Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,
१९७ १ यातील नयम ३, ५ , ६ आिण ७ )
गाव :- खाड*पारटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 04/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.-.5
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
37
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
1.00.00 0.60
( 186 ) 30
े एकक हे .आर.चौ.मी .दनदयाल चैतराम कटरे
कुळाचे नाव
जरायत 1.00.00
इतर अ धकार
वारस
बागायत द. 11/11/2000 ( 108 )
इतर
तर#
मा. अिध क भूिम अिभलेख
वरकस
(भू) भंडारा याचे आदे श 0ं.
इतर
एस1ह#4एसआर 20/1/93, द.
----------- ----------16/03/94 अ2वये नावाची द3
ु 4ती
( 108 )
एकुण े 1.00.00
फे.-.
----------- ----------द. 29/01/2010 ( 186 )
इतर
पोटखराब (लागवड#स
काबील का4त अ
अयो)य)
ह4तातरणीय
( 217 )
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.60
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(265)

सीमा आ ण भुमापन िच2हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 04/12/2016 पय;त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: खाड#पारटोला त.सा.0.5
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग5 दया

वष;

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ>ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठ?
संचनाचे
मA 1पकाखालील 5े
नभ>ळ 1पकाखालील 5े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
CDयेकाखालील 5े
जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वFप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.9800 धुपड 0.0200
धारो
0.9800 धुपड 0.0200
धारो
0.9800 धुपड 0.0200
धारो

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,
१९७ १ यातील नयम ३, ५ , ६ आिण ७ )
गाव :- खाड*पारटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 04/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.-.5
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
38
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
1.08.00 0.65
( 196 ) 8
े एकक हे .आर.चौ.मी इसन ध डु तुमसरे
कुळाचे नाव
जरायत 1.08.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत काबील का-त अ
ह-तातरणीय
( 217 )
तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 1.08.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.65
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(265)

सीमा आ ण भुमापन िच/हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 04/12/2016 पय;त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: खाड#पारटोला त.सा.0.5
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग1 दया

वष;

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ>ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठ?
संचनाचे
मA 1पकाखालील 5े
नभ>ळ 1पकाखालील 5े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
CDयेकाखालील 5े
जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वFप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
1.0600 धुपड 0.0200
धारो
1.0600 धुपड 0.0200
धारो
1.0600 धुपड 0.0200
धारो

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,
१९७ १ यातील नयम ३, ५ , ६ आिण ७ )
गाव :- खाड*पारटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 04/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.-.5
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
39
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
1.42.00 3.85
( 196 ) 8
े एकक हे .आर.चौ.मी इसन ध डु तुमसरे
कुळाचे नाव
जरायत 1.42.00
इतर अ धकार
फे.-.
बागायत द. 22/07/02 अ-वये बोझा
कमी
( 127 )
तर#
इतर
वरकस
काबील का/त अ
इतर
ह/तातरणीय ( 217 )
----------- ----------एकुण े 1.42.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.85
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(265)

सीमा आ ण भुमापन िच-हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 04/12/2016 पय;त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: खाड#पारटोला त.सा.1.5
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग2 दया

वष;

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ>ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठ?
संचनाचे
मA 1पकाखालील 5े
नभ>ळ 1पकाखालील 5े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
CDयेकाखालील 5े
जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वFप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
1.4000 धुपड 0.0200
धारो
1.4000 धुपड 0.0200
धारो
1.4000 धुपड 0.0200
धारो

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,
१९७ १ यातील नयम ३, ५ , ६ आिण ७ )
गाव :- खाड*पारटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 01/09/2016 पयत अदयावत
त.सा.-.5
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
40
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 196 ) 20
े एकक हे .आर.चौ.मी छगन गो1वदराव धुव9
( 196 ) कुळाचे नाव
र#ना सूरजलाल धुव/
( 196 ) इतर अ धकार
जरायत 1.00.00
सर0वता बे. गो*वदराव धुव/
( 196 ) इतर
छ2नुबाई सुका मळकाम
( 196 ) भंडारा 5ामीण बँक शाखा
बागायत संद#प सूरजलाल धुव/
( 196 ) कु7हाड# याचा 1750 8 कज
पु
0
तकला
सू
र
जलाल
धु
व
/
तर#
1.00.00 0.60
------सामाईक
े
-----द यामुळे बोझा दज ( 65 )
वरकस
फे.-.
इतर
196 द. 16/08/2000 ( 129 )
----------- ----------फे.-.
एकुण े 1.00.00
काबील का0त ( 217 )
महारा: जमीन महसुन
----------- ----------अिधिनयम कलम 36 व 36 अ ला
अिधन राहुन धारण केलेली आहे .
पोटखराब (लागवड#स
( 217 )
अयो)य)
इतर
वग (अ) फे.=.234/144 द.30/11/015
वग (ब) ( 234 )
एकुण पो 0.00.00
फे.-.
ख
144 द.30/11/015 ( 234 )
----------- ----------आकारणी 0.60
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(265)

सीमा आ ण भुमापन िच2हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 01/09/2016 पय=त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: खाड#पारटोला त.सा.=.5
तालुका: गोरे गाव
िज?हा: ग> दया

वष=

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ9ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठ@
संचनाचे
मB 1पकाखालील 5े
नभ9ळ 1पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
DEयेकाखालील 5े
जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वGप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.9800 धुपड 0.0200
धारो
0.9800 धुपड 0.0200
धारो
0.9800 धुपड 0.0200
धारो

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,
१९७ १ यातील नयम ३, ५ , ६ आिण ७ )
गाव :- खाड*पारटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 04/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.-.5
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
41
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
1.10.00 0.65
( 217 ) 148
े एकक हे .आर.चौ.मी 8पचंद सताराम ट9 भुण:कर
कुळाचे नाव
जरायत 1.10.00
इतर अ धकार
फे.-.
बागायत काबील का-त अ
ह-तातरणीय
( 217 )
तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 1.10.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.65
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(265)

सीमा आ ण भुमापन िच/हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 04/12/2016 पय>त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: खाड#पारटोला त.सा.0.5
तालुका: गोरे गाव
िज@हा: ग1 दया

वष>

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभAळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठB
संचनाचे
मD 1पकाखालील 5े
नभAळ 1पकाखालील 5े
उपलCध नसलेली साधन
मDणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
FGयेकाखालील 5े
जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वIप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
1.0000 धुपड 0.1000
धारो
1.0000 धुपड 0.1000
धारो
1.0000 धुपड 0.1000
धारो

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,
१९७ १ यातील नयम ३, ५ , ६ आिण ७ )
गाव :- खाड*पारटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 04/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.-.5
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
42
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.88.00 0.50
( 162 ) 126
े एकक हे .आर.चौ.मी मदन दयाराम व8ट*
कुळाचे नाव
जरायत 0.88.00
इतर अ धकार
फे.-.
बागायत 162, द. 31/03/07 ( 116 )
इतर
तर#
काबील का-त ( 217 )
वरकस
महारा. जमीन महसुन
इतर
अिधिनयम कलम 36 व 36 अ ला
----------- ----------अिधन राहुन धारण केलेली आहे .
( 217 )
एकुण े 0.88.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.50
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(265)

सीमा आ ण भुमापन िच1हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 04/12/2016 पय<त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: खाड#पारटोला त.सा.2.5
तालुका: गोरे गाव
िज>हा: ग3 दया

वष<

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ?ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठ@
संचनाचे
मB 1पकाखालील 5े
नभ?ळ 1पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
DEयेकाखालील 5े
जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वGप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.8600 धुपड 0.0200
धारो
0.8600 धुपड 0.0200
धारो
0.8600 धुपड 0.0200
धारो

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,
१९७ १ यातील नयम ३, ५ , ६ आिण ७ )
गाव :- खाड*पारटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 01/09/2016 पयत अदयावत
त.सा.-.5
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
43
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
1.00.00 0.60
( 161 ) 3
े एकक हे .आर.चौ.मी आनंदराव जैयपाल बडोले
कुळाचे नाव
जरायत 1.00.00
इतर अ धकार
फे.-.
बागायत द. 29/04/89 ( 46 )
फ
े
.-.
तर#
द. 09/07/2000 ( 106 )
वरकस
साजा 10, िनंब 3, पडस 4,
इतर
साऊर 1, रोहन 3 झाडे ( 106 )
----------- ----------फे.-.
एकुण े 1.00.00
भंडारा 0ामीण बँक शाखा
कु2हाड# याचा बोझा कमी द.
----------- ----------31/1/07 ( 161 )
इतर
पोटखराब (लागवड#स
8 मोहा झाडे ( 217 )
अयो)य)
काबील
का3त अ
वग (अ) ह3तातरणीय
( 217 )
वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.60
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(265)

सीमा आ ण भुमापन िच4हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 01/09/2016 पय;त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: खाड#पारटोला त.सा.5.5
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग6 दया

वष;

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ>ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठ?
संचनाचे
मA 1पकाखालील 5े
नभ>ळ 1पकाखालील 5े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
CDयेकाखालील 5े
जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वFप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
धारो 0.9800
धुपड 0.0200
धारो 0.9800
धुपड 0.0200
0.9800
धारो
धुपड 0.0200

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,
१९७ १ यातील नयम ३, ५ , ६ आिण ७ )
गाव :- खाड*पारटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 04/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.-.5
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
44
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
1.16.00 2.15
( 162 ) 126
े एकक हे .आर.चौ.मी मदन दयाराम व8ट*
कुळाचे नाव
जरायत 1.16.00
इतर अ धकार
फे.-.
बागायत द. 14/10/98 ( 73 )
फ
े
.-.
तर#
द. 18/05/04 दु .ती
वरकस
आदे शा/वये ( 137 )
इतर
इतर
----------- ----------काबील का.त अ
एकुण े 1.16.00
ह.तातरणीय ( 217 )
महारा0 जमीन महसुन
----------- ----------अिधिनयम कलम 36 व 36 अ ला
अिधन राहुन धारण केलेली आहे .
पोटखराब (लागवड#स
( 217 )
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.15
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(265)

सीमा आ ण भुमापन िच/हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 04/12/2016 पय<त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: खाड#पारटोला त.सा.3.5
तालुका: गोरे गाव
िज>हा: ग4 दया

वष<

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ?ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठ@
संचनाचे
मB 1पकाखालील 5े
नभ?ळ 1पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
DEयेकाखालील 5े
जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वGप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
1.0000 पड 0.1600
धारो
1.0000 पड 0.1600
धारो
1.0000 पड 0.1600
धारो

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,
१९७ १ यातील नयम ३, ५ , ६ आिण ७ )
गाव :- खाड*पारटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 04/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.-.5
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
83
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
1.00.00 0.60
( 92 ) 149
े एकक हे .आर.चौ.मी मीनाबाई ज घन;याम उईके
कुळाचे नाव
जरायत 1.00.00
इतर अ धकार
फे.-.
बागायत द. 08/08/97 ( 48 )
फ
े
.-.
तर#
द. 30/05/99 ( 92 )
वरकस
इतर
इतर
काबील का-त ( 217 )
----------- ----------महारा. जमीन महसुन
एकुण े 1.00.00
अिधिनयम कलम 36 व 36 अ ला
अिधन राहुन धारण केलेली आहे .
----------- ----------( 217 )
पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.60
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(267)

सीमा आ ण भुमापन िच1हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 04/12/2016 पय>त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: खाड#पारटोला त.सा.2.5
तालुका: गोरे गाव
िज@हा: ग3 दया

वष>

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभAळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठB
संचनाचे
मD 1पकाखालील 5े
नभAळ 1पकाखालील 5े
उपलCध नसलेली साधन
मDणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
EFयेकाखालील 5े
जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वHप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
धारो 0.9800
धुपड 0.0200
धारो 0.9800
धुपड 0.0200
0.9800
धारो
धुपड 0.0200

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,
१९७ १ यातील नयम ३, ५ , ६ आिण ७ )
गाव :- खाड*पारटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 04/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.-.5
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
85
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 217 ) 150
े एकक हे .आर.चौ.मी रायवंता ज. रामु कुसराम
( 217 ) कुळाचे नाव
बायजा *व. बाजीराव टे काम
0.80.00 0.50
जरायत 0.80.00
------सामाईक े -----इतर अ धकार
फे.-.
बागायत काबील का.त ( 217 )
महारा/ जमीन महसुन
तर#
अिधिनयम
कलम 36 व 36 अ ला
वरकस
अिधन राहुन धारण केलेली आहे .
इतर
( 217 )
----------- ----------इतर
एकुण े 0.80.00
स23ल बँक ऑफ इं डया शाखा
ग7 दया कडू न द 08/03/014 ला
----------- ----------35000 9 कज घेत यामुळे न7द
फ
े .< 223 द. 30/05/2014
पोटखराब (लागवड#स
(
223 )
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.50
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(267)

सीमा आ ण भुमापन िच=हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 04/12/2016 पय;त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: खाड#पारटोला त.सा.<.5
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग7 दया

वष;

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ>ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठ?
संचनाचे
मA 1पकाखालील 5े
नभ>ळ 1पकाखालील 5े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
CDयेकाखालील 5े
जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वFप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.7800 धुपड 0.0200
धारो
0.7800 धुपड 0.0200
धारो
0.7800 धुपड 0.0200
धारो

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,
१९७ १ यातील नयम ३, ५ , ६ आिण ७ )
गाव :- खाड*पारटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 04/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.-.5
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
106
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
1.00.00 0.60
] ( 271 ) 118
े एकक हे .आर.चौ.मी [ भवलाल मळा वालदे
( 271 ) कुळाचे नाव
ह-रष िभवलाल वालदे
( 271 ) इतर अ धकार
जरायत 1.00.00
अिनता नंद कशोर चौधर#
( 271 ) इतर
व0छला बे िभवलाल वालदे
1.00.00 0.60
बागायत ------सामाईक े -----काबील का3त अ
ह3तातरनीय
( 217 )
तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 1.00.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.60
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(261)

सीमा आ ण भुमापन िच4हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 04/12/2016 पय;त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: खाड#पारटोला त.सा.5.5
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग6 दया

वष;

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ>ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठ?
संचनाचे
मA 1पकाखालील 5े
नभ>ळ 1पकाखालील 5े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
CDयेकाखालील 5े
जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वFप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.9800 धुपड 0.0200
धारो
0.9800 धुपड 0.0200
धारो
0.9800 धुपड 0.0200
धारो

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,
१९७ १ यातील नयम ३, ५ , ६ आिण ७ )
गाव :- खाड*पारटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 04/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.-.5
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
107
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.85.00 0.50
( 217 ) 119
े एकक हे .आर.चौ.मी भै8यालाल आडकु धुव9
कुळाचे नाव
जरायत 0.85.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत काबील का-त ( 217 )
महारा. जमीन महसुन
तर#
अिधिनयम
कलम 36 व 36 अ ला
वरकस
अिधन राहुन धारण केलेली आहे .
इतर
( 217 )
----------- ----------एकुण े 0.85.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.50
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(261)

सीमा आ ण भुमापन िच1हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 04/12/2016 पय=त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: खाड#पारटोला त.सा.2.5
तालुका: गोरे गाव
िज?हा: ग3 दया

वष=

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ9ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठ@
संचनाचे
मB 1पकाखालील 5े
नभ9ळ 1पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
DEयेकाखालील 5े
जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वGप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.8300 धुपड 0.0200
धारो
0.8300 धुपड 0.0200
धारो
0.8300 धुपड 0.0200
धारो

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,
१९७ १ यातील नयम ३, ५ , ६ आिण ७ )
गाव :- खाड*पारटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 07/04/2017 पयत अदयावत
त.सा.-.5
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
108
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.77.00 0.45
( 217 ) 180
े एकक हे .आर.चौ.मी सहे सराम दाजी टे काम
कुळाचे नाव
जरायत 0.77.00
इतर अ धकार
फे.-.
बागायत काबील का-त ( 217 )
महारा. जमीन महसुन
तर#
अिधिनयम
कलम 36 व 36 अ ला
वरकस
अिधन राहुन धारण केलेली आहे .
इतर
( 217 )
----------- ----------इतर
एकुण े 0.77.00
स12ल बँक आप इ डया शाखा
ग4 दया कडू न द.21/04/2014 ला
----------- ----------31400 6 कज घेत यामुळे न4द
फ
े .:.224 द.30/05/2014 ( 224 )
पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.45
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(237),(261)

सीमा आ ण भुमापन िच;हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 07/04/2017 पय;त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: खाड#पारटोला त.सा.:.5
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग4 दया

वष;

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ>ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठ?
संचनाचे
मA 1पकाखालील 5े
नभ>ळ 1पकाखालील 5े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
CDयेकाखालील 5े
जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वFप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.7500 धुपड 0.0200
धारो
0.7500 धुपड 0.0200
धारो
0.7500 धुपड 0.0200
धारो

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,
१९७ १ यातील नयम ३, ५ , ६ आिण ७ )
गाव :- खाड*पारटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 07/04/2017 पयत अदयावत
त.सा.-.5
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
109/1
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.41.00 0.35
( 167 ) 48
े एकक हे .आर.चौ.मी जगन धाडु दे शमुख
कुळाचे नाव
जरायत 0.41.00
इतर अ धकार
फे.-.
बागायत 106/147 द. 31/04/05
(
106
)
तर#
फ
े
.-.
वरकस
द. 30/01/08 ( 167 )
इतर
इतर
----------- ----------काबील का-त अह-तातरणीय
( 217 )
एकुण े 0.41.00
फे.-.
----------- ----------द.30/10/2014 ( 230 )
पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.35
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(237),(261)

सीमा आ ण भुमापन िच/हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 07/04/2017 पय;त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: खाड#पारटोला त.सा.0.5
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग1 दया

वष;

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ>ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठ?
संचनाचे
मA 1पकाखालील 5े
नभ>ळ 1पकाखालील 5े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
CDयेकाखालील 5े
जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वFप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.3900
धान
0.0200
तुर
0.3900
धान
0.0200
तुर
0.3900
धान
0.0200
तुर

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,
१९७ १ यातील नयम ३, ५ , ६ आिण ७ )
गाव :- खाड*पारटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 04/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.-.5
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
110
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.80.00 0.50
( 140 ) 33
े एकक हे .आर.चौ.मी चु8नीलाल िजवन 1बसेन
कुळाचे नाव
जरायत 0.80.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत काबील का-त अ
ह-तातरणीय
( 217 )
तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 0.80.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.50
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(261)

सीमा आ ण भुमापन िच/हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 04/12/2016 पय<त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: खाड#पारटोला त.सा.0.5
तालुका: गोरे गाव
िज>हा: ग1 दया

वष<

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ?ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठ@
संचनाचे
मB 1पकाखालील 5े
नभ?ळ 1पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
DEयेकाखालील 5े
जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वGप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0200
तुर
धारो 0.7800
0.0200
तुर
0.7800
धारो
0.0200
तुर
धारो 0.7800

