
ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

ગામ:- સોખડા

૧ ૧ અ ુલભાઈ અમીભાઈ ુની શરત ૮પ૧ૈ ૧ ૨૦૨૩૪ ૨૩૬૩૩૬૦૦ ૨૩૬૩૩૬૦૦ ૧ ૧૭૭૨૫ ૧૪૧૮૦૧૬૦ ૧૪૧૮૦૧૬૦ ૪૪૩૧૩૦૦૦ ૪૪૩૧૩૦૦૦ -૯૪૫૩૪૪૦ ૩૦૧૩૨૮૪૦ ૧૫૦૬૬૪૨૦ ૫૬૧૨૯૮૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ બલદવભાઈ જોઈતારામ ગજજર ુની શરત ૮પ૨ૈ ૯૩૦૮ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૨૯૫૪૨  રહશ.ે 

૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૨ ૧ ટ ડ બેન ગોિવદભાઈ ુની શરત ૨ ૧૦૯૨૬ ૨૩૯૫૭૬૦૦ ૨૩૯૫૭૬૦૦ ૨ ૧૭૯૬૮ ૧૪૩૭૪૫૬૦ ૧૪૩૭૪૫૬૦ ૪૪૯૨૦૫૦૦ ૪૪૯૨૦૫૦૦ -૯૫૮૩૦૪૦ ૩૦૫૪૫૯૪૦ ૧૫૨૭૨૯૭૦ ૫૬૮૯૯૩૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ વા બુેન ગોિવદભાઈ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ મન ખુભાઈ ગોિવદભાઈ  રહશ.ે 

૪ પુતભાઈ ગોિવદભાઈ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૫ દનેશભાઈ ગોિવદભાઈ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૬ િવ ભુાઈ ગોિવદભાઈ લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૭ હ નાબેન ધુીરભાઈ ભાટ યા ુની શરત ૧૦૯૨૭

૮ હ નાબેન ધુીરભાઈ ભાટ યા ુની શરત ૯/પૈ૨ ૮૦૯૪

૨૯૯૪૭

૩ ૧ રા ુભાઈ વેલાભાઈ સરવૈયા ુની શરત ૧૩પ૧ૈ ૩ ૯૦૦૪ ૩૩૧૦૩૨૦૦ ૩૩૧૦૩૨૦૦ ૩ ૨૪૮૨૭ ૧૯૮૬૧૯૨૦ ૧૯૮૬૧૯૨૦ ૬૧૪૪૭૮૧૫ ૬૧૪૪૭૮૧૫ -૧૩૨૪૧૨૮૦ ૪૧૫૮૫૮૯૫ ૨૦૭૯૨૯૪૮ ૭૫૫૧૬૬૮ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ માધવલાલ વેલાભાઇ સરવૈયા ુની શરત ૧૩પ૨ૈ ૮૦૯૪ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ જયિંતભાઈ વેલાભાઈ ુની શરત ૧૩પ૩ૈ ૨૪૨૮૧  રહશ.ે 

૪૧૩૭૯ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૪ ૧ અમરભાઈ જયિંતલાલ બવાર યા ુની શરત ૧૭/પૈ૧ ૪ ૧૨૧૪૧ ૨૫૮૧૯૨૦૦ ૨૫૮૧૯૨૦૦ ૪ ૧૯૩૬૪ ૧૫૪૯૧૫૨૦ ૧૫૪૯૧૫૨૦ ૪૭૯૨૬૮૯૦ ૪૭૯૨૬૮૯૦ -૧૦૩૨૭૬૮૦ ૩૨૪૩૫૩૭૦ ૧૬૨૧૭૬૮૫ ૫૮૯૦૦૦૫ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

2 સરલાબેન જયિંતલાલ બવાર યા ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

3 રમણીકભાઈ હરદાસભાઈ લ બાસીયા ુની શરત ૧૧૦૨૮  રહશ.ે 

૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૪ અમરભાઈ જયિંતલાલ બવાર યા ુની શરત ૯૧૦૫ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૫ સરલાબેન જયિંતલાલ બવાર યા લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૩૨૨૭૪

૫ ૧ નરશીભાઈ વરાજભાઈ ુની શરત ૧૯પ૧ૈ ૫ ૪૩૪૦૩ ૬૨૨૪૦૮૦૦ ૬૨૨૪૦૮૦૦ ૫/૧ ૩૭૩૦૨ ૩૭૩૪૪૪૮૦ ૩૭૩૪૪૪૮૦ ૧૨૪૮૭૦૬૦૫ ૧૨૪૮૭૦૬૦૫ -૨૪૮૯૬૩૨૦ ૮૭૫૨૬૧૨૫ ૪૩૭૬૩૦૬૩ ૧૮૮૬૬૭૪૩ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ સમ ુબેન રણછોડભાઈ સરવૈયા ુની શરત ૧૯પ૨ૈ ૩૪૩૯૮ ૫/૨ ૯૩૭૯ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ મં ુબેન રણછોડભાઈ સરવૈયા વા/ઓ ૭૭૮૦૧ ૪૬૬૮૧  રહશ.ે 

જસમતભાઈ ઝાલા ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૪ રણ તભાઈ રણછોડભાઈ સરવૈયા તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૫ િવજયભાઈ રણછોડભાઈ સરવૈયા લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૬ જ બુેન રણછોડભાઈ સરવૈયા વા/ઓ

ળુ ભાઈ ચૌહાણ

૭ વસતંબેન રણછોડભાઈ સરવૈયા વા/ઓ

મનહરભાઈ સોલકં

૮ િવલાસબેન રણછોડભાઈ સરવૈયા વા/ઓ

રુશભાઈ બાવળ યા

૧૭/પૈ૨/

પ૨ૈ

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

૯/પૈ૧/પૈ

૧

૯/પૈ૧/પૈ

૨

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

૧૭/પૈ૨/

પ૧ૈ

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત
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ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

૬ ૧ મછંાભાઈ સામતભાઈ બોસર યા ુની શરત ૧૮/પૈ૧ ૬ ૧૪૦૬૩ ૧૭૭૨૪૮૦૦ ૧૭૭૨૪૮૦૦ ૬ ૧૩૨૯૪ ૧૦૬૩૪૮૮૦ ૧૦૬૩૪૮૮૦ ૩૫૫૬૦૩૮૦ ૩૫૫૬૦૩૮૦ -૭૦૮૯૯૨૦ ૨૪૯૨૫૫૦૦ ૧૨૪૬૨૭૫૦ ૫૩૭૨૮૩૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ શૈલેશભાઈ બા ભુાઈ પટલ (કાપડ યા) ુની શરત ૧૮/પૈ૨ ૮૦૯૪ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ િવ લુભાઈ બા ભુાઈ પટલ (કાપડ યા)  રહશ.ે 

૨૨૧૫૭ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૨૨૧૫૬ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૭ ૧ અમરભાઈ જયિંતલાલ બવાર યા ુની શરત ૧૬પ૧ૈ ૭ ૪૧૦૭૬ ૪૯૦૪૮૦૦૦ ૪૯૦૪૮૦૦૦ ૭/૧ ૧૯૩૬૪ ૨૯૪૨૮૮૦૦ ૨૯૪૨૮૮૦૦ ૯૯૩૨૨૨૦૦ ૯૯૩૨૨૨૦૦ -૧૯૬૧૯૨૦૦ ૬૯૮૯૩૪૦૦ ૩૪૯૪૬૭૦૦ ૧૫૩૨૭૫૦૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ તીલાલ દામ ભાઈ બવાર યા ૭/૨ ૧૭૪૨૨ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ જયતંીભાઈ વેલાભાઈ સરવૈયા ુની શરત ૧૬પ૨ૈ ૨૦૨૩૪ ૩૬૭૮૬  રહશ.ે 

૬૧૩૧૦ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૮ ૧ અમરભાઈ જયિંતલાલ બવાર યા ુની શરત ૧૪ ૮ ૧૫૪૭૯ ૧૨૩૮૩૨૦૦ ૧૨૩૮૩૨૦૦ ૮ ૯૨૮૭ ૭૪૨૯૯૨૦ ૭૪૨૯૯૨૦ ૨૨૯૮૬૩૧૫ ૨૨૯૮૬૩૧૫ -૪૯૫૩૨૮૦ ૧૫૫૫૬૩૯૫ ૭૭૭૮૧૯૮ ૨૮૨૪૯૧૮ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ સરલાબેન જયિંતલાલ બવાર યા ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

 રહશ.ે 

૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૯ ૧ જયદવભાઈ સવદમનભાઈ શઠે બીન ખેતી ૧૫ ૯ ૨૧૦૪૪ ૧૯૯૯૧૮૦૦ ૧૯૯૯૧૮૦૦ ૯ ૧૩૬૧૬ ૧૨૯૩૪૯૨૫ ૧૨૯૩૪૯૨૫ ૩૮૧૨૩૯૮૮ ૩૮૧૨૩૯૮૮ -૭૦૫૬૮૭૬ ૨૫૧૮૯૦૬૪ ૧૨૫૯૪૫૩૨ ૫૫૩૭૬૫૬ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ ળુરાજ સવદમનભાઈ શઠે ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

 રહશ.ે 

૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૧૦ ૧ રા ુભાઈ વેલાભાઈ સરવૈયા ુની શરત ૧૨પ૧ૈ ૧૦ ૧૩૦૫૧ ૪૫૪૯૨૦૦૦ ૪૫૪૯૨૦૦૦ ૧૦ ૩૨૧૧૨ ૨૭૨૯૫૨૦૦ ૨૭૨૯૫૨૦૦ ૮૬૭૦૨૪૦૦ ૮૬૭૦૨૪૦૦ -૧૮૧૯૬૮૦૦ ૫૯૪૦૭૨૦૦ ૨૯૭૦૩૬૦૦ ૧૧૫૦૬૮૦૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ માધવલાલ વેલાભાઈ સરવૈયા ુની શરત ૧૨પ૨ૈ ૧૬૧૮૮ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ રાઘવ ભાઈ વેલાભાઈ ુની શરત ૧૨પ૩ૈ ૨૪૨૮૧  રહશ.ે 

૫૩૫૨૦ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૧૧ ૧ રાજકોટ મહાનગરપા લકા ૧૧ ૧૧ ૪૧૩૭૯ ૩૫૧૭૨૧૫૦ ૩૫૧૭૨૧૫૦ ૧૧ ૨૪૮૨૭ ૨૧૧૦૩૨૯૦ ૨૧૧૦૩૨૯૦ ૬૭૦૩૩૯૮૦ ૬૭૦૩૩૯૮૦ -૧૪૦૬૮૮૬૦ ૪૫૯૩૦૬૯૦ ૨૨૯૬૫૩૪૫ ૮૮૯૬૪૮૫

 

૧૨ ૧ ી સરકાર ૧૦૯ પૈક ૧૨ ૩૪૪૮૬૧ ૨૯૩૧૩૨૨૫૦ ૨૯૩૧૩૨૨૫૦ ૧૨/૧ ૭૪૮૨૪ ૧૭૫૮૭૯૨૧૨ ૧૭૫૮૭૯૨૧૨ ૫૨૭૬૩૭૬૩૬ ૫૨૭૬૩૭૬૩૬ -૧૧૭૨૫૩૦૩૮ ૩૫૧૭૫૮૪૨૪ ૧૭૫૮૭૯૨૧૨ ૫૮૬૨૬૧૭૫ ૧) ડ .પી. ર ઝવશન (સોલીડ વે ટ) ફોર આર.એમ.સી.

૧૨/૨ ૬૦૬૫૬ ૨) ડ .પી. ર ઝવશન (સોલીડ વે ટ) ફોર આર.એમ.સી.

૧૨/૩ ૩૦૯૮૨ ૩) ળુખડં માથી વહણ/વ કળાની જમીન બાદ 

૧૨/૪ ૧૨૯૬૩ કરલ છે.

૧૨/૫ ૩૪૬૭

૧૨/૬ ૧૦૭૦૮

૧૨/૭ ૧૩૩૧૭

૨૦૬૯૧૭

સરકાર

પડતર
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ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

૧૩ ૧ ી સરકાર ૧૦૯ પૈક ૧૩ ૧૨૮૩૮ ૦ ૦ ૧૩ ૧૦૪૨૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧) ળુખડં વહણ/વ કળાની જમીન છે.

૨) ળુખડં ુ ં ે ફળ થળ જુબ યાને લીધલે છે.

ગામ:- માલીયાસણ

૧૪ ૧ િવણિસહ ચ ભુા ડ ુની શરત ૩૧૮પૈ૧ ૧૪ ૮૦૯૪ ૬૯૩૮૨૮૦૦ ૬૯૩૮૨૮૦૦ ૧૪ ૪૬૨૫૫ ૪૧૬૨૯૬૮૦ ૪૧૬૨૯૬૮૦ ૧૨૭૨૦૧૮૦૦ ૧૨૭૨૦૧૮૦૦ -૨૭૭૫૩૧૨૦ ૮૫૫૭૨૧૨૦ ૪૨૭૮૬૦૬૦ ૧૫૦૩૨૯૪૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ અિ નભાઈ બાવાભાઈ રામાણી ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ હરશભાઈ રમેશભાઈ સોરઠ યા ુની શરત ૩૬૬૨૪  રહશ.ે 

૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૪ ભીમ ભાઈ ટ ભુાઈ ુટં ુની શરત ૮૦૯૪ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૫ મીનાબેન છગનભાઈ સીયાણી વા/ઓ ુની શરત ૮૦૯૪ ૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

દલીપભાઈ મગનભાઈ કાકડ યા આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

૬ હરશભાઈ રમેશભાઈ સોરઠ યા ુની શરત ૩૧૮પૈ૩ ૧૬૧૮૮ િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

૭૭૦૯૪ કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૭૭૦૯૨

૧૫ ૧ ી સરકાર સરકાર ૩૧૭ ૧૫ ૬૦૯૦૩ ૪૬૭૯૧૬૫૦ ૪૬૭૯૧૬૫૦ ૧૫ ૩૩૦૨૯ ૨૮૦૭૪૯૯૦ ૨૮૦૭૪૯૯૦ ૮૯૧૭૯૩૮૦ ૮૯૧૭૯૩૮૦ -૧૮૭૧૬૬૬૦ ૬૧૧૦૪૩૯૦ ૩૦૫૫૨૧૯૫ ૧૧૮૩૫૫૩૫ ૧) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

પડતર ૫૫૦૪૯ આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૧૬ ૧ મ ભુાઈ ગોિવદભાઈ શાહ બીન ખેતી ૩૧૬પૈ૧ ૧૬ ૯૨૦૭ ૪૩૨૦૦૦૦૦ ૪૩૨૦૦૦૦૦ ૧૬/૧ ૧૬૩૧ ૨૬૯૩૯૪૨૦ ૨૬૯૩૯૪૨૦ ૮૩૫૧૨૨૦૨ ૮૩૫૧૨૨૦૨ -૧૬૨૬૦૫૮૦ ૫૬૫૭૨૭૮૨ ૨૮૨૮૬૩૯૧ ૧૨૦૨૫૮૧૧ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ ઉ લાસભાઈ મ ભુાઈ શાહ ૧૬/૨ ૨૪૫૬ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ તારાબેન મ ભુાઈ શાહ ૧૬/૩ ૧૪૩૮  રહશ.ે 

૪ ગોપાલભાઈ મોહનભાઈ માકડ યા બીન ખેતી ૩૧૬પૈ૨ ૯૩૦૮ ૧૬/૪ ૧૪૫૮ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૧૬/૫ ૫૭૩૩ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૫ પરસોતમભાઈ મોહનભાઈ માકડ યા બીન ખેતી ૩૧૬પૈ૩ ૯૩૦૮ ૧૬/૬ ૧૫૮૭ લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૧૬/૭ ૩૫૬૨ ૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

૧૬/૮ ૫૮૦ આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

૬ જયિંતભાઈ રામભાઈ ઘરસડં યા બીન ખેતી ૩૧૬પૈ૪ ૧૫૩૭૮ ૧૬/૯ ૮૪૯૫ િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

૭ મનહર નાથાભાઈ સાદર યા કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૪૩૨૦૧

૪૩૨૦૦ ૨૬૯૩૯

૧૭ ૧ ઓનઅલી અ ુલ સુેન વખા રયા ુની શરત ૧૭ ૧૦૯૨૭ ૧૬૧૬૭૦૦૦ ૧૬૧૬૭૦૦૦ ૧૭ ૧૧૪૧૨ ૯૭૦૦૨૦૦ ૯૭૦૦૨૦૦ ૩૧૯૫૩૬૦૦ ૩૧૯૫૩૬૦૦ -૬૪૬૬૮૦૦ ૨૨૨૫૩૪૦૦ ૧૧૧૨૬૭૦૦ ૪૬૫૯૯૦૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ મહમદઅલી અ ુલ સુેન વખા રયા ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ અઝીઝ અ ુલ સુેન વખા રયા  રહશ.ે 

૪ ુ તનિસહ અ ુલ સુેન વખા રયા ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૫ ચ રુભાઈ પોપટભાઈ ુની શરત ૮૦૯૪ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૧૯૦૨૧ લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૧૯૦૨૦ ૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૧૮ ૧ ચ રુભાઈ પોપટભાઈ ુની શરત ૩૧૫/૨ ૧૮ ૨૬૩૦ ૨૨૩૫૫૦૦ ૨૨૩૫૫૦૦ ૧૮ ૧૫૭૮ ૧૩૪૧૩૦૦ ૧૩૪૧૩૦૦ ૪૪૧૮૪૦૦ ૪૪૧૮૪૦૦ -૮૯૪૨૦૦ ૩૦૭૭૧૦૦ ૧૫૩૮૫૫૦ ૬૪૪૩૫૦

૩૧૫/૧ 

પૈ ૧

૩૧૫/૧ 

પૈ ૨

૩૧૮પૈ૨/

પ૨ૈ/પૈ૨

૩૧૮પૈ૨/

પ૧ૈ

૩૧૮પૈ૨/

પ૨ૈ/પૈ૧
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ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

૧૯ ૧ કમલેશભાઈ વશરામભાઈ રામાણી બીન ખેતી ૧૯ ૧૧૩૧૧ ૩૩૦૬૨૮૫૦ ૩૩૦૬૨૮૫૦ ૧૯/૧ ૧૦૪૪૧ ૧૯૮૩૭૭૧૦ ૧૯૮૩૭૭૧૦ ૬૦૫૫૭૨૨૦ ૬૦૫૫૭૨૨૦ -૧૩૨૨૫૧૪૦ ૪૦૭૧૯૫૧૦ ૨૦૩૫૯૭૫૫ ૭૧૩૪૬૧૫ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૨ રાજકોટ શહર  િવકાસ સ ામડંળ ુની શરત ૬૦૯૦  રહશ.ે 

(ટ .પી. કપાત) ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૩ ુલદ પિસહ ભગીરથિસહ ડ ુની શરત ૧૭૪૦૨ ૧૯/૨ ૭૫૩૭ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૪ નીશ દનેશભાઈ પારલીયા ૧૯/૩ ૨૯૦૫ લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૩૪૮૦૩ ૨૦૮૮૨ ૩) ફાળવેલ િતમખડં ન.ં ૧૯/૧ની મા લક  કોલમ 

ન.ં૨ મા ંદશાવેલ અ .ુ ન.ં ૧ મા ંજણાવેલ જમીન 

મા લકોની રહશ.ે

૨૦ ૧ વાઘ ભાઈ મોતીભાઈ બોરડ ુની શરત ૨૦ ૧૯૪૨૫ ૩૦૨૭૦૨૦૦ ૩૦૨૭૦૨૦૦ ૨૦ ૨૧૩૬૭ ૧૮૧૬૨૧૨૦ ૧૮૧૬૨૧૨૦ ૫૮૭૫૯૮૦૦ ૫૮૭૫૯૮૦૦ -૧૨૧૦૮૦૮૦ ૪૦૫૯૭૬૮૦ ૨૦૨૯૮૮૪૦ ૮૧૯૦૭૬૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ જયાબેન વાઘ ભાઈ બોરડ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ િનલેષભાઈ વાઘ ભાઈ બોરડ  રહશ.ે 

૪ ચ કાતં વાઘ ભાઈ બોરડ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૫ હસંાબેન વાઘ ભાઈ બોરડ વા/ઓ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

સજંયભાઈ ધાડ લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૬ બા ભુાઈ મોતીભાઈ બોરડ ુની શરત ૧૬૧૮૮ ૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

૩૫૬૧૩ આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

૩૫૬૧૨ િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૨૧ ૧ પોપટભાઈ નુાભાઈ ુની શરત ૩૧૩/૨ ૨૧ ૪૦૫ ૩૪૪૨૫૦ ૩૪૪૨૫૦ ૨૧ ૨૪૩ ૨૦૬૫૫૦ ૨૦૬૫૫૦ ૬૩૧૮૦૦ ૬૩૧૮૦૦ -૧૩૭૭૦૦ ૪૨૫૨૫૦ ૨૧૨૬૨૫ ૭૪૯૨૫ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ મોતીભાઈ નુાભાઈ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

 રહશ.ે 

૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૨૨ ૧ વેલ ભાઈ પોપટભાઈ બોરડ ુની શરત ૩૧૦પૈ૧ ૨૨ ૯૧૦૫ ૨૪૯૩૯૦૦૦ ૨૪૯૩૯૦૦૦ ૨૨ ૧૭૬૦૪ ૧૪૯૬૩૪૦૦ ૧૪૯૬૩૪૦૦ ૪૬૬૫૦૬૦૦ ૪૬૬૫૦૬૦૦ -૯૯૭૫૬૦૦ ૩૧૬૮૭૨૦૦ ૧૫૮૪૩૬૦૦ ૫૮૬૮૦૦૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ શીવલાલ પોપટભાઈ ુની શરત ૩૧૦પૈ૨ ૧૦૧૧૭ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ છગનભાઈ પોપટભાઈ ુની શરત ૩૧૦પૈ૩ ૧૦૧૧૭  રહશ.ે 

૨૯૩૩૯ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૨૯૩૪૦ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૨૩ ૧ મન ખુભાઈ નાથાભાઈ ુની શરત ૩૦૮ ૨૩ ૧૯૯૩૧ ૧૪૩૨૬૭૫૦ ૧૪૩૨૬૭૫૦ ૨૩ ૧૦૧૧૩ ૮૫૯૬૦૫૦ ૮૫૯૬૦૫૦ ૨૮૩૧૬૪૦૦ ૨૮૩૧૬૪૦૦ -૫૭૩૦૭૦૦ ૧૯૭૨૦૩૫૦ ૯૮૬૦૧૭૫ ૪૧૨૯૪૭૫ ૧) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

૧૬૮૫૫ આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૨૪ ૧ િનરવભાઈ દવશીભાઈ ચાવડા ુની શરત ૩૦૯ ૨૪ ૫૬૬૬ ૪૮૧૬૧૦૦ ૪૮૧૬૧૦૦ ૨૪ ૩૪૦૦ ૨૮૮૯૬૬૦ ૨૮૮૯૬૬૦ ૯૩૪૮૯૦૦ ૯૩૪૮૯૦૦ -૧૯૨૬૪૪૦ ૬૪૫૯૨૪૦ ૩૨૨૯૬૨૦ ૧૩૦૩૧૮૦

૨૫ ૧ લુશીદાસ ભગવાનદાસ હર યાણી ુની શરત ૩૦૭ ૨૫ ૧૨૮૪૯ ૧૨૨૦૬૫૫૦ ૧૨૨૦૬૫૫૦ ૨૫ ૭૭૦૯ ૭૩૨૩૯૩૦ ૭૩૨૩૯૩૦ ૨૧૯૭૧૭૯૦ ૨૧૯૭૧૭૯૦ -૪૮૮૨૬૨૦ ૧૪૬૪૭૮૬૦ ૭૩૨૩૯૩૦ ૨૪૪૧૩૧૦

૩૧૪/પૈ૧

/પ૧ૈ

૩૧૪/પૈ૨

૩૧૪/પૈ૧

/પ૨ૈ

૩૧૩/૧પૈ

૧

૩૧૩/૧પૈ

૨
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ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

૨૬ ૧ અરિવદભાઈ મોહનભાઈ કસલા ુની શરત ૨૬ ૪૦૪૭ ૧૪૨૭૫૭૫૦ ૧૪૨૭૫૭૫૦ ૨૬ ૧૦૦૭૭ ૮૫૬૫૪૫૦ ૮૫૬૫૪૫૦ ૨૬૭૦૪૦૫૦ ૨૬૭૦૪૦૫૦ -૫૭૧૦૩૦૦ ૧૮૧૩૮૬૦૦ ૯૦૬૯૩૦૦ ૩૩૫૯૦૦૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ ુગાભાઈ મોહનભાઈ કસલા ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ કતનભાઈ િવર ભાઈ કાકડ યા ુની શરત ૧૨૭૪૮  રહશ.ે 

૧૬૭૯૫ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૨૭ ૧ માણેકબેન ગોિવદભાઈ ૩૦૦ ૨૭ ૨૫૬૯૮ ૧૮૬૫૬૬૫૦ ૧૮૬૫૬૬૫૦ ૨૭/૧ ૮૭૬૧ ૧૧૧૯૩૯૯૦ ૧૧૧૯૩૯૯૦ ૩૬૨૧૫૮૫૦ ૩૬૨૧૫૮૫૦ -૭૪૬૨૬૬૦ ૨૫૦૨૧૮૬૦ ૧૨૫૧૦૯૩૦ ૫૦૪૮૨૭૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ રમણીકભાઈ ગોિવદભાઈ ૨૧૯૪૯ ૨૭/૨ ૪૪૦૮ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ મહશભાઈ ગોિવદભાઈ ૧૩૧૬૯  રહશ.ે 

૪ હષદભાઈ ગોિવદભાઈ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૫ ચં ીકાબેન ગોિવદભાઈ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૬ યો સનાબેન ગોિવદભાઈ લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

3) વતમાન િનયમો સુાર આ ળુખડંની જમીન

ઉપર જુરાત સરકાર ી વતી કલેકટર ી, 

રાજકોટના વળતર મેળવવાના હકકો તેમજ

સદર જમીનનો બીનખેતીનો ઉપયોગ કરવા માટ

સરકાર ીન ે કુવવાની થતી રકમ મેળવવાના 

હકક િતમખડંની જમીન ઉપર ચા  ુરાખેલ છે.

૪) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૨૮ ૧ દવાળ બેન તળશીભાઈ ુની શરત ૨૮ ૧૬૦૮૬ ૭૭૧૭૭૦૫૦ ૭૭૧૭૭૦૫૦ ૨૮/૭ ૩૦૫૩૩ ૪૬૩૦૬૨૪૬ ૪૬૩૦૬૨૪૬ ૧૩૮૯૧૮૭૩૮ ૧૩૮૯૧૮૭૩૮ -૩૦૮૭૦૮૦૪ ૯૨૬૧૨૪૯૨ ૪૬૩૦૬૨૪૬ ૧૫૪૩૫૪૪૨ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ અ તૃબેન તળશીભાઈ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ મં ુલાબેન તળશીભાઈ  રહશ.ે 

૪ ુબંેન કમાભાઈ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૫ જગદ શભાઈ કમાભાઈ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૬ રામ ભાઈ કમાભાઈ લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૭ કરશનભાઈ કમાભાઈ ૩) ફાળવેલ િતમખડં ન.ં ૨૮/૧ અને ૨૮/૨ની 

૮ ભરતભાઈ કમાભાઈ માલક  કોલમ ન.ં૨ મા ંદશાવેલ અ .ુ ન.ં ૩૪ મા ં

૯ હમીબેન પાભાઈ બાસણીયા જણાવેલ તેમજ િતમખડં ન.ં ૨૮/3 અને ૨૮/૪ 

૧૦ કશોરભાઈ પાભાઇ બાસણીયા ની મા લક  કોલમ ન.ં૨ મા ંદશાવેલ અ .ુ ન.ં ૩૬ 

૧૧ િવનોદભાઈ પાભાઇ બાસણીયા મા ંજણાવલે તેમજ િતમખડં ન.ં ૨૮/૫ અને 

૧૨ િવણભાઈ પાભાઇ બાસણીયા ૨૮/૬ ની મા લક  કોલમ ન.ં૨ મા ંદશાવેલ અ .ુ 

૧૩ શાતંાબેન રા ભાઈ બાસણીયા ન.ં ૩૮ મા ંજણાવેલ જમીનમાલકોની રહશ.ે

૧૪ કા ભાઈ રા ભાઈ બાસણીયા ૪) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

૧૫ ડાયાભાઇ રા ભાઈ બાસણીયા આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

૧૬ તીભાઈ રા ભાઈ બાસણીયા િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

૧૭ હસંાબેન નરશીભાઈ બાસણીયા કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૧૮ મં ુબેન નરશીભાઈ બાસણીયા

૧૯ ભા બુેન નરશીભાઈ બાસણીયા

૨૦ રમેશભાઈ નરશીભાઈ બાસણીયા

૨૧ લાખાભાઈ નરશીભાઈ બાસણીયા

૨૨ રમાબેન ધી ભાઈ બાસણીયા

૨૩ સરોજબેન ધી ભાઈ બાસણીયા

૨૪ દલીપભાઈ ધી ભાઈ બાસણીયા

૨૫ પુતભાઈ ધી ભાઈ બાસણીયા

૨૬ િવજયભાઈ બા ભુાઈ બોરડ ુની શરત ૧૬૧૮૮૨૯૯/૧પૈ

૨

નવી અને 

અિવભા ય

૩૦૧/ 

પ૧ૈ

૨૯૯/૧પૈ

૧

૩૦૧/ 

પ૨ૈ
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ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

૨૭ ભરતભાઈ બા ભુાઈ બોરડ ુની શરત ૧૬૧૮૮

૨૮ યો સનાબેન ગોરધનભાઈ ટોપીયા ુની શરત ૧૦૧૧૭

૨૯ દનેશભાઈ ગોરધનભાઈ ટોપીયા

૩૦ મં ુલાબેન ગોરધનભાઈ ટોપીયા

૩૧ ભારતીબેન ગોરધનભાઈ ટોપીયા

૩૨ હસ ખુભાઈ ગોરધનભાઈ ટોપીયા

૩૩ મહશભાઈ ગોરધનભાઈ ટોપીયા

૩૪ દનેશભાઈ ગોરધનભાઈ બીન ખેતી ૬૫૭૬ ૨૮/૧ ૩૩૮૮

૨૮/૨ ૨૬૮૨

૩૫ રાજકોટ શહર  િવકાસ સ ામડંળ ુની શરત ૩૫૪૧

(ટ .પી. કપાત)

૩૬ હસ ખુભાઈ ગોરધનભાઈ બીન ખેતી ૬૫૭૬ ૨૮/૩ ૩૦૬૬

૨૮/૪ ૩૦૦૪

૩૭ રાજકોટ શહર  િવકાસ સ ામડંળ ુની શરત ૩૫૪૧

(ટ .પી. કપાત)

૩૮ મહશભાઈ ગોરધનભાઈ બીન ખેતી ૬૫૭૬ ૨૮/૫ ૧૩૭૩

૨૮/૬ ૪૬૯૮

૩૯ રાજકોટ શહર  િવકાસ સ ામડંળ ુની શરત ૩૫૪૧

(ટ .પી. કપાત)

૮૮૯૩૦ ૪૮૭૪૩

૮૧૨૩૯

૨૯ ૧ મન ખુભાઈ બાવાભાઈ કાનાણી ુની શરત ૨૯૯/૨ ૨૯ ૬૧૭૧ ૫૨૪૫૩૫૦ ૫૨૪૫૩૫૦ ૨૯ ૩૭૦૩ ૩૧૪૭૨૧૦ ૩૧૪૭૨૧૦ ૯૯૯૭૦૨૦ ૯૯૯૭૦૨૦ -૨૦૯૮૧૪૦ ૬૮૪૯૮૧૦ ૩૪૨૪૯૦૫ ૧૩૨૬૭૬૫ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ િવજયાબેન મન ખુભાઈ કાનાણી ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ િવ લુભાઈ મન ખુભાઈ કાનાણી  રહશ.ે 

૪ ઉતમભાઈ મન ખુભાઈ કાનાણી ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૩૦ ૧ વાઘ ભાઈ મોતીભાઈ બોરડ ુની શરત ૨૯૮ ૩૦ ૩૬૫૨૩ ૨૯૨૧૮૪૦૦ ૨૯૨૧૮૪૦૦ ૩૦ ૨૧૯૧૪ ૧૭૫૩૧૦૪૦ ૧૭૫૩૧૦૪૦ ૫૯૧૬૭૨૬૦ ૫૯૧૬૭૨૬૦ -૧૧૬૮૭૩૬૦ ૪૧૬૩૬૨૨૦ ૨૦૮૧૮૧૧૦ ૯૧૩૦૭૫૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ જયાબેન વાઘ ભાઈ બોરડ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ િનલેષભાઈ વાઘ ભાઈ બોરડ  રહશ.ે 

૪ ચં કાતં વાઘ ભાઈ બોરડ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૫ હસંાબેન વાઘ ભાઈ બોરડ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

વા/ઓ સજંયભાઈ ધાડ લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૩૧ ૧ ચ ુભાઈ વેલાભાઈ કસલા બીન ખેતી ૩૧ ૨૩૦૭ ૩૪૬૦૫૦૦ ૩૪૬૦૫૦૦ ૩૧ ૨૩૦૭ ૨૦૭૬૩૦૦ ૨૦૭૬૩૦૦ ૬૨૨૮૯૦૦ ૬૨૨૮૯૦૦ -૧૩૮૪૨૦૦ ૪૧૫૨૬૦૦ ૨૦૭૬૩૦૦ ૬૯૨૧૦૦

૨ રાજકોટ શહર  િવકાસ સ ામડંળ ુની શરત ૧૫૩૮

(ટ .પી. કપાત)

૩૮૪૫

૩૨ ૧ ચ ુભાઈ વેલાભાઈ કસલા બીન ખેતી ૩૨ ૭૨૮ ૧૦૯૨૬૦૦ ૧૦૯૨૬૦૦ ૩૨ ૭૨૮ ૬૫૫૫૬૦ ૬૫૫૫૬૦ ૧૯૬૬૬૮૦ ૧૯૬૬૬૮૦ -૪૩૭૦૪૦ ૧૩૧૧૧૨૦ ૬૫૫૫૬૦ ૨૧૮૫૨૦ ૧) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

૧૨૧૪ આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૨૯૦/પૈ૧

૨૯૦/પૈ૨

૨૮૯/પૈ૧

૨

૨૯૯/૧પૈ

૩

૨૯૯/૧પૈ

૪

૨૯૯/૧પૈ

૫/પૈ૧

૨૯૯/૧પૈ

૭/પૈ૨

૨૯૯/૧પૈ

૭/પૈ૧

૨૯૯/૧પૈ

૬/પૈ૧

૨૯૯/૧પૈ

૬/પૈ૨

૨૯૯/૧પૈ

૫/પૈ૨
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ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

૩૩ ૧ હસંરાજભાઈ વાઘ ભાઈ ુની શરત ૨૯૧ ૩૩ ૨૬૬૦૮ ૧૮૯૬૬૪૦૦ ૧૮૯૬૬૪૦૦ ૩૩ ૧૪૨૨૫ ૧૧૩૭૯૮૪૦ ૧૧૩૭૯૮૪૦ ૩૯૮૨૯૪૪૦ ૩૯૮૨૯૪૪૦ -૭૫૮૬૫૬૦ ૨૮૪૪૯૬૦૦ ૧૪૨૨૪૮૦૦ ૬૬૩૮૨૪૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ રમાબેન હસંરાજભાઈ વેકર યા ૨૩૭૦૮ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ નીતેશભાઈ હસંરાજભાઈ વેકર યા  રહશ.ે 

૪ નર ભાઈ હસંરાજભાઈ વેકર યા ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૫ પ ાબેન નીતેશભાઈ વેકર યા તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૬ શુાલ નીતેશભાઈ વેકર યા લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૭ ચં ીકાબેન નર ભાઈ વેકર યા ૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

૮ રાજદ પ નર ભાઈ વેકર યા આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૩૪ ૧ પરસો મભાઈ વાઘ ભાઈ વેકર યા ુની શરત ૨૮૨ ૩૪ ૧૩૮૬૧ ૧૧૦૮૮૮૦૦ ૧૧૦૮૮૮૦૦ ૩૪ ૮૩૧૭ ૬૬૫૩૨૮૦ ૬૬૫૩૨૮૦ ૨૩૨૮૬૪૮૦ ૨૩૨૮૬૪૮૦ -૪૪૩૫૫૨૦ ૧૬૬૩૩૨૦૦ ૮૩૧૬૬૦૦ ૩૮૮૧૦૮૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ િવજયાબેન પરસો મભાઈ વેકર યા ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ િનલેષભાઈ પરસો મભાઈ વેકર યા  રહશ.ે 

૪ પુતભાઈ પરસો મભાઈ વેકર યા ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૩૫ ૧ આ બુેન શુેનભાઈ સધંી ુની શરત ૨૮૩/૨ ૩૫ ૯૬૧૧ ૭૬૮૮૮૦૦ ૭૬૮૮૮૦૦ ૩૫ ૫૭૬૭ ૪૬૧૩૨૮૦ ૪૬૧૩૨૮૦ ૧૫૨૮૧૪૯૦ ૧૫૨૮૧૪૯૦ -૩૦૭૫૫૨૦ ૧૦૬૬૮૨૧૦ ૫૩૩૪૧૦૫ ૨૨૫૮૫૮૫ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ રસીદાબેન શુેનભાઈ સધંી ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

વા/ઓ ફા કભાઈ ુણે  રહશ.ે 

૩ ુબેદાબેન શુેનભાઈ સધંી ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

વા/ઓ અનવરભાઈ ું ા તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૪ સરફરાઝભાઈ શુેનભાઈ સધંી લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૫ સલતાજબેન શુેનભાઈ સધંી

વા/ઓ આશીફભાઈ ુણે
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ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

૩૬ ૧ અરિવદભાઈ પોપટભાઈ ઢોલર યા બીન ખેતી ૩૬ ૨૦૨૩૪ ૯૭૯૩૯૩૦૦ ૯૭૯૩૯૩૦૦ ૩૬/૧ ૧૨૧૪૦ ૫૮૭૬૩૫૮૦ ૫૮૭૬૩૫૮૦ ૧૭૬૨૯૦૭૪૦ ૧૭૬૨૯૦૭૪૦ -૩૯૧૭૫૭૨૦ ૧૧૭૫૨૭૧૬૦ ૫૮૭૬૩૫૮૦ ૧૯૫૮૭૮૬૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૨ રા શભાઈ પોપટભાઈ ઢોલ રયા ુની શરત ૧૩૬૫૮ ૩૬/૨ ૪૯૭૧૬  રહશ.ે 

૬૧૮૫૬ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૩ ુંવરબેન પોપટભાઈ ઢોલર યા ુની શરત ૩૨૩૭૫ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૪ જ બુેન પોપટભાઈ ઢોલર યા વા/ઓ લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

મીઠાભાઈ લ બાસીયા ૩) ફાળવેલ િતમખડં ન.ં ૩૬/૧ની મા લક  કોલમ 

૫ હસંાબેન પોપટભાઈ ઢોલર યા વા/ઓ ન.ં૨ મા ંદશાવેલ અ .ુ ન.ં ૧ મા ંજણાવેલ જમીન 

રમેશભાઈ વુા માલકોની રહશ.ે

૬ કાતંાબેન પોપટભાઈ ઢોલર યા

વા/ઓ િવણભાઈ પાભંર

૭ અરિવદભાઈ પોપટભાઈ ઢોલર યા

૮ ભાબેન પોપટભાઈ ઢોલર યા

વા/ઓ જગદ શભાઈ મોલીયા

૯ પરશભાઈ પોપટભાઈ ઢોલર યા

૧૦ રા શભાઈ પોપટભાઈ ઢોલર યા

૧૧ મનીષાબેન પોપટભાઈ ઢોલર યા

વા/ઓ અનીલભાઈ સગપર યા

૧૨ ભરતભાઈ રા ભાઈ વેક રયા ુની શરત ૮૦૯૪

૧૩ લુશીભાઈ સવ ભાઈ ુની શરત ૨૦૬૩૯

૧૪ રિતલાલ સવ ભાઈ

૧૫ ડાયાભાઈ સવ ભાઈ

૧૬ રમેશભાઈ રા ભાઈ વેકર યા ુની શરત ૮૦૯૪

૧૦૩૦૯૪

૩૭ ૧ કસલા દામ ભાઈ મોહનભાઈ ુની શરત ૨૮૮ ૩૭ ૨૩૦૬૭ ૧૯૬૦૬૯૫૦ ૧૯૬૦૬૯૫૦ ૩૭ ૧૩૮૪૦ ૧૧૭૬૪૧૭૦ ૧૧૭૬૪૧૭૦ ૩૯૪૪૪૫૭૦ ૩૯૪૪૪૫૭૦ -૭૮૪૨૭૮૦ ૨૭૬૮૦૪૦૦ ૧૩૮૪૦૨૦૦ ૫૯૯૭૪૨૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ કસલા અમરશીભાઈ મોહનભાઈ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ કસલા િવનોદભાઈ મોહનભાઈ  રહશ.ે 

૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૩૮ ૧ વુ બેન મ ુ દુન સોની વા/ઓ બીન ખેતી ૩૮ ૧૩૩૨૨ ૩૮૩૪૪૦૦૦ ૩૮૩૪૪૦૦૦ ૩૮/૧ ૧૨૮૬૬ ૨૩૦૦૬૪૦૦ ૨૩૦૦૬૪૦૦ ૬૪૪૧૭૯૨૦ ૬૪૪૧૭૯૨૦ -૧૫૩૩૭૬૦૦ ૪૧૪૧૧૫૨૦ ૨૦૭૦૫૭૬૦ ૫૩૬૮૧૬૦

િપ ષુભાઈ િવ ભુાઈ પારખ ૩૮/૨ ૧૦૧૪૦

૨ વુ બેન મ ુ દુન સોની વા/ઓ બીન ખેતી ૧૧૬૦૨ ૨૩૦૦૬

િપ ષુભાઈ િવ ભુાઈ પારખ

૩ રાજકોટ શહર  િવકાસ સ ામડંળ ૧૩૪૨૦

(ટ .પી. કપાત)

૩૮૩૪૪

૩૯ ૧ પા લબેન ધીરજલાલ રોકડ બીન ખેતી ૩૯ ૬૪૪૫ ૯૯૧૫૦૦૦ ૯૯૧૫૦૦૦ ૩૯/૧ ૪૧૦૮ ૫૯૪૮૯૯૦ ૫૯૪૮૯૯૦ ૧૬૬૫૭૧૭૨ ૧૬૬૫૭૧૭૨ -૩૯૬૬૦૧૦ ૧૦૭૦૮૧૮૨ ૫૩૫૪૦૯૧ ૧૩૮૮૦૮૧

૩૯/૨ ૧૮૪૧

૨ રાજકોટ શહર  િવકાસ સ ામડંળ ૩૪૭૦ ૫૯૪૯

(ટ .પી. કપાત)

૯૯૧૫

૪૦ ૧ િનરવભાઈ દવશીભાઈ ચાવડા ૩૦૬ ૪૦ ૧૧૩૩૧ ૯૬૩૧૩૫૦ ૯૬૩૧૩૫૦ ૪૦ ૬૭૯૯ ૫૭૭૮૮૧૦ ૫૭૭૮૮૧૦ ૧૯૩૭૬૦૧૦ ૧૯૩૭૬૦૧૦ -૩૮૫૨૫૪૦ ૧૩૫૯૭૨૦૦ ૬૭૯૮૬૦૦ ૨૯૪૬૦૬૦

૨૮૪/૧/

૨/૩પૈ ૪

૨૮૭/પૈ૧

ુની શરત ૩૦૨/પૈ૨

૩૦૨/પૈ૧

૨૮૭/પૈ૩

૨૮૭/પૈ૨

૨૮૪/૧/

૨/૩પૈ ૩

ુની શરત

૨૮૪/૧/

૨/૩પૈ૧

ુની શરત

૨૮૪/૧/

૨/૩પૈ ૫

૨૮૪/૧/

૨/૩પૈ ૬

૨૮૪/૧/

૨/૩પૈ ૨
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ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

૪૧ ૧ િનરવભાઈ દવશીભાઈ ચાવડા ૩૧૧ ૪૧ ૧૦૩૨૦ ૮૭૭૨૦૦૦ ૮૭૭૨૦૦૦ ૪૧ ૬૧૯૨ ૫૨૬૩૨૦૦ ૫૨૬૩૨૦૦ ૧૭૩૩૭૬૦૦ ૧૭૩૩૭૬૦૦ -૩૫૦૮૮૦૦ ૧૨૦૭૪૪૦૦ ૬૦૩૭૨૦૦ ૨૫૨૮૪૦૦

૪૨ ૧ નીરવભાઈ દવશીભાઈ ચાવડા ૩૦૫ ૪૨ ૨૨૨૬ ૧૮૯૨૧૦૦ ૧૮૯૨૧૦૦ ૪૨ ૧૩૩૬ ૧૧૩૫૨૬૦ ૧૧૩૫૨૬૦ ૩૫૩૯૩૪૦ ૩૫૩૯૩૪૦ -૭૫૬૮૪૦ ૨૪૦૪૦૮૦ ૧૨૦૨૦૪૦ ૪૪૫૨૦૦

૪૩ ૧ જયતંીલાલ ગીરધરલાલ સાકર યા બીન ખેતી ૪૩ ૮૮૦૨ ૧૩૯૩૬૫૦૦ ૧૩૯૩૬૫૦૦ ૪૩ ૮૮૦૨ ૮૩૬૧૯૦૦ ૮૩૬૧૯૦૦ ૨૪૨૦૫૫૦૦ ૨૪૨૦૫૫૦૦ -૫૫૭૪૬૦૦ ૧૫૮૪૩૬૦૦ ૭૯૨૧૮૦૦ ૨૩૪૭૨૦૦

૨ રાજકોટ શહર  િવકાસ સ ામડંળ ૫૮૬૮

(સરકાર ર તા કપાત)

૧૪૬૭૦

૪૪ ૧ જગદ શભાઈ ગગંદાસભાઈ રામાણી ુની શરત ૩૨૬ ૪૪ ૩૮૪૫ ૩૪૬૦૫૦૦ ૩૪૬૦૫૦૦ ૪૪ ૨૩૦૭ ૨૦૭૬૩૦૦ ૨૦૭૬૩૦૦ ૬૪૫૯૬૦૦ ૬૪૫૯૬૦૦ -૧૩૮૪૨૦૦ ૪૩૮૩૩૦૦ ૨૧૯૧૬૫૦ ૮૦૭૪૫૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ ભરતભાઈ પુતભાઈ ચાવડ યા ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

 રહશ.ે 

૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૪૫ ૧ મોહનભાઈ ઉકાભાઈ માકંડ યા બીન ખેતી ૩૨૪ ૪૫ ૫૩૬૨ ૫૩૬૨૦૦૦ ૫૩૬૨૦૦૦ ૪૫ ૩૨૧૭ ૩૨૧૭૨૦૦ ૩૨૧૭૨૦૦ ૯૬૫૧૬૦૦ ૯૬૫૧૬૦૦ -૨૧૪૪૮૦૦ ૬૪૩૪૪૦૦ ૩૨૧૭૨૦૦ ૧૦૭૨૪૦૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ મ ભુાઈ ગોિવદભાઈ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ િમહ રભાઈ ગોપાલભાઈ માકંડ યા  રહશ.ે 

૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૪૬ ૧ ગગંદાસભાઈ ઠાભાઈ રામાણી ુની શરત ૩૨૩ ૪૬ ૧૪૩૬૬ ૧૨૬૦૬૮૮૫ ૧૨૬૦૬૮૮૫ ૪૬ ૮૪૦૫ ૭૫૬૪૧૩૧ ૭૫૬૪૧૩૧ ૨૬૮૯૪૬૮૮ ૨૬૮૯૪૬૮૮ -૫૦૪૨૭૫૪ ૧૯૩૩૦૫૫૭ ૯૬૬૫૨૭૯ ૪૬૨૨૫૨૫ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ ભીખાભાઈ ઠાભાઈ રામાણી ૧૪૦૦૮ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

 રહશ.ે 

૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૩) સ મ અિધકાર ી, જમીન સપંાદન 

(રા ય  ધોર માગ) નાયબ કલકેટર રાજકોટ 

શહર-૨. રાજકોટના એવોડ ન.ં એલ.એ.ક .ુ

એન.એચ.એ.આઈ. કશ ન.ં ૪/૨૦૧૭ અને 

૫/૨૦૧૮ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ના એવોડ જુબ  

ે ફળ લીધલે છે.

૪૭ ૧ મોહનલાલ ઉકાભાઈ માકંડ યા બીન ખેતી ૩૨૫ ૪૭ ૧૨૧૪૧ ૧૦૬૮૨૬૮૯ ૧૦૬૮૨૬૮૯ ૪૭/૧ ૩૯૧૯ ૬૫૦૨૦૬૨ ૬૫૦૨૦૬૨ ૧૯૩૬૭૮૪૫ ૧૯૩૬૭૮૪૫ -૪૧૮૦૬૨૭ ૧૨૮૬૫૭૮૩ ૬૪૩૨૮૯૧ ૨૨૫૨૨૬૫ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ મ ભુાઈ ગોિવદભાઈ ૪૭/૨ ૧૬૧૫ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ િમહ રભાઈ ગોપાલભાઈ માકંડ યા ૯૦૯૨ ૫૫૩૪  રહશ.ે 

૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૩) સ મ અિધકાર ી, જમીન સપંાદન 

(રા ય  ધોર માગ) નાયબ કલકેટર રાજકોટ 

શહર-૨. રાજકોટના એવોડ ન.ં એલ.એ.ક .ુ

એન.એચ.એ.આઈ. કશ ન.ં ૪/૨૦૧૭ અને 

૫/૨૦૧૮ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ના એવોડ જુબ  

ે ફળ લીધલે છે.

ુની શરત

ુની શરત

ુની શરત ૩૧૨/પૈ૨

૩૧૨/પૈ૧
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ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

૪૮ ૧ હરશ ધીરજભાઈ કોટક ુની શરત ૩૨૨પૈ૧ ૪૮ ૧૧૪૩૨ ૪૨૭૧૬૧૯૭ ૪૨૭૧૬૧૯૭ ૪૮/૧ ૧૫૫૮ ૨૫૬૨૯૭૧૧ ૨૫૬૨૯૭૧૧ ૭૪૧૬૨૫૬૮ ૭૪૧૬૨૫૬૮ -૧૭૦૮૬૪૮૬ ૪૮૫૩૨૮૫૭ ૨૪૨૬૬૪૨૯ ૭૧૭૯૯૪૩ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૪૮/૪ ૨૧૪૧ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૪૮/૫ ૩૮૪૮  રહશ.ે 

૨ ભાવેશભાઈ ઘેલાભાઈ બીન ખેતી ૩૨૨પૈ૨ ૯૧૦૫ ૪૮/૬ ૭૮૦૨ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૩ રુશભાઈ દાનાભાઈ ુધંવા ુની શરત ૩૨૨પૈ૩ ૯૧૦૫ ૪૮/૨ ૨૦૨૪ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૪૮/૩ ૪૪૩૯ લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૨૯૬૪૨ ૨૧૮૧૩ ૩) સ મ અિધકાર ી, જમીન સપંાદન 

૩૬૩૫૪ (રા ય  ધોર માગ) નાયબ કલકેટર રાજકોટ 

શહર-૨. રાજકોટના એવોડ ન.ં એલ.એ.ક .ુ

એન.એચ.એ.આઈ. કશ ન.ં ૪/૨૦૧૭ અને 

૫/૨૦૧૮ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ના એવોડ જુબ  

ે ફળ લીધલે છે.

૪૯ ૧ તીભાઈ ડાયાભાઈ પીપળ યા બીન ખેતી ૪૯ ૫૨૬૧ ૪૧૩૭૯૦૦૦ ૪૧૩૭૯૦૦૦ ૪૯/૧ ૪૮૫૬ ૨૪૮૨૭૦૦૦ ૨૪૮૨૭૦૦૦ ૭૬૯૬૩૭૦૦ ૭૬૯૬૩૭૦૦ -૧૬૫૫૨૦૦૦ ૫૨૧૩૬૭૦૦ ૨૬૦૬૮૩૫૦ ૯૫૧૬૩૫૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ રવ ભાઈ અરજણભાઈ રામાણી ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ રાજશીભાઈ સોમાતભાઈ બલીયા  રહશ.ે 

૪ રામસીભાઈ મરેામણભાઈ બારડ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૫ રાજકોટ શહર  િવકાસ સ ામડંળ ુની શરત ૨૮૩૩ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

(ટ .પી. કપાત) લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૬ રવ ભાઈ અરજણભાઈ રામાણી ુની શરત ૬૨૭૨ ૪૯/૨ ૭૮૭૪ ૩) ફાળવેલ િતમખડં ન.ં ૪૯/૧ની મા લક  કોલમ 

૪૯/૩ ૧૨૦૯૭ ન.ં૨ મા ંદશાવેલ અ .ુ ન.ં ૧ થી ૪ મા ંજણાવેલ 

૭ રવ ભાઈ અરજણભાઈ ુની શરત ૩૨૧પૈ૨ ૧૨૯૫૦ ૨૪૮૨૭ જમીન મા લકોની રહશ.ે

૮ ડાયાલાલ મન ભાઈ ુની શરત ૩૨૧પૈ૩ ૧૪૦૬૩

૯ ળુ બેન ડાયાભાઇ

૧૦ વીણભાઈ ડાયાભાઇ

૧૧ વ લભભાઈ ડાયાભાઇ

૧૨ કાન ભાઈ ડાયાભાઈ

૪૧૩૭૯

૫૦ ૧ ી સરકાર ૩૧૯ ૫૦ ૨૮૧૨૬ ૨૮૮૧૦૦૭૧ ૨૮૮૧૦૦૭૧ ૫૦ ૧૯૨૦૭ ૧૭૨૮૬૦૩૯ ૧૭૨૮૬૦૩૯ ૫૭૬૨૦૧૩૦ ૫૭૬૨૦૧૩૦ -૧૧૫૨૪૦૩૨ ૪૦૩૩૪૦૯૧ ૨૦૧૬૭૦૪૬ ૮૬૪૩૦૧૪ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૨ બ ાબા નર િસહ ડ ુની શરત ૩૧૯પૈ૪ ૨૦૨  રહશ.ે 

૨૮૩૨૮ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૩૨૦૧૧ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૩) સ મ અિધકાર ી, જમીન સપંાદન 

(રા ય  ધોર માગ) નાયબ કલકેટર રાજકોટ 

શહર-૨. રાજકોટના એવોડ ન.ં એલ.એ.ક .ુ

એન.એચ.એ.આઈ. કશ ન.ં ૪/૨૦૧૭ અને 

૫/૨૦૧૮ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ના એવોડ જુબ  

ે ફળ લીધલે છે.

૫૧ ૧ બ ાબા નર િસહ ડ ુની શરત ૩૨૦ ૫૧ ૨૪૩૮૨ ૨૧૯૪૩૮૦૦ ૨૧૯૪૩૮૦૦ ૫૧ ૧૪૬૨૯ ૧૩૧૬૬૨૮૦ ૧૩૧૬૬૨૮૦ ૪૨૪૨૪૬૮૦ ૪૨૪૨૪૬૮૦ -૮૭૭૭૫૨૦ ૨૯૨૫૮૪૦૦ ૧૪૬૨૯૨૦૦ ૫૮૫૧૬૮૦

૩૨૧પૈ૧/

પ૨ૈ/પૈ૧

સરકાર  

પડતર

૩૨૧પૈ૧/

પ૨ૈ/પૈ૨

૩૨૧પૈ૧/

પ૧ૈ
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ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

૫૨ ૧ દવાળ બેન પરસો મભાઈ ુની શરત ૫૨ ૮૩૯૭ ૨૨૨૮૧૧૪૭ ૨૨૨૮૧૧૪૭ ૫૨ ૧૪૮૫૪ ૧૩૩૬૮૬૯૦ ૧૩૩૬૮૬૯૦ ૫૦૫૦૩૯૪૦ ૫૦૫૦૩૯૪૦ -૮૯૧૨૪૫૭ ૩૭૧૩૫૨૫૦ ૧૮૫૬૭૬૨૫ ૯૬૫૫૧૬૮ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ િનલેશભાઈ પરસો મભાઈ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ લાબેન પરસો મભાઈ  રહશ.ે 

૪ ક પેશભાઈ પરસો મભાઈ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૫ દવાળ બેન પરસો મભાઈ ુની શરત ૧૬૧૮૮ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૨૪૫૮૫ લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૨૪૭૫૭ ૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૪) સ મ અિધકાર ી, જમીન સપંાદન 

(રા ય  ધોર માગ) નાયબ કલકેટર રાજકોટ 

શહર-૨. રાજકોટના એવોડ ન.ં એલ.એ.ક .ુ

એન.એચ.એ.આઈ. કશ ન.ં ૪/૨૦૧૭ અને 

૫/૨૦૧૮ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ના એવોડ જુબ  

ે ફળ લીધલે છે.

૫૩ ૧ દવાળ બેન પરસો મભાઈ ુની શરત ૩૨૭/૨ ૫૩ ૧૩૧૫ ૧૧૮૩૫૦૦ ૧૧૮૩૫૦૦ ૫૩ ૭૮૯ ૭૧૦૧૦૦ ૭૧૦૧૦૦ ૨૨૮૮૧૦૦ ૨૨૮૮૧૦૦ -૪૭૩૪૦૦ ૧૫૭૮૦૦૦ ૭૮૯૦૦૦ ૩૧૫૬૦૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ િનલેશભાઈ પરસો મભાઈ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ લાબેન પરસો મભાઈ  રહશ.ે 

૪ ક પેશભાઈ પરસો મભાઈ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૫૪ ૧ સામ ભાઈ કરશનભાઈ ુની શરત ૩૨૮/૩ ૫૪ ૧૨૧૪ ૧૦૯૨૬૦૦ ૧૦૯૨૬૦૦ ૫૪ ૭૨૮ ૬૫૫૫૬૦ ૬૫૫૫૬૦ ૨૧૧૨૩૬૦ ૨૧૧૨૩૬૦ -૪૩૭૦૪૦ ૧૪૫૬૮૦૦ ૭૨૮૪૦૦ ૨૯૧૩૬૦

૫૫ ૧ સામ ભાઈ કરશનભાઈ ુની શરત ૩૨૮/૨ ૫૫ ૪૭૫૫ ૪૨૭૯૫૦૦ ૪૨૭૯૫૦૦ ૫૫ ૨૮૫૩ ૨૫૬૭૭૦૦ ૨૫૬૭૭૦૦ ૮૫૫૯૦૦૦ ૮૫૫૯૦૦૦ -૧૭૧૧૮૦૦ ૫૯૯૧૩૦૦ ૨૯૯૫૬૫૦ ૧૨૮૩૮૫૦

૫૬ ૧ અરિવદભાઈ ધન ભાઈ ુની શરત ૫૬ ૯૯૫૪ ૫૨૫૯૮૨૨૩ ૫૨૫૯૮૨૨૩ ૫૬ ૩૩૨૨૦ ૩૧૫૫૮૯૩૪ ૩૧૫૫૮૯૩૪ ૧૧૬૨૬૯૭૫૫ ૧૧૬૨૬૯૭૫૫ -૨૧૦૩૯૨૮૯ ૮૪૭૧૦૮૨૨ ૪૨૩૫૫૪૧૧ ૨૧૩૧૬૧૨૨ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૨ હતેશભાઈ ધન ભાઈ ુની શરત ૧૨૦૦૦  રહશ.ે 

૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૩ સામ ભાઈ કરશનભાઈ ુની શરત ૧૮૪૧૩ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૪ બ ુકભાઈ કરશનભાઈ ુની શરત ૧૭૩૦૦ ૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

૫૭૬૬૭ િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

૫૫૩૬૭ કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૪) સ મ અિધકાર ી, જમીન સપંાદન 

(રા ય  ધોર માગ) નાયબ કલકેટર રાજકોટ 

શહર-૨. રાજકોટના એવોડ ન.ં એલ.એ.ક .ુ

એન.એચ.એ.આઈ. કશ ન.ં ૪/૨૦૧૭ અને 

૫/૨૦૧૮ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ના એવોડ જુબ  

ે ફળ લીધલે છે.

૩૨૮/૧પૈ

૩

૩૨૭/૧પૈ

૧

૩૨૮/૧પૈ

૧/પૈ૧

૩૨૮/૧પૈ

૧/પૈ૨

૩૨૭/૧પૈ

૨

૩૨૮/૧પૈ

૨
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ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

૫૭ ૧ રમેશભાઈ દામ ભાઈ રામાણી ુની શરત ૩૨૯પૈ૧ ૫૭ ૧૩૮૬૧ ૨૪૯૪૮૯૦૦ ૨૪૯૪૮૯૦૦ ૫૭ ૧૬૬૩૩ ૧૪૯૬૯૩૪૦ ૧૪૯૬૯૩૪૦ ૫૧૫૬૧૦૬૦ ૫૧૫૬૧૦૬૦ -૯૯૭૯૫૬૦ ૩૬૫૯૧૭૨૦ ૧૮૨૯૫૮૬૦ ૮૩૧૬૩૦૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ હતેષભાઈ દામ ભાઈ રામાણી ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ અશોકભાઈ ગાભાઈ રામાણી ુની શરત ૩૨૯પૈ૨ ૧૩૮૬૧  રહશ.ે 

૨૭૭૨૨ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૨૭૭૨૧ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૫૮ ૧ લ મીબેન દવ  શઠે યા બીન ખેતી ૩૩૦ ૫૮ ૧૩૩૫૫ ૧૫૪૭૩૫૭૯ ૧૫૪૭૩૫૭૯ ૫૮ ૮૭૬૯ ૧૧૧૮૦૯૩૪ ૧૧૧૮૦૯૩૪ ૩૦૬૯૨૭૬૦ ૩૦૬૯૨૭૬૦ -૪૨૯૨૬૪૫ ૧૯૫૧૧૮૨૬ ૯૭૫૫૯૧૩ ૫૪૬૩૨૬૯ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ હમાં  ુ દવ  શઠે યા ૧૨૧૩૬ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

 રહશ.ે 

૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૪) સ મ અિધકાર ી, જમીન સપંાદન 

(રા ય  ધોર માગ) નાયબ કલકેટર રાજકોટ 

શહર-૨. રાજકોટના એવોડ ન.ં એલ.એ.ક .ુ

એન.એચ.એ.આઈ. કશ ન.ં ૪/૨૦૧૭ અને 

૫/૨૦૧૮ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ના એવોડ જુબ  

ે ફળ લીધલે છે.

૫૯ ૧ શેઠ યા લ મીબેન દવ ુની શરત ૩૩૧ ૫૯ ૬૫૭૬ ૬૨૪૭૨૦૦ ૬૨૪૭૨૦૦ ૫૯ ૩૯૪૬ ૩૭૪૮૩૨૦ ૩૭૪૮૩૨૦ ૧૨૨૩૧૩૬૦ ૧૨૨૩૧૩૬૦ -૨૪૯૮૮૮૦ ૮૪૮૩૦૪૦ ૪૨૪૧૫૨૦ ૧૭૪૨૬૪૦

૬૦ ૧ ભાવનાબેન ઉફ ભા બુેન ગોપાલભાઈ બીન ખેતી ૩૦૪ ૬૦ ૧૩૯૬૨ ૧૫૦૦૯૧૫૦ ૧૫૦૦૯૧૫૦ ૬૦/૧ ૫૩૯૫ ૯૦૦૫૪૯૦ ૯૦૦૫૪૯૦ ૨૫૯૬૯૩૨૦ ૨૫૯૬૯૩૨૦ -૬૦૦૩૬૬૦ ૧૬૯૬૩૮૩૦ ૮૪૮૧૯૧૫ ૨૪૭૮૨૫૫

૬૦/૨ ૨૯૮૨

૮૩૭૭

૬૧ ૧ િવલાસબેન હરશભાઈ સાવલીયા બીન ખેતી ૬૧ ૧૦૮૬૬ ૧૯૪૬૮૨૫૦ ૧૯૪૬૮૨૫૦ ૬૧/૧ ૬૬૭૬ ૧૧૬૮૦૯૫૦ ૧૧૬૮૦૯૫૦ ૩૩૬૮૪૬૦૦ ૩૩૬૮૪૬૦૦ -૭૭૮૭૩૦૦ ૨૨૦૦૩૬૫૦ ૧૧૦૦૧૮૨૫ ૩૨૧૪૫૨૫ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ લીલાબેન મન ખુભાઈ રોકડ ૬૧/૨ ૪૧૯૦ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ રાજકોટ શહર  િવકાસ સ ામડંળ ુની શરત ૭૨૪૪ ૧૦૮૬૬  રહશ.ે 

(ટ .પી. કપાત) ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૧૮૧૧૦ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૬૨ ૧ હરાભાઈ મોરભાઈ બીન ખેતી ૬૨ ૭૧૦૩ ૧૧૭૪૬૫૨૫ ૧૧૭૪૬૫૨૫ ૬૨/૧ ૩૬૯૩ ૭૦૪૭૯૧૫ ૭૦૪૭૯૧૫ ૨૦૩૨૪૨૨૦ ૨૦૩૨૪૨૨૦ -૪૬૯૮૬૧૦ ૧૩૨૭૬૩૦૫ ૬૬૩૮૧૫૩ ૧૯૩૯૫૪૩ ૧) ળુખડં ુ ં ે ફળ રવ  ુરકડ ૭/૧૨ જુબ 

૬૨/૨ ૨૮૬૩ યાને લીધલે છે.

૨ રાજકોટ શહર  િવકાસ સ ામડંળ ુની શરત ૩૮૨૪ ૬૫૫૬

(ટ .પી. કપાત)

૧૦૯૨૭

૬૩ ૧ બીજલભાઈ તે ભાઈ ુની શરત ૨૮૫ ૬૩ ૪૧૪૮ ૩૯૪૦૬૦૦ ૩૯૪૦૬૦૦ ૬૩ ૨૪૮૯ ૨૩૬૪૩૬૦ ૨૩૬૪૩૬૦ ૭૦૯૩૦૮૦ ૭૦૯૩૦૮૦ -૧૫૭૬૨૪૦ ૪૭૨૮૭૨૦ ૨૩૬૪૩૬૦ ૭૮૮૧૨૦

૬૪ ૨ ગોબરભાઈ અરજણભાઈ ુની શરત ૨૮૬ ૬૪ ૧૧૧૨૯ ૧૦૫૭૨૫૫૦ ૧૦૫૭૨૫૫૦ ૬૪ ૬૬૭૭ ૬૩૪૩૫૩૦ ૬૩૪૩૫૩૦ ૧૯૦૩૦૫૯૦ ૧૯૦૩૦૫૯૦ -૪૨૨૯૦૨૦ ૧૨૬૮૭૦૬૦ ૬૩૪૩૫૩૦ ૨૧૧૪૫૧૦

૩૩૩/૧પૈ

૪૯/પૈ૧

૩૦૩/પૈ૧

૩૩૩/૧પૈ

૪૯/પૈ૨

૩૦૩/પૈ૨
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ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

૬૫ ૧ નરશીભાઈ કાન ભાઈ ગોહલ (ગો હલ) બીન ખેતી ૬૫ ૧૧૫૯૪ ૧૯૩૨૪૦૦૦ ૧૯૩૨૪૦૦૦ ૬૫/૧ ૯૦૧૦ ૧૧૫૯૪૪૦૦ ૧૧૫૯૪૪૦૦ ૩૪૭૮૩૨૦૦ ૩૪૭૮૩૨૦૦ -૭૭૨૯૬૦૦ ૨૩૧૮૮૮૦૦ ૧૧૫૯૪૪૦૦ ૩૮૬૪૮૦૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ લખમણભાઈ કાન ભાઈ ગોહલ (ગો હલ) ૬૫/૨ ૨૫૮૪ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ હરદવિસહ િવણિસહ ડ ૧૧૫૯૪  રહશ.ે 

૪ મનહરિસહ પ ભુા ગો હલ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૫ શૈલેશભાઈ ભીખાભાઈ સખીયા તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૬ રાજકોટ શહર  િવકાસ સ ામડંળ ુની શરત ૭૭૩૦ લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

(ટ .પી. કપાત) ૩) ળુખડં ુ ં ે ફળ રવ  ુરકડ ૭/૧૨ જુબ 

૧૯૩૨૪ યાને લીધલે છે.

૬૬ ૧ ચં કાતંભાઈ હરાભાઈ ુની શરત ૧૯૩/૧ ૬૬ ૧૮૭૧૭ ૧૬૮૪૫૩૦૦ ૧૬૮૪૫૩૦૦ ૬૬ ૧૧૨૩૦ ૧૦૧૦૭૧૮૦ ૧૦૧૦૭૧૮૦ ૩૨૫૬૭૫૮૦ ૩૨૫૬૭૫૮૦ -૬૭૩૮૧૨૦ ૨૨૪૬૦૪૦૦ ૧૧૨૩૦૨૦૦ ૪૪૯૨૦૮૦

૬૭ ૧ દવરાજભાઈ ળુ ભાઈ ુની શરત ૧૯૩/૨ ૬૭ ૧૦૧૨ ૯૧૦૮૦૦ ૯૧૦૮૦૦ ૬૭ ૬૦૭ ૫૪૬૪૮૦ ૫૪૬૪૮૦ ૧૭૩૦૫૨૦ ૧૭૩૦૫૨૦ -૩૬૪૩૨૦ ૧૧૮૪૦૪૦ ૫૯૨૦૨૦ ૨૨૭૭૦૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ હરાભાઈ ળુ ભાઈ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ શીવાભાઈ ળુ ભાઈ  રહશ.ે 

૪ તે ભાઈ લુ ભાઈ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૬૮ ૧ રામ ભાઈ મે ભાઈ ટોળ યા ુની શરત ૬૮ ૯૮૧૪ ૧૮૮૯૩૭૦૦ ૧૮૮૯૩૭૦૦ ૬૮ ૧૨૫૯૬ ૧૧૩૩૬૨૨૦ ૧૧૩૩૬૨૨૦ ૩૫૮૯૮૦૩૦ ૩૫૮૯૮૦૩૦ -૭૫૫૭૪૮૦ ૨૪૫૬૧૮૧૦ ૧૨૨૮૦૯૦૫ ૪૭૨૩૪૨૫ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૨ રણછોડભાઈ દવરાજભાઈ ુની શરત ૨૧૯૫૪  રહશ.ે 

૩ જડ બેન રણછોડભાઈ વસોયા ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૪ રજનીભાઈ રણછોડભાઈ વસોયા તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૫ ઉપે ભાઈ રણછોડભાઈ વસોયા લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૬ ધુીરભાઈ રણછોડભાઈ વસોયા ૩) સદર ુ ં ક મમા ં૨૦૯૯૩ ચો.મી. ે ફળનો સમાવશે 

૭ જયતંીલાલ મન ભાઈ વસોયા ુની શરત ૨૧૨૪૧ થાય છે. બાક ુ ં ે ફળ ટ .પી. ક મની બહાર  

૮ લુશીભાઈ મન ભાઈ વસોયા ૫૩૦૦૯ રહ છે.

૯ રમેશભાઈ મન ભાઈ વસોયા ૨૦૯૯૩

૬૯ ૧ વરાજભાઈ તે ભાઈ ુની શરત ૧૮૮ ૬૯ ૧૧૨૩૦ ૧૦૬૬૮૫૦૦ ૧૦૬૬૮૫૦૦ ૬૯ ૬૭૩૮ ૬૪૦૧૧૦૦ ૬૪૦૧૧૦૦ ૧૯૫૪૦૨૦૦ ૧૯૫૪૦૨૦૦ -૪૨૬૭૪૦૦ ૧૩૧૩૯૧૦૦ ૬૫૬૯૫૫૦ ૨૩૦૨૧૫૦

૭૦ ૧ વાઘ ભાઈ હરાભાઈ ુની શરત ૧૮૯ ૭૦ ૧૧૧૨૯ ૧૦૫૭૨૫૫૦ ૧૦૫૭૨૫૫૦ ૭૦ ૬૬૭૭ ૬૩૪૩૫૩૦ ૬૩૪૩૫૩૦ ૧૯૩૬૪૪૬૦ ૧૯૩૬૪૪૬૦ -૪૨૨૯૦૨૦ ૧૩૦૨૦૯૩૦ ૬૫૧૦૪૬૫ ૨૨૮૧૪૪૫ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ ચં કાતંભાઈ હરાભાઈ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

 રહશ.ે 

૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૭૧ ૧ રમાબેન બા ભુાઈ વસોયા ુની શરત ૧૯૨ ૭૧ ૬૩૭૪ ૬૦૫૫૩૦૦ ૬૦૫૫૩૦૦ ૭૧ ૩૮૨૪ ૩૬૩૩૧૮૦ ૩૬૩૩૧૮૦ ૧૦૮૯૯૫૪૦ ૧૦૮૯૯૫૪૦ -૨૪૨૨૧૨૦ ૭૨૬૬૩૬૦ ૩૬૩૩૧૮૦ ૧૨૧૧૦૬૦

૭૨ ૧ અરિવદભાઈ વરાજભાઈ ુની શરત ૧૯૧ ૭૨ ૭૪૮૭ ૭૧૧૨૬૫૦ ૭૧૧૨૬૫૦ ૭૨ ૪૪૯૨ ૪૨૬૭૫૯૦ ૪૨૬૭૫૯૦ ૧૨૮૦૨૭૭૦ ૧૨૮૦૨૭૭૦ -૨૮૪૫૦૬૦ ૮૫૩૫૧૮૦ ૪૨૬૭૫૯૦ ૧૪૨૨૫૩૦

૩૩૩/૧પૈ

 ૨૪/ 

પ૧ૈ

૩૩૩/૧પૈ

 ૨૪/ 

પ૨ૈ

૧૯૪/૧પૈ

૩

૧૯૪/૧પૈ

૨

૧૯૪/૧પૈ

૧
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ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

૭૩ ૧ રમ ણકભાઈ મેઘ ભાઈ ુની શરત ૧૯૦પૈ૧ ૭૩ ૮૦૯૪ ૩૩૫૭૬૬૨૦ ૩૩૫૭૬૬૨૦ ૭૩ ૨૧૨૦૬ ૨૦૧૪૫૯૮૫ ૨૦૧૪૫૯૮૫ ૭૬૩૪૨૬૮૦ ૭૬૩૪૨૬૮૦ -૧૩૪૩૦૬૩૫ ૫૬૧૯૬૬૯૫ ૨૮૦૯૮૩૪૮ ૧૪૬૬૭૭૧૩ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ નાથાભાઈ પોપટભાઈ ુની શરત ૧૯૦પૈ૨ ૧૩૪૫૬ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ રમેશભાઈ પોપટભાઈ  રહશ.ે 

૪ હમીબેન ઠાકરશીભાઈ ુની શરત ૧૯૦પૈ૩ ૧૬૭૯૫ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૫ ધનાભાઈ ઠાકરશીભાઈ ૩૮૩૪૫ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૬ દલ ખુભાઈ ઠાકરશીભાઈ ૩૫૩૪૪ લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૭ મગનભાઈ ઠાકરશીભાઈ ૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

૮ રા ુભાઈ ઠાકરશીભાઈ આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

૯ મં ુલાબેન ઠાકરશીભાઈ ઉફ યોતીબેન િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

વા/ઓ તે ભાઈ કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૧૦ શોભનાબેન ધીરજલાલ ટાકં ૪) સ મ અિધકાર ી, જમીન સપંાદન 

૧૧ હનાબેન શલૈેષ ુમાર લાખાણી (રા ય  ધોર માગ) નાયબ કલકેટર રાજકોટ 

૧૨ દ ાબેન ધીરજલાલ કાચા શહર-૨. રાજકોટના એવોડ ન.ં એલ.એ.ક .ુ

૧૩ હસંાબેન ુ ંવર ભાઈ મા  વા/ઓ એન.એચ.એ.આઈ. કશ ન.ં ૪/૨૦૧૭ અને 

િનલેષ ુમાર સાપર યા ૫/૨૦૧૮ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ના એવોડ જુબ  

૧૪ રમેશભાઈ ુ ંવર ભાઈ મા ે ફળ લીધલે છે.

૧૫ દનેશભાઈ ુ ંવર ભાઈ મા

૭૪ ૧ બા ભુાઈ શીવાભાઈ ુની શરત ૧૮૭પૈ૧ ૭૪ ૫૬૬૬ ૧૯૧૯૧૯૦૦ ૧૯૧૯૧૯૦૦ ૭૪ ૧૨૧૨૧ ૧૧૫૧૫૧૪૦ ૧૧૫૧૫૧૪૦ ૪૧૨૧૨૦૮૦ ૪૧૨૧૨૦૮૦ -૭૬૭૬૭૬૦ ૨૯૬૯૬૯૪૦ ૧૪૮૪૮૪૭૦ ૭૧૭૧૭૧૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ જવીબેન શીવાભાઈ વસોયા ુની શરત ૧૮૭પૈ૨ ૧૫૨૭૭ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૨૦૯૪૩  રહશ.ે 

૨૦૨૦૨ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૭૫ ૧ ગીતાબેન જયેશભાઈ અકબર બીન ખેતી ૭૫ ૬૯૦૫ ૧૧૮૩૫૮૩૮ ૧૧૮૩૫૮૩૮ ૭૫ ૫૫૭૦ ૭૧૦૧૪૯૫ ૭૧૦૧૪૯૫ ૨૦૦૫૧૨૮૦ ૨૦૦૫૧૨૮૦ -૪૭૩૪૩૪૩ ૧૨૯૪૯૭૮૫ ૬૪૭૪૮૯૩ ૧૭૪૦૫૫૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ ુ તાબેન ડાયાભાઈ અકબર ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ ભા બુેન કાન ભાઈ અકબર  રહશ.ે 

૪ કંચનબેન દલીપભાઈ અકબર ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૫ મનીષાબેન અરવ દભાઈ અકબર તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૬ લીલાબેન લાલ ભાઈ સાવ લયા વા/ઓ લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

વાલાભાઈ ભાયાણી ૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

૭ રાજકોટ શહર  િવકાસ સ ામડંળ ુની શરત ૧૮૬/પૈ૨ ૩૭૧૮ આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

(ટ .પી. કપાત) ૧૦૬૨૩ િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

૯૨૮૩ કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૪) સ મ અિધકાર ી, જમીન સપંાદન 

(રા ય  ધોર માગ) નાયબ કલકેટર રાજકોટ 

શહર-૨. રાજકોટના એવોડ ન.ં એલ.એ.ક .ુ

એન.એચ.એ.આઈ. કશ ન.ં ૪/૨૦૧૭ અને 

૫/૨૦૧૮ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ના એવોડ જુબ  

ે ફળ લીધલે છે.

૧૮૬/પૈ૧

 30



ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

૭૬ ૧ નારણભાઈ હ રાભાઈ ુની શરત ૩૩૨ ૭૬ ૫૦૬ ૧૮૩૪૨૬ ૧૮૩૪૨૬ ૭૬ ૧૧૬ ૧૧૦૦૫૮ ૧૧૦૦૫૮ ૩૩૦૧૭૩ ૩૩૦૧૭૩ -૭૩૩૬૯ ૨૨૦૧૧૫ ૧૧૦૦૫૮ ૩૬૬૮૯ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ પોપટભાઈ મીઠાભાઈ ૧૯૩ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ ઠાકરશીભાઈ લવાભાઈ  રહશ.ે 

૪ ભવાનભાઈ લવાભાઈ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૪) સ મ અિધકાર ી, જમીન સપંાદન 

(રા ય  ધોર માગ) નાયબ કલકેટર રાજકોટ 

શહર-૨. રાજકોટના એવોડ ન.ં એલ.એ.ક .ુ

એન.એચ.એ.આઈ. કશ ન.ં ૪/૨૦૧૭ અને 

૫/૨૦૧૮ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ના એવોડ જુબ  

ે ફળ લીધલે છે.

૭૭ ૧ જયતંીભાઈ રામભાઈ ઘરસડં યા બીન ખેતી ૭૭ ૧૯૧૮૬ ૨૨૨૯૬૬૦૧ ૨૨૨૯૬૬૦૧ ૭૭ ૧૨૮૧૩ ૧૬૩૩૫૯૩૮ ૧૬૩૩૫૯૩૮ ૪૩૫૬૨૫૦૦ ૪૩૫૬૨૫૦૦ -૫૯૬૦૬૬૩ ૨૭૨૨૬૫૬૩ ૧૩૬૧૩૨૮૧ ૭૬૫૨૬૧૮ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ રુશભાઈ લુસીદાસભાઈ કનેર યા ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ મનહરભાઈ નાથાભાઈ સાદર યા  રહશ.ે 

૪ સરકાર ર તા કપાત (એન.એચ.) ૬૯૧૬ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૨૬૧૦૨ લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૧૭૪૮૮ ૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૪) સ મ અિધકાર ી, જમીન સપંાદન 

(રા ય  ધોર માગ) નાયબ કલકેટર રાજકોટ 

શહર-૨. રાજકોટના એવોડ ન.ં એલ.એ.ક .ુ

એન.એચ.એ.આઈ. કશ ન.ં ૪/૨૦૧૭ અને 

૫/૨૦૧૮ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ના એવોડ જુબ  

ે ફળ લીધલે છે.

૭૮ ૧ માલીયાસણ ામ પચંાયત ુની શરત ૧/૨ ૭૮ ૨૦૨ ૧૮૧૮૦૦ ૧૮૧૮૦૦ ૭૮ ૧૨૧ ૧૦૯૦૮૦ ૧૦૯૦૮૦ ૩૫૧૪૮૦ ૩૫૧૪૮૦ -૭૨૭૨૦ ૨૪૨૪૦૦ ૧૨૧૨૦૦ ૪૮૪૮૦

સરકાર  

પડતર

૧૮૫/પૈ૨

૧૮૫/પૈ૧

 31



ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

૭૯ ૧ અિ નભાઈ ધી ભાઈ અ ણી બીન ખેતી ૭૯ ૭૯૨૪ ૧૫૫૨૩૯૮૦ ૧૫૫૨૩૯૮૦ ૭૯/૧ ૭૪૯૨ ૯૩૧૪૩૮૮ ૯૩૧૪૩૮૮ ૨૬૩૯૦૭૬૬ ૨૬૩૯૦૭૬૬ -૬૨૦૯૫૯૨ ૧૭૦૭૬૩૭૮ ૮૫૩૮૧૮૯ ૨૩૨૮૫૯૭ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ ભીખાભાઈ વરાજભાઈ કયાડા ૭૯/૨ ૨૭૦ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ સરકાર ર તા કપાત (એન.એચ.) ુની શરત ૫૫૩૨ ૭૭૬૨  રહશ.ે 

૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૧૩૪૫૬ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૧૨૯૩૭ લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૪) સ મ અિધકાર ી, જમીન સપંાદન 

(રા ય  ધોર માગ) નાયબ કલકેટર રાજકોટ 

શહર-૨. રાજકોટના એવોડ ન.ં એલ.એ.ક .ુ

એન.એચ.એ.આઈ. કશ ન.ં ૪/૨૦૧૭ અને 

૫/૨૦૧૮ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ના એવોડ જુબ  

ે ફળ લીધલે છે.

૮૦ ૧ ઉમેદિસહ બરબલરામ શમા ( લોટ ન.ં ૧) બીન ખેતી ૨/૧ ૮૦ ૨૭૩૧ ૪૬૭૨૫૧૮ ૪૬૭૨૫૧૮ ૮૦ ૨૮૫૨ ૩૬૩૬૫૯૩ ૩૬૩૬૫૯૩ ૯૮૪૦૧૯૪ ૯૮૪૦૧૯૪ -૧૦૩૫૯૨૫ ૬૨૦૩૬૦૦ ૩૧૦૧૮૦૦ ૨૦૬૫૮૭૫ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ નારણભાઈ હ રાભાઈ માટ યા( લોટ ન.ં૧) બીન ખેતી ૨/૨ ૧૯૨૨ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

ક ભુાઈ સવાભાઈ પરમાર ( લોટ ન.ં ૧) ૪૬૫૩  રહશ.ે 

જગદ શભાઈ લખમણભાઈ' ઝાપડા ૩૬૬૫ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

( લોટ ન.ં ૧) તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

ુ તાકસા ર લુસા પઠાણ ( લોટ ન.ં ૧) લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

રમેશચં  વ લભદાસ કાનાબાર ૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

( લોટ ન.ં ૨ થી ૫) આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

પુે ુમાર વ લભદાસ કાનાબાર િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

( લોટ ન.ં ૨ થી ૫) કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

આનદં ુમાર જમનદાસ કાનાબાર ૪) સ મ અિધકાર ી, જમીન સપંાદન 

( લોટ ન.ં ૨ થી ૫) (રા ય  ધોર માગ) નાયબ કલકેટર રાજકોટ 

ચરાગ ુમાર ઈ રલાલ કાનાબાર શહર-૨. રાજકોટના એવોડ ન.ં એલ.એ.ક .ુ

( લોટ ન.ં ૨ થી ૫) એન.એચ.એ.આઈ. કશ ન.ં ૪/૨૦૧૭ અને 

હરન ુમાર જગદ શભાઈ કાનાબાર ૫/૨૦૧૮ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ના એવોડ જુબ  

( લોટ ન.ં ૨ થી ૫) ે ફળ લીધલે છે.

૮૧ ૧ જયિંતલાલ દામ ભાઈ બવાર યા ુની શરત ૩ ૮૧ ૧૮૨૧ ૧૫૪૭૮૫૦ ૧૫૪૭૮૫૦ ૮૧ ૧૦૯૩ ૯૨૮૭૧૦ ૯૨૮૭૧૦ ૩૦૫૯૨૮૦ ૩૦૫૯૨૮૦ -૬૧૯૧૪૦ ૨૧૩૦૫૭૦ ૧૦૬૫૨૮૫ ૪૪૬૧૪૫

૮૨ ૧ નર િસહ બહા ુ રિસહ ડ ુની શરત ૧૩૮ ૮૨ ૧૫૧૮ ૧૨૯૦૩૦૦ ૧૨૯૦૩૦૦ ૮૨ ૯૧૧ ૭૭૪૧૮૦ ૭૭૪૧૮૦ ૨૫૫૦૨૪૦ ૨૫૫૦૨૪૦ -૫૧૬૧૨૦ ૧૭૭૬૦૬૦ ૮૮૮૦૩૦ ૩૭૧૯૧૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ દશરથિસહ બહા ુ રિસહ ડ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ રા િસહ બહા ુ રિસહ ડ  રહશ.ે 

૪ ભરતિસહ બહા ુ રિસહ ડ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૫ ેમ ુંવરબા બહા ુ રિસહ ડ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૮૩ ૧ ઠાકરશીભાઈ લવાભાઈ ુની શરત ૫/૨ ૮૩ ૧૦૧ ૮૫૮૫૦ ૮૫૮૫૦ ૮૩ ૬૧ ૫૧૫૧૦ ૫૧૫૧૦ ૧૬૯૬૮૦ ૧૬૯૬૮૦ -૩૪૩૪૦ ૧૧૮૧૭૦ ૫૯૦૮૫ ૨૪૭૪૫ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ ભવાનભાઈ લવાભાઈ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

 રહશ.ે 

૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૧/૧/ 

પૈક ૧

૧/૧/ 

પૈક ૨
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ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

૮૪ ૧ દલ ખુભાઈ રામ ભાઈ ુની શરત ૪/૨ ૮૪ ૧૦૧ ૮૫૮૫૦ ૮૫૮૫૦ ૮૪ ૬૧ ૫૧૫૧૦ ૫૧૫૧૦ ૧૬૯૬૮૦ ૧૬૯૬૮૦ -૩૪૩૪૦ ૧૧૮૧૭૦ ૫૯૦૮૫ ૨૪૭૪૫ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ જગ દશભાઈ રામ ભાઈ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

 રહશ.ે 

૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૮૫ ૧ દલ ખુભાઈ રામ ભાઈ ુની શરત ૪/૧ ૮૫ ૧૬૧૯ ૧૩૭૬૧૫૦ ૧૩૭૬૧૫૦ ૮૫ ૯૭૧ ૮૨૫૬૯૦ ૮૨૫૬૯૦ ૨૭૬૮૪૯૦ ૨૭૬૮૪૯૦ -૫૫૦૪૬૦ ૧૯૪૨૮૦૦ ૯૭૧૪૦૦ ૪૨૦૯૪૦

૮૬ ૧ છગનભાઈ ભગાભાઈ ુની શરત ૫/૧ ૮૬ ૭૧૮૩ ૬૧૦૫૫૫૦ ૬૧૦૫૫૫૦ ૮૬ ૪૩૧૦ ૩૬૬૩૩૩૦ ૩૬૬૩૩૩૦ ૧૨૨૮૨૯૩૦ ૧૨૨૮૨૯૩૦ -૨૪૪૨૨૨૦ ૮૬૧૯૬૦૦ ૪૩૦૯૮૦૦ ૧૮૬૭૫૮૦

૮૭ ૧ માલીયાસણ ામ પચંાયત ૬    ૮૭ ૫૫૬૪ ૩૧૭૧૫૦૧ ૩૧૭૧૫૦૧ ૮૭ ૨૧૧૪ ૧૯૦૨૮૯૭ ૧૯૦૨૮૯૭ ૬૭૬૫૮૫૬ ૬૭૬૫૮૫૬ -૧૨૬૮૬૦૪ ૪૮૬૨૯૫૯ ૨૪૩૧૪૮૦ ૧૧૬૨૮૭૬ ૧) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

૩૫૨૪ આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૨) સ મ અિધકાર ી, જમીન સપંાદન 

(રા ય  ધોર માગ) નાયબ કલકેટર રાજકોટ 

શહર-૨. રાજકોટના એવોડ ન.ં એલ.એ.ક .ુ

એન.એચ.એ.આઈ. કશ ન.ં ૪/૨૦૧૭ અને 

૫/૨૦૧૮ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ના એવોડ જુબ  

ે ફળ લીધલે છે.

૮૮ ૧ રમેશભાઈ ભવાનભાઈ રામાણી ુની શરત ૭ પ ૈ૧ ૮૮ ૪૦૪૭ ૧૫૭૪૩૦૪૩ ૧૫૭૪૩૦૪૩ ૮૮ ૧૦૪૯૫ ૯૪૪૫૮૨૪ ૯૪૪૫૮૨૪ ૩૧૪૮૬૦૮૦ ૩૧૪૮૬૦૮૦ -૬૨૯૭૨૧૯ ૨૨૦૪૦૨૫૬ ૧૧૦૨૦૧૨૮ ૪૭૨૨૯૦૯ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ ભરતભાઈ ભવાનભાઈ રામાણી ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ રમેશભાઈ ભવાનભાઈ ુની શરત ૭ પ ૈ૨ ૬૯૮૧  રહશ.ે 

૪ ભરતભાઈ ભવાનભાઈ ુની શરત ૭ પ ૈ૩ ૬૯૮૧ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૧૮૦૦૯ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૧૭૪૯૨ લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૪) સ મ અિધકાર ી, જમીન સપંાદન 

(રા ય  ધોર માગ) નાયબ કલકેટર રાજકોટ 

શહર-૨. રાજકોટના એવોડ ન.ં એલ.એ.ક .ુ

એન.એચ.એ.આઈ. કશ ન.ં ૪/૨૦૧૭ અને 

૫/૨૦૧૮ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ના એવોડ જુબ  

ે ફળ લીધલે છે.

સરકાર  

પડતર
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ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

૮૯ ૧ દામ ભાઈ પોપટભાઈ ુની શરત ૮ ૮૯ ૯૪૦૯ ૬૯૧૯૫૬૦ ૬૯૧૯૫૬૦ ૮૯ ૪૬૧૩ ૪૧૫૧૭૩૬ ૪૧૫૧૭૩૬ ૧૩૮૩૯૧૨૦ ૧૩૮૩૯૧૨૦ -૨૭૬૭૮૨૪ ૯૬૮૭૩૮૪ ૪૮૪૩૬૯૨ ૨૦૭૫૮૬૮ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ જગાભાઇ પોપટભાઈ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ દવાળ બેન દામ ભાઈ રામાણી ૭૬૮૮  રહશ.ે 

૪ રમેશભાઈ દામ ભાઈ રામાણી ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૫ મમતાબેન દામ ભાઈ રામાણી વા/ઓ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

 િવનોદ ુમાર ડોબર યા લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૬ હષાબેન દામ ભાઈ રામાણી વા/ઓ ૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

મહશ ુમાર વીરડ યા આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

૭ હતેષભાઈ દામ ભાઈ રામાણી િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

૮ વ બેન ગાભાઈ રામાણી કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૯ અશોકભાઈ ગાભાઈ રામાણી ૪) સ મ અિધકાર ી, જમીન સપંાદન 

૧૦ જય ીબેન ગાભાઈ રામાણી વા/ઓ (રા ય  ધોર માગ) નાયબ કલકેટર રાજકોટ 

 શલૈેષભાઈ તળાવીયા શહર-૨. રાજકોટના એવોડ ન.ં એલ.એ.ક .ુ

૧૧ કરણબેન ગાભાઈ રામાણી વા/ઓ એન.એચ.એ.આઈ. કશ ન.ં ૪/૨૦૧૭ અને 

સજંયભાઈ બલીયા ૫/૨૦૧૮ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ના એવોડ જુબ  

૧૨ જ પાબેન ગાભાઈ રામાણી વા/ઓ ે ફળ લીધલે છે.

ઝવેરભાઈ સો ા

13 ાબેન ગાભાઈ રામાણી વા/ઓ

ઘન યામભાઈ પોકર

૯૦ ૧ મા લયાસણ ામ પચંાયત ૯૦ ૧૬૧૮૮ ૧૩૧૭૯૩૫૦ ૧૩૧૭૯૩૫૦ ૯૦ ૧૧૨૪૯ ૧૦૬૮૬૭૨૧ ૧૦૬૮૬૭૨૧ ૨૫૮૭૩૧૧૪ ૨૫૮૭૩૧૧૪ -૨૪૯૨૬૨૯ ૧૫૧૮૬૩૯૩ ૭૫૯૩૧૯૭ ૫૧૦૦૫૬૮

૧૩૮૭૩

૯૧ ૧ દવાળ બેન પરષો મભાઈ ુની શરત ૯ ૯૧ ૧૦૪૨૧ ૭૬૪૦૧૦૯ ૭૬૪૦૧૦૯ ૯૧ ૫૦૯૩ ૪૫૮૪૦૬૯ ૪૫૮૪૦૬૯ ૧૫૨૮૦૨૩૦ ૧૫૨૮૦૨૩૦ -૩૦૫૬૦૪૦ ૧૦૬૯૬૧૬૧ ૫૩૪૮૦૮૧ ૨૨૯૨૦૪૧ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ િનલેશભાઈ પરસો મભાઈ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ લાબેન પરસો મભાઈ ૮૪૮૯  રહશ.ે 

૪ ક પેશભાઈ પરસો મભાઈ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૪) સ મ અિધકાર ી, જમીન સપંાદન 

(રા ય  ધોર માગ) નાયબ કલકેટર રાજકોટ 

શહર-૨. રાજકોટના એવોડ ન.ં એલ.એ.ક .ુ

એન.એચ.એ.આઈ. કશ ન.ં ૪/૨૦૧૭ અને 

૫/૨૦૧૮ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ના એવોડ જુબ  

ે ફળ લીધલે છે.

સરકાર  

પડતર

૩૩૩/૧પૈ

૫/પૈ૧
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ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

૯૨ ૧ છગનભાઈ ભગાભાઈ ઉફ ુની શરત ૧૦ પૈ ૧ ૯૨ ૮૦૯૪ ૨૨૯૯૪૩૭૦ ૨૨૯૯૪૩૭૦ ૯૨ ૧૫૩૩૦ ૧૩૭૯૬૬૨૨ ૧૩૭૯૬૬૨૨ ૫૩૬૫૩૫૩૦ ૫૩૬૫૩૫૩૦ -૯૧૯૭૭૪૮ ૩૯૮૫૬૯૦૮ ૧૯૯૨૮૪૫૪ ૧૦૭૩૦૭૦૬ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

ભગવાનભાઈ રામાણી ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૨ લીલાબેન છગનભાઈ ુની શરત ૧૦ પૈ ૨ ૧૦૫૨૨  રહશ.ે 

૩ છગનભાઈ ભગાભાઈ ુની શરત ૧૦ પૈ ૩ ૮૦૯૪ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૨૬૭૧૦ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૨૫૫૪૯ લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૪) સ મ અિધકાર ી, જમીન સપંાદન 

(રા ય  ધોર માગ) નાયબ કલકેટર રાજકોટ 

શહર-૨. રાજકોટના એવોડ ન.ં એલ.એ.ક .ુ

એન.એચ.એ.આઈ. કશ ન.ં ૪/૨૦૧૭ અને 

૫/૨૦૧૮ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ના એવોડ જુબ  

ે ફળ લીધલે છે.

૯૩ ૧ દવાળ બેન પરષો મભાઈ ુની શરત ૧૧ ૯૩ ૧૬૯૯૭ ૧૪૪૪૭૪૫૦ ૧૪૪૪૭૪૫૦ ૯૩ ૧૦૧૯૮ ૮૬૬૮૪૭૦ ૮૬૬૮૪૭૦ ૩૨૬૩૪૨૪૦ ૩૨૬૩૪૨૪૦ -૫૭૭૮૯૮૦ ૨૩૯૬૫૭૭૦ ૧૧૯૮૨૮૮૫ ૬૨૦૩૯૦૫ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ િનલેશભાઈ પરસો મભાઈ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ લાબેન પરસો મભાઈ  રહશ.ે 

૪ ક પેશભાઈ પરસો મભાઈ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૯૪ ૧ દલ ખુભાઈ રામ ભાઈ ુની શરત ૧૨ ૯૪ ૬૫૭૬ ૫૫૮૯૬૦૦ ૫૫૮૯૬૦૦ ૯૪ ૩૯૪૬ ૩૩૫૩૭૬૦ ૩૩૫૩૭૬૦ ૧૧૪૪૨૨૪૦ ૧૧૪૪૨૨૪૦ -૨૨૩૫૮૪૦ ૮૦૮૮૪૮૦ ૪૦૪૪૨૪૦ ૧૮૦૮૪૦૦

૯૫ ૧ જગ દશભાઈ રામ ભાઈ ુની શરત ૧૩ ૯૫ ૯૮૧૪ ૮૩૪૧૯૦૦ ૮૩૪૧૯૦૦ ૯૫ ૫૮૮૮ ૫૦૦૫૧૪૦ ૫૦૦૫૧૪૦ ૧૭૩૭૦૭૮૦ ૧૭૩૭૦૭૮૦ -૩૩૩૬૭૬૦ ૧૨૩૬૫૬૪૦ ૬૧૮૨૮૨૦ ૨૮૪૬૦૬૦

૯૬ ૧ ગોિવદભાઈ મન ભાઈ સોલકં ુની શરત ૧૪ પૈ ૧ ૯૬ ૨૮૦૨૫ ૨૭૦૨૧૦૦૦ ૨૭૦૨૧૦૦૦ ૯૬/૧ ૭૨૫૨ ૧૬૨૧૨૬૦૦ ૧૬૨૧૨૬૦૦ ૪૭૮૨૭૧૭૦ ૪૭૮૨૭૧૭૦ -૧૦૮૦૮૪૦૦ ૩૧૬૧૪૫૭૦ ૧૫૮૦૭૨૮૫ ૪૯૯૮૮૮૫ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ મો હતભાઈ ગોિવદભાઈ સોલકં ૨૭૦૨૧ ૯૬/૨ ૮૯૬૦ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ ાબેન ગોિવદભાઈ સોલકં  વા/ઓ ૧૬૨૧૩  રહશ.ે 

મહશભાઈ ગોહલ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  
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ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

૯૭ ૧ તારાબેન મ ભુાઈ શાહ ુની શરત ૧૫ પૈ ૧ ૯૭ ૧૧૮૩૭ ૨૪૭૨૯૯૧૩ ૨૪૭૨૯૯૧૩ ૯૭/૧ ૬૭૦૧ ૧૪૮૩૭૯૪૬ ૧૪૮૩૭૯૪૬ ૪૮૩૦૯૫૯૦ ૪૮૩૦૯૫૯૦ -૯૮૯૧૯૬૭ ૩૩૪૭૧૬૪૫ ૧૬૭૩૫૮૨૨ ૬૮૪૩૮૫૫ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ ઉ લાસભાઈ મ ભુાઈ શાહ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ ગોપાલભાઈ મોહનભાઈ માકડ યા  રહશ.ે 

૪ િમ હર ગોપાલભાઈ માકડ યા ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૫ જગ દશભાઈ ગગંદાસભાઈ રામાણી ુની શરત ૪૦૪૭ ૯૭/૩ ૨૪૨૮ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૬ કર ટ ુમાર ગોપાલદાસ દાવડા બીન ખેતી ૫૦૨૪ ૯૭/૨ ૪૬૭૪ ૩) ફાળવેલ િતમખડં ન.ં ૯૭/૨ ની મા લક  કોલમ 

ન.ં૨ મા ંદશાવેલ અ .ુ ન.ં ૬ મા ંજણાવેલ 

જમીન મા લકોની રહશ.ે

૭ રાજકોટ શહર  િવકાસ સ ામડંળ ુની શરત ૨૭૦૫ ૪) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

(ટ .પી. કપાત) આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

૮ નેશનલ હાઇવે કપાત ુની શરત ૬૧ કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૫) સ મ અિધકાર ી, જમીન સપંાદન 

૨૩૬૭૪ ૧૩૮૦૩ (રા ય  ધોર માગ) નાયબ કલકેટર રાજકોટ 

૨૩૦૦૫ શહર-૨. રાજકોટના એવોડ ન.ં એલ.એ.ક .ુ

એન.એચ.એ.આઈ. કશ ન.ં ૪/૨૦૧૭ અને 

૫/૨૦૧૮ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ના એવોડ જુબ  

ે ફળ લીધલે છે.

૯૮ ૧ કજલબેન મ ુ દુનભાઈ સોની વા/ઓ ુની શરત ૯૮ ૧૨૯૫૦ ૧૩૭૧૩૦૪૮ ૧૩૭૧૩૦૪૮ ૯૮ ૯૧૪૨ ૮૨૨૭૮૨૭ ૮૨૨૭૮૨૭ ૨૯૨૫૪૪૯૬ ૨૯૨૫૪૪૯૬ -૫૪૮૫૨૨૧ ૨૧૦૨૬૬૬૯ ૧૦૫૧૩૩૩૫ ૫૦૨૮૧૧૪ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

િવરનભાઈ નરોતમભાઈ આડસરા ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૨ જૃલાલ કનૈયાલાલ પટલ  રહશ.ે 

૩ દનેશ ુમાર રસીકલાલ બવાર યા ુની શરત ૪૨૪૯ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૪ િતમાબેન દનેશભાઈ બવાર યા તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૫ રિવ દનેશભાઈ બવાર યા લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૧૭૧૯૯ ૪) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

૧૫૨૩૭ આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૫) સ મ અિધકાર ી, જમીન સપંાદન 

(રા ય  ધોર માગ) નાયબ કલકેટર રાજકોટ 

શહર-૨. રાજકોટના એવોડ ન.ં એલ.એ.ક .ુ

એન.એચ.એ.આઈ. કશ ન.ં ૪/૨૦૧૭ અને 

૫/૨૦૧૮ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ના એવોડ જુબ  

ે ફળ લીધલે છે.

૯૯ ૧ દનેશ ુમાર રસીકલાલ બવાર યા ુની શરત ૧૭/ પ૧ૈ ૯૯ ૮૬૦૦ ૭૩૧૦૦૦૦ ૭૩૧૦૦૦૦ ૯૯ ૫૧૬૦ ૪૩૮૬૦૦૦ ૪૩૮૬૦૦૦ ૧૫૪૮૦૦૦૦ ૧૫૪૮૦૦૦૦ -૨૯૨૪૦૦૦ ૧૧૦૯૪૦૦૦ ૫૫૪૭૦૦૦ ૨૬૨૩૦૦૦

૨ િતમાબેન દનેશભાઈ બવાર યા

૩ રિવ દનેશભાઈ બવાર યા

૧૦૦ ૧ કજલબેન મ ુ દુનભાઈ સોની વા/ઓ ુની શરત ૧૮ પ૧ૈ ૧૦૦ ૧૭૧૯૯ ૧૪૬૧૯૧૫૦ ૧૪૬૧૯૧૫૦ ૧૦૦ ૧૦૩૧૯ ૮૭૭૧૪૯૦ ૮૭૭૧૪૯૦ ૩૧૪૭૪૧૭૦ ૩૧૪૭૪૧૭૦ -૫૮૪૭૬૬૦ ૨૨૭૦૨૬૮૦ ૧૧૩૫૧૩૪૦ ૫૫૦૩૬૮૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

િવરનભાઈ નરોતમભાઈ આડસરા ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૨ જૃલાલ કનૈયાલાલ પટલ  રહશ.ે 

૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૧૬/ પૈ 

૧

૧૫ 

પ૨ૈ/પૈ૨/

પ૧ૈ/ પ૨ૈ

૧૫ 

પ૨ૈ/પૈ૨/

પ૧ૈ/ પૈ 

૧

૧૫ 

પ૨ૈ/પૈ૨/

પ૨ૈ

૧૫પૈ 

૨/ પૈ ૧

૧૬/ પૈ 

૨
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ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

૧૦૧ ૧ જ બુેન િવનોદભાઈ કસલા ુની શરત ૧૯ પૈ ૧ ૧૦૧ ૯૩૦૮ ૧૫૭૩૭૭૫૦ ૧૫૭૩૭૭૫૦ ૧૦૧ ૧૧૧૦૯ ૯૪૪૨૬૫૦ ૯૪૪૨૬૫૦ ૩૨૨૧૬૧૦૦ ૩૨૨૧૬૧૦૦ -૬૨૯૫૧૦૦ ૨૨૭૭૩૪૫૦ ૧૧૩૮૬૭૨૫ ૫૦૯૧૬૨૫ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ રુ બેન દામ ભાઈ કસલા ુની શરત ૧૯ પૈ ૨ ૯૨૦૭ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૧૮૫૧૫  રહશ.ે 

૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૧૦૨ ૧ ુ ભાઈ ઘોઘાભાઈ ગમારા ુની શરત ૨૦/૧ ૧૦૨ ૧૨૪૪૪ ૧૦૫૭૭૪૦૦ ૧૦૫૭૭૪૦૦ ૧૦૨ ૭૪૬૬ ૬૩૪૬૪૪૦ ૬૩૪૬૪૪૦ ૨૨૦૨૫૮૮૦ ૨૨૦૨૫૮૮૦ -૪૨૩૦૯૬૦ ૧૫૬૭૯૪૪૦ ૭૮૩૯૭૨૦ ૩૬૦૮૭૬૦

૧૦૩ ૧ તે ભાઈ કાળાભાઈ ુની શરત ૨૦/૨ ૧૦૩ ૬૦૭ ૫૧૫૯૫૦ ૫૧૫૯૫૦ ૧૦૩ ૩૬૪ ૩૦૯૫૭૦ ૩૦૯૫૭૦ ૧૦૭૪૩૯૦ ૧૦૭૪૩૯૦ -૨૦૬૩૮૦ ૭૬૪૮૨૦ ૩૮૨૪૧૦ ૧૭૬૦૩૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ દવશીભાઈ કાળાભાઈ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ હ રા કાળાભાઈ  રહશ.ે 

૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૧૦૪ ૧ કાન ભાઈ નારણભાઈ ુની શરત ૧૦૪ ૧૭૯૦૭ ૩૪૭૬૫૫૩૨ ૩૪૭૬૫૫૩૨ ૧૦૪/૧ ૧૪૧૩૯ ૨૦૮૫૯૩૨૨ ૨૦૮૫૯૩૨૨ ૭૧૭૯૪૮૭૪ ૭૧૭૯૪૮૭૪ -૧૩૯૦૬૨૧૧ ૫૦૯૩૫૫૫૩ ૨૫૪૬૭૭૭૬ ૧૧૫૬૧૫૬૬ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ હતેશભાઈ સવ ભાઈ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ બા ભુાઈ નારણભાઈ  રહશ.ે 

૪ હસંરાજભાઈ વાઘ ભાઈ ુની શરત ૮૯૦૩ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૫ રમાબેન હસંરાજભાઈ વેકર યા તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૬ નીતેશભાઈ હસંરાજભાઈ વેકર યા લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૭ નર ભાઈ હસંરાજભાઈ વેકર યા ૩) ફાળવેલ િતમખડં ન.ં ૧૦૪/૨ ની મા લક   

૮ પ ાબેન નીતેશભાઈ વેકર યા કોલમ ન.ં૨ મા ંદશાવેલ અ .ુ ન.ં ૧૨, ૧૩ મા ં 

૯ શુાલભાઈ નીતેશભાઈ વેકર યા જણાવેલ તેમજ િતમખડં ન.ં ૧૦૪/૩ ની 

૧૦ ચં કાબેન નર ભાઈ વેકર યા માલક  કોલમ ન.ં૨ મા ંદશાવેલ અ .ુ ન.ં ૧૪ મા ં

૧૧ રાજદ પ નર ભાઈ વેકર યા જણાવેલ જમીન મા લકોની રહશ.ે

૧૨ િનલેશભાઈ પરસો મભાઈ વેક રયા ુની શરત ૧૬૧૯ ૧૦૪/૨ ૨૪૨૮ ૪) યોજનામા ંર.સ.ન.ં ૨૧/૧ ની જમીન ુ ં 

તા.૨૧/૧૧/૨૦૦૦ ના રોજ મં ુર થયેલ 

૧૩ િનલેશભાઈ પરસો મભાઈ વેક રયા બીન ખેતી ૨૪૨૮ લ-ેઆઉટ જુબ ુ ં ે ફળ યાને લીધલે છે.

૫) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

૧૪ પુતભાઈ વેકર યા ુની શરત ૨૧/૧ ૪૮૫૬ ૧૦૪/૩ ૨૮૩૭ આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

૩૫૭૧૩ ૧૯૪૦૪ િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

૩૨૩૪૦ કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૬) સ મ અિધકાર ી, જમીન સપંાદન 

(રા ય  ધોર માગ) નાયબ કલકેટર રાજકોટ 

શહર-૨. રાજકોટના એવોડ ન.ં એલ.એ.ક .ુ

એન.એચ.એ.આઈ. કશ ન.ં ૪/૨૦૧૭ અને 

૫/૨૦૧૮ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ના એવોડ જુબ  

ે ફળ લીધલે છે.

૨૧/૧પૈ 

૧

૨૧/૧પૈ૪

૨૧/૧પૈ૨

/પ૨ૈ

૨૧/૧પૈ૨

/પ૧ૈ
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ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

૧૦૫ ૧ કજલબેન મ ુ દુનભાઈ સોની વા/ઓ ુની શરત ૨૧/૨ ૧૦૫ ૨૦૨ ૧૨૫૬૩૧ ૧૨૫૬૩૧ ૧૦૫ ૮૪ ૭૫૩૭૯ ૭૫૩૭૯ ૨૫૧૨૬૨ ૨૫૧૨૬૨ -૫૦૨૫૨ ૧૭૫૮૮૩ ૮૭૯૪૨ ૩૭૬૮૯ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

િવરનભાઈ નરોતમભાઈ આડસરા ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૨ જૃલાલ કનૈયાલાલ પટલ ૧૪૦  રહશ.ે 

૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૪) સ મ અિધકાર ી, જમીન સપંાદન 

(રા ય  ધોર માગ) નાયબ કલકેટર રાજકોટ 

શહર-૨. રાજકોટના એવોડ ન.ં એલ.એ.ક .ુ

એન.એચ.એ.આઈ. કશ ન.ં ૪/૨૦૧૭ અને 

૫/૨૦૧૮ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ના એવોડ જુબ  

ે ફળ લીધલે છે.

૧૦૬ ૧ િવનોદભાઈ હસંરાજભાઈ કસલા ુની શરત ૨૨ પૈ ૧ ૧૦૬ ૨૦૨૩૪ ૩૧૦૪૪૫૫૦ ૩૧૦૪૪૫૫૦ ૧૦૬/૧ ૬૪૪૧ ૧૮૬૨૬૭૩૦ ૧૮૬૨૬૭૩૦ ૬૪૬૪૫૭૧૦ ૬૪૬૪૫૭૧૦ -૧૨૪૧૭૮૨૦ ૪૬૦૧૮૯૮૦ ૨૩૦૦૯૪૯૦ ૧૦૫૯૧૬૭૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ દનેશભાઈ હસંરાજભાઈ કસલા ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ રમેશભાઈ હસંરાજભાઈ કસલા ૧૦૬/૨ ૧૫૪૭૩  રહશ.ે 

૪ કુશભાઈ સગરામભાઈ કસલા ૨૧૯૧૪ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૫ રા શભાઈ સગરામભાઈ કસલા તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૬ લાલ ભાઈ સગરામભાઈ કસલા લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૭ િવણભાઈ ચનાભાઈ સભાયા ુની શરત ૨૨ પૈ ૨ ૪૧૪૮

૮ નયનાબેન િવણભાઈ

૯ િનરવભાઈ િવણભાઈ

૧૦ જયતંીલાલ દામ ભાઈ બવાર યા ુની શરત ૨૨ પૈ ૩ ૧૨૧૪૧

૧૧ અમરભાઈ જયતંીલાલ બવાર યા

૩૬૫૨૩

૧૦૭ ૧ દનેશભાઈ હસંરાજભાઈ કસલા બીન ખેતી ૨૩/ પ૧ૈ ૧૦૭ ૧૨૪૯ ૧૭૨૯૮૦૦ ૧૭૨૯૮૦૦ ૧૦૭ ૧૧૫૩ ૧૦૩૭૮૮૦ ૧૦૩૭૮૮૦ ૩૩૪૪૨૮૦ ૩૩૪૪૨૮૦ -૬૯૧૯૨૦ ૨૩૦૬૪૦૦ ૧૧૫૩૨૦૦ ૪૬૧૨૮૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ િવનોદભાઈ હસંરાજભાઈ કસલા ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ રમેશભાઈ હસંરાજભાઈ કસલા  રહશ.ે 

૪ રાજકોટ શહર  િવકાસ સ ામડંળ ુની શરત ૨૩/ પ૨ૈ ૬૭૩ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

(ટ .પી. કપાત) ૧૯૨૨ તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૧૦૮ ૧ લા બુેન લખમણભાઈ ુની શરત ૨૪ ૧૦૮ ૧૩૦૫૧ ૧૦૪૪૦૮૦૦ ૧૦૪૪૦૮૦૦ ૧૦૮ ૭૮૩૧ ૬૨૬૪૪૮૦ ૬૨૬૪૪૮૦ ૨૩૧૦૦૨૭૦ ૨૩૧૦૦૨૭૦ -૪૧૭૬૩૨૦ ૧૬૮૩૫૭૯૦ ૮૪૧૭૮૯૫ ૪૨૪૧૫૭૫ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ તે ભાઈ રણછોડભાઈ ુધા ા ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ હરશભાઈ રણછોડભાઈ ુધા ા  રહશ.ે 

૪ જય ીબેન રણછોડભાઈ ુધા ા ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૧૦૯ ૧ ગીતાબેન રામ ભાઈ ુની શરત ૨૫ પૈ ૧ ૧૦૯ ૧૫૧૭૬ ૨૨૪૨૦૦૦૦ ૨૨૪૨૦૦૦૦ ૧૦૯ ૧૬૮૧૫ ૧૩૪૫૨૦૦૦ ૧૩૪૫૨૦૦૦ ૫૦૪૪૫૦૦૦ ૫૦૪૪૫૦૦૦ -૮૯૬૮૦૦૦ ૩૬૯૯૩૦૦૦ ૧૮૪૯૬૫૦૦ ૯૫૨૮૫૦૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ મ રુભાઈ ધીરજલાલ ુધા ા ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ એકતાબેન ધીરજલાલ ુધા ા  રહશ.ે 

૪ ગીતાબેન હસંરાજભાઈ ુની શરત ૨૫ પૈ ૨ ૧૨૮૪૯ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

૫ સાગર વ લભભાઈ ુધા ા તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૬ ચત વ લભભાઈ ુધા ા લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૨૮૦૨૫
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ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

૧૧૦ ૧ ગીતાબેન હસંરાજભાઈ ુની શરત ૩૪/૧ ૧૧૦ ૩૨૩૭ ૨૫૮૯૬૦૦ ૨૫૮૯૬૦૦ ૧૧૦ ૧૯૪૨ ૧૫૫૩૭૬૦ ૧૫૫૩૭૬૦ ૫૬૩૨૩૮૦ ૫૬૩૨૩૮૦ -૧૦૩૫૮૪૦ ૪૦૭૮૬૨૦ ૨૦૩૯૩૧૦ ૧૦૦૩૪૭૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ સાગર વ લભભાઈ ુધા ા ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ ચત વ લભભાઈ ુધા ા  રહશ.ે 

૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૧૧૧ ૧ ી સરકાર ૩૪/૨ ૧૧૧ ૫૨૬૧ ૪૨૦૮૮૦૦ ૪૨૦૮૮૦૦ ૧૧૧ ૩૧૫૭ ૨૫૨૫૨૮૦ ૨૫૨૫૨૮૦ ૯૧૫૪૧૪૦ ૯૧૫૪૧૪૦ -૧૬૮૩૫૨૦ ૬૬૨૮૮૬૦ ૩૩૧૪૪૩૦ ૧૬૩૦૯૧૦

૧૧૨ ૧ ચં કાબેન નાન ભાઈ ુની શરત ૩૨ પૈ ૨ ૧૧૨ ૧૨૬૪૭ ૧૦૧૧૭૬૦૦ ૧૦૧૧૭૬૦૦ ૧૧૨ ૭૫૮૮ ૬૦૭૦૫૬૦ ૬૦૭૦૫૬૦ ૨૨૩૮૫૧૯૦ ૨૨૩૮૫૧૯૦ -૪૦૪૭૦૪૦ ૧૬૩૧૪૬૩૦ ૮૧૫૭૩૧૫ ૪૧૧૦૨૭૫ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ ગીતાબેન હસંરાજભાઈ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ ગીતાબેન રામ ભાઈ  રહશ.ે 

૪ લા બુેન લખમણભાઈ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૧૧૩ ૧ શાતંાબેન ખ ભાઇ મકવાણા બન ખેતી ૧૧૩/૧ ૪૮૫૦૨ ૮૫૭૮૦૪૭૬ ૮૫૭૮૦૪૭૬ ૧૧૩ ૪૩૮૦૩ ૫૧૪૬૮૨૯૦ ૫૧૪૬૮૨૯૦ ૧૪૪૫૪૯૨૪૦ ૧૪૪૫૪૯૨૪૦ -૩૪૩૧૨૧૮૬ ૯૩૦૮૦૯૫૦ ૪૬૫૪૦૪૭૫ ૧૨૨૨૮૨૯૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ રમેશભાઈ ટ ડાભાઈ મકવાણા ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ િનલેશભાઈ ક ભુાઈ મકવાણા  રહશ.ે 

૪ રાજકોટ શહર  િવકાસ સ ામડંળ ૨૬૧૧૬ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

૫ રાજકોટ શહર  િવકાસ સ ામડંળ ુની શરત ૧૩૬૨ લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

(સરકાર ર તા કપાત) ૩) ળુખડં ુ ંરવ  ુરકડ ૭/૧૨ અને ડ .આઈ.એલ. 

૭૫૯૮૦ આર. ી ારા કાયમ કરવામા ંઆવેલ ે ફળમા ં

૭૩૦૦૫ િવસગંતતા હોય ડ .આઈ.એલ.આર. ી ારા કાયમ 

કરવામા ંઆવેલ ે ફળ યાને લીધલે છે.  

૬ રાજકોટ શહર  િવકાસ સ ામડંળ ુની શરત ૨૭/પૈ૨ ૧૧૩/૨ ૨૦૨૩૫ ૪) સ મ અિધકાર ી, જમીન સપંાદન 

(ટ .પી. કપાત) (રા ય  ધોર માગ) નાયબ કલકેટર રાજકોટ 

૧૯૬૯૦ શહર-૨. રાજકોટના એવોડ ન.ં એલ.એ.ક .ુ

એન.એચ.એ.આઈ. કશ ન.ં ૪/૨૦૧૭ અને 

૫/૨૦૧૮ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ના એવોડ જુબ  

ે ફળ લીધલે છે.

૫) ળુખડં નબંર ૧૧૩/૨  ુરવ  ુરકડ ૭/૧૨ 

ટ .પી. કપાત તર ક ુ ંહોય િતમખડં ફાળવેલ નથી. 

૧૧૪ ૧ ચં કાબેન નાન ભાઈ ુની શરત ૩૦ ૧૧૪ ૧૨૯૫૦ ૧૧૦૦૭૫૦૦ ૧૧૦૦૭૫૦૦ ૧૧૪ ૭૭૭૦ ૬૬૦૪૫૦૦ ૬૬૦૪૫૦૦ ૨૪૦૮૭૦૦૦ ૨૪૦૮૭૦૦૦ -૪૪૦૩૦૦૦ ૧૭૪૮૨૫૦૦ ૮૭૪૧૨૫૦ ૪૩૩૮૨૫૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ િવજય ુમાર કાતંીલાલ પટલ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

 રહશ.ે 

૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૧૧૫ ૧ ચં કાબેન નાન ભાઈ ુની શરત ૨૬ ૧૧૫ ૧૧૧૨૯ ૧૦૦૧૬૧૦૦ ૧૦૦૧૬૧૦૦ ૧૧૫ ૬૬૭૭ ૬૦૦૯૬૬૦ ૬૦૦૯૬૬૦ ૧૯૩૬૪૪૬૦ ૧૯૩૬૪૪૬૦ -૪૦૦૬૪૪૦ ૧૩૩૫૪૮૦૦ ૬૬૭૭૪૦૦ ૨૬૭૦૯૬૦ ૧) િતમખડંમા ંજમીન મા લકોના હકક હ સા તેમની 

૨ ગીતાબેન હસંરાજભાઈ ળુખડંની જમીનમાનંા હકક હ સાના માણમાં

૩ ગીતાબેન રામ ભાઈ  રહશ.ે 

૪ લા બુેન લખમણભાઈ ૨) જમીનમાલકોએ તેમની ળુખડંની જમીન ઉપરનાં

તેમના હ  હ સાના ં માણમા ંવળતરની રકમ

લેવાની અન ેફાળાની રકમ ભરવાની રહશ.ે

૨૭/પૈ૧/

પ૩ૈ

૨૭/પૈ૧/

પ૨ૈ

સરકાર  

પડતર

ુની શરત

૨૭/પૈ૧/

પ૧ૈ
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ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

૧૧૬ ૧ રા શભાઈ ુદંર ભાઈ ગોહલ ુની શરત ૧૧૬ ૨૦૨૩૪ ૧૭૩૬૮૭૨૨ ૧૭૩૬૮૭૨૨ ૧૧૬ ૧૧૫૭૯ ૧૦૪૨૧૨૩૫ ૧૦૪૨૧૨૩૫ ૩૮૨૧૧૧૯૫ ૩૮૨૧૧૧૯૫ -૬૯૪૭૪૮૭ ૨૭૭૮૯૯૬૦ ૧૩૮૯૪૯૮૦ ૬૯૪૭૪૯૩ ૧) સ મ અિધકાર ી, જમીન સપંાદન 

(રા ય  ધોર માગ) નાયબ કલકેટર રાજકોટ 

૧૯૨૯૯ શહર-૨. રાજકોટના એવોડ ન.ં એલ.એ.ક .ુ

એન.એચ.એ.આઈ. કશ ન.ં ૪/૨૦૧૭ અને 

૫/૨૦૧૮ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ના એવોડ જુબ  

ે ફળ લીધલે છે.

૨) ડ .પી. ર ઝવશન (એલ.સી.સી.) ફોર ડા

૧૧૭ ૧ રા ય ધોર માગ ુની શરત ૧૧૭ ૧૧૪૭૬૨ ૦ ૦ ૧૧૭ ૧૨૩૨૫૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

૧૧૮ ૧ ી સરકાર ુની શરત ૩૩૩ પૈક ૧૧૮ ૮૪૨૨૭૦ ૭૫૮૦૪૩૦૦૦ ૭૫૮૦૪૩૦૦૦ ૧૧૮/૧ ૨૬૩૬૦ ૪૫૩૬૪૮૮૩૮ ૪૫૩૬૪૮૮૩૮ ૧૨૭૭૭૭૭૫૬૧ ૧૨૭૭૭૭૭૫૬૧ -૩૦૪૩૯૪૧૬૨ ૮૨૪૧૨૮૭૨૨ ૪૧૨૦૬૪૩૬૧ ૧૦૭૬૭૦૧૯૯

૧૧૮/૨ ૪૯૯૯

૧૧૮/૩ ૯૬૩૭

૧૧૮/૪ ૭૮૪૯૧

૧૧૮/૫ ૨૬૬૮૪

૧૧૮/૬ ૧૪૧૧

૧૧૮/૭ ૩૫૧૨

૧૧૮/૮ ૪૪૪૦૮

૧૧૮/૯ ૪૦૨૮૨

૧૧૮/૧૦ ૨૬૪૭૪

૧૧૮/૧૧ ૫૫૪૫૬

૧૧૮/૧૨ ૧૬૯૧૯

૧૧૮/૧૩ ૪૯૧૫૬

૧૧૮/૧૪ ૧૬૪૭૨

૧૧૮/૧૫ ૨૧૬૬૦ ૧) ડ .પી. ર ઝવશન (એલ.સી.સી.) ફોર ડા

૧૧૮/૧૬ ૩૭૮૦ ૨) ડ .પી. ર ઝવશન (.ફાયર ગેડ) ફોર આર.એમ.સી.

૧૧૮/૧૭ ૧૨૧૪૨ ૩) ડ .પી. ર ઝવશન (એલ.સી.સી.) ફોર ડા

૧૧૮/૧૮ ૫૭૧૨૦ ૪) ડ .પી. ર ઝવશન (એલ.સી.સી.) ફોર ડા

૧૧૮/૧૯ ૬૪૪૧

૧૧૮/૨૦ ૨૬૫૨

૫૦૪૦૫૪

૧૧૯ ૧ ી સરકાર ૩૩૩ પૈક ૧૧૯ ૧૪૧૯ ૦ ૦ ૧૧૯ ૧૪૧૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧) ળુખડં વહણ/વ કળાની જમીન છે.

૨) ળુખડં ુ ં ે ફળ થળ જુબ યાને લીધલે છે.

સરવાળો (અ) ૧૨૦ ૩૫૭૦૭૦૩ ૩૧૦૨૩૯૭૮૫૧ ૩૧૦૨૩૯૭૮૫૧ ૧૮૫ ૨૧૯૬૪૬૧ ૧૮૭૦૭૭૯૮૮૯ ૧૮૭૦૭૭૯૮૮૯ ૫૭૭૩૪૯૪૬૧૬ ૫૭૭૩૪૯૪૬૧૬ -૧૨૩૧૬૧૭૯૬૧ ૩૯૦૨૭૧૪૭૨૭ ૧૯૫૧૩૫૭૩૬૪ ૭૧૯૭૩૯૪૦૨

૩૩૩/૭/

પ૨ૈ
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ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

૧૩૫ ૪૨૨૪૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

બગીચો ૧૫૦ ૫૪૧૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

બગીચો ૧૫૮ ૭૩૧૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

બગીચો ૧૭૩ ૩૭૦૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

બગીચો ૧૮૪ ૩૫૭૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

બગીચો ૧૮૭ ૨૪૯૪૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

બગીચો ૧૯૬ ૨૪૧૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

બગીચો ૧૯૭ ૬૬૧૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

બગીચો ૨૦૨ ૭૧૩૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

પા કગ ૧૨૮ ૧૫૯૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

પા કગ ૧૩૯ ૯૧૫૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

પા કગ ૧૪૩ ૧૭૧૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

પા કગ ૧૫૭ ૩૪૦૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

પા કગ ૧૬૩ ૧૧૩૭૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

પા કગ ૧૭૧ ૧૧૫૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

પા કગ ૧૭૮ ૨૫૭૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

પા કગ ૧૮૦ ૮૨૪૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

પા કગ ૧૮૧ ૧૧૧૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

પા કગ ૧૮૩ ૧૪૬૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

પા કગ ૨૦૬ ૧૫૪૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

૧૪૪ ૮૨૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

૨૦૫ ૪૮૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

ુ લી જ યા ૧૬૪ ૮૧૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

ુ લી જ યા ૧૬૫ ૫૮૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

ુ લી જ યા ૧૯૩ ૫૫૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

ુ લી જ યા ૧૯૪ ૨૪૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

ુ લી જ યા ૨૦૦ ૧૫૭૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

સામા ક માળખાક ય િુવધા ૧૨૦ ૧૧૭૧૦ ૪૯૭૬૭૫૪ ૪૯૭૬૭૫૪ ૧૫૮૦૮૫૧૪ ૧૫૮૦૮૫૧૪ ૪૯૭૬૭૫૪ ૧૦૮૩૧૭૫૯ ૫૪૧૫૮૮૦ ૧૦૩૯૨૬૩૪

સામા ક માળખાક ય િુવધા ૧૨૧ ૭૬૯૦૭ ૩૨૬૮૫૩૩૫ ૩૨૬૮૫૩૩૫ ૯૮૦૫૬૦૦૪ ૯૮૦૫૬૦૦૪ ૩૨૬૮૫૩૩૫ ૬૫૩૭૦૬૭૦ ૩૨૬૮૫૩૩૫ ૬૫૩૭૦૬૭૦

સામા ક માળખાક ય િુવધા ૧૨૫ ૭૨૮૫ ૩૪૬૦૫૪૬ ૩૪૬૦૫૪૬ ૧૦૩૮૧૬૩૮ ૧૦૩૮૧૬૩૮ ૩૪૬૦૫૪૬ ૬૯૨૧૦૯૨ ૩૪૬૦૫૪૬ ૬૯૨૧૦૯૨

સામા ક માળખાક ય િુવધા ૧૩૦ ૫૯૫૩ ૨૮૨૭૬૯૯ ૨૮૨૭૬૯૯ ૮૪૮૩૦૯૬ ૮૪૮૩૦૯૬ ૨૮૨૭૬૯૯ ૫૬૫૫૩૯૮ ૨૮૨૭૬૯૯ ૫૬૫૫૩૯૮

સામા ક માળખાક ય િુવધા ૧૩૪ ૨૨૧૪ ૧૮૯૨૯૬૧ ૧૮૯૨૯૬૧ ૫૬૭૮૮૮૪ ૫૬૭૮૮૮૪ ૧૮૯૨૯૬૧ ૩૭૮૫૯૨૩ ૧૮૯૨૯૬૧ ૩૭૮૫૯૨૩

સામા ક માળખાક ય િુવધા ૧૩૭ ૧૫૮૮૯ ૬૭૫૨૬૪૨ ૬૭૫૨૬૪૨ ૨૧૦૫૨૩૫૫ ૨૧૦૫૨૩૫૫ ૬૭૫૨૬૪૨ ૧૪૨૯૯૭૧૩ ૭૧૪૯૮૫૭ ૧૩૯૦૨૪૯૯

સામા ક માળખાક ય િુવધા ૧૪૫ ૩૮૮૫ ૧૮૪૫૨૦૪ ૧૮૪૫૨૦૪ ૫૬૩૨૭૨૮ ૫૬૩૨૭૨૮ ૧૮૪૫૨૦૪ ૩૭૮૭૫૨૪ ૧૮૯૩૭૬૨ ૩૭૩૮૯૬૬

સામા ક માળખાક ય િુવધા ૧૫૪ ૪૧૬૫ ૧૮૭૪૦૬૬ ૧૮૭૪૦૬૬ ૫૯૩૪૫૪૧ ૫૯૩૪૫૪૧ ૧૮૭૪૦૬૬ ૪૦૬૦૪૭૫ ૨૦૩૦૨૩૮ ૩૯૦૪૩૦૩

સામા ક માળખાક ય િુવધા ૧૬૭ ૨૩૩૯ ૧૧૬૯૪૫૦ ૧૧૬૯૪૫૦ ૩૬૨૫૨૯૫ ૩૬૨૫૨૯૫ ૧૧૬૯૪૫૦ ૨૪૫૫૮૪૫ ૧૨૨૭૯૨૩ ૨૩૯૭૩૭૩

સામા ક માળખાક ય િુવધા ૧૭૫ ૬૦૦૬ ૨૭૦૨૯૦૩ ૨૭૦૨૯૦૩ ૭૬૧૩૧૭૫ ૭૬૧૩૧૭૫ ૨૭૦૨૯૦૩ ૪૯૧૦૨૭૩ ૨૪૫૫૧૩૬ ૫૧૫૮૦૩૯

સામા ક માળખાક ય િુવધા ૧૭૭ ૩૪૯૮ ૧૮૮૦૦૮૪ ૧૮૮૦૦૮૪ ૬૪૭૦૯૮૬ ૬૪૭૦૯૮૬ ૧૮૮૦૦૮૪ ૪૫૯૦૯૦૨ ૨૨૯૫૪૫૧ ૪૧૭૫૫૩૫

સામા ક માળખાક ય િુવધા ૧૮૫ ૩૨૩૩ ૨૬૧૮૪૯૫ ૨૬૧૮૪૯૫ ૭૩૭૫૪૨૮ ૭૩૭૫૪૨૮ ૨૬૧૮૪૯૫ ૪૭૫૬૯૩૩ ૨૩૭૮૪૬૬ ૪૯૯૬૯૬૧

સામા ક માળખાક ય િુવધા ૧૯૮ ૧૧૩૦૩ ૬૬૪૦૨૬૬ ૬૬૪૦૨૬૬ ૧૮૬૪૯૨૫૭ ૧૮૬૪૯૨૫૭ ૬૬૪૦૨૬૬ ૧૨૦૦૮૯૯૧ ૬૦૦૪૪૯૬ ૧૨૬૪૪૭૬૧

સામા ક માળખાક ય િુવધા ૨૦૩ ૯૧૫૦ ૩૬૬૦૧૭૨ ૩૬૬૦૧૭૨ ૧૨૮૧૦૬૦૨ ૧૨૮૧૦૬૦૨ ૩૬૬૦૧૭૨ ૯૧૫૦૪૩૦ ૪૫૭૫૨૧૫ ૮૨૩૫૩૮૭

૧૨૨ ૩૨૨૦૮ ૨૩૧૮૯૪૨૨ ૨૩૧૮૯૪૨૨ ૭૧૭૪૨૨૭૩ ૭૧૭૪૨૨૭૩ ૨૩૧૮૯૪૨૨ ૪૮૫૫૨૮૫૧ ૨૪૨૭૬૪૨૬ ૪૭૪૬૫૮૪૭

એસ.ઈ.ડબ .ુએસ.એચ. ૧૪૮ ૧૧૦૨૭ ૪૬૮૬૪૭૫ ૪૬૮૬૪૭૫ ૧૫૧૬૨૧૨૫ ૧૫૧૬૨૧૨૫ ૪૬૮૬૪૭૫ ૧૦૪૭૫૬૫૦ ૫૨૩૭૮૨૫ ૯૯૨૪૩૦૦

એસ.ઈ.ડબ .ુએસ.એચ. ૧૪૯ ૨૭૮૪૩ ૨૨૫૫૨૯૮૪ ૨૨૫૫૨૯૮૪ ૬૩૫૨૪૨૩૮ ૬૩૫૨૪૨૩૮ ૨૨૫૫૨૯૮૪ ૪૦૯૭૧૨૫૪ ૨૦૪૮૫૬૨૭ ૪૩૦૩૮૬૧૧

એસ.ઈ.ડબ .ુએસ.એચ. ૧૫૧ ૩૦૩૫૮ ૨૪૫૮૯૬૭૨ ૨૪૫૮૯૬૭૨ ૬૯૨૬૦૯૧૦ ૬૯૨૬૦૯૧૦ ૨૪૫૮૯૬૭૨ ૪૪૬૭૧૨૩૮ ૨૨૩૩૫૬૧૯ ૪૬૯૨૫૨૯૧

૧૫૩ ૧૦૦૦૦ ૮૧૦૦૦૦૦ ૮૧૦૦૦૦૦ ૨૫૬૫૦૦૦૦ ૨૫૬૫૦૦૦૦ ૮૧૦૦૦૦૦ ૧૭૫૫૦૦૦૦ ૮૭૭૫૦૦૦ ૧૬૮૭૫૦૦૦

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

એસ.ઈ.ડબ .ુએસ.એચ.

ુ લી જ યા

૧૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦% યોજના િવ તારને લાભદાયીએસ.ઈ.ડબ .ુએસ.એચ.

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

ુ લી જ યા

બગીચો

સ ુચત સ ામડંળને સં ા ત થતા િતમખડંો

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી
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ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

એસ.ઈ.ડબ .ુએસ.એચ. ૧૬૬ ૧૦૩૯૨ ૮૪૧૭૬૦૯ ૮૪૧૭૬૦૯ ૨૫૭૨૦૪૭૨ ૨૫૭૨૦૪૭૨ ૮૪૧૭૬૦૯ ૧૭૩૦૨૮૬૩ ૮૬૫૧૪૩૨ ૧૭૦૬૯૦૪૧

એસ.ઈ.ડબ .ુએસ.એચ. ૧૭૨ ૫૯૧૭ ૫૩૨૫૬૮૭ ૫૩૨૫૬૮૭ ૧૬૫૦૯૬૩૦ ૧૬૫૦૯૬૩૦ ૫૩૨૫૬૮૭ ૧૧૧૮૩૯૪૩ ૫૫૯૧૯૭૧ ૧૦૯૧૭૬૫૮

એસ.ઈ.ડબ .ુએસ.એચ. ૧૭૪ ૧૨૦૭૭ ૧૨૭૭૧૭૨૪ ૧૨૭૭૧૭૨૪ ૩૬૯૫૬૪૭૭ ૩૬૯૫૬૪૭૭ ૧૨૭૭૧૭૨૪ ૨૪૧૮૪૭૫૩ ૧૨૦૯૨૩૭૭ ૨૪૮૬૪૧૦૦

એસ.ઈ.ડબ .ુએસ.એચ. ૧૭૯ ૧૨૭૬૮ ૯૭૬૭૫૮૯ ૯૭૬૭૫૮૯ ૩૪૪૭૩૮૪૩ ૩૪૪૭૩૮૪૩ ૯૭૬૭૫૮૯ ૨૪૭૦૬૨૫૪ ૧૨૩૫૩૧૨૭ ૨૨૧૨૦૭૧૬

એસ.ઈ.ડબ .ુએસ.એચ. ૧૮૨ ૪૧૩૭ ૧૫૪૦૦૬૧૧ ૧૫૪૦૦૬૧૧ ૧૧૧૬૮૯૨૮ ૧૧૧૬૮૯૨૮ ૧૫૪૦૦૬૧૧ -૪૨૩૧૬૮૩ -૨૧૧૫૮૪૨

એસ.ઈ.ડબ .ુએસ.એચ. ૧૮૬ ૧૦૨૬૦ ૮૩૧૦૬૧૬ ૮૩૧૦૬૧૬ ૨૭૭૦૨૦૫૪ ૨૭૭૦૨૦૫૪ ૮૩૧૦૬૧૬ ૧૯૩૯૧૪૩૮ ૯૬૯૫૭૧૯ ૧૮૦૦૬૩૩૫

એસ.ઈ.ડબ .ુએસ.એચ. ૧૯૧ ૭૭૧૭ ૫૯૦૩૨૬૮ ૫૯૦૩૨૬૮ ૨૦૧૪૦૫૬૧ ૨૦૧૪૦૫૬૧ ૫૯૦૩૨૬૮ ૧૪૨૩૭૨૯૩ ૭૧૧૮૬૪૭ ૧૩૦૨૧૯૧૪

એસ.ઈ.ડબ .ુએસ.એચ. ૨૦૧ ૭૩૧૧ ૫૯૨૨૨૦૨ ૫૯૨૨૨૦૨ ૧૬૬૮૦૮૬૮ ૧૬૬૮૦૮૬૮ ૫૯૨૨૨૦૨ ૧૦૭૫૮૬૬૬ ૫૩૭૯૩૩૩ ૧૧૩૦૧૫૩૫

૧૨૪ ૨૪૦૬૭ ૧૦૨૨૮૨૯૨ ૧૦૨૨૮૨૯૨ ૩૦૬૮૪૮૭૭ ૩૦૬૮૪૮૭૭ ૧૦૨૨૮૨૯૨ ૨૦૪૫૬૫૮૫ ૧૦૨૨૮૨૯૨ ૨૦૪૫૬૫૮૫

વા ણજય હ નુા વેચાણ માટ ૧૨૬ ૪૦૪૦ ૧૬૧૬૧૦૦ ૧૬૧૬૧૦૦ ૫૪૫૪૩૩૮ ૫૪૫૪૩૩૮ ૧૬૧૬૧૦૦ ૩૮૩૮૨૩૮ ૧૯૧૯૧૧૯ ૩૫૩૫૨૧૯

વા ણજય હ નુા વેચાણ માટ ૧૨૯ ૫૮૩૦ ૨૭૬૯૨૦૭ ૨૭૬૯૨૦૭ ૮૩૦૭૬૨૨ ૮૩૦૭૬૨૨ ૨૭૬૯૨૦૭ ૫૫૩૮૪૧૫ ૨૭૬૯૨૦૭ ૫૫૩૮૪૧૫

૧૩૮ ૧૬૦૧૮ ૭૬૦૮૬૬૯ ૭૬૦૮૬૬૯ ૨૨૪૨૫૫૫૦ ૨૨૪૨૫૫૫૦ ૭૬૦૮૬૬૯ ૧૪૮૧૬૮૮૧ ૭૪૦૮૪૪૧ ૧૫૦૧૭૧૦૯

વા ણજય હ નુા વેચાણ માટ ૧૪૦ ૨૩૭૭૧ ૧૦૧૦૨૭૯૦ ૧૦૧૦૨૭૯૦ ૩૨૦૯૧૨૧૫ ૩૨૦૯૧૨૧૫ ૧૦૧૦૨૭૯૦ ૨૧૯૮૮૪૨૫ ૧૦૯૯૪૨૧૨ ૨૧૦૯૭૦૦૨

વા ણજય હ નુા વેચાણ માટ ૧૪૧ ૧૧૮૯૯ ૫૦૫૭૨૦૩ ૫૦૫૭૨૦૩ ૧૬૦૬૪૦૫૫ ૧૬૦૬૪૦૫૫ ૫૦૫૭૨૦૩ ૧૧૦૦૬૮૫૩ ૫૫૦૩૪૨૬ ૧૦૫૬૦૬૨૯

વા ણજય હ નુા વેચાણ માટ ૧૪૬ ૩૬૮૦ ૧૭૪૭૮૫૮ ૧૭૪૭૮૫૮ ૫૩૩૫૫૬૫ ૫૩૩૫૫૬૫ ૧૭૪૭૮૫૮ ૩૫૮૭૭૦૮ ૧૭૯૩૮૫૪ ૩૫૪૧૭૧૧

વા ણજય હ નુા વેચાણ માટ ૧૫૫ ૨૨૩૩૦ ૧૦૬૦૬૬૫૫ ૧૦૬૦૬૬૫૫ ૪૦૧૯૩૬૪૦ ૪૦૧૯૩૬૪૦ ૧૦૬૦૬૬૫૫ ૨૯૫૮૬૯૮૫ ૧૪૭૯૩૪૯૩ ૨૫૪૦૦૧૪૮

વા ણજય હ નુા વેચાણ માટ ૧૬૦ ૧૦૮૪ ૫૧૪૮૩૪ ૫૧૪૮૩૪ ૧૮૯૬૭૫૫ ૧૮૯૬૭૫૫ ૫૧૪૮૩૪ ૧૩૮૧૯૨૨ ૬૯૦૯૬૧ ૧૨૦૫૭૯૪

વા ણજય હ નુા વેચાણ માટ ૧૬૧ ૧૬૦૫૨ ૭૨૨૩૪૫૯ ૭૨૨૩૪૫૯ ૨૭૨૮૮૬૨૧ ૨૭૨૮૮૬૨૧ ૭૨૨૩૪૫૯ ૨૦૦૬૫૧૬૩ ૧૦૦૩૨૫૮૧ ૧૭૨૫૬૦૪૦

વા ણજય હ નુા વેચાણ માટ ૧૬૨ ૭૩૦૮ ૩૨૮૮૬૦૦ ૩૨૮૮૬૦૦ ૯૨૬૨૮૯૦ ૯૨૬૨૮૯૦ ૩૨૮૮૬૦૦ ૫૯૭૪૨૯૦ ૨૯૮૭૧૪૫ ૬૨૭૫૭૪૫

વા ણજય હ નુા વેચાણ માટ ૧૬૯ ૮૬૯૬ ૩૯૧૩૨૦૯ ૩૯૧૩૨૦૯ ૧૧૦૨૨૨૦૫ ૧૧૦૨૨૨૦૫ ૩૯૧૩૨૦૯ ૭૧૦૮૯૯૬ ૩૫૫૪૪૯૮ ૭૪૬૭૭૦૭

વા ણજય હ નુા વેચાણ માટ ૧૭૬ ૨૧૩૪૭ ૯૬૦૬૩૨૧ ૯૬૦૬૩૨૧ ૨૭૦૫૭૮૦૪ ૨૭૦૫૭૮૦૪ ૯૬૦૬૩૨૧ ૧૭૪૫૧૪૮૩ ૮૭૨૫૭૪૨ ૧૮૩૩૨૦૬૩

વા ણજય હ નુા વેચાણ માટ ૧૯૦ ૧૦૧૭૩ ૪૩૨૩૩૬૪ ૪૩૨૩૩૬૪ ૧૬૨૭૬૧૯૨ ૧૬૨૭૬૧૯૨ ૪૩૨૩૩૬૪ ૧૧૯૫૨૮૨૯ ૫૯૭૬૪૧૪ ૧૦૨૯૯૭૭૮

વા ણજય હ નુા વેચાણ માટ ૧૯૨ ૭૫૦૯ ૩૧૯૧૧૩૮ ૩૧૯૧૧૩૮ ૧૧૦૭૫૧૨૬ ૧૧૦૭૫૧૨૬ ૩૧૯૧૧૩૮ ૭૮૮૩૯૮૮ ૩૯૪૧૯૯૪ ૭૧૩૩૧૩૨

વા ણજય હ નુા વેચાણ માટ ૧૯૫ ૧૫૨૬૮ ૬૮૭૦૮૧૨ ૬૮૭૦૮૧૨ ૧૯૩૫૨૭૮૬ ૧૯૩૫૨૭૮૬ ૬૮૭૦૮૧૨ ૧૨૪૮૧૯૭૪ ૬૨૪૦૯૮૭ ૧૩૧૧૧૭૯૯

વા ણજય હ નુા વેચાણ માટ ૨૦૪ ૫૦૦૫ ૨૫૦૨૨૯૦ ૨૫૦૨૨૯૦ ૭૫૦૬૮૭૦ ૭૫૦૬૮૭૦ ૨૫૦૨૨૯૦ ૫૦૦૪૫૮૦ ૨૫૦૨૨૯૦ ૫૦૦૪૫૮૦

૧૨૩ ૧૩૧૩૧ ૫૨૫૨૪૯૨ ૫૨૫૨૪૯૨ ૧૭૫૬૩૦૨૦ ૧૭૫૬૩૦૨૦ ૫૨૫૨૪૯૨ ૧૨૩૧૦૫૨૮ ૬૧૫૫૨૬૪ ૧૧૪૦૭૭૫૬

રહણાકં હ નુા વેચાણ માટ ૧૨૭ ૧૯૪૬૨ ૮૭૫૭૮૬૪ ૮૭૫૭૮૬૪ ૨૪૬૬૭૯૮૪ ૨૪૬૬૭૯૮૪ ૮૭૫૭૮૬૪ ૧૫૯૧૦૧૨૦ ૭૯૫૫૦૬૦ ૧૬૭૧૨૯૨૪

રહણાકં હ નુા વેચાણ માટ ૧૩૧ ૩૯૦૭ ૧૮૫૫૮૭૭ ૧૮૫૫૮૭૭ ૫૫૬૭૬૩૨ ૫૫૬૭૬૩૨ ૧૮૫૫૮૭૭ ૩૭૧૧૭૫૫ ૧૮૫૫૮૭૭ ૩૭૧૧૭૫૫

રહણાકં હ નુા વેચાણ માટ ૧૩૨ ૧૪૪૯૪ ૬૮૮૪૭૮૮ ૬૮૮૪૭૮૮ ૨૦૬૫૪૩૬૩ ૨૦૬૫૪૩૬૩ ૬૮૮૪૭૮૮ ૧૩૭૬૯૫૭૬ ૬૮૮૪૭૮૮ ૧૩૭૬૯૫૭૬

રહણાકં હ નુા વેચાણ માટ ૧૩૩ ૭૫૦૯ ૬૪૨૦૧૦૧ ૬૪૨૦૧૦૧ ૧૯૨૬૦૩૦૩ ૧૯૨૬૦૩૦૩ ૬૪૨૦૧૦૧ ૧૨૮૪૦૨૦૨ ૬૪૨૦૧૦૧ ૧૨૮૪૦૨૦૨

રહણાકં હ નુા વેચાણ માટ ૧૩૬ ૫૫૯૧ ૨૩૭૬૧૨૮ ૨૩૭૬૧૨૮ ૭૮૨૭૨૪૬ ૭૮૨૭૨૪૬ ૨૩૭૬૧૨૮ ૫૪૫૧૧૧૮ ૨૭૨૫૫૫૯ ૫૧૦૧૬૮૭

રહણાકં હ નુા વેચાણ માટ ૧૪૨ ૨૬૩૦૪ ૧૧૧૭૯૨૩૮ ૧૧૧૭૯૨૩૮ ૩૩૫૩૭૭૧૫ ૩૩૫૩૭૭૧૫ ૧૧૧૭૯૨૩૮ ૨૨૩૫૮૪૭૭ ૧૧૧૭૯૨૩૮ ૨૨૩૫૮૪૭૭

રહણાકં હ નુા વેચાણ માટ ૧૪૭ ૩૬૦૧ ૧૭૧૦૫૧૩ ૧૭૧૦૫૧૩ ૫૨૨૧૫૬૬ ૫૨૨૧૫૬૬ ૧૭૧૦૫૧૩ ૩૫૧૧૦૫૩ ૧૭૫૫૫૨૭ ૩૪૬૬૦૪૦

રહણાકં હ નુા વેચાણ માટ ૧૫૨ ૩૨૩૭ ૧૫૩૭૬૨૩ ૧૫૩૭૬૨૩ ૪૬૧૨૮૬૮ ૪૬૧૨૮૬૮ ૧૫૩૭૬૨૩ ૩૦૭૫૨૪૫ ૧૫૩૭૬૨૩ ૩૦૭૫૨૪૫

રહણાકં હ નુા વેચાણ માટ ૧૫૬ ૩૨૭૪ ૨૦૮૭૨૩૯ ૨૦૮૭૨૩૯ ૫૮૯૩૩૮૦ ૫૮૯૩૩૮૦ ૨૦૮૭૨૩૯ ૩૮૦૬૧૪૧ ૧૯૦૩૦૭૧ ૩૯૯૦૩૦૯

રહણાકં હ નુા વેચાણ માટ ૧૫૯ ૧૭૦૧૯ ૮૦૮૪૨૨૦ ૮૦૮૪૨૨૦ ૨૯૭૮૩૯૬૮ ૨૯૭૮૩૯૬૮ ૮૦૮૪૨૨૦ ૨૧૬૯૯૭૪૮ ૧૦૮૪૯૮૭૪ ૧૮૯૩૪૦૯૪

રહણાકં હ નુા વેચાણ માટ ૧૬૮ ૩૯૦૯ ૧૬૬૧૨૯૧ ૧૬૬૧૨૯૧ ૫૪૭૨૪૮૮ ૫૪૭૨૪૮૮ ૧૬૬૧૨૯૧ ૩૮૧૧૧૯૭ ૧૯૦૫૫૯૯ ૩૫૬૬૮૯૦

રહણાકં હ નુા વેચાણ માટ ૧૭૦ ૧૨૭૮૨ ૫૭૫૨૧૦૭ ૫૭૫૨૧૦૭ ૧૬૨૦૧૭૬૮ ૧૬૨૦૧૭૬૮ ૫૭૫૨૧૦૭ ૧૦૪૪૯૬૬૧ ૫૨૨૪૮૩૧ ૧૦૯૭૬૯૩૮

૧૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

વા ણજય હ નુા વેચાણ માટ

રહણાકં હ નુા વેચાણ માટ

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

વા ણજય હ નુા વેચાણ માટ

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૧૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી
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ઉમેરો (+) ચો ખી

અથવા માંગણી (+)

ઘટાડો (-) અથવા

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બાંઘકામની કમત યાને 

લીઘા િસવાય
બાંઘકામના સમાવેશ સાથે

બી  

કલમોના 

અ વયે 

લેવાનો 

ફાળો

વળતર (-) કોલમ 

૧૧+૧૩+૧૪ નો 

સરવાળો

૧ ૨ ૩ ૩(અ) ૪ ૫ ૬(અ) ૬(બ) ૭ ૮ ૯(અ) ૯(બ) ૧૦(અ) ૧૦(બ) ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

કલમ-૭૮ જુબ 

કમતમાં વધારો કોલમ 

૧૦(અ)-૯(અ)

અ .ુ

ન.ં/  

કસ.નં

.

ળુખડં

િવકસીત

બાંઘકામના સમાવેશ 

સાથે

કલમ-૮૦ જુબ 

આપવાનો ફાળો(+) 

વળતર (-) કોલમ 

૯(બ)-૬(બ)

નબંર

સ
ા 

કા
ર

જુરાત  નગર રચના અને શહર  િવકાસ અિધિનયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ-૪૮(૧) હઠળ સરકાર ીમા ંમં ુ ર  અથ સાદર
િતમખડં

ન ધ

ન નુો "છ"

કમત િપયામાં

લોક/ 

ર.સ. 

નબંર
ે ફળ (ચો.મી.)

જમીન મા લકોના નામ
નબંર

બાંઘકામની કમત 

યાને લીઘા િસવાય

( િનયમ- ૨૧ અને ૩૫ )

 સુ ા પ નગર રચના યોજના ન.ં ૪૧ (સોખડા-માલીયાસણ) - ડા

નુ:વહચણી અને કમતની આકારણી ુ ં૫ ક

કલમ-૭૯ જુબ 

ફાળવણી કોલમ-૧૨ 

ના ૫૦% (ટકા)
 ે ફળ (ચો.મી.)

અિવકસીત

રહણાકં હ નુા વેચાણ માટ ૧૮૮ ૧૪૦૫૮ ૬૩૨૬૦૧૯ ૬૩૨૬૦૧૯ ૧૭૮૧૮૨૮૭ ૧૭૮૧૮૨૮૭ ૬૩૨૬૦૧૯ ૧૧૪૯૨૨૬૮ ૫૭૪૬૧૩૪ ૧૨૦૭૨૧૫૩

રહણાકં હ નુા વેચાણ માટ ૧૮૯ ૫૭૫૭ ૨૪૪૬૫૮૧ ૨૪૪૬૫૮૧ ૮૩૪૭૧૫૭ ૮૩૪૭૧૫૭ ૨૪૪૬૫૮૧ ૫૯૦૦૫૭૭ ૨૯૫૦૨૮૮ ૫૩૯૬૮૬૯

રહણાકં હ નુા વેચાણ માટ ૧૯૯ ૩૧૨૪૬ ૧૮૩૫૭૨૩૧ ૧૮૩૫૭૨૩૧ ૫૧૫૫૬૪૭૮ ૫૧૫૫૬૪૭૮ ૧૮૩૫૭૨૩૧ ૩૩૧૯૯૨૪૭ ૧૬૫૯૯૬૨૩ ૩૪૯૫૬૮૫૪

૮૭ ૮૮૬૭૧૬ ૪૧૧૭૮૪૫૪૩ ૪૧૧૭૮૪૫૪૩ ૧૨૨૭૫૪૭૨૧૨ ૧૨૨૭૫૪૭૨૧૨ ૪૧૧૭૮૪૫૪૩ ૮૧૫૭૬૨૬૬૯ ૪૦૭૮૮૧૩૩૫ ૮૦૬૩૮૧૧૦૮

સરવાળો (અ+બ) ૩૫૭૦૭૦૩ ૩૧૦૨૩૯૭૮૫૧ ૩૧૦૨૩૯૭૮૫૧ ૨૭૨ ૩૦૮૩૧૭૬ ૨૨૮૨૫૬૪૪૩૨ ૨૨૮૨૫૬૪૪૩૨ ૭૦૦૧૦૪૧૮૨૮ ૭૦૦૧૦૪૧૮૨૮ -૮૧૯૮૩૩૪૧૯ ૪૭૧૮૪૭૭૩૯૬ ૨૩૫૯૨૩૮૬૯૮ ૧૫૨૬૧૨૦૫૧૦

ુ િનયર નગર િનયોજક નગર િનયોજક વર નગર િનયોજક ુ ય કારોબાર  અિધકાર

ડા ડા ડા ડા

સરવાળો (બ)સરવાળો (બ)

ન ધ:- સામા ક માળખાક ય િુવધામાં ખર દ  ક , બ ર, િસનેમા, નાની હો પીટલ, રમત ગમત ુ ંમેદાન, નાનાગાર, ટાઉનહોલ, ઓપનએર થીયેટર, સાં ૃિતક સવલતો, થંાલય, વાહન થોભાવવાની જ યા, તાર ટપાલ અને ટલીફોનની કચેર , આગબબંા મથક, ધાિમક ઉપયોગમાં લેવા ુ ંમકાન, શૈ ણક હ નુા માટના મકાનો, હર ઉપયોગ અને સેવા માટના મકાન, હર ઉપયોગ વા ક નગર પા લકા, મહાનગર પા લકાની વોડ 

ઓફ સ, સીવીક સે ટર, વોટર ટમે ટ લા ટ િવગેર િતમખડં ુ ં ે ફળ યાને લઈ મળ  શકશે.

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી

૫૦% યોજના િવ તારને લાભદાયી
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