.સો.લી. 

૧૦૩ પ્રભદુાસ શકંરભાઇ ૫૮૭ ૧૦૦ ૩૦૪ ૮૩૬૦૦૦ ૮૩૬૦૦૦ ૧૦૦ ૨૮૯ ૭૯૪૭૫૦ ૭૯૪૭૫૦ ૧૪૩૦૫૫૦ ૧૪૩૦૫૫૦ -૪૧૨૫૦ ૬૩૫૮૦૦ ૩૧૭૯૦૦ ૨૭૬૬૫૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

જશભાઇ વ લભભાઇ        જુઓ ન ધ ૬

શીવાભાઇ ઇ રભાઇ    

ગગંાબેન કાશીભાઇ ચતરુભાઇ ની િવધવા        

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

મહશેભાઇ કાશીભાઇ    

ચં દ્રકા ત કાશીભાઇ        

૧૦૪ ખરાબો સરકારી પડતર ૫૮૮ ૧૦૦/૧ ૧૪૧૬ ૩૮૯૪૦૦૦ ૩૮૯૪૦૦૦ ૧૦૦/૧ ૧૨૧૬ ૩૩૪૪૦૦૦ ૩૩૪૪૦૦૦ ૬૦૧૯૨૦૦ ૬૦૧૯૨૦૦ -૫૫૦૦૦૦ ૨૬૭૫૨૦૦ ૧૩૩૭૬૦૦ ૭૮૭૬૦૦ જુઓ ન ધ ૬

       

૧૦૫ જડીબેન રમણભાઇ પ્રતાપભાઇ ની િવધવા ૫૮૯ ૧૦૧ ૩૯૪૬ ૧૦૮૫૧૫૦૦ ૧૦૮૫૧૫૦૦ ૧૦૧ ૩૭૬૫ ૧૦૩૫૩૭૫૦ ૧૦૩૫૩૭૫૦ ૧૮૬૩૬૭૫૦ ૧૮૬૩૬૭૫૦ -૪૯૭૭૫૦ ૮૨૮૩૦૦૦ ૪૧૪૧૫૦૦ ૩૬૪૩૭૫૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

મનભુાઇ રમણભાઇ        જુઓ ન ધ ૬

ભરતભાઇ રમણભાઇ    

૧૦૬ ખરાબો ૫૯૦ ૧૦૨ ૨૦૨ ૫૫૫૫૦૦ ૫૫૫૫૦૦ ૧૦૨ ૧૮૪ ૫૦૬૦૦૦ ૫૦૬૦૦૦ ૭૫૩૯૪૦ ૭૫૩૯૪૦ -૪૯૫૦૦ ૨૪૭૯૪૦ ૧૨૩૯૭૦ ૭૪૪૭૦

       

૧૦૭ ભાનમુતીબેન િદનભુાઇ ની િવધવા ૫૯૫ ૧૦૩ ૬૩૭૩ ૧૭૫૨૫૭૫૦ ૧૭૫૨૫૭૫૦ ૧૦૩ ૪૪૩૭ ૧૨૨૦૧૭૫૦ ૧૨૨૦૧૭૫૦ ૨૭૪૫૩૯૩૮ ૨૭૪૫૩૯૩૮ -૫૩૨૪૦૦૦ ૧૫૨૫૨૧૮૮ ૭૬૨૬૦૯૪ ૨૩૦૨૦૯૪ જુઓ ન ધ ૧, ૨

ગૌતમભાઇ િદનભુાઇ        જુઓ ન ધ ૬

અશોકભાઇ િદનભુાઇ    

અપવૂર્ અશોકભાઇ    

       

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

સરકારી 

પડતર

૧૦૮ મહે દ્રકુમાર રાવજીભાઇ ૫૯૬ ૧૦૪/૧ ૧૧૧૩

દીલીપકુમાર રાવજીભાઇ

અશોકકુમાર રાવજીભાઇ

નરે દ્રભાઇ શીવાભાઇ ૫૯૭ પૈકી ૧૦૪/૨ ૧૯૨૪૧

નીલીમાબેન નરે દ્રભાઇ

શકુ તલાબેન નરે દ્રભાઇ

િદિલપભાઇ નરે દ્રભાઇ
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

નટવરલાલ કાશીરામ ૫૯૮ -અ ૧૦૪/૩ ૬૦૭

િગિરશકુમાર દેવશકંર 

િકરણકુમાર દેવશકંર 

મહે દ્રકુમાર રાવજીભાઇ ૫૯૮ -બ ૧૦૪/૪ ૧૫૧૮

દીલીપકુમાર રાવજીભાઇ          

અશોકકુમાર રાવજીભાઇ          

૨૨૪૭૯ ૬૧૮૧૭૨૫૦ ૬૧૮૧૭૨૫૦ ૧૦૪ ૧૩૪૮૭ ૩૭૦૮૯૨૫૦ ૩૭૦૮૯૨૫૦ ૯૭૧૭૩૮૩૫ ૯૭૧૭૩૮૩૫ -૨૪૭૨૮૦૦૦ ૬૦૦૮૪૫૮૫ ૩૦૦૪૨૨૯૩ ૫૩૧૪૨૯૩

         

૧૦૯ પ્રિવણભાઇ હીરાભાઇ ૫૯૯ ૧૦૫ ૩૫૪૧ ૯૭૩૭૭૫૦ ૯૭૩૭૭૫૦ ૧૦૫ ૩૪૨૭ ૯૪૨૪૨૫૦ ૯૪૨૪૨૫૦ ૧૭૬૨૩૩૪૮ ૧૭૬૨૩૩૪૮ -૩૧૩૫૦૦ ૮૧૯૯૦૯૮ ૪૦૯૯૫૪૯ ૩૭૮૬૦૪૯ જુઓ ન ધ ૧, ૨

ઘન યામભાઇ હીરાભાઇ          

હિરકૃ ણભાઇ હીરાભાઇ          

નરહરીભાઇ હીરાભાઇ          

       

૧૧૦ પટેલ શારદાબેન પ્રિવણચં દ્ર મણીભાઇ ની િવધવા ૫૨૯

જુઓ ન ધ ૧, ૨

પટેલ રોનકભાઇ પ્રિવણચં દ્ર

આશાબેન પ્રિવણચં દ્ર

પટેલ ક પનાબેન પ્રિવણચં દ્ર

સયુર્કા તભાઇ રાવજીભાઇ ૬૦૦/અ/પૈકી 

અ પેશભાઇ ચીમનભાઇ પટેલ 

સતપાલસીંગ હરબસંલાલ અરોરા ૬૦૦/બ/પૈકી 

સયુર્કાતં રાવજીભાઇ ૬૦૧ ૧૦૬/૧ ૪૨૩૩

૧૦૬/૨ ૭૭૫૮

૧૦૬/૧+૨ ૧૯૯૮૫ ૫૪૯૫૮૭૫૦ ૫૪૯૫૮૭૫૦ ૧૧૯૯૧ ૩૨૯૭૫૨૫૦ ૩૨૯૭૫૨૫૦ ૮૬૩૯૫૧૫૫ ૮૬૩૯૫૧૫૫ -૨૧૯૮૩૫૦૦ ૫૩૪૧૯૯૦૫ ૨૬૭૦૯૯૫૩ ૪૭૨૬૪૫૩ જુઓ ન ધ ૧, ૨
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

         

૧૧૧ શા તાબેન ઇ રભાઇ બેચરભાઇ ની દીકરી ૬૦૨ ૧૦૭/૧ ૯૧૧

ના વ.ક. ભગભુાઇ ઇ રભાઇ 

કેશાભાઇ જુગાભાઇ ૬૦૩ ૧૦૭/૨ ૬૦૭

િવજયભાઇ રમેશભાઇ ૬૦૪ પૈકી ૧૦૭/૩ ૨૦૭૯

ઉપે દ્રભાઇ રમેશભાઇ 

વીણાબેન રમેશભાઇ છોટાભાઇ ની દીકરી 

કમળાબેન રમેશભાઇ છોટાભાઇ ની દીકરી

કેશાભાઇ જુગાભાઇ 

       જુઓ ન ધ ૧, ૨

૩૫૯૭ ૯૮૯૧૭૫૦ ૯૮૯૧૭૫૦ ૧૦૭ ૨૭૪૨ ૭૫૪૦૫૦૦ ૭૫૪૦૫૦૦ ૧૬૨૧૨૦૭૫ ૧૬૨૧૨૦૭૫ -૨૩૫૧૨૫૦ ૮૬૭૧૫૭૫ ૪૩૩૫૭૮૮ ૧૯૮૪૫૩૮ જુઓ ન ધ ૬

       

૧૧૨ િવજયભાઇ રમેશભાઇ ૬૦૭ પૈકી ૧૦૮/૧ ૨૨૩૪

ઉપે દ્રભાઇ રમેશભાઇ

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ઉપ દ્રભાઇ રમશભાઇ 

વીણાબેન રમેશભાઇ છોટાભાઇ ની દીકરી 

કમળાબેન રમેશભાઇ છોટાભાઇ ની દીકરી

કેશાભાઇ જુગાભાઇ 

કેશાભાઇ જુગાભાઇ ૬૦૮ પૈકી ૧૦૮/૨ ૪૬૪

૨૬૯૮ ૭૪૧૯૫૦૦ ૭૪૧૯૫૦૦ ૧૦૮ ૧૬૧૯ ૪૪૫૨૨૫૦ ૪૪૫૨૨૫૦ ૧૧૬૬૪૮૯૫ ૧૧૬૬૪૮૯૫ -૨૯૬૭૨૫૦ ૭૨૧૨૬૪૫ ૩૬૦૬૩૨૩ ૬૩૯૦૭૩ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૧૧૩ પ્રભદુાસ જોઇતારામ ચૌધરી ૬૦૯ ૧૦૯ ૪૧૪૮ ૧૧૪૦૭૦૦૦ ૧૧૪૦૭૦૦૦ ૧૦૯ ૩૮૪૯ ૧૦૫૮૪૭૫૦ ૧૦૫૮૪૭૫૦ ૧૯૫૮૧૭૮૮ ૧૯૫૮૧૭૮૮ -૮૨૨૨૫૦ ૮૯૯૭૦૩૮ ૪૪૯૮૫૧૯ ૩૬૭૬૨૬૯ જુઓ ન ધ ૧, ૨

માનસીંગભાઇ બદસીંગભાઇ ચૌધરી 

૧૧૪ દશરથભાઇ છોટાભાઇ ૬૧૦ પૈકી ૧૧૦ ૬૨૨૪ ૧૭૧૧૬૦૦૦ ૧૭૧૧૬૦૦૦ ૧૧૦ ૪૩૯૬ ૧૨૦૮૯૦૦૦ ૧૨૦૮૯૦૦૦ ૨૭૨૦૦૨૫૦ ૨૭૨૦૦૨૫૦ -૫૦૨૭૦૦૦ ૧૫૧૧૧૨૫૦ ૭૫૫૫૬૨૫ ૨૫૨૮૬૨૫ જુઓ ન ધ ૧, ૨
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

ચદ્રકાતં છોટાભાઇ          જુઓ ન ધ ૬

મનહરભાઇ દલસખુભાઇ કાપડીયા      

નવીનચદ્ર ભીમજીભાઇ પાઠક    

દુગાર્બેન છોટાલાલ દવે          

રા દ્ર નવીનચદ્ર પાઠક          

ત ૃ તીબેન રજનીકા ત જોષી        

અિમતા નિવનચદ્ર પાઠક          

૧૧૫ ૭/૧૨નો ઉ ારો  ઉપલ ધ નથી ૬૧૧ પૈકી ૧૧૧/૧ ૪૫૭   

મનહરભાઇ દલસખુભાઇ કાપડીયા ૬૧૨ ૧૧૧/૨ ૧૮૨૧   

નવીનચદ્ર ભીમજીભાઇ પાઠક        

દુગાર્બેન છોટાલાલ દવે          

રા દ્ર નવીનચદ્ર પાઠક          

ત ૃ તીબેન રજનીકા ત જોષી        

અિમતા નિવનચદ્ર પાઠક          

૨૨૭૮ ૬૨૬૪૫૦૦ ૬૨૬૪૫૦૦ ૧૧૧ ૧૩૬૭ ૩૭૫૯૨૫૦ ૩૭૫૯૨૫૦ ૯૮૪૯૨૩૫ ૯૮૪૯૨૩૫ ૨૫૦૫૨૫૦ ૬૦૮૯૯૮૫ ૩૦૪૪૯૯૩ ૫૩૯૭૪૩ જઓ ન ધ ૧ ૨

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

૨૨૭૮ ૬૨૬૪૫૦૦ ૬૨૬૪૫૦૦ ૧૧૧ ૧૩૬૭ ૩૭૫૯૨૫૦ ૩૭૫૯૨૫૦ ૯૮૪૯૨૩૫ ૯૮૪૯૨૩૫ -૨૫૦૫૨૫૦ ૬૦૮૯૯૮૫ ૩૦૪૪૯૯૩ ૫૩૯૭૪૩ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૧૧૬ ઓટોમોટીવ મે ય.ુફેકમચર્ લીમીટેડ ૬૧૩ પૈકી ૧૧૨/૧ ૭૩૦૦

અમદાવાદ શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ૬૧૪ ૧૧૨/૨ ૧૪૪૬૮

ઓટોમોટીવ મે ય.ુફેકમચર્ લીમીટેડ 

અમદાવાદ શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ૭૧૭ ૧૧૨/૩ ૧૮૩૧૨

ઓટોમોટીવ મે ય.ુફેકમચર્ લીમીટેડ          

અમદાવાદ શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ૭૧૫

ઓટોમોટીવ મે ય.ુફેકમચર્ લીમીટેડ 

૧૧૨/૪ ૩૪૮૦૩
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

અમદાવાદ શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ૭૧૬

૧૧૨/૧ ૧૧૪૩૮

ન.શ. ૭૨૦ ૧૧૨/૨ ૨૪૪૬૦

૧૧૨/૩ ૯૦૩૨        જુઓ ન ધ ૧, ૨

૭૪૮૮૩ ૧૯૮૪૩૯૯૫૦ ૧૯૮૪૩૯૯૫૦ ૪૪૯૩૦ ૧૧૯૦૬૪૫૦૦ ૧૧૯૦૬૪૫૦૦ ૩૧૧૯૪૮૯૯૦ ૩૧૧૯૪૮૯૯૦ -૭૯૩૭૫૪૫૦ ૧૯૨૮૮૪૪૯૦ ૯૬૪૪૨૨૪૫ ૧૭૦૬૬૭૯૫ જુઓ ન ધ ૬

૧૧૭ પ્રિવણભાઇ માવજીભાઇ પટેલ ૬૧૫ ૧૫૧૭૬

બાબભુાઇ શકંરભાઇ પટેલ 

આગરભાઇ શકંરભાઇ પટેલ +

કમળાબેન તે હરગોવનદાસ નરભેરામ ની િદકરી ૬૨૬ ૩૫૪૧

૧૧૩ ૧૮૭૧૭ ૪૯૬૦૦૦૫૦ ૪૯૬૦૦૦૫૦ ૧૧૩ ૧૧૨૩૦ ૨૯૭૫૯૫૦૦ ૨૯૭૫૯૫૦૦ ૭૭૯૬૯૮૯૦ ૭૭૯૬૯૮૯૦ -૧૯૮૪૦૫૫૦ ૪૮૨૧૦૩૯૦ ૨૪૧૦૫૧૯૫ ૪૨૬૪૬૪૫ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૧૧૮ સતીષયચદ્ર મગંળભાઇ ૬૧૬ ૧૧૪ ૩૯૪૬ ૧૦૮૫૧૫૦૦ ૧૦૮૫૧૫૦૦ ૧૧૪ ૩૯૪૩ ૧૦૮૪૩૨૫૦ ૧૦૮૪૩૨૫૦ ૨૦૬૦૨૧૭૫ ૨૦૬૦૨૧૭૫ -૮૨૫૦ ૯૭૫૮૯૨૫ ૪૮૭૯૪૬૩ ૪૮૭૧૨૧૩ જુઓ ન ધ ૧, ૨

મનહરભાઇ મગંળભાઇ          

રવી દ્રભાઇ મગંળભાઇ          

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

         

૧૧૯ કાયર્પાલક ઇજનેર ી અમદાવાદ ૬૧૭ પૈકી ૧૧૫ ૫૧૦૦ ૧૪૦૨૫૦૦૦ ૧૪૦૨૫૦૦૦ ૧૧૫ ૩૦૬૦ ૮૪૧૫૦૦૦ ૮૪૧૫૦૦૦ ૨૨૦૪૭૩૦૦ ૨૨૦૪૭૩૦૦ -૫૬૧૦૦૦૦ ૧૩૬૩૨૩૦૦ ૬૮૧૬૧૫૦ ૧૨૦૬૧૫૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

મારગ અને મકાન િવભાગ        

નાયબ વન સરક્ષક સરકાર ી િવ તરણ િવભાગ        

         

૧૨૦ ીમતી ર મીબેન સયુર્કાતંભાઇ પટેલ ૬૧૮ ૧૧૬ ૬૬૭૭ ૧૭૬૯૪૦૫૦ ૧૭૬૯૪૦૫૦ ૧૧૬/૧ ૪૪૩૮

૧૧૬/૨ ૧૪૭૬

૫૯૧૪ ૧૫૬૭૨૧૦૦ ૧૫૬૭૨૧૦૦ ૩૧૩૪૪૨૦૦ ૩૧૩૪૪૨૦૦ -૨૦૨૧૯૫૦ ૧૫૬૭૨૧૦૦ ૭૮૩૬૦૫૦ ૫૮૧૪૧૦૦ જુઓ ન ધ ૬

       

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 



Spe
cim

en
t C

op
y

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૧૨૧ રણછોડભાઇ પુજાભાઇ ૬૧૯ ૧૧૭/૧ ૧૧૩૩૦ ૩૦૦૨૪૫૦૦ ૩૦૦૨૪૫૦૦ ૧૧૭/૧ ૮૦૭૯ ૨૧૪૦૯૩૫૦ ૨૧૪૦૯૩૫૦ ૪૮૧૭૧૦૩૮ ૪૮૧૭૧૦૩૮ -૮૬૧૫૧૫૦ ૨૬૭૬૧૬૮૮ ૧૩૩૮૦૮૪૪ ૪૭૬૫૬૯૪ જુઓ ન ધ ૧, ૨

મનભુાઇ પુજાભાઇ જુઓ ન ધ ૬

       

૧૨૨ પ્રિવણભાઇ શા તીભાઇ ૬૨૦ ૧૧૭/૨ ૧૫૧૮ ૪૦૨૨૭૦૦ ૪૦૨૨૭૦૦ ૧૧૭/૨ ૧૪૯૩ ૩૯૫૬૪૫૦ ૩૯૫૬૪૫૦ ૭૧૨૧૬૧૦ ૭૧૨૧૬૧૦ -૬૬૨૫૦ ૩૧૬૫૧૬૦ ૧૫૮૨૫૮૦ ૧૫૧૬૩૩૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

ઠાકોરભાઇ શા તીભાઇ        જુઓ ન ધ ૬

સતીષભાઇ અરિવંદભાઇ    

રિ મકા ત અરિવંદભાઇ        

ભા કરભાઇ અરિવંદભાઇ          

લલીતાબેન અરિવંદભાઇ શા તીભાઇ ની િવધવા          

       

૧૨૩ કીરીટભાઇ શા તીલાલ ૬૨૧ ૧૧૮ ૪૮૫૬ ૧૨૮૬૮૪૦૦ ૧૨૮૬૮૪૦૦ ૧૧૮ ૪૮૫૬ ૧૨૮૬૮૪૦૦ ૧૨૮૬૮૪૦૦ ૨૩૧૬૩૧૨૦ ૨૩૧૬૩૧૨૦ ૦ ૧૦૨૯૪૭૨૦ ૫૧૪૭૩૬૦ ૫૧૪૭૩૬૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

રિસકભાઇ શા તીલાલ          જુઓ ન ધ ૬

રમેશભાઇ શા તીલાલ      (૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ભરતભાઇ શા તીલાલ        

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ચીમનભાઇ શા તીલાલ        

સિવતાબેન રમણલાલ ઉફ લાલજીભાઇ          

અિનલભાઇ રમણલાલ ઉફ લાલજીભાઇ          

મીનાબેન રમણલાલ ઉફ લાલજીભાઇ        

જીગ્નાબેન રમણલાલ ઉફ લાલજીભાઇ          

         

૧૨૪ મનભુાઇ પુજાભાઇ ૬૨૨ ૧૧૯/૧ ૫૦૬

કેતનભાઇ મનભુાઇ 

મનભુાઇ પુજાભાઇ ૬૨૩ ૧૧૯/૨ ૪૦૫

ડાહીબેન નરિસંહભાઇ નાથાભાઇ ની િદકરી (૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

લાલભાઇ ઉફ રમણલાલ કેશવલાલ          જુઓ ન ધ ૧, ૨ 

૯૧૧ ૨૪૧૪૧૫૦ ૨૪૧૪૧૫૦ ૧૧૯ ૬૧૧ ૧૬૧૯૧૫૦ ૧૬૧૯૧૫૦ ૩૮૮૫૯૬૦ ૩૮૮૫૯૬૦ -૭૯૫૦૦૦ ૨૨૬૬૮૧૦ ૧૧૩૩૪૦૫ ૩૩૮૪૦૫ જુઓ ન ધ ૬

         

૧૨૫ મનભુાઇ પુજાભાઇ ૬૨૪ ૧૨૦ ૬૫૭૬ ૧૩૮૦૯૬૦૦ ૧૩૮૦૯૬૦૦ ૧૨૦ ૩૯૪૬ ૮૨૮૬૬૦૦ ૮૨૮૬૬૦૦ ૨૧૭૧૦૮૯૨ ૨૧૭૧૦૮૯૨ -૫૫૨૩૦૦૦ ૧૩૪૨૪૨૯૨ ૬૭૧૨૧૪૬ ૧૧૮૯૧૪૬ જુઓ ન ધ ૧, ૨

કેતનભાઇ મનભુાઇ 

૧૨૬ ી સરકાર દાખલ પ્ર.સ.પ. ૬૩૫ (પૈકી) ૧૨૧ ૮૨૫૩ ૧૭૩૩૧૩૦૦ ૧૭૩૩૧૩૦૦ ૧૨૧ ૬૫૦૯ ૧૩૬૬૮૯૦૦ ૧૩૬૬૮૯૦૦ ૩૨૧૨૧૯૧૫ ૩૨૧૨૧૯૧૫ -૩૬૬૨૪૦૦ ૧૮૪૫૩૦૧૫ ૯૨૨૬૫૦૮ ૫૫૬૪૧૦૮ જુઓ ન ધ ૩

જુઓ ન ધ ૬

       

૧૨૭ ગૌતમભાઇ બાબરભાઇ ૬૨૫ ૧૨૨ ૩૩૩૯ ૮૮૪૮૩૫૦ ૮૮૪૮૩૫૦ ૧૨૨ ૩૨૩૦ ૮૫૫૯૫૦૦ ૮૫૫૯૫૦૦ ૧૫૪૦૭૧૦૦ ૧૫૪૦૭૧૦૦ -૨૮૮૮૫૦ ૬૮૪૭૬૦૦ ૩૪૨૩૮૦૦ ૩૧૩૪૯૫૦ જુઓ ન ધ ૬

   

૧૨૮ જોષી િદપલ ભા કરભાઇ ૬૨૭ ૧૨૩/૧ ૩૭૪૩ ૯૯૧૮૯૫૦ ૯૯૧૮૯૫૦ ૧૨૩/૧ ૨૨૪૬ ૫૯૫૧૯૦૦ ૫૯૫૧૯૦૦ ૧૫૫૯૩૯૭૮ ૧૫૫૯૩૯૭૮ -૩૯૬૭૦૫૦ ૯૬૪૨૦૭૮ ૪૮૨૧૦૩૯ ૮૫૩૯૮૯ જુઓ ન ધ ૧, ૨

જોષી કુસમુબેન ભા કરભાઇ

િવભા તે જોષી ભા કરભાઇ ગૌરીશકંર ના પત્રી અને 

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

૧૨૯ કેતવભાઇ પ મકાતં જોષી ના પ ની ૬૨૮ ૧૨૩/૨ ૪૪૫૨ ૧૧૭૯૭૮૦૦ ૧૧૭૯૭૮૦૦ ૧૨૩/૨ ૨૭૫૪ ૭૨૯૮૧૦૦ ૭૨૯૮૧૦૦ ૧૮૯૭૫૦૬૦ ૧૮૯૭૫૦૬૦ -૪૪૯૯૭૦૦ ૧૧૬૭૬૯૬૦ ૫૮૩૮૪૮૦ ૧૩૩૮૭૮૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

જોષી પ મકાતં પરુસો મદાસ જુઓ ન ધ ૬

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

૧૩૦ ૭/૧૨નો ઉ ારો  ઉપલ ધ નથી ૬૨૯ ૧૨૩/૩ ૩૪૪૦ ૯૧૧૬૦૦૦ ૯૧૧૬૦૦૦ ૧૨૩/૩ ૨૦૬૪ ૫૪૬૯૬૦૦ ૫૪૬૯૬૦૦ ૧૪૩૩૦૩૫૨ ૧૪૩૩૦૩૫૨ -૩૬૪૬૪૦૦ ૮૮૬૦૭૫૨ ૪૪૩૦૩૭૬ ૭૮૩૯૭૬ જુઓ ન ધ ૧, ૨

       

૧૩૧ ભા કરભાઇ અરિવંદભાઇ ૬૩૦ ૧૨૪ ૩૬૪૨ ૯૬૫૧૩૦૦ ૯૬૫૧૩૦૦ ૧૨૪ ૨૧૮૫ ૫૭૯૦૨૫૦ ૫૭૯૦૨૫૦ ૧૫૧૭૦૪૫૫ ૧૫૧૭૦૪૫૫ -૩૮૬૧૦૫૦ ૯૩૮૦૨૦૫ ૪૬૯૦૧૦૩ ૮૨૯૦૫૩

       

૧૩૨ પ્રિવણચદ્ર શીવાભાઇ ૬૩૧ ૧૨૫ ૮૯૦૩ ૨૩૫૯૨૯૫૦ ૨૩૫૯૨૯૫૦ ૧૨૫ ૫૩૪૨ ૧૪૧૫૬૩૦૦ ૧૪૧૫૬૩૦૦ ૩૭૦૮૯૫૦૬ ૩૭૦૮૯૫૦૬ -૯૪૩૬૬૫૦ ૨૨૯૩૩૨૦૬ ૧૧૪૬૬૬૦૩ ૨૦૨૯૯૫૩

િવક્રમભાઇ શીવાભાઇ          

ચચંળબેન શીવાભાઇ ની મગનભાઇ ની િવધવા          
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

શાતંાબેન મધકુા ત        

પ્રકાશકુમાર મધકુા ત          

૧૩૩ જશભાઇ અંબાલાલ ૬૩૩( પૈકી) ૨૫૯

શભંભુાઇ અંબાલાલ 

સરુજબેન અંબાલાલ હીરાલાલની િવધવા

જશભુાઇ અંબાલાલ ૬૩૪(પૈકી) ૩૭૭

૧૨૬ ૬૩૬ ૧૩૩૫૬૦૦ ૧૩૩૫૬૦૦ ૧૨૬ ૩૮૨ ૮૦૨૨૦૦ ૮૦૨૨૦૦ ૨૧૦૧૭૬૪ ૨૧૦૧૭૬૪ -૫૩૩૪૦૦ ૧૨૯૯૫૬૪ ૬૪૯૭૮૨ ૧૧૬૩૮૨ જુઓ ન ધ ૧, ૨

       

૧૩૪ િનકુંજ ચીમનલાલ પારેખ ૭૦૦ (પૈકી) ૪૫૫૨

૭૦૧ ૨૯૩૪

૧૨૭/૧ ૨૧૧૧

મદૃુલાબેન હસમખુભાઇ શાહ તથા ૭૦૭(પૈકી) ૯૫૬૧ ૧૨૭/૨ ૫૬૮૭

ભારતીબેન જયેશભાઇ શાહ ૧૨૭/૩ ૨૯૯૫        જુઓ ન ધ 

૧ ૨ ૩૧૨૭ ૧૭૦૪૭ ૪૫૧૭૪૫૫૦ ૪૫૧૭૪૫૫૦ ૧૦૭૯૩ ૨૮૬૦૧૪૫૦ ૨૮૬૦૧૪૫૦ ૭૧૫૦૩૬૨૫ ૭૧૫૦૩૬૨૫ -૧૬૫૭૩૧૦૦ ૪૨૯૦૨૧૭૫ ૨૧૪૫૧૦૮૮ ૪૮૭૭૯૮૮

૧૩૫ તલપરુ વામીનારાયણ મિંદરના બળદેવજી મહારાજના ૭૦૦ (પૈકી) ૧૨૮/૧ ૪૪૫૮ ૧૧૮૧૩૭૦૦ ૧૧૮૧૩૭૦૦ ૧૨૮/૧ ૨૬૭૫ ૭૦૮૮૭૫૦ ૭૦૮૮૭૫૦ ૧૮૫૭૨૫૨૫ ૧૮૫૭૨૫૨૫ -૪૭૨૪૯૫૦ ૧૧૪૮૩૭૭૫ ૫૭૪૧૮૮૮ ૧૦૧૬૯૩૮ જુઓ ન ધ ૧, ૨ 

વ.ક. કૌટાલે દ્રપ્રસાદજી તે દ્રપ્રસાદજી પા ડે. 

૧૩૬ ત્રીવેણીબેન રમણીકલાલ ૭૦૨(પૈકી) ૧૨૮/૨ ૨૦૯૮ ૫૫૫૯૭૦૦ ૫૫૫૯૭૦૦ ૧૨૮/૨ ૧૨૫૯ ૩૩૩૬૩૫૦ ૩૩૩૬૩૫૦ ૮૭૪૧૨૩૭ ૮૭૪૧૨૩૭ -૨૨૨૩૩૫૦ ૫૪૦૪૮૮૭ ૨૭૦૨૪૪૪ ૪૭૯૦૯૪

રમણીકભાઇ રણછોડભાઇ        

ઇલેશભાઇ રમણીકભાઇ        

ઉવર્શીભાઇ ઇલેશભાઇ        

હીનાબેન રમણીકભાઇ        

નીતાબેન રમણીકભાઇ        

મોનાલીબેન રમણીકભાઇ        

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩

૧, ૨,૩
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

ચીબેન રમણીકભાઇ        

૧૩૭ ઇલેશભાઇ રમણીકભાઇ ૧૨૯/૧ ૩૦૬૮૧

રમણીકભાઇ રણછોડદાસ 

િત્રવેણીબેન ઇલેશભાઇ 

ઋિચતાબેન રમણીકભાઇ 

હીના રમણીકભાઇ 

નીતાબેન રમણીકલાલ 

મોનાલીબેન રમણીકલાલ 

નીલાબેન ચદ્રવદન શાહ તથા 

િશ પાબેન અ પેશભાઇ શાહ નો લોટ 

પુ પાદેવી રામપ્રસાદ શમાર્ 

બબલીદેવી સ યપ્રકાશ શમાર્ 

ભાિવનકુમાર રામપ્રતાપ 

મનીષાદેવી પુ ષો મ શમાર્ 

કદમ પ્રમોદભાઇ ન 

૭૦૮+ 

૭૨૪+

૭૨૫+ 

૭૨૯થી

૭૩૪

રીતબુેન તે મનીષભાઇ મહતેા 

પ્રમોદભાઇ ન ની દીકરી 

મોતીલાલ યામલાલ અગ્રવાલ 

હસમખુભાઇ કેશવલાલ શાહ 

જયેશભાઇ હસમખુલાલ શાહ 

ચૈતાલીબેન તેજસભાઇ શાહ 

હતેલબેન રા શભાઇ શાહ 

રમણીકભાઇ રણછોડભાઇ ૭૩૫ ૧૨૯/૨ ૧૧૧૩

ત્રીવેણીબેન રમણીકલાલ 

ઇલેશભાઇ રમણીકભાઇ
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

ઉવર્શીભાઇ ઇલેશભાઇ

હીનાબેન રમણીકભાઇ ૧૨૯/૧ ૯૨૬૬

મોનાલીબેન રમણીકભાઇ ૧૨૯/૨ ૬૬૫૪

ચીબેન રમણીકભાઇ ૧૨૯/૩ ૫૭૫૮

નીતાબેન રમણીકભાઇ ૧૨૯/૪ ૧૪૮૫

૩૧૭૯૪ ૮૪૨૫૪૧૦૦ ૮૪૨૫૪૧૦૦ ૨૩૧૬૩ ૬૧૩૮૧૯૫૦ ૬૧૩૮૧૯૫૦ ૧૩૮૭૨૩૨૦૭ ૧૩૮૭૨૩૨૦૭ -૨૨૮૭૨૧૫૦ ૭૭૩૪૧૨૫૭ ૩૮૬૭૦૬૨૯ ૧૫૭૯૮૪૭૯ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૧૩૮ સતીષભાઇ મગંળભાઇ ૭૨૨/બ ૧૩૦/૧ ૫૦૫૯ ૧૩૪૦૬૩૫૦ ૧૩૪૦૬૩૫૦ ૧૩૦/૧ ૩૦૩૫ ૮૦૪૨૭૫૦ ૮૦૪૨૭૫૦ ૨૧૦૭૨૦૦૫ ૨૧૦૭૨૦૦૫ -૫૩૬૩૬૦૦ ૧૩૦૨૯૨૫૫ ૬૫૧૪૬૨૮ ૧૧૫૧૦૨૮ જુઓ ન ધ ૧, ૨

મનહરભાઇ મગંળભાઇ

રવી દ્રભાઇ મગંળભાઇ

૧૩૯ ગૌતમભાઇ િદનભુાઇ ૭૨૩ ૧૩૦/૨ ૩૬૪૨ ૯૬૫૧૩૦૦ ૯૬૫૧૩૦૦ ૧૩૦/૨ ૩૬૨૨ ૯૫૯૮૩૦૦ ૯૫૯૮૩૦૦ ૧૮૨૩૬૭૭૦ ૧૮૨૩૬૭૭૦ -૫૩૦૦૦ ૮૬૩૮૪૭૦ ૪૩૧૯૨૩૫ ૪૨૬૬૨૩૫

૧૪૦ ગૌચરણ સ.પ. ૭૦૯ ૧૩૧ ૨૭૩૨ ૭૨૩૯૮૦૦ ૭૨૩૯૮૦૦ ૧૩૧ ૧૬૩૯ ૪૩૪૩૩૫૦ ૪૩૪૩૩૫૦ ૧૧૩૭૯૫૭૭ ૧૧૩૭૯૫૭૭ -૨૮૯૬૪૫૦ ૭૦૩૬૨૨૭ ૩૫૧૮૧૧૪ ૬૨૧૬૬૪

       

બીનખેતી 

પ્રીપાત્ર

૧૪૧ મહે દ્રભાઇ કેશવલાલ ૭૧૦(પૈકી) ૧૩૨ ૯૪૮૦ ૨૫૧૨૨૦૦૦ ૨૫૧૨૨૦૦૦ ૧૩૨ ૫૬૮૮ ૧૫૦૭૩૨૦૦ ૧૫૦૭૩૨૦૦ ૩૯૪૯૧૭૮૪ ૩૯૪૯૧૭૮૪ -૧૦૦૪૮૮૦૦ ૨૪૪૧૮૫૮૪ ૧૨૨૦૯૨૯૨ ૨૧૬૦૪૯૨

પટેલ યતીનભાઇ રસીકલાલ 

       

૧૪૨ સતીષભાઇ મગંળભાઇ ૭૧૧/અ/૧(પૈકી) ૧૦૮૬૧

મનહરભાઇ મગંળભાઇ

રવી દ્રભાઇ મગંળભાઇ

૭૧૩ ૧૩૩/૧ ૪૩૫૦

૭૨૧ ૨૪૨૮

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૭૨૨/અ ૧૩૩/૨ ૪૩૫૦

૨૧૯૮૯ ૫૮૨૭૦૮૫૦ ૫૮૨૭૦૮૫૦ ૧૩૩ ૧૩૧૯૩ ૩૪૯૬૧૪૫૦ ૩૪૯૬૧૪૫૦ ૯૧૫૯૮૯૯૯ ૯૧૫૯૮૯૯૯ -૨૩૩૦૯૪૦૦ ૫૬૬૩૭૫૪૯ ૨૮૩૧૮૭૭૫ ૫૦૦૯૩૭૫

       

૧૪૩ પરેશકુમાર ચં દ્રકાતં ૭૧૨(પૈકી) ૧૩૪/૧ ૯૧૪૭

૭૧૪ ૧૩૪/૨ ૪૭૫૫

૧૩૯૦૨ ૩૬૮૪૦૩૦૦ ૩૬૮૪૦૩૦૦ ૧૩૪ ૮૩૪૧ ૨૨૧૦૩૬૫૦ ૨૨૧૦૩૬૫૦ ૫૭૯૧૧૫૬૩ ૫૭૯૧૧૫૬૩ -૧૪૭૩૬૬૫૦ ૩૫૮૦૭૯૧૩ ૧૭૯૦૩૯૫૭ ૩૧૬૭૩૦૭

       

૧૪૪ સતીષભાઇ મગંળભાઇ ૭૧૮ પૈકી ૧૩૫ ૧૦૨૦૫ ૨૮૦૬૩૭૫૦ ૨૮૦૬૩૭૫૦ ૧૩૫ ૬૧૨૩ ૧૬૮૩૮૨૫૦ ૧૬૮૩૮૨૫૦ ૪૪૧૧૬૨૧૫ ૪૪૧૧૬૨૧૫ -૧૧૨૨૫૫૦૦ ૨૭૨૭૭૯૬૫ ૧૩૬૩૮૯૮૩ ૨૪૧૩૪૮૩ જુઓ ન ધ ૧, ૨

મનહરભાઇ મગંળભાઇ        

રવી દ્રભાઇ મગંળભાઇ        

મણીભાઇ છગનભાઇ        

િચરાગભાઇ મણીભાઇ પટેલ        

       

જુઓ ન ધ ૧, ૨

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩

૧૪૫ મથરુભાઇ ડુંગરભાઇ ૭૧૯ ૧૩૬ ૨૦૨ ૫૩૫૩૦૦ ૫૩૫૩૦૦ ૧૩૬ ૨૦૨ ૫૩૫૩૦૦ ૫૩૫૩૦૦ ૬૬૯૧૨૫ ૬૬૯૧૨૫ ૦ ૧૩૩૮૨૫ ૬૬૯૧૩ ૬૬૯૧૩ જુઓ ન ધ ૧, ૨

વામીનારાયણ મદંીરના વહીવટ કતાર્        

મગનભાઇ થા પ્રભદુાસ ચકાભાઇ        

       

૧૪૬ એમ.ચદંુલાલ એ ટેટ ભાગીદારી પેઢી ૭૨૬ પૈકી ૧૩૭ ૯૪૭૯ ૨૬૦૬૭૨૫૦ ૨૬૦૬૭૨૫૦ ૧૩૭ ૯૪૬૩ ૨૬૦૨૩૨૫૦ ૨૬૦૨૩૨૫૦ ૪૬૮૪૧૮૫૦ ૪૬૮૪૧૮૫૦ -૪૪૦૦૦ ૨૦૮૧૮૬૦૦ ૧૦૪૦૯૩૦૦ ૧૦૩૬૫૩૦૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

      જુઓ ન ધ ૬

   (૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

       

૧૪૭ ત ૃ તીબેન અ પેશકુમાર પટેલ ૭૨૭ પૈકી ૧૩૮ ૯૭૯૯ ૨૬૯૪૭૨૫૦ ૨૬૯૪૭૨૫૦ ૧૩૮ ૮૮૨૨ ૨૪૨૬૦૫૦૦ ૨૪૨૬૦૫૦૦ ૪૫૮૫૨૩૪૫ ૪૫૮૫૨૩૪૫ -૨૬૮૬૭૫૦ ૨૧૫૯૧૮૪૫ ૧૦૭૯૫૯૨૩ ૮૧૦૯૧૭૩

અિમતાબેન યોગેનભાઇ પટેલ        

તોરલબેન કૌશીકભાઇ પટેલ        

જુઓ ન ધ ૧, ૨
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

       

૧૪૮ જયવતંભાઇ રમણભાઇ અમીન ૭૨૮ પૈકી ૧૩૯ ૪૧૧૫ ૧૧૩૧૬૨૫૦ ૧૧૩૧૬૨૫૦ ૧૩૯ ૩૨૯૨ ૯૦૫૩૦૦૦ ૯૦૫૩૦૦૦ ૧૮૫૫૮૬૫૦ ૧૮૫૫૮૬૫૦ -૨૨૬૩૨૫૦ ૯૫૦૫૬૫૦ ૪૭૫૨૮૨૫ ૨૪૮૯૫૭૫

ચદ્રકા તભાઇ રમણભાઇ અમીન        

       

૧૪૯ આર.કે.કો.ઓ.વેરહાઉસીંગ સો .લીમીટેડ ૭૩૬        

+        

૭૩૭        

       

૭/૧૨નો ઉ ારો  ઉપલ ધ નથી ૭૪૦        

૧૪૦/૧ ૬૭૩૧૬        

૭/૧૨નો ઉ ારો  ઉપલ ધ નથી ૭૪૧        

       

૭/૧૨નો ઉ ારો  ઉપલ ધ નથી ૭૪૨        

       

૭/૧૨નો ઉ ારો  ઉપલ ધ નથી ૭૪૩        

જુઓ ન ધ ૧, ૨

તલુસી એવ ય.ુ એસોસીએશન ૭૩૮

૧૪૦/૨ ૪૪૩૧૩

યોગેનભાઇ ભલાભાઇ ૭૩૯

પવુીર્બેન અમીતભાઇ પટેલ 

૧૧૧૬૨૯ ૨૯૫૮૧૬૮૫૦ ૨૯૫૮૧૬૮૫૦ ૧૪૦ ૧૧૧૧૬૯ ૨૯૪૫૯૭૮૫૦ ૨૯૪૫૯૭૮૫૦ ૫૬૫૬૨૭૮૭૨ ૫૬૫૬૨૭૮૭૨ -૧૨૧૯૦૦૦ ૨૭૧૦૩૦૦૨૨ ૧૩૫૫૧૫૦૧૧ ૧૩૪૨૯૬૦૧૧ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૧૫૦ એમ.પી. પડંયા હાઇ કુલ તલપરુ ૭૪૪ પૈકી ૧૪૧ ૪૧૦૦ ૧૦૮૬૫૦૦૦ ૧૦૮૬૫૦૦૦ ૧૪૧ ૨૪૬૦ ૬૫૧૯૦૦૦ ૬૫૧૯૦૦૦ ૧૭૦૭૯૭૮૦ ૧૭૦૭૯૭૮૦ -૪૩૪૬૦૦૦ ૧૦૫૬૦૭૮૦ ૫૨૮૦૩૯૦ ૯૩૪૩૯૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨



Spe
cim

en
t C

op
y

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૧૫૧ ખરાબો સ.પ ૭૪૫ પૈકી ૧૪૨ ૧૧૬૧૫ ૩૧૯૪૧૨૫૦ ૩૧૯૪૧૨૫૦ ૧૪૨ ૬૯૬૯ ૧૯૧૬૪૭૫૦ ૧૯૧૬૪૭૫૦ ૫૦૨૧૧૬૪૫ ૫૦૨૧૧૬૪૫ -૧૨૭૭૬૫૦૦ ૩૧૦૪૬૮૯૫ ૧૫૫૨૩૪૪૮ ૨૭૪૬૯૪૮

       

૧૫૨ એમ.પી. પડંયા હાઇ કુલ તલપરુ ૭૪૬ ૧૪૩ ૩૫૬૫ ૯૮૦૩૭૫૦ ૯૮૦૩૭૫૦ ૧૪૩ ૨૧૩૯ ૫૮૮૨૨૫૦ ૫૮૮૨૨૫૦ ૧૫૪૧૧૪૯૫ ૧૫૪૧૧૪૯૫ -૩૯૨૧૫૦૦ ૯૫૨૯૨૪૫ ૪૭૬૪૬૨૩ ૮૪૩૧૨૩

       

૧૫૩ બળવતંભાઇ ણાભાઇ ૭૪૭ ૧૪૪ ૨૫૨૯ ૬૯૫૪૭૫૦ ૬૯૫૪૭૫૦ ૧૪૪ ૧૫૧૭ ૪૧૭૧૭૫૦ ૪૧૭૧૭૫૦ ૧૦૯૨૯૯૮૫ ૧૦૯૨૯૯૮૫ -૨૭૮૩૦૦૦ ૬૭૫૮૨૩૫ ૩૩૭૯૧૧૮ ૫૯૬૧૧૮

       

૧૫૪ સોમાજી મગંાજી ઠાકોર પ્ર.સ.પ. ૭૪૮ ૧૪૫ ૬૦૭ ૧૬૬૯૨૫૦ ૧૬૬૯૨૫૦ ૧૪૫ ૩૬૪ ૧૦૦૧૦૦૦ ૧૦૦૧૦૦૦ ૨૬૨૨૬૨૦ ૨૬૨૨૬૨૦ -૬૬૮૨૫૦ ૧૬૨૧૬૨૦ ૮૧૦૮૧૦ ૧૪૨૫૬૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

રસીકભાઇ મગંાજી ઠાકોર        

િદનેશભાઇ મગંાજી ઠાકોર        

       

૧૫૫ ચદ્રકા ત કરસનભાઇ ૭૪૯ ૧૪૫/૧ ૨૮૯૩૪ ૭૯૫૬૮૫૦૦ ૭૯૫૬૮૫૦૦ ૧૪૫/૧ ૧૭૩૬૦ ૪૭૭૪૦૦૦૦ ૪૭૭૪૦૦૦૦ ૧૨૫૦૭૮૮૦૦ ૧૨૫૦૭૮૮૦૦ -૩૧૮૨૮૫૦૦ ૭૭૩૩૮૮૦૦ ૩૮૬૬૯૪૦૦ ૬૮૪૦૯૦૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

ક પનાબેન જગદીશભાઇ 

ફા ગનુીબેન જગદીશભાઇ

મૌલીકભાઇ જગદીશભાઇ

       

૧૫૬ ચદ્રકા ત કરસનભાઇ પ્ર.સ.પ. ૭૫૦ ૧૪૬ ૧૩૧૫ ૩૩૫૩૨૫૦ ૩૩૫૩૨૫૦ ૧૪૬ ૭૮૯ ૨૦૧૧૯૫૦ ૨૦૧૧૯૫૦ ૫૨૭૧૩૦૯ ૫૨૭૧૩૦૯ -૧૩૪૧૩૦૦ ૩૨૫૯૩૫૯ ૧૬૨૯૬૮૦ ૨૮૮૩૮૦

       

૧૫૭ ચદ્રકા ત કરસનભાઇ ૭૫૧ ૧૪૭ ૬૨૭૩ ૧૫૯૯૬૧૫૦ ૧૫૯૯૬૧૫૦ ૧૪૭ ૩૭૬૪ ૯૫૯૮૨૦૦ ૯૫૯૮૨૦૦ ૨૫૧૪૭૨૮૪ ૨૫૧૪૭૨૮૪ -૬૩૯૭૯૫૦ ૧૫૫૪૯૦૮૪ ૭૭૭૪૫૪૨ ૧૩૭૬૫૯૨ જુઓ ન ધ ૧, ૨

ચદ્રકા ત કરસનભાઇ        

ક પનાબેન જગદીશભાઇ        

ફા ગનુીબેન જગદીશભાઇ        

મૌલીકભાઇ જગદીશભાઇ        

       

૧૫૮ અ પેશકુમાર ચીમનલાલ પટેલ ૭૫૨ ૧૪૮/૧ ૨૪૨૮
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૭૭૯ ૧૪૮/૨ ૧૨૧૪

૩૬૪૨ ૯૨૮૭૧૦૦ ૯૨૮૭૧૦૦ ૧૪૮ ૨૧૮૫ ૫૫૭૧૭૫૦ ૫૫૭૧૭૫૦ ૧૪૫૯૭૯૮૫ ૧૪૫૯૭૯૮૫ -૩૭૧૫૩૫૦ ૯૦૨૬૨૩૫ ૪૫૧૩૧૧૮ ૭૯૭૭૬૮ જુઓ ન ધ ૧, ૨

       

૧૫૯ શારદાબેન છોટાલાલ ઇ રભાઇ ની દીકરીઓ ૭૫૩ ૧૪૯ ૩૪૪૦ ૮૭૭૨૦૦૦ ૮૭૭૨૦૦૦ ૧૪૯ ૨૦૬૪ ૫૨૬૩૨૦૦ ૫૨૬૩૨૦૦ ૧૩૭૮૯૫૮૪ ૧૩૭૮૯૫૮૪ -૩૫૦૮૮૦૦ ૮૫૨૬૩૮૪ ૪૨૬૩૧૯૨ ૭૫૪૩૯૨ જુઓ ન ધ ૧, ૨

સિવતાબેન છોટાલાલ        

વીરબાળા છોટાલાલ        

જસમુતીબેન છોટાલાલ        

       

૧૬૦ મહશેભાઇ લાલાભાઇ ૭૫૪ ૧૫૦ ૧૯૨૨ ૪૯૦૧૧૦૦ ૪૯૦૧૧૦૦ ૧૫૦ ૧૧૫૩ ૨૯૪૦૧૫૦ ૨૯૪૦૧૫૦ ૭૭૦૩૧૯૩ ૭૭૦૩૧૯૩ -૧૯૬૦૯૫૦ ૪૭૬૩૦૪૩ ૨૩૮૧૫૨૨ ૪૨૦૫૭૨

૧૬૧ ભગવાનદાસ લાલજીભાઇ સોનારા ૭૫૫ ૧૫૧ ૨૧૨૫ ૫૪૧૮૭૫૦ ૫૪૧૮૭૫૦ ૧૫૧ ૧૨૭૫ ૩૨૫૧૨૫૦ ૩૨૫૧૨૫૦ ૮૫૧૮૨૭૫ ૮૫૧૮૨૭૫ -૨૧૬૭૫૦૦ ૫૨૬૭૦૨૫ ૨૬૩૩૫૧૩ ૪૬૬૦૧૩ જુઓ ન ધ ૧, ૨

મહશેભાઇ લાલજીભાઇ સોનારા        

       

૧૬૨ માલજી નાગરજી પ્ર.સ.પ. ૭૫૬ ૧૫૨/૧ ૨૧૨૪

બધુાજી મગનજી 

કંકુબેન મગનજી 

જશીબેન મગનજી 

સવીતાબેન મગનજી 

પ્ર.સ.પ ૮૫૬ ૧૫૨/૨ ૫૩૬૨

૭૪૮૬ ૧૯૦૮૯૩૦૦ ૧૯૦૮૯૩૦૦ ૧૫૨ ૪૪૯૨ ૧૧૪૫૪૬૦૦ ૧૧૪૫૪૬૦૦ ૩૦૦૧૧૦૫૨ ૩૦૦૧૧૦૫૨ -૭૬૩૪૭૦૦ ૧૮૫૫૬૪૫૨ ૯૨૭૮૨૨૬ ૧૬૪૩૫૨૬ જુઓ ન ધ ૧, ૨

       

૧૬૩ સોમાજી મગંાજી ઠાકોર પ્ર.સ.પ. ૭૫૭ ૧૫૩ ૬૨૭૩ ૧૫૯૯૬૧૫૦ ૧૫૯૯૬૧૫૦ ૧૫૩ ૩૭૬૪ ૯૫૯૮૨૦૦ ૯૫૯૮૨૦૦ ૨૫૧૪૭૨૮૪ ૨૫૧૪૭૨૮૪ -૬૩૯૭૯૫૦ ૧૫૫૪૯૦૮૪ ૭૭૭૪૫૪૨ ૧૩૭૬૫૯૨ જુઓ ન ધ ૧, ૨

રસીકભાઇ મગંાજી ઠાકોર        

િદનેશભાઇ મગંાજી ઠાકોર        
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

       

૧૬૪ શારદાબેન ચીમનભાઇ જીવાભાઇ ની િવધવા ૭૫૮ ૧૫૪ ૨૫૨૯ ૬૪૪૮૯૫૦ ૬૪૪૮૯૫૦ ૧૫૪ ૧૫૧૭ ૩૮૬૮૩૫૦ ૩૮૬૮૩૫૦ ૧૦૧૩૫૦૭૭ ૧૦૧૩૫૦૭૭ -૨૫૮૦૬૦૦ ૬૨૬૬૭૨૭ ૩૧૩૩૩૬૪ ૫૫૨૭૬૪ જુઓ ન ધ ૧, ૨

તરુણકુમાર ચીમનભાઇ        

િનકુંજકુમાર ચીમનભાઇ        

કનકલ ાબેન ચીમનભાઇ        

મીતાબેન ચીમનભાઇ        

       

૧૬૫ જશભાઇ અંબાલાલ ૭૫૯ ૧૫૫ ૨૪૨૮ ૬૧૯૧૪૦૦ ૬૧૯૧૪૦૦ ૧૫૫ ૧૪૫૭ ૩૭૧૫૩૫૦ ૩૭૧૫૩૫૦ ૯૭૩૪૨૧૭ ૯૭૩૪૨૧૭ -૨૪૭૬૦૫૦ ૬૦૧૮૮૬૭ ૩૦૦૯૪૩૪ ૫૩૩૩૮૪ જુઓ ન ધ ૧, ૨

શભંભુાઇ અંબાલાલ        

સરુજબેન અંબાલાલ        

૧૬૬ નરેશભાઇ ચીનભુાઇ ૭૬૦ ૧૫૬ ૮૬૦૦ ૨૧૯૩૦૦૦૦ ૨૧૯૩૦૦૦૦ ૧૫૬ ૫૧૬૦ ૧૩૧૫૮૦૦૦ ૧૩૧૫૮૦૦૦ ૩૪૪૭૩૯૬૦ ૩૪૪૭૩૯૬૦ -૮૭૭૨૦૦૦ ૨૧૩૧૫૯૬૦ ૧૦૬૫૭૯૮૦ ૧૮૮૫૯૮૦

૧૬૭ અ પેશકુમાર ચીમનભાઇ પટેલ ૭૬૧ ૧૫૭ ૩૫૪૧ ૯૦૨૯૫૫૦ ૯૦૨૯૫૫૦ ૧૫૭ ૨૧૨૫ ૫૪૧૮૭૫૦ ૫૪૧૮૭૫૦ ૧૪૧૯૭૧૨૫ ૧૪૧૯૭૧૨૫ -૩૬૧૦૮૦૦ ૮૭૭૮૩૭૫ ૪૩૮૯૧૮૮ ૭૭૮૩૮૮ જુઓ ન ધ ૧, ૨

ધમીર્ ઠાબેન અંબાલાલ ભરુાલાલની દીકરી તે        

અશોકકમાર રઘભાઇની પ નીઅશોકકુમાર રઘભુાઇની પ ની  

સયુર્કા ત રાવજીભાઇ પટેલ        

૧૬૮ િનરંજન અંબાલાલ ૭૬૨ ૧૫૮ ૨૯૩૪ ૭૪૮૧૭૦૦ ૭૪૮૧૭૦૦ ૧૫૮ ૧૭૬૦ ૪૪૮૮૦૦૦ ૪૪૮૮૦૦૦ ૧૧૭૫૮૫૬૦ ૧૧૭૫૮૫૬૦ -૨૯૯૩૭૦૦ ૭૨૭૦૫૬૦ ૩૬૩૫૨૮૦ ૬૪૧૫૮૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

િવનોદીનીબેન અંબાલાલ ની દીકરી        

૧૬૯ ગૌચરણ ૭૬૩ (પૈકી ) ૧૫૯ ૨૨૦ ૫૬૧૦૦૦ ૫૬૧૦૦૦ ૧૫૯ ૨૨૦ ૫૬૧૦૦૦ ૫૬૧૦૦૦ ૭૨૯૩૦૦ ૭૨૯૩૦૦ ૦ ૧૬૮૩૦૦ ૮૪૧૫૦ ૮૪૧૫૦

૧૭૦ બેચરજી મોહનજી ૭૬૫(પૈકી) ૧૬૦ ૪૭૦૨ ૧૧૯૯૦૧૦૦ ૧૧૯૯૦૧૦૦ ૧૬૦ ૨૮૨૧ ૭૧૯૩૫૫૦ ૭૧૯૩૫૫૦ ૧૮૮૪૭૧૦૧ ૧૮૮૪૭૧૦૧ -૪૭૯૬૫૫૦ ૧૧૬૫૩૫૫૧ ૫૮૨૬૭૭૬ ૧૦૩૦૨૨૬

હીરાબેન મોહનજી        

સમબુેન મોહનજી        

નજીબેન મોહનજી        

શાતંાબેન ચદંુજી મોહનજી ની િવધવા        

જુઓ ન ધ ૩

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

રાજુભાઇ ચદંુજી        

કેશભુાઇ ચદંુજી        

ગગંાબેન ચદંુજી        

શારદાબેન ચદંુજી        

લ મીબેન ચદંુજી        

૧૭૧ પ્રતાપિસંહ સરદારસગં પ્ર.સ.પ ૭૬૬ ૧૬૧ ૧૨૧૪ ૩૦૯૫૭૦૦ ૩૦૯૫૭૦૦ ૧૬૧ ૭૨૮ ૧૮૫૬૪૦૦ ૧૮૫૬૪૦૦ ૪૮૬૩૭૬૮ ૪૮૬૩૭૬૮ -૧૨૩૯૩૦૦ ૩૦૦૭૩૬૮ ૧૫૦૩૬૮૪ ૨૬૪૩૮૪

૧૭૨ અ પેશકુમાર ચીમનભાઇ પટેલ ૭૬૭ ૧૬૨ ૮૧૯૮ ૨૦૯૦૪૯૦૦ ૨૦૯૦૪૯૦૦ ૧૬૨ ૪૯૧૯ ૧૨૫૪૩૪૫૦ ૧૨૫૪૩૪૫૦ ૩૨૮૬૩૮૩૯ ૩૨૮૬૩૮૩૯ -૮૩૬૧૪૫૦ ૨૦૩૨૦૩૮૯ ૧૦૧૬૦૧૯૫ ૧૭૯૮૭૪૫ જુઓ ન ધ ૧, ૨

ધમીર્ ઠાબેન અંબાલાલ ભરુાલાલની દીકરી તે        

અશોકકુમાર રઘભુાઇની પ ની        

સયુર્કા ત રાવજીભાઇ પટેલ        

 
૧૭૩ ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ ૭૬૮( પૈકી ) ૧૬૩/૧ ૨૨૯૪

અરુણાબેન ચીનભુાઇ પટેલ 

િચરાગ ચીનભુાઇ પટેલ

મહશેભાઇ લાલજીભાઇ ઉફ લાલાભાઇ સોનારા ૭૬૯( પૈકી) ૧૬૩/૨ ૨૮૯

૨૫૮૩ ૬૫૮૬૬૫૦ ૬૫૮૬૬૫૦ ૧૬૩ ૧૫૪૯ ૩૯૪૯૯૫૦ ૩૯૪૯૯૫૦ ૧૦૩૪૮૮૬૯ ૧૦૩૪૮૮૬૯ -૨૬૩૬૭૦૦ ૬૩૯૮૯૧૯ ૩૧૯૯૪૬૦ ૫૬૨૭૬૦

       

૧૭૪ ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ ૭૭૩ પૈકી ૧૬૪ ૬૧૦૯ ૧૫૫૭૭૯૫૦ ૧૫૫૭૭૯૫૦ ૧૬૪ ૩૬૬૫ ૯૩૪૫૭૫૦ ૯૩૪૫૭૫૦ ૨૪૪૮૫૮૬૫ ૨૪૪૮૫૮૬૫ -૬૨૩૨૨૦૦ ૧૫૧૪૦૧૧૫ ૭૫૭૦૦૫૮ ૧૩૩૭૮૫૮

ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ HUF ના કતાર્ અને        

મેનેજર તરીકે        

ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ        

અરુણાબેન ચીનભુાઇ પટેલ        

િચરાગ ચીનભુાઇ પટેલ        

િચરાગ ચીનભુાઇ પટેલ HUF ના કતાર્ અને        

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩

જુઓ ન ધ ૧, ૨
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

મેનેજર તરીકે        

ચીરાગ ચીનભુાઇ પટેલ        

પજા ચીનભુાઇ પટેલ તેમના કુ.મ.ુ તરીકે        

ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ        

ગાગીર્ ચીરાગ પટેલ        

       

૧૭૫ ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ ૭૭૪ ૧૬૫ ૫૯૬૯ ૧૫૨૨૦૯૫૦ ૧૫૨૨૦૯૫૦ ૧૬૫ ૩૫૮૧ ૯૧૩૧૫૫૦ ૯૧૩૧૫૫૦ ૨૩૯૨૪૬૬૧ ૨૩૯૨૪૬૬૧ -૬૦૮૯૪૦૦ ૧૪૭૯૩૧૧૧ ૭૩૯૬૫૫૬ ૧૩૦૭૧૫૬ જુઓ ન ધ ૧, ૨

અરુણાબેન ચીનભુાઇ પટેલ        

       

૧૭૬ છોટાભાઇ સોમાભાઇ પ્ર.સ.પ ૭૭૫ ૧૬૬ ૧૦૧૧ ૨૫૭૮૦૫૦ ૨૫૭૮૦૫૦ ૧૬૬ ૬૦૭ ૧૫૪૭૮૫૦ ૧૫૪૭૮૫૦ ૪૦૫૫૩૬૭ ૪૦૫૫૩૬૭ -૧૦૩૦૨૦૦ ૨૫૦૭૫૧૭ ૧૨૫૩૭૫૯ ૨૨૩૫૫૯

       

૧૭૭ ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ ૭૭૬ ૧૬૭ ૧૦૬૨૪ ૨૭૦૯૧૨૦૦ ૨૭૦૯૧૨૦૦ ૧૬૭ ૬૩૭૪ ૧૬૨૫૩૭૦૦ ૧૬૨૫૩૭૦૦ ૪૨૫૮૪૬૯૪ ૪૨૫૮૪૬૯૪ -૧૦૮૩૭૫૦૦ ૨૬૩૩૦૯૯૪ ૧૩૧૬૫૪૯૭ ૨૩૨૭૯૯૭ જુઓ ન ધ ૧, ૨

અરુણાબેન ચીનભુાઇ પટેલ        

ચીરાગ ચીનભુાઇ પટેલ        

       

૧૭૮ શકંરભાઇ મણીભાઇ ૭૭૭ ૧૬૮ ૧૭૨૦ ૪૩૮૬૦૦૦ ૪૩૮૬૦૦૦ ૧૬૮ ૧૦૩૨ ૨૬૩૧૬૦૦ ૨૬૩૧૬૦૦ ૬૮૯૪૭૯૨ ૬૮૯૪૭૯૨ -૧૭૫૪૪૦૦ ૪૨૬૩૧૯૨ ૨૧૩૧૫૯૬ ૩૭૭૧૯૬

       

૧૭૯ મહે દ્રભાઇ ઉમેદભાઇ ૭૭૮ ૧૬૯ ૩૮૪૪ ૯૮૦૨૨૦૦ ૯૮૦૨૨૦૦ ૧૬૯ ૨૩૦૬ ૫૮૮૦૩૦૦ ૫૮૮૦૩૦૦ ૧૫૪૦૬૩૮૬ ૧૫૪૦૬૩૮૬ -૩૯૨૧૯૦૦ ૯૫૨૬૦૮૬ ૪૭૬૩૦૪૩ ૮૪૧૧૪૩ જુઓ ન ધ ૧, ૨

િવ ણભુાઇ ઉમેદભાઇ        

પ્રમોદભાઇ ઉમેદભાઇ        

       

૧૮૦ િચરાગભાઇ ચીનભુાઇ પટેલ ૭૮૦ ૧૭૦/૧ ૭૭૯૦        

ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ        

ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ તે HUF ના કતાર્        

અને મેનેજર        
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

તરીકે ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ        

પજા ચીનભુાઇ પટેલ        

ગાગીર્ િચરાગ પટેલ        

યોગેશભાઇ બી શાહ        

બીનોલી યોગેશ શાહ        

સધુીરભાઇ આર. મારફતીયા        

વની એસ મારફતીયા        

કાનન એસ મારફતીયા        

ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ HUF ના કતાર્        

પજા ચીમનભાઇ        

ગાગીર્ ચીરાગ પટેલ        

યોગેશ બી શાહ HUF        

િબનોલી યોગેશ શાહ        

સધુીરભાઇ આર. મારફતીયા HUF તથા        

વની એસ મારફતીયા        

       

પરેશાબેન કમલેશભાઇ ૭૮૧ ૧૭૦/૨ ૨૪૪૮        

કાળીદાસ છગનભાઇ        

કમળાબેન બી પટેલ        

વુીન ય.ુ પટેલ        

નતુનબેન દીલીપકુમાર મોદી        

સર વતીબેન નારણદાસ મોદી        

ડૉ. દીલીપકુમાર નારણદાસ મોદી તે HUF ના કતાર્        

તરીકે        

પ ીનીબેન જયવીરસીંહ ઝાલા        

અિભજીત જયવીરસીંહ ઝાલા        
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

       

આિહબેન છોટાભાઇ ઇ રભાઇ ની િવધવા ૭૯૮ ૧૭૦/૩ ૩૦૩        

શારદાબેન છોટાભાઇ ઇ રભાઇ ની િદકરીઓ        

જશમુતીબેન છોટાભાઇ ઇ રભાઇ ની િદકરી        

સિવતાબેન છોટાભાઇ ઇ રભાઇ ની િદકરી        

વીરબાળા છોટાભાઇ ઇ રભાઇ ની િદકરી        

ગીરધરભાઇ ઠાભાઇ        

ઉમેદભાઇ ગોિવંદભાઇ        

હરીભાઇ શકંરભાઇ        

 
ચીરાગભાઇ ચીનભુાઇ ૭૯૯ ૧૭૦/૪ ૩૯૪૬        

       

ભાનમુતીબેન વી ઠક્કર ૮૦૦ પૈકી ૧૭૦/૫ ૫૩૬૨        

વસતંલાલ એમ ઠક્કર        

જયેશભાઇ હષર્ભાઇ ઠક્કર        

મીનાકં આર ઠક્કરમીનાક આર ઠક્કર  

ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ        

ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ તે HUF ના કતાર્ અને મેનેજર        

તરીકે ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ        

પજા ચીનભુાઇ પટેલ        

ગાગીર્ ચીરાગ શાહ        

યોગેશભાઇ બી શાહ        

બીનોલી યોગેશ શાહ        

સધુીરભાઇ આર મારફતીયા        

વની એસ મારફતીયા        

નારણભાઇ ચતરુભાઇ પટેલ        
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

દવાલભાઇ ચતરુભાઇ પટેલ        

નટવરલાલ ચતરુભાઇ પટેલ        

રમેશભાઇ ચતરુભાઇ પટેલ        

િચરાગ ચીનભુાઇ પટેલ તે HUFના કતાર્ અને મેનેજર        

તરીકે િચરાગ ચીનભુાઇ પટેલ        

નારણભાઇ ચતરુભાઇ પટેલ        

ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ        

ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ તે HUF ના કતાર્ અને મેનેજર        

દવાલભાઇ ચતરુભાઇ તથા        

નટવરલાલ ચતરુભાઇ પટેલ તથા        

પજા ચીનભુાઇ પટેલ        

ગાગીર્બેન ચીરાગભાઇ પટેલ        

રમેશભાઇ ચતરુભાઇ પટેલ તથા        

યોગેશ બી. શાહ HUF તથા        

િબનોલી યોગેશ શાહ        

સધુીર આર. મારફતીયા        

વની એસ મારફતીયા        

નારણભાઇ ચતરુભાઇ પટેલ ૮૦૧ ૧૭૦/૬ ૩૯૪૬        

દવાલભાઇ ચતરુભાઇ પટેલ        

નટવરલાલ ચતરુભાઇ પટેલ        

રમેશભાઇ ચતરુભાઇ પટેલ        

િચરાગ ચીનભુાઇ પટેલ તે HUFના કતાર્ અને મેનેજર        

તરીકે િચરાગ ચીનભુાઇ પટેલ        

નારણભાઇ ચતરુભાઇ પટેલ    

દવાલભાઇ ચતરુભાઇ પટેલ        
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

નટવરલાલ ચતરુભાઇ પટેલ ૧૭૦/૧ ૧૫૦૮૯        

રમેશભાઇ ચતરુભાઇ પટેલ ૧૭૦/૨ ૭૦૩૬        

૨૩૭૯૫ ૬૦૬૭૭૨૫૦ ૬૦૬૭૭૨૫૦ ૨૨૧૨૫ ૫૬૪૧૮૭૫૦ ૫૬૪૧૮૭૫૦ ૧૦૭૧૯૫૬૨૫ ૧૦૭૧૯૫૬૨૫ -૪૨૫૮૫૦૦ ૫૦૭૭૬૮૭૫ ૨૫૩૮૮૪૩૮ ૨૧૧૨૯૯૩૮ જુઓ ન ધ ૧, ૨

       

૧૮૧ ચીનભુાઇ જશભાઇ ૭૮૨ ૬૬૭૭

પ્રિવણભાઇ જશભાઇ        

દશરથભાઇ જશભાઇ +        

       

૭૮૩ ૨૨૨૬

૧૭૧ ૮૯૦૩ ૨૨૭૦૨૬૫૦ ૨૨૭૦૨૬૫૦ ૧૭૧ ૫૩૪૨ ૧૩૬૨૨૧૦૦ ૧૩૬૨૨૧૦૦ ૩૫૬૮૯૯૦૨ ૩૫૬૮૯૯૦૨ -૯૦૮૦૫૫૦ ૨૨૦૬૭૮૦૨ ૧૧૦૩૩૯૦૧ ૧૯૫૩૩૫૧ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૧૮૨ શા તાબેન મણીલાલ ની દીકરી ૭૮૪ ૧૭૨/૧ ૧૭૨૦

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

સમદ્ર એસોસીએશન ના વતી તરફથી ૭૮૫ ૧૭૨/૨ ૮૧૮૭

ચેરમેન રોહીતભાઇ પ્રહલાદભાઇ        જુઓ ન ધ ૧, ૨

૯૯૦૭ ૨૭૨૪૪૨૫૦ ૨૭૨૪૪૨૫૦ ૧૭૨ ૭૫૦૧ ૨૦૬૨૭૭૫૦ ૨૦૬૨૭૭૫૦ ૪૪૩૪૯૬૬૩ ૪૪૩૪૯૬૬૩ -૬૬૧૬૫૦૦ ૨૩૭૨૧૯૧૩ ૧૧૮૬૦૯૫૬ ૫૨૪૪૪૫૬ જુઓ ન ધ ૬

       

૧૮૩ રોહીતભાઇ પ્રહલાદભાઇ ૭૮૬ ૧૭૩/૧ ૨૯૩૫

પરેશાબેન કમલેશભાઇ 

કાળીદાસ છગનભાઇ 

કમલેશભાઇ પ્રહલાદભાઇ 

નતુનબેન િદિલપકુમાર મોદી 

ડૉ. િદલીપકુમાર એન. મોદી એચ.ય.ુએફ.વતી 

ડૉ. િદલીપકુમાર એન. મોદી

સર વતીબેન નારાયણભાઇ મોદી ની 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

િનલેષ સોમાભાઇ મોદી ની 

ચપંાબેન સોમાભાઇ મોદી ની 

રોહીતભાઇ પ્રહલાદભાઇ 

કમલેશભાઇ પ્રહલાદભાઇ ની પવૂર્ િદશા તરફથી 

અડધા ભાગની 

ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ HUF

હષર્દકુમાર વસતંલાલ ઠક્કર HUF

રા શકુમાર વસતંલાલ ઠક્કર HUF

ચીરાગભાઇ ચીનભુાઇ પટેલ ૭૮૭ ૧૭૩/૨ ૯૧૦

ગાગીર્બેન ચીરાગભાઇ પટેલ 

હસમખુભાઇ સકળચદં શાહ ૭૮૮ ૧૭૩/૩ ૩૪૫૦

િપયષુકુમાર હસમખુભાઇ શાહ 

કાજલ િપયષુભાઇ શાહ 

િવધાબેન હસમખુલાલ શાહ 

િપયષુ એચ શાહ HUF ના કતાર્ િપયષુ હસમખુભાઇ

હસમખુભાઇ એચ શાહ HUF ના કતાર્

હસમખુભાઇ એચ શાહ

રા શકુમાર વસતંલાલ તથા ૭૮૯ ૧૭૩/૪ ૧૧૯૪

હમેબુેન રા શકુમાર        

વસતંલાલ મોહનલાલ તથા    

ભાનમુતીબેન વસતંલાલ પૈકી    

હષર્દકુમાર વસતંલાલ તથા        

ભાવનાબેન હષર્દકુમાર ગોડાઉન        જુઓ ન ધ ૧, ૨ 

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૮૪૮૯ ૨૧૬૪૬૯૫૦ ૨૧૬૪૬૯૫૦ ૧૭૩ ૭૮૩૮ ૧૯૯૮૬૯૦૦ ૧૯૯૮૬૯૦૦ ૩૭૯૭૫૧૧૦ ૩૭૯૭૫૧૧૦ -૧૬૬૦૦૫૦ ૧૭૯૮૮૨૧૦ ૮૯૯૪૧૦૫ ૭૩૩૪૦૫૫ જુઓ ન ધ ૬

       

૧૮૪ શનાભાઇ ડા ાભાઇ ૭૯૦ ૧૭૪/૧ ૧૦૫૩

આ મારામ ડા ાભાઇ

ઠાકોરભાઇ ડા ાભાઇ

નરહરીભાઇ ડા ાભાઇ

તારામતી તલુસીદાસ ૭૯૨ ૧૭૪/૨ ૫૪૬૨

સરુેશભાઇ વ લભદાસ ૭૯૩ ૧૭૪/૩ ૩૧૩૭

જયદીપ દીલીપભાઇ 

િમતેષ હસમખુભાઇ 

જતીન પ યમુન 

િચરાગ સરુેશભાઇ 

૭૯૫ ૧૭૪/૪ ૧૯૨૩

       

કમલેશ પ્રમોદચદ્ર પટેલ ૭૯૪ ૧૭૪/૫ ૧૯૨૨

લ જુબેન રણજીત ભાન ુ

ઇલાબેન િનમર્લિસંહ વાઘેલા 

૧૩૪૯૭ ૩૪૪૧૭૩૫૦ ૩૪૪૧૭૩૫૦ ૧૭૪ ૧૨૮૯૫ ૩૨૮૮૨૨૫૦ ૩૨૮૮૨૨૫૦ ૬૩૧૩૩૯૨૦ ૬૩૧૩૩૯૨૦ -૧૫૩૫૧૦૦ ૩૦૨૫૧૬૭૦ ૧૫૧૨૫૮૩૫ ૧૩૫૯૦૭૩૫ જુઓ ન ધ ૧, ૨

       

૧૮૫ મણીલાલ છગનભાઇ ૭૯૧ ૧૭૫ ૧૨૯૧ ૩૫૫૦૨૫૦ ૩૫૫૦૨૫૦ ૧૭૫ ૮૦૭ ૨૨૧૯૨૫૦ ૨૨૧૯૨૫૦ ૫૭૭૦૦૫૦ ૫૭૭૦૦૫૦ -૧૩૩૧૦૦૦ ૩૫૫૦૮૦૦ ૧૭૭૫૪૦૦ ૪૪૪૪૦૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

ચીરાગ મણીલાલ   (૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. જુઓ ન ધ ૬
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૧૮૬ મોહમદં ઇકબાલ ગનીભાઇ મેઘરેજી ૭૯૬ (પૈકી) ૧૭૬/૧ ૮૭૦૬૧

સલમા મોહમદં ઇકબાલ મેઘરેજી 

શ બીર અહમેદહસન કરોલીયા 

યસુફુ હસન કરોલીયા 

નયનભાઇ શીવાભાઇ પટેલ 

જય ી નયનભાઇ પટેલ 

આકાશ નયનભાઇ પટેલ 

મી તી નયનભાઇ પટેલ

અવનીધર પ્રમચદં શાહ 

મીનાબેન અવનીધર શાહ 

આનદં અવનીધર શાહ 

ી એસોસીએટસ કે વતી અને તરફથી 

નયનભાઇ શીવાભાઇ પટેલ ની 

યનુાઇટેડ એસોસીએટસ વતી 

મોહમંદ સલમાન વલીભાઇ મોમીન 

કમલેશભાઇ પ્રમોદચદ્ર પટેલ 

ભાવનાબેન કમલેશભાઇ પટેલ 

શશીકા ત ડી મહતેા 

પ્રકાશ પી મહતેા 

બીના બીમલભાઇ અમીન 

ઉમેશ મણીલાલ પટેલ 

િવભતુી આશીત જોષી 

નલીન પી પટેલ 

મેસસર્ શેઠ એસોસીએટસ ના વતી તેના ઓથોરાઇઝડ 

પસર્ન ી મફતલાલ જીવણલાલ શેઠ 

એ.આર.કે.ગાધંી એસોસીએટસ ના વતી તેના ઓથોરાઇઝડ 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

પસર્ન ધનવતંલાલ ચદંુલાલ ગાધંી 

રંજનબેન પી શાહ 

ગીતાબેન ઉ મભાઇ ગાધંી પોતે જાતે તથા 

નેકી ઉ મભાઇ ગાધંી 

ગીરધરભાઇ ઠાભાઇ ૭૯૭ ૧૭૬/૨ ૨૦૦

ઇ રભાઇ દવાલભાઇ 

શનાભાઇ ડા ાભાઇ 

આ મારામ ડા ાભાઇ

ઠાકોરભાઇ ડા ાભાઇ

કમલેષ પ્રમોદચદ્ર પટેલ ૮૧૪ ૧૭૬/૩ ૧૪૧૬

૭/૧૨નો ઉ ારો  ઉપલ ધ નથી ૮૩૪ ૧૭૬/૪ ૪૦૫

૧૭૬/૧ ૩૨૮૭૭

૭/૧૨નો ઉ ારો  ઉપલ ધ નથી ૮૩૫ ૧૭૬/૫ ૩૦૪ ૧૭૬/૨ ૩૪૧૮૯

૮૯૩૮૬ ૨૨૭૯૩૪૩૦૦ ૨૨૭૯૩૪૩૦૦ ૬૭૦૬૬ ૧૭૧૦૧૮૩૦૦ ૧૭૧૦૧૮૩૦૦ ૩૮૧૩૭૦૮૦૯ ૩૮૧૩૭૦૮૦૯ -૫૬૯૧૬૦૦૦ ૨૧૦૩૫૨૫૦૯ ૧૦૫૧૭૬૨૫૫ ૪૮૨૬૦૨૫૫ જુઓ ન ધ ૧, ૨

       

૧૮૭ િચરાગ ચીનભુાઇ પટેલ તે HUFના કતાર્ અને મેનેજર ૮૦૨ (પૈકી ) ૧૭૭ ૧૦૩૯૮ ૨૬૫૧૪૯૦૦ ૨૬૫૧૪૯૦૦ ૧૭૭ ૬૨૩૯ ૧૫૯૦૯૪૫૦ ૧૫૯૦૯૪૫૦ ૪૧૬૮૨૭૫૯ ૪૧૬૮૨૭૫૯ -૧૦૬૦૫૪૫૦ ૨૫૭૭૩૩૦૯ ૧૨૮૮૬૬૫૫ ૨૨૮૧૨૦૫

ચીરાગ ચીનભુાઇ        

અરુણાબેન ચીનભુાઇ        

ગાગીર્ ચીરાગ પટેલ        

ધીરેન કનભુાઇ પટેલ        

િદ તી ધીરેન પટેલ        

હમેલ ા કનભુાઇ પટેલ        

રાજ ી દીલીપકુમાર પટેલ        

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

નીમીષા નીતીનભાઇ પટેલ        

અપવુર્ કીરીટકુમાર પટેલ        

ઇકબાલ નરુમહમદં પીપડવાલા        

જાવેદ ઇકબાલ પીપડવાલા        

વુભાઇ રવીશકંર યાસ        

રવીશકંર દયાશકંર યાસ        

ચદ્રાબેન રિવશકંર યાસ        

પ્રિદપકુમાર બાલભુાઇ દેસાઇ        

રા રીબેન પ્રિદપકુમાર દેસાઇ        

પજાબેન પ્રિદપકુમાર દેસાઇ        

રાજદીપભાઇ પ્રિદપકુમાર દેસાઇ        

કૌશલભાઇ કૈલાસચદ્ર દલાલ        

કાજલ કૌશલ દલાલ        

આલીશા કૌશલ દલાલ        

મૌલીક રોિહતભાઇ ગોળવાળા        

ેતા મૌલીક ગોળવાળા        

ઉવર્શીબેન િનખીલભાઇ પરીખ        

નીખીલભાઇ શાતંીલાલ પરીખ        

કુમ ુતરીકે રસીકભાઇ આર સરુતી        

       

૧૮૮ ચીનભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ ૮૦૮ ૧૭૮ ૫૭૬૬ ૧૪૭૦૩૩૦૦ ૧૪૭૦૩૩૦૦ ૧૭૮ ૩૪૬૦ ૮૮૨૩૦૦૦ ૮૮૨૩૦૦૦ ૨૩૧૧૬૨૬૦ ૨૩૧૧૬૨૬૦ -૫૮૮૦૩૦૦ ૧૪૨૯૩૨૬૦ ૭૧૪૬૬૩૦ ૧૨૬૬૩૩૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

ચીરાગ ચીનભુાઇ પટેલ        

અ ણાબેન ચીનભુાઇ પટેલ        

ગાગીર્ ચીરાગભાઇ પટેલ        

પજા ચીનભુાઇ પટેલ        
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૧૮૯ લ જુબેન રણજીતભાન ુ ૮૧૫ ૧૭૯/૧ ૨૨૨૫

રા શભાઇ વસતંભાઇ 

ીમતી નયના રા શ મોદી 

ી ધવલ રા શ મોદી 

ી પ્રિતક રા શ મોદી 

યસુફુ હસન કરોલીયા ૮૩૦ ૧૭૯/૨ ૮૬૯૯

રા શભાઇ વસતંભાઇ        

ીમતી નયના રા શ મોદી        

ી ધવલ રા શ મોદી ૧૭૯/૧ ૧૮૫૨        

ી પ્રિતક રા શ મોદી ૧૭૯/૨ ૪૭૦૨        

૧૦૯૨૪ ૨૭૮૫૬૨૦૦ ૨૭૮૫૬૨૦૦ ૬૫૫૪ ૧૬૭૧૨૭૦૦ ૧૬૭૧૨૭૦૦ ૪૩૭૮૭૨૭૪ ૪૩૭૮૭૨૭૪ -૧૧૧૪૩૫૦૦ ૨૭૦૭૪૫૭૪ ૧૩૫૩૭૨૮૭ ૨૩૯૩૭૮૭ જુઓ ન ધ ૧, ૨

       

૧૯૦ મહે દ્રભાઇ હરીભાઇ ૮૧૬ ૧૮૦/૧ ૨૫૨૯

િકરણ જલાલ ચડંુરાગ 

િત િકરણ ચડંરાગિુત િકરણ ચડુરાગ

િકરણ જલાલ ચડંુરાગ ૮૧૭ ૧૮૦/૨ ૧૫૧૮

િુત િકરણ ચડંુરાગ

મનભુાઇ રેવાભાઇ ૮૧૮ ૧૮૦/૩ ૧૪૧૬

િકરણ જલાલ ચડંુરાગ 

િુત િકરણ ચડંુરાગ

િકરણ જલાલ ચડંુરાગ ૮૧૯ ૧૮૦/૪ ૨૫૪૫

િુત િકરણ ચડંુરાગ

સૌરા ટ્ર રોડવેઝ બેંગ્લોર નામની 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો 

(૧) યસુફુ અ દુલગની મોટરવાલા 

(૨)અફઝલ યસુફુ મોટરવાલા

(૩)ફેઝલ યસુફુ મોટરવાલા ના વતી અને 

તરફથી તેના કુ.મ.ુ અફઝલ યસુફુ મોટરવાલા

+

૮૨૦ ૧૫૦૨

૯૫૧૦ ૨૪૨૫૦૫૦૦ ૨૪૨૫૦૫૦૦ ૧૮૦ ૭૯૧૫ ૨૦૧૮૩૨૫૦ ૨૦૧૮૩૨૫૦ ૪૦૭૭૦૧૬૫ ૪૦૭૭૦૧૬૫ -૪૦૬૭૨૫૦ ૨૦૫૮૬૯૧૫ ૧૦૨૯૩૪૫૮ ૬૨૨૬૨૦૮ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૧૯૧ મનભુાઇ રેવાભાઇ ૮૨૧ ૩૬૦

+ ૧૮૧/૧

૮૨૨ ૮૦૯

નવનીતભાઇ ભાઇલાલભાઇ ૮૨૪ ૧૮૧/૨ ૫૭૬૭

નરે દ્રભાઇ ભાઇલાલભાઇ        

શોધનભાઇ ભાઇલાલભાઇ        

૬૯૩૬ ૧૭૬૮૬૮૦૦ ૧૭૬૮૬૮૦૦ ૧૮૧ ૪૬૪૭ ૧૧૮૪૯૮૫૦ ૧૧૮૪૯૮૫૦ ૨૮૭૯૫૧૩૬ ૨૮૭૯૫૧૩૬ -૫૮૩૬૯૫૦ ૧૬૯૪૫૨૮૬ ૮૪૭૨૬૪૩ ૨૬૩૫૬૯૩ જુઓ ન ધ ૧, ૨

       

૧૯૨ શા તાબેન મણીલાલ ની િદકરી ૮૨૩ ૧૮૨ ૧૧૪૬ ૨૯૨૨૩૦૦ ૨૯૨૨૩૦૦ ૧૮૨ ૬૮૮ ૧૭૫૪૪૦૦ ૧૭૫૪૪૦૦ ૪૫૯૬૫૨૮ ૪૫૯૬૫૨૮ -૧૧૬૭૯૦૦ ૨૮૪૨૧૨૮ ૧૪૨૧૦૬૪ ૨૫૩૧૬૪

       

૧૯૩ મહે દ્રભાઇ રાવજીભાઇ ૮૨૫ ૧૮૩ ૪૪૮૮ ૧૧૪૪૪૪૦૦ ૧૧૪૪૪૪૦૦ ૧૮૩ ૨૬૯૩ ૬૮૬૭૧૫૦ ૬૮૬૭૧૫૦ ૧૭૯૯૧૯૩૩ ૧૭૯૯૧૯૩૩ -૪૫૭૭૨૫૦ ૧૧૧૨૪૭૮૩ ૫૫૬૨૩૯૨ ૯૮૫૧૪૨ જુઓ ન ધ ૧, ૨

િદિલપભાઇ રાવજીભાઇ        

અશોકભાઇ રાવજીભાઇ        

સરલાબેન રાવજીભાઇ નાથાભાઇ ની િવધવા        

       

૧૯૪ મહે દ્રભાઇ હરીભાઇ ૮૨૬ ૧૮૪ ૧૪૬૪ ૩૭૩૩૨૦૦ ૩૭૩૩૨૦૦ ૧૮૪ ૧૧૨૬ ૨૮૭૧૩૦૦ ૨૮૭૧૩૦૦ ૬૨૩૦૭૨૧ ૬૨૩૦૭૨૧ -૮૬૧૯૦૦ ૩૩૫૯૪૨૧ ૧૬૭૯૭૧૧ ૮૧૭૮૧૧
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૧૯૫ યસુફુ હસન કરોલીયા ૮૨૭ ૧૮૫ ૨૪૨૯ ૬૧૯૩૯૫૦ ૬૧૯૩૯૫૦ ૧૮૫ ૧૪૫૭ ૩૭૧૫૩૫૦ ૩૭૧૫૩૫૦ ૯૭૩૪૨૧૭ ૯૭૩૪૨૧૭ -૨૪૭૮૬૦૦ ૬૦૧૮૮૬૭ ૩૦૦૯૪૩૪ ૫૩૦૮૩૪

       

૧૯૬ યસુફુ હસન કરોલીયા ૮૨૮ ૧૮૬/૧ ૫૦૬

૮૨૯ ૧૮૬/૨ ૫૦૬

૧૦૧૨ ૨૫૮૦૬૦૦ ૨૫૮૦૬૦૦ ૧૮૬ ૧૦૧૨ ૨૫૮૦૬૦૦ ૨૫૮૦૬૦૦ ૪૦૧૫૪૧૪ ૪૦૧૫૪૧૪ ૦ ૧૪૩૪૮૧૪ ૭૧૭૪૦૭ ૭૧૭૪૦૭ જુઓ ન ધ ૬

       

૧૯૭ િવજયભાઇ રમેશભાઇ ૮૫૧ પૈકી ૮૭૮

ઉપે દ્રભાઇ રમેશભાઇ 

વીણાબેન રમેશભાઇ છોટાભાઇ ની િદકરી 

કમળાબેન રમેશભાઇ છોટાભાઇ ની િદકરી

+

૮૫૨ પૈકી ૧૪૭૦

૧૮૭ ૨૩૪૮ ૫૯૮૭૪૦૦ ૫૯૮૭૪૦૦ ૧૮૭ ૧૪૦૯ ૩૫૯૨૯૫૦ ૩૫૯૨૯૫૦ ૯૪૧૩૫૨૯ ૯૪૧૩૫૨૯ -૨૩૯૪૪૫૦ ૫૮૨૦૫૭૯ ૨૯૧૦૨૯૦ ૫૧૫૮૪૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

       

૧૯૮ ભગભુાઇ ઇ રભાઇ ૮૫૩ (પૈકી ) ૧૮૮/૧ ૪૦૩૬

+

૮૫૮ ૧૮૮/૨ ૨૫૨૯

૬૫૬૫ ૧૬૭૪૦૭૫૦ ૧૬૭૪૦૭૫૦ ૧૮૮ ૩૯૩૯ ૧૦૦૪૪૪૫૦ ૧૦૦૪૪૪૫૦ ૨૬૩૧૬૪૫૯ ૨૬૩૧૬૪૫૯ -૬૬૯૬૩૦૦ ૧૬૨૭૨૦૦૯ ૮૧૩૬૦૦૫ ૧૪૩૯૭૦૫ જુઓ ન ધ ૩

       

૧૯૯ ઐયબુખાન દોલતખાન પઠાણ ૮૫૪ પૈકી ૧૮૯ ૩૩૫૩ ૮૫૫૦૧૫૦ ૮૫૫૦૧૫૦ ૧૮૯ ૨૦૧૨ ૫૧૩૦૬૦૦ ૫૧૩૦૬૦૦ ૧૩૪૪૨૧૭૨ ૧૩૪૪૨૧૭૨ -૩૪૧૯૫૫૦ ૮૩૧૧૫૭૨ ૪૧૫૫૭૮૬ ૭૩૬૨૩૬

ગગભુાઇ નાનભુાઇ વાળા        

કૃપાલ સાતાભાઇ ભરવાડ        

ગોપાલ સાતાભાઇ ભરવાડ        

કનભુાઇ  નાનકરામ ઠવાણી        

જુઓ ન ધ ૧, ૨
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૨૦૦ ગૌચરણ સ.પ ૮૫૫ પૈકી ૧૯૦ ૨૩૪૨ ૫૯૭૨૧૦૦ ૫૯૭૨૧૦૦ ૧૯૦ ૧૪૦૫ ૩૫૮૨૭૫૦ ૩૫૮૨૭૫૦ ૯૩૮૬૮૦૫ ૯૩૮૬૮૦૫ -૨૩૮૯૩૫૦ ૫૮૦૪૦૫૫ ૨૯૦૨૦૨૮ ૫૧૨૬૭૮

 
૨૦૧ જીવીબેન સવાભાઇ માનાભાઇ પ્ર.સ.પ ૮૫૭ ૧૯૧/૧ ૧૪૧૬

કાળીદાસ સવાભાઇ 

મનભુાઇ સવાભાઇ

પસીબેન સવાભાઇ

પ્ર.સ.પ ૮૫૯ ૧૯૧/૨ ૧૮૨૧

૩૨૩૭ ૮૨૫૪૩૫૦ ૮૨૫૪૩૫૦ ૧૯૧ ૧૯૪૨ ૪૯૫૨૧૦૦ ૪૯૫૨૧૦૦ ૧૨૯૭૪૫૦૨ ૧૨૯૭૪૫૦૨ -૩૩૦૨૨૫૦ ૮૦૨૨૪૦૨ ૪૦૧૧૨૦૧ ૭૦૮૯૫૧ જુઓ ન ધ ૧, ૨

       

૨૦૨ પ્રિવણચદ્ર હીરાલાલ ૮૬૦ ૧૯૨/૧ ૮૦૯

હરીકૃ ણ હીરાલાલ 

૮૮૫ ૬૧૭૨

૯૨૮ (પૈકી) ૧૯૫૭

૯૨૯ ૧૯૨/૨ ૧૫૬૮૨

૯૩૦ ૧૫૧૮

૯૩૧ ૧૪૧૬

૨૭૫૫૪ ૭૦૨૬૨૭૦૦ ૭૦૨૬૨૭૦૦ ૧૬૫૩૨ ૪૨૧૫૬૬૦૦ ૪૨૧૫૬૬૦૦ ૧૧૦૪૫૦૨૯૨ ૧૧૦૪૫૦૨૯૨ -૨૮૧૦૬૧૦૦ ૬૮૨૯૩૬૯૨ ૩૪૧૪૬૮૪૬ ૬૦૪૦૭૪૬ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૨૦૩ હિરકૃ ણ હીરાલાલ અમીન ૯૩૨ ૧૯૨/૩ ૬૩૭૪

િવશાલ હિરકૃ ણ અમીન 

૧૯૨/

૧+૨
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૯૬૮ ૬૬૭૭

૯૬૯ ૩૦૩૪

૯૭૧ ૧૯૨/૪ ૪૦૫

૧૬૪૯૦ ૪૨૦૪૯૫૦૦ ૪૨૦૪૯૫૦૦ ૯૮૯૪ ૨૫૨૨૯૭૦૦ ૨૫૨૨૯૭૦૦ ૬૬૧૦૧૮૧૪ ૬૬૧૦૧૮૧૪ -૧૬૮૧૯૮૦૦ ૪૦૮૭૨૧૧૪ ૨૦૪૩૬૦૫૭ ૩૬૧૬૨૫૭ જુઓ ન ધ ૧, ૨

       

૨૦૪ અમદાવાદ શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ૮૬૫

૮૬૬

૮૬૭

૧૯૨/

૩+૪

૮૬૮

૮૬૯

૮૭૦

૮૭૧ ૧૯૩/૧ ૫૦૦૬૯

૮૭૨

પ્ર.સ.પ. ૮૭૩
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૮૭૪

૮૭૫

૮૭૬

૮૭૭

પ્ર.સ.પ ૮૮૦ ૧૯૩/૨ ૧૮૨૧

પ્ર.સ.પ ૯૩૭ ૧૯૩/૩ ૨૦૨૩

૯૩૮ ૧૯૩/૪ ૭૭૯૦

પ્ર.સ.પ ૯૩૯ ૧૯૩/૫ ૩૪૪૦

૯૪૦ ૧૯૩/૬ ૧૨૧૩

૯૪૧ ૧૯૩/૭ ૭૬૯૦

પ્ર.સ.પ ૯૪૨ ૧૯૩/૮ ૧૧૨૬

૧૯૩/૧ ૨૮૨૮૮

૯૪૩ ૧૯૩/૯ ૫૧૭ ૧૯૩/૨ ૪૫૧૮

૧૯૩/૩ ૭૫૯૯
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

પ્ર.સ.પ ૯૪૪ ૧૯૩/૧૦ ૫૨૯ ૧૯૩/૪ ૩૪૦૭

૧૯૩/૫ ૧૯૧૯

૭૬૨૧૮ ૧૯૪૩૫૫૯૦૦ ૧૯૪૩૫૫૯૦૦ ૪૫૭૩૧ ૧૧૬૬૧૪૦૫૦ ૧૧૬૬૧૪૦૫૦ ૩૦૫૫૨૮૮૧૧ ૩૦૫૫૨૮૮૧૧ -૭૭૭૪૧૮૫૦ ૧૮૮૯૧૪૭૬૧ ૯૪૪૫૭૩૮૧ ૧૬૭૧૫૫૩૧

       

૨૦૫ અમદાવાદ શહરેી િવકાસ સ ામડંળ ૮૭૮+૮૭૯ ૧૯૪ ૧૭૮૦૫ ૧૯૪/૧ ૧૦૬૮૩

િદપકભાઇ હરીભાઇ ૨૬૩૦

અતલુભાઇ હરીભાઇ ૧૯૪/૨ ૧૫૭૮        

૨૦૪૩૫ ૫૨૧૦૯૨૫૦ ૫૨૧૦૯૨૫૦ ૧૨૨૬૧ ૩૧૨૬૫૫૫૦ ૩૧૨૬૫૫૫૦ ૮૧૯૧૫૭૪૧ ૮૧૯૧૫૭૪૧ -૨૦૮૪૩૭૦૦ ૫૦૬૫૦૧૯૧ ૨૫૩૨૫૦૯૬ ૪૪૮૧૩૯૬

૨૦૬ જીવીબેન સવાભાઇ માનાભાઇ ની િવધવા પ્ર.સ.પ ૮૮૨ ૧૯૫ ૨૭૩૨ ૬૯૬૬૬૦૦ ૬૯૬૬૬૦૦ ૧૯૫ ૧૬૩૯ ૪૧૭૯૪૫૦ ૪૧૭૯૪૫૦ ૧૦૯૫૦૧૫૯ ૧૦૯૫૦૧૫૯ -૨૭૮૭૧૫૦ ૬૭૭૦૭૦૯ ૩૩૮૫૩૫૫ ૫૯૮૨૦૫ જુઓ ન ધ ૧, ૨

કાળીદાસ સવાભાઇ        

મનભુાઇ સવાભાઇ        

પસીબેન સવાભાઇ        

૨૦૭ િદપકભાઇ હરીભાઇ ૮૮૩ ૧૯૬/૧ ૨૫૨૯

અતલુભાઇ હરીભાઇ  

જુઓ ન ધ ૧, ૨

૮૭૮+૮૭૯

+

૮૮૧ પૈકી

       

૮૮૪ ૧૯૬/૨ ૨૪૨૮

૪૯૫૭ ૧૨૬૪૦૩૫૦ ૧૨૬૪૦૩૫૦ ૧૯૬ ૨૯૭૪ ૭૫૮૩૭૦૦ ૭૫૮૩૭૦૦ ૧૯૮૬૯૨૯૪ ૧૯૮૬૯૨૯૪ -૫૦૫૬૬૫૦ ૧૨૨૮૫૫૯૪ ૬૧૪૨૭૯૭ ૧૦૮૬૧૪૭ જુઓ ન ધ ૧, ૨

       

૨૦૮ માલજી નાગરજી પ્ર.સ.પ. ૮૮૬ ૧૯૭ ૫૫૬૫ ૧૪૧૯૦૭૫૦ ૧૪૧૯૦૭૫૦ ૧૯૭ ૩૩૩૯ ૮૫૧૪૪૫૦ ૮૫૧૪૪૫૦ ૨૨૩૦૭૮૫૯ ૨૨૩૦૭૮૫૯ -૫૬૭૬૩૦૦ ૧૩૭૯૩૪૦૯ ૬૮૯૬૭૦૫ ૧૨૨૦૪૦૫ જુઓ ન ધ ૧, ૨

બધુાજી મગનજી        

કંકુબેન મગનજી        

જશીબેન મગનજી        

સવીતાબેન મગનજી        
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૨૦૯ શારદાબેન રામભાઇ ડા ાભાઇ ની િવધવા પ્ર.સ.પ ૮૮૮ (પૈકી) ૧૯૮ ૩૫૫ ૯૦૫૨૫૦ ૯૦૫૨૫૦ ૧૯૮ ૨૫૦ ૬૩૭૫૦૦ ૬૩૭૫૦૦ ૧૩૮૯૭૫૦ ૧૩૮૯૭૫૦ -૨૬૭૭૫૦ ૭૫૨૨૫૦ ૩૭૬૧૨૫ ૧૦૮૩૭૫

પ્ર લભાઇ રામભાઇ        

કીરણભાઇ રામભાઇ        

મૌલીક કનભુાઇ        

જ પાબેન કનભુાઇ        

મૌની કનભુાઇ        

       

૨૧૦ ધી ભાઇ વ લભભાઇ ૮૮૯ (પૈકી) ૧૯૯ ૯૪૨૩ ૨૪૦૨૮૬૫૦ ૨૪૦૨૮૬૫૦ ૧૯૯ ૫૬૫૪ ૧૪૪૧૭૭૦૦ ૧૪૪૧૭૭૦૦ ૩૭૭૭૪૩૭૪ ૩૭૭૭૪૩૭૪ -૯૬૧૦૯૫૦ ૨૩૩૫૬૬૭૪ ૧૧૬૭૮૩૩૭ ૨૦૬૭૩૮૭

ભગવતીબેન ધીરુભાઇ        

       

જુઓ ન ધ ૧, ૨

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩



Spe
cim

en
t C

op
y

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૨૧૧ ભગભુાઇ ઇ રભાઇ ૮૯૦ (પૈકી) ૨૦૦ ૭૨૦૫ ૧૮૩૭૨૭૫૦ ૧૮૩૭૨૭૫૦ ૨૦૦ ૪૩૨૩ ૧૧૦૨૩૬૫૦ ૧૧૦૨૩૬૫૦ ૨૮૮૮૧૯૬૩ ૨૮૮૮૧૯૬૩ -૭૩૪૯૧૦૦ ૧૭૮૫૮૩૧૩ ૮૯૨૯૧૫૭ ૧૫૮૦૦૫૭ જુઓ ન ધ ૩

       

૨૧૨ અમદાવાદ શહરેી િવકાસ સ ામડંળ પ્ર.સ.પ. ૯૩૩ પૈકી ૨૦૧/૧ ૫૯૭૦ ૧૫૨૨૩૫૦૦ ૧૫૨૨૩૫૦૦ ૨૦૧/૧ ૩૫૮૨ ૯૧૩૪૧૦૦ ૯૧૩૪૧૦૦ ૨૩૯૩૧૩૪૨ ૨૩૯૩૧૩૪૨ -૬૦૮૯૪૦૦ ૧૪૭૯૭૨૪૨ ૭૩૯૮૬૨૧ ૧૩૦૯૨૨૧

૨૧૩ મનભુાઇ રેવાભાઇ પ્ર.સ.પ. ૯૩૩ પૈકી ૨૦૧/૨ ૧૩૫૫૭ ૩૪૫૭૦૩૫૦ ૩૪૫૭૦૩૫૦ ૨૦૧/૨ ૮૧૩૪ ૨૦૭૪૧૭૦૦ ૨૦૭૪૧૭૦૦ ૫૪૩૪૩૨૫૪ ૫૪૩૪૩૨૫૪ -૧૩૮૨૮૬૫૦ ૩૩૬૦૧૫૫૪ ૧૬૮૦૦૭૭૭ ૨૯૭૨૧૨૭ જુઓ ન ધ ૧, ૨

યો સનાબેન તે પ્રિવણભાઇ કેશવલાલ ની િવધવા 

નયનભાઇ પ્રિવણભાઇ        

ગૌરવ પ્રિવણભાઇ        

સીમાબેન પ્રિવણભાઇ        

       

૨૧૪ આતાભાઇ આ મારામ પ્ર.સ.પ ૯૩૪ ૨૦૨ ૨૧૨૫ ૫૪૧૮૭૫૦ ૫૪૧૮૭૫૦ ૨૦૨ ૧૨૭૫ ૩૨૫૧૨૫૦ ૩૨૫૧૨૫૦ ૮૫૧૮૨૭૫ ૮૫૧૮૨૭૫ -૨૧૬૭૫૦૦ ૫૨૬૭૦૨૫ ૨૬૩૩૫૧૩ ૪૬૬૦૧૩ જુઓ ન ધ ૧, ૨

કમબુેન આ મારામ        

લલીબેન આ મારામ        

નદંુબેન આ મારામ જુગાભાઇ ની િવધવા        

બીપીનભાઇ ઇ રભાઇ        

સિવતાબેન રણછોડભાઇ        

જીતે દ્રભાઇ રણછોડભાઇ        

રમીલાબેન રણછોડભાઇ        

ભાનબુેન રણછોડભાઇ        

       

૨૧૫ મનભુાઇ રેવાભાઇ પ્ર.સ.પ ૯૩૫ ૨૦૩/૧ ૩૬૪૩

પ્ર.સ.પ. ૯૪૭ ૨૦૩/૨ ૧૮૨૨

૫૪૬૫ ૧૩૯૩૫૭૫૦ ૧૩૯૩૫૭૫૦ ૨૦૩ ૩૨૭૯ ૮૩૬૧૪૫૦ ૮૩૬૧૪૫૦ ૨૧૯૦૬૯૯૯ ૨૧૯૦૬૯૯૯ -૫૫૭૪૩૦૦ ૧૩૫૪૫૫૪૯ ૬૭૭૨૭૭૫ ૧૧૯૮૪૭૫
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

       

૨૧૬ મહશેભાઇ િદનભુાઇ ૯૩૬ ૨૦૪ ૧૭૨૦ ૪૩૮૬૦૦૦ ૪૩૮૬૦૦૦ ૨૦૪ ૧૦૩૨ ૨૬૩૧૬૦૦ ૨૬૩૧૬૦૦ ૬૮૯૪૭૯૨ ૬૮૯૪૭૯૨ -૧૭૫૪૪૦૦ ૪૨૬૩૧૯૨ ૨૧૩૧૫૯૬ ૩૭૭૧૯૬ જુઓ ન ધ ૧, ૨

નરેશભાઇ િદનભુાઇ        

જય ીબેન િદનભુાઇ        

પદમાબેન િદનભુાઇ છોટાભાઇ ની િવધવા        

િકરીટભાઇ જમનાદાસ        

સરુે દ્રભાઇ જમનાદાસ        

જીતે દ્રકુમાર ભાઇલાલ        

હષર્દકુમાર ભાઇલાલ        

િવજયકુમાર ભાઇલાલ        

કમળાબેન ચીનભુાઇ        

અ પેશભાઇ ચીનભુાઇ        

જીજ્ઞશ ચીનભુાઇ        

શકું તલાબેન દેવે દ્રભાઇ ની િવધવા        

ચેતન દેવે દ્રભાઇ        

ક પનાબેન તે પરેશભાઇ ઇ રભાઇ ની િવધવા પ ની        

ેતાબેન પરેશભાઇ        

િનમર્લ પરેશભાઇ        

       

૨૧૭ મહશેભાઇ િદનભુાઇ ૯૪૫ ૨૦૫ ૧૭૧૯૯ ૪૭૨૯૭૨૫૦ ૪૭૨૯૭૨૫૦ ૨૦૫ ૧૬૩૪૬ ૪૪૯૫૧૫૦૦ ૪૪૯૫૧૫૦૦ ૮૪૯૫૮૩૩૫ ૮૪૯૫૮૩૩૫ -૨૩૪૫૭૫૦ ૪૦૦૦૬૮૩૫ ૨૦૦૦૩૪૧૮ ૧૭૬૫૭૬૬૮ જુઓ ન ધ ૧, ૨

નરેશભાઇ િદનભુાઇ        જુઓ ન ધ ૬

જય ીબેન િદનભુાઇ        

પદમાબેન િદનભુાઇ છોટાભાઇ ની િવધવા    

િકરીટભાઇ જમનાદાસ    (૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

સરુે દ્રભાઇ જમનાદાસ    

જીતે દ્રકુમાર ભાઇલાલ    

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંવળતરની 

રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

હષર્દકુમાર ભાઇલાલ    (૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

િવજયકુમાર ભાઇલાલ        

કમળાબેન ચીનભુાઇ        

અ પેશભાઇ ચીનભુાઇ        

જીજ્ઞશ ચીનભુાઇ        

શકું તલાબેન દેવે દ્રભાઇ ની િવધવા        

ચેતન દેવે દ્રભાઇ        

ક પનાબેન તે પરેશભાઇ ઇ રભાઇ ની િવધવા પ ની        

ેતાબેન પરેશભાઇ        

િનમર્લ પરેશભાઇ        

       

૨૧૮ મનભુાઇ રેવાભાઇ ૯૪૬ ૨૦૬/૧ ૧૨૧૪

૯૬૬ ૨૦૬/૨ ૨૭૩૦

૩૯૪૪ ૧૦૦૫૭૨૦૦ ૧૦૦૫૭૨૦૦ ૨૦૬ ૨૩૬૬ ૬૦૩૩૩૦૦ ૬૦૩૩૩૦૦ ૧૫૮૦૭૨૪૬ ૧૫૮૦૭૨૪૬ -૪૦૨૩૯૦૦ ૯૭૭૩૯૪૬ ૪૮૮૬૯૭૩ ૮૬૩૦૭૩

       

૨૧૯ ી સરકાર દાખલ ૯૪૮ ૨૦૭ ૧૨૧૪ ૩૦૯૫૭૦૦ ૩૦૯૫૭૦૦ ૨૦૭ ૭૨૮ ૧૮૫૬૪૦૦ ૧૮૫૬૪૦૦ ૪૮૬૩૭૬૮ ૪૮૬૩૭૬૮ -૧૨૩૯૩૦૦ ૩૦૦૭૩૬૮ ૧૫૦૩૬૮૪ ૨૬૪૩૮૪

       

૨૨૦ પ્ર લભાઇ  રામભાઇ ૯૪૯ ૨૦૮ ૧૦૧૨ ૨૫૮૦૬૦૦ ૨૫૮૦૬૦૦ ૨૦૮ ૯૨૮ ૨૩૬૬૪૦૦ ૨૩૬૬૪૦૦ ૪૪૯૬૧૬૦ ૪૪૯૬૧૬૦ -૨૧૪૨૦૦ ૨૧૨૯૭૬૦ ૧૦૬૪૮૮૦ ૮૫૦૬૮૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨ 

કીરણભાઇ  રામભાઇ જુઓ ન ધ ૬

શકુ તલાબેન રામભાઇ 

હસંાબેન રામભાઇ (૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ઉષાબેન રામભાઇ 

૨૨૧ યો સનાબેન તે પ્રિવણભાઇ કેશવલાલ ની િવધવા ૯૫૦ ૨૦૯/૧ ૧૨૧૫

નયનભાઇ પ્રિવણભાઇ 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

ગૌરવ પ્રિવણભાઇ 

સીમાબેન પ્રિવણભાઇ 

જશભાઇ મગનભાઇ ૯૫૧ પૈકી ૨૦૯/૨ ૧૧૭૩૬

રિવ દ્રભાઇ ભીખાભાઇ 

સરુેશભાઇ ભીખાભાઇ

રિવ દ્રભાઇ ભીખાભાઇ 

સરુેશભાઇ ભીખાભાઇ

ભાવનાબેન ભીખાભાઇ 

પ્રિતક્ષાબેન ભીખાભાઇ

રચનાબેન રમેશચદ્ર સ.વા. ચ દ્રીકાબેન 

ભાદુરીબેન રમેશચદ્ર સ.વા. ચ દ્રીકાબેન

અપર્ણાબેન રમેશચદ્ર સ.વા. ચ દ્રીકાબેન

 ચ દ્રીકાબેન રમેશભાઇ ની રાવજીભાઇ ની િવધવા 

યો સનાબેન તે પ્રિવણભાઇ કેશવલાલ ની િવધવા ૯૫૨ ૨૦૯/૩ ૮૦૯

નયનભાઇ પ્રિવણભાઇ 

ગૌરવ પ્રિવણભાઇ 

સીમાબેન પ્રિવણભાઇ 

બચભુાઇ કેશવલાલ પ્ર.સ.પ ૯૫૩ ૨૦૯/૪ ૬૦૭

સરુેશભાઇ કેશવલાલ ૯૫૫ ૨૦૯/૫ ૧૦૧૨

રચનાબેન રમેશભાઇ સ.વા. ચં દ્રીકાબેન ૯૫૮ ૨૦૯/૬ ૧૩૧૫
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

ભાદુરીબેન રમેશચદ્ર સ.વા. ચ દ્રીકાબેન

અપર્ણાબેન રમેશચદ્ર સ.વા. ચ દ્રીકાબેન

ચ દ્રીકાબેન રમેશભાઇ ની રાવજીભાઇ ની િવધવા 

જશભાઇ મગનભાઇ 

રિવ દ્રભાઇ ભીખાભાઇ 

સરુેશભાઇ ભીખાભાઇ

રિવ દ્રભાઇ ભીખાભાઇ 

સરુેશભાઇ ભીખાભાઇ

ભાવનાબેન ભીખાભાઇ 

પ્રિતક્ષાબેન ભીખાભાઇ

સરુેશભાઇ કેશવલાલ પ્ર.સ.પ ૯૫૯ ૨૦૯/૭ ૫૦૬

+

૯૬૦ ૨૦૯/૮ ૧૬૧૯

અશોકકુમાર કેશવલાલ ૯૬૧ ૨૦૯/૯ ૧૦૧૨ (૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

મજંુલાબેન જીતે દ્રકુમાર કેશવલાલ ની િવધવા 

રા શભાઇ જીતે દ્રકુમાર ૨૦૯/૧ ૧૨૯૧૮

જયેશભાઇ જીતે દ્રકુમાર ૨૦૯/૨ ૫૧૭૨ જુઓ ન ધ ૧, ૨ 

૧૯૮૩૧ ૫૦૫૬૯૦૫૦ ૫૦૫૬૯૦૫૦ ૧૮૦૯૦ ૪૬૧૨૯૫૦૦ ૪૬૧૨૯૫૦૦ ૮૫૩૩૯૫૭૫ ૮૫૩૩૯૫૭૫ -૪૪૩૯૫૫૦ ૩૯૨૧૦૦૭૫ ૧૯૬૦૫૦૩૮ ૧૫૧૬૫૪૮૮ જુઓ ન ધ ૬

૨૨૨ ી સરકાર દાખલ ૯૫૪ ૨૧૦/૧ ૬૦૭ ૧૬૬૯૨૫૦ ૧૬૬૯૨૫૦ ૨૧૦/૧ ૩૬૪ ૧૦૦૧૦૦૦ ૧૦૦૧૦૦૦ ૨૬૨૨૬૨૦ ૨૬૨૨૬૨૦ -૬૬૮૨૫૦ ૧૬૨૧૬૨૦ ૮૧૦૮૧૦ ૧૪૨૫૬૦

૨૨૩ ી સરકાર દાખલ ૯૫૬ ૨૧૦/૨ ૧૬૧૯ ૪૪૫૨૨૫૦ ૪૪૫૨૨૫૦ ૨૧૦/૨ ૯૭૧ ૨૬૭૦૨૫૦ ૨૬૭૦૨૫૦ ૬૯૯૬૦૫૫ ૬૯૯૬૦૫૫ -૧૭૮૨૦૦૦ ૪૩૨૫૮૦૫ ૨૧૬૨૯૦૩ ૩૮૦૯૦૩

       

૨૨૪ ી સરકાર દાખલ ૯૫૭ ૨૧૦/૩ ૧૭૨૪ ૪૭૪૧૦૦૦ ૪૭૪૧૦૦૦ ૨૧૦/૩ ૧૬૨૦ ૪૪૫૫૦૦૦ ૪૪૫૫૦૦૦ ૮૨૪૧૭૫૦ ૮૨૪૧૭૫૦ -૨૮૬૦૦૦ ૩૭૮૬૭૫૦ ૧૮૯૩૩૭૫ ૧૬૦૭૩૭૫ જુઓ ન ધ ૬
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

૨૨૫ બચભુાઇ કેશવલાલ પ્ર.સ.પ ૯૬૨ ૨૧૧ ૧૯૨૩ ૪૯૦૩૬૫૦ ૪૯૦૩૬૫૦ ૨૧૧ ૧૯૦૬ ૪૮૬૦૩૦૦ ૪૮૬૦૩૦૦ ૮૮૪૫૭૪૬ ૮૮૪૫૭૪૬ -૪૩૩૫૦ ૩૯૮૫૪૪૬ ૧૯૯૨૭૨૩ ૧૯૪૯૩૭૩

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

૨૨૬ રાવજીભાઇ પરુષોતમદાસ પટેલ િબ.ખે. ૯૬૩ ૨૧૨/૧ ૬૪૭૫

ર મીબેન સયુર્કા ત પટેલ 

પ્રતાપભાઇ ચદંુલાલ મહતેા HUF ના કતાર્ 

મહે દ્રભાઇ ચદંુલાલ મહતેા HUF ના કતાર્        

અ પેશભાઇ ચીમનભાઇ પટેલ ૯૭૪ ૨૧૨/૨ ૯૧૧

પ્રિવણચં દ્ર હીરાલાલ િબ.ખે. ૯૭૫ પૈકી ૨૧૨/૩ ૭૧૭૬

હરીકૃ ણ હીરાલાલ 

અ પેશભાઇ ચીમનભાઇ પટેલ

રિ મબેન સયુર્કાતંભાઇ પટેલ િબ.ખે. ૯૭૬ ૨૧૨/૪ ૪૧૪૮

સયુર્કાતંભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ 

લલીતાબેન રાવજીભાઇ પટેલ

રાવજીભાઇ પરસો મભાઇ પટેલ

અ પેશભાઇ ચીમનભાઇ પટેલ

કુમાર પ્રતાપભાઇ મહતેા HUF ના કતાર્

અ પેશભાઇ ચીમનભાઇ પટેલ િબ.ખે. ૯૮૯ પૈકી ૨૧૨/૫ ૩૧૧
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

રિ મબેન સયુર્કાતંભાઇ િબ.ખે. ૯૯૦ પૈકી ૨૧૨/૬ ૧૮૮૬

રાવજીભાઇ પરસો મભાઇ

સયુર્કાતંભાઇ રાવજીભાઇ ૨૧૨/૧ ૭૪૪૦

અ પેશભાઇ ચીમનભાઇ પટેલ ૨૧૨/૨ ૫૨૨૫

૨૧૨/૩ ૨૮૮૪

૨૦૯૦૭ ૫૩૩૧૨૮૫૦ ૫૩૩૧૨૮૫૦ ૧૫૫૪૯ ૩૯૬૪૯૯૫૦ ૩૯૬૪૯૯૫૦ ૯૩૧૭૭૩૮૩ ૯૩૧૭૭૩૮૩ -૧૩૬૬૨૯૦૦ ૫૩૫૨૭૪૩૩ ૨૬૭૬૩૭૧૬ ૧૩૧૦૦૮૧૬ જુઓ ન ધ  ૧, ૨,૩ 

૨૨૭ પ્રમીલા બેન  જગદીશભાઇ નભભુાઇની િવધવા ૯૬૪ ૨૧૩ ૪૧૪૮ ૧૦૫૭૭૪૦૦ ૧૦૫૭૭૪૦૦ ૨૧૩ ૨૪૮૯ ૬૩૪૬૯૫૦ ૬૩૪૬૯૫૦ ૧૬૬૨૯૦૦૯ ૧૬૬૨૯૦૦૯ -૪૨૩૦૪૫૦ ૧૦૨૮૨૦૫૯ ૫૧૪૧૦૩૦ ૯૧૦૫૮૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

િદલીપભાઇ નભભુાઇ 

કુસમુબેન વાસદુેવ નભભુાઇની િવધવા 

િદ તીબેન વાસદુેવ 

િવપલુભાઇ વાસદુેવ 

યામકુમાર વાસદુેવ 

િવમલ જગદીશભાઇ ના વાલી પ્રમીલાબેન 

ઉમીર્લાબેન કીરીટભાઇ નભભુાઇની િવધવા પ ની 

અક્ષયકુમાર કીરીટભાઇ પટેલ  

પલબેન કીરીટભાઇ પટેલ  

 હતેલબેન કીરીટભાઇ પટેલ 

પ્રિવણચદ્ર હીરાલાલ અમીન તથા 

હિરકૃ ણ હીરાલાલ અમીન 

૨૨૭ પ્રિવણચં દ્ર હીરાલાલ ૯૬૫ ૨૧૪ ૩૧૩૬ ૭૯૯૬૮૦૦ ૭૯૯૬૮૦૦ ૨૧૪ ૧૮૮૨ ૪૭૯૯૧૦૦ ૪૭૯૯૧૦૦ ૧૨૫૭૩૬૪૨ ૧૨૫૭૩૬૪૨ -૩૧૯૭૭૦૦ ૭૭૭૪૫૪૨ ૩૮૮૭૨૭૧ ૬૮૯૫૭૧ જુઓ ન ધ ૧, ૨

હરીક્ર ન હીરાલાલ

સયુર્કા ત રાવજીભાઇ પટેલ પોતે જાતે તથા        

રાવજીભાઇ પરુષો મદાસ પટેલ        
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૨૨૮ અ પેશકુમાર ચીમનલાલ પટેલ ૯૬૭ ૨૧૫ ૨૭૩૨ ૬૯૬૬૬૦૦ ૬૯૬૬૬૦૦ ૨૧૫ ૧૬૩૯ ૪૧૭૯૪૫૦ ૪૧૭૯૪૫૦ ૧૦૯૫૦૧૫૯ ૧૦૯૫૦૧૫૯ -૨૭૮૭૧૫૦ ૬૭૭૦૭૦૯ ૩૩૮૫૩૫૫ ૫૯૮૨૦૫ જુઓ ન ધ ૧, ૨

ધમીર્ ઠાબેન અંબાલાલ ભરુાલાલ ની દીકરી તે 

અશોકકુમાર રધભુાઇ ની પ ની        

સયુર્કા ત રાવજીભાઇ પટેલ        

૨૨૯ િદ તીબેન વાસદુેવભાઇ ૯૭૦ ૨૧૬ ૯૧૧ ૨૩૨૩૦૫૦ ૨૩૨૩૦૫૦ ૨૧૬ ૫૪૭ ૧૩૯૪૮૫૦ ૧૩૯૪૮૫૦ ૩૬૫૪૫૦૭ ૩૬૫૪૫૦૭ -૯૨૮૨૦૦ ૨૨૫૯૬૫૭ ૧૧૨૯૮૨૯ ૨૦૧૬૨૯ જુઓ ન ધ ૧, ૨

પ્રમીલાબેન જગદીશભાઇ નભભુાઇ ની િવધવા 

કીરીટભાઇ નભભુાઇ        

િદલીપભાઇ નભભુાઇ        

કુસમુબેન વાસદુેવભાઇ નભભુાઇ ની િવધવા        

િવપલુભાઇ વાસદુેવભાઇ        

િવમલ જગદીશભાઇ ના વાલી પ્રમીલાબેન        

યામકુમાર વાસદુેવભાઇ        

પ્રિવણચં દ્ર હીરાલાલ        

હિરક્ર ન હીરાલાલ        

       

૨૩૦ મનભુાઇ રેવાભાઇ પ્ર.સ.પ ૯૭૨ ૨૧૭ ૧૦૧૨ ૨૫૮૦૬૦૦ ૨૫૮૦૬૦૦ ૨૧૭ ૬૦૭ ૧૫૪૭૮૫૦ ૧૫૪૭૮૫૦ ૪૦૫૫૩૬૭ ૪૦૫૫૩૬૭ -૧૦૩૨૭૫૦ ૨૫૦૭૫૧૭ ૧૨૫૩૭૫૯ ૨૨૧૦૦૯ જુઓ ન ધ ૧, ૨

મનભુાઇ રેવાભાઇ        

જશબુેન  રેવાભાઇ        

પુ પાબેન  રેવાભાઇ        

યો સનાબેન  રેવાભાઇ        

સરુજબેન  રેવાભાઇ        

યો સનાબેન તે પ્રિવણભાઇ કેશવલાલ ની િવધવા        

નયન  પ્રિવણભાઇ        

ગૌરવભાઇ  પ્રિવણભાઇ 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૨૩૧ અ પેશકુમાર ચીમનલાલ પટેલ ૯૭૩ ૨૧૮/૧ ૬૧૭૦

ધમીર્ ઠાબેન અંબાલાલ ભરુાલાલ ની દીકરી તે 

અશોકકુમાર રધભુાઇ ની પ ની 

સયુર્કા ત રાવજીભાઇ પટેલ ૯૯૨ પૈકી ૨૧૮/૨ ૨૩૭

ર મીબેન સયુર્કા ત પટેલ ૬૪૦૭ ૧૬૩૩૭૮૫૦ ૧૬૩૩૭૮૫૦ ૨૧૮ ૩૮૪૪ ૯૮૦૨૨૦૦ ૯૮૦૨૨૦૦ ૨૫૬૮૧૭૬૪ ૨૫૬૮૧૭૬૪ -૬૫૩૫૬૫૦ ૧૫૮૭૯૫૬૪ ૭૯૩૯૭૮૨ ૧૪૦૪૧૩૨ જુઓ ન ધ  ૧, ૨,૩ 

૨૩૨ પ્રિવણચં દ્ર હીરાલાલ ૯૭૫ પૈકી ૨૧૯/૧ ૩૧૦

હરીકૃ ણ હીરાલાલ 

અ પેશભાઇ ચીમનભાઇ પટેલ

અ પેશભાઇ ચીમનભાઇ પટેલ િબ.ખે. ૯૮૯ પૈકી ૨૧૯/૨ ૨૬૨૩        

રિ મબેન સયુર્કાતંભાઇ િબ.ખે. ૯૯૦ પૈકી ૨૧૯/૩ ૪૪૧

રાવજીભાઇ પરસો મભાઇ

સયુર્કાતંભાઇ રાવજીભાઇ

અ પેશભાઇ ચીમનભાઇ પટેલ

૩૩૭૪ ૮૬૦૩૭૦૦ ૮૬૦૩૭૦૦ ૨૧૯ ૨૦૨૪ ૫૧૬૧૨૦૦ ૫૧૬૧૨૦૦ ૧૩૫૨૨૩૪૪ ૧૩૫૨૨૩૪૪ -૩૪૪૨૫૦૦ ૮૩૬૧૧૪૪ ૪૧૮૦૫૭૨ ૭૩૮૦૭૨ જુઓ ન ધ  ૧, ૨,૩ 

 નોધ: સયંકુત િવકાસ માગંેલ હોઇ, એપ્રોચ અં.ખડં ન.ં૨૧૨/૧ માથંી લેવાનો રહશેે.

૨૩૩ યો સનાબેન તે પ્રિવણભાઇ કેશવલાલ ની િવધવા ૯૭૭ ૨૨૦/૧ ૧૫૧૫ ૨૨૦/૧ ૯૦૯   

નયનભાઇ પ્રિવણભાઇ ૨૨૦/૨ ૨૩૨૭ ૨૨૦/૨ ૧૩૯૭        

ગૌરવ પ્રિવણભાઇ ૩૮૪૨ ૯૭૯૭૧૦૦ ૯૭૯૭૧૦૦ ૨૩૦૬ ૫૮૮૦૩૦૦ ૫૮૮૦૩૦૦ ૧૫૪૦૬૩૮૬ ૧૫૪૦૬૩૮૬ -૩૯૧૬૮૦૦ ૯૫૨૬૦૮૬ ૪૭૬૩૦૪૩ ૮૪૬૨૪૩ જુઓ ન ધ ૧, ૨

સીમાબેન પ્રિવણભાઇ

૨૩૪ ી સરકાર દાખલ ૯૭૮ ૨૨૧ ૧૫૧૮ ૩૮૭૦૯૦૦ ૩૮૭૦૯૦૦ ૨૨૧ ૯૧૧ ૨૩૨૩૦૫૦ ૨૩૨૩૦૫૦ ૬૦૮૬૩૯૧ ૬૦૮૬૩૯૧ -૧૫૪૭૮૫૦ ૩૭૬૩૩૪૧ ૧૮૮૧૬૭૧ ૩૩૩૮૨૧
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

       

૨૩૫ સરુેશભાઇ કેશવલાલ ૯૭૯ ૨૨૨ ૧૧૧૩ ૨૮૩૮૧૫૦ ૨૮૩૮૧૫૦ ૨૨૨ ૬૬૮ ૧૭૦૩૪૦૦ ૧૭૦૩૪૦૦ ૪૪૬૨૯૦૮ ૪૪૬૨૯૦૮ -૧૧૩૪૭૫૦ ૨૭૫૯૫૦૮ ૧૩૭૯૭૫૪ ૨૪૫૦૦૪

૨૩૬ રચનાબેન રમેશભાઇ સ.વા. ચં દ્રીકાબેન ૯૮૦ પૈકી ૨૨૩/૧ ૧૮૮૨

ભાદુરીબેન રમેશચદ્ર સ.વા. ચ દ્રીકાબેન

અપર્ણાબેન રમેશચદ્ર સ.વા. ચ દ્રીકાબેન

ચ દ્રીકાબેન રમેશભાઇ ની રાવજીભાઇ ની િવધવા 

જશભાઇ મગનભાઇ 

રિવ દ્રભાઇ ભીખાભાઇ 

સરુેશભાઇ ભીખાભાઇ

રિવ દ્રભાઇ ભીખાભાઇ 

સરુેશભાઇ ભીખાભાઇ

ભાવનાબેન ભીખાભાઇ 

પ્રિતક્ષાબેન ભીખાભાઇ

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

સરુેશભાઇ કેશવલાલ ૯૮૧ પૈકી ૨૨૩/૨ ૫૯૨

       

અશોકકુમાર કેશવલાલ ૯૮૨ ૨૨૩/૩ ૬૦૭ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૩૦૮૧ ૮૪૭૨૭૫૦ ૮૪૭૨૭૫૦ ૨૨૩ ૩૦૩૫ ૮૩૪૬૨૫૦ ૮૩૪૬૨૫૦ ૧૪૮૫૬૩૨૫ ૧૪૮૫૬૩૨૫ -૧૨૬૫૦૦ ૬૫૧૦૦૭૫ ૩૨૫૫૦૩૮ ૩૧૨૮૫૩૮ જુઓ ન ધ ૬

૨૩૭ રચનાબેન રમેશભાઇ સ.વા. ચં દ્રીકાબેન ૯૮૦ પૈકી ૨૨૪/૧ ૫૪૭

ભાદુરીબેન રમેશચદ્ર સ.વા. ચ દ્રીકાબેન

અપર્ણાબેન રમેશચદ્ર સ.વા. ચ દ્રીકાબેન

ચ દ્રીકાબેન રમેશભાઇ ની રાવજીભાઇ ની િવધવા 

જશભાઇ મગનભાઇ 

રિવ દ્રભાઇ ભીખાભાઇ 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

સરુેશભાઇ ભીખાભાઇ

રિવ દ્રભાઇ ભીખાભાઇ 

સરુેશભાઇ ભીખાભાઇ

ભાવનાબેન ભીખાભાઇ 

પ્રિતક્ષાબેન ભીખાભાઇ

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

સરુેશભાઇ કેશવલાલ ૯૮૧ પૈકી ૨૨૪/૨ ૧૧૨૮ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૧૬૭૫ ૪૬૦૬૨૫૦ ૪૬૦૬૨૫૦ ૨૨૪ ૧૩૨૨ ૩૬૩૫૫૦૦ ૩૬૩૫૫૦૦ ૭૨૩૪૬૪૫ ૭૨૩૪૬૪૫ -૯૭૦૭૫૦ ૩૫૯૯૧૪૫ ૧૭૯૯૫૭૩ ૮૨૮૮૨૩ જુઓ ન ધ ૬

૨૩૮ શારદાબેન રામભાઇ ડા ાભાઇ ની િવધવા ૯૮૩ ૨૨૫/૧ ૧૧૧૩

પ્ર લભાઇ રામભાઇ        

કીરણભાઇ રામભાઇ        

મૌલીક કનભુાઇ        

પાબેન કનભુાઇ        

મૌની કનભુાઇ 

૯૮૬ ૧૧૧૩

૯૮૭ ૧૨૧૪

વીમળાબેન લાલભાઇ અંબાલાલ ની િવધવા ૯૮૮પૈકી ૨૨૫/૨ ૮૭૩

પ ાબેન લાલભાઇ (૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

શમીર્લાબેન લાલભાઇ 

બેલાબેન લાલભાઇ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૪૩૧૩ ૧૦૯૯૮૧૫૦ ૧૦૯૯૮૧૫૦ ૨૨૫ ૪૨૯૭ ૧૦૯૫૭૩૫૦ ૧૦૯૫૭૩૫૦ ૨૦૨૭૧૦૯૮ ૨૦૨૭૧૦૯૮ -૪૦૮૦૦ ૯૩૧૩૭૪૮ ૪૬૫૬૮૭૪ ૪૬૧૬૦૭૪ જુઓ ન ધ ૬
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૨૩૯ વીમળાબેન લાલભાઇ અંબાલાલ ની િવધવા ૯૮૮પૈકી ૨૨૬ ૫૪૩ ૧૩૮૪૬૫૦ ૧૩૮૪૬૫૦ ૨૨૬ ૫૨૮ ૧૩૪૬૪૦૦ ૧૩૪૬૪૦૦ ૨૪૭૭૩૭૬ ૨૪૭૭૩૭૬ -૩૮૨૫૦ ૧૧૩૦૯૭૬ ૫૬૫૪૮૮ ૫૨૭૨૩૮ જુઓ ન ધ ૧, ૨

પ ાબેન લાલભાઇ જુઓ ન ધ ૬

શમીર્લાબેન લાલભાઇ (૬) નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

બેલાબેન લાલભાઇ  નોધ: સયંકુત િવકાસ માગંેલ હોઇ, એપ્રોચ અં.ખડં ન.ં૨૧૪/૧+૨ માથંી લેવાનો રહશેે.

૨૪૦ કા તીભાઇ કેશવલાલ ૯૮૪ ૨૨૭ ૪૦૫ ૧૦૩૨૭૫૦ ૧૦૩૨૭૫૦ ૨૨૭ ૨૫૦ ૬૩૭૫૦૦ ૬૩૭૫૦૦ ૧૬૭૦૨૫૦ ૧૬૭૦૨૫૦ -૩૯૫૨૫૦ ૧૦૩૨૭૫૦ ૫૧૬૩૭૫ ૧૨૧૧૨૫ જુઓ ન ધ ૧, ૨

પ્રિવણભાઇ કેશવલાલ        જુઓ ન ધ ૬

મહે દ્રભાઇ  કેશવલાલ        

સરુે દ્રભાઇ  કેશવલાલ    (૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

કાશીબેન ભલુાભાઇ રણછોડભાઇ ની િવધવા        

હરખાબેન મથરુભાઇ મળુજીભાઇ ની િવધવા        

કેશવલાલ ડા ાભાઇ         

રામભાઇ ડા ાભાઇ        

સરુેશભાઇ ગોિવંદભાઇ        

રેવાભાઇ ઉમેદભાઇ        

મણીબેન કેશવલાલ મકાભાઇ ની િવધવા        

સભુુ દ્રાબેન કેશવલાલ 

૨૪૧ ઠાકોરભાઇ નભભુાઇ ૯૮૫ ૨૨૮ ૬૦૭ ૧૫૪૭૮૫૦ ૧૫૪૭૮૫૦ ૨૨૮ ૩૬૪ ૯૨૮૨૦૦ ૯૨૮૨૦૦ ૨૪૩૧૮૮૪ ૨૪૩૧૮૮૪ -૬૧૯૬૫૦ ૧૫૦૩૬૮૪ ૭૫૧૮૪૨ ૧૩૨૧૯૨ જુઓ ન ધ ૧, ૨

ચદ્રકાતં નભભુાઇ        

વીણાબેન શભંભુાઇ        

મદૃુલાબેન શભંભુાઇ        

જય ીબેન શભંભુાઇ        

નલીનીબેન શભંભુાઇ        

યોિતબેન ભપુે દ્રભાઇ        

સીમાબેન  ભપુે દ્રભાઇ
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૨૪૨ પ્રશાતં જયતંીલાલ પટેલ ૯૯૧ પૈકી ૨૨૨૨

મીનલ જયતંીલલ પટેલ 

૧૦૧૪ ૧૮૩૧૨

૧૦૧૫ ૬૨૭૩

૨૨૯ ૨૬૮૦૭ ૬૮૩૫૭૮૫૦ ૬૮૩૫૭૮૫૦ ૨૨૯ ૧૬૦૮૪ ૪૧૦૧૪૨૦૦ ૪૧૦૧૪૨૦૦ ૧૦૭૪૫૭૨૦૪ ૧૦૭૪૫૭૨૦૪ -૨૭૩૪૩૬૫૦ ૬૬૪૪૩૦૦૪ ૩૩૨૨૧૫૦૨ ૫૮૭૭૮૫૨ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૨૪૩ પ્રશાતં જયતંીલાલ પટેલ ૯૯૧ પૈકી ૨૨૯/૧ ૧૦૫ ૨૬૭૭૫૦ ૨૬૭૭૫૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -૨૬૭૭૫૦ ૦ ૦ -૨૬૭૭૫૦

મીનલ જયતંીલલ પટેલ 

૨૪૪ અ પેશકુમાર ચીમનલાલ પટેલ ન.શ. ૯૯૨ પૈકી ૨૩૦ ૨૧૯૧ ૫૫૮૭૦૫૦ ૫૫૮૭૦૫૦ ૨૩૦ ૧૩૧૫ ૩૩૫૩૨૫૦ ૩૩૫૩૨૫૦ ૮૭૮૫૫૧૫ ૮૭૮૫૫૧૫ -૨૨૩૩૮૦૦ ૫૪૩૨૨૬૫ ૨૭૧૬૧૩૩ ૪૮૨૩૩૩

ધમીર્ ઠાબેન અંબાલાલ ભરુાલાલ ની દીકરી તે        

અશોકકુમાર રધભુાઇ ની પ ની        

સયુર્કા ત રાવજીભાઇ પટેલ        

જુઓ ન ધ ૧, ૨

જુઓ ન ધ ૧, ૨

ર મીબેન સયુર્કા ત પટેલ 

૨૪૫ ચદ્રીકાબેન નિવનભાઇ મણીભાઇ ની િવધવા ન.શ. ૯૯૩ પૈકી ૨૩૧/૧ ૨૨ ૫૬૧૦૦ ૫૬૧૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -૫૬૧૦૦ ૦ ૦ -૫૬૧૦૦

પુ પાબેન નાનભુાઇ મણીભાઇ ની િવધવા 

યોિતબેન નાનભુાઇ        

અિનલાબેન નાનભુાઇ        

પટેલ શારદાબેન પ્રિવણચં દ્ર મણીભાઇ ની િવધવા        

પટેલ રોનકભાઇ પ્રિવણચં દ્ર        

આશાબેન પ્રિવણચં દ્ર        

પટેલ ક પનાબેન પ્રિવણચં દ્ર        

૨૪૬ ચદ્રીકાબેન નિવનભાઇ મણીભાઇ ની િવધવા ન.શ. ૯૯૩ પૈકી ૨૩૧/૨ ૨૦૦૩ ૫૧૦૭૬૫૦ ૫૧૦૭૬૫૦ ૨૩૧ ૧૨૦૨ ૩૦૬૫૧૦૦ ૩૦૬૫૧૦૦ ૮૦૩૦૫૬૨ ૮૦૩૦૫૬૨ -૨૦૪૨૫૫૦ ૪૯૬૫૪૬૨ ૨૪૮૨૭૩૧ ૪૪૦૧૮૧

જુઓ ન ધ ૧, ૨

જુઓ ન ધ ૧, ૨
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

પુ પાબેન નાનભુાઇ મણીભાઇ ની િવધવા 

યોિતબેન નાનભુાઇ        

અિનલાબેન નાનભુાઇ        

પટેલ શારદાબેન પ્રિવણચં દ્ર મણીભાઇ ની િવધવા        

પટેલ રોનકભાઇ પ્રિવણચં દ્ર        

આશાબેન પ્રિવણચં દ્ર        

પટેલ ક પનાબેન પ્રિવણચં દ્ર        

૨૪૭ સયુર્કા ત રાવજીભાઇ પટેલ ૯૯૪ ૨૩૨/૧ ૬૫૭૬

ર મીબેન સયુર્કા ત પટેલ 

રાવજીભાઇ પરસો મભાઇ પટેલ        

+        

૯૯૫(પૈકી) ૨૩૨/૨ ૯૭૫

૭૫૫૧ ૧૯૨૫૫૦૫૦ ૧૯૨૫૫૦૫૦ ૨૩૨ ૪૫૩૧ ૧૧૫૫૪૦૫૦ ૧૧૫૫૪૦૫૦ ૩૦૨૭૧૬૧૧ ૩૦૨૭૧૬૧૧ -૭૭૦૧૦૦૦ ૧૮૭૧૭૫૬૧ ૯૩૫૮૭૮૧ ૧૬૫૭૭૮૧

       

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩

૨૪૮ મોહનભાઇ ગોરધનભાઇ પટેલ ૧૦૦૦(પૈકી) ૨૩૩ ૭૮૦ ૧૯૮૯૦૦૦ ૧૯૮૯૦૦૦ ૨૩૩ ૪૬૮ ૧૧૯૩૪૦૦ ૧૧૯૩૪૦૦ ૩૧૨૬૭૦૮ ૩૧૨૬૭૦૮ -૭૯૫૬૦૦ ૧૯૩૩૩૦૮ ૯૬૬૬૫૪ ૧૭૧૦૫૪

રિ મબેન સયુર્કા ત પટેલ

સયુર્કા ત રાવજીભાઇ પટેલ        

       

૨૪૯ સોમાજી છગનજી પ્ર.સ.પ ૧૦૦૧(પૈકી) ૨૩૪ ૪૫૧ ૧૧૫૦૦૫૦ ૧૧૫૦૦૫૦ ૨૩૪ ૨૭૧ ૬૯૧૦૫૦ ૬૯૧૦૫૦ ૧૮૧૦૫૫૧ ૧૮૧૦૫૫૧ -૪૫૯૦૦૦ ૧૧૧૯૫૦૧ ૫૫૯૭૫૧ ૧૦૦૭૫૧

ડા ાજી છગનજી 

રેવાબેન બીજલજી છગનજી ની િવધવા        

શભંજી બીજલજી        

નટવરજી બીજલજી        

ગજરાબેન બીજલજી        

ભનબુેન બીજલજી        

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

ધળુીબેન કનજી        

રીનાબેન કનજી        

રોહીતજી કનજી        

ભાવનાબેન કનજી        

સરુેશજી કનજી        

       

૨૫૦ અમતૃભાઇ બબાભાઇ ૧૦૦૨ ૨૩૫ ૩૨૩૭ ૮૨૫૪૩૫૦ ૮૨૫૪૩૫૦ ૨૩૫ ૧૯૪૨ ૪૯૫૨૧૦૦ ૪૯૫૨૧૦૦ ૧૨૯૭૪૫૦૨ ૧૨૯૭૪૫૦૨ -૩૩૦૨૨૫૦ ૮૦૨૨૪૦૨ ૪૦૧૧૨૦૧ ૭૦૮૯૫૧

જશોદાબેન બબાભાઇ 

શોભનાબેન ધનાભાઇ        

િકશોરભાઇ ધનાભાઇ        

કાતંાબેન ધનાભાઇ        

ભાણીબેન ધનાભાઇ        

હસંાબેન રવીલાલ        

પાવન રવીલાલ        

ચેતના રવીલાલ        

જુઓ ન ધ ૧, ૨

ભાવીની રવીલાલ        

       

૨૫૧ દીપકભાઇ હરીભાઇ  ૧૦૦૩ પૈકી ૨૩૬/૧ ૬૮૨૭ ૧૭૪૦૮૮૫૦ ૧૭૪૦૮૮૫૦ ૨૩૬/૧ ૪૦૯૬ ૧૦૪૪૪૮૦૦ ૧૦૪૪૪૮૦૦ ૨૭૩૬૫૩૭૬ ૨૭૩૬૫૩૭૬ -૬૯૬૪૦૫૦ ૧૬૯૨૦૫૭૬ ૮૪૬૦૨૮૮ ૧૪૯૬૨૩૮

અતલુભાઇ હરીભાઇ 

૨૫૨ દીપકભાઇ હરીભાઇ  ૧૦૦૩ પૈકી ૨૩૬/૨ ૨૩૩૪

અતલુભાઇ હરીભાઇ 

૧૦૦૯ ૨૩૭ ૨૮૩૨

૫૧૬૬ ૧૪૪૬૪૮૦૦ ૧૪૪૬૪૮૦૦ ૩૧૦૦ ૮૬૮૦૦૦૦ ૮૬૮૦૦૦૦ ૨૨૭૪૧૬૦૦ ૨૨૭૪૧૬૦૦ -૫૭૮૪૮૦૦ ૧૪૦૬૧૬૦૦ ૭૦૩૦૮૦૦ ૧૨૪૬૦૦૦

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩

૨૩૬/૨+ 

૨૩૭
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૨૫૩ ચદ્રીકાબેન નિવનભાઇ મણીભાઇ ની િવધવા ન.શ. ૧૦૦૪(પૈકી) ૨૩૮/૧ ૧૯૫

પુ પાબેન નાનભુાઇ મણીભાઇ ની િવધવા 

યોિતબેન નાનભુાઇ        

અિનલાબેન નાનભુાઇ        

પટેલ શારદાબેન પ્રિવણચદ્ર મણીભાઇ ની િવધવા        

પટેલ રોનકભાઇ પ્રિવણચદ્ર        

આશાબેન પ્રિવણચદ્ર        

પટેલ ક પનાબેન પ્રિવણચદ્ર        

       

૧૦૦૭(પૈકી) ૨૩૮/૨ ૨૩૩૧

૨૩૮/૧ ૧૩૯૯

૧૦૧૦ ૨૩૮/૩ ૧૧૧૩ ૨૩૮/૨ ૭૮૫

૩૬૩૯ ૧૦૧૮૯૨૦૦ ૧૦૧૮૯૨૦૦ ૨૧૮૪ ૬૧૧૫૨૦૦ ૬૧૧૫૨૦૦ ૧૬૦૨૧૮૨૪ ૧૬૦૨૧૮૨૪ -૪૦૭૪૦૦૦ ૯૯૦૬૬૨૪ ૪૯૫૩૩૧૨ ૮૭૯૩૧૨

૨૫૪ પ્રમખુભાઇ નાથાભાઇ ૧૦૦૫(પૈકી) ૨૩૯ ૭૮૫૭ ૨૧૯૯૯૬૦૦ ૨૧૯૯૯૬૦૦ ૨૩૯ ૪૭૧૪ ૧૩૧૯૯૨૦૦ ૧૩૧૯૯૨૦૦ ૩૪૫૮૧૯૦૪ ૩૪૫૮૧૯૦૪ -૮૮૦૦૪૦૦ ૨૧૩૮૨૭૦૪ ૧૦૬૯૧૩૫૨ ૧૮૯૦૯૫૨ જુઓ ન ધ ૩

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩

૨૫૫ પુ પવદનભાઇ િવ લભાઇ ૧૦૦૬(પૈકી) ૨૪૦/૧ ૩૮૧

પટેલ ઉિમર્લાબેન ઇ દ્રવદન 

પટેલ શરદકુમાર ઇ દ્રવદન        

પુ પાબેન િવ લભાઇ        

અમીન સચીન ઇ દ્રવદન        

પટેલ િનલેશકુમાર ઇ દ્રવદન        

મજંુલાબેન િવ લભાઇ        

૧૦૧૧પૈકી ૨૪૦/૨ ૨૫૫૧

૨૯૩૨ ૮૨૦૯૬૦૦ ૮૨૦૯૬૦૦ ૨૪૦ ૧૭૫૯ ૪૯૨૫૨૦૦ ૪૯૨૫૨૦૦ ૧૨૯૦૪૦૨૪ ૧૨૯૦૪૦૨૪ -૩૨૮૪૪૦૦ ૭૯૭૮૮૨૪ ૩૯૮૯૪૧૨ ૭૦૫૦૧૨

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૨૫૬ પુ પવદનભાઇ િવ લભાઇ ૧૦૧૧પૈકી ૨૪૦/૩ ૭૯ ૨૨૧૨૦૦ ૨૨૧૨૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -૨૨૧૨૦૦ ૦ ૦ -૨૨૧૨૦૦

પટેલ ઉિમર્લાબેન ઇ દ્રવદન 

પટેલ શરદકુમાર ઇ દ્રવદન 

પુ પાબેન િવ લભાઇ 

અમીન સચીન ઇ દ્રવદન 

પટેલ િનલેશકુમાર ઇ દ્રવદન 

મજંુલાબેન િવ લભાઇ 

૨૫૭ માધભુાઇ કુકાભાઇ ૧૦૦૮ ૨૪૧ ૩૦૩૫ ૮૪૯૮૦૦૦ ૮૪૯૮૦૦૦ ૨૪૧ ૧૮૨૧ ૫૦૯૮૮૦૦ ૫૦૯૮૮૦૦ ૧૩૩૫૮૮૫૬ ૧૩૩૫૮૮૫૬ -૩૩૯૯૨૦૦ ૮૨૬૦૦૫૬ ૪૧૩૦૦૨૮ ૭૩૦૮૨૮

       

૨૫૮ મ ધીબેન ડા ાભાઇ બકોરભાઇ ની િવધવા ૧૦૧૨ ૨૪૨ ૧૭૨૦ ૪૮૧૬૦૦૦ ૪૮૧૬૦૦૦ ૨૪૨ ૧૦૩૨ ૨૮૮૯૬૦૦ ૨૮૮૯૬૦૦ ૭૫૭૦૭૫૨ ૭૫૭૦૭૫૨ -૧૯૨૬૪૦૦ ૪૬૮૧૧૫૨ ૨૩૪૦૫૭૬ ૪૧૪૧૭૬ જુઓ ન ધ ૧, ૨

અંબાલાલ ડા ાભાઇ

િવનભુાઇ ડા ાભાઇ        

દશરથભાઇ ડા ાભાઇ        

જુઓ ન ધ ૧, ૨

મજંુલાબેન િદનભુાઇ ની િવધવા        

ભપુે દ્રભાઇ િદનભુાઇ        

હતેલબેન િદનભુાઇ        

કોમલકુમાર િદનભુાઇ        

       

૨૫૯ ગૌચરણ ૧૦૧૩ ૨૪૩ ૨૪૨૮ ૬૭૯૮૪૦૦ ૬૭૯૮૪૦૦ ૨૪૩ ૧૪૫૭ ૪૦૭૯૬૦૦ ૪૦૭૯૬૦૦ ૧૦૬૮૮૫૫૨ ૧૦૬૮૮૫૫૨ -૨૭૧૮૮૦૦ ૬૬૦૮૯૫૨ ૩૩૦૪૪૭૬ ૫૮૫૬૭૬

૨૬૦ મશાન ૧૦૧૬ ૨૪૪ ૨૩૨૭ ૬૫૧૫૬૦૦ ૬૫૧૫૬૦૦ ૨૪૪ ૨૩૨૭ ૬૫૧૫૬૦૦ ૬૫૧૫૬૦૦ ૬૫૨૨૧૧૬ ૬૫૨૨૧૧૬ ૦ ૬૫૧૬ ૩૨૫૮ ૩૨૫૮ જુઓ ન ધ ૫ 

(૫) મળુખડં મશાન છે. 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૨૬૧ મનભુાઇ ચતરુભાઇ ઠાકોર ૧૦૧૭ ૨૪૫ ૭૩૮૬ ૨૦૬૮૦૮૦૦ ૨૦૬૮૦૮૦૦ ૨૪૫ ૭૩૭૮ ૨૦૬૫૮૪૦૦ ૨૦૬૫૮૪૦૦ ૩૮૬૩૧૨૦૮ ૩૮૬૩૧૨૦૮ -૨૨૪૦૦ ૧૭૯૭૨૮૦૮ ૮૯૮૬૪૦૪ ૮૯૬૪૦૦૪

૨૬૨ ી સરકાર દાખલ ૧૦૧૮ ૨૪૬ ૭૫૮૮ ૨૧૨૪૬૪૦૦ ૨૧૨૪૬૪૦૦ ૨૪૬ ૪૫૫૩ ૧૨૭૪૮૪૦૦ ૧૨૭૪૮૪૦૦ ૩૩૪૦૦૮૦૮ ૩૩૪૦૦૮૦૮ -૮૪૯૮૦૦૦ ૨૦૬૫૨૪૦૮ ૧૦૩૨૬૨૦૪ ૧૮૨૮૨૦૪ જુઓ ન ધ ૧, ૨

સરકારી પડતર 

૨૬૩ બટુમાતા નો વહીવટ કતાર્ ૧૦૧૯

છોટાભાઇ બાબરભાઇ 

નાથાભાઇ મોતીભાઇ 

મનભુાઇ રેવાભાઇ પ્ર.સ.પ ૧૦૨૦

શનાજી સગંજી ૧૦૨૧

રમેશજી સગંજી 

શોભાબેન સગંજી        

       

અમદાવાદ ભદુાન કાયાર્લય ૧૦૨૨

૨૪૭ ૮૮૦૨ ૨૪૬૪૫૬૦૦ ૨૪૬૪૫૬૦૦ ૨૪૭ ૫૨૮૧ ૧૪૭૮૬૮૦૦ ૧૪૭૮૬૮૦૦ ૩૮૭૪૧૪૧૬ ૩૮૭૪૧૪૧૬ -૯૮૫૮૮૦૦ ૨૩૯૫૪૬૧૬ ૧૧૯૭૭૩૦૮ ૨૧૧૮૫૦૮ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૨૬૪ અસલાલી સેવા તરફથી મડંળી િલિમટેડ સ.પ ૧૦૨૩પૈકી ૨૪૮ ૪૪૩૧૩ ૧૨૪૦૭૬૪૦૦ ૧૨૪૦૭૬૪૦૦ ૨૪૮/૧ ૧૪૦૪૨

અસલાલી હાઇ કુલ કેળવણી મડંળ ૨૪૮/૨ ૧૨૫૪૬

સરકારી પડતર ૨૬૫૮૮ ૭૪૪૪૬૪૦૦ ૭૪૪૪૬૪૦૦ ૧૯૫૦૪૯૫૬૮ ૧૯૫૦૪૯૫૬૮ -૪૯૬૩૦૦૦૦ ૧૨૦૬૦૩૧૬૮ ૬૦૩૦૧૫૮૪ ૧૦૬૭૧૫૮૪

કિમશનર ી ઓફ ટુરીઝમ કોપ રેશન ગજુરાત 

સરકાર ગાધંીનગર 

૨૬૫ કીરીટકુમાર જશભાઇ ૧૦૨૪ ૨૪૯ ૨૯૩૪ ૮૨૧૫૨૦૦ ૮૨૧૫૨૦૦ ૨૪૯ ૧૭૬૦ ૪૯૨૮૦૦૦ ૪૯૨૮૦૦૦ ૧૨૯૧૧૩૬૦ ૧૨૯૧૧૩૬૦ -૩૨૮૭૨૦૦ ૭૯૮૩૩૬૦ ૩૯૯૧૬૮૦ ૭૦૪૪૮૦

જુઓ ન ધ ૧, ૨
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૨૬૬ ધનાભાઇ દેવાભાઇ ૧૦૨૫ ૨૫૦ ૭૦૮ ૧૯૮૨૪૦૦ ૧૯૮૨૪૦૦ ૨૫૦ ૬૬૧ ૧૮૫૦૮૦૦ ૧૮૫૦૮૦૦ ૩૩૪૯૯૪૮ ૩૩૪૯૯૪૮ -૧૩૧૬૦૦ ૧૪૯૯૧૪૮ ૭૪૯૫૭૪ ૬૧૭૯૭૪ જુઓ ન ધ ૬

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

૨૬૭ શારદાબેન રામભાઇ ડા ાભાઇ ની િવધવા ૧૦૨૬ ૨૫૧ ૧૧૧૩ ૩૧૧૬૪૦૦ ૩૧૧૬૪૦૦ ૨૫૧ ૧૦૬૧ ૨૯૭૦૮૦૦ ૨૯૭૦૮૦૦ ૫૪૦૬૮૫૬ ૫૪૦૬૮૫૬ -૧૪૫૬૦૦ ૨૪૩૬૦૫૬ ૧૨૧૮૦૨૮ ૧૦૭૨૪૨૮ જુઓ ન ધ ૧, ૨

પ્ર લભાઇ રામભાઇ        

કીરણભાઇ રામભાઇ        

મૌલીક કનભુાઇ        

જ પાબેન કનભુાઇ        

મૌની કનભુાઇ        

૨૬૮ સરકારી પડતર સ.પ ૧૦૨૭(પૈકી) ૨૫૨ ૧૮૬૪૦ ૫૨૧૯૨૦૦૦ ૫૨૧૯૨૦૦૦ ૨૫૨ ૧૧૧૮૪ ૩૧૩૧૫૨૦૦ ૩૧૩૧૫૨૦૦ ૮૨૦૪૫૮૨૪ ૮૨૦૪૫૮૨૪ -૨૦૮૭૬૮૦૦ ૫૦૭૩૦૬૨૪ ૨૫૩૬૫૩૧૨ ૪૪૮૮૫૧૨

૨૬૯ ભરતકુમાર જશભાઇ ઉમેદભાઇ ૧૦૨૮(પૈકી) ૨૫૩ ૯૬૬૮ ૨૭૦૭૦૪૦૦ ૨૭૦૭૦૪૦૦ ૨૫૩/૧ ૨૮૩૦

૨૫૩/૨ ૨૯૭૧

૫૮૦૧ ૧૬૨૪૨૮૦૦ ૧૬૨૪૨૮૦૦ ૪૨૫૫૬૧૩૬ ૪૨૫૫૬૧૩૬ -૧૦૮૨૭૬૦૦ ૨૬૩૧૩૩૩૬ ૧૩૧૫૬૬૬૮ ૨૩૨૯૦૬૮

જુઓ ન ધ ૩

જુઓ ન ધ ૩

૨૭૦ કીરીટકુમાર જશભાઇ ૧૦૨૯(પૈકી) ૨૫૪ ૩૨૬૩ ૯૧૩૬૪૦૦ ૯૧૩૬૪૦૦ ૨૫૪ ૧૯૫૮ ૫૪૮૨૪૦૦ ૫૪૮૨૪૦૦ ૧૪૩૬૩૮૮૮ ૧૪૩૬૩૮૮૮ -૩૬૫૪૦૦૦ ૮૮૮૧૪૮૮ ૪૪૪૦૭૪૪ ૭૮૬૭૪૪ જુઓ ન ધ ૩

૨૭૧ રમણભાઇ ઇ રભાઇ ૧૦૩૪(પૈકી) ૨૫૪/૧ ૧૭૦ ૩૨૩૦૦૦ ૩૨૩૦૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -૩૨૩૦૦૦ ૦ ૦ -૩૨૩૦૦૦ જુઓ ન ધ ૩

૨૭૨ નરેશભાઇ નાથાભાઇ પટેલ ૧૩૯૮પૈકી ૨૫૫ ૪૭૫૩ ૧૩૩૦૮૪૦૦ ૧૩૩૦૮૪૦૦ ૨૫૫ ૪૦૮૪ ૧૧૪૩૫૨૦૦ ૧૧૪૩૫૨૦૦ ૨૧૭૨૬૮૮૦ ૨૧૭૨૬૮૮૦ -૧૮૭૩૨૦૦ ૧૦૨૯૧૬૮૦ ૫૧૪૫૮૪૦ ૩૨૭૨૬૪૦ જુઓ ન ધ ૬

ગીતાબેન નરેશભાઇ પટેલ 

િન લભાઇ નરેશભાઇ પટેલ 

સલબેન નરેશભાઇ પટેલ 

રચનાબેન નરેશભાઇ પટેલ        

ચં દ્રકાતંભાઇ નાથાભાઇ પટેલ    (૬)  નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

તરુલતાબેન ચં દ્રકાતંભાઇ        

સનુીલભાઇ ચં દ્રકાતંભાઇ

નેહલભાઇ ચં દ્રકાતંભાઇ

૨૭૩ ભરતકુમાર જશભાઇ ઉમેદભાઇ ૧૩૯૯ ૪૪૫૨

+

૧૪૦૦ ૧૮૨૧

૨૫૬ ૬૨૭૩ ૧૭૫૬૪૪૦૦ ૧૭૫૬૪૪૦૦ ૨૫૬ ૩૭૬૪ ૧૦૫૩૯૨૦૦ ૧૦૫૩૯૨૦૦ ૨૭૬૧૨૭૦૪ ૨૭૬૧૨૭૦૪ -૭૦૨૫૨૦૦ ૧૭૦૭૩૫૦૪ ૮૫૩૬૭૫૨ ૧૫૧૧૫૫૨

૨૭૪ ૭/૧૨નો ઉ ારો  ઉપલ ધ નથી ૧૪૦૧ ૨૫૭ ૨૨૬૬૨ ૬૩૪૫૩૬૦૦ ૬૩૪૫૩૬૦૦ ૨૫૭/૧ ૧૦૧૬૨

૨૫૭/૨ ૩૪૩૫

૧૩૫૯૭ ૩૮૦૭૧૬૦૦ ૩૮૦૭૧૬૦૦ ૯૯૭૪૭૫૯૨ ૯૯૭૪૭૫૯૨ -૨૫૩૮૨૦૦૦ ૬૧૬૭૫૯૯૨ ૩૦૮૩૭૯૯૬ ૫૪૫૫૯૯૬ જુઓ ન ધ ૧, ૨ 

૨૭૫ ખરાબો તળાવ ૧૪૦૨ ૨૫૮ ૧૧૧૨૯ ૩૧૧૬૧૨૦૦ ૩૧૧૬૧૨૦૦ ૨૫૮ ૧૧૧૨૯ ૩૧૧૬૧૨૦૦ ૩૧૧૬૧૨૦૦ ૩૧૧૯૨૩૬૧ ૩૧૧૯૨૩૬૧ ૦ ૩૧૧૬૧ ૧૫૫૮૧ ૧૫૫૮૧ જુઓ ન ધ ૪

(૪) મળુખડં તળાવ છે. 

૨૭૬ કા તાબેન જશભાઇ નારણભાઇ ની િવધવા ૧૪૦૩ ૨૫૯ ૫૩૬૨ ૧૫૦૧૩૬૦૦ ૧૫૦૧૩૬૦૦ ૨૫૯ ૫૩૪૫ ૧૪૯૬૬૦૦૦ ૧૪૯૬૬૦૦૦ ૨૬૬૩૯૪૮૦ ૨૬૬૩૯૪૮૦ -૪૭૬૦૦ ૧૧૬૭૩૪૮૦ ૫૮૩૬૭૪૦ ૫૭૮૯૧૪૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

અરિવંદભાઇ જશભાઇ        જુઓ ન ધ ૬

મહે દ્રભાઇ જશભાઇ        

જીતે દ્રભાઇ જશભાઇ    (૬)  નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ગણુવતંભાઇ જશભાઇ        

૨૭૭ ઇ રકૃપા કો.ઓ.હાઉસીંગ સોસાયટી િલમીટેડ ૧૪૦૪ ૨૬૦/૧ ૨૬૩૦

પરસો મભાઇ ઇ રભાઇ ૧૪૦૭ ૨૬૦/૨ ૧૪૧૬

કમળાબેન ઇ રભાઇ

કપીલાબેન ઇ રભાઇ
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

દીલીપભાઇ નભભુાઇ 

પ્રમીલાબેન જગદીશ નભભુાઇ ની િવધવા 

અમદાવાદ જી.લો.બો.ન.ંમે.એ.સાહબે ૧૪૦૮ ૨૬૦/૩ ૪૪૫૨

કેશવલાલ ચનુીલાલ 

અસલાલી મ ટીપરઝ કો.ઓ.વતી.ચેરમેન 

વ લભભાઇ લાખાભાઇ 

દ ક્રોઇ તાલકુા કો.ઓ.પરપેઝ એન. એલ. 

યનુીયન વતી પ્રમખુ સાહબે છોટાભાઇ ભલુાભાઇ 

ધી દ ક્રોઇ યનુીયન ના પટેલ છોટાભાઇ ભલુાભાઇ 

અમદાવાદ જી લા કો.ઓ. પરચેઝ ૧૪૦૯ ૨૬૦/૪ ૧૭૧૯૮

જી એ ડ સે સ યનુીયન લી . 

સ યભામા િચરજીવીલાલા 

ઇ રકૃપા કો.ઓ.હાઉસીંગ સોસાયટી લીમીટેડ 

અસલાલી મ ટીપરપઝ કો.ઓ.બેં.લી ના ચેરમેન 

વ લભભાઇ લખાભાઇ 

અમદાવાદ જી લા કો.ઓ. પરચેઝ ૧૪૧૦ ૨૬૦/૫ ૩૩૩૯

જી એ ડ સે સ યનુીયન લી . 

સ યભામા િચરજીવીલાલા 

૨૯૦૩૫ ૮૧૨૯૮૦૦૦ ૮૧૨૯૮૦૦૦ ૨૬૦ ૨૮૮૭૧ ૮૦૮૩૮૮૦૦ ૮૦૮૩૮૮૦૦ ૧૪૧૪૬૭૯૦૦ ૧૪૧૪૬૭૯૦૦ -૪૫૯૨૦૦ ૬૦૬૨૯૧૦૦ ૩૦૩૧૪૫૫૦ ૨૯૮૫૫૩૫૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૨૭૮ ી વામીનારાયણ કો.ઓ.હાઉસીંગ સોસાયટી ૧૪૦૫ ૨૬૧ ૭૯૯૩ ૨૨૩૮૦૪૦૦ ૨૨૩૮૦૪૦૦ ૨૬૧ ૭૬૨૭ ૨૧૩૫૫૬૦૦ ૨૧૩૫૫૬૦૦ ૩૮૪૪૦૦૮૦ ૩૮૪૪૦૦૮૦ -૧૦૨૪૮૦૦ ૧૭૦૮૪૪૮૦ ૮૫૪૨૨૪૦ ૭૫૧૭૪૪૦ જુઓ ન ધ ૬

૨૭૯ અમદાવાદ ડી ટ્રીક લો. બોડર્ ૧૪૦૬ ૨૬૨ ૨૦૨૩ ૫૬૬૪૪૦૦ ૫૬૬૪૪૦૦ ૨૬૨ ૧૬૪૯ ૪૬૧૭૨૦૦ ૪૬૧૭૨૦૦ ૯૨૩૪૪૦૦ ૯૨૩૪૪૦૦ -૧૦૪૭૨૦૦ ૪૬૧૭૨૦૦ ૨૩૦૮૬૦૦ ૧૨૬૧૪૦૦ જુઓ ન ધ ૬

૨૮૦ ી સરકાર દાખલ ૧૪૧૧ ૨૬૩ ૩૭૪૩ ૧૦૪૮૦૪૦૦ ૧૦૪૮૦૪૦૦ ૨૬૩ ૩૬૧૧ ૧૦૧૧૦૮૦૦ ૧૦૧૧૦૮૦૦ ૧૮૧૯૯૪૪૦ ૧૮૧૯૯૪૪૦ -૩૬૯૬૦૦ ૮૦૮૮૬૪૦ ૪૦૪૪૩૨૦ ૩૬૭૪૭૨૦ જુઓ ન ધ ૬
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૨૮૧ અસનાપરુ કો.ઓ.હાઉસીંગ ૧૪૧૨ ૨૬૪ ૨૮૩૩ ૭૯૩૨૪૦૦ ૭૯૩૨૪૦૦ ૨૬૪ ૨૬૦૦ ૭૨૮૦૦૦૦ ૭૨૮૦૦૦૦ ૧૩૩૨૨૪૦૦ ૧૩૩૨૨૪૦૦ -૬૫૨૪૦૦ ૬૦૪૨૪૦૦ ૩૦૨૧૨૦૦ ૨૩૬૮૮૦૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨ 

સોસાયટીના ંલી અસલાલી    (૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. જુઓ ન ધ ૬

૨૮૨ નરેશભાઇ નાથાભાઇ ૧૪૧૩ અ

ચદ્રકાતં નાથાભાઇ ૧૪૧૩ બ 

૨૬૫ ૧૦૪૨૧ ૨૯૧૭૮૮૦૦ ૨૯૧૭૮૮૦૦ ૨૬૫ ૯૪૯૪ ૨૬૫૮૩૨૦૦ ૨૬૫૮૩૨૦૦ ૪૯૪૪૪૭૫૨ ૪૯૪૪૪૭૫૨ -૨૫૯૫૬૦૦ ૨૨૮૬૧૫૫૨ ૧૧૪૩૦૭૭૬ ૮૮૩૫૧૭૬ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૨૮૩ (૭/૧૨ ના ઉતારા મજુબ લોક ન.ં૧૩૯૧) ૨૬૬ ૩૯૦૬૭ ૧૦૭૪૩૪૨૫૦ ૧૦૭૪૩૪૨૫૦ ૨૬૬ ૨૩૪૪૦ ૬૪૪૬૦૦૦૦ ૬૪૪૬૦૦૦૦ ૧૬૮૮૮૫૨૦૦ ૧૬૮૮૮૫૨૦૦ -૪૨૯૭૪૨૫૦ ૧૦૪૪૨૫૨૦૦ ૫૨૨૧૨૬૦૦ ૯૨૩૮૩૫૦ જુઓ ન ધ 

રમેશભાઇ બાબભુાઇ H.U.F. ના કતાર્ 

રમેશભાઇ રવજીભાઇ H.U.F. 

હસંાબેન રમેશભાઇ પટેલ 

રા શભાઇ રમેશભાઇ પટેલ 

ગીતાબેન રમેશભાઇ ડોબરીયા 

િચંતન રમેશભાઇ ડોબરીયા 

નીશાતં રમેશભાઇ ડોબરીયા 

(૧૩૯૧+

૧૩૯૨+

૧૩૯૪+

૧૩૯૫+ 

૧૩૯૬+

૧૩૯૭+

૧૪૧૪+

૧૪૧૫+

૧૪૧૬+

૧૪૧૭+

૨૮૪ લ મણભાઇ ખોડાજી પ્ર.સ.પ ૧૪૩૦પૈકી ૨૬૭ ૨૨૧૫ ૬૦૯૧૨૫૦ ૬૦૯૧૨૫૦ ૨૬૭ ૧૩૨૮ ૩૬૫૨૦૦૦ ૩૬૫૨૦૦૦ ૯૫૬૮૨૪૦ ૯૫૬૮૨૪૦ -૨૪૩૯૨૫૦ ૫૯૧૬૨૪૦ ૨૯૫૮૧૨૦ ૫૧૮૮૭૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૧૪૧૮+

૧૪૧૯+

૧૪૨૦+

૧૪૨૧+

૧૪૨૨+

૧૪૨૩+

૧૪૨૪+

૧૪૨૫+

૧૪૨૬+

૧૪૨૭+

૧૪૨૮+
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

અરજણજી ખોડાજી        

ગજરાબેન ખોડાજી        

સરુજબેન ડા ાજી ખોડાજી ની િવધવા        

કા ભાઇ ડા ાજી        

છગનભાઇ ડા ાજી 

       

૨૮૫ મહશેભાઇ િદનભુાઇ ૧૪૩૪(પૈકી) ૨૬૮ ૯૯૯૭ ૨૭૪૯૧૭૫૦ ૨૭૪૯૧૭૫૦ ૨૬૮ ૫૯૯૮ ૧૬૪૯૪૫૦૦ ૧૬૪૯૪૫૦૦ ૪૩૨૧૫૫૯૦ ૪૩૨૧૫૫૯૦ -૧૦૯૯૭૨૫૦ ૨૬૭૨૧૦૯૦ ૧૩૩૬૦૫૪૫ ૨૩૬૩૨૯૫

નરેશભાઇ િદનભુાઇ        

જય ીબેન િદનભુાઇ        

પદમાબેન િદનભુાઇ છોટાભાઇ ની િવધવા        

િકરીટભાઇ જમનાદાસ        

સરુે દ્રભાઇ જમનાદાસ        

જીતે દ્રકુમાર ભાઇલાલ        

હષર્દકુમાર ભાઇલાલ        

િવજયકુમાર ભાઇલાલ        

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩

કમળાબેન ચીનભુાઇ        

અ પેશભાઇ ચીનભુાઇ        

જીજ્ઞશ ચીનભુાઇ        

શકું તલાબેન દેવે દ્રભાઇ ની િવધવા        

ચેતન દેવે દ્રભાઇ        

ક પનાબેન તે પરેશભાઇ ઇ રભાઇ ની િવધવા પ ની        

ેતાબેન પરેશભાઇ        

િનમર્લ પરેશભાઇ 

       

૨૮૬ ગાડંાજી ણાજી ૧૪૩૫ ૨૬૯ ૧૧૭૩૬ ૩૨૨૭૪૦૦૦ ૩૨૨૭૪૦૦૦ ૨૬૯ ૧૦૬૦૫ ૨૯૧૬૩૭૫૦ ૨૯૧૬૩૭૫૦ ૫૨૭૮૬૩૮૮ ૫૨૭૮૬૩૮૮ -૩૧૧૦૨૫૦ ૨૩૬૨૨૬૩૮ ૧૧૮૧૧૩૧૯ ૮૭૦૧૦૬૯ જુઓ ન ધ ૧, ૨

કાશીબેન ણાજી        જુઓ ન ધ ૬
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

ગગંાબેન ણાજી        

ભલાજી નથજી    (૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

૨૮૭ નરેશભાઇ ચીનભુાઇ ૧૪૩૬ ૨૭૦ ૧૫૦૭૫ ૪૧૪૫૬૨૫૦ ૪૧૪૫૬૨૫૦ ૨૭૦ ૯૦૪૫ ૨૪૮૭૩૭૫૦ ૨૪૮૭૩૭૫૦ ૬૫૧૬૯૨૨૫ ૬૫૧૬૯૨૨૫ -૧૬૫૮૨૫૦૦ ૪૦૨૯૫૪૭૫ ૨૦૧૪૭૭૩૮ ૩૫૬૫૨૩૮

       

૨૮૮ ગૌચરણ ૧૪૩૭(પૈકી ) ૨૭૧/૧ ૪૭૩૦

નવુ ંગામતળ ૧૪૪૬(પૈકી) ૨૭૧/૨ ૧૯૦

અસલાલી શા પચંાયત 

૪૯૨૦ ૧૩૫૩૦૦૦૦ ૧૩૫૩૦૦૦૦ ૨૭૧ ૪૯૧૮ ૧૩૫૨૪૫૦૦ ૧૩૫૨૪૫૦૦ ૧૩૬૫૯૭૪૫ ૧૩૬૫૯૭૪૫ -૫૫૦૦ ૧૩૫૨૪૫ ૬૭૬૨૩ ૬૨૧૨૩

૨૮૯ ચીનભુાઇ રાવજીભાઇ ૧૪૩૮(પૈકી) ૨૭૨/૧ ૩૪૧

બીપીનભાઇ રાવજીભાઇ        

કમળાબેન રાવજીભાઇ        

કૈલાસબેન રાવજીભાઇ 

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩

૧૪૪૦( પૈકી) ૨૭૨/૨ ૧૨૫૧

૧૫૯૨ ૪૩૭૮૦૦૦ ૪૩૭૮૦૦૦ ૨૭૨ ૯૫૫ ૨૬૨૬૨૫૦ ૨૬૨૬૨૫૦ ૬૮૮૦૭૭૫ ૬૮૮૦૭૭૫ -૧૭૫૧૭૫૦ ૪૨૫૪૫૨૫ ૨૧૨૭૨૬૩ ૩૭૫૫૧૩

૨૯૦ જયિંતભાઇ જુગાભાઇ ૧૪૩૯(પૈકી) ૨૭૩ ૪૧૦૧ ૧૧૨૭૭૭૫૦ ૧૧૨૭૭૭૫૦ ૨૭૩ ૨૪૬૧ ૬૭૬૭૭૫૦ ૬૭૬૭૭૫૦ ૧૭૭૩૧૫૦૫ ૧૭૭૩૧૫૦૫ -૪૫૧૦૦૦૦ ૧૦૯૬૩૭૫૫ ૫૪૮૧૮૭૮ ૯૭૧૮૭૮

ચદ્રીકાબેન જયિંતભાઇ        

હતેલભાઇ જયિંતભાઇ        

       

૨૯૧ પ્રિવણભાઇ હીરાભાઇ ૧૭૨૫ ૨૭૪/૧ ૨૪૨૮

ઘન યામભાઇ હીરાભાઇ        

હિરકૃ ણભાઇ હીરાભાઇ        

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

નરહરીભાઇ હીરાભાઇ 

+ ૨૭૪/૧ ૨૯૨૩

૧૭૨૮(પૈકી) ૨૭૪/૨ ૫૩૫૬ ૨૭૪/૨ ૧૭૪૭

૭૭૮૪ ૨૧૪૦૬૦૦૦ ૨૧૪૦૬૦૦૦ ૪૬૭૦ ૧૨૮૪૨૫૦૦ ૧૨૮૪૨૫૦૦ ૩૩૬૪૭૩૫૦ ૩૩૬૪૭૩૫૦ -૮૫૬૩૫૦૦ ૨૦૮૦૪૮૫૦ ૧૦૪૦૨૪૨૫ ૧૮૩૮૯૨૫

       

૨૯૨ ચનુીલાલ ચતરુભાઇ ૧૭૨૬(પૈકી) 

સારાભાઇ જીવાભાઇ        

િદલીપભાઇ રાવજીભાઇ        

મહે દ્રભાઇ રાવજીભાઇ        

અશોકભાઇ રાવજીભાઇ        

જયાબેન રાવજીભાઇ        

નીરંજનાબેન રાવજીભાઇ        

મીનાબેન રાવજીભાઇ 

       

નટવરલાલ કાશીરામ ૧૭૨૭(પૈકી) 

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩

િગરીશકુમાર દેવશકંર        

િકરણકુમાર દેવશકંર 

૨૭૫ ૩૬૯૩ ૧૦૧૫૫૭૫૦ ૧૦૧૫૫૭૫૦ ૨૭૫ ૨૨૧૬ ૬૦૯૪૦૦૦ ૬૦૯૪૦૦૦ ૧૫૯૬૬૨૮૦ ૧૫૯૬૬૨૮૦ -૪૦૬૧૭૫૦ ૯૮૭૨૨૮૦ ૪૯૩૬૧૪૦ ૮૭૪૩૯૦

       

૨૯૩ રેવાબેન ઉફ રેખાબેન જસવતંકુમાર ૧૭૨૯(પૈકી) ૨૭૬ ૪૫૧૧ ૧૨૪૦૫૨૫૦ ૧૨૪૦૫૨૫૦ ૨૭૬ ૨૭૦૭ ૭૪૪૪૨૫૦ ૭૪૪૪૨૫૦ ૧૯૫૦૩૯૩૫ ૧૯૫૦૩૯૩૫ -૪૯૬૧૦૦૦ ૧૨૦૫૯૬૮૫ ૬૦૨૯૮૪૩ ૧૦૬૮૮૪૩

દશરથભાઇ પટેલની દીકરી 

       

૨૯૪ રામાભાઇ નરિસંહભાઇ ૧૭૩૦ ૨૭૭ ૬૬૭૭ ૧૮૩૬૧૭૫૦ ૧૮૩૬૧૭૫૦ ૨૭૭ ૪૦૦૬ ૧૧૦૧૬૫૦૦ ૧૧૦૧૬૫૦૦ ૨૮૮૬૩૨૩૦ ૨૮૮૬૩૨૩૦ -૭૩૪૫૨૫૦ ૧૭૮૪૬૭૩૦ ૮૯૨૩૩૬૫ ૧૫૭૮૧૧૫ જુઓ ન ધ ૧, ૨

રેવાબેન ઉફ રેખાબેન જસવતંકુમાર        

દશરથભાઇ પટેલની દીકરી 

       

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૨૯૫ ગોરધનભાઇ હરીભાઇ ૧૭૩૧ ૨૭૮ ૮૫૯૯ ૨૩૬૪૭૨૫૦ ૨૩૬૪૭૨૫૦ ૨૭૮ ૫૧૫૯ ૧૪૧૮૭૨૫૦ ૧૪૧૮૭૨૫૦ ૩૭૧૭૦૫૯૫ ૩૭૧૭૦૫૯૫ -૯૪૬૦૦૦૦ ૨૨૯૮૩૩૪૫ ૧૧૪૯૧૬૭૩ ૨૦૩૧૬૭૩ જુઓ ન ધ ૧, ૨

શકરાભાઇ હરીભાઇ        

છોટાભાઇ હરીભાઇ        

શા તાબેન િવ લભાઇ હરીભાઇ ની િવધવા        

યો સનાબેન િવ લભાઇ        

કનભુાઇ ગોરધનભાઇ        

જયેશકુમાર ગોરધનભાઇ        

બળદેવભાઇ શકરાભાઇ        

જયિંતભાઇ શકરાભાઇ        

કૈલાસબેન છોટાભાઇ        

જીતે દ્રભાઇ  છોટાભાઇ        

ગૌરીબેન  છોટાભાઇ સ.વા  છોટાભાઇ        

હષાર્બેન  છોટાભાઇ સ.વા.  છોટાભાઇ 

       

૨૯૬ યનુીફોમર્ લેં ડ્રસ વતી તેની ભાગીદાર ૧૭૩૨  ૪૩૫૦

જય તભાઇ સોમાભાઇ પટેલ એચ.ય.ુએફના કતાર્ 

૧૭૭૬ ૪૪૫૨

૨૭૯ ૮૮૦૨ ૨૪૨૦૫૫૦૦ ૨૪૨૦૫૫૦૦ ૨૭૯ ૬૯૦૫ ૧૮૯૮૮૭૫૦ ૧૮૯૮૮૭૫૦ ૩૯૬૮૬૪૮૮ ૩૯૬૮૬૪૮૮ -૫૨૧૬૭૫૦ ૨૦૬૯૭૭૩૮ ૧૦૩૪૮૮૬૯ ૫૧૩૨૧૧૯ જુઓ ન ધ ૧, ૨

       

૨૯૭ પ્રિવણભાઇ હીરાભાઇ ૧૭૩૩ ૨૮૦ ૭૨૮૪ ૨૦૦૩૧૦૦૦ ૨૦૦૩૧૦૦૦ ૨૮૦ ૪૩૭૦ ૧૨૦૧૭૫૦૦ ૧૨૦૧૭૫૦૦ ૩૧૪૮૫૮૫૦ ૩૧૪૮૫૮૫૦ -૮૦૧૩૫૦૦ ૧૯૪૬૮૩૫૦ ૯૭૩૪૧૭૫ ૧૭૨૦૬૭૫ જુઓ ન ધ ૧, ૨

ઘન યામભાઇ હીરાભાઇ        

હિરકૃ ણભાઇ હીરાભાઇ        

નરહરીભાઇ હીરાભાઇ 

       

૨૯૮ નટવરલાલ કાશીરામ ૧૭૩૪ ૨૮૧ ૯૦૦૪ ૨૪૭૬૧૦૦૦ ૨૪૭૬૧૦૦૦ ૨૮૧ ૫૪૦૨ ૧૪૮૫૫૫૦૦ ૧૪૮૫૫૫૦૦ ૩૮૯૨૧૪૧૦ ૩૮૯૨૧૪૧૦ -૯૯૦૫૫૦૦ ૨૪૦૬૫૯૧૦ ૧૨૦૩૨૯૫૫ ૨૧૨૭૪૫૫ જુઓ ન ધ ૧, ૨
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

િગરીશકુમાર દેવશકંર        

િકરણકુમાર દેવશકંર 

       

૨૯૯ પરેશ શીવાભાઇ પટેલ ૧૭૩૫ ૨૮૨ ૧૦૫૨૨ ૨૮૯૩૫૫૦૦ ૨૮૯૩૫૫૦૦ ૨૮૨ ૬૩૧૩ ૧૭૩૬૦૭૫૦ ૧૭૩૬૦૭૫૦ ૪૫૪૮૫૧૬૫ ૪૫૪૮૫૧૬૫ -૧૧૫૭૪૭૫૦ ૨૮૧૨૪૪૧૫ ૧૪૦૬૨૨૦૮ ૨૪૮૭૪૫૮ જુઓ ન ધ ૧, ૨

નીલીમા પરેશ પટેલ        

કેતન રણજીતભાઇ પટેલ        

ગીતેશ ચં દ્રકા ત પટેલ        

નયના ચં દ્રકા ત પટેલ        

િવહાર જયતંીલાલ શાહ 

       

૩૦૦ પરેશભાઇ નટવરલાલ ૧૭૩૬ ૪૩૫૦

હષર્દકુમાર કા તીભાઇ        

હરીશભાઇ કૃ ણકાતં        

બકંીમકુમાર શીવકુમાર ૨૮૩/૧

+

૧૭૪૨ ૮૦૯

+

૧૭૪૩ ૧૧૧૨૮

િનમેષભાઇ બાબભુાઇ ૧૭૪૧ ૨૮૩/૨ ૧૧૧૩

મૌિલનભાઇ બાબભુાઇ

રાહુલભાઇ બાબભુાઇ

સશુીલાબેન શીવાભાઇ કેશવલાલની િવધવા 

નયનકુમાર શીવાભાઇ 

વીજયકુમાર શીવાભાઇ

મજંુલાબેન બાબભુાઇ 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

ઝાકીરહુસેન હુસેનમીયા શેખ ૧૭૪૪ ૨૮૩/૩ ૩૯૪૬

ઐયબુખાન દોલતખાન પઠાણ ૧૭૪૫ ૨૮૩/૪ ૯૨૦૯

પ્રમનારાયણ બૈજનાથ િમ ા તથા 

પ્રમાબેન પ્રમનારાયણ િમ ા 

ઇકબાલસીંગ S/ O ઇ દરસીંગ તથા 

રા દ્રસીંગ S/ O ઇ દરસીંગ

૩૦૫૫૫ ૮૪૦૨૬૨૫૦ ૮૪૦૨૬૨૫૦ ૨૮૩ ૨૫૮૭૧ ૭૧૧૪૫૨૫૦ ૭૧૧૪૫૨૫૦ ૧૩૮૭૩૩૨૩૮ ૧૩૮૭૩૩૨૩૮ -૧૨૮૮૧૦૦૦ ૬૭૫૮૭૯૮૮ ૩૩૭૯૩૯૯૪ ૨૦૯૧૨૯૯૪ જુઓ ન ધ ૧, ૨

       

૩૦૧ જય તભાઇ સોમાભાઇ ૧૭૩૭ ૨૮૪ ૨૭૩૨ ૭૫૧૩૦૦૦ ૭૫૧૩૦૦૦ ૨૮૪ ૧૬૩૯ ૪૫૦૭૨૫૦ ૪૫૦૭૨૫૦ ૧૧૮૦૮૯૯૫ ૧૧૮૦૮૯૯૫ -૩૦૦૫૭૫૦ ૭૩૦૧૭૪૫ ૩૬૫૦૮૭૩ ૬૪૫૧૨૩

       

૩૦૨ ચદ્રકા ત મગનભાઇ પટેલ ૧૭૩૮ ૨૮૫ ૧૦૫૨૨ ૨૮૯૩૫૫૦૦ ૨૮૯૩૫૫૦૦ ૨૮૫ ૬૩૧૩ ૧૭૩૬૦૭૫૦ ૧૭૩૬૦૭૫૦ ૪૫૪૮૫૧૬૫ ૪૫૪૮૫૧૬૫ -૧૧૫૭૪૭૫૦ ૨૮૧૨૪૪૧૫ ૧૪૦૬૨૨૦૮ ૨૪૮૭૪૫૮

૩૦૩ બળદેવભાઇ મગનભાઇ ૧૭૩૯(પૈકી) ૨૮૬ ૬૧૮૪ ૧૭૦૦૬૦૦૦ ૧૭૦૦૬૦૦૦ ૨૮૬ ૩૭૧૦ ૧૦૨૦૨૫૦૦ ૧૦૨૦૨૫૦૦ ૨૬૭૩૦૫૫૦ ૨૬૭૩૦૫૫૦ -૬૮૦૩૫૦૦ ૧૬૫૨૮૦૫૦ ૮૨૬૪૦૨૫ ૧૪૬૦૫૨૫

ચદ્રકા ત મગનભાઇ

       

૩૦૪ ખરાબો પોલીસથાણા ૧૭૪૦ ૨૮૭ ૬૫૭૭ ૧૮૦૮૬૭૫૦ ૧૮૦૮૬૭૫૦ ૨૮૭ ૬૧૦૩ ૧૬૭૮૩૨૫૦ ૧૬૭૮૩૨૫૦ ૨૪૦૦૦૦૪૮ ૨૪૦૦૦૦૪૮ -૧૩૦૩૫૦૦ ૭૨૧૬૭૯૮ ૩૬૦૮૩૯૯ ૨૩૦૪૮૯૯

૩૦૫ પુ પવદનભાઇ િવ લભાઇ ૧૭૪૬ ૨૮૮ ૫૯૬૯ ૧૬૪૧૪૭૫૦ ૧૬૪૧૪૭૫૦ ૨૮૮/૧ ૨૨૧૭        

પટેલ ઉમીર્લાબેન ઇ દ્રવદન ૨૮૮/૨ ૧૩૬૪

પટેલ શરદકુમાર ઇ દ્રવદન ૩૫૮૧ ૯૮૪૭૭૫૦ ૯૮૪૭૭૫૦ ૨૫૮૦૧૧૦૫ ૨૫૮૦૧૧૦૫ -૬૫૬૭૦૦૦ ૧૫૯૫૩૩૫૫ ૭૯૭૬૬૭૮ ૧૪૦૯૬૭૮ જુઓ ન ધ ૧, ૨

પુ પાબેન િવ લભાઇ        

અમીન સચીન ઇ દ્રવદન        

પટેલ િનલેશકુમાર ઇ દ્રવદન 

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

મજંુલાબેન િવ લભાઇ 

       

૩૦૬ િવકાસ અરિવંદભાઇ ૧૭૪૭ ૫૭૬૬

૧૭૫૦ ૨૮૯/૧ ૩૦૩૬

૧૭૫૧ ૩૬૪૨

૧૭૫૪ ૨૮૯/૨ ૨૭૩૨

૧૭૫૬ ૨૮૯/૩ ૯૧૧

૧૭૫૯ ૨૮૯/૪ ૮૦૯

૧૭૬૦ ૨૮૯/૫ ૯૧૧

૧૭૬૫ ૨૮૯/૬ ૯૧૧

૧૭૭૩ ૨૮૯/૭ ૪૦૫

િવકાસ અરિવંદભાઇ ૧૭૫૭ ૨૮૯/૮ ૩૯૪૬

કનભુાઇ ઓધાભાઇ દેસાઇ 

મે.િવકાસ શાહ એ ટરપ્રાઇજના સોલ ૧૭૫૩ ૨૮૯/૯ ૧૭૨૦

પ્રોપરાઇટર ી િવકાસ અરિવંદભાઇ શાહ 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

મે.િવકાસ શાહ એ ટરપ્રાઇજના સોલ ૧૭૫૫ ૨૮૯/૧૦ ૧૦૧૨

પ્રોપરાઇટર ી િવકાસ અરિવંદભાઇ શાહ 

મે.િવકાસ શાહ એ ટરપ્રાઇજના સોલ ૧૭૬૧ ૨૮૯/૧૧ ૫૧૬૧

પ્રોપરાઇટર ી િવકાસ અરિવંદભાઇ શાહ 

રમણભાઇ નાથાભાઇ ૧૭૪૯ ૨૮૯/૧૨ ૬૭૭૯

વીમળાબેન છોટાભાઇ મથરુભાઇ ની િવધવા પ્ર.સ.પ ૧૭૬૩ ૨૮૯/૧૩ ૮૦૯

ધીરુભાઇ કેશવલાલ ૧૭૬૬ ૨૮૯/૧૪ ૪૦૫

સશુીલાબેન કેશવલાલ

કોકીલાબેન કેશવલાલ

શકુ તલાબેન કેશવલાલ

સમજુબેન કેશવલાલ મથરુભાઇ ની િવધવા 

પુ પવદનભાઇ િવ લભાઇ ૧૭૬૭ ૨૮૯/૧૫ ૫૯૭૦

પટેલ ઉમીર્લાબેન ઇ દ્રવદન 

પટેલ શરદકુમાર ઇ દ્રવદન 

પુ પાબેન િવ લભાઇ 

અમીન સચીન ઇ દ્રવદન 

પટેલ િનલેશકુમાર ઇ દ્રવદન 

મજંુલાબેન િવ લભાઇ 

ધીરુભાઇ કેશવલાલ ૧૭૬૮ ૨૮૯/૧૬ ૯૧૧

સશુીલાબેન કેશવલાલ
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

કોકીલાબેન કેશવલાલ

શકુ તલાબેન કેશવલાલ

સમજુબેન કેશવલાલ મથરુભાઇ ની િવધવા 

કા તીલાલ વ લભભાઇ ૧૭૬૯ ૨૮૯/૧૭ ૮૧૦

મજંુલાબેન બાબભુાઇ 

િનમેષ બાબભુાઇ 

મૌિલન બાબભુાઇ 

રાહુલભાઇ બાબભુાઇ 

લલીતાબેન યશવતંરાવ ૧૭૭૦

નીલેશકુમાર યશવતંરાવ 

શનાજી ગાડાજી ૧૭૭૧

મેલાજી ગાડાજી 

અજુ ર્નજી ગોતાજી 

સધાબેન ગોતાજીસધુાબન ગોતાજી 

શકંરજી ગોતાજી 

હસંાબેન ગોતાજી 

ભનબુેન કાતંાજી ગાડંાજી ની િવધવા 

ભનબુેન કાતંીજી સગીરના વાલી ભનબુેન 

કોદરીબેન તે ગોતાજી ગાડંાજી ની િવધવા 

નીરુબેન વસતંકુમાર ભીખાભાઇ ની િવધવા ૧૭૭૫ ૨૮૯/૧૮ ૧૯૨૨ ૨૮૯/૧ ૨૮૧૧૧

અનીલકુમાર વસતંકુમાર

જીજ્ઞાબેન વસતંકુમાર ૨૮૯/૨ ૬૫૭૭ (૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

સમીર વસતંકુમાર

વીણાબેન અિ નકુમાર જુઓ ન ધ ૧, ૨ 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૪૮૫૬૮ ૧૩૩૫૬૨૦૦૦ ૧૩૩૫૬૨૦૦૦ ૩૪૬૮૮ ૯૫૩૯૨૦૦૦ ૯૫૩૯૨૦૦૦ ૨૧૯૪૦૧૬૦૦ ૨૧૯૪૦૧૬૦૦ -૩૮૧૭૦૦૦૦ ૧૨૪૦૦૯૬૦૦ ૬૨૦૦૪૮૦૦ ૨૩૮૩૪૮૦૦ જુઓ ન ધ ૬

૩૦૭ ખરાબો ૧૭૪૮ ૨૯૦ ૧૨૧૪

૧૭૬૪ ૨૯૧ ૮૦૯

૨૦૨૩ ૫૫૬૩૨૫૦ ૫૫૬૩૨૫૦ ૨૯૦+૨૯૧ ૧૨૧૪ ૩૩૩૮૫૦૦ ૩૩૩૮૫૦૦ ૮૭૪૬૮૭૦ ૮૭૪૬૮૭૦ -૨૨૨૪૭૫૦ ૫૪૦૮૩૭૦ ૨૭૦૪૧૮૫ ૪૭૯૪૩૫

       

૩૦૮ િવ ણભુાઇ છોટાભાઇ ૧૭૫૨ ૨૯૨ ૧૨૧૪ ૩૩૩૮૫૦૦ ૩૩૩૮૫૦૦ ૨૯૨ ૭૨૮ ૨૦૦૨૦૦૦ ૨૦૦૨૦૦૦ ૫૨૪૫૨૪૦ ૫૨૪૫૨૪૦ -૧૩૩૬૫૦૦ ૩૨૪૩૨૪૦ ૧૬૨૧૬૨૦ ૨૮૫૧૨૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

વીમળાબેન છોટાભાઇ મથરુભાઇ ની િવધવા 

૩૦૯ ધનાભાઇ દેવાભાઇ ૧૭૫૮ ૨૯૩ ૩૫૪૧ ૯૭૩૭૭૫૦ ૯૭૩૭૭૫૦ ૨૯૩ ૩૪૭૩ ૯૫૫૦૭૫૦ ૯૫૫૦૭૫૦ ૧૮૩૩૭૪૪૦ ૧૮૩૩૭૪૪૦ -૧૮૭૦૦૦ ૮૭૮૬૬૯૦ ૪૩૯૩૩૪૫ ૪૨૦૬૩૪૫ જુઓ ન ધ ૧, ૨

રેવાજી બબાજી જુઓ ન ધ ૬

બાદરજી બબાજી        

માનસગંજી બબાજી        

અરિવંદભાઇ નારણભાઇ    (૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ગીરીશભાઇ નારણભાઇ        

મધબુેન નારણભાઇ શામળભાઇ ની િવધવા હરીજી ગંરજી        

વીમળાબેન તે છોટાલાલ મથરુભાઇ ની િવધવા  

િવ ણભુાઇ છોટાલાલ        

રમીલાબેન છોટાલાલ        

મજંુલાબેન છોટાલાલ        

કૈલાસબેન છોટાલાલ        

સમજુબેન તે કેશવલાલ મથરુભાઇ ની િવધવા        

ધીરુભાઇ કેશવલાલ        

સશુીલાબેન કેશવલાલ        

કોકીલાબેન કેશવલાલ        

શકુ તલાબેન કેશવલાલ        
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૩૧૦ ખરાબો પોલીસથાણા ૧૭૬૨ ૨૯૪ ૫૯૬૯ ૧૬૪૧૪૭૫૦ ૧૬૪૧૪૭૫૦ ૨૯૪ ૫૬૯૯ ૧૫૬૭૨૨૫૦ ૧૫૬૭૨૨૫૦ ૨૮૯૯૩૬૬૩ ૨૮૯૯૩૬૬૩ -૭૪૨૫૦૦ ૧૩૩૨૧૪૧૩ ૬૬૬૦૭૦૬ ૫૯૧૮૨૦૬ જુઓ ન ધ ૬

િવ ણભુાઇ છોટાભાઇ        

૩૧૧ દુગાર્ગેસ સિવર્સ સોલ પોપ્ર ટર િદલેરામ િસંગ ૧૭૭૪ ૨૯૫ ૩૦૩૬ ૮૩૪૯૦૦૦ ૮૩૪૯૦૦૦ ૨૯૫ ૨૮૫૯ ૭૮૬૨૨૫૦ ૭૮૬૨૨૫૦ ૧૪૩૮૭૯૧૮ ૧૪૩૮૭૯૧૮ -૪૮૬૭૫૦ ૬૫૨૫૬૬૮ ૩૨૬૨૮૩૪ ૨૭૭૬૦૮૪ જુઓ ન ધ ૧, ૨

ઐયબુખાન દોલતખાન પઠાણ 

ગામ: તલ રુ 

૩૧૨ સખુદેવ રતનસગં વાઘેલા ૧૫૭૫ (પૈકી) ૨૯૬ ૧૮૮૪૨ ૩૯૫૬૮૨૦૦ ૩૯૫૬૮૨૦૦ ૨૯૬ ૧૧૩૦૫ ૨૩૭૪૦૫૦૦ ૨૩૭૪૦૫૦૦ ૬૨૨૦૦૧૧૦ ૬૨૨૦૦૧૧૦ -૧૫૮૨૭૭૦૦ ૩૮૪૫૯૬૧૦ ૧૯૨૨૯૮૦૫ ૩૪૦૨૧૦૫

બાકુબેન બેચભુાઇ ગગભુાઇ ની િવધવા        

ઇ દુબેન બેચભુાઇ        

બીનીબેન બેચભુાઇ        

દશરથભાઇ ગગભુાઇ        

ગલુાબબેન ગગભુાઇ        

કેસબુેન તે હનભુાઇ ગગભુાઇ ની િવધવા        

સોનલબેન હનભાઇ

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩

સોનલબન હનભુાઇ  

િવજયભાઇ હનભુાઇ        

સજનબેન િદવાનભાઇ        

સગીર રાજદીપ િદવાનભાઇ        

સગીર જયદીપ િદવાનભાઇ        

શશાકંભાઇ ચીનભુાઇ પટેલ 

       

૩૧૩ કનૈયાલાલ મણીભાઇ પટેલ ૧૫૭૬ (પૈકી) ૨૯૭ ૯૬૨ ૨૦૨૦૨૦૦ ૨૦૨૦૨૦૦ ૨૯૭ ૫૭૭ ૧૨૧૧૭૦૦ ૧૨૧૧૭૦૦ ૩૧૭૪૬૫૪ ૩૧૭૪૬૫૪ -૮૦૮૫૦૦ ૧૯૬૨૯૫૪ ૯૮૧૪૭૭ ૧૭૨૯૭૭

બળવતંભાઇ રણછોડભાઇ પટેલ 

       

૩૧૪ વેલભુાઇ ક યાણસગં  પરમાર ૧૫૮૪ (પૈકી) ૨૯૮ ૧૪૮૫ ૩૧૧૮૫૦૦ ૩૧૧૮૫૦૦ ૨૯૮ ૮૯૧ ૧૮૭૧૧૦૦ ૧૮૭૧૧૦૦ ૪૯૦૨૨૮૨ ૪૯૦૨૨૮૨ -૧૨૪૭૪૦૦ ૩૦૩૧૧૮૨ ૧૫૧૫૫૯૧ ૨૬૮૧૯૧ જુઓ ન ધ ૩

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

       

૩૧૫ ગ દ્રિસંહ છત્રિસંહ વાઘેલા ૧૫૮૫ (પૈકી) ૨૯૯ ૧૭૩૦ ૩૬૩૩૦૦૦ ૩૬૩૩૦૦૦ ૨૯૯ ૧૦૩૮ ૨૧૭૯૮૦૦ ૨૧૭૯૮૦૦ ૫૭૧૧૦૭૬ ૫૭૧૧૦૭૬ -૧૪૫૩૨૦૦ ૩૫૩૧૨૭૬ ૧૭૬૫૬૩૮ ૩૧૨૪૩૮ જુઓ ન ધ ૩

       

૩૧૬ જયિંતભાઇ ગોપાળદાસ પટેલ ૧૫૮૬ ૩૦૦ ૨૬૩૦ ૫૫૨૩૦૦૦ ૫૫૨૩૦૦૦ ૩૦૦ ૧૫૭૮ ૩૩૧૩૮૦૦ ૩૩૧૩૮૦૦ ૮૬૮૨૧૫૬ ૮૬૮૨૧૫૬ -૨૨૦૯૨૦૦ ૫૩૬૮૩૫૬ ૨૬૮૪૧૭૮ ૪૭૪૯૭૮

૩૧૭ રોઝી તે જશવતંલાલ છોટાલાલની િદકરી તે ૧૫૮૭ ૩૦૧/૧ ૩૭૪૩

રાજુભાઇ પ્રિવણચદ્ર શાહની ઓરત        

૧૫૯૧ ૩૦૧/૨ ૧૭૪૦૧

૨૧૧૪૪ ૪૪૪૦૨૪૦૦ ૪૪૪૦૨૪૦૦ ૩૦૧ ૧૨૬૮૬ ૨૬૬૪૦૬૦૦ ૨૬૬૪૦૬૦૦ ૬૯૭૯૮૩૭૨ ૬૯૭૯૮૩૭૨ -૧૭૭૬૧૮૦૦ ૪૩૧૫૭૭૭૨ ૨૧૫૭૮૮૮૬ ૩૮૧૭૦૮૬ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૩૧૮ બેચરભાઇ શીવસગં ૧૫૮૮ ૩૦૨ ૧૩૧૫ ૨૭૬૧૫૦૦ ૨૭૬૧૫૦૦ ૩૦૨ ૭૮૯ ૧૬૫૬૯૦૦ ૧૬૫૬૯૦૦ ૪૩૪૧૦૭૮ ૪૩૪૧૦૭૮ -૧૧૦૪૬૦૦ ૨૬૮૪૧૭૮ ૧૩૪૨૦૮૯ ૨૩૭૪૮૯ જુઓ ન ધ ૧, ૨

રાજાભાઇ શીવસગં        

જનકબેન જહુભાઇ        

િવલાસબેન જહુભાઇ        

બળવતિસંહ જહુભાઇ        

હીરાબેન તે તખતિસંહ ની િવધવા        

સતીષભાઇ જહુભાઇ        

અરુણાબા તખતિસંહ        

રીટાબેન તખતિસંહ        

ની બા તખતિસંહ        

પ્રકાશબા તખતિસંહ        

મિનષબા તખતિસંહ        

િહતે દ્રિસંહ તખતિસંહ        

અમરબા જહુભાઇ  શીવસગં ની િવધવા        
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૩૧૯ મા અ પણુાર્ ટ્રા સપોટર્ એજ સી લી.ના વતી અને ૧૫૮૯ ૩૦૩ ૩૮૪૫ ૮૦૭૪૫૦૦ ૮૦૭૪૫૦૦ ૩૦૩ ૨૩૦૭ ૪૮૪૪૭૦૦ ૪૮૪૪૭૦૦ ૧૨૬૯૩૧૧૪ ૧૨૬૯૩૧૧૪ -૩૨૨૯૮૦૦ ૭૮૪૮૪૧૪ ૩૯૨૪૨૦૭ ૬૯૪૪૦૭ જુઓ ન ધ ૧, ૨

તેના અિધકૃત ડીરેક્ટર અિનલ ચૌધરી        

૩૨૦ અરિવંદભાઇ ઉગરચદં પ્ર.સ.પ ૧૫૯૦ ૩૦૪ ૪૧૪૯ ૮૭૧૨૯૦૦ ૮૭૧૨૯૦૦ ૩૦૪ ૨૪૮૯ ૫૨૨૬૯૦૦ ૫૨૨૬૯૦૦ ૧૩૬૯૪૪૭૮ ૧૩૬૯૪૪૭૮ -૩૪૮૬૦૦૦ ૮૪૬૭૫૭૮ ૪૨૩૩૭૮૯ ૭૪૭૭૮૯

૩૨૧ સરકારી તળાવ સ.પ ૧૫૯૨ ૩૦૫ ૪૦૪૭ ૮૪૯૮૭૦૦ ૮૪૯૮૭૦૦ ૩૦૫ ૪૦૪૭ ૮૪૯૮૭૦૦ ૮૪૯૮૭૦૦ ૮૫૦૭૧૯૯ ૮૫૦૭૧૯૯ ૦ ૮૪૯૯ ૪૨૪૯ ૪૨૪૯ જુઓ ન ધ ૪

(૪) મ.ુખડં તળાવ છે. 

૩૨૨ ભાિવક પ્રિવણભાઇ ઠક્કર ૧૫૯૩ (પૈકી) ૩૦૬ ૯૭૦૩ ૨૦૩૭૬૩૦૦ ૨૦૩૭૬૩૦૦ ૩૦૬ ૫૮૨૨ ૧૨૨૨૬૨૦૦ ૧૨૨૨૬૨૦૦ ૩૨૦૩૨૬૪૪ ૩૨૦૩૨૬૪૪ -૮૧૫૦૧૦૦ ૧૯૮૦૬૪૪૪ ૯૯૦૩૨૨૨ ૧૭૫૩૧૨૨ જુઓ ન ધ ૩

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૩૨૩ િવક્રમિસંહ શીવભુાઇ ૧૫૯૪ ૩૦૭ ૩૪૪૦ ૭૨૨૪૦૦૦ ૭૨૨૪૦૦૦ ૩૦૭ ૨૦૬૪ ૪૩૩૪૪૦૦ ૪૩૩૪૪૦૦ ૧૧૩૫૬૧૨૮ ૧૧૩૫૬૧૨૮ -૨૮૮૯૬૦૦ ૭૦૨૧૭૨૮ ૩૫૧૦૮૬૪ ૬૨૧૨૬૪

૩૨૪ સરકારી તળાવ સ.પ ૧૫૯૫ ૩૦૮ ૮૪૯૮ ૧૭૮૪૫૮૦૦ ૧૭૮૪૫૮૦૦ ૩૦૮ ૮૪૯૮ ૧૭૮૪૫૮૦૦ ૧૭૮૪૫૮૦૦ ૧૭૮૬૩૬૪૬ ૧૭૮૬૩૬૪૬ ૦ ૧૭૮૪૬ ૮૯૨૩ ૮૯૨૩ જુઓ ન ધ ૪

તલપરુ ગ્રામ પચંાયત      (૪) મ.ુખડં તળાવ છે.  

૩૨૫ પી. એ ડ મીસીસ.એમ. પી. પડંયા ૧૫૯૬ ૩૦૯ ૫૦૫૯૫ ૧૧૧૩૦૯૦૦૦ ૧૧૧૩૦૯૦૦૦ ૩૦૯ ૩૦૩૫૭ ૬૬૭૮૫૪૦૦ ૬૬૭૮૫૪૦૦ ૧૭૪૯૭૭૭૪૮ ૧૭૪૯૭૭૭૪૮ -૪૪૫૨૩૬૦૦ ૧૦૮૧૯૨૩૪૮ ૫૪૦૯૬૧૭૪ ૯૫૭૨૫૭૪ જુઓ ન ધ ૧, ૨ 

ચેરીટેબલ ટ્ર ટ        

૩૨૬ ૭/૧૨ નો ઉતારો  ઉપલ ધ નથી. ૧૫૯૭ ૩૧૦ ૫૭૬૭ ૧૨૬૮૭૪૦૦ ૧૨૬૮૭૪૦૦ ૩૧૦ ૩૪૬૦ ૭૬૧૨૦૦૦ ૭૬૧૨૦૦૦ ૧૯૯૪૩૪૪૦ ૧૯૯૪૩૪૪૦ -૫૦૭૫૪૦૦ ૧૨૩૩૧૪૪૦ ૬૧૬૫૭૨૦ ૧૦૯૦૩૨૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨ 

૩૨૭ પ્રિવણભાઇ રતીલાલ ૧૫૯૮( પૈકી ) ૩૧૧ ૧૮૧૮ ૩૯૯૯૬૦૦ ૩૯૯૯૬૦૦ ૩૧૧ ૧૦૯૧ ૨૪૦૦૨૦૦ ૨૪૦૦૨૦૦ ૬૨૮૮૫૨૪ ૬૨૮૮૫૨૪ -૧૫૯૯૪૦૦ ૩૮૮૮૩૨૪ ૧૯૪૪૧૬૨ ૩૪૪૭૬૨ જુઓ ન ધ ૩
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૩૨૮ મોહનભાઇ ચુથંાભાઇ ન.શ. ૧૫૯૯ ૩૧૨ ૪૦૫ ૮૯૧૦૦૦ ૮૯૧૦૦૦ ૩૧૨ ૨૫૦ ૫૫૦૦૦૦ ૫૫૦૦૦૦ ૧૪૪૧૦૦૦ ૧૪૪૧૦૦૦ -૩૪૧૦૦૦ ૮૯૧૦૦૦ ૪૪૫૫૦૦ ૧૦૪૫૦૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

જીવાભાઇ ખશુાલભાઇ        

રેવાભાઇ ખશુાલભાઇ        

શકંરભાઇ ખશુાલભાઇ        

ભીખાભાઇ પુજાભાઇ        

રેવાભાઇ પુજાભાઇ        

ભગાભાઇ પુજાભાઇ        

રમેશભાઇ પુજાભાઇ        

મગંબુેન પુજાજી ની િવધવા        

લીલાબેન પુજાભાઇ        

રેવાબેન પુજાભાઇ ની દીકરી        

લલીબેન પુજાભાઇ ની દીકરી        

કમળાબેન પુજાભાઇ ની દીકરી        

બાલબુેન પુજાભાઇ ની દીકરી        

૩૨૯ રમેશભાઇ ગીરધરભાઇ ૧૬૦૦/ અ પૈકી ૩૧૩ ૫૦૪૩ ૧૧૦૯૪૬૦૦ ૧૧૦૯૪૬૦૦ ૩૧૩ ૩૦૨૬ ૬૬૫૭૨૦૦ ૬૬૫૭૨૦૦ ૧૭૪૪૧૮૬૪ ૧૭૪૪૧૮૬૪ -૪૪૩૭૪૦૦ ૧૦૭૮૪૬૬૪ ૫૩૯૨૩૩૨ ૯૫૪૯૩૨ જુઓ ન ધ ૩

૩૩૦ િકતીર્કુમાર બાબલુાલ શાહ ૧૬૦૦/બ/૧ ૩૧૪/૧ ૩૭૨૬ ૮૧૯૭૨૦૦ ૮૧૯૭૨૦૦ ૩૧૪/૧ ૨૨૩૬ ૪૯૧૯૨૦૦ ૪૯૧૯૨૦૦ ૧૨૮૮૮૩૦૪ ૧૨૮૮૮૩૦૪ -૩૨૭૮૦૦૦ ૭૯૬૯૧૦૪ ૩૯૮૪૫૫૨ ૭૦૬૫૫૨ જુઓ ન ધ ૧, ૨

પ્ર લભાઇ બાબલુાલ શાહ 

સરુેશભાઇ બાબલુાલ શાહ        

િનલેશભાઇ બાબલુાલ શાહ        

િવભાબેન બાબલુાલ શાહ        

૩૩૧ ૭/૧૨નો ઉ ારો ઉપલ ધ નથી ૧૬૦૦/બ/૨ ૩૧૪/૨ ૪૧૮૧ ૯૧૯૮૨૦૦ ૯૧૯૮૨૦૦ ૩૧૪/૨ ૩૦૩૨ ૬૬૭૦૪૦૦ ૬૬૭૦૪૦૦ ૧૫૬૭૫૪૪૦ ૧૫૬૭૫૪૪૦ -૨૫૨૭૮૦૦ ૯૦૦૫૦૪૦ ૪૫૦૨૫૨૦ ૧૯૭૪૭૨૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. જુઓ ન ધ ૬
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૩૩૨ ઘન યામ રાઇસમીલના ભાગીદાર ૧૬૦૧/અ ૧૪૩૦        

મહશે અંબાલાલ        

રિવકુમાર જગદીશપ્રસાદ શમાર્ ૧૬૦૧/બ ૨૪૧૪        

અનજુકુમાર  જગદીશપ્રસાદ શમાર્        

૩૧૫ ૩૮૪૪ ૮૦૭૨૪૦૦ ૮૦૭૨૪૦૦ ૩૧૫ ૨૩૦૬ ૪૮૪૨૬૦૦ ૪૮૪૨૬૦૦ ૧૨૬૮૭૬૧૨ ૧૨૬૮૭૬૧૨ -૩૨૨૯૮૦૦ ૭૮૪૫૦૧૨ ૩૯૨૨૫૦૬ ૬૯૨૭૦૬ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૩૩૩ મનોજભાઇ દશરથભાઇ ૧૬૦૨ ૬૨૭૦

+

૧૬૨૧

૧૬૨૨

૭૧૮૩

૧૬૨૬

૧૬૨૭

+

૧૬૨૩ ૧૮૨૧

+

૧૬૨૪ ૯૧૧

+

૧૬૨૫ ૧૫૧૮

+

૧૬૩૦ ૮૦૯

૩૧૬ ૧૮૫૧૨ ૩૮૮૭૫૨૦૦ ૩૮૮૭૫૨૦૦ ૩૧૬ ૧૧૧૦૭ ૨૩૩૨૪૭૦૦ ૨૩૩૨૪૭૦૦ ૬૧૧૧૦૭૧૪ ૬૧૧૧૦૭૧૪ -૧૫૫૫૦૫૦૦ ૩૭૭૮૬૦૧૪ ૧૮૮૯૩૦૦૭ ૩૩૪૨૫૦૭ જુઓ ન ધ ૧, ૨
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૩૩૪ કૈલાસબેન નારણભાઇ નાથાભાઇ ની િવધવા ૧૬૦૩ ૩૧૭/૧+૨ ૩૨૩૮ ૬૭૯૯૮૦૦ ૬૭૯૯૮૦૦ ૩૧૭/૧+૨ ૧૯૪૩ ૪૦૮૦૩૦૦ ૪૦૮૦૩૦૦ ૧૦૬૯૦૩૮૬ ૧૦૬૯૦૩૮૬ -૨૭૧૯૫૦૦ ૬૬૧૦૦૮૬ ૩૩૦૫૦૪૩ ૫૮૫૫૪૩ જુઓ ન ધ ૧, ૨

શૈલેષભાઇ નારણભાઇ        

મકુેશભાઇ નારણભાઇ        

ગીરીશભાઇ નારણભાઇ        

મદંાબેન નારણભાઇ        

૩૩૫ કૈલાસબેન નારણભાઇ નાથાભાઇ ની િવધવા ૧૬૧૫ ૩૧૭/૩+૪ ૨૨૨૬ ૪૬૭૪૬૦૦ ૪૬૭૪૬૦૦ ૩૧૭/૩+૪ ૧૩૩૬ ૨૮૦૫૬૦૦ ૨૮૦૫૬૦૦ ૭૩૫૦૬૭૨ ૭૩૫૦૬૭૨ -૧૮૬૯૦૦૦ ૪૫૪૫૦૭૨ ૨૨૭૨૫૩૬ ૪૦૩૫૩૬ જુઓ ન ધ ૧, ૨

શૈલેષભાઇ નારણભાઇ 

મકુેશભાઇ નારણભાઇ 

ગીરીશભાઇ નારણભાઇ 

૩૩૬ સતંોકબેન જયિંતલાલ પ્રજાપિત ૧૬૦૪ ૩૧૮ ૪૭૫૬ ૯૯૮૭૬૦૦ ૯૯૮૭૬૦૦ ૩૧૮ ૨૮૫૪ ૫૯૯૩૪૦૦ ૫૯૯૩૪૦૦ ૧૫૭૦૨૭૦૮ ૧૫૭૦૨૭૦૮ -૩૯૯૪૨૦૦ ૯૭૦૯૩૦૮ ૪૮૫૪૬૫૪ ૮૬૦૪૫૪

૩૩૭ સરકારી તલાવ સ.પ ૧૬૦૫(પૈકી) ૩૧૯ ૯૨૩૮ ૧૯૩૯૯૮૦૦ ૧૯૩૯૯૮૦૦ ૩૧૯ ૯૨૩૮ ૧૯૩૯૯૮૦૦ ૧૯૩૯૯૮૦૦ ૧૯૪૧૯૨૦૦ ૧૯૪૧૯૨૦૦ ૦ ૧૯૪૦૦ ૯૭૦૦ ૯૭૦૦ જુઓ ન ધ ૪

તલપરુ ગ્રામ પચંાયત        

(૪) મ.ુખડં તળાવ છે. 

૩૩૮ કાશીબેન ગણેશભાઇ ૧૬૦૭(પૈકી) ૩૨૦/૧ ૪૯૭૨

જયિંતભાઇ ગણેશભાઇ        

અશોકભાઇ ગણેશભાઇ        

યો સનબેન ગણેશભાઇ        

હસમુતીબેન ગણેશભાઇ        

૧૬૦૮ ૨૯૩૪
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

+ ૩૨૦/૨        

૧૬૦૯ ૫૪૬૩

૧૩૩૬૯ ૨૮૦૭૪૯૦૦ ૨૮૦૭૪૯૦૦ ૩૨૦ ૮૦૨૧ ૧૬૮૪૪૧૦૦ ૧૬૮૪૪૧૦૦ ૪૪૧૩૧૫૪૨ ૪૪૧૩૧૫૪૨ -૧૧૨૩૦૮૦૦ ૨૭૨૮૭૪૪૨ ૧૩૬૪૩૭૨૧ ૨૪૧૨૯૨૧

૩૩૯ ઉપે દ્રભાઇ મણીલાલ ૧૬૧૦ ૩૨૧/૧ ૧૭૨૦

સરુેશભાઇ મણીલાલ        

રોહીતકુમાર મણીલાલ        

ભગવતીબેન િવનોદચદ્ર મણીલાલ ની િવધવા        

પ્ર યમુન િવનોદચદ્ર        

૧૬૧૨ ૩૨૧/૨ ૮૦૯

૨૫૨૯ ૫૩૧૦૯૦૦ ૫૩૧૦૯૦૦ ૩૨૧ ૧૫૧૭ ૩૧૮૫૭૦૦ ૩૧૮૫૭૦૦ ૮૩૪૬૫૩૪ ૮૩૪૬૫૩૪ -૨૧૨૫૨૦૦ ૫૧૬૦૮૩૪ ૨૫૮૦૪૧૭ ૪૫૫૨૧૭ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૩૪૦ જડીબેન પરસો મ પ્રજાપતી ૧૬૧૧ ૩૨૨/૧ ૭૦૮

જુઓ ન ધ ૧, ૨

હીરાબેન અંબાલાલ પરસો મભાઇ ની િવધવા        

મજંુબેન અંબાલાલ        

ભરતભાઇ અંબાલાલ        

રમીલાબેન અંબાલાલ        

સરોજબેન અંબાલાલ        

૧૬૧૩ ૩૨૨/૨ ૧૦૧૨

૧૭૨૦ ૩૬૧૨૦૦૦ ૩૬૧૨૦૦૦ ૩૨૨ ૧૦૩૨ ૨૧૬૭૨૦૦ ૨૧૬૭૨૦૦ ૫૬૭૮૦૬૪ ૫૬૭૮૦૬૪ -૧૪૪૪૮૦૦ ૩૫૧૦૮૬૪ ૧૭૫૫૪૩૨ ૩૧૦૬૩૨ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૩૪૧ ૭X૧૨ નો ઉતારો ઉપલ ધ નથી. ૧૬૧૪ ૩૨૩ ૨૩૨૭ ૪૮૮૬૭૦૦ ૪૮૮૬૭૦૦ ૩૨૩ ૧૩૯૬ ૨૯૩૧૬૦૦ ૨૯૩૧૬૦૦ ૭૬૮૦૭૯૨ ૭૬૮૦૭૯૨ -૧૯૫૫૧૦૦ ૪૭૪૯૧૯૨ ૨૩૭૪૫૯૬ ૪૧૯૪૯૬ જુઓ ન ધ ૧, ૨ 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૩૪૨ દશરથભાઇ મોહનભાઇ ૧૬૧૬ ૩૨૪/૧ ૧૨૧૪

+

૧૬૧૮ ૧૯૨૨

+

૧૬૧૯ ૬૦૭

૧૬૩૬ ૩૨૪/૨ ૧૩૧૫

૫૦૫૮ ૧૦૬૨૧૮૦૦ ૧૦૬૨૧૮૦૦ ૩૨૪ ૩૦૩૫ ૬૩૭૩૫૦૦ ૬૩૭૩૫૦૦ ૧૬૬૯૮૫૭૦ ૧૬૬૯૮૫૭૦ -૪૨૪૮૩૦૦ ૧૦૩૨૫૦૭૦ ૫૧૬૨૫૩૫ ૯૧૪૨૩૫ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૩૪૩ બાબભુાઇ મોહનભાઇ ૧૬૧૭ ૩૨૫ ૭૦૮ ૧૪૮૬૮૦૦ ૧૪૮૬૮૦૦ ૩૨૫ ૪૨૫ ૮૯૨૫૦૦ ૮૯૨૫૦૦ ૨૩૩૮૩૫૦ ૨૩૩૮૩૫૦ -૫૯૪૩૦૦ ૧૪૪૫૮૫૦ ૭૨૨૯૨૫ ૧૨૮૬૨૫ જુઓ ન ધ ૧, ૨

દશરથભાઇ મોહનભાઇ        

મનભુાઇ રમણભાઇ        

લાલજીભાઇ રમણભાઇ        

ગીતાબેન રમણભાઇ        

શા તાબેન રમણભાઇ        

લીલાબેન મણીલાલ મોહનલાલની િવધવા        

મહે દ્રકુમાર મણીલાલ        

દીલીપભાઇ મણીલાલ        

સયુાર્બેન મણીલાલ        

ઉષાબેન મણીલાલ        

૩૪૪ લીલાબેન મણીલાલ મોહનલાલની િવધવા પ્ર.સ.પ ૧૬૨૦ ૩૨૬ ૨૨૨૬ ૪૬૭૪૬૦૦ ૪૬૭૪૬૦૦ ૩૨૬ ૧૩૩૬ ૨૮૦૫૬૦૦ ૨૮૦૫૬૦૦ ૭૩૫૦૬૭૨ ૭૩૫૦૬૭૨ -૧૮૬૯૦૦૦ ૪૫૪૫૦૭૨ ૨૨૭૨૫૩૬ ૪૦૩૫૩૬ જુઓ ન ધ ૧, ૨

મહે દ્રકુમાર મણીલાલ        

દીલીપભાઇ મણીલાલ        

સયુાર્બેન મણીલાલ        

ઉષાબેન મણીલાલ        
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

ચીરાગ મહે દ્રકુમાર        

જીગ્નેશ મહે દ્રકુમાર        

૩૪૫ પટેલ પીનલ મહે દ્રભાઇ ૧૬૨૮ ૩૨૬/૧ ૯૧૧ ૧૯૧૩૧૦૦ ૧૯૧૩૧૦૦ ૩૨૬/૧ ૫૪૭ ૧૧૪૮૭૦૦ ૧૧૪૮૭૦૦ ૩૦૦૯૫૯૪ ૩૦૦૯૫૯૪ -૭૬૪૪૦૦ ૧૮૬૦૮૯૪ ૯૩૦૪૪૭ ૧૬૬૦૪૭

૩૪૬ નટવરભાઇ જીવાભાઇ ૧૬૨૯ ૩૨૭ ૨૬૩૧ ૫૫૨૫૧૦૦ ૫૫૨૫૧૦૦ ૩૨૭ ૧૫૭૯ ૩૩૧૫૯૦૦ ૩૩૧૫૯૦૦ ૮૬૮૭૬૫૮ ૮૬૮૭૬૫૮ -૨૨૦૯૨૦૦ ૫૩૭૧૭૫૮ ૨૬૮૫૮૭૯ ૪૭૬૬૭૯

૩૪૭ સરકારી મસાણ સ.પ ૧૬૩૧ ૩૨૮ ૫૩૬૨ ૧૧૨૬૦૨૦૦ ૧૧૨૬૦૨૦૦ ૩૨૮ ૫૩૬૨ ૧૧૨૬૦૨૦૦ ૧૧૨૬૦૨૦૦ ૧૧૨૭૧૪૬૦ ૧૧૨૭૧૪૬૦ ૦ ૧૧૨૬૦ ૫૬૩૦ ૫૬૩૦ જુઓ ન ધ ૫

(૫) મ.ુખડં મશાન છે. 

૩૪૮ બાબભુાઇ મોહનભાઇ ૧૬૩૨ ૩૨૯ ૧૯૨૨ ૪૦૩૬૨૦૦ ૪૦૩૬૨૦૦ ૩૨૯ ૧૧૫૩ ૨૪૨૧૩૦૦ ૨૪૨૧૩૦૦ ૬૩૪૩૮૦૬ ૬૩૪૩૮૦૬ -૧૬૧૪૯૦૦ ૩૯૨૨૫૦૬ ૧૯૬૧૨૫૩ ૩૪૬૩૫૩

૩૪૯ િદલીપકુમાર મણીલાલ ૧૬૩૩ ૩૩૦ ૪૦૪૭ ૮૪૯૮૭૦૦ ૮૪૯૮૭૦૦ ૩૩૦ ૨૪૨૮ ૫૦૯૮૮૦૦ ૫૦૯૮૮૦૦ ૧૩૩૫૮૮૫૬ ૧૩૩૫૮૮૫૬ -૩૩૯૯૯૦૦ ૮૨૬૦૦૫૬ ૪૧૩૦૦૨૮ ૭૩૦૧૨૮

૩૫૦ લીલાબેન મણીલાલ મોહનલાલની િવધવા ૧૬૩૪ ૩૩૧ ૧૦૧૨ ૨૧૨૫૨૦૦ ૨૧૨૫૨૦૦ ૩૩૧ ૬૦૭ ૧૨૭૪૭૦૦ ૧૨૭૪૭૦૦ ૩૩૩૯૭૧૪ ૩૩૩૯૭૧૪ -૮૫૦૫૦૦ ૨૦૬૫૦૧૪ ૧૦૩૨૫૦૭ ૧૮૨૦૦૭

મહે દ્રકુમાર મણીલાલ        

દીલીપભાઇ મણીલાલ        

સયુાર્બેન મણીલાલ        

ઉષાબેન મણીલાલ        

ચીરાગ મહે દ્રકુમાર        

જીગ્નેશ મહે દ્રકુમાર        

૩૫૧ સરકારી તલાવ સ.પ ૧૬૩૫ ૩૩૨ ૩૪૪૦ ૭૨૨૪૦૦૦ ૭૨૨૪૦૦૦ ૩૩૨ ૩૪૪૦ ૭૨૨૪૦૦૦ ૭૨૨૪૦૦૦ ૭૨૩૧૨૨૪ ૭૨૩૧૨૨૪ ૦ ૭૨૨૪ ૩૬૧૨ ૩૬૧૨ જુઓ ન ધ ૪

તલપરુ ગ્રામ પચંાયત 

(૪) મ.ુખ ંતળાવ છે. 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

       

૩૫૨ શા તાબેન રમણભાઇ મોહનભાઇ ની િવધવા ૧૬૩૭ ૩૩૩ ૬૨૭૩ ૧૩૧૭૩૩૦૦ ૧૩૧૭૩૩૦૦ ૩૩૩ ૩૭૬૪ ૭૯૦૪૪૦૦ ૭૯૦૪૪૦૦ ૨૦૭૦૯૫૨૮ ૨૦૭૦૯૫૨૮ -૫૨૬૮૯૦૦ ૧૨૮૦૫૧૨૮ ૬૪૦૨૫૬૪ ૧૧૩૩૬૬૪ જુઓ ન ધ ૧, ૨

મનભુાઇ રમણભાઇ        

લાલજીભાઇ રમણભાઇ        

ગીતાબેન રમણભાઇ        

લીલાબેન મણીલાલ મોહનલાલની િવધવા        

મહે દ્રકુમાર મણીલાલ        

દીલીપભાઇ મણીલાલ        

સયુાર્બેન મણીલાલ        

ઉષાબેન મણીલાલ        

ચીરાગ મહે દ્રકુમાર        

જીગ્નેશ મહે દ્રકુમાર        

૩૫૩ શીવરામ તળજાભાઇ ૧૬૩૮ ૩૩૪ ૯૧૧ ૧૯૧૩૧૦૦ ૧૯૧૩૧૦૦ ૩૩૪ ૫૪૭ ૧૧૪૮૭૦૦ ૧૧૪૮૭૦૦ ૩૦૦૯૫૯૪ ૩૦૦૯૫૯૪ -૭૬૪૪૦૦ ૧૮૬૦૮૯૪ ૯૩૦૪૪૭ ૧૬૬૦૪૭

૩૫૪ વાડીભાઇ ખોડાભાઇ ૧૬૩૯ ૩૩૫/૧ ૬૦૭

૧૬૫૦ ૧૦૧૨

૩૩૫/૨

૧૬૫૨ ૩૮૪૪

૫૪૬૩ ૧૧૪૭૨૩૦૦ ૧૧૪૭૨૩૦૦ ૩૩૫ ૩૨૭૮ ૬૮૮૩૮૦૦ ૬૮૮૩૮૦૦ ૧૮૦૩૫૫૫૬ ૧૮૦૩૫૫૫૬ -૪૫૮૮૫૦૦ ૧૧૧૫૧૭૫૬ ૫૫૭૫૮૭૮ ૯૮૭૩૭૮

૩૫૫ મનસરુભાઇ વાલાભાઇ કાનાણી ૧૬૪૦ ૯૨૦૭

+

૧૬૪૧ ૯૧૧

૩૩૬ ૧૦૧૧૮ ૨૧૨૪૭૮૦૦ ૨૧૨૪૭૮૦૦ ૩૩૬ ૬૦૭૧ ૧૨૭૪૯૧૦૦ ૧૨૭૪૯૧૦૦ ૩૩૪૦૨૬૪૨ ૩૩૪૦૨૬૪૨ -૮૪૯૮૭૦૦ ૨૦૬૫૩૫૪૨ ૧૦૩૨૬૭૭૧ ૧૮૨૮૦૭૧
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૩૫૬ અનસયુાબેન દશરથભાઇ ૧૬૪૨ ૩૩૭ ૭૦૮૨ ૧૪૮૭૨૨૦૦ ૧૪૮૭૨૨૦૦ ૩૩૭ ૪૨૪૯ ૮૯૨૨૯૦૦ ૮૯૨૨૯૦૦ ૨૩૩૭૭૯૯૮ ૨૩૩૭૭૯૯૮ -૫૯૪૯૩૦૦ ૧૪૪૫૫૦૯૮ ૭૨૨૭૫૪૯ ૧૨૭૮૨૪૯

૩૫૭ મહે દ્રકુમાર ચનુીલાલ ૧૬૪૩(પૈકી) ૩૩૮/૧ ૧૮૪૮

કનભુાઇ ચનુીલાલ        

કીરીટકુમાર ચનુીલાલ        

૧૬૬૭(પૈકી) ૩૩૮/૨ ૩૦૪૨

૪૮૯૦ ૧૦૨૬૯૦૦૦ ૧૦૨૬૯૦૦૦ ૩૩૮ ૨૯૩૪ ૬૧૬૧૪૦૦ ૬૧૬૧૪૦૦ ૧૬૧૪૨૮૬૮ ૧૬૧૪૨૮૬૮ -૪૧૦૭૬૦૦ ૯૯૮૧૪૬૮ ૪૯૯૦૭૩૪ ૮૮૩૧૩૪

૩૫૮  દશરથભાઇ મોહનભાઇ ૧૬૪૪(પૈકી) ૮૧૧૯        

+

૧૬૪૫ (પૈકી)        

+

૧૬૪૬(પૈકી)        

+

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩

૧૬૪૭(પૈકી)        

+

૧૬૫૧ ૪૯૫૭

૩૩૯ ૧૩૦૭૬ ૨૭૪૫૯૬૦૦ ૨૭૪૫૯૬૦૦ ૩૩૯ ૭૮૪૬ ૧૬૪૭૬૬૦૦ ૧૬૪૭૬૬૦૦ ૪૩૧૬૮૬૯૨ ૪૩૧૬૮૬૯૨ -૧૦૯૮૩૦૦૦ ૨૬૬૯૨૦૯૨ ૧૩૩૪૬૦૪૬ ૨૩૬૩૦૪૬

       

૩૫૯ અિનલકુમાર રમણભાઇ ૧૬૪૮ પૈકી ૩૪૦ ૧૫૯૭ ૩૩૫૩૭૦૦ ૩૩૫૩૭૦૦ ૩૪૦ ૯૫૮ ૨૦૧૧૮૦૦ ૨૦૧૧૮૦૦ ૫૨૭૦૯૧૬ ૫૨૭૦૯૧૬ -૧૩૪૧૯૦૦ ૩૨૫૯૧૧૬ ૧૬૨૯૫૫૮ ૨૮૭૬૫૮

૩૬૦ બાબભુાઇ મોહનભાઇ ૧૬૪૯ ૩૪૧ ૨૫૨૯ ૫૩૧૦૯૦૦ ૫૩૧૦૯૦૦ ૩૪૧ ૧૫૧૭ ૩૧૮૫૭૦૦ ૩૧૮૫૭૦૦ ૮૩૪૬૫૩૪ ૮૩૪૬૫૩૪ -૨૧૨૫૨૦૦ ૫૧૬૦૮૩૪ ૨૫૮૦૪૧૭ ૪૫૫૨૧૭

૩૬૧ જયિંતભાઇ ગણેશભાઇ ૧૬૫૩ પૈકી ૩૪૨ ૭૫૪૨ ૧૫૮૩૮૨૦૦ ૧૫૮૩૮૨૦૦ ૩૪૨ ૪૫૨૫ ૯૫૦૨૫૦૦ ૯૫૦૨૫૦૦ ૨૪૮૯૬૫૫૦ ૨૪૮૯૬૫૫૦ -૬૩૩૫૭૦૦ ૧૫૩૯૪૦૫૦ ૭૬૯૭૦૨૫ ૧૩૬૧૩૨૫ જુઓ ન ધ ૧, ૨

સતંોકબેન જયિંતભાઇ        

જુઓ ન ધ 

૧, ૨,૩
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

જય ીબેન જયિંતભાઇ        

વસતંકુમાર જયિંતભાઇ        

મકુેશકુમાર જયિંતભાઇ        

૩૬૨ મનભુાઇ રમણભાઇ ન . સ. ૧૬૫૪(પૈકી) ૩૪૩ ૬૮૬૭ ૧૪૪૨૦૭૦૦ ૧૪૪૨૦૭૦૦ ૩૪૩ ૪૧૨૦ ૮૬૫૨૦૦૦ ૮૬૫૨૦૦૦ ૨૨૬૬૮૨૪૦ ૨૨૬૬૮૨૪૦ -૫૭૬૮૭૦૦ ૧૪૦૧૬૨૪૦ ૭૦૦૮૧૨૦ ૧૨૩૯૪૨૦ જુઓ ન ધ ૩

૩૬૩ અિનલકુમાર રમણભાઇ ૧૬૫૫ (પૈકી) ૩૩૨૭ ૬૯૮૬૭૦૦ ૬૯૮૬૭૦૦ ૧૯૯૬ ૪૧૯૧૬૦૦ ૪૧૯૧૬૦૦ ૧૦૯૮૧૯૯૨ ૧૦૯૮૧૯૯૨ -૨૭૯૫૧૦૦ ૬૭૯૦૩૯૨ ૩૩૯૫૧૯૬ ૬૦૦૦૯૬ જુઓ ન ધ ૩

૩૬૪ મહશેભાઇ દશરથભાઇ ૧૬૬૮ પૈકી ૩૪૫ ૯૨ ૧૩૩૪૦૦ ૧૩૩૪૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -૧૩૩૪૦૦ ૦ ૦ -૧૩૩૪૦૦ જુઓ ન ધ ૧, ૨

૩૬૫ પ્રસાર ભારતી બ્રોડકા ટીંગ ૩૪૬ ૪૦૮૨ ૮૫૭૨૨૦૦ ૮૫૭૨૨૦૦ ૩૪૬ ૨૪૪૯ ૫૧૪૨૯૦૦ ૫૧૪૨૯૦૦ ૧૩૪૭૪૩૯૮ ૧૩૪૭૪૩૯૮ -૩૪૨૯૩૦૦ ૮૩૩૧૪૯૮ ૪૧૬૫૭૪૯ ૭૩૬૪૪૯ જુઓ ન ધ ૧, ૨

કોપ રેશન ઓફ ઇ ડીયા (ઓલ ઇ ડીયા રેડીયો )        

   

૩૬૬ રા ટ્રપિત ી, ભારત સરકાર ૩૪૭ ૧૭૬૨૦૧ ૪૮૪૫૫૨૭૫૦ ૪૮૪૫૫૨૭૫૦ ૩૪૭ ૧૭૬૨૦૧ ૪૮૪૫૫૨૭૫૦ ૪૮૪૫૫૨૭૫૦ ૪૮૫૦૩૭૩૦૩ ૪૮૫૦૩૭૩૦૩ ૦ ૪૮૪૫૫૩ ૨૪૨૨૭૬ ૨૪૨૨૭૬ જુઓ ન ધ ૭

નેશનલ હાઇવે ઓથોરીટી ઓફ ઇ ડીયા

૩૪૪

/૧+૨

૩૪૪

/૧+૨

ને.હા.ન:ં૮(હયાત નેશનલ હાઇવે) (૭) મ.ુખડં રા ટ્રીય ધોરીમાગર્ છે. 
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

(અસલાલીના લોક ન.ં ૧/પૈકી, ૨/પૈકી,૩/પૈકી, 

૪/પૈકી, ૩૩/૧/પૈકી, ૩૭/પૈકી, ૪૬/પૈકી, ૪૯/પૈકી, 

૫૦/પૈકી, ૨૬૧/પૈકી, ૨૬૨/પૈકી, ૨૬૩/પૈકી, 

૫૩૧/પૈકી, ૫૩૨/પૈકી, ૫૩૩/પૈકી, ૫૪૮/પૈકી, 

૫૪૯/પૈકી, ૫૫૦/પૈકી, ૫૫૧/અ/પૈકી, 

૫૫૧/બ/પૈકી, ૫૫૩/પૈકી, ૫૬૭/પૈકી, ૫૭૭/પૈકી, 

૫૭૮/પૈકી,૫૭૯/પૈકી, ૫૮૧/પૈકી,૫૮૩/પૈકી, 

૫૯૭/પૈકી,૬૦૧/પૈકી, 

૬૦૦/અ/પૈકી,/૬૦૦/બ,/પૈકી, ૬૦૪/પૈકી, 

૬૦૫/પૈકી, ૬૦૭/પૈકી,૬૦૮/પૈકી, ૬૧૦/પૈકી 

,૬૧૧/પૈકી,૬૧૩/પૈકી,૬૧૭/પૈકી,૭૧૮/પૈકી,૭૨૬/પૈ

કી,૭૨૭/પૈકી,૭૨૮/પૈકી,૭૩૬/પૈકી,૭૩૭/પૈકી,૭૪૦ 

થી૭૪૩/પૈકી, ૭૪૪/પૈકી,૭૪૫/પૈકી , 

૭૪૬/પૈકી,૭૮૫/પૈકી, ૭૮૮/પૈકી,૭૮૯/પૈકી, 

૭૯૦/પૈકી,૭૯૧/પૈકી,૮૧૯/પૈકી,૮૨૦/પૈકી,૮૨૧/પૈકી

,૮૨૩/પૈકી,૮૨૫/પૈકી,૮૨૬/પૈકી,૯૪૨/પૈકી,૯૪૩/પૈ

કી,૯૪૪/પૈકી,૧૭૩૯/પૈકી, તથા તલપરુના લોક 

(અ)                          લૂ ૩૧૫૯૪૧૫ ૮૧૫૪૬૮૪૯૦૦ ૮૧૫૪૬૮૪૯૦૦ ૨૩૧૫૨૦૯ ૫૯૯૫૧૨૯૮૦૦ ૫૯૯૫૧૨૯૮૦૦ ૧૨૭૭૫૧૬૧૭૮૦ ૧૨૭૭૫૧૬૧૭૮૦ -૨૧૫૯૫૫૫૧૦૦ ૬૭૮૦૦૩૧૯૮૦ ૩૩૯૦૦૧૫૯૯૦ ૧૨૩૦૪૬૦૮૯૦

B સ ામડંળને સં ા ત થતા લોટો

૧ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૪૮ ૨૯૬૬ ૬૧૩૯૬૨૦ ૬૧૩૯૬૨૦ ૧૬૦૮૫૮૦૪ ૧૬૦૮૫૮૦૪ ૬૧૩૯૬૨૦ ૯૯૪૬૧૮૪ ૪૯૭૩૦૯૨ ૧૧૧૧૨૭૧૨ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૨ નેબર હુડ સે ટર ૩૪૯ ૧૫૨૮ ૨૧૦૧૦૦૦ ૨૧૦૧૦૦૦ ૫૫૦૪૬૨૦ ૫૫૦૪૬૨૦ ૨૧૦૧૦૦૦ ૩૪૦૩૬૨૦ ૧૭૦૧૮૧૦ ૩૮૦૨૮૧૦ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

, , , ુ

ન.ં૧૬૦૦/અ/પૈકી, ૧૬૦૦/બ/૧/પૈકી, ૧૬૩૧/પૈકી, 

વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.)
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૩ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૫૦ ૪૧૯૦ ૮૬૭૩૩૦૦ ૮૬૭૩૩૦૦ ૨૨૭૨૪૦૪૬ ૨૨૭૨૪૦૪૬ ૮૬૭૩૩૦૦ ૧૪૦૫૦૭૪૬ ૭૦૨૫૩૭૩ ૧૫૬૯૮૬૭૩ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૪ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૫૧ ૩૮૬૪ ૭૯૯૮૪૮૦ ૭૯૯૮૪૮૦ ૨૦૯૫૬૦૧૮ ૨૦૯૫૬૦૧૮ ૭૯૯૮૪૮૦ ૧૨૯૫૭૫૩૮ ૬૪૭૮૭૬૯ ૧૪૪૭૭૨૪૯ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૫ નેબર હુડ સે ટર ૩૫૨ ૧૪૪૧ ૧૫૧૩૦૫૦ ૧૫૧૩૦૫૦ ૩૯૬૪૧૯૧ ૩૯૬૪૧૯૧ ૧૫૧૩૦૫૦ ૨૪૫૧૧૪૧ ૧૨૨૫૫૭૧ ૨૭૩૮૬૨૧ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૬ નેબર હુડ સે ટર ૩૫૩ ૨૩૫૮ ૨૪૭૫૯૦૦ ૨૪૭૫૯૦૦ ૬૪૮૬૮૫૮ ૬૪૮૬૮૫૮ ૨૪૭૫૯૦૦ ૪૦૧૦૯૫૮ ૨૦૦૫૪૭૯ ૪૪૮૧૩૭૯ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૭ નેબર હુડ સે ટર ૩૫૪ ૩૩૯ ૪૬૬૧૨૫ ૪૬૬૧૨૫ ૧૨૨૧૨૪૮ ૧૨૨૧૨૪૮ ૪૬૬૧૨૫ ૭૫૫૧૨૩ ૩૭૭૫૬૧ ૮૪૩૬૮૬ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૮ નેબર હુડ સે ટર ૩૫૫ ૨૪૨૭ ૨૫૪૮૩૫૦ ૨૫૪૮૩૫૦ ૬૬૭૬૬૭૭ ૬૬૭૬૬૭૭ ૨૫૪૮૩૫૦ ૪૧૨૮૩૨૭ ૨૦૬૪૧૬૪ ૪૬૧૨૫૧૪ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૯ નેબર હુડ સે ટર ૩૫૬ ૬૯૨ ૭૨૬૬૦૦ ૭૨૬૬૦૦ ૧૯૦૩૬૯૨ ૧૯૦૩૬૯૨ ૭૨૬૬૦૦ ૧૧૭૭૦૯૨ ૫૮૮૫૪૬ ૧૩૧૫૧૪૬ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૦ ઓપન કોમશીર્યલ લોટ ૩૫૭ ૫૫૪ ૧૦૪૭૦૬૦ ૧૦૪૭૦૬૦ ૨૭૪૩૨૯૭ ૨૭૪૩૨૯૭ ૧૦૪૭૦૬૦ ૧૬૯૬૨૩૭ ૮૪૮૧૧૯ ૧૮૯૫૧૭૯ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૧ નેબર હુડ સે ટર ૩૫૮ ૯૮૪ ૧૦૩૩૨૦૦ ૧૦૩૩૨૦૦ ૨૭૦૬૯૮૪ ૨૭૦૬૯૮૪ ૧૦૩૩૨૦૦ ૧૬૭૩૭૮૪ ૮૩૬૮૯૨ ૧૮૭૦૦૯૨ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૨ ઓપન પેશ ૩૫૯ ૧૦૫૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયીલાભદાયી

૧૩ એસ. ઇ. ડબ ય.ુ એસ. એચ. ૩૬૦ ૮૮૯૮ ૧૬૮૧૭૨૨૦ ૧૬૮૧૭૨૨૦ ૪૪૦૬૧૧૧૬ ૪૪૦૬૧૧૧૬ ૧૬૮૧૭૨૨૦ ૨૭૨૪૩૮૯૬ ૧૩૬૨૧૯૪૮ ૩૦૪૩૯૧૬૮ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૪ નેબર હુડ સે ટર ૩૬૧ ૭૫૭ ૭૯૪૮૫૦ ૭૯૪૮૫૦ ૨૦૮૨૫૦૭ ૨૦૮૨૫૦૭ ૭૯૪૮૫૦ ૧૨૮૭૬૫૭ ૬૪૩૮૨૯ ૧૪૩૮૬૭૯ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૫ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૬૨ ૬૫૮૮ ૧૩૯૩૩૬૨૦ ૧૩૯૩૩૬૨૦ ૩૬૫૦૬૦૮૪ ૩૬૫૦૬૦૮૪ ૧૩૯૩૩૬૨૦ ૨૨૫૭૨૪૬૪ ૧૧૨૮૬૨૩૨ ૨૫૨૧૯૮૫૨ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૬ ઓપન કોમશીર્યલ લોટ ૩૬૩ ૨૩૫ ૫૮૧૬૨૫ ૫૮૧૬૨૫ ૧૫૨૩૮૫૮ ૧૫૨૩૮૫૮ ૫૮૧૬૨૫ ૯૪૨૨૩૩ ૪૭૧૧૧૬ ૧૦૫૨૭૪૧ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૭ નેબર હુડ સે ટર ૩૬૪ ૧૦૧૨ ૧૩૯૧૫૦૦ ૧૩૯૧૫૦૦ ૩૬૪૫૭૩૦ ૩૬૪૫૭૩૦ ૧૩૯૧૫૦૦ ૨૨૫૪૨૩૦ ૧૧૨૭૧૧૫ ૨૫૧૮૬૧૫ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૮ એસ. ઇ. ડબ ય.ુ એસ. એચ. ૩૬૫ ૬૨૯૦ ૧૫૫૬૭૭૫૦ ૧૫૫૬૭૭૫૦ ૪૦૭૮૭૫૦૫ ૪૦૭૮૭૫૦૫ ૧૫૫૬૭૭૫૦ ૨૫૨૧૯૭૫૫ ૧૨૬૦૯૮૭૮ ૨૮૧૭૭૬૨૮ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી



Spe
cim

en
t C

op
y

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૧૯ નેબર હુડ સે ટર ૩૬૬ ૧૧૪૮ ૧૫૭૮૫૦૦ ૧૫૭૮૫૦૦ ૪૧૩૫૬૭૦ ૪૧૩૫૬૭૦ ૧૫૭૮૫૦૦ ૨૫૫૭૧૭૦ ૧૨૭૮૫૮૫ ૨૮૫૭૦૮૫ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૨૦ ઓપન પેશ ૩૬૭ ૧૩૪૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૨૧ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૬૮ ૪૧૭૫ ૯૯૫૭૩૭૫ ૯૯૫૭૩૭૫ ૨૬૦૮૮૩૨૩ ૨૬૦૮૮૩૨૩ ૯૯૫૭૩૭૫ ૧૬૧૩૦૯૪૮ ૮૦૬૫૪૭૪ ૧૮૦૨૨૮૪૯ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૨૨ નેબર હુડ સે ટર ૩૬૯ ૨૫૫૨ ૩૩૮૧૪૦૦ ૩૩૮૧૪૦૦ ૮૮૫૯૨૬૮ ૮૮૫૯૨૬૮ ૩૩૮૧૪૦૦ ૫૪૭૭૮૬૮ ૨૭૩૮૯૩૪ ૬૧૨૦૩૩૪ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૨૩ ગાડર્ન ૩૭૦ ૧૯૨૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૨૪ નેબર હુડ સે ટર ૩૭૧ ૮૭૬ ૧૧૬૦૭૦૦ ૧૧૬૦૭૦૦ ૩૦૪૧૦૩૪ ૩૦૪૧૦૩૪ ૧૧૬૦૭૦૦ ૧૮૮૦૩૩૪ ૯૪૦૧૬૭ ૨૧૦૦૮૬૭ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૨૫ ઓપન કોમશીર્યલ લોટ ૩૭૨ ૧૩૧૨ ૩૨૪૭૨૦૦ ૩૨૪૭૨૦૦ ૮૫૦૭૬૬૪ ૮૫૦૭૬૬૪ ૩૨૪૭૨૦૦ ૫૨૬૦૪૬૪ ૨૬૩૦૨૩૨ ૫૮૭૭૪૩૨ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૨૬ ઓપન કોમશીર્યલ લોટ ૩૭૩ ૯૧૬ ૨૧૮૪૬૬૦ ૨૧૮૪૬૬૦ ૫૭૨૩૮૦૯ ૫૭૨૩૮૦૯ ૨૧૮૪૬૬૦ ૩૫૩૯૧૪૯ ૧૭૬૯૫૭૫ ૩૯૫૪૨૩૫ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૨૭ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૭૪ ૭૭૭૫ ૧૮૫૪૩૩૭૫ ૧૮૫૪૩૩૭૫ ૪૮૫૮૩૬૪૩ ૪૮૫૮૩૬૪૩ ૧૮૫૪૩૩૭૫ ૩૦૦૪૦૨૬૮ ૧૫૦૨૦૧૩૪ ૩૩૫૬૩૫૦૯ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૨૮ નેબર હુડ સે ટર ૩૭૫ ૨૯૭૯ ૩૯૪૭૧૭૫ ૩૯૪૭૧૭૫ ૧૦૩૪૧૫૯૯ ૧૦૩૪૧૫૯૯ ૩૯૪૭૧૭૫ ૬૩૯૪૪૨૪ ૩૧૯૭૨૧૨ ૭૧૪૪૩૮૭ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયીલાભદાયી

૨૯ ઓપન પેશ ૩૭૬ ૮૪૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૩૦ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૭૭ ૯૮૬૯ ૨૩૫૩૭૫૬૫ ૨૩૫૩૭૫૬૫ ૬૧૬૬૮૪૨૦ ૬૧૬૬૮૪૨૦ ૨૩૫૩૭૫૬૫ ૩૮૧૩૦૮૫૫ ૧૯૦૬૫૪૨૮ ૪૨૬૦૨૯૯૩ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૩૧ ઓપન કોમશીર્યલ લોટ ૩૭૮ ૫૧૩ ૧૨૨૩૫૦૫ ૧૨૨૩૫૦૫ ૩૨૦૫૫૮૩ ૩૨૦૫૫૮૩ ૧૨૨૩૫૦૫ ૧૯૮૨૦૭૮ ૯૯૧૦૩૯ ૨૨૧૪૫૪૪ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૩૨ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૭૯ ૧૨૯૦ ૩૦૭૬૬૫૦ ૩૦૭૬૬૫૦ ૮૦૬૦૮૨૩ ૮૦૬૦૮૨૩ ૩૦૭૬૬૫૦ ૪૯૮૪૧૭૩ ૨૪૯૨૦૮૭ ૫૫૬૮૭૩૭ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૩૩ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૮૦ ૨૭૯૪ ૬૬૬૩૬૯૦ ૬૬૬૩૬૯૦ ૧૭૪૫૮૮૬૮ ૧૭૪૫૮૮૬૮ ૬૬૬૩૬૯૦ ૧૦૭૯૫૧૭૮ ૫૩૯૭૫૮૯ ૧૨૦૬૧૨૭૯ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૩૪ નેબર હુડ સે ટર ૩૮૧ ૮૭૭ ૧૧૬૨૦૨૫ ૧૧૬૨૦૨૫ ૩૦૪૪૫૦૬ ૩૦૪૪૫૦૬ ૧૧૬૨૦૨૫ ૧૮૮૨૪૮૧ ૯૪૧૨૪૦ ૨૧૦૩૨૬૫ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૩૫ ગાડર્ન ૩૮૨ ૨૬૫૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૩૬ નેબર હુડ સે ટર ૩૮૩ ૪૪૪૬ ૫૮૯૦૯૫૦ ૫૮૯૦૯૫૦ ૧૫૪૩૪૨૮૯ ૧૫૪૩૪૨૮૯ ૫૮૯૦૯૫૦ ૯૫૪૩૩૩૯ ૪૭૭૧૬૭૦ ૧૦૬૬૨૬૨૦ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૩૭ ઓપન પેશ ૩૮૪ ૫૦૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૩૮ નેબર હુડ સે ટર ૩૮૫ ૧૦૫૪ ૧૪૪૯૨૫૦ ૧૪૪૯૨૫૦ ૩૭૯૭૦૩૫ ૩૭૯૭૦૩૫ ૧૪૪૯૨૫૦ ૨૩૪૭૭૮૫ ૧૧૭૩૮૯૩ ૨૬૨૩૧૪૩ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૩૯ નેબર હુડ સે ટર ૩૮૬ ૨૧૬૭ ૨૮૭૧૨૭૫ ૨૮૭૧૨૭૫ ૭૫૨૨૭૪૧ ૭૫૨૨૭૪૧ ૨૮૭૧૨૭૫ ૪૬૫૧૪૬૬ ૨૩૨૫૭૩૩ ૫૧૯૭૦૦૮ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૪૦ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૮૭ ૧૯૧૧ ૪૫૫૭૭૩૫ ૪૫૫૭૭૩૫ ૧૧૯૪૧૨૬૬ ૧૧૯૪૧૨૬૬ ૪૫૫૭૭૩૫ ૭૩૮૩૫૩૧ ૩૬૯૧૭૬૫ ૮૨૪૯૫૦૦ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૪૧ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૮૮ ૬૬૩૮ ૯૧૨૭૨૫૦ ૯૧૨૭૨૫૦ ૨૩૯૧૩૩૯૫ ૨૩૯૧૩૩૯૫ ૯૧૨૭૨૫૦ ૧૪૭૮૬૧૪૫ ૭૩૯૩૦૭૩ ૧૬૫૨૦૩૨૩ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૪૨ નેબર હુડ સે ટર ૩૮૯ ૨૦૬૦૬ ૨૭૩૦૨૯૫૦ ૨૭૩૦૨૯૫૦ ૭૧૫૩૩૭૨૯ ૭૧૫૩૩૭૨૯ ૨૭૩૦૨૯૫૦ ૪૪૨૩૦૭૭૯ ૨૨૧૧૫૩૯૦ ૪૯૪૧૮૩૪૦ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૪૩ ગાડર્ન ૩૯૦ ૩૩૮૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૪૪ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૯૧ ૨૮૧૨ ૬૭૦૬૬૨૦ ૬૭૦૬૬૨૦ ૧૭૫૭૧૩૪૪ ૧૭૫૭૧૩૪૪ ૬૭૦૬૬૨૦ ૧૦૮૬૪૭૨૪ ૫૪૩૨૩૬૨ ૧૨૧૩૮૯૮૨ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયીલાભદાયી

૪૫ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૯૨ ૧૭૧૫ ૪૦૯૦૨૭૫ ૪૦૯૦૨૭૫ ૧૦૭૧૬૫૨૧ ૧૦૭૧૬૫૨૧ ૪૦૯૦૨૭૫ ૬૬૨૬૨૪૬ ૩૩૧૩૧૨૩ ૭૪૦૩૩૯૮ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૪૬ ઓપન કોમશીર્યલ લોટ ૩૯૩ ૨૪૪ ૫૮૧૯૪૦ ૫૮૧૯૪૦ ૧૫૨૪૬૮૩ ૧૫૨૪૬૮૩ ૫૮૧૯૪૦ ૯૪૨૭૪૩ ૪૭૧૩૭૧ ૧૦૫૩૩૧૧ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૪૭ નેબર હુડ સે ટર ૩૯૪ ૨૧૪૩ ૨૯૪૬૬૨૫ ૨૯૪૬૬૨૫ ૭૭૨૦૧૫૮ ૭૭૨૦૧૫૮ ૨૯૪૬૬૨૫ ૪૭૭૩૫૩૩ ૨૩૮૬૭૬૬ ૫૩૩૩૩૯૧ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૪૮ ઓપન કોમશીર્યલ લોટ ૩૯૫ ૧૨૯૨ ૩૦૮૧૪૨૦ ૩૦૮૧૪૨૦ ૮૦૭૩૩૨૦ ૮૦૭૩૩૨૦ ૩૦૮૧૪૨૦ ૪૯૯૧૯૦૦ ૨૪૯૫૯૫૦ ૫૫૭૭૩૭૦ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૪૯ નેબર હુડ સે ટર ૩૯૬ ૫૧૭ ૬૮૫૦૨૫ ૬૮૫૦૨૫ ૧૭૯૪૭૬૬ ૧૭૯૪૭૬૬ ૬૮૫૦૨૫ ૧૧૦૯૭૪૧ ૫૫૪૮૭૦ ૧૨૩૯૮૯૫ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૫૦ એસ. ઇ. ડબ ય.ુ એસ. એચ. ૩૯૭ ૧૭૭૪ ૪૨૩૦૯૯૦ ૪૨૩૦૯૯૦ ૧૧૦૮૫૧૯૪ ૧૧૦૮૫૧૯૪ ૪૨૩૦૯૯૦ ૬૮૫૪૨૦૪ ૩૪૨૭૧૦૨ ૭૬૫૮૦૯૨ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૫૧ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૯૮ ૩૯૭૬ ૯૮૪૦૬૦૦ ૯૮૪૦૬૦૦ ૨૫૭૮૨૩૭૨ ૨૫૭૮૨૩૭૨ ૯૮૪૦૬૦૦ ૧૫૯૪૧૭૭૨ ૭૯૭૦૮૮૬ ૧૭૮૧૧૪૮૬ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૫૨ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૩૯૯ ૬૦૧૬ ૧૪૮૮૯૬૦૦ ૧૪૮૮૯૬૦૦ ૩૯૦૧૦૭૫૨ ૩૯૦૧૦૭૫૨ ૧૪૮૮૯૬૦૦ ૨૪૧૨૧૧૫૨ ૧૨૦૬૦૫૭૬ ૨૬૯૫૦૧૭૬ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૫૩ એસ. ઇ. ડબ ય.ુ એસ. એચ. ૪૦૦ ૮૪૬૬ ૧૬૦૦૦૭૪૦ ૧૬૦૦૦૭૪૦ ૪૧૯૨૧૯૩૯ ૪૧૯૨૧૯૩૯ ૧૬૦૦૦૭૪૦ ૨૫૯૨૧૧૯૯ ૧૨૯૬૦૫૯૯ ૨૮૯૬૧૩૩૯ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૫૪ નેબર હુડ સે ટર ૪૦૧ ૮૫૭૨ ૧૧૭૮૬૫૦૦ ૧૧૭૮૬૫૦૦ ૩૦૮૮૦૬૩૦ ૩૦૮૮૦૬૩૦ ૧૧૭૮૬૫૦૦ ૧૯૦૯૪૧૩૦ ૯૫૪૭૦૬૫ ૨૧૩૩૩૫૬૫ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૫૫ એસ. ઇ. ડબ ય.ુ એસ. એચ. ૪૦૨ ૮૯૫૪ ૧૮૯૩૭૭૧૦ ૧૮૯૩૭૭૧૦ ૪૯૬૧૬૮૦૦ ૪૯૬૧૬૮૦૦ ૧૮૯૩૭૭૧૦ ૩૦૬૭૯૦૯૦ ૧૫૩૩૯૫૪૫ ૩૪૨૭૭૨૫૫ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૫૬ ગાડર્ન ૪૦૩ ૩૬૭૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૫૭ નેબર હુડ સે ટર ૪૦૪ ૬૪૭ ૮૮૯૬૨૫ ૮૮૯૬૨૫ ૨૩૩૦૮૧૮ ૨૩૩૦૮૧૮ ૮૮૯૬૨૫ ૧૪૪૧૧૯૩ ૭૨૦૫૯૬ ૧૬૧૦૨૨૧ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૫૮ નેબર હુડ સે ટર ૪૦૫ ૧૨૫૧ ૧૩૧૩૫૫૦ ૧૩૧૩૫૫૦ ૩૪૪૧૫૦૧ ૩૪૪૧૫૦૧ ૧૩૧૩૫૫૦ ૨૧૨૭૯૫૧ ૧૦૬૩૯૭૬ ૨૩૭૭૫૨૬ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૫૯ એસ. ઇ. ડબ ય.ુ એસ. એચ. ૪૦૬ ૨૦૨૬૨ ૪૨૮૫૪૧૩૦ ૪૨૮૫૪૧૩૦ ૧૧૨૨૭૭૮૨૧ ૧૧૨૨૭૭૮૨૧ ૪૨૮૫૪૧૩૦ ૬૯૪૨૩૬૯૧ ૩૪૭૧૧૮૪૫ ૭૭૫૬૫૯૭૫ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૬૦ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૪૦૭ ૪૦૩૪ ૭૬૨૪૨૬૦ ૭૬૨૪૨૬૦ ૧૯૯૭૫૫૬૧ ૧૯૯૭૫૫૬૧ ૭૬૨૪૨૬૦ ૧૨૩૫૧૩૦૧ ૬૧૭૫૬૫૧ ૧૩૭૯૯૯૧૧ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયીલાભદાયી

૬૧ એસ. ઇ. ડબ ય.ુ એસ. એચ. ૪૦૮ ૯૧૪૯ ૧૭૨૯૧૬૧૦ ૧૭૨૯૧૬૧૦ ૪૫૩૦૪૦૧૮ ૪૫૩૦૪૦૧૮ ૧૭૨૯૧૬૧૦ ૨૮૦૧૨૪૦૮ ૧૪૦૦૬૨૦૪ ૩૧૨૯૭૮૧૪ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૬૨ નેબર હુડ સે ટર ૪૦૯ ૯૫૧ ૯૯૮૫૫૦ ૯૯૮૫૫૦ ૨૬૧૬૨૦૧ ૨૬૧૬૨૦૧ ૯૯૮૫૫૦ ૧૬૧૭૬૫૧ ૮૦૮૮૨૬ ૧૮૦૭૩૭૬ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૬૩ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૪૧૦ ૧૨૯૭૭ ૨૪૫૨૬૫૩૦ ૨૪૫૨૬૫૩૦ ૬૪૨૫૯૫૦૯ ૬૪૨૫૯૫૦૯ ૨૪૫૨૬૫૩૦ ૩૯૭૩૨૯૭૯ ૧૯૮૬૬૪૮૯ ૪૪૩૯૩૦૧૯ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૬૪ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૪૧૧ ૬૬૯૩ ૧૨૬૪૯૭૭૦ ૧૨૬૪૯૭૭૦ ૩૩૧૪૨૩૯૭ ૩૩૧૪૨૩૯૭ ૧૨૬૪૯૭૭૦ ૨૦૪૯૨૬૨૭ ૧૦૨૪૬૩૧૪ ૨૨૮૯૬૦૮૪ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૬૫ નેબર હુડ સે ટર ૪૧૨ ૫૮૩ ૮૦૧૬૨૫ ૮૦૧૬૨૫ ૨૧૦૦૨૫૮ ૨૧૦૦૨૫૮ ૮૦૧૬૨૫ ૧૨૯૮૬૩૩ ૬૪૯૩૧૬ ૧૪૫૦૯૪૧ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૬૬ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૪૧૩ ૧૭૪૬ ૪૩૨૧૩૫૦ ૪૩૨૧૩૫૦ ૧૧૩૨૧૯૩૭ ૧૧૩૨૧૯૩૭ ૪૩૨૧૩૫૦ ૭૦૦૦૫૮૭ ૩૫૦૦૨૯૪ ૭૮૨૧૬૪૪ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૬૭ ઓપન પેશ ૪૧૪ ૩૫૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૬૮ નેબર હુડ સે ટર ૪૧૫ ૧૯૮૧ ૨૦૮૦૦૫૦ ૨૦૮૦૦૫૦ ૫૪૪૯૭૩૧ ૫૪૪૯૭૩૧ ૨૦૮૦૦૫૦ ૩૩૬૯૬૮૧ ૧૬૮૪૮૪૧ ૩૭૬૪૮૯૧ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૬૯ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૪૧૬ ૪૭૯૯ ૯૦૭૦૧૧૦ ૯૦૭૦૧૧૦ ૨૩૭૬૩૬૮૮ ૨૩૭૬૩૬૮૮ ૯૦૭૦૧૧૦ ૧૪૬૯૩૫૭૮ ૭૩૪૬૭૮૯ ૧૬૪૧૬૮૯૯ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૭૦ એસ. ઇ. ડબ ય.ુ એસ. એચ. ૪૧૭ ૧૦૨૧૫ ૧૯૩૦૬૩૫૦ ૧૯૩૦૬૩૫૦ ૫૦૫૮૨૬૩૭ ૫૦૫૮૨૬૩૭ ૧૯૩૦૬૩૫૦ ૩૧૨૭૬૨૮૭ ૧૫૬૩૮૧૪૪ ૩૪૯૪૪૪૯૪ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૭૧ નેબર હુડ સે ટર ૪૧૮ ૩૪૮૬ ૪૮૮૦૪૦૦ ૪૮૮૦૪૦૦ ૧૨૭૮૬૬૪૮ ૧૨૭૮૬૬૪૮ ૪૮૮૦૪૦૦ ૭૯૦૬૨૪૮ ૩૯૫૩૧૨૪ ૮૮૩૩૫૨૪ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૭૨ નેબર હુડ સે ટર ૪૧૯ ૭૬૨ ૮૦૦૧૦૦ ૮૦૦૧૦૦ ૨૦૯૬૨૬૨ ૨૦૯૬૨૬૨ ૮૦૦૧૦૦ ૧૨૯૬૧૬૨ ૬૪૮૦૮૧ ૧૪૪૮૧૮૧ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૭૩ નેબર હુડ સે ટર ૪૨૦ ૮૭૦ ૧૨૧૮૦૦૦ ૧૨૧૮૦૦૦ ૩૧૯૧૧૬૦ ૩૧૯૧૧૬૦ ૧૨૧૮૦૦૦ ૧૯૭૩૧૬૦ ૯૮૬૫૮૦ ૨૨૦૪૫૮૦ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૭૪ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૪૨૧ ૨૮૪૨ ૭૧૬૧૮૪૦ ૭૧૬૧૮૪૦ ૧૮૭૬૪૦૨૧ ૧૮૭૬૪૦૨૧ ૭૧૬૧૮૪૦ ૧૧૬૦૨૧૮૧ ૫૮૦૧૦૯૦ ૧૨૯૬૨૯૩૦ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૭૫ ગાડર્ન ૪૨૨ ૫૬૯૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૭૬ ગાડર્ન ૪૨૩ ૩૨૮૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયીલાભદાયી

૭૭ નેબર હુડ સે ટર ૪૨૪ ૨૪૮૪ ૩૪૭૭૬૦૦ ૩૪૭૭૬૦૦ ૯૧૧૧૩૧૨ ૯૧૧૧૩૧૨ ૩૪૭૭૬૦૦ ૫૬૩૩૭૧૨ ૨૮૧૬૮૫૬ ૬૨૯૪૪૫૬ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૭૮ લે ગ્રાઉ ડ ૪૨૫ ૫૦૨૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૭૯ સેલ ફોર રેસીડ ટ ૪૨૬ ૪૯૨૯ ૧૨૪૨૧૦૮૦ ૧૨૪૨૧૦૮૦ ૩૨૫૪૩૨૩૦ ૩૨૫૪૩૨૩૦ ૧૨૪૨૧૦૮૦ ૨૦૧૨૨૧૫૦ ૧૦૦૬૧૦૭૫ ૨૨૪૮૨૧૫૫ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૮૦ ગાડર્ન ૪૨૭ ૫૭૧૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૮૧ નેબર હુડ સે ટર ૪૨૮ ૧૧૯૮ ૧૬૭૭૨૦૦ ૧૬૭૭૨૦૦ ૪૩૯૪૨૬૪ ૪૩૯૪૨૬૪ ૧૬૭૭૨૦૦ ૨૭૧૭૦૬૪ ૧૩૫૮૫૩૨ ૩૦૩૫૭૩૨ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૮૨ નેબર હુડ સે ટર ૪૨૯ ૯૫૩ ૧૩૩૪૨૦૦ ૧૩૩૪૨૦૦ ૩૪૯૫૬૦૪ ૩૪૯૫૬૦૪ ૧૩૩૪૨૦૦ ૨૧૬૧૪૦૪ ૧૦૮૦૭૦૨ ૨૪૧૪૯૦૨ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૮૩ સેલ ફોર રેસીડ ટ ૪૩૦ ૬૮૯૬ ૧૭૩૭૭૯૨૦ ૧૭૩૭૭૯૨૦ ૪૫૫૩૦૧૫૦ ૪૫૫૩૦૧૫૦ ૧૭૩૭૭૯૨૦ ૨૮૧૫૨૨૩૦ ૧૪૦૭૬૧૧૫ ૩૧૪૫૪૦૩૫ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૮૪ એસ. ઇ. ડબ ય.ુ એસ. એચ. ૪૩૧ ૧૨૬૮૪ ૩૧૯૬૩૬૮૦ ૩૧૯૬૩૬૮૦ ૮૩૭૪૪૮૪૨ ૮૩૭૪૪૮૪૨ ૩૧૯૬૩૬૮૦ ૫૧૭૮૧૧૬૨ ૨૫૮૯૦૫૮૧ ૫૭૮૫૪૨૬૧ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૮૫ ઓપન કોમશીર્યલ લોટ ૪૩૨ ૩૪૨ ૮૬૧૮૪૦ ૮૬૧૮૪૦ ૨૨૫૮૦૨૧ ૨૨૫૮૦૨૧ ૮૬૧૮૪૦ ૧૩૯૬૧૮૧ ૬૯૮૦૯૦ ૧૫૫૯૯૩૦ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૮૬ ઓપન કોમશીર્યલ લોટ ૪૩૩ ૬૪૨ ૧૬૧૭૮૪૦ ૧૬૧૭૮૪૦ ૪૨૩૮૭૪૧ ૪૨૩૮૭૪૧ ૧૬૧૭૮૪૦ ૨૬૨૦૯૦૧ ૧૩૧૦૪૫૦ ૨૯૨૮૨૯૦ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૮૭ લે ગ્રાઉ ડ ૪૩૪ ૯૩૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૮૮ ગાડર્ન ૪૩૫ ૧૫૩૨૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૮૯ કુલ ૪૩૬ ૪૫૮૨ ૬૩૦૦૨૫૦ ૬૩૦૦૨૫૦ ૧૬૫૦૬૬૫૫ ૧૬૫૦૬૬૫૫ ૬૩૦૦૨૫૦ ૧૦૨૦૬૪૦૫ ૫૧૦૩૨૦૩ ૧૧૪૦૩૪૫૩ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૯૦ ઓપન પેશ ૪૩૭ ૧૨૮૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૯૧ ઓપન પેશ ૪૩૮ ૫૪૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૯૨ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૪૩૯ ૪૬૫૮ ૧૧૫૨૮૫૫૦ ૧૧૫૨૮૫૫૦ ૩૦૨૦૪૮૦૧ ૩૦૨૦૪૮૦૧ ૧૧૫૨૮૫૫૦ ૧૮૬૭૬૨૫૧ ૯૩૩૮૧૨૬ ૨૦૮૬૬૬૭૬ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયીલાભદાયી

૯૩ એસ. ઇ. ડબ ય.ુ એસ. એચ. ૪૪૦ ૧૧૩૫૯ ૨૮૧૧૩૫૨૫ ૨૮૧૧૩૫૨૫ ૭૩૬૫૭૪૩૬ ૭૩૬૫૭૪૩૬ ૨૮૧૧૩૫૨૫ ૪૫૫૪૩૯૧૧ ૨૨૭૭૧૯૫૫ ૫૦૮૮૫૪૮૦ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૯૪ ઓપન પેશ ૪૪૧ ૨૭૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૯૫ ગાડર્ન ૪૪૨ ૨૦૧૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૯૬ નેબર હુડ સે ટર ૪૪૩ ૬૮૭ ૯૪૪૬૨૫ ૯૪૪૬૨૫ ૨૪૭૪૯૧૮ ૨૪૭૪૯૧૮ ૯૪૪૬૨૫ ૧૫૩૦૨૯૩ ૭૬૫૧૪૬ ૧૭૦૯૭૭૧ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૯૭ એસ. ઇ. ડબ ય.ુ એસ. એચ. ૪૪૪ ૪૨૮૫ ૧૦૬૦૫૩૭૫ ૧૦૬૦૫૩૭૫ ૨૭૭૮૬૦૮૩ ૨૭૭૮૬૦૮૩ ૧૦૬૦૫૩૭૫ ૧૭૧૮૦૭૦૮ ૮૫૯૦૩૫૪ ૧૯૧૯૫૭૨૯ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૯૮ ગાડર્ન ૪૪૫ ૨૮૭૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૯૯ સેલ ફોર રેસીડ ટ ૪૪૬ ૧૭૮૫ ૪૪૧૭૮૭૫ ૪૪૧૭૮૭૫ ૧૧૫૭૪૮૩૩ ૧૧૫૭૪૮૩૩ ૪૪૧૭૮૭૫ ૭૧૫૬૯૫૮ ૩૫૭૮૪૭૯ ૭૯૯૬૩૫૪ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૦૦ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૪૪૭ ૩૩૪૩ ૮૨૭૩૯૨૫ ૮૨૭૩૯૨૫ ૨૧૬૭૭૬૮૪ ૨૧૬૭૭૬૮૪ ૮૨૭૩૯૨૫ ૧૩૪૦૩૭૫૯ ૬૭૦૧૮૭૯ ૧૪૯૭૫૮૦૪ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૦૧ સેલ ફોર રેસીડ ટ ૪૪૮ ૯૦૬૧ ૨૨૪૨૫૯૭૫ ૨૨૪૨૫૯૭૫ ૫૮૭૫૬૦૫૫ ૫૮૭૫૬૦૫૫ ૨૨૪૨૫૯૭૫ ૩૬૩૩૦૦૮૦ ૧૮૧૬૫૦૪૦ ૪૦૫૯૧૦૧૫ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૦૨ નેબર હુડ સે ટર ૪૪૯ ૯૦૪ ૧૨૪૩૦૦૦ ૧૨૪૩૦૦૦ ૩૨૫૬૬૬૦ ૩૨૫૬૬૬૦ ૧૨૪૩૦૦૦ ૨૦૧૩૬૬૦ ૧૦૦૬૮૩૦ ૨૨૪૯૮૩૦ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૦૩ ઓપન પેશ ૪૫૦ ૧૧૨૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૦૪ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૪૫૧ ૩૭૩૬ ૯૨૪૬૬૦૦ ૯૨૪૬૬૦૦ ૨૪૨૨૬૦૯૨ ૨૪૨૨૬૦૯૨ ૯૨૪૬૬૦૦ ૧૪૯૭૯૪૯૨ ૭૪૮૯૭૪૬ ૧૬૭૩૬૩૪૬ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૦૫ ઓપન પેશ ૪૫૨ ૩૭૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૦૬ નેબર હુડ સે ટર ૪૫૩ ૨૭૬૯ ૩૮૦૭૩૭૫ ૩૮૦૭૩૭૫ ૯૯૭૫૩૨૩ ૯૯૭૫૩૨૩ ૩૮૦૭૩૭૫ ૬૧૬૭૯૪૮ ૩૦૮૩૯૭૪ ૬૮૯૧૩૪૯ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૦૭ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૪૫૪ ૨૭૭૨ ૬૮૬૦૭૦૦ ૬૮૬૦૭૦૦ ૧૭૯૭૫૦૩૪ ૧૭૯૭૫૦૩૪ ૬૮૬૦૭૦૦ ૧૧૧૧૪૩૩૪ ૫૫૫૭૧૬૭ ૧૨૪૧૭૮૬૭ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૦૮ ઓપન પેશ ૪૫૫ ૨૦૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયીલાભદાયી

૧૦૯ ઓપન પેશ ૪૫૬ ૧૦૦૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૧૦ નેબર હુડ સે ટર ૪૫૭ ૧૫૧૦ ૨૦૭૬૨૫૦ ૨૦૭૬૨૫૦ ૫૪૩૯૭૭૫ ૫૪૩૯૭૭૫ ૨૦૭૬૨૫૦ ૩૩૬૩૫૨૫ ૧૬૮૧૭૬૩ ૩૭૫૮૦૧૩ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૧૧ નેબર હુડ સે ટર ૪૫૮ ૩૧૪ ૪૩૧૭૫૦ ૪૩૧૭૫૦ ૧૧૩૧૧૮૫ ૧૧૩૧૧૮૫ ૪૩૧૭૫૦ ૬૯૯૪૩૫ ૩૪૯૭૧૮ ૭૮૧૪૬૮ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૧૨ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૪૫૯ ૧૭૮૪ ૪૪૧૫૪૦૦ ૪૪૧૫૪૦૦ ૧૧૫૬૮૩૪૮ ૧૧૫૬૮૩૪૮ ૪૪૧૫૪૦૦ ૭૧૫૨૯૪૮ ૩૫૭૬૪૭૪ ૭૯૯૧૮૭૪ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૧૩ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૪૬૦ ૬૭૧૨ ૧૬૬૧૨૨૦૦ ૧૬૬૧૨૨૦૦ ૪૩૫૨૩૯૬૪ ૪૩૫૨૩૯૬૪ ૧૬૬૧૨૨૦૦ ૨૬૯૧૧૭૬૪ ૧૩૪૫૫૮૮૨ ૩૦૦૬૮૦૮૨ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૧૪ નેબર હુડ સે ટર ૪૬૧ ૨૬૯૮ ૩૭૦૯૭૫૦ ૩૭૦૯૭૫૦ ૯૭૧૯૫૪૫ ૯૭૧૯૫૪૫ ૩૭૦૯૭૫૦ ૬૦૦૯૭૯૫ ૩૦૦૪૮૯૮ ૬૭૧૪૬૪૮ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

૧૧૫ ઓપન પેશ ૪૬૨ ૪૨૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૧૬ નેબર હુડ સે ટર ૪૬૩ ૨૨૦૭ ૨૩૧૭૩૫૦ ૨૩૧૭૩૫૦ ૬૦૭૧૪૫૭ ૬૦૭૧૪૫૭ ૨૩૧૭૩૫૦ ૩૭૫૪૧૦૭ ૧૮૭૭૦૫૪ ૪૧૯૪૪૦૪ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૧૭ એસ. ઇ. ડબ ય.ુ એસ. એચ. ૪૬૪ ૧૧૨૮૩ ૨૧૩૨૪૮૭૦ ૨૧૩૨૪૮૭૦ ૫૫૮૭૧૧૫૯ ૫૫૮૭૧૧૫૯ ૨૧૩૨૪૮૭૦ ૩૪૫૪૬૨૮૯ ૧૭૨૭૩૧૪૫ ૩૮૫૯૮૦૧૫ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૧૮ નેબર હુડ સે ટર ૪૬૫ ૧૯૪૪ ૨૦૪૧૨૦૦ ૨૦૪૧૨૦૦ ૫૩૪૭૯૪૪ ૫૩૪૭૯૪૪ ૨૦૪૧૨૦૦ ૩૩૦૬૭૪૪ ૧૬૫૩૩૭૨ ૩૬૯૪૫૭૨ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૧૯ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૪૬૬ ૭૩૭૧ ૧૩૯૩૧૧૯૦ ૧૩૯૩૧૧૯૦ ૩૬૪૯૯૭૧૮ ૩૬૪૯૯૭૧૮ ૧૩૯૩૧૧૯૦ ૨૨૫૬૮૫૨૮ ૧૧૨૮૪૨૬૪ ૨૫૨૧૫૪૫૪ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૨૦ નેબર હુડ સે ટર ૪૬૭ ૨૦૯૦ ૨૧૯૪૫૦૦ ૨૧૯૪૫૦૦ ૫૭૪૯૫૯૦ ૫૭૪૯૫૯૦ ૨૧૯૪૫૦૦ ૩૫૫૫૦૯૦ ૧૭૭૭૫૪૫ ૩૯૭૨૦૪૫ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૨૧ ગાડર્ન ૪૬૮ ૫૨૫૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૨૨ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૪૬૯ ૫૬૭૦ ૧૧૨૨૬૬૦૦ ૧૧૨૨૬૬૦૦ ૨૯૪૧૩૬૯૨ ૨૯૪૧૩૬૯૨ ૧૧૨૨૬૬૦૦ ૧૮૧૮૭૦૯૨ ૯૦૯૩૫૪૬ ૨૦૩૨૦૧૪૬ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૨૩ નેબર હુડ સે ટર ૪૭૦ ૮૨૮ ૯૧૦૮૦૦ ૯૧૦૮૦૦ ૨૩૮૬૨૯૬ ૨૩૮૬૨૯૬ ૯૧૦૮૦૦ ૧૪૭૫૪૯૬ ૭૩૭૭૪૮ ૧૬૪૮૫૪૮ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૨૪ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૪૭૧ ૧૪૦૯૬ ૨૭૯૧૦૦૮૦ ૨૭૯૧૦૦૮૦ ૭૩૧૨૪૪૧૦ ૭૩૧૨૪૪૧૦ ૨૭૯૧૦૦૮૦ ૪૫૨૧૪૩૩૦ ૨૨૬૦૭૧૬૫ ૫૦૫૧૭૨૪૫ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયીલાભદાયી

૧૨૫ ગાડર્ન ૪૭૨ ૨૮૦૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૨૬ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૪૭૩ ૨૮૯૪ ૫૪૬૯૬૬૦ ૫૪૬૯૬૬૦ ૧૪૩૩૦૫૦૯ ૧૪૩૩૦૫૦૯ ૫૪૬૯૬૬૦ ૮૮૬૦૮૪૯ ૪૪૩૦૪૨૫ ૯૯૦૦૦૮૫ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૨૭ નેબર હુડ સે ટર ૪૭૪ ૪૮૪૯ ૫૦૯૧૪૫૦ ૫૦૯૧૪૫૦ ૧૩૩૩૯૫૯૯ ૧૩૩૩૯૫૯૯ ૫૦૯૧૪૫૦ ૮૨૪૮૧૪૯ ૪૧૨૪૦૭૫ ૯૨૧૫૫૨૫ ૫૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

૧૨૮ એસ. ઇ. ડબ ય.ુ એસ. એચ. ૪૭૫ ૧૮૯૨ ૩૫૭૫૮૮૦ ૩૫૭૫૮૮૦ ૯૩૬૮૮૦૬ ૯૩૬૮૮૦૬ ૩૫૭૫૮૮૦ ૫૭૯૨૯૨૬ ૨૮૯૬૪૬૩ ૬૪૭૨૩૪૩ ૧૦% યોજના િવ તારને 

લાભદાયી

લૂ (બ)
૦ ૦ ૦ ૪૬૬૮૫૩ ૭૭૩૯૭૬૪૪૦ ૭૭૩૯૭૬૪૪૦ ૨૦૨૭૮૧૮૨૭૩ ૨૦૨૭૮૧૮૨૭૩ ૭૭૩૯૭૬૪૪૦ ૧૨૫૩૮૪૧૮૩૩ ૬૨૬૯૨૦૯૧૬ ૦ ૧૪૦૦૮૯૭૩૫૬

લૂ સરવાળો (અ+બ)
૩૧૫૯૪૧૫ ૮૧૫૪૬૮૪૯૦૦ ૮૧૫૪૬૮૪૯૦૦ ૨૭૮૨૦૬૨ ૬૭૬૯૧૦૬૨૪૦ ૬૭૬૯૧૦૬૨૪૦ ૧૪૮૦૨૯૮૦૦૫૩ ૧૪૮૦૨૯૮૦૦૫૩ -૧૩૮૫૫૭૮૬૬૦ ૮૦૩૩૮૭૩૮૧૩ ૪૦૧૬૯૩૬૯૦૭ ૦ ૨૬૩૧૩૫૮૨૪૭
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બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

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

ન ધ:
(૧) જમીનમાલીકોના હક્ક હી સા તેમની મળુખડંની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે.

અ મ દા વા દ   શ હ ેરી   િવ કા સ  સ ા મ ંડ ળ

કલમમ ૭૮ મજુબ 

િકંમતમા ંવધારો

૧૦અ-૯અ

.માં

નુ:વહચણી અને ૂ યાંકન પ ક

મા લક ુ ંનામ

સ
ત
ા 

કા
ર

અિતમખડં ફાળો(+) વળતર (-) 

 કલમ ૮૦ અ વયે 

૯(બ)-૬(બ)

 .માંે ફળ 

ચો.મી.

 િકમતં િપયામાં

ન નુો- છ (ફોમ- એફ)
( ુઓ િનયમ 21 અને 35)

લોક નબંર રીમાકર્સ

 િકમતં િપયામાં

ે ફળ ચો.મી.

સુ ા પ નગર રચના યોજના માંક 129 (અસલાલી- તલ રુ)( ા ટ મં ૂર 2-12-2013

બાધંકામોની િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય

ઉમેરા(+) 

અથવા ઘટાડો(-

)  બીજી કલમો 

અ વયે 

લેવાના ફાળા 

.માં

ળૂખડં કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા .માંઅ .ુ

નબંર

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા (-) 

કોલમ ૧૧,૧૩, 

૧૪નો સરવાળો 

.માં

િવકિસત

ન
બં
ર

ન
બં
ર

અિવકિસત

જુરાત નગર રચના અને શહર  િવકાસ એ ટ-1976.કલમ:48(1)

(૨) જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ં

(૬) હયાત ઉપયોગ િસવાય અને નવેસરથી બાધંકામની િવ.પ. સમયે િનયત કપાતમા ંબાકી કપાત આપવાની રહશેે. 

ુ

વળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

(3) યોજનામા ંસવેર્ન.ંનુ ંક્ષેત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.
(૪) મ.ુખડં તળાવ છે.

*કોલમ ૧૬ િટ પણી મા"ં જુઓ ન ધ" લખેલ મા ય રાખવુ.ં

(૫) મળુખડં મશાન છે.

ુ ય કારોબાર  અિધકાર  િસિનયર નગર િનયોજક
ઔડા ઔડા 

નાયબ નગર િનયોજક
ઔડા




