Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसल
ू अ धकार अभलेख आण नदव या ( तयार करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम, १९७१ यातील
&नयम ३, ५, ६ आण ७ )
गाव :- शहारवानी
तालक
िज हा :- ग0दया
दनांक:- 20/12/2016 पयत अदयावत
ु ा :- गोरे गाव
त.सा...1
गट .मांक व
उप4वभाग
36

भुधारणा प5ती

भोगवटदाराचे नांव

भोगवटादार वग
-2

शेतीचे #था&नक
नांव
े एकक हे .आर.चौ.मी बारकुलाल 0हरा चचाम
िजरायत

0.20.00

बागायत
तर#
वरकस
इतर
----------एकुण े

----------0.20.00

7े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
0.20.00 0.50

खाते .मांक

( 273 ) 75
कुळाचे नाव
इतर अ धकार
इतर
महारा./ जमीन महसूल
अ1ध3नयम 1966 चे कलम 36 व 36
अ ला अधीन राहून जमीन
ह4तांतरणास मनाई. ( 273 )
सशत काका ( 273 )

----------- ----------पोटखराब (लागवडीस
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.50
----------- ----------जड
ु ी *कवा +वशेष
आकारणी
(390)

सीमा आ6ण भुमापन 1च7हे

गाव नमुना बारा
0दनांक:- 20/12/2016 पय=त अदयावत
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसूल अ धकार अभलेख आण नदव या ( करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम,१९७१ यातील &नयम २९ )
गाव: शहारवानी त.सा.8.1
तालुका: गोरे गाव
िज?हा: ग9 दया

वष=

हं गाम

2015-16
2016-17
2017-18

खर#प
खर#प
खर#प

4पकाखाल@ल 7ेाचा तपशील
&नभAळ4पकाखाल@ल
जल
लागवडीसाठC
संचनाचे
मE 4पकाखाल@ल 7े
&नभAळ 4पकाखाल@ल 7े
उपलDध नसलेल@
साधन
मEणाचा संकेत
घटक 4पके व
जमीन
.मांक
GHयेकाखाल@ल 7े
जल
अजल 4पकांचे जल
अजल 4पकांचे जल
अजल
#वJप
7े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
पडीत 0.2000
पडीत 0.2000
पडीत 0.2000

शेरा

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसल
ू अ धकार अभलेख आण नदव या ( तयार करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम, १९७१ यातील
&नयम ३, ५, ६ आण ७ )
गाव :- शहारवानी
तालक
िज हा :- ग0दया
दनांक:- 03/03/2017 पयत अदयावत
ु ा :- गोरे गाव
त.सा...1
गट .मांक व
उप4वभाग
41

भुधारणा प5ती

भोगवटदाराचे नांव

भोगवटादार वग
-2

शेतीचे #था&नक
7े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते .मांक
नांव
( 273 ) 173
े एकक हे .आर.चौ.मी शामराव वजीर पटले
( 273 ) कुळाचे नाव
चंदनाबाई ज. मधूकर मे1ाम
( 273 ) इतर अ धकार
िजरायत 0.71.00
वयजंताबाई बे. वजीर पटले
( 273 ) इतर
2तथराज व. रामदास पटले
( 273 ) फे.8.177 द.18/8/07
बागायत पु4वीराज व. रामदास पटले
(
273 ) म.अ.गोरे गाव ( 119 )
मनीष
व.
रामदास
पटले
तर#
( 273 ) फे...
स
न
ीता
व.
रामदास
पटले
ू
वरकस
( 273 ) 30/12/14 वारस ( 249 )
शंकुतलाबाई बे. रामदास पटले
इतर
( 273 ) इतर
घन6याम व.पुरनदास वंजार#
----------- ----------0.71.00 1.55
------सामाईक े-----फे.8.489 द.21/01/99 (वारस)
( 489 )
एकुण े 0.71.00
इतर
----------- ----------21/9/99काबील का9तकार ( 499 )
पोटखराब (लागवडीस
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.55
----------- ----------जड
ु ी *कवा +वशेष
आकारणी
(366),(390)

सीमा आ:ण भुमापन ;च<हे

गाव नमुना बारा
0दनांक:- 03/03/2017 पय=त अदयावत
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसूल अ धकार अभलेख आण नदव या ( करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम,१९७१ यातील &नयम २९ )
गाव: शहारवानी त.सा.8.1
तालुका: गोरे गाव
िज?हा: ग= दया

वष=

हं गाम

2015-16

खर#प

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

4पकाखाल@ल 7ेाचा तपशील
&नभAळ4पकाखाल@ल
जल
लागवडीसाठC
संचनाचे
मE 4पकाखाल@ल 7े
&नभAळ 4पकाखाल@ल 7े
उपलDध नसलेल@
साधन
मEणाचा संकेत
घटक 4पके व
जमीन
.मांक
GHयेकाखाल@ल 7े
जल
अजल 4पकांचे जल
अजल 4पकांचे जल
अजल
#वJप
7े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0100
तुर
धारो 0.7000
0.0100
तुर
धारो 0.7000
0.0100
तुर
धारो 0.7000

शेरा

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसल
ू अ धकार अभलेख आण नदव या ( तयार करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम, १९७१ यातील
&नयम ३, ५, ६ आण ७ )
गाव :- शहारवानी
तालक
िज हा :- ग0दया
दनांक:- 24/12/2016 पयत अदयावत
ु ा :- गोरे गाव
त.सा...1
गट .मांक व
उप4वभाग
251

भुधारणा प5ती

भोगवटदाराचे नांव

भोगवटादार वग
-2

शेतीचे #था&नक
7े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते .मांक
नांव
( 273 ) 173
े एकक हे .आर.चौ.मी शामराव वजीर पटले
( 273 ) कुळाचे नाव
वयजंताबाई बे. वजीर पटले
( 273 ) इतर अ धकार
िजरायत 0.12.00
/तथराज व. रामदास पटले
( 273 ) इतर
पु1वीराज व. रामदास पटले
( 273 ) फे.6.177 द.180/08/07
बागायत मनीष व. रामदास पटले
(
273 ) म.अ.गोरे गाव ( 119 )
स
न
ीता
व.
रामदास
पटले
ू
तर#
( 273 ) फे...
शं
क
तलाबाई
बे
.
रामदास
पटले
ु
वरकस
( 273 )
घन4याम व.पुरनदास वंजार#
द. 30/12/2014 ( 249 )
इतर
0.12.00 0.35
------सामाईक े-----इतर
----------- ----------फे. नं. 488 द. 21/1/99 वारस.
एकुण े 0.12.00
क7बल का8तकार ( 488 )
----------- ----------पोटखराब (लागवडीस
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.35
----------- ----------जड
ु ी *कवा +वशेष
आकारणी
(361)

सीमा आ9ण भुमापन :च;हे

गाव नमुना बारा
0दनांक:- 24/12/2016 पय=त अदयावत
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसूल अ धकार अभलेख आण नदव या ( करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम,१९७१ यातील &नयम २९ )
गाव: शहारवानी त.सा.6.1
तालुका: गोरे गाव
िज?हा: ग< दया

वष=

हं गाम

2015-16

खर#प

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

4पकाखाल@ल 7ेाचा तपशील
&नभAळ4पकाखाल@ल
जल
लागवडीसाठC
संचनाचे
मE 4पकाखाल@ल 7े
&नभAळ 4पकाखाल@ल 7े
उपलDध नसलेल@
साधन
मEणाचा संकेत
घटक 4पके व
जमीन
.मांक
GHयेकाखाल@ल 7े
जल
अजल 4पकांचे जल
अजल 4पकांचे जल
अजल
#वJप
7े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0100
तुर
धारो 0.1100
0.0100
तुर
धारो 0.1100
0.0100
तुर
धारो 0.1100

शेरा

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसल
ू अ धकार अभलेख आण नदव या ( तयार करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम, १९७१ यातील
&नयम ३, ५, ६ आण ७ )
गाव :- शहारवानी
तालक
िज हा :- ग0दया
दनांक:- 20/12/2016 पयत अदयावत
ु ा :- गोरे गाव
त.सा...1
गट .मांक व
उप4वभाग
543

भुधारणा प5ती

भोगवटदाराचे नांव

भोगवटादार वग
-2

शेतीचे #था&नक
7े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते .मांक
नांव
( 13 ) 60
े एकक हे .आर.चौ.मी नत
ु नलाल परसराम गौतम
( 13 ) कुळाचे नाव
रोशनलाल परसराम गौतम
( 13 ) इतर अ धकार
िजरायत 0.08.00
.काश परसराम गौतम
( 13 ) इतर
राधीकाबाई भोजराज 1बसेन
( 13 ) क1बल का2तकार ( 1 )
बागायत गोपीका परसराम गौतम
(
13 ) बोजा
भागरताबाई
बे
.
परसराम
गौतम
तर#
0.08.00 0.20
------सामाईक
े

-----द.8/2/2014 से34ल बँक ऑफ
वरकस
इं8डया शाखा ग9 दया कडून शेती
इतर
+वकासासाठ< कज 63000/- (ेशट
----------- ----------हजार =.) घेऊन जमीन गहान क@न
एकुण े 0.08.00
द यामुळे न9द ( 288 )
----------- ----------पोटखराब (लागवडीस
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.20
----------- ----------जड
ु ी *कवा +वशेष
आकारणी
(288),(387)

सीमा आBण भुमापन Cच3हे

गाव नमुना बारा
0दनांक:- 20/12/2016 पय>त अदयावत
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसूल अ धकार अभलेख आण नदव या ( करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम,१९७१ यातील &नयम २९ )
गाव: शहारवानी त.सा.D.1
तालुका: गोरे गाव
िज@हा: ग9 दया

वष>

हं गाम

2015-16

खर#प

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

4पकाखालAल 7ेाचा तपशील
&नभBळ4पकाखालAल
जल
लागवडीसाठD
संचनाचे
मF 4पकाखालAल 7े
&नभBळ 4पकाखालAल 7े
उपलEध नसलेलA
साधन
मFणाचा संकेत
घटक 4पके व
जमीन
.मांक
HIयेकाखालAल 7े
जल
अजल 4पकांचे जल
अजल 4पकांचे जल
अजल
#वKप
7े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0100
तुर
0.0700
धारो
0.0100
तुर
0.0700
धारो
0.0100
तुर
0.0700
धारो

शेरा

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसल
ू अ धकार अभलेख आण नदव या ( तयार करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम, १९७१ यातील
&नयम ३, ५, ६ आण ७ )
गाव :- शहारवानी
तालक
िज हा :- ग0दया
दनांक:- 22/12/2016 पयत अदयावत
ु ा :- गोरे गाव
त.सा...1
गट .मांक व
उप4वभाग
567

भुधारणा प5ती

भोगवटदाराचे नांव

भोगवटादार वग
-2

शेतीचे #था&नक
नांव
े एकक हे .आर.चौ.मी अंजनाबाई सताराम टे टे
तुरसाबाई +वठठल डोमळे
िजरायत 1.63.00
[ गो+वंदा बाजीराव फाये
2शशूला ज.अशोक माहुरकर
बागायत वसंतराव गो+वंदा फाये
संद
ु रबाई बे.गो+वंदा फाये
तर#
स
द
ाम गो+वंदा फाये
ु
वरकस
------सामाईक े-----इतर
----------- ----------एकुण े 1.63.00

7े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा

1.63.00 0.75

1.63.00 0.75

]

खाते .मांक

( 308 ) 251
( 308 ) कुळाचे नाव
( 413 ) इतर अ धकार
( 413 ) बोजा
( 413 )
द.31-7-2014 बँक ऑफ बडोदा
( 413 ) शाखा ग6 दया कडून शेती (उ8ेश )
( 413 ) कर#ता कज 9पये 65,000 (पाहाश:ट
हजार 9पये ) कज घेऊन जमीन गहान
क=न द यामुळे न6द. क>बल
का?तकार ( 308 )

----------- ----------पोटखराब (लागवडीस
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.75
----------- ----------जड
ु ी *कवा +वशेष
आकारणी
(273),(308)

सीमा आ@ण भुमापन AचBहे

गाव नमुना बारा
0दनांक:- 22/12/2016 पय>त अदयावत
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसूल अ धकार अभलेख आण नदव या ( करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम,१९७१ यातील &नयम २९ )
गाव: शहारवानी त.सा.C.1
तालुका: गोरे गाव
िज@हा: ग6 दया

वष>

हं गाम

2015-16
2016-17
2017-18

खर#प
खर#प
खर#प

4पकाखालAल 7ेाचा तपशील
&नभBळ4पकाखालAल
जल
लागवडीसाठD
संचनाचे
मF 4पकाखालAल 7े
&नभBळ 4पकाखालAल 7े
उपलEध नसलेलA
साधन
मFणाचा संकेत
घटक 4पके व
जमीन
.मांक
HIयेकाखालAल 7े
जल
अजल 4पकांचे जल
अजल 4पकांचे जल
अजल
#वKप
7े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
पडीत 1.6300
पडीत 1.6300
पडीत 1.6300

शेरा

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसल
ू अ धकार अभलेख आण नदव या ( तयार करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम, १९७१ यातील
&नयम ३, ५, ६ आण ७ )
गाव :- शहारवानी
तालक
िज हा :- ग0दया
दनांक:- 25/12/2016 पयत अदयावत
ु ा :- गोरे गाव
त.सा...1
गट .मांक व
उप4वभाग
576

भुधारणा प5ती

भोगवटदाराचे नांव

भोगवटादार वग
-2

शेतीचे #था&नक
नांव
े एकक हे .आर.चौ.मी अशोक बानु पटले
िजरायत

0.92.00

बागायत
तर#
वरकस
इतर
----------एकुण े

----------0.92.00

7े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
0.92.00 2.25

खाते .मांक

( 273 ) 214
कुळाचे नाव
इतर अ धकार
फे...
क.बल का/तकार ( 273 )

----------- ----------पोटखराब (लागवडीस
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.25
----------- ----------जड
ु ी *कवा +वशेष
आकारणी
(361)

सीमा आ0ण भुमापन 1च2हे

गाव नमुना बारा
0दनांक:- 25/12/2016 पय=त अदयावत
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसूल अ धकार अभलेख आण नदव या ( करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम,१९७१ यातील &नयम २९ )
गाव: शहारवानी त.सा.3.1
तालुका: गोरे गाव
िज?हा: ग4 दया

वष=

हं गाम

2015-16
2016-17
2017-18

खर#प
खर#प
खर#प

4पकाखाल@ल 7ेाचा तपशील
&नभAळ4पकाखाल@ल
जल
लागवडीसाठC
संचनाचे
मE 4पकाखाल@ल 7े
&नभAळ 4पकाखाल@ल 7े
उपलDध नसलेल@
साधन
मEणाचा संकेत
घटक 4पके व
जमीन
.मांक
GHयेकाखाल@ल 7े
जल
अजल 4पकांचे जल
अजल 4पकांचे जल
अजल
#वJप
7े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
पडीत 0.9200
पडीत 0.9200
पडीत 0.9200

शेरा

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसल
ू अ धकार अभलेख आण नदव या ( तयार करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम, १९७१ यातील
&नयम ३, ५, ६ आण ७ )
गाव :- शहारवानी
तालक
िज हा :- ग0दया
दनांक:- 20/12/2016 पयत अदयावत
ु ा :- गोरे गाव
त.सा...1
गट .मांक व भुधारणा प5ती
भोगवटदाराचे नांव
उप4वभाग
577
सरकार पे दार
शेतीचे #था&नक
7े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते .मांक
नांव
0.49.00 1.25
( 273 ) 282
े एकक हे .आर.चौ.मी :ेमलाल आसाराम बागडे
कुळाचे नाव
िजरायत 0.49.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत काबील का.त ( 273 )
तर
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 0.49.00
----------- ----------पोटखराब (लागवडीस
अयो(य)
वग) (अ) वग) (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.25
----------- ----------जुडी *कवा +वशेष
आकारणी
(388)

सीमा आ/ण भुमापन 1च2हे

गाव नमुना बारा
0दनांक:- 20/12/2016 पय?त अदयावत
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसूल अ धकार अभलेख आण नदव या ( करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम,१९७१ यातील &नयम २९ )
गाव: शहारवानी त.सा.3.1
तालुका: गोरे गाव
िजAहा: ग4 दया

वष?

हं गाम

2015-16
2016-17
2017-18

खरप
खरप
खरप

4पकाखालBल 7ेाचा तपशील
&नभCळ4पकाखालBल
जल
लागवडीसाठD
संचनाचे
मF 4पकाखालBल 7े
&नभCळ 4पकाखालBल 7े
उपलEध नसलेलB
साधन
मFणाचा संकेत
घटक 4पके व
जमीन
.मांक
:HयेकाखालBल 7े
जल
अजल 4पकांचे जल
अजल 4पकांचे जल
अजल
#वJप
7े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.4900
पड
0.4000
0.4900
धारो
पड
0.4000
0.4900
धारो
पड

शेरा

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसल
ू अ धकार अभलेख आण नदव या ( तयार करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम, १९७१ यातील
&नयम ३, ५, ६ आण ७ )
गाव :- शहारवानी
तालक
िज हा :- ग0दया
दनांक:- 25/12/2016 पयत अदयावत
ु ा :- गोरे गाव
त.सा...1
गट .मांक व
उप4वभाग
578

भुधारणा प5ती

भोगवटदाराचे नांव

भोगवटादार वग
-2

शेतीचे #था&नक
नांव
े एकक हे .आर.चौ.मी दल
ु :चंद तरु सीराम मसराम
./मला ज.भाऊदास मळकाम
िजरायत 0.49.00
उ/मला ज.योगराज कंु भरे
.भा ज./शवकुमार उइके
बागायत ------सामाईक े-----तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 0.49.00

7े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
( 64 )
( 64 )
( 64 )
( 64 )
0.49.00 1.25

खाते .मांक
348
कुळाचे नाव
इतर अ धकार
वारस
म.ज.म अ4ध. 1966 कलम 36 व36
(अ) ला अ4धन राहुन जमीन धारण
केलेल# आहे . ( 75 )
इतर
काबील का6त ( 273 )

----------- ----------पोटखराब (लागवडीस
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.25
----------- ----------जड
ु ी *कवा +वशेष
आकारणी
(361),(388)

सीमा आ7ण भुमापन 4च8हे

गाव नमुना बारा
0दनांक:- 25/12/2016 पय>त अदयावत
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसूल अ धकार अभलेख आण नदव या ( करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम,१९७१ यातील &नयम २९ )
गाव: शहारवानी त.सा.9.1
तालुका: गोरे गाव
िज@हा: ग: दया

वष>

हं गाम

2015-16
2016-17
2017-18

खर#प
खर#प
खर#प

4पकाखाल:ल 7ेाचा तपशील
&नभAळ4पकाखाल:ल
जल
लागवडीसाठC
संचनाचे
मE 4पकाखाल:ल 7े
&नभAळ 4पकाखाल:ल 7े
उपलDध नसलेल:
साधन
मEणाचा संकेत
घटक 4पके व
जमीन
.मांक
GHयेकाखाल:ल 7े
जल
अजल 4पकांचे जल
अजल 4पकांचे जल
अजल
#वJप
7े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.4000 पडीत 0.0900
धारो
0.4000 पडीत 0.0900
धारो
0.4000 पडीत 0.0900
धारो

शेरा

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसल
ू अ धकार अभलेख आण नदव या ( तयार करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम, १९७१ यातील
&नयम ३, ५, ६ आण ७ )
गाव :- शहारवानी
तालक
िज हा :- ग0दया
दनांक:- 25/12/2016 पयत अदयावत
ु ा :- गोरे गाव
त.सा...1
गट .मांक व भुधारणा प5ती
भोगवटदाराचे नांव
उप4वभाग
579
सरकार पे दार
शेतीचे #था&नक
7े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते .मांक
नांव
1.00.00 2.45
( 273 ) 291
े एकक हे .आर.चौ.मी शाल:कराम सतकुरा मे;ाम
कुळाचे नाव
िजरायत 1.00.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत 11/10/2013 काबील का.त ससत)
(
270
)
तर
बोजा
- रा:यकृत बँक गहाण
वरकस
कनरा ब/क शाखा ग0 दया कडून
इतर
कज) 35,000/- 2 घेऊन जमीन गहाण
----------- ----------क5न द यामुळे न0द . फे.8. 341/
20/8/2015 ( 341 )
एकुण े 1.00.00
----------- ----------पोटखराब (लागवडीस
अयो(य)
वग) (अ) वग) (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.45
----------- ----------जुडी *कवा +वशेष
आकारणी
(270),(341),(361),(388)

सीमा आ9ण भुमापन ;च<हे

गाव नमुना बारा
0दनांक:- 25/12/2016 पयAत अदयावत
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसूल अ धकार अभलेख आण नदव या ( करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम,१९७१ यातील &नयम २९ )
गाव: शहारवानी त.सा.8.1
तालुका: गोरे गाव
िजCहा: ग0 दया

वषA

हं गाम

2015-16
2016-17
2017-18

खरप
खरप
खरप

4पकाखाल:ल 7ेाचा तपशील
&नभDळ4पकाखाल:ल
जल
लागवडीसाठF
संचनाचे
म; 4पकाखाल:ल 7े
&नभDळ 4पकाखाल:ल 7े
उपलGध नसलेल:
साधन
म;णाचा संकेत
घटक 4पके व
जमीन
.मांक
IJयेकाखाल:ल 7े
जल
अजल 4पकांचे जल
अजल 4पकांचे जल
अजल
#वLप
7े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.6000
0.4000
धारो
पड
0.6000
0.4000
धारो
पड
0.6000
0.4000
धारो
पड

शेरा

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसल
ू अ धकार अभलेख आण नदव या ( तयार करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम, १९७१ यातील
&नयम ३, ५, ६ आण ७ )
गाव :- शहारवानी
तालक
िज हा :- ग0दया
दनांक:- 20/12/2016 पयत अदयावत
ु ा :- गोरे गाव
त.सा...1
गट .मांक व भुधारणा प5ती
भोगवटदाराचे नांव
उप4वभाग
580
सरकार पे दार
शेतीचे #था&नक
7े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते .मांक
नांव
1.00.00 2.45
( 273 ) 112
े एकक हे .आर.चौ.मी जखुबाई दादू संग टे काम
कुळाचे नाव
िजरायत 1.00.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत काबील का.त ( 273 )
महा.जमीन
महसुल अधीनीयम
तर
कलम
36व
36
अ
ला अधीन जमीन
वरकस
धारन केलेल आहे ( 273 )
इतर
----------- ----------एकुण े 1.00.00
----------- ----------पोटखराब (लागवडीस
अयो(य)
वग) (अ) वग) (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.45
----------- ----------जुडी *कवा +वशेष
आकारणी
(388)

सीमा आ0ण भुमापन 2च3हे

गाव नमुना बारा
0दनांक:- 20/12/2016 पय>त अदयावत
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसूल अ धकार अभलेख आण नदव या ( करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम,१९७१ यातील &नयम २९ )
गाव: शहारवानी त.सा.4.1
तालुका: गोरे गाव
िज@हा: ग5 दया

वष>

हं गाम

2015-16
2016-17
2017-18

खरप
खरप
खरप

4पकाखालAल 7ेाचा तपशील
&नभBळ4पकाखालAल
जल
लागवडीसाठD
संचनाचे
मF 4पकाखालAल 7े
&नभBळ 4पकाखालAल 7े
उपलEध नसलेलA
साधन
मFणाचा संकेत
घटक 4पके व
जमीन
.मांक
HIयेकाखालAल 7े
जल
अजल 4पकांचे जल
अजल 4पकांचे जल
अजल
#वKप
7े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.5000 पडीत 0.5000
धारो
0.5000 पडीत 0.5000
धारो
0.5000 पडीत 0.5000
धारो

शेरा

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसल
ू अ धकार अभलेख आण नदव या ( तयार करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम, १९७१ यातील
&नयम ३, ५, ६ आण ७ )
गाव :- शहारवानी
तालक
िज हा :- ग0दया
दनांक:- 20/12/2016 पयत अदयावत
ु ा :- गोरे गाव
त.सा...1
गट .मांक व
उप4वभाग
581

भुधारणा प5ती

भोगवटदाराचे नांव

भोगवटादार वग
-2

शेतीचे #था&नक
नांव
े एकक हे .आर.चौ.मी परसराम सताराम टे काम
िजरायत

1.00.00

बागायत
तर#
वरकस
इतर
----------एकुण े

----------1.00.00

7े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
1.00.00 2.45

खाते .मांक

( 273 ) 113
कुळाचे नाव
इतर अ धकार
इतर
काबील का.त ( 273 )
महा.जमीन महसुल अधीनीयम
कलम 36व 36 अ ला अधीन जमीन
धारन केलेल# आहे ( 273 )

----------- ----------पोटखराब (लागवडीस
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.45
----------- ----------जड
ु ी *कवा +वशेष
आकारणी
(388),(392)

सीमा आ0ण भुमापन 1च2हे

गाव नमुना बारा
0दनांक:- 20/12/2016 पय=त अदयावत
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसूल अ धकार अभलेख आण नदव या ( करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम,१९७१ यातील &नयम २९ )
गाव: शहारवानी त.सा.3.1
तालुका: गोरे गाव
िज?हा: ग4 दया

वष=

हं गाम

2015-16
2016-17
2017-18

खर#प
खर#प
खर#प

4पकाखाल@ल 7ेाचा तपशील
&नभAळ4पकाखाल@ल
जल
लागवडीसाठC
संचनाचे
मE 4पकाखाल@ल 7े
&नभAळ 4पकाखाल@ल 7े
उपलDध नसलेल@
साधन
मEणाचा संकेत
घटक 4पके व
जमीन
.मांक
GHयेकाखाल@ल 7े
जल
अजल 4पकांचे जल
अजल 4पकांचे जल
अजल
#वJप
7े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.5000
0.5000
धारो
पड
0.5000
0.5000
धारो
पड
0.5000
0.5000
धारो
पड

शेरा

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसल
ू अ धकार अभलेख आण नदव या ( तयार करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम, १९७१ यातील
&नयम ३, ५, ६ आण ७ )
गाव :- शहारवानी
तालक
िज हा :- ग0दया
दनांक:- 20/12/2016 पयत अदयावत
ु ा :- गोरे गाव
त.सा...1
गट .मांक व
उप4वभाग
582

भुधारणा प5ती

भोगवटदाराचे नांव

भोगवटादार वग
-2

शेतीचे #था&नक
नांव
े एकक हे .आर.चौ.मी होलासंग बाळू कुसराम
िजरायत

1.00.00

बागायत
तर#
वरकस
इतर
----------एकुण े

----------1.00.00

7े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
1.00.00 2.45

खाते .मांक

( 263 ) 29
कुळाचे नाव
इतर अ धकार
इतर
काबील का.त ( 273 )
म. ज.म. अ/ध1नयम 1966 चे
कलम 36व36 अ ला अ/धन राहुन
ज2मन धारन केलेल# आहे . ( 273 )

----------- ----------पोटखराब (लागवडीस
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.45
----------- ----------जड
ु ी *कवा +वशेष
आकारणी
(388),(392)

सीमा आ3ण भुमापन /च4हे

गाव नमुना बारा
0दनांक:- 20/12/2016 पय=त अदयावत
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसूल अ धकार अभलेख आण नदव या ( करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम,१९७१ यातील &नयम २९ )
गाव: शहारवानी त.सा.5.1
तालुका: गोरे गाव
िज?हा: ग6 दया

वष=

हं गाम

2015-16
2016-17
2017-18

खर#प
खर#प
खर#प

4पकाखाल@ल 7ेाचा तपशील
&नभAळ4पकाखाल@ल
जल
लागवडीसाठC
संचनाचे
मE 4पकाखाल@ल 7े
&नभAळ 4पकाखाल@ल 7े
उपलDध नसलेल@
साधन
मEणाचा संकेत
घटक 4पके व
जमीन
.मांक
GHयेकाखाल@ल 7े
जल
अजल 4पकांचे जल
अजल 4पकांचे जल
अजल
#वJप
7े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.5000 पडीत 0.5000
धारो
0.5000 पडीत 0.5000
धारो
0.5000 पडीत 0.5000
धारो

शेरा

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसल
ू अ धकार अभलेख आण नदव या ( तयार करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम, १९७१ यातील
&नयम ३, ५, ६ आण ७ )
गाव :- शहारवानी
तालक
िज हा :- ग0दया
दनांक:- 25/12/2016 पयत अदयावत
ु ा :- गोरे गाव
त.सा...1
गट .मांक व
उप4वभाग
583

भुधारणा प5ती

भोगवटदाराचे नांव

भोगवटादार वग
-2

शेतीचे #था&नक
नांव
े एकक हे .आर.चौ.मी नारायण बध
ु राम कोकोडे
म.नू बध
राम
कोकोडे
ु
िजरायत 1.00.00
घन2याम बुधराम कोकोडे
डेजराज बुधराम कोकोडे
बागायत 3पाबाई लालचंद नेट#
------सामाईक
े-----तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 1.00.00
----------- ----------पोटखराब (लागवडीस
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.45

7े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
( 305 )
( 305 )
( 305 )
( 305 )
( 305 )
1.00.00 2.45

खाते .मांक
30
कुळाचे नाव
इतर अ धकार
इतर
म. ज.म. अ5ध6नयम 1966 चे
कलम 36व36 अ ला अ5धन राहुन
ज7मन धारन केलेल#
आहे .08/01/2013 ( 234 )
इतर
काबील का8त. ( 273 )
इतर
बँक ऑफ बडोदा शाखा ग< दया
कडून 40,000 हजार 3. कज घेऊन
जमीन गाहाण के यामुळे
न<द .31/07/2014 ( 305 )

----------- ----------जड
ु ी *कवा +वशेष
आकारणी
(305),(361),(388),(392)

सीमा आ?ण भुमापन 5च.हे

गाव नमुना बारा
0दनांक:- 25/12/2016 पय>त अदयावत
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसूल अ धकार अभलेख आण नदव या ( करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम,१९७१ यातील &नयम २९ )
गाव: शहारवानी त.सा.@.1
तालुका: गोरे गाव
िज@हा: ग< दया

वष>

हं गाम

2015-16
2016-17
2017-18

खर#प
खर#प
खर#प

4पकाखालAल 7ेाचा तपशील
&नभBळ4पकाखालAल
जल
लागवडीसाठC
संचनाचे
मE 4पकाखालAल 7े
&नभBळ 4पकाखालAल 7े
उपलDध नसलेलA
साधन
मEणाचा संकेत
घटक 4पके व
जमीन
.मांक
GHयेकाखालAल 7े
जल
अजल 4पकांचे जल
अजल 4पकांचे जल
अजल
#वJप
7े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.8000 पडीत 0.2000
धारो
0.8000 पडीत 0.2000
धारो
0.8000 पडीत 0.2000
धारो

शेरा

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसल
ू अ धकार अभलेख आण नदव या ( तयार करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम, १९७१ यातील
&नयम ३, ५, ६ आण ७ )
गाव :- शहारवानी
तालक
िज हा :- ग0दया
दनांक:- 20/12/2016 पयत अदयावत
ु ा :- गोरे गाव
त.सा...1
गट .मांक व
उप4वभाग
584

भुधारणा प5ती

भोगवटदाराचे नांव

भोगवटादार वग
-2

शेतीचे #था&नक
नांव
े एकक हे .आर.चौ.मी दे वासंग मोतीराम इळपाचे
िजरायत

1.00.00

बागायत
तर#
वरकस
इतर
----------एकुण े

----------1.00.00

7े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
1.00.00 2.45

खाते .मांक

( 273 ) 3
कुळाचे नाव
इतर अ धकार
इतर
काबील का.त ( 273 )
म. ज.म. अ/ध1नयम 1966 चे
कलम 36व36 अ ला अ/धन राहुन
ज2मन धारन केलेल# आहे . ( 273 )

----------- ----------पोटखराब (लागवडीस
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.45
----------- ----------जड
ु ी *कवा +वशेष
आकारणी
(388),(392)

सीमा आ3ण भुमापन /च4हे

गाव नमुना बारा
0दनांक:- 20/12/2016 पय=त अदयावत
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसूल अ धकार अभलेख आण नदव या ( करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम,१९७१ यातील &नयम २९ )
गाव: शहारवानी त.सा.5.1
तालुका: गोरे गाव
िज?हा: ग6 दया

वष=

हं गाम

2015-16
2016-17
2017-18

खर#प
खर#प
खर#प

4पकाखाल@ल 7ेाचा तपशील
&नभAळ4पकाखाल@ल
जल
लागवडीसाठC
संचनाचे
मE 4पकाखाल@ल 7े
&नभAळ 4पकाखाल@ल 7े
उपलDध नसलेल@
साधन
मEणाचा संकेत
घटक 4पके व
जमीन
.मांक
GHयेकाखाल@ल 7े
जल
अजल 4पकांचे जल
अजल 4पकांचे जल
अजल
#वJप
7े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
पडीत 1.0000
पडीत 1.0000
पडीत 1.0000

शेरा

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसल
ू अ धकार अभलेख आण नदव या ( तयार करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम, १९७१ यातील
&नयम ३, ५, ६ आण ७ )
गाव :- शहारवानी
तालक
िज हा :- ग0दया
दनांक:- 20/12/2016 पयत अदयावत
ु ा :- गोरे गाव
त.सा...1
गट .मांक व
उप4वभाग
585

भुधारणा प5ती

भोगवटदाराचे नांव

भोगवटादार वग
-2

शेतीचे #था&नक
नांव
े एकक हे .आर.चौ.मी :;जलाल दसाराम उईके
िजरायत

1.00.00

बागायत
तर#
वरकस
इतर
----------एकुण े

----------1.00.00

7े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
1.00.00 2.45

खाते .मांक

( 273 ) 5
कुळाचे नाव
इतर अ धकार
इतर
काबील का.त ( 273 )
म. ज.म. अ/ध1नयम 1966 चे
कलम 36व36 अ ला अ/धन राहुन
ज2मन धारन केलेल# आहे . ( 273 )

----------- ----------पोटखराब (लागवडीस
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.45
----------- ----------जड
ु ी *कवा +वशेष
आकारणी
(388),(392)

सीमा आ3ण भुमापन /च4हे

गाव नमुना बारा
0दनांक:- 20/12/2016 पय@त अदयावत
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसूल अ धकार अभलेख आण नदव या ( करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम,१९७१ यातील &नयम २९ )
गाव: शहारवानी त.सा.5.1
तालुका: गोरे गाव
िजBहा: ग6 दया

वष@

हं गाम

2015-16
2016-17
2017-18

खर#प
खर#प
खर#प

4पकाखालCल 7ेाचा तपशील
&नभDळ4पकाखालCल
जल
लागवडीसाठF
संचनाचे
मH 4पकाखालCल 7े
&नभDळ 4पकाखालCल 7े
उपलGध नसलेलC
साधन
मHणाचा संकेत
घटक 4पके व
जमीन
.मांक
JKयेकाखालCल 7े
जल
अजल 4पकांचे जल
अजल 4पकांचे जल
अजल
#वMप
7े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
पडीत 1.0000
पडीत 1.0000
पडीत 1.0000

शेरा

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसल
ू अ धकार अभलेख आण नदव या ( तयार करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम, १९७१ यातील
&नयम ३, ५, ६ आण ७ )
गाव :- शहारवानी
तालक
िज हा :- ग0दया
दनांक:- 20/12/2016 पयत अदयावत
ु ा :- गोरे गाव
त.सा...1
गट .मांक व
उप4वभाग
586

भुधारणा प5ती

भोगवटदाराचे नांव

भोगवटादार वग
-2

शेतीचे #था&नक
नांव
े एकक हे .आर.चौ.मी प: सलाबाई ज.पालकचंद ऊफ>
सरु े शकुमार सेवईवार
िजरायत 0.40.00
बागायत
तर#
वरकस
इतर
----------एकुण े

----------0.40.00

7े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
0.40.00 0.65

खाते .मांक

( 273 ) 345
कुळाचे नाव
इतर अ धकार
इतर
द.02/04/80 ( 46 )
इतर
द.10/09/73. क.बल का/तकार
( 635 )

----------- ----------पोटखराब (लागवडीस
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.65
----------- ----------जड
ु ी *कवा +वशेष
आकारणी
सीमा आ0ण भुमापन 1च2हे
गाव नमुना बारा
0दनांक:- 20/12/2016 पयAत अदयावत
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसूल अ धकार अभलेख आण नदव या ( करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम,१९७१ यातील &नयम २९ )
गाव: शहारवानी त.सा.3.1
तालुका: गोरे गाव
िजCहा: ग4 दया

वषA

हं गाम

2015-16
2016-17
2017-18

खर#प
खर#प
खर#प

4पकाखालDल 7ेाचा तपशील
&नभEळ4पकाखालDल
जल
लागवडीसाठG
संचनाचे
मI 4पकाखालDल 7े
&नभEळ 4पकाखालDल 7े
उपलHध नसलेलD
साधन
मIणाचा संकेत
घटक 4पके व
जमीन
.मांक
KLयेकाखालDल 7े
जल
अजल 4पकांचे जल
अजल 4पकांचे जल
अजल
#वNप
7े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
पडीत 0.4000
पडीत 0.4000
पडीत 0.4000

शेरा

