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ન�ધ :- 

૧) અહ� દશા�વલે જમીનની િવગતો ફ�ત આપની �ણ માટ� જ છે �ને સ�ાવાર નકલ તર�ક� ગણવામા ંઆવશ ેનહ�. 

૨) આ િવગતો �ગે કોઈ પણ વધારાની મા�હતી મેળવવી હોય તો � તે મામલતદાર કચેર� અથવા કલે�ટર કચેર�નો સપંક�  કરવો. 

 

ગામ ન�નૂા નબંર - ૭ ની િવગતો

* તા.14/05/2019 01:07:57 ની ��થિતએ 

District (��લો) Taluka (તા�કુો) Village (ગામ) Survey Number (સરવ ેનબંર)

અમદાવાદ ધોલેરા ભીમતળાવ ૧પ૯

(�મોલગેશન ન�ધ ન.ં૯૩પ તા.૦૪/૦૯/૨૦૧પ)

Old Survey Number (�ુનો સરવ ેનબંર) :  ૬૨/૩

�ુના સરવે નબંર ને લગત ન�ધ નબંરો: ૪૭,પ૯,૧૮૦,૨૨પ,૩૩૨,૯૧૨,૯૧પ,૯૧૯,૯૨૦,૯૩૩ |*** �ુના સરવે નબંર ને લગત બી� હકો અને બો�

ના ન�ધ નબંરો: પ૩,૬૮,૧૦૪,૧૮૦,૨૨પ,૪૦૪,પ૨૭,૯૩૧ |***

Land Details ( જમીનની િવગતો )

Total Area (H.Are.SqMt.) (�ુલ �ે�ફળ હ�.આર�.ચોમી.) : ૦-૧૭-૨૬

Total Assessment Rs. (�ુલ આકાર �. ) : ૦.૯પ

Tenure (સ�ા�કાર) : બીન ખેતી

Land Use (જમીનનો ઉપયોગ) : રહ�ઠાણ

Name of farm (ખેતર�ુ ંનામ) :

Other Details (ર�મા�સ�) : ટ�.પી.ન.ં૨, ફા.�લોટ ન.ં૧૭૬૭, �ે.૮૬૦

ચો.મી.બીનખેતી(રહ�ણાકં)

Kachi Entry Detail (કાચી ન�ધની િવગતો) : કાચી ન�ધ:૧૦૮૧

Ownership Details

( ક��દારની િવગતો )

Boja and Other Rights Details

(બી� હકો અને બો� ની િવગતો)

ખાતા નબંર | �ે�ફળ | આકાર | ન�ધ નબંરો તથા ખાતેદાર

 ૯૩પ,૯૪૧,૯૪૩,૯૭૯,૯૮૪,૧૦૩૮,૧૦૭૩,

----------------------------------- -----------------------------------

૩૬૯ | ૦-૧૭-૨૬ | ૨૧પ.૯પ
�ીનએરા ઇ��ાવલે �ાઇવટે �લિમટ�ડ વતી

તેના મેનેજ�ગ ડોર�કટરો(૧૦૭૩)

 
(૧) �બર�શ�ુમાર ઠાકરશીભાઇ

પાર�યા(૧૦૭૩)

 
�ીનએરા ઇ��ાવલે �ાઇવટે �લિમટ�ડ વતી

તેના મેનેજ�ગ ડ�ર�કટરો(૧૦૭૩)

 (૨) ભાવશે�ુમાર છબીલદાસ હકાણી(૧૦૭૩)

__________________________________ ____________________________________

  

૯૩પ,૯પ૪#,૯પ૬,૯૬૭,૯૮૨,

--------------------------------------------------

મા� બીનખેતીના હ�� ુમાટ� �ીમીયમને પા�<૯૩૩>

ના.કલે.�ી ઘ�ંકુા �ાતંના તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૫ ના પ�થી �કુમમા ંજણાવલે શરત

ન.ં૮ કમી કર�.<૯૪૧>

��લા કલેકટર�ી અમદાવાદના �કુમ �જુબ ખેતી તથા બીનખેતી વાણીજય ના હ�� ુ

માટ� �િતબિંઘત સ�ા �કારના િનય�ંણોમાથંી ��ુકત આપવા આથી �કુમ કરવામાં

આવ ેછે.<૯૭૯>

ટ�.પી.ન.ં૨, ફા.�લોટ ન.ં૧૭૬૭, �ે.૮૬૦ ચો.મી.બીનખેતી(રહ�ણાકં)<૯૮૪>

નાયબ કલે.�ી એસઆઇઆરડ�એ ગાઘંીનગરના તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૭ ના પ� �જુબ

જમીન મા�લકોને વળતર �કુવવામા ંઆવલે છે.<૧૦૩૮>
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ન�ધ :- 

૧) અહ� દશા�વલે જમીનની િવગતો ફ�ત આપની �ણ માટ� જ છે �ને સ�ાવાર નકલ તર�ક� ગણવામા ંઆવશ ેનહ�. 

૨) આ િવગતો �ગે કોઈ પણ વધારાની મા�હતી મેળવવી હોય તો � તે મામલતદાર કચેર� અથવા કલે�ટર કચેર�નો સપંક�  કરવો. 

 

ગામ ન�નૂા નબંર - ૭ ની િવગતો

* તા.14/05/2019 01:07:54 ની ��થિતએ 

District (��લો) Taluka (તા�કુો) Village (ગામ) Survey Number (સરવ ેનબંર)

અમદાવાદ ધોલેરા ભીમતળાવ ૧૬૦

(�મોલગેશન ન�ધ ન.ં૯૩પ તા.૦૪/૦૯/૨૦૧પ)

Old Survey Number (�ુનો સરવ ેનબંર) :  ૬૨/૧

�ુના સરવે નબંર ને લગત ન�ધ નબંરો: ૧૪,૨પ,૪૭,૧૮૦,૨૨પ,૩૩૨,પ૬૭,૯૧૨,૯૧પ,૯૧૯,૯૨૦,૯૩૩ |*** �ુના સરવે નબંર ને લગત બી� હકો

અને બો� ના ન�ધ નબંરો: ૨પ,૧૦૪,૨૨પ,૪૦૪,પ૨૭,૯૩૧ |***

Land Details ( જમીનની િવગતો )

Total Area (H.Are.SqMt.) (�ુલ �ે�ફળ હ�.આર�.ચોમી.) : ૧-૯૨-૨૩

Total Assessment Rs. (�ુલ આકાર �. ) : પ.૩૦

Tenure (સ�ા�કાર) : બીન ખેતી

Land Use (જમીનનો ઉપયોગ) : રહ�ઠાણ

Name of farm (ખેતર�ુ ંનામ) :

Other Details (ર�મા�સ�) : ટ�.પી.ન.ં૨, ફા.�લોટ ન.ં૧૭૬૭, �ે.૯૬૧૨ ચો.મી.

બીનખેતી(રહ�ણાકં)

Kachi Entry Detail (કાચી ન�ધની િવગતો) : કાચી ન�ધ:૧૦૮૧

Ownership Details

( ક��દારની િવગતો )

Boja and Other Rights Details

(બી� હકો અને બો� ની િવગતો)

ખાતા નબંર | �ે�ફળ | આકાર | ન�ધ નબંરો તથા ખાતેદાર

 ૯૩પ,૯૪૧,૯૪૪,૯૯૮,૧૦૦૩,૧૦૩૮,૧૦૭૨,

----------------------------------- -----------------------------------

૩૬૮ | ૧-૯૨-૨૩ | પ.૩૦
�ીનએરા ઇ��ાવલે �ાઇવટે લીમીટ�ડ વતી

તેના મેનેજ�ગ ડ�ર�કટરો(૧૦૭૨)

 
(૧) �બર�શ�ુમાર ઠાકરશીભાઇ

પાર�યા(૧૦૭૨)

 
�ીનએરા ઇ��ાવલે �ાઇવટે લીમીટ�ડ વતી

તેના મેનેજ�ગ ડ�ર�કટરો(૧૦૭૨)

 (૨) ભાવશે�ુમાર છબીલદાસ હકાણી(૧૦૭૨)

__________________________________ ____________________________________

  

૯૩પ,૯પ૩#,૯પપ,૯૬૮,૯૮૨,

--------------------------------------------------

ના.કલે.�ી ઘ�ંકુા �ાતંના �.ુન.ંજમીન/સમી�ા/ભીમતળાવ/વશી./

એસ.આર.ન.ં૭૫૪/૨૦૧૪ થી સમી�ા(અવલોકન) થઇ આવતા શરત ન.ં૮ કમી

કરવામા ંઆવ ેછે.<૯૧૨>

મા� બીનખેતીના હ�� ુમાટ� �ીમીયમને પા�<૯૩૩>

�જ�લા કલેકટર�ી અમદાવાદના �કુમ �જુબ ખેતી-ખેતીના હ�� ુમાટ� તથા બીનખેતી

રહ�ણાકંના હ�� ુમાટ� શરત ફ�ર કરવા �.સ.�.ના િનય�ંણમાથંી �કુત કરવામા ંઆવે

છે.<૯૯૮>

ટ�.પી.ન.ં૨, ફા.�લોટ ન.ં૧૭૬૭, �ે.૯૬૧૨ ચો.મી. બીનખેતી(રહ�ણાકં)<૧૦૦૩>

નાયબ કલે.�ી એસઆઇઆરડ�એ ગાઘંીનગરના તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૭ ના પ� �જુબ

જમીન મા�લકોને વળતર �કુવવામા ંઆવલે છે.<૧૦૩૮>
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