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HOME / RURAL LAND RECORD (../LandRecordRural.aspx) / SURVEY NUMBER DETAIL

 સરવે નંબરને લગતી સં�ણૂ� િવગતો

* અહ� દશા�વેલ જમીનની િવગતો ફ�ત આપની �ણ માટ� જ છે �ને સ�ાવાર નકલ તર�ક� ગણવામા ંઆવશે નહ�. 
આ િવગતો �ગે કોઈ પણ વધારાની મા�હતી મેળવવી હોય તો � તે મામલતદાર કચેર� અથવા કલે�ટર કચેર�નો સપંક�  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.24/09/2018 03:10:45 ની ��થિતએ

District (��લો)

વલસાડ

Taluka (તા�કુો)

ઊમરગામ

Village (ગામ)

કલગામ

Survey/ Block Number (સરવે/ �લોક નબંર)

પ૮૨

UPIN (Unique Property Identification Number)

12505008005820000

(�મોલગેશન ન�ધ ન.ં૬૯૦૨ તા.૨૪/૦૯/૨૦૧૮)
Top
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Old Survey/Block Number (�ુનો સરવે/�લોક નબંર) :   ૬૬/૩

�ુના સરવે નબંર ને લગત ન�ધ નબંરો: ૮૨૪,પ૬૭૬,પ૮૭૪,૬પ૮૩,૬પ૮૪,૬૬૮૩,૬૭૬૭ |*** �ુના સરવે નબંર ને લગત બી� હકો અને બો� ના ન�ધ નબંરો: પ૭પ૪,૬૬૪૨
|***

Land Details (જમીનની િવગતો)

Total Area (H.Are.SqMt.) (�ુલ �ે�ફળ હ�.આર�.ચોમી.) :

૧-૦૩-પ૯

Total Assessment Rs. (�ુલ આકાર �. ) :

૧.૧૦

Tenure (સ�ા�કાર) :

બીન ખેતી

Land Use (જમીનનો ઉપયોગ) :

બીન ખેતી

Name of farm (ખેતર�ુ ંનામ) :

Other Details (ર�મા�સ�) :

Ownership Details (ખાતેદારની િવગતો)
Top



1/25/2021 :::: Any RoR @ Anywhere ::::

https://anyror.gujarat.gov.in/Information_pages/InfoSurveyNoDetail.aspx 3/18

ખાતા નંબર | �ે�ફળ | આકાર | ન�ધ નંબરો તથા ખાતેદાર

 ૬૯૦૨,

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

૧પ૬૪ | ૧-૦૩-પ૯ | ૧.૧૦ રમેશભાઈ લાલ�ભાઈ દલસાણીયા(૬૬૮૩)

  

  

  

  

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

બો� અને બી� હ� ની િવગતો

૬૯૦૨,

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

મે.કલે.સા.વલસાડના �કુમ ન.ંસીબી/એનએ/ર�.૧૫૦/૧૫-૧૬/વશી૨૨૮૭-૨૨૯૩/૧૬ તા.૦૭/૧૦/૨૦૧૬ થી જ.મ.કા.કલમ-૬૫(ખ) હ�ઠળ બોનોફાઈડ ઔ�ો�ગક હ�� ુમાટ�
બીનખેતીની પરવાનગી આપવામા ંઆવલે છે.<૬૭૬૭>

Top
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Tenant Details (ગણોિતયાની િવગતો)

ગણોિતયા

 

 

 

Crop Details (પાક ની િવગતો)

મહ��લૂી વષ� મોસમ પાક �ું નામ પાકનો િવ�તાર(હ�-આર� -ચોમી) િસ�ચાઇનો �ોત અને િસ�ચાઇ�ું સાધન ��ૃો પોતાના અને સરકાર� શેરો

૧૯૯૮-૧૯૯૯ ખર�ફ ઘાસ ૦-૮૦-૯૪ સાધન નથી/----   

૧૯૯૮-૧૯૯૯ ખર�ફ ડાગંર ૦-૨૦-૨૩    

૧૯૯૯-૨૦૦૦ ખર�ફ ડાગંર ૦-૨૦-૨૩ સાધન નથી/----   

૧૯૯૯-૨૦૦૦ ખર�ફ ઘાસ ૦-૮૦-૯૪    

૨૦૦૦-૨૦૦૧ ખર�ફ ડાગંર ૦-૨૦-૨૩ સાધન નથી/----   

૨૦૦૦-૨૦૦૧ ખર�ફ ઘાસ ૦-૮૦-૯૪    

૨૦૦૧-૨૦૦૨ ખર�ફ ઘાસ ૦-૮૦-૯૪ સાધન નથી/----   

૨૦૦૧-૨૦૦૨ ખર�ફ ડાગંર ૦-૨૦-૨૩    

૨૦૦૨-૨૦૦૩ ખર�ફ ઘાસ ૦-૮૦-૯૪ સાધન નથી/----   Top
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૨૦૦૨-૨૦૦૩ ખર�ફ ડાગંર ૦-૨૦-૨૩    

૨૦૦૩-૨૦૦૪ ખર�ફ ઘાસ ૦-૮૦-૯૪ સાધન નથી/----   

૨૦૦૩-૨૦૦૪ ખર�ફ ડાગંર ૦-૨૦-૨૩    

૨૦૦૪-૨૦૦પ ખર�ફ ઘાસ ૦-૮૦-૯૪ સાધન નથી/----   

૨૦૦૪-૨૦૦પ ખર�ફ ડાગંર ૦-૨૦-૨૩    

૨૦૦૬-૨૦૦૭ ખર�ફ ઘાસ ૦-૮૦-૯૪ સાધન નથી/----   

૨૦૦૬-૨૦૦૭ ખર�ફ ડાગંર ૦-૨૦-૨૩    

૨૦૦૭-૨૦૦૮ ખર�ફ ઘાસ ૦-૮૦-૯૪ સાધન નથી/----   

૨૦૦૭-૨૦૦૮ ખર�ફ ડાગંર ૦-૨૦-૨૩    

૨૦૦૮-૨૦૦૯ ખર�ફ ઘાસ ૦-૮૦-૯૪ સાધન નથી/----   

૨૦૦૮-૨૦૦૯ ખર�ફ ડાગંર ૦-૨૦-૨૩    

૨૦૦૮-૨૦૦૯ રવી અ�ય ૧-૦૧-૧૭ ---/----   

૨૦૦૯-૨૦૧૦ ખર�ફ ઘાસ ૦-૮૦-૯૪ સાધન નથી/----   

૨૦૦૯-૨૦૧૦ ખર�ફ ડાગંર ૦-૨૦-૨૩    

૨૦૦૯-૨૦૧૦ રવી અ�ય ૧-૦૧-૧૭ ---/----   

૨૦૦પ-૨૦૦૬ ખર�ફ ઘાસ ૦-૮૦-૯૪ સાધન નથી/----   

૨૦૦પ-૨૦૦૬ ખર�ફ ડાગંર ૦-૨૦-૨૩    Top
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૨૦૧૦-૨૦૧૧ ખર�ફ ડાગંર ૦-૨૦-૨૩ સાધન નથી/----   

૨૦૧૦-૨૦૧૧ ખર�ફ ઘાસ ૦-૮૦-૯૪    

૨૦૧૦-૨૦૧૧ રવી અ�ય ૧-૦૧-૧૭ ---/----   

૨૦૧૧-૨૦૧૨ ખર�ફ ડાગંર ૦-૨૦-૨૩ સાધન નથી/----   

૨૦૧૧-૨૦૧૨ ખર�ફ ઘાસ ૦-૮૦-૯૪    

૨૦૧૧-૨૦૧૨ રવી અ�ય ૧-૦૧-૧૭ ---/----   

૨૦૧૨-૨૦૧૩ ખર�ફ ડાગંર ૦-૨૦-૨૩ સાધન નથી/----   

૨૦૧૨-૨૦૧૩ ખર�ફ ઘાસ ૦-૮૦-૯૪    

૨૦૧૨-૨૦૧૩ રવી અ�ય ૧-૦૧-૧૭ ---/----   

૨૦૧૩-૨૦૧૪ ખર�ફ ડાગંર ૦-૨૦-૨૩ સાધન નથી/----   

૨૦૧૩-૨૦૧૪ ખર�ફ ઘાસ ૦-૮૦-૯૪    

૨૦૧૩-૨૦૧૪ રવી અ�ય ૧-૦૧-૧૭ ---/----   

૨૦૧૪-૨૦૧પ ખર�ફ ડાગંર ૦-૨૦-૨૩ સાધન નથી/----   

૨૦૧૪-૨૦૧પ ખર�ફ ઘાસ ૦-૮૦-૯૪    

૨૦૧૪-૨૦૧પ રવી અ�ય ૧-૦૧-૧૭ ---/----   

૨૦૧૫-૨૦૧૬ ખર�ફ ડાગંર ૦-૨૦-૨૩ સાધન નથી/----   

૨૦૧૫-૨૦૧૬ ખર�ફ ઘાસ ૦-૮૦-૯૪    Top
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૨૦૧૫-૨૦૧૬ રવી અ�ય ૧-૦૧-૧૭ ---/----   

૨૦૧૬-૨૦૧૭ ખર�ફ ડાગંર ૦-૨૦-૨૩ સાધન નથી/----   

૨૦૧૬-૨૦૧૭ ખર�ફ ઘાસ ૦-૮૦-૯૪    

૨૦૧૬-૨૦૧૭ રવી અ�ય ૧-૦૧-૧૭ ---/----   

૨૦૧૭-૨૦૧૮ ખર�ફ ડાગંર ૦-૨૦-૨૩ સાધન નથી/----   

૨૦૧૭-૨૦૧૮ ખર�ફ ઘાસ ૦-૮૦-૯૪    

૨૦૧૭-૨૦૧૮ રવી અ�ય ૧-૦૧-૧૭ ---/----   

૨૦૧૮-૨૦૧૯ ખર�ફ ડાગંર ૦-૨૦-૨૩ સાધન નથી/----   

૨૦૧૮-૨૦૧૯ ખર�ફ ઘાસ ૦-૮૦-૯૪    

૨૦૧૮-૨૦૧૯ રવી અ�ય ૧-૦૧-૧૭ ---/----   

Entry Details

824

5676

5754

5874

ન�ધ નંબર 
ન�ધની
તાર�ખ 
ફ�રફારનો
�કાર 
ન�ધની
��થિત

ન�ધની િવગત ફ�રફારને સંબંિધત સરવે
નંબર

તપાસણી કરનાર
અિધકાર�નો શેરો

Top
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6583

6584

6642

6683

6767

6902

6902 
25/06/2018
�મોલગેશન
�મા�ણત

ર�-સરવ ેસબંધી તૈયાર કરવામા ંઆવલે
ર�કડ�� ુ ંએસ. એલ. આર. �ી કાનાલાલ
પોસલાભાઈ ગામીત �િુ��ટ��ડ��ટ લે�ડ
ર�કડ�ઝ કમ એક�ીકરણ અિધકાર��ી વલસાડ
�ારા �કુમ નબંર ડ�.એસ.ઓ./ર�-સવ�/
ઉમરગામ-૪/કલગામ-૦૦૮/૨૦૧૮
તા.26/03/2018 થી �હ�ર નોટ�સ �િસ�ધ
કરવામા ંઆવલે છે. અને �દવસ-૩૦ માં
લેખીત વાધંા અર�ઓ ર�ુ કરવા
જણાવવામા ંઆવલે છે. �હ�ર નોટ�સના
સમયગાળા દર�યાન ર�ુ થયેલ વાધંા
અર�ઓ અ�વયે કરવાપા� �ધુારાઓ
સાકંળ� ન� ુર�કડ� તૈયાર કર� મોકલવામાં
આવલે છે. ર�-સરવ ેસબંધી તૈયાર થયેલ
નવા ર�કડ�ની સો ટકા ખરાઈ મામલતદાર �ી
ઊમરગામ �ારા કરવામા આવલે છે. �યાર
બાદ એસ.એલ.આર. �ી Kanalal
Poslabhai Gamit SLR (Supt of Land
Records) Office ડાગં �ારા ચકાસણી કર�
�કુમ નબંર ડ�.એસ.ઓ./૦૪/૦૦૮-કલગામ/
�.ગે./૨૦૧૮ તા.25/06/2018 થી ન� ુતૈયાર
થયેલ ર�-સરવ ેસબંધી ર�કડ�� ુ ં�મોલગેશન
કર� આખર� કરવામા ંઆવલે છે. � �જુબ
�ુના-નવા સરવ ેનબંર । �ે�ફળ । આકાર ।
ક��દાર ની િવગતો અલગથી પ�કમાં
સામેલ છે. આ સાથ ેમો� કલગામ ગામના
સરવ ેનબંર ૦ થી સરવ ેનબંર ૯૦૮૬ એમ
�ુલ પાિનયા ૩પ૭૯ ના �મોલગેશનની ન�ધ
દાખલ કરવામા ંઆવી.

ર�-સરવ ે�મોલગેશન સરવે
નબંર ૦ થી સરવ ેનબંર ૯૦૮૬

.

Top
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6767 
16/11/2016
�કુમથી 
�મા�ણત

ઉમરગામ તા�કુાના મો�-કલગામ ગામે
બા�ુના માજ�નમા ંજણાવલે સવ� નબંર વાળ�
જમીન આવલે છે. � જમીનમા ંમે.કલે�ટર
સાહ�બ વલસાડના �કુમ ન.ંસીબી/એનએ/
ર�.૧૫૦/૧૫-૧૬/વશી ૨૨૮૭-૨૨૯૩/૧૬
તા.૦૭/૧૦/૨૦૧૬ થી મો�.કલગામ
તા.ઉમરગામના સ.ન.ં૬૬/૩ �ે.હ�.૧-૦૧-૧૭
ચો.મી આકાર �.૧.૦૬ પૈસા વાળ� ખેતીની
જમીન �ુબંઈ જમીન મહ��લુ
અિધિનયમ-૧૮૭૯ની કલમ-૬૫(ખ) હ�ઠળ
બોનોફાઈડ ઔ�ો�ગક હ�� ુમાટ� �કુમમાં
જણાવલે શરત ન.ં૧થી ૪૧ને આધીન
બીનખેતીની પરવાનગી આપવામા ંઆવલે
છે. � �કુમ આધાર� ન�ધ કર�. જમીનના
ઉપયોગ સબંધંી િવતરણ દશા�વ� ુ ંપ�ક::- ૧.
જમીન�ુ ં�ુલ �ે�ફળ::- ૧૦૧૧૭.૦૦ ચો.મી
૨. બીનખેતી જમીન�ુ ં�ે�ફળ::-
૧૦૧૧૭.૦૦ ચો.મી ૩. અ. �ુલ �લોટ�ગ
એર�યા::- ૯૦૭૧.૧૪ ચો.મી બ. રોડ
એર�યા::- ૧૫૫૭.૦૪ ચો.મી �્. લોડ�ગ અન
લોડ�ગ એર�યા::- ૧૦૪૫.૮૬ ચો.મી ૪.
િનયમ �જુબ બાધંકામ કરવા�ુ ં�ે�ફળ::-
૩૫૫૬.૬૧ ચો.મી ૫. ��ુચત બાધંકામ
િવ�તાર::- ૩૫૫૬.૬૧ ચો.મી

66/૩(1464) મે.કલે�ટર સાહ�બ
વલસાડના �કુમ ન.ંસીબી/
એનએ/ર�.૧૫૦/૧૫-૧૬/
વશી ૨૨૮૭-૨૨૯૩/૧૬
તા.૦૭/૧૦/૨૦૧૬ થી ખા�ી
કર� �કુમમા ંજણા�યા �જુબ
અમલ કરવા ન�ધ "
�માણીત " ( પી.સી.ગામેતી
) સ.ઓ.ઉમરગામ
તા.૧૪/૦૨/૨૦૧૭
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6683 
01/03/2016
વચેાણ 
�મા�ણત

ખેતીની જમીન�ુ ંર��ટર દ�તાવજેથી
વચેાણ : - બા�ુમા ંબતાવલે સરવે
નબંરવાળ� જમીન ��ુ ં�ે�ફળ : 66/૩
1.0117 ��ુલ : 1 સરવ ેનબંર .. �ુલ : 1.0117
હ�.-આર�-ચો.મી. મો� : કલગામ તા.
ઊમરગામ �. વલસાડ ખાતે ના ક��દાર
(ખાતા ન.ં)શલૈેષ બા�ભુાઈ કોળ�(167),
અરિવ�દભાઈ દ�વરામભાઈ કોળ�(167), ના
નામે ચાલે છે. � જમીન તેમણે 01/03/2016
ના રોજ ર.દ.ન.ં 824/2016 થી માક�ટ વ�ે�ુ
�. 303510/- અને અવજેની રકમ �.
700000/- મા ંવચેાણ આપેલ છે. મો� .
(કલગામ) તા. (ઊમરગામ) �. (વલસાડ)
�ી (ખાતે ખાતા ન.ં) �ી રમેશભાઈ
લાલ�ભાઈ દલસાણીયા(0), થી ખેતીની
જમીન ધારણ કર� છે. ર.વ.ેદ. આધાર� વચેાણ
આપનાર�ુ ંનામ કમી કર� વચેાણ લેનાર�ું
નામ દાખલ કરવા ન�ધ કર�.

,66/૩(167) અરજદાર�ીની અર�,
ઇ�ડ��-૨ની નકલ, ર.દ.ની
નકલ, અને મામલતદાર�ી
વાપીના ખે�ુત ખરાઇના
દાખલા ન.ંઇ-ધરા/ખેખાચ/
ર�.૧૬/૧૬ તા.૧૬/૫/૧૬
થી અને �દુત સમયમાં
વાધંો ર�ુ થયેલ નથી. ખા�ી
કરતા “�મા�ણત”
૨૫-૦૫-૨૦૧૬
પી.સી.ગામેતી સક�લ
ઓ�ફસર ઉમરગામ

6642 
21/09/2015
બો� ��ુ�ત 
�મા�ણત

ઊમરગામ તા�કુાના મો� કલગામ ગામના
ખે�તૂ ખાતેદાર અરિવ�દભાઈ દ�વરામભાઈ
કોળ�, શલૈેષ બા�ભુાઈ કોળ� એ મા��નમાં
જણાવલે સરવ ેનબંરની જમીન ઉપર રહ�લ
બોજો રદ કરવા માટ� અર� કરતા �જુરાત
�ટ�ટ કોઓપર�ટ�વ એ�ી એ�ડ �રલ
ડ�વલોપમે�ટ બ�ક લી, ઉમરગામ શાખા નો �.|
૨૦,૦૦૦/- નો બોજો રદ કરવા
તા.૦૪/૦૯/૨૦૧પ ના ંદાખલા અને
અરજદારની અર�ના આધાર� બો�
��ુ�તની ન�ધ પાડવામા ંઆવી.

66/૩(167) અર� બ�કના બો� ��ુ�તના
દાખલાથી ખા�ી કર� . "
�મા�ણત " ( એમ.ક�.ડાક� )
સ.ઓ.ઉમરગામ
તા.૦૪/૧૨/૨૦૧૫
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6584 
03/06/2015
હક કમી 
�મા�ણત

ઉમરગામ તા�કુાના મો�-કલગામ ગામે �ી
૧. અરિવ�દભાઈ દ�વરામભાઈ કોળ�, ૨.
વ�ેતીબેન દ�વરામભાઈ કોળ�, ૩. બલીબેન
દ�વરામભાઈ કોળ�, ૪. દ�વીબેન તે બા�ભુાઈ
દ�વરામભાઈની િવધવા, પ. ક�લાશ બા�ભુાઈ
કોળ�, ૬. શલૈેષ બા�ભુાઈ કોળ�, ૭. અ�પેશ
બા�ભુાઈ કોળ�, ૮. મિનષા બા�ભુાઈ કોળ�,
૯. િનિમષા બા�ભુાઈ કોળ� ના નામે ખેતી
ખાતા નબંર-૧૬૭ થી માજ�નમા જણાવલે
સવ� નબંર વા� સ�ંકુત ખા� ુચાલે છે.
તેમાથંી ફકત સવ� નબંર-૬૬/૩ હ�. જરાયત
૦-૮૦-૯૪ કયાર� ૦-૨૦-૩૦ �ુલ હ�.
૧-૦૧-૧૭ પૈક� ફકત હ�. ૦-૫૦-૫૯ વાળ�
જમીન માથંી તેમનો હકક �હ�સો ઉઠાવી લેવા
સહ �હ�સેદાર� અર�, બીન અવ�ે ર�લીઝ
ડ�ડ ર�જ�ટર ન.ં ૧૨૭૨ તા.૨૦/૦૫/૨૦૧૫
ર�ુ કર�લ છે. નીચે જણાવલે�ુ ંનામ કમી
કરવા�ુ ંથાય છે. --------------------------------
---------- ૧. વ�ેતીબેન દ�વરામભાઈ કોળ�,
૨. બલીબેન દ�વરામભાઈ કોળ�, ૧ થી ૨ ના
પાવર ઓફ એટન� અરિવ�દભાઈ
દ�વરામભાઈ કોળ� ઉપરોકત િવગતેના સહ
�હ�સેદાર� ર�ુ કર�લ અર�, બીન અવ�ે
ર�લીઝ ડ�ડ, ઇ�ડ��-૨ આધાર� હકક કમી
કરવા ન�ધ કરવામા ંઆવી.

66/૩(167) અર�, ઇ�ડ��-૨ ર�લીઝ
ડ�ડ ની નકલ, પાવર ઓફ
એટન�ની નકલ ૧૩૫-ડ� ની
નોટ�સ બ�લ છે. �દુતમાં
કોઇ વાધંો ર�ુ થયેલ નથી.
“�મ�ણત” ૨૯-૦૭-૨૦૧૫
એમ.ક�.ડાક� સ.ઓ.ઉમરગામ
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6583 
03/06/2015
હક કમી 
�મા�ણત

ઉમરગામ તા�કુાના મો�-કલગામ ગામે �ી
૧. અરિવ�દભાઈ દ�વરામભાઈ કોળ�, ૨.
વ�ેતીબેન દ�વરામભાઈ કોળ�, ૩. બલીબેન
દ�વરામભાઈ કોળ�, ૪. દ�વીબેન તે બા�ભુાઈ
દ�વરામભાઈની િવધવા, પ. ક�લાશ બા�ભુાઈ
કોળ�, ૬. શલૈેષ બા�ભુાઈ કોળ�, ૭. અ�પેશ
બા�ભુાઈ કોળ�, ૮. મિનષા બા�ભુાઈ કોળ�,
૯. િનિમષા બા�ભુાઈ કોળ� ના નામે ખેતી
ખાતા નબંર-૧૬૭ થી માજ�નમા જણાવલે
સવ� નબંર વા� સ�ંકુત ખા� ુચાલે છે.
તેમાથંી ફકત સવ� નબંર-૬૬/૩ હ�. જરાયત
૦-૮૦-૯૪ કયાર� ૦-૨૦-૩૦ �ુલ હ�.
૧-૦૧-૧૭ પૈક� ફકત હ�. ૦-૨૧-૦૮ વાળ�
જમીન માથંી તેમનો હકક �હ�સો ઉઠાવી લેવા
સહ �હ�સેદાર� અર�, બીન અવ�ે ર�લીઝ
ડ�ડ ર�જ�ટર ન.ં ૧૨૭૪ તા.૨૦/૦૫/૨૦૧૫
ર�ુ કર�લ છે. નીચે જણાવલે�ુ ંનામ કમી
કરવા�ુ ંથાય છે. --------------------------------
---------- ૧. દ�વીબેન તે બા�ભુાઈ
દ�વરામભાઈની િવધવા, ૨. ક�લાશ બા�ભુાઈ
કોળ�, ૩. અ�પેશ બા�ભુાઈ કોળ�, ૪. મિનષા
બા�ભુાઈ કોળ�, ૫. િનિમષા બા�ભુાઈ કોળ�
ન.ં ૧ થી ૫ ના પાવર ઓફ એટન� શલૈેષ
બા�ભુાઈ કોળ� ઉપરોકત િવગતેના સહ
�હ�સેદાર� ર�ુ કર�લ અર�, બીન અવ�ે
ર�લીઝ ડ�ડ, ઇ�ડ��-૨ આધાર� હકક કમી
કરવા ન�ધ કરવામા ંઆવી.

66/૩(167) અર�, ઇ�ડ��-૨, ર�લીઝ
ડ�ડની નકલ, ૧૩૫-ડ�ની
નોટ�સ બ�લ છે. �દુતમાં
કોઇ વાધંો ર�ુ થયેલ નથી.
“�મા�ણત” ૩૧-૦૭-૨૦૧૫
એમ.ક�.ડાક� સ.ઓ.ઉમરગામ
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5874 
27/12/2010
�કુમથી 
�મા�ણત

નાયબ કલેકટર�ી �.આઇ.ડ�.સી. �રુતનાં
પ� ન.ં�.આઇ.ડ�.સી./જ.સ./ક�સ ન.ંવલ/૭/
વશી.૧૧૫/૧૦ તા.૩૦/૧૦/૨૦૧૦ સાથે
સામેલ થઇ આવલે સરકાર�ીનાં
ઉપસ�ચવ�ી મહ��લુ િવભાગ સ�ચવાલય,
ગાધંનગરના ં�હ�રનામા ંનબંર : અમ/
૨૦૧૦/૩૨૩/મ/જવલ/૧૩/૨૦૦૯/૩૩૭/ઘ
તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૦ �જુબ ઉમરગામ
તા�કુાના ંકલગામ ગામના માજ�નમાં
જણાવલે સવ� નબંરો વાળ� જમીન ઓ�ો�ગક
િવકાસ કોપ�ર�શન �વારા ઓ�ો�ગક વસાહત
�થાપવાના �હ�ર હ�� ુમાટ� �જુરાત
સરકાર�ી માથંી તા.૨/૫/૨૦૦૯ ના ંસરકાર�
રાજય પ� એક��ા ન.ં૪૦૭ તા.૨/૫/૨૦૦૯
થી �િસ�ધ થયેલ રાજય સરકાર�ું
તા.૨/૫/૨૦૦૯�ુ ં�હ�રનામા ં�માકં : અમ/
૨૦૦૯/૧૧૨/મ/જવલ/૧૩/૨૦૦૯/૩૩૭/ઘ
રદ કરવામા ંઆવલે છે.

61/૧(1194), 61/૧૦(1193),
61/૧૧(375), 61/૨(988),
61/૩/p(988), 61/૩/p૧(805),
61/૪(988), 61/પ(988),
61/૬/p(988), 61/૬/p૧(375),
61/૮(1194), 61/૭(1193),
61/૯(164), 63(1194),
64(165), 65/૧(1194),
65/૨(11), 65/૩(1194),
65/૪(821), 65/૪/p(1232),
66/૧(166), 66/૨(821),
66/૩(167), 66/૪(514), 66/
પ(642), 66/૬(821),
66/૭(168), 66/૮(514),
66/૯(1232), 67/૧(1194),
67/૨(1194), 67/૩(1231),
67/૪(1194), 67/પ(11),
67/૬(1194), 67/૭(1194),
67/૮(795), 68/૧(11),
68/૧૦(1194),
68/૧૧/p(1154), 68/૨(821),
68/૪(11), 68/પ/p(699), 68/
પ/p૧(823), 68/૬(514),
68/૭(164), 68/૯(11)

મ.િવ. ના તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૦
ના �હ�રનામાથી ખા�ી કર�.
-�મા�ણત- સ.ઓ.ઉમરગામ
આર.ક�.૫ટ�લ
તા.૨૯/૦૩/૨૦૧૧

5754 
07/08/2009
કલમ ૪
�હ�રના�ુ ં
�મા�ણત

નાયબ કલેકટર�ી �.આઈ.ડ�.સી. �રુતનાં
પ�નબંર-�.આઈ.ડ�.સી./૧૦૯૦/
વશી-૭૪/૦૯ તા.૩૦/પ/૦૯ ના પ�માં
જણા�યા �જુબ તથાજમીન સપંાદન
અિધિનયમ-૧૮૯૪ ની કલમ-૪ �ું
સ�ચવાલય ગાધંીનગર મહ��લુ િવભાગ
�હ�રનામા નબંર-અમ/૨૦૦૯/૧૧૨/મ/

૬૧/૧(૧૧૯૪), ૬૧/૧૦(૧૧૯૩),
૬૧/૧૧(૩૭પ),૬૧/૨(૯૮૮),
૬૧/૩/p(૯૮૮),
૬૧/૩/p૧(૮૦પ),૬૧/૪(૯૮૮),
૬૧/પ(૯૮૮),
૬૧/૬/p(૯૮૮),૬૧/૬/p૧(૩૭પ),
૬૧/૭(૧૧૯૩),

�જુરાત હાઈકોટ�નાં
�કુાદાને આધીન મ�ુંર
એન.આર. પટ�લ સ.ઓ.
ઉમરગામ તા.૧૭/૧૨/૦૯
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જવલ/૧૩/૨૦૦૯/૩૩૭/ઘ તા.૨-� મે,
૨૦૦૯ મળેલ છે.આ �હ�રનામાની
અ��ુ�ૂચમા ંદશા�વલે ઉમરગામ તા�કુાનાં
મો�-કલગામ ગામના ંમાજ�નમા ંજણાવલે
સવ� નબંરોવાળ� જમીનોની �હ�ર હ�� ુમાટ�
�મક� �જુરાત ઔ�ો�ગક િવકાસ કોપ�ર�શન
�ારા ઔ�ો�ગક વસાહત �થાપવાના ં�હ�ર
હ�� ુમાટ� જ�ર પડ� તેવા સભંવ �જુરાત
સરકારને લાગે છે. એથી સને ૧૮૯૪ નાં
જમીન સ�ંા��ત અિધિનયમ
(સને૧૮૯૪નો૧લો) ની કલમ-૪ ની
જોગવાઈઓ �જુબ માજ�નમા ંજણાવલે
સવ�નબંરો વાળ� જમીનોની ઉપર દશા�વલે
હ�� ુમાટ� જ�ર પડ� તેવો સભંવ છે.
ઔ�ો�ગકવસાહત �થાપવાના ં�હ�ર હ�� ુમાટ�
સપંાદ�ત થતી જમીન�ુ ંજમીન સપંાદન
અિધનીયમનીકલમ-૪ �જુબ�ુ ં�હ�રના�ુ
�િસ�ધ થતા સપંાદ�ત થતી જમીનમા ંકોઈ
ફ�રફાર ન�હ કરવાગામના સબંધંીત સવ�
નબંરોમા ં૭/૧૨ ના બી� હ�મા ંન�ધ કરવા
ન�ધ લેવામા ંઆવી.આમ માજ�નમાં
જણાવલે સવ� નબંરોવાળ� જમીન ઔ�ો�ગક
વસાહત �થાપવાના ં�હ�ર હ��મુાટ� સપંાદ�ત
થતા આ જમીનમા ંકોઈ ફ�રફાર ન કરવા
ઉપરોકત દશા�વલે કલમ-૪�ુ�ંહ�રના�ું
બહાર પાડવામા ંઆવલે છે. � �જુબ ન�ધ
કરવામા ંઆવી.

૬૧/૮(૧૧૯૪),૬૧/૯(૧૬૪),
૬૩(૧૧૯૪), ૬૪(૧૬પ), ૬પ/
૧(૧૧૯૪),૬પ/૨(૧૧), ૬પ/
૩(૧૧૯૪), ૬પ/૪(૮૨૧),૬પ/
૪/p(૧૨૩૨), ૬૬/૧(૧૬૬),
૬૬/૨(૮૨૧),૬૬/૩(૧૬૭),
૬૬/૪(પ૧૪), ૬૬/પ(૬૪૨),
૬૬/૬(૮૨૧),૬૬/૭(૧૬૮),
૬૬/૮(પ૧૪),
૬૬/૯(૧૨૩૨),૬૭/૧(૧૧૯૪),
૬૭/૨(૧૧૯૪),
૬૭/૩(૧૨૩૧),૬૭/૪(૧૧૯૪),
૬૭/પ(૧૧),
૬૭/૬(૧૧૯૪),૬૭/૭(૧૧૯૪),
૬૭/૮(૭૯પ),
૬૮/૧(૧૧),૬૮/૧૦(૧૧૯૪),
૬૮/૧૧/p(૧૧પ૪),
૬૮/૨(૮૨૧),૬૮/૪(૧૧), ૬૮/
પ/p(૬૯૯), ૬૮/
પ/p૧(૮૨૩),૬૮/૬(પ૧૪),
૬૮/૭(૧૬૪), ૬૮/૯(૧૧),

Top
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5676 
11/11/2008
વારસાઇ 
�મા�ણત

ઉમરગામ તા�કુાના મો�- કલગામ ગામના
ખે�ુત ખાતેદાર �ી દ�વરામભાઈ ટ�ટ�યાભાઈ
કોળ�ના ખેડખાતા નબંર-૧૬૭ થી માજ�નમાં
જણાવલે સવ� નબંર વાળ� ખેતીની જમીન
આવલે છે. તેઓ�ુ ંતાર�ખ-૨૩/૦પ/૨૦૦૩ના
રોજ તેમની પ�ની મછં�બેન દ�વરામભાઈ�ું
આશર� ૪ વષ� અગાઉ તથા તેમના ં��ુ
બા�ભુાળ દ�વરામભાઈ�ુ ંઆશર� ૪ વષ�
અગાઉ અવસાન થતા તેમના સીધી લીટ�ના
વારસદારો ર�ુ થયેલ સોગદંનામા આધાર�
નીચે �જુબ છે. ૧. અરિવ�દભાઈ દ�વરામભાઈ
કોળ� (��ુ) ઉ.વ. ૪૮ ૨. વ�ેતીબેન
દ�વરામભાઈ કોળ� (��ુી) ઉ.વ. પપ ૩.
બલીબેન દ�વરામભાઈ કોળ� (��ુી) ઉ.વ.
પ૨ ૪. દ�વીબેન તે બા�ભુાઈ દ�વરામભાઈની
િવધવા (વ�)ુ ઉ.વ. ૪૮ પ. ક�લાશ બા�ભુાઈ
કોળ� (પૌ�) ઉ.વ. ૩૦ ૬. શલૈેષ બા�ભુાઈ
કોળ� (પૌ�) ઉ.વ. ૨૮ ૭. અ�પેશ બા�ભુાઈ
કોળ� (પૌ�) ઉ.વ. ૧૯ ૮. મિનષા બા�ભુાઈ
કોળ� (પૌ�) ઉ.વ. ૨૬ ૯. િનિમષા બા�ભુાઈ
કોળ� (પૌ�) ઉ.વ. ૨૨ ઉપરોકત િવગતેનાં
�મ ૧ થી ૯ (નવ) વારસદારોના નામો
સોગદંનામાથી �હ�ર થતા, આ નામો
ખાતામા ંદાખલ કરવા અર� તથા પેઢ�ના�ુ/ં
મરણ�ુ ં�માણપ�, સોગદંનામા આધાર�
ન�ધ કરવામા ંઆવી.

૬૬/૩(૧૬૭), દ�વરામભાઈનો મરણનો
દાખલો જોયો, અ�ય બે
વારસોના દાખલા ર�ુ થયા
નથી. પેઢ�નામામા ંમૈયત
જણાવી તેઓના વારસોનો
સમાવશે કર�લ છે. પેઢ�ના�ુ/ં
પચંના�ુ ંજો�ુ ંટ�ટ�યાભાઈ�ું
સોગદંના�ુ ંજો�ુ ં૧૩પ-ડ�ની
નોટ�સ બ� છે. કોઈ વાધંો
ર�ુ થયેલ નથી. નવ
વારસોના નામો દાખલ
કરવા -�મા�ણત- એમ.એમ.
િસનોરા મામલતદાર
ઉમરગામ તા.૧૧/૨/૦૯
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Jantri Detail (જ�ંીની િવગતો : ભાવ �િપયા �િત ચોરસ મીટર �માણે : તાર�ખ ૧૮/૦૪/૨૦૧૧ થી અમલમા)ં

સરવે નંબર સરવે નંબર (પોત �હ�સો) રહ�ણાંક વા�ણ�ય ઔધો�ગક ખિનજ બીન િપયત ખેતી િપયત પોત ખરાબા ખેતી ખિનજ વગ�

66  150 215 193 178 28 30 25 0 3GEN

Sub registrar Deed Details (સબ-ર���ાર દ�તાવેજની િવગતો) 
* Note: Please install TIF viewer on your system to view all pages of Deed.

Office Name Survey
No

Document
Year

Document
No

Document
Date

Party
Type

Party Name Consideration
Amount

 

S.R.O -
UMBERGAON

66/3 2016 824 01/03/2016 આપનાર અરિવ�દભાઈ દ�વરામભાઈ
કોળ�

700000 View
Deed

S.R.O -
UMBERGAON

66/3 2016 824 01/03/2016 આપનાર શલૈેષ બા�ભુાઈ કોળ� 700000 View
Deed

S.R.O -
UMBERGAON

66/3 2016 824 01/03/2016 લેનાર �ી રમેશભાઈ લાલ�ભાઈ
દલસાણીયા

700000 View
Deed

S.R.O -
UMBERGAON

66/3 2016 611 15/02/2016 આપનાર શલૈેષ બા�ભુાઈ કોળ� 0 View
Deed

S.R.O -
UMBERGAON

66/3 2016 611 15/02/2016 લેનાર �ી રમેશભાઈ લાલ�ભાઈ
દલસાણીયા

0 View
Deed

S.R.O -
UMBERGAON

66/3 2016 611 15/02/2016 આપનાર અરિવ�દભાઈ દ�વરામભાઈ
કોળ�

0 View
Deed
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S.R.O -
UMBERGAON

66/3 2015 2971 06/08/2015 આપનાર અરિવ�દભાઈ દ�વરામભાઈ
કોળ�

0 View
Deed

S.R.O -
UMBERGAON

66/3 2015 2971 06/08/2015 આપનાર શલૈેષ બા�ભુાઈ કોળ� 0 View
Deed

S.R.O -
UMBERGAON

66/3 2015 2971 06/08/2015 લેનાર �ી રમેશભાઈ લાલ�ભાઈ
દલસાણીયા

0 View
Deed

iRCMS Revenue Case Details (ર�વે�� ુક�સની િવગતો)

Record Not Found.

High Court and Civil Court Case Details (હાઈકોટ�  અને િસિવલ કોટ�  ક�સની િવગતો)

Record Not Found.

Panchayat Tax Details (પચંાયતના વેરાની િવગતો)

Record Not Found.
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* અહ� દશા�વેલ જમીનની િવગતો ફ�ત આપની �ણ માટ� જ છે �ને સ�ાવાર નકલ તર�ક� ગણવામા ંઆવશે નહ�. 
આ િવગતો �ગે કોઈ પણ વધારાની મા�હતી મેળવવી હોય તો � તે મામલતદાર કચેર� અથવા કલે�ટર કચેર�નો સપંક�  કરવો. 

** The information provided online is updated, and no physical visit is required for this information. 
For additional information you may visit respective office.

Electricity Bill Details (વીજ બીલની િવગતો)

GUVNL Service Down.
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