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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

ગામ : બારજડ

૧ તલાવ ખરાબા વ.કતાર્ બારેજડી ગ્રામપચંાયત જુ.શ ૧ પૈકી ૧ ૬૦૪૦૦ ૦ ૦ ૧ ૫૮૮૩૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

કાયર્પાલક ઇજનેર ી ગજુરાત વોટર

રીસોસીંગ ડેવ.કો. અમદાવાદ

          

૨ સોમાભાઇ માત્રાભાઇ જુ.શ ૨ ૨૪૨૮           

ધળુાભાઇ માત્રાભાઇ           

લાલાભાઇ માત્રાભાઇ +           

કા ભાઇ માત્રાભાઇ           

          

જુ.શ ૪/૧+૪/૨ ૪૯૫૭           

૨ ૭૩૮૫ ૧૬૬૧૬૨૫૦ ૧૬૬૧૬૨૫૦ ૨ ૪૪૩૧ ૯૯૬૯૭૫૦ ૯૯૬૯૭૫૦ ૨૪૯૨૪૩૭૫ ૨૪૯૨૪૩૭૫ -૬૬૪૬૫૦૦ ૧૪૯૫૪૬૨૫ ૭૪૭૭૩૧૩ ૮૩૦૮૧૩ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

૩ તલાવ ખરાબા વ.કતાર્ બારેજડી ગ્રામપચંાયત જુ.શ ૩ ૩ ૨૪૨૮ ૦ ૦ ૩ ૨૩૬૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

          

૪ િવનભુાઇ બેચરભાઇ જુ.શ ૫ ૪ ૪૬૫૪           જુઓ ન ધ ૫

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

મળુખડંની જમીન 

તળાવ છે.

મળુખડંની જમીન 

તળાવ છે.
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

+ +           

િવનભુાઇ બેચરભાઇ જુ.શ ૮ ૬ ૭૮૯૧           

૧૨૫૪૫ ૨૮૨૨૬૨૫૦ ૨૮૨૨૬૨૫૦ ૪+૬ ૭૫૨૭ ૧૬૯૩૫૭૫૦ ૧૬૯૩૫૭૫૦ ૪૨૩૩૯૩૭૫ ૪૨૩૩૯૩૭૫ -૧૧૨૯૦૫૦૦ ૨૫૪૦૩૬૨૫ ૧૨૭૦૧૮૧૩ ૧૪૧૧૩૧૩

૫ િદનેશકુમાર બેચરભાઇ પટેલ જુ.શ ૬ ૫૮૫૮           જુઓ ન ધ ૫

+    

જુ.શ ૭ ૬૪૭૫           

૫ ૧૨૩૩૩ ૨૭૭૪૯૨૫૦ ૨૭૭૪૯૨૫૦ ૫ ૭૪૦૦ ૧૬૬૫૦૦૦૦ ૧૬૬૫૦૦૦૦ ૪૧૬૨૫૦૦૦ ૪૧૬૨૫૦૦૦ -૧૧૦૯૯૨૫૦ ૨૪૯૭૫૦૦૦ ૧૨૪૮૭૫૦૦ ૧૩૮૮૨૫૦
   

૬ સોમાભાઇ માત્રાભાઇ જુ.શ ૧૦ ૭ ૬૧૭૧ ૧૩૮૮૪૭૫૦ ૧૩૮૮૪૭૫૦ ૭ ૩૭૦૨ ૮૩૨૯૫૦૦ ૮૩૨૯૫૦૦ ૨૦૮૨૩૭૫૦ ૨૦૮૨૩૭૫૦ -૫૫૫૫૨૫૦ ૧૨૪૯૪૨૫૦ ૬૨૪૭૧૨૫ ૬૯૧૮૭૫ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

ધળુાભાઇ માત્રાભાઇ           

લાલાભાઇ માત્રાભાઇ           

કા ભાઇ માત્રાભાઇ           

          

૭ જીવાભાઇ ગોિવંદભાઇ પ્ર.સ.પ્ર. ૫૫ ૮ ૩૪૦૭ ૭૬૬૫૭૫૦ ૭૬૬૫૭૫૦ ૮ ૨૦૪૫ ૪૬૦૧૨૫૦ ૪૬૦૧૨૫૦ ૧૧૫૦૩૧૨૫ ૧૧૫૦૩૧૨૫ -૩૦૬૪૫૦૦ ૬૯૦૧૮૭૫ ૩૪૫૦૯૩૮ ૩૮૬૪૩૮ જુઓ ન ધ ૪,૫

          

૮ ભીખાભાઇ ગોિવંદભાઇ પ્ર.સ.પ્ર. ૫૬ ૯ ૭૧૫૬ ૧૬૧૦૧૦૦૦ ૧૬૧૦૧૦૦૦ ૯ ૪૨૯૪ ૯૬૬૧૫૦૦ ૯૬૬૧૫૦૦ ૨૪૧૫૩૭૫૦ ૨૪૧૫૩૭૫૦ -૬૪૩૯૫૦૦ ૧૪૪૯૨૨૫૦ ૭૨૪૬૧૨૫ ૮૦૬૬૨૫ જુઓ ન ધ ૪,૫
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

          

૯ રાવજીભાઇ ચતરુભાઇ જુ.શ  ૫૭/ ૧ ૧૦ ૭૦૮૨ ૧૪૮૭૨૨૦૦ ૧૪૮૭૨૨૦૦ ૧૦ ૪૨૫૦ ૮૯૨૫૦૦૦ ૮૯૨૫૦૦૦ ૨૨૩૧૨૫૦૦ ૨૨૩૧૨૫૦૦ -૫૯૪૭૨૦૦ ૧૩૩૮૭૫૦૦ ૬૬૯૩૭૫૦ ૭૪૬૫૫૦ જુઓ ન ધ ૫

          

૧૦ લ મણભાઇ શનાજી ન.શ ૭૫/પૈકી ૧૧ ૧૦૫૨ ૨૨૦૯૨૦૦ ૨૨૦૯૨૦૦ ૧૧ ૬૩૧ ૧૩૨૫૧૦૦ ૧૩૨૫૧૦૦ ૩૩૧૨૭૫૦ ૩૩૧૨૭૫૦ -૮૮૪૧૦૦ ૧૯૮૭૬૫૦ ૯૯૩૮૨૫ ૧૦૯૭૨૫ જુઓ ન ધ ૩,૪,૫

          

૧૧ નારણભાઇ મોહનભાઇ પ્ર.સ.પ્ર. ૭૬ ૧૨ ૬૨૭૩ ૧૩૧૭૩૩૦૦ ૧૩૧૭૩૩૦૦ ૧૨ ૩૭૬૪ ૭૯૦૪૪૦૦ ૭૯૦૪૪૦૦ ૧૯૭૬૧૦૦૦ ૧૯૭૬૧૦૦૦ -૫૨૬૮૯૦૦ ૧૧૮૫૬૬૦૦ ૫૯૨૮૩૦૦ ૬૫૯૪૦૦ જુઓ ન ધ ૪,૫
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

૧૨ હમેાજી શનાજી જુ.શ ૭૭ ૫૫૬૪           

+           

જુ.શ ૯૯/પૈકી ૨૮૭૫           

+   ૧૩/૧ ૩૯૩૪         

બીન 

ખેતી 

િપ્રપાત્ર

૧૦૨/પૈકી ૨૨૭૧   ૧૩/૨ ૨૪૯૨         

૧૩ ૧૦૭૧૦ ૨૪૦૯૭૫૦૦ ૨૪૦૯૭૫૦૦ ૬૪૨૬ ૧૪૪૫૮૫૦૦ ૧૪૪૫૮૫૦૦ ૩૬૧૪૬૨૫૦ ૩૬૧૪૬૨૫૦ -૯૬૩૯૦૦૦ ૨૧૬૮૭૭૫૦ ૧૦૮૪૩૮૭૫ ૧૨૦૪૮૭૫ જુઓ ન ધ ૩,૪,૫

          

૧૩ નારણભાઇ મોહનભાઇ પ્ર.સ.પ્ર. ૭૮ ૧૪ ૩૫૪૧ ૭૯૬૭૨૫૦ ૭૯૬૭૨૫૦ ૧૪ ૨૧૨૫ ૪૭૮૧૨૫૦ ૪૭૮૧૨૫૦ ૧૧૯૫૩૧૨૫ ૧૧૯૫૩૧૨૫ -૩૧૮૬૦૦૦ ૭૧૭૧૮૭૫ ૩૫૮૫૯૩૮ ૩૯૯૯૩૮ જુઓ ન ધ ૪,૫

          

૧૪ સતીષકુમાર રતીભાઇ જુ.શ ૭૯ ૧૭૨૦           

દીપકભાઇ રતીભાઇ           

ક પનાબેન તે રતીભાઇ ની પત્રી +           

નીલા તે રતીભાઇ ની પત્રી           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

લલીતાબેન રતીભાઇ નાથાભાઇ ની િવધવા           

          

જુ.શ  ૮૦/ ૧           
+    

પ્ર.સ.પ્ર. ૮૦/૨           

૨૨૨૬           

+   ૧૫/૧ ૨૬૬૯         

પ્ર.સ.પ્ર. ૯૮/પૈકી ૩૨૨૩   ૧૫/૨ ૧૬૩૨         

૧૫ ૭૧૬૯ ૧૫૦૫૪૯૦૦ ૧૫૦૫૪૯૦૦ ૪૩૦૧ ૯૦૩૨૧૦૦ ૯૦૩૨૧૦૦ ૨૨૫૮૦૨૫૦ ૨૨૫૮૦૨૫૦ -૬૦૨૨૮૦૦ ૧૩૫૪૮૧૫૦ ૬૭૭૪૦૭૫ ૭૫૧૨૭૫

          

૧૫ ફતાજી કાળાજી પ્ર.સ.પ્ર. ૮૧ ૧૬ ૪૫૫૩ ૧૦૨૪૪૨૫૦ ૧૦૨૪૪૨૫૦ ૧૬ ૨૭૩૧ ૬૧૪૪૭૫૦ ૬૧૪૪૭૫૦ ૧૫૩૬૧૮૭૫ ૧૫૩૬૧૮૭૫ -૪૦૯૯૫૦૦ ૯૨૧૭૧૨૫ ૪૬૦૮૫૬૩ ૫૦૯૦૬૩ જુઓ ન ધ ૪,૫

          

૧૬ શાતંીલાલ મગંળભાઇ ન.શ ૮૨ ૩૮૪૫           

આશાભાઇ મગંળભાઇ           

ખોડાભાઇ મગંળભાઇ           

+           

જુ.શ ૯૭ ૪૯૫૭           

જુઓ ન ધ 

૧,૨,૩,૪,૫

જઓ ન ધ ૧ ૨ ૪ ૫
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

૧૭ ૮૮૦૨ ૧૮૪૮૪૨૦૦ ૧૮૪૮૪૨૦૦ ૧૭ ૫૨૮૧ ૧૧૦૯૦૧૦૦ ૧૧૦૯૦૧૦૦ ૨૭૭૨૫૨૫૦ ૨૭૭૨૫૨૫૦ -૭૩૯૪૧૦૦ ૧૬૬૩૫૧૫૦ ૮૩૧૭૫૭૫ ૯૨૩૪૭૫

          

૧૭ ભરુીબેન િહ દુભાઇ જુ.શ ૮૩ પૈકી ૧ ૬૧૭૧           

લાલાભાઇ છીણાભાઇ           

રાવજીભાઇ છીણાભાઇ           

+           

જુ.શ ૮૫ ૫૩૬૨           

+           

જુ.શ ૮૬ ૧૩૧૫           

+           

જુ.શ ૮૮ ૧૩૧૫           

+           

જુ.શ ૮૯ ૪૬૫૪           

+           

જુ.શ ૯૦ ૩૩૩૯           

+           

જુ.શ ૯૧/પૈકી ૪૪૮૪           

+           

જુ.શ ૯૨/પૈકી ૪૮૦૬           

૧૮ ૩૧૪૪૬ ૬૬૦૩૬૬૦૦ ૬૬૦૩૬૬૦૦ ૧૮ ૧૮૮૬૭ ૩૯૬૨૦૭૦૦ ૩૯૬૨૦૭૦૦ ૯૯૦૫૧૭૫૦ ૯૯૦૫૧૭૫૦ -૨૬૪૧૫૯૦૦ ૫૯૪૩૧૦૫૦ ૨૯૭૧૫૫૨૫ ૩૨૯૯૬૨૫
જુઓ ન ધ ૧,૨,૩,૫

જુઓ ન ધ ૧,૨,૪,૫
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

          

૧૮ રામાભાઇ લીંબાભાઇ જુ.શ ૮૪ ૧૯ ૨૭૩૨ ૬૧૪૭૦૦૦ ૬૧૪૭૦૦૦ ૧૯ ૧૬૩૯ ૩૬૮૭૭૫૦ ૩૬૮૭૭૫૦ ૯૨૧૯૩૭૫ ૯૨૧૯૩૭૫ -૨૪૫૯૨૫૦ ૫૫૩૧૬૨૫ ૨૭૬૫૮૧૩ ૩૦૬૫૬૩ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

રેવાભાઇ લીંબાભાઇ           

દાનાભાઇ લીંબાભાઇ           

          

૧૯ સરકારી પડતર જુ.શ ૮૭ ૨૦ ૧૩૧૫ ૨૯૫૮૭૫૦ ૨૯૫૮૭૫૦ ૨૦ ૭૮૯ ૧૭૭૫૨૫૦ ૧૭૭૫૨૫૦ ૪૪૩૮૧૨૫ ૪૪૩૮૧૨૫ -૧૧૮૩૫૦૦ ૨૬૬૨૮૭૫ ૧૩૩૧૪૩૮ ૧૪૭૯૩૮

          

૨૦ શકરીબેન ભલાભાઇ ભદુરભાઇની િવધવા જુ.શ ૯૩ ૨૧ ૪૧૪૮ ૮૭૧૦૮૦૦ ૮૭૧૦૮૦૦ ૨૧ ૨૪૮૮ ૫૨૨૪૮૦૦ ૫૨૨૪૮૦૦ ૧૩૦૬૨૦૦૦ ૧૩૦૬૨૦૦૦ -૩૪૮૬૦૦૦ ૭૮૩૭૨૦૦ ૩૯૧૮૬૦૦ ૪૩૨૬૦૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

લ મણભાઇ ભલાભાઇ           

નટવરભાઇ ભલાભાઇ           

કા તીભાઇ ભલાભાઇ           

જશીબેન ભલાભાઇ           
   

૨૧ જગદીશભાઇ દેસાઇભાઇ જુ.શ ૧૦૩/પૈકી ૨૨ ૨૪૫૬ ૫૧૫૭૬૦૦ ૫૧૫૭૬૦૦ ૨૨ ૧૪૭૩ ૩૦૯૩૩૦૦ ૩૦૯૩૩૦૦ ૭૭૩૩૨૫૦ ૭૭૩૩૨૫૦ -૨૦૬૪૩૦૦ ૪૬૩૯૯૫૦ ૨૩૧૯૯૭૫ ૨૫૫૬૭૫

મથરુભાઇ દેસાઇભાઇ           

જગદીશભાઇ દેસાઇભાઇ           
   

૨૨ બેચરભાઇ ગોિવંદભાઇ જુ.શ ૧૫૦/પૈકી ૨૩ ૧૬૭૫ ૩૫૧૭૫૦૦ ૩૫૧૭૫૦૦ ૨૩ ૧૦૦૬ ૨૧૧૨૬૦૦ ૨૧૧૨૬૦૦ ૫૨૮૧૫૦૦ ૫૨૮૧૫૦૦ -૧૪૦૪૯૦૦ ૩૧૬૮૯૦૦ ૧૫૮૪૪૫૦ ૧૭૯૫૫૦

ડઇબેન તે શકરાભાઇ ગોિવંદભાઇની િવધવા

જુઓ ન ધ ૧,૨,૩,૫

જુઓ ન ધ ૧,૨,૩,૫



Spe
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t C

op
y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

ઇ દુબેન શામજીભાઇ

મહશેકુમાર શામજીભાઇ

અનીતાબેન શામજીભાઇ

મળુજીભાઇ દાનાભાઇ

મનભુાઇ દાનાભાઇ

ચદંુભાઇ દાનાભાઇ

ઉિમર્લાબેન દાનાભાઇ

લ મીબેન દાનાભાઇ

મધબુેન દાનાભાઇ

ધનજીભાઇ શકરાભાઇ

નટવરભાઇ શકરાભાઇ

ભાનભુાઇ શકરાભાઇ

માણેકબેન શકરાભાઇ

સર વતીબેન શકરાભાઇ

          

૨૩ ચુથંાભાઇ બાલાભાઇ પ્ર.સ.પ્ર. ૧૫૧/૧           

િદનાબેન ઇ રભાઇ ભાણાભાઇ ની િવધવા           

સગીર િબપીનકુમાર ઇ રભાઇ ના વાલી 

દીનાબેન
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

સગીર સજંયકુમાર ઇ રભાઇ ના વાલી 

દીનાબેન
          

સગીર િ મતાબેન ઇ રભાઇ ના વાલી દીનાબેન           

દેવજીભાઇ ભાણાભાઇ           

રાણીબેન તે ભાણાભાઇ બાલાભાઇની િવધવા +           

          

બેચરભાઇ ગોિવંદભાઇ જુ.શ ૧૫૧/૨           

ડઇબેન તે શકરાભાઇ ગોિવંદભાઇની વીધવા           

ઇ દુબેન શામજીભાઇ           

મહશેકુમાર શામજીભાઇ           

અનીતાબેન શામજીભાઇ           

મળુજીભાઇ દાનાભાઇ           

મનભુાઇ દાનાભાઇ           

ચદંુભાઇ દાનાભાઇ           

ઉિમર્લાબેન દાનાભાઇ           

લ મીબેન દાનાભાઇ           

મધબુેન દાનાભાઇ           

ધનજીભાઇ શકરાભાઇ           

નટવરભાઇ શકરાભાઇ           



Spe
cim

en
t C

op
y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

ભાનભુાઇ શકરાભાઇ           

માણેકબેન શકરાભાઇ           

સર વતીબેન શકરાભાઇ           

૨૪ ૩૪૪૦ ૭૨૨૪૦૦૦ ૭૨૨૪૦૦૦ ૨૪ ૨૦૬૪ ૪૩૩૪૪૦૦ ૪૩૩૪૪૦૦ ૧૦૮૩૬૦૦૦ ૧૦૮૩૬૦૦૦ -૨૮૮૯૬૦૦ ૬૫૦૧૬૦૦ ૩૨૫૦૮૦૦ ૩૬૧૨૦૦

          

૨૪ ચુથંાભાઇ બાલાભાઇ જુ.શ ૧૫૨ ૧૪૫૦           

િદનાબેન ઇ રભાઇ ભાણાભાઇ ની િવધવા           

સગીર િબપીનકુમાર ઇ રભાઇ ના વાલી 

દીનાબેન
+           

સગીર સજંયકુમાર ઇ રભાઇ ના વાલી 

દીનાબેન
જુ.શ ૧૫૩ ૨૫/૧ ૪૨૪૯           

સગીર િ મતાબેન ઇ રભાઇ ના વાલી દીનાબેન           

દેવજીભાઇ ભાણાભાઇ ૧૫૫/૪ ૨૬/૪ ૧૪૧૬           

રાણીબેન તે ભાણાભાઇ બાલાભાઇની િવધવા

૭૧૧૫ ૧૬૦૦૮૭૫૦ ૧૬૦૦૮૭૫૦
૨૫/૧+

૨૬/૪
૪૨૬૯ ૯૬૦૫૨૫૦ ૯૬૦૫૨૫૦ ૩૧૬૯૭૩૨૫ ૩૧૬૯૭૩૨૫ -૬૪૦૩૫૦૦ ૨૨૦૯૨૦૭૫ ૧૧૦૪૬૦૩૮ ૪૬૪૨૫૩૮ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

   

૨૫ ચુથંાભાઇ બાલાભાઇ પ્ર.સ.પ્ર. ૧૫૪/પૈકી ૨૫/૨ ૪૨૮૧

િદનાબેન ઇ રભાઇ ભાણાભાઇ ની િવધવા

સગીર િબપીનકુમાર ઇ રભાઇ ના વાલી 

દીનાબેન

જુઓ ન ધ ૧,૨,૪,૫
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

સગીર સજંયકુમાર ઇ રભાઇ ના વાલી 

દીનાબેન

સગીર િ મતાબેન ઇ રભાઇ ના વાલી દીનાબેન

દેવજીભાઇ ભાણાભાઇ

રાણીબેન તે ભાણાભાઇ બાલાભાઇની િવધવા +

૧૫૫/૨ ૨૬/૨ ૧૨૧૪
+

૧૫૫/૩ ૨૬/૩ ૨૨૨૬

પ્ર.સ.પ્ર. ૧૫૭ ૨૭ ૪૩૫૦           

૧૨૦૭૧ ૨૭૧૫૯૭૫૦ ૨૭૧૫૯૭૫૦
૨૫/૨+૨૬/૨

+૨૬/૩+૨૭
૭૨૪૩ ૧૬૨૯૬૭૫૦ ૧૬૨૯૬૭૫૦ ૪૦૭૪૧૮૭૫ ૪૦૭૪૧૮૭૫ -૧૦૮૬૩૦૦૦ ૨૪૪૪૫૧૨૫ ૧૨૨૨૨૫૬૩ ૧૩૫૯૫૬૩

જુઓ ન ધ 

૧,૨,૩,૪,૫
   

૨૬ ભરતભાઇ નારણભાઇ પટેલ જુ.શ ૧૫૫/૧

મીતેષ ભરતભાઇ પટેલ           

યશ ભરતભાઇ પટેલ           

મનીષાબેન ભરતભાઇ +           

ચુથંાભાઇ બાલાભાઇ ૧૫૫/૧/બ
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

િદનાબેન ઇ રભાઇ ભાણાભાઇ ની િવધવા

સગીર િબપીનકુમાર ઇ રભાઇ ના વાલી 

દીનાબેન

સગીર સજંયકુમાર ઇ રભાઇ ના વાલી 

દીનાબેન

સગીર િ મતાબેન ઇ રભાઇ ના વાલી દીનાબેન

દેવજીભાઇ ભાણાભાઇ

રાણીબેન તે ભાણાભાઇ બાલાભાઇની િવધવા

+

કાનજીભાઇ સોમાભાઇ ૧૫૫/૧/ક

િદનેશભાઇ સોમાભાઇ

૨૬/૧ ૬૧૭૧ ૧૩૮૮૪૭૫૦ ૧૩૮૮૪૭૫૦ ૨૬/૧ ૩૭૦૨ ૮૩૨૯૫૦૦ ૮૩૨૯૫૦૦ ૨૦૮૨૩૭૫૦ ૨૦૮૨૩૭૫૦ -૫૫૫૫૨૫૦ ૧૨૪૯૪૨૫૦ ૬૨૪૭૧૨૫ ૬૯૧૮૭૫ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

          

૨૭ ભાનપ્રસાદ ચીમનભાઇ જુ.શ

(૧૫૮/૧+૧૫

૯+૧૬૦/૧+૧

૬૦/૨)/પૈકી

૨૮ ૧૮૬૪ ૩૭૨૮૦૦૦ ૩૭૨૮૦૦૦ ૨૮ ૧૧૧૭ ૨૨૩૪૦૦૦ ૨૨૩૪૦૦૦ ૫૫૮૫૦૦૦ ૫૫૮૫૦૦૦ -૧૪૯૪૦૦૦ ૩૩૫૧૦૦૦ ૧૬૭૫૫૦૦ ૧૮૧૫૦૦ જુઓ ન ધ ૩,૫
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

૨૮ સારાખાતનુ અ દુલકરીમ અલીમભાઇની િવધવા જુ.શ ૨૩૪ ૨૯ ૩૬૪૨ ૮૧૯૪૫૦૦ ૮૧૯૪૫૦૦ ૨૯ ૨૧૮૬ ૪૯૧૮૫૦૦ ૪૯૧૮૫૦૦ ૧૨૨૯૬૨૫૦ ૧૨૨૯૬૨૫૦ -૩૨૭૬૦૦૦ ૭૩૭૭૭૫૦ ૩૬૮૮૮૭૫ ૪૧૨૮૭૫ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

અહઝેાઝઅહમેદ અ દુલકરીમ           

ઇ તીયાઝઅહમેદ અ દુલકરીમ           

અયઝઅહમેદ અ દુલકરીમ           

મહરેઅફસા અ દુલકરીમ           

મહરેઅંજુમ અ દુલકરીમ           

તથા મહરે અસમના વાલી તરીકે 

અ ફાકઅહમેદ અ દુલકરીમ
          

          

૨૯ તલાવ ખરાબા વ.કતાર્ બારેજડી ગ્રામપચંાયત જુ.શ ૨૩૫ ૩૦ ૫૦૫૯ ૦ ૦ ૩૦ ૪૭૪૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

          

૩૦ ઉદયનભાઇ ગીરીજાપ્રસાદ ચીનભુાઇ બેરોનેટ જુ.શ ૨૩૬ ૩૧ ૧૧૧૩           જુઓ ન ધ ૫,૬

+   (૩૧+૩૨)/૧ ૧૧૩૬         

ઉદયનભાઇ ગીરીજાપ્રસાદ ચીનભુાઇ બેરોનેટ જુ.શ ૨૩૭ ૩૨ ૫૭૦   (૩૧+૩૨)/૨ ૨૦૬         

{૩૧+૩૨} ૧૬૮૩ ૩૭૮૬૭૫૦ ૩૭૮૬૭૫૦

{(૩૧+૩૨)/૧

+

(૩૧+૩૨)/૨}

૧૩૪૨ ૩૦૧૯૫૦૦ ૩૦૧૯૫૦૦ ૭૫૪૮૭૫૦ ૭૫૪૮૭૫૦ -૭૬૭૨૫૦ ૪૫૨૯૨૫૦ ૨૨૬૪૬૨૫ ૧૪૯૭૩૭૫

          

મળુખડં ની જમીન 

તળાવ છે.
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

૩૧
અનરુાગ કો.ઓ.હા.સો.લી. ચેરમેન ી

જગદીશચદ્ર બાબભુાઇ
જુ.શ ૨૩૮/૨ ૩૩/૧ ૧૩૨૪

અનરુાગ કો.ઓ.હા.સો.લી. ચેરમેન ી

જગદીશચદ્ર બાબભુાઇ
જુ.શ ૨૩૮/૧           

+    

અનરુાગ કો.ઓ.હા.સો.લી. ચેરમેન જગદીશચદ્ર 

બાબભુાઇ
૨૩૯           

જુ.શ +    
૨૪૦/૧           

જુ.શ +    
૨૪૦/૨           

જુ.શ +    
૨૪૦/૩           

જુ.શ +    
૨૪૦/૪           

   
૩૪ ૭૧૨૧

{૩૩/૧+૩૪} ૮૪૪૫ ૧૯૦૦૧૨૫૦ ૧૯૦૦૧૨૫૦ ૩૩/૧+૩૪ ૮૧૦૩ ૧૮૨૩૧૭૫૦ ૧૮૨૩૧૭૫૦ ૪૫૫૭૯૩૭૫ ૪૫૫૭૯૩૭૫ -૭૬૯૫૦૦ ૨૭૩૪૭૬૨૫ ૧૩૬૭૩૮૧૩ ૧૨૯૦૪૩૧૩ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

૩૨ િદનેશચં દ્ર અંબાલાલ જુ.શ ૨૩૮/૩ ૩૩/૨ ૪૬૫૪ ૧૦૪૭૧૫૦૦ ૧૦૪૭૧૫૦૦ ૩૩/૨ ૨૭૯૨ ૬૨૮૨૦૦૦ ૬૨૮૨૦૦૦ ૧૫૭૦૫૦૦૦ ૧૫૭૦૫૦૦૦ -૪૧૮૯૫૦૦ ૯૪૨૩૦૦૦ ૪૭૧૧૫૦૦ ૫૨૨૦૦૦ જુઓ ન ધ ૫
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

૩૩ લ મીબેન બોઘાભાઇ માનાની િવધવા જુ.શ ૨૩૮/૪/પૈકી ૩૩/૩/૧ ૫૫૪ ૯૯૭૨૦૦ ૯૯૭૨૦૦ ૩૩/૩/૧ ૪૩૬ ૭૮૪૮૦૦ ૭૮૪૮૦૦ ૧૯૬૨૦૦૦ ૧૯૬૨૦૦૦ -૨૧૨૪૦૦ ૧૧૭૭૨૦૦ ૫૮૮૬૦૦ ૩૭૬૨૦૦ જુઓ ન ધ ૩,૫,૬

   
૩૪ લ મીબેન બોઘાભાઇ માનાની િવધવા જુ.શ ૨૩૮/૪/પૈકી ૩૩/૩/૨ ૪૯૮૨ ૧૧૨૦૯૫૦૦ ૧૧૨૦૯૫૦૦ ૩૩/૩/૨ ૨૯૮૯ ૬૭૨૫૨૫૦ ૬૭૨૫૨૫૦ ૧૬૮૧૩૧૨૫ ૧૬૮૧૩૧૨૫ -૪૪૮૪૨૫૦ ૧૦૦૮૭૮૭૫ ૫૦૪૩૯૩૮ ૫૫૯૬૮૮

          

૩૫ િદપકભાઇ સોમાભાઇ જુ.શ ૨૩૮/૫ ૩૩/૪ ૨૨૫ ૫૦૬૨૫૦ ૫૦૬૨૫૦ ૩૩/૪ ૨૨૫ ૫૦૬૨૫૦ ૫૦૬૨૫૦ ૧૨૬૫૬૨૫ ૧૨૬૫૬૨૫ ૦ ૭૫૯૩૭૫ ૩૭૯૬૮૮ ૩૭૯૬૮૮ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

િવનોદકુમાર સોમાભાઇ

ભારતીબેન સોમાભાઇ

ભાનભુાઇ સોમાભાઇ

શાતંાબેન સોમાભાઇ નાથાભાઇની િવધવા

          

૩૬ િદપકભાઇ સોમાભાઇ જુ.શ ૨૩૮/૬ ૩૩/૫ ૧૧૭૧ ૨૬૩૪૭૫૦ ૨૬૩૪૭૫૦ ૩૩/૫ ૭૦૫ ૧૫૮૬૨૫૦ ૧૫૮૬૨૫૦ ૩૯૬૫૬૨૫ ૩૯૬૫૬૨૫ -૧૦૪૮૫૦૦ ૨૩૭૯૩૭૫ ૧૧૮૯૬૮૮ ૧૪૧૧૮૮ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

િવનોદકુમાર સોમાભાઇ

ભારતીબેન સોમાભાઇ

ભાનભુાઇ સોમાભાઇ

શાતંાબેન સોમાભાઇ નાથાભાઇની િવધવા

          

૩૭ ભરતભાઇ નારણભાઇ પટેલ જુ.શ ૨૪૦/૫           

મીતેષ ભરતભાઇ પટેલ           

યશ ભરતભાઇ પટેલ           

જુઓ ન ધ ૩,૫
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

મનીષાબેન ભરતભાઇ           
+    

જુ.શ ૨૪૦/૬           
+    

જુ.શ ૨૪૦/૭           

૩૫ ૮૪૯૯ ૧૯૧૨૨૭૫૦ ૧૯૧૨૨૭૫૦ ૩૫ ૫૦૯૯ ૧૧૪૭૨૭૫૦ ૧૧૪૭૨૭૫૦ ૨૮૬૮૧૮૭૫ ૨૮૬૮૧૮૭૫ -૭૬૫૦૦૦૦ ૧૭૨૦૯૧૨૫ ૮૬૦૪૫૬૩ ૯૫૪૫૬૩ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

          

૩૮ લ મણભાઇ રામાભાઇ જુ.શ ૨૪૧ ૩૬ ૬૯૮૧ ૧૫૭૦૭૨૫૦ ૧૫૭૦૭૨૫૦ ૩૬ ૪૧૮૮ ૯૪૨૩૦૦૦ ૯૪૨૩૦૦૦ ૨૩૫૫૭૫૦૦ ૨૩૫૫૭૫૦૦ -૬૨૮૪૨૫૦ ૧૪૧૩૪૫૦૦ ૭૦૬૭૨૫૦ ૭૮૩૦૦૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

લ મીબેન રામાભાઇ           

          

૩૯ લ મણભાઇ રામાભાઇ જુ.શ ૨૪૨/૧ ૧૪૧૬           

લ મીબેન રામાભાઇ           
+    

ધી ભાઇ ડા ાભાઇ જુ.શ ૨૪૨/૨ ૯૧૧           
+    

ધી ભાઇ ડા ાભાઇ જુ.શ ૨૪૨/૩ ૧૭૨૦           

૩૭ ૪૦૪૭ ૯૧૦૫૭૫૦ ૯૧૦૫૭૫૦ ૩૭ ૨૬૦૮ ૫૮૬૮૦૦૦ ૫૮૬૮૦૦૦ ૧૪૬૭૦૦૦૦ ૧૪૬૭૦૦૦૦ -૩૨૩૭૭૫૦ ૮૮૦૨૦૦૦ ૪૪૦૧૦૦૦ ૧૧૬૩૨૫૦

          

૪૦ ચુથંાભાઇ બાલાભાઇ પ્ર.સ.પ્ર. ૨૪૩ ૩૮ ૪૬૫૪ ૧૦૪૭૧૫૦૦ ૧૦૪૭૧૫૦૦ ૩૮ ૨૭૯૩ ૬૨૮૪૨૫૦ ૬૨૮૪૨૫૦ ૧૫૭૧૦૬૨૫ ૧૫૭૧૦૬૨૫ -૪૧૮૭૨૫૦ ૯૪૨૬૩૭૫ ૪૭૧૩૧૮૮ ૫૨૫૯૩૮ જુઓ ન ધ ૧,૨,૪,૫

િદનાબેન ઇ રભાઇ ભાણાભાઇ ની િવધવા

જુઓ ન ધ ૧,૨,૫,૬



Spe
cim

en
t C

op
y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

સગીર િબપીનકુમાર ઇ રભાઇ ના વાલી 

દીનાબેન

સગીર સજંયકુમાર ઇ રભાઇ ના વાલી 

દીનાબેન

સગીર િ મતાબેન ઇ રભાઇ ના વાલી દીનાબેન

દેવજીભાઇ ભાણાભાઇ

રાણીબેન તે ભાણાભાઇ બાલાભાઇની િવધવા

          

૪૧ લ મણભાઇ રામાભાઇ જુ.શ ૨૪૪ ૩૯ ૩૩૯૭ ૭૬૪૩૨૫૦ ૭૬૪૩૨૫૦ ૩૯ ૨૦૩૮ ૪૫૮૫૫૦૦ ૪૫૮૫૫૦૦ ૧૧૪૬૩૭૫૦ ૧૧૪૬૩૭૫૦ -૩૦૫૭૭૫૦ ૬૮૭૮૨૫૦ ૩૪૩૯૧૨૫ ૩૮૧૩૭૫ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

લ મીબેન રામાભાઇ           

          

૪૨ સરકારી પડતર જુ.શ ૨૪૫ ૪૦ ૪૭૫૫ ૧૦૬૯૮૭૫૦ ૧૦૬૯૮૭૫૦ ૪૦ ૨૮૫૩ ૬૪૧૯૨૫૦ ૬૪૧૯૨૫૦ ૧૬૦૪૮૧૨૫ ૧૬૦૪૮૧૨૫ -૪૨૭૯૫૦૦ ૯૬૨૮૮૭૫ ૪૮૧૪૪૩૮ ૫૩૪૯૩૮

          

૪૩ રામાભાઇ આંબાભાઇ જુ.શ ૨૪૬ ૪૧ ૮૭૨૨ ૧૯૬૨૪૫૦૦ ૧૯૬૨૪૫૦૦ ૪૧ ૫૩૬૬ ૧૨૦૭૩૫૦૦ ૧૨૦૭૩૫૦૦ ૩૦૧૮૩૭૫૦ ૩૦૧૮૩૭૫૦ -૭૫૫૧૦૦૦ ૧૮૧૧૦૨૫૦ ૯૦૫૫૧૨૫ ૧૫૦૪૧૨૫

બબાભાઇ લ લભુાઇ           

ભાણાભાઇ બાલાભાઇ           

ચુથંાભાઇ બાલાભાઇ           

માનાભાઇ નારણભાઇ           

જુઓ ન ધ ૧,૨,૫,૬
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op
y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

ગોવાભાઇ જીવાભાઇ           

ડુંગરભાઇ ડા ાભાઇ           

સોમાભાઇ ડા ાભાઇ           

          

૪૪ ખરાબો ગ્રામપચંાયત બારેજડી જુ.શ ૨૪૭ ૪૨ ૪૩૫૦           

+ +   (૪૨+૪૩)/૧ ૩૭૨૮         

હરીજન પચંના ંવ.કતાર્ જુ.શ ૨૪૮ ૪૩ ૩૧૩૬   (૪૨+૪૩)/૨ ૯૫૦         

ચીમનભાઇ તેજાભાઇ {૪૨+૪૩} ૭૪૮૬ ૧૬૮૪૩૫૦૦ ૧૬૮૪૩૫૦૦
{(૪૨+૪૩)/૧

+

( ) }

૪૬૭૮ ૧૦૫૨૫૫૦૦ ૧૦૫૨૫૫૦૦ ૨૬૩૧૩૭૫૦ ૨૬૩૧૩૭૫૦ -૬૩૧૮૦૦૦ ૧૫૭૮૮૨૫૦ ૭૮૯૪૧૨૫ ૧૫૭૬૧૨૫

બેચરભાઇ વાલાભાઇ           
   

૪૫ રમેશભાઇ મોહનભાઇ પટેલ (૨૪૯/૧/૨) ૪૪/૧/૨ ૨૧૭૦

રમેશભાઇ મોહનભાઇ પટેલ (૨૪૯/૩/૨) ૪૪/૨/૨ ૨૨૩૭ ૪૪/૧ ૮૮૫ ૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

૪૪/૨ ૧૭૫૯ ૧૯૬૩૧૭૦૦ ૧૯૬૩૧૭૦૦ -૩૯૬૬૭૫૦ ૧૩૬૮૨૭૦૦ ૬૮૪૧૩૫૦ ૨૮૭૪૬૦૦

{૪૪/૧/૨

૪૪/૨/૨}
૪૪૦૭ ૯૯૧૫૭૫૦ ૯૯૧૫૭૫૦ {(૪૪/૧+

૪૪/૨)}
૨૬૪૪ ૫૯૪૯૦૦૦ ૫૯૪૯૦૦૦

જુઓ ન ધ ૫

જુઓ ન ધ ૧,૨,૫,૬
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t C
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

૪૬ િપ્રતેશભાઇ અશોકભાઇ પટેલ જુ.શ (૨૪૯/૧/૧) ૪૪/૧/૧ ૫૬૨

રમેશભાઇ મોહનભાઇ પટેલ

િપ્રતેશભાઇ અશોકભાઇ પટેલ (૨૪૯/૩/૧) ૪૪/૨/૧ ૬૯૭

{૪૪/૧/૧

૪૪/૨/૧}
૧૨૫૯ ૨૮૩૨૭૫૦ ૨૮૩૨૭૫૦ ૪૪/૩ ૭૫૬ ૧૭૦૧૦૦૦ ૧૭૦૧૦૦૦ ૫૬૧૩૩૦૦ ૫૬૧૩૩૦૦ -૧૧૩૧૭૫૦ ૩૯૧૨૩૦૦ ૧૯૫૬૧૫૦ ૮૨૪૪૦૦

જુઓ ન ધ ૧,૨,૫
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

          

૪૭ ઠીયા કરશનીયા ૨૪૯/૨ ૪૫ ૩૦૪ ૬૮૪૦૦૦ ૬૮૪૦૦૦ ૪૫ ૩૦૪ ૬૮૪૦૦૦ ૬૮૪૦૦૦ ૧૭૧૦૦૦૦ ૧૭૧૦૦૦૦ ૦ ૧૦૨૬૦૦૦ ૫૧૩૦૦૦ ૫૧૩૦૦૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

તેજાભાઇ સોમાભાઇ

રામભાઇ આંબાભાઇ

          

૪૮ સરકારી પડતર
સરકારી 

પડતર
૨૫૦/પૈકી           

  ૪૬/૧/૧ ૬૨૪         

૪૬/૧/૨ ૫૧૪

૪૬/૧ ૧૮૯૭ ૩૨૨૪૯૦૦ ૩૨૨૪૯૦૦ {(૪૬/૧/૧+

૪૬/૧/૨)}
૧૧૩૮ ૧૯૩૪૬૦૦ ૧૯૩૪૬૦૦ ૪૮૩૬૫૦૦ ૪૮૩૬૫૦૦ -૧૨૯૦૩૦૦ ૨૯૦૧૯૦૦ ૧૪૫૦૯૫૦ ૧૬૦૬૫૦ જુઓ ન ધ ૩

          

૪૯ સરકારી પડતર
સરકારી 

પડતર
૨૫૦/પૈકી   ૪૬/૨/૧ ૨૬૮         

  ૪૬/૨/૨ ૨૨૮૦         

  ૪૬/૨/૩ ૧૫૬૫         

૪૬/૨ ૫૪૮૯ ૧૧૫૨૬૯૦૦ ૧૧૫૨૬૯૦૦
{(૪૬/૨/૧+

૪૬/૨/૨+

૪૬/૨/૩)}

૪૧૧૩ ૮૬૩૭૩૦૦ ૮૬૩૭૩૦૦ ૨૧૫૯૩૨૫૦ ૨૧૫૯૩૨૫૦ -૨૮૮૯૬૦૦ ૧૨૯૫૫૯૫૦ ૬૪૭૭૯૭૫ ૩૫૮૮૩૭૫ જુઓ ન ધ ૩
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cim
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t C

op
y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

૫૦
રાજી દ્રસીંગ લ મણદાસ ી િવ કમાર્ એ જી. 

ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદાર
જુ.શ ૨૫૧/પૈકી ૪૭/૧ ૨૩૩૭ ૩૯૭૨૯૦૦ ૩૯૭૨૯૦૦ ૪૭/૧ ૧૭૬૪ ૨૯૯૮૮૦૦ ૨૯૯૮૮૦૦ ૭૪૯૭૦૦૦ ૭૪૯૭૦૦૦ -૯૭૪૧૦૦ ૪૪૯૮૨૦૦ ૨૨૪૯૧૦૦ ૧૨૭૫૦૦૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૩,૫

          

૫૧
રાજી દ્રસીંગ લ મણદાસ ી િવ કમાર્ એ જી. 

ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદાર
જુ.શ ૨૫૧/પૈકી ૪૭/૨ ૬૯૮ ૧૪૬૫૮૦૦ ૧૪૬૫૮૦૦ ૪૭/૨ ૪૧૯ ૮૭૯૯૦૦ ૮૭૯૯૦૦ ૨૧૯૯૭૫૦ ૨૧૯૯૭૫૦ -૫૮૫૯૦૦ ૧૩૧૯૮૫૦ ૬૫૯૯૨૫ ૭૪૦૨૫ જુઓ ન ધ ૧,૨,૩,૫

          

૫૨
રાજકુમાર લ મણદાસ ી િવ કમાર્ બોડર્સ વકર્ 

ભાગીદારી પેઢી
જુ.શ ૨૫૨/૧/પૈકી           

   
િનમર્લકૌર જયિસંહ જુ.શ ૨૫૨/૨/પૈકી           

સતંકૌર ધનાસીંગ           

રામસીંગ ધનાસીંગ           

સરજીતકૌર બળવતસીંગ ધનાસીંગની િવધવા           

સ. કનર્લિસંગ ના વાલી સરજીતકૌર           

િનમર્લકૌર જયિસંહ           

વસતંકૌર તારાિસંગ ધનાિસંગની િવધવા           

મહે દ્રસીંગ તારાસીંગ           

હરભજનસીંગ તારાસીંગ           

જયસીંગ તારાસીંગ           

ગરુિવ દરિસંગ તારાસીંગ           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

અમરજીતિસંગ તારાસીંગ           

ઇ દ્રજીતિસંગ તારાસીંગ           જુઓ ન ધ ૧,૨,૩,૫

૪૮/૧ ૩૩૫૨ ૫૬૯૮૪૦૦ ૫૬૯૮૪૦૦ ૪૮/૧ ૨૮૬૭ ૪૮૭૩૯૦૦ ૪૮૭૩૯૦૦ ૧૨૧૮૪૭૫૦ ૧૨૧૮૪૭૫૦ -૮૨૪૫૦૦ ૭૩૧૦૮૫૦ ૩૬૫૫૪૨૫ ૨૮૩૦૯૨૫

          

૫૩
રાજકુમાર લ મણદાસ ી િવ કમાર્ બોડર્સ વકર્ 

ભાગીદારી પેઢી
જુ.શ ૨૫૨/૧/પૈકી           

   
િનમર્લકૌર જયિસંહ જુ.શ ૨૫૨/૨/પૈકી           

સતંકૌર ધનાસીંગ           

રામસીંગ ધનાસીંગ           

સરજીતકૌર બળવતસીંગ ધનાસીંગની િવધવા           

સ. કનર્લિસંગ ના વાલી સરજીતકૌર           

િનમર્લકૌર જયિસંહ           

વસતંકૌર તારાિસંગ ધનાિસંગની િવધવા           

મહે દ્રસીંગ તારાસીંગ           

હરભજનસીંગ તારાસીંગ           

જયસીંગ તારાસીંગ           

ગરુિવ દરિસંગ તારાસીંગ           

અમરજીતિસંગ તારાસીંગ           

ઇ દ્રજીતિસંગ તારાસીંગ           જુઓ ન ધ ૧,૨,૩,૫
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

૪૮/૨ ૨૫૧૬ ૫૨૮૩૬૦૦ ૫૨૮૩૬૦૦ ૪૮/૨ ૧૭૪૧ ૩૬૫૬૧૦૦ ૩૬૫૬૧૦૦ ૯૧૪૦૨૫૦ ૯૧૪૦૨૫૦ -૧૬૨૭૫૦૦ ૫૪૮૪૧૫૦ ૨૭૪૨૦૭૫ ૧૧૧૪૫૭૫

          

૫૪ ભરતભાઇ નારણભાઇ પટેલ જુ.શ ૨૫૩/પૈકી ૪૯/૧ ૫૦૭૭ ૮૬૩૦૯૦૦ ૮૬૩૦૯૦૦ ૪૯/૧ ૩૦૪૬ ૫૧૭૮૨૦૦ ૫૧૭૮૨૦૦ ૧૨૯૪૫૫૦૦ ૧૨૯૪૫૫૦૦ -૩૪૫૨૭૦૦ ૭૭૬૭૩૦૦ ૩૮૮૩૬૫૦ ૪૩૦૯૫૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૩,૫

મીતેષ ભરતભાઇ પટેલ           

યશ ભરતભાઇ પટેલ           

મનીષાબેન ભરતભાઇ પટેલ           

          

૫૫ ભરતભાઇ નારણભાઇ પટેલ જુ.શ ૨૫૩/પૈકી ૪૯/૨ ૩૮૬ ૨૦૨૬૫૦૦ ૨૦૨૬૫૦૦ ૪૯/૨ ૩૫૪ ૧૮૫૮૫૦૦ ૧૮૫૮૫૦૦ ૪૪૬૦૪૦૦ ૪૪૬૦૪૦૦ -૧૬૮૦૦૦ ૨૬૦૧૯૦૦ ૧૩૦૦૯૫૦ ૧૧૩૨૯૫૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૩,૫

મીતેષ ભરતભાઇ પટેલ           

યશ ભરતભાઇ પટેલ           

મનીષાબેન ભરતભાઇ પટેલ           

   

૫૬ માયાબેન જયકીશન યાસ જુ.શ
(૨૫૪/૧+૨)

/પૈકી
૫૦/૧ ૫૨ ૨૭૩૦૦૦ ૨૭૩૦૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ -૨૭૩૦૦૦ ૦ ૦ -૨૭૩૦૦૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૩,૫

વનરાજસીંહ જીલભુા ચડુાસમા           

          

૫૭ માયાબેન જયકીશન યાસ જુ.શ
(૨૫૪/૧+૨)

/પૈકી
૫૦/૨ ૭૦૩૦ ૧૪૭૬૩૦૦૦ ૧૪૭૬૩૦૦૦ ૫૦/૨ ૪૨૧૮ ૮૮૫૭૮૦૦ ૮૮૫૭૮૦૦ ૨૨૧૪૪૫૦૦ ૨૨૧૪૪૫૦૦ -૫૯૦૫૨૦૦ ૧૩૨૮૬૭૦૦ ૬૬૪૩૩૫૦ ૭૩૮૧૫૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૩,૫

વનરાજસીંહ જીલભુા ચડુાસમા           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

૫૮ ફતાજી કાળાજી પ્ર.સ.પ્ર. ૨૫૫ ૫૧ ૩૧૩૬ ૬૫૮૫૬૦૦ ૬૫૮૫૬૦૦ ૫૧ ૧૮૮૧ ૩૯૫૦૧૦૦ ૩૯૫૦૧૦૦ ૯૮૭૫૨૫૦ ૯૮૭૫૨૫૦ -૨૬૩૫૫૦૦ ૫૯૨૫૧૫૦ ૨૯૬૨૫૭૫ ૩૨૭૦૭૫ જુઓ ન ધ ૪,૫

          

          

          

ગામ : નાદંજ           

૫૯ ગૌચરણ વહીવટ કતાર્ જુ.શ ૧૧૩/પૈકી ૫૨ ૩૮૮૦            

નાદંેજ ગ્રામ પચંાયત           
+    

ગૌચરણ વહીવટ કતાર્ જુ.શ ૧૩૨ ૫૭ ૧૭૨૦           

નાદંેજ ગ્રામ પચંાયત           
+    

ગૌચરણ વહીવટ કતાર્ જુ.શ ૧૩૪/પૈકી ૫૯/૨ ૪૧૯    

નાદંેજ ગ્રામ પચંાયત {૫૨+૫૭+

૫૯/૨}
૬૦૧૯ ૦ ૦ ૫૨+૫૭+

૫૯/૨
૬૦૧૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ જુઓ ન ધ ૩,૫

   
૬૦ ધળુાભાઇ માત્રાભાઇ દેવાભાઇ જુ.શ ૧૨૬ ૫૩ ૩૨૩૭ ૭૨૮૩૨૫૦ ૭૨૮૩૨૫૦ ૫૩ ૧૯૪૨ ૪૩૬૯૫૦૦ ૪૩૬૯૫૦૦ ૧૦૯૨૩૭૫૦ ૧૦૯૨૩૭૫૦ -૨૯૧૩૭૫૦ ૬૫૫૪૨૫૦ ૩૨૭૭૧૨૫ ૩૬૩૩૭૫ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

કા ભાઇ માત્રાભાઇ દેવાભાઇ           

સોમાભાઇ માત્રાભાઇ દેવાભાઇ           

લાલાભાઇ માત્રાભાઇ દેવાભાઇ           

          

૬૧ ધળુાભાઇ માત્રાભાઇ દેવાભાઇ જુ.શ ૧૨૭/૧           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

કા ભાઇ માત્રાભાઇ દેવાભાઇ           

સોમાભાઇ માત્રાભાઇ દેવાભાઇ           

લાલાભાઇ માત્રાભાઇ દેવાભાઇ           

+           

રમેશચદ્ર મણીલાલ પટેલ જુ.શ ૧૨૭/૨           

૫૪ ૬૮૮૦ ૧૫૪૮૦૦૦૦ ૧૫૪૮૦૦૦૦ ૫૪ ૪૧૨૮ ૯૨૮૮૦૦૦ ૯૨૮૮૦૦૦ ૨૩૨૨૦૦૦૦ ૨૩૨૨૦૦૦૦ -૬૧૯૨૦૦૦ ૧૩૯૩૨૦૦૦ ૬૯૬૬૦૦૦ ૭૭૪૦૦૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

          

૬૨ રમેશચદ્ર મણીલાલ પટેલ જુ.શ ૧૨૯/પૈકી ૨૭૮૭           
+    

રમેશચદ્ર મણીલાલ પટેલ જુ.શ ૧૩૦/પૈકી ૪૯૬૦           

૫૫ ૭૭૪૭ ૧૭૪૩૦૭૫૦ ૧૭૪૩૦૭૫૦ ૫૫ ૪૬૪૮ ૧૦૪૫૮૦૦૦ ૧૦૪૫૮૦૦૦ ૨૬૧૪૫૦૦૦ ૨૬૧૪૫૦૦૦ -૬૯૭૨૭૫૦ ૧૫૬૮૭૦૦૦ ૭૮૪૩૫૦૦ ૮૭૦૭૫૦ જુઓ ન ધ ૩,૫

          

૬૩ ધળુાભાઇ માત્રાભાઇ દેવાભાઇ જુ.શ ૧૩૧/૧           

કા ભાઇ માત્રાભાઇ દેવાભાઇ           

સોમાભાઇ માત્રાભાઇ દેવાભાઇ +           

લાલાભાઇ માત્રાભાઇ દેવાભાઇ           

જુ.શ ૧૩૧/૨           

૫૬ ૬૩૭૪ ૧૪૩૪૧૫૦૦ ૧૪૩૪૧૫૦૦ ૫૬ ૩૮૨૪ ૮૬૦૪૦૦૦ ૮૬૦૪૦૦૦ ૨૧૫૧૦૦૦૦ ૨૧૫૧૦૦૦૦ -૫૭૩૭૫૦૦ ૧૨૯૦૬૦૦૦ ૬૪૫૩૦૦૦ ૭૧૫૫૦૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

          

૬૪ હસમુતીબેન બેચરભાઇ મગનભાઇની િવધવા જુ.શ ૧૩૩/પૈકી ૫૮/૧ ૧૯૬૩ ૩૫૩૩૪૦૦ ૩૫૩૩૪૦૦ ૫૮/૧ ૧૧૭૭ ૨૧૧૮૬૦૦ ૨૧૧૮૬૦૦ ૫૨૯૬૫૦૦ ૫૨૯૬૫૦૦ -૧૪૧૪૮૦૦ ૩૧૭૭૯૦૦ ૧૫૮૮૯૫૦ ૧૭૪૧૫૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૩,૫

રજનીભાઇ બેચરભાઇ           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

કાતંીભાઇ બેચરભાઇ           

િવનભુાઇ બેચરભાઇ           

િદનેશભાઇ બેચરભાઇ           

શકંુ તલાબેન બેચરભાઇ           

નયનાબેન બેચરભાઇ           
   

૬૫ હસમુતીબેન બેચરભાઇ મગનભાઇની િવધવા જુ.શ ૧૩૩/પૈકી ૫૮/૨ ૪૯૬૭ ૫૪૬૩૭૦૦૦ ૫૪૬૩૭૦૦૦ ૫૮/૨ ૨૯૮૦ ૩૨૭૮૨૨૦૦ ૩૨૭૮૨૨૦૦ ૭૭૩૬૫૯૯૨ ૭૭૩૬૫૯૯૨ -૨૧૮૫૪૮૦૦ ૪૪૫૮૩૭૯૨ ૨૨૨૯૧૮૯૬ ૪૩૭૦૯૬ જુઓ ન ધ ૧,૨,૩,૫

રજનીભાઇ બેચરભાઇ           

કાતંીભાઇ બેચરભાઇ           

િવનભુાઇ બેચરભાઇ           

િદનેશભાઇ બેચરભાઇ           

શકંુ તલાબેન બેચરભાઇ           

નયનાબેન બેચરભાઇ           

          

૬૬ ગૌચરણ વહીવટ કતાર્ જુ.શ ૧૩૪/પૈકી ૫૯/૧ ૩૫૨૭ ૦ ૦ ૫૯/૧ ૩૫૨૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ જુઓ ન ધ ૩,૫

નાદંેજ ગ્રામ પચંાયત           

          

૬૭ વ સીંગ પુજાજી પ્ર.સ.પ્ર. ૧૩૫/૧           

રાવજીજી પુજાજી           

ઇ રભાઇ જવાનજી +           

ભીખાભાઇ જવાનજી           



Spe
cim

en
t C

op
y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

          

પ્ર.સ.પ્ર. ૧૩૫/૨           જુઓ ન ધ ૧,૨,૪,૫

૬૦ ૨૯૩૪ ૫૨૮૧૨૦૦ ૫૨૮૧૨૦૦ ૬૦ ૧૭૬૦ ૩૧૬૮૭૨૦ ૩૧૬૮૭૨૦ ૭૯૨૧૮૦૦ ૭૯૨૧૮૦૦ -૨૧૧૨૪૮૦ ૪૭૫૩૦૮૦ ૨૩૭૬૫૪૦ ૨૬૪૦૬૦

          

૬૮ રતીલાલ મગંાભાઇ પ્ર.સ.પ્ર. ૧૩૬/૧/૨ ૬૧ ૩૬૪૩ ૬૫૫૭૪૦૦ ૬૫૫૭૪૦૦ ૬૧ ૨૧૮૫ ૩૯૩૩૦૦૦ ૩૯૩૩૦૦૦ ૯૮૩૨૫૦૦ ૯૮૩૨૫૦૦ -૨૬૨૪૪૦૦ ૫૮૯૯૫૦૦ ૨૯૪૯૭૫૦ ૩૨૫૩૫૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૪,૫

સબરુભાઇ મગંાભાઇ           

ઇ છાબેન મગંાભાઇ           

          

૬૯ વ સીંગ પુજાજી પ્ર.સ.પ્ર. ૧૩૭ ૬૨ ૨૧૨૫ ૩૮૨૫૦૦૦ ૩૮૨૫૦૦૦ ૬૨ ૧૨૭૫ ૨૨૯૫૦૦૦ ૨૨૯૫૦૦૦ ૫૭૩૭૫૦૦ ૫૭૩૭૫૦૦ -૧૫૩૦૦૦૦ ૩૪૪૨૫૦૦ ૧૭૨૧૨૫૦ ૧૯૧૨૫૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૪,૫

રાવજીજી પુજાજી           

રતીલાલ મગંાભાઇ           

સબરુભાઇ મગંાભાઇ           

ઇ છાબેન મગંાભાઇ           

ઇ રભાઇ જવાનજી           

ભીખાભાઇ જવાનજી           

          

૭૦ સરકારી પડતર ૧૩૮ ૬૩ ૨૧૨૫ ૩૮૨૫૦૦૦ ૩૮૨૫૦૦૦ ૬૩ ૧૨૭૫ ૨૨૯૫૦૦૦ ૨૨૯૫૦૦૦ ૫૭૩૭૫૦૦ ૫૭૩૭૫૦૦ -૧૫૩૦૦૦૦ ૩૪૪૨૫૦૦ ૧૭૨૧૨૫૦ ૧૯૧૨૫૦

          

૭૧ દેવે દ્રભાઇ બેચરભાઇ પટેલ પ્ર.સ.પ્ર. ૧૩૯/૧           

+    
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

શા તાબેન બેચરભાઇ પટેલ તે અંબારામ 

િપતા બરભાઇના પ ની
જુ.શ ૧૩૯/૨           જુઓ ન ધ ૧,૨,૪,૫

૬૪ ૩૮૪૫ ૮૨૬૬૭૫૦ ૮૨૬૬૭૫૦ ૬૪ ૨૩૦૭ ૪૯૬૦૦૫૦ ૪૯૬૦૦૫૦ ૧૨૪૦૦૧૨૫ ૧૨૪૦૦૧૨૫ -૩૩૦૬૭૦૦ ૭૪૪૦૦૭૫ ૩૭૨૦૦૩૮ ૪૧૩૩૩૮

          

૭૨ જીતે દ્રભાઇ મણીલાલ જુ.શ ૧૪૦/પૈકી ૬૫ ૫૦૪૭ ૧૦૮૫૧૦૫૦ ૧૦૮૫૧૦૫૦ ૬૫ ૩૦૨૮ ૬૫૧૦૨૦૦ ૬૫૧૦૨૦૦ ૧૬૨૭૫૫૦૦ ૧૬૨૭૫૫૦૦ -૪૩૪૦૮૫૦ ૯૭૬૫૩૦૦ ૪૮૮૨૬૫૦ ૫૪૧૮૦૦ જુઓ ન ધ ૩,૫

          

૭૩ દેવે દ્રભાઇ બેચરભાઇ પટેલ પ્ર.સ.પ્ર. ૧૪૧ ૬૬ ૭૦૮ ૧૫૯૩૦૦૦ ૧૫૯૩૦૦૦ ૬૬ ૪૨૪ ૯૫૪૦૦૦ ૯૫૪૦૦૦ ૨૩૮૫૦૦૦ ૨૩૮૫૦૦૦ -૬૩૯૦૦૦ ૧૪૩૧૦૦૦ ૭૧૫૫૦૦ ૭૬૫૦૦ જુઓ ન ધ ૪,૫

          

૭૪ દેવે દ્રભાઇ બેચરભાઇ પટેલ પ્ર.સ.પ્ર. ૧૪૨/૧ ૨૧૨૫           
+    

જીતે દ્રભાઇ મણીલાલ જુ.શ ૧૪૨/૨ ૧૮૨૧           જુઓ ન ધ ૧,૨,૪,૫

૬૭ ૩૯૪૬ ૮૮૭૮૫૦૦ ૮૮૭૮૫૦૦ ૬૭ ૨૩૬૭ ૫૩૨૫૭૫૦ ૫૩૨૫૭૫૦ ૧૩૩૧૪૩૭૫ ૧૩૩૧૪૩૭૫ -૩૫૫૨૭૫૦ ૭૯૮૮૬૨૫ ૩૯૯૪૩૧૩ ૪૪૧૫૬૩

          

૭૫ સરકારી પડતર ૧૪૩ ૬૮ ૨૪૨૮ ૫૪૬૩૦૦૦ ૫૪૬૩૦૦૦ ૬૮ ૧૪૫૬ ૩૨૭૬૦૦૦ ૩૨૭૬૦૦૦ ૮૧૯૦૦૦૦ ૮૧૯૦૦૦૦ -૨૧૮૭૦૦૦ ૪૯૧૪૦૦૦ ૨૪૫૭૦૦૦ ૨૭૦૦૦૦

          

૭૬ સરકારી પડતર જુ.શ ૧૪૪ ૫૯૫૬           

+           

સરકારી પડતર ૧૫૭ ૧૫૧૮           

૬૯ ૭૪૭૪ ૧૩૪૫૩૨૦૦ ૧૩૪૫૩૨૦૦ ૬૯ ૪૪૮૪ ૮૦૭૧૨૦૦ ૮૦૭૧૨૦૦ ૨૦૧૭૮૦૦૦ ૨૦૧૭૮૦૦૦ -૫૩૮૨૦૦૦ ૧૨૧૦૬૮૦૦ ૬૦૫૩૪૦૦ ૬૭૧૪૦૦

          

૭૭ દેવે દ્રભાઇ બેચરભાઇ પટેલ પ્ર.સ.પ્ર. ૧૪૫/૧પૈકી           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

+    
જીતે દ્રભાઇ મણીલાલ પ્ર.સ.પ્ર. ૧૪૫/૨પૈકી           જુઓ ન ધ 

૭૦/૧ ૨૭૧૦ ૪૮૭૮૦૦૦ ૪૮૭૮૦૦૦ ૭૦/૧ ૧૬૨૬ ૨૯૨૬૮૦૦ ૨૯૨૬૮૦૦ ૭૩૧૭૦૦૦ ૭૩૧૭૦૦૦ -૧૯૫૧૨૦૦ ૪૩૯૦૨૦૦ ૨૧૯૫૧૦૦ ૨૪૩૯૦૦

          

૭૮ દેવે દ્રભાઇ બેચરભાઇ પટેલ પ્ર.સ.પ્ર. ૧૪૫/૧પૈકી           
+    

જીતે દ્રભાઇ મણીલાલ પ્ર.સ.પ્ર. ૧૪૫/૨પૈકી           જુઓ ન ધ 

૭૦/૨ ૪૪૭૩ ૧૦૦૬૪૨૫૦ ૧૦૦૬૪૨૫૦ ૭૦/૨ ૨૬૮૪ ૬૦૩૯૦૦૦ ૬૦૩૯૦૦૦ ૧૫૦૯૭૫૦૦ ૧૫૦૯૭૫૦૦ -૪૦૨૫૨૫૦ ૯૦૫૮૫૦૦ ૪૫૨૯૨૫૦ ૫૦૪૦૦૦

          

૭૯ રાજાજી છગનજી પ્ર.સ.પ્ર. ૧૪૬ ૭૧ ૧૬૪૯૧ ૨૯૬૮૩૮૦૦ ૨૯૬૮૩૮૦૦ ૭૧ ૯૮૯૫ ૧૭૮૧૧૦૦૦ ૧૭૮૧૧૦૦૦ ૪૪૫૨૭૫૦૦ ૪૪૫૨૭૫૦૦ -૧૧૮૭૨૮૦૦ ૨૬૭૧૬૫૦૦ ૧૩૩૫૮૨૫૦ ૧૪૮૫૪૫૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૪,૫

માણેકબેન શીવાજી    

અંબાલાલ શીવાજી    

ભલાભાઇ શીવાજી    

અજુ ર્ન શીવાજી    

મજંુલાબેન દપાજી ડાભી તે શીવાજી    

કમળાબેન રાયસગંભાઇ    

ઇ રભાઇ રાયસગંભાઇ    

કૈલાસબેન રાયસગંભાઇ ની િદકરી    

કપીલાબેન રાયસગંભાઇ ની િદકરી    
   

૮૦ જીતે દ્રભાઇ મણીલાલ જુ.શ ૧૪૭પૈકી           
+    
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

જીતે દ્રભાઇ મણીલાલ જુ.શ ૧૪૮પૈકી           

૭૨/૧ ૧૪૩૧૫ ૧૪૦૨૮૭૦૦૦ ૧૪૦૨૮૭૦૦૦ ૭૨/૧ ૮૫૮૮ ૮૪૧૬૨૪૦૦ ૮૪૧૬૨૪૦૦ ૧૯૮૬૨૩૨૬૪ ૧૯૮૬૨૩૨૬૪ -૫૬૧૨૪૬૦૦ ૧૧૪૪૬૦૮૬૪ ૫૭૨૩૦૪૩૨ ૧૧૦૫૮૩૨ જુઓ ન ધ ૩,૫
   

૮૧ જીતે દ્રભાઇ મણીલાલ જુ.શ ૧૪૭પૈકી           
+    

જીતે દ્રભાઇ મણીલાલ જુ.શ ૧૪૮પૈકી           

૭૨/૨ ૪૦૯૮ ૪૫૦૭૮૦૦૦ ૪૫૦૭૮૦૦૦ ૭૨/૨ ૨૪૫૯ ૨૭૦૪૯૦૦૦ ૨૭૦૪૯૦૦૦ ૬૩૮૩૫૬૪૦ ૬૩૮૩૫૬૪૦ -૧૮૦૨૯૦૦૦ ૩૬૭૮૬૬૪૦ ૧૮૩૯૩૩૨૦ ૩૬૪૩૨૦ જુઓ ન ધ ૩,૫
   

૮૨ રાવજીભાઇ પુજાભાઇ સોઢા
બીન 

ખેતી 

િપ્રપાત્ર

૧૪૯ ૭૩ ૨૬૩૦ ૨૮૯૩૦૦૦૦ ૨૮૯૩૦૦૦૦ ૭૩ ૧૫૭૮ ૧૭૩૫૮૦૦૦ ૧૭૩૫૮૦૦૦ ૪૦૯૬૪૮૮૦ ૪૦૯૬૪૮૮૦ -૧૧૫૭૨૦૦૦ ૨૩૬૦૬૮૮૦ ૧૧૮૦૩૪૪૦ ૨૩૧૪૪૦ જુઓ ન ધ ૪,૫

   
૮૩ રતીલાલ મગંાભાઇ પ્ર.સ.પ્ર. ૧૫૦પૈકી ૭૪/૧ ૫૯૪૧ ૫૮૨૨૧૮૦૦ ૫૮૨૨૧૮૦૦ ૭૪/૧ ૩૫૬૫ ૩૪૯૩૭૦૦૦ ૩૪૯૩૭૦૦૦ ૮૨૪૫૧૩૨૦ ૮૨૪૫૧૩૨૦ -૨૩૨૮૪૮૦૦ ૪૭૫૧૪૩૨૦ ૨૩૭૫૭૧૬૦ ૪૭૨૩૬૦ જુઓ ન ધ 

સબરુભાઇ મગંાભાઇ           

ઇ છાબેન મગંાભાઇ           

બેચરજી ચતરુજી           

રાવજીજી ચતરુજી           

રામાજી ચતરુજી    

મોહનભાઇ ચતરુજી    

મણીબેન ચતરુજી           

લેજુબેન ચતરુજી           

રાજુજી ચતરુજી    
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t C

op
y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

   
૮૪ રતીલાલ મગંાભાઇ પ્ર.સ.પ્ર. ૧૫૦પૈકી   ૭૪/૨/૧ ૨૦૦૬         

સબરુભાઇ મગંાભાઇ   ૭૪/૨/૨ ૪૩૨૪         જુઓ ન ધ 

ઇ છાબેન મગંાભાઇ ૭૪/૨ ૧૦૫૫૦ ૧૧૬૦૫૦૦૦૦ ૧૧૬૦૫૦૦૦૦
{(૭૪/૨/૧+

૭૪/૨/૨)}
૬૩૩૦ ૬૯૬૩૦૦૦૦ ૬૯૬૩૦૦૦૦ ૧૬૪૩૨૬૮૦૦ ૧૬૪૩૨૬૮૦૦ -૪૬૪૨૦૦૦૦ ૯૪૬૯૬૮૦૦ ૪૭૩૪૮૪૦૦ ૯૨૮૪૦૦

બેચરજી ચતરુજી           

રાવજીજી ચતરુજી    

રામાજી ચતરુજી           

મોહનભાઇ ચતરુજી    

મણીબેન ચતરુજી           

લેજુબેન ચતરુજી    

રાજુજી ચતરુજી           
   

૮૫ રાવજીભાઇ પુજાભાઇ સોઢા જુ.શ ૧૫૧ ૭૫ ૨૮૩૩ ૨૭૭૬૩૪૦૦ ૨૭૭૬૩૪૦૦ ૭૫ ૧૭૦૦ ૧૬૬૬૦૦૦૦ ૧૬૬૬૦૦૦૦ ૩૯૩૧૭૬૦૦ ૩૯૩૧૭૬૦૦ -૧૧૧૦૩૪૦૦ ૨૨૬૫૭૬૦૦ ૧૧૩૨૮૮૦૦ ૨૨૫૪૦૦ જુઓ ન ધ ૫

          

૮૬ ૭/૧૨ના ઉતારાની નકલ ઉપલ ધ નથી. ૧૫૨ ૭૬ ૨૩૦૪ ૨૨૫૭૯૨૦૦ ૨૨૫૭૯૨૦૦ ૭૬ ૧૩૮૨ ૧૩૫૪૩૬૦૦ ૧૩૫૪૩૬૦૦ ૩૧૯૬૨૮૯૬ ૩૧૯૬૨૮૯૬ -૯૦૩૫૬૦૦ ૧૮૪૧૯૨૯૬ ૯૨૦૯૬૪૮ ૧૭૪૦૪૮ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

          

૮૭ વ સીંગ પુજાજી ૧૫૩ ૭૭ ૫૨૫૧ ૫૧૪૫૯૮૦૦ ૫૧૪૫૯૮૦૦ ૭૭ ૩૧૫૧ ૩૦૮૭૯૮૦૦ ૩૦૮૭૯૮૦૦ ૭૨૮૭૬૩૨૮ ૭૨૮૭૬૩૨૮ -૨૦૫૮૦૦૦૦ ૪૧૯૯૬૫૨૮ ૨૦૯૯૮૨૬૪ ૪૧૮૨૬૪ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

રાવજીજી પુજાજી

ઇ રભાઇ જવાનજી

ભીખાભાઇ જવાનજી
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

          

૮૮ ગગંાબેન ડા ાજી ણાજીની િદકરી જુ.શ ૧૫૪ ૭૮ ૧૭૬૦૪ ૧૭૨૫૧૯૨૦૦ ૧૭૨૫૧૯૨૦૦ ૭૮ ૧૦૫૬૨ ૧૦૩૫૦૭૬૦૦ ૧૦૩૫૦૭૬૦૦ ૨૪૪૨૭૭૯૩૬ ૨૪૪૨૭૭૯૩૬ -૬૯૦૧૧૬૦૦ ૧૪૦૭૭૦૩૩૬ ૭૦૩૮૫૧૬૮ ૧૩૭૩૫૬૮ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

ગજરાબેન સબરુજીના વાલી લલીબેન           

મગંબુેન મગનજી ડા ાજીની િવધવા           

ડિહબેન આ મારામ ડા ાજીની િવધવા           

મજંુલાબેન રઇજી સબરુજી િદકરી           

મણીબેન ગલાજી ડા ાજીની િવધવા           

ભીખાભાઇ ગલાજી           

કાળાજી ગલાજી           

શકરીબેન ગલાજી           

પુજીબેન ગાડંાજી ડા ાજીની િવધવા ઔરત           

બધુાજી ગાડંાજી           

રમેશ ગાડંાજી           

જશભુાઇ ગાડંાજી           

િદનેશ ગાડંાજી           

સમબુેન ગાડંાજી           

શાતંાબેન ગાડંાજી           

          

૮૯ વ સીંગ પુજાજી જુ.શ ૧૫૫ ૭૯ ૨૭૯૬ ૨૭૪૦૦૮૦૦ ૨૭૪૦૦૮૦૦ ૭૯ ૧૬૭૮ ૧૬૪૪૦૪૮૦ ૧૬૪૪૦૪૮૦ ૩૮૭૯૯૫૩૩ ૩૮૭૯૯૫૩૩ -૧૦૯૬૦૩૨૦ ૨૨૩૫૯૦૫૩ ૧૧૧૭૯૫૨૬ ૨૧૯૨૦૬ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

રાવજીજી પુજાજી           



Spe
cim

en
t C

op
y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

ઇ રભાઇ જવાનજી           

ભીખાભાઇ જવાનજી           

          

૯૦ વ સીંગ પુજાજી જુ.શ ૧૫૬/૧           

રાવજીજી પુજાજી           

ઇ રભાઇ જવાનજી           

ભીખાભાઇ જવાનજી +           
   

ગગંાબેન ડા ાજી ણાજીની િદકરી જુ.શ ૧૫૬/૨           

ગજરાબેન સબરુજીના વાલી લલીબેન           

મગંબુેન મગનજી ડા ાજીની િવધવા           

ડિહબેન આ મારામ ડા ાજીની િવધવા           

મજંુલાબેન રઇજી સબરુજી િદકરી           

મણીબેન ગલાજી ડા ાજીની િવધવા           

ભીખાભાઇ ગલાજી           

કાળાજી ગલાજી           

શકરીબેન ગલાજી           

પુજીબેન ગાડંાજી ડા ાજીની િવધવા ઔરત           

બધુાજી ગાડંાજી           

રમેશ ગાડંાજી           

જશભુાઇ ગાડંાજી           
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cim
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t C

op
y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

િદનેશ ગાડંાજી           

સમબુેન ગાડંાજી           

શાતંાબેન ગાડંાજી           

૮૦ ૪૨૪૯ ૪૧૬૪૦૨૦૦ ૪૧૬૪૦૨૦૦ ૮૦ ૨૫૪૯ ૨૪૯૮૦૨૦૦ ૨૪૯૮૦૨૦૦ ૫૮૯૫૩૨૭૨ ૫૮૯૫૩૨૭૨ -૧૬૬૬૦૦૦૦ ૩૩૯૭૩૦૭૨ ૧૬૯૮૬૫૩૬ ૩૨૬૫૩૬ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

          

૯૧ જીતે દ્રભાઇ મણીલાલ જુ.શ ૧૫૮ ૮૧ ૧૧૧૩ ૧૦૯૦૭૪૦૦ ૧૦૯૦૭૪૦૦ ૮૧ ૬૬૭ ૬૫૩૬૬૦૦ ૬૫૩૬૬૦૦ ૧૫૪૨૬૩૭૬ ૧૫૪૨૬૩૭૬ -૪૩૭૦૮૦૦ ૮૮૮૯૭૭૬ ૪૪૪૪૮૮૮ ૭૪૦૮૮ જુઓ ન ધ ૫

          

૯૨ કાનવા તલાવડીનો ખરાબો જુ.શ ૧૫૯ ૮૨ ૩૭૪૩ ૦ ૦ ૮૨ ૨૭૨૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ મળુખડં ની જમીન 

તળાવ છે
          

૯૩ ગગંાબેન ડા ાજી ણાજીની િદકરી જુ.શ ૧૬૧ ૫૯૦૬           

ગજરાબેન સબરુજીના વાલી લલીબેન           

મગંબુેન મગનજી ડા ાજીની િવધવા           

ડિહબેન આ મારામ ડા ાજીની િવધવા           

મજંુલાબેન રઇજી સબરુજી િદકરી           

મણીબેન ગલાજી ડા ાજીની િવધવા           

ભીખાભાઇ ગલાજી           

કાળાજી ગલાજી +           

શકરીબેન ગલાજી           

પુજીબેન ગાડંાજી ડા ાજીની િવધવા ઔરત           

બધુાજી ગાડંાજી           
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cim

en
t C

op
y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

રમેશ ગાડંાજી           

જશભુાઇ ગાડંાજી           

િદનેશ ગાડંાજી           

સમબુેન ગાડંાજી           

શાતંાબેન ગાડંાજી           

          

ગગંાબેન ડા ાજી ણાજીની િદકરી જુ.શ ૧૬૨ ૨૦૨૩           

ગજરાબેન સબરુજીના વાલી લલીબેન ૮૩ ૭૯૨૯ ૭૭૭૦૪૨૦૦ ૭૭૭૦૪૨૦૦ ૮૩ ૪૭૫૭ ૪૬૬૧૮૬૦૦ ૪૬૬૧૮૬૦૦ ૧૧૦૦૧૯૮૯૬ ૧૧૦૦૧૯૮૯૬ -૩૧૦૮૫૬૦૦ ૬૩૪૦૧૨૯૬ ૩૧૭૦૦૬૪૮ ૬૧૫૦૪૮ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

મગંબુેન મગનજી ડા ાજીની િવધવા           

ડિહબેન આ મારામ ડા ાજીની િવધવા           

મજંુલાબેન રઇજી સબરુજી િદકરી           

મણીબેન ગલાજી ડા ાજીની િવધવા           

ભીખાભાઇ ગલાજી           

કાળાજી ગલાજી           

શકરીબેન ગલાજી           

પુજીબેન ગાડંાજી ડા ાજીની િવધવા ઔરત           

બધુાજી ગાડંાજી           

રમેશ ગાડંાજી           

જશભુાઇ ગાડંાજી           

િદનેશ ગાડંાજી           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

સમબુેન ગાડંાજી           

શાતંાબેન ગાડંાજી           

          

૯૪ ગગંાબેન ડા ાજી ણાજીની િદકરી જુ.શ ૧૬૩/૧           

ગજરાબેન સબરુજીના વાલી લલીબેન           

મગંબુેન મગનજી ડા ાજીની િવધવા           

ડિહબેન આ મારામ ડા ાજીની િવધવા           

મજંુલાબેન રઇજી સબરુજી િદકરી           

મણીબેન ગલાજી ડા ાજીની િવધવા           

ભીખાભાઇ ગલાજી           

કાળાજી ગલાજી           

શકરીબેન ગલાજી           

પુજીબેન ગાડંાજી ડા ાજીની િવધવા ઔરત +           

બધુાજી ગાડંાજી           

રમેશ ગાડંાજી           

જશભુાઇ ગાડંાજી           

િદનેશ ગાડંાજી           

સમબુેન ગાડંાજી           

શાતંાબેન ગાડંાજી           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

રવીશકંર નથાલાલ જુ.શ ૧૬૩/૨           
+    

વ સીંગ પુજાજી જુ.શ ૧૬૩/૩           

રાવજીજી પુજાજી           

ઇ રભાઇ જવાનજી           

ભીખાભાઇ જવાનજી           

૮૪ ૧૫૮૨૪ ૧૫૫૦૭૫૨૦૦ ૧૫૫૦૭૫૨૦૦ ૮૪ ૯૪૯૪ ૯૩૦૪૧૨૦૦ ૯૩૦૪૧૨૦૦ ૨૧૯૫૭૭૨૩૨ ૨૧૯૫૭૭૨૩૨ -૬૨૦૩૪૦૦૦ ૧૨૬૫૩૬૦૩૨ ૬૩૨૬૮૦૧૬ ૧૨૩૪૦૧૬ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

          

૯૫ રંજનબેન પ્રહલાદભાઇ જુ.શ ૨૧૩ ૮૫ ૩૦૩૫ ૬૮૨૮૭૫૦ ૬૮૨૮૭૫૦ ૮૫ ૨૮૮૧ ૬૪૮૨૨૫૦ ૬૪૮૨૨૫૦ ૧૬૨૦૫૬૨૫ ૧૬૨૦૫૬૨૫ -૩૪૬૫૦૦ ૯૭૨૩૩૭૫ ૪૮૬૧૬૮૮ ૪૫૧૫૧૮૮ જુઓ ન ધ ૫,૬

          

૯૬ મહે દ્રસીંગ તારાસીંગ સરદાર

બીન 

ખેતી 

િપ્રપાત્ર

૨૧૪ ૬૭૭૯   ૮૬/૧ ૨૦૭૦         જુઓ ન ધ ૪,૫

+  ૮૬/૨ ૨૦૭૬   

મહે દ્રસીંગ તારાસીંગ સરદાર

બીન 

ખેતી 

િપ્રપાત્ર

૨૧૮+૨૧૯+૨

૨૦+૨૩૦
૧૩૧૭૪   ૮૬/૩ ૫૫૬૨         

૮૬/૪ ૨૨૬૦

૮૬ ૧૯૯૫૩ ૪૪૮૯૪૨૫૦ ૪૪૮૯૪૨૫૦
{(૮૬/૧+૮૬/૨

+૮૬/૩+૮૬/૪)

}

૧૧૯૬૮ ૨૬૯૨૮૦૦૦ ૨૬૯૨૮૦૦૦ ૬૭૩૨૦૦૦૦ ૬૭૩૨૦૦૦૦ -૧૭૯૬૬૨૫૦ ૪૦૩૯૨૦૦૦ ૨૦૧૯૬૦૦૦ ૨૨૨૯૭૫૦
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

          

૯૭ કુમદુભાઇ ભલાભાઇ ન.શ ૨૪૪ ૮૭ ૩૦૫૪ ૬૮૭૧૫૦૦ ૬૮૭૧૫૦૦ ૮૭ ૧૮૩૨ ૪૧૨૨૦૦૦ ૪૧૨૨૦૦૦ ૧૦૩૦૫૦૦૦ ૧૦૩૦૫૦૦૦ -૨૭૪૯૫૦૦ ૬૧૮૩૦૦૦ ૩૦૯૧૫૦૦ ૩૪૨૦૦૦ જુઓ ન ધ ૪,૫

          

૯૮ મધસુદુન સોમનાથ જુ.શ ૨૪૫/૧           

કનૈયાલાલ સોમનાથ           

િત્રકમલાલ સોમનાથ           

હીરાબેન સોમનાથ           

નમર્દાબેન સોમનાથ           

જયાબેન સોમનાથ           

સર વતીબેન સોમનાથ           

કોકીલાબેન સોમનાથ           

પ્રિવણભાઇ સોમનાથ           
   

ભોગીલાલ મગંળદાસ જુ.શ ૨૪૫/૨           
   

જયકુમાર મનસખુભાઇ જુ.શ ૨૪૫/૩           

િદનેશભાઇ મનસખુભાઇ           

શરદભાઇ મનસખુભાઇ           

સાધનાબેન મનસખુભાઇ           

ભારતીબેન મનસખુભાઇ           

ઉપે દ્રભાઇ મનસખુભાઇ           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

કા તાબેન ચીમનલાલ ની િદકરી           

અ ણાબેન મનસખુભાઇ           

૮૮ ૧૬૫૦ ૩૭૧૨૫૦૦ ૩૭૧૨૫૦૦ ૮૮ ૯૯૦ ૨૨૨૭૫૦૦ ૨૨૨૭૫૦૦ ૫૫૬૮૭૫૦ ૫૫૬૮૭૫૦ -૧૪૮૫૦૦૦ ૩૩૪૧૨૫૦ ૧૬૭૦૬૨૫ ૧૮૫૬૨૫ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

          

૯૯ પ્રોપટ  કાડૅ ની નકલ ઉ લ ધ નથી ૪૭ ૬૮૮           
   

અશોકકુમાર અમતૃલાલ ગાધંી ૮૫ ૧૨૨૨           

          

પેશભાઇ મહશેકુમાર ભ ૮૭ ૭૦૮           

િદનેશભાઇ મનોહરલાલ શાહ           

અિનલભાઇ ચદ્રકા તભાઇ શમાર્           

રા શકુમાર ભેદ્રલાલ દેવપરુા           

રાકેશભાઇ મહશેભાઇ અગ્રવાલ           

૮૯ ૨૬૧૮ ૫૮૯૦૫૦૦ ૫૮૯૦૫૦૦ ૮૯ ૨૬૧૮ ૫૮૯૦૫૦૦ ૫૮૯૦૫૦૦ ૧૪૭૨૬૨૫૦ ૧૪૭૨૬૨૫૦ ૦ ૮૮૩૫૭૫૦ ૪૪૧૭૮૭૫ ૪૪૧૭૮૭૫ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

          

૧૦૦ સૌભાગ્યચદ્ર જસરાજ ૮૪ ૯૦ ૬૩૮ ૧૪૩૫૫૦૦ ૧૪૩૫૫૦૦ ૯૦ ૫૭૫ ૧૨૯૩૭૫૦ ૧૨૯૩૭૫૦ ૩૨૩૪૩૭૫ ૩૨૩૪૩૭૫ -૧૪૧૭૫૦ ૧૯૪૦૬૨૫ ૯૭૦૩૧૩ ૮૨૮૫૬૩ જુઓ ન ધ ૫

   

૧૦૧ સામતંભાઇ સગરામભાઇ ૮૬ ૯૧ ૫૭૨ ૧૨૮૭૦૦૦ ૧૨૮૭૦૦૦ ૯૧ ૫૭૨ ૧૨૮૭૦૦૦ ૧૨૮૭૦૦૦ ૩૨૧૭૫૦૦ ૩૨૧૭૫૦૦ ૦ ૧૯૩૦૫૦૦ ૯૬૫૨૫૦ ૯૬૫૨૫૦ જુઓ ન ધ ૫

          

૧૦૨ મનજીભાઇ વશરામભાઇ ૮૮ ૯૨ ૭૦૮ ૧૫૯૩૦૦૦ ૧૫૯૩૦૦૦ ૯૨ ૬૮૬ ૧૫૪૩૫૦૦ ૧૫૪૩૫૦૦ ૩૮૫૮૭૫૦ ૩૮૫૮૭૫૦ -૪૯૫૦૦ ૨૩૧૫૨૫૦ ૧૧૫૭૬૨૫ ૧૧૦૮૧૨૫ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

મળુજીભાઇ બેચરભાઇ           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

કાશીબેન બેચરભાઇ નાગજીભાઇ ની િવધવા           

          

૧૦૩ મધકુા તા મણીલાલ િહંમતલાલ ની િવધવા ૮૯ ૯૩ ૬૮૭ ૧૫૪૫૭૫૦ ૧૫૪૫૭૫૦ ૯૩ ૬૭૭ ૧૫૨૩૨૫૦ ૧૫૨૩૨૫૦ ૩૮૦૮૧૨૫ ૩૮૦૮૧૨૫ -૨૨૫૦૦ ૨૨૮૪૮૭૫ ૧૧૪૨૪૩૮ ૧૧૧૯૯૩૮ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

શૈલેષકુમાર મણીલાલ           

પીયષુકુમાર મણીલાલ           

ઉિમર્લાબેન મણીલાલ           

હસમુિતબેન મણીલાલ           

સરોજબેન મણીલાલ           

          

૧૦૪
પ્રમખુ કા તીભાઇ સી પરમાર સે ટર ચેરીટેબલ 

ટ્ર ટના વતી
૯૦ ૯૪ ૮૦૯ ૧૮૨૦૨૫૦ ૧૮૨૦૨૫૦ ૯૪ ૭૧૭ ૧૬૧૩૨૫૦ ૧૬૧૩૨૫૦ ૪૦૩૩૧૨૫ ૪૦૩૩૧૨૫ -૨૦૭૦૦૦ ૨૪૧૯૮૭૫ ૧૨૦૯૯૩૮ ૧૦૦૨૯૩૮ જુઓ ન ધ ૫

          

૧૦૫ હિરવદનભાઇ ચદંુભાઇ ૯૧ ૯૫ ૭૦૪ ૧૫૮૪૦૦૦ ૧૫૮૪૦૦૦ ૯૫ ૭૦૪ ૧૫૮૪૦૦૦ ૧૫૮૪૦૦૦ ૩૯૬૦૦૦૦ ૩૯૬૦૦૦૦ ૦ ૨૩૭૬૦૦૦ ૧૧૮૮૦૦૦ ૧૧૮૮૦૦૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

કૌશીકભાઇ ચદંુભાઇ           

હિરગગંાબેન ચદંુભાઇ ચતરુભાઇ ની િવધવા           

          

૧૦૬ ભગવાનલાલ મગનલાલ ૯૨ ૯૬ ૭૦૮ ૧૫૯૩૦૦૦ ૧૫૯૩૦૦૦ ૯૬ ૬૮૮ ૧૫૪૮૦૦૦ ૧૫૪૮૦૦૦ ૩૮૭૦૦૦૦ ૩૮૭૦૦૦૦ -૪૫૦૦૦ ૨૩૨૨૦૦૦ ૧૧૬૧૦૦૦ ૧૧૧૬૦૦૦ જુઓ ન ધ ૫

          

૧૦૭ ચનુીલાલ લાલચદં ૯૩ ૯૭ ૭૦૮ ૧૫૯૩૦૦૦ ૧૫૯૩૦૦૦ ૯૭ ૬૭૪ ૧૫૧૬૫૦૦ ૧૫૧૬૫૦૦ ૩૭૯૧૨૫૦ ૩૭૯૧૨૫૦ -૭૬૫૦૦ ૨૨૭૪૭૫૦ ૧૧૩૭૩૭૫ ૧૦૬૦૮૭૫ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

અમરતલાલ ચનુીલાલ           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

પાબેન ચનુીલાલ ના વાલી           

          

૧૦૮ જગમાલભાઇ સામતંભાઇ ૯૪ ૯૮ ૬૦૭ ૧૩૬૫૭૫૦ ૧૩૬૫૭૫૦ ૯૮ ૬૦૭ ૧૩૬૫૭૫૦ ૧૩૬૫૭૫૦ ૩૪૧૪૩૭૫ ૩૪૧૪૩૭૫ ૦ ૨૦૪૮૬૨૫ ૧૦૨૪૩૧૩ ૧૦૨૪૩૧૩ જુઓ ન ધ ૫

          

૧૦૯ સયૂર્કા ત બધુાલાલ ૯૫ ૯૯ ૭૧૧ ૧૫૯૯૭૫૦ ૧૫૯૯૭૫૦ ૯૯ ૬૨૨ ૧૩૯૯૫૦૦ ૧૩૯૯૫૦૦ ૩૪૯૮૭૫૦ ૩૪૯૮૭૫૦ -૨૦૦૨૫૦ ૨૦૯૯૨૫૦ ૧૦૪૯૬૨૫ ૮૪૯૩૭૫ જુઓ ન ધ ૫

          

૧૧૦ હિરવદનભાઇ ચદંુભાઇ ૯૬ ૧૦૦ ૬૪૩ ૧૪૪૬૭૫૦ ૧૪૪૬૭૫૦ ૧૦૦ ૬૪૩ ૧૪૪૬૭૫૦ ૧૪૪૬૭૫૦ ૩૬૧૬૮૭૫ ૩૬૧૬૮૭૫ ૦ ૨૧૭૦૧૨૫ ૧૦૮૫૦૬૩ ૧૦૮૫૦૬૩ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

કૌશીકભાઇ ચદંુભાઇ           

હિરગગંાબેન ચદંુભાઇ ચતરુભાઇ ની િવધવા           

          

૧૧૧
ધી િબ ડીંગ કંપની ઓફ ઇિ ડયા લી. નદંલાલ 

વજૃવ ભદાસ
૯૭ ૧૦૧ ૬૬૬૩ ૦ ૦

૧૦૧/૧

૧૦૧/૨
૪૪૬૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

જુઓ ન ધ ૫

**
       જમીન ર તો 

૧૧૨ અરિવંદભાઇ ઇ રભાઇ ૯૮ ૧૦૨ ૭૦૮ ૧૫૯૩૦૦૦ ૧૫૯૩૦૦૦ ૧૦૨ ૭૦૮ ૧૫૯૩૦૦૦ ૧૫૯૩૦૦૦ ૩૯૮૨૫૦૦ ૩૯૮૨૫૦૦ ૦ ૨૩૮૯૫૦૦ ૧૧૯૪૭૫૦ ૧૧૯૪૭૫૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

કોિકલાબેન ઇ રભાઇ           

સમરથબેન ઇ રભાઇ લાલચદંની િવધવા           

          

૧૧૩ ભાઇલાલભાઇ ભલુાભાઇ ૯૯ ૧૦૩ ૬૭૪ ૧૫૧૬૫૦૦ ૧૫૧૬૫૦૦ ૧૦૩ ૬૭૪ ૧૫૧૬૫૦૦ ૧૫૧૬૫૦૦ ૩૭૯૧૨૫૦ ૩૭૯૧૨૫૦ ૦ ૨૨૭૪૭૫૦ ૧૧૩૭૩૭૫ ૧૧૩૭૩૭૫ જુઓ ન ધ ૫

          

૧૧૪ અરિવંદ મણીલાલ ૧૦૦ ૧૦૪ ૭૦૮ ૧૫૯૩૦૦૦ ૧૫૯૩૦૦૦ ૧૦૪ ૬૯૪ ૧૫૬૧૫૦૦ ૧૫૬૧૫૦૦ ૩૯૦૩૭૫૦ ૩૯૦૩૭૫૦ -૩૧૫૦૦ ૨૩૪૨૨૫૦ ૧૧૭૧૧૨૫ ૧૧૩૯૬૨૫ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

કા તાગૌરી અરિવંદ           

          

૧૧૫ કીતીર્કુમાર ચીમનલાલ ચનુીલાલ ૧૦૧ ૧૦૫ ૬૫૦ ૧૪૬૨૫૦૦ ૧૪૬૨૫૦૦ ૧૦૫ ૬૫૦ ૧૪૬૨૫૦૦ ૧૪૬૨૫૦૦ ૩૬૫૬૨૫૦ ૩૬૫૬૨૫૦ ૦ ૨૧૯૩૭૫૦ ૧૦૯૬૮૭૫ ૧૦૯૬૮૭૫ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

ચ દ્રીકાબેન ચીમનલાલ ચનુીલાલ           

જીતે દ્રકુમાર ચીમનલાલ ચનુીલાલ           

કમલેશકુમાર ચીમનલાલ ચનુીલાલ           

િવજય ચીમનલાલ ચનુીલાલ           

કમળાબેન ચીમનલાલ ચનુીલાલની િવધવા           

કાશીબેન ચનુીલાલ           

મણીબેન પોપટલાલ           

          

૧૧૬ સભુદ્રાબેન તે ચીનભુાઇ હીરાલાલની િવધવા ૧૦૨ ૧૦૬ ૬૭૬ ૧૫૨૧૦૦૦ ૧૫૨૧૦૦૦ ૧૦૬ ૬૭૬ ૧૫૨૧૦૦૦ ૧૫૨૧૦૦૦ ૩૮૦૨૫૦૦ ૩૮૦૨૫૦૦ ૦ ૨૨૮૧૫૦૦ ૧૧૪૦૭૫૦ ૧૧૪૦૭૫૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

િદલીપકુમાર ચીનભુાઇ           

મીનાબહને તે ચીનભુાઇ હીરાલાલની િદકરીઓ           

ત લતાબહને તે ચીનભુાઇ હીરાલાલની 

િદકરીઓ
          

          

૧૧૭ મગંબુેન સરુજીભાઇ દેવાભાઇ ની િવધવા ૧૦૩ ૧૦૭ ૬૫૫ ૧૪૭૩૭૫૦ ૧૪૭૩૭૫૦ ૧૦૭ ૬૩૩ ૧૪૨૪૨૫૦ ૧૪૨૪૨૫૦ ૩૫૬૦૬૨૫ ૩૫૬૦૬૨૫ -૪૯૫૦૦ ૨૧૩૬૩૭૫ ૧૦૬૮૧૮૮ ૧૦૧૮૬૮૮ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

ભીખાભાઇ સરુજીભાઇ પટેલ           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

ચદંુભાઇ સરુજીભાઇ પટેલ           

          

૧૧૮ કા તીલાલ મોતીલાલ ૧૦૪ ૧૦૮ ૬૦૭ ૧૩૬૫૭૫૦ ૧૩૬૫૭૫૦ ૧૦૮ ૬૦૭ ૧૩૬૫૭૫૦ ૧૩૬૫૭૫૦ ૩૪૧૪૩૭૫ ૩૪૧૪૩૭૫ ૦ ૨૦૪૮૬૨૫ ૧૦૨૪૩૧૩ ૧૦૨૪૩૧૩ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

વસતંલાલ નાગે ર           

          

૧૧૯ દેવ તભાઇ ભદુરભાઇ ૧૦૫ ૧૦૯ ૬૦૮ ૧૩૬૮૦૦૦ ૧૩૬૮૦૦૦ ૧૦૯ ૬૦૮ ૧૩૬૮૦૦૦ ૧૩૬૮૦૦૦ ૩૪૨૦૦૦૦ ૩૪૨૦૦૦૦ ૦ ૨૦૫૨૦૦૦ ૧૦૨૬૦૦૦ ૧૦૨૬૦૦૦ જુઓ ન ધ ૫

          

૧૨૦ કીતીર્કુમાર ચીમનલાલ ચનુીલાલ ૧૦૬ ૭૦૮           

ચ દ્રીકાબેન ચીમનલાલ ચનુીલાલ           

જીતે દ્રકુમાર ચીમનલાલ ચનુીલાલ           

કમલેશકુમાર ચીમનલાલ ચનુીલાલ           

િવજય ચીમનલાલ ચનુીલાલ           

કમળાબેન ચીમનલાલ ચનુીલાલની િવધવા           

કાશીબેન ચનુીલાલ           

મણીબેન પોપટલાલ           

જયતંીલાલ મોહનલાલ           

+           

કીતીર્કુમાર ચીમનલાલ ચનુીલાલ ૧૦૭ ૬૦૭           

ચ દ્રીકાબેન ચીમનલાલ ચનુીલાલ           

જીતે દ્રકુમાર ચીમનલાલ ચનુીલાલ           



Spe
cim

en
t C

op
y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

કમલેશકુમાર ચીમનલાલ ચનુીલાલ           

િવજય ચીમનલાલ ચનુીલાલ           

કમળાબેન ચીમનલાલ ચનુીલાલની િવધવા           

કાશીબેન ચનુીલાલ           

મણીબેન પોપટલાલ           

જયતંીલાલ મોહનલાલ           

૧૧૦ ૧૩૧૫ ૨૯૫૮૭૫૦ ૨૯૫૮૭૫૦ ૧૧૦ ૧૩૧૫ ૨૯૫૮૭૫૦ ૨૯૫૮૭૫૦ ૭૩૯૬૮૭૫ ૭૩૯૬૮૭૫ ૦ ૪૪૩૮૧૨૫ ૨૨૧૯૦૬૩ ૨૨૧૯૦૬૩ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

          

૧૨૧ રામસીંગ તલુસીસીંગ ૧૦૮ ૧૧૧ ૮૦૯ ૧૮૨૦૨૫૦ ૧૮૨૦૨૫૦ ૧૧૧ ૮૦૨ ૧૮૦૪૫૦૦ ૧૮૦૪૫૦૦ ૪૫૧૧૨૫૦ ૪૫૧૧૨૫૦ -૧૫૭૫૦ ૨૭૦૬૭૫૦ ૧૩૫૩૩૭૫ ૧૩૩૭૬૨૫ જુઓ ન ધ ૫
   

૧૨૨ કીતીર્કુમાર ચીમનલાલ ચનુીલાલ ૧૦૯ ૧૧૨ ૭૦૮ ૧૫૯૩૦૦૦ ૧૫૯૩૦૦૦ ૧૧૨ ૬૮૦ ૧૫૩૦૦૦૦ ૧૫૩૦૦૦૦ ૩૮૨૫૦૦૦ ૩૮૨૫૦૦૦ -૬૩૦૦૦ ૨૨૯૫૦૦૦ ૧૧૪૭૫૦૦ ૧૦૮૪૫૦૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

ચ દ્રીકાબેન ચીમનલાલ ચનુીલાલ           

જીતે દ્રકુમાર ચીમનલાલ ચનુીલાલ           

કમલેશકુમાર ચીમનલાલ ચનુીલાલ           

િવજય ચીમનલાલ ચનુીલાલ           

કમળાબેન ચીમનલાલ ચનુીલાલની િવધવા           

કાશીબેન ચનુીલાલ           

મણીબેન પોપટલાલ           

જયતંીલાલ મોહનલાલ           

મનભુાઇ પોપટલાલ           

િવનભુાઇ પનુમચદં ચનુીલાલ           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

અરિવંદભાઇ           

નયનાબેન           
   

૧૨૩ ગગજીભાઇ અદાભાઇ ૧૧૦ ૧૧૩ ૭૦૮ ૧૫૯૩૦૦૦ ૧૫૯૩૦૦૦ ૧૧૩ ૭૦૮ ૧૫૯૩૦૦૦ ૧૫૯૩૦૦૦ ૩૯૮૨૫૦૦ ૩૯૮૨૫૦૦ ૦ ૨૩૮૯૫૦૦ ૧૧૯૪૭૫૦ ૧૧૯૪૭૫૦ જુઓ ન ધ ૫

          

૧૨૪ કુમદુચદ્ર સીંગભાઇ ૧૧૧ ૧૧૪ ૬૬૫ ૧૪૯૬૨૫૦ ૧૪૯૬૨૫૦ ૧૧૪ ૬૬૫ ૧૪૯૬૨૫૦ ૧૪૯૬૨૫૦ ૩૭૪૦૬૨૫ ૩૭૪૦૬૨૫ ૦ ૨૨૪૪૩૭૫ ૧૧૨૨૧૮૮ ૧૧૨૨૧૮૮ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

શૈલેષકુમાર સીંગભાઇ           

સતીષકુમાર સીંગભાઇ           

ભરતકુમાર સીંગભાઇ           

મદુુલાબેન કુમદુચદ્ર સીંગભાઇ વોરાની િવધવા           

પૌલાબેન કુમદુચદ્ર સીંગભાઇ વોરાની પત્રી           

પૌલેશકુમાર કુમદુચદ્ર           

પૌલીની કુમદુચદ્ર સીંગભાઇ વોરાની પત્રી           
   

૧૨૫ સરુજીભાઇ દેવાભાઇ ૧૧૨ ૧૧૫ ૮૦૯ ૧૮૨૦૨૫૦ ૧૮૨૦૨૫૦ ૧૧૫ ૮૦૯ ૧૮૨૦૨૫૦ ૧૮૨૦૨૫૦ ૪૫૫૦૬૨૫ ૪૫૫૦૬૨૫ ૦ ૨૭૩૦૩૭૫ ૧૩૬૫૧૮૮ ૧૩૬૫૧૮૮ જુઓ ન ધ ૫

          

૧૨૬ કીતીર્કુમાર ચીમનલાલ ચનુીલાલ ૧૧૩ ૧૧૬ ૬૩૬ ૧૪૩૧૦૦૦ ૧૪૩૧૦૦૦ ૧૧૬ ૬૩૬ ૧૪૩૧૦૦૦ ૧૪૩૧૦૦૦ ૩૫૭૭૫૦૦ ૩૫૭૭૫૦૦ ૦ ૨૧૪૬૫૦૦ ૧૦૭૩૨૫૦ ૧૦૭૩૨૫૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

ચ દ્રીકાબેન ચીમનલાલ ચનુીલાલ           

જીતે દ્રકુમાર ચીમનલાલ ચનુીલાલ           

કમલેશકુમાર ચીમનલાલ ચનુીલાલ           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

િવજય ચીમનલાલ ચનુીલાલ           

કમળાબેન ચીમનલાલ ચનુીલાલની િવધવા           

કાશીબેન ચનુીલાલ           

મણીબેન પોપટલાલ           

જયતંીલાલ મોહનલાલ           

મનભુાઇ પોપટલાલ           

િવનભુાઇ પનુમચદં ચનુીલાલ           

અરિવંદભાઇ           

નયનાબેન           

          

૧૨૭ પ્રિવણચદ્ર કનૈયાલાલ ૧૧૪ ૧૧૭ ૬૦૭ ૧૩૬૫૭૫૦ ૧૩૬૫૭૫૦ ૧૧૭ ૬૦૭ ૧૩૬૫૭૫૦ ૧૩૬૫૭૫૦ ૩૪૧૪૩૭૫ ૩૪૧૪૩૭૫ ૦ ૨૦૪૮૬૨૫ ૧૦૨૪૩૧૩ ૧૦૨૪૩૧૩ જુઓ ન ધ ૫

          

૧૨૮ લ મણભાઇ જીવરાજભાઇ ૧૧૫ ૧૧૮ ૬૭૬ ૧૫૨૧૦૦૦ ૧૫૨૧૦૦૦ ૧૧૮ ૬૪૪ ૧૪૪૯૦૦૦ ૧૪૪૯૦૦૦ ૩૬૨૨૫૦૦ ૩૬૨૨૫૦૦ -૭૨૦૦૦ ૨૧૭૩૫૦૦ ૧૦૮૬૭૫૦ ૧૦૧૪૭૫૦ જુઓ ન ધ ૫

          

૧૨૯ ધનાભાઇ િવરમભાઇ રબારી ૧૧૬ ૧૧૯ ૫૮૯ ૧૩૨૫૨૫૦ ૧૩૨૫૨૫૦ ૧૧૯ ૫૮૯ ૧૩૨૫૨૫૦ ૧૩૨૫૨૫૦ ૩૩૧૩૧૨૫ ૩૩૧૩૧૨૫ ૦ ૧૯૮૭૮૭૫ ૯૯૩૯૩૮ ૯૯૩૯૩૮ જુઓ ન ધ ૫

          

૧૩૦ અિ નભાઇ કાિંતલાલ િકનારીવાલા ૧૧૭ ૧૨૦ ૬૦૭ ૧૩૬૫૭૫૦ ૧૩૬૫૭૫૦ ૧૨૦ ૬૦૭ ૧૩૬૫૭૫૦ ૧૩૬૫૭૫૦ ૩૪૧૪૩૭૫ ૩૪૧૪૩૭૫ ૦ ૨૦૪૮૬૨૫ ૧૦૨૪૩૧૩ ૧૦૨૪૩૧૩ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

 અજીતભાઇ કાિંતલાલ િકનારીવાલા           

ભરતભાઇ કાિંતલાલ િકનારીવાલા           

અંજનાબેન અશોકભાઇ િકનારીવાલા           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

ઇ દીરાબેન હષર્દભાઇ િકનારીવાલા           

          

૧૩૧ મયાબેન જગાભાઇ ભરવાડ ૧૧૮ ૧૨૧ ૬૬૫ ૧૪૯૬૨૫૦ ૧૪૯૬૨૫૦ ૧૨૧ ૬૬૫ ૧૪૯૬૨૫૦ ૧૪૯૬૨૫૦ ૩૭૪૦૬૨૫ ૩૭૪૦૬૨૫ ૦ ૨૨૪૪૩૭૫ ૧૧૨૨૧૮૮ ૧૧૨૨૧૮૮ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

ધનીબેન પાભાઇ ભરવાડ           

          

૧૩૨ કાળીદાસ પ્રભદુાસ સોલકંી ૧૧૯ ૧૨૨ ૬૦૭ ૧૩૬૫૭૫૦ ૧૩૬૫૭૫૦ ૧૨૨ ૬૦૭ ૧૩૬૫૭૫૦ ૧૩૬૫૭૫૦ ૩૪૧૪૩૭૫ ૩૪૧૪૩૭૫ ૦ ૨૦૪૮૬૨૫ ૧૦૨૪૩૧૩ ૧૦૨૪૩૧૩ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

ભાઇલાલભાઇ પ્રભદુાસ સોલકંી           

          

૧૩૩ જાયમલભાઇ મહીજીભાઇ ૧૨૦ ૧૨૩ ૫૬૦ ૧૨૬૦૦૦૦ ૧૨૬૦૦૦૦ ૧૨૩ ૫૬૦ ૧૨૬૦૦૦૦ ૧૨૬૦૦૦૦ ૩૧૫૦૦૦૦ ૩૧૫૦૦૦૦ ૦ ૧૮૯૦૦૦૦ ૯૪૫૦૦૦ ૯૪૫૦૦૦ જુઓ ન ધ ૫

          

૧૩૪ રિતમલ ગૌરીશકંરભાઇ ડા ાભાઇની િવધવા ૧૨૧ ૧૨૪ ૫૦૮ ૧૧૪૩૦૦૦ ૧૧૪૩૦૦૦ ૧૨૪ ૪૭૯ ૧૦૭૭૭૫૦ ૧૦૭૭૭૫૦ ૨૬૯૪૩૭૫ ૨૬૯૪૩૭૫ -૬૫૨૫૦ ૧૬૧૬૬૨૫ ૮૦૮૩૧૩ ૭૪૩૦૬૩ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

કુલીચદ્ર શકંરલાલ દવે           

અ ણકા ત શકંરલાલ દવે           

          

૧૩૫
પીયષુભાઇ ચીનભુાઇ ના વાલી ચેનભુાઇ 

સોમચદં
૧૨૨ ૧૨૫ ૬૧૭૧ ૧૩૮૮૪૭૫૦ ૧૩૮૮૪૭૫૦ ૧૨૫ ૩૭૦૩ ૮૩૩૧૭૫૦ ૮૩૩૧૭૫૦ ૨૦૮૨૯૩૭૫ ૨૦૮૨૯૩૭૫ -૫૫૫૩૦૦૦ ૧૨૪૯૭૬૨૫ ૬૨૪૮૮૧૩ ૬૯૫૮૧૩ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

માયાબેન િદનેશચદ્ર           

શાિંતબેન મળુરાજજી           

િનકુંજબાળા શાિંતલાલ           

          

૧૩૬ લ લભુાઇ શીવાભાઇ ૧૨૩ ૧૨૬ ૩૦૪ ૬૮૪૦૦૦ ૬૮૪૦૦૦ ૧૨૬ ૩૦૪ ૬૮૪૦૦૦ ૬૮૪૦૦૦ ૧૭૧૦૦૦૦ ૧૭૧૦૦૦૦ ૦ ૧૦૨૬૦૦૦ ૫૧૩૦૦૦ ૫૧૩૦૦૦ જુઓ ન ધ ૫
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

          

૧૩૭ કમળાબેન તે ખોડાભાઇ શીવાભાઇ ની િદકરી ૧૨૪ ૧૨૭ ૪૮૦૭ ૧૦૮૧૫૭૫૦ ૧૦૮૧૫૭૫૦ ૧૨૭ ૩૫૦૪ ૭૮૮૪૦૦૦ ૭૮૮૪૦૦૦ ૧૯૭૧૦૦૦૦ ૧૯૭૧૦૦૦૦ -૨૯૩૧૭૫૦ ૧૧૮૨૬૦૦૦ ૫૯૧૩૦૦૦ ૨૯૮૧૨૫૦ જુઓ ન ધ ૫,૬

          

૧૩૮ કમળાબેન વ તીમલ શાહ ૧૨૫ ૧૨૩           
+    

ભગાભાઇ રામાભાઇ રબારી ૧૨૬ ૧૮૫           
 +    

સયૂાર્બેન પ્રહલાદભાઇ ઠક્કર ૧૨૭ ૧૪૫           
+    

રા દ્રભાઇ મોહનભાઇ ૧૨૮ ૫૮           
+    

જીતે દ્રભાઇ બચભુાઇ ચૌહાણ ૧૨૯ ૫૮           

િકરીટભાઇ બચભુાઇ ચૌહાણ           

ગોદાવરીબેન બચભુાઇ ચૌહાણ           
+    

િકતીર્કુમાર નરસીંહભાઇ ગોિહલ ૧૩૦ ૪૮           
+    

સ યનારાયણ રામચદ્ર ૧૩૧ ૬૮           

નવનીતલાલ રામચદ્ર           
+    

સિવતાબેન મોહનલાલ ૧૩૨ ૭૩           
+    

સયૂર્કા ત મોહનલાલ ૧૩૩ ૭૩           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

+    
હરજીભાઇ ઠાભાઇ વાળંદ ૧૩૪ ૨૧૧           

+    
રા શભાઇ ભેરુલાલ           

પરસો મભાઇ ભેરુલાલ           

અશોકભાઇ ભેરુલાલ           

િવ ણભુાઇ યગુલિકશોર કાલાણી           

રા શભાઇ યગુલિકશોર કાલાણી           

મકુેશભાઇ યગુલિકશોર કાલાણી           

          

વલી મહમંદ મહમંદ કાસીમ ૧૩૭ ૨૫           
+    

મનસખુભાઇ હરજીવનદાસ ૧૩૮ ૧૨           
+    

મહે દ્રકુમાર આ મારામ પારેખ ૧૩૯ ૧૭           
+    

વાસદુેવ ડા ાભાઇ ધોબી ૧૪૦ ૨૦           
+    

રા શકુમાર સપંતલાલ શાહ ૧૪૧ ૧૪૫૯           

કમલેશકુમાર સપંતલાલ શાહ           
+    

ઐયબુભાઇ રસલુભાઇ હોરા ૧૪૨ ૪૯૫           

ઇકબાલમીયા મીયાસાલ મલેક           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

શોકતમીયા મીયાસાલ મલેક           

િવલાસબેન િવનોદચદ્ર           

ભાઇલાભાઇ પ્રભદુાસ િમ ી           

મીનાબેન ઉફ મહા ેતાબેન અશોકભાઇ પારેખ           

મહશેકુમાર હરજીવનદાસ           
+    

ચા.ન ં૧થી૮, ૧૯થી૨૬ તથા ચા.ન.ં ૧થી૯ 

૨૩ના કબ દારોની સહીયારી િમલકત છે.

ર તા માટે ખુ લી જગ્યા છે.

૧૪૩ ૧૧૪૩           

+    
ભપુે દ્રભાઇ નાનભુાઇ દલવાડી ૧૪૪ ૧૮૬           

+    
િવમળાબેન મનસખુલાલ ઠક્કર ૧૪૫ ૬૯           

+    
બાલબુેન નરસીંહભાઇ ગોિહલ ૧૪૬ ૧૧૫           

+    
તરલાબેન મફતલાલ ઠક્કર ૧૪૭ ૬૯           

+    
ગણુવતંરાય નટવરભાઇ ઠક્કર ૧૪૮ ૬૯           

+    
યારચદં પારસમલ શાહ ૧૪૯ ૬૯           

+    
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

લીલાબેન તે શનાભાઇ ભીખાભાઇ પ્રજાપિતની 

સૌ ઓરત
૧૫૦ ૧૨૭           

+    
ઉ લાસદેવી ફતેલાલ શાહ ૧૫૧ ૭૪           

+    
ઠાભાઇ રામજીભાઇ મી ી ૧૫૨ ૨૫           

+    
રેણકુાબેન રણજીતિસંહ ૧૫૩ ૬૭           

+    
રેણકુાબેન રણજીતિસંહ ૧૫૪ ૬૮           

+    
પ્રિવણભાઇ ચતરુભાઇ મી ી ૧૫૫ ૨૪           

+    
પુ પાબેન ચદંુલાલ વૈદ ૧૫૬ ૭૧           

+    
મજંુલાબેન અ ણકુમાર ઠક્કર ૧૫૭ ૨૪           

+    
ભરતકુમાર ચદંુભાઇ વેદ ૧૫૮ ૬૩           

+    
ી સરકાર જી લા કલેકટર ૧૫૯ ૬૫           

+    
શાતંાબેન ભાનભુાઇ પ્રજાપિત ૧૬૦ ૨૩૦           

+    

ી સરકાર જી લા કલેકટર ૧૬૧ ૨૫           
+    
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

અિનલભાઇ ચદ્રકા તભાઇ શમાર્ ૨૦૫ ૨૪૩           
+    

સધુાબેન િબપીનચદ્ર શાહ ૨૦૬ ૯૨           
+    

કંચનબેન પ્રિવણચદ્ર શાહ ૨૦૭ ૯૩           
+    

િકશોરભાઇ નાનભુાઇ ૨૦૮ ૯૩           
+    

સરુેશભાઇ નાનભુાઇ ૨૦૯ ૯૪           
+    

૧૧ થી ૧૪ ની સહીયારી ૨૧૦ ૧૨૬           
+    

પ્રકાશકુમાર સગંભાઇ શાહ ૨૧૩ ૪૫           

મનસખુલાલ સગંભાઇ શાહ           
+    

સીગભાઇ ચીમનલાલ શાહ ૨૧૪ ૨૩           
+    

દલજીભાઇ ભગવાનભાઇ પટેલ ૨૧૫ ૪૮           
+    

પઠાણ કુવરબાઇ મહમદભાઇ ૨૧૬ ૨૮           
+    

જયિંતલાલ શાિંતલાલ દરજી ૨૧૭ ૧૭           
+    

ગગંાબેન તે શીવાભાઇ નરસીંહ પટેલ ૨૧૮ ૨૭           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

રામનીવાસ બસંીલાલ           

રામ ીજન દલ ચૌધરી           
+    

કોકીલાબેન રમણલાલ ૨૧૯ ૯૪           
+    

અજીતસીંહ અમરસીંહ ૨૨૦ ૯૭           

િહતેશસીંહ અમરસીંહ           

જશવતંસીંહ અમરસીંહ           

પ્રિવણસીંહ અમરસીંહ           
+    

િવમળાબેન હીરાચદં શાહ ૨૨૧ ૯૪           
+    

ી સરકાર જી લા કલેકટર ૨૨૨ ૪૫           
+    

િવમળાબેન રાવજીભાઇપ્રજાપિત ૨૨૩ ૯૪           
+    

ચદ્રીકાબેન જયિંતલાલ ૨૨૪ ૯૭           
+    

િવલાસબેન િદનેશચદ્ર શાહ ૨૨૫ ૧૧૧           
+    

િવનોદચદ્ર ભગવાનદાસ ૨૩૪ ૧૬           
+    

િવનોદચદ્ર ભગવાનદાસ ૨૩૫ ૧૯           જુઓ ન ધ ૧,૨,૫,૬
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

૧૨૮ ૭૨૪૯ ૧૬૩૧૦૨૫૦ ૧૬૩૧૦૨૫૦ ૧૨૮ ૬૯૫૬ ૧૫૬૫૧૦૦૦ ૧૫૬૫૧૦૦૦ ૩૯૧૨૭૫૦૦ ૩૯૧૨૭૫૦૦ -૬૫૯૨૫૦ ૨૩૪૭૬૫૦૦ ૧૧૭૩૮૨૫૦ ૧૧૦૭૯૦૦૦

          

૧૩૯ ી સરકાર જી લા કલેકટર ૧૬૨ ૫૧૮           

+    
જશોદાબેન તે ધેલાભાઇ ગોિવંદભાઇની 

િવધક્વા ઓરત
૧૬૩ ૬૦૭           

હરીશભાઇ ધેલાભાઇ           

રધભુાઇ ધેલાભાઇ           

હનેભુાઇ ધેલાભાઇ           

ગીતાબહને તે ગેલાભાઇ ગોિવંદભાઇની િદકરી           

+    
ગોરધનદાસ ઇ રલાલ ૧૬૪ ૫૮૩           

ભવંરલાલ માગંીલાલ           

રામસીંગ તલુસીસીંગ           

હરભવનસીંગ શીતલસીંગ           
+    

ભવંરલાલ માગંીલાલ ૧૬૫ ૯૦           
+    

શીતલસીંગ તલુસાસીંગ ૧૬૬ ૮૧           
+    

ગોરધનદાસ ઇ રલાલ ૧૬૭ ૧૨           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

+    
િપ્રતમકૌર શીતલસીંગ ૧૬૮ ૧૧           

હરભજનસીંગ શીતલસીંગ           
+    

િપ્રતમકૌર શીતલસીંગ ૧૬૯ ૧૭           

હરભજનસીંગ શીતલસીંગ           
+    

િપ્રતમકૌર શીતલસીંગ ૧૭૦ ૧૦           

હરભજનસીંગ શીતલસીંગ           
+    

ી હરીસીંગ ઇ રસીંગ પરમાર ૧૭૧ ૧૪           

બળવતંભાઇ મોહનભાઇ ગડવી           
+    

ગોરધનદાસ ઇ રદાસ ૧૭૨ ૨૦           
+    

ડૉ. ભવંરલાલ માગીલાલ ૧૭૩ ૧૮           
+    

ડૉ. ભવંરલાલ માગીલાલ ૧૭૪ ૧૩           
+    

ડૉ. ભવંરલાલ માગીલાલ ૧૭૫ ૧૯           
+    

હીરાબેન તે જીવણલાલ દામોદરની િવધવા ૧૭૬ ૭૫૩           

રણછોડભાઇ જીવણભાઇ           

િત્રકમભાઇ જીવણભાઇ           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

નટુભાઇ જીવણભાઇ           

દશરથભાઇ જીવણભાઇ           

ઇ દ્રવદન જીવણભાઇ           

કૈલાસબેન જીવણભાઇ           

રા દ્રભાઇ જીવણભાઇ           

ભરતભાઇ જીવણભાઇ           

પરુણકુમાર જીવણભાઇ           

સભુદ્રાબેન જીવણભાઇ           

રસીલાબેન જીવણભાઇ           
+    

હરભજનસીંગ શીતલસીંગ ૧૭૭ ૭૭૨           

નદંરાની મહાવીરપ્રસાદ કૌશીક           
+    

િવનભુાઇ દયાલભાઇ ૧૭૮ ૩૭૩           
+    

નરે દ્રકુમાર રતીલાલ વેદ ૧૭૯ ૩૩૪           

મકુતાબેન ત્રીકમભાઇ           
+    

ર તા પૈકી ખુ લી જમીન છે. ૧૮૦ ૩૨૦           
+    

ર તા પૈકી ખુ લી જમીન છે. ૧૮૪ ૨૩૪           
+    
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

ગૌરીશકંર ચીમનલાલ ૧૮૫ ૩૧           
+    

ગૌરીશકંર ચીમનલાલ ૧૮૬ ૧૧           
+    

ગૌરીશકંર ચીમનલાલ ૧૮૭ ૧૧           
+    

ગૌરીશકંર ચીમનલાલ ૧૮૮ ૨૫           
+    

ી સરકાર જી લા કલેકટર ૧૮૯ ૩૪           
+    

ભવંરલાલ માગંીલાલ ન ૧૯૦ ૩૬           
+    

ભવંરલાલ માગંીલાલ ન ૧૯૧ ૯           
+    

ગૌરીશકંર ચીમનલાલ ૧૯૨ ૧૧           
+    

પટેલ ચદંુભાઇ સરુજીભાઇ ૧૯૩ ૨૭૮           
+    

હસમુિતબેન તે બળદેવભાઇ બબલદાસની 

િવધવા પિ ન
૧૯૪ ૨૫           

ભીખીબેન બળદેવભાઇ ના વાલી           

િપ્રયકંાબેન બળદેવભાઇ ના વાલી           
+    

મેરાજભાઇ નાગજીભાઇ ૧૯૫ ૨૪           
+    
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

હીરાબેન િવરમભાઇ ૧૯૬ ૯૯           

ધનાભાઇ િવરમભાઇ           
+    

સાિવત્રીબેન અમતૃલાલ ની િવધવા ઓરત ૧૯૭ ૪૦           

શૈલેષકુમાર અમતૃલાલ           

મનોજકુમાર અમતૃલાલ           

મનીષકુમાર અમતૃલાલ    

અ કાબેન અમતૃલાલ           
+    

ગ રભાઇ રામાભાઇ ૧૯૮ ૧૨           
+    

મેરાજભાઇ નાગજીભાઇ ૧૯૯ ૨૧           
+    

ચદંુજી કો ાજી વસાવા ૨૦૦ ૬૩           
+    

કમળાબેન કા તીલાલ પ્રજાપિત ૨૦૧ ૭૮           

લ મણભાઇ લચદં પ્રજાપિત           
+    

જશભુાઇ પ્રમજીભાઇ ૨૦૨ ૧૦૬           
+    

ચદંુભાઇ હિરભાઇ ૨૦૩ ૨૦           
+    
૨૦૪ ૨૪૫           
+    
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

   
ખુ લો વપરાશ કરવાનો રહશેે. ૨૧૧ ૧૩૮           

+           

ર તા પૈકી ખુ લી જમીન છે. ૨૩૩ ૧૧૧           

૧૨૯ ૬૨૨૭ ૧૪૦૧૦૭૫૦ ૧૪૦૧૦૭૫૦ ૧૨૯ ૫૬૭૨ ૧૨૭૬૨૦૦૦ ૧૨૭૬૨૦૦૦ ૩૧૯૦૫૦૦૦ ૩૧૯૦૫૦૦૦ -૧૨૪૮૭૫૦ ૧૯૧૪૩૦૦૦ ૯૫૭૧૫૦૦ ૮૩૨૨૭૫૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫,૬

    

૧૪૦ તીબેન નારણભાઇ ૧૩૫ ૧૩૦ ૧૯૦૪ ૪૨૮૪૦૦૦ ૪૨૮૪૦૦૦ ૧૩૦ ૧૧૪૩ ૨૫૭૧૭૫૦ ૨૫૭૧૭૫૦ ૬૪૨૯૩૭૫ ૬૪૨૯૩૭૫ -૧૭૧૨૨૫૦ ૩૮૫૭૬૨૫ ૧૯૨૮૮૧૩ ૨૧૬૫૬૩ જુઓ ન ધ ૫

    

૧૪૧ શકંરિવજય રાઇસ મીલ ૧૩૬ ૧૩૧/૧ ૩૩૦૨ ૭૪૨૯૫૦૦ ૭૪૨૯૫૦૦ ૧૩૧/૧ ૧૯૮૧ ૪૪૫૭૨૫૦ ૪૪૫૭૨૫૦ ૧૧૧૪૩૧૨૫ ૧૧૧૪૩૧૨૫ -૨૯૭૨૨૫૦ ૬૬૮૫૮૭૫ ૩૩૪૨૯૩૮ ૩૭૦૬૮૮ જુઓ ન ધ ૫

    

૧૪૨ મગનભાઇ ઠાભાઇ પટેલ ૩૦૮ ૧૩૧/૨ ૩૧૩૬ ૭૦૫૬૦૦૦ ૭૦૫૬૦૦૦ ૧૩૧/૨ ૨૪૭૮ ૫૫૭૫૫૦૦ ૫૫૭૫૫૦૦ ૧૩૯૩૮૭૫૦ ૧૩૯૩૮૭૫૦ -૧૪૮૦૫૦૦ ૮૩૬૩૨૫૦ ૪૧૮૧૬૨૫ ૨૭૦૧૧૨૫ જુઓ ન ધ ૫

    

૧૪૩ ભાનબુેન તે અંબાલાલ ગોકળદાસની િદકરી ૧૮૧ ૩૬૦           

ઇ દ્રભાઇ કા તીલાલ શાહ           

બળવતંરાય ચદંુલાલ           

િવનોદભાઇ ચદંુલાલ           

ગીતાબેન ચદંુલાલ           

ઉષાબેન ચદંુલાલ           
+    

અરિવંદભાઇ લાલભાઇ અરિવંદ બોબીન 

વકર્સના માલીક
૧૮૨ ૯૩૮           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

+    
અરિવંદભાઇ લાલભાઇ અરિવંદ બોબીન 

વકર્સના માલીક
૧૮૩ ૧૦૭૩           

+    
કુમદુભાઇ ભલાભાઇ ૨૧૨ ૧૮૨૯           

પરસો મ મહીજીભાઇ           

કનભુાઇ પરસો મ           

કમળાબેન ખોડાભાઇ           

લીલાબહને તે લ લભુાઇ શીવાભાઇ ની િદકરી           

મીનાક્ષીબહને તે લ લભુાઇ શીવાભાઇ ની િદકરી           

માધભુાઇ ગૌરીશકંર શાહ           

બસંીલાલ જગ ાથ           

યામલાલ જીતમલ     

૧૩૨ ૪૨૦૦ ૯૪૫૦૦૦૦ ૯૪૫૦૦૦૦ ૧૩૨ ૩૭૬૮ ૮૪૭૮૦૦૦ ૮૪૭૮૦૦૦ ૨૧૧૯૫૦૦૦ ૨૧૧૯૫૦૦૦ -૯૭૨૦૦૦ ૧૨૭૧૭૦૦૦ ૬૩૫૮૫૦૦ ૫૩૮૬૫૦૦

   

૧૪૪ સિવતાબેન નરો મદાસ ૨૨૬ ૧૩૩ ૨૦૩૮           

અિનલભાઇ નરો મદાસ           

િદપકભાઇ નરો મદાસ           

ેણીકભાઇ બચભુાઇ ઉફ સધુાકરભાઇ           
+    

જુઓ ન ધ ૧,૨,૫,૬
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

સિવતાબેન નરો મદાસ ૨૨૮ ૧૩૪ ૧૧૯૪૫           

અિનલભાઇ નરો મદાસ           

િદપકભાઇ નરો મદાસ           

ેણીકભાઇ બચભુાઇ ઉફ સધુાકરભાઇ           

શાં તાબેન બાબભુાઇ પટેલ ૨૩૬           

ઉદયભાઇ અરિવંદભાઇ પટેલ           

પરુીબેન હસંરાજભાઇ           

િવપલુભાઇ    

યારેલાલ સતંોકચં દ્ર શાહ           

કંચનબેન ભવરલાલ ન           
+    

કંચનબેન ભવરલાલ ન ૨૩૭/૧    
+    

શાં તાબેન બાબભુાઇ પટેલ ૨૩૭/૨    

ઉદયભાઇ અરિવંદભાઇ પટેલ ૧૩૫ ૩૬૧૨           

યારેલાલ સતંોકચં દ્ર શાહ           

કંચનબેન ભવરલાલ ન           

મહમદં ઇ યાસ જમાલઅહમદં મીયા  

{૧૩૩+૧૩૪+

૧૩૫}
૧૭૫૯૫ ૩૧૬૭૧૦૦૦ ૩૧૬૭૧૦૦૦ ૧૩૩+૧૩૪+

૧૩૫
૧૭૩૭૨ ૩૧૨૬૯૬૦૦ ૩૧૨૬૯૬૦૦ ૭૮૧૭૪૦૦૦ ૭૮૧૭૪૦૦૦ -૪૦૧૪૦૦ ૪૬૯૦૪૪૦૦ ૨૩૪૫૨૨૦૦ ૨૩૦૫૦૮૦૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫,૬

૧૪૫ મનસખુભાઇ જ ેંસગભાઇ શાહ ૨૩૮ ૧૩૬ ૧૯૨૨ ૩૪૫૯૬૦૦ ૩૪૫૯૬૦૦ ૧૩૬ ૧૧૫૩ ૨૦૭૫૪૦૦ ૨૦૭૫૪૦૦ ૫૧૮૮૫૦૦ ૫૧૮૮૫૦૦ -૧૩૮૪૨૦૦ ૩૧૧૩૧૦૦ ૧૫૫૬૫૫૦ ૧૭૨૩૫૦ જુઓ ન ધ ૫
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

    

જુઓ ન ધ ૧,૨,૫,૬
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

૧૪૬ પ્રકાશકુમાર સીંગભાઇ ૨૩૯ ૧૩૭ ૩૨૨૩ ૫૮૦૧૪૦૦ ૫૮૦૧૪૦૦ ૧૩૭ ૧૯૩૪ ૩૪૮૧૨૦૦ ૩૪૮૧૨૦૦ ૮૭૦૩૦૦૦ ૮૭૦૩૦૦૦ -૨૩૨૦૨૦૦ ૫૨૨૧૮૦૦ ૨૬૧૦૯૦૦ ૨૯૦૭૦૦

માધભુાઇ ગૌરીશકંર           

    

૧૪૭ કનભુાઇ અંબાલાલ ૨૪૦ ૧૩૮ ૧૨૨૭ ૧૨૦૨૪૬૦૦ ૧૨૦૨૪૬૦૦ ૧૩૮ ૧૦૨૫ ૧૦૦૪૫૦૦૦ ૧૦૦૪૫૦૦૦ ૨૩૭૦૬૨૦૦ ૨૩૭૦૬૨૦૦ -૧૯૭૯૬૦૦ ૧૩૬૬૧૨૦૦ ૬૮૩૦૬૦૦ ૪૮૫૧૦૦૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫,૬

હષર્દભાઇ અંબાલાલ           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

૧૪૮ ડહીબેન તે બબાભાઇ મોહનભાઇની િવધવા ૨૪૧ ૧૩૯ ૨૧૨૫ ૨૦૮૨૫૦૦૦ ૨૦૮૨૫૦૦૦ ૧૩૯ ૧૨૭૫ ૧૨૪૯૫૦૦૦ ૧૨૪૯૫૦૦૦ ૨૯૪૮૮૨૦૦ ૨૯૪૮૮૨૦૦ -૮૩૩૦૦૦૦ ૧૬૯૯૩૨૦૦ ૮૪૯૬૬૦૦ ૧૬૬૬૦૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

નટવરભાઇ બબાભાઇ           

ચદંુભાઇ બબાભાઇ           

    

૧૪૯ રજનીકા ત રામભાઇ પટેલ ૨૪૨ ૧૪૦ ૮૭૦૧ ૮૫૨૬૯૮૦૦ ૮૫૨૬૯૮૦૦ ૧૪૦ ૫૨૨૦ ૫૧૧૫૬૦૦૦ ૫૧૧૫૬૦૦૦ ૧૨૦૭૨૮૧૬૦ ૧૨૦૭૨૮૧૬૦ -૩૪૧૧૩૮૦૦ ૬૯૫૭૨૧૬૦ ૩૪૭૮૬૦૮૦ ૬૭૨૨૮૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

કૃ ણકા ત રામભાઇ પટેલ           

જયિંતભાઇ રામભાઇ પટેલ     

          

૧૫૦ રિવ માધભુાઇ દેવપરુા ૨૪૩ ૧૪૧ ૧૫૩     
+    

દરજી જગજીવન સવજીભાઇ ૨૪૪ ૧૪૨ ૭૭           

+           
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op
y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

નટવરિસંહ દોલતિસંહ પરમાર ૨૪૫ ૧૪૩ ૩૭૮           

પકંજભાઇ ચીમનભાઇ સથુાર           
+    

હરીભાઇ પુજાભાઇ તથા શતંાબેન ૨૪૬ ૧૪૪ ૫૧૫           

ચદંુભાઇ પુજાભાઇ           

િક ણાપાકર્ કો.ઓપરેટીવ.હા.સો.લી           

ચદ્રીકાબેન કમલેશભાઇ           
+    

િક ણાપાકર્ કો.ઓપરેટીવ.હા.સો.લી ૨૪૭ ૭૧૧           

ઠાકોર શૈલેષભાઇ પ્રતાપજી           

ી અજીતિસંહ હિરિસંહ વાઘેલા           

મહશેભાઇ રાયસીંગભાઇ પરમાર           

લીલાબેન માધભુાઇ દેવપરુા           

લલીતાબેન પ્રહલાદભાઇ જોષી           
+    

ી કૃ ણચદ્ર જીવાભાઇ સાકરીયા ૨૪૭પૈકી           

ી રા દ્ર મોરારામ ચૌધરી           

અજીતિસંહ જો ભા જાદેજા           

ધોધભુા જો ભા જાડેજા           

કમલેશભાઇ નરે દ્રભાઇ વૈધ           
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op
y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

+    

િક ણાપાકર્ કો.ઓપરેટીવ.હા.સો.લી ૨૪૮ ૧૧૬૬           
+    

પદમાબેન ભાનભુાઇ કાનજીભાઇ યાસની 

િવધવા પ ની
૩૭૦ ૮૫૫           

દેવીકાબેન ભાનપ્રસાદ           

હષીર્દાબેન ભાનપ્રસાદ           

જીતે દ્ર ભાનપ્રસાદ           
+    

ચા.ન ં૧ થી ૩૫ વાળા કબ દારની સહીયારી

ર તા માટે ખુ લી જગ્યા
૩૭૧ ૩૯૪           

+    
દીપીકાબેન ઇ દ્રવદન મળુજીભાઇ ૩૭૨ ૪૮           

મીતાબેન મહે દ્રભાઇ અંબાલાલ           

શી પાબેન મનીષભાઇ ચીમનલાલ           
+    

સરુેશચદ્ર જીવણલાલ ૩૭૩ ૪૯           
+    

કપીલાબેન જયતંીલાલ શાહ ૩૭૪ ૬૩           
+    

સભુાષચદ્ર પ્રમચદં્ ૩૭૫ ૫૧           

સોનલબેન સભુાષચદ્ર ની િદકરી           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

ેતાબેન સભુાષચદ્ર ની િદકરી           
+    

ગલાભાઇ મગંળભાઇ ૩૭૬ ૫૩           

ધી.અમદાવાદ િડ ટ્રીકટ કો.ઓ.બે ક.બારેજડી           
+    

શારદાબેન અંબાલાલ ચનુીલાલની િવધવા ૩૭૭ ૫૯           

મહે દ્રકુમાર અંબાલાલ           

પરેશકુમાર અંબાલાલ           
+    

કા તાબેન છોટાલાલ ૩૭૮ ૫૧           
+    

પકંજકુમાર મનભુાઇ ૩૭૯ ૫૮           
+    

પ્રિતભાબેન િપનાકીનભાઇ ૩૮૦ ૫૬           
+    

ચદ્રકા ત ચીમનલાલ શાહ ૩૮૧ ૫૩           
+    

ચદ્રકા ત ચીમનલાલ શાહ ૩૮૨ ૩૯           
+    

ચીમનલાલ ચનુીલાલ શાહ ૩૮૩ ૧૦૩           
+    

કુસમુબેન છોટાભાઇની િવધવા ઓરત ૩૮૪ ૮૪           

પ્રિવણભાઇ છોટાભાઇના િદકરા           

હસમખુભાઇ છોટાભાઇના િદકરા           
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op
y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

શશીકા તભાઇ છોટાભાઇના િદકરા           

પકંજભાઇ છોટાભાઇના િદકરા           

કનભુાઇ છોટાભાઇના િદકરા           

અશોકભાઇ છોટાભાઇના િદકરા           
+    

કપીલાબેન કાળીદાસ ઠક્કર ૩૮૫ ૮૧           
+    

શારદાબેન અંબાલાલ ચનુીલાલની િવધવા ૩૮૬ ૮૩           

મહે દ્રકુમાર અંબાલાલ           

પરેશકુમાર અંબાલાલ           
+    

હસમખુભાઇ છોટાભાઇ પટેલ ૩૮૭ ૮૨           
+    

પકંજભાઇ છોટાભાઇના િદકરા ૩૮૮ ૧૫૬           

અશોકભાઇ છોટાભાઇના િદકરા           
+    

સૌદામીનીબેન તે ચદ્રવદન મણીલાલની િવધવા ૩૮૯ ૧૫૨૩૯           

મીનતાબેન ચદ્રવદન           

નાદંેજ ગ્રામપચંાયત વતી અને તરફથી તેના 

સરપચં અજીતિસંહ હરીિસંહ
          

રાધેપાકર્ કો.ઓ.હા.સો.લી.           
+    
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

િક ણાપાકર્ કો.ઓ.હા.સો.લી. ૪૩૬ ૨૮૬૨           

સદર           
+    

િક ણાપાકર્ કો.ઓ.હા.સો.લી. ૪૩૭ ૨૪૫૭           
+    

િક ણાપાકર્ કો.ઓ.હા.સો.લી. ૪૩૮ ૧૭૨૮           

સદર           
+    

િક ણાપાકર્ કો.ઓ.હા.સો.લી. ૫૯૯ ૧૨૪           
+    

િક ણાપાકર્ કો.ઓ.હા.સો.લી. ૬૦૦ ૧૨૯૩           
+    

િક ણાપાકર્ કો.ઓ.હા.સો.લી. ૬૦૧ ૧૪૮૭           
+    

િક ણાપાકર્ કો.ઓ.હા.સો.લી. ૬૦૨ ૧૪૭૮           
+    

િક ણાપાકર્ કો.ઓ.હા.સો.લી. ૬૦૩ ૧૦૬૨           
+    

િક ણાપાકર્ કો.ઓ.હા.સો.લી. ૬૦૪ ૧૨૭           

૧૪૫           જુઓ ન ધ ૧,૨,૩,૫
{૧૪૧+૧૪૨+

૧૪૩+૧૪૪+

૧૪૫}

૩૩૨૭૫ ૩૨૬૦૯૫૦૦૦ ૩૨૬૦૯૫૦૦૦
૧૪૧+૧૪૨+

૧૪૩+૧૪૪+

૧૪૫

૩૩૨૭૫ ૩૨૬૦૯૫૦૦૦ ૩૨૬૦૯૫૦૦૦ ૭૬૯૫૮૪૨૦૦ ૭૬૯૫૮૪૨૦૦ ૦ ૪૪૩૪૮૯૨૦૦ ૨૨૧૭૪૪૬૦૦ ૨૨૧૭૪૪૬૦૦
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

૧૫૧ પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૪૯ ૫૪           

ગૌરીશકંર ચીમનલાલ           
+    

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૫૦ ૫૪           

ઇ દીરાબેન સ યનારાયણ           

કમળાબેન ગૌરીશકંર           
+    

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૫૧ ૫૪           

િવપીનચં દ્ર ચીમનલાલ           

સધુાબેન િવપીનચં દ્ર           
+    

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૫૨ ૫૪           

પુ પાબેન માણેકલાલ શાહ           
+    

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૫૩ ૫૪           

પ્રમાબેન િમ ીલાલ શાહ           
+    

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૫૪ ૫૪           

ી રા દ્રસીંહ નટવરિસંહ પરમાર           
+    

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૫૫ ૫૪           

જયતંીલાલ મોહનલાલ શાહ           
+    
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ના સ ય 

તથા સહભાગીદાર મજંુલાબેન કા તીલાલ 

નાથાલાલની સૌ ઓરત

૨૫૬ ૫૪           

+    
પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૫૭ ૫૪           

િદલીપકુમાર જયતંીલાલ શાહ           
+    

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૫૮ ૫૪           

િન બેન િશવાભાઇ પટેલ           
+    

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૫૯ ૪૨           

જયતંીલાલ અંબાલાલ મોદી           
+    

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૬૦ ૫૪           

કંચનબેન ગોરધનભાઇ           

અરિવંદભાઇ મોહનભાઇ ગોિહલ           

અશોકભાઇ અરિવંદભાઇ ગોિહલ           

નારણભાઇ પ્રભદુાસ પટેલ           
+    

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૬૧ ૫૪           

ચનુીબેન ડા ાભાઇ પચંાલ           
+    

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૬૨ ૪૨           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

હસમખુભાઇ અમતૃલાલ પચંાલ           
+    

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૬૩ ૪૨           

ભનમુતીબેન ચદ્રકા ત પટેલ           
+    

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૬૪ ૫૪           

મજંૂલાબેન યામલાલ           
+    

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૬૫ ૫૪           

સમબુેન મગંારામ પચંાલ +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૬૬ ૫૪           

રામનરેશભાઇ બનારસભાઇ યાદવ +           

વસબુેન જગદીશભાઇ પટેલ           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૬૭ ૫૪           

જગદીશભાઇ શીવાભાઇ પટેલ +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૬૮ ૫૪           

સિવતાબેન અરિવંદભાઇ પટેલ +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૬૯ ૫૪           

ભનમુતીબેન ચદંુલાલ સથુાર +           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

   
પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૭૦ ૪૨           

ભગભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૭૧ ૪૨           

શકંરભાઇ ડા ાભાઇ વાળંદ +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૭૨ ૪૨           

ચેતનાબેન જીતે દ્રકુમાર ગુ તા +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૭૩ ૪૨           

ભારતીબેન સબરુભાઇ +           

          

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૭૪ ૪૨           

શકંરભાઇ શામજીભાઇ પ્રજાપિત +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૭૫ ૪૨           

રામભુાઇ બસંીલાલ +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૭૬ ૪૨           

નયનાબેન બસંીલાલ +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૭૭ ૪૨           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

પ્રતાપભાઇ શાતંીલાલ +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૭૮ ૫૪           

પ્રભદુાસ મોહનભાઇ પટેલ +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૭૯ ૫૪           

અશોકભાઇ નટવરલાલ પારેખ +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૮૦ ૫૪           

ચિંદ્રકાબેન સરુેશભાઇ પારેખ +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૮૧ ૫૪           

ઇ દીરાબેન નતવરલાલ સથુાર +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૮૨ ૫૪           

ભગભુાઇ ચતરુભાઇ પટેલ +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૮૩ ૫૪           

ઇ દીરાબેન ભાલચદ્ર ચનુીલાલની િવધવા 

ઓરત
+           

રાકેશભાઇ ભાલચદ્ર           

દશર્નભાઇ ભાલચદ્ર           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૮૪ ૫૪           

અરિવંદકુમાર વ લભભાઇ પટેલ +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૮૫ ૫૪           

રમીલાબેન કનભુાઇ પારેખ +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૮૬ ૫૪           

કચરાભાઇ સાકંળચદં પટેલ +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૮૭ ૫૪           

અશોકભાઇ શીવાભાઇ પટેલ +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૮૮ ૫૪           

વી લભાઇ અંબાલાલ પટેલ +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૮૯ ૫૪           

માધભુાઇ કચરાભાઇ પટેલ +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૯૦ ૫૪           

બળવતંભાઇ ભીખાભાઇ પટેલ +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૯૧ ૫૪           

પ્રવીણભાઇ ભલાભાઇ પટેલ +           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

   
પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૯૨ ૩૩           

ગોરધનભાઇ રણછોડભાઇ પચંાલ +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૯૩ ૩૩           

પદમાબેન હરગોવનદાસ પચંાલ    
+

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૯૪ ૩૩           

ગો વામી નાનગુર અમતૃગર           
+

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૯૫ ૩૩           

ગોસાઇ મજંુલા નાનગુર +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૯૬ ૩૩           

બીપીનભાઇ સારાભાઇ શાહ +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૯૭ ૩૩           

અલકાબેન ગીરીશકુમાર +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૯૮ ૩૩           

અંબાબેન પ્રહલાદદાસ પટેલ +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૨૯૯ ૩૩           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

જગદીશભાઇ સામજીભાઇ દરજી +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૩૦૦ ૫૪           

ભવંરલાલ એસ. ન +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૩૦૧ ૫૪           

સિવતાબેન દોલતકુમાર અગ્રવાલ +           
   

પા ૅનાથનગર કો.હા.સો.. નાદંેજ ૩૦૨ ૫૫૦૬           

ર તા પૈકી ખુ લી જમીન છે. ૧૪૬ ૮૦૬૮ ૭૯૦૬૬૪૦૦ ૭૯૦૬૬૪૦૦ ૧૪૬ ૮૦૬૮ ૭૯૦૬૬૪૦૦ ૭૯૦૬૬૪૦૦ ૧૮૬૫૯૬૭૦૪ ૧૮૬૫૯૬૭૦૪ ૦ ૧૦૭૫૩૦૩૦૪ ૫૩૭૬૫૧૫૨ ૫૩૭૬૫૧૫૨ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫
   

૧૫૨ ડહીબેન તે બબાભાઇ મોહનભાઇની િવધવા ૩૦૩ ૧૪૭ ૨૦૩૪ ૧૯૯૩૩૨૦૦ ૧૯૯૩૩૨૦૦ ૧૪૭ ૧૨૨૦ ૧૧૯૫૬૦૦૦ ૧૧૯૫૬૦૦૦ ૨૮૨૧૬૧૬૦ ૨૮૨૧૬૧૬૦ -૭૯૭૭૨૦૦ ૧૬૨૬૦૧૬૦ ૮૧૩૦૦૮૦ ૧૫૨૮૮૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

નટવરભાઇ બબાભાઇ           

ચદંુભાઇ બબાભાઇ           

          

૧૫૩ યારેલાલ સતોકચદ્ર ૩૦૪ ૧૪૮ ૧૫૮૫ ૧૫૫૩૩૦૦૦ ૧૫૫૩૩૦૦૦ ૧૪૮ ૯૫૧ ૯૩૧૯૮૦૦ ૯૩૧૯૮૦૦ ૨૧૯૯૪૭૨૮ ૨૧૯૯૪૭૨૮ -૬૨૧૩૨૦૦ ૧૨૬૭૪૯૨૮ ૬૩૩૭૪૬૪ ૧૨૪૨૬૪ જુઓ ન ધ ૫

          

૧૫૪ શાતંાબેન શકરાભાઇ ૩૦૫ ૫૬૧           

િવનોદભાઇ શકરાભાઇ           

મનોજભાઇ શકરાભાઇ           
+    

વેલજીભાઇ શીવગણ ૩૦૬ ૧૮૧૯           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

પ્રમજીભાઇ શીવગણ           
+    

રસીકલાલ બળદેવદાસ ઠક્કર ૩૦૭ ૧૮૪૭           જુઓ ન ધ ૧,૨,૫,૬

ભરતભાઇ રસીકલાલ ઠક્કર ૧૪૯ ૪૨૨૭ ૪૧૪૨૪૬૦૦ ૪૧૪૨૪૬૦૦ ૧૪૯ ૩૩૨૨ ૩૨૫૫૫૬૦૦ ૩૨૫૫૫૬૦૦ ૭૬૮૩૧૨૧૬ ૭૬૮૩૧૨૧૬ -૮૮૬૯૦૦૦ ૪૪૨૭૫૬૧૬ ૨૨૧૩૭૮૦૮ ૧૩૨૬૮૮૦૮

શાહ િવનોદચદ્ર મફતલાલ           

િદપીકાબેન િવનોદચદ્ર શાહ           
   

૧૫૫ તીબેન તે ભીખાભાઇ વેતભુાઇ ની િવધવા ૩૦૯ ૪૩૫૦           

મોહનભાઇ ભીખાભાઇ           

ગોપાલભાઇ ભીખાભાઇ           

લાલાભાઇ ભીખાભાઇ +           
   

તીબેન તે ભીખાભાઇ વેતભુાઇ ની િવધવા ૩૧૦ ૪૦૫           

મોહનભાઇ ભીખાભાઇ           

ગોપાલભાઇ ભીખાભાઇ           

લાલાભાઇ ભીખાભાઇ           જુઓ ન ધ ૧,૨,૫,૬

૧૫૦ ૪૭૫૫ ૧૦૬૯૮૭૫૦ ૧૦૬૯૮૭૫૦ ૧૫૦ ૪૦૮૯ ૯૨૦૦૨૫૦ ૯૨૦૦૨૫૦ ૨૩૦૦૦૬૨૫ ૨૩૦૦૦૬૨૫ -૧૪૯૮૫૦૦ ૧૩૮૦૦૩૭૫ ૬૯૦૦૧૮૮ ૫૪૦૧૬૮૮

          

૧૫૬ છીપા હુસેનમહમદં નરુમહમદં ૩૧૧ ૧૦           
+    

બનુબેન જમાલમહમદં છીપા ૩૧૨ ૨૫           
+    
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

લીલાવતીબેન ઉમેદભાઇ ૩૧૩ ૩૨           

મગંબુેન નાનભુાઇ દલવાડી +           
   

રતીલાલ ઉમેદભાઇ ૩૧૪ ૪૩           

લીલાવતીબેન ઉમેદભાઇ           

રસીકલાલ કેશવલાલ           

મેલાભાઇ ગોિવંદભાઇ ભરવાડ           

મગંબુેન નાનભુાઇ દલવાડી           
+    

રતીલાલ ઉમેદભાઇ ૩૧૫ ૨૯           

લીલાવતીબેન ઉમેદભાઇ           

રસીકલાલ કેશવલાલ           

મેલાભાઇ ગોિવંદભાઇ ભરવાડ           

મગંબુેન નાનભુાઇ દલવાડી           
+    

રતીલાલ ઉમેદભાઇ ૩૧૬ ૧૮           

લીલાવતીબેન ઉમેદભાઇ           

રસીકલાલ કેશવલાલ           

મેલાભાઇ ગોિવંદભાઇ ભરવાડ           

મગંબુેન નાનભુાઇ દલવાડી           
+    

રતીલાલ ઉમેદભાઇ ૩૧૭ ૨૮           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

લીલાવતીબેન ઉમેદભાઇ           

રસીકલાલ કેશવલાલ           

મેલાભાઇ ગોિવંદભાઇ ભરવાડ           

મગંબુેન નાનભુાઇ દલવાડી           
+    

શકંરભાઇ શનાભાઇ ૩૧૮ ૩૮           

શીવીબેન શકંરભાઇ           
+    

રતીલાલ ઉમેદભાઇ ૩૧૯ ૪૩           

લીલાવતીબેન ઉમેદભાઇ           

રસીકલાલ કેશવલાલ           

મેલાભાઇ ગોિવંદભાઇ ભરવાડ           

મગંબુેન નાનભુાઇ દલવાડી           
+    

રતીલાલ ઉમેદભાઇ ૩૨૦ ૧૪           

લીલાવતીબેન ઉમેદભાઇ           

રસીકલાલ કેશવલાલ           

મેલાભાઇ ગોિવંદભાઇ ભરવાડ           

મગંબુેન નાનભુાઇ દલવાડી           
+    

ધનાભાઇ ઘેલાભાઇ ભરવાડ ૩૨૧ ૨૮           
+    
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

રતીલાલ ઉમેદભાઇ ૩૨૨ ૨૬           

લીલાવતીબેન ઉમેદભાઇ           

રસીકલાલ કેશવલાલ           

મેલાભાઇ ગોિવંદભાઇ ભરવાડ           

મગંબુેન નાનભુાઇ દલવાડી           
+    

રતીલાલ ઉમેદભાઇ ૩૨૩ ૩૧           

લીલાવતીબેન ઉમેદભાઇ           

રસીકલાલ કેશવલાલ           

મેલાભાઇ ગોિવંદભાઇ ભરવાડ           

મગંબુેન નાનભુાઇ દલવાડી           
+    

રતીલાલ ઉમેદભાઇ ૩૨૪ ૨૦           

લીલાવતીબેન ઉમેદભાઇ           

રસીકલાલ કેશવલાલ           

મેલાભાઇ ગોિવંદભાઇ ભરવાડ           

મગંબુેન નાનભુાઇ દલવાડી           
+    

રતીલાલ ઉમેદભાઇ ૩૨૫ ૨૬           

લીલાવતીબેન ઉમેદભાઇ           

રસીકલાલ કેશવલાલ           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

મેલાભાઇ ગોિવંદભાઇ ભરવાડ           

મગંબુેન નાનભુાઇ દલવાડી           
+    
૩૨૬ ૪૭           
+    
૩૨૭ ૫૫           
+    
૩૨૮ ૨૯           
+    
૩૨૯ ૨૪           
+    
૩૩૦ ૫૪           
+    
૩૩૧ ૪૩           
+    
૩૩૨ ૨૧           
+    
૩૩૩ ૪૧           
+    
૩૩૪ ૬૪           
+    
૩૩૫ ૬૭           
+    
૩૩૬ ૬૭           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

+    
૩૩૭ ૩૦           
+    
૩૩૮ ૬૪           
+    
૩૩૯ ૫૭           
+    
૩૪૦ ૩૦           
+    
૩૪૧ ૫૨           
+    
૩૪૨ ૨૮           
+    
૩૪૩ ૩૫           
+    
૩૪૪ ૪૮           
+    
૩૪૫ ૩૧           
+    
૩૪૬ ૪૬           
+    
૩૪૭ ૬૯           

+           

રતીલાલ ઉમેદભાઇ ૩૪૮ ૯૧૨           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

લીલાવતીબેન ઉમેદભાઇ           

રસીકલાલ કેશવલાલ           

મેલાભાઇ ગોિવંદભાઇ ભરવાડ           

મગંબુેન નાનભુાઇ દલવાડી           
+    

બળવતંભાઇ ભીખાભાઇ પટેલ ૩૫૦ ૫૫૬૪           

પ્રિવણભાઇ ભીખાભાઇ પટેલ           

કનભુાઇ ભીખાભાઇ પટેલ           

૧૫૧           

+           

રંજનબેન તરાચદં ૩૪૯ ૧૫૨ ૪૦૫           

રમીલાબેન તરાચદં           
+    

યસુફુખાન મુ તફુાખાન પઠાણ ૩૫૧ ૩૭૪૩           

મુ તફુાખાન ઉમેદખાન પઠાણ           

અનવર મહમદંશરીફ છીપા           

આસીમ મહમદંશરીફ છીપા           

ફા ક મહમદંશરીફ છીપા           

ચદ્રીકાબેન જયિંતલાલ શાહ           

લ મીચદં શામજીભાઇ           

હિરભાઇ રાહાભાઇ ભરવાડ           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

િનમર્ળાબેન રાજકુમાર ધીમાત           

આશીષ રાજકુમાર ધીમાત           

ગો ડી રાજકુમાર ધીમાત           

જુલી રાજકુમાર ધીમાત           

ઝેબનુબેન જમીલ મોહમંદ છીપા           

ઇકબાલખાન અંવરખાન પઠાણ           
+    

નવગણભાઇ કાનાભાઇ ૩૫૨ ૧૬૨૯           

શેતાભાઇ કાનાભાઇ    
વેલાભાઇ સાદુડભાઇ           

કા ભાઇ જોગાભાઇ ૧૫૩           

{૧૫૧+૧૫૨+

૧૫૩}
૧૩૬૬૬ ૩૦૭૪૮૫૦૦ ૩૦૭૪૮૫૦૦

૧૫૧+૧૫૨+

૧૫૩
૧૩૫૯૮ ૩૦૫૯૫૫૦૦ ૩૦૫૯૫૫૦૦ ૭૬૪૮૮૭૫૦ ૭૬૪૮૮૭૫૦ -૧૫૩૦૦૦ ૪૫૮૯૩૨૫૦ ૨૨૯૪૬૬૨૫ ૨૨૭૯૩૬૨૫ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫,૬

          

૧૫૭ રમેશચદ્ર જશવતંલાલ ૩૫૩ ૧૫૪ ૨૦૨ ૪૫૪૫૦૦ ૪૫૪૫૦૦ ૧૫૪ ૨૦૨ ૪૫૪૫૦૦ ૪૫૪૫૦૦ ૧૧૩૬૨૫૦ ૧૧૩૬૨૫૦ ૦ ૬૮૧૭૫૦ ૩૪૦૮૭૫ ૩૪૦૮૭૫ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

ભપુે દ્રકુમાર જશવતંલાલ    

મીનાક્ષીબેન જશવતંલાલ           

   

૧૫૮ મણીભાઇ મોહનભાઇ
૩૫૪/પૈ

કી
૧૫૫/૧ ૧૫૩ ૨૭૫૪૦૦ ૨૭૫૪૦૦ ૧૫૫/૧ ૧૪૮ ૨૬૬૪૦૦ ૨૬૬૪૦૦ ૬૬૬૦૦૦ ૬૬૬૦૦૦ -૯૦૦૦ ૩૯૯૬૦૦ ૧૯૯૮૦૦ ૧૯૦૮૦૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૩,૫
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

તારાભાઇ મોહનભાઇ    
   

૧૫૯ મણીભાઇ મોહનભાઇ
૩૫૪/પૈ

કી
૧૫૫/ર ૬૫૬ ૧૪૭૬૦૦૦ ૧૪૭૬૦૦૦ ૧૫૫/ર ૫૭૯ ૧૩૦૨૭૫૦ ૧૩૦૨૭૫૦ ૩૨૫૬૮૭૫ ૩૨૫૬૮૭૫ -૧૭૩૨૫૦ ૧૯૫૪૧૨૫ ૯૭૭૦૬૩ ૮૦૩૮૧૩ જુઓ ન ધ ૧,૨,૩,૫

તારાભાઇ મોહનભાઇ           
   

૧૬૦ ધળુાભાઇ માનાભાઇ
૩૫૫/પૈ

કી
૧૫૬/૧ ૧૪૬૭ ૨૬૪૦૬૦૦ ૨૬૪૦૬૦૦ ૧૫૬/૧ ૮૮૦ ૧૫૮૪૦૦૦ ૧૫૮૪૦૦૦ ૩૯૬૦૦૦૦ ૩૯૬૦૦૦૦ -૧૦૫૬૬૦૦ ૨૩૭૬૦૦૦ ૧૧૮૮૦૦૦ ૧૩૧૪૦૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૩,૫

લાલીબેન માનાભાઇ કરશનભાઇ ની િવધવા           

   

૧૬૧ ધળુાભાઇ માનાભાઇ
૩૫૫/પૈ

કી
૧૫૬/ર ૧૪૫૯ ૩૨૮૨૭૫૦ ૩૨૮૨૭૫૦ ૧૫૬/ર ૮૭૫ ૧૯૬૮૭૫૦ ૧૯૬૮૭૫૦ ૪૯૨૧૮૭૫ ૪૯૨૧૮૭૫ -૧૩૧૪૦૦૦ ૨૯૫૩૧૨૫ ૧૪૭૬૫૬૩ ૧૬૨૫૬૩ જુઓ ન ધ ૧,૨,૩,૫

લાલીબેન માનાભાઇ કરશનભાઇ ની િવધવા           

   

૧૬૨ મણીભાઇ મગંળભાઇ ૩૫૬ ૧૫૭ ૨૨૩૬ ૨૧૯૧૨૮૦૦ ૨૧૯૧૨૮૦૦ ૧૫૭ ૧૩૪૨ ૧૩૧૫૧૬૦૦ ૧૩૧૫૧૬૦૦ ૩૧૦૩૭૭૭૬ ૩૧૦૩૭૭૭૬ -૮૭૬૧૨૦૦ ૧૭૮૮૬૧૭૬ ૮૯૪૩૦૮૮ ૧૮૧૮૮૮ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

છોટાભાઇ ચતરુભાઇ પટેલ           

          

૧૬૩ ી ઉિમયાિવજય સો.મીલ. ૩૫૭ ૧૫૮ ૧૬૩૦ ૧૫૯૭૪૦૦૦ ૧૫૯૭૪૦૦૦ ૧૫૮ ૧૧૫૪ ૧૧૩૦૯૨૦૦ ૧૧૩૦૯૨૦૦ ૨૬૬૮૯૭૧૨ ૨૬૬૮૯૭૧૨ -૪૬૬૪૮૦૦ ૧૫૩૮૦૫૧૨ ૭૬૯૦૨૫૬ ૩૦૨૫૪૫૬ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

પટેલ શીવજીભાઇ વેલજીભાઇ           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

પટેલ ખેતીભાઇ વેલજીભાઇ           

પટેલ કરમશીભાઇ વેલજીભાઇ           
   

૧૬૪ ી પટેલ સો.મીલ. ૩૫૮ ૧૫૯ ૧૬૩૦ ૧૫૯૭૪૦૦૦ ૧૫૯૭૪૦૦૦ ૧૫૯ ૯૭૮ ૯૫૮૪૪૦૦ ૯૫૮૪૪૦૦ ૨૨૬૧૯૧૮૪ ૨૨૬૧૯૧૮૪ -૬૩૮૯૬૦૦ ૧૩૦૩૪૭૮૪ ૬૫૧૭૩૯૨ ૧૨૭૭૯૨ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

પટેલ ગોપાલભાઇ ભાણાજીભાઇ           

પટેલ બાબભુાઇ ગોપાલભાઇ           

પટેલ ઠાલાલ ગોપાલભાઇ           
   

૧૬૫ ગોપાલભાઇ ભાણાજીભાઇ ૩૫૯ ૧૬૦ ૧૭૮૧ ૧૭૪૫૩૮૦૦ ૧૭૪૫૩૮૦૦ ૧૬૦ ૧૦૬૯ ૧૦૪૭૬૨૦૦ ૧૦૪૭૬૨૦૦ ૨૪૭૨૩૮૩૨ ૨૪૭૨૩૮૩૨ -૬૯૭૭૬૦૦ ૧૪૨૪૭૬૩૨ ૭૧૨૩૮૧૬ ૧૪૬૨૧૬ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

માવજીભાઇ ભાણાજીભાઇ           

દેવજીભાઇ ભાણાજીભાઇ           
   

૧૬૬ ીભગવતી સો.મીલ. ૩૬૦ ૧૬૧ ૧૪૮૩ ૧૪૫૩૩૪૦૦ ૧૪૫૩૩૪૦૦ ૧૬૧ ૮૮૯ ૮૭૧૨૨૦૦ ૮૭૧૨૨૦૦ ૨૦૫૬૦૭૯૨ ૨૦૫૬૦૭૯૨ -૫૮૨૧૨૦૦ ૧૧૮૪૮૫૯૨ ૫૯૨૪૨૯૬ ૧૦૩૦૯૬ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

પટેલ માવજીભાઇ ભાણાજીભાઇ           

પટેલ જયતંીભાઇ માવજીભાઇ           

પટેલ અમતૃલાલ માવજીભાઇ           
   

૧૬૭
સવેર્ ન ં૨૦૬/૧થી૨૦૬/૭ ના માલીકો નો 

સિહયારો ર તો
૩૬૧ ૧૬૨ ૯૩૬ ૦ ૦ ૧૬૨ ૯૦૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

**

       જમીન ર તો 

૧૬૮ પનુમબેન દીનેશભાઇ ટાકં ૩૬૨ ૧૬૩ ૩૫૦૩ ૩૪૩૨૯૪૦૦ ૩૪૩૨૯૪૦૦ ૧૬૩ ૩૧૭૦ ૩૧૦૬૬૦૦૦ ૩૧૦૬૬૦૦૦ ૭૩૩૧૫૭૬૦ ૭૩૩૧૫૭૬૦ -૩૨૬૩૪૦૦ ૪૨૨૪૯૭૬૦ ૨૧૧૨૪૮૮૦ ૧૭૮૬૧૪૮૦ જુઓ ન ધ ૫
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

૧૬૯ ી િવ કર્મા બોડૅસ ૩૬૩/૧ ૧૬૪ ૨૫૪૪ ૨૪૯૩૧૨૦૦ ૨૪૯૩૧૨૦૦ ૧૬૪ ૧૫૩૨ ૧૫૦૧૩૬૦૦ ૧૫૦૧૩૬૦૦ ૩૫૪૩૨૦૯૬ ૩૫૪૩૨૦૯૬ -૯૯૧૭૬૦૦ ૨૦૪૧૮૪૯૬ ૧૦૨૦૯૨૪૮ ૨૯૧૬૪૮ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

રાજકુમાર લ મણદાસ ધીમાન           
   

૧૭૦ િદલીપકુમાર લ મણદાસ ધીમાની ૩૬૩/૨ ૧૬૫ ૬૪૪ ૬૩૧૧૨૦૦ ૬૩૧૧૨૦૦ ૧૬૫ ૩૮૬ ૩૭૮૨૮૦૦ ૩૭૮૨૮૦૦ ૮૯૨૭૪૦૮ ૮૯૨૭૪૦૮ -૨૫૨૮૪૦૦ ૫૧૪૪૬૦૮ ૨૫૭૨૩૦૪ ૪૩૯૦૪ જુઓ ન ધ ૫
   

૧૭૧ રજીદરિસંગ લ મણદાસ ધીમાન ૩૬૩/૩ ૧૬૬ ૮૪૦ ૮૨૩૨૦૦૦ ૮૨૩૨૦૦૦ ૧૬૬ ૫૦૪ ૪૯૩૯૨૦૦ ૪૯૩૯૨૦૦ ૧૧૬૫૬૫૧૨ ૧૧૬૫૬૫૧૨ -૩૨૯૨૮૦૦ ૬૭૧૭૩૧૨ ૩૩૫૮૬૫૬ ૬૫૮૫૬ જુઓ ન ધ ૫
   

૧૭૨ િદલીપકુમાર લ મણદાસ ધીમાની ૩૬૩/૪ ૧૬૭ ૪૬૮ ૪૫૮૬૪૦૦ ૪૫૮૬૪૦૦ ૧૬૭ ૨૮૧ ૨૭૫૩૮૦૦ ૨૭૫૩૮૦૦ ૬૪૯૮૯૬૮ ૬૪૯૮૯૬૮ -૧૮૩૨૬૦૦ ૩૭૪૫૧૬૮ ૧૮૭૨૫૮૪ ૩૯૯૮૪ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

સુદંરસીંગ લ મણદાસ ધીમાની           
   

૧૭૩ રજીદરિસંગ લ મણદાસ ધીમાન ૩૬૪ ૧૬૮ ૫૦૨
+ +

રજીદરિસંગ લ મણદાસ ધીમાન ૩૬૫/૧ ૧૬૯ ૩૪૬૯

િનમર્લા રાજકુમાર ધીમાન           

કરમજીતકૌર દીલીપકુમાર ધીમાન           

હોપી રધવુીરશરણ ધીમાન નો પત્ર           
+    

રજીદરિસંગ લ મણદાસ ધીમાન ૩૬૫/૨ ૫૫૨
+

હોપી રધવુીરશરણ ધીમાન ૩૬૫/૩ ૩૩૮
+

રજીદરિસંગ લ મણદાસ ધીમાન ૩૬૫/૯ ૩૫૧
+ ૧૭૦    
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

કરમજીતકૌર દીલીપકુમાર ધીમાન ૩૬૫/૪ ૩૬૨           
+    

િનમર્લા રાજકુમાર ધીમાન ૩૬૫/૫ ૪૦૫
+

કરમજીતકૌર દીલીપકુમાર ધીમાન ૩૬૫/૬ ૪૪૬
+    

િનમર્લા રાજકુમાર ધીમાન ૩૬૫/૭ ૪૨૫           
+    

િનમર્લા રાજકુમાર ધીમાન ૩૬૫/૮ ૩૩૮           
૧૭૧

{૧૬૮+૧૬૯+

૧૭૦+૧૭૧}
૭૧૮૮ ૭૦૪૪૨૪૦૦ ૭૦૪૪૨૪૦૦

૧૬૮+૧૬૯+

૧૭૦+૧૭૧
૪૩૧૩ ૪૨૨૬૭૪૦૦ ૪૨૨૬૭૪૦૦ ૯૯૭૫૧૦૬૪ ૯૯૭૫૧૦૬૪ -૨૮૧૭૫૦૦૦ ૫૭૪૮૩૬૬૪ ૨૮૭૪૧૮૩૨ ૫૬૬૮૩૨ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

   
૧૭૪ િવ કર્મા ઇ ડસટ્રીઝ ૩૬૬ ૧૭૨ ૨૩૨૭ ૨૨૮૦૪૬૦૦ ૨૨૮૦૪૬૦૦ ૧૭૨ ૧૩૯૭ ૧૩૬૯૦૬૦૦ ૧૩૬૯૦૬૦૦ ૩૨૩૦૯૮૧૬ ૩૨૩૦૯૮૧૬ -૯૧૧૪૦૦૦ ૧૮૬૧૯૨૧૬ ૯૩૦૯૬૦૮ ૧૯૫૬૦૮ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

િદપક રજીદરસીંગ ધીમાન           
   

૧૭૫ ડાહીબેન તે બબાભાઇ મોહભંાઇ ની િવધવા ૩૬૭ ૧૭૨૦           

નટવરભાઇ બબાભાઇ    

ચદંુભાઇ બબાભાઇ    
+    
૩૬૯ ૭૭૯૦    

૧૭૩ ૯૫૧૦ ૯૩૧૯૮૦૦૦ ૯૩૧૯૮૦૦૦ ૧૭૩ ૫૭૦૬ ૫૫૯૧૮૮૦૦ ૫૫૯૧૮૮૦૦ ૧૩૧૯૬૮૩૬૮ ૧૩૧૯૬૮૩૬૮ -૩૭૨૭૯૨૦૦ ૭૬૦૪૯૫૬૮ ૩૮૦૨૪૭૮૪ ૭૪૫૫૮૪ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

૧૭૬ ી િવ કર્મા બોડૅસ ૩૬૮ ૧૭૪ ૨૨૯૪ ૨૨૪૮૧૨૦૦ ૨૨૪૮૧૨૦૦ ૧૭૪ ૧૩૭૬ ૧૩૪૮૪૮૦૦ ૧૩૪૮૪૮૦૦ ૩૧૮૨૪૧૨૮ ૩૧૮૨૪૧૨૮ -૮૯૯૬૪૦૦ ૧૮૩૩૯૩૨૮ ૯૧૬૯૬૬૪ ૧૭૩૨૬૪ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

િદલીપકુમાર લ મણદાસ ધીમાની           
   

૧૭૭ સૌદામીનીબેન ચી.પરીખ ૩૯૦ ૮૧૯૫           

ભાગર્વીબેન એન.પરીખ           

જય ીબેન એન.પરીખ           

િમરાજ એન.પરીખ           

િમનતીબેન નૈમેષ શાહ           
+    
૪૩૫ ૨૪૩૭૯           

૧૭૫ ૩૨૫૭૪ ૩૧૯૨૨૫૨૦૦ ૩૧૯૨૨૫૨૦૦ ૧૭૫ ૧૯૫૪૫ ૧૯૧૫૪૧૦૦૦ ૧૯૧૫૪૧૦૦૦ ૪૫૨૦૩૬૭૬૦ ૪૫૨૦૩૬૭૬૦ -૧૨૭૬૮૪૨૦૦ ૨૬૦૪૯૫૭૬૦ ૧૩૦૨૪૭૮૮૦ ૨૫૬૩૬૮૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫
   

૧૭૮ ી સરકાર ૩૯૧ ૧૭૬/૧ ૧૫૨૨૬ ૧૪૯૨૧૪૮૦૦ ૧૪૯૨૧૪૮૦૦ ૧૭૬/૧ ૯૧૩૬ ૮૯૫૩૨૮૦૦ ૮૯૫૩૨૮૦૦ ૨૧૧૨૯૭૪૦૮ ૨૧૧૨૯૭૪૦૮ -૫૯૬૮૨૦૦૦ ૧૨૧૭૬૪૬૦૮ ૬૦૮૮૨૩૦૪ ૧૨૦૦૩૦૪
   

૧૭૯ ી સરકાર ૩૯૧ ૧૭૬/૨ ૫૧૬ ૫૬૭૬૦૦૦ ૫૬૭૬૦૦૦ ૧૭૬/૨ ૫૧૬ ૫૬૭૬૦૦૦ ૫૬૭૬૦૦૦ ૧૩૩૯૫૩૬૦ ૧૩૩૯૫૩૬૦ ૦ ૭૭૧૯૩૬૦ ૩૮૫૯૬૮૦ ૩૮૫૯૬૮૦
   

૧૮૦ પુ પાબેન ગોરધનદાસ દોલતરામની િવધવા ૩૯૫ ૧૭૭ ૬૦૭ ૫૯૪૮૬૦૦ ૫૯૪૮૬૦૦ ૧૭૭ ૫૨૫ ૫૧૪૫૦૦૦ ૫૧૪૫૦૦૦ ૧૨૧૪૨૨૦૦ ૧૨૧૪૨૨૦૦ -૮૦૩૬૦૦ ૬૯૯૭૨૦૦ ૩૪૯૮૬૦૦ ૨૬૯૫૦૦૦ જુઓ ન ધ ૫
   

૧૮૧ પોપટલાલ મગંળદાસ ૩૯૬ ૧૭૮ ૬૦૭ ૫૯૪૮૬૦૦ ૫૯૪૮૬૦૦ ૧૭૮ ૬૦૭ ૫૯૪૮૬૦૦ ૫૯૪૮૬૦૦ ૧૪૦૩૮૬૯૬ ૧૪૦૩૮૬૯૬ ૦ ૮૦૯૦૦૯૬ ૪૦૪૫૦૪૮ ૪૦૪૫૦૪૮ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

ભાલચદ્ર મગંળદાસ           
   

૧૮૨ વષાર્બેન જયતંીલાલ ૩૯૭ ૧૭૯ ૬૦૦ ૫૮૮૦૦૦૦ ૫૮૮૦૦૦૦ ૧૭૯ ૬૦૦ ૫૮૮૦૦૦૦ ૫૮૮૦૦૦૦ ૧૩૮૭૬૮૦૦ ૧૩૮૭૬૮૦૦ ૦ ૭૯૯૬૮૦૦ ૩૯૯૮૪૦૦ ૩૯૯૮૪૦૦ જુઓ ન ધ ૫
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

   
૧૮૩ અ લભુાઇ છગનભાઇ ૩૯૮ ૧૮૦ ૫૧૭ ૫૦૬૬૬૦૦ ૫૦૬૬૬૦૦ ૧૮૦ ૫૧૭ ૫૦૬૬૬૦૦ ૫૦૬૬૬૦૦ ૧૧૯૫૭૧૭૬ ૧૧૯૫૭૧૭૬ ૦ ૬૮૯૦૫૭૬ ૩૪૪૫૨૮૮ ૩૪૪૫૨૮૮ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

હનભુાઇ છગનભાઇ           
   

૧૮૪ મધકુા ત રમણલાલ ૩૯૯ ૧૮૧ ૫૦૬ ૪૯૫૮૮૦૦ ૪૯૫૮૮૦૦ ૧૮૧ ૫૦૬ ૪૯૫૮૮૦૦ ૪૯૫૮૮૦૦ ૧૧૭૦૨૭૬૮ ૧૧૭૦૨૭૬૮ ૦ ૬૭૪૩૯૬૮ ૩૩૭૧૯૮૪ ૩૩૭૧૯૮૪ જુઓ ન ધ ૫
   

૧૮૫ ચદંુલાલ બેચરદાસ ૪૦૦ ૧૮૨ ૪૦૫ ૩૯૬૯૦૦૦ ૩૯૬૯૦૦૦ ૧૮૨ ૪૦૫ ૩૯૬૯૦૦૦ ૩૯૬૯૦૦૦ ૯૩૬૬૮૪૦ ૯૩૬૬૮૪૦ ૦ ૫૩૯૭૮૪૦ ૨૬૯૮૯૨૦ ૨૬૯૮૯૨૦ જુઓ ન ધ ૫
   

૧૮૬ શાતંીબેન ઉફ શાતંાબેન િવકટર િબશન ૪૦૧ ૧૮૩ ૬૦૭ ૫૯૪૮૬૦૦ ૫૯૪૮૬૦૦ ૧૮૩ ૫૬૪ ૫૫૨૭૨૦૦ ૫૫૨૭૨૦૦ ૧૩૦૪૪૧૯૨ ૧૩૦૪૪૧૯૨ -૪૨૧૪૦૦ ૭૫૧૬૯૯૨ ૩૭૫૮૪૯૬ ૩૩૩૭૦૯૬ જુઓ ન ધ ૫
   

૧૮૭ કપીલાબેન ચીમનલાલની િદકરી ૪૦૨ ૧૮૪ ૬૬૭ ૬૫૩૬૬૦૦ ૬૫૩૬૬૦૦ ૧૮૪ ૬૬૭ ૬૫૩૬૬૦૦ ૬૫૩૬૬૦૦ ૧૫૪૨૬૩૭૬ ૧૫૪૨૬૩૭૬ ૦ ૮૮૮૯૭૭૬ ૪૪૪૪૮૮૮ ૪૪૪૪૮૮૮ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

માલતીબેન ચીમનલાલની િદકરી           
   

૧૮૮ ગોરધનભાઇ ટપભુાઇ પટેલ ૪૦૩ ૧૮૫ ૫૦૬ ૪૯૫૮૮૦૦ ૪૯૫૮૮૦૦ ૧૮૫ ૫૦૬ ૪૯૫૮૮૦૦ ૪૯૫૮૮૦૦ ૧૧૭૦૨૭૬૮ ૧૧૭૦૨૭૬૮ ૦ ૬૭૪૩૯૬૮ ૩૩૭૧૯૮૪ ૩૩૭૧૯૮૪ જુઓ ન ધ ૫
   

૧૮૯ શીણાભાઇ ભારાભાઇ ૪૦૪ ૧૮૬ ૮૧૦ ૭૯૩૮૦૦૦ ૭૯૩૮૦૦૦ ૧૮૬ ૮૧૦ ૭૯૩૮૦૦૦ ૭૯૩૮૦૦૦ ૧૮૭૩૩૬૮૦ ૧૮૭૩૩૬૮૦ ૦ ૧૦૭૯૫૬૮૦ ૫૩૯૭૮૪૦ ૫૩૯૭૮૪૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

સરુાભાઇ છગનભાઇ           
   

૧૯૦ િકરયાબેન તે ડેવીડ શીવાભાઇની િવધવા ૪૦૫ ૧૮૭ ૫૯૮ ૫૮૬૦૪૦૦ ૫૮૬૦૪૦૦ ૧૮૭ ૫૯૮ ૫૮૬૦૪૦૦ ૫૮૬૦૪૦૦ ૧૩૮૩૦૫૪૪ ૧૩૮૩૦૫૪૪ ૦ ૭૯૭૦૧૪૪ ૩૯૮૫૦૭૨ ૩૯૮૫૦૭૨ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

િનખ થીભાઇ ડેવીડ           

સલુેમાનભાઇ ડેવીડ           

સમુીત્રાબેન ડેવીડ           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

આનદંકુમાર િવલીયમ           
   

૧૯૧ પોપટભાઇ મશ ભાઇ ભરવાડ ૪૦૬ ૧૮૮ ૬૦૭ ૫૯૪૮૬૦૦ ૫૯૪૮૬૦૦ ૧૮૮ ૬૦૭ ૫૯૪૮૬૦૦ ૫૯૪૮૬૦૦ ૧૪૦૩૮૬૯૬ ૧૪૦૩૮૬૯૬ ૦ ૮૦૯૦૦૯૬ ૪૦૪૫૦૪૮ ૪૦૪૫૦૪૮ જુઓ ન ધ ૫
   

૧૯૨ અનસયુા ચપંકલાલ ૪૦૭ ૧૮૯ ૬૦૭ ૫૯૪૮૬૦૦ ૫૯૪૮૬૦૦ ૧૮૯ ૩૭૪ ૩૬૬૫૨૦૦ ૩૬૬૫૨૦૦ ૮૬૪૯૮૭૨ ૮૬૪૯૮૭૨ -૨૨૮૩૪૦૦ ૪૯૮૪૬૭૨ ૨૪૯૨૩૩૬ ૨૦૮૯૩૬ જુઓ ન ધ ૫
   

૧૯૩ ર તા પૈકીની જગ્યા ૪૦૮ ૧૯૦ ૩૪૭ ૦ ૦ ૧૯૦ ૨૮૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ જુઓ ન ધ ૫ **

       ** મળુખડં ની 

૧૯૪ મશ વાલા અ ીન ચદ્રવદનભાઇ ૪૦૯ ૮૦૯           જુઓ ન ધ ૫
   

મશ વાલા અ ીન ચદ્રવદનભાઇ ૪૧૦ ૫૬૦           

૧૯૧ ૧૩૬૯ ૧૩૪૧૬૨૦૦ ૧૩૪૧૬૨૦૦ ૧૯૧ ૧૦૭૯ ૧૦૫૭૪૨૦૦ ૧૦૫૭૪૨૦૦ ૨૪૯૫૫૧૧૨ ૨૪૯૫૫૧૧૨ -૨૮૪૨૦૦૦ ૧૪૩૮૦૯૧૨ ૭૧૯૦૪૫૬ ૪૩૪૮૪૫૬
   

૧૯૫ નરે દ્રભાઇ નટવરલાલ શાહ ૪૧૧ ૧૯૨ ૭૫૧ ૭૩૫૯૮૦૦ ૭૩૫૯૮૦૦ ૧૯૨ ૭૫૧ ૭૩૫૯૮૦૦ ૭૩૫૯૮૦૦ ૧૭૩૬૯૧૨૮ ૧૭૩૬૯૧૨૮ ૦ ૧૦૦૦૯૩૨૮ ૫૦૦૪૬૬૪ ૫૦૦૪૬૬૪ જુઓ ન ધ ૫
   

૧૯૬ નદંલાલ વજૃવ લભદાસ ૪૧૨ ૧૯૩ ૩૦૪ ૨૯૭૯૨૦૦ ૨૯૭૯૨૦૦ ૧૯૩ ૩૦૪ ૨૯૭૯૨૦૦ ૨૯૭૯૨૦૦ ૭૦૩૦૯૧૨ ૭૦૩૦૯૧૨ ૦ ૪૦૫૧૭૧૨ ૨૦૨૫૮૫૬ ૨૦૨૫૮૫૬ જુઓ ન ધ ૫
   

૧૯૭
કપીલાબેન તે િત્રકમલાલ ચીમનલાલાની 

ઓરત
૪૧૩ ૧૯૪ ૫૦૬ ૪૯૫૮૮૦૦ ૪૯૫૮૮૦૦ ૧૯૪ ૫૦૬ ૪૯૫૮૮૦૦ ૪૯૫૮૮૦૦ ૧૧૭૦૨૭૬૮ ૧૧૭૦૨૭૬૮ ૦ ૬૭૪૩૯૬૮ ૩૩૭૧૯૮૪ ૩૩૭૧૯૮૪ જુઓ ન ધ ૫

   
૧૯૮ િપ્રયવદન હીરાલાલ ૪૧૪ ૧૯૫ ૪૬૩ ૪૫૩૭૪૦૦ ૪૫૩૭૪૦૦ ૧૯૫ ૪૬૩ ૪૫૩૭૪૦૦ ૪૫૩૭૪૦૦ ૧૦૭૦૮૨૬૪ ૧૦૭૦૮૨૬૪ ૦ ૬૧૭૦૮૬૪ ૩૦૮૫૪૩૨ ૩૦૮૫૪૩૨ જુઓ ન ધ ૫
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

૧૯૯ ચચંીબેન કાનજીભાઇ ૪૧૫ ૧૯૬ ૪૮૪ ૪૭૪૩૨૦૦ ૪૭૪૩૨૦૦ ૧૯૬ ૪૭૭ ૪૬૭૪૬૦૦ ૪૬૭૪૬૦૦ ૧૧૦૩૨૦૫૬ ૧૧૦૩૨૦૫૬ -૬૮૬૦૦ ૬૩૫૭૪૫૬ ૩૧૭૮૭૨૮ ૩૧૧૦૧૨૮ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

પોપટજી કાનજીભાઇ           

ભીખાભાઇ કાનજીભાઇ           
   

૨૦૦ ચોથાભાઇ હીરાભાઇ ભરવાડ ૪૧૬ ૧૯૭ ૭૦૮ ૬૯૩૮૪૦૦ ૬૯૩૮૪૦૦ ૧૯૭ ૬૫૫ ૬૪૧૯૦૦૦ ૬૪૧૯૦૦૦ ૧૫૧૪૮૮૪૦ ૧૫૧૪૮૮૪૦ -૫૧૯૪૦૦ ૮૭૨૯૮૪૦ ૪૩૬૪૯૨૦ ૩૮૪૫૫૨૦ જુઓ ન ધ ૫

   

૨૦૧ રામાભાઇ જોધાભાઇ ૪૧૭ ૧૯૮ ૫૦૬ ૪૯૫૮૮૦૦ ૪૯૫૮૮૦૦ ૧૯૮ ૫૦૬ ૪૯૫૮૮૦૦ ૪૯૫૮૮૦૦ ૧૧૭૦૨૭૬૮ ૧૧૭૦૨૭૬૮ ૦ ૬૭૪૩૯૬૮ ૩૩૭૧૯૮૪ ૩૩૭૧૯૮૪ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

કરમણભાઇ જોધાભાઇ           
   

૨૦૨ હીમાભાઇ મેઘાભાઇ ભરવાડ ૪૧૮ ૧૯૯ ૩૭૮૦ ૩૭૦૪૪૦૦૦ ૩૭૦૪૪૦૦૦ ૧૯૯ ૨૨૬૮ ૨૨૨૨૬૪૦૦ ૨૨૨૨૬૪૦૦ ૫૨૪૫૪૩૦૪ ૫૨૪૫૪૩૦૪ -૧૪૮૧૭૬૦૦ ૩૦૨૨૭૯૦૪ ૧૫૧૧૩૯૫૨ ૨૯૬૩૫૨ જુઓ ન ધ ૫
   

૨૦૩ હમરામભાઇ હાજાભાઇ ભરવાડ ૪૧૯ ૨૦૦ ૫૨૭ ૫૧૬૪૬૦૦ ૫૧૬૪૬૦૦ ૨૦૦ ૫૨૧ ૫૧૦૫૮૦૦ ૫૧૦૫૮૦૦ ૧૨૦૪૯૬૮૮ ૧૨૦૪૯૬૮૮ -૫૮૮૦૦ ૬૯૪૩૮૮૮ ૩૪૭૧૯૪૪ ૩૪૧૩૧૪૪ જુઓ ન ધ ૫
   

૨૦૪ ધનજીભાઇ આતાજી ૪૨૦ ૨૦૧ ૬૦૭ ૫૯૪૮૬૦૦ ૫૯૪૮૬૦૦ ૨૦૧ ૬૦૭ ૫૯૪૮૬૦૦ ૫૯૪૮૬૦૦ ૧૪૦૩૮૬૯૬ ૧૪૦૩૮૬૯૬ ૦ ૮૦૯૦૦૯૬ ૪૦૪૫૦૪૮ ૪૦૪૫૦૪૮ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

કાનજીભાઇ હમીરભાઇ           

કેશભુાઇ રામજીભાઇ           

હમીરભાઇ પુજાભાઇ           
   

૨૦૫ દલપતભાઇ શનાભાઇ ૪૨૧ ૨૦૨ ૫૦૬ ૪૯૫૮૮૦૦ ૪૯૫૮૮૦૦ ૨૦૨ ૫૦૬ ૪૯૫૮૮૦૦ ૪૯૫૮૮૦૦ ૧૧૭૦૨૭૬૮ ૧૧૭૦૨૭૬૮ ૦ ૬૭૪૩૯૬૮ ૩૩૭૧૯૮૪ ૩૩૭૧૯૮૪ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

લ મણભાઇ શનાભાઇ           

ગગંાબેન શનાભાઇની િવધવા           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

ઝવેરભાઇ લાભાઇ           

આશાભાઇ લાભાઇ           
   

૨૦૬ ર તા પૈકીની જગ્યા ૪૨૨ ૨૦૩ ૧૩૧૫ ૦ ૦ ૨૦૩ ૧૩૧૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ જુઓ ન ધ ૫ **

       ** મળુખડં ની 

૨૦૭ રાગીણીબેન રમણલાલ ૪૨૩ ૨૦૪ ૭૦૮ ૬૯૩૮૪૦૦ ૬૯૩૮૪૦૦ ૨૦૪ ૭૦૮ ૬૯૩૮૪૦૦ ૬૯૩૮૪૦૦ ૧૬૩૭૪૬૨૪ ૧૬૩૭૪૬૨૪ ૦ ૯૪૩૬૨૨૪ ૪૭૧૮૧૧૨ ૪૭૧૮૧૧૨ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

કમલેશભાઇ રમણલાલ           

વીસદભાઇ રમણભાઇ           

રણછોડભાઇ હીરાભાઇ           

દેવસીંગભાઇ રણછોડભાઇ           
   

૨૦૮ મણીભાઇ કચરાભાઇ રાવળ ૪૨૪ ૨૦૫ ૫૪૪ ૫૩૩૧૨૦૦ ૫૩૩૧૨૦૦ ૨૦૫ ૫૪૪ ૫૩૩૧૨૦૦ ૫૩૩૧૨૦૦ ૧૨૫૮૧૬૩૨ ૧૨૫૮૧૬૩૨ ૦ ૭૨૫૦૪૩૨ ૩૬૨૫૨૧૬ ૩૬૨૫૨૧૬ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

શામજીભાઇ વશરામભાઇ           
   

૨૦૯ ી સરકાર ૪૨૫ ૨૦૬ ૬૦૭ ૫૯૪૮૬૦૦ ૫૯૪૮૬૦૦ ૨૦૬ ૬૦૭ ૫૯૪૮૬૦૦ ૫૯૪૮૬૦૦ ૧૪૦૩૮૬૯૬ ૧૪૦૩૮૬૯૬ ૦ ૮૦૯૦૦૯૬ ૪૦૪૫૦૪૮ ૪૦૪૫૦૪૮
   

૨૧૦ િદલીપકુમાર નવનીતભાઇ ૪૨૬ ૨૦૭ ૬૦૭ ૫૯૪૮૬૦૦ ૫૯૪૮૬૦૦ ૨૦૭ ૫૫૩ ૫૪૧૯૪૦૦ ૫૪૧૯૪૦૦ ૧૨૭૮૯૭૮૪ ૧૨૭૮૯૭૮૪ -૫૨૯૨૦૦ ૭૩૭૦૩૮૪ ૩૬૮૫૧૯૨ ૩૧૫૫૯૯૨ જુઓ ન ધ ૫
   

૨૧૧ સધુાબેન મીસરીલાલ શમાર્ ૪૨૭ ૨૦૮ ૬૮           જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

હરીરામ મીસરીલાલ શમાર્           

નરે દ્રકુમાર મીસરીલાલ શમાર્           
+    
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

યોગે દ્રભાઇ બાપભુાઇ ૪૨૮ ૨૦૯ ૫૩૧           

મણૃાલીની બાપભુાઇ {૨૦૮+૨૦૯} ૫૯૯ ૫૮૭૦૨૦૦ ૫૮૭૦૨૦૦ ૨૦૮+૨૦૯ ૩૫૮ ૩૫૦૮૪૦૦ ૩૫૦૮૪૦૦ ૮૩૧૪૯૦૮ ૮૩૧૪૯૦૮ -૨૩૬૧૮૦૦ ૪૮૦૬૫૦૮ ૨૪૦૩૨૫૪ ૪૧૪૫૪

લલીતાબેન ચદંુભાઇ           
   

૨૧૨ ર તા પૈકીની જગ્યા ૪૨૯ ૨૧૦ ૪૯૧ ૦ ૦ ૨૧૦ ૪૩૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ જુઓ ન ધ ૫ **

       ** મળુખડં ની 

૨૧૩ ધપુસીંગ ચરણસીંગ ૪૩૦ ૨૧૧ ૫૨૮ ૫૧૭૪૪૦૦ ૫૧૭૪૪૦૦ ૨૧૧ ૫૧૪ ૫૦૩૭૨૦૦ ૫૦૩૭૨૦૦ ૧૧૮૮૭૭૯૨ ૧૧૮૮૭૭૯૨ -૧૩૭૨૦૦ ૬૮૫૦૫૯૨ ૩૪૨૫૨૯૬ ૩૨૮૮૦૯૬ જુઓ ન ધ ૫
   

૨૧૪ માનસીંગ હરીજી ૪૩૧ ૨૧૨ ૫૦૬ ૪૯૫૮૮૦૦ ૪૯૫૮૮૦૦ ૨૧૨ ૫૦૬ ૪૯૫૮૮૦૦ ૪૯૫૮૮૦૦ ૧૧૭૦૨૭૬૮ ૧૧૭૦૨૭૬૮ ૦ ૬૭૪૩૯૬૮ ૩૩૭૧૯૮૪ ૩૩૭૧૯૮૪ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

ધળુાજી ભોલાજી           
   

૨૧૫ હિરહર ભોગીલાલ ૪૩૨ ૨૧૩ ૫૦૬ ૪૯૫૮૮૦૦ ૪૯૫૮૮૦૦ ૨૧૩ ૪૬૭ ૪૫૭૬૬૦૦ ૪૫૭૬૬૦૦ ૧૦૮૦૦૭૭૬ ૧૦૮૦૦૭૭૬ -૩૮૨૨૦૦ ૬૨૨૪૧૭૬ ૩૧૧૨૦૮૮ ૨૭૨૯૮૮૮ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

ધનજય ભોગીલાલ           
   

૨૧૬ િવનયકા ત ચીમનલાલ ૪૩૩ ૨૧૪ ૫૦૬ ૪૯૫૮૮૦૦ ૪૯૫૮૮૦૦ ૨૧૪ ૩૩૭ ૩૩૦૨૬૦૦ ૩૩૦૨૬૦૦ ૭૭૯૪૧૩૬ ૭૭૯૪૧૩૬ -૧૬૫૬૨૦૦ ૪૪૯૧૫૩૬ ૨૨૪૫૭૬૮ ૫૮૯૫૬૮ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

રમીલાબેન સૌરભભાઇ           

પ્રિવણભાઇ ચીમનલાલ           

ઘન યામભાઇ ચીમનલાલ           

ઉષાબેન િદનેશચદ્ર           

િદપક ખશુાલદા           

લ ાબેન સભુાષચદ્ર           

હસમખુ ચીમનલાલ           



Spe
cim

en
t C

op
y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

          

૨૧૭ સખુાભાઇ નાથાભાઇ ૪૩૪ ૨૧૫ ૬૦૭ ૫૯૪૮૬૦૦ ૫૯૪૮૬૦૦ ૨૧૫ ૩૬૩ ૩૫૫૭૪૦૦ ૩૫૫૭૪૦૦ ૮૪૩૧૦૩૮ ૮૪૩૧૦૩૮ -૨૩૯૧૨૦૦ ૪૮૭૩૬૩૮ ૨૪૩૬૮૧૯ ૪૫૬૧૯ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

હીરાભાઇ નાથાભાઇ           

ભાણાભાઇ નાથાભાઇ           

           

ગામ : દવડ           

૨૧૮ કા તીભાઇ આભાજી જુ.શ. 

પ્ર સ પ્ર
૧૪૦પૈકી ૨૧૬ ૫૪૦૩૩ ૮૬૪૫૨૮૦૦ ૮૬૪૫૨૮૦૦ ૨૧૬ ૩૨૪૨૦ ૫૧૮૭૨૦૦૦ ૫૧૮૭૨૦૦૦ ૧૨૯૬૮૦૦૦૦ ૧૨૯૬૮૦૦૦૦ -૩૪૫૮૦૮૦૦ ૭૭૮૦૮૦૦૦ ૩૮૯૦૪૦૦૦ ૪૩૨૩૨૦૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૩,

૪ ૫
નીરાબેન આભાજી           

શા તાબેન આભાજી    

શકરીબેન તે આભાજી ઘેમાજી ની િવધવા    

િવનભુાઇ પનુાજી    

કનભુાઇ ઉકાભાઇ    

લાલાભાઇ ઉકાભાઇ    

દેવે દ્રભાઇ ઉકાભાઇ    

રા શભાઇ ઉકાભાઇ    

લ મણભાઇ ઉકાભાઇ    

મીનાબેન ઉકાભાઇ    

કા તાબેન ઉકાભાઇ    

મધબુેન તે ઉકાભાઇ વલભુાઇ ની િવધવા    

ઇશવરભાઇ રેવાભાઇ    
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

ડા ાભાઇ આ મારામ    

ઇ રભાઇ શકંરભાઇ કુછારા    

ગણુવતંભાઇ ઠાભાઇ    

પ્રમીલાબેન ઠાભાઇ           

િનમર્લાબેન ઠાભાઇ           

ગગંાબેન તે ઠાભાઇની િવધવા           

વષાર્બેન જશવતંભાઇની િવધવા           

જીગર જશવતંભાઇ           

ઉકાભાઇ વાલભુાઇ તથા અભાજી ઘેમાજી ના 

વારસદારોને અડધી અડધી જમીન
          

ધી દેવડી સેવા સહકારી મડંળી લી.નો. બોજો           
   

૨૧૯ ગામ તળાવ વ.ક.દેવડી ગ્રામ પચંાયત જુ.શ ૧૪૧ ૨૧૭ ૨૩૫૧૫ ૩૭૬૨૪૦૦૦ ૩૭૬૨૪૦૦૦ ૨૧૭ ૨૨૭૪૧ ૩૬૩૮૫૬૦૦ ૩૬૩૮૫૬૦૦ ૯૦૯૬૪૦૦૦ ૯૦૯૬૪૦૦૦ -૧૨૩૮૪૦૦ ૫૪૫૭૮૪૦૦ ૨૭૨૮૯૨૦૦ ૨૬૦૫૦૮૦૦ મળુખડંની જમીન 

તળાવ છે
          

૨૨૦ કા તીભાઇ આભાજી જુ.શ ૧૪૨ ૨૧૮ ૭૬૮૯ ૧૨૩૦૨૪૦૦ ૧૨૩૦૨૪૦૦ ૨૧૮ ૪૬૧૩ ૭૩૮૦૮૦૦ ૭૩૮૦૮૦૦ ૧૮૪૫૨૦૦૦ ૧૮૪૫૨૦૦૦ -૪૯૨૧૬૦૦ ૧૧૦૭૧૨૦૦ ૫૫૩૫૬૦૦ ૬૧૪૦૦૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

નીરાબેન આભાજી           

શા તાબેન આભાજી           

િવનભુાઇ પનુાજી           

ચપંાબેન પનુાજી           
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op
y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

શકરીબેન તે આભાજીની િવધવા           
   

૨૨૧ ઊ યનભાઇ િગરજા પ્રસાદ જુ.શ ૧૪૩/પૈકી ૨૧૯ ૧૧૨૮૭૨ ૧૮૦૫૯૫૨૦૦ ૧૮૦૫૯૫૨૦૦ ૨૧૯ ૬૭૭૨૩ ૧૦૮૩૫૬૮૦૦ ૧૦૮૩૫૬૮૦૦ ૨૭૦૮૯૨૦૦૦ ૨૭૦૮૯૨૦૦૦ -૭૨૨૩૮૪૦૦ ૧૬૨૫૩૫૨૦૦ ૮૧૨૬૭૬૦૦ ૯૦૨૯૨૦૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૩,૫

પ્રશા ત ઊ યનભાઇ           

ીમતી વાતીબેન પ્રશા તભાઇ           

કુમારી રાિધકા ઊ યનભાઇ           

ીમતી પ્રસ ા એ.સોમાણી           

કુ. આરાધના ઊ યનભાઇ           
   

૨૨૨ કા તીભાઇ આભાજી જુ.શ ૧૪૪ ૨૨૦ ૫૩૬૨ ૮૫૭૯૨૦૦ ૮૫૭૯૨૦૦ ૨૨૦ ૩૨૧૭ ૫૧૪૭૨૦૦ ૫૧૪૭૨૦૦ ૧૨૮૬૮૦૦૦ ૧૨૮૬૮૦૦૦ -૩૪૩૨૦૦૦ ૭૭૨૦૮૦૦ ૩૮૬૦૪૦૦ ૪૨૮૪૦૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

નીરાબેન આભાજી           

શા તાબેન આભાજી           

શકરીબેન તે આભાજી ઘેમાજી ની િવધવા           

િવનભુાઇ પનુાજી           

કનભુાઇ ઉકાભાઇ           

લાલાભાઇ ઉકાભાઇ           

દેવે દ્રભાઇ ઉકાભાઇ           

રા શભાઇ ઉકાભાઇ           

લ મણભાઇ ઉકાભાઇ           
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

મીનાબેન ઉકાભાઇ           

કા તાબેન ઉકાભાઇ           

મધબુેન તે ઉકાભાઇ વલભુાઇ ની િવધવા           

ઉકાભાઇ વાલભુાઇ તથા અભાજી ઘેમાજી ના 

વારસદારોને અડધી અડધી જમીન
          

ધી દેવડી સેવા સહકારી મડંળી લી.નો. બોજો           
   

૨૨૩ ઊ યનભાઇ િગરજા પ્રસાદ જુ.શ ૧૪૫           

મીરાબેન િકરતીદેવિગરજા પ્રસાદની િવધવા           

અરયતુભાઇ િગરજાપ્રસાદ ૨૨૧ ૩૪૬૬૯ ૫૫૪૭૦૪૦૦ ૫૫૪૭૦૪૦૦ ૨૨૧ ૨૦૮૦૧ ૩૩૨૮૧૬૦૦ ૩૩૨૮૧૬૦૦ ૮૩૨૦૪૦૦૦ ૮૩૨૦૪૦૦૦ -૨૨૧૮૮૮૦૦ ૪૯૯૨૨૪૦૦ ૨૪૯૬૧૨૦૦ ૨૭૭૨૪૦૦ જુઓ ન ધ ૧,૨,૫

        

        

અ કુલ -૧૩૨૩૩૬૭૮૦૦ ૪૦૩૨૮૧૦૯૬૮ ૨૦૧૬૪૦૫૪૮૪ ૬૯૩૦૩૭૬૮૪

    

બ સ ામડંળ ને સપ્રા ત થતા લોટો ની િવગત
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

૧ નેબરહુડ સે ટર ૨૨૨ ૧૧૪૯ ૧૮૩૮૪૦૦ ૧૮૩૮૪૦૦ ૫૦૫૫૬૦૦ ૫૦૫૫૬૦૦ ૧૮૩૮૪૦૦ ૩૨૧૭૨૦૦ ૧૬૦૮૬૦૦ ૩૪૪૭૦૦૦ ૫૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૨ સેલ ફોર રેસીડે સીયલ ૨૨૩ ૧૭૦૮૯ ૨૭૩૪૨૪૦૦ ૨૭૩૪૨૪૦૦ ૭૬૨૮૫૨૯૬ ૭૬૨૮૫૨૯૬ ૨૭૩૪૨૪૦૦ ૪૮૯૪૨૮૯૬ ૨૪૪૭૧૪૪૮ ૫૧૮૧૩૮૪૮
૧૦% યોજના 

િવ તારને લાભદાયી

        

૩ શહરેી ગરીબ આવાસોના લોટોન ુ ંક્ષત્રફળ ૨૨૪ ૪૨૮૦ ૬૮૪૮૦૦૦ ૬૮૪૮૦૦૦ ૬૯૬૪૪૧૬ ૬૯૬૪૪૧૬ ૬૮૪૮૦૦૦ ૧૧૬૪૧૬ ૫૮૨૦૮ ૬૯૦૬૨૦૮ ૧૦% યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૪ નેબરહુડ સે ટર ૨૨૫ ૧૭૩૨ ૩૮૯૭૦૦૦ ૩૮૯૭૦૦૦ ૧૦૭૧૬૭૫૦ ૧૦૭૧૬૭૫૦ ૩૮૯૭૦૦૦ ૬૮૧૯૭૫૦ ૩૪૦૯૮૭૫ ૭૩૦૬૮૭૫ ૫૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

૫ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૨૨૬ ૨૪૬૬૬ ૩૯૪૬૫૬૦૦ ૩૯૪૬૫૬૦૦ ૪૦૧૩૬૫૧૫ ૪૦૧૩૬૫૧૫ ૩૯૪૬૫૬૦૦ ૬૭૦૯૧૫ ૩૩૫૪૫૮ ૩૯૮૦૧૦૫૮ ૧૦% યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૬ ગાડર્ન ૨૨૭ ૫૪૩૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૭ ગાડર્ન ૨૨૮ ૯૫૯૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૮ ઓપન કોમશીર્યલ યઝુ ૨૨૯ ૧૧૯૮ ૨૬૯૫૫૦૦ ૨૬૯૫૫૦૦ ૭૪૧૨૬૨૫ ૭૪૧૨૬૨૫ ૨૬૯૫૫૦૦ ૪૭૧૭૧૨૫ ૨૩૫૮૫૬૩ ૫૦૫૪૦૬૩ ૫૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૯ શહરેી ગરીબ આવાસોના લોટોન ુ ંક્ષત્રફળ ૨૩૦ ૩૧૨૦ ૭૦૨૦૦૦૦ ૭૦૨૦૦૦૦ ૭૧૩૯૩૪૦ ૭૧૩૯૩૪૦ ૭૦૨૦૦૦૦ ૧૧૯૩૪૦ ૫૯૬૭૦ ૭૦૭૯૬૭૦ ૧૦% યોજના 
િવ તારને લાભદાયી
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

        

૧૦ નેબરહુડ સે ટર(ફાયર િબ્રગેડ) ૨૩૧ ૭૧૮૫ ૧૧૪૯૬૦૦૦ ૧૧૪૯૬૦૦૦ ૩૧૬૧૪૦૦૦ ૩૧૬૧૪૦૦૦ ૧૧૪૯૬૦૦૦ ૨૦૧૧૮૦૦૦ ૧૦૦૫૯૦૦૦ ૨૧૫૫૫૦૦૦ ૫૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૧૧ નેબરહુડ સે ટર ૨૩૨ ૧૧૩૬ ૨૫૫૬૦૦૦ ૨૫૫૬૦૦૦ ૭૦૨૯૦૦૦ ૭૦૨૯૦૦૦ ૨૫૫૬૦૦૦ ૪૪૭૩૦૦૦ ૨૨૩૬૫૦૦ ૪૭૯૨૫૦૦ ૫૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૧૨ નેબરહુડ સે ટર ૨૩૩ ૧૭૬૨ ૧૩૨૧૫૦૦૦ ૧૩૨૧૫૦૦૦ ૩૬૩૪૧૨૫૦ ૩૬૩૪૧૨૫૦ ૧૩૨૧૫૦૦૦ ૨૩૧૨૬૨૫૦ ૧૧૫૬૩૧૨૫ ૨૪૭૭૮૧૨૫ ૫૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૧૩ નેબરહુડ સે ટર ૨૩૪ ૧૭૦૩ ૩૮૩૧૭૫૦ ૩૮૩૧૭૫૦ ૧૦૫૩૭૩૧૩ ૧૦૫૩૭૩૧૩ ૩૮૩૧૭૫૦ ૬૭૦૫૫૬૩ ૩૩૫૨૭૮૧ ૭૧૮૪૫૩૧ ૫૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૧૪ નેબરહુડ સે ટર ૨૩૫ ૧૬૮૨ ૧૨૬૧૫૦૦૦ ૧૨૬૧૫૦૦૦ ૩૪૬૯૧૨૫૦ ૩૪૬૯૧૨૫૦ ૧૨૬૧૫૦૦૦ ૨૨૦૭૬૨૫૦ ૧૧૦૩૮૧૨૫ ૨૩૬૫૩૧૨૫ ૫૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

        

૧૫ નેબરહુડ સે ટર ૨૩૬ ૮૩૩ ૬૨૪૭૫૦૦ ૬૨૪૭૫૦૦ ૧૭૧૮૦૬૨૫ ૧૭૧૮૦૬૨૫ ૬૨૪૭૫૦૦ ૧૦૯૩૩૧૨૫ ૫૪૬૬૫૬૩ ૧૧૭૧૪૦૬૩ ૫૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૧૬ ગાડર્ન ૨૩૭ ૨૩૫૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૧૭ નેબરહુડ સે ટર ૨૩૮ ૧૭૨૧ ૧૨૯૦૭૫૦૦ ૧૨૯૦૭૫૦૦ ૩૫૪૯૫૬૨૫ ૩૫૪૯૫૬૨૫ ૧૨૯૦૭૫૦૦ ૨૨૫૮૮૧૨૫ ૧૧૨૯૪૦૬૩ ૨૪૨૦૧૫૬૩ ૫૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૧૮ ઓપન કોમશીર્યલ યઝુ ૨૩૯ ૩૦૦ ૬૭૫૦૦૦ ૬૭૫૦૦૦ ૧૮૫૬૨૫૦ ૧૮૫૬૨૫૦ ૬૭૫૦૦૦ ૧૧૮૧૨૫૦ ૫૯૦૬૨૫ ૧૨૬૫૬૨૫ ૫૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

૧૯ સેલ ફોર ઇ ડ ટ્રીયલ ૨૪૦ ૨૦૮૭ ૩૮૬૦૯૫૦ ૩૮૬૦૯૫૦ ૩૯૨૬૫૮૬ ૩૯૨૬૫૮૬ ૩૮૬૦૯૫૦ ૬૫૬૩૬ ૩૨૮૧૮ ૩૮૯૩૭૬૮ ૧૦% યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૨૦ સેલ ફોર ઇ ડ ટ્રીયલ ૨૪૧ ૧૫૨૮ ૧૧૪૬૦૦૦૦ ૧૧૪૬૦૦૦૦ ૧૧૬૫૪૮૨૦ ૧૧૬૫૪૮૨૦ ૧૧૪૬૦૦૦૦ ૧૯૪૮૨૦ ૯૭૪૧૦ ૧૧૫૫૭૪૧૦ ૧૦% યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૨૧ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૨૪૨ ૧૫૨૭ ૩૪૩૫૭૫૦ ૩૪૩૫૭૫૦ ૩૪૯૪૧૫૮ ૩૪૯૪૧૫૮ ૩૪૩૫૭૫૦ ૫૮૪૦૮ ૨૯૨૦૪ ૩૪૬૪૯૫૪ ૧૦% યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૨૨ નેબરહુડ સે ટર ૨૪૩ ૧૭૮૩ ૪૦૧૧૭૫૦ ૪૦૧૧૭૫૦ ૧૧૦૩૨૩૧૩ ૧૧૦૩૨૩૧૩ ૪૦૧૧૭૫૦ ૭૦૨૦૫૬૩ ૩૫૧૦૨૮૧ ૭૫૨૨૦૩૧ ૫૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૨૩ ઓપન પેશ (પાિકર્ગ) ૨૪૪ ૨૫૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી



Spe
cim

en
t C

op
y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

        

૨૪ ઓપન પેશ (પાિકર્ગ) ૨૪૫ ૩૧૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૨૫ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૨૪૬ ૩૬૪૭ ૮૨૦૫૭૫૦ ૮૨૦૫૭૫૦ ૮૩૪૫૨૪૮ ૮૩૪૫૨૪૮ ૮૨૦૫૭૫૦ ૧૩૯૪૯૮ ૬૯૭૪૯ ૮૨૭૫૪૯૯ ૧૦% યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૨૬ શહરેી ગરીબ આવાસોના લોટોન ુ ંક્ષત્રફળ ૨૪૭ ૫૧૭૪ ૧૧૬૪૧૫૦૦ ૧૧૬૪૧૫૦૦ ૧૧૮૩૯૪૦૬ ૧૧૮૩૯૪૦૬ ૧૧૬૪૧૫૦૦ ૧૯૭૯૦૫ ૯૮૯૫૩ ૧૧૭૪૦૪૫૩ ૧૦% યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૨૭ નેબરહુડ સે ટર ૨૪૮ ૧૨૫૪ ૨૮૨૧૫૦૦ ૨૮૨૧૫૦૦ ૭૭૫૯૧૨૫ ૭૭૫૯૧૨૫ ૨૮૨૧૫૦૦ ૪૯૩૭૬૨૫ ૨૪૬૮૮૧૩ ૫૨૯૦૩૧૩ ૫૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        



Spe
cim

en
t C

op
y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

૨૮ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૨૪૯ ૪૧૫૫ ૯૩૪૮૭૫૦ ૯૩૪૮૭૫૦ ૯૫૦૭૬૭૯ ૯૫૦૭૬૭૯ ૯૩૪૮૭૫૦ ૧૫૮૯૨૯ ૭૯૪૬૪ ૯૪૨૮૨૧૪ ૧૦% યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૨૯ નેબરહુડ સે ટર ૨૫૦ ૨૩૬૫ ૫૩૨૧૨૫૦ ૫૩૨૧૨૫૦ ૧૪૬૩૩૪૩૮ ૧૪૬૩૩૪૩૮ ૫૩૨૧૨૫૦ ૯૩૧૨૧૮૮ ૪૬૫૬૦૯૪ ૯૯૭૭૩૪૪ ૫૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૩૦ શહરેી ગરીબ આવાસોના લોટોન ુ ંક્ષત્રફળ ૨૫૧ ૧૮૬૬૮ ૪૨૦૦૩૦૦૦ ૪૨૦૦૩૦૦૦ ૪૨૭૧૭૦૫૧ ૪૨૭૧૭૦૫૧ ૪૨૦૦૩૦૦૦ ૭૧૪૦૫૧ ૩૫૭૦૨૫ ૪૨૩૬૦૦૨૬ ૧૦% યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૩૧ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૨૫૨ ૪૮૯૫ ૧૦૨૭૯૫૦૦ ૧૦૨૭૯૫૦૦ ૧૦૪૫૪૨૫૨ ૧૦૪૫૪૨૫૨ ૧૦૨૭૯૫૦૦ ૧૭૪૭૫૧ ૮૭૩૭૬ ૧૦૩૬૬૮૭૬ ૧૦% યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૩૨ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૨૫૩ ૩૮૫૦ ૮૬૬૨૫૦૦ ૮૬૬૨૫૦૦ ૮૮૦૯૭૬૩ ૮૮૦૯૭૬૩ ૮૬૬૨૫૦૦ ૧૪૭૨૬૩ ૭૩૬૩૧ ૮૭૩૬૧૩૧ ૧૦% યોજના 
િવ તારને લાભદાયી
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

        

૩૩ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૨૫૪ ૨૨૮૦ ૫૧૩૦૦૦૦ ૫૧૩૦૦૦૦ ૫૨૧૭૨૧૦ ૫૨૧૭૨૧૦ ૫૧૩૦૦૦૦ ૮૭૨૧૦ ૪૩૬૦૫ ૫૧૭૩૬૦૫ ૧૦% યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૩૪ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૨૫૫ ૬૭૧૭ ૧૪૧૦૫૭૦૦ ૧૪૧૦૫૭૦૦ ૧૪૩૪૫૪૯૭ ૧૪૩૪૫૪૯૭ ૧૪૧૦૫૭૦૦ ૨૩૯૭૯૭ ૧૧૯૮૯૮ ૧૪૨૨૫૫૯૮ ૧૦% યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૩૫ નેબરહુડ સે ટર ૨૫૬ ૨૦૯૦ ૪૩૮૯૦૦૦ ૪૩૮૯૦૦૦ ૧૨૦૬૯૭૫૦ ૧૨૦૬૯૭૫૦ ૪૩૮૯૦૦૦ ૭૬૮૦૭૫૦ ૩૮૪૦૩૭૫ ૮૨૨૯૩૭૫ ૫૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૩૬ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૨૫૭ ૨૦૭૬ ૪૬૭૧૦૦૦ ૪૬૭૧૦૦૦ ૪૭૫૦૪૦૭ ૪૭૫૦૪૦૭ ૪૬૭૧૦૦૦ ૭૯૪૦૭ ૩૯૭૦૩ ૪૭૧૦૭૦૪ ૧૦% યોજના 
િવ તારને લાભદાયી
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

૩૭ નેબરહુડ સે ટર( કુલ) ૨૫૮ ૨૫૫૨ ૫૭૪૨૦૦૦ ૫૭૪૨૦૦૦ ૧૫૭૯૦૫૦૦ ૧૫૭૯૦૫૦૦ ૫૭૪૨૦૦૦ ૧૦૦૪૮૫૦૦ ૫૦૨૪૨૫૦ ૧૦૭૬૬૨૫૦ ૫૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૩૮ નેબરહુડ સે ટર ૨૫૯ ૬૬૨ ૧૪૮૯૫૦૦ ૧૪૮૯૫૦૦ ૪૦૯૬૧૨૫ ૪૦૯૬૧૨૫ ૧૪૮૯૫૦૦ ૨૬૦૬૬૨૫ ૧૩૦૩૩૧૩ ૨૭૯૨૮૧૩ ૫૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૩૯ સેલ ફોર કોમશીર્યલ ૨૬૦ ૫૨૮૪ ૧૧૩૬૦૬૦૦ ૧૧૩૬૦૬૦૦ ૧૧૫૫૩૭૩૦ ૧૧૫૫૩૭૩૦ ૧૧૩૬૦૬૦૦ ૧૯૩૧૩૦ ૯૬૫૬૫ ૧૧૪૫૭૧૬૫ ૧૦% યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૪૦ શહરેી ગરીબ આવાસોના લોટોન ુ ંક્ષત્રફળ ૨૬૧ ૮૨૧૨ ૧૮૪૭૭૦૦૦ ૧૮૪૭૭૦૦૦ ૧૮૭૯૧૧૦૯ ૧૮૭૯૧૧૦૯ ૧૮૪૭૭૦૦૦ ૩૧૪૧૦૯ ૧૫૭૦૫૪ ૧૮૬૩૪૦૫૫ ૧૦% યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૪૧ ગાડર્ન ૨૬૨ ૫૧૨૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી
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op
y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

૪૨ સેલ ફોર ઇ ડ ટ્રીયલ ૨૬૩ ૧૬૫૧૧ ૧૨૩૮૩૨૫૦૦ ૧૨૩૮૩૨૫૦૦ ૧૨૫૯૩૭૬૫૩ ૧૨૫૯૩૭૬૫૩ ૧૨૩૮૩૨૫૦૦ ૨૧૦૫૧૫૩ ૧૦૫૨૫૭૬ ૧૨૪૮૮૫૦૭૬ ૧૦% યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૪૩ ગાડર્ન ૨૬૪ ૨૭૭૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૪૪ ગાડર્ન ૨૬૫ ૧૮૩૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

  

૪૫ ઓપન પેશ ૨૬૬ ૫૭૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૪૬ ઓપન કોમશીર્યલ યઝુ ૨૬૭ ૯૫૨ ૧૯૯૯૨૦૦ ૧૯૯૯૨૦૦ ૫૪૯૭૮૦૦ ૫૪૯૭૮૦૦ ૧૯૯૯૨૦૦ ૩૪૯૮૬૦૦ ૧૭૪૯૩૦૦ ૩૭૪૮૫૦૦ ૫૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

૪૭ નેબરહુડ સે ટર ૨૬૮ ૩૮૭૮ ૨૯૦૮૫૦૦૦ ૨૯૦૮૫૦૦૦ ૭૯૯૮૩૭૫૦ ૭૯૯૮૩૭૫૦ ૨૯૦૮૫૦૦૦ ૫૦૮૯૮૭૫૦ ૨૫૪૪૯૩૭૫ ૫૪૫૩૪૩૭૫ ૫૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૪૮ શહરેી ગરીબ આવાસોના લોટોન ુ ંક્ષત્રફળ ૨૬૯ ૯૫૩૬ ૭૧૫૨૦૦૦૦ ૭૧૫૨૦૦૦૦ ૭૨૭૩૫૮૪૦ ૭૨૭૩૫૮૪૦ ૭૧૫૨૦૦૦૦ ૧૨૧૫૮૪૦ ૬૦૭૯૨૦ ૭૨૧૨૭૯૨૦ ૧૦% યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

        

૪૯ લેગ્રાઉ ડ ૨૭૦ ૧૫૯૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

  

૫૦ ઓપન પેશ ૨૭૧ ૧૮૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

૫૧ ઓપન પેશ ૨૭૨ ૮૪૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી
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y૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬(ક) ૬(ખ) ૭ ૮ ૯(ક) ૯(ખ) ૧૦(ક) ૧૦(ખ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ન ધ

૧. જમીનમાલીકો ના હક્ક હી સા તેમની મળુખડં ની જમીનમાનંા હક્ક હી સાના પ્રમાણમા ંરહશેે. 

૨. જમીનમાલીકોએ તેમની મળુખડંની જમીન ઉપરના તેમના હક્ક હી સા ના પ્રમાણમા ંવળતરની રકમ લેવાની અને ફાળાની રકમ ભરવાની રહશેે.

૩. યોજના મા ંસવેર્ નબંર નુ ંક્ષત્રફળ પૈકી સમાિવ ઠ છે.

૪. મળુખડં ની જમીનોમા ંટે યોર,મળુખડં ને બદલે સબંિધત અંિતમખડં જમીન ઉપર તબિદલ કરવામા ંઆવે છે.

૫.  મળુખડં / જમીન કાયદાકીય પ્રક્રીયા હઠેળ હોય, તે મળુખડંની જમીન માલીકી નામદાર કોટર્ના ંહુકમ/ િનણર્યને આધીન રહશેેં.

*ઉપરોક્ત ન ધ દરેક માટંે નથી.

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

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

જમીન માલીકનુ ંનામ

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા સીવાય 

[ .મા]ં

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં ક્ષત્રફળ  

[ચો.મી.]

બાધંકામોની 

િકંમત યાનમા ં

લીધા 

સીવાય[ .મા]ં

સ

ા

પ્ર

કા

ર

ક્રમ 

નબંર નબંર

ચોખ્ખી માગંણી 

(+) અથવા       

  (-)  કોલમ 

૧૧,૧૩,૧૪નો 

સરવાળો  [ .મા]ં

બાધંકામોની 

િકંમત 

યાનમા ંલીધા 

સીવાય [ .મા]ં

કલમ ૭૯ મજુબ 

ફાળવણી કોલમ 

૧૨ના ં૫૦ ટકા 

[ .મા]ં

ઉમેરા(+) 

અથવા 

ઘટાડો(-) 

બીજી 

કલમો 

અ વયે 

લેવાના 

ફાળા 

[ .મા]ં

િવકિસત 

મળૂ ખડં 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામાં

અંિતમ ખડં 

િટ પણી

નમનુો છ 
(જુઓ િનયમ ૨૧ અને ૩૫)

મસુ ા પ નગર રચના યોજના ક્રમાકં : ૧(નાદંેજ-દેવડી-બારેજડી)

પનુવર્હચણી અને મ ૂ યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી િવકાસ અિધિનયમ,૧૯૭૬ ની કલમ ૪૮(૧) હઠેળ સરકાર ીમા ંમજંુરી અથેર્ સાદર

કલમમ ૭૮        

મજુબ        

િકંમતમા ં       

વધારો     ૧૦(ક)-

૯(ક)   [ .મા]ં

અિવકિસત 

બાધંકામોના 

સમાવેશ સાથે 

[ .મા]ં

 િકમતં િપયામા ં
ફાળો(+)  વળતર 

(-) કલમ૮૦ 

અ વયે ૯(ખ)-

૬(ખ)  [ .મા]ં

૩(ક) 

નબંર
ક્ષત્રફળ 

[ચો.મી.]રેવ ય ુસવેર્ ન.ં

સવેર્ નબંર 

સી.ટી. 

સવેર્ ન.ં

૬. સદરહુ ંજમીનમા ંભિવ યમા ંઅ ય બાધંકામ કરવામા ંઆવે યારે સ ામડંળ નક્કી કરે તે કપાત/િનયત કપાતના ધોરણે સ ામડંળમા ંજમીન સપ્રત 

કરવાની રહશેે. યારબાદ બાધંકામની મજંુરી આપવામા ંઆવશે.

૫૨ ઓપન પેશ ૨૭૩ ૪૪૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૦ % યોજના 
િવ તારને લાભદાયી

બ કુલ ૫૬૫૫૦૪૩૫૦ ૨૭૭૮૯૪૭૧૧ ૧૩૮૯૪૭૩૫૬ ૦ ૭૦૪૪૫૧૭૦૬

અ+બ કુલ -૭૫૭૮૬૩૪૫૦ ૪૩૧૦૭૦૫૬૭૯ ૨૧૫૫૩૫૨૮૪૦ ૦ ૧૩૯૭૪૮૯૩૯૦

મખ્ય કારોબારી અિધકારી

ઔડાનાયબ નગર િનયોજક

ઔડા

િસિનયર નગર િનયોજક

ઔડા




