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 ગામ નમૂના નંબર - ૭ ની િવગતો

* અહી ંદશા�વેલ જમીનની િવગતો ફ� આપની �ણ માટે જ છે જનેે સ�ાવાર નકલ તરીકે ગણવામાં આવશે નહી. 
આ િવગતો અંગે કોઈ પણ વધારાની માિહતી મેળવવી હોય તો જ ેતે મામલતદાર કચેરી અથવા કલે�ટર કચેરીનો સંપક�  કરવો. 
 
** The information provided online is updated, and no physical visit is required for this information. 
For additional information you may visit respective office.

* અહી ંદશા�વેલ જમીનની િવગતો ફ� આપની �ણ માટે જ છે જનેે સ�ાવાર નકલ તરીકે ગણવામાં આવશે નહી. 
આ િવગતો અંગે કોઈ પણ વધારાની માિહતી મેળવવી હોય તો જ ેતે મામલતદાર કચેરી અથવા કલે�ટર કચેરીનો સંપક�  કરવો. 
 
** The information provided online is updated, and no physical visit is required for this information. 
For additional information you may visit respective office.

* તા.08/04/2022 02:09:55 ની િ�થિતએ
District (��લો)
અમદાવાદ

Taluka (તાલુકો)
ધોલેરા

Village (ગામ)
મુંડી

Survey/ Block Number (સરવે/ �લોક નંબર)
૨૧૧

UPIN (Unique Property Identification Number)
10713060002110000

(�મોલગેશન નોધં નં.૧૩૧૭ તા.૨પ/૧૧/૨૦૧૬)
Old Survey Number (જુનો સરવે નંબર)
૧૪૦

જુના સરવે નંબર ને લગત નોધં નંબરો: ૧૪,૧૭૭,૬૮૭,૯૪૦,૧૨૩૨ |*** જુના સરવે નંબર ને લગત બી� હકો અને બો� ના નોધં નંબરો: ૧૭૭,૭૧૨,૧૨૩૧,૧૩૧૧ |***

Land Details (જમીનની િવગતો)
Total Area (H.Are.SqMt.) (કુલ �ે�ફળ હે.આર.ેચોમી.) : ૬-૨પ-૩૯
Total Assessment Rs. (કુલ આકાર �. ) : ૭.૭૩
Tenure (સ�ા�કાર) : બીન ખેતી
Land Use (જમીનનો ઉપયોગ) : બીન ખેતી
Name of farm (ખેતરનું નામ) : ૧

Other Details (રીમા�સ�) :

Ownership Details (ખાતેદારની િવગતો)

ખાતા નંબર | �ે�ફળ |
આકાર |

નોંધ નંબરો તથા ખાતેદાર

 ૧૩૧૭,૧૩પપ,૧૪૮૯#,૧૪૯૦#,૧પપ૯,૧૭૬૪,૧૭૬પ,૧૭૭૮,

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

પ૭૪ | ૬-૨પ-૩૯ | ૭.૭૩ િનલેશભાઇ િહરાભાઇ પટેલ �ે. ૫૬૩.૫ ચો.મી(૧૭૭૮)

 હરશેભાઇ ચતુરભાઇ પટેલ(૧૭૭૮)

 GAP ASSOCIATES PVT LTD THROUGH ITS AUTHORISED
SQ.MTRS.30706(૧૭૭૮)

 DIRECTOR AMBRISHKUMAR THAKARSHIBHAI PARJIYA(૧૭૭૮)

Boja and Other Rights Details (બો� અને બી� હ� ની િવગતો)

બો� અને બી� હ� ની િવગતો

૧૩૧૭,૧૭૭૨,

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

બચુ ધનાએ વાષ�િક છ હ�ેથી કલમ૨૩૩ ની રકમ<૦>

ભરવાની શરતે કાયમી ધોરણે આપવાથી<૧૭૭>

મા� િબનખેતીના હેતુમાટે �ીમીયમને પા� <૯૪૦>

નાયબ કલે.�ી એસઆઇઆરડીએ ગાંઘીનગરના તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૭ ના પ� મજુબ જમીન માિલકોને વળતર ચુકવવામાં
આવેલ છે.<૧૩પપ>

મે. િજ�લા કલેકટર�ી અમદાવાદ ના તા. ૨૯/૧૨/૨૦૨૧ ના હુકમ �માંક. ૩૬૭૧/૦૭/૧૩/૦૬૦/૨૦૨૧ થી સદર જમીનને
િબનખેતી (ઔધોિગક) હેતુ માટે જુની શરત માં ફેરવવા હુકમની નોધં કરી<૧૭૬૪>

મે.િજ�લા કલેકટર�ી અમદાવાદ ના તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૨ ના હુકમ �માંક. ૨૨/૦૭/૧૩/૦૬૦/૨૦૨૨ મજુબ �ે.૩૧૨૬૯.૫૦ ચો.મી
િબનખેતીના હેતુ માટે હુકમમાં જણાવેલ શરતોને આધીન મજુંરી આપવામાં આવેલ છે<૧૭૬પ>

િવશેષધારો દર ચો.મી. �ા. ૦.૬૦ પૈસા મજુબ વાિષ�ક �ા.૧૮૭૬૨.૦૦/- તથા િશ�ણ ઉપકર દર ચો.મી. �ા. ૦.૧પ પૈસા
મજુબ વાિષ�ક �ા.૪૬૯૦.૦૦/- વસુલ લેવાનો થાય છે.<૧૭૬પ>
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