
લાયક જમીન ે ફળ
હ. આર. ચો.મી.

ખાતા નંબર/ ે ફળ/ આકાર
હ. આર. ચો.મી.

ન ધ નંબરો અને ક દારો ના નામ

જરાયત ૦-૦૭-૦૮ ૪૪૬,પ૦૮,પપપ,૬૬૭,૬૮પ,૧૪૩૪,૧૪૩પ,૨૧પ૧,
-------------------- ----------- ૨૧૭૯,૨૨૨૨,૨૨પ૧,૨૪૦૨,૨પ૨૩,
ુલ ે ફળ ૦-૦૭-૦૮ ----------------------------------- -----------------------------------
આકાર ુ. ૦.૮૮ ૬૦૬ | ૦-૦૭-૦૮ | ૦.૮૮ વી.આર.લાઈફ પેસ એલ.એલ.પી.(૨પ૨૩)

ુડ  તથા િવષેશધારો ુ ૦.૦૦
વી.આર.લાઈફ પેસ એલ.એલ.પી. એક મયા દત 
જવાબદાર  વાળ  ભાગીદાર  પેઢ  (ફા. લોટ 
નં.૧૯૩ ે.૨૨૩ ચો.મી.)(૨પ૨૩)

પાણીભાગ ુ. ૦.૦૦

ગણોિતયાની િવગતો બી  હકો અને બો ની િવગતો
૩૭૪,
--------------------------------------------------
ૂકડો<૩૭૪>
મે.નાયબ કલેકટર ી, સીટ  ાંત, ુરતનાં  ુકમ 
નં.એમડ એમ/ગ.ધા.ક.૬૩/વશી.૧૪૮૮/૨૦૧૬/ર .નં.૨૨/૨૦૧૬, તા.૨૩/૦૬/૨૦૧૬થી 
ટ .પી. ક મ નં.૧૩(ભરથાણા-વે ુ)<૨૧પ૧>
ફા. લોટ નં.૧૧૦ ે.૧૦૧૫ ચો.મી જમીન ગણોતધારાની કલમ-૬૩ હઠળ રહણાક/વા ણજયનાં 
બીનખેતી િવષયક હ ુ માટ વેચાણ કરવા પરવાનગી આ યાના ુકમની ન ધ કર .<૨૧પ૧>
મે.કલેકટર ી, ુરતનાં ુકમ નં.એ/જમન/ત કાલ/Sr.No.92/17/ID No.106889/વશી ૩૨૨૫ થી 
૩૨૩૭/૧૭ તા.૧૫/૦૫/૧૭થી લોક નં.૧૦ ની ે:હ.૦-૨૪-૨૮ ચો.મી. તથા લોક 
નં.૧૭૮<૨૨૨૨>
ે.હ.૦-૦૭-૦૮ ચો.મી. પૈક  ૪૪૦ ચો.મી. તથા લોક નં.૧૮૩ ે.હ.૦-૯૧-૦૫ ચો.મી. પૈક  ૬૮૬ 

ચો.મી તથા લોક નં.૧૮૭ ે ફળ હ.૦-૮૬-૦૦ ચો.મી. પૈક  ૮૪૪૬ ચો.મી. ા.ટ .પી. ક મ 
નં.૧૩<૨૨૨૨>
(ભરથાણા-વે ુ), એફ.પી.નં.૧૬ ે.૧૭૦૧ ચો.મી તથા એફ.પી.નં.૧૧૦ ે.૧૦૧૫ ચો.મી તથા 
એફ.પી.નં.૧૧૧ ે.૮૨૭૫ ચો.મી મળ  ુલ ે.૧૦૯૯૧ વાળ  જમીન રહણાંકના હ ુ માટ 
બીનખેતી<૨૨૨૨>
કલેકટર ી ુરતના તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૦ના ુકમ માંક.૩૨૦/૨૨/૨૦/૦૪૯/૨૦૨૦થી સરવે/ લોક 
નંબર ૧૭૮ ે. ૭૦૮ ચો.મી.  પૈક  ે. ૨૨૩ ચો.મી. માટ કલમ-૬૫ હઠળ બનખેતી પરવાનગી 
ન ધ<૨૪૦૨>

લોક/ સરવે નંબર: ૧૭૮
સ ા કાર: ુની શરત ( ુ.શ) ગામ/ મો : ભરથાણા વે ુ

ખેતર ું નામ: તા ુકો: મ ુરા

અ ય િવગતો: સવ નંબર -૮૭/૨બ જ લો: ુરત

છે લી ન ધની અસર આ યા તા.06/05/2022 01:16:15 ની થિતએ
વેચાણની નકલ/ Chargable Copy ક . ૫.૦૦/- ( પીયા પાંચ ુરા).

સૌજ ય : રા ય ૂચના-િવ ાન ક , ુજરાત રા ય

#-નામં ુર   &-તકરાર    *-રદ
1222022060373660
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ગામ/ મો : ભરથાણા વે ુ

ખાતા નંબર:

ુરત

મ ુરા

જ લો:

તા ુકો:૬૦૬

ક દારોના નામ:
વી.આર.લાઈફ પેસ એલ.એલ.પી.<૨પ૨૩>
વી.આર.લાઈફ પેસ એલ.એલ.પી. એક મયા દત જવાબદાર  વાળ  ભાગીદાર  પેઢ  (ફા. લોટ નં.૧૯૩ ે.૨૨૩ ચો.મી.)<૨પ૨૩>

ન ૂના ૬ નો
ન ધ નંબર

લોક/ સરવે નંબર 
તથા હ સો

ે ફળ
હ.-આર.-ચો.મી.

આકાર ુડ
બી. ખે. િવ.

લોકલ
સેસ

િશ ણ
ઉપ-કર

અ ય
કર

અ ય િવગત

૨પ૨૩ ૧૭૮ ૦-૦૭-૦૮ ૦.૮૮ ખેતીલાયક ઉપયોગ
ુલ (૧)  ૦-૦૭-૦૮ ૦.૮૮

છે લી ન ધની અસર આ યા તા.06/05/2022 01:16:16 ની થિતએ વેચાણની નકલ/ Chargable Copy ક . ૫.૦૦/- ( પીયા પાંચ ુરા).
સૌજ ય : રા ય ૂચના-િવ ાન ક , ુજરાત રા ય
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ન ધ નંબર
ન ધ તાર ખ
ફરફાર નો કાર

ન ધ ની િવગત ફરફારને સંબંિધત
સરવે/ લોક નંબર
અને પેટા હ સો તથા
તેનો ખાતા નંબર

અગાઉની નામં ુર
ન ધનો માંક/ તાર ખ

તપાસણી કરનાર અિધકાર  નો શેરો
અને સહ / તાર ખ
તથા નામ/ હો ો

૨પ૨૩
૧૬/૦૩/૨૦૨૨
વેચાણ

વેચાણની ન ધ:
મો .ભરથાણા-વે ુ, તા.મ ુરા, જ. ુરતના લોક/સવ નં.૧૭૮ ે ફળ:૦-૦૭-૦૮ ચો.મી. 
ખાતા નં.૫૧૯ વાળ  જમીન જયંિતભાઇ રમણીકલાલ તથા િવગેરના નામે ચાલે છે. 
સદર ુ જમીનના ર.સ.નં.૮૭/૨/બ, લોક નં.૧૭૮, ટ .પી.નં.૨(વે ુ-ભરથાણા-વે ુ) 
ઓ.પી.નં.૧૪૩, ું ે ફળ ૨૬૮ સ.ચો.મી. ફા. લોટ નં.૧૯૩, વાળ  ૨૨૩ સ.ચો.મી. 
બીનખેતીની જમીન હર શ ુમાર રમણીકલાલ પટલ પોતે તે તથા નં.૨ તથા ૩ ના ુલ 
ુખ યાર તર ક ૨.જયંત ુમાર ઉફ જયંિતભાઇ રમણીકલાલ પટલ ૩.સતીષ ુમાર 
રમણીકલાલ પટલ એ .૬૬૦૦૦૦૦/- માં તાર ખ:૦૮/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ કરાવેલ ર ટડ 
વેચાણ દ તાવેજ નંબર:૩૭૦૮ થી વી.આર.લાઈફ પેસ એલ.એલ.પી. એક મયા દત 
જવાબદાર  વાળ  ભાગીદાર  પેઢ  ના ને વેચાણ આપેલ છે.
ની અરજદાર ી તરફથી આવેલ અર , ૭/૧૨, ૮-અ, ઇ ડ , ર .વેચાણ દ તાવેજની 
નકલ આધાર વેચાણ ન ધ કર .

૧૭૮(૫૧૯) મા ણત

અર , ગા.ન.નં.૭ અને ૮-અ ની નકલ 
તથા ર .વે. દ તાવેજની મા ણત નકલ, 
ઇ ડ , વેચાણ આપનાર ું  સોગંધના ું 
તેમજ ૧૩૫-ડ ની નોટ સ 
તા.૨૩/૦૩/૨૦૨૨ નાં રોજ 
આર.પી.એડ .થી મોકલવામાં આવેલ છે. 
ન ધના િનકાલ ુધીમાં વાંધો ક મનાઈ ર ુ 
થયેલ ન હોય વેચાણ ગેની ન ધ કર .
- માણીત-
સહ /-
તા.૨૮/૪/૨૦૨૨
(િનલેશ.એ.પટલ)
સકલ ઓફ સર મ ુરા-૨

વેચાણની નકલ/ Chargable Copy ક . ૫.૦૦/- ( પીયા પાંચ ુરા).
3222022060373664

ન ધની અસર આ યા તા.06/05/2022 01:16:16 ની થિતએ
સૌજ ય : રા ય ૂચના-િવ ાન ક , ુજરાત રા ય Page 1 of 1
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લાયક જમીન ે ફળ
હ. આર. ચો.મી.

ખાતા નંબર/ ે ફળ/ આકાર
હ. આર. ચો.મી.

ન ધ નંબરો અને ક દારો ના નામ

જરાયત ૦-૯૦-૦૪
૪૪૬,પપપ,૬૬૮,૬૮પ,૧૪૩૪,૧૪૩પ,૧પ
૪૯,૧૭૦૪,

પો.ખ. અ ૦-૦૧-૦૧
૧૭૨૨,૨૧પ૧,૨૧૭૯,૨૨૨૨,૨૨પ
૧,૨૨૮૬,૨૩૬૧,૨૩૭૯,

-------------------- ----------- ૨૪૦૧,૨પ૨૪,
ુલ ે ફળ ૦-૯૧-૦પ ----------------------------------- -----------------------------------

આકાર ુ. ૧૦.૬૨ ૬૦૭ | ૦-૯૧-૦પ | ૧૦.૬૨
મે. યામ એસોસીએટસ એક ભાગીદાર  પેઢ ના 
ભાગીદારો(૨પ૨૪)

ુડ  તથા િવષેશધારો ુ ૦.૦૦ વેલ ભાઈ મોહનભાઈ(૨પ૨૪)
પાણીભાગ ુ. ૦.૦૦ ના ુભાઈ ેમ ભાઈ(૨પ૨૪)

મન ુખભાઈ દયાળભાઈ(૨પ૨૪)
ભીખાભાઈ ઠાભાઈ(૨પ૨૪)
વષાબેન ના ુભાઈ(૨પ૨૪)
ભગવાનભાઈ ેમ ભાઈ(૨પ૨૪)
દલીપભાઈ ભગવાનભાઈ(૨પ૨૪)
દવરાજભાઈ મોહનભાઈ (એચ. ુ.એફ.)(૨પ૨૪)
ગોરધનભાઈ લાલ ભાઈ(૨પ૨૪)
( ુળખંડ નં.૧૪પ િતમખંડ નં.૧૮૦ પૈક  ે.૪૦૮ 
ચોમી)(૨પ૨૪)
વી.આર.લાઇફ પેસ એલ.એલ.પી.(૨પ૨૪)
વી.આર.લાઇફ પેસ એલ.એલ.પી. (VEE AAR 
LIFE SPACE LLP) એક મયા દત જવાબદાર  
વાળ  ભાગીદાર  પેઢ  ( ુળખંડ નં.૧૪પ િતમખંડ 
નં.૧૮૦ પૈક  ે.૬૪૮ ચો.મી.)(૨પ૨૪)
ગીતાબેન રમણીકલાલ પટલ(૨પ૨૪)
વી.આર.લાઈફ પેસ એલ.એલ.પી. એક મયા દત 
જવાબદાર  વાળ  ભાગીદાર  પેઢ  (ફા. લોટ 
નં.૧૯૪ ે.૫૮૬૭ ચો.મી.)(૨પ૨૪)

લોક/ સરવે નંબર: ૧૮૩
સ ા કાર: ુની શરત ( ુ.શ) ગામ/ મો : ભરથાણા વે ુ

ખેતર ું નામ: તા ુકો: મ ુરા

અ ય િવગતો: સવ નંબર -૮૮/૧ જ લો: ુરત

છે લી ન ધની અસર આ યા તા.06/05/2022 01:16:19 ની થિતએ
વેચાણની નકલ/ Chargable Copy ક . ૫.૦૦/- ( પીયા પાંચ ુરા).

સૌજ ય : રા ય ૂચના-િવ ાન ક , ુજરાત રા ય

#-નામં ુર   &-તકરાર    *-રદ
1222022060373661
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ગણોિતયાની િવગતો બી  હકો અને બો ની િવગતો
૬૧૦,૧૦૦૮,૧૭૦૪,
--------------------------------------------------

ે.૯૧૦પ.૦૦ ચો.મી.પૈક  ે.૧૨૮૪.૦૦ ચો.મી. ટ .પી. ક મ નં.૨ -<૧૭૦૪>
ફા. લોટ નં.૧૮૦ ે.૧૦પ૬.૦૦ ચો.મી. જમીન રહઠાણના હ ુમાટ બીનખેતી.<૧૭૦૪>
મે.નાયબ કલેકટર ી, સીટ  ાંત, ુરતનાં  ુકમ 
નં.એમડ એમ/ગ.ધા.ક.૬૩/વશી.૧૪૮૮/૨૦૧૬/ર .નં.૨૨/૨૦૧૬, તા.૨૩/૦૬/૨૦૧૬થી 
ટ .પી. ક મ નં.૧૩(ભરથાણા-વે ુ)<૨૧પ૧>
ફા. લોટ નં.૧૧૦ ે.૧૦૧૫ ચો.મી જમીન ગણોતધારાની કલમ-૬૩ હઠળ રહણાક/વા ણજયનાં 
બીનખેતી િવષયક હ ુ માટ વેચાણ કરવા પરવાનગી આ યાના ુકમની ન ધ કર .<૨૧પ૧>
મે.કલેકટર ી, ુરતનાં ુકમ નં.એ/જમન/ત કાલ/Sr.No.92/17/ID No.106889/વશી ૩૨૨૫ થી 
૩૨૩૭/૧૭ તા.૧૫/૦૫/૧૭થી લોક નં.૧૦ ની ે:હ.૦-૨૪-૨૮ ચો.મી. તથા લોક 
નં.૧૭૮<૨૨૨૨>
ે.હ.૦-૦૭-૦૮ ચો.મી. પૈક  ૪૪૦ ચો.મી. તથા લોક નં.૧૮૩ ે.હ.૦-૯૧-૦૫ ચો.મી. પૈક  ૬૮૬ 

ચો.મી તથા લોક નં.૧૮૭ ે ફળ હ.૦-૮૬-૦૦ ચો.મી. પૈક  ૮૪૪૬ ચો.મી. ા.ટ .પી. ક મ 
નં.૧૩<૨૨૨૨>
(ભરથાણા-વે ુ), એફ.પી.નં.૧૬ ે.૧૭૦૧ ચો.મી તથા એફ.પી.નં.૧૧૦ ે.૧૦૧૫ ચો.મી તથા 
એફ.પી.નં.૧૧૧ ે.૮૨૭૫ ચો.મી મળ  ુલ ે.૧૦૯૯૧ વાળ  જમીન રહણાંકના હ ુ માટ 
બીનખેતી<૨૨૨૨>
કલેકટર ી ુરતના તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૦ના ુકમ માંક.૩૧૯/૨૨/૨૦/૦૪૯/૨૦૨૦ સરવે/ લોક 
નંબર ૧૮૩ ે.૯,૧૦પ ચો.મી.  પૈક  ે. પ,૮૬૭ ચો.મી. માટ કલમ-૬૫ હઠળ બનખેતી 
ન ધ.<૨૪૦૧>

છે લી ન ધની અસર આ યા તા.06/05/2022 01:16:19 ની થિતએ
વેચાણની નકલ/ Chargable Copy ક . ૫.૦૦/- ( પીયા પાંચ ુરા).

સૌજ ય : રા ય ૂચના-િવ ાન ક , ુજરાત રા ય

#-નામં ુર   &-તકરાર    *-રદ
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ગામ/ મો : ભરથાણા વે ુ

ખાતા નંબર:

ુરત

મ ુરા

જ લો:

તા ુકો:૬૦૭

ક દારોના નામ:
મે. યામ એસોસીએટસ એક ભાગીદાર  પેઢ ના ભાગીદારો<૨પ૨૪>
વેલ ભાઈ મોહનભાઈ<૨પ૨૪>
ના ુભાઈ ેમ ભાઈ<૨પ૨૪>
મન ુખભાઈ દયાળભાઈ<૨પ૨૪>
ભીખાભાઈ ઠાભાઈ<૨પ૨૪>
વષાબેન ના ુભાઈ<૨પ૨૪>
ભગવાનભાઈ ેમ ભાઈ<૨પ૨૪>
દલીપભાઈ ભગવાનભાઈ<૨પ૨૪>
દવરાજભાઈ મોહનભાઈ (એચ. ુ.એફ.)<૨પ૨૪>
ગોરધનભાઈ લાલ ભાઈ<૨પ૨૪>
( ુળખંડ નં.૧૪પ િતમખંડ નં.૧૮૦ પૈક  ે.૪૦૮ ચોમી)<૨પ૨૪>
વી.આર.લાઇફ પેસ એલ.એલ.પી.<૨પ૨૪>
વી.આર.લાઇફ પેસ એલ.એલ.પી. (VEE AAR LIFE SPACE LLP) એક મયા દત જવાબદાર  વાળ  ભાગીદાર  પેઢ  ( ુળખંડ નં.૧૪પ િતમખંડ 
નં.૧૮૦ પૈક  ે.૬૪૮ ચો.મી.)<૨પ૨૪>
ગીતાબેન રમણીકલાલ પટલ<૨પ૨૪>
વી.આર.લાઈફ પેસ એલ.એલ.પી. એક મયા દત જવાબદાર  વાળ  ભાગીદાર  પેઢ  (ફા. લોટ નં.૧૯૪ ે.૫૮૬૭ ચો.મી.)<૨પ૨૪>

ન ૂના ૬ નો
ન ધ નંબર

લોક/ સરવે નંબર 
તથા હ સો

ે ફળ
હ.-આર.-ચો.મી.

આકાર ુડ
બી. ખે. િવ.

લોકલ
સેસ

િશ ણ
ઉપ-કર

અ ય
કર

અ ય િવગત

૨પ૨૪ ૧૮૩ ૦-૯૧-૦પ ૧૦.૬૨ ખેતીલાયક ઉપયોગ
ુલ (૧)  ૦-૯૧-૦૫ ૧૦.૬૨

છે લી ન ધની અસર આ યા તા.06/05/2022 01:16:20 ની થિતએ વેચાણની નકલ/ Chargable Copy ક . ૫.૦૦/- ( પીયા પાંચ ુરા).
સૌજ ય : રા ય ૂચના-િવ ાન ક , ુજરાત રા ય
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ન ધ નંબર
ન ધ તાર ખ
ફરફાર નો કાર

ન ધ ની િવગત ફરફારને સંબંિધત
સરવે/ લોક નંબર
અને પેટા હ સો તથા
તેનો ખાતા નંબર

અગાઉની નામં ુર
ન ધનો માંક/ તાર ખ

તપાસણી કરનાર અિધકાર  નો શેરો
અને સહ / તાર ખ
તથા નામ/ હો ો

૨પ૨૪
૧૬/૦૩/૨૦૨૨
વેચાણ

વેચાણની ન ધ:
મો .ભરથાણા-વે ુ, તા.મ ુરા, જ. ુરતના લોક/સવ નં.૧૮૩ ે ફળ:૦-૯૧-૦૫ ચો.મી. 
ખાતા નં.૫૫૮ વાળ  જમીન ગીતાબેન રમણીકલાલ પટલ તથા િવગેરના નામે ચાલે છે. 
સદર ુ જમીનના ર.સ.નં.૮૮/૧, લોક નં.૧૮૩, ટ .પી.નં.૨(વે ુ-ભરથાણા-વે ુ) 
ઓ.પી.નં.૧૪૫, ું ે ફળ ૮૪૧૮ સ.ચો.મી. ફા. લોટ નં.૧૯૪, વાળ  ૫૮૬૭ સ.ચો.મી. 
બીનખેતીની જમીન ગીતાબેન રમણીકલાલ પટલ ના ુલ ુખ યાર તર ક હર શ ુમાર 
રમણીકલાલ પટલ એ .૧૭૩૧૦૦૦૦૦/- માં તાર ખ:૦૮/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ કરાવેલ 
ર ટડ વેચાણ દ તાવેજ નંબર:૩૭૧૨ થી વી.આર.લાઈફ પેસ એલ.એલ.પી. એક મયા દત 
જવાબદાર  વાળ  ભાગીદાર  પેઢ  ના ને વેચાણ આપેલ છે.
ની અરજદાર ી તરફથી આવેલ અર , ૭/૧૨, ૮-અ, ઇ ડ , ર .વેચાણ દ તાવેજની 
નકલ આધાર વેચાણ ન ધ કર .

૧૮૩(૫૫૮) મા ણત

અર , ગા.ન.નં.૭ અને ૮-અ ની નકલ 
તથા ર .વેચાણ દ તાવેજની મા ણત 
નકલ, ઇ ડ , વેચાણ આપનાર ું  
સોગંધના ું, ુલ ુખ યારનામાની 
મા ણત નકલ, તેમજ ૧૩૫-ડ ની નોટ સ 
તા.૨૩/૦૩/૨૦૨૨ નાં રોજ 
આર.પી.એડ .થી મોકલવામાં આવેલ છે. 
ન ધના િનકાલ ુધીમાં વાંધો ક મનાઈ ર ુ 
થયેલ ન હોય વેચાણ ગેની ન ધ કર .
- માણીત-
સહ /-
તા.૨૮/૪/૨૦૨૨
(િનલેશ.એ.પટલ)
સકલ ઓફ સર મ ુરા-૨

વેચાણની નકલ/ Chargable Copy ક . ૫.૦૦/- ( પીયા પાંચ ુરા).
3222022060373665

ન ધની અસર આ યા તા.06/05/2022 01:16:20 ની થિતએ
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