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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.

* તા.26/12/2019 02:06:54 ની િ�થિતએ
District (��લો)
અમદાવાદ

Taluka (તાલુકો)
ધોલેરા

Village (ગામ)
ગોરાસુ

Survey/ Block Number (સરવે/ �લોક નંબર)
૧૩૦૬

UPIN (Unique Property Identification Number)
10713055013060000

(�મોલગેશન નોધં નં.૨૯૬૪ તા.૨૨/૦૭/૨૦૧૬)
Old Survey Number (જુનો સરવે નંબર)
૧૮/૩
જુના સરવે નંબર ને લગત નોધં નંબરો: ૧,૩પ૭,૮૦૬,૧૦૩૨ |*** જુના સરવે નંબર ને લગત બી� હકો અને બો� ના નોધં નંબરો:
૧,૭૯,૩પ૭,પ૧૭,૮૭૩,૧૨૪૦ |***

Land Details (જમીનની િવગતો)
Total Area (H.Are.SqMt.) (કુલ �ે�ફળ હે.આર.ેચોમી.) :
૦-૮પ-૦૧
Total Assessment Rs. (કુલ આકાર �. ) :
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૩.૩૦
Tenure (સ�ા�કાર) :
બીન ખેતી
Land Use (જમીનનો ઉપયોગ) :
બીન ખેતી
Name of farm (ખેતરનું નામ) :
પાદરનું

Other Details (રીમા�સ�) :
0

Ownership Details (ખાતેદારની િવગતો)

ખાતા નંબર | �ે�ફળ |
આકાર |

નોંધ નંબરો તથા ખાતેદાર

 ૨૯૬૪,૩૩૧૮,૩૬૪૭,૩૬૭૧,

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

૧૧૯૬ | ૦-૮પ-૦૧ | ૩.૩૦ �માટ�હો�સ ઇ��ા�ટ� કચર �ાઇવેટ લીમીટેડ વતી તેના મેન�ેગ ડાયરકેટર અિધકૃત હ�તા�ર
કતા�(૩૬૭૧)

 મીના�ી ખુરાના એફ.પી નં-૩૨૫ �ે.૪૨૫૦.૫ ચો.મી(૩૬૭૧)

  

  

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

બો� અને બી� હ� ની િવગતો
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* 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.

૨૯૬૪,૩૦પ૧,

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

ટુકડો<૦>

ટી.પી.નં.૨, એફ.પી.નં.૩૨૫, �ે.૪૨૫૦ ચો.મી. બીનખેતી હેતુ (બહુહેતુક ઉપયોગ) માટે પરવાનગી આપવામાં આવેલ છે.<૩૬૪૭>
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